
لغة: كتاب  ال   الصحاح يف 
 اجلوهري: املؤلف 

  حرف األلف

  آأ

  :قال الشاعر. حكاية أصوات: آءة وآء أيضاً: شجر، واحدهتا: آء
  وليس من مهه إْبلٌ وال شاُء... إنْ َتلَْق عْمراً فقد القيَت مدَّرِعا 

  بالليل ُيسَمع يف حافاته آُء... يف جحفل لَجِب َجمٍ صواُهله 
  آمني

  :قال الشاعر يف املدود. عاء ميدُّ ويقصرآمَني يف الد
  ويرحم اهللا عبداً قال آِمينا... يا َربَّ ال تسلُبنِّي حبَّها أبداً 

  :وقال آخر يف املقصور
  أَمَني فزاد اُهللا ما بيننا ُبْعدا... َتباَعَد مِنِّي فُطُْحلٌ إذ َرأَْيُتُه 

  أبب
أَبَّ َيُؤبُّ أَّباً وأَباباً : أبو زيد. النِّزاعُ إىل الوطن: اَألبُّ: أبو عمرو" . ّباً وفاِكَهةً وأً: " قال اهللا تعاىل. املَْرعى: األبُّ
أٌَخ قد طَوى كَْشحاً وأَبَّ : وقال األعشى. تََهيَّأ للذَهاب وَتَجهََّز، يقال هو يف أَيابِِه، إذا كان يف جَهازِِه: وأَباَبةً
  .ِلَيذْهبا
  أبت

ِمنْ : قال رؤبة. ، يأَْبُت، إذا إذا اْشَتدَّ حرُّه، فهو يوم أَبٌِت وأَْبُت وآبٌِت كله مبعىنأَبِتَ يوُمنا بالكسر: أبو زيد
  ساِفعاٍت وَهجريٍ أَْبِت

  أبث
أَبِثَ الرجلُ بالكسر، َيأَبثُ وهو أن يشرب اللنب حّتى ينتفخ ويأخذَه كهيئة : وقال أبو عمرو. األِشُر النشيط: األبِثُ
  .ك إال من ألبان اإلبلوال يكون ذل: قال.الُسكْر

  أبد
وال أفعله أَبَد اَألبيِد، وأََبَد اآلبِديَن كما . يقال أََبٌد أبيٌد، كما يقال دهٌر داهٌر. الدهر؛ واجلمع آباٌد وأبوٌد: األَبد
بالكسر أبوداً، وأََبَد باملكان َيأْبُد . التخليد: والتأبيُد. الدائم: واَألَبدُ أيضاً. دهر الداهرين، وَعوضَ العائضني: يقال

وتَأبََّداملنزل، أي أقفر . الوّحُش: والتَأبيُد. الوحوُش: واألَوابُِد. وأَبَدِت البهيمة تَأُْبُد وَتأْبُِد، أي توحََّشْت. أي أقام به
قال  .أَوابُِد: ويقال للشوارد من القوايف. وجاء فالن بآبِدٍة، أي بداهيٍة يبقى ذكُرها على األَبِد. وأَِلفَْتُه الوحوش

  :الفرزدق
  وأَوابِدي بتََنحُّلِ اَألْشعارِ... لَْن ُتْدرِكوا كََرمي بلَْؤمِ أبيكُُم 

  .واإلبُِد، الَولوُد، من أََمٍة وأَتاٍن. توحَّش، فهو أبدٌَ: وأبَِد أيضاً. غضب: وأَبَِد الرجل، بالكسر
  أبر



املؤمن : " ويف احلديث. أطعمْتُه اإلبرةَ يف اخلُبز: ْرُت الكلَبوَأََب. ُمسَْتَدقُّها: وإبَْرةُ الذراعِ. واحدة اإلَبرِ: اإلْبَرةُ
لدغَْته، أي ضربْته : وأََبَرْتُه العقرُب. ومنه ِسكَّةٌ مَأْبورَةٌ. وأََبَر فالنٌ َنْخلَه، أي لقَّحه وأصلحه" . كالكلب املَأْبورِ 

خنلةُ ُمؤبََّرةٌ مثل : يقال. تلقيحه: وَتأْبُري النخلِ. ظاهرٍ ويف عرقوَبيِ الفرسِ إْبَرتان ومها َحدُّ كلِّ َعْرقوبٍ من. بإبرهتا
ويقال ائَْتَبْرُت، إذا سألَْت غريك أنْ يَأُْبَر لك خنْلك . تَأبََّر الفسيلُ، وإذا قبِلَ اإلباَر: يقال. واالسم منه اإلباُر. َمأْبورٍَة

  :قال طرفة. أو زرْعك
  ُر َزْرَع املُؤَتبِْرُيْصِلحُ اآلبِ... ويلَ األصلُ الذي يف مثله 

  .واملآبُِر واحدهتا ِمئْبٌَرة، وهي النميمةُ وإفساُد ذاِت البني
  أبس

  :قال الشاعر. أَبَّْسُت به تَأْبيساً، أي ذَلَّلُْتُه وحقّرته، وكسَّرته: األصمعي
  أُوِقَد عليه فأَْحميِه فََيْنَصِدُع... إنْ َتُك ُجلْموَد بِْصر ال أُؤَبَُّسُه 

. املكان اخلشن، مثل الشأْزِ: أُسوُد هَْيجا مل ُتَرم بِأَْبسِ واألَْبُس أيضاً: وأنشد للعجَّاج. ْست به أَبساً مثلُهوأَب: قال
  .ُتطيفُ به األيَّاُم ما َيتَأَبَُّس: ومنه قول املتلمس. التغيُّر: والتَأَبُُّس
  أبض

باطن الركبة من كلِّ شيء، : واملأْبُِض. ْشنا بذاك أْبضايف حِقَْبٍة ِع: قال رؤبة. الدهُر، واجلمع آباٌض: اُألبُض بالضم
أََبْضُت البعَري آُبُضهُ أَْبضاً بالفتح، وهو أن تشّد رسغَ يده إىل عضده حتَّى ترتفع : يقال: األصمعي. واجلمع مآبُِض
انقباضُ الَنسا، : والتَأَبََّض. غريه ويقال تَأَبََّض البعُري فهو ُمتَأَبِّض، وَتأَبََّضُه. وذلك احلبل هو اإلباُض. يدُه عن األرض

  .يقال أَبَض َنساُه وأََبَض. وهو ِعْرٌق
  أبط

فرفع السوطَ حتَّى َبَرقَتْ : وحكى الفراء عن بعض األعراب. ما حتت اجلَناح، يذكَّر ويؤّنث، واجلمع آباطٌ: اِإلبِطُ
الضطباُع، وهو أن ُيدخل رداءه حتت يده اليمىن مث يلقَيه على ا: والتَأَبُّطُ. وَتأَبَّطَ الشيَء، أي جعلَه حتت إْبِطِه. إْبطُُه

واْستَأَْبطَ فالن، إذا . ُمْنقَطَُع معظمُه: واإلْبطُ من الرمل. وكان أبو هريرة رضي اهللا عنه رِدَْيُتُه الَتأَبُّطُ. عاتقه األيسر
ْستَأْبطا وكان ثابت بن جابرٍ الفهميُّ يسمَّى َيْحِفُر ناموساً له ُم: قال الراجز. حفر ُحفرةً ضّيق رأسها ووسَّع أسلفَها

  .وبالنسبةُ إليه َتأَبَِّطيُّ. َتأَبَّطَ شّراً
  أبق

ولكْن أَتاُه املوُت ال َيتَأَبَُّق : ومنه قول األعشى. استتر، ويقال احتبس: وتَأَبََّق. أََبَق العبُد َيأْبُِق ويأُْبُق إباقاً، أي هرب
  :زهريالقِنَّب ومنه قول : واألَبُق

  قد أُْحكَِمْت َحكَماِت الِقدِّ واَألبقا... القاِئَد اخليلِ منكوباً دَوابُِرها 
  أبل

اإلْبلُ ال واحد هلا من لفظها، وهي مؤنَّثة ألنَّ أمساء اجلموع اليت ال واحَد هلا من لفظها إذا كانت لغري اآلدميني، 
وبالنسبة إىل اإلبِلِ إَبليُّ، يفتحون الباء استيحاشاً لتوايل . إبِلٍ ذاُت: وأرٌض َمأَْبلةٌ. واجلمع آبَالٌ. فالتأنيث هلا الزٌم

: قال األخفش. فإن كانت كثرية قيل إبِلٌ أَوابِلُ. فإن كانت للقُْنَيِة فهي إبِلٌ ُمؤبَّلَةٌ. وإبِلٌ أُبَّلٌ، أي ُمْهَملَةٌ. الكسَرات
وهذا جييء يف معىن التكثري؛ وهو من الَجْمع الذي ال واحد : لقا. وطٌري أَبابيلُ. يقال جاءت إبِلَُك أَبابيلَ، أي ِفرقاً



اإلبِلُ والوحُش تابِلُ وتَأُْبلُ أبوال، أي اجتزأتْ بالُرطْبِ عن املاء. له   :ومنه قول لبيد. وأََبلتََ 
  َيب َتْعدو َعْدَو َجْوٍن قد أَبلْ... وإذا َحرَّكُْت رِْجلي أَْرقَلَْت 
وأَبِلَ الرجلُ بالكسر يأَْبلُ أبالَةً، فهو أبِلٌ وآبل أي حاذقٌ . ذاً امتنع من غشياهنا، وتأَبَّلَوأََبلَ الرجلُ عن امرأته، إ

ورجلٌ إَبليُّ بفتح الباء، أي . وفالن من آبلِ الناس، أي من أشدّهم تأنُّقاً يف رِْعَيِة اإلبِلِ وأعلمهم هبا. مبصلحة اإلبِل
وفالن ال يَأْتَبِلُ، أي ال . وأُبِلَتِ اإلبِلُ، أي اقْتُنَِتْت، فهي مَأْبولَةٌ.  واقتناهاوأَبَّلَ الرجلُ، أي اختذ إبال. صاحب إبِلٍ

. الَوخامة والثِقَلُ من الطعام: واَألَبلَةُ بالتحريك. َيثُْبُت على اإلبل إذا ركبها، وكذلك إذا مل يقم عليها فيما يصلحها
ضِْغثٌ : " ويف املثل. احلُْزمة من احلطب: واإلبَّالَةُ بالكسر" . َبلَُتُه كلُّ مالٍ أّديتَ زكاته فقد ذهبْت أَ: " ويف احلديث

وكانوا يسمُّون . راهب النصارى: واألبيلُ. الِفْدَرةُ من التمر: واألُبلَّةُ. على إبَّالٍَة، أي بلّيةٌ على أخرى كانت قبلّها
  :أبيلَ اَألبيلَني قال الشاعر: عيسى السالم

  على قُنَِّة الُعزَّى وبالَنْسرِ عَْنَدما... َتخالُها  أَما ودماٍء مائِراٍت
  أَبِيلَ اَألبيلَني املسيَح ابَن مرميا... وما َسبَّحَ الرهبانُ يف كل بِيَعٍة 

  ُحساماً إذا ما ُهزَّ بالكَفِّ َصمَّما... لقد ذاق منا عاِمٌر يوَم لَْعلَعٍ 
  ابن

وفالنٌ ُيؤَبنُ . بينهم أَُبٌن، أي عداوات: ويقال أيضاً. العُقُد يف العود: واُألْبَنةُ بالضم: ُه بهاتََّهَم: أََبَنُه بشيء َيأُْبُنُه وَيأْبِنُُه
، أي ال ُيذْكَْرنَ فيه " ال ُتؤَبُن فيه احلَُرُم : " بكذا، أي ُيذكَر بقبيح ويف ذكر جملس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  :قال أوٌس يصف احلمار. َرقَْبُتُه: أَبَّْنتُ الشيء: أبو زيد. بسوٍء
  يُؤبَُّن شخصاً فوق َعلْياَء واِقٌف... يقول له الراءونَ َهذاكَ راكٌب 

  :قال لبيد. وأَبَّْنُت الرجل تابيناً، إذا بكيَته وأثنيت عليه بعد املوت. أن تقفو أثر الشيء: الَتأْبُني: وقال األصمعي
  وأبِّنا ُمالِعَب الرِماحِ
  داحِوَمْدَرَه الكتيبِة الرَّ

  .كُلِ الفواكَه يف إبَّاِئها، أي يف وقتها: يقال. وقُته وأوانه: وإبَّانُ الشيء بالكسر والتشديد
  أبه

: واُألبَّهةُ. ما أبِهُت له بالكسر آَبُه أََبهاً: ويقال أيضاً. ما أَبَْهُت لألمر آبُه أَهبْاً، وهو األمر تنساه مث َتَتنّبهُ له: أبو زيد
  .تأَبََّه الرُجل، إذا تكبَّر: يقال. العظَمة والكِْبُر

  أبا

مصدر . واإلباُء بالكسر. ويقال هو أََجمةُ احلَلْفاء والقَصب خاّصةً. القًَّصُب، والواحدة أباَءٌه: األباء بالفتح واملد
  :قال الشاعر. أَىب فالنٌ َيأْىب بالفتح أي امتنع؛ فهو آبٍ وأَبِيٌّ وأَبَيانٌ بالتحريك: قولك

  وفَقَّأُْت عَني اَألشَْوسِ اَألَبياِن... ما هاَب الرجالُ ظُالَميت وقَْبلََك 
  :قال الشاعر. وأىب فالنٌ املاَء، وآَبْيُتُه املاء. وَتأَبَّى عليه، أي امتنع

  مهما ُتِصبْ أفُقاً من بارِقٍ َتِشمِ... قد أُوبَِيْت كُلَّ ماٍء فهي صاِدَيةٌ 
أي أَبيتَ : أبيَت اللْعَن، قال ابن السكِّيت: وقوهلم يف حتيَّة امللوك يف اجلاهلية. عامأخذه أُباٌء، إذا جعل َيأىب الط: ويقال

  .أن تأيت من األمور ما ُتلَْعُن عليه
  .أبََواِن: واألُب أصلخ أََبٌو بالتحريك، ألنَّ مجعه آباٌ، فالذاهب منه واٌو، ألنك تقول يف التثنية



. األُب واُألمُّ: واألبَوان. وبالنسبة إليه أَبويٌّ. وماله أٌب يَأبوُه، أي َيْغذُوُه ويَُربيِه. ةما كنَت أباً ولقد أََبْوتَ أُبوَّ: ويقال
  :وكان األصمعي يروي قول أيب ذؤيب. اآلباُء، مثل العمومة واخلُؤولة: واُألُبوَّةُ أيضاً. وبيين وبني فالن أُُبوَّةٌ

  ا أُُبوََّتَك الُشمَّ األَمادِيُحأْحي... لو كان ِمْدَحةُ َحيٍ أَْنشََرْت أََحداً 
ورمبا . ال أَب لك وال أَبالََك، وهو مدح: ويقال. يا أََبِة افَْعلْ، جيعلون عالمة التأنيث عوضاً عن ياء اإلضافة: وقوهلم
أي " ُيؤىب  كَال ال" ، وكذلك " َبْحرٌ ال ُيؤىب " فالن : يقال: قال ابن السكيت. ال أَباَك؛ ألن الالم كاملُقَحَمِة: قالوا

  .ال جيعلك َتأْباُه، أي ال ينقطع من كثرته
  أتب

. الَبقُري، وهو ثَوٌب أو ُبْرٌد ُيَشقُّ يف َوَسطِه فَُتلْقيِه املرأَةُ يف ُعُنِقها من غَْيرِ كمٍ وال جَْيبٍ، واجلمُع اُألتوُب: اِإلْتُب
  .تَأَتََّب قَوَسُه على ظهرِِه: ويقال. فَلَبَِسْتُهأَتَّبُْتها تَأتيباً فأَْتَتَبْب هي، أَلَبسُْتها اِإلْتَب : تقول
  أتل

  :أََتلَ الرجلُ يَأِْتلُ أَتالناً، إذا مشى وقارَب َخطَْوُه كأّنه غضبانُ، وأنشد الفّراء
  أَسأُْت وإالَّ أنت غَْضبانُ تَأِْتلُ... أَراَني ال آتيَك إالَّ كَأَنَّما 

  أمت
النساء جيتمعن يف اخلري : واملَأَْتُم عند العرب. ء َتنْفَِتُق ُخْرَزتان فتصريان واحدةاملُفْضاةُ، وأصله يف الِسقا: اَألتوُم
  :قال أبو عطاء الِسْندّي. والشر

  جيوٌب بأيدي مأَتمٍ وُخدوُد... َعِشيَّةَ قام النائحاُت وُشقِّقَْت 
كّنا يف َمناَحةِ : والصواب أن يقال كنا مأَْتمِ فالن،: املصيبة، يقولون: أي بأيدي نساء واجلمع املآمت وعند العامة

  .فالن
  أتن

اشترى أتاناً واختذها لنفسه وقوهلم كان محاراً فاْستأَْتَن، أي صار : واستأَتَن الرجلُ. احلمارة، والكثري أُْتٌن وأُُتٌن: األتانُ
الصخرة : واَألتانُ. أيضاً َمقام املستقي على فم البئر، وهو صخرةٌ: واَألتانُ. أتاناً، وُيضرب لرجلٍ َيُهون بعد العز

  :املُلَْملََمةْ، فإذا كانت يف املاء الضحضاح قيل أتانُ الضحل وقال األخطل
  بد الَربالِة َترحايل وَتسياري... بُِحرٍَّة كأَتانِ الَضْحلِ أَْضَمَرها 

هذا املوقد، : واألتونُ، بالتشديد. ام بهأق: وأََتن باملكان. لغة يف أََتلَ أَتالناً، إذا قارَب اخلَطْو: وأََتَن الرجل أََتناناً
  .والعامة ختففّه، واجلمع اَألتاتُِني، ويقال هو ُمَولَّد

  أته
  .مُبَدلٌ من الَتَعتُِّه: التَأتَُّه
  أتو

: هَموايلَ ِحلٍْف ال َموايل قَرابٍة ولكْن قَطيناً يسألون األتاويا تقول من: قال اجلعدّي. اخلراج؛ واجلمع األتاوي: اإلتاَوةُ
ففي كلِّ أسواق العراق إتاوةٌ ويف كلِّ ما باع امرٌؤ َمكُْس ِدرَهم ويقال للِسقاء : قال الشاعر. ُتُه آتُوه أَتْواً وإتاَوةً}أَتَو

ما أحَسن أَْتَو َيَدي هذه الناقة، وأَْتَي أيضاً، أي : ويقال. ولفالٍن أَْتٌو، أي عطاء. قد جاء أَْتُوُه: إذا َمِخَض وجاء الُزْبُد
. أََتِت النخلةُ تأتو إناء: الربكة والَنماء، ومحلُ النخلِ تقول منه: واإلتاء. اإلعطاء: واإليتاء. َرْجَع يديها يف السري
  :وأنشد ابن السكيت



  وال َسقْي وإنْ َعظُمَ اإلتاء... هنا لك ال أبايل َنْخلَ بَْعلٍ 
  أيت

أََتْيُت األمر من َمأْتاِتِه، أي من َمأتاه، أي من وجهه الذي : وتقول. ْتَوةً لغة فيهوقد أَتَْيتُه أَْتياً وأَتَْوتُه أَ. اجمليء: اإلْتيانُ
. وآتاه إيتاء، أي أعطاه. واَتْيُتُه: والعاَمة تقول. آَتيُْتُته على ذلك األمر مواتاَه، إذا وافقَته وطاوعته: وتقول. ُيؤَتى منه

وتَأْتى له الشيء، أي َتهيَّأ، وتأَتى له، أي َتَرفَّق . أي ائْتنا به" غَداءَنا  آِتنا: " ومنه قوله تعاىل. وآتاُه أيضاً، أي أتى به
وأَتَّْيُت للماء َتأتيَةً، تَأْتّياً، أي سهَّلت سبيله . يقال جاء فالن َيَتأتَّى، أي يتعّرض ملعروفك: وأَتاُه من وجهه قال الفّراء

جاءنا سيلٌ أَيتٌّ وأَتاويٌّ، إذا جاءك ومل : يِه الرجلُ إىل أرضه يقالاجلدولُ يُؤتِّ: واَألِتيُّ. ليخرج من موضع إىل موضع
وامليتاء . واسَْتأَتتِ الناقةُ اْستِئْتاًء مهموز، أي َضبَِعْت وأرادت الفحل. الغريُب: واألَِتيُّ أيضاً واَألتاويُّ. ُيصِْبك مطَره

وجمتمُع الطريق أيضاً ميتاء . الطريُق العامُر: مليتاءوا. آخر الغاية حيث ينتهي إليه جَْرُي اخليل: وامليداء ممدودان
وداري مبيتاء دارِ فالن وميداِء دارِ فالٍن، أي ِتلقاَء . َبىن القوُم بيوتَهم على ميتاٍء واحٍد وميداٍء واحٍد: يقال. وميداُء

  .دارِِه وحماذيةً هلا
  أثث

وِمْن : قال رؤبة. كثرياُت اللحم: ونساء أَثاِئثُ. وَشَعٌر أثيثٌ ونبات أَثيثٌ. أَثَّ النباُت يَِئثُّ، أثاثه أي كَثَر والتفَّ
اإلبلُ، : األثاثُ املالُ أمجُع: وقال أبو زيد. ال واحد له: قال الفراء. متاع البيت: َهواَي الرُُّجُح األثاِئثُ واألثاث

  .شاًوَتأثَّثَ فالنٌ، إذا أصاب ريا. والواحدة أَثاثَةٌ. والغنم، والعبيُد، واملتاُع
  أثر
  :قال وأنشدين عيسى ابن عمر الثَقفّي. ال يعرفه األصمعيُّ إالّ بالفتح: قال يعقوب. ِفرِْنُد السيِف: اَألثُْر

  ِخفافاً كُلََّها َيتَقي بأَثْرِ... َجالها الَصْيقَلونَ فأَْخلَصوها 
وليس من األثْرِ الذي هو : قال األصمعي. نِّالَسيُف الذي يقال إنَّه من عمل اجل: واملأثوُر. أي كلُّها يستقبلك بفِرِْنده

حديثٌ مأثوٌر، أي ينقلُه َخلٌَف : ومنه قيل. مصدر قولك أَثَْرُت احلديثَ، إذا ذكْرَته عن غريك: واَألثُْر أيضاً. الفرِْند
  :عن سلٍف، قال األعشى

  ُبيَِّن للساِمعِ واآلثِرِ... إنَّ الذي فيه َتماَرْيتما 
َعْضٌب َمضارُِبها باقٍ هبا األَثُُر : قال الشاعر. ُر اجلِراحِ َيبقى بعد الربء؛ وقد يثقَّل مثل ُعْسرٍ وُعُسرٍأَثَ: واُألثُْر بالضم
: وتقول أيضاً. ُخالصة الَسْمن: واإلثُْر بالكسر أيضاً. أنْ ُيْسَحى باطُن خفِّ البعري حبديدٍة لُيقَْتصَّ أَثَرُه: واُألثَْرةُ أيضاً

وُسَنُن النيب صلى اهللا عليه . ما بقي من رْسم الشيء وضربِة السيِف: واَألثَرُ بالتحريك. أي يف أَثَرِِهخرْجت يف إثْرِِه، 
واْستَأْثََر اهللا بفالن، إذا ماَت وُرجَي له . واْستَأْثََر فالنٌ بالشي، أي استبدَّ به، واالسم اَألثََرةُ بالتحريك. آثاُرُه: وسلم
. جلٌ أَثُرٌ إذا كان َيسَْتأِْثُر على أصحابه، أي خيتار لنفسه أفعاالً وأخالقاً حسنةًر: وحكى ابن السكيت. الغفرانُ

أَفعلُ هذا آثِراً مَّا، وآِثَر ذي أَثريٍ، : وقوهلم. املكُرمة وآثَْرت فالنا على نفسي، من اإليثار: واملَأْثَرة بفتح الثاء وضمها
  :قال ُعروة بن الورد. أي أوَّلَ كلَّ شيء

  إىل اإلصباحِ آِثَر ذي أَثريِ... ا َتشاء فقلُت أَلْهو وقالوا م
العظيمة اَألثَر يف : اَألثَريةُ من الدواّب: أبو زيد. وشيٌء كثٌري أَثٌري، إتباٌع له مثل َبثٌري. وفالنٌ أَثريي، أي ُخلْصاين



  .إبقاُء اَألثَرِ يف الشيء: والتَأْثُري. حريكوكذلك اَألثََرةُ بالت. وأَثاَرةٌ من ِعلمٍ، أي بقّية منه. األرض ْخبفِّها أو حافرها
  أثف

ويقال . تَأَثََّف الرجلُ املكانَ، إذا مل يربحه: أبو زيد. لغةٌ يف ثَفَّْيُتها َتثِْفَيةً، إذا وضعَتها على األَثايفّ: أَثَّفُْت الِقدَر تَأثيِفاً
  .وقد أَثَفَُه يَأِْثفُُه، أي تبعه. التابُع: ألعداُء بالرِفَِد واآلِثُفولو َتأثَّفََك ا: ومنه قول الشاعر. َتأَثَّفُوُه، أي َتكَنَّفُوُه

  أثل
قال . ومنه قيل لألصل أثْلَةٌ، يقالك فالن ينَِحتُ أَثْلََتنا، إذا قال يف حَسبه قبيحاً. شجٌر، وهو نوع من الطَْرفاء: اَألثْلُ

  :األعشى

  ها ما أَطَِّت اإلِبلُولست ضاِئَر... ألَْسَت منتهياً عن َنْحِت أَثْلَِتنا 
  :قال امرؤ القيس. جمٌد ُمؤَثَّلٌ وأَثيلٌ: التأصيلُ، يقال: والتَأثيلُ

  وقد ُيْدرُِك اجملَد املَُؤثَلَ أَْمثايل... ولَِكنّما أسعى جملٍد ُمؤّثّلٍ 
: واألَثالُ بالفتح" . أَثِّلٍ ماالً إّنه َيأكل من ماله غري ُمَت: " اتِّخاذُ أصلِ مالٍ، ويف احلديث يف وصيِّ اليتيم: والتَأَثُّلُ
  :قال أبو ذؤيب. َتأَثَلُْت بئراً، أي حفرتُها: ورّبما قالوا. املَْجُد

  قَليباً َسفاها كاإلماِء القَواِعِد... وقد أرسلوا فُراَّطَُهْم فَتأَثَّلُوا 
  أمث

وأَثََمُه اهللا يف كذا . اإلمث، فهو آِثٌم وأَثيٌم، وأَثوٌم أيضاًوقد أَِثَم الرجل بالكسر إّمثاً وَمأَثَماً، إذا وقع يف . الذْنُب: األثُْم
  :وأنشد الفّراء. َيأْثُُمُه ويَأْمثُُه، أي َعدَّه عليه إمثاً، فهو مَأْثُوُم

  وَعلَّلُْت أَصحايب هبا ليلةَ النَفْرِ... فَهلْ يَأْثَُمنِّي اُهللا يف أَنْ ذَكَرُْتها 
  .وآمثه باملد أوقعه يف اإلمث

  :وقال. وقد ُتَسمَّى اخلمُر إمثاً. أَِثْمَت: ُه بالتشديد، أي قال لهوآمثَ
  كذلك اإلثُْم تذهب بالعقولِ... شربُت اإلثَْم حىت َضلَّ َعقْلي 
  .وناقةٌ آِثَمةٌ ونوٌق آِثماٌت، وأي مبطئات" يلَْق أَثاماً : " قال تعاىل. جزاء اإلثْم: واَألثاُم. وَتأَمثَ، أي حترََّج عنه وكّف

  أثا
  .أَثا بِهِ َيأْثُوبه ويَأْثي أيضاً إثاَوةً وإثايَةً، أي وشى به

  أجج
. املضي، عن أيب عمرو: واألجوُج. وأجَّْجُتها فَتَأجَّجْت وائتجَّْت أيضاً. وقد أجَّْت تَُؤجَّ أجيجاً. َتلَهُّب النار: األجيج

. الظليم يؤج أّجاً، أي عدا وله حفيف يف َعْدوهأَغَرُّ كمصباح اليهوِد أَجوُج وأجَّ : وأنشد أليب ذُؤيب يصف برقا
شدة احلر وتوهُّجه؛ واجلمع : واَألجَّةُ. القوم يف أجٍَّة، أي يف اختالط: تؤج كما أجَّ الظليمُ املَُنفَُّر وقوهلم: قال الشاعر

  .أُجوجاًوقد أجَّ املاُء يُؤجُّ . وماٌء أُجاٌج، أي ِملٌْح مّر. ائتج النهار ائتجاجا: إجاج، تقول منه
  أجد

واحلمد هللا الذي آَجَدين . وآَجَدها اهللا فهي موَجَدةُ القَرا، أي موثَّقَةُ الظهر. ناقٌَق أُُجٌد، إذا كانت قوية موثَّقة اخللق
  .بعد ضعف، أي قَوَّاين

  أجر



وُآجَر فالنٌ مخسةً من َولَدِِه، أي ماتوا . اًوكذلك آجََرُه اهللا إَجيار. تقول أََجَرُه اهللا َيأْجُِرُه ويَأُْجُرُه أَْجراً. الثواُب: األْجُر
وائَْتَجَر عليه . استأَجرتُ الرجلَ فهو َيأُْجُرين مثاينَ ِحَججٍ، أي يصري أَجريي: تقول. الكِراُء: واُألجَرةُ. فصاروا أَجَْرُه

. وقد أُجَِرْت َيُدُه، أي ُخبَِرْت. مٍأَجَر العظُم يَأُْجُر أَجْراً وأُجوراً، أي َبَرأ على َعثْ: األصمعي. بكذا، من اُألْجرَِة
  .السّطُح بلغة أهل الشام واحلجاز: واإلجَّاُر. أكَْرْيتُها: وآَجَرها اُهللا، أي َجَبرَها على َعثْمٍ؛ وآجَْرُتُه الداَر

  أجل
القَطيع من : بالكسر واإلْجلُ أيضاً. فعلت ذاك من أَْجِلَك، ومن أَْجالََك؛ أي من جَرَّاَك: ويقال. ُمدَّةَ الشيء: اَألجلُ

  :قال لبيد. وَتأَجَّلَِت البِهاُم، أي صارت آجاالً. بقر الوحش، واجلمع اآلجالُ
  عوذاً َتأَجَّلَ بالفضاء بِهاُمها... والعُني ساكنةٌ على أَطْالئها 

يب إْجلٌ : يقال. واةُ منهاملدا: والتَأجيلُ. وقد أَجِلَ الرجلُ، أي نام على عنقه فاشتكاها. وجعٌ يف العنُق: واإلْجلُ أيضاً
واآلجِلُ . لغةٌ يف اِإليَّلِ، وهو الذكر من األوعال: واإلجَّلُ. واسْتأَْجلُْتُه فأَجَّلَين إىل مدٍة. فأَجَّلوين منه، أي داووين منه

  :قال َخوَّاُت بن ُجبَري. وأََجلَ عليهم َشّراً يأُْجلُ ويَأْجِلُ أَْجالً، أي َجناُه وَهيََّجه. ضدُّ العاجل والعاجلة: واآلجِلةُ
  قد اْحتََربوا يف عاجلٍ أنا آجِلُُه... وأَْهلِ ِخباٍء صاحلٍ ذاتُ بينهم 

وقد تَأَجَّل املاُء فهو ُمَتأَجِّلٌ، وماءٌ . مستنقَع املاء، واجلمع املآجِلُ: املَأَْجلُ، بفتح اجليم: قال أبو عمرو. أي أنا جانيِه
إالّ أّنه أحسن من َنَعْم يف التصديق، وَنَعمْ : قال األخفش. ، إّنما هو جواٌب مثل نََعْمأََجلْ: وقوهلم. أَجيلٌ، أي جمتمٌع

فإذا قال أنت سوف تذهُب قلَت أََجلْ وكان أحسن من َنَعْم، وإذا قال أتذهب؟ قلت َنَعمْ . أحسن منه يف االستفهام
  .وكان أحسن من أََجلْ

  أجم

  :قال ُعَبيد بن أيُّوب العنربّي. وإنّ هلا ألجيماً وأَجيجاً. جََّمت النار، مثل َتأَجََّجْتَتأَجََّم النهار، أي اشتّد حَرُّه، وتَأَ
  َحَملَْن عليه اِجلذْلَ حىت َتأَجَّما... ويومٍ كَتنُّورِ اإلماء َسَجْرَنُه 

ُت الطعاَم بالكسر، إذا كَرِْهَته من أَجِْم: أبو زيد. وفالن يََتجأَجبَُّم على فالن وَيَتأَطَُّم، إذا اشتّد غضُبه عليه وَتلَهََّف
  .املداَومة عليه، فأنا آجٌم

  أجن
  :وقال الشاعر علقمة. املاء املتغيِّر الطعم واللون: اآلجُِن

  من األْجنِ ِحنَّاء معاً َوصَبيُب... فأوردها ماًء كأنَّ مجاَمُه 
واحدة : جَِن املاُء بالكسر َيأَجُن أََجناً، فهو أَجٌِن واإلجاََّنةُأَ: وحكى اليزيدي. وقد أََجَن املاء يَأَجُِن وَيأُجُن أَْجناً وأجوناً

  .وأََجَن القَصَّار الثوَب، أي َدقُّه. لغة يف الُوجْنِة وهي واحدة الُوجُناِت: واألْجَنةُ بالضم. األجاجنيِ
  أحح

  .الَغْيظُ وَحزاَزةُ الَغمِّ: واَألحيحةُ واُألحاُح أيضاً. العَطَُش: أحَّ الَرُجل يَُؤحُّ أّحاً، أي َسَعل واُألحاح، بالضم
  أحد

، فهو بدلٌ من اهللا، ألنَّ النكرة قد تبدل " قل هَو اُهللا أَحٌد : " وأما قوله تعاىل. أََحٌد مبعىن الواحد، وهو أول العدد
الدار أحٌد،  ال أحد يف الدار وال تقول فيها أحد ويوم األحد جيمع على آحاد وأما قوهلم ما يف: وتقول. من املعرفة

: وقال" لَْسُتنَّ كَأََحٍد من النِساء : " وقال تعاىل. فهو اسٌم ملن يصلح أن خياطب، يستوي فيه الواحد واجلمع واملؤنث



وجاءوا آحاد أحاَد غري مصروفَني، ألهنما معدوالن . انفرد: واسَْتأَْحَد الرجل" . فما ِمنكم من أحٍد عنه حاجِزيَن " 
  .يعاًيف اللفظ واملعىن مج

  أحن
  :قال الشاعر. وقد أَِحْنُت عليه بالكسر. يقال يف صدره َعلَيَّ إْحَنةُ، أي حقٌد؛ واجلمع إَحٌن

  فال َتْسَتِثرْها سوف يبدو َدفينها... إذا كان يف َصْدرِ ابن َعمَِّك إْحَنة 
  .املُعاداةُ: واملؤاَحَنةُ

  أخذ
واألْمر منه ُخذُ، وأصله اُْؤُخذْ إالَّ أهنم استثقلوا . الكسر، االسُمواإلخذُ ب. تناولته: أََخذُْت الشيء آُخذُهُ أَْخذاً

ُخِذ اِخلطاَم، وُخذْ : يقال. اهلمزتني فحذفومها ختفيفاً وقوهلم أخذ عنك، أي ُخذْ ما أقول، وَدّع عنك الشكَّ واِملراَء
: ويقال. وآَخذَُه بذنبه مؤاخذةً.  منزلٍ منهامنازلُ القمرِ؛ ألنَّ القمر يأخذ كل ليلة يف: وجنوُم األخِذ. باِخلطامِ مبعًىن

افتعالٌ أيضاً من األخذ، إالَّ أنه أُدِغم بعد تليني اهلمزة : واالتِّخاذُ. ائَْتَخذوا يف القتال، هبمزتني، أي أخذ بعُضهم بعضاً
، أو َخَرزةٌ ُتَؤخِّذُ هبا النساُء الرجالَ، ُرقَْيةٌ كالِسحر: واُألْخذَةُ بالضم. األسُري، واملرأةُ أَخيذَةٌ: واَألخيذُ. وإبدال التاء
وبعينه أُُخذٌ . َرُجلٌ أَِخذٌ، أي رَِمٌد: ويقال أيضاً. اتََّخَم من اللنب: وأَِخذَ الفَصيلُ بالكسر يَأْخذُ أََخذاً. من الَتأْخيِذ

: واإلخاذَةُ. َتفْعالٌ من األخذ: لتأْخاذُوا. املطَأْطئُ رأَسه من رمٍد أو وجعٍ: املُْسَتأِْخذُ: قال األصمعّي. بالضم، أي رََمٌد
  :قال الشاعر. شيء كالغدير، واجلمع إخاٌذ، ومجع اإلخاِذ أُُخذٌ وقد خيَّفف

  َتطْفو وأَْسَجلَ أَهناًء وغُْدرانا... وغاَدَر اُألْخذَ واألَْوخاذَ ُمْتَرَعةً 
ذهَب بنو فالن وَمن أََخذَّ أَْخذَُهْم أي ومن : يقالو. أرٌض حيوزها الرجلُ لنفسه أو السلطانُ: واإلخاذَةُ واإلخاذ أيضاً

اْسُتعِْملَ فالنٌ على الشام وما أََخذَ إْخذَُه بالكسر، أي مل يأخذ ما وجَب عليه من : وحكى أبو عمرو. سار بسريهتم
  .لو كنَت مّنا ألخذت بإْخذنا، أي خبالئقنا وشكلنا: ويقال. حسن السرية

  أخر

جاء آِخراً، أي أخرياً، واألنثى آِخَرة، : تقول. بعَد األول، وهو صفةٌ: واآلخُِر. اْستأَْخَر، مثل تأَخََّرو. أَخَّْرُتُه فتأَخََّر
جاء يف أُخَْرياتِ الناس : وقوهلم. أحد الشيئني، وهو اسم على أَفَْعلَ، واألنثى أخرى: واآلَخُر بالفتح. واجلمع أواِخُر

بِْعُتُه بأَِخَرةًٍ : وتقول أيضاً. وأُْخرى املَنوِن، أي آِخرُ الدهر. يل، أي أبداًأي يف أواخرهم وقوله ال أفعله أخرى الليا
. وجاءنا أُُخراً بالضم، أي أخرياً. وجاء فالن بأََخَرةٍ بفتح اخلاء، وما عرفته إالَّ بأََخَرٍة، أي أَخرياً. وبَِنِظرٍة، أي بَنِسيئة

  :قال الشاعر امرؤ القيس. من أُُخرٍ، أي من ُمَؤخَّرهوجاءنا آخر بالضم أي أخرياً وشق ثوَبه أُخُراً و
  ُشقَّْت مآقيهِما من أُخُْر... وعني هلا َحْدَرةٌ َبْدَرةٌ 

النخلةُ اليت : واِملئْخاُر. وُمَؤخَّر الشيِء نقيض ُمقَدَِّمه. نظر إليه مبْؤِخر عينه: يقال. وُمؤِخُر العنيِ الذي يلي الُصدغَ
فِعدَّةٌ : " تأنيث َآَخَر، وهو غري مصروف، قال اهللا تعاىل: مجع أُْخرى، وأُْخرى: وأَُخُر. صِراميبقى َحْملُها إىل آخر ال

  " .من أيامٍ أَُخَر 
  أخا

األُخ أصله أَخٌو بالتحريك، ألنَّك تقول يف التثنية أَخواِن، وجيمع أيضاً على إخواٍن وعلى إْخَوٍة وأخَوٍة عن 
وأكثر ما ُيستعمل اإلخوانُ يف األصدقاء، " فإن كان له إخَْوةٌ : " ه االثْناِن كقوله تعاىلوقد يُتَُّسُع فيه فرياد ب.الفّراء



هذا أَبوَك وأَخوَك، ومررت بأَبِيَك وأخيَك، ورأيت : وال يقال أخو وال أبو إالّ مضافاً، تقول. واإلخوةُ يف الوالدِة
أْخٌت َبيَّنةُ : ويقال. نَت أخاَ ولقد أَخْوَت تأخر أُخوَّةًما ك: ويقال. أَباَك وأخاَك وإعراهبا يف الواو والياء واأللف

: وتقول. وآخاُء ُمؤاخاةً وإخاًء. وكذلك إىل األخت؛ ألنَّك تقول أَخواٌت. وبالنسبة إىل اَألخِ أَخوٌي. األخوِة أيضاً
وتَأَخَّْيُت الشيء أيضاً . ذت أَخاًوَتأَخَّْيُت أَخاً، أي اخت. وتآَخيا على تفَاعال. ال أَخالَكَ بفالن، أي هو ليس لك بأَخ

وهو أن ُيْدفََن طََرفا قطعٍة من احلبل يف : قال ابن السكيت. واحدة اَألواِخّي: واآلِخيَّةُ، باملّد والتشديد. مثل َتحَرَّْيُتُه
احلُْرَمةُ : ة تَأِخَيةً واآلِخيَّةُ أيضاًوقد أخَّْيُت للداب. األرض وفيه ُعَصيَّةٌ أو ُحَجْيٌر، فيظهر منه مثل ُعْرَوٍة ُتَشدُّ إليه الداّبة

  .والِذمَّةُ
  أدب
وابن فالن قد استأَدَب، يف . أَُدَب الرُجلُ بالضم فهو أَديٌب، وأَدَّْبُتُه فَتأَدََّب: أَدب النَّفْس والدَّْرسِ، تقول منه: األََدُب

. الداعي: واآلِدُب. لقَْوَم يَأِْدبُُهْم إذا َدعاُهمْ إىل طعاِمهَمصَدُر أََدَب ا: واألَْدُب أيضاً. الَعَجَب: واألَْدُب. معىن تأدََّب
  .واسم الطعامِ املَأَْدَبةُ واملَأُْدبَةُ. آَدَب القَْوَم إىل طَعاِمِه يُْؤِدبُُهْم إيداباً: ويقال أيضاً

  أدد
: واإلدُّ بالكسر واإلدَّةُ. شديٌد أَديٌد اتباع لهو. اجللبةُ: واألَديُد. أَدَِّت الناقة تَُؤدُّ أَّداً، إذا َرجََّعْت احلننيَ يف جوفها

وأَدَّتْ . ومجع اإلدَِّة إَدٌد. ، وكذلك اآلدُّ مثل فاعل" لقد جِئتم شيئاً إّداً : " ومن قوله تعاىل. الداهيةُ، واألمر الفظيع
  :قال الراجز. القوة: واَألدُّ أيضاً. فالناً داهية َتؤُدُُّه أَّداً، بالفتح

  ِمن بعِد ما كنتُ ُصُمالًّ َنْهدا...  ِشرَّةً وأَدَّا َنضَْوُت عين
  أدر

  .اللَبن اخلاثر الشديد احلموضة: واإلْدلُ أيضاً. رجل آَدُر بيِّن اُألْدَرِة: يقال. نفَخةٌ يف اخلصية: األُْدَرةُ
  أدم

  :عشىقال األ. مجع اَألدميِ، وقد جيمع على آِدَمٍة ورمبا ُسمِّي وجهُ األرض أدمياً: اَألَدُم
  َعْصب ويوماً أَدُميها نَِغال... يوماً تراها كِشْبهِ أَرِْديِة ال 

. جعلُت فالناً أََدَمةَ أهلي، أي إسَْوتَُهْم: ويقال أيضاً. وفالنٌ ُمْؤَدٌم ُمْبَشٌر، أي قد مجع ِلَني اَألَدَمِة وُخشونة البشرة
وآَدُم عليه . األمسر، واجلمع أُْدمانٌ: واآلَدُم من الناس. الشيء الوسيلة إىل: واُألْدَمةُ أيضاً. الُسمرة: واُألْدَمةُ بالضم

وهي : قال. واُألْدُم من الظباء بيٌِض تعلوهّن ُجَدٌد، فيهن غُْبَرةٌ، تسكن اجلبال: قال األصمعي. أبو البشر: السالم
. ٌري آَدُم وناقةٌ أَدماُء، واجلمع أُْدٌمبع: البياض الشديد، يقال: واُألدَمةُ يف اإلبل. يقال ظبيةٌ أَدماء. على ألوان اجلبال
أََدَم اهللاُ : اُأللْفَةُ واالتفاُق، يقال: واُألْدُم. أََدَم اخلبَز باللحم َيْآِدُمُه، بالكسر: تقول منه. مايؤَتَدُم به: واُألْدُم واإلداُم

لو نظْرَت إليها فإنه أخرى أن : " احلديث ويف. بينهما، أي أصلح وأَلََّف، وكذلك آَدَم اهللا بينهما، فََعلَ وأفَْعلَ مبعىن
أي ال ُيحبِْبَن إالَّ " والبيضُ ال ُيْؤِدْمَن إالَّ مْؤَدما : " وقال. ، يعين أن تكون بينكما احملبة واالتفاق" ُيْؤَدَم بينكما 

  .ُمتون األرض، ال واحد هلا: واأليادُمي. ُمحبَّباً
  أدا

وآدى الرجلُ أيضاً، أي قَوَي، . ُه على كذا يُْؤديِه إيداًء، إذا قّواه عليه وأعانهوآدا. اآللةُ، واجلمع األَدواُت: األداة
اْسَتآَْدْيتُ : ويقولون. وأمَّا موٍد بال مهز، فهو من أَْودى أي هلك. من اَألداِة، فهو ُمؤٍد باهلمز، أي شاٍك يف السالح



وتآدى، . وآدَْيُت للسفر فأنا ُمؤٍد له، إذا كنَت ُمتََهيئِّاً له. األمَري على فالن فآداين عليه، مبعىن استعديته فأَعداين عليه
قال . وحنن على أَدّي للصالة، أي هتيُّؤٍ هلا. أخذت لذلك األمر أَِديَّةُ، أي أهبته: أي أخذ للدهر أَداَتُه ويقال

وأَدى اللنب َيأْدي أُدِيَّا، . رةُ، واجلمع األدواياِملطََه: واإلداوةُ. وأَدَْوُت له، أي َخّتلُْته. غََنٌم أَِديَّةٌ، أي قليلة: األصمعي
وهو آدى . واالسم األَداُء. وأَدَّى َدْيَنه تأْدَيةً، أي قضاه. ويقال ثوٌب أَدٌي وَيديٌّ، إذا كان واسعاً. أي َخثُرَ ِلَيروَب

  .صادره واستخرجه منهاْستأداُه ماالً، إذا : ويقال. وتأَدَّى إليه اخلرب، أي انتهى. لألمانة منك، مبدّ األلف
  إذ
: وحقُّه أن يكون مضافاً إىل مجلة، تقول. وهو اسٌم مبينُّ على السكون. كلمة تدل على ما مَضى من الزمان: إذْ

  :قال أبو ذؤيب. فإذا مل تَضْف َنوَّْنَت. جئتك إذْ قام زيٌد، وإذْ زيد قائم وإذ زيٌد يقوم
  اِقَبٍة وأَْنَت إذٍ َصحِيُحبِع... َنَهيُْتَك عن ِطالبَِك أمَُّ َعْمرو 

إذْ ما تَأِْتين : تقول. وهو من حروف اجلزاء، إالَّ أنه ال جيازى به إالَّ مَع ما. يومئذ ولَْيلتئذ: أراد حينئٍذ، كما تقول
 .وال يليها إال الفعل الواجب. وقد تكون للشيء توافقه يف حالٍ أنت فيها. إنْ تَأِْتين وقتاً آِتَك: آِتَك، كما تقول

  .بينما أنا كذا إذْ جاء زيد: تقول
  اذن
الليلةَ أزورك، : إذا قال لك قائلٌ. حرف مكافأٍة وجوابٍ، إنْ قدَّمَتها على الفعل املستقبل نصَبته هبا ال غري: إذَنْ
  .أكرُمك إذَنْ: وإن أخَّرَتها ألغيتها فقلت. إذنْ أكرَمك: قلت
  أذن

فأْذَنوا حبَْربٍ من اهللا : " ومنه قوله تعاىل. وأَِذنَ، مبعىن َعِلَم.  على األمريائْذَنْ يل: يقال. أَِذنَ له يف الشيء إذْناً
  :قال قَْعَنُب بن أمُِّ صاحبٍ. استمع: وأَِذنَ له أَذَناً" . ورسوله 

  عَنِّي وما مسعوا من صاحلٍ َدفَنوا... إنْ يسمعوا ريَبةً طاروا هبا فرحاً 
  وإنْ ذُِكْرتُ بَِشرٍ عندهم أَِذنوا. ..ُصمُّ إذا مسعوا خرياً ذُكِْرُت به 

وقال . الكفيلُ: واألَذيُن. املنارةُ: واِملئْذََنةُ. وقد أّذَّنَ أَذاناً. واَألذيُن مثله. وأَذانُ الصالة معروف. اإلعالُم: واألَذانُ
  :وأنشدوا. املكان يأتيه األَذانُ من كلِّ ناحية: اَألذيُن: قوٌم

  هبا ريبةٌ مما ُيخافُ َتريُب... ومل تكن طَهوُر احلَصى كانت أَذيناً 

ورجلٌ أُذُنٌ، إذا . أَذَْنُتُه، إذا ضربت أُذَُنُه: وتقول. واجلمع آذانٌ. واَألذنُ ختفف وتثقّل، وهي مؤنثة، وتصغريها أُذَْيَنةٌ
ونعجةٌ أذْناُء وكبشٌ . عظيم اُألذَُنْينِ: ورجلٌ أذاينٌّ. كان يسمع مقال كلِّ أحد ويقبلُه، ويستوي فيه الواحد واجلمع

. أعلمُتكه: وآذَنُْتَك بالشيء. عركت أُذُنَُه: وأذنت النعل وغريها تأذيناً أي جعلت هلا أذناً وأَذَّْنُت الصّيب. آذَنُ
م تأذّنَ األمريُ يف الكالم، أي نادى فيهم يف التََهدُِّد والنَهى، أي تقدَّ: وتقول. وقد آذَنَ وتأذَّن مبعَىن. احلاجب: واآلذِنُ
  .، أي أْعلََم" وإذْ َتأَذَّنَ رَبََّك : " وقوله تعاىل. وأْعلََم
  إذا

. أجيئك إذا امحّر الُبْسُر، وإذا قِدم فالن: اسٌم يدلٌ على زمان مستقَبل، ومل تستعّمل إالّ مضافةً إىل مجلة، تقول: إذا
وتكون للشيء " . أيديهم إذا ُهم َيقَْنطون  وإنْ ُتِصْبهم سِّيئةٌ مبا قدمَّْت: " قال تعاىل. وهي ظرف، وفيها جمازاة



  .خرجُت فإذا زيٌد قائٌم، املعىن خرجُت ففاجأين زيٌد يف الوقت بقيامٍ: توافقه يف حالٍ أنت فيها، وذلك حنو قولك
  إذي

  .موُج البحر، واجلمع األَواِذيُّ: واآلذيُّ. وتأذْيُت به. آذاُه ُيؤذيِه إيذاًء فأذَي هو أذى وأَذاةً وأذيَّةَ
  أرب

وَرُجلٌ ُمْستَأَرٌب بفتح الراء، أي َمْديونٌ، كأنّ الَدْيَن . السُّجوُد على َسْبَعِة آرابٍ وأَرْآب أيضاً: يقال. الُعْضُو: اِإلْرُب
و ذو ه: يقال. الَدهاء، وهو من العَقْل: ُمْستَأَْربٍ َعضَّهُ السُّلْطَانُ َمديونُ َواِإلْرُب أيضاً: قال الشاعر. أَخذَ بآرابِِه

  .وقد أَُرَب يَأُْربُ إَرباً، وأَراَبةً أيضاً. إْربٍ
إْرٌب وإْرَبةٌ، وأََرٌب، : احلاَجةُ، وفيه لُغات: واِألْرُب أيضاً. العاِقلُ: وفالن يؤارِبُ صاِحَبُه، إذا داهاُه، واّألريُب

غَْيرِ أويل اِإلْرَبِة : " وقوله تعاىل. الكسر يَأَْربُ أََرباًأَرَِب الرجلُ ب: ، تقول منه" َمأَْرَبةٌ ال َحفاَوةٌ : " ويف املثل. َوَمأَرَبةٌ
أَرَِب الرجلُ، إذا : أيضاً: ويقال. وأَرِبَ الَدْهُر أيضاً، إذا اشتد. هو الَْمْعتوُه: ، قال سعيُد بن جَُبْير" من الرِجالِ 

َدرِبَ به : وأرَِب بالشيِء أيضاً. اليدين خاصَّةً َسقَطَْت آراُبَك من: ويقال أَرِْبَت من َيَدْيَك، أي. تساقَطَْت أَْعضاُؤُه
  :وقال الشاعر أبو الِعيالِ. وصار بصرياً فيه، فهو أَرٌِب

  ِء وهو بِلَفِّهِْم أَرُِب... َيلُفُّ طَواِئَف األْعدا 
وَتأريبُ .  ال تَْنَحلُّ حىت ُتَحلَّ َحالًإْحكاُمها، يقالك أرِّْب ُعقَْدَتَك، وهي اليت: َوتَأْريُب العُقَْدِة. الُعقَْدةُ: واّألْرَبةُ بالضم
التَشدُّدُ : التأَرُّب: األصمعي. تاّماً مل يكسر: أَْعطاُه ُعضواً ُمَؤرَّباً، أي: يقال. وكل ُمَوفَّرٍ ُمَؤرَّب. َتْوفُريُه: الشيِء أيضاً
دََّد، وآَرْبُت على الفومِ، أي فُْزُت عليهم تَأَرَّْبتُ يف حاجيت، وتَأرََّب فالن َعلَيَّ، أي تَأبَّى وَتَش: يقال. يف الشيء
  .الداهية، بضم اهلمزة: َونَفْس الفَىت َرْهٌن بقَْمَرِة ُمؤرِبِ واُألَرىب: ومنه قول لبيد. وفَلَْحُت
  أرث

اإلغراء : والتأريث. وهو على إْرٍث من كذا، أي على أمر تَوارثَه اآلخر عن األّول. اإلْرثِ صدقٍ، أي أصل صدق
يقال . ِسْرجِنيٌ يوضع عنَد الرماد لتكون ُعدَّةً إذا احيتج إليها: واُألْرثَة بالضم. إيقاد النار: والتأريث أيضاً. ومبني الق

  .َتأرَّثَِت النار، إذا اتَّقََدْت يف اُألْرثَة
  ارج

وأَّرْجُت بني القوم . ذا فاحتقول أَرَِج الطيُب بالكسر يَأَرجُ أََرجاً وأَرجياً، إ. توهُّج ريح الطيبِ: األَرُج واَألريُج
  .َتأْرجياً، إذا أَغْرَْيَت بينهم وهَيَّْجَت

  ارجوان
ويقال أيضاً . قال والَبْهرَمان دوَنه. وهو الذي يقال له الَنشاسَْتُج: قال أبو عبيد. َصغٌ أمحر شديد احلمرة: اُألْرجُوانُ

. وكلُّ لونٍ يشبهه فهو أُْرُجوانٌ. ٌر أمحر أحسُن ما يكوناُألْرجوانُ معّرب، وهو بالفارسية أُرغوانْ، وهو شجٌر له نَْو
  :قال عمروبن كلثوم

  ُخِضْبَن بأُْرجُواٍن أو طُلينا... كأنَّ ثيابنا مّنا ومنهم 
  أرخ

بقُر الوحشِ، : واإلراُخ. وأَرَّْخُت الكتاَب بيوم كذا، وَورَّْخُتُه، مبعًىن. والتَْوريُخ مثله. تعريف الوقت: التأْريُخ
  .احدةُ إْرٌخالو
  أرر



  .كثري اجلماع: ورجلٌ ِمئَرُّ. أرَّها يَُؤرَُّها أّراً: تقول منه. اجلماُع: اَألرُّ

  أرز

الليلة اآلرَِزةُ، : أبو زيد. آرزةٌ أيضاً: ويقال للناقة القوّية. وقد أََرَزِت املرأة تأْرُِز. شجرةٌ آرِزةٌ، أي ثابتة يف األرض
إنّ اإلسالم لََيأْرُِز : " ويف احلديث. ُز أَْرزاً وأُروزاً، وإذا تَضامَّ وتقبض من ُبْخله، فهو أَروٌزوأََرَز فالن يأرِ. هي الباردةُ

  .امللجأُ: واملأْرُِز. ، أي َيْنَضمُّ إليها وجيتمع بعُضه إىل بعض فيها" إىل املدينِة كما تأرُِز احلّيةُ إىل ُجحرها 
  أرس

  :قال. الذَرَّاع، ومجعه أرارسة: األريس
  أرارسةٌ ترَعون ديَن األعاجم... إذا فارقتكُْم عبُد ُودٍّ فلَْيَتكُْم 

  أرش
  .تَأريثُهما: وتَأْريُش احلربِ والنارِ. أفسْدُت: وأَرَّْشُت بني القوم تَأْريشاً. ِدَيةُ اجلِراحاِت: اَألْرُش
  أرض

. واَألراضي أيضاً على غري قياس. ضٍوقد جتمع على أُرو. واجلمع أَْرضاٌت وأََرضونَ. ألْرُض مؤنثة، وهي اسم جنس
: قال أبو عمرو. وكلُّ ما سفل فهو أرض وأرض أَريَضةٌ، أي زكيةٌ، بّينة اَألراَضة وقد أَُرَضْت بالضم، أي َزكَْت

قال : بةأسفلُ قواِئم الدا: واَألْرُض. ال أُمَّ لك: ويقالك ال أَْرَض لك، كما يقال. نزلنا أَْرضاً أَريَضةً، أي ُمعجِبةً للعني
قال ابن عباس رضي اله عنه وقد زُلزِلت . النَفَْضةُ والرعدةُ: ومل ُيقَلِّْب أَْرَضها الَبيطاُر واألرض: ُحَمْيٌد يصف فرساً

. وقد آَرَضُه اهللا إيراضاً أي أزكمه، فهو مأْروٌض. الُزكاُم: واَألْرُض" . أُزلْزِلَِت األرُض أم يب أَْرٌض : " األرُض
فأما إذا نبت على جِذع . أْرٌِض، ووَِديَّةٌ ُمْستَأْرَِضةٌ، بكسر الراء، وهو أن يكون له ِعْرقٌ يف األرضوفَسيلٌ ُمْسَت

. ورجلٌ أَريٌض، أي متواضٌع خليٌق للخري. بِساطٌ ضخٌم من صوٍف أو وبرٍ: واِإلراض، بالكسر. النخل فهو الراكُب
وبعضهم يفرده . وشيء عريٌض أريٌض، إتباٌع له. ْخلَقُهميقال هو آَرضُُهْم أن يفعلَ ذلك، أي أ: قال األصمعيُّ

وأُرَِضِت اخلشبةُ تُؤَرُض أْرضاً بالتسكني، فهي َمأْروَضةٌ، إذا أَكَلَْتها اَألَرَضةُ . جدٌي أريٌض، أي مسني: ويقول
. لْت وفسدْت باِملدَِّةوأَرَضِت القَْرحةُ تَأْرضُ أَرضاً، أي َمجِ. واملَأْروض الذي حيرِّك رأسه وجسَده على غري عمٍد

التثاقل إىل : والتأَرَُّض أيضاً. وجاء فالن َيتأرَُّض إيلَّ، أي يتصدَّى ويتعرَّض. وَتأَرََّض النبُت، إذا أمكن أن ُيَجزَّ
  .فقام َعْجالنَ وما َتأَرَّضا أي ما َتلَبَّثَ: قال الراجز. األرض
  أرط

: واَألريطُ من الرجال. عري َمأْروطٌ وأَْرطَوِيُّ إذا كان يأكل اَألرْطىوب. واحدته أْرطاةٌ. شجٌر من شجر الرمل: األْرطى
  .أخرجت اَألرْطى: وأَرَطَِت األرُض. العاقُر
  أرف
  .احلَدُّ، واجلمع أَُرٌف، وهي معامل احلدود بني األْرضني: اُألْرفَةُ
  أرق
. وأَرَّقَين كذا تأريقاً، أي أسهرين. فأنا أرٌقوقد أَرِقُْت بالكسر، أي سهرُت، وكذلك ائَْتَرقُْت . الَسهُر: اَألَرَق

جاء : " وقوهلم. يقال زرٌع َمأْروٌق وَمريوٌق. لغة يف الَيَرقاِن، وهو آفةٌ تصيب الزرع، وداُء يصيب الناس: واَألرقانُ



  .وأصله من احلّيات: قال أبو عبيد. يعين به الداهية" بأّم الُرَبيقِ على أَُرْيقٍ 
  أرك

أركت اإلبل مبكان كذا، إذا لزَِمْته فلم َتربح، : قال األصمعي. َتأَْرُك وَتأُْرُك أُروكاً، إذا َرَعِت اَألراَك أَرِكَتِ اإلبل
وأَركَ . أََركَْت، إذا أقامت يف اَألراِك، وهو احلَمض، فهي أَرِكَةٌ: وقال غريه إّنما يقال: قال. حكاه عنه ابن السكيت

ظهرت أَريكَةُ اجلُرح، إذا ذهبت غَثيثته : ويقال. سكن ورُمه ومتاثَل: اجلرح أُروكاً وأَرَك. الرجل باملكان، أي أقام به
وأَرِكَِت اإلبل بالكسر تأَْرُك أَرِكاً، . ظهر حلُمه صحيحاً أمحر ومل َيْعلُُه اجللُد، وليس بعد ذلك إالَّ ُعلوُّ اجللد واجلوف

سريٌر منجَّد مزيَّنٌ يف قبٍة أو بيت، فإذا مل يكون : واألريكَةُ. كيأي اشتكت بطونَها عن أكل اَألراِك، فهي أَرِكَةُ وأَرا
  .فيه سرير فهو َحَجلٌة، واجلمع اَألراِئُك

  أرم
قال صخرُ . أصل الشجرة والقرِن: واألروُم فتح اهلمزة. حجارة ُتْنَصُب َعلَماً يف املفازة، واجلمع آراٌم وأُروٌم: اإلَرُم

  :الَغّي يهجو رجالً
  يأْلَُم قَْرناً أُروُمُه َنِقُد... وسٍ إذا ُيناِطحُها َتْيسَ ُتي

  :قال زهري. ما بالدار أَرٌمي وما هبا أَرٌِم، حبذف الياء، أي ما هبا أحٌد: أبوزيد. أي يَأْلُُك قَْرنَه" يأْلُُم قَْرناً : " قوله
  كالوْحي ليس هبا من أهلها أَرُِم... داٌر َإلْسماء بالَغْمرْينِ ماثلة 

وَنأْرُِم كُلَّ نابَِتٍة رِعاًء وُحشّاشاً : قال الكميت. وأََرَمُه أيضاً، أي أكله. على الشيء يأْرُِم بالكسر، أي َعض عليه وأََرَم
أََرَمِت الَسَنةُ بأموالنا، : ويقال. ومنه َسَنةٌ آرَِمةٌ، أي مستأِصلَة. أي للنابتة" هلنَّ " وقوله . لَُهنَّ وحاطِبينا أي من كَثْرهتا

فالن : يقال. اَألْضراس، كأنه مجع آرِمٍ: واُألرَُّم. وأََرْمُت احلْبلَ آرُِمُه، إذا فََتلَْتُه فَْتالً شديداً. أكلْت كلَّ شيءأي 
  :قال الشاعر. إذا َتَغيَِّظَ فَحكَّ أضراسه بَعَضها ببعض! َيحُرق عليك اُألرََّم

  حْرقُونَ اُألرَّماباتو غَضاباً َي... ُنبِّئُْت أَْحماَء ُسلَْيمى إنَّما 
َيلوُك من َحْردٍ : قال الشاعر. احلصى: اُألرَُّم: ويقال. جارٌية مَأروَمةٌ َحَسنةُ اَألْرمِ، إذا كانت جمدولةَ اخلَلْقِ: وقوهلم

  َعلَيَّ اُألرَّما
  ارن

: اإلرانُ: أبو عمرو. رِنٌ أي نشيطأَرِنَ البعري بالكسر َيأَرنُ أََرناً، إذا مِرح مرحاً، فهو أَ: يقال. النشاط: اَألَرنُ: الفراء
. كأنه تَيُس إراٍن ُمْنبَِتلْ أي ُمنَْبتٌّ: وقال. واِملئْرانُ مثله، واجلمع مآريُن. ِكناُس الوحشّي: واإلرانُ. تابوُت خشب

  .وَتعَلّلَ احلرباُء أَْرَنَتُه: قال ابن أمحر. موضُعه من العود إذا انتصَب عليه: وأرنةُ احلرباء بالضم
  دجارن

  "َرْنَدْه " أصله بالفارسية : قال أبو عبيد. جلد أسود: اَألرَْنَدُج واليََرْنَدج
  أري

وقد أَرِت النحلُ تأْري أَرْياً، إذا َعِملَِت . وعمل النحل أَْرٌي أيضاً. العسلُ: واألْرُي أيضاً. ِدرَُّتُه: أْرُي السحاب
وأَرَي صدره بالكسر، أي . سفلها شيء من االحتراق، مثل شاطَْتوأََرِت الِقْدرُ َتأري أْرياً، أي التزقِ بأ. العسلَ
  :قال أعشى باهلة. أقمُت به: وَتأَرَّْيُت باملكان. َوِغَر

  وال يََعضُّ على ُشْرسوِفِه الصَفَُر... ال َيتَأَرَّى ملا يف الِقْدرِ يَرقُُبُه 



ري موضعه قوهلم للِمْعلَِف آريٌّ، وإنَّما اآلريُّ َمحْبِسُ وممَّا يضُعه الناَس يف غ. أي ال يتحّبس على إدراك الِقْدر ليأكل
  :ومنه قول الشاعر. وقد ُتسَمَّى اآلِخيَّةُ أيضاً آرِيّاً، وهو حبلٌ ُتَشدَّ به الدابة يف َمحْبِِسها. الداّبة

  َيجْتذَُب اآلريَّ بالِْمروَِد... داوَْيُتُه باملَْحضِ حتَّى شَتا 
والدابةُ َتأْري إىل الداّبة، إذا انضمَّت . أَرَّْيُت للدابة َتأْرَيةً: تقول منه. راَى، خيفّف ويشدَّدواجلمع األو. أي مع املرود

موضُع النار، : واإلَرة. أَرِّ ناَرَك: وأرَّْيتُ النار تَأريَةً، أي ذَكَّْيُتها، يقال. وآَريُْتها أنا. إليها وأَلِفَْت معها ِمْعلَفاً واحداً
  .اء عوض من الياء، واجلمع إرونَوأصله إْرّي، واهل

  أزب
اِملْزراُب، ورمبا مل : املْئِزاُب. رجلٌ إْزٌب حِْزب، أي داِهيَةٌ: ابن االعرايب. القصري الدّميُم: اللئيُم، واإلْزُب: اإلْزُب

  .يهمز، واجلمُع املآزيُب
  أزج

  :قال األعشى. ضرب من األبنية واجلمع، آُزٌج وآزاٌج: اَألَزُج
  له آُزٌج ُصمُّ وطَيٌّ مَوثَُّق... ن بُن داود ِحقَْبةً بناُه سليما

  أزح
. املُتخلُِّف: واَألزوُح. أََزحَ أي َتَخلََّف: وقال أبو عمرو. أََزَح الرجلُ يَأْزُِح أُزوحاً، إذا َتقَبََّض ودنا بعضه من بعضٍ

  :وأنشد. وُح مثلُهواألن: قال. األزوُح من الرجال الذي َيستأِْخُر عن املكارِم: وقال الَغنوّي
  قَرى ما قَرى للضِْرسِ َبْيَن الَّلهازم... أزوح أَنوٌح ال يََهشُّ إىل النَّدى 

  أزر
. وآَزْرُت فالناً، أي عاوْنته. ، أي ظهري، وَموضعَ اإلزارِ من احلَقَْوْينِ" اُْشُدْد به أَْزري : " وقوله تعاىل. القُوَّة: اَألْزَر

  :وقال األعشى. ث، واإلزاَرةُ مثلهواإلزاُر معروٌف، يذكّر ويؤن
  فُلُ يف الَبقريِ ويف اإلزارَةْ... كََتَميُّلِ الَنشواِن َيْر 

  :وقول الشاعر. ومجع الِقلَّة آزَِرةٌ والكثري أُُزٌر
  ِفدًى لك من أخي ِثقٍَة إزاري... أال أَْبِلغْ أَبا َحفْصٍ رسوالً 

وَتأزَّر . وأتََزَر إْزرةً حسنة. أَزَّْرُتُه تأْزيراً فتأَزََّر: ويقال. اإلزاُر: واِملئَْزُر. رأةيريد باإلزارِ هاهنا امل: قال أبو ُعَمر اجلرمي
  :قال الشاعر. التفَّ واشتّد: النَبت

  ُرباُه وحتَّى ما تَرى الشاََّء نوَّما... تأَزََّر فيه الَنْبُت حتَّى َتخاَيلَْت 
  أزز

أّنه كان يصلِّي " ويف احلديث . غلْت: وقد أَزَِّت الِقْدُر َتُؤزُّ أزيزاً. رصوت الرعد، وصوُت غَلَيان الِقْد: األزيز
قال . التهييج واإلغراء: واألزُّ. وائَْتزَِّت الِقْدُر ائْتِزازاً، إذا اشتدَّ غلَياُنها" . وجلوِفِه أزيٌز كأزيرِ اِملرَجل من البكاء 

وقد أََزْزتُ . االختالط: واَألزُّ. ، أي تُْغريهم على املعاصي" َتُؤزُُّهْم أَّزاً  إنَّا أْرَسلْنا الَشياطَني على الكافِريَن: " تعاىل
  .الشيَء أَُؤزُُّه أَّزاً، إذا ضممَت بعَضه على بعض

  أزف



أي َعجِلَ، وأَزِفَ الرُجل، . يعين القيامة" أَزِفَِت اآلزِفَةُ : " ومنه قوله تعاىل. أَزَِف الترحُّلُ يأَْزُف أََزفاً، أي دنا وأَِفَد
  .القصُري، وهو املتداين: فهو آزٌِف واملتآزُِف

  أزق
  .وتَأَزَّقَ صدري وَتأَزَّلَ، أي ضاق. األزل وهو الضيق واملأزق املَِضيُق، ومنه مسِّي موضع احلرب َمأْزِقاً: اَألْزُق
  أزل

أََزلوا مالَهم : يقال. احلَبُس: ْزلُ أيضاًواَأل. الضيُق، وقد أََزلَ الرجل يَأزِلُ أَْزالً، أي صار يف ضيقٍ وجدبٍ: اَألْزلُ
َتأَزِلُ صدري وتَأَزََّق، أي : يقال: قال الفراء. املضيُق مثل املأزِقِ: واملأزِلُ. َيأْزلوَنُه، إذا حَبسوه عن املرعى من خوف

  .وأنشد يعقوب. الكِذُب: واإلْزلُ بالكسر. ضاق
  وا ما يف َمَودَّتِها إْزلُوقد كذَب... يقولون إْزلٌ ُحبُّ لَْيلى وُودَّها 

  يقال أَزَيلٌّ. الِقَدم: واَألَزلُ بالتحريك
  أزم

وأََزَم علينا الدهرُ َيأْزُِم أَْزماً، أي اشتدَّ . يقال أصابتُهْم َسَنةٌ أَزمَْتُهْم أَْزماً، أي اْستأَْصلَْتُهْم. الشدَّةُ والقحط: األْزَمة
. وأََزَم عن الشيء، أي أمسك عنه. وأََزَمُه أيضاً، أي عّضه. ه، إذا لَزَِمهأََزَم الرجل بصاحب: ويقال أيضاً. وقل َخريه
واَألْزُم ضربٌ : قال. أََزْمتُ اخليطَ، إذا فََتلْته، بالزاي والراء مجيعاً: أبو زيد. الذي ضمَ شفَتيه: اآلزُم: قال أبو زيد
كلُّ طريقٍ ضّيق بني : واملأْزُِم. املَِضيُق، مثل املأْزِلِ: املَأزُِمو. وَتأّزَم القوُم داَرُهم، إذا أطالوا اإلقامة هبا. من الَضفْرِ

  .جبلني، وموضعُ احلرب أيضاً، مَأْزٌِم
  أزي
قال . هو َصخرة أوما َجَعلَْت وقايةً على مصبِّ املاء حني يُفَْرغُ املاء: قال أبو زيد. مصبٌّ املاء يف احلوض: اإلزاء
ويقال للناقة . أَزّْيُت احلوض تَأْزَِيةً وتَْوزِيئاً وآزَْيُتُه إيزاًء، أي جعلت له إزاًء: تقول منه بإزاِء احلوضِ أو ُعقُرِْه: الشاعر

هو إزاُؤُه، وفالن إزاُء : ويقال للقَيِّم باألمر. َعِقَرٌه: وإذا مل تشرب إالّ من العُقْرِ. أَزيَةٌ: إذا مل تشرب إالَّ من اإلزاء
  :قال الشاعر. مالٍ

  إزاٌء وأنَّا هلم َمعِْقلُ... َشْعُب أَنَّا هلم لقد َعِلَم ال
  .وتقول هو بإزائه أي حبذائه وقد آزيته إذا حاذيته
  .أَْضَعفُْت عليه: وآَزْيُت على صنيع فالن إيزاًء. إذا حاذَْيَتُه وأَزى الظلُّ يَأزي أَزْياً وأُزِيَّا، إذا تَقَبََّض

  أست
  :نوناً أي مل يزل ُيعْرف باجلنون؛ وأنشد أليب ُبخيلَةَيقالُ مازال على اْسِت الَدهرِ جم: أبو زيد

  ذا ُحُمق َيْنمي وعقلٍ َيحْري... مازال ُمذْ كانَ على است الدهر 
  أستربق

  .الديباُج الغليظ، فارسيُّ معرٌب، وتصغريه أَبيْرٌِق: اإلْسَتبَْرُق
  أسد

وأرضٌ . األنثى أََسَدةٌ: قال أبو زيد. ٌف، وآُسٌد، وآَساٌداَألَسُد مجعه أَسُوٌد، وأَُسٌد مقصوٌر مثقَّلٌ منه، وأُْسٌد خمفَّ
  .ذات أُْسٍد: َمأَْسدٌة

إذا : " ويف احلديث. صار كاَألَسِد يف أخالقه: وأَِسَد أيضاً. وأَِسَد الرجلُ بالكسر، إذا رأى اَألَسَد فَدِهش من اخلوف



له : قال أبو ِخراش اهلذَيل: قَوَي والتّف: واْسَتأَْسَد النبُت. اجترأ: واْستَأَْسَد عليه" . دخلَ فَهَِد، وإذا خرج أَِسَد 
  .واإلسَاَدةُ لغة يف الوسادة. ضرٌب من الثياب: واَألْسديُّ. أفسْدت: َعْرَمٌض ُمْستأِْسٌد وَنجيلُ وآَسْدُت بني القوم

  أسر

َألِسُري، وكانوا ُيشدُّونه بالِقدِّ، فُسمَِّي كلُّ أَخِيٍذ أَسرياً ومنه مسِّي ا. َشدَُّه باإلسارِ، وهو الِقدُّ: أََسَر قََتَبُه يأسُِرُه أَْسراً
اْسَتأِْسْر، : وتقول. أََسْرُت الرجلَ أَسْراً وإساراً، فهو أَسٌري وَمأْسوراٌ، واجلمع أَْسرى وأُسارى: يقال. وإنْ مل ُيَشدَّ به

وقوله . وأََسَرُه اهللا، أي َخلَقه. بُرمَّتِِه: ميعه، كما يقالوهذا الشيُء لكِ بأْسرِِه، أي بِقدِِّه، تعين جب. أي كْن أَسرياً يل
  .وَشَددْنا أْسرَُِهْم، أي َخلْقَُهْم: " تعاىل
  أسس

ومجع اُألسِّ إساٌس، مثل ُعّس وِعساسٍ، ومجع اَألساسِ . أصل البِناء، وكذلك األساُس، واَألَسُس مقصوٌر منه: اُألسُّ
كان ذلك : وقوهلم. وقد أَسَّْستُ البناء َتأِْسساً. َسسِ آساٌس مثل سببٍ وأسبابٍأُُسس مثل قَذالٍ وقُذُلٍ، ومجع اَأل

والَتأْسيسُ يف القافية هو . على أُسِّ الدهر، وأَسِّ الدهر وإسِّ الدهر، ثالث لغاٍت، أي على ِقدَ؟مِ الدهرِ وَوْجِه الدهرِ
  :ول الشاعراأللف اليت ليس بينها وبني حرف الرويِّ إالَّ حرٌف واحٌد، كق

  ولَْيلٍ أُقاسيِه َبطيِء الكواِكبِ... ِكليين لََهمٍ يا أَُمْيَمةُ ناِصبِ 
  .إْس إْس: وأَسَّ الشاةَ يَُؤسُّهاَ أَّساً، أي زجرها وقال هلا

  أسف
. أي غَِضب :وأَِسَف عليه أََسفاَ. وأَِسَف أي تلهَّف. وقد أَِسَف على ما فاته وتأَسََّف أي تلهَّف. أشدُّ احلزن: اَألَسُف

: واَألسيُف. وقد يكون األسيُف الغضبانَ مع احلزن. السريُع احلزنِ الرقيُق: واَألسيف واَألسوُف. وآَسفةُ أغَضَبه
  .وأرٌض أسيفةٌ، أي رقيقةٌ ال تكاُد ُتْنبت شيئاً. العبُد واجلمع اُألَسفاُء

  اسفنط
  :قال األعشى. هي بالرومية :وقال األصمعي. ضرٌب من األشربة، فارسيُّ معرٌب: اإلْسفَْنطُ

  فَْنِط ممزوجةً مباٍء ُزاللِ... وكَأَنَّ اخلَمَر العَِتيَق من اإلْس 
  أسك

  .جانِبا الفَْرجِ، ومها قُذَّتاُه: اإلْسكَتانِ بكسر اهلمزة
  .اليت أخطأتْ خاِفضَُتها فأصابت غَري موضع اخلفض: واملَأْسوكَةُ

  أسل
  .راعمستَدقُّ الِلسان والِذ: اَألَسلَةُ

هو على آسالٍ : وقوهلم. وقد أَُسلَ بالضم أَسالَةً. وكلُّ مسترسلٍ أَسِيلٌ. ورجلٌ أَسيلُ اخلدِّ، إذا كان ليِّن اخلّد طويلَه
وقد أََسَن املاء . أسن اآلِسُن من املاء، مثل اآلجِنِ. من أبيه، مثل آساٍن، أي على شبٍه من أبيه وعالماٍت وأخالقٍ

وأَِسَن الرجل أيضاً، إذا دخل البئر . أِسَن املاء بالكسر يأَْسُن أََسناً، فهو أِسٌن: ويقال أيضاً. وناًَيأَْسُن ويأُْسُن أُُس
  :قال زهري. فأصابته ريح منِتنة من ريح البئر أو غري ذلك فُغشَي عليه،أو داَر رأُسه

  َألسِنَِيميدُ يف الرمح مَْيَد املائحِ ا... ُيغاِدرُ الِقْرنُ مصفرَّاً أَناِملُُه 
  .تأَسََّن علّي تَأَسُّناً، اعتلّ وأبطأ: أبو زيد. تغيَّر: وَتأَسََّن املاء



يقال هو على آساٍن من أبيه، . إذا نزع إليه يف الّشَبِه: وقال اللحياينّ. تأَسََّن الرجلُ أباه، إذا أخذ أخالقه: أبو عمرو
واحد اآلساِن، : واالُسُن أيضاً. مثل ُخلُقٍ وأْخالقٍ أي على مشائلَ من أبيه، أو على أخالق من أبيه، واحدها أُُسٌن

  :وأنشد الفراء أسعد بن زيِد مناةَ بن متيم، ولَقَُت سعدٍ الفِْزُر. وهي طاقات النِْسعِ واحلَْبلِ، عن أيب عمرو
  فقد جعلّْت آسانُ َوْصلٍ َتقطُّع... لقد كنُت أَهْوى الناِقِميَّةَ ِحقَْتةً 

  .واجلمع أَسانٌ. مسنْت ناقته عن أُُسنٍ، أي عن شحمٍ قدميٍ: يقال. ة الشحمبقّي: واَألُسُن أيضاً
  أسو

  .الدَواُء بعينه: اإلساُء، مكسوٌر ممدوٌد
  :قال احلطيئة. اَألِطبَّةُ، مجع اآلسي: واإلساُء

  َتواكَلَها اَألِطبَّةُ واإلساُء
ومنه قول . ْسواً، أي داويته، فهو مَأْسوٌّ وأَِسيٌّ أيضاًوقد أَسَْوُت اجلرَح آُسوُه أَ. دواء تأسو به اجلُرَح: واَألسوُّ
  :الشاعر

  أَِسيٌّ على أُمِّ الدماغِ حجِيُح
  .وأَسَْوُت بينهم أَْسواً، أي أصلحُت. هذا أمر ال يْؤسى كَلُْمُه: ويقال
  أسور

هلاء عوض من الياء، وكأنَّ أصله هم الفُرسانْ وا: قال أبو عبيدة. الواحد من أَساوَِرةِ الفُْرسِ: اإلْسواُر واُألْسواُر
  .وكذلك الزنادقة، أصله زناديق عن األخفش. أَساويُر
  أسي

واإلّسَوةُ واَألْسَوةُ . وواَسْيُتُه لغةٌ ضعيفةٌ فيه. وآسَْيُتُه مبايل مواساةً، أي جعلته إْسَويت فيه. أَسَّْيُتهُ َتأِْسَيةً، أي عَزَّْيُتُه
وائَتسى به، . مثَّ ُسمَِّي الصُرب أسًى. ومجعها إسًى وأسًى. سي به احلزين، يتعزَّى بهبالكسر والضم لغتان، وهي ما َيأَْت

  .وتأسَّى به، أي تعزَّى. ال َتأَْتسِ مبن ليس لك بأُسَْوة، أي ال َتقَتِد مبن ليس لك بقدوة: يقال. أي اقتدى
  :قال الشاعر. وتآَسْوا، أي آسى بعضهم بعضاً

  تآسَْوا فََسنُّوا للكرام التَّآِسيا... لِ هاشمٍ وإنَّ األوىل بالطَفِّ من آ
وأهل . املداواةُ والعالُج، وهو احلزنُ أيضاً: واألسى، مفتوٌح مقصوٌر. ويل يف فالن إِسَْوةٌ وأُسَْوةٌ، أي قدوةٌ وائتمام

  :النابغة قال. السارَِيةُ، واجلمع األَواسي: واآلِسَيةُ أيضاً. البادية يسمُّون اخلاتنة آِسَيةً، كنايةً
  أَواِسَي ُملٍْك أَْنَبتَْتها األوائلُ... فإنْ َتُك قد َودَّْعَت غري ُمذَمَّمٍ 

  .الطبيُب، واجلمع األساةُ: واآلسي
  .وأَسَي على مصيبته بالكسر يأْسى أَسًى، أي حزن وقد أَِسيتُ لفالٍن، أي حزِنتُ له

  أشب

  :سوقال أو. الَمُه وعاَبُه: أََشَبُه يأِْشُبهُ أَشْباً
  ولو َعِلموا مل َيأِْشبوين بباِطلِ... وَيأِْشُبين فيها الذين َيلوهنا 

  :قال النابغة. اَألْخالطُ، واجلمع اَألشائُب: واُألشاَبةُ من الناس. أََشْبُت القوَم، إذا َخلَطَْت بَْعضَُهْم ببعض: ويقال أيضاً
  سَّانَ غَُري أَشاِئبِقبَاِئلُ من غَ... وِثقُْت له بالَنْصرِ إذْ قِيلَ قد غََزْت 



: والتَأِْشيُب. جاء فالن فيمن تأَشَّبَ إليه، أي انضمَّ إليه والَتفَّ إليه: يقال. اختلطوا، وائَْتَشبوا أيضاً: وتأَشََّب القَْوُم
وفالن . ِشٌبُملَْتٌف، وَعَدٌد أَ: وِعيٌص أَِشٌب، أي. وأَشَِبِت الغَْيَضةُ، بالكسر، أي الَْتفَّْت. الَتحْريشُ بني القومِ

  .ذي الِتباسٍ: أي. ضََرَبْت فيه فالنة بِعِرقٍ أَِشبٍ: وقوهلم. خملوطٌ غُري صريح يف َنَسبِِه: ُمْؤَتَشٌب، أي
  أشر
  :قال الشاعر. وقد أِشرَ بالكسر يَأَْشُر أَشراً، فهو أِشٌر وأشْرانُ وقوٌم أُشارى. الَبطَُر: اَألَشُر

  أْزَهفَ الطَْعُن أْبطاهلاوقد ... وَخلَّْت ُوعوالً أشارى هبا 
َتْحزيُزها وحتديُد أطرافها واجلَُعلُ : وتَأْشُري األسناِن. ومنه ناقةٌ ِمئِْشٌري، وجواٌد مِئِْشٌري، يستوي فيه املذكَّر واملؤنث

  :بأسنانه أُُشٌر وأَُشٌر، مثال ُشطُبِ السيِف وُشطَبِِه، وأُشوٌر أيضاً، قال مجيل: ويقال. ُمَؤشَُّر الَعُضدين
مبصقولٍ َترِفُّ أُشورُُه   َسَبْتكَِ 

  :وقال الشاعر. وأشَْرُت اخلشبةَ باِملْنشارِ، مهموٌز. أْعَيْيَتين بأُُشرٍ فكيف بُِدرُْدرٍ: ويف املثل
  أناِشرَ ال زالَْت َيميُِنَك آشِرَْه... لَقَْد َعيَّلِ اَألْيتاَم طَْعَنةُ ناِشَرُه 

  .مَْرِضيٍَّة أي َمأشوَرةٌ، مثل عيَشٍة راِضَيٍة أي
  أشش

  :ومنه قوهلم. اَألشاُش مثل اهلَشاشِ، وهو النشاطُ واالرتياُح
  كيف تواِتيِه وال تُؤشُُّه

  أشف
  .اإلْشفى لِإلسكاف، واجلمع اَألشايف

  أشا
  :الشاعرقال . صغار النخل، الواحدة أَشاءةٌ، واهلمزة فيه منقلبةٌ من الياء، ألنّ تصغريها أَُشيٌّ: اَألشاُء، بالفتح واملّد

  وادي أَُشيٍّ وِفْتيانٌ به ُهُضُم... وَحبَّذا حني ُتْمسي الريُح باردةً 
  .وقد ائَْتشى العظُم، إذا َبرَِئ من كسرٍ كان به

  أصد
  :قال الشاعر. قميٌص ُيلَبُس حتت الثوب: اُألْصَدةُ بالضم

  ْغشاُهمل َيْسَتِعْن وَحوامي املوِت َت... وُمْرَهقٍ سالَ إمْتاعاً بأُْصَدِتِه 
  :قال كثري. أَصََّدْتُه َتأصيداً: تقول. وَتلبسه أيضاً صغار اجلواري

  َمجوبٍ وملَّا يلَْبسِ الِدْرَع ريُدها... وقد َدرَُّعوها َوْهَي ذاُت مَؤصٍَّد 
إهنا عليهم : " ومنه قرأ أبو عمرو. لغةٌ يف أوصْدته، إذا أغلقَته: وآَصْدُت الباَب. واَألصيَدةُ كاحلظرية لغة يف الوصيدة

  .باهلمز" ُمْؤَصَدةٌ 
  أصر

. كسرته: أَصْرتُ الشيَء أصْراً: األموي. واملوضُع َمأِْصُر وَمأَْصٌر، واجلمع مَآِصُر. َحَبسه: أَصَرُه يَأِْصُرهُ أْصراً
ما تَأِْصرُين : يقال. ما عطفك على رجلٍ من رِحمٍ أو قرابٍة أو ِصْهرٍ أو معروٍف؛ واجلمع األَواِصُر: اآلِصرَةُ: األصمعي

: واإلصاُر واألْيَصُر. الذنُب والثِقَلُ: واإلْصُر. العهُد: واإلْصُر. على فالن آِصَرةٌ، أي ما تعِطفُين عليه قرابةٌ وال ِمنَّةٌ
هو جاري مؤَاصِري، : يقال. ومجع اإلصار أُُصٌر، ومجع األَْيَصرِ أياِصُر. حبلٌ قصريٌ ُيَشدُّ به يف أسفل اخلباء إىل وتٍد



لفالٍن َمَحشٌّ ال ُيَجزُّ أْيَصرُُه، أي ال : يقال. احلشيُش: واإلصاُر واَألْيَصُر أيضاً. ي إصارُ بيِتِه إىل جنب إصارِ بييتأ
  :وقال. املتقارُب: واألصُري. وحيٌّ مُتآِصُرون، أي متجاورون. ُيقْطَُع حشيُشه

  لكلِّ َمناَمٍة ُهْدبٌ أصُري
  أصص

  :قال عدّي. أصلُ الَدنِّ: واَألصيُص أيضاً. الرِعدةُ: واَألصيُص. األصلُ: اُألصُّ
  مىت أَرى َشرْباً َحوالَيْ أَصيْص... يا ليتَ ِشْعري وأنا ذو َعجٍَّة 

  .وقد أَصَّْت تُؤصُّ. وناقةٌ أَصوُص، أي شديدةٌ: أبو عمرو
  أصل
قوهلم جاءوا : أصله، قال أبو يوسفواْستَأَْصلَُه، أي قلَعه من . أْصلٌ ُمَؤصَّلٌ: واحُد اُألصولِ، يقال: اَألْصلُ

: واَألصيلُ. اللسانُ: احلسُب، والفصل: قوهلم ال أَْصلَ له وال فَْضلَ، اَألْصلُ: قال الكسائّي. بأَصيلَِتهِْم، أي بأمجعهم
  :الوقت بعد العصر إىل املغرب، ومجعه أُُصلٌ وآصالٌ وأصاِئلُ، قال الشاعر

  وأَقُْعدُ يف أَفْياِئِه باألصاِئلِ... ُه لََعْمري ألنَت البيُت أُكْرُِم أَْهلَ
ومنه قول . وجيمع أيضاً على أُْصالٍن، مث صغَّروا اجلمع فقالوا أُصَْيالنٌ، مث أبدلوا من النون الماً فقالوا أُصَْياللٌ

  :النابغة
  َعيَّْت جواباً وما بالَرْبعِ من أحِد... َوقَفُْت فيها أُصَْيالالً أُساِئلُها 

  .وقد آَصلْنا، أي دخلنا يف األصِيلِ، وأتينا ُمْؤصلَني. لقيُتُه أُصَْيالالً وأُصَْيالناً: اينّوحكى الِلحي
وجمدٌ . وقد أَُصلَ أَصالَةً. ورجلٌ أَِصيلُ الرأي، أي حمكَم الرأي. أخذُت الشيء بأَصيلَِتِه، أي كلِّه بأْصِلِه: ويقال
  .ذو أَصالٍَة: أَصيلٌ
  أصا

  .ساء ُيصَْنُع بالتمرطعاٌم مثل احلَ: اآلِصَيةُ
  أضض

وائَْتضَّ إليه ائِْتضاضاً، أي . أَضَّين إليك كذا َيُؤضُّين وَيِئضُّين أي أجلأين واضطَرَّين: ويقال. امللجأ: اإلضاُض بالكسر
  .اضطُرَّ إليه

  أضم
  .وقد أَِضَم عليه بالكسر َيأَْضُم أََضماً. اَألَضُم الغَضُب، وجيمع على أََضماٍت

  أضا
  .الغديُر، واجلمع أَضًى وإِضاٌء أيضا باملد والكسر: اَألضاةُ
  أطر

وأنَشَد لعمر بن أيب . وتَأَطََّرتِ املرأةُ َتأَطُّراً، إذا أَقاَمتْ يف بيتها: قال. أطَْرُت القوَس آِطرُها أطْراً، إذا حََنْيُتها: أبو زيد
  :ربيعة

  ا ذابَ الَسديُف املَُسرَْهُدوذُْبَن كم... َتأَطَّْرنَ حتَّى قُلُْت ِلْسَن بَوارِحاً 
وكلُّ شيٍء أحاطَ . ومنه إطاُر الَشفَِة. ما أحاط باألْشعَرِ: وإطاُر احلافِر. َخشُبه: وإطاُر املُْنُخلِ. َتثَنَّى: وَتأَطََّر الرمُح

  :قال بشر. بشيء فهو إطاٌر له



  قُراِضَبةٌ وَنْحُن هلم إطاُر... وَحلَّ احلَيُّ حيُّ َبين ُسبَْيعٍ 
أن يؤّخذَ َرمادٌ : واُألطَْرةُ أيضاً. أَطَْرُت السهم أَطْراً: تقول منه. الَعقََبةُ اليت تلفُّ على َمجمع الفوقِ: ألُطَْرةُ بالضموا

  :قال الراجز. ودٌم فُيلطَخ به كَْسُر الِقْدرِ
  قد أَصْلََحتِْ قْدراً هلا بأُطْرَْه

  .أخذَين بأَطريِ غريي: يقال. الذْنُب: واَألطُري
  ططأ

وكذلك صوت اجلوف من اخلَوى، . ال آتيَك ما أَطَِّت اإلِبلُ: يقال. صوُت الرحل واإلِبلِ من ِثقلِ أمحاهلا: األَطيطَ
  .وَحنُني اجلذعِ

  أطل
  .ومجع اَألْيطَلِ أَياِطلُ. اخلاصرةُ، وكذلك األِطلُ واإلطْلُ، ومجع اإلطْلِ آطالٌ: اَألْيطَلُ
  أطم

  :قال أوس بن َمْغراء الَسعدّي. فَُّف وُيثَقَّلُ، واجلمع آطاٌم، وهي حصونٌ ألهل املدينةاألَطُْم مثل اَألْجمِ، ُيَخ
  ما بني ُبْصرى إىل آطامِ َنجْرانا... َبثَّ اجلنوَد هلْم يف األرض يقُتلهم 

 َمأطَوٌم، وقد أُِطَم، بعٌري: قال أبو زيد. تقول منه اْؤُتِطَم على الرجل. احتباس الَبطْن: واُألطاُم بالضم. والواحدة أَطََمةٌ
  :قال اَألفَْوُه. َمْوِقُد النار: واَألطيَمةُ. وذلك إذا مل يَُبلْ من داء يكون به

  فيه الرجالُ على اَألطاِئمِ واللَظى... يف َمْوِطنٍ ذَرِبِ الَشبا فكأَّنما 
َتأَطََّم السَْيلُ، إذا ارتفعتْ يف : قال األصمعي. وفالنٌ َيَتأَطَُّم على فالٍن، مثل َيتَأَجَُّم. السُلحفاةُ البحرّية: واَألطوُم

  .وجهه كاألمواج مث تكسَّرَ بعضُها على بعض
  أفخ

ويافوخُ . ضربت َيأْفوخَُه: املوضع الذي يتحرك من رأس الطفل، وهو َيفْعولٌ، واجلمع اليآفيُخ وأَفَْخُتُه: الَيأْفوخ
  .ُمْعظَُمُه: الليل
  أفد

  .وأَِفَد التََرحُّلُ، أي دنا وأزِف. أَفَداً، أي َعجِلَ، فهو أَِفٌد، أي مستعجلٌ أَِفَد الرجل بالكسر َيأْفَُد
  أفر

وأَفََر الظُيب وغريه . ورجل أَْشرانُ أَفْرانُ، أي َبِطٌر، وهو إتباٌع له. أَِفَر البعُري بالكسر َيأْفَُر أَفَراً، أي َسِمَن بعد اجلهِد
  .وأَفََر الرجلُ أيضاً، أي خفَّ يف اخلدمة. ضاَربالفتح َيأِْفُر أُفوراً، أي شدَّ اإلْح

  أفف
فال تَقُلْ : " أُفٍّ، قال تعاىل: وقد أَفّفَّ َتأْفيفاً، إذا قال. وأُفَّةً وُتفّةً. والتنوين للتنكري. أُفَّاً له وأُفّةً، أي قَذَراً له: يقال

: وقوهلم. أُفَّا وُتفَّا، وهو إتباع له: ويقال. فٍّ أفّاًّ أفٌّأُفَّ أُفِّ أُفُّ، أُ: وفيه ستُّ لغات حكاها األخفش" . هلما أُفِّ 
  .كان ذاك على إفِّ ذاك وإفّاِتِه بكسرمها، أي ِحينِِه وأوانِه

  أفق



حكاه أبو نصر، . ورجلٌ أَفَقيٌّ بفتح اهلمزة والغاء، إذا كان من آفاقِ األرض. الواحد أُفٌْق وأُفٌَق: النواحي: اآلفاُق
  :قال الشاعر. وفرسٌ أُفٌُق بالضم، أي رائٌع، وكذلك األنثى. قيٌّ بضمهما، وهو القياسوبعضهم يقول أُفُ

  وحتملُ ِشكَّيت أُفٌُق كَُمْيُت... أَُرجِّلُ ِلمَّيت وأَُجُر ذَْيلي 
من آِفقٍ وآِفقٍَة، وفرٌس آِفٌق قوبل . تقول منه أَِفَق بالكسر َيأْفَُق أَفَقاً. الذي بلغ النهاية يف الكرم، على فاِعلٍ: واآلِفُق

  .اجللد الذي مل تتّم دباغته، واجلمع أَفٌَق: واَألفيُق. إذا كان كرمي الطرفني
يقال لألدمي إذا دُبِغَ قبل أن ُيخَْرَز أَفيٌق، : وقال األصمعي. وقد أَفََق أَدَميه َيأِْفقُُه أَفْقاً، أي دبغه إىل أن صار أَفيقاً

ومنه . وأَفََق يف العطاء، أي فَضَّلَ وأعطى بعضاً أكثََر من بعض. إذا ذهب يف األرض أفََق فالنٌ،:ويقال. واجلمع آِفقَةٌ
  :قول األعشى

  بِِغْبطَِتهِ ُيعطي القُطوطَ وَيأِْفُق... وال املَلَُك النعمانُ يوَم لَقيُتُه 
  .وأراد بالقُطوِط كُتَب اجلوائز

  أفك
مصدر قولك أَفَكَهُ : واَألفُْك بالفتح. ورجلٌ أَفّاٌك، أي كذّاٌب. ُكالكذُب، وكذلك اَألفيكَةُ، واجلمع اَألفاِئ: اإلفُْك

  :قال ُعروة بن أُذَْينَة" . قالوا أجِئَْتنا ِلَتأِْفكَنا : " َيأِْفكُُه أَفْكاً، أي قَلََبُه وصرفه عن الشيء ومنه قوله تعاىل
  فوكاً ففي آَخريَن قد أُِفكوا... إنْ َتُك عن أحسن الَصنيَعِة َمأْ 

. وائَْتفَكَِت البلدة بأهلها، أي انقلبْت. إن مل توفَّْق لَإلحسان فأنت يف قومٍ قد ُصرِفوا عن ذلك أيضاً: يقول
  .إذا كثرت املُْؤتَِفكاتُ َزكَِت األرُض: تقول العرب. الرياح ختتلف مهابُّها: واملْؤَتِفكاُت
ُيْؤفَُن : قال جماهد" . ُيْؤفَُك عنُه َمْن أُِفَك : " وقوله تعاىل. املأفونُ، وهو الضَعيف العقل والرأي: املَأْفوُك: قال أبو زيد
  .ال يصيب خرياً: ورجلٌ َمأْفوٌك. وأرٌض مأْفوكَةٌ، أي مل ُيِصْبها مطر وليس هبا نباٌت. عنه من أُِفَن

  أفل
صغاُر اإلِبِلِ، بناُت املخاضِ وحنُوها، : فائلُواِإلفالُ واَأل. غابْت: وقد أَفَلَِت الشمسُ َيأِْفلُ وَتأْفُلُ أُفُوالً. أَفَلَ، أي غاب

  :ومنه قول ُزَهري. واحدها أَفيلٌ، واألنثى أَفيلَةٌ
  َمغانُِم َشتَّى من إفالِ مَُزنَّمِ

  .واملَأفولُ، إبدال املَأفوِن، وهو الناقص العقل
  أفن

الرجل بالكسر أَفَناً، وأُِفَن إفْناً، فهو َمأْفونٌ  وقد أَِفَن. ضعف الرأي: واَألفَُن، بالتحريك. املَأْفوك: املَأْفونُ: أبو زيد
احلَشف : واجلوز املَأْفونُ. وأَفََنه اهللا سبحانه َيأِْفُنُه أَفْناً فهو َمأْفونٌ. إنَّ الرِقَني ُتغطِّي أَفَْن اَألفنيِ: ويف املثل. وأَفٌني
وأَفََن احلالُب، إذا مل َيَدْع . الفصيلُ ما يف ضَرع أُمِّه، إذا شرَبه كلَّه وأَفََن. املَُتنَقُِّص: واملَُتأَفُِّن. الَنقْص: واَألفُْن. الفاسد

  :قال املخبَّل. اَألفُْن احللب خالف الَتْحينيِ، وهو أن حتلُبها أَّنى شئت من غري وقٍت معلوم: ويقال. يف الضَرع شيئاً
  لى الوَطْبِ ِحيُنهاوإنْ حُيَِّنْت أَْرىب ع... إذا أُفَِنْت أَرْوى ِعيالََك أَفُْنها 

  .جاءنا فالنٌ على إفَّاِن ذلك، أي على حني ذلك: أبو عمرو. قلّ لبُنها، فهي أِفَنةٌ، مقصورةٌ: وأَِفَنِت الناقة بالكسر
  أقط



  :قال الشاعر. وربَّما ُسكَِّن يف الِشعر وتنقل حركةُ القاف إىل ما قبلها. اَألِقطُ معروٌف
  فَيكْثُُر إقْطٌ عندهم وَحليُب... لُ والَغضى ُروَْيَدَك حتَّى َينُْبَت الَبقْ

موضُع احلرب، : واملَأِْقطُ مهموٌز. َعِمله باَألِقِط، فهو َمأْقوطٌ: وأَقَطَ طعاَمهُ َيأِقطُُه أَقْطاً. وائَْتقَطُْت، أي اختذتُ اَألِقطَ
  .املَضيُق يف احلرب: املَأِْقطُ: قال اخلليل. بكسر القاف

  أكد
واُألكَْرةُ . مجع أَكَّارٍ، كأنَّه مجع آِكرٍ يف التقدير: أكر اَألكَرَةُ. وقد أَكَّْدُت الشيَء وَوكَّْدتُُه.  التوكيدلغة يف: الَتأْكيُد
  .املخابرةُ: واملُؤاكََرةُ. يقال َتأَكَّْرُت األُكَر، أي حفَْرُت احلُفَر. احلُفَْرةُ: بالضم
  أكف

  .آكَفُْت احلماَر وأَْوكَفُْتهُ أي شددت عليه اِإلكاَفوقد . إكاُف احلمارِ ووِكافُُه، واجلمع أُكٌُف
  أكك

وقد . التوَهُُّج: احلرُّ احملتدُم الذي ال ريَح فيه، واألّجةُ: ِشدَّة احلّر، مثل األّجة، إالَّ أنّ اَألكَّةَ: اَألكَّةُ: قال األصمعي
  .أيضاً الشديدةُ من شدائد الدنيا: واَألكَّةُ. ائَْتكَّ يوُمنا، وهو افتعل منه، فهو يوٌم أَكٌّ وأَكيٌك

  أكل
أَكَلُْت أُكْلَةً واحدة، : تقوم. املّرة الواحدة حّتى تشبع واُألكْلَةُ بالضم اللُّقمة: واَألكْلَةُ. أَكَلُْت الطعام أَكْالً وَمأْكالً
  .وهذا الشيء أُكْلَةٌ لك، أي طُْعَمةٌ لك. أي لقمةً، وهي القُْرَصةُ أيضاً

اُألكْلَةُ : قال اللحياينّ. ويقال أيضاً فالن ذو أُكْلٍ، إذا كان ذا حظٍّ من الدنيا ورزقٍ واسعٍ. ما أُِكلَ: واألُكلُ أيضاً
أَُيِحبُّ : " إنه لذو أُكْلٍَة وإِكْلٍَة، إذا كان يغتاب الناَس؛ كأّنه من قوله تعاىل: الغيبَةُ، يقال: واإلكْلَةُ، بالضم والكسر
. إنِّي ألجُد يف جسدي إكْلَةً من اُألكالِ: يقال. اِحلكَّةُ: واإلكْلَةُ أيضاً بالكسر" . يِه َمْيتاً أحُدكم أن َيأْكُلَ لَحَم أخ

وكلُّ ما ُيؤْكَلُ فهو . مثر الَنخل والشجر: واُألكْلُ. إّنه لََحَسُن اإلكْلَِة: احلال اليت ُيؤْكَلُ عليها، يقال: واإلكْلَةُ أيضاً
وثوٌب ذو أُكْلٍ أيضاً، إذا كان كثري الغَْزل . انقطع أُكْلُُه: ويقال للميت" . كُلُها دائٌم أُ: " أُكْلٌ، ومنه قوله تعاىل

هم أَكَلَةُ رأسٍ، أي هم : وقوهلم. رجلٌ ذو أُكْلٍ، إذا كان ذا عقلٍ ورأيٍ: ويقال أيضاً. وقرطاٌس ذو أُكْلٍ. صفيقاً
. ين ما مل آكُلْ، بالتشديد، وآكَلْتين أيضاً، أي اّدعيَته عليَّأَكَّلَْت: ويقال. قليلٌ يشبعُهم رأٌس واحد، وهو مجع آِكلٍ

  :وملا أنشد املمزُِّق العبديُّ النعمانَ قولَه. وآكَلُْتَك فالناً، إذا أمكنَته منه
  وإال فأْدرِكين ولَمَّا أُمَزَّقِ... فإن كنُت مأكوالً فكن خري آِكلٍ 

. أطعمته: وآكَلُْتُه إيكاالً. السعُي بينهم بالنمائم: واإليكالُ بني الناس. يال آكُلَُك وال أُوِكلَُك غري: قال له النعمان
أَكَلَِت : ويقال. وال تقل واكَلُْتُه بالواو. وآكَلُْتُه ُمَؤاكَلَةً، أي أَكلُْت معه، فصار أَفَْعلُْت وفاَعلُْت على صورة واحدة

سادةُ األحياء : واآلكالُ. لنخلُ والزرُع وكلُّ شيء، إذا أَطَْعَموأكَلَ ا. الناُر احلطَب، وآكَلُْتها أنا، أي أطعمتها إياه
اتَّخذت فالناً : يقال. املوضع الذي منه يؤكل: واملَأْكَلَةُ واملَأْكُلَةُ. الكسُب: واملأْكَلُ. الذين يأخذون املِرباع وغَريه

ما ذقت أَكاالً : ويقال. ُبخوا فيها اللحَم والعصيدةالصحاف الذي َيستِخّف احليُّ أن يط: واِملئْكَلةُ. َمأْكَلَةً وَمأْكُلَةً
وُيكَْرهُ . الشاةُت اليت ُتعَْزلُ لألكل وُتَسمَُّن: واألكولَةُ. اِحلكَّةُ، عن األصمعي: واُألكالُ بالضم. بالفتح، أي طعاماً
دخلته اهلاء وإن كان مبعىن مفعولةٍ لغلبة  وإّنما. هي أكيلَةُ الَسُبَع: يقال. وأمَّا اَألكيلَةُ فهي املَأكولَةُ. للمصدِّق أخذُها

لََعْمُركَ إنَّ قُْرَص أيب ُخَبْيبٍ بطيءُ : قال الشاعر. اآلِكلُ: واَألكيلُ أيضاً. الذي يؤاكلك: واألَكيلُ. االسم عليه
ُدها يف بطنها فحكَّها ذلك الُنْضجِ َمْحشوُم اَألكيلِ وأَِكلَِت الناقةُ أَكاالً، فهي أَِكلَةٌ وهبا أُكالٌ بالضم، إذا أشَعَر ول



. ويف أسنانه أَكَلٌ بالتحريك، أي إّنها ُمؤَْتِكلَةٌ. أَِكلَْت أسناُنه من الِكبَرِ، إذا احتكّت فذهبْت: ويقال أيضاً. وتأذَّْت
  :فالن يأَْتِكلُ من الغضب، أي حيترق ويتوهَّْج قال األعشى: ويقال أيضاً. وقد ائَْتكَلَْت أسناُنه وَتأَكَّلَْت
  أبا ثُبَْيٍت أما َتْنفَكُّ تَأْتِكلُ... أَْبِلغْ يَزيدَ بين َشيْبانَ مأْلُكةً 

: ويقال أيضاً. ظَلَّ مايل ُيَؤكّلُ وُيشَرَُّب، أي يرَعى كيف شاء: وقوهلم. وفالن َيسَْتأِْكلُ الضعفاء، أي يأخذُ أمواهلم
  :قال أوس بن َحَجر. ُف، أي توهَّج من اِحلدَّةوَتأَكَّلَ السي. فالنٌ أَكَّلَ مايل وشّربه، أي أطعَمه الناَس

  َتْأللُُؤ برقٍ يف َحّيب َتأَكَّال... وأَبَْيَض ِهْنِديَّا كأنَّ ِغراَرُه 
  أكم

الَعجيَزةُ، : واملأْكََمةُ. األكََمةُ معروفة، واجلمع أكماٌت وأكٌَم ومجع األكَمِ إكاٌم ومجع اإلكامِ أُكٌُم، ومجع األُكُمِ آكاٌم
  .املآِكمواجلمع 

  أال
وأمَّا إال فهو . اعلْم أنّ زيداً خارٌج: أال إنّ زيداً خارٌج، كما تقول: أما أال فحرٌف يفتَتح به الكالم للتنبيه، تقول
بعد اإلجيابِ، وبعد النفي، واملُفَرَّغِ، واملُقَدَّم، واملُْنقَِطعِ فيكون يف االستثناء : حرف استثناء يستثنا به على مخسة أوجٍه

وقد يوصف بإالَّ، فإن وصفَْت هبا جعلتها وما بعدها يف . قطع مبعىن لكْن ألنّ املستثَنى من غري جنس املستثَنى منهاملن
لو كان فيهما آهلةٌ : " جاءين القوُم إالَّ زيد، كقوله تعاىل: موِضع غري وأْتَبْعَت االسم بعدَها ما قبله يف اإلعراب فقلت

  :عمرو بن معد يكرب وقال" . إالَّ اُهللا لَفََسَدتا 
  لََعْمُر أبيَك إالَّ الفَرقداِن... وكُلُّ أَخٍ ُمفارِقُُه أخوه 
وقد يكون إال . وأصل غري صفةٌ واالستثناء عارٌض. وأصل إالّ االستثناء والصفَة عارضةٌ. كأّنه قال غري الفرقدين

  :مبنزلة الواو يف العطف، كقول الشاعر
  ِسيداِن مل َيْدُرْس هلا َرْسُم.. .وأرى هلا داراً بِأَغِْدَرةِ ال 

  عنه الرياحَ َخواِلٌد ُسْحُم... إالَّ َرماداً هاِمداً َدفََعْت 
وجائٌز أن تكون دْخلَتها وجائٌز أن . حرفٌ خافٌض، وهو ُمنَْتَهى البتداء الغاية تقول خرجت من الكوفة إىل مكة: إىل

وربَّما استعمل مبعىن ِعْنَد؛ قال . لَ احلّد وآخره، وإمنا متتنع جماوزتهتكون َبلْغتَها ومل تدخلْها؛ ألنَّ النهاية تشتمل أّو
  :الراعي

  فقد ساَدتْ إيلَّ الغَوانِيا

َمْن : " ، وقال" وال تأكُلوا أموالَُهْم إىل أموالكم : " قال اهللا تعاىل. الذَوُد إىل الذَْوِد إبِلٌ: وقد جتيء مبعىن َمَع، كقوهلم
وأّما أُولو فجمٌع ال واحَد له من لفظه، واحده " . وإذا َخلَْوأ إىل َشياطينهم : " ع اهللا، وقالأي م" أنصاري إىل اهللا 

وأمَّا أُويل فهو أيضاَ مجٌع ال واحدَ . جاءين أوُلو األلباب، وأوالت األمحال: وأوالت لإلناث واحدهتا ذات، تقول. ذو
. ر، فإنْ قصرته كتبته بالياء، وإن مددَته بنيته على الكسرله من لفظه، واحُده ذا للمذكر، وِذِه للمؤنث، ميّد ويقص

وتصغريه أُلَيَّا بضم اهلمزة وتشديد الياء، ميّد ويقصر؛ ألنَّ تصغري املبهم ال يغيِّر أَولُه بل . ويستوي فيه املذكَّر واملؤنث
، وثالثةً إذا كان على ثالثة وتدخل ياء التصغري ثانيةً إذا كان على حرفني. يترك على ما هو عليه من فتحٍ أو ضمٍّ

ومن العرب من يقول َهُؤالء قوُمك، فينوِّن ويكسر : قال أبو زيد. هؤالء: وتدخل عليه ها ِللتنبيه، تقول. أحرف
َمن قال أُولَِئَك فواحده ذَِلَك، ومن : قال الكسائي. أُولَِئَك وأُوالَك: وتدخل عليه الكاف للخطاب، تقول. اهلمزة



  :وأنشد ابن السكِّيت. وأُوالِلَك مثل أُولَِئَك. حده ذاَكقال أُوالَك فوا
  وهل َيِعظُ الِضلَِّيل إالَّ أواللكا... أوالِلَك قْومي مل يكونوا أَشاَبةً 

: ال تعاىلذُّم املَنازِلُ بعد َمْنزِلَِة الِلوى والَعْيشُ بعد أُولَِئَك اَأليَّامِ وق: قال الشاعر. أولَِئكَ يف غري العقالء: وإّنما قالوا
وأما األوىل بوزن الُعلى، فهو أيضاً مجعٌ ال واحَد له " . إنَّ السمَع والبصَر والفؤاَد كلّ أولئَك كانَ عنه َمسئُوالً " 

  .ذهبت العرب األىل، فهو مقلوب من األَولِ، ألّنه مجع أُوىل، مثل أُخرى وأََخر: وأّما قوهلم. من لفظه، واحده الَّذي
  ألب

وهم أَلٌْب وإِلٌْب، . َتَجمَّعوا: وَتأَلَّبوا. وأَلَْبتُ اجلَْيَش، إذا َجَمْعَتُه. مجعها وساقها: اإلِبل َيأِلبها ويألُبها ألْباًألَب : الفّراء
  :قال رُْؤبةُ. إذا كانوا جمتمعني

  فالناُس يف َجْنبٍ وكُنَّا َجْنبا... قَْد أَصَْبَح الناُس عليها أَلْبا 
ألت أَلََتهُ َحقَُّه يَأِْلُتُه أَلْتاً، أي . َشجٌَر: والتَأْلَُب. َحسوٌد ُمؤلٌَّب: التْحريُض، يقال: والتأليُب. وكذلك اُأللَْبةُ، بالضم

  .حَبَسُه عن وجهه وَصَرفَُه: وأَلََتُه أيضاً. َنقََصُه
  ألس

وقد . اختالط العقل: واَأللُْس أيضاً. ِلُسال ُيداِلُس وال يَُؤا: ومنه قوهلم. اخليانةُ وقد أَلََس يَأِْلُس بالكسر أَلْساً: اَأللُْس
ما : ويقال. وضربته فما تأَلََّس، أي ما توجَّْع. إنَّ به أَلْساً، أي جنوناً: يقال. أُِلَس الرجلُ فهو َمأْلوٌس، أي جمنون

  .ذقت أَلوساً، أي شيئاً
  ألف

. قرعاُء: لٌْف أَقرُع، أي تامٌّ، وال يقالوهذا أَ. واحدة: هذا ألٌْف واحٌد، وال يقال: األلُْف عدٌد، وهو مذكر، يقال
: وأَلَفَُه يَأِْلفُُه بالكسر. واجلمع أُلوٌف وآالٌف. لو قلت هذه أَلٌْف مبعىن هذه الدراهم أَلٌْف؛ جلاز: وقال ابن السكيت

. تُ الدراهم وآلَفَْت هيوكذلك آلَفْ. وآلَفُْت القوَم إيالفاً، أي كّملتهم أَلْفاً، وآلَفوُهْم أيضاً بأنفسهم. أعطاه أَلْفاً
  :قال ذو الرمة. ومجع اَألليِف آالِئُف. َحنَّتِ اإللُْف إىل اإللِْف: يقال. اَأللْيُف: واإللُْف

  يرتاد أَْحِلَيةً أَْعجاُزها َشذَُب... فأصبح الَبكُْر فرداً من أَالِئِفِه 
آلَفُْت املوضَع : ويقال أيضاً. فُُه إلْفاً، وآلَفَهُ إيّاُه غُريهوفالن قد أَِلَف هذا املوضع بالكسر َيأْلَ. مجُع آِلٍف: واُألالُّف

ويقال أيضاً أَلْفٌ . فاأُوِلفْه إيالفاً، وكذلك آلَفْتُ املوضعَ أُؤْاِلفُُه ُمّؤالَفَةً وَإالفاً، وأَلّفُْت بني الشيئني تَأْليفاً، فَتَتأَلّفا وأَْتلَ
: يقول تعاىل" إليالِف قريشٍ إيالِفهِْم : " وقوله تعاىل. ومنه املَُؤلَّفَةُ قلوبُهم. لى اإلسالموَتأَلّفُْتُه ع. ُمَؤلَّفَةٌ، أي مكمَّلَةٌ

أهلكت أصحاب الفيل ألُوِلَف قريشاَ مكّة، وِلُتَؤلَِّف قريٌش رحلَة الشتاء والصيف، أي جتَمَع بينهما، إذا فرغوا من 
  .ِذِه أخذوا يف ِذِه

  ألق

. اجلنونُ: واألْولَُق. الذئُب؛ واألنثى إلْقَةٌ، ومجعها إلٌَق: واِإللُْق بالكسر. الئِْتالُق، مثل التَأَلُّقِوا. َتأَلََّق الربق، أي ملع
. طعاٌم ُيصْلَُح من الزبد: واَأللوقَةُ. املَُتأَلُِّق: واإللَُّق. وهي السريعة الَوثْب: قال. امرأةٌ أَلَقى، بالتحريك: قال أبو زيد
  :قال الشاعر
  تََعجَّلَّها طَيَّانُ َشهْوانُ للطَْعمِ... أَشْهى عندنا من أَلوقٍَة  َحِديثُِك
  ألك



  :قال لَبيد. الرسالةُ: األلوُك
  بأَلوٍك فََبذَلْنا ما َسأَلْ... وغُالمٍ أَْرَسلَْتُه أُمُُّه 

  .وكذلك املَأْلُُك واملَأْلَكَةُ
  ألل

  .طعنه باحلَْربة: أَلَُّه يَُؤلُُّه أَالَّ
: واَألليلُ. وفرٌس مِثَلٌّ، أي سريٌع. وأَلَّ أيضاً، مبعىن أسرع. َصفا َوبََرَق: وأَلَّ لوُنه يَُؤلُّ أالًّ. أُلَّ وغُلَّما له : يقال
  :قال ابن َميَّاَدةَ. األنُني

  له بعد َنوْماِت العيون أليلُ... وقوال هلا ما تأمرين بواِمقٍ 
. تغيَّرْت رحيُه: وأَِللَ السِقاُء، بالكسر. خَريُرُه وقَسيبه: وأَليلُ املاء. واَألليلُ يقال له الويلُ. وقد ألَّ يَِئلُّ أَالًّ وأَليالً

مجع : واَأللُّ بالفتح. العهد والقرابة: واإللُّ أيضاَ. واِإللُّ بالكسر، هو اهللا عّز وجلّ. وأَِللَْت أسناُنه أيضاً، أي فََسدْت
  :لشاعرقال ا. أَلٍَّة، وهي احلربة ويف نْصلها ِعَرٌض

  َمضى غَْيَر َدأْداٍء وقد كاَد َيْعطَُب... َتداَركَُه يف مُْنِصلِ اَأللِّ َبْعَد ما 
ومنه قول طرفة بن العبد يصف أذُين ناقٍة باحلدَّة . وأَلَّلْتُ الشيَء تأْليالً، أي حدَّدت طرفه. وجيمع أيضاً على إاللٍ

  :واالنتصاب
  كَساِمعََتْي شاٍة َحبوَْملَ ُمفْرَِد. ..مَؤلَّلَتاِن َتْعرِفُ الِعْتَق فيهما 

  أمل
: والَتأَلُُّم. َرِشْدَت أَْمَرَك، أي أملَ َبطُْنَك وَرِشَد أَمُْرَك: أَِلْمَت بطَنك كقوهلم: وقوهلم. وقد أَِلَم َيأْلَُم أَلَماً. الَوَجُع: اَأللَُم

  .مبعىن املُْسِمعاملوجُِع، مثل السميع : واألليُم. اإلجياُع: واإليالُم. التََوجُُّع
  أله

األصناُم، َسمَّوها بذلك العتقادهم أنَّ العبادة : واآلِلهَةُ. اسٌم للشمس: وإالَهةُ أيضاً. أَلَه بالفتح إِالَهةً، أي عََبَد ِعَباَدةً
قال . التََّنسُُّك والَتعَبُُّد :والتَأَلُُّه. التعبيد: والتَأْليُه. َتُحقُّ هلا، وأمساؤهم َتْتَبُع اعتقاداِتهم ال ما عليه الشيء يف نفسه

  :رؤبة
  سَبَّْحَن واْستَْرَجْعَن من تأَلُّهي

  .وقد أِلْهُت على فالٍن، أي اشتدَّ جزعي عليه، مثل وِلْهُت. أَِلَه يَأْلَُه أَلَهاً، أي َتَحيََّر؛ وأصله َوِلهَ َيْؤلَُه وَلَهاً: وتقول
  أال

أَلَّى ُيؤَلِّي تَأْلَيةً، : ويقال أيضاً. أْلوَك نْصحاً، فهو آلٍ، واملرأةُ آِلَيةٌ ومجعها أَوالٍوفالنٌ ال َي. أَال الرجل َيأْلو، أي قَصََّر
  :قال العرجّي. استطاعه: آالُه يَأْلوُه أَلْواً: وتقول. إذا قصَّر وأبطأ

  وكان الذي يَأْلونَ قَوالً له َهال... إذا قاَدهُ الُسوَّاُس ال َيملكونه 
ما أَلَْوُت هذا، أي ما : ال َدرَْبُت وال ائَْتلَْيُت، هو افتعلُت من قولك: قولُهم: بن السكيتقال ا. أي يستطيعون

وآىل . النَِعُم، واحدها أَالً بالفتح، وقد ُيكَْسُر وُيكَْتُب بالياء، مثاله ِمعًى وأَْمعاٌء: واآلالء. أي وال استطعُت. استطعتُه
قال . اليمُني، واجلمع ِأاليا: واألَِليَّةُ. ائَْتلى يف األمر، إذا قصَّر: ويقال أيضاً. مثلُه فيه وَتأَلَّى وائَْتلى. َحلََف: ُيؤيل إيالًء
  :الشاعر

  وإنْ َسَبقَْت منه األِليَّةُ بَرَِّت... قليلُ األاليا حافظٌ ليمينه 



واِملثْالةُ . وفيه لغتان أُلُوَّةٌ وأَلُوَّةٌ. َبخَّرُ بهوأما اُأللوَّةُ بالتشديد، فهو العود الذي ُيَت. وكذلك اُأللَْوةُ واأللَْوةُ واإللَْوةُ
ألَْية الشاة، وال تقل إلَْية وال : واألَلَْيةُ بالفتح. اِخلْرقَةٌ اليت تُمسكها املرأةُ عند الَنوح وتشري هبا؛ واجلمع املآيل: باهلمز
: ويقال أيضاً. فَْعلَ ونعجةٌ أَلْيا، واجلمع أُلٌْي على فعلٍوكبٌش آىل على أَ. فإذا ثَّنْيَت قلَت أَلْيان فال تلحقه التاء. ِليَّةً

وامرأةٌ َعْجزاء، وال تقل ألْياء، . ورجلٌ آىل، أي عظُم األلَْيِة. كْبٌش أَلَيانٌ بالتحريك، ونعحةٌ أَلْياَنةٌ وِكباٌش أَلْياناٌت
  .مؤخَّرُُه: اليت يف أصل اإلهبام وأَلَْيةُ احلاِفرِ اللحمةُ: واأللَْيةُ. وقد أَيلَ الرجلُ بالكسر َيأْىل أيلٌ. وبعضهم يقوله

  أم

. أحدمها أن تقع ُمعاِدلَةً َألِلفِ االستفهام مبعىن أَيٍّ: وأَمَّا أْم ُمَخفَّفَةً فهي حرَف عطٍف يف االستفهام، وهلا موضعان
تقول يف اخلرب . ا قبلها خرباً أو استفهاماًوالثاين أن تكون منقطعة مم. أَزَْيٌد يف الدار أم عمرٌو؟ واملعىن أيُّهما فيها: تقول

وذلك إذا نظرت إىل شخص فتوهَّْمَته إِبِالً، فقلَت ما سبق إليك، مث أدركك الظنُّ أنه شاٌء، . إّنها إلبِلٌ أْم شاٌء يا فىت
َبلْ يقٌني، وما بعد أَْم  فانصرفَْت عن األول فقلت أَْم شاٌء، مبعىن َبلْ؛ ألنَّه إضراٌب عما كان قبله، إالَّ أن ما يقُع بعد

هل زيٌد منطلٌق أَْم عمرٌو يا فىت، إّنما أضرْبَت عن سؤالك عن انطالق زيد وجعلَْته : وتقول يف االستفهام. َمظُْنونٌ
  :وأنشد األخفش. عن عمرو، فَأَْم معها ظنٌّ واستفهماٌم وإضراٌب

  من الَربابِ خَياال غَلََس الظَالمِ... كَذَبَْتَك َعْيُنَك أَْم رأيَت بِواِسٍط 
: " وليس قوله. وهذا كالٌم مل يكن أصلُه استفهاماً" . أْم َيقولون افَْتراُه . ال ريَب فيِه ِمْن َربِّ العالَمني: " قال تعاىل

أن ُيَنبِّه على  كأنَّه أراد" َبلْ هو احلَقُّ ِمْن رَبَِّك : " مث قال. َشكَّاً، ولكنه قال هذا التقبيح صنيعهم" أْم يقولون افْتَراُه 
اخلُري أحبُّ إليك أم الشّر؟ وأنت تعلم أنَّه يقول اخلري، ولكن أردَت أن تُقَبَِّح عنده ما : ما قالوه، حنو قولك للرجل

  :وقال. أَْم َهلْ عندك عمرٌو: وَتْدُخلُ أَْم على َهلْ فتقول. َصنَع
  يوَم الَبْينِ مشكوُم إثَْر األِحبَِّة... أَْم َهلْ كبٌري بكى مل َيقْض َعبَْرَتُه 

وال تدخل أَْم على األلْف، ال تقول أَِعْنَدكَ زيٌد أَْم أَِعْنَدَك عمرٌو، ألنّ أصل ما ُوِضَع لالستفهام حرفان أحدمها األِلف 
فقط، وال تقع إالّ يف أول الكالم، والثاين أَْم وال تقع إالَّ يف وسط الكالم، وَهلْ إمنا أقيَم مقام األلف يف االستفهام 

  :وأَْم قد تكون زائدة، كقول الشاعر. ولذلك مل يقع يف كلِّ مواقع األصل
  يا ِهْنُد أَْم ما كان َمشْيِي َرقَصا

  .يعين ما كان
  أمت
، أي ال " ال َترى فيها ِعَوجاً وال أَْمتاً : " وقوله تعاىل. النِباك وهي الِتالل الصغار: واَْمُت. املكان املرتفع: اَألْمُت

هو إىل أَجلٍ َمأْموٍت، : يقال. قَدَّْرته: وأََمتُّ الشيَء أَمْتاً. أْمَتألَ الِسقاُء فما به أَْمٌت: وتقول. فيها وال ارتفاعاخنفاَض 
  :قال الراجز. أي َمْوقوٍت

  هيهات منها ماُؤها املَأْموُت
  أمج

  .صيف أَمٌج، أي َشديُد احلرِّ: يقال. َحرٌّ وَعطٌَش: اَألَمُج: أبو عمرو
  أمد



وقد أَِمَد عليه بالكسر، وأَبَِد عليه، . الغضب: واَألَمدُ أيضاً. ما أََمُدَك؟ أي منتهى عمرك: يقال. الغاية كاملدى: َمُداَأل
  .أي غضب

  أمر
أَْمَرةٌ  لك َعلَيَّ أَْمَرةٌ ُمطاعةٌ، معناه لك عليَّ: وقوهلم. أَْمُر فالٍن مستقيٌم، وأُموُرُه مستقيمةٌ: يقال. واحُد اُألمورِ: اَألمُْر

. وأََمْرُتُه بكذا أَمْراً. وال تقل إِمَْرةٌ بالكسر، إنَّما اإلْمَرةُ من الوالية. أُطيعك فيها، وهي املرَّة الواحدة من األْمرِ
ةٌ مأمورةٌ، أو خريُ املالِ ُمْهَر: " ومنه احلديث. آَمرُتهُ باملد، وأََمْرتُُه، لغتان مبعىن كَثَّْرُتُه: قال أبو عبيدة. واجلمع األَواِمُر

َعِلَم فالنٌ ذلك، وأَْعلَْمُتهُ : فخرج على تقدير قوهلم. وأَِمَر هو، أي كَثَُر. ، أي كثريةُ النِتاجِ والَنْسلِ" ِسكَّةٌ مأبورةٌ 
  :قال الشاعر األعشى. وأَِمَر القوم، أي كَِثروا. أَِمَر مالُه بالكسر، أي كثُر: وقال أبو احلسن. أنا ذلك

  رِثونَ سَْهَم القُْعدُِدأَِمرونَ ال َي
أَِمرَ : يقال أيضاً: قال األخفش. ، أي أمرناهم بالطاعة فََعصوا" أَمَْرنا ُمْتَرفيها : " وقوله تعاىل. وآَمَر اُهللا ما لَُه باملد

  :قال الراجز. واالسم اإلْمُر بكسر اهلمزة. أَْمُرُه َيأَْمُر أَمَراً، أي اشتدَّ
  داهيةً دهياَء إّداً إْمرا... كَْرا قد لَقَي األقرانُ منِّي ُن

وقد أََمَر فالنٌ وأَُمَر أيضاً بالضم، أي . ذو اَألْمرِ: واَألمُري. ، ويقال َعجَباً" لقَْد جئَْت َشْيئاً إْمراً : " ومنه قوله تعاىل
أُمَِّر وأُمَِّر عليه، إذ كان والياً فالنٌ : يقال. الواليةُ: واإلمارَةُ. واملصدر اإلْمَرةُ، بالكسر. واألنثى باهلاء. صار أَمرياً

توليةُ : والَتأْمُري. يف وجه املال تَعرف أَمََرَتُه، أي َنماَءُه وكثرته ونفقته: ويقال أيضاً. وقد كان سوقَةً، أي إنَُّه جمرٌَّب
  .هو أَمٌري ُمَؤمٌَّر: يقال. األمارِة

ائَْتَمروا به، إذا : ويقال. وائَْتَمَر األَْمَر، أي امتثله. ، إذا شاورتهوآَمْرُتُه يف أمري مؤامرةً. وَتأَمََّر عليهم، أي تسلَّطَ
  :وكذلك الَتآمُُر، على وزن الَتفاُعلْ وأما قول الشاعر. املشاورة: واالئِْتماُر واالستئْماُر. َهمُّوا به وتشاَوروا فيه

  َوُمَعلِّلٍ َوبُِمطِْفئِ اجلَمْرِ... وبِآِمرٍ وأَخيِه ُمْؤتَِمرٍ 
قال . ما يومان من أّيام العجوز، كان األّول منهما يأمر الناَس باحلَذَر، واآلخر يشاورهم يف الظَْعن أو املُقامفه

  :وأنشد. الوقُت والعالمةُ: اَألماُر واألَمارَةُ: األصمعي
  إىل أَمارٍ وأَمارِ مدَّيت
ورجلٌ إمٌَّر وإمََّرةٌ، أي ضعيف الرأي . فاوز من احلجارةمجُع أََمرٍَة، وهي الَعلَُم الصغري من أَعالم امل: واَألَمُر بالتحريك

  :وقال امرؤ القيس. يأمتر لكلِّ أحٍد، مثال إمَّعٍ وإمََّعٍة
  إذا قيَد ُمْسَتكْرَهاً أَْصَحبا... ولَْسُت بذي َرثَْيٍة إِْمرٍ 

  .وال إمََّرةٌ، أي شيٌء ما له إمٌَّر: يقال. الصغُري من وَلَِد الضأِن؛ واألنثى إمََّرةٌ: واإلمَُّر أيضاَ
  أمس

واختلفت العرب فيه، فأكثرهم يبنيه على الكسر معرفةً، ومنهم من ُيعربه . اسٌم حرِّك آخره اللتقاء الساكنني: أْمسِ
مضى األَْمُس املبارك، ومضى : تقول. وكلُّهم يعربه إذا دخل عليه األلف والالم أو صيَّره نكرة، أو أضافه. معرفةً

  .لُّ غٍد صائرٌ أَْمساًأَْمُسنا، وك
  أمع



ال َيكوَننَّ أحُدكم إمََّعةً : " ومنه قول ابن مسعود. يقال رجلٌ إمٌَّع وإمََّعةٌ أيضاً، للذي يكون لضعف رأيه مع كلِّ أحٍد
. "  
  أمل
وَتأَمَّلُْت الشيء، أي . َتُه، أي أََملَُهما أَطَْولَ إْملَ: قوهلم. أََملَ َخْيَرهُ َيأُْملُه أَْمالً، وكذلك الَتأْميلُ: يقال. الرجاُء: األََملُ

  .حْبلٌ من الرمل يكون عرُضه حنواً من ميل: واَألميلُ. نظرت إليه مستبيناً له
  أمم

  :وقال. الوالدةُ، واجلمع أُمَّاٌت: واُألمُّ. أُمُّ القُرى: وَمكَّة. أصلُُه: أُمُّ الشي
  فََرْجَت الظالَم بأُمَّاتكا

ما كنت أُمَّاً، : ويقال. األُمَّهاُت للناس واُألمَّهاُت للبهائم: وقال بعضهم. ، لذلك جتمع على أُمَّهاٍتوأصل اُألمِّ أُمََّهةٌ
صاحبةُ : وأُمُّ َمثْواَك. املفازةُ البعيدة: أُمُّ الَتناِئِف. العَلَُم الذي يتبعه اجليش: واُألمُّ. ولقد أََمْمِت أُُموَمةً وتصغريها أَُمْيَمةٌ

  :الَبْيض يف شعر أيب داود وأُمُّ. منزلك
  َبْيض َشّداً وقد َتعاىل النهاُر... وأَتانا يْسعى تَفَرَّشَ أمِّ ال 

  :ُمْعظَُمُه، يف قول الشاعر: وأُمُّ الطريقِ. املَجَرَّةُ: وأُمُّ النجومِ. أُمُُّهْم: ورئيُس القوم. يريد النعامة
  َتُخصُّ به أُمُّ الطريقِ ِعياهلا

ومل " ُهنَّ أُمُّ الكتاب : " وقوله تعاىل. اِجللَْدةُ اليت جتمع الدماغَ، ويقال أيضاً أُمُّ الرأسِ: وأُمُّ الدماغ. ويقال هي الَضُبُع
: وكذلك قوله تعاىل. حنن ُمعيُنَك، فتحكيه: ليس يل ُمعٌني، فتقول: يقل أُمَّهات، ألّنه على احلكاية، كما يقول الرجل

وكلُّ جنس من . هو يف اللفظ واحٌد ويف املعىن مجٌع: قال األخفش. اجلماعةُ: واُألمَّةُ"  واْجَعلنا ِللُْمتَّقَني إماماً" 
  :قال األعشى. القيامةُ: واُألمّةُ" . لوال أنَّ الكالبَ أُمَّةٌ من اُألَممِ ألمرُت بقتلها : " ويف احلديث. احليوان أُمَّةُ

  ِحسانُ الوجوِه ِطوالُ األَُمْم

  :قال الشاعر. فالنٌ ال أُمَّةَ له، أي ال ديَن له وال نِْحلَةَ له: يقال. والديُن الطريقةُ: واُألمَّةُ
  وهل يستوي ذو أُمٍَّة وكَفوُر

  :يريد أْهلِ أمٍَّة، أي خَري أَْهلِ دينٍ، وأنشد للنابغة: قال األخفش" كُنتْم َخْيَر أُمَّةٍ أُخْرَِجْت للناسِ : " وقوله تعاىل
  وهل َيأْثََمْن ذو أُمٍَّة وهو طائُِع... سَك رِيَبةً َحلَفُْت فلم أَتركْ لنف

واِإلّمةُ " ولئن أخَّْرنا َعْنُهُم الَعذابَ إىل أُمَّة َمعدودة : " وقال تعاىل" وادَّكََر بعد أُمٍَّة : " قال تعاىل. احلُني: واُألمَّةُ
  :قال األعشى. ُن، عن أيب زيدلغةٌ يف اُألمِّة، وهي الطريقةُ والدي: واإلمَّةُ أيضاً. النعمة: بالكسر

  وأصاب غَْزُوَك إمَّةً فأزاهلا
. وهو ذَمٌّ، ورمبا ُوِضَع موضع املدح! ال أُمَّ لك: ويقال. َوْيلُمِِّه يريدون وَْيلٌ ُألمَِّه، فحذف لكثرته يف الكالم: وقوهلم

  :قال كعب بن سعٍد يرثي أخاه
  يؤدِّي الليلُ حني َيُؤوُبوماذا ... َهَوْت أُمُُّه ما يبعث الصبُح غاِدياً 

وأَمَُّه أيضاً، أي َشجَُّه آمَّةً باملّد، وهي اليت تبلغ أُمَّ الدماغ . أَمَُّه أَمََّمُه وَتأَمََّمُه، إذا قَصدَه: يقال. القصُد: واَألمُّ بالفتح
حجر : واَألميُم. رأسه رجلٌ أَميٌم وَمأْموٌم، للذي يهذي من أُمِّ: ويقال. حَني يبقى بينها وبني الِدماغ جلدٌ رقيق

  :وقال. ُيْشَدُخ به الرأُس
  باملَْنَجنيقاِت وباَألماِئمِ



: وأَمَّتِ املرأةُ. اقتدى به: وائَْتمَّ به. وأََمْمُت القوَم يف الصالة إمامَةً. ويقال للبعري العَمِمِد املَُتأَكِّلِ الَسنامِ مأْموٌم
إنَُّهما : " الُصقُْع من األرض، والطريُق قال تعاىل: واإلماُم.  ُيَسوَّى عليها البِناءخشبةُ الَبنَّاِء اليت: واإلماُم. صارت أُمَّاً
: " وقوله تعاىل. كنُت أَماَمُه، أي قُدَّاَمه: وتقول. الذي يُقَْتدى به، ومجعه أَيِمةُ وأصله أَاِْمَمةً: واإلماُم" لَبِإمامٍ ُمبني 

اَألَمُم بني القريب والبعيد، وهو : قال ابن السكيت. يف كتاب مبني: احلسن قال" وكلَّ شيٍء أحصيناهُ يف إمامٍ ُمبنيٍ 
  :وقولُ زهري. ولو ظلمت ظُلْماً أََمماً. ما سألُت إالّ أََمماً: الشيء اليسري؛ يقال: واألَمُم. من املقاَرَبة

  وجَريةٌ ما ُهُم لو أَنَُّهْم أَمم
وداري أََمُم دارِِه، أي . أخذُت ذلك من أََممٍ، أي من قُْربٍ: ويقال. ب منِّيأَيُّ جَريٍة كانوا لو أَنَُّهْم بالقُْر: يقول

  .املُقارُِب، أُِخذَ من األََممِ وهو القُْرب: املَُؤامُّ، بتشديد امليم: أبو عمرو. ُمقابِلَُتها
  :قال الكميت. هو ُمَؤامٌّ وَتأَمََّمْت، أي اختذْت أُمَّاً: ويقال للشيء إذا كان ُمقارباً

  غَذَْتِك وغَْيَرها تََتأَمَّمينا... َوِمْن َعَجبٍ َبجيلَ لََعْمرُ أُمٍّ 
  أمن

واهللا تعاىل املُْؤِمُن، . التصديُق: اإلميان. وآَمْنُت غريي، من اَألْمنِ واَألماِن. وقد أَِمْنُت فأنا آِمٌن. اَألمانُ واَألماَنةُ مبعًىن
: واَألَمَنةُ بالتحريك. ضدُّ اخلوف: أَأَْمَن هبمزتني، لّينت الثانية واَألْمُنوأصل آَمَن . ألّنه آَمَن عباَده من أن يظلمهم

وأَِمْنُتُه على كذا . الذي يثق بكلِّ أحد، وكذلك األَُمَنةُ: واَألَمَنةُ أيضاً" أَمَنةً نُعاساً : " ومنه قوله عز وجل. اَألْمُن
. قال األخفش، واإلدغام أحسن. بني اإلْدغام وبني اإلظهار" ى يوُسف مالََك ال َتأَْمنَّا َعل" وقرئ . وائَْتَمْنُتهُ مبعًىن

قال " وَهذا الَبلَُد األمني : " وقوله تعاىل. وتقول اْؤَتمَن فالن، على ما مل يسّم فاعله واْسَتأْمَن إليه، أي دخل يف أمانِِه
  :نُ، كما قال الشاعروقد يقال اَألمُني املَأْمو: قال. يريد اآلِمَن، وهو من اَألْمنِ: األخفش

  حلفُت ميِيناً ال أخون أميين... أمل تعلمي يا أَْسمَُ وَْيَحِك أّنين 
  :األمُني وقال الشاعر األعشى: واُألمَّانُ بالضم والتشديد. أي َمأموين

  أَمَّانَ َمْوروداً شَرابُْه... ولقد شهِدُت التاجِر ال 
  .أُِمَنْت أن تكون ضعيفة الناقة املَوثَّقَةُ اخلَلْقِ، اليت: واَألمونُ

  أمه
  أَِمْهُت وكنُت ال أنسى حديثاً كذاَك الدهُر يودي بالُعقولِ: قال الشاعر. أَِمهَ بالكسر: تقول منه. النِسيانُ: أَألَمُه

صبة أو بَثْر َتْخُرجُ بالغََنم كاحل: واَألميَهةُ. أِمَه مبعىن أقّر واعترف، فهي لغة غري مشهورة: وأّما ما يف حديث الزهرّي
وأنشدَ ابنُ . آَهةً وأَميهَةً: يقال يف الدُّعاء على اإلنسان. أُِمَهِت الغنمُ ُتْؤَمُه أَْمهاً، فهي َمأموهةٌ: يقال. اجلَُدرِّي
  :األعراّيب

  دقيُق العظامِ سَيِّئُ الِقْشمِ أَْملَطُ... طبيخُ ُنحازٍ أو طبيُخ أَميهٍة 
  .أصل قوهلم أُمٌّ: واَألمَّهَةُ

  أما

  :وقال الشاعر. خالف احلُرَِّة، واجلمع إماٌء وآمٍ: َمةُأَأل
  فلم َيْبَق فيها غُري آمٍ َخواِلِف... َمَحلَُّه َسْوء أَْهلََك الدهرُ أَْهلَها 



  قال القَتَّال. وجتمع أيضاً على إِمْواٍن
  إذا َترامى َبنو اإلْموانِ بالعارِ

اْسَتأمِ أَمةً غري أمَِتَك، : ويقال. والنسبة إليه أَُموِيٌّ بالفتح، وتصغريها أَُميَّةٌ .ما كْنتِ أَُمةً، ولقد أََمْوتِ أُُموَّةْ: وتقول
  .وكذلك ماءْت َتموُء ُمواًء. وأََمِت الِسنَّْوُر َتأْمو أُماًء، أي صاحت. أي اتَّخذ وَتأَمَّْيُت أََمةً

  أنب
  .، إذا مل َتْشَتِه الطَعاَموأَصَْبْحُت مُْؤَتنِباً. أَنََّبةُ َتأْنيباً، َعنَّفَُه والَمُه

  أنث
. وآنَثَِت املرأةُ، إذا َولدت أنثى، فهي ُمْؤنِثٌ. وقد قيل أُُنثٌ كأنَّه مجع إناِث. خالف الذكر، وجيمع على إناث: األنثى

ما كان من : واَألنيثُ. وقد أَنَّثُْتُه فَتأَنَّثَ. وتأنيث االسم؛ خالف تذكريه. وإذا كان ذلك عادَتها فهي ِمئْناثٌ أيضاً
  .ُتْنبِتُ البَقْلَ َسْهلَةٌ: يقال ارض أَنيثَةٌ: قال الكاليب. األذنان: واُألْنثَياِن أيضاً. اخلُِْصياِن: واألُْنثَياِن. احلديد غري ذَكَرٍ

  أنح
ْحَنُح وال ُيبُني؛ فهو آنٌِح، أََنح الرُجل يأنُِح بالكسر، أَْنحاً وأُنوحاً، إذا َزَحر من ِثقْلٍ َيجُِدُه من مرض أو ُبهْرٍ، كأنَّه يََتَن

  :قال الشاعر. وقوٌم أُنٌَّح
  وللُبْزلِ ِممَّا يف اخلُدورِ أَنيُح

يقال رجل أَُنوٌح وآنٌِح على فاعل للذي إذا سُِئلَ الشيَء تََنحَْنَح، وذلك من : أبو عمرو. يعين من ِثقَلِ أردافهنَّ
  :قال الشاعر. وكذلك رجل أُنٌَّح بالتشديد. الُبخل

  بعيداً من اخلَرياِت واخلُلُقِ اجلَْزلِ... اَك قصرياً ثائَر الَشْعرِ أُنَّحاً أر
  أنس

وإنْ شئَت جعلته إنساناً مث َجَمَعتهُ أَناِسيَّ، . الَبَشر، الواحد إْنِسيٌّ وأََنِسيٌّ أيضاً بالتحريك، واجلمع أَناِسيٌّ: اِإلْنُس
ويقال للمرأة أيضاً إْنسانٌ، وال . وكذلك اَألناِسَيةُ" . اسيَّ كثريا وأَن: " وقال تعاىل. فتكون الياء عوضاً من النون

قال ذو الرمة . وجيمع أيضاً على أناِسيَّ. املثال الذي ُيرى يف السواد، أي سواِد العني: وإْنسانُ العني. يقال إْنسانةُ
  :يصف إبالً غارْت عيوُنها من التعب والسري

  بِأَناسيُّ َملْحوٌد هلا يف احلَواجِ
  :قال الشاعر. لغة يف الناسِ، وهو اًألصل، فخفِّف: واُألناُس. وال جيمع على أُناسٍ

  نَ على اُألناسِ اآلِمنينا... إنَّ املَنايا َيطَِّلْع 
وفالن ابُن إْنسِ فالٍن، أي صفيُّه . كيف ابُن إْنِسَك، وإْنِسَك، يعين نفسه، أي كيف تراين يف مصاحبيت إّياك: ويقال

املُؤانُِس، وكلُّ ما : واألنيُس. واْستَأَْنَس الوحشيُّ، إذا أحّس إْنسِّياً. واستأَْنْستُ بفالن وَتأَنَّْسُت به، مبعًىن. وخاّصته
فَيهِنَّ آنَِسةُ احلّديِث َحيِيَّةٌ ليستْ بفاحشٍة وال ِمثْقالِ أي َتأَْنُس : وقول الكميت. وما بالدار أَنيٌس، أي أحد. ُيؤَْنُس به
. آَنْسُت منه ُرْشداً، أي َعِلْمُتُه: يقال. أبصرتُُه: وآَنَسُتُه.  يرْد أّنها ُتؤْنُِسَك ألنَّه لو أراد ذلك لقال مُْؤنَِسةومل. حبديثك

: وكانت العرب تسمِّي يوَم اخلميس. خالف اإلحياشِ، وكذلك التأْنيُس: واإليناُس. َسِمْعتُُه: وآَنْسُت الصوت
كلُّ اثنني من اإلنساِن مثل : وقال. هو األمين: وقال األصمعّي. األيسُر من كلِّ شيء: اإلْنسيُّ: قال أبو زيد. مْؤنِساً

: وإْنِسيٌّ القوسِ. الساعدين والَزْندين والقدَمني فما أقبل منهما على اإلْنساِن فهو إْنِسيٌّ، وما أدبر عنه فهو وحشيٌّ
وأنشد األخفش على هذه . لغة يف اإلْنسِ: واألََنُس أيضاً. يمونَاحلَيُّ املُق: واَألَنسَُ، بالتحريك. ما أقّبلَ عليك منها



  :اللغة
  فقالوا اِجلنُّ قلُت ِعموا ظَالما... أَتَْوا ناري فقلُت َمنونَ أنتم 

  َنْحُسُد األََنَس الطَعاما: زعيٌم... فقلُت إىل الطعامِ فقال منهم 
أََنْسُت به : نِْستُ به بالكسر أََنساً وأََنَسةً وفيه لغة أخرىخالف الوْحَشِة، وهو مصدر قولك أَ: واإلََنُس أيضاً: قال
  .أُْنساً
  أنض

مصدُر قولك أََنَض اللحمُ : واألنيض أيضاً. وآَنْضُت اللحَم إيناضاً، إذا مل تنضْجه. احلُم الينُء الذي مل يَنَضج: اَألنيُض
  :عابه وهجاه قال زهريٌ يف لسان متكلِّمٍ. يأْنُِض بالكسر أَنيضاً، إذا تغيَّر

  أََصلَّْت فَْهَي حتت الكَْشحِ داُء... ُيلَْجِلُج ُمْضَغةً فيها أنيٌض 
  :ومنه قول لبيد. وأَناَض النخلُ ُينبُض إناَضةً، أي أيَنَع. َحْملُ النخلِ املُْدرِك: واإلناُض بالكسر. أي فيها َتغَيٌُّر

  بَّاُروأَناضَ العَْيدانُ واجلَ... فاِخراٌت فُروُعها يف ذُراها 
  أنف

وأَنفُ . طََرفُه حني يطلُع: وأَنُف النابِ. أّوله: وأَْنُف كلِّ شيٍء. واجلمع آُنٌف وأُنوٌف وآناٌف. األنف لإلنسان وغريه
العظيمُ : واُألنايفُّ: قال. جاء يعدو أَنفَ الَشدِّ، أي أشّد الَعدْوِ: ويقال. أََشدُّه: وأَنُف الربد. نادٌر يشخُص منه: اجلبل
آَنفَهُ املاُء بلغ أَْنفَُه، وذلك إذا نزلَ : ويقال. ضربُت أَْنفَُه: املرأة الطيبة ريح األنف وأََنفْتُ الرجلَ: واألنوف. نِفاَأل

. وأََنفَِت اإلِبِلُ، إذا وطئْت كًأل أُنفاً، وهو الذي مل يُْرَع: قال. وروضة أُُنٌف بالضم، أي مل َيْرَعها أحد. يف النهر
وتلك . أرٌض أَنيفَةُ النبِت، إذا أَْسَرَعِت النباَت: وقال الطائي: قال. ي مْؤَنفَةٌ إذا تتبَّعَت هبا أَْنَف املرعىوآَنفُتها أنا فه

  .أرٌض آَنُف بالِد اهللا
آتيك من ذي أُُنٍف، كما : ويقال أيضاً. مل ُيشَْرْب هبا قبلَ ذلك، كأنَّه استْؤنَِف شربُها، مثال روضٍة أُُنٍف: وكأٌس أُُنٌف

ما رأيت أْحمى أَْنفاً وال : يقال. وأَنَِف من الشيء يأَْنُف أََنفاً وأََنفَةً، أي اسَْتْنكََف. يقال من ذي قُُبلٍ، أي فيما ُيْستَقَْبلُ
. ْنفَُهآَنفُْتُه أنا إينافاً، إذا جعلَته يشتكي أَ: وتقول. وأَنِفَ البعري، أي اشتكى أَْنفَُه من البَُرِة، فهو أَنُِف. آَنَف، من فالن
  .حتديُد طرف الشيء: والتَأْنيُف. وقلت كذا آنِفاً وسالفاً. االبتداُء، وكذلك االئْتِناُف: واالسِتئناف

  أنق
. وآَنقَين الشيُء، أي أعجبين. وشيٌء أَنِيٌق، أي َحَسٌن معجٌِب. وقد أَنَِق بالكسر يَأَْنُق أََنقاً. الفرح والسرور: اَألَنُق

. وتَأَنََّق فالنٌ، يف الروضة، إذا وقع فيها ُمْعَجباً هبا. وله أناقة ولَباقَةٌ. ذا عِمله بِنيقٍَة، مثل َتنَوََّقوَتأَنََّق يف األمر، إ
أعزُّ من بَيضِ اَألنوقِ ألهنا ُتحرِزه فال يكاد ُيظْفَُر به، ألنَّ : ويف املثل. طائٌر، وهو الَرَخَمةُ: واَألنوُق على فَعولٍ

  .واألماكن الصعبة البعيدة أوكارها يف رءوس اجلبال
  أنن

  :أَنَّ الرجل َيِئنُّ من الوجع أَنيناً قال ذو الرمة
  كما أَنَّ املريضُ إىل ُعوَّاِدِه الَوِصب

  :وقال املُغرية ابن َحبْناء خياطب أخاه صخراً. واُألنانُ بالضم مثل اَألننيِ
  وعند الفَقْر َزحَّاراً أنانا... أراك مجعَت مسألةً وحِْرصاً 



. ال أفعله ما أنّ يف السماء جنٌم، أي ما كان يف السماء جنٌم، لغةٌ يف َعنَّ: ويقال. وماله حانَّةٌ وال آنَّةٌ، أي ناقة وال شاة
  .وال أفعله ما أَنَّ يف السماء ماٌء. وما أَنَّ يف الفُرات قطرةٌ، أي ما كانت يف القرات قطرة

  أنه
  .وقوٌم أُنَّةٌ مثل أُنَّحٍ. هاً، مثل أََنخ َيأَْنُح، وذلك إذا َتَزحََّر من ثِقَلٍ جيدهأََنَه يَأَْنُه أَْنهاً وأُنو: األصمعّي

  أنا
أَىن : ويقال أيضاً. أي ُنْضجَه" غَْير ناظريَن إناُه : " قال اهللا تعاىل. أدرك: وأَىن أيضاً. أَىن الشيء يأْين إّني، أي حانَ

وآناُه يُْؤنِيهِ . وكلُّ مدرٍك آٍن. أي بالغٍ إناهُ يف شدَّة احلّر" وَبْيَن َحميمٍ آٍن : " ومنه قوله تعاىل. احلميُم، أي انتهى حرُّه
  :قال الكميت. إيناًء، أي أَخََّرُه وَحَبَسُه وأبطأه

  َعجِلْت إىل ُمْحَورِّها حني غَْرغَرا... وَمْرضوفٍَة مل تْؤِن يف الطبخ طاهياً 
  :قال احلطيئة. واالسم منه اَألناُء

  أو الشِْعرى فَطالَ َيب اَألناُء... ُت الَعشاَء إىل ُسَهْيلٍ وأَخَّْر

مضى إْنياِن من الليل : يقال. واحدها إْنٌي وإْنٌو: وقال بعضهم: واحدُها إّنى قال: قال األخفش. ساعاُته: وآناء الليلِ
  وإنْوان وأنشَد للهذيلّ

  اهُ الليلُ َيْنتَِعلُيف كلِّ إْنيٍ قَض... الساِلُك الثَْغَر َمخشياً َموارُِدُه 
  :وأنشد للهذيلّ. واحدها إْنٌي، واجلمع آناٌء: وقال أبو عبيدة

  يف كلِّ إْنيٍ قَضاُه الليلُ َيْنتَِعلُ... ُحلٌْو ومرٌّ كَعطِْف الِقْدحِ ِمرَُّتُه 
يقال تأَنَّيُتكِ . واالسم األَناةُ. ه َحْوالًاْستْؤينَ ب: يقال. واْسَتأَْنى به، أي انتظرا به. وَتأَنَّى يف األمر، أي َتَرفََّق وَتنَظََّر

  :قال الشاعر. اليت فيها فتوٌر عند القيام وتأٍَن: واألناةُ من النساء. حتَّى ال أَناةَ يب
  َنُؤوُم الُضحى يف مأْمتٍ أيٍّ َمأَْتمِ... َرَمْتُه أناةٌ من ربيعٍة عامرٍ 

  .ف، ومجعه آنيَةٌ، ومجع اآلنَيِة اَألَواينواِإلناُء معرو. ورجلٌ آٍن، أي كثري األناة والِْحلم
  أهب

وقد . اِجللُد ما مل ُيدَْبغ؛ واجلمُع أََهٌب على غريِ قياسٍ: واإلهاُب. ُعدَُّتها واجلَْمُع أَُهٌب: وأُْهَبةُ الْحَْربِ. اْستََعدَّ: َتأَهََّب
  .وهو ِقياٌس: قالوا أُُهبٌ بالضم

  أهر
  .اجلمع أََهٌر وأََهراٌتمتاع البيت، و: اَألهََرةُ بالتحريك

  أهل
  :قال الشاعر. أَْهلُ الرجل، وأَْهلُ الدار؛ وكذلك اَألْهلَةُ: األَْهلُ

  وأَْبلَيُْتُهمْ يف احلمد َجْهدي ونائِلي... وأَْهلَِة ودٍّ قد َتَبرّْيُت ودَُّهْم 
. اجلمع أَْهالٌت، وأََهالٌت، وأَهالٍو. أي ُربَّ من هو أَْهلٌ للُوّد قد تعّرضُت له وبذلُت له يف ذلك طاقيت من نائلي

  :وقد جاء يف الشعر آهالٌ وأنشد األخفش
  َوَبلَْدةً ما اإلْنُس ما آهاِلها
  .الذي يأخذ اإلهالَةَ، أو يأكلها: واملُْسَتأِْهلُ. الَوَدُك: واإلهالةُ. ومنزلٌ آِهلٌ، أي به أَْهلُْه



وأَهَّلُْت . د أََهلَ فالن َيأُْهلُ وَيأِْهلُ أُهوالً، أي تزوََّج؛ وكذلك تأَهَّلَوق. ُمْسَتأِْهلٌ: فالن أَْهلٌ لكذا، وال تقل: وتقول
: قال أبو زيد. مرحباً وأَْهالً، أي أتيت سعةً وأتيت أهالً، فاستأنْس وال تستوحْش: وقوهلم. بالرجل، إذا آنسَت به

  .اهللا للخري َتأهيالً وأَهَّلََك. آَهلََك اهللا يف اجلنة إيهاالً، أي أدخلكَها وزّوجَك فيها
  أوب
: واملآُب. التاِئُب: واألوَّاُب. وآَب أي َرَجَع، َيُؤوُب أَْوباً وأَْوَبةً وإياباً. جاُءوا من كل أَْوبٍ، أي من كل ناِحيٍَة: يقال
: حَوِّلون الواَو ياًء فيقولونوقوم ُي: قال أبو عبيدة. وفالنٌ سريُع اَألْوَبِة. وائْتاَب مثل آَب، فََعلَ وافْتََعلَ مبعْىن. املَْرجُِع

ناقَةٌ : تقول منه. ُسْرَعةُ َتقْليبِ اليدينِ والرْجلَْينِ يف السري: واَألْوُب. لَُغةٌ يف غاَبْت: وآَبِت الشمُس. َسريُع اَألْيَبِة
إنَّا : " أي سَبِّحي؛ ألنه قال" يب َمَعُه يا جِبالُ أَوِّ" و . أن تسَري النهاَر أمجَع وَتنْزِلَ اللَْيلَ: والَتأْويُب. أَوُّوُب على فَعولٍ

َتأَوَّْبُت، إذا جِئَْت أولَ : وقال أبو زيد. وأُْبتُ إىل بين فالٍن َوتأَوَّْبتُُهْم، إذا أََتيُْتُهْم لَْيالً" . َسخَّرنا اِجلبالَ َمَعُه ُيسَبِّْحَن 
  .اللَْيلِ، فأَنا ُمَتأَوٌَّب وُمَتأَيٌِّب

  أود
. وأنا َمُؤوٌد. أَثقَلَين: آَدين اِحلْملُ َيؤُوُدين أَوداً: أبو زيد. َتَعوََّج: وَتأَوََّد. سر َيأَْوُد أََوداً، أي اْعَوجَّأَوَِد الشيُء بالك

قال اهلذلّيث . وآَد الَعِشيُّ، أي مال. وآَدُه أيضاً مبعىن َحناُه وَعطَفَُه، وأصلهما واحد. ما آَدَك فهو يل آيٌِد: يقال
  :ْجالنساعدةُ ابن الَع

  رَأْيُت ِظاللَ آِخرِِه َتُؤوُد... أَقَْمُت به َنهاَر الَصْيِف َحتَّى 
  .االحنناء: واالْنِئياُد. أي ترجع ومتيل إىل ناحية املشرق

  أوز
  .إَوزُّونَ: وقد مجعوه بالواو والنوِن فقالوا. البطُّ: اإلَوّزةُ واإلَوزُّ

  أوس
: واألْوُس. أَُؤوُسُهْم أَْوساً، إذا أعطَيتهم، وكذلك إذا عوَّضَتهم من شيءأُْسُت القوَم : أبو زيد. العطاُء: األَْوُس

  :قال اهلذيلّ. اسٌم للذئب جاء مصغَّراً: وأَُوْيٌس. الذئُب، وبه مسِّي الرجل
  ما فََعلَ اليوَم أَُوْيسٌ يف الَغَنْم... يا ليتَ ِشْعري عنك واَألْمرُ أََمْم 

وقال . بقيَّة الرماد يف املَْوِقد: واآلُس أيضاَ. شجٌر معروف: واآلُس. املُْسَتعْطي: سواملستآ. واسْتآسَُه، أي استغاضه
  .آثار الدارِ وما يُعرف من عالماهتا: األصمعّي

  أوف

  .وقد إيَف الزرُع، على ما مل يسمَّ فاعله، أي أصابته آفَةٌ، فهو َمئوٌف. العاهةُ: اآلفة
  أوق
  .وقد أَوَّقُْتُه َتأْويقاً، أي محَّلته املشقةَ واملكروه. أَْوقَُه يقال ألقى عليه. الثِقْلُ: األَْوُق
  أول

. أتباُعه: وآلُُه أيضاَ. أهلُه وعيالُه: وآلُ الرجل. وقد أَوَّلُْتُه وتأَوَّلُْته، تأّوالً مبعًىن. تفسري ما َيُؤولُ إليه الشيء: الَتأْويل
  :قال األعشى

  ذو آلِ َحسَّانَ يُْزجي الَسمَّ والَسلَعا ...فَكَذَّبوها مبا قالت فَصبََّحُهْم 



الذي تراه يف أّول النهار وآخرِه كأّنه يرفع الشخوص، وليس هو : واآللُ. الشخُص: واآللُ. يعين جيش ُتبَّعٍ
واحدةُ اآللِ واآلالِت، وهي خشبات ُتبىن عليها اخليمةُ، : واآللَةُ أيضاً. األداةُ؛ واجلمع اآلالُت: واآللَةُ. السراب

  :ومنه قول كثيِّرٍ يصف ناقةً ويشّبه قوائمها هبا
  ِلمَْوِضعِ آالٍت من الطَلْحِ أَربَعِ... وُتْعَرُف إنْ َضلَّْت فَُتهدى ِلربِّها 

  :قال الشاعر. اِجلنازةُ: واآللَة
  يوماً على آلٍَة َحْدباَء َمْحمولُ... كُلُّ ابنِ أنثى وإنْ طالْت َسالمُتُه 

آلَ األمُري رعّيَته َيؤُؤهلا أَْوالً، وإياالً، أي : يقال. السياسةُ: واإليالةُ. واجلمع آلٌ. هو بآلَِة َسْوٍء: الاحلالَةُ؛ يق: واآللَةُ
واالئِْتيالُ، اإلصالُح . وآلَ مالَُه، أي أصلَحه وساَسُه. قد أُلْنا وإيلَ علينا: ويف كالم بعضهم. ساسَها وأحسَن رعايتها

وآلَ القَطِرانُ والعَسلُ، أي . طبخت الشراَب فآلَ إىل قَْدرِ كذا وكذا، أي رَجع: اليق. وآلَ، أي رَجع. والسياسةُ
  .وأَوَّلُ، نذكره يف فصل وأل. اللُنب اخلاثر، واجلمل أُيَّلٌ: واآليِلُ. خثُر
  أوم
  .َحرُّ العطشِ: واَألواُم، بالضم. أَوَّمُه الكُأل َتأْومياً، أي َسمََّنُه وَعظََّم َخلْقَُه: يقال
  أون

املَْشي : واألْونُ أيضاً. ورجلٌ آيٌِن، أي راِفٌه وادٌع. أْنُت أَيون أَْوناً: تقول منه. الَدَعة والسكينة والرِفق: األْونُ
وبيننا وبني مكةَ ثالثُ ليالٍ أَواِئَن، أي روافَه، وعشر . أُنْ على نفسك، أي اْرفُْق يف السري واتَِّدْع: ويقال. الرويد

. الِعْدلُ: واَألْونُ. خُْرٌج ذو أَوَْنْينِ، ومها كالِعْدلَْينِ: تقول. أحد جانيب اخلُْرج: واَألْونُ. وادعاٍت ليال آيناٍت، أي
أحلني، واجلمع : واألَوانُ. أَوَّنَ احلماُر، إذا أكل وشرِب وامتَأل بطنه وامتدَّت خاصرتاه فصار مثل األْوِن: ومنه قوهلم

  :قال أبو زَُبيد. آوَِنةٌ، مثل زَماٍن وأَزِْمَنٍة
  أعطيهم اجلَْهَد منِّي َبلَْه ما أَسَُع... َحمَّالُ أَثْقالِ أهلِ الُودِّ آوَِنةً 

  :وقال. الصُّفَّةُ العظيمة كاألَزجِ ومنه إيوانُ كسرى: واإلوانُ واإليوانُ
  َشطَّْت َنوى من أهله باإليوان

  .ومجع اإلواِن أُونٌ، ومجع اإليواِن إيواناٌت وأَواويُن
  أوه

  :قال الشاعر. أَْوِه من كذا، ساكنة الواو، إنَّما هو َتَوجٌُّع: قولُهم عند الشكاية
  ومن بُْعِد أرضٍ بيننا وَسماء... فأَْوِه لذكراها إذا ما ذَكَرُْتها 
وربَّما . من كذاأَّوه : آِه من كذا، وربَّما شّددوا الواو وكسروها وسكّنوا اهلاء فقالوا: وربَّما قلبوا الواو أِلفاً فقالوا

آوَّْه باملّد والتشديد وفتح الواو ساكنة اهلاء، : وبعضهم يقول. حذفوا مع التشديد اهلاء فقالوا، أَوِّ ِمن كذا، بال مدٍّ
َه َتأَوُّهاً، وقد أَوََّه الرجل َتأْويهاً، وَتأَوَّ. أَوَّتاُه، ُيَمدُّ وال ُيَمدُّ: وربَّما أدخلوا فيه التاء فقالوا. لتطويل الصوت بالشكاية

  :قال املُثَقُِّب العَْبديُّ. واالسم منه اآلَهةُ باملّد. إذا قال أَوَّْه
  َتأَوَُّه آَهةَ الرجلِ احلزينِ... إذا ما قمُت أَْرَخلُها بلَْيلٍ 

  :قال العجاج. أَهَّ، أي توجَّع: ويروى أَهَّةَ من قوهلم
  بأَهٍَّة كأَهَِّة اجملروحِ



  .آَهةً لََك وأَوَّةَ لَك، حبذف اهلاء أيضاً مشددة الواو: على اإلنسانومنه قوهلم يف الدعاء 
  أوي

قال " ومنه قوله تعاىل . وقد أوى فالنٌ إىل منزله َيأْوي أَوِيَّاً، وإواًء. كلُّ مكان َيأْوي إليه شيٌء ليالً أو هناراً: املَأْوى
. جتمعْت: وَتأَوَِّت الطُري َتأَوِّياً. اًء، وأََويُتُه أيضاً، إذا أنزلته بكوآَوْيُتُه أنا إيو" . سآوي إىل جََبلٍ َيْعِصُمين من املاء 

  .مجع آوٍ وُمَتأَوِّياٌت. وُهنَّ أُوِيٌّ
  :قال الشاعر. وأََوْيتُ لفالن فأنا آوي له أَْوَيةً وإيَّةً أيضاً، وَمأْوَِيةً وَمأْواةٌ، أي أَْرثي له وأَرِقُّ

  ى ِلياولو أنين اْسَتأَْوُيُتُه ما أو
  أيد

  :قال العجاج. القوة: واألْيُد واآلُد. اشتدَّ وقوي: آدَ الرجلُ َيئيُد أَْيداً: أبو زيد
  ِمْن أَنْ َتَبدَّلُْت بآدي آدا

ُمَؤيٌَّد، والفاعل . أَيَّْدُتُه َتأْييداً، أي قّويته: وتقول من اَألْيِد. أَّيْدُتُه على فََعلْته، فهو ُمَؤيٌَّد: تقول منه. يعين قّوة الشباب
تراٌب جيَعل حول احلوض : واإلياُد. ورجلٌ أَيٌِّد، أي قوّي. تقوَّى:وَتأَيَّد الشيء. وتصغريه مَُؤيٌِّد أيضاً، واملفعول مَُؤيٌَّد

األمُر العظيُم، : واملُْؤيُِد، مثال املؤمن. إياٌد: ويقال مليمنة العسكر وميسرته. أو مينع ماء املطر. أو اخلباء يقوَّى به
  :قال طرفة. لداهيةُوا

  أَلَْسَت َترى أنْ قد أََتْيتَ ُمبؤْيِِد... تقولُ وقَْد َترَّ الوَظيُف وساقُها 
  أير

  :وقال. جامََعها: وآَرها يَِئُرها. العظيم الذَّكَرِ: واُألياريُّ. مجع األَْيرِ آُيٌر على أَفُْعلٍ، وأُيوٌر وآياٌر
  وما الناُس إالَّ آيٌِر وَمِئيٌْر. ..وال غَْرَو أَنْ كان اُألَعيَْرُج آَرها 

  :وأنشد يعقوب. إيٌر وأَيٌِّر: يقال للَشمالِ: والفراء
  وإنَّا َألْيساٌر إذا اإليُر َهبَِّت... وإنَّا َمساميٌح إذا َهبَِّت الصَّبا 

  .ريحُ حارَّةٌ، من األُوار، وإنَّما صارت واو ياء لكَسرة ما قبلها: ويقال اإليُر
  أيس

وآَيَسين منه فالنٌ، مثل . ومصدرمها واحد. لغة يف َيِئْسُت منه أَيْأَُس َيأْساً: أَيِْسُت منه آَيسُ َيأْساً :ابن السكيت
  .وكذلك التَأْييُس. أَيْأََسين
  أيض
آَض فالنٌ إىل : يقال. آَض يَِئيُض أَْيضاً، أي عاد: هو مصدر قولك: فعلت ذلك أيضاً، قال ابن السكيت: قوهلم

وآَض كذا، أي . قد أكثرت من أَْيضٍ، وَدْعين من أَْيضٍ: وإذا قال لك فعلُت ذلك أيضاً قلَت: قال. أهله، أي رجع
  .صار
  أيك

  .الشجرُ الكثري امللتفُّ، الواحدة أَْيكَةٌ: اَألْيُك
  أيل



  .اهللا وتَْيُم اهللا عبُد: جربائيل وميكائيل، إنَّما هو كقوهلم: وقوهلم. اسٌم من أمساء اهللا تعاىل، عرباينّ أو سرياينّ: إيلُ
  أمي

  .الذين ال أزواَج هلم من الرجال أَيٌِّم، سواء كان تزوََّج من قبل أو مل يتزوَّج: األيامى
وتَأَيََّمِت املرأةُ، وتَأَيَّمَ . وقد آَمِت املرأةُ من زوجها تئيُم أَْيَمةً وأَْيماً وأُيوماً. وامرأةٌ أَيٌِّم أيضاً، بِكْراً كانت أو ثَيِّباً

  :قال يزيد بن احلَكَم الثقفّي. رجل زماناً، إذا مكث ال يتزوَّجال
  ُه الِعْرسُ أو منها يَِئيُم... كلُّ امرئٍ َستئِيُم ِمْن 

إىل  فََعْيمانُ إىل اللَنب، وأَْيمانُ. أي َهلَكَِت امرأُته وماشَيُته، حتَّى يَئيَم ويَعيَم: ما لَُه آَم وعاَم: وقوهلم. وأَيََّمُه اهللا تَأْمياً
. وقد أَأَْمتُها وأنا أُئيُمها، مثال أََعْمُتها وأنا أُعيُمها. واحلرُب َمأَْيَمةٌ، أي تقتل الرجالَ فتدع النساَء بال أزواْج. النساء
لية وآَم الرجل إياماً، إذا دخَّن على النحل لتخرج من اخل. الُدخانُ، اجلمع أُُيٌم: واإلياُم. واجلمُع أُيوٌم. احليَّةُ: واَألْيُم

  .فيأخذ ما فيها من العسل
  أين
  " .أَيَّان ُمْرساها : " قال اهللا تعاىل. معناه أَيُّ حني، وهو سؤال عن زمان مثل مىت: أَيَّانَ
  أين
، وآنَ لَك أن تفعل كذا َيِئُني أَْيناً، أي حانَ. وآنَ أَيُْنَك، أي حان َحْينك. احليَّة، مثل األْيمِ: واَألْيُن. اإلعياء: اَألْيُن

  :وأنشد ابن السكيت. مثل أىن لك، وهو مقلوب منه
  وأُقِْصُر عن لَْيلي َبلى قد أَىن لِيا... أَلَمَّا َيِئْن يل أَنْ ُتَجلّى َعماَييت 

  .إذا قلت أَْيَن زيد فإّنما تسألة عن مكانه. سؤالٌ عن مكان: وأَْيَن. فجمع بني اللغتني
  أيه

قال ابن . إيِه بكسر اهلاء: تقول للرجل إذا استزدَته من حديٍث أو عملٍ. ه األمراسمٌ مسِّيَ به الفعل، ألنَّ معنا: إيِه
إذا قلَت إيِه يا رجل فإنَّما تأمره بأن يزيدك من : قال ابن السَرّي. إيٍه َحدِّثْنا: فإنْ َوَصلَْت نَوَّْنَت فقلَت: السكيت

هاِت حديثاً ألنَّ التنوين : بالتنوين، فكأّنك قلت إيه: وإن قلت: هاِت احلديث: احلديث املعهود بينكما، كأنَّك قلت
  :وأنشد الفّراء. أَْيهاً بفتح اهلمزة، مبعىن َهْيهات: وإذا أردت التبعيد قلَت. إيهاً عنَّا: تنكٌري فإذا أَْسكَتَُّه وكفَفْته قلَت
  داوكُْتمانُ أَْيهاً ما أََشتَّ وأَْبَع... وِمْن دوينَ اَألعياُر والِقْنُع كُلُُّه 

أَيْهاَت، يف معىن : ومن العرب من يقول. أَيَّْهتُ باِجلمالِ، إذا ِصحَت هبا وَدعْوهتا: تقول. ُدعاء اإلبل: والتَأْيِيُه
  .وربَّما قالوا أَيهانَ بالنون كالتثنية. َهْيهات

  أيا

  :زيدومجع اآليِة آٌي وآياٌء وآياٌت وأنشد أبو . العالمة، واًألصل أََوَيةٌ بالتحريك: اآلَيةُ
  غَْيَر أَثَافيِه وأَرِْمدائِِه... مل ُيْبقِ هذا الدهُر من آيائه 

  :قالت امرأةٌ البنتها. تآَيْيُنُه وَتأَيَّْيتُُه، إذا قصدَت آَيَتُه وَتعَمَّْدَتُه: تقول منه. شخُصه: وآَيةُ الرجل
  ِمن َحثْيِِك التُْرَب على الراكبِ... احلُْصُن أَْدىن لو َتأَيَّْيِتِه 

. ومعىن اآلية من كتاب اهللا تعاىل مجاعةُ ُحروٍف. خرج القوم بآَيِتهِْم، أي جبماعتهم مل يَدعوا وراءهم شيئاً: و عمروأب
وإياةُ الشمسِ . ليس منزلكم هذا منزل تَِئيٍَّة، أي منزل َتلَبٍُّث وَتَحبُّسٍ: يقال. وَتأَيَّا، أي توقَّف َوتََمكّثَ، تقديره َتعَيَّا



  :وقال. ضوؤها، وقد تفتح: بكسر اهلمزة
  أُِسفَّ فلم َتكِْدْم عليه بإثِْمِد... َسقته إياةُ الشمسِ إالَّ ِلثاِتِه 

  .ويقال األَياةُ للشمُس كاهلالة للقمر، وهي الداَرةُ حوهلا. فإن أسقطَْت اهلاء مددَت وفتْحَت
  إيا
وجعلت الكاف . إيَّاك وإيَّاَي وإيَّاُه وإيَّانا: لاسٌم مبهم، وتتَّصل به مجيع املضمرات املتصلة اليت للنصب، تقو: إيَّا

وقد تكون . واهلاء والياء والنون بياناً عن املقصود، لُيعلم املخاطَُب من الغائب؛ وال موضع هلا من اإلعراب
إيَّاكَ : وال تقل. إيَّاَك وأنْ تفعل كذا: وتقول. إيَّاَك واألسد، وهي بدلٌ من فعلٍ، كأّنك قلت باِعْد: للتحذير، تقول

  :وقال. زجٌر: وأيايا. أن تفعل، بال واوٍ
  مبثل الذُرى ُمطْلَْنِفئاِت العَراِئِك... إذا قال حاديهِمْ أَيايا اتَّقَْيَتُه 

  حرف الباء

  بأا

  :قال حامت. َبأَْوُت على القوم أَْبأَى َبأْواً: يقال. الِكْبُر والفخر: الَبأُْو: األصمعي
  ِغنانا وال أَْزرى بأحسابنا الفَقُْر... قرابٍة وما زاَدنا َبأْواً على ذي 

  .وكذلك الَبأْواُء
  بأج
وهو معّرب، وأصله بالفارسية . اجعل البَأْجاتِ َبأْجاً واحداً، أي ضرباً واحداً ولوناً واحداً، ُيْهَمْز وال ُيهمز: قوهلم

  .باها، أي ألوان األطعمة
  بأدل
  .ندوة، واجلمع البآِدلُاللَحمة اليت بني اإلبط والثَ: البَأَْدلَةُ
  بأر

. فإذا كثُرْت فهي البِئاُر. البِئُْر مجُعها يف الِقلّة أَبُْؤٌر وأَبْآٌر هبمزة بعد الباء، ومن العرب من يقلب اهلمزة فيقول آباٌر
. الذخريةُ: والبَِئَريةُ. فيها؛ وهي اِإلَرةُحفْرت ُبْؤَرةً ُيطَبخ : َبأَْرُت أَْبأَُر بَأْراً: أبو زيد. احلفرةُ: والبُْؤَرةُ. وقد َبأَْرُت بِئْراً

  .وقد َبأَْرُت الشيَء واْبتَأَْرتُُه، إذا ادََّخْرتُُه
  بأس
  .الشدَّة يف احلرب: والبَأُْس. العذاُب: البَأُْس

أيضاً، أي وعذابٌ َبئيٌس . فهو َبئيٌس، أي شجاٌع. بَُؤَس الرجل بالضم َيْبُؤسُ َبأْساً، إذا كان شديد الَبأْسِ: تقول منه
وبِئَْس الرجل : تقول. كلمة مدح: وبئس. اشتدَّت حاجته فهو باِئٌس: وبَِئَس الرجل َيبْأَُس بُْؤساً وَبئيساً: قال. شديد

فنِْعَم منقول من قولك نَِعمَ . ومها فعالن ماضيان ال يتصرَّفان، ألهنما أزيال عن موضعهما. زيٌد، وبِئَْسِت املرأة هنٌد
َمةً، وبِئَْس منقول من َبِئَس فالن إذا أصاب بُْؤساً، فنِقالً إىل املدح والذمِّ، فشاهبا احلروف فلم فالن إذا أصاب نِْع

عسى الُغَوْيرُ : ويف املثل. الداهية: واَألبُْؤُس أيضاً. يوم بُْؤسٍ ويوم نُْعمٍ: مجع بُْؤسٍ، من قوهلم: واَألبُْؤس. يتصرَّفا
  .أَبُْؤساً



  :ل الكميتقا. وقد أَبْأََس إبْآساً
  َعسى الغَُوْيُر بإِبْآسٍ وإْمرارِ... قالوا أَساَء َبُنو كُْرزٍ فقلت هلم 

  :قال حسان ابن ثابت. الكارُِه واحلزيُن: واملُبَْتِئُس. وال َتْبتَِئْس، أي ال حتزن وال َتشَْتِك
  ما َيقِْسمُ اهللاُ أَقَْبلْ غَري ُمْبتَِئسٍ
  منه وأَقُْعْد كرِماً ناِعَم البالِ

  ببب

قال عمر رضي اهللا عنه إنْ ِعْشُت فََسأَجَْعلُ . ويقال هم َببَّانٌ واحٌد، كما يقال بَأٌْج واحٌد. َببٌَّه: يقال لألْحَمقِ الثقيلِ
  .وكان ُيفَضِّلُ املهاجرين وأهلَ َبْدرِ يف الَعطاِء. الناَس َببَّاناً واحداً، يريد الَتسْويةَ بينهم يف القَْسم

  بتت
  .ْيلَسانُ من َخزِّ وحنوهالطَّ: البتُّ

وبَتََّتُه َتبْتيتاً، شّدد . تقول َبتَّهُ َيُبتُُّه َويَبِتُُّه. القطع: والَبتُّ. والَبتَّاُت مثله. الذي يعمله أو يبيعه: والَبتِّيُّ. واجلمع الُبُتوُت
فَْعلُُه َبتَّةً وال أفعله الَبتَّةَ، لكل أْمرٍ ال َرْجَعةَ ويقال ال أَ. ورجل ُمْنَبتٌّ، أي ُمْنقَطٌَع به. االنِقطاُع: واالْنبِتاُت. للمبالغة

مها : وقال الفّراء. وال يقال يُبِتُّ: قال. ال يقطع أمراً: وَسكْرانُ ال َيُيتُّ، قال األصمعّي. فيه، ونصبه على املصدر
وَصَدقَةٌ َبتَّةٌ َبْتلَةٌ، أي انقطعت من . فالن َصَدقَةً َبتاتاًَتَصدَّق : وقوهلم. لَُغتان، يقال أَْبَتتُّ عليه القضاَء وبََتتُُّه، أي قَطَْعُتُه

. واجلمع أَبِتَّةٌ. الزاد واجلِهاز: والَبتاُت. هو باٌت: ويقال لألمحق واملَْهزولِ. وكذلك طَلَّقَها ثالثاً َبتَّةً. صاحبها وباَنتُْه
وفالن " . النبات، وال يؤخذ منكم ُعْشُر الَبتاِت  ال ُيحْظَُر عليكم" ويف احلديث . متاع البيت: الَبتاُت: أبو عبيد

  :وقال. طََحْنُت بالرحى َبتَّا، إذا ابتدأْتَ اإلدارة عن يسارك: وتقول. على َبتاِت أمرٍ، إذا أشرف عليه
  ولو ُنعْطى املغازِلَ ما َعيينا... وَنطَْحن بالرحى َشْزراً َوَبتَّاً 

  بتر
  .السيُف القاطُع: والباِتُر. االنقطاُع: واالنْبِتاُر. اإلمتام قطعُته قبل: َبتَْرُت الشيء بَْتراً

وكل أمرٍ انقَطَع من اخلْير أثرهُ . الذي ال َعِقَب له: واَألْبَتُر. َبِتَر بالكسر يَْبَتُر بََتراً: تقول منه. املقطوُع الذََّنبِ: واَألْبَتُر
ابن . مد اهللا فيها، ومل يصلِّ على النيب صلى اهللا عليه وسلموخطب زياٌد خطبته الَبتْراَء، ألنَّه مل حي. فهو أَْبَتُر
ويقال رجلٌ أُباتِر، . وقد أَْبَتَرُه اهللا، أي صَيََّرُه أَْبَتَر. ُسمِّيا أَْبَتَرْينِ لقلَّة خريمها: العبُد والَعْيُر قال: اَألْبتَراِن: السكيت

  .بضم اهلمزة، للذي يقطع َرِحَمُه
  بتع
  .عُنقِ مع ِشدَِّة َمغرِزِه، تقول منه َبِتعَ بالكسر، وفرسٌ َبِتٌع واألنثى بِِتعَةٌطولُ ال: البََتُع

  .تقول جاءوا أمجعون أكَْتعونَ أَْبَتعونَ. كلمةٌ ُيَؤكَُّد هبا: وأَْبَتُع. نبيذُ العسلِ: والبِْتُع والبَِتُع
  بتك
أن تقبِض على الشيء : والبَْتُك أيضاً. وسيٌف باِتٌك، أي صارٌم. هوقد َبَتكَهُ َيبِْتكُُه وَيبُْتكُُه، أي قَطَع. القطُع: البَْتُك

  :ومنه قول الشاعر. وكلُّ طائفٍة منه بِْتكَةٌ بالكسر، واجلمع بَِتٌك. فتجذبه فََيْنبَِتَك
  .طارْت ويف كَفِِّه من ريشها بَِتٌك

  .ها، ُشدَِّد للكثرةوبَتََّك آذانَ األنْعامِ، أي قطَّع. َجْهمةٌ من الليل: والبِْتكَةُ أيضاً
  بتل



العذْراء املنقِطعة : والَبتولُ من النساء. طلَّقَها َبتَّةً َبْتلَةً: ومنه قوهلم. َبَتلُْت الشيء أَْبِتلُُه بالكسر بَْتالً، إذا أَبَْنَته من غريه
ون للَنخلة قد استغَنْت عن فسيلةٌ تك: والَبتولُ والَبتيلَةُ. من األزواج، ويقال هي املنقطعة إىل اهللا تعاىل عن الدنيا
امرأةٌ ُمَبتَّلَةٌ؛ : يقال. كلُّ عضوٍ بلحمه، واجلمع َبتاِئلُ: والَبتيلَةُ. أمِّها، وتلك النخلة ُمبِْتلٌ، يستوي فيه الواحد واجلمع

إىل اهللا، وكذلك  االنقطاُع عن الدُنيا: والَتبَتُّلُ. بتشديد التاء مفتوحةً، أي تاّمة اخلَلْقِ مل يركب حلُمها بعُضه بعضاً
  .واْنبََتلَ فهو ُمْنبَِتلٌ، أي انقطع، وهو مثل املُنَْبتِّ" . َوَتبَتَّلْ إلَْيِه َتْبتيالً : " التَْبتيلُ، ومنه قوله تعاىل

  بتا

  .وَبَتأَ ُبُتوءاً، أفصُح. أقام به: َبتا باملكان َبتْواً
  بثث

وَبثَّثَ اخلَرب، ُشدَِّد للمبالغة، فاْنَبثَّ أي . ثُْتكَ ِسرِّي، أي أظهرته لكأَْبثَ: يقال. َبثَّ اخلَرب وأََبثَُّه مبعًىن، أي نشره
احلالُ : والَبثُّ. َتْمٌر َبثٌ، إذا كان منثوراً متفرِّقاً بعضه من بعض: قال األصمعي. وَتْمرٌ َبثٌّ، إذا مل ُيَجْد كَنُْزُه. انتشر
  .َنَشْرتُُه، وكذلك الغباَر، إذا َهيَّْجَتُه: وَبثَْبثْتُ اخلَرب َبثَْبثَةً .أَْبثَثُْتَك، أي أظهرتُ لك بثِّي: يقال. واحلُْزنُ

  بثر
وقد بَثََر وجُهه َيْبثُرُ، . َخرّاٌَج صغاٌر، واحدهتا بَثَْرةٌ: والبَثُْر والُبثوُر. كَثٌري بَثٌري، إتباٌع له؛ وقد يُفَْرُد: يقال. الكثُري: البَثَْر

اَألْحساُء، وهي : والُبثوُر. احلَْسُي: والَبثْر. تنقَّطَر: وَتبَثََّر جلدُه. ثَُر بالضم، ثالث لغاتوكذلك َبِثَر وجُهه بالكسر، وَب
  .الِكراُر
  بثع

  .شفةٌ كاثعةٌ باِثَعةٌ بالثاء، أي ممتلئةٌ حممرَّةٌ من الدم
  بثن

  .األرض الليِّنة، وبتصغريها مسِّيت ُبثَْيَنةُ: البَثَْنةُ، بالتسكني
  .كلُّ حنطة َتنُبت يف األرض السهلة فهي َبثَنِّيةٌ، خالف اجلبلية: ثوقال أبو الَغو

  بثا
  .األرض السهلة: البَثاء
  جببج

: إذا كان الرُجل مسيناً مث اضطرب لَحُمُه قيل: قال ابن السكيت. شيٌء يفعله اإلنسان عند مناغاة الصَّيب: البجبجة
  .َرُجلٌ َبْجباٌج وَبْجباجَةٌ

  جبج
  .طعَنُه: وَبجَُّه بالرمح. قَرحة يَُبجُّها َبجَّاً، أي شقهاَبجَّ ال: األصمعي
ورجل أََبجُّ، . وقد َبجَّها الكُأل. انَْبجَّْت ماشيُتك من الكِأل، إذا فتقها الِسَمُن من الُعشب فأوسَع خواصرها: ويقال

  :قال ذو الُرمَّة. إذا كان واِسَع َمَشقِّ العني
  أشمَّ أََبجِّ العنيِ كالقمر الَبْدرِ... وُمْخَتلَقٍ للُملك أبيَض فَْدغَمٍ 

  .واسعة: وعٌني َبجَّاُء
  جبح



  .وَبجَّْحُتهُ أيًض تَْبجيحاً فَتبجََّح، أي أَفَرحته ففرح. وقد َبجِحَ بالشيء، وَبَجَح به أيضاً لغة ضعيفة فيه. الفَرُح: الَبَجُح
  جبد

. ِة أَْمرَِك، وُبْجَدِة أمرك، وُبُجَدِة أمرك، أي بِدْخلَِة أمرك وباطنههو عاملٌ بَِبْجَد: وقوهلم. أقام به: َبَجد باملكان ُبجوداً
كساٌء : والبِجاُد. هو ابن َبْجدِتها: ومنه قيل للعامل بالشيء املتِقن. عنده َبْجَدةُ ذلك، بالفتح، أي ِعلُْم ذلك: ويقال

  .خمطَّطٌ من أكسية األعراب
  جبر

  :قال الراجز. الَشرُّ، واألمُر العظيُم: الُبْجُر بالضم
  .أَرْمي عليها وهي شيٌء ُبْجرُ أي داهيةٌ

  .لقيُت منه الَبجاريَّ، وهي الدواهي، واحدها ُبْجريٌّ: أبو زيد. يقال كثٌري َبجٌري، إتباع له: الفراء
: وقوهلم. ع ُبْجٌروالرجلُ أَْبجَُر، واملرأةُ َبْجراُء، واجلم. خروُج الُسرَِّة وُنُتُؤها وِغلَظُ أصلها: والَبَجُر بالتحريك

  .أفضيُت إليك بُعَجري وُبجَري، أي بعيويب، يعين أمري كله
  جبرم

  .الدواهي: الَبجارُِم
  جبس

. وسحائب ُبْجٌس. يتعدَّى وال يتعدَّى. وَبَجسَ املاُء بنفسُه َيْبُجُس. َبَجْسُت املاء فانَْبَجَس، أي فجَّرته فانفجر
  .وانَْبَجَس املاء وتََبجََّس، أي تفجَّر

  جبل

يقال : وحكى يعقوب عن أيب الَغْمرِ الُعقَْيِليِّ. عِْرٌق، وهو من الفرس والبعري مبنزلة األكحل من اإلنسان: اَألْبَجلُ
: وقال أبو عمرو. وشيٌخ َبجالٌ وَبجيلٌ، أي جسيٌم. للرجل الكثري الشحم إنه لَباجِلٌ، وكذلك الناقة واجلمل

  :ومنه قول الكميت. ْبَجلَُه الشيُء، أي كَفاُهوأَ. الرجلُ الشيُخ السّيُد: الَبجالُ
  وِمْن عنده الَصَدرُ املُْبجِلِ

  .هي ساكنةٌ أبداً، يقولون َبَجلَْك كما يقولون قَطَْك: وَبَجلْ مبعىن َحْسُب، قال األخفش. التعظيُم: والتَْبجيلُ
  حببح

  :قال جرير. وَسطُها: وُبْحبوحة الدار. التمكُّن يف احللول واملُقام: التَبحُبح
  َيْنفونَ َتْغِلَب عن ُبْحبوَحة الدارِ... قَْومي َتميم ُهم القَْوُم الذين ُهُم 

  حبت
. وعريب حبٌت، أي َمْحٌض. وخُْبز حبت، أي ليس معه غريه. وشراب َبْحٌت، أي غري ممزوج. الِصْرُف: الَبْحت

وقد َبُحتَ الشيُء بالضم، أي . ةٌ، وثّنيت ومجعتوإن شئت قلت امرأة عربية َبْحَت. وكذلك املَُؤنَّثُ واالثنان واجلمع
  .وباَحَتُه الُودَّ، أي خالََصُه. صار حبْتاً

  حبتر
  .القصُري اجملتِمُع اخلَلْقِ: الُبْحُترُ بالضم

  حبث



  .كالباحث عن الَشفرة: ويف املثل. َبحَثُْت عن الشيء وابَْتحَثُْت عنه، أي فتَّشت عنه
  .أي باملكان القفْر، يعين حبيث ال ُيْدرى أين هو تركُته مبباحث البقر،: وقوهلم
  حبثر

. َبحْثََر الرجلُ متاَعه وبعثره، إذا فّرقه وقلََب بعضه على بعض: قال الفراء. بدَّدته فتبدَّد: َبحْثَْرُت الشيَء فََتَبْحثََر
  :قال القتَّال العامري. رجَته وكشفتهَبْحثَْرُت الشيء وبعثرته، إذا استخ: أبو اجلراح. تقطَّع وحتبَّب: وُبْحِثَر اللُنب

  وكَْبَشةَ ُتكَْرُه أُمُُّه أنْ تَُبْحثَرا... وَمْن الَ َتِلْد أَْسماُء من ألِ عاِمرٍ 
  حبح

وقال . ورجل أََبحُّ، وال يقال باحٌّ، وامرأةٌ َبحَّاُء بيِّنا الَبَحح. يقال َبِحْحُت بالكسر أََبحُّ َبَححاً. يف صوته ُبحَّةٌ بالضم
مجع أَبّح، ورمبا وصفوا به الِقداَح : والُبحُّ. يف صوهتا ُبحَّةٌ: وامرأةٌ َبحَّةٌ. َبَححُت بالفتح أََبحُّ َبحَّاً، لغة فيه: بو عبيدةأ

  .ما زِلُْت أَصيُح حتَّى أََبحَّين ذلك: وتقول. اليت ُيْسَتقَْسُم هبا
  حبر

  :قال عدّي. وكلُّ هنرٍ عظيمٍ َبْحٌر. واجلمع أَْبُحٌر وبِحاٌر وُبحوٌر. عهمسِّي حبراً لُعمقه واتسا: يقال. خالف الربِّ: الَبْحُر
  ِلُك والَبْحُر ُمْعرِضاً والَسديُر... َسرَُّه مالُُه وكَثَْرةٌ ما َيْم 

  :قال ُنَصيٌب. َملَُح: وأَْبَحَر املاُء. وماٌء َبْحٌر، أي ِملٌْح. ويسمَّى الفرسُ الواسعُ اجلري َبحْراً. يعين الفرات
  إىل مََرضي أَنْ أَْبَحرَ املَشَْرُب الَعذُْب... وقد عاَد ماُء األرضِ َبحْراً فََردَّين 

. باِحٌر وَبْحراينٌّ: ومنه قيل للدم اخلالصِ احلُْمَرِة. ُعمُق الَرِحمِ: والَبحُْر. أَْبَحَر فالنٌ، إذا ركب البحَر: ويقال
. البلدةُ: والَبْحرَةُ. قُُبلَ الَصيف منتصباٍت رقاقاً، باحلاء واخلاء مجيعاً سحائُب جيئن: وبناتُ َبْحرٍ. األمحق: والباِحَر
وَبحَْرُت أُذُنَ الناقِة . ولقيته َصحرةَ حبرةَ، أي بارزاً ليس بينك وبينه شيء. هذه َبحَْرُتنا، أي بلدتنا وأرضنا: يقال
وتََبحَّرَ يف العلم وغريه، . لسائبة، وحكمها حكم أمِّهاوهي ابنة ا: قال الفراء. ومنه الَبحريَةُ. شققتها وخرقتها: َبْحراً

: ويقال أيضاً. َبِحَر الرجلُ بالكسر َيْبَحُر َبَحراً، إذا حتيَّر من الفزع، مثل َبِطَر: قال األصمعي. أي تعّمق فيه وتوسَّع
  .َبِحَر، إذا اشتدَّ عطُشه فلم َيْرَو من املاء

  حبزج
  بِفاِحمٍ َوْحٍف َوَعْيَنْي َبحَْزجِ: العجَّاج قال. وَلَُد البقرِة: الَبحَْزُج
  حبظل

  .َبحْظَلَ الرجل َبْحظَلَةً وهو أن يقفز قَفَزان الريبوعِ والفأرة
  حبن

  .العظيم البطن: والَبْحوَنُ. القربة الواسعة، والواو زائدة: الَبحَْوَنةُ
  بخ
: فإن َوَصلَْت خفْضت ونوَّْنت فقلت. َبْخ، بْخ: لكلمة تقال عند املدح والرضا بالشيء، وتكرَّر للمبالغة فيقا: َبّخ

  :وقد مجعهما الشاعر، فقال يصف بيتاً. وربَّما شدَّدت كاالسم. َبخٍ َبخٍ
  َبخٍ لك َبخٍ لَِبْحرٍ ِخَضْم... َرواِفُدُه أَكَْرُم الراِفداِت 

  خببخ



. َبخْبِخوا عنكم من الظَهرية، أي أَبْرِدوا: يقال. رتهَسكََن بعُض فَو: وتََبخَْبَخ احلرُّ. َبخَْبْخُت الرجل، إذا قلت له َبْخ
  .فهو محلٌ َبْخباُخ اهلدير. وَبخَْبَخ البعري، إذا َهَدر ومألْت شِقِْشقُتُه فَمه. خَْبِخبوا؛ وهو مقلوب منه: وربَّما قالوا

  خبت

  :هو عريبٌّ، وينشد: أيضاً، وبعضهم يقولوالُبْخُت من اإلبل، معرب . واملبخوتُ اجملدوُد. اجلَدُّ، وهو ُمعَرٌَّب: الَبْخُت
  لََبَن الُبْختِ يف ِقصاعِ اخلَلَْنج

  .الواحد َبْخيتٌّ، واألنثى ُبْخِتيَّةٌ، ومجعه َبخايتُّ
  خبتر

  .فالنٌ ميشي الَبْختَرِيَّة: يقال. التََبخُْتُر يف املشي
  خبر

وبناتُ . وقد َبِخَر فهو أَْبَخُر. َنْتُن الفَمِ: والَبخَُر. خَُّر بهما ُيتََب: والَبخورُ بالفتح. ما يرتفع منه كالدخان: ُبخاُر املاء
  .سحائٌب بيٌض رِقاٌق، وباحلاء أيضاً: َبْخرٍ
  خبس

  .وقد َبَخَسُه حقَّه يَْبَخُسهُ َبْخساً، إذا نقََصه. َشَرْوهُ بِثََمنٍ َبْخسٍ: يقال. الناقص: الَبْخُس
أرض : والَبْخُس أيضاً. َتْحسَُبها محقاَء وهي باِخٌس: ويف املثل. ه وال َشطَطال َبْخَس في: يقال للبيع إذا كان قَْصداً

يقال َبخََّس املُخُّ تَْبخيساً، أي نقص ومل َيْبَق إال يف الُسالمى والعني، وهو آخر ما : قال األموّي. ُتْنبُِت من غري َسقْي
  .يبقَى
  خبص

: والَبَخُص أيضاً. وحلُم أصول األصابع مما يلي الراحة، الواحدة َبَخَصةٌحلُم القدمِ وِفْرِسنِ البعري، : الَبَخُص بالتحريك
. َبِخَص الرجلُ بالكسر فهو أَْبَخُص، إذا َنتأ ذلك منه: تقول منه. حلٌم ناتئٌ فوَق العينني أو حتتهما كهيئة النفخة

  .وَبَخْصُت عيَنه أَْبَخُصها َبْخصاً، إذا قلعَتها مع شحمتها
  خبع

  :قال ذو الرمة. نفَسه َبْخعاً، أي قَتلَها غمَّاًيقال َبَخعَ 
  بشيٍء َنَحْتُه عن يديه املَقاِدُر... أَال أَيَُّهذا الباِخُع الَوْجِد َنفَْسِه 

وكذلك َبِخَع بالكسر ُبخوعاً . أقّر به وخَضع له: وَبَخَع باحلق ُبخوعاً. فلََعلََّك باِخعٌ َنفَْسَك: ومنه قوله تعاىل
  .وَبخاَعةً

  خبق
  .العََوُر باخنساف العني: والَبْخُق بالتحريك. َبخَقُْت عيَنه أَْبَخقُها َبخْقاً، أي َعوَّْرُتها

  خبل
. وقد َبِخلَ الرجلُ بكذا، فهو باِخلٌ وَبخيلٌ. الُبْخلُ، والَبْخلُ بالفتح، عن الكسائي، والَبَخلُ بالتحريك، كلُّه مبعًىن

  .الشديد الُبْخلِ: والَبخَّالُ. الولُد مَْبَخلَةٌ َمجَْبَنةٌ: ويقال. لُْتُه، أي َنسَْبُتُه إىل الُبْخلِوَبّخ. وأَْبَخلُْتُه، أي وجدُته َبخيالً
  خبند



  :قال الراجز. التامة القَصب: الَبخَْنداة واخلَبَْنداة من النساء
  ساقاً َبخَنداةً وكعباً أْدرَما... قامت ُتريك خشيةً أن َتصرِما 

  خبنق
: خبا الَبْخُو. قةٌ َتقَنَُّع هبا اجلارية وتشدُّ طَرفيها حتت حَنكها لُتَوقِّيَ اِخلمار من الدُّهن أو الُدهَن من الغبارِخْر: الُبْخُنُق

  .الُرطَُب الرديء، الواحدة َبْخَوةٌ
  بدأ

فعل ذلك : وتقول. وبدأ اهللا اخللق وأبدأهم، مبعًىن. فعلته ابتداًء: ت الشيءابتدأت به، وبدأ: بدأُت الشيء َبْدءاً
. َرَجَع َعْوُده على َبْدئه، إذا رجع يف الطريق الذي جاء منه: ويقال. َعْوداً وَبدْءاً، ويف عوده وبدئه، ويف عودته وَبْدأته

الذي يليه يف : السيد األول يف السيادة، والثِّنيان :والبدء. وفالن ما ُيْبِدئ وما يعيد، أي ما يتكلم ببادئة وال عائدة
  :قال الشاعر. السُّْؤُدد

  وَبدؤهم إن أتانا كان ثِنيانا... ثُنياننا إن أتاهم كان بدأَهُم 
  :النصيب من اجلَُزور واجلمع أبداء وُبُدوء، قال طََرفة بن العبد: والَبدء والَبدأة

  تَْوةُ أبداَء اجلُزْرأغْلَِت الشَّ... وهُم أيسار لقمانَ إذا 
  :قال َعبِيد. وقد أَْبدأَ الرُجلُ إذا جاء به. األمر البديع: والَبِدُئ

  فال بدئ وال عجيب
حرمي البئر البديِء مخس وعشرون : " ويف احلديث. البئر اليت ُحِفرت يف اإلسالم وليست بعاِديَّة: والبْدء والبديُء

  وبادي بديٍء على فعيل. أفعله بادي بْدء على فَْعل: ومنه قوهلم .األول: والبدء والبديُء أيضاً" . ذراعاً 

لك البدء والَبدْأة والَبدأة : وقوهلم. فعله َبْدأةَ ذي َبْدء، وَبْدأةَ ذي َبدْأة، أي أول أول: ويقال أيضاً. أي أول شيء
ءاً فهو مبدوء، إذا أخذه اجلَُدريّ وقد ُبِدَئ الرجل يُبدأ بد. أي لك أن تبدأ قبل غريك يف الرمي أو غريه: أيضاً باملد
  :قال الكميت. أو احلْصبة

  مما يصافح من هليب ُسهاِمها... فكأمنا ُبدِئت ظواهر جِلِده 
  بدح

َبَدح هبذا : من قوهلم. َبْدحاً، أي عالنية: قال أبو عمرو. وبدحه بأْمر، مثل َبَدهَه. ضَربه هبا: َبَدَحُه بالعصا: أبو زيد
املُتَّسع : والَبداح، بالفتح. وَبَدَحِت املرأةُ ُبدوحاً، وَتبّدحت، أي َمَشت ِمْشَيةً حسنة فيها تَفكٌُّك. األمر، أي باح به

وَبَدح الرجلُ عن . الفضاء الواسع، ومجعه بِداح: والبِْدُح بالكسر. ساَحُتها: وَبْدَحةُ الدار. من األرض؛ واجلمع ُبُدٌح
  .وَبَدَحين األمُر، مثل فََدحَين. َعجَزا عنهما: ْدحاًَحمالته، والبعري عن ِحْمله، َيْبَدح َب

  بدد
والبِدَّةُ . القّوة: والبِدَّةُ، بالكسر. تفرَّق: وَتَبدََّد الشيء. مشلٌ مَُبدٌَّد: يقال. التفريق: والتبديد. فرَّقه: َبدَُّه َيُبدُّهُ َبدَّاً

" . أَبِدِّيهِْم مترةً مترةً : " ويف احلديث. واحدة منهم بِدَّتَُه أََبدَّ بينهم العطاَء، أي أعطى كلَّ: تقول منه. النصيب: أيضاً
لو كان الَبداُد ملا : يقال. البِراَز: والَبداُد، بالفتح. واْسَتَبدَّ فالنٌ بكذا، أي انفرد به. مدَّها: وأََبدَّ يَده إىل األرض

تَبادَّ القوم . داِد َبداِد، أي ليأخذ كل رجل قِْرَنُهيا قومِ َب: وقوهلم يف احلرب. أطاقونا، أي لو بارزناهم رجلٌ ورجلٌ
جاءت اخليل َبداِد، : وقوهلم. لَقوا َبداَدهْم، أي أعدادهم، لكلِّ رجلٍ رجلٌ: ويقال أيضاً. َيَتبادُّونَ، إذا أخذوا أقراهنم



  :قال الشاعر عوف بن اخلَرِعِ. أي ُمَتَبدَِّدٍة
  واخلَْيلُ َتْعدو يف الَصعيِد َبّداِد

  :قال الشاعر حسان بن ثابت. تفّرق القوم َبداِد، أي متبدِّدةو
  لَجِباً فُشلُّوا بالرِماحِ َبداِد... كُنَّا مثانيةً وكانوا َجْحفَالً 

ابنها، وال يقال يَْبَتدُّها . وكذلك الرضيعان َيبَْتدَّاِن أمَّهما. الَسُبعاِن يَْبَتدَّاِن الرجلَ ابِتداداً، إذا أتياه من جانبيه: وتقول
. وبايْعته بِداداً، إذا بعته معارضةً. وقد لقي الرجالن زيداً فاْبَتدَّاُه بالضرب، أي أخذاه من جانبيه. ولكن َيبَْتدُّها ابناها

الَبَددُ يف : ابن السكيت. ما لََك به َبَدٌد وَبدَّةٌ، أي ما لك به طاقةٌ: وقوهلم. وكذلك بادَْدُتُه يف البيع ُمبادَّةً وبِداداً
َبدِْدَت يا : تقول منه. ويف ذوات األربع تباُعُد ما بني اليدين: قال. تباُعُد ما بني الفخذين من كثرة حلمهما: الناس

وكلُّ . باِطنا الفِخذين: والبادَّاِن. الرجلُ العظيم اخلَلْقِ؛ واملرأةُ َبدَّاُء: واألََبدُّ. وبقرةٌ َبدَّاُء. رجلُ بالكسر، فأنت أََبدُّ
ومها بِداداِن وَبديداِن، واجلمع . ومنه اشتقاق بِداِد الَسْرجِ والقََتبِ، بكسر الباء. بني رجليه فقد َبدَُّهما من فَرََّج

. َبدَّ قَتبه يُبدُُّه، وهو أن يتَّخذ خريطتني فيحشَومها فيجعلَهما حتت اَألحناء لئالّ ُيدبَِر اخلشُب البعَري: َبدائُد وأبِدَّة تقول
: ويقال الُبدُّ. ال فِراق منه: ال ُبدَّ من كذا، كأنه قال: وقوهلم. املفازةُ الواسعةُ: والبديُد. رجاناخلُ: والَبديدان
  :وأنشد. طٌري أَباديُد ويَباديُد، أي أمفترٌِق: الفراء. الصنم، فارسيٌّ معرب؛ واجلمع البَِدَدةُ: والُبدُّ. العَِوُض

  ين خارجاً طريٌ يباديُدَيرَوَن... كأنَّما أهلُ ُحْجرٍ ينظرونَ َمىت 
  بدر

: واْبَتَدروا السالَح. تسارعوا: وتَباَدرَ القوُم. أسرْعت إليه، وكذلك باَدْرُت إليه: َبَدْرُت إىل الشي أَْبُدُر ُبدوراً
. ملَغِيَبويسمَّى َبْدراً ملبادرته الشمَس بالطلوع، كأنَّه يعجِّلها ا. ليلةُ أربَع عشرةَ: وليلةُ البدرِ. تسارعوا إىل أْخذه

َمْسُك الَسْخلَِة، ألنَّها ما دامت : والَبْدَرةُ. وأَْبَدْرنا فنحن ُمْبِدرونَ، إذا طلع لنا الَبْدُر. ُسمَِّي َبْدراً لتمامه: ويقال
 عشرة آالف: والَبْدَرةُ. تَرَضع فَمْسكُها للّنب شكوة وللسمن عكة فإذا افطمت فمسكها اللنب َبْدرَةٌ، َوللَسْمنِ ِمْسأٌَد

  :وقال امرؤ القيس. وعٌني َبْدرَةٌ، أي َتْبُدُر بالنظر، ويقال تامَّةٌ كالَبْدرِ. درهم

  ُشقَّْت مآقيهِما من أُخُْر... وَعْيٌن هلا َحْدَرةٌ َبْدَرةٌ 
. عندما احَتدَّ وَبَدَرْت منه بَواِدُر عضبٍ، أي خطأٌ وسقطاٌت. أخَشى عليك باِدَرتَُه، أي حدَّتَُه: يقال. اِحلدَّةُ: والباِدرَةُ
  :ومنه قول الشاعر حامت. اللحمةُ اليت بني الَنكبِ والُعنقِ: والبَواِدُر من اإلنسان وغريه. البديهةُ: والباِدرَةُ

  باملاِء َتسْفَُح من لَبَّاِتها الَعلَُق... وجاَءِت اخلَْيلُ ُمحَْمرَّاً بَواِدُرها 
  بدع

املبتَدعُ : والَبديُع. املبتِدُع: والَبديُع. واهللا تعاىل َبديُع السموات واألرض. اخترعته ال َعلى مثالٍ: أَْبَدْعُت الشيَء
جاء : وأَْبَدَع الشاعُر" . إنَّ ِتهاَمةَ كبديعِ العسلِ ُحلٌْو أَّولُُه حلٌو آخُرُه : " ويف احلديث. الزِقُّ: والَبديُع. أيضاً

ومنه . ْدعٌ يف هذا األمر، أي َبديٌع؛ وقوٌم أَْبداٌع، عن األخفشوفالنٌ بِ. وشيٌء بِْدٌع بالكسر، أي ُمْبَتَدٌع. بالَبديع
. َعدَُّه َبديعاً: واْستَْبَدَعُه. احلََدثُ يف الدين بعد اإلكْمال: والبِْدَعةُ" . قُلْ ما كنُت بْدعاً من الُرُسلِ : " قوله تعاىل
  .وقد أُْبِدَع بالرجل، أي كلَّْت راحلُته .وأَْبَدَعِت الراحلةُ، أي كلَّْت. نسبه إىل البِْدَعِة: وَبدََّعُه
  بدغ



  .َبِدغَ بالَعِذَرِة يَْبَدغُ َبَدغاً، أي تلطَّخ هبا، وكذلك إذا تلطَّخ بالشر
  بدل

وقد بدلَ بالكسر . وجعٌ يف اليدين والرجلني: والَبَدلُ. يقال َبَدلٌ وبِْدلٌ لغتان. غريه: وَبَدلُ الشيِء. الَبَدلُ: الَبديلُ
. تغيريه وإن مل يأيت بَِبَدلٍ: وَتْبديلُ الشيء أيضاً. وَبدَّلَُه اهللا من اخلوف أمناً. وأَْبَدلُْت الشيء بغريه. َدالًَيْبَدلُ َب

قوٌم من الصاحلني ال ختلُو الدنيا : واألَْبدالُ. الَتباُدلُ: واملُباَدلَةُ. واْستَْبَدلَ الشيَء بغريه وَتَبدَّلَُه به، إذا أخذه مكاَنه
  .الواحُد َبديلٌ: قال ابن دريد. إذا مات واحٌد أَْبَدلَ اهللا مكاَنهُ بآخرمنهم، 
  بدن

  .جبسٍد ال روَح فيه: قالوا" فاليوَم نَُنجّيَِك بَِبدَنَِك : " وقوله تعاىل. جَسُده: َبَدنُ اإلنسان
  :قال األسود ابن يعفر. ورجلٌ َبدَنٌ، أي ُمِسنٌّ

  ُبكاُء الَبَدِن األشيبِ أم ما... هل لشبابٍ فاَت من َمطْلَبِ 
ناقة أو بقرة تُنَحر مبكة، مسِّيت بذلك ألنَّهم كانوا ُيَسمُِّنونَها، : والَبَدَنةُ. الدرُع القصرية: والَبدَنُ. وَوِعلٌ َبَدنٌ مثله
  .الِسَمُن واالكِتناز، وكذلك الُبدْنُ، مثل ُعُسرٍ وُعسْرٍ: والُبُدنُ أيضاً. واجلمع ُبدُنٌ
وكذلك َبُدنَ بالضم َيْبُدنُ َبداَنةً، فهو باِدنٌ، وامرأةٌ باِدنٌ أيضاً . نَ الرجل بالفتح يَْبُدنُ ُبْدناً، إذا َضُخَمَبَد: تقول منه
  :قال ُحمَيٌد األرقط. وَبدَّنَ، أي أََسنَّ. وَبديٌن

  واهلَمَّ مما ُيذِْهلُ القَرينا... وكنُت ِخلُْت الَشيَب والَتْبدينا 
  .، أي كبِرُت وأسَنْنُت" د َبُدْنُت فال تبادروين بالركوع والسجود إين ق: " ويف احلديث

  بده
. فاَجأَُه: وباَدَهُه. وَبَدَهُه بأَمْر، إذا استقَبله به. فَجِئَُه: َبَدَهُه أمٌر َيْبَدُهُه َبْدهاً: وتقول. أّول َجري الفرس: الُبداَهةُ

  .ورجلٌ مْبَدٌه. لِشعر، أي يََتجارياِنومها َيَتباَدهانِ با. واالسم الَبداَهةُ والَبديَهةُ
  بدا

أي يف " هم أَراِذلُنا بادَي الرأي : " وقرئ قوله تعاىل. أَظْهَْرُتُه: وأَْبَدْيُتُه. َبدا األمر ُبدُوَّاً، مثل قعد قُعوداً، أي ظََهَر
وهو . ٌء، ممدوٌد، أي نشأ له فيه رأيوَبدا له يف هذا األمر َبدا. وَبدا القوُم َبدْواً، أي خرجوا إىل باديتهم. ظاهر الرأي
أي من نزلَ البادية صار فيه َجفاء " َمْن َبدا َجفا : " ويف احلديث. الباديةُ، والنسبة إليه َبدَويٌّ: والَبْدُو. ذو َبَدواٍت
خالف : ْبَدىواملَ. والنسبة إليها َبداويٌّ. اإلقامةُ بالبادية، يفتح ويكسر، وهو خالف احلَضارة: والَبداَوةُ. األعراب
. أقام بالبادية: وَتَبدَّى الرجل. وتَباَدوا بالعداوة، أي جتاهروا هبا. وبادى فالنٌ بالعداوة، أي جاَهَر هبا. املَْحَضر
السلطان ذو َعدَوانٍ : ومنه قوهلم. أَْبَدْيَت يف منطقك، أي جُْرَت، مثل أَْعدَْيَت: ويقال. تشّبه بأهل البادية: وَتبادى

  :قال عبد اهللا بن َرواحة األنصارّي. َبدينا مبعىن َبدأْنا: وأهل املدينة يقولون. ، بالتحريك فيهماوذو َبدَواٍن

  بِاْسمِ اإلله وبه َبدينا
  ولو َعَبْدنا غريه َشقينا
  وحّبذا رَبَّاً وُحبَّ دينا

  .أفعل ذاك باِدَئ َبْدٍء، وبادَي َبديٍّ، أي أّوالً: وتقول
  بذأ



وبذأتُ . وبذأْته عيين بذًْءا، إذا مل تقبله العني ومل تعجبك َمْرآتُه. رأيَت به حاالً كرِهتها بذأت الرجل بذًْءا، إذا
  .ال مرعى هبا: وأرض بِذئة. ذممت مرعاها، وكذلك املوضع إذا مل َتحمده: األرض
  بذج

  .ومجعه بذْجانٌ. الَبذَُج من أوالد الضَّأِْن
  بذح
  .ويف رْجل فالن ُبذُوٌح، أي ُشقوق. َشقَقُْتُه لئال يرتضع: لوَبذَْحُت لسان الفصي. الَشقُّ: الَبذُْح
  بذخ
. الشَوامُخ: والَبواِذخ من اجلبال. وشرٌف باِذٌخ، أي عال. وتََبذََّخ، أي َتكَبََّر وَعال. وقد َبِذَخ بالكسر. الِكْبُر: الَبذَُخ

  .وامرأةٌ َبْيذٌَخ، أي بادنٌ
  بذد

وقد َبذِذَْت َبعدي بالكسر، فأنت باذُّ اهليئِة، وَبذُّ اهليئِة، . وحالُ فالٍن َبذَّةٌ، أي سيِّئةٌ. وفاقهَبذَُّه َيَبذَُهُ َبذَّاً، أي غلبه 
  .أي رَثُّها، بيِّن الّبذاذَِة والُبذوذَِة

  بذر
. تفريقُه إسرافاً: املال وَتْبذيُر. وتفرقْت إبله َشذَرَ َبذََر، إذا تفرقتْ يف كلِّ وجه، َوَبذََر إتباٌع له. زرعُته: َبذَْرُت الَبذَْر

  .وقوٌم ُبذٌُر. ُيذيع األسرار: ورجلٌ َبذوٌر. يقال رجلٌ تِْبذاَرةٌ، للذي يَُبذُِّر مالَه وُيفسده: أبو زيد
  بذعر

  :قال ُزفَرُ بن احلارث. اْبذََعرَِّت اخليلُ، إذا ركضتْ تبادر شيئاً تطلبه: قال أبو السميدع. اْبذَعَّروا، أي تفّرقوا
  هلا بعَد يومِ املَْرجِ حني اْبذَعَرَِّت... لََحْت قيٌس وال عزَّ ناِصٌر فال أَفْ
  بذل

جاءنا فالن يف َمباِذِلِه، : ما ُيْمَتَهُن من الثياب، يقال: والبِذْلَةُ واملِْبذَلَةُ. َبذَلُْت الشيَء أَْبذُلُُه َبذْالً، أي أعطيته وُجْدُت به
  .ترُك الَتصاُوِن: والَتَبذُّلُ. امتهانُه: وب وغريِهوابِْتذالُ الث. أي يف ثياب بِذْلَِتِه

  بذم
ذو نَفْسٍ وقال : وقال األموي. ذو رأيٍ وحزمٍ: ورجلٌ ذو ُبذْمٍ، أي مسني، ويقال. ثوٌب ذو ُبذْمٍ، أي كثري الغَْزلِ

  .هو العاقل عند الَغَضب: وقال اخلليل. ذو احتمالٍ ملا ُحمِّلَ: الكسائي
  بذا

َبذَْوُت على القوم، وأَْبذَْيُت على : تقول منه. وفالن َبذيَء اللسان من قوم أَْبذياَء، واملرأة َبِذيَّةٌ. الفُْحُش: الَبذاء باملدِّ
  .وقد َبذَو الرجل يَْبذو َبذاًء، وأصله َبذاَءةً. القوم
  برأ

َبرَأَْت من : يقولون وأهل احلجاز. وبرئت من املرض ُبرءًا، بالضم. تقول برِئُْت منك، ومن الديون والعيوب براءة
. َوبََرأَ اهللا اخللق َبْرًءا، وأيضاً هو البارئ. وأصبح فالن بارئاً من مرضه، وأبرأه اهللا من املرض. املرض َبرًءا بالفتح

. وإن أُِخذَت الربيَّة من الَبَرى وهو التراب فأصلها غري اهلمز: قال الفّراء. اخللق، وقد تركَِت العرُب مهَزُه: والربيَّة
وأنا بَراٌء منه، وَخالٌء . وتربأُْت من كذا. ُبَرأٌ: قُْتَرة الصائد، واجلمع: والُبرْأَةُ بالضم. وأبرأته مما يل عليه، وبرَّأته تربئة

أنا بريٌء منه، وخليٌّ منه، ثنَّيت، ومجعت، : منه، ال ُيثَنَّى وال ُيجَمع ألنه مصدر يف األصل، مثل ِمسع مساعاً؛ فإذا قلت



شريفٍ : كرمي وِكرام، وأبراٌء، مثل: فقيه وفقهاء، وبِراٌء أيضاً، مثل: حنن منه ُبرآء، مثل: وقلت يف اجلمع وأنَّثْت،
ورجل بريء : وامرأة بريئة، ومها بريئتان، وهن بريئات برايا. وأبرياء أيضاً مثل نصيب وأنصباء، وبريئون. وأشراٍف

يلة من الشهر، مسيت بذلك لتربُّؤ القمر من الشمس، وأما آخر أول ل: والبَراء بالفتح. عجيب وُعجاب: وُبراء، مثل
واستربأتُ اجلارية، واستربأُت ما . وباَرأتُ شريكي، إذا فارقته، وبارأ الرجل امرأته. يوم من الشهر فهو النحرية

  .عندك
  برأل

بَْرأَلَ الديكُ َبرْأَلَةً، إذا نفش  وقد. ُعفَْرةُ الديِك واحلُبارى وغريمها، وهو الريش الذي يستدير يف ُعنقه: البُراِئلُ
  .ُبراِئلَُه
  بربخ

  .البَرابُِخ َخَزُف الكُُنفِ توصِّل من الَسطح إىل األرض
  بربر

  .احلشيُش من الُبرِّ: والبُْربوُر. بَْرَبَر فهو بَْرباٌر، مثل ثَرْثََر فهو ثَْرثاٌر: تقول. الصوُت، وكالٌم يف غضبٍ: البَْرَبرَةُ
  برت

  :وقال. الرجل الَدليل: لضمالبُْرُت با

  ال َيهَْتدي بُْرٌت هبا أن يَقِْصدا
  .الُسكَُّر الطََبْرَزذ: واملُبَرَُّت، بفتح الراء مشّددَة. الفأس: والُبرت أيضاً

  برث

  .األرض السهلة اللّينة، واجلمع بِراثٌ وأبراثٌ وُبروثٌ: البَْرثُ
  برثن

قال امرؤ . واملخلب ظُفر البُْرثُنِ: قال. ي مبنزلة األصابع من اإلنسانالَبراِثُن من السباع والطَري، ه: قال األصمعي
  :القيس

  راِفعاً بُْرثَُنَه ما َيْنَعفِْر... وَترى الَضبَّ َخِفيَّاً ماهِراً 
  .خفّياً، أي استخرَجه املطر فهو يسبح

  برج
" . ولو كُْنُتم يف ُبروجِ مشيَّدة : " هللا تعاىلقال ا. وربَّما مسِّي احلصُن به. واجلمع بروج وأبراج. ُركنه: ُبْرُج اِحلصن

أن يكون بياُض العني ُمْحِدقاً بالسواد كُلِِّه ال يغيب من سواِدها : والبََرُج، بالتحريك. واحد بروج السماء: والربج
ملرأَِة زيَنتها وحماسنها إظهار ا: والتربُّج. ومنه قيل ثوٌب مربَّج للمعيَّن من احللل. وامرأةٌ َبْرجاُء َبيَِّنةُ الربج. شيء

  .للرجال
  :وقال. املِْمخضة: واإلْبريُج

  كما متخَّض يف إبرجيِِه اللَّبَُن... لقد متخَّض يف قليب َمَودَُّتها 
  برجد



  .كساء غليظ: البُْرُجُد
  برجس

  .هو املشتري: قال الفراء. جنٌم: والبِْرجيسُ أيضاً. ناقةٌ بِْرجيٌس، أي غزيرةٌ
  .وأظنُّه ُموَلَّداً. ٌض يف اهلواء ُيرْمى بهغََر: والُبْرجاُس

  برح
  :قال الشاعر. لَقيت منه بَْرحاً بارِحاً، أي ِشدَّةً وأَذًى

  َدعاَك اهلوى بَْرٌح ِلعَْيَنْيكَ بارُِح... أَجِدََّك هذا َعْمَرَك اَهللا كُلَّما 
. ، بكسر الباء وضمها، أي الشدائد والدواهيولقيت منه بناِت َبْرحٍ، وبين بَْرحٍ، ولقيت منه البَِرًحني وَالبَُرحَني

: البَوارُِح: قال أبو زيد. الريح احلارة: والبارُِح. هذه بُْرَحةٌ من الُبَرح بالضم، للناقة إذا كانت من خيار اإلبل: ويقال
لبارحةَ األوىل، وهو من َبرِحَ ولقيته ا. لَقيته البارحةَ: تقول. أقرب لَْيلٍَة َمَضْت: والبارَحةُ. الَشمالُ احلارَّةُ يف الصيِف

. وضََرَبُه ضَْرباً ُمبَرِّحاً. َبرَّح به األمر َتْبرحياً، أي جََهَدُه: تقول منه. ِشّدة األذى: وُبَرحاء احلُمَّى وغريِها. أي زال
ما : يقال. ُه، أي أْعَجَبُهوأَبرَح. وقتلوهم أَْبَرَح قتلٍ. وهذا األْمر أَْبَرُح من هذا، أي أشدُّ. توَهُُّجه: وَتباريُح الشَوق
  :قال األعشى! أَبَْرَح هذا األمر

  لُ أَبَْرْحِت َربَّا وأَبَْرْحِت جارا... أقولُ هلا حَني َجدَّ الرحي 
املُتَِّسُع من األرض ال َزْرَع فيه وال : والبَراُح، بالفتح. وأَبَْرَحُه أيضاً، مبعىن أكْرمه وعظّمُه. أي أْعَجْبِت وبالَْغِت

ال : وقوهلم. مصدر قولك بَرَِح مكانَه، أي زال عنه وصار يف الَبراحِ: والَبراُح. وجاءنا باألمرِ بَراحاً، أي َبيِّناً. َشَجر
  .َبراَح منصوب، كما ُنصب قوهلم ال َرْيَب

: وبَراحِ مثل قَطامِ. َعلُهوال أَبَْرُح أَفَْعلُ ذاك، أي ال أزال أفْ. وَبرَِح اخلَفاُء، أي َوَضحَ األمر كأنه ذََهَب الِسرُّ وزال
والَعَرب تتطيَّر بالبارِح . وبََرَح الظَّْبُي بالفتح ُبروحاً، إذا أَْوالَك َمياِسَرهُ َيُمرُّ من َمياِمنِك إىل َمياِسرِك. اسٌم للشمس

  .وتتفاءل بالسانح، ألّنه ال ميكنك أن ترميه حتَّى تنحرف
  .وَمْرَحى، عند اإلصابة. قال عند اخلَطأ يف الرَّْميكلمةٌ ُت: وبَْرحى. اسمٌ للُغراب: وأمُّ َبريح

  برد
وال . وَبرَّْدُتُه َتبْريداً. وبََرْدُتُه أنا فهو َمْبروٌد. وقد َبُرَد الشيء بالضم. نقيض احلرارة: والُبرودَةُ. نقيض احلَّر: البَْرُد

  :قال الشاعر مالك بن الريب. يقال أَْبرَْدُتُه إال يف لغة رديئة
  َسُتبْرُِد أكْباداً وتُْبكي َبواكيا... لْ قَلُوصي يف الرِّكابِ فإهنا وَعطِّ

. ال تَُبرِّْد عن فالن، أي إن ظلمك فال تشُتمه فتنتِقَص من إمثه: وقوهلم. وسقيته شربةً بََرْدْت فؤاده َتبُْرُدُه بَْرداً
وَبرَْدُت احلديد . وهذا الشيء َمْبرََدةً للبدن. كبدكوابَْتَرْدُت، أي اغتسلت باملاء البارد، وكذلك إذا شربته لَتبُْرًد به 

ما : ما بََرَد لك على فالن؟ وكذلك: ويقال. كََحلها به: وَبَرَد الرجل عينه بالَبروِد. ما سقط منه: والُبراَدةُ. باِملْبَرِد
َسموٌم بارٌد، أي ثابٌت ال و. ويل عليه ألٌف بارٌِد. وبََرَد يل عليه كذا من املال. ذاب لك عليه؟ أي ما ثَبَت ووجب

  :وقول الشاعر. وَبرََد، أي مات. يزول
  باملُْرَهفاتِ البَوارِِد

: والَبرُْد. الَعصْراِن، وكذلك اَألبَْرداِن، ومها الَغداةُ والَعشيُّ، ويقال ِظالَُّهما: والَبْرداِن. يعين السيوف، وهي القواتل
أصلُ كلِّ " ويف احلديث . الُتَخَمةُ: والَبَردَةُ، بالتحريك" . َبرْداً وال َشرابا ال َيذوقونَ فيها : " ومنه قوله تعاىل. النوُم



. َحبُّ الغمام: والبََرُد. ِعلَّةٌ معروفة من غَلََبِة الَبْرِد والرطوبة، ُتفَتِّر عن اجلماع: واإلِْبرَِدةُ، بالكسر" . داٍء الَبَرَدةُ 
. البارُِد: والَبروُد. وَسحابةٌ َبرَِدةٌ. وَسحاٌب بَرٌِد وأَْبَرُد، أي ذو َبرٍَد. بنو فالٍنُبرَِدتِ األرضُ بالضم، وُبرِدَ : تقول منه

. كلُّ ما َبرَْدَت به شيئاً، حنو َبروِد الَعنيِ، وهو كحلٌ: َبروُد الثَنايا واِضُح الثَْغرِ أَْشَنُب والَبروُد أيضاً: وقال الشاعر
هي لك َبرَْدةُ نفِسها، أي : وذكر أبو عبيد يف باب نوادر الفعل. لك معلوماًهو يل َبرَْدةٌ مييين، إذا كان : وتقول
  :قال ذو الرمة. جناحاه: وُبْرَدا اجلندبِ. والبُْرُد من الثياب، واجلمع ُبروٌد وأَبْراٌد. خالصاً

  إذا َتجاَوَب ِمْن ُبرَْدْيِه تَْرنيُم... كَأنَّ رِْجلَْيِه رِْجالً ُمقِْطٍف َعجِلٍ 
والُبرْديُّ . فيه لَُمُع بياضٍ وسواٍد: والثور اَألْبَرُد. واجلمع بَُرٌد. كساء أسود مربَّع فيه صوٌر، تلبسه األعراب: َدةُوالُبْر
قال . اثنا عشر ميالً: والَبريُد أيضاً. حُِملَ فالن على الربيد: يقال. والَبريُد املُرَتَُّب. ضرٌب من أجود التمر: بالضم

  :َبةَ األوسّيُمَزرٌَّد ميدح َعرا
  وناقََيت الناجي إلَْيَك بَريُدها... فََدْتَك عَراَب اليوَم أُمِّي وخاليت 

ويقال للفُرانِقِ، ألنَّه ُبْنِذُر قُدَّامَ . وصاحُب الَبريِد قد أَْبَرَد إىل األمري، فهو ُمبْرٌِد، والرسول بَرِيٌد. أي سريها يف الَبريُد
جئناك ُمْبرِديَن، إذا جاءوا وقد باخَ : ويقال. ْبرَْدُت له إْبراداً، أي سقيته بارِداًسقيته فأَ: وحكى أبو عبيد. األسِد
  .احلرُّ
  بردج

  .السَّْبُي، وهو معرَّب وأصله بالفارسية بََرَدْه: البَْرَدُج
  برذع

  .ذاعاً، أي استعددت لهيقال اْبرَْنذََعْت لألمر اْبرِْن: قال أبو زيد. اِحللُْس الذي ُيلْقى حتت الَرْحلِ: البَْرذََعةُ
  برر
ومجع الَبرَّ أَبْراٌر، ومجع . َبرِْرُت والدي بالكسر، أََبرُُّه بِّراً، فأنا َبرٌّ به وبارٌّ: تقول. خالف الُعقوقِ؛ واملََبرَّةُ مثْله: البِرُّ

وَبرَّ َحجُُّه، وُبرَّ . وَبرَّ فالنٌ يف ميينه، أي َصَدَق. اواألمُّ َبرَّةٌ بولده. وفالنٌ َبَبرُّ خالقَه ويََتَبرَُّرُه، أي يطيعه. البارِّ البََرَرةُ
ال َيْعرُِف هِّراً من بِرٍّ، أي ال : ويف املثل. تفاَعلوا من البِرِّ: وَتبارُّوا. َحجُُّه، وَبرَّ اهللا َحجَُّه، بِّراً، بالكسر يف هذا كلِّه

: والَبرِّيت. الصحراء، واجلمع الربارّي: والَبرِّيَّةُ بالفتح .خالف البحر: والَبرُّ بالفتح. يعرف َمن يكرهه ممن َيَبرُُّه
  :قال النابغة. اسُم الربِّ، وهو معرفة: وَبرَّةُ. البَرِّيَّةُ، واجلمع الَبراريُت
  فََحَملُْت َبرَّةَ واْحَتَملَْت فَجارِ... إنَّا اقَْتَسْمنا خُطََّتْينا بيننا 

ومنع سيبويه أن جيمع الُبرُّ على أَْبرارٍ، وجوَّزه املربِّد . مجع ُبرٍَّة من القمح: والُبرُّ. يَرةٌمثُر األراِك، واحدهتا بَر: والَبريُر
أََبرَّ : ابن السكيت. وأََبرَّ فالنٌ على أصحابه، أي عالُهم. وأََبَر اُهللا َحجََّك، لغةٌ يف َبرَّ اُهللا َحجََّك، أي قَبِلَُه. قياساً

  .فالنٌ، إذا ركب البَرَّ
  برز

كنايةٌ عن ثُفْلِ الِغذاء، وهو : والبِرازُ أيضاً. املُباَرَزةُ يف احلرب: والبِراُز. وأَبَْرَزُه غريه. خرج: َبَرَز الرجل َيبُْرُز ُبروزاً
رَّْزتُ وَب. وَتبَرََّز الرجل، أي خرج إىل الَبرازِ للحاجة. الفَضاء الواسع: والَبراُز بالفتح. املُتََوضَّأُ: واملَبَْرُز. الغاِئط

وامرأةٌ َبْرَزةٌ، . وكذلك الفرس، إذا سبق. فاَق على أصحابه: وَبرََّز الرجلُ أيضاً. الشيَء َتبْريزاً، أي أظهرُتُه وبيَّْنُته
رجلٌ : وقال اخلليل. رجل َبْرٌز وامرأةٌ بَْرَزةٌ، يوصفان باجلَهارة والعقل: وقال بعضهم. أي جليلةٌ َتبُْرُز وجتلٌس للناس



  :قال لبيد يصف رسم الدار ويشبِّهه بالكتاب. وكتاٌب َمْبروٌز، أي منشوٌر، على غري قياس. ي عفيفَبْرٌز، أ
  الناِطُق املَْبروُز واملَْختوُم... أو ُمذَْهٌب َجَدٌد على أَلْواِحِه 

  برزخ

فَمن مات فقد دخل  ما بني الدنيا واآلخرة من وقت املوت إىل البعث،: والبَْرَزُخ. احلاجز بني الشيئني: البَْرَزُخ
  .البَْرَزَخ
  برزغ

  :وأنشد أبو عبيدة لرجلٍ من بين سعد جاهلّي. شاٌب ُبْرُزغٌ بالضم، وُبْرزوغٌ، وبِْرزاغٌ، أي ممتلئٌ تامٌّ
  غَرَّكِ بِْرزاغُ الشبابِ املُْزدَهي... َحسُْبَك بعضَ القولِ ال َتَمدَّهي 
  .قوله ال َتَمدَّهي يريد ال تََمدَّحي

  برزق
  .اجلماعات: رازيُقالَب

  برزن
  .الَتلَْتلَةُ، وهي ِمشَْرَبةٌ تتَّخذ من قشر الطَلْع: البِْرزيُن بالكسر

  برس
  .القُطُن: البِْرُس بالكسر

  برش
  .والفرُس أَبَْرُش. ُنكَتٌ صغارٌ ُتخالف سائر لَونه: البََرشُ يف شعر الفرس

ما أدري أيُ : يقال: قال ابن السكيت. شاِء، أي يف مجاعة الناسدخلنا يف البَْر: وقوهلم. وقد ابَْرشَّ الفرُس اْبرِشاشاً
  البَْرشاِء هو؟ أْي أيُّ الناسِ هو؟

  برشع
  .األهوجُ الَضخُم اجلايف: البِْرشاُع
  برشق

  .ورمبا قالوا ابَْرْنَشَق الشجُر، إذا أزهر. وقد اْبرَْنَشَق. الفَرُِح املسروُر: املُْبرَنِشُق
  برشم

  .ِحدَّةُ النظَر: إذا وَجَم وأظَهَر احلزن والبَْرَشَمةُ أيضاً والبِْرشاُمَبْرَشَم الرجل، 
  برص
  .وسامُّ أَْبَرَص من كبار الَوَزغِ. وقد َبرَِص الرجلُ فهو أَْبَرُص، وأَبَْرَصُه اهللا. داٌء؛ وهو بياٌض: البََرُص
  برض
واجلمع بِراٌض وُبروضٌ . ليلٌ، وهو خالف الَغْمرِماٌء بَْرٌض، أي ق: يقال. القليلُ، وكذلك البَراُض بالضم: البَْرُض
وبََرَض يل من ماله َيبُْرُض وَيبْرُِض بَْرضاً أي أعطاين منه . وبََرَض املاُء من العني َيبْرُِض، أي خرج وهو قليل. وأَبْراٌض
  .ضُها وكَثَُريقال أبَْرضِت األرُض، إذا تعاون بارِ. أّولُ ما ُتخْرُِج األرُض: والبارُِض. شيئاً قليالً

  برغز



  .ولد البقرة الوحشية: الَبرْغَُز بالفتح
  برق

يقال َبْرُق اخلُلَّبِ، وبَْرقُ . واحد ُبروقِ السحاب: والبَْرُق. واالسُم البَريُق. بََرَق السيف وغريه يَْبُرُق ُبروقاً، أي تألأل
. رعدت السماء وَبَرقَْت َبَرقاناً، أي ملعْت ويقال. ُخلَّبٍ باإلضافة، وبَْرٌق ُخلٌب بالصفة، وهو الذي ليس فيه مطر

. وأرعد القوم وأَْبَرقوا، أي أصاهبم رعٌد وَبْرٌق. وَرَعَدِت املرأة وَبَرقَْت، أي تَزيَّنْت. وَرَعَد الرجل وبََرَق، أي هتدََّد
بِها وتلقّحْت وليست بالقحٍ، فهي َبروقٌ وأَْبَرقَِت الناقةُ وَبَرقَْت أيضاً، إذا شالت بذََن. وأَبَْرَق الرجلُ، إذا لََمَع بسيفه

يقال . البَريقَةُ اللنب ًتَصبُّ عليه إهالةٌ أو مسٌن قليلٌ، واجلمع الَبراِئُق: قال أبو صاعٍد الكالّيب.وُمْبرٌِق، ونوٌق مَباريُق
وهي الَتباريُق، وهو شيٌء منه . قاًوقد َبَرقوا لنا طعاماً بزيٍت أو مسن َبْر. ابُرقوا املاَء بزيٍت، أي ُصبُّوا عليه زيتاً قليالً

  :قال ذو الرمة. َوبَرَِق البصرُ بالكسر َيبُْرُق َبَرقاً، إذا حتيَّر فلم َيطْرِف. قليلٌ مل ُيًسْغِسغوه، أي مل يكثروا ُدْهنَُه
  لعينيه َميٌّ ساِفراً كان َيبُْرُق... ولو أنَّ لُقمانَ احلكيمَ َتعَرََّضْت 

: ويف املثل. نبٌت، الواحدة َبْرَوقَةٌ: والَبْرَوقَ ساكنة الراء. بالفتح، فإنَّما تعين بَريقَُه إذا َشَخَص بََرَق البصر: فإذا فلت
وَبرِقَِت الغنُم بالكسر تَْبَرقُ َبَرقاً، إذا اشتكت بطوَنها من أكل . أَْشكَُر من َبْرَوقٍَة؛ ألهنا ختضرُّ إذا رأت السحاب

: واِإلبْريُق أيضاً. واحد اَألباريقِ، فارسيٌّ معّرب: واإلِْبريُق. أوسعهما وأََحدَّ النَّظَر: ريقاًوبَرََّق عينيه تَْب. البَْرَوقِ
ومجع اَألبَْرقِ أَبارُِق، ومجع . ِغلَظٌ فيه حجارةٌ ورملٌ وطني خمتلطة؛ وكذلك الَبْرقاُء: واألَْبَرُق. السيف الشديد الَبريقِ

  .اجلََبل الذي فيه لونان: واَألبَْرُق. الضم، مثل الَبْرقاِء، واجلمع بِراٌقوالُبْرقَةُ ب. الَبْرقاِء َبْرقاواٌت
: والبارِقَةُ أيضاً. والسحابةُ بارِقَةٌ. سحاٌب ذو َبْرقٍ: والبارُِق. وكلُّ شيٍء اجتمع فيه سواٌد وبياٌض فهو أَبَْرُق

  .احلََملُ، فارسّي معّرب؛ ومجعه ُبْرقانٌ: والبََرُق. السيوُف
  برقش

  :قال الشاعر. وأصلُه من أيب بَراِقَش، وهو طائٌر يتلوَّن ألواناً. ْرقَْشُت الشيَء، إذا نقشته بألوانٍ شّتىَب
  ِن لَْوُنُه يََتخيَّلُ... كأَيب َبراِقَش كُلَّ لَْو 

  برقط
  .َبْرقَطَ الرجلُ، إذا وَلَّى متلفّتاً: ويقال. َخطٌْو متقارٌب: الَبْرقَطَةُ
  برقع

: واملَُبْرقََعةُ. ياقل َبْرقََعُه فََتَبْرقََع، أي ألبسه الُبْرقَُع فلبِسه. ُبْرقَُع للدواّب ولنساء األعراب، وكذلك الُبْرقوُعالُبرْقُُع وال
يقال غُرَّةٌ . غُرَّةُ الفرسِ إذا أخذْت مجيع وجهه غري أنه ينظر يف سواٍد: واملَُبْرِقَعةُ بكسر القاف. الشاةُ البيضاُء الرأسِ

  .اسُم السماء السابعة: وبِْرِقُع بالكسر. َعةٌُمَبْرقَ
  برك

فالن ليس له : ويقال. وأَْبَركُْتُه أنا فََبَرَك، وهو قليلٌ، واألكثر أََنْخُتُه فاستناخ. َبَرَك البعُري َيْبُرُك ُبروكاً، أي اسَْتناَخ
الصدر، فإذا : والبَْرُك أيضاً. ةُ؛ واجلمُع الُبروُكاإلبلُ الكثري: والَبْرُك. وكلُّ شيء ثبَت وأقاَم فقد َبَرَك. َمْبَرُك مجلٍ

ما أحسن بِْركَةَ هذه الناقة، وهو اسٌم للُبروِك، مثل الرِكَْبةِ : وقوهلم. أدخلت عليه اهلاء كَسرت وقلت بِْركَةٌ
واْبَتَرَك، أي أسرَع يف الَعْدوِ  .واْبَترَكُْتُه، إذا صرعَته وجعلته حتت بِرِْكَك. واْبَتَركَ الرجل، أي ألقى َبْركَُه. واِجللَْسِة
  .وَجدَّ



  :قال بشر. الثباتُ يف احلرب واِجلدُّ، وأصله من الُبروِك: والَبراكاُء
  بَراكاُء القتالِ أو الفِراُر... وال يُْنجي من الَغمَراتِ إالَّ 

وطعاٌم بَريٌك، كأنه . الدعاُء بالَبَركَِة: ريُكوالَتْب. النماُء والزيادةُ: والَبَركَةُ. أي اْبُركوا! بَراِك َبراِك: ويقال يف احلرب
وَتباَرَك اهللا، أي " . أن بورَِك َمْن يف النارِ : " وقال تعاىل. باَرَك اهللا لك وفيك وعليك، وباَركَك: ويقال. مباَرٌك

طائرٌ : والُبْركَةُ بالضم. َيمَّْنُت بهوَتَبرَّكْتُ به، أي َت. باَرَك، مثل قاَتلَ وَتقاَتلَ، إالَّ أن فاَعلَ يتعّدى وتفاعل ال يتعّدى
  :قال زهري يصف قضاةً فّرْت من صقرٍ إىل ماٍء ظاهرٍ على وجه األرض. من طري املاء أبيُض، واجلمع ُبَرٌك
  من اَألباِطحِ يف حافاِتِه البَُرُك... حتَّى استغاثْت مباءٍِ ال رِشاَء له 

  .اليت تتزوَّج وهلا ابٌن باِلغٌ كبٌري: والَبروُك من النساء. ضرٌب من األكسية :والَبرَْنكانُ. ضرٌب من السفن: والُبراِكيَّةُ
  بركع

  .القياُم على أربعٍ وَبْركََعُه فََتَبرْكََع، أي صرعه فوقَع على اْسِتِه: البَْركََعةُ
  برم

: والَبَرُم أيضاً. ، أي أّمله وأضجرهوأَْبَرَمُه. وَتَبّرَم به مثله. مصدر قولك َبرَِم به بالكسر، إذا سئمه: الَبَرُم بالتحريك
  :وقال. الذي ال يدُخل مع القوم يف امليسر؛ واجلمع أَبْراٌم

  .وال َبَرماً ُتْهدي النساُ ِلعِْرِسِه
الَسلَمِ أطيُب  وَبَرَمةُ. وبَرَمةُ كلِّ الِعضاِه صفراء إالّ الُعرفُطُ فإنَّ َبَرَمَتُه بيضاء. مثر الِعضاه، الواحدة َبَرمَةٌ: والَبَرُم أيضاً
قال أبو . احلبل الذي ُجمع بني مفتولني ففُتال حبالً واحداً: واملُْبَرُم والَبرُمي. وأَْبَرْمُت الشيء، أي أحكْمُته. الَبَرمِ رحياً
  :وأنشَدنا األصمعي. احلبلُ املفتول يكون فيه لوناِن، وربَّما شدَّته املرأةُ على وسَطها وَعُضدِها: عبيد الَبرُمي

  ذا املُْرِضُع العوجاُء جالَ بَرُميهاإ
املفتولُ : واملُْبَرُم من الثياب. ومنه قيل للجيش َبرٌمي، أللوان شعار القبائل فيه. وقد يعلَّق على الصيب ُتْدفَُع به العني

: والبُراُم، بالضم. ُرمجع ُبْرَمٍة، وهي الِقْد: والبِراُم بالكسر. الغْزلِ طاقْينِ ومنه مسِّي املُْبَرُم، وهو جنس من الثياب
  .وَيْبرُم النجَّار، فارسّي معّرب. القُراُد
  برن

  .إناء من خزف: والَبرْنِيَّةُ. ضرٌب من التمر: البَرْنِيُّ
  برنس
. الناُس: والبَْرَنساُء. وقد تََبرَْنَس الرجل، إذا لبَِسه. قَلنُسوة طويلة، وكان الُنسَّاُك يلبسوهنا يف صدر اإلسالم: البُرُْنُس

  .يقال ما أدري أيُّ بَْرَنساَء هو، وأي الَبرَْنساِء هو، أي أيُّ الناس هو: قال ابن السكيت
  برهر

  َبَرْهَرَهةٌ رؤَُدةٌ َرْخَصةٌ كُخْرعوَبِة البانِة املُنفطِْر: املرأةُ اليت كأهنا ُترَْعُد ُرطوَبةً، قال امرؤ القيس: البَرْهَرهةُ
  برهم

  :وقال. وسطكون الطَْرفإدامة النظَر : البَْرَهَمةُ
  وَنظَراً َهْونَ اهلويىن بَْرمها

  برهن



  .وقد َبْرَهَن عليه، أي أقاَم احلجّة. احلُجَّةُ: البُْرهانُ
  برا

إن أخذَت البَرِيَّةَ من البَرا وهو التراب فأصلها : قال الفّراء. اخللُق، وأصله اهلمز؛ واجلمع البَرايا والربِّياُت: البَرِّيةُ
وكلُّ حلقة . حلْقةٌ من ُصفْرٍ ُتجَْعلُ يف حلم أنف البعري: والُبَرةُ. َبراُه اهللا َيْبروُه َبرْواً، أي خلقه: تقول منه غري اهلمز،

  :وقال. من ِسوارٍ وقُرٍط وخَلخالٍ وما أشبهها بَُرةٌ
  وقَْعقَْعَن اخلالخل والُبرينا

  بري
  :قال الراجز. التراُب: البَرا

  َبرابِفيك من سار إىل القوم ال
واْنبَرى له، أي . وفالن ُيباري الريَح جوداً وسخاًء. ومها يتباريان. وفالنٌ ُيباري فالناً، أي يعارضه ويفعل مثل فعله

  :وأنشد الفّراء. تََبرَّْيُت ملعروفه تََبرِّياً، إذا تعرَّْضَت له: ابن السكيت. اعترَض له
  لَيُْتُهمْ يف احلمد ُجْهدي ونائِليوأَْب... َوأَْهلَِة ُودٍّ قد َتَبرَّْيُت ُودَُّهْم 

إّنه لذو ُبراَيٍة، وهو : ويقال للبعري إذا كان باقياً على السري. الُنحاَتةُ وما َبَرْيَت من العود، وكذلك البُراء: والُبراَيةُ
بعَري أيضاً، إذا َحسَْرَتُه وأذهبتَ وبََرْيُت القلم َبْرياً، وَبرَيُت ال. احلديدةُ اليت ُيربى هبا السهاُم: واِملبْراةُ. الشحم واللحم

  .حلمه
  بزخ
. وكذلك الفرس إذا اطمأَنَّْت قطاُتُه وُصلبه. ورجلٌ أَبَْزُخ وامرأةٌ بَْزخاُء. خروج الصدر ودخول الظهر: البََزُخ

  .وَتباَزَخ فالنٌ عن األمر، أي تقاعس. وتبازخْت املرأةَ، إذا أخرجْت عجيزَتها
  بزر
خشبُ القَّصاَرِ : والبَْيَزُر. التوابلُ: واَألبْزاُر واَألبازيُر. وُدْهُن الَبْزرِ والبِْزُر، وبالكسر أفصُح. قْلِ وغريهَبْزُر الَب: البَْزُر

مجع بَْيزارٍ، وهو معرب بازْيار وقال : والَبيازِرةُ. ضربه هبا: وبََزَرُه بالعصا. العصيُّ الضخاُم: والَبيارِزُة. الذي َيُدقُّ به
  :الكميت

  ُصقورٌ ُتعارُِض َبْيزاَرها... َسوابِقَها يف الغبارِ  كأنَّ
  بزز

واْبَتَزْزُت الشيَء، أي . واالسم الّربيِزي. من َعزَّ َبزَّ أي َمن غلب أخذ السَّلََب: ويف املثل. سلبَه: َبزَُّه يبزه بَزَّاً
  .السالح: والبِزَّةُ أيضاً. اهليئةُ: والبِزَّةُ، بالكسر. السالُح: والَبزُّ أيضاً. أَْمِتَعةُ البَّزاز: والَبزُّ من الثياب. استلبته
  بزع

وَتبَزََّع الغالُم، . َبُزعَ بالضم َبزاَعةً: تقول منه. الظَريُف، وال يوصف به إال األحّداثُ، وكذلك الُبزاُع بالضم: البَزيُع
والبَزاَعةُ مما ُيْحَمُد به . أي متكلٌِّم ال يستحيي :غالٌم َبزيٌع: وقال أبو الَغوث. أي ظَُرَف، وَتبَزََّع الشرُّ، أي تفاَقََم

  .واملرأةٌ َبزيعَةٌ. اإلنسانُ
  بزغ



وبََزغَ . املشرطُ: واِملبَْزغُ. جاء أوَّلُه: وابَْتَزغَ الربيُع. طلع: وبََزغَ ناُب البعري. َبَزغَِت الشمسُ ُبزوغاً، أي طلعْت
  .احلاجُم والَبيطاُر، أي َشَرطَ

  بزل

والبازِلُ . فَطََر نابُُه، أي انَشقَّ، فهو بازِلٌ، ذكراً كان أو أنثى، واجلمع بُُزلٌ وبُزَّلٌ وَبوازِلٌ:  َيبُْزلُ ُبزوالًَبَزلَ البعُري
  :وَتبَزَّلَ، أي َتَشقََّق، ومنه قول زهري. سالَ دُمها: وَشجَّةٌ بازِلَةٌ. وَبَزلْتُ الشراب. اسٌم للسّن اليت طلعْت: أيضاً

  .ني العشريِ بالدمَِتبَزَّل ما ب
وال ترك اهللا عنده بازِلَةً، ومل . ما عنده بازِلَةٌ، أي ليس عنده شيء من مال: قال يعقوب. وانَْبَزلَ الطَلُْع، أي انشقَّ
  :قال عمرو بن شَاْسٍ. وأمٌر ذو بَْزلٍ، أي ذو شدٍِّة. يعطهم بازِلَةً، أي شيئاً

  تدور رحى املَلْحاِء يف األمرِ ذي الَبْزلِ ...ُيفَلِّقَْن رأسَ الكوكبِ الفخمِ بَعد ما 
  :قال الشاعر. الرأُي اجليد: والَبْزالُء. ما ُيصَفَّى به الشراُب: واِملْبَزلُ

  بَْزالُء َيْعيا هبا اجلَثَّاَمةُ اللَُبُد... من امرئٍ ذي َسماحٍ ال تزالُ له 
  :قال الشاعر. وفالن َنهَّاٌض بََبْزالَء، إذا كان ممن يقول باألمور العظام

  رْحُب املَساِلكِ َنهَّاٌض بَِبْزالِء... إنِّي إذا َشَغلَْت قوماً فُروُجُهُم 
  بزم

والَبْزَمةُ يف . َبَزْمُت الناقةَ، إذا حلْبَتها بالّسبابة واإلهبام: ويقال أيضاً. َبَزَم عليه َيْبزُِم وَيْبُزُم، أي عضَّ مبقّدم أسنانه
قال . خيطُ الِقالدة: والَبزُمي. الذي يف رأس اِملنطقة؛ واجلمع األبازُمي: واِإلْبزُمي. َوْزمَةُاألكل مثل الَوْجَبة، وكذلك ال

  :الشاعر
  إذا الكاعُب احلسناُء طاَح بَزُميها... ُهُم ما ُهُم يف كلِّ يومٍ كريهٍة 

  بزن
  .الُسندس: البُْزيونُ، بالضم

  بزا
وأخذت منه َبْزَو كَذا، . الَوثُْب: والَبزَوانُ، بالتحريك. اِة اليت تصيدواحد الُبز: والبازي. َبزا عليه َيْبزو، أي تطاول

وأَْبزى الرجل ُيْبزي إبْزاًء، . رجلٌ أَبَْزى وامرأةٌ َبزْواُء: يقال. خروج الصدر وُدخول الظهر: والَبزاُء. أي ِعْدلَُه وحنوه
  .وهو ُمْبزٍ هبذا األمر، أي قويٌّ عليه ضابطٌ له. هرهوأَْبَزى فالنٌ بفالن، إذا غلبه وقَ. وَتبازى مثلُه. إذا رفع عجَزه

  بسأ
  .وأبساين فالن فبِسئْت به. ال متنع احلالب: وناقة َبسوٌء. َبسَأُت بالرُجل، وَبِسئتَ به َبَسأً وُبسوًءا، إذا استأنسَت به

  بسبس
  .هات الَبسابِسِ، باإلضافةُترَّ: وربَّما قالوا. والُترَّهاُت الَبسابُِس، هي الباطل. القَفُْر: الَبسَْبُس
  بسر

وبسرات . الواحدة ُبْسَرةٌ وُبُسرَةٌ، اجلمع ُبْسراٌت. الُبْسُر أولُه طَلٌْع، مث َخاللٌ، مث بلخ مث ُبسٌْر، مث ُرطٌَب، مث َتمٌْر
ّولُها البارُِض، وهو والُبسَْرةُ من النبات أ. ويقال للشمس يف أّول طلوعها ُبْسرَةٌ. صار ما عليه ُبْسراً: وأَْبَسَر النخلُ

  :قال ذو الرمة. كما يبدو يف األرض، مث اجلَميُم، مث الُبْسَرةُ، مث الَصْمعاُء، مث احلشيُش



  وَصْمعاَء حىت آَنفَتْها نِصاهلا... َرَعْت بارَِض الُبهْمى مجيماً وُبْسَرةً 
  :وقال الراعي. وتََبسَّْرتُُه، إذا طلْبَته. ورِماحٍاملاُء الطري احلديثُ العهدِ باملطر، واجلمع بِساٌر، مثل رمحٍ : والُبْسُر

  تََبسََّر يَْبَتغي فيها البِسارا... إذا احَْتَجَبتْ بناُت األرضِ عنه 
. وَبَسَر الرجلُ احلاجةَ َبْسراً، إذا طلَبها يف غري موِضع الطلب. املواضُع اليت ختفى على الراعي: وبناتُ األرضِ

أن ختلط الُبْسَر مع غريه : والَبْسُر. ظَلم الِسقاء: والَبسُْر. ْبُن قبل أن َيْنَضَج أي َيقْرَِف عنه ِقْشرَُهأن َيْنكأَ اِحل: والَبَسُر
: يقال. وَبَسَر الرجل وجَهه ُبسوراً، أي كَلََح. وبَسَر الفحلُ الناقةَ واْبَتَسَرها، إذا ضربَها من غري َضَبَعٍة. من النبيذ

  .ملركَُب يف البحر، أي وقَفوأَْبَسَر ا. َعَبَس وَبَسَر
  بسس

اتِّخاذ الَبسيَسِة، وهو أن ُيلَتَّ : والَبسُّ أيضاً. وقد َبَسْسُت اِإلبلَ أَُبسُّها بالضم َبسَّاً. السَْوُق اللّين: البسُّ: أبو زيد
أن يقال : لبواإلِْبساُس عند احل. السويُق أو الدقيُق أو األِقطُ املطحونُ، بالسمن أو بالزيت، مث يؤكل وال يطبخ

وناقةٌ َبسوٌس، إذا كانت ال تدرُّ إال على . وهو صَوْيتٌ للراعي يسكِّن به الناقة عند احللب. بَِسْ َبْس: للناقة
وَبسَّ َعقارَِبُه، أي أرسل . بِْس بَِس: َبَسْسُت اإلِبِلَ وأَْبَسْسُت، لغتان، إذا زجرَتها وقلت: وقال أبو عبيد. اِإلْبساسِ

جيَء : يقال: قال الكسائي. وَبَسْسُت املالَ يف البالد فانَْبسَّ، إذا أرسلَته فتفرََّق فيها، مثل بَثَثُْتُه فانَْبثَّ. منائمه وأذاه
يقال جاء به من حَِسِِّه وبَِسِِّه، : وقال أبو عمرو. بِِه من حَِسَِّك وبَِسَِّك، أي ائِْت به على كلِّ حال من حيثُ شئت

  :وينشد. ُه من َحسِّي وبَِسِّي، أي من جهديوَألطْلَُبنَّ. أي من جهده
  ياِء قَفْراً مثلَ أمسِ... َتَركَْت َبْييت من األش 
  مَّْعُت من َحسِّي وَبسِّي... كُلُّ شيٍء كنُت قد َج 

  بسط

. واْنَبَسطَ الشيُء على األرض. السعةُ: والَبْسطَةُ. قبوله: وَبْسطُ العذرِ. نشره، وبالصاد أيضاً: َبَسط الشيء
. وتََبسَّطَ يف البالد، أي سار فيها طوالً وعرضاً. َبَسطُْت من فالن فانَْبَسطَ: يقال. ترُك االحتشامِ: واالنبِساطُ
  :قال الشاعر. مكانٌ بسيطٌ وَبساطٌ: يقال. األرُض الواسعةُ: والبِساطُ، بالفتح. ما ُيْبسَطُ: والبِساطُ

  طٌ ِلأَْيدي الناِعجاِت َعريُضَبسا... ودونَ َيِد احلَجَّاجِ من أنْ َتنالين 
الناقةُ ُتَخلّى مع ولدها ال ُيْمَنعُ : والبْسطُ بكسر الباء. جنٌس من الَعروض: والَبسيط. وفالنٌ َبسيطُ اجلسمِ والباعِ
  .وقد أُْبسِطَِت الناقةُ، أي ُترِكْت مع ولدها وَيٌد ُبْسطٌ أيضاً، أي ُمطْلقةٌ. منها، واجلمع ُبساطٌ وأَْبساطٌ

  بسق
: ويقال" والَنْخلَ باِسقاٍت : " ومنه قوله تعاىل. وَبَسَق النخلَ ُبسوقاً، أي طال. وقد َبَسَق َبْسقاً. البصاُق: الُبساُق

وأَْبَسقَِت الناقةُ، إذا وقع يف ضرعها الِلَبأُ قبل النِتاج، فهي ُمْبِسٌق، ونوقٌ . َبَسَق فالنٌ على أصحابه، أي َعالُهم
  .َمباسيُق
  بسل
وقد . الشجاعةُ: والَبسَالَةُ. أُجرةُ الراقي: والُبْسلَةُ بالضم. التحرُمي: واإلبسالُ. احلاللُ أيضاً: والَبْسلُ. احلَراُم: لُالَبْس

: والَبسيلُ أيضاً. الكريهُ الوجِه: والَبسيلُ. املصاولةُ يف احلرب: واملُباَسلَةُ. وقوٌم ُبْسلٌ. َبُسلَ بالضم فهو باِسلٌ أي بطَلٌ
. وأَْبَسلُْت فالناً، إذا أسلمَته للهلكة، فهو ُمْبَسلٌ. النبيذ، وهو ما يبقى يف اآلنية من شَراب القوم فيبيت فيها بقّيةُ



الذي يوطّن نفسه على املوت أو : واملُْسَتْبسلُ. أي ُتسْلََم: قال أبو عبيدة" أَنْ ُتْبَسلَ َنفْسٌ مبا كَسََبْت : " وقوله تعاىل
  .لَ، أي استقتل، وهو أن يطرح نفسه يف احلرب ويريد أن َيقُْتلَ أو ُيقَْتلَ ال حمالةوقد اسَْتْبَس. الضرب
  بسم

ورجلٌ ِمبساٌم . الثغر: واملَْبِسُم. َبَسَم بالفتح يبِسُم َبْسماً فهو باسٌم، وابَْتَسَم وَتَبسََّم: يقال. دون الضحك: التََبسُُّم
  .كثري التبسُّم: وَبسَّاٌم
  بسمل

  .قد أكثرت من الَبْسَملَِة، أي من قول بِْسمِ اهللا: يقال. َبْسَملَ الرجل، إذا قال بِْسمِ اهللا: تقال ابن السكي
  بشر

. وقد أَْبَشَرتِ األرُض، وما أحسن َبَشَرتَها. ما ظهر من نباهتا: وَبَشَرةُ األرضِ. ظاهُر جلِد اإلنسان: الَبَشَرةُ والَبَشُر
. أن تليَها بنفسك: وُمباَشَرةُ األمورِ. اليت تَُهمُّ بالفحلِ: واِحلْجُر املُباِشُر. مالمسُتها: أِةوُمباَشَرةُ املر. اخللُق: والَبَشُر

وفالنٌ ُمْؤَدٌم ُمْبَشٌر، إذا كان كامالً من الرجال، كأنه َجَمَع لَني . وَبشَْرُت األدَمي أَْبُشُرهُ َبشْراً، إذا أخذْت َبَشَرتَُه
وَبَشْرتُ الرجلَ أَْبُشُرُه بالضم . املُباشََرةُ: والَبْشُر أيضاً. أكَلَ ما عليها: وَبَشَر اجلراُد األرَض. ِةاَألَدَمِة وُخشوَنةَ الَبَشَر

. والُبشارَةُ، بالضم والكسر. وكذلك اِإلْبشاُر والتَْبشُري، ثالثُ لغاٍت، واالسمُ البِشاَرةُ. َبشْراً وُبشوراً، من الُبشرى
" . وأَْبِشروا باجلَنَِّة : " ومنه قوله تعاىل. أَْبِشْر خبريٍ، بقطعِ األلف: وتقول. ْبَشَر إِْبشاراً، أي سُرََّبشَْرُتُه مبولوٍد فأَ: يقال

  :وقال عطية بن زيد اجلاهلي. وَبشِْرُت بكذا بالكسر، أَْبشَُر، أي اْستَْبَشْرتُ به
  ْمِحلِغُْبراً أكُفُُّهمُ بقاعٍ ُم... وإذا رأَْيَت الباِهشنيَ إىل العُلى 

  وإذا ُهُم نََزلوا بضَْنٍك فانْزِلِ... فأَِعْنُهُم واَْشْر مبا َبَشرُوابه 
وهو َحَسُن البِْشرِ بالكسر، أي طَلُْق . وَبَشَرين فالنٌ بوجٍه حسنٍ، أي لقيين. وأتاين أَْمٌر َبِشْرُت به، أي ُسرِْرُت به

فَبشِّرُْهْم بَِعذابٍ : " تكون بالشر إذا كانت مقيَّدةً به، كقوله تعاىل والبِشاَرةُ املطلقة ال تكون إالّ باخلري، وإنَّما. الوجِه
أوائلُه، وكذلك أوائلُ كلِّ : وَتباشُري الصبحِ. الُبْشرى: والَتباشُري. وَتباَشَر القَوُم، أي َبشََّر بعضُهم بعضاً" . أليمٍ 
وامرأةٌ بشريةٌ وناقةٌ َبشريَةٌ، أي . اجلميلُ: والَبشُري. ُر بالغيثالرياحُ اليت ُتَبشِّ: واملَُبشِّراِت. املَُبشُِّر: والَبشُري. شيء
  :قال الشاعر. اجلَمالُ: والبشاَرةُ، بالفتح. حسنةٌ

  َنَبُه الَبشاَشةُ والَبشارَْه... ورَأَْت بأنَّ الشَْيَب جا 
  .طائرٌ يقال هو الُصفارِيَّةْ: والتُُبشِّر
  بشش

  .ورجلٌ َهشٌّ َبشٌّ، أي طلُق الوجه طّيٌب. ْشُت به، أََبشُّ َبشاَشةًوقد َبِش. طالقةُ الوجه: الَبشاشةُ
  بشع

واْستَْبَشعَ . ورجلٌ بِِشٌع بيِّن الَبَشعِ إذا أكله فََبِشَع منه. شيٌء َبِشٌع، أي كريُه الطعمِ يأخذ باحلَلْقِ، بيِّن الَبشاعَِة
  .الشيَء، أي َعدَُّه َبشِعاً

  بشك



وَبَشكُْت الثوب، إذا خِطَْتُه خياطةً . وقد َبَشكَْت، أي أسرعْت، تَْبُشكُ َبْشكاً. ي والروحخفيفةُ املَْش: ناقةٌ َبَشكى
  .الكذَّاب: والَبشَّاُك. هو َيْبُشُك الكذَب، أي خيلُقه: يقال. وَبَشَك، أي كَذََب. متباعدةً
  بشم
. وقد أَْبَشَمُه الطعام. ن كثرة شُرب اللنبَبِشْمُت من الطعام بالكسر، وَبِشَم الفصيلُ م: يقال. الُتَخمةُ: الَبَشُم

  :وقال. شَجٌر طيِّب الريح ُيْستاُك به: والَبشاُم. وَبِشْمُت منه َبَشماً، أي َسِئْمُت
  بِفَْرعِ َبشاَمٍة سُقَي الَبشاُم... أتذكر يوم َتصْقُلُ عارِضَْيها 

  بصبص
  .وِخْمسٌ َبصْباٌص، أي جادٌّ ليس فيه فُتور. لتملُُّقا: والَتَبْصُبُص. حّرك ذنبَُه: َبصَْبَص الكلُب وتََبصَْبَص

  بصر
. وباصَْرُتُه، إذا أَْشَرفَْت تنظُر إليه من بعيد. خالفُ الضرير: والبصُري. رأيته: وأَْبصَْرُت الشيَء. حاسَّةُ الرؤيِة: الَبَصُر
وقد َبُصرَ . العاِلُم: والَبصُري" . ُت مبا مل َيْبُصروا به َبصُْر: " قال اهللا تعاىل. َعِلْمُتُه: وَبصُْرُت بالشيء. الِعلُْم: والَبَصُر
فَلَمَّا : " املُضيئَةُ، ومنه قوله تعاىل: واملُْبصَِرةُ. التعريُف واإليضاُح: والتَْبصُري. التأمُّلُ والَتعَرُّف: والتََبصُُّر. َبصارةً

: والَبْصرَةُ. احلُجَّةُ: واملَْبَصرةُ، بالفتح. ْم، أي جتعلهم ُبصَراءإهنا ُتَبصُِّرُه: ، قال األخفش" جاَءتُْهْم آياُتنا ُمْبِصَرةً 
  .وَبصََّر القوُم َتْبصرياً، أي صاروا إىل الَبْصرَِة. حجارةٌ رِخوةٌ إىل البياض

َبلِ : " وله تعاىلوق. احلُجَّةُ واالْستِبصاُر يف الشيء: والَبصريَةُ. ما بني َشقََّتي البيت، وهي الَبصائُر: الَبصَريةُ: أبو عمرو
. أنت ُحجَّةٌ على نفسك: جعله هو الَبصَريةَ كما يقول الرجل للرجل: ، قال األخفش" اإلنسانُ َعلَى نَفِْسِه َبصَريةٌ 

  .ما كان على األرض: الَبصَريةُ من الدمِ: أبو زيد
أي ُيَضمَّ أدٌمي إىل أدميٍ فَُيخَْرزاِن كما : صُْروالَب. والَبصَريةُ شيٌء من الدمِ ُيسَْتَدلُّ به على الَرِميَِّة: وقال األصمعيُّ

أََرْيُتُه لَْمحاً : وقوهلم. ُتخاط حاشيتا الثوبِ فتوضع إحدامها فوقَ األخرى، وهو خالفُ خياطةِ الثوبِ قبل أن ُيكَفَّ
  .اجلانُب واحلرُف من كلِّ شيء: والُبْصُر بالضم. باِصراً، أي َنظَراً بتحديقٍ شديٍد

  بصص

  .فتح عينيه: ويقال َبصََّص اجلَرُْو. العُني: والَبصَّاصَةُ. لََمَع: وقد َبصَّ الشيء َيبِصُّ. الربيُق: ُصالَبصي
  بصع
  .مضى بِْصٌع من الليل، أي جَْوٌش منه: يقال
  بصق

  .القمرُِبصاقَةُ : ويقال حلجرٍ أبيَض يتألُأل. جنٌس من النخل: والُبصاُق. وقد َبَصَق َبْصقاً. البُزاُق: الُبصاُق
  بصم

  .الُبْصُم ما بني طرف اخلِنِصر إىل طرف البِنِصر
  بضض

وقد َبَضْضَت يا رجلُ وَبِضْضَت، َبضاَضةً . وجارية َبضَّة، كانت أَْدماَء أو بيضاَء. رجلٌ َبضٌّ، أي رقيق اجللد ممتلئ
وكذلك املرأة . ن الُرخوصَِةولكن م. الرخُص اجلَسِد وليس من البياض خاصَّة: الَبضُّ: وقال األصمعّي. وُبضوَضةً

. قليلةُ املاء: وَرِكيَّةٌ َبضوٌض. املاُء القليلُ: والَبَضُض بالتحريك. وَبضَّ املاء يَبِضُّ َبضيضاً، أي سال قليالً قليالً. َبضَّةٌ



. ستنظفته قليالً قليالًوتََبضَّْضتُ حقِّي منه، أي ا. ما يَبِضَّ َحَجُرُه، أي ما تَْنَدى صفَاُته َيضَْرُب للبخيل: ويف املثل
  .وَبضَّ أوتاَره، إذا حرَّكها ليهيِّئها للضرب

  بضع
الَشجَّةُ : والباِضَعةُ. أَْبضَْعُت الشيَء واْستَْبَضْعُتُه، أي جعلُته بضاَعةً: تقول. طائفةٌ من ماِلَك تبعثُها للتجارة: البِضاَعةُ

الفِْرُق من : والباِضَعةُ أيضاً. يسيل الدُم؛ فإن سال فهي الدامية اليت َتقْطع اجللَد وَتُشّق اللحَم وُتدمي، إالَّ أنه ال
وبِْضعٌ يف العدد بكسر الباء، وبعض . سيٌف باِضٌع، إذا مرَّ بشيء َبَضَعُه، أي قطع منه َبْضَعةً: قال األصمعي. الغنُم

رجالً، وبِْضَع عشرةَ امرأةً؛ فإذا بِْضُع سنَني، وبِْضَعةَ عشَر : تقول. العرب يفتحها، وهو ما بني الثالث إىل التسع
وبعضهم . الِقطعةُ من اللحم، واجلمع َبْضٌع: والَبْضعَةُ. جاوزَت لفظ الَعْشر ذهب البِْضعُ ال تقول بِْضٌع وعشرون

ِعْرقُ ما ُيْبَضعُ به ال: واملِْبَضُع. وبَضْعتُ اجلُرح شققته. قطعته: وَبضَْعُت اللحم َبْضَعاً بالفتح. مجعها بِضٌَع: يقول
: وربَّما قالوا. أرواين: وأْبَضَعين املاء. حتَّى مىت تكرع وال َتْبَضُع: ويف املثل. رَويُت: وَبضَْعُت من املاء َبْضعاً. واألدُمي

قال . اجملامعةُ، وهي البضاُع: واملُباَضَعةُ. النِكاُح: والُبْضعُ بالضم. سألين فالنٌ عن مسألة فأَْبَضْعتُُه، إذا َشفَيته
ويقال َجْبَهُتُه َتْبضَُع، : قال. دابَّةٌ كثرية الَبضيعِ: اللحُم؛ يقال: والَبضيُع: قال. اجلزيرةُ يف البحر: الَبضيُع: صمعياأل

  .العََرق: والَبضيُع. أي تسيل عَرقاً
  بطأ

ما : يقالوقد استبطأتك، و. أبطيت: بطَُؤ جميئك، وأبطأت فأنت بطيء، وال تقل: تقول منه. نقيض السرعة: الُبطُْء
ُبطْآن ذا خروجاً، وبَطآن ذا خروجاً، أي َبطَُؤ ذا : ويقال. وتباطأ الرجل يف مسريه. أبطأ بك، وما بطَّأ بك، مبعىن

  .أبطأ القوم، إذا كانت دواهبمِ بطاًء: أبو زيد. خروجاً
  بطح

واجلمع اَألباِطُح والبِطاحُ أيضاً على . احلَصى َمِسيلٌ واِسٌع فيه ِدقاُق: واَألبْطَُح. َبطَحَُه، أي ألقاه على وْجهِِه، فاْنبَطََح
وَبطائُح الّنَبط بني . والبَطيَحةُ والبَطْحاُء مثل اَألْبطَح؛ ومنه بَطْحاُء َمكّة. يقال بِطاٌح بُطٌَّح: قال األصمعّي. غري القياس
  .وَتبَطََّح السيلُ، أي اتََّسع يف الَبطْحاء. العراقْين
  بطخ

  .موضع البِطّيخ، وضم الطاء فيه لغة: واملَبْطََخةُ بالفتح. كثُر عندهم البطِّيخ: وأَْبطَخَ القوُم. بطِّيخواحدة ال: البِطَِّخةُ
  بطر

َرِشْدَت : بَِطْرَت عيشَتك، كما قالوا: يقال. وأَبْطََرُه املالُ. وقد بَِطَر بالكسر َيْبطَُر. اَألَشُر، وهو شدَّة املرح: البَطَُر
  .وأَْبطَرَُه، أي أدهشه. احلَْيَرةُ والدََهُش: يضاًوالَبطَرُ أ. أَْمَرَك

شققْته؛ ومنه ُسمَِّي الَبْيطاُر، وهو : وَبطَْرُت الشيَء أبطُُرُه َبطْراً. وأَْبطَْرُت فالناً ذَْرَعُه، إذا كلّفَته أكثََر من طوقه
  :وقال. ورمبا قالوا َبيْطٌر. املَُبْيِطُر

  َشقَّ الَبيْطَرِ ِمْدَرَع اهلُمامِ
  .وذهب دُمه بِطْراً بالكسر، أي َهَدراً. ومعاجلته الَبْيطرةُ

  بطرق



  .القائُد من قّواد الروم، وهو معّرب، واجلمع الَبطَارِقَةُ: البِطْريُق
  بطش
  .وباطََشُه ُمَباِطَشةً. وقد َبطَشَ به َيبِْطُش وَيبْطُُش َبطْشاً: الَسطوةُ واألْخذُ بالعنف: البَطَْشة
  بطط

. والَبطُّ من طري املاء، الواحدة بطةٌ. الَعجُب والكذُب، وال يقال منه فََعلَ: والَبطيطَ. شققتها: حَةَبطَطُْت القَْر
بطغ . هذه بطةٌ للذكر واألنثى مجيعاً، مثل محامة ودجاجة: يقال. وليست اهلاء للتأنيث، وإمنا هي لواحد من جنس

  .رض، أي متسَّح هبا وتزّحفوبَِطغَ باأل. تلطّخ به، لغةٌ يف َبِدغَ: َبِطغَ بالشيء
  بطق

يقال مسَِّيتْ بذلك ألهنا ُتَشدَّ بِطاقٍَة من ُهْدب . ُرقَْيَعةٌ تُوَضع يف الثوب فيها رَقْم الثمن بلغة أهل مصر: البِطاقَةُ بالكسر
  .الثوب
  بطل

يُء يَْبطُلُ بُطْالً َوُبطوالً وبُطْالناً، وقد بَطَلَ الش. ضّد احلق، واجلمع أَباطيلُ على غري قياس، كأهنم مجعوا إْبطيالً: الباِطلُ
وقد َبطُلَ الرجل بالضم َيْبطُلُ . الشجاُع، واملرأة َبطَلَةٌ: والبَطَلُ. ذهب دمه بُطْالً، أي َهدراً: ويقال. وأَْبطَلَُه غريه

  .لٌوبَطَلَ األجريُ بالفتح َبطالةً، أي َتعَطَّلَ فهو َبطَّا. ُبطولَةً وَبطَالةً، أي صار شجاعاً
  بطم
  .احلّبة اخلضراء: البُطُْم
  بطن
: والَبطُْن. دونَ القبيلة: والَبطُْن. وحكى أبو حامت عن أيب عبيدة أنَّ تأنيثه لغة. خالف الظهر، وهو مذكر: الَبطُن

: نَِّةوبَطْنانُ اجلَ. مجع الَبطْنِ، وهو الغامض من األرض: والُبطْنانُ أيضاً. اجلانب الطويل من الريش، واجلمع ُبطْنانٌ
وَبطَْنتُ . َبطََنُه وَبطََن له، مثل َشكََرُه وَشكََر له، وَنَصَحُه وَنَصَح له: وقال قوٌم. ضربُت َبطَْنُه: وبَطَْنُتُه. وَسطُها
صرت من : وَبطَْنُت بِفُالٍن. ومنه الباِطُن يف صفة اهللا عّز وجلّ. عرفت باِطنَُه: وَبطَْنُت هذا األمَر. دخلُته: الوادَي
. َعظَُم َبطُْنُه من الشبع: وَبِطَن بالكسر َيْبِطُن َبطَناً. اشتكى َبطْنَُه: وُبِطَن الرجل، على ما مل يسّم فاعله. صهخوا

وهو مبنزلة . التقتْ َحلَقَتا البِطاِن لألمر إذا اشتّد: ويقال. احلزاُم الذي جيعل حتَت بطن البعري: والبِطانُ للقتب
ِعْرقٌ يف باطنها؛ ومها : واَألْبطَُن يف ذراع الفرس. أَبْطَْنُت البعري إْبطاناً، إذا شددَت بطاَنُه: يقال منه. التصدير للَرْحلِ

وأَْبطَْنتُ الرجل إذا جعلته من خواصك وابطنت . َوليَجُتُه: وبِطاَنةُ الرجل. خالف ِظهارته: وبِطَاَنةُ الثوب. أَْبطََناِن
قال امرؤ . وتََبطََّنِت اجلاريةَ. واْسَتْبطَْنتُ الشيَء. ، إذا جعلَت له بِطانَةًوَبطَّْنُت الثوب َتْبطِيناً. السيَف كَْشحس

  :القيس
  ومل أََتَبطَّْن كاعباً ذاَت َخلْخالِ... كَأَّنَي لَْم أركْب جواداً ِللَذٍَّة 

الِكظَّةُ، وهو أن متتلئ : والبِطَْنةُ. راتواْبتَطَْنُت الناقةَ عشرة أَْبطُنٍ، أي نََتجُتها عشَر م. َجوَّلُْت فيه: وَتَبطَّْنُت الكأل
. النَهُِم الذي ال ُيهِمُّه إال َبطُْنُه: والَبِطن. ليس للبِطَْنةِ خٌري من َخْمصٍة تتبعها: يقال. من الطعام امتالًء شديداً

واملرأةُ . الضامُر الَبطْنِ: طَُّنواملَُب. الذي ال يزال عظيَم الَبطْنِ من كثرة األكل: واِملْبطانُ. العليل الَبطْنِ: واملَْبطونُ
  :قال ذو الرمة. ُمَبطََّنةٌ

  جَواِعلُ يف الُبرى قََصباً ِخداال... رخيمات الكالم ُمَبطَّناٌت 



  .والُبطَْيُن من منازل القمر. شأوٌ َبطٌني: يقال. البعيد: والَبطُني. والَبطُني العظيم الَبطْنِ
  بطا

  :قال الشاعر. وهو الناجوُد إناٌء، وأظنُّه معرَّباً،: الباطيةُ
  فَبذا أَْدرَكُْت حاَجِتيِْه... قرَُّبوا عوداً وباطيةً 

  بظر

. َهَنةٌ يف طََرِف َحيائها: وُبظاَرةُ الشاِة. وامرأةٌ َبظْراُء بيِّنةُ الَبظْرِ. وكذلك الُبظاَرةُ. َهَنةٌ بني اَألْسكََتْينِ مل ُتخفَْض: البَظُْر
ومنه قول . ناتئةٌ يف الشَّفَة العليا، وهي احلِثْرَِمةُ ما مل َتطُلْ، فإذا طالت قليالً فالرجل حينئذ أَبْظَُر َهَنةٌ: والُبظَاَرةَ أيضاً

  .وقد بَِظَر الرجلُ َبظَراً. فما تقول أنَت أيُّها العبد اَألْبظَُر: عليٍّ رضي اهللا عنه لشَُريح
  بظا

  .ا، وأصله فََعلٌحلمه َخظا َبظ: ويقال. َبظا لُحمه َيْبظو، أي اكتنز
  بعث

: والُبعوثُ. كنَت يف بَْعِث فالٍن، أي يف جيشه الذي ُبِعثَ معه: وقوهلم. َبَعثَُه واْبَتَعثَُه مبعًىن، أي أرسله، فانبعثَ
ثَ يف السري، أي واْنَبَع. َنَشَرُهم ليوم البعث: وبََعثَ املوتى. وَبَعثَُه من منامه، أي أَهبَّه. أَثَْرتُها: وَبَعثْتُ الناقةَ. اجليوش
  .وَتَبعَّثَ منِّي الِشْعُر، أي انبعثَ، كأنَّه ساَر. أسرع
  بعثر
  .َبعْثََر الرجل متاعه وََبْحثَرَُه، إذا فرَّقه وبّدده وقلَب بعَضه على بعض: يقال: الفراء
أُِثريَ " : ُبعِْثَر ما يف القُبورِ " : وقال أبو عبيدة يف قوله تعاىل. َبْعثَُر الشيء وَبحثَْرُتُه، إذا استخرْجَته وكشفْته: ويقال
  .وتقول بَْعثَْرتُ حوضي، أي هدمته، وجعلت أسفله أعاله: وقال. وأُخْرَِج
  بعثط

  .هو ابن ُبْعثُِطها، للعاِلمٍ بالشيء، مثل ابن َبْجدهتا: ويقال. ُسرَّةُ الوادي: الُبْعثُطُ والبُْعثوطُ
  بعج

  :قال أبو ذؤيب. ، إذا شقَُّه، فهو َمْبعوٌج وَبعيٌجَبَعَج بطَنه بالسكني َيبَْعُجُه بَْعَجاً
  كرٌمي وَبطين بالِكرامِ بَعيُج... وذلك أعلى منك قدراً ألَنه 

ليلةَ أمشي على خماطََرٍة مشياً ُرويداً كِمْشَية الَبِعجِ : قال الشاعر. ورجل بِعج كأّنه مبعوج البطن من َضعف مشيه
بَعََّج املطرُ األرضَ َتْبعيجاً من شدة : يقال. سَّحاب َتبَعُّجاً، وهو انفراُجُه عن الوَْدقوَتبَعََّج ال. االنشقاق: واالنبعاج

  :قال العجّاج. فَْحصه اِحلجارة
  حيثُ استهلَّ املُْزنُ إذْ َتبَعَّجا

  .متََّسع الوادي: والباِعَجة
  بعد
: والبََعُد بالتحريك. ُه غريه، وباَعدَُه، وَبعََّدُه َتبعيداًوأَْبَعَد. وقد َبُعدَ بالضم فهو بعيد، أي َتباَعَد. ضد القرب: البُْعُد

  :قال النابغة. مجع باِعٍد
  فَْضالً على الناسِ يف اَألْدنَني والبََعِد... فِتلَْك ُتْبِلَغنِي النْعمانَ إنَّ لَُه 



َتَنحَّ غَري باِعٍد : وتقول. َعدَّهُ بعيداً: واْسَتبَْعَدُه. واسَْتْبَعَد، أي َتَباَعَد. بَِعَد فهو باِعٌد: تقول منه. اهلالك: والبََعُد أيضاً
وما أنتم بَِبعيٍد، وما أنت ِمنَّا ببَعيٍد، يستوي فيه . وتََنحَّ غري َبِعيٍد، أي كُْن قريباً. وغَري َبَعٍد أيضاً، أي غري صاغرٍ

  :قال األعشى. ، من األرض والقَرابِةوبيننا بُْعَدةٌ. وكذلك ما أنت ببعيد وما أنتم منا بِبََعٍد. الواحد واجلمع
  َوال َتْنأَ ِمْن ذي بُْعَدٍة إنْ َتقَرَّبا

  .كَبَّ اهللا اَألْبَعدَ ِلِفيِه، أي ألقاه لوجهه: وقوهلم. ويقال أَْبَعدَ اهللا اآلَخَر؛ وال يقال لألنثى منه شيء
: وبَْعُد. خالف األقارب: واألَباِعُد. األمري ومن ُبْعدانِِه فالنٌ من قُْرباِن: يقال. مجع َبعيٍد: والبُْعدانُ. اخلائن: واَألْبَعُد

رأيته ُبعَْيداِت َبْينٍ، أي ُبعَْيَد ِفراقٍ، وذلك إذا كان الرجل ُيمِسك عن إتيان صاحبه الزمانَ مث : وقوهلم. نقيض قَْبلُ
  :قال. يأتيه، مث ميسك حنو ذلك مث يأتيه

  لَقيُتُه ُبعَْيداِت َبيْنٍ
  .وقوهلم أّما َبْعُد، هو فصل اِخلطاب. لزمان اليت ال تتمكّنوهو من ظروف ا

  بعر
: والَبْعرَةُ. الَبعُري من اإلِبل مبنزلة اإلنسان من الناس، يقال للجمل بعٌري وللناقة بعٌري واجلمع أَْبعَِرةٌ، وأَباِعُر وبُِعْرانٌ

  .َبعْراًوقد بََعَر الَبعُري والشاةُ َيْبَعُر . واحدة الَبْعرِ واَألْبعارِ
  بعص

  :قال العجَّاج يصف ناقته. قد َتَبْعَصَصْت: يقال ِللَْحيَّةِ إذا قُتلْت فََتلَوَّْت: قال يعقوب. اضطرب: َتَبْعَصَص الشيُء
  كأَنَّ حتيت حيَّةً َتَبْعَصُص

  بعض
  .وقد بَعَّْضُتُه َتبِْعيضاً، أي جزَّأتُُه، فََتَبعََّض. واحُد أْبعاِضِه: َبْعُض الشيِء

  بعط
  .أَْبَعطَ يف السَّْومِ، مثل أَْبَعَد

  بعع

  :ِثقَلُُه باملطر؛ ومنه قول امرئ القيس: وَبعاُع السَّحابِ. اجلهاُز واملتاُع: الَبعاُع
  ُنزولَ اليماين بالعِيابِ املُثَقَّلِ... وألقى بصحراء الغَبيِط َبعاَعُه 

  بعق

أن َيْنَبِعَق عليك : واالْنبِعاُق. ملُْزنُ، إذا انبعج باملطر وَتَبعََّق مثلهوقد اْنَبَعَق ا. سحاٌب يتصبَّب بشدَّة: الُبعاُق بالضم
  :قال الشاعر. الشيء مفاجأةً وأنت ال تشعر

  يِعُ َحْتٍف مل َيْخَش منه اْنبِعاقَْه... بينما املرُء آِمٌن راَعُه را 
َوَبعَّقَتُ زِقَّ اخلمر َتْبِعيقاً، أي " . وجزَ يف كالمه إن اهللا يكره االْنبِعاق يف الكالم، فرِحمَ اُهللا عبداً أ: " ويف احلديث

  .أي يَنحرون إبلَنا وُيسيلون دماءها: قال أبو عبيد" ُيَبعِّقونَ ِلقاَحنا : " ويف احلديث. شققته
  بعكك

  .جمتمعهم: ُبعكوكَِة الناسِ
  بعل



  :قال. وبَُعلَ الرجل، أي صار بَْعالً. ةٌ، مثل زوجٍ وزوجٍةويقال للمرأة أيضاً بَْعلٌ وَبْعلَ. الزوُج، واجلمع الُبعولَةُ: البَْعلُ
  يا ُربَّ َبْعلٍ ساء ما كان َبَعلْ

: يقال. النخلُ الذي َيشرب بعروقه فَيستغين عن السَقْي: َمْن َبْعلُ هذه الناقة؟ أي من َربُّها وصاحُبها؟ والَبْعلُ: وقوهلم
  :وأنشد األصمعي. قد اْسَتبَْعلَ النخلُ

  وال َبْعلٍ وإنْ َعظَُم اإلتاُء... أُبايل َنْخلَ سَقْي  هنالك ال
أيام أكلٍ وشربٍ وبِعالٍ : " ويف احلديث. مالَعبةُ الرجلِ أهلَه: والبِعالُ" . ما شرب َبْعالً ففيه الُعْشُر : " ويف احلديث

  .واملرأة تباعل زوجها أي تالعبه وبَِعلَ الرجلُ بالكسر، أي دهش، وامرأةٌ َبعلَةٌ" . 
  بعا

  :قال عوف ابن األحوص. اِجلنايةُ واجلُْرُم: البعُو
  َبعَْوناُه وال بَِدمٍ ُمراقِ... وإْبسايل َبينَّ بغري ُجْرمٍ 

  بغبغ
  .السريُع الَعجِلُ: واملَُبغْبِغُ. البئُر القريبة املَنَْزعِ: والبَُغْيبِغُ. ضرٌب من اهلدير: الَبْغَبغَةُ
  بغت
  :وقال. ءأن يَفَجأَكَ الشي: البَْغُت

  وأعظَم شيٍء حني يَفَْجُؤَك الَبْغُت... ولكّنهْم بانوا ومل أدرِ َبْغَتةً 
  .لسُت آَمُن َبَغتاِت العدو، أي فَجآِته: ويقال. املفاجأة: واملُباغَتَةُ. ولقيته َبْغتَةً، أي فجأة. بََغَتُه، أي فاجأُه: تقول
  بغث

ويف املثل إن الُبغَاثَ بأرضنا َيْسَتْنِسُر، . بَْرِة، ُدَوْيَن الرَّْخَمِة بطيء الطريانطائر أَْبَغثُ إىل الُغ: البَُِغاثُ: ابن السكيت
واَألبَْغثُ . ويف بغاث ثالث لغاٍت. ِشراُرها وما ال يصيد منها: بُغاثُ الطري: وقال الفراء. أي َمْن جاورنا َعزَّ بِنا

دخلنا : أخالط الناس؛ يقال: والَبْغثاء. مثل الرَّقطاء: الغنم والَبغْثاء من. مكان ذو رمل: واَألبَْغثُ. قريب من األغرب
  .يف الَبْغثاِء، أي يف عامَّة الناس ومجاعتهم

  بغثر
  .غَثَْت: وَتَبْغثََرْت نفسه. تركت القوم يف بَْغثََرٍة، أي يف هَْيجٍ واختالٍط: يقال
  بغر

: تقول منه. الُدفعةُ من املطر الشديد: والَبْغَرةُ. لنجم الثريَّايعين با. َبَغَر النجُم َيبُْغُر ُبغوراً، أي سقط وهاَج باملطر
هو عطٌش يأخذ اإلبل فتشرُب فال تروى، ومترض : قال األصمعي. داٌء وعطٌش: والبََغُر بالتحريك. ُبِغَرت األرُض
  :قال الشاعر. عنه فتموت

  ناِدهِ البَغَُركأَنََّما املوتُ يف أَْج... فقُلُْت ما هو إالَّ الشاُم َتْركَُبُه 
  .تفرَّقْت إبلُه شَِغَر َبَغَر، إذا تفرَّقَْت يف كلّ وجه: ويقال. بَِغَر بالكسر: تقول منه

  بغز
. املَطَْرةُ الضعيفة، وهي فوق الطَشَِّة: بغش البَْغَشةُ. جِْنٌس من الثياب: والباِغزِيَّةُ أيضاً. الَنشاطُ يف اإلِبل خاّصة: الَبغُْز

  .وُبغَشت األرُض فهي َمْبغوَشةٌ. ومطر باِغٌش. اُء َتْبَغُش بَْغَشاًوقد َبَغَشِت السم
  بغض



وبَغََّضُه اهللا إىل الناس َتْبغِيضاً، فأَْبَغضوهُ أي . وقد َبُغضَ الرجلُ بالضم َبغاَضةً، أي صار َبغيضاً. ضدُّ احلبِّ: البُْغُض
. ما أَْبَغَضُه إيلَّ، شاذٌّ ال يقاس عليه: وقوهلم. ْغَضةُ بالكسرشدَّة الُبْغضِ، وكذلك البِ: والبَْغضاُء. مقتوه، فهو ُمْبَغٌض

  .ضدُّ الَتحَابِّ: والتَباغُُض
  بغل

  .مشٌي فيه اختالفٌ بني الَعَنقِ واهلَْملََجة: والَتْبغيلُ. مجاعة البغالِ: واملَْبغوالُء. صاحب الَبْغلِ: الَبغَّالُ
  بغم

وَبغَْمُت الرجلَ، . وقد َبَغَمْت َتبِْغُم بالكسر. وكذلك ُبغاُم الناقة صوٌت ال ُتفِصح به. صوُتها؛ وظَْبَيةٌ َبغوٌم: ُبغاُم الظبية
  :قال ذو الرمة. إذا مل ُتفِصح له عن معَنى ما حتدِّثه به

  داعٍ يناديه باسمِ املاِء مبغوُم... ال َينَْعُش الطَرَف إالّ ما َتخَوََّنُه 
  :قال الكميت .احملاَدثة بصوتٍ رخيم: واملُباغََمةُ

  رِّ يُباِغْمَن من وراء احلجابِ... َيَتقَنْصَن يل جآِذَر كالدُّ 
  بغي

َورَِم وترامى إىل : وبَغى اجلُْرُح. اشتدَّ مطرها: وَبَغِت السماُء. استطال: وبَغى الرجل على الرجل. التعدِّي: البَْغُي
احلال : والبِْغَيةُ. احلاجةُ: والُبْغَيةُ. يَْبَرأَ وفيه شيٌء من َنَغلٍوَبرِئَ جرحه على بَْغي، وهو أن . ظَلََم: وبَغى الوايل. فساد

فَرِّقُوا هلذه اإلبل ُبْغياناً َيِضبُّونَ هلا، : يقال. وَبغى ضالََّته، وكذلك كلّ ِطلَبٍة بُغاُء بالضم واملّد، وُبغاَيةً أيضاً. اليت تبغيها
واَألمَةُ . وخرَجِت املرأةُ تُباغي، أي ُتزاين. ي زََنت، فهي بَِغيٌّ، واجلمع َبغاياوَبَغِت املرأة بِغاًء، أ. أي يتفرَّقون يف طلبها

قامت على رءوسهم : يقال. يقال هلا َبِغيٌّ، ومجعها البَغايا، وال يراد به الَشتم، وإنْ ُسمَِّني بذلك يف األصل لفُجورهن
َرفَْعنا بَْغَي السماء َخلْفَنا، أي معظم : قال األصمعّي. يشالطالئُع اليت تكون قبل ُورود اجل. والبَغايا أيضاً. الَبغايا
ويقال بََغْيتُ . طلْبُتُه: َوَبَغْيُت الشيَء. وال يقال فرٌس باغٍ: قال اخلليل. اختيالٌ ومرٌح يف الفرس: والَبْغُي. مطرها

طَلَبُتُه لك، ومنه قول : وَبَغيُْتَك الشيء. ىتريد املَأَتى واملَْبغ. أتيُت األمر من َمأتاِتِه: املال من َمْبغاِتِه، كما تقول
  :الشاعر

  .ِلَيْبِغَيُه خرياً وليس بِفاِعلِ
وأبغيتَك . كسرُتُه فانكسر: َبغَْيُتُه فاْنَبغى، كما تقول: َيْنبَغي لك أن تفعل كذا، هو من أفعال املُطاوعِة، يقال: وقوهلم
قال . واْبَتَغْيُت الشيَء وَتَبغَّْيُتُه، إذا طلبَته وَبغَْيَتُه. جعلُتك طالباً له: وأَْبَغْيُتكَ الشيء أيضاً. أعنتَك على طلبه: الشيَء

  :ساعدة بن جُؤيَّة اهلذَيلّ
  ِسباٌع َتبغَّى الناَس َمثْىن وَمْوَحدا... ولكّنما أهْلي بِواٍد أَنِيُسُه 

  .وَتباغوا، أي بَغى بعُضهم على بعض
  بقبق
  .لكوزبقبق ا: يقال. حكاية صوت: البقبقة
  بقر
. واجلمع الَبقَراُت. والَبقََرةُ تقع على الذكَر واألنثى، وإمنا دَخلته اهلاء على أنَّه واحٌد من جنس. اسم جنسٍ: الَبقَُر
ْحَتهُ فََت: َوَبقَْرُت الشيَء بَقْراً. وأهل الَيَمن يسمُّون البقرة باقورةً. الَبقَُر: والَبْيقوُر. مجاعة البَقَرِ مع رعاتِها: والباقُِر



فتنةٌ : ويقال. الَتَوسُُّع يف الِعلم واملال: والَتبَقُُّر. اْبقُرْها عن َجنِينِها، أي ُشقَّ بطنها عن ولدها: ومنه قوهلم. ووّسْعَته
قةٌ بَقٌري، ونا. اِإلْتُب، وهو قميٌص ال كُمَّىْ له، تلَبُسه النساء: والَبقُري والَبقريَةُ. باِقَرةٌ كداء البطنِ، وهو املاُء األصفُر

لُعبةٌ للصبيان، وهي كومةٌ من تراب وحوهلا : والُبقَّْيري. مجاعةُ البقر: أيضاً: والَبقُري. إذا ُشقَّ بَطُنها عن ولدها
بقر الكلب : وبيقر مثله ويقال. وَبِقرَ الرجلُ بالكسر َيْبقَرُ بفرا أي حسر واعيا. وقد َبقَّروا، أي لعبوا ذلك. خطوطٌ

أقام باحلضر وترك قوَمه : وَبيْقََر الرجلُ. غَزِلَ، إذا رأى الغزالَ فَلَهَي: كما يقال. لَبقََر فتحيَّروبيقر، إذا رأى ا
  .إسراٌع يطأطئ الرُجل فيه رأسه: والَبْيقَرَةُ. بالبادية
  بقع

: وقوهلم. كالمٍ قبيحٍ أو بُبهتاٍنُبِقَع الرجلُ إذا ُرمَي ب: تقول منه. الداهيةُ: والباِقَعةُ. واحدةُ البِقاعِ: الُبقَْعةُ من األرض
الذي فيه َسوادٌ : والغرابُ اَألْبقَُع. موضٌع فيه أَروُم الشَجرِ من ُضروبٍ شّتى: والَبقيُع. ما أدري أين َبقََع، أي ذهب

َخَدمُُهْم : وُبقْعانُ الشأمِ الذي يف احلديث. والَبقَُع بالتحريك يف الطري والكالب، مبنزلة الَبلَقِ يف الدواّب. وبياٌض
وسنةٌ َبقْعاُء، أي ُمْجدبةٌ، ويقال فيها . وعبيُدُهْم، لبياضهم ومحرهتم أو سوادهم، ألنّهم من الرُّوم ومن بالد السودان

  .ِخْصٌب وَجدٌب
  بقق
  .ورجلٌ َبقاٌق وبَقاقَةٌ، أي كثري الكالم، واهلاء للمبالغة. البعوضةُ، واجلمع الَبقُّ: الَبقة

وَبقَِّت السماُء، أي جاءت . وبَقَِّت املرأةُ وأَبَقَّْت، أي كثُر ولدها. َبقَّ الرجلُ، أي كثُر كالمهوأَ. وكذلك البَقْباَق
  .مبطر شديد

  بقل

كلُّ نبات : ويقال. موضع الَبقْلِ: واملَْبقَلَةُ. الرِْجلَةُ، وهي الَبقْلَةُ احلمقاء: والَبقْلَةُ أيضاً. البَقْلُ معروف، الواحدة َبقْلَةٌ
  :قال الشاعر. ت له األرُض فهو َبقْلٌاخضّر

  نََبَتْت َعداَوتُُهْم مع الَبقْلِ... قوٌم إذا َنَبَت الربيُع هلم 
. َبقَلَ نابُ البعري، أي طلع: قال ابن السكيت. وال تقل َبقَّلَ بالتشديد. خرجْت حليته: وَبقَلَ وجهُ الغالم َيبْقُلُ ُبقوالً
واْبتَقَلَ احلماُر، أي . خرج َبقْلُها: وأَْبقَلَتِ األرض. ىب وظهرت ُخْضَرةُ ورِقه، فهو باِقلٌوأَبْقَلَ الرِْمثُ، وذلك إذا أَْد

  .والباِقالَّ، إذا شدّدت الالم قصْرَت، وإذا خففت مددَت؛ الواحدة باِقالَّةٌ على ذلك. َوَتبَقَّلَ مثلُه. رعى الَبقْلَ
  بقم
  .ِصْبغٌ معروٌف، وهو العَْنَدُم: البَقَُّم
  يبق

والباقيةُ، . وبَقَي من الشيء َبِقيَّةٌ. وأَبْقَاُه اهللا. وكذلك بَقَي الرجل زماناً طويالً، أي عاش. َبقَي الشيء َيْبقى َبقَاًء
وأَْبقَْيُت على فالن، إذا أَْرَعْيَت عليه . ، أي َبقاٍء" فهل َترى هلْم من باِقَية : " توضع موضع املصدر، قال اهللا تعاىل

  :قال الشاعر. واالسم منه الُبقْيا. ال أَبْقَى اهللا عليك إن أَْبقَْيَت َعلَيَّ: يقال .وَرِحْمَتُه
  ولكْن ِخفُْتما َصَرَد النِبالِ... فما ُبقْيا َعلَيَّ َتَركُْتماين 

 صلى اهللا عليه َبقَْينا رسولَ اهللا: " ويف احلديث. وبَقَْيُتُه أَبْقيِه، أي نظرتُ إليه وترقَّبته. وكذلك البَقْوى بفتح الباء
. واْسَتْبقَْيُت من الشيء، أي تركُت بعَضه. وَبقَّْيُتُه بالتشديد، وأَبْقَْيُتُه، وَتبَقَّْيُتُه، كلُّه مبعًىن. ، أي انتظرناه" وسلم 



  .استحياه: واْسَتبْقاُه
  بكأ

  .َبكيٌء، وبكيئةٌ، وأيُنٌق بِكاٌء وكذلك َبكَُؤْت ُبكؤءاً، فهي. َبكأِت الناقة أو الشاة، إذا قلّ لبنها تَْبكأُ َبكْأً
  بكت

  .وَبكََتَه باحلُجَّة، أي غلبه. التَْبكْيُت كالتقريع والتعنيف
  بكر
. ولُدها: وبِكْرُها. أملرأةُ اليت ولدْت بطناً واحداً: والبِكُْر. العذراُء؛ واجلمع أَْبكاٌر، واملصدر الَبكاَرةُ بالفتح: البِكُْر

الفَيتُّ من اإلِبل، واألنثى بِكَْرةٌ، واجلمع بِكاٌر، وبِكاَرةٌ : والَبكُْر. وكذلك البكُْر من اإلبل. والذكَر واألنثى فيه سواء
جاءوا على َبكَْرِة أبيهم، للجماعة إذا جاءوا : ويقال. ما ُيْسَتقى عليها، ومجعها َبكَرٌ بالتحريك: وَبكَْرةُ البئر. أيضاً

  .معاً ومل يتخلَّْف منم أحد
أتيته ُبكَْرةَ غَري مصروٍف، وهي من : فإن أردت به ُبكَْرةَ يومٍ بعينه قلت. ُبكَْرةً بالضم، أي باكراً أتيتُه: وتقول

  .وِسَري على فرسك ُبكَْرةً وَبكَراً، كما تقول َسَحراً. الظُروف اليت ال تتمكن
وقال أبو زيد أَْبكَْرُت على . وباكَْرُت، كلُّه مبعًىنوقد َبكَْرُت أَْبكُُر ُبكوراً، وَبكَّْرُت تَْبِكرياً، وأَْبكَْرُت واْبَتكَْرُت، 

َورََدْت إِبله : وأَْبكَرَ الرجلُ. وَبكَْرُت على احلجة ُبكوراً، وأَْبكَْرُت غريي: قال. الوِْرِد إِْبكاراً وكذلك أَْبكَْرتُ الَغداَء
َبكُِّروا بصالة املغرب، أي صلّوها عند : يقال. كانَ وكلُّ من باَدَر إىل الشيء فقد أَْبكََر إليه وَبكََّر، أيَّ وقٍت. ُبكَْرةً

ورجلٌ َبكٌُر يف حاجته . ، وهو فَعلٌ يدلُّ على الوقت وهو الُبكَْرةُ" بالَعشيِّ واإلْبكارِ : " وقوله تعاىل. سقوط القُرص
والَبكوُر من . لى باكوَرتِِهوقد ابَْتكَْرتُ الشيء، إذا استوليت ع. أول الفاكهة: والباكوَرةُ. وَبكٌِر، أي صاحب ُبكورٍ

  .وضربةٌ بِكٌْر بالكسر، أي قاطعة ال ُتثَنَّى. النخل مثل البَبكَريِة، وهو الذي ُيدرُِك أوَّلَ النخل، ومجُعه ُبكٌُر
  بكع

ومتيٌم . من جسدهالضرُب الشديد املتتابُع يف مواضَع متفرِّقة : والَبكُْع أيضاً. َبكََعُه َبكعاً، أي استقَبلَه مبا يكره وَبكََّتُه
  .أين َبكََع، مبعىن أين َبقََع: يقول
  بكك

  .وَبكَّ عنقَه، أي َدقَّها. وَتباكَّ القوُم، أي ازدمحوا. بكَّ فالن َيُبكُّ َبكَّةً، أي َزَحَم
  بكل

يق مث َتُبلُّه مباٍء أو مسنٍ أو الدقيق خيلط بالسَو: الَبكيلَةُ والَبكالَةُ مجيعاً: وقال أبو زيد. الَسْمُن ُيْخلَطُ باَألِقِط: الَبكيلةُ
] وَبكَلَ فالنٌ علينا حديثَه. وقد َبكَلُْت السويَق بالدقيقِ، أي خلطُته. وَبكَلُْت الَبكيلَةَ أَْبكُلُها َبكْالً، أي اتَّخذهتا. زيت

: قال أبو عبيد. م والضربوتََبكَّلَ القوُم فالناً، إذا َعلَْوُه بالشت. وتََبكَّلَ الرجل يف الكالم، أي َخلَط. أي َخلَّطه
  :وأنشد ألوسِ بن َحَجر. الغنيمةُ: التََبكُّلُ

  ِلُملَْتِمسٍ َبيْعاً هبا أو تََبكُّال... على َخْيرٍ ما أَْبصَْرَتها من بضاعٍة 
  .ظَلَِّت الغنُم َبكيلَةً واحدةً، وَعبيثَةً واحدةً، إذا اختلط بعُضها ببعضٍ: ويقال. أي َتَعنَُّما

  بكم



  :وقال. ُم وَبكيٌم، أي أخرُس بيِّن اخلرسرجل أبكَ
  َبكيٌم ونِْصٌف عند جمرى الكواكبِ... فَلْيَت لساين كان نِْصفَْينِ، منهما 

  بكى
قال . الُبكا ُيَمدُّ وُيقْصَُر، فإذا مددت أردت الصوتَ الذي يكون مع البكاء، وإذا قَصَْرَت أردت الدموَع وخروجها

  :الشاعر
  وما ُيْغين الُبكاُء وال العَويلُ... ا ُبكاها َبكَْت َعْيين وَحقَّ هل

وأَْبكَْيُتُه، إذا . َبكْيُت الرجل وَبكَْيُتهُ بالتشديد، كالمها إذا بكيَت عليه: قال األصمعي. وَبكَْيُتُه وَبكَْيُت عليه مبعًىن
  :قال الشاعر. وباكَْيُته فَبكَْيتُُه، إذا كنَت أَْبكى منه. صنعَت به ما ُيْبكيِه

  تَْبكي عليَك جنوَم الليلِ والقَمرا... ُس طالعةٌ ليست بكاسفٍة الشم
  .مجع باٍك: والُبكيُّ على فُعولٍ. الكثري الُبكاء، على فَعيلٍ: والَبكيُّ. تكلّف الُبكاَء: وَتباكى. واْستَْبكَْيُتُه وأَْبكَْيُتُه مبعًىن

  بلبل
وَتَبلَْبلَتِ األلسُن، أي . اخلفيُف: والُبلُْبلُ من الرجال. طائٌر: الُبلُْبلُو. اهلمُّ، وَوسْواسُ الصدرِ: الَبلَْبلَةُ والَبلَْبالُ

  .وَتَبلَْبلَِت اإلِبلُ الكَأل، إذا تتّبعْته فلم تدْع منه شيئاً. اختلطْت
  بلت
وقول . بالكسر َبِلَت: تقول منه. االنقطاع: والَبلَُت بالتحريك. َبلََتُه بالفتح َيْبلَُتُه: تقول منه. القَطُْع: الَبلُْت

  :الَشنفََرى
  على أُمَِّها وإن ُتخاطْبك َتْبلَِت... كأَنَّ هلا يف األرض نِْسياً تَقُصُُّه 

  :وقول الشاعر. وَمْن رواه بالكسر يعين َتقْطَُع وَتفِْصلُ وال ُتطَوِّلُ. أي تنقطع حياًء
  وما ُزوَِّجْت إال بَِمْهر ُمَبلَِّت

  .ِحْميَرهو املهر املضمون، بلغة : قالوا
  بلتع

هو الذي َيَتَبلَْتُع يف : وقال أبو الدُّقَْيشِ األعرايبُّ: الذي يتظرَُّف ويتكيَُّس، وهو الَبلَْتعانِيُّ أيضاً: املَُتَبلِْتُع: قال األصمعي
  .كالمه، أي يتظرَُّف ويتحذلق وليس عنَده شيء

  بلثق
  :قال امرؤ القيس. املياُه املُْسَتنِقعاُت: الَبالِثُق

  َبالِثَق ُخْضراً ماُؤُهنَّ قَليُص... ْوَرَدها من آخرِ الليلِ َمشَْرباً فأَ
  .ُخضْراً ألنّ املاء إذا كَثَُر يُرى أَْخَضَر: وإّنما قال. أي كثري

  بلج
. وهشَّ وتبلَّج فالنٌ، إذا ضحك. واْنبَلََج وَتبَلََّج مثله. َبلَجَ الصبُح َيْبلُجُ بالضم، أي أضاء: تقول. اإلشراق: الُبلوُج

  :قال العجَّاج. وصُْبٌح أبلج َبيُِّن البَلَجِ، أي مشرٌق ُمِضيٌء
  حتَّى بدت أْعناُق صُْبحٍ أَْبلَجا

  .وكلُّ شيٍء وَضَح فقد اْبالَجَّ ابليجاجاً. احلقُّ أَْبلَُج والباطل لَْجلٌَج: يقال. وكذلك احلقُّ إذا اتَّضح
: يقال. َنقَاَوةُ ما بني احلاجَِبني: والُبلَْجةُ. رأيت ُبلَْجةَ الصبح، إذا رأيت َضْوءَُه :يقال. والبَلَْجةُ والُبلَْجةُ، يف آخر الليل



  .رجلٌ أبلُج َبيُِّن الَبلَجِ، إذا مل يكن مقروناً
  بلح

وقد أَْبلَحَ . لََحةٌالواحدة َب. البَلَُح قَْبل الُبْسر؛ ألنَّ أول الَتْمر طَلٌْع، مث َخاللٌ، مث بَلٌَح، مث ُبْسٌر، مث ُرطٌَب، مث َتْمٌر
  :قال األعشى. وَبلََح الرجلُ ُبلوحاً، أي أَْعَيا. يبِس: وبَلََح الثرى. النخلُ، أي صار ما عليه َبلَحاً
  واشتكى األَْوصالَ منه وَبلَْح

  .وَبلََّح َتَبليحاً، مثلُه
  بلخ

  .َبِلَخ الرجل بالكسر وَتَبلََّخ، أي تكبََّر، فهو أَْبلَُخ َبيُِّن البَلَخ
  بلد

وقد َبلَُد بالضم فهو . ضدُّ الذكاء: والَبالَدةُ. واحد البالِد، والُبلْداِن: والَبلَْدةُ والَبلَُد. أقام به؛ فهو باِلٌد: َبلََد باملكان
. َد لصق باألرضوأَبْلَ. ضرب بنفسه األرَض: وبَلََّد َتْبليداً. وَتبَلََّد، أي تردَّد متحيِّراً. تكلَّف الَبالَدةَ: وَتَبلََّد. َبليٌد

  :وقال الشاعر يصف حوضاً
  جاوْزُتهُ بَِعالِة اخلَلْقِ ِعلْياِن... وُمْبِلٍد َبْيَن َمْوماٍة َمبْهلَكٍَة 

  :قال ابن الرِقاع. األثر؛ واجلمع أَْبالٌد: والَبلَُد. وأَبْلََد الرجل، إذا كانت دابَُّتُه بليدةً. واملَُبالََدةُ مثل املبالطة
  ِمْن َبْعِد ما َشِملَ البِلى أَْبالَدها... اَر َتَوهُّماً فاْعتاَدها َعَرَف الدِّي

  :وقال القُطامّي
  وبالُنحورِ كُلوٌم ذاُت أَْبالِد... ليستْ ُتَجرَُّح فُرَّاراً ظهورُُهُم 

هذه : يقال. األرض: والَبلْدَةُ .هو أَذَلُّ من بيضة الَبلَِد، أي من بيضِة النعامِ اليت تتركها: يقال. أُْدِحيُّ الَنعامِ: والَبلَُد
والَبلَْدةٌ من منازل القمر، وهي سّتة أَْنُجمٍ من القوس َتنْزِلُها الشمُس يف أقصر يومٍ من . َبلَْدتُنا، كما يقال َبْحَرتُنا

  :قال الشاعر ذو الرمة. فالن واسعُ البَلَْدِة، أي واسع الصدر: يقال. الصدر: والَبلْدَةُ. السنة
  قليلٍ هبا األصْواُت إالّ ُبغامُها... أَلْقَْت َبلَْدةً فَْوَق َبلَْدٍة أُنيَخْت فَ
رجل أَْبلَُد، أي أبلج : يقال. َنقاَوة ما بني احلاجبني: والَبلَْدةُ والُبلْدَةُ. َبَركَِت الناقة وألقْت صدرها على األرض: يقول

: املُْبلِْندي من اِجلمال. العريض: والَبلَْندي. ظيم اخلَلْقالرجل الع: واَألْبلَُد. بيِّن البَلَِد، وهو الذي ليس مبقروٍن
  .الُصلُب الشديُد

  بلدح

الَسمني : والَبلَْنَدُح. واْبلَْنَدحَ احلَوض، أي اهندم. واْبلَْنَدَح املكان، أي اّتسع. َبلَْدَح الَرجل، إذا ضَرب بنفسه األرَض
  .القصري
  بلدم

  .الرجل الثقيل املضطرب اخلَلْق: والَبلَْنَدُم. ما اضطرَب من ُحلقومه: بَلَْدُم الفرسِو. َبلَْدَم الرجلُ، إذا فَرَِق فسكََت
  بلز



امرأةٌ : مل يأبِ من الصفات على ِفِعلٍ إالَّ حرفان: قال ثعلب. امرأةُ بِِلٌز، على ِفِعلٍ بكسر الفاء والعني، أي ضخمةٌ
  .بِِلٌز، وأَتانٌ إِبٌِد

  بلس
أَبْلََس : يقال. االنكسار واحلزن: واِإلْبالُس أيضاً. ومنه مسِّي إْبليُس، وكان امسه َعزازِيلُ. يَِئَسأَْبلََس من رمحة اهللا، أي 
شيء يشبِه : والبَلَُس بالتحريك. وأَْبلََسِت الناقة، إذا مل َتْرغُ من شّدة الَضَبعَِة، فهي ِمْبالٌس. فالنٌ، إذا سكَت غمَّاً

أرانيك اهللا على الُبلُسِ : ومن دعائهم. سمون اِملْسَح َبالساً، وهو فارسّي معّربوأهلُ املدينة ي. التني يكثر باليمن
  .بالضم، وهي غرائر كباٌر من مسوحٍ ُيجعل فيها التني، وُيشَهَُّر عليها َمْن ُيَنكَّلُ به وينادى عليه

  بلسن
  .َحبٌّ كالعدس وليس به: الُبلُسُن بالضم

  بلص
  .َبَألصَ الرجلُ مين َبلْأََصةً، باهلمز، أي فّر: أبو زيد. صى على غري قياسطائٌر، واجلمع الَبلَْن: الَبلصوص

  بلط
أَْبلَطَ الرجلُ فهو ُمْبِلطٌ، وأُْبِلطَ فهو ُمْبلَطٌ على ما مل : الكسائي. وَتبالَطوا، أي جتالدوا. املضاربةُ بالسيوف: املُبالَطَةُ

وَبلَّطَ الرجل َتْبليطاً، . ين فالنٌ، إذا أحلَّ عليك يف السؤال حتَّى ُيْبرَِموأَْبلَطَ. يسمَّ فاعلُه أيضاً، أي افتقر وذهَب مالُه
  :قال الراجز. احلجارةُ املفروشةُ يف الدار وغريها: والَبالطُ بالفتح. إذا أعيا يف املشي مثل َبلََّح

  رِيَّا وَتْجتازي َبالطَ اَألبْطَحِ... َهذا َمقامي لَِك حتَّى َتْنَضحي 
  بلع
الثَقُْب يف قائمة : والُبلَُع أيضاً. وسَْعُد ُبلََع من منازل القَمَر. ُت الشيَء بالكسر واْبَتلَْعُتُه مبعىن، وأَْبلَْعُتُه غرييَبِلْع

وكذلك الَبلُّوَعةُ؛ واجلمع . ثَقْبٌ يف وسط الدار: والبالوَعةُ. وَبلََّع الشيبُ يف رأسه َتْبليعاً أوَّلَ ما يظهر. الَبكََرِة
  .ليُعالَبال
  بلعس

  .الضخمة مع استرخاء فيها: الَبلَْعُس من النوق
  بلعق
  .أَجوُد َتْمرِ ُعمانَ الفَْرُض والَبلَْعُق: قال األصمعي. نوع من التمر: الَبلَْعُق
  بلعك

  .والَبلَْعُك لغة يف الَبلَْعقِ، وهو ضرٌب من التمر. املسترخية املِسّنة: الَبلَْعُك من النوق
  بلعم

  .االبتالَع: والَبلَْعَمةُ. ْجمرى الطعام يف احللْق، وهو املَريُء: الضم والُبلْعوُمالُبلُْعمُ ب
  .وامليم زائدة: الرجلُ الكثريُ األكل الشديدُ البلعِ للطعام: والَبلَْعُم
  بلغ

وَبلَغَ . أي قاَرْبَنُه" نَّ فإذا بلَْغَن أََجلَُه: " ومنه قوله تعاىل. وصلت إليه، وكذلك إذا شارفَت عليه: َبلَْغَت املكان ُبلوغاً
  :ومنه قول الراجز. الكفايةُ: والَبالغُ أيضاً. اإليصالُ، وكذلك الَتْبليغُ، واالسُم منه الَبالغُ: واإلِْبالغُ. أدرك: الغالُم



  َنَزجَّ ِمْن ُدنْياَك بالَبالغ
وقد َبلَغَ يف اجلودة . وشيٌء باِلغٌ، أي جيٌِّد. جَْريهوَبلَّغَ الفارُس، إذا َمدَّ يَده بعنان فرسه ليزيد يف . وَبلَّْغُت الرسالةَ

أَْحَمُق بِلْغٌ بالكسر، أي : وقوهلم" . إنّ اَهللا باِلغٌ أَْمُرُه : " أمُر اِهللا َبلْغٌ بالفتح، أي باِلغٌ من قوله تعاىل: ويقال. َمْبلَغاً
  .هو مع محاقته َيْبلُغُ ما يريد

ويف احلديث . الداهية: والبُِلَغُني. والَبالغاُت، كالوشاياِت. لُ بالضم، أي صار َبِليغاًوَبلُغَ الرج. الفصاحةُ: والَبالغَةُ
. وبالَغَ فالنٌ يف أمري، إذا مل يقصِّر فيه" . َبلَْغَت ِمنَّا البُِلَغَني : " أن عائشة قالت لعلّي رضي اهللا عنهما حني أُِخذَْت

األكارعُ يف لغة : والباِلغاُء. َوَتَبلََّغْت به الِعلَّةُ أي اشتّدْت. لَّغَ بكذا، أي اكتفَى بهوَتَب. ما ُيَتَبلَّغُ به من الَعيش:والُبلَْغةُ
  .أهل املدينة

  بلق
َوَبلَقُْت الباَب َوأَْبلَقْتُُه، إذا . وفرٌس أَْبلَُق وفرٌس بلقاُء، وقد اْبلَقَّ اْبِلقاقاً. سواٌد وبياٌض، وكذلك الُبلْقَةُ بالضم: الَبلَُق
  :ومنه قول الشاعر. فاْنَبلََق: َه كلَّهفتحت

  .واِحلْصُن ُمْنثَِلٌم والباُب ُمْنَبِلُق
  .املَوامي، الواحدة َبلُّوقَةٌ، وهي املفازة: والَبالليُق

  بلقع
اً، فإن كان امساً األرُض القَفُر اليت ال شيء هبا؛ يقال منزلٌ َبلْقٌَع، وداٌر َبلْقٌَع بغري هاٍء إذا كان نعت: الَبلْقَُع والَبلْقََعةُ

  .قلت انتهينا إىل َبلْقََعة ملساَء
  بلل

فاهلَلّةُ من الفرح واالستهالل، والَبلَّةُ : وجاءنا فالن فلم يأتنا هَبلٍَّة وال َبلٍَّة، قال ابن السكيت. ريٌح َبلَّةٌ، أي فيها َبلَلٌ
ِسْرنَ يف بَْرِد : يقول. ابِْتاللُ الُرطْبِ: بالضم: الُبلَّةُو. ما أصاب َهلَّةً وال َبلَّةً، أي شيئاً: وقوهلم. من الَبلَلِ واخلري

. النداوةُ: والبِلَّةُ، بالكسر. الوحوُش اليت اجتزأْت بالرُطْبِ عن املاء: واألَوابِلُ. الرواح إىل املاء بعد ما يبس الكأل
اْنَضحُوا الَرِحَم ببِالِلها، أي ِصلوها : منه قوهلمو. وكلُّ ما يَُبلُّ به احلَلُْق من املاء واللنب فهو بِاللٌ. املباح: والبِلُّ

  :قال أوس. بِِصلَِتها وَندُّوها
  َصفا ًضْخَرةٍ َصمَّاَء َيْبسٍ بِاللُها... كأَنِّي َحلَْوُت الِشْعَر حَني َمَدْحُتُه 

قالت . عندي َباللِ، مثال قَطامِ ال َتُبلَُّك: ويقال أيضاً. ال َتُبلَُّك عندي بالَّةٌ، أي ال يصيبك مين ندًى وال خٌري: ويقال
  :ليلى األخيليّة

  َتُبلَّكَ َبْعَدها عندي َبالل... فَال وأَبيَك يا اْبَن أيب َعقيلٍ 
  َوفَارَقََك ابُن َعمَِّك غَْيَر قالِ... فلو آَسْيَتُه لََخالَك ذَّم 

ويقال طويُت فالناً على ُبلَِّتِه وُباللَِتِه، وُبلوِلِه وُبلولَِتِه . ابُن أيب عقيلٍ كان مع تَْوَبةَ حني قُِتلَ، فَفَرَّ عنه، وهو ابن عمِّه
  :قال الشاعر. وُبلُلَِتِه وُبلَلَِتِه، إذا احتملَته على ما فيه من اإلساءة والَعيب، وداريته ويف بقيةٌ من الوّد

  وذلك خٌري من ِلقاِء َبين بِشْرِ... طََوْينا َبين بِْشرٍ على بُلَالتِهِْم 
والَبليلُ . الَندى: والَبلَلٌ. وطويت الِسقاَء على ُبلُلَِتِه، إذا طَويَته وهو َنٍد. ومجُع الُبلَِّة بِاللٌ. باللقاء احلرَبيعين 

  :وقال. وَبلَّ من مرضه َيبِلُّ بالكسر َبالًّ، أي َصحَّ. واجلَنوُب أََبلُّ الرياحِ. الريُح فيها ندًى: والَبليلَةُ
  َنجا وبه الداُء الذي هو قاِتلُْه... الَ أنَّه إذا َبلَّ من داٍء به خ



ويقال . وَبلَّلَُه، شّدد للمبالغة فابَْتلَّ. َندَّاُه: وَبلَُّه َيُبلُُّه بالضم. وكذلك أََبلَّ واْستََبلَّ، أي برأ من مرضه. يعين اهلََرَم
َبلَّك اهللا باْبنٍ، : وقوهلم. أي َندُّوها بالصلة" الم ُبلُّوا أرحامكم ولو بالسَّ: " َبلَّ َرِحَمُه، إذا وصلَها ويف احلديث: أيضاً

لئن َبلَّْت بك يدي ال تفارقين أو : يقال. وَبِللَْت به، بالكسر، إذا ظِفْرتَ به وصار يف يدك. أي رزقَكَه، يدعو له
وأنشد للمسيَّب بن . َبلَّ الفاجروذكر أبو عبيدة أن اَأل. ورجلٌ أََبلُّ بيِّن الَبلَلِ، إذا كان حالّفاً ظلوماً. تؤدَِّي حقِّي

  :َعلَسٍ
  وهل َيتَّقي اهللا اَألَبلُّ املَُصمَُّم... أَال َتتقَّونَ اهللا يا آلَ عاِمرٍ 

رجلٌ أََبلُّ وامرأةٌ َبالَُّء وهو الذي ال ُيْدَرُك : وقال الكسائي. أََبلَّ الرجلُ يُبِلُّ إِْبالالً، إذا امتنع وغَلََب: وقال األصمعي
  .وَصفاٌء َبالَُّء، أي ملساُء. ه من اللؤمما عند
  بلم

الناقةُ : واملِْبالُم. ورأيت شفتيه ُمْبلََمَتْينِ، إذا ورَِمتا. وهبا َبلََمةٌ شديدةٌ. أَْبلََمِت الناقَةُ، إذا ورِم حياؤها من شّدة الَضَبَعةْ
. خوُص املُقْلِ: واَألبْلَُم. لِّْم عليه أمَره، أي ال ُتقَبِّْح أمرهال ُتَب: يقال. التقبيُح: والتَّْبليُم. اليت ال َترغو من شّدة الَضَبعَِة

لغة يف : وَبْيلَُم الّنجارِ. املال بيين وبينك ِشقَّ اُألْبلَُمِة: ويقال. أَبْلٌَم وأُْبلٌُم وإِْبِلٌم، والواحدة باهلاء: وفيه ثالث لغات
  .البَْيَرمِ
  بله

ويف . واملرأةُ بلهاء. وقد َبِلَه بالكسر وَتَبلََّه. ِة، وهو الذي غلبْت عليه سالمةُ الصدررجلٌ أَْبلَُه بيِّن الَبلَِه والَبالَه
قال . يعين الُبلَْه يف أمر الدنيا، ِلِقلَِّة اهتمامهم هبا، وهم أكْياٌس يف أمر اآلخرة" أكثُر أهل اجلّنة الُبلُْه : " احلديث

ويقال شبابٌ أَْبلَُه، ملا فيه من . قولُ، يريد أنَّه لشّدة حيائه كاَألْبلَِه وهو َعقولٌخُري أوالدنا األْبلَُه الَع: الزبرِقان بن بدرٍ
أرى : وَتبالََه. قليلُ الغموم: وعيشٌ أَْبلَُه. الغَرارة، يوصف به كما يوصف بالُسلوِّ واجلنون، ملضارعته هذه األسباب

  :وقال ابن َهْرَمةَ. كيف، ومعناها َدْع كلمةٌ مبنيةٌ على الفتح مثل: وَبلَْه. من نفسه ذلك وليس به
  ِمْشَي الَنجيبةِ َبلَْه اِجللَِّة الَنُجبا... متشي القَطوُف إذا غَنَّى احلُداةُ هبا 

أَْعدَْدُت لعبادي الصاحلَني ما ال عٌني رأْت، وال أذنٌ َسِمَعْت، وال خَطََر على : " ويف احلديث. معناها ِسوى: ويقال
  .ما أَطْلعتُُهْم عليه قلبِ َبَشرٍ، َبلَْه

  بلهن
  .هو يف ُبلَْهنَِيٍة من العيش، أي سعٍة ورفاِهيٍة: يقال
  بلي
  .واجلمع أَْبالٌء. ناقةٌ بِلُْو َسفَرٍ بكسر الباء، وبِلُْي سَفَرٍ، لليت قد أبالها السفر: يقال

الناقةُ اليت كانت ُتعْقَلُ يف : والَبِليَّةُ أيضاً. ع الَبالياوالَبِليَّةُ والَبالُء واحٌد، واجلم. والبلَْوةُ أيضاً بالكسر والبِلَْيةُ مثله
وقامت ُمَبلِّياُت فالٍن يَُنْحَن عليه، وذلك أن َيقُْمَن حولَ . اجلاهلية عند قرب صاحبها، فال ُتْعلَُف وال ُتْسقَى حّتى متوت

. االخِتباُر: الَتبايل. اختربه: واْبَتالُه. الًء، وأَْبالُه إْبالًء حسناًَبالهُ اهللا َب. َجرَّْبُتُه واختربته: وَبلَْوُتُه َبلْواً. راحلته إذا مات
  :قال العجاج. وَبلي الثوُب َيْبلى بِلًى بكسر الباء، فإن فََتْحَتها َمدَْدَت. ما أُباليِه، أي ما أَكَْترِثُ له: وقوهلم

  حوالْكَرُّ الليايل واختالُف اَأل... واملرُء ُيْبليِه َبالَء الِسرْبالْ 
  .أَْبلَْيُت فالناً مييناً، إذا طَيَّْبَت نفَسه هبا: وتقول. أَْبلِ وُيْخِلَف اُهللا: ويقال للُمجِدَّ. وأَْبلَْيُت الثوب

  :قال زهري. وأَْبلَْيُتُه معروفاً. أَْبالُه اهللا َبالًء حسناً: يقال. االختباُر؛ ويكون باخلري والشر: والَبالُء



  وأْبالمها خَري الَبالَء الذي َيْبلُو... ا فََعال بكم َجزى اُهللا باإلحساِن م
  .أي خَري الصنيع الذي َيختبِر به عباَده

  بند
  :قال الشاعر. العلَم الكبري، فارسيٌّ معّرب: البَْنَد

  وأَْسيافُنا حتت الُبنوِد الصَواِعُق
  بندك

  :الَبناِئُق، ذكره أبو عبيد، وأنشد البن الرقاع: البَناِدُك

  َبناِدكُها منه بِجِذْعِ ُمقَوَّمِ... رورَ القُبْطُرِيَِّة ُعلِّقَْت كأَنَّ ُز
  بنك

. البْنُك من هذا الطِيبِ عريبٌّ: قال ابن دريد. هؤالِء قوم من ُبْنِك األرض: يقال. األصلُ، وهو معّرب: البُْنُك
  .وَتَبنَّكوا يف موضع كذا، أي أقاموا به

  بنن
وِكناٌس ُمبِنٌّ، أي ذو َبنٍَّة، وهي رائحة بعر . واجلمع بِنانٌ. رائحةٌ، طّيبة كانت أو منتنةً: ةُوالَبنَّ. أقام به: أَبّن باملكان

بين َبىن فالن بيتاً من . ومجع القلة بَناناٌت. واحدة الَبناِن، وهي أطراف األصابع: والَبناَنةُ. الظباء إذا رعت الزَهر
. احلائطُ: والبنيانُ. واْبَتىن داراً وَبىن مبعًىن. وبَنَّى قُصوراً، ُشدَِّد للكثرة. هاوَبىن على أهله بِناًء فيهما، أي َزفَّ. البُنيان

ال وربِّ هذه : يقال. الكعبةُ: والَبنِيَّةُ على فَعيلَةٍٍ. وقوٌس بانَِيةٌ، بََنْت على َوَترِها، إذا لَِصقَْت به حتَّى يكاد ينقطع
وفالن . ُبْنَيةٌ وُبًىن، وبِْنَيةٌ وبًِىن بكسر الباء مقصور: يقال. م مقصوٌر مثل البِىنوالُبىن بالض. البَنِيَِّة ما كان كذا وكذا
واالْبُن أصله َبَنٌو، والذاهُب منه واٌو كما ذهب من أبٍ وأخٍ؛ ألنََّك تقول . النِطُْع: واملِْبَناةُ. صحيح البِْنَيِة، أي الفِطرة

. والتصغري ُبَنيٌّ. ويقال اْبٌن َبيُِّن الُبُنوَِّة. مؤّنثاً إالّ ومذكّره حمذوف الواويف مؤنثه بنٌت وأخٌت، ومل نر هذه اهلاَء تلحق 
والنسبة إىل اْبنٍ . وتصغري أْبناء أَُبْيناٌء، وإن شئت أَُبْينونَ. يا ُبَنيِّ ويا بَُنيَّ لغتان، مثل يا أََبِت ويا أََبَت: قال الفراء

وُبنَيَّاُت الطريق هي الطُُرقُ . رأيت بناَتَك بالفتح، وجيرونه جمرى التاء األصلية: ويقال. َبَنويٌّ، وبعضهم يقول ابْنِيٌّ
: ويف حديث عائشة. التماثيل الصغار اليت تلعب هبا اجلواري: والبناُت. الِصغار تتشّعب من اجلادَِّة، وهي الُترَّهاُت

هذه اْبَنةُ فالٍن : وتقول. ضرٌب من البقْل: وابُن األرض. احلصاةُ: وبنُت األرض. كنت ألعُب مع اجلواري بالبَناِت
هذا ابُْنٌم ومررٌت بابْنِمٍ ورأيُت اْبنماً، تتبع : تقول. واجلمع بنَاٌت ال غري. وبنُت فالٍن، بتاء ثابتة يف الوقف والوصل

  :قال حّسان. النونُ امليَم يف اإلعراب، واأللف مكسورةٌ على كلِّ حال
  فأَكْرِْم بنا خاالً وأَكْرِْم بنا اْبنما... ُمحرِّقٍ  ولَْدنا َبين العنقاء واْبَنْي

  .وَتَبنَّْيُت فالناً، إذا اّتخذَته اْبناً
  هبأ

وأما البهاء من احلُسن، فهو من َبهَي الرجل، غري . َبهأُْت بالرجل، وَبهِئُْت به َبْهأً وهُبوًءا، إذا أنِْسُت به: أبو زيد
  .أي ما فِطنُت له: له، وما بأهت له ما َبهأُْت: قال ابن السِّكِّيت. مهموز
  هببه



  .والَبْهباهُ يف اهلَِديرِ، مثل الَبْخباخِ. اجلسيُم: البَْهَبهِيُّ
  هبت

َبهَّاٌت، َبَهَتهُ َبْهتاً وَبَهتاً وُبْهتاناً، فهو : وتقول أيضاً" . َبلْ تأتيهِْم َبْغَتةً فََتبَْهُتُهْم : " قال اهللا تعاىل. أخذه َبْغتة: َبَهَتُه بَْهتاً
وَبهِتَ . يا ِللْبَهْيَتِة، بكسر الالم، وهو استغاثة: يقال. الُبْهتانُ: والَبهيتةُ. أي قال عليه ما مل يفعله، فهو َمْبهوٌت
فَُبهَِت الذي : " وَبُهَت بالضم مثله، وأفَصُح منهما ُبهَِت، كما قال جلّ ثناؤه. الرجل، بالكسر، إذا دَِهَش وَتحيََّر

  .يقال رجل َمْبهوٌت وال يقال باِهٌت وال بَهيٌت ألنه" كَفَر 
  هبتر

  .لغةٌ يف الُبْحُترِ، وهو القصري: البُْهُتُر
  هبث

  .فالن ِلُبْهثٍَة، أي ِلزْينٍة
  هبج

" .  ِمْن كُلِّ َزوجٍ َبهيجٍ: " قال اهللا تعاىل. وقد َبُهجَ بالضم َبهاَجةً فهو َبهيٌج. رجل ذو بَْهَجٍة: يقال. احلُسن: البَْهَجةُ
  :وقال. وبَهَِج به بالكسر، أي فرِح به وُسرَّ، فهو بَهٌِج وَبهيٌج

  فقد تطاَيَر منه ِللبِلى خَِرُق... كانَ الشبابُ رِداٌء قد َبهِْجُت به 
  .السُّرور: واالبتهاج. بَهَِج نباُتها: وأَبَْهَجتِ األرُض. وبََهَجين هذا األمُر بالفتح، وأَبَْهَجين، إذا َسرََّك

  هبر
  :قال ابن ميادة. يقال َبهْراً له، أي تَْعساً له: بو عمروأ

  َبجَارِيةٍ َبهْراً هلم بَْعَدها بَْهرا... تفَاقََد قَْومي إذْ َيبيعون مُْهَجيت 
  :قال عمر ابن أيب ربيعة. بَْهراً يف معىن َعَجباً: ويقال أيضاً

  الُترابَِعَددَ القَطرِ واحلَصى و... مث قالوا ِحتبُّها قلُت َبهْراً 
َبَهَرهُ اِحلْملُ يَْبَهُرُه َبْهراً، أي أوقع عليه : وبالفتح املصدر، يقال. تتاُبع الَنفَسِ: والُبْهرُ بالضم. وَبَهَرُه َبْهراً، أي غلبه

ع مات صاحبُه، ومها عِْرٌق إذا انقط: واألَْبَهُر. َوَسطُُه: وُبهَْرةُ الليلِ والوادي والفرسِ. البُْهَر فاْنبََهَر، أي تتابع َنفَسُُه
  :وأنشد األصمعيُّ البن ُمقْبل. أَبَْهراِن َيخرجان من القلب مث يتشعَُّب منهما سائر الَشرايني

  لَْدَم الُغالمِ وراء الَغْيبِ باحلَجَر... وِللْفَُؤاِد َوجيٌب حتت أْبَهرِِه 
ما يلي الكُلى، أوهلا القوادُم، مث املناكُب، مث : طائرواألَباِهُر من ريش ال. ما بني الطائف والكُلَْيِة: واألْبَهُر من القوس

أضاء حتَّى غلب : وَبَهَر القمُر. شيء يوزن به، وهو ثلثمائِة رطلٍ: والُبهاُر بالضم. اخلوايف، مث اَألباهُِر، مث الكُلى
  :وقال ذو الرمة. بََرَع: وَبَهرَ الرجل. يقال قمٌر باهٌِر. َضْوَءُه َضْوَء الكواكب

  إالَّ على أََحٍد ال َيْعرُِف القََمرا... ْرَت فال َتْخفى على أَحٍد وقد َبَه
  :قال الشاعر. ادِّعاُء الشيِء كذباً: واالبِْتهاُر. غلبْتهّن ُحسناً: وقد َبهََرْت فالنةُ النساَء
  َوما يب إنْ َمَدْحتَُهُم اْبِتهاُر

واهَبارَّ علينا الليلُ . هرياراً، أي انتصف، ويقال ذهب ُمعظمه وأكثرهواْبهارَّ الليلُ اْب. ُشهَِر هبا: وابُْتهَِر فالنٌ بفالنة
  .طالَ: اْبهرياراً
  هبرج



  .يقال ِدْرَهٌم َبهَْرٌج. الباِطلُ والرديُء من الشيء، وهو معرَّب: البَْهَرُج
  هبز

  .َبَهَزُه، أي دفعه بعنف وَنحَّاُه
  هبزر

  .الَبهازُِرالناقة العظيمة، واجلمع : الُبْهُزَرةَ: اًألصمعي
  هبس

  .اسٌم من أمساء األسد: َوَبيَْهٌس. َبهَْنَس وَتبَْهَنَس، أي تبختر
  هبش

  .ُووجوه الَبْهشِ: ويقال للقوم إذا كانوا سودَ الوجوه ِقباحاً. َبَهشَ إليه َيبَْهُش َبْهشاً، إذا ارتاح له وخفَّ إليه
  هبصل

  .القصرية: والبُْهُصلَةُ من النساء. ومحاٌر بُْهُصلٌ، أي غليظٌ. اجلسيُم: البُْهُصلُ بالضم
  هبط

  .أرٌز وماٌء: ضرٌب من الطعام: البََهطَّةُ
  هبظ

  .وهذا أمٌر باهِظٌ، أي شاقٌّ. َبَهظَُه اِحلْملُ َيْبَهظُُه َبْهظاً، أي أثقله وعجز عنه، فهو َمْبهوظٌ
  هبكن

  :وأنشد. وربَّما قالوا َبْهكَلٌ. غّض وهي ذات شباب بَْهكَنٍ، أي: غَضَّةٌ: امرأة بَْهكََنةٌ: قال املؤرِّج
  ُرْعبوَبةٌ ذاُت شبابٍ بَْهكَلِ... وكَفَلٍ مثل الكَثيبِ اَألهَْيلِ 

  هبل
وناقةٌ . عليه َبْهلَةُ اهللا وُبْهلَُتُه، أي لعنة اهللا: يقال. اللعُن: والبَْهلُ. القليلُ: الَبْهلُ من املال: قال األموّي. اليسُري: البَهلُ
: واالبِْتَهالُ. املالعنة: واملُباَهلَةُ. َبَهلُْتُه َوأَْبَهلُْتُه، إذا َخلَّْيَتُه وإرادَتُه: ويقال. واجلمع بُّهلٌ. ِصراَر عليهاال : باِهلٌ

  .الضّحاُك: والُبْهلولُ من الرجال. أي ُنخِلص يف الدعاء" مثّ َنبَْتهِلْ : " ويقال يف قوله تعاىل. التضّرُع
  هبم

وقد جعل لبيد أوالد البقر . والَبْهَمةُ اسمٌ للمذكّر واملؤّنث. مجع َبْهَمٍة، وهي أوالد الضأن: والبَْهُم. مٍمجع بَْه: البِهاُم
  :بَِهاماً بقوله

  عوذاً تأَجَّلَ بالفضاء بِهاُمها... والعُني ساكنةٌ على أَطْالئِها 
الفارس الذي ال : الُبْهَمةُ بالضم: أبو عبدية. َعْوُه وحدههم ُيَبهُِّمونَ البَْهَم تَْبهيماً، إذا أفردوه عن أّمهاته فَر: ويقال

فالن فارُس ُبْهَمٍة وليثُ : ويقال أيضاً للجيش ُبْهَمةٌ، ومنه قوهلم. َيْدري ِمْن أين ُيؤْتى، من شّدة بأسه، واجلمع بَُهٌم
  .أغلقُته: وأَْبَهْمُت الباَب. وأمٌر ُمبَْهٌم، أي ال َمأْتى له. غابٍة

  .هذا، وهؤالء، وذاك وأولئك: ْبَهَمةُ عند النحويِّني هي أمساء اإلشارات، حنو قولكواألمساء املُ

اإلصبع الَعظمى، وهي مؤنَّثة، واجلمع : واِإلهباُم. وَتبَهََّم أيضاً، إذا أُرِْتَج عليه. واْستَْبَهَم عليه الكالم، أي استغلََق
َبهيٌم، وهذه فرٌس بَهيٌم، أي ُمْصَمٌت، وهو الذي ال خيلط لوَنه شيٌء  وهذا فرٌس. واحدة الَبهاِئمِ: والَبهيَمةُ. األباهيُم



  .كثر ُبْهماها: وأْبَهمِت األرُض. َنبٌت، والواحدة ُبْهماةٌ: وُبْهمى. واجلمع بُُهٌم. سوى لَْونِِه
  هبنن

  .املرأة الطيِّبة الَنفَس واألَرَج: البَْهنانَةُ
  هبه
  .األََبحُّ: اَألَبةُّ
  هبا

وأَْبهاهُ . وبَهَي البيُت أيضاً، أي َتخَرََّق وُعطِّلَ. َبهَي الرجلُ بالكسر وَبُهَو أيضاً، فهو َبهيٌّ: احلُْسُن، تقول منه :البَهاُء
. البيتُ املقدَّم أمام البيوت: والَبْهُو. وبيٌت باٍه، أي خالٍ ال شيَء فيه. حكاه أبو عبيد. فرَّغته: وأَبَْهْيُت اإلناء. غريه

  .وَتباَهوا، أي تفاخروا. املفاخرةُ: واملُباهاةُ
  بوأ

وتبوَّأُْت منزالً؛ أي . مباءةً، وكذلك َمعِطن اإلِبل: منزل القوم يف كل موضع، ويسمى ِكناس الثور الوحشي: املباءة
هو بِبيئَِة و. واستباءه، أي اتَّخذه مباءة. نزلتُه، وبوَّأت للرجل منزالً وبّوأته منزالً مبعىن، أي هيَّأته ومكَّنت له فيه

  .َسوء، أي حبالة سوء، وإنه حلسن البيئة
رددهتا إىل املباءة، وَأََبأُْت على فالن ماله، إذا أََرْحَت عليه إبله : َوأََبأُْت اإلِبل. وبوَّأت الرمح حنوه، أي سدَّدته حنوه

ألن الرجل يتبوَّأ من أهل، أي يستمكن  باًء وباءةً،: والباَءة مثال الباَعِة، لغة يف املباءة؛ ومنه ُسمِّي النكاح. أو غنمه
كلمناهم : ويقال. دم فالن بَواٌء ِلَدم فالن، إذا كان كفؤاً له: السَّواء، ويقال: والَبواء. منها، كما يتبوأ من داره

باء : أبو زيد .وأبَأُْت القاتل بالقتيل، واستبأته إذا قتلَته به، أيضاً. أجابونا جواباً واحداً: فأجابونا عن َبواٍء واحد، أي
رجعوا به، : وباءوا بغضب من اهللا: قال األخفش. ُبؤْ بِِه، أي كُن ممن ُيقَتل به: ويقال. إذا قُِتل به: الرُجلُ بصاحبه
  .باء حبقه، أي أقرَّ: وتقول. وكذلك باء بإمثه يبوء َبْوءاً: قال. أي صار عليهم

  .ويف أرض كذا فالة ُتيبُء يف فالة، أي تذهب
  بوب

  :قال ابن ُمقْبِلٍ الشاعر. ُيْجَمُع أبواباً، وقد قالوا أَبْوَِبة، لالزدواجالباُب 
  َيْخِلطُ بالبِرِّ منه اِجلدَّ واللِّينا... َهتَّاِك أَْخبَِيٍة َوالَّجِ أَبْوَِبٍة 

وهذا شيٌء من باَبِتَك، أي . نَّفَةٌوأبْواٌب ُمبَوََّبةٌ، كما يقال أصناٌف ُمَص. اختذته: وَتَبوَّْبتُ َبوَّاباً. ولو أفَْرَدُه مل َيُجْز
  .َيْصلُحُ لك

  بوث
  :وقال أبو املثلَّم. االستخراج: واالسِْتباثَةُ. حبث عنه: باثَ عن الشيء َيبوثُ بَْوثاً
  ِلَصْخرِ الَغيِّ ماذا َتْسَتبيثُ... لََحقُّ َبين شِغاَرةَ أنْ يقولوا 

  بوج
انباجت عليهم بوائج منكَرةٌ، إذا : وقال األصمعّي. جةُ َتبوُجُهْم، أي أصابتهمباجَْتُهُم البائ: يقال. الداهيةُ: الباِئَجةُ

  :وأنشد للشمَّاخ يرثي ُعَمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه. اْنفَتَقَْت عليهم َدواٍه
  بوائَج يف أكماِمها مل ُتفَتَّقِ... قََضْيَت أموراً مث غادرَت بعدها 



  .ملع وَتكَشََّف: َوَتَبوََّج الربق
  حبو

وَباحَ . واْسَتباحوُهم، أي اْستَأْصلوهم. خالف احملظور: واملُباُح. أَْحلَلُْتُه لك: وأََبحُْتَك الشيَء. ساَحُتها: باَحةَ الدار
ابنُْنَك ابُن بوِحَك، َيشرب من َصبوحك يقال هو الذكَر، ويقال هو : والبوُح بالضم، يف قوهلم. بِِسرِِّه، أي أَظَْهرَُه

  .َضْرٌب من الَسَمك؛ وربَّما فُِتح وُشدِّد: والبِياح، بكسر الباء خمفف. الَوطْءالنَفْس، ويقال 
  بوخ

  :قال رؤبة. باَخ احلَرُّ والناُر والغضُب واحلمَّى، أي َسكََن وفََتَر
  .حتَّى َيبوَخ الَغَضُب احلَميُت
  .وهمْ يف ُبوخٍ من أمرهم بالضم، أي يف اختالط. وَعدا حتَّى باَخ، أي أْعيا

  ربو

: قال اهللا تعاىل. َهلكى: وقوٌم بوٌر. وامرأةٌ بوٌر، أيضاً حكاه أبو عبيدة. الرجلُ الفاسُد اهلالُك الذي ال خري فيه: البوُر
ورجلٌ حائٌر باِئٌر، إذا مل يتَّجه . أهلكه: وأباَرهُ اهللا. وقد باَر فالنٌ أي هلك. ، وهو مجع باِئرٍ" وكنتم قَْوماً بوراً " 

  :قال الكميت. وباَرُه َيبورُُه، أي جرَّبه واختربه، واالْبتياُر مثله. اٌع حلائرٍوهو إْتب. لشيء
  ِة إِمَّا اْبِتهاراً وإمَّا ابِتيارا... قَبيٌح مبثلَي َنْعُت الفَتا 

َتعرِضَها على  وَبْرتُ الناقةَ أَبورَُها َبوراً بالفتح، وهو أن. إمَّا ُبهتاناً وإما اختباراً بالصدق الستخراج ما عندها: يقول
باَر الفحلُ الناقةَ : ويقال أيضاً. الفحل تنظر أَالِقٌح هي أْم ال، ألنَّها إذا كانت الِقحاً بالْت يف وجه الفحل إذا تشمََّمها

. نفسه ُبْر يل ما عند فالٍن، أي اْعلَْمُه واْمَتِحْن يل ما يف: ومنه قوهلم. واْبتاَرها، إذا تشمَّمها ليعرف ِلقاحها من حِياِلها
  :وأنشد. نزلَْت بَوارِ على الكُفّار مثل قَطامِ: وحكى األمحر. اهلالُك: والبَواُر

  إن التَظالَُم يف الَصديقِ بَوارِ
اليت من : والبارياُء والبورياُء" . وَمكُْر أُولَِئَك هو َيبوُر : " ومنه قوله تعاىل. بَطلَ: وباَر عملُه. كََسَد: وبارِ املتاُع
  .البورياُء بالفارسية، وهو بالعربية بارِيٌّ وبوريٌّ: األصمعيوقال . القصب
  بوش

الرجل الفقري الكثري : والَبْوشيُّ. واألَوباُش مجٌع مقلوب منه. بَْوٌش باِئٌش: يقال. اجلماعةُ من الناس املختلطني: البَْوُش
  .العيال
  بوص
  :قال امرؤ القيس. الَسْبُق والتقدُُّم: الَبْوُص

  فََتقُْصُر عنها ُخطَْوةً وَتبوُص... لَْيلى إذْ نأَْتَك َتنوُص  أَِمْن ِذكْرِ
ما أحسن : قال يعقوب. حالَ بوُصُه، أي تغيَّر لونه: يقال. اللَّْونُ: والبوُص بالضم. وِخْمٌس باِئٌص، أي ُمستعَجلٌ

  :قال األعشى. ضرٌب من سفن البحر، وهو معرب: والبوصيُّ. بوصَُه، أي َسْحنته ولونه
  َيقِْذُف بالبوصيِّ واملاهِرِ... الفُرايتِّ إذا ما طَما  ِمثلَ

  .العجيزةُ: والبوُص والَبْوُص
  بوع



وربَّما ُعبَِّر . َشَبْرُتُه من الشِّْبرِ: وبُْعُت احلبلَ أَبوُعُه َبْوعاً، إذا مددتَ باَعَك به؛ كما تقول. قَْدُر َمدِّ اليدين: الباُع
  :لعجَّاجقال ا. بالباعِ عن الَشرف والكرم
  إذا الِكراُم ابتدروا الباعَ َبَدْر

  .وباعَ الفرسُ يف جَْريِِه، أي أبَعَد اخلطَو؛ وكذلك الناقةُ
  بوغ

  .التُربةُ الرخوةُ اليت كأَنَّها ذَريرةٌ: الَبْوغاُء
  .ُم بصاحبه فقتلهوَتبَوَّغَ الرجلُ بصاحبه فغلبه، وَتبَوَّغَ الد. َوَتبَوَّغَ الدُم بصاحبه وَتَبيَّغَ به، أي هاج به

  بوق
  :ومنه قول حسان بن ثابت يرثي عثمان رضي اهللا عنه. الباطلُ، عن أيب عمرو: والبوُق أيضاً. الذي ُينْفَُخ فيه: البوُق

  قَْتلَ اِإلمامِ األمنيِ السيِِّد الفَطِنِ... يا قاَتلَ اُهللا قوماً كان شأْنُُهُم 
  الذي َنطَقوا بوقاً ومل َيكُنِ إالّ... ما قََتلُوُه على ذَْنبٍ أَلَمَّ به 

باقَْتُهُم الداهيةُ َتبوقُُهمْ : يقال. الداهية: والباِئقَةُ. أصابْتهم َبوقَةٌ منكرةٌ، وهي ُدفعةٌ من املطر انبعجتْ َضْربةً: وقوهلم
واْنباَق عليهم . انفتَقَْتواْنباقَْت عليهم باِئقَةُ شرٍّ، مثل انباجْت، أي . َبْوقاً، إذا أصابتهم؛ وكذلك باقَتُْهْم َبؤُوق

ال يدخلُ اجلنَّةَ من ال يأن جاُرهُ : " ويف احلديث. الدهر، أي هَجم عليهم بالداهية، كما خيُرج الصوُت من البُوق
والباقةُ من . دفعُت عنك بائقةَ فالٍن: وتقول. غوائله وشرُّه: أي ظُلَْمُه وغَْشَمُه، وقال الكسائي: قال قتادة" َبواِئقُه 
  .ُحْزمةٌ منه: لالبق
  بوك

. َسِمنْت: وباكَتْ الناقةُ َتبوُك َبوْكاً. ويقال لقيته أّول بَْوٍك، أي أول شيء. بَزا عليها: باَك احلماُر األَتانَ َيبوكُها َبْوكاً
  .وناقةٌ باِئٌك، إذا كانت فتيَّةً حسنةً؛ واجلمع البواِئَك

  بول
. كوٌز ُيبالُ فيه: اِملْبَولَةُ بالكسر. وكثرةُ الشرابِ َمْبَولَةٌ، بالفتح. السم البيلَةُوا. وقد بالَ َيبولُ. واحُد األبوالِ: البَْولُ
  :وقول الفرزدق. لَُنبيلَنَّ اخليلَ يف عََرصاِتكُْم: ويقال

  كَساعٍ إىل أُْسدِ الَشرى َيْستَبيلُها... وإنَّ الذي َيْسَعى لُيفِْسَد َزْوَجيت 
. فالنٌ رخيُّ البال: يقال. رخاُء النفس: والبالُ. ما خيطر فالنٌ بِبايل: تقول. القلُب: لُوالبا. أي يأخذ بَْولََها يف يده

وعاُء الطِيبِ، فارسّي معّرب، وأصله : والبالَةُ. ليس هذا من بايل، أي مما أُباليِه: وقوهلم. احلالُ، يقال ما بالَُك: والبالُ
  .بالفارسية بيلَْه

  بون

إنَّ : فأمَّا يف البعد فيقال. قال باَنُه َيبوُنُه وَيبيُنُه، وبينهما َبْونٌ بعيٌد وَبْيٌن بعيٌد، والواو أفصحي. الفضل واملزية: الَبوْنُ
ضرٌب من : والبانُ. واجلمع ُبونٌ بالضم.عمود من أعمدة اخلباء: والبُِوانُ بكسر الباء وضمها. بينهما لََبْيناً ال غري
  :ال امرؤ القيسق. واحدهتا باَنةٌ. الشجر طيِّب الزهر

  كَُخْرعوَبةِ البانِة املُْنفَطِْر



  .ومنه ُدْهُن الباِن
  بوه
وهي البوَمة الصغرية، وُيَشبَُّه هبا الرجل : قال أبو عمرو. طائٌر يشبه البوم إال أنه أصغر منه واألنثى بوَهةٌ: البوُه
وما بُْهُت له وما بِْهُت له، أي ما فَِطنت . يف الكَوَِّةصوفَةٌ يف بوهٍَة، يراد به اهلَباُء املنثور الذي ُيرى : وقوهلم. األمحق

  .لغةٌ يف الباَءِة، وهي اجلماع: والباُه. له
  بوا
  .املفازةُ: والبَْوباةُ. والَرماُد َبوُّ األثايفِّ. جِلُْد احلُوارِ ُيْحشى ثُماماً فُتعطَف عليه الناقةُ إذا مات ولُدها: الَبوُّ
  بيت

. والعامة تقول بَُويٌت. وتصغريه ُبَيْيٌت وبَِيْيٌت أيضاً بكسر أوله. ُبيوٌت وأَبْياٌت وأَبايِيُت البَْيُت معروف، واجلمع
وقول . وفالن جاري َبْيتَ َبْيَت، أي مالصقاً، ُبنِيا على الفتح ألّنهما امسان جُعال واحداً. عيالُ الرجل: والبَْيُت أيضاً

. الغابُّ: والباِئُت. ُه بأْسَمَر مشقوق اخلياشيم َيْرَعُف يعين َبْيَت شِْعرٍ كَتَبُه بالقلموبَْيٍت على ظَْهرِ املَطيّ َبَنْيُت: الشاعر
. وباَت َيبيُت ويَباُت َبْيتوتَةً. األمر َيبيُت عليه صاحُبه مهتمَّاً به: والَبيُّوُت أيضاً. وكذلك الَبيُّوُت. خرب باِئٌت: يقال
وَبيََّت العدوَّ، أي . ذا، إذا فعله ليالً، كما يقال ظلَّ يفعل كذا إذا فعله هناراًوباَت يفعل ك. أَباَتَك اهللا خبري: تقول

" . إِذْ يَُبيُِّتونَ ما ال يَْرضى من القول : " ومنه قوله تعاىل. وبيََّت أمراً، أي دبَّره ليالً. واالسم الَبياُت. أوقع هبم ليالً
  .لَْيلٍَة، بكسر الباء، وبيَتهُ ليلٍة، أي قوت ليلةما له بيُت : وتقول. وُبيَِّت الشيُء، أي قُدَِّر

  بيد
األَتانُ اسم : والبَْيدانةُ. وأباَدُهم اُهللا، أي أهلكهم. هلك: وباَد الشيَء َيبيدُ َبْيداً وُبيوداً. املفازة، واجلمع بيد: البَيداُء

  :قال امرؤ القيس. هلا
  بَْيداَنٍة أُمِّ َتْولَبِ ويوماً على... ويوماً على َصلِْت اجلَبنيِ ُمَسحَّجٍ 

  .إّنه كثري املال، َبْيَد أّنه خبيل: يقال. وَبْيَد مبعىن غري
  بيص
وجعلتم . وكذلك حِيَص بِيَص، بكسر أوائلهما. وقعوا يف َحْيَص َبْيَص، أي يف اختالطٍ ال حميص هلم منه: قوهلم

  .األرض عليه حَْيَص بَْيَص، أي ضيَّقُْتم عليه
  بيض

وقد بَيَّْضُت الشيَء َتْبيِيضاً، فاْبَيضَّ . وقد قالوا َبياٌض وَبياَضةٌ، كما قالوا َمنْزٍِلٌ وَمنْزِلَةٌ. األبَْيضِ لون: البَياُض
وهذا . وال تقل َيبوُضُه. وباَيَضُه فباَضهُ َيبيُضُه، أي فاقَُه يف البياضِ. ومجع األبيضِ بيٌض. ابْيِضاضاً، واْبياضَّ اْبيِيضاضاً

. خالف السوداِن: والبيضانُ من الناس. السيُف، واجلمع البِيُض: واألَْبَيُض. من كذا، وال تقل أَْبَيُض منه أشدُّ َبياضاً
  :وأنشد. اللُنب واملاُء: اَألْبَيَضاِن: قال ابن السكِّيت

  وما يلَ إَّ اَألبَْيَضْينِ شَراُب... ولكنَّه يايت يلَ احلَْولَ كاِمالً 
: والَبْيَضةُ. عرقاِن يف حالب البعري: واَألْبَيَضاِن. قاَء، وَبيَّْضُت اإلناَء أي مألته من املاء واللنببَيَّْضُت الِس: ومنه قوهلم

. هو أدلُّ من َبْيَضةِ البلدِ أي من َبْيَضةِ النعامة اليت تتركها: وقوهلم. واحدة الَبْيضِ من احلديِد وبَْيضِ الطاِئرِ مجيعاً
  :وقال. سَاَحتُُهْم: وبَْيَضةُ القومِ. َحْوزَةَُه: َضةُ كلِّ شيٍءوَبْي. اخلُْصَيةُ: والبَْيَضةُ

  إنِّي أَخاُف عليها اَألْزلَمَ اجلَذَعا... يا قَْومِ َبْيضََتكُْم ال ُتفَْضُحنَّ هبا 



: قال األصمعي. َوَرٌم يكون يف يد الفرس مثل النُفَخ والُغدِد: والَبْيُض أيضاً. احفظوا ُعقَْر داركم ال تُفَْضُحنَّ: يقول
  .قد باَضْت يدُ الفرس َتبييُض بَْيضاً: يقال. هو من العيوب اهليِّنة

وباَضتِ . وباَض احلَرُّ، أي اشتدَّ. واجلمع بُُيٌض. ودجاجةٌ َبيوٌض، إذا أكثرت الَبْيَض. وباَضِت الطائرةُ فهي باِئٌض
  .لبس البَْيَضةَ: واْبتاَض الرجلُ. سقطْت نصالُها: الُبهْمى
  بيع

قال . اشتريته، وهو من األضداد: وبْعُتُه أيضاً. َشرَْيُتُه، أَبيُعُه َبْيعاً ومبيعاً، وهو شاذٌ وقياسه َمباعاً: ْعُت الشيَءبِ
  :الفرزدق

  .والشَْيُب ليس ِلباِئعِه ِتجارُ يعين من اشتراه... إنَّ الَشباَب لَرابٌِح َمْن باَعُه 
، يعين ال يشتري على شراء أخيه، فإنَّما " َبِة أخيه، وال َيبِْع على بَْيعِ أخيه ال َيْخطُب الرجلُ على ِخطْ: " ويف احلديث

: وأََبْعُت الشيَء. الَبيِّعاِن: ويقال للبائع واملشتري. والشيُء َمبيٌع وَمْبيوٌع. وقع النهُي على املشتري ال على البائِْع
. على ما مل يسمَّ فاعله، إن شئت كسرت الباء وإن شئتَ ضممتهابِيَع الشيُء، : تقول. االشتراُء: واالْبتياٌع. َعَرْضُتُه

. والَبيَعةُ بالكسر للنصارى. واْسَتَبْعُتهُ الشيَء، أي سألته أن يَبيَعُه مين. والَتباُيُع مثله. وباَيْعُتُه من الَبْيعِ والَبْيَعِة مجيعاً
  .إنه لََحَسُن البيَعِة من الَبْيعِ: ويقال أيضاً

  بني
" لقَدْ َتقَطََّع بَْيَنكًُم : " وقرئ. الوصلُ وهو من األضداد: والَبْيُن. بانَ َيبُني َبيْناً وَبْينوَنةً: تقول منه. الفراق: الَبْيُن

الفصاحةُ : والبَيانُ. بالرفع والنصب، فالرفع على الفعل أي تقطََّع وصلكم، والنصب على احلذف، يريد ما بينكم
ما : والَبيانُ. وفالن أَْبَيُن من فالٍن، أي أفصح منه وأوضح كالماً" . من البيان لسحراً  إنَّ: " ويف احلديث. واللََسُن

  .َيَتَبيَُّن به الشيُء من الدَّاللة وغريها
  :قال. وكذلك أَبانَ الشيُء فهو ُمبٌني. اتََّضَح فهو َبيٌِّن، واجلمع أَْبنِياُء: وبانَ الشيء َبياناً

  ألبانَ من آثارِِهنَّ ُحدوُر... ِدها لو َدبَّ ذَرٌّ فوق ضاحي جِلْ
وتََبيَّْنُتُه أنا، . وَضَح وظهر: وَتَبيََّن الشيء. عرفته: واْسَتبَْنُتُه أنا. وضح: واسَْتَبانَ الشيء. وأََبْنُتهُ أنا، أي أوضحته

قد َبيََّن الُصبحُ لذي عينني، : ثلويف امل. الوضوح: والتَبيُِني أيضاً. اإليضاح: والَتْبيُني. تتعدَّى هذه الثالثة وال تتعدَّى
ضرَبه فأبانَ رأسه من : وتقول. وهو شاذٌّ ألنَّ املصادر إنَّما جتيء على الَتفْعالِ بفتح التاء: مصدٌر: والِتْبَيانُ. أي َتَبيََّن

الذي يأيت احللوبة من ِقَبلِ : والبائُن. هتاجروا وتباعدوا: وَتباَيَن القوُم. املفارقةُ: واملُبَاَيَنةُ. جسده وفصلَه، فهو ُمبٌِني
القوسُ اليت باَنْت عن : والباِئَنةُ. وتطليقةٌ باِئنَةٌ، وهي فاعلةٌ مبعىن مفعولة. الذي أتيها من قبل ميينها: واملَُعلِّي. مشاهلا

وغُراب البْينِ .  عن جراهبا كثرياًوالَبيونُ مثله؛ ألنَّ اَألْشطانَ َتبُني. البئرُ البعيدةُ القعرِ الواسعةُ: والباِِئَنةُ. وترِها كثرياً
وقال أبو الغوث غراب الَبْينِ هو األمحر املنقار والرجلني، فأمَّا األسود فهو احلامت؛ ألّنه عندهم حيتم . يقال هو األبقع

  .بالفراق
. ه امساً أعربتهوسط القوم بالتخفيف، وهو ظرف، وإنْ جلعَت: جلست َبْيَن القوم كما تقول: وَبْيَن مبعىن َوَسطْ، تقول

فَْعلى أشبعت : وَبْينا. ومها امسان جعال امساً واحداً وبنيا على الفتح. وهذا الشيء َبْيَن َبْيَن، أي بني اجليِّد والرديء
َبْينا حنن نرقبه أتانا، أي أتانا بني أوقات رِقَْبتِنا : تقول. وبينما زيدت عليها َما، واملعىن واحد. الفتحة فصارت ألفاً

  .الناحية: والبُني أيضاً. القطعة من األرض قدر منتهى البصر؛ واجلمع ُبيونٌ: والبُني بالكسر. هإيَّا
  بيا



. جاء بك: وقال ابن األعراّيب. اْعتََمَدَك بالتحية: معىن َحيَّاَك َملَّكََك، وَبيَّاَك قال األصمعي: َحيَّاَك اهللا وَبيَّاك: قوهلم
ما أدري : وقوهلم. َك منزالً، إالَّ أنَّها ملا جاءت مع حّياك ُترِكَْت مهزهتا وُحوِّلَْت واوها ياًءَبيَّاَك معناه بَوَّأَ: قال األمحر

  .وَهيَّانُ بن َبيَّانَ، إذا مل ُيْعَرْف هو وال أبوه. أَيُّ َهيِّ بن َبيِّ ُهَو أْي أيّ الناس هو
  حرف التاء

  تا

  :النابغةقال . اسٌم يشار به إىل املؤّنث، مثل ذا للمذكر: تا
  فإنَّ صاحبها قد تاَه يف الَبلَِد... ها إنَّ تا ِعذَْرةٌ إالَّ َتكُْن َنفََعْت 

تَيَّا، بالفتح والتشديد؛ ألنَّك قلبت األلَف ياًء وأدغمتها يف ياء : وتصغري تا. وتاِن للتثنية، وأوالء للجمع: وِته مثل ذِه
فإن خاطبت جئت . ا ِهْنٌد، وهاتاِن، وهُؤالِء، ويف التصغري هاتَيَّاهات: ولك أن تدخل عليها ها للتنبيه، فتقول. التصغري

واجلمع أُولَِئكَ . والتثنية تانَِك وتانِّكَ بالتشديد. تيَك وِتلَْك، وتاَك وتَلَْك بفتح التاء، وهي لغة رديئة: بالكاف فقلت
مع، وما قبل الكاف ملن تشري غليه يف فالكاف ملن ختاطبه يف التذكري والتأنيث والتثنية واجل. وأُوالَك وأُوالِلَك

  .هاتيَك هنٌد وهاتاَك هنٌد: وتدل ها على تيَك وتاَك، تقول. التذكري والتأنيث والتثنية واجلمع
  تأب

  .قاِدَمتا الضَْرعِ: التَْوأَبانِيَّاِن
  تأتأ

  .يتردد يف التاء إذا تكلم: رجل تأتاٌء، وفيه تأتأة
  تأر

  .ْعُتهُ إياهأَتْأَْرُتُه َبَصري، أي أَْبَت
  تأق

أنت َتِئٌق وأنا : ومن أمثال العرب. وَتِئَق الرجل، أي امتأل غََضباً وغيظاً. وأَْتأَقُْتهُ أنا. َتِئَق الِسقاُء َيتْأُق َتأَقاً، أي امتأل
َتأَقَةُ ال: وقال أبو عمرو. هو احلديد: وقال األصمعي. السريُع إىل الشّر: الَتئُق: َمِئٌق، فكيف نّتفق، قال األموّي

  .وهو َيتْأَُق، وبه َتأَقَةٌ. شدة الغضب، وسرعةٌ إىل الشّر: بالتحريك
  تأم

هذا : يقال. فإذا كان ذلك عادهتا فهي ِمْتآٌم، والَولَدان َتْوأَماِن. أَْتأََمتِ املرأةُ، إذا وضعت اثَنني يف بطنٍ، فهي ُمتِْئٌم
فرٌس ُمتاِئٌم، للذي يأيت جبريٍ بعد : ويقال. الثاين من ِسهام امليسر: والَتْوأَُم. واجلمع تواِئُم. َتْوأَُم هذا وهذه تَْوأََمةُ هذه

وأَْتأََمها، أي . وثوٌب ِمْتآٌم، إذا كان َسداه ولُحمته طاقَْينِ وقد تاَءْمُت ُمتاَءمةً، إذا نسجَته على خيطني خيطني. جريٍ
  .أفضاها
  تبب

تَبَّاً لفالٍن، تَْنِصُبُه على املصدر بإضمار ِفْعلٍ، أي : وتقول. تَباباً، وَتبَّتْ يداُه َتبَّ: تقول منه. اخلُسْرانُ واهلَالُك: التَباُب
  .واْسَتَتبَّ األْمُر، َتَهيَّأَ واستقاَم. وَتبَّبوُهْم َتْتبيباً، أي أْهلَكوُهْم. ألَْزَمُه اهللا هالكاً وُخسراناً

  ترب



هي لغة يف اهلِْبرَية، وهو الذي يكون : قال أبو عبيدة. رأسه ِتبْرَِيةٌ يف: ويقال. ما كان من الذهب غَري مضروب: التِْبُر
، " هؤالِء ُمَتبٌَّر ما هم فيه " و . وَتبََّرُه َتْتبرياً، أي كسَّره وأهلكه. اهلالك: والَتباُر. يف أصول الشعر مثلَ الُنخالة

  .ُمكَسٌَّر ُمْهلٌَك
  تبع

وأَْتَبْعُت القوَم، . ، إذا مَشيت خلفهم، أو َمرُّوا بك فمضيَت معهم؛ وكذلك اتََّبْعتَُهمَتبِْعُت القوَم َتَبعاً وَتباَعةً بالفتح
. َتبِْعُتُه وأَْتبَْعُتُه مبعًىن: قال األخفش. يقال أَْتَبْعُتُه الشيَء فََتبَِعُه. وأَْتَبْعُت أيضاً غريي. إذا كانوا قد سبقوك فلِحقتَهم

والَتَبعُ . ومنه اإلْتباعُ يف الكالم، مثل َحَسنٍ َبَسنٍ، وقَبيح َشقيح" َف اخلَطْفَةَ فَأَْتَبَعُه إالَّ َمْن َخِط: " ومنه قوله تعاىل
. وتاَبَعُه على كذا ُمتاَبَعةً َوِتباعاً. ؛ وجيمع على أَْتباعٍ" إنَّا كُنَّا لكم َتَبعاً : " يكون واحداً ومجاعةً، قال اهللا تعاىل

تابَْعنا : ويف حديث أيب واقٍد الليثي. يقال تاَبعَ الرجلُ عَمله، أي أَتقََنه وأحكمه: زيدقال أبو . الَوالُء: والتِباُع
وَتَتبَّْعُت الشيَء َتَتبُّعاً، أي . األعمالَ فلم جند شيئاً أبلغ يف طلب اآلخرة من الزُهد يف الدنيا، أي أحكمناها وعرفناها

  :وقول القطامّي .تطلَّبته ُمَتَتبِّعاً له وكذلك َتبَّعه َتْتبيعاً
  وليس بأنْ َتَتبََّعُه اتِّباعا... وخُري األمرِ ما اْستَقَْبلَْت منه 

  :قال الشاعر. والِتباَعةُ مثل الَتبَِعِة. وضع االتِّباَع موضَع التََتبُّعِ جمازاً
  َزَمَن الَتقَحُّمِ واملَجاعَْه... أَكَلَْت حنيفةُ َربَّها 

  سوَء العواقبِ والِتباعَْه ...مل َيْحذَروا ِمْن رَبِّهِْم 

الذي لك عليه مالٌ؛ يقال : والَتبيُع. ألنَّهم كانوا قد اختذوا إهلاً من َحْيسٍ، فعبدوه زماناً مث أصابتهم جماعةٌ فأكلوه
: ، قال الفراء" اً ثُمَّ ال َتجِدوا لكم علينا به َتبيع: " وقوله تعاىل. التابُِع: والَتبيُع. أُْتبَِع فالنٌ بفالٍن، أي أُحيلَ له عليه
: وقوهلم. ولُد البقرِة يف أوَّل سنة، واألنثى َتبيعَةٌ؛ واجلمع تِباٌع وَتباِئُع: والَتبيُع. أي ثائراً وال طالباً؛ وهو معىن تابِعٍ

  .الظلُّ: والُتبَّعُ أيضاً. ملوُك اليمن، الواحُد تُبٌَّع: والتَبابِعةُ. معه تابَِعةٌ، أي من اجلّن
  تبل

  :ومنه قول األعشى. وقد أَْتَبلَُه إْتباالً. واجلمع ُتبولٌ. أصيب بَتْبلٍ: يقال. الِتَرةُ والذَْحلُ: التَْبلُ
  وَدْهٌر ُمْتبِلٌ َخبِلُ

  .وَتَبلُه احلُبُّ وأَْتَبلَُه، أي أسقَمه وأفَسده. َتَبلَُهُم الدهُر وأَْتَبلَُهْم، أي أفناهم: يقال. أي يذهب باألهل وبالولد
  تنب
مصدر تََبْنُت الدابة أَْتبِنُها َتْبناً، أي علفتها : والَتْبُن بالفتح. قََدح كبري: والِتْبُن أيضاً. ُن معروف، الواحدة ِتْبَنةٌالِتْب
قيق وقد َتبَِن الرجل بالكسر يَْتَبُن َتَبناً بالتحريك، أي صار فطناً، فهو َتبٌِن أي فَِطٌن د. الطَبانةُ والفطنةُ: والَتبانَةُ. الِتْبَن

سراويلُ صغٌري : بالضم والتشديد: والُتبَّانُ. الذي يبيع الِتْبَن: والَتبَّانُ. وقد َتبََّن َتتْبيناً، إذا أََدقَّ النظر. النظر يف األمور
  .مقدار شرب يسُتر العورةَ الغلّظة فقط، يكون للمالَّحني

  جتر
والعرب تسمِّي بائع اخلمر . واجلمع َتْجٌر، وِتجاٌر وُتجَّاٌر. فهو تاجٌر َتَجَر يَْتُجُر َتجْراً وِتجاَرةً، وكذلك اتََّجَر يَتَّجُِر

  .يُتََّجُر فيها: وأرٌض مَْتَجرَةٌ. ناقةٌ تاجٌر، أي نافقةٌ يف التجارة والسوقِ: وحكى أبو عبيدة. تاجِراً
  حتف



  .حلاء، واجلمع ُتَحٌفما أَْتَحفَْت به الرجلَ من البِرِّ واللَطَف وكذلك الُتْحفَةُ بفتح ا: الُتْحفَةُ
  حتم

  .ضرٌب من الربود: اَألْتحَميُّ
  ختتخ

  .حكايةُ صوٍت: الَتخَْتَخةُ
  ختخ
  .وقد َتخَّ ُتخوخاً، وأََتخَّهُ صاحبه. العجني احلامض: الَتخُّ
  ختم

او، فتذكر فالن على ختْمٍ من األرض؛ واجلمع ُتخوٌم والُتَخَمةُ أصلها الو: يقال. منتهى كلِّ قرية أو أرض: الَتْخُم
  .ثَمَّةَ
  ترب

ابِ أَْترَِبةٌ التُراُب فيه لُغاٌت، ُتراٌب وتَْوراٌب وَتْوَرٌب وتَْيَرٌب وُتْرٌب وُتْرَبةٌ وَتْرباُء وتَْيراٌب وتِْرَيٌب وتَريٌب، ومجع الُتر
افتَقََر، كأنَّهُ لَِصقَ : الرجل ومنه تَرَِب. أصابه الُتراُب: وتَرَِب الَشْيُء بالكسر. األرُض َنفُْسها: والَترْباُء. وِتْربانٌ
وتَرَّْبُت الَشْيَء َتتْريباً فََتتَرََّب، أي َتلَطَّخَ . وهو على الُدعاِء، أي ال أََصْبَت خرياً! َترَِبتْ َيداك: يقال. بالترابِ

. ر له من املالِ بقَْدرِ الترابِاسَتغَْنى كأنَّه صا: وأَتَْرَب الَرُجلُ. َجَعلُْت عليه التُراَب: بالترابِ، وأَْترَْبُت الَشْيَء
وريٌح َترَِبةٌ . األناملُ، الواِحَدةُ تَرَِبةٌ: والتَرِباُت. املَْسكََنةُ والفاقَةُ، وِمسكٌني ذو مَْتَرَبٍة، أي الِصٌق بالترابِ: واملَْتَربَةُ

. التراب، الذَكَُر واُألنْثى فيه َسواٌءوَجَملٌ تََربوٌت وناقَةٌ تََربوٌت، أي ذَلولٌ وأصله من . أيضاً، إذا جاَءْت بالترابِ
واِحَدةُ التراِئبِ وهي ِعظاُم الَصْدرِ ما بني الَتْرقَوِة إىل : والَتريبَةُ. وقوهلم هذه تِْرُب هذه أي ِلَدتُها، وُهنَّ أَتْراٌب

  .الثَْنُدَؤِة
  ترتر

  :وقول زيد الفوارس. األموُر العظاُم: والتَراتُِر. التحريك: التَْرَترَةُ
  بناِئَبةٍ َزلَّْت ومل أََتتَْرتَرِ... أَلَْم تْعلَمي أَنِّي إذا الدَّْهُر َمسَّين 

  .أي مل أتزلزلْ ومل أتقلقلْ
  ترجم
ولك أن تضم . ويقال َترُجمانٌ. ومنه التَرَجمان، واجلمع التراجم. قد َتْرَجَم كالمه، إذا فسَّره بلسان آخر: يقال

  :قال الراجز. نٌالتاء لضمَّة اجليم فتقول تُْرُجما
  إالّ احلَماَم الُوْرَق والَغطاطا

  فُهنَّ ُيلِْغطَْن به إلْغاطا
  كالتُرُجماِن لقيَ اَألْنباطا

  ترح
  .اليت ُيسْرُِع انقطاع لبنها: واِملتْراُح من النُوق. َترََّحُه َتْترحياً، أي حََزنه: يقال. ِضّد الفرح: التََرُح
  ترر



وَترَّ فالنٌ عن . وضرب يده بالسيف فأََترَّها، أي قطعها وأَْنَدرَها. َتِترُّ وتَُترُّ، أي َنَدرْت َترَِّت النَواةُ من ِمْرضاِخها
ُألقيَمنَّكَ : يقول الرجل لصاحبه عند الغضب. خيطٌ ُيَمدُّ على البِناء: والُترُّ بالضم. أبعده: وأَتَرَُّه القضاُء. تباَعَد: بلده

غالمُ : واُألْتروُر. َترِْرَت بالكسر، أي صرَت تارَّاً؛ وهو املمتلئ: تقول منه. والبضاضةُ الِسَمُن: والَتراَرةُ. على الُترِّ
  .الُشرْطيِّ

  ترز

  .وأَتَْرَز الَعْدُو حلَم الفرسِ، إذا أْيَبسَُه. وأَْتَرَزِت املرأةُ عجيَنها. وكلُّ قويٍّ ُصلبٍ تارٌِز. َترَِز اللحُم صلَُب
  ترس

: ورجلٌ َترَّاٌس. ذو تُْرسٍ: ورجلٌ تارٌِس. وال تقل أتْرَِسةٌ: قال يعقوب. وِتراٌس، وأتْراٌس، وُتروٌسالتُْرُس مجعه تَِرَسةٌ، 
  .خشبةٌ توضع َخلَْف الباب: واملَتَْرُس. وكذلك التَْتريُس. التستُّر بالتُْرسِ: والتََترُُّس. صاحب تُْرسٍ

  ترص
وقد . وميزانٌ تَريٌص، أي ُمقَوٌَّم، وقيل حمكٌم. فهو مْتَرٌص وََتريٌص أَتَْرْصتُ الشيَء وتَرَّْصُتُه، أي أحكمته وقّومته،

  .َتُرَص تَراَصةً
  ترع

وأَْتَرْعُتُه أنا، وَجفَْنةٌ . وقد تَرَِع اإلناء بالكسر، َيتَْرٌع َتَرعاً، أي امتأل. حوضٌ تََرٌع بالتحريك، وكوٌز َتَرٌع، أي ممتلئٌ
. وسيلٌ تَرَّاٌع، ميأل الوادَي. وهو رجلٌ تَرٌِع، أي سريعٌ إىل الشرِّ والغضب. أي تسرَّع وَتتَرََّع إليه بالشرِّ،. ُمْتَرَعةٌ
: ويقال" . إنَّ ِمنربي هذا على ُتْرَعٍة من ُتَرعِ اجلنة : " ويف احلديث. الباُب: والُتْرَعةُ بالضم. البواُب: والَترَّاُع
  :ومنه قول الشاعر. وسٌري أَْتَرُع، أي شديٌد. أفواُه اجلداول: ضاًوالُتْرَعةُ أي. الروضةُ، ويقال الدرجةُ: الُتْرعَةُ

  فافَْترَِش األرَض َبَسْيرٍ أَْتَرعا
  ترف

  .وأَْتَرفَْتهُ النِعمةُ، أي أَطَْغتُْه. َهَنةٌ ناتئةٌ يف وسط الَشفة العليا ِخلْقَةً: الُتْرفَةُ بالضم
  ترقوة
َتْرقَْيُت الرجل َتْرقاةً، أي : وحكى أبو يوسف. اتق، وال تقلْ ُتْرقَوةٌ بالضمالعظم الذي بني ثُغرة النحر والع: الَْرقَوَةُ

  .أصبت َتْرقََوَته
  ترك

  :وقال. وَتراِك، مبعىن اْتُرْك، وهو اسٌم لفعل األمر. خلّيته: َتركُْت الشيء َتْركاً
  َتراِكها منإبلٍ تَراِكهأ

  أَما ترى املوَت لدى أَْوراكِها
  .ُتراثه املتروك: وَترِكةُ املّيت. ، أي ما َتَرَك شيئاًوقال فيه فما اتَِّرَك

  تره
الطرُق الصغار غري اجلاّدة تتشعَُّب عنها، الواحدةُ ُترََّهةٌ، فارسّي معّرب، مثَّ استعري يف الباطل : الُترَّهاُت: األصمعي

  .وهو من أمساء الباطل. الُترَّهاُت البسابَِس،والُترَّهاُت الصحاِصُح: فقيل
  قتريا



ومنه . والعرُب تسمِّي اخلمر ِترْياقاً وِترْياقةً، آلّنها تذهب بِاهلّم. دواء السموم، فارسيٌّ معّرب: التِْرياُق بكسر التاء
  :قول األعشى

  مىت ما ُتلَيِّْن ِعظامي َتلِْن... َسقَْتين بَصْهباَء تِْرياقٍَة 
  تسع

جزٌء من : والُتْسُع بالضم. ِظْمٌء من أظماء اإلبل: لِتْسعُ أيضاًالِتْسَعةُ يف عدد املذكر، والِتْسعُ يف عدد املؤنث، وا
وَتسَْعُت القوَم أَْتسَُعُهْم، إذا أخذت ُتْسَع أمواهلم، أو كنت . والتاسوعاُء قبل يوم العاشوراء. تسعة، وكذلك الَتسيُع

  .ْسعَةًوأَْتَسعوا، أي صاروا ِت. وأَْتَسَع القوُم، إذا وردْت إبلهم ِتْسعاً. هلم تاسعاً
  تعب

  .وأَْتَعَبُه غُريه، فهو تَِعٌب وُمْتَعٌب، وال تقل َمْتعُوٌب. أَْعَيا: َتِعَب َتَعباً
  تعتع

  :قال الشاعر. وربَّما قالوه يف الدابة إذا ارتطمت يف الرمل. التردُّد فيه من َحَصرٍ أو ِعيٍّ: الَتَعَتَعةُ يف الكالم
  يعثُر يف الطريق املستقيمِو... ُيَتْعِتعُ يف اخلَبارِ إذا َعالُه 

  .وَتْعَتْعتُ الرجلَ، إذا َعَتلَْتُه وأقلقَتُه. ووقع القوُم يف َتعاِتَع، إذا وقعوا يف أراجيَف وختليٍط
  تعس
  :قال جمّمع بن هالل. وقد َتَعسَ بالفتح َيْتَعسُ َتْعساً، وأَتَْعَسُه اهللا. اهلالُك؛ وأصله الكَبُّ، وهو ضدُّ االنتعاش: التَْعُس

  َتِعْسَت كما أَْتَعْسَتين يا ُمَجمُِّع... َتقُولُ وقد أَفْرَْدُتها من َحليِلها 
  .َتْعساً لفالن، أي ألزَمه اهللا هالكاً: يقال
  تغب

  .َهلََك: َتِغَب بالكسر َتغَباً

  تغتغ

  .صوتهمسعُت هلذا احلَلْي َتْغَتَغةً، إذا أصاب بعضُه بعضاً فسمعَت : يقال. حكاية صوٍت: الَتْغَتغَةُ
  تغر

  .َتَغَرِت الِقْدُر َتتَْغُر بالفتح فيهما، لغةٌ يف َتِغَرتْ َتْتَغُر، إذا غَلَْت
  تفأ

  .َتِفيء َتفَأً، إذا غِضب واحتدَّ
  تفث

ما كان يف حنوِ قصِّ األظفار والشارِب وحلْق الرأس والعانة، ورْمي اِجلمار، وحنْر الُبْدن وأشباه : التَفَثُ يف املناسك
  .ذلك
  تفح
  .لُتفَّاُح معروف، الواحدة ُتفَّاَحةا

  تفر



  .الُنقَْرةُ اليت يف وسط الَشفَة العليا: الِتفَْرةُ بكسر الفاء
  تفل
. واملرأةُ ِمْتفالٌ. ورجلٌ تَِفلٌ، أي غري متطيِّبٍ، َبيَِّن التَفَلِ. وقد َتفَلَ َيْتفَلُ َوَيتْفُلُ. شبيٌه بالبَْزقِ، وهو أقلُّ منه: التَفْلُ
  .ولُد الثعلبِ، والتاء زائدة: الَتْتفُلُ والُتْتفُلُ: قال اليزيدّي. ُه غريهوأَْتفَلَ
  تفه

  .وقد تفَه. احلقُري اليسُري: التاِفُه
  تقد

  .الكُْزبرة: بكسر التاء: التِقَْدةُ
  تقن

  .حاذٌق: ورجلٌ ِتقٌْن بكسر التاء. إحكامُه: إْتقانُ األمر
  تكك
وما كنتُ . أمحُق تاكٌّ: وهو إتباٌع له، وبعضهم يفرده ويقول. نٌ أمحُق فاكٌّ تاكٌّفال: ويقال. واحدة الِتكَِك: الِتكَّةُ

وقد َتكَُّه النبيذُ، مثل َهكَّهُ . يقال أََبْيَت إالّ أن َتْحُمَق وَتُتكَّ: قال الكسائي. تاكّاً، ولقد َتكَكْتُ بالفتح ُتكوكاً
  .ُته حتَّى شدخُتهوَتكَْتكُْت الشيء، أي وطِئ. وَهرََّجُه، إذا بلغ منه

  تلب
واْتَألبَّ الطريُق، إذا امتدَّ . استقام؛ واالسم الُتْألبيبَةُ: واْتَألبَّ األمُر اتِلئْباباً. ويقال لألتاِن أمُّ تولَبٍ. اجلحش: التَْولَُب
  :قال لبيد. أقام صدَره ورأَسه: واْتَألبَّ احلماُر. واستوى

  لقُْرنََتْينِ واْتَألبَّ حيوُممن ا... فأوَرَدها َمْسجوَرةً حتت غابٍة 
  تلتل
الشدائُد، مثل : الَتالِتلُ: قال األصمعي. وَتلَْتلَُه، أي زعزعه وأقلقَه وزلزلَه. ِمْشَرَبةٌ يُتََّخذُ من ِقيقاَءة الطَلْع: الَتلَْتلَةُ

  :الزالزل، ومنه قول الراعي
  لِ من أمواهلم ُعقَُدعلى الَتالِت... واخَْتلَّ ذو املالِ واملُثْرونَ قد َبقَِيْت 

  تلد
وأصل التاء فيه واو، . وكذلك الِتالُد واإلِتالُد. املال القدمي األصلّي الذي ُوِلَد عندك، وهو نقيض الطارف: التاِلُد

" نَّ من ِتالدي ُه: " ويف احلديث. ومالٌ ُمْتلٌَد. وأَْتلَدَ الرجلُ، إذا اتَّخذ ماالً. تَلََد املالُ َيْتِلُد وَيتْلُُد تلوداً: تقول منه
الذي وُِلَد ببالد العجم مث ُحِمل صغرياً فنبت ببالد : والَتليُد. يعين السَُّوَر، أي ِمن الذي أخذُته من القرآن قدمياً

  .أقام فيهم: وَتلََد فالنٌ يف بين فالن. اإلسالم
  تلع

  :األعشى وجيٌد َتليٌع، أي طويلٌ، قال. رجلٌ أْتلَعُ َبيِّن الَتلَعِ، أي طويلُ العنق
  ٍد َتليعٍ َتزيُنهُ األطواُق... َيْوَز تُْبدي لنا قَُتْيلَةُ عن جي 

قعَد فما َيَتَتلَُّع، أي فما يرفع رأَسه للنهوض وال : ويقال. وَتَتلََّع، أي َمدَّ عنقه للقيام. الطويلُ: والَتليُع من الرجال
ما ارتفع : الَتلَْعةُ: قال أبو عبيدة. لغةٌ يف َترِعٍ، أو لُثْغَةٌ: َتِلٌع وإناٌء. ورجلٌ َتِلٌع، أي كثري التلفُّتِ حوله. يريد الَبراَح

جماري أعلى األرض إىل بطون : الِتالُع: قال أبو عمرو. من األرض، وما اهنبط منها أيضاً، وهو عنَده من األضداد



  .األودية، واحدهتا َتلَْعةٌ
  .ِسها، أي َسَمْت جبيِدهاوأَْتلََعِت الظبيةُ من ِكنا. ارتفع: وَتلََع النهار

  تلف
وذهبْت نَفُْس فالن َتلَفاً وطَلَفاً مبعًىن واحد، أي . املفازةُ: واملَْتلَُف. وقد َتِلَف الشيُء، وأَْتلَفَُه غريه. اهلالُك: الَتلَُف
  .ورُجلٌ مِْتالٌف، أي كثري اإلْتالِف ملاله. هدراً
  تلل
: واِملَتلُّ. وكلُّ ذلك إتباٌع. وجاءنا بالَضاللة والَتاللَِة، وهو الضاللُ بن الَتاللِورجلٌ ضالٌّ تالٌّ، . واحد الِتاللِ: الَتلُّ

وَتلَُّه . الُعُنُق: ذهب يُتالُّ، أي يطلب لفرسه فَحالً والَتليلُ: وقوهلم. ُيَتلُّ به، أي ُيصَْرُع به: رمٌح مَِتلٌّ: ويقال. الشديُد
  .ببيئة َسوٍء، أي حبالة َسوٍء: هو بَِتلَِّة َسْوٍء، إمنا هو كقوهلم: وقوهلم. كَبَُّه لوجهه: للجبني، أي صرَعه، كما تقول

  تلن

. ويل فيهم َتلُّنةٌ وُتلُنَّةٌ، أي لَْبثٌ. يل ِقَبلََك َتلُنَّةٌ وُتلُنَّةٌ أيضاً: يقال. احلاجة: الُتلَْنةُ، بالضم وتشديد النون، والَتلُنَّةُ
  :وأنشد. نَتالنَ، يف معىن اآل: يقال: األصمعّي

  وِصلينا كما زعمِت َتالنا... َنوِّيل قبل نأي داري ُجمانا 
  تال

الِذّمة، : والَتالُء. اليت تُنَتج قبل الَصفَرِيَِّة: والِتلَْوةُ من الغنم. ولَُدها الذي يتلوها: وِتلُْو الناقِة. الذي َيْتلوُه: ِتلُْو الشيء
  :ومنه قول زهري

  ِسيَّاِن الكَفالةُ والَتالُءو... جِواٌر شاهٌد َعْدلٌ علكم 
وَتلَْوُت . َتلِيْت يل من حقِّي َتِليَّةٌ وُتالوةٌ َتْتلَى، أي بقيْت يل بقّيةٌ: يقال. بقية الَدْينِ، وكذلك الُتالَوةُ بالضم: والَتِليَّةُ

. حىت أَْتلَْيُتُه، أي حتَّى تقّدمته وصار خلفيما زلت أَْتلوُه : يقال. وَتلَْوُت الرجل أَْتلوُه ُتلُوّاً، إذا َتبِْعَتُه. القرآن ِتالوَةً
  :قال األخطل. الذي ُيراسل املغنَِّي بصوت رفيع: واملُتايل. َتلَْوتُُه، إذا خذلَته وتركَته: ويقال أيضاً

  َزْجُر املُحاوِلِ أو ِغناُء ُمتايل... َصلُْت اجلبني كأنَّ َرْجعَ َصهيلِه 
يدعو عليه بأن ال ُتْتلي إبله، أي ال تكون هلا : ال َدَرْيَت وال أَْتلَْيَت: ومنه قوهلم. هاوأَْتلَِت الناقةُ، إذا َتالَها ولُد

وأَْتلَْيُتُه، أي . وأَْتلَْيُتُه، أي سبقته. وأَْتلَْيتُ حقِّي عنده، أي أبقيت منه بقّية وأَْتالُه اهللا أطفاالً، أي أبتعه أوالداً. أوالٌد
وَتَتلَّْيتُ َحقِّي، إذا َتَتبَّْعُتهُ . تَلَّى الرجلُ بالتشديد، إذا كان بآخر رمقٍ. لَْيُتُه ِذّمةً، أي أعطيته إّياهاوأَْت. أََحلُْتُه من احلَوالَِة
  .وجاءت اخليل َتتالياً، أي متتابعة. حىت استوفيته

  متار
  .طال واشتدَّ: اْتَمأَرَّ الشيُء

  متتم
  .يف التاء الذي فيه َتْمَتَمةٌ، وهو الذي يتردَّد: الَتْمتاْم

  متر
ويراد به . ومجع الَتْمرِ ُتموٌر وُتمْرانٌ بالضم. اسم جنسٍ، الواحدة منها َتْمرَةٌ، ومجعها َتمراٌت بالتحريك: الَتمُْر

وقد . الذي عنده الَتْمُر، يقال رجلٌ تاِمٌر والبٌِن، أي ذو تَْمرٍ ولنبٍ: والتاِمٌر. األنواُع، ألنَّ اجلنس ال جيمع يف احلقيقة



الكثريُ : واملُْتمُِر. الذي حيبُّه: والَتْمريُّ. الذي يبيعه: والَتمَّاُر. َتمَْرتُُهْم فأنا تاِمٌر، أي أطَْعْمتُُهْم الَتْمَر: ن من قولكيكو
فالنٌ أسدٌ يف : قوهلمو. الَصوَمَعةُ: والتاموَرةُ. املَُزوَُّد َتمْراً: واملَْتموُر. أَْتَمرَ الرجلُ، إذا كَثَُر عنده الَتمُْر: يقال. الَتمْرِ

  :قال األعشى يصف مخَّارةً. اإلبريُق: والتاموَرةُ. ِغالف القَلْب: والتاموَرةُ. تاموَرِتِه، أي يف َعرينه
  َمرفوَعةٌ لَشرابِها... فإذا هلا تاموَرةٌ 

  :قال أوس. الدُم، ويقال الَنفُْس: والتاموُر. وما بالدار تاموٌر، أي أحٌد، غري مهموز
  أَبَْياتَُهْم تاموَر نَفْسِ املُْنِذرِ... أَنَّ َبين ُسحَيمٍ أدخلوا  أُْنبِئُْت

وما بالدار توُمريٌّ بغري . وما يف الَرِكيَِّة تاموٌر، أي شيٌء من ماٍء. وكانوا قتلوه. يعين ُمهَجةَ نفِسه: قال األصمعّي
وما . سَن منها، للمرأة اجلميلة، أي مل أر َخلْقاًوما رأيت توُمرِيَّاً أح. وبالدٌ خالٌء ليس هبا توُمريٌّ، أي أحٌد. مهز

  .جتفيفهما: وَتْتمُري اللحمِ والَتْمرِ. رأيت تومُرِياً أحسَن منه
  متك

  .َتمَك الَسناُم َيْتُمُك َتْمكاً، أي طال وارتفع فهو تاِمٌك
  متم

وولدْت ِلَتمامٍ . ِت احلُْبلى فهي ُمِتمٌّ، إذا َتمَّتْ أياُم َحملهاوأََتمَّ. وأََتمَُّه غريه وَتمََّمُه واسَْتَتمَُّه مبعىن. متَّ الشيُء متَاماً
وليل التمامِ مكسور ال غري، وهو أطولُ ليلةٍ . وقمٌر َتماٌم وِتماٌم، إذا َتمَّ ليلةَ البدر. وِتمامٍ، وُوِلَد املولود لَتمامٍ ومتامٍ

  :وقال. يف السنة
  َخْشَيٍة ُمقَْشعِرُّ مِ والقلُب من... فَبِتُّ أكابُد ليلَ الِتما 

  .أىب قائلها إالَّ َتّماً وَتمًَا وِتماً، ثالث لغات، أي متاماً، ومَضى على قوله ومل يرجع عنه: ويقال
  .وَتتاّمثوا، أي جاءوا كلُّهم وَتمُّوا. ُعوذَةٌ تعلَّق على اإلنسان: والَتميَمة. الشديد: الَتميُم: أبو عبيد

  مته
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لغة: كتاب  ال   الصحاح يف 
 اجلوهري: املؤلف 

والَتَمهُ يف اللنب كالَنَمسِ يف . تغيّرْت رائحته: وَتِمَه اللُنب. َتِمَه اللحُم َتماَهةً: وقال أبو اجلرّاح. فََسَد: َتِمَه الطعاُم َتَمهاً
  .َيْتَمُه لبُنها إذا ُحِلَب: وشاةٌ ِمْتماةٌ. الدَسم
  متهل

  .وكذلك اْتمَأَلَّ واْتمأَرَّ، أي طال واشتّد. الشيُء اْتمِْهالالً، أي طال، ويقال اعتدل اْتمََهلَّ: قال أبو زيد
  تنأ

  .وهم ِتناُء البلد، واالسم التِّناءة. قطنته؛ والتانئ من ذلك: َتنأْتُ بالبلد ُتنوًء
  تنر

  .هو وجُه األرض:  عنهقال رضي اهللا" . وفاَر الَتنُّوُر : " وقوله تعاىل. الذي ُيخَبُز فيه: الَتنُّوُر
  تنف

  :قال ابن أمحر. وكذلك الَتنوفيَّة، كما قالوا َدوٌّ وَدوِيَّةٌ ألهنا أرٌض مثلها فُنِسب إليها. املَفازَةُ: التَُّنوفَةُ
  ملَّاَعٍة تُْنذَُر فيها الُنذُُر... كَْم ُدونَ لْيلى من َتُنوِفيٍَّة 

  تنم
  .عن َحبٍّ يأكله أهلُ البادية، الواحدة َتنُّوَمةٌشجٌر له حَملٌ صغاٌر، ينفلق : الَتنُّوُم
  تنن

أي مها مستويان يف عقلٍ أو ضعٍف أو : قال ابن السكيت. فالنٌ ِتنُّ فالٍن، ومها ِتنَّاِن: يقال: احلَْتُن: الِتنُّ الكسر
موضٌع يف : والِتنُِّني. احلّيات ضرٌب من: والِتنُِّني. وأََتنَّ املرضُ الصّيب، إذا قََصَعُه فهو ال يشبُّ. شدٍّة، أو مروءة

  .السماء
  هتته

  :قال القطامي. األباطيل والُترَّهاُت: والَتهاَيةُ. التَْهَتَهةُ مثل اللُّكَْنِة
  إالَّ الَتهاِتَه واألُْمنِيَّةَ السَّقَما... ومل يكن ما اْبَتلَْينا من َمواِعدِها 

  هتر
  :قال الراجز. واجلمع َتياهُري وتَياِهٌر. ما له ُجُرٌف، عن األصمعي: التَْيهوُر من الرمل

  وَعِقٌص من عاِلجس َتياهُِر... كيف اْهَتَدْت ودثوَنها اجلَراِئُز 
  .به تيٌه َتْيهوٌر، أي تائٌه: ويقال للرجل إذا كان ذاهباً بنفسه

  هتم
  :وقال. أَتَْهَم الرجلُ، أي صار إىل تِهاَمةَ
  وإنْ ُتْعِمنوا ُمسَْتْحِقيب احلرب أُعْرِقِ. ..فإنْ ُيْتهُِموا أْنجِْد خالفاً عليهُم 

  .والُتْهَمةُ أصلها الواو، فتذكر هناك. الكثري اإلتيان إىل ِتهاَمةَ: واِملْتهاُم
  توب



. الَتْوُب مجع توَبٍة: وقال األخفش. ، وكذلك التَْوُب مثله" الَندُم توَبةٌ : " ويف احلديث. الرجوع من الذنب: التوبة
  .سأله أن يتوب: واستتاَبُه. َوفَّقَُه هلا: وقد تاب اهللا عليه. وبةً ومتاباًوتاب إىل اهللا ت

  توت
  .َحَجٌر ُيكَْتحل به، وهو معرَّب: والتُّوتِياُء. الفِْرصادث، وال تقل الُتوث: التوُت
  توج
  .ن العربالعمائم تيجا: يقال. َتَوجَُّه فََتتَوََّج، أي ألبسه التاَج فلبِسُه: تقول. اِإلكليلُ: التاُج
  تور
  :وأنشد. وهو عرّيب صحيح: قال ابن دريد. الرسولُ بني القوم: والتَْوُر. إناٌء يشرب فيه: التَْوُر

  َيْرضى به املَأْيتُّ واملُْرِسلُ... والتّْوُر فيما َبْينَنا ُمْعَملُ 
  .وفالنٌ ُيتاُر على أن ُيْؤَخذَ، أي ُيداُر على أن يؤخذ

  توس
  .فالنٌ من توسِ ِصْدقٍ، أي من أصل صدق: يقال. يُمالطبيعة واخل: التُّوُس
  توع
  .تثْعُت الَسْمَن أو الِلَبأَ أَتوُعُه، إذا كسرته بِقطَعِة خبزٍ َترفَعُه هبا: مصدر قولك: التَْوُع
  توق

  .املرء تَوَّاقٌ إىل ما مل ينلْ: يقال. تاقَْت نفسي إىل الشيء َتْوقاً وَتَوقاناً، أي اشْتاقَْت
  تول

الِتَولَةُ : قال اخلليل. جاءنا بتَوالِتِه ودَوالِتِه، وهي الدواهي: يقال. الداهيةُ: التَولَةُ والدَولَةُ، مثال اهلَُمَزِة: فراءقال ال
وقال ابن . ما َتَحبَُّ به املرأة إىل زوجها: الِتَولَةُ: قال األصمعي. والتولَةُ، بكسر التاء وضمها، شبيٌه بالسحر

  .لذو ُتوالٍت، إذا كان ذا لُطٍْف وتَأَتٍّ حّتى كأنه يسحر صاحَبهإن فالناً : األعرايب
  توى
وَوجََّه فالنٌ من خيله بألفٍ َتوٍّ، يعين بألف . الطوّاُف َتوٌّ، والسعُي َتوٌّ، واالستجمار َتوٌّ: " ويف احلديث. الفرُد: الَتوُّ

َتوَي املالُ بالكسر : يقال. هالكُ املال: وٌروالتَوى مقص. وجاء الرجل تَّواً، إذا جاء وحده. رجل، أي بألف واحد
  .َيْتوى، وأَتْواُه غريه وهذا مالٌ َتوٍ

  تيح

ورجلٌ مِْتَيٌح، أي يَْعرِض فيما ال . وأتاَح اُهللا له الشيَء، أي قَدََّرُه له. تاح له الشيُء، وأُتيَح له الشيء، أي قُدِّر له
  :قال الراعي. َيْعنيه

  َنَعمْ الَت َهنَّا إنَّ قَلَْبَك ِمْتَيُح... يُْنك َتلَْمُح أَيف أَثَرِ اَألظْعاِن َع
وفََرٌس مِْتَيٌح وَتيَّاٌح وتَّيحانٌ، إذا اعَْتَرض يف ِمْشيِِه َنشاطاً ومال على . وتاحَ يف َمْشيِِه، إذا َتماَيلَ. والتَيِّحانُ مثله

  .قُطَْرْيه
  تري



  :قال َعِديٌّ. املوُج: التَيَّاُر
  ُق بالَتيَّار َتيَّاراكالَبْحرِ يُلِْح

وأَتاَرُه، . وفعل ذلك تارةً بعد تارةً، أي مرَّةً بعد مرٍَّة، واجلمع تاراٌت وتَِيٌر. قطع ِعرقاً تيَّاراً، أي سريع اجلْريَِة: ويقال
  .أي أعاده مرَّةً بعد أخرى

  تيز
  :قال القُطامّي. الرجل القصري املُلَزَُّز اخلَلقِ: التيَّاُز

  إليَك إليَك ضاق هبا ِذراعا... ذو الَعَضالت قُلْنا  إذا التيَّاُز
  تيس

. عنٌز: تَْيٌس، ولألنثى: يقال للذكر من الظباء أيضاً. الذي ميسكه: والَتيَّاُس. التَْيُس من املَْعزِ، واجلمع ُتيوٌس وأَتْياٌس
  .جلملاسَتنَْوَق ا: اْسَتتَْيَسِت العنُز، كما يقال: ويقال. الُتيوُس: واملَْتُيوساُء

  تيع
وتاَع الشيَء َيِتيُع، أي سال على . أَتاَع الرجل، أي قاَء، فهو ُمِتيٌع، والقَْيُء ُمتاٌع. تاعَ القَْيُء يِتيعُ َتْيعاً، أي خرج

والسكرانُ َيَتتاَيُع، أي يرمي . وال يكون الَتتايُع إالّ يف الشّر. التهافُت يف الشرِ واللَجاُج: والَتتاُيع. وجه األرض
ويف . أربعون من الغنم: والتيَعةُ بالكسر. وَتتاَيَع البعريُ يف مشيه، إذا حرََّك ألواحه. والريُح َتتَتاَيعُ باليبيس. بنفسه
  " .يف التيَعِة شاةٌ : " احلديث

  تيم
  :ةَقال لقيط بن ُزراَر. تاَمْتُه فالنةُ: ويقال أيضاً. َتيََّمُه احلُبُّ، أي َعبََّدُه وذلَّلَهث، فهو ُمَتيٌَّم

  إحدى نساِء بين ذُْهلِ بن َشْيبانا... تامْت فؤاَدكَ لو َيْحزُْنَك ما َصَنَعْت 
أتَّامَ : تقول منه" . التيَمةُ ألهلها : " ويف احلديث. الشاة اليت حيلبها الرجلُ يف منزله وليست بسائمة: والتيَمةُ بالكسر

  :قال احلطيئة. الرجلُ َيتَّاُم اتِّياماً، إذا ذبح تيَمَتُه
  ولكْن يضَمنون هلا ِقراها... فما َتتَّاُم جارة آلِ ْأليٍ 

  .الفالةُ: والَتْيماُء
  تيه

  .وتاهَ يف األرض، أي ذهب متحّيراً، َيتيُه َتْيهاً وَتَيهاناً. وهو أَْتَيهُ الناس. تاَه يَتيُه َتْيهاً
: والتيُه. وما أَْتَيَه فالناً وما أَطَْيَحُه. وتاَه، أي تكّبر. أَْتَوَهُهوما أَْتَيَهُه و. وَتيََّه نفسه وَتوََّه مبعًىن، أي حَيَّرها وطَوَّحها

  .وفالةٌ َتْيهاُء، وأرٌض َمتَيَهةٌ. املفازةُ ُيتاُه فيها، واجلمع أَْتياٌه وأَتاويُه
  حرف الثاء

  ثأب

  .وال تقل َتثاوَْبُتتقول منه َتثاَءْبُت، على َتفاَعلُْت؛ . ويف املثل أَْعدى من الثَؤباِء. الثْؤباُء ممدود
  ثأثأ



وأثأته . ِهْبته: ولَقيُت فالناً فتثأثأت منه، أي. َدفَْعت عنهم: ثأثأُت عن القوم: األصمعي. ثَأْثَأُْت اإلبل، إذا أرويتها
  .رميته: بسهم إثاءةً

  ثاج
  .وهي ثائجة، واجلمع ثاِئُج وثائجات. صياح الغنم: الثَُؤاُج
  ثاد
  :ذو الرمة قال. الَندى والقُرُّ: الثأُد

  َتذَوُُّب الريحِ والَوْسواُس واِهلَضُب... فَباَت ُيْشتِئُزهُ ثَأٌْد وُيْشهُِرُه 
قال الشاعر . اَألَمةُ، مثل الدَأْثاِء، على القلب: والثَاْداء. ورجلٌ ثَِئٌد، أي مقروٌر. وقد حيرَّك ومكانٌ ثَِئٌد، أي َنٍد

  :الكميت
  شَفَْينا باَألِسنَِّة كُلَّ َوْتبِ ...َوما كُنَّا َبين ثَأْداَء لَمَّا 

  ثأر
  :ثَأَْرُت القتيل وبالقتيل ثَأْراً وثُْؤَرةً، أي قََتلُْت قاِتلَُه قال الشاعر: الذَْحلُ، يقال: الثَأُْر والثُْؤَرة

  بين مالك هل كنُت يف ثُْؤَريت نِكْسا... شفيُت به نفسي وأدركت ثُْؤَريت 
  :قال جرير. ويقال أيضاً هو ثَأْرُُه، أي قاتل محيمه. ى يدرك ثَأَْرُهالذي ال بيقى على شيء حتَّ: والثائر

  قتلوا أباك وثَأُرُه مل يقتل

وثَّاَْرُت من فالن، أي . ثَأَرُْتَك بكذا، أي أدركُت به ثأري منك: ويقال. يا ثاراُت فالن، أي يا قتلة فرن: وقوهلم
  .رضَي به فناَم بعده الذي إذا أصابه الطالب: والثأر املُنيُم. أدركت منه
  :قال الشاعر. استغاث لُيثأر مبقتوله: واْستَثْأََر فالنٌ

  أَال طريوا بكلِّ وأي نَْهِد: ُدعاًء... إذا جاءهم ُمسَْتثِْئرٍ كان نصرُه 
  ثأط

ه، ألنَّ الثَأْطَةَ إذا أصاهبا املاُء ثَأْطَةٌ ُمدَّْت مباء، يضرُب للرجل يشتد ُموقُُه ومحقُ: ويف املثل. احلَْمأَةُ، واجلمع ثَأْطٌ: الثَأْطَةُ
  .ازداد فساداً ورطوبةً

  ثألل
  .واحد الثآليلُ: الثُْؤلولُ
  ثأي

  :قال جرير. اخلَْرُم والفتُق: والثَأَُي. وأَثْأَْيَتُه أنا، إذا َخَرْمَتُه. ثَِئيَ اخلَْرزُ َيثْأَى: الكسائي
  يوماً بالعشرية زَلِّت إذا النَعلُ... هو الواِفُد امليمونُ والراِتُق الثأَي 

  :قال الشاعر. َجرَّْحُت فيهم: وأَثْأَْيُت يف القوم
  ُيعِْقُب بالقتل وبالِسباِء... يا لََك من َعْيشٍ ومن إثْآِء 

  ثبت
أي " لُِيثْبِتوَك : " عاىلوقوله ت. أَثَْبَتُه السُقُْم، إذا مل يفارقه: ويقال. ثََبَت الشيُء ثَباتاً وثبوتاً؛ وأَثَْبَتُه غريه وثَبََّتُه، مبعًىن

قال . ورجل ثَْبٌت، أي ثابُت القلب. وتثَبَّتَ الرجلُ يف األمر، واْستَثَْبَت مبعًىن. َيْجَرحوكَ جِراحةً ال تقوم معها



  :الشاعر
  ثَْبٌت إذا ما صيحَ بالقوم َوقَْر

ل له ثََبٌت عند احلَْملَِة، بالتحريك، أي ورج. فالنٌ ثَْبُت الَغَدر، إذا كان ال يزلُّ لسانه عند اخلصومات: ويقال أيضاً
  :قال طََرفة. الثابُِت العقل: والثَبيُت. ال أحكم بكذا إال بِثََبٍت، أي ُحبجٍَّة: وتقول أيضاً. ثَباٌت

  والثَّبيُت قلبه قَيُمْه... واهلَبيب ال فؤاد له 
  .ثَُبَت بالضم، أي صار ثَبيتاً: تقول منه

  ثبج
وثَبََّج الّراعي بالعصا َتثْبيجاً، . معظمه: وثََبجُ الرَّْملِ. وَسطُُه: ثََبُج كلِّ شيء: ويقال. ل إىل الظَهرما بني الكاِه: الثََبُج

العريض الثََبج، : واألَثَْبُج. وثَبََّج الكتاَب والكالم تثبيجاً، إذا مل يبيِّنه. إذا جعلها على ظهره وجعل يديه من ورائها
  .أقَْعى على أطراف قدميه: الرجلُ وثََبَج. ويقال الناتئ الثََبج

  ثبجر
  :وقال العجّاج يصف اِحلماَر واألتان. اثَبَجرَّ، أي ارتدع عند الفَْزعة
  إذا اثَْبجَرَّا من سواد َحَدجا

  ثرب
ن حاجتك؟ ما ثََبَرَك ع: يقال. وثَبََرُه عن كذا َيثُْبُرُه بالضم ثَبْراً، أي حََبَسُه. املواظبة عليه: املُثابََرةُ على الشيء

  .بلغت الَنْخلةَ إىل ثَْبَرٍة من األرض: يقال. األرض السهلة: والثَْبَرةُ
  :قال الكميت. اهلالك واخلسران أيضاً: والثبور. ُحفرة من األرض: والثَْبَرةُ أيضاً

  ِمْن رأْي َمثْبورٍ وثابِْر... ورأت قُضاعة يف اَأليا 
املوضع الذي تلد فيه املرأةُ من األرض، وكذلك حيث تضع : واملَثْبُِر. يعين يف انتساهبا إىل اليمن. أي خمسور وخاسر

  .الناقة
  ثبط

  .وأَثَْبطَُه املرُض، إذا مل َيكَْد يفارقه. َشَغله عنه: ثَبَّطَُه عن األمر تَثْبيطاً
  ثبق

  :قال. أسرع جرُيه وكثر ماؤه: وثََبَق النهُر. أسرع دمعُها: ثََبقَِت العُني َتثْبُِق
  عٌني َتَبثََّق َدْمُعها تَثْباقَها... يْنَِك عاودْت تَْعشاقَها ما بالَ َع

  ثنب
وعاٌء حنو أن تعطف ذيلَ قميصك فتجعلَ فيه : والِثبانُ بالكسر. ثََبْنُت الثوب أَثْبُِنُه ثَْبناً وِثباناً، إذا ثََنْيُت طرفه وخِطُْتُه

جعلَته فيه ومحلته بني يديك، وكذلك إذا لَففَت عليه ُحجزةَ  َتثَبَّْيتُ الشيَء على َتفَعَّلُْت، إذا: تقول منه. شيئاً
  .سراويلك من قدَّام

  ثىب
وأنشدا . الثناء على الرجل يف حياته: الَتثْبَيةُ: قال أبو عمرو. ثَبَّْيُت على الشيء َتثْبِيَةً، أي ُدْمُت عليه: األصمعي

  :مجيعاً بيَت لبيد
   انَْعْم على ُحْسنِ التحيِة واْشَربِأالَ... ُيثَبِّي ثَناًء من كرميٍ وقولُُه 



  :قال الراجز. وأصلها ثَُبٌي، واجلمع ثُباٍت وثُبونَ وِثبونَ وأثايبُّ: اجلماعةُ: والثُبَةُ
  ُدونَ أَثابِيَّ من اخليل ُزمَْر

  .وسط احلوض الذي َيثوب إليه املاء: والثَُبةُ أيضاً
  ثتل

  .الوِعلُ املُِسنُّ: الثَْيَتلُ
  ثتم

  .أفسَدْته: َتَمْت خَْرَزهاثَ: يقال
  ثنت

  .ثَِتَنْت ِلئتُه: يقال منه. أَْنَتَن مثل ثَنَِت: ثِتَن اللحُم بالكسر
  ثجج

: والثَجُّ. ومطٌر ثَجَّاٌج، إذا انصبَّ جداً. وأتانا الوادي بثَجيجِِه، أي بسيله. ثََجْجُت املاء والدَم أَثُجُُّه ثجَّاً، إذا َسيَّلْتَُه
  " .أفضل احلَج الَعجُّ والثَجُّ : " ويف احلديث. ْديِسيالنُ ِدماِء اهلَ

  ثجر
لغة يف : وانثجر الدُم. وورق ثَْجٌر، بالفتح، أي عريض. وسطه: وثُْجرة الَنحر. وَسط الوادي ومتَّسعه: الثُْجَرةُ بالضم

  .ثُفْلُ كلِّ شيء يُعَصر: والثَجُري. انفجر
  ثجل

  .رجل أَثَْجلُ بيِّن الثََجلِ، وامرأةٌ ثَْجالُء: يقال. ِعظَُم البطنِ وَسَعُتُه: الثُْجلَةُ بالضم
  :قال الشاعر. عظيمةٌ: وُجلَّةٌ ثَْجالُء

  وعنُدُهُم الَبْرينُّ يف ُجلَلٍ ُتْجلِ... وباتوا َيُعشُّونَ القُطَيْعاِء َضْيفَُهْم 
  .اً األَثَْجلَْينِ، أي رماه بداهيٍة من الكالمطعن فالنٌ فالن: وقوهلم. وشيٌء ُمثَجَّلٌ، أي َضخٌم. ومزادةٌ ثَْجالُء أي واسعةٌ

  ثجم
  .أَثَْجَمِت السماُء أّياماً مث أْنَجَمْت: يقال. أَثَْجَم املطُر، إذا كثر ودام

  ثخن
  .ثَُخَن الشيء ثَخاَنةً، أي غلُظَ وصلب، فهو ثَخٌني

  .َخَن يف األرض قتيالً، إذا أكثََرويقال أَثْ. أوَهَنْته: وأَثْخََنْتُه اجلراحة. ورجل ثَخُني السالحِ، أي شاٍك
  ثدن

  .الرجلُ الكثري اللحم، وكذلك املُثَدَّنُ بالتشديد: والثِدنُ. تََغيََّرتْ رائحته: ثَِدنَ اللحم بالكسر
  ثدي

عاً ملا الثَْدُي ُيذَكَّر ويؤّنث، وهو للمرأة والرجل أيضاً، واجلمع أَثٍْد وثُديٌّ على فُعولٍ، وِثِدْي أيضاً بكسر الثاء إتبا
  .عظيمةُ الثديني، وال يقال رجلٌ أَثْدى: وامرأةٌ ثَدْياُء. بعدها من الكسر

  ثرب



ال تثريب : يقال. والتثريب، كالتأنيب والتعبري واالستقصاء يف اللَّْومِ. ًشْحٌم قد غَشَي الكَرَِش واألمعاَء رقيٌق: الثَْرُت
  :وقال بِْشر. عليك

  َوَترَكُْتُهمْ لعقاب يومٍ َسْرَمِد... بٍ فََعفَوُت عنهم َعفَْو غريِ ُمثَرِّ
  .ثَرَّْبُت عليه َوَعرَّْبُت عليه مبعىن، إذا قَبَّْحُت عليِه ِفْعلَُه: األصمعي

  ثرمت
  :وقال. ما فَضل يف اإلناء من طعامٍ أو أَدمٍ: الثُْرُتمُ بالضم

  ثُْرُتمِوِضرابَُهْم بالبيضِ َحْسوَ ال... ال َتْحَسَبنَّ ِطعانَ قَْيسٍ بالقَنا 
  ثرثر

  .ثرثر الرجل، فهو ثَْرثاٌر مِْهذاٌر: يقال. كثرة الكالم وترديُدُه: الثَْرثَرَةُ
  ثرد

وكذلك اتََّرْدتُ اخلبز، وأصلُه اثَْردَْدُت على . واالسم الثُْرَدةُ بالضم. كسرته، فهو ثَريٌد وَمثْروٌد: ثَرَْدُت اخلبز ثَْرداً
  .تشٌُّق يف الشفتني: والثَرَُد، بالتحريك. هو الكسر قبل أن َيْبُرَد، وهو منهيٌّ عنهوالَتثْريدُ يف الذَبح . افَْتَعلُْت
  ثرر

  :قال َعنترة. وعني ثَرَّةٌ، وهي َسحابة تأيت من ِقَبلِ ِقْبلة أهل العراق. سحاب ثَرٌّ، أي كثري املاء
  فتركَْن كلَّ قرارٍة كالدرهمِ... جادت عليه كلُّ عني ثَرٍَّة 

وثَرَّْرُت املكان، . وقد ثَرَّتْ َتثُرُّ وَتِثرُّ ثَّراً. طعنة ثَّرة، أي غزيرة: وربَّما قالوا. وَعْنز ثَرَّة، أي واسعة اإلْحليلِ وناقة ثَرَّةٌ
  .مثل ثَرَّْيُتُه، إذا َندَّْيُتُه

  ثرط
: والِثْرطَئَةُ بالكسر. فارسية سِرِيششيٌء يستعمله األساكفةُ وهو بال: والثَْرطُ أيضاً. الثَْرطُ مثل الثَلِْط، لغةٌ أو لُثَْغةٌ

  .الرجلُ األمحُق الضعيُف واهلمزة زائدة
  .الطنيُ الَرطُب، ولعل امليم زائدة: والثُْرَمطَةُ بالضم

  ثرقب
  .ثياٌب بيٌض من كَتَّاٍن، يقال ثوٌب ثُرقيبٌّ، وفُرقُيبٌّ، لَضْربٍ من ثياب مصر بيض: الثُْرقُبيَّةُ

  ثرم
وثََرْمُتُه أنا بالفتح ثَْرماً، إذا ضَربَته على . ثَرَِم الرجل بالكسر، فهو أَثَْرُم: تقول منه. سقوط الثَنِيَِّة: الثََرُم، بالتحريك

  .ثَرْمُت ثَنِيََّتُه فاْنثََرَمْت وأَثَْرَمُه اهللا سبحانه، أي جعله أَثَْرَم: ويقال أيضاً. فيه فثَرَِم
  ثرمل
: بالضم: والثُْرُملَةُ. اإلنسانُ كيف كان أكلُه، فتراث يتناثر على حليته ويلطِّخ يديه ُسوُء األكل وأن ال يبايلَ: الثَْرَملَةُ

  .أنثى الثعالبِ

  ثرا

ويقال التقى الثََرياِن، وذلك أن جييء املطر فريَسخ يف األرض حتَّى . ذاُت َندًى: وأرٌض ثَْرياُء. التراب الندّي: الثرى
  وأمَّا قول طفيل. يلتقي هو وَندى األرض



  ثَرى املاء من أَْعطاِفها املَُتَحلِّب... ُيذَْدنَ ِذياَد اخلَاِمساِت وقد َبدا 
  :قال علقمة بن َعَبدة يصف النساء. كثرةُ املال: والثراُء. فإنَّه يريد العََرَق

  وشَْرُخ الشبابِ عندهّن عجيُب... ُيزِْدنَ ثَراَء املالِ حيثُ َعِلْمَنُه 
يقال إنه : قال ابن السكيت. كثرةُ العدد: والثَْروَةُ. النجُم: والثَُريَّا. ثَرْوى، وتصغريها ثَُريَّاومنه رجلٌ ثَرْوانُ وامرأةٌ 

  .إّنه لذو َعَدٍد وكثرِة مال: يراد به: لذو ثَرَْوٍة وذو ثَراٍء
بفالٍن فأنا ثرٍ به، أي  ثَريُت: ويقال. وثَرِيُت بك، بكسر الراء، أي كَثُْرُت بك. هذا َمثْراٌء للمال، أي َمكْثََرةٌ: ويقال

  .ثَرَي بذلك َيثْرى، إذا فرِح به وُسرَّ: وقال ابن السكيت. غينٌّ عن الناس
: ثَرا اهللا القوَم: وقال أبو عمرو. وثرا املالُ نفُسه َيثْرو، إذا كَثََر. ثَرا القوُم َيثْرونَ، إذا كَثُروا وَنَمْوا: األصمعي
  :قال الكميت ميدح بين أمية. وأَثْرى الرجلُ، إذا كَثُرْت أموالُه. ا أكثَر منهموثَرْونا القوَم، أي كّن. كَثََّرُهْم

  لَكُْم ِقْبُصُه من بني أَثْرى وأَقْتَرا... لكْم َمْسجِداً اهللاِ املَُزوراِن واحلَصى 
. َبلَّ الثَرى: وأَثْرى املطُر. اَهاكَثَُر ثََر: وأَثَْرِت األرُض. وقد أراد من بنيِ َمن أَثْرى ومن أقتر، أي من بني ُمثرٍ وُمقِْترٍ

  :قال جرير. مل ييبس الثَرى بيين وبينك: ما بيين وبينك مُثْرٍ، أي إنه مل ينقطع؛ وهو مَثَلٌ، كأنه قال: وقوهلم
  فإنّ الذي بيين وبينكم ُمثْرى... فال توبُِسوا بيين وبينكم الثَرى 

  .َبلَلُْتُه: رِّْيتُ الَسويَق أيضاًوثَ. وثَرَّْيُت املوضع َتثْرَِيةً، أي َرَشْشُتُه
  ثطأ

  .َحُمَق: ثَِطئَ ثَطأَ
  ثطع

  .ثُِطَع الرجلُ، على ما مل يسمَّ فاعله، أي زُِكَم
  ثعب

ضرٌب من : والثعبان أيضاً. مسيلُ املاء يف الوادي؛ ومجعه ثُعْبانٌ: والثََّعُب، بالتحريك. فَجَّْرُتُه: ثََعبءُت املاء ثعباً
  .ضرٌب من الَوَزغِ: والثُْعبَةٌ. واجلمع ثعابٌنياحليَّاِت طوالٌ، 
فوُه : قال األصمعي. واْنثََعَب الدُم من األنف. جرى يف املَثَْعبِ: واْنثََعَب املاُء. واُد َمثاِعبِ احلياض: واملَثَْعُب، بالفتح

  .َيْجري ثعابيَب َوسعابيَب، وهو أن جيرَي منه ماٌء صاٍف فيه َتَمدٌُّد
  ثعجر

  .وتصغري املُثَْعْنجُِر ُمثَيِْعٌج وُمثَْيعيٌج. الدم وغَريه فاثْعَْنَجَر، أي صببته فانصبَّ ثَْعَجْرُت
  ثعد
واملَْعُد إتباعٌ ال ُيفْرَُد، . هذا بقلٌ ثَْعٌد َمْعٌد، إذا كان َرْخصاً غضَّاً: يقال. ما النَ من الُبسر، واحدته ثَْعَدةٌ: الثَْعُد

  .ْعٌد، إذا كان ليِّناًوثَرًى ثَْعٌد وَج. وبعضهم يفرده
  ثعر

  .الثآِليلُ ومحل الطَراثيِث أيضاً: والثَعاريُر. مثل احلَلَمتني تكتنفان القُْنَب من خارج: الثُعْروراِن
  ثعط

  .وكذلك املاُء. ثَِعطَ اللحُم، أي أَْنَتَن: مصدر قولك: الثََعطُ بالتحريك
  ثعع



  .اْنثَعَّ القيُء من فيه اْنِثعاعاً، وكذلك الدم من األنف واجلُْرح: يدقال أبو ز. ثَعَّ الرجلُ يَِثعُّ ثَعَّاً، أي قاَء
  ثعل

قال ابن . واجلمع ثُعولٌ. ما أبَني ثُْعلَ الشاِة: ِخلٌْف زائٌد صغري يف أَْخالفِ الناقة ويف ضرع الشاة، يقال: الثُْعلُ بالضم
  :مهّامٍ الَسلويلّ يهجو العلماء
  أَفاويَق حىت ما َيِدرُّ هلا ثَُعلُ... وَنها وذَمُّوا لنا الدنيا وهم يَْرِضع

  .وإّنما ذكر الثُْعلَ للمبالغة يف االرتضاع، والثُْعلُ ال ُيِدرُّ
: وربَّما قالوا. رجلٌ أَثَْعلُ وامرأةٌ ثَْعالُء. زوائد يف اٍألنان واختالٌف يف منبِتها يركب بعُضها بعضاً: والثََعلُ بالتحريك
  .اسٌم للثعلب، وهو معرفةٌ: وثُعالَةُ. ذا خالَفواأَثَْعلَ القوُم علينا، إ

  .وأرٌض مضثَْعلَةٌ بالفتح، أي كثرية الثعالب
  ثعلب
  .خمرُج ماء املطر من َجرينِ الَتْمرِ: والثعلب. طرُف الرمحِ الداخلُ يف ُجبَّةِ السناِن: الثعلب
  ثعم

  .وَتثَعََّمْتين أرُض فالن، أي أعَجَبْتين. نزعته: ثََعْمُت الشيء
  ثغب

وقد يسكن فيقال ثَْغٌب، واجلمع . الغدير يكون يف ظلّ جبل ال تصيبه الشمس فيُربَد ماؤه، واجلمع ثِْغبانٌ: الثََغُب
  .ِثغاٌب وأَثْغاٌب

  ثغثغ

  .الذي إذا تكلَّم حّرك أسنانه يف فيه واضطرب اضطراباً شديداً فلم يبيِّن كالمه: املُثَْغِثغُ
  ثغر
والثَغر . وإذا سقطت رواضع الصيبِّ قيل ثُِغَر فهو َمثْغوٌر. ثَغَْرُتُه، أي كسرت ثَْغره: يقال. سنانما تقدَّم من األ: الثَغُْر
: يقال. الثُلمة: والثُغرة أيضاً. ُنقْرةُ الَنحر اليت بني الَترقَوتني: والثُْغَرةُ بالضم. موضع املَخافة من فُروج الُبلدان: أيضاً

  .لَْم اجلبلثََغْرناُهْم، أي سددنا عليهم ثَ
  ثغم

. نبٌت يكون يف اجلبل، َيبَْيضُّ إذا يبس، يقال له بالفارسية إْسبيذْ، وُيَشبَُّه به الَشْيُب، الواحدة ثَغاَمةٌ: الثَغاُم، بالفتح
  :قال الشاعر خياطب نفسه
  أَفْنانُ َرأِْسَك كالثَغامِ املُخِْلسِ... أََعالقَةً أُمَّ الَوليِد َبْعَد ما 

  .لضاري من الكالبا: والثَْغُم
  ثغا

ما له ثاِغَيةٌ وال : يقال. الشاةُ، وقد ثََغْت َتثْغو ثُغاًء، أي صاحت: والثاِغيَةُ. صوتُ الشاِء واملَْعزِ وما شاكلهما: الثُغاُء
  .وما بالدار ثاغس وال راغٍ، أي أحٌد. البعُري: الشاةُ، والراغيةُ: فالثاغَيةُ. راغيةٌ
  ثفأ



  .هو احلُْرُف، الوادة ثُفَّاءَة: الثُفَّاء اخلردل ويقال
  ثفر

وقد . ثَفَُر الدابة: والثَفَُر، بالتحريك. الثَفْرُ للِسباع وكلِّ ذات خملبٍ مبنزلة احلياِء من الناقة، وربَّما استعري لغريها
لُ بثَوبه، إذا لوى بطرفه بني واْسَتثْفََر الرج. يرمي بسرجه إىل مؤخَّره: وداّبةٌ ِمثْفاٌر. أَثْفْرُتَها، أي شددت عليها الثَفََر

  :قال الزبرقان بن بدر. واْسَتثْفََر الكلُب بذَنبه، إذا جعله بني فَِخذيه. رجليه إىل ُحجْزته
  وَتتَّقي مَْرَبضَ املُْسَتثِْفرِ احلامي... َتعدو الذئاُب على َمن ال كالَب له 

  ثفرق
  .قماعُ الُبْسرِالثَفاريُق أَ: وقال الكسائي. ِقَمُع التمرة: الثُفْروُق

  ثفل
تركت بين فالٍن ُمثاِفلَني، أي يأكلون الثُفْلَ، يعنون احلَبَّ، وذلك إذا مل يكن : وقوهلم. ما سَفَلَ من كلّ شيء: الثُفْلُ

  .هلم لٌنب وكان طعامهم للَحبَّ، وذلك أشدُّ ما يكون حال البدوي
طُ فتوضع فوقه الَرحى فيُطَْحُن باليد ليسقطَ عليه الدقيق، جلدٌ ُيْبَس: والِثفال بالكسر. ومجلٌ ثَفالٌ بالفتح، أي بطيء

  :ومنه قول زهري
  فَتْعُركَكُْم َعْرَك الرَّحى بِِثفاِلها
واحدة ثَِفناِت البعري، وهي ما يقع على األرض من أعضائه إذا استناخ : ثفن الثَِفَنةُ. وربَّما مسِّي األسفل بذلك
وثُفُْن . ثافَْنُت الرجل على الشيء، إذا أعنَته عليه: ويقال أيضاً. جالسته: فالناً وثافَْنُت. وغَلُظ، كالركبتني وغريمها

غلظتْ : وثَِفَنْت يده بالكسر َتثْفَُن ثَفَناً. ضربته بِثفناِتها: وثَفََنْتهُ الناقة َتثِْفُنُه بالكسر ثَفْناً. جوانبها املخروزةُ: املزادِة
  .وأَْتقََن العمل يده

  ثفى
َبقَِيْت من بين فالن أُثِْفيَّةٌ َخشناُء، أي بقي : وقوهلم. للِقْدر تقديُرها أُفْعولَةُ، واجلمع األثايفُّ، وإن شئت خففت اُألثِْفَيةُ

. ِسمةٌ كالَثايفِّ: واملُثَفَّاةُ أيضاً. املرأة اليت لزوجها امرأتان سواها، ُشبَِّهتْ بأَثايفِّ الِقْدرِ: واملُثَفَّاةُ. منهم عددٌ كثري
وأَثْفَْيُت هلا، أي . وثَفَّْيُت الِقْدرَ َتثِْفَيةً، أي وضعُتها على اَألثايفِّ. اليت مات هلا ثالثة أزواج، والرجل ُمثَفٍّ: ملُثَفَِّيةَوا

  .جعلت هلا أَثايفَّ
  ثقب

  .مجع ثُقْبٍَة، وجيمع أيضاً على ثُقَبٍ: والثُقُْب بالضم. واحُد الثقوب: الثَقُْب بالفتح
وَتثَقََّب اجلِلُْد، إذا ثَقََّبهُ . وُدرٌّ ُمثَقٌَّب، أي مثقوٌب. وثَقَْبُت الشيَء ثَقْباً، وثَقَّْبُتُه، ُشدَِّد للكثرة. ما ُيثْقَُب به :واِملثْقَُب
اتقدْت، وأَثْقَْبتُها ثَقََبِت النارُ تثقُُب ثقوباً وثَقابة، إذا . ويقال أيضاً ثٌَْب ُعوُد الَعرْفَجِ. َتذِْكَيُتها: وتثقيُب النارِ. احلَلَُم
ما ُتشِْعلُ به : والثَقوُب بالفتح. ثَقََبِت الناقةُ أي غَُزَرْت، فهي ثاقٌب: ويقال أيضاً. وِشهاٌب ثاقٌب، أي ُمِضيٌء. أنا

  .الناَر من ِدقاقِ العيداِن
  ثقف

: وَتثْقيفُها. ما ُتَسوَّى به الرماُح: والثِّقاُف. ومنه املُثاقَفَةُ. ثَقَُف الرجل ثَقْفاً وثَقافَةً، أي صار حاذقاً خفيفاً فهو ثَقٌْف
  :قال الشاعر. َوثَِقفُْتُه ثَقْفاً، أي صادفُتُه. تسويتها

  فإنْ أُثْقَْف فسوف َتَرْونَ بايل... فإمَّا َتثْقَفوين فاقُْتلوين 



َخلٌّ ِثقِّيفٌ : ابن األعرايب. ثَقٌف وثَقٌُف لغةٌ يف ثَقَُف، أي صار حاذقاً فطناً، فهو: َوثَِقَف أيضاً ثَقَفاً، مثال تَِعَب َتَعباً
  .قولك بصلٌ ِحرِّيف: بالتشديد أي حامٌض جداً، مثال

  ثقل

وأخرَجِت األرُض أَثْقالَها : " وقوله تعاىل. أعطه ِثقْلَُه، أي وزَنه: ومنه قوهلم. واحد اَألثْقالِ، مثل حِْملٍ وأمحالٍ: الثِقْلُ
والثَقَلُ، بالتحريك متاعُ . ثَقُلَ الشيُء ِثقَالً، فهو ثَقيلٌ: تقول منه. ضّد اخلفّة: لُوالِثقَ. أجساد بين آدم: قالوا" . 

وثَِقلَةُ القومِ، . وجدت ثَقَلَةً يف جسدي، أي ثِقْالً وفُتوراً: ويقال أيضاً. اإلنُس واجلنُّ: والثَقَالِن. املسافر وَحَشُمُه
. وثَقَلَ الشيُء الشيَء يف الوزن َيثْقُلُُه ثَقْالً. بِِثقَِلهِْم، أي بأمتعتهم كلِّها احتمل القوُم: يقال. أَثْقَالُُهْم: بكسر القاف

وامرأةٌ ثَقالٌ بالفتح، أي َرزانٌ ذات . وثَقَلُْت الشاة أيضاً، أي وزنتُها، وذلك إذا رفعتَها لتنظر ما ِثقَلُها من خفّتها
قال . وأَثْقَلَِت املرأةُ فهي ُمثِْقلٌ، أي ثَقُلَ َحملُها يف بطنها. لَُه احلملُوقد أَثْقَ. ضدُّ التخفيف: والَتثْقيلُ. مآِكَم وكَفَلٍ
قال . واحد َمثاقيلِ الذهب: واِملثْقالُ. أَْتَمرْنا، أي صرنا ذوي َتمْرٍ: أي صارت ذات ِثقْلٍ، كما تقول: األخفش
  .ودنانريُ ثَواِقلٌ. ديناٌر ثاِقلٌ، إذا كان ال ينقص: األصمعي
  .ألقى عليه َمثاقيلَُه، أي ُمْؤَنتَُه: وقوهلم. ميزاُنُه من مثله: الشيِء وِمثقالَ
  ثكل
. وثَِكلَْتُه أمه ثُكْالً، وأَثْكَلَُه اهللا أُمَُّه. وامرأةٌ ثاِكلٌ وثَكْلى. وكذلك الثَكَلُ بالتحريك. ِفقدانُ املرأة ولَدها: الثُكْلُ

: واِإلثْكالُ اُألثْكولُ. الولد َمْبَخلَةٌ وَمْجَبَنةٌ: للوالدات َمثْكَلَةٌ، كما يقال ُرْمُحُه: ويقال. اليت ثَِكلَْت ولدها: والثَكولُ
  .لغةٌ يف املِثْكالِ واملُثْكول، وهو الِشمراُخ الذي عليه الُبسر

  ثكم
َق أيضاً، إذا وثَِكْمُت الطري. مصدر ثَِكَم باملكان بالكسر، إذا أقام به: والثَكَُم أيضاً. وسطه: ثَكَُم الطريق بالتحريك

  .لَزِْمُتُه
  ثكن

  :قال األعشى. الِسْرُب من احلمام وغريِه، واجلمع الثُكَُن: الثُكَْنةُ بالضم
  ليدركَها يف َحمامٍ ثُكَْن... ُيساِفُع َوْرقاَء جُونِيَّةٌ 

  .َخلِّ له عن ثُكْنِ الطريق، أي عن َسْجِحه: ويقال
  ثلب

. العيوُب، الواحدة َمثْلََبةٌ: ال ُيْحِسُن التعريَض إالَّ ثَلْبا واملثالُب: قال الراجز. قَّصُهثَلََبُه ثَلْباً، إذا َصرََّح بالعيب وتن
بِِفيهِ : وقيل. فُتاُت احلجارِة والتراب: بِِفيِه اَألثْلَُب واِإلثِْلُب: وقيل. فُتاتُ احلجارِة والتراب: واَألثْلَُب واِإلثِْلُب
اجلمل الذي انكسَرْت أنياُبُه من اهلََرمِ وتناثر ُهلُْب ذََنبِِه، واألنثى ِثلَْبةٌ، واجلمع : الكسروالِثلُْب ب. اَألثْلَُب واِإلثِْلُب

وُمطَّرٌِد من اخلَطّّي ال عارٍ وال ثَِلبُ : قال أبو العيال اهلُذَيلّ. ورُْمٌح ثَِلٌب، أي ُمَتثَلٌِّم. ثَلََّب البعُري َتثْليباً: تقول منه. ِثلََبةٌ
  .ثاِلَبةُ الَشوى، أي ُمَتَشقِّقة القَدمنيومنه امرأةٌ 

  ثلث
سهٌم من ثالثة، : والثُلُثُ. والثالثاء من األيام وجيمع على ثَالثاواٍت. الثالثة يف عدد املذكر، والثالث يف عدد املؤنث

كسر، من قوهلم والِثلْثُ، بال. فإذا فتحت الثاء زدت ياًء فقلت ثَليثٌ، مثل ثَمنيٍ وَسبيعٍ وَسديسٍ وَخميسٍ وَنصيٍف
وثُالثُ وَمثْلَثُ غري مصروف للعدل والصفة، ألنه . هو َيْسقي خنْلة الِثلِْث، ال ُيستعملُ الِثلْثُ إال يف هذا املوضع



وثَلَثُْت القوَم أَثْلَثُُهْم بالضم، إذا . مررت بقوم َمثْىن وثُالثَ: عدل من ثَالثٍَة إىل ثُالثَ وَمثْلَثَ، وهو صفةٌ ألّنك تقول
  :وأَثِْلثُُهمْ بالكسر، إذا كنت ثاِلثَُهْم أو كَمَّلَْتُهْم ثالثةً بنفسك قال الشاعر. َت ثُلُثَ أمواهلمأخذ

  َيكُْن سادسٌ حّتى ُيبَريكُمُ القَْتلُ... فإنْ َتثِْلثوا نَْرَبْع وإنْ َيُك خامٌس 

وكانوا . صاروا ثالثة: وأَثْلَثَ القوُم. عليهما الِقْدراحلَْيُد النادر من اجلبل، يثجمع إليه صخرتان مث تُْنَصُب: وثالثة اَألثايف
اليت جتمع بني ثَالِث آنية متلؤها إذا ُحِلَبْت، وكذلك اليت : والثَلوثُ من النوق. ثالثة فأرَبعوا كذلك، إىل العشرة

وشيءٌ . ى ثَالِث قُوًىوحبلٌ مثلوثٌ، إذا كان عل. مَزادةٌ تكون من ثالثة جلود: واملثلوثة. َتيَْبُس ثالثةٌ من أخالفها
ثَلَّثَ بناقته، إذا َصرَّ : ويقال أيضاً. الذي طُبِخَ حتَّى ذهب ثُلُثاُه: واملثلَّثَّ من الشراب. ُمثَلَّثٌ، أي ذو أركان ثالثة

  .َشطََّر هبا: فإن َصرَّ ِخلْفَْينِ قيل. منها ثالثةَ أخالٍف
  ثلج

. َمطَرتنا: وثَلجَْتنا السماُء َتثْلُُج بالضم، كما تقول. لََج َيْوُمناوقد أث. أصاهبا ثلج: وأرض مثلوجة. الثَّلُج معروف
ورجلٌ َمثلوجُ . وثَِلَجْت نفسي بالكسر َتثْلَجُ ثَلَجاً لغةٌ فيه. ثَلََجْت نفسي َتثْلُُج ثُلوجاً، إذا اطمأَنَّت: ويقال أيضاً

  :قال كعب بن لَُؤّي ألخيه عامر بن لؤّي. الفُؤاد، إذا كان بليداً
  جلمعِ لؤيٍّ منك ِذلَّةُ ذي غَْمضِ... لئن كنت مثلوَج الفؤاد لقد بدا 
  .وحفر حتَّى أثْلََج، أي بلغ الطني

  ثلط
  .ثَلَطَ البعُري، إذا ألقى َبْعَرهُ رقيقاً

  ثلع
  .املَُشدَُّخ من الُبْسر وغريه: واملُثَلَُّع. ثَلَْعُت رأَسُه أَثْلَُعُه ثَلْعاً، أي شدختُه

  ثلغ
  .ما سقط من النخلة فانشدخ: واملُثَلَّغُ من الُرطَبِ. َسه َيثْلَُغُه ثَلْغاً، أي شدخهثَلَغَ رأ
  ثلل

: قال. وحبلُ ثَلٍّة، أي صوٍف. كساٌء جيدُ الثَلّة: يقال. الُصوف: والثَلَّةُ أيضاً. واجلمع ِثلَلٌ. ثَلَّةٌ: يقال للضأن الكثرية
وقد أَثَلَّ الرجل فهو . عند فالن ثَلّةٌ كثريةٌ: مَع الُصوف والشعر والوبر قيلوال يقال للَشَعرِ ثَلّةٌ وال للوبر، فإذا اجت

وثَلَّت الدابةُ . اجلماعة من الناس: والثُلَّةُ، بالضم. ما أُخْرَِج من تراهبا: وثَلَّةُ البئر أيضاً. ُمِثلٌّ، إذا كثُرت عنده الثَلَّة
هدمته، وهو : َؤثَلَلُْت البيت أَثُلُُّه. ُت التراب يف البئر وغريها، إذا ِهلَْتُهَوثَلَلْ. َتثُلُّ، أي راثَْت؛ وكذلك كلُّ ذي حافر

ويقال للقوم إذا . أي هدم ملكهم: ثَلَّ اهللا عرشهم: يقال. أن حتِفر أصلَ احلائط مث تدفَع فينقاض؛ وهو أْهولُ اهلدمِ
  :قد ثُلَّ عرشهم، ومنه قول زهري: ذهب عّزهم

  .قد ثُلَّ عَْرُشها كأنه ُهِدَم وأُْهِلَكَتداَركُْتما اَألحالَف 
  .ثَلَلُْت الرجل أَثُلُُّه ثَالًّ وثلَالً. تقول منه. اهلالك: والثَلَلُ بالتحريك. وأَثْلَلُْتُه، إذا أمرت بإصالح ما ثُلَّ منه

  ثلم
سيف ثَلٌْم، ويف اإلناء ثَلٌْم، إذا انكسر من يف ال: يقال. وقد ثَلَْمُتُه أَثِْلُمُه بالكسر ثَلْماً.اخللل يف احلائط وغريه: الثُلَْمةُ

وثَِلَم الشيُء بالكسر َيثْلَُم، . وثَلَّْمُت الشيء فاْنثَلََم وَتثَلََّم. وثَلَُم الوادي بالتحريك، وهو أن يَْنثَِلَم حرفه. شفَته شيء



  .وثَلَّْمُتُه أيضاً ُشدِّد للكثرة. فهو أَثْلَُم َبيِّن الثَلَمِ
  مثا

  .ثَرَْدُتُه: وثَمأت اخلبز. شدخته: ومثأت رأسه. أطعمتهم الدسم: أُْت القومثََم: الكسائي
  مثد

وماٌء َمثْموٌد، إذا كثُر . واثََّمَد الرجلُ واثََّمَد باإلدغام، أي ورد الثََمَد. املاء القليل الذي ال مادَّةَ له: الثََمُد والثَْمُد
وكذلك إذا ثََمَدْتهُ النساء . مود، إذا كثر عليه الُسؤال حتَّى ينفَد ما عندهورجلٌ َمثْ. عليه الناس حّتى ُينِفدوه إالّ أقلَّه
  .حجٌر يكتحل به: والثاِمُد من البَْهمِ، حَني قََرَم، أي أكل، واإلثِْمُد. فأكثر اجلماعَ حتَّى انقطع ماؤه

  مثر

ومجع الِثمارِ ثُمٌُر، مثل كتاب : ال الفراءق. ومجع الثمر ِثماٌر مثل جبل وجبال. واحدة الثََمرِ والثَمَراِت: الثَمَرةُ
وكان له : " وقرأ أبو عمر. املال املُثَمَُّر، وخيفّف ويثقّل: والثُُمُر أيضاً. ومجع الثُُمرِ أَثْماٌر، مثل عنق وأعناق. وكتب

وشجرة ثَمْراُء، . أدرك ثََمُره وشجر ثاِمٌر، إذا. أَثَْمَر الَشَجُر، أي طلع ثََمُرُه: ويقال. ، وفسَّر بأنواع األموال" ثُْمٌر 
قد ثَمَّرَ الِسقاُء َتثْمرياً، : يقال. ما يظهر من الزُْبد قبل أن جيتمع ويبلغَ إناُه من الُصلوحِ: والثَمريةُ. أي ذات مثر

الليلة : وابن ثَِمريٍ .وثَمََّر اهللا مالَه، أي كثّرُه. وأمثر الرجلُ، إذا كثَُر ماله. وكذلك أَثْمََر، إذا ظهر عليه حتبُُّب الزُبد
  .ُعقَد أطرافها: وثََمُر الِسياط. القمراء

  مثغ

  :قال الشاعر. صَبغته صبغاً ُمْشَبعاً: ثََمْغُت الثوَب: أبو عمرو. أعالُه: وثََمَغةُ اجلبلِ. ثََمْغُت رأَسه ثَْمغاً، أي شدخُته
  بوْرسِكأنَّ ِلحاُهمُ ثُِمَغْت ... َتركُْت َبين الغَُزيِّلِ غَري فَْخرٍ 

  مثل
البقّيةُ تبقى من العلف والشراب يف : والثَميلَةُ أيضاً. البقّيةُ من املاء يف الصخرة ويف الوادي، واجلمع ثَميلٌ: الثَميلَةُ

يقال ما ثََملُْت شرايب بشيٍء من طعام، ومعناه ما أكلت قبل أن : وقال يونس. وكلُّ بقيٍة ثَميلَةٌ. بطن البعري وغريه
البقية يف أسفل اإلناء وغريه، وكذلك الثُْملَةُ : الثََملَةُ بالتحريك: قال أبو عمرو. وذلك يسمَّى الثَميلَةَأشرَب طعاماً؛ 

السمُّ : والثُمالُ أيضاً بالضم. وهي اِملثَْملَةُ أيضاً، بالكسر. صوفَةٌ يُْهنأُ هبا البعُري: والثََملَةُ أيضاً بالتحريك. بالضم
مجع ثُمالٍَة، وهي الرغْوة وقد أَثَْملَ اللُنب، أي : والثُمال أيضاً. لُ بالتشديد، كأنه أُنِْقع فَبقَي وثََبَتاملُْنقَُع، وكذلك املُثَمَّ

وقد أَثَْملُْت الشيء، أي أبقيته، . والثُمالَةُ أيضاً مثل الثََملَِة، وهي البقّية يف أسفل اإلناء أو احلوض. كثرت ثُمالَُتُه
. امللجأُ: واملَثَْملُ. فالن ِثمالُ قومه، أي غياثٌ هلم يقوم بأمرهم: يقال. الغِياثُ: والِثمالُ بالكسر. قَّْيتُُهَب: وثَمَّلُْتُه َتثْميالً

  .وثَِملَ الرجل بالكسر ثََمالً، إذا أخذ فيه الشراُب، فهو ثَِملٌ، أي َنشْوانٌ
  مثم

وثََمْمُت . ُسدَّ به َخصاص البيوت، الواحدة ثُمامَةٌنبٌت ضعيٌف له ُخوٌص أو شبيٌه باخلوص، وربَّما ُحشَي به و: الثُماُم
وثَمَّتِ . ثََمْمُت أموري، إذا أصلحَتها ورَممْتها: ومنه قيل. ته بالثُمامِ}الشيء أَثُمُُّه بالضم ثَمَّاً، إذا أصلحَته ورََمم

  .الشاة النبت بفيها، أي قلعْته؛ فهي شاة ثَموٌم
ورجلٌ ِمثَمٌّ ومِقَمٌّ بكسر امليم، إذا . مُُّه وَيقُمُُّه، أي يكنسه، وجيمع اجليِّد والرديءيقال هو َيثُ. مجعته: وثََمْمُت الشيء
. جَْعَجَع يب الدهُر عن ثُمَِّه وُرمِِّه، أي عن قليله وكثريه: وقال أعرايبٌّ. وِمثَمَّةٌ وِمقَمَّةٌ أيضاً، اهلاء للمبالغة. كان كذلك



. وانْثَمَّ جسُم فالٍن، أي ذاب، مثل اْنَهمَّ. وانْثَمَّ عليه، أي اْنثالَ عليه. شوثََمْمُت يدي باألرض، أي مسحت باحلشي
: فالثُمُّ: ما له ثُمٌّ وال ُرمٌّ، وما ميلك ثُمَّاً وال ُرّماً، قال ابن السكيت: وقوهلم. القُبضة من احلشيش: والثُمَّةُ بالضم

حرُف عطٍف يدلُّ على الترتيب والتراخي، وربَّما أدخلوا عليها : وثُمَّ. َمَرمَّةُ البيت: والُرمُّ. قماش أَساقِيهِْم وآنيتهم
  :التاء، كما قال

  فَمَضْيُت ثُمََّت قلُت ال يْعنيين... ولد أَُمرُّ على اللئيم َيُسبُّين 
: ابن السكيت. مَّةُ مثلهواملَثَ. ُمْنقَطَُع ُسرَِّتِه: ومثَمُّ الفرس بالفتح. وثَمَّ مبعىن هناك، وهو للتبعيد مبنزلة هنا للتقريب
  .ثَمَّْمُت العَظَْم َتثْميماً، وذلك إذا كان َعنِتاً فأََبْنَتُه

  مثن

. ثَمانَِيةُ رجالٍ وثَماين نسوٍة، وهو يف اًألصل منسوب إىل الثُْمنِ، ألنَّه اجلزء الذي صيَّر السبعة ثَمانَِيةْ، فهو ثُْمنُها
أن يقال مثانية، ألنَّ الطول يذرع بالذراع وهي مؤنثة، والعرض ُيْشَبرُ  الثوب َسْبٌع يف ثَماٍن، كان حقُّه: وقوهلم

وإن . إن شئت حذفت األلف، وهو أحسن، فقلت ثَُمْينَيةٌ: وإنْ صغَّرت الثمانيةَ فأنت باخليار. بالِشْبر وهو مذكّر
أمواهلم، وأَثِْمُنُهْم بالكسر، إذا كنت  وثَمَْنُت القوم أَثُْمُنُهمْ بالضم، إذا أخذتَ ثُُمَن. شئت حذفت الياء فقلت مثيِّنة

  .ثاِمنَُهْم
وأَثَْمَن الرجلُ، إذا وردت إبلُُه ِثْمناً وهو ِظْمٌء من . ُجِعلَ له مثانَيةُ أركان: وشيٌء ُمثَمٌَّن. صاروا ثَمانَيةً: وأَثَْمَن القوُم

  .وأَثْمَْنُت لهأَثَْمْنتُ الرجلَ متاَعه، : يقال. ثََمُن املبيع: والثََمُن. أَظمائِها
  :وقول زهري

  زار الشتاء وَعزَّْت أَثُْمُن الُبدُِن... من ال ُيذاُب له َشْحمُ الَسديِف إذا 
. الثُُمُن، وهو جزء من الثَمانَِيِة: والثَمُني. فمن رواه بفتح امليم يريد أكثرها ثََمناً، ومن رواه بالضم فهو مجع ثََمنٍ

  .ثَْمَنةُ، كاِملْخالةواِمل. وشيٌء ثَمٌني، أي مرتفع الثمن
  ثنت

  .وَنِثَت مثله بتقدمي النون. ثَنَِت اللحم بالكسر، أي أَْنَتَن
  ثندؤة

هي اللحم الذي حول : هي َمغرِز الثدي، وقال ابن الِسكِّيت: وقال األصمعي. الثُّْنُدؤة للرجل مبنزلة الثَّدي للمرأة
  .الثدي
  ثنن
والثُنَّةُ . واجلمع الثَُنُن. لداّبة اليت أسبلت على أّم القِردان حتَّى تبلُغ األرضالَشعَرات اليت يف مؤّخر ُرسغ ا: الثُنّةُ
  .يبيس احلشيش: والِثنُّ، بالكسر. ما بني الُسرَّة والعانة: أيضاً
  ثين

م ثِْنَيْيِه فهو وكلُّ واحٍد . وأما الِثناُء ممدوٌد فِعقالُ البعري وحنوِ ذلك من حبل َمثْينٍّ. حبلٌ من شعر أو صوف: الثِناَيةُ
واحد أَثْناِء الشيِء، : والثِْنُي. عقلُت البعري بِِثناَيْينِ، إذا عقلَْت يديه مجيعاً حببلٍ أو بطَرفَْي حبلٍ: تقول. ِثناٌء لو أُفْرَِد
 .والثْنُي من الوادي واجلبل، منعطفه: قال أبو عبيد. أنفذُت كذا يف ِثنءي كتايب، أي يف طيِّه: تقول. أي تضاعيفه
  :قال طََرفة. ما ثََنْيَت: وِثْنُي احلبلِ



  لَكا ِلطَولِ املُْرخى وِثْنياُه بالَيِد... لََعْمرَِك إنَّ املوَت ما أَْخطأَ الفَىت 
والِثين . وال يقال ِثلْثُ وال فوَق ذلك. ولدها، وكذلك املرأة: وثِْنُيها. اليت وضعتْ بطَْنْينِ: والثِْنُي أيضاً من النوق

االسمُ : والثُْنيا بالضم. أي ال تؤخذ يف السنة مرَّتني" ال ثين يف الصَدقة : " ويف احلديث. مر يعاد مرَّتنيِاأل: مقصوٌر
َمثْىن األيادي، هي : وقال أبو عبيدة. جاءوا َمثْىن َمثْىن، أي اثنني اثنني: ويقال. من االْستِثناِء، وكذلك الثَنْوي بالفتح

: وقال أبو عمرو. جلَزورِ يف امليسر، فكان الرجلُ اجلواد يشتريها فيعطيها اَألبْراَماألنصباء اليت كانت َتفُْضلُ من ا
  :قال النابغة. أن يأخذ الِقْسَم مّرةً بعد مّرٍة: َمثْىن األَيادي

  َمثَْنى اَأليادي وأَكُْسو اجلَفَْنةَ اُألُدما... أَنِّي أَُتمِّمُ أَْيساري وأَمَْنحُُهْم 
صرفته عن حاجته، وكذلك إذا : وثََنْيُتُه أيضاً. جاء ثانياً من عنانه: يقال. وثَناُه، أي كَفَُّه. عطفَته: اًوثََنْيُت الشيء ثَنْي
قال . الذي يكون دون الَسيِّدِ يف املرتبة؛ واجلمع ثِْنَيةٌ: والثُْنيانُ بالضم. وثَنَّْيُتُه َتثْنَيةً، أي َجعلُته اثنني. صرَت له ثانياً

  :األعشى
  أََشمُّ كرٌمي جاُرهُ ال ُيَرهَُّق... دين َرْهطُُه غُري ثِْنَيٍة طويلُ الي

. واحدة الثَنايا من الِسنِّ: والثَنِيَّةُ. والثُْنُي والثْنُي، بضم الثاء وكسرها، مثل الثُْنياِن. وفالن ِثْنَيةُ أهلِ بيته، أي أرذلُهم
: والثَينُّ. يا، إذا كان سامياً ملعايل األمور، كما يقال طَالَُّع أَْنُجٍدفالنٌ طَالَّع الثَنا: طريق العقبة، ومنه قوهلم: والثَنيَّةُ

واثنان من عدد املذكر واثنتان للمؤّنث، ويف . الذي يلقى ثَنِيََّتُه، واجلمع ثُْنيانٌ وِثناٌء، واألنثى ثَنِيَّةٌ، واجلمع ثَنِيَّاٌت
هذا : وقوهلم. ويوُم االثَْننيِ ال ُيثَنَّى وال جيمع، ألنَّه مثىن. صلٍوأَِلفُهُ ألُف و. ِثنْتاِن حبدف األلف: املؤّنث لغة أخرى

اثَْنتاِن وإن شئت ِثنْتاِن؛ ألنّ األلإل إنَّما اْجُتِلَبْت لسكون الثاء، فلما : وتقول للمؤنث. ثاين اثَْنْينِ، أي هو أحد االثنني
وكذلك . واْنثَىن، أي انعطف. قلت يف النسبة إليه ثَنَويٌّولو ًسمَِّي رجلٌ باثَْنْينِ أو باثَْني َعَشَر ل. حتركْت سقطْت

ما كان : واملَثاين من القرآن. تأوَّد: وَتثَنَّى يف مشيته. وأثَْنى، أي ألقَى ثَنيََّتُه. وأَثَْنى عليه خرياً، واالسم الثَناُء. اثَْنْوىن
ويسّمى مجيُع القرآن َمثاينَ أيضاً القتراِن آية .  كلِّ ركعةوتسمَّى فاحتة الكتاب َمثَانِيَ ألنّها ُتثَّنى يف. أقلَّ من املائتني

  .الرمحة بآية العذاب
  ثهد

  .واجلارية ثَْوَهَدةٌ. الغالم الَسمني التامُّ اخلَلْق الذي قد راَهَق احلُلَُم: الثَوَْهدث والفَوَْهُد
  ثوب
يقال : قال سيبويه. أَثُْؤٌب فيهمز: عض العرب يقولواحُد األثوابِ والثيابِ، وجيمع يف الِقلَِّة على أَثُْوبٍ، وب: الثوب

وكذلك . اجتمعوا وجاءوا: وثاب الناس. رجع بعد ذَهابه: وثاب الرجل يثوب ثَْوباً وثََوباناً. لصاحب الثياب ثَوَّاٌب
لذي ُيثابُ املوضع ا: واملثابة. وسطه الذي يثوب إليه املاء إذا اسُتفرِغَ: وَمثاب احلوض. املاء إذا اجتمع يف احلوض

وإمنا قيل للمنزل مثابةٌ ألنّ " وإذْ َجَعلْنا البيَت َمثابةً للناسِ : " ومنه قوله تعاىل. إليه، أي يُْرَجُع إليه مرةً بعد أخرى
َمقاُم : واملَثاُب. وربَّما قالوا ملوضع ِحبالَِة الصائِد َمثابةً. أهله يتصرَّفون يف أمورهم مث يثوبون إليه،واجلمع املَثاُب

  :قال القُطاميُّ. املْسَتقي على فَمِ البئر عند العَْرش
  إذا اسُْتلَّ من حتت الُعروشِ الدعائُم... وما ِلَمثاباِت الُعروش بقيَّةٌ 

وأثاب الرجلُ، أي " . لََمثوَبةٌ مْن ِعْند اِهللا خري : " قال اهللا تبارك وتعاىل. جزاء الطاعة، وكذلك املَثوَبةُ: والثواب
أي " هل ثُوَِّب الكفاُر ما كانوا َيفَْعلون : " وقوله تعاىل. سأله أن ُيثيبَُه: اسَتثاَبُه. ُمُه وصَلََح بدُنهرَجع إليه جس



. الريح الشديدة تكون يف أول املطَر: والثاب. الصَّالة خٌري من النوم: والتثويب يف أذاِن الفجر أن يقول. جوزوا
وذلك إذا كانت املرأة قد ُدِخلَ هبا، أو كان : قال ابن السكيت. فيه سواٌء ورجل ثَيٌِّب وامرأةٌ ثيٌِّب، الذكر واألثىن

  .قد ثُيََّبِت املرأةُ: تقول منه. الرجل قد َدَخل بامرأته
  ثوخ

  .خاضْت وغابت فيه: ثاَخْت قدُمه بالوحل َتثوُخ وَتثيُخ
  ثور

. وثاَر به الناُس، أي وثَبوا عليه. ْت بفالن احلَْصَبةُوثاَر. وأَثاَرُه غريه. ثاَر الغبار َيثوُر ثَْوراً وثََوراناً، أي سطَع
. وثَوََّر فالنٌ عليهم الشرَّ، أي هيَّجه وأظهره. انتِظْر حتَّى تسكن هذه الثورةُ، وهي اهلَْيُج: يقال. املواثبةُ: واملُثاَورَةُ

ورأيته . وثارت نفسُه، أي جشأت. هاوثّوَر الَبْرَك واستَثارها، أي أزعجها وأهنض. وثّور القرآنَ، أي حبث َعْن علمه
الذكر من البقر، واألنثى ثَْوَرةٌ، : والثَور. وثار ثائُِرُه، أي هاج غضُبه. ثائرَ الرأس، إذا رأيَته وقد اْشعانَّ شَعُر رأِسه

وأما . ُبرج يف السماء: والثَور. قطعة من اُألِقِط، واجلمع ِثَورَةٌ: والثَْوُر. واجلمع ِثَوَرةٌ وثريةٌ وثريانٌ، وثَيَرةٌ أيضاً
  .ثور املاء: ويقال للطُحلَب. سقط ثَْوُر الشفق، فهو انتشار الشفق وثََورانُُه، ويقال ُمْعظَُمُه: قوهلم
  ثول

ثَويلَةٌ من الناس، أي مجاعةٌ جاءت من بيوٍت متفّرقٍة : وقوهلم. ال واحد له لفظه: قال األصمعي. مجاعة النحل: الثَْولُ
جنونٌ يصيب الشاةَ فال : والثَْولُ بالتحريك. َتثَّولَ عليه القوُم، أي َعلَْوُه بالشْتم والضرب: يقالو. وصبياٍن ومالٍ

  :قال الشاعر. وشاةٌ ثَْوالُء وتيٌس أَثَْولُ. تتبع الغنم وتستديُر يف مرتعها
  ثَْوالُء ُمْخرِفَةٌ وذئٌب أطلس... َتلْقى األَمانَ على ِحياضِ حمّمٍد 

  .اْنثالَ عليه الناس من كلِّ وجٍه، أي انصبُّوا: يقال. لتراُب، أي انصبَّواْنثالَ عليه ا
  ثوى

قال . وأَثَْوْيُت باملكان لغةٌ يف ثَوَْيُت. ثََوْيُت البصرة، وثََوْيُت بالبصرة: يقال. أقام به، َيثْوي ثَواًء وثوِيَّاً: ثَوى باملكان
  :األعشى

  فَمَضْت وأَْخلََف من قَُتْيلَةَ َموِعدا ...أَثْوى وقَصََّر لَْيلَةُه لُِيَزوَّدا 
قال . صاحب منزله: وأبو َمثْوى الرُجل. الضيُف: والثَويُّ. وثَوَّْيُت غريي َتثْوِيَةً. وأَثَْوْيُت غريي يتعدَّى وال يتعدَّى

ُترفَع فتكون َعلَماً بالليل حجارةٌ : والثاَيةُ أيضاً: قال. وكذلك الثاَيةُ غري مهموز: قال. مأَوى الغنم: الثَوِّيةُ: أبو زيد
  .للراعي إذا رَجع

  ثيل
  .البعريُ العظيم الثِيلِ: واَألثَْيلُ. ضرٌب من النبت: والثيلُ. وعاُء قضيبِ البعريِ: الثيلُ

  حرف اجليم

  جأب

وأبو عبيدة . رىجَأَْبةُ اِملْد: ويقال للظبية حني طلَع قرنُها. الغليظ من ُحُمرِ الوحشِ، يهمز وال يهمز: اجلَأُْب: أبو زيد
  .ال يهمز



: الكَْسُب، تقول منه: واجلَأُْب. فالن َشْخُت اآللِ َجأُْب الَصْبرِ، أي دقيق الَشْخصِ غليظ الصربِ يف األمور: ويقال
  .جأَْبتُ أَجْأَُب

  جأث
أفزَِع، فهو َمْجؤُوثٌ، أي وقد ُجِئثَ الرُجل، إذا . َجأَثَ البعري َيْجأَثُ َجأْثاً، وهي ِمشَيُتُه ُموقَراً َحْمالً: أبو زيد
  .مذعور
  جأجأ

جِيءْ، : جَأْجَأُْت باإلبل، إذا دعوهتا لتشرب، فقلت: قال األموي. صدرمها، واجلمع اجلآجئ: جؤجؤ الطائر والسفينة
  .جِيْء، واالسم اِجليُء

  جأذر
  .ولد البقَرة الوحشيَّة، واجلمع جآِذُر: اجلُْؤذر
  جأر

وغَْيثٌ . وجَأََر الرجل إىل اهللا عّز وجل، أي تضّرع بالدعاء. الثور َيجْأَُر أي صاح جأر: يقال. اجلُؤَاُر مثل اخلوار
  .ُجَؤٌر، أي عزيٌر كثري املطر

  جأز
  .غَِصْصُت به، واالسم اجلَأُْز بالتسكني: َجئِْزُت باملاء جَأَزاً

  جأش
اجلَأْشِ، أي َيْربِطُ نفسه عن الفرار،  فالنٌ رابط: يقال. جَأُْش القلب، وهو رواُعُه إذا اضطرَب عند الفزع: اجلأُْش

  .الصدُر: واجلُْؤشوُش. لشجاعته
  جأف
ورجلٌ . وقد ُجِئَف أشدَّ اجلَأِْف، فهو َمْجُؤوفٌ أي خائٍف. َوَجأَفَُه أيضاً مبعىن ذََعَرُه. لغةٌ يف َجَعفَُه، أي صرعه: َجأَفَُه

  .وقد ُجِئَف. َمْجُؤوٌف أيضاً، أي جائعٌ حكاه أبو عبيد
  جأل
  .اسٌم للضبع على فَْيَعل، وهو معرفة بال ألف والم: َجيأَلُ
  جأي

فرسٌ : ويقال. واجلُْؤَوةُ لونٌ من ألوان اخليل واإلِبل، وهي ُحْمَرةٌ تضرب إىل السواد. َجأَى عليه َجأْياً، أي عّض
ى، وهي اليت يعلُوها لونُ السَواد لكثرة وكتيبةٌ َجأْواُء بيِّنة اجلَأَ. وقد جَئَي الفرسُ َيجْأَى. أَْجأَى، واألنثى َجأْواُء

وعاُء : واِجلئاوَةُ. وِسقاٌء ال َيْجأَى شيئاً، أي ال ميسكه. أمحق ال َيْجأَى َمْرغَُه أي ال َيحبس لُعاَبُه: وقوهلم. الُدروع
ياُء واجلِواُء، اِجل: وكان أبو عمرو يقول. األصمعي. الِقْدرِ، أو شيٌء توضع عليه من جلٍد أو َخَصفٍَة، ومجعها جئاٌء

َألنْ أَطّلَي بِجِواِء ِقْدرٍ أحبُّ إيلَّ من أن أَطَّليَ : ويف حديث عليٍّ عليه السالم. واألمحر مثله. يعين بذلك الوِعاَء أيضاً
  .بالزعفران

  جبأ
وأَْجبَأَِت األرُض، أي . أَْجُبؤ فَقْع وِفقََعة، وغَْرٌد وِغَرَدةٌ، وثالة: واحد اجلْبأَة، وهي احلُْمر من الكَْمأَة، مثاله: الَْجْبُء

اجلَْبأَةُ هي اليت تضرِب إىل احلُْمرَة، والكَْمأَةُ هي اليت إىل الُغبَْرِة : قال األمحر. كَثَُرْت كَْمأَتُها، وهي أرض َمجَْبأَةٌ



وأصله " رىب من أجىب فقد أ: " بِْعُته قبل أن يبدو صالحُه، وجاء يف احلديث بال مهز: وأجَْبأْت الزرع. والسَّواد
  :قال اجلَْعدّي. القُْرزوم، وهي اخلشبة اليت حيذو عليها احلذَّاء: واجلَْبأة. اهلمز

  بِْركة زَْورٍ كََجْبأَِة اخلََزمِ... يف ِمرفقيه تقاُرٌب وله 
. اجلبان: بَّأُواجلُ. خنست عنه: َجَباُْت عن الرجل َجبْئاً وُجُبوءاً: وقال أبو زيد. َنَبْت عنه: وَجَبأَْت عيين عن الشيء

  :معروف بن عمرو
  وال أنا من َسْيبِ اإلله بآيِسِ... فما أنا من َرْيبِ املَنون ُجببٍَّأ 

  .ومنه اجلابئ وهو اجلراد. أي خرج عليه َحيَّةٌ من ُجحرِه: وَجَبأَ عليه اَألْسود
  جبب

وفالن َجبَّ القوَم، إذا . اجلببِ، أي مقطوُع الَسنامِ وبعٌري أجبُّ بيِّن. وَخِصيٌّ َمْجبوٌب َبيُِّن اجلِبابِ. القَطُْع: اجلّبٌّ
. وقد َجبَّ الناُس النخل. جاء زمن اِجلبابِ: تلقيح النخل، يقال: واِجلباُب أيضاً. اليت ُتلَبُس: واِجلباُب. غلَبُهْم
هو َمْغرٌِز الوظيفِ يف : صمعّيقال األ. مَوِصلُ الوَظيِف يف الذراع: واجلُبَّةُ. ما دخل فيه الرمُح من الِسناِن: واجلُبَّةُ
. والفرس ُمجَبٌَّب، وفيه جتبيٌب، واالسم اجلََبُب. أن يبلُغَ التحجيل ُركَْبةَ اليد وعرقوبَ الرِْجلِ: والتجبيب. احلافر

بان اإلبل شيٌء يعلو أل: واجلُبابُ بالضم. جَادَّةُ الطريق: واملََجبَّةُ. النِفاُر؛ يقال َجبََّب فالن فذهب: والتجبيب أيضاً
األرض الغليظة، ويقال وجه : واجلَبوُب. البئر اليت مل ُتطَْو، ومجعها جِباٌب وجَبَبةٌ: واجلُبُّ. كالزُْبِد، وال زُْبَد أللباهنا

  .األرض، وال جيمع
  جبت
  .كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر وحنو ذلك: اِجلْبُت
  جبجب
حلٌم ُيْغلى : والوشيقةُ. إذا اتََّشَق: وَتَجْبَجَب الرجلُ. ُع، أو تذاُب اإلهالَةُ فُتحقَُن فيهاالكِْرُش ُيجَعلُ فيها اخلَلْ: اجلُْبُجَبةُ

  :قال الشاعر. إغْالَءةً مث يقدَُّد، فهو أبقى ما يكون
  فال ُتْهِد منها واتَِّشْق وَتجَْبَجبِ... إذا عََرَضْت منها كَهاةٌ مسينةٌ 

  .اجلباجُب: وٍد ُينقَلُ فيه التراب، واجلمعَزبِيلٌ من جل: واجلُْبُجَبةُ أيضاً
  جبذ

  .ما ارتفع من الشيء واستدار كالقُبَّة: واجلُنَْبذَةُ بالضم. َجَبذُْت الشيَء مثل َجذَْبُتُه، مقلوٌب منه
  جرب

َجَبَر العظمُ بنفسه َو. َجبَْرُت العظم َجْبراً: يقال. أن ُتْغين الرجل من فقر، أو ُتصلح َعظمُه ِمْن كَْسر: اجلَبُْر: أبو َعمرو
والعرب تسمي اخلُْبَز . َجَبَر اهللا فالناً فاْجتََبَر، أي سّد مفاِقرَُه: يقال. واْجَتَبَر العظُْم مثل اْنَجَبَر. ُجبوراً، أي اْنَجبََر

َنَسْبته : جربته أيضاًوأ. أكرهته عليه: وأَْجبَْرُتُه على األمر. أبو جابر: وكنيته أيضاً. هو جابٌر بن َحبَّة: ويقولون. جابِراً
اسم يومِ : وجُِباٌر أبضاً. ذهب دُمه ُجباراً: يقال. اهلََدُر: واجلُباُر. إىل اجلَْبر، كما تقول أكفرته، إذا نسبَته إىل الكفر

  :قال األعشى. ما طال وفات اليد: واجلَبَّاُر من النخل. الثالثاء من أمسائهم القدمية
  عليه أبابيلٌ من الطري َتْنَعُب. ..طريٌق وَجبَّاٌر رِواٌء أصوله 

الذي َيْجُبُر العظام : واملَُجبُِّر. الذي يقتلُ على الغضب: واجلَبَّاُر. خنلة جَبَّارَةٌ، وناقة َجبَّارة، أي عظيمةٌ مسينة: يقال



: اجلَْبرِيَّةُ بالتحريكَو. خالف القدرِ: واجلَْبُر. وَتَجبَّر النبت، أي َنَبت بعد األكل. تكبّر: وَتجَبََّر الرجل. املكسورة
  :وأنشد األمحر. فيه َجبَْرِيَّةٌ، وَجبَْرُوَّةٌ َوُجبَُروٌت وجبُّوَرةٌ، أي ِكْبٌر: ويقال أيضاً. خالف القََدرِيَِّة

  عليك وذو اجلَبُّوَرِة املَُتَغطْرُِف... فإّنَك إن عاَديتين غَِضَب احلصى 
  .العيدان اليت ُتْجَبُر هبا الِعظام: واِجلباَرةُ واجلَبرية أيضاً. واجلَبريَةُ، الياَرُق واِجلباَرةُ. الشديد التََّجبُّرِ: واِجلبُِّري
  جبز

  .اخلبُز اليابس: واجلَبيُز. البخيل: اِجلْبُز بالكسر: األصمعي
  جبس
  . ِمشيته، أي تبختروَتَجبَّسَ يف. يقال إنَّه جلِْبٌس من الرجال، إذا كان َعيَّا: قال األصمعي. اجلبانُ الفَْدُم: اِجلْبُس
  جبل
وأَجَْبلَ القوُم أيضاً، أي . وأَجَْبلَ القوُم، إذا حفَروا فبلغوا املكانَ الُصلَْب. وَجَبلَُه اهللا، أي خلَقه. واحد اِجلبال: اجلََبلُ

  :س بن اخلطيمقال قي. إّنه لذو جِْبلٍَة: يقال للرجل إذا كان غليظاً. اِخللْقَةُ: صاروا إىل اجلبل، واِجلْبلَةُ بالكسر

  قَْصٌد فال جِْبلَةٌ وال قََضُف... بني ُشكولِ النساِء ِخلْقَُتها 
  :ومنه قول أيب ذؤيب. حيٌّ جِْبلٌ، أي كثٌري: ويقال أيضاً. مالٌ جِْبلٌ، أي كثٌري: ويقال أيضاً. الُضروُب: والُشكولُ

  باألََنس اجلِْبلِ جِهاراً َيَيْسَتْمِتْعَن... َمنايا يُقَرِّْبَن احلُتوَف َألْهِلها 
وشيٌء َجبِلٌ بكسر الباء، أي غليظٌ . وامرأٌ ِمْجبَالٌ، أي غليظةُ اخلَلْقِ. الناُس كلهم ُمْتَعةٌ للموت، يستمتع هبم: يقول
ْبالً ولقد أََضلَّ منكُمْ ُج: " اجلماعةٌ من الناس، وفيه لغات قرئ هبا قوله تعاىل: واجلُْبلُ. الَسناُم: واجلُْبلَةُ بالضم. جاّف
عن أيب عمرو، وُجُبالً عن الكسائي، وجِْبالً عن األعرج وعيسى بن عمر، وجِبِالًّ بالكسر والتشديد عن أهل " كثرياً 

. واِجلبِلَّةُ اَألوَّلَني: " اِخللْقَةُ؛ ومنه قوله تعاىل: واِجلبِلَّةُ. املدينة، وجُُبالًّ بالضم والتشديد عن احلسن وابن أيب إسحق
  .بالضم، واجلمع اجلِبِالَُّت وقرأها احلسن

  جنب

وبعضهم . واجلُُبُن بضم اجليم والباء لغةٌ فيهما. واجلُْبُن أيضاً صفة اجلَباِن. هذا الذي يؤكل؛ واجلُْبَنةُ أخّص منه: اجلُْبُن
امرأة َجبانٌ، كما : اوقالو. وقد َجَبَن فهو َجبانٌ، وَجُبَن أيضاً بالضم فهو َجبٌني. يقول ُجُبٌن وُجُبنَّةٌ، بالضم والتشديد

الولد َمجَْبَنةٌ َمْبَخلَةٌ، ألّنه ُيَحبُّ : ويقال. نسبته إىل اجلُْبنِ: وجَبَّْنُتُه َتْجبيناً. وجدُتهُ َجباناً: وأَجَْبْنُتُه. قالوا َحصانٌ ورزانٌ
واجلَبُني فوق الصدغ، ومها َجبينانِ . لُظَغَ: وَتَجبََّن الرجل. الصحراء: واجلَبَّانُ واجلَبَّاَنةُ بالتشديد. البقاُء واملالُ ألجله

  .عن ميني اجلبهة ومشاهلا
  جبه

. ورجلٌ أَْجَبه بيَِّن اجلََبِه، أي عظيم اجلَْبَهِة، وامرأةٌ َجْبهاُء، وبتصغريه مسي َجَبيْهاُء اَألْشجَِعيُّ. اجلَْبَهةَ لإلنسان وغريه
" . ليس يف اجلَْبَهةِ َصَدقَةٌ : " ويف احلديث. اخلْيلُ: واجلَْبَهةُ. القمر َجْبَهةُ األسد، وهي أربعة أَْنُجم ينزهلا: واجلَْبَهةُ

  .صككُت َجبَْهَته: وجََبْهُتُه. اجلماعةُ: واجلَْبَهةُ من الناس
َوَرْدنا  يقال: ابن السكيت. وَردْناُه وليست عليه أداةُ االستقاء: وَجَبْهنا املاء َجْبهاً. وَجَبْهُتُه باملكروه، إذا استقبلَْته به

 شديداً ماًء له َجبِيَهةٌ، إمَّا كان ِملْحاً فلم ينَضح ما لَُهْم الُشْرُب، وإمَّا كان آجِناً، وإمَّا كان بعيد القَْعرِ غليظاً َسقُْيُه



  .أْمُرُه
  جبا

. ذا كان قائمةَ الثّدينيومنه امرأةٌ َجْبأَى، إ. َنِثيلَةُ البِئر، وهي تراهبا الذي حوهلا َتراه من بعيد: اجلَبا بالفتح مقصوٌر
وجََبْيُت املاء يف احلوض وَجَبْوتُُه، . املاء اجملموع يف احلوض لإلبل، وكذلك اِجلْبَوةُ واِجلباَوةُ: واِجلَبى بالكسر مقصوراً

  :قال األعشى. احلوُض الذي ُيْجىب فيه املاء لإلبل: واجلَابِيَةُ. أي َجَمْعُتُه
  .ُقكَجابَِيِة الشيخِ الِعراقي َتفَْه

بيع الزرع : واإلجباُء. وجََبْيُت اخلَراجَ جِباَيةً، وَجبَْوُتُه جِباَوةً. وجِفاٍن كاجلَوايب" ومنه قوله تعاىل : واجلمع اجلَوايب
: قال أبو عبيد. أن يقوم اإلنسانُ قياَم الراكع: والَتْجبَِيةُ" . َمْن أَْجىب فقد أَْرىب : " ويف احلديث. قبل أن يبدَو صالُحه

أحدمها أن يضَع يديه على ركبتيه وهو قائم، واآلخر أن ينكبَّ على وجهه باركاً، وهو : ْجبَِيةُ تكون يف حالنيالَت
  .واْجَتباُه، أي اصطفاه. السجود
  جثث
: ثةُواجلَثي. الفَسِيلُ: واجلَثيثُ من الَنخل. اقتلعه: واْجَتثَُّه. قلعه: وَجثَُّه. شخص اإلنسان قاعداً أو نائماً: اجلُثَّةُ

الَشَمع، ويقال هو كلّ قذَىً خالط العسلَ من : واجلَثُّ بافلتح. وال تزال جثيثةً حىت ُتطِْعَم، مث هي خنلة. الفَسيلةُ
  لدى الثَْولِ َينْفي جَثَّها وَيُؤومُها: قال ساعدة بن ُجَؤيَّةَ. أجنحة النحل وأبداهنا

  جثجث
  .وبعٌري ُجثاجثٌ، أي َضْخم. َشَعٌر ُجثاجِثٌ بالضم، وَنْبٌت ُجثاجِثٌ أي ملتفٌّ

  جثل

ويستحبُّ يف نواصي اخليل اجلَثْلَةُ، وهي املعتدلة يف الكثْرة . وناصيةٌ َجثْلَةٌ. الكثُري من الَشَعرِ: اجلَثْلُ: أبو زيد
. الورق ضخمةً وشجرةٌ َجثْلَةٌ، إذا كانت كثريةَ. النملةُ السوداء: واجلَثْلَةُ. والطُول، واالسم منه اجلُثولَةُ واجلَثالَةُ
أبو . جاء الشتاُء واْجثَأَلَّ القُْنُبُر واْجثَأَلَّ الرُجل، إذا غِضب وهتيَّأ للقتال: قال. واْجثَأَلَّ الطائر باهلمز، إذا نفَش ريَشه

  .واملُْجثَِئلُّ املنتصُب قائماً: قال. اْجثَأَلَّ النبُت، إذا اهتّز وأمكن ألن ُيقَْبَض عليه: زيد
  جثم

ويقال رجلٌ ُجثَْمةٌ وَجثَّاَمةٌ، للَنُؤوم الذي ال . ائُر، أي تلّبَد باألرض َيجِثُم وَيجثُم ُجثوماً وكذلك اإلنسانَجثَم الط
وقد ُنهَي عن . املصبورة إالّ أهنا يف الطَري خاّصةً واألرانب وأشباه ذلك، ُتْجثَُم مث ُتْرَمى حتَّى ُتقَْتل: واملَُجثََّمةُ. يسافر
  :قال املُمَزَُّق العبدّي. أي َجَسَدُه: قال. ما أحسن ُجثْمانَ الرجل وُجْسمانه: يقال. اجلُْسمانُ: ثْمانُاجلُ: أبو زيد. ذلك

  بالِسْدرِ واملاِء ُجثْماين وأَطْباقي... وقد دَعْوا يلَ أقواماً وقد غََسلوا 
  .اجلسُم: الشخص واجلُْسمانُ: اجلُثْمانُ: وقال األصمعي

  جثا
ما اجتمع : وجُثي احلََرمِ بالضم، وجِثي احلََرمِ أيضاً بالكسر. احلجارةُ اجملموعةُ: َوةُ واِجلثْوَةُ، ثالث لغاتاجلُثَْوةُ واجلَثْ

وقوُم ُجثيٌّ أيضاً، مثل جلس . وَجثا على ركبتيه َيْجثو وَيجْثي ُجِثيَّاً وُجثُوّا، وأْجثَاُه غريه. فيه من ِحجارة اجلمار
أيضاً بكسر اجليم ملا بعدها من " جِِثّيا " و " وَنذَُر الظاملَني فيها ُجثِيَّا : " تعاىل ومنه قوله. جلوساً وقوٌم جلوٌس



  .وَتجاثَْوا على الرُكَب. وجاثَْيُتُه ركبيت إىل ركبته. الكسر
  جحح

أَقَْرَبت قَْيٌس كلُّها تقول لكل َسُبعٍة إذا َحَملت ف: قال أبو زيد. وأصل اإلجحاح للسِباع. َحملت: أََجحَِّت املرأةُ
  .قد أََجحَّْت، فهي ُمجِحٌّ: وَعظَُم َبطُْنها

  جحد
قلّة اخلري، وكذلك اجلُْحدُ : واجلَْحُد أيضاً. َجَحَدُه حقّه وحبقّه، َجْحداً وُجحُوداً: يقال. اإلنكار مع العلم: اجلُحوُد
  :وقال الشاعر. بالضم

  َيْت يف غريِ بُْؤسٍ وال جَُْحِدلَقْد غَنِ... لَِئْن َبَعثَْت أُمُّ احلُمَيَدْينِ ماِئراً 
وَجَحَد الرجل بالكسر َجَحداً، فهو َجِحٌد، إذا كان ضّيقاً قليل . َنكَداً له وَجَحداً: يقال. واجلََحْد بالتحريك مثله

  .وَجِحَد النبُت، إذا قلَّ ومل َيطُلْ. قليلُ املطر: وعاٌم َجِحٌد. وأَْجَحَد مثلُه. اخلري
  جحدر
  .القصري: اجلَْحَدُر
  جحدل
  .وَجْحَدلَُه، أي صرعه. احلاِدُر السمُني: اجلَْحَدلُ
  جحر
وقد اجَْتَحرَ لنفسه ُجحراً، أي . َوأَْجحَْرُتُه، أي أجلأته إىل أن دخل ُجحَرُه فاجنَحر. واحدة اِجلحََرِة واَألجحارِ: اجلُْحُر
  :ل الشاعرقا. السنة الشديدة: واجلَحَْرةُ بالفتح. اجلُْحُر: واجلُْحرانُ. اّتخذه

  ونال ِكراَم املالِ يف اجلَْحَرةِ األكلُ... إذا السنة الشهباء بالناس أَْجَحفَْت 
  .الدَواخل يف اِجلحََرِة واملَكامن: واجلَواِحُر. مكامنهم: وَمجاِحُر القوم. تَأَخََّر: وَجَحَر فالنٌ. غارت: وَجَحَرْت عيُنه

  جحرم
  .ْحَرٌمورجل َج. الضيُق وسوُء اخللق: اجلَحَرَمةُ
  جحس

  .يقال جاَحْسُتُه وجاَحْشُتُه، إذا زامحَته وزاولَته على األمر: قال األصمعي. اِجلحاسُ يف القتال، مثل اِجلحاش
  جحش
ولد احلمار، واجلمع جِحاٌش : واجلَْحُش. أصابه شيٌء فََجَحَش وجهه؛ وبه َجْحٌش: يقال. َسْحُج اِجللِْد: اجلَْحُش

: واجلَْحَشةُ. ُجحَْيُش وحِدِه، وُعَيْيُر وحدِِه، وهو ذَمٌّ: ويقال للرجل إذا كان يستدُّ برأيه. ةٌوجِْحشانٌ، واألنثى َجْحَش
الصيبُّ قبل أن : واجلَحَْوُش. املتنحِّي عن القوم: واجلَحيُش. أي دافعه: وجاَحشَُه. صوفةٌ يلُفُّها الراعي على يده َيْغزِلُها

  .يشتّد
  جحشم
  .فخ اجلبنيالبعري املنت: اجلَْحَشُم
  جحظ



حدقَتا : واجلاحِظتاِن. َجحَظَْت عينُه َتْجَحظُ ُجحوظاً عظمْت ُمقْلَُتها ونتأْت، والرجلُ جاِحظٌ وَجْحظٌَم، وامليم زائدة
  .العني
  جحظم
  .العظيم العينني: اجلَحْظَُم
  جحف

َمرَّ الشيء : ويقال. زاَحَمه وداناهوجاَحفَُه، أي . وأَْجَحَف به أيضاً، أي قارَبُه ودنا منه. أَْجَحَف به، أي ذهب به
املوُت، عن أيب : واجلُحاُف أيضاً. وسيلٌ ُجحافٌ بالضم، إذا جرَف كلَّ َشْيٍء وذهَب به. ُمِضراً وُمْجِحفاً، أي مقارباً

  :قال ذو الرمة. موٌت ُجحاٌف، يذهب بكلِّ شيء: عمرو يقال
  ها من ُجحاِف املَقاِدرِوكم َزلَّ عن... وكاِئْن حتَظَّْت ناقَيت من َمفاَزٍة 

أن تصيب الدلُو فَم البئر فينصب : واِجلحاُف بكسر اجليم. واجللُ َمْجحوٌف. َمْشُي البطن من ُتخَمة: واجلُحاُف أيضاً
  :وقول الشاعر. الدلُو اليت َتْجَحفُ املاء، أي تأخذه وتذهُب به. واجلَحوُف. ماؤها، وربَّما خترقْت

  وَجْحُف َحروَريٍّ بأبيَض صارِمِ... ْحُف ثَرِيَدٍة وال َيْستَوي اجلَْحفاِن َج
  .يعين أكْلَ الزبِد بالَتمر والضرَب بالسيف: قال أبو عمرو

  جحفل

وَجْحفَلَُه، أي صرعه . واجلَْحفَلَةُ للحافر، كالَشفة لإلنسان. ورجلٌ َجْحفَلٌ، أي عظيم القَْدر. اجليُش: اجلَحْفَلُ
  .جتمعواوَتَجحْفَلَ القوُم، أي ا. ورماه
  جحل

  :وأنشد األمحر. الَسمُّ: اجلُحَالُ بالضم
  َجرَّْعُتُه الذَيْفانَ واجلَُحاال

. السِقاُء الضخُم: واجلَْحلُ أيضاً. اليعسوُب العظيم، وهو يف َخلْقِ اجلرادة، إذا سقَط مل يضّم جناحيه: واجلَْحلُ
قال . وجحَّلَُه شّدد للمبالغة. وَجَحلَُه، أي صرعه. اجلَعلُ: لُاجلَْح: احلرباُء، وهو ذَكَُر أُمِّ ُحَبْينٍ، ويقال: واجلَْحلُ
  :الكميت

  وإنَّ أبا َجْحل قتيلٌ َمَجحَّلُ... ومالَ أبو الَشْعثاِء أَْشَعثَ داِمياً 
  جحلم
  .أي صرعه: َجْحلََمُه
  جحم
قالوا ابنُوا لَُه ُبْنياناً فألْقوهُ يف : " تعاىلوكلُّ نارٍ عظيمٍة يف َمْهواٍة فهي َجحيٌم، من قوله . اسٌم من أمساء النار: اجلَحيُم
  :قال األعشى. املكان الشديد احلّر: واجلاِحُم" . اجلَحيم 

  واملوُت جاِحُم
أََحدَّ : وَجحََّمين بعينيه َتْجِحيماً. فتح عينيه كالشاخص والعُني جاِحَمةٌ: وَجَحَم الرجل. العني بلغة ِحْميََر: واجلَْحَمةُ
. داٌء يصيب اإلنسان فََترُِم عيناه: واجلُحاُم. الشديد محرِة العني مع سََعتها؛ واملرأة َجْحماُء: واَألْجَحُم. إيلَّ النظر



  .كّف عنه، مثل أَْحَجَم: وأْجَحَم عن الشيء
  جحمرش
  .وأفعى َجْحمَرٌِش، أي َخْشناُء. العجوز الكبرية، واجلمع َجحاِمُر، والتصغري ُجَحْيِمٌر: اجلَحمْرَِش

  ظجحم
  .َجْحَمظْتُ الرجلَ، إذا صفَّدَته وأوثقَته

  جحن
البطيُء : اجلَِحُن: أبو زيد. أسأت غذاءه: وأَْجَحْنُتُه. وقد َجِحَن بالكسر َيْجَحُن َجَحناً. سيء الغذاء: صيبٌّ َجِحٌن
  .القصُري القليلُ املاء: واملُْجَحُن من النبات. الشبابِ
  جحا

  .قلُب اْجتَاَحُه: اجَْتَحاُه
  جخب
  .األمحق الذي ال خري فيه: اجلَخاَبةُ
  جخجخ

  .صرعته: َجْخَجْخُت الرجل
  جخخ

  .وَجخَّ فالن وَجْخَجَخ وَتَجْخَجَخ، إذا اضطجع ومتكَّن واسترخى. رمى به: َجخَّ ببوله
  جخدب
: خاِدُبضرٌب من اجلنادب، وهو األخضر الطّويل الرجلني، واجلُخاِدُب مثله، واجلُْخُدُب أيضاً واجلُ: اجلُْخُدُب

  .اجلَخاِدب بالفتح: واجلمع. اجلََملُ الضخم
  جخر

  .توسيعها: وَتْجخُري البئر. َجِخَر جوُف البئر، بالكسر: يقال. اجلََخُر، بالتحريك االتِّساع يف البئر
  جخف

خر الرجلُ بأكثر أن يفت: اجلَخيُف: ويقال. َجَخفَ الرجلُ َيْجِخُف بالكسر َجْخفاً، أي تكبَّر، فهو َجخَّاٌف مثل َجفَّاخٍ
: وأما الذي يف حديث ابن عمر أّنه ناَم وهو جالسٌ حتَّى ُسِمَع َجخيفُُه فيقال غطيطه يف النوم قال أبو عبيد. ممَّا عنده

  .ومل أمسعه يف الصَوت إالّ يف هذا احلديث
  جخى

  :وأنشد أبو عبيدة. ال انصبَّ ما فيهكالكوز َمْجِخيَّاً أي مائالً، ألنَّه إذا م: املَْيلُ؛ ومنه قول حذيفة: الَتْجخَيةُ
  كَفَى سوأةً أنْ ال تزالَ ُمَجخِّياً

  :قال الراجز. احنىن: وَجخَّى الشيخ أيضاً
  ال خري يف الشيخ إذا ما َجخَّى

  جدب

وفالنٌ َجديبُ . وأرٌض َجْدَبةٌ وأرٌض ُجدوٌب. َبيُِّن اجلدوبة: ومكانٌ جدٌب أيضاً وجديٌب. نقيض اِخلْصبِ: اجلَْدُب
و يف .الَعيُب: واجلَْدُب. وجدُتها َجْدَبةً: وأْجدَْبُت أرَض كذا. أصاَبُهُم اجلَْدُب: وأَْجَدَب القوُم. اجلَنابِ، وهو ما حوله



  :قال ذو الُرمَِّة. ، أي عاَبُه" أنه َجَدَب الَسَمَر بعَد الِعشاِء : " احلديث
  لَّلَ جاِدبُْهرخيمٍ ومن َخلْقٍِ َتَع... فيا لك من خدٍّ أسيلٍ وَمنطقٍ 

جاَدَبِت اإلِبلُ العاَم، إذا كان العاُم َمْحالً فصارت ال : ابن السكيت. ال جيد فيه عيباً يعيبه به، فيتعلَّل بالباطل: ديقول
  .تأكل إال الِدريَن األسوَد، َدريَن الثُمامِ

  جدث

  .واجتدث، أي اختذ َجَدثاً. القرب، واجلمع أَْجُدثٌ وأجداثٌ: اجلََدثُ
  جدجد

األرض الصلبة : واجلَْدَجُد بالفتح. َصرَّاُر الليل، وهو قَفَّاٌز، وفيه شبه من اجلراد؛ واجلمع اجلَداجُِد: اجلُْدُجُد بالضم
  .املستوية
  جدح

فَها ذو وهو َخَشبةٌ طََر: ما ُيْجَدُح به: واِملْجَدُح. وَشراٌب َمَجدٌَّح، أي ُمخَوَّض. َجَدْحُت السَوِيَق واجتدْحتُُه، أي لََتتُّه
  :قال الشاعر. َنْجٌم يقال له الَدبَرانُ، ألنَُّه يطلع آخرا، ويسمَّى حادَي الُنجوم: واِملْجَدُح أيضاً. جوانب

  ِك حّتَّى إذا َخفََق اِملْجَدُح... وأَطُْعُن بالقَْومِ شَطَْر املُلو 
  .جلَْدب يف اجلاهلّيةَدُم الفَصيد؛ كان ُيستعمل يف ا: واملَْجُدوح. وَمجاديحُ السماء، أنواُؤها

  جدد
ُجدِْدَت يا فالن، أي صْرت ذا َجدٍّ، فأنت : تقول. احلظ والَبْخُت؛ واجلمع اجلُدوُد: واجلَدُّ. أبو اَألبِ وأبو اُألمِّ: اجلَدُّ

أي ال ينفع ذا . وال ينفع ذا اجلَدِّ منك اجلَدُّ: ويف الُدعاء. َجديٌد حظيظٌ، وَمْجدوٌد حمظوظٌ، وَجدٌّ حظٌّ، وَجدِّيٌّ حَظِّيٌّ
أي عظمة ربنا، ويقال " َتعاىل َجدُّ رَبِّنا : " وقوله. ومنك، معناه عندك. الغىن عندك غناه، وإمنا ينفعه العمل بطاعتك

َجدَّ وأَ. وقد أََجدَّ اقلوم، إذا صاروا إىل اجلَدَِد. من َسلََك اجلََدَد أَِمَن الِعثارِ: ويف املثل. األرض الصلبة: واجلََدُد. ِغناه
َجدَّ يف األمر َيجِدُّ : تقول منه. نقيض اهلزلِ: واِجلدُّ. ُمعظَُم الطريق؛ واجلمع جَوادُّ: واجلادَّةُ. صار َجَدداً: الطريق
َجدَّ يف األمر َيجِدُّ َجّداً : تقول منه. االجتهاد يف األمور: واِجلدُّ. عظُم: وَجدَّ فالن يف عيين َيجِدُّ َجّداً بالفتح. جِّداً
وجَادَُّه يف األمر، أي . يقال إن فالناً لَجادٌّ ُمجِدٌّ، باللغتني مجيعاً: قال األصمعي. وأََجدَّ يف األمر، مثله. لفتح، وَيُجدُّبا

يف هذا خطٌر جِدُّ عظيمِ، أي : وقوهلم. وهو على جِدٍّ أمرٍ، أي عجلة أمر. وفالن حمسن جِّداً، وال تقل َجدّاً. حاقَُّه
ونصبهما . معناه أَبِجِدٍّ منك هذا: قال األصمعي. وال يتكلم به إال مضافاً.. أَجِدََّك وأََجدَّك مبعًىن: موقوهل. عظيم جّداً

البئر اليت تكون يف : واجلُدُّ بالضم. ونصبهما على املصدر. معناه مالك أَجِّداً منك: وقال أبو عمرو. على طرح الباء
: " قال تعاىل. الطريقة؛ واجلمع ُجَدٌد: واجلُدَّةُ.  يف ظهر احلمار ختالف لونهاخلَطَّةُ اليت: واجلُدَّةُ. موضعٍ كثري الكأل

ركب فالن ُجدَّةً من األمر، إذا رأى فيه : ومنه قوهلم. ، أي طرائق ختالف لون اجلبل" ومن اجلبالِ ُجَدٌد بيٌض وُحْمٌر 
قال األعشى . من الثياب، وهو معرب كُداْد بالفارسيةاخلُلقانُ : واجلُدَّاُد. فيه خطوط خمتلفة: وِكساٌء ُمَجدٌَّد. رأياً

  :يصف َخمَّاراً
  جِ والليلُ غاِمُر ُجدَِّادِها... أضاَء ِمظلَُّته بالِسرا 

صار : وجدَّ الشيُء َيجِدُّ بالكسر جِدَّةً. وكلُّ شيء تعقَّد بعضه يف بعض من اخليوط وأغصان الشجر فهو ُجدَّاٌد
وثوٌب جديد، وهو يف معىن َمْجُدوٍد، يراد به . قطعته: وَجدَْدُت الشيء أَُجدُُّه بالضم َجّداً .جديداً، وهو نقيض اخلَلَقِِ



  :قال الشاعر. حني َجدَّهُ احلائك، أي قطعه
  وأًْمسى َحْبلُها َخلَقاً جديدا... أَىب ُحبِّي ُسلَْيمى أَنْ يبيدا 

. صار َجديداً: وجتدََّد الشيء. وثياب ُجُدٌد. مفعولة ومنه قيل ِملحفةٌ َججيٌد، بال هاء، ألهنا مبعىن. أي مقطوعاً
أَْبلِ : ويقال ملن لبس اجلديد. وَبهيَ بيُت فالن فأََجدَّ بيتاً من َشَعر. وأََجدَُّه، واسَْتَجدَُّه، وَجدََّدُه، أي صيَّره جديداً

ديداِن، وما اختلف اَألجِدَّاِن، ُيعىن به ال أفعله ما اختلف اجلَ: وقوهلم. وجه األرض: واجلَديُد. وأَجِدَّ احَْمِد الكاسَي
والعرب . ومها َجديَدتاِن؛ وهو موَلٌَّد. ما حتت الدَّفَّتني من الرِفادة والِلْبِد املُلَْزقِ: وَجديَدةُ السَرجِ. الليلُ والنهار

وهذا زمن . حان له أن ُيَجّد: نخلُوأََجدَّ ال. وَجدَّ النخل َيُجدُُّه، أي َصَرمه. َجْدَيةُ السرجِ وَجِديَّةُ السرجِ: تقول
: وامرأةٌ َجدَّاُء. وُجدَّْت أخالفُ الناقة، إذا أضرَّ هبا الصِراُر وقطعها، فهي ناقة جمدودةُ األخالِف. اِجلداِد واجلَداِد
  .ال ماء هبا: وفالةٌ َجدَّاء. صغرية الثدي
وال يقال . اليت قل لبُنها من غري بأس؛ واجلمع اجلَداِئُدالنعجةُ : اجلَدوُد: ابن السكيت. ذهب لبنُه: وَتَجدََّد الَضْرُع

  .واجلَدَّاُء اليت ذهب لبنُها من عيب: قال. للعنز َجدوٌد ولكن َمصوٌر
  جدر

أثر : واجلََدُر. وقد أَْجَدَر املكان. نَْبت: واجلَْدُر أيضاً. ومجع اِجلدارِ ُجُدٌر، ومجع اجلَْدرِ ُجْدرانٌ. احلائط: اجلَْدُر واِجلداُر
واجلَُدرِيُّ بضم اجليم وفتح الدال، واجلََدريُّ . وشاة َجْدراء، إذا َتقَوََّب جلدها من داء يصيبها. الكَْدمِ بعنق احلمار

هذا األمر َمْجَدَرةٌ : ويقال أيضاً. ذات ُجَدريٍّ: وأرض ُمَجدََّرةٌ. ُجدَِّر الرجل فهو ُمَجدٌَّر: تقول. لغتان: بفتحهما
: واجلَديُر. واجلمع ُجَدراُء وَجديرونَ. وأنت جديٌر أن تفعل كذا. وفالن جديٌر بكذا، أي خليق. لذلك، أي َمحْراةٌ

  .ُخرَّاٌج، وهي الِسلْعة، واجلمع َجَدٌر: واجلََدَرةُ. َجديَرةٌ: ويقال للحظرية من صخرٍ. مكان قد ُبين حوالَْيه جِداٌر
  جدس
َمْن كانت له أرٌض جاِدسةٌ وقد ُعرِفَْت له يف اجلاهلية : ويف حديث ُمعاذ. األرض اليت مل ُتْعَمْر ومل ُتْحَرثْ: اجلاِدسَةُ

  .حتَّى أسلم فهي لربِّها
  جدع
َجَدْعُتُه، فهو أَْجَدُع بيِّن اجلََدعِ، واألنثى : تقول منه. قطُع األنِف، وقطُع األذِن أيضاً، وقطع اليِد والشفِة: اجلَْدُع
  :املخاَصَمةُ، ومنه قول الشاعر: واملُجاَدَعةُ. وَجَدْعُتُه، أي سجنته وحبستُه. بعد القطع ما بقي منه: واجلََدَعةُ. َجْدعاُء

  ُوجوهَُ قروٍد تبتغي َمْن ُتجاِدُع
قد َجِدَع . سّيئُ الغذاء: وصيبٌّ َجِدٌع. تركت البالد َتجاَدُع أفاعيها، أي يأكل بعُضها بعضاً: يقال. وكذلك الَتجاُدُع
واملَُجدَُّع من . السَنةُ الشديدةُ اليت َتدَْدُع باملال، أي تذهب به: وَجداعِ. ْجَدْعُتُه، إذا أسأَت غذاءهوأَ. بالكسر َجَدعاً

ومحاٌر ُمَجدٌَّع، أي . َجْدعاً لك: وَجدََّعُه َتْجديعاً، أي قال له. وكألٌ ُجداعٌ بالضم، أي َدوٍ. ما أُِكلَ أعاله: النبت
  .مقطوُع األذن

  جدف
قال . الطائر َيْجِدُف ُجدوفاً، إذا كان مقصوصاً فرأيَته إذا طار كأّنه يردُّ جناحيه إىل َخلِفه َجَدَف: الكسائي
ِمْجداُف السفينِة بالدال والذال : قال ابن دريد. ِمْجدافاُه: وجناحا الطائر. ومنه مسِّي جمداُف السفينة: األصمعّي

قال . ما ال ُيَغطّى من الشراب: واجلََدُف أيضاً. اجلََدِث القُرب، وهو إبدالُ: واجلََدُف. مجيعاً، لغتان فصيحتان



. هو استقالل ما أعطاه اهللا تعاىل: وقال األموّي. َجدََّف َتْجديفاً: يقال منه. الَتْجديُف هو الكفر بالنَِعم: األصمعي
  " .ال ُتَجدِّفوا بِنَِعمِ اهللا " ويف احلديث 

  جدل
  :قال األعشى. القَْصر: واِملْجَدلُ. الصقُر: َألْجَدلُوا. العضُو، واجلمع اجلُدول: اجلَْدلُ

  يَزِلُّ عنه ظُفُُر الطائِر... يف ِمْجَدلٍ ُشيَِّد ُبْنياُنه 

طعنه : يقال. األرُض: واجلَدالَةُ. واستدار قبل أن يشتّد، بلَُغِة أهلِ جند، الواحدة َجدالَةٌ! البلَُح إذا اخضّر: واِجلدالُ
وجاَدلَُه، أي خاصمه، ُمجاَدلةً وجِداالً؛ واالسم اجلََدلُ، وهو شّدة . ألرض، فاْنَجَدلَ، أي سقطفَجدَّلَُه، أي رماه با

: واملَْجدولُ. ومنه جاريةٌ َمْجدولةُ اخلَلْقِ حسنةُ اجلَْدلِ. وَجَدلُت احلبلَ، أَْجُدلُُه َجْدالً، أي فََتلُْتُه فتالً حمكماً. اخلصومة
اجلاِدلُ من ولد الناقة : قال األصمعي. قَوَِي: وَجَدلَ احلَبُّ يف ُسنبله. مشتٌد: جاِدلٌوغالٌم . القَضيُف ال من هزالٍ

  :الزماُم املَْجدولُ من أََدمٍ، ومنه قول امرئ القيس: واجلَديلُ. فوَق الراشح، وهو الذي قوَي ومشى مع أُمّه
  ذَلَّلِوساقٍ كأُْنبوبِ الَسقيِّ املُ... وكَْشحٍ لطيٍف كاجلَديلِ ُمَخصَّرٍ 

  :قال عبد اهللا بن َعْجالن النهدّي. ورّبما مسِّي الوشاُح َجديالً
  على َمْتنِها حيث اْستَقَرَّ َجديلُها... كَأَنَّ ِدَمقْساً أو فُروَع َعماَمٍة 

  .، وهي املُْحكََمةُاملنسوجةُ، وكذلك املَْجدولَةُ: واجلَْدالُء من الدروع. القبيلةُ والناحيةُ: واجلديلَةُ. الشاكلةُ: واجلَديلَةُ
  جدي

شيٌء حمشوٌّ ُيجَْعلُ حتت َدفََّتي السرج والرْحل، ومها َجدَْيتاِن، واجلمع َجدًى وَجدََياتٌ : اجلَْدَيةُ، بتسكني الدال
يَّةُ من اجلَِد: وقال أبو زيد. طريقة الدم، واجلمع اجلَداَيا: واجلَِديَّةُ أيضاً. بالتحريك وكذلك اجلَِدّيةُ، واجلمع اجلَدايَا

. وثالثة أْجٍد، فإذا كثُرْت فهي اِجلداء. واجلَْدُي من ولد املعز. ما كان على األرض: والبصريةُ. ما لزِق باجلسد: الدم
: يقال. ومطَرٌ َجّدى مقصوٌر، أي عامٌّ. جنٌم إىل جَْنبِ القطب ُتعرف به الِقبلةُ: واجلَْدُي. برٌج يف السماء: واجلَْدُي

: واجلَدا، بالقصرِ أيضاً. َجد الدهرِ، أي َيَد الدهر، أي أبداً: ويقال أيضاً. ثاً غََدقاً، وجدًى طََبقاًاللهمَّ اسقِنا غي
قال . الغَزالةُ: واِجلداَيةُ واجلَداَيةُ. وفالن قليل اجلَداِء عنك باملّد، أي قليل الغَناء والنفع. اجلَْدوى، وُهما الَعِطيَّةُ

  :قال أبو النجم. وَجدَْوُتُه واْجَتَدْيُتُه واْسَتْجدَْيُتُه مبعًىن، إذا طلبتَ َجدْواُه. ن الغنمهو مبنزلة الَعناقِ م: األصمعي
  من ناِئلِ اِهللا الذي ُيْعطيكا... جئنا ُنحَيِّيَك وَنسَْتْجديكا 

دي عنك هذا، وما ُيْج. وأَْجدى أيضاً، أي أصاب اجلَدْوى. وأَْجداُه، أي أعطاه اجلَْدوى. السائلُ العايف: واجلادي
  .أي ما ُيغين

  جذب
جذب منه نَفََساً أو : يقال للرجل إذا كََرعَ يف اإلناء. يقال جذَبُه، وجََبَدُه على القلب، واجتذبه أيضاً. املدُّ: اجلَذُْب
وجذبت املُْهَر عن . ويقال َجذَْبةٌ من غَْزلٍ، للمجذوب منه َمرَّةً. وبيين وبني املنزل َجذَْبةٌ، أي قطعة، يعين ُبْعٌد. َنفََسني

  :قال الشاعر. أّمه، أي فطَمته
  مث جذبناه ِفطاماً نَفِْصلُْه

قد َجذََبْت، فهي جاذٌب، واجلمع جواذُب وجِذاٌب : ويقال للناقة إذا قلَّ لبنَُها. انقطاع الريق: اجلَذُْب: أبو عمرو
سرعة : واالجنذاب. التنازع: والتجاذب. إياهوجاذبُتهُ الشيَء، إذا نازعَتُه . مضى عامَُّتُه: وَجذََب الشهُر. أيضاً



  .اجلُمَّاُر، وهو شحُم النخلِ، الواحدةُ َجذََبةٌ: واجلَذُّب بالتحريك. السري
  جذذ

  .ما تقطَّع منه، وضمُّه أفصح من كسره: واجلُذاذُ واِجلذاذُ. كسَّرته وقطّعته: َجذَذُْت الشيَء
ا :واجلُذاذاُت. يقال حلجارةِ الذهبِ ُجذاذٌ، ألهنا تكسَّر: سائيالك. ، أي غَري مقطوعٍ" عطاء غري َمْجذوٍذ " و 

. يقال َرِحٌم َجذَّاُء وَحذَّاُء، باجليم واحلاء ممدودان، وذلك إذا مل توَصل: قال الفراء. االنقطاع: واالْنجِذاذ. لقُراضاُت
  .الَسويُق: واجلَذيذَةُ. وما عليه ُجذَّةٌ، أي شيٌء من الثياب

  جذر
إنّ : " ويف احلديث. جذُْرُه بالفتح عن األصمعي، وجِذُْرُه بالكسر عن أيب عمرو: وأصل كلِّ شيء. األصل: اجلَذُْر

ومنه . استأصلته: وَجذَْرتُ الشيء. وعَشرة يف حساب الضَرب جِذُر مائٍة" . األماَنةَ نزلت يف جَِذْرِ قلوب الرجال 
  .املَُجذَُّر، وهو القصري

  جذع

تقول منه لولد الشاة يف السنة الثانية . ، واجلمع ُجذْعانٌ وجِذاٌع، واألنثى َجذََعةٌ، واجلمع َجذَعاٌتاجلَذَُع قبل الثَينِّ
اسمٌ له يف زمنٍ ليس بِِسنٍ تنبت : واجلَذَُع. أَْجذَُع: ولولد البقر واحلافر يف السنة الثالثة، ولإلبل يف السنة اخلامسة

واَألزْلَمُ . ْجِذُع يف سّتة أشهر أو تسعة أشهر، وذلك جائزٌ يف األْضِحيَِةإنَّه ُي: وقد قيل يف ولد النعجة. وال تسقط
  :قال لقيط بن َمعَمر اإلياديُّ. الدهُر: اجلَذَُع

  إنِّي أخاف عليها األْزلَمَ اجلَذَعا... يا قومِ َبيضََتكْم ال ُتفَْضُحنَّ هبا 
: وأَْجذَْعتُُه. حبسُتها على غري َعلٍَف: وَجذَْعتُ الدابَّةَ. فالنٌ يف هذا األمر َجذٌَع، إذا كان أخذ فيه حديثاً: وقوهلم

  .واحد ُجذوعِ النخل: واِجلذُْع. سجنته، وبالدال أيضاً غري معجمة
  جذف

  .قطعُته: َجذَفُْت الشيَء َجذْفاً: أبو عمرو
وَجذََف الطائرُ لغةٌ يف  .َجذَّف الرجلُ يف مشيته، أي أسرَع: وقال أبو عبيد. ما ُتجذَُف به السفينةُ: واِملْجذاُف
  .َجذََف
  جذل

: واجلاِذلُ. اِجلذْلُ، واحد اَألْجذالِ، وهي أصول احلطَب العظاُم، ومنه قول احلُبابِ بن املنذر، أنا ُجذَْيلُها املَُحكَُّك
فالنٌ جِذْلُ مالٍ، إذا : الويق. املنتصُب مكاَنه ال يربح، ُشبَِّه باِجلذْلِ الذي ُيْنَصبُ يف املعاطن لتحتكَّ به اإلبلُ اجلَرْىب

. وأَْجذَلَُه غريه، أي أفرحه. الفرُح، وقد َجِذلَ بالكسر َيْجذَلُ فهو َجذْالنُ: واجلَذّلُ بالتحريك. كان رفيقاً بسياسته
  .واجَْتذَلَ، أي اْبتََهَج

  جذم
وَجذَْمتُ . ى السوطُ جِذَْمةًويسمَّ. القطعة من احلبل وغريِه: واِجلذَْمةُ. أصل الشيء، وقد يفتح: اِجلذُْم، بالكسر
: واالِجنذاُم. صار أَْجذََم، وهو املقطوع اليد: وَجِذَم الرجل بالكسر َجذَماً. قطعته، فهو َجذْيٌم: الشيء َجذْماً
  :قال النابغة. االنقطاُع

  وأْمَسى َحْبلُها اْنَجذَما



. ما بَقَي بعد احلصد: واجلُذاَمةُ من الزرع. قال أَْجذَمداٌء، وقد ُجِذَم الَرُجلُ بضم اجليم فهو َمْجذوٌم، وال ي: واجلُذاُم
قال . اإلقالُع عن الشيء: واِإلْجذاَم. وأْجذَُم البعري يف سريه، أي أسرَع. وَرُجلٌ ِمْجذاَمةٌ، أي سريع القطع للموّدة

  :الربيع بن زياد
  َد حتَّى إذا اْضطََرَمْت أَْجذَما... وحَرََّق قيٌس َعلَيَّ البِال 

  جذمر
  .وأََخذْتُ الشيء بَِجذامريِِه، إذا أخذَته كلَُّه. ِقطعة من أصل السعفة َتبقى يف اِجلذع إذا قُطعت: اجلُذْموُر واِجلذْماُر

  جذى
أو َجذَْوٍة من : " قال جماهدٌ يف قوله تعاىل. اجلمرةُ امللتهبة، واجلمع جِذًى وُجذًى وَجذًى: اجلَذَْوةُ واجلُذَْوةُ واِجلذَْوةُ

اِجلذَْوةُ مثل اِجلذْمَِة، وهي القطعة الغليظة : وقال أبو عبيدة. وهي بلغة مجيع العرب: قال. أي قطعة من اجلمر" النار 
  :قال ابن ُمقْبل. من اخلشب، كانَ يف طرفها ناٌر أو مل يكْن

  جِْزلَ اِجلذى غري َخوَّارٍ وال َدعِرِ... باتت َحواِطُب لَْيلى يلتمسَن هلا 
  :قال الُنعمان بن َعديّ بن َنْضلَةَ. ي منتصَب القدمني وهو على أطراف أصابعهاملُقْع: واجلاذي

  وَصنَّاَجةٌ َتْجذو على حرف َمْنِسم... إذا شئُت غَنَّْتين دهاقُني قريٍة 
  :قال الشاعر. واجلمع جِذاٌء

  .َوَحْويلَ أعداٌء جِذاٌء ُخصوُمها
  :وأنشد أليب داود. القائُم على أطراف األصابع: اذيواجل: قال. َجذا وَجثا لغتان مبعًىن: وقال أبو عمرو

  َحلَُهنَّ اإلسراُج واإلجلاُم... جاذياٍت على السنابك قد أَنْ 
  .اجلاذي على قدميه، واجلاثي على ركبتيه: وقال ابن األعرايب

  جرج
  :وأنشد. ، إذا اضطرب من َسَعتهجَرَِج اخلاَتمُ يف إْصَبعي َيْجَرُج َجَرجاً: يقال. اجلاِئلُ القَلُق: اجلَرُِج: أبو زيد

  إنِّي ألهوى طفلةً ذاَت غََنْج
  َخلْخالُها يف ساِقها غُري جَرِْج

األرض ذات : وقال ابن دريد. األرض الغليظةُ: واجلََرُج أيضاً: قال. َجادَّةُ الطريق: واجلََرَجةُ بالتحريك: قال
  .اجلمع ُجْرٌج. وعاء كاجلُْرجِ: اجلُْرَجةُ بالضم. احلجارة
  جرجب
  .العظام من اإلبل: اجلَراجُِب
  جرجر

العظام : واجلَراجُِر. ثرثر الرجل فهو ثرثار: صوتٌ يردُِّدُه البعري يف حَنجرته، فهو بعري جَْرجاٌر، كما تقول: اجلَْرَجَرةُ
  :قال الكميت. كذلك اجلُْرجوُر. من اإلبل

  مائةً من َعطائكم جُْرجورا... وُمِقلٍّ أسَقْتموه فأثْرى 
  .تقّبض وسكن: جرجم َتَجْرَجَم الوحشيّ يف وجاره. الفُول: واجلِْرجُِر، بالكسر. نبٌت طيِّب الريح: اجلَْرجاُرو

  جرح



َرُجلٌ جَريٌح وامرأةٌ جريٌح، . مجع جراحة بالكسر: اِجلراُح. َجَرَحُه َجْرحاً، واالسم اجلُْرحُ بالضم، واجلمع ُجروٌح
ذواتُ : واجلَوارُِح من الِسباعِ والطَري.وَجَرَح واْجتََرَح، أي اكَْتَسَب. ، ُشدَِّد للكثرةوَجرَّحَُه. ورجالٌ ونِسَْوةٌ جَْرحى

قد َوَعظُْتكُم فلم تزدادوا : يقال. الَعْيُب والفَساُد: واالسِْتْجراح.أعضاؤه اليت َيكَْتِسُب هبا: وجوارُِح اإلنسان. الَصيِد
  إالَّ اسِْتجراحاً

  جرد
  :قال أبو ذؤيبٍ يصف محار وحش وأنَّه يأيت املاء ليالً فيشرب. ت فيهفضاء ال نبا: اجلََرُد

  أَْضَحى َتَيمَّمَ َحْزماً حولَه جَرَُد... َيقْضي لُباَنَتُه بالليلِ مث إذا 
ْجَرُد، وفرٌس أَ. ال شعر عليه: ورجلٌ أَْجَرُد بيِّن اجلََرِد. ال نبات فيه؛ واجلمع اَألجارُِد: وأرٌض جَْرَدةٌ وفضاٌء أَْجَرُد

وال يسمَّى َجريداً ما دام عليه . الذي ُيْجَرُد عنه اخلوُص: واجلَريُد. وذلك إذا َرقَّتْ َشْعَرُتُه وقُصَرْت؛ وهو مدٌح
وما . واملقشور َمجروٌد. وكلُّ شيٍء قشرَته عن شيء فقد َجرَْدَتُه عنه. اخلُوص، وإّنما يسمَّى َسَعفاً، الواحدة جَريدةٌ

جريدةٌ من خيلٍ، جلماعة : ويقال. وسنةٌ جاروٌد، أي شديدةُ املَْحلِ. ورجلٌ جاروٌد، أي مشئوٌم. ةٌقُِشَر عنه ُجراَد
ما رأته ُمذْ أَْجرَداِن وُمذْ جَريداِن، يعين يومني أو : وقال الكسائي. عاٌم جَريٌد، أي تامٌّ. ُجرَِدْت من سائرها ِلَوْجٍه

حسُن : فالنٌ حسُن اجلُْرَدِة واملُجَرَِّد واملَُتَجرِِّد، كقولك: قال أيضاً. رَِدةٌأرض مستوية مُْنَج: واجلُْرَدةُ بالضم. شهرين
: وَتْجريُد السيِف. التعريةُ من الثياب: الَتجريُد. الُبردةُ املُْنَجرَِدةُ اخلَلَُق: واجلَرْدةُ بالفتح. العُْرَيِة واملَُعرَّى، ومها مبعًىن

. واْنَجَرَد بنا السُري، أي امتدَّ وطال.وَتَجرَّد لألمر، أي َجدَّ فيه. التعرِّي: تََّجرُُّدوال. التشذيُب: والَتجريُد. انتضاؤه
واجلَراُد معروٌف، الواحدة جَرادةٌ، يقع . قضيُب الفرسِ وغريه: اجلُرْذانُ بالضم. واْنَجَرَد الثوُب، أي انسحق والنَ

ما أدري أيُّ جَرادٍ : وقوهلم. ما هو اسم جنسٍ، كالبقر والَبقَرَِةوليس اجلَراُد بذكرٍ للجرادة، وإنَّ. على الذكر واألنثى
ُجرَِد اإلنسان، إذا : ويقال أيضاً. وُجرَِدِت األرُض فهي جمُرودة، إذا أكل اجلَرادُ نبتَها. عاَرُه، أيْ أيُّ الناس ذَهَب به

  .إذا شَرَي جلُده من أكل اجلراد وَجرَِد الرجلُ بالكسر َجرَداً،. أكل اجلَراَد فاشتكى بطَنه، فهو َمْجروٌد
  جردب

اجلَرَْدبانُ بالدال غري معجمة، فارسّي معّرب، أصله كَرْدَْبانْ، أي حافظُ الرغيِف، وهو الذي يضع ِشماله على شيء 
  :وأنشد الفراء. يكون على اخلوان كي ال يتناوله غريه

  فال َتْجعلْ ِشمالَك َجرَْدبانا... إذا ما كنت يف قومٍ َشهاوى 
  .َجْرَدبَ يف الطعام وَجْرَدَم: تقول منه
  جردم

  .وَجْرَدَم، إذا أكثََر من الكالم.اجلَْرَدَمةُ يف الطعام مثل اجلَرَْدَبة
  جرذ

ضرٌب من الفأر، واجلمع : واجلَُرذُ. كلُّ ما حدث يف ُعرقوب الدابة من َتَزيُّدٍ أو انتفاخِ عصبٍ: اجلََرذُ بالتحريك
  .ورجلٌ ُمَجرَّذٌ، إذا كان ُمجَرِّباً يف األمور. ذاتُ جِرذاٍن: ةٌوأرٌض َجرِذَ. اجلُرْذانُ
  جرر

: واجلِرِّيةُ. ما ُيخرجه البعري لالجترار: واِجلرَّةُ بالكسر.أصل اجلَبل: واجلَرُّ أيضاً.اجلرَّةُ من اخلزف، واجلمع َجرٌّ وجِراٌر
ناَوصَ اجلَرَّة مث : ويف املثل. طها َحْبل ُيصاد هبا الظباءخشبةٌ حنَو الذراع يف رأسها ِكفَّة ويف وس: واجلُرَّةُ.احلوصلة
ُيضَرب ملن . وذلك أنَّ الظيب إذا َنشب فيها ناَوَصها ساعةً واضطرب، وفإذا غلبته استقرَّ فيها كأنَّه ساملها. سالََمها



هنر : واجلَاروُر.ىن عليهابعيدة القعر ُيْس: وبئر َجروٌر. ميَنع القياد: وفرٌس َجروٌر.خالف مث اضطُرَّ إىل الوفاق
حبل ُيجعل : واجلَرير.ُعقريٌب جترُّ ذََنَبها: واجلَرَّاَرةُ أيضاً.وجيشٌ َجرَّاٌر.وكتيبةٌ َجرَّارةٌ، أي ثقيلة املسري لكثَرهتا.السيل

واملََجرَّةُ اليت يف .رّاًوجََرْرُت احلبلَ وغَريه أَُجرُّهُ َج.للبعري مبنزلة الِعذار للّدابة غري الزِمام، وبه مسِّي الرجل َجريراً
َجرَّتِ الناقة، إذا أتت على : ويقال.وَجرَّ عليهم جَريرةً، أي جىن عليهم جناية.السماء مسِّيت بذلك ألّنها كأثر املََجرِّ

ن وفعلت كذا ِمن َجرَّاَك، أي م.كان ذلك عاَم كذا وهلمَّ َجرَّا إىل اليوم: وتقول.َمضرِهبا مث جاوزته بأيام ومل ُتنَتج
  :وقال. أجلك، وهو فَْعلى، وال تقل َمْجراَك

  كأنِّي يا سالَم من اليهوِد... أحبُّ الَسبَت ِمن َجرَّاِك ليلى 
. وأَجَْرْرتُ لسانَ الفصيل، أي شققُته لئالّ يرتضع.ِمن َجراَك غري مشّدد، ومن جَراِئَك باملّد من املعتلّ: وربَّما قالوا

  :وقال امرؤ القيس
  كما خلَّ ظَهَر اللسان املُجِّر... اته فكرَّ إليه بِمرب

  :قال عمرو بن معدي كرب
  َنطقُت ولكنَّ الرماح أَجَرَِّت... فلو أنَّ قَومي أنظقَْتين رِماُحهم 

  .لو قاَتلوا وأْبلَوا لَذَكرت ذلك وفََخرت به، ولكنَّهم قطَعوا لساين بِفرارهم: يقول
  :قال الشاعر. رك الرمَح فيه جيرُّهأََجرَُّه الرمَح، إذا طعَنه وت: ويقال أيضاً

  وُنجِرُّ يف اهليجا الرماَح وَندَّعي... وَنقي بصاحلِ مالنا أحساَبنا 
  .وأَْجَرْرُتُه الَديَن، إذا أخَّرَته له. وأَجَْرْرُتهُ َرَسَنُه، إذا تركَته يصنع ما شاء

  .وأََجرَّين فالنٌ أغاينَّ، إذا تابعها
  .ولهوفالن ُيجارُّ فالناً، أي يطا

  .واجَْترَُّه، أي َجرَُّه. ُشدَِّد للكثرة، أو للمبالغة. اجلَرُّ: والتَّجْريُر
  .وكلُّ ذي كرشٍ َيْجَترُّ. واجَْترَّ البَعُري، من اِجلرَّة

  .اجنذب: واْنَجرَّ الشيُء
  جرز

ُجْرٌز وُجُرٌز، وَجْرزٌ : توفيها أربع لغا. ال نبات هبا، كأنه انقطع عنها، أو انقطع عنها املطر: أرٌض جُُرٌز: أبو زيد
  .وَجَرٌز

  .ومجع اجلََرزِ أَْجراٌز. ومجع اجلُْرزِ جَِرزَةٌ
  .أيبسوا: أَجَْرَز القوُم، كما تقول: تقول منه

  .أُِكلَ نباُتها: وأرض َمْجروزةٌ
  .السنة املُْجِدَبةُ: واجلُُرُز
  .إّنه لذُ َجَرزٍ أيضاً بالتحريك، أي ِغلٍَظ: وقوهلم
  .وثَالثَةُ جَِرَزٍة. ود من حديٍدعم: واجلُْرُز

  .قَطَعُه: وَجَرُزُه َيْجُرُزُه َجْرزاً
  .وسيف جُراٌر، بالضم، أي قَطَّاٌع

  .وناقةٌ ُجراٌز، أي أكولٌ



  .وناقة َجروٌز أيضاً. وكذلك املرأة. الذي إذا أكل مل يترْك على املائدة شيئاً: واجلَروُز
  .ي أنَّها من شّدة بغضائها ال ترضى لِلَّذين تبغضهم إالّ باالستئصاللن ترضى شائنةٌ إالّ بَِجْرَزةٍ أ: وقوهلم
  .الشديد من السعال: واجلارُِز

  .يابسةٌ غليظةٌ يكَتنِفُها رملٌ أو قاٌع، واجلمع جَوارُِز: وأرض جارِزَةٌ
  .وامرأةٌ جارٌِز، أي عاقٌر

  .ْرو الغليظهو الفَ: لباٌس من لباس النساء من الوبَر، ويقال: واِجلْرُز بالكسر
  جرس

  .الصوُت اخلفيُّ: اجلَْرُس واجلِْرُس
فيسمعون َجْرَس طريِ اجلنة : " ويف احلديث. مسعت َجْرسَ الطري، إذا مسعتَ صوت مناقريها على شيٍء تأكله: ويقال

. "  
  .أَجَْرَس الطائُر، إذا مسعَت صوَت َمرِِّه: وتقول

  :وقال. وكذلك أَْجَرسَ احلَلُْي، إذا مسعَت صوت جَْرِسِه
  وارَْتجَّ يف أَْجياِدها وأَجَْرسا... َتْسَمُع لِلَْحلْيِ إذا ما َوسَْوسا 

  .وقد أَجَْرَسين الَسبُُع، إذا مسع َجْرسي
  :قال الشاعر. وَجَرَسِت النحلُ الُعْرفُظَ َتجرِسه إذا أكلْته ومنه قيل للنحل جَوارُِس

  ُشْهبُ الريشِ ُزغٌْب رِقاُبها َمراضيُع... َتظَلُّ على الثَْمراِء منها َجوارٌِس 

  .ومضى َجْرٌس من الليل، أي طائفة منه
  .الذي يعلق يف عنق البعري، والذي ُيضَرب به أيضاً: واجلََرُس بالتحريك

  .وأجْرَس احلادي، إذا حدا لإلبل
  .وَجَرَسْت وَتَجرََّسْت أي تكلّمت بشيء وَتَنغََّمْت

  .َجرََّسْتهُ األمور، أي َجرََّبْتُه وأحكمْتُه: يقال. ي قد جرَّب األمورالذ: املُجَرَُّس بفتح الراء: أبو عمرو
  جرسم

  .البِْرساُم: اِجلْرساُم
  جرش

  .َجَرْشُت الشيَء إذا مل ُتْنِعْم َدقَُّه، فهو َجرِيٌش
  .مل ُيطَيَّْب: وِملٌح َجريٌش

  .ما سقط منه جَريشاً، إذا أُِخذَ ما ُدقَّ منه: وجثراشةُ الشيِء
  .رأَسه، إذا حكّه باملُْشط حتَّى أثار ِهْبرَِيَتُه وجََرَش
  .النَّفْس: واجلِرِشَّى. والفّراء مثله. مضى جَرْيٌش من الليل، أي َهويٌّ من الليل: أبو يد
  جرشب

  .َجْرَشَب الرجلُ وجَْرَشَم، إذا انَدَملَ بعد املرض واهلُزال
  جرشع



  .صدرِ املنتفُخ اجلنَبْينالعظيُم، ويقال العظيُم ال: اجلُْرُشُع من اإلِبل
  جرشم

  .َجْرَشَم وجَْرَشَب مبعًىن، أي اندملَ بعد املرض واهلزال
  .وَجْرَشم، أي أحدَّ النظَر

  .كرََّه وجَهه: وَجْرَشَم
  جرض

  .الريُق ُيَغصُّ به: اجلََرُض، بالتحريك
  .جََرَض بريقه َيجْرُِض، وهو أن يبتلع ريقَه على همٍّ وحزٍن باجلهد: يقال
  .حال اجلَريُض دون القريضِ: ويف املثل. الغصَّةُ: ريُضواجلَ

  .يقال هو َيجْرُِض بنفسه، أي يكاد يَقضي: قال اًألصمعي
  .وماَت فالنٌ جَريضاً، أي مغموماً

  .وأَجَْرَضُه بريِقِه، أي أَغَصَُّه
الذي بَطُْنُه : رياُض؟ قالما اِجل: قلت ألعرايبٍّ: قال األصمعي. الضخُم العظيم البطنِ: واِجلْرياُض واِجلْرواُض

  .كاِحلياضِ
  .ويقال أيضاً رجلٌ جُراِئُض وجُرَْيٌض، ونعجةٌ جَُرِئَضةٌ، أي ضخمةٌ

  جرضم
  .األكول: اجلُْرُضُم واجلُراِضُم

  جرع
  .َجرِْعُت املاء أْجَرُعُه َجْرعاً، وَجَرْعُت بالفتح لغةٌ أنكرها األصمعّي

  .وكذلك اجلَْرعاُء. وهي رملة مستوية ال تنبت شيئاًواحدة اجلََرعِ، : واجلََرَعةُ بالتحريك
  .التواٌء يف قوٍَّة من قُوى احلبل ظاهرةٌ على سائر القوى: واجلََرُع أيضاً

  .ُحْسَوةٌ منه: واجلَُِْرَعةُ من املاء
  .هو آخر ما خيرج من الَنفَس: قال الفراء

  .ٌع، وَجرََّعُه غَُصَص الغيظ فَتَجرََّعُه، أي كَظَمهقليالُت اللنب، كأنَّه ليس يف ضرعها إال جَُر: ونوٌق َمجاريُع
  جرف
  .وقد َجَرفْتُ الشيَء أَْجُرفُُه بالضم َجْرفاً، أي ذهبُت به كلِّه أو جلِّه. األخذُ الكثُري: اجلَْرُف

  .ومنه ّمسي اِملْجَرفَةُ. كسحُته: وَجَرفُْت الطني
، " على شفا ُجُرٍف هارٍ : " ومنه قوله تعاىل. لسيول وأكلْته من األرضما َتَجرَّفَْتُه ا: واجلُْرُف، مثل ُعْسرٍ وُعسُرٍ

  .واجلمع جَِرفَةٌ
: فإنْ تكن احلوادثُ َجرَّفَْتين فلم أَُر هاِلكاً كابَْنْي زِياِد واجلارُِف: قال الشاعر. وقد َجرَّفَْتُه السيولُ َتْجريفاً، وَتَجرَّفَْتُه

  .ماملوُت العامُّ َيْجَترُِف مالَ القو
  .طاعونٌ كان يف زمن عبد اهللا بن الُزبري: واجلارُِف

مسةٌ من مسات اإلبل، وهي يف الفخذ مبنزلة القَْرَمةِ يف األنف، ُتقْطَُع جلدةٌ وُتْجَمعُ يف الفخذ كما : واجلَْرُف بالفتح



  .ُتْجَمُع على األنف
  .يذهب بكلِّ شيء: وسيلٌ ُجراٌف بالضم
  .لطعام كلِّهيأيت على ا: ورجلٌ جُراٌف أيضاً

  .ُجراٌف وجِراٌف: ويقال لضربٍ من الكَْيلِ
  جرفس
  .الغليظُ الشديُد: الضخُم ويقال: اِجلْرفاُس
  جرل

  .احلجارةُ: اجلََرلُ، بالتحريك
  :ومنه قول الشاعر. ومكانٌ َجرِلٌ، واجلمع اَألجرالُ. ذاُت جَراوِلَ: وأرٌض جَرِلَةٌ

  َضرَِم الرِقاَق ُمناِقلِ اَألجرالِ. ..ِمْن كل ُمْشَترِف وإنْ بَُعَد املَدى 
  .وقد يكون مجع جََرلِ، مثل جََبلِ وأَْجبالٍ

  جرم
  .َجَرَم وأَْجَرَم واْجَتَرَم مبعًىن: تقول منه. الذَْنُب، واجلرميةُ مثله: اجلُْرُم
  .خالف الُصرود: واجلروُم من البالِد. احلَرُّ، فارسيٌّ معّرٌب: واجلَْرُم
  .وهذا زمن اجلِرامِ واجلَرامِ. وقوٌم ُجرٌَّم وُجرَّاٌم. وقد َجَرَم النخلَ واجَْتَرَمُه، أي َصَرَمُه فهو جارٌِم. القطُع: واجلَْرُم

  .وقد َجرَْمُت منه، إذا أخذَت منه، مثل َجلَْمُت. وَجَرْمتُ صوَف الشاة، أي َجَزْزُتُه

  .الصوُت: واِجلْرُم. اللون: واِجلْرُم. اجلسُد: واِجلْرُم بالكسر
  .القوُم الذين َيْجَترِمونَ النخل، أي َيصرِمون: واِجلْرَمةُ

  .وَجَرَم َيْجرُِم، أي كََتب
  .وفالنٌ جَرَميةُ أَْهِلِه، أي كاِسبُُهْم

  .ال يكسبّنكم: أي ال َيْحملّنكم، ويقال" وال َيْجرَِمنَّكُْم شَنآنُ قَْومٍ : " وقوله تعاىل
  .إذا ُجرَِمما َسقَطَ من التمر : واجلُراَمةُ بالضم

  .التمُر املصروم: واجلَرُمي
  .اجلَراُم بالفتح: وحكى أبو عمرو

  .وهو أيضاً التمر اليابس: قال. النوى: واجلَرُمي
  .وأتا اِجلراُم بالكسر، فهو مجع َجرميٍ

  .جِلَّةٌ َجرٌمي، أي عظام اَألْجرامِ: ويقال
  .اِإلبلُ املََسانُّ: واِجللَّةُ

  .َجرََّمةٌ، أي تامَّةٌوَحْولٌ َمَجرٌَّم وسنةٌ ُم
  :وقول لبيد. ذَهَب: وَتَجرََّم الليل. وَتَجرََّمِت السنونَ، أي انقَضْت

  .ِدَمٌن َتَجرََّم بعد َعْهِد أَنيِسها أي َتكَمَّلَ
  :قال الشاعر. وَتَجرََّم َعليَّ فالن، أي ادَّعى ذنباً مل أفعله

  ال َتجِْد ذَْنباً َعلَيَّ َتَجرّمِوإن ... َتُعدُّ َعلَيَّ الذَْنَب إنْ ظَفَِرْت به 



هي كلمةٌ كانت يف األصل مبنزلة ال بّد وال حمالة، فجرت على ذلك وكثُرت حتَّى : ال َجَرَم، قال الفّراء: وقوهلم
أال تراهم يقولن ال . حتّولت إىل معىن القََسمِ، وصارت مبنزلة حقاً، فلذلك جياب عنه بالالم، كما جياب هبا عن القََسم

  .َم آلتَِينََّكَجَر
  جرمز

  .احلوض الصغري: اجلُرموز
  .جَسُده وأعضاؤه: وَجراميُز الرجل أيضاً

  .َجَمَع جَراميزُُه، إذا َتقَبََّض ِليَِثَب: ويقال
  .وَجْرَمَز الشيُء واجَْرْنَمَز، أي اجتمع إىل ناحية

  :قال الراجز. ذهَب: وَتَجْرَمَز الليل
  ومل أَجِْد َعمَّا أَمامي مَأْرِزا. ..ملا رأيتُ الليلَ قد َتَجْرمَزا 

  جرن
  .قد َجَرنَ َيْجُرنُ ُجروناً: يقال الرجل والداّبة إذا تعّود األمَر وَمَرن عليه: ابن السكيت

  :قال لبيد. انسحَق والنَ، فهو جارِنٌ؛ وكذلك الدرع: وَجَرنَ الثوُب ُجروناً
  َتْينِ غَالُميغدو عليها القَرَّ... وَجوارِنٌ بيٌض وكلُّ ِطِمرٍَّة 

  .يعين دروعاً لّينةً
  .الطرُي الدارس: اجلارِنُ: وقال أبو اجلراح. ولد احلّية: واجلارِنُ
  .الطريُق الدارس: واجلََرنُ
  .األرض الغليظة: واجلََرنُ

  .موضع التمر الذي جيفّف فيه: واجلُْرنُ واجلَريُن
  .وكذلك من الفرس. ُجُرنٌ مقّدم عنقه من َمذَبحه إىل منحره، واجلمع: وجِرانُ البعريِ

  جرنفش
  .العظيُم اجلبني واجلُراِفشُ بالضم مثله: اجلََرنْفَُش

  جره
  .مسُع جَراهَيةَ القومِ، أي َجلََبتُُهْم وكالمَهم عالنيةً دون السِّرِ

  جرهد
  :قال الشاعر. املسرع يف الذَهاب: املُْجرَِهدُّ

  اْجرََهدَّ ناِهلُها واِشَني ملَّا... لَْم تُراِقْب هناك ناِهلَةَ ال 
  جرو

  .ومجع اجلِراء أَجْرَِيةٌ. ولد الكلب والسباع، واجلمع أَجْرٍ، وأصله أَْجرٌو على أَفُْعلٍ، وجِراٌء: اِجلْرُو واجلُرُْو
  .الصغري من الِقثاِء: واِجلْرُو واِجلرَْوةُ

  .وكذلك َجْرُو احلنظل والرّمان
  .روألقى فالنٌ جِرَْوَتُه، إذا َصَبر على األم

  .ضرب عليه جِْرَوتَُه، أي وطّن عليه نفَسه: وقوهلم



  .وكلبةٌ ُمْجرٍ وَمجْرَِيةٌ، أي معها جِراُؤها
  جرى

  .ما أشّد جِْرَيةَ هذا املاء، بالكسر: يقال. َجرى املاء وغريه جَْرياً وجََرياناً، وأَجَْرْيُتُه أنا
" َمْجراها وَمْرساها " و . ن أَجَْرْيُت السفينةَ وأْرَسْيُتمها مصدران م" بسم اهللا ُمْجراها ومُْرساها : " وقوله تعاىل

  .بالفتح، من جََرِت السفينة وَرَسْت
  :وقول لبيد

  لو كان للَنفْس اللجوجِ ُخلوُد... لو كان َسْبتاً قبل َمجْرى داِحسٍ 
  .َمْجرى داحس كذلك: و

  .اجلاري من الوظائف: واِجلراَيةُ
  .فتح، واجلَراُء واجلِراءوجارَِيةٌ بيِّنة اجلَراَيِة بال

  .كان ذلك يف أيام جَراِئها، بالفتح، أي صباها: وقوهلم
  .السفينةُ: واجلاريةُ. الشمُس: واجلارِيةُ

  .وجاراُه ُمجاراةً وجِراًء، أي َجرى معه
  .وجاراُه يف احلديث، وَتجاَروا فيه

  .اَيِة؛ واجلمع أَْجرِياُءَجريٌّ بيِّن اجلَراَيِة واجلِر: يقال. الوكيلُ والرسولُ: واجلَريُّ
  .وُسمَِّي الوكيل َجرِيَّاً ألنَّه َيجْري َمجْرى موكِّله

  .فعلُت ذلك من جَرَّاَك ومن َجرَّاِئَك، أي من أجلك، لغةٌ يف َجرَّاَك بالتشديد، وال تقل َمْجرَاَك: وقوهلم
  .واِجلرِّيّةُ، هي احلوصلةُ
  :قال الكميت. ا تأخذ فيهاجلَْرُي والعادةُ ممَّ: واإلْجرِيَّا، بالكسر

  على الشََرف األقصى ُيساطُ وُيكْلَُب... َوَولَّى بإجْرِيَّا وِالٍف كأّنه 
  جريل

  .ِصْبغٌ أمحُر، عن األصمعي: اِجلْريالُ
  :قال األعشى. ُحْمَرتُُه: وجِْريالُ الذهبِ

  عليها وجِريالَ الَنضري الدالمصا... إاذ ُجرِّتْد يوماً حِسبَت مخيصةً 
  :وينشد لألعشى. لونُها: جِْريالُ اخلمر: ويقال. اخلمُر، وهو دون الُسالِف يف اجلودة: ْريالُواِجل

  كََدمِ الذَبيحِ َسلَْبُتها جِْريالَها... وِسبيئٍَة مما ُتَعتُِّق بابِلٌ 
  .َشرِبُْتها محراِء وُبْنُتها بيضاء: يقول
  جزأ
  .واحد األجزاء: اجلزء

  .ه وجعلته أجزاء، وكذلك التجزئةوجزأت الشيء َجْزءاً قَسَّمت
  .أي اكتفيت به، وَجزِئت اإلبل بالرُّطْبِ عن املاء ُجْزءاً بالضم: وَجزَأُْت بالشيء َجْزًءا

  .وأجَزأُتها أنا، وجزَّأْهتا أيضاً جتزئة



  .وظبية جازئة
  .كفاين: وأَجزأين الشيء

  .وأجزأت عنك شاةٌ، لغة يف َجَزْت، أي قََضْت
  .ء، وجتزَّأت به مبعىن، إذا اكتفيت بهواجَتزَأُْت بالشي

  .وأجزأت عنك مَُجَْزأَ فالن ومَُجَزأَةَ فالن، أي أغنيُت عنك َمْغناه
  .جعلت له نِصاباً: وقد أجزأتُُه. نِصاب اإلشْفى واِملْخَصِف: واجلُزْأَةُ بالضم

  جزح
  قال. له منه ِقطَْعةً جََزْحُت له من املال َجْزحَةً، إذا قَطَْعَت: يقال. الَعِطيَّةُ: اجلَْزُح

  وإنِّي له ِمْن تاِلِد املالِ جازُِح
  :وأنشد أبو عبيدة

  َعْيَب املَذَمَِّة بِالعَطاِء اجلازِحِ... َيْنمي بَِك الَشَرفُ الرفيُع وَتتَّقي 
  جزر

  .وهي تويَّث، واجلمع اجلُُزُر. اجلَزوُر من اإلبل َيقَُع على الذكر واألنثى
أخذ : اليدان والرجالِن والرأس، مسِّيت بذلك ألنَّ اجلَزَّاَر يأخذها، فهي ُجزاَرَتُه، كما يقال: ريأطراف البع: واجلزاَرةُ

فإذا قالوا فرٌس َعْبلُ اجلُزاَرِة، فإنَّما يراد ِغلظَ اليدين والرجلني وكثرةُ عصبهما، وال يدخل الرأُس يف . العامل ُعمالَته
  .هذا، ألنَّ ِعظَمَ الرأس ُهْجنة يف اخليل

  .تركوهم جََزراً، بالتحريك، إذا قََتلوهم: يقال. اللحُم الذي تأكله: وَجَزرُ الِسباع
  .الواحدة َجَزرَةٌ: قال األصمعي. هذه األرومةُ اليت تؤكل: واجلَزُر أيضاً
  .الشاة الَسمينة، الواحدة جََزَرةٌ: واجلََزَر أيضاً

وال تكون اجلََزَرةُ : قال. نعجةً أو كبشاً أو عنزاً: هم شاةً يذحبوهنايقال أَجَْزْرتُ القوَم، إذا أعطيَت: قال ابن السكيت
  .أجَْزرُْتُهْم ناقة، ألنَّها قد تصلح لغري الذبح: إالّ من الغنم وال يقال

  .واحدة َجزاِئرِ البحر، ُسمِّيت بذلك النقطاعها عن معظم املاء: واجلَزيرةُ
  .رمُتهَص: وَجَزْرُت النخلَ أَجْزِره بالكسر جَْزراً

  .حان له أن ُيْجَزَر: وأَجَْزَر البعُري. وقد أَجَْزَر النخلُ، أي أصرَم
أي متوتون ! أَْي بَنِيَّ، وَتخًَتَضرونَ: فيقول. أي حانَ لك أن متوت! أَجَْزْرَت يا شيخ: وكان ِفتيانٌ يقولون لشيخٍ

  .شباباً
  .ها وجلَّدَتهاوَجَزْرُت اجلزوَر أَْجُزُرها بالضم، واْجَتَزرهتا إذا َنحرَت

إيَّاكم وهذه املَجازَِر فإنَّ هلا َضَراوةً : " ويف احلديث عن عمر رضي اهللا عنه. موضع جزرها: واملَجْزُِر بكسر الزاي
  .يعين َنديَّ القوم، ألنَّ اجلَزوَر إمنا تُنَحر عند مجع الناس: قال األصمعّي" . كضرواة اخلمر 

  .ْزراً، أي َنَضبوَجَزرَ املاُء َيجُْزُر وَيجْزُِر َج
  جزز

  .َجَزْزُت الُبرَّ والنخلَ والصوَف أَُجزُُّو جَزَّاً
  .ما ُيَجزُّ به: واِملجَزُّ



  .وهذا زمن اجلِزازِ واجلَزازِ، أي زمن احلَصاد وِصرام النخل
  .وأََجزَّ الَنْخلُ والُبرُّ والغنُم، أي حان هلا أن َتَجزَّ

  .أو زرُعهموأََجزَّ القوُم، إذا أََجزَّْت غنمُهم 
  .واسَْتَجزَّ البُرُّ، أي استحَصد
  .إذا جََزْزتَُه. واجَْتَزْزُت الشِيَح وغريه

  .وَتْمٌر فيه ُجزوٌز، أي ُيْبٌس. وأََجزَّ ِمثلُه. وَجّز الَتْمُر َيجِزُّ بالكسر ُجزوزاً، أي يبس
  .فيعطيه صوف شاةٍ أو شاتني. أَقْرِْضين جِزَّةً أو جِزََّتْينِ: يقال. صوُف شاٍة يف الَسَنِة: واِجلزَّةُ

  .الغنم اليت ُيَجزُّ صوفُها: واجلَزوَزةُ: قال
  .ما سقط من األدمي وغريِه إذا قُِطع: واجلُزاَزةُ
  .ُخْصلةٌ من صوف؛ وكذلك اِجلْزجَِزةُ، وهي ِعْهَنةٌ تعلَّق من اهلودج: واجلَزيَزةُ
  جزع

  .مصدر َجزَْعُت الوادَي، إذا قطعَته عَْرضاً: اجلَْزُع
  .منعطَُف الوادي: واجلِْزُع بالكسر
  .جََزَع له جِْزَعةً من املال، أي قطع له منه قطعةً: يقال. القليل من املال واملاء، وطائفةٌ من الليل: واِجلْزَعةُ أيضاً

  .اقتطعته واكتسرته: واجَْتَزْعُت من الشجرة عوداً
  .بالكسر، وأَْجَزَعُه غريه وقد جَزَِع من الشيء. نقيض الصَّرب: واجلََزُع، بالتحريك

  .اخلشبةُ اليت توضع يف العريش َعْرضاً، َيطَْرُح عليها قضبان الكَْرمِ لترفََعها عن األرض: واجلازُِع
  .القطعةُ من الغنم: واجلَزيعَةُ

  .وجَزََّع الُبْسُر َتجْزيعاً فهو ُمَجزٌِّع
  .وُبسَْرةٌ ُمَجزََّعةٌ، إذا بلغ اإلرطاُب ثلُثَْيها

  جزف
  .أخذُ الشيِء ُمجاَزفةً وجِزافاً، فارسيٌّ معّرب: َزُفاجلَ

  جزل
  :وأنشد أمحد بن حيىي. ما َعظَُم من احلطب ويِبَِس: اجلَْزلُ

  إذا خْتَري يف املَْحلِ َجْزلُ احلَطَْب... فَويهاً ِلِقْدرَِك وُْيهاً لَها 
  .وعطاٌء َجْزلٌ وَجزيلٌ، واجلمع جِزالٌ. العظيُم: واجلَزيلُ
  .لُْت له منا لعطاء، أي أكثَرُتوأَجَْز

  .وامرأةٌ جَْزلَةٌ بّينةُ اجلزالَِة، إذا كانت ذاَت رأي. وفالنٌ جَْزلُ الرأي
  .خالف الركيك: واللفظ اجلَْزلُ

  .يقال جََزلُت الشيء جِزْلََتني، أي قطعته قطعتني. القَطُْع: واجلَْزلُ
  .الِقطعة العظيمة من التمر: واِجلْزلَةً أيضاً بالكسر

  .وهذا زمن اجلِزالِ، أي زمن ِصرامِ النخل



  .بعٌري أَجَْزلُ: يقال. أن تصيب الغارَب َدَبَرةٌ فيخرج منه عظٌم فيتطامن موضعُه: واجلََزلُ بالتحريك
  جزم

  .َجزَْمُت احلرف فاْنجزم: تقول. ومنه َجْزُم احلرف وهو يف اإلعراب كالسكون يف البناء. قطعته: َجَزْمُت الشيء
  .ُت القربة، إذا مألَتهاوَجَزْم

  .َجَزْمتُ النخل وَجَرْمُتهُ إذا خََرْصَتُه وحََزْزتَه: أبو عبيد
  .اَألكْلَةُ الواحدة: واجلَْزَمةُ

  :وقال. وَجزَّزَ القوُم، أي َعَجزوا
  وكان الصُرب عادةَ أَوَّلينا... َمضَْيُت ومل أََجزِّْم ] ولَِكنِّ

  .والعرب تسّمي َخطَّنا هذا َجْزماً
  .ال حرف له: قلٌم َجْزٌمو

  .الِصرمة من اإلبل، والِفْرقَةُ من الضأن: واِجلْزَمةُ بالكسر
  جزي

  .َجزَْيُتُه مبا صنع جَزاء وجاَزْيتُُه، مبعًىن
  .جاَزْيُتُه فَجَزْيتُُه، أي غلبته: ويقال

  " .ال َتْجزي نفٌس عن َنفْسٍ َشيئا : " ومنه قوله تعاىل. وَجزى عنِّي هذا األمَر أي قضى
  .َتجْزي عنك وال َتْجزي عن أحد بعدك، أي َتقضي: ويف حديث أيب ُبردة بن نِيار. َجَزْت عنك شاةٌ: ويقال

  .وَتجازَْيُت َدْيين على فالن، إذا تقاضيَته
  .املتقاضي: واملَُتجازي

  .وهذا رجلٌ جازيَك من رجلٍ، أي َحْسُبَك
  .ىما ُيؤخذ من أهل الذّمة، واجلمع اِجلَز: واِجلْزيَةُ
  جسأ

  .َصلَُبْت، واالسم اجلُْسأَةُ: َجسَأَْت يُدُه من العمل َتجسأَ َجسأً
  .ُيْبس املَْعِطِف: واجلُْسأَة يف الدواب

  جسد
  .َتَجسََّم: َتَجسََّد، كما تقول من اجلسم: تقول منه. البدنُ: اجلََسُد

  :النابغة قال. الزعفران أو حنوُه من الِصْبغِ، وهو الدُم أيضاً: واجلََسُد أيضاً
  وما ُهريُق على األَْنصابِ من َجَسِد

  .مصدر قولك َجِسَد به الدُم َيْجَسُد، إذا لَِصَق به، فهو جاِسٌد وَجِسٌد: واجلََسُد أيضاً
  .ما أُشْبَِع َصْبُغُه من الثياب؛ واجلمع َحجاِسُد: املُْجَسُد: ويقال. األمحُر: واملُْجِسُد

  .ن أُْجِسَد، أي ألِصق باجلََسِدما يلي م: واِملْجَسُد بكسر امليم
  جسر
  .واحد اجلُسورِ اليت ُيعَبر عليها: اِجلْسُر

  .العظيم من اإلبِلِ وغريها؛ واألنثى َجْسرَةٌ: واجلَْسُر بالفتح



  .وَجَسَر على كذا َيْجُسرُ َجسَاَرةً وجتاَسَر عليه، أي أقَدم
  .اِملقدام: واجلَسوُر
  جسرب
  .الطويل: اجلَسَْرُب
  جسس
  .ُه بيده واجَْتسَُّه، أي مّسهَجسَّ

  .املوضع الذي َيُجسُُّه الطبيب: واملََجسَّةُ
  .ومنه اجلَاسوس. وَجَسْسُت األخبار وَتَجسَّْستُها، أي تفحَّحت عنها

  .اجلَواسُّ احلَواسُّ: وحكي عن اخلليل
  جسم

  .عة جُِسمِ اإلنسان أيضاً يقال له اجلُْسمانُومجا: قال. الشخُص: اجلََسُد، واجلُثْمانُ: اِجلْسُم واجلُْسمانُ: قال أبو زيد
  .وقد َجُسمَ الشيُء، أي َعظَُم، فهو َجسيٌم وُجساٌم بالضم

  .مجع َجسيم: واِجلسام بالكسر
َتأَيَّْيُتُه، أي قصدت آَيَتهُ : َتَجسَّْمُت فالناً من بني القوم، أي اخترته، كأنَّك قصدَت جسَمُه، كما تقول: أبو عبيدة
  :شدوأن. وشخَصه

  َتَجسََّمْتُه من بينهّن ُمبْرَهٍف
  .وَتَجسَّْمُت األرَض، إذا أخذَت حنوها تريدها

وكذلك َتَجسَّْمتُ الرمل واجلبلَ، أير : قال. َتَجسَّْمُت األمر، أي ركبت أَْجَسَمُه وَجسيَمُه، أي معظمه: ابن السكيت
  .ركبت أعظمه

  :قال عامر بن الطفيل. األضخم: واألْجَسُم
  بأنَّ لنا الِذْرَوة األْجَسما... َم احلَيُّ من عامرٍ لقد َعِل
  جسا

  .ضدُّ لَطَُف: َجسا
  .َيبَِسْت: وَجسِّيِت اليُد وغريها ُجُسوا

  .َجُمَد: بلغ غاية السّن، واملاُء: وَجسا الشيخُ ُجسُوا
  جشأ

  .جتشَّأُْت جتشُّؤاً، والتجشئة مثله
  .واالسم اجلُْشأَةُ
  .شاء، على فُعال، كأنه من باب الُعطاس والُبوال والدُّوارويقال اجلُ: قال األصمعي

  .وجشأت نفسي ُجشءاً، والتجشئة مثله
  .والسم اجلُْشأَةُ

  .وجاشت من حزٍن أو فزعٍ. وجشأت نفسي ُجشوًءا، إذا هنَضْت إليك



  .واجتشأْتين البالُد واجتشأُتها، إذا مل توافقك
  .وجشأ القوم من بلد إىل بلد، أي خرجوا

  .القوس اخلفيفة: ْشُءواجلَ
  جشب

  .طعاٌم َجِشٌب وَمْجشوٌب، أي غليظ وخش، ويقال هو الذي ال أُْدَم معه
  :قال أبو ُزبَيد. الغليظ: واِملْجشاُب

  توليَك كَْشحاً لَطيفاً ليس ِمْجشابا
  .الغليظُ: واجلَشيُب من الثياب

  جشر
  .انفلق: َجَشَر الصبح َيْجُشُر ُجشوراً

  :وقال الفرزدق. وال يتصرَّف له فِعل. ة، وهو شربٌ يكون مع الُصبحواصطَبْحنا اجلاشريَّ
  أمرياً وإن كان األمُري من اَألزِْد... إذا ما شرِبْنا اجلاِشريَّةَ مل نَُبلْ 

  .يقال أصبح بنو فالن َجشَراً، إذا كانوا يبيتون مكاَنهم يف اإلبل ال يرجِعون إىل بيوهتم: قال األصمعّي
  .أخرْجناها إىل الرعي َنْجُشرها َجشْراً باإلسكان، وال َتروح: نا دوابَّنايقال َجَشْر: قال

  .وخيل ُمَجشَّرةٌ باِحلمى، أي مرعيَّةٌ
  .به ُجْشَرةٌ بالضم، أي سعال أو خشونةٌ يف الصدر: ويقال

  .وقد ُجِشَر ُيْجشَُر، على ما مل يسمَّ فاعله. به ُسعالٌ حازٌّ: ويعرب َمْجشوٌر
  .الَوفَْضةُ: واجلَشُري. الُق الضخماجلُو: واجلَشري

  .وَجِشَر الساحل بالكسر َيْجَشُر َجَشراً، إذا َخُشَن طينه وَيبَِس كاحلَجر
  .َوطٌْب َجِشٌر، أي وسخ: يقال. وسخ الوَطْبِ من اللنب: واجلََشُر
  جشش

  .والَسويق َجشيٌش. َدقَقُْتُه َوكََسْرتُُه: َجَشْشُت الشَّيَء أَُجشُّهُ َجشَّاً
َجَشْشُت الّرب َوأَْجَشْشتُُه، إذا طََحْنَتُه طَْحناً َجليالً، فَُهو َجشيشٌ : ُيقالُ. َما ُجشَّ ِمن الّرب وغريه: جلَشيَشةُوا

  .َوَمْجشوٌش
  .ضََرَبُه هبا: وَجشَُّه بالَعصا. الَرَحى اليت يُطَْحُن اجلَشيُش هبا: َواِملَجشُّ

  :قال أَبو ذُؤَيب. تُهاكََنْستُها َوَنقَّْي: َوَجَشْشُت البِئَْر
  فَلَْيَس هبا أَْدىن ِذفاف لِوارِِد... َيقولونَ لَمَّا ُجشَِّت البِئُْر أَْورِدوا 

  .يْعين هبا القَْبر
  .فََرٌس أََجشُّ الصَْوِت، َوَسحاٌب أََجشُّ الَرْعِد: ُيقالُ. الَغليظُ الصَّْوِت: واَألَجّش

  .سِاجلَماعةُ ِمَن الّنا: واجلُشَّةُ بالَضمِّ
  جشع
  .تقول منه َجِشعَ بالكسر، وَتَجّشَع مثهل، فهو رجلٌ جِِشٌع وقوٌم َجِشعونَ. أشدَّ احلرص: 'ُاجلََش
  جشم



  .جِِشْمُت األمر بالكسر َجْشماً وَتَجشَّْمتُُه، إذا تكلّفَْته على مشقّة
  :وقال. وَجشَّْمُتُه األمر َتْجشيماً وأَْجَشْمُتُه، إذا كلّفَْتُه إيَّاه

  ُتَجشِّْمين فإنِّ جاِشُممْهما 
  .وألقى فالنٌ علّي ُجَشَمُه، بضم اجليم وفتح الشني، أي ِثقْلَُه

  .أي صدُره: وُجَشُم البعري
  جصص

  .الذي يتَّخذه: و واجلَصَّاً. ما يبَنى به، وهو معّرب: اِجلصُّ واجلَصُّ
  .وَجصََّص داَره، مثل قَصََّص

  .َص وَبْصَبَصفََتَح عينيه، مثل َبصَّ: وَجصََّص اجلرُو
  جظظ
  " .أهل النارِ كلُّ َجظٍّ مستكبِرٍ : " الرُجلُ الضخم، ويف احلديث: اجلظُّ
  جعب

  .ورمبا قالوا جْعَبْيُتُه جِْعباًء فََتَجْعىب، يزيدون فيه الباء. َجَعْبُتُه، أي َصَرْعُته مثل َجَعفْتُُه
  .واحدة جِعاب الُنشِّابِ: واجلْعَبُت
  .صري الدميمالرجل الق: واجلُْعبوُب

  جعرب

  .واملرأة َجْعَبرَةٌ. القصري الغليظ: اجلَْعَبُر
  جعثن

  .أصول الِصلِّياِن: اِجلْعِثُن بالكسر
  جعجع

  .َجْعَجَع هبم، أي أناَخ هبم وألزمهم اجلَْعجاَع
  .وَجْعجَْعُت اإلبلَ، أي حرَّكْتها إلناخٍة أو هنوض

  .وُم، أي أناخواوجَْعَجعَ الق. وَجْعَجَع البعُري، أي برك واستناخ
  :قال أبو ذؤيب. وَتجَْعجََع، أي ضَر بنفسه األرض من وجع أصابه

  بِذَمَاِئِه أو بارٌِك مَُتجَْعجُِع... فأََبدَُّهنَّ ُحتوفَُهنَّ فهارٌِب 
  .امسعُ َجْعَجَعةً وال أرى ِطْحناً: ويف املثل. صوُت الَرحى: واجلَْعَجعَةُ
  .اجتمعتأصواُت اجلمالِ إذا : واجلَْعَجعَةُ
. يعين احْبِْسُه: أَنْ َجْعجِْع ُحبَسْينٍ، قال األصمعي: وكتب عبيد اهللا بن زياد إىل ُعَمر بن سعد. احلبُس: واجلَْعَجعَةُ

  .يعين ضّيق عليه: وقال ابُن األعراّيب
  .التضييق على الغرمي يف املطالبة: واجلَْعَجعَةُ

  :قال الشاعر. أرضٍ َجْعجاٌعوكلُّ . األرض اجلدبة: اجلْعجاُع: وقال أبو عمرو
  أَنِْخَن بِجَْعجاعٍ َجديبِ املَُعرَّجِ



  :قال أبو قَيس بن األسلَت. هي األرض الغليظة: ويقال
  مُرا وتتركه بِجَْعجاعِ... َمْن َيذُقِ احلرَب َيجِْد طَْعَمها 

  .املوضُع الضيِّق اخلشن: واجلَْعَجُع واجلَْعجاُع: قال
  .الُرغاِء وفحلٌ جَْعجاٌع، أي شديُد

  جعد
  .وقد َجُعدَ شعُرُه، وَجعََّدهُ صاحبه َتْجعيداً. َشْعٌر َجْعدٌ بّين اجلُعودَِة

  .ورجلٌ َجْعٌد وامرأةٌ َجْعَدةٌ
  .جَْعٌد، فأمَّا إذا قيل فالنٌ جَْعُد اليدين، أو جَْعُد األناِملِ، فهو البخيل: ويقال للكرمي من الرجال

  :قال الكميت يصفه. ُجعاَدةَ، وليس له بيٌت تسمَّى بذلك ويكىن الذئب أبا جَْعَدةَ، وأبا
  َجَعلُْت له حَظَّاً من الزاِد أَْوفَرا... وُمْسَتطِْعمٍ ُيكْىن بغريِ َبناِتِه 
  :وقال عبيد بن األبرص

  كما الذِئُْب ُيكْىن أَبا َجْعده... وقالوا هي اخلَمرُ ُتكْىن الِطال 
  .أي كُْنَيُتُه حسنةٌ وعملُه منكٌَر

  .وبعٌري جَْعٌد، أي جَْعُد الَوَبرِ كثريُه. وثرى جَْعد، مثل ثَْعٍد، إذا كان ليِّناً
  جعر
  .َنْجوُكلِّ ذات ِمخلبٍ من السباع: اجلَْعُر

  .وقد َجَعَر َيْجَعُر
  .الُدبُر: واملَْجعَُر
  .اسٌم للضبع، لكثرة َجْعرِها: وَجَعارِ

مها َحْرفا : وقال األصمعّي. ار، وهو َمضرِب الفرس بذَنبه على فخذَيهموضع الرقْمتني من إْسِت اِحلم: واجلاِعَرتاِن
  :قال كعب بن ُزهري يصف اِحلمار واألُتن. الوِركني املُشرِفان على الفِخذين

  رأيَت جلَاِعرََتْيِه غُضونا... إذا ما انتحاُهنَّ شَْؤبوُبُه 
  .وبعضهم جيعل اجلاِعَرةَ َحلْقة الدبر

. َتجَعَّْرُت: تقول منه. حَبلٌ يشدُّه الساقي إىل وَِتد مث يشدُّه يف ِحقْوِِه إذا نزل البئرَ لئال يقَع فيها: واِجلعاُر بكسر اجليم
  :وقال الراجِز

  لْيسَ اِجلعاُر مانِعي من القدْر
  وإن َتجَعَّْرُت بَِمْحبوٍك ُمَمْر

  .ضرب من الدَقَلِ، وهو أردأ التمر: واجلَْعروُر
  جعز

  .َغَصصال: اجلْعز واجلأْز
  جعس
  .رمى َجبعاميسِ بطنه: يقال. بزيادة امليم. اجلُْعموُس: والعرب تقول. الرجيُع، وهو ُمَولٌَّد: اجلَْعُس
  جعش



  .أَْي قَصٌري دَميٌم: َرُجلٌ ُجْعشوٌش َوجُْعسوٌس
  جعشم
  .فتح اجليم والشني فيه أفصح: قال الفراء. الرجل القصري الغليظ مع شّدة: اجلُْعُشُم
  جعظ
  .الَضخم: ظُاجلَْع
  جعظر

  .الفظُّ الغليظ: اجلْعظَريُّ
  .جِْعظاَرةٌ، بكسر اجليم: يقال للرجل إذا كان قصرياً غليظاً: ابن الِسكِّيت

  جعف
  .صرعُته: َجَعفُْت الرجلَ

  .وَجَعفُْت الشيَء فاْنَجعَف، أي قَلَْعُتُه فانقلع
  جعفر
  .النهر الصغري: اجلَْعفَُر
  جعل

  .جْعالً وَمجَْعالً َجَعلُْت كذا أَْجَعلُُه
  .وَجَعلَُه اهللا نبيَّاً، أي صّيره

  .وَجَعلوا املالئكة إناثاً، أي مسَّوهم
  :ومنه قول الراجز. النخلُ الِقصاُر، الواحدةُ َجْعلَةٌ: واجلَْعلُ

  أو يستوي َجثيثُها وَجْعلُها

  .واجلَعيلةُ مثله. ةُ بالكسروكذلك اِجلعالَ. ما جُِعل لإلنسان من شيء على الشيء يفعله: واجلُْعلُ بالضم
  .وقد جِعلَ املاُء بالكسر، َجَعالً، أي كثُر فيه اجلِْعالنُ. دَؤْيبَّة: واجلَُعلُ
  .اِخلْرقَةُ اليت ُتنَْزلُ هبا الِقدر عن النار، واجلمع ُجُعلٌ: واِجلعالُ

  .وأَْجَعلُْت الِقدر، أي أنزلتها باِجلعالِ
  .لعطيَّةوأَْجَعلُْت لفالن من اجلُْعلِ يف ا

  .وأَْجَعلَِت الكلبةُ واسَْتْجَعلَْت فهل ُمْجِعلٌ، إذا أرادت الِسفاد، وكذلك سائر السباع
  :قال الشاعر أبو ُزبَيد. واْجتََعلَ وجََعلَ مبعًىن

  لَ كَحَْبلِ العاِدَيِة املَْمدوِد... ناطَ أَْمرَ الِضعاِف واْجتََعل اللَْي 
  جعم

  .َجِعَم بالكسر َجَعماً يقال. الطمع: اجلََعُم بالتحريك
  .وَجِعَم أيضاً، إذا قَرَِم إىل اللحم، وهو يف ذلك أكولٌ

  .وَجِعَم الرجل، إذا مل َيْشَته الطعاَم



  .املُِسنَّةُ؛ وال يقال للذكَرِ أَجَْعُم: واجلَْعماُء من النوق
  جعا

  .َجَمع البْعر وغَريه كُثَْبةً: َجعا َجْعواً
  جفأ

  .أي باطالً" فأما الزَّبُد فيذهُب ُجفاَء : " قال اهللا تعاىل. ما نفاه السيلُ: اجلُفاُء
  .وأجفأَْت لغة فيه. وَجفَأَ الوادي َجفْأً، إذا رمى بالقَذى والزََّبد، وكذلك الِقْدر إذا َرَمْت بزبدها عند الَغلَيان

  .إذا كفأَتها أو أَملَْتها فصببت ما فيها: وَجفَأُْت الِقْدر أيضاً
  .َصَرْعُتُه: ُجلَ أيضاًوَجفَاُْت الرَّ

  .اقتلعته ورميت به: واجتفأت الشيَء
  جفجف

  :وأنشد يعقوب. َتجَفَْجَف الثوُب، إذا ابَتلَّ مث َجفَّ وفيه ندًى، فإن يبِس كلَّ اليبس قيل قد قَفَّ، وأصلها َتَجفََّف
  قُبَْيلَ جتَفُْجِف الوََبرِ الَرطيبِ... فقام على قَوائَم لَيِّناٍت 

  .األرُض املرتفعةَ، وليست بالغليظة: فَْجُفواجلَ: قال
  جفخ
  .وجافََخُه وجاَمَخُه. فََخَر وتكّبر، مثل َجَخَف وجََمَخ، فهو جَفٌَّخ وَجمَّاٌخ، وذو جَفْخٍ، وذو جَْمخٍ: َجفََخ
  جفر

  .واألنثى جَفَْرةٌ. ما بلع أربعةَ أشهر وجَفََر َجنْباُه وفَصل عن أمه: اجلَفُْر من أوالد املعز
  .البئر الواسعة مل ُتطَو: اجلَفُْرو

  .جَفَْرةٌ: ومنه قيل للَجْوِف. َسَعة يف األرض مستديرة، واجلمع جِفاٌر، مثل ُبْرَمٍة وبِرامٍ: بالضم: واجلُفَْرةُ
  .وفرس ُمجْفٌَر، وناقة ُمجْفََرةٌ، أي عظيمة اجلُفَْرِة، وهي وَسطُه

  .واجلَفُري كالكنانة، أوسُع منها
  .عن الِضرابِ َيْجفُُر بالضم ُجفوراً، وذلك إذا أكثََر الضراب حتَّى َحَسر وانقطع وعَدلَ عنه وَجفََر الفحلُ

  .الَصوم َمجْفََرةٌ، أي َمقْطَعةٌ للنكاح: ومنه قيل
  .اّتسَعا: وَجفََر جنباه

  .قطعُته وتركت زِياَرته: وأَْجفَْرُت فالناً. أَْجفَْرُت ما كنُت فيه، أي تركته: ويقال
  جفس
  .وقد َجِفسَ بالكسر َيْجفَُس جَفَساً. االتِّخاُم: فاسةُاجلَ

  جفظ
  .انتفخْت: اْجفاظَِّت اجليفةُ اْجفيظاظاً

  جفف
ال : قال ابن عباس رضي اهللا عنه. وجاء القوم َجفَّةً واحدة. يقال ُدعيُت يف َجفَِّة الناس. مجاعة الناس: اجلَفَّةُ بالفتح

  .وكذلك اجلُفّث بالضم. أي كلُّها َنفَلَ يف غنيمٍة حىت ُتقَسَم َجفَّةً
  .الّشّنث البايل ُتقْطَُع من نصفها فُتجَْعلُ كالَدلو: واجلُفُّ أيضاً. وعاء الطَلْع: واجلُفُّ أيضاً



  .وربَّما كان أيضاً الَشنُّ البايل ُتقْطَُع من نصفها فُتجَْعلُ كالَدلو
  .وربَّما كان اجلُفُّ من أصل َنْخل ُيْنقَُر

  .ما يبِس من النبت: واجلَفيُف
  .وجفَّ الثوب وغريه َيجِفُّ بالكسر َجفافاً وُجفوفاً

  .وَجفَّفُْتُه أنا َتْجِفيفاً
  .واجلمع الَتجافيُف. أن ُتلبسه التجْفاَف: وَتجْفيُف الفرس أيضاً

  جفل
  .السحاُب الذي قد هَراَق ماءه مث اْنَجفَلْ: اجلَفْلُ

  .الصوف الكثري: واجلُفالُ بالضم
  :لرمة يصف شعر املرأةقال ذو ا

  على املَْتَنْينِ ُمْنَسِدالً جفاال... وأَْسَوَد كاألساوِِد ُمسْبِكَرَّاً 
  .وال يوصف باجلُفالِ إالّ وفيه كثرةٌ

  .ما نفاه السيلُ: واجلُفالُ أيضاً
  .ما أخذَته من رأسها باِملغرفة: وُجفالَةُ الِقدر

. واألصمعيُّ مل يعرف األْجفَلى. يقال دعوهتم اجلَفَلى واَألْجفَلى: زيد وأخذُت ُجفْلَةً من صوٍف، أي جُزَّةً، قال أبو
  .وهو أن تدعَو الناس إىل طعامَك عامَّةً

  .وجاءوا بأَْجفَلَِتهِْم وأَْزفَلَِتهِْم، أي جبماعتهم. جاء القوُم أَْجفَلَةً وأَْزفَلَةً، أي مجاعةً: وقال الفراء
  .اجلماعةُ من كلِّ شيء: ااَألْجفَلى واَألْزفَلى: وقال بعضهم

  .املنزعُج: واجلَاِفلُ. وَجفَلَ، أي أسرَع
  .يهُرب من كلِّ شيٍء. وظليٌم إْجفيلٌ. اجلبانُ: واإلْجفيلُ

  .وأَجْفَلَ القوُم، أي هَربوا مسرِعني
  .اجلماعةُ: واجلُفالَةُ من الناس

  .وأْجفَلَِت الريُح فهي ُمجِْفلٌ، أي أسرعْت، وجاِفلَةٌ أيضاً
  .لَِت الريُح بالتراب، أي أذهَبْتُه وطَيََّرْتهوأْجفَ

  .واْنَجفَلَ القوُم، أي انقلعوا كلُّهم فمَضوا
  جفن

  .ِغْمُد الَسيف: واجلَفُن أيضاً. َجفُْن العني: اجلَفُن
  .قضبان الكْرم، الواحدة َجفْنَةٌ: واجلَفُْن

  .واجلَفَْنةُ كالقَصعة، واجلمع اجلفانُ واجلَفَناُت
  جفا

  .وقد َجفَْوُت الرجلَ أَْجفوُه َجفاًء، فهو َمْجفُوٌّ. خالف الّرب: ممدوٌد اجلَفاُء
  .وفالنٌ ظاهر اِجلفَْوةِ بالكسر، أي ظاهر اجلَفاِء



  .وأَْجفَْيُتُه أنا، إذا رفْعَته عنه. وَجفا السرُج عن ظهر الفرس
  .وجافاُه عنه فَتجاىف جَْنُبُه عن الفراش، أي نَبا

  .جاِفياًواسَْتْجفاُه، أي عّده 
  .أَجْفَْيُت املاشية فهي ُمجْفاةٌ، إذا أتعبَتها ومل تَدْعها تأكل: قال أبو زيد

  جلب
  .وجلبت الشيَء إىل نفسي واجتلبته مبعًىن. جلََب الشيَء َيْجِلُبُه وَيْجلُُبُه َجلْباً وَجلَباً

  .الذي ُيْجلَُب من بلد إىل غريه: واجلَليُب. ما ُيْجلَُب للبيع: واجلَلوَبةُ
  .وأَْجلََب اجلرح مثله. جلب اجلرُح َيْجِلُب وَيْجلُُب: ُجلَْيَدةٌ تعلو اجلُْرَح عند الُبْرِء، تقول منه: واجلُلَْبةُ

قال أَْوُس بن َمْغراء . أصابتنا ُجلَْبةُ الزمان، وكُلَْبةُ الزمان: يقال. واجلُلَْبةُ أيضاً مثل الكُلَْبِة، وهي ِشّدةُ الزمان
  :الَتميميُّ

  وليس جارُُهُم فيها بِمختارِ... سَْمحونَ إذا ما ُجلَْبةٌ أَزََمْت ال َي
  .جلَْدةٌ ُتْجَعلُ على القََتبِ: واجلُلَْبةُ أيضاً

  .سحاب رقيق ليس فيه ماء: واِجللُْب واجلُلُب
  .عيداُنُه: وجِلُْب الرَّْحلِ أيضاً وُجلُْبُه

  .وأَْجلََب عليه مثلُُه. ه من خلفه واستحثَّه للَسْبقِوَجلََب على فرسه َيْجلَبُ بالضم َجلْباً، إذا صاَح ب
  .غشَّاه باجلُلَْبِة، وهو أن جيعل عليه جِلَْدةً رطبة فَطرياً مث يتركَها عليه حىت تَْيَبَس: وأَْجلََب قََتَبه

  .وأجلبوا عليه، إذا جتمَّوا وتألبوا، مثل أَْحلَبوا. وأَْجلََبُه، أي أعانه
  .وأحلب باحلاء، إذا ُنتجت إناثاً. ْت إبلُُه ذكوراً، ألنه َيجِلب أوالَدها فتباعوأجلب الرجلُ، أي نُِتَج

  .األصوات، تقول منه َجلَُّبوا بالتشديد: واجلَلَُب واجلَلََبةُ
 واجلَلَُب الذي جاء النَْهُي عنه هو أن ال يأيت املصدُِّق القوَم يف مياههم ألْخذ الصدقات ولكْن يأمرهم جبلْب َنَعِمهِْم

ويقال بل هو اجلَلَبُ يف الرِهان، وهو أن ُيرِْكَب فرَسُه رجالً فإذا قُرب من الغاية تَبَِع فرَسه فََجلََّب عليه وصاح . إليه
  .به ليكون هو السابق؛ وهو َضْرٌب من اخلديعة

  .الذين جيلُُبون اإلبل والغنم للبيع: واجلَلَُب واألجالب
  جلبب
  :من هذيل ترثي قتيالًقالت امرأة . اِمللحفة: اِجللباب

  َمْشَي العذارى عليهم اجلالبيُب... َتمشي النسوُر إليه َوْهيَ الِهَيةٌ 
  .واملصدر اجلَلَْبَبةُ، ومل ُتْدغَْم ألهنا ملحقة بدحرجة

  جلج
  .واجلمع َجلٌَج. على كلِّ َجلََجٍة كذا: يقال. اجلمجمة والرأس: بالتحريك: اجلَلََجةُ
  جلجل
  .الجِلِ، وصوته اجلَلَْجلَةُ، وصوت الرعد أيضاًواحد اجلَ: اجلُلُْجلُ

  .الَسحاُب الذي فيه صوُت الرعد: واملَُجلْجِلُ
  .وَجلَْجلُْت الشيء، إذا حركَته بيدك



  .َتجَلَْجلَْت قواعُد البيت، أي َتَضْعَضَعْت: يقال. وَتجَلَْجلَ يف األرض، أي ساخ فيها ودخل
  .ومحاٌر ُجالجِلٌ بالضم، أي صايف النهيقِ

  .هو السمسم يف قشره قبل أن ُيْحَصد: قال أبو الغَوث. مثرة الكزبرة: واجلُلُْجالنُ
  .أصبُت جُلُْجالنَ قلبه: يقال. َحبَّةُ القلب: واجلُلُْجالنُ

  جلح
  .َجلََح املالُ الَشَجَر َيْجلَُحُه بالفتح، َجلْحاً، إذا َرعى أعاِلَيُه وقََشرَُه

  .لقََصبِ والَبْرديِّ ِشْبَه القُطْنِما تطاير من ُرءوس ا: واجلَواحل

  .الناقةُ اليت َتُدرُّ يف الشِتاء، واجلمع املَجاليُح: واملُجاِلُح
  .الِسنونَ اللّوايت َتذْهب: واملَجَاليح أيضاً
  .َجلَْدةٌ على الَسَنِة الشديدة يف بقاء لَبَنها: وناقةٌ ِمْجالٌح

  .أوَّله الَنَزُع، مث اجلَلَُح، مث الَصلَُع. ر عن جانَِبي الرأسفَْوقَ الَنَزع، وهو اِحنساُر الَشَع: واجلَلَُح
  .وقد َجِلَح الرجل بالكسر، فهو أَْجلَحُ َبيُِّن اجلَلَح، واسم ذلك املوضع اجلَلَحَةُ

  :قال أبو ذؤيب. الذي ليس له رأٌْس ُمرَتفٌِع: واَألْجلَُح من اهلوادج
  فإنَّهنَّ ِحسانُ الزيِّ أَْجالُح... إن مل َتكُْن ِحسانُ الزيِّ َهواِدُجها 

  .وَبقٌَر ُجلٌَّح، أي ال قُرون هلا
  .واجملَلَُّح املأكول. الَرُجلُ الكثري األكل: واملَُجلُِّح

  .اإلقْداُم الَشديُد، والَتْصميُم: والَتْجليُح أيضاً
  .الَسْيل اجلُراف: واجلُالُح بالضم خمفَّفةٌ

  .املُكاَشفَةُ بالَعداَوِة: واملُجالََحةُ. إذا جاهَْرَتُه به جالَحُت الَرُجلَ باألْمرِ،: األصمعّي
  .املُكابُِر: واملُجاِلُح
  جلحب

  .أي كَبٌري ِهمٌّ: شيٌخ جِلْحاٌب وجِلْحابَةٌ
  جلخ

  .َجلََخ السيلُ الوادي َيْجلَُخُه جَلْخاً أي مأله، فهو سيلٌ ُجالٌخ
  .الوادي الواسع املمتلئ: واِجللْواُخ
  جلخد
  .املستلقي الذي قد رَمى بنفْسه وامتّد: دُّاملَُجلِْخ
  جلخم
  :وقال. اجْلََخمَّ القوُم اجِْلْخماماً؛ اْجَتَمعوا، ويقال استكربوا: يقال

  َنضْرُِب َجْمَعيْهِْم إذا اجْلََخمَّوا
  جلد



  .واِجللَْدةُ أخصُّ منه. واحد اجلُلوِد: اِجللُْد
  .سَلََخ: دَ َجزورَُو؛ وقلّما يقالَجلَّ: يقال. وَتْجليُد اجلَزورِ مثل سلخِ الشاِة

  .وفرٌس ُمَجلٌَّد، إذا كان ال جيزع من الضرب
  .َرأََسُه وَبطََنُه: وَجلََدُه احلَدَّ َجلْداً، أي ضربه وأصاب جِلَْدُه؛ كقولك

  .قطعةٌ من جِلٍْد تكون يف يد النائحة تلِطم به وجَهها: واِملْجلَُد
  .لَبس حُواراً آخر لتَشمَّه أمُّ املسلوخ فَتْرأََمُهجِلْدٌ ُحوار ُيسْلَُخ فُي: واجلَلَُد
: وكذلك اَألجْلَُد. األرضُ الُصلَْبةُ: واجلَلَُد أيضاً. الكباُر من النوقِ اليت ال أوالَد هلا وال ألبانَ، الواحدة باهلاء: واجلَلَُد

  :قال جرير
  َسْهلٍ وأَْجلَدا ُدقاَق احلصى من كُلِّ... أَجالَْت عليهنَّ الرَوامِيُس َبْعَدنا 

  .واجلمع اَألْجالُد واألجاِلُد
جَلَُد الرجلُ بالضم، فهو َجلٌْد وَجليٌد، بيِّن اجلَلَِد، واجلَالَدِة، واجلُلوَدِة، : تقول منه. الصالبةُ واجلَالَدةُ: واجلَلَُد

  :قال الشاعر. واملَْجلوِد، وهو مصدٌر مثل احمللوِف واملعقولِ
  ْجلوِد َمْن َصبَراواْصبِْر فإنَّ أَخا املَ

  .َتكَلُُّف اجلالدَة: والَتَجلَُّد
  .وَتجالَد القوُم بالسيوف واْجَتلَدوا. املباطَلةُ: واملُجالَدَةُ

  .جسمه وبدنه، وكذلك َتجاليُدُه: وأَْجالُد الرجلِ
  .الصالُب الكباُر: واِجلالُد من النخلِ. واحدة اِجلالِد، وهي أدسُم اإلبلِ لبناً: بالتسكني: واجلَلَْدةُ

  .وشاةٌ جِلَْدةٌ، إذا مل يكن هلا لٌنب وال ولٌد
ُجِلَدتِ األرُض، فهي : تقول منه. الضريُب والسقيطُ، وهو ندًى يسقُط من السماِء فيجُمُد على األرض: واجلَليُد
  .َمْجلوَدةٌ
  جلذ

  .واِجللْذاَءةُ أخصُّ منها. األرُض الغليظةُ: اِجللْذاُء بالكسر ممدودةٌ
  .الشديدُ الغليظُ: يُّ بالضم، من اإلبلواجلُلْذ

  .والناقة جُلِْذيَّةٌ
  .الَسُري السريُع: واجلُلْذيُّ أيضاً

  .واْجلَوَِّذَ هبم السُري اْجِلوَّاذاً، أي داَم مع الُسرعة؛ وهو من سري اإلبل
  جلز

واسم ذلك الِعلْباِء اِجلالُز، . وكذلك الَجليُز. َجلَْزُت السكَني والَسوطَ أَْحِلُزُه َجلْزاً، إذا شددَت َمقْبِضه بِِعلْباِء البعري
  .بالكسر

  .َجلٌْز: ويقال َألغْلَِظ السناِن
هو مشتقٌّ من َجلْزِ السناِن وهو أغلظه، ومن َجلْزِ السوط وهو : قال يعقوب. وهذا أبو ِمْجلَزٍ قد جاء، بكسر امليم

  .َمقْبضه



  .الُشرْطيُّ واجلمع اجلَالوَِزةُ: واِجللْواُز
  جلس

  .وقوٌم جلوٌس. وأَجْلََسُه غريه. َجلََس جلوساً
  .املصدر: واملَْجِلُس بفتح الالم. موضع اجلُلوسِ: واملَْجِلُس

  .ورجلٌ ُجلََسةٌ، أي كثري اجلُلوسِ
  .احلال اليت يكون عليها اجلالُس: واِجللَْسةُ بالكسر

  .ِخْدين وَخديين: كما تقول: وجالْسُتُه فهو جِلْسي وَجليسي

  .سوا يف املَجاِلَسوَتجالَ
وشجرةٌ جَلٌْس وشَْهٌد جلٌْس، أي . ومنه َجملٌ َجلٌْس وناقةٌ َجلٌْس، أي وثيٌق جسيٌم. الغليظ من األرض: واجلَلُْس
  .غليظٌ
  .امرأةٌ َجلٌْس، لليت َتجِْلُس يف الِفناء وال َتَربح: ويقال
  جلط

  .َجلَطَ سيفَُه، أي اْسَتلَُّه
  جلع

  .فهي َجِلَعةٌ وجاِلَعةٌ أيضاً، أي قليلة احلياء تتكلم بالفُْحش وكذلك الرجل َجِلٌع وجاِلٌع َجِلَعِت املرأةُ بالكسر،
  :قال الشاعر. جماوبتهم بالفُحش وتناُزعهم عند الُشرب والِقمار: وُمجالََعةُ القومِ

  وال فاِحٌش عند الشرابِ ُمجالُِع
  .َجلََع ثوبه وَخلَعه، مبعًىن: قال األصمعي

  .َجِلَع فَُمُه بالكسر َجلَعاً: الذي ال تنضم شفتاه على أسنانه تقول منه :واَألْجلَُع
  .واْنَجلََع الشيُء، أي انكشف

  .وقد َجلََعْت َتْجلَُع ُجلوعاً. السافُر: اجلاِلُع: وقال أبو عمرو
  .وامليم زائدة. قليلُ احلياء: واجلَلَْعُم
  جلعب

وسيلٌ . واجلَعبَّ يف الَسري، إذا مضى وجدَّ. ع وامتدَّ وانبسطاْجلَعبَّ الرجلُ اجلعباباً، إذا اضطج: األصمعي
  .ُمْجلَِعبٌّ، أي كثري

  .الناقة الشديدة: واجلَلَْعباةُ. ورجلٌ َجلَْعىب العنيِ، أي شديد البصر
  جلعد
  .الشديد: واجلُالَِعُد من اإلبل. الُصلُْب الشديُد: اجلَلَْعُد

  .واجلمع اجلَالِعُد بالفتح
  جلف
  .َجلَفُْت الطَني عن رأس الَدنِّ، أَْجلُفُُه بالضم: القَْشُر، يقال :اجلَلُْف
  .إذا مل تصل إىل اجلوف، وهي خالف اجلاِئفَِة: وطعنةٌ جاِلفَةٌ. الَشجَّةُ اليت تقِشر اجللَد مع اللحم: واجلاِلفَةُ



  .قطعُته واستأصلته: وَجلَفُْت الشيء
  .السنةُ اليت تذهب بأموال الناس: واجلاِلفَةُ

  .ويقال أصابتهم َجليفَةٌ عظيمة، إذا اْجَتلَفَْت أموالَهم، وهم قوٌم ُمْجَتلَفونَ
  .الذي أُِخذَ من جوانبه: واملَُجلَُّف

  .الرجل الذي َجلّفَْتُه السنون، أي ذهبْت بأمواله: واملَُجلَُّف أيضاً
وقال أبو . ةُ بال رأسٍ وال قوائَم وال بطنوأصله من أَْجالِف الشاِة، وهي املسلوَخ. أعراٌيب جِلٌْف، أي جاٍف: وقوهلم

كلُّ ظرفٍ " اِجللْف : وقال أبو عمر. واملسلوُخ إذا أُخْرَِج بطُنه جِلٌْف أيضاً: قال. عبيدة أصل اجللف الدنُّ الفارغ
  .ووعاٍء، ومجُعه ُجلوٌف

  جلل
  :قال القطامّي. الِشراُع؛ واجلمع ُجلولٌ: اجلَلُّ، بالفتح

  إذا الصَرارِيُّ من أَْهواِلهِ اْرَتَسما... ي املوتَ صاِحُبُه يف ذي ُجلولٍ ُيقَضِّ
واجلُلُّ . وهم َيْجَتلُّونَ اِجللَّةَ، أي يلقطون البعر. إنّ بين فالن وقودهم اِجللَّةُ، ووقودهم الَوألَةُ: يقال. البََعُر: واِجللَّةُ
  .معظمه: لشيءوُجلَّ ا. ومجع اِجلاللِ أَجِلَّةٌ. واحد جِاللِ الدواّب: بالضم
  :ومنه قول طرفة. األمر العظيم؛ ومجعها ُجلَلٌ، مثل كُبْرى وكَُبرٍ: واجلُلَّى

  مىت أُْدعَ يف اجلُلَّى أَكُْن من ُحماتِها
  :وقال آخر

  يوماً ِكراماً من األقوام فاْدعينا... وإنْ َدَعْوِت إىل ُجلَّى وَمكُْرَمٍة 
اِملسانُّ، وهو مجع َجليل، : واِجللَُّ من اإلبل. ه ِدٌق وال جِلٌّ، أي دقيٌق وال َجليلٌمال: ويقال أيضاً. وِعاء التمر: واجلُلَّةُ

  :قال النمر
  إبلي بِجِلّتها وال أَْبكارِها... أَْزمانَ مل تأخذْ إيلَّ ِسالَحها 
وقول . عند العرب َمَجلَّةٌ كلُّ كتابٍ: قال أبو عبيد. الصحيفةُ فيها احلكمةُ: واملََجلّةُ. وِمْشَيَخةٌ جِلَّةٌ، أي َمسانُّ

  :النابغة
  قَوٌِمي فما َيْرجونَ غَْير العَواِقبِ... َمَجلَُّتُهْم ذاتُ اإللَِه وديُنُهْم 

  :وأنشد الكسائي. فََعلُْتُه من َجالِلَك، أي من أجلك: وقوهلم. عظمته: وَجاللُ اِهللا
  وإكْراِمَي القوَم الِعدا من جالهلا

قال . األمُر العظيُم: واجلَلَلُ. الناقةُ العظيمةُ: واجلُاللَةُ. العظيُم: واجلُاللُ بالضم. يت تتبع الَنجاساِتالبقرةُ ال: واجلَالَّلَةُ
  :َوعلة بن احلارث

  فإذا َرَمْيُت ُيصيُبين َسْهمي... قَْومي ُهُم قتلوا أَُمْيمَ أخي 
  َعظْمي ولَِئْن َسطَْوُت لُوِهَنْن... فَلَِئْن َعفَْوُت ألْعفَونْ َجلَالً 

  :قال امرُؤ القيس ملا قُِتلَ أبوه. اهليُِّن، وهو من األضداد: واجلَلَلُ أيضاً
  .أي هيٌِّن يسٌري. أالَ كلُّ شيٍء سِواُه َجلَلْ

. الواحدةُ َجليلَةٌ، واجلمع َجالئلُ. الثُماُم، وهو نبتٌ ضعيٌف ُيحشى به خصاُص البيوِت: واجلَليلُ. العظيُم: واجلَليلُ
وَجلَّ فالن َيجِلُّ بالكسر . قوُم من البلد َيُجلُّونَ بالضم ُجلوالً، أي َجلَْوا وخرجوا إىل بلد آخر، فهم جالَّةٌَوَجلَّ ال



  :وقول لبيد. َجاللَةً، أي َعظَُم قَْدُرُه، فهو َجليلٌ
  :وقول الراجز. يعين األعظم. واْخزُها بالبِرِّ هللا اَألَجلّْ
  .د اَألَجلَّ، فأظهر التضعيف ضرورةًيري. احلمد ِهللا العليِّ األجْلَلِ

  :وقول ابن أمحر
  وِطالبُنا فابُْرْق بأرِضَك واْرُعِد... يا جلَّ ما َبُعَدْت عليك بِالُدنا 

. وأْجلَلُْتُه يف املرتبة. وَجلَِّت اهلاجُِن عن الولد، أي صغُرْت. وَجلَّ الرجل أيضاً، أي أََسنَّ. يعين ما أَجلَّ ما َبْعَدْت
: واحلواشي. اليت ُنِتَجْت بطناً واحداً: فاجلِليلةُ. ناً فما أََجلَّين وما أَْحشاين، أي ما أعطاين َجليلَةً وال حاِشَيةًوأتيت فال
ماله َجليلةٌ وال دقيقةٌ، أي ماله ناقةٌ : ويقال. ما أََجلَّين وما أََدقَّين، أي ما أعطاين كثرياً وال قليالً: ويقال. صغار اإلبل
  :ول الشاعروق. وال شاةٌ

  .أي أتت بقليل البكاء وكثريه. َبكَْت فأََدقَّتْ يف الُبكا وأََجلَِّت
وَتجليلُ الفرسِ، أن ُتلبسهُ . السحاُب الذي ُيجَلِّلُ األرَض باملطر، أي َيُعمُّ: واملَُجلِّلُ. وَجلَّلَ الشيَء َتْجليالً، أي َعمَّ

  .فالن يََتجالُّ عن ذلك، أي يترفع عنه: يقال. التعاظُم: والَتجالُّ. أخذ ُجاللَُه وَتَجلَّلَُه، أي. وَتَجلَّلَُه، أي عاله. اجلُلَّ
  جلم

  .َجلَْمُت الشيء َجلْماً، أي قطعته
وأخذُت الشيء َجبلَْمِتِه ساكنة الالم، إذ . وَجلَْمُت اجلَزوَر أَْجلُمها َجلْماً، إذا أخذَت ما على عظامها من اللحم

. مسلوختها، بال حشوٍ وال قوائم: وَجلََمةُ الشاِة. اجلزور بالتحريك، أي حلمها أمجع وهذه َجلََمةُ. أخذَته أمجع
  .واِجلالُم بالكسر، اِجلداُء

  جلمد
  .اإلبل الكثرية: واجلَلَْمُد. الصخُر: اجلَلَْمُد واجلُلْموُد

  جله
  :قال لبيد. ناِحَيتاُه وَحْرفاُه: وَجلَْهتا الوادي. ما استقبلَك من حروف الوادي: اجلَلَْهةُ

  باجلَلَْهَتْينِ ظِباُؤها وَنعامُها... فََعال فُروَع األْيهُقاِن وأَطْفَلَْت 
احنساُر الَشَعر عن مقّدم : اجلَلَُه: األصمعي. َنحَّْيُتُه عنه؛ واملوضع َجلَبهةٌ: وَجلَْهتُ احلصى عن املكان. واجلمع جِالةٌ

  .ال قَْرنَ له، مثل أَْجلََح: وثوٌر أَْجلَُه. ِلَه َيْجلَُهوقد َج. الرأس، وهو ابتداء الصلَع، مثل اجلَلَحِ
  جلهم

أراد : قال أبو عبيد. ما كدتَ تأذن يل حىت تأذن حلجارة اجلُلُْهَمَتْينِ: اجلُلُْهَمةُ بالضم الذي يف حديث أيب سفيان
  .جانيب الوادي

  جال
اسُتعِمل فالنٌ على اجلاِليَِة، أي : يقال. الذين َجلَْوا عن أوطاهنم: واجلالية. اخلرب اليقني: واجلَِليَّةُ. نقيض اخلفّي: اجلَليُّ

  :وقول زهري. َجال يل اخلرب، أي َوَضح: تقول منه. األمر اجلَليُّ: واجلَالُء بالفتح واملد. على جزية أهل الذّمة
  ميٌني أو نِفاٌر أو جالَُء... فإنّ احلقَّ َمقْطَُعُه ثالثٌ 



ويقال . وقد َجلَْوا عن أوطاهنم، وَجلَْوُتُهمْ أنا، يتعدَّى وال يتعدَّى. اخلروج من البلد: أيضاً واجلَالُء. يريد اِإلقراُر
وَجلَْوُت، أي . وأَْجلَوا عن القتيل ال غري، أي انفرجوا عنه. أيضاً أَْجلَْوا عن البلد، وأَْجلَْيتُُهْم أنا، كالمها باأللف

وَجلَْوُت السيف جِالًء بالكسر، أي . وَجلَْوتُ مهِّي عّني، أي أذهبته .وَجلَْوُت بصري بالكُْحلِ. أوضحُت وكشفُت
واِجلالُء . وَجلَْوتُ العروس جالًء أيضاً، عن أيب نصر، وجِلَْوةً، واْجَتلَْيُتها مبعًىن، إذا نظرَت إليها َمْجلُوَّةً. صقَلُت
ما جِالُء : ويقال. كذا وكذا: بالكسر؟ فيقال يقال ما جِلْوَُتها. وَجالها زوجها وصيفاً، أي أعطاها. كُحلٌ: أيضاً

واْجَتلَْيُت العمامة عن رأسي، إذا رفعتَها مع طّيها عن . فالن؟ أي بأيِّ شيء خياطَب من األمساء واأللقاب فُيَعظَّم به
َمقادُم : واملَجايل. رجلٌ أجْلى بيِّن اجلَالء: يقال منه. احنسار الَشعر عن مقدَّم الرأس، مثل اجلَلَِة: واجلَالُء. َجبِينك

واشتقاقه من اجلَال، وهو ابتداء الَصلَع إذا ذهَب َشعر . الواحُد َمْجلًى: قال الفّراء. الرأس، وهي مواضع الصلَع
وَجلِّى ببصره َتْجِليَةً، إذا رمى به كما ينظر الصَّقر إىل . والسماء َجلْواُء، أي ُمْصِحَيةٌ، مثل َجهْواء. رأِسه إىل نِصفه

واْنَجلى عنه اهلمُّ، أي . وهو ُيَجلِّي عن نفسه، أي يعبِّر عن ضمريه. جَلَّى الشيء، أي كشفه: ويقال أيضاً .الصيد
  :وأنشد. َجالَْيُتُه باألمر وجالَْحُتُه، إذا جاهرَته به: قال األصمعي. وَتَجلَّى الشيء، أي تكشَّف. انكشَف

  .ُمجالََحة ليس املُجاالةُ كالَدَمس
  .انكشفْت حالُ كلِّ واحٍد منا لصاحبه وجتالَْينا، أي

  مججم

: واجلُْمُجَمةُ. عظم الرأس املشتمل على الدماغ: واجلُْمُجَمةُ بالضم. َجْمَجَم الرجل وَتَجْمَجَم، إذا مل يبيِّن كالمه
البطون فينسب إليها القبائل اليت جتمع : وَجماجُِم العرب. البئر حتفر يف سَبَخة: واجلَْمُجَمةُ. القََدح من خَشب

  .دونَهم، حنو كلب بن َوْبَرةَ؛ إذا قلت الكلّيب استغنيت أن تنسبه إىل شيء من بطونه
  مجح

وَجَمحت املرأةُ من زوجِها، وهو ُخروجُها . َجَمَح الفرس ُجموحاً وجِماحاً، إذا اْعَتزَّ فارَِسُه وغلَبه، فهو فرٌس َجموٌح
  :قال الراجز. امن بيته إىل أهلها قبل أن ُيطَلِّقَه

  وجََمَحْت من َزْوجِها وأَنَِّت... إذا َرأَْتين ذاتُ ِضْغنٍ َحنَِّت 
  :وقال. الذي َيركب هواه فال ميكن َردُّه: واجلَموُح من الرجال

  عن البيضِ أمثالِ الدُمى َزْجُر زاجِرِ... َخلَْعُت ِعذاري جاِمحاً ما يَُردُّين 
واجلُمَّاُح بالضم . ُيْسرِعونَ" : لََولَّْوا إلَْيِه وهم َيْجَمحون : " ة يف قوله تعاىلقال أبو عبيد. وَجَمَح، أي أَسَْرَع

  .َسْهمٌ بال َنصلٍ ُمَدوَّرُ الرَأسِ َيَتَعلَّمُ الَصيبُّ به الَرْمَي: والتشديد
  مجد

: يقال. مجع جاِمٍد: بالتحريكاجلََمُد، . ما جََمَد من املاء، وهو نقيض الذَْوبِ؛ وهو مصدر مسيِّ به: اجلَْمُد بالتسكني
وُجمادى األوىل وُجمادى . وكذلك الدُم وغريه إذا يَبَِس. وجََمَد املاء َيْجُمُد َجْمداً وُجموداً، أي قام. قد كثُر اجلََمُد

قال . مكانٌ صلٌب مرتفٌع: واجلُمُد مثل ُعْسرٍ وُعسُرٍ. االخرة، بفتح الدال من أمساء الشهور، وهو فُعاىل من اجلَْمِد
  :امرؤ القيس

  على جُُمٍد خَْيلٌ َتجولٌ بأَْجاللِ... كَأَنَّ الصُِوارَ إذْ ُيجاِهْدنَ غُْدَوةً 
ال مطر : وسنةٌ َجماٌد. ال لَنب هلا: وناقةٌ َجماٌد. األرض اليت مل يصبها مطٌر: واجلَماُد بالفتح. واجلمع أَْجماد وجِماٌد

. وإمنا بين على الكسر ألنه معدول عن املصدر، أي اجلُمود. اِمدَ احلالَجماَد له، أي ال زال ج: ويقال للبخيل. فيها



  :قال املتلمِّس. وهو نقيض قوهلم َحماِد، باحلاء، يف املدح. كقوهلم فَجارِ أي الفَْجَرةُ
  هلا أبداً إذا ذُكَِرْت َحماِد... َجماِد هلا َجماِد وال تقويل 

ورمبا أفاض بالقَداحِ . الَبَرُم: واملُْجِمُد. ال دمع هلا: وعٌني َجموٌد. شكراًأي قويل هلا ُجموداً، وال تقويل هلا محداً و
  .ألجل األيسار

  مجر

وكلُّ قبيلٍ انضمُّوا فصاروا يداً واحدةً ومل . يقال َجمَْرةٌ كاجلَْمَرِة. ألُف فارس: واجلَْمَرةُ. مجع َجْمَرٍة من النار: اجلَْمُر
: واجلمرة. واحدةُ َجَمراِت املناسك، وهي ثالث َجمَراتٍ ُيْرَمَني باِجلمارِ: مرةواجل. حياِلفوا غريهم فهم َجْمَرةٌ

فبالكسر اسم الشيء الذي ُيجعل فيه اجلَْمُر، وبالضم . واحدة املَجاِمرِ، وكذلك اِملْجَمُر واملُْجَمُر: واِملْجمََرةُ. احلصاة
والَتْجمُري . قطعت ُجمَّارََها: وَجَمْرتُ النخلَةَ. َشْحُم النخل: مَّاُرواجلُ. أَْجَمْرُت ُمْجَمراً: يقال. الذي ُهيِّئَ له اجلَْمُر

. وَتَجمَّرُوا ُهْم، أي َتَحبَّسُوا. أن حتبَسهم يف أرض العدّو وال ُتقِفلَهم من الثَْغر: وَتْجمُري اجليش. رَْمي اِجلمارِ: أيضاً
أسرع يف : وأَْجَمَر البعُري. ، إذا مجعته وَعقََدْته يف قفاها ومل ُتْرِسلْهَجمََّرِت املرأةُ شعرها: يقال. ومنه الَتجمُري يف الشََعر

الليلُ والنهار، مسِّيا : وابنا َجمريٍ. وهذا َجمُري القوم، أي جمتمعهم. اجتمعوا عليه: وأَْجَمَر القوُم على الشيء. َسريه
  :قال الشاعر. ُن َجمريٍ فالليلُ املظلموأمَّا اب. بذلك لالجتماع كما مسيا ابنا َسمريٍ ألنَّه ُيسَمر فيهما

  وإن كانَ بدراً ظلمة ابن َجمريِ... هنارُهم ظمآنُ ضاحٍ وليلُهْم 
  .وحافٌر ِمْجَمٌر، أي صلب. االستنجاء باألحجار: واالسِتجماُر

  مجز

  .البعري الذي يركبه املَُجمُِّز: اُزواجلَمَّ. وقد َجَمَز البعري َيْجِمُز بالكَسر َجمْزاً. ضرٌب من الَسري أشد من الَعَنقِ: اجلَْمُز
  :قال الشاعر. ومحاٌر َجمزي، أي سريٌع
  على َجَمزي جازِْي بالرِمالِ... كأين ورْحلي إذا ُرعُْتها 
: واجلُْمَزةُ. ضرب من التمر: واجلُْمزانُ. ِمْدَرعةُ صوٍف: واجلُمَّاَزةُ بالضم. وكذلك الفرُس. والناقة تْعدو اجلَْمزى

  .شبيٌه بالتني: واجلُمَّْيُز. مر وحنوِه، واجلمع ُجَمٌزكتلة من َت
  مجس

  .الُبسَرةُ إذا أرطَبُت وهؤ بَعُد ُصلبة مل تنهضم: واجلُْمَسةُ بالضم. واملاُء جاِمٌس، أي جامٌد. ُجموده: ُجموُس الَوَدِك
  مجش

  .إذَا اْحَتلَقَت الَنْبَت: َوَسَنةٌ َجموٌش. َت فيهاملكانُ ال نَْب: واجلَميُش. وقد َجَمَشْته جَْمشاً. أَي َحليٌق: َركٌَب َجميٌش
  مجع

: ويقال للجارة إذا شَبَّْت. وال يقال ذلك للنساء. الذي بلغ أُشدَُّه: والرجلُ املُْجَتِمُع. َجَمْعُت الشيَء املتفرَق فاْجَتَمَع
وُجمَّاُع . اجتمعوا من ههنا وههناوَتَجمََّع القوُم، أي . قد مجعت الثياب، أي قد لبست الدرَع واخلماَر وامللحفةَ

وقد يكون امساً . مصدر قولك َجَمْعتُ الشيء: واجلَْمُع. أَْخالطُُهْم، وهم اُألشاَبةُ من قبائلَ شتَّى: الناس بالضم
ْمَع يف أرض ما أَكْثَرَ اجلَ: يقال. الَدقَلُ: واجلمع أيضاً. جلماعة الناس، وُيْجَمُع على ُجموعٍ، واملوِضُع َمْجَمٌع وَمْجِمٌع

وُجْمُع الكَفِّ . َجْمٌع، الجتماع الناس فيها: ويقال أيضاً للُمزَْدِلفَِة. لنخلٍ خيرج من الَنوى وال يُْعَرُف اْسُمُه: بين فالن



  :قال الشاعر. وجاء فالن بقُبضٍة ِملِْء ُجْمِعِه. ضربته ُجبْمعِ كفّي: يقال. بالضم، وهو حني َتقْبُِضها
  ُتقَلُِّب رأْساً مثلَ ُجْمعَي عارِيا... حّتى َتَركُْتها  وما فََعلَْت يب ذاَك

قالت َدهْناء بنت ِمْسَحلٍ امرأةُ العجاج . وأمُر َبين فالٍن َجبْمعٍ وجِْمعٍ، أي مل َيقَْتضَّها. أخذت فالناً ُجبْمعٍ ثيابه: وتقول
وماتت فالنة ُجبْمعٍ وجِْمعٍ، أي ماتت وولدُها يف . أصلح اهللا األمري، إنِّي منه ُجبْمعٍ، أي عذراء مل َيقَْتضَّين: للعامل
وُيْجَمُع على . وكذلك يوُم اجلُُمَعِة بضم امليم. يوُم الَعروبِة: ويوُم اجلُْمَعِة. وُجْمَعةٌ من مترٍ، أي قُْبَضةٌ منه. بطنها

الُغلُّ؛ ألنَّها جتمع : واجلاِمَعةُ. ظيمةوِقْدرٌ جاِمَعةٌ، وهي الع. وأتانٌ جاِمٌع، إذا محلْت أوَّلَ ما حتمل. ُجُمعاٍت وُجمَعٍ
احلقُّ اليقُني وحقُّ اليقنيِ، : واملسجُد اجلاِمُع، وإن شئت قلت مسجُد اجلاِمع باإلضافة، كقولك. اليدين إىل العنق

َمَع بناقته، وأَْج. اليت مل يذهب من بدهنا شيء: واجلَْمعاُء من البهائم. مبعىن مسجِد اليوم اجلامعِ وحقِّ الشيِء اليقنيِ
ويقال . يقال أَْجَمْعُت األمَر وعلى األمرِ، إذا عزمَت عليه؛ واألمُر ُمْجَمٌع: قال الكسائي. أي َصرَّ أَْخالفَها ُجمََع

  :أَْجِمْع أمَرَك وال َتَدْعُه منتشراً، قال الشاعر: أيضاً
  ُمْجمُِعهلا أْمُر َحْزمٍ ال يُفَرَُّق ... ُتهِلُّ وَتسْعى باملصابيح َوْسطَها 

  :وقال آخر
  هل أَغُْدَونْ يوماً وأمري ُمْجمَُع... يا ليتَ ِشعري واملُىن ال تنفع 

أي واْدعوا شركاءكم، ألنَّه ال يقال أَْجَمْعتُ شركائي، إمنا يقال " فأَْجِمعوا أَْمَركُْم وُشَركاَءكُم : " وقوله تعاىل
. الذي ُجِمَع من ههنا وههنا وإن ملْ ُيجَْعلْ كالشيء الواحد: موُعواملَْج. جعلُته َجميعاً: وأَْجَمْعُت الشيَء. َجَمْعُت

: واسَْتْجَمَع السيلُ. جيتمع القوُم فيها وال يتفرَّقون، خوفَ الضالل وحنوِه، كأنَّها هي اليت مجعتهم: وفالةٌ ُمْجِمَعةُ
  :وقال يصف سراباً. َع الفرسُ َجرْياًواسَتْجَم. اسَْتْجَمَع كلَّ َمْجَمعٍ: ويقال للُمسَْتجيش. اجتمع من كلِّ موضع

  ُتباريه يف ضاحي اِملتاِن سَواِعدُْه... وُمْسَتجِْمعٍ َجرْياً وليس بِبارِحٍ 
وأَْجَمُع واحٌد يف معىن َجْمعٍ وليس . َجْمُع أَْجَمَع: وأَْجَمعونَ. َجْمُع ُجْمَعٍة، وَجْمُع َجْمعاَء يف توكيد املؤنَّث: وُجِمَع

وَجميعٌ ُيَؤكَُّد به، يقال . جاء القوم بأَْجَمعِهِْم وبأَْجُمِعهِمْ أيضاً بضم امليم: ويقال. واملؤنث َجْمعاُء. هله مفرٌد من لفظ
فَقَْدُتِك من َنفْسٍ َشعاعٍ فأنين نََهْيُتِك عن هذا وأنتِ : قال الشاعر. ضدُّ املتفرِّق: واجلَميُع. جاءوا مجيعاً، أي كلهم

  :قال لبيد. اجلَْيُش: َجميُع واجلميُع
  منها وغوِدرَ ُنْؤيُها وثُماُمها... َعرَِيْت وكان هبا اجلميُع َبأَْبكَروا 

. اخلمرُ جِماُع اِإلمث: جِماُع اِخلباِء األخبيةُ، ألنَّ اِجلماَع ما َجَمَع عدداً، يقال: تقول. َجْمُعُه: وجِماُع الشيء بالكسر
. وَجَمَع فالنٌ ماالً وعدََّدُه. َتْجميعاً، أي شهدوا اجلُْمَعةَ وقََضوا الصالة فيهاوَجمََّع القوُم . وِقْدٌر جِماٌع أيضاً للعظيمة

  .وجاَمَعُه على أمر كذا، أي اجتمع معه. املُباَضَعةُ: واملُجاَمَعةُ
  مجعر

  .َجْمَعَر احلمار، إذا َمجعَ نفسه لَيكِدم
  مجل

القطيع من : واجلاِملُ. مع جِمالٌ وأَْجمالٌ وجِماالٌت وَجماِئلُزوج الناقة، واجل: اجلََملُ: قال الفراء. اجلََملُ من اإلبل
  :قال الشاعر. اإلبل مع ُرعاِته وأربابه

  هلم جاِملٌ ما يهدأ الليلَ ساِمرُُه



أصحاب اجلمال، مثل اخليَّالة : واجلَمَّالَةُ. اسَْتْجَملَ البعُري، أي صار مجالً وإنَّما يسمى مجالً، إذا أرَْبَع: وتقول
. احلُْسُن وقد َجُملَ الرجلُ بالضم َجماالً فهو مجيلٌ، واملرأةُ مجيلةٌ وَجْمالُء أيضاً، عن الكسائي: واجلمالُ. مَّارةواحل

  :وأنشد
  َبذَِّت اخلَلَْق مجيعاً باجلَمالْ... فَْهَي َجْمالُء كَبْدرٍ طالعٍ 

  :وقول أيب ذؤيب
  َجمالََك أيُّها القلبُ القَريُح

ويقال للشحم . أَْجَملُ ِمَن اجلَميلِ: واجلُمَّالُ بالضم والتشديد. لََك وحياءك، وال جتزًع جزعاً قبيحاًالَْزْم َتَجمُّ: يريد
وقد . واحدة اجلَُملِ: واجلُْملَةُ. طائٌر جاء مصغَّراً، واجلمع جِْمالنٌ مثال كَُعْيت وِكعْتاٍن: وُجمَْيلٌ. َجميلٌ: املذاب

وَجَملُْت الشحَم أَْجُملُهُ . وأَْجَملُْت الصنيعة عند فالن، وأَجَْملَ يف صنيعه.  اجلُْملَِةأَْجَملُْت احلساَب، إذا رددَته إىل
املعاملةُ : واملُجاَملَةُ. وأََمجلَ القوُم، أي كثرت جِمالُُهْم. أَْجَملُْت الشحَم: وربَّما قالوا. َجْمالً واْجَتَملُْتُه، إذا أَذَْبُتُه

ُتَشبَُّه بالفحل من اإلبل يف َعظَمِ : وناقةٌ ُجماليَّةٌ. لضم والياء مشّددة، أي عظيم اخلَلْقِورجلٌ ُجمايلٌّ با. باجلَميلِ
وبه قرأ . حبل السَّفينة الذي يقال له الفَلُْس، وهو حبالٌ جمموعةٌ: واجلُمَّلُ أيضاً. وحساُب اجلُمَّلِ بتشديد امليم. اخلَلْقِ

. َتكلُُّف اجلَميلِ: والَتجَمُّلُ. وَجمَّلَُه، أي زَيََّنُه" . اجلُلَّلُ يف َسمِّ اِخلياِط حَتَّى يَِلَج : " ابن عباس رضي اهللا عنهما
َتَجمَّلي وَتَعفَّفي أي كُلي الشحم واشريب : قالت امرأة البنتها. وَتجَمَّلَ، أي أكل اجلَمِيلَ، وهو الشجمُ املذاُب

  .الُعفافَةَ، وهي ما بقي يف الضرع من اللنب
  مجم

  .ما اجتمع من ماء البئر: واجلَمُّ" . وُتِحبُّونَ املالَ ُحبَّاً َجمَّا : " قال تعاىل. الكثري: واجلَمُّ. ملالُ وغريُه، إذا كثُرَجمَّ ا
يقال َجمَّ . واجلُموُم بالضم املصدر. البئر الكثرية املاء: واجلَموُم. ملكان الذي جيتمع فيه ماؤه، واجلمع اِجلماُم: واجلُمَّةُ

الذي كلَّما ذهب : واجلَموُم بالفتح من األفراس. َيُجمُّ ُجموماً، إذا كثُر يف البئر واجتمع بعَد ما اْسُتقَي ما فيهااملاُء 
  :قال النمر بن تولب. منه جرٌي جاءه جرٌي آخَر
  َتخالُ بياض غُرَِّتها سراجا... َجموُم الَشدِّ شاِئلَةُ الذُّناىب 
جاء يف َجمٍَّة عظيمٍة وُجمٍَّة عظيمٍة، أي يف مجاعٍة يسألون : ويقال. ترفع ذََنَبها يف الَعْدوقوله شاِئلَةُ الذُناىب يعين أهنا 

ُجمَّاينٌّ بالنون، على : ويقال للرجل الطويل اجلُمَِّة. جمتَمع شعر الرأس وهي أكثر من الوفْرة: واجلُمَّةُ بالضم. الِدَيةَ
وجِماُم املَكُّوِك، وُجماُمُه، وَجماُمهث، وَجَمُمُه بالتحريك، . قلت جثمِّيٌّولو مسِّيَت هبا رجالً مث نسبت إليه . غري قياس

عندي : قال الفراء. وَجَمْمُت املكيالَ وأََمجْمُتُه، فهو َجمَّانُ، إذا بلغ الكيلُ جِماَمُه. وهو ما على رأسه فوق طَفاِفِه
وال تقل ُجماٌم : قال. الضم، وَجماُم الفرسِ بالفتح ال غريجِماُم الِقدح ماًء بالكسر أي ملؤه، وُجماُم املَكّوِك دقيقاً ب

أَعِطين جِماَم املَكُّوِك، إذا َحط ما حيمله رأُسه : يقال. بالضم إالّ يف الدقيق وأشباهه، وهو ما على رأسه بعد االمتالء
اؤه، وكذلك إذا ترك الضراب، َجمَّ الفرسُ َجمَّاً وَجماماً، إذا ذهب إعي: يقال. الراحةُ: واجلَماُم بالفْتح. فأعطاه

. أجِْمْم نفَسك يوماً أو يومني: ويقال. وأُجِمَّ الفرُس، إذا ُترَِك أن ُيْركَب على ما مل يسمَّ فاعله، وُجمَّ. َيجِّمث وَيُجمُّ
  :وأنشد األصمعّي. أََجمَّ الِفراُق، إذا حانَ: ويقال. وأََجمَّ األمر، إذا دنا وَحضََر

  إنْ يكن ذاكُما الِفراُق أََجمَّا... األَحمَّا َحيِّيا ذلك الغزالَ 
ال ُرْمَح معه يف : ورجلٌ أََجمُّ. وامرأٌ َجمَّاُء املَراِفقِ. ال شَُرَف له: ُبْنيانٌ أََجمُّ. وَجمَّ قدوُم فالٍن ُجموماً، أي دنا وحان



  :ملعروف تنكري وقال األعشىَوْيلُمِّهِْم مَْعَشراً ُجمَّاً ُبيوُتُهُم من الرِماحِ ويف ا: قال أوس. احلرب
  تَأِْتَك َخْيلٌ هلم غري ُجمّْ... مىت َتْدُعُهْم لِِقراعِ الكُماِة 

إنِّي : ويقال. واْسَتَجمَّ الفرُس والبئُر، أي َجمَّ. ال قرنَ هلا، بيِّنة اجلََممِ: وشاةٌ َجمَّاُء. مجاعةُ الناس: واجلَمَّاُء الغفُري
وقال ذو الرّمة . النبت الذي طال بعضَ الطول ومل يتّم: واجلَميُم. ألقْوى به على احلّق َألسَْتجِمُّ قليب بشيء من اللهو

  :يصف ِحماراً
  وَصْمعاَء حىت آنَفَْتُه نِصالُها... َرعى بارِضَ الُبْهمى َجميماً وُبْسَرةً 

  مجن
  :قال لبيٌد يصف بقرة. َحبَّةٌ ُتعمل من الفضة كالُدّرة، ومجعها ُجمانٌ: اجلُماَنةُ

  كُجماَنِة الَبْحريِّ ُسلَّ نِظاُمها... وُتِضيُء يف وجه الظالم ُمنريةً 
  مجهر

ويف حديث موسى بن طلحة أنَّه شهد َدفْنَ . الرملة املشرفة على ما حوهلا، وهي اجملتمعة: اجلثْمهوُر: قال األصمعّي
وَجمهرت عليه . ُجلَّهم: واجلمهور من الناس. نوهَجمْهِر واقربه َجْمهََرةً، أي امجعوا عليه الُتراَب وال تطيِّ: رجلٍ فقال

  .اخلَبَر، إذا أخربَته بطَرٍف وكتمت الذي تريد
  مجا

  .الشخُص: اجلَماُء واِجلماَءةُ
  جنأ

  :قال الشاعر كُثَيِّر. جنأ الرجل على الشيء، وجانأ عليه، وجتاَنأَ عليه، إذا أكبَّ عليه
  َء العائدات على وِساديُجنو... أغاِضَر لو شَهِْدِت غداة بِْنُتْم 

  :قال أبو قيس بن األْسلت. التُّْرُس: واملُْجَناُ بالضم. َبيُِّن اجلََنِأ، أي أحدب الظهر: ورجل أْجَنأُ
  ُمْجَنٍأ أْسَمَر قَرَّاعِ... َصْدقٍ ُحسامٍ واِدقٍ َحدُُّه 

  جنب
  :وأنشد األخفش. الناحية: ْنُبواجلَ. قعدت إىل جْنب فالن وإىل جانب فالن مبعًىن: تقول. اجلَْنُب معروٌف

  الناُس جضْنٌب واألمريُ َجْنُب
الناحية، وكذلك : واجلانب. وأما اجلار اجلُُنُب فهو جارك من قوم آخرين. صاحبك يف السفر: الصاحب باجلنب

أجنيبُّ وأجنُب وجََنٌب وجانب  ورجلٌ. وجاَنَبه وجتانبه وجتنَّبه واجتنبه كلُُّه مبعىن. فالن ال َيطُو َجبْنبَِتنا: اجلََنَبةُ، تقول
وكذلك جَنْبتُ األسَري َجنََباً . وجَنبءُت الدابَّةَ، إذا قُْدتَها إىل جنبك. وضربه فجَنَبه، أي كسر جنبه. كلُّه مبعىن
: " قال اهللا تعاىل. وجَنْبُته الشيء وجنَّْبُتُه مبعًىن، أي َنحَّْيُتُه عنه. ومنه قوهلم خَْيلٌ ُمَجنََّبةٌ؛ ُشدَِّد للكثرة. بالتحريك

: يقال. الِقناء، وما قَُرَب من َمَحلَِّة القوم؛ واجلمع أْجنَِبةٌ: واجلَناب، بالفتح" . واجنُْبين وَبينَّ أنْ َنعبَد األصناَم 
فرسٌ و. َمرُّوا يسريون َجناَبْيِه، أي ناحيَتيه: وتقول. أْخَصَب َجناُب القومِ، وفالنٌ خصيُب اجلَنابِ، وَجديُب اجلَنابِ

. لَجَّ فالن يف جِنابٍ قبيح، إذا جل يف ُمجاَنَبِة أهِله: ويقال أيضاً. طَْوُع اجلِنابِ بكسر اجليم، إذا كان سلس القياد
  :قال اجلُمَْيُح بن ُمنِقذ يذكر امرأته. وجنََّب القوُم، إذا قَلَّْت ألبانُ إبِِلهم

  ها عاُم جتنيبِوكلُّ عامٍ علي... لَمَّا رأت إبلي قَلَّْت َحلوَبُتها 



  :قال أبو ُدواُد. احنناٌء وتوتٌري يف رجل الفرس، وهو ُمْسَتَحبٌّ: والتجنيب أيضاً
  ثَْنٌي قليلٌ ويف الرِْجلَنيِ َتجنيُب... ويف اليدين إذا ما املاُء أْسهلَها 

الَعليقة، وهي الناقة تعطيها القوَم : وجلَنيبة. الذي ال ينقاد: واألجنب. وكل طائعٍ منقاد جنيٌب. بالدابةُ ُتقاُد: واجلَنيَبةُ
  :قال الراجز. لَيْمتاروا لك عليها

  رِكاُبهُ يف القوم كاجلنائبِ
وَجَنَب فالن يف بين فالن َيْجُنُب َجناَبةً، إذا نزل فيهم غريباً، . الغريب: واجلنيُب. أي ضائعة ألنه ليس مبصلحٍ ملَاِلِه

  :وقول الشاعر علقمة بن َعَبدة. لقوُم هم ِلجارِ اجلَنابَِة، أي ِلجارِ الُغْربَِةنِْعَم ا: يقال. فهو جانٌب، واجلمع ُجنَّاٌب
  فإّني امرٌؤ َوْسطَ الِقبابِ غريُب... فال َتْحرَِمنِّي نائالً عن َجناَبٍة 

ن جَْنبةً أي ناحيةً واعتزل ونزل فال. يقال أعطين جَْنَبةً أتَِّخذْ منها ُعلَْبةً. جِلدةٌ من َجْنبِ البعري: واجلَْنَبةُ. أي عن ُبْعِد
ورجل ُجُنٌب من اجلَناَبة، . يقال ُمِطْرنا مطراً كَثَُرْت منه اجلَْنَبةُ. اسٌم لكل نَْبٍت َيتََربَّلُ يف الصيف: واجلَْنَبةُ. الناَس

َب أيضاً أجنَب الرجل وَجُن: تقول منه. يستوي فيه الواحد واجلمع واملؤنث، ورّبما قالوا يف مجعه أجناٌب وجُُنبون
وسحابةٌ جمنوبةٌ، إذا . َجنََبِت الريُح، إذا حتوَّلَتْ جنوباً: تقول. الريح اليت تقابل تقابل الَشمال: واجلَنوُب. بالضم

وقد َجَنَب وأجنب . الذي به ذاُت اجلَْنبِ، وهي قَرحةٌ تصيب اإلنسانَ دخلَ جنبه: واجملنوب. هبَّت هبا اجلَنوُب
وكذلك القول يف الصَبا والَدبور . وجُنِبوا أيضاً، إذا أصاهبم اجلَنوُب فهم جمنوبون. اجلَنوبِالقوُم، إذا دخلوا يف ريح 

إنّ عندنا خلرياً َمجَْنباً وشّراً َمجَْنباً، أي : يقال. الشيء الكثري: واملَْجَنُب، بالفتح. التُْرُس: واِملْجَنبُ بالكسر. والَشمال
أن َيْجُنَب الرجلُ مع فرسه عند الرِهاِن فرساً آخر لكي يتحول عليه أن : عنه واجلََنُب بالتحريك الذي ُنهَي. كثرياً

  .مصدر قولك َجنَِب البعُري بالكسر َيجَْنُب َجَنباً، إذا ظَلََع من جْنبه: واجلََنُب أيضاً. خاف أن ُيْسَبَق على األول
  جنبل

  .قَدٌح غليظٌ من َخشبٍ: اجلُنُْبلُ
  جنث
  .ن من جِنِْثَك وجِْنِسَك، أي من أصلك، لَُغةٌ أو لُْغثَةٌفال: يقال. أألصل: اِجلْنث

  :وأما قول الشاعر. واِجلْنثيُّ الّزرَّاُد
  بُِجْنِثَيٍة قد أَْخلََصْتها الصَياِقلُ... ولكنَّها سوٌق يكون بياُعها 
  .فيعين به السيوَف أو الدروع

  جنجن
الُدوالب اليت يستقى عليها، ويقال املَْنَجنُني أيضاً، : ْنَجنونُواملَ. عظام الصدر، الواحد جِْنجٌِن وقد يفتح: اجلَناجُِن
  :وأنشد األصمعي لُعمارة بن طارق. وهي أنثى

  .وَمْنَجنوٍن كاَألتانِ الفارِقِ
  جنح

األضالع اليت : وانُِحواجلَ. إقْباله: وُجنوح الليل. وأَجَْنَحُه غَُريه. واْجتََنَح ِمثْلُُه. جََنَح، أي مالَ، َيجَْنُح وَيجْنُِح ُجنوحاً
انكسرت َجوانُِحُه من : وجُنَِح البعري. حتت الترائب، وهي مما يلي الَصْدر كالضُّلوع مما يلي الظهر، الواحدة جانِحةٌ

 وجُْنح الليل. اإلمث: واجلُناح بالضم. أَصَْبُت َجناَحُه: وجََنْحُتُه. واجلمع أَجْنَِحةٌ. يُده: وجَناح الطائر. اِحلْمل الثقيل



  :قال الشاعر. وجِْنح الطريق جانبه. طائفةٌ منه: وجِْنُحُه
  أَناَخ قليالً ِعنَد جِْنح َسبيلِ... وما كنُت َضغَّاطاً ولكنَّ ثائِراً 

  :وقال. ناحيُتهم وكَنَفُهم: وجِْنُح القوم
  له الصُْبُح ساَم القَْوَم إْحدى املَهاِلِك... فَباَت بِجِْنحش القومِ حتَّى إذا َبدا 

  عظجن
  إن مل َيجْد طعاماً ُمْصلَحا... جِْنعاظَةً بأهله قد َبرَّحا 

  جنف
أَْجَنفَ : ويقال" . فَمْن خاَف ِمْن موصٍ َجَنفاً : " ومنه قوله تعاىل. املَْيلُ، وقد جَنَِف بالكسر َيْجَنُف َجنَفاً: اجلََنُف

. وَتجاَنَف ِإلمثٍ، أي مالَ. ؛ وأََخسَّ أي أتى َخبسيسالرجلُ، أي جاء باجلََنِف، كما يقال أَالَم، أي أتى مبا ُيالُم عليه
  .ورجلٌ أَْجَنُف، أي منحين الظهر

  جنن
خالف اإلنس، والواحد : واِجلنُّ. َجنَُّه الليلُ وأََجنَُّه الليل، مبعًىن: ويقال أيضاً. َجنَّ عليه الليلُ َيُجنُّ بالضم ُجنوناً

وأمَّا قو ملوسى بن جابر . وُجنَّ الرجل جنوناً، وأَّجنَُّه اهللا فهو َمْجنونٌ. ى وال ُترىمسِّيْت بذلك ألنّها ُتتَّق: يقال. جِنِّيٌّ
  :احلنفّي

  وال أصبحْت طْيري من اخلوف ُوقعا... فما َنفََرْت جِنِّي وال فُلَّ ِمْبرَدي 

وُجنَّ . ، أي طال والتّف وخرج َزهُْرُهوُجنَّ الَنْبُت ُجنوناً. وخنلةٌ َمْجنوَنةٌ. فإنه أراد باِجلنِّ القلَب، وباملربد اللسان
افعلْ ذلك األمر جبّن ذلك : وتقول. كان ذلك يف جِنِّ شبابه، أي يف أوَّل شبابه: ويقال. الذباب، أي كثُر صوته

الولد : واجلَنُني. لداًوأََجنِت املرأة و. أَكْنَْنُتُه: أَْجنَْنُت الشيء يف صدري. وجََنْنُت املّيت وأَجَْنْنُتُه، أي واريته. وَحبَدثانِه
اسَْتَجنَّ بُِجّنٍة، أي استتر : يقال. الُسْتَرةُ، واجلمع اجلَُنُن: واجلُّنةُ. املقبور: واجلَنُني. ما دام يف البطن، واجلمع اَألجِنَّةُ

وقال . ي النخيل َجّنةًوالعرب تسمِّ. البستان، ومنه اجلَّناُت: واجلَنَّةُ. الترس، واجلمع املَجانُّ بالفتح: واِملّجنُّ. بُسترة
  :زهري

  من النَواِضحِ َتسْقي َجّنةً ُسُحقا... كَأَنَّ َعْيَنيَّ يف غَرَْبْي ُمقَتَّلٍَة 
سواُده : وَجنانُ الليل أيضاً. ما َعلَيَّ َجنانٌ إال ما َترى، أي ثوٌب يواريين: ويقال أيضاً. القلب: واجلَنانُ بالفتح

. اجلُنونُ: واِجلنَّةُ" . من اِجلنَِّة والناسِ أْجَمعني : " ومنه قوله تعاىل. اِجلنُّ: واِجلنَّةُ. مدمهاؤه: وَجنانُ الناس. وادهلمامه
اجلُنونُ، : واجلُُنُن بالضم. القرب: واجلََنُن بالفتح. واالسم واملصدر على صورٍة واحدة" أم به جِّنةٌ : " ومنه قوله تعاىل

  :قال يصف الناقة. حمذوف منه الواو
  أَذْناَء حتَّى َزهاها احلَْيُن واجلُنَُن... نعامة كانت وهي سائمةٌ مثل ال
. أَرى من نفسه أّنه َمْجنونُ: وَتَجنََّن عليه وَتجَاَنَن وَتجانَّ. حيَّة بيضاء: واجلانُّ أيضاً. أبو اجلنِّ، واجلمع جِنَّانٌ: واجلانُّ

. االستتار: واالْجتِنانُ. املوضع الذي يستتر فيه: واملََجنَّةُ أيضاً. اجلُنونُ: واملََجنَّةُ أيضاً. ذات جِنٍّ: وأرٌض َمَجنَّةٌ
أَجَنََّك كذا، أي من أجل أّنك، فحذفوا الالم واأللف اختصاراً ونقلوا كسرة : وقوهلم. واالسِْتْجنانُ االستطراب

  :قال الشاعر. الالم إىل اجليم
  اخلالِ واحلَِبراِت وإَنَِّ ذاُت... أَجِنَِّك عندي أَْحَسُن الناسِ كلهم 

  جنه



  :ومسعت من يُْنِشد للفرزدق: قال. اخليُزرانُ: اجلَُنهيُّ: قال القتيّيب
  يف كفِّ أروَع يف يف عِْرنينِِه شََمُم... يف كَفُِّه َجنَُهيٌّ رُحيُه َعبٌِق 

  جين
أتانا بَِجناة طّيبٍة، لكلِّ ما : يقال. ر وغريهما ُيْجَتىن من الشج: واجلَىن. َجَنْيُت الثمرة أجْنيها َجنياً واْجَتنَْيُتها مبعًىن

  .وَجىن عليه جِنايَةً. حني جَُين: ومثٌر جَينٌّ، على فَعيلٍ. ُيْجتَىن
وأَجََنِت األرض، أي كَثَُر . وأَْجىن الشجُر، أي أدرك ثََمُره. مثل التجرُّم، وهو أن يّدعَي عليك ذنباً مل تفعلْه: والَتجَنِّي

  .لكَمْأة وحنو ذلكجناها، وهو الكأل وا
  جهث

  .استخفَّه الغضُب: َجَهثَ َجْهثاً
  جهجه

  .َتَجْهَجْه عّني، أي اْنتَِه: ويقال. ِصْحُت به لَيْنكَفَّ: جَْهَجْهُت بالَسُبعِ
  جهد

. بالضم الطاقةُاجلُْهُد : قال الفراء" . جُْهَدُهْم " و " والذين ال َيجِدون إال َجْهدَُهْم : " وقرئ. الطاقةُ: اجلَْهُد واجلُْهُد
. املشقَّةُ: واجلَْهُد. وال يقال اْجَهدْ ُجْهَدَك. اجَْهْد جَْهَدكَ يف هذا األمر، أي ابلُغ غايتك: واجلَْهُد بالفتح من قولك

. وجََهَد الرجل يف كذا، أي َجدَّ فيه وبالغ. َجَهَد دابته وأَْجَهَدها، إذا محل عليها يف السري فوق طاقتها: يقال
وُجهَِد الطعامُ . الشَْهوانُ: واجلاهُد. اشتهيته: وجََهْدُت الطعاَم. اللَنب فهو َمْجهوٌد، أي أخرجت زُبده كلهوَجَهْدُت 

وجُهَِد الرجل فهو َمْجهوٌد، . َجَهَدُه املال: ومرَعى جهيٌد. وَجَهْدُت الطعاَم، إذا أكثرَت من أكله. وأُجْهَِد، أي اشُْتهَِي
واجلَهادُ . وجَهَِد عيشهم بالكسر، أي َنِكَد واشتدَّ. وطٌ من املطر فُجهِدوا جَْهداً شديداًمن املشقِة، يقال أصاهبم قُح

  .بذل الُوسعِ واجملهوِد: واالجتهاُد والَتجاُهُد. وجاَهَد يف سبيل اهللا جماهدةً وجهاداً. األرضُ الُصلبةُ: بالفتح
  جهر

. وهي بئر جمهورة. رُْتها، أي نقَّيتها وأخرجُت ما فيها من احلَْمأةوَجهَْرُت البئر واجَْتَه. رأيته َجهَْرةً، وكلمته جهرة
  :وقال

  إذا َوَردنا آجناً جََهْرناه
  أو خالياً من أهله َعَمْرناْه

. جََهْرُت الركيَّة، إذا كان ماؤها قد غطَّى الطَني فنقَّى ذلك حتَّى َيظَهر املاء ويصفو: تقول العرب: قال األخفش
الذي ال يُبِصر يف : واَألجَْهُر. ، أي ِعياناً يكشف ما بيننا وبينه" َحتَّى َنرى اَهللا جَْهَرةً : " ىلومنه قوله تعا: قال

  :قال أبو الِعيايل اهلُذَيل. كبش أَْجَهُر بيِّن اجلََهرِ، ونعجة َجْهراُء: يقال. الشَمس
  يينَبَصراً وال ِمْن َعْيلٍَة ُتْغن... َجهْراُء ال تألو إذا هي أَظَْهَرْت 

َجهَْرتُ : وحكى الفّراء. وَجَهرْنا بين فالٍن، أي صبَّحناهم على غرة. سلكْناها من غري معرِفة: َوَجهَْرنا األرض
وهو رجلٌ َجهَْورِيُّ الصوت، . رفََع به صوَته، وَجْهَوَر: وَجَهَر بالقول. مل ُيمذَْق مباء: ولنبٌ َجهٌري. َمَخْضته: السِقاَء

ورجل ِمْجَهٌر بكسر امليم، إذا كان من . إعالنه: وإْجهاُر الكالم. ُجُهرَ الرجل بالضم: وجهري الصوت تقول منه
وَجهَْرُت الرجل واْجَتهَْرُتُه، إذا رأيَته عظيم املَْرآة؛ وكذلك . املبادأة هبا: واملُجاهََرةُ بالعداوة. عادته أن َيْجَهرَ بكالمه

  :قال أبو الَنْجم. وامرأة َجهريَةٌ. جَهٌري بّين اجلَهاَرةِِ، أي ذو منظر ورجل. اجليشُ إذا كثروا يف َعينَِك حَني رأيَتهم



  والعتُق أعرفه على اَألْدماِء... وأرى البياَض على النِسائ جَهاَرةً 
. كيف َجهْراُؤكُْم، أي مجاعتكم: ويقال. وما أحسن ُجْهَر فالن بالضم، أي ما ُيْجَتَهُر من هيئته وحسن منظره

وإنَّما مسِّي احلرف . ِظلُّ قَوٍّ َرَبض إذْ غَز جنٌد مطيٌع: هوَرةُ عند النحوّيني تسعةَ عشر، جيمعها قولكواحلروف املَْج
  .َمْجهوراً ألّنه أشبع االعتماُد يف موضعه وُمنع النَفَس أن جيري معه حتَّى ينقضي االعتماد َجبْري الصوت

  جهز

ومن . وفرٌس َجهيٌز، إذا كان سريع الَشدِّ. قد َتمَّْمَت عليهأَجَْهْزُت على اجلريح، إذا أسرعت قتله و: األصمعي
وأصله يف البعري يسقُط عن ظهره القََتبُ : قال األصمعيُّ. ضََرَب يف َجهازِِه بالفتح: أمثاهلم يف الشيء إذا َنفَر فلم َيُعْد

وأما جِهاُز . فَْرُج املرأِة: اجلَهاُز أيضاًَو. بأداته فيقع بني قوائمه فينِفر عنه حتَّى يذهب يف األرض وجيمع على أَْجهَِزٍة
. َجهََّز عليه اخليل: يقال. وكذلك َجهَّْزُت اجليش. وَجهَّْزُت العروس َتْجهيزاً. العروس وجَِهاُز السَفَر، فَُيفَْتُح ويكسر
  .وجتَهَّْزُت ألمرِ كذا، أي هتيأت له. وَجهَّْزُت فالناً، إذا هيَّأتَ جِهَاَز سفره

  جهش
: ُبكاِء، فَُيقالُأَنْ َيفَْزَع اإلنسانُ إلَى غَْيرِِه، َوهَو َمَع ذَِلكَ ُيريُد الُبكاَء، كَالصيبِّ َيفَزُع إلَى أُمِِّه َوقَْد تََهيَّأَ ِللْ: ُشاجلَْه

. َوكَذَِلَك اإلْجهاُش" َسلَّم أَصابَنا َعطَش فَجََهْشنا إِلَى َرسُولِ اهللاِ َصلَّى اُهللا َعلَْيِه َو: " ويف احلديِث. َجَهشَ إلَْيه َيْجَهُش
  :قالَ لَبيد. أَيْ َنَهَضْت: َجهَِشْت َنفْسي وَأَْجَهَشْت: ُيقالُ

  َوقَدْ َحَملَْتَك َسْبعاً َبْعَد َسْبعينا... قاَمْت َتَشكَّى إِلَيَّ النَفُس ُمجْهَِشة 
  جهض

. والولُد ُمجَْهٌض وجَهيٌض. فهي ِمْجهاٌضفإن كان ذلك من عادهتا . أَجَْهَضِت الناقةُ، أي أسقطْت، فهي ُمْجهٌِض
. قُِتلَ فالنٌ فأُْجهَِض عنه القوم، أي غُِلبوا حتَّى أُِخذَ منهم: يقال. وَجَهَضين فالنٌ وأَْجَهَضين، إذا غلبك على الشيء

. عن كذا، مبعنىأعجلُته وقد يكون أَْجَهْضُتُه. وصاَد اجلارُح الصيَد فأَجَْهْضناُه عنه، أي حنَّيناه وغَلَْبناُه على ما صاد
  .اجلاِهُض احلديدُ النفْسِ، وفيه ُجهوَضةٌ وَجهاَضةٌ: قال األموّي

  جهضم
  .والَتجَْهُضُم، كالتعظُّم والتغطرس. األسُد: واجلَْهَضُم. الضخم املستدير الوجه: اجلَْهَضُم من الرجال

  جهل
عدَّهُ : واسَْتْجَهلَُه. َتجاَهلَ، أي أرى من نفسه ذلك وليس بهو. وقد جَهِلَ فالنٌ جَْهالً وَجهالَةً. ِخالف العلم: اجلَْهلُ

الولد : األمر الذي حيملك على اجلَْهلِ ومنه قوهلم: واملَْجَهلَةُ. أن تنسبه إىل اجلَْهلِ: والَتْجهِيلُ. جاِهالً، واستخفّه أيضاً
كان ذلك يف اجلاِهِليَِّة اجلَْهالِء، هو : وقوهلم. هوِلهاركبتها على َمْج: يقال. املفازةُ ال أعالَم فيها: واملَجَْهلُ. َمْجَهلَةٌ

  .وَِتٌد واِتٌد، وَهَمٌج هاِمٌج، وليلةٌ لَْيالُء: توكيد لألّول ُيشَتقُّ له من امسه ما ُيؤكَُّد به، كما يقال
  جهم

وقد جَُهَم بالضم . يف وجههَجَهْمُت الرجل وَتَجهَّْمُتُه، إذا كَلَْحَت : تقول منه. رجلٌ جَْهُم الوجه، أي كاحل الوجه
  :وقال. ورجلٌ َجهوٌم، أي عاجٌز. ُجهوَمةً، إذا كان باِسَر الوجه

  .أي تستقبله مبا يكره. وَبلَْدٍة َتجَهَُّم اجلَهوما



  .الَسجاُب الذي ال ماَء فيه: واجلَهاُم بالفتح. يقال ُجْهَمةٌ وَجْهَمةٌ. أوَّل مآخري الليل: واجلُْهَمةُ بالضم
  جهنم

  .وَرِكيَّةٌ جِهِنَّاٌم، بكسر اجليم واهلاء، أي بعيدةُ القعر. من أمساء النار اليت يعذِّب هبا اهللا عزّ وجلّ عباَده: نَُّمَجَه
  جهى

وبيٌت أَْجهى . وإْسٌت َجهْوى، أي مكشوفةٌ. ال ِستر عليِه: وِخباٌء َمْجٍه. جهَي البيُت بالكسر، أي خَرَِب فهو جاٍه
وأَْجهَْينا، أي . وأَْجَهِت السماُء، أي انقَشع عنها الغيُم. والسماء جَْهواُء، أي ُمْصِحَيةٌ. له بّين اجلَهي، أي ال سقف

  .أَجَْهْت لنا السماء، كالمها باأللف
  جوب

أساء : يقال. يقال أجابه وأجاب عن سؤاله، واملصدر اإلجابة، واالسم اجلابة مبنزلة الطاعة والطاقة. اجلواب معروف
قال الشاعر . يقال استجابَ اهللا دعاءه. واإلجابة واالستجابة مبعًىن. جابةً هكذا يَُتكَلَُّم هبذا احلرفَسْمعاً فأساء 

  :كعُب بن سعِد الَغَنويُّ
  فلم يستجِْبُه عند ذاك جميُب... وداعٍ دعا يا َمْن جييب إىل النَّدى 

واجليب . ورجلٌ ناصح اجلَْيبِ أمٌني. ، أي اجلوابإنه حلَسُن اجليبَِة، بالكسر: وتقول. التحاُوُر: واجملاوبة والتجاوب
وجاب . حديدة ُيجاب هبا أي يقطع: واِملْجَوب. جُْبُت القميَص أجوُبُه وأَجيبُُه، إذا قَوَّْرَت جيبه: للقميص، تقولُ

أجوهبا وأَجيبها، وُجْبُت البالد " . وثَموَد الذين جابو الصخَر بالواِد : " قال اهللا تعاىل. جيوب َجوباً، إذا خرق وقطع
وَجيَّْبُت القميص . هل جاءكم من جائبِة خربٍ، أي خََبرٍ جيوب األرض من بلد إىل بلد: ويقال. واْجتَبْيَتها، إذا قطعَتها

  :قال لبيد. واجتبت القميَص، إذا لبسَته. جتييباً، إذا جعلتَ له جيباً
  ةَ السرابِ إِكاُمهاواجتاب أَرِْدَي... فبِِتلَْك إذْ َرقَصَ اللوامُع بالُضحى 

موضع ينجاب يف احلَرَِّة، واجلمع : واجلوبة. انكشفت: واجنابت السحابة. الفُْرَجةُ يف الَسحاب ويف اجلبال: واجلَْوَبةُ
  .واجلَْوُب كالَبقَريِة. التُْرُس: واجلَْوُب. ُجَوٌب
  جوج
  .خرزةٌ وضيعة ال تساوي شيئاً: اجلاَجةُ
  جوح
: يقال. ومنه اجلائحَةُ، وهي الِشدَّةُ اليت َتْجتاحُ املالَ من َسَنٍة أو ِفْتَنٍة. ُت الَشيَء أَجوحُهُجْح. االسِتئصال: اجلَْوُح

  .وجاَح اُهللا مالَه وأَجاحه، مبعًىن، أي أهلَكَُه باجلائحة. واْجتاحَُهْم. جاحَْتهم اجلائحة
  جوخ

  :قال الشاعر. اقتلع أجرافه: وجاخَ السيلُ الوادي. اهنارت: َتجَوََّخِت البئر
  فللَصْخرِِ من َجوخِ الُسيولِ َوجيُب

  .اجلَريُن بلغة أهل البصرة: واجلَْوخانُ
  جود

جاد املطر َجْوداً : تقول. املطر الغزير: واجلَوُد. شيٌء جَيٌِّد على فَْيَعلٍ، واجلمع جِياٌد وَجياِئُد باهلمز على غري قياس
وجادَ . وقد جيَدت األرُض، فهي َمجوَدةٌ. ْوٌد، وُمطِرنا َمطْرََتْينِ َجْوَدينِوهاجتْ لنا مساٌء َج. فهو جاِئٌد، واجلمع َجوٌْد

وكذلك امرأة . وقَْوٌم جوٌد، مثل قَذالٍ وقُذُلٍ وأَجْواد وأَجاوَِد وجَُوداء. الرُجلُ مباِله جيود جوداً بالضم، فهو جَواٌد



  :قال الشاعر، أبو شهابٍ اهلُذَيلّ. َجواٌد ونِْسَوةٌ جوٌد
  َجوادٌ بِقوِت الَبطْنِ والعِْرُق زاخُِر... اٌع بإِْشفاها َحصانٌ بَِشكْرِها َصن

وجاَد الفرُس، أي صار رائعاً، َيجوُد جوَدةً . ِسْرنا ُعقَْبةً جَواداً، أي بعيدة، وُعقَْبَتني جواِدْينِ، وُعقَباً جِياداً: وتقول
. وجاَد الشيُء َجوَدةً وجودة، أي صار جَيِّداً. ياٍد وأَجاويَدبالضم، فهو جَواٌد للذكر واألنثى، من خَْيلٍ جِياٍد وأَْج

  :قال الباهلّي. العطش: واجلُواد، بالضم. وجاَد بِنَفِْسِه عند املوت َيُجوُد ُجوُّوداً
  كأنّ بِكُْم إىل َخذْيل جُوادا... وَنصُْرَك خاِذلٌ عنِّي بَطيٌء 

تَظَلُّ ُتعاِطيِه إذا جِيَد َجْوَدةً ُرضاباً كَطَْعمِ : قال ذو الُرمَّة. العَطْشة: ْوَدةُواجلَ. جيَد الَرُجلِ ُيجاُد فهو َمجوٌد: تقول منه
  الزَْنَجبيلِ املُعسلِ

: أجَْوْدُت كما قالوا: وقد قالوا. والتجويد مثله. وأََجْدُت الشيَء فجاد. وأجادَ الَرُجل، إذا كانَ معه فََرٌس جَواٌد
وشاِعٌر ِمجْواٌد، أي ُمجيٌد . لَ، وأطاب وأَطَْيَب، وأَالنَ وأَلَْيَن، على النُقْصان والتمامأطال وأَطَْولَ، وأحال وأْحَو

ما : وجاوَْدُت الَرُجلَ من اجلوِد، كما تقول. َعدَْدُتُه جَيِّداً: واْسَتَجْدتُ الشيء. أَْعطَْيُتُه جِياداً: وأََجْدُتُه الَنقَْد. كثرياً
  :الزعفران، وقال الشاعر كُثَيٌِّر: يُّواجلاِد. َجْدُته من املَْجِد

  وُيشْرُِق جاديُّ هبنَّ َمفيُد... ُيباِشْرنَ فأَر اِملْسِك يف كلِّ َمْهَجعٍ 
  .أي َمدوٌف

  جور

وضربه . نسَبه إىل اجلَور: وَجوََّرهُ َتجْويراً. جاَر عن الطريق، وجاَر عليه يف احلكم: يقال. امليل عن القصد: اجلَْوُر
جاَوْرُتُه ُمَجاَوَرةً وجِواراً وجواراً، والكسر : تقول. الذي ُيجاوُِرَك: واجلاُر. أي صرَعه، مثل كّوره، فََتجَوََّر فََجوَّرَُه،
كان ُيجاوِرُ يف الَعْشر : " ويف احلديث. االعتكاف يف املسجد: واملُجاَوَرةُ. وَتَجاَورَ القوُم واْجَتَوروا مبعًىن. أفصح

  " .األواخر 
  :قال اهلذيل. الذي أَجَْرَتُه من أن يظلَمه ظامل: واجلاُر. جاَرتُُه: وامرأة الرجل

  أمشِّر حتَّى يَْنُصَف الساَق ِمئَْزري... وكنت إذا جاري َدعا ملُضوفٍة 
  .وبازِلٌ جَِورٌّ. وغيث جَِورٌّ، أي شديُد صوِت الرعد. أنقَذَه: واسَْتجاَرُه اهللا من العذاب

  جوز
: ابن السكيت. السلوُك: واالجتياُز. َخلَّفُْتُه وقطعُتُه: وأَجَْزُتُه. سلكته وسرت فيه: وازاًُجْزُت املوضع أجوُزُه َج

أن : اِإلجاَزةُ يف قول اخلليل: قال الفّراء. أن َتتمِّم ِمْصراَع غريك: واإلجاَزةُ. أَجَْزُت على امسِه، إذا جعلته جائزاً
وجاَوْزُت الشيَء إىل غريه وَتجاَوْزُتهُ . إلكْفاُء يف قول أيب زيدتكون القافية طاًء واألخرى داالً وحنو ذلك، وهو ا

وَتَجوَّزَ يف صالته، . وَجوََّز له ما صَنَع وأَجاَز له، أي سوَّغ له ذلك. وَتجاَوَز اُهللا عنَّا وعنه، أي َعفا. مبعًىن، أي ُجْزُتُه
علَ فالنٌ ذلك األمر َمجازاً إىل حاجته، أي طريقاً ج: وقوهلم. وَتجَوََّز يف كالمه، أي تكلَّمَ باجملاز. أي َخفََّف
املاُء الذي ُيْسقاهُ املالُ من املاشيةِ : اجلَواُز: أبو عمرو. اللهمَّ َتجَوَّْز عّني وَتَجاَوْز عين، مبعًىن: وتقول. ومسلكاً
. جاَزين، إذا أسقاك ماء ألرضك أو ماِشيتكواسَْتجَْزُت فالناً فأَ. الَسقَْيةُ: واجلَْوزَةُ. الَسقُْي: واجلَواُز أيضاً. واحلرِث

: وَجْوُز كلِّ شيء. فيها أشجار اجلَْوزِ: وأرٌض َمجاَزةٌ. واجلمع جَْوزاٌت. واجلَْوُز فارسيٌّ ُمعَرٌَّب، الواحدة َجْوزَةٌ
. ض يف َجْوزِ السماءجنٌم، يقال إّنها تعتر: واجلَْوزاُء. الشاةُ َيبَْيضُّ وَسطها: واجلَْوزاُء. وسطه، واجلمع اَألجْواُز



الناحية من الوادي : واِجليزَةُ. اِجلذُْع الذي يقال له بالفارسية تِري، وهو سهم البيت، واجلمع أَجْوَِزةٌ وجوزانٌ: واجلائُِز
  .وأَجاَزُه جبائزةٍ َسنِيٍَّة، أي بَِعطاٍء. واجلمع جِيٌَز. وحنوه

  :وأما قول القُطامّي
  .فهي الشَربة من املاء. َزةًظلَلُْت أْسألُ أَْهلَ املاء جاِئ

  :قال الكميت. ضرٌب من الربود: والَتجاويُز
  من الَتجاويز أو كُرَّاُس أَْشفار... حتَّى كأنَّ ِعراصَ الدار أَْرِدَيةٌ 

  جوزل
يف قول ابن  مل يسمع ذلك إالّ: قال أبو عبيدة. الَسمُّ: واجلَْوَزلُ. فرُخ احلمامِ؛ ورّبما مسِّي الشاّب جْوَزالً: اجلَْوَزلُ

  :ُمقبلٍ يصف ناقةً
  َسقَْتُهنَّ كأساً من ذُعاٍف وجَْوَزال

  جوس
. جاسوا خالل الديار، أي ختلّلوها فطلبوا ما فيها، كما َيجوُس الرجل األخباَر اليت يطلبها: مصدر قولك: اجلَْوس

  .الطََوفان بالليل: واجلَوَسانُ بالتحريك. وكذلك االْجِتياُس
  جوش
قالَ َربيَعةُ بن َمقْرومٍ . أَيْ َصْدٌر ِمْنُه، ِمثلُ َجْرشٍ: َوَمضى جَْوٌش ِمَن اللّيلِ. ْدُر، مِثْلُ اجلُْؤشوش َواجلَْؤَشنالَص: اجلَْوُش
  :الضبِّّي

  إذَا الديكُ يف جْوشٍ مَن الَلْيلِ طّربا... َوِفْتياِن ِصْدقٍ قَدْ صََبْحُت سالَفَةٌ 
  جوشن
. مضى جَْوَشٌن من الليل، أي صدٌر منه: يقال. وَسطه وَصْدره: وجَْوَشُن الَليل. الدرع: واجلَْوَشُن. الصدر: اجلَْوَشُن

  :قال ابن أمحر يصف سحابةً

  َجواِشَن لَْيِلها بيناً فَبيِنا... ُيضيُء َصبُريها يف ِذي حَبِيٍّ 
  .القطعة من األرض: والبُني
  جوظ

  .الرجل َيجوظُ َجوْظاً وَجَوظاناً جاظَ: تقول منه. الضخُم املختالُ يف ِمشيته: اجلَّواظُ
  جوع
وعاُم َمجاَعٍة . وقوٌم جِياٌع وُجوٌَّع. املرَّةُ الواحدة: واجلَْوَعةُ. وقد جاَع َيجوعُ َجْوعاً وَمجاَعةً. نقيضُ الِشَبع: اجلوُع

  .ال تراه أبداً إال أنَّه جائٌِع: جيٌعورجلٌ ُمسَْت. وَتجَوََّع، أي تعمَّد اجلُوَع. وأَجاَعُه وَجوََّعُه. وَمْجَوَعٍة بتسكني اجليم
  جوف
. الطعنةُ اليت تبلغ اجلَْوَف: واجلَاِئفَةُ. البطُن والفَْرُج: واَألْجَوفَاِن. بطُنه: وَجْوُف اإلنسان. املطمئنُّ من األرض: اجلَْوُف

. وأََجفْتُ الباب، أي َردَْدُتُه. ُجفُْتُه هباوأََجفُْتُه الطعنةَ و. واليت ُتنفذ أيضاً. وقد تكون اليت ختالط اجلَْوَف: قال أبو عبيد
ضربٌ : واجلُواُف بالضم. واْسَتجاَف الشيُء، واْسَتجَْوَف أي اّتسع. الرجلُ الضخُم اجلوِف: املَجَوُف: قال أبو عبيدة

شجرةٌ و. وِدالٌء جوُف، أي واسعةٌ. مصدر قولك شيٌء أَجَْوُف: واجلََوُف بالتحريك. من السمك؛ واجلُويفُّ مثله



الذي يصَعد الَبلَُق حتَّى : واملَُجوَُّف من الدواب. وشيٌء ُمَجوٌَّف، أي أَجَْوُف وفيه َتجْويٌف. َجوفاُء، أي ذاُت َجْوٍف
وَتَجوَّفَِت اخلُْوَصةُ الَعرفَج، . وشيٌء جَْويفٌّ، أي واسع اجلَْوِف. واْجتافَُه وَتَجوَّفَُه مبعًىن، أي دخل َجْوفَُه. يبلغ البطَن

  .ذلك قبل أن خترج هي منَجْوِفِهو
  جول

  :قال الشاعر. وكذلك اجْتالَ واْنجالَ. جالَ َيجولُ َجْوالً وَجْوالناً
  باخليل حتَت َعجاجِها املُْنجالِ... وأَيب الذي َوَردَ الكُالَب ُمَسوَّماً 
: والَتجْوالُ. أَجِلِ السِهاَم: امليسريقال يف . اإلدارةُ: واإلجالَةُ. ِصغاره ورديئُه: وَجَوالنُ املالِ أيضاً بالتحريك

واْجَتلَُت منهم َجْوالً، . ُجلُْت هذا من هذا، أي اخترته منه: قال أبو عمرو. وَجوَّلَ يف البالد، أي طَوََّف. الَتطواُف
ثوب صغري : واِملجَْولُ. وَتجاَولوا يف احلرب، أي جالَ بعضُهم على بعض؛ وكانت بينهم ُمجاوالٌت. أي اخترت

وهو كلُّ ناحيٍة من نواحي : قال أبو عبيد. جدار البئر: واجلُولُ بالضم. ورّبما مسَّوا الُرس ِمجَْوالً. جُولُ فيه اجلاريةَت
ما له جُولٌ، أي عقلٌ وعزميةٌ، مثل جولِ : ويقال للرجل. واجلمع أَجْوالٌ. واجلالُ مثله. البئر إىل أعالها من أسفلها

  .البئر
  جون
  :وأنشد أبو عبيدة .األبيض: اجلَْونُ

  غَيََّر يا بِْنتَ احلُلَْيسِ لَوْين
  ُمرُّ الليايل واختالُف اجلَوِْن
  وَسفٌَر كان قليلَ اَألوِْن

األدهمُ : واجلَْونُ من اخليل ومن اإلبل. األسود، وهو من األضداد، واجلمع جونٌ بالضم: واجلَْونُ: يريد النهار: قال
  :قال. لشمس؛ وإنَّما مسيْت جَْوَنة عند مغيبها، ألهنا تسودُّ حني تغيبعني ا: واجلَْوَنةُ. الشديد السواد

  ُيباِدٌر اجلَْوَنةَ أَنْ َتغيبا
ال أفعله حتَّى : ويقَال. مصدر اجلَْوِن من اخليل، مثل الُغْبَسِة والُوْرَدة: واجلوَنةُ بالضم. اخلابية املطليَّة بالقار: واجلَْوَنةُ

. الشمس َجْوَنةٌ بّينة اجلُوَنِة: ويقال. وَجْوَنةُ القار، إذا أردت اخلابية. ا أردَت سوادهتبيضّ جوَنةُ القار، هذا إذ
  .ضرٌب من القطا سود البطون واألجنحة، وهو أكرب من الكُْدريِّ ُتعَدل جونِيَّةٌ بكُْدريََّتْينِ: واجلُوينُّ
  جوه
وجاِه َزْجٌر للبعري دونَ الناقة، وهو . أنا وَوجَّْهُتُه، أي جعلته َوجيهاً وقد أَْوَجْهُتُه. وفالن ذو جاٍه. القَْدُر واملنزلةُ: اجلاُه

  .جاَهُه باملكروه َجْوهاً، أي َجَبَهُه: ويقال. مبنيٌّ على الكسر
  جوا

. رض فيها غلظالقطعةُ من األ: واجلُوَّةُ. َجوَّْيُت السقاء َتْجوِيَةً، إذا َرقَْعَتُه: يقال. الُرقعةُ يف السِقاء: اجلُوَّةُ بالضم
واِجلواءُ . الواسُع من األودية: واِجلواُء. واجلُوَّةُ مثل احلُوَِّة، وهي لونٌ كالسمرة وصدإ احلديد. الُنقْرة: واجلُوَّةُ
  :قال أبو عمرو يف قول طرفة. ما بني السماء واألرض: واجلَوُّ. لغةٌ يف جِئاَوِة الِقْدر: واِجلياُء

  ريَخاللَِك اجلَوُّ فبيضي واصًِف

َجوَِي الرجل بالكسر فهو : تقول منه. احلُرقَةُ وشدَّة الوجد من عشقٍ أو حزٍن: واجلَوى. هو ما اتسع من األودية
  .َجوٍ: ومنه قيل للماء املتغيِّر املنِتن. َجوٍ



  :قال عديُّ بُن زيد
  ال َجوٍ آجٌِن وال مطروُق... مث كان اِملزاُج ماَء سحابٍ 

واْجَتوَْيُت . َجوَِيْت نفسي، إذا مل يوافقْك البلد: ويقال أيضاً. الّ أّنه دون اجلَوي يف الَنْتنِاملتغري أيضاً، إ: واآلجُِن
  .البلد، إذا كرهَت املُقام به وإن كنت يف نعمة

  جيأ

، يقال جاء جييء َجْيئة، وهو من بِناء املرَّة الواحدة إالّ أنه وضع موضع املصدر مثل الرجفة والرمحة. اإلتيان: اجمليء
وأجأُْته، أي جئت به، وجايأين على . جئت جميئاً حسناً، وهو شاذ: وتقول. واالسم اجلِيئة على ِفْعلٍَة بكسر اجليم

احلمد هللا الذي جاء بك، أي احلمد هللا إذ جئت، وال : وتقول. فاعلين فجئته أجيئه، أي غالبين بكثرة اجمليء فغلبته
  :قال زهري بن أيب ُسلْمى. مبعىن أجلأته واضطررته إليهوأجأْته إىل كذا . احلمد هللا الذي جئت: تقل

  أجاَءْته املخافَةُ والرجاُء... وجارٍ سار معتمداً إليكم 
  جيد
  .طول الُعُنق وُحْسُنه؛ رجلٌ أَجَْيُد، وامرأة َجْيداُء؛ واجلمع جوٌد: واجلََيد بالتحريك. الُعنُق؛ واجلمع أَْجياُد: اجليُد
  جري
  :قال األخطل يصف بيتاً. الصاروُج: واجلَيَّاُر. معناه حقَّاً. ميٌني للعرب: ك، بكسر الراءَجْيرِ ال آتي: قوهلم

  لُزَّ بطني وآُجرٍّ وَجيَّارِ... كأّنها برج روميٍّ ُيَشيُِّدُه 
  :قال الشاعر. وكذلك اجلائر. حَرارةٌ يف الصدر من غَيظ أو جوع: واجلَيَّاُر

  تعَرََّض يل دونَ الترائبِ جائُِر...  فلما رأيُت القوم نادَْوا ُمقاِعساً
  جيش

فَإنْ أََرْدتَ أَنَّها اْرَتفََعْت ِمْن . داَرتْ ِللَْغثََياِن: َوُيقالُ. أَْي غَثَْت: َوجاَشْت َنفْسي. أَْي غَلَْت: جاَشتِ الِقْدُر َتجيُش
جَيََّش فُالنٌ، أَْي : يقالُ. واِحُد اجلُيوشِ: اجلَْيُشو. َزَخَر وامَتدَّ جِداً: َوجَاَش الْوادي. َجشَأَْت: ُحْزٍن أَْو فََزعٍ قلت

  .أَْي طَلََب ِمْنُه جَْيشاً: واسَْتجاشَُه. َجَمَع اجلُيوَش
  جيض

  :قال الشاعر. جاَض عن الشيء َيجيُض جَْيضاً، أي حاد عنه: األصمعي
  طاوِلُكَمِ الُعْمرُ باقٍ واملَدى ُمَت... ومل َنْدرِ إنْ جِْضنا عن املوت َجْيَضةً 

  .ِمشية فيها اختيالٌ وتبختٌر: واِجلَيضُّ
  جيف
  .واجلمع جَِيٌف، مث أَْجياٌف. َجيَّف َتجْييفاً: تقول منه. ُجثَّةُ املّيت وقد أراَح: اجليفَةُ
  جيل

  .ما أَجالَْتُه الريُح منه: وَجْيالنُ احلصى. الترُك جيلٌ، والروُم جِيل. جِيلٌ من الناس، أي صنٌف
  جيا

  .املاء املستنِقع يف املوضع، غري مهموز، يشدد وال يسّدد: اجليَّةُ: وقال ثعلب. وعاء الِقْدر، وهي اِجلئاوَةُ: اِجلياُء
  حرف احلاء



  حبأ

  .أْحباء: جليس امللك وخاصَُّته، واجلمع: احلَبأُ
  حبب
واحلبة الَسوداء . ذاكُسويداؤه، ويقال مثرته وهو : وَحبَّة القلب. واحدة َحبَّ احلنطة وحنوِها من احلبوب: احلبة

واِحلبَّةُ . اسم للخبز، وهو معرفةٌ: وهذا جابُر بن َحبَّةَ: ابن السكيت. القطعة منه: واحلبة من الشيء. واحلبة اخلضراء
، واجلمع " فينُبتونَ كما تَْنُبُت اِحلبَّةُ يف َحميلِ السَْيلِ : " ويف احلديث. بروُز الصحراء مما ليس بقوٍت: بالكسر
. اخلابيةُ، فارسيٌّ معرٌب، واجلمع حِباٌب وِحَبَبةٌ: واحلُبُّ. َنعْم وُحبَّةً وكرامةً: احلُبُّ، يقال: واحلُبَّةُ بالضم .ِحَبٌب
وَحبَّه . يقال أحّبه فهو ُمَحبٌّ. مثل ِخْدٍن وَخِدينٍ. احلبيب: واِحلبُّ أيضاً. احملبة، وكذلك اِحلبُّ بالكسر: واحلُبُّ

قوهلم ُحبَّ : األصمعي. ما كنَت حَبيباً، ولقد حَبِْبَت بالكسر، أي صرت َحبيباً: وتقول. بوبَيِحبُّه بالكسر فهو حم
. حبَّذا زيد، فََحبَّ فعل ماض ال يتصرَّف، وأصله َحُبب على ما قال الفراء: ومنه قوهلم. بفالن، معناه ما أََحبَُّه إيلَّ

  :قال الشاعر جرير
  تيَك من ِقَبل الريَّاِن أحياناتأ... وحبذا نَفَحاٌت من ميانَِيٍة 

وامرأةٌ ُمِحبَّةٌ . وشربت اإلبل حتَّى حبََّبْت، أي َتَملَّأْت ريَّاً. وحتبَّب احلمار، إذا امتأل من املاء. تودّد: وحتبَّب إليه
. صاحبهوحتابُّوا، أي أحبَّ كلُّ واحٍد منهم . واالستحباب كاالستحسان. لزوجها وُمِحبٌّ لزوجها أيضاً، عن الفراء

  :قال الشاعر. احلُبُّ: واحلُباُب بالضم. املُحابَّةُ واملَوادَّةُ: واِحلباب بالكسر
  أَداٌء َعراين من ُحبابِِك أْم ِسحُْر... فواهللا ما أَدري وإين لصادٌق 

وَحباُب املاء . الرجل وإمنا قيل احلُباُب اسمُ شيطان ألنّ احليَّة يقال هلا شيطان، ومنه ُسمَِّي. احلَيَّةُ: واحلُبابَ أيضاً
  :قال طرفة. ُمعظُمُه: بالفتح

  كما قََسَم التُْرَب املُغايِلُ بالَيِد... َيُشقُّ َحباَب املاِء حَْيزوحُها هبا 
. حَباُبَك أن تفعلَ كذا، أي غايتك: وتقول أيضاً. ُنفَّاخاُتُه اليت تعلو، وهي الَيعاليلُ: ويقال أيضاً َحباُب املاء

يقال بعٌري ُمِحبٌّ، وقد أحبَّ إحباباً وهو أن : أبو زيد. واِإلْحباُب يف اإلبل كاحلِراِن يف اخليل. روُكالُب: واإلحباُب
وأََحبَّ . يقال أيضاً للبعري احلَسري ُمِحبٌّ: وقال ثعلب. يصيَبه مرٌض أو كسر فال يربُح من مكانه حىت يربأ أو ميوت

  :وقال. َتَنضُُّد األسنان: واحلََبُب، بالتحريك. فيه احلَبُّ واللُبُّ الزرُع وأَلبَّ، إذا دخل فيه األكل وتََنشَّأَ
  وإذا َتْضَحُك ُتْبدي َحَبباً

  حبتر

  .القصري مثل الُبْحتُرِ: احلَْبَتُر بالفتح
  حبج

ييبس حتَّى حَبِجِِت اإلبل بالكسر، َتحَْبُج حََبجاً، إذا انتفخت بطوُنها عن أكل الَعْرفَجِ والَضَعة ألنه يتعقَّد فيها و
حََبَج الرجلُ بالفتح، َيحْبِجُ : يقال. احلَْبُق: واحلَْبُج. بعري َحبٌِج، وإبل حَْبجى َوَحباجى: يقال. تتمَرَّغُ من وجعه وتزحَر

  .ضربه هبا، مثل خََبَجُه وهََبَجُه: وحََبَجُه بالعصا حََبجاٍت. حَْبجاً، أي َحَبَق
  حبحب



ناُر احلُباِحبِ ِلَما : يوقد إال ناراً ضعيفةً خمافَة الضيفان، فضربوا هبا املثلَ حّتى قالوا اسم رُجلٍ خبيلٍ كان ال: احلُباِحُب
  :قال النابغة يذكر الُسيوف. َتقَْدُحُه اخليلُ حبوافرها

  ويوِقْدنَ بالُصفَّاحِ ناَر احلُباِحبِ... َتقُدُّ الَسلوقيَّ املضاَعَف َنْسُجُه 
  :قال الكميت. وهو ذباٌب يطري بالليل كأنه نار ناُر أيب ُحباِحبٍ،: ورمبا قالوا

  كَنارِ أيب حُباِحَب والظُبينا... َيرى الراُؤونَ بالَشفَراِت منها 
  :قال الكَُسعيُّ. ورمبا جعلوا احلُباِحَب امساً لتلك النار

  ما بالُ َسْهمي يوِقدُ احلُباِحبا
  قد كنُت أرجو أن يكون صاِئبا

  :قال اهلُذَيلّ. حَْبحاب الصغار، الواحد: واحلَباِحُب
  دَلَجي إذا ما الليلُ َجنَّ على املُقَرََّنِة احلَباِحْب
  .يعين باملُقَرََّنةِ اجلبال اليت يدنو بعضها من بعض

  حبحر
  .واْحبَْنَحَر، أي انتفََخ من الغَضب. الغليظ: اِحلَبْحُر بكسر احلاء وفتح الباء

  حرب
به ُحبوٌر، : يقال. األثَر، واجلمع ُحبوٌر، عن يعقوب: واحلرب أيضاً. َبَرةُ بالكسرالذي يكتب به، وموضعه اِملْح: اِحلْبُر

  :وأنشد. وقد أَْحَبَر به أي ترك به أثراً. أي آثاٌر
  جبسمَي ِحْبراً بنُت َمصَّانَ باِديا... لقد أمشَتْت يب أهل فَْيٍد وغادَرْت 

هو : وقال األصمعي. أي لونه وهيئته: ، قال الفّراء" ْبُرُه خيرج رجلٌ من النار قد ذهب ِحبُْرُه وِس: " ويف احلديث
  :قال ابن أمحر. فالنٌ حسن احلِْبرِ والِسبْرِ، إذا كان مجيالً حَسَن اهليئة: يقال. اجلمال والَبهاء وأثر الَنْعمة
  آلجالٍ وأعمالٍ قُِضينا... لبسنا ِحبَْرُه حتَّى اقُْتِضينا 

. َحبََرُه َيْحُبُرهُ بالضم َحبْراً وَحْبرَةً: يقال. احلُبوُر، وهو السرور: واحلَْبُر أيضاً. حتسيُنه: اوَتْحبُري اخلطِّ والشعر وغريِمه
. َيفْعولٌ من احلُبور: ورجل َيْحبوٌر. ، أي ُينّعمون ويكرَّمون ويسّرون" فهم يف رَْوَضٍة ُيْحَبرونَ : " وقال اهللا تعاىل
والذي عندي أنه احلَْبُر بالفتح، ومعناه العامل بَِتْحبريِ الكالم والعلمِ : قال أبو عبيد. هودواحد أَحبار الي: واِحلْبُر واحلَْبُر

وثوٌب َحبٌري، أي . احلساب: واحلَبُري. لُغام البعري: واحلَبُري. اجلمع احلَباراُت: قال يعقوب. األثَر: واحلَباُر. وحتسينِِه
: واِحلبَِرةُ بكسر احلاء والباء. بُْرٌد مياٍن، واجلمع ِحَبٌر وِحَبراٌت: واِحلبََرةُ. سريعة النباِت حسَنتُه: وأرٌض ِمحْباٌر. جديد

وَحبِرَ اجلُرح أيضاً . وقد َحبَِرتْ أسنانه َتْحَبرُ َحبَراً، أي قَِلَحْت. القَلَحُ يف اٍألسنان، واجلمع بطرح اهلاء يف القياس
  :واحلََبُر يف قول العجّاج. وبقيت له آثاٌر أي َبرأَ: قال الكسائّي. َحبَراً، أي ُنِكَس وغَفََر

  .َحَبَرين هذا األمر َحبْراً، أي َسرَّين: من قوهلم. احلمُد هللا الذي أعطَى احلََبْر
  .ومنه احلابوُر، وهو جملس الفُسَّاق

  حربك



األلف يف َحَبْركى للتأنيث قد جعل بعضهم : قال أبو ُعَمر اجلرمّي. واألنثى َحَبْركاة. القَُراُد: احلََبرْكى: قال أبو زيد
  .وتصغريه حَُبْيرٌِك. فلم يصرفْه، وربَّما شبِّه به الرجل الغليظ الطويل الظهر القصري الرجلني

  حبس
وَتحَبََّس على كذا، أي . واْحتََبَس أيضاً بنفسه، يتعّدى وال يتعدى. وَحَبْسُتُه واْحَتَبْسُتُه مبعًىن. ضد التخلية: احلَْبُس

وأْحَبْسُت فرساً يف سبيل اهللا، . الَصمُت حُْبَسةٌ: يقال. االسم من االحِتباسِ: واحلُْبَسةُ بالضم. على ذلكَحَبسَ نفَسه 
خَشب أو حجارةٌ تبىن يف َمْجرى : واِحلبس بالكسر. ما ُوِقَف: واحلُْبُس بالضم. أي وقفُت، فهو ُمْحتََبٌس وحَبِيٌس

  .وتسمى َمْصَنَعةُ املاء َحْبساً. واجلمع أَْحباٌس. قوا أمواهلماملاء لَتْحبِس املاء، فيشرَب منه القوم وَيس
  حبش

ويُقالُ . وَأَْحَبَشِت املَرْأَةُ بِوَلَِدها، إذا جاَءْت بِه َحَبِشّي اللّون. جِْنٌس ِمَن السوداِن، واجلَمعُ احلُْبشان: احلََبُش واحلََبَشةُ
اجلماَعةُ ِمَن الناسِ لَْيسوا ِمْن قَبِيلٍَة واِحدٍة وَكذلَك اُألْحبوشُ : ةُ بالَضمِّواحلُباَش. أْي َجَمَعُهم: َحبََّش قَْوَمه َتْحبيشاً

طَاِئٌر َمْعُروٌف : وُحَبيٌش. َوالَتحْبيُش ِمثْلُُه. إذَا َجَمْعُت له َشْيئاً: َوَحَبْشُت لَهُ ُحباَشةً. الَتَجمُُّع: والَتحَُبُش. واَألحابيُش
  .مَمْيت والكَُعيتالكُ: جاَء ُمَصغَّراً، ِمثْل

  حبض
وَحَبضَ . اضطراُب العِرقِ: الصوُت، والنََبُض: واحلََبُض. ما به َحَبٌض وال َنَبٌض، أي َحراٌك: يقال. التحرُُّك: احلََبُض

. لَوَحبََِض حقّه، أي بَطَ. وحَبَِض ماء الرَِكيَِّة، أي نَقص. وَحبِضَ السهُم، إذا وقع بني يدي الرامي. بالوتر، أي أَْنَبَض
: واحملابُِض. خالُف إصراِده: وإحْباضُ السهم. أن َيكُدَّ الرجلُ رَِكيََّتُه فال يدَع فيها ماًء: واِإلحْباُض. وأَحَْبَضُه غريه

  .املَناِدُف: واملَحابُِض. اِملْنَدُف: واِملْحَبُض. املَشاوُِر، وهي عيدانُ ُمْشتارِ العسلِ
  حبط

أن يذْهَب ماُء الَرِكيَِّة فال يعوَد كما : واإلحْباطُ. وأَْحَبطَُه اهللا تعاىل. بطَلَ ثوابه: ُحبوطاًَحبِطَ عملُُه َحْبطاً بالتسكني، و
َحبِطَ اجلُرُح َحبَطاً بالتحريك، أي : ويقال أيضاً. َحبِطَ اجلُرُح َحَبطاً بالتحريك، يعوَد كما كان: ويقال أيضاً. كان

َحبِطَتِ : يقال. ملاشيةُ فُتكِْثَر حتَّى تنتفخ لذلك بطوُنها وال خيرج عنها ما فيهاأن تأكل ا: واحلََبطُ أيضاً. َعرَِب وُنِكَس
  " .إنَّ ِممَّا ُيْنبُِت الربيُع ما َيقُتل َحبَطاً أو ُيِلمُّ " ويف احلديث . الشاةُ بالكسر

  حبق
  .وقد َحَبَق بالفتح َيْحَبُق َحْبقاً. الرُداُم: احلَبُِق بكسر الباء

  حبك

والَسماِء ذاتِ : " وقوله تعاىل. الطريقة يف الرمل وحنوِه، ومجع اِحلباِك ُحُبٌك، ومجع احلَبيكَِة َحباِئُك: احلَبيكَةُاِحلباُك و
احلُُبكُ تكسُُّر كلِّ شيٍء، كالرمل إذا مّرْت به الريُح الساكنة، واملاءِ : وقال الفراء. طرائق النجوم: قالوا" . احلُُبِك 

  :قال زهري بن أيب سلمى. والشعرةُ اجلعدةُ َتكَسُُّرَها ُحُبٌك. وِدْرُع احلديد ُحُبٌك أيضاً. يحالقائم إذا مّرت به الر
  رِيحٌ َخريٌق لضاحي ماِئهِ ُحُبُك... ُمكَلَّلٌ بأُصولِ الَنْجمِ تَْنُسُجُه 

َته وأْحسْنَت عملَه فقد كلُّ شيء أحكْم: قال ابن األعرايب. وَحَبَك الثوب َيْحبِكُهُ بالكسر حَْبكاً، أي أجاَد نسجه
أي تشّد اإلزاَر " إن عائشة رضي اهللا عنها كانت َتْحتَبُِك حتَت الدرع يف الصالة : " ويف احلديث. اْحتَِبكَْتُه
  .سويقواحلَْبكَةُ، وهي احلبَّةُ من ال. الشديُد اخلَلْقِ من الفََرس وغريه: واملَْحبوُك. االْحتِباُء: واالحِْتباُك أيضاً. وُتْحِكُمُه
  حبكر



  .وأُم َحَبْوكَر هي أعظم الدَواهي. الداهية، وكذلك احلََبْوكَرى: واحلبوكر. رملٌ يِضلُّ فيه السالك: احلَبوكَُر
  حبل
  :قال األعشى. األمانُ، وهو مثل اجلِوارِ: واحلَْبلُ. الَعْهُد: واحلَْبلُ. الَرَسُن؛ وجيمع على ِحبالٍ وأَْحُبلٍ: احلَْبلُ

  أََخذَْت من األخرى إليك ِحباهلا... ها حِبالُ قَبيلٍَة وإذا ُتجَوُِّز
وَحْبلُ الذراعِ . وحَْبلُ الوريد، عِْرٌق يف العنق. عصٌب: وحَْبلُ العاِتقِ. ويقال للرمل يستطيل حَْبلٌ. الوِصالُ: واحلَْبلُ
َحلْيٌ : واحلُْبلَةُ أيضاً. مثُر الِعضاِة :بالضم: واحلُْبلَةُ. هو على َحْبلِ ذراِعَك، أي يف القْرب منك: ويف املثل. يف اليد

  :قال كثري. الداهيةُ، واجلمع احلُبولُ: واحلِْبلُ بالكسر. ُيجَعلُ يف القالئد
  بُنْصحٍ أَتى الواشون أم بُِحبول... فال َتْعجَلي يا َعزُّ أَنْ َتتَفَّهمي 

ْملُ، وقد َحبِلَِت املرأةُ فهي ُحْبلى، ونسوةٌ َحباىل احلَ: واحلََبلُ. َحبيلُ بَراحٍ: ويقال للواقف مكاَنه كاألسد ال يفِّر
كان : ويقال. يقال حْبلى يف كلِّ ذات ظُفُرٍ: وقال أبو زيد. والنسبة إىل ُحْبلى ُحْبليٌّ وَحْبلَويٌّ وحُْبالويٌّ. وَحبالَياٌت

واحلََبلةُ . وأْحَبلَُه، أي ألقَحه. تاجِ وولُد اجلننينِتاجُ الن: وحََبلُ احلََبلَِة. ذلك يف َمحْبِل فالٍن، أي يف وقت َحَبلِ أمِّه به
الذي يَنِصب احلِبالَةَ : واحلابِلُ. اليت يصاد هبا: واِحلبالَةُ. القضيُب من الكْرم؛ وربَّما جاء بالتسكني: أيضاً بالتحريك

: واملَْحبولُ. اللُْحَمةُ: نابلُالَسدى يف هذا املوضع، وال: ويقال احلَابِلُ. اختلط احلابِلُ بالنابل: ويف املثل. للصيد
  .الكَرُّ، وهو احلَْبلُ الذي ُيصَْعُد به النخلُ: واحلابولُ. الوحشيُّ الذي َنِشب يف احلبالِة
ولقد أَغْدو وما َيْعِدُمين صاحٌب غُري طويلِ : أرساغُه؛ ومنه قول لبيد: وُمْحتََبلُ الفرسِ. واْحَتَبلَُه، أي اصطاده باِحلبالَِة

  َبلْاملُْحَت
  حنب

  .وقد َحبَِن الرجل بالكسر َيْحَبُن، وبه َحَبٌن، واملرأة َحبْناَء. الذي به الِسقُْي: اَألْحَبُن
  .دوْيبَةً، ويقال هلا ُحبَْيَنةْ أيضاً: وأٌُم ُحَبْينٍ. واِحلْبُن واِحلْبَنةُ بالكسر كالدّمل

  حبا
َحلَّ ِحْبَوَتهُ : يقال. واالسم اِحلبَْوةُ واحلُْبَوةُ واحلُْبَيةُ. بيديهاْحَتىب الرجل، إذا مجع ظهره وساقيه بعمامته، وقد َيْحَتيب 

السحابُ الذي : واحلَيبُّ. إنَُّه لَحايب الَشراسيِف، أي مْشرف اجلنبني: ويقال. وُحْبَوَتُه واجلمع ِحّبى مكسوُر األولِ
  :قال امرؤ القيس. َيعترِض اعتراضَ اجلبل قبل أن يطبِّق السماء

  ُمكَلَّلِ يف حَبِيٍّ
وَحبا الصيبُّ على إسته َحبْواً، إذا زَحَف وَحبَْوتُ . ُسمَِّي به لدنوِّه من األرض: ويقال. واحلَبا، مثالُ الَعصا، مثله
وَحبا السهُم، إذا زجل على األرض مثّ . وَحبا الرملُ، أي أشرَف. وكلُّ داٍن فهو حابٍ. للخمسني، أي دنوُت هلا

  .وفالن َيْحُبو ما حوله َتْحبَِيةً. وحاَبيءُتهُ يف البيع ُمحاباةً. العطاُء: واِحلباُء. ْحُبوُه، أي أعطاهوَحباهُ َي. أصاَب اهلدف
  حتأ

  .َحَتْوُته َحْتواً: َحتأْتُ الِكساَء َحْتأً، إذا فََتلَْت ُهْدَبه وكففته ُملَْزقَاً به؛ ُيْهَمُز وال ُيْهَمُز، فيقال
  حىت

وتكون عاطفة مبنزلة الواو، وقد تكون حرف ابتداء . تكون جارَّةً مبنزلة إىل انتهاء والغايةفَْعلَى، وهي حرف، : َحتَّى
  :ُيْستأنُف هبا الكالم بعدها، كما قال جرير

  بِدجلَةَ حتَّى ماُء دجلة أَْشكَلُ... فما زالت القتلى َتُمجُّ ِدماَءها 



. ِسْرُت إىل الكوفة حتَّى أدخلَها، مبعىن إىل أَنُْ أدخلها: فإنْ أدخلَتها على الفعل املستقبل نصبَتة بإضمار أَنْ، تقول
فمن َنَصب جعله " يقولُ الرسولُ " و " َوُزلْزِلوا حتَّى َيقولَ الرسولُ : " وقُرِئ. فإنْ كنَت يف حال ُدخولِ َرفَْعَت

  .غايةً، ومن رفَع جعله حاالً مبعىن َحتَّى الرسول هذه حَالُُه
  .ه َحتَّى ما، فحذفت ألف ما لالستفهامَحتَّاَم، أْصلُ: وقوهلم
  حتت

  .َحتَُّك الورَق من الُغصن، واملينَّ من الثوب وحنوه: واحلتُّ. َحَتتُّ الشيَء حتَّاً
وُحتاتُ . وَتحاتَّ الشيُء، أي تناثر. وفََرٌس حتٌّ، أي سريع ذَريع؛ واجلمع أَْحتاٌت. وَحتَُّه ِمائَةَ سوٍط، أي َعجَّلَها له

  .ما َتحاتَّ منه: كلِّ شيٍء
  حتد

وعُني ُحُتٌد بضم . األصل؛ يقال فالن من َمْحِتِد صدقٍ وَمحِْفِد صدقٍ: واملَحِْتُد. أقام به وثبت: َحَتَد باملكان َيحِْتد
  .احلاء والتاء، إذا كان ال ينقطع ماؤها من عيون األرض

  حتر
  .ُت له شيئاً أَحُْتُر َحتْراًحََتْر: تقول. العطّية اليسرية، وبالفتح املصدر: اِحلْتُر بالكسر
  :قال الَشْنفَرى. فإذا قالوا أقلَّ وأَْحَتَر قالوه باأللف: قال األصمعّي

  إذا أطَعْمتُهْم أحَْتَرْت وأَقَلَِّت... وأُمَّ عيال قد شهِْدُت َتقوهتم 
. واجلمع ُحُتٌر. و َحتاُرُه وِكفافهوكلُّ ما أحاط بالشيء واستداَر به فه. الِكفاف: واحلَتار. أحكمتها: وأَحَْتْرُت العقدة

واحلَْتَرةُ . َحتَْرُت البيُت َحْتراً، وذلك إذا ارتفع أسلُف اخلباء عن األرض وقَلَص فوَصلَْت به ما يكونُ سِتراً: يقال
  .الَرْضعة الواحدة: فتحواحلَْتَرةُ بال. وما َحتَْرُت اليوَم شيئاً، أي ما ذقت. َحتِّْر لنا، أي َوكِّْر لنا: يقا. الَوكِرية: بالضم
  حترش

َوَسِمْعُت لِلَْجراِد َحتَْرَشةً، إذَا َسِمْعتَ َصْوتَ . َما أَْحَسَن َحتارِشَ الصَّيبِّ، أَيْ َحَركاُته: وقولُُهم. القَصُري: احلَْتروُش
  .أَكِْلِه
  حتف
  :قال َحَنش بن مالك. املوُت، واجلمع احلُتوُف: احلَْتُف

  َف يَْنبأْنَ باملرء يف كلِّ واِد... حلُُتو فَنفَْسَك أَْحرِْز فإن ا
  .إذا مات من غري قْتل وال ضرب. يقال مات فالن َحْتفَ أنِفه

  حتك
ال أدري على أيِّ وجهٍ َحَتكُوا، وربَّما : ويقال. َحَتَك الرجل َيْحِتُك حَْتكاً وَحَتكاناً، أي مشى وقارَب اخلطَو وأسرع

  .القصُري الضاوي: َتُك واحلَوَْتِكيُّواحلَْو. قالوا َعَتكوا، أي توجَّهوا
  .رِئالُ الَنعام: واحلَواِتُك

  حتل
  .مايل عنه ُحْنَتأْلٌ، أي ُبدٌّ: وقال أبو زيد. ما أجد منه ُحْنتَاالً، أي ُبدَّاً: يقال
  حتم



  :قال أمية بن أيب الصلت. القضاء؛ واجلمع احلُتوُم: واحلَْتُم. إحكام األمر: احلَْتُم
  بكَفَّْيَك املنايا واحلُتوُم... ِطئُونَ وأنت ربٌّ ِعباُدَك ُيْخ

ما بقي على املائدة من : واحلُتاَمةُ. الغُراُب األسوُد: واحلاِتُم. القاضي: واحلاِتُم. أوجبت: وَحَتْمُت عليه الشيء
  .هو ذو َتَحتُّمٍ، وهو غَضُّ املَُتَحتَّم: يقال. اهلشاشةُ: والَتحَتُُّم. الطعام
  حنت

. تساَوْوا: وَتحاَتنوا. مها َحتْناِن وِحتْناِن، أي ِسّياِن؛ وذلك إذا تساويا يف الرمي: يقال. املِثْلُ والِقْرنُ: اِحلْتُناحلَْتُن و
استوى : ويوٌم حاِتٌن. اشتدَّ: وَحَتَن احلّرث. ووقعت النَْبلُ َحتَْنى، أي متساوية. وكلُّ اثنني ال يتخالفان فهما ْحمَتِتنان

  .وقد اْحَتَتَن. املستوي الذي ال خيالف بعَضه بعضاً: واملَْحَتِتُن. احلّر أّولُه وآخره يف
  حتا
  :قال اهلذَيلّ. َسويُق املُقْلِ: احلَيتُّ

  ِقْرَف احلَيتِّ وعندي الُبرُّ َمكْنوُز... ال َدرَّ َدرَِّي إنْ أطعمتُ نازِلَُهْم 
  .ه، يهمز وال يهمزوَحَتْوُت ُهدَب الكساء َحتْواً، إذا كفَفََته ُملَْزقاً ب

  حثث

وولَّى حثيثاً، أي مسرعاً . وَحثَّثَُه حتثيثاً وحَثَْحثَُه مبعًىن. َحثَُّه على الشيء واستحثَّه مبعًىن، أي حضَّه عليه، فاْحَتثَّ
  .وال يََتحاثُّونَ على طعام املسكني، أي ال يتحَاضُّون. حريصاً
  .َجوادُ املََحثَِّة، أي إذا ُحثَّ جاءه جرٌي بعد جريٍ وفََرَس. احلَثُّ، وكذلك احلُثْحوثُ: واِحلثِّيثَى
واخلبز القَفار، :عن األصمعّي. حُطاُم الِتْبنِ، والرملُ اخلشُن: واحلُثُُّ بالضم. ما اكَْتَحلُْت حَثاثاً، أي ما منت: وقوهلم

  .وَسويٌق ُحثٌّ، أي غري ملتوٍت. عن أيب عبيد
  حثر

. حتبَّب: وَحِثَر الدِبس أيضاً. ثَُر، إذا خرَج فيها حبٌّ أمحر، وهو َبثٌْر خيرج يف األجفانَحثَِرْت عيُنه بالكسر، َتْح: يقال
أَْحثََر النخلُ، إذا تشقََّق طَلْعه : ويقال. لغة يف احلُثالَِة: وحُثاَرةُ التِنب. َحَشفَةُ اإلنسان: واحلَوْثََرةُ. َبثَِر: وَحِثَر اجللد

  .بل أن يصري َخَصالًوكان حبُّه كاحلَثَراِت الصغار ق
  حثرم

  .فإذا طالت قليالً قيل رجلٌ أَْبظَُر. الدائرة يف وسط الشفة العليا: احلثرَمة بالكسر
  حثل

ما يسقط من ِقشر الشعري : واحلُثالَةُ. ضرٌب من شجر اجلبال، وربَّما مسِّيَ الرجلُ القصري بذلك: احلَثَْيلُ: أبو عبيدة
وأَْحُتلْتُ الصيبَّ، إذا . ثُفُله، فكأّنه الرديء من كلِّ شيء: وُحثالَةُ الدُّهنِ. إذا ُنقَِّيواألرْز والتمر وكلِّ ذي قُشارة 

  :قال الشاعر. أسأَت ِغذاءه
  عواُء فصيلٍ آِخَر الليلِ ُمْحثَلِ... هبا الذئُب حمزوناً كأنّ ُعواَءُه 

  حثم
  .األكمة احلمراء: ثَْمةُواحلَ. وحثَْمُت الشيء، أي دَلَكُْتُه. َحثََم له َحثماً، أي أعطاه

  حثا



: وأرٌض َحثْواُء. وَحثَوُت له، إذا أعطيته شيئاً يسرياً. َحثا يف وجهه التراب َيْحثُو وَيحثي، َحثْوص وُحثْياً وَتْحثاًء
  .دقاق التنب: واحلَثى. كثرية التراب

  جأ
وكذلك َتَحجَّأُْت . ، ضنيناً، ُيْهَمُز وال يهمزوَحجِئُْت بالشيء َحَجأً، إذا كنت مولعاً به. فَرِْحُت به: َحجأُْت باألمر

  .به
  حجب
: واحملجوب. وحَجبه أي منعه عن الدخول. ما حيتجب بينا لفؤاد وسائره: وحجاب اجلوف. الِسْتُر: احلجاب
: حواجب الشمس. َوالَّهُ اِحلْجبَةَ: واستحجبه. وحاجب العني مجعه حواجب، وحاجب األمري مجعه ُحجَّاب. الضرير

رأس الَورِِك، ومها َحَجَبتاِن ُتشرفان على : واحلََجَبةُ، بالتحريك. واحتجب امللك عن الناس، وَمِلٌك ُمَحجٌَّب. حيهانوا
  .اخلاصرتني

  حجج
هذا األصلُ، مث . وقد َحجَّ بنو فُالٍن فالناً، إذا أطالوا االختالف إليه. ورجل َمْحجوٌج، أي مقصود. القصد: احلَجُّ

. وُيْجَمُع على ُحجٍّ. حججت البيَت أُحجُُّه َحجَّاً، فأنا حاجٌّ: تقول. ه يف القصد إىل مكَّى للُنسكُتعورِفَ استعمالُ
السنة، واجلمع : واحلَجَّةُ. واِحلجَّةُ املَرَّةُ الواحدة، وهو من الشواذ، ألنَّ القياس بالفتح. االسم: واِحلجُّ بالكسر

: واِحلجَّةُ أيضاً. ومل يقولوا ذَُوو على واِحِدِه. ذَواتُ اِحلجَِّة وذواتُ القِْعَدِةوذو اِحلجَّة شهر احلجِّ، واجلمع . اِحلَجُج
  :قال لبيد. شحمةُ األذن

  وإن مل َتكُْن أعناقُُهنَّ َعواِطال... يَُرْضَن ِصعابَ الُدرِّ يف كل ِحجٍَّة 
وَحجَّةِ : وقوهلم. أْحَجْجَت فالناً، إذا بعثَته لَيُحجَّو. وامرأةٌ حاجَّةٌ ونسوةٌ حواجُّ. واحلَجيُج، احلُجَّاُج، وهو مجع احلاّج

وهو رجلٌ . لَجَّ فََحجَّ: ويف املثل. تقول حاجَُّه فحجَّه أي غلبه باحلُجَِّة. الربهان: واحلُجَّةُ. ميٌني للعرب: اِهللا ال أفعل
: واِملحجاج. ذا سربَت َشحََّتُه بامليلِ لتعاجلَهفهو َحجيٌج، إ. وَحَجْجُتهُ َحجَّاً. التخاُصم: والتحاجُّ. ِمْحجاٌج، أي َجِدلٌ

جادَّة : واحملَجَّةُ. الَعظُْم الذي يْنبُت عليه احلاجب؛ واجلمع أِحجَّةٌ: واحلَجاُج واِحلجاُج، يفتح احلاء وكسرها. املسبار
  .الطريق
  حجحج

لُ إذا أراد أن يقول ما يف نفسه وحجحجَ الرج. َحَملوا على القوم َحملةً مث حجحجوا: يقال. النكوص: احلَْجَحَجةُ
  .مث أَْمَسَك، هو مثل اجملَْمَحِة

  حجر

مصدر قولك : واحلَْجر ساكن. الذهب والِفّضة: واحلَجَراِن. احلََجُر مجعه يف القلة أَْحَجاٌر، ويف الكثرة ِحجاٌر وِحجارةٌ
ُر اإلنسان وِحْجُرُه، بالفتح والكسر، واجلمع وَحْج. إذا منعه من التصرُّف يف ماله: َحَجَر عليه القاضي َيْحُجُر َحجْراً

ويقول " . وحَْرثٌ حَُِْجٌر : " وقرئ هبّن قوله تعاىل. احلرام يكسر ويضم ويفتح، والكسر أفصح: واحلَُِجْر. ُحجوٌر
لك ينفعهم كما ، أي حراماً حمرَّماً، يظنون أنَّ ذ" ِحجْراً َمْحجوراً : " املشركون يوَم القيامة إذا رأَْوا مالئكة العذاب

َيرُبض َحْجَرةً وَيرتعي : ويف املثل. ناحية دارهم: وَحْجَرةُ القوم. كانوا يقولونه يف الدُّنيا ملن خيافونه يف الشهر احلرام
: والعرب تقول عند األمر تُنكره. انتشرت َحجَْرُته: ويقال للرجل إذا كثُر ماله. واجلمع َحجَراٌت وَحْجٌر. وَسطاً

احَْتجَْرُت : تقول. َحظرية اإلبل؛ ومنه ُحجرة الدار: واحلُْجرَةُ. وهو استعاذةٌ من األمر. أي دفْعاً ُحْجراً بالضم،



" . َهلْ يف ذَِلَك قََسٌم لذي ِحْجرٍ : " قال اهللا تعاىل. العقل: واِحلْجُر. واجلمع ُحَجٌر، وُحَجراٌت. حجرةً، أي اختذهتا
وكُلُّ ما َحجَْرَتُه من حائط فهو . واه احلطيُم املداُر بالبيت جانَب الَشمالِحْجرُ الكعبة، وهو ما ح: واِحلْجُر أيضاً

وهو فاعولٌ من احلَْجرِ، . ما يُمسك املاء من َشفَة الوادي: واحلاجُِر واحلاجوُر. األنثى من اخليل: واِحلْجُر أيضاً. ِحْجٌر
ما : واملَْحَجُر بالفتح. ما يبدو من النِقاب: ْحجُِر العني أيضاًوَم. احلديقة: واملَْحجُِر. ومجع احلاجِرِ ُحجْرانٌ. وهو املَْنُع

  .حولَ القرية
َحجََّر القمر، إذا استداَر خبطٍّ دقيق من غري أن َيغلُظَ، وكذلك إذا : ويقال. اِحلْجُر، وهو احلرام: واملَْحَجُر أيضاً

  .نيِ البعري مبيسمٍ مستديرأن َتِسَم حول َع: والَتْحجُري أيضاً. صارت حولَه دارةٌ يف الغَْيم
  حجز

وقد . إن أردَت املُحاَجَزةَ فقبل املُناَجزَِة: ويف املثل. املمانعةُ: واملُحاجََزةُ. حَحَزُه َيْحُجُزُه َحجْزاً، أي منعه، فاْنَحَجَز
ويف حديث . الظَلََمةُ: يكواحلََجَزةُ بالتحر. َحجاَزْيَك، مثال َحناَنْيَك، أي اْحجِز بني القوم: وقوهلم. َتحاَجَز الفريقان

بالٌد مسِّيْت بذلك ألنّها : واِحلجاُز. أَيْعجُِز ابُن هذه أن ينتِصف من وراء احلََجزَِة، وهم الذين َيْحجِزونه عن حقِّه: قَْيلَةَ
. وا اِحلجاَزواحَْتَجَز القوُم، أي أَت. احَْتَجَز الرجل بإزارٍ، أي شدَُّه على وسطه: ويقال. َحَجَزْت بني جنٍد والغَْورِ

هو أن تُنيَخُه مث تشدَّ حبالً يف أصل ُخفَّْيِه مجيعاً من : قال األصمعي. وَحجَْزُت البعَري أْحُجُزُه َحْجزاً. واْنَحَجزوا أيضاً
. وذلك احلبل هو اِحلجاُز. رجليه، مث ترفع احلبل من حتته حتَّى تشدَّه على حَِقْويه، وذلك إذا أردت أن يرتفع خفُّه

  .اليت فيها الِتكَّةُ: وُحجَْزةُ السراويل. َمعِْقُدُه: وُحْجَزةُ اإلزار.  حمجوٌزوالبعري
  حجف

يقال للترس إذا كان من جلوٍد ليس . واحَْتجَفُْت نفسي عن كذا، أي ظَلَفُْتها. حاجفُْت فالناً، إذا عارْضَته ودافْعتَه
  .املُقاِتلُ صاحب احلََجفَِة: ملُحاِدُفوا. َحَجفَةٌ وََدَرقةٌ، واجلمع َحَجٌف: فيه خَشب وال َعقٌَب

  حجل
بياضٌ يف قوائم الفرس، أو يف ثالٍث منها، : والَتحجيلُ. واِحلْجلُ بالكسر لغةٌ فيهما. اخللخالُ: واحلَْجلُ. احلَْجلُ القيُد

حجالِ، وهي أو يف رجليه قلّ أو كثر، بعد أن جياوز األرساغ، وال جياوزُ الركبتني والُعرقوبني؛ ألّنها مواضع اَأل
. فرٌس ُمَحجَّلٌ، وقد ُحجِّلَْت قواِئمه َتْحجيالً، وإنَّها لذَاُت أَْحجالٍ، الواحد ِحْجلٌ: يقال. اخلالخيلُ والقيود

وكذلك إذا نزا يف ِمْشيته كما َيْحُجلُ البعري، الَعِقريُ . َحَجلَ الطائر َيْحُجلُ وَيْحجلُ: يقال. ِمشيةُ املقّيِد: واحلََجالنُ
وأَْحَجلُْت البعَري، إذا أطلقَت قَيَده من يده اليسرى وشددَته . ثالٍث، والغالُم على رِجلٍ واحدةٍ أو على رِجلنيعلى 

  .واحدة ِحجالِ العروس، وهي بيٌت يَُزيَُّن بالِثياب واألسرَِّة والُستور: واحلََجلَةُ بالتحريك. يف اليمىن
. صغار أوالد اإلبل وَحشُوها، الواحدة َحَجلَةٌ: واحلََجلُ. وِحْجالنٌ وِحْجلى القََبحَةُ، واجلمع َحَجلٌ: واحلََجلَةُ أيضاً

  .وَحجَّلَْت عيُنه َتْحجيالً، أي غارت. الشاةُ اليت ابيّضت أوِظفُتها: واحلَْجالُء
  حجم

ُه َيْحُجُمُه فهو َمْحجٌم، وقد َحَجَم. فعل احلاجِْم: واحلَْجُم. ليس ِلِمرفَقه َحْجٌم، أي نتوٌء: يقال. َحْيُدُه: َحْجُم الشيء
ما َحَجَم الصيبُّ ثَْديَ : يقال: ابن السكيت. وقد احَْتَجْمُت من الدم. قارورته: واِملْحَجُم واِملْحَجَمةُ. واالسم اِحلجاَمةُ
ُمُه، إذا َحَجْمُت البعري أَْحُج: تقول منه. شيء ُيجَعل يف خطم البعري كي ال يعّض: واِحلجاُم بالكسر. أّمه، أي ما مصَّه

َوَحَجْمُتُه عن الشيء أَْحُجُمُه، أي " . كاجلمل املَْحجومِ : " ويف احلديث. جعلت على فمه ِحجاماً، وذلك إذا هاَج



  .الوردة احلمراء، واجلمع احلَْوَجُم: واحلَْوَجَمةُ.َحَجْمُتُه عن الشيء فأَْحَجَم، أي كففته فكّف: يقال. كففُته عنه
  حجن

وَحَجْنتُ الشيء واحَْتَجْنُتُه، . واِملْحَجُن كالصوجلان. معوّجها: وَصقٌْر أَْحَجُن املخالب. االعوجاج: احلَجُن بالتحريك
عليكم باملاس واحِْتجانِِه، وهو َضمُّكَه إىل : ومنه قول قيس بن عاصم يف وصيته. إذا جذبَته باِملْحجِنِ إىل نفسك

وْحَجَن الثُماُم، إذا خرجت ُحْجَنُتُه، وهي . املُْنَعِقفَةُ يف رأسه وُحْجَنةُ اِملْغزل بالضم، هي. نفسك وإمساكُك إياه
  .وسرنا ُعقَْبةً َحجوناً، وهي البعيدة الطويلة. غزٌو َحجونٌ، أي بعيدة. خوصُه
  حجا

، وبه َضنِْنُت به: وَحجَْوُت بالشيء. تعّمدته: وَتَحجَّْيُت الشيَء. وكذلك َتَحجَّْيُت به. أقمُت به: َحجَْوُت باملكان
الناحية، واجلمع : واحلَجا، أيضاً. الُنفَّاَخةُ تكون فوَق املاء من قَطْرِ املطر، ومجعها َحجاً: واحلَجاةٌ. ُسمَِّي الرجلُ َحْجَوةً

قال ابن . وكذلك َتَحجَّْيُت به. َحجيُت بالشيِء بالكسر، أي أُوِْعُت به ولَزِْمُتُه، يهمز وال يهمز: قال الفراء. أَْحجاٌء
  :أمحر

  بآخِرنا وتَْنسى أُوَّلينا... أََصمَّ ُدعاُء عاِذلَيت َتَحجَّى 
بينهم أُْحجِيَّةٌ : ويقال. ساقَْتها: وَحَجِت الريُح السفيَنةَ. َتَحجَّْيُت هبذا املكان، أي َسَبقُْتكُْم إليه ولَزْمُتُه قبلكم: يقال

أنا ُحَجيَّاَك يف هذا : وتقول أيضاً. واالسم احلَُجيَّا واُألْحجِيَّةُ. غلبَتهوحاَجْيُتُه فََحَجْوتُُه، إذا داَعْيَتُه ف. َيَتحاَجْونَ هبا
وما . وَحجٍ بذاك وحّجي بذاك، كلّه مبعًىن. وهو َحجيٌّ بذاك أي خليٌق. العقلُ: واِحلجا. األمر، أي من ُيحاجِيَك

وَحجا الرجلُ القوَم كذا . ُجو به خرياً، أي أظّنوإنِّ أَحء. وأْحجِ به، أي أَْخِلْق به. أَْحجاُه لذلك األمر أي ما أخلَقَه
  .وكذا، أي حَزاُهْم وظنَّم كذلك

  حدأ
وحدأت الشيء : أبو عبيدة. الطائر املعروف: واِحلْدأَة. َحدأ: الفأس ذات الرأسني، ومجعها: احلَدأَة: قال األصمعي
. وَحِدئُْت إليه، أي جلأت إليه: قال. لَزِقَْت به أبو زيد َحِدئَْت باملكان َحدأً بالتحريك، إذا. صرفته: بالفتح َحْدءاً

  .وَحِدئُْت عليه وإليه، إذا َحَدْبَت عليه، ونصرته، ومنعته من الظلم: قال
  حدب
اليت يف : واحلََدَبةُ" . وُهْم من كل َحَدبٍ يَْنِسلونَ : " ومنه قوله تعاىل. ما ارتفع من األرض، واجلمع اِحلداب: احلََدُب

وناقة حدباء، إذا . وأحَدبه اهللا فهو رجل أحدب َبيَِّن احلََدبِ. َحِدَب ظهُرُه فهو َحِدٌب، واحدودَب مثله الظَْهرِ، وقد
  .َحَدَب عليه وحتدَّب عليه، أي تعطَّف عليه: ويقال أيضاً. بدت َحراقِفُها

  حدث
قال . أحاديثَ على غري قياساخلُرب، يأيت على القليل والكثري، وُيجَمُع على : واحلديثُ. نقيض القدمي: احلديثُ
وأَْحدثَةُ اهللا . كون شيٍء مل يكن: واحلُدوثُ. ُنَرى أنّ واحَد األحاديث أُْحدوثَةٌ، مث جعلوه مجعاً للحديث: الفراء
. وأَْحَدثَ الرجل، من احلََدِث. واحلََدثُ واحلُْدثى واحلادثةُ واحلََدثانُ، كلُّها مبعًىن. وَحَدثَ أمٌر، أي وقع. فََجَدثَ

  :قال ذو الرمة. واستْتحدثُت خرباً، أي وجدت خرباً جديداً
  أَْم راَجَع القَلُْب من أَطْرا بِِه طََرُب... أَستحدثَ الَركُْب عن أَشْياِعهِْم َخْبراً 

واحملادثة، . وهؤالء غلمان ُحْدثانٌ، أي أحداثٌ. حديث السّن: فإنْ ذكرت السنَّ قلت. ورجل َحَدثٌ، أي شابٌّ



ورجل َحُدثٌ وَحِدثٌ بضم الدال . جِالؤه: وحمادثة السيف. والتحادث، والتحديث معروفاٌت والتحدث،
  .ورجل ِحّدثٌ، أي كثري احلديث. وكسرها، أي َحَسُن احلديث

وِحْدثُ نساٍء، . ورجلٌ ِحدءثُ ُملوٍك، بكسر احلاء، إذا كان صاحَب حديثهم وَسمرهم. ما يَُتَحدَّثُ به: واُألْحدوثَةُ
ويقال للرجل الصاِدق الظنِّ ُمَحدِّثٌ، . وتقول افَْعلْ ذلك األمَر بِِحْدثاِتِه وَحبداثَِته أي يف أوَِّلِه وِطراَءته. ث إليهنيتحدَّ

  .بفتح الدال مشددة
  حدج

، وَمْركَبٌ احلِْملُ: واِحلْدُد بالكسر. وقد اْحَدَجْت شجرةُ احلنظل. احلََدُج، احلَنْظَل إذا اشتدَّ وَصلَُب، الواحدة َحَدَجة
وَحَدْجتُ البعريَ أحِدَجُه بالكسر َحْدجاً، أي . من مراكب النساء أيضاً، وهو مثل اِملَحفَِّة؛ واجلمع ُحدوٌج وأَْحداٌح

وَحَدَجُه أيضاً . لغة يف اِحلْدج، واجلمع َحدائج: واِحلداَجةُ. وكذلك شدُّ األمحال وتوسيقها. شددت عليه باِحلْدَج
  .رماه به: وَحَدَجُه بسهمٍ، وَحَدَجُه بِذَْنبِ غريِِه. والَتْحديج، مثل التحديق. رماه: جاًببصره، َيحِدجه َحْد

  حدد
وفالن َحديُد . والتحديد مثله. َحَدْدتُ الدار أَُحدُّها َحّداً: تقول. منتهاه: وَحدُّ الشيء. احلّد احلاجز بني الشيئني

ويقال للسَّجان حدّاد، ألنه مينع منا . َحدَّاد: ُع، ومنه قيل للبوّاباملَْن: واحلَدُّ. إذا كان أرضه إىل جنب أرضه: فالن
  :قال الشاعر. خلروج، أو ألنه يعاجل احلديد من القيود

  إىل الِسْجنِ ال َتجَْزْع فما بك من باسِ... يقولُ يل احلَدَّاُد وهو يقودين 
. أي باطلة: ودعوةٌ َحَدٌد. يٌع حَراٌم ال َيِحلُّ ارتكابهأي من: وهذا أَْمٌر َحدٌَد. املمنوع من الَبْخت وغريه: واملَحدود

  :وقال الشاعر زيد بن عمرو بن نفيل. أي مَْنٌع: ودونه َحَدٌد
  فإن ُدعيُتْم فقولوا دوَنُه َحدَُد... ال تْعُبُدنَّ إهلاً ُدونَ خالِِقكُْم 
  :وقول الكميت. أي ُبدٌّ: ومايل عن هذا اَألْمر َحَدٌد

  َزرماً أو َيجيئَنا متصريا... َسْيُبُك فينا َحَدٌد أن يكون 
. أقمُت عليه احلَدَّ ألّنه َيْمَنُعُه من املُعاودة: وَحدَْدُت الَرُجل. َمعاذَ اهللا، قد َحّدَ؟ اُهللا ذاك عّنا: كما تقول. أي حَراماً

. ِحّدث وَتُحدُّ ِحداداً، وهي حادٌّوكذلك َحدَّْت َت. أي امَتنَعت من الزينة واِخلضابِ بعد وفاة زوجها: وأََحدَِّت املرأة
واحلَديدُ . وكذلك الَتحادُّ . املُخالفة، ومَْنُع ما َيجُِب عليك: واملُحادَّةُ. ومل َيْعرِِف األصمعي إالّ أََحدَّْت فهي ُمِحّد

وَحّدث . بأُْسُه: دُّ الَرُجلِوَح. َشباُته: وَحّدث كُلِّ شيٍء. واحلَديَدةُ أََخصُّ منه، واجلمع احلَداِئُد. معروف، ألّنه َمنيٌع
  :قال األعشى. صالَبُته. الَشرابِ

  بِِفْتيانِ ِصْدقٍ والنَواقيُس َتضَْرُب... وكأسٍ كعني الديِك باكرُت َحدَّها 
ب املَأَْتمِ ِثيا: واِحلداد أيضاً. وقد َحدَّ الَسْيفُ َيِحدُّ ِحدَّةً، أي صاَر حادَّاً وَحديداً، وُسيوٌف ِحداٌد، وأَلِسَنةٌ ِحداٌد

: تقول. ما َيعَْتري اإلنسانَ من النََّزقِ والَغضب: واِحلدَّةُ. َسْيٌف ُحدَّاٌد بالضم والتشديد: وحكى أبو عمرو. السوُد
َحلْق شعرِ : واالستحداد أيضاً. وحتديد الَشفَْرِة وإْحدادها واستحدادُها، مبعًىن. َحدَْدُت على الرُجلِ أَِحدُّ ِحدَّةً وَحدَّاً

ما أَجُِد منه ُمْحَتدَّاً وال ُملَْتدَّاً، أي : وقوهلم. واحتدَّ فالنٌ من الَغَضب فهو ُمْحَتدٌّ. وأَْحدَْدُت الَنظََر إىل فالن. عاَنِةال
  .ُبّداً
  حدر



تنِزة وعني َحْدَرةٌ، أي مك. َحُدَر بالضم َيْحُدُر َحْدراً: تقول منه: اجملتمع اخلَلْق، عن األصمعّي: احلاِدُر من الرجال
  :قال امرؤ القيس. ُصلبة

  ُشقَّت مآقيهِما من أُخُْر... وعٌني هلا َحْدَرةٌ َبْدَرةٌ 

مثل الصََببِ، : واحلََدُر. القُْرط: واحلادوُر. َنحو الِصْرمة: واحلُْدَرةُ من اإلبل بالضم. وناقةٌ حاِدَرةُ العينني، إذا امتألتا
: واحلُدورُ بالضم. اهلَبوط، وهو املكان تنحدر منه: واحلَدوُر. ط يف َحَدرٍكأنَّما ينح: يقال. وهو ما احنََدَر من األرض

وَحَدَرْتُهمُ الَسَنةُ، أي حطَّتهم . وَحَدْرُت السفينةَ أَْحُدرُها َحْدراً، إذا أرسلَتها إىل أسفلَ، وال يقال أَْحَدرُْتها. ِفْعلَُك
. وَحَدْرُتُه أنا َحْدراً، يتعدَّى وال يتعدَّى. ، أي َورَِم من الضربوَحَدرَ جلُد الرجل َيْحُدُر ُحدوراً. وجاءت هبم ُحدوراً

وأَْحَدَر ثوَبه، أي كفَُّه، وكذلك إذا فَتلَ أطراَف ُهدبه كما ُيفْعل بأطراف . تورََّم: واْنَحَدَر جِلدُه. وأَْحَدْرُتُه أيضاً
: واالِحنداُر. وَحيٌّ ذو ُحدوَرٍة، أي ذو اجتماعٍ وكثرة. َرَعوَحَدرَ يف قراسته ويف أذانِه َيْحُدُر َحْدراً، أي أس. األكِسَية
  .واملوضع مُْنَحَدٌر. احندرُت إىل البصرة: تقول. االهنباط

  .األسُد: واحلَْيَدَرةُ. وَتَحدََّر الدمع، أي َتنَزَّلَ
  حدرج

  :قال الفرزدق. َحْدَرَجُه، أي فََتلَُه وأحكمه: يقال: األملس: املَُحْدَرُج
  أَداِهَم سوداً أو ُمَحْدَرَجةً ُسمْرا... اداً أن يكونَ عطاؤه أخاف زي

  .ورجل ِحْدرِجدانٌ بالكسر، أي قصري. يعين باألداِهمِ القيوَد، وباملَُحْدَرَجِة الِسياط
  حدس
ن األخبار، َتَحدَّْسُت األخباَر وع: أبو زيد. هو َيْحدسُ بالكسر، أي يقول شيئاً برأيه: يقال. الظنُّ والتخمني: احلَْدُس

. الذَهاب يف األرض على غري ِهداية: واحلَْدُس أيضاً. إذا ختبَّْرُت عنها وأردَت أن َتعلمها ن حيث ال ُيْعلَُم بك
وَحَدسَُه، أي . وَحَدْسُت برجلي الشيَء، أي وَِطئُْتُه. رميت به: وَحَدْسُت بسهمٍ. وَحَدْسُت يف لَبَِّة البعري، أي َوَجأُْتها

  :ل الشاعروقا. َصَرَعُه
  من القوم حمدوساً وآخَر حادسا... مبعَتَرِك َشطِّ احلَُبيَّا َترى به 

  حدق
  :قال أبو ذؤيب. سواُدها األعظُم، واجلمع َحَدٌق وِحداٌق: َحَدقَةُ العني

  ُسِملَْت بَِشْوٍك فهي عوٌر َتدْمَُع... فالَعْيُن بعدُهم كَأَنَّ ِحداقَها 
كلُّ بستان : احلديقةُ: ويقال" َوَحداِئَق غُلْباً : " وقال تعاىل. الروضةُ ذات الشجر: قةُواحلدي. شّدة النظر: والَتْحديق
  .وَحَدقوا بالَرُجلِ وأَْحَدقوا به، أي أحاطوا به. عليه حائط

  حدل
لِ، إذا كان مائل ورجلٌ أَْحَدلُ بّين احلََد. رجلٌ َحْدلٌ غُري عدلٍ: َحَدلَ عليه َيْحِدلُ َحْدالً، إذا مال عليه بالظُلم يقال

  .قوسٌ َحْدالُء، لليت تطامنتْ ِسَيتُها: ويقال. اَألْحَدلُ الذي يف َمْنكبيه ورقبته إقبالٌ على صدره: قال الشيباينّ. الِشقِّ
  حدلق



احلََدقَةُ : اللُهْدبِِدواحلُْدِلقَةُ مثال . وقد َحْدلََق الرجل، إذا أداَر َحْدقََتهُ يف النظَر. احلَْدلَقَةُ بزيادة الالم، مثل الَتْحديق
  .الكبريةُ
  حدم

صوت : وَحَدَمةُ النار، بالتحريك. شديد احلّر: ويوٌم ُمْحَتِدٌم. واحَتَدمَ صدر فالٍن غيظاً. التهبْت: احَْتَدَمِت الناُر
  .ضدُّ الّصلوِدسريعة الَغلْي، وهي : ِقْدٌر ُحَدَمةٌ: الفراء. اشتدَّْت ُحمرته حتَّى يسواّد: واحَْتَدَم الدم. التهاهبا
  حدا
ويقال للَشمال َحْدواُء، ألنّها َتْحدوا السحاَب، أي . وقد َحَدْوُت اإلبلَ َحْدواً وُحداًء. سَوُق اإلل والغِناء هلا: احلَْدُو
قال عمرو بن . أنا ُحَديَّاَك، أي اْبُرْز يل وحدك: يقال. وَتَحدَّْيُت فالناً، إذا بارْيُتُه يف فعلٍ ونازْعَته الَغلََبةَ. تسوقه
  :كلثوم

  ُمقارعةً َبنيهْم عن َبنينا... ُحَديَّا الناسِ كُلِّهِمِ مجيعاً 
  .مقلوٌب من واِحِد: حادي عشر: وقوهلم
  حذذ
. ورجلٌ أََحذّ بّين احلَذِّذ، أي خفيفُ اليِد. بعٌري أََحذُّ وقَطاةٌ َحذَّاُء، وهي اليت َخفَّ ريُش ذََنبِها. ِخفّة الذََنبِ: احلَذَذُ

  :ال الفرزدق يهجو ُعَمر بن ُهبريةق
  فَزارِياً أََحذَّ يِد القميصِ... أََولَّْيَت العِراَق وراِفَدْيِه 

  .وَرِحمٌ َحذّاُء، وَجذَّاُء عن الفّراء، إذا مل تُوَصلْ. اليت حيلف صاحبها بسرعة: واليمُني احلَذَّاُء
  .والقصيدةُ حذَّاُء. جز ُمَتفاِعلُْن فيبقى ُمَتفا، فُينْقَلُ إىل فَِعلُْنإسقاط الَوِتِد من ع: واحلَذَذُ يف الَعروضِ من باب الكامل

  حذر

ورجل َحِذٌر وَحذٌُر، متَيقِّظٌ مَُتحَرٌِّز، واجلمع َحِذرونَ . وقد َحذَْرتُ الشيَء أَْحذُُرُه َحذَراً. الَتَحرُُّز: احلَذَُر واِحلذُْر
  :وأنشد سيبويه يف تعدِّيه. وَحذارى وَحذُرونَ

  ما ليس مُْنجيِه من األقدار... ِذٌر أموراً ال ُتخاف وآِمٌن َح
  .وَحذارِ، مبعىن اْحذَْر. إنَّه البُن أَْحذارٍ، أي البُن حْزمٍ وَحذرٍ: وقوهلم. املُحاذََرةُ: واِحلذاُر. التخويُف: والَتْحذيٌر

  :وقال الشاعر
  َحذارِ من أرماحنا َحذار

أيضاً بضم الدال، حكاه " َحذُرونَ " و " َحِذرونَ " و " إنَّا جلميع حاِذرونَ و: وقرئ. الفزُع بعينه: واملَْحذورةُ
ِقطعةٌ من األرض غليظة، : واِحلذْرَِيةُ على ِفْعِلَيٍة. خائفون: ومعىن َحذُِرون. متأهِّبون: ومعىن حاِذرونَ. األخفش

  .شديد الفزع واحلَذَرِ: رِيانٌورجلٌ ِحذْ. ونَفََش الديك ِحذْرَِيَتُه، أي ِعفْريَتُه. واجلمع احلَذارى
  حذف

ما َحذَفَْتُهمن األدمي : واحلُذافَةُ. َحذَفُْت من َشعْري ومن ذََنبِ الداَبة، أي أخذت: يقال. إسقاطُه: َحذُْف الشيِء
  .ما يف َرْحِلِه ُحذافَةٌ، أي شيء من الطعام: ويقال أيضاً. وغريِه

وَحذَفءُتُه بالعصا، أي . ذافَةً، واحتمل َرْحلَُه فما ترك منه ُحذافَةًأكلَ الطعاَم فما ترك منه ُح: يقال: قال يعقوب
  .وَحذَفُْت رأَسه بالسيف، إذا ضربته فقطعَت منه قطعةً. رميُتُه هبا



  .غنممٌ سوٌد صغاٌر من غنم احلجاز، الواحدة َحذَفَةٌ: واحلَذُْف بالتحريك. وَحذَّفَُه َتْحذيفاً، أي هيَّأَه وصَنعه
  حذفر
  .أعطاه الدنيا بَِحذافريِها، أي بأسرها، الواحد ِحذْفاٌر: يقال. أعاليه ونواحيه: ُري الشيَحذاف
  حذق

. وَحِذَق بالكسر ِحذْقاً، لغة فيه. َحذََق الصيب القرآنَ والعملَ َيْحِذُق َحذْقاً وِحذْقاً، وَحذاقَةً وِحذاقاً، إذا َمَهر فيه
وَحذَقُْت احلبلَ . وفالنٌ يف صنعته حاِذٌق باِذٌق، وهو إتباعٌ له. وم ِحذاِقِههذا ي: ويقال لليوم الذي َيخِتم فيه القرآن

  :قال أبو ذؤيب. القاطُع: واحلاِذُق. قطعته: أَْحِذقُُه َحذْقاً
  فذلك ِسكٌّني على احلَلْقِ حاِذُق... ُيرى ناَصحاً فيما َبدا فإذا َخال 

  :ومنه قول الشاعر. املقطوُع: واحلَذيُق. فاُه اخلَلُّ َحذْقاً، أي َحَمَزُه وَحذََق. وَحذََق اخلَلُّ َيْحِذُق ُحذوقاً، أي ُمحض
  وَحْبلُ الَوْصلِ مُْنَتِكثٌ َحذيُق

  .الفصيُح اللسان البيُِّن اللَهجِة: واحلُذاقيُّ: قال
  حذل
لَْت عيُنه بالكسرك َتْحذَلُ وَحِذ. ، فجعلَ فيه املاء" هايت ُحذْلَِك : " ويف احلديث. حاشية اإلزارِ أو القميصِ: احلُذْلُ

شيء خيُرج : ويقال احلَذالُ. شيء من احلَبِّ ُيْخَتبَُز: واحلَذَلُ أيضاً. َحذَالً، أي سقط ُهدهبا من َبثرةٍ تكون يف أشفارها
  .الُدَوِدُم الذي َيخُرُج من السَُمرِ هو احلَذالُ: قال أبو عبيد. من أصول السَلَمِ ُيْنقَعُ يف اللنب فيؤكَل

  لقحذ
  .َحذْلََق الرجلُ وَتَحذْلََق، إذا أظهر اِحلذَْق واّدعى أكثََر مما عنده

  حذمل
  .َمرَّ ُيَحذِْلُم، إذا َمرَّ كأنَّه يتدحرج: يقال. احلَذْلََمةُ اهلَذْلََمةُ، وهي اإلسراع

  حذم
: يقال. َت فيه فقد َحذَْمَتُهوكلّث شيء أسرع. املشي اخلفيف: واحلَذُْم. وسيفٌ َحذٌمي. قطعته: َحذَْمُت الشيء َحذْماً

  .املرأة القصرية: واحلُذََمةُ. وإذا أقمَت فاْحِذْم. إذَا أَذَّْنَت فَتََرسَّلْ: وقال عمر رضي اهللا عنه. َحذََم يف قراءته
  حذن

  .األذنان، بالضم والتشديد: احلُذُنَّتان
  حذا

: قال ابن السكيت. َحذَْو القُذَّةِ بالقُذَِّة: يقال. صاحبتها َحذَْوُت النَعل بالنعل َحذْواً، إذا قدَّْرُت كلَّ واِحدٍة على
وَحذَْيتُ . هذا شراٌب َيْحذي اللسان: يقال. وَحذى اخلَلُّ فاه َيْحذيِه َحذْياً، إذا قََرَصه. َحذَْوُتُه، أي قعدُت بِِحذاِئِه
الشاةٌ َتْحذي َحذَى، مقصوٌر، وهو أن ينقطع وَحِذَيِت . قطَعْتها: وَحذَِت الَشفَْرةُ النعلَ. يده بالسكني، أي قطعُتها
ما َوطئَ عليه البعري من ُخفِّه والفرُس من : واِحلذاُء. اْنتََعلَ: واْحَتذى. النعلُ: واِحلذاُء. َسالها يف بطنها فتشتكي

  .حافره

واالسم احلُذَيَّا . لغنيمة، إذا أعطيَته منهاوأَْحذَْيُتُه من ا. استحذيُتُه فأَْحذاين: تقول منه. وأَْحذَْيُتُه نعالً، إذا أعطيَته نعالً
واْحَتذى مثالَه، أي . وحاذاُه، أي صار بِِحذائِِه. جلس ِحبذائِِه: يقال. إزاؤه: وِحذاُء الشيء. هي الِقسمة من الغنيمة

داري ِحذَْوة دارِِه، : ضاًويقال أي. واحلَِذّيةُ، على فَِعيلٍَة، مثل احلُذَيَّا من الغنمية؛ وكذلك اِحلذَْوةُ بالكسر. اقتدى به



  .القطعة من اللحم قُِطَعت طوالً: واِحلذَْيةُ بالكسر. وُحذَْوة داره بالضم، وِحذَة داره، أي ِحذاء داره
  حرب

وحتاربوا واحتربوا . وأنا حرٌب ملن حاَربين، أي َعُدوٌّ. وقَعت بينهم حرٌب وتصغريها حَُرْيٌب: احلَْرُب تَُؤنَّثُ، يقال
وحَرِبَ . واحدة احلراب: واحلربة. ورجل ِمْحَربٌ بكسر امليم، أي صاحب حروب، وقوم ِمْحَربَةٌ. ًىنوحاربوا مبع

َوحَرَّْبتُ . وحَرَّْبُته، أي أغضبُته. التحريش: والتحريب. ورجل ِحرٌِب وأسد َحرٌِب. اشتّد غضبه: الرجل بالكسر
  :قال الشاعر. السنان، أي َحدَّْدُتُه مثل ذَرَّْبُتُه

  إذا فَزَِعْت أَلْفاً ِسناٍن ُمحَرَّبِ... بح يف سَْرحِ الرِبابِ وراءها سُيص
. َحَرَبُه َيحُْرُبُه حََرباً، مثل طلبه يطلبه طلباً، إذا أَخذ مالَُه وتركه بال شيء: تقول. مالَه الذي يعيش به: وَحريَبةُ الرجل

. احملاريب: قال الفراء. ، أي َدلَلُْتُه على ما َيْغَنُمُه من عدّووأَحَْرْبُتُه. وقد َحَرَب مالَُه، أي سلبه، فهو حمروب وحَرِيٌب
  :قال وضَّاح اليمن. الُغرفة: واحملراب. صدور اجملالس، ومنه سُمَِّي حمراب املسجد

  مل أَلْقَها أو أرتقي ُسلَّما... َربَّةَ حمراب إذا جئُتها 
مسامري : واحلرباء أيضاً. ذات ِحرباء: وأرض ُمحَربِئةٌ. ور معهاواِحلْرباُء أكرب من الَعظاَءِة شيئاً، يستقبل الشمس ويد

  :قال لبيد. الدروع
  كُلَّ حِْرباَء إذا أُكْرِهَ َصلّ... أْحكََم اجلُْنِثيُّ من َعْوراِتها 

  .اْزبأَرَّ والياء لإلحلاق بافعنلل: واحَْرنىب. لَحماُته: وَحرايبُّ املَْتنِ
  حربث

  .نبت: احلُرُْبثُ بالضم
  حرت
  .أصل األْنُجداِن: واملَحروُت. كثري األكلِ: ورجل حَُرَتةٌ. وقد حََرَتُه َيْحُرتَه. الدَلُك الشديد: احلَْرُت
  حرث
. كنية األسد: وأبو احلارث" . اْحُرثُ لدُنياك كأّنك تعيش أبداً : " ويف احلديث. كسب املال ومجُعه: احلَْرثُ
وحََرثُْت الناقة . ويقال احُْرِث القرآنَ، أي اْدُرْسُه. وقد َحَرثَ واحترث. الَزرَّاُع: واحلَرَّاُ. الزرع: واحلَْرثُ

  .ما ُتَحرُِّك به نارَ الَتنُّور: واِملْحراثُ. َحرَّكُْتها: وحََرثُْت النار. وأحرثتها، أي ِسْرُت عليها حتَّى ُهزِلَْت
  حرج

: اإلمثُ: واحلََرُج. وقد َحرِجَ صدُره َيحَْرُج حََرجاً. اعيةَمكانٌ حََرٌج وحَرٌِج، أي ضيٌِّق كثري الشَجر ال تصل إليه الر
وهو : قال: خَشٌب ُيَشدُّ بعُضُه إىل بعض ُيحمل فيه املوتى، عن األصمعي: واحلََرُج. الناقة الضامرة: واحلََرُج أيضاً

  :قول امرئ القيس
  ينعلى حضَرجش كالقَرِّ َتْخِفُق أكفا... فإّا َتَرْيين يف رِحالةِ سابحٍ 

. ُمْجَتَمُع شجرِ؛ واجلمع حََرٌج وحََرجاٌت: واحلََرَجةُ. اجلماعة من اإلبل: واحلََرجَةُ. وربَّما َوِضَع فوق نَعش النِساء
  .التضييق: والتحريج. وأَْحَرَجهُ أي آثََمُه. وجيمع أيضاً على ِحراجٍ

ومنه كلب ُمَحرٌَّج، أي . الَودََْعةُ، واجلمع أَحراٌج واِحلْرُج، بالكسر. وأَحَْرَجُه إليه، أي أجلأه. وَتحرََّج، أي تأثَّم
وحَرَِجِت العُني . َنصيب الكلب من الَصيد: واِحلْرُج. لغة يف احلََرجِ، وهو اإلمث حكاه يونس: واِحلْرجُ أيضاً. ُمقَلٌَّد

  :بالكسر، أي حارت قال ذو الرمة



  ها حني تَْنَتِقُبوَتحَْرُج العُني في... َتزداد للعني إهباجاً إذا َسفََرت 
واجلمع . الناقة الطويلة على وجه األرض: واحلُْرُج واحلُْرُجُج واحلُْرجوُج. وَحرَِج عليَّ ظُلُمَك حََرجاً، أي َحُرَم

  .الضامر: احلُْرجوُج: قال أبو زيد. احلَراجيُج
  حرجف
  .الريُح الباردة: احلَْرَجُف
  حرجل

  .الطويلُ: احلُْرُجلُ بالضم
  حرجم
وَحْرَجْمُت اإلبل فاحْرَْنَجَمْت، إذا رددتضها فارتدَّ . العددُ الكثري: قال الفراء املُْحرَْنجُم. ازدمحوا: َم القوماحْرَْنَج

  .بعُضها على بعض واجتمعْت
  حرد

 وغَدَْوا على َحْرٍد: " وقوله تعاىل. حََرْدُت َحْرَدَك، أي قصدُت قصدك: تقول. قََصَد: َحَرَد َيْحرِدُ بالكسر َحرْداً
: واحلَرود من النوق. من قوهلم حارََدِت اإلبلُ حِراداً، أي قَلَّت ألباهنا. على منعٍ: ، أي على قَْصٍد، وقيل" قاِدرين 

وقال . قَلَّ َمطَُرها وَحَرَد َيْحرِدُ ُحروداً، أي تََنحَّي عن قومه، ونزل منفرداً ومل خياِلطْهم: وحاَرَدتِ الَسَنة. القَليلة الدَّرِّ
وقالوا كلُّ قليل يف : قال. إذا تََرك قَْوَمُه وحتّول عنهم: وقد َحَرَد َيْحُردُ ُحروداً. رجل حَريٌد من قوم ُحَرداء: دأبو زي

  :وأنشد جرير. كثري َحريٌد
  ال َنسَتجُري وال َنُحلّ َحريدا... َنْبين على َسَننِ الَعُدّو ُبيوَتنا 

املُْنفَرُِد، يف : واملُْنَحرُِد: قال. أي فَريٌد وحيٌد: رجل َحريٌد: قال األصمعي. وكْوكب َحريٌد، أي ُمْعَتزِلٌ عن الكَواِكبِ
  :وأنشد أليب ذؤيب. لغة ُهذَيل

  كأّنه كَوكَبٌ يف اجلّو ُمْنَحرُِد... ِمْن َوْحشِ حَوضي ُيراعي الَصْيَد ُمْنتَِقالً 
وحبل ُمَحرٌَّد . َبْيٌت ُمَحرٌَّد، أي ُمسَّنم: ومنه قيل. الطاق َتْعوُِجيُه كهيئة: وَتحْريدُ الَشيِء. الغَضب: واحلََرُد بالتحريك

وغُرفة حمرَّدة، أي فيها حَراِديُّ . واحلُرِْديُّ من القََصبِ َنبَِطيٌّ معّرب. إذا ُضِفر فصارت له حروف العوجاجه
واِحلْرُد . املَُعوَّج: َحرَُّد من كل شيءواملُ: قال. البيت املَُحرَُّد، هو املَُسنَُّم الذي يقال له كوٌخ: قال األصمعي. القََصب
  .واحد احلُرود، وهي َمباِعرُ اإلبل: بالكسر
  حرر

واجلمع اِحلرارُ . أرٌض ذاُت حجارة سوٍد خنرٍة كأنَّها أحرِقَْت بالنار: واحلَرَّةُ. ضد الُبرودة: واحلَرارةُ. ضد الربد: احلَرُّ
: وبعري َحرِّيٌّ. َحرُّونَ، كما قالوا أََرضون؛ وإَحرُّونَ أيضاً، كأنَّه مجع إحَرٍَّة واحلَرَّاُت، وربَّما مجع بالواو والنون فقيل

: ويقال. أشدُّ العطش ِحرَّةٌ على ِقرٍَّة، إذا عِطش يف يوم بارد: ومنه قوهلم. العطَش: واِحلرَّةُ بالكسر. يرعى يف احلَرَِّة
: واحلُرُّ بالضم. الِعطاش: واحلِراُر. لعطشانُ، واألنثى َحرَّى، مثل عطشىا: واحلَرَّانُ. إمنا كسروا اِحلرَّةَ ملكان الِقرَّة

: واحلُرُّ. لطمه على ُحرِّ وجهه: يقال. ما بدا من الَوْجَنِة: وُحرُّ الوجه. وسطها: وُحرُّ الرمل وَحرُّ الدار. خالف العبد
ما يؤكل غَري مطبوخ : وأَْحراُر البقول. مارِّيذكر القَ: وساق ُحرٍّ. فرخ احلمامة، وولد الظَْبية، وولد احلّية أيضاً

  :قال طَرفة. ما هذا منك بُِحرٍّ، أي حبسنٍ وال مجيل: ويقال أيضاً



  ليَس هذا منك ماوِيَّ بِحُرّْ... ال يكْن حبُِّك داًء قاتالً 
  :قال َعنترة. وَسحابة حّرة، أي كثرية املطر. ناقة حُرَّةٌ: يقال. الكرمية: واحلُرَّةُ
  فتركَن كلَّ قرارة كالِدرهم... عليها كل بِكرٍ ُحرَّة  جادْت
ورملة ُحرَّةٌ، أي ال طنيَ . ال رْملَ فيه: وطٌني ُحرٌّ. موِضع َمجال القُرط منها: وُحرَّةُ الِذفْرى. خالف اَألَمة: واحلُرَّةُ

  :قال النابغة. ا على افتضاضهاباتت فالنةُ بليلِة ُحرٍَّة، إذا مل َيقِدر بعلُه: وقوهلم. فيها، واجلمع حَراِئُر
  ُيْخِلفَْن ظنَّ الفاحش اِملْغيارِ... ُشُمس َموانُع كلِّ ليلِة ُحرٍَّة 

املَحروُر الذي تداخلَْته حَراَرة الغيظ : واحلَريُر. دقيٌق ُيطَْبخ بلنب: واحدة احلَريرِ من الثياب واحلَريرةُ: واحلَريرةُ
  .َحروَرةً يف فمي، أي حَراَرةً ولذعاً إنِّي ألجد هلذا الطعام: ويقال. وغريِه

احلَرورُ بالليل وقد تكون بالَنهار، والَسموُم : وقال أبو عبيدة. الريح احلارَّة، وهي بالليل كالَسموم بالنهار: واحلَروُر
  :قال الشاعر. وَحرَّ العبد َيَحرُّ حَراراً. بالنهار وقد تكون بالليل

  وما ُردَّ من بعد احلَرارِ عتيق

َحَرْرَت : وأمَّا َحرُّ النهار ففيه لغتان، تقول. َعطش: رَّ الرجل َيَحرُّ ُحرَِّيةً، من حُرَِّيِة األصل وَحرَّ الرجل َيَحرُّ َحرَّةًوَح
رَّ الرجلُ وأََح. لغةٌ فيه: وأََحرَّ النهاُر. يا يوم بالفتح، وحَرِْرتَ بالكسر، فأنت َتَحرُّ وَتُحرُّ وَتِحرُّ، َحّراً وَحراَرةً وُحروراً

: وَتْحريرُ الكتابِ وغريِه. رجلٌ ُحرٌّ بّين احلَرُورَِيِة: وحكى الفّراء. فهو ُمِحرٌّ، أي صارت إبله حِراراً، أي عطاشاً
واسَْتَحرَّ القتل وَحرَّ، مبعًىن، أي . أن ُتفْرِده لطاعة اهللا وخدمِة املسجد: وَتحريُر الولد. ِعْتقُها: وَتْحريُر الرقَبة. تقوميه
  .اشتد
  حرز

  .َتَوقَّْيُتُه: واحَْتَرْزُت من كذا وَتحَرَّْزُت. ويسمى التعويذ حِْرزاً. هذا ِحْرزٌ َحرْيٌز: يقال. املوضع احلصني: اِحلْرُز
  حرزق
  .يقال حَرزقَُه، أي حبسه وضيَّق عليه. الضيُق: احلَْرَزقَةُ
  حرس

ُمْحتََرُس : ويف املثل. الن واحَْتَرْسُت منه مبعىن، أي حتفَّظت منهوَتَحرَّْسُت من ف. َحَرَسُه َيحُْرَسُه حِراسَةً، أي حفظه
حََرُس السلطان، وهم احلُرَّاُس، الواحد حََرسيٌّ، ألنَّه قد صار اسم جنس فنسب : واحلََرُس. من مثله وهو حارٌٍس

: واحلَْرُس. ومنه حَريَسةُ اجلََبل. احلَراِئُسوهي . واْحتََرَسها فالنٌ، أي سرقَها ليالً. الشاةُ ُتسَْرُق ليالً: واحلَريَسةُ. إليه
  :قال الراجز. الدهُر

  يف نِْعَمٍة ِعْشنا بِذاَك حَْرسا
  :قال امرؤ القيس. وجيمع على أَحُْرسٍ
  َتقاَدَم يف ساِلِف اَألحَْرسِ... ِلَمْن طَلَلٌ داِئٌر آُيُه 

  .أَحَْرَس فالن باملكان، أي أقام به َحْرساً: ويقال
  حرش
ُيخْرُِج ذََنَبُه الَضبَّ َيحُْرُشُه حَْرشاً صاَدُه، فَُهَو حارٌِش للضَبابِ؛ َوُهَو أَنْ يثَحرَِّك َيَدُه َعلى ُجْحرِِه ِلَيظُنَُّه َحيَّةً، فَ حََرَش

  :قال الشاعُِر. َوَحيَّةٌ َحْرشاُء، َبيَِّنةُ احلََرشِ، إذَا كَاَنتْ َخِشَنةَ اجلِلِد. ِلَيْضرَِبها فَيأُْخذُه



  إذَا فَزَِعْت ماٌء هرِيق َعلى َجْمرِ... َحْرشاَء ِمطْحاٍن كأنَّ فَحيَحها بِ
  :قال الشاعر. َوُنقَْبةٌ َحْرشاُء، وهَي الباِئَرةُ اليت لَْم ُتطْل. والضبٌّ أَحَْرُش. َوديناٌر أَْحَرُش، أَْي ِفيِه َخشوَنةٌ

  رشاُء لَْم َتلَْق طاِليابِِه ُنقَْبةٌ َح... َوَحتَّى كَأَنِّي ُيتَّقى يب ُمَعبٌَّد 
وَحَرَشه باحلاء واخلاء مجيعاً . األثَُر، واجلْمُع ِحراش: واحلَْرُش. اإلغَْراُء َبْيَن القومِ، وكذَلَك َبْيَن الِكالبِ: والَتحْريُش

  .َحْرشاً، أي َخَدشَه
  حرشف
  .األرضُ الغليظةُ: واحلَْرَشفَةُ. فلوٌس من ِفّضة ُيَزيَُّن هبا: وَحْرَشُف السالحِ. فلوُس السمكِة: احلَْرَشُف
  حرشن

  :قال الشاعر. َحَسكَةٌ صغرية ُصلَْبةٌ تتعلَّق بُصوف الشاة: احلََرُشونُ
  كما َتطاَيَر مَْندوُف احلَراشِنيِ

  حرص
  .وقد َحَرَص على الشيء َيْحرُِص بالكسر، فهو َحريٌص. اجلََشُع: اِحلْرُص
وَحَرصَ القَصَُّر الثوبَ َيْحرِصُُه، أي . وكذلك احلَْرَصةُ. ةُ اليت تشقُّ اجللد قليالًالَشجَّ: واحلارَِصةُ. الَشقُّ: واحلَْرُص

  .السحابةُ اليت َتقِْشُر وجَه األرض مبطرها: واحلَريصةُ واحلارِصةُ. َخَرقه بالدّق
  حرض

الذي أذابه احلزنُ أو : َرُضاحلَ: وقال أبو عمرو. رجلٌ حََرٌض، أي فاسٌد مريٌض ُيْحِدثُ يف ثيابه، واحُده ومجُعه سواٌء
  .وقد َحرِضَ بالكسر. العشُق، وهو يف معىن ُمحَْرضٍ
  :وأنشد للَعْرجّي. وأَحَْرَضُه احلُبُّ، أي أفسده

  حتَّى َبِليُت وحىت َشفَّين الَسقَُم... إنِّي امرٌؤ لَجَّ يب ُحبٌّ فأْحَرَضين 
. إناؤه: واِملْحَرَضةُ بالكسر. اُألْشنانُ: واحلُُرُض واحلُْرُض. عليهاحلثُّ واإلمحاُء : والَتحْريُض على القتال. أي أذابين
الذي يضرب لأليسار بالقداح، ال يكون : واحلُْرَضةُ. الذي يوِقد َعلى احلُُرضِ ليتَّخذ منه نوَرةً أو جِصَّاً: واحلَرَّاُض

. الِضعاُف الذين ال يقاتلون: حْراُض واحلُْرضانُويقال اَأل. وأَحَْرَض الرُجلُ، إذا ولََد ولد َسوٍء. إالَّ ساقطاً َبَرماً
  .الُعصْفُُر: واإلْحريُض

  حرف
  .واحد ُحروِف التهّجي: واحلَْرُف. طََرفُُه وَشفُريُه وَحدُُّه ومنه َحْرفُ اجلبل، وهو أعاله املَُحدَُّد: َحْرُف كل شيء

على َوجٍه واحد، وهو أن يعبده على الَسرَّاء دون : لواقا" وِمَن الناسِ َمْن َيعُْبُد اَهللا على َحْرٍف : " وقوله تعاىل
وقد أَْحَرفُْت ناقيت، إذا . الناقةُ املهزولة: واحلَْرُف. الناقةُ الضامرة الُصلْبةُ، ُشبِّهْت حبَْرِف اجلبل: واحلَْرُف. الّضراء
جاء فالن باِحللْقِ واإلحْراِف، إذا جاء : الأَْحَرفَ الرجلُ فهو ُمْحرٌِف، إذا منا مالُُه وَصلَُح، يق: قال أبو زيد. هزلُتها

وقد حورَِف كَْسُب فالٍن، . ورجلٌ ُمحاَرٌف، بفتح الراء، أي حمدوٌد حمروٌم، وهو خالف قولك ُمَباَرٌك. باملال الكثري
بالتشديد،  َحبُّ الَرشاد، ومنه قيل شيٌء حِرِّيٌف: واحلُْرُف بالضم. إذا ُشدَِّد عليه يف معاشه، كأّنه ميلَ برزقه عنه

االسُم من قولك رجلٌ ُمحاَرٌف، : واحلُْرُف أيضاً. وكذلك بصلٌ حِرِّيٌف وال تقل حَرِّيٌف. للذي ُيلْذَُع اللسانُ حبَرافَِتِه
لَِحْرفَةُ أحدهم أشدُّ : ويف حديث عمر رضي اهللا عنه. وكذلك اِحلْرفَةُ بالكسر. أي منقوُص احلظّ ال ينمو له مالٌ

هو : يقال: قال األصمعي. وفالنٌ َحريفي، أي ُمعاِملي. الصانُع: واملُْحَترُِف. الصناعةُ: واِحلْرفَةُ أيضاً. ِهعليَّ من َعْيلَِت



. َحَرفُْت الشيَء عن وجهه َحْرفاً: وحكى أبو عبيدة. َيْحرُِف لعياله، أي يكسب من ها هنا وها هنا، مثل َيقْرُِف
. قَطُُّه ُمَحّرفاً: وحتْريُف القلمِ. تغيُريه: وَتْحريُف الكالم عن مواضعه. حاُتامليلُ الذي ُتقاُس به اجلِرا: واِملحْراُف
مايل عن هذا األمر َمْحرٌِف، ومايل عنه َمصْرٌِف، : ويقال. اْنَحَرَف عنه وحتّرَف واْحرَْوَرَف، أي مالَ وَعَدلَ: ويقال

  .مبعًىن واحد، أي ُمتََمّحى
  حرق

وأْحَرقَُه . احتراٌق يصيب الثوَب من الَدقِّ؛ وقد يسكَّن: واحلََرُق أيضاً. يف حََرقِ اِهللا: يقال. الناُر: احلََرُق بالتحريك
َبَرْدَته : وَحَرقُْت الشيء َحْرقاً. واالسُم احلُْرقَةُ واحلَريُق. وَتحَرََّق الشيء بالنار واحَْتَرَق. بالنار وَحرَّقَُه، شّدد للكثرة

وفالن َيحْرِقُ . َرقَ نابه َيْحُرقُُه وَيْحرِقُُه، أي َسَحقه حتَّى ُسِمَع له صريٌفَح: ومنه قوهلم. وحككت بعَضه ببعض
  :عليك اُألرََّم غيظاً قال الشاعر

  ُنبِّثُْت أَْحماَء ُسلَْيمى أَنَّما
  باتوا ِغضاباً َيْحُرقونُ اُألرَّما

ويقال ماٌء . وسحاٌب حِرٌِق، أي شديد الربق. وحَرَِق َشْعُرُه بالكسر، أي تقطَّع ونَسل، فهو حَرُِق الشَْعرِ واجلناحِ
ما تقع : واحلُراُق واحلُراقَةُ. وفرٌس حُراُق الَعْدوِ، إذا كان َيْحتَرِقُ يف َعْدوِِه. ُحراٌق بالضم، خمفٌَّف، للشديد امللوحِة
ا ترامي نرياٍن ُيرَْمى هبا ضرٌب من السفن فيه: واحلُراقة بالتشديد والفتح. فيه النار عند القْدح واحلَروقاء لغةٌ فيه

الذي انقطعْت : واملَْحروُق. ويقال مها َعَصَبتاِن يف الورك. رؤس الفخذين يف الوركني: واحلارِقَتاِن. العدّو يف البحر
. خريُ النساء احلارِقةُ: ويف حديث علي عليه السالم. الضيِّقَةُ: واحلارِقةُ من النساء. حارقَُتُه، ويقال الذي زال وركه

  .اجملاَمعةُ: واملُحاَرقَةُ. املذَُح، وهو اصطكاك الفخذين: احلُْرقانُو
  حرقد

  .عقدة احلُْنجورِ: احلَْرقََدةُ
  حرقص

  .ُدوَْيبَّةٌ كالربغوث: احلُْرقوُص
  حرقف
  .الداّبةُ املهزولُ: واحلُْرقوُف. عظُم احلََجَبِة، وهو رأس الَورِك: احلَْرقَفَةُ
  حرك
. احملراث الذي ُتَحرَُّك به النار: واِملْحراُك. ما به َحراٌك، أي َحَركَةٌ: ويقال. وَحرَّكُْتُه فََتحََرَك :ضدُّ السكون: احلََركَةُ

: وَحَركُْتُه أَْحُركُُه َحرْكاً. فُروع الكتفني، وهو أيضاً الكاهلُ: واحلارُِك من الفرس. وغالٌم َحرٌِك، أي خفيٌف ذكيٌّ
ْرقَفَةُ، واجلمع احلراِكُك واحلَراكيُك، ،هي رؤوس الوِركني، ويقال أطراف الوركني احلَ: واحلَرْكَكَةُ. أصبت حارِكَُه

  .ممَّا يلي األرض إذا قعدْت
  حرم

كنت أُطَيُِّبُه صلى اهللا عليه وسلم ِلحلُِّه وُحْرمِِه، أي عند : قالت عائشة رضي اهللا عنها. اإلحْراُم: احلُْرُم بالضم
وُحْرَمةُ . وقد َتَحرََّم بُصحبته. وكذلك املَْحَرَمةُ واملَْحُرَمةُ، بفتح الراء وضمها. انتهاكه ما ال حيلُّ: واحلُْرمَةُ. إحرامه
ذو القَعدة، وذو : ومن الشهور أربعةٌ ُحُرٌم أيضاً، وهي. ورجلٌ حَراٌم، أي ُمْحَرٌم؛ واجلمع ُحُرٌم. َحَرُمُه وأهله: الرجل



" : وِحْرٌم على قَْرية أهلَكْناها : " وكذلك اِحلْرُم بالكسر وقرئ. ضدُّ احلالل: واحلَراُم. اِحلحَّة، واملَُحرَُّم، ورجب
الذين تدركهم الساعة ُتْبَعثُ عليهم اِحلْرَمةُ : " ويف احلديث. الُغلَْمةُ: واِحلْرَمةُ بالكسر. معناه واجٌب: وقال الكسائي

مكّةُ : واحلََرماِن. واُألنثى ِحْرِميَّةٌ. الرجل املنسوب إىل احلََرمِ: ِميُّواِحلْر. احلرمانُ: واِحلْرَمةُ أيضاً" . وُيْسلَبونَ احلياَء 
واحلََرَمةُ بالتحريك أيضاً يف الشاء، كالَضَبَعِة يف النوق واِحلَناء . واحلََرُم قد يكون احلَراَم، ونظريه زمٌن وزمانٌ. واملدينة

. اةُ وكلُّ أنثى من ذوات الِظلف خاصةً، إذا اشتهت الفحلاسَْتْحَرَمِت الش: يقال. يف النعاج، وهو شهوةُ الَبضَاع
َحرامُ : وقوهلم. اسَْتْحَرَمِت الذئبةُ والكلبةُ إذا أرادت الفحل: وقال األموّي. وهي شاةٌ َحْرمى وشياٌه ِحراٌم وحَرامى

وَمحارِمُ . َرمٍ منها، إذا مل حيلَّ له نكاُحهاهو ذو َمْح: ويقال. احلَراُم: واملَْحَرُم. ميُني اهللا ال أفَعلُ: اِهللا ال أفَعلُ، كقوهلم
يقال إنَّ يل َمْحرَُماٍت فال هتتكْها واحدهتا َمْحَرَمةٌ : األصمعّي. خماوِفَُه اليت َيْحُرُم على اجلباِن أن يسلكَها: الليل

وقال . مل ُيلَيَّْن َبْعُد: سوطٌ ُمَحرٌَّم .جِلٌْد ُمَحرٌَّم، أي مل تتم دباغته: ويقال أيضاً. واملَُحرَُّم أوَّل الشهور. وَمْحُرَمةٌ
  :األعشى

  ُنحاِذُر كَِفي والقَطيَع املَُحرَّما
. ما حولَها من َمرافقها وُحقوقها: وَحرُمي البئر وغريِها. ضدُّ التحليل: والَتحرُمي. ناقةٌ ُمَحرََّمةٌ، أي مل تتمَّ رياضتُها بعُد

َحُرَمتِ الصالةُ على : يقال. وَحَرُم الشيُء ُحْرَمةً. ا فات من كلِّ مطموعٍ فيهم: واحلَرَميةُ. ثوُب املُْحرِمِ: واحلرُمي
واحلَرُِم بكسر . وَحَرَمُه الشَّيَء َيْحرُِمُه َحرِماً وِحْرَمةً وحَرمية وِحرْماناً، وأَْحَرَمُه أيضاً، إذا منَعه إيَّاه. احلائض ُحْرمَا
  :قال ُزهري. اِحلْرمانُ: الراء أيضاً
  يقولُ ال غائٌب مايل وال َحرُم... اُه خليلٌ يوَم مسألٍة وإن أت
َحرَِمِت الصالة على املرأة، : ويقال أيضاً. وأْحَرْمُتُه أَنا، إذا قََمْرَتُه. حرِم الرجلُ بالكسر ْحيَرم َحَرماً، أي قُِمَر: أبو زيد

وأْحَرم باحلجِّ . ْحَرَم، أي دَخل يف الشهر احلراموأَ. وأْحَرَم الرجلُ، إذا دخل يف ُحْرَمٍة ال ُتْهَتُك. لغة يف َحرَُمْت
: " وقوله تعاىل. واِإلْحراُم أيضاً والتَّْحرُمي مبعًىن. والُعمرة، ألنه حيُرُم عليه ما كان َحالالً من قبل، كالصيد والنِساء

  .بقرةُ؛ واجلمع َحْيَرٌمال: واحلَْيَرَمةُ. هو املُحاَرُف: قال ابن عباسٍ رضي اهللا عنهما" . للساِئل واملَْحروم 
  حرن

واالسم . وَحُرنَ بالضم، أي صار َحروناً. وقد َحَرنُ َيْحُرنُ ُحروناً. ال ينقاد، وإذا اشتدَّ به اجلرُي وقف: فرٌس َحرونٌ
  :واحلَرونُ يف قول الشماخ. اِحلرانُ

  بأَْدىن من ُمَوقَّفٍَة َحروِن... وما أْروى ولو كَرَُمْت علينا 
وقال . اللوايت َيلَصقن بالُشهد فُينَزْعن باحملابض: واملَحاريُن من النحل. ح أعلى اجلبل من الصَيدهي اليت ال ترب

  :الشاعر ابن مقبل
  َنْبُض املَحابِضِ َيْنزِْعَن املَحارينا... كَأَنَّ أصْواتَها من حيث َتْسَمُعها 

  .َحَرنَ يف البيع، إذا مل يزد ومل ُينِقْص: ويقال
  حرا

الساحةُ، : واحلَراةُ. َألجُِد هلذا الطعام َحْرَوةً وَحراَوةً، أي حرارةً، وذلك من جرافة كلِّ شيء يؤكل إنِّي: يقال
ال َتطُْر حَرانا، أي ال : ويقال. اذهْب فال أََريَنََّك َحبراَي وحَرايت: يقال. وكذلك احلَرا مقصوٌر. والَعقْوَةُ، والناحيةُ

. الَصوُت واجللَبةُ، وصوُت التهاب النار وحفيف الشجر: واحلَراةُ أيضاً. وَعراةُنزلُت حبَراةُ : يقال. تقُرُب حولنا



وهذا األمر َمحْراةٌ لذلك، . باحلَرى أن يكون كذا: وحيّدث الرجلُ الرجلَ فيقول. موضع َبيض النعامة: واحلَرى أيضاً
هو َحّرى أن يفعل بالفتح، أي : ويقال. ثل أَْحجِ بهوأْحرِ به، م. أي َمقَْمَنةٌ، مثل حمجاٍة، وما أَحْراُه، مثل ما أَْحجاُه

. الَتَحرِّي يف األشياء وحنوها، هو طَلَُب ما هو أَْحرى باالستعمال يف غالب الظّن. وال يثنَّى وال جيمع. خليٌق وجديٌر
" فأولئك َتَحرَّوا َرَشدا : " وَتحَرَّى فالنٌ باملكان، أي َتَمكَّثَ وقوله تعاىل. وفالنٌ يََتَحرَّى األمر، أي يتوّخاه ويقِصده

: واحلاريَةُ. وأَْحراُه الزمانُ. َيحْري كما َيْحري القمُر: يقال. وَحرى الشيُء حَْرياً، إذا نقَص. أي توخَّوا وَعَمدوا
  .رماه اهللا بأفعى حارِيٍَة: يقال. األفعى اليت نَقَص جسمُها من الِكَبر، وذلك أخبث ما يكون منها

  حزأ

حزأت اإلبل : أبو زيد. حزاه حيزوه، بال مهز: رفعه، لغةٌ يف: حزأ السراُب الشخص حيزُؤه حْزًءا: ابن السكيت
  .مجعتها وسقيُتها: حزًءا
  حزب

: واألحزاب. وحتزَّبوا جتّمعوا. الطائفة: واحلِْزُب: وقد َحزَّْبتُ القرآن. الوِْرُد: واِحلْزُب. أصحابه: ِحْزُب الرجل
الغليظ القصري، يقال رجل حَزابٍ َوَحزابَِيةٌ أيضاً، : واحلَزايب. اربة األنبياء عليهم السالمالطوائف اليت جتتمع على حم
األرض الغليظة، واحلِْزباَءةُ أخصُّ منه؛ واجلمع احلَزايب، وأصله مشّدد كما قلنا : واحلِْزباُء. إذا كان غليظاً إىل الِقصر

  .العجوز: واحليزبون. َوحََزَبُه أمٌر، أي أصابه. يف الصحاري
  حزر
وقد . اللنب احلامض: واحلازُِر. اخلارص: واحلازُِر. َحَزْرت الشيَء أَحْزُِرُه وأحُْزُرُه: تقول. التقدير واخلَْرُص: احلَْزُر

واجلمع حَزراتٌ . هذا حَْزرةُ نفسي، أي خُري ما عندي: يقال. ِخياره: وَحْزَرةُ املال. َحَزَر اللنب والنبيذُ، أي َحُمض
الروايب الِصغار، : واحلََزاوُِر. ، يعين يف الصدقة" ال تأُخذْ من حََزراِت أَنفُس الناسِ شيئاً : " ويف احلديث. كبالتحري

هو الذي قد كاد : قال يعقوب. الغالُم إذا اشتدَّ وقوَي وَخَدم: واحلَْزَوُر أيضاً. الواحدة َحزَْوَرةٌ، وهي تلٌّ صغري
  .ُر بتشديد الواو، واجلمع احلَزاوِرَةُوكذلك احلَزَوَّ. ُيدرِك ومل َيفَْعل

  حزز
الفَرضُ يف الشيء، : واحلَزُّ. وقد َحزََّز أسنانه. ويف أسنانه َتحْزيٌز، أي أُُشٌر. الَتقَطُُّع: والَتَحزُُّز. َحزَُّه واْحَتزَُّه، أي قطعه

وُحزَّةُ . احلُني والوقُت: واحلَزُّ" . َحزَّاُز القلوب  اإلمثُ: " ويف احلديث. وقد حََزْزُت العوَد أُحزُّهُ َحزَّاً. الواحدة َحزَّةٌ
قطعة من : واحلُزَّةُ. وهو على التشبيه. فإنَّما يريد بعُنقه" آِخذٌ بِحُزَِّتِه : " وأما الذي يف احلديث. ُحْجَزتُه: السراويل

  :قال أعشى باهلة. اللحم قُِطعت طوالً
  ِمن الشِواِء وُيْروِي ُشْرَبُه الُغمَُر... َتكْفيه ُحزَّةُ ِفلٍْذ إن أَلَمَّ هبا 

قال زفر بن احلارث . وَجٌع يف القلب من غَيٍظ وحنوه: واحلَزاَزةُ أيضاً. اِهلْبرَِيةُ يف الرأس، الواحدة حَزاَزةٌ: واحلَزاُز
  :الكالّيب

  َوَتبْقى حَزازاتُ الُنفوسِ كما ِهيا... وقد َيْنُبُت املَرْعى على ِدَمنِ الثرى 
. وكذلك احلَزَّاُز واحلُزَّاُز، بفتح احلاء وضمها: قال. ضربه مثالً لرجلٍ ُيظهر موّدةً وقلبه َنِغلٌ بالعداوة: عبيدة قال أبو
املكان الغليظ املنقاد، واجلمع حُزَّانٌ، : واحلَزيُز. وكلُّ شيٍء َحكَّ يف صدرَك فقد حَزَّ. ما َحزَّ يف القلب: واحلَزَّاُز: قال

  .وأَحِزَّةٌ
  حزق



" . كأهنما ِحْزقاِن من طري صَوافَّ : " ويف احلديث. اجلماعةُ من الناس والطريِ والنخلِ وغريها: حلِزُق واِحلْزقَةُا
قال . القصريُ الذي يقارِب اخلَطَْو: واحلُُزقُّ. وكذلك احلازِقَةُ واحلَزيُق واحلَزيقَةُ. واجلمع احلَِزُق، مثل ِفْرقٍَة وِفَرقٍ

  :الشاعر

  تَفَكَّر آ إيَّاُه َيْعنونَ أْم ِقْردا... ما القَْوُم أَْبدَوا فُكاهةً حُُزقٌّ إذا 
الذي ضاق عليه : واحلازُِق. البخيل املتشدِّد: واملَُتحَزُِّق. شددته: وَحَزقُْتهُ باحلْبل أَْحزِقُُه َحْزقاً. واحلُُزقَّةُ أيضاً مثله

  .زِقٍال رأَي حلاِقنٍ وال حلا: ُخفُُّه، عن ابن السكيت، يقال
  حزك

  .َحَزكُْتُه باحلبل أَْحزِكُُه، لغة يف َحَزقُْتُه، أي شددته: قال الفراء. االحتزاُم بالثَوب: االْحتِزاُك
  حزل

  .ارتفع فوق السراب: واْحزَأَلَّ اجلبلُ. ارتفعت: اْحزَأَلَِّت اإلبل يف السري: يقال. احَْزأَلَّ، أي ارتفع
  حزم

  :قال لَبيد. واحلَْزُم من األرض أرفُع من احلَْزِن. هَحَزْمُت الشيَء َحْزماً، أي شددت
  يف اآللِ وارتفعْت هبن ُحزوم... فَكَأَنَّ ظُْعَن احلَيِّ لَمَّا أْشَرفَْت 

واْحَتَزَم وَتَحزََّم مبعًىن، أي . وقد َحُزَم الرجل بالضم َحزاَمةً فهو حازٌِم. َضْبطُ الرجلِ أمَره وأخذُه بالثقة: واحلَْزُم
جاَوَز احلِزاُم : ومنه قوهلم. وِحزاُم الدابة معروف. واحلُْزَمةُ من احلطب وغريه. َب، وذلك إذا شدَّ وَسطَه حببلَتلَبَّ

واحلََزمُ . ما جرى عليه ِحزامُها: وَمْحزُِم الدابَّة. ومنه حِزاُم الصيبِّ يف مهده. َحَزْمتُ الدابة: تقول منه. الطُبَْيْين
فرٌس أَْحَزُم، : يقال. ضد اهلَضم: واحلََزُم أيضاً. يقال منه َحزَِم بالكسر َيْحَزُم َحْزماً. دربالتحريك، كالَغَصصِ يف الص

  .شددُت هلذا األمر حَزميي: يقال. واحلَزُمي مثله. وَسط الصدر وما ُيَضمُّ عليه اِحلزاُم: واحلَْيزوم. وهو خالف األهضم
  حزن

وحمزونٌ ُبينَ . وأَحْزَنُه غريه وَحَزَنُه أيضاً. جل بالكسر فهو َحزِنٌ َوحَزيٌنوَحزِنَ الر. خالف السرور: احلُْزنُ واحلَزَنُ
ِعيال الرجل : واحلُزاَنةُ بالضم والتخفيف. حََزَنُه لغة قريش، وأَحَْزَنُه لغة متيم، وقد قرئ هبما: وقال اليزيدي. عليه

قال . وفيها ُحزوَنةٌ. ما غلُظَ من األرض: واحلَْزنُ. بهفالن يقرأ بالَتْحزينِ، إذا أرّق صوَته . الذي يََتَحزَّنُ بأمرهم
  .الشاةُ السَّيئةُ اخلُلُقِ: واحلَزونُ. األصمعي، احلَُزنُ اجلبالُ الغالظ، الواحدة ُحْزنَةٌ

  حزا
حْزيِه، إذا وحَزا السرابُ الشخَص َيْحزوُه وَي. َحَزْيتُ الَنْخلَ: يقال. َحزا الشيَء يضحْزيِه وَيْحزوُه، إذا قّدر وَخَرَص

  .الذي ينظُر يف األعضاء ويف خيالِن الوجه يتكهَّن: واحلازي. رفعه
  حسب

واملعدود حمسوٌب وَحَسٌب أيضاً، وهو فََعلٌ مبعىن . َحَسْبُتهُ أَْحَسُبُه بالضم َحْسباً وِحساباً وُحْسباناً وِحساَبةً، إذا َعدَْدَتُه
ما : قال الكسائي. كُْن عملَُك بَِحَسبِ ذلك، أي على قَْدرِِه وعددهلَي: ومنه قوهلم. مفعول، مثل َنفَضٍ مبعىن منفوضٍ

ما يعدُّه اإلنسان من مفاخر : واحلََسُب أيضاً. أدري ما َحَسبُ حديثك، أي ما قَْدُرُه، ورمبا ُسكَِّن يف ضرورة الشعر
احلسب : قال ابن السكيت. ساَبةًوالرجل حسيٌب، وقد َحُسبَ بالضم َح. َحَسُبُه ديُنُه، ويقال مالُُه: ويقال. آبائه

حاَسْبُتُه من . والشَرف واجملد ال يكونان إال باآلباء: قال. والكرم يكونان يف الرجل وإن مل يكن له آباء هلم شرٌف



واحتسبت بكذا أجراً عند اهللا، واالسم اِحلْسبة . قاله ابن دريد. واحتسبت عليه كذا، إذا أنكرته عليه. احملاسبة
واحَتَسَب فالنٌ ابناً له أو بنتاً، إذا ما . وفالن حمتِسب البلد، وال تقل ُمْحِسب. ألجر واجلمع اِحلسببالكسر وهي ا

. ويقال أيضاً إنه لََحسُن اِحلسبة يف األمر، إذا كان َحَسَن التدبري له. مات وهو كبري، فإن مات صغرياً قيل افترطه
  :واِحلسبة أيضاً من احلساب قال النابغة

  وأَْشَرَعْت ِحْسَبةً يف ذلك الَعدَِ... ْت ِمائَةً فيها َحماَمُتها فَكَمَّلَ
  :قال الشاعر. وأحسبُتُه وَحسَّْبُتُه بالتشديد مبعًىن، أي أعطيته ما يرضيه. وأَحَسبين الشيُء، أي كفاين

  وُنْحِسُبُه إن كان ليس جبائِع... وُنقْفي َوليَد احليِّ إن كان جائعاً 

: " ومنه قوله تعاىل. وَشْيٌء ِحساٌب، أي كاٍف. وِحسُْبَك ِدرْهٌم أي كفاك، وهو اسٌم. ْسيبأي نعطيه حىت يقول َح
وهذا رجل َحسُْبَك من رجلٍ، وهو مدح للَنِكرَِة، . أعطى فأْحَسَب، أي أكْثََر: وتقول. ، أي كافياً" َعطاًء ِحساباً 

. ريه، يستوي فيه الواحد واجلمع والتثنية ألنه مصدرألن فيه تأويل فَْعل كأنه قال ُمْحِسٌب لك، أي كاٍف لك من غ
  .أي انتقم اهللا منك: َحِسيُبكَ اهللا: وقوهلم

احلساب، قال اهللا : واحلُسْبانُ. أصاب األرَض ُحْسبانٌ، أي جراٌد: وقال أبو زياد الكاليب. العذاُب: واحلُسبان بالضم
: واحلُْسبانُ أيضاً. ْسبانُ مجاعةُ اِحلسابِ، مثل ِشهابٍ وُشهباٍناحلُ: قال األخفش" الشمُس والقمُر بُِحْسباٍن : " تعاىل

  :وقال رجل من بين اهلَُجيم. وحتسَّْبتُ اخلرب، أي اتسخربت. الوِسادة الصغرية، تقول منه َحسَّْبُتُه، إذا وسَّْدتَُه
  هبا ُمفَْتٍد من واحٍد ال أغامِرُُه... َتَحسََّب َهوَّاٌس وأيقن أنين 

تقول . واَألْحَسُب من اإلبل، هو الذي فيه بياٌض وُحمرةٌ. َم األسُد ناقيت وظّن أين أتركها له وال أقاتلهتشمَّ: يقول
وَحِسْبته صاحلاً أَْحَسُبُه بالفتح، . الذي يف شَْعرِ رأِسه ُشقَْرةٌ: اْحَسبَّ البعُري احسِباناً، واألحسب من الناس: منه

  .ويقال أَْحِسُبُه، بالكسر. كسر، أي ظََنْنُتهَمْحَسَبةً وَمْحِسَبةً وِحْسباناً بال
  حسد

حيِسده : وبعضهم يقول: قال األخفش. َحَسَده َيْحُسُدُه ُحسوداً: يقال. أن تتمنَّى زوال نعمة احملسود إليَك: احلََسد
وَتحاَسدَ . وَحَسْدُتَك على الشيء وَحَسدُْتَك الشيَء، مبعىن. واملصدر َحَسداً بالتحريك وَحساَدةً: قال. بالكسر
  .وهم قوم َحَسَدة، مثل حاِملٍ وَحَملٍَة. القوُم
  حسر

. االنكشاف: واالْنِحساُر. الذي ال ِمْغفََر له وال ِدرع: واحلاِسُر. كشفت: َحسَْرُت كُمِّي عن ذراعي أًْحِسُرُه َحْسراً
وَحسَْرُتُه أنا َحسْراً، يتعدَّى وال . َر وَتَحسََّر مثلُهواسَْتْحَس. أعيا: وحَسَر البعُري َيْحِسرُ ُحسوراً. اِملكَْنسَةُ: واِملْحَسَرةُ

وَحَسَر بصُره َيْحِسُر ُحسوراً، أي كَلَّ وانقطع نظَره من طولٍ . يتعدَّى، وأَْحسَْرُتُه أيضاً، فهو َحسٌري، واجلمع َحسْرى
أشدُّ التلهُّف : واحلَْسَرةُ. مي املخربوفالنٌ كرمي املَْحسَرِ، أي كر. َمدًى وما أشبَه ذلك، فهو َحسٌري وَمْحسوٌر أيضاً

وَحسَّْرُت غريي . َحِسَر على الشيء بالكسر َيْحَسُر َحسَراً وَحْسَرةً، فهو َحسٌري: تقول منه. على الشيء الفائت
ورجل ُمَحسٌَّر،  .وَتَحسََّر وبرُ البعري، أي سقَط. التلهُّف: والَتَحسُُّر. سقَط ريُشها: وَحسََّرِت الطُري َتْحسرياً. َتْحسرياً

  .، أي حمقّرون" أصحاُبه ُمَحسَّرونَ : " ويف احلديث. أي مْؤذًى
  حسس



وجٌع يأخذ النَفساء بعد : واِحلسُّ أيضاً" . ال َيْسَمعونَ َحسيَسها : " وقال اهللا تعاىل. الصوت اخلفي: اِحلسُّ واحلَسيُس
. ِحقِ الشيء بالشيِء، أي إذا جاءك شيٌء من ناحية فافعلْ مثلهمعناه ألْ. أَلِْحقِ اِحلسَّ باِإلسِّ: ويقال أيضاً. الوالدة

  :قال القَطامي. مصدر قولك َحسَّ له، أي َرقَّ له: واِحلسُّ أيضاً
  وَتْرفَضُّ عند املُْحِفَضاِت الكَناِئُف... أَخوكَ الذي ال َتمِلُك اِحلسَّ نَفُْسُه 

  .مصدر قولك َحسَّ الربُد الكأل َيُحسُُّه، بالضم: حواحلَسُّ بالفت. بردٌ ُيحرِق الكأل: واِحلسُّ أيضاً
  .قتله: وَحسَّ الربدُ اجلراَد" . إذْ َتُحسُّوَنُهمْ بِإِذْنِِه : " وقال تعاىل. وَحَسْسناُهْم، أي استأصلناهم قتالً

  :قال األفوه. القتيل: واحلَسيُس
  َحسيْس وقد َتَردَّى كُلُّ ِقْرٍن... َنفْسي هلُْم عند اْنِكسارِ القَنا 

اْدِفنوين يف ثيايب وال : ومنه قول زيد بن صوحانَ حني اْرُتثَّ يوَم اجلملِ. وَحَسْسُت الدابَّة أَُحسُّها َحسَّاً، إذا فَْرَجنَْتها
شَِّة، وهي لغة يف املََح: واملََحسَّةُ أيضاً. الربُد َمَحسَّةٌ للكأل، أي أّنه حيرقه: ويقال. َتُحسُّوا عين تُراباً، أي ال َتْنفُضوه

أصابتهم حاسَّةٌ، : ويقال أيضاً. السمع، والبصر، والشّم، والذوق، واللمس: املشاعر اخلمس: واحلَواسُّ. الُدبُُر
وسنةٌ . البَْرُد، والَبَرُد، والريح، واجلراد، واملواشي: وحَواسُّ األرض مخٌس. وذلك إذا أضرَّ الربُد أو غريه بالكأل

  :قال الكميت. وَحَسْسُت له أَِحسُّ بالكسر، أي َرقَقُْت له. َحسوٌس، أي شديدةُ املَْحلِ

  أو ُيْبكَي الداَر ماُء العَْبَرةَ اخلَِضلُ... َهلْ َمْن َبكى الداَر راٍد أَنْ َتِحسَّ له 
َحِسْستُ : ال أيضاًويق. وَحِسْستُ له أيضاً بالكسر لغة فيه. ما رأيت ُعقَيليَّاً إالَّ َحَسْستُ له: قال أبو اجلرّاح العُقَْيليُّ

أَْحَسْسُت، معناه ظننت : قال األخفش. وجدت ِحسَُّه: وأَْحَسْستُ الشيَء. باخلرب وأَْحَسْسُت به، أي أَيْقَْنُت به
يقال اْنَحسَّْت . االنقالُع والتحاتُّ: واالْنِحساُس" . فلما أََحسَّ عيشى مِْنُهُم الكُفَْر : " ووجدت، ومنه قوله تعاىل

  .َتَحسَّْسُت من الشيء، أي ختبّرت خربهو. أسناُنه
وَحَسْستُ . ومنه جرادٌ َمْحُسوٍق، إذا مّسته النار أو قتلْته. وَحَسْسُت اللحم وَحْسَحْسُتُه مبعًىن، إذا جعلَته على اجلمر

َحسِّ يا هذا، بفتح أوله ضربه فما قال : وقوهلم. الناَر، إذا ردْدهتا بالعصا على ُخْبزِ املَلَِّة أو الشِواِء من نواحيه لينَضج
ائِْت من َحسَِّك وَبسَِّك، أي : وقوهلم. كلمة يقوهلا اإلنسان إذا أصابه غَفْلَةً ما َمضَُّه وأحرقه، كاجلمرة: وكسر آخره

  .بات فالن َحبسِِّه َسْوٍء، أي حبالٍ َسْوٍء: ويقال. من حيث شئت
  حسف

اْنَحَسَف : ويقال. تمَر أَْحِسفُُه َحْسفاً، أي نقّيته وأخرجُت ُحسافََتُهوَحَسفُْت ال. ما تناثر من التمر الفاسد: احلُسافَةُ
  .يف صدره علّي َحسيفَةٌ وُحسافَةٌ، أي غيظ وعداوةٌ: وقوهلم. الشيء، إذا تفتَّت يف يدك

  حسك
وهو من آالت ما ُيعَْملُ من احلديد على مثاله، : واحلََسُك أيضاً. الواحدة َحَسكَةٌ: َحَسُك السَْعداِن: احلََسُك
. وقد َحِسَك علّي بالكسر َحَسكاً. يف صدره عليَّ َحِسيكَةٌ وُحساكَةٌ، أي ِضغٌن وعداوة: وقوهلم. العسكر
  .القُْنفُذُ: واحلَسيكَةُ
  حسكل

  .الصغري من ولد كلِّ شيء، واجلمع َحساِكلُ وِحْسِكلَةٌ: اِحلْسِكلُ، بالكسر
  حسل



وقوهلم يف . وُيكْىن الضبٌّ أبا اِحلْسلِ. من بيضته ِحْسلٌ، واجلمع ُحسولٌ يقال لفرخ الضّب حني خيرج: قال أبو زيد
ولُد البقرِة، ال واحد له من : واحلَسِيلُ. ال آتيك ِسنَّ اِحلْسل أي أبداً؛ ألنَّ سّنها ال تسقط أبداً حىت متوت: املثل
. املَْخسولِ، وهو املرذول، وقد َحَسلَُه، أي رَذَلَُهواملَْحسولُ مثل . واحلُسالَةُ، مثل احلُثالَة. واألنثى َحِسيلَةٌ. لفظه

َحَشُف النخل الذي مل : واحلَسيلَةُ. وفالنٌ ُيَحسِّلُ بنفسه، أي يقصِّر ويركب هبا الدناءةَ. وُحِسلَ به، أي أُِخسَّ حظُه
  .يؤكل لقماًيكن َحالَ ُبشره، فُييَبَُّس ويوَدنُ باللنب أو باملاء، وُيمَْرُس له مترٌ حّتى حيلَِّيه ف

  حسم
" . عليكم بالَصومِ فإنه َمْحَسَمةٌ للعِْرقِ، وَمذَْهَبةٌ لَألَشرِ : " ويف احلديث. ومنه َحْسُم العِْرقِ. قطعته فاحنََسم: َحَسْمُتُه

: احلُسوُم: ويقال. أي متتابعة" ومثانيةَ أيامٍ ُحسوماً : " وقيل يف قوله تعاىل. ويقال للصيبِّ السيئ الغذاء َمْحسوٌم
طَرفه : وُحساُم السيف أيضاً. السيف القاطع: واحلُساُم. يقال الليايل احلُسوُم، ألهنَّها َتْحِسُم اخلَري عن أهلها. الُشْؤُم

  .الذي ُيضرُب به
  حسن
وقد َحُسَن الشيء، وإن شئَت خفَّفت . نقيض القُبح؛ واجلمع َمحاِسُن على غري قياس، كأنه مجع َمْحَسنٍ: احلُْسُن
وقالوا امرأةٌ َحسْناُء ومل يقولوا . وامرأةٌ َحَسنَةٌ. ويقال رجلٌ َحَسٌن َبَسٌن، وَبَسٌن إتباٌع له. قلت َحْسَن الشيُءالضمة ف

. وهو ُيْحِسُن الشيء، أي يعمله. وأَْحَسْنُت إليه وبه. زّينته: وَحسَّْنُت الشيء َتْحِسيناً. القمر: واحلاِسُن. رجلٌ أَْحَسُن
واحلُسَّانُ . خالف الُيوأى: واحلُسىن. خالف املساوي: واملَحاِسُن. خالف السيِّئة: واحلََسَنةُ. عدُّه َحَسناًي: وَيسَْتْحِسُنُه

  :قال الشماخ. بالضم، أَْحَسُن من احلََسنِ واألنثى ُحسَّاَنةٌ
  يا ظَْبَيةً ُعطُالً ُحسَّاَنةَ اجليِد... داُر الفَتاة اليت كنا نقول هلا 

  .وهذا طعاٌم َمْحَسَنةٌ للجسم، بالفتح. ِسُن بك الناسإنِّي أُحا: ويقال
  حسا

طعاٌم معروٌف، وكذلك احلَساُء بالفتح : واحلَُسوُّ، على فَعولٍ. ويوٌم كََحْسوِ الطري، أي قصٌري. َحسَْوُت املرق ًحسْواً
بالضم، أي قَدر ما ُيْحسى مّرة  ويف اإلناء ُحْسَوةٌ. وقد َحسَْوُت َحسَْوةً واحدة. شربت َحساًء وَحُسّواً: تقول. واملد
واِحلْسُي بالكسر ما تََنشَّفُه األرُض من الرمل، فإذا . وَتَحسَّاهُ يف ُمهلة. وأَْحسَْيُتُه املرق فََحساُه واْحَتساُه مبعًىن. واحدة

وَحسيُت . هي الكِراُرومجُع احلِْي اَألْحساُء، و. وهو االحِْتساُء. صار إىل صالبةٍ أمسكَْته فتحِفر عنه الرملَ فتستخرجه
  :قال أبو ُزَبيدٍ يصف أسداً. اخلرب بالكسر، مثل َحسِْيُت
  َحسنيَ به فَُهنَّ إليه شوُس... ِسوى أنّ الِعتاَق من املطايا 

  .وأَْحَسْيُت اخلرب مثله
  حشا

غليظ عن أيب زيد،  كساء: واِملْحَشأُ. وَحشأْتُ املرأة، إذا باضعتها. حشأت الرجل بالسهم َحْشأً، إذا أصبت به جوفه
  .احملاشئُ: واجلمع
  حشب
ُعظَْيٌم صغري كالسُّالمى يف طرف الوظيف بني : احلَْوَشُب: وقال األصمعي. مَْوِصلُ الوِظيفِ يف ُرْسغ الدابة: حلَْوَشُب

  :وأنشد للعجاج. رأس الوظيف وُمْستَقَرِّ احلافر يدخل يف اجلُبَِّة



  يف ُرُسعٍ ال يََتَشكَّى احلَْوَشبا
  ْسَتْبِطناً مع الَصميمِ َعصَباَم

  :قال الشاعر. املنتفخ اجلبني: واحلوشب
  حلمي إىل أَْجرٍ َحواِشْب... وَتُجزُّ ُمجْرَِيةٌ هلا 

  حشد
أي اجتمعوا؛ : وَحَشدوا َيْحِشدون بالكسر َحْشداً. عندي َحْشٌد من الناس، أي مجاعةٌ، وهو يف األصل مصدٌر

ورجل َمحشود، إذا كان . فالنٌ حاِشداً وُمْحَتِفالً حمَتِشداً، أي مستعداً متأهِّباًوجاء . وكذلك احَتَشدوا وحتّشدوا
  .ال تسيل إال عن مطر كثري: وأرض َحشاٌد. الناس َيِخفَّون خلدمته ألّنه مطاٌع فيهم

  حشر
وآذانٌ َحشٌْر، ال يثنَّى  .وكذلك غريها. أنٌ َحشٌْر، أي لطيفةٌ كأنَّه ُحِشَرتْ َحشْراً، أي بُريت وُحدِّدت: ابن السكِّيت

وحكى . وقد َحشَْرُتُه َحْشراً. دقيق: وِسنانٌ َحْشٌر. ما لَطُف: واحلَْشُر من القُذِّذ. أذنٌ َحشَْرةٌ: وقد قيل. وال جيمع
ُهمْ وَحَشْرُت الناس أَْحِشرُُهْم وأَْحُشُر. َجْونٌ وجونٌ، وَوْرٌد وُورٌْد: سهم َحْشٌر وسهام ُحْشٌر، كما قالوا: األخفش
، " وإذا الُوحوش ُحشَِرْت : " وروى سعيد بن مسروق عن ِعكْرِمة يف قوله تعاىل. مجعتهم؛ ومنه يوم اِحلْشر: َحشْراً
  .موضع احلَْشرِ: واملَْحِشُر بكسر الشني. وَحشََرِت السنةُ مالَ فالٍن، أي أهلكته. موهتا: َحْشُرها: قال

  .فرس َحْشَوٌر، واألنثى َحشَْوَرةٌ: يقال. املنتفخ اجلبني: واحلَْشَوُر. عليه وسلماسٌم من أمساء النيب صلى اهللا : واحلاشُِر
  حشرج
: احلَشَْرُج: ابن السكيت. صوته يردِّده يف حلقه: َوَحْشَرَجةُ احلمال. الغرغرة عند املوت، وَتَردُُّد النَفس: احلَشَْرَجةُ

  :وأنشد لعمر بن أيب ربيعة. اِحلسُي يكون يف َحَصى
  شُرَب النزيِف بربِد ماء احلَْشَرجِ... ثَْمُت فاها آخذاً بقُروهنا فَلَ

  حشش
املخرج، : واحلَشُّ واحلُشُّ أيضاً. البستانُ، واجلمع اِحلشَّانُ: واحلَشُّ واحلُشُّ. أوقدهتا: َحَشْشُت النار أَُحشُّها َحشَّاً

  .واجلمع ُحشوٌش. ألنَّهم كانوا َيقضون حوائَجهم يف البساتني
. املكان الكثري احلَشيش: واملََحشُّ. ما يبس من الكأل وال يقال له َرطْباً َحشيٌش: واحلَشيُش. الدُُبُر: َحشَّةُ بالفتحواملَ

واملََحشُّ . ما ُيقْطَُع به احلَشيُش: واِملَحشُّ بالكسر. إّنك َمبَحشِّ ِصدقٍ فال َتربحْه، أي مبوضع كثري اخلري: ومنه قوهلم
وأما الذي ُيْجَعل . نِْعَم ِمَحشُّ الكتيبة: ومنه قيل للرجل الشجاع. به الناُر من حديد وكذلك املََحشَّةُما ُتحرَّك : أيضاً

  .طلبته ومجعته: واْحَتَشْشُتُه. قطعته: وَحَشْشُت احلَشيَش. َمَحشٌّ وَمِحشٌّ، والفتح أفصح: فيه احلَشيُش ففيه لغتان
وَحشَّ الرجل . أَُحشَُّك وَتر وتر ُوثين: ويف املثل. ألقيت له حشيشاً: فرسي وَحَشْشُت. الذي َيْحَتشُّونَ: واحلُشَّاُش

قد ُحشَّ ظهرُه جبنَبْين واسعني فهو َمْحشوٌش، أي إنه ُمجْفَُر : ويقال للبعري. سهَمه، إذا ألَزقَ به القُذَذَ من نواحيه
  .بقيَّة الروح يف املريض: واحلُشاُش واحلُشاشَةُ. اجلنَبْين

  .أي َيبَِسْت وَشلَّْت: وكذلك أََحشَّت اليُد. ِت املرأةُ ُمِحشٌّ، إذا يبس ولُدها يف بطنهاوأََحشَّ
  حشف



الضرُع : واحلََشُف. وقد أَْحَشفَِت النخلةُ، أي صار مترها َحَشفاً. أََحَشفاً وُسوَء كيلٍَة: ويف املثل. أردأُ التمر: احلََشُف
  .اخلَلَْق ورجلٌ مََتَحشٌِّف، أي عليه أطماٌر: حلَشيُف من الثيابوا. ما فوَق اِخلتان: واحلََشفَةُ. البايل
  حشك

  :وأمَّا قول زهري. امتألت: َحَشكَِت الِدرَّةُ َتْحِشُك َحْشكاً، بالتسكني وُحشوكاً
  خاَف الُعيونَ فلم ُيْنظَرْ به احلََشُك

قةٌ َحشوٌك وَحشوٌد، لليت جيتمع اللُنب يف َضرعها نا: ويقال. فإّنما حّركه للضرورة، أي مل تنتظر به أّمه ُحشوَك الِدرَِّة
وَحَشكْتُ الناقة، أي تركُتها ومل أحلُْبها حتَّى اجتمع . كثُر محلها؛ وهي خنلةٌ حاِشٌك: وَحَشكَِت الَنخلة أيضاً: سريعاً
  :ومنه قول الشاعر. لبُنها

  َعَدْت وهي َمْحشوكَةٌ حاِفلُ
وَحَشَك القوُم، . عوٌد ُيعرض يف فم اجلَْدي وُيَشدُّ يف فقاه، مينُعه من الرَضاع الِشباُم، عن ابن دريد، وهو: واِحلشاُك

قال أبو . خمتلفات املهاّب: ورياٌح حواِشُك. وَحَشكَِت الريُح، أي ضعفْت واختلفْت مهابُّها. أي احَتشدوا واجتمعوا
  .َتْحُشكُ َحْشكاًاحلَْشكَةُ من املطر، وهي فوقَ البَْغَشِة، وقد َحَشكَِت السماُء : زيد
  حشم

. أخجلته: َحَشْمُتُه: ابن األعرايب. َحَشْمُت الرجل وأَحَشْمُتُه مبعًىن، وهو أن جيلَس إليك فتؤِذَيه وتُغِضَبه: أبو زيد
  :وأنشد. أغضبته: وأَْحَشْمُتُه

  بطيُّ الُنْضجِ حمشوُم األكيلِ... لََعْمُرَك إنَّ قُْرَص أيب خَُبْيٍت 
اِحلْشَيةُ إنَّما هي مبعىن الغَضب ال مبعىن : وقال األصمعي. ، وهو االستحياء والغَضب أيضاًواالسم اِحلْشَمةُ

واحَْتَشْمُتُه . إنّ ذلك ملمَّا ُيْحِشُم بين فالن، أي يُغِضبهم: وُحكي عن بعضِ فصحاء العرب أنَّه قال. االستحياء
  :قال الكميت. واحَْتَشْمُت منه مبعًىن
  سِ وضيعاً وقَلَّ منه احِْتشامي... ُين النا ورأيُت الشَريَف يف أع

  :وقال النضر. َخَدُمُه وَمن يغضب له، ُسمَّوا بذلك ألهنم يغضبون له: وَحْشُم الرجل. ورجلٌ َحشيٌم، أي ُمحَْتِشٌم
  على األْنماِط ذاُت َحشًى قَطيعِ... ُتالِعُبين إذا ما شئُت َخْوٌد 

: قال األصمعي. ةُ الكالبِ، أي تعدو الكالُب خلفَها حىت تنبهر الكالبأرنٌب َمْحِشيَّ: يقال: قال ابن السكيت
كلمة يستثىن هبا، وقد تكون حرفاً جارَّاً، وقد : وحاشا. حاشى هللا، أي َمعاذ اهللا: ويقال. اليابُس: احلَشيُّ، على فَعيل

  .تها حرفاً خفضت هبافإنْ جعلَْتها فعالً نصبَت هبا فقلت ضربتُُهْم حاشا زيداً، وإن جعل. تكون فعالً
  حصا

إذا امتأل بطنه، : حصأ الصيبُّ من اللنبِ: أبو زيد. أرويته: َرويُت، وأحصأت غريي: َحصَأُْت من املاء: األصمعي
  .حَبق: وَحَصأَ هبا: قال. إذا امتَألْت إنْفََحُتُه: واجلْدُي
  حصب
. َحصَّْبُت املسجد حتصيباً، إذا فرشَته هباو. ذاُت حصباء: وأرض َحِصَبةٌ وَمْحَصَبةٌ بالفتح. احلصى: احلصباء

ذهَب : وَحَصَب يف األرض. وَحَصْبُت الرجل أَْحِصُبُه بالكسر، أي رميته باحلصباء. موضع اِجلمار مبىن: واملَُحصَُّب
  :قال لبيد. وكذلك احلَِصَبةُ. الريح الشديدة اليت ُتثري احلصباء: واحلاصب. فيها

  أذيالَها كُلُّ َعصوٍف َحِصبَْه... ن أَْهِلها َجرَّْت عليها أَنْ َخَوْت م



َحِصَب جِلُْدُه : تقول منه. َبثٌْر خيرج باجلسد، وقد يثَحرَُّك: أثار احلصباءَ يف َعْدوِِه، واحلَْصَبةُ: وأحصب الفرُس
َحَصُب َجهَنَّمَ : " اىلقال أبو عبيدة يف قوله تبارك وتع. ما ُيْحَصبُ به يف النار، أي ُيْرمى: واحلََصُب. بالكسر َيْحَصُب

  .كُلُّ ما ألقيته يف النار فقد َحَصْبَتها به" : 
  حصحص

: واحلَْصَحَصةُ. اآلنَ َحْصَحَص احلقُّ: يقال. وَحْصَحَص الشيُء بانَ وظهر. التراُب واحلجارةُ: اِحلْصِحصُ بالكسر
َرةَ ابن ُجْنُدبٍ أُِتَي برجل ِعنِّنيٍ، فاشترى أنَّ َسُم: ويف احلديث. حتريك الشيء يف الشيء حتَّى يستمكن ويستقرَّ فيه

فسأل . فعلت حتَّى َحْصَحْصُت فيه: ما صنعت؟ قال: له جاريةً من بيت املال وأدخلها معه ليلةً، فلمَّا أصبح قال له
  .وض بالثِقْلوكذلك البعريُ إذا أثبت ركبتيه للُنه. َخلّ سبيلَها يا ُمَحْصِحُص: فقال. مل يصَنْع شيئاً: اجلارية فقالت
  .قََرٌب َحْصحاٌص، مثل َحثْحاٍث أي سريٌع ليس فيه فتوٌر: األصمعي. اإلسراعُ يف السري: واحلَْصَحصَةُ

  حصد

وحصائدُ . والزرع حمصوٌد وَحِصيد وَحصدةٌ وَحَصد بالتحريك. َحَصْدُت الَزْرَع وغَريُه أَْحِصُدُه وأحُصُدُه َحْصداً
وأَْحَصَد الزرعُ . املِْنَجلُ: واِملْحَصُد. يل يف الناس باللسان وقُِطَع به عليهمألسنتهم اليت يف احلديث، هو ما ق

أي حمكٌَم َمفْتول، وَحِصٌد بكسر : وحبل ُيْحَصٌد. وهذا زمن احلَصاِد واِحلصاد. حانَ له أن ُيْحَصَد: واستحصد
. فََتلءُته: وأًْحَصْدتُ احلبلَ. رواواْسَتْحَصدَ القوُم، أي اجتمعوا وتظاف. واستحصد احلبلُ، أي استحكم. الصاد

  .ورجل ُمْحَصد الرأي، أي َسديده
  حصر

قال . اجلَْنُب: واحلَصُري. البارِيَّةُ: واحلَصُري. الضيِّق البخيل: واحلَصُري. ضيَّق عليه وأحاط به: َحصََرُه َيْحصُُرُه َحْصراً
: واحلَصُري. رس معترِضاً فما فوقَه إىل ُمْنقَطَع اجلْنبهو ما بني العِْرقِ الذي يظهر يف َجْنب البعري والف: األصمعّي

  :قال لبيد. امللُك، ألنَّه حمجوب
  جِنٌّ لدى بابِ احلصري ِقياُم... وقماقمٍ غُلْبِ الرِقابِ كأنَّهم 

. مر، وهو اجلَريُنموضع الت: واحلَصريةُ" . َوَجَعلْنا َجَهنَّمَ للكافِريَن َحصرياً : " قال اهللا تعاىل. املَحْبِس: واحلَصُري
. وسادة ُتلقى على البعري وُيرفَع مؤخَّرها فُيْجَعلُ كآخِرِة الرحل وُيحشى مقدَُّمها فيجعلُ كقادمة الرحل: واِحلصاُر
ضيق : واحلََصُر أيضاً. َحِصَر الرجل َيْحَصرُ َحصَراً، مثل تعب تعباً: يقال. الِعيُّ: واحلََصُر. احتصرت البعري: تقول منه
  :قال لبيد. يقال َحِصرت ُصدوُرهم، أي ضاقت. الصدر

  َجرْداَء َيْحَصُر دوَنها ُجرَّامُها... أَْسَهلْت وانَْتَصَبْت كجِذْعِ ُمنيفٍة 
شرَب القوُم فََحَصرَ : يقال: قال أبو عمرو. وَحِصَر أيضاً مبعىن َبِخل. أي تضيق صدورهم من طول هذه النخلة

َحِصَر يف القراءة، : وهلذا قيل. متنع من شيٍء فلم يقدر عليه فقد َحِصَر عنهوكلُّ من ا. عليهم فالنٌ، أي َبِخلَ
  :قال جرير. الكتوُم للسّر: واحلَِصُر. وَحِصَر عن أهله

  َحِصراً بسرِِّك يا أميَم ضَنينا... ولقد َتسقَّطَين الُوشاةُ فصاَدفوا 
. الذي ال يأيت النساء: واحلَصوُر. بالفتح وأَْحَصَرْت َحصََرِت الناقة: تقول منه. الناقة الضيِّقة اإلحليلِ: واحلصور
  :قال األخطل. الضيِّق البخيل، مثل احلصري: واحلَصوُر

  ال باحلَصورِ وال فيها بسَوَّارِ... وشاربٍ ُمرْبحٍ بالكأسِ ناَدَمين 



أَْحَصَرهُ : قال ابن السكِّيت. علُهُحِصَر الرجل وأُْحِصَر على ما مل يسمَّ فا: تقول منه. اعتقال الَبطْن: واحلُْصرُ بالضم
وقد َحَصَرهُ العدوُّ : قال" . فإنْ أُْحِصرُْتْم : " قال اهللا تعاىل. املرُض، إذا مَنعه من السفر أو من حاجٍة يريدها

َحَصْرُت الرجلَ فهو : وقال اإلخفش. وحاَصروُه ُمحاَصَرةً وِحصاراً. َيْحُصروَنه، إذا ضّيقوا عليه وأحاطوا به
وَحَصَرين الشيُء وأَْحَصرَين، . وأَْحَصَرين بويل وأَْحصرين َمَرضي، أي جعلين أَْحُصُر نفسي: قال. صوٌر، أي َحَبْسُتهَمْح

  .أي حََبَسين
  حصص

  :قال أبو قيس ابُن األسلت. وقد َحصَِّت البيضةُ رأَسه. رجلٌ أََحصُّ بيِّن احلََصصِ، أي قليلُ شعرِ الرأسِ
  أَطَْعُم َنْوماً غَْيَر تَْهجاعِ... رأسي فَما  قد َحصَِّت البَْيَضةُ

  :قال جرير. وَسَنةٌ َحصَّاُء، أي جرداُء ال خَري فيها
  .َمْن ساقَُه الَسَنةُ احلَصَّاُء والِذيُب... َيأْوي إليكم بال َمنٍّ وال َجَحٍد 
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لغة: كتاب  ال   الصحاح يف 
 اجلوهري: املؤلف 

الداء الذي يتناثر : واحلاصَّةُ. كأنه أراد أن يقول والَضُبُع، وهي السنة اجملِْدَبةُ، فوضع الذيَب موضعه ألجل القافية
، ألنَُّهما مياشيان العبُد واحلماُر: واَألَحصَّاِن. وطائٌر أََحصُّ اجلناحِ. واْنَحصَّ شعرُه اْنِحصاصاً، أي تناثر. منه الشعر

وحتاصَّ القومُ . وأَْحَصْصُت الرجلَ، أي أعطيتهُ نصيَبه. النصيُب: واِحلصَّةُ. أمثاهنما حتَّى َيهَرما فُيْنتَقَص أمثاهنما وميوتا
  :كُلثُومقال عمرو ين . الَوْرُس، ويقال الزعفرانُ: واحلُصُّ بالضم. وكذلك املُحاصَّةُ. َيَتحاصُّونَ، إذا اقتسموا ِحَصصاً

  إذا ما املاُء خالَطَها َسخينا... ُمَشْعَشَعةً كأنَّ احلُصَّ فيها 
  .وقد َحصَّ َيُحصُّ َحصَّاً. شّدةُ الَعْدوِ وسرعُته: واحلُصاُص بالضم

  حصف

الضم وقد َحُصفَ ب. املُحكَُم العقلِ: واحلَصيُف. وقد َحِصفَ جلُدُه بالكسر َيْحَصُف َحَصفاً. اجلرُب اليابس: احلََصُف
يقال . أي استحكم: واْسَتْحَصَف الشيُء. إحكاُم فَْتِلِه: وإْحصاُف احلبل. إحكاُمُه: وإْحصاُف األمرِ. َحصافةً

. وأَْحَصَف الفرُس والرجلُ، إذا مرَّا َمراً سريعاً. وفَْرٌج ُمسَْتْحِصٌف، أي ضّيٌق. اسَْتْحَصَف عليه الزمانُ، أي اشتّد
  .صاٌفوفرٌس ِمْحَصٌف، وناقةٌ ِمْح

  حصل
املرأةُ : واملَُحصِّلَةُ. البقايا، الواحدة َحصيلةٌ: واحلصاِئلُ. بقيَّته: وحاِصلُ الشيء وَمْحصوله. َحصَّلُْت الشيء َتْحصيالً
وقد حِصلَ الفرُس َحَصالً، إذا . نبٌت: واحلصيلُ. ردُّه إىل حمصوله: وَتْحصيلُ الكالم. اليت ُتَحصِّلُ تراب املعِدن

  .من أكل تُراب النبتاشتكى بطَنه 
ما َيبقى : واحلُصالَةُ بالضم. وقد أْحَصل النخلُ. البلُح قبل أن يشتّد وتظهر ثَفاريقُه، الواحدة َحَصلَةٌ: واحلََصلُ أيضاً

  .يف األْنَدرِ من احلَّب بعد ما ُيْرفَُع احلَبُّ؛ وهو الكُناسة
  حصم

  :ن ُمقبِلقال اب. انكسَر: واْنَحَصَم العود. َحَصَم، أي َحَبَق
  مثل عيدان احلَصاد املُْنَحِصْم... وَبياضاً أَْحَدثَْتُه ِلمَّيت 

  حصن
  :وقول زهري. يقال ِحْصٌن َحِصنيٌ بيِّن احلَصاَنِة. واحد احلُصوِن: اِحلْصُن

  أَقَْوٌم آلُ ِحْصنٍ أم نساُء... وما أَْدري ولست إخالُ أَْدري 
وأَْحَصَن الرجل، إذا تزوَّج، . وَتَحصََّن العدّو. القريةَ، إذا بنيت حولَها وَحصَّلُْت. يريد ِحْصَن بن حذيفة الفزازّي

وأَْحصََنها زوجها، فهي ُمْحَصَنةٌ وُمْحِصَنةٌ، وكل امرأة متزوِّجة . َعفّْت: وأَْحصََنِت املرأة. فهو ُمْحَصٌن بفتح الصاد
  :ُمْحَصَنةٌ بالفتح ال غري، وقال

  تلك أفعالُ الِقزامِ الَوكَعَْه... م أَْحَصنوا أُمَُّهُم من َعْبِدِه
وَحُصَنِت املرأة بالضم ُحْصناً، أي عفَّْت، فهي . على ما مل يسّم فاعله، أي زُوِّْجَن" فإذا أُْحِصنَّ : " وقرئ. أي زَوَّجوا

إنَّه : ويقال. التََّحصُّنِوفرٌس ِحصان بالكسر، بيِّن الَتْحِصنيِ و. حاِصٌن وَحصانٌ بالفتح، وَحصْناُء أيضاً بيِّنة احلَصاَنِة



: وأبو احلَُصْينِ. مثَّ كثُر ذلك حىت مسَّوا كلَّ ذَكَرٍ من اخليل ِحصاناً. ّمسي ِحصاناً ألنه ُضنَّ مبائه فلم ُيْنَز إال على كرمية
  .كنية الثعلب

  حصو
  :قال الشاعر. املنُع: احلَْصُو

  أَالَ ختاف اهللا إذ َحصَْوتَين
  يَّْنتَينَحقِّي بال ذَْنبٍ وإذْ َع

  حصي
قطعةٌ ُصلبةٌ توجد يف فأرة : وَحصاةُ اِملسك. واحدة احلَصى، وجتمع على َحَصيات، مثل بقرٍة وبقراٍت: احلَصاةُ
  :قال كعب بن سعٍد الَغَنوّي. وفالن ذو َحصاٍة، أي ذو عقلٍ ولُبٍّ. املسك

  يلُإذا ذّلَّ َمْوىل املرء فهو ذَل... وأَْعلَُم علماً ليس بالظّن أنَّه 
  َحصاةٌ على َعوراِتِه لََدليلُ... وأنَّ لسانَ املرِء ما مل تكْن له 

قال األعشى . حنن أكثر منهم َحصًى، أي عدداً: وقوهلم. َعَدْدُتُه: وأَْحصَْيُت الشيَء. ذاتُ َحصًى: وأرٌض َمْحصاةٌ
  :يفّضل عامراً على علقمة

  رِوإنَّما العّزةُ ِللكاِث... ولسَت باألكثر منهم َحصًى 
  حضأ

ِمْحضأٌ، على ِمفَْعلٍ، وإذا مل يهمز، فالعود : والعود الذي حترك به النار. َسعَّْرهتا، ُيْهَمز وال يهمز: َحضَأُْت النار
  .ِمْحضاٌء على ِمفْعالٍ

  حضب

. بِواحلََضُب لغة يف احلََص. الذكر من احليَّاِت: واِحلْضُب أيضاً. صوت القَوسِ، واجلمع أحضاب: اِحلْضبُ بالكسر
  :قال األعشى. اِملسَْعُر: واِملْحَضُب. يريد احلََصَب: قال الفراء" . َحَضُب جََهنَّم : " ومنه قرأ ابن عباس

  لتجَعلَ قوَمَك شَتَّى ُشعوبا... فال َتكُ يف حَْربِنا ِمْحضَباً 
  حضج

  :وقا ِهلْميان بن قُحافة. ما يبقى يف حياض اإلبل من املاء: اِحلْضُج، بالكسر
  .ْت يف احلوضِ ِحْضجاً حاِضجاًفأشاَر

  .التهب غضباً: واْنَحَضَج الرجلُ. أوقدهتا: وَحَضْجُت الناَر. وَحَضْجُت به األرض، أي صربت به. واجلمع أَْحضاٌج
  حضر

، أي كَلَّمته َبَحضَْرِة فالٍن وبَِمْحَضرٍ من فالن: ويقال. بلٌد بإزاء َمسكَن: واحلَضُْر. قُربه وِفناؤه: َحضَْرةُ الرجل
. الِسجِلُّ: واملَْحضَُر. خالف الَبْدو: واحلََضُر أيضاً. كلَّمته َبَحضرِ فالن، بالتحريك: وحكى يعقوُب. مبشهٍد منه
فالن حسن اِحلْضَرةِ : يقال. وفالن حَسُن املَْحضَرِ، إذا كان ّممن يذكر الغائَب خبري. املرجع إىل املياه: واحملضر
أََحَضَر الفرُس إحضاراً : يقال. الَعْدُو: واحلُْضُر بالضم. ِة فالن وُحضَْرِتِه وِحْضَرتِِهوكلَّمته بَِحْضَر. واحلَضَْرِة

. وال يقال ِمْحضاٌر، وهو من النوادر. وهذا فرٌس ِمْحضٌري، أي كثري الَعدْو. واسَْتْحَضْرُتهُ أعديته. واحَْتَضَر، أي عدا
فالنٌ : يقال. والبادية خالف ذلك. ، وهي املدن والقرى والريفواحلاِضرةٌ، خالف البادية. خالف البادي: واحلاِضُر



. حاِضُر طَيٍِّء: يقال. احليُّ العظيم: واحلاضُِر. من أهل احلاِضَرِة وفالن من أهل البادية، وفالن َحَضريٌّ وفالن بدويٌّ
  :قال حسان. وهو مجع، كما يقال ساِمٌر للسمَّار، وحاجٌّ للُحجَّاج

  قطُني اإللِه ِعزَّةً وَتكَرُّما... وباٍد كأنَّه لنا حاِضٌر فَْعٌم 
. وهؤالء قوٌم ُحضَّاٌر، إذا َحَضروا املياه، وَمحاِضٌر. على املاء حاِضٌر: ويقال. وفالن حاِضٌر مبوضع كذا، أي مقيٌم به

  :قال لبيد
  وعلى املياِه َمحاِضٌر وخياُم
َحضارِ والَوْزنُ ُمْحِلفان، ومها جنمان َيطلُعان قبل سهيل : ليقا. جنٌم: وَحضارِ، مثل قطام. وَحضََرة مثل كافر وكفرة
  :قالت َسلْمى اجلَُهنّية َترْثي أخاها أسَعَد. األربعة واخلمسة يَْغُزون: واحلَضَريةُ. فُيحلَف أنَّهما ُسهَيل للَشبَه
  وِْرَد القطاِة إذا امسألَّ الُتبَُّع... َيرِد املياه حضَريةً وَنفيضةً 

  :قال اهلذيلّ. ضاِئُرواجلمع احلَ
  من الدارِ ال تأيت عليها احلَضائُِر... رجالُ حروب َيسَْعرون وَحلْقةٌ 

ألقت الشاة َحضريهتا، وهي ما تلقيه بعد : يقال. ما اجتمع يف اجلُرح من اِملدَّة، ويف الَسال من الُسْخِد: واحلَضريةُ
َعدَْوَت : وحاَضْرُتُه ِحضاراً. لطان، وهو كاملبالغة واملكاثرةجاثَيُته عند الس: وحاضَْرُتُه. الولد من الُسخد والقذى

ناقة ِحضاٌر، إذا مجعت قّوةً ورُِحلةً، أي جَودة : ويقال. اِهلجان، واحده ومجعه سواء: واحلَضاُر أيضاً من اإلبل. معه
  :قال القطاميُّ. احلَضارة بالفتح: وكان األصمعيُّ يقول. اإلقامة يف احلَضر، عن أيب زيد: واِحلضارة. سري

  فأيَّ رجالِ باديٍة َترانا... ومن تكن احلَضاَرةُ أعجبته 
: يقال. وحكى الفّراء َحِضَر بالكسر، لغة فيه. وقد َحَضَر الرجل ُحضوراً، وأَْحَضَرُه غريه. نقيض الَغيبة: واحلُضوُر

  :ير على هذه اللغةوأنشَدنا أبو ثَرْوانَ الُعكليُّ جلر: قال. َحضَِرِت القاضي اليوَم امرأةٌ
  كمن لنا عنده التكرمي واللَطَُف... ما َمن جفانا إذا حاجاتنا َحِضَرْت 

الذي يأيت احلََضَر، وهو خالف : واملُْحَتضُِر. ال يصلح للسفر: ورجلٌ َحِضٌر. َيْحُضُر بالضم: وكلُّهم يقول: قال
وأعوذُ : " وقوله تعاىل. اللنب ُمحَْتَضٌر وَمْحضَوٌر، أي كثري اآلفةو. وَحَضَرهُ اهلمُّ واحَْتَضَرْه وَتَحضَّرَُه، مبعًىن. البادي

  .وقوٌم ُحضوٌر، أي حاضرون، وهو يف األصل مصدر. أي أنْ تصيبين الشياطني بسوء" بَِك َربِّ أن َيْحُضروِن 
  حضرم

  .َحْضَرَم الرجل َحْضَرَمةً، إذا حلَن وخالف اإلعراب يف كالمه
  حضض

  .واالسم اِحلضِّيضي. وَحّضَضُه، أي حَرََّضُه. ضَّاً، أي َحثَُّهَحضَُّه على القتال َح

" . وال ُتحاضُّونَ على طَعامِ اِملْسكنيِ : " وقرئ. أن حيثَّ كلُّ واحد منهما صاحَبه: واملُحاضَّةُ. التحاثُّ: والتَّحاضُّ
إنَّا : تب يزيد بن املهلّب إىل احلجاجوك. القراُر من األرض عند ُمنقَطع اجلبلِ: واحلَضيُض. االسُم: واحلُضُّ بالضم

ويف احلديث أنَُّه أُْهدَي إىل رسول اهللا صلى اهللا . لَقينا العدوَّ ففعلنا واضطررناهم إىل ُعْرُعَرِة اجلبل وحنُن بَِحضيِضه
يعين " عبُد ضعه باحلَضيضِ، فإّنما أنا عبٌد آكل كما يأكل ال: " عليه وسلم هدّيةٌ فلْم جيْد شيئاً يضعُه عليه، فقال

  .باألرض
. وهو منسوٌب كالُسْهِليِّ والدُْهريِّ. احلجُر الذي جتده بَِحضيضِ اجلبلِ: احلُضِّيُّ بضم احلاء: قال األصمعيُّ



  .دواٌء معروٌف، وهو صمغٌ ُمرٌّ كالَصربِ: واحلُُضُضواحلَُضض، بضم الضاد األوىل وفتحها
  حضن

. اِحلْضُن: واملُْحَتَضُن أيضاً. ونواحي كلِّ شيء أَْحَضانُُه. جانباه: الشيء وَحْضنا. ما دون اإلبط إىل الكشح: اِحلْضُن
  :قال األعشى

  هضيمُ احلَشا َشْخَتةُ املُحَْتضَْن... عريضةُ بوصٍ إذا أدبرْت 
  :قال الكميت. وِجاُرُه: وِحْضُن الضبع

  اهلاِلذي احلبلِ حّتى عالَ أوٌس ِعي... كما خامرتْ يف ِحْضنِها أُمُّ عامرٍ 
: وحاِضَنةُ الصّيب. وكذلك املرأة إذا َحَضَنْت ولدها. وَحَضَن الطائر بيضه َيْحُضُنُه، إذا ضمَّه إىل نفسه حتت جناِحه

وَحَضْنُتُه عن حاجته . وَحَضْنُتُه عن كذا َحْضناً وَحضانَةً، إذا َنّحْيته عنه واستبددت به دونه. اليت تقوم عليه يف تربيته
واحلَضونُ من . جعلته يف ِحضْين: واحَْتَضْنُت الشيء. واْحَتَضْنُتُه على كذا مثله. أي حبْسُته عنهاأْحُضُنُه بالضم، 

: ابن السكيت. شاةٌ َحضونٌ بيِّنة اِحلضان بالكسر: يقال. الَشطوُر، وهي اليت أحد طُبَْيْيها أطولُ من اآلخر: الشاء
  :وينشد يف ذلك. العاُج: احلََضُن يف بعض اللغات

  َرَزْت عن ِهجاِن اللوِن كاحلَضَنِوأَْب
  .أزريُت به: أبو زيد أْحَضْنُت بالرجل

  حضا
  .فإذا مهزت فهو ِمْحَضأٌ على ِمفَْعل. عوٌد حترِّك به النار: واحملْضاُء، على ِمفْعالٍ. َحضَْوُت النار، أي َسعَّْرُتها

  حطأ
وحطأه، إذا ضرب . باضعه: وحَطَأَها. َحَبَق: وحطأ هبا. رمى به: وحَطأَ بِسَلِْحِه. َصَرْعُته: َحطأُْت به األرض َحطْأ
اذهب فاْدُع : أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقفاي فحطأين َحطْأَةً، وقال: قال ابن عباس. ظهره بيده مبسوطة

الرجال، يقال َحِطيٌء نَِطيٌء، الُرذال من : احلَطؤُء على فَِعيل: أبو زيد. َرَمْتُه: وحَطَأَِت الِقْدُر بَِزَبدِها، أي. يل فالناً
  .وُسمِّيَ احلُطَْيئَةُ لدمامته: قال ثعلب. الرجل القصري: واحلُطَْيئَة. إْتباٌع له
  حطب

حاِطبُ لَْيلٍ، ألّنه ال : ويقال ملن يتكلّم بالَغثِّ والسمني. حَطَْبُت واحتطبُت، إذا مجعته: احلَطَُب معروف، تقول منه
  :قال الراجز. وحطَبين فالن، إذا أتاك باحلَطب. يبصر ما جيمع يف َحْبِلِه

  َخبٌّ َجروٌز وإذا جاع َبكى
  ال َحطََب القوَم وال القوَم سَقى

ومكانٌ . تأكل الشوَك اليابس: وناقة ُمحاِطَبةٌ. حان أن ُيقْطََع منه احلطُب: وأحطب الكَْرُم. الذين حيتطبون: واحلَطَّاَبةُ
  .واألحطب مثله. جل الشديد اهلُزالِالر: واحلَِطُب. كثري احلطب: حطيٌب
  حطط

اْسَتَحطَّين فالنٌ من : وتقول. واْنِحطَّ السعُر وغريه. املنزِلُ: واملََحطُّ. وَحط، أي نزل. َحطَّ الَرْحلَ والسرَج والقوَس
هي كلمةٌ أُِمَر هبا : يقالو. ، أي ُحطَّ عنَّا أوزاَرنا" ِحطَّةٌ : " وقوله تعاىل. الثمن شيئاً، واحلَطيطَةُ كذا وكذا من الثمن

وجاريةٌ . النجيبةُ السريعةُ: واحلَطوطُ. واحلَطوطُ احلدوُر. وَحطَُّه، أي َحَدرَُه. بنو إسرائيلَ لو قالوها لَُحطَّتْ أوزارُُهْم
  :قال الشاعر. َمْحطوطضةُ املَْتَنْينِ، أي ممدودةٌ مستويةٌ



  َرّيا الَرواِدِف مل ُتْمِغلْ بأوالِد... َبْيضاُء َمْحطوطَةُ املَتَْنْينِ َبْهكََنةٌ 
اْنَحطَِّت الناقةُ يف : قال أبو عمرو. ورجلٌ ُحطاِئطٌ بالضم، أي صغٌري. اعتمد يف زِمامه: وَحطَّ البعٌري يف السري ِحطاطاً

 الوجه ومنه وربَّما كانت يف. الواحدةُ حَطاَطَةٌ. شبيٌه بالبثور يكون َحور احلوقِ: واحلَطاطُ بالفتح. سريها أي أسرعْت
  :قول اهلُذَيل

  كَقَْرِن الشمسِ ليس بذي َحطاِط... َوَوْجٍه قد َجلَْوُت أُمَيَم صاٍف 
الذي يُوَشم به، ويقال هو احلديدة اليت كتكون مع اخلرَّازين ينقُشون : واِملَحطُّ بالكسر. زُْبُد اللنب: واحلَطاطُ أيضاً

  :قال الشاعر. هبا األدَمي
  َصناعٍ َعلَْت منِّي به اجللَد من َعلُ... َيَديْ حارِِثيٍَّة كَأَنّ ِمَحطَّأ يف 

  حطم

قال ذو . وأصابتهم َحطْمَةٌ، أي َسَنةٌ وجدٌب. التكسري: والَتحْطيُم. َحطَْمُتُه َحطْماً، أي كسرته فاْنحَطََم وَتَحطََّم
  :اخلَِرق الطهوّي

  حتَّى ينبتَ الورُقُنمارس العوَد ... إنَّا إذا َحطَْمةٌ َحتَّْت لنا َوَرقاً 
. َحِطٌم: ويقال للفرس إذا هتدََّم لطول عمره. املتكسِّر يف نفسه: وحلَِطُم. وَحطَْمةُ السيل، مثل طَْحَمِتِه، وهي َدفْعته

ِطُم ما واحلُطََمةُ، من أمساء النار؛ ألنَّها َتْح. وَحطََمْتُه الِسنُّ بالفتح َحطْماً. َحِطَمِت الداّبة بالكسر، أي أسّنْت: ويقال
ويقال أيضاً رجلٌ ُحطََمةٌ، للكثري األكل ورجلٌ ُحطٌَم وُحطََمةٌ أيضاً إذا كان قليل الرمحة للماشية َيهِشم بعضَها . َتلْقى
قال ابن عباس رضي . ويقال للَعكََرِة من اإلبل ُحطََمةٌ، ألّنها َتْحِطُم كلَّ شيٍء. شرُّ الرِعاِء احلُطََمةُ: ويف املثل. ببعض

  .ما تكسِّر من اليبيس: واحلُطاُم. يعين جدار ِحْجرِ الكعبة. اجلَْدُر: احلَطيُم: عنهمااهللا 
  حظب

  .اْعلُلْ َتحْظُْب، أي اشرب َمرَّةً بعد مرٍة َتْسَمُن: يقال. َسِمَن: َحظََب ُحظوباً
  حظر
. ةُ ُتْعمل لإلبل من شجرٍ لتقَيها الريَح والربداحلَظَري: واحلِظاُر. املَُحرَُّم: واحملظور. احلَْجُر، وهو ِخالف اإلباحة: احلَظُْر

أراه مسَّى أموالَه حظريةً : قال أبو عبيد. إّنه لَنِكُد احلظرية: ويقال للرجل القليل اخلري. الذي َيعمل احلظرية: واملُْحتَِظُر
  .ألّنه حَظََرها عنده ومَنعَها

  حظرب
قال . ديد الفَْتلِ؛ يقال رجل ُمَحظَْرٌب إذا كان شديد اخلَلْق َمفْتولَُهالش: واملُحَظَْرُب. شدَّ توتريها: َحظَْرَب قَْوسَُه

  :الشاعر
  وليس له عند العزائم جولُ... وكاِئْن َترى ِمْن َيلَْمعيٍّ ُمحَظَْربٍ 

أَقَْوُم هبا هو ُمَشدٌَّد حديد اللسان حديد النظر، فإذا َنزَلَْت به األموُر وجدت غريه ِممَّْن ليس له نظره وحدَُّتُه : يقول
  .منه

  حظظ
  :قال الشاعر. النصيُب واجلَدُّ، ومجع القلّة أَُحظٌّ، والكثري ُحظوظٌ وأَحاٍظ على غري قياس، كأنَّه مجع أَْحٍظ: احلَظُّ

  ولكْن أَحاٍظ قُسَِّمْت وُجدوُد... وليس الِغىن والفقُر من حيلِة الفَىت 



. فأنت حظٌّ وحظيظٌ وَمْحظوظٌ، أي جديٌد ذو َحظٍّ من الرزق ما كنَت ذا َحظٍّ، ولقد َحظِظَْت َتَحظُّ: تقول منه
  .لغةٌ يف احلَُضضُِ، وهو دواٌء: واحلُظُظُ واحلُظَظُ. وأنت أََحظُّ من فالن

  حظل
  :قال الشاعر. وقد حَظَلَ عليه َيحْظُلُ بالضم. املنُع من التصرُّف واحلركة: احلَظْلُ

  بَانَِيةُ فيحْظُلُ أو يَغاْرط... فما ُيْعِدْمِك ال يُْعِدْمِك منه 
  :قال الشاعر. واالسُم احلِظْالنُ بكسر احلاء. رجلٌ حَِظلٌ وَحظَّالٌ، للُمقِْترِ الذي حياسب أهلَه مبا ينفق عليهم: ويقال

  فقلُت هلا ملْ َتقِذفيين بِدائيا... َتعّيُرين احلِظالنَ أُمُّ ُمَغلِّسٍ 
  .قد َحظَلَ املشَي َيحْظُلُ، إذا كّف بعَض مشيهَمْشيُ الغضبان، و: واحلَظالنُ بالتحريك

  حظا
ورجلٌ حَظيٌّ، إذا كان ذا . وهي َحِظيَّيت وإحدى َحظاياَي. َحِظَيِت املرأةُ عند زوجها ِحظَْوةً وُحظْوَةً، وِحظَةً أيضاً

  .وقد َحظَي عند األمري واْحتَظى به مبعًىن. ُحظَْوٍة ومنزلٍة
وإذا مل يكن فيه نصلٌ فهو حُظَيَّةٌ . سهمٌ صغٌري قَْدُر ذراعٍ: واحلَظَْوةُ بالفتح. لُْتُه عليهوأَْحظَْيُتُه ىل فالٍن، أي فضَّ

ومجُع احلَظَْوِة . إحدى ُحظَيَّاِت لقمان، وهو لُقمان بن عرف بالشَرارة مث جاءت منه َهَنةٌ: ويف املثل. بالتصغري
  .َحظَواٌت وِحظاٌء باملد

  حفأ
  .ألبيُض الرطُْب وهو ُيْؤكلأصل الَبْرديِّ ا: احلَفأُ
  حفت

  .الَدقُّ: واحلَفُْت. الرجل القصري السمني: احلَفَْيَيتأْ مهموٌز غري ممدود: األصمعّي
  حفث

  .َحيَّةٌ تنفُخ وال تْؤذي: واحلُفَّاثُ. َحِفثُ الكَرِشِ، وهو الِقبَّةُ: احلَِفثُ، بكسر الفاء
  حفد

وإليكَ : ويف الدعاء. وَبعٌري َحفَّاٌد. والظَليُم َحفْداً وحَفَداناً، وهو تداُرك الَسيْرَِحفَدَ البعري : تقول. الُسْرَعةُ: احلَفُْد
. األعوان واخلََدم، وقيل ولَد الَولد؛ واحدهم حاِفٌد: واحلَفَدةُ. َحَملُْته على احلَفْد واإلسراع: وأحفدُته. َنسعى وحنِفُد
وَمحِْفُد الرجل بفتح . قََدٌح يكيلون به: واِملحْفَد بالكسر. قَطْعسريع ال: وسيف ُمْحتَِفد. أي خمدوم: ورجل َمْحفوٌد

  .َوْشُيُه؛ واجلمع حماِفُد: وَمحِْفُد الثوب أيضاً. أصل السَنام: املَْحِفد: َمْحِتُدُه، وأصله؛ وقال ابن األعراّيب: امليم
  حفر

التراب : واحلَفَُر، بالتحريك. حان له أن ُيحفَر: فََر النهُرواسَْتْح. واحدة احلُفَرِ: واحلُفْرَةُ. َحفَْرُت األرض واْحَتفَْرُتها
: وقوهلم يف املثل. واحدة َحواِفرِ الدابَّة: واحلاِفُر. هو املكان الذي ُحِفَر: ويقال. وهو مثل اهلََدم. ُيستخرج من احلُفَْرة

. تلوا عند احلافرة، أي عند أّولِ ما التقواالتقى القوُم فاقت: ويقال. أي عند أّولِ كلمة: النقد عند احلافَِرِة قال يعقوب
  :وأنشد ابن األعرايب. أي يف أول أمرنا" أِئنَّا لَمردودونَ يف احلافرِة : " وقوله تعاىل

  َمعاذَ اهللا من سفٍه وعارِ... أَحافَرةً على َصلَعٍ وَشيب 
رَجَع على حاِفَرتِِه، أي : ويقال. عتأأرجع إىل ما كنُت عليه يف شبايب من اجلهل والِصبا بعد أن ِشْبت وَصِل: يقول



ما حاملٌ إالّ واحلَْملُ َيحِْفُرها، إالَّ الناقةُ فإنَّها : يقال. هََزلَُه: وَحفََرُه حَفْراً. القرب: واحلَفُري. يف الطريق الذي جاء منه
هو ُسالَقٌ يف : قال يعقوب. وقد َحفَْرُت َتْحفُر حَفْراً، إذا فسدت أصولُها. يف أسنانه حَفٌَر: وتقول. َتسَمن عليه

وقد َحفَِرْت . يف أسنانه َحفٌَر، بالتحريك: وبنو أسد تقول. ويقال أصبح فُم فالن َمْحفوراً: أصول األسنان قال
. نبت: واِحلفْرى. وأَْحفََر املُهر لإلثناء واإلرباع والقروحِ، إذا ذَهبْت رواِضُعُه وطلع غريها. َحفَراً، وهي أردأ اللغتني

  .اخلشبة ذات الصابع اليت ُيذرَّى هبا: فْراةُواِحل
  حفس

ورجلٌ َحفَْيَسأٌ مهموٌز غري ممدود، مثل َحفَيْثٍأ . ِحيَفٌْس، مثل ِهَزبْرٍ: يقال للرجل إذا كان قصرياً غليظاً: ابن السكيت
  .على فََعْيلَلٍ، وهو القصري السمني

  حفش
  :قال الشاعر. املَسيلُ: واحلاِفشةُ. انب إىل ُمسَتنقع واحدَحفََش السيلُ َيحِْفُش َحفْشاً، إذا سال من كلِّ ج

  كما َمَأل احلاِفشاُت املَسيال... َعِشيَّةَ ُرحْنا وراحوا لَنا 
هم َيحِْفُشونَ عليك، أي : ويقال. والفرسُ َيحِْفُش، أي يأيت َجبْريٍ بعد جريٍ. سََيالُنها: وكذلك َحفْشُ اإلداوِة

ويقال معىن . واِحلفُْش الذي يف احلديث، هو البيت الصغري عن أيب عبيد. وعاء املَغازِلِ: ُشواِحلفْ. جيتمعون ويتألَّفون
  .، أي عند حِفْشِ أمه" َهالَّ قعد يف ِحفْشِ أمِّه : " قوله عليه السالم

  حفص
  .الَدجاجةُ: وأمُّ حَفَْصةَ. َزبيلٌ من جلوٍد، وولدُ األسد أيضاً: احلَفُْص

  .تهمجع: وَحفَْصتُ الشيَء
  حفض

. متاع البيت إذا ُهيِّئَ ِلُيحَْملَ: واحلَفُض أيضاً. واجلمع أَْحفاٌض. البعُري الذي َيحمل خُْرثيَّ البيِت: احلَفُض، بالتحريك
  :قال عمرو بن كلثوم

  على اَألْحفاضِ َنمَْنُع َمْن يلينا... وحنن إذا ِعماُد القَْومِ خَرَّْت 
  .ْحفاضِ، أي خَرَّْت عن اإلبل اليت حتمل خُْرثيَّ البيتويروى عن اَأل. أي خَرَّْت على املتاع
ومنه : قال. ألقيته من يدي وطرحته: َحفَْضُت الشيَء: قال األصمعّي. َحَنْيُتُه وَعطَفته: وَحفَْضتُ العودَ حفْضاً

  .َحفَّْضُتُه َتْحفيضاً
  حفظ

. املالئكةُ الذين يكُتبونَ أعمالَ بين آدم: واحلَفَظَةُ. ستظهرتهوَحِفظُْتهُ أيضاً مبعىن ا. َحِفطُْت الشيَء ِحفْظاً، أي َحَرْسُته
: " احملاِفظُ، ومنه قوله تعاىل: واحلَفيظُ. إنَّه لَذو ِحفاٍظ وذو ُمحافظٍَة، إذا كانت له أنفةٌ: ويقال. املراقبةُ: واملُحافَظَةُ

وَتَحفَّظُْت الكتاَب، . الَتَيقُّظُ وِقلَّةُ الغفلِة: والَتَحفُّظُ. ُهيقال اْحَتِفظْ هبذا الشيء، أي اْحفَظْ" . وما أنا َعليكُْم بَِحفيٍظ 
: واحلَفيظَةُ. سألته أن َيْحفَظَُه: واسَْتْحفَظُْتُه. وَحفَّظُْتُه الكتاَب، أي محلته على ِحفِْظِه. أي استظهرته شيئاً بعد شيء

  :قال الُعَجْيُر الَسلويلّ. اْحَتفَظَ، أي أغضبته فغضبوقد أَْحفَظُْتُه ف. الغضُب واحلميَّةُ، وكذلك اِحلفْظَةُ بالكسر
  عليَك َوَمْنزوُر الرِضا حني يَْغَضُب... َبعيٌد من الشيِء القليل اْحتفاظُُه 

  .إن احلَفاِئظَ َتنقَُض األحقاَد، أي إذا رأيت َحميَمَك َيظْلَُم َحميَت له وإن كان عليه يف قلبك حقٌد: وقوهلم
  حفف



. والذي يقال له احلَفُّ هو اِملْنَسُج: قال. املنوالُ، وهو اخلشبة اليت ُيلّف عليها احلائُك الثوب: فَّةُاحلَ: قال األصمعي
فِراُخ الَنعامِ، الواحدة َحفّاَنةٌ، الذكر : واحلَفَّانُ. اِملنوالُ وال يقال له َحفٌّ، وإمنا احلَفُّ املِْنَسُج: احلَفَّةُ: قال أبو سعيد

  .اخلََدُم: واحلَفَّانُ أيضاً. واألنثى فيه سواء
: قال األصمعي. وَحفَِّت املرأة وجهها من الشعر َتُحفَُّه َحفَّاً وحفافاً، واْحَتفّْت أيضاً. بلغ الكيلُ حفافَيِْه: وإناٌء َحفَّانٌ

أكلُ مجيع ما يف : ُفواالْحِتفا. ما ُرِئي عليهم َحفٌَف وال َضفٌَف، أي أثُر َعَوزٍ: يقال. عيُش سوٍء وقلّةُ مالٍ: احلَفَُف
وَحفُّوا حوله . َمْركٌَب من مراكب النساء كاهلودج، إال أهنا ال ُتقَبَُّب كما ُتقَبَُّب اهلوادج: واِملَحفَّةُ، بالكسر. القدر

ُه بالشيء وَحفَّ" . وَترى املالئكةَ حافَِّني ِمْن َحْولِ العَرش : " وقال اهللا تعاىل. َيُحفََّو حَفَّاً، أي أطافوا به واستداروا
َمْن َحفََّنا أو َرفََّنا فليقتصْد، أي من َخدَمنا أو تعطّف : ويقال. وكذلك الَتحْفيُف. َيُحفَُّه كما ُيَحفُّ اهلودُج بالثياب

. حماويَج وَحفَّتُْهُم احلاجةُ َتُحفُُّهْم، إذا كانوا. وما لفالن حافٌّ وال رافٌّ، وذَهَب من كان َيُحفُُّه وََيُرفُُّه. علينا وحاطنا
  :قال الكميت يصف وتداً. وَحفَّ رأسُه َيحفُّ بالكسر ُحفوفاً، أي بَُعَد عهده بالدُّْهنِ. وهم قوٌم َمْحفوفونَ

  ُيطيلُ احلُفوَف فال َيقَْملُ... وأَْشَعثَ يف الدار ذي ِلمٍَّة 
. ا محلَته على أن يكون له َحفيٌف، وهو دويُّ جَْريِِهوَحفَّ الفرسُ أيضاً َيِحفُّ َحفيفاً، وأَْحفَفُْتُه أنا، إذ. وأَْحفَفُْتُه أنا

بقي من : ويقال. جانِباه: وِحفافا الشيِء. وَحفَّ شارَبه ورأَسه َيُحفُّ َحفَّاً، أي أَْحفاُه. وكذلك َحفيُف جناح الطائر
  .َشعره ِحفاٌف، وذلك إذ َصِلع فبقيْت من شعره طُرَّةٌ حولَ رأسه؛ واجلمع أَِحفَّةٌ

  حفل
وَمْحِفلُ . وعنده حَفْلٌ من الناس، أي َجْمٌع، وهو يف األصل مصدٌر. لَ القوُم واْحَتفَلوا، أي اجتمعوا واحتشدواَحفَ

وَحفَلَتِ . وشعبةٌ حاِفلٌ وواٍد حاِفلٌ، إذا كثر َسْيلُُهما. وضَرٌع حاِفلٌ، أي ممتلئٌ لبناً. ُمْجَتَمُعُهم: القوم وُمْحَتفَلُُهْم
. وَحفَلُْت كذا، أي باليُت به، يقال ال َتْحفلْ به. وَحفَلُْتُه، أي َجلَْوُته، فَتَحفَّلَ واْحتَفَلَ. ّد وقُعهاالسماء حَفْالً، أي ج
وهو الَرذْلُ من : قال. يقال هو من ُحفالَِتهِْم وُحثالَتِهِْم، أي ممَّن ال خري فيه منهم: قال األصمعّي. واحلُفالَةُ مثل احلُثالَِة

وأخذ لألمر َحفْلَتَُه، إذا . وجاءوا َحبفْلَتِهِْم، أي بأمجعهم. َحفْلٍَة، إذا كان مبالغاً فيما يأخذ فيه ورجلٌ ذو. كلِّ شيء
والَتْحفيلُ مثل الَتصرَِية، وهو أن ال ُتْحلََب الشاة أيَّاماً ليجتمع . اْحتَفَلَ الوادي بالسيل، أي امتأل: ويقال. جّد فيه

  .َحفَّلَةٌ وُمصَرَّاةٌوالشاةُ ُم. اللُنب يف ضرعها للبيع
  حفلج

  .األفَْحُج: احلفلَُّج، بتشديد الالم
  حفن

. إنَّما حنن َحفَْنةٌ من َحفَناتِ اهللا تعاىل، أي يسٌري باإلضافة إىل ُملكه ورمحته: ومنه. ملء الكفني من طعام: احلَفَْنةُ
: وَحفَْنُت لفالن َحفَْنةً. كالَدقيق وحنوه .وال يكون إالّ من الشيء اليابس. وَحفَْنُت الشيء، إذا جرفَته بكلتا يديك

: واحلُفَْنةُ بالضم. قلعُته من األصل: اْحَتفَْنتُ الرجل اْحتِفاناً: أبو زيد. أخذته: واْحَتفَْنُت الشيء لنفسي. أعطيته قليالً
بل حَفَّاناً، الواحدة َحفَّاَنةٌ، ورمبا مسَّوا صغار اإل. فِراخ النعام، وهو من املضاعف: واحلَفَّانُ. احلُفرة، واجلمع احلُفَُن
  .للذكر واألنثى مجيعاً

  حفا



وقد َحِفيَ َيحْفى َحفاًء، وهو أن ميشي بال ُخف . رجلٌ حاٍف بّين اِحلفَْوِة واِحلفَْيِة واِحلفاَيِة واِحلفاِء باملد: قال الكسائي
. وأَْحفاُه غريه. فإنه َحٍف بّين احلَفى مقصوٌر فأمَّا الذي حَِفَي من كثرة املْشي، أي َرقَّْت قدمه أو حافره،. وال نعلٍ

َحِفيُت به : تقول منه. َمأُْرَبةٌ ال َحفاوَةٌ: ويف املثل. املبالغة يف السؤال عن الرجل والعنايِة يف أمره: واحلَفاَوةُ بالفتح
وأَحْفَى الرجلُ، أي . حافرهاْنَسَحجَ : وحَفَي الفرُس. بالكسر َحفاَوةً وَتَحفَّيُت به، أي بالغُت يف إكرامه وإلطافه

  :قال األعشى. املستقصي يف السؤال: واحلَفيُّ أيضاً. َحِفَيْت داّبته
  َحِفيٍّ عن األعشى به حيث أَصَْعدا... فإنْ تسأيل عنِّي فيا ُربَّ سائلٍ 

. إليه بالوصيّة، أي بالغُت وَحفيُت. َحفَْوُت الرجلَ من كلِّ خري أَْحفوهُ َحفْواً، إذا منْعَته من كلِّ خري: قال األصمعّي
  :ومنه قول احلارث بن حلِّزة اليكشرّي. االستقصاُء يف الكالم واملنازعةُ: واإلحفاء

  نَ علينا يف ِقيِلهِْم إْحفاُء... أنَّ إخواننا اُألراِقَم َيْغلُو 
  .ُتُه ونازعُته يف الكالممارَْي: حافَْيُت الرجلَ: أبو زيد. وأَحْفى شارَبه، أي استقصى يف أخذه وأَلَْزقَ َجزَُّه

  حقب
: واحلُقُُب. واحدة اِحلقَبِ وهي الِسنونَ: واِحلقَْبةُ. مثانون سنة، ويقال أكثر من ذلك، واجلمع حِقاٌب: احلُقُْب بالضم

  " .أَو أَْمِضَي حُقُباً : " الدهور، ومنه قوله تعاىل: واألحقاب. الدهر
أَْحقَْبتُ : تقول منه. ْحلَ إىل بطن البعري مما يلي ثيلَُه كي ال جيتذَبه التصديرَحْبلٌ ُيَشدُّ به الَر: واحلَقَُب بالتحريك

. َحِقَب العاُم، إذا احتبس مطُرُه: ويقال أيضاً. وَحِقَب البعُري بالكسر إذا أصاب َحقَُبهُ ثيلَُه فاحتبس َبْولُُه. البعَري
واحتقبه . واحدة احلقائب: واحلقيبة. األنثى َحقباُءمحار الوحش، ُسمَِّي بذلك لبياضٍ يف َحقَْوْيِه، و: واألحقب

  .املُْرَدُف: واملُْحقَُب. واحتقبه من خلفه. احتقب فالنٌ اإلمثَ، كأنه مجعه: ومنه قيل. واستحقبه مبعًىن، أي احتمله
  حقحق
: خِّري قال البنه لَمَّا اجتهد يف العبادةويف احلديث أن مطرِّف بن عبد اهللا بن الَش. أَْرفَُع الَسْيرِ وأَْتَعُبُه للظَهر: احلَقَْحقَةُ

  .ويقال هو الَسْيرُ يف أّول الليل، ونُهَي عن ذلك. خُري األمور أوساطها واحلَسنة بني السيِّئتني، وشرُّ السري احلَقَْحقَةُ
  حقد
. وأَْحقََدُه غريه. َحقَداً لغةحَقََد عليه َيحِْقد ِحقْداً، وحَِقد عليه بالكسر : وتقول. الِضْغن، واجلمع أَحْقاٌد: اِحلقُْد

  .وأَحْقََد القوُم، إذا طلبوا من املَْعِدن شيئاً فلم جيدوا. ورجل َحقود
  حقر
وَتحاقََرْت إليه . استصغره: وَحقَرَه، واْحَتقََرُه، واستحقره. َحقُرَ بالضم َحقارَةً: تقول منه. الصغري الذليل: احلَقُري
  .هذا األمر َمْحقََرةً بك، أي َحقاَرةٌ: ويقال. الصغائر: واملَُحقَّرات. التصغري: والتحقُري. تصاغرت: نفُسه
  حقط

  .ذكرُ الدُّّراجِ: احلَْيقُطان
  حقف
  .واْحقَْوقََف الرملُ واهلاللُ، أي اعوجَّ. املعوجُّ من الرمل، واجلمع ِحقاُف وأَْحقاٌف: احلقُْف
  حقق

َحقيقَةُ : واحلَقَّةُ أيضاً. هذه َحقَّيت، أي حَقّي: يقال. حلَقَّةُ أخّص منهوا. واحد احلُقوقِ: واحلَقُّ. خالف الباطل: احلَقُّ
لََحقُّ ال آتيك، هو ميٌني للعرب يرفعوهنا بغري تنوين إذا جاءت بعد : وقوهلم. لَمَّا عرف احلَقَّةَ منِّي هرب: يقال. األمر



ذاك عند َحقِّ لقاحها وِحقِّ لقاحها أيضاً بالكسر، أي  كان: وقوهلم. حقَّا ال آتيك: الالم، وإذا أزالوا عنها الالم قالوا
ما كان من اإلبل ابن : واِحلقُّ بالكسر. واحلُقَّةُ بالضم معروفة، واجلمع ُحقٌّ وُحقٌَق وِحقاٌق. حني ثََبَت ذلك فيها

  :ل املَُسيِّبِ بن َعلَسومنه قو. ومجع اِحلقاقِ ُحقٌُق. ثالِث سنني وقد دخل يف الرابعة، واألنثى ِحقَّةٌ وِحقٌّ أيضاً
  مثل الفَسيلِ ِصغارَُها احلُقُُق... قد نالين منهم على َعَدمٍ 
. وجئته يف حاقِّ الشتاء، أي يف وسطه. وسقط فالنٌ على حاقِّ رأسه، أي وسط رأسه. ورمبا ُجِمع على حَقاِئَق

، أي خاَصَمه وادَّعى كلُّ واحٍد منهما احلَقَّ، فإذا غلبه وحاقَُّه. القيامةُ، مسِّيْت بذلك ألنَّ فيها حَواّق األمور: واحلَاقَّةُ
. ماله فيه َحقٌّ وال ِحقَاٌق، أي خصومةٌ: ويقال. إنَّه لَنزُِق احلِقاقِ: ويقال للجل إذا خصم يف صغار األشياء. َحقَُّه: قيل

 يقال للواحد، كما ال يقال اختصم اْحَتقَّ فالنٌ وفالنٌ، وال: وتقول. االختصاُم: واالْحِتقاُق. التخاصُم: والَتحاقُّ
ويقال رمى فالنٌ الصيَد . وطعنةٌ ُمْحَتقَّة، أي ال َزْيغَ فيها وقد َنفَذَْت. واْحَتقَّ الفرُس، أي ضُمر. للواحد دون اآلخر

  :ومنه قول الشاعر. فاْحَتقَّ بعضاً وَشرمَّمَ بعضاً، أي قتل بعضاً وأفلت بعٌض جرحياً
  ُمَشرَّمِمن بني ُمَحَتقٍّ هلا و

َحقَقُْت الرجل، وأَْحقَقُْتُه، إذا أَثَْبتَّهُ، : ويقال أيضاً. وَحقَقُْت ِحذَْره أُحقُُّه َحقَّاً، وأَْحقَقُْتُه أيضاً، إذا فعلَت ما كان حيذَره
لك أن تفعل  ويقال ُحقَّ. وَحقَقُْت األمر وأَْحقَقُْتُه أيضاً، إذا َتَحقَّقُْتُه وصرت منه على يقني: قال. حكاه أبو عبيد

وُحقَّ له أن يفعل كذا، وهو حَقيٌق أن يفعل كذا، وهو حَقيٌق به، وَمْحقوٌق به، . هذا، وُحقِقَْت أن تفعل هذا، مبعًىن
  .أي خليٌق له، واجلمع أَِحقَّاُء وَمْحقوقونَ
  .أي استوجبتهواْسَتْحقَقُْتُه، . وأَْحقَقُْت الشيء، أي أوجبته. وَحقَّ الشيُء َيِحقُّ بالكسر، أي وجب

  :قال الراجز. وكالٌم ُمَحقٌَّق، أي رصٌني. وَحقَّقَُت قولَه وظنَّه َتْحقيقاً، أي صدَّقت. وَتَحقََّق عنده اخلرب، أي صحَّ
  دْع ذا وحبِّْر َمْنِطقاً ُمَحقَّقاً

وفالنٌ حامي . على الرجل أن حيمّيه ما َيحُِقُّ: واحلَقيقةُ. خالف اجملاز: واحلَقيقَةُ. وثوٌب ُمَحقٌَّق، إذا كان حمكََم الَنسج
  :قال عامر بن الطُفَيل. الرايةُ: احلَقيقَةُ: ويقال. احلَقيقَِة

  أنا الفارسُ احلَاِمي َحقيقَةَ َجْعفَرِ
  .الذي ال َيعَْرُق: واَألَحقُّ من اخليل

  حقل

. القَراُح الطيُِّب، الواحدة َحقْلَةٌ: واحلَقْلُ. الزرُع إذا تشعََّب ورقُه قبل أن تغلُظَ سوقه، تقول منه أَْحقَلَ الزرُع: احلَقْلُ
من أَكْلِ التراب : وقال أبو عبيد. احلَقْلَةُ وجٌع يكون يف البطن: قال األصمعي. ال تُْنبُِت البقلةَ إال احلَقْلَةُ: ويف املثل
بيع الَزرع وهو يف : واملَُحاقَلَةُ. ب يف األمعاءماء الرُطَ: واحلَقيلَةُ. وقد َحِقلَِت اإلبلُ َحقْلَةً، واجلمع أَْحقالٌ. مع البَقْل

  .سنبله بالُبّر، وقد ُنهَِي عنه
  حقم
  .ضرٌب من الطَري يقال إّنه احلَماُم: احلُقُْم
  حقن

 .واسم هذا اللنب احلَقُني، والِسقاء اِملْحقَُن. َحقَْنُت اللنب أَْحقُُنهُ بالضم، إذا مجعَته يف السقاء وصببتَ حليَبه على رائبه
. وأنكر أَحْقَْنُت. َحقَْنتُ البولَ: قال الكسائي. منعته أن ُيسفَك: َوَحقَْنُت دمَه. أىب احلَقُني العُِذَْرةَ أي العذر: ويف املثل
ومها . الُنقرة بني الَترقوة وحبلِ العاتق: احلاِقَنةُ: أبو عمرو. ال رأَي ِلحاِقنٍ: يقال. الذي به بولٌ شديد: واحلاِقُن



  .وقد اْحَتقََن الرجل. ما ُيْحقَُن به املريض من األدوية: واحلُقَْنةُ. احلاِقَنةُ ما سفل من البطن: ويقال .حاِقَنتاِن
  .الذي َيْحقُُن بولَه، فإذا بالَ أكثر منه: واِملْحقانُ

  حقا

: واحلَقُو. ّخره مما يلي الريشُمسَْتَدقُُّه من مؤ: وَحقُْو السهم. تقول منه حُِقَي الرجل فهو َمْحقُوٌّ. وجع البطن: احلَقَْوةُ
  .اخلَْصُر وَمَشدُّ اإلزار: واحلَقُْو أيضاً. والكثُري ُحِقيٌّ. اإلزار، وثالثة أَْحقٍ

  حكا

  :أْحكَأُت العقدة وأحكيتها، أي شددهتا، قال َعديُّ بن زيد يصف جارية
  فوق من أْحكَأَ ُصلْباً بِإِزارِ... أَْجلَ أَنَّ اهللا قْد فَضَّلَكُْم 

  .فوق من أَْحكَى بُصلْبٍ وإزار، أي َحبَسبٍ وِعفٍَّة: ه رواية أيب زيد، ويروىهذ
  حكر

  .وهو احلُكَْرةُ بالضم. َجْمعه وَحْبسه ُيتَربَّص به الغالء: احِْتكارُ الطعام
  حكك

إذا مل ينشرح ما َحكَّ يف صدري كذا، : ويقال. وما حكَّ يف صدري منه شيٌء، أي ما َتخالََج. َحكَكُْت الشيء أُحكُُّه
واملُحاكَّةُ . وفالن يََتَحكَُّك يب، أي يتمّرس ويتعرض لشّري. واحَْتكَّ بالشيء، أي َحكَّ نفَسه عليه. له صدُرك
. حجارةٌ رِخوةٌ بيٌض: واحلَكَُك بالتحريك. ما بقيْت فيه حاكَّةٌ، أي ِسنٌّ: وقوهلم. اجلََرُب: واِحلكَّةُ، بالكسر.كاملباراة
: واِجلذْلُ املَُحكَُّك. ما يسقُط عن الشيء عند احلَكِّ: واحلُكاكَةُ بالضم. فر النحيُت، والكعبُ احملْكوُكاحلا: واحلَكيُك

أنا : الذي يُْنَصُب يف الَعطَن لتحتّك به اإلبلُ اجلَرْىب، ومنه قول احلُباب بن املنِذر األنصارّي يوَم َسقيفة بين ساعدة
  .املَُرحَُّب أراد أنه ُيْشَتفى برأيه وتدبريه ُجذَْيلُها املَُحكَُّك، وُعذَْيقُها

  حكل
  .يف لسانه ُحكْلَةٌ، أي عجمةٌ ال ُيبِني الكالَم: ويقال. ما ال ُيْسَمُع له صَوت: احلُكْلُ

  .وقد أَْحكَلَ علّي اخلَبُر أي أشكَلَ، واحَْتكَلَ، أي اشتكل
  حكم
. اِحلكَمة من العلم: واحلُكُْم أيضاً. َم له وَحكََم عليهوَحكَ. مصدر قولك َحكََم بينهم َيْحكُُم أي قضى: احلُكُْم

قال الَنْمر بن . وقد َحكُم بضم الكاف، أي صار حكيماً. املتِقن لألمور: واحلَكيم. العامل، وصاحب احلكمة: واحلَكيُم
  :تولب

  إذا أنَت حاولت أن َتْحكُما... وأَبِْغْض َبغيَضَك بُْغضاً رويداً 
واحلَكَُم، . وأَْحكَْمُت الشيء فاسْتْحكََم، أي صار ُمْحكَماً. حاولَت أن تكون َحكيماً أي إذا: قال األصمعي

تقول . ما أحاد باحلََنك: وَمَجَمةُ اللجام. ذَقْنها: وَحكََمةُ الشاة. يف بيته ُيؤَْتى احلَكَُم: ويف املثل. احلَاِكُم: بالتحريك
قال . َحكَْمُت السفيه وأَْحكَْمُتُه، إذا أخذَت على يده: ويقال أيضاً. ضاًَحكَْمُت الداّبة َحكْماً وأَْحكَمُْتها أي: منه

  :جرير
  إنِّي أخاف عليكُمُ أن أَغْضَبا... أََبين حَنيفةَ أَْحِكُموا سفهاَءكم 

فاْحَتكََم َعلَيَّ  .َحكَّْمُتهُ يف مايل، إذا جعلَت إليه احلُكَْم فيه: ويقال أيضاً. وَحكَّْمُت الرجل حتكيماً، إذا منعته مما أراد



واملَُحكَّم الشيخ اجملرَّب، . املخاَصمة إىل احلاكم: واملُحاكََمةُ. واْحَتكَموا إىل احلاكم وَتَحاكَموا مبعًىن. يف ذلك
  .املنسوب إىل احلكمة

  حكى
. ا فعلَت مثل ِفْعِلِه وهيئِتِهوَحكَْيُت ِفْعلَُه وحاكَْيُتُه، إذ. َحكَْيُت عنه الكالم ِحكايَةً، وَحكَْوت لغةٌ َحكاها أبو عبيدة

لغةٌ يف أَْحكَأُْتها، إذا : وأَْحكَْيُت الُعقْدَةَ. فالن َيْحكي الشمَس ُحسْناً وُيحاكيها، مبعًىن: يقال. املشاَبهَةُ: واملَُحاكاةُ
  :قال عدّي بن زيد. قّويَتها وَشَددَْتها

  وإزاْر فوق من أَْحكى بُِصلْبٍ... أَْجلِ أنَّ اهللا قد فَضَّلَكُْم 
  .فوق ما أَْحكيأي فوَق ما أقول، من اِحلكاية: ويروى. فوق من أَْحكأَ ُصلْباً بإزاْر: ويروى
  حأل

َحْألُت له َحلواًءا، على فَعولٍ، إذا َحكَكُْت له حجراً على حجر، مث جعلت احلُكاكَةَ على كَفَِّك، : ابن السكيت
ِقْشَرةُ اجللد اليت َيقُْشُرها : واحلُالَءةُ أيضاً. حلُالَءةُ بالضم على فُعالَة، مثل احلَلْواِءوا. وَصدَّأْتَ به اِملْرآةَ، مثَّ كََحلَْته هبا

َحَألتْ حاِلثَةٌ عن كوِعها، ألن املرأة الصَّنَاَع، رمبا : ويف املثل. الدبَّاغُ مما يلي اللحم، تقول َحْألُت اجللد، إذا قََشْرَتُه
َحلئَ اَألدُمي َحًأل : ما أفسده السِّكني من اجللد إذا قُِشَر، تقول منه: بالكسر والتِّْحلُء. استعجلْت فقشرت كوعها

َحْألُته بالسوط : أبو زيد. َبثَُرْت: وقد َحِلئَتْ َشفَيت، أي. الُعقْبُولُ: واحلَُأل أيضاً. بالتحريك، إذا صار فيه التِّْحليُّ
وحْألتُ اِإلبِل عن املاء حتِْلئَةً . ُته مائة ِدرهم، إذا أعطيتهضربته به، وَحْأل: َحًأل، إذا جلدته به، وَحْألُته بالسيف

  .وحتليئاً، إذا طَرَْدَتها عنه، ومنعتها أن تَرَِدُه
  حلب

. مصدر َحلََب الناقة َيْحلُُبها حلباً، واحتلبها، فهو حاِلٌب وقوم حلََبةٌ: واحلَلَُب أيضاً. اللنب احمللوب: احلَلَُب بالتحريك
  :وقال كعب بن سعٍد الَغَنويِّ يرثي رجالً. ُيْحلَُب ما: واحلَلوُب

  إذا مل يكن يف املُنِْقياِت َحلوُب... َيبيُت الَندى يا أمَّ عمروٍ ضجيَعُه 
: وحلبت الرجل، أي حلبت له، تقول منه. اللنب احمللوب: واحلليب. استدرَّه: واستحلَب اللَنب. وكذلك احلَلوَبةُ

. وأَْحلَْبُت الرجلَ، إذا جعلت له ما حيلُُبُه. َب، وأَْحِلْبين بقطع األلف، أي أَِعنِّي على احلَلَبِاْحلُْبين، أي اكِْفين احلَلَ
: تقول منه. أن َتْحلَُب ألهلك وأنت يف املرعى تبعث به إليهم: واإلْحالَبة. وأحلَب الرجلُ، إذا ُنِتَجْت إبله إناثاً

وهم َيْحِلبونَ عليك، أي جيتمعون ويتألَّبون . ُت الرجلَ، إذا َنَصْرَتُه وعاونتهوحالَْب. الناصر: واملُْحِلُب. أَْحلَْبُت أهلي
. دواٌء من األفاويِه، وموضعه املَْحلبيَّةُ: وَحبُّ املَْحلَبُ بالفتح. اإلناء ُيْحلَُب فيه: واِملْحلَُب بالكسر. من كل أَْوبٍ

: واحلَلَْبةُ بالتسكني. وَتَحلََّب العرُق واحنلب، أي سال. َتنِفاِن للسُّرَِّةِعرقاِن ُمكْ: واحلالبان. وناقة َحلْبانَةٌ، أي ذاُت لنبٍ
قد : خيل جتمع للسباق من كل أَْوبٍ، ال خترج من إصطبل واحد، كما يقال للقوم إذا جاءوا من كلِّ أوبٍ للُنصَْرِة

. َنْبتٌ تعتاده الظباء: واحلُلَُّب. َحبٌّ معروف: َبةُواحلُلْ. ما ال تكون وظيفةً معلومةً: واحلَلَُب أيضاً من اِجلباَيِة. أحلبوا
وِسقاءٌ . هي َبقْلَةٌ َجْعَدةٌ غرباُء يف ُخْضَرٍة، تنبسط على األرض، يسيل منها اللّنب إذا قِطع منها شيْء: قال األصمعي

  .وأسود ُحلْبوٌب، أي حالٌك. ُدبِغَ باحلُلَّبِ: ُحلَّبِيٌّ
  حلبس



  .هو املالزم للشيء ال يفارقه، وكذلك احلُالبُِس: الويق. الشجاُع: احلَلَْبُس
  حلبلب

  .النْبُت الذي تسميه العامَّة اللَْبالُب، ويقال هو احلُلَُّب الذي تعتاده الظباء: اِحلِلْبالُب، بالكسر
  حلت

وَحلَتُّ . َحلَقُْته: تُّ رأسيوَحلَ. ورمبا قالوا ِحلِّيثٌ بتشديد الالم. صمغ األَْنُجداِن، وال تقل ِحلْتيثٌ بالثاء: اِحللْتيُت
  .جلَْدته: َحلتُّه مائة سوٍط: قال األصمعي. أعطيته: وَحلَتُّ فالناً. َمَرقْته: وَحلَتُّ الصوف. قََضيته: َدْيين
  حلج

ما : واِملْحالُج .ما ُيحلُج عليه: واِملحْلَُج واِملحْلََجةُ. َحلََج القطن َيحْلُُجُه وَيْحِلجُه، فهو حالَّج، والقطن َحليٌج وحملوٌج
  .بيننا وبينهم حَلَْجةٌ بعيدة: يقال. وحَلََج القوُم ليلَتهم أي ساروها. ُيحلج به
  حلحل

. َحلْ بالتسكني، وهو َزجٌر للناقة: وحَلَْحلُْت بالناقة، إذا قلت هلا. َحلَْحلُْت القوَم، أي أزعجتهم عن موضعهم
  :قال الشاعر. وَتحَلَْحلَ عن مكانه، أي زال

  نُ ذو اهلََضباتِ ال يََتَحلَْحلُثَْهال
  .السيُِّد الركُني، واجلمع احلَالِحلُ بالفتح: واحلُالِحلُ

  حلز
  .البخيلة: القصريةُ، ويقال: واِحللَِّزةُ بتشديد الالم. َتَحلََّز الرجل لألمر، إذا تشمَّر له

  .ويقال رجل ِحلٌَز وامرأةٌ ِحلْزةٌ: قال أبو عمرو
  حلزن

  .ة تكون يف الرِمثدوْيبَّ: احلَلَزون
  حلس

. حِلُْس وَحلٌَس، مثل ِشْبٍه وَشَبٍه، ومِثْلٍ وَمثَلٍ: وحكى أبو عبيد. اِحللُْس للبعري، وهو كساٌء رقيق يكون حتت الَبْرذََعِة
كُْنَيةُ : سٍوأمُّ ِحلْ. أي ال تربْح" كُْن ِحلَْس بيتك : " ويف احلديث. ما ُيْبَسطُ حتت احلُرِّ من الثياب: وأَْحالُس البيوِت

وأَْحلَْستُ . حنُن أْحالُس اخليل، أي نقتنيها ونلزم ظهورها: وقوهلم. الرابع من سهام امليسر: واِحللْسُ أيضاً. األتاِن
  .ئماًوأَْحلََستِ السماُء، أي َمطََرْت َمطَراً دقيقاً دا. وأَْحلَْسُت فالناً مييناً، إذا أَمَْرْرتَها عليه. البعَري، أي ألبسته اِحللَْس

. رجلٌ َحِلٌس، للحريص: ويقال أيضاً. الشجاُع: واحلَِلسُ بكسر الالم. واسَْتْحلَسَ النبُت، إذا غطَّى األرَض بكثرته
  :قال املعطَّار اهلذيل يصف سيفاً. اْحلَسَّ اْحِلساساً: تقول منه. الذي لونه بني السواد واحلمرة: واَألْحلَُس

  يف مْتنِِه َدَخٌن وأُثٌْر أَْحلَُس...  لَْيٌن ُحساٌم ال يَُليُق َضريَبةً
  حلط

  :وأنشد األصمعيُّ البن األمحر. أَْحلَطَ الرجل يف اليمني، إذا اجتهد
  ِسوًى مث كاَنا ُمْنجِداً وِتهاميا... وكُنَّا وُهْم كابَْني سُباٍت َتفَرَّقا 

  ياوأَْحلَطَ هذا ال أَرُمي َمكانِ... فأَلقى الِتهامي ِمنُهما بِلَطانِِه 
ويف . الَغضُب والضجُر: االْحِتالطُ. الدهر: والسُباُت. إذا كانت هذه حالَهما فال جيتمعاِن أبداً: يقول. ِثقْلُُه: لَطاُنُه



  .إنّ أوَّل العيِّ االحِْتالطُ، وأسوأُ القولِ اإلفراطُ: كالم َعلقَمة بنِ ُعالثة
  حلف

العهُد : واِحللُْف بالكسر. وأَْحلَفُْتُه أنا وَحلّفُْتُه واسَْتْحلَفُْتُه، كلُّه مبعًىن. َحلََف أي أقسم، َيْحِلُف َحلْفاً وَحِلفاً وَمْحلوفاً
ويف احلديث أّنه صلى اهللا عليه وسلم حالَفَ . وَتحالَفوا، أي تَعاهدوا. يكون بني القوم، وقد حالَفَُه، أي عاهده

ورجلٌ حليفُ اللسان، إذا كان . املُحاِلُف: واحلَليُف. قريش واألنصار، يعين آَخى بينهم؛ ألنَّه ال ِحلْفَ يف اإلسالم
وقوهلم َحضارِ والوزنُ ُمْحِلفاِن، ومها جنماِن يطلُعان قبل سهيلٍ فيظنُّ الناس بكلِّ واحٍد منهما . حديَد اللسان فصيحاً

  :قال الشاعر. ةٌكَُمْيٌت ُمْحلفَ: ومنه قوهلم. أّنه سُهيلٌ، فيحلف واحٌد أنه سهيل وحيلف آخُر أنَّه ليس به
  كَلَْوِن الِصْرِف ُعلَّ به اَألدُمي... كَُمْيٌت غُري ُمْحِلفٍَة ولكْن 

  .هي خالصةُ اللوِن ال ُيْحلَُف عليها أنَّها ليست كذلك: يقول
  حلق

: ألصمعيوقال ا. وكذلك َحلْقَةُ الباب وَحلْقَةُ القومِ، واجلمع احلَلَُق على غري قياس. الُدروُع: احلَلْقَةُ بالتسكني
وحكى يونس عن أيب عمرو بن العالء َحلَقَةً يف الواحد بالتحريك، . اجلمعِ ِحلٌَق، مثل َبْدَرٍة وبَِدرٍ، وقَْصَعٍة وِقَصعٍ

ليس يف الكالم َحلَقَةٌ بالتحريك إالّ يف : مسعت أبا عمرو الشيباينّ يقول: قال أبو يوسف. واجلمع َحلٌَق وَحلَقاٌت
: واِحللُْق، بالكسر. احلُلْقوُم؛ واجلمع احلُلوُق: واحلَلُْق. مجُع حالق: قَةٌ، للذين َيْحِلقونَ الَشَعَرهؤالء قوٌم َحلَ: قوهلم

  .خاَتم املَِلِك
: وإبلٌ ُمَحلَّقَةٌ. ارتفاعه يف طريانه: وَتْحليُق الطائر. جاء فالن باِحللْقِ واإلحراِف: يقال. املالُ الكثري: واِحللُْق أيضاً
  :قال احلطيئة. واجلمع ُحلٌَّق وَحواِلُق. لَُقَوْسُمها احلَ

  هلا ُحلٌَّق ضَرَّاُتها َشِكراِت... إذا مل تكن إالَّ األماليُس أصبحت 
جاَء من حاِلقٍ، : ويقال. اجلبل املرتفع: ما التوى منه وَتَعلََّق بالقُضباِن واحلاِلُق: واحلاِلُق من الكَْرمِ. أي ممتلئةٌ من اللنب
وِكساٌء ِمْحلٌَق بكسر . أي أثكلها اهللا حّتى حتِلق شعَرها! ال تفعل ذاك أُمَُّك حاِلٌق: وقوهلم. رٍِفأي من مكان ُمْش

  .امليم، إذا كان كأنَّه َيْحِلُق الَشعر من خشونه

شدِّد مصدر قولك َحلََق رأسه، وَحلَّقَوا رءوسهم، : واحلَلُْق. الضرعُ املمتلئ كأنَّ اللنب فيه إىل َحلِْقِه: واحلاِلُق
عنٌز َمْحلوقَةٌ، وشَْعٌر َحليٌق، : قال أبو زيد. يقال َحلََق َمْعَزُه، وال يقال جَزَُّه إالّ يف الضأْن. احلَلُْق: واالحِْتالُق. للكثرة

واحلُالقُ . ما ُحِلَق من َشَعره: وُحالقَةُ اِملْعزى بالضم. اسٌم للمنيّة، مثال قَطامِ: وَحالقِ. وحليةٌ َحليٌق، وال يقال َحليقَةٌ
وَحِلَق الفرسُ . جلسوا َحلْقّةً َحلْقَةً: وَتَحلََّق القوُم. إنَّ رأَسه لََجيُِّد اِحلالقِ بالكسر: ويقال. َوَجعٌ يف احلَلْقِ: أيضاً

  :الشاعرقال . واحلماُر بالكسر َيْحلَُق َحلَقاً، إذا سَِفَد فأصابه فسادٌ يف قضيبه من َتقَشُّرٍ َواْحمِرارٍ، فُيداوى باِخلصاء
  كما ُيْخصى من احلَلَقِ اِحلماُر... َخصَْيُتَك يا ابَن َجْمَرةَ بالقَوايف 

  .البسر إذا بلغ اإلرطاُب ثُلُثَْيِه: واحلُلْقانُ بالضم
  حلقم

  .وَحلْقََمُه، أي قَطع ُحلْقوَمه. احلَلُْق: احلُلْقوُم
  حلقن



  .َحلْقََن الُبسر فهو ُمَحلْقٌَن، إذا بلغ اإلرطاُب ثلثيه
  حلك

وهو . أسوُد مثل َحلَِك الُغراب: يقال. السواُد: واحلَلَُك. واْحلَولََك مثله. اشتدَّ سواُده: َحلََك الشيُء َيْحلُكُ ُحلوكَةً
: ضرٌب من الَعظاِء، يقال: واحلُلَكَةُ. الشديد السواد: واحلَلَكوُك، بالتحريك. وأسود حاِلٌك وحانٌِك مبعًىن. سواُده

  . الرمل، وكذلك احلَلْكاُءُدَوْيبَّةٌ تغوص يف
  حلل

. وَحلَلُْت القوَم وَحلَلُْت هبم مبعًىن. املكان الذي َتُحلُُّه: واملََحلُّ أيضاً. َحلَلُْت الُعقدة أَُحلَُّها َحالًّ وُحلوالً وَمَحالًّ
أنت : يقال. م، أي َحاللٌورجلٌ ِحلٌّ من اإلحرا. احلاللُ، وهو ضدُّ احلرام: واِحللُّ بالكسر. ُدْهُن السِمسم: واحلَلُّ

  .ما جاوز احلََرَم: واِحللُّ أيضاً. ِحلٌّ، وأنت ِحْرٌم
  :قال الشاعر. وقوٌم ِحلَّةٌ، أي ُنزولٌ وفيهم كثرةٌ. ويا حاِلُف اذكْر ِحالًّ. ِحالًّ، أي اْسَتثنِ: ويقال أيضاً

  ِقباٌب َوَحيٌّ ِحلَّة وقبائلُ... لقد كان يف َشْيبانَ لو كنَت عاِلماً 
  :قال زهري. وكذلك حيٌّ ِحاللٌ

  إذا طَرقْت إحدى الليايل مبعظمِ... ِلَحيٍّ ِحاللٍ يَْعِصمُ الناسَ أمَرهم 
. منزِلُ القومِ: واملََحلَّةُ. هو يف ِحلَّةِ صدقٍ، أي َمبَحلَّة صدقٍ: ويقال أيضاً. مصدر قولك َحلَّ الَْهْدُي: واِحللَّةُ أيضاً

وَمِحلُّ . هو املوضع الذي يُْنَحُر فيه" حىت يبلغ اهلَْدُي َمِحلُه : " وقوله تعاىل. به الناس كثرياً ومكانٌ ِمْحاللٌ، أي َيُحلُّ
. إزاٌر ورداٌء، ال تسمَّى ُحلَّةً حّتى تكون ثوبني: واحلُلَّةُ. ُبروُد اليمن: احلُلَلُ: قال أبو عبيد. أََجلُه: الدينِ أيضاً
  :وقال. هذا َحليلُُه وهذه َحليلَُتُه، ملن ُيحالُُّه يف دارٍ واحدة: ويقال أيضاً. زوجةُال: واحلَلْيلَةُ. الزوُج: واحلَليلُ

  َحليلََتُه إذا هدأ النياُم... ولسُت بأطلسِ الثَوبني ُيْصيب 
وهو ِحلٌّ  وَحلَّ لكا لشيُء َيِحلُّ ِحالًّ وَحالالً،. خمرجُ البول، وخمرجُ اللنب من الضرع والثَْدي: واإلْحليلُ. يعين جارَته
وَحلَّ اهلدُي َيِحلُّ ِحلَّةً وُحلوالً، أي بلغَ املوضَع الذي َيِحلُّ فيه . وَحلَّ املُْحرُِم َيِحلُّ َحالالً، وأََحلَّ مبعًىن. بِلٌّ أي ِطلُْق

عليكم غَضَيب  فََيِحلُّ: " وقرئ هبما قوله تعاىل. وَحلَّ العذاُب َيِحلُّ بالكسر، أي َوجب وَيُحلّ بالضم، أي نزل. َنْحُرُه
وَحلَِّت املرأةُ، أي . وَحلَّ الَدْيُن َيِحلُّ ُحلوالً. فبالضم، أي تنزِل" أو َتُحلُّ قريباً من دارِِهم : " وأمَّا قوله تعاىل" . 

الَُّت فهي فإذا قيل املُِح: قال. الِقْدُر والرحى: املُِحلَّتاِن: قال أبو يوسف. وأَْحلَلُْتُه، أي أنزلته. خرجْت من ِعدَِّتها
أي َمن كان عنده هذه األدواتُ َحلَّ حيث شاء، . الِقْدُر، والرحى، والدلو، والَشفرة، والفأس، والقدّاحة، والقربةُ
  .وإال فال بدَّ له من أن جياوَر الناس ليستعري منهم بعَض األشياء

وأََحلَّ، أي خرج . لغة يف َحلَّ: وأََحلَّ املُْحرُم. وأَْحلَلُْت له الشيء، أي جعلُته له َحالالً؛ يقال أَْحلَلُْت املرأةَ زوجها
وأََحلَِّت . وأَْحرَْمنا، أي دخلنا يف شهور احلُُرمِ. وأَْحلَلْنا، أي دَخلْنا يف شهور اِحللِّ. إىل اِحللِّ، أو من ميثاقٍ كان عليه

خلُ بني املتراِهَنني إن َسبق أَخذ، وإن ُسبَِق مل الدا: الشاة، إذا نزل اللُنب يف ضرعها من غري نِتاجٍ واملَُحلِّلُ يف الَسْبقِ
وأََحلَّ بنفسه، أي استوَجَب . واملُحَلِّلُ يف النكاح، هو الذي يتزوَّج املطلّقة ثالثاً حتَّى حتل للَزوج األول. َيغَرم

واْسَتَحلَّ الشيَء، . نه، أي استثىنوَتَحلَّلَ يف ميي. واْحَتلَّ، أي نزل. ومكانٌ ُمَحلَّلٌ، إذا أكثر الناس به احلُلولَ. العقوبة
ما : وقوهلم. َحلَّلُْتُه َتْحليالً وَتِحلَّةً، كما تقول غَرَّرَ تْغريراً وتَِغرَّةً: تقول. ضدُّ التحرميِ: والَتْحليلُ. أي عدَّه َحالالً

ال ميوتُ للمؤمن ثالثة أوالدٍ : " ويف احلديث. لغفعلُته إالَّ َتِحلّةَ القََسمِ، أي مل أفَعلْ إال بقَْدرِ ما َحلَّلُْت به مييين ومل أبا
وإنْ منكُمْ إالَّ وارُِدها كان على َربِّكَ : " أي قْدر ما يربُّ اهللا تعاىل قََسَمُه فيه بقوله تعاىل" فتمسَّه النار إال َتِحلَّةَ القسم 



َضْعفٌ يف : احلَلَلُ يف البعري: قال الفراء. بته َتْحليالًضر: يقال. ، مث قيل لكلِّ شيء مل ُيبالَغْ فيه َتْحليلٌ" َحْتماً َمقِْضيَّا 
الذي يف رِْجله استرخاٌء، وهو مذموٌم يف : واَألَحلُّ. فإن كان يف الركبة فهو الطََرُق. عرقوبه، فهو أََحلُّ َبيُِّن احلَلَلِ

  .كلِّ شيٍء إالّ يف الذئب
  حلم

  :قال. َحلَْمُت بكذا، وَحلَْمُتُه أيضاً: وتقول. الفتح واْحتَلََمَحلَمَ ب: تقول منه. احلُلُْم بالضم ما يراه النائم
  ال َيبَْعَدنَّ خَيالُها احمللوُم... فََحلَْمُتها وَبنو ُرفَْيَدةَ دوهنا 

  :وقال. تكلَّف اِحللَْم: وَتَحلََّم. َحلُمَ الرجل بالضم: تقول منه. بالكسر األناةُ: واِحللُْم
  ولن تستطيعَ اِحللَْم حّتى َتَحلّما... ْسَتْبقِ ُودَُّهْم َتَحلََّم عن اَألدَنْيَن وا

. أن َيفُْسَد اإلهابُ يف الغَْمل ويقع فيه دوٌد فََيَتثَقََّب: بالتحريك: واحلَلَُم. أرى من نفِسِه ذلك وليس به: وَتحالَم
  :وقال. حَلَم اَألدُمي بالكسر: تقول منه

  وقد َحِلَم اَألدُميكدابَِغٍة ... فإنََّك والكتاب إىل َعليٍّ 
وَتَحلَّمَ . هي احلَلََمةُ والَيَنَمةُ: قال األصمعي. ضرب من النبت: واحلَلََمةُ أيضاً. رأس الثَدي، ومها َحلَمتاِن: واحلَلََمةُ

. ا َحلٌَمالقُراُد العظيم، وهو مثل الَعلِّ؛ ومجعه: واحلَلََمةُ. وبعٌري َحليٌم، أي مسني. الصيبُّ والَضبُّ، أي َسِمن واكتنز
ُدودة تقع يف جِلد الشاة األعلى وجلِدها األسفل، هذا لفظ األصمعّي، فإذا دُبِغَ مل يزلْ ذلك املوضعُ : واحلَلََمةُ أيضاً

  :قال املخبَّل. جعلته َحليماً: وَحلَّْمُت الرجل َتْحليماً. يقال منه َتعيََّن اِجللُد، وَحِلَم األدُمي. رقيقاً
  إىل ذي الُنهى واْستَْيَدهوا للُمَحلِّم... ىت َتَنْهنََهْت وَردُّوا صدور اخليل ح

احلُالَُّم واحلُالَّنُ، بامليم : قال األصمعّي. اجلَدُي يؤخذ من بطن أمِّه: واحلُالَُّم. أطاعوا الذي يأمرهم باِحللْمِ: يقول
  .لٌنب يغلظ فيصري شبيهاً باجلنب الَرطْب وليس به: واحلالوُم. صغار الغنم: والنون
  حلن
  .يف الضّب ُحالَّنٌ، ويف الريبوع َجفْرَةٌ: ويقال. اجلدي ُيؤَخذ من بطن أمه: احلُالّنُ
  حال
ما أََمرَّ وما : يقال. جعلته ُحلْواً: واَْحلَْيُت الشيء. واْحلَْوىل مثله. َحال الشيُء َيْحلُو َحالوَةً: يقال. نقيضُ املُرِّ: احلُلُْو

  :قال املرّار الفقعسّي. وحالَْيُتُه، أي طاَيْبُتُه. لَْيُتُه، إذا وجدَته ُحلْواًوأَْح. أْحلى، إذا مل يقل شيئاً
  وُمرٌّ إذا ما راَم ذو إْحَنٍة َهْضمي... فإين إذا ُحليتُ ُحلٌْو َمذَاقَيت 

وَتحالَِت املرأةُ، إذا . صغراهّن مراُهنَّ: قال امرأةٌ يف بناهتا. ُخذِ احلُلْوى واْعِطِه املُرَّى: يقال. نقيض املُرَّى: واحلُلْوى
وَحلَْوُت فالناً على كذا ماالً، فأنا أَْحلوهُ َحلْواً وُحلْواناً، إذا وهبتَ له شيئاً على شيء يفعلُه . أظهرْت حالوةً وُعجْباً

  :قال علقمة بن َعَبدة. لك غري اُألْجرَِة

  ات قاِئلُْهُيَبلّغُ عنِّ الشِْعَر إذ م... أَال َرُجلٌ أَْحلوُه َرحلي وناقيت 
  :قالت امرأة. وكانت العرب ُتَعيَُّر به. أن يأخذ الرجلُ من َمهر ابنته لنفسه: واحلُلْوانُ أيضاً

  ال يأُْخذُ احلُلْوانَ من بنَاِتنا
  :قال الكميت. اليت تؤكل، ُتَمدُّ وتقصر: واحلَلْوا. واسِْتْحالُء من احلَالَوِة، كما يقال اسَْتجاَدُه من اجلَوَْدِة

  َتعَْتزُّ َحلْواءها َشدائُدها... ْيبِ َدْهرٍ أرى حَواِدثَُه من َر



واحلُالوى، على فُعاىل بالضم، أي على َوسط القفا، وكذلك على ُحالوى القفا وَحالواِء القفا، إذا فتْحَت مدْدَت، 
. ى، مثل ِلْحَيٍة وِلحًى، وربَّما ُضمَّوِحلَْيةُ السيِف مجُعها جِلّ. حَلُْي املرأة، ومجعه ُحليٌّ: واحلَلُْي. وإذا ضمْمَت قصْرَت
  .يبيُس الَنصيِّ، واجلمع أَْحِليَةٌ: واحلَِليُّ على فِعيلٍ

َحِلَي فالنٌ بِعَْيين بالكسر ويف عيين، وبصدري ويف : ويقال. وَحلَْيُت املرأة أَْحلَِيها َحلْياً وَحلَْوُتها، إذا جعلَت هلا ُحِليَّاً
  :قال الراجز. أعجَبكصدري، َيْحلى َحالَوةً، إذا 
  إنَّ سراجاً لكَرٌِمي مَفَْخرُة

  َتْحلى به العنيُ إذا ما َتجَْهرُْه
حِليَ يف : قال األصمعّي. وكذلك َحال فالنٌ بعيين ويف عيين َيْحلُو َحالَوةً. َيْحلى بالعني: وهذا من املقلوب، واملعىن

أي صارت ذاَت حُليٍّ، فهي َحِليَّةٌ وحاِلَيةٌ ونسوةٌ : املرأةَُحِلَيِت : ويقال أيضاً. عيين بالكسر، وَحال يف فمي بالفتح
وَحلَّْيُت الشيء يف عني . وَحلَّْيُت الرجل َتْحِلَيةً أيضاً، أي وصفت ِحلَْيَتُه. وَحلَّْيتُها َتْحِلَيةً، ومنه سيٌف ُمَحلَّى. َحوالٍ
مل َيْحلَ منه بطاِئلٍ، أي مل يستفد منه : وقوهلم. تزيََّن به وَتَحلّى باحلَلْي، أي. جعلُته ُحلْواً: وَحلَّْيتُ الطعام. صاحبه

  .وال يتكلَُّم به إالّ مع اجلَْحِد. كبري فائدة
  محرس

  .وربَّما وصف به األسد. الشديُد: احلُمارُِس
  محز

الِشّدةُ، وقد ّحُمزَ الرجل : واحلَماَزةُ. َبقْلةٌ حِرِّيفةٌ: واحلَْمزَةُ. َشراُب ْحيِمُز اللسان: يقال. حََرافَةُ الشيء: احلَْمُز
  :قال الشماخ. أفضل األعمال أْحَمُزها، أي أمتنها وأقواها: ويف حديث ابن عباس. بالضم، فهو َحميُز الفؤاد وحاِمٌز
  ويف القَلْبِ حَزَّاٌز من اللومِ حامُِز... فَلَمَّا َشراها فاَضتِ العُني َعْبَرةً 
  .ورجل َمْحموزُ اجلَناِن، أي شديُد

  سمح
الشديد الصُّلب يف الِدينِ والقتال، وقد حِِمَس بالكسر فهو ِحِمسٌ : واألمحس أيضاً. املكان الصلب: اَألْحَمُس

. جدبةٌ: وأََرضونَ أُحاِمُس. شديٌد: وعاٌم أَْحَمُس. الشجاع: واَألْحَمُس. الشجاعة: واحلَماَسةُ. وأُْحَمسُ بيِّن احلََمسِ
  .حَمََّس الرجل، إذا َتعاصىَت: يقال. التشددد: والَتَحمُُّس

  محش
وأَحءَمْشتُ . وقد حََمَشْت قوائمه، أي َدقَّْت. وَحْمُش الساقني أيضاً بالتسكني. دقيقهما: رجلٌ أَحَْمُش الساقني

َمةِ مثل اِحلْش'ُ واالسم االسم احلِْمَش. وكذلك الَتْحميُش. أغضْبُته: وأَحَْمْشُت الرجلَ أيضاً. أشبعُت َوقوَدها: الِقْدَر
  .اْحَتَمَش الديكان، أي اقتتال: يقال. واْحتََمَش واْسَتحَْمَش، أي التهب غََضباَ. مقلوٌب منه

  محص
. سكنْت فَورتُها: وحََمَصِت األرجوحةُ. سكن َوَرُمُه، وكذلك اْنَحَمَص اجلرُح. محَص اجلرُح َيحُْمُص ُحموصاً

  .هو اِحلمُِّص بكسر امليم: ال املربدوق. االختياُر فتح امليم: قال ثعلب. حبٌّ: واِحلمَُّص
  محض



. وقد َحُمضَ الشيُء بالضم، وحََمَض الشيُء أيضاً بالفتح، َيْحُمُض َحموَضةً وَحْمضاً أيضاً. طعُم احلاِمضِ: احلُموَضةُ
حاِمُض الرئتني،  فالن: وقوهلم. جاءنا بإْدلٍَة ما ُتطاُق َحْمضاً، أي ُحموَضةً، وهي اللنب اخلاثر الشديد احلُموضَِة: يقال

: واحلَْمَضةُ. واجلمع احلُموُض. ما َملَُح وأََمرَّ من النبات، كالرِْمِث واألْتلِ والطَْرفاِء وحنوها: واحلَْمُض. أي ُمرُّ النفسِ
ضَ اإلقاللُ من الشيِء، يقال َحمَّ: والَتْحميُض. وأَْحَمَضِت األرُض فهي ُمْحِمَضةٌ، أي كثرية احلَْمضِ. الشهوةُ للشيء

وأَْحَمْضُتها . َرعت احلَْمَض، فهي حاِمَضةٌ َوَحواِمُض: َحِمَضِت اإلبل َتحُْمُض محوضاً: األصمعي. يف الِقرى، أي قَلَّلَ
. املوضع الذي َترعى فيه اإلبلُ احلَْمَض: واملَْحَمضُ بالفتح. وإبلٌ َحْمِضيَّةٌ، إذا كانت مقيمة يف احلَْمضِ. أنا

  .ٌر أمحُرنبٌت له َنْو: واحلُمَّاُض
  محط

: واحلَماطَةُ أيضاً. أصبتُ َحماطَةَ قلبِه، أي َحبَّةَ قلبه: وقوهلم. الواحدةُ َحماطَةٌ: يَبيُس اَألقاين تألفه احليَّاُت: احلَماطُ
  .ُحْرقَةٌ وُخشوَنةٌ جيدها الرجل يف َحلْقْه

  محق
وَحِمَق أيضاً بالكسر َيْحَمُق ُحْمقاً، فهو . فهو أَْحَمُق وقد َحُمَق الرجل بالضم َحماقَةً. ِقلَّةُ العقل: احلُْمُق واحلُُمُق

  :َحِمٌق قال يزيد بن احلكم الثقفّي
  يُّ وُيكِْثُر احلَِمُق اَألثيُم... قد يٌُِْتُر احلَُولُ الَتقِ 

بالضم، أي : السوقُ أيضاً وَحُمقَِت. الرِْجلَةُ: والَبقْلَةُ احلَْمقاُء. وامرأةٌ َحْمقاُء، وقوٌم ونسوة ُحُمٌق وَحْمقى َوَحماقى
: فإن كان من عادهتا أن َتِلَد احلَمْقى فهي. وأَْحمَقَِت املرأَةُ، أي جاءت بولد أَْحَمَق؛ فهي ُمْحمٌَِق وُمْحِمقَةٌ. كَسدْت
، إذا ساعدَته على وحاَمقُْتُه. نسبته إىل احلُْمقِ: إذا وجدَتُه أَْحَمَق َحمَّقُْتُه َتْحميقاً: أَْحَمقُْت الرجلَ: ويقال. حمماٌق
. اْنَحَمقَتِ السوُق، أي كََسدْت: وحتاَمَق فالنٌ، إذا تكلَّف احلَماقَةَ ويقال. واسَْتْحَمقُْتُه، أي عددته أَْحَمَق. ُحْمِقه

  .يقال منه رجل َمْحموٌق: كاجلَُدريّ يصيُب اإلنسان قال أبو عبيد: واحلُماُق. واْنَحَمَق الثوُب، أي أَْخلََق
  محك
  .الصِغار من كلِّ شيء: واحلََمُك. وقد يقال ذلك للذَرَّة: قال. القملةُ، ومجعها َحَمٌك: احلََمكَةُ: و زيدقال أب
  محل

خالديَن فيه وساَء هلم يومَ . فإنَّه َيْحِملُ يوَم القيامة وِمْراً: " ومنه قوله تعاىل. َحَملُْت الشيء على ظهري أَْحِملُُه َحْمالً
قال ابن " . َحَملَْت َحْمالً خفيفاً : " ومنه قوله تعاىل. وَحَملَِت املرأة والشجُر حَْمالً. ي وِْزراً، أ" القيامة ِحْمالً 

امرأة : يقال. ما كان على ظهرٍ أو رأسٍ: واِحلْملُ بالكسر. احلَْملُ ما كان يف بطنٍ أو على رأس شجرٍة: السكيت
ومن قال حاِملَةٌ بناء على . ال هذا نعٌت ال يكون إال لإلناثفمن قال حاِملٌ ق. حاِملٌ وحاِملَةٌ، إذا كانت ُحْبلى

  :وأنشد الَشيباين لعمرو بن حسَّان. َحَملَْت فهي حاِملَةٌ
  أىن ولكلِّ حاِملٍَة متاُم... َتَمخََّضِت املَنونُ له بيومٍ 

الفتحُ : لَ الشجر فيه لغتانوذكر ابن دريد أن حَْم. فإذا محلَْت شيئاً على ظهرها أو على رأسها فهي حاِملَة ال غري
قال . وحََملَ عليه يف احلرب َحْملَةً. مجع احلاِملِ، يقال هم َحَملَةُ العرش وَحَملَةُ القرآن: واحلََملَةُ بالتحريك. والكسر
ُت به وَحَملْ. وَحَملَ على نفسه يف السري، أي َجَهدَها فيه. يقال َحَملُْت على بين فالن، إذا أَرَّْشَت بينهم: أبو زيد

  :قال الشاعر. وَحَملُْت إْدالَلَُه واْحَتَملُْت، مبعًىن. َحَمالَةً بالفتح، أي كَفَلُت
  لََعْمُر أبيها إنَّين لَظَلوُم... أَدَلَّْت فلم أَْحِملُ وقالت فلم أُجِْب 



وأَْحَملَِت الناقةُ فهي . ُتُه على احلَْملِوأَْحَملُْتُه، أي أََعْن. أوَّلُ الربوج: واحلََملُ. البََرُق، واجلمع احلُْمالنُ: واحلََملُ
وَحمَّلُْتُه الرسالة، أي كلّفته . واسَْتْحَملُْتُه، أي سألته أن َيْحِملَين. ُمْحِملٌ، إذا نزل لبُنها من غري حََبلٍ، وكذلك املرأة

وَتحاَملْتُ . وَتَحاَملَ عليه، أي مال. َتَحلواوَتَحمَّلوا واْحَتَملوا مبعًىن، أي اْر. وَتَحمَّلَ احلَمالَةَ، أي َحَملَها. َحْملَها
. هذا ُمَتحاَملُنا: تقول يف املكان. واملَُتحاَملُ قد يكون موضعاً ومصدراً. على نفسي، إذا تكلّفَت الشيَء على مشقّة

واحد : ملَْحِملُ أيضاًوا. ما على فالن َمْحَملٌ، أي ُمعَتَمٌد: ويقال. ما يف فالن مَُتحاَملٌ، أي َتحاُملٌ: وتقول يف املصدر
: واِحلمالَةُ أيضاً. ما تََتَحمَّلُُه عن القوم من الدية أو الغَراَمة: واحلَمالَةُ بالفتح. ِعالقةُ السيف: واِملحَْملُ. َمَحاِملِ احلاّج

حَد هلا من َحماِئلُ السيف ال وا: وقال األصمعي. ِعالقة الَسيف، مثل اِملحَْملِ، واجلمع احلَماِئلُ، هذا قول اخلليل
اإلبل اليت َتحِمل، وكذلك كل ما احَتَملَ عليه احليُّ من محارٍ أو : واحلَمولَةُ بالفتح. لفظها، وإمنا واحدها ِمْحَملٌ

وأما احلُمول بالضم فال هاء، فهي اإلبل . اَألْحمالُ: واحلُمولَةُ بالضم. غريه، سواء كانت عليه اَألْحمالُ أو مل تكن
الذي ُيحَْملُ من بلِده صغرياً ومل يولَدْ يف : واحلَميلُ. عن أيب زيد. كان فيها نساٌء أو مل َيكُْناليت عليها اهلوادج 

قال الكميت يعاتب قضاعة يف . الدَِعيُّ: واحلَميلُ. الكفيلُ: واحلَميلُ. ما َحَملَُه السيلُ من الغُثاء: واحلَميلُ. اإلسالم
  :حتوُّهلم إىل اليمن
  وال ضَرَّاَء َمْنزِلَةَ احلَميلِ... غري فَقْرٍ َعالَم َنَزلُْتُم من 

  محلج

  .منفاخ الصائغ: واحلِْمالُج. َحْملََج احلَْبلَ، أي فتله فتالً شديداً
  محلق

جاء فالن متلثِّماً ال يظهر من ُحْسن وجهه إالّ َحماليقُ : يقال. باطن أجفاهنا الذي يسوِّده الكُحل: ُحْمالَق العني
  :قال َعبيُد. ما غطّته األجفان من بياض املُقلةهو : ويقال. حدقَتيه

  والعُني حِْمالقُها َمقْلوُب
  .فََتح عينيه ونظر نظراً شديداً: وقد َحْملََق الرجل

  محم
  :قال الراجز. ما أذيب منها: واحلَمُّ. ما يبقى من اَأللْية بعد الذَوب، الواحدة َحمَّةٌ: احلَمُّ

  ُيَهمُّ فيه القوُم َهمَّ احلَمِّ
" . العاِلُم كاحلَمَّة : " ويف احلديث. العني احلاّرة َيستشِفي هبا األعالّء واملرضى: واحلَمَّةُ. وَحَمْمُت األلْية، أي أذبتها

  :قال الشاعر يصف بعريه. وَحَمْمُت َحمََّك، أي قصدُت قصَدك
  َتلَمََّك لو ُيجدي َعليه الَتلَمُُّك... فلمَّا رآين قد َحَمْمُت ارِْتحالَُه 

وَحَمْمُت املاء، أي سّخنته أَُحمُّ، . َحَمْمُت ارْحتالَ البعري، أي َعجَّلُْتُه: يقال: قال. يعين َعجَّلْتُ ارحتالَُه: وقال الفراء
ح، وَحمِِّت اجلَْمَرةُ َتَحمُّ بالفت. وُحمَّ الشيء وأِحمَّ، أي قُدَِّر، فهو حمموٌم. وُحمَّ أيضاً مبعىن قُدَِّر. بالضم يف مجيع ذلك
وأنشد ابن . وأََحمَّ خروُجنا أي دنا. وأََحمَُّه أمٌر، أي أغّمه. َحمَّ املاُء، أي صار حاّراً: ويقال أيضاً. إذا صارت ُحَمَمةً
  :السكِّيت للَبيٍد

  أَنْ قد أََحمَّ من احلُتوِف ِحماُمها... ِلَتذوَدُهنَّ وأيقنْت إن مل َتذُْد 



. صارت ذاتَ ُحمَّى: وأَحَمَّْت األرُض. اهللا عز وجلّ فهو َمحموٌم، وهو من الشواذّ وأََحمَُّه. وُحمَّ الرجلُ من احلُمَّى
هذا هو األصلُ مثَّ صار كلُّ اغتسالٍ . وقد اسَْتْحَمْمُت، إذا اغتسلَت به. واحلَميَمةُ مثله. املاء احلاّر: واحلَميُم

: واحلَميُم. أَِحمُّوا لنا من املاء، أي أَْسِخنوا: ويقال. وأَْحَمْمُت فالناً، إذا غسلته باحلَميمِ. استحماماً بأي ماء كان
. قريُبك الذي هتتمُّ ألمره: وَحميُمَك. وقد اسَْتَحمَّ، أي عَرَِق. العََرُق: واحلميُم. املطر الذي يأيت يف شدَّة احلّر

وَحمَّمَ . َم امرأَته، أي متَّعها بشيء بعَد الطالقالقُْمقُم الصغري ُيَسخَُّن فيه املاء وَحمَّ: واِملَحمُّ بالكسر. القيظُ: واحلَميُم
. األسود: واَألَحمُّ. َسخَّْمُت وجَهه بالفحم: وَحَمْمُت الرجل. وَحمَّمَ رأُسه، إذا اسودَّ احلَلْق. الفرُخ، أي طلع ريُشه

ويف الكُْمَتةِ : قال األصمعي. بيِّن احلُحَِّة وكَُمْيٌت أََحمُّ. جعلَه أََحمُّ: وأََحمَُّه اهللا سبحانه. رجل أََحمُّ بّين احلَمم: تقول
الرماد : واحلََمُم. وأشدُّ اخليل جلوداً وحواِفَر الكَُمتُ احلُحُّ. يكون الفرس كَُمْيتاً ُمدَمَّى، ويكون كَُمْيتاً أََحمَّ: لونان

سافلة اإلنسان، : ، على فعالءواحلَمَّاُء. الدخان: والَيْحموُم. والفحُم وكلُّ ما احترق من النار، الواحدة ُحَمَمةٌ
ويقال . أخذ املَُصدِّقُ َحمائَم اإلبل، أي كرائمها: يقال. واحدة احلماِئمِ، وهي كرائم املال: واحلَميَمةُ. واجلمع ُحمٌّ

ْمُت، مثل واْحَتَم. ومايل منه َحمٌّ وُحمٌّ، أي ُبدٌّ. وقد َيَضمَّان أيضاً. ماله َسمٌّ وال َحمٌّ غريك، أي ما له َهمٌّ غريك
: وُحمَّةُ احلَرِّ أيضاً. السواد: واحلُمَّةُ بالضم. قََدر املوت: واِحلماُم بالكسر. حاَمْمتُُه، أي طالبته: األموي. اْهَتَمْمُت
وأما  .َعجِلَتْ بنا وبكم ُحمَّةُ الفِراقِ، أي قََدُر الفراق: يقال: األصمعّي. ما قُدَِّر وقُضي: وُحمَّةُ الِفراقِ أيضاً. ُمعظَمه

ذوات األطواق، من : واحلماُم عند العرب. ُحَمةُ العقرب َسمَُّها فهي خمفّفة امليم، واهلاء عوض، وقد ذكرناه يف املعتلّ
. الواحدة َحماَمةٌ. حنو الفَواِخِت، والقَمارِّي، وساقِ ُحرٍّ، والقَطا، والوارشني وأشباه ذلك، يقع على الذكر واألنثى

  :يلقال ُحَميد بن ثوَر اهلال
  َدَعْت ساَق ُحرّ َتْرَحةً وَتَرنُّما... وما هاج هذا الشوقَ إالّ َحماَمةٌ 

  :وقال األصمعّي يف قول النابغة. واحلَماَمةُ ها هنا قُْمريَّةٌ
  إىل َحمامٍ شِراعٍ وارِِد الثَمِد... واْحكُْم كحكْمِ فتاِة احليِّ إذا َنظرْت 

  :ترى إىل قوهلاهذه زرقاء اليمامة، نظرتْ إىل قطاً، أال 
  إىل َحَمامََتيْه... ليت احلماَم ِلَيْه 

  َتمَّ القَطاةُ ِميَْه... ونِْصفَُه قَِدَيْه 
ومجُع احلَماَمةِ َحَماٌم، وَحَماماٌت ومحاِئٌم، وربَّما قالوا . اليت ُتْسَتفَْرخُ يف البيوت َحماٌم أيضاً: الدواجن: وقال األموّي
  :قال الشاعر: َحماٌم للواحد

  ما قَفَْرِة َوقَعا فَطارَامحا
  :وقال جِران الَعود

  َحماَمةُ أَْيكٍَة تدعو َحماما... وذَكََّرين الِصبا بَْعَد الَتنائي 
. اخلاصَّة: واحلَامَّةُ. ذات ُحمَّى: وأرٌض َمَحمَّةٌ. حُمَّى اإلبل: واحلُماُم بالضم. واحد احلَمَّاماِت املبنيَّة: واحلَمَّاُم مشدَّداً

ُسوَرةٌ يف : وآل حم. وإبلٌ َحامَّةٌ، إذا كانت خياراً. وهؤالء حامَّةُ الرجل، أي أقرباؤه. ف احلامَّةُ والعاّمةكي: يقال
آلُ فالٍن، كأّنه َنَسبَ : إّنما هو كقولك: قال الفراد. آل حم ديباُج القرآن: القرآن، قال ابن مسعود رضي اهللا عنه

  :قال الكميت. الُسَوَر كلّها إىل حم
  َتأَوَّهلا ِمنَّا تَِقيٌّ وُمْعرُِب... نا لكم يف آل حم آيةً وَجْد

  :وأنشد. سَُوٌر يف القرآن، على غري القياس: احلََواميُم: وقال أبو عبيدة



  وباحلََواميمِ اليت قد ُسبِِّعْت
  .واَألْوىل أن ُتْجَمَع بذواتِ َحم: قال
  محن

  .صغٌري جداً، مث َحْمناَنةٌ، مث قُراٌد، مث َحلََمةٌ، مث َعلٌّ وِطلٌْح أوله قَْمقاَمةٌ: قال األصمعي. قُراٌد: احلَْمناَنةُ
  محى

: ويف احلديث. جعلُته ِحمًى: وأْحَمْيتُ املكان. وهذا شيء ِحمًى، أي حمظوٌر ال يُقَْرُب. َحَمْيُتُه ِحمايَةٌ، إذا دفعت عنه
أمُّ زوجها، : وَحماةُ املرأة. والوجه ِحمَياٍن: واِن، قالومسع الكسائي يف تثنية اِحلمى ِحَم" . ال ِحمى إالّ هللا ورسوله " 

: وفيه أربع لغات. وكلُّ شيء م نِقَبلِ الزوج مثل األب واألخ فهم اَألْحماُء، واحدهم َحمَا. ال لغةَ فيها غري هذه
  :وأنشد. َحماً مثل قَفاً، وَحمو مثل أبو، وَحٌم مثل أبٍ،وَحْمٌء ساكنة امليم مهموزة، عن الفراء

  قلُت لَبوَّابٍ لديه دارُها
  ِتئْذَنْ فإين َحْموُّها وجاُرها

ويف ساق الفرس َحماتاِن، ومها : قال اًألمعّي. عَضلة الساق: واحلَماةُ. وأصل َحمٍ َحْمٌو بالتحريك، ألنَّ مجعه أَْحماٌء
الفحلُ من اإلبل : واحلامي. ع َحمَواٌتواجلم. اللحمتان اللتان يف ُعْرضِ الساق تَُرياِن كالَعَصَبَتْينِ من ظاِهرٍ وباطنٍ

إذا لَِقَح وَلَُد ولََدِه فقد َحَمى : قال الفراء" . وال َوصيلٍَة وال حامٍ : " ومنه قوله تعاىل. الذي طال ُمكثه عندهم
وفالن حامي . لهما عن ميني الُسنُْبِك وِشما: واحلاِمَيتاِن. ظهَره، فال ُيْركَُب وال ُيَجزُّ له وبٌر وال ُيْمَنُع من مرعى

  :قال العجاج. وفالن حامي احلَُميَّا، أي َيحْمي َحْوَزَتُه وما وِليَُه. احلقيقة، مثل حامي الِذمار؛ واجلمع ُحماةٌ وحاِمَيةٌ
  حامي احلُمَيَّا َمرِسُ الَضريرِ

. رِّ، وهي ُمعظَمه، فبالتشديدوأما ُحمَّةُ احلَ. َسمَُّها وَضرُّهَا، وأصله ُحَمٌو أو ُحَمٌي، واهلاء عوض: وُحَمةُ العقرب
  :وينشد. َسوَرته: وُحُموَّةُ األألم. أّول سَورهتا: وُحَميَّا الكأس

  أشكو إليكم ُحُموَّةَ األلَمِ... ما ِخلُْتين زِلْتُ بعدكم َضِمناً 
ذا َحِميَّةً بالتشديد وَمْحِمَيةً، إذا وَحَمْيُت عن ك. واْحَتمَْيُت من الطعام اْحِتماًء. وَحَمْيُت املريَض الطعاَم ِحْمَيةً وِحْمَوةً
. وحامَْيُت عنه ُمحاماةً وِحماًء. فالنٌ أْحمى أَْنفاً وأَمَْنَع ِذماراً من فالن: يقال. أَنِفَْت منه وداَخلَك عاٌر وأنفَةٌ أن تفعله

  :قال الشاعر. وحامَْيُت على ضيفي، إذا احتفلَت له. الَضرُوُس ُتحامي عن ولدها: يقال
  من حلمِ ُمْنِفَيٍة ومن أكباِد... ا على أضيافهم فََشَوْوا هلْم حاَمْو

اشتد َحْمُي الشمس وَحْموها : وحكى الكسائي. وَحِمَي النهاُر بالكسر، وِمحيَ الَتنُّوُر، َحْمياً فيهما، أي اشتّد حَرُُّه
وأَْحَمْيتُ . ، يف معىن ِفداٌء لكِحماٌء لك باملّد: ويقال. واألموّي َيهمِزه. غضبُت: وَحميُت عليه بالكسر. مبعًىن

  .وَتحاماهُ الناس، أي توفَّْوه واجتنبوه. احلديَد يف النار فهو ُمحْمًى، وال يقال َحَمْيتُُه
  حنأ

  .َخضَْبت: حَنَّأُْت حليته باحلنَّاء َتحنئَةً وحتنيئاً: أبو زيد. احلنَّاُء باملد والتشديد معروف، واِحلنَّاَءةُ أخصُّ منه
  حنب



. احنناٌء وتوتريٌ يف الُصلب واليدين، فإذا كان ذلك يف الرجل فهو التجنيب باجليم: التحنيب يف الفرس: معياألص
  :قال طرفة

  كَسيِد الَغضى َنبَّْهَتُه املَُتَورِِّد... وكَرِّي إذا نادى املُضاُف ُمَحنَّباً 
  .وَتحنَّب فالن، أي تقوَّس واحنىن. جٍ، وهو مدٌحالبعيد ما بني الرِْجلَْينِ من غري فََح: املَُحنَُّب: وقال أبو عبيد

  حنبل
  .الرجلُ القصري، والفروُ أيضاً: احلَنَْبلُ
  حنتم
  .سحائٌب سوٌد، ألنَّ السواَد عندهم ُخضَْرةٌ: واحلَناِتُم. اجلَرَّةُ اخلضراء: احلَْنَتُم
  حنث
أْحَنثُْت الرجلَ يف : تقول. اخلُلُْف يف اليمني: واِحلْنثُ. وبلغ الغالُم اِحلْنثَ أي املعصية والطاعة. اإلمث والذَنب: اِحلْنثُ

ويف احلديث أنَّه كان يأيت غاَر حراء . وَتَحنَّثَ، أي َتعَبََّد واعتزل األصنام مثل َتَحنََّف. ميينه فحََنثَ، أي مل يّرب فيها
  .وفالن يََتَحنَّثُ من كذا، أي َيَتأَثَُّم منه. فََيَتَحنَّثُ فيه

  حنج
عاد إىل : يقال. األصل: واحلِْنُج بالكسر. وأحَْنَج كالمه، أي لواه كما يلويه املَُخنَّثُ. ُه وأحْنجه، أي أمالهحََنَج

  .حِْنجِِه وبِْنجِِه
  حنجرة

  .احللقوم: احلَْنَجَرةُ واحلُْنجوُر
  حندر

ْنُدورِ عينه وُحْندُوَرِة عينه، إذا كان يستثقله وال هو على ُحْنُدرِ عينه وُح: يقال. احلََدقَةُ: احلُْنُدُر واحلُْنُدوُر واحلُْندُوَرةُ
  .يقال جعلُته على ِحْنِديَرِة عيين، وُحْندُوَرِة عيين، إذا جعلَته ُنْصَب عينِك: قال الفراء. يقِدُر أن ينظُرَ إليه، ُبْغضاً

  حندس

  .الليل الشديد الظلمة: اِحلْنِدُس
  حندقوق
  .طيٌّ معّرب، وال تقل احلَْنَدقوقانبٌت، وهو الذَُرُق، َنَب: احلَْنَدقوق

  حنذ
وَحَنذُْت الفرَس أَْحنِذُهُ . َحَنذُْت الشاةَ أَحْنِذُها َحْنذاً، أي شََوْيتُها وجعلُت فوقها ِحجارةً ُمْحماةً لُتنِضجَها، فهي حَنيذٌ

: واحلَْنذُ. فهو َمْحنوذٌ وَحنيذٌ َحْنذاً، وهو أن ُتْحِضَره َشوطاً أو شوطني، مث ُتظاِهُر عليه اِجلاللَ يف الشمس ليعَرق،
  .َحَنذَْتُه الشمُس، أي أحرقْته: يقال. شّدة احلرِّ وإحراقُه

  حنذم
  :قال الشاعر. اجلماعةُ، ويقال الطائفة: اِحلْنِذمانُ

  إذا ِخْنذِمانُ الكُوم طاَبْت وِطاُبها... وإّنا لََزوَّارونَ باِملقَْنبِ الِعدا 
  حنر



  .القوس، وهي مِْنَدفة النساء: واحلَنرية. ملبّينعقْد الطاق ا: احلَنريةُ
  حنزقر

  .القصري الدميم: اِحلْنَزقُْر واحلِْنَزقَْرةُ
  حنش

وهبا مسِّيَ . احليَّة، ويقال األفعى: واحلََنُش أيضاً. كلُّ ما يصاد من الطري واهلوام، واجلمع اَألحناُش: احلََنشُ بالتحري
  .لغة يف عََنْشُتُه إذا َعطَفَْته: وحََنْشُتُه أَحْنُِشُه. دتهص: وحََنْشُت الصيَد. الرجلُ َحَنشاً

  حنط
: واِحلناطَةُ. وقد َتَحنَّطَ به الرجل، وَحنَّطَ امليَت َتْحنيطاً. ذَريَرةٌ: واحلَنوطُ. الُبرُّ، واجلمع ِحّنطٌ، وبائعه َحنَّاطٌ: اِحلْنطَةُ

  .وَحنَطض الرمثُ وأَْحَنطَ، أي أدرك وابيض ورقُُه. نِطٌامحرَّ، فهو حا: وَحَنطَ األدُمي. ِحْرفَةُ احلَنَّاِط
  حنظ

  .وهو رجلٌ ِحنِْظَيانٌ، إذا كان فحَّاشاً. َحْنظَى به، أي َندََّد به وأمسَعه املكروه واأللف لإلحلاق بدحرج
  حنظب

وقال . ْنظٌُب وُحنْظُباُءاحلناظب اخلنافس، الواحد ُح: وقال اخلليل. الذكر من اجلراد: احلُْنظُُب واحلُْنظَُب: األصمعي
  :حسان بن ثابت

  كأنَّ أَناِملَها احلُْنظُُب... وأُمَُّك سوداُء نُوبِيَّةٌ 
  .املرأة الضخمة الرديئة: واحلُْنظوُب

  حنظل
  .الَشْرُي، الواحدة حَْنظَلَةٌ: احلَْنظَلُ
  حنف
: وقال ابن األعرايب. والرجل أَْحَنُف. ألخرىاالعوجاُج يف الرِجل، وهو أن ُتقْبِلَ إحدى إهبامْي رجليه على ا: احلََنُف

: واحلنيُف. ضربُت فالناً على رِجله فََحَنفُْتها: يقال. هو الذي ميشي على ظهر قََدمه من ِشقَِّها الذي يلي خِْنصَرها
اختنت، : يِفيِّة، ويقالوَتَحنََّف الرجلُ، أي َعِملَ َعَملَ احلَنِ. املسلُم؛ وقد مسِّي املستقيُم بذلك كما مسِّي الغراُب أعوَر

  :اعتزلَ األصناَم وتعّبَد قال جِرانُ الَعْوِد: ويقال
  َرسيَم قَطا البَطْحاِء أو ُهنَّ أَقطَُف... وملَّا رأَْيَن الصُْبَح باَدْرنَ َضْوَءُه 

  أقاَم الصالة العابُد املَُتَحنُِّف... وأْدَركَْن أَْعجازاً من الليلِ بعد ما 
  حنق
  :قالت قَُتْيلَةُ. وأَْحَنقَُه غريه فهوُمْحَنٌق. وقد َحنَِق عليه بالكسر، أي اغتاظ فهو َحنِق. يظُ، واجلمع ِحناقالغ: احلََنُق

  َمنَّ الفَىت وهو املَغيظُ املُْحنَُق... ما كانَ َضرََّك لو مََنْنَت ورمبا 
  .اإلبل الُضمَُّر: واملَحانيُق. رة الضرابَضُمَر من كث: وأْحَنَق سناُم البعريِ، أي َضُمَر وَدقَّ وِحماٌر ُمْحنٌِق

  حنك

واحَْتَنَك اجلراُد األرَض، أي أكل ما . وكذلك اْحتََنكُْتُه. َحَنكُْت الفرَس أَحُْنكُُه وأَْحنِكُُه َحْنكاً، إذا جعلَت فيه الَرَسَن
يريد ألستولنيَّ : قال الفراء" إالَّ قليالً َألحِْتنِكَنَّ ذُرَِّيَتُه : " وقوله تعاىل حاِكياً عن إبليس. عليها وأتى على نبتها

الِقدَّةُ : واحلُْنكَةُ أيضاً. واالسم احلُْنكَةُ. واْحتََنَك الرجلُ، أي استحكم. فهِمته وأحكمُته: وحََنكُْت الشيَء. عليهم



. انٌِك، مثل حالٍكوأسوُد ح. أسوُد مثل َحَنك الغراب: يقال. اِملنقار: واحلََنُك. اليت تضم الغراضيف؛ واجلمع ِحناٌك
. وحََنكُْت الصيبَّ وحنَّكْتُُه، إذا مَضْغَت متراً أو غريه مث دَلَكَْتُه َحبَنكِه. ما حتت الذَقَنِ من اإلنسان وغريه: واحلََنَك

وأَْحَنكَتُْه،  ويقال حَنَّكَْتُه السنُّ. التلحِّي، وهو أن تدير الِعمامة من حتت احلنك: والَتَحنُُّك. والصيبُّ َمْحنوٌك وُمحَنٌَّك
  .إذا أحكمته التجارب واألموُر، فهو ُمحَنٌَّك وُمْحَنٌك

  حنكل

  :قال األخطل. القصريُ اللئيُم: احلَْنكَلُ
  ُهذَارَمةٌ َجْعدُ األنامل َحْنكَلُ... فكيَف ُتساميين وأنت ُمَعلَْهٌج 

  حنن
َحنَّ عليه َيِحنُّ : يقال منه. الرمحةُ: واحلَنانُ. نيناً فهو حانٌَّحنَّ إليه َيِحنُّ َح: تقول منه. الشَوُق وَتَوقانُ النفس: احلَنُني
. طريٌق َحنَّانٌ، أي واضٌح: ويقال أيضاً. ذو الرمحة: واحلَنَّانُ بالتشديد" . وَحناناً من لَدُنَّا : " ومنه قوله تعاىل. َحناناً

  :وقال. َتِحنُّ عند اإلنباض: وقوٌس َحنَّاَنةٌ
  َتَخيَِّرها يل سوَق مكةَ بائُِع... اَنٍة عوُد َنْبَعٍة ويف َمْنكَِبْي حَّن

َحناَنكَ يا رّب وَحناَنْيكَ يا رّب، مبعًىن واحٍد، أي : والعرب تقول. َتَرحََّم: وَتَحّنَن عليه. أي يف سوق مكّة بائٌع
  :قال طرفة. رمحتك

  رِّ أَْهَونُ من بعضَِحنانَْيَك بعضُ الش... أَبا مُْنِذرٍ أَفَْنْيَت فاْسَتْبقِ بَْعَضنا 
وما له حانَّةٌ وال آنَّةٌ، أي ناقةٌ . رغاؤُه: وَحنَّةُ البعري. امرأُتُه: وَحنَّةُ الرُجلِ. صوُتها يف نزاعها إىل ولدها: وَحنُني الناقِة

  :قال األعشى. واملُسَْتَحنُّ مثله. وال شاةٌ
  سَْتحِنَّْب يَْرُجُف كالشارِِف املُ... َترى الشَْيَخ منها حيّب اإليا 

ريٌح هلا َحنٌني : واحلَنونُ. ما َتُحنُّين شيئاً من شّرك، أي ما تصرِفُه عّني: ويقال أيضاً. وَحنَّ َعنِّي َيُحنُّ بالضم، أي صّد
  .َخلٌْق بني اجلنِّ واإلنس: اِحلنُّ: ويقال. ورجلٌ َمْحنونٌ، أي جمنونٌ، وبه ِحنَّةٌ أي جِنَّةٌ. كَحننيِ اإلبل

  حين
  :نبٌت طيِّبُ الريح، وقال يصف روضة: ةُ بالفتحاحلَْنَو

  من َنْورِ َحنَْوِتها ومن جَْرجارِها... وكأنَّ أمناطَ املدائنِ حوهلا 
واحد : واِحلنُْو. اعوجاُجه؛ ومنه ِحْنُو اجلبل: وِحْنُو كلِّ شيء أيضاً. واحد أَحْناِء السرجِ والقَتبِ: واِحلْنُو بالكسر

وَيراد بالطري اِخلفَّة . اْزُجْر أَْحناَء طريك، أي نواحَيه مييناً وِشماالً، وأماماً وَخلْفاً: وقوهلم. اَألْحناِء، وهي اجلوانب
  :قال لبيد. والطَيش

  بأّنك إنْ قَدَّْمَت رِْجلََك عاثُِر... فقلُت اْزَدجِرْ أحْناَء طريك واْعلََمْن 
ورجلٌ أَْحَنى الظهر، واملرأة . َعطَفُْتُه وَحَنْوُت لغةٌ: ري، وَحَنْيتُ العودوَحَنْيُت ظه. الِقسيُّ: واحلَينُّ. القوُس: واحلَنِيَّةُ

وَحَنْوُت عليه، أي . وفالن أَحَْنى الناسِ ضلوعاً عليك، أي أشفقُهم عليك. َحْنياُء وَحنْواُء، أي يف ظهرها احديداٌب
وَحَنتِ النعجة . وقد َحَنْت عليهم َتْحنو ُحُنوَّاً. وامرأةٌ حانَِيةٌ، إذا أقامت على ولدها ومل تتزّوْج بعد أبيهم. عطَفُت

وَتَحنَّى عليه، أي . َتحُْنو، إذا اشتهت الفَحل، فهي حاٍن وهبا ِحناٌء، وكذلك البقَرة الوحشيَّة ألنّها عند العرب نعجةٌ
  :قال الشاعر. تعطَّف، مثل َتَحنََّن

  نِّيها وأنَت ُتهيُنهاوكيف َتَح... َتحَنَّى عليَك الَنفُْس من الِعجِ اهلَوى 



  .َمعاطف األودية، الواحدة َمْحنَِيةٌ بالتخفيف: واملَحاين. واْنَحىن الشيء، أي انعطف
  حوب
وفالن أََعقُّ . ُحْبتَ بكذا أي أِثْمَت، حتوب حَْوباً وحَْوَبةً وِحيَاَبةً: اإلمث؛ واحلاُب مثلهز ويقال: بالضم: احلوُب
  .، أي َضَعفَةً وعياالًوإن يل َحْوَبةً أعولُها. وأحوُب

وهي كل ُحْرَمةٍ تضيع . يل يف بين فالن حُوَبةٌ، وبعضهم يقوله حِيَبةً فتذهب الواو إذا انكسر ما قبلها: ابن السكيت
  :وأنشد للفرزدق. وهي يف موضعٍ آَخَر اهلَمُّ واحلاَجةُ: قال. من أمٍّ أو أخٍت أو بنٍت أو غري ذلك من كل ذات َرِحمٍ

  ِلحَْوَبِة أمٍّ ما َيسوغُ َشراُبها... ْيساً واتَِّخذْ فيه ِمنَّةً فَهْب يل ُخَن
  :وقال أبو كَبري يف اِحليبَِة

  َرِعَش الِعظامِ أَطيُش َمْشَي اَألصَْورِ... مث اْنَصَرفُْت وال أَُبثَُّك ِحيَبيت 
ويف نوادر أيب . ْوَبةٌ، أي ليس عنده خٌري وال شرٌّإمنا فالنٌ َح: وقوهلم. أحلق اهللا به احلَْوبَةَ، أي املَْسكََنةَ واحلاجة: ويقال
َزْجٌر لإلبل، فيه : وحَْوُب. النفْس، واجلمع احلَوْباواُت: واحلَوباء. الرجل الضعيف، واجلمع احلَُوُب: احلُوبة: زيد

: والتحوُُّب أيضاً. وفالن يتحوَُّب من كذا، أي يتأثَّم. تقول منه حوَّْبُت باإلِبل. ثالث لغات َحْوُب وَحْوَب وحَْوبِ
  :قال طُفَيلٌ. التوجُُّع والتحزُّنُ

  من الَغيظِ يف أكباِدنا والَتحَوُّبِ... فذوقوا كما ذُقْنا غَداةَ ُمَحجَّرٍ 
  .هو يََتَحوَُّب، ألنَّ صوته كذلك، كأنه يتضّور: ويقال البن آوى

  حوت

. حَاَت الطائُر على الشيء َيحوُت، أي حاَم حولهو. بٌرجٌ يف السماء: واحلوُت. السمكة، واجلمع احليتانُ: احلوُت
  :وأنشد ثعلب. وَحاَوَتين فالنٌ، إذا راوغَك
  يوم الثَوِيَِّة عن أَْهلي وعن مايل... ظَلَّْت ُتحاوُِتين رَْمداُء داهيةٌ 

  حوث
َبْوثَ، وَحْيثَ َبْيثَ، وحاِث باثِ، تركهم َحوْثاً َبوْثاً، وحَْوثَ : ويقال. الكبد وما يليها: واحلَوْثاُء. َحْوثُ لغة يف َحْيثُ
تقول اسَْتَحثُْت الشيَء، إذا ضع يف التُراب . واالْسِتحاثَةُ مثل االْستِباثة، وهي االسِتخَراُج. إذا فّرقهم وبدَّدهم

  .فوجدته
  حوج

ن األصمعي وكا. احلاَجةُ معروفة، واجلمع حاٌج وحاجاٌت وحَِوٌج، وحَوائُج على غري قياس، كأهنم مجعوا حاِئَجةً
  :وينشد. وإمنا أنكره خلروجه عن القياس، وإالّ فهو كثٌري يف كالم العرب. هو ُمَولٌَّد: ُيْنِكُرُه ويقول

  حوائجه من اللَيل الطويلِ... هناُر املرِء أَمْثَلُ حَني يقضي 
  :قال قيس بن رفاعة. ًىن واحدما يف صدري به حَْوجاء وال لوجاء، وال شكٌّ وال ِمْرَيةٌ مبع: يقال. احلاجة: واحلَْوجاُء

  ِعندي فإنِّي له َرْهٌن بإصحارِ... َمْن كانَ يف نفسه حوجاُء يطلبها 
  كما ُيقَوُِّم ِقْدحَ الَنْبَعِة الباري... أقيُم خنَوَتُه إنْ كان ذا ِعَوجٍ 

َسْوداَء وال بيضاء، أي كلمةً فما ردَّ علّي : وهذا كقوهلم. كلمته فما ردَّ عليَّ َحْوجاَء وال لوجاَء: قال ابن السكيت
  :قال الكُميت بن معروف. وحاجَ َيحوج حَْوجاً، أي احتاج. قبيحة وال َحَسَنةً



  وُحْجُت فلم أكُْدْدكُمْ باألصابع... غنيُت فلم أَْرُددْكُُم ِعنَد بُْغَيٍة 
  :قال الشاعر. مجع حاجة: حلاُجوا. ضرب من الشَوك: واحلَاُج. وأحَْوَج أيضاً مبعىن احْتاَج. وأحَْوَجه إليه غريُه

  كذاك احلاُج تُْرَضعُ بالِلباِن... وأُْرِضُع حاَجةً بِلبانِ أُخرى 
  حوجل
  .قارورةٌ صغريةٌ واسعةُ الرأس: احلَْوَجلَةُ
  حوذ
فُ يف الشيء ِحلذِْقِه، اخلفي: واَألْحوَذيُّ. ُحذُْت اِإلبِلَ أَحوذُها َحوْذاً؛ وأَْحَوذُْتها مثلُه: تقول. السَْوُق السريُع: احلَْوذُ

  :وقال الشاعر يصف جناَحي قطاة. عن أيب عمرو
  على أَْحوذِيَّْينِ اْسَتقَلّْت عليهما

  :املَُشمُِّر يف األمورِ القاهُر هلا، الذي ال َيِشذّ عليه منها شيٌء قال لبيٌد يصف محاراً وأتاناً: اَألْحَوذيُّ: وقال األصمعي
  وأَْوَرَدها على عوجٍ ِطوالِ... نَِبْيها إذا اْجَتَمَعْت وأَْحَوذَ َجا

وحاذُ َمْتنِِه وحالُ َمْتنِِه واحٌد، وهو موضُع الِلْبِد من ظهر . وعين بالعوج القواِئَم. يعين ضمَّها ومل يفُْته منها شيٌء: قال
من أدبارِ  ما وقع عليه الذََنُب: واحلاذاِن. ، أي خفيف الظهرِ" مؤمٌن خفيف احلاِذ : " ويف احلديث. الفرس
وقوله . واسَْتْحَوذَ عليه الشيطانُ، أي غلب. نبتٌ َنْوُرهُ أصفُر: واحلَوذانُ. نبٌت، واحدته حاذَةٌ: واحلاذُ. الفخذين
  .أي أمل نغلب على أموركم ونستولِ على مودَِّتكم" أملم َنسَْتْحوِذْ عليكُْم : " تعاىل
  حور

ونعوذُ باهللا من احلَْور بعد الكَْورِ أي من النُقصاِن بعد . َر بعد ما كاَرحا: يقال. رجع: حاَر َيحوُر َحْوراً وُحؤُوراً
ُيضرُب مثَالً للرجل إذا كان أمره . حورٌ يف َمحارٍة، أي ُنقْصانٌ يف نقصاٍن: ويف املثل. وكذلك احلوُر بالضم. الزيادة
  :قال الشاعر. ُيْدبُِر

  َيبقى وزاُد القوم يف حورِ والذمُّ... واستَْعجلوا عن َخفيِف املَْضغ فازدردوا 
: واحلوُر أيضاً. طَحنِت الطاحنةُ فما أَحاَرْت شيئاً، أي ما ردَّتْ شيئاً من الدقيق: االسم من قولك: واحلور أيضاً

وحمارة . الَصَدفة أو حنُوها من العظم: واملَحاَرةُ. وفالن حاِئٌر باِئٌر، هذا قد يكون من اهلالك، ومن الكَساد. اهللَكة
  :وقال الشاعر. املرجع: واملَحَاُر. مرجِع الكتف: واملَحارةُ. فويق موضع حتنيك البيطار: َنِكاحلَ

  ناُس كَهامٍ َمحارُُهْم للقُبورِ... حنن بنو عامرِ بنِ ذُبيانَ وال 
  :قال العجاج يصف خمالب البازي. ُجلوٌد ُحمر ُيَغشَّى هبا السالل، الواحدة حََوَرةُ: واحلََوُر
  مزِقْن باللَحمِ احلََوْركأمنا َي

. اْحَورَّْت عينُه احْوِراراً: ويقال. امرأةٌ حوراُء بيِّنةُ احلََورِ: يقال. ِشدَّةُ بياض العني يف شّدة سواِدها: واحلََوَر أيضاً
  :وقول العجاج. تبيضها: وَتْحويُر الثياب. ابيضَّ: واحَْورَّ الشيء

  بأعُينٍ ُمَحوِّراتٍ حورِ
احلَوارِيُّونَ، ألنَّهم كانوا : وقيل ألصحاب عيسى عليه السالم. قيّات البياض، الشديدات سواد احلَدقِيعين األعني الن

وقيل " . الُزبري ابن عمَّيت وَحواريِّي من أُمَّيت : " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم. الناصر: احلَوارِيُّ: ويقال. قَصَّارِيَن
  :اليشكرّيوقال . للنساء احلَوارِيَّاتُ لبياضهن



  وال تَْبِكنا إالَّ الكالُب النَوابُح... فَقل للحَوارِيَِّا يَبِكني غَرينا 
األبيض : واَألحَْورِيُّ. ما يعيش بأَْحَوَر، أي ما َيعيش بعقل: يقال: ابن السكيت. كوكب، وهو املشتري: واألْحَوُر
. وهذا دقيٌق حُوَّاري. َر من الطعام، أي بُيَِّضما حُوِّ: واحلُوَّاري، بالضم وتشديد الواو والراء مفتوحة. الناعم

  :قال الراجز. املبَيَضةُ بالَسنام: واجلفنة املُْحَورَّةُ. وَحوَّْرُته فاْحَورَّ، أي بيَّضته فابيضَّ
  ا َورُد إنِّي سأموُت مرَّْه

  فَمْن حليُف اجلفنِة املُْحرَورَّْه
  :وقول الكميت

  غَرَعجِلُْت إىل ُمحَْورِّها حَني غَْر
وحَوَّر اخلُبَْزةَ، إذا هيَّأها وأدارها ليَضعها يف . َحوِّْر عَني بعريك، أي َحجِّرْ حولَها بِكَيٍّ: ويقال. يريد بياض َزَبد القدر

وال . اقةولُد الن: واحلُِوَاُر. العود الذي َتدور عليه الَبكْرة، وربَّما كان من حديد: واِملْحَوُر. عود اخلبّاز: واِملْحَوُر. املَلَّة
: واملَُحاَوَرةُ. وثالثَةُ أَْحوَِرٍة، والكثري حريانٌ وحورانٌ أيضاً. يزال حُراراً حتَّى ُيفَصل، فإذا فُِصل عن أمِّه فهو فَصيلٌ

، وال كلَّمُته فما أحاَر إيلَّ جواباً، وما رَجع إيلّ حَويراً وال حويرةً، وال َمحورةً: ويقال. التجاُوب: والَتحاُوُر. املُجاَوَبةُ
  .واسَتَحارَُه، أي استنطَقَه. ِحوَاراً، أي ما ردَّ جواباً

  حوز
. السَْوُق الليُِّن: واحلَْوُز واحلَيُْز. وكل من ضمَّ إىل نفسه شيئاً فقد حاَزه َحْوزاً وِحياَزةً، واحْتاَزُه أيضاً. اجلمع: احلَْوُز

  :قال العجاج. حَْوِذيِّ، وهو السائُق اخلفيف، عن أيب عمروواَألْحَوزِيُّ مثل اَأل. وقد َحاز اإلبل َيحُوُزها وَيحيُزها
  َيحوُزُهنَّ وله حوزيُّ

  كما َيحوزُ الِفئَةَ الكَميُّ

. وأبو عبيد يرويه بالذال، واملعىن واحد، يعين به الثَْورَ أّنه يطُرد الكالب وله طارٌد كن نفسه يطرده، من نشاطه
. إذا كانت َبعيَدةَ املرعى من املاء فأولَ ليلة ُتَوجِّهِها إىل املاء ليلة احلَْوزِ: ألصمعيقال ا. ساقها إىل املاء: وَحوََّز اإلبل
  :وأنشد. وقد َحوََّزها

  َحوََّزها م نبَُرقِ الَغميمِ
  أَْهدأُ َيْمشي ِمْشَيةَ الظَليمِ
  باحلَْوزِ والرفْقِ وبالطَميمِ

قال . ما لك تتحوَُّز َتحَوَُّز احلَيَِّة، وتتحيَُّز حتيُّزَ احليَّة: يقال. َتَحيََّزْت، أي َتلَوَّْتوَتَحوََّزِت احلَيَّةُ و. املخالطة: واملَُحاَوَزةُ
  :القطامي

  كما احناَزِت اَألفعى َمخافَة ضارِبِ... َتحَيَُّز مين َخْشَية أَنْ أَضيفَها 
وَتحَوََّز َتَحوُّزَ : قال أبو عمرو. وى َتَحوََّز مينوير. َتتََنحَّى عّني هذه العجوز وتتأّخر خوفاً أن أنزل عليها ضيفاً: يقول

. وكلُّ ناحيةٍ َحيٌِّز، وأصلُُه من الواو. ما انضمَّ إىل الدار من َمرافقها: واحلَيُِّز. احليَِّة، وهو ُبطء القيام إذا أراد أن يقوم
: واْنحاَز القوُم. واْنحاَز عنه، أي َعَدلَ. َبْيَضتُه: املُلِْك وَحْوَزةُ. الناحيةُ: واحلَْوزَة. واجلمع أحياٌز. ختفيف احلَيِّزِ: واحلَْيُز

وَتحاَوزَ . اهنزموا وَولَّوا ُمْدبِريَن: اْنحازوا عن العدّو وحاصوا، ولألعداء: يقال لألولياء. تركوا َمرْكزهم إىل آَخر
  .الفريقان يف احلرب، أي اْنحاَز كلُّ فريق عن اآلخر

  حوس



  :ومنه قول الشاعر. ي ال َيهولُه شيءاجلريء الذ: اَألْحَوُس
  أَحَْوُس يف الظَلْماِء بالُرْمحِ اخلَِطلْ

وإّنه لَحوَّاٌس َعوَّاُس، أي طَالَّبٌ . تركُت فالناً َيحوُس بين فالن، أي يتخلّلهم وَيطلُب فيهم: يقال: قال األصمعي
مثلُ : وحاسوا ِخاللَ الديار. على القوم فحاسَُهْم وَحَملَ فالنٌ. والذئب َيحُوُس الغنم، أي يتخلّلها ويفرِّقها. بالليل
أي ختالطُ : قال الَعَدبَُّس األعراّيب الكناينّ. بل َتحوُسَك ِفتنةٌ: ويف احلديث أن ُعَمَر رضي اهللا عنه قال لرجل. جاسوا

  :قال احلطيئة يذمُّ رجالً. قلبك وحتثّك على ركوهبا
  ُدْنُس الثيابِ قَناُتُهْم مل ُتْضَرسِ...  َرْهطُ ابن أَقَْعلَ يف اخلُطوبِ أَِذلَّةٌ

  ُيعْطي الظُالَمةَ يف اخلُطوبِ احلُوَّسِ... باهلَْمزِ من طولِ الِثقاِف وجارُُهْم 
الَتَحوُّسُ اإلقامةُ مع إرادة : ويقال. التشجع: والَتحَوُُّس. وهي األمور اليت تنزل بالقوم وتغشاهم وتتخلّل ديارهم

  :قال الشاعر. له ما َيْشغله السفر، وذلك إذا َعَرَض
  فالداُر قد كَادتْ ِلَعْهِدَك َتْدُرُس... ِسْر قْد أَىن لك أيها املَُتحَوُِّس 

  حوش
واْحتََوَش القوُم . وكذلك أََحْشُت الصيَد وأَحَْوْشُتُه. ُحْشُت الصيَد أَحوشُُه، إذا جِئَْتُه من حوالَْيهِ لتصرفه إىل اِحلبالَِة

. تََنحَّْوا: وَتحَوََّش القوم عنِّي. جعلوه َوسطهم: وْحتََوَش القوُم على فالن. َرُه بعُضهم على بعضالصيَد، إذا أَْنفَ
  :قال األخطل. َربَْرٌب: مجاعةُ النخلِ، ال واحد له، كما قالوا جلماعة البقر: واحلاِئُش. مجعُتها وسقتُها: وُحْشُت اإلبلَ

  دان َجَناُه طَيُِّب اَألثْمارِ. ..وكأنَّ ظُْعَن احلَيِّ حاِئُش قَْرَيٍة 
وما يَْنحاُش فالنٌ . واْنحاَش عنه، أي نَفََر. يقال حَاِئشُ الطَرفاِء. وأصل احلاِئشِ اجملتِمع من الشجر، خنالً كان أو غريه

لك قياساً عليه، وال يقال حَاَش . تنزيهاً له: حاشَ هللا: ويقال. ما ُيسَْتحْيا منه: واحلُواشَةُ. من شيء، إذا مل يكترِثْ له
ال ُيخالط : ورجلٌ حوِشيٌّ. وْحِشيُّه وغريبُه: وحوِشيُّ الكالم. الوْحشيُّ: واحلوِشيُّ. حاشاَك وحاشا لََك: وإّنما يقال

  :قال أبو كبري. ورجلٌ حوُش الفؤاد، أي حديُد الفؤاد. الَنَعُم املتَوِحشَةُ: واحلوُش. الناس، وفيه حوِشيَّةٌ
  ُسُهداً إذا ما ناَم لَْيلُ اهلَْوجلِ... َؤاِد ُمبَطَّناً فأََتْت به حوَش الفُ

  حوص

َألطَْعَننَّ يف : وقوهلم. وقد ُحْصُت عَني البازي أَحوُصها حَْوصاً وِحياَصةً. اخلياطةُ والتضييُق بني الشيئني: احلَْوُص
: قال الفراء. ال جيوز فيها قضيبُ الفحلالناقةُ اليت : واحلاِئُص. َحْوِصهِْم، ألخرقّن ما خاطوا وأُفِسَدنَّ ما أصلحوا

ويقال بل . والرجلُ أَْحَوُص، وقد َحوَِص. ضيٌق يف مُْؤِخر العني: واحلََوُص بالتحريك. احلاِئُص مثل الَرْتقاء يف النساء
  .ُيخفي ذلكهو يثحاوُِص فالناً، أي ينظُر غليه ُمبْؤَخرِ عينه و: ويقال. واملرأة حَْوصاُء. هو الضيف يف إحدى العيَنني

  حوض

واملُحَوَُّض . اجتمع: و اسَْتحَْوَض املاء. اختذت حَْوضاً: وَحْضُت أَحوُض. واحد اِحلياضِ واَألحْواُض: احلَْوُض
أنا أَُحوُِّض ذلك األمر، أي أدور حوله، مثل : ومنه قوهلم. شيء كاحلَْوضِ ُيجعل للنخلة َتشرب منه: بالتشديد
  .أَُحوِّطُ
  حوط



بىن حوله حائِطاً، فهو كَْرٌم : وحَوَّطَ كَْرَمةُ َتْحويطاً. اِحليطاِن، صارت الواو ياًء النكسار ما قبلها واحد: احلاِئطُ
: واحليطَةُ بالكسر. َحظريةٌ ُتتَّخذُ للطعام: واحلُواطَةُ. أنا أحَوِّطُ حولَ ذلك األمر، أي أدور: ومنه قوهلم. ُمَحوَّطٌ

ومع فالن ِحيطَةٌ لك وال تقل . ُه َيحوطُُه َحوْطاً وحيطَةً وِحياطَةً، أي كأله ورعاهوقد حاطَ. اِحلياطَةُ، ومها من الواو
وأَحاطَ به، أي . واْحتاطَ الرجلُ لنفسه، أي أَخذَ بالثقة. واحلماُر َيحوطُ عاَنَتُه، أي جيمعها. عليك، أي َتحنٌُّن وَتَعطٌُّف

  .ْحتاطَتْ به، أي أحَدقَْت بهوأَحاطَِت اخليلُ بفالٍن وا. وأَحاطَ به علماً. َعِلمه
  حوف
وَتَحوَّفَُه، أي . جانباه: وحافَتا الوادي. الَرْهطُ، وهو جلدٌ ُيَشقُّ كهيئة اإلزار تلبسه احلائض والِصبيان: احلَْوُف
  .َتَنقَّصَُه
  حوق
ما أحاط : واحلوُق. اِملكنسةُ: قَةُواِملْحَو. الكناسةُ: واحلُواقَةُ. وقد ُحقُْت البيَت أَحوقُُه، إذا كنسَته. الكَْنُس: احلَْوُق

  .بالكََمَرِة من ُحروفها
  حوقل

  :َحْوقَلَ الشيُخ َحْوقَلَةً وحيقاالً، إذا كَبَِر وفََتر عن اجلماع، قال الراجز
  يا قومِ قد َحْوقَلُْت أو دنوُت
  وبعد حيقالِ الرجالِ املوُت

ويف . الُغْرمولُ الليِّن: واحلَْوقَلَةُ.  الواو ياًء فتَحُهوبعد َحْوقال، وأراد املصدَر فلما استوحش من أن تصري: ويروى
وقلت أليب . املتأخِّرين من يقوله بالفاء، ويزعم أنَّهُ الكََمَرةُ الضخمة، وجيعله مأخوذاً من احلَقْلِ، وما أظنُّه مسموعاً

  .َهُن الشيخ املَُحْوِقلِ: ما احلَْوقَلَةُ؟ قال: الغَوِث
  حوك

. واملوضع َمحاكَةٌ. نسَجه فهو حاِئٌك وقوٌم حاكَةٌ وَحَوكَةٌ أيضاً، ونسوةٌ حَواِئُك: هُ َحْوكاً وحَِياكَةًحاَك الثوب َيحوكُ
  .الَباذَُروُج: واحلَْوُك
  حول
. ِليَّاٌتوكلُّ ذي حافرِ أولَ سَنٍة َحْويلٌّ، واألنثى َحْوِليَّةٌ، واجلمع حَْو. السنةُ: واحلَْولُ. احليلةُ والقُوَّةُ أيضاً: احلَْولُ

وحالِت القوُس واسَْتحالَْت مبعًىن، أي . وحالَِت الداُر، وحالَ الُغالُم، أي أتى عليه َحْولٌ. وحالَ عليه احلَْولُ، أي مّر
  :قال أبو ذؤيب. انقلبْت عن حاِلها اليت غُِمَزْت عليها وحصل يف قابِها اعوجاُج

  ثاً فأعيا َعْجسُها وظُهاُرهاثال... وحالَْت كَحَْولِ القوسِ طُلَّْت وُعطِّلَْت 
. تغّيرْت هذه املرأةُ، كالقوس اليت أصاهبا الطَلُّ فََندَِيْت ونُزَِع عنها الوتر ثالثَ سنني فزاغ َعْجُسها واعوجَّ: يقول

 .وحالَِت الناقة حِياالً، إذا ضرهبا الفحلُ فلم َتحِمل؛ وكذلك النخلُ. وحالَ يف منت فرسه ُحؤوالً، إذا وثََب وركب
وحالَ الشيُء بيين وبينك، أي . انقلَب وحالَ لونه، أي تغيَّر واسوّد: وحالَ عن العهد ُحؤوالً. وهي إبلٌ حِيالٌ

قعدوا : ويقال. وكذلك كلُّ مَُتَحوِّلٍ عن حاله. وحالَ الشخص، أي حترَّك. وحالَ إىل مكاٍن آخَر، أي حتّولَ. حجز
. وقعد ِحيالَُه وبِحياِلِه، أي بإزائه، وأصله الواو. ، وال تقل َحواِليِه بكسر الالمَحْولَُه وحوالَُه، وَحوْلَْيِه وَحوالَْيِه

  :قال الشاعر. اِحليالُ: واحلولُ بالضم
  من العيش حّتى كُلُُّهنَّ ُمَمتَُّع... لَِقْحَن على حولٍ وصادفَْن َسلْوةً 



. حولَةٌ من احلَُولِ، أي داهيةٌ من الدواهي: ال أيضاًويق. مجع حاِئلٍ من النوق: واحلولُ أيضاً. ويروى ُمَمنَُّع بالنون
: وقال أبو زيد. اجلِلدةُ اليت خترج مع الولد، فيها أغراٌس وفيها خطوطٌ ُحْمٌر وُخضٌْر: احلََوالُء: قال ابن السكيت

ليس يف الكالم ِفَعالُء  :قال اخلليل. وفيها لغةٌ أخرى اِحلَوالُء. املاء الذي َيخرج على رأس الولد إذا وُِلَد: احلُوالُء
: احلالُ. الطُني األسوُد: واحلالُ. واحدةُ حالِ اإلنساِن وأَحْواِلِه: واحلالَةُ. بالكسر ممدودٌ إالّ حَِوالُء َوِعَنباُء وِسيَراُء

  :قال عبد الرمحن بن حسان. الَدرَّاَدةُ اليت يدرُج عليها الصّيب إذا مشى، وهي كالَعَجلَةُ الصغرية
  ُمْنذُ لَُدنْ فارقَُه احلالُ... ْنمي َجدَّهُ صاعداً ما زالَ َي
األنثى من : واحلاِئلُ. وسطُ ظهرِه موضع الِلْبِد: وحالُ منتِ الفرسِ. الكارةُ اليت حيِملها الرجلُ على ظهره: واحلالُ

خالديَن فيها ال َيْبغونَ عنها  : "ومنه قوله تعاىل. التنقّلُ من موضعٍ إىل موضع، واالسم اِحلَولُ: والَتَحوُّلُ. ولد الناقة
وأَحالَ . وَتحَوَّلَ أيضاً، أي احتال من احليلة. َتَحوَّلَ الرجلُ، إذا محل الكاَرةَ على ظهره: ويقال أيضاً" . ِحَوالً 
. لم حتِملوأَحالَ الرجلُ، إذا حالَْت إبلُه ف. وأَحالَ يف منت فرسه، مثل حالَ، أي وثََب. أتى باملُحالِ وتكلَّم به: الرجلُ

  :قال الشاعر. وأَحالَ عليه بالسوط يضربه، أي أقَبلَ
  َدماً بصاحبه يوماً أَحالَ على الدَمِ... وكنَت كذئب الَسْوِء ملَّا رأى 

: وأَحالَ عليه احلَْولُ. جتّنب رَوضةً وأَحالَ يعدو، أي ترك اِخلْصب واختار عليه الَشقاء: ويف املثل. أي أقبل عليه
  :قال الكميت. أتى عليها حَْولٌ، وكذلك الطعام وغريه، فهو ُمحيلٌ: ِت الداُر وأَحَْولَْتوأَحَالَ. حالَ

  أَلَْم ُتلِْمْم على الطَلَلِ املُحيلِ
  :وقال يف املُْحولِ

  وما أنت والطَلَلُ املُحْوِلُ... أَأَْبكاكَ بالُعُرِف اِملنْزِلُ 
  :وقال آخر

  من الذَّر فوق اإلْتبِ منها َألثَّرا...  من القاِصراِت الطَْرِف لو َدبَّ ُمحْوِلٌ
وأَحالَ املاَء من الدلو، أي . وأَحالَ الرجل باملكان وأَحَْولَ، أي أقام به َحْوالً. وأحالَ عليه بِدَْينِه، واالسُم احلَوالَةُ

  :ومنه قول لبيد. صبَّه وقَلَبها
  ُيحيلونَ الِسجالَ على الِسجالِ
قال ذو الرمة . وَحوَّلَُه فََتَحوَّلَ، وَحولَ أيضاً بنفسه، يتعدَّى وال يتعّدى. االسُم احلَويلُو. وحاوَلُْت الشيء، أي أردته

  :يصف اِحلرباء
  حَنيفاً ويف قَْرِن الُضحى َيتََنصَُّر... إذا حَوَّلَ الِظلُّ الَعِشيَّ رأيَته 

ورجلٌ حَُولَةُ، . املوُت آٍت ال َمحالَةَ: َمحالَةَ، أي ال ُبّد يقال ال: وقوهلم. املرء َيعجُِز ال احملالَةُ: يقال. احليلَةُ: واملَحالَةُ
ورجلٌ حُوَّلٌ، بتشديد الواو، . وما أَْحَولَُه. هو أَْحَولُ منك، أي أكثر حيلةً: يقال: قال الفراء. مثال ُهَمَزٍة، أي حمتالٌ

ورجلٌ أَْحَولُ بّينِ . واْحتالَ عليه بالَدْينِ، من احلَوالَِة. واْحتالَ من احليلة. وهو ُحوَّيلٌّ قُلٌَّب. أي بصٌري بتحويل األمور
. واسَْتَحلُْت الشخَص، أي نظرت هل يتحرَّك. وأَحَْولُْتها أنا. وقد حَوِلَْت عيُنُه واْحوَلَّْت أيضاً، بتشديد الالم. احلََولِ

اليت يف حديث جماهٍد، هي اليت ليست مبستويٍة، ألنَّها  واألرُض املُْسَتحيلَةُ. واسَْتحالَ الكالُم ملّا أَحالَُه، أي صار ُمحاالً
  .وكذلك القوس. اسَْتحالَْت عن االستواء إىل الِعَوجِ

  حولق



  .ال حول وال قُوة إال باهللا: يقال قد أكثرَت من احلَْولَقَِة، إذا أكثرت من قول: قال ابن السكيت
  حوم

: وَحْومةُ القتال. القطيُع الَضخم من اإلبل: واحلْوُم. اً، أي دارحام الطائُر وغريه حولَ الشيء َيحوم َحوماً وَحَومان
  .ُمعظمه، وكذلك من املاء والرمل وغريه

  حون
اخلمر منسوبة إىل احلاَنِة، وهي : واحلانِيَّةُ. املواضع اليت يباع فيها اخلمر: احلاناُت. احلانوُت معروف، يذكّر ويؤّنث

  .حانوت اخلّمار
  حوا

. واحلَوِيَّةُ ال تكون إالّ للجِمال، والَسوِيَّةُ قد تكون لغريها. ٌء حمشوٌّ ُيدار حول َسنام البعري، وهي السَوِيَّةِكسا: احلَوِيَّةُ
مجاعة بيوٍت من : واِحلواُء. ومجع احلَوِّيِة حَوايا، وهي األمعاء. وَحوِيَّةُ البطن وحاوَِيةُ البطن وحاوِياُء البطن، كلُّه مبعًىن

: وقال األصمعي. لونٌ خيالط الكُْمَتة، مثل صدأ احلديد: واحلُوَّةُ. وهي من الوبر: واجلمع اَألحويةُ الناس ُمجتِمعة،
يقال رجلٌ . سُْمَرةُ الشفة: واحلُوَّةُ. قد اْحَووى الفرس َيْحَووي اْحوِواًء: يقال. احلُوَّةُ ُحْمَرةٌ تضرب إىل السواد
. واْحَتوى على الشيء، أي أَْنَما عليه. واْحتَواُه مثله. واه َيحْويِه حَيَّاً، أي مجعهوَح. أَْحوى وامرأةٌ َحوَّاُء، وقد حَوَِيْت

وتصغري أَْحوى . وبعٌري أحْوى، إذا خالط ُخْضَرَتهُ سواٌد وصفرةٌ. َتحَوَِّت احليةُ: يقال. وَتحَوَّى، أي َتَجمََّع واستدار
  .يشبه لونَ الذئب، الواحد ُحوَّاَءةٌ نبٌت: واحلُوَّاُء. أَُحيْوٍ، يف لغة من قال أَُسْيوٌِد

  حيث

وهي من الظروف اليت . وهو اسٌم مبينٌّ. كلمةٌ تدلُّ على املكان، ألنه ظرٌف يف األمكنة مبنزلة حَني يف األزمنة: َحْيثُ
يف " يث أتى وال ُيفِْلُح الساحُر ح: " وقوله تعاىل. حيثما جتلْس أجلس، يف معىن أينما: ال جيازى هبا إالّ مع ما، تقول

  .جئُت من أين ال تعلم، أي من حيثُ ال تعلم: والعرب تقول. أْين أتى: حرف ابن مسعود
  حيد

وحايَدهُ . فيحي فَياحِ: حيدي َحياِد، هو كقوهلم: وقوهلم. مال عنه: حاَد عن الشيء َيحيدُ ُحيوداً وحَْيَدة وحَْيدودَةً
: واحلَْيدُ بالتسكني. حييد عن ِظلِّه لنشاطه، ويقال كثري احلُيوِد عن الشيء وِحماٌر حََيدي، أي. جاَنَبُه: ُمحايدةً وِحياداً

. َجَبلٌ ذو ُحيوٍد وأَْحياٍد، إذا كانت له حروٌف ناِتئَةٌ يف أَغْراِضِه ال يف أَعاليِه: يال. َحْرٌف شاِخصٌ َيْخُرُج من اجلبل
وحَِيدٌ أيضاً، مثل َبْدَرةٍ . كل ُنُتوٍء يف القَْرِن واجلََبلِ وغريمها حَْيٌدو. العُقَْدةُ يف قَْرِن الَوعلِ، واجلمع ُحيوٌد: واحلَْيدَةُ

  .ما حاَد من احلَصى عن قوائم الداّبة يف الَسْيرِ: وبَِدرٍ واحلَْيدانُ
  حري

. اجتَمَع ودار: وَتَحيََّر املاُء. روَحيَّْرُتُه أنا فََتحَيَّ. حاَر َيحاُر حَْيَرةً وحَْيراً، أي حتَيََّر يف أمره، فهو َحْيرانُ، وقوم حَُيارى
وَتَحيَّر . أسيغ: واسُتحَري الشراُب. ورجل حاِئٌر بائٌِر، إذا مل يتَّجه لشيء. ُمجَتَمع املاء، ومجعه حريانٌ وحُورانٌ: واحلائُِر

  :ومنه قول أيب ذؤيب. املكان باملاء واسَْتحاَر، إذا امتأل
  .تقضَّى شبايب واسَْتحاَر َشباُبها

  :قال الشاعر ميدح رجالً. َسحاٌب ثقيل مترّدد ليس له ريٌح َتسوقُه: واملُسَْتِحُري. دََّد فيها واجتمعأي تر
  من ُمسَتِحريٍ غزيرٌ صوبه دُمي... كأنَّ أصحاَبه بالقَفر ُيمِطرهم 



  .هر، أي أبداًال آتيَك ِحريّي د: ويقال. ِشبه احلظرية أو اِحلَمى، ومنه احلَْيُر بكَرَْبالء: واحلَْيُر بالفتح
  حيس
. حاَس احلَْيَس َيحيُسهُ َحْيساً، أي اختذه: تقول منه. اخلَلْطُ، ومنه ِسّمي اِحليُس، وهو متٌر خيلط بسمنٍ وأَِقٍط: احلَْيُس

  :قال الشاعر
  وإذا ُيحاُس احلَْيُس ُيْدعى جُْنَدُب... وإذا َتكونُ كَريَهةٌ أُْدعى هلا 
  :قال الراجز. َمْحيُوٌس: ا ملن أحدقْت به اإلماُء يف طََرفَيِْهمث َشبَّهِْت به العرُب حّتى قالو

  قد حيَس هذا الديُن عندي حَْيساً
  .اإلبل اجملتمعة: واحلُواساُت. اجلماعةُ من الناس املختلطة: واحلُواَسةُ
  حيص
ما عنه َمحيٌص، : يقال. حاَص عنه َيحيُص حَْيصاً، وُحيوصاً، وَمحيصاً، وَمحاصاً، وَحَيصاناً، أي عدل وحاد: القراء

وقعوا يف َحْيصَ : ويقال. اهنزموا: حاصُوا عن العدّو، ولألعداء: يقال لألولياء. واالْنِحياُص مثله. أي َمحيٌد ومهرٌب
: والبْوُص. الرَواغُ والتخلُُّف: واحلَْيُص. يف ضيقٍ وشّدة: ويقال. َبْيَص، أي يف اختالٍط من أمرهم ال َمخرَج هلم منه

وقع فالن يف َحْيصَ َبْيَص وِحيصَ بِيصَ : وحكى أبو عمرو. ومعناه كلُّ أمرٍ يَُتخلَُّف عنه وُيفَرُّ. لفِراُرالسبُق وا
  .وِحيصٍ بيصٍ

  حيض
  :وأنشد. حاَضْت املرأةُ َتحيضُ َحْيضاً وَمحيضاً، فهي حاِئٌض وحاِئَضةٌ أيضاً، عن الفراء

  كحاِئَضٍة ُيزهنا هبا غَْيَر طاهِرِ

اِخلرقةُ : واحليَضةُ أيضاً. االسُم، واجلمُع احلَِيُض: واحليَضةُ بالكسر. املَرَّةُ الواحدةُ: واحلَْيَضةُ. ٌض وحَواِئُضونساٌء حُيَّ
. وكذلك اِملْحَيَضةُ، واجلمع املَحايُِض. ليتين كنت حيَضةً ُملقاةً: قالت عائشة رضي اهللا عنها. اليت تسَتثِْفُر هبا املرأة
. وَتَحيََّضْت، أي قعدْت أياَم َحْيِضها عن الصالة. أي استمرَّ هبا الدم بعدَ أيَّامها، فهي ُمْسَتحاضَةٌ واسُْتحيَضِت املرأة،

  .وحاَضِت الَسُمَرةُ َحْيضاً، وهي شجرة يسيل منها شيٌء كالدم
  حيف

  .فُْتُه، إذا َتنَقَّْصَتُه من حافاتِِهوَتَحيَّفُْت الشيء مثل َتَحوَّ. وقد حاَف عليه َيِحيُف، أي جار. اجلَْوُر والظُلُُم: احلَْيُف
  حيق

وحاَق هبم العذاب، أي " وال َيحيُق املكُر السَّيِّئُ إالَّ بأهله : " ومنه قوله تعاىل. حاقَ به الشيء َيِحيُق، أي أحاط به
  .أحاطَ هبم ونََزلَ

  حيك
وَضبَّةٌ حيكاَنةٌ، أي . فََحَج بني رجلَيه يف املشيوقد حاَك َيحيكُ َحَيكاناً، إذا حّرَك مَنِكبيه و. مشيُ القصري: احلَيكانُ

: واحلَْيُك. ضربه فما أحاَك فيه السيُف، إذا مل يعمل: يقال. وحاَك فيه السيَف وأَحاَك مبعًىن. ضخمة َتحِيُك إذا سَعْت
  .ما َيحيُك فيه املَالُم، إذا مل يؤثِّر فيه: يقال. أَْخذُ القَول يف القلب

  حيل



يقال هو أَْحَيلُ منك، أي أكثر : االسُم من االحتيال؛ قال الفراء: واِحليلَةُ بالكسر. اِملعزى الكثريى: تحاحلَْيلَةُ بالف
  .يقال ماله حَيلةٌ وال َمحالَةٌ وال اْحتيالٌ وال َمحالٌ، مبعًىن واحد: قال أبو زيد. وما أَْحَيلَُه لغة يف ما أَْحَولَُه. ِحيلَةً
  حني
  :قال ُخويلد. نئذحي: يقال. الوقت: احلُني

  حَني الشتاء كحوض املَنَْهلِ اللَِقِف... كأيب الَرماِد عظيُم الِقْدرِ َجفَْنُتُه 
  :قال أبو وجزة السعدّي. وربَّما أدخلوا عليه التاء

  واملُطِْعمونَ َزمانَ أين املُطِْعُم... العاِطفونَ َتحَني ما من عاِطٍف 
وحان له أن يفعلَ كذا َيحُني َحْيناً، " . َهلْ أتى على اإلنسان ِحٌني من الَدهر : " ومنه قوله تعاىل. املدَّة: واحلُني أيضاً

  :قالت ُبثَيَنةُ. وحانَ حيُنُه، أي قرب وقُته. أي آنَ
  من الدهر ما حاَنْت وال حانَ حيُنها... وإنَّ ُسلُوِّي عن مجيلٍ لَساَعةٌ 
وَحيَّْنتُ الناقةَ، إذا جعلت هلا يف كلِّ يوم وليلة . كان، إذا أقمَت به حيناًوأَحَْيْنُت بامل. وعاملته ُمحاَينَةً، مثل مساَوعة

  :قال املخّبل. وقتاً حتلبها فيه
  وإنْ حُيَِّنْت أَْرىب على الوَطْب َحيُْنها... إذا أُفَِنْت أَرْوى ِعيالََك أَفُْنها 

وَتَحيَّنَ . وفالن يفعل كذا أحياناً، ويف اَألحايِنيِ. ليلةوفالن يأكل احلَْيَنةَ واِحليَنةَ، أي املّرة الواحدة يف اليوم وال
  .وأَحاَنُه اهللا. حانَ الرجل، أي هلك: يقال. اهلالك: واحلَْيُن بالفتح. الوارُش، إذا انتظر وقَت األكل ليدخل

  حيا
وزعموا أن . واجلمع احلَحايي. ايتَمْحيَاي ومم: تقول. واملَْحيا َمفَْعلٌ من احلياة. ضدُّ املّيت: ضد املوت واحلَيُّ: احلَياة

  :قال العجاج. مجع احلَياِة: اِحليَّ بالكسر
  وقد ترى إذا احلياةُ حيُّ

وأَْحياُه اهللا فََحيَي وَحيَّ أيضاً، واإلدغام أكثرَ ألنَّ احلركة الزمه، فإذا مل تكن احلركة . واحد أَحْياِء العرب: واحلَيُّ
وقال أبو " . َيْحيا من حَيَِي عن بّينة : " ويقرأ" َس ذلك بقادرٍ على أن ُيحْيَي املوتى ألي: " الزمةٌ مل ُتدغَم كقوله تعاىل

  :قال الشاعر. حَيوا، كما يقال َخشوا: وتقول يف اجلمع. اسَْتْحَيْيُت: َحيِيُت منه أَْحيا: زيد
  َحيوا بعد ما ماتُوا من الدهر أْعُصرا... وكُنَّا َحسِْبناُهْم فَوارَِس كَْهَمسٍ 

. أَْحيا القوُم، إذا َحُسَننتْ حال مواشيهم: قال أبو عمرو. َحيُّوا بالتشديد، تركه ما كان عليه لإلدغام: وقال بعضهم
وأَحْيا . وأُحَْيِت الناقةُ، إذا حَيَِي ولدُها، فهي ُمْحيٍ وُمْحيَِيةٌ، ال يكاد ميوت هلا ولد. َحُيوا: فإن أردتَ أنفسهم قلت
واسَْتْحياُه واسَْتْحيا منه . وقد أتيت األرض فأَْحيَْيُتها، أي وجدهتا ِخصبةً. حلَيا، وهو اِخلْصُبالقوُم، أي صاروا يف ا

اسَْتحى بياء واحدة لغة : ويقال اْسَتْحَيْيُت بياء واحدة، وأصله اسَْتْحَيْيُت وقال أبو احلسن األخفش. مبعًىن، من احلَياِء
إنَّ اهللا ال َيسَْتْحيي : " وقوله تعاىل" وَيْسَتحيونَ نساءكم : " وقوله تعاىل .متيم، وبياءين لغة أهل احلجاز، وهو األصل

واحلَيَّةُ تكون للذَكَر واألنثى، وإّنما دخلْته اهلاء ألّنه واحدٌ من جنسٍ، كَبطٍّة . أي ال يستبقي" أن يضرب مثالً 
والنسبة إىل . وفالن َحيَّةٌ ذَكٌَر. راً على أنثىرأيت حَيَّا على َحيٍَّة، أي ذك: ودجاجٍة، على أنَّه قد رُوي عن العرب

  :وأنشد األصمعي. ذَكَُر احلَيَّاِت: واحلَيُّوُت. َحيٍَّة َحيَّويٌّ
  ويأكل احلَيَّةَ واحلَيَّوتا

املطُر واخلصُب، إذا اثّنيَت قلت َحَيياِن، فتبيِّن الياء؛ ألن : واحلَيا، مقصوٌر. صاحب احلَيّاِت، وهو فاعلٌ: واحلاوي



. واحلََيوانُ خالف املََوتاِن. َرِحُم الناقِة واجلمع أَْحيَِيةٌ: واحلَياُء أيضاً. االستحياُء: احلركة غري الزمة واحلَياُء ممدوٌد
  :قال ُزَهري بن جنابٍ الكلّيب. املُلُْك: والَتِحّيضةُ. الوجُه: واملَُحّيا. وأرٌض َمحْياةٌ وَمحْواةٌ أيضاً، أي ذات َحياٍت

  قد نِلُْتُه إالَّ الَتِحيَّْه... ما نالَ الفََتى ولَكُلُّ 
  :قال عمرو بن معد يكرب. وإنَّما أُْدِغَمْت ألهنا َتفِْعلَةٌ واهلاء الزمةٌ

  أُنيَخ على َتِحيَِّتِه بِجُْنِد... أَِسُري به إىل النعمان حىت 
والرجل ُمَحيٌِّي واملرأة . أي املُلْكُ هللا: هللا، قال يعقوب والَتِحيَّاُت. َحيَّاَك اهللا، أي َملَّكََك اهللا: ويقال. أي على ُملِْكِه

  .َحيَّ على الصالة، معناه َهلُمَّ وأَقْبِلْ: وقوهلم. ُمَحيَِّيةٌ
  حرف اخلاء

  خا

وأنشد . ويستوي فيه االثنان واجلمع واملؤّنث: قال. خاَء بَك، معناه أْعَجلْ، جعلَه صوتاً مبنيَّاً على الكسر: أبو زيد
  :للكميت

  خباٍء بَِك احلْق يهتفون وَحيََّهلْ... إذا ما َشَحطَن احلاِدَيْينِ َسِمعَْتُهْم 
وهذا خالفُ . بِخائِبَِك، أي بأمرك الذي خاَب وخِسر: معناه ِخْبَت، وهو دعاٌء منه عليه، يقول: وقال ابن َسلَمة

  .قولِ أيب زيد كما ترى
  خبأ

اخلَبيئُ، على : ما خُبِئَ، كذلك: واخلَبُء. بُّ، إال أنّ العرب تركَتْ مهزهاخلابية وهي احلُ: َخبأْت الشيء خَْبأً، ومنه
: واخلَُبأَةُ. استترت، وجارية خمبَّأَة، أي مستترة: واْختََبِأْت. النباُت: وَخْبُء األرض. القَطُْر: وَخْبُء السموات. فَعيلٍ

  .بَْغَض كنائين إيلَّ اخلَُبأَةُ الطُّلََعةإنَّ أَ: املرأة اليت تطَِّلع مث ختتبئ، قال الزِّبرقان بن بدر
  خبب

وقد َخبَّبَ . خَبِْبَت يا رجل َتَخبُّ ِخبَّاً، مثال َعِلْمتُ تعلم علماً: تقول منه. الرجل اخلدَّاع اجلُْرُبُز: اخلَبُّ واِخلبُّ
و ِخْرقَةٌ كالِعصابة، واخلَبيَبةُ مثله، يقال طريقةٌ من رملٍ أو َسحابٍ، أ: واخلُبَّةُ واخلَبَّةُ واِخلبَّةُ. غالمي فالنٌ، أي خدعه

قال ابن . صوُف الثَينِّ: واخلَبيَبةُ أيضاً. واخَْتبَّ من ثوبه ُخبَّةً، أي أَْخَرَج. ثوب خَباِئُب، أي ُمَتقَطٌِّع، مثل َهباِئَب
ضرب : واخلََبُب. لَشرحيةا: واخلبيبة من اللحم. هو أفضل من الَعقيقَِة وهي صوُف اجلَذَعِ وأبقى وأَكْثَُر: السكيت
وأَخبَّهُ صاِحبُُه، يقال . َخبَّ الفرسُ َيُخبُّ بالضم خبَّاً وَخَبَباً وَخبيباً، إذا راوح بني يديه ورجليه: تقول. من الَعْدوِ

َخبَّ يقال أصاهبم َخبٌّ إذا . َخبَّ النباُت، إذا طال وارتفع وَخبَّ البحر، إذا اضطرب: ويقال أيضاً. جاءوا ُمِخبَِّني
  .يل من فرن َخوابٌّ: واحد اخلَوابِّ، وهي القرابات والِصْهُر؛ يقال: اخلابُّ: قال الفراء. هبم البحُر

  خبت
  .وفيه َخْبَتةٌ، أي تواضع. أَْخَبتَ ِللِه: يقال. املطمئن من األرض فيه رمل واإلخباُت، اخلشوع: اخلَْبُت
  خبث

وأَْخَبثَُه غُريُه، أي . ةً، وَخُبثَ الرجل ُخْبثاً، فهو خبيث، أي َخبٌّ رديٌءوقد خَُبثَ الشيء َخباثَ. ضدّ الطّيب: اخلبيث
  :وقول عنترة. وأَخَْبثَ أيضاً، أي اتَّخذ أصحاباً خبثاء، فهو خَبيثٌ ُمْخبِثٌ وَمْخَبثانٌ. علََّمُه اخلُبثَ وأفسَده



  فْسِ املُْنِعمِوالكُفُْر َمْخَبثَةٌ ِلَن... ُنبِّئُْت َعْمراً غَري شاِكرٍ نِْعَميت 
. يا خَُبثُ، كما يقال يا لُكَُع تريد يا خبيثُ: ويقال يف النداء. فالنٌ لَِخْبثٍَة، كما يقال لَزِْنيٍة: ويقال. أي َمفَْسَدةٌ
  .ائِطُالبَْولُ والغ: واألخبثاِن. ما َنفاُه الِكُري: وَخَبثُ احلديد وغريه. يا َخباِث، بَُني على الكسر مثل يا لَكاعِ: وللمرأة
  خبج

  .َحَبق: وخََبَج هبا. ضربه هبا: خََبَجُه بالعصا
  خبخب

  .رخاوة الشيء واضطرابه: واخلَبخبة. خَْبِخبوا عنكم من الظهرية، أي أَبْرِدوا، وأصله َخبُِّبوا بثالث باءاٍت
  خرب
. واحد اَألخبارِ: واخلََبُر بالتحريك. اَءَخْبر: وُتشبَّه هبا الناقة يف غُْزرها فتسمى. املزادة العظيمة، واجلمع ُخبوٌر: اخلَْبُر

وكذلك . خالف املنظر: واملَْخبَُر. وكذلك الَتَخبُُّر. السؤال عن اخلََبر: واالسِتْخباُر. وأَخَْبْرُتُه بكذا وَخبَّْرُتُه، مبعًىن
الِسدر، واجلمع اخلَبارى واخلباري، مثل القاع ُينبِت : واخلَبْراُء. املَْخبََرةُ واملَْخُبَرةُ أيضاً بضم الباء، وهو نقيض املَْرآة

األرض : واخلَباُر. وأرض َخبَِرةٌ وَخْبراُء. خَبَِر املوضُع بالكسر، فهو َخبٌِر: يقال. الَصحارى والَصحاري، واخلَْراواُت
، وهو العلم واالسم اخلُْبُر بالضم. ِمن أين َخَبْرَت هذا األمر؟ أي من أيَن علمت: ويقال أيضاً. الرخوة ذات اجلَحرَِة

وهو اخلِْبُر أيضاً . األَكَّار، ومنه املُخاَبرةُ، وهي املزارعة ببعض ما َيخُرج من األرض: واخلَبُري. العامل: واخلبُري. بالشيء
  :قال أبو الَنْجم. الوَبر: واخلَبري. النبات: واخلَبُري. بالكسر

  حتَّى إذا ما طال من َخبريِها
َخبَْرُتُه أَْخُبُرهُ ُخبْراً : تقول منه. َألْخُبَرنَّ ُخْبَرَك، أي ألعلمنَّ علمك: وقوهلم. واه اإلبلاخلبري زََبد أف: وقال أبو عبيد

النصيب تأخذُه من َسمكٍ أو : واخلُبَْرةُ بالضم. صّدَق اخلََبَر اخلُبُْر: يقال. بالضم، وِخْبَرةً بالكسر، إذا بلوته واختربَته
  .وا ُخْبرَةً، إذا اشَترْوا شاةً فذحبوها واقتسموا حلمهاَتَخبَّر: يقال. حلم، حكاه أبو عبيد

  خربج
  .وجِْسٌم خََبرَْنٌج، أي ناعم. ُحْسُن الِغذاء: اخلََبرَْتَجةُ

  خبز
أْخَبْزتُ القوَم، إذا أطعمَتهم : ويقال أيضاً. وقد َخَبْزتُ اخلُْبَز وأْخبَزُته. واخلَْبزُ بالفتح املصدُر. الذي يؤكل: اخلُْبُز
. ضرب العبري بيده األرَض، وهو على التشبيه: واخلَْبز. الَسوقَ الشديُد: واخلَْبُز. ورجل خابٌِز، أي ذو ُخْبز. َزاخلُْب

  .الطُلَْمةُ، وهي عجني ُيوَضع يف املَلَِّة حتَّى ينضج: واخلُْبَزةُ
  خبس

. وأسدٌ َخبوٌس. يء، إذا أخذَته مغالبةًواْختََبْسُت الش. ورجلٌ خَبَّاٌس، أي غنَّاٌم. أخذته وغنمته: َتخَبَّْسُت الشيء
  .املغنُم، وما َتَخبَّْست من شيٍء: واخلُباَسةُ بالضم

  خبص
  .امللعقةُ ُيْعَملُ هبا اخلَبيُص: واِملْخَبَصةُ. اخلَبيُص معروٌف، واخلَبيصةُ أخصُّ منه

  خبط
ي الناقة اليت يف َبَصَرها ضعٌف، َتْخبِطُ إذا َخْبطَ َعشْواَء، وه: ومنه قيل. ضرهبا: َخَبطَ البعُري األرَض بيده َخبْطاً

وَخبَطُْت الشجَر َخْبطاً، إذا ضربَتها بالعصا . وَخَبطَ الرجل، إذا طَرَح نفَسه حيث كان ليناَم. مشْت، ال تتوقَّى شيئاً



أنعمَت عليه من غري وَخَبطْتُ الرجلَ، إذا . واْخَتَبطَين فالنٌ، إذا جاءك يطلب معروفَك من غري آِصرٍَة. ليسقطَ ورقُها
  :قال علقمة بن عبدة. معرفٍة بينكما

  فَُحقَّ ِلشَأْسٍ من َنداَك ذَنوُب... ويف كُلِّ َحيٍّ قد َخبَطَْت بِنِْعَمٍة 

واخلُباطُ بالضم، كاجلنوِن وليس . ما أدري أيُّ خابِطِ ليلٍ هو؟ أيْ أيُّ الناسِ هو: وقوهلم. اسُم أخي َعلقمة: شأٌس
تقول منه َخَبطَ بعَريه . ِسَمةٌ يف الفخذ طويلةٌ عرضاً: واِخلباطُ، بالكسر. َخبَّطَُه الشيطانُ، أي أفَسَدُهتقول منه َت. به

الَرفَُض، وهو ما بني الثُلُثِ إىل النصف : اخلِْبطُ من املاء: وقال أبو زيد. القليلُ من اللنب: واِخلْبطَةُ، بالكسر. َخْبطاً
ومل َيْعرِف له . ويف الِقْرَبةِ ِخْبطَةٌ من ماٍء، وهو مثل اجلُْرَعِة وحنوها: قال. واإلناء من السقاِء، واحلوضِ، والغديرِ،

القطعة من البيوت والناس، : واِخلْبطَةُ أيضاً. كان ذلك بعد ِخْبطٍَة من الليل، أي بعد صدرٍ منه: ويقال أيضاً. فعالً
  .واجلمُع ِخْبطٌ

  خبع

  .وَخَبَع الصيب ُخبوعاً، أي فُِحَم من البكاء. وامرأةٌ ُخَبَعةٌ قَُبَعةٌ. لغةٌ يف َخبَأُْتُه: َخَبْعُت الشيَء
  خبعثن
  :وأنشد أبو عمرو. الضخم الشديد، مثل القُذَْعِملَِة: اخلَُبْعثََنةُ

  ُخَبْعِثُن اخلَلْقِ يف أخالقه َزعَر
  خبق

  .وربَّما قيل للفرس السريع ِخَبقٌّ. طويلٌوفرٌس أََشقُّ ِخَبقٌّ، أي . رجلٌ ِخَبقٌّ، أي طويلٌ: يقال: قال أبو عبيد
  خبل

. قطُع األيدي واألرجل: فاخلُبولُ. لنا يف بين فالن ِدماٌء وُخبولٌ: يقال. الفساُد، واجلمع ُخبولٌ: اخلَْبلُ بالتسكني
لَُه، إذا أفسَد عقلَُه أو وقد َخَبلَُه وَخبَّلَُه واْخَتَب. به خََبلٌ، أي شيء من أهل األرض: يقال. اِجلنُّ: واخلَبلُ، بالتحريك

. اسٌم للدهر: وُمخَبَّلٌ، بكسر الباء. ودهرٌ َخبِلٌ، أي متلوٍ على أهله. ورجلٌ ُمَخبَّلٌ، كأنَّه قد قُِطَعْت أطرافه. عضوه
  :قال احلارث بن حلّزة

  َب ُمخَبِّلٍ أََْنى َمَعدَّا... فََضعي ِقناَعِك إنَّ َرْي 
وأَْخَبلُْتُه املالَ، إذا أَعْرَته ناقةً لينتفع بألباهنا وأوبارها، . الفساد: ي َعناٌء، واخلَبالَ أيضاًفالن َخبالٌ على أهله، أ: ويقال

  :ومنه قول زهري. أو فرساً يغزو عليه، وهو مثل اإلكفاء
  هنالك إنْ ُيْسَتْخَبلوا املالَ ُيْخبِلوا

  خنب
. وخَبضْنتُ الطعاَم، إذا غيَّبته واستعددته للشّدة. ته وِخطَته ليقصرَخَبْنُت الثوب وغريه أَْخبُِنُه َخبْناً وِخباناً، إذا عطف

  .وإنه لذو خََبناٍت وذو َخَنباٍت، وهو الذي ُيْصِلُح مرةً ويفسد أخرى. ما حتمله يف ِحْضنك: واخلُْبَنةُ
  خبا

واحد اَألْخبَِيِة من وَبر أو : اِخلباُءو. احلُبُّ، وأصلها اهلمز، ألنَّها من خََبأُْت، إالّ أنَّ العرب تركت مهزها: اخلابِيَةُ
واسَْتخَْبْينا اخلِباَء، أي َنَصبْناُه . صوف، وال يكون من َشَعر، وهو على عمودين أو ثالثة، وما فوق ذلك فهو بيٌت

وأَْخَبْيتُها . ُخُبّواً، أي طُِفئَْتوَخَبتِ الناُر َتْخبو . وكذلك الَتْخبيَةُ. وأَْخَبْيتُ اِخلباَء وَتَخبَّْيتُُه، إذا عِملَْتُه. ودَخلْنا فيه



  .أنا
  ختأ

  :وأنشد األخفش. اختََتأُْت من فالن، أي اخَتَبأُْت منه واستترت خوفاً أو حياء
  وال أختيت من قوله املتهدد... فال ُيْرِهُب ابن الَعمِّ ِمنِّي صْولَيت 

  .ُهَخَتلُْت: اختتات له اختتاًء: أبو عبيدة. وإمنا ترك مهزة ضرورة: قال
  ختت

  :قال السموأل. أَختَّ اهللا حظَّه، أي أََخسَُّه، فهو َختيتٌ أي َخسيٌس
  ل وال ُيْحَرُم الضعيف اخلَتيُت... ليس ُيْعطى القويُّ فضالً من املا 

  :قال الشاعر. وأَختَّ فالنٌ، أي استحيا
  فإّنك يا وليُد هبم فخوُر... فمن َيُك عن أَواِئِلِه ُمِختَّا 

  ختر
  .َخَتَرُه فهو خَتَّاٌر: يقال. الغدر :اخلَْتُر
  ختع

ودليلٌ ُخَتٌع، وهو املاهر . خََتَع الدليلُ بالقوم ُختوعاً، أي سار هبم يف الظُلْمة: يقال. َخَتَع يف األرض، أي ذهب
  .إهبامهُجلَْيَدةٌ جيعلها الرامي يف : واخلَتيَعةُ. ولد األرنب: واخلَْوَتُع أيضاً. واخلَْوَتُع مثله. بالَداللَِة
  ختعر

كلُّ شيء ال يدوم على حالٍة واحدة ويضمحلُّ كالسَراب، وكالذي ينزل من اهلواء يف شدَّة احلّر كنسيج : اخلَْيَتعوُر
  :قال الشاعر. العنكبوت

  آيةُ احلبِّ حبُّها َخْيَتعوُر... كلُّ أنثَى وإنْ بدا لَك منها 
  .ورمبا مسَّوا الُغولَ والذئَب والداهيةَ َخْيَتعوراً

  ختل
  .الَتخاُدُع: والَتخاُتلُ. َخَتلَُه وخاَتلَُه، أي خدَعه

  ختم

. بلغُت آخره: وَخَتْمتُ القرآنَ. وخََتَم اهللا له خبري. َخَتْمُت الشيء َخْتماً فهو َمْختوٌم، وُمَختَّمٌ شدِّد اللمبالغة
واخلَْيتاُم واخلاتاُم كلُّه مبعًىن؛ واجلمع . هاواخلاَتُم واخلاِتُم، بكسر التاء وفتح. نقيض افتتحُته: واْخَتتَْمُت الشيَء

وحممٌد صلى اهللا عليه وسلم خاِتمُ األنبياء عليهم الصالة . آخرُه: وخاِتَمةُ الشيء. وَتَختَّْمُت، إذا لبسَته. اخلَواتيُم
  .آخر ما جيدونه رائحةُ املسكأي آِخره؛ ألنّ " ِختاُمُه ِمْسك : " وقوله تعاىل. الطُني الذي ُيخَْتُم به: واِخلتاُم. والسالم

  خنت
وخََتْنُت الصيب َخْتناً، واالسم اِخلتانُ . كلُّ َمن كان من قبل املرأة، مثل األب واألخ، وهم اَألْختانُ: اخلَْتُن بالتحريك

  .موضع القطع من الذكر: واِخلتانُ أيضاً. أُطْحَِرْت ِختاَنُتُه، إذا استُقصيتْ يف القطع: يقال. واِخلتانَةُ
  خثر



قال : خثَرَ اللَبُن بالفتح َيْخثُُر: يقال. نقيض الرِقّة: واخلُثورَةُ. ما يبقى على املائدة: واخلُثارة. بقيَّته: ُخثاَرةُ الشيِء
وقوٌم . اختلطت: خَثََرْت نفُسه بالفتح: ويقال. ومسع الكسائّي َخِثرَ بالكسر: قال. َخثُر بالضم لغةٌ فيه قليلة: الفّراء

: األصمعي. وَخِثَر فالنٌ، أي أقاَم يف احليِّ ومل خيرج مع القوم إىل اِملرية. نفس وَخثْرى األنفس، أي خمتلطونُخثَراُء األ
  .ما َيدري أَُيخْثَُر أم ُيذيب: ويف املثل. تركُته خاثِراً، وذلك إذا مل تِذبْه: أَخْثَرُت الزُْبد

  خثرم
  :، وأنشد لَُخيثم بن عدّيالرجل املتطّير، قاله أبو عبيدة: اخلُثارُِم بالضم

  يقول َعداين اليوَم واقٍ وحاِتُم... ويل سبهيَّاب إذا َشدَّ َرْحلَُه 
  إذا َصدَّ عن تلك اهلَناِت اخلُثارُِم... ولكّنه ميضي على ذاك ُمقِْدماً 

  خثل
  .ما بني الُسّرة والعانِة، وكذلك اخلَثَلَةُ بالتحريك: َخثَلَُه البطنِ

  خثم
  :قال األعشى. وثورٌ أَخْثَُم. ِعَرض األنف: يكاخلَثَُم بالتحر

  َعلى ظَْهرِ طاوٍ أَسْفَعِ اخلَدِّ أَْخثما
  :قال النابغة اجلَْعدّي. صار ُمفَرْطَحاً: وقد َخِثَم اِملعَْولُ

  وصادفْت أَْخَضَر اجلالَْينِ َصالَّال... َردَّْت َمعاوِلَُه ُخثْماً ُمفَلَّلَةً 
  .عريضةٌ: وَنْعلٌ ُمَخثََّمةٌ

  خثى
  .َخثَى البقر َيخْثي خَثْياً: تقول. املصدر: واخلَثْي بالفتح. اِخلثُْي للبقر، واجلمع أَْخثاٌء

  خجأ
: واخلَجَأَةُ أيضاً. كثري الِضرابِ: ورجل ُخجَأَةٌ أي ُنكََحةٌ، وفَْحلٌ ُخَجأَةٌ. َنكَحُْتها: َخَجأُْت املرأة َخجْأً: أبو زيد

  :وأنشد أبو عمرو. التباطؤ: لتخاجؤ يف املشيوا. الرجل الكثري اللحم الثقيل
  إن الرجالَ ذُوو َعْصبٍ وتذكريِ... َدُعوا التَّخاُجَؤ وامشوا ِمْشَيةً ُسُجحاً 

  خجج
واختجَّ اجلملُ . وقد َخْجَخَجت. الشديدة اِملّر: اخلَجوج من الرياح: وقال األصمعّي. تلتوي يف ُهبوهبا: ريح َخجوٌج

  .الِتواء يف سريه، وذلك سرعةٌ مع
  خجخج

  .االنقباض واالستخفاء: اخلجخجة
  خجل
ويف . سوُء احتمالِ الِغىن: واخلََجلُ أيضاً. التحيُُّر والَدَهُش من االستحياء وقد َخجلَ َخَجالً وأَْخَجلَُه غريه: اخلََجلُ
املكانُ الكثريُ : واخلَجِلُ. لَةٌ، أي حياٌءورجلٌ َخجِلٌ وبه َخْج. إذا َشبِْعُتنَّ َخجِلُْتنَّ، أي أَِشْرُتنَّ وبَِطْرُتنَّ: احلديث

  .العشبِ امللتفِّ
  خجى



  .الرجلُ الطويل الرجلني، وهو فََعْوَعلٌ واألنثى َخجَْوجاةٌ: اخلَجَْوجي
  خدب

. ولٌويف ِلسانِِه َخَدٌب، أي ط. وَخدََبِت احلَيَّةُ، أي َعضَّْت. َشقُّ اجللد مع اللحم: واخلَْدُب. َخَدَبُه بالسيف، أي ضربه
كان بِنَعاَمةَ َخَدٌب، وهو : يقال. اهلََوُج، رجلٌ أخدب ومتخدٌِّب، واملرأة خدباء: واخلََدُب. أي كذب: وقد َخَدَب

  :وأنشد األصمعي. واخلدباء الدرع اللينة. وطعنةٌ خدباُء، إذا َهَجَمْت على اجلَْوِف. املُْدرُِك الثأرِ، أي كان أَهَْوَج
  مَُهنٍَّد َخْدباُء َيحِْفزها نِجاُد

  :قال الشاعر. الطريق الواضح: اخلَْيَدُب: وحكى الشيباين. يقال أَقْبِلْ على خَْيدََبِتَك، أي على أمرك األول: أبو زيد
  كما ُيَشقُّ إىل َخدَّبِِه السََرُق... يعدو اجلَواُد هبا يف َخلِّ َخْيَدَبٍة 

  .وجارية ِخَدبَّةٌ. ورجلٌ ِخَدٌب، أي ضخم
  خدج

ويف . لناقة َتْخِدُج ِخداجاً، فهي خادج والولد خديج، إذا ألقت ولَدها قبل متام األيام، وإن كانَ تامَّ اخلَلْقَخَدَجِت ا
وأْخَدَجِت الناقةُ، إذا جاءت بولدها . ، أي ُنقْصانٌ" كلُّ صالٍة ال ُيقرأ فيها بأمِّ الكتاب فهي ِخَداٌج : " احلديث

  .وأْخَدَجتِ الَشْتَوةُ، أي قلَّ مطُرها. ، فهي ُمْخِدٌج والولد ُمْخَدُجناقَص اخلَلْقِ وإن كانت أيامه تامَّةً
  خدد

َحِديدةٌ ُتَخدُّ هبا األرض، أي : واِملَخدَّةُ أيضاً. واِملخدَّةُ بالكسر، ألّنها توضع حتت اخلَّد. اخلَدُّ يف الَوْجه، ومها َخدَّاِن
واخلُدَّةُ . وضَْرَبةٌ أُْخدوٌد، أي َخدَّتْ يف اِجللِْد. ألرَض خيدُّهاوخّد ا. َشقٌّ يف األرض مستطيل: واُألْخدوُد. ُتَشّق
  :قال الفرزدق. احلُفَْرةُ: بالضم

  وَترى هبا َخَدداً بكل َمجال
  .واملَُتخدُِّد، املَْهزول، وقد َخدََّد حلُمُه وَتَخدََّد، أي ِتشَنََّج. والبعري َمْخدوٌد. ِمَيسٌم يف اخلَدِّ: واِخلداُد
  خدر
وأَْخَدرَ . وُيعىن باخلدر األَجمة. وأسد خاِدٌر، أي داخل اِخلدر. وجارية ُمَخدََّرةٌ، إذا الزمت اِخلْدَر. الِستُْر: ْدُراِخل

: واخلُدارِيَّةُ. الليل املُظِلم، والَسحاب األسود: واخلُدارِيُّ. وأَْخَدَر فالنٌ يف أهله، أي أقام فيهم. األسد، أي لزم اِخلْدَر
  :قال الشاعر ذو الرمة. للوهناالُعقاُب، 

  ومل َيلِفِظ الَغرْثى اخلُدارِيَّةَ الوكَْر
واخلََدرُ . وناقةٌ ُخدارِيَّةٌ. وبعٌري ُخداريٌّ، أي شديد السواد. َبكَرت هذه املرأةُ قبل أن تطري العقاُب من وكرها: يقول

  :قال طرفة. يقال َخِدَرتْ رِجلي، وَخِدَرْت عظامه. اْمِذاللٌ يعتريها: يف الرِجل
  آخَر الليلِ بَِيْعفورٍ َخِدْر... جازت البِيدَ إىل أرُحلنا 

  :وقال. أَْخَدَر القوُم، أي أظلّهم املطر: ويقال. كأنه ناعس
  َشْمُس النهارِ أالَحها اإلْخدار

  .إذا ختلّف عن القطيع. لوَخَدرَ الظيب مثل َخذَ. اِحلمار الوحشّي: واألْخَدرِيُّ. وليلةٌ َخِدَرةٌ. الندّي: واليوم اخلَِدُر
  خدرس



  .حنطةٌ َخْنَدريٌس، للعتيقة: اخلمُر، مسِّيت بذلك لِِقَدِمها ومنه قيل: اخلَْنَدريُس
  خدرق
  .العنكبوُت، والدال غري معجمة، فإذا مجعَت حذفَت آخره وقلت اخلَدارِنُ: اخلََدْرَنُق
  خدش

  .َشُه، شّدد للمبالغة وللكثرةوقد َخَدَش وجهه َيْخِدُشُه وَخدَّ. الكُدوُح: اخلُدوُش
  خدع

هو : يقال. َخَدَعُه َيْخَدُعُه َخْدعاً وِخداعاً أيضاً، أي ختله وأراد به املكروه من حيث ال يعلم واالسم اخلديَعةُ
، " ون اهللا ُيخاِدع: " وقوله تعاىل. وَخَدْعُتُه فاْنَخَدَع، وخاَدْعُتُه ُمخاَدَعةً وِخداعاً. َيَتخاَدُع، أي ُيري ذلك من نفسه

  :قال الشاعر. ما َخَدَعْت يف عيين نَْعَسةٌ: يقال. وَخَدعَ الضبُّ يف جحره، أي دخل. أي خياِدعون أولياَء اِهللا
  َوَمْن َيلَْق ما القيُت ال ُبدَّ َيأَْرقِ... أَرِقُْت ومل َتْخَدْع بَِعيَْنيَّ نَْعَسةٌ 

  :أيب كاهل يصف ثَغر امرأة قال سويد بن. وَخَدَع الريُق، أي يبِس. أي مل تدخل
  طيُِّب الريقِ إذا الريُق َخَدْع... أبيُض اللوِن لذيذٌ طعُمُه 

كان فالنٌ ُيعطي مث َخَدَع، أي : ويقال. وَخَدَعِت السوُق، أي كَسَدْت. ألنَّه يغلظ وقت الَسَحر فييبس وُيْنِتُن
واملُْخَدعُ . وديناٌر خاِدٌع، أي ناقٌص. أي خمتلفةٌ متلوِّنةٌسوقُهم خادعةٌ، : ويقال. وُخلٌُق خاِدٌع، أي متلوِّنٌ. أْمَسَك
عِْرٌق يف موضع اِملْحجمتني، : واَألْخَدُع. أَْخَدُع من َضبٍّ: ويف املثل. وضبٌّ َخِدٌع، أي مُراوغٌ. اِخلزاَنةُ: واِملْخَدُع

فالنٌ شديدُ : وقوهلم. ْنَزفُ صاحبُُهوربَّما وقعت الشَرطة على أحِدمها فَُي. ومها أَْخَدعاِن. وهو شعبة من الوريد
ورجلٌ ُمَخدٌَّع، أي . الذي قُِطَع أَْخَدُعُه: واملَْخدوُع. وكذلك شديُد اَألْبهَرِ. اَألْخَدعِ، أي شديُد موِضع اَألْخَدعِ

  :ومنه قول أيب ذؤيب. ُخدَِّع مراراً يف احلرب حتَّى صار جمرَّباً
  وكالُهما بَطَلُ الِلقاِء ُمَخدَُّع

ورجلٌ . واحلرُب َخْدَعةٌ وُخْدَعةٌ، والفتح أفصح، وُخَدَعةٌ أيضاً. ِسنونَ َخدَّاعَةٌ، أي قليلة الَزكاِء والرَْبعِ: وهلموق
خمالٌف للقَصد ال : وغولٌ خَْيَدٌع وطريٌق خَْيَدٌع. أي َيْخَدُعُه الناُس. وُخْدَعةُ بالتسكني. َخَدَعةٌ، أي َيْخَدُع الناَس

  .السراُب: اخلَْيَدُع: لويقا. ُيفْطَُن له
  خدف

  .وقد خَْنَدَف الرجل، إذا مشى ُمفاجَّا يقِلب قدَميه كأنَّه يغترف هبما. ِمْشَيةٌ كاهلرولة: اخلَْنَدفَةٌ
  خدل

: ويقال. وكذلك اِخلدِْلُم بالكسر، وامليم زائدة. امرأةٌ َخْدالَُء بيِّنة اخلََدلِ واخلَدالَِة، وهي املمتلئة الساقني والذراعني
  .ُمَخلََخلُها َخْدلٌ، أي ضخٌم

  خدجل
  .املرأة املمتِلئَةُ الذراعني والساقَني: اخلََدلَّجَةُ، بتشديد الالم

  خدم
سٌري ُيَشد يف : واخلََدَمةُ. وأَْخَدَمُه، أي أعطاه خادماً. واحد اخلََدمِ، غالماً كان أو جاريةً: واخلاِدُم. َخَدَمُه َيْخُدُمهُ ِخْدَمةً

وبه مسِّي اخللخالُ َخَدَمةٌ، ألّنه رّبما كان من ُسيور ُيَركَُّب فيه الذهُب والفّضة؛ . تشدُّ إليه سرحيةُ النعل ُرْسغ البعري



: واملَُخدَُّم واملَُخدََّمةُ. أي فُرَِّق َجْمُعكم" فُضَّ َخدََمُتكُْم : " ويف احلديث. وقد ُسمَِّي َحلْقةُ القوم َخَدمَةً. واجلمع ِخداٌم
أي يقصر بياُض التحجيل عن الوظيف فيستدير بأرساغ رجلَيه دونَ يديه فوق : والَتْخدُمي. امِ من الساقموضع اِخلد
وقوٌم ُمَخدَّمونَ، أي خمدومونَ، يراد به . وفرٌس ُمَخدٌَّم وأَْخَدُم أيضاً. فإنْ كانَ برجلٍ واحدة فهو أَْرَجلُ. األشاعر

  .الشاةُ َتبَْيضُّ أوظفتُها، مثل احلَْجالء: واخلَدْماُء. ابعةٌ من اجلنله ت: ورجلٌ َمْخدوٌم. كثرة اخلََدمِ واحلَشم
  خدن

" . َوال مُتَِّخذاِت أَْخداٍن : " قال اهللا تعاىل. ومنه ِخْدنث اجلارية. خاَدْنُت الرجل: يقال. الصديق: اِخلْدنُ واخلَديُن
  .ُيخاِدنُ الناس كثرياً: ورجلٌ َخَدَنةٌ

  خدى
  :قال الراعي. ين أي أسَرَعْت، مثل َوَخَدْت وَخوََّدْت، كلُّه مبعًىنَخَدِت الناقةُ َتْخد

  رِيًح املَباَءِة َتْخدي والثَرى َعِمُد... حتَّى غََدْت يف بياض الصبح طَيَِّبةً 
  خذأ

  .لَُهوأَْخذَأَُه فالن، أي ذلَّ. وكذلك استخذأت له. َخِذئُْت له، وَخذَأُْت له، ُخذوءاً فيهما؛ أي َخَضْعُت: الكسائي
  خذرف

  :قال امرؤ القيس يصف فرساً. شيء ُيدَوُِّرُه الصيبُّ خبيطٍ يف يديه فيسمع له دويٌّ: اخلُذْروُف، بالذال املعجمة
  َتتاُبُع كَفَّْيِه خبيٍط ُمَوصَّلِ... َدرِيرٍ كُخذْروفِ الوليِد أََمرَُّه 

ضربٌ : واِخلذْراف. طَعاً؛ كلُّ قطعٍة مثل اخلُذروِفتركَت السيوُف رأَسه َخذاريَف، أي ِق: يقال. واجلمع اخلَذاريُف
  .من احلمض، الواحدة ِخذْرافَةٌ

  خذع
: واملَُخذَُّع. ومنه اخلَذيَعةُ، وهي طعاٌم يُتََّخذُ من اللحم بالَشأْمِ. القطُع وحتزيٌز يف اللحك، كما ُتْخذَُع القَْرعة: اخلَذُْع
  :وكان أبو عمرو يروي قول أيب ذؤيب. املقطَُّع

  وِكالمها بَطَلُ الِلقاِء ُمَخّدُع بالذال
  .أي مضروق بالسيف يراد به كثرة ما ُجرِحَ يف احلروب

  خذعل
  .املرأةُ احلمقاُء: اِخلذِْعلُ، بالكسر

  خذف
ها األتانُ َتْخِذُف ِمن سرعت: واخلَذوُف. اِملقالُع أو شيٌء ُيرْمى به: واِملْخذَفَةُ. الرميُ به باألصابع: اخلَذُْف باحلصى

  .احلصى، أي ترميه
  خذق

  .األْسُت: واِملْخذَقَةُ بالكسر. وقد َخذَقَ َيْخذُُق وَيْخِذُق. َخذََق الطائُر ذَْرقَُه
  خذل

َخذَلَِت : ويقال. َخذَلَ: إذا ختلّف الظُيب عن القطيع قيل: قال األصمعي. َخذَلَُه ِخذْالناً، إذا ترك عوَنه وُنصَْرَتُه
  :قال األعشى. وَتَخاذَلَْت رِْجالُه، أي َضعُفتا. وَتخاذَلَْت مثله. لدهاالوحشّيةُ، إذا قامت على و

  وَخذولِ الرِْجلِ من غري كََسْح



ورجلٌ َخذَلَةٌ، أي خاِذلٌ ال . وَتخاذَلوا، أي َخذَلَ بعضُهم بعضاً. وَخذَّلَ عنه أصحاَبه َتْخذيالً، أي محلهم على ِخذْالَنِِه
  .يزال َيْخِذلُ

  خذم

ورجلٌ َخِذٌم، أي . وفرسٌ َخِذٌم، أي سريٌع. السيف القاطع: واِملْخذَُم. التقطيُع: والَتْخذُمي. ماً، أي قطعهَخذََمُه َخذْ
وظليمٌ . السرعة يف السري: واخلَذَُم بالتحريك. الَعْنُز ُتَشقُّ أذُنها عرضاً من غري بينونة: واخلَذْماُء. َسْمُح عند العطاء

  .َخذوٌم
  خذا

ويقال لألتان اخلَذْراُء، . اُذُنٌ َخذْواُء بّينة اخلَذي: يقال. وَخِذَي بالكسر مثله. استرخى: وا َخذْواًَخذا الشيُء َيْخذ
  .خضَعُت: واسَْتْخذَْيُت. لّينةٌ، وهي بقلةٌ: وَيَنمة َخذْواُء. أي املسترخية األذُن

  خرأ
  :ُخروٌء، وقال يهجو: الَعِذَرةُ، واجلمع: اخلُْرُء بالضم
  إذا اجتمعت قيٌس معاً ومتيُم... لطري فوق ُرؤوسهم كأنّ ُخروَء ا
  .َمْخَرَؤُه وَمْخَرأَةٌ: ويقال للَمخَْرجِ. وقد َخرِئَ َخراءَةً. أي من ذُلِّهِْم

  خرب
. دواخلُْرَبةُ مثله، وكذلك اخلُراَبةُ، وقد يشّد. ثَقُْب الَورِِك: واخلُْرُب أيضاً. ُمْنقَطَُع اجلمهور من الرمل: اخلُْرُب بالضم
املشقوق، ومنه قيل رجل أْخَرُب للمشقوق : واملخروب. وكلُّ ثَقْبٍ مستدير فهو خُْرَبةٌ. ُعْرَوةُ املَزاَدِة: واخلُْرَبةُ أيضاً

وقد َخرِبَ . ضّد الِعمارة: واخلراب. فإن اخنرم بعد الثَقْبِ فهو أْخَرم. األذن، وكذلك إذا كان مثقوب األذن
: واخلارب. وخَرَّبوا بيوهتم، ُشدَِّد ِلفُُشوِّ الفعل أو للمبالغة. ارٌ َخرِبَةٌ، وأخرهبا صاحُبهاود. املوضع بالكسر فهو َخرٌِب

. ذكر احلُبارى، واجلمع اخلِْربانُ: واخلََرُب. هو سارق الُبعْراِن خاصة، واجلمع اخلُرَّاُب: قال األصمعي. اللّص
نبت معروف واخلُْرنوبُ : واخلَرُّوُب بالتشديد. قٌْب مستديرمصدر األخرب، وهو الذي فيه َشقٌّ أو ثَ: واخلََرب أيضاً

  .لغة، وال تقل اخلَْرنوَب بالفتح
  خربص
ما يف الوعاء خَْرَبصيصةٌ، أْي : وقال أبو صاعٍد الكالّيب. يقال ما عليها َخرَْبصيصَة، أي شيٌء من احلُليِّ: أبو زيد

  .شيٌء؛ وكذلك يف الِسقاِء والبئرِ
  خربق

وَخْربَقُْت الشيَء، أي . َجدَّ فالن فيَخْرباِقِه، أي يف َضْرِطِه: يقال. لثوَب، أي شققته، وربَّما قالوا خَْبَرقُْتَخْربَقُْت ا
ُمخَْرْنبٌِق ِليَْنباعَ أي : ويف املثل. املطرُِق الساكُت: واملُخَْرنبُِق. واخلَرْيُق، من األدوية. وَخْرَبَق عملَه، أي أفَسده. قطعته

  .ومعناه أنَّه سكت لداهيٍة ُيريدها. أصاَب فرصةًلَيِثَب إذا 
  خرت
: واَألخْراُت. املشقوق الشفة: واملَْخروُت. ثَقُْب اِإلبرة والفأس واألذُن وحنوها؛ واجلمع ُخروٌت، وأَخْراٌت: اخلْرُت

  .مل َتْخَف علينا طُرقهاوَخرَْتنا األرض، إذا َعَرفْناها و. الدليلُ احلاذق: واخلِرِّيُت. احلَلََق يف ُرءوسِ الُنسوعِ
  خرث



  .أثاث البيت وأَْسقاطُُه: اخلُرْثيُّ
  خرج

وأما املُْخَرجُ . خرج خمرجاً حسناً، وهذا َمْخَرجُُه: يقال. وقد يكون املَْخَرُج موضع اخلروج. َخَرَج خروجاً وَمخَْرجاً
أَخْرِْجين ُمْخَرجَ ِصدق، وهذا ُمْخَرُجُه؛ : فقد يكون مصدَر قولك أَْخَرَجُه، واملفعولَ به، واسَم املكان والوقِت؛ تقول

الَسحاب : واخلَْرُج. اإلتاوة، وجيمع على أَخْراجٍ، وأخاريَج، وأْخرَِجٍة: واحلَْرُج واخلَراُج. واالستخراج، كاالستنباط
ج، وهو ِخرِّيُج فالن وَخرََّجهُ يف األَدب فتخرَّ. ِخالف الَدْخل: واخلَْرُج. يقال َخَرَج له َخْرجٌ حَسن. أوَّل ما ينشأ

واخلُْرُج من األوعية معروف، . وناقةٌ ُمْختََرَجةٌ، إذا َخَرَجْت على ِخلْقَِة اجلَمل. على ِفعِّيل بالتشديد، مبعىن مفعول
. ورجل خَُرَجةٌ ُوجلة، أي كثري اخلروج والُولوجِ. ما خيُرج يف البدن من القُروح: واخلُراُج. وهو عريبٌّ واجلمع ِخَرَجةٌ

كبشٌ : يقال. لونان سواٌد وبياض: واخلََرُج، بالتحريك. الذي َيُسوُد بنفسه من غري أن يكونَ له قدمي: اخلارجيُّو
. اخرجَّت النعامةُ اخرجاجاُ واخراجَّْت اْخرجياجاً، أي صارت َخْرجاَء: وتقول. أَخَْرُج، وظَليمٌ أخرُج َبيُِّن اخلََرج

. أن تأكل بعَضه وتترك بعضاً: وَتخريُج الراعية املرتَع. ها مع اخلاصرتنياليت ابيضَّت رجال: واخلرجاء من الشاء
لُعبةٌ هلم، يقال فيها : واخلَريُج. وعاٌم فيه َتخريٌج، أي ِخصب وَجْدٌب. وأرض ُمَخرََّجةٌ، أي َنبُْتها يف مكان دونَ مكان

  .التناهد: اريُجوالَتخ. املناَهدة باألصابع: واملُخارَجةُ. َخراجِ خِراجِ، مثل قَطامِ
  خرخر

  .وَتَخْرَخَر بطنه، إذا اضطرَب مع العِظَم: قال. َخرَّ عند النوم وخَْرَخَر، مبعًىن: يقال. صوُت النائم واملختنِق: اخلَْرَخَرةُ
  خرد

: لُْؤلَُؤةٌ خَريدةٌ: يبابن األعرا. أي َخِفرَةٌ: ورمبا قالوا جارية َخروٌد. احلَيِيَّةُ؛ واجلمع َخرائد وُخُرٌد: اخلَريَدةُ من النساء
  .وكلُّ عذراَء خريدةٌ: قال. مل ُتثقَْب
  خردل

  .وخَْرَدلْتُ اللحَم، أي قطّعته صغاراً، بالدال والذال. اخلَرَْدلُ معروٌف، الواحدة َخرَْدلَةٌ
  خرر
وضرب يده . ُخروراً، أي َسقَط وَخرَّ هللا ساجداً َيِخرُّ. وعٌني َخرَّاَرةٌ. وَخرَّ املاُء َيِخرُّ خَريراً. صوت املاء: اخلَريُر

: واخلُرُّ من الرحى. واحد اَألِخرَِّة، وهي أماكُن مطمئنَّةٌ بني الَربوتني تنقاد: واخلَريُر. بالسيف فأََخرَّها، أي أسقطها
  .اللَهوة، وهو املوضع الذي ُتلقى فيه اِحلنطَة بيدك

  خرز
. ما ُيْخَرُز به: واِملْخَرُز. الكُْتَبةُ الواحدة، واجلمع خَُرٌز: واخلُْرَزةُ. ، فهو خَرَّاٌزَخَرَز اخلُفَّ وغريه َيْخرُِزُه وَيْخُرُزهُ َخْرزاً

لََك عاماً كان املَِلُك إذا َم: ويقال. َجواِهر تاجه: وَخَرزاتُ املَِلِك. الذي ُيْنظَُم، الواحدة خََرَزةٌ: واخلََرُز بالتحريك
  :قال لبيٌد يذكر احلارث ابن أيب َشِمر الَغسَّاينِّ. زِيدْت يف تاجه َخَرَزةٌ لُيعلَم عدد ِسين ُملِْكه

  وعشرين حتَّى فاَد والَشيُب شاِملُ... َرعى خََرزاِت املُلِْك عشرين ِحجَّةً 
  .فَقاُرُه: وَخَرزُ الظَْهرِ أيضاً

  خرس



وأمَّا طعام النُفساِء نفِسها فهي . طعام الوالدة: واخلُْرُس بالضم. خَرَّاٌس: للذي يعمله ويقال. الَدنُّ. اخلَْرُس بالفتح
قال . خَرَّْسُت على املرأة َتْخريساً، إذا أَطَْعْمَت يف والدهتا، وقد ُخرَِّسْت هي، أي ُجِعلَ هلا اخلُْرُس: يقال. اخلُْرسَةُ
  :الشاعر

  غُالماً ومل ُيْسكَتْ بِِحْتر فَطيُمها...  إذا النُفَساُء مل ُتخَرَّْس بِبِكْرِها
مصدر : واخلََرُس، بالتحريك. أي ليس هلم شيء يطعمون الصيبَّ من شدة اَألْزَمِة. الشيء احلقري القليل: واِحلتُر
هي اليت : بيدوقال أبو ع. وكتيبةٌ خَْرساُء، هي اليت ال َتسمع هلا صوتاً ِمن َوقارهم يف احلرب. وأَْخَرَسهُ اهللا. اَألخَْرسِ

ليس : وسحابةٌ خَْرساُء. أي خاثٌر ال صوَت له يف اإلناء: ولٌنب أَخَْرُس. َصَمَتْت من كثرة الُدروع ليست هلا قَعاِقُع
  .وَعلٌَم أَخَْرُس، إذا مل ُيْسَمع يف اجلبل صوُت صدًى. فيها رعٌد وال برٌق

  خرش
. هو َيْخرُِش لعياله، أي يكتسب ويطلُب الرزق: ويقال أيضاً. تَرَشُهوقد خََرَشُه َيخْرُِشُه، واْخ. ِمثل اخلَْدشِ: اخلَْرُش

. وخََرْشُت البعَري، إذا اجتذبته إليك باِملخْراشِ، وهو اِملْحَجُن. ِسَمةٌ: واخلِراُش أيضاً. وكلُب ِخراشٍ، مثل ِهراشٍ
جِلُد احليَِّة، : واخلْرشاُء مثل احلِرباء. ذُباَبةٌ: التحريكواخلََرَشتُ ب. خشبةٌ خيطُّ هبا اخلَرَّاُز: واِملخَْرُش. وربَّما جاء باحلاء

وقد يسمَّى . مثَّ يشّبه به كلُّ شيء فيه انتفاٌخ وتفّتٌق وخروٌق. وِقشرة البيضة العليا بعد أن تكسر وخيرج ما فيها
  .ْبرٍَةطلعت الشَمس يف ِخْرشاَء، أي يف غُ: وقوهلم. ألقى خَراِشيَّ صدرِِه: البلغمُ ِخْرشاء يقال

  خرشم
  .املتغيِّر اللون الذاهُب الشحم واللحم: واملُْخرَْنِشُم أيضاً. املتعظُِّم املتكّبر يف نفسه: املُْخرَْنِشُم: الفّراء
  خرص
كم ِخْرصُ : واالسم اِخلْرصُ بالكسر يقال. وقد َخَرْصُت النخل. حَْزُر ما على الَنخل من الُرطَب متراً: اخلَْرُص

وَخرَِص الرجل بالكسر فهو . وقد َخَرَص َيْخُرُص بالضم خَْرصاً، وَتَخرََّص، أي كَذَب. الكذَّاب: ُصأرِضك؟ واخلَرَّا
واخلُْرُص واِخلْرُص بالضم . ويقال للربد بال جوعٍ َخَصٌر. وال يقال للجوع بال برٍد َخَرٌص. خرٌِص، أي جائٌع مقروٌر

  :قال الشاعر. ْصانُاحلَلْقة مكن الذهب والفّضة؛ واجلمُع اخلُِر: والكسر
  ُمذَْبذََبةُ اخلِْرصاِن بادٍ ُنحُوُرها... عليهنَّ لُْعٌس من ِظباِء َتبالٍة 
واخلُْرصُ . وربَّما مسِّي الرمحُ بذلك. ما عال اجلُبَّةَ من السِناِن، عن ابن السكيت: واخلُْرُص واخلَْرُص واِخلْرُص

  :قال الشاعر. اجلريُد من النخل: واِخلْرُص
  َتذَرُُّع ِخْرصاٍن بأيدي الَشواِطبِ... َصَد املُرَّاِن ُتلْقى كأهنا َترى ِق

: واخلَريُص. ما َيمِلك فالنٌ ُخْرصاً، أي شيئاً: ومنه قوهلم. ُعوَْيٌد حمدَُّد الرأسِ، ُيغَْرُز يف َعقِْد الِسقاِء: واِخلْرُص أيضاً
  :قال أبو دُواد. الِسنانُ

  ْشَريفِّ وباخلَريصِباملَ... وَتشاَجَرتْ أَْبطالُنا 
  :قال الراجز. وماٌء َخريٌص مثل َخِصرٍ، أي بارٌد

  ُمداَمةً ِصْرفاً مباء خَريُص
  :قال بِْشٌر. األسنّةُ: واملَخارُِص

  فيه َمخارُِص كُلِّ لَْدٍن لَْهذَمِ... َيْنوي ُمحاَولَةَ الِقيامِ وقد َمَضْت 
  خرط



َحَتتُُّه، وهو أن تقبَض على أعاله مث ُتِمرَّ يدَك عليه : وخََرطُْت الورق. قشرته: اًَخَرطْتُ العوَد أَخُْرطُُه وأَخْرِطُُه َخرْط
واخلََرطُ، . وكذلك َخرَّطَُه َتخْريطاً. وَخَرطَُه الدواُء أيضاً، أي أمشاه. دوَنه َخْرطُ القَتاِد: ويف املثل. إىل أسفله
فإذا كان . قد أَخَْرطَِت الناقةُ فهي ُمْخرِطٌ: يقال. عِ األوتارداٌء يصيب الَضرَع فيخرُج اللُنب متعقّداً كِقطَ: بالتحريك

  :قال الشاعر. احلّية اليت من عادهتا أن تسلَخ جلَدها يف كلِّ سنٍة: واِملْخراطُ أيضاً. ذلك عادةً هلا فهي ِمْخراطٌ
  كأنَّها َسلُْخ أَْبكارِ املَخاريِط... إنِّي كَساين أبو قابوَس ُمْزفَلةً 

. واْنَخَرطَ الفرُس يف سريه، أي لَجَّ. بَرِئُْت إليك من اِخلراِط، أي اِجلماحِ: يقول البائع. روطٌ، أي َجموٌحوفرٌس َخ
. َضرٌب من احلَْمضِ: واإلخْريطُ. واْنَخَرطَ جسُمه، أي َدقَّ. واْنَخَرطَ علينا فالنٌ، إذ ااْنَدَرأَ، إذا اْنَدَرأَ بالقول السيِِّء

. ورجلٌ َمْخروطُ اللحيِة وخمروطُ الوجِه، أي فيهما طولٌ من غري ِعرضٍ. ْرطاً، أي طوَّلُته كالعمودوَخَرطْتُ احلديَد َخ
. وقد أَْخَرطُْت اخلَريطَةَ، أي أَْشَرْجُتها. وعاٌء من أََدمٍ وغريِه ُيشَْرُج على ما فيها: واخلَريطَةُ. واخَْتَرطَ سيفَه، أي َسلَُّه
  :قال العجاج. اطاً، أي امتدَّواْخرَوَّطَ هبم السُري اْخرِوَّ
  ُمْخَروِّطاً جاء من اَألقْطارِ

  خرطم
  :قال الشاعر. اخلمُر: واخلُْرطوُم. سادهتم:وخَراطيُم القوُم. األنُف: اخلُْرطوُم

  َصْهباَء ُخْرطوُماً ُعقاراً قَْرقَفا
  .الغضبان املتكبِّر مع رفع رأسه: واملُخَْرنطَُم

  خرع
وَخرَِعِت النخلةُ، أي . خاوة يف الشيء؛ وقد خَرَِع الرجلُ بالكسر، أي ضعف، فهو خَرٌِعالَر: اخلََرُع بالتحريك

هي اليت تتثنَّى من : وأنكرُه األصمعيُّ، وقال. الفاجرةُ: واخلَريُع. َخريٌع: ويقال ِلمْشفَرِ البعري إذا تدلَّى. ذهب كََرُبها
نبتٌ : واِخلْرَوُع. واخَْتَرَع كذا، أي اشتقَّه، ويقال أنشأه وابتدعه. َرَعَخَرْعُتُه فاْنَخ: يقال: الَشقُّ: واخلَْرُع. الِلنيِ

وكلُّ نبٍت ضعيٍف يتثنَّى، أيَّ نبتٍ . وهو اسُم واٍد. ِخرَْوٌع َوِعْتَوٌد: ومل جييُء على هذا الوزن إالَّ حرفان. معروف
لغةٌ يف : واْنَخَرَعْت كَتفه. ل ناقةٌ َمْخروَعةٌيقا. ُجنونُ الناقة، عن الكسائي: واخلُراعُ بالضم. كان، فهو ِخْرَوٌع

  .لغةٌ يف اخلالعة وهي الَدعارة: واخلراَعةُ. اخنلعْت
  خرعب

  :وقال امرؤ القيس. املتثنِّي: والُغْصُن اخلُرعوب. دقيقة العظام ناعمة: جارية َخْرعوَبةٌ وَخْرَعَبةٌ
  ِة املُْنفَطِْركَُخْرعوَبِة الباَن... َبَرْهَرَهةٌ َرأَْدةٌ َرْخَصةٌ 

  .ومجل ُخْرعوٌب، أي طويل يف ُحْسنِ َخلْق
  خرف

: واملَْخَرفَةُ واملَْخَرُف أيضاً. البستانُ: واملَْخَرفَةُ. التمر ُخْرفَةُ الصائم: يقال. ما ُيْجتىن من الفواكه: اخلُْرفَةُ بالضم
. ما ُتْجَتىن فيه الثماُر: اِملْخَرفُ بالكسرو. تركتكم على َمْخَرفَِة النََعمِ: ويف حديث عمر رضي اهللا عنه. الطريق

النخل : اخلَراِئُف: وحكى أبو زيد. احلََملُ، وربَّما مسِّي املُْهُر إذا بلغ ستَّةَ أشهر أو سبعةَ أشهر َخروفاً: واخلروُف
ْريفٌّ وَخَريفٌّ أيضاً والنسبة إليه َخ. أحد فصول السنة ُتْخَتَرُف فيه الثمارُ أي ُتْجَتىن: واخلَرِيُف. الاليت ُتْخَرُص

وَخَرفَِت األرضُ . املطرُ يف ذلك الوقت وقد ُخرِفْنا أي أصابنا مطر اخلَريِف: واخلَريُف. بالتحريك على غري قياس
وَخرَفُْت الثماَر أَْخُرفُها . يقال عاملُتُه ُمخاَرفَةً من اخلَريِف، كاملشاهرة من الشهر: قال الكسائي. فهي َمْخروفَةٌ



وقد َخرَِف الرجل . فساد العقل من الِكبَرِ: واخلََرُف بالتحريك. ي اجتنيُتها والثَمُر َمْخروٌف وَخريٌفبالضم، أ
  :ولدْت يف اخلريف قال الشاعر: وأَْخَرفَتِ الشاةُ. بالكسر، فهو َخرٌِف

  ثَْوالُء ُمْخرِفَةٌ وذئٌب أَطْلَُس... َتلْقى األمانَ على ِحياضِ حممٍد 
وأَْخَرفَ . قد أَْخَرفَْت، فهي ُمخْرٌِف: ان نِتاج الناقة يف مثل الوقت الذي َحَملْت فيه من قابل قيلإذا ك: قال األموي

  .دخلوا يف اخلريف: القوُم
  خرفج

قال . هي اليت تقع على ظُهورِ القَدمني: ويف احلديث أنَّه كَرَِه السراويل املَُخْرفََجةَ قالوا.عيٌش ُمَخرْفٌَج، أي واسع
  :الراجز
  ية شبَّتْ َشباباً َخرْفَجاجار

  كأنَّ ِمنها القَصَب املدْملَجا
  سوٌق من الَبْرديِّ ما َتَعوَّجا

  خرق
وَخَرقُْت األرض . يف ثوبه خَْرٌق؛ وهو يف األصل مصدر: يقال. َخَرقُْت الثوب وَخرَّقُْتُه، فاْنخََرَق وَتخَرََّق، واْخرَْوَرَق

  :قال اهلذيلَّ. الواسعة تََتخَرَُّق فيها الرياُح ومجعها ُخروٌق األرُض: واخلَْرُق. َخْرقاً، أي ُجْبتُها
  وإنَُّهما لَجَوَّابا ُخروقٍ

واجلمع . مررت خبَريقٍ من األرض، بني َمْسحاَوْينِ: يقال: قال الفراء. املطمئنُّ من األرض وفيه نباٌت: واخلَريُق
  :اعرالريُح الباردةُ الشديدة اهلبوب قال الش: واخلَريُق. خُُرٌق

  َخريقٍ بني أَْعالمٍ ِطوالِ... كأَنَّ ُهوِيَّها َخفَقانُ ريحِ 
: واخلِْرُق بالكسر. َمهَبُّها: ومُْنخََرُق الريح. املََمرُّ: واملُخَْتَرُق. ُمروُرها: واْخِتراُق الرياح. وهو شاذٌّ؛ وقياسه َخريقَةٌ

قال أبو ذؤيب يصف رجالً صِحَبُه . وكذلك اِخلّريُق. ع فيههو يََتخَرَُّق يف الَسخاء، إذا توسَّ: يقال. السخيُّ الكرُمي
  :رجلٌ كرمي

  أَُخو ِثقٍَة وخِرِّيٌق َحشوُف... أُتيَح له من الِفْتياِن ِخْرٌق 
  .لغةٌ يف الَتَخلُّقِ من الكذب: والَتخَرُُّق
  :قال عمرو بن كلثوم. َب به، عريبٌّ صحيٌحاِملْنديلُ ُيلَفُّ لُيضَْر: واِملْخراُق. الِقطَْعةُ من خَِرقِ الثوب: واِخلْرقَةُ

  َمخاريٌق بأيدي العِبينا... كأنَّ ُسيوفَنا ِمنَّا ومنهم 
  :قال الشاعر ميدح قوماً. وفالن ِمخْراُق حربٍ، أي صاحُب حروبٍ َيِخفُّ فيها

  ُيعُني على السيادِة أو َيسوُد... وأَكْثََر ناِشئاً ِمخْراقَ حربٍ 
الَدَهُش من اخلوف أو : واخلََرُق بالتحريك. وأما املَْخَرقَةُ فكلمةٌ مولَّدةٌ. ثر فتيانَ حربٍ منهممل أر معشراً أك: يقول
. مصدر اَألخَْرقِِ، وهو ضدُّ الرفيق: واخلَْرُق أيضاً. وأَْخَرقُْتهُ أنا، أي أدهْشتُُه. وقد خَرَِق بالكسر فهو خَرٌِق. احلياء

ال تعدُم اخلَْرقاُء ِعلَّةً ومعناه أنَّ العلل كثرية : ويف املثل. اخلُْرُق بالضم: واالسم. وقد خَرَِق بالكسر َيخَْرُق َخَرقاً
وريحٌ . اليت يف أذهنا خَْرٌق، وهو ثَقٌْب مستديٌر: واخلَْرقاُء من الغنم. موجودة ُتحِسنها اخلَْرقاُء فضالً عن الكَيِّس

  .َخْرقاُء، أي شديدةٌ
  خرم



وما َخرَْمُت منه شيئاً، أي ما . َخرَْمُت اخلََرًز أَْخرُِمُه بالكسر، إذا أَثْأَْيَتُه: ُم مصدر قولكواخلَْر. أنفُ اجلبل: اخلَْرُم
ورجلٌ أَْخَرُم بيِّن اخلََرمِ، وهو الذي قُِطَعْت َوَتَرةُ أنفه . وما َحَرَم الدليلُ عن الطريق، أي ما َعَدلَ. َنقَْصت وما قطعت

فإذا مل ينشقَّ فهو أَْخَرُم، . وقد اْنَخرم ثَقْبه، أي انشقَّ. املثقوب اُألذِْن: واألخَرُم أيضاً .أو طرُف أنفه، ال يبلغُ اجلَْدع
منقطَع أنِف اجلبل؛ واجلمع املَخارُِم، : واملَْخرُِم، بكسر الراء. طََرُف َعْيرِه: وأَْخَرُم الكَِتِف. وذلك املوضع منه اخلََرَمةُ

. واْخَترمَُهم الدهُر وَتَخرََّمُهْم، أي اقتطعهم واستأصلهم. رَِم، أي ذات خمارجوعٌني ذات َمخا. وهي أفواه الِفجاج
واخلُْرمانُ . وخترََّم، أي دانَ بِدينِ اخلَرَِّميَِّة، وهم أصحاُب التناسخ واإلباحة. وَتَخرََّم زََبُد فالٍن، أي سكَن غضُبه

  .أرنبة اإلنسان: واخلَْوَرمَةُ. صخرة فيها خروٌق: واخلَْوَرُم. جاء فالنٌ باخلُْرماِن: يقال. الكِذُب: بالضم
  خرمل

  .املرأة احلمقاء، مثل اِخلذِْعلِ: اِخلْرِملُ بالكسر
  خرنق
  .ذات َخرانَِق: وأرٌض ُمخَْرنِقَةٌ. ولد األرنب: اِخلْرنُِق
  خزب

يقال حلم خَزٌِب، إذا كان . لشاةَخزَِبِت الناقة بالكسر َتْخَزبُ َخَزباً، إذا َورَِم َضْرعُها وضاقت أحاليلها، وكذلك ا
  .وكلُّ حلمٍة َرْخَصٍة َخزَِبةٌ. َرْخصاً
  خزخز
  :وأنشَدنا غريه: قال. حكاه أبو عبيد عن األصمعي. القويُّ: اخلَُزِخُز

  غَْرباً جَروراً وُجالالً خَُزخِْز... أَْعدَْدُت للوِْرِد إذا الوِْرُد َحفَْز 
  خزر
  :قال حامت. هو أن يكونَ اإلنسانُ كأنَّه َينظُر مبَُؤِخرِها: ويقال. جلٌ أَخَْزُر َبيُِّن اخلََزرِر. ضيق العني وِصغرُها: اخلََزُر

  ُينظْر إيلَّ بأعُينٍ خُْزرِ... ودعيت يف أوىل النديِّ ومل 
  :وقال الراجز. َتعامى وجتاَهلَ: وَتخاَزرَ الرجلُ، إذا ضيََّق جفَنه ليحدِّد النظر كقولك

  ما يب من َخَزْرإذا َتخاَزْرُت و
  :وينشد. وَجٌع يأخذ يف فَقْرة الظَهْر: واخلَُزَرةُ

  داوِ هبا ظَْهَرَك من تَْوجاعِِه
  من ُخَرزاٍت فيِه واْنِقطاعِِه

َشجر، : واخلَيُْزران. أن ُتْنَصَب الِقْدرُ بلحم يقطَّع صغاراً على ماٍء كثري، فإذا َنِضَج ذُرَّ عليه الَدقيق: واخلَزيُر واخلَزيرة
  .القََصب: واخلَيُْزران. اخلَيازُِر: وهو ُعروُق القَناِة، واجلمع

  :قال النابغة يصف الفُراَت وقَْت َمدِِّه. الُسكَّان: واخلَيُْزراَنةُ
  باخلَْيُزراَنِة بَْعَد اَألْينِ والَنَجِد... َيظَلُّ من َخْوِفِه املَالَُّح ُمْعَتِصماً 

  :قال أبو الَصهباء بن املختار العقيلي. فيها تَفَكٌُّكِمْشَيةٌ : واخلَيَْزرِي واخلَْوَزري
  والناِشئاِت املاِشياِت اخلَْوَزري

  خزرج



  .َخْزَرُج هي اجلَنوب، غري ُمجْراة: ريح قال الفّراء: اخلَْزَرُج
  خزز
وطََعنهُ . َتزَُّه، أي انتظَمُهوَخزَُّه بسهمٍ واْخ. ذَكَُر األرانب، واجلمع ِخزَّانٌ: واخلَُزَر. واحُد اخلُزوزِ من الِثياب: اخلَز

  :قال ابن أَْحَمَر. فاْخَتزَُّه
  ملا اْختََزْزُت فُؤاَدُه باِملطرَِد... َشدَّ اجلَُؤاَر وَضلَّ ِهْدَيةَ َرْوِقِه 

  .وفالن َخزَّ حائطه، أي وَضَع فيه الشوك لئالَّ يَُتَسلَّق
  خزع

  .َتخَزََّع مثلهو. خََزَع فالنٌ عن أصحابه َيْخَزعُ َخْزعاً، أي ختلّف
انقطع من نِصفه، : واْنخََزَع احلَْبلُ. واْخَتَزْعُتُه عن القوم، أي قطعته عنهم. وَتَخزَّْعنا الشيَء بيننا، أي اقتسمناه ِقطَعاً

. ةٌورجلٌ ُخَزَعةٌ، أي ُعَوقَ. وَخزََّعين ظَلٌْع يف رِجلي َتْخزيعاً، أي قطعين عن املشي. وال يقال ذلك إذا انقطع من طَرفه
  .رملةٌ تنقطع من ُمعظَم الرمل: واخلَْوَزَعةُ
  خزعبل

  .هاتِ بعض ُخَزْعبيالِتَك: يقال. ما أضحكَْت به القوَم: واخلَُزْعبيلَةُ. األباطيلُ: اخلَُزعْبِلُ: قال اجلرميُّ
  خزعل

  .َخْزَعلَ يف ِمشيِته، أي َعرَِج
  خزف

  .اجلَرُّ: خلََزُف بالتحريكوا. اخلَطُْر باليد عند املشي: اخلَْزُف: قال ابن دريد
  خزق

وقد خََزَق السهمُ . واخلازُق من السهام املُقَْرِطُس. هو أمضى من خازِقٍ: يقال. السنانُ: واخلازُِق. الطعن: اخلَْزُق
  .وقد َخَزقْتُُهْم بالنَْبلِ، أي أصبتُُهْم هبا. َيْخزُِق
  خزل

ِمْشيةٌ : واخلَْوَزيل واخلَْيَزيل. اْخَتَزلَُه عن القوم، مثل اْخَتَزَعُه: اليق. االقتطاُع: واالْختِزالُ. اخنزلَ الشيَء، أي انقطع
  .فيها َتفَكٌُّك، مثل اخلَْوزرِي واخلَْيَزري

  خزم
: واَألْخَزُم. وباملدينة سُوٌق يقال هلا سُوُق اخلَزَّامَني. شجر يُتََّخذُ من حلائه احلبال، الواحدة َخَزمَةٌ: اخلََزُم، بالتحريك

ويقال لكلِّ . وَخَزْمُت البعري باِخلزامَِة، وهي َحلْقة من شَعر ُتجعل يف وتَرة أنِفه، ُيَشدُّ فيها الزماُم. ةُ الذكَراحلَيَّ
وَخَزْمُت اجلراد يف . نعاٌم َمْخزوٌم: والطُري كلُّها َمْخزوَمةٌ، ألنَّ وَتراِت أنوفها مثقوبة، ولذلك يقال. مثقوبٍ َمْخزوٌم

. وخاَزْمُت الرجل، وهو أن تأخذ يف طريقٍ ويأخذ هو يف طريق غريه حتَّى تلتقيا يف مكاٍن واحد. َنظَْمته: العود
  :وقال. خِرييُّ الَبرِّ: واخلُزامى. البقَرةُ، بلغة ُهذَيل: واخلَزوَمةُ

  وريَح اخلُزامى وَنْشَر القُطُْر
  خزن



ما ُيْخَزنُ فيه : واملَْخَزنُ بفتح الزاي. كتمته: ّر واخَْتَزْنتُُهوخََزْنُت الس. جعلته يف اخلزانة: َخزَْنُت املال واْختََزْنُتُه
  :قال طرفة. أَْنَتَن، مثل خَنَِز، مقلوٌب منه: وَخزِنَ اللحُم بالكسر. واحدة اخلَزاِئنِ: واخلِزاَنةُ بالكسر. الشيء

  إنَّما َيْخَزنُ لَْحُم املُدَّخِْر... مث ال َيْخَزنُ فينا لَْحُمها 
  خزا
  :قال ذو اإلصبع. ساسه وقهره: َيْخزوُه َخزْواً َخزاُه

  َعنِّي وال أنت دَيَّاين فَتْخزوين... الِه ابُن َعمَِّك ال أَفَْضلَْت يف َحَسبٍ 
. وقع يف بلّيٍة: وقال ابن السكيت. وخزيَ بالكسر َيْخزى خِْزياً، أي ذَلَّ وهان. أي وال أنت ماِلُك أمري فتسوسَين

وَخزَي أيضاً َيْخزى َخزاَيةً، أي . خازاين فالن فََخَزْيُتهُ أَخْزِيِه، وكرهتُ أن أَْخزَِيُه: الكسائيقال . وأَخَْزاُه اهللا
  .نبٌت: اخلَزاُء باملّد: أبو عبيد. وقوم َخزايا، وامرأة خَْزياُء. استحياًء، فهو َخْزيانُ

  خسأ
  :وقال. أ أيضاًواخنس. طردته، وخسأ الكلب بنفسه يتعدى وال يتعدى: خسأت الكلب َخْسأً

  كالكلب إن قلت له اْخَسأْ فاخنسأ
وختاسأ " . ينقلْب إليك البَصُر خاسئاً وهو حسُري : " خسأ بصُرُه َخْسأً وُخسوءاً، أي َسِدَر، ومنه قوله تعاىل: أبو زيد

  .تراموا هبا، وكانت بينهم خماسَأَة: القوم باحلجارة
  خسر

هل ُنَنبِّئُكُْم باَألْخسََرْينِ : " وقوله تعاىل. نَقَْصُتُه: سَْرُت الشيَء بالفتح وأَْخسَْرُتُهوَخ. َخِسرَ يف الَبْيع ُخسْراً وُخْسراناً
  .الَضالل واهلالك: واخلَساَر واخلَساَرةَ واخلَْيَسرى. اإلْهالك: والَتْخسُري. واحدهم اَألْخَسْر: ، قال األخفش" أَْعماالً 
  خسس
وَخِسْسَت بعدي بالكسر . يقال أَْخَسْسُت إْخساساً، إذا فعلَت فعالً َخسيساً: قال ابن السكيت. الدينُء: اخلَسيُس

وجدته : وأَْخَسْسُتُه. وَخسَّ نصيَبه َيُخسُُّه بالضم، إذا جعله َخسيساً. ِخسَّةً وَخساسَةً، إذا كان يف نفسه َخسيساً
رفعت من خسيَسِتِه، إذا فعلَت به فعالً يكون : ويقال. َبقْلَةٌ: واخلَسُّ بالفتح. واسَْتَخسَُّه، أي َعدَّهُ َخسيساً. َخسيساً
جاوزتِ الناقةُ َخسيَسَتها، وذلك يف السنة السادسة إذا : يقال. أسناُنها دون اإلثْناِء: وَخسيَسةُ الناقة. فيه رِفَْعُتُه

  .ألقْت ثَنِيَّتَها، وهي اليت جتوز يف الَضحايا واهلَْدي
  خسف

: ومنه قوله تعاىل. وَخَسَف اهللا به األرض َخْسفاً، أي غاب به فيها. ذَهبَ يف األرض: اًَخَسَف املكان َيْخِسُف ُخسوف
وُخسوفُ . ذَهاهبا يف الرأس: وُخسوُف العني. وَخَسفَ يف األرض وُخِسفُ به" . فََخَسفْنا به وبدارِِه األرَض " 

يقال رضي . النقصانُ: واخلَْسُف. كالمكَسَِفِت الشمُس وَخَسَف القمر هذا أجود ال: قال ثعلٌب. كسوفه: القمر
ويقال سامه اخلَْسَف، وسامه َخْسفاً، وُخْسفاً أيضاً . فالنٌ باخلَْسِف، أي بالنقيصة، وبات فالنُ اخلَْسَف، أي جائعاً

قال أبو . املهزولُ: واخلاِسُف. َمخْرُج مائها: وَخْسُف الَركيَّة. بالضم، أي أَْوالُه ذُالً، ويقال كلّفه املشقّة والذلَّ
وقعوا يف أَخاسيَف من : ويقال. البئر اليت حتفر يف حجارٍة فال ينقطع ماؤها كثْرةً، واجلمع ُخُسٌف: اخلَسيُف: عمرو

  .األرض، وهي اللَيِّنة
  خسق



  .لغةٌ يف اخلازِقِ: اخلاِسُق
  خسل

. ورجالٌ ُخسَّلٌ وُخسَّالٌ، أي ضعفاء. ورجلٌ ُمَخسَّلٌ بالتشديد، أي مرذولٌ. املرذولُ، باخلاء واحلاء مجيعاً: املَْخسولُ
  :وقال

  وحنُن الِذراعاِن واِملْرزَُم... وحنن الثُرَيَّا وَجْوزاُؤها 
  ُترى يف السماء وال ُتْعلَُم... وأنتم كواكُب َمْخسولَةٌ 

  خسا
  :قال الكميت. َخساً أو َزكاً، أي فرٌد أو زوٌج: يقال

  َخساً أو َزكاً فيما نَُعدُّ ِخالهلا. ..َمكارُِم ال ُتْحصى إذا حنن لن َنقُلْ 
  خشب

السيف الذي ُبِدئَ : واخلَشيُب. خلطته به: وخشَبت الشيَء بالشيء. مجع اخلََشبة َخَشٌب وُخُشٌب وُخْشٌب وُخْشبانٌ
  :وقول صخر. الَصقيلُ، وهو من اَألضداد: واخلشيب أيضاً. طبُعُه

  وُمْرِهٌف أُْخِلَصْت َخشيَبتُُه
وَخَشْبتُ الِشْعَر، إذا قلَته كما . ومجل خشيب، أي غليظ. السهم حني ُيْبرى البَْرَي األولَ: شيبواخل. أي طبيعته

  :قال الشاعر. اجلبل اخلشن العظيم: واألخشب. جييء مل تتنوَّْق فيه
  َتْحَسُب فوَق الشَْولِ منه أَْخشَبا

  :قال رؤبة. وَجبهة خشباء، أي كريهة يابسة، وأكمة خشباء
  باَء وكلِّ سَفْحِبكلِّ َخْش

كلُّ شيء غليٍظ خشنٍ : وقال أبو عبيد. وقد اخشوشب أي صار َخِشباً، وهو اخلَِشُن. وظليم َخِشٌب، أي َخِشٌن
هو الِغلَظُ وابتذالُ النَفْسِ يف العمل : اخشوشبوا قال: ويف حديث عمر رضي اهللا عنه. فهو أخشب وَخِشٌب

ورجل ِقْشٌب ِخْشٌب، إذا كان ال . َخشََّبِت اإلبلُ، إذا أكلت اليبيَس من املرعىوَت. واالحتفاُء يف املشي ليغلُظَ اجلسُد
  .وِخْشٌب إتباعٌ له. خري فيه
  خشخش

  :قال َعلقمة بن َعَبدة. وقد َخْشَخْشُتُه فََتَخْشَخَش. اخلَْشَخَشةُ صوت السالح وحنوِه
  احلصاِد َجنوُب كما َخْشَخَشْت يَْبَس... َتَخْشَخُش أَْبدانُ احلَديِد عليهُم 

  :قال الكميت. اجلماعة عليهم سالٌح ودروع: واخلَْشخاُش أيضاً. نبٌت معروٌف: واخلَْشخاُش
  قَْيٌس وَهْيَضلُها اخلَْشخاُش إذْ َنزلوا... يف َحْومِة الفَْيلَقِ اجلأْواِء إذْ َرِكَبْت 

  خشر
ويقال َخَشْرتُ الشيَء أَْخشِْرُه َخْشراً، . ُء من كُلِّ شيءما يبقى على املائدة مما ال َخَري فيه، وكذلك الَردي: اخلُشاَرةُ

  .وفُالن من اخلُشارة، إذا كان ُدوناً. إذا نَفَْيَت منه ُخشاَرَته
  خشرم



: واخلُشارُِم بالضم. احلجارة اليت يُتََّخذُ منها اجلّص: واخلَْشَرُم. الَدْبُر والَزنابري ال واحَد له من لفظه: اخلَْشَرُم
  .األصوات
  خشش

الواحدة . وهو من خشب، والُبَرةُ من ُصفْرٍ، واِخلزاَمةُ من َشعَرٍ. الذي ُيدَخل يف عظم أنف البعري: اِخلشاُش بالكسر
  :قال طرفة. رجلٌ َخشاٌش بالفتح، وهو املاضي من الرجال: قال أبو عمرو. ِخشاَشةٌ

  ملَُتَوقِِّدَخشاٌش كَرَأْسِ احلَيَِّة ا... أن الرجلُ الضَْرُب الذي تعرفونه 
العظم الناتئ خلف األذُن، وأصله اخلَُششاُء على : احلشرات، وقد ُيفتح واخلُشَّاُء: واِخلشاُش بالكسر. وهذا قد ُيَضّم

: واخلَشَّاء أيضاً. أَْنَبطَ بئرُه يف َخشَّاَء: يقال. أرٌض فيها طني وحصًى: واخلَشَّاُء بالفتح. فَُعالَء فأُدغم، ومها ُخَششاواِن
. دخلُت: وَخَشْشتُ يف الشيء. وَخَشْشُت البعَري أَُخشُّهُ َخشَّاً، إذا جعلت يف أنفه اِخلشاَش. الَنحلِ والَدبْرِ موضع

  :قال زهري

  ظَْمأَى فََخشَّ هبا ِخاللَ الفَْدفَِد... ورأى العيونَ وقد َوىن َتقْربيُها 
  .ورجل ِمَخشٌّ، أي جريٌء على الليل

  خشع

ومكانٌ . وبلدةٌ خاِشَعةٌ، أي ُمْغَبرَّةٌ ال منزِل هبا. وَخَشَع ببصره، أي غَّضُه. َخَشَع واْخَتَشَع: ليقا. اخلضوُع: اخلُشوُع
  .تكلُُّف اخلُشوعِ: والَتَخشُُّع. أكمةٌ متواِضعةٌ: واخلُْشعَةُ. خاشٌع
  خشف
لثلجُ يف شّدة الربد، َتسمع له َخْشفَةً وَخَشَف ا. َخَشفَ اإلنسانُ َيْخُشُف َخشْفاً: تقول منه. اِحلسُّ واحلركة: اخلَْشفَةُ

  :عند املشي، قال الشاعر
  على حَني َهرَّ الكلُب والثلُج خاِشُف... إذا كَبََّد النجُم السماَء بَشْتَوٍة 

اخلَُشفُ : وقال أبو عمرو. السريُع: واخلَشوُف من الرجال. الثلُج: واخلَشيف. وَخَشفُْت رأَسه باحلجر، أي فََضْخُتُه
: واخلُشَّاُف. ورجلٌ ِمْخَشٌف، أي جريٌْ على الليل. اليت تسري بالليل، الواحد َخشوٌف وخاِشٌف وخاِشفَةٌ: بلمن اإل

  .ذهب يف األرض: وِخَشفَ َيْخُشُف بالضم ُخشوفاً. اخلُفّاُش، ويقال اخلُطّاُف
  خشل
  :قال الكميت. وكذلك اخلََشلُ بالتحريك. املُقْلُ اليابُس، ويقال َنوى املُقْل: اخلَْشلُ

  كأنَّ أَرُْؤَسها يف َمْوجِِه اخلََشلُ... َيسَْتخْرُِج احلشراِت اخلُْشَن َريِّقها 
الرديُء من كل : اخلََشلُ: وقال بعضهم. َخْشلٌ وَخَشلٌ: ويقال لرءوس األسورة واخلالخيل. الواحدة َخْشلَةٌ وَخَشلَةٌ

  .اضيامل: اخلَْنَشليلُ: قال أبو عمرو. وقد َتَخشَّلَ. شيء
  خشم

ورجلٌ ُخشاٌم، . أنوفها: وخَياشيُم اجلبال. وقد َخَشْمُتهُ َخْشماً، أي كسرت خَْيشوَمُه. أقصى األنف: اخلَْيشوُم
. ورجلٌ أَْخَشُم بيِّن اخلََشمِ، وهو داٌء يعتري األنف. وكذلك اجلبل الذي له أنٌف غليظ. غليظ األنف: بالضم

  .تغيَّر: وِخشََّم اللحُم. كران الشديد الُسكْرالَس: واملَخشَُّم، بفتح الشني مشّددةً
  خشن



: وهو للمبالغة، كقولك. اشتدَّْت ُخشونته: واْخَشوَشَن الشيُء. وقد َخُشن الشيء فهو َخِشٌن. ضد اللني: اخلُشوَنةُ
. مع ُخْشٌنواَألْخَشُن مثل اخلَِشنيِ، واجل. تعوَّدَ لُبس اخلََشن: واْخشَْوَشَن الرجل. أعشبت األرض واعشوشبْت

وَخشَّْنُت صدره . خالف اليَْنُتُه: وخاَشْنُتُه. وَمْعَشرٌ ُخْشٌن، وجيوز حتريكه يف الِشعر. كثرية السالح: وكتيبةٌ َخْشناُء
  :أوغَْرُت وقال عنترة: َتْخشيناً

  وَخشَّْنِت صدراً َجْيُبُه لك ناِصُح
  :وقال حكيم بن مصعب. اخلُشوَنةُ: واخلُْشَنةُ

  َويب مثل ما بالكلب أو َيب أَكْثَُر... الكلبُ ُخْشَنةَ عَْيِشِه  َتَشكَّى إلَيَّ
  خشى

وخاشاين فالن فَخشَيُتُه أَْخشيِه بالكسر، عن أيب . َخشَي الرجل َيْخَشى َخْشيَةً، أي خاف، فهو َخْشيانُ واملرأة َخْشَياُء
  :وقول الشاعر. خوفاً وهذا املكان أَْخَشى من ذاك، أي أشدُّ. عبيد، أي كنت أشّد َخْشَيةً منه

  سكََن اجلنانَ مع النيب ُمَحمَِّد... ولقد َخشيُت بأنَّ َمن تبَِع اهلُدى 
وَخشَّاهُ . معناها كرهنا: قال األخفش" . فََخشينا أن ُيرِهقَهما طُغياناً وكُفراً : " وقوله تعاىل. معناه َعِلْمُت: قالوا

اخلَْشَف : واخلَْشَو. واخلَشيُّ، مثل اخلَشين، وهو اليابس. باحلِبالَةْ، يعين الذئبَخشِّ ذُؤَالَةْ : يقال. َتْخشيةً، أي خوَّفَه
  .َخَشِت النخلة َتْخُشو، إذا أحشفْت: يقال. من التمر
  خصب

يقال بلٌد ِخْصٌب وبلٌد أخصاٌب، فيكون الواحد يراد به اجلمع، كأهنم جعلوه . نقيض اجلَْدبِ: اِخلْصُب، بالكسر
وأخصبَ القوُم أي صاروا إىل اخلصيب وأخضب . تِ األرُض، ومكانٌ خمِصٌب وَخصيٌبوقد أخصَب. أجزاَء

النخل الكثري احلمل، الواحدة َخْصَبةٌ : واِخلصاُب. وفالنٌ خصيب اجلَناب، أي خصيب الناحية. القوم،وهو ما حوهلم
  :وقال األعشى. بالفتح

  لكافورِ غَْيَر مكمَّمَِتَدلَّى من ا... كأنَّ على أَْنساِئها ِعذَْق َخْصَبٍة 
  خصر

إذا كانت قََدُمُه تََمسُّ : ورجلٌ َمخصَُّر القدمنيِ. ونَْعلٌ ُمَخصََّرةٌ. وكَْشٌح ُمَخصٌَّر، أي َدقيق. َوَسطُ اإلنسان: اخلَصُْر
وقد . الَبرُْد: ريكواخلََصرُ بالتح. الشاكلة: واخلاِصَرةُ. األرَض من ُمقدَِّمها وَعِقبِها وَيْخوى أَْخَمُصها مع رِقٍَة فيه

قال . بارٌد: وماٌء َخِصٌر. اشتّد بْرُدُه: وَخِصَر يْوُمنا. َخِصَرْت َيدي: يقال. َخِصرَ الرجل، إذا آلََمُه الَبْرُد يف أطرافه
  :الشاعر

  َسبِِط اِملْشَيةِ يف الَيْومِ اخلَصِْر... ُربَّ خالٍ يلَ لَْو أَْبصَْرَتُه 
  :قال الشاعر. ما اْخَتَصرَ اإلنسانُ بيده فأْمَسكَُه من َعصا وحنوها واِملْخَصَرةُ كالَسْوِط، وكلُّ

  إذا وَصلوا أَْيمانَُهْم باملَخاصِرِ... َيكادُ ُيزيلُ اَألْرَض َوقُْع خطَاهبم 
  :قال عبد الرمحن بن حسان. وخاَصَر الرُجلُ صاِحَبُه، إذا أخذ بيده يف املَْشي

  راِء َتْمشي يف َمْرَمرٍ َمْسنوِن...  مث خاصَْرُتهاا إىل القُبَِّة اخلَْض
املُخاَزَمةُ، وهو أن يأخذ صاِحُبكَ يف طريقٍ وتأخذ أنت يف : واملُخاَصَرةُ. وَتخاَصرَ القَْوُم، إذا أخذَ بعضُهم بيد بعض

  .إجياُزه: ُسلوُك أقَْربِه، واختصار الكالمِ: واختصار الطريق. غريه، حتَّى تلتقيا يف مكان
  خصص



إنَّما يفعل هذا ُخصَّانٌ من الناس، أي : وقوهلم. لشيء ُخصوصاً، وَخصوِصيَّةً والفتُح أفصُح، وِخصِّيصيَخصَُّه با
  :قال الفَزارّي. البيُت من القصب: واخلُصُّ. خالف العاّمة: واخلَاصَّةُ. واْخَتصَّهُ بكذا، أي َخصَُّه به. َخواصُّ منهم

  من اآلُجرِّ والكََمِد َخْيٌر... اخلُصُّ فيه َتقَرُّ أَعُْيُننا 
ويقال . َبدا من َخصاَصة الغَْيمِ: يقال للقمر. اخلَلَلُ، والثَقْبُ الصغُري: واخلَصاصةُ. الفقُر: واخلَصاَصةُ واخلَصاُص
  .َخصاٌص: للفُرجِ اليت بني األثايفِّ

  خصف
اجلُلةُ اليت تعَْملُ من اخلوص للتمر، : واخلَْصفَةُ بالتحريك. النعلُ ذات الِطراق، وكلُّ ِطراقٍ منها ًخْصفَة: اخلَْصُف

األبيُض اخلاصرتني من اخليل والغنم، وهو الذي ارتفع البلق من بطنه إىل : واَألْخَصُف. ومجعها َخَصٌف وِخصاٌف
  :قال العجاج يف صفة الصُبح. لونٌ كلون الرماد، فيه سواد وبياض: واَألْخَصُف. جنَبيه

  أبدى الصباُح عن َبرميٍ أْخصفا
ُخصِفَْت من ورائها : وكتيبةٌ َخصيٌف، وهو لون احلديد، ويقال. بلٌ أَْخَصُف وظليٌم أَْخَصُف، فيه سوادٌ وبياٌضوح

فإن ُجِعلَ فيه . اللُنب احلليُب ُيَصبُّ عليه الرائب: واخلَصيُف. وكلُّ لونني اْجَتَمعا فهو َخصْيٌف. بِخَْيلٍ، أي ُرِدفَْت
َوطَِفقا َيْخِصفان َعلَيهما : " وقوله تعاىل. َخَرْزُتها، فهي نعلٌ َخصيٌف: وَخصَفُْت النعلَ. التمر والسمن فهو العَْوثَباينُّ

. اإلْشفي: واِملْخَصُف. وكذلك االْخِتصاُف. ُيلزقان بعَضه ببعض ليسترا به عورَتهما: يقول" ِمْن َوَرق اجلنَّة 
اخلَصوُف هي اليت : ويقال. بلغ الشهر التاسع، فهي َخصوٌف وَخَصفَتِ الناقةُ َتْخِصُف ِخصافاً، إذا ألقْت ولَدها وقد
  .ُتنِتُج بعد احلَْولِ من َمضْرِبِها بشهرٍ، واجلَروُر بشهرين

  خصل
أحرز فالن َخْصلَُه : يقال. وَتخَاَصلَ القوُم، أي تَراَهنوا يف الرمي. اخلَطَُر الذي ُيخاِطُر عليه: اخلَْصلُ يف النِضال

  :قال الكميت ميدح رجالً. فََضلُْتُهْم: وَخَصلُْت القوم َخْصالً وِخصاالً. غَلَبوأصاب َخْصلَُه، إذا 
  وأَحَْرَز بالَعْشرِ الوِالِء ِخصالَها... َسَبقُْت إىل اخلَْيراِت كلَّ ُمناِضلٍ 

كلُّ حلمٍة على َحْيزِها : واخلَصيلَةُ أطرافُ الشجر املتدلِّيةُ: واخلَُصلُ. لَِفيفَةٌ من َشَعرٍ: واخلُْصلَةُ بالضم. اخلَلَّةُ: واخلَْصلَةُ
  .السيُف القاطُِع، لغةٌ يف املقَْصلِ: واِملْخَصلُ. من حلم الفخذين والَعُضَدين

  خصم

َخْصمانِ : ومن العرب من يثنِّيه وجيمعه فيقول. اخلَْصُم معروف، يستوي فيه اجلمع واملؤنَّث، ألنَّه يف األصل مصدر
وخاَصْمتُ . وخاَصْمُتُه ُمخاَصَمةً وِخصاماً، واالسم اخلُصوَمةُ. خلَْصُم، واجلمع ُخَصماُءا: واخلَصيُم أيضاً. وَخصوٌم

واخلَِصمُ " . تأُخذُهم وهم َيْخِصمون " ومنه قرأ محزة . فالناً فََخَصْمُتُه أَْخِصُمُه بالكسر، وال يقال بالضم، وهو شاذٌّ
يقال للمتاع إذا وقَعَ يف جانب الوعاء من . جانُِب الِعْدلُ وزاويتُه: بالضم: واخلُْصُم. الشديد اخلُصوَمِة: بكسر الصاد

وأَْخصاُم . جانُِبُه وناحيته: وخْصُم كلِّ شيء. قد وقع يف ُخْصمِ الوعاء، ويف زاوية الوعاء: ُخْرجٍ أو ُجوالقٍ أو َعيٍبٍة
  .سيُف خيَْتِصُم جَفَْنه، إذا أكَله من حّدتهوال. واخَْتَصَم القوم وَتخاَصموا، مبعًىن. ما ُضمَّْت عليه األشفار: العني
  خصى

اجللدتاِن : واخلُْصَيتاِن. البيضتان: اخلُْصَيتاِن: وقال أبو عمرو. واحدة اخلُصى، وكذلك اِخلْصَيةُ بالكسر: اخلُْصيةُ
وَخَصْيتُ . لحقه التاءواجلمع ُخصًى، فإذا ثّنيت قلت ُخصْياِن ومل ت. البيضة: اخلُْصَيةُ: األموي. اللتان فيهما البيضتان



. والرجل َخصيٌّ، واجلمع ِخْصيانٌ وِخْصَيةٌ. برئُت إليك من اِخلصاِء: يقال. الفحل ِخصاًء ممدوٌد، إذا سللَت ُخْصَييِْه
  .وموضع القطع َمْخصيٌّ

  خضب
والكفُّ . خضيٌب وكَفٌّ. واختضب باحلِنَّاِء وحنوه. وقد خضبت الشيء أَْخِضُبهُ َخضْباً. ما ُيخَْتَضُب به: اِخلضاُب
. اِملْركَُن: واِملْخَضُب. ُمَخضٌَّب، ُشدَِّد للمبالغة: املرأة الكثرية االختضاب، وَبنانٌ خضيٌب: واخلَُضبَةُ. َنْجٌم: اخلضيب

  :قال أبو داود. الظليم الذي أكلَ الربيَع واَمحرَّ ظُْنبوباُه أو اْصفَرَّا: واخلاضب. وخَضب النخلُ، إذا اخضَرَّ
  ضبٍ فوجء بالُرعبِ... ا ظليمٍ خا له ساق

  .وال يقال ذلك إال للظليم، دون النعامة
  خضخض
: واخلَْضخَاُض. كثري املاء والشجر: ومكانٌ ُخضاِخٌض. وقد َخْضَخْضُتُه فََتَخْضَخَض. حتريك املاء وحنوه: اخلَْضَخضَةُ

  .ضرٌب من القَِطرانِ ُتْهنأُ به اإلبل
  خضد

  :قال امرؤ القيس. األكل الشديد: واخلَْضُد. ، أي ثَنَْيُتُه فاْنثَىن من غري كَْسرٍَخَضْدُت العوَد فاْنَخَضّد
  به َعرَّةٌ أو طاِئٌف غري ُمْعِقبِ... وَيْخِضدُ يف اآلرّي حّتى كَأَنَّما 

فهو  قطعُت شوكه،: وَخَضْدُت الشَجر. وكلُّ َرطْبٍ قضبَته فقد َخَضْدتَُه؛ وكذلك الَتخضيد. القَطْع: واخلَْضُد
  :قال الشاعر. كلُّ ما قُِطع من ُعود رطْب: واخلََضُد. َخضيٌد وَمْخضوٌد

  كما اْنثَىن َخَضٌد من ناِعمِ الضالِ... أَْوجَْرُت ُحفَْرَتُه حِْرصاً فمالَ به 
  .َشَجٌر رِْخٌو بال َشوٍك: واخلَضاُد
  خضر
واخلُْضَرةُ . وربَّما مسَّوا األسوَد أخضَر. وَخضَّْرُتُه أنا. رواْخضَْوَض. واخضرَّ الشيُء اْخِضراراً. لَْونُ األخضر: اخلُضَْرةُ

قال . الُسمَْرةُ: ويف أَلْواِن الناسِ. فََرٌس أخضر، وهو الدَْيَزُج: يقال. غُْبَرةٌ ُتخاِلطُها ُدْهَمةٌ: يف ألوان اإلبل واخلَْيلِ
  :اللََهّيب

  يف بْيِت الَعَرْب أَْخَضُر اِجللَْدِة... وأنا اَألْخَضُر من َيْعرِفُين 

. كتيبةٌ خضراُء، لليت يعلوها َسوادُ احلديد: ويقال. السماء: واخلضراء. أنا خالٌص، ألنَّ ألوان العرب الُسْمرة: يقول
ان ، يعين املرأة احلسناءَ يف َمْنبِِت الَسْوء، ألنَّ ما َيْنُبتُ يف الِدْمَنِة وإن ك" إّياكُْم وخْضراُء الدَِّمنِ : " ويف احلديث

: واخلَضريةُ. أباَد اُهللا خضراَءهم، أي سواَدهم وُمْعظََمهم: وقوهلم. الدُنيا ُحلَْوةٌ َخِضرَةٌ: ويقال. ناضراً ال يكون تامراً
ومنه قيل للرُجل إذا مَات شابَّاً . واختضرتُ الكََأل، إذا جََزْرَتُه وهو أخضَر. النخلة اليت َيْنتَِثر ُبْسُرها وهو أَْخَضُر

طاِئٌر ُيسَمَّى : واخلُضاريُّ. هذا ُخضارةُ طاِمياً: تقول. البحر، معرفة ال ُتْجرى: وُخَضارة بالضم. قد اْخُتضَِر :غَضَّاً
. البَقْلُ األّول: واخلَضاُر أيضاً. اللََبُن الذي أُكِْثَر ماُؤه: واخلَضاُر بالفتح. اَألْخَيلَ، كأنَّه منسوب إىل األوَّل

اخلُضَّاري بتشديد الضاد : ويقال للزرع. ِثمارِ قبل أن َيْبدو َصالحُها وهي ُخْضٌر َبْعُد، ونُهَي عنهَبْيعُ ال: واملُخَاَضرَةُ
أَرِنيها َنِمَرةً : يريد اَألْخَضَر، كقول العرب: ، قال األخفش" فأَْخَرْجنا ِمْنُه َخِضراً : " وقوله تعاىل. مثال الُشقَّاوي
  .أي َهَدراً: ه ِخضْراًذََهَب َدُم: ويقال. أُرِكْها َمطَِرةً

  خضرم



الشاعر الذي أدرَك اجلاهليَّة واإلسالم، : واملَُخْضَرُم أيضاً. ال ُيْدرى ِمن ذكرٍ هو أو أنثى: حلٌم ُمَخْضَرٌم بفتح الراء
. فوضةٌوامرأةٌ ُمَخْضَرَمةٌ، أي خم. قطع طرف أذُهنا: وناقةٌ ُمَخْضَرَمةٌ. ورجلٌ ُمخْضَرُم النسب، أي َدعيٌّ. مثل لبيد

وكلُّ شيٍء كثريٍ واسعٍ ِخْضرٌِم، واجلمع . الكثري العطية، ُمَشبٌَّه بالبحر اِخلْضرِمِ، وهو الكثري املاء: واِخلْضَرُم بالكسر
  .ولد الضّب: واخلَُضرُِم. اخلضارُِم
  خضض
  :رقال الشاع. ما عليها َخضاٌض، أي شيٌء من احللّي: الشيُء اليسُري من احلليِّ، يقال: اخلَضاُض

  لَقُلَْت غَزالٌ ما عليه َخضاُض... ولو أَْشَرفَْت من كُفَِّة الِسْترِ عاِطالً 
اخلرز األبيض : واخلََضُض. املداُد والنِقُْس، وربَّما جاء بكسر اخلاء: واخلَضاُض. وَرُجلٌ َخضاٌض وَخضاَضةٌ، أي أمحُق

  .الصغاُر الذي تلَبُسه اإلماُء
  خضع

ورجلٌ ُخَضَعةٌ، مثال ُهَمَزٍة، أي . َخَضَع واْخَتَضَع، وَأَْخَضَعْتين إليك احلاجةُ: يقال. ُعالتطاُمُن والتواض: اخلُضوُع
مسعت : وقوهلم. صوت َبطْن الدابة؛ وال ُيْبىن منه ِفْعلٌ: واخلَضيَعةُ. وَخَضَع الَنجُم، أي ما للمغيب. َيْخَضُع لكلِّ أحد

  :وأمَّا قول لبيد. القطُع: والَبْضُع. وقُع السياِط :للِسياط َخْضَعةً وللسيوف َبْضَعةً فاخلَْضَعةُ
  والضاربونَ اهلاَم حتت اخلَيْضعَْه

الذي يف : واَألْخَضُع. وحكى َسلََمةُ عن الفراء أّنه الصوُت يف احلرب. فإنَّ أبا ُعبيدٍ حكى عن الفراء أنَّها البيضةُ
خلََضع، وظليٌم أَْخضَُع، وقوٌم ُخُضُع الرقابِ، مجع َخضوعٍ، أي فرٌس أَْخَضُع بّين ا: يقال. عنقه ُخضُوٌع وتطامٌن ِخلْقَةً

  :قال الشاعر. خاضعٍ
  َخُضَع الرقابِ نَواِكَس األبصارِ... وإذا الرجالُ َرأَْوا يَزيَد رأَْيَتُهْم 

  خضف
  .يا َخضاِف: ومنه قيل لَألمَِة. َخَضَف هبا، أي ردم

  خضل
. الروضة: واخلَضيلَةُ. النباُت الناعُم: واخلَِضلُ. وشيٌء َخِضلٌ، أي َرطٌْب. َتهأَْخَضلُْت الشيء فهو ُمْخَضلٌ، إذا َبلَلْ

  .واْخَضأَلَِّت الشجرةُ اْخضيالالً، إذا كثرت أغصاهنا وأوراقها. واْخَضلَّ الشيُء اْخِضالالً، واْخَضوَضلَ أي ابتلّ
  خضم

: واخلُُضمَّةُ بالضم وتشديد امليم. األكل جبميع الفمهو : قال األصمعّي. َخِضْمُت الشيء بالكسر، أَْخَضُمُه َخْضماً
. اجلمع الكثري: واِخلضمُّ أيضاً. الكثري العطاء: واِخلَضمُّ. إنَّ اخلَُضمَّةَ ُمْعظم كلِّ أمر: ويقال. ُمستغلَظَ الِذراع

  .ِحْنطةٌ تطبخ باملاء حتَّى تنضج: واخلَضيَمةُ
  خضن

  :قال الِطْرماح. املغازلة: املُخاَضَنةُ
  ُتخاِضُن أو تَْرنو لقول املُخاضِنِ... وأَلْقَْت إيلَّ القولَ منهّن َزْولَةٌ 

  خطأ

أخطأت، وختطَّأت، : تقول منه" ومن قَتل مؤمناً خَطَأً : " نقيض الصواب، وقد ُيَمدُّ وقُرَِئ هبما قوله تعاىل: اخلطأ
خَِطئَ َيْخطَأُ خطأ : ، أي إثْماً، تقول منه" كانَ ِخطْأً كَبرياً  إنَّ قَْتلَُهْم: " الذْنُب، يف قوله تعاىل: واِخلطُْء. مبعىن واحد



ما أَْخطَأَُه، إمنا هو تعجٌُّب من َخِطئَ، : وقوهلم. ولك أن تشدِّد الياء. اخلَطيئَةُ، على فَعيلة: وِخطْأَةً؛ على ِفْعلَةً، واالسم
مع اخلَواِطِئ سهمٌ صائٌب؛ يضرب للذي :  املَثَلِويف: قال. خَِطئَ وأخطأ لغتان مبعىن واحد: أبو عبيدة. ال من أخطأ

من تعمَّد : املخطئ من أراد الصواب، فصار إىل غريه؛ واخلاطئ: وقال األموّي. ُيكْثُر اخلطأ، ويأيت األحيان بالصواب
أُت له يف املسألة وختطَّ. إن أخطأُت فخطِّئين: أخطأت، يقال: َخطَّأُْته ختطئة وختطيئاً، إذا قلت له: وتقول. ملا ال ينبغي
  :وختاطأه أي أخطأه، قال أَْوىف بن َمطَرٍ املازينُّ. أي أخطأت

  بأنّ خليلَك مل ُيقَْتلِ... أال أَْبِلغا ُخلَّيت جابراً 
  وأُخَِّر َيوْمي فلم ُيْعَجلِ... ختاطَأَِت النَّْبلُ أحشاءه 

  ومجع اخلطيئة خطايا وكان األصل خطائي
  خطب

. وخاطبه بالكالم ُمخاطَبةً وِخطاباً. وخَطبت على املنرب ُخطَْبةً بالضم. ما َخطُْبَك: قولن. سبب األمر: اخلَطُْب
قال عدّي بن زيد . اِخلطَْبةُ: واِخلطِّييب. اخلاطُب: واخلطيُب. وَخطَْبُت املرأة ِخطَْبةً بالكسر؛ واختطب أيضاً فيهما

  :يذكر قصد جذميةَ األبرشِ ِلِخطْبةِ الَزبَّاء
  وُهنَّ ذواُت غاِئلٍَة لُحينا... اليت غََدَرْت َوخاَنْت  ِلخِطِّييب
: وَخطَُب بالضم خَطاَبةً بالفتح. ويقال أيضاً هي ِخطُْبُه وخُطَْبُتُه لليت َيْخِطُبها. الرجل الذي َيْخطُُب املرأة: واِخلطُْب

  :وينشد. الِشقِرَّاُق، ويقال الُصرَُد: واألخطب. واختطب القوُم فالناً، إذا دعوه إىل تزويج صاِحَبتِهِْم. صار خطيباً
  إذا اَألْخطَبُ الداعي على الدَْوحِ َصْرَصرا... وال أَْنثَين من ِطَريٍة عن َمرِيَرٍة 

وناقة . اَألتانُ اليت هلا خطٌ أسوُد على َمْتنِها، والذَكَُر أَْخطَُب: اخلَطْباُء: قال الفراء. احلمار تعلوه ُخْضَرةٌ: واألخطب
وأَخْطََب احلَنْظَلُ، إذا صار ُخطْباناً، وهو أن . أَخْطََبَك الصيُد، أي أمكنك وَدنا منك: أبو زيد. َنةُ اخلَطَبِبَيِّ: خطباء

  .َيْصفَرَّ وتصري فيه خطوطٌ ُخضٌْر
  خطر
املالَ، أي جعلَه  وقد أَْخطََر. الَسَبُق الذي ُيتَراَهن عليه: واخلَطَُر. خاطََر بنفِْسه: قال. اِإلشراف على اهلَالِك: اخلَطَر

وهذا َخطٌَر هلذا وخَطٌري، أي مثلُه يف . قَْدُرُه وَمْنزِلَُتُه: وَخطَرُ الَرُجل أيضاً. وخاطََرُه على كذا. َخطَراً بني املَُتراِهنني
الكثريةُ، واجلمع اإلبل : واِخلطُْر أيضاً. ِخطٌْر: نبات ُيخَْتَضُب به، ومنه قيل للنب الكثري املاء: واخلِطْر بالكسر. القَْدرِ
وَخطَرَ البعري بذَنبِِه َيْخِطُر بالكسر خطراً وخطرانا إذا رفعه مرة بعد مرة وضرب به فخذيه وخطر الرمح . أْخطاٌر
: ورجل َخطَّارٌ بالرُْمحِ. ارتفاُعه واخنفاضه للطعن: َخطَرانُ الُرْمح: ويقال. ذو اهتزاز: وُرْمحٌ َخطَّاٌر. اْهَتزَّ: خيطر
  :وقال. طَعَّانٌ

  َمصاليُت َخطَّارونَ بالرُمحِ يف الَوغى
: واخلَطُري. وَخطَر الدَْهُر َخطَراَنُه، كما يقال َضَرَب الدَْهُر ضََرباَنُه. اهتزازه يف املَْشي وتََبْخُترُُه: وَخطَرانُ الَرُجلِ أيضاً

وَخطَرَ الشيُء ببايل َيْخطُُر بالضم ُخطوراً، . وقد َخطَُر بالضم ُخطوَرةً. وَرُجلٌ َخطٌري، أي له قَْدٌر وَخطٌَر. الزِماُم
  .وأَْخطََرُه اهللا بِبايل

  خطط
. وَخطَّ بالقلم، أي كَتب. َخطُّ الزاجرِ، وهو أن َيُخطَّ بإصبعه يف الرمل وَيْزُجَر: واخلَطُّ. واحُد اخلُطوِط: اخلَطُّ

واِخلطَّةُ . الذي َيُخطُّ األرض بأطراف أظالفه البقُر الوحشيُّ: واخلَطوطُ، بفتح اخلاء. فيه ُخطوطٌ: وكساٌء ُمَخطَّطٌ



واْخَتطَّ . األرُض َيْخَتطُّها الرجلُ لنفسه، وهو أن ُيْعِلم عليها عالمةً باخلَطِّ لُيْعلََم أنَّه قد اختارها ليبنَيها داراً: بالكسر
: واخلُطَّةُ بالضم. وٌد ُتَسوَّى عليه اخلُطوطُع: واِملخْطاطُ. عوٌد ُيَخطُّ به: واِملَخطُّ بالكسر. الغالُم، أي نبَت ِعذاُرُه

  :قال تَأَبَّطَ شّراً. األمُر والِقصَّةُ

  وإمَّا َدٌم والقَْتلُ باحلُرِّ أَْجَدُر... ُهما ُخطَّتا إمَّا إساٌر وِمنَّةٌ 
. قد َعَزم عليها جاء ويف رأسه ُخطَّةٌ، أي جاَء ويف نفسه حاجةٌ: يقال. مها َخطَّتاِن، فحذف النون استخفافاً: أراد

: واخلُطَّةُ أيضاً. ُخذْ ُخطًّةً، أي خذْ ُخطَّةَ االنتصاِف، ومعناه انتصْف: وقوهلم. ُخطَّةٌ نائيةٌ، أي مقصٌد بعيٌد: وقوهلم
 أرضني األرُض اليت مل ُتْمطَْر بني: واخلَطيطَةُ. ما َخطَّ غُباَره، أي ما َشقَُّه: وقوهلم. اسٌم من اخلَطِّ، كالُنقطة من النقِط

  .ممطورتني؛ واجلمع اخلَطائطُ
  خطف

َخطَفَ : وفيه لغة أخرى حكاها األخفش. وقد َخِطفَُه بالكسر َيْخطَفُُه َخطفاً وهي اللغة اجليدة. االستالُب: اخلَطُْف
حديدةٌ : خلُطّاُفوا. طائٌر: واخلُطّاُف. واْخَتطَفُه وَتَخطَّفَهُ مبعًىن. بالفتح َيْخِطُف، وهي قليلة رديئة ال تكاد ُتْعَرف

قال . َخطاطيفُها: وَمخاليُب السباعِ. وكلُّ حديدةٍ جحناَء ُخطّاٌف. َحْجناُء تكون يف جانيب البكرة فيها احملور
  :الشاعر

  رأى املوَت بالعينني أَْسَوَد أَْحَمرا... إذا َعِلِقْت قْرناً خَطاطيُف كَفِِّه 
  :طائٌر، قال الكميت بن زيد: وخاِطُف ِظلِِّه

  جعلُت هلم منها ِخباًء ُمَمدَّدا... يطَِة ِفتياٍن كخاِطِف ِظلِِّه وَر
وبرٌق خاِطفٌ . الذئُب: واخلاِطُف. هو طائٌر يقال له الَرفْراُف، إذا رأى ظلَّه يف املاء أقبل إليه لَيْخطَفَُه: قال ابن َسلََمةَ
فرٌس ُمْخطَُف احلَشا، بضم امليم : يقال. انطواؤه: شاوإخْطاُف احلَ. ورمى الرمّيةَ فَأْخطَفَها، أي أخطأها. لنور األبصار

قال ابن . دقيٌق ُيذَرُّ على اللنب مث ُيطَْبُخ فُيلَْعُق: واخلَطيفَةُ. وفتح الطاء، إذا كان الِحَق ما َخلَْف املَْحزِمِ من َبطْنه
وتلك الُسرعة هي . مشيه عنقَه، أي جيتذبومجلٌ َخطيٌف، أي سريُع املَرِّ، كأنُه َيْخَتِطفُ يف . هو اجلَبوالُء: األعرايب

  .اخلَطَفى بالتحريك
  خطل

وثَلَّةٌ ُخطْلٌ، وهي الغنم املسترخيةُ اآلذاِن، وكذلك الكالُب، ومنه مسِّي . أذنٌ خَطْالُء بّينة اخلَطَلِ، أي مسترخية
. املنطُق الفاسُد املضطرُب: طَلُواخلَ. ورجلٌ جواٌد َخِطلٌ، أي سريعُ اإلعطاء. وُرْمحٌ َخِطلٌ، أي مضطرٌب. اَألْخطَلُ

  .الِسنَّْوُر: واخلَيْطَلُ. وقد َخِطلَ يف كالمه خَطَالً وأَْخطَلَ، أي أَفَْحَش
  خطم

. األنوُف، واحدها َمْخِطمٌ بكسر الطاء: واملخاِطُم. مقدَُّم أنفه وفمه: منقاُره، ومن كل دابٍة: اخلَطُْم من كلِّ طائرٍ
. وناقةٌ َمْخطوَمةٌ، ونوٌق ُمَخطََّمةٌ شدِّد للكثرة. َزَمْمُتُه: وَخطَْمُت البعري. الزماُم: واِخلطاُم. ْنفطويلُ األ: ورجلٌ أَخْطَُم
  .ايل يُْغَسلُ به الرأس: واخلُطْميُّ. َرْعُن اجلبل: واخلَطَْمةُ. الُبْسُر إذا صارت فيه خطوطٌ وطرائق: واملُخَطَُّم أيضاً

  خطا
املّرة : واخلَطَْوةُ بالفتح. قدمني، ومجع القلة ُخطُواٌت وُخطَواٌت وُخطْواٌت، والكثري ُخطًىما بني ال: اخلُطَْوةُ بالضم

  :الواحدة، واجلمع َخطَواٌت بالتحريك وِخطاٌء، قال امرؤ القيس



  فَواٍد َخطاٌء وواٍد َمطِْر... هلا َوثباٌت كََوثبِ الِظباِء 
وَخطَْوتُ . يقال ُخطَِّي عنه أي أُِميطَ. الُسوُء، أي ُدِفَع عنه السوءُخطَِّي عنه : وقوهلم يف الدعاء إذا دعوا لإلنسان

َتَخطَّْيُت رقاب الناس، : يقال. وَتَخطَْيُتُه، إذا جتاوزُته. واْختَطَْيُت مبعًىن، وأَْخطَْيُت غريي إذا محلَته على أن َيْخطَُو
  .وَتخَطَّْيُت إىل كذا

  خظرف
  .ذَْرَف إذا أسرع ووّسع اخلَطَْو؛ بالظاء املعجمةلغةٌ يف َخ: َخطَْرَف البعريُ يف سريه

  خظا
واخلَظَوانُ . حلمه َخظَا بظَا، أي مكتنز، وأصله فََعلٌ: وقد يقال. وال تقل خَِظَي. َخظا حلمه َيْخظُو، أي اكتنز

ظَى به، إذا وَحْن. يقال رجلٌ ِخنِظيانٌ، إذا كان فاحشاً: قال ابن السكيت. الذي ركب حلُمه بعُضه بعضاً: بالتحريك
  .نّدد به وأمسعه املكروه

  خعل
  .َخْيَعلُْتُه فََتَخيَْعلَ، أي ألبسته اخلَْيَعلَ فلبسه: وتقول. قميٌص ال كُمَّْي له: اخلَْيَعلُ
  خفت

وَخفََت خُفاتاً، أي . وهلذا قيل للميت َخفََت، إذا انقطع كالُمه وسكَت؛ فهو خاِفٌت. سكن: َخفََت الصوُت ُخفوتاً
  :قال الشاعر. واخلَفُْت مثله. إسراُر املنطق: واملُخافَتة والَتخافُت. مات فجأةً

  وَشتَّانَ بني اجلهرِ واملَْنِطقِ اخلَفِْت... أُخاِطب جهراً إذْ لَُهنَّ َتخافٌُت 
  خفج

به رعدةً فهو  فإن كان رِْجال البعريِ تَْعَجالِن بالقيام قبلَ أن يرفعهما كأَنَّ: قال األصمعّي. اخلَفَُج من أدواء اإلبل
  .أخْفَُج، وقد خَِفَج خَفَجاً

  خفد
اليت ُتلْقي َولَدَها قبل أن : واخلَفود من النوق. أَخْفََدت الناقةُ فهي ُمْخِفٌد، إذا أَظهَرْت أّنها َحَملَت ومل يكن هبا َحْملٌ

  .اخلفيف من الِظلْماِن: واخلَفَيْفَد واخلَفَْيَدُد. َيْسَتبنيَ َخلْفَُه
  خفر
وكذلك َخفَّْرتُه : قال األصمعّي. َخفَْرُت الَرُجل أَْخِفُر بالكسر خَفْراً، إذا أَجَْرَتُه وكنَت له خَفرياً َتْمَنعُُه. املُجُري: اخلَفُري
  :وأنشد أليب جُْنُدبٍ اهلُذَيلِّ. َتْخفرياً

  ُيخَفُِّرين َسْيفي إذا مل أَُخفَّرِ
ويقال . وأَْخفَْرَتُه، إذا نَقَْضَت َعْهَدُه وغََدْرتَ به. أَلَْتهُ أن يكون لك خَفرياًوَتَخفَّرتُ بفالٍن، إذا اْسَتَجْرَت به وَس: قال
َوفَتْ : يقال. واالسم اخلُفَْرةُ بالضم، وهي الِذمَّةُ. قاله أبو اجلَرَّاح الُعقَيْليُّ. أَْخفَْرتُُه، إذا َبَعثَْت معه َخفرياً: أيضاً

َخِفر بالكسر، : تقول منه. واخلَفَر، بالتحريك شّدة احلياء. ِخلفاَرةُ بالكسروكذلك اخلُفارة بالضم، وا. ُخفْرَُتَك
  .َنْبٌت، عن األصمعّي: واخلافور. الَتشْويُر: والتخفري. وجاريةٌ َخِفَرةٌ ومَُتَخفَِّرةٌ

  خفس



ُخْنفَساءُ : ل هلذه الدَُوْيبَِّةويقا. شراٌب ُمخِْفٌس، أي سريع اإلسكار: ويقال. أَخْفََس الرجلُ، إذا قال أَقَبَح ما قَدَر عليه
  .واألنثى ُخْنفََسةٌ. واخلُنْفَُس لغةٌ فيه. واألنثى ُخنْفَساَءةٌ. بفتح الفاء ممدودة

  خفش
وقد . والرجلُ أَخْفَُش. ِصَغرٌ يف العني وَضعفٌ يف البصر ِخلقةً: واخلَفَُش. واحد اخلَفافيش اليت تطري بالليل: اخلُفَّاُش

  .وهو الذي يبصر الشيَء بالليل وال يبصره بالنهار، ويبصره يف يومٍ غيمٍ وال يبصره يف يومٍ صاحٍ. يكون اخلَفَُش ِعلةٌ
  خفض
بيين : يقال. الَسُري الليُِّن، وهو ضّد الرفْع: واخلَفُْض. وهم يف َخفْضٍ من العيش. عيٌش خاِفٌض: يقال. الَدَعةُ: اخلَفُْض

. اخلاِتنَةُ: واخلاِفَضةُ. وَخفَْضُت اجلاريةَ، مثل َختَْنُت الغالَم واْخَتفََضْت هيوبينك ليلةٌ خاِفضَةٌ، أي هّينةُ السريِ 
واخلَفُْض واجلرُّ واحٌد، ومها يف . َخفِّْض عليك القولَ، وَخفِّْض عليك األمر، أي َهوِّنْ: يقال. غَضُُّه: وَخفُْض الصوِت

واهللا َيْخِفُض من يشاء ويرفُع، أي . االحنطاطُ: واالِخنفاُض. اإلعراب مبنزل الكسر يف البناء يف ُمواَضعات النحويِّني
  .َيضَُع
  خفع

  .استرخْت من اجلوع ورقَْت: واْنَخفََعْت كبُدُه. َخفََع الرجلُ َخفْعاً، أي دِيَر به فسقط من ُجوع وغريه
  خفف
واِخلفُّ . أغلظُ من النعل: األرض واخلُفُّ يف. واحد اخلِفاِف اليت ُتلَْبُس: واخلُفُّ. واحد أَْخفاِف البعري: اخلُفُّ
  :اخلفيُف، قال امرؤ القيس: بالكسر

  وُيلْوي بأثوابِ الَعنِيفِ املُثَقَّلِ... َيزِلُّ الغالُم اِخلفُّ عن َصَهواِته 
خالف : واسَْتَخفَُّه. ضدُّ التثقيل: والَتْخفيُف. خرَج فالنٌ يف ِخفٍّ من أصحابه، أي يف مجاعة قليلة: ويقال أيضاً

وَخفَّ القوم . صار َخفيفاً: وَخفَّ الشيُء َيِخفُّ ِخفَّةً. ورجلٌ خَفيٌف وُخفافٌ بالضم. أهانه: واسَْتَخفَّ به. ستثقلها
وأَخفَّ . وأََخفَّ الرجلُ، أي َخفَّْت حالُه. وَخفَّ له يف اخلدمة َيِخفُّ ِخفَّةً. وقد خَفَّْت زمحتهم. ُخفوفاً، أي قَلُّوا

  .بُّهم ِخفافاًالقوُم، إذا كان دوا
  خفق

َخفََق الربقُ َخفْقاً، : ويقال. َخفَقَِت الرايةُ َتْخفُُق وختِْفُق َخفْقاً وَخفَقاناً، وكذلك القلُب والسراُب، إذا اضطربا
وَخفََق األرضَ . وَخفََق الرجلُ، أي حّرك رأسه وهو ناعٌس. وَخفَقَِت الريُح َخفقاناً، وهو حفيفها، أي دويُّ جَريها

: واِملْخفَقَةُ. َخفَقَُه بالسيف َيْخفُُق وََيْخِفُق، إذا ضربه به ضربةً خفيفةً: يقال. َخفٌْق: وكلُّ ضربٍ بشيء عريضٍ .بنعله
وأَْخفَقَ . وأخفََق إذا ضرب جبناحيه. َخفََق الطائُر، أي طار: ويقال. السيُف العريُض: واِملْخفَُق. الِدرَّةُ اليت ُيْضَرُب هبا

َورَْدُت ُخفوَق : يقال. وأْخفَقَْت، إذا تولَّْت للمغيب. غابت: وَخفقَِت النجوُم ُخفوقاً. لَمَع بهالرجل بثوبه، أي 
وأَْخفََق الصائُد، إذا رجع . وأَْخفََق الرجلُ، إذا غزا ومل َيغَنم. النجم، أي وقَت ُخفوقِ الثريا، جيعله ظرفاً وهو مصدٌر

وامرأةٌ َخفَّاقَةُ احلَشا، أي . اُق القَدمِ، إذا كان صدُر قدِمه عريضاًورجلٌ َخفَّ. وطلب حاجةً فأَْخفََق. ومل يصطد
وفَالةٌ َخْيفٌق، أي . ألن الليل والنهار َيخِفقاِن فيهما: قال ابن السكيت. أُفقا املشرِقِ واملغْرِبِ: واخلافقان. مخيصةٌ

  .ٌم َخْيفٌَقوفرٌس َخْيفٌَق، أي سريعة جداً، وكذلك ظلي. واسعة َيْخِفُق فيها السراب
  خفى



َخفى : يقال. وأبو عبيدة مثلَه. أظهرته، وهو من األضداد: وَخفَْيُتُه أيضاً. كتمته: َخفَْيُت الشيء أَْخِفيِه: األصمعي
  :قال علقمةُ يصف فرساً. املطُر الفأر، إذا أخرجهنَّ من أنفاقهّن، أي من جَِحرهتّن

  َوْدٌق ذو َسحابٍ ُمَركَّبِ َخفاُهنَّ... َخفاُهنَّ من أَْنفاِقهِنَّ كأنَّما 
  :قال الشاعر. اِجلنُّ: اخلايف: قال األصمعي. سترته وكتمته: وأَْخفَْيُت الشيء

  وال ُيحسُّ من اخلايف هبا أَثَُر
مع وجي. وشيٌء َخفيٌّ، أي خاٍف. يقال به َخِفيَّةٌ، أي لََمٌم وَمسٌّ. ما َيْخفى يف البدن من اجلّن: اخلاِفيَةُ: وقال ابن مناذر

وكلُّ َرِكيٍَّة كانت ُحفرت مث تركْت حّتى اندفنت مثّ حفروها : قال ابن السكيت. الرِكيَّة: واخلَفيَّةُ أيضاً. على َخفايا
: ويقال أيضاً. وخَفَى عليه األثر َيخْفى َخفاًء، ممدوٌد. ألنَّها اسُتخرِجْت وأظهرْت: وقال أبو عبيد. وَنثَلوها فهي َخِفيَّةٌ

ما دون : واخلَوايف من الَسَعف. ما دون الريشات العشر من مقّدم اجلناح: واخلَوايف. ُء، أي وَضح األمرَبَرَح اخلَفا
وخَفا الربق . وال تقل اْختَفَْيُت. واْسَتخْفَْيُت منك، أي تواريت. وهي يف لغة أهل احلجاز العَواِهن. الِقلََبِة من الَنخلة

. واسَْتْخفَْيُت الشيَء، أي استخرجُته. َمَع ملعاً ضعيفاً معترضاً يف نواحي الغيمَيْخفو خُفُّواً، وَيخْفى َخفْياً، إذا لَ
وقوله . األكسية، والواحد ِخفاٌء، ألّنها ُتلقى على السقاء: واَألْخِفَيةُ. الَنبّاش، ألنَّه يستخرج األكفان: واملُْختَفي

  .، أي أزيل عنها خفاَءها، أي ِغطاءها"  أَْخفيها: " ويقرأ" إن الساعةَ آتيةٌ أكاد أُْخفيها : " تعاىل
  خقق

أََخقَّتِ الَبكْرَةُ، إذا : ويقال. وقد َخقَّ الفَْرُج َيِخقُّ َخقيقاً. األتانُ اليت يصوِّت حياؤها، وذلك عند اهلزال: اخلَقوُق
  :قال الراجز. َخقٌّ: ويقال للغدير إذا جّف وتقلََّع. اَتَسَع َخْرقُها

  َخقٍّ يََبْس كَأَنَّما َيْمشنيَ يف
  خأل

: ألَحَّ ويف الفرس: َخَألِت الناقةُ َخًأل وِخالًء بالكسر واملد، أي حََرَنْت وَبرَكَْت من غري ِعلٍّة، كما يقال يف اجلمل
  .َحَرنَ
  خلب
. فاْخَتِلْب أي فاْخدْعويف املَثَلِ إذا مل تغِلْب . َخلََبُه َيْخلُُبُه بالضم؛ واختلبه ِمثله: اخلديعة باللسان، تقول منه: اِخلالَبةُ
  :قال الشاعر. رجلٌ خالٌّب وَخلَبوٌت، أي خدَّاٌع كذاٌب: ابن السكيت. اخلدَّاعة من النساء: واِخللَْبةُ

  وَشرُّ الرجالِ الغادُر اخلَلَبوُت

: واخلُلَُّب أيضاً. بٍإمنا أنت كربقٍ ُخلَّ: الذي ال غيث فيه، كأنه خادع، ومنه قيل ملن َيِعُد وال يُْنجُِز: والَربُق اخلُلَُّب
: واِخللُْب، بالكسر. الكثري الَوْشيِ من الثياب: واملَُخلَُّب. السحاب الذي ال مطر فيه يقال برقُ ُخلَّبٍ، باإلضافة

. احلَمْأَةُ: واخلُلُْب بالضم. إنه ِخللُْب نساٍء: يقال للرجل الذي حتبُّه النساء. اِحلجَاُب الذي بني القلب وَسوادِ البطنِ
واِملْخلَُب . والليفَةُ ُخلَُبةٌ وُخلَْبةٌ. وكذلك اخلُلُْب بالتسكني. الِليُف: واخلُلُْب أيضاً. تقول منه ماٌء ُمْخِلٌب وقد أُْخِلَب

بته، وَخلَْبتُ النباَت أَْخلُُبُه َخلْباً واستخل. املِْنَجلُ الذي ال أسنان له: واملْخلَُب. للطائر والِسباعِ مبنزلة الظُفْرِ لإلنسان
قال ابن . احلمقاُء، والنون لإلحلاق: واخلَلَْبُن. أي نقطع النبات ونأكله" نستخلب اخلَبَري : " ويف احلديث. إذا قطعته
  .وليَس من اِخلالبة: السكيت
  خلبس



  :قال الكميت. احلديث الرقيق: اخلُالبسُ بضم اخلاء
  وأَشَْهُد ِمْنُهنَّ احلَديثَ اخلُالبِسا

  .املتفرِّقون: واخلَالبيُس. خلبه: َبَسُه وَخلَْبَس قلَبه، أي فََتَنُه وذَهَب به، كما يقالَخلْ: ورّبما قالوا
  خلبص

  .فّر: َخلَْبَص الرجلُ
  خلج

. وَخلََجْت عينه َتخِْلُج وَتْخلُجُ ُخلوجاً، واْختَلََجْت، إذا طارت. َخلََجُه َيْخِلُجهُ َخلْجاً، واْختَلََجُه، إذا جذَبه وانتَزعه
أن يشتكي : واخلَلَُج، بالتحريك. خَلََجْتُه أمورُ الدنيا: يقال. وَخلََجين كذا، أي َشَغلَين. ُه بعينه، أي غََمَزهوَخلََج

وَتخَلََّج املفلوُج يف ِمشيته، أي تفكَّكَ . خَِلَج، بالكسر: تقول منه. الرُجل عظاَمه من عملٍ أو من طول َمْشي وتعب
اليت اْختُِلَج عنها ولُدها فقلَّ لذلك : واخلَلوُج من النوق. شيٌء، وذلك إذا شككَتوَتخالَجَ يف صدري منه . وَتماَيل
. جانِباه خليجاه: ويقال. الَنهر: واخلليُج. َشْرٌم منه: واخلليُج من البحر. وقد َخلَْجُتها، أي فطمُت ولَدها. لبُنها

: ُسفٌُن صِغار دونَ الَعَدوْيلِّ، واملَْخلوجةُ: خلُلُُج أيضاًوا. ألّنه َيجِذب ما ُشدَّ به: احلبل، قال ابن السكّيت: واخلَليُج
  :قال احلطيئة. الرأي املصيب: واملَْخلوَجةُ. وقد خَلَْجُتُه، إذا طََعْنتَه. الطَعنة ذاَت اليمني وذات الِشمال

  مبخلوجة فيها من العجز َمْصرُِف... وكنُت إذا دارت رحى اَألْمرِ ُرْعُتُه 
  خلجم
  .الطويل :اخلَلَْجُم
  خلخل
  :وقال. واخلَلَْخلُ لغةٌ فيه، أو مقصور منه. واحد َخالخيلِ النساء: اخلَلْخَالُ

  َبرَّاقَةُ اجليِد َصموُت اخلَلَْخلِ
  خلد
خَواِلُد، : وقيل ألثايفّ الصخور. وأخلََده اهللا وَخلََّده ختليداً. َخلََد الرجلُ خيلُُد ُخلوداً: تقول. دواُم البقاء: اخلُلُْد

  :قال الشاعر املَُخبَّلُ السعدي. بقائها بعد ُدروس األطاللل
  عنه الرياحَ َخواِلٌد ُسْحُم... إالّ َرماداً هاِمداً َدفََعْت 

ولكنَّه أْخلََد إىل : " ومنه قوله تعاىل. وأخلدت إىل فالن، أي َركَنت إليه. ضرٌب من اجلُرذان أعمى: واخلُلُْد أيضاً
: واخلَلَُد. إذا أََسنَّ ومل َيِشْب: ورجل ُمْخِلٌد. لَزَِمُه: وأَْخلََد الرجل بصاحبه. أقام فيه: وأخلد باملكان" . األرض 
  .أي يف ُروعي وقليب: وقع ذلك يف َخلَدي: يقال. البال
  خلر
  .ويقال اجلُلْبانُ. الفولُ: اخلُلَُّر
  خلس

الفرصةُ : يقال. واالسم اخلُلَْسةُ بالضم. الَتسالُُب: الَتخالُُسو. َخلَْسُت الشيء واْختَلَْسُتُه وَتَخلَّْسُتُه، إذا اْسَتلَْبَتُه
وأًخْلََس رأُسه، إذا خالط سواَده . االسم من قوهلم أًْخلَسَ النباُت، إذا اختلط َرطْبه ويابسه: واخلُلَْسةُ أيضاً. ُخلَْسةٌ
  :قال سويٌد احلارثي. البياض

  وى ُخلَْسةٍ يف الرأس كالربق يف الُدجاِس... فًَىت قََبلٌ مل ُتْعنِس الِسنُّ َوْجَهُه 



  .النباُت اهلاِئُج: واخلَلبُس. ِاألمشط: واخلَليُس
  خلص

وخلَّْصُتُه من كذا َتْخليصاً، أي . وَصلَ: وَخلَصَ إليه الشيُء. َخلََص الشيُء بالفتح َيْخلُصُ ُخلوصاً، أي صار خاِلصاً
واإلْخالُص . وقد أَْخلَْصُت السمَن. واملصدر منه اإلخالُص. لَص منهما َخ: وُخالَصةُ السمنِ بالضم. جنّيته فَتَخلََّص
وهذا الشيُء خاِلَصةً لك، أي . وخالََصهُ يف الِعشرة، أي صافاه. وقد أَْخلَْصُت هللا الديَن. َتْرُك الرياء: أيضاً يف الطاعة

. صاين، يستوي فيه الواحد واجلماعةوهم خُلْ. ِخْدين، وُخلْصاين، أي خاِلصيت: وفالنٌ ِخلْصي، كما تقول. خاصَّةً
  .واسَْتْخلََصُه لنفسه، أي اسَْتَخصَُّه

  خلط

: والَتخليطُ يف األمر. واْخَتلَطَ فالنٌ، أي فَسد عقلُه. وخالَطَُه ُمخالَطَةً وِخالطاً. َخلَطُْت الشيَء بغريه َخلْطاً فاْخَتلَطَ
واخلَليطُ املُخالِطُ، كالندمي املُناِدم، واجلليس . لَطَ عليهم أمرهموقَعوا يف اخلُلَّْيطي أي اْخَت: وقوهلم. اإلفساُد فيه
  :وقال. وهو واحٌد ومجٌع. املُجاِلس

  إنَّ اخلليطَ أََجدَّوا الَبْيَن فاْنَجَردوا
  :قال َوْعلَةُ اجلَْرميُّ. وقد ُيجمع على َخلَطاَء وُخلٍُط

  رُِّق بني اجلَريِة اخلُلُِطَحرباً ُتفَ... ساِئلْ ُمجاوَِر َجْرمٍ هلْ َجنَْيُت هلم 
ال ُيجَمع بني متفرِّق وال يُفَرَّقُ بني جمتمعٍ خشيةَ الصدقِة : " ، فيقال هو كقوله" ال ِخالطَ وال وِراطَ : " وأما احلديث

: اِخللْطُ أيضاًو. واحُد أَْخالطِ الطيب: واِخللْطُ أيضاً. الِعشَْرةُ: بالكسر: واِخللْطَةُ. الِشْركةُ: بالضم: واخلُلْطَةُ" . 
فالنٌ : يقال. ُيخاِلطُ األمور: ورجلٌ ِمْخلَطٌ بكسر امليم. السهُم َيْنُبُت عوُدُه على ِعَوجٍ، فال يزال َيَتعَوَُّج وإنْ قُوَِّم

. احلَياِءواَْخلَطَهُ صاحبُه، إذا جعل قضيَبه يف . واسَْتْخلَطَ البعُري، أي قَعا. هو راتٌق فاتٌق: ِمْخلَطٌ ِمزَْيلٌ، كما يقال
  .وخولطَ الرجلُ يف عقله ِخالطاً. قَتٌّ وتٌنب: واخلَليطُ من العلَف

  خلع
وُخِلَع الوايل، أي . خيارُ املال: واِخللَْعةُ. وَخلََع عليه َخلَْعةً، وخالَعَ امرأته ُخلْعاً بالضم. َخلََع ثوَبه ونعله وقائده َخلْعاً

واْخَتلََعتْ . وقد َتخالَعا. طَالقها ببذلٍ منها له، فهي خاِلٌع، واالسم اخلُلَْعةُ أرادْته على: وخالََعِت املرأةُ بعلها. ُعزِلَ
. وَخلََع الُسنُْبلُ، أي صار له ًسفاً. حلٌم ُيطَْبُخ بالتوابل مث ُيجَْعلُ يف القَْرِف، وهو وعاٌء من جلٍد: واخلَلُْع. فهي ُمْخَتلََعةٌ
بعٌري به : ويقال. املُْنَسبُِت: واخلاِلُع من الرُطَبِ. القوُم، إذا نقَضُوا اِحللَف بينهم وَتخالََع. كَُبَر ُزبُُّه: وَخلََع الغالُم

ورجلٌ . التفكُُّك يف املشية: والَتَخلُُّع. خالٌِع، وهو الذي ال يقدر على أن يثُور إذا جلس الرجل على غُرابِ َورِكِِه
ليٌع بيِّن اخلَالَعِة بالفتح، وهو الذي قد َخلََعُه أهلُه فإنْ جَنى مل ُيطْلَبوا وغالٌم َخ. ُمَخلُّع اإللَيتني، إذا كان ُمْنفَكَُّهَما

خَْولٌَع وَخْيلٌَع، أي فزعٌ يعتري : وقوهلم به. الَصّياُد، والِقْدُح الذي ال يفوز أوَّالً، والغولُ، والذئُب: واخلَليُع. جبنايته
قَطُْع ُمْسَتفِْعلُْن يف َعروضِ البسيِط وضربِه مجيعاً، فَُيْنقَلُ إىل َمفْعولُْن،  :والَتْخليُع يف باب الَعرُوضِ. فؤاَده كأّنه َمسٌّ

  :وُيَسمَّى البيت ُمَخلَّعاً، كقول الشاعر
  أَْضَحْت ِقفاراً كََوْحيِ الواحي... ما َخيَّجَ الشوَق من أَطْاللٍ 

  خلف



  :ء َخلُْف َسوِء الناس الحقني بناسٍ أكثر منهم قال لبيديقال هؤال. القرنُ بعد القرن: واخلَلُْف. خقيُض قُدَّاْم: َخلٌْف
  َوبقيْت يف َخلٍْف كجلد اَإلْجَربِ... ذهب الذين ُيعاشُ يف أَكْنافِهِْم 

: واخلَلُْف أيضاً. سكت أَلْفاً ونطق َخلْفاً أي سكت عن ألف كلمة مث تكلَّم خبطأ: الرديُء من القول، يقال: واخلَلُْف
ما : واخلَلُْف واخلَلَُف. أقصر أضالع اجلَْنب، واجلمع ُخلوٌف وفأٌْس ذات َخلْفَْينِ، أي هلا رأسان: ُفواخلَلْ. االستقاُء

مها : قال األخفش. هو َخلُْف َسوٍء من أبيه، وَخلَُف صدقٍ من أبيه، بالتحريك، إذا قام مقامه: يقال. جاء من َبْعُد
. وبعٌري أًَخلَُف بيِّن اخلَلَِف، إذا كان مائالً على ِشقٍّ. عاً إذا أضافسواٌء، منهم من حيرِّك، ومنهم من يسكِّن فيهما مجي

. االسُم من اإلخالف، وهو يف املستقبل كالكِذب يف املاضي: واخلُلُْف، بالضم. ما اسَْتْخلَفَْتُه من شيء: واخلَلَُف أيضاً
هنَّ ميشني ِخلْفَةً، أي تذهب هذه وجتيء : ضاًويقال أي. َحلََمةُ ضرعِ الناقة القادمان واآلِخران: واِخللُْف، بالكسر

القوُم ِخلْفَةٌ، أي : هبا الِعُن واَألْرآُم َيْمِشنيَ ِخلْفَةً وأَطْالؤُها ينَْهْضَن من كل َمجِْثمِ ويقال أيضاً: ومنه قول زهري. هذه
  :حكاه أبو زيد، وأنشد. خمتلفون

  َدلْواَي ِخلْفاِن وساِقياُهما
وهو : " اختالف الليل والنهار، ومنه قوله تعاىل: واِخللْفَةٌ. نصٌف ذكوٌر ونصٌف إناثٌ: ي ِشطْرَةٌوبنو فالن ِخلْفَةٌ، أ

ِمن أين ِخْألفَتكُْم، أي من : ويقال. أخذْته ِخلْفَةٌ، إذا اختلف إىل املَُتَوضَِّأ: ويقال" . الذي جََعلَ اللَيل والَنهاَر ِخلْفَةً 
وقال أبو . مثٌر خيرج بعد الثمر الكثري: وِخلْفَةُ الشجر. بُت بعد النبات الذي يتهّشمنبٌت ين: واِخللْفَةُ. أين تستقون

واملُْخِلفُ . املَخاُض، وهي احلواملُ من النوق، الواحدة َخِلفَةٌ: واِخللُف بكسر الالم. ما نبت يف الصيف: اِخللْفَةُ: عبيد
واملُْخِلفَةُ من النوق، هي . ، يقال ُمْخِلُف عامٍ وُمْخِلُف عامنيالذي جاوز البازِلَ، الذكُر واألنثَى فيه سواء: من اإلِبل

ورجلٌ خاِلفَةٌ، أي . ورجلٌ ِمخالٌف، أي كثري اإلخالف لوعده. الراجُع اليت ظهر هلم أّنها لَِقَحْت مث مل تكن كذلك
وفالنٌ خاِلفَةُ . يث والتعريفما أدري أيُّ خاِلفَةَ هو؟ أْي أّي الناس هو، غري مصروٍف للتأن: ويقال. كثري اِخلالِف

وقوله . عموٌد من أعمدة اخلباء، واجلمع اخلَواِلُف: واخلاِلفَةُ. أهلِ بيته وخاِلُف أهلِ بيته أيضاً، إذا كان ال خري فيه
قال . الطريُق بني اجلبلني: واخلَليُف. املُْسَتقي: واخلاِلُف. أي مع النساء" َرضوا بأن يكونوا مع اخلَواِلِف : " تعاىل

  :الشاعر
  َتَيمَّْمُت أَطْرِقَةً أو َخليفا... فلما َجَزْمُت به ِقْرَبيت 

  :وأنشد الفراء. وقد يؤّنث. السلطانُ األعظُم: واخلَليفةُ. إْبطاها: وَخليفا الناقِة
  وأنت َخليفَةٌ ذاك الكَمالُ... أَبوكَ خليفةٌ َولََدْتُه أخرى 

ومنه . يقال َخلَفَُه يف قومه ِخالفَةً. َخلََف فالنٌ فالناً، إذا كان َخليفََتُه: ويقال. ُءُخلَفا: وقالوا أيضاً. واجلمع اخلَالِئُف
وَخلََف فَُم الصائم . وَخلَفُْتُه أيضاً، إذا جئَت بعده" . وقال موسى ألخيه هارونَ اْخلُفْين يف قَومي : " قوله تعاىل

وَخلَفُْت . وقد َخلََف فالنٌ، أي فسد. إذا تغيَِّر طعمه أو رائحُتُه وَخلََف اللُنب والطعاُم،. ُخلوفاً، أي تغيِّرْت رائحته
  :قال أبو زبيد. وحيٌّ ُخلوٌف، أي غُيٌَّب. الثوب أَْخلُفُُه، فهو َخِليٌف، إذا َبِلَي َوَسطُُه فأخرجت البايلَ منه مث لفَفته

  مقشعّراً واحليُّ حيٌّ َخلوُف... أصبح البيُت بيُت آل إياس 
. لغة يف َخلََف، أي تغيّر: وأَْخلََف فوُه. احلضوُر املَُتَخلِّفونَ، وهو من األضداد: واخللوُف أيضاً. منهم أحدأي مل يبق 

  :قال الكميت يصف صائداً. لغةٌ يف َخلَفُْتُه، إذا أصلحتَه: وأَْخلَفُْت الثوَب
  مارِكالَنْصلِ أَْخلُف أَْهداماً بأَطْ... َيمشي هبّن َخفيُّ الشخصِ خمَْتبِلٌ 
أْخلََف اهللا عليك، أي ردَّ : ويقال ملن ذهب له مالٌ أو ولٌد أو شيء يستعاض. أي أَْخلََف موضع اخلُلقان ُخلقاناً



َخلََف اُهللا عليك بغري ألف، أي كان اهللا َخليفَةَ : فإن كان قد هلك له والٌد أو عمٌّ أو أٌخ قلت. عليك مثل ما ذهب
وأَْخلَفَُه أيضاً، أي . ْخلَفَُه ما وعده، وهو أن يقول شيئاً وال يفعله على االستقبالأَ: ويقال. والدك أو من فقدته عليك

  :قال األعشى. وجد موعده ُخلْفاً
  فََمَضْت وأَْخلََف من قَُتْيلَةَ َمْوِعدا... أَثْوي ُخلْفاً وقَصََّر ليلةً ليَُزوَّدا 

وأَْخلََف فالنٌ لنفسه، . جوُم إذا أملحْت فلم يكن فيها مطرأَْخلَفَِت الن: وكان أهل اجلاهلية يقولون. أي مضت الليلة
  :قال ابن مقبل. إذا كان قد ذهبَ له شيء فجعل مكاَنه آخر

  وكُلُْه مع الدهرِ الذي هو آِكلُُه... فأَْخِلْف وأَْتِلْف إمنا املالُ عاَرةٌ 
. وأَْخلََف النباُت، أي أخرج اِخللْفَةَ. سيفه لَيُسلَُّهوأَْخلََف الرجل، إذا أهوى بيده إىل . اْستَِفْد َخلََف ما أتلفت: يقول

. املُخالفَةُ: واِخلالُف. وجلست َخلَْف فالن، أي بعده. واْسَتْخلَفَُه، أي جعله َخِليفََتُه. وأَْخلََف واْسَتْخلََف، أي استقى
وشجُر . خالَفَةَ رسول اهللا، ويقال َخلَْف رسولِ اهللاأي ُم" فَرَِح املَُخلَّفُونَ َمبقَْعِدهِْمم ِخالِف رسولِ اهللا : " وقوله تعاىل

َخلََّف : وتقول. هو خيالُف إىل امرأة فالٍن، أي يأتيها إذا غاَب عنها: وقوهلم. اِخلالِف معروٌف، وموضُعه املَْخلَفَةُ
  .َف عنِّي، أي تأخرَخلَّفُْت فالناً ورائي فَتَخلَّ: وتقول أيضاً. بناقته َتْخليفاً، أي َصرَّ منها ِخلْفاً واحداً

  خلق

  :ومنه قول زهري. َخلَقُْت األدَمي، إذا قَدَّْرَتُه قبل القطع: يقال. التقديُر: اخلَلُْق
  ُض القومِ َيْخلُُق مث ال َيفْري... وَألْنتَ َتفْري ما َخلَقَْت وََبْع 

  :قال لبيد. الطبيعةُ، واجلمع اخلالِئُق: واخلَليقَةُ. ما َخلَقُْت إالّ فَرَْيُت، وال وعدُت إالّ وفيُت: وقال احلجاج
  قََسمَ اخلَالِئَق بيننا َعالَُّمها... فاقَْنْع مبا قََسَم املَليُك فإنَّما 

. الفِطَْرةُ: واِخللْقَةُ بالكسر. وهو يف األصل مصدر. هم َخليقَةُ اهللا أيضاً: يقال. واجلمع اخلَالِئُق. اخلَلُْق: واخلَليقَةُ
  :وأمَّا قول ذي الرمَّة. لٌَق، أي تامُّ اخلَلْقِ معتِدلٌورجلٌ َخليٌق وُمْخَت

  أََشمُّ أََبجُّ العنيِ كالقمر الَبْدرِ... وُمْخَتِلٌق للُملِْك أبيُض فَْدغٌَم 
دَّرُ وقد ُخِلَق لذلك بالضم؛ كأنَّه ممن يُقَ. وفالنٌ َخليٌق بكذا، أي جدير به. فإنَّما عىن به أنه ُخِلَق ِخلْقَةً تصلح للُملِْك

ونشأْت هلم سحابةٌ َخِلقَةٌ وَخليقَةٌ، أي فيها أثر . وهذا َمْخلَقَةٌ لذلك، أي َمْجَدَرةٌ له. فيه ذلك وتُرى فيه ُمخاِئلُه
  :قال الشاعر. املطر

  لكنَّها أُْنشِئَْت هلا َخِلقَْه... ال َرَعَدْت َرْعَدةً والَ َبَرقَْت 
: وَخلََق اإلفَْك واْخَتلَقَُه وَتَخلَّقَُه، أي افتراه ومنه قوله تعاىل. الِقْدُح إذا لُيَِّن: واملَُخلَُّق. وُمْضَغةٌ ُمَخلَّقَةٌ، أي تاّمةُ اخلَلْقِ

: يقال. السجِّيةُ: واخلُلُّق واخلُلُُق. هذه قصيدة َمْخلوقَةٌ، أي منحولةٌ إىل غري قائلها: ويقال" . وَتْخلُقونَ إفْكاً " 
  :قال الشاعر. وفالنٌ يََتَخلَُّق بغري ُخلُِقِه، أي يتكلَّفه. اجَِرخاِلصِ املُْؤِمَن وخاِلقِ الف
  إنَّ الَتَخلَُّق يأيت دوَنه اخلُلُْق

وصخرةٌ َخلْقاُء بيِّنةُ اخلَلْقِ، أي ليس . األملُس املْصَمُت: واَألْخلَُق. ال َخالَق له يف اآلخرة: النصيُب؛ يقال: واخلَالُق
  :شىقال األع. فيها َوْصٌم وال كسٌر

  وَهْياً وُيْنزِلَ منها األعَصَم الَصَدعا... قد َيْتُرُك الدهُر يف َخلْقاء راسيٍة 
وِملَْحفَةٌ َخلٌَق وثوٌب َخلٌَق، أي بالٍ، يستوي فيه املذكّر واملؤنث، ألنَّه يف اًألصل . َخلْقاُء: قيل للمرأة الَرْتقاِء: ومنه



وِملْحفةٌ ُخلَْيٌق، صّغروه بال هاٍء ألنَّه صفة، واهلاء ال تلحق تصغري . واجلمع ُخلْقانٌ. مصدر اَألْخلَقِ وهو األملس
. وأَْخلََق الثوُب مثله. وقد َخلَُق الثوبُ بالضم ُخلوقَةً، أي َبلَي. الصفات، كما قالوا ُنَصْيٌف يف تصغري امرأة َنَصٍف

. إذا كانت اخلَلُوقَةُ فيه كلِّه: وثوبٌ أُْخالُق. وباً َخِلقاًوأَْخلَقُْتهُ ثوباً، إذا كسوَته ث. وأَْخلَقُْتُه أنا يتعدَّى وال يتعدى
واخلُلَْيقاُء من الفرس، كالعِْرنِنيِ من . وقد َخلَقُْتُه، أي طلَيُته باخلَلُوق، فََتَخلََّق به. ضرٌب من الطيب: واخلَلوُق
صار : لََق السحاُب، أي استوى، ويقالواْخلَْو. صار َخليقاً للمطر: واْخلَْولََق السحاُب، أي استوى، ويقال. اإلنسان

  .واْخلَولََق الرسُم، أي استوى باألرض. َخليقاً للمطر
  خلل

الرجلُ : واخلَلُّ. يقال َحيَّةُ َخلٍّ، كما يقال أفعى َصرِميٍَة. طريق يف الرمل، يذكر ويؤنث: واخلَلُّ. اخلَلُّ معروٌف
: واخلَلَّةُ. ما فالن َخبلٍّ وال َخْمرٍ، أي ال خَري فيه وال شرَّ: قال أبو عبيد. يلالثَوُب البا: واخلَلُّ. النحيُف املُخَْتلُّ اجلسم

: واخلَلَّةُ. اللهم اْسُدْد َخلََّتُه، أي الثُْملَةَ اليت ترك: ويقال للميت. اْبُن ُمخاضٍ: واخلَلَّةُ. احلاجةُ والفقُر: واخلَلَّةُ. اخلَْصلَةُ
وإذا . اخلُلَّةُ خُبز اإلبل واحلَْمُض فاكهتها، ويقال حلمها: يقال. ما َحال من النبت: مواخلُلَّةُ بالض. اخلْمُر احلامضةُ

اخلليل، يستوي فيه : واخلُلَّةُ. كثرية اخلَلِّة ليس هبا حَْمٌض: وأرٌض ُمِخلَّةٌ: قال. نسبت إليها قلَت بعٌري ُخلِّيٌّ وإبلٌ ُخلِّيَّةٌ
واحدة ِخلَلِ السيوف، وهي بطائُن كانت : واِخللَّةُ بالكسر. ثل قُلٍَّة وِقاللٍوقد مجع على ِخاللٍ، م. املذكَّر واملؤنث

ما يبقى : واِخللَّةُ أيضاً. وهي أيضاً سيوٌر ُتلَْبُس ظهورَ ِسَييت القوس. ُتَغشَّى هبا أجفانُ السيوف منقوشةٌ بالذهب وغريه
فسادٌ : واخلَلَلُ أيضاً. الفُرجةُ بني الشيئني؛ واجلمع اِخلاللُ :واخلَلَلُ بالتحريك. الُودُّ والصديُق: واِخللُّ. بني األسنان
املُخَالَّةُ : واِخلاللُ أيضاً. العود الذي ُيَتخَلَّلُ به، وما ُيَخلُّ به الثوُب أيضاً؛ واجلمع اَألِخلَّةُ: واِخلاللُ. يف األمر

  :واملَصاَدقةُ، ومنه قول امرئ القيس
  يلولسُت َمبقْليِّ اِخلاللِ وال قا

  :قال ُزهري. الفقُري املُخَْتلُّ احلالِ: واخلَليلُ. الصديُق، واألنثى َخليلةٌ: واخلَليلُ. البلُح: واخلَاللُ، بالفتح
  يقول ال غائٌب مايل وال َحرُِم... وإنْ أتاه َخليلٌ يوم َمْسَغَبٍة 

. لَلَُه وُخلَلَُه، أي ما خيرجه من بني أسنانه إذا َتَخلَّلَفالن يأكلُ ُخاللََتُه وَخ: يقال. ما يقع من الَتخَلُّلِ: واخلُاللَةُ بالضم
  :الصداقةُ واملوّدةُ وقال: واخلُاللَةُ واخلَاللَةُ واِخلاللَةُ. وهو َمثَلٌ

  ِخاللَُتُه كأيب مَْرَحبِ... وكيف ُتواِصلُ من أَصَْبَحْت 
َخلَّ حلُمه َيِخلُّ : قال الكسائي. عيُد عرقوبٍموا: كُنيةُ الظلِّ، ويقال هو كنيةُ ُعرقوبٍ الذي قيل فيه: وأبو مرحب

ومنه قول . َعمَّ فالن يف دعائه وَخلَّ وخَلَّلَ، أي خصَّ: وذكر الِلحياينّ يف نوادره. َخالًّ وُخلوالً، أي قلّ وَنُحف
  :الشاعر

  أَْبِلغْ ِكالباً وخَلِّلْ يف َسراِتهِْم
ويف . وفصيلٌ َمْخلولٌ، أي مهزولٌ. يرتضع وال يقِدر على املّص وَخلَلُْت لسان الفصيل أَُخلُُّه، إذا شققَته لئالّ

. أصله أنَّهم كانوا خيُلَّونَ الفصيل لئالّ يرتضع فُيهَْزلُ لذلك: ويقال" . أن ُمَصدِّقاً أتاه بفصيلٍ َمْخلولٍ : " احلديث
  :وقال. َخلَّك الكساَء على نفسك باِخلاللِ: واخلَلُّ

  وأنَت ختلُُّه باخلَألِّ َخالَّ... َتلٍّ  سأَلُتَك إذْ ِخباُؤَك فوق
وأَْخلَلُْت اإلبل، أي . ما أََخلََّك إىل هذا، أي ما أحوَجَك: يقال. وكذلك أُِخلُّ به. افتقَر وذهب مالُه: وَخلَّ الرجلُ

، كما يقال أبلَح النخلُ وأنا أظنُّه من اخلَاللِ. وأََخلَِّت النخلةُ، إذا أساءت احلملَ، حكاه أبو عبيد. رعيتها يف اخلُلَِّة



: ومنه قول ابن مسعود رضي اهللا عنه. واْخَتلَّ إىل الشيء، أي احتاَج إليه. وأََخلَّ الرجل مبركزه، أي َتَركه. وأرطَب
. واخَْتلَّ جسُمه، أي ُهزِلَ. عليكْم بالِعلم فإنّ أحدكم ال َيدري مىت ُيْخَتلُّ إليه أي مىت َيحتاج الناس إىل ما عنده

وَتَخلَّلَ املطر، إذا خصَّ ومل يكن . وَتخَلَّلَ الشيء، أي نفَذ. وَتَخلَّلَ باِخلاللِ بعد األكل. لَُّه بسهمٍ، أي انتظمهواْخَت
اختاذ اخلَلِّ، وَتْخليلُ اللحيِة واألصابِع يف : والَتْخليلُ. وَتَخلَّلُْت القوَم، إذا دخلَت بني َخلَِلهِْم وِخالِلهِْم. عاّماً

  .ِعْرقٌ يف العنق: واخلَلُّ. َتَخلَّلُْت: ذا فعل ذلك قالوفإ. الوضوء
  خلم

  :قال الكميت. األصحاب: واَألخالُم. املصاَدقة: واملُخالََمةُ. وأصل اخلِلْمِ ِكناُس الظيب. الصديق: اخللُْم، بالكسر
  ِكَشافاً وُهيَِّجْت األفَْحلُ... إذا ابَْتَسَر احلرَب أََخالُمها 

  خال

وَخلَْوُت إليه، إذا اجتمعَت معه يف . وَخلَْوتُ به، أي سِخْرُت به. وَخلَْوُت به َخلَْوةً وَخالًء. ْخلو ُخلُّواًَخال الشيُء َي
" . َمْن أنصاري إىل اهللا : " إىل هنا مبعىن َمَع، كما قال: ويقال" . وإذا َخلَْوا إىل شياطينهم : " قال اهللا تعاىل. َخلَْوٍة

. َخال لك الشيء وأَْخلى مبعًىن: قال أبو عمرو. أي مضى وأُْرِسلَ" أَُمٍة إالَّ َخال فيها نذيٌر وإنْ ِمْن : " وقوله تعاىل
  :وأنشد بيَت مِعن بن أوس

  من املوت أم أَْخلى لنا املوُت َوْحَدنا... أَعاِذلَ هل يأيت القبائلَ حَظُّها 
وأَْخلَْيُت غريي، . وأَْخلَْيُت، أي َخلَْوُت. ه أن ُيْخِلَيهُ لهواْسِتْخالُء جملَسه، أي سأل. صادفته خالياً: وأَْخلَْيُت املكان

  :قال عَُتيُّ بن مالكٍ الُعقَيلّي. يتعدَّى وال يتعّدى
  فأَْخلَْيُت فاْستَْعَجْمُت عند َخالئي... أتيُت مع احلُدَّاِث لَْيلى فلم أُبِْن 

وَخلّْيتُ سبيله، . وَخلَّْيُت عنه. تفّرغُت: وَتَخلَّْيُت. ركتهتا: وخالَْيُت الرجل. وأُْخلَْيُت عن الطعام، أي َخلَْوُت عنه
  :قال الشاعر. ورأيته ُمَخلَّياً. فهو ُمَخلَّى

  أين السالسلُ والقيوُد... مايل أَراَك ُمَخلِّياً 
  أم ليس َيْضبِطُكَ احلديُد... أَغَال احلديُد بأرضكْم 

دراً مل ُتثَنِّ ومل جتمع، وإذا جعلته امساً على فَعيلٍ ثّنيت ومجعت وأّنثت إذا جعلته مص. أنا منَك َخالٌء، أي َبراٌء: وتقول
. خالُؤكَ أقىن حلياتك، أي منزلُك إذا خلوَت فيه ألزم حليائك: أنا َخليٌّ منك، أي بريء منك، ويف املثل: فقلت

ويقال . الناقة ُتطْلق من ِعقاهلا وُيخَلَّى عنها: ةُواخلَِليَّ. املكان ال شيَء به: واخلَالُء أيضاً. املُتََوضَّأُ: واخلَالُء ممدوٌد
الناقة ُتعطَف مع أخرى على ولٍد واحٍد فتِدرَّان عليه وَتَتخلّى أهلُ : واخلَِلّيةُ. أنِت َخِليَّةٌ، كناية عن الطالق: للمرأة

بيُت : واخلَِليَّةُ أيضاً. كذا، أي خالٍ أنا ِخلٌْو من: وتقول. الَسِفينة العظيمة: واخلَِليَّةُ أيضاً. البيت بواحدٍة حيلُبوهنا
جاُءوين َخال زيداً، تنصب هبا إذا : تقول. وَخال كلمةٌ يستثىن هبا، وتَنصب ما بعدها وُتَجّر. النحل الذي تُعسِّل فيه

وإذا قلت َخال زيٍد فجررَت فهي عند بعض . َخال َمن جاءين من زيد: جعلتها فعالً وتضمر فيه الفاعل، كأّنَك قلت
وأمَّا ما َخال فال يكون فيما بعدها إالّ النصب، . النحويني حرُف جرٍّ مبنزلة حاشا، وعند بعضهم مصدر مضاف

جاُءوين ُخلُوَّ : جاُءوين ما َخال زيداً؛ ألنَّ َخال ال َتكون بعد ما إالّ صلة هلا، وهي معها مصدر، كأّنك قلت: تقول
. افَْعلْ كذا وَخالَك ذمٌّ، أي أعذَْرَت وسقط عنك الذَمُّ: وقوهلم. ن زيٍدزيٍد، أي ُخلُوَُّهْم من زيد، تريد خاِلَني م

والقرون : قال. الذي ال زوجةَ له: اخلَايل من الرجال: وقال األصمعّي. اخلايل من اهلمِّ، وهو خالف الشجّي: واخلَليُّ



َعْبٌد وخلّى يف يديه أي : وجاء يف املثل. الرطب من احلشيش، الواحدة َخالةٌ: واخلَلى مقصوراً. اخلاليَةُ، هم املواضي
. ما ُيَجزُّ به اخلَلى: واِملْخلى. َخلَْيُت اخلَلى واْخَتلَْيتُُه، أي َجَزرته وقطعته، فاْنخَلى: وتقول. إنه مع عبوديته غينٌّ

داّبيت أَْخليها، إذا جززت له  َخلَْيُت: قال ابن السكيت. ما ُيجَعلُ فيه اخلَلى: واِملْخالةُ. ما ُيجَعل فيه اخلَلى: واِملْخالةُ
وأَْخلَِت األرض، أي كثُر . الذين َيْخَتلونَ اخلَلى ويقطعونه: واملُْخَتلونَ واخلالُونَ. والسيف َيْخَتلي، أي يقطع. اخلَلى
  .َخالها
  مخج

  :قال اهلُذَيل. أصبَح فالنٌ َخِمجاً، أي فاتراً: يقال. الفتور: اخلََمُج
  آيت إىل الغدر أخشى دونه اخلََمجا... وال  فال أقيم بدار اهلون إنَّ
  .وإنَّ مبعىن نعم. سوء الثَناء: اخلََمُج يف هذا البيت

  مخخم
واِخلْمِخُم . وهو أيضاً نوٌع من األكل قبيٌح. اخلَْمَخَمةُ، مثل اخلنخنة، وهو أن يتكلَّمَ الرجل كأّنه َمْخنونٌ تكبُّراً

  :عنترةقال . نبتٌ ُيعلَف َحبَّه اإلبلُ: بالكسر
  َتُسفُّ َحبَّ اِخلْمِخم

  مخد
وَخَمَدِت . وأَخَْمْدتُها أنا. وَهَمَدْت، إذا طفئ مجرها. سكََن هلبها ومل َيطْفَأُ َجْمرُها: َخَمَدتِ النار َتْخُمُد ُحموداً

  .لَتْخُمَدموضع تدفُن فيه النارِ : واخلَمُّوُد. أُغمَي عليه أو مات: وخََمَد املريض. سكَن فََوراُنها: احلُمَّى
  مخر

مسِّيت اخلَْمُر َخمْراً ألنَّها : قال ابن األعراّيب. يقال َخمَْرةٌ صِْرٌف. َخْمَرةٌ وَخْمٌر وُخمور، مثل َتْمَرٍت وَتْمرٍ وُتمورٍ
َخْمٌر، أي  وما عنَد فُالٍن َخلٌّ وال. ُسمَِّيتْ بذلك ملُخامرِتها العَقْل: ويقال. تغيُّر رحيِها: ُترِكَْت فاختمرت، واخِتمارها

. َرُجلٌ َخِمٌر، أي يف َعِقبِ ُخمارٍ: تقول منه. بقّية الُسكْر: واخلُمار. الدائم الشُْربِ للَخْمر: واِخلمِّري. َخْيٌر وال َشرٌّ
  :وقال امرؤ القيس

  ويَْعدو على املَْرِء ما َيأَْتمِْر... أَحاَر بَن َعْمروٍ كأين َخِمْر 
الذي به ُخماٌر واخلمرة بالضم سجادة تعمل : واملَْخمور. أي َخفَي: وُخِمَر عين اخلََبُر .هو الذي خامََرُه الداُء: ويقال

: وُخْمَرةُ الَنبيذ والطيب. شيء ُيَتطَلَّى به لتحسني اللون: لَُغةٌ يف الُغْمَرِة: واخلُْمَرةُ. من سعف النخل وترمل باخليوط
َدخلَ يف ُخمارِ الناس : ويقال. ما ُيجعل فيه من اخلَمرية: جنيوُخْمَرةُ الع. ما ُيجعل فيه من اخلَْمر والُدْرديِّ

اختمرت : تقول منه. واِخلمار للمرأة. وَخمارِهم، لغةٌ يف غَمارِ الناس وغَمارِهم، أي يف َزْخَمِتهم وَجماعتهم وكَثْرهتم
قال ابن . وارى الصَْيُد منِّي يف مخَرِ الوادييقال َت. ما واراك من شيء: واخلََمرُ بالتحريك. املرأةُ وإهنا لََحَسَنةُ اِخلْمَرِة

دخل فُالنٌ يف : ومنه قوهلم: قال. َخَمُرُه ما واراه من ُجْرٍف أو حَْبلٍ من حبال الَرْملِ، أو َشَجرٍ، أو شيء: السكِّيت
. راَء وَيمشي له اخلَمََرهو َيِدبُّ له الَض: ويقال للرجل إذا َخَتلَ صاِحَبُه. ُخمار الناس، أي فما ُيواريه وَيْسُتُره منهم

  :قال لبيد. أَْضمَْرُتُه: وأَْخَمْرتُ الشي. أي كَثُر َخَمُرها: وأَْخمََرِت األرض
  عليَّ بنو أَمِّ الَبنَني اَألكابُِر... أَِلفُْتِك حتَّى أَْخَمرَ القَْوُم ِظنَّةً 

وقد َخِمَر عنِّي فالن بالكسر . أي رَحيُه: َرة الِطيبِوجْدتُ َخَم: ويقال أيضاً. َزْحمَُتُهم، مثل ُخمارِِهم: وَخَمُر الناس



: تقول. الذي ُيجَْعلُ يف الَعجنيِ: واخلَمُري واخلَمَريةُ. ومكانٌ َخِمٌر، إذ كان كثري اخلََمرِ. َيْخمَُر، إذا توارى عنك
. َخمٌري، وحَْيٌس فطري، أي خُْبٌز بائٌت ُخْبٌز: يقال عندي. جعلت فيه اخلَمرية: َخَمْرُت العجَني أَْخمُُرُه وأَْخمُِرُه َخْمراً

َخمِّر وجَْهك، : يقال. الَتْغطيةُ: والَتْخمُري. أي كََتمها: وَخَمَر فالنٌ شهاَدَته. اسَتحَْيْيُت منه: وَخَمْرُت الَرُجل أَْخُمُرُه
وخاَمر . املُخالَطَةُ: واملُخامََرةُ. ْخماءالشاة َيبْيضُّ رأُسها وَيْسَودُّ سائر جسدها، مثل الَر: واملَُخمََّرةُ. وَخمِّْر إناَءَك

ومنه . واسَْتْخَمَر فُالنٌ فُالناً، أي اْسَتْعَبَدُه. خامري أَمَّ عاِمرٍ، أي استَتري: ويقال للَضبُع. الرُجل املكانَ، أي لَزَِمه
وقال حممد بن كثري هذا كالم عندنا . عليهم من اْسَتْخَمَر قَْوماً أَوَّلُهم أَْحراٌر، أي أََخذَهم قَْهراً وَتَملََّك: حديث ُمعاذ

  .وحنو هذا. أَْخِمْرين كذا وكذا، أي أَْعِطنيِه ِهَبةً يل وَملِّكْين إيَّاُه: يقول الَرُجل: ال يكاُد يتكلَّم بغريه: معروف باليمن
  مخس

وانشد ابن . خامساً، وخاِمياً أيضاًوجاء فالنٌ . َخْمَسةُ رجالٍ، وَخْمُس نسوٍة، والتذكري باهلاء: يقال. اخلَْمَسةُ َعَدٌد
  :الكميت

  وعاُم ُحلَّْت وهذا التَّابُِع اخلامي... َمضى ثَالثُ ِسنَني ُمْنذُ ُحلَّ بِها 
وقد أخَْمَس الرجلُ، أي وردْت إبله . أن ترعى ثالثةَ أيام وتَرَِد اليوم الرابع: واِخلْمُس بالكسر من أظماء اإلبل

قال . ُبْرٌد من برود اليمن: واِخلْمُس أيضاً. صاروا َخْمَسةً: وأَْخَمَس القوم. الرجلُ ُمخِْمٌسو.واإلبلُ خَواِمُس: ِخْمساً
  :قال األعشى يصف األرض. أّول من عمله ملك من ملوك اليمن يقال له ِخْمٌس: أبو عمرو

  خِْمسِ وَيْوماً أَدُميها َنِغال... َيْوماً تَراها كَِشْبهِ أَرِْدَيِة ال 
املقّدمة، والقلب، وامليَمنة، وامليَسرة، : اجلَْيُش، ألنَّهم َخْمُس فَِرقٍ: واخلَميُس. يسِ مجُعُه ِأِمخساُء وأَْخِمسَةٌويوم اخلَم
ائْتوين َخبميسٍ أو : ومنه حديث ُمعاذ بن َجَبل رضي اهللا عنه. الثوب الذي طُوله خَْمُس أَذُْرعٍ: واخلَميُس. والساق

  :قال َعبيد يصف ناقَته. وكذلك املَْخموُس. ن الثيابلَبيسٍ، كأنه يعين الصغَري م

  وُمذَرَّباً يف مارٍِن َمْخموسِ... هاتيكَ َتْحِملُين وأَْبَيضَ صارِماً 
وَخَمْستُُهمْ . وَخمْستُ القوَم أَْخُمسُُهْم بالضم، إذا أخذَت منهم خُْمَس أمواهلم. يعين رحماً طول مارِنِِه خَْمُس أذرعٍ

وحبلٌ . وشيٌء ُمَخمٌَّس، أي له َخْمَسةُ أركاٍن. كسر، إذا كنت خاِمَسُهْم، أو كمَّلَْتُهْم َخْمَسةً بنفسكأَْخِمُسُهْم بال
وغالٌم ُرباعيٌّ . فالنٌ َيضرب أمخاساً ألسداسٍ، أي يسعى يف املكر واخلديعة: وقوهلم. َمْخموٌس، أي من َخْمسِ قوى

  .أْشبارٍ صار رُجالًوال يقال سباعّي، ألّنه إذا بلغ سبعة . ومخاسّي
  مخش

  :وقال. اخلُدوُش: اخلموش
  فاملِئي وْجَهِك اجلميلَ ُخموشا... هاِشٌم َجدُّنا فإنْ كنِت غَْضىب 

بقايا : واخلُماشاُت. ما ليس له أَْرٌش معلوٌم من اِجلراحات واِجلنايات: واخلُماَشةُ. وقد َخَمَش وجَهه َيخِْمُشُه وَيْخُمُشُه
  .البعوُض: بفتح اخلاء واخلَموُش. الذَْحلِ
  مخص

ورجلٌ . ما دخل من باطن القدم فلم يصب األرض: واَألْخَمُص. لغة يف َحَمَص، أي سكن َوَرُمُه: َخَمَص اجلرُح
: يقال. اجلْوَعةُ: واخلَْمَصةُ. وامرأةٌ َخميصةٌ وخُْمصاَنةٌ. ُخْمصانٌ وَخميُص احلَشا، أي ضامرُ البطنِ، واجلمع ِخماٌص



وقد َخَمَصُه اجلوع خَْمصاً . املَجاَعةُ، وهو مصدٌر مثل املَْغَضَبةُ واملَْعَتبَةُ: واملَْخَمصَةُ. ِة خٌري من َخْمَصٍة تتبعهاليس للبِطَْن
  :قال األعشى. كساٌء أسوُد مرّبٌع له َعلَماِن فإن مل يكن ُمْعلَماً فليس بَِخميَصٍة: واخلَميصةُ. وَمْخَمَصةً

  عليها وجِْريالَ الَنضريِ الُدالِمصا... َت َخميَصةً إذا ُجرَِّدتْ يوماً َحِسْب
  .َشبََّه شعرها باخلَميَصِة، واخلَميَصةُ سوداُء: قال األصمعي

  مخط
وَتَخمَّطَ فالنٌ، أي . َهَدَر: وَتَخمَّطَ الفحلُ. احلامض: واخلَْمطُ من اللنب. ضرٌب من األراك له َحْمل يؤكل: اخلَْمطُ

  :قول السكيتومنه . َتَغضََّب وتكبَّر
  إذا ما َتساَمتْ للَتَخمُِّط صيُدها

فإنْ َنَزْعتَ . وَخَمطُْت الشاة أَْخِمطُها َخْمطاً، إذا نزعَت جلَدها وشويَتها، فهي َخميطٌ. وَتَخمَّطَ البحُر، إذا التطم
: ويقال.  ُتدرِْك بعُداخلمُر اليت قد أخذْت ريحَ اإلدراك كريح التفاحِ، ومل: واخلَْمطَةُ. شعرها وشويَتها فهي َسميطٌ

  .هي احلامضة
  مخع

الذئُب، : واِخلْمعُ بالكسر. الضَُبُع، ألهنا َتْخَمعُ إذا مشْت: واخلاِمَعةُ. وبه ُخماٌع أي ظَلٌْع. َخَمَع يف مشيته، أي ظَلََع
  .واللصُّ
  مخل

رملةٌ : اخلَميلَةُ: وقال األصمعي. مُع الكثيُفالشجُر اجملت: اخلَميلَةُ: قال أبو صاعد. الِطنفَسةُ: واخلَْملُ. اهلُدُب: اخلَْملُ
  :قال الكميت. الَعَرُج: واخلُمالُ. ُتنبت الشجَر

  إذا نسيْت عُْرُج الضباعِ ُخمالَها
  .واَْخَملُْتُه أنا. وقد َخَملَ َيْخُملُ ُخموالً. الساقطُ الذي ال نباَهة له: واخلاِملُ

  مخم
وَمثَلٌ ُيضرب . وقد َخمَّ اللحم َيِخمُّ بالكسر، إذا أَْنَتَن وهو ِشواٌء أو طبيٌخ. حلٌم خامٌّ وُمِخمٌّ، أي منِتٌن: أبو عمرو

وأََخمَّ البئَر ُيِخمُّها، أي كَسَحها ونقّاها، وكذلك . وأََخمَّ مثله. هو السْمن ال َيِخمُّ: للرُجل إذا ذُكر خبري وأُثَْين عليه
القُمامة، وما ُيَخمُّ من : واخلُماَمةُ. ٌم، أي نقيٌّ من الِغلّ واحلَسدوقلٌب َمْخمو. واالخِتماُم مثله. البيت إذا كَنسته

  .الضعيُف: واخلَمَّانُ من الرماح. تراب البئر
  مخن

  .ُخشاَرتُُهْم: وَخمَّانُ ألناس. وقناةٌ َخمَّانَةٌ. الضعيف: واخلَمَّانُ من الرماح. القول باحلَْدس: الَتْخمُني
  خنب

  .ما عن ميني األنف ومشاله، بينهما الَوَترَةُ: واخلِنَّاَبتاِن. ْت، وأَْخَنبُْتها أناَخنَِبْت رجلُه، أي َوهََن
  خنبس
  .شديد الظُلمة: وليلٌ ُخنابٌِس. ويقال لألسد ُخنابٌِس واألنثى ُخنابَِسةٌ. الكريُه املنظرِ: اخلُنابُِس
  خنبع
  .ة رأسهاشبُه ِمقَْنَعٍة قد خيطَ مقدِّمها تغطِّي به املرأ: اخلُْنَبَعةُ
  خنث



  :قال جرير. التثنِّي والتكسُّر؛ واالسم اخلُْنثُ: االِخنناثُ
  أرى يف ُخْنثِ ِلْحَيِتَك اضطرابا... أتوِعُدين وأنَت ُمجاشِميٌّ 

سترخي امل: واخلَنِثُ بكسر النون. وَتخَنَّثَ يف كالمه. وَخنَّثُْت الشيَء فََتخَنَّثَ، أي عطَفته فَتَعطَّف ومنه مسِّي املَُخنَّثُ
وَخنثْتُ الِسقاَء . الذي له ما للرجال والنساء مجيعاً، واجلمع اخلَناثى: واخلُْنثَى. أَْخَنثُ من َداللٍ: ويف املثل. املَُتثَنِّي

  .واْختََنثُْتُه، إذا ثَنَّْيَتُه إىل خارجٍ فشربَت منه، فإن كسرَته إىل داخلٍ فقد قََبْعَتُه
  خنثر

  .الشيء اخلسيس َيبقى من متاعِ القوم إذا حتمَّلوا: ن وكسر الثاءاخلََنِثُر بفتح اخلاء والنو
  خنجر
  .الناقة الغزيرة، واجلمع اخلَناجُِر: واخلُْنجوُر. سكِّني كبري: اخلُْنَجُر
  خنخن
  .أن ال يبّين كالمه فُيخَْنِخَن يف خياشيمه: اخلَْنَخَنة
  خنذ

: اخلَناذيذُ: وحكى أبو عبيد. اخلَِصيُّ؛ وهو من األضداد: واخلِْنذيذُ. الفحلُ: واِخلْنذيذُ. رأُس اجلبلِ املشرُف: اِخلْنذيذُ
  :وأنَشَد قول ُخفاف بن قَيس، من الرباجم. اخليلُ

  وَخناذيذَ ِخْصَبةً وفُحوال
  .فخرج اآلنَ من َحدِّ األضداد. فوصفها باجلَودة، أي منها فحولٌ ومنها ِخصيانٌ

  خنر
  .الداهية: أيضاًوأم َخنُّورٍ . الَضبع: أم َخنُّورٍ

  خنز
قال . هو ذو خُْنُزواناٍت: يقال. الَتكَبُُّر: واخلُنْزوانةُ. َخنَِز اللحم بالكسر َيْخُنُز َخَنزاً، أي أَْنَتَن، مثل َخزِنَ على القلب

  :الشاعر
  على الَرِحمِ القُرىب أَُخذٌّ أُباتُِر... لئيمٌ َنَزتْ يف أنِفه ُخْنزُواَنةٌ 

  خنزر
  .ِعلَّةٌ معروفة، وهي قُروٌح ُصلَْبةٌ َتْحُدثُ يف الرقبة: واخلَنازيُر أيضاً. د اخلَنازيرواح: اِخلْنزيُر
  خنس

تأخُّر األنف عن الوجه مع : واخلََنُس. وأْخَنَسُه غريه، إذا خلَّفه ومضى عنه. َخَنَس عنه َيخُْنُس بالضم، أي تأخَّر
الشيطان ألّنه َيْخنُِس إذا ذُكر : واخلَنَّاُس. والبقر كلُّها ُخْنٌس. ْنساُءوالرجل أَخَْنُس، واملرأةُ َخ. ارتفاعٍ قليل يف األرنبة

هي الكواكب : ويقال. الكواكب كلُّها، إلنّها َتْخنِسُ يف املغيب أو ألنَّها َتْخفى بالنهار: واخلُّنُس. اهللا عّز وجلّ
  .الكواكُب املتحيِّرة اليت ترجع وتستقيم ويقال مسِّيت ُخنَّساً لتأخرها، ألنَّها. الّسيارةُ منها دونَ الثابتة

  خنش
  .بقي هلم خُْنشوٌش، أي قطعة من اإلبل: يقال. بقية املال: اخلُْنشوُش
  خنص



  .اخلنزيُر، واجلمع اخلَنانيُص: اِخلنَّْوُص
  خنصر
  .اِإلصَْبُع الصغرى، واجلمع اخلَناصر: اِخلْنِصُر
  خنظل

  :قال ذو الرمة. واحدة اخلَناظيلِ، وهي قُطْعان البقَر: واخلُْنظولَةُ. يلُالذَكَُر الطويلُ، والقرنُ الطو: اخلُْنظولُ
  َخناطيلَ آجالٍ من الِعنيِ ُخذَّلِ... َدَعْت َميَّةَ اَألْعَداُد واْستَْبَدلَْت هبا 

  .وكذلك اخلَناطيلُ من اإلبل. املياُه اليت ال تنقطع: واألعداُد. استبدلت هبا، يعين منازهلا اليت تركتها
  خنع

ومنه قول . الريبةُ: واخلَْنعَةُ. املريُب الفاجُر: وأَْخَنَعْتين إليك احلاجةُ، أي أخضعْتين واخلانُِع. اخلُنوُع كاخلُضوع والذلِّ
  :األعشى

  وال ُيَرْونَ إىل جاراتِهِْم ُخنُعا
  خنف
وناقةٌ . ار فقلب ُخفَّ يده إىل َوْحِشيِِّهَخَنَف البعُري َيْخَنُف ِخنافاً، إذا س: لٌني يف أرساغ البعري، تقول منه: اخلناُف
  :قال األعشى. َخنوٌف

  َيداها ِخنافاً لَيِّناً غَْيَر أَْحرَدا... أََجدَّْت برجليها الَنجاَء َوراجََعْت 
  :َخَنفَ البعريُ َيْخنُِف ِخنافاً، إذا لوى أنفَه من الزمام ومنه قول الشاعر: ويقال أيضاً

  بالقوم عاصفةً حوانِفَ يف الُبرى... ُب َتْغتَلي قد قُلُْت والعيُس الَنجاِئ
رأيته : يقال. الذي يشَمخ بأنفه من الِكْبر: واخلانُِف. أن ُتميله إذا ُمدَّ بزمامها: يكون اخلِناُف يف العنق: وقال أبوعبيد

  .َخرَّقَْت عنا اخلُُنُفَت: ويف احلديث. واخلَنيُف من الثياب أبيُض غليظٌ يُتََّخذُ من كَتَّان. خانِفاً عّني بأنفه
  خنفج

  .غالم ُخْنفُجٌ بالضم، وُخناِفٌج، أي كثري اللحم
  خنق

واْنَخَنقَِت الشاة . واْخَتَنَق هو. ومنه اخلُنَّاُق. مصدر قولك َخَنقَُه َيْخُنقُُه َخنِقاً وكذلك َخنَّقَُه: اخلَنُِق، بكسر النون
وكذلك اخلُناقُ . وأخذت ُمبَخنَِّقِه. َبلَغَ منه املَُخنَُّق: يقال. ٌق بالتشديدوموضعه من العنق ُمَخنَّ. بنفسها، فهي مُْنَخنِقَةٌ

واخلانُِق ِشْعٌب ضّيٌق، وأهلُ . الِقالدةُ: واِملْخَنقَةُ بالكسر. حبلٌ ُيْخَنُق به: واخلِناقُ بالكسر. أخذ ُخبنَّاِقِه: يقال. بالضم
  .ضيُقاملَ: واملَُخنَُّق. اليمن يسّمون الُزقاَق خانِقاً

  خنن

: وَمَخنَّةُ القوم. وفالنٌ َمَخنَّةٌ لفالن، أي مأكلةٌ له. األنف: واملََخنَّةُ. اَألغَنُّ، واجلمع ُخنٌّ: واَألَخنُّ. اخلُنَّةُ كالُغنَِّة
 وقد. واخلَنُني كالبكاء يف األنف والضحِك يف األنف. وَخَنْنُت اجلُلَّة، إذا استخرجت منها شيئاً بعد شيء. َحرميهم
  .داء يأخذ الطَري يف حلوقها: واخلُنانُ أيضاً. داء يأخذ يف األنف: واخلُنانُ. َخنَّ َيِخنُّ

  خنا



قال أبو . وأَْخَنى عليه يف منطقه، إذا أفحش. وقد َخَين عليه بالكسر. وكالٌم َخنٍ وكلمةٌ َخنِيَّةٌ. الفُحُش: اخلَنا
  :ذؤيب

  خرِ إنَّ الفخر حوُببقول الف... فال ُتخنوا َعلَيَّ وال ُتِشطّوا 
  :ومنه قول النابغة. وأَْخىن عليه الدهر، أي أتى عليه وأهلكه

  أَْخىن عليها الذي أَْخىن على لَُبِد... أَْضَحتْ َخالًء وأضحى أهلُها احتملوا 
  .أفسدت: وأَْخنَْيُت عليه

  خوب
وقال . َبٍة من األرض، أي مبوضعِ َسوٍء ال رِْعَي هبانزلنا بِخَْو: يقال. األرض اليت مل ُتْمِطْر بني أرضني ممطورتني: اخلَْوَبةُ

إذا قلت أصاَبتنا َخْوَبةٌ، باخلاء املعجمة، فمعناه اجملاعة، وإذا قلت أصابتنا حَوبة، باحلاء غري املعجمة، : أبو عمرو
  .فمعناه الْحاجَةُ

  خوت
  :وقال. خاَت البازي واْختاَت، أي انقضَّ على الصيد ليأخذه

  ى القوم َخْوَت اَألجاِدلَِيخوتونَ أُخر
. َدويُّ جناح العقاب: واخلَواُت لفظٌ مؤنث ومعناه مذكَّر. العُقاُب إذا انقَضَّْت فسِمْعَت صوَت انقضاضها: واخلاِئتةُ

  :وقال. الرجل اجلريء: واخلَوَّاُت، بالتشديد. خاَتتِ العقاب َتخوتُ َخواتاً
  جال زَميعِ الرأي َخوَّاِتمن الر... ال يهتدي فيه إال كلُّ ُمْنَصِلٍت 

ما زال الذئُب َيْختاُت الشَّاةَ بعد الشاة أي خيتلها فيسرقها : الفّراء يقال. وَتخَوََّت مالَُه، مثل َتَخوَّتَُه، أي َتَنقََّصُه
. يقوإهنم َيْختاتونَ الليل، أي َيْسرونَ ويقطعون الطر. وفالن خيتات حديث القوم ويتخوت إذا أخذ منه وَتَخفَّظَُه

  .وخاتَ الرُجل، أي أََسنَّ. وخاَت الرجلُ، إذا أَْخلََف وعده
  خوث

  .واألنثى خَْوثاُء. رجلٌ أخَْوثُ، أي مسترخي الَبطنِ بيُِّن اخلََوث
  خوخ
  :ال لبيدق. الداهية، والياء خمففة: واخلُوَْيِخَيةُ. كَوَّةٌ يف اجلدار تؤدي الضوَء: واخلَْوَخةُ أيضاً. واحدة اخلَْوخِ: اخلَْوَخةُ

  ُخوَْيِخَيةٌ َتْصفَرُّ منها األناِملُ... وكُلُّ أناسٍ سوف تدخلُ بينهم 
  خود
  .سرعة السري: والَتخْويُد. واجلمع خوٌد. اجلارية الناعمة: اخلَوُد
  خوذ

  .غريِ معلوم أن تأيتَ لوقٍت: وخِواذُ احلُمَّى. بنو فالٍن خاَوذُونا إىل املاء: يقال. املخالفةُ إىل الشيء: املُخاوَذَةُ
  خور

طََعَنُه فَخاَرُه خْوراً، أي : ويقال. َمْجَرى الَرْوِث: واخلَْورانُ. املنخِفض من األرض بني الَنْشَزْينِ: اخلَْوُر مثل الغَْورِ
وخار .  "فأَخَْرَج هلم ِعْجالً َجَسداً له خُواٌر : " ومنه قوله تعاىل. صاَح: وخار الثَْورُ َيخوُر خُواراً. أصاب خَْوراَنُه

وأصله أَنَّ . هو من اخلُوارِ والَصْوِت: يقال. االستعطاف: واالستخارة. َضُعَف وانكسر: احلَرُّ والَرُجلُ َيخورُ ُخُؤورَةً
قال اهلذيل خالُد . الصائد يأيت وَلََد الظَْبَيةِ يف ِكناِسِه فََيْعُركُ أُذَُنُه فََيخوُر، أي يصيح، يستعطف بذلك أمَُّه كي َيصيَدها



  :بن ُزَهري
  ِسواَك َخليالً شاِتمي ِتسَْتخُريها... لََعلََّك إمَّا أُمُّ َعْمروٍ تََبدَّلَْت 

َرُجلٌ خَوَّاٌر، . الَضْعُف: واخلََور بالتحريك. َصَرفْناها وَعطَفْناها: ويقال أَخَْرنا املَطايا إىل موضع كذا ُنخُريها إخارَةً
  :قال الشاعر جرير. اجلمع خوٌروُرْمٌح َخوَّاٌر، وأَْرٌض َخوَّاَرةٌ، و

  ال َيْسبُِق احلَلَباِت اللُْؤُم واخلََوُر... َبلْ أَْنَت َنْزَوةُ خَوَّارٍ على أََمٍة 
  .واجلمع خُوٌر. وناقَةٌ َخوَّاَرةٌ، أي غَزيرَةٌ

  خوز

قال عمرن بن . ب واجلرذُباٌب؛ ومها امساِن جُعال واحداً وُبنِيا على الكسر، ال يتغريان يف الرفع والنص: اخلازِبازِ
  :أمحر

  وُجنَّ اخلازِبازِ به ُجنونا... َتفَقَّأَ فوقه القَلَُع الَسواري 
داٌء يأخذ : قال. نبٌت: اخلازِبازِ: وقال ابن األعراّيب. اخلازِبازِ حكايةٌ لصوت الذباب، فسماه به: وقال األصمعي

  .اإلبلَ يف حلوقها والناَس
  خوش
  .ْوشاِن، من اإلنسان وغريهومها َخ. اخلاصرةُ: اخلَْوُش
  خوص

وقد أَْخَوَصِت . ورُق النخل، الواحدة خوَصةٌ: واخلُوُص. وقد َخوَِص. رجلٌ أَْخَوصُ بيِّن اخلََوصِ أي غائر العني
يءَ َتَخوَّْص منه، أي ُخذْ منه الش: وقوهلم. الذي يبيع اخلُوَص: واخلَوَّاُص. وأَْخَوَص الَعْرفَُج، أي تفطَّر بورق. النخلُ

  :وقال الراجز. وَخوِّْص ما أعطاك، أي خذْه وإن قَلَّ. بعد الشيء
  أَقولُ للذَاِئِد َخوِّْص بَِرَسلْ
  إنِّي أخاُف النائباِت باألَُولْ

  خوض
ومجعها املَهاُض، . واملوضُع َمخاضَةٌ، وهو ما جاَز الناُس فيها ُمشاةً وركباناً. ُخْضتُ املاَء أَخوُضُه خَْوضاً وخِياضاً

. اقتحمتُها: وُخْضُت الَغمَراِت. وأَخاَض القوُم، أي خاَضْت خيلُهم املاَء. وأََخْضتُ يف املاء دابَّيت. ملَخاوُِض أيضاًوا
واِملخَْوثَ للشراب . وخَوَّضَ يف جنيعه، شدِّد للمبالغة. خاَضُه بالسيف، أي حرَّك السيفَ يف املضروب: ويقال

  .وخاَض القومُ يف احلديث وَتخاَوضوا، أي َتفاَوضوا فيه. شراَبُخْضُت ال: يقال. كاِملْجَدحِ للسويق
  خوط
  .خوطُ باٍن، الواحدة خوطَةٌ: يقول. الغصُن الناعمُ ِلَسنٍَة: اخلوطُ
  خوع
  :قال رؤبة يصف ثوراً. جبلٌ أبيُض: اخلَْوُع

  كماَيلوُح اخلَْوُع بني اَألجْبالْ
يقال جاء السيل فَخَوََّع : قال ابن السكيت. وخَوََّع منه، أي َنقََص. َتنَقُُّصال: والَتخَوُُّع. ُمْنَعَرُج الوادي: واخلَْوُع

  :قال ُحمَيد بن ثور. الوادي، أي كسر َجْنَبَتيِْه



  فِللْجِْزعِ من خَْوعِ الُسيولِ قَسيُب... أَلَثَّْت عليه دَميةٌ بعد وابِلٍ 
  خوف

واألمر منه . ِئٌف، وقوٌم َخوٌَّف على األصل وُخيٌَّف على اللفظَخاَف الرجل َيخافُ َخْوفاً وخيفَةً وَمخافَةً، فهو خا
غلبه باخلوف أي كان أشدَّ : وخاَوفَُه فخافَه َيخوفُُه. اخلوُف، واجلمع خيٌف، وأصله الواو: واخليفَةُ. َخْف بفتح اخلاء

ٌف؛ ألنه ال ُيخيُف وإمنا ُيخيُف وطريٌق َمخو. وجٌع خميٌف، أي ُيخيُف من رآه: يقال. الَتْخويُف: واإلخافةُ. خوفاً منه
أَوْ َيأُْخذُُهْم على : " ومنه قوله تعاىل. وَتَخوَّفُْه، أي َتَنقَّصَُه. وَتَخوَّفُْت عليه الشيَء، أي خِفُْت. فيه قاطُع الطريق

  .خريطةٌ من أََجمٍ ُيْشتاُر فيها العسلُ: واخلافَةُ" َتخَوٍُّف 
  خوق
. اجلرُب، عن األموّي: واخلََوُق. وبئرٌ َخْوقاُء، أي واسعةٌ. َمفاَزةٌ َخْوقاُء: مصدر قولك: واخلََوُق. احللْقَةُ: اخلَْوُق
  .بعٌري أَْخَوُق وناقةٌ َخْوقاُء، أي جرباُء: يقال
  خول
لُْت وقد ُخ. وَخوَّلَُه اهللا الشيَء، أي ملَّكه إيَّاه. فالن خيولُ على أهله، أي يرعى عليهم: يقال. احلافظُ للشيء: اخلاِئلُ

: والَتَخوُّلُ. هو خالُ مالٍ وخاِئلُ مالٍ وَخْويلُّ مالٍ، أي َحَسُن القيام عليه: يقال. املالَ أَُخولُُه، إذا أحسنَت القيام عليه
وَتخَوَّلْتُ يف فالٍن خاالً من . كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يََتخَوَّلُنا باملوِعظة خمافَة السآمِة: ويف احلديث. التعهُُّد

وقد يكون اخلََولُ واحداً، وهو اسمٌ يقع على . َحَشُمُه، الواحد خاِئلٌ: وخََولُ الرجلِ. خلري، أي أََخلُْت وتوسَّمتا
: واخلالُ. هو مأخوذٌ من الَتخْويلِ، وهو التمليك: وقال غريه. هو مجع خاِئلٍ، وهو الراعي: قال الفراء. العَبد واألمَِة

اسَْتِخلْ خاالً غري خاِلَك : وتقول. وبيين وبني فالن ُخُؤولَةٌ. خالٌ بيِّن اخلُُؤولَِة: قالي. أخو األمِّ، واخلالَةُ أختها
  :وكان أبو عبيدة يروي قول زهري. مثل االسِْتخْيالُ: واالسِْتْخوالُ أيضاً. واسَْتخْولْ خاالً غري خاِلَك، أي اتَِّخذْ

  ُهناِلكَ إنْ ُيْسَتخَْولوا املالَ ُيخْوِلوا
  .لواء اجليش :واخلالُ

  :قال ضابئ. تطاَيَر الشَرُر أَخَْولَ أَْخَولَ، أي متفرِّقاً، وهو الشرر الذي يتطاَير من احلديد احلارِّ إذا ُضرَِب: ويقال
  ِسقاطَ حديدِ القَْينِ أَْخَولَ أَخَْوال... ُيساِقطُ عنه َرْوقُُه ضارِياِتها 

  .ومها امسان جُِعال واحداً وبنيا على الفتح. ىوذهب القوم أَْخَولَ أَخَْولَ، إذا تفرَّقوا شتَّ
  خوم

مَثَلُ املؤِمن َمثَلُ اخلامِة من الزرع، متيِّلُها الريح مرَّةً هكذا ومّرة : " ويف احلديث. الغّضةُ الرَطْبةُ من النبات: اخلاَمةُ
  :قال الشاعر" . هكذا 

  ْهفمىت يأِْن يَأِْت ُمْحَتِصُد... إّنما حنن مثل خاَمةِ َزْرعٍ 
  خون

. أي خيونُ بعُضكم بعضاً" َتْختانونَ أَْنفَُسكُْم : " قال اهللا تعاىل. خاَنهُ يف كذا َيخوُنه خَْوناً وِخياَنةً وَمخاَنةً، واخْتاَنُه
  :وأنشد أبو عبيد للكالّيب. ورجلٌ خاِئٌن وخاِئَنةٌ أيضاً، واهلاء للمبالغة مثل عالّمة ونّسابة

  للَغْدر خاِئَنةً مُِغلَ اإلصْبَعٍ... تكْن َحدَّثَْت نفَسك بالوفاءومل 
احلُمَّى : يقال. التعهُُّد: الَتَخوُّنُ: أبو عمرو. األسُد: واخلَوَّانُ. نسبه إىل اِخلياَنة: وَخوََّنُه. وقوٌم َخَوَنةٌ، كما قالوا َحَوكَةٌ



  :وأنشد لذي الرّمة. أي تعهَُّده. َتخَوَُّنُه
  داعٍ يناديه باْسمِ املاِء َمْبُغوُم... وََّنُه ال َينَْعُش الطَْرَف إال ما َتَخ

. إالَّ ما َتَنقَّصَ نوَمه دعاُء أُمِّه له: ويقال. الغزالُ ناعٌس ال يرفع طرفَه إالّ أن جتيء أّمه وهي املتعهّدةُ له: يقول
  :و الرمةقال ذ. َتَخوََّنين فالنٌ َحقِّي، إذا َتَنقََّصَك: يقال. الَتَنقُُّص: والَتَخوُّنُ أيضاً

  َمرَّاً َسحاٌب وَمرَّاً بارٌِح تَرُِب... ال بل هو الشوُق من دارٍ َتخَوََّنها 
  .الذي للُتجَّارِ: واخلانُ. وثالثةُ أَخْوَِنٍة، والكثري خونٌ. الذي يؤكل عليه معرٌَّب: واِخلوانُ بالكسر

  خوى
: وخََوِت الداُر خَواًء ممدود. وأَْخَوْت مثله.  نوئهاأحملت، وذلك إذا سقطْت ومل ُتمطر يف: َخَوِت النجوم َتخْوي َخيَّاً

: " ، أي خاليةً، ويقال ساقطةً، كما قال تعاىل" فِتلك بيوُتهم خاوَِيةً : " ومنه قوله تعاىل. أقوْت، وكذلك إذا سقطت
خال جوفُها عند وخََوِت املرأة وَخوَْيُت أيضاً َخوًى، أي . ، أي ساقطة على سقوفها" فهي خاوَِيةٌ على ُعروشها 

البطن السهل من األرض، على : واخلَويُّ. وَخوَّْيُت هلا َتخْوَِيةً، إذا عملَت هلا َخوِيَّةً تأكلُها، وهي طعام. الوالدة
وكذلك . وَخوَّى البعري َتخْوَِيةً، إذا جاىف بطَنه عن األرض يف ُبروكه. الصوت: اخلَواةُ: وحكى أبو عبيد. فَعيلٍ

  .َخوَِّت النجوم، إذا مالت للمغيب: ويقال أيضاً. والطائُر إذا أرسلَ جناَحيهالرجلُ يف سجوده، 
  خيب

َخْيَبةٌ لزيد وَخْيَبةً لزيد، : ويقال. اهلَْيَبةُ َخْيَبةٌ: ويف املثل. وخَيِّْبُتُه أنا ختييباً. خاب الرجل َخيبةً، إذا مل ينل ما َيطلُب
يقال وقَعوا يف وادي ُتُخيَِّب غَري مصروٍف، معناه : الكسائي .فالنصب على إضمار فعلٍ، والرفع على االبتداء

  .الباطلُ
  خري
  :قال الشاعر. َوخارَ اُهللا لك. خِْرَت يا َرُجلُ فأنت خاِئٌر: تقول منه. ِضدُّ الَشرِّ: اخلَْيُر

  وال كِناَنةُ يف َشرٍّ بأشرار... فَما ِكناَنةُ يف خَْيرٍ بِخائَِرٍة 
  .أي ماالً" خرياً إن ترك : " وقوله تعاىل

ورجل َخيٌِّر وَخْيٌر، مشدد . الِقثّاُء، وليس بعرّيب: واخلِياُر. االسم من االْختيار: واِخلياُر. خالف اَألشْرار: واِخلياُر
 ، مجع َخْيرٍَة، وهي الفاِضلَةُ من كلِّ" أولئك لَُهُم اخلَيْراُت : " قال اهللا تعاىل. وكذلك امرأة َخيِّرةٌ وَخْيرَة. وخمفف
فالنة َخْيرُ الناس ومل تقل َخْيرَةُ، وفالن خُري الناسِ ومل َتقُلْ أَخَْيُر، ال ُيثَنَّى وال : فإنْ أردت معىن التفضيل قلت. شيء

واخلَِيَرةُ . خار اُهللا لك يف هذا األمر: واِخلَريةُ االسُم من قولك. الكََرم: واِخلُري بالكسر. ُيْجمَع، ألنَّه يف معىن أَفَْعلَ
: واالخِتياُر. حممٌد خَِيَرةُ اهللا من َخلِْقِه، وِخيََرةُ اهللا أيضاً بالتسكني: يقال. االسم من قولك اْختاَرُه اهللا: ال الِعَنَبِةمث

ْرُتهُ بني وَخيَّ. اسَْتِخرِ اَهللا َيِخْر لََك: يقال. اِخليََرةُ: واالسِْتخاَرةُ. ُمَخيٌِّر: وتصغري ُمْختار. وكذلك الَتَخيُُّر. االْصِطفاُء
  .شيئني، أي فَوَّْضُت إليه اِخلياُر

  .واخلرييُّ معرٌَّب
  خيس

خاست اجليفةُ، أي : مصدر قولك: واخلَْيسُ بالفتح. وموضع األسد أيضاً خيٌس. الشجر امللتّف: اِخليسُ بالكسر
: يقال. َيخوُس، أي غدر بهوخاَس به َيخيُس و. خاَس البيُع والطعام، كأنَّه كَسَد حتَّى فََسَد: ومنه قيل. أرَْوَحْت



وكل سجن . ومنه املَُخيَُّس، وهو اسم سجنٍ كان بالعراق. وخَيََّسُه َتخييساً، أي ذلَّلَُه. خاَس فالنٌ بالعهد، إذا نكثَ
  :قال الفرزدق. ُمخَيٌَّس وُمخَيٌَّس أيضاً

  ومُْنجحر يف غري أرضكَ يف ُجحْر... فلم يبق إال داخرٌ يف ُمخَيَّس 
  خيش
  .ثياٌب من أردأ الكّتان: ُشاخلَْي

  خيص
  .وخاَص الشيء خييُص، أي قَلَّ. نلُت منه خَْيصاً خاِئصاً، أي شيئاً يسرياً: القليلُ من النَوالِ، يقال: اخلَْيُص
  خيط
اجلملُ يف َحتَّى يَِلَج : " ومنه قوله تعاىل. اإلبرةُ، وكذلك اِخلياط: واِملْخَيط. الِسلُك، ومجعه ُخيوطٌ وُخيوطَةٌ: اخلَْيطُ

قال أبو ُدواد . الفجُر املعترُض: واخلَْيطُ األبيُض. سواُد الليل: ويقال. الفجُر املستطيلُ: واخلَْيطُ األسوُد" َسمِّ اخلِياِط 
  :اإليادّي

  والح من الصبح َخْيطٌ أَنارا... فلمَّا أضاءت لنا ُسْدفَةٌ 
الذي يقال له لُعاُب : وَخْيطُ باطلٍ. رقبته، أي دافع عن دمه جاَحَش فالنٌ عن َخيِط: يقال. ُنخاُعها: وَخْيطُ الرقبِة

ونعامةٌ َخْيطاُء بيِّنةُ اخلََيِط، وهو . القطيُع من النعام، وكذلك اخلَيْطي: واِخليطُ بالكسر. الشمس وُمخاطُ الشيطان
وَخيَّطَ الشيُب يف . الوِتُد: ذيلٍواخلَْيطَةُ يف كالم ُه. وقد خِطُْت الثوَب ِخياطةً فهو َمْخيوطٌ وَمخيطٌ. طُول عنِقها

  :قال الشاعر. رأسه، مثلُ َوَخطَ
  حتَّى ُتَخيَّطَ بالبياض قُروين... آلَْيُت ال أنسى َمنيَحةَ واحٍد 

  خيف
وقد أخاَف القوُم، إذا أتوا . ومنه مسِّي مسجد اخلَْيفِ مبًىن. ما احندر عن ِغلَِظ اجلبلِ وارتفع عن مسيل املاء: اخلَْيُف
واسُع الثيلِ وقد َخيِفَ : ناقة َخْيفاُء َبيِّنةُ اخلَْيِف، ومجلٌ أَْخَيُف: يقال. جلُد الَضرع: واخلَيُف أيضاً. َف ِمًىن فنزلوهَخْي

وكذلك فرسٌ أَْخَيُف؛ بيُِّن اخلََيِف، إذا كانت إحدى عينيه زرقاء واألخرى سوداء، وكذلك هو من كل . بالكسر
اجلراُد : واخلَْيفانُ. وإخوةٌ أَْخياُف، إذا كانت أُمُّهم واحدة واآلباء شتَّى. ، أي خمتلفونالناسُ أَخْياٌف: ومنه قيل. شيء

قال امرؤ . إذا صارت فيه خطوطٌ خمتلفةٌ بياٌض وصفرةٌ، الواحدةُ َخْيفاَنةٌ، مث ُتَشبَُّه به الفرس يف خفّتها وطُمورها
  :القيس

  َهها َسَعٌف ُمْنَتشِْركَسا َوْج... وأَْركَبٌ يف الرَْوعِ َخْيفاَنةً 
  خيل

  :قال الشاعر. الشخُص، والطيُف أيضاً: اخلَيالُ واخلَيالَةُ
  بَرْحلي أوَخيالَُتها الكَذوُب... ولسُت بنازِلٍ إالَّ أَلَمَّْت 

  :وقال. خشبةٌ عليها ثياٌب سوٌد ُتْنَصبُ للطَري والبهائم فتظنُّه إنساناً: واخلَيالُ
  كَراعي َخيال َيْسَتطيفُ بال ِفكْرِ... أّنين أَخي ال أََخايل بعده غري 

: واخلَْيلُ أيضاً. أي بفُرسانك وَرجَّالَِتَك" وأَْجِلْب عليهم بَِخْيِلَك وَرْجِلَك : " الفرسانُ، ومنه قوله تعاىل: واخلَْيلُ
الذي يكون يف : واخلالُ. أصحاُب اخلُيولِ: واخلَيَّالَةُ" . واخلَْيلَ والبِغَالَ واحلَمَري لَتركَبوها : " اخلُيولُ، ومنه قوله تعاىل

وكذلك َمِخيلٌ . ورجلٌ أَخَْيلُ، أي كثري اخليالِن. أخو األّم، جيمع على أخْوالٍ: واخلالُ. اجلَسد، وجيمع على ِخيالٍن



تقول . الِكْبُر: الُءواخلالُ واخلَُي. وتصغري اخلالِ ُخيَْيلٌ فيمن قال َمخيلٌ وَمْخيولٌ، وخَُوْيلٌ فيمن قال َمخولٌ. وَمْخيولٌ
  :قال العجاج. اخْتالَ فهو ذو خَُيالَء، وذو خالٍ، وذو َمْخَيلٍَة، أي ذو ِكبْرٍ: منه

  واخلالُ ثَْوٌب من ثياب اجلُهَّالِ
  :قال الشاعر. وقد خالَ الرجلُ فهو خاِئلٌ، أي ُمْختالٌ

  وإنْ كنتُ للخالِ فاذَْهْب فََخلْ... فإنْ كنَت َسيَِّدنا ُسْدَتنا 
وقد أَخالَتِ السحاُب وأَْخَيلَْت وخاَيلَْت، إذا . الغيُم: واخلالُ. ومجع اخلاِئلِ خالَةٌ، وكذلك رجلٌ أُخاِئلٌ، أي ُمْختالٌ

ما أحسن َمِخيلََتها وخالَها، أي : يقال. وقد أََخلُْت السحابةَ وأَْخَيلْتُها، إذا رأيَتها َمِخيلَةً للمطر. كانت تَُرجَّى املطر
ووجدتُ أرضاً . وَتَخيَّلَِت السماُء، أي تغيَّمْت وَتهّيأْت للمطر. وفالنٌ ُمخيلٌ للخري، أي خليٌق له. ا للمطرَخالقََته

  :ومنه قول ابن َهْرَمةَ. ُمَتَخيَّلَةً ومَُتخايِلَةً، إذابلغ نبُتها املدى وخرج َزهُرها
  َسرى ثَْوُبُه عنك الصِبا املَُتخايِلُ

  :وقال آخر
  ُرباُه وحّتى ما ترى الشاَء ُنوَّما... لنبُت حتَّى َتخاَيلَْت َتأَزََّر فيه ا

وخلُْت الشيَء َخْيالً، وخيلَةً، وَمخيلَةً، . وأََخلُْت فيه خاالً من اخلري وَتخَوَّلُت فيه خاالً، أي رأيت فيه َمخيلَتَُه
وَخيَّلُْت للناقة وأَْخَيلُْت أيضاً، إذا وَضعتَ . هذا أَمٌر ال ُيخيلُ: يقال. وأَخالَ الشيُء، أي اشتبََه. وَخْيلولَةً، أي ظننته

وفالنٌ ميضي على املَُخيَّلِ، أي على ما َخيَّلَْت أي َشبَّْهَت، يعين على . قُْرَب ولدها َخياالً ليفَزع منه الذئب فال يقرَبه
َخيَّلُْت على : يقال: قال أبو زيد. لوهموُخيِّلَ إليه أّنه كذا، على ما مل ُيَسمَّ فاعلُه، من التخييل وا. غََررٍ من غري يقني

فإذا وقع املطرُ . وَخيَّلَْت علينا السماُء، إذا رعدْت وبرقْت وهتيأتْ للمطر: قال. الرجل، إذا وجَّهتَ التهمةَ إليه
. َشبََّه وَتخاَيلَوَتَخيَّلَ له أنه كذا، أي َت. وختَيَّلُْت الرجل، إذا اخترَته وتفرسَت فيه اخلري: قال. ذهَب اسُم الَتَخيُّلِ

قال . املباراةُ: واملُخاَيلَةُ. َتَخيَّلُْتُه فََتخَيَّلَ يل، كما يقال تصوْرته فَتصوَّر يل، وتبيَّنته فتبيَّن يل، وحتقَّقُته فتحقَّق: يقال
  :الكميت

  ُتخايِلُها يف الَندى اَألْشُملُ... أقول هلم يوَم أَْيماُنُهْم 
  .هو الشِِقرَّاُق عند العرب، تتشاءم به: راءطائٌر، قال الف: واَألْخَيلُ

  خيم

  :وقال. واخلَْيُم، مثل اخلَْيَمِة. بيتٌ تبنيه العرُب من عيدان الشَجر، واجلمعع َخْيماٌت وخَِيٌم: اخلَْيَمةُ
  فلم يبَق إالّ آلُ خَْيمٍ ُمَنضَِّد

  :وقال. أقام به وَخيََّم باملكان، أي. وَخيََّمُه، أي جعله كاخلَْيَمِة. واجلمع ِخياٌم
  وكان انطالقُ الشاة من حيثُ َخيَّما

وخاَم عنه َيخيمُ . السجّية والطبيعة، ال واحدَ له من لفظه: واخليُم بالكسر. ضرب َخْيَمَتُه به: وَتَخيََّم مبكان كذا
  :وأنشد ثعلب. وِخْمُت رِْجلي َخْيماً، إذا رفعَتها.َخْيموَمةً، أي َجُبَن
  ُحبورِيَ لَّما أَنْ َرأَْوين أَخيُمها... ق منِّي فحاَولوا َرأَْوا َوقَْرة بالسا
  حرف الدال

  دأب



العادةُ : والدّأُْب. الليلُ والنهاُر: والدائباِن. وأَدْأَْبُتُه أنا. دأب فالن يف عمله، أي جدَّ وتِعب، دأباً وُدؤوباً، فهو دائُب
  .إالّ أن العرب َحوَّلَْت معناه إىل الشأنأصله من َدأَْبُت، : قال الفراء. والّشأْنُ، وقد ُيَحرَُّك

  دأث
  .األَمةُ: والَدأْثاُء. أكلته: َدأَثُْت الطعاَم: األصمعي

  دأدأ
ثالث ليال من آخر الشهر قبل ليايل احملاق، وقال أبو : والدَّآِديُّ. أشدُّ َعْدوِ البعري، وقد َدأَْدأَ َدأَْدأَةً وديداء: الدِّيداء
  :قال األعشى. من الشهر آخرهالديداء والدأداء : عمر

  مضى غري دأداء وقد كاد يعطَُب... تداركه يف مًُنِصلِ األلِّ بعد ما 
  دأظ

  :مألته، قال الراجز: وَدأَظْتُ الِسقاَء. خنقه: َدأَظَُه َيْدأَظُُه َدأْظاً
  لقد فَدى أَعْناقَُهنَّ املَْحُض
  والَدأْظُ حتَّى ما لَُهنَّ غَْرُض

  .أغَنْت عن حلومهّن كثرةُ ألباهنّن: يقول
  دأل
وذكر األصمعي يف . هي ِمشيةٌ شبيهةٌ باخلَْتلِ وَمْشيِ املُثْقَلَ: قال أبو زيد. وقد دَأَلَ َيدْأَلُ دَأْالً ودَأَالناً. اخلتلُ: الدَأْلُ

الداهيةُ؛ واجلمعُ : ْؤلولُوالُد. مشٌي ُيقارِب فيه اخلطَو ويْبغي فيه، كأّنه ُمثْقَلٌ من ِحْملٍ: الدَأَالنُ: صفة مشي اخلَْيلِ
  .دوْيبَّةٌ شبيهةٌ بابن ِعْرسٍ: والُدِئلُ.وقع القوُم يف ُدْؤلولٍ، أي يف اختالٍط من أمرهم: يقال. الّدآليل

  دأم
  :غَمَره قال الراجز: َتَدأَّم املاء الشيَء

  حتَت ظالل املوج إذ َتَدأما
البحر، : والَدأْماُء. َءَمُه األمُر، بوزن َتفاَعلَُه، أي تراكَم عليه وتَزاحَموَتدا. َتَدأم الفحلُ الناقةَ، أي جتلّلها: ويقال أيضاً
  :قال األفوُه األودّي. على فَْعالُء

  من دونه لوناً كلَْون الَسدوس... والليلُ كالَدأْماِء ُمسَتْشِعٌر 
  .وَدأَْمُت احلائطَ، أي رفعُته، مثل َدَعْمُتُه

  دأى
  :ابن دأَْيةَ وقال يصُف الَشيب: ومنه قيل للغراب. ذي تقع عليه ظَِلفة الرْحل فَتعِقرهاملوضع ال: الَدأُْي من البعري

  وَعشَّشَ يف َوكَْرْيِه جاشتْ له َنفْسي... وملا رأيتُ الَنْسَر َعزَّ ابن دأَْيٍة 
. إذا ْخَتلْتَُه، مثل أََدْوُت لهَدأَْيتُ للشيء أَْدأَى له َدأْياً، : أبو زيد. ومجع الدأْي دَئيٌّ. وجيمع على دأَياتٍ بالتحريك

  .الذئب َيدْأَى للغزال ليأخذه، أي َيْخِتلُُه، مثل يَأْدو: يقال. لغةٌ يف َدأَْيُت: وَدأَْوتُ له
  دبأ

  .ضربته: َدَبأُْته بالعصا َدْبأً
  دبب



أحد : ودابَّةُ األرض. ُباليت ُتْركَ: والدابة. وكلُّ ماشٍ على األرض دابَّةٌ ودبيٌب. دبَّ على األرض َيِدبُّ َدبِيباً
. وَدبَّ الشيخ، أي مشى مشياً رويداً. وقوهلم أَكْذَُب َمْن َدبَّ وَدَرَج أي أكذب األحياء واألموات. أَشراِط الساعِة

ن والُدبُّ م. َزَعُبُه: وَدَبُب الوجه. ما بالدار دُبِّيٌّ ودِبِّيٌّ، أي أحٌد: ويقال. وأدبيت الصيبَّ، أي محلته على الدبيب
َتَنحَّ عن َمِدبِّ : يقال. موضع جَْريِِه: وَمِدبُّ السيل وَمَدبُُّه. وأرٌض َمَدبَّةٌ، أي ذات ِدَبَبٍة. السباع، واُألنثى ُدبَّةٌ

من الكثيُب : والَدبَّةُ أيضاً. والَدبَّةُ اليت للَدْهنِ. السيلِ، وَمَدبِِّه وَمِدبِّ النمل وََمّدبِِّه، فاالسم مكسور واملصدر مفتوح
ال : وناقةٌ َدبوٌب. َدْعين وُدبَّيت، أي دعين وطريقيت وَسجِيَّيت: يقال. الطريُق: والُدبَّةُ بالضم. ودبيُب ِدبَّةً َخِفيَّةً. الرمل

فََعلُْت كذا من ُشبَّ إىل ُدبَّ، وإن شئت نَوَّْنَت، أي من الشباب إىل : وتقول. تكاد متشي من كثرة حلمها، إمنا َتِدبُّ
  .ُت على العصاأن َدَبْب
  دبج

. فارسيٌّ معرَّب وجيمع على َديابيَج، وإن شئت دبابيج بالباء إنْ جعلتَ أصله مشدَّداً، كما قلنا يف الدنانري: الديباُج
  :قال ابُن ُمقْبل. اخلَدَّاِن: والديباَجتاِن. وكذلك يف التصغري

  مُْرَتِدُع جيري بديباَجَتيه الرشُح... َيْخدي هبا بازِلٌ فُْتلٌ َمراِفقُُه 
  .وما بالدار ِدبِّيج، أي ما هبا أحد. أي هو مرتدٌع متلطِّخ به، من الرَْدع

  دبح
  .دَبََّح الرُجل َتْدبِيحاً، إذا َبَسطَ ظَهَْره وطَأْطأ رأسَه، فيكون رأُسه أشدَّ احنطاطاً من ألَْيَتيْه: األصمعي

  دبخ
  .باخلاء واحلاء مجيعاً دَبََّخ الرجل تدبيخاً، إذا قَبََّب ظهره وطأطأ رأسه،

  دبدب
  :وأنشد أبو مَْهدي. ضرٌب من الصوت: الدَْبَدَبةُ

  َدْبَدَبةَ اخليلِ على اجلُسور... عاثور َشرٍّ أَيَّما عاثورِ 
  دبذ

  .أصله بالفارسية دوبوذْ: قال أبو ُعبيد. ثوٌب يُْنَسجث بنَريْينِ، كأّنه مجع َدْيبوٍذ على فَْيعولٍ: الَديابوذُ
  دبر
  :قال لَبيٌد. ال واِحد هلا، وجيمع على ُدبورٍ: قال األصمعي. َجماعة الَنْحل: ْبر بالفتحالَد

  بِأبَْيَض من أْبكارِ ُمْزنِ َسحابٍَة
  َوأْري دبورٍ شاَرهُ الَنْحلُ عاِسلُ

  .َدْبٌر: ويقال أيضاً للزَنابري

املَشاَرةُ يف املَْزَرَعِة، وهي بالفارسية : والَدْبَرةُ والِدباَرةُ. جعلُْت كالَمُه َدْبَر أذُين، أي أَغَْضْيُت عنه وَتصاَمْمُت: ويقال
ال : " ، جعله للجماعة، كما قال" وُيَولُّونَ الُدُبَر : " قال اهللا تعاىل. الظَْهُر: والُدْبُر والُدُبُر. واجلمع دَْبٌر وِدباٌر. كُْرد

  " .َيرَْتدُّ إليهم طَْرفُُهْم 
  :قال الكميت. آخره: وُدُبُر اَألْمرِ وُدْبُرُه. القُُبلِ ِخالُف: والُدْبُر والُدبُُر

  َعلى ُدُبرٍ َهْيهاَت َشأٌْو ُمغَرُِّب... أََعْهَدَك من أُوىل الشَبيَبِة َتطْلُُب 
: ُجلٌ ذو ِدْبرٍوَر. مالٌ ِدْبٌر، وماالِن ِدبٌْر، وأْموالٌ دِْبٌر: يقال. املالُ الكثُري، واِحُدُه وَجْمُعُه سَواٌء: والِدبُْر، بالكسر



وليس هلذا األمر . فالنٌ ماله ِقْبلةٌ وال ِدبَْرةٌ، إذا مل َيهَْتِد جلهة أْمرِه: يقال. ِخالَفُ الِقْبلة: والدِْبَرةُ. كثري الَضْيَعِة واملالِ
َدبَِر البعري بالكسر، وأْدَبَرهُ : ول منهتق. واحدة الَدَبر واألْدبارِ: والَدَبَرةُ بالتحريك. ِقْبلَةٌ وال ِدْبَرةٌ، إذا مل ُيْعَرْف َوْجُهُه

َشرُّ الَرأي : ويقال ايضاً. اهلَزِمية يف القتال، وهو اسٌم من اإلدبار: والدَْبَرةُ، باإلسكان والتحريك أيضاً. القََتْب
ةَ إالّ َدبَرِيَّاً بالفتح، أي يف يقال فُالنٌ ال ُيَصلِّي الَصال: قال أبو زيد. الَدبَريُّ وهو الذي َيْسَنحُ أخرياً عند فَْوِت احلاَجِة

مخسةُ كواكَب من الثَْور، يقال أنَّه َسنامُُه، وهو من منازل : والَدبران. دُُبريَّا بالضم: واحملدِّثون يقولون. آخر وقِْتها
اليت َيْضرُِب هبا، وهي : ودابَِرةُ الطائرِ. ُعْرقوبُُه: ودابَِرةُ اإلنسان. آخر الَرْملِ: الدَابِرَةُ: وقال الَشيباينّ. القمر

. َضْرٌب من الَشغَْزبِيَّةِ يف الصِراع: والدابَِرةُ. ما حاذى ُمَؤخَّر الُرْسغِ: ودابَِرةُ احلاِفر. كاإلْصَبعِ يف باطن رِْجليه
. ُمدابٌر خالفُ الفائز، وصاحُبه: والدابُِر من الِقداحِ. الذي خيرج من اهلََدف: والدابُِر من السهام. التابُِع: والدابُِر

  :قال َصْخُر الَغيِّ اهلُذَيلُّ َيِصُف ما َورََدُه
  خِياضَ املُدابِرِ ِقْدحاً َعطوفا... فََخْضَخْضُت ُصفينَ يف َجمِِّه 

ال : وقال أبو عبيدة. ويقال َرجلٌ أَدابٌِر، للذي يقطع َرِحَمُه مثلُ أُباِترٍ. وقطع اهللا دابرَهم، أي آِخَر من َبقي منهم
ما : القَبيلُ: وقال يعقوب. ما أَدَْبَرْت به املرأةُ من غَْزِلها حَني َتفِْتلُُه: والَدبُري. ْولَ أََحٍد وال َيلْوي على شيءَيقَْبلُ قَ

َبٌر، وفالنٌ ُمقاَبلٌ وُمدا. فالنٌ ما َيْعرُِف قَبيالً من َدبِريٍ: يقال. ما أَْدبَْرَت به عن َصْدَرَك: أَقَْبلَْت به إىل َصْدرَِك، والَدبُري
. اهلَالُك، مثل الَدمارِ: والدَباُر بالفتح. اسم يوم األربعاء، من أمسائهم القدميِة: وُدبارٌ بالضم. إذا كان ْحمضاً من أََبَوْيه

  :قال بِْشر. َجْمُع ِدباَرٍة، وهي املَشاَرةُ: والِدباُر بالكسر
  و الدِباَر غُروُبهاعلى جِْرَيٍة تَْعُأل... َتَحدَُّر ماِء املُْزِن عن ُجَرِشيٍَّة 

  .وفُالنٌ يأيت الَصالةَ ِدباراً، أي َبْعَد ما ذََهَب َوقْتُها
وَدَبرَ . ذََهبَ به: وَدَبَر بالشيء. وَدَبَر السَْهُم َيْدُبُر ُدبوراً، أي خرَج من اهلََدِف. الريح اليت ُتقابِلُ الَصبا: والَدبوُر

قال صخر " . أَْدَبَر : " أي َتبَِع الَنهاَر قَْبلَُه وقُرَِئ. َب كما ذََهبَ أَْمسِ الدابُِرَهْيهاَت، ذََه: ويقال. النهار وأَْدَبرَ مبعًىن
  :بن َعمرو بن الشَريد الُسلَمّي

  وتركُت ُمرَّةَ مثلَ أمسِ الدابرِ... َولَقَْد قتلتكُُم ثُناَء وَمْوَحدا 

َحدَّثُْت : وَدبَْرُت احلديثَ عن فُالٍن. َولَّى وَشيََّخ: وَدَبَر الرجلُ. َرقَبَّحَ اهللا ما قََبلَ منه وما َدَب: ويقال. املُدْبِر: وُيْروى
ودُبَِر القَْوُم، على ما مل يسم فاعله، فهم َمدبورون، إذا أصابتهم . وَدبََرِت الريُح، أي حتوَّلت َدبوراً. به عنه بعد َمْوِتِه

: واالسِتدبار. عاديته: ودابَرُت فالناً. نقيض اإلقْبال: دْباُرواإل. وأَْدَبروا، أي دخلوا يف ريح الَدبور. ريح الَدبورِ
ِعْتُق العبد : والتدبري. التفكري فيه: والتدبري. أن َتْنظَُر إىل ما َيؤُول إليه عاِقَبُته: والتدبري يف األمر. خالف االستقبال

وهو . بَّْرُت احلديثَ، إذا َحدَّثَْت به عن غْيرِكَد: قال األصمعي. عن ُدُبرٍ، وهو أن ُيْعَتق بعد موِت صاِحبِه، فهو ُمدبٌَّر
  " .ال َتدابروا : " ويف احلديث. وَتداَبرَ القوُم، أي تقاطعوا. ُيَدبِّر حديثَ فالن، أي يرويه

  دبس

. اًوقد ادَْبسَّ اْدبِساس. الذي لونه بني السواد واحلُْمرة: واألَدَْبُس من الطري واخلَيل. ما يسيل من الُرطَب: الدبُس
وأَدَْبَسِت األرُض فهي ُمدْبَِسةٌ، وذلك أَولَ ما . طائٌر وهو منسوب إىل طَريٍ ُدْبسٍ، ويقال إىل دِْبسِ الُرطَب: والدُْبسيُّ

  .األنثى من اجلراد: والَدبِساُء، ممدوٌد. ُيرى فيها سواد النبت
  دبش



  .أرٌض َمدْبوَشةٌ، إذا أكل اجلراُد نبَتها
  دبغ

. ما ُيْدَبغُ به: والِدباغُ أيضاً" . ِدباغُها طَهورُها : " ْدَبُغُه وَيْدُبُغُه َدْبغاً وِدباغَةً وِدباغاً، ويف احلديثَدَبغَ فالن إهابه َي
  .َدَبْغتُ اجللَد فاْنَدَبغَ: وتقول. املّرة الواحدة: والَدْبَغةُ بالفتح. اجللُد يف الِدباغِ، وكذلك الِدْبغُ والِدْبَغةُ بالكسر: يقال
  دبق
  .الَعِذَرةُ: والَدبوقاُء. شيء َيلتْزُِق، كالغراء، ُتصاُد به الطري: ِدْبُقال

  دبل
. َدبَّلْتُ الشيَء: تقول منه. والُدْبلَةُ مثل الكتلة من الَصمغ وغريه. مجعته، كما جتمع اللُقمة بأصابعك: َدَبلُْت الشيء
  :قال ُمَزرٌِّد

  نِقاٍد قُطَِّعْت يوم ُتجْمَُعَرءوُس ... وَدبَّلُْت أمثالَ اَألثايف كأنَّها 
ومنه مسِّيت . وكلُّ شيٍء أصلحَته فقد َدَبلَْتُه وَدَملَْتُه. وأرٌض َمْدبولَةٌ. إصالُحها بالِسْرجِْين وحنوِه: وَدْبلُ األرضِ

قال . يقال ثُكْالً ثاِكالًدِبالً َدبيالً، كما : يقال. الداهيةُ: والِدبلُ. اجلداول الُدبولُ، ألهنا ُتدَْبلُ، أي ُتَنقَّى وُتصْلَُح
  :الشاعر

  وقولَ احلَواِضنِ دِْبالً دَبيالً... ِطعانَ الكُماِة وَضْرَب اِجلياِد 
احلمار الصغري ال : والدَوْبلُ. َدَبلَتُْهم الُدَبْيلَةُ، أي أصابتهم الداهية: يقال. الداهيةُ، وهي مصغرةٌ للتكبري: والُدَبْيلَةُ
  .َيكَبر
  ديب
وأَْدىب الرِْمثُ، إذا أشَبه . وأرٌض َمْدبِيَّةٌ، على َمفْعولٍَة، إذا أكل الَديب نباهتا. قبل أن يطري، الواحدة َدباٌء اجلراُد: الَدبا

وجاء فالن َبَدىب . كثرية الَدىب: وأرٌض ُمدْبَِيةٌ وَمدْباةٌ. وهو حينئذ يصلُح أن ُيْرعى ويؤكل. ما ُيخرج من ورقه الَديب
  .لَدىب يف الكَثْرةإذا جاء مبالٍ كا: َدىب
  دثث

  .املطر الضعيف: الَدثُّ والَدثاثُ
  دثر

وَعكٌَر َدثٌْر، أي كثٌري، وهو من األوَّل إالَّ أنَّه . مالٌ َدثٌْر، وماالن دَثٌْر، وأَمْوالٌ َدثٌْر: يقال. املال الكثُري: الَدثُْر بالفتح
وَتدثََّر الفَْحلُ الناقَة، . وقد َتَدثََّر، أي َتلَقََّف يف الِدثار .كلُّ ما كان من الثِياب فوق الشِعار: والِدثار. جاء بالتحريك
: والَدثور. وقد َدثََر الَرْسَم وتداثر. الدروس: والُدثور. وَتدثَّر الرجلُ فرَسه، إذا وثََب عليه فرِكبه. أي تسنَّمها

  .وَدثَّر الطائُر َتْدثرياً، أَْصلََح ُعشَّه. الرجل اخلامل الَنُؤوم
  دجج

وليل َدجوجيٌّ، وبعٌري َدجوجيٌّ، وناقة َدجوجيَّةٌ أي شديدة . وليلةٌ دَْيجوٌج ُمظِلمة. ِشدَّةُ الظُلمة: لُدجَّةُ بالضما
َتَدجََّج يف : ورجل ُمَدجٌِّج وُمَدجٌَّج، أي شاكّ يف السالح تقول منه. منبسطة على األرض: وناقة َدجَْوجاٌء. السواد

وَمرَّ القوُم َيِدجُّونَ على األرض . تغيَّمت: ودجََّجِت السماُء تدجيجاً. ِه، كأنه تغطَّى هباِشكَّتِِه، أي دخلَ يف ِسالِح
ال يقال َيِدجُّونَ حتَّى يكونوا مجاعةً، وال يقال ذلك : قال ابن السكيت. َدجيجاً َوَدَججاناً، وهو الَدبيب يف السري

" هؤالء الداجُّ : " ويف احلديث. فالداجُّ األعوان واملُكارونَ: قالوا .هم احلاجُّ والداجُّ: وقوهلم: وهم الَداجَّةُ. للواحد



والَدجاج معروف، وفَْتُح . فهو خمفٌّف إتباع للحاجة" ما تركُت من حاَجٍة وال داَجٍة إال أَتْيُت : " وأمَّا احلديث. 
دخلته على أّنه واحٌد من جنسٍ، مثل  الدالِ فيه أفصح من كسرها، الواحدة َدجاجةٌ للذكر واألنثى، ألنَّ اهلاَء إنَّما

  .كُبَّةٌ من الغَْزل: والَدجاجَةُ. َحماَمٍة وَبطٍَّة
  دجدج

  .أظلَم: وَدجَدج اللّيلُ. ِصحُت هبا: َدْجَدْجُت بالدجاجة
  دجر

قال . جارىوقد َدجَِر بالكسر َدجَراً، وقوٌم َد. ويقال َحْيرانُ َدجْرانُ. النشيط الذي فيه مع نشاطة أََشٌر: الَدجْران
  :العجاج

  َدجْرانَ ال َيشُْعُر ِمن َحْيثُ أَتى
  .ُمظِْلَمةٌ: وليلةٌ دَْيجوٌر. الظالم: والَدجيور
  دجل

  :قال الشاعر. الُرفْقَةُ العظيمة: الَدجَّالُ والَدجَّالَةُ
  َدجَّالَةٌ من أعظم الرِفاقِ

  .لقَِطراناملهنوُء با: والبعري املَُدجَّلُ. املسيحُ الكذّاُب: والَدجَّالُ
  دجن
والُدُجنَّةُ من الغيم املُطَبِّقُ : قال أبو زيد. وقد دجَن يومنا َيْدُجُن بالضم َدْجناً وُدجوناً. إلباُس الغيم السماَء: الَدْجُن

طبِّقة، حنو املاطرة امل: والداجَِنةُ: قال. يقال يوُم َدْجنٍ ويوم ُدُجنٍَّة بالتشديد. تطبيقاً، الرّيانُ املظلم، الذي ليس فيه مطر
  :قال لبيد. داَم مطُرها: وأَْدَجَنِت السماُء. وسحابةٌ داجَنةٌ وُمْدجَِنةٌ. والَدْجُن املطر الكثري: قال. الدمية

  وَعِشيٍَّة متحاوبٍ إْرزاُمها... من كلِّ ساريٍة وغاٍد ُمْدجِنٍ 
بعٌري أَْدَجُن وناقةٌ : وان اإلبل أقَْبح السواد يقالوالُدْجَنةُ يف أل. الظُلمةُ، واجلمع ُدَجٌن وُدُجناٌت: والُدْجَنةُ بالضم

شاةٌ داجٌِن وراجٌِن، إذا أَِلفَت البيوت : ابن السكيت. أقاَم به وأَْدَجَن مثله: وَدَجَن باملكان ُدجوناً. َدْجناُء
  .واملُداَجَنةُ كاملداهنة. واستأنست

  دجا
حنادسُه، : ودَياجي الليل. وكذا أَْدجى الليلُ وَتَدجَّى. يلةٌ داجَِيةٌول. َدجا الليل َيْدجو ُدجُوَّاً: يقال. الظلمة: الُدجى

َدجا : ومنه قوهلم: قال. َدجا الليل إّنما هو ألبَس كلَّ شيء، وليس هو من الظُلمة: قال األصمعّي. كأّنه مجع دَْيجاٍة
وإّنه لفي عيشٍ . لصائد، والظُلْمة أيضاًمجع ُدْجَيٍة بالضم، وهي قْترة ا: والُدجى. اإلسالُم، أي قوَي وألبَس كلَّ شيء

قال قَعَنب بن أمِّ . داجَْيُتُه، إذا داريتَه؛ كأنَّك ساترَته العداوة: يقال. املداراةُ: واملُداجاةُ. داجٍ، كأنَّه يُراد به اخلفض
  :صاحب

  ولن أُعاِلَنُهمْ إالّ مبا علَنوا... كُلٌّ ُيداجى على البغضاء صاحبه 
  .نَّ املُداجاةَ أيضاً املْنع بني الشدَّة واإلرخاءوذكر أبو عمروٍ أ

  دحح



ُمطِْرنا لليلتني بَِقَيتا فَاْنَدحَّتِ : قال أَْعرايبٌّ. اتََّسَع: واْنَدحَّ بَطُْنه اْنِدحاحاً. َدَحْحُت الشيَء يف األرضِ، إذا دسسَته فيها
  .األرُض كًَأل

  دحدح
  .القصري، وكذلك الُدَحْيِدَحةُ: الَدْحداُح

  ردح
  .، أي مُقًصًى" اْخُرْج مِنها َمذْموماً َمْدحوراً : " قال اهللا تعاىل. وقد َدَحَرُه. الطَْرُد واإلْبعاد: الُدحوُر
  دحرج

  .ما ُيَدْحرُِجُه اجلَُعلُ من البنادق: والُدْحروَجةُ. املدوَّر: واملَُدحَْرُج. َدحَْرْجُت الشيَء دحرجةً وِدحْراجاً فََتَدحَْرَج
  دحس
ُدَوْيبَّةٌ : والَدحَّاُس. إدخالُ اليد بني جِلْدِ الشاة وِصفاقها لَسلْخها: والَدْحُس أيضاً. ُت بَني القوم، أي أفسْدتَدَحْس

  .واجلمع الَدحاحيُس. تغيب يف التراب
  دحسم

  .قلُب الُدْحُسماِن، وهو اآلَدُم السمني: الُدْحُسمانُ، بالضم
  دحص

  :قال علقمة. اً، أي ارتكَضَدَحصَ املذبوُح برجله َيْدَحُص َدْحص
  بِِشكَِّتِه مل ُيْسَتلَْب وَسليُب... َرغا فوقهم َسقُْب السماِء فَداِحٌص 

  دحض

وَدَحَضْت الشمُس عن . زلِقْت: وَدَحَضْت رجلُه َتْدَحُض َدْحضاً. مكانٌ َدْحٌض وَدَحٌض أيضاً بالتحريك، أي َزلٌَق
  .اإلزالُق: واإلدحاُض. وأَْدَحَضها اهللا. بطلْت: وضاًوَدَحَضْت ُحجَُّته ُدُح. زالت: كَبِد السماء

  دحق
وَدحَقَِت الَرِحُم، أي . أَْدَحقَُه اهللا وأسَحقَه: ويقال أيضاً. وقد َدَحقَُه الناس، أي ال ُيبايل به. البعيُد املُقْصى: الَدحيُق

والَدحُوُق من النوق، اليت خترج َرِحُمها بعد الوالدة . ُهقَبََّح اهللا أُمَّاً َدحَقَْت به، أي ولدْت: ويقال. رَمت باملاء فلم َتقْبله
  .اْنَدَحقَتْ َرِحُم الناقة، أي اندلقْت: يقال
  دحل

واجلمع ُدحولٌ وِدحالٌ . ُهّوةٌ تكون يف األرض ويف أسافل األودية، فيها ضيٌق مث تتَّسع: الَدْحلُ: قال األصمعي
وبئٌر َدحولٌ، أي ذات َتلَجٍُّف، إذا أكل املاُء . لُ، أي دخلْتُ يف الَدْحلِوقد َدَحلُْت فيه أَْدَح. وأَْدحالٌ وُدْحالنٌ

: والَدِحلُ. ما ينِصبه صائد الظباء من اخلشب: والداحولُ. وَدَحلُْت البئَر أَْدُحلُها إذا حفرَت يف جوانبها. جِراهبا
  .َدِحلٌ بيِّن الَدَحلِ أي مسٌني قصٌري ُمندِلق البطنورجلٌ . هو اخلَدَّاُع أيضاً: قال أبو زيد: اخلَبُّ اخلبيث، عن أيب عمرو

  دحم
  .الدفُع الشديد، وبه مسِّي الرجل َدْحمانَ وُدَحيماً: الدْحُم
  دمحس



  .وقد يقلب فيقال الُدْحُمسانُ. اآلَدُم السمني: الُدْحُمسانُ
  دحن

. والِدْحَونَّةُ مثله: قال.  املندلق البطن القصريالسمني: والَدحُن أيضاً. اخلَبُّ اخلبيثُ، مثل الَدِحلِ: الَدِحُن: أبو عمرو
  .وقد َدِحَن َيْدَحُن

  دحا
أَْبِعدِ املَدى واْدُحُه، أي : ويقال لالّعب باجلوز. وَدحا املطُر احلصى عن وجه األرض. بسطته: َدَحْوتُ الشيء َدحْواً

: وَمْدحى النعامِة. ال يرفع ُسنُبكَه عن األرض كثرياً َمرَّ َيْدحو َدحْواً، وذلك إذا رمى بيديه رمياً: ويقال للفرس. اْرِمِه
وليس . وأُْدِحيُّها موضعها الذي تفّرخ فيه؛ وهو أُفْعولٌ من َدَحْوُت، ألهنا َتْدحوُه برجلها مث تبيُض فيه. موضع بيضها
  .للنعام ُعشٌّ

  دخخ
  لغة يف الُدخانْ: الُدخُّ بالضم

  دخدخ
  .اإلعياُء: الَدْخَدخَةُ: قال الشيباين. ذَلَّلْناُهْم: َدْخَدْخنا القوم

  دخدر
  :قا الكُميت يصف سحاباً. أي ُيْمِسكُُه الَتْخُت، أي ذُو َتْخٍت: فارسيٌّ معّرب. ثوٌب أبيُض َمصونٌ: الَدْخداُر

  َتْجلو الَبوارَِق عنُه صَفَْح َدْخدارِ
  دخر

  .وأَْدَخَرُه غُريه. ٌرَدَخَر الرجلُ بالفتح فهو داِخ: يقال. الَصغاُر والذَلُّ: الُدخور
  دخس
والَدخيُس من أنقاء . وكلُّ ذي ِسَمنٍ دخيٌس. اللحم املكتنِز: والدخيُس. ورٌم يكون يف أُطَْرِة حافر الدابَِّة: الَدَخُس
  .قودرع ِدخاٌس أي متقاربة احلَلَ. عدد ِدخاٌس نََعٌم ِدخاٌس، أي كثرية: يقال. العدد اجلَمُّ: والَدخيُس. الكثري: الرمل
  دخل

والصحيح فيه أن تريد َدَخلُْت إىل البيت وحذفت حرف اجلّر فانتصب انتصاَب . َدَخلُْت البيت: يقال: َدَخلَ ُدخوالً
َتَدخَّلَ الشيُء، أي : وُيقال. وقد جاء يف الِشعر اْنَدَخلَ، وليس بالفصيح. وادََّخلَ على افتعل، مثل َدَخلَ. املفعول به

وكذلك الَدَخلُ . العيُب والريبةُ: والَدْخلُ. خالُف اخلَْرجِ: والَدْخلُ. د َتداَخلَين منه شيٌءوق. َدَخلَ قليالً قليالً
أي َمكراً " َوال َتتَِّخذوا أَْيماَنكُْم َدَخالً بَْيَنكُْم : " وقوله تعاىل. هذا األمُر فيه َدَخلٌ ودَغَلٌ، مبعًىن: يقال. بالتحريك
. الُدخولُ، وموضُع الُدخولِ أيضاً:واملَْدَخلُ بالفتح. إذا انتَسبوا معهم وليسوا منهموهم َدَخلٌ يف بين فالن، . وخديعةً
: واملفعول من أَْدَخلَُه، تقول. اإلْدخالُ: واملُْدَخلُ بضم امليم. َدَخلُْت َمْدَخالً حسناً، وَدَخلُْت َمْدَخلَ ِصْدقٍ: تقول

وكذلك . باطُن أمره: وداِخلَةُ الرجلِ أيضاً. طرفيه الذي َيلي اجلسَد أحد: وداِخلَةُ اإلزارِ. أَْدَخلُْتُه ُمْدَخلَ صدقٍ
طائرٌ : والُدخَّلُ. الذي ُيداِخلُهُ يف أموره وخيتّص به: وَدخيلُ الرجل وُدْخلُلُُه. هو عاملٌ بُدْخلَتِِه: يقال. الُدْخلَةُ بالضم

  :قال الشاعر. صول الشجرما دخل منه يف أ: والُدخَّلُ من الكأل. صغٌري، واجلمع الَدخاليلُ
  َتباشُري أَحْوى ُدخَّلٍ وَحميمِ

أن يشرب البعري مث ُيَردَّ من الَعطَنِ إىل احلوض وُيْدَخلَ بني بعريين عطشانني ليشرب منه ما عساه : والِدخالُ يف الوِْرِد



: واملَْدخولُ. ، أي َعِفَنةُ اجلوِفوَنْخلَةٌ مَدخولَةٌ. وُدِخلَ فالنٌ فهو َمْدخولٌ، أي يف عقله َدَخلٌ. مل يكن َشرِب منه
  .هذا املنسوج من اخلُوص ُيْجَعلُ فيه الرُطَُب، يشدَّد وخيفَّف: والَدْوَخلَةُ. املهزولُ
  دخن

  :قال األعشى. الُدخانُ: والَدَخُن أيضاً. ُدخان النار معروف، واجلمع دَواِخٌن
  جَنَشماطيطَ يف َرَهجٍ كالَد... ُتباري الزِجاَج َمغاويُرها 

الكُدوَرةُ إىل السواد، قال املعطَّل اهلذَيلّ يصف : والَدَخُن أيضاً. ُهدنةٌ على َدَخنٍ أي سكونٌ لعلٍّة ال لصلحٍ: ومنه
  :سيفاً

  يف َمْتنِِه َدَخٌن وأَثٌْر أَْحلَُس... لَْيٌن ُحساٌم ال يليق َضريَبةً 
وَدِخَنت الناُر بالكسر، إذا ألقيت عليها . َنْت مثله على افتَعلَْتوادََّخ. ارتفع ُدخاهنا: وَدَخَنِت النار َتْدُخُن وَتْدِخُن

والُدْخَنةُ . ورجلٌ َدِخُن اخلُلُقِ. وَدِخَن الطبيخ أيضاً، إذا َتَدَخنتِ الِقدر. حطباً وأفسدَتها حتَّى يهيج لذلك ُدخانٌ
وليلةٌ . وكبٌش أَْدَخُن، وشاةٌ َدْخناُء بيِّنة الَدَخنِ .والُدْخَنةُ من األلوان كالكُدرة يف سواٍد. كالذَريرة ُتَدّخُن هبا البيوت

  .َدْخناَنةٌ
  دد
  " .ما أنا من َدٍد وال الَدُد مين : " اللهُو واللعُب، ويف احلديث: الَدُد
  ددن
  :قال عدّي. اللهو واللعب: الَدَدنُ

  إنَّ َهمِّي يف َسماعٍ وأَذَنْ... أيُّها القلُب َتعَلَّلْ بَدَدنْ 
. الدأب والعادة، وكذلك الدَْيدانُ: والَدْيدَنُ. السيُف الكَهاُم ال ميضي: والَددانُ. الرجل ال غَناَء عنده: والَددانُ

  .اللهو: والدَْيَدبون
  ددا
  .هذا دَداً مثل َعصاً، وَدٌد مثل َدمٍ، وَدَدنٌ مثل َحَزٍن: يقال. اللهو واللعب: الَددا
  درأ

ودرأ علينا فالن يردأ دروءاً، واندرأ، أي طلع " . احلدود ما استطعتم ادرءوا : " ويف احلديث. الدفع: الدْرء
قال . وقد درأ الكوكب ُدُروءاً. ِسكِّريٍ وِخمِّريٍ؛ لشدة توقده وتأللئه: مفاجأة، ومنه كوكب ِدرِّيٌء على ِفعِّيلٍ مثل

قال . َتَدرَّأَ علينا فالن، أي تطاول: وتقول. الدرارّي: والعرب تسمي الكواكَب العظاَم اليت ال تعرف أمساءها: الفراء
  :الشاعر

  وقَْتلِ َسراِتنا ذاَت العَراقي... لقيتم من َتَدرُِّئكُْم علينا 

السلطان ذو َتْدَرإٍ بضم التاء، أي ذو ُعدٍَّة وقوٍة على دفع أعدائه عن نفسه، وهو اسمِ : وقوهلم. َيْعين الداِهيَةَ
تدارأمت فأُْدِغَمِت : وأصله. اَرأُْتْم أي اختلفتم وتدافعتم، وكذلك ادَّاَرأُْتْمَتد: وتقول. موضوع للدفع، والتاء زائدة

. فالن ال يدارئ وال ميارئ: يقال. املخالفة واملدافعة: واملدارأة. التاء يف الدال، واْجُتِلَبِت األلُف ليصح االبتداء هبا
العََوُج، : والَدْرُء بالفتح. ُدْرًءا بالضم، أي من بلد بعيدجاء السيل : وتقول. فأما املدارأة يف ُحْسنِ اخلُلُق واملعاشرة

  :قال الشاعر املتلمس. يقال أقمُت َدْرَء فالٍن، أي اعوجاجه وَشْغَبُه



  أقمنا له من َدْرِئِه فتقوَّما... وكنا إذا اجلبار َصعَّرَ َخدَُّه 
البعري أو : والَدرِيئَةُ. فُعولٍ أي ذو كسور وجَِرفٍَة وطريق ذو ُدُروٍء على. بئٌر ذاُت َدْرٍء، وهو احلَْيُد: ومنه قوهلم

أبو . وهو مهموز ألهنا ُتْدَرأُ حنو الصيد أي ُتْدفَُع: غريه، يستتر به الصائد، فإذا أمكنه الرْمُي َرمى، قال أبو زيد
َعلَُّم عليها الطعُن، قال عمرو بن َحلْقَةٌ ُيَت: والدريئة أيضاً. ادََّرأُْت للصيد على افَتَعلُْت، إذا اختذت له دريئة: عبيدة

  :معدي كرب
  أقاتل عن أبناء َجْرمٍ وفَرَِّت... ظَِللُْت كأين للرماح دريئةٌ 

أْدَرأَتِ الناقَةُ بَضْرعِها فهي ُمْدرٌِئ : أبو زيد. ودرأ البعُري ُدُروًءا، أي أغَدَّ وكان مع الُغدَِّة َوَرٌم يف ظهره، فهو داريٌّ
  .َنب وأَْرَختْ َضْرَعَها عند الَنتاجِإذا أَنَْزَألِت الل

  درب

ما زلت : تقول. وقد َدرَِب بالشيء وَدرَْدَب به، إذا اعتاده وَضرَي به. عادةٌ وجُْرأَةٌ على احلَْربِ وكُلِّ أمرٍ: الُدْرَبةُ
  :قال الشاعر. أعفو عن فالن حىت اتَّّخذَها ُدْرَبةً
  ويف الِصدق مَْنجاةٌ من الَشرِّ فاْصُدقِ. ..ويف اِحللْمِ إْدهانٌ ويف الَعفو ُدْرَبةٌ 

وَدرَّْبتُ البازَي على . وقد َدرََّبْتُه الشدائد حىت قَوَي وَمَرنَ عليها. ورجل ُمَدرٌَّب وَمَدرٌِّب، مثل ُمَجرٌَّب وُمَجرٌِّب
قوُم، إذا دخلوا أرض الَعُدوِّ من أَْدَرَب ال: ومنه قوهلم. والَدْرُب معروٌف، وأصله املَضيق يف اجلبل. الصيد، إذا ضَرَّْبَتُه

  .بالد الروم
  دربخ

  .َدرَْبَخِت احلمامة لذكرها إذا خضعت له وطاوعته وكذلك دربخ الرجل، إذا طأطأ رأسه وَبَسطَ ظهره
  دربل
  .ضرٌب من املشي: الَدْرَبلَةُ
  دربن

  .البوَّابون، فارسّي معّرب: الَدرابِنة
  درج

. درَج القوُم، إذا انقرضوا: يقال. وَدَرَج، أي مضى لسبيله. روجاً َوَدَرجاناً، أي مشىَدَرَج الرجل والَضبُّ َيْدُرُج ُد
َدَرَج الرجل، إذا : قال األصمعي. أكذب َمْن َدبَّ وَدَرَج، أي أكذُب األحياِء واألمواِت: ويف املثل. واالندراج مثلُه
وأَْدَرْجتُ . السنة ومل ُتنَْتْج، فهي ِمْدراٌج إذا كانت تلك عاَدُتهاوَدَرَجتِ الناقةُ وأَْدَرَجْت، إذا جازت . مل ُيَخلِّْف نسالً

الرِيُح : والَدروُج. وَدرََّجُه إىل كذا واستدرجه، مبعًىن، أي أدناه منه على التدريج، فَتَدرََّج ُهو. طويته: الكتاَب
َخلِّ َدَرَج الَضبِّ، أي طريقه، : وقوهلم. واملسلَك املَذْهب: واملَْدَرَجةٌ. ريٌح َدروٌج، وِقْدٌح َدروٌج: السريعة املَّر؛ يقال

رجعُت أَْدراجي، أي رجعتُ يف الطريق الذي جئت : واجلمع اَألْدراُج، ومنه قوهلم. لئالَّ يسلك بني قدميك فتنتفخ
لُدَرَجةُ، مثال وا. واحدة الَدَرجات، وهي الطبقات من املراتب: والَدَرجة. اِملرقاةُ، واجلمع الَدَرُج: والَدَرَجةُ. منه

طائر أسود باطنِ اجلناحني وظاِهُرُهما أغُرب على ِخلقِة القطا إالّ : والُدَرَجةُ أيضاً. لغةٌ يف الَدَرَجِة، وهي اِملرقاةُ: اهلَُمَزِة
. ِهأنفذته يف َدْرجِ الكتاب، أي يف طَيِّ: يقال. الذي ُيكَْتُب فيه، وكذلك الَدَرُج بالتحريك: والَدْرُج. أنَّها ألطف

شؤء ُيْدَرُج فُيْدَخلُ يف َحياِء : والُدْرَجةُ أيضاً. ِحفْشُ النِساء: والُدْرُج، بالضم. وذهب دُمه أدراجَ الرياح، أي َهَدراً
 ضرٌب من الطَري، للذكر واألنثى، حتى تقولَ احلَْيقُطانُ،: 'ُوالُدرَّاُج والُدرَّاَج. الناقة مث َتشمُُّه فتظنُّه ولَدها فتَْرأَمه



احلالُ، وهي اليت َيَدرَُّج عليها الصّيب إذا : والَدرَّاجَةُ، بالفتح. وأرٌض َمْدَرَجةٌ، أي ذات ُدرَّاجٍ. فيختّص بالذكر
  .مشى
  درح
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لغة: كتاب  ال   الصحاح يف 
 اجلوهري: املؤلف 

  .رجلٌ ِدْرحايَةٌ، أي قَصٌري َسمني َضْخم الَبطن
  درمخن

  .الداهية: الُدَرْخمُني
  درد

تصغري : وُدرَْيد. ما يبقى يف أسفله: وُدْرِديُّ الَزيت وغريه. ليس يف فمه ِسنٌّ، بيِّن الَدَرِد األنثى َدْرداُء: رجل أَْدَرُد
  .خَّماًأَْدَرَد ُمَر
  دردب

  .َخَشَبةٌ ُتسَوَّى هبا الرماح: والِثقَاُف. أي خضع وذَلَّ. َدرَْدَب ملا َعضَُّه الِثقاُف
  دردبس

  :قال الشاعر. وَتَدْرَبَس، أي تقدَّم. الداهية، والشيخ اِهلمُّ والعجوز، واسم خََرَزٍة: الَدرَْدبيُس
  باقي الريقِ فخُم املناِكبَِتَدرَْبَس ... إذا القوُم قالوا َمن فًىت ملُهمٍَّة 

  دردح
  .شيٌخ ِدرِْدُح بالكسر، أي كبري

  دردر
: وَدْرَدرَ الصيبُّ الُبسَْرةَ. واجلمع الَدراِدُر. أعَْيْيِتين بأُُشرٍ، فكيف بُدْرُدرٍ: ويف املثل. َمغارُِز أسنان الصَيبِّ: الُدرُْدُر
  .ء الذي َيدوُر وُيخاُف فيه الغَرَقاملا: والُدْردوُر. ضَْرٌب من الشجر: والَدرْداُر. الكها
  دردق
  :قال األعشى. وِلْدانٌ َدرَْدٌق وَدراِدُق: األطفالُ؛ يقال: الَدرَْدُق

  تاِن َتْحنو لَدرَْدقٍ أَطْفالِ... َيَهُب اِجللَّةَ اجلَراجَِر كالُبْس 
  .َدرَْدٌق: وربَّما قالوا لصغار اإلبل

  دردم
  .الَدرْداءالناقة املُسنَّة، وهي . الِدْرِدُم
  درر
! وهللا َدرَُّك من َرُجلٍ. هللا َدرُُّه، أي عمله: ويقال يف املَْدحِ. أي ال كَثُر خريه! ال َدّر َدرُُّه: يقال يف الذّم. اللََبُن: الَدرُّ

  :وقال. ونوٌق ُدرَّاٌر. وناقةٌ َدروٌر، أي كثرية اللنب، ودارٌّ أيضاً
  من َهْجَمٍة كَفَسيلِ الَنْخلِ ُدرَّارِ.. .كانَ ابُن أْسماَء يَْعشوُه وَيصَْبُحُه 

  :قال امرؤ القيس. وفََرٌس َدريٌر، أي سريٌع
  َتتاُبُع كَفَّْيه بَِخْيٍط ُمَوصَّلِ... َدريرٍ كَُخذْروفِ الَوليِد أََمرَُّه 

  :وأنشد أبو زيد للربيع بن َضُبع الفَزارّي. اللْْؤلَؤةُ، واجلمع ُدرٌّ وُدرَّاٌت: والُدرَّةُ



  يف نِْسَوٍة كُنَّ قَْبلَها ُدَررا... ها ُدرَّةٌ ُمَنعََّمةٌ كأنَّ
. اليت َيضرب هبا: وقد ُتكَْسُر الدال فيقال ِدرِّيٌّ، والِدرَّة. الثاقب املُضيئُ، ُنِسَب إىل الُدرِّ لبياضه: والكوكب الُدرِّيُّ

. وللسوق ِدرَّةٌ، أي َنفاٌق، عن أيب زيد. لجَْريوللساق ِدّرة، أي اسِتدرار ل. كثرةُ اللنب وسََيالُنه: والِدرَّة أيضاً
  :قال الَنْمر بن تَْولَب. واجلمع ِدَرٌر. أي َصبٌّ: وللسحاب ِدرَّةٌ

  ورُمحتُه وَسماٌء ِدَرْر... سالُم اإلله ورَْيحاُنه 
  فَأَحْيا البالَد وطاَب الَشجَر... غَماٌم ينزِّلُ رِْزَق الِعباِد 

وحنن على . مها على َدَررٍ واحٍد بالفتح، أي على قَْصٍد واحد: ويقال. راٌر، أي َتُدرُّ باملطروَسماٌء ِمْد. أي ذات ِدَررٍ
وَدرَّت َحلوَبةُ املسلمني، أي . وَدرَّ الَضْرعُ باللنب َيُدرُّ ُدروراً. َمَهبُّها: وَدَرُر الريح أيضاً. َدَررِ الطريق، أي على قَْصِدِه

  :وقال احلادرة. والريح ُتِدرُّ الَسحاَب وَتْسَتِدرُُّه، أي َتسَْتْحِلُبُه. فهي ُمِدرٌّ، إذا َدرَّ لََبنُها وأََدرَِّت الناقَةُ،. فَْيئُُهم
  من ماِء أَْسَجَر طَيِّبِ املُْسَتْنقَعِ... بِغرِيضِ سارَِيٍة أََدرَّْتُه الَصبا 

  .أرادت الفَْحلَ: اسَتَدرَِّت اِملغزىو. ُيَحرِّكُُه: ويقال. بني عينيه عِْرٌق ُيِدرُُّه الغضُب: ومنه قوهلم
  درز
: يقال للَسفَلَِة: قال ابن األعراّيب. بناُت الُدروزِ: يقال للقَْمل والصِئْباِن. واحد ُدروزِ الثوب، فارسيٌّ ُمَعرَّب: الَدْرُز

  :قال الشاعر خياطب زيَد بن علّي. َبنو غَبْراء: أوالد َدْرَزةَ، كما يقال للفقراء
  ْرَزةَ أَْسلَموَك وطارواأَْوالُد َد
  .أراد به اخليَّاطني، وكانوا قد خرجوا معه فتركوه واهنزموا: ويقال
  درس

وََدَرَسِت . ودرست الكتاب َدْرساً وِدراسة. وَدَرَسْتُه الريح، يتعدَّى وال يتعدَّى. َدَرَس الرسم يدرس ُدروساً، أي عفا
جََرُب قليلٌ يبقى : والَدْرُس. فَْرُج املرأة: وأبو ِدراسٍ. ، أي داسوهاوَدرسوا احلنطة ِدراساً. املرأةُ ُدروساً، أي حاضت

  :قال العجاج. يف البعري
  من َعَرق الَنْضح َعصيُم الَدْرسِ

  .الطريق اخلفّي: والَدْرُس أيضاً

واجلمع . لَقالَدريُس، وهو الثوب اخلَ: والِدْرُس بالكسر. ودارْسُت الكتب وتدارستها وادَّاَرْسُتها، أي َدَرسُْتها
الغليظ : والِدْرواُس. بعٌري مل ُيْدَرْس، أي مل ُيركب: وحكى األصمعيُّ. وقد َدَرَس الثوُب َدْرساً، أي أخلََق. ِدْرسانٌ

  .الِدرْواُس العظام من اإلبل: وقال الفراء. الُعُنقِ من الناس والكالب، وهو العظيم أيضاً
  درش

  .جلٌد معروٌف: الدارُِش
  درص
. ُيضرُب ملن يعيا بأمره. َضلَّ ُدَرْيصٌ َنفَقُه، أي ُجْحره: ويف املثل. ولُد الفأرِة والريبوعِ واِهلرَِّة وأشباه ذلك: الِدْرُص

  :قال طفيل. الريبوُع: وأمُّ أَْدراصٍ. واجلمع ِدَرَصةٌ وأَْدراٌص
  بأَغَْدَر من قَْيسٍ إذا الليلُ أَظْلَما... فما أُمُّ أَْدراصٍ بأرضٍ َمَضلٍَّة 

  درع



وتصغريها ُدَرْيٌع على غري قياس، ألنَّ . ِدْرُع احلديِد مؤّنثةٌ، واجلمُع القليل أَْدُرٌع وأَْدراٌع، فإذا كثُرْت فهي الُدروُع
ادََّرَعِت املرأةُ، وهو افتعلْت، وَدرَّْعُتها .: تقول منه. قميُصها، وهو مذكَّر واجلمع أَْدراٌع: وِدْرُع املرأِة. قياسه باهلاء

واِملْدَرُع واِملْدَرَعةُ . وقوهلم َشمََّر ذيالً وادََّرَع ليالً أي استعمل احلزَم واتَّخذ الليلَ َجَمالً. َتْدريعاً، إذا ألبسَتها إيَّاه أنا
  :قال الشاعر. لبس الِدْرَع: وادََّرَع الرجلُ. واحدةُ الَدراريع: والُدرَّاَعةُ. واحٌد

  وليس من َهمِِّه إْبلٌ وال شاُء... رعاً إنْ َتلَْق َعْمراً فقد القَْيَت ُمدَّ
. ما اسودَّ وابَيضَّ سائره، واألنثى َدْرعاُء: واألْدَرُع من اخليل والشاء. وَتَدرََّع، أي لبيس الِدْرَع واِملْدَرَعةَ أيضاً

  .التقدُُّم يف السري: واالْنِدراُع. ورجلٌ دارٌِع، أي عليه ِدْرٌع، كأنه ذو ِدْرعٍ
  درفس
  .وناقة ِدَرفَْسةٌ والِدْرفاُس مثله. العظيم: ُس من اإلبلالِدَرفْ
  درفق

  .أي اْمضِ راشداً!اْدَرْنِفق ُمْرَمِعالً: يقال. املُسرعُ يف السري: املُْدَرْنِفُق
  درق
  :لغةٌ يف التِْرياقِ، ويُْنِشُد على هذه اللغة: والِدْرياُق. اجلَحفَةُ؛ واجلمع َدَرٌق: الَدَرقَةُ

  قي ِشفاُء الَسمِرِبقي وِدْريا
  درقس

  .ُعظَيٌم يفصل بني الرأس والعنق: الُدرْداِقُس
  درقع

  .َدْرقََع الرجلُ َدْرقََعةً، إذا فَرَّ وأسرع، فهو ُمَدْرِقٌع وُمْدَرْنِقٌع: أبو زيد
  درقل
  .ضرٌب من الثياب: الِدَرقْلُ
  درك

وأَْدَرَك . وأَْدَركُْتهُ ببصري، أي رأيته. أَْدَركُْت زمانهمشيَت حّتى أَْدَركُْتُه، وِعْشت حىت : يقال. اللُحوُق: اإلْدراُك
وَتداَركَ . واسَْتْدرَكُْت ما فات وَتدارَكُْتُه، مبعًىن. وربَّما قالوا أَْدَركَ الدقيُق مبعىن فََيت. الغالُم وأْدَرَك الثمُر، أي بلغ

وأصله َتداَركوا، " ى إذا ادَّاَركوا فيها مجيعاً حَتَّ: " ومنه قوله تعاىل. القوُم، أي تالحقوا، أي حلق آخرهم أوَّلَهم
. وَتداَرَك الثَرياِن، أي أَْدَرَك ثَرى املطرِ ثَرى األرضِ. فأدغمت التاء يف الدال واْجُتِلَبت األلف ليسلم السكون

. لسكونُ لألمرَدراِك أي أَْدرِْك، وهو اسٌم لفعلِ األمر، وكُسَِرت الكاف الجتماع الساكنني ألنَّ حقها ا: وقوهلم
ِقطعة حبل ُتَشدُّ يف طرف الرشاء إىل َعرقوة الدلو، ليكون هو الذي يلي : والَدَرُك بالتحريك. الطريدةُ: والَدريكَةُ

منازلُ : وَدركاتُ النارِ. يقال ما حلقك من َدَرٍك فعليَّ خالُصُه. الَتبِعَةُ، يسكَّن وحيرَّك: والَدَرُك. املاء فال يْعفََن الرشاُء
داراَك الرجلُ صوَته، : يقال. املُداَركَةُ: والِدراُك. والقعُر اآلِخُر َدْرٌك وَدَرٌك. والناُر َدَركاٌت واجلنةُ َدَرجاٌت. ِلهاأه

  .ال باَركَ اهللا فيه وال تاَرَك وال داَرَك، كلُّه مبعًىن: ويقال. أي تاَبَعه
  دركل

  .رٌب من الرقصوض: قال أبو عمرو. لعبةٌ للعجم: الِدْرِكلَةُ، بالكسر
  درم



. وَدرََمِت الداّبةُ، إذا دّبْت دبيباً. َدَرَمِت األرنب وغريها َتْدرُم بالكسر َدرْماً وَدرماً وَدَرماناً، إذا قاربت اخلُطى
. واملرأة َدرْماُء. وقد َدرِم بالكسر. وكعبٌ أْدَرُم. أن يوارَيه اللحُم حّتى ال يكونَ له حجٌم: والَدَرم يف الكعب

وَدرَِمْت أسنانُ الرجل بالكسر، أي َتحاتَّْت؛ وهو . األرنب: نبٌت من احلَْمض، والَدْرماُء: والَدْرماُء. فقُها ُدْرٌموَمرا
وأُْدرََمِت اإلبلُ لإلجذاعِ، إذا . الذي َعظَُمْت إبرته: واألْدَرُم من العراقيب. ودرٌع َدرِمةٌ، أي ليِّنة متَّسقة. أًْدَرُم

  :قال الشاعر. املرأة القصرية: والَدرَّاَمةُ. غريهاذهبْت رواضُعها وطلع 
  َتُبدُّ نساء الناس َدالًّ وميسما... من البيضِ ال َدرَّاَمةٌ قََمِليَّةٌ 

  درمك

  .دقيُق احلُوَّاري: الَدرَْمُك
  درن
املرعى إذا قَُدَم، وهو ما َبِليَ ُحطاُم : والَدريُن. وأَْدَرَنُه صاحُبه. وقد َدَرنَ الثوب بالكسر فهو َدرِنٌ. الَوَسُخ: الَدَرنُ

  :قال الشاعر. ويقال لألرض اجملدبة أمُّ َدرين. وقلما تنتفع به اإلبل. من احلشيش
  َسواَءْينِ واملَْرعى بأُمِّ َدرينِ... َتعالَْي ُنَسمِّطُ ُحبَّ َدْعٍد َنغَْتدي 

  .تعاىل نلزم ُحبَّنا وإن ضاَق العيش: يقول
  درنك

  .الُبُسِط ذو خَْمل، وتشبَّه به فروةُ البعريضرٌب من : الُدْرنوُك
  دره
: واِملْدَرُه. َدفَْعُت عنهم، مثل َدرَأُْت، وهو ُمْبَدلٌ منه، حنو َهراَق املاَء وأراقه: َدَرْهُت عن القوم: يقال. الَدفُْع: الَدرُْه

  :قال لبيد. زعيُم القوم واملتكلِّم عنهم
  وِمْدَرُه الكتيبِة الرَداحِ

  :ومنه قول األصبَغ. دارُِهواجلمع املَ
  والصابرين على املكارْه... يا ابَن احلَجاجَِحِة املَدارِْه 

  درهس
  .الشديد: الُدراِهُس
  درهم

  :وقال. ومجع الِدْرَهمِ َدراِهُم، ومجع الِدْرهامِ َدراهيُم. الِدرَْهُم فارسّي معّرب، وكسر اهلاء لغة، وربَّما قالوا ِدْرهاٌم
  نَفَْي الَدراهيمِ تنقاُد الَصياريِف... صى يف كل هاجَِرٍة َتْنفي يداها احلَ

  .وقد اْدَرَهمَّ اْدرِْهماماً، أي سقَطَ من الِكبَر. وشيٌخ ُمْدرَِهمٌّ، أي ُمِسنٌّ
  درى

  :وينشد. َدَرْيُتُه وَدرَْيُت به َدْرياً وُدْرَيةً وِدْرَيةً وِدراَيةً، أي علمت به
  يالَ ُهمَّ ال أَْدري وأنَت الدار

الَدرِيَّةُ غري مهموز، وهي : قال اًألصمعي. وُمداراةُ الناس هتمز وال هتمز، وهي املداجاة واملالينة. وأْدَرْيُتُه، أي أعلمته
  :قال اإلخطل. هو مهموز، ألنَّها ُتْدرأ حنو الصيد، أي ُتدفع: وقال أبو زيد. دابَّةٌ يستتر هبا الصائد فإذا أمكَنه َرمى

  بَسهِمِك فالرامي يصيُد وال َيْدري... ِتين إذ رََمْيِتين فإن كنِت قد أقَْصْد



  :وأنشد الفراء. أي ال يستتر وال َيْخِتلُ
  أدسُّ هلا حتَت الترابِ الدَواِهيا... فإن كنُت ال أدري الِظباَء فإنَّين 

  :قال النابغة الذبياين يصف الثَور والكالب. القرنُ: واِملْدرى
  َشكَّ املَبْيِطرِ إذ َيشْفي من الَعَضِد... فأَْنفَذَها  َشكَّ الفَريَصةَ باِملْدرى

  :قال طرفة. وكذلك اِملْدراةُ وربَّما ُتصلح هبا املاشطة قرونَ النساء، وهي شيء كاِملسلَّة تكون معها
  وإذا ما أَْرَسلَْتُه َيْعتَفِْر... َتْهِلُك اِملْدراةُ يف أكنافه 

قال . إنَّ بين فالن ادَّرَْؤا مكاناً، كأنَّهم اعتمدوه بالغزو والغارة: وقوهلم. شعرها َتَدرَِّت املرأةُ، أي سرَّحْت: ويقال
  :ُسًحيم بن َوثيل الرِياحّي
  ُمَعلِّقَةَ الكَنائن َتدَّرينا... أتتنا عامٌر من أرض رامٍ 

ْدرى، أي غليظ القر، ُيَدلُّ بذلك على صغر جاُب اِمل: وقوهلم. وَتَدرَّاُه وادَّراُه مبعًىن، أي َخَتله، َتفَعَّلَ وافْتََعلَ مبعًىن
  .سنِّ الغزال؛ ألنَّ قرنه يف أّول ما يطلع يغلُظ، مث َيِدقُّ بعد ذلك إذا طال

  دسر

َعلى ذاِت ألواحٍ : " وقوله تعاىل. واحد الُدُسرِ، وهي خيوطٌ ُتَشدُّ هبا أَلْواُح السفينة، ويقال هي املَسامُري: الِدساُر
إنَّما هو شيٌء َيْدسُُرُه الَبْحر : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما يف الَعنَْبرِ. الَدفُْع: والَدسُْر. ر أيضاًوُدْس" . وُدُسرٍ 

وَجَملٌ دَْوَسريٌّ، كأنه . اجلََملُ الَضْخُم، واألنثى دَْوَسَرةٌ: والَدْوَسُر. ورجلٌ ِمْدسٌَر. وَدَسَره بالرُْمحِ. َدسْراً، أي َيْدفَُعه
  .ه، ودَْوسَراينٌّ أيضاًَمْنُسوٌب إلي

  دسس

وَدَسْسُت الشيَء يف التراب . ليس اِهلناء بالَدسِّ: ومنه املثل. ُدسَّ البعري فهو مدسوس، إذا طُِلَي باِهلناء يف َمساعره
. نحّيةٌ صمَّاُء تندسُّ حتَت التراب اندساساً، أي تندف: والَدسَّاَسةُ. إخفاء املكر: والَدسيُس. أخفيته فيه: أُدسُُّه

  .لُعبةٌ ِلصبيان األعراب: والُدسَّةُ
  دسع
. وَدَسَع البعُري بِجرَّته، أي دفعها حتَّى أخرجها من َجوفه إىل فيه. يقال َدَسَعهُ َيْدَسُعُه َدْسعاً وَدسيَعةً. الدفُع: الَدسُْع

وَتْدَسُع، أي تأخذ املِْرباَع وتعطي أمل أجَعلْك َتْرَبُع : ويف احلديث. فالنٌ ضخم الَدسيَعِة: يقال. العطيَّةُ: والَدسيعَةُ
  :قال سالَمة بن جَْندلٍ يصف فرساً. َمْعرِزُ الُعنقِ يف الكاهل: والَدسيُع. الطبيعةُ واخلُلُُق: والدسيَعةُ. اجلزيل

  يف جُْؤُجؤٍ كَمداِك الطيبِ َمخصوبِ... َيْرقى الَدسيُع إىل هاٍد له َتِليعٍ 
  دسق

. وربَّما مسَّوا احلوض املآلن بذلك وقد مألت احلوض حتَّى َدَسَق، أي ساح ماؤه. َرقُْرقُُهبياُض السَرابِ وَت: الَدْيَسُق
  :قال األعشى. الَدْيَسُق معّرب، وهو بالفارسية طَشَْتخْوانْ: وقال أبو عبيد

  وِقْدٌر وطَبَّاٌخ وصاٌع ودَْيسَُق... َوحوٌر كأمثال الدُمى وَمناِصٌف 
  دسم

َدسََّم املطرُ : ويقال أيضاً. جْعل الَدَسمِ عليه: وَتْدسيُم الشيء. َدِسَم الشيء بالكسر: نهتقول م. الَدَسُم معروف
ما يسد به األذن : والِدساُم بالكسر. وِسخةٌ: وثياٌب ُدْسٌم. الدينُء من الرجال: والُدْسَمةُ. َبلَّها ومل ُيباِلغ: األرَض



الِسداُد، وهو ما ُيَسدُّ به رأُس القارورة : والِدساُم. بالضم َدْسماًتقول منه َدَسْمُتهُ أَْدُسُمُه . واجلرح وحنو ذلك
  .وحنوها

  .وَدَسَم األثُر، مثل طَسَم. الذَرَّةُ: والدَْيَسَمةُ. نباٌت: والَدْيَسُم. ولد الُدّب: والدَْيَسُم
  دسا

  .وهو يف األصل َدسََّسها، فأبدل من إحدى السينني ياًء. َدسَّاها، أي أخفاها
  دشت

  .وهو فارسيٌّ، أو اتفاٌق وقع بني اللغتني. الصحراء: لَدْشُتا
  دعب
: والُدْعبوُب. الطريقة املَُوطَّأ: والُدْعبوُب. املمازحة: واملداعبة. املِزاح، وقد َدَعَب فهو َدعَّاٌب لَعَّاب: الُدعابة
  .الضعيف
  دعبل
  .الناقةُ الشارُف: الِدْعبِلُ
  دعث
  .وقد ُدِعثَ الرجلُ، إذا أصابه اقْشِْعراٌر وفُتوٌر. أول املرض: الَدْعثُ: األموي
  دعثر

، أي " ال تقتلوا أوالَدكم ِسرّاً، إنَّه لُيْدرُِك الفارَِس فَُيَدعِْثُرُه : " ويف احلديث. املَْهذوُم: واملَُدْعثَُر. اهلَْدُم: الَدْعثََرةُ
  :وقال الشاعر. ْوُض املتثلُِّماحلَ: والُدْعثوُر. يعين بعدما صار َرُجالً. يهدمه ويُطَحِْطُحُه

  أَوَّلُ َمشَْربٍأََجلْ َجْيرِ إِنْ كانت أُبِيَحْت َدعاثِرُُه: وقُلَْن على الِفْردَْوسِ
  دعج
  :وأّما قول ابنِ أمحر. األسوَُد: واَألدَْعُج من الرجال. عٌني دعجاُء: يقال. شدَّةُ سَواد العني مع َسعَِتها: الَدَعُج

  َيْنفي القَراميَد عنها اَألْعَصمُ الوَقُِلُ... َدْعجاَء ذي َعلَقٍ ما أُمُّ غُفْرٍ على 
  .الدَّعجاء، وهي ليلة مثاٍن وعشرين: والعرب تسمِّي أول املَحاق. فهي هْضبةٌ

  دعدع
قال لبيد . وجفنةٌ ُمَدْعَدَعةٌ، أي مملوءةٌ. مألته: وَدْعَدْعُت الشيَء. حتريُك املكيال وحنوه ِلَيَسَعُه الشيُء: الَدْعَدَعةُ

  :يصف ماءين التقيا من السيل
  دَْعَدَع ساقي األعاجمِ الَغَربا... فَدْعَدعا ُسرَّةَ الزِكاِء كما 

أي قُمْ ! َدْع َدْع: والَدْعَدَعةُ أن تقول للعاثر: قال. َدْعَدْعُت هبا َدْعَدَعةً، إذا دعوهتا: يقال للمعز خاّصةً: قال أبو زيد
  :وأنشد. لعاً: فانتعْش، كما يقال

  وال الْبنِ َعمٍّ ناله الدْهُر َدْع َدعا... لَحى اُهللا قوماً مل يقولوا لِعاثرٍ 
  .وَدْعَدعَ الرجل دَْعَدَعةً وَدْعداعاً، أي َعدا َعدْواً فيه بطٌء والتواٌء

  دعر



، فهو عوٌد َدِعٌر، أي رديءٌ َدِعَر العوُد بالكسر َيْدَعُر َدَعراً: مصدر قولك: والَدَعُر أيضاً. الفَساد: الَدَعُر بالتحريك
واملرأة . هو خبيثٌ داِعٌر بيِّن الَدَعرِ والَدعارِة: يقال. ومنه أُِخذت الَدعارة، وهي الِفْسق واخلُْبثُ. كثري الدخان

  .الذي قُِدَح به مِراراً فاْحتَرق طَرفُه، فصار ال يوري: والزَْنُد اَألْدَعُر. عود ُدَعٌر: وحكى الَغنويُّ. داِعَرةٌ
  دعز

  .نكَحها: عدَز املرأةَ َدْعزاً
  دعس

: والَدْعُس. الطريق الذي ليَّنْته املاّرةُ: واِملْدعاُس. رأيُت طريقاً َدْعساً، أي كثري اآلبار: يقال. األثر: الَدْعُس بالفتح
. الرمح ُيدِْعُس به :واِملْدَعُس. املطاعنه: واملداعسة. حشوته: وَدَعْسُت الوعاَء. الطعن، وقد ُيكَْنى به عن اِجلماع

  .ُمْخَتَبُر القوم يف البادية، وحيثُ توضع امللّةُ وُيَشوى اللحم: واملُدََّعُس. املداِعُس الُصمُّ من الرماح: ويقال
  دعص
 :والَدْعصاُء. أهرأه الربُد: كما يقال. أَدَْعَص احلَرُّ فالناً، أي قتله فماَت: أبو زيد. قطعةٌ من الرمل مستديرة: الِدْعُص

  .األرُض السهلةُ َتحَْمى عليها الشمُس، فتكون رمضاؤها أشدَّ من غريها
  دعع

  " .فذلك الذي َيُدعُّ اليتيم : ومنه قوله تعاىل. َدَعْعُتُه أَُدعُُّه َدعَّاً، أي دفعته
  دعق

َعقَِت اإلبل احلوَض َدْعقاً، إذا َد: يقال. أَثََّرْت فيه: وَدَعقَْتُه الدواتُّ. ُدِعَق الطريُق فهو َمْدعوٌق، أي كثر عليه الوطُء
: والَدْعُق أيضاً. تدوس القومَ يف الغارات: وخيلٌ َمداعيُق. مجاعةٌ من اإلبل: والَدْعقَةُ. خبطْته حتَّى ثلََّمْته من جوانبه

  :وأمَّا قول لبيد. أَْدَعقَُه: وقد َدَعقَُه َدْعقاً، وال يقال. اهلَْيُج والتنفري
  ال َيُهمُّونَ بأَْدعاقِ الشَلَلْ... اتِهِْم يف َجميعٍ حاِفظي َعْور

أي أنَّهم إذا فزِعوا ال ُينفِّرون إبلَهم فيهربون، ولكن جيمعوهنا . هو مجع َدْعقٍ، وهو مصدر فتوهَّمه امساً: فيقال
  .ويقاتلون دوهنا لعزِّهم

  دعك
ورجلٌ َدِعٌك، . َك الرجالن يف احلرب، أي مترَّساوَتداَع. وقد َدَعكْتُ األدَمي واخلصَم، أي ليَّنته. الَدْعُك مثل الدَلِْك

  .لغة يف الَدْعقَِة، وهي مجاعة من اإلبل: والَدْعكَةُ. أي َمِحٌك
  دعكس
  .الَدسْْتَبْنْد: لعٌب للمجوس يسمَّونه: الَدْعكَسَةُ
  دعلج

  .الَتردُّد يف الذَهاب واجمليء: الَدْعلََجةُ
  دعم

ويسمَّى السَيُِّد . وقد ادََّعْمُت إذا اتَّكأَْت عليها، وهو افَْتَعلُْت منه. عماد البيت :والِدعاَمةُ. َدَعْمُت الشيء َدْعماً
  :وقال. فإن كانتا من طنيٍ فهما ُزْرنوقاِن. خشبتا البكرة: والِدعاَمتاِن. الِدعاَمةَ

  َنَزْعُت َنْزعاً َزعَزَع الِدعامْه



  .وال َدْعَم بفالن، إذا مل تكن به قوَّةٌ وال ِسَمٌن
  دعمص

  :قال األعشى. ُدَوْيبَّةٌ تغوص يف املاء، واجلمع الَدعاِمُص أيضاً: الُدْعموُص
  وَبْحُرَك ساجٍ ال ُيواري الَدعاَمصا... فما ذَْنُبنا إنْ جاَش َبْحرُ ابنِ َعمِّكُْم 

  دعا
صدٌر، يريدون الُدَعاَء إىل كنا يف َدْعَوِة فالن وَمْدعاِة فالن، وهو يف األصل م: يقال. الَدْعَوةُ إىل الطعام بالفتح

. من َتَبنَّْيَتُه: والَدِعيُّ أيضاً. فالن دَعيٌّ بّين الِدْعَوِة والَدْعوى يف النسب: والِدْعَوةُ بالكسر يف النسب، يقال. الطعام
: يف احلرب واالدِّعاُء. واالسم الَدْعوى. وادَّعيُت على فالٍن كذا" . وما جََعلَ أْدِعياءَكُْم أبناءكم : " قال تعاىل

. واُألْدِعَيةُ مثل اُألْحجِيَِّة. وَتداَعتِ اِحليطانُ للخراب، أي هتادمْت. أنا فالن بن فالن: االعتزاز، وهو أن يقول
حتَّى األلغاز من الشعر أُْدِعيَّةٌ، مثل . وهي مثل األغلوطات. يََتداَعْونَ هبا'ٌ بينهم أُْدِعيَّة: يقال. املُحاجاةُ: واملُداعاةُ

  :الشاعر قول
  حسانٌ وما آثاُرها بِحساِن... أُداعِيك ما ُمسَْتْصَحباٌت مع الُسرى 

. والَدْعَوةُ املرَّةُ الواحدة. وَدعَْوُت فالناً، أي ِصْحُت به واسَْتْدَعْيُتُه، وَدَعْوتُ اهللا له وعليه ُدعاًء. يعين السيوف
َدْع داِعيَ : " ويف احلديث. ما يترك يف الضرع لَيْدُعَو ما بعده: واحد األْدِعَيِة، وأصله ُدعاٌو، وداِعَية اللنب: والُدعاُء

هو من َدَعْوُت، أي : قال الكسائي. ما بالدار ُدْعويٌّ بالضم، أي أحد: وقوهلم. صروفه: وَدواعي الدهر" . اللنب 
لو َدَعوْنا الْنَدَعينا، أي : مسعُت من العرب من يقول: قال األخفش. ليس فيها من َيْدُعو؛ ال يتكلَّم به إال مع اجلحد

  .لو بعثونا النبعثنا: ألجبنا؛ كما تقول
  دغدغ

  .الَدغَْدغَةُ، معروفة
  دغر

َعالمَ : " ويف احلديث. الَدفْع: ، وأَْصلُ الَدغْرِ" ال قَطَْع يف الَدغَْرِة : " ويف احلديث. أخذ الشيء اختالساً: الَدغَْرةُ
. َدغْرى ال صَفَّى أي اْدغَروا عليهم وال ُتصافُّوهم: وقوهلم. وهو أن ُتْرفََع لَهاةُ املَْعذُورِ ،" ُتَعذِّْبَن أوالَدكُنَّ بالَدغْرِ 

  .َدغْراً ال َصفَّاً، مثل َعقْرى وَحلْقَى وَعقْراً وَحلْقاً: ويقال أيضاً
  دغص

وهي َتْدغَُص بالِصلِّياِن من بني . تَرََّدِغَصِت اإلبلُ َتدْغَُص َدغَصاً إذا امتألت بطوُنها من الكأل حتَّى منعها ذلك أن َتْج
  .العظُم املدوَُّر الذي يتحرَّك على رأس الرُكبة: والداِغَصةُ. الكأل
  دغفق

  .عاٌم َدغْفٌَق، أي ُمخِصٌب: قال ابن األعرايب. عيٌش َدغْفٌَق، أي واسٌع
  دغفل
  :وأنشد للعجاج. ُمخِصٌب، عن ابن األعراّيبوعاٌم َدغْفَلٌ، أي . وعيٌش َدغْفَلٌ، أي واسٌع. ولُد الفيل: الَدغْفَلُ

  وإذْ زمانُ الناسِ َدغْفَليُّ
  دغل



: والدَغَلُ أيضاً. قد أَْدغَلَ يف األمر، إذا أَْدَخل فيه ما خيالفُه وُيفِسده: يقال. الفَساُد، مثل الَدَخلِ: الَدغَلُ بالتحريك
  .الدواهي: الَدواِغلُو. الشجرُ الكثري امللتفُّ وقد أَْدغَلَِت األرُض إْدغَاالً

  دغم
الذي لونُ وجهِه وما يلي جحافلَه : واَألْدغَُم من اخليل. َدغََمُهْم احلَرُّ، وَدغَمَُهُم أيضاً بالكسر، وأَْدغََمُهْم، أي غَشيهم

والشاةُ . مِيضرب إىل السَواد خمالفاً للون ساِئر جسده وهو الذي تسمِّيه األعاجُم ِديَزْج، واألنثى َدغْماُء بيِّنة الدَغَ
الذئبُ أَْدغَُم ألنَّ الذئب ولَغَ أو مل َيلَغْ فالُدغَْمةُ الزمة له؛ ألنَّ الذئاب ُدغٌْم، فربَّما اتُّهَِم بالولوغ : ويف املثل. َدغْماُء

لفرَس اللجاَم، وأَْدغَْمُت ا. األسود: والُدغْمانُ بالضم، من الرجال. ُيضَْرُب هذا مثالً ملن ُيغَبط مبا مل َيَنلْه. وهو جائع
كسر األنِف إىل : والَدغُْم. أَْدغَْمُت احلرَف وادَّغَْمُتُه، على افَْتَعلُْتُه: يقال. ومنه إْدغاُم احلروف. إذا أدخلَْته يف فيه

  .باطنه َهْشماً
  دغمر

  .اخلَفيُّ: واملَُدغَْمُر. عليه َخلَّطُْت: وَدغَْمْرُت عليه اخلََبَر. يقال ُخلٌُق َدغَْمريٌّ وُدغُْمريٌّ. اخلَلْطُ: الَدغَْمَرةُ
  دغا
  :قال رؤبة. فالن ذو َدغَواٍت وذو َدغَياٍت، إذا كان ذا أخالق رديئة، الواحدة َدغَْوةٌ وَدغَْيةٌ: يقال

  ذا َدغَواٍت قُلََّب األخالقِ
  .أي ذا أخالق رديئة متلوِّنة

  دفأ
لنا من ِدفِْئهِْم ما : " ويف احلديث" لكم فيها دْفٌء : " قال اهللا تعاىل. نِتاُج اإلبل وألباُنها، وما يُْنَتفَُع به منها: الدِّْفُء

َدِفئَ َدفَأً، مثل : السخونَةُ، تقول منه دَِفئٌ الرُجلُ َدفاَءةً، مثل كَرَِه كراهةً، وكذلك: والدِّْفُء أيضاً" . سلَّموا بامليثاق 
ما عليه ِدْفٌء، ألنه اسم، : تقول. اَألْدفاُء: فئك، واجلمعالشيء الذي يد: الِدْفُء بالكسر وهو: ظَِمئَ ظََمأً، واالسم

ورجل دَِفيٌء على فَِعلٌ، إذا لَبِسَ . ِكْنِه: اقعد يف ِدْفِء هذا احلائط، أي: وتقول. ما عليه َدفاَءةٌ، ألنه مصدر: وال تقل
بالثوب واسْتدفأ به وادَّفَأ به، وهو افتعل، وقد أْدفأه الثوب، وتدفَّأ هو . وكذلك رجل َدفْآنُ، وامرأةٌ َدفْأى. ما ُيْدِفئُُه

اإلبل : واملُْدِفئة. وَدفَُؤْت ليلتُنا بالضم، ويوٌم ديفٌء على فعيلٍ، وليلةٌ دفيئةٌ، وكذلك الثوب والبيت. أي لَبَِس ما يدفئه
. م؛ عن األصمعياإلبل الكثرية واألوبار والشحو: واملُْدفأَة. الكثرية ألن بعضها يدفئ بعضاً بأنفاسها، وقد يشدد

  :وأنشد للشماخ
  على أثباجهنَّ من الصقيع... وكيف يضيع صاحب ُمْدفآن 

املطر الذي يكون بعد الربيع قبل الصيف حيث تذهب الكَْمأَةُ فال يبقى يف األرض منها : والَدفَِئيُّ مثال الَعَجِميِّ
: ٍة ميتاروهنا قبل الصيف فهي َدفَِئيَّةٌ مثال َعَجِميَّةٌ، قالكل مَري: قال أبو زيد. َدفَئيٌّ وَدثَئيٌّ بالثاء: شيٌء، قال األصمعي
  .وأولُ الَدفَئيِّ وقوع اجلبهة، وآخره الصرفة: وكذلك النِتاُج، قال

  دفتر

  .واحد الَدفاِترِ، وهي الكراريس: الَدفَْتُر
  دفر



ويقال . والَدفْر وأمُّ َدفْرٍ من أمساء الَدواهي. أُمُّ َدفْرٍ: ومنه قيل للُدْنيا. َدفْراً له، أي َنتْناً: يقال. الَنَتُن خَاصَّةً: الَدفَُر
َدفْراً داِفراً ملا جييء : ويقال. أي واَنْتناُه! واَدفراه: وقول عمر رضي اهللا عنه. يا َدفارِ أي َدِفَرةٌ مُْنِتَنةٌ: لألمة إذا ُشِتمت

  .به فالن، أي َنْتناً، وكذلك إذا قَبَّْحَت عليه أَمَْرُه
  دفع
: واملُدافََعةُ. واْنَدفََع الفرس، أي أسرع يف سريه، واْنَدفَعوا يف احلديث. وَدفَْعُت الرجل فاْنَدفََع. فَْعُت إىل فالن شيئاًَد

واسَْتْدفَْعُت اَهللا األسواَء، أي طلبُت منه . دافَعَ الله عنك السوَء ِدفاعاً: تقول منه. ودافََع عنه وَدفََع مبعىن. املماطلةُ
: والَدفَْعةُ بالفتح. والُدفَْعةُ من املطر وغريه بالضم مثل الُدفَْعِة. وَتدافََع القوُم، أي َدفَعَ بعضُهم بعضاً. فََعها عنِّيأن َيْد

الِلَبأَ الشاةُ أو الناقةُ اليت تدفع : والداِفُع. الفقُري والذليلُ، ألنَّ كُالًّ َيْدفَُعُه عن نفسه: واملَُدفَُّع بالتشديد. املرَّةُ الواحدة
واحد َمداِفعِ املياه اليت جتري : واملَْدفَُع. َدفََعِت الشاةُ، إذا أضرعْت على رأس الولد: يقال. يف َضرِعها قُبيل النتاج

  .السيلُ العظيُم: والُدفَّاُع. الَدفوُع: واِملْدفَُع بالكسر. فيها
  دفف
. الدبيُب، وهو السُري اللُيُن: والَدفيُف. ، إذا سقط على َدفَّي البعريوسناٌم ُمَدفٌِّف. َجْنباُه. وَدفَّا البعريِ. اجلنُب: الَدفُّ
َمرُُّه فَُوْيقَ : وَدفيُف الطاِئر. اجليشُ َيِدفُّونَ حنو العدّو، أي يِدّبونَ: والدافَّةُ. َدفَّْت علينا من بين فالن َدافَّةٌ: يقال

أجهْزتُ : ودافَفُْت الرجلَ ُمدافّةً وِدفافاً. إذا انقّض ُعقاٌب َدفوٌف، للذي يدنو من األرض يف طريانه: يقال. األرض
خذْ ما اْسَتَدفَّ لك، أي ُخذْ ما أمكن وَتسَهَّلَ، مثل : ويقال. ويقال َتدافَّ القوُم، إذا ركَب بعُضهم بعضاً. عليه

  .واسَْتَدفَّ أمرهم، أي استتّب واستقام. والدالُ مبَدلَةٌ من الطاء. اْسَتطَفَّ
  دفق

سرٌّ كامتٌ، أي مكتوٌم، ألنَّه من قولك ُدِفقَ : املاء أَْدِفقُُه َدفْقاً، أي صببته، فهو ماٌء داِفٌق، أي َمْدفوٌق، كما قالوا َدفَقُْت
وَدفَّقَْت كفّاُه الَندى، . َدفََق اهللا روحه، إذا دُعَي عليه باملوت: ويقال. َدفََق املاُء: وال يقال. املاُء على ما مل يسمَّ فاعله

وناقةٌ ِدفاٌق . ميأل الوادي: وسيلُ ُدفاٌق بالضم. التصبُُّب: االنصِباُب، والَتَدفُُّق: واالْنِدفاُق. صَبَّتاُه؛ ُشدِّدَ للكثرةأي 
وسٌري أَْدفَُق، . مشى فالنٌ الِدِفقَّى، إذا أسَرَع: ويقال أيضاً. السريُع من اإلبل: والِدفَقُّ. بالكسر، أي مَُتَدفِّقَةٌ يف السري

  :قال الراجز. سريٌعأي 
  بني الِدِفقَّى والَنجاِء اَألْدفَقِ

جاء القوم : ويقال. بيِّن الَدفَقِ، إذا كانت أسنانه منتصبةً إىل خارجٍ: وبعٌري أَْدفَُق. هو أقصى الَعَنقِ: وقال أبو عبيدة
  .ُدفْقَةً واحدة بالضم، إذا جاءوا مبّرٍة واحدٍة

  دفن
وَركيَّةٌ َدفنيٌ . ال ُيْعلَمُ به: وداٌء َدفٌني. وادَّفََن الشيء على افتعل، واْنَدفََن، مبعًىن. فٌنيَدفَْنُت الشيء، فهو َمْدفونٌ وَد

  :قال لبيد. وِدفانٌ، إذا اْنَدفََن بعضها؛ وَركايا ُدفٌُن
  من بني أَْصفََر ناصعٍ وِدفاِن... ُسُدماً قليالً عَْهُدُه بأَنيِسه 

عبٌد َدفونٌ، إذا كان : يقال. االدِّفانُ أن يروغَ من مواليه اليوَم واليومني: قال أبو زيد. إباُق العبد: واالدِّفانُ أيضاً
وناقةٌ َدفونٌ، إذا كان من عادهتا أن تكون . هو أن ال يغيب من اِملْصرِ يف غيبته: وكان أبو عبيدة يقول. فَعوالً لذلك

. تكاشَفْتم ملا َتدافنتم، أي لو يكشُف عيُب بعضكم لبعضٍ لو: يقال يف احلديث. الَتكاُتُم: والَتدافُُن. يف وسط اإلبل
ضرٌب من : والَدفّين، بالتحريك. الِسقاُء البايل: واِملْدفانُ. وبقرةٌ دافنة اجلذْمِ، وهي اليت انسحقَت أضراُسها من اهلََرمِ



  .الثياب املخططة
  دفنس

  .األمحق: والِدفْناُس. احلمقاء: الِدفْنِس بالكسر
  دفا

رجلٌ أَْدىف، : االحنناء؛ يقال: والَدفا مقصوٌر. اجلريح أْدفوُه َدفْواً، إذا أجهزَت عليه، وكذلك دافَْيُتُه وأْدفَْيُتُه َدفَْوُت
. وَعْنٌز َدفْواُء. وعلٌ أَْدىف بيِّن الَدفا، وهو الذي طال قرناه جداً وذَهبا قَِبلَ أذنيه: ويقال. أي يف صلبه احديداٌب

. التداول: والَتدايف. وإنَّما قيل للُعقاب َدفْواُء لعوجِ منقارها. الشجرة العظيمة: والَدفْواُء. جلناحطويل ا: وطائٌر أَْدىف
  .وربَّما قيل للنجيبة الطويلة العنق َدفْواُء. َتداىف البعري َتداِفياً، إذا سار سرياً متجافياً: يقال
  دقدق
  .طَقَةُحكاية أصواِت حوافر الدواّب، مثل الطَّقْ: الَدقَْدقَةُ
  دقر

. ورجل ِدقْراَرةٌ، أي منّاٌم. فالن يفتري الَدقاريَر، أي اَألكاذيَب والفُْحَش: يقال. الدَواهي، الواحدة ِدقْراَرةٌ: الَدقاريُر
  .التُبَّانُ: والِدقْراُر والِدقْراَرةُ

  دقع
: " ويف احلديث. سوء احتمال الفقر: قَُعوالَد. َدِقَع الرجلُ بالكسر، أي لصق بالتراب ذُالً: يقال. التراُب: الَدقْعاُء

اليت تأكل : واملَداقيُع من اإلبل. وفقٌر ُمْدِقٌع، أي ُملِْصٌق بالَدقْعاِء. أي خضعُتنَّ ولزقُْتنَّ بالتراب" إذا جُْعُتنَّ َدِقْعُتنَّ 
رماه اهللا بالُدْوقََعِة، هي : م يف الدعاءوقوهل. الذي يطلب َمذاقَّ الكَْسبِ:والداقُِع. النبَت حتَّى ُتلِْصقه باألرض ِلِقلَِّتِه

  :قال أعرايبٌّ. وجوٌع َدْيقوٌع، أي شديٌد. الفقُر والذُلُّ
  جوٌع َتَصدََّع منه الرأُس َدْيقوٌع

  دقق
 أخذُت جِلَُّه وِدقَُّه،: وقوهلم. خالف الغليظ، وكذلك الُدقاُق بالضم، والِدقُّ بالكسر مثله، ومنه ُحمَّى الِدقِّ: الَدقيُق

أتيتهه فما : ويقال. وأََدقَُّه غريه وَدقَّقَُه. وقد َدقَّ الشيُء َيِدقُّ ِدقَّةً، أي صار َدقيقاً. أخذت قليله وكثريه: كما يقال
. واْسَتَدقَّ الشيُء، أي صار َدقيقاً. الَتدَاقُّ: واملَُداقَّةُ يف األمر. أََدقَّين وال أَجلَّين، أي ما أعطاين َدقيقاً وال جليالً

التراُب الليِّن الذي كسَحْته الريح : والُدقَّةُ بالضم. الطحني: والَدقيُق. إنعاُم الَدقِّ: والَتْدقيُق. َدقَقُْت الشيَء فاْنَدقَّو
  :ومنه قول رؤبة. من األرض، واجلمع ُدقٌَق
  تبدو لنا أَْعالُمُه بعد الغََرْق

  يف ِقطَعِ اآللِ وَهْبواِت الُدقَْق
  .وتصغريه ُمَدْيٌق، واجلمع َمداقُّ. ما ُيَدقُّ به، وكذلك املدُُدقُّ بالضم: ةُواِملَدقُّ واِملَدقَّ

  دقل
. وقد أْدقَلَ النخلُ. أردأ التمر: والَدقَلُ. سَهُم السفينة، وأصله األّولُ: والدَقَلُ. اِخلصاُب، الواحدة َدقَلَةٌ: الَدقَلُ

  .ويقال َدوْقَلَ فالنٌ، إذا اْخُتصَّ بشيٍء من مأكول
  قمد



  .َدقََم فاه مثل َدَمَق على القلب، أي كَسر أسنانه
  دقى

وقد قيل . َدقى الفَصيلُ بالكسر َيدْقى َدقى، إذا أكثر من شرب اللنب حتَّى َبِشَم، فهو َدقٍ على فَِعلٍ، واألنثى َدِقيَّةٌ
  .َدقْوانُ وَدقْوى

  دكأ
  .وتداكأ القوم أي تزامحوا. كأَْت عليه الديونُدا: ويقال. داكأُْت القوَم ُمداكاةً إذا زاَحْمُتُهْم: أبو زيد
  دكدك

َسْهلٌ : أنَّه سأل جريَر بن عبد اهللا عن منزله فقال: ويف احلديث. ما التََبد منه باألرض ومل يرتفع: الَدكْداُك من الرمل
  :وقال لبيد. وَدكْداٌك، وَسلٌَم وأَراٌك

  عبقريِّ املَُخلّبِنَباٌت كَوشي ال... وغيٍث بدِكْداٍك َيزيُن وِهاَدُه 
  :قال الراجز. واجلمع الَدكَاِدُك والَدكاِديُك
  يا داَرَميَّ بالَدكاِديِك البَُرْق

  َسقْياً فقد هَيَّْجِت شَْوَق املْشَتنِْق

  .وَتدَكَْدكَِت اجلبالُ، أي صارت دَكَّاواٍت، وهي روابٍ من طني، واحدهتا دَكَّاَء
  دكس

  :وأنشد ابُن األعرايب. عاس وَيتراكب عليهما يغشى اإلنسان من الُن: الُدكاُس
  كأنَّه من الكرى الُدكاسِ
  بات بكأَسْي قهوٍة ُيحاسي

العدد الكثري، واسٌم من : والَدوْكَُس. لغة يف الكاِدسِ، وهو ما ُيتَطَيَُّرب به من العطاس والقَعيد وحنومها: والداِكُس
  .أمساء األسد

  دكع
  :قال القطاميُّ. خليل يف صدورها، وقد َدكََع َيْدكُعداٌء يأخذ اإلبل وا: الُدكاعُ بالضم

  كأنَّ هبا ُنحازاً أو دُكاعا... َترى منه ُصدورَ اخليل ُزوّرا 
  دكك
فُدكَّتا : " ومنه قوله تعاىل. وقد دَكَكُْت الشيء أَُدكُُّه َدكَّاً، إذا ضربَته وكسرَته حتَّى سوّيته باألرض. الدقُّ: الَدكُّ

ُدكَّ الرجل فهو َمْدكوٌك، إذا َدكَّْتهُ : قال أبو زيد. هي أرض َدكٌّ، واجلمع ُدكوٌك: قال األخفش.  "َدكَّةً واِحَدة 
اجلبلُ الذليلُ، : والُدكُّ. ال َسناَم هلا، واجلمع ُدكٌّ وَدكَّاواٌت: وناقةٌ َدكاُء. ودَكَكُْت الَركيَّ، أي دفنُته بالتراب. احلُمَّى

ورجلٌ ِمَدكٌّ، بكسر امليم، أي قويٌّ . كُّ، إذا كان متدانِياً عريض الظهر، من خَْيل ُدّكوفرٌس أََد. واجلمع الِدكّكَةُ
. الذي يقَْعُد عليه: والَدكَّةُ والُدكَّانُ. وَحْولٌ دَكيٌك، أي تامٌّ. وأََمةٌ ِمَدكَّةٌ، أي قويَّة على العمل. شديُد الوطِْ لألرض

  :قال الشاعر
  كُدكَّاِن الَدرابَِنِة املَطنيِ...  فأَْبقى باِطلي واِجلدُّ منها



  .وناٌس جيعلون النون أصلية
  دكل

  :ومنه قول الراجز. َتدَكَّلَ الرجلُ، أي تدلَّلَ، وهو ارتفاع اإلنسان يف نفِسه: أبو زيد
  قوٌم هلم َعَزازةُ الَتدَكُّلِ

هم َيَتَدكَّلُونَ : يقال. ُسلطانَ من عّزهمالقوم الذين ال ُيجيبون ال: والدكلة بالتحريك الطني الرقيق والَدكَلَةُ أيضاً
  .على السلطان، أي يتدلَّلون

  دكن
َسِلْمَت ِعْرضاً ثَْوُبُه مل َيْدكَن : وقال الراجز رؤبة. وقد َدِكَن الثوب َيْدكَُن َدكَناً. لونٌ يضرب إىل السواد: الُدكَْنةُ

  :قال لبيد. والشيء أَْدكَُن
  أو جَْوَنٍة قُِدَحْت وفُضَّ ِختامُها... ِتقٍ اغْلي الِسباَء بكلِّ أَْدكََن عا

  .واحد الدكاكني، وهي احلوانيت، فارسيٌّ معّرب: والُدكَّانُ. يعين زِقَّا قد صَلََح وجاد يف لونه ورائحته، لِعْتقه
  دلب
  .ذاُت ُدلْبٍ: وأرض َمْدلََبةٌ. شجٌر، الواحدة ُدلَْبةٌ: الدُّلْب
  دلث

املُْنَدِلثُ : وقال األصمعي. اْنَدلَثَ علينا فالنٌ َيْشُتُم، أي اخنرق وانصبَّ: اللحياين. ُدلُثٌ ناقةٌ دالَثٌ أي سريعة، ونوٌق
  .َمدافُع َسْيِلِه: وَمداِلثُ الوادي. الذي ميضي ويركب رأسه ال يثنيه شيء

  دجل
َجةُ أيضاً مثل ُبْرَهٍة من الدهر واالسم الدَلَُج بالتحريك، والدُلَْجةُ والَدلَ. أَدْلََج القوم، إذا ساروا من أّول الليل

الذي يأخذ الدلو : والدَّاِلُج. فإن ساروا من آخر الليل فقد ادَّلَجوا بتشديد الدال؛ واالسم الدُلَْجةُ والدَلَْجةُ. وَبْرَهة
. دِْلٌج وَمدْلََجةٌوذلك املوضع َم. وقد دَلََج َيدْلُُج بالضم ُدلوجاً. وميشي هبا من رأس البئر إىل احلوض حّتى ُيفْرغَها فيه

  :قال الشاعر
  هلا يف كلِّ َمْدِلَجةٍ ُخدوُد... كأنَّ رِماحَُهْم أَْشطانُ بِئرٍ 

  .الَسراُب: والَدلوُج. ِكناُس الوحش: والَدوْلَُج
  دحل

. ملاء، وسحائٌب دُلٌَّحوَسَحابةٌ َدلوٌح، أي كثرية ا. دَلََح الرجلُ، إذا مشى بِِحْمِلِه غََري ُمْنَبِسط اخلَطْوِ، ِلِثقَِلِه عليه
  .وَتداحلا الشيَء فيما بينهما، إذا محاله على عوٍد

  دلدل
  :وقول أيب َمْعدان الباهلّي. عظيُم القنافذ: والُدلُْدلُ. االضطراب: والدَلْدالُ. َتَدلَْدلَ الشيُء، أي حتّرَك متدلّياً

  طَّاِنال سابِقَني وال مع القُ... جاء احلَزاِئُم والزبائُن ُدلُْدالً 
  .أي يََتدَلَدلونَ مع الناس ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء

  دلس

فالن ال ُيداِلسَك، أي ال خيادعك : يقال. واملُدالََسةُ، كاملخادعة. ِكتمانُ َعيب الِسلعة عن املشتري: الَتْدليسُ يف البيع
النبات الذي يورِق يف : والَدلَُس. لْمةالظُ: والَدلَُس بالتحريك. وال ُيخفي عليك الشيء فكأنَّه يأتيك به يف الظالم



والدَْولَسيُّ . وقد َتَدلََّس، إذا وقع باألْدالسِ. إن اَألْدالَس من الرَِببِ، وهو ضَْرٌب من النبت: ويقال. آخر الصيف
  .الذَريعةُ إىل الزِىن: الذي يف األثَرِ

  دلص

وقد دَلََصتِ . رٌع ِدالٌص، الواحد واجلمع على لفظ واحددرٌع ِدالٌص وأد: يقال. الليُِّن الّرباُق: الَدليُص والِدالُص
  :قال الشاعر. الدرُع بالفتح َتْدلُُص، ودَلَّْصُتها أنا َتدْليصاً

  َصفاً َدلََّصْتُه طَْحَمةُ السيلِ أَْخلَُق... إىل َصْهوةٍ تتلو َمحاالً كأنَّه 
الذي : والِدلَّْوُص. واْندَلََص الشيُء من يدي، أي َسقَط. دةالبَرَّاُق، والُدلَِمُص مقصوٌر منه، وامليُم زائ: والُدالِمُص

  .َيْدلُُص
  دلظ

  .الشديُد الصلُب: والدَلَْنظي. َدلَظُْنُه أَْدلُظُُه َدلْظاً، إذا ضربته ودفعته: أبو زيد
  دلع

يقال : قال ابن األعرايبو. يتعدَّى وال يتعدَّى. وَدلَع لسانُه، أي خرج. َدلََع الرجلُ لسانه فاْنَدلََع، أي أخرجه فخرج
  .واْنَدلََع بطُن الرجل، إذا خرج أمامه. أَْدلََع لسانه، أي أخرجه: أيضاً
  دلعس

  .الضخمة: الَدلَْعُس من النوق
  دلعك

  .الَدلَْعُك مثل الَدلَْعسِ، وهي الناقة الَضخمة مع استرخاٍء فيها
  دلف

: يقال. وَدلَفَِت الكتيبةُ يف احلرب، أي تقدَّمْت. وقارب اخلطَو يقال َدلََف الشيُخ، إذا مشى. املشيُ الرَُويُد: الَدليُف
والداِلفُ أيضاً مثل الداِلحِ، وهو الذي . السهمُ الذي يصيب ما دون الغََرض مث ينبو عن موضعه: والداِلُف. َدلَفْناُهم

  :قال. واجلمع ُدلٌَّف. ميشي باِحلْمل الثقيل ويقارب اخلَطَو
  ُرُجُح الَرواِدِف فالقَياِسُر ُدلَُّف... دورِ كَواِعٌب وعلى القياِسرِ يف اخلُ

  دلق
خرج من غري َسلٍّ، وكذلك إذا انشقَّ جَفْنه : " واْنَدلََق السيُف. وكلُّ ما َنَدر خارجاً فقد اْنَدلَق. التقدم: االْنِدالُق

: ويقال. ٌق، إذا كان سِلَس اخلروج من غمدهوسيف داِلٌق وَدلو. وَدلَقُْتُه أنا َدلْقاً، إذا أزلَقَْته من ِغمده. وخرج منه
وغارةٌ َدلوقٌ . واْنَدلَقَِت اخليل. واْنَدلََق السيل على القوم، أي َهَجم. طعَنُه فاْنَدلَقَْت أقتاُب بطنِه أي خرجت أمعاؤه

  :قال طرفة. وخيل ُدلٌُق، أي مُْنَدِلقَةٌ شديدة الُدفَْعِة
  لِ الطريِ أسراباً َتمُْركرِعا... ُدلٌُق يف غارٍة ِمْسفُوَحٍة 

  .الناقةُ اليت تكسَّرْت أسناهنا من الكرب فَتُمجُّ املاَء، وهي الَدلْقاُء والِدلِْقمُ أيضاً بالكسر، وامليم زائدة: والَدلوُق
  دلك

لوِك الشمسِ إىل أَِقمِ الصالةَ ِلُد: " وقال تعاىل. زالْت: وَدلَكَِت الشمس ُدلوكاً. دَلْكاً: َدلَكُْت الشيء بيدي أَدْلُكُُه
. ما ُيدْلَُك به من ِطيبٍ وغريه: والَدلوُك. وَدالََك الرجل غرميَه، أي ماطَله. غروُبها: ُدلوكُها: ، ويقال" غََسقِ الليلِ 
 وَتَدلَّكَ الرجل، أي َدلََك جسَده. طعاٌم يُتََّخذُ من ُزبد ومتر كالثريد: التراُب الذي تسفيه الريح، والَدليُك: والَدليُك



  .وفرٌس َمْدلوُك احلََجبَِة، إذا مل يكن حلََجَبِته إشراٌف. عند االغتسال
  دلل

وأنشد أبو . وقد َدلَُّه على الطريق َيُدلُُّه َداللَةً وِداللَةً وُدلولَةً، والفتح أعلى. الدالُّ: والَدليلُ. ما ُيْسَتَدلُّ به: الَدليلُ
  :عبيد

  إنِّي امرٌؤ بالطُْرقِ ذو َدالالْت
. وقد َدلَّتِ املرأةُ َتِدلُّ بالكسر، وَتَدلَّلَْت، وهي حسنةُ الَدلِّ والَداللِ. الغُْنُج والِشكْلُ: والَدلُّ. الدَليلُ: لِّيليوالِد

وهو ُيِدلُّ بفالٍن، أي . وفالن ُيِدلُّ على أقرانه يف احلرب، كالبازي ُيِدلُّ على صَيده. ويقال أََدلَّ فأََملَّ، واالسمُ الدالَّةُ
الدالُّ قريب املعىن من اهلَْدي؛ ومها من السكينة والوقار يف اهليئة واملنظرِ والشمائل وغري : قال أبو عبيد. ثق بهي

  .ذلك
  دمل

  :والَدْيلَمُ يف قول عنترة. الداهيةُ: والَدْيلَُم. وقد اْدالّم الرجل واحلمار إدِْليماماً. األسود: األَْدلَُم من الرجال واحلمري

  َزْوراَء َتْنِفُر عن ِحياضِ الَدْيلَمِ... الُدْحُرَضْينِ فأصبحْت شربْت مباء 
ُمجَتمع النمل : والَدْيلَُم. اجلماعة من الناء: والَدْيلَُم. األعداء: هم َضبَّةُ، ألّنهم أو عامَّتَهم دُلٌْم، ويقال الَدْيلَُم: يقال

  .الُدرَّاجِذكر : والَديْلَُم. والقِْردان عند أعقار احلياض وأعطان اإلبل
  دملز

  :قال الراجز. وامجع الُدالِمزِ َدالِمُز بفتح الدال. والُدلَْمُز مقصور منه. القويُّ املاضي: الُدالمُِز
  َيْغىب على الَدالِمزِ اخلَرارِِت

  دله
وَدِلهَ . أي َحيََّرُه وأدهشهدَلََّهُه احلُبُّ، : يقال. ذهاُب العقل من اهلوى: والَتْدليُه. ذهب َدُمُه َدلْهاً بالتسكني، أي َهَدراً

  .هو َيْدلَُه
  دهلث

  .ورجلٌ ِدهلاُثٌ وُدالِهثُ، أي جريٌء ُمقِْدٌم. األسد: الِدلْهاثُ
  دهلم

  .ليلةٌ ُمْدلَهِمَّةٌ، أي ُمظِْلمة
  دهلمس

  :قال الراجز. اجلريء املاضي على الليل ويسمَّى األسد َدلَْهَمساً لقّوته وجراءته: الَدلَهَْمُس
  ِغيِلِه َدلَْهَمُس وأسٌد يف

  دلو
: والَدلُْو. ومجع الَدلْوِ يف أقل العدد أَْدلٍ. واحدة الِدالِء اليت يستقى هبا وكذلك الَدال بالفتح، الواحدة َدالةٌ: الَدلُْو

نُ تديرها البقر، املَْنَجُنو: والداِلَيةُ. جاء فالن بالَدلْوِ، أي بالداهية: وقوهلم. مسةٌ لإلبل: والَدلُْو. برٌج من بروج السماء
سِْرُتها سرياً : وَدلَْوُت الناقة َدلْواً. أرسلتها يف البئر لتمتلئ: وأَْدلَيُْتها. نزعتها: وَدلَْوُت الَدلَْو. والناعورة يديرها املاء

قعه فيما أراد من وَدالَُّه بُغرورٍ، أي أو. وَدلَْوُت الرجل وَدالْيتُُه، إذا رفَقْت به وداريَته. واْدلَوْىل، أي أسرع. رويداً



ثُمَّ : " وقوله تعاىل. وَتَدلَّى من الشجرة. وَدلَوُت بفالن إليك، أي استشفعت به إليك. تغريره، وهو من إدالء الَدلْوِ
  :قال لبيد. أي تدلل" َدنا فََتَدلَّى 

  وعلى األرض غَياياُت الطَفَلْ... فََتَدلَّْيُت عليها قاِفالً 
: " ومنه قوله تعاىل. وأَْدىل مباله إىل احلاكم َدفََعه إليه. وهو ُيْديل برِحمِه، أي ميتُّ هبا. اوأَْدىل حبجته، أي احتجَّ هب

  .يعين الرشوة" وُتْدلوا هبا إىل احلُكّام 
  دمث
ما : يقال. سهولة اخلُلُقِ: والَدماثَةُ. وقد َدِمثَ بالكسر َيْدَمثُ َدَمثاً. املكان اللّني ذو رَْملٍ، واجلمع الِدماثُ: الَدمِْثُ

  .َتلْييُنه: وَتدْميثُ املَْضجَع. مكان املَلَِّة إذا َخَبْزَت: واألْدموثُ. كان أَْدَمثَ فالناً وأَلَيَنُه
  دمج

كلُّ : قال أبو عبيد. وكذلك اْندََمَج وادََّمجَ بتشديد الدال. َدَمَج الشيُء ُدموجاً، إذا دَخل يف الشيء واستحكم فيه
. وليلٌ داِمٌج، أي مظلم. وَتداَمجوا عليه، أي تعاونوا. ونصلٌ ُمْندَِمٌج، أي ُمَدوٌَّر. استتر فيههذا إذا دَخل يف الشيء و
وأدَْمْجتُ . ويقال هو التامُّ احملكُم. ومنه الُصلْحُ الُدماُج، بالضم، وهو الذي كأنَّه يف خفاٍء. واملُداَمَجةُ مثل املُداجاِة

  :قال احلارث بن ِحلِّزة. الِقْدُح: واملُدَْمُج. املُْدَرُج مع َمالَسٍة: ملُدِْمُجوالشيء ا. الشيَء، إذا لفَفَته يف ثَوب
  إالَّ َيكُْن لََبٌن فعطُف املُدَْمجِ... أَلْفَيَْتنا للَضيف خَري ِعَماَرٍة 

  .إن مل يكن لٌنب أََجلْنا الِقْدًح على اجلَزُورِ فنحرناها للضيف: يقول
  دمدم

وَدْمَدَم اهللا سبحانه عليهم، أي . ودَْمَدْمُت الشيء، إذا ألزقَته باألرض وطحطحتَه. بٍ سهلةَروا: الَدماِدُم من األرض
  .أهلكَهم

  دمر
أن ُيَدخِّن قُتَْرَتُه بالَوَبرِ لئالَّ َيجَِد الَوْحُش رَحيهُ : وَتْدمريُ الصاِئِد. دَمََّرُه َتْدمرياً، ودَمََّر عليه مبعًىن: يقال. اهلَالَُك: الَدماُر

وَيْربوٌع َتْدُمريٌّ، إذا " . َمْن َسَبَق طَْرفُه اْسِتئْذاَنه فقد َدَمَر : " ويف احلديث. دخلَ بغري إذْن: وَدَمَر َيْدُمر ُدموراً. يهف
  .كان صغرياً قصرياً

  دمس
ْمسٍ، أي عظامٍ، كأّنه وجاء فالنٌ بأُمور ُد. وليل داِمٌس وأُْدموٌس، أي ُمظِْلٌم. َدَمَس الظالم َيْدِمُس وَيدُْمُس، أي اشتدَّ

  .كتمته ألبتَّة: ودََمْسُت عليه اخلرب َدْمساً. وكذلك الَتْدميُس. دفَْنته وَخبأته: وَدَمْسُت الشيء. مجع داِمسٍ
  دمشق

  .وكذلك ناقةٌ دَِمْشٌق. ناقةٌ َدَمْشٌق، أي سريعة جداً
  دمص

الذي َرقَّ حاجُبه من أُُخرٍ : واَألْدَمُص. ل فإنه رِْهٌصكلُّ عِْرقٍ من احلائط ما خال العرَق األسف: الِدْمُص بكسر الدال
  .بيضةُ احلديد: والَدوَْمُص. وكَثَُف من قُُدمٍ، أو َرقَّ من رأسه مواضُع وقلَّ شعره

  دمع



. غةٌ حكاها أبو عبيدةل: وَدَمَعِت العُني َتْدَمُع َدْمعاً، وَدمَِعْت بالكسر َدَمعاً. القَطَرةُ منه: والَدْمعَةُ. َدْمُع العني: الَدْمُع
والِدماعُ . املآقي، وهي أطراف العني: واملَداِمُع. والداِمَعةُ من الِشجاجِ بعد الدامية. سريعةُ الَدْمَعِة: وامرأةٌ َدِمَعةٌ

  :وقال الراجز. ماء العني من ِعلٍَّة أو ِكَبرٍ، ليس الدَْمَع: بالضم
  يا َمْن ِلَعنيٍ ال َتين َتْهماعا

  ْمُع هبا دُماعاقد َتَرَك الَد
  .ِسَمةٌ يف َمجرى الدمع: الُدُمُع بضم الدال وامليم: قال األمحر. ما يسيل منه أيَّاَم الربيع: وُدمَّاُع الكَْرمِ

  دمغ
ةٌ خترج من طَلْع: والداِمَغةُ. َشجَّهُ حتَّى بلغت الشّجةُ الِدماغَ؛ واُمسها الداِمَغةُ: وقد َدَمَغُه َدْمغاً. واحد اَألْدِمَغِة: الِدماغُ

  .بني شظيّاِت القُلْب طويلةٌ صلبةٌ إن ُترِكَْت أفسدت النخلة
  دمق
َدَمَق الصائد يف قُتَْرِتِه، وانَدَمَق : يقال. وكذلك َدَمَق ُدموقاً، وأَْدَمقُْتُه أنا. اْنَدَمَق عليهم بغتة، إذا دَخل بغري إذن: يقال
  .ثلٌج وريٌح؛ فارسيٌّ معّرب: التحريكوالَدَمُق ب. وَدَمقُْت فاه، أي كسرُت أسنانه. فيها

  دمقس
  :ومنه قول امرئ القيس. القَزُّ: الِدَمقُْس

  وشحمٍ كَُهدَّابِ الِدمْقسِ املفتَّلِ
  دمك

ورحىً . أسرُع َعْدوِ األرنب: والدَّْمُك. البكرة السريعة، وكذلك كلُّ شيٍء سريعِ املَرِّ: الَدموُك: قال األصمعي
أصابتهم داِمكَةٌ من َدواِمكِ الدهر، : ويقال. دََمَك الشيُء َيْدُمُك ُدموكاً، أي صارَ أملَسو. سريعة الطَْحن: دموٌك

  :وأنشد األصمعي. الَساُف من البناء: واِملْدماُك. اِملطَْملَةُ، وهو ما ُيَوسَّعُ به اخلبز: واِملدَْمُك. أي داِهيةٌ
  قِ ِمْدماكاً فِمْدماكا... أَالَ يا ناِقَض املِيثا 

  .وربَّما قالوا رحًى دَمكَْمٌك، أي شديدة الطَحن. الشديد: لَدَمكَْمُكوا
  دمل

واملُداَملَةُ . التمُر الَعِفُن: والَدمالُ أيضاً. أصلحُت: وَدَملُْت بني القوم. وقد َدَملُْت األرض. الِسْرجُني: الَدمالُ بالفتح
واحد دَماميلِ : والدُمَّلُ. واْندََملَ اجلرُح، أي متاثَلَ .اْدُملِ القوَم، أي اطْوِِهْم على ما فيهم: يقال: كاملداجاة

  .القروحِ،وخيفَُّف أيضاً
  دملج

  :قال الراجز. املُْدَرُج األملُس: واملَُدْملَُج. ألقى عليَّ َدماليَجُه: وتقول. اِملْعَضُد، وكذلك الُدْملُُج: الُدْملوُج
  كأنَّ منها القََصَب املَُدْملَجا

  ما َتَعوَّجا سوٌق من الَبْرديِّ
  دملق

  :قال رؤبة. مثل املَُدْملَِك واملَُدْملَجِ. األملُس املدوَُّر: املَُدْملَُق من احلجر ومن احلافر
  بكلِّ َمْوقوعِ النسورِ أَْخلَقا
  ْألمٍ َيُدقُّ احلََجَر املَُدْملَقا



  .وكذلك احلافر
  دملك

. وحافٌر ُمَدمْلٌَك، مثل ُمَدْملَقٍ وُمَدْملَجٍ. ُت الشيَء فََتَدْملََكَدْملَكْ: تقول منه. نصلٌ ُمَدْملٌَك، أي أملٌس ُمدَوٌَّر
  .احلجُر املُدوَّر: والُدْملوُك

  دمم
  :وقال يصف سهماً. وكلُّ شيٍء طُلي به فهو ِدماٌم. دواٌء تطلى به جبهةُ الصّيب وظاهُر عينيه: الِدماُم بالكسر

  ن القصد حىت َبصََّرْت بدِمامِع... قََرْنُت َحبقَْوْيِه ثالثاً فلم يَُزغْ 
املمتلئ شحماً من البعري : واملَْدموُم. األمحُر: واملَْدموُم. وقد َدَمْمُت الشيء أَُدمُُّه بالضم، إذا طليَته بأيِّ صبغٍ كان

  :قال ذو الرمة يصف محاراً. وقد ُدمَّ بالشحم، أي أُوِقَر. وغريه
  َعْرضَ الِلوى َزِلُق املَْتَنْينِ َمْدموُم ...حّتى اْنَجلى الربُد عنه وهو ُمْحَتِقٌر 

وقد َدَمْمَت يا فالن َتِدمُّ وَتُدمُّ َدماَمةً، أي صرَت . القبيُح: والَدمِيُم. وِقْدٌر َمْدموَمةٌ وَدميٌم، أي مطليَّةٌ بالِطحال
. إحدى جَِحَرةِ الريبوع، مثل الراهطاء: لدامَّاُءوا. الَبْعرَةُ: بالكسر: والِدمَّةُ. الطريقةُ: والُدمَّةُ. لُعبةٌ: والُدمَّةُ. َدميماً

املفازة ال ماَء : والَدْيموَمةُ.وَدمَّ الريبوُع جحَْرُه، أي كََبَسُه. وكذلك الُدمَّةُ والُدَمَمةُ أيضاً. واجلمع َدوامُّ على فواعلَ
  .املطوّي من الِكرار: واملَُدمَُّم. هبا
  دمن

  :قال لبيد. البََعُر: الِدْمُن
  ثَلََمْتُه كلُّ ريحٍ وَسَبلْ... الِدْمنِ على أَْعضاِدِه  راِسُخ

َدمََّن القوُم الدار، : تقول منه. آثار الناس وما سوَّدوا؛ واجلمع الِدَمُن: والدْمَنةُ. وفالن ِدْمُن مالٍ، كما يقال إزاء مالٍ
  :قال ذو الرمة. هذا من البعر. وَدمََّن الشاُء املاَء
  ُيَدمُِّن أجواَف املياِه َوقُريها... يست بنعجٍة ُمَولََّعةً َخنساَء ل

: يقال. وقد َدِمَنْت قلوهبم بالكسر. احلقد، واجلمع ِدَمٌن: والِدْمَنةُ. واملاُء ُمَتَدمٌِّن، إذا سقطعت فيه أبعار الغنم واإلبل
ورجلٌ ُمْدِمُن مخرٍ، . ُن كذا، أي يدميهوفالن ُيْدِم. وَدَمْنت األرض مثل َدَملُْتها بالفتح. َدِمْنُت على فالٍن، أي َضِغْنُت

  .قد أصاهبا الَدمانُ بالفتح: إذا أَْنَسَغِت النخلةُ عن َعفَنٍ وسواد قيل: قال األصمعي. أي مداوٌم شرهبا
  دما

الَدُم أصله َدَمٌو بالتحريك، وإمنا قالوا َدميَ َيدْمى حلال الكسرة اليت قبل الياء، كما قالوا َرضَي َيْرضى وهو من 
  :قال الشاعر. الرضوان

  َجرى الدََمياِن باخلرب اليقني... فلو أَنَّا على حجرٍ ذُبِْحنا 
. واجلمع دِماٌء، والنسبة إليه دَميٌّ، وإن شئت َدَمويٌّ. وتصغري الِدمِ ُدَميٌّ. وبعض العرب يقول يف تثنيته َدَمواِن

السهم الذي عليه ُحمرة الدم وقد َجِسدَ به حّتى يضرَب إىل  :واملُدَمَّى. دَمَي الشيء َيدَْمى وُدِميَّا فهو َدمٍ: ويقال
: ويقال. وكان الرجل إذا رمى العدوَّ بسهمٍ فأصاب مث رماه به العدّو وعليه دٌم، جعله يف كنانته تربُّكاً به. السواد
: املَُدمَّى: ويقال. َمْيٌت ُمدَمَّىكُ: يقال. وكلُّ أمحَر شديد احلمرة فهو ُمدَمَّى. الشديد احلمرة من اخليل وغريه: املَُدمَّى

واملُسَْتدْمي : قال. الذي َيستخرج من غرميه َدْيَنهُ بالرفق: املُْسَتدْمي: األصمعّي. السهم الذي يتعاوره الُرماةُ بينهم



: والداِميَةُ. ى خرج منه َدٌموأَْدمَْيُتُه أنا وَدمَّْيُتُه َتْدِمَيةً، إذا ضربَته حتَّ. الذي يقطر من أنفه الدم، املطأطئ رأسه: أيضاً
الصنُم، واجلمع الُدمى، وهي : والدُْمَيةُ. والَدَمةُ أخصُّ من الَدمِ. الَعْنَدُم: وَدُم األخوين. الَشجَّةُ اليت َتْدمى وال تسيل
  :وقول الشاعر. الصورة من العاج وحنوه
  والَرْبِط واملُذِْهبِ املَصوِن... والبيَض َيْرفُلَْن يف الدُمى 

  .عين ثياباً فيها تصاويُري
  دنأ

. وقد َدَنأَ الرجل َيْدَنأُ صار دنيئاً، ال خري فيه، وإنه لدانِئٌ خبيثٌ، وما كان دانئاً. اخلسيس من الرجال الدونُ: الدينُء
: واَألدَْنأ. احلََدُب :والَدَنأُ. النقيصة: والدنيئة. ولقد دََنأَ، وَدُنؤَ أيضاً، ُدُنوَءةً ودناءةً، أي سَفُلَ يف فَْعِلِه وَمَجَن

  .األحدُب
  دنب
  .القصري، وكذلك الِدنََّبةُ مقصور منه: الِدنَّاَبةُ
  دندن

ما : والِدْنِدنُ بالكسر" . حوهلا ُتَدْنِدنُ : " ويف احلديث. أن تسمع من الرجل َنْغمةً وال تفهم ما يقول: الدَْنَدَنةُ بالفتح
  :تقال حّسان بن ثاب. اسودَّ من النبات لِقَدمه

  كالسَْيل يَْغَشى أُصُولَ الدِْنِدِن البايل
  دنر

  .الذي يكون فيه ُنكَثٌ فَْوقَ الَبَرشِ: املُدَنَُّر من اخليل
  دنس
  .وَدنََّسُه غريه َتْدنيساً. وَتَدنََّس مثله. توسخ: وقد َدنَِس الثوُب َيْدَنُس َدَنساً. الوسخ: الدََنُس
  دنع
  .ورجلٌ َدنٌِع، أي فَْسلٌ ال خري فيه. الذُلُّ: والدََنُع. ريما يطرحه اجلازُِر من البع: الَدنَُع
  دنف

ورجلٌ َدَنفٌ أيضاً وامرأةٌ َدَنٌف وقوٌم َدَنٌف، يستوي فيه املذكر واملؤنث، والتثنية . املرضُ املالزُم: الَدنُف بالتحريك
وقد َدنِفَ املريُض بالكسر، أي . ْيَت ومجعَتفإن قلت رجلٌ َدنٌِف بكسر النون قلت امرأةٌ َدنِفَةٌ، أَنَّثَْت وثَنَّ. واجلمع
َدنَفَِت الشمسُ : ويقال أيضاً. وأَْدَنفَُه املرُض، يتعدَّى وال يتعدى، فهو ُمْدنٌِف وُمْدَنٌف. وأَْدَنفَ باأللف مثله. ثقُل

  .وأَْدنَفَْت، إذا دنتْ للمغيب واصفّرْت
  دنق

املهزولُ : والدانُِق أيضاً. ِدْرهاٌم: داناٌق، كما قالوا للدرهم: الوا للدانِقوربَّما ق. ُسْدُس الِدرهمِ: الدَاَنُق والدانُِق
  :وأنشد أبو عمرو. الساقطُ

  إنَّ ذواِت الَدلِّ والَبخانِقِ
  قََتلَْن كلَّ واِمق وعاِشقٍ

  حتَّى تراه كالسليم الدانِقِ



يقال . والَتْدنيق مثل الَترْنيقِ، وهو إدامةُ النظر إىل الشيء .ال ُتَدنِّقُوا فُيَدنََّق عليكم: قال احلسن. املسَتقصي: واملَُدنُِّق
  .غُُؤرُها: وَتدْنيُق العني. ُدُنوُّها: وَتْدنيُق الشمس للغروب. وكذلك النظر الضعيف. َدّنَق إليه النظَر وَرتَّق

  دنقس
  .َدْنقَْسُت بني القوم، أي أفَسْدُت

  دنقش
  .أفسْدُت: َدنْقَْشُت بني القومو. َدْنقَشَ الرجلُ، إذا َنظَر وكسر عينيه

  دمن
  .الِدنَّاَمةُ القصُري، وكذلك الِدنََّمةُ، مثل الِدنَّاَبِة والدِنََّبِة

  دنن
ومن أسوأ العيوب الَدَننُ يف كلِّ ذي أربع، وهو دنوُّ الصدر من : قال األصمعّي. قصري اليدين: فرٌس أََدنٌّ بّين الَدَننِ

  .واحد الِدنان، وهي اِحلباُب: والَدنُّ. ين الظهر، وبيٌت أَدَنُّ، أي متطامٌنورجلٌ أَدَنُّ، أي مُنح. األرض
  دنا

. ومسِّيت الُدْنَيا ِلُدُنوِّها؛ واجلمع ُدىن والنسبة إليها ُدْنياويٌّ، ويقال ُدْنَيويٌّ وُدنْييٌّ. َدَنْوُت منه ُدُنوَّاً، وأَدَْنْيُت غريي
ما تزداد مّنا : يقال. وبينهما َدناَوةٌ، أي قرابةٌ. ها ودانَْيُت بني األمرين، أي قاربتأَدََنِت الناقة، إذا َدنا نِتاج: ويقال

وأما الَدينُّ مبعىن الُدوِن فهو . لَِقيُتهُ أَدَْنى َدينٍّ، أي أّولَ شيء: وقوهلم. القريب، غري مهموز: والَدينُّ. إالّ قُرباً وَدناوَةً
أي كلُوا " إذا أكلتم فَدنَّوا : " ويف احلديث. ر َتْدنَِيةً، أي يتتبَّع صغريها وخسيسهاإنَّه لُيدَنِّي يف األمو: ويقال. مهموز

  .وَتداَنوْا، أي َدَنا بعُضهم من بعض. وَتدَنَّى فالن، أي دَنا قليالً قليالً. الضعيف: واملدَنِّي من الرجال. ممَّا يليكم
  دهثم

  .اخلُلُقورجلٌ َدهْثٌَم، أي سهل . أرٌض دْهثََمةٌ، أي سهلة
  دهدن
  .بالضم، معناه الباطل: الُدْهُدنُّ
  دهده

َتدَْهدى احلجُر وغريه َتدَْهِدباً، وَدْهَدْيُتُه : وقد تُْبَدلُ من اهلاء ياء فيقال. دحرجته فتدحرج: َدْهَدْهُت احلجر فََتدَْهَدَه
  :قال ذو الرمة. أنا أَُدْهِديِه َدْهداةً وِدْهداًء، إذا دحرجتَه

  من العَْرضِ اجلالميُد كما َتَدْهدى
وحكى . ما أدري أي الَدْهدا هو، أيْ أيُّ الناس هو: ويقال. صغاُر اإلبل: والدَْهداةُ. الكبُري من اإلبل: والَدْهدانُ
معناه إنْ مل يكن هذا األمر اآلنَ فال يكون : إالدٍه فَالَدٍه، قال األصمعي: وقوهلم. أيُّ الدَْهداِء هو، باملد: الكسائي
  .آلنبعد ا
  دهر
  :قال الشاعر. الزمان: الَدْهُر

  لََزمانٌ يَُهمُّ باإلْحساِن... إنَّ َدْهراً َيلُفُّ َشْملي بِجُْملٍ 
َدْهٌر َدهارِيُر، أي شديٌد، : وقوهلم. أََبٌد أَبيٌد: َدْهٌر واِهٌر، كقوهلم: وقوهلم. اَألَبُد: الَدْهُر: ويقال. وجيمع على ُدهورٍ

  :وأنشد أبو عمرو بن العالء لرجل من أهل جند. ُء، وَنهاٌر أَْنَهُر، وَيوٌم أَْيَوُم، وساعةٌ َسْوعاُءلْيلَةٌ لَْيال: كقوهلم



  إذا هو الرَْمُس َتْعفوُه اَألعاصُري... وبينما املَْرُء يف اَألْحياِء ُمْغَتبِطٌ 
  والَدْهُر أَيََّتما حالٍ َدهاريُر... حىت كأنْ مل يكْن إالّ َتذَكَُّرُه 

، ألهنم كانوا ُيضيفون " ال َتُسبُّوا الَدْهَر فإنَّ الدهَر هو اهللا : " ويف احلديث. ال آتيك َدْهَر الدَاهرين، أي أبداً: لويقا
وما . َدَهَر هبم أَْمٌر، أي نزل هبم: ويقال. ال تسبُّوا فاعلَ ذلك بكم، فإن ذلك هو اهللا تعاىل: النوازلَ إليه، فقيل هلم
  :قال ُمَتمُِّم بن نَُوْيرَةَ. وما َدهْري بكذا، أي ِهمَّيت. يتذاك بَِدْهري، أي عاد

  وال َجَزعاً مما أَصاَب فأَْوَجعا... لََعْمري وما َدْهري بِتأبِنيِ هاِلٍك 
  .املُلِْحُد: والَدْهريُّ بالفتح. املُِسنُّ: والُدْهريُّ بالضم

  دهرس

  .الدواهي، حكاه أبو عبيد: الَدهاريُِس
  دهس

. املكان السهل الليِّن، ال يبلغ أن يكون رمالً، وليس هو بتراب وال طني: دَهاُس، مثل اللَْبِث واللَباثالَدْهُس وال
ورِمالٌ دُْهٌس، وعنز َدْهساُء، وهي مثل الَصْدآء إالّ أهنا أقلُّ محرةً . رمل أَدَْهُس بيِّن الدهس: يقال. ولوُنه الدُْهَسةُ

  .منها
  دهش

  .وأَدَْهَشُه اهللا. وُدِهشَ أيضاً فهو مدهوٌش. حتّير: ُش دََهشاًَدِهَش الرجل بالكسر َيْدَه
  دهق

  :قال ِخداُش بن زهري. وكأٌس ِدهاٌق، أي ممتلئةٌ. مألهتا: أَْدَهقُْت الكأَس
  فأَْتَرْعنا له كأساً ِدهاقا... أَتانا عاِمٌر يرجو ِقرانا 

ضرٌب من الَعذاب وهو بالفارسية : الَدَهُق بالتحريك: وقال أبو عمر. وأَْدَهقُْت املاَء، أي أفرغُته إفراغاً شديداً
  .كسرُته وقطعُته: وَدَهقُْت الشيَء. أَْشكَْنَجْه
  دهك

  :وأنشد لرؤبة. دََهَك الشيء َيدَْهكُُه َدْهكاً، إذا طََحَنه وكَسره: قال ابن األعرايب
  َردَّْت َرجيعاً بني أَْرحاٍء ُدُهْك

  .وهي مجع َدهوٍك
  دهكم

  .الشيُخ الفاين: والدَْهكَُم. االنقحاُم يف الشيء: التَدْهكُُم
  دهلز

  .واجلمع الَدهاليُز. ما بني الباب والدار، فارسيٌّ معّرب: الِدْهليُز بالكسر
  دهم

جلمع العدد الكثري، وا: والدَْهُم. وَدَهَمتُْهْم بالفتح لغةٌ: وقد َدِهَمتُْهُم اخليل، قال أبو عبيدة. َدِهمُهْم األمر َيْدهَُمُهْم
  :وقال. الُدهوُم

  جئنا بَدْهمٍ َيدَْهُم الُدهوما



  َمْجرٍ كأَنَّ فوقَه الُنجوما
وادَْهمَّ الفرسُ اْدِهماماً، أي صار أَدَْهَم وادْهامَّ . فرسٌ أَْدَهُم، وبعٌري أَدَْهُم،وناقةٌ َدْهماُء: يقال. السواُد: والُدْهَمةُ

والعرب تقولُ . ، أي سوداوان من شدَّة اخلُضرة من الريِّ" ْدهامَّتاِن ُم: " قال تعاىل. الشيء اْدِهماماً، أي اسوادَّ
احلمراءُ : والشاةُ الَدْهماُء. َسْحنةُ الرجل: والَدْهماُء. القدميةُ: والوطأةُ الَدْهماُء. الِقْدُر: والَدْهماُء. لكلِّ أخضر أسوُد
ويقال . صغري الَدْهماِء، وهي الداهية، مسِّيْت بذلك إلظالمهات: والدَُهْيماُء. مجاعتهم: وُدْهماُء الناس. اخلالصة احلمرة

  .والُدهَْيُم وأّم الُدهَْيمِ، من أمساء الَدواهي. األدَْهُم: للقيد
  دمهج

قد َدْهَمجَ : يقال للبعري إذا قارب اخلَطَْو وأسرع: قال األصمعي. َمْشيُ الكبري كأنه يف قيد: الَدهَْمَجةُ: أبو عمرو
  .ُيَدهِْمُج

  هند
، أي صارت محراَء كاألدمي، " فكاَنْت َوْرَدةً كالِدهاِن : " األدمي األمحر، ومنه قوله تعاىل: والِدهانُ. الُدْهُن معروف

  :قال األعشى. فرس ورٌد، واألنثى وردةٌ: من قوهلم
  كأنَّ على شواكله ِدهانا... وأَجَْرَد من فحول اخليل ِطْرٍف 

. وَتَدهََّن هو واْدَهَن أيضاً، على افتعل، إذا تطلّى بالُدْهنِ. ال َدهَْنُتُه بالِدهانِ أَْدُهُنُهيق. مجع ُدْهنٍ: والِدهانُ أيضاً
وَدَهَن املطُر األرَض، . عن أيب زيد. املطر الضعيف، واحدها ُدْهٌن بالضم: والدِهانُ أيضاً. ضربُته هبا: وَدَهْنُتُه بالعصا

واملُْدُهُن بالضم . عليهم آثار النَِعمِ: وقوٌم مَدهَُّنونَ، بتشديد اهلاء. ها ويلٌّ، وهي َمْدهوَنةٌدََهَن: يقال. إذا َبلَّها َبالًّ يسرياً
. نقرةٌ يف اجلبل يستنقع فيها املاء: واملُْدُهُن. واجلمع َمداِهُن. وَتَمْدَهَن الرجلُ، إذا أخذ ُمْدُهناً. قارورة الُدْهنِ: ال غري

داهَْنُت مبعىن واريُت، : وقال قوٌم" َودُّوا لو ُتْدِهُن فُيْدِهنونَ : " هانُ مثله، قال اهللا تعاىلواإلْد. واملُداَهَنةُ كاملصانعة
  :قال. قليلة اللنب: وناقةٌ َدهٌني. وأَْدَهْنتُ مبعىن غششُت

  وَدرَُّك َدرُّ جاذبٍة َدهنيِ... ِلساُنَك ِمبَْرٌد ال عيَب فيه 

  .وقد َدَهَنِت الناقةُ َتْدُهُن َدهاَنةً
  دهنج

  .اجلمل الفاجلُ ذو السَنامني، فارسيٌّ معرَّب: الُدهانُِج
  دهى

وَدَهْتُه َداِهَيةٌ َدْهياُء وَدهْواُء، وهو . ما يصيب الناَس من عظيم ُنَوبه وحوادثه: ودَواهي الدهر. األمر العظيم: الداِهَيةُ
والَدهاُء ممدود، ومها . رجلٌ داِهَيةٌ بّين الدَْهي: يقال. الُنكُْر وجودة الرأي: والَدْهُي، ساكنة اهلاء. توكيٌد هلا
  .وما دَهاَك، أي ما أصابك. َدْهياواِن

  دوأ
فأنت : وقد ِدئَْت يا َرُجلُ، وأََدأْتَ أيضاً. مَرَِض، فهو داٌء: وقد داَء الرجلُ َيداُء داًء. املرض، واجلمع أدواٌء: الداء

قد أََدأْتَ إداَءةً وأَْدوَأْتَ : تقول للرجل إذا اهتمَتُه: أبو زيد. يتعدَّى وال يتعدَّى أي أََصْبُتهُ بداٍء،: ُمديٌء، وأََدأُْتُه أنا
  .أنه ليس به داٌء كما ال داَء بالظَّْبي: به داٌء ظَْبي، معناه: وقوهلم. إْدواًء
  دوح



. الشجرةُ العظيمةُ، من أيِّ الَشَجر كان: ةُوالدَْوَح. الدُنيا داحةٌ: يقال. نَقٌْش ُيلَوَُّح به للِصْبيانِ ُيَعلَّلونَ به: الدَاُح
  .واجلمع َدْوٌح

  دوخ
  .وَدوَّْخُتُه أنا. ذَلَّ: وداَخ الرجلُ َيدوُخ. وكذلك َدوَّخَ البالد. قهرها واستوىل على أهلها: داَخ البالَد َيدوخها

  دود
ودادَ الطعاُم َيداُد، وأَداَد، وَدوََّد، كله  .مجع دودة، ومجع الدوِد ديدانٌ، والتصغري دَُوْيٌد، وقياسه دَُوْيدَةٌ: الدوُد

  .مبعًىن، إذا وقع فيه السُوس
  دور

نِْعَم الثَواُب : " فذُكِّر على معىن املَثْوى واملوِضعِ كما قال" ولَنِْعَم داُر املُتَّقني : " وإنَّما قال اهللا تعاىل. الداُر مؤنَّثةٌ
  :قال أميَّةُ بن أيب الَصلت ميدح عبد اهللا بن ُجْدعان. أََخصُّ من الدار: لداَرةُوا. فأّنثَ على املعىن" وَحسَُنْت ُمْرَتفَقا 

  وآَخُر فَْوَق داَرِتهِ ُينادي... لَُه داعٍ بَِمكَّةَ ُمْشمَِعلٌّ 
ُدْرُت، وأصله وهو فَْيعالٌ من . ما هبا دُوريٌّ وما هبا َديَّاٌر، أي أََحٌد: ويقال. اليت َحْولَ القمر، وهي اهلالَةُ: والداَرةُ
. واملُداَوَرةُ كاملُعاجلَِة. َجْعلُُه ُمَدوَّراً: وتدوير الشيء. وأَداَرُه غريه ودَوََّر به. وداَر الشيُء َيدوُر َدْوراً وَدَوراناً. َدْيواٌر

  :قال الشاعر
  وَنجَّذَين ُمداَوَرةُ الُشُؤوِن

فُْرَضةٌ بالبحَرْينِ فيها سوٌق : العَطَّاُر، وهو َمْنسوٌب إىل داريَن: يُّوالدارِ. الدَْهُر يدور باإلنساِن أَْحواالً: والَدوَّاريُّ
َمثَلُ اجلَليسِ الصاِلحِ مثل الدارِيِّ إنْ مل ُيْحِذَك من ِعطْرِِه : " ويف احلديث. كان ُيحَْمل إليها ِمْسٌك من ناحية اِهلْند

  :قال الشاعر" . َعِلقََك من رِِحيه 
  من اِملْسِك راَحتْ يف َمفارِِقها َتْجري... اء بفَأَرٍة إذا التاجُِر الدارِيُّ ج

يقال يف الفرس . واحدةُ الدوائر: والدائرة. َربُّ النََعم؛ ُسمِّيَ بذلك ألنه ُمقيمٌ يف دارِه، فَُنِسَب إليها: والداريُّ أيضاً
لٌْد ُيداُر وُيخَْرُز على هيئة الَدلْوِ فيستقي جِ: واملُداَرةُ. عليهم دائرةُ الَسوِء:: مثاين عشرة دائرة والدائرة اهلزمية يقال

  :وقال امرؤ القيس. صََنٌم، وقد يفتح: وُدوارٌ بالضم. هبا
  َعذارى ُدوارٍ يف ُمالٍء ُمذَيَّلِ... فََعنَّ لنا ِسرٌب كأنَّ نِعاَجُه 

: والدَْيراينُّ. أصله الواو، واجلمع أَْدياٌرودَْيُر النصارى، . ِديَر بالرجل، وأُديَر به: يقال. والُدواُر أيضاً من ُدوارِ الرأس
  .هو رَأُْس الدَْير: يقال للرجل إذا رَأََس أصحابه: وقال ابن األعرايب. صاحب الدَْيرِ

  دوس
وداس الطعاَم يدوسه ِدياسةً . أتتهم اخليل َدواِئَس، أي يتبع بعضها بعضاً: ويقال. داَس الشيَء برجله َيدوُسُه دوساً

قال . يقال ُدْسُت السيَف، إذا صقلته. اِملْصقَلة: واِملدَْوُس أيضاً. ما ُيداُس به: واِملدَْوُس. املوضع َمداسَةٌو. فاْنداَس هو
  :الشاعر

  قُيونٌ باملَداوِسِ َنْصَف شهر... وأبيَض كالغدير ثَوى عليه 
  دوف



ِمْسٌك َمدوٌف، أي مبلول ويقال ُدفُْت الدواَء وغريه، أي َبللته مباء أو بغريه، فهو َمدوٌف وَمْدُووٌف وكذلك 
  .ومجلٌ ِديايفٌّ، وهو الَضخم اجلليل. مسحوق

  دوق
  .وقد داَق َيدوُق َدْوقاً وُدُؤوقاً وَدواقَةً. أمحُق مائٌق داِئٌق: يقال. املوُق واحلُْمق: الدوُق بالضم

  دوك

  :قال الشاعر. ْسَحُق عليه الطيُبحجٌر ُي: واملَداكُ أيضاً. داَك الطيَب َيدوكُُه َدْوكاً وَمداكاً، أي َسَحقه
  يف جُْؤُجؤٍ كََمداِك الطِيبِ َمْخضوبِ

. وبات القوم َيدوكونَ َدْوكاً، إذا باتوا يف اختالٍط ودََوراٍن. حجٌر يْسَحُق به الطِيُب: واِملْدَوُك أيضاً على ِمفَْعلٍ
  .يقوا يف حربٍ أو شرٍّوَتداَوكَ القوُم، أي تضا. ووقعوا يف َدْوكٍَة ودوكٍة، أي خصومٍة وشرٍّ

  دول

والدُولَةُ . واجلمع الدَُِولُ. كانت لنا عليهم الَدْولَةُ: يقال. أن ُتدالَ إحدى الفئتني على األخرى: الَدْولَةُ يف احلرب
وقال . دَُولٌصار الفَْيُء دُولَةً بينهم َيَتداَولوَنُه، يكون مّرةً هلذا ومرَّةً هلذا، واجلمع دُوالٌت و: يقال. بالضم، يف املال

الدُولَةُ والدَْولَةُ : وقال بعضهم. الفعل: والدَْولَةُ بالفتح. اسُم الشيء الذي يَُتداَولُ به بعينه: الدولَةُ بالضم: أبو عبيد
ودالَِت . اللهم أَِدلْين على فالن وانصرين عليه: يقال. الغلبةُ: واإلدالَةُ. وأَدالَنا اهللا من عدّونا من الدَْولَِة. لغتان مبعًىن

َدوالَْيَك، أي : وقوهلم. وَتداَولَْتهُ األيدي، أي أخذَْتُه هذه مّرةً وهذه مَرةً. واهللا ُيداوِلُها بني الناس. األّياُم، أي دارت
  :َتداُولٌ بعد َتداُولٍ، قال عبد بين احلسحاس

  بِسَدوالَْيكَ حتَّى ليسَ للُبْرِد ال... إذا ُشقَّ ُبْرٌد ُشقَّ بالبُْرِد ِمثْلُُه 
: واْندالَ القوُم. واْندالَ بطُنه، أي استرخى. وقد جعل وُدُُّه َيدُولُ، أي َيْبلى. دالَ الثوب َيدولُ، أي َبلَي: أبو زيد

جاء بدَوالِتِه، أي : يقال. لغةٌ يف التُولَِة: والُدَولَةُ. النبُت الذي أتى عليه عام: والدَويل. حتوَّلوا من مكان إىل مكان
  .بدَواهيه
  بدوال

  الدوالب واحد الدواليب فارسي معرب
  دوم

  :وقال. وَدوََّمتِ الشمُس يف كبد السماء. داَم الشيء َيدوُم وَيداُم، َدْوماً وَدواماً وَدْيموَمةً، وأَداَمُه غريه
  والشمُس َحريى هلا يف اجلوِّ َتْدومي

أخذه ُدواٌم بالضم، أي ُدواٌر، وهو : ويقال. فدار َدوََّمِت اخلمُر شارَبها، إذا سِكر: قال األصمعّي. أي كأنَّها ال متضي
وَدوَّْمُت الِقْدَر وأََدْمتُها، . نَهى أن ُيبَالَ يف املاء الدائم، وهو الساكن: ويف احلديث. سكَن: وداَم الشيء. ُدوار الرأس

  :قال ابن أمحر. َبلَلُْتُه: وَدوَّْمُت الشيَء. إذا سكَّنَت غلياَنها بشيٍء من املاء
  ُيَدوُِّم ريَق الطاِمع األََملوقد 

حتليقه، وهو دورانه : وَتْدوُمي الطري. أن َيلوَك لساَنه لئالَّ َييَبسَ ريقُه: والَتْدوُمي: قال الفراء. َدْوفُُه: وَتْدوُمي الزعفران
  :وقد جعل ذو الرمة التدوميَ يف األرض بقوله يصفُ ثوراً. يف طَريانه لريتفع إىل السماء

  ِكْبٌر ولو شاء َنجَّى َنفَْسهُ اهلََرُب... وََّمتْ يف األرضِ راَجَعُه حتَّى إذا َد



إنَّما ُسمِّيت الدُوَّاَمةُ من : وغريه يقول. إنَّما يقال َدوَّى يف األرض، وَدوََّم يف السماء: وأنكر األصمعيُّ ذلك وقال
والتدْواُم مثل . ة دوراهنا كأنَّها قد َسكََنْت وهدأتَدوَّْمُت الِقْدَر، إذا سكّنَت غلياَنها باملاء؛ ألهنا من سرع: قوهلم
واملُدامةُ . الدائُم: والظلُّ الَدْوُم. شجُر املُقْلِ: والَدْوُم. الراِعُف: واملُدُمي. إمعاُنه يف اهلرب: وَتْدوُمي الكلب. الَتْدومي
  :واْسَتَدْمتُ األمَر، إذا تأنَّيت به وقال الشاعر. اخلمُر: واملُداُم
  على ذاك فيما بيننا ُمسَْتدميُها... على لَْيلى لَزارٍ وإنَّين  وإنِّ

  .ما دام، فمعناه الدَواُم: وأما قوهلم. املواظَبة عليه: واملُداَوَمةُ على األمر. أي منتظٌر أن ُتْعِتَبين خبري
  دون
  :وقال. احلقري اخلسيس: والدونُ. نقيض فوق، وهو تقصري عن الغاية، ويكون ظرفاً: دون
  وَيقنع بالدوِن من كان دونا... ا ما َعال املرُء راَم الَعالء إذ

ويقال . هذا دونَ ذاك، أي أقرُب منه: ويقال. وبعضهم يقول منه دانَ َيدونُ َدوْناً، وأُديَن إداَنةً. وال يشتّق منه فعل
  .ه جيمع على َدواوينوالديوانُ أصله َدوَّانٌ، فعّوض من إحدى الواوين، ألنَّ. دوَنكَُه: يف اإلغراء بالشيء

  دوى
  :وهذا البيت ينشد على هذه اللغة. والدَواُء بالكسر لغة فيه. واحد األدْوَِيِة: الدواُء ممدوٌد

  َعلَيَّ إذَنْ َمْشٌي إىل البيت واجُب... يقولون خمموٌر وذاك ِدواُؤُه 
الِدواُء إّنما هو مصدر داَوْيُتهُ : ويقال. إنْ كنت شربتها وَعلَيَّ ِحجَّةٌ ماشياً: قال. إنَّ اجلَلْد والتَْعزيز دَواُؤُه: أي قالوا

فإذا قلَت رجلٌ َدّوى بالفتح استوى . ورجلٌ َدوٍ بكسر الواو، أي فاسد اجلوف من داٍء؛ وامرأةٌ دَوَِيةٌ. ُمداواةً وِدواًء
تركت فالناً : ويقال. أي أمحقويقال أيضاً رجلٌ دَّوي بالفتح، . فيه املذكَّر واملؤّنث واجلمع، ألنه مصدر يف األصل

ودَوَي صدره أيضاً، أي . دَوَِي بالكسر، أي َمرَِض: تقول منه. املرض: والَدوى مقصوٌر. َدَوًى ما أرى به حياةً
وَتداوى بالشيء، أي . هو ُيْدوي وُيداوي، أي يعاجل: يقال. أي عاجله: وداواُه. وأَدْواُه غريه، أي أمرضه. َضِغَن

وقد َدوَّى اللنب َتدْوَِيةً، . اجلُلْيَدةُ اليت تعلو اللنب واملرق: 'ُوالدُواَيةُ والدِواَي. الشيُء، أي عوجل وُدووَي. تعاجل به
حفيفها، وكذلك دَوِيُّ النحل : وَدوِيُّ الريح. وقد ادَّوَْيُت، أي أكلت الُدواَيةَ؛ وهو افتعلت. إذا ركبته الدُواَية

قال . السحاب ذو الرعد املرجتس: واملُدَوِّي أيضاً. َيةً، وذلك إذا مسعت هلديره دَوِيَّاًويقال َدوَّى الفحل َتدْوِ. والطائر
يقال َدوَّى الكلب يف األرض، كما يقال َدوََّم الطائر يف السماء، إذا دار يف طريانه ولزم السمَت يف : األصمعّي
. ما يكتب منه، واجلمع َدوًى: والدَواةُ بالفتح .وال يكون التدوُمي يف األرض، وال التدوية يف السماء: قال. ارتفاعه

  :قال أبو ذؤيب. وُدوِيٌّ أيضاً
  يِّ حبََّره الكاتب اِحلْمَيرِيُّ... َعَرفُْت الِدياَر كَرَقْم الُدوِ 
ما هبا : وقوهلم. املفازةُ، وكذلك الَدوِّيَّةُ ألنَّها مفازة مثلها فُنسب إليها: والَدوُّ والدَوِّيُّ. وثالثُ َدَوياٍت إىل العْشر

ما عوجل به الفرُس من : الدَواُء: ابن السكيت. ما هبا دورِيٌّ وطورِيٌّ: َدوِّيٌّ، أي أحدٌ ّممن يسكن الَدوَّو، كما يقال
  .أرٌض دَوَِيةٌ خمفٌف، أي ذات أَدْواٍء: األصمعي. تضمري وحَْنٍد، وما عوجلت به اجلارية حتَّى تسمن

  ديث

  .القُْنذُُع، وهو الذي ال غَريةَ له: والَديُّوثُ. يق ُمَديَّثٌ، أي ُمذَلَّلٌوطر. ذَلَّلُه: َديَّثَُه
  ديخ



  .الِقْنُو، واجلمع دَْيَخةٌ: الديخ
  ديص

  :قال الراجز. داَص َيديُص دََيصاناً، أي راغَ وحاَد
  إنَّ اجلَواَد قد رأى وبِيَصها

  فأَْينما داَصْت َيِدْص َمديصَها
: والداِئُص. ورجلٌ َديَّاٌص، إذا كان ال ُيقَْدُر عليه. ّدة إذا حرَّكتَها بيدك فجاءت وذهبتَوداَصِت السلْعةُ وهي الُغ
  .اْنداَص فالنٌ علينا بشرِّه، وإنَّه ملُْنداٌص بالشّر: ويقال. اْنِساللُ الشيِء من اليد: واالْنِدياُص. اللصُّ، واجلمع الداَصةُ

  دمي
. وأقلُّه ثلث النهار أو ثلث الليل، وأكثره ما بلغ من الِعّدة. رعٌد وال برٌق املطر الذي ليَس فيه: الدَميةُ: أبو زيد

  :واجلمع دَِيٌم قال لبيد
  َيرْوي اخلَماِئلَ دائماً َتْسجاُمها... باَتْت وأَسَْبَأل واِكٌف من ِدَميٍة 

  :اً قال الشاعر ميدُح رجالً بالسخاءوقد َديَّمت السماء َتْدييم" . كان عملُه ِدَميةً : " ويف احلديث. مث يشبَّه به غريه
  إنْ َديِّموا جاَد وإن جادوا َوَبل

  .وأرٌض ُمدميَةٌ، من الدَميِة. ومفازةٌ َدْيمومةٌ، أي داِئمة البعد. املفاوز: والَدياميُم
  دين

استقرض : يُن َديْناًودانَ فالن َيد. ِدْنتُ الرجل أقرضته، فهو مديٌن وَمْديونٌ: تقول. واحد الديوِن: الَدْيُن: أبو عبيد
  :وأنشد األمحر. وصار عليه َدْيٌن، فهو داِئٌن

  مصارع قومٍ ال َيدينونَ ُضيَّعِ... َنديُن وَيقْضي اهللا عنا وقد َنرى 
  :وقال. كثُر ما عليه من الَدْينِ: ورجلٌ َمْديونٌ

  ُمْسَتأْرِبٍ َعضَُّه السلطانُ َمْديون
وأَدانَ فالن إداَنةً، إذا باَع من القوم إىل أجلٍ فصار له عليهم . ْينِ ويستقرضوِمْديانٌ، إذا كان عادُته أن يأخذ بالد

  :قال أبو ذؤيب. أَِدنِّي عشرة دراهم: تقول منه. َدْيٌن
  بأَنَّ املُدانَ َمليٌء َويفُّ... أََدانَ وأَْنبَأَُه األَوَّلونَ 

، أي اْسَتدانَ، وهو الذي يعترض الناس فَيسَْتديُن ّممن "  ادَّانَ ُمْعرِضاً: " ويف احلديث. استقرض، وهو افتعل: وادَّانَ
. وداَيْنُت فالناً، إذا عاَملَته فأعطيت دَْيناً وأخذت بَدْينٍ. استقرضوا: واْسَتدانوا. تبايعوا بالَدْينِ: وَتداَينوا. أمكنه

وداَنُه ديناً، أي أذلًّه . العادةُ والشأن: بالكسر والديُن. وبِْعُتُه بِدينٍَة، أي بتأخري. وَتداَينَّا، كما تقول قاتلته وتقاتلنا
اجلزاءُ : والديُن" . الكَيُِّس من دانَ نفَسه وَعِمل ملا بعد املوت : " ويف احلديث. ِدْنُتُه فدانَ: يقال. واستعبده
جازى بفعلك وحبسب كما َتديُن ُتدانُ، أي كما ُتجازي ُتجازى، أي ُت: يقال. داَنُه ديناً، أي جازاه: يقال. واملكافأةُ
وقوٌم ديٌن، أي . ومنه الَديَّانُ يف صفة اهللا تعاىل. أي جمزيُّون حماَسبون" أَِءنَّا لََمدينونَ : " وقوله تعاىل. ما عملت
  :وقال. دائنونَ

  وكان الناس إالَّ حنُن دينا
  :وأنشد للحطيئة يهجو أُّمه. َملَّكْتُُه: َديَّْنُتُه :يقال: الفراء. اَألَمةُ، كأنَّهما أذلّهما العمل: واملَديَنةُ. العبُد: واملَديُن

  َترَكِْتهِمُ أََدقَّ من الطحنيِ... لقد دُيِّْنِت أمرَ َبنيَك حّتى 



  :قال عمرو بن كلثوم. ودانَ له، أي أطاعه. الطاعةُ: والديُن. ومنه مسي اِملْصُر َمديَنةً: وناٌس يقولون. يعين ُملِّكِْت
  َعَصْينا املَلَْك فيها أَنْ َندينا... لٍ وأّيامٍ لنا وهلم طِوا

ودَيَّْنُت الرجل َتْدييناً، إذا وكَلَْتهُ . دانَ بكذا ِدياَنةً وَتَديََّن به، فهو َديٌِّن وُمَتَديٌِّن: يقال. ومنه الديُن؛ واجلمع األْديانُ
  :وقول ذي اإلصبع. إىل دينِه

  نِّي وال أنت دَيَّاين فََتْخزوينَع... الِه اْبُن َعمَِّك ال أَفَْضلَْت يف َحَسبٍ 
  .أي وال أنت ماِلُك أمري فتسوسَين: قال ابن السكيت

  حرف الذال

  ذا

ِذْه هباٍء : فإنْ وقفَْت عليه قلت. ِذي أََمةُ اِهللا: تقول. وذي بكسر الذال للمؤنث. يشار به إىل املذكْر: ذا اسٌم
وال يصّغر ذي للمؤّنث . َهذَيَّا: يد، وذَيَّانِ يف التثنيةز وتصغري هذاذَيَّا بالفتح والتشد: فإنْ صغَّرَت ذا قلت. موقوفٍة

فإن خاطبَت جئَت بالكاف . واجلمع أُوالِء من غري لفظه. وإن ثّنيت ذا قلت ذاِن. وإمنا يصغر تا، وقد اكتفوا به عنه
وال موضَع هلا من . يه بعيٌدذاَك وذَِلَك، فالالم زائدة والكاف للخطاب، وفيها دليلٌ على أنَّ ما يومأ إل: فقلت

َهذاَك زيٌد، وال ُتْدِخلُها على ذَِلَك وال على أُولَِئَك كما مل تدخلها على : وُتْدِخلُ ها على ذاَك فتقول. اإلعراب
رأيت ذَْينِكَ : وتقول يف التثنية. تِيَك وِتلَْك: وال ُتدخل الكاف على ذي للمؤّنث، وإنَّما تدخلها على تا، تقول. ِتلَْك

وتقول . ذانَِّك بالتشديد، وإنَّما شدَّدوا تأكيداً وتكثرياً لالسم: وربَّما قالوا. الرجلني، وجاءين ذانِكَ الرجالن
ذَيَّاَك، وتصغري : وتصغري ذا. وحكم الكاف قد ذكرناه يف تا. تانَِك، وتانِِّك أيضاً بالتشديد، واجلمع أولَِئَك: للمؤنث
وأما ذو الذي مبعىن صاِحبٍ فال يكون إالَّ مضافاً، فإنْ وصفَت به نكرةً أضفَته . َتيَّاِلَك ذَيَّاِلَك وتصغري ِتلَْك: ذَِلَك

. إىل نكرٍة وإن وصفَت به معرفةً أضفته إىل األلف والالم، وال جيوز أن تضيفه إىل مضمر وال إىل زيد وما أشبهه
وَأَشْهِدوا ذََوْي : " الٍ بفتح الواو، كما قال تعاىلمررُت برجلٍ ذي مالٍ، وبامرأة ذاِت مالٍ، وبرجلني ذََوْي م: تقول

، وبرجال ذَوي مالٍ بالكسر، وبنسوة ذّواِت مالٍ، ويا ذَواِت اِجلمامِ فتكسر التاء يف اجلمع يف موضع " َعْدلٍ ِمْنكُْم 
ها يف الواحد رأيت ذَواِت مالٍ، ألنَّ أصلها هاء، ألنَّك لو وقفَت علي: تقول. النصب، كما تكسر تاء املسلمات

هاتانِ : وأصل ذو ذًَوى مثل َعصاً، يدلُّ على ذلك قوهلم. لقلت ذاْه باهلاء، ولكنَّها ملا ُوِصلَْت مبا بعدها صارت تاًء
ونرى أنّ األلف منقلبة من ياء، مثَّ حذفت من ذَوي عُني الفعل . يف التثنية" ذَواتا أفناٍن : " قال تعاىل. ذَواتا مالٍ

الواوين، ألنَّه كان يلزم يف التثنية ذَوَيان مثل َعصَواِن، فبقى ذا منّوناً مث ذهب التنوين لإلضافة يف  لكراهتهم اجتماَع
فلو مسَّيت رجالً ذو . ّهذا فٌَم: فُو زَْيٍد وفا زَْيٍد، فإذا أفرْدَت قلت: واإلضافة الزمةٌ له، كما تقول. ذو مالٍ: قولك

ألنَّه ال يكون اسٌم على حرفني أحدمها حرُف لني؛ ألنَّ التنوين يذهبه لقلت َهذا ذّوى قد أقبل، فترّد ما ذهب، 
ألنَّ التاء حتذف . وكذلك إذا نسبَت إىل ذَاٍت. ولو نسبَت إليه قلت ذََوويٌّ، مثال َعَصويٌّ. فيبقى على حرٍف واحد

. ، ألنَّ اإلضافة قد زالتهؤالء ذَُوونَ: ولو مجعت ذو مالٍ قلت. يف النسبة، فكأّنك أضفت إىل ذي فردْدَت الواو
  :قال الكميت

  ولكنِّي أريد به الذَوينا... وال أَْعين بذلك أَْسفَِليكُْم 
يعين به اَألذْواَء، وهم ملوك اليمن من قُضاعة املسمَّون بذي َيَزنَ، وذي َجَدٍن، وذي ُنواسٍ وذي فاِئشٍ، وذي 

: لغة طَيِّيٍ مبعىن الذي الذي فحقُّها أن توصف هبا املعارف، تقولوأما ذُو اليت يف . أَْصَبَح، وذي الكَالع وهم الَتبابعة



  :قال الشاعر. أنا ذُو َعَرفَْت وذو َسِمْعَت، وَهِذِه املرأةُ ذُو قالت كذا، يستوي فيه التثنية واجلمع والتأنيث
  َيرْمي ورائَي بأْسَهمٍ واْمَسِلمَه... ذاَك َخِليلي وذَو ُيعاتُبين 

: ماذا رأيت؟ فتقول: إن ذَا وحدها مبنزلة الذي، كقوهلم: قال سيبويه. والواو اليت قبله زائدة يريد الذي يعاتبين،
  :قال لبيد. متاٌع حسٌن

  أََنْحٌب فَُيقْضى أم ضاللٌ وباطلُ... أالَ َتْسأَالنِ املرَء ماذا حياولُ 

ما رأيت؟ ولو كان ذا : نصب، كأنَّه قالخرياً، بال: ماذا رأيت؟ فتقول: وجترى مع ما مبنزلة اسمٍ واحٍد، كقوهلم: قال
وأما قوهلم ذاُت مّرٍة وذُو صباحٍ، فهو من ظروف الزمان اليت ال . ههنا مبنزلة الذي لكان اجلواب خٌري بالرفع

، وذا لقيته ذاَت يومٍ وذاَت ليلٍة وذاَت غَداٍة وذاتَ الِعشاِء وذاَت مّرٍة وذاَت الُزَمْينِ وذاَت العَُوْيمِ: تقول. تتمكَّن
ذاتَ : صباحٍ وذا َمساٍء وذا َصبوحٍ وذا غَبوقٍ، فهذه األربعة بغريها هاٍء وإنَّما ُسِمَع يف هذه األوقات، ومل يقولوا

إّنما أّنثوا ذاَت ألنَّ بعض األشياء قد " وَأَْصِلحوا ذاَت بَْينِكُم : " قال األخفش يف قوله تعاىل. شهرٍ وال ذاَت سنٍة
كان ذَْيتَ : وقوهلم. لبعضها اسٌم مذكَر، كما قالوا داٌر وحائطٌ، أّنثوا الدار وذكَّروا احلائطُيوضع له اسٌم مؤّنث و

وذَْيَت، مثل كيت وكيت، أصله ذَْيٌر على فَْعلٍ ساكنة العني، فحذفت الواو فبقي على حرفني فُشدَِّد كما ُشدَِّد كَيُّ 
كان : ذفَْت التاء وجئت باهلاء فال بد من أن تردَّ التشديد، تقولفإنْ ح. إذا جعلته امساً، مث ُعوَِّض من التشديد التاء

  .وإن نسْبَت إليه قلت ذََيويٌّ، كما تقول َبنَوِيٌّ يف النسبة إىل البنت. ذَيِّت وذَيَّة
  ذأب

نُ العرب وذُْؤبا. الذئب يهمز وال يهمز، وأصله اهلمُز، واألنثى ذئبةٌ، ومجع القليل أَذُْؤٌب، والكثري ذئاٌب وذُْؤبانٌ
الَشَعُر على ُعُنقِ البعري : الذِئْبانُ: أبو عمرو. وأرٌض َمذْأََبةٌ، أي ذاُت ِذئابٍ. صعاليكها الذين يتلصصون: أيضاً

فُْرَجةُ ما بني َدفََّتي السَّْرجِ والَرْحلِ، حتت : والذئبةُ. وهو واحٌد: قال. الِذئْبانُ بقية الوَبر: وقال الفراء. وِمْشفَرِِه
. فَزَِع: وأَذْأََب الرجل. ُسقُْتها: وذَأَْبُت اإلبلَ ذَأْباً. وذَأَبَُه، أي طرده وَحقََرُه. ِحلْنَوْينِ، وهو يعق على اِملْنَسجملتقى ا

  :قال الشاعر
  فَسقَطَْت َنْخَوُتُه وأَذْأَبا

على فُِعلَ، فهو َمذُْؤوٌب، أي  وذُِئَب الرجلُ. صار كالذئب ُخبْثاً ودهاًء: ذَُؤَب الرجل بالضم َيذُْؤُب ذآَبةً: أبو زيد
: قال األصمعي. وَتذاءََّبِت الريُح وَتذاَءَبْت مبعًىن، أي اخَتلَفَْت وجاءْت مّرةً كذا ومرة كذا. وقع الذئُب يف غنمه

َيلَبس هلا وَتذاَءْبتُ الناقَةَ، على تفاعلت، أي ظَأَرُْتها على ولدها، وذلك أن . أُِخذَ من ِفْعلِ الِذئْبِ ألنَّه يأيت كذلك
. والذُؤاَبةُ من الَشعر واجلمع الذوائب، وكان األصل ذَآِئُب. لباساً يََتشبَُّه بالذئب وُيهَوِّلُ هلا، لتكون أَْرأََم عليه

  .له ذؤاَبةٌ: وغُالٌم ُمذَأٌَّب. يقال غبيطٌ ُمذَأٌَّب. والذؤابة أيضاً، اِجلألدة اليت َتَعلَُّق على آِخَرة الرَّْحلِ
  ذأت
  .إذا خنقه أشدَّ اخلنق حتَّى أَْدلََع لسانَه: وقال أبو زيد. ُه َيذْأَُتُه ذَأْتاً، أي خنقهذَأََت
  ذأج

  :قال الراجز. ذَأََج املاَء َيذْأَُجُه ذَأْجاً، إذا جرِعه جرعاً شديداً
  ال َيَتَعيَّفَْن اُألجاجَ املَأْجا... َيشَرْبَن َبْرَد املاِء ُشْرباً ذَأْجاً 



  .َتَخرَّقَت: واْنذَأَجت الِقْرَبةُ. خرقْته، وكذلك إذا نَفَخت فيه َتخَرََّق أو مل يتخرَّق: ذَأَْجُت الِسقاَء: قال األصمعي
  ذأر

ويف . وقد ذَِئَر عليه حني أَذْأَْرتُُه، أي اْجتََرأَ عليه. أَذْأَْرتُ الرجلَ بصاحبِه إذْآراً، أي َحرَّْشُتُه وأَْولَْعُتُه به: أبو زيد
امرأة ذَِئٌر على : يقال منه. يعين َنفَْرنَ وَنَشْزنَ واْجتََرأْنَ: ، قال األصمعي" ذَِئَر النساء على أزواجهنَّ : " احلديث

  :فاِعلٍ، مثل الرجلِ قال َعبيد
  ذَِئروا لقَتْلى عاِمرٍ وتغضَّبوا... ولقد أتانا عن َتميمٍ أهنم 

َتْنِفرُ : ةٌ{وناقة ُمذائِ. وقد ذَِئرَُه، أي كَرَِهُه وانصرف عنه. ةٌإن شؤونك لَذَئََر: ويقال. يعين َنفَروا من ذلك وأنكروه
  .وذَِئرَ بالشيء، أي َضرَي به واْعتاَدُه. عن الَولَِد ساعةَ تضُعه، ويقال هي اليت َتْرأَُم بأنفها وال َيْصُدُق حبُّها

  ذأط
  .ذَأَطَُه مثل ذَأََتُه، أي خنقَه أشدَّ اخلنق حتَّى دلع لساُنُه

  ذأل
: وهي معرفة، يقال. ومنه مسِّي الذئُب ذُؤَالَةَ: قال أبو عبيد. ذأَلَِت الناقة َتذْأَلُ ذأْالً وذأالناً. املَْشُي اخلفيُف: لذأَالنُا

  .ذَأَالنُ الذئب جيمع على ذآليلَ، بالالم: قال ابن السكيت. َخشِّ ذَُؤالَةَ باِحلبالٍَة
  ذأم

  :قال أوس بن حجر. أََمُه ّيذْأَُمُه، إذا عابه وحقَّره، فهو مذءُوٌمذَ: يقال. العيُب، يهمز وال يهمز: الذاُم
  فذَْرين وأَكْرًِم َمْن َبدالََك واذْأَمِ... فإن كنَت ال تدعو إىل غري نافعٍ 

  .أَذْأَْمَتين على كذا، أي أكرهتين عليه: قال الفراء
  ذأن

  .ون الذآنَِنيخرج الناس َيَتذَأَْننونَ، أي يأخذ: يقال. نْبٌت: الذُْؤنونُ
  ذأى

  .لغة يف ذَوى، أي ذَُبلَ: وذَأَى البقل َيذْأَى ذَأْواً. طرَدها وساقَها: ذَأَى اإلبل َيذْآها وَيذْءُوها ذَأواً
  ذبب
ْيلََتنا، أي وذَبَّبْنا لَ. يقال ِطعانٌ غُري تذبيبٍ إذا ُبولغ فيه. وذَبََّب، أي أكْثََر الذَبَّ. وقد ذََبْبُت عنه. املنُع والدفُع: الذَبُّ

  :وال ينالون املاء إال بقََربٍ ُمذَنِّبٍ، أي ُمسْرِعٍ، قال الشاعر. أَْتَعبْنا يف السري
  وتَْهجريي إذا الَيْعفوُر قاال... ُمذَبَِّبةً أََضرَّ هبا ُبكوري 

وذُبابَ . من ُبْعِد فُيعجَّلُ بالسَْيرِ ، أي طويلٌ َيسارُ إىل املاِء[ٌوِظْمٌء ُمذَبِّ. وجاءنا راكٌب ُمذَبٌِّب، وهو الَعجِلُ املنفرُد
  :قال الشاعر. ّحدُّها: أسنانِ اإلبل

  كََتغْريِد احلَمامِ على الُغصوِن... وتسمُع للذُبابِ إذا َتغَنَّى 
  :راجزقال ال. البقية من الَدْينِ وحنوه: والذُباَبةُ. إْنساُنها: وذُباُب العنيِ. طََرفُُه الذي ُيْضَرُب به: وذُبابُ السيِف

  أَْو َيقْضَي اُهللا ذُباباِت الَديْن
  :وقال. وذبََّب النهاُر، إذا مل يبَق منه إال بقيَّةٌ

  واْنجابَ الَنهارُفَذَبَّبا



وقال الشاعر . الثَْوُر الَوْحِشيُّ،وُسمَِّي ذَبَّ الرِيادِ ألنه َيروُد، أي جييء ويذهب وال يثبت يف موِضع واحد: والذَبُّ
  :النابغة
  ذَبِّ الرِياِد إىل اَألشباحِ َنظَّارِ... َرْحلُ منها فوق ذي ُجَدٍد كأمنا ال

  :وقال. وذَبَّْت َشفَتُُه، أي ذَُبلَْت من العطش
  من َبْعِد ما ذَبَّ الِلسانُ وذََبلْ... وُهْم َسقَْوين َعلَالً بعد َنَهلْ 

  .بُّ به الذُباُبما ُيذَ: واِملذَبَّةُ. ذََوي: وذَبَّ الَنْبُت. ُهزِلَ: وذَبَّ جسمُُه
  ذبح
  :قال الراجز: الَشقُّ: الذَْبُح

  فأَرةَ ِمْسٍك ذُبَِحتْ يف ُسكِّ... كأنّ بني فَكِّها والفكِّ 
قال اهللا : والِذْبُح، بالكسر ما ُيذَْبُح. مصدر ذََبْحُت الشاةَ: والذَْبُح. ذََبْحُت الدَنَّ، أي بََزلُته: ورّبما قالوا. أي فُِتقَْت

. الذي َيْصلُح أن ُيذَْبحَ للُنُسِك: والذَبيح. املذبوح، واألنثى ذَبيَحةٌ: والذَبيح" . دَْيناُه بِذِْبحٍ َعِظيمٍ وفَ: " تعاىل
َشقٌّ يف األرض : واملَذَْبُح. يقال التماُدح الَتذاُبح. وَتذاَبح القوُم، أي ذََبح بعُضهم بعضاً. اتََّخذُْت ذبيحاً: واذََّبْحُت

املَحارِيُب، ُسمِّيت بذلك : واملَذابحُ أيضاً. غادر السَْيلُ يف األرضِ أخادي وَمذابح: يقال. وِهمقدار الِشْبرِ وحن
ما دوَنه شوكةٌ وال : ومنه قوهلم. ُشقوق تكون يف باطن األصابع يف الرِْجل: والذُبَّاُح، بالضم والتشديد. للقَرابني
ا كوكبان نيِّران بينهما مقدار ِذراع، ويف َنْحر واحٍد منهم َنْجمٌ منزِلٌ من منازل القمر، ومه: وَسْعدٌ الذابُح. ذُبَّاٌح

أخذته : يقال. َوَجٌع يف احللق: والذَُبَحةُ. نْبٌت تأكله الَنعام: والذَُبُح. صغري قريٌب منه كأّنه يذحبه، فُسمِّي ذابِحاً
  .عامَّةُقال أبو زيد، ومل َيعْرِِف الذَْبَحةَ بالتسكني، الذي عليه ال. الذَُبَحةُ
  ذبذب

" َمْن ُوقَي َشرَّ ذَْبذَبِِه : " ويف احلديث. الذَكَُر: والذَْبذَُب. نَْوُس الشيِء املعلَّقِ يف اهلواء: والذبذبة. التحرُُّك: التذبذُب
ذَْبذَبنيَ َبْيَن ذَِلَك ُم: " قال اهللا تبارك وتعاىل. املتردِّد بني أمرين: واملُذَْبذَُب. أشياء ُتَعلَُّق يف اهلودج: والذَباذُب أيضاً. 

. "  
  ذبر
  :وأنشد األصمعي أليب ذؤيب. وقد ذَبَْرُت الِكتاَب أَذُْبُرُه وأَذْبُِرُه ذَبْراً. الكتابة، مثل الَزْبرِ: الذَبُْر

  وََيذُْبرُها الكاِتُب اِحلْمَيرِيُّ... َعَرفُْت الِدياَر كَرَقْمِ الَدوا 
  ذبل
  :ومنه قول جرير يصف امرأة. لسُلحفاة البحرية، يُتََّخذُ منه الِسواُرَشيء كالعاج، وهو ظهر ا: الذَْبلُ

  هلا َمَسكاً من غري عاجٍ وال ذَْيلِ... ترى العََبَس اجلَوِْليَّ جَْوناً بكوعِها 

وذَبلَ . وأَذَْبلَُه احلَرُّ .وكذلك ذَُبلَ بالضم. وذََبلَ البقلُ َيذُْبلُ ذَْبالً وذُبوالً، أي ذَوى. الفتيلة، واجلمع الذُبالُ: والذُبالَةُ
  :ومنه قول امرئ القيس. َضَمَر: الفرُس

  إذا جاَش فيه َحْمُيُه غَلُْي مِْرَجلِ... على الذَْبلِ َجيَّاٌش كأنّ اْهتِزاَمُه 
  ذحل



  .واجلمع ذُحولٌ. طلب بذَْحِلِه، أي بثأره: يقال. احلِقُْد والعداوةُ: الذَْحلُ
  ذخر

وقول الشاعر الراعي . وقد ذََخْرُت الشيء أَذُْخُرُه ذَْخراً، وكذلك ادَّخَْرُتُه، وهو افَْتَعلُْت .واحدة الذَخائر: الذَخرية
  :يصف امرأة

  َمذاِخُرها واْزداَد َوريُدها... فلما َسقَْيناها الَعكيَس َتَمذََّحْت 
  .نبُت، الواحدة إذِْخرَةٌ: واإلذْخُِر. يعين أجوافها وأمعاَءها

  ذرأ
: الذُرِّيَّةُ، وهي َنْسلُ الثَّقَلَْينِ، إال أنَّ العرب تركت مهزها، واجلمع: ومنه. َخلَقَُهْم. يذرؤُُهْم ذْرءاً ذرأ اهللا اخللق

. أراد أهنم ُيذَْرونَ يف النار: ذَْرَو النَّارِ بغري مهز: أهنم ُخِلقوا هلا، ومن قال: ، أي" ذَْرَء النَّارِ : " ويف احلديث. الذَّرارِّي
  :قال الراجز. وذرئ شعره، وذرأ لغتان. رجل أَذَْرأُ وامرأة ذَْرآُء. الشْيُب يف ُمقَدَّمِ الرأس: بالتحريكوالذََرأُ 

  َيقْلي الَغواين والغَواين َتقِْليْه... رأين شيخاً ذَرِئَْت َمجاليْه 
  :وقال أبو ُنَجْيلَةَ السَّْعِديُّ. واالسم الذُرْأَةُ بالضم
  َوَرثَْيةٌ َتْنَهضُ يف َتَشدُّدي... َبدي  وقد َعلَْتين ذُْرأَةٌ بادي

ومِلٌْح . وَعناٌق ذَْرآُء، وهو من ِشياِت املََعزِ دون الضَّأِْن. وفرٌس أذْرَأُ، وَجْدٌي أَذَْرأُ، أي أَرْقَُش اُألذَُنْينِ، وساِئُرُه أسوُد
وحكى بعضهم ذَرَأُْت . خوذ من الذُْرأِةذََرآينٌّ وذَرْآنِيٌّ بتحريك الراء وتسكينها للِمْألح الشديد البياض، وهو مأ

  :وأنشد. األرض أي َبذَرُْتها، وَزْرٌع ذَريٌء
  َهواِك فَليَم فالَتأََم الفطوُر... َشقَقِْت القَلَْب مث ذَرَأِْت فيه 

  .والصحيح مث ذََرْيِت غري مهموز
  ذرب
  :وقال الراجز. احلادُّ من كل شيء: الذَرُِب

  ْنباْرَدبَّْت عليها ذَرِباُت اَأل
قال . ؛ وِذْرَبةٌ أيضاً'ٌَصخَّاَب: وامرأةٌ ذَرَِبةٌ. وسيٌف ذَرٌِب. وِلسانٌ ذَرٌِب وفيه ذَراَبةٌ، أي ِحدَّةٌ. أي حديداُت اللْسعِ

  :الراجز
  إليَك أشكو ِذْرَبةً من الِذَرب
وليس من ذََربِ اللسانِ : قال. الفُْحُشيف لسانه ذََرٌب، وهو : قال أبو زيد. فََسَدْت: وذَرَِبْت َمِعَدُتُه َتذَْرُب ذََرباً

  :وأنشد. وِحدَِّتِه
  ثقيلٌ َمْحِملي ذَرِبٌ ِلساين... أَرِْحين َواْسَترِْح مِّني فإنِّي 

  :وقال الشاعر. واجلمع أذراٌب
  وَوَعَرفُْت ما فيكم من اَألذْرابِ... ولقد طََوْيُتكُُم على َبلُالِتكُْم 
  :قال الكميت. ومنه الذََرَبيَّا، وهي الداهية. لدواَءوذَرِبَ اجلُْرُح، إذا مل يقبل ا

  وبالذََرَبيَّا مُْرُد ِفْهرٍ وِشيبُها... َرماينَ باآلفاِت من كُلِّ جانِبٍ 
  :قال كعب بن مالك. يقال ِسنانٌ ُمذَرٌَّب. التحديد: والتذريب

  ِدوبكلِّ أَْبَيَض كالَغديرِ ُمهَنَّ... ُمبذَرَّباٍت باَألكُفِّ َنواِهلٍ 



  :قال الشاعر. وكذلك املذروب
  َعلى اَألعداِء َمذروبَ الِسناِن... لقد كان اْبُن َجْعَدةَ أَْرَيحيَّا 

  ذرح
ذَرََّح طعاَمه، إذا جعل فيه : ويقال أيضاً. ذَرَّْحُت الَزْعفَرانَ وغَريه يف املاء َتذْرحياً، إذا جعلت فيه منه شيئاً يسرياً

  .اِهلضاُب: والذَريُح. اهلَْضَبةُ: والذَرَحيةُ. رحييٌّ، أي شديد احلُمَْرِةأْحَمُر ذَ: وقوهلم. الذَراريح
  ذرر

وذََرْرُت احلَبَّ والدواَء واِمللحَ . واجلمع الذَرارِيُّ والذُرِّيَّاُت. ولده: وذُرِّيَّةُ الرجل. مجع ذَرٍَّة، وهي أصغر النمل: الذَرُّ
. طلعت: وذَرَِّت الشمُس َتذُّرث ذُروراً بالضم. لغة يف الذَريرَِة، جيمع على أَِذرٍَّة: فتحوالذَروُر بال. فَرَّقُْتُه: أَذُرُُّه ذَرا
أي ساء ُخلُقُها، وهي ُمذارٌّ، : ذارَِّت الناقةُ تذارُّ ُمذارَّةً وِذراراً: وحكى الفراء. ذَرَّ الَبقْلُ، إذا طلَع من األرض: ويقال

  .يف فالن ِذراٌر، أي إعراٌض غََضباً، كَِذرارِ الناقة: بو زيدوقال أ. وهي يف معىن الَعلوق واملُذاِئرِ
  ذرع

. َسَمةٌ يف ِذراعِ البعري: والِذراُع. ِذراُع األسِد، ومها كوكبان نيِّران ينزهلما القمر: والِذراُع. ِذراُع اليدِ يذكَّر ويؤنث
. ِذراُع العاملِ: ويقال لصدر القناِة. ُيذَْرعُ بهما : والِذراُع. هو منِّي على حَبل الِذراعِ، أي مَُعدٌّ حاضٌر: وقوهلم

. وذََرَعُه القيُء، أي سَبقَه وغلبه. وقد ذََرَعت الثوَب وغريه ذَْرعاً. املرأةُ اخلفيفة اليدين بالغْزل: والذَراُع بالفتح
وأصلُ . مل ُتِطقُْه ومل َتقَْو عليهويقال ِضقُْت باألمر ذَْرعاً، إذا . أبطرُت فالناً ذَْرَعُه، أي كلفته أكثر من طَوقه: وتقول

قال ُحميد بن ثور . ضقُت به ِذراعاً: وربَّما قالوا. مددت يدي إليه فلم َتنلْه: الذَْرعِ إنَّما هو بسطُ اليِد، فكأنَّك تريد
  :يصف ذئباً

  ِذراعاً ومل يصبح هلا وهو خاشُِع... وإنْ بات َوْحشاً ليلةً مل يضق هبا 
قال . الثوُب َسْبعٌ يف مثانيٍة، إمنا قالوا َسْبعٌ ألن األذُْرَع مؤنَّثة: وقوهلم. ِعَك، أي ارَبْع على نفسكاقِْصْد بذَْر: وقوهلم
الَزقُّ الصَغري ُيسْلَُخ : والِذراُع. وإنَّما قالوا مثانية ألنَّ األشبار مذكَِّرة. الِذراُع مؤنثة، ومجعها أَذُْرعٌ ال غري: سيبويه

. حتريك الِذراَعْينِ: والَتذْريُع يف املشي. وذَرََّعُه َتذْريعاً، أي َخَنقه. اجلمع ذَوارُِع، وهي للشرابمن ِقَبلِ الِذراعِ، و
: والذََرعُ بالتحريك. وثوٌر ُمذَرٌَّع، إذا كان يف أكارِِعِه لَُمٌع سوٌد. قد ذَرََّع البشُري: ويقال أيضاً للَبشريِ إذا أومى بيده

  :ومنه قول الراجز. الطََمُع
  وقد يقود الذََرُع الَوْحِشيَّا

كثرةُ الكالم واإلفراطُ : واإلذْراُع أيضاً. أَذَْرَعِت البقرةُ فهي ُمذْرٌِع: تقول منه. ولد البقَرة الوحشية: والذََرُع أيضاً
قدير الشيء بِِذراع ت: والَتذَرُُّع أيضاً. وأرى أصلَه من َمدَّ الِذراعِ، ألنَّ املكِثر قد يفعل ذلك. فيه، وكذلك الَتذَرُُّع

  :وقال. اليد
  َتذَرُُّع ِخْرضاٍن بأيدي الَشواِطبِ... ترى ِقَصَد املُرَّاِن ُتلْقى كأهنا 
الذي أُمُّه أشرف من أبيه، هذا : واملُذَرَُّع. املطُر الذي يرَسخ يف األرض قدَر ِذراعٍ: واملُذَرُِّع بكسر الراء مشددة

املَزاِلُف، : واملَذارُِع. ذَرَّعاً بالَرقَْمَتْينِ يف ِذراعِ البغلِ، ألنَّهما أتياه من ناحية احلمارويقال إنَّما ُسمَِّي ُم. بفتح الراء
: وَمذارُِع الدابِة. َمذارُِع: ويقال للنخيل اليت تقرب من البيوت. وهي البالد بني الريف والبَرِّ، الواحُد ِمذْراٌع

  :قال األخطل. قوائُمها



  يف يوم ذَْبحٍ وَتشْرِْيقٍ َوتَْنحارِ... ْت َمذارُِعها وباهلَدايا إذا اْحمَرَّ
وقد َتذَرََّع فالنٌ بذَريَعٍة، أي توسَّلَ؛ واجلمع الذَراِئُع، مثل الدريئِة وهي الناقة اليت يستتر هبا . الوسيلةُ: والذَريَعةُ

وقتلٌ ذَريٌع، أي سريٌع، . أي سريعاٌتوقوائُم ذَرِعاُت، . واسُع اخلطوِ بيِّن الذَراَعة: وفرٌس ذَريٌع. الرامي للصيد
  .قتلوهم أَذَْرَع قتلٍ: يقال
  ذرعف

  .إذرعفت اإلبل بالذال والدال مجيعاً أي مضت على وجوهها، اذَْرَعفَّ الرجلُ يف القتال، أي اْستَْنَتلَ من الصفِّ
  ذرف

: والذََرفانُ. املدامُع: واملَذارُِف. سال منها الدمع يقال ذََرفَْت عيُنه، إذا. ذََرَف الدمُع َيذُْرُف ذَْرفاً وذََرفاناً، أي سال
  .وذَرََّف على املائة َتذْريفاً، أي زاد. املشُي الضعيُف

  ذرق
  :قال رؤبة. احلَْنَدقوُق: الذََرُق

  حّتى إذا ما هاَج حريانُ الذَُرق
وقال حسَّان بن ثابت ملا سأله . رُِق، أي َزَرقوقد ذََرَق َيذُْرُق وَيذْ. ُخْرُؤُه: وذَْرقُ الطائر. أنبتته: وأَذَْرقَتِ األرض

  :عمر رضي اهللا عنه عن هجاء احلُطيئة الزبرقانَ بقوله

  واقُْعْد فإنََّك أنَت الطاِعُم الكاسي... َدعِ املكارَِم ال َتْرَحلْ ِلُبغَْيِتها 
  .وحكى أبو زيد لٌنب ُمذَرٌَّق، أي َمذيٌق. ما هجاه بل ذََرَق عليه

  ذرا

وذُري . أنا يف ظلِّ فالن ويف ذَراُه، أي يف كنفه وِستره وِدفئه: يقال. كلُّ ما استترت به: لذَرا بالفتحا: األصمعي
اسٌم ملا ذََرْتُه الريح، : والذَرا أيضاً. أعاليه، الواحدة ِذْرَوةٌ وذُْرَوةٌ أيضاً بالضم، وهي أعلى الَسنام: الشيء بالضم

وذَرَْوُتُه أنا، أي . وذَرا الشيء، أي سقط. ن َيذْرُو ذَْرواً، أي ميرُّ مَرا سريعاًَمرَّ فال: ويقال. واسُم الدمع املصبوب
  :قال أوس. طّيرته وأذهبته

  َتَخمَّطَ منا ناُب آَخَر ُمقْرَمِ... إذا ُمقَْرٌم منا ذَرا َحدُّ نابِِه 
ذَرَّى الناس : ومنه قوهلم. ْرواً وذَْرياً، أي َسفَتُْهوذََرتِ الريح الترابِ وغََريه َتذْروُه وَتذْريِه، ذَ. الرياح: والذَّارِياُت

واْسَتذَْرتِ . وطعنه فأَذْراُه عن ظهر دابَّته، أي ألقاه. وأَذْرَْيُت الشيَء، إذا ألقيَته، كإلقائك احلَبَّ للزرع. اِحلنطة
اسَْتذَْرْيُت بفالن، أي و. واسَْتذَْرْيُت بالشجرة، أي استظللُت هبا وصرتُ يف دفئها. املعزى، أي اشتهت الفحل

خشبةٌ ذاُت أطراٍف ُيذَرَّى هبا الطعام وُتنَقَّى هبا : واِملذْرى. وَتذْرَِيةُ األكداس معروفة. التجأت إليه وصرُت يف كََنفه
وهو أن جتّز ذَرَّْيُت الشاةَ ّتذْرَِيةً، : قال أبو زيد. ومنه ذَرَّْيُت تراَب املعدن، إذا طلبت منه الذهب. األكداس من الِتْبنِ

وفالنٌ ُيذَرِّي َحَسبَُه، أي : قال. صوفَها وتدَع فوق ظهرها شيئاً منه لُتعرُف به، وذلك يف الضأن خاّصةً ويف اإلبل
َتذَرَّْيُت بين فالن وَتَنصَّْيتُُهْم، إذا تزوَّجت يف : األصمعّي. علوته وفَرعُته: وَتذَرَّْيُت السنام. ميدُحه ويرفع من شأنه

املوِضعان اللذان يقع : واِملذْرَواِن من القوس. أطراف األليتني، وال واحَد هلما: واِملذَْوراِن. منهم والناصية الذُْرَوِة
قال . جاء فالن ُينفض ِمذْرََوْيِه، إذا جاء باغياً يتهدد: وقوهلم. عليهما الوَتر من أعلى ومن أسفل، وال واحد هلما

  :عنترة يهجو ُعمارة بن زيادٍ العبسّي



  لتقتلين فها أنا ذا ُعمارا... َحْويل َتنْفُُض اْسُتَك ِمذْرََوْيها أَ
  .صبَّته: وأَذَْرتِ العُني دمعها. يا ُعماَرةُ: يريد
  ذعت
  .ذََعَتُه ذَعْتاً، مثل ذَأََتُه وذَأَطَُه وذََعطَُه، إذا َخنقَهُ أشدَّ اخلَْنق: أبو زيد
  ذعذع

  .إذاعُته: وذَْعذََعةُ السرِّ. فرقذَْعذَْعُتُه فََتذَْعذََع، أي فرَّقْته فت
  ذعر

وناقَةٌ . ُتذَْعُر من الرِيبة: وامرأة ذَعوٌر. وقد ذُِعَر فهو مذعور. الذُْعرُ باضم: أَفَْزْعُتُه، واالسم: ذََعْرُتُه َوذَْعُرُه ذَعْراً
  .ذَعوٌر، إذا ُمسَّ ضْرُعها غارت

  ذعط
  .ذََعطَْته املنيةُ: يقال. ُهوقد ذََعطَُه َيذَْعطُ. الذبُح الَوِحيُّ: الذَْعطُ
  ذعع

  .َتفَرَّقوا ذَعاِذَع: وربَّما قالوا. الفَِرُق، الواحدة ذَعاَعةٌ: والذَعاُع
  ذعف

وموٌت ذُعاٌف وذؤاٌف، أي سريع يعجِّل . أي سقيته الذُعاَف: وذََعفْتُ الرجلَ. وطعاٌم َمذْعوٌف. السمُّ: الذُعاُف
  .القتل
  ذعلب

انطلق، وذلك من : واذْلََعبَّ اجلملُ اذِْلْعباباً. االنطالق يف استخفاء: والَتذَْعلُُب. الناقةُ السريعةُ: الِذْعِلُب والِذْعِلَبةُ
  :قال األغلب الِعْجلّي. الَنجاِء والُسْرَعِة

  ماضٍ أَماَم الَركْبِ ُمذْلَِعّب
  :وقال الشاعر. ِقطَُع اخلَِرق: والذّعاليُب

  ُمْنَسرِحاً عنه ذَعاليبُ اخلَِرْق
  :وأنشَد جلرير. وأطرافُ الثيابِ يقال هلا الذَعاليُب، واحدها ذُْعلوٌب: وقال أبو عمرو

  وأَْحوَِذيَّاً إذا اْنَضمَّ الذَعاليُب... وقد أكون على احلاجاِت ذا لََبٍث 
  ذعلق

  .نبٌت: الذُْعلوُق
  ذعن

  .أَذَْعنِ له، أي خضَع وذلّ
  ذفر

ورَْوَضةٌ . وقد ذَِفرَ بالكسر َيذَفُُر. يقال ِمْسٌك أَذْفَُر، بيُِّن الذَفَرِ. طيبٍ أو َنْتنٍ كلُّ ريح ذَِكّيٍة من: الذَفَُر بالتحريك
والِذفْرى من القَفا،هو املوضع الذي يَْعَرُق من . وهذا رجلٌ ذَِفٌر، أي له ُصنانٌ وُخْبثُ ريحٍ. الُصنانُ: والذَفَُر. ذَِفَرةٌ

الشابُّ الطويل : والِذِفرُّ. وناقةٌ ِذِفرَّةٌ. أي عظيم الِذفرى: ِفرٌّ بالكسر مشدَّد الراءَبعٌري ِذ: أبو زيد. البعري خلْف اُألذُن
وكتيبةٌ ذَفْراُء، أي أّنها َسهِكَةٌ من احلديد : قال. ُعْشَبةٌ َخبيثَةُ الرائحة ال يكاد املالُ يأكلها: والذَفْراُء. التامُّ اجلَلُْد



  .وَصِدئَةٌ
  ذفط

  .َسِفدها: ُر أنثاه َيذِْفطُها ذَفْطاًذَفَطَ الطاِئ: أبو زيد
  ذفف

اإلجهاُز على اجلريح، : والذَفُّ. وخفيٌف ذَفيٌف، أي سريٌع. السريُع مثل الذَميلِ، وقد ذَفَّ َيِذفُّ بالكسر: الذَفيُف
  :ومنه قول العجاج أو رؤبة يعاتب رجالً. وكذلك الِذفاُف

  من الِذفاف كان مع الَشْيبِ... ملا رآين أُْرِعَشتْ أطرايف 
وقد ذَفَّفُْت على اجلريح َتذْفيفاً، إذا . ِذفاٌف: يروى بالذال والدال مجيعاً ومنه قيل للسم القاتل: قال أبو عبيد
  :املاء القليل، ومنه قول أيب ذؤيب يذكر القرب: والِذفافُ أيضاً. أسرعَت قْتله

  اٍف ِلوارِِدوليس هبا أدىن ذُف... يقولون ملَّا ُجشَِّت البئُر أَْورِدوا 
  ذقن

وأصله . ُمثْقَلٌ استعانَ بذَقَنِِه، يضرب لرجل ذليل يستعني برجل آخَر مثله: ويف املثل. َمجمع لَْحييه: ذَقَُن اإلنسان
: والذاِقَنةُ. ضربُت ذَقََنُه: وذَقَْنتُُه. البعُري حيمل عليه اِحلْمل الثقيل فال يقدر على النهوض فيعتمد بذَقَنِِه على األرض

: وناقةٌ ذَقونٌ. أسفل البطن: الذَواِقُن: وقال أبو زيد. ُألِحلقَنَّ حواقنك بذَواِقنَِك: ويف املثل. ف احللقوم الناتئطَر
  .وقد ذَِقَنْت بالكسر، إذا خرزَتها فجاءت َشفُتها مائلة. ودلٌو ذَقونٌ. ُترخي ذَقََنها يف السري

  ذكر
الَعْوُف، واجلمع املَذاكُري على غري قياس، : والذَكَُر. رانٌ، وذِكاَرةٌ أيضاًواجلمع ذُكوٌر، وذُكْ. خالف األُْنثى: الذَكَُر

خالف : والذَكَُر من احلديد. كأنَّهم فرَّقوا َبْيَن الذَكَرِ الذي هو الفَْحلَ وبني الذَكَرِ الذي هو العْضو، يف اجلمع
هي ُسبوفٌ : قال أبو ُعبيد. ذَكٌَر وُمذَكٌَّر، أي ذو ماٍءوسيف . ما غَلُظَ منه، وإىل املرارة هو: وذُكوُر الَبقْلِ. األنيِث

ذهبت ذُكَْرةُ : ويقال. الناقة اليت تشبه اجلََملَ يف اخلَلْقِ واخلُلُقِ: واملُذَكََّرة. َشفَراُتها َحديٌد ذَكٌَر، وُمتوُنها أَنيثٌ
: والتذكري. جّيد الِذكْرِ واِحلفِْظ: ِذكٌِّري ورجل. وسيف ذو ذُكْرٍ، أي صارم. أي ِحدَُّتُهما: الَسْيِف وذُكَْرةُ الرجل

  :وكذلك الذُكَْرةُ، وقال كعب بن ُزهري. خالف النِْسياِن: والِذكُْر والِذكْرى، بالكسر. خالف التأنيث
  وَمطافُُه لك ذُكَْرةُ وُشفوُف... أنَّى أَلَمَّ بِكَ اخلَيالُ َيطيُف 

الصيتُ : والِذكُْر. اْجَعلُْه منَك على ذُكْرٍ وِذكْرٍ، مبعًىن: وقوهلم. غَري ُمْجراٍةذَكَْرُتُه ِذكْرى، : تقول. والِذكرى ِمثْلُُه
كم الِذكَْرةُ من َولَِدَك؟ أي : ويقال أيضاً. أي ذي الَشَرف" والقرآِن ذي الِذكْرِ . ص: " وقوله تعاىل. والثَناُء
قال اهللا . وأَذْكَْرُتُه غريي وذَكَّرته، مبعًىن. وبقليب، وتذكَّْرتُُهوذَكَْرُت الشيَء بعد النِْسياِن، وذَكَْرُتُه بلساين . الذُكوُر
وأَذْكََرِت . ما ُتسَْتذْكَُر به احلاَجةُ: والَتذِْكرَةُ. ، أي ذكره بعد نسياٍن، وأصله اذَْتكََر فأُْدِغَم" واذَّكََر َبْعدَ أُمٍِّة : " تعاىل

  .اليت من عادهتا أن َتِلَد الذُكوَر: ِملذْكاُروا. املرأةُ فهي ُمذِْكٌر، إذا وَلََدْت ذَكَراً
  ذكا

وقال . السنُّ: والذَكاُء أيضاً. وقد ذَكَي الرجل بالكسر َيذْكى ذَكاًء، فهو ذَكيٌّ. ِحّدة القلب: الذكاُء ممدوٌد
معرفة ال  اسٌم للشمس: وذُكاٌء بالضم غري مصروف. وبلغت الدابةُ الذَكاَء، أي السّن. فُْرْرُت عن ذَكاٍء: احلجاج

  :قال ُحَميد األرقط. ابن ذُكاَء، ألنَّها من ضوئها: ويقال للصبح. هذه ذُكاُء طالعةً: تقول. تدخلها األلف والالم



  فورَدْت قبلَ انبالج الفَجْرِ
  وابُن ذُكاَء كامٌن يف كَفْرِ

اخليل اليت قد أتى : واملَذاكي. لرجلُ، إذا أَسنَّذَكَّى ا: ويقال أيضاً. إيقادها ورفعُها: وَتذِْكَيةُ النار. الذبُح: والَتذِْكَيةُ
وذَكَتِ . َجْريُ املُذَكِّياِت غالٌء: ويف املثل. عليها بعد قُروحها سنةٌ أو سنتان، الواحدة ُمذَكٍّ، مثل املُْخلف من اإلبل

قال الشاعر . سلَْت عليه الطالئعوأَذْكَْيت عليه العيونَ، إذا أر. وأَذْكَيُْتها أنا. النار َتذْكو ذَكاً مقصوٌر، أي اشتعلت
  :يف النار

  ذَكا النارِ من َنْجمِ الفروعِ طويلُ... وظَلَّ لنا يوٌم كان أُولَره 
  .ما يلقى على النار تذكَّى به: واملُذِكَيةُ
  ذلذل

  :قال الَزفَيان. ما يلي األرَض من أسافله، الواحد ذُلْذُلٌ: ذَالِذلُ القميص
  ِذالُمَشمِّراً قد رفَع الذَال

  .وكذلك ذَلَِذلُ القميص، وهو قَْصر الذَالِذلِ
  ذلف

ومنه . رجلٌ أَذْلَُف بيِّن الذَلِف، وامرأةٌ ذَلْفاُء من نسوٍة ذُلٍْف: تقول. ِصغر األنف واستواء األرنبة: الذَلُف بالتحريك
  :قال الشاعر. مسِّيت املرأةُ

  ِنأُْخرَِجْت من كيس ِدْهقا... إمنا الذَلْفاُء ياقُوَتةٌ 
  ذلق

قال . أَذْلَقُْت الضبَّ إذا صببَت يف ُجحْرِِه املاء ليخرج: يقال. وقد ذَِلَق بالكسر، وأَذْلَقُْتهُ أنا. القلُق: الذَلَُق بالتحريك
: وذَْولَُق اللسان. َحدُُّه، وكذلك ذَْولَقُُه: وذَلُْق كلِّ شيء أيضاً. َمجرى اِملحور يف الَبكَرة: الذَلُْق بالتسكني: الفراء

. بالكسر َيذْلَُق ذَلَقاً، أي ذَرَِب، وكذلك الِسنانُ، فهو ذَِلٌق وأَذْلَُق: وذَِلَق اللسانُ. طََرفه، وكذلك ذَْولَُق السِناِن
لسانٌ ذَلٌْق طَلٌْق، وذَليٌق طليٌق، : وحكى ابُن األعرايب. ذَلَُق اللسانُ بالضم ذَلْقاً، فهو ذَليٌق بيِّن الذَالقَِة: ويقال أيضاً

وهنَّ ستَّة، ثالة منها . حروف طرِف اللساِن والشفِة، الواحُد أَذْلَُق: واحلروُف الذُلُْق. لٌُق طُلٌُق، وذُلٌَق طُلٌَقوذُ
وإمنا مسِّيْت هذه احلروف ذُلْقاً ألنَّ الذَالقَةَ . ذَْولَِقيَّةٌ، وهي الراء والالم والنون، وثالثة َشفَوية وهي الفاء والباء وامليم

وخطيٌب ذَلٌق وذَليٌق، واألنثى . إمنا هي بطرف أََسلَة اللسان والشفتني، ومها َمْدَرَجتا هذه احلروف السّتة يف املنطق
  .ُمذَلٌَّق: وكلُّ حمدَِّد الطرِف. ذَِلقَةٌ وذَليقَةٌ

  ذلل
الِلني، وهو ضدُّ : والِذلُّ بالكسر. ٍةورجلٌ ذليلٌ بيِّن الذُلِّ والِذلَِّة واملَذَلَِّة، من قوم أِذالََّء وأَِذلَّ. ضدُّ العز: الذُلُّ

: وَعْيُر املَذَلَّة. بعُض الِذلّ أبقى لألهل واملال: ومنه قوهلم. دابةٌ ذَلولٌ بيِّنة الِذلِّ، من َدوابَّ ذُلُلٍ: الصعوبة يقال
، أي ُسوَِّيتْ " وذُلِّلَْت قُطوفُها َتذْليال : " وقوله تعاىل. وأَذَلَُّه وذَلَّلَُه واسَْتذَلَُّه، كلُُّه مبعًىن. الوِتُد، ألّنه ُيَشجُّ رأسه

جاء من أَذْالِلِه، أي على : وقوهلم. وأَذَلَّ الرجلُ، أي صار أصحاُبه أَِذالََّء. وَتذَلَّلَ له، أي َخَضع. عناقيدها ودُلَِّيْت
وأنشد أبو . ، أي على َمجاريها وطُرقهاوأمور اهللا جاريةٌ على أَذْالِلها. َدْعُه على أَذْالِلِه، أي على حاله: يقال. َوْجهه

  :عمرو للخنساء



  غاَدرِ باملَْحوِ أَذْالهلا... ِلَتْجرِ املَنِّيةَُ بعد الفَىت ال 
  .أي فلسُت آسى بعده على شيء

  ذيل
  .اذْلَْوىل اذْليالًء، أي انطلَق يف استخفاء

  ذمر

. ومجع الذِْمرِ أَذْماٌر. ْبدٍِ، وذَمٌري مثل كَبريٍ، وِذِمرٌّ مثال ِفِلزٍّذِْمٌر وذَْمٌر مثل كِْبٍد وكَ: وفيه أربع لغات. الُشجاُع: الذمر
: وقوهلم. وَتذاَمَر القوُم، أي َحثَّ بعضهم بعضاً، وذلك يف احلَْربِ. أي زَأََر: وذََمرَ اَألَسُد. حَثَثُْتُه: وذََمْرُتُه أَذُْمُرُه ذَمْراً

الِذماُر ما َوراَء الَرُجلِ، مما َيِحقُّ : ويقال. وفالنٌ أَْمَنُع ِذماراً من فالن. َحمَي فالنٌ حامي الِذمارِ، أي إذا ذَِمَر وغَِضَب
. وُسمِّي ذِماراً ألنَّه جيب على أهله الَتذَمُُّر له. حامي احلقيقة: حامي الِذمار، كما قالوا: عليه أن َيْحمَيُه، ألنَّهم قالوا

وظَلَّ َيَتذَمَُّر . وأقبل فُالنٌ يََنذَخَُّر، كأنَّه يلوم َنفَْسُه على فاِئٍت. الد الَدفُْع عنها وُسمَِّيْت حقيقةً ألنَّه َيِحقُّ على أهلها
أن ُيْدِخلَ الَرُجلُ َيَدُه يف َحياِء الناقَِة لَيْنظُرَ أَذَكٌَر جنينها أم أنثى؟ قال : والَتذْمُري. على فالن، إذا َتَنكََّر له وأَْوَعَدُه

  :الشاعر
  َمىت ذُمَِّرْت قَْبلَي اَألْرُجلُ... مُِّر للناِتجَني وقال املُذَ
  .الكاِهلُ والُعُنُق وما حَْولَُه إىل الِذفْرى، وهو الذي ُيذَمُِّرُه املُذَمُِّر: واملُذَمَُّر
  ذمل

فع عن ذلك فهو فإذا ارتفع السُري عن الَعَنقِ قليالً فهو التزيُُّد، فإذا ارت: قال أبو عبيد. ضرٌب من سري اإلبل: الذَميلُ
  .ذََملَ َيذْملُ وَيذِْملُ ذَميالً: يقال. الِذميلُ مث الَرسيُم

  ذمم
وال تقل : قال. افعلْ كذا وكذا وخالك ذَمٌّ: يقال: قال ابن السكيت. ذََمْمُتُه فهو ذَميٌم: يقال. نقيض املدح: الذَمُّ

  :وقال. قليلة املاء؛ ومجعها ِذماٌم: وبئٌر ذَّمةٌ. واملعىن خال منك ذَمٌّ، أي ال َتذُمُّ. وخالَك ذنٌب
  ِذماُم الَركايا أَْنكََزْتها املَوائُح... على ِحْمَيرِيّاٍت كأنّ عيوهنا 

  :وانشد ابن األعرايب للمرّار. وماٌء ذَميٌم، أي مكروٌه
  َنضاِئَض طَْرقٍ ماُؤُهنَّ ذَميُم... ُمواِشكَةٌ تَستعجِل الركضَ تبتغي 

شيء : والذَميُم أيضاً. وكذلك اللُنب من أخالف الشاة. لُ الذي َيِذمُّ وَيِذنُّ من قضيب الَتيسوالذَميُم املُخاطُ والبو
  :وقال. خيرج من َمساّم املارِِن، كبَْيضِ النمل

  يوَم اِهلياجِ كمازِِن الَنْملِ... وَترى الذَميَم على َمراِسنِهِْم 
األمانُ، يف قوله عليه الصالة : الذمَّةُ: قال أبو عبيد. أهلُ الَعقْد: الِذمَِّةوأهل . احلُْرَمةُ: والِذماُم. وقد ذَمَّ أنفُه وذَنَّ

أتيُت موضَع كذا : يقال. وأَذَمَُّه، أي وجده َمذموماً. ز وأذَمَُّه، أي أجاَره" وَيْسعى بِِذمَِّتهِْم أَْدناُهْم : " والسالم
وأَذَمَّْت ركاُب القوم، . وأَذَمَّ به بعريه. أتى مبا ُيذَمُّ عليه: وأَذَمَّ الرجلُ .هتاَونَ: وأَذَمَّ به. فاذَْمْمُتُه، أي وجدُته َمذْموماً

: ويقال. وأخذتين منه َمذَمَّةٌ وَمِذمَّةٌ، أي رِقّةٌ وعاٌر من ترك احلُْرمَِة. أي أعيت وتأخََّرْت عن مجاعة اإلبل ومل تلحْق هبا
والبخلُ َمذَمَّةٌ بالفتح ال غري، أي مما ُيذَمُّ عليه وهو خالف . إنَّ هلم ِذماماًأَذِْهَب َمذَمََّتُهْم بشيٍء، أي أعطِهِم شيئاً ف

لو مل أترك الكذَب تأثُّماً : يقال. وتذمََّم، أي استنكََف. واْسَتذَمَّ الرجل إىل الناس، أي أتى مبا ُيذَمُّ عليه. املَحَمدة



  .وشيء ُمِذمٌّ، أي َمعيٌب. ال حراك به: جلٌ ُمِذمٌّور. ورجلٌ ُمذَمٌَّم، أي َمذموٌم جداً. لتركته َتذَمُّماً
  ذمى

. وقد ذَِمَي املذبوح َيذْمى ذَماًء، إذا حتّرك. الضبُّ أطول شيٍء ذَماًء: يقال. بقية الروح يف املذبوح: الذَماُء ممدوٌد
  :أبو عمرو وأنشد. وذََمْتين ريُح كذا، أي آذَْتين. وقد ذَمي َيذْمي، إذا أسرع. اإلسراع: والذََميانُ

  وال بَعْنَدلٍَة َيْصطَكُّ ثَدْياها... ليست بَعْصالَء َتذْمي الكلب َنكْهُتها 
  .ُخذْ من فالن ما ذَمى لك، أي ما ارتفع لك: يقال. واسَْتذَْمْيُت ما عند فالن، إذا تتبَّعَته وأخذتَه

  ذنب

وذََنبُ الفرس والبعري وذُناباُهما، وذََنٌب أكثَرُ . ذََنبِذََنُب الطائر، وهي أكثر من ال: والذُناىب. واحُد األذنابِ: الذََنُب
الذُناىب شبه املخاط يقع من : الفراء. األتباُع: والذُناىب. ويف جناح الطائر أَْرَبُع ذُناىب بعد اخلوايف. من ذُناىب فيهما
ع الذي ينتهي إليه َسْيلُُه وكذلك املوض: وذُنابة الوادي أيضاً. َعِقُب كُلِّ شيٍء: والِذناُب بكسر الذال. أنوف اإلبل

َمسيلُ ماءٍ يف احلضيض والَتلعة يف السَند؛ وكذلك : واِملذَْنُب أيضاً. اِملْغَرفَةُ: واِملذَْنُب. ذََنُبُه، وذُنابَتُه أكثُر من ذََنبِِه
  :قال الِكاليب. التابُع: والذَانُِب. الِذناَبةُ والذُناَبةُ بالضم
  َتذْنِبُه وجاَءِت اخلَْيلُ َجميعاً

  :وقال. الذي يكون عند أذناب اإلبل: واملُستذنب
  ِمثْل األجري اسَتذَْنبَ الرَواِحال

وَتذَنََّب املُْعَتمُّ، أي ذَنَّبَ . وقد ذَنَّْبُت الُبْسَرةُ فهي ُمذَنََّبةٌ. الُبْسُر الذي قد َبَدأ فيه اإلرطاُب من ِقَبلِ ذََنبِِه: والَتذْنوُب
. الَنصيُب: والذَنوُب. الفرُس الطويلُ الذََنبِ: والذَنوُب. أَفَْضلَ منها شيئاً فأرخاه كالذََنبِ ِعماَمَته، وذلك إذا

فيها ماٌء قريٌب من اِمللِْء، ُتَؤنَّثُ : وقال ابن السكيت. الَدلُْو املََألى ماًء: والذَنوُب. لَْحُم أَسْفَلِ املَْتنِ: والذَنوُب
وقد أذنَب . اجلُْرُم: واجلمع يف أدىن الَعَدِد أَذْنِبةٌ، والكثري ذَناِئُب، والذَْنُب. غةٌ ذَنوُبوال يقال هلا وهي فار. وُتذَكَُّر
  .َنْبت: والذََنبانُ، بالتحريك. الرجل
  ذنذن

والذُنانُ . ُمخاط يسيل من األنف: ذنن الذَنُني. ذَناِذنُ القميص، مثل ذَالِذلِِه، الواحُد ذُْنذُنٌ وذُلْذُل: ابن السكيت
: والذَنَّاُء أيضاً. وذَنِْنَت يا رجل َتذَنُّ ذَنَناً، فأنت أَذَنُّ واملرأة ذَنَّاُء. وقد ذَنَّ َيِذنُّ ذَنيناً، وذلك إذا سال. الضم مثلهب

اً وإنَّ فالناً لَذِنٌّ، إذا كان ضعيف. بقية الشيء اهلالك الضعيف تذَنُّها شيئاً بعد شيء: والذُنانَةُ. املرأة ال ينقطع حيضُها
والذُناَنةُ بالنون . يطلُبها منه، أي يطلب إليه ويسأله إّياها: وفالن ُيذانُّ فالناً على حاجة. هالكاً َهرَماً أو مَرضاً

بقيَّة الَدْينِ، والِعَدةُ تبقى لك عند القوم، وهو أدقُّ من الذُبابة ألنَّ الذُبابة بالباء بقّية شيء صحيح، والذُناَنةُ : والضم
  كون إالَّ بقية شيء ضعيٍف هالك تذّنها شيئاً بعد شيْءبالنون ال ت

  ذهب
مكيالٌ ألهل : والذََهُب أيضاً. الذهب معروف، ورمبا أُنِّثَ، والقطعة منه ذََهبَةٌ؛ وجيمع على اَألذْهابِ والذُهوبِ

يف املَْعِدِن قََبرقَ َبصَُرُه  وذَِهَب الرُجلُ بالكسر، إذا رأى ذََهباً. اليمن معروٌف، واجلمع أذهاٌب، ومجع اجلمع أَذاِهُب
. وكل شيٍء ُموَِّه بالذهب فهو ُمذَْهُب، والفاعل ُمذِْهٌب. ُسيوٌر ُتَموَّهُ بالذهب: واملذاهُب. من ِعظَِمِه يف َعْينِِه

َهَبُه ذهب فالنٌ ذَهاباً وذُهوباً، وأَذْ: املروُر؛ يقال: والذَهاُب. واإلذهاُب والتذهيُب واحٌد، وهو التمويهُ بالذهب



والِذْهَبةُ . وقوهلم به ُمذِْهٌب َيْعنونَ به املوسوسةَ يف املاء وكثرة استعماله يف الوضوء. وذهب فالن مذهباً حسناً. غريه
  :قال الَبعيثُ. املَطَْرةُ، واجلمع الِذهاب: بالكسر

  ِذهاُب الَصبا واملُْعصِراُت الدَواِلُح... َوذي أَُشرٍ كاُألقْحُواِن َتشوفُُه 
  ذهل

قال . ذَِهلَْت بالكسر ذُهُوالً: وفيه لغةٌ أخرى. وأَذَْهلَين عنه كذا. َنِسيته وغَفَلْت عنه: ذََهلُْت عن الشيء أَذَْهُأل ذَْهالً
  .جاء بعد ذَْهلٍ من الليل ودَْهل، أي بعد َهدٍء: يقال: الِلحياين
  ذهن
  :وقال الشاعر أوس بن حجر. لقوَّةا: والِذْهُن. والذََهُن بالتحريك مثله. الفطنة واحلفظ: الِذْهُن

  وأَْعَيْت هبا أختها الغابره... أنوُء بِرْجلٍ هبا ِذهُْنها 
  ذوب

قال ذو . اشتدَّ َحرُّها: وذابت الشمُس. نقيُض جََمَد، وأَذاَبُه غَيُْرُه وذَوََّبُه، مبعًىن: ذاب الشيء يذوب ذَوباً وذوباناً
  :الرّمة

  بأَفْناِن مَْربوعِ الصَرَميِة ُمْعبِلِ... راِتها إذا ذاَبتِ الَشْمُس اتَّقَى َصقَ

: أبو زيد. الُزْبدُ حني ُيْجَعلُ يف الُبْرَمِة لُيطَْبَخ َسمْناً: واإلذواُب واإلذْواَبةُ. ما يف أبياتِ الَنْحلِ من الَعَسلِ: والذَْوُب
  :بشرٍ ومنه قولُ: قال. اإلغارةُ؛ يقال أذاب علينا بنو فالٍن، أي أغاروا: اإلذابةُ

  أَتَْتُركُها َمذْموَمةً أْم ُتذيُبها... فكانوا كَذاِت الِقْدرِ مل َتْدرِ إذْ غَلَْت 
هو : وقال األصمعي. ذاب يل عليه من احلّق كذا، إذا َوجَب عليه وثََبَت: ُتثَبُِّتها؛ من قوهلم: وقال غريه. أي ُتنْهُِبها

ما َيدري أَُيْخثَُر أم ُيذيُب، أي ال يدري أيتركها خاِثَرةً أْم ُيذيُبها، : يقالوأصل املَثَلِ يف الُزْبِد، . من ذاب نقيض َجَمَد
  .العيُب مثل الذامِ، والذَْيمِ والذاِن: الذاُب: ابن السكيت. وذلك إذا خاف أن يَفُْسدَ اإلذْواُب

  ذوح

  :قال اهلذيلُّ يصف َضُبعاً نََبَشْت قَْبراً. السري العنيف: الذَْوُح
  َيَدْيها عند جانِبِهِ َتهيلُ... َوتاِئرِ مث َبدَّْت فَذاَحْت بال

  ذود
الذَْوُد إىل : ويف املثل. ما بني الثالث إىل العشر؛ وهي مؤنثة ال واحد هلا من لفظها، والكثري أَذْواد: الذْوُد من اإلبل

. ذُْدُته عن كذا: الطْرُد، تقول: ِذياُدوال. الذَْوِد إبِلٌ، قوهلم إىل مبعىن َمَع، أي إذا مجعت القليلَ مع القليل صار كثرياً
ورجل ذائد وذَوَّاٌد، أي حامي . أََعْنُته على ِذياد إبله: وأَذَْدتُ الرجل. والتذويد مثله. سُقُْتها وطَرَْدُتها: وذُْدُت اإلبلَ
  :قال حسان بن ثابت. اللسان: واِملذْوَُد. احلقيقة َدفَّاٌع

  وَيْبلُغُ ما ال َيْبلُغُ الَسْيُف ِمذْوَدي ...ِلساين وَسْيفي صارِماِن كالُهما 
  ذوق

وذُقْتُ . وذُقُْت ما عند فالن، أي خََبْرُتُه. وما ذُقُْت ذَواقاً، أي شيئاً. ذُقُْت الشيَء أَذُوقُُه ذَْوقاً وذَواقاً وَمذاقاً وَمذاقَةً
  :قال طُفيلٌ. وأَذاقَُه اهللا وبالَ أمرِه. القوَس، إذا جذبَت وترها لتنظَر ما ِشدَّتُها

  من الَغيظِ يف أكبادنا والَتحَوُّبِ... فَذوقوا كما ذُقْنا غَداةَ ُمَحجِّرٍ 



  .املَلولُ: والذَوٌّاُق. وأمٌر ُمْسَتذاٌق، أي جمرٌَّب معلوٌم. وَتذَوَّقُْتُه، أي ذُقُْتُه شيئاً بعد شيء
  ذون
قال قيس . الذَُمي، والذانُ، والذاُب، مبعًىن واحدالذَاُم، و: مسعت أبا عمرو يقول: قال ابن السكيت. العيُب: الذانُ

  :بن اخلطيم األوسيُّ
  هبا أَفْنُها وهبا ذاُنها... َردَْدنا الكتيبةَ مفلولةً 

  ذوى
وقال أبو . وال يقال ذَوَي البقل بالكسر: قال. ذَوى البقل بالفتح َيذْوي ذُوِيَّاً فهو ذاو، أي ذَبل: ابن السكيت

  .وأذواُه احلَرُّ، أي أَذَْبله. غةهي ل: قال يونس: عبيدة
  ذيأ

  .وَتذَيَّأَتِ القَْرَحةُ، فََسَدْت وَتقَطََّعْت. ذَيَّأْتُ اللَّْحَم فتذيَّأَ، إذا أْنَضْجَته حىت يسقُطَ من َعظِْمه
  ذيت

  .كان من األمر ذَْيتَِ وذَْيتَِ، معناه كَْيتَِ وكَْيتَِ: يقولون: أبو عبيدة
  ذيخ
  .األنثى ذخيَةٌ، واجلمع ذُيوٌخ وأَذْياٌخ وذَِيَخةٌ: قال الكسائي. الكثري الشعرذكر الضباع : الذِيُخ
  ذير

  :وأنشد الكسائيُّ. أن ُتلَطََّخ أَطْباُء الناقَِة بالِذيارِ، وهو َبْعٌر َرطٌْب، لئال َيرَْتِضَعها الفَصيلُ: الَتذْيُري
  فَعاَش الناُس والنََعُم بِعامِ ِخْصبٍ... قَْد غاثَ رَبَُّك هذا اخلَلَْق كُلَُّهُم 
  وال ِذيارٍ ومات الفَقُْر والُعدُم... وأَْبَهلُوا َسْرَحُهْم من غَْير َتوِْدَيٍة 

  .قد ذُيَِّر فُوُه َتذْيِرياً: إذا اسَْودَّْت أَْسناَنُه: ويقال للرجل
  ذيع

. الذي ال يكتم السّر: واِملذْياُع. ُه غريه، أي أفشاهوأَذاَع. ذاَع اخلرب َيذيُع ذَْيعاً وذُيوعاً وذَْيعوَعةً وذََيعاناً، أي انتشر
  .وأَذاَع القوُم ما يف احلوض، أي شرِبوه كلَّه" . ليسوا باملَذايِيعِ الُبذُرِ : " ويف احلديث

  ذيل
جرَّت وذالَتِ املرأة َتذيلُ، أي . ما انسَحَب منها على األرض: وذَْيلُ الريح. واحد أَذْيالِ القميص وذيوِلِه: الذَْيلُ

  :ومنه قول طرفة. ذيلَها على األرض وتبخترْت
  تُري رَبَّها أَذْيالَ َسْحلٍ ُمَمدَّد... فَذالَْت كما ذالَْت َوليَدةُ جملسٍ 

ويف . أَذالَ فرسه وغالَمه: يقال. اإلهانةُ: واإلذالةُ. وأَذالَت املرأة ِقناعها، أي أرسلَْته. وُمالٌء ُمذَّيلٌ، أي طويل الذَْيلِ
أَخَْيلُ من ُمذالٍَة، وهي اَألَمةُ، ألهنا : ويقال يف املثل. هنى عن إذالَِة اخليل، وهو امِتهاُنها بالعمل واحلملِ عليها: ثاحلدي

فإنْ كان . وكذلك فرٌس ذَيَّالٌ طويل الذََنبِ. واألنثى ذاِئلةٌ. وفرٌس ذائلٌ، أي طويل الذََنب. ُتهانُ وهي تتبختر
ذَْيلٌ ذاِئلٌ، وهو : ويقال. الدرعُ الطويلةُ الذَيلِ: والذائلُ. ذَيَّالُ الذََنبِ، فيذكرون الذََنَب: اقصرياً وذَنُبه طويالً قالو

  .جاء أَذْيالٌ من الناس، أي أواخُر منهم قليلٌ: وقوهلم. اهلوان واخلزي
  ذمي



وذَأَْمُتُه، وذََمْمُتُه، كله . ُه أَِذُميُه ذَْيماً وذاماًِذْمُت: تقول منه. ال َتْعَدُم احلسناُء ذَامَّاً: ويف املثل. العيُب: الذَْيُم والذاُم
  .مبعًىن، عن األخفش، فهو َمذٌمي على النقص، وَمذُْيوٌم على التمام، وَمذُْءوٌم إذا مهزَت، وَمذْموٌم من املضاعف

  حرف الراء

  رأب

  :قال كعب بُن ُزهري. أْصِلْح اللَّهم اْرأَْب بينهم أي: ومنه قوهلم. شََعْبُتُه وأصلحُته: رَأَْبُت اإلناء
  حَراٌم رَأُْبها حّتى املَماِت... طََعنَّا طَْعَنةً ْمحراَء فيهم 

  :قال أميَّة يصف السماء. ِقطعة من اخلشب ُيْشِعُب هبا اإلناُء، واجلمع رِئاٌب: والرُْؤَبةُ
  تُزِلُّ الَشْمَس لَْيَس هلا رئاُب... َسراةُ َصالَيٍة َخلْقاءَ ِصيَغْت 

  .ُصدوٌعأي 
  رئبل

قال أبو . وفالن َيَترَأَْبلُ، أي ُيغُري على الناس وَيفَْعلُ فْعلَ األسد. األسُد، وهو مهموٌز، واجلمع الرآبيلُ: الرِئْبالُ
  :وأنشد جلرير. جيوز فيه ترك اهلمز: سعيد

  وَحيَّةُ أَرَْيحاَء يلَ اسَْتحابا... َربابيلُ البالدِ َيَخفَْن مّني 
  .ولصٌّ رِئْبالٌ وذئٌب رِئْبالٌ،

  رأد
أْصل : والَرأُْد. َرأَْدةٌ وَرُءوَدةٌ: مها مهموزان، ويقال أيضاً: قال أبو زيد. الشَابَّةُ احلََسَنةُ: الَرأُْد والَرُءوُد من النساء

تََرأََّد وارَْتأََد، : تقول منهاالهتزاز من الَنْعَمِة، : والَتَرؤُُّد. ارتفاُعُه: ورأدُ الُضحى. والُرُءوُد مثله، واجلمع أَْرآٌد. اللَْحي
  :قال كثيِّر. التِْرُب، وربَّما مل ُيْهَمُز: والرِئُْد. مبعًىن

  َمجوبٍ وملا َيلَْبس الِدْرَع رِيُدها... وقَْد َدرَُّعوها وهي ذاُت ُمَؤصٍَّد 
  رأرأ

وهو رجل َرأَْرأ . إذا كان ُيديُرمها: يناهرأرأت ع: ب،أبو أبو زيد. برقَْت: ملع، ورَأْرَأَِت املرأة بعينها: رَأَْرأَ السراُب
  .العني، على فْعلل

  رأس
وهو قول . ُهْم رَأٌْس: يقال للقومِ إذا كثروا وَعزُّوا: قال األصمعي. الرَأُْس جيمع يف الِقلَِّة أَرُْوٌس، ويف الكثرة ُرءوٌس

  :عمرو بن كُلْثوم
  لَةَ واحلُزوناَنُدقُّ به الُسهو... بِرَأسٍ من بين ُجَشمِ بنِ َبكْرٍ 

. ورَأََس فالنٌ القوَم يَرْأَُس بالفتح، رِياسةً، وهو َرئِيُسُهْم. وأنا أرى أّنه أراد به الرئيس، ألّنه قال ندق به، ومل يقل هبم
  :قال الشاعر. َريٌِّس: ويقال أيضاً

  ثَْوالُء ُمْخرِفَةٌ وذِئٌْب أَطْلَُس... َتلْقى األَمانَ على ِحياضِ حممٍد 
  تُْهدى الَرِعيَّةُ ما استقام الرَيُِّس... خاُف و ال هلذا ُجْرأَةٌ ال ذي َت



َوشاةٌ َرئيٌس، . ورَأَْسُتُه فهو َمْرؤُوٌس وَرئِيٌس، إذا أصبَت رأسه. َورأَّْسُتُه أنا عليهم تَْرئيساً فََترَأََّس هو، واْرتَأََس عليهم
ونعجةٌ رَأْساُء، أي سوداء . َروَّاٌس: والعامة تقول. رآٌَّس ويقال لبائع الرءُوسِ. إذا أصيب رأُسها، من غََنمٍ َرآَسى
. وال يقال رَُؤاِسيٌّ. والُرؤَاِسيُّ مثله، وشاةٌ أَرْأَُس. الرجل العظيم الَرأْسِ: واَألْرأُس. الرأس والوجِه وساِئُرها أبيض

ويقال هو راِئُس الكالب، : قال يعقوب. مثله واملُراِئُس. البعري الذي مل يبق له طِْرٌق إالَّ يف رأسه: والَرءُوُس من اإلبل
رُمَي فالنٌ منه يف الرأْسِ، أي أعرض عنه ومل َيْرفَْع به رَأْساً : وقوهلم. فهو يف الكالب مبنزلة الرئيسِ يف القوم

: وتقول. إيلّ ُرميُت منك يف الرأسِ، على ما مل ُيَسمَّ فاعله، أي ساَء رأُيك يفَّ حّتى ال تقدر أن تنظر: تقول. واستثقله
والعامة . أنت على رِياسِ أمرِك، أي أّوله: وقوهلم. أَِعْد عليَّ كالمك من رأسٍ، وال تقل من الرأس، والعامة تقوله

  .َمقْبِضه: ورِئاُس الَسيف. على رأْسِ أمرك: تقول
  رأف

كلٌّ من : قال. ، وَرأَفْتُ به أَْرأَُف، وَرِئفْتُ َرأْفاًَرُؤفُْت بالرجل أَْرُؤُف به َرأْفَةً َورآفَةً: أبو زيد. أشدُّ الرمحِة: الَرأْفَةُ
  :قال كعب ابن مالك األنصاري. فهو َرءوٌف على فَعولٍ: كالم العرب

  هو الرمحُن كان بنا َرُؤوفا... ُنطيُع نَبِيَّنا ونُطيُع َربَّاً 
  :وَرُؤوٌف أيضاً على فَُعلٍ، قال جرير

  لِ الواِلد الرَُؤِف الرحيمِكِفْع... َيرى للمسلمني عليه َحقَّاً 
  رأل
: واْسَترْأَلَِت الرِئْالنُ. كواكٌب: والرِئالُ. روضةٌ: وذاُت الرِئالِ. ولُد النعام، واألنثى رأْلَةٌ، واجلمع رِئالٌ: الَرأْلُ
  .ومّر فالنٌ ُمراِئالً، إذا أسَرَع. ُشبِِّه بعنق الَرأْلِ: واْستَْرأَلَ النباُت، إذا طال. كَبَِرْت

  مرأ
عطفناها على : وأْرأَْمنا الناقَةَ. والناقةُ َرُءوٌم ورائَمةٌ. ويقال للبّو والولد َرأٌْم. َرِئَمِت الناقةُ ولَدها رِئْماناً، إذا أحبَّْتُه

ورأَْمتُ . وكلُّ َمن أَحبَّ شيئاً وأِلفَُه فقد َرِئَمُه. اليت تلحس ثياب من مرَّ هبا: الَرُءوُم من الشاِة: وقال األَموّي. الَرأْمِ
. وهي تسكن الرمل: قال. الظباُء البِيُض اخلالصة البياض، الواحُد رِئٌْم: األصمعيّ اَألْرآُم. شعب القََدح، إذا أصلحتَه

ا يربأ وأَْرأَْمُتُه أنا، إذا داويَته حتَّ. رَِئَم اجلُْرُح رِئْماناً حسناً، إذا التأم: أبو زيد. الغِراء الذي يُلَصق به الشيء: والُرُؤمَةُ
  .أو يلتئم
  رأى

وَرأَى َرأْياً وُرْؤَيةً . رأى زيداً عاِلماً: يقال. الرُْؤَبةُ بالعني تتعدَّى إىل مفعول واحد ومبعىن العلم تتعدى إىل مفعولني
يٌّ من به َرِئ: ويقال أيضاً. والَرأُْي معروف، ومجعه أْرآٌء وآراٌء أيضاً مقلوب، وَرئيٌّ على فَعيلٍ. وراَءةً، مثل راَعٍة
وقد تركت العرُب اهلمزَ يف مستقبله لكثرته يف كالمهم، ورّبما احتاجت . رأى يف الفقه َرأْياً: ويقال. اجلن، أي َمسٌّ

  :إليه فهمَزتْه، كما قال الشاعر
  ومن َيَتَملَّ الَعْيَش َيْرَء ويسمُع

  :وقال ُسراقة البارقّي
  بالُترَّهاِت كالنا عاِلٌم... أري َعيَْنيَّ ما مل َترْأَياُه 

  :قال امساعيل ابن بشّار. وربَّما جاء ماضيه بال مهز
  َردَّ يف الضَْرعِ ما قَرى يف اِحلالبِ... صاحِ هل َرْيَت أو مسعِت بَراعٍ 



  :قال أبو األسود. أَرَْيَت وأََريَْتَك بال مهز: وكذلك قالوا يف أََرأَْيَت وأَْرأَيَْتَك. يف الِعالبِ: ويروى
  أتاين فقال اتَِّخذْين خليال... َرأً كنُت مل أَْبلُُه أََرْيَت اْم
  :وقال آخر

  أمتنُعين على لَْيلى الُبكاَء... أََرْيَتَك إنْ منعَت كالَم لَيْلى 

على وجهه َرأَْوةُ احلمق، إذا عرفت احلمق فيه : وقوهلم. َرأْ: اْرَء، وعلى احلذف: وإذا أمرت منه على األصل قلت
إذا عظُم : وأَرْأَِت الشاةُ. افْتََعلَ من الرأي والتدبري: واْرتَآُه. وأََرْيُتُه الشيء فرآُه، وأصله أَْرأَْيتُُه. قبل أن ُتْخبَِرُه

ويقال . فعلَ ذلك رِياًء وُسمعةً: وفالنٌ مُراٍء وقوٌم ُمراُءونَ، واالسم الرِياُء يقال. ضرُعها قبل وِالدها، فهي ُمْرئٍ
فالن : وتقول. رأى بعضُهم بعضاً: وتَراءى اجلمعان. وكذلك بيوهتم رِئاٌء. بعضُهم بعضاً قوٌم رِئاٌء، أي يقابل: أيضاً

. َتراءَْوا: وتَراَءى له شيٌء من اجلن، ولالثنني تَراَءيا، وللجمع. يتراءى، أي ينظُر إىل وجهه يف املرآة أو يف السيف
ُيْسَترْأَى فالنٌ، كما تقول : وتقول من الرئاء. أنظُر إليك بَعْينِ ما أََريَنََّك، أي اْعَجلْ وكْن كأنِّي: وقال أبو زيد

َرأَْيتُُه، أي : تقول منه. الَسْحُر، مهموزة، وجتمع على رِئَِني، واهلاء عوض من الياء: والرِئَةُ. ُيسَْتْحَمُق وُيْسَتعْقَلُ
: وقوله تعاىل. ملرأةُ بعد االغتسال من احليضالشيء اخلَِفيُّ اليسري من الصُفْرة والكُدرة تراها ا: والَترِيَّةُ. أصبت رئته

َمْن مهزه جعله من املنظر من رأَْيُت، وهو ما رأته العني من حالٍ حسنٍة وكُسوٍة ظاهرٍة " هم أْحَسُن أثاثاً ورِئْياً " 
  :وأنشد أبو عبيدةَ حملمد بُن ُنمري الثَقَفّي. سنيٍَّة

  ي اجلميلِ من األثاِثبِذي الرِئْ... أَشاقَْتَك الظعائُن يوم بانوا 
أنِت َتَرْينَين، وإن شئت أدغمت وقلت َترِينِّي بتشديد : وتقول. أننتّ َتَرْيَن: أنِت تََرْيَن، وللجماعة: وتقول للمرأة

 رَأْْيُت: قال أبو زيد. وثالث مَراٍء، والكثري َمرايا. اليت ُينظَر فيها: واِملْرآةُ بكسر امليم. النون، كما تقول َتْضرِبنِّي
امرأة حسنة املَْرآِة واملَرْأى، : يقال. املنظر احلسن: واملَرْآةُ على َمفَْعلٍة. الرجل َترِْئَيةً، إذا أمسكت له املرآةَ لينظر فيها

خترب عن جمهوله َمْرآُتُه، أي : ويف املثل. وفالنٌ حسٌن يف َمرْآِة العني، أي يف املنظر. كما يقال حسنة املَْنظَرِة واملَْنظَرِ
راَءى فالنٌ الناَس يُرائِيهِْم مُراءاةً، ورايأَُهْم مُرايأَةً على : ويقال. ُحسن املنظر: والرُواُء بالضم. ِهُرُه يدلّ على باِطنهظا

وفالنٌ مّني َمبرأًى ومسمعٍ، أي . ومجع الُرْؤيا ُرؤى بالتنوين. ورأى يف منامه رُْؤيا، على فُْعلى، بال تنوين. القلب مبعًىن
  .أمسع قولَهحيث أراه و

  ربأ

َورََبأُْت القوَم َربْأً، واْرَتبَأْتُُهْم، . َمْربَأٌ: املَْرقََبةُ، وكذلك املَْربأُ واملُْرَتبَأُ؛ ومنه قيل ملكان البازي الذي يقف فيه: املَْرَبأَةُ
وَرَبأْتُ املَْربَأَةَ واْرَتبَأُْتها . اعتانََرَبأَ لنا فالنٌ، وارتبأ، إذا : يقال. َرقَبُْتُهْم؛ وذلك إذا كنَت هلم طليعةً فوق َشَرٍف: أي
ابن . أرفعك عنه: إين َألرَْبأُ بك عن هذا األمر، أي: وقوهلم. الربايا: الطليعة، واجلمع: والريبُء، والَربيئَةُ. َعلَْوُتها: أي

  .أةً، إذا َحِذْرَته واتقيَتُهوراَبأُْت الشيَء ُمراب. ما رََبأُْت َرْبَء فُالٍن، أي ما علمُت به، ومل أكثرث له: السكيت
  ربب

اسم من أمساء اهللا َعزَّ وَجلَّ، وال يقال يف غريه إال باإلضافة، وقد قالوه يف اجلاهلية : والربُّ. مالكُُه: َربُّ كلِّ شيٍء
  :قال احلارث بن ِحلِّزَةَ. للمِلك

  مِ اِحلياَرْينِ والَبالُء َبالُء... وهو الَربُّ والشهيُد على َيْو 
قال . ُسْستُُهْم، أي كُْنُت فوقهم: وَرَبْبتُ القوم" . كونوا رَبَّانِيَِّني : " وقال سبحانه. املَُتأَلُِّه العارف باهللا تعاىل: لَربَّانِيُّوا



. زِنَومنه قول صفوان َألنْ َيُربَّين رجلٌ من قريش أََحبُّ إلّيَّ من أن يَُربَّين رجلٌ من َهوا. وهو من الُربوبِيَِّة: أبو نصر
قال . املُرَبَّى: واملَْربوُب. وَربَّ فالن ولده َيُربُُّه َربَّاً، وَربَّبَُه، وتََربََّبُه، مبعًىن أي رَبَّاُه. وَربَّ الَضْيَعِة، أي أصلحها وأَتمَّها

  :الشاعر
  ِممَّا َتَربَّبَ حائُر الَبحْرِ... من ُدرٍَّة َبْيضاَء صاِفَيٍة 

الشاةُ اليت وَضَعتْ : والُربَّى بالضم على فُْعلَى. االجتماُع: والتََربُُّب أيضاً. بها الَصَدُف يف قَْعرِ املاِءيعين الُدرَّةَ اليت ُيَربِّ
شاةٌ رُبَّى َبيَِّمةُ الرِبابِ، وأَعُْنٌز : حديثاَ، ومجعها ُرباٌب بالضم واملصدر رِباٌب بالكسر، وهو قُْرُب العَْهِد بالوالدة، تقول

ابُن امرأته من غريه، وهو مبعىن َمْربوبٍ؛ واألنثى : وربيُب الرجلِ. امرأة األب: والرابَّةُ. زوج اُألمِّ: والرابُّ. رِباٌب
ابن . احلاضنةُ: والربيبةُ. واحدة الَرباِئبِ من الَغَنم، اليت يربِّيها الناس يف البيوت أللباهنا: والَربيَبةُ أيضاً. َربيبَة

قال . ومنه قيل شاةٌ ُربَّى: قال. ُبربَّانِِه، مضمومة الراء، أي ِحبْدثانِِه وجِدَِّتِه وطَراَءته يقال افَْعلْ ذلك األمَر: السكيت
  :ابن أمحر

  وأنت من أَفْنانِِه ُمعََتصِْر... وإمنا العيُش بِربانِِه 
ومنه . مع الُربوُب والرِباُبالِطالُء اخلاِئُر، واجل: والُربُّ. وأخذت الشيء برُبَّانِِه، أي أخذته كلَّه ومل أترك منه شيئاً

  :قال الشاعر. ِسقاٌء َمْربوٌب، إذا رََبْبَتُه، أي جعلت فيه الُربَّ وأصلحته به
  فكوين له كالَسْمنِ ُربَّ له اَألدَْم... فإن كنِت مين أو تريدين ُصْحَبيت 

األْنَبجاُت، وهي املعموالت بالُربِّ، كاملَُعسَّلِ : واملَُربَّباُت. أراد باَألَدمِ النِحي، ألنه إذا أُْصِلَح بالُربِّ طابت رائحته
وُربَّ حرفٌ خاِفٌض ال يقع . زجنبيلُ ُمرَبَّى وُمرَبٌَّب: يقال. وكذلك املربَّيات، إال أهنا من التربية. وهو املعمولُ بالَعَسلِ

ه ما ِلُيْمِكَن أن ُيَتكَلََّم بالفعل بعده، إال على نكرة، ُيَشدَُّد وُيَخفَُّف، وقد تدخل عليه التاء فيقال ُربََّت، وتدخل علي
قال ذو الرمة يصف . َضْرٌب من الَنْبِت، واجلمع الرَِبُب: والرِبَّةُ بالكسر" . ُربَّما َيَودُّ الذين كَفَروا : " كقوله تعاىل

  :الثَور الوحشّي
  الرَِبُب من دي الفوارسِ َتْدعو أَْنفَُه... أَْمسى بَِوهبَني ُمْجتازاً ِلمَْرَتِعِه 

  :قال الراجز. املاء الكثري، ويقال الَعذُْب: والرَِبُب، بالفتح
  والُبرَّةَ الَسْمراَء واملاَء الَرَبْب

. حيث لَزَِمتُْه: ومََربُّ اإلبل. ومكانٌ مََربٌّ، أي َمْجَمٌع. وفالن َمَربٌّ بالفتح، أي َمْجَمُع َيُرّب الناَس أي جيمعهم
. وأَرَبَِّت الناقةُ، أي لَزَِمِت الفحلَ وأََحبَّْتُه. ا وكذا، أي لَزَمْتُه وأقامت به، فهي إبل َمرابُّوأََربَِّت اإلبل مبكاِن كذ

واحُد الرِبِّيَِّني، وهم األلوف من : والرِبِّيُّ. الدنّو من الشيء: واإلْرباُب. وأََربَِّت اجلَنوُب، وأَرَبَِّت السحابةُ، أي دامت
شَبيَهةٌ بالكِناَنةِ : والرِباَبةُ أيضاً، بالكسر" . وكأَيِّْن من َنبِيٍّ قاَتلَ معه رِبِّيُّونَ كَثٌري : " ىلقال اهللا تبارك وتعا. الناس

قال الشاعر علقمة بن . العهُد وامليثاُق: والرِباَبةُ أيضاً. وربَّما َسمَّوا مجاَعة الِسهامِ رِبابة. جتمع فيها ِسهاُم املَْيِسر
  :عبدة

  وقبلك َربَّْتين فَضِْعُت ُربوُب... َضْت إليك رِباَبيت وكنَت امرأَ أَفْ
  :قال أبو ذؤيب. أهل امليثاق: واألرِبَّةُ. ومنه قيل للُعشورِ رِباٌب

  َعقُْد اِجلوار وكانوا ُمْعشَراً غُُدرا... كاَنْت أَرِبََّتُهْم َبْهٌز وغَرَُّهُم 
  ربت



  .َربََّت الصيبَّ ُيرَبُِّته تَْربيتاً، أي َربَّاُه
  ربث

. األمر حيبِسك، وكذلك الرِبِّيثَى وَتَربَّثَ يف مسريه، أي َتلَبَّثَ: والَربيثَةُ. حََبْسُتُه: َرَبثُْتُه عن حاجته أَْرُبثُهُ بالضم َرْبثاً
  :قال أبو ذؤيب. واْرَبثَّ أمرُهم، أي ضُعف وأبطأ حّتى تفرقوا

  لَرصيُع ُنْهَيةً للَحماِئلوعاد ا... َرَمْيناُهُم حتَّى إذا اْرَبثَّ أَْمُرُهْم 
  ربج

  :ومنه قول الشاعر. البالدة: الَرباجَة
  ومل أََترَبَّج

  .أي ومل أتبلَّْد
  ربح

: وجتارة رابَِحةٌ. وكذلك الرَباُح بالفتح. اسم ما َربِحَُه: والرِْبُح والرََبُح مثال ِشْبٍه وَشَبٍه. رَبَِح يف جتارته، أي استَشفَّ
. بلد ُيْجلَُب منه الكافور: والَرباُح أيضاً. وبِْعُت الشيَء ُمراَبَحةً. ُته على ِسلَْعِته، أي أعطيته رِْبحاًوأَْرَبْح. ُيرَْبُح فيها

  .أيضاً طائٌر: والُرَبُح. الفَصيلُ: والرَُبُح. الذَكر من القرود: والُربَّاُح، بالضم والتشديد
  رحبل

  .جاريةٌ رِْبَحلَةٌ، أي ضخمةٌ
  ربخ

. اليت يُْغشى عليها عند اجلماع: والَربوُخ من النساء. العظيم املسترخي: والَربيُخ من الرجال. رخىَترَبََّخ، أي است
  .وقد رَبَِخْت

  ربد
املوِضُع الذي ُتْحَبُس فيه اإلبلُ وغُريها، ومنه : واِملرَْبُد. َحَبسَُه: رََبَدُه: وقال ابن األعراّيب. أقام به: رََبَد باملكان ُرُبوداً

  :قال سَُوْيدُ بن أيب كاهل. رَْبُد الَبصَْرةُسمِّي ِم
  َعصا ِمرَْبٍد َتْغشى ُنحوراً وأَذُْرعا... َعواصَي إالّ ما َجَعلُْت َوراَءها 

َتْمرٌ : ويقال. ِمرْبداً، وهو اِملسْطَُح، واجلَريُن يف لغة أهل َنْجٍد: وأهل املدينة يسّمون املوضع الذي جيفَّف فيه التمر
ونعامة . لَْونٌ إىل الُغْبَرة؛ ومنه ظَليم أَْرَبُد، وقد اْربّد اْربِداداً: والرُبَدةُ. َد يف ُحبٍّ وُنِضح عليه املاءَربيٌد للذي ُنضِّ

وَعْنٌز َرْبداُء، وهي الَسوْداُء املنقَّطة ُحبْمرة، وهي من ِشياِت املَْعز . أي ُمْنكَرةٌ: وداِهَيةٌ رَبداُء. رَبداُء، واجلمع ُرْبٌد
: والرَُبُد. َتَعبََّس: وتََربََّد الرجلُ. وَترَبََّد َوْجُه فالٍن، أي َتَغيََّر من الغضب. تََربََّدِت الَسَماء، أي َتَغيََّمْتو. خاصّة
  :قال الشاعر صخر الغي. إذا كُْنَت ترى فيه ِشْبه غُبارٍ أو َمَدبَّ َنْملِ: َسْيٌف ذو ُرَبٍد. الفِرِْنُد

  أَْبَيَض َمْهوٌ يف َمْتنِه ُربُد... وصارم أُخِلَصْت َعقيقَُتُه 
  .ورَبََّدِت الشاةُ لغة يف َرمََّدْت، وذلك إذا أَْضَرَعْت، فترى يف َضْرعها لَُمَع سواد وبياضٍ

  ربذ
  :قال الشاعر. الصوفَةُ يُْهَنأُ هبا البعري: الرِْبذَةُ بالكسر

  قىً بالفِناكُْنَت كالرِْبذَِة ُملْ... يا َعقيَد اللُْومِ لَْوال نِْعَميت 



واحدةُ الرََبِذ، وهي ُعهونٌ : والَرَبذَةُ أيضاً. لغةٌ فيها: والرََبذَةُ بالتحريك. رقة الصاِئغ اليت َيجلو هبا احلَلَْيوكذلك ِخ
: ويقال أيضاً. اخلفيُف القوائم مشيه: والرَبِذُ. َربِذَْت يده بالِقداحِ تَْرَبذُ رََبذاً، أي َخفَّْت: ويقال. ُتعلَّق يف أعناق اإلبل

  .وَبَني القوم رَباِذيَةٌ، أي شَرٌّ. رَبِذات، أي كثري الَسقَِط يف كالمهفالنٌ ذو 
  ربرب
  .القطيع من بقر الوحش: الَربَْرُب

  ربز
  .مألها: وَربََّز القِْرَبةَ ورَبََّسها. كَْبٌش َربيٌز، أي ُمكْتَنٌِز أَْعَجُز، مثل َربِيسٍ

  ربس
. يقال جئَت بأمورٍ ُرْبسٍ، وهي الدواهي: قال أبو زيد. ، أي شديدةداهيةٌ َرْبساُء: يقال. الُشجاع والداهية: الَربيُس

َرَبَس ِقرَْبَتُه، أي : وحكى بعضُهم. وكبٌش رَبيٌس، أي مكتنٌز أعجُز مثل َربيزٍ. االكتناز يف اللهم وغريه: واالرِتباُس
لغة يف اْرَبثَّ، : واْرَبسَّ أمُرهم ارْبِساساً. يقال رََبَسُه بيديه. أنّ أصل الَرْبسِ الضربُ باليدين: وذكر ابُن دريد. مألها

  .أي ضعف، حتَّى تفرقوا
  ربص

  .ويل يف متاعي رُْبَصةٌ، أي يل فيه تََربٌُّص. احملتِكُر: واملَُترَبُِّص. االنتظار: التَرَبُُّص
  ربض

ورََبُض الغنم . ما حوهلا: أيضاًورََبُض املدينِة . واحد األرباضِ، وهي حبالُ الَرْحلِ، وأمعاُء البطن: الَرَبُض بالتحريك
ومنه قيل لقُوِت اإلنسان الذي يقيمه . امرأُتُه وكلُّ ما يأوي إليه من بيٍت وحنوه: وَرَبُض الرجلِ. مأواها: أيضاً

مِْنَك رََبُضَك وإنْ كانَ َسماراً، أي منك أَْهلَُك وَخدَُمَك ومن تأوي إليه وإن : ويف املثل. وَيكفيه من اللنب َرَبٌض
والَرَبضُ . وسط الشيء: الُرْبُض بالضم: قال الكسائي. أنفُك منك وإن كانَ أجدَع: وهذا كقوهلم. انوا مقصِّرينك

َرَبَضِت الغنُم َترْبُِض : تقول منه. وُربوُض الغنم والبقر والفرس، مثل بروِك اإلبلِ، وجثومِ الطريِ. نواحيه: بالتحريك
َدعا بإناٍء ُيرْبِضُ : وقوهلم. اشتدَّ حرُّها حتَّى يَْربِضَ الظُيب والشاةُ: رَْبَضِت الشمُسوأَ. بالكسر ُربوضاً، وأَْرَبضُْتها أنا

. ورََبَض الكبُش عن الغنم ُربوضاً، أي َحَسَر وترك الضِراَب وعدل عنه. الرهطَ، أي ُيرويهم حتَّى َيثقُلوا فَريْبِضوا
. الغنُم بُرعاِتها اجملتمعة يف َمرَْبِضها: والَربيُض. لإلبل، واحدها َمرَْبٌضواملَراَبُض للغنم كاملَعاِطنِ . وال يقال فيه جَفََر

وأنشد . وكذلك سلسلةٌ َربوٌض، أي ضخمةٌ. وشجرةٌ َربوٌض، أي عظيمةٌ غليظةٌ. هذا َربيُض بين فالن: يقال
  :األصمعي

  قْفَلُوأَْسَمُر من جِلِْد الِذراَعْينِ ُم... وقالوا َربوضٌ َضْخَمةٌ يف جِرانِِه 
: قال. فالن ما تقوم رابَِضُتُه إذا كان َيرمي فيقُتلُ أو َيعُني فيقُتل، أي يصيُب بالعني: يقال: ابن السكيت. أي يابس

  .بقّية َحَملَِة احلّجة، ال ختلو منهم األرض: والرابَِضةُ. وأكثر ما يقال يف العني
  ربط

. ليس له َمْربِطُ عنزٍ: يقال. واملوضع مَْرَبطٌ وَمْربِطٌ. خفش، أي شددتهَرَبطْتُ الشيَء أَْربِطُُه، وأَْرُبطُهُ أيضاً عن األ
. البسُر املَْودونُ: والرَبيطُ. نِْعَم الَربيطُ هذا، ملا ُيْرَتبطُ من اخليل: ويقال. وفالن يَْرَتبِطُ كذا رأساً من الدواب

  :قال األخطل .ما ُتَشدُّ به القربةُ والدابةُ وغريمها واجلمعُ ُرُبطٌ: والرِباطُ



  كما ُتقَلَُّب يف الُرْبِط املَراويُد... متوت طَْوراً وحتيا يف أًِسرَّتِها 
املُراَبطَةُ، وهو : والرِباطُ. جاء فالن وقد قرض رِباطَُه، إذا انصرف جمهوداً: ويقال. وقطَع الظيب رِباطَُه، أي ِحبالََته

اخلَْمُس فما : الرِباطُ من اخليل: ويقال. ُمراَبطَتها: ورِباطُ اخليل. املبنيةواحد الرِباطاِت : والرِباطُ. مالزمة ثَْغرِ العدوِّ
  :قال الشاعر. فَْوقَها

  أََبْيَن فما ُيفِْلْحَن يوَم رِهاِن... وإنَّ الرِباطَ الُنكَْد من آلِ داِحسٍ 
أشِ، وَربيط اجلأشِ، أي شديُد وفالنٌ رابِطُ اجل. ِتالٌد، وهو أصلُ خيله: لفالن رِباطٌ من اخليل، كما تقول: ويقال

وماٌء ُمترابِطٌ، . وببلد كَذا رابِطَةٌ من اخليل. وقد خلَّف فالنٌ بالثغر جيشاً رابِطَةً. القَلْب، كأنه يَْرُبطُ نفَسه عن الفِرار
  .أي دائٌم ال ُينَْزُح

  ربع
  .الدارُ بعينها حيثُ كانت، ومجعها رِباٌع وُربوٌع وأَْرباٌع واْربٌَع: الَرْبُع

واألْرَبعونَ بعد . واَألْرَبَعةُ يف عدد املذكر، واَألْرَبعُ يف عدد املؤنث. ما أوَسَع َرْبَع َبين فالٍن: يقال. احملَلّةُ: والَرْبُع
: والقوَّةُ. َوىوَرَبَع وََتَرُه يَْرَبُعُه َرْبعاً، أي فتله من أَْرَبع قُ. جزٌء من أربعة، وُيثقَّلُ مثل ُعْسرٍ وُعُسرٍ: والُربُْع. الثالثني
رََبَع الرجل، يَْرَبُع، إذا وقَف : ابن السكيت. جاءت اإلبل رَوابَِع: يقال. وَرَبَعِت اإلبلُ، إذا َوَرَدِت الرِْبَع. الطاقةُ
 والرِْبُع يف احلُمَّى، أن تأخذ. اْرَبْع على نفسك، وارَْبْع على ظَلِْعَك، أي اْرفُْق بنفسك وكُفَّ: ومنه قوهلم. وحتبَّس

: والرِْبُع أيضاً. وقد ُربَِع الرجلُ فهو َمْربُوٌع. َربََعْت عليه احلُمَّى: تقول منه. يوماً وتدَع يوَمني مث جتيء يف اليوم الرابع
رَبيع الشهور : والَربيُع عند العرب َربيعاِن. َرَبَعتِ اِإلبلُ فهي َروابُِع وخوامُس، وكذلك إىل الِعشْرِ: الِظْمُء، تقول منه

وأما َربيُع . بعد صفر وال يقال فيه إال شهر رَبيعِ األول، وشهر َربيعٍ اآلِخرِ: فَربيُع الشهور شهرن. ُع األزمنةوَربي
الَربيُع األوَّل، وهو الفصل الذي تأيت فيه الكمأةُ والَنوُر، وهو َربِيعُ الكأل، والَربيُع الثاين وهو : األزمنة فَربيعاِن

ومجعُ الربيع أَْربِعاُء وأَْرَبَعةٌ، مثل نصيب وأنصباءَ . ويف الناس َمْن ُيسمِّيه الرَبيَع األوَّل. اُرالفصل الذي ُتْدرُِك فيه الثم
ُربَِعتِ : املطُر يف الَربيعِ، تقول منه: والَربيُع. وُيْجَمُع َربيعُ الكأل أَْرَبَعةً، وَربيُع اجلداول أَْربِعاَء: قال يعقوب. وأنصبٍة

هذه مَرابُِعنا ومصايفنا، أي : تقول. منزِلُ القوم يف الربيع خاصَّةً: واملَرَْبُع. اجلدولُ: والرَبيُع. األرُض فهي َمْربوَعةٌ
الفصيل ُينَْتُج يف : ما له هَُبٌع وال رَُبٌع، فالُرَبُع: وقوهلم. والنسبةُ إىل الَربيعِ رِبِْعيٌّ بكسر الراء. حيث نَْرَتبُِع وَنِصيُف
فإذا نُِتَج يف آخر النتاج فهو . واألنثى ُرْبَعةٌ، واجلمع ُربَعاٌت. اج، واجلمع رِباٌع وأَْرباٌعالربيع، وهو أوَّل النِت
أمل : " ويف احلديث. وَرَبْعُت القوَم أَْرَبعُُهْم بالفتح، إذا صرت رابِعَُهْم، أو أخذت ُرْبَع الغنيمة. ُهَبٌع،واألنثى ُهَبَعةٌ

وَرَبْعتُ . الُربُْع، واملعشاُر الُعشُْر، ومل يسمع يف غريها: املِْرباُع: وقال قُطُْرٌب. اَع، أي تأخذ املِْرب" أجَعلَْك َتْرَبُع 
والرَبيعةُ . وذلك احلجر يسمَّى َربيَعةً. مرَّ بقوم َيْرَبعونَ حجراً وَيْرَتبِعون: ويف احلديث. احلجَر واْرَتَبْعُتُه، إذا أََشلَْتُه

: تقول منه. ُعَصيَّةٌ يأخذ الرجالن بطرفَيها ليحمال اِحلمل وَيَضعاه على ظهر البعري: واملِْرَبَعةُ. بيضةُ احلديد: أيضاً
َرَبْعُت احلِملَ، إذا أدخلَتها حتته وأخذت بطرفها وصاحُبك بطرفها اآلخر مث رفعتماه على البعري، فإذا مل تكن اِملْرَبَعةُ 

  :ايبوأنشد ابن األعر. أخذ أحدمها بيد صاحبه، وهو املُراَبعَةُ
  يا ليت أُمَّ الَعْمرِ كانت صاحيب
  َمكانَ َمْن أَْنَشا على الَركاِئبِ
  وراَبَعْتين حتت ليلٍ ضارِبِ
  بَساِعٍد فَْعمٍ وكَفٍّ خاِضبِ



الناُس على َربعاِتهِْم، بفتح الباء وقد : وقوهلم. يقال عاَملُْتُه ُمراَبَعةً، كما يقال ُمصاَيفَةً ومشاهرةً: قال الكسائي
مرَّ البعري يَْرَتبُِع، إذا ضرب : يقال. أشدُّ َعْدوِ اإلبل: والَرَبَعةُ. ن الفراء، أي على استقامتهم وأمرِهم األوَّلتكسر، ع

. رجلٌ َرْبعَةٌ، أي مَْربوُع اخلَلْقِ، ال طويلٌ وال قصٌري: ويقال أيضاً. ُجْؤَنةُ العطّارِ: والَرْبَعةُ بالتسكني. بقوائمه كلِّها
. ةٌ، ومجعها مجيعاً َربَعاٌت بالتحريك، وهو شاذٌّ، ألنَّ فَْعلَةً إذا كانت صفةً ال حترَّك يف اجلمع تقول منه اْرَتبََعوامرأةٌ َرْبَع
  :قال العجاج

  َرباِعياً مُْرَتبِعاً أو َشْوقَبا
  :وأما قول ذي الرمة

  لِفأَفْناِن َمْربوعِ الصَرَميِة ُمعْبِ... إذا ذاَبتِ الشمُس اتَّقى َصقَراِتها 

واْرتََبَع البعُري، إذا أكل الَربيَع فسِمن . فإنَّما عىن به شجراً أصابه مطُر الربيع، أي شجراً َمْربوعاً، فجعله َخلَفاً منه
. جعلُ الشيِء مَُربَّعاً: والَتْربيُع. وتََربَّعَ يف جلوسه. واْرَتَبْعنا مبوضع كذا، أي أقمنا به يف الربيع. وَتَربََّع مثلُه. ونشط

. القوُم على رِباَعتِهِْم، بكسر الراء، أي على أمرهم الذي كانوا عليه: ويقال. معدولٌ عن أْرَبَعٍة: ُرباُع، بالضمو
  :قال األخطل. ما يف بين فالن َمْن يضبط رِباَعَتُه غَري فالٍن، أي أمَرُه وشأَنُه الذي هو عليه: ويقال

  ُهمُّ بأمرٍ صاحلٍ فََعالإذا َي... ما يف َمَعدٍّ فًَىت ُيْغين رِباَعَتُه 
ويقال . الِسنُّ اليت بني الثَنِيَِّة والناب، واجلمع َرباِعيَاٌت: والَرباِعَيةُ، مثلُ الثمانِية. حنٌو من احلَمالَِة: والرِباَعةُ أيضاً

تقول . اجلمع رُُبٌع ورِبْعانٌو. ركبُت بِْرذَوناً َرباِعياً: َرباعٍ مثال مثاٍن، فإذا نصْبت أمتمت فقلت: للذي ُيلْقي َرباعَِيَتُه
وهو . أَْرَبَع يُْربُِع إِرْباعاً: منه للغنم يف السنة الرابعة، وللبقر واحلافر يف السنة اخلامسة، وللُخفِّ يف السنة السابعة

ذا وردْت إبلُه وأَرَْبَع الرجلُ، إ. وأَْرَبَع فالنٌ إبله مبكاِن كذا، أي رعاها يف الربيع. فرٌس رَباعٍ، وهي فرسٌ َرباِعيَةٌ
وأَْرَبعَ القوُم، أي . ِمريُتهم يف أول الشتاء: ورِْبِعيَّةُ القومِ أيضاً. وَولَُدُه رِبِْعيُّونَ. وأَْرَبَع، إذا وُِلَد له يف الشبيبة. رْبعاً

غيثٌ : ومنه قوهلم. لُنْجَعِةوأَْرَبعوا، أي أقاموا يف املَْرَبعِ عن االرتياد وا. صاروا أَْرَبَعةً، وأَْرَبعوا، أي دخلوا يف الربيع
لغةٌ يف ُربَِع فهو : وقد أُرْبَِع. لغةٌ يف َرَبَعْت: وأَْرَبَعْت عليه احلُمَّى. الذي ُينْبُِت ما َترَْتُع فيه اإلبل: واملُْرِتُع. ُمْربٌِع ُمرِْتٌع

  :قال أُسامة اهلذيلُّ. ُمْرَبٌع
  لُ كالناحِِطإذا َجنَّهُ اللي... ِمَن املُْرَبعَني وِمْن آزِلٍ 

وأَْربِعوا، أي دعوُه يومني وأْتوُه اليوَم : قوله" أِغبُّوا يف عيادة املريض وأَْربِعوا، إالَّ أن يكون مغلوباً : " ويف احلديث
 اليت: املِْرباُع من النوق: قال األصمعي. فإنْ كان ذلك من عادهتا فهي مِْرباٌع. ُتنَْتُج يف الربيع: وناقةٌ ُمْربٌِع. الثالث

قال لبيٌد يصف . األمطاُر اليت جتيء يف أول الربيع: واملَرابيُع. اليت ولُدها معها، وهو ُرَبٌع: واملُْربُِع. تلد يف أول النِتاج
  :الديار

  وَْدُق الَرواِعِد َجْوُدها فَرِهامُها... ُرزِقَْت مَرابيعَ النجومِ وصابَها 
وقد ُحِكَي عن بعض . واَألْربِعاُء من األيام. ذه الرئيُس، وهو ُرْبُع املَغَْنمما كان يأخ: واملِْرباُع. وَعىن بالنجوم األنواَء

. واحد اليَرابيعِ، والياء زائدة ألنَّه ليس يف كالمهم فَْعلولٌ: واليَْربوُع. بين أسٍد فتُح الباِء فيه، واجلمع أَْربِعاواٌت
  .ُه، واحدها يَْربوٌعلَحماُت: ويَرابيُع املَْتنِ. ذات َيرابيَع: وأرٌض َمْرَبَعةٌ

  ربغ



  .ُترِكَْت إبلهم َهمالً مُْربََّغةً: إذا تركها ترِد املاَء كيف شاءت من غري وقت، يقال: اْربغ فالن إبله
  ربق
خلعَ رِبقة اإلسالم : " ويف احلديث. رْبقَةٌ: حبل فيه عّدة ُعرًى، ُتَشدُّ به الُبُهُم، الواحدة من الُعَرى: بالكسر: الرِبُق
مصدر : والَرْبُق بالفتح" . لكم العهد ما مل تأكلوا الرباَق : " ويف احلديث. واجلمع رَِبٌق وأَرْباٌق ورِباٌق" قه من عن
. اْرَتَبَق الظيبُ يف ِحباليت، أي َعِلَق: يقال. َرَبقُْت اجلدي أَْرُبقُُه وأَْربِقُُه، إذا جعلَت رأَسه يف الرِْبقَِة، فاْرَتَبَق: قولك

رَمََّدتِ الضانُ فََربِّْق َربِّْق أي هيِّئ اَألْرباَق فإّنها تلد عن قُربٍ ألهنا ال : وقوهلم. الَبْهَمةُ املَْرُبوقَةُ يف الرِْبقِ :والَربيقَةُ
  .الداهيةُ: وأمُّ الُرَبْيقِ. ُتضْرُِع على رأس الولد

  ربك

َبَك الرحل يف األمر، أي َنِشب فيه ومل يكد يتخلَّص واْرَت. خلطته فارَْتَبَك، أي اختلط: رََبكُْت الشيَء أَرُْبكُُه َرْبكاً
ورمبا ُصبَّ عليه ماٌء : قال ابن السكيت. متر ُيْعَجُن بسمنٍ وأَِقٍط فيؤكل: والَربيكَةُ. إصالح الثَريد: والَرْبُك. منه

. والسمُن، ُيعَْملُ رِْخواً ليس كاحلَْيسِاألِقطُ والتمُر : الَربيكَةُ: وقال غَنيَّةُ الكالبّية أّم احلُمارِسِ: قال. فُشرَِب شُرباً
ما أصنع به؟ أآكله أم أشره؟ : غَْرثانُ فاْرُبكوا له، وأصله أنَّ أْعرابياً أتى أهلَه فُبشَِّر بغالم ُوِلَد له، فقال: ويف املثل

  .كيف الطَال وأُمُُّه: فلمَّا شبع قال. غَرْثانُ فارُْبكُوا له: فقال امرأته
  ربل

. واجلمع ُربولٌ. ٌب من الشجر، إذا َبَردَ الزمانُ عليها وأدبر الصيف تفطََّرْت بورق أخضر من غري مطرضرو: الَرْبلُ
  :قال الكميت يصف فراخ النعام

  ِلمأْكَِلهِنَّ أطراَف الُربولِ... أََوْيَن إىل ُمالِطفٍَة َخضوٍد 
قال . باطن الفخذ، يسكَّن وحيرَّك: والَرْبلَةُ. ليأكلْنَيأْوِيَن إىل أمٍّ مالِطفٍَة تكسَّر هلنَّ أطراَف هذا الشجر : يقول

وتََربَّلَِت األرض، أي اخضرَّْت . ورََبلَ القوُم َيْرُبلون، أي َنَموا وكثُروا. واجلمع َرَبالٌت. التحريك أفصح: األصمعي
: والَربيلَةُ. واالسم الَربالَةَ. اللحم كثُري: ورجلٌ رَبِلٌ. وَتَربَّلَِت املرأةُ، أي كثُر حلُمها. بعد اليُبس عند أقبال اخلريف

  :ومنه قول الشاعر. الِسَمُن
  أضاَع الشبابَ يف الرَبيلَِة واخلَفْضِ

  ربا
وكذلك الُرْبَوةُ . علوهتا: وَرَبْوُت الرابِيَةَ. الَرْبُو، وهو ما ارتفَع من األرض: والرابَِيةُ. َربا الشيُء يَْربو َربْواً، أي زاد

. َربا َيْرُبو َرْبواً، إذا أخذه الرَْبُو: يقال. النَفَُس العايل: والَرْبُو. ُرْبَوةٌ وَرْبَوةٌ ورِْبَوةٌ وَرباوَةٌ: ع لغاتوفيها أرب. بالضم
  :قال بشر بن أيب خازم. وَربا الفرس، إذا انتفخ من َعْدوٍ أو فزعٍ

  كََتْمَن الَرْبَو كٌري ُمستعاُر... كَأَنَّ َحفيَف ُمْنُخرِِه إذا ما 
وَرَبْوتُ . أَْرَبْيُت، إذا أخذَت أكثر مما أعطيت: أي زائدة، كقولك" فأََخذَُهم أخذةً رابَِيةً : " ال الفراء يف قوله تعاىلق

  :وينشد. يف بين فالن وَربيُت، أي نشأُت فيهم
  ثالثةُ أمالٍك َرَبْوا يف ُحجورِنا

ويقال زجنبيل ُمرَبَّى وُمَربَّبٌ أيضاً، أي . ما ينمي، كالولد والزرع وحنوه هذا لكلِّ. وَربَّْيُتهُ َترْبَِيةً وتََربَّْيُتُه، أي غذوته
وقد . ويثنَّى رَِبواِن ورَِبياِن. والرِبا يف البيع. لفالٍن على فالن َرباٌء بالفتح واملّد، أي طَْولٌ: ابن دريد. معمول بالُربِّ



جاء : ويقال أيضاً. أصل الفخذ، ومها أُْربِيَّتان: يَّةُ بالضم والتشديدواالْربِ. لغة يف الرِبا: والُرْبَيةُ خمففةً. أَْرىب الرجل
  :وقال. فالن يف أُْربِيَِّة قوِمه، أي يف أهل بيته من بين األعمام وحنوِهم، وال تكون اُألْربِيَّةُ من غريهم

  بال أُْربِيٍَّة َنَبَتْت فُروعا... وإنِّي َوْسطَ ثعلبةَ بن عمروٍ 
  .ضرٌب من احلشرات، ومجعه ُرًىب: يَةُالُرْب: أبو حامت

  رتأ
  .َخَنْنُت: شددهتا، والرجل َخنَقُْته، ويف املَْشيِ َرتَآناً، مثل الرََتكان: َرتأُْت العقدةَ َرْتأً

  رتب
املراتب يف اجلبل : وقال اخلليل. املَْرقَبَةُ، وهي أعلى اجلبلِ: املرَتبةُ: قال األصمعي. املَْنزِلَةُ، وكذلك املَرَْتَبةُ: الُرْتَبةُ

َورََتَب الشيُء يَْرُتُب ُرتوباً، . َرتَّْبُت الشيَء تَْرتيباً: وتقول. والصحارى، وهي األعالُم اليت ُترَتَُّب فيها العيونُ والُرقباُء
، على ُتفَْعلٍ بضم وأَْمٌر راِتب، أي دائٌم ثابٌت؛ وأَْمٌر ُترَْتٌب. َرَتَب ُرتوَب الكَْعُب، أي انتصب انِتصاَبه: أي ثََبَت؛ يقال

  :التاء وفتح العني، أي ثابٌت قال الشاعر
  وكان لنا فَْضلٌ على الناسِ ُتْرَتبا

  :قال ذو الرمة يصف الثَور الوحشّي. الِشدة: والَرَتُب
  َترَوُُّح الَبْرد ما يف َعْيِشِه َرَتُب... َتقَيَّظَ الَرْملَ حّتى َهزَّ ِخلْفََتُه 

ما : والَرَتُب أيضاً. ما بني الَسبَّاَبِة والُوسْطَى، وقد ُيَسكَُّن: والَرَتُب. َتٌب وال َعَتٌب، أي ِشدَّةٌما يف هذا األمر َر: يقال
  .يقال َرَتَبةٌ َوَرَتٌب، كقولك َدَرَجةٌ وَدَرٌج. كالبَْرَزخِ. أَشَْرَف من األرض

  رتت

الُعجمة يف الكالم : والُرتَّةُ، بالضم. اخلنازير: أيضاً والُرتوُت. وهؤالء ُرتوُت البلد. رئيس البلد: الَرتُّ: ابن األعرايب
  .وأََرتَّهُ اهللا فََرتَّ. ويف لسانه ُرتَّةٌ. رجلٌ أََرتُّ َبيُِّن الَرَتِت. واحلُكْلَةُ فيه

  رتج

  :قال العجاج. أغلقته: أَْرَتْجُت الباَب
  أو جيعل البيَت رِتاجاً ُمرَْتجا

واُرِْتَج على . الناقة إذا اغلقت رمحها على املاء وأرجتت الَدجاجةُ، إذا امتأل بطنها بيضاً وأَرَْتَجِت. املغالُق: واِملْرتاُج
وال . وكذلك اْرتُِتَج عليه. القارئ، على ما مل ُيَسمَّ فاعله، إذا مل َيقِدر على القراءة كأّنه أُطْبَِق عليه، كما ُيرَْتُج الباُب

الباب : والَرَتُج، بالتحريك. جلُ يف َمنِطِقه بالكسر، إذا اسَتغلََق عليه الكالمورَِتَج الر. اْرُتجَّ عليه بالتشديد: تقل
  :قال الشاعر. ومنه رِتاُج الكعبة. العظيم، وكذلك الرِتاُج

  َيِميين إىل شطْرِ الرِتاجِ املَُضبَّبِ... إذا أَْحلَفوين يف ُعلَيَّةَ أُْجنَِحْت 
  .الطرُق الضيقة: ب صغري واملَراِتُجالباُب املغلَق وعليه با: الرِتاُج: ويقال
  رتخ

  .رََتَخ العجُني والطني، فهو راِتٌخ، أي َرقَّ
  رتع



مجُع راتِعٍ، : خرجنا َنرَْتُع ونلعب، أي ننعم ونلهو وإبلٌ رِتاٌع: ويقال. َرَتَعِت املاشَيةُ َتْرَتعُ ُرتوعاً، أي أكلت ما شاءت
  .وأَْرَتَع الغيثُ، أي أنبت ما َتْرَتُع فيه اإلبل. إبلَه فََرَتَعْت، وقوٌم ُمْرِتعونَوأَرَْتَع . واملوضُع مَْرَتع. وقوٌم راِتعونَ

  رتق
والَرَتق " . كانتا َرتْقاً فَفََتقْناُهما : " وقد َرتَقُْت الفتق أَْرُتقُُه، فارَْتَتَق، أي التأم، ومنه قوله تعاىل. ضدُّ الفتق: الَرْتُق

ثوبان : والرِتاُق. قاُء، بّينة الَرَتقِ، ال يستطاع مجاُعها الرِْتتاقِ ذلك املوضع منهاامرأةٌ َرت: مصدر قولك: بالتحريك
  :ُيْرَتقاِن حبواشيهما، ومنه قول الراجز

  جاريةٌ بيضاُء يف رتاقِ
  رتك

  .اناً، وأَْرَتكَهُ صاحبهوقد َرَتَك َيرُْتُك رَْتكاً وَرَتك. مقاربةُ َخطْوِه يف رََمالَنِه، ال يقال إالَّ للبعري: رََتكانُ البعريِ
  رتل

وثغرٌ رََتلٌ أيضاً، إذا كان . أي ُمرَتَّلٌ: وكالٌم رَِتلٌ بالتحريك. التََرسُّلُ فيها والتبيُني بغري بَْغيٍ: التَْرتيلُ يف القراءة
  .ورجلٌ رَِتلٌ، مثال َتِعبٍ، بينِّن الرََتلِ، أي ُمفَلَُّج األسنان. مستوَي النبات

  رمت
  :قال الشاعر. أَْرَتْمُت الرجلَ إْرتاماً: تقول منه. وكذلك الَرَتَمةُ. يطٌ ُيشدُّ يف اإلصبع لتستذكر به احلاجةخ: الَرتيَمةُ

  فليس بُِمْغنٍ عنك عقُد الَرتاِئمِ... إذا مل تكن حاجاُتنا يف نفوسكْم 
َد إىل شجرة فشّد غُصنني منها وكان الرجل إذا أراد سفراً َعَم. ضرٌب من الشجر، واجلمع رََتٌم: والَرَتَمة بالتحري

  :وقال الراجز. فإنْ َرَجَع ووجَدمها على حاهلما قال إنَّ أهله مل َتُخْنه، وإالَّ فقد خاَنْته
  كثرةُ ما توصي وَتْعقاُد الرََتْم... َهلْ َيْنفَعَْنَك اليوَم إنْ َهمَّْت هبم 

  :وقال أوس بن حجر. املَْرتوُم: والَرْتمُ أيضاً. ء والثاء مجيعاًَرَتَم أنفَه، بالتا: يقال. كسرته: وَرَتْمُت الشيء َرْتماً
  َمكانَ النبِيِّ من الكاِثبِ... َألْصَبَح َرْتماً ُدقاَق احلَصى 

  .وما َرَتَم فالن بكلمٍة، أي ما تكلََّم هبا
  رتن
  .اخللط، ومنه املِْرَتَنةُ: الَرْتُن
  رتا

  :قال احلارث يذكر جبالً وارتفاَعه. وَرتاهُ َيْرتوُه، أي أرخاه وأوهاه. أي خطوت وقد َرَتْوُت أْرتُو،. اخلُطْوة: الَرْتَوةُ
  ُتوُه للدهر ُمؤَيٌِد َصمَّاُء... مكفهّراً على احلوادث ال َيْر 
  .أي ال توهيه داهية وال تغيِّره

َرَتا برأسه : وقال غريه. َتها مّداً رفيقاًَرتَْوُت بالدلو َرتْواً، إذا مدد: األموّي. وَرتاهُ أيضاً، أي شدَُّه؛ وهو من اَألضداد
  .َيْرُتو َرتْواً؛ وهو مثل اإلمياء

  رثأ
إن الرثيئَةَ تفثأ : الرَّثِيئَةُ؛ ومنه قوهلم: إذاَحلَْبَتُه على حامضٍ فَخَثَُر، واالسم: َخثَُر، وَرثَأُْت اللَنب َرثْأً: اْرَتثَأَ اللَّبُن
  .َخلَّطَ: خيلطون، وارتثأ فالنٌ يف رأيه، أي: وهم َيْرثَُؤون رأَيُهْم َرثْأً، أي اختلط،: وارتثأ عليهم أْمرُُهم. الغضَب
  رثث



. وفالنٌ َرثُّ اهليئِة، ويف هيئته َرثاثةٌ، أي بذاذَةٌ. وقد َرثَّ احلبلُ وغريه يَرِثُّ َرثاثَةً. الشيء البايل، ومجعه رِثاثٌ: الَرثُّ
واْرَتثَثنا رِثَّةَ القومِ، أي . الَسقَطُ من متاع البيت من اخلُلْقاِن؛ واجلمع رِثَثٌ ورِثاثٌ :والرِثَّةُ. وأََرثُّ الثوُب، أي أَْخلََق

واْرُتثَّ فالن، وهو افُْتِعل على ما مل . املرأة احلمقاء: والرِثَّةُ أيضاً. اخلُشاَرةُ الضعفاء من الناس: والرِثَّةُ أيضاً. مجعناها
  .ة رَثيثاً، أي جرحياً وبه َرَمٌقُيَسمَّ فاعله، أي ُحِملَ من املعرك

  رثد

قال ثَْعلََبة بن . واملتاع َرثيٌد وَمْرثوٌد. َنَضْدُته ووضعت بعضه على بعض أو إىل جْنب بعض: رَثَْدُت املتاَع أَرْثُُدُه َرثْداً
  :ُصَعْير املازِينّ، وذكر الظَليَم والَنعامة، وأهنما تذكَّرا بيضهما يف أُْدِحيِّهما فأسرعا إليه

  أَلْقَْت ذُكاُء َيميَنها يف كافِرِ... فََتذَكَّرا ثَقَالً َرثيداً بَعَد ما 
َتَركْنا على املاء َرثَداً ما : يقال. َضَعفَةُ الناس: والرثَُد. متاع البيت املنضود بعُضه على بعضٍ: والَرثَُد بالتحريك
تركت بين فالن : يقال. ُمْرتَِثدونَ، وليسوا بِرَثٍَد وأما الذين ليس عندهم ما يتحمَّلون عليه فهم. يطيقون َتَحمُّالً

مجاعة من الناس : والرِثَْدةُ بالكسر. اسم من أمساء األسد: واملَْرثَُد. مرتثدين ما حتمَّوا بعُد، أي ناضدين متاعَهم
  .بلغوا الثَرىواْحتَفََر القوم حىت أرثدوا، أي . أَْرثَدَ القوُم، أي أقاموا: الكسائي. يقيمون وال َيظَْعنونَ

  رثع
  .وقد رَِثَع بالكسر يَْرثَُع َرثَعاً، فهو راِثٌع وَرثٌِع. الطمُع واِحلرُص الشديُد: الَرثَُع بالتحريك

  رثعن
  .االسترخاء: االْرِثْعنانُ

  رمث
  :لرمةقال ذو ا. طَلَْتُه ولطَّخته: وَرثََمِت املرأةُ أنفَها بالطيب. َرثَْمُت أنفَه، إذا كسرَته حتَّى أدَميَته

  َشمَّاَء مارِنُها باِملْسِك َمْرثوُم... َتثْين النِقاَب على ِعْرننيِ أرنبٍة 
وقد ارْثَمَّ الفرسُ اْرِثماماً، . بياض يف جحفلة الفرس العليا: والرثَُم. كأنَّه جعلَ يف املارِِن شبيهاً بالدم يف األنف املَْرثومِ

  .، مثل َملْثومٍ، إذا أصابته حجارةٌ فَدمَيوُخفٌّ مَْرثوٌم. وهي الُرثَْمةُ. صار أَْرثََم
  رثن

  .أرٌض ُمَرثََّنةٌ َتْرثيناً: يقال. الِقطار املتتابعة، يفصل بينهن سكون: الَرثانُ من املطر: أبو زيد
  رثى

  :قال ُحميد يذكر كربه. وجع يف الُركبتني واملفاصل: الَرثَْيةُ بالفتح
  وَرثَْيةٌ تنهض بالتشدِّد

  :قال الراجز. واجلمع رَثَياٌت: ديويروى يف َتَشدُّ
  وللكبري َرثَياٌت أربُع

  الركبتاِن والَنسا واَألْخَدُع
  وال يزال رأسه ُيَصدَُّع

. ورَثى له، أي رّق له. وَرثَْيُت املّيت َمرِْثيَّةً وَرثَْوُتُه أيضاً، إذا بكيته وَعدَّْدُت حماسَنه، وكذلك إذا نظمَت فيه شعراً
  .رَثَْيُت عنه حديثاً أَرْثي رِثايَةً، إذا ذكرَته عنه: أبو عمرو. َرثَّاَيةٌوامرأةٌ َرثَّاَءةٌ و

  رجأ



ومنه . ُمَؤخَّرونَ حىت يُْنزِلَ اهللا فيهم ما يريد: ، أي" وآَخرونَ ُمْرَجُؤنَ ألمر اهللا " أخّرته، وقرئ : أرجأت األمر
  .مُْرجِِعيٍّ: مُْرجِعٍ، والنسبة إليه ُمْرجِِئيٌّ، مثال: مثال رجلٌ مُْرجئٌ،: يقال. املُْرجِعَِة: ُسمَِّيْت املُْرجِئَةُ مثال

  رجب

ومنه سُمَِّي َرَجٌب، ألهنم كانوا يعظِّمونه يف اجلاهلية وال يستِحلّونَ . َرجِْبُتهُ بالكسر، أي هِْبُتُه وَعظَّْمُتُه، فهو َمْرجوٌب
: وإذا َضمُّوا إليه شَعبان قالوا. واجلمع أْرجاٌب. ماً لهوإمنا قيل َرَجُب ُمَضَر ألّنهم كانوا أشدَّ تعظي. فيه الِقتالَ
هذه أيامُ : يقال. ومنه ترجيُب الَعتَريِة، وهو ذَْبُحها يف َرَجبٍ. وإنَّ فالناً لَمَُرجٌَّب. التعظيم: والترجيُب. َرَجباِن

أنا : قال احلُبابُ بن املنذر. تنكسر أغصاهنا أن ُتْدَعَم الَشجَرةُ إذا كَثَُر َحْملُها لئال: والترجيب أيضاً. ترجيبٍ وَتْعتارٍ
بِناٌء ُيبَْنى : والُرْجبة أيضاً. واالسم الُرْجَبةُ واجلمع ُرَجٌب. وربَّما ُبَين هلا جِداٌر تعتمد عليه لضعفها. ُعذَْيقُها املَُرجَُّب

واحدة : والراجَبةُ يف اِإلْصَبعِ. يصاد به الذئب وغريه، يوضع فيه حلٌم وُيَشدُّ خبيط، فإذا جذَبه سقط عليه الُرْجبَةُ
: قال األصمعي. الرواجب، وهي َمفاِصلُ األصابع الاليت تَلي األناِملَ، مث الَبراجُِم مث األشاجُِع الاليت َيلَني الكَفَّ

قال ابن محدويه واحدها رِْجٌب بكسر الراء وسكون اجليم، : قال أبو سهل. األمعاُء، ومل يعرف واِحدُها: األرجاُب
  .وقال غريه واحدها َرَجٌب بفتحهما

  رجج

َمْن : " ويف احلديث. اضطرب: وارَْتجَّ الَبحر وغريه. عظيمةُ الَسنام: وناقةٌ َرجَّاُء. يقال َرجَُّه َرجَّاً، أي حرَّكَُه وزلزله
ونعجةٌ َرجاَجةٌ، . الغََنممهازيل : والَرجاُج بالفتح. ، يعين إذا اضطرب أمواُجه" ركب البحر ِحَني يَرَْتجُّ فال ِذمَّةَ له 

  .الضعفاء من الناس واإلبل: والَرجاُج أيضاً. أي مهزولة
  رجح

. وأَْرَجْحُت لفالن، وَرجَّْحُت َتْرجيحاً، إذا أعطيته راجحاً. َرَجَح امليزانُ يَْرَجُح وَيْرُجُح ويرجُِح، ُرْجحاناً، أي مالَ
  :قال رؤبة. املرأة العظيمة الَعُجز، واجلمع الُرُجُح: والَرجاُح

  وِمْن َهواَي الُرُجُج األناِئثُ
  .وقوم َمراجيح يف احلِلْم. وراَجْحُته فََرَجْحُتُه، أي كنت أرزنَ منه. وَتَرجََّحتْ اُألْرجوَحةُ بالغالم، أي مالت

  رجحن
يعين إذا َخَضع لك،  أي إذا مال رافعاً رجليه،. إذا اْرَجَحنَّ شاصياً فارفعْ يداً: ويف املثل. مالَ: اْرَجَحنَّ الشيء
وجيٌش مُْرَجِحنٌّ، وَرحًى ُمْرَجِحنَّةٌ، أي . اْرَجَحنَّ، إذا وقََع َمبرٍَّة: قال اخلليل. اهتزَّ: واْرَجَحنَّ الشيء. فاكفُْف عنه

  :قال النابغة. ثقيلَةٌ
  َتَبعََّج ثَجَّاجاً غَزيَر احلَواِفلِ... إذا َرَجفَْت فيه َرحًى مُْرَجِحنَّةٌ 

  رجد
  .يقال أَْرَجَد وأَرَْعَد مبعًىن. اإلْرعاُد: اإلْرجاُد: عمرو أبو

  رجرج
  :وقال. نعتُ املَُتَرْجرِجِ: والَرجَْرُج. وتََرجَْرَج الشيء، أي جاء وذهب. االضطراُب: الَرجَْرَجةُ

  وكََسِت اِملْرطَ قَطاةً َرجَْرجا
: والرِجْرَِجةُ، بالكسر. َيتََرجَْرُج عليها حلُمها: رجراجةٌ وامرأةٌ. وكتيبةٌ َرْجراَجةٌ، كأنَّها تتمّخض وال تسري، لكثرهتا



  .نبٌت: والرِْجرُِج أيضاً. بقيَّة املاء يف احلوض الكدرةُ املختلطةُ بالطني؛ والثَريدةُ املُلَبَّقَةُ
  رجز
وأمَّا قوله . هو الصنم: اهٌدقال جم. بالكسر والضم" والرِْجَز فاْهُجْر : " وقرئ قوله تعاىل.القَذَُر، مثل الرِْجسِ: الرِْجُز
والَرَجزُ . وقد َرَجزَ الراجز وارَْتَجَز. ضرٌب من الشعر: والَرَجُز بالتحريك. فهو العذاب" رِْجزاً من السماء : " تعاىل
وقد بعٌري أَْرَجُز، : يقال. داٌء يصيب اإلبلَ يف أعجازها فإذا ثارت الناقة ارتعشت فخذاها ساعةً مث َتنَْبِسطاِن: أيضاً

  :قال الشاعر. َرجَِز، وناقةٌ َرْجزاُء
  كما ناءت الَرجْزاُء ُشدَّ عقالُها... َهَمْمَت خبريٍ مث قَصَّْرَت دونه 

ويقال هو كساٌء . مركَبٌ أصغر من اهلودج: والرِجاَزةُ. ومنه مسِّي الَرَجُز من الشعر، لتقارب أجزائه وقلَّة حروفه
  .هلودج إذا مالجيعل فيه أحجارٌ يعلَّق بأحد جانيب ا

  رجس

إنه العقاب والغضب، وهو " : وَيجَْعلُ الرِْجَس على الذين ال َيْعِقلونَ : " وقال الفّرا يف قوله تعاىل. القَذَر: الرِْجُس
وَرَجَسِت السماُء تَْرُجُس، . الصوت الشديد من الرعد، ومن هدير البعري: والرِْجُس، بالفتح. الرِْجَز: مضارع لقوله
يقال هذا راجِسٌ َحَسنٌ، : قال ابن األعرايب. وسحاٌب َرجَّاٌس، وبعٌري َرجَّاٌس. وارَتَجَسْت مثلُه. ومتخََّضْت إذا رعدْت

حجرٌ يشدُّ يف طرف احلبل مث ُيْدىل : واملِْرجاُس. هم يف مَْرجوَسٍة من أمرهم، أي يف اختالط: ويقال. أي راعٌد حسٌن
  .ر، مث ُيْستَقى ذلك املاُء فَتْنقى البئُريف البئر فَيْمَخُض احلَْمأَةَ حّتى تثو

  رجع

" َيْرجِعُ بعضُهم إىل بَْعضٍ القَْولَ : " وقوله تعاىل. أَْرَجَعُه غريُه: وُهذَْيلٌ تقول. َرَجَع بنفسه ُرجوعاً، وَرَجَعةً غريُه َرجْعاً
وكذلك . ي َمْرجوُعهاأرسلت إليك فما جاءين ُرجعى رساليت، أ: تقول. الرجوُع: والُرجعى. ، أي يتالومون

. وهو شاذٌّ، ألنَّ املصادر من فََعلَ َيفِْعلُ، إمنا تكون بالفتح" . مث إىل ربِّكم َمْرجُِعكُْم : " ومنه قوله تعاىل. املَْرجُِع
رأته وله على ام. هل جاء َرْجَعةُ كتابك، أي جواُبه: وقوهلم. وفالنٌ يؤمن بالَرْجَعِة، أي بالرجوع إىل الدُنيا بعد املوت

: والَرْجَعةُ. ما كان من َمْرُجوعِ فالٍن عليك أي من مردوِده وجوابه: ويقال. َرْجَعةٌ ورِْجَعةٌ أيضاً، والفتح أفصح
باع فالنٌ إبله : يقال. وقد ارَْتَجْعتُها، وتََرجَّعتُها، وَرجَّْعُتها. الناقةُ تباع وُيْشَترى بثمنها مثلها، فالثانية راجَِعةٌ ورجيعة

وكذلك الرِْجَعةُ يف الصَدقة . َع منها رِْجَعةً صاحلةً بالكسر، إذا صرف أمثاهنا فيما يعود عليه بالعائدٍة والصاحلِةفارَْتَج
وأتانٌ راجٌِع وناقةٌ راجٌِع، إذا كانت . إذا وجَبْت على ربِّ املال أسنانٌ فأخذ املصدِّق مكاَنها أسناناً فوقَها أو دوهنا

. ونوٌق رَواجُِع. وقد َرجََعْت تَْرجُِع رِجاعاً. ْيها وتوزِعُ بَِبوهلا، فُيظَنُّ أن هبا َحْمالً، مث ُتْخِلُفَتشول بذنبها وجتمع قُطَْر
وأمَّا املطلَّقة فهي . املرأةُ ميوت زوجها فتْرجُِع إىل أهلها: والراجُِع. ُرجوُع الطري بعد ِقطاِعها: والرِجاُع أيضاً

قال . الغديُر: والَرجُْع. ، ويقال ذاُت النفعِ" والسماِء ذاِت الَرْجعِ : " هللا تعاىلقال ا. املطر: والَرجُْع. املردودة
  :املتنخِّل اهلذَيلّ يصف السيف
  ما ناَخ يف ُمْحَتفَلٍ َيْخَتلي... أبيض كالَرْجعِ َرسوبٌ إذا 

وَرْجعُ الدابِة َيَدْيها . جُِع َرجْعاً وُرْجعاناًَرَجَع إيلَّ اجلوابُ َيْر: يقال. جوابه: وُرْجعانُ الكتابِ أيضاً. واجلمُع الُرْجعانُ
ما َرَجْعَتُه من سفرٍ إىل سفر، وهو الكالُّ، واألنثى : والَرجيع من الدواّب. خطها: وَرْجُع الواِشَمِة. َخطُْوها: يف السري

. وهذا َرجيُع السَُبعِ وَرْجُعهُ أيضاً. وقد أَْرَجَع الرجلُ. الَروث والبعُر وذو البطن: والَرجيُع. َرجيَعةٌ، واجلمُع الَرجاِئُع



وأَْرَجَع الرُجلُ، إذا أهوى . ورمبا َسمَّوا اجلِرَّةَ َرجيعاً. وكلُّ شيٍء ُيَردَُّد فهو َرجيٌع؛ ألنَّ معناه َمْرجوٌع، أي مردوٌد
  :قال أبو ذؤيب. بيده إىل َخلْفه ليتناول شيئاً

  َعيَّثَ يف الِكناَنِة يُْرحُِعَعجِالً فَ... فََبدا له أَقْراُب هذا رائِغاً 
. أربح اهللا بيعته: أْرَجَع اهللا َبْيَعةَ فالٍن، كما يقال: ويقال. هذا متاٌع مُْرجٌِع أي له مَْرجوٌع: وحكى ابن السكيت

وتَراَجعَ . مرأتَهراجَعهُ الكالَم، وراجَع ا: يقال. املعاودةُ: واملُراَجَعةُ. أَْرَجَعِت اإلِْبلُ، إذا هزُلَْت مث مسنْت: الكسائي
إنا هللا : واسَْتْرَجْعُت عند املصيبة، إذا قلت. واْستَْرَجْعُت منه الشيَء، إذا أخذَت منه ما دفعَته إليه. الشيُء إىل خلٍف

  :وكذلك التَْرجيُع، قال جرير. وإنَّا إليه راجعون، فأنا ُمسَْتْرجٌِع
  متوِن األشاجِعِبقيةُ وشمٍ يف ... وَرجَّْعُت من ِعْرفاِن دارٍ كأهنا 

وتَْرجيُع الدابةِ يدْيها يف السري، . ترديُده يف احلَلْقِ، كقراءة أصحاب األحلان: وتَْرجيُع الصوِت. والترجيُع يف األذان
  .أسفلُها: وَرْجُع الكِتِف ومَْرجُِعها. وَتْرجيُع الواِشمِة َوْشَمها

  رجف
البحُر، مسِّي بذلك : الَرجَّاُف. االضطرابُ الشديُد: والَرَجفانَ. ْجفاًوقد َرَجفَتِ األرض َتْرُجفُ َر. الزلزلةُ: الَرْجفَةُ

  :قال الشاعر. الضطرابه

  حتَّى تغيب الشمُس يف الرِجَّاِف... املُطِْعمونَ الشحَم كل َعِشيٍَّة 
  .وقد أَْرَجفوا يف الشيء، أي خاضوا فيه. واحُد أَراجيِف األخبار: واإلْرجاُف

  رجل

اجلماعة الكثرية : والرِْجلُ أيضاً. كان ذلك على رِْجلِ فالن، أي يف عهده وزمانه: وقوهلم. اَألْرجلِواحدة : الرِْجلُ
قال أبو النجم يصف احلُُمرَ يف َعْدوِها وَتطاُيرِ احلصى عن . من اجلراد خاصَّةً، وهو مجٌع على غري لفظ الواحد

  :حوافرها
  كأنَّما املَْعزاُء من نِضالِها

  طاَر عن ُخذّاِلهارِْجلُ جَراٍد 
ضرٌب من : ورِْجلُ الغراب. ميَسٌم: ورِْجلُ الطاِئرِ. ِسَيتُها العليا: وَيُدَها. ِسَيتُها الُسفلى: رِْجلُ القَوسِ: قال اخلليل

  :قال الكميت. صِرار اإلبل، ال يقدر الفصيل على أن يرَضع معه، وال ينحلُّ
  على من أراد فيه الفُجوراسِ ... ُصرَّ رِْجلَ الغرابِ ُملْكَُك يف النا 

واحدة : والرِْجلَةُ أيضاً. هو أمحق من رِْجلٍَة: ومنه قوهلم. بقلةٌ، وتسمَّى احلمقاَء؛ ألنَّها ال تنبت إالّ يف َمسيلٍ: والرِْجلَةُ
وأَْرَجلَهُ . غريه وأَْرَجلَُه. مصدر قولك َرجِلَ بالكسر، أي بَقَي راجِالً: والَرَجلُ بالتحريك. الرِجلِ، وهي َمسايِلُ املاء

تقول . َبْهَمةٌ َرَجلٌ وَبْهمٌ أَْرجالٌ: يقالُ. أن ُتْرِسل الَبْهَمةَ مع أمِّها ترضُعها مىت شاءت: والَرَجلُ. أيضاً، مبعىن أَْمَهلَُه
واَألَرَجلُ . ها بِرِجِلهاعلّقُْت: وَرَجلْتُ الشاةَ. وقد َرَجلَ الفصيلُ أمَّه يَْرُجلُها َرْجالً، أي رَضعها. أَْرَجلُْت الفصيلَ: منه

  :قال الشاعر. الذي يف إحدى رِْجلَْيِه بياٌض، وُيكَْرُه إالّ أن يكون به َوَضٌح غريه: من اخليل
  كَُمْيٌت كلَْوِن الِصْرِف أْرَجلُ أَقَْرُح... أسِيلٌ نبيلٌ ليس فيه َمعاَبةٌ 
ِقْدٌر من : واملِْرَجلُ. العظيُم الرِْجلِ: األْرجلُ أيضاً من الناسو. وشاةٌ َرْجالُء كذلك. فَُمِدَح بالَرَجلِ ملّا كان أَقَْرَح

. الراجِلُ، واجلمع َرْجلى ورِجالٌ: والَرْجالنُ أيضاً. خالف الفارس؛ واجلمع َرْجلٌ، وَرجَّالَةٌ وَرجَّالٌ: والراجِلُ. ُنحاسٍ



َعجْلَى، ونسوةٌ رِجالٌ مثل ِعجالٍ، وَرجاىل مثل  وامرأةٌ َرجْلَى مثل. َرجِلٌ وَرجاىل، مثل َعجِلٌ وَعجاىل: ويقال أيضاً
  :قال أبو ذؤيب. خالف املرأة، واجلمع رِجالٌ ورِجاالُت، وأَراجِلُ: والَرُجلُ. َعجاىل

  وقالوا َتَعدَّ واغُْز َوْسط اَألراجِلِ... أََهمَّ بَنِيِه َصيْفُُهْم وِشتاُؤُهْم 
  :وقال. ويقال للمرأة َرُجلَةٌ. تََعدَّ، أي انصرْف عنا: الوا ألبيهمأَهَمَُّهْم نفقةُ َصيفِهم وِشتائِهم وق: يقول

  مل ُيبالوا ُحْرَمةَ الَرْجلَْه... َمزِّقوا َجْيَب فَتاِتهُم 
وتصغري الَرُجلِ ُرَجْيلٌ وُروَْيجِلٌ أيضاً على غري قياس، كأّنه تصغري . كانت عائشة رضي اهللا عنها َرُجلَةَ الرأي: ويقال
: وراجِلٌ. والراجِلُ واَألْرَجلُ؛ يقال َرُجلٌ بّين الُرْجلِة والرجولَِة والُرجوِليَِّة. مصدر الَرُجلِ: ْجلَةُ بالضموالُر. راجِلٍ

وَلَّْدتُها : إذا ولدت الغنُم بعُضها بعد بعض قيل: قال األموّي. وفرٌس أَْرَجلُ بيِّن الَرَجلِ والُرْجلَِة. جيِّد الُرْجلَِة
وَرُجلٌ . الذي ال َيْحفى: والَرجيلُ من اخليل. يقال َرجِلُْت بالكسر َرَجالً، أي بقيُت راجِالً: أبو زيدقال . الُرجَْيالَء

َشَعرٌ : قال ابن السكيت. وَحرَّةٌ َرْجالُء، أي مستويةٌ كثريةُ احلجارِة يصُعب املشي فيها. َرجيلٌ، أي قويٌّ على املشي
ارَْتَجلُْت الَرُجلَ، إذا : أبو عمرو. َرجَّلَ شعره تَْرجيالً: تقول منه. ة وال سَبِطاًَرَجلٌ، وَرجِلٌ، إذا مل يكن شديد اجلُعود

وارَْتَجلَ الفرُس، إذا خلط الَعَنَق بشيء من . ابتداؤه من غري هتيئٍة قبل ذلك: وارِْتجالُ اخلطبة والشِعر. أخذَته برِْجِلِه
  :ومنه قول لبيد. وارَْتَجلَ فالن، أي مجع قطعةً من اجلراد ليشويها. اهلَْملََجةَ فراَوَح بني شيٍء من هذا وشيٍء من هذا

  كَُدخاِن مُْرَتجِلٍ َيِشبُّ ِضراُمها
  :قال الشاعر. وتََرجَّلَ النهاُر، أي ارتفع. َوَتَرجَّلَ يف البئر، أي نزلَ فيها من غري أن ُيدَلَّى

  بٍ ونابِلَِعصائبُ َشتَّى من كال... َوهاَج به ملَّا تََرجَّلِت الُضحى 
  رجم

واحدة : والُرْجَمةُ، بالضم. وقد َرَجْمُتُه أَْرُجُمُه َرْجماً، فهو َرجيٌم وَمْرجوٌم. القتل، وأصله الرمي باحلجارة: الَرْجُم
وقال عبد اهللا بن مغفَّلٍ يف . الُرَجمِ والرِجامِ، وهي حجارةٌ ِضخام دون الرِضامِ، وربَّما ُجِمَعْت على القرب لُيَسنََّم

. أراد بذلك تسوية قربِه باألرض وأن ال يكون مسنَّماً مرتفعاً. ال تَُرجَّموا قربي أي ال جتعلوا عليه الَرَجَم: وصّيته
  :قال كعب ابن زهري. القُرب: والَرَجُم بالتحريك

  ومل أُخْزِِه لَمَّا َتَغيَّب يف الَرَجْم... أنا ابن الذي مل ُيْخزِين يف حياته 
ورجلٌ ِمْرَجٌم بالكسر، أي شديد، كأنه . جاُس، وربَّما ُشدَّ بطرف َعْرقَُوةُ الدلو ليكون أسرعَ الحندارهااملِْر: والرِجاُم

َرْجماً : " قال تعاىل. أن يتكلَّم الرجل بالظنِّ: والَرْجُم. يَْرُجمُ يف األرض حبوافره: وفرٌس مِْرَجٌم. ُيْرَجُم به ُمعاِديِه
وَتراَجموا باحلجارة، . ومنه احلديثُ املَُرجَُّم، بالتشديد. ال يوقف على حقيقة أمره: اًيقال صار فالن َرْجم" . بالغيب 

خشبتان تُنَصبان على رأس البئر، ينصب عليهما : والرِجاماِن. وَرَجَم فالنٌ عن قومه، إذا ناَضلَ عنهم. أي تراَمْوا هبا
  .وِجار الضبُع: والُرْجَمةُ بالضم. القْعو
  رجن

َرجََنِت اإلبل وَرجَِنْت أيضاً : قال الفراء. اآلِلُف، مثل الداجِنِ: والراجُِن. أقام به: ن يَْرُجُن ُرجوناًَرَجَن باملكا
حَبسها : وَرَجَن فالنٌ دابَّته َرْجناً. وقد َرجَّنُتها أنا وأَْرَجْنُتها، إذا حبسَتها لتعلفَها ومل تسرِّْحها. بالكسر، وهي راجِنَةٌ

وارَْتَجَن على القوم . ُتهَزل، وَرَجَنْت هي بنفسها ُرُجوناً، يتعّدى وال يتعّدى، فهي شاةٌ راجٌِنوأساَء علَفَها حّتى 



  .طُبَِخ فلم َيْصُف وفََسَد: واْرَتَجَن الزبد. اختلط: أمُرهم
  رجا

: ويقال. وَرجاًء وَرجاوَةً َرَجْوُت فالناً َرْجواً: والَرجاُء من األمل ممدود؛ يقال. أخَّرته، يهمز وال يهمز: أَْرَجْيُت األمر
  :قال بشٌر خياطب بنته. وَتَرجَّْيُتُه كلّه مبعىن َرجَْوُتُه. ما أتيُتك إالّ َرجاَوةً اخلري
  فَرجِّي اخلَري وانتظري إيايب

َتْرجونَ هللا  مالَكُْم ال: " قال اهللا تعاىل. وقد يكون الَرْجُو والَرجاُء مبعىن اخلوف. ومايل يف فالن َرجِيَّةٌ، أي ما أْرجوُه
  :وقال أبو ذؤيب. ، أي ختافون عظمةَ اهللا" َوقاراً 

  وحالَفَها يف بيِت نوبٍ َعواِسلِ... إذا لسعته النحلُ مل يَْرُج لسَعها 
تا حافَ: والَرَجواِن. أَْرَجْيُت: يقال منه. وكلُّ ناحيٍة َرجاً. ناحية البئر وحافَتاها: والَرجا مقصوٌر. أي مل َيَخْف ومل ُيبالِ

  :وقال املرادّي. ُرمَي به الَرَجواِن، أرادوا أّنه طُرَِح يف املهالك: فإذا قالوا. البئر
  وال رجالً ُيرْمى به الَرَجواِن... كأنْ مل َتَرْي قبلي أسرياً مكبالً 
وأَْرَجتِ . ْرجُوانٌوقطيفةٌ محراء أُ" . واملَلَُك على أَْرجاِئها : " واجلمع أَْرجاٌء قال تعاىل. أي ال يستطيع أن يستمسك

  .دنا نِتاجها، يهمز وال يهمز: الناقة
  رحب

الواسُِع؛ تقول منه بلٌد َرْحٌب وأرضٌ : والَرْحُب، بالفتح. فُالنٌ ُرْحُب الَصْدرِ: تقول منه. الَسعَةُ: الُرْحُب بالضم
أي أََتْيَت َسَعةٌ وأََتْيتَ أهالً فاستأنِْس وال مرحباً وأهالً، : وقوهلم. َرْحَبةٌ، وقد َرحَُبْت بالضم تَْرُحُب ُرْحباً وَرحابَةً

  :وقول الشاعر. وقد َرحََّب به ترحيباً، إذا قال له مرَحباً. تستوِحْش
  َخاللَُتُه كَأَيب مَْرَحبِ... وكيف ُتواِصلُ من أَصَْبَحْت 

ون الناحز يف الُرحَبَيني ومها َمرجِع وإمنا يك. أَعَْرُض األضالعِ:والُرحْيب. وِقْدٌر ُرحاٌب، أي واسعةٌ. يعين به الِظلَّ
ورحائُب . وفالن رحيبُ الَصدرِ، أي واسعُ الصدرِ. األكولُ: والَرحيُب. وهو أيضاً ِسَمة يف جنب البعري. املرفقني
قال احلجاج حني . ُهَوسَّْعُت: وأَْرحَْبُت الشيَء. وَرُحَبتِ الداُر وأَْرَحَبتْ مبعًىن، أي اتََّسَعْت. َسَعةُ أقطارِ األرضِ: الُتخومِ

وَرَحَبةُ . أَْرِحْب وأَْرحِيب، أي تََوسَّعي وتباَعدي: ويقال أيضاً يف َرْجرِ الفرس. أَْرِحْب يا غُالُم جُْرَحُه: قتل ابن القِرِّيَّة
  .ساَحُتُه، واجلمع َرَحٌب وَرَحباٌت ورِحاٌب: املسجد، بالتحريك

  رحح

ورجل أََرحُّ، أي ال أَْخَمصَ . فإذا انبطح جداً فهو عْيٌب. ألنه خالف املُْصطَّر َسَعةٌ يف احلاِفرِ، وهو حممود: الَرَحُح
  :وقال األعشى. أََرحُّ: والَوِعل املُْنَبِسط الِظلِْف. وقدم َرحَّاُء. لقدميه، كأرجل الزِْنجِ

  ماُملَْملََمٍة ُتْعيي اَألَرحَّ املَُخدَّ... فَلَْو أَنَّ ِعزَّ الناسِ يف َرأسِ َصْخَرٍة 
  رحرح

  .وعيشٌ َرحْراح، واسع. وشيء َرحْراٌح، أي فيه َسعة ورقّة. َترْحَرَحتِ الفَرُس، إذا فَحَّجت قوائمها لتبول
  رحض



خشبةٌ ُيضَْرُب هبا الثوُب إذا : واملِْرحاُض. والثوُب َرحيٌض ومرحوض. غسلته: َرَحْضُت يدي وثويب أَْرَحَضُه َرْحضاً
  .وقد ُرِحَض احملموُم، فهو َمْرحوٌض. العََرُق يف أثر احلمَّى: والُرَحضاُء. َتَسلُاملُْغ: واملِْرحاُض. غُِسلَ
  رحق

  .َصفوةُ اخلمر: الَرحيُق
  رحل
واجلمع . َرْحلُ البعري، وهو أصغر من القََتب: والَرْحلُ أيضاً. مسكن الرُجل وما يستصحبه من األثاث: الَرْحلُ

الطنافسُ اِحلريِيَّةُ، ومنه : والرِحالُ أيضاً! يا اْبَن ُملْقى أَْرُحلِ الُركْباِن: يف القذفومنه قوهلم . الرِحالُ، وثالثة أَْرُحلٍ
  :قول الشاعر

  َنشََرْت عليه ُبروَدها ورِحاهلا
  :قال األعشى. وَرَحلْتُ البعري أَْرَحلُُه َرْحالً، إذا شددَت على ظهره الَرْحلَ. إزاُر َخزٍّ فيه َعلٌَم: وِمْرطٌ ُمَرحَّلٌ

  غَضَْبى عليك فما تقول َبدا هلا... َرَحلَْت ُسَميَّةُ غُْدَوةً أَْجماهلا 
  :وقا املثقِّب العبدّي

  َتأَوَُّه آَهةَ الرُجلِ احلزينِ... إذا ما قمُت أَْرَحلُها بلَْيلٍ 
واْستَْرَحلَُه، . سمُ الَرحيلُوَرَحلَ فالن وارَْتَحلَ وتََرحَّلَ مبعًىن، واال. َرَحلُْت له نفسي، إذا صَبرَت على أذاه: ويقال

. أنتم ُرْحلَيت، أي الذين أَرَْتِحلُ إليهم: يقال. الوجُه الذي تريده: الُرْحلَةُ بالضم: أبو عمرو. أي سأله أن يَْرَحلَ له
وراَحلْتُ . رِْحلَةَوأَْرَحلَِت اإلبلُ، إذا مسنْت بعد هُزال فأطاقت ال. َدَنْت رِْحلَُتنا: االْرِتحالُ، يقال: والَرْحلَةُ بالكسر

ورجلٌ . وَرحَّلَْتُه بالتشديد، إذا أظعنته من مكانه وأرسلَته. وأَْرَحلَْتُه، إذا أعطيَته راِحلَةً. فالناً، إذا عاونَته على رِْحلَِتِه
ّيةٌ على السري، وناقةٌ َرحيلَةٌ، أي شديدةٌ قو. ُمْرِحلٌ، أي له َرواِحلٌ كثرية، كما يقال ُمغْرٌِب، إذا كان له خيلٌ ِعراٌب

وكذلك الرحولُ . الناقةُ اليت َتصلُح ألن تُْرَحلَ: والراِحلَةُ. وإنَّها لذات ُرْحلٍَة، بالضم: قال. وكذلك مجلٌ َرحيلٌ
األسودُ : األبيُض الظهرِ، ومن الغنم: واَألْرَحلُ من اخليل. املَْركَُب من اإلبل، ذكراً كان أو أنثى: الراِحلَةُ: ويقال
وكذلك إذا اسوّد ظهرها : قال. اليت ابيضَّ ظهُرها واسوّد سائرها: الَرْحالُء من الشاء: ال أبو الغوثق. الظهرِ

َسْرٌج من جلود ليس فيه خشٌب، كانوا : والرِحالَةُ. ومن اخليل اليت بيّض ظهرها ال غري: قال. وابيَض سائرها
  :قال عنترة. واجلمع الَرحائلُ. يتَّخذونه للركض الشديد

  نَْهٍد َتعاَوُرُه الكُماةُ ُمكَلَّمِ... أزال على رِحالَةَ سابحٍ  إذ ال
بينه وبني كذا : واحدة املَراِحلِ؛ يقال: واملَْرَحلَةُ. اْسَتقْدََمْت رِحالُتَك: وإذا َعجِلَ الرجلُ إىل صاحبه بالشّر قيل

  .َمْرَحلَةٌ أو َمْرَحلَتاِن
  رحم

. َرِحَم بعضُهم بعضاً: وتراَحَم القوم. وقد َرِحْمُتُه وتَرحَّْمُت عليه. محةُ مثلُهواملر. الرِقَّةُ والتعطُُّف: الَرْحَمةُ
ورجلٌ مَْرحوٌم وُمَرحٌَّم، . رََهبوٌت خٌري من َرَحموٍت، أي ألنْ َترَْهَب خٌري ن أن تُْرَحَم: والَرَحموُت من الَرْحَمِة، يقال

  :قال األعشى. والرِْحُم بالكسر مثله. القَرابَةُ: والَرِحُم أيضاً. ثةَرِحُم األنثى، وهي مؤنَّ: والَرِحُم. شّدد للمبالغة
  ووِصالِ رِْحمٍ قد َبَرْدتَ بِاللَها... أَمَّا ِلطاِلبِ نعمٍة َيمَّْمَتها 

والَرحيُم قد يكون مبعىن . امسان مشتقَّان من الرمحة ونظريمها يف اللغة ندمي وندْمان، ومها مبعًىن: والرمحُن والرحيُم
  :قال َعَملَُّس بن عقيل. ملرحوم، كما يكون مبعىن الراِحمِا



  فإّنك معطوٌف عليك رحيُم... فأّما إذا َعضَّتْ بك احلرُب َعضَّةً 
  :وقد حّركه زهٌري فقال" . وأَقَْرَب ُرْحماً : " قال تعاىل. الَرْحَمةُ: والُرْحُم بالضمة

  العثراِت اُهللا والُرُحُم من َسيِِّئ... وِمْن َضريَبِتهِ التقوى وَيْعِصُمُه 
  .وقد َرُحَمْت بالضم َرحاَمةً، وَرِحَمْت بالكسر َرَحماً. الناقة اليت تشتكي َرِحَمها بعد النِتاج: والَرحوُم
  رحى

  :وقال ُمهلهِل. مها َرَحياِن: تقول. الَرحى معروفة، وهي مؤنثّة، وَاأللف منقلبة من الياء
  جبْنبِ ُعنَْيَزٍة َرَحيا ُمدبرِ.. .كَأَنَّا غُْدَوةً وَبين أَبِينا 

وثالثُ أَْرحٍ . وكلُّ من َمدَّ قال َرحاٌء وَرحاءاِن وأَْرِحَيةٌ، فجعلها منقلبة من الواو وما أدري ما ُحجَّته وما صحَّته
قطعةٌ : والَرحى. رتوَرَحِت احلّية َترُحو وَتَرحَّْت، إذا استدا. وَرحَْوُت الَرحى وَرَحيُتها، إذا أدرَتها: والكثري أَْرحاٌء

: وَرحى السحابِ. َحْومَُتها: وَرحى احلرب. سيُِّدُهْم: وَرحى القومِ. من األرض تستدير وترتفع على ما حوهلا
. الضِرس: والَرحى. ِكرِكرة البعري: والَرحى. الطّحانة، وهي اإلبل الكثرية تزدحم: والَرحى من اإلبل. مستدارها
  .القبائل اليت تستقلّ بنفسها وتستغين عن غريها: واألْرحاُء. األضراس: واألرحاُء

  رخخ
  .َنباٌت َهشٌّ: والُرخُّ بالضم. مزْجُته: َرَخْخُت الشراَب: ابن األعرايب. واسٌع: وعيشٌ َرخاٌخ. أرٌض َرخاٌخ، أي رِْخَوةٌ

  رخد
  .مرأة رِْخَودَّةوا. ناعمُه: يقال رجل َرْخَودُّ الَشباب. الليِّن العِظام، الكثري اللحم: الَرْخَودُّ
  رخص
. اشتريُته َرخيصاً: وارَْتَخْصُت الشيَء. وقد َرُخَص السعُر، وأَْرَخَصُه اُهللا فهو َرخِيٌص. ضدُّ الَغالء: الُرْخُص

 وقد ُرخَِّص له يف كذا َتْرخيصاً، فَتََرخََّص هو. ِخالف التشديد فيه: والُرْخَصةُ يف األمر. واْرَتَخَصُه، أي َعدَُّه َرخيصاً
  .هو َرْخُص اجلسد بيِّن الُرخوَصِة والَرخاَصة: يقال. الناعُم: والَرْخُص بالفتح. فيه، أي مل َيْستَقْصِ

  رخف
وقد َرِخَف العجُني َرَخفاً، مثال َتِعبَ . العجُني الكثُري املاء املسترخي: والَرْخُف أيضاً. الُزْبدُ الرقيق: الَرخُف والَرْخفَةُ

ضرٌب : والَرْخُف أيضاً. صار املاء َرْخفَةً، أي طيناً رقيقاً، وقد ُيَحرَُّك ألجل حرف احللق: ويقال. ناوأْرخَفُْتُه أ. َتَعباً
  .من الِصبْغِ

  رخل
  .األنثى من أوالد الضأن، والذَكَُر َحَملٌ، واجلمع رِخالٌ وُرخالٌ أيضاً بالضم: الَرِخلُ بكسر اخلاء

  رخم
والَرْخَمةُ أيضاً قريب من . واجلمع َرَخٌم، وهو للجنس. يف اخللقة، يقال له األنوُقطائر أبقُع ُيشبِه الَنْسر : الَرَخَمةُ

  :قال الشاعر. َرِخَمُه َرْخَمةً، وَرِحَمُه َرمحةً، ومها سواء: أبو زيد. وقعْت عليه َرْخَمُتُه، أي حمبَُّته وِليُنه: الرمحة، يقال
  ٌع َخَمَر الَوعساِء َمرحوُمُمْسَتوَْد... كأّنها أُمُّ ساجي الطرِف أَْخَدَرها 

  :وأنشد أليب الَنجم. ألقَِيْت عليه رِْخَمةُ أّمه، أي ُحبُّها وإلفُها: قال األصمعي
  ُمدَلّلٌ َيْشُتُمنا ونَْرَخُمْه



  أَطَْيُب شيٍء َنْسُمُه وَملْثَمُْه
وكالٌم . وفرٌس أَْرَخُم. قل مَُرخََّمةٌوكذلك املَُخمََّرةُ، وال ت. وشاةٌ َرْخماُء، إذا ابيَض رأُسها واسودَّ سائر جسدها

ومنه تَْرخيُم االسم يف الندء، وهو أن . التليني، ويقال احلذف: والتَْرخيُم. وقد َرُخم صوُته َرخاَمةً. َرخيٌم، أي رقيٌق
ما : ويقال. اًوأَْرَخَمِت الدجاجةُ على بيضها، إذا حضَنْته، فهي ُمْرِخٌم ومُْرِخَمةٌ أيض. حيذَف من آخره حرٌف أو أكثر

  :قال الكميت. شجٌر مثل الضالِ: والُرخامى. أدري أيُّ تُْرُخمٍ هو؟ أيْ أي الناس هو
  ُتثري ُرخاماها وَتْعلَُق ضاهلا... َتعاطى فِراَخ املكرِ طوراً وتارةً 

  رخا
وفرسٌ . ُخو، إذا صار رِخْواًوَرخَي الشيء َيْرَخى، وَرُخَو أيضاً يَْر. شيء َرْخٌو ورِخٌْو، بكسر الراء وفتحها، أي َهشٌّ

  :قال أبو ذؤيب. رِْخوَةٌ، أي سهلةٌ مسترِسلةٌ
  َحلََق الرحالَِة فهي رِْخٌو َتمَْزُع... َتْعدو به خَْوصاُء يَفِْصمُ َجرُْيها 

. ْرَخْيَت من شيءوهذه أُْرخيَّةٌ، ملا أَ. وأَْرخَْيُت الِسْتَر وغريه، إذا أرسلَته. أراد فهو شيء َرخٌو، فلهذا مل يقل رِخَْوةٌ
  :وقول طفيل. وقد اْستَْرَخى الشيء

  أَساَف ولوال َسْعُينا مل ُيؤَبِّل... فَأَبَّلَ واسترخى به اخلَطُْب بعدما 

أبطأ : وَتراخى السماُء. ضرٌب من الَعْدوِ: واإلْرخاُء. وأَْرَخِت الناقة، إذا اْستَْرخى َصالها. َحُسَنتْ حاله: يريد به
. فرٌس ِمْرخاٌء من َخيلٍ َمراخٍ: يقال. أن ُتخلَِّي الفرَس وشهوَته يف الَعْدوِ غري ُمْتِعبٍ له: اإلرخاُء: أبو عبيد. املطر

: وُرخاٌء بالضم. ورجلٌ َرِخيُّ البال، أي واسع احلال بيِّن الَرخاِء، ممدوٌد. كثرية اإلْرخاِء يف الَعْدوِ: وأتانٌ مِْرخاٌء
، أي جعلناها " فسخَّرنا له الرِيَح َتْجري بأمرِِه ُرخاًء حَْيثُ أصاَب : " وله تعاىلالريح الليِّنة، قال األخفش يف ق

  .ُرخاًء
  ردأ

أردأته : تقول. أََعْنُته: وأردأته أيضاً مبعىن. أفسدته: وأردَأُْتُه. فاسٌد: َرُدَؤ الشيُء، َيْرُدؤ رداءةً، فهو رديٌء، أي
  " .فأَْرِسلُْه معي ردًْءا ُيَصدِّقُين : " اهللا تبارك وتعاىلقال . بنفسي، إذا كنت له رِْدًءا، وهو العون

  ردب
  :قال األخطل. مكيالٌ ضخم ألهل مصر: اإلْرِدبُّ

  والقَْمُح سبعونَ إردبَّا بدينارِ... واخلُْبُز كالَعْنَبرِ اِهلْنِديِّ ِعْنَدُهُم 
  .الِقْرميُد، وهو اآلُجرُّ الكبري: واإلْرَدبَّةُ
  ردج

  .ما خيُرج من َبطن الَسْخلَِة أو املُْهرِ قبل أن يأكل، وهو مبنزلة العِقْيِ من الصيبِّ: حريكالَرَدُج بالت
  ردح

َرَدْحُت البيت وأَرَْدْحَته، إذا أَدخلَت ُشقَّةً يف : تقول. ُسْتَرةٌ تكون يف مؤخَّر البيت، أو قطعة ُتزاُد فيه: الُرْدَحة
  :قال الشاعر. َدْحتُه، إذا كاثَفَْت عليه الطَنيرََدْحُت البيت وأَْر: ويقال أيضاَ. مؤخَّره

  بِناَء َصْخرٍ ُمرَْدحٍ بِطنيِ



  .اجلَفَْنةُ العظيمةُ، واجلمع ُرُدٌح: والرَداح. ثقيلةُ السري لكثرهتا: وكِتيَبةٌ َرداٌح. املرأة الثقيلة األوراك: والَرداُح
  ردد

وَردَّ عليه الشيء، إذا مل يقَبلُْه، وكذلك إذا " . فَال مََردَّ له : " قال اهللا تعاىلو. َصَرفه: َرّدُه عن وجهه َيرُدُُّه رَدَّاً وَمَردا
املوسى، ألهنا تَُردُّ يف : واملردودة. املطلَّقة: واملَْردُودة. أي رجع: وَردَّ إليه جواباً. َردَُّه إىل منزله: وتقول. َخطَّأه
  :قال الشاعر. ْحلوف واملعقولالَردُّ، وهو مصدر، مثل املَ: واملردود. نِصَابِها

  إّما َنواالً وإّما ُحْسَن َمْرُدوِد... ال َيْعَدُم الساِئلونَ اخلَري أفَعلُه 
وَردََّدُه َترديداً . ويف وجهه رَدَّةٌ، أي قبٌح مع شيء من اجلمال. ويف لسانه َردٌّ، أي حُْبَسةٌ. وشيٌء رَدٌّ، أي رديء

. سأله أن َيرُدَُّه عليه: واستردَُّه الشيء. الرجوع؛ ومنه املُرَْتدُّ: واالرِتداُد. حائٌر باِئٌر: ورجل ُمَردٌَّد.وَترْداداً فتردََّد
ومها يََترادَّاِن البيَع، من . أي رَدَّه عليه: ورادَُّه الشيء" . ال رِدِّيدي يف الصدقة : " ويف احلديث. الرّد: والرِدِّيدي

: والرِدَّةُ بالكسر. أي ال فائدة له وال ُرجوع: وهذا أمٌر ال رادَّةَ له. عليه، أي أَْنفَعُ لهوهذا األمرُ أََردُّ . الَردِّ والفَْسخ
: قال. امتالء الضَْرع من اللنب قبل النتاج: والرِدَّةُ. االسم من االرتداد: والرِدَّةُ. مصدر قولك َردَُّه َيرُدُُّه رَدَّاً ورِدَّةً

أي : وَرُجلٌ ُمرِدٌّ. وجاء فالنٌ ُمرِدَّ الَوْجِه، أي غَْضبانَ. هي مُرِدٌّ، إذا أَْضَرَعْتأردَِّت الشاةُ وغريها ف: وتقول منه
  .أي كثري املَْوج: وَبْحٌر ُمرِدٌّ. َشبٌِق
  ردس

  :َرَدْسُت القوَم أَرُْدُسُهْم َرْدساً، إذا رميَتهم حبجر، قال الشاعر
  خاَك بَِعْبٍء مثل َعتَّابِفارُْدْس أَ... إذا أَخوَك لَواَك احلَقَّ ُمْعتَرِضاً 

حجٌر ُيرمى يف البئر : واِملْرداُس. ورجلٌ رِدِّيٌس، بالتشديد. وكذلك راَدْسُت القوَم ُمراَدَسةً. يعين مثل بين َعتَّابٍ
  .ما أدري أين رََدَس؟ أي أيَن ذهب: ويقال. لُيعلَم أفيها ماٌء أم ال

  ردع
وَرَدْعُتهُ . وبه رَْدٌع من زعفراٍن أو َدمٍ، أي لَطٌْخ وأثٌر. َتَدَع، أي كففُته فكَفََّرَدْعُتُه عن الشيء أَْرَدُعُه َرْدعاً فاْر

  :ومنه قول ابن مقبل. بالشيء فاْرَتَدَع، أي لطخُته به فتلطَّخ
  َيْجري بديباَجَتْيهِ الرشُح ُمرَْتِدُع... َيْخدي هبا بازِلٌ فُْتلٌ َمراِفقُُه 

قال . الُنكُْس، ويقال َوَجُع اجلسدِ أَمجع: والُرداُع بالضم. ا َخرَّ لوجهه على دمهركب َرْدَعُه، إذ: ويقال للقتيل
  :الشاعر

  وكان فِراقُ لُْبَنى كاِخلداعِ... فَواحََزناً وعاودين رُداعي 
السهُم الذي : والَرديُع. الذي إذا أصاب اهلدفَ انفضح عودُُه: واملُْرَتِدُع من السهام. املنكوُس، وقد رُِدَع: واملَْردوُع

  .سقط َنْصلُُه
  ردغ

: والَرديغُ. املاُء والطُني، والوحلُ الشديد؛ وكذلك الَرْدغَةُ بالتسكني؛ واجلمع رَْدغٌ َورِداغٌ: الَرَدغةُ، بالتحريك
  .البآِدلُ، وهي ما بني العنق إىل الَترقوة، الواحدةُ َمْرَدغَةٌ: واملَراِدغُ. األمحُق
  ردف



وأَْرَدفُْتُه أنا، إذا أركَبته معك، وذلك املوضع الذي يركبه . وهو الذي يركب خلف الراكب املُْرَتَدُف،: الَرْدُف
حرف ساكن : والرِْدُف يف الشعر. وهذا أمٌر ليس له رِْدٌف، أي ليس له َتبَِعةٌ. وكلُّ شيء تبِعَ شيئاً فهو رِْدفَُه. رِداٌف

ء، فإن كان ألفاً مل َيْجْز معها غريها، وإن كان واواً من حروف املد واللني يقع قبل حرف الروّي ليس بينهما شي
أن جيلس امللك : والرِدافَةُ. االسُم من إرْداِف امللوك يف اجلاهلية: والردافَةُ. الليلُ والنهاُر: والرِْدفاِن. جاز معها الياء

د الرِْدفُ يف موضعه وكان وجيلس الرْدُف عن ميينه، فإذا شرب امللك شرب الرِْدُف قبل الناس، وإذا غزا امللك قع
: والرَديُف. الكَفَلُ والَعُجُز: والرِْدُف. خليفَته على الناس حّتى ينصرف، وإذا عادت كتيبةُ امللك أخذ الرِْدُف اِملرباع

أي وَرِدفَُه بالكسر، . النجُم الذي َيُنوء من املشرق إذا غاب رقيُبه يف املغرب: والَرديُف. جنٌم قريٌب من النسر الواقِع
رواكيبُ : والرَواِدُف" . تَْتَبُعها الرَّاِدفَةُ : " قال تعاىل. كان نزل هبم أمٌر فَرِدَف هلم آخُر أعظُم منه: َتبَِعُه يقال
وأَْرَدفَتِ النجوُم، . لغةٌ يف َرِدفَه: وأَْرَدفَُه أمٌر. احلُداةُ واألعوانُ؛ ألّنه إذا أعيا أحدهم َخلَفَه اآلخر: والرُداىف. النخلة

. هذه دابة ال ُتراِدُف، أي ال حتمل رَديفاً: ويقال. ركوُب الذكر األنثى والثالث عليهما: وُمراَدفَةُ اجلراِد. أي توالَْت
أي سأله أن يردفه : واْستْرَدفَُه. أتينا فالناً فارَْتَدفْناُه، أي أخذناه من ورائه أخذاً: يقال. االستدباُر: واالرْتداُف

  .تعاونوا عليه وَتراَدفوا، مبعًىن: ل األصمعيقا. والترادف التتابُع
  ردم

وقد . احلَْبُق: بالضم: والرُداُم. االسُم، وهو السدُّ: والَرْدُم أيضاً. َرَدْمُت الثُلَْمةَ أَْردُِمها بالكسر َردْماً، أي َسدَْدُتها
. ْمُتُه َتْردمياً، فهو ثوب َردٌمي وُمَردٌَّم، أي مرقٌّعوَرَدْمُت الثوب وَردَّ. الثوب اخللق: والَردُمي. َرَدَم َيْرُدُم بالضم رُداماً

  :قال عنترة. املوضع الذي يرقّع: واملُتََردَُّم. وَتَردََّم الثوُب، أي أخلَق واسترقع، فهو ُمَتَردٌِّم
  أم َهل عرفَت الداَر بعَد َتوهُّم... هل غادَر الشُعراُء ِمن ُمَتَردَّمِ 

  .وِْرٌد ُمْرِدٌم، وسحاٌب ُمْرِدٌم: يقال. دامْت: وُرَدَمتِ احلمَّى. أي رقَّعه، يتعدَّى وال يتعّدى َتَردََّم الرجل ثوَبه،: يقال
  ردن

واجلمع . جعلُت له ُردْناً: وأَْردَْنت القميص ورَدَّْنُتُه َتْرديناً. قميٌص واسع الُرْدِن: يقال. أصل الكُمِّ: الُرْدنُ بالضم
  :وقال. أَرْدانٌ

  َتنفَُح باِملْسكِ أَرْداُنها... َرواِت النِسا وَعْمَرةُ من َس
َرِدنَ جلده بالكسر يَْرَدنُ : وقال الفراء. املُظِْلُم: واملُْرِدنُ. مثل أَْردََمْت: وأَرَْدَنِت احلُمَّى. هو الكُمُّ وما يليه: ويقال

  :قال عديّ ابن زيد. اخلَّز: والَرَدنُ بالتحريك. َرَدناً، إذا َتقبَّض وتشنََّج
  َمسُّها أَلَيُن من َمسِّ الَردَنْ... ولقد أهلو بِبكْرٍ شاِدٍن 

هذا ِمْدَرعُ : تقول العرب. الغِْرُس الذي َيخُْرُج مع الولد: الَرَدنُ: ويقال. اِملغَْزلُ: واِملْرَدنُ. الَرَدنُ الَغْزلُ: ويقال
. صوت َوقْع السالحِ بعِضه على بعض: ن الدالوالَرْدنُ، بالفتح وسكو. َنَضدته: ورََدْنُت املتاع َرْدناً. الَرَدِن

والقناةُ الرَُدْينِيَّةُ والرمُح الرَُدْينِيُّ، َزعموا أنَّه منسوبٌ إىل . ومل ُيْسَمع منه فعلٌ. النعاُس: واألْرُدنُّ بالضم والتشديد
بعريٌ : يقال. أمحُر راِدنِيٌّ: َته ُصفرةٌويقال للشيء إذا خالط محر. الزعفرانُ: والراِدنُ. امرأةِ السمهريِّ، تسمَّى ُردَْيَنةَ

  .ضرٌب من اخلّز األمحرِ: واألْرِدنُ. راِدنِيٌّ، وناقةٌ راِدنِيَة، إذا خالطْت محرَته ُصفرةٌ كالَوْرسِ

  رده



  .َمٍة كثرية احلجارةشبه أَكَ: الَرْدَهةُ: قال اخلليل. ُنقَْرةٌ يف َصخْرة َيْسَتْنِقُع فيها املاُء، واجلمع َرْدٌه ورِداٌه: الَرْدَهةُ
  ردى

وَرَدْيتُ . َردى الفرُس بالفتح َيرْدي رَْدياً ورََدياناً، إذا رَجم األرض َرْجماً َبني الَعْدوِ واملشي الشديد: ابن السكيت
. رهوَرَدْيتُ احلجر بصخرٍة أو ِمبعَْولٍ، إذا ضرْبَته هبا لتكس. صدمته: وَرَدْيتُُه. على اخلمسني وأَرَْدْيُت، أي زدُت

. وكذلك اِملرداة. إّنه ِملردى حروبٍ؛ وهم مَرادي احلروب: حجٌر ُيرَمى به، ومنه قيل للرجل الشجاع: واِملْردى
صخرةٌ تكسر هبا : املِْرداةُ: ابن السكيت. رميُته هبا: وَرَدْيُتهُ باحلجارة أَْرِديِه رَْدياً. الَصخرة؛ واجلمع الَردى: والَرداةُ
َردى يف البئر وَترَدَّى، إذا سقط يف بئر، أو : ويقال. ، إذا رفَع إحدى رجليه وقفََز باألخرىوَردى الغالُم. احلجارة

الذي ُيلَبس؛ وتثنيته رِداَءاِن وإن شئت رِداواِن؛ : ما أدري أين َردى؟ أي أين ذهب؟ والرِداُء: يقال. هتوَّر من جبل
: تقول. والرِْدَيةُ كالركَْبِة من الركوب، واجللسة من اجللوس. رِداَءوَتَردَّى وارَْتَدى مبعًىن، أي لبس ال. واجلمع أَْرِدَيةٌ

رادَْيُت فالناً، إذا : ويقال أيضاً. وراَدْيُت عن القوم ُمراداةً، إذا رميَت باحلجارة. وَردَّْيُتُه أنا َترِْدَيةً. هو حسن الرِْدَيِة
ورجلٌ َرٍد للمهالك، . وأَرْداُه غريه. سر َيْردى َردًى، أي هلكوَرِدَي بالك. راداهُ مبعىن داراُه: ويقال أيضاً. راوَْدَتُه

  .خشبةٌ تدفع هبا السفينة تكون يف يد املالّح، واجلمع املَرادي: واملُْرِديُّ. وامرأةٌ َرِدَيةٌ على فَِعلٍَة
  رذذ

أرٌض ُمَرذٌّ عليها، : وقال أبو ُعبيد. أََرذَِّت السماُء، وأرٌض ُمَرذَّةٌ: يقال. املطُر الضعيف، وهو فوقِ الِقطِْقِط: الَرذاذُ
  .ذو رَذاٍذ: يوٌم ُمرِذٌّ: األموي. وال يقال مَُرذَّةٌ وال َمْرذُوذَةٌ

  رذل
وقد َرذلَ فالن بالضم َيرْذُلُ رَذالَةً وُرذولَةً، فهو َرذْلٌ وُرذالٌ بالضم، من قوم ُرذولٍ . الدونُ اخلسيُس: الَرذْلُ

  .رديئُُه: ُه غريه ورَذَلَُه أيضاً، فهو َمْرذولٌ ورُذالُ كلِّ شيٍءوأَرْذَلَ. وأَرْذالٍ وُرذّالَء
  رذم

وأَْرذَمَ . وجِفانٌ ُرذٌُم وَرذٌَم، وال تقل رِذٌَم. كأنّها تسيل دمساً المتالئها: وَجفَْنةٌ َرذُوٌم. سال وهو ممتلئ: َرذََم الشيء
  .على اخلمسني، أي زاد

  رذى
هي املتروكة اليت َحَسرها السفر ال تقدر أن تَلحَق : وقال أبو زيد. لسري؛ واجلمع الَرذاياالناقة املهزولة من ا: الَرِذيَّةُ

  .وقد أَرْذَْيُتُه. املنبوذُ: واملُْرذى. وقد أَرْذَْيُت ناقيت، إذا هزلتها وخلَّفتها. والذَكَرُ َرِذيٌّ: قال. بالركاب
  رزأ

ما َرزَأُْتُه : ويقال. ل أرزُؤُه ُرْزًءا، ومَْرزِئَةً، إذا أََصْبَت منه خرياً ما كانوَرَزأْتُ الرج. أألرزاء: املصيبة، واجلمع: الُرْزُء
. الرزيئة واجلمع الرزايا: املصيبة، وكذلك: واملَْرزِئَةُ. انتقص: مالَُه، وما َرزِئُْتُه ماله، أي ما َنقَْصتُُه، وارتزأ الشيء

  .َرزَأَْتُه رزيئةٌ، أي أصابته مصيبةٌ وقد. ورجل ُمَرزَّأٌ، أي كرٌمي، يصيُب الناُس خيْره
  رزب

القصري، : واإلْرَزبُّ. املَرازيبُ الُسفُن الطوال، الواحدة ِمْرزاٌب: لَُغةٌ يف امليزاب، وليست بالفصيحة أبو زيد: اِملْرزاُب
  :قال رؤبة. وَركٌَب إْرَزبٌّ، أي ضخم

  .كَزِّ املَُحيَّا أُنَّحٍ إْرَزب
  :وأنشد الفراء. هبا املََدُر، فإن قلتها بامليم َخفَّفَْت فقلت اِملْرَزَبة اليت يكسر: واإلْرَزبَّةُ



  ضَْرَبَك باملِْرَزَبة العودَ الَنخِر
قال أوٌس يف صفة . َمْرُزبانُ الَزأْرَِة: وأما املَرازَِبةُ من الفُْرسِ فُمَعرٌَّب، الواحد مَْرُزبانٌ بضم الزاي، ومنه قوهلم لألسد

  من الَبْرِديِّ ِهبْرَِيةٌ كاملَْرُزباينِّ َعيَّالٌ بأوصالِلَْيثٌ عليه : أسد
  رزح

وَرزَّْحتُها أنا . َسقَطَت من اإلعياء ُهزاالً: وقد رَزَحِت الناقةُ تَْرَزُح ُرزوحاً وَرزاحاً. اهلالك ُهزاالً: الرازُِح من اإلبل
الشديد الصوت : اِملْرزيُح: قال الشيباين. ملَقْطَُع البَعيدا: واملَْرَزُح. وإبلٌ َرْزحى وَرزاحى ومَرازيُح وُرزٌَّح. َتْرزحياً
  :وأنشد

  حتْدى، ِلساقَِتها بالَدوِّ مِْرزيُح... ذَْر ذا ولكْن تََبصَّْر هل َترى ظُُعناً 

  .اخلََشب ُيْرفَعُ به الكَْرُم عن األرض: املِْرَزحُ بالكسر: ابن األعرايب
  رزدق

وهو معرب، وأصله بالفارسية . السطُر من النخر، والصفُّ من الناس: والَرْزداُق .لغةٌ يف تعريف الُرستاق: الرزْداُق
  .َرْسَتْه
  رزز

وقد َرَزْزُت . أَرزَّْت ِمثْلُُه. َرزَِّت اجلرادة َتُرزُّ َرزُّا وُرزوزاً، وهو أن تدخلَ ذََنَبها يف األرض فتلقَي بيضها: أبو زيد
وارَْتزَّ . وَرزَُّه َرزَّةً، أي طََعَنُه طَْعَنةً. وَرزَّْزتُ لك األمَر ترزيزاً، أي َوطَّأُْتُه لك. الشيَء يف األرض َرزَّاً، أي أثبتُّه فيها
. احلديدةُ اليت ُيدَخل فيها القُفْلُ: والَرزَّةُ. واْرَتزَّ البخيل عند املسألة إذا بَِقَي وَبِخلَ. السهمُ يف القرطاس، إذا ثبت فيه

: تقول. الصوت اخلفيِّ: والرِزُّ بالكسر. لغة يف األْرزِ: والُرزُّ بالضم. لحت عليه الَرزَّةَوقد َرَزْزُت الباُب، أي أص
َصقله، وهو : وترزيُز الَبياضِ. وجدت يف بطين رِزَّاً رِزِّيزي أيضاً أي َوجَعاً: يقال: األصمعي. مسعت رِزَّ الرعِد وغريه

  :قال املتنخِّل. الرِْعدة: زُ بالكسرواإلْرزي. نبت يصبغ به: والَرزيُز. بياٌض ُمَرزٌَّز
  من ُجلَْبِة اجلوع َجيَّاٌر وإْرزيُز... قد حالَ بني َتراقيِه ولَبَِّتِه 

  .َبَردٌ ِصغارٌ شبيٌه بالثلج: واإلْرزيُز أيضاً
  رزغ

وأْرَزغْتَ يف الرجلِ، إذا . رتِطُمامل: والَرزِغُ. وأَْرَزغَ املطُر األرَض، إذا َبلّها وبالَغَ ومل َيِسلْ. الوحلُ: الَرَزغَةُ بالتحريك
  :قال رؤبة. استضعفَته وِعْبَته

  وأَِعِطَي الذلَّةَ كَفُّ املُْرزِغِ
  .احتقر القوُم حّتى أُْرَزغوا، أي بلغوا الطني الَرطَْب: ويقال
  رزق
املّرة الواحدة، : والَرْزقَةُ بالفتح. هللاَرَزقَُه ا: والرِْزُق العطاُء، وهو مصدر قولك. ما ُيْنتَفَُع به واجلمع واألْرزاُق: الرِْزُق

وجتعلون رِزْقَكُْم أنكم : " وقوله تعاىل. واْرتََزَق اجلنُد، أي أَخذوا أرزاقهم. واجلمع الَرَزقاُت، وهي أطماع اجلند
ْزقاً، وذلك قوله عزَّ وقد ُيسَمَّى املطر َر. يعين أهلها" واسألِ القَْرَيةَ " وهذا كقوله . أي ُشكْرَ رِْزِقكُْم" ُتكَذِّبونَ 
، وهو " ويف السماِء رِْزقُكُْم : " وقال عّز وجل" : وما أنزل اهللا من السماء من رِْزقٍ فأحيا به األرَض : " وجلّ



  .ثياُب كتاٍن بيٌض: والرازِِقيَّةُ. اتِّساعٌ يف اللغة، ورجلٌ َمْرزُوٌق، أي جمدود
  رزم

: وقد َرَزَمِت الناقة َتْرزُِم َوتَْرُزُم ُرزوماً وُرزاماً بالضم. ال يقوم من اهلُزالالثابت على األرض الذي : الرازُِم من اإلبل
الَرَزَمةُ : أبو زيد. ُرَزٌم: ويقال للثابت القائم على األرض. قامت من اإلعياء واهلُزال ومل تتحرَّك، فهي رازٌِم

واحلَنني أشدُّ من : قال. على ولدها حني تَرأمه صوت الناقة ُتخرِجه من َحلِْقها، ال تفتح به فاها، وذلك: بالتحريك
ال أفعلُ ذاك ما أَْرزََمْت أمُّ : يقال. وقد أَْرَزَمتِ الناقة. َرَزَمةٌ وال ِدرَّةٌ يضرب ملن َيِعُد وال يفي: ويف املثل. الَرزَمِة
  :وقال. الزئُري: والَرزُمي. أصواهتا: وَرَزَمةُ السباعِ. صوُت الرعد: واإلْرزاُم أيضاً. حائلٍ

  ُألسوِدِهنَّ على الطريقِ َرزُمي
وأنشد . الَشمالُ: وأمُّ مِْرَزمٍ. مِْرَزما الشِْعَرَيْينِ، ومها جنماِن أحدمها يف الِشْعرى واآلخر يف الِذراع: واِملْرَزماِن
  .مجْعُته: ُتقَشُِّر أَْعلى أنفه أُمُّ ِمْرَزم وَرَزْمُت الشيء: األعراّيب
املواالةُ، كما يُرازُِم الرجل : واملُراَزَمةُ يف األكل. وقد َرزَّْمُتها َتْرزمياً، إذا شددَتها رَِزماً. ةُ من الثيابالكاَر: والرِْزَمةُ

، يريد مواالة " إذا أكلتم فرازِموا : " ويف احلديث. وراَزَمتِ اإلبل، إذا خلطَْت بني َمْرَعَيْينِ. بني اجلراد والتمر
  .زمياماً، إذا غضبواْرزامَّ الرجل اْر. احلمد
  رزن
مناقع املاء، واحدهتا : الرِزانُ: أبو عبيدة. واجلمع ُرزونٌ ورِزانٌ. املكان املرتفع وفيه طمأنينة، ُيْمِسُك املاء: الَرْزنُ

يف  وامرأةٌ َرزانٌ، إذا كانت رزِيَنةً. الوقار، وقد َرُزنَ الرجل بالضم فهو َرزيٌن، أي وقور: والَرزانَةُ. رِْزَنةٌ بالكسر
  :قال حّسان. جملسها

  وُتصبح غَْرثى من حلوم الَغواِفلِ... َحصانٌ َرزانٌ ال ُتَزنُّ بريبٍة 

شجرٌ ُصلٌب تّتخذ : واألْرَزنُ. وشيٌء َرزيٌن، أي ثقيلٌ. وَرَزْنُت الشيء أَْرُزُنُه َرْزناً، إذا رفعَته لَتْنظَُر ما ِثقَلُه من ِخفّته
  :أنشد ابن األعرايب. منه العصّي

  حانَ القضاُء وال َرقَّْت له كبِدي... إّني َوجدَِّك ما أَقْضي الغرَمي وإن 
  تنوء ضْرَبُتها بالكّف والَعُضِد... إالّ َعصا أَْرَزٍن طارْت بُرايَُتها 

  رزى

  :قال رؤبة. أَْرَزْيُت ظهري إىل فالٍن، أي التجأت إليه
  أنا ابُن أَْنضادٍ إليها أُْرزي

  رسب
  .وسيٌف َرسوٌب، أي ماضٍ يف الضريبة. غاَرتا: وَرَسَبْت عيناه. سَفَلَ فيه: ُرسوباً رسب الشيء يف املاء

  رستق
  .ُرزْداٌق وُرْسداٌق، واجلمع، الَرساتيُق، وهي الَسواد: ويقال. الُرْستاُق فارسّي معّرب، أحلقوه بِقْرطاسٍ

  رسح
  .وكلّ ِذئب أَْرَسُح، ألنَّه خفيف الَورِكْينِ. ذين؛ واملرأة َرْسحاُءَرُجلٌ أَْرَسُح َبيُِّن الَرَسح، وهو قليل لَْحم الَعُجز والفَِخ

  رسخ



  .الراِسخون يف العلم: وكلُّ ثابٍت راِسٌخ، ومنه. َرَسَخ الشيء ُرسوخاً ثََبَت
  رسس

لبئر املطويَّة ا: والَرسُّ. بلَغين َرسٌّ من خَبر، أي شيٌء منه: وقوهلم. َرسُّ احلُمَّى وَرسيسُها واحد، وهو أوَّلُ َمسِّها
اإلصالُح بني : والَرسُّ. وُرسَّ املّيُت، أي قُبَِر. وَرَسْستُ َرسَّاً، أي حفرت بئراً. الشيُء الثابُت: والَرسيُس. باحلجارة

. وقد َرَسْسُت بينهم، وهو من األضداد وفالن يَُرسُّ احلديثَ يف نفسه، أي حيدِّث به نفسه: الناس، واإلفساُد أيضاً
  .خَرب القوم، إذا لَِقيَُهْم وتعّرف أمورهم وَرسَّ فالنٌ

  رسع
َرسََّع الرجلُ تَْرسيعاً، فهو ُمَرسٌَّع ومَُرسَِّعةٌ، : وفيه لغة أخرى. وقد َرِسع الرجلُ، فهو أَْرسَُع. فساٌد يف األجفان: الَرَسُع

  .وقد َرسََّعْت عيُنه أيضاً تَْرسيعاً
  رسغ

وجاء . يقال ُرْسغٌ وُرُسغٌ. الذي بني احلافر ومَْوِصلِ الوظيف من اليد والرِجلاملوضُع املستدقُّ : الُرْسُع من الدواب
. شديداً فيمنعه من االنبعاث يف املشي. حبلٌ ُيَشدُّ يف ُرْسغِ البعري شّداً: والرِساغُ. املطر فَرسَّغَ، إذا بلغ املاُء الُرْسغَ
  .واَرَسغُ، استرخاٌء يف قوائم البعري

  رسف
  .وأَْرَسفُْت اإلبلَ،أي تركتها مقيَّدة. وقد َرَسَف يَْرُسف ويَْرِسُف َرسْفاً وَرَسفاناً. املقيَِّد مشُي: الَرَسفانُ
  رسل

افَْعلْ كذا وكذا على َرْسِلَك بالكسر، : وقوهلم. وناقةٌ َرْسلَةٌ. وبعٌري َرْسلٌ، أي َسْهلُ الَسْيرِ. َشْعٌر َرْسلٌ، أي ُمْستَْرِسلٌ
. ، يريد الشدَّة والرخاء" إالَّ َمْن أَعطى يف َنْجدهتا ورِْسِلها : " ومنه احلديث. على ِهينَِتَك: قالُأي اتَِّئْد فيه، كما ي

القطيع من اإلبل : والَرَسلُ بالتحريك. وقد أَْرَسلَ القوُم، أي صار هلم اللُنب من مواشيهم. اللَنب: والرِْسلُ أيضاً
. وراَسلَُه ُمراَسلَةً فهو ُمراِسلٌ وَرسيلٌ. ل أَْرساالً، أي قطيعاً قطيعاًجاءت اخلي: ويقال. واجلمع اَألرسالُ. والغَنم

وأَْرَسلُْت فالناً يف . وامرأةٌ ُمراِسلٌ، وهي اليت ميوت زوُجها أو أحّسْت منه أّنه يريد تطليقَها، فهي َتَزيَُّن آلخَر وتراسله
. الرِسالَةُ: والَرسولُ أيضاً. الرياُح، ويقال املالئكةُ: ْرَسالُتواملُ. رِسالٍة، فهو ُمْرَسلٌ وَرسولٌ، واجلمع ُرْسلٌ وُرُسلٌ

  :وقال كثري
  بِِسرٍّ وال أْرَسلْتُُهْم بَرسولِ... لقد كَذََب الواشُونَ ما ُبْحُت عندهم 

يهما املذكَّر واملؤنَّث ُرُسلُ َربِّ العاملني، ألن فَعوالً وفَعيالً يستوي ف: ومل يقل" إنَّا َرسولُ ربِّ العاملني : " وقوله تعاىل
وَرسيلُ . الناقةُ السهلةُ السري، وإبلٌ َمراسيلُ: واملِْرسالُ. سهٌم قصٌري: واملِْرسالُ. والواحد واجلمع، مثل عدوٍّ وصديق

إليه، أي  واْستَْرَسلَ. واْستَْرَسلَ الَشْعُر، أي صار َسبْطاً. وقوائم البعري رِسالٌ. الذي ُيراِسلُُه يف نضالٍ أو غريه: الرجلِ
  .وَتَرسَّلَ يف قراءته، أي اتَّأَد فيها. انبسطَ واستأنس

  رسم
  :وقال ذو الرمة. تأّملت َرْسَمها: وتََرْمستُ الداَر. ما كان من آثارها الصقاً باألرض: وَرْسمُ الدار. األثر: الَرْسُم

  ُمماُء الَصبابة من عينيك َمْسجو... أَأَنْ تََرسَّْمَت من َخْرقاَء منزلةً 

. الَرْوَسُم شيء َتجلى به الدنانري: ويقال. الَرْسُم: والرَْوَسُم. وكذلك إذا نظرَت وتفرَّسَت أين حتفر أو تبين
. كتٌب كانت يف اجلاهلّية: والَرواسيُم. خشبة فيها كتابةٌ ُيخَتم هبا الطعام، وهو بالشني معجمةً أيضاً: والرَْوَسُم



وَرَسْمتُ له كذا . وقد َرَسَمْت تَْرِسمُ َرسيماً. تؤثِّر يف األرض من شّدة الوطء: سوٌموناقةٌ َر. املاء اجلاري: والراِسُم
وقاَبلَها الريحُ يف دَنِّها وصَلَّى َعلى َدنِّها وارَْتَسمْ : وقال األعشى. كَبََّر وَدعا. وارَْتَسَم الرجلُ. فاْرَتَسَمُه، إذا امتثَلَه

ضرٌب من سري اإلبل، وهو فوق : والَرسيُم. وَرَسَم َعلَيَّ كذا وكذا، أي كَتَب. طاملخطَّ: والثوُب املَُرسَُّم، بالتشديد
  .الذي يبقَى على الَسري يوماً وليلة: والَرسوُم. وال يقال أَْرَسَم. وقد َرَسَم يَْرِسُم بالكسر َرسيماً. الذَميلِ
  رسن

واملَْرِسُن، بكسر . ، وأَْرَسْنُتُه أيضاً، إذا شددَته بالَرَسنِوَرَسْنُت الفرس فهو َمْرسونٌ. احلبل، واجلمع أَْرسانٌ: الَرَسُن
  .فَعلُْت ذاك على رغم َمْرِسنِِه: يقال. موضع الَرَسنِ من أنف الفرس، مثَّ كثُر حتَّى قيل مَْرِسُن اإلنسان: السني
  رسا

َسِت السفينة َتْرسو ُرُسوا، أي وَر. وَرَستْ أقدامهم يف احلرب، أي ثبتت. وجبالٌ راِسياٌت. ثبت: َرسا الشيء يَْرسو
" َمجْراها ومَْرساها : " بالضم من أَجَْرْيُت وأَْرسَْيُت، و" بسم اهللا ُمجْراها وُمْرساها : وقوله تعاىل. وقفت على اللْنجَرِ

. دستينجشيء من َخَرزٍ ينظم كال: والَرسَْوةُ. وَرَسْوُت بني القوم َرْسواً، أي أصلحت. بالفتح من َرَسْت وجََرْت
اليت تُْرَسى هبا : واِملْرساةُ. َرَسْوُت، إذا ذكرت منه طرفاً: ويقال أيضاً. أي حدَّثت به عنه: وَرسَْوُت عنه حديثاً

قال . الثوابت الرواسخ: والَرواسي من اجلبال. وألقت السحابة مَراسِيها، إذا دامت. السفينة، تسمِّيها الفُْرُس لَْنكَْر
  .قد َرسا الفحل بالَشول، وذلك إذا قَعا عليها: ورمبا قالوا. واحدهتا راسيةٌ: األخفش

  رشأ
  .وَلُد الظبية الذي قد حتّرك ومشى: الَرَشأُ
  رشح

. ما َتْحَت امليثَرة: واملِْرَشُح واملِْرَشحة. مل َيْرَشْح له بَِشيٍء، إذا مل ُيْعِطه شيئاً: وتقول. َرَشَح َرْشحاً، أي عَرَِق
أن ُتَرشَِّح اُألمُّ ولَدها باللَنب القليل، جتعله يف فيه شيئاً بعد َشيٍء إىل أن َيقَْوى على : والتَْرشيُح .العََرُق: والَرشيُح
إذا : وَتَرشَّح الفَصيلُ، إذا قَوي على املَْشيِ، قال األصمعي. فالنٌ ُيَرشَّح للوزارة، أي ُيرَبَّى وُيؤَهَّل هلا: وتقول. املَّص

  .راِشٌح، وأُمُُّه مُْرِشح قَوي وَمشى مع أُّمه؛ فهو
  رشد

مقاِصدُ : واملَراِشُد. وأرشده اهللا. خالف الَغّي، وقد َرَشدَ َيْرُشُد ُرْشداً، وَرِشَد بالكسر َيْرَشُد َرَشداً لَُغةٌ فيه: الَرشاُد
  .كُْنية الفأرة: وأُمُّ راِشٍد. هو ِلرِْشدٍة، خالف قولك لزْنَيٍة: وتقول. حنو األَقْصد: والطريق األْرَشُد. الطُُرق
  رشش

. املطر القليل، واجلمع رِشاٌش: والَرُش. وتََرشََّش عليه املاُء. وقد َرَشْشُت املكانَ َرشَّاً. الَرشُّ للماء والدم والدمع
  .نةُيقال أََرشَِّت الطع. ما تََرشََّش من الدم والدمع: والَرشاشُ بالفتح. وَرشَّتِ السماُء وأََرشَّْت، أي جاءت بالرِشاشِ

  رشف
الَرْشفُ أنقُع، أي إذا تََرشَّفَْت املاء قليالً : ويف املثل. وقد َرَشفَهُ َيْرُشفُه وَيْرِشفُه، واْرَتَشفَُه، أي امتّصه. املصُّ: الَرْشُف

  .املرأةُ الطّيبةُ الفمِ: والَرُشوُف. قليالً كان أسكَن للعطش
  رشق
والرْشُق بالكسر االسم، وهو الوجه من الرمي، فإذا َرمى القوُم . ُشقُهُ َرْشقاًالرمُي وقد َرَشقُْتُه بالَنْبلِ أَْر: الَرْشُق

  :قال أبو زَُبيد. َرَميْنا رِشْقاً: بأمجعهم يف جهٍة واحدة قالوا



  فُمصيٌب أَوصاَف غري َبعيِد... كل يومٍ َتْرميِه منها بَِرْشقٍ 
  :ومنه قول الشاعر. أَْرَشقُْت، إذا أحددَت النظر: ويقال

  َتروُعين ُمقَلُ الصِوارِ املُْرشِقِو
  .وقد َرُشَق بالضم َرَشاقَةً. ورجلٌ َرشيٌق، أي حسُن القَدِّ لطيفُه. وأَْرَشقَِت الظبية، أي مّدْت عنقها

  رشم

. السني مجيعاًاللَوح الذي ُتْختَتم به البيادر، بالشني و: والرَْوَشُم. مصدر َرشَْمُت الطعاَم أَْرُشُمُه، إذا َخَتْمَتُه: الَرْشُم
مصدر قولك َرِشَم الرجل بالكسر َيْرَشُم، إذا صار : والَرَشمُ أيضاً. أوَّلُ ما يظهر من الَنْبت: والَرَشُم، بالتحريك

. وأَْرَشَم الربُق، مثل أَْوَشَم. الذي به َوْشٌم وخطوط: واألْرَشُم أيضاً. أََرَشَم، وهو الذي َيَتشَمَُّم الطعام وَيحرُِص عليه
  .قليلٌ َمذْموٌم: أَْرَشُم وغيثٌ
  رشن

َرَشَن الرجلُ، إذا تطفّلَ ودخل بغري : يقال. الذي يأيت الوليمة ومل ُيْدعَ إليها، وهو الذي يسمَّى الطُفَيلّي: الراِشُن
  .الكُوَّةُ: والرَْوَشُن. وَرَشَن الكلُب يف اإلناء َيْرُشُن َرْشناً وُرشوناً أيضاً، إذا أدَخل فيه رأَسه. إذٍن
  رشأ

. وقد َرشاُه يَْرشوُه َرْشواً. والرِْشَوةُ معروفة، والُرشَْوةُ بالضم مثله؛ واجلمع رِشاً وُرشاً. احلبل، واجلمع أَْرِشَيةٌ: الرِشاُء
وقد . واْسَتْرشى الفَصيلُ، إذا طلب الرضاع. طلب الرْشَوةَ عليه: واستَْرشى يف حكمه. أخذ الرِشَْوةَ: واْرَتشى
وأَْرشى احلنظلُ، . وراَشْيتُه، إذا ظاهرتَه. إذا الينتَه: وَتَرشَّْيُت الرجلُ. جعلُت هلا رِشاًء: وأَْرَشْيُت الدلو. شاًءأَْرَشْيُتُه إْر

كواكٌب كثريةٌ ِصغار على صورة السمكة، يقال هلا بطن احلوت، ويف : والرِشاُء. إذا امتدَّت أغصاُنه، شبِّه باألْرِشَيِة
  .ينزله القمرُسرَِّتها كوكٌب نيِّرٌ 

  رصد
السَُبُع الذي َيْرُصدُ : والَرصيُد. الَتَرقُُّب: والتََرصُُّد. َرَصَده يَْرُصُدُه َرْصداً وَرَصداً: تقول. املراِقُب له: الراِصُد للشيء

س يستوي فيه القَْوُم َيرُصدون، كاحلََر: والَرَصُد. اليت تَْرُصدُ ُشْربَ اإلبل، مث تشرب هي: والَرصود من اإلبل. ِليِثَب
. ترقَّْبته: َرَصْدُتُه أَْرُصُده َرْصداً: األصمعّي. موضع الَرْصد: واملَْرَصد. أْرصاٌد: وربَّما قالوا. الواحد والمجع واملؤّنث

طَرِ؛ واجلمع الُدفَْعة من املَ: والَرْصَدةُ بالفتح. الزُْبَيةُ: والُرْصَدةُ بالضم. الطريق: واملِْرصاُد. أَْعدَْدُت له: وأَْرَصْدُت له
هبا َرَصد من : يقال. القليل من الكأل واملطر: والَرَصد بالتحريك. ُرِصَدت األرض فهي مرصودة: تقول منه. رِصاٌد
  .واجلمع أَرصاد. حياً

  رصص
 أيضاً: والتَْرصيُص. وكذلك التَْرصيُص. َرَصْصت الشيَء أَُرصُُّه َرصَّاً، أي ألصقت بعَضه ببعض ومنه بنيانٌ مَْرصوٌص

وشيٌء . والَرصاُص بالفتح معروف. وتَراصَّ القومُ يف الصفِّ أي تالَصقوا. أن َتْنَتِقبَ املرأةُ فال ُيَرى إالّ عيناها
  .مطليٌّ به: ُمَرصٌَّص
  رصع

الواحدة تاٌج مرصٌَّع باجلواهر، وسيٌف مرصٌَّع، أي حملَّى بالَرصاِئعِ، وهي َحلٌَق ُيحَلَّى هبا، : يقال. التركيُب: التَْرصيُع
  :وأنشد. سيوٌر مضفورةٌ يف أسافل احلمائل: الَرصاِئُع: وقال ابن الشميل. َرصيَعةٌ



  وعاَد الَرصيعُ ُنْهَيةً للَحماِئلِ
لغةٌ يف : واَألْرصَُع. َرِصَع به بالكسر يَْرَصُع َرَصعاً، إذا لزق به: ويقال. انضمَّْت سيوفهم فصار أسافلها أعاليها: يقول

: والتََرصُُّع. وربَّما َسمَّوا فراخ النخل َرَصعاً، الواحدة َرَصَعةٌ. نثى َرْصعاُء مثل َرْسحاَء بَيَِّنةُ الَرَصعِاَألْرَسحِ، واأل
  .النشاطُ
  رصف

واحدة الرِصاِف، : والَرَصفَةُ أيضاً. واحدة الَرَصِف، وهي حجارةٌ مَْرصوٌف بعضها إىل بعض: الَرَصفَةُ بالتحريك
َرَصفُْت احلجارةَ يف البناء : تقول. املصدر منهما مجيعاً: والَرْصُف بالتسكني. وى فوق الُرْعِظوهي العَقَُب الذي ُيلْ

هذا أمرٌ : ويقال. وَرصَفُْت السهم َرْصفاً، إذا شددَت على ُرْعِظِه َعقََبةً. أَْرُصفُها َرْصفاً، إذا ضممَت بعضها إىل بعض
وَتراَصَف القوُم يف الصفِّ أي قام . ضم إحدامها إىل األخرى وَرَصَف قدميه، أي. ال يَْرُصُف بك، أي ال يليق

  .وعملٌ َرصيٌف وجواٌب َرصيٌف، أي حمكمٌ رصٌني. املرأةُ الضّيقةُ الفَْرجِ: والَرصوُف. بعضهم إىل لِْزقِ بعض
  رصن

وقد َرُصَن بالضم . الثابتاحملكَم : والَرصُني. أحكمته: وأَْرَصْنُتُه. أكملته: َرَصنُت الشيَء أرُصنه َرْصناً: األصمعي
. وفالن َرصٌني حباجتك، أي حفيٌّ هبا. أطراف القَصب املركّب يف الَرَضفَِة: والَرصيناِن يف رُكبة الفرس. َرصاَنةً

  .َرَصْنُت الشيء معرفةً، أي َعِلْمُتُه: أبو زيد. ورجل َرصُني اجلوف، أي مُوَجع اجلوف. شتمتُه: وَرَصْنُتُه بلساين َرْصناً
  رضب

  .الَسحُّ من املطر: والراضب. َضْرٌب من الِسْدر: والراِضُب. الريُق: الُرضاُب
  رضح

َرَضْحتُ : وتقول. واالسم الُرْضحُ بالضم، وهو النَوى املَرُضوح. الَرْضُح مثل الَرْضخ، وهو كَْسر احلَصى أو الَنوى
  :قال جِرانُ الَعوِْد. احلَصى فََتَرضَّح

  َيكاُد احلَصى من َوطِْئها َيتََرضَُّح... ُمِدلَّةً  َتخَطَّى إيلَّ احلاجِزْيَن
  .ما َنَدر ِمنه: وَنوى الَرْضحِ. احلََجر الذي يُْرَضح به الَنوى، أي ُيَدقُّ: واِملْرضاُح

  رضخ
وهو وَرَضْحتُ له َرْضحاً، . ورَضْحُت رأَس احلّية باحلجارة. كَسَْرَته: َرَضْحُت احلصى والنوى. الَرْضُخ مثل الَرْضحِ
: وأَرَضْحُتُه وأَْرَضْحُتُه، إذا رميَته باحلجارة وتراَضْحنا" . أَمْرت له َرْضخٍ : " ويف احلديث. الَعطاء ليس بالكثري

  .ترامينا
  رضرض

  :قال الراجز. ما َدقَّ من احلصى: الَرضراُض
  َيْتُركَْن صَوَّانَ احلَصى َرضْراضا

األرُض : والَرْضراُض أيضاً. رمل القناةِ الذي جيري عليه املاء: لِسْهلَةُهنٌر ذو ِسْهلٍَة وذو َرضْراضٍ فا: ومنه قوهلم
وامرأةٌ . واحلجارةُ َتتََرضَْرُض على وجه األرض، أي تتكسر. وكلُّ شيٍء كسرَته فقد َرضَْرْضتَُه. املَْرضوَضةُ باحلجارة

  .راتعةٌ، كأنَّها تَرضُّ العشَب: لٌ َرضارُِضوإب. وكذلك رجلٌ َرْضراٌض، وبعريٌ َرْضراٌض. َرْضراَضةٌ، أي كثريةُ اللحم
  رضض



. متٌر ُيَرضُّ وُيْنقَعُ يف َمْحصٍ: والَرضُّ. وقد َرَضْضُت الشيَء، فهو َرضيٌض ومَْرضوٌض. الدقُّ اجلريُش: الَرضُّ
  :قال العجاج. وأََرضَّ الرجلُ، أي ثَقُلَ وأبطأ. فُتاتُُه: وُرضاُض الشيِء
  ئاً أََرضَّاثُمَّ اسَْتَحثُّوا ُمبِْط

الرثيئةُ اخلائرةُ، وهي لٌنب حليب ُيَصبُّ عليه لُنب حامض، مث يترك ساعةً فيخرج منه ماٌء أصفر : واملُرِضَّةُ، بضم امليم
  .وقد أََرضَِّت الَرثيئَةُ تُرِضُّ إْرضاضاً، أي َخثَُرْت. رقيٌق، فُيَصبُّ منه وُيْشَربُ اخلاثُر

  رضع
َضَربَ : َرَضعَ يَْرِضُع َرْضعاً، مثال: وأهلُ جنٍد يقولون. عُها َرضاعاً، مثل َسِمَع َيْسَمُع َسماعاًَرِضَع الصيبُّ أمَّه يَْرَض

أخربين عيسى بن عمر أّنه مسع العرب تنشد هذا البيَت البن مهَّام الَسلويلِّ على هذه : قال األصمعي. َيضْرُِب َضْرباً
  :اللغة

  أَفاويَق حىت ما َيِدرُّ هلا ثَْعلُ... وذَمُّوا لنا الدنيا وهم يَْرِضعوَنها 
الشاةُ اليت : والَرضوَعةُ. وأَْرَضَعْتُه أمُُّه، وامرأةٌ ُمْرِضٌع، أي هلا ولدٌ تُْرِضُعُه، فإن وصفتها بإرضاع الولد قلت ُمْرِضَعةٌ

. سقطْت َرواِضُعُه: يقال. ما اللنبثَنِيَّتا الصيبِّ اللتان يشرب عليه: والراِضعَتاِن. ويقال َرضاٌع ورِضاٌع، لغتان. تُْرِضُع
. لئيٌم راضٌع، أصله زعموا رجلٌ كان َيْرَضُع إبله وغنمه وال حيلُبها لئال ُيْسَمَع صوُت الَشْخبِ فُيطْلََب منه: وقوهلم

فتح، وهذا هذا أخي من الَرضاعِة بال: وتقول. مث قالوا َرُضَع الرجلُ بالضم يَْرُضعُ َرضاَعةً، كأنه كالشيء يُطَْبُع عليه
. وارَْتَضَعِت العنُز، أي شربْت لَنب نَفِْسها. وراَضَع فالنٌ ابَنه، أي دفَعه إىل الظئر. أكيلي وَرسيلي: َرضيِعي كما تقول

  :قال الشاعر
  كالعَْنزِ َتْعِطُف َرْوقيْها فََترَْتضُِع... إنِّي وجدُت َبين أَْعيا وجاِهلَُهم 

  رضف
وَرَضفَُه يَْرِضفُهُ . ُخذْ ِمَن الَرْضفَِة ما عليها: وغُر هبا اللنب، واحدهتا َرْضفَةٌ ويف املثلاحلجارةُ احملماةُ ُي: الَرْضُف

: ُيْشوى على الَرْضِف واملَْرضوفَةُ: وشِواٌء َمْرضوٌف. اللُنب ُيْغلى بالَرْضفَِة: والَرضيُف. بالكسر، أي كَواه بالَرْضفَِة
  :تالِقْدُر أُْنِضَجْت بالَرْضِف قال الكمي
  َعجِلُْت إىل ُمْحَورِّها حني غَْرغَرا... وَمْرَضوفٍَة مل ُتْؤِن يف الطبخِ طاهياً 
  .مل ُتْؤِن، أي مل َتحْبِْس ومل تبطئ

  رضم

يقال َرضَم عليه الصخَر يَْرِضمُ . صخوٌر عظاٌم يُْرَضمُ بعضها فوَق بعض يف األبنية، الواحدة َرْضَمةٌ: الَرْضُم والرِضاُم
وَرَضمَ به . أثرُتها للزرع: وَرَضْمُت األرَض. البناء بالصخر: والرضيم. وَرَضَم فالنٌ بيَته باحلجارة. بالكسر َرْضماً

  .كأنّ عصَبه قد تشنَّج: وبرذون مَْرضوُم العصبِ. وَرَضَم البعُري بنفسه األرض. األرَض، إذا جلَد به األرض
  رضا

: وَرضيُت الشيء وارَْتَضْيُتُه فهو مَْرِضيٌّ، وقد قالوا. ْرضاةُ مثلهواملَ. الرِضا، وكذلك الُرْضوانُ بالضم: الرِضْوانُ
. وَرضيُت عنه رِضاً مقصوٌر، وهو مصدٌر حمٌض، واالسم الرِضاُء ممدوٌد. َمْرُضوٌّ فجاءوا به على األصلِ والقياسِ

َهمٌّ ناصٌب؛ ألنَّه يقال : كقوهلم. ِضيَّةٌوعيشةٌ راِضَيةٌ، أي َمْر. ومسع الكسائي رَِضواِن وِحَمواِن يف تثنية الرِضا واِحلمى
َرضيُت عليه، مبعىن : ورمبا قالوا. َرضيُت به صاحباً: ويقال. ُرضيُت معيشُته على ما مل يسمَّ فاعله، وال يقال َرضَِيْت



  :وأنشد األخفش. َرضيُت به وعنه
  لََعْمُر اِهللا أعجبين رِضاها... إذا َرضَِيْت َعلَيَّ بنو قَُشْيرٍ 

وراضاينَ فالنٌ . واْستَْرَضْيُتُه فأَْرضاين. أْرَضْيُتُه بعد جهٍد: وتََرضَّْيُتُه. ْرَضْيُتُه عّني وَرضَّْيُتُه بالتشديد أيضاً، فََرِضيوأَ
وإمنا قالوا َرضيُت عنه رِضاً وإن كان من الواو، كما قالوا . فَرَضْوُتهُ أَْرُضوُه بالضم، إذا غلبَته فيه؛ ألّنه من الواو

  .َع ِشبَعاً، وقالوا َرضَي ملكان الكسر، وحقَّه أن يقال َرُضَوَشبِ
  رطأ

  .رجل رَطيٌء، على فَعيلٍ، َبيُِّن الرَّطإ بالتحريك، أي أمحُق
  رطب

وغُصٌن رطيٌب، . وَرطَّْبُتهُ أنا ترطيباً. تقول َرطُبَ الشيُء ُرطوَبةً فهو َرطٌْب ورطيٌب. خالف اليابس: الَرطُْب، بالفتح
: والَرطَْبةُ، بالفتح. الكأل: والُرطُْب، بالضم ساكنةُ الطاء. صاحُب الرطوبِة: واملرطوُب. يٌب، أي ناعموريٌش رط

والُرطَُب من التمر معروف، . رطْبُت الفرَس رطْباً وُرطوباً: تقول منه. القَْضُب خاصةً ما دام َرطْباً، واجلمع رِطاٌب
. صار رُطْباً: وأَْرطََب الُبْسُر. ومجع الُرطََبِة ُرطَباٌت وُرطٌَب. اٌب أيضاًالواحدة ُرطَبَةٌ، ومجع الُرطَبِ أرطاٌب ورِط

  .كثرية الكأل: وأرٌض ُمْرِطبَةٌ. وَرطَّْبُت القوَم ترطيباً إذا أطعمتَهم الُرطََب. صار ما عليه ُرطَباً: وأرطب النخلُ
  رطط

  :قال الشاعر. األمحُق: َرطيطُوال. وقد أََرطُّوا، أي َجلَّبوا. اجللبةُ والصياُح: الَرطيطُ
  َعسى أن َتفوزوا أَنْ تكونوا َرطائِطا... أَرِطُّوا فقد أَقْلَقُْتُم َحلَقاِتكُْم 

  .قد اضطرب أمرُكم من باب اِجلدِّ والعقلِ، فتحاَمقوا عسى أن تفوزوا: يقول
  رطل

  .تدهينه وتكسريه: طيلُ الَشعَروَتْر. نصف َمناً: والَرطْلُ والرِطْلُ. الرجلُ الرِْخُو: الَرطْلُ، بالفتح
  رطم

: والَرطوُم. واْرتَطََم عليه أمٌر، إذا مل يقِدْر على اخلروج منه. َرطَْمُتُه يف الوحل َرطْماً فاْرتَطََم هو، أي ارتبك فيه
  .الالزُم للشيء: والراِطُم. ورَطََم الرجلُ، أي َنكح. املرأة الواسعة الفْرج: والَرطوُم. األمحق
  رطن
. وَتراطََن القوم فيما بينهم. َرطَْنُت له رَطاَنةً وَراطَْنَتُه، إذا كلَّمَته هبا: تقول. الكالم باألعجمّية: طاَنةُ والرِطاَنةُالَر

  :وقال
  أصواَتهم كتَراطُنِ الفُْرسِ

  .إذا كانت اإلبلُ رِفاقاً ومعها أهلُها فهي الرَطَّاَنةُ والَرطونُ بالفتح: الفراء
  رعب
: والَسناُم املُْرعَُّب. الفَروُق: والِتْرعاَبةُ. َرعَْبُتُه فهو مرعوٌب، إذا أفزعته؛ وال تقل أَْرَعْبتُُه: تقول منه. وفاخل: الُرْعُب

: وسيلٌ راعٌب. مألُته: وَرَعْبُت احلوَض. القطعة من السَنامِ: والِتْرعيَبةُ، بالكسر. الذي يقطُر َدَسماً: املُقَطَُّع والَرعيُب
  :قال الشاعر. ميأل الوادي

  فَْريوي وأَْيما كُلُّ واٍد فَْريَعب... بذي هَْيَدبِ أْيما الُرىب حتت َوْدِفِه 



  .جنٌس من احلَمامِ واألنثى راِعبيَّة: والراعِبِيُّ. وَسناٌم َرعيٌب، أي ممتلئٌ شحماً
  رعبب

  .الَشطَْبةُ البيضاُء: والُرْعبوَبةَ من النساء. الضعيف اجلَبانُ: الُرْعبوُب
  رعبل

  .جاء فالن يف َرعابيلُ، أي يف أطمار وأقالق: ويقال. وثوٌب ُمَرعْبلٌ، أي ممزَّق. قطعُته: َرْعَبلُْت اللحَم

  رعث

ُعثْنُوُنُه؛ يقال ديك : وَرْعثَةُ الديك. وَتَرعَّثَِت املرأةُ، أي تَقَرَّطَْت. الِقَرطَةُ، واحدهتا َرْعثٌَه وَرَعثَةٌ بالتحريك: الرعاثُ
  :قال األخطل. ُمَرعَّثٌ

  من َصْوِت ذي َرَعثاتٍ ساِكنِ الدَّارِ... ماذا يَُؤرِّقُين والَنْوُم يُْعجُِبين 
  .الِعْهُن من الصوف ُيَعلَُّق من اهلودج، عن أيب عبيد: والَرَعثُ. وشاةٌ َرْعثاُء، إذا كان هلا حتت األذن َزَنَمتاِن

  رعج
: َسّحاً أهاضيَب وَبرقاً ُمرِعجا ابن السكيت: قال العجَّاج. َعَج إذا تتابع ملعانُهورََعَج البَْرُق وأَْر. االْرِتعاُج كاالرتعاد

  .امتأل: واْرتََعَج الوادي. قد اْرتََعَج مالُه، واْرَتَعَج عدُده: يقال للرجل إذا كثَُر ماله وعدُده
  رعد
ورََعَدتِ . ل ُيكِثر الكالم، ال خري عندهَصلٌَف حتت الراِعَدِة، للرج: الصوت الذي ُيْسَمع من الَسحاب يقال: الرَْعد

  :قال ابن أمحر. َتَهدََّد وأْوعد: ورََعَد الرجلُ وبََرَق. حتّسنت وتزينت: ورعدِت املرأة وَبَرقَْت. السماء وَبَرقت
  وِطالبُنا فابُْرْق بأَْرِضَك واْرُعِد... يا َجلَّ ما َبُعَدْت عليك بِالُدنا 

أَْرَعَدِت السماُء وأبَرقَْت، وأَرَعَد الرجل : وحكى أبو عبيدة وأبو عمرو. أصاهبم َرْعدٌ بَْرٌق: واوأَْرَعدَ القَْوُم وأَْبَرق
  :وأنكره اَألْصمعي واحتجَّ عليه بَِبْيِت الكَُمْيِت. وأبرق، إذا َتَهدََّد وأَوَعَد

  ُد فما وعيُدَك يل بضائِْر... أَبْرِْق وأَْرِعْد يا يز 
أخذته : وأُرِْعد الَرُجل. واالسم الرِْعدة. أَرَْعَدُه فارتعد: يقال. االضطراب: واالرتعاد. ّجٍةليس الكَُمْيُت حب: فقال

ضَْرٌب من مسك الَبْحر إذا مّسه اإلنسان َخِدَرْت َيُدُه وَعُضده حتَّى : والَرعَّاُد. الرَعدة، وأُْرِعَدْت فرائصه عند الفزع
. ُيعىن هبا احلَْرُب. جاء بِذاِت الَرْعِد والَصليلِ: وقوهلم. اٌد، أي كثري الكالمورجل َرعَّ. َيْرتَِعد ما دام السمك َحيَّاً

  .الداِهيَةث: وذاُت الرَواِعِد
  رعدد

  .أي يُلِْحُف يف السؤال: هو ُيَرْعدُِد: ويقال. املرأة الَرْخَصةُ: والرعديد. اجلبان: الرِعديد
  رعرع

وشاٌّ َرعْرٌع وَرعْراٌع، أي حسُن االعتدالِ يف القَوام، واجلمع . ُه اهللا، أي أنبتهَتَرعَْرَع الصيبُّ، أي حترَّك ونشأ وَرْعَرَع
  :قال لبيد. الَرعارُِع

  إَالَ إنَّ أَْخدانَ الشبابِ الَرعارُع... ُنَبكِّي على إثْرِ الشبابِ الذي مضى 
  رعس



وناقةٌ . حتريك الرأس من الِكبَر: سانُالرََع: أبو عمرو. وقد رََعَس فهو راِعٌس. االرِتعاُش واالنتفاض: الرَْعُس
َرَعْستُ يف املشي أَرَْعُس، إذا مشيَت مشياً ضعيفاً من إعياءٍ : الفراء. َرعوٌس، وهي اليت قد َرَجَف رأسُها من الِكَبر

  .وأَْرَعَسُه مثل أرعشه. واالرتِعاُس مثل االرتعاش واالرتعاد. أو غريه
  رعش

ويقال . ورجلٌ َرِعٌش، أي جبانٌ. وأَْرَعَشُه اهللا. قد َرِعشَ بالكسر واْرَتَعَش، أي ارتعدو. الرِعدَةُ: الرََعُش بالتحريك
وبعضهم يضمُّ . جنٌس من احلمام، وهي اليت حتلِّق: واملَْرَعُش. ناقة َرعوٌش، مثل َرعوسٍ، لليت يَرُجف رأسُها من الكرب

  .ونعامةٌ َرْعشاُء. ميمه
  رعشن
  .يرتعشرجلٌ َرْعَشٌن، للذي : ويقال
  رعص

  .يقال اْرَتَعَصِت احليَّةُ، إذا ضُرَِبْت فلوْت ذََنبَها: قال األصمعي. االضطراُب: االْرِتعاُص
  رعظ
وقد َرِعظَ السهُم . مدخلُ سِْنخِ الَنْصلِ يف السهم وفوقه الرِصاُف وهي لفائُف الَعقَبِ، واجلمع أَْرعاظٌ: الُرْعظُ

  .كسر ُرْعظُُه، فهو سهٌم َرِعظٌان: بالكسر َيْرَعظُ َرَعظاً بالتحريك
  رعع

  .األحداثُ الطَغاُم: الَرعاُع
  رعف

رماحٌ : ويقال. وَرُعَف بالضم لغةٌ فيه ضعيفةٌ. وقد َرِعَف الرجلُ َيْرَعُف وَيْرُعُف. الدُم خيرج من األنف: الُرعاُف
واْسَتْرَعفَ . س َيْرُعُف وَيْرَعُف، أي سبق وتقدَّموَرَعَف الفر. َرواِعُف، إّما لَتقَدُِّمها للطَعن، أو ملا يقطُر منها من الدم

طرُف األرنبة، : والراِعُف. الفرُس الذي يتقدَّم اخليل: والراِعُف. واْسَتْرَعَف احلَصى مْنِسمَ البعري، أي أدماه. مثله
ه، وأَْرَعَف قربته، أي وأَْرَعفَُه، أي أعجل. فعلت ذاك على الرغم من َمراِعِفِه، مثل مَراِغِمِه: ويقال. وأنُف اجلبل

صخرة تترك يف أسفل البئر إذا حُتقَِرِت تكون هناك، فإذا أرادوا تنقية البئر جلسَ : وراعوفَةُ البئرِ. مألها حىت َتْرُعَف
  .هو حجر يكون على رأس البئر يقوم عليه املستِقي: ويقال. املَُنقِّي عليها

  رعل

  :قال طرفة. ، واجلمع الرِعالُالقطعة من اخليل، وكذلك الَرعيلُ: الَرْعلَةُ
  كرِعالِ الطريِ أَْسراباً َتمُرّْ... ذلٌُق يف غابٍة َمْسفوحٍة 

والَرْعلَةُ . أوائلها: وأَراعيلُ الرياحِ. واْسَتْرَعلَ، أي خرج يف أّول الرعيل. واسَْتْرَعلَِت الغنُم، أي تتاَبعْت يف السري
. وناقةٌ رَْعالُء، واجلمع رُْعلٌ. والشاةُ رَْعالُء. ُك معلّقاً ال َيبني، كأّنه َزَنَمةٌما ُيقْطَُع من أذن الشاة ويُْتَر: والرَْعلُ

. ُسرعة الطعنِ وشدَّته: واإلْرعالُ. رَْعالُء: ويقال أيضاً للشاِة الطويلِة األذِن. خرجْت َرْعلَتُها: وأَْرَعلَِت العوَسجة
: قال. يقال مرَّ فالنٌ جيّر َرْعلَُه، أي ثيابَه: قال ابُن األعرايب. ن النخلواحدة الرِعالِ، وهي الِطوال م: والَرْعلَةُ أيضاً

: والُرْعلولُ. خياُر املالِ: واملَُرعَّلُ. الَدقَلُ: والراِعلُ. أَْرَعلُ: وتركت ِعياالً َرْعلَةً، أي كثرياً ويقال ملا هتّدل من النبات



  .بقلٌ، ويقال هو الطَْرخونُ
  رعم

زيادة : والُرعامى. وقد َرَعَمتِ الشاةُ وأَْرَعَمْت. داٌء يسيل من أنفها الُرعاُم بالضم، وهو املخاطهبا : شاة َرَعوٌم
  .وَرَعْمُت الشمَس أَْرَعُمها، إذا رقَْبت غيوَبها. الكبد، وهو بالعني والغني مجيعاً

  َرعن
َعُن، وامرأةٌ َرْعناُء، بيِّنا الُرعوَنِة والَرَعنِ ورجلٌ أَْر. احلُمق واالسترخاء: والُرعوَنةُ. االسترخاء: الَرَعُن بالتحريك

أنف اجلبل املتقّدم، واجلمع : والَرْعُن. وَرَعَنْتُه الشمُس فهو َمْرعونٌ، أي مسترخٍ. وما أَْرَعَنُه، وقد َرُعَن بالضم. أيضاً
اجليش : ويقال. ناَء تشبيهاً بَرْعنِ اجلبلومسِّيت البصرة َرْع. جيٌش أَْرَعُن: الُرعونُ والرِعانُ، مث يشبَّه به اجليُش فيقال

  .اَألْرَعُن ُهو املضطرب لكثرته
  رعي

وَرعا . اإلبل اليت َترْعى حوايل القوم وديارِهم؛ ألّنها اإلبل اليت ُيعَتَمل عليها: الَرعاوي الُرعاوي، بفتح الراء وضمها
. وقد اْرَعوى عن القبيح. ِة والُرْعوى واالْرِعواِءفالنٌ حسن الَرْعَوِة والرِْعَو: يقال. َيْرُعو، أي كفَّ عن األمور

الرِْعُي، واملوضع، : وبالفتح املصدر واملَْرَعى. الكال: الرِْعُي بالكسر. واالسم الُرعيا بالضم والَرْعوى بالفتح
رجلٌ َتْرِعيَّةٌ : لفراءقال ا. وفالن َيْرعى على أبيه، أي َيْرعى غََنمه. والراعي مجعه ُرعاةٌ، وُرعْيانٌ، ورِعاٍء. واملصدر

. نظرتُ إىل أين يصري: وراَعْيُت األمر. رجلٌ ِتْرعاَيةٌ يف معىن ِتْرِعيٍَّة: ويقال أيضاً. وُتْرِعيَّةٌ، للذي جييد رِْعَية اإلبل
  :قال أبو ذؤيب: احلمار يُراعي احلُُمَر، أي َيرْعى معها: ويقال. الحظته وراَعيُتُه من ُمراعاِة احلقوق: وراعيته

  كأنه كوكٌب يف اجلوِّ مُْنَحرُِد... ِمن َوْحشِ حَْوضي ُيراعي الصيَد منتبذاً 
ليس املَرِْعيُّ : يقال. العاّمة: والَرِعيَّةُ. الوايل: والراعي. من اسَْتْرعى الذئَب ظَلَم: ويف املثل. واسَْتْرَعْيُتُه الشيء فَرعاُه

راِعنا : " ومنه قوله تعاىل. وأَْرَعْيُتهُ مسعي، أي أصغيت إليه. يه وترّحمتهأَْرَعْيُت عليه، إذا أبقيَت عل: وتقول. كالراعي
: وَرعَْيُت النجوم. واْرَتعى مثله. وَرعى البعري اكأل. وَرَعْيتُ اإلبلَ أَْرعاها َرعْياً. وَرعى األمري َرِعيََّتُه رِعاية" . 

  :قالت اخلنساء. َرقْبتها
  وتارةً أََتَغشَّى فَْضلَ أَطْماري... َتها أَْرعى النجوَم وما كُلِّفُْت رِْعَي

  :قال الشاعر. وأَرْعى اهللا املاشيةَ، أي أنبت هلا ما َتْرعاُه. ويقال َرعَْيُت عليه ُحْرَمَتُه رِعَاَيةً
  تأكل من طَيِّبٍ واُهللا ُيْرعيها... كأنَّها ظبيةٌ َتْعطُو إىل فََننٍ 

  رغب

وَرِغْبُت عن الشيء، إذا مل تُرِْدُه وزَِهدت . واْرَتَغْبُت فيه مثلُُه. وَرغَباً بالتحريكَرِعْبُت يف الشيء، إذا أردتَه، رغبةً 
. العطاُء الكثُري، واجلمع الرغائب: والَرغبيَةُ. وأرغبين يف الشيء وَرغََّبين فيه، مبعًىن ورجلٌ رغبوب من الَرغَْبِة. فيه

  :قال الشاعر
  وإىل الذي ُيعْطي الرغائَب فاْرغَبِ

. الَشرَُه: والُرغُْب، بالضم. الواسُع اجلوِف، يقال حوضٌ َرغيٌب وِسقاٌء َرغيٌب، وفرسٌ َرغيُب الَشْحَوِة: َرغيُبوال
وقال ابن . األرُض اللّينةُ: الَرغاُب، بالفتح: أبو عبيد. وقد َرغَُب بالضم ُرغْباً فهو َرغيٌب. يقال الُرغُْب ُشْؤٌم



  .وقد َرِغَبْت َرغَباً. ثرياليت ال تسيل إال من مطر ك: السكيت
  رغث

  :قال طرفة. كل مُْرِضَعٍة: الَرغوثُ
  َرغوثاً جَْولَ قُبَِّتنا َتخوُر... فليَت لنا مكانَ املَلِْك َعْمروٍ 
ِدرُّ عِْرٌق يف الثَْدي َي: والُرغَثاُء مثال الُعَشراِء. ورغَثَ اجلَديُ أمَّه، أي رضِعها. أرضعته: وقد أَْرغَثَِت النعجةُ ولَدها

وقوهلم آكَلُ من بِْرذَْوَنٍة َرغوٍث وهو فَعولٌ يف معىن مفعولةٍ ألهنا . َعَصَبةٌ حتت الثَْديِ:: قال ابن السكيت. اللنب
  .ُرِغثَ الرجلُ فهو َمْرغوثٌ، إذا كَثَُر عليه السُّؤال حتَّى َيْنفََد ما عنده: قال األمحر. مرغوثةٌ
  رغد

: وأرغد القوم. َرِغَد عيُشهم ورَغَُد َعْيُشهم، بكسر الغني وضمّها: تقول. ةٌ طّيبةٌعيَشةٌ َرغٌْد وَرغٌَد، أي واِسَع
اللنب احلليب ُيغلى : الرغيَدةُ: أبو عمرو. تركوها وَسْوَمها: وأرغَدوا مواشَيهم. أْخَصُبوا وصاروا يف َرغٍَد من العَْيش
. اللُنب ارغيداداً، أي اختلط بعضاً ببعض ومل تتمَّ ُخثُوَرُته بعد واْرغادَّ. وُيذَرُّ عليه دقيق، مثَّ ُيساط وُيلَْعُق لَْعقاً

  .وكذلك االرغيداُد يف كلّ خمتلط. الشاّك يف رأيه ال يدري كيف ُيْصِدرُه: واملُْرغادُّ
  رغرغ

  .أن تَرَِد اإلبلُ كلَّ يوم مىت شاءت، وهو مثل الرِفِه: والَرغَْرغَةُ. الَرغَْرغَةُ َرفاغَةُ العيش
  رغس
: وتقول. أي أكثر له وباركَ له فيه: قال األموي. أنَّ رجالً َرغََسُه اهللا ماالً: ويف احلديث. الَنماُء واخلْيُر: رَغُْسال

  :قال رؤبة بن العجاج. وكذلك هو يف احلََسب وغريِه. كانوا قليالً فََرغََسُهُم اهللا، أي أكثرهم اهللا وأَْنماُهْم
  حتَّى رأينا وجَْهك املَْرغوسا

  .ين املبارك امليمونيع
  رغغ

  .لٌنب ُيغلى وُيذَرُّ عليه دقيٌق، تُتََّخذُ للُنفَساِء: الَرغيغَةُ
  رغف

  .الَرغيُف من اخلبز، واجلمع أَْرِغفَةٌ َوُرغُُف وُرغْفانٌ
  رغل

وأَْرغَلَِت . إذا أنبتْتهوقد أَْرغَلَِت األرُض، . واجلمع أَْرغالٌ. ضرٌب من احلَْمضِ تسمِّيه الفْرسُ الَسْرَمَق: الرُغْلُ بالضم
وغالٌم أَرْغَلُ بيَّن . وعيٌش أَرْغَلُ وأَغَْرلُ، أي واسٌع. وأَْرغَلَِت اإلبلُ عن مراتعها، أي ضلَّْت. املرأةُ، أي أرضعت

: يقال: أبو زيدقال . رَضعها: رَغَلَ اجلَدُي أمَُّه: يقال. َرضاعةٌ يف غَفْلة: والَرغْلَةُ. الرَغَلِ، أي أَغَْرلُ، وهو اَألقْلَُف
  :قال أبو َوْجزة السعدّي. فالن َرمٌّ َرغولٌ، إذا اغتنم كلَّ شيٍء وأكلَه

  وال ينام له جاٌر إذا اْخَتَرقا... َرمٌّ َرغولٌ إذا اغبَرَّْت َموارُِدُه 
  .إذا أجدَب مل َيحِْقْر شيئاً وَشرَِه إليه، وإن أخصَب مل يََنْم جاُرُه خوفاً من غائلته: يقول
  رغم
  :وقال. التراب: لَرغاُم، بالفتحا

  بِأكِْثَبٍة فََرْدنَ من الَرغامِ... ومل آِت البيوَت ُمطَنَّباٍت 



. قصبة الرئة: زيادة الكبد، ويقال: أَْرغَمَ اهللا أنفَه، أي ألصقَه بالَرغامِ والُرغامى بالعني والغني: ويقال. أي انفردن
. التغضُُّب، وربَّما جاء بالزاي: والَتَرغُُم. قوَمه، إذا نابذَهم وخرَج عليهم راغََم فالنٌ: يقال. املغاصَّبة: واملُراغََمةُ

: " قال النيب عليه الصالة والسالم. واملَْرغََمةُ مثله. ُرغٌْم، ورَغٌْم، ورِغٌْم: وفيه ثالث لغات. والرُغُْم بالضم والرَغُْم
: يقال. وَرغََم فالنٌ بالفتح، إذا مل يقدر على االنتصاف. أنفه فعلُت ذاك على الَرغْمِ من: وتقول" . ُبِعثُْت َمْرغََمةً 

  :قال اجلعديُّ. املَذهب واملَهْرب: واملُراغَُم. َرِغَم أنفي ِللِه عّز وجلَ بالكسر والفتح، ُرغْماً وَرغْماً ورِغْماً
  َعزيزِ املُراغَمِ واملَْهَربِ... كَطَْوٍد ُيالذُ بأركانه 

  .املضطَرب واملذَهب يف األرض: املُراغَُم: قال الفراء" . دْ يف األرض ُمراغَماً كثرياً يِجِ: " ومنه قوله تعاىل
  رغن

ويقال َرغََن . ال ُتْرِغَننَّ له يف ذلك، أي ال ُتطِْمعه فيه: قال الفراء. واإلْرغانُ مثله. اإلصغاء إىل القول وقَبوله: الَرغُْن
  .إىل الُصلح، أي َركََن

  رغا
كَفى بُرغاِئها منادياً، أي إنّ ُرغاء : ويف املثل. وقد َرغا البعري َيْرغو ُرغاًء، إذا ضّج. ذواِت اخلّفصوت : الُرغاُء

كالٌم ُمَرغٍّ، إذا : ومنه قوهلم. وقد َرغَى اللنب َتْرِغَيةً، أي أزَبَد. بعريِه يقوم مقاَم ندائه يف التعرُّض للضيافة والِقرى
. شيٌء تؤخذ به الُرغَْوةُ: واِملْرغاةُ. ست إبلهم ُتَرغِّي وُتَنشُِّف، أي هلا ُنشافَةٌ وُرغَْوةٌأم: ويقال أيضاً. يفِصْح عن معناه

. وحكى الكسر فيها اللحياين وغُريه، وهو ُزبد اللنب، واجلمع ُرغاً. ُرغَْوةٌ وَرغَْوةٌ ورِغَْوةٌ: والُرغَْوةُ فيها ثالث لغات
ُيِسرُّ َحْسواً : ويف املثل. شربت الَرغَْوة: واْرَتغْيُت. ةُ اللنب بالكسر والواووكذلك ُرغايةُ اللنب بالضم والياء، ورِغاَو

قال . محلُته على الُرغاء: وأَْرغَْيُتُه أنا. وناقةٌ َرغُوُّ، أي كثرية الُرغاء. يف اْرِتغاٍء، يضرب ملن ُيظهر أمراً ويريد غريه
  :الشاعر

  َشدَّاٍد فَصيلُوما ُيْرغي ل... أََيبْغي آلُ شدَّاٍد علينا 
وتَراغَْوا، إذا َرغا واحٌد ها هنا وواحٌد ها هنا ويف . هم أِشحَّاُء ال يفّرقون بني الفصيل وأّمه بَنْحرٍ وال ِهبٍة: يقول

: ويقال أيضاً. ما له ثاِغَيةٌ وال راغيةٌ، أي ما له شاةٌ وال ناقةٌ: وقوهلم" . إهنم واهللا تَراغَْوا عليه فقََتلوه : " احلديث
  .أي مل ُيْعِط شاةً وال ناقةً. أتيته فما أَثْغى وال أَْرغى

  رفا
والرِفاُء . َمن اغتاب َخَرَق، ومن استغفر َرفأَ: يقال. َرفَأُت الثوبَ أرفَُؤُه َرفْأً، إذا أْصلَْحَت ما َوهى منه، ورمبا مل يهمز

وأرفَأْتُ . ُت املُْمِلَك َتْرِفئَةً وترفيئاً، إذا قلت له ذلكوقد َرفَّأْ. االلتئام واالتفاق، يقال للمتزوج بالرِفاِء والبنني: باملد
وترافؤوا، أي . حاَبْيُتُه: ورافَأُْتُه يف البيع. لََجأُْت: وأرفَأْتُ إليه. وذلك املوضع ُمْرفأٌ. قَرَّْبُتها من الَشطِّ: السفينةَ

  .توافقوا، وتظاهروا
  رفت

تقول منه َرفَتُّ الشيَء فهو : قال األخفش" . أَِئذَا كُنَّا عظاماً وُرفاتاً  وقالوا: " قال اهللا تعاىل. احلُطام: الُرفاُت
  .َمْرفوٌت، إذا فُتَّ

  رفث
قال . َرفُِثَ الرجلُ وأَْرفَثَ: تقول منه. الفُْحُش من القول، وكالُم النساء يف اِجلماع: والَرفَثُ أيضاً. اِجلماُع: الَرفَثُ
  :العجاج



  عن اللَّغا وَرفَِث الَتكَلُّمِ... ظَّمِ وُربَّ أَسْرابِ َحجيجٍ كُ
  رفد

والَرفْدُ . َرفْدُتُه أَرِْفُدُه َرفْداً، إذا أعطيته، وكذلك إذا أَعْنتَُه: تقول. والَرفْد املصدر. العطاء والِصلَةُ: الرِفُْد بالكسر
: واالْسِتْرفاُد. الَتعاُونُ: والترافُد. عاونةاملُ: واملُرافدة. اإلعطاُء واإلعانةُ: واإلرفاُد. القََدُح الضخم: والرِفُْد أيضاً
الرِفْد، وهو القََدحُ : واِملْرفَُد. رُفََد فالن، أي ُسوِّد وُعظَِّم: التسويد؛ يقال: والَتْرفيُد. الكَْسُب: واالْرتِفاُد. االْسِتعانَةُ

الشاء ال ينقطع لَبُنها : واملَرافيُد. م هبا املرأةُ الَرْسحاُءالعُظَّاََمةُ َتتعظَّ: واِملْرقَُد أيضاً. الَضْخُم الذي يُقَْرى فيه الَضيُف
قال أبو . ِخْرقة ُيْرفَُد هبا اجلُْرُح وغريه: والرِفادةُ. اليت متأل الرَِفْدَ يف َحلَْبٍة واِحَدٍة: والَرفوُد من النوقِ. صيفاً وال شتاًء

شيٌء كانت تترافَدُ : والرِفاَدةُ أيضاً. وهي مثل َجْدَيِة السَْرجِ. فاَدةًَرفَْدُت على البعري أَْرِفدُ َرفْداً، إذا عِملت له رِ: زيد
وكانت الرِفاَدةُ والسِقاَيةُ لبين . به قريشٌ يف اجلاهلّية، ُتْخرُِج فيما بينها ماالً تشتري به للُحجَّاج طَعاماً وَزبيباً للَنبيذ

  :وأنشد األمحر. ب الَسقْفخش: والرَواِفد. هاشم، والَسدانةُ واللواء لبين عبد الدار
  بخٍ لك بخٍ لَبْحرٍ َخَضمّْ... َرواِفُدُه أكَرُم الراِفدات 

  رفرف

ثياٌب خضٌر تُتََّخذُ منها احملابس الواحدة َرفَْرفَةٌ، والَرفَْرُف أيضاً ِكْسُر اخلباِء وجوانُب الدرعِ وما تدلّى : الَرفَْرُف
طائٌر، وهو : والَرفْراُف. ذا حرَّك جناَحيه حول الشيء يريد أن يقع عليهوَرفَْرَف الطائر، إ. منها، الواحدة َرفَْرٌف

  .خاطُف ظلِِّه، عن ابن سلمة
  .وربَّما َسمّوا الظليَم بذلك، ألنه ُيَرفْرُِف جبناحيه مث يعدو

  رفس
  .وقد َرفََسُه َيرِْفُسُه. الضرب بالرِْجلِ: الرَفُْس
  رفص

اْرَتفَصَ السعُر، : أبو زيد. وهم َيَبرافَصونَ املاء، أي َيَتناَوبونَه. قوم، وهو قلُب الفُرصِةالرُفَْصةُ املاُء يكون نَْوَبةً بني ال
  .أي غال
  رفض
ُجْنٌد تركوا : والرَواِفُض. وقد َرفََضُه َيرْفُُضُه َوَيْرِفُضهُ َرفْضاً ورَفَضاً، والشيُء َرفيٌض وَمْرفوٌض. الترُك: الرَفُْض

اإلبل أَْرفُِضُها َرفْضاً َوَرفَضاً، إذا تركَتها َتَبدَُّد يف َمرعاها حيثُ أحبَّْت، ال تثنيها عما  وَرفَْضُت. قائدهم وانصرفوا
وهي إبلٌ راِفَضةٌ . وقد َرفََضْت هي َترْفُُض ُرفوضاً، أي ترعى وحدها والراعي يبصرها قريباً منها أو بعيداً. تريد

  :وقال يصف سحاباً. وَرفٌْض أيضاً
  ُمبْنَهِمرِ األوراقِ فََزعٍ َرفْضِ... احلَْضَرِميَّاِت ُمْزُنُه  ُتباري الرِياَح

. يف الِقْرَبِة رَفٌَض من ماٍء، أي قليلٌ: ويقال أيضاً. ونعاٌم َرفٌَض، أي ِفَرٌق. وَرفََض أيضاً بالتحريك، واجلمع أَْرفاض
. ما ُتركَ بعد أن كان ِحمى: ُرفوُض األرضو. ِفَرقُهم: وُرفوُض الناس. ما حتطم منه وَتفَرََّق: وُرفاُض الشيء بالضم

ويقال رجلٌ قَُبَضةٌ رُفََضةٌ، للذي يتمسك . ويف أرضِ كذا ُرفوٌض من كٍَأل، إذا كان متفرِّقاً بعيداً بعُضه من بعض
ارت يقال راعٍ قَُبَضةٌ ُرفَضَةٌ، للذي َيقبِض اإلبل وجيمعها، فإذا ص: قال ابن السكيت. بالشيء مث ال يلبث أن يدَعه

َرفَضَ النخلُ، وذلك إذا انتشر ِعذْقُُه : ويقال. إىل املوضع الذي حتبُّه وهتواه َرفََضها وتركها ترعى حيثُ شاءت



وكلُّ متفرِّقٍ . تََرشُُّشُه: واْرِفضاُض الدمع. وَرفَّْضُت يف القربِة َتْرفيضاً، أي أبقيت فيها َرفَضاً من ماٍء. وسقَط ِقيقاُؤُه
  :قال القطامّي. ذاهبٍ ُمْرفَضٌّ

  وََتْرفَضُّ عند املُْحِفظاِت الكَتاِئُف... أَخوكَ الذي ال َتْمِلُك اِحلسَّ نَفُْسُه 
. َمفاجُِرهُ حيث َيرْفَضُّ إليه السيلُ: وَمراِفضُ الوادي. هو الذي إذا رآك مظلوماً رقَّ لك وذهب حقده: يقول

  .القوُم َيْرعونَ ُرفوَض األرض: والَرفَّاَضةُ
  رفع

وَرفََع . والَرفْعُ يف اإلعراب كالضم يف البناء، وهو من أوضاع النحويني. َرفَْعُتُه فاْرَتفع: يقال. خالف الوضع: فُْعالَر
هذه : يقال. أن ُيحَْملَ بعد احلَصاد إىل البَْيدر: وَرفُع الزرعِ. فالنٌ على العامل َرِفيَعةً، وهو ما َيْرفَُعُه من قصَّته وُيَبلُِّغها

. خالف موضوِعها: ومرفوُعها. وَرفَْعُتهُ أنا، يتعدَّى وال يتعدَّى. وَرفَعَ البعريُ يف الَسري، أي بالَغَ. فاعٍ ورِفاعٍأياُم َر
  :قال طرفة. داّبةٌ ليس له مرفوٌع، وهو َعْدٌو دون احلُْضرِ: يقال

  كََمرِّ صَْوبٍ ِلَجبٍ َوْسطَ ريح... َمْوضوُعها زَْولٌ وَمْرفوُعها 
ومن ذلك َرفَْعُتُه . ُمقَرََّبةً هلم: ، قالوا" وفُُرشٍ َمْرفوعٍة : " وقوله تعاىل. تقريُبك الشيَء: والَرفُْع. ُتُه َتْرفيعاًوكذلك َرفْع

نساٌء ُمكَرَّماٌت، من : ويقال. بعُضها فوق بعض" : وفُُرٌش َمرفوعةٌ : " وقال الفراء. إىل السلطان، ومصدره الُرفْعانُ
ما تتعظّم به املرأة : والُرفَاَعةُ بالضم. وناقةٌ راِفٌع، إذا َرفََعِت اللَبأَ يف ضرعها. من يشاء وخيفض قولك واهللا َيْرفَُع

ورجلٌ . يقال يف صوته ُرفَاعةٌ وَرفاَعةٌ: قال ابن السكيت. خيطٌ يرفع به قيده إليه: ورُِفاَعةُ املُقَيَّدُ أيضاً. الرسحاُء
ورافَْعتُ . َرفَُع رِفَْعةً، أي ارتفع قدره: وقال غريه. ومل يقولوا َرفَُع: بن السريقال أبو بكر حممد . َرفيٌع، أي شريٌف

  .فالناً إىل احلاكم وَترافعْنا إليه
  رفغ

وَتَرفَّغَ . اّتسع، فهو عيٌش راِفغٌ وَرفيغٌ، أي واسٌع طيٌِّب: يقال َرفُغَ عيُشه بالضم َرفاغَةً. السعةُ واخلصُب: الَرفْغُ
  .أملَغابُِن من اآلباِط وأصول الفخذين، الواحد َرفْغٌ وُرفْغٌ: واَألْرفاغُ. فهو يف َرفاِغيٍة من العيشتوسَّع، : الرجل
  رفف
. وقد َرفَفْتُ أَُرفُّ بالضم. املصُّ والتََرشُُّف: والَرفُّ. وَرفٌّ من ضأٍن، أي مجاعة. شبُه الطاقِ، واجلمع ُرفوٌف: الَرفُّ

وَرفَّ لونه َيرِف بالكسر . وما له حاّف وال راّف. َمْن َحفَّنا أو َرفَّنا فلَيقَْتِصْد: ويف املثل .وفالنٌ َيُرفُّنا، أي َيحوطُنا
  :قال األعشى يذكر ثَْغر امرأة. وثوبٌ َرفيٌف وشجٌر رفيٌف، إذا َتَندَّْت. َرفّاً وَرفيفاً، أي برَق وتألأل

  رَةَتْشفي املَُتيََّم ذا احلَرا... وَمهاً َترِفُّ غُروُبُه 
  رفق
: ويقال أيضاً. َرفَقُْت به وأَْرفَقُْته مبعًىن، وكذلك َترفَّقُْت به: وَحكى أبو زيد. ضدُّ العنف، وقد َرفََق به َيْرفُُق: الرَِفُْق

. رافَقُْتُه: هتقول من. والرِفْقَةُ بالكسر مثله، واجلمع رِفاٌق. اجلماعةُ ُتراِفقُهْم يف سفرك: والُرفْقَةُ. أَْرفَقُْتُه، أي َنفَْعُتُه
وهو . فإذا َتفَرَّقُْتْم ذهب اسم الُرفْقَِة وال يذهب اسم الرفيق. املُراِفُق؛ واجلمع الُرفَقاُء: والَرفيُق. وَترافَقْنا يف السفر

 وَرفَقُْت. ضدُّ األخْرق: والَرفيُق أيضاً" . وَحُسَن أولئك َرفيقاً : " قال اهللا تعاىل. أيضاً واحٌد ومجٌع، مثل الصديق
الناقة أَْرفُقُها َرفْقاً،وهو أن تشدَّ عضَدها لُتخَْبلَ عن أن ُتسرع، وذلك إذا خيف أن َتنزِع إىل وطنها؛ وذلك احلبل هو 

  :ومنه قول بشر. الرِفاُق



  كذاِت الِضْغنِ متشي يف الرِفاقِ... فإنِّي والَشكاةَ وآلَ ْألمٍ 
. ُضد، وكذلك املْرفَُق واملَْرِفُق من األمر، وهو ما ارَنفَقَْت به وانتفعت بهَمْوِصلُ الذراعِ يف الع: واِملْرفَُق َواملَْرِفُق
وبات فالن مُْرَتِفقاً، أي . إذا أَخذَ ِمْرفَقَةً. وقد َتَمْرفََق. املخّدةُ: واِملْرفَقَةُ بالكسر. مصابُّ املاء وحنوِها: وَمراِفُق الدار

وماٌء َرفٌَق ومرتٌع َرفٌَق، . بيِّن الَرفَقِ، وهو انفتال اِملْرفَقِ عن اجلنب: ومجلٌ أَْرفٌَقَوناقةٌ َرفْقاُء، . متَّكئاً على ِمْرفَقِ يده
  .أي سهلُ املطلبِ

  رفل
  :األصمعّي. َخُرقَ يف لِْبَسِتِه، فهو رَِفلٌ: وَرِفلَ بالكسر رَفَالً. َرفَلَ يف ثيابه َيْرفُلُ، إذا أطاهلا وجرَّها متبختراً، فهو راِفلٌ

  بِ َوشْواٌش ويف احلَيِّ َرِفلْيف الَركْ
: والَرِفلُ أيضاً. َتَترَفَّلُ يف ِمشيتها ُخْرقاً، فإن مل ُتحسن املشيَ يف ثياهبا قيل رَفْالُء: وامرأَةٌ َرِفلَةٌ. وكذلك أَرْفَلَ يف ثيابه

. التعظيُم: والَتْرفيلُ. لك البعريوفرٌس رِفَلٌّ، أي طويل الذََنبِ، وكذ. وثوٌب رِفَلٌ. ومعيشةٌ َرِفلَةٌ، أي واسعةٌ. األمحق
  :قال ذو الرمَّة

  وإن مل يكْن من قبل ذلك ُيذْكَُر... إذا حنن َرفَّلْنا امَْرأً ساَد قَْوَمةُ 
  .إمجامها: وَترفيلُ الرَِكيَِّة

  رفن

اْرفَأَنَّ : يقال. ، أي َنفَر مث سكنواْرفَأَنَّ الرجل اْرِفئْناناً. طويل الذََنبِ، واألصل َرفَلٌّ بالالم: فرٌس رِفَنٌّ، بتشديد النون
  .غضيب
  رفه

. وأَْرفَْهُتها أنا. َرفََهِت اإلبلُ بالفتح َتْرفَُه َرفْهاً وُرفوهاً إذا َوَرَدتِ املاَء كلَّ يوم مىت شاءت؛ واالسم الَرفُْه بالكسر
: ويقال. فاَهٍة من العيش، أي َسَعٍة، وَرفاِهيٍَةوهو يف َر. ورجلٌ راِفٌه، أي واِدٌع. الَتَدهُُّن والترجيلُ كلَّ يوم: واإلْرفاُه

وَرفِّْه عن غرميك َتْرفيهاً، أي نَفّْس . بيين وبينك ليلةٌ راِفَهةٌ وثالثُ ليالٍ َرواِفَه، إذا كان ُيسارُ إىل املاء فيهّن سرياً لَيِّناً
  .عنه
  رفهن
  .هو يف ُرفْهنَِيٍة من العيش، أي س أي سَعٍة ورفاِغيٍَة: يقال
  رفا

  :قال أبو ِخراشِ اهلُذَيلّ، وامسه خُويلد. سكّنته من الرعب: وَرفَْوُت الرجل. َرفَْوُت الثوَب أَْرفوُه، يهمز وال يهمز
  فقلُت وأنكرُت الوجوَه ُهم ُهم... َرفَْوين وقالوا يا ُخَوْيِلُد مل تَُرْع 

  :قال الشاعر. االتِّفاُق وااللتحام: واملُرافاةُ
  يُراِفيين ويكره أن ُيالما... با رَُوْيمٍ ولَمَّا أنْ رأيَت أ

وإن شئتَ : قال ابن السكيت. بالرِفاء والبنني: َرفَّْيُتهُ َتْرِفَيةً، إذا قلت للمتزوِّج: ويقال. االلتحام واالتفاق: والرِفاُء
  .َرفَْوُت الرجل، إذا سكَّْنَته: بالُسكون والطمأنينة، من قوهلم: كان معناه

  رقأ



ما يوضع : والَرقُوُء، على فَعولٍ بالفتح. َسكَّنَُه: وأَْرقَأَ اهللا دمعه. َسكََن، وكذلك الدَُّم: يرقأ رقْأً وُرقُوءاً َرقَأَ الدمُع،
أي إهنا ُتعْطى يف الِدياِت، فُتْحقَُن هبا " ال َتُسبُّوا اإلبِلَ فإن فيها َرقُوء الدم : " ويف احلديث. على الدمِ، فََيْسكُُن

  .اْرَق على ظَلِْعَك، أي اْرفُْق بنفسك وال حتمل عليها أكثر مما تُطيُق: أَْرقَأْ على ظَلِْعَك، لغة يف قولك :ويقال. الِدماُء
  رقب

. َرقَْبُت الشيَء أَْرقُُبُه ُرقوباً، ورِقَْبةً ورِقْباناً بالكسر فيهما، إذا َرَصْدَتُه: تقول. املُْنَتظُِر: والرقيُب. احلافظُ: الرقيُب
الذي يغيب بطلوعه، مثل الثُرَيَّا َرقيُبها اإلكليلُ، إذا طَلََعِت الثَُريَّا ِعشاًء : ورقيُب الَنْجمِ. ملَُوكِّلُ بالضَريبا: والرقيُب

املوضعُ : واملَْرقَُب واملَْرقََبةُ. الثالثُ من ِسهام امليسر: والرقيُب. غاب اإلكليلُ، وإذا طلع اإلكليلُ ِعشاًء غابت الثَُريَّا
وأَْرقَْبُتُه داراً أو . االنتظار، وكذلك االرتقاب: والتَرقُُّب. وراقََب اهللاَ يف أمره، أي خافه. يرتفع عليه الرقيُب املُْشرُِف

واالسم منه . إن ُمتُّ قبلك فهي لك وإن ُمتَّ قبلي فهي يل: أرضاً، إذا أعطَيته إياها فكانت للباقي منكما، وقلَت
مؤخَُّر أصلِ العنقِ؛ واجلمع َرقَبُ : والَرقََبةُ. ل واحد منهما يرقب موت صاحبهالُرقْىب، وهي من املراقبة، ألنّ ك

والعرب تلقِّب العجم . وَرُجلٌ أَْرقَُب َبيُِّن الَرقَبِ، أي غليظ الرقبة؛ وَرقَباينٌّ أيضاً على غري قياس. وَرقَباٌت ورِقاٌب
  :قال الشاعر. وكذلك الرجل. املرأة اليت ال يعيش هلا ولد: والَرقوُب. اململوُك: والرقَبة. برقاب املزاود، ألنّهم ُحمٌر
  وال كأَبينا عاَش وهَو َرقوُب... فلم َيَر َخلٌْق قبلنا ِمثْلَ أُمِّنا 

اليت ال تدنو من احلوض مع الزِحامِ، وذلك : والَرقوُب من اِإلبل. املرأة اليت َتْرقُُب موَت زوجها ِلتَرِثُّه: والَرقوُب
الرجل الَوغْد الذي َيْرقُبُ للقوم َرْحلَُهمْ إذا : والَرقَّاَبةُ. اِجللُد الذي ُسِلَخ من ِقَبلَ رأسه ورقبته: ملَُرقّبوا. ِلكَرَمها
  .غابوا
  رقح

ه، وفالنٌ َيَتَرقَّح ِلِعيال. جئْناَك للَنصاحَة، مل َنأِْت للرقاَحة: ويف َتلْبِية بعض أهل اجلاهلّية. الكَْسُب والِتجارة: الَرقاَحةُ
  :قال احلارثُ بن ِحلِّزة. فالنٌ َرقاحيُّ مالٍ: تقول. إصالحه والِقياُم عليه: وَترقيُح املالِ. أي يتكسَّب

  َيعيثُ فيه َهَمٌج هاِمُج... َيْتُرُك ما رقََّح من َعْيِشِه 
  رقد

. املَْضَجُع: واملَْرقَُد، بالفتح. الَنْومَةُ: والَرقَْدةُ. ٌدأي ُرقَّ: وقوم ُرقوٌد. وقد َرقََد َيْرقُُد َرقْداً وُرقوداً وُرقاداً. الَنْوُم: الُرقاُد
الطَفُْر من النشاط، كفِْعل : والَرقَدانُ. دَواٌء ُيْرِقُد َمْن َشربه: واملُْرِقُد بالضم. أقام به: وأَْرقََد باملكان. أنامه: وأَْرقََدُه

َدنٌّ طويل األسفل : والراقوُد. رجلٌ ِمْرِقدَّى، أي َيْرقَدُّ يف أمورهو. اْرقَدَّ اْرِقداداً، أي أسرع: ويقال. احلََملِ واجلَْدي
  .كهيئة اإلرَْدبَِّة، ُيَسيَُّع داِخلُه بالقار؛ وهو ُمَعرٌَّب، واجلمع الرَواقيُد

  رقرق

. قْراٌقوكلُّ شيٍء له تأللٌؤ فهو َر. ما تألأل منه، أي جاء وذهب: وَرقْراُق السرابِ. تألأل وملع: َتَرقَْرَق الشيء
  :وكذلك الدمع إذا دار يف اِحلْمالقِ قال األعشى. وَرقَْرقُْت املاء فََتَرقَْرَق، أي جاء وذهب

  سِ يف الصيف َرقَْرقَْت فيه العَبريا... وَتْبُرُد َبْرَد رِداِء الَعُرو 
  رقش



فيها نقط سواٍد وبياضٍ : وحّيةٌ َرقْشاُء. زّوَره وزخرفَه: وَرقََّش كالمه. الَنمُّ والقَتُّ: والَتْرقيُش. الرَقُْش كالنقش
  .ِشقِْشقَةُ البعري: والَرقْشاُء. وجديٌ أَرقَشُ األذنني، أي أَذْرأُ

  رقص
وَرقََّصِت املرأةُ ولدَها َتْرقيصاً . أَخذَ يف الغليان: وَرقَصَ الشراب. اضطرب: وَرقَصَ اآللُ. َرقََص َرقْصاً، فهو َرقَّاٌص

  .وأَْرقَصَ الرُجل بعَريه، أي َحَمله على اخلََبب. هوأَْرقََصْتُه، أي َنزَّْت
  رقط

واْرقاطَّ . وقد اْرقَطَّ اْرِقطاطاً. واألْرقَطُ من الغنم مثل األبَغِث. دجاجةٌ َرقْطاُء: يقال. سواٌد يُشوبه ُنقَطُ بياضٍ: الُرقْطَةُ
  .الَعرْفَُج اْرقيطاطاً، إذا خرَج ورقُه، وذلك قبل أن ُيدْبَِي

  رقع
: ويقال. وَرقََعُه، أي هجاه. َرقَْعُت الثوَب بالرِقاعِ: تقول منه. اخلرقةُ: والُرقَْعةُ. واحدةَ الرِقاعِ اليت ُتكَْتُب: قَْعةُالُر

  :قال الشاعر. وإنِّي ألرى فيه ُمَتَرقَّعاً، أي موضعاً للشّم واهلجاء. َألْرقََعنَُّه َرقْعاً رصيناً
  َمَصحَّاً ولكنِّي أرى مَُتَرقَّعا... ْم وما َتَرَك اهلاجونَ يل يف أَدِميكُ

  :وأمَّا قول أيب األسود الدؤيل. واسَْتْرقََع الثوُب، أي حان له أن ُيَرقََّع. أن َيْرقََعهُ يف مواضع أَهنَجْت: وَتْرقيُع الثوبِ
  عجوزاً ومن ُيْحبِْب عجوزاً يُفَنَِّد... أىب القَلُْب إالَّ أُمَّ َعمروٍ َوُحبَّها 

  َوُرقَْعُتُه ما شئَت يف العنيِ والَيِد... الَيماين قد تقادم َعْهُدُه  كثوبِ
األمحُق، وهو الذي : والَرقيُع واملَْرقَعانُ. َسماُء الدنيا، وكذلك سائر السموات: والَرفيُع. فإنَّما عىن به أصلَه وجوهره

: ويقال. وراقََع اخلمَر، هو قَلُْب عاقََر. اء بَرقاَعٍة ومحقٍوأَْرقََع الرجلُ، أي ج. وقد َرقَُع بالضم َرقاعةً. يف عقله َمَرمَّةٌ
ما تَْرَتِقُع مين بَرقاع، أي ال تقبل مما : قال يعقوب. ما اْرَتقَْعُت له وما اْرَتقَْعُت به، أي ما اكترثُت له وما باليُت به

  .أنصحك به شيئاً وال تطيعين
  رقق

ما ُيكَْتبُ : والَرّق بالفتح. رِقٌّ: ويقال لألرض الليِّنَِة. الشيء الرقيق: قُّ أيضاًوالرِ. الرِقُّ من اِمللِْك، وهو العبوديَّة
ومجعه : قال أبو عبيد. العظيم من السالحف: والَرقُّ أيضاً" . يف َرقٍّ مَْنشورٍ : " فيه، وهو جلد رقيق ومنه قوله تعاىل

  :وقد قصره رؤبة بن العجاج يف قوله. ه صالبةأرض مستوية ليَِّنةُ الترابِ حتَت: والَرقاُق بالفتح. ُرقوٌق
  كأنَّها وهي َتهاوى بالَرقَْق

  :ومنه قول الشاعر. الضعُف: والَرقَُق أيضاً
  مل َتلَْق يف َعظِْمها َوْهناً وال َرقَقا

وقد َرقَّ . والثخنينقيض الغليظ : والَرقيُق. اخلبز الَرقيُق: والُرقاقُ بالضم. يف ماله َرقٌَق، أي ِقلَّةٌ: يقال: قال الفراء
. وَتَرقّقُْت له، إذا َرقَّ له قلبك. ويف املثل أََعْن َصبوحٍ ُتَرقَُّق؟. وَتْرقيق الكالم حتسيُنُه. الشيء يَرقُّ رِقَّةً، وأََرقَُّه، وَرقَقَُه

ومَراقُّ . لوك، واحٌد ومجٌعاملم: والَرقيُق. واْستََرقَّ مملوكَه وأََرقَُّه، وهو نقيض أعتقه. نقيض استغلظ: واسَْتَرقَّ الشيء
  .ما رقَّ منه والنَ، وال واحد له: البطن
  رقل



وناقةٌ . وقد أَرْقَلَ البعُري. ضرٌب من اخلََبب: واإلْرقالُ. الَرقْلَةُ مثل الَزْعلَة، واجلمع الرِقالُ، وهي الِطوال من النخل
  .صَْعُد به النخل، وهو احلابولُ، والكَرُّحبلٌ ُي: والراقولُ. ُمْرِقلٌ وِمْرقالٌ، إذا كانت كثرية اإلْرقالِ

  رقم

هو َيْرقُُم املاء، أي بلغ من ِحذِْقِه باألمور أن َيْرقُمَ : وقوهلم" . كتاٌب َمْرقوٌم : " قال تعاىل. الكتابة واخلَْتُم: الرَقُْم
والَرقْمُ . وَرقَّْمُتُه َتْرقيماً مثله. ثوبَرقَْمُت ال: يقال. وهو يف األصل مصدر. كتابُُه: وَرقُْم الثوب. حيثُ ال يثبت الَرقُْم

  :قال زهري. جانب الوادي، وقد يقال الروضة: والَرقَْمةُ. ضرٌب من الربود: أيضاً
  َمراجُِع َوْشمٍ يف َنواِشرِ ِمْعَصمِ... وداٌر هلا بالَرقَْمَتْينِ كأهنا 

: ورقَْمتا احلمار والفرس. قوائم الشاة متقابلتان كالظَفْرينَهَنتانِ يف : والَرقَْمتاِن. األرض هبا نبات قليل: واملَْرقوَمةُ
وقع يف الَرِقمِ الَرقْماِء، إذا وقع : يقال. وكذلك بِْنت الرَِقمِ. الداهية: والَرِقمُ بكسر القاف. األثران بباطن أعضادمها

أنَّ أصحاَب الكَْهفِ : " وقولهُ تعاىل. بالكتا: والَرقيُم. احليَّةُ اليت فيها سواٌد وبياٌض: واَألْرقَُم. فيما ال يقوم به
  .هو لوٌح فيه أمساؤهم وِِقَصُصُهْم: يقال" والَرقيمِ 

  رقن
واملَْرقونُ، . والَترقُني مثله. وأَْرقََن الرجلُ حلَيَته. َتَرقََّنِت املرأةُ، إذا اخَتَضبت باِحلنَّاء: يقال. اِحلنَّاء: الَرقونُ والرِقانُ

  .تسويد املوضع لئالَّ يتوَهم أنه ُبيَِّض كي ال َيقََع فيه حساب: ُني يف كتاب احلُْسباناِتوالَتْرق. مثل املرقوم
  رقى

ورَقَّى عليه كالماً َتْرِقَيةً، . الدرجة: واملَْرقاةُ بالفتح. واْرَتقَيُت مثله. َرقيُت يف السُلّمِ بالكسر َرقْياً وُرقِيَّا، إذا صِعدَت
اْرَق على ظَلِْعكَ أي اْمشِ واْصعد : وقوهلم. ِدْعٌص من رملٍ: والَرقْوَةُ. إذا رَقٌَي فيه درجةًوَتَرقَّى يف العلم، . إذا رفع

اْسَتْرقَْيُتُه فَرقاين ُرقْيةً : تقول منه. والُرقَْيةُ معروفة، واجلمع رُقًى. بقدر ما تطيق، وال حتملْ على نفسك ما ال تطيقه
  .فهو راقٍ
  ركب

فإن كان . يقال َمرَّ بنا راِكٌب، إذا كان على بعري خاصَّةً: ابن السكيت. نوع منه: بالكسر َرِكَب ُركوباً والرِكَْبةُ
ال أقول لصاحب احلمار فارٌس، ولكن أقول : وقال ُعماَرةُ. َمرَّ بنا فارٌس على محار: فرسٍ أو محارٍ، قلت: على حاِفرٍ

: قال. ، وهم الَعشََرةُ فما فوقها، واجلمع أَْركٌُبوالَركُْب أصحابُ اإلبل يف السفَر دون الدواب: قال. َحمَّاٌر
مجع : والُركَّاُب. اجلماعة منهم: والُركْبانُ. والرَكََبةُ بالتحريك أقل من الَركْبِ، واُألْركوُب بالضم أكثر من الَركْبِ

اإلبل : والرِكاُب. ٌفورِكاُب السرجِ معرو. واحُد مراكبِ الربِّ والبحرِ: واملركَُب. راكبٍ، يقال هم ركاب السفينة
وزيٌت ركابِيٌّ ألنه حيمل من . اليت ُيساُر عليها، الواحدةُ راحلةٌ؛ وال واحد هلا من لفظها، واجلمع الرُكُُب بالضم

ُبهُ ماله َركوَبةٌ وال َحمولَةٌ وال َحلوَبةٌ، أي ما َيْركَُبُه وَيْحِل: تقول. ما ُيْركَُب: والَركوُب والَركوَبةُ. الشامِ على اإلبل
. حانَ أن ُيْركََب: وأَْركََب املُْهُر. وناقةٌ رَكْبانةٌ، أي تصلح للُركوب. وطريٌق َركوٌب، أي مركوٌب. وَيحِْملُ عليه

. ما ينبت يف جذوع الَنخل وليس له يف األرض عِْرٌق: والراكُب من الفَسيلِ. َجَعلُْت له ما يركبه: وأَْركَْبُت الرجلَ
والُركَْبةُ معروفة، ومجع الِقلَِّة ُركْباٌت وُركَباٌت ورُكُباٌت، وللكثري . إْتياهنا: تكاب الذُنوبوار. لغةٌ فيه: والراكوُب

وَركََبُه َيرْكُُبُه إذا . وبعٌري أَْركَُب، إذا كانت إحدى ركبتيه أعظَم من األخرى. العظيُم الُركْبَِة: واَألرْكَُب. ُركٌَب
وتقول يف تركيب الفَّص يف اخلاَتمِ . َمْنبِتُ العاَنِة: والَركَُب، بالتحريك .ضرَبه بركبته، وكذلك إذا ضرب ركَْبَتُه

األصل واملَْنبُِت؛ يقال فالنٌ كرُمي املَُركَّبِ، : واملُرَكٌَّب أيضاً. َركَّْبُتُه فََتَركََّب، فهو ُمَركٌَّب ورَكيٌب: والنَّْصلِ يف السَْهمِ



  .أي كرٌمي أصلُ مَْنِصبِه يف قومه
  ركح

ِقطَعةٌ من : والُركْحَةُ. ساحة الدار: والُركُْح والرُكْحة. ُركُْن اجلََبل وناحيُته، واجلمع ُركوٌح وأَْركاٌح: كُْح بالضمالُر
الُركونُ : والُركوُح إىل الشيء. وأَرْكَْحُت، أي اسَتندُت. الثَريد تبقى يف اجلَفَْنةِِ وَجفَْنةٌ ُمرَْتِكَحةٌ، أي ُمكَْتنَِزةٌ بالثَريد

  .وَسرٌج ِمرْكاٌح، إذا كان يتأخَّر عن ظهر الفرس. يهإل
  ركد

وكلُّ ثابتٍ يف مكاٍن فهو . والشمُس، إذا قاَم مقائم الظَهريِة. وكذلك الريُح والَسفيَنةُ. َسكََن: َركََد املاء ُركوداً
وَجفَْنةٌ . كُُد فيها اإلنسانُ وغريهاملواضع اليت َيْر: واملَراِكُد. هدءوا: ورَكََد القوم. اسَتوى: ورَكََد امليزان. راِكٌد

  .َركوٌد أي مملوءة
  ركرك

  .املرأةُ العظيمةُ الَعجزِ والفخذين: الرَكْراكَةُ
  ركز

وارَْتكَْزُت على القوس، إذا وضعَت ِسيََتها باألرض مث اعتمدِت . غرْزته يف األرض: َركْزُت الرُْمَح أَْركُُزُه رَكزاً
قال اهللا . الصوت اخلفّي: والرِكُْز. أََخلَّ فالنٌ َمبْركَزِِه: يقال. موضعه: ومركَُز الرجل. وسطها: ومْركَز الدائرِة. عليها
يف الرِكَازِ : " ويف احلديث. دفُني أهلِ اجلاهلية، كأنَّه ُرِكزَ يف األرض َركْزاً: والرِكاُز" . أَو َتْسَمَع هلم رِكْزاً : " تعاىل

  .لُ، إذا وجدهأَرْكََز الرج: تقول منه" . اخلُْمُس 
  ركس
. ، أي ردَّهم إىل كُفرهم" واُهللا أَرْكَسَُهْم مبا كََسبوا . " وقد َركََسُه وأَْركََسهُ مبعًىن. َردُّ الشيِء مقلوباً: الرَكُس

 :والراِكُس. الكثري من الناس: والرِكُْس أيضاً. الرِْجُس: والرِكُْس، بالكسر. واْرَتكََس فالنٌ يف أمرٍ، أي قد جنا منه
  .اهلادي، وهو الثَور وسط البَْيَدرِ َتدور عليه الثريان يف الِدياسَِة

  ركض
ورَكَْضُت الفرَس برِجلي، إذا اسَْتحْثَثَْتُه ليعدو، مث " . اْركُْض بِرِْجِلَك : " ومنه قوله تعاىل. حتريُك الرجل: الرَكُْض

ُرِكَض الفرُس على ما مل يسمَّ فاعله، فهو  وليس باألصل، والصواُب. رَكََض الفرُس، إذا عدا: كَثَُر حتَّى قيل
وأَرْكََضِت الفرُس، إذا َعظَُم ولُدها يف . هي رَكَْضةٌ من الشيطان، يريد الَدفَْعةَ: ويف حديث االسِتحاضَةُ. َمْركوٌض

الطائر، إذا حرَّك  رَكَض: وربَّما قالوا. اضطرب: واْرَتكََض فالنٌ يف أمرِه. وارَتكَُض املهرُ يف بطن أمه. بطنها وحتَرَّك
  :قال الراجز. جناَحيه يف الطريان

  َوَركُْض غِْرباٍن غََدْونَ ُنعَّقا... أَرَّقَين طارُِق َهمٍّ أَرَّقا 
وتَراكَضوا . َوراكَْضُت فالناً، إذا أعدى كلُّ واحد منكما فرسَه. وَركََضُه البعُري، إذا ضرَبه برجله، وال يقال رََمَحُه

موضعُ : وُمرَْتكَضُ املاِء. وِمرْكََضةُ القوسِ معروفة ومها ِمْركََضتاِن وقوٌس َركوٌض، أي سريعةُ السهم. إليه َخْيلَُهْم
  .َمَجمِِّه
  ركع



  .احنىن من الكرب: االحنناء ومنه ركوع الصالة وركع الشيخ: الركوع
  ركك

ورَكَكُْت الشيء . الذنب يف عنقه إذا ألزمته إياهَركَكْتُ الُعلَّ يف عنقه أَُركُُّه ُركَّاً، إذا غلَلت يَده إىل عنقه ورككت 
وأَرَكَِّت . وأَرَكَِّت السماُء، أي جاءت بالرّك. املطر الضعيف، واجلمع رِكَاٌك: والركُّ. بعَضه على بعض، إذا طرحته
  .اقْطَْعُه من حيث َركَّ: وَركَّ الشيُء، أي َرقَّ وَضُعَف ومنه قوهلم. األرُض، على ما مل يسمَّ فاعله

ويف احلديث أنه لعن الرُكاكَةَ، وهو الذي ال . واْسَتَركَُّه، أي استضَعفَه. وثوٌب َركيُك النسجِ. الضعيف: والرَكيُك
َشْحَمةُ الُركّى وهو الذي يذُوب سريعاً يضرب : وقوهلم يف املثل. وَسكْرانُ ُمرَْتكُّ، إذا مل يبيِّن كالَمه. يغار على أهله

  .قد عوجل وأصلح: وسقاٌء َمْركوٌك. اتملن ال يعنِّيك يف احلاج
  ركل
حيث َيْركُلُها : ومَراِكلُ الدابّة. الطريُق: واملَْركَلُ. وقد َركَلَُه َيْركُلُُه وَتراكَلَ القوُم. الضرُب بالرجلِ الواحدة: الرَكْلُ

  :قال عنترة. الفارس برجِله إذا حرَّكه للركض، وُهَما ُمْركَالِن
  َنْهٍد مَراِكلُُه َنبيلِ املَْحزِمِ... ْبلِ الشَوى وَحِشيَّيت َسرٌج على َع

  :وأرٌض ُمَركَّلةٌ، إذا كُدَّْت حبوافر الدواّب، ومنه قول امرئ القيس يصف اخليل. أي أنه واسعُ اجلوف عظيم املَراِكلِ
  أَثَْرنَ الُغباَر بالكَديِد املُرَكَّل
  :قال األخطل. ُخل يف األرضإذا ضرهبا برجله لتد: وَتَركَّلَ الرجل بِِمْسَحاتِِه

  يَظَلُّ على ِمْسحاِتِه َيَتَركَّلُ... َرَبْت وَربا يف كَرِمها ابُن مدينٍة 
  ركم

الطني : والُركَْمةُ. واْرَتكََم الشيء وتراكََم، إذا اجتمع. َركََم الشيء َيْركُُمُه، إذا مجَعه وألقى بعَضه على بعض
  .جَادَُّتُه: وُمرَْتكَُم الطريق. ، وكذلك السحاب املَُتراِكُم وما أشبههالرمل املُتَراِكُم: والُركاُم. اجملموع
  ركن

: قال اهللا تعاىل. َرِكَن إليه بالكسر َيْركَُن ُركوناً فيهما، أي مالَ إليه وسكن: وحكى أبو زيد. َركََن إليه َيْركَُن بالضم
َركََن يركن بالفتح فيهما، فإنَّما هو على اجلمع بني : ووأمَّا ما حكَى أبو عمر" .وال َتْركَنُوا إىل الذيَن ظَلَموا " 

. له أَْركانٌ عالية: وجبلٌ َركٌني. وهو يأوي إىل ُركْنٍ شديٍد، أي عّز وَمَنَعٍة. جانُِبُه األقوى: وُركُْن الشيء. اللغتني
. اإلجَّاَنةُ اليت تُْغَسل فيها الثياب: اِملْركَُنو. وناقةٌ ُمَركََّنةُ الضَْرعِ. العظيُم، كأنه ذو اَألْركاِن: واملَُركَُّن من الضروع

  .وقد َركَُن بالضم. ورجلٌ َركٌني، أي وقوٌر بيِّن الَركانَِة
  ركا

صارت : ويف املثل. والَركَْوةُ اليت للماء، واجلمع رِكاٌء وَركَواٌت بالتحريك. ومجعها َرِكيٌّ وَركايا. البئر: الرَِكيَّةُ
وأَْركَْيُت إليه، أي . الصغري: واجلرموز. احلوض الكبري: واملَْركوُّ. إلدبار وانقالب األمورالقوس َركْوَةً، يضرب يف ا

. ضاعفته: وَركَْوُت احلِْملَ على البعري. أَْرِكين إىل كذا وكذا، أي أَخِّْرين: يقال للغرمي: قال أبو عمرو. جلأت
َركَْوُت الشيء أَْركوُه، إذا : ابن األعرايب. ةَ يومي، أي أقمتوَركَْوُت بقّي. وَركَْوُت على فالن الذْنَب، أي َورَّكُْتُه

  :قال سُويد. شددته وأصلحته
  وشَأُْنكَ إنْ مل َتْركُُه َيَتفاقَُم... فَدْع عنك قوماً قد كَفَْوَك ُشئُونَُهْم 



وأنا مُْرَتٍك على كذا، . أي َورَّكُْتُهأَْركَْيُت عليه الذنَب واألمر، : قال الفراء. وأَْركَيُت لَبين فالن جنداً، أي هّيأُته هلم
  .ومايل ُمرَْتكَى إالّ عليك. أي ُمَعوِّلٌ عليه

  رمأ
  .َرَمأَتِ اإلبِلُ يف املكان َتْرَمأُ َرْمأً وُرُموءاً، إذا أقامت به: أبو زيد
  رمث

  :ال أبو صخر اهلذيلق. خَشب ُيَضمُّ بعضه إىل بعض وُيْركَُب يف البحر؛ واجلأأمع أَرْماثٌ: الرََمثُ، بالتحريك
  على رََمٍث يف البحر ليس لنا َوفُْر... َتَمنَّْيُت من ُحبِّي ُعلَيَّةَ أَنَّنا 

: قال األصمعي. وقد َرمِثَِت بالكسر، وهي إبلٌ َرِمثَةٌ وَرماثى. أن تأكل اإلبل الرِْمثَ فتشتكي عنه: والرََمثُ أيضاً
: ورََمثُْت الشيء. يف الضرع َترْميثاً وأَْرَمثُْت أيضاً، إذا أَْبقَْيَت هبا شيئاً يقال َرمَّثُْت. بقية اللنب يف الَضرع: الرََمثُ

  :أصلحته ومسحُته بيدي قال الشاعر
  وَنَصْحُتهُ يف احلَْربِ َنْصحا... وأَخٍ َرمَثُْت ُرؤَْيَسُه 

  وحبلٌ أَْرماثٌ، أي أَْرماٌم
  رمح

: وثورٌ راِمٌح. ورُجلٌ راِمٌح، أي ذو رُْمح؛ وال ِفعل له. طعنه بالرُْمحِ :ورَمَحه فهو راِمٌح. الرُْمُح مجعه رماح وأَرْماح
  :قال ذو الرمَّة. له قَْرنان

  بالُد الِعدى لَْيَسْت له بِبِالِد... وكائْن ذََعْرنا من َمهاٍة وراِمحِ 
ب ُيقُْدُمه يقولون هو رُْمُحه، وليس من َنْجٌم قُّدام الفَكَِّة، وهو أََحدُ الِسماكَْين، مسِّي بذلك لكوك: والِسماُك الراِمُح

الذي : والرمَّاُح. ورَمَح اجلُْنُدُب، إذا ضََرب احلَصى. وَرَمَحهُ الفََرُس والبَْغلُ واحلمار، إذا ضربه برجِلِه. منازل القمر
ما قالوا يف اإلبل إذا وربَّ. أخذت رِماَحها: وُيقال للُبْهمى إذا امَتنعت من الراِعية. يّتخذ الرُْمَح؛ وضعُته الرِماحة

  .قد أخذَْت رِماَحها، ألنّ صاحبها َيْمَتنُِع من َنْحرِها: َسِمَنت أو َدرَّْت
  رمد

. رَماد رِْمِدٌد، أي هاِلك، جعلوه صفة: ويقال. معروف، والرِمدِداء، بالكسر واملّد، مثله، وكذلك األرِمداء: الَرماد
  :قال الكميت

  رِْمدِداًَرماداً أَطَاَرْتُه السَواِهكُ 
قال أبو َوْجَزةَ . ومنه قيل للنعامة رَْمداء، وللبعوض ُرْمٌد. الذي على لون الرماد، وهو غُْبَرةٌ فيها كُْدرَةٌ: واألْرَمد

  :وذكر صائداً
  رُْمٌد به عاِذٌر مِْنُهنَّ كاجلَربِ... َتبيُت جاَرَتُه األفْعى وسامُِرُه 

واملَُرمَّدُ . ويف املثل شَوى أَخوَك حتَّى إذا أَنَضجَ َرمََّد. َجْعلُ الشيِء يف الَرماِد: الَترميُدو. افَْتقَر: وأَرَْمَد الَرُجل إرَْماداً
رَمََّدِت الضأْنُ فَربِّْق َربِّْق، أي َهيِّئْ األْرباَق، ألّنها إمنا : يقال. اإلضْراُع: والَتْرميُد. الذي يَُملُّ يف اجلَْمر: من الِشواِء

قال ابن . اهلالك: والرَْمُد والَرَمادَةُ. وكذلك البقرة والشاة. أَْضَرِعْت: وأَْرَمَدِت الناقةُ. ولدُتضْرِع على رأس ال
َهلَكَْت من َبْرٍد : ورََمَدتِ الغنم َترِْمُد رَْمداً. يقال قْد َرَمْدنا القَْوَم َنْرُمدُُهْم وَنرِْمُدهم َرْمداً، أي أتَينا عليهم: السكِّيت
  :و َوْجزَةَقال أب. أو َصقيع

  كأصرامِ عاٍد حَني َجلَّلَها الرَْمُد... َصبَْبُت عليكم حاِصيب فتَركُْتكُْم 



ومنه عام الَرمادَِة، ألّنه َهلَكَْت فيه الناس وهلكت األموال وهي أعوام جدب تتابعت على الناس يف أيام عمر بن 
وأَرَْمَد اهللا عيَنه، فهي . هاجت َعْيُنه، فهو رَِمٌد وأَْرَمُد: وَرِمدَ الرجل، بالكسر، َيْرَمُد رََمداً. اخلَطّابِ رضي اهللا عنه

  .ماٌء َرْمٌد، إذا كان آجِناً: وحكى الِسجِستاينّ. َرِمَدةٌ
  رمرم

  :وقال. َتَرْمَرَم، إذا حَرََّك فاه للكالم
  ولو َزَبَنْتُه احلرُب مل َيَتَرْمرَمِ... وُمْسَتْعجِبٍ مما يرى من أَناِتنا 

  .ضرٌب من الشجر، وحشيش الربيع. والرَْمرام
  رمز
وَتَرمَّزَ . واْرَتَمَز من الَضربة، أي اضطَرب منها. وقد رََمَز َيْرِمُز وَيْرُمُز. اإلشارةُ واإلمياُء بالشفَتني واحلاجب: الرَْمُز
. ها لكثرهتا، أي تتحرَّك وتضطربوكتيبة َرمَّاَزةٌ، إذا كانت تَْرَتِمُز من نواحي. وضربه فما أْرَمأَزَّ، أي ما حتَرََّك. مثلُه

  .البحر: والراموُز. الزانية، ألهنا تومئ بعينيها: والرَمَّازَةُ. ألنَّها متوج. االست: والَرمَّازةُ
  رمسس

. ورَمسوا قَرب فالن، إذا كتموه وَسوَّْوُه مع األرض. دفنته: وَرَمْستُ املّيت وأَْرَمْستُُه. كتمته: َرَمْسُت عليه اخلرب
: قال الشاعر. موضع القرب: واملَرَْمُس. تراب القرب، وهو يف األصل مصدر: والَرْمُس. ُتُه حبجر، أي رميتهوَرَمْس

  .الرياح اليت ُتثري التراب وَتدِفُن اآلثار: بِخَفْضٍ َمْرَمسي أو يف َيفاعٍ ُتصَوُِّت هاَميت يف رأْسِ قَْبري والَرواِمُس
  رمص
ورََمْصُت بينهم، أي أصلحُت ورََمَصِت الدجاجةُ، أي . رُْمُصها رَْمصاُ، أي َجَبرَهاَرَمَص اهللا ُمصيبَتك َي: أبو زيد
وسٌخ جيتمع يف املوقِ فإن : والرََمُص بالتحريك. أي ولدْته! يقال قََبحَ اهللا أمَّا رََمَصْت به: قال ابن السكيت. ذََرفَْت

  .والرجل أَرَْمُص. لكسروقد رََمصْت عيُنه با. سالِ فهو غََمٌص، وإن مجد فهو رََمٌص
  رمض
: وقد رَمَض يوُمنا بالكسر، َيرَْمُض رََمضاً. واألرُض َرْمضاء كما ترى. شّدةُ وقع الشمس على الرمل وغريه: الرََمُض

إذا  رَِمَضْت الغنم،: ويقال أيضاً. ورَِمَضْت قدُمه أيضاً من الَرْمضاِء، أي احترقْت. وأرٌض رَِمَضةُ احلجارِة. اشتدَّ َحرُُّه
. أَْرَمَضُه األمُر: ومنه قيل. أحرقتين: وأَْرَمَضْتين الَرْمضاُء. رعْت يف شدة احلرِّ فقَرَِحْت أكباُدها وَحبَِنْت رِئاُتها

أتيت فالناً : ويقال. صيدُ الظيب يف وقت اهلاجِرة، تتبعه حتَّى إذا تفسخْت قوائمه من شدة الرمضاء أَخذْتَه: والَتَرمُُّض
ورََمْضُت الشاةَ أَرِْمُضها رَْمضاً، إذا َشقَقَْتها وعليها جلُدها وطرحَتها . فَرمَّْضُتُه َترْميضاً، أي انتظرته شيئاًفلم أِصْبُه، 

وَشفَْرةٌ َرميٌض ونصلٌ َرميٌض، . وذلك املوضُع َمرِْمٌض، واللحم َمْرموٌض. على الَرْصفَِة وجعلَت فوقها املَلَّةَ لتنضج
عن ابن . ورََمْضُتُه أنا أَْرُمُضُه وأَرِْمُضُه، إذاجعلَته بني َحَجرين أملسني مث َدقَقَْتُه لَِيرِقَّ. ميٌضوكل حادٍّ َر. أي َوقيٌع
حَزِْنتُ : واْرَتَمْضُت لفالن. فسدت: واْرَتَمَضْت كبده. واْرَتَمَض الرجلُ عن كذا، أي اشتدَّ عليه وأقلقه: السكيت

إنَّهم ملا نقلوا أمساء الشهور عن اللغة القدمية مسَّوها باألزمنة : وأَْرِمضاَء، يقالوشهرُ َرمضانَ جيمع على رََمضاناٍت . له
  .اليت وقعْت فيها، فوافق هذا الشهر أيام َرْمضِ احلرِّ، فسمِّي بذلك

  رمع
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لغة: كتاب  ال   الصحاح يف 
 اجلوهري: املؤلف 

. ما يتحرك من يافوخ الصيب: والَرمَّاَعةُ بالتشديد. التحرُك: والَتَرمُُّع. َرَمَع أنفُه من الغضب َيْرَمُع َرمَعاناً، أي حترك
  .قاٌق تلمُعحجارةٌ بيٌض ر: والَيْرَمُع. كذبْت َرمَّاعَُتَك، إذا َحَبَق: يقال. االسُت: والَرمَّاَعةُ أيضاً

  رمعل

واْرَمَعلَّ الِشواُء، أي سال . واْرمََعلَّ الدمُع، أي تتابع قَطَراُنُه، بالعني والغني مجيعاً. سالَ لعاُبه: اْرمََعلَّ الصيبُّ اْرِمْعالالً
  :وأنشد أبو عمرو. َدَسُمُه

  لنا بَشواٍة ُمْرمَِعلِّ ذُُءوبُها... واْنِصْب لنا الدمهاَء طاهي وَعجِّلَْن 
  :واألصمعّي مثله، وأنشد. اْرَمَعلَّ الرجل، أي َشهق: قال الفراء

  إليه اِجلرِشَّى واْرَمَعلَّ َخنيُنها... بكى جزعاً من أن ميوَت وأجهشْت 
  .اْدَرْنِفْق ُمْرمَِعالًّ، أي اْمضِ راِشداً: وقوهلم
  رمق

هذه النخلة تُراِمُق : ويقال. َبقِّيَّةُ الروح: والَرَمُق. النظر، مثل َرنََّق أدام: وَرمََّق َتْرميقاً. نظرت إليه: َرَمقُْتُه أَْرُمقُهُ َرْمقاً
وما يف عيشِ فالنٍ إالّ ُرْمقَةٌ ورِماق، أي . الذي مل يبَق يف قلبه من مودَّتك إالَّ قليلٌ: واملراِمُق. بِعرقٍ، ال حتيا وال متوت

وعيٌش ُمَرَمقٌّ، أي . واْرَمقَّ األمرُ اْرِمقاقاً، أي َضُعَف. لُ ارْميقاقاًوقد اْرماقَّ احلب. وحبلٌ أَْرماٌق، أي ضعيٌف. ُبلَْغةٌ
  :ُدونٌ، ومنه قول الكميت

  له َحارِك ال حيملُ الِعْبَء أَْجَزلُ... ُتعاِلُج ُمْرَمقَّاً من العيش فانِياً 
ورامَقُْت . مََّق الرجلُ املاَء، إذا َحساُهوَتَر. القطيُع من الغنم، فارسّي معّرب: والَرَمُق. وعيش َرِمق، أي ميسك الَرَمَق

  .إذا مل تُْبرِْمُه: األمَر
  رمك

األنثى من الرباذين، واجلمع رِماٌك وَرَمكاٌت، وأَْرماٌك : والَرَمكَةُ. أقام به، وأَْرَمكُْتهُ أنا: َرَمَك باملكان َيرُْمُك ُرموكاً
قال . والُرْمكَةُ من ألوان اإلبل، يقال مجلٌ أَْرَمُك وناقةٌ َرْمكاُء. شيء أسود ُيخلَطُ باملسك: والراِمُك والراَمُك. أيضاً

  .وقد ارَْمكَّ البعُري ارِْمكاكاً. هو الذي اشتّدت كُْمَتُتُه حتَّى يدخلَها سواٌد: أبو عبيد
  رمل
. اهلرولةُ: َرَملُ، بالتحريكوال. أُمُّ رِمالٍ: يقال للضبُع: قال ابن السكيت. واحد الرِمالِ، والَرْملَةُ أخصُّ منه: الرَْملُ

. القليلُ من املطر، واجلمع أَْرمالٌ: والَرَملُ. جنٌس من الَعروض: والَرَملُ. وَرَملُْت بني الصفا واملروة رََمالً ورََمالناً
الذي : اَألْرَملُ من الشاء: قال أبو عبيد. خطُوط تكون يف قوائم البقَرة الوحشية ختالف سائر لوهنا: والرََملُ أيضاً

وقد . املرأة اليت ال زوَج هلا: الرجل الذي ال امرأة له واَألْرَملَةُ: واَألرَْملُ. اسوَّدْت قوائُمه كلُّها؛ واألنثى رَْمالُء
  :قال الشاعر. أَْرَملَِت املرأة، إذا مات عنها زوُجها
  فمن حلاجِة هذا اَألرَْملِ الذَكَرِ... َهذي اَألراِملُ قد قَضَّْيَت حاَجَتها 

قد جاءت : ويقال. ويقال هلم وإن مل يكن فيهم نساء: قال. املساكني من رجالٍ ونساٍء: اَألراِملُ: قال ابن السكيت



وَرَملْتُ . أَْرَملَةٌ، وإن مل يكن فيهم نساء: ويقال للرجال احملتاجني الضعفاء: قال. أَْرَملَةٌ من نساٍء ورجالٍ حمتاجني
  :قال الشاعر. ُتُه مثلُهوأَْرَملْ. احلصري، أي َسفَفْتُُه

  وكأنّ صَفَْحُتُه حصٌري ُمرَْملُ... إذْ ال يزالُ على طريقٍ ال حبٍ 
وعاٌم أَرَْملُ، . ويقال أَرَْملَ القوُم، إذا َنِفذَ زادُهم. وقد َرَملَ سريَره وأَْرَملَُه، إذا رََملَ شريطاً أو غريه فجعله ظهراً له

  .مَّلَُه بالدم فَتَرمَّلَ واْرَتَملَ، أي تلطّخوَر. وسنةٌ رَْمالُء. أي قليلُ املطر
  رمم

البقر : ويف احلديث. وَرمَّهُ أيضاً مبعىن أكله. قد َرمَّ شأنه: يقال. َرَمْمُت الشيء أَُرمُُّه وأَْرمُّهُ َرمَّاً وَمَرمَّةً، إذا أصلحَته
شفة البقرة : بالكسر: واملرمة. َبُعَد عهُده بالتطينيواْسَتَرمَّ احلائط، أي حان له أن ُيَرمَّ، وذلك إذا . َتُرمُّ من كل شجر

وما . واْرَتمَّتِ الشاة من األرض، أي رَمَّْت وأكلت. لغة فيه: وكل ذات ظلف ألهنا هبا ترمت أي تأكل واِملَرمَّةُ بالفتح
: يقال: قال ابن السكيت. شيءما له ُحمٌّ وال ُرمٌّ، أي ليس له : يل منه َحمٌّ وال َرمٌّ، أي ُبدٌّ، وقد يضمان ويقال أيضاً

. قطعةٌ من احلبل باليةٌ، واجلمع رَُمٌم ورِماٌم: والُرمَّةُ. فالُرمُّ َمَرمَّةُ البيت: قال. ما له ثُمٌّ وال ُرمٌّ، وما ميلك ثُمَّاً وال ُرمَّاً
 عنقه، فقيل ذلك لكلِّ من دفَع شيئاً وأصلُه أنّ رجالً دفع إىل رجلٍ بعرياً حببلٍ يف. دفََع إليه الشيَء بُِرمَِّتِه: ومنه قوهلم

  :وهذا املعىن أراد األعشى خياطب َخمّاراً. جبملته
  بأَدْماءَِ يف حبلِ ُمقْتاِدها... فقلُت له هذه هاِتها 

وإنَّما . َرميٌم تقول منه َرمَّ العظَم َيرِمُّ بالكسر َرمَّةً، أي َبِلَي، فهو. العظام البالية؛ واجلمع رَِمٌم ورماٌم: والرِمَّةُ بالكسر
ألن فَعيالً وفَعوالً قد يستوي فيهما املذكّر واملؤّنث واجلمع، مثل " قالَ َمْن ُيْحيي الِعظاَم وهي َرميٌم : " قال تعاىل

 النِقُْي: جاءه بالطمِّ والرِمِّ، إذا جاءه باملال الكثري والرِمُّ أيضاً: يقال. الثَرى: والرِمُّ بالكسر. رسولٍ، وعدوٍّ، وصديق
  :وقال. أََرمَّ العظُم، أي جرى فيه الرِمُّ: تقول منه. واملُخُّ

  ولو كان يف األْعرابِ ماَت هُزاالً... َهجاُهنَّ لَمَّا أَنْ أََرمَّْت ِعظاُمُه 
نها ما ُيرِمُّ م: ويقال للشاة إذا كانت مهزولةً. بيضاُء: ونعجةٌ َرمَّاُء. هبا شيء من نِقْي: ناقةٌ ُمرِمٌّ: قال أبو زيد

  :وقال. وأََرمَّ القوُم، أي سكَتوا. َمْضرٌِب، أي إذا كُِسَر عظٌم من عظامها مل ُيَصب فيه مخٌّ
  َيرْدنَ والليلُ ُمرِمٌّ طاِئرُُه

  رمى

. رامَْيناوراَمْيُتُه مُراماةً ورِماًء، واْرَتَمْينا وَت. ورََمْيُت بالسهم رَْمياً ورِماَيةً. َرَمْيُت الشيء من يدي، أي ألقيته فارمتى
َرَمْيتُ : ابن السكيت. َرمى اهللا لك، أي َنصَرك وصنع لك: أبو عبيدة. وكانت بينهم رِمِّيَّاً مث صاروا إىل ِحَجيزى

خرجت أََترَمَّى، إذا خرجت َترْمى يف األغراض ويف : ويقال: قال. وال تقل َرَمْيُت هبا: قال. عن القوس وَرمَْيُت عليها
قال حامت . وَرَمْيُت على اخلمسني وأَرَْمْيُت أيضاً، أي زدُت. مي، إذا رََمْيَت القَْنَصوخرجت أَْرَت. أصول الشجر

  :طيئ
  َنوى القَْسبِ قد أَْرمى ِذراعاً على الَعشْرِ... وأَْسَمَر خَطِّيَّاً كأَنَّ كعوَبُه 

وأَرْمى فالنٌ، أي . الرِبا: ، بالفتح واملّدوالَرماُء. للمرأِة أنِت َتْرمَني وأننتَّ َتْرمَني، الواحد واجلماعة سواٌء: وتقول
قال . ها وها، إّنيِ أخاُف عليكم الَرماَء: ال َتشتروا الذهب بالفضة إالّ يداً بيٍد: قال عمر رضي اهللا عنه. أَْرىب

كما يقال أي ألقاه عن ظهر دابَّته، . طعنه فأَْرماُه عن فرسه: ويقال. وَترامى اجلُرح إىل الفساد. هو ممدوٌد: الكسائي



بئس الَرِميَّةُ : يقال. الصيد: والرَِميَّةُ. َسابَُّه فأَْرَمى عليه، أي زاد: ويقال. وأَْرَمْيتُ احلجر من يدي، أي ألقيت. أَذْراُه
وأما الذي يف . اِملْرماةُ مثل الِسرَْوِة، هو نصلٌ مدوٌَّر للسهم: أبو عمرو. األرنُب، أي بئس الشيء مما ُيرْمى األرنُب

الَسقيُّ، : والَرِميُّ. اِملرْماةُ الِظلُف: لو أنَّ أحَدهم ُدعيَ إىل ِمْرماَتْينِ ألجاب وهو ال جييب إىل الصالة، فيقال: يثاحلد
  .وهي الَسحابة العظيمة القَطرِ الشديدة الوقعِ من سحائب احلميم واخلريف، واجلمع أَْرِمَيةٌ وأَْسِقَيةٌ

  رنب
  :وقالت ليلى األخيلية تصف القطاة وفَراِخها: ُخِلطَ غَْزلُه بَوَبرِ األرانب: ُمَؤْرَنٌب وِكَساٌء. واحدة األرانب: األرنب

  كُراُت غُالمٍ من ِكساٍء ُمَؤرَْنب... َتَدلَّْت على ُحصِّ الُرءوس كأنَّها 
  .طرف األنف: واألرنبة. ذات أرانب: وأرض ُمَؤْرَنَبةٌ

  رنج
  .اجلوز اهلندّي، وما أظنه عربياً: الرانُِج
  رنح

ورُنَِّح عليه َتْرنيحاً، على ما مل ُيَسمَّ فاعله، أي غُشَي عليه، أو اعتراه َوْهٌن يف ِعظامه . َتماَيلَ من الُسكْر وغريه: َترَنََّح
  .فتمايل، فهو ُمرَنَّح

  رنز

  .لغة يف اُألْرزِ: الُرْنُز بالضم
  رنف
وأَْرَنفَِت الناقةُ . فُها الذي يلي األرَض من اإلنسان إذا كان قائماًأسفلُ األلية وطر: والرانِفةُ. بَْهراَمُج الَبرِّ: الَرنُف

  .بأذنيها، إذا أرختهما من اإلعياء
  رنق

وأَْرَنقُْتُه أنا، وَرنَّقُْتُه تَْرنيقاً، أي . مصدر قولك َرنَِق املاُء بالكسر: والَرَنُق بالتحريك. ماٌء َرْنٌق بالتسكني، أي كَِدر
وَرنََّق الطائُر، إذا خفق . الطُني الذي يف األهنار واملَسيل: التَْرنوُق: قال أبو عبيد. أي كَِدٌر وعيٌش َرنٌِق،. كّدرته

ضعٌف يكون يف البصر ويف البدن ويف : والَتْرنيُق. وَرنََّق النوُم، أي خالط عينيه. جبناحيه يف اهلواء وثبَت ومل َيِطْر
ولقيت فالناً مَُرنَّقَةً عيناه، أي منكِسَر الطرِف من ُجوعٍ أو . لَّطوا الرأيَرنََّق القوُم يف أمر كذا، أي َخ: يقال. األمر
وَرنََّق . رَمََّدِت املعزى فََرنِّْق َرنِّْق، أي انتظر الوالدة: يقال. إدامةُ النظر، لغةٌ يف الترميق والتدنيق: والَتْرنيُق. غريه

  .ماؤه وُحْسُنُه؛ ومنه َرْوَنُق الُضحى وغريِها: لسيِفَورَْوَنُق ا. القوُم باملكان، إذا أقاموا به واحتبسوا
  رمن

وَترَنََّم الطائر يف هديره، وَترَنَّمَ . والترنيم مثله. وقد رَنَِم بالكسر وَترَنََّم، إذا رجَّع صوته. الصوت: الَرَنُم بالتحريك
  .التََرنُُّم: والَتْرَنموُت. القوس عند اإلنباض

  رنن
َشْجراُؤُه ُمِغنَّه، : ويف كالم أيب ُزبيدٍ الطائي. صاحت: َرنَِّت املرأة َترِنُّ رَنيناً، وأَرَنَّْت أيضاً: يقال. الصوت: الَرنَّةُ

شيء يصيح يف : والَرَنُن. واِملْرنانُ مثله. القوس: واملُرِنَّةُ. وَرنَّْنُتها أنا تَْرنيناً. صوَّتْت: وأََرنَِّت القوُس. وأَطْياُرُه ُمرِنَّه



  .اَم الصيفاملاء أيَّ
  رنا

أَْرناين ُحْسُن ما رأيت، أي َحَملَين على : ويقال. ظَلَّ رانياً، وأَْرناُه غريه: يقال. َرنا إليه َيْرنو ُرُنوَّاً، إذا أدام النظر
لتشديد، للذي ورجلٌ َرنَّاٌء با. وفالنٌ َرُنوُّ فالنة، إذا كان ُيدمي النَظر إليها. وكأٌس َرنَْوناةٌ، أي دائمة ساكنة. الُرُنوِّ

يا : وقوهلم. الشيء املنظور إليه: والَرنا بالفتح مقصوٌر. الصوت: والرُناُء، بالضم واملّد. يدمي النظَر إىل النساء اِحلسان
  :قال صخرُ الَغّي. ابن تُْرنا، كنايةٌ عن اللئيم
  يدافُع عنَِّي قوالً َعنيفا... فإنَّ اْبَن ُترْنا إذا ُزْرُتكُْم 

  رهب
َرَهبوتٌ خٌري من : يقال. ورُجل رََهبوٌت. لكسر، َيْرَهُب َرْهَبةً وُرْهباً بالضم، وَرَهباً بالتحريك، أي خافَرِهَب با
واحد ُرهبان النصارى، : والراهب. أَرَْهَبُه واسترهبه، إذا أخافَه: وتقول. أي َألنْ ُتْرَهَب خٌري من أن ُتْرَحَم. َرَحموٍت

الَنْصلُ الرقيق : والَرْهُب أيضاً. الناقة املهزولة: الرََهُب: قال األصمعي. الَتعَبُُّد: والَتَرهُُّب. ةُومصدره الَرْهَبةُ والَرْهبانِيَّ
  :قال الشاعر. من نصال السهامِ، واجلمع رِهاٌب

  بيضٌ رِهاٌب وُمْجنأٌ أَُجُد... إنِّي َسَينَْهى َعنِّي َوِعيدَُهُم 
  .ن، مثل اللسانعظم يف الصدر ُمشرف على البط: والَرهاَبةَ
  رهبل
  .جاء َيَترَْهَبلُ: يقال. ضرٌب من املشي: الرَْهَبلَةُ
  رهج
  .ضرب من السري: والَرْهَوجَةُ. وأَرَْهَج الغباَر، أي أثاره. الُغبار: الرََهُج
  رهدن

مََّرةَ، إالَّ أنه أَدَْبُس، وهو أكرب طائر يشبه احلُ: والَرْهَدنُ والرَْهَدَنةُ. طٌري مبكّة أمثال العصافري، الواحُد رْهدَنٌ: الَرهاِدنُ
  :وقال. من احلُمََّرِة

  َتذَرََّي وِلَْداٍن َيِصْدنَ َرهادنا... َتذَرَّْينَنا بالقَول حتَّى كأّنه 
  رهز
  .وقد َرَهَز املُباِضعُ َيْرَهُز رَْهزاً ورََهزاناً. احلركة: الرَْهُز
  رهش

. عُْرَض ُعجاَيِتها من اليد األخرى، فربَّما أدماها، وذلك لضعف يدهاأن تُصكَّ الدابةُ بعرضِ حافرها : االْرِتهاُش
: والرُْهشوُش من النوق. الرَواِهُش عروُق باطنِ الذراعِ: وقال أبو عمرو. ِعرقان يف باطن الذراَعني: والراِهشاِن
والَرهيُش من . النصل الرقيق: والرَهيُش أيضاً. ويقال الضعيُف. القليلةُ حلمِ الظهر: والرَهيُش من النوقِ. الغزيرةُ
وقد ارَْتَهَشتِ القوُس فهي مُْرَتهِشَة، وهي اليت إذا ُرمَي عنها اهتزَّت فضرب . اليت ُيصيب وَتُرها طاِئفها: الِقسيِّ

  .والصواُب طاِئفَها. َوَتُرها أَْبَهَرها
  رهص



الُصخورُ املتراصفة : الَرواِهُص: أبو عبيد. يمهَرَهْصتُ احلائطَ مبا يق: يقال. العِْرُق األسفلُ من احلائِط: الرِْهُص
  :الَدَرجة واملرَتَبةُ قال األعشى: واملَْرَهَصةُ بالفتح. الثابتة

  وفُضِّلَ أقواٌم عليك َمراِهصا... َرمى بك يف أُخْراُهُم َتْركَُك الُعلى 
يقال منه َرِهَصِت الدابةُ بالكسر : ال الكسائيق. أن َيدَوى باطُن حافر الداّبة من َحَجرٍ تطؤه، مثل الوقْرَِة: والرَْهَصةُ

: والَرْهُص. وقد قاله غريه. ومل َيقُلْ رُِهَصْت فهي َمْرهوَصةٌ ورَهيٌص. َرَهصاً، وأَرَْهَصها اهللا، مثل َوِقَرْت وأَْوقَرَها اهللا
  .رََهَصين فالنٌ حبقِّه، أي أخذين أخذاً شديداً: يقال. العصُر الشديُد

  رهط
قال . ما دون الَعشرة من الرجال، ال تكون فيهم امرأة: والَرْهطُ. يقال هم َرْهطٌ دِْنَيةٌ. قوُمه وقبيلُته: لَِرْهطُ الرج
واجلمع أَْرُهطٌ وأَْرهاطٌ . فجمع، وليس هلم واحد من لفظهم مثل ذَْوٍد" وكانَ يف املَديَنةِ تسعةُ رِْهٍط : " اهللا تعاىل

  :قال الشاعر. تلبسه احلائض. جلٌد قدُر ما بني الُسرَّة إىل الركبة: والَرْهطُ. وأَراهيطُوأَراِهطٌ، كأّنه َجْمعُ أَْرُهٍط، 
  ِك أَْجعَلَْك َرْهطاً على حُيَّضِ... مىت ما أََشأْ غَري َزْهوِ املُلو 
  :وأنشد للمتنخِّل اهلُذَيلّ. جلوٌد ُتَشقَُّق سيوراً، واحدها َرْهطٌ: الرِهاطُ: وحكى الَنضر بن ُشمَيل

  وطعنٍ مثلَ َتْعطيطِ الرِهاِط... َبضَْربٍ يف اجلماجم ذي فُروغٍ 
والراهِطاُء، هي إْحدى جَِحَرِة الريبوعِ اليت َيخرج منها الترابَ . وكانوا يف اجلاهلية يطوفون ُعراةً والنساُء يف أَْرهاٍط

  .وكذلك الُرَهطَةُ. وجيمعه
  رهف

  .أَْرَهفْتُ سيفي، أي َرقَّقُْتُه، فهو ُمْرَهٌف
  رهق

إذا : " ويف احلديث" . وال َيْرَهُق ُوجوَهُهْم قََتٌر وال ِذلَّةٌ : " َرِهقَُه بالكسر َيْرَهقُُه َرهَقاً، أي غشيه، من قوله تعاىل
أَْرَهقَين  :ويقال. أَْرَهقَُه طغياناً، أي أغشاه إيَّاه: ويقال. أي فَلَْيْغَشُه وال يبُعْد منه" صلّى أحدُكم إىل الشيء، فَلُْيْرَهقُْه 

ال ُتْرِهقْين ال : يقال. أَْرَهقَُه ُعسراً، أي كلّفه إياه: قال أبو زيد. فالنٌ إمثاً حتَّى َرِهقُْتُه، أي محَّلين إمثاً حّتى محلته له
  :قال اهلذيل. أي ال ُتْعِسرين ال أعسَرك اهللا: أَْرهَقََك اهللا

  ذْروباً َخشيباُحساَم احلَدِّ َم... ولوال حنن أَْرَهقَهُ ُصَهْيٌب 
  :قال الشاعر. الذي أُْدرَِك ِلُيقَْتلَ: واملُْرَهُق

  مل َيْسَتِعْن وَحوامي املوِت تَْغشاُه... وُمْرَهقٍ سالَ إمْتاعاً بأُْصَدِتِه 
  :وقال الكميت

  ِثقَةُ املُجاوِرِ واملُضاِف املُْرهَقِ... َتْندى أَكُفُُّهُم ويف أبياهتم 
: قال األصمعي. وَأَْرَهَق الصالةَ، أي أّخرها حتَّى يدنو وقُت األخرى. ٌق، إذا قارب االحتالموراَهَق الغالُم فهو ُمراِه

  :قال ابن األمحر. رجلٌ فيه َرَهٌق، أي ِغشْيان للمحارِمِ من ُشْرب اخلمر وحنوه: يقال
  يف الناس ال َرَهٌق فيه وال َبَخلُ... كالكَوْكَبِ اَألْزَهرِ اْنَشقَّْت ُدُجنَُّتُه 

أي َسفَهاً " فزاُدوُهْم َرَهقاً : " وقال أبو عبيدة يف قوله تعاىل. أي ظلماً" فَال َيخاُف َبْخساً َوال َرَهقاً : " وقوله تعاىل
َوَرِهَق ُشخوصُ . طلبُت فالناً حتَّى َرِهقُْتهُ َرهقاً، أي حتَّى دنوُت منه فربَّما أخذَه وربَّما مل يأخذْه: ويقال. وطغياناً
أنَّه صلى اهللا عليه وسلم صلّى على : ويف احلديث. ورجلٌ ُمَرهٌَّق، إذا كان ُيظَنُّ به الُسوُء. ي دنا وَأَزَِف وأَِفَدفالٍن، أ



قال زهريٌ . رجلٌ ُمَرهٌَّق، إذا كان يغشاه الناس ويَْنزِلُ به الضيفانُ: ويقال أيضاً. امرأة ُتَرهَُّق أي ُتتََّهُم َوُتْؤُبُن بَِشرٍّ
  :ميدح رجالً

  ُألواِء غُري ُملَعَّنِ الِقْدرِ... َوُمَرهَُّق النِرياِن ُيْحَمُد يف ال 
القوُم رِهاُق مائٍة ورَهاقُ : يقال: َخْيُر الرجالِ املَُرهَّقونَ كما خَْيُر ِتالعِ البالدِ أَكَلَُؤها قال أبو زيد: وقال ابن َهْرَمةَ

  .لزعفرانُا: والرَيُهقانُ. مائٍة، أي ُزهاء مائة ومقدار مائة
  رهك

  .َمرَّ الرجل َيَتَرْهَوُك، كأنه َيموج يف ِمشيته: يقال
  رهل

  :قال الشاعر. وفرٌس رَِهلُ الصدر. َرِهلَ حلُمه بالكسر، أي اضطرَب واسترخى
  وال رَِهلٌ لَبَّاُتُه وَبآِدلُْه... فًتى قُدَّ قَدَّ السيِف ال مُتآزٌِف 

  .وَرهَّلَُه اللحُم َترْهيالً
  رهم
ومن الِدَميِة الرِْهَمةُ، : قال أبو زيد. وروضةٌ َمْرُهوَمةٌ. املَطْرة الضعيفة الدائمة واجلمع رَِهٌم ورِهاٌم: َمةُ بالكسرالرِْه

وَنزلنا بفالٍن فكّنا يف أَرَْهمِ جانَبيه، أي . أتت بالرِّهامِ: وأَْرَهَمِت السحابةُ. وهي أشدُّ وقْعاً من الِدَميِة وأسرع ذَهاباً
  .أخصبهما

  رهن
. َرَهْنُت الشيَء عند فالٍن، وَرَهنُتُه الشيَء أي أرهنته الشيءمبعًىن: تقول منه. الَرْهُن معروف، واجلمع رهانٌ وُرُهٌن

  :قال عبُد اهللا بن مهّامٍ الَسلويلّ
  َنجَْوُت وأَرَْهْنتُُهْم ماِلكا... فلما َخِشيُت أظافريهْم 

أَرَْهْنُت يف : وقال أبو زيد. املهزولُ من اإلبل والناس: والراِهُن. لثابُتا: والراِهُن. وَرَهَن الشيُء، أي دام وثبت
الذي : واملُْرَتهُِن. أَْرَهْنُت فيها مبعىن أسلفُت فيها: وقال ابن السكيت. وهو من الغالء خاّصةً. غاليُت هبا: السلعة

وأَْرَهْنُت به وَلَدي . خاطَْرُتُه: فالناً على كذا مُراَهَنةً وراِهْنُت. يأخذ الَرْهَن، والشيُء َمْرهونٌ وَرهٌني، واألنثى َرِهينَةٌ
: وأَْرهَْنُت هلم الطعاَم والشراب. وَرَهَن الشيَء َرْهناً، أي دام. واحدة الَرهاِئنِ: والَرهيَنةُ. أخطرهتم به َخطراً: إْرهاناً

  .وهو طعاٌم راِهٌن. أََدْمُتُه هلم
  رها

السري السهل؛ : والَرهُْو" . واتُْرِك الَبْحَر َرْهواً : " ومنه قوله تعاىل. و َرهْواً، أي فتحَرها بني رجليه َيْره: أبو عبيدة
  :قال القُطامي يف نعت الرِكابِ. َرها َيْرهو يف السري، أي رفََق: قال ابن األعراّيب. جاءت اخليل َرهْواً: يقال

  لى األَْعجازِ َتتَِّكلُوال الصدوُر ع... َيْمشَني َرهْواً فال األْعجاُز خاِذلَةٌ 
  :وقال. املكان املرتفع واملنخفض أيضاً جيتمع فيه املاء، وهو من األضداد: والَرْهُو والَرهَْوةُ

  حمافظةً وكّنا اَألْيَمنينا... َنَصبَْنا ِمثْلَ َرهَْوةَ ذاَت َحدٍّ 
. املرأة الواسعة اهلَنِ: والَرْهُو. طر أو غريهاجلَْوَبةَ تكون يف حملّة القوم يسيل منها ماء امل: الَرْهَو: وقال أبو عبيد

  :وهو طعاٌم راِهٌن وراٍه، أي دائٌم قال األعشى. وأَْرهَْيُت هلم الطعاَم والشراَب، إذا أََدْمَتُه هلم
  إالّ بِهاِت وإنْ َعلُّوا وإن َنهِلوا... ال يستفيقون منها وهي راِهَيةٌ 



افعلْ ذلك َرهْواً، أي ساكناً : ويقال. ضرٌب من الطري، يقال هو الكُرِْكيُّ: ُووالَرْه. وأْرِه على نفسك، أي ارفُْق هبا
األرض : والَرهاُء. وَرها البحُر، أي سكَن. وعيشٌ راٍه، أي ساكٌن راِفٌه وِخْمسٌ راٍه، إذا كان سهالً. على هيَنِتَك
  .الواسعة
  رهيأ

وَرْهيَأَِت السحابة وَتَرهَْيأَْت، إذا تََمخََّضْت . َرْهيَأَةً، إذا مل ُتْحِكْمُه َرْهيَأُْت رأيي: أبو زيد. الَعْجُز والتواين: الرَْهياةُ
َتَرْهَيأَ الرُجلُ يف أمره، إذا َهمَّ : أبو عبيد. أي َتكَفَّأُ، كما َترَْهَيأُ النخلة العَيداَنةُ. واملرأة َترَْهَيأُ يف مْشَيِتها: قال. للمطر

  .به، مث أمسك وهو يريد أن يفعله
  روأ

وَروَّأُْت يف األمر، َترْوِئَةً وترويئاً، إذا نَظَْرَت فيه، ومل تَْعَجلْ جبواب، واالسم الَروِيَّةُ، . شجٌر، الواحدة راءَةٌ: الراُء
  .َجَرتْ يف كالمهم غَري َمْهموزٍة

  روب
احلُْب َحلَباً لك : ُروَبُتُه كما يقالُشْب شَْوباً لك : ويف املثل. َخمرية ُتلْقَى فيه من احلامض ِلَيروَب: ُروَبةُ اللََّبنِ

أَِعْرين : تقول. ماُؤهُ يف جِماِمِه: وُروَبةُ الفََرسِ. هَرِّْق َعنَّا من ُروبِة الليلِ: طائفة منه، يقال: وُروَبةُ الليل أيضاً. َشطُْرُه
: قال ابن األعرايب. دوا إليه من حوائجهمفالن ال يقوم بِروبِة أهِلِه، أي مبا أسن: تقول. احلاجةُ: والروَبةُ. ُروبةَ فََرِسَك
ورابَ اللُنب َيروُب رَْوباً، إذا خَثَُر وأَْدَرَك، . هو حيدِّثُين وأنا إذْ ذاك غالم ليست يل ُروَبةٌ: تقول. عقله: ُروَبةُ الرجلِ

: قال أبو عبيد. َض وما مل ُيْمَخْضوالرائب يكون ما ُمِح. اإلناُء الذي ُيرَوَُّب فيه اللنب: واِملرَْوُب. فهو رائب، ورَوَّْبُتُه
وراب الرجل َرْوباً، إذا اختلط . إذا َخثَُر اللنب فهو رائب، فال يزال ذلك اَمسه حىت ُينَْزَع ُزْبُدُه واْسُمُه على حاله

ذين أثخنهم السريُ وقوٌم َرْوىب، أي ُخثَراُء األنفسِ خمتلطون، وهم ال. ورأيت فالناً رائباً، أي خمتِلطاً خاثراً. علقُه ورأُيه
  :قال بشر. فاسَتثْقَلوا نوماً، ويقال شَرِبوا من الرائب فََسِكروا

  فأَلْفاُهُم القَْوُم َرْوىب نِياما... فأمَّا َتميٌم َتميُم بُن ُمرٍّ 
  .واحدهم رائٌب: وقال األصمعي. واحدهم رَْوبان

  روث
: طرف األرنبة؛ يقال: والرَْوثَةُ. أَُحشَُّك وَتروثُين: يف املثلو. وقد راثَ الفرس. واحدة الرَْوِث واَألرواِث: الرَْوثَةُ

  .فالن يضرب بلسانه رَْوثَةَ أنفه
  روج

  .وفالنٌ ُمرَوٌِّج. ورَوَّْجُت السلعةَ والدراهَم. َنفََق: راَج الشيء َيروُج رَواجاً
  روح

وزعم أبو . يلُ وعيسى عليهما السالمالروُح يذكّر ويؤّنث، واجلمع اَألْرواح، ويسمَّى القرآن ُروحاً، وكذلك جرب
وزعم . اخلَطّاب أّنه ِمسع من العرب من يقول يف النِسَبِة إىل املالئكة واجلّن رُوحاينٌّ، بضم الراء، واجلمع رُوحانيُّون

اح واحدةُ الري: والريح. ومكان رَْوحاينٌّ، بالفتح، أي طَيٌِّب. أبو ُعَبْيدة أنّ العرب تقولُه لكل شيء فيه ُروح
واَألْرياح، وقد ُتْجمع على أرواحٍ، ألنَّ أصلها الواو، وإنَّما جاءت بالياء النكسار ما قبلها، فإذا رجعوا إىل الفتح 

والرَياح . ويقال ريٌح ورحيةٌ، كما قالوا داٌر وداَرةٌ. أَرَْوَح املاُء، وَترَوَّْحُت باِملْرَوَحة: عادت إىل الواو، كقولك



  :خلَْمر، وقالالراُح، وهي ا: بالفتح
  َنشاوى َتساقَْوا بالَرياحِ املُفَلْفَلِ... كأنَّ َمكاِكيَّ اجلِواِء غَُديَّةً 

  :قال الشاعر. وقد تكون الريُح مبعىن الَغلَبة والقوَّة
  أْو تَْعُدواِن فإنّ الريح ِللْعادي... أََتنْظُراِن قليالً َرْيثَ غَفْلَِتهم 

يومٌ : ويقال أيضاً. نسيُم الريح: والَرْوُح. والَرْوُح والراَحةُ من االستراحة" . كْم وَتذَْهَب رُحي: " ومنه قوله تعاىل
. مجع راحٍة، وهي الكَفُّ: والراُح. اخلمر: والراُح. وَرْوٌح ورَْيحانٌ، أي رمحة ورزق. َرْوٌح وَريوٌح، أي طَيٌِّب

  :قال الشاعر. االرتياح: والراُح
  وفَقدُت راحي يف الشباب َوخايل... ها ولَقيُت ما لَقيُت َمَعدٌّ كُلُّ

أنه أمر باإلثِْمدِ : ويف احلديث. املُطَّيب: والُدْهُن املَُروَّح. وجدُت ريح الشيِء ورائحته، مبعًىن: وتقولُ. أي اختيايل
  :قال العجاج. وأَراح الرجلُ، أي مات. وأراح اللحم، أي أَْنَتَن. املَُروَّحِ عند النوم

  مِّ والتََّغمُّمِأراَج بَْعَد الَغ
وأََرْحُت على الرجل َحقَُّه، إذا . وكذلك الَتْرويُح، وال يكون ذلك إال بعد الزوال. وأراح إبِلَُه، أي َردَّها إىل املُراجِ

  :وقال. ردَْدَتُه عليه

  دون القُضاِة فقاضينا إىل َحكمِ... إالَّ ُترحيي علينا احلقَّ طائعةً 
  :وقال امرؤ القيس. تنفس: وأراح. رجعت إليه نفسه بعد اإلعياء: الرجلُ وأراح. وأراَحُه اهللا فاستراح

  فمنه تُريحُ إذا َتْنبَهِْر... هلا َمْنَخٌر كوِجارِ الِضباع 
وكذلك . أراحين الَصْيُد، إذا وجد ريح اإلْنِسيِّ: يقال. وأراح الشيَء، أي وجَد رحيَه. دخلوا يف الريح: وأراَح القَْوُم
وقد . نقيض الَصباح، وهو اسٌم للوقت من زوال الشمس إىل الليل: والَرواُح. روح واستراح، كلُّ مبعًىنأَرَْوَح واْست

خََرجوا بَِرواحٍ من الَعِشيّ : وتقول. يكون مصدر قولك راَح َيروح رَواحاً، وهو نقيض قولك غَدا َيْغدو غُدُوَّاً
افَْعلْ ذاك يف َسراحٍ ورَواحٍ، أي : وتقول. ْت بالَعِشّي، أي رجعتوسََرَحِت املاِشَيةُ بالَغداِة وراَح. وَرياحٍ بِمعًىن

املوضع الذي َيُروح منه القوم أو : واملَراُح بالفتح. حيثُ تأوي إليه اإلبل والغََنُم بالليل: واملُراُح بالضم. ُسهولة
.  َمراحاً، إذا أَْشَبَههُ يف أحواِلِه كُلِّهاما َتَرَك فُالنٌ من أبيه َمْغدًى وال: يقال. يروحون إليه، كاملَْغَدى من الَغداِة

  :قال الشاعر. املفازة: واملَْرَوَحةُ بالفتح. ما ُيَترَوَّح هبا، واجلمع املَراوح: واِملْرَوَحةُ بالكسر
  إذا َتَدلَّْت به أو شارٌِب ثَِملُ... كأنَّ راكبها غُصن َمبْرَوَحٍة 

وأَرَْوَحين الصَْيُد، أي . وأَرَْوَح املاء وغَْيُرُه، أي َتغيَّرت رحيه. رِق فيه الرياحواجلمع املَراويح، وهي املواضع اليت َتخَْت
فإذا كان . شديد الريح: ويوٌم راٌح. وراحَ الَيْوُم َيراُح، إذا اشتدَّت رُحيه. أَْرَوْحُت من فالِن طيباً: وتقول. َوَجد رحيي

وريح الَغديُر على ما مل يسّم فاعله، إذا ضربته الريُح، فهو . ٌح أيضاًَريِّحٌ بالتشديد، ومكان رَيِّ: طيِّب الريح قالوا
  :وقال يصف رماداً. َمروٌح

  ُمكَْتِئبِ اللَّْوِن َمروحٍ َمْمطوْر
  ومريخ أيضاً وقال يصف الدمع

  كأنه غض مريخ ممطور
  :قال الراعي. وراَح الشجُر يَراُح، مثل َتروََّح، أي تفطَّر بورق

  راَح الَعضاُه هبم والِعْرُق َمْدخولُ... أَقْواٌم هلم َوَرٌق وخالََف املَْجدَ 



وراح الفََرسُ َيراحُ . وراَحت َيُده بكذا، أي َخفَّْت له. وراَح فُالنٌ للمعروف يَراحُ راَحةً، إذا أََخذَْتُه له ِخفَّةٌ وأَرَْيِحيَّةٌ
  :وقال الشاعر. رحيُه، إذا َوَجَد رَحيهوراحَ الشيَء يَراَحُه وَي. راَحةً، إذا َتَحصَّن، أي صار فَْحالً

  كََمْشيِ الَسَبْنيت َيراُح الَشفيفا... وماٍء َوَرْدُت على َزْوَرٍة 
وراِحتِ . ما لُه سارَِحةٌ وال راِئَحةٌ، أي شيٌء: وقوهلم" . من قََتلَ َنفْساً ُمعاَهَدةً مل يََرْح راِئَحةَ اجلَنَّة : " ومنه احلديث

راَوحَ بني : وتقول. أي يعمل هذا مّرة وهذا مرة: واملُراَوَحةُ يف الَعَملَْين. ا أنا، إذا َردَْدَتها إىل املُراحوأََرْحُته. اإلبلُ
: والَرَوُح بالتحريك. إنَّ يديه لَتََتراوحاِن باملعروف: ويقال. رْجلَيه، إذا قام على إحدامها مرة وعلى األخرى مرة

  :قال الشاعر. الَسعَةُ
  اِئلِ يف أَْيمانِهِمْ َرَوُحفُْتُخ الَشَم

وطٌري َرَوح، . وقَْصَعةٌ َرْوحاُء، أي قريبة القَعْرِ. وكلُّ نَعامٍة َرْوحاُء. سعةٌ يف الرِجلني، وهو دون الفََحج: والرََوُح أيضاً
وَترَوََّح املاء، إذا أخذ ريح . طال وَتَروَّحَ النَّْبُت، أي. وَترَوََّح الَشَجُر، إذا َتفَطَّر بَوَرقٍ بعد إْدبارِ الَصيِف. أي متفّرقة

اْرتاَح اهللا لفُالٍن، : وقوهلم. الَنشاط: واالرتياُح. وَتَروََّح، أي راَح من الرَواح. وَترَوَّْحُت باِملرَْوَحِة. غَْيره ِلقُْربِه منه
. الواسع اخلُلُق: واَألرَْيِحيُّ. استنام واسَْتْرَوَح إليه، أي. املَْخَرُج: واسَتراح الرجل من الراحَة، واملُْستَراح. أي َرِحمَُه

خََرْجُت أبتغي رَْيحانَ : تقول. الرِْزُق: والرحيان. نَْبٌت معروٌف: والَرْيحان. أخذْته اَألرَْيِحيَّةُ، إذا ارتاح للَندى: يقال
هما على املصدر، ُيريدونَ تَْنزيهاً سَْبحانَ اهللا ورَْيحانَه، َنَصبوه: وقوهلم" . الَولَد من َرْيحاِن اهللا : " ويف احلديث. اهللا

  .َوَرقُُه: ساُق الزرعِ، والرَْيحانُ: فالَعْصُف" واحلَبُّ ذُو الَعْصِف والرَْيحانُ : " وأما قوله تعاىل. له واسترزاقاً
  رود

. ُه ارتياداً، مبعًىن، أي طَلََبُهوراَد الكََأل َيروُدُه رَْوداً، ورِياداً، وارْتاَد. راوَْدُته على كذا مُراَودةً ورِواداً، أي أردُتُه
َيدُ : والرائد. أي جاء وذََهَب: ورادَ الشيُء َيروُد. ال يكذُب الرائُد أْهلَه: يقال. الذي ُيْرِسلُ يف طَلَبِ الكَِإل: والراِئُد

بِلَةً وُمْدبَِرةً؛ واملوضع اختالفُها يف املرعى ُمقْ: ورِيادُ اإلبل. الَرحى، وهو العوُد الذي ُيقْبُِض عليه الطاِحُن إذا أداره
الطّوافة يف : الراَدة من النساء غري مهموز: أبو زيد. وكذلك َمراُد الريح، وهو املكان الذي ُيذَْهُب فيه وُيجاُء. َمراٌد

فهي رادَةٌ، إذا راَدِت املرأةُ َتروُد َروَداناً، : تقول. الشاّبة احلََسَنةُ: والرُْؤَدةُ والرأَْدةُ باهلمز: قال. ُبيوت جاراتِها
. ورُجل رأَدٌ مبعىن رائد، وهو فََعل بالتحريك مبعىن فاِعلٍ، كالفََرِط مبعىن الفارِط. أكثرت االختالَف إىل بيوت جاراهتا

. مامليلُ، وحديدةٌ تدور يف اللجا: واِملْرَوُد. راَد وِساُدُه، إذا مل يستقّر: ويقال. ُعوَّاُرها، الذي َيروُد فيها: وراِئُد العني
  :قال الشاعر. أي على َمَهلٍ: وفالن َيْمشي على ُروٍد. وِمْحَورُ الَبكََرِة إذا كان من َحديد

  كأَنَّها ثَِملٌ َيْمشي على روِد
الَدْهر أَْرَوُد ذو ِغَيرٍ، أي َيْعَملُ َعَمله يف : وقوهلم. أَْرَوَد السري إرواداً وُمْروَداً أي َرفَق: تقول منه. وتصغريه ُروَْيٌد

. ُروَْيَدَك َعْمراً، وهو ُمتََعدٍّ إىل َعْمرٍو ألنَّه اسٌم سُمَِّي به الِفْعل يعمل عمل اَألفعال: وتقول. كون ال ُيْشَعُر بهُس
فاالسم حنو . اسٌم للفِْعل، وِصفةٌ، وحالٌ، ومصدر: وله أربعة أوجٍه. أَْمهِلْ: وتفسري ُروَْيَدَك. َمْهالً: وتفسري رَُوْيَد

سار : واحلال حنو قولك. ساروا سَْيراً رَُوْيداً: والِصفة حنو قولك. َعْمراً، أي أَْروِْد َعْمراً، مبعىن أَْمهِلُْه رَُوْيَد: قولك
فَضَْرَب : " ُروَْيَد عمرٍو، باإلضافة كقوله تعاىل: واملصدر حنو قولك. القوُم رَُويداً، لَمَّا اتصل باملعرفة صار حاالً هلا

  " .الرِقاب 
  روز



  .ُه أَروُزُه رَْوزاً، أي جَرَّْبُتُه وَخَبرتهُرْزُت
  روض

ويف احلوض رَْوَضةٌ من . حنٌو من نصف الِقْرَبِة ماًء: والرَْوُض. الرَْوَضةُ من البقل والُعشب، واجلمع رَْوٌض َورِياٌض
وكذلك . وَضةٌ، وقد اْرتاَضْتوناقَةٌ َمر. وَرْضُت املُْهَر أَرُوُضُه رياضاً، ورِياَضةً، فهو َمروٌض. ماء، إذا غطَّى أسفله

وكذلك غالٌم . وناقةٌ َريٌِّض أّولَ ما ريَضْت وهي صعبةٌ َبعُد. وقوٌم ُروّاٌض وراَضةٌ. َروَّْضُتُه َترْويضاً، شدِّد للمبالغة
راَض هذا قد أَ: قال يعقوب. جعلُتها رَْوَضةً: ورَوَّْضُت القَراَح. رَيٌِّض، وأصله َريْوٌِض فقلبت الواو ياًء وأُْدغمْت

ومنه . وكذلك أَراَض احلوُض. وأَراضَ الوادي واْستَراَض أي استنقع فيه املاُء. املكان وأَرَْوَض، إذا كثَُرتْ رِياُضُه
. واْسَتراَض املكانُ، أي اتسع. وأتانا بإِناٍء يُرِيُض كذا وكذا َنفساً. شربوا حىت أراُضوا أي َرُووا فََنقَعوا بالرِيِّ: قوهلم

وفالنٌ يُراوُِض فالناً على أمر كذا أي يداريه . افًَعلْ ذاك ما دامت الَنفْس ُمْسَترِيَضةً، أي مّتسعةً طيِّبَةً: مومنه قوهل
  .ليدخله فيه

  روع
القلبُ : والروعُ بالضم. أفزَع َرْوُعُه، أي ذهب فَزُعه وسكَن: ومنه قوهلم. الفَْزَعةُ: والَرْوَعةُ. الفََزُع: الرَْوُع بالفتح

وُرْعُت " . إن روَح القُْدسِ نفث يف ُروعي : " ويف احلديث. يقال وقع ذلك يف ُروعي، أي يف خلدي وبايل. قلُوالع
قال . ال تَُرْع، أي ال َتَخْف وال يلحقْك خوٌف: وقوهلم. وَترَوََّع، أي َتفَزََّع. فُالناً وَروَّْعُتُه فاْرتاَع، أي أفزعته ففزع

  :أبو خِراش
  فقلُت وأنكرُت الوجوَه ُهُم ُهُم... ُخَوْيِلُد مل تَُرْع  َرفَوين وقالوا يا

  :قال. ولألنثى ال تُراعي
  لك اليوَم من َوْحشيٍَّة لََصديُق... أيا ِشْبَه لَْيلى ال ُتراعي فإنَّين 

واَألْرَوعُ . وراَعين الشيُء، أي أعجبين. احلديدة الفؤاِد، وكذلك الفََرس، وال يَوصف به الذكر: والَرْوعاُء من النوق
  .وامرأةٌ َرْوعاُء، بيِّنة الَرَوع. الذي يعجبك ُحْسنُُه: من الرجال

  روغ

وال تقُل ُروغي . اسٌم للضبع: وَجعارِ. روغي َجعارِ وانظري أيَن املفَرُّ: ويف املثل. راغَ الثعلب َيروغُ َروغاً وَرَوغاناً
وماذا ُتريغُ، أي . أََرغُْت الصيَد: تقول. طلب وأراد: مبعًىن وأَراغَ واْرتاغَ. إالّ للمؤنث واالسم منه الرَواغُ بالفتح

فراغَ عليهم ضَْرباً : " وقوله تعاىل. وطريٌق راِئغٌ، أي مائلٌ. وراغَ إىل كذا، أي مال إليه سِّراً وحاَد. تريد وتطلب
. م َرْوغاً ليفعل بآهلتهم ما فََعلوكأنَّ الرَْوغَ ههنا أّنه اعتلَّ عليه. مالَ عليهم: قال الفراء. ، أي أقبل" باليمني 
وهذه . املصاَرعةُ: واملُراَوغَةُ أيضاً. وفالن ُيراوِغُ يف األمر مُراَوغَةً. أَريغوا يب إِراغََتكُْم، أي اطلبوا يب طَِلَبَتكُْم: ويقال

  .عضُهم بعضاًوَتراَوغَ القوُم، أي راَوغَ ب. رِياغَةُ بين فالن، للموضع الذي يصطرعون فيه، وأصله رِواغَةً
  روق

وثالثةُ . سقٌف يف مقّدم البيت: والَرْوقُ أيضاً والرِواُق. ومضى رَْوُق الليل، أي طائفة. القَْرنُ؛ واجلمع أَرْواٌق: الرَْوُق
. أفضله: وَريُِّق كلِّ شيٍء. فعله يف روقِ شبابِه وَرْيقِ شبابِه وَريِّقِ شبابِه أي يف أّوله: ويقال. أَْروِقٍَة، والكثري روٌق

ضرب فالن َرْوقَُه مبوضع : يقال. الفَساطيطُ: واألرْواُق. أكل فالن َرْوقَُه، إذا طال عمره حىت تتحاتَّ أسناُنه: ويقال
: ويقال أيضاً. ألقى فالنٌ عليك أَْرواقَُه وشَراِشَرُه، وهو أن حتبَّه حباً شديداً: ويقال. كذا، إذا نزل به وضرب خيَمَته



. ألقى عصاه: ألقى أَْرواقَُه، إذا أقام باملكان واطمأنَّ به، كما يقال: وربَّما قالوا. ذا عدا واشتدَّ َعْدُوُهألقى أَرْواقَُه، إ
ومنه قول . بيٌت ُمرَوٌَّق: ستٌر يَُمدُّ دون السقف، يقال: والرِواُق. وألقت السحابة أَْرواقَها، أي مطرها وَوْبلَها

  :األعشى
  وَّقِفَظَلُْت لديهم يف ِخباٍء ُمَر

غلمانٌ : ومنه قوهلم. وراقَين الشيُء َيروقُين، أي أعجبين. رَّوَق الليلُ إذا مدّ رِواَق ظلمته وألقى أَْروِقَتَُه: ورّبما قالوا
. أن َتطولَ الثنايا العليا السفلى: والرََوُق بالتحريك. وهو مجع راِئقٍ، وروق أيضاً. روقَةٌ وجوار روقَةٌ، أي حسان

اِملْصفاةُ، وربَّما مسَّوا الباِطَيةَ : والراووُق. وَروَّقُْتهُ أنا َتْرويقاً. وراَق الشراب َيروقُ َرْوقاً، أي صفا. ُقوالرجلُ أَرَْو
  .َصبُّه: وإراقَةُ املاِء وحنوِه. راووقاً
  رول

: يقال. اللُعاُب: والرُوالُ. ىل ليبولوَروَّلَ الفرُس، إذا أد. َروَّلْتُ اخلُْبَزةَ بالَسْمنِ َتْرويالً، إذا دلكتها به دلكاً شديداً
وزعم قوٌم أن الراوولَ . والراوولُ مثله، والعرب ال هتمز فاعوالً. والفرُس ُيَروِّل يف خمالته َتْرويالً. فالن يسيل رُوالُُه

  .ِسنٌّ زائدة يف اإلنسان والفرس، وأنكره األصمعّي
  روم

ُم احلركة الذي ذكره سيبويه، هي حركةٌ ُمْخَتلَسةٌ خمتفاةٌ لضربِ من وَرْو. ُرْمُت الشيء أروُمُه َرْوماً، إذا طلبَته
  :التخفيف، وهي أكثر من اإلمشام ألهنا ُتْسمَُع، وهي بزنة احلركة وإن كانت خمتلسة مثل مهزة بْين بْين، كما قال

  وصاَح غراُب البْين أنت حَزيُن... أَأَنْ ُزمَّ أَْجمالٌ َوفاَرَق جَريةٌ 
  .ضرٌب من الشجر: والراُم. املطلُب: واملَراُم. َروَّْمُت فالناً وَروَّْمُت بفالن إذا جعلَته يطلبُ الشيَء: ابن األعرايب

  رون
  :قال. الصوت: اَألْرَونانُ

  وال أََنسٍ ذو أَْرَوناٍن وذو َزَجلْ... هبا حاضٌر من غري جِنٍّ َيروُعُه 
  .شديدةٌ صعبةٌ: ويوم أَرَْونان، وليلة أَْروَناَنةٌ

  روى

التفكر : والَروِيَّةُ أيضاً. ولنا ِقَبلََك رَوِيَّةٌ، أي حاجة. ضدُّ العطشان؛ واملرأة َريَّا: والرَيَّانُ. األنثى من الوعول: اإلْروِّية
به  حبلٌ يشدُّ: والرِواُء بالكسر واملّد. البقية من الَدْينِ وحنوِِه: والَروِيَّةُ أيضاً. يف األمر، جرت يف كالمهم غري مهموزة

. رََوْيُتُه على الَرُجلِ، إذا شددَته على ظهر البعري لئالَّ يسقطَ من غَلَبة النوم: يقال. املتاع على البعري؛ واجلمع اَألْروِيَةُ
من أيَن َريَُّتكم، أي من أين َتْرَتوونَ املاء؟ ورََويُت من املاء : يقال. وَرَوْيُت على أهلي وألهلي، إذا أتيَتهم باملاء

وَروَْيُت احلديثَ والشِعر رِواَيةً فأنا راوٍ، يف املاء . وارتويث ترويت كلُّه مبعًىن. ر أَْروي رياً وريا وروى أيضاًبالكس
  :قال ابن أمحر. والِشْعر واحلديث، من قومٍ ُرواٍة

  تْصَهُرهُ الشمُس فما َيْنَصهِْر... َتْروي لَقًى أُلِْقَي يف َصفَْصٍف 
ورَوَّْيُتُه الشِعر َترْوَِيةً، أي محلته على رِواَيِتِه؛ وأَرَْوْيُتهُ . وم أَْرويهِْم، إذا استقيَت هلم املاءوَرَوْيتُ الق: قال يعقوب

ورَوَّْيُت يف األمر، إذا نظرت فيه وفكّرت، يهمز . ومسَِّي يوُم الَترْوَِيِة ألنَّهم كانوا َيْرَتوونَ فيه من املاء ملا َبْعُد. أيضاً
البعري : والراوَِيةُ. أَْنِشِد القصيدةَ يا هذا، وال تقل اْروِها، إالَّ أن تأمره بروايتها، أي باستظهارها: وتقول. وال يهمز

ورجلٌ رِوايةٌ . ورجلٌ له ُرواٌء بالضم، أي منظَر. وماٌء َرواٌء، أي عذٌب. أو البغل أو احلمار الذي ُيْستَقى عليه



  :قال عمر بن جلأ الَتْيِميُّ. اءوقوٌم رِواٌء من امل. للِشعر، واهلاء للمبالغة
  َتحَبَُّس العانِسِ يف َرْيطاِتها... متشي إىل رِواِء عاطِناتِها 
  :قال األعشى. وعٌني َريَّةٌ، أي كثرية املاء

  هبا ُبَرأٌ مثل الفسيل املُكَمَّمِ... فأوَرَدها عيناً من الِسيِف َريَّةً 
. سحابةٌ عظيمة القَطْر شديدة الوقْع: والَروِيُّ أيضاً. وِيِّ واحدقصيدتان على َر: يقال. حرف القافية: والرَوِّي
  .غلظْت. اعتلدْت: واْرتََوْت مفاصلُ الرُجل. غلُظت قواه: واْرتَوى احلبل. شربت شُرباً رَوِيَّاً: ويقال
  ريب

وراَبين فالن، إذا رأيتَ . ُكواالسم الريبةُ بالكسر، وهي الُتهمة والش. ما راَبَك من أمر: والَرْيُب. الَشكُّ: الَرْيُب
وارتاب فيه، أي . صار ذا رِيبٍَة، فهو ُمريٌب: وأَرابَ الرجلُ. أَراَبين فالنٌ: وُهذَيلٌ تقول. منه ما يريَبَك وَتكَْرهه

  :الشاعر قال. احلاجةُ: والَرْيُب. وَرْيُب املُنوِن، حوادثُ الدَّهرِ. واْستََرْبُت به، إذا رَأَْيَت منه ما يُريُبَك. َشكَّ
  وخَْيَبر مث أَْجَمْمنا الُسيوفا... قََضْينا من ِتهاَمةَ كُلِّ َرْيبٍ 

  ريث
وما أَراثََك علينا؟ أْي ما أبطأ بك عّنا؟ . ُربَّ َعَجلٍَة َوَهَبْت َريْثاً: ويف املثل. راثَ عليَّ خربك يَريثُ َرْيثاً، أي أبطأ

  .رجل مَُريَّثُ العيَنني، إذا كان بطيء النظَر: قال الفراء. د، أي بطيءورجل رَيِّثٌ، بالتشدي. االستبطاء: واالستِراثَةُ
  ريد
  .وريٌح َرْيَدةٌ وراَدةٌ ورَْيداَنةٌ، أي لَيَِّنة اهلبوب. احلَْيُد، وهو احلَرُف الناتئُ من اجلََبل؛ واجلمع ُرُيوٌد: الَرْيُد
  رير

  .وأرارَ اهللا ُمخَُّه، أي جعله َرقيقاً. ُمخٌّ َرْيٌر وريٌر، أي فاِسٌد داهٌب من اهلُزال: الفّراء
  ريس
  :التبختر، ومنه قول الشاعر: الَرْيُس

  أَتاُهمْ بني أَْرُجِلهِْم َيريُس... فلَمَّا أنْ َرآُهْم قد َتداَنوا 
  .وقد راَس ريساً وَرَيساناً

  ريش
لك رِْشُت السهَم إذا ألزقَت عليه مصدر قو: والَرْيشُ بالفتح. الريشُ للطائر، الواحدة ريَشةٌ، وجيمع على أَْرياشٍ

وهو على . أصبحت حاله: ورِْشُت فالناً. ما له أَقَذّ وال َمريٌش، أي ليس له شيء: ومنه قوهلم. الريَش، فهو َمريٌش
  :قال الشاعر. التشبيه

  وخريُ املَوايل من َيريُش وال َيْبري... فَرِْشين خبريٍ طاملا قد َبرَْيَتين 

املالُ : ويقال الريُش والرِياُش" َوريشاً وِلباُس التَّقْوى : " وقرئ. عًىن، وهو اللباُس الفاخروالريُش والرِياُش مب
كانت امللوُك إذا حَبتْ : أعطاه مائةً بريِشها، قال أبو عبيدة: وقوهلم. حُسَنتْ حاله: واْرتاَش فالنٌ. واِخلصُب واملعاُش

ورُْمٌح . يعين برحاهلا وكُْسَوتِها: وقال األصمعي. عَرف أنَّه ِحباُء امللكِحباًء جَعلوا يف أسنمة اإلبل ريشَ النعامة، لُي
  .ضعيفةٌ: وناقةٌ راشَةٌ. راٌش، أي َخوَّاٌر

  ريط



  .واجلمع َرْيطٌ ورِياطٌ. املُالءةُ إذا كانت قطعة واحدة ومل تكن ِلفْقَْينِ: الَرْيطَةُ
  ريع
الَعْودُ : والَرْيُع. فُضول أكمامها: وَرْيعُ الِدْرعِ. تح امليم، أي ُمْخِصَبةٌوأرٌض َمريَعةٌ بف. النماُء والزِياَدةُ: الَرْيُع

  :قال الشاعر. والرجوُع
  ُتقَطِّع أعناَق الرِجال املَطامُِع... طَِمْعُت بلَْيلى أنْ تَريَع وإمنا 

  :وقول الكميت. تذهب يف املَرَعى وَترجُع بنفسها: وناقة ِمْسياٌع ِمرْياٌع
  جانبٌ راَع جانٌِب إذا حيَص منه
وربَّما . وراَع الطعاُم وأَراَع، أي صارت له زيادةٌ يف الَعْجنِ واخلَبز. وراَعِت احلنطةُ وأَراَعْت، أي َزكَْت. أي اخنرق

يََّع وتََر. ومنه َريْعانَ الشباب، وَرْيعانُ السَراب. أوَّلُه: وَريْعانُ كلِّ شيٍء. أَراَعتِ اإلبلُ، إذا كثُرت أوالدها: قالوا
وكذلك الزيت والسمن إذا جعلَته يف طعامٍ وأكثرت منه، فََتَميََّع ههنا وههنا، ال يستقيم . السراب، أي جاء وذََهب

هو اجلبل الصغري، : وقال ُعماَرةُ. املكان املرتفع من األرض: والريُع بالكسر. وفرسٌ راِئٌع، أي جواٌد. له وجه
الطريُق، ومنه قل : والريُع أيضاً" . أََتْبنونَ بكلِّ رِيعٍ آيةً َتْعَبثونَ : " وله تعاىلومنه ق. الواحد رِيَعةٌ، واجلمع رِياٌع

  :املَُسيَّبِ بن َعلَسٍ
  ريٌع يلوُح كأنه َسْحلُ... يف اآللِ َيْخِفُضها وَيْرفَعُها 

  ريف
. وأَْرَيفْنا، أي صرنا إىل الرِيِف. ورافَتِ املاشيةُ، أي َرَعِت الريَف. أرٌض فيها زرٌع وِخصٌب، واجلمع أَْرياٌف: الريُف

  .وهي أرٌض َريِّفَةٌ بتشديد الياء. وأَرافَِت األرُض، أي أَْخَصَبْت
  ريق
قال أبو . أتيته على ريقِ نَفِْسي، أي مل أَطَْعمْ شيئاً: وقوهلم. الرضاُب، والريقَةُ أََخصُّ منه، وجيمع على أَْرياقٍ: الريُق
والرَّيُِّق أيضاً من كلّ . أتيته َريِّقاً وأتيته راِئقاً، أي على ريقٍ مل أُطَْعْم شيئاً: ويقال. الريقِرجلٌ رَِيقٌّ، أي على : عبيدة
  :قال لبيد. أفضلُه وأَّولُه؛ ومنه َريُِّق الشبابِ وريُِّق املطر، وقد خيفَُّف فيقال اَرْيٌق: شيء

  كامتِ الّسرِ أَْعَجما جَناَب الصِبا يف... َمَدْحنا هلا َرْيَق الشبابِ فَعاَرَضْت 
هو َيريُق بنفسه ُريوقاً أي َيجود هبا : قال الكسائي. أن ُيشَْرَب على الريقِ غُدوةً، وال يقال إالَّ للماء: واملاُء الرائُق
  .وَتَريََّق مثله. وراَق السراُب َيريُق َرْيقاً، إذا ملَع فوق األرض. عند املوت

  رمي
  :وقال. رِْمُت فالناً، ورِْمُت من عند فالن، مبعًىن: ويقال. ال َترِمُْه، أي ال َتبَْرْحه: يقال. حَهراَمُه يَرُميُه َرْيماً، أي َبْر

  فإّنا خبري إذا مل َترِْم... أبانا فال رِْمَت من عندنا 
  :قال مالك بن الريب. القُرب: والرُمي. عظٌم يبقى بعد ما يُقَْسمُ اجلَزوُر: والَرْيُم. أي ال بَرِْحَت

  على الَرْيمِ أُْسقيِت الَغماَم الَغواديا... مُِتُّ فاْعتادي القبوَر َوَسلِّمي  إذا
قد بقي رَْيٌم من النهار، وهي الساعة : ويقال. هلذا على هذا َرْيٌم: يقال. الزيادةُ والفضلُ: والرَْيُم. الدرجةُ: والَرْيُم
  :وقال. ورَمي بالرجل، إذا قُِطَع به. الطويلة

  ي الذي كان َمعيورَمي بالَساق



  .وَريََّمِت السحابةُ فأغضنْت، إذا دامت فلم ُتقِْلْع. أقام به: َريََّم فالن باملكان تَْرييماً: ابن السكيت
  رين

كَال : " قال أبو عبيدة يف قوله تعاىل. رانَ على قلبه ذَْنُبُه َيريُن َرْيناً وُريوناً، أي غَلَب: يقال. الطََبُع والدنس: الَرْيُن
. هو الذَْنب على الذنب حّتى يسوادَّ القلب: وقال احلسن. أي غَلَب" . رانَ على قُلوهبم ما كانوا َيكِْسبون  َبلْ

: وراَنِت اخلمر عليه. ورانَ النعاس يف العَني. كلُّ ما غلبك فقد رانَ بك، وراَنَك، ورانَ عليك: وقال أبو عبيد
وأَرانَ القوم، أي . وراَنتْ نفسه تَريُن رَْيناً، أي َخبُثَْت وغَثَْت. انقُِطع به ريَن به، أي: وقال القَناينُّ األعرايبُّ. غلبته

  .هلكْت ما شيتُهم، وهم مُرينونَ
  ريه

  .املَُريَُّع: واملَُريَُّه. تََريََّع: َتَريََّه السراُب
  حرف الزاي

  زأد

  .عوٌروُزِئَد فهو مْزءوٌد، أي مذ. َزأَْدُته أَْزأَُدهُ َزأْداً، أي أَفزعُته
  زأر

  :قال عنترة. وقد زَأََر َيزْأَُر َزأْراً وزَِئرياً، فهو زاِئٌر. صوت األسد يف َصدره: الَزئُري
  َعِسراً َعلَيَّ ِطالُبها اْبَنةُ َمْخَرمِ... َحلَّْت بِأَرضِ الزائِرِيَن فَأَصَْبَحْت 

  :قال الشاعر. ٌرزَِئَر األَسدُ بالكسر َيزْأَُر، فهو َزِئ: ويقال أيضاً. يعين األعداء
  ُضبارٌِم خاِدٌر ذو َصولٍَة َزئُِر... ما ُمْخِدٌر حَرٌِب ُمْستأِْسٌد أَِسٌد 

  .اَألَجَمةُ: والزَأَْرةُ. وكذلك تََزأََّر اَألَسُد
  زأز

ِقْدٌر زُوازَِيةٌ، و. أطراُف الريشِ: والزيزاُء أيضاً. والزِئَزاَءةُ أخصُّ منه وهي األكمة. ما غلُظ من األرض: الزَِأْئَْزاء باملّد
. رجلٌ َزَونَْزى وَزَوزَّى، للمتحذلق املتكايِس: ويقال. ورجل زُوازية، أي قصري غليظ، وقوم ُزوازَِيةٌ أيضاً. أي عظيمةٌ

  .وَزوَزْيُت به زَْوزاءَةً، إذا استحقَْرته وطردته
  زأزأ

  .ت منهَتزَأْزَأُْت من الرجل َتزأزؤاً شديداً، إذا تصاغرت له، وفرِق: أبو زيد
  زأف

  .أثقله فلم يقدر أن يتحرَّك: وأَْزأََف فالناً بطُنه. أعجلته: زأَفُْت الرجل َزأْفاً
  زأم

وُزِئَم، أي ذُعر، على ما مل . وَزِئَم به الكسر، إذا صاَح به. شدَّةُ األكل والشرب: والَزأَْمةُ: الصوت الشديد: الَزأَْمةُ
. وَزأََم يل فالنٌ، أي طرَح كلمةً ال أدري أحقٌّ هي أم باطلٌ. أي أكرهته، مثل أَْزأَْمُته: وأَْزأَْمُتُه على األمر. ُيَسمَّ فاعله

  .وموٌت ُزؤاٌم. َزأََم الرجلُ، إذا مات: قال الفراء. ما يعصيه َزأَْمةً، أي كلمةً: ويقال
  زأن



  .الذي ُيخالط الُبرَّ: والُزَؤانُ. كلٌب زِئْنِيٌّ باهلمز، وهو القصري
  زبب
وال يكاد يكون اَألَزبُّ إال . وبعٌري أََزبُّ. طول الَشَعرِ وكثرُتُه: والَزَبُب. اللحية بلغة اليمن: والُزبُّ. الذَكَُر: الُزبُّ

  :قال الكميت. نفوراً، ألّنه يْنُبُت على حاجبيه ُشَعريات، فإذا ضربته الريح نَفََر
  أو يتناسى اَألَزبُّ الُنفورا

أَسَْرقُ : مجُع َزباَبٍة، وهي فأرةٌ َصمَّاُء تضرب العرُب هبا املثل فتقول: والزِباُب. النباِت وعاٌم أََزبُّ، أي خصيٌب كثُري
  :قال ابن ِحلَِّزةَ. وُيَشبَُّه هبا اجلاهلُ. من َزباَبٍة

  ال َتسَْمُع اآلذانُ َرْعدا... َوُهُم َزباٌب حاِئٌر 
. َزبََّب فالن ِعَنَبُه تزبيباً: تقول منه. كَلُ، الواحدة َزبيبةٌالذي ُيْؤ: والزبيُب. وأََزبَِّت الشمس، أي َدَنْت للغروب

تكلم فالن حىت َزبَّبَ شدقاه، أي خرج الزََّبدُ : الزََبدَتاِن يف الِشدقني؛ يقال: والزبيبتان. قَْرَحةٌ خترج يف اليد: والَزبيبةُ
  .وان فوق عينيهمها الُنكتتان الَسودا: ويقال. ومنه احلَيَّةُ ذو الَزبيبتني. عليهما
  زبد

وحبٌر مُْزبٌِد، أي ماِئٌج يقذف . أَْزَبدَ الَشراُب: تقول. والَزَبَدةُ أَخصُّ منه. زََبُد املاِء والبعريِ والفضة وغريها: الزَبُد
زْبِدُه بالكسر َزْبداً، وَزَبْدُت الرجل أَ. والُزبَدةُ أخصُّ منه. زُْبُد اللنب: والُزْبدُ بالضم. وأَْزَبدَ الِسْدُر، أي نوََّر. بالَزبد

وزََبدِت املرأةُ ِسقَاَءها، أي َمَخَضْتهُ . إنَّا ال نقبلُ زَْبَد املشركَني، أي رِفَْدُهْم: ويف احلديث. أي َرضخُت له من مال
. ُق فالن وَتزَبََّد، مبعًىنوزَبََّد ِشْد. تنفيُشُه: َوزََبْدُتهُ أْزُبُدهُ بالضم، أي أطعمته الُزبَد وَتزْبيُد القطن. حىت خيُرَج ُزْبدُُه

. اختلط اخلاثر بالُزبَّاِد: ما ال خري فيه، ويف املثل: وُزبَّادُ اللنب، بالضم والتشديد. َتزَبََّد الَيمَني، إذا أسرع إليها: ويقال
  .نَْبٌت؛ وكذلك الُزبَّادى: والُزبَّاُد أيضاً

  زبر

فََتقَطَّعوا : " ، وزُُبٌر أيضاً، قال تعاىل" آُتوين ُزَبَر احلَديِد : " اهللا تعاىل قال. الِقطْعة من احلديد، واجلمع ُزَبٌر: الُزْبَرةُ
. ومنه ُزْبَرةُ األسد. َرجل أَْزَبر، أي عظيم الُزْبَرِة: يقال. موضع الكَاِهل: والُزْبَرةُ أيضاً. أي ِقطَعاً" أَْمَرُهْم َبْيتَُهْم زُُبراً 

: والَزْبُر بالفتح. كَْوكَباِن نَيِّراِن، ومها كاهال األسد، َينزِلُُهما القََمُر: والُزبَْرةُ. مُ الُزْبرَِةأََسٌد َمْزبََراينٌّ، أي َضْخ: يقال
ما له َزبٌْر، أي َعقْلٌ ومتاُسٌك، وهو يف األصل : ويقال. َزَبَرُه َيْزبُُرُه بالضّم َزبْراً، إذا اْنتََهَزُه: يقال. الَزجُر واملَنْع

: قال األصمعي. َزَبَر َيْزُبُر وَيزْبُِر: يقال. الكتابة: والزَْبُر. بئٌْر مَْزبوَرةٌ: يقال. طَيُّ البِئْرِ باحلجارة: أيضاً والزَْبُر. مصدٌر
والَزبورُ . القلُم: واملِْزَبُر. الكتاُب، واجلمع ُزبوٌر: والزِبُْر. أنا أَْعرُِف َتْزبِرَيت، أي خَطِّي وكتابيت: مسعت أعرابياً يقول

أخذت الشيَء بَِزْوبَرِِه وبَِزأبَرِِه وبَِزغْبَرِِه، إذا : أبو زيد. القويُّ الشديد: والزِبِرُّ بالكسر والتشديد. الكتاب: فتحبال
  :قال الشاعر. تنفَّش: وازَْبأَرَّ الَشعَُر. َتنَفََّش: واْزَبأَرَّ الكَلُْب. أخذته كله ومل َتَدْع منه شيئاً

  وكَُمْيُت اللَْون ما مل َيْزَبئِّر... اْزبِئْرارِِه فَْهَو َوْرُد اللَْوِن يف 
: يقال. ما َيْعلو الثَوبَ اجلَديَد، مِثْلَ ما َيْعلو اخلَزَّ: والزِئْبِرُ بالكسر مهموٌز. اْزَبأَرَّ الَنْبُت والَوبَُر، إذا َنَبَت: أبو زيد

  .زَأَْبَر الثَْوُب فهو ُمزَأَْبٌر، إذا َخَرجَ زِئْبَِرُه
  زبرج



والزِْبرِجُ . الزِْبرُِج الذهب: ويقال. زِْبرٌِج مَُزبَْرٌج، أي مَُزيٌَّن: يقال. الزينة من َوْشيٍ أو َجوهرٍ أو حنوِ ذلك: رجزب
  .الَسحاب الرقيق فيه ُحمرة: أيضاً
  زبرق

  .القمُر: والزِْبرِقانُ. َزْبَرقُْت الثوب، أي صفّرته
  زبزب
  .ضرٌب من السفن: الَزبَْزُب
  زبع
ومنه مسِّي اإلعصار َزوبعةً، ويقال أُمُّ َزْوَبَعةَ، وهي ريٌح تثري الغبار وترتفع إىل . رئيٌس من رؤساء اجلّن: َعةُالزَْوَب

  :قال متمم بن ُنويرة يرثي أخاه مالكاً. املعربُِد: واملَُتزَبُِّع. وتََزبََّع الرجل، أي َتَغيَّظَ. السماء، كأنَّه عموٌد
  على الكأس ذا قاذوَرٍة ُمَتَزبِّعا...  َتلَْق فاحشاً مىت َتلْقَُه يف الَسْربِ ال
  .َزْوبٌَع: ويقال للقصري احلقري

  زبعبق
  .السَّيِئُ اخلُلُقِ: الَزَبْعَبُق
  زبعر

  .وَمجلٌ زَبعَرى كذلك. السيِّئُ اخلُلُقِ، ومنه مسِّي الرجل الكثُري شعر الَوْجه واحلاجبني واللَْحَيْين: الزِبَْعرى: قال الفرَّاء
  زبق

  .وهو مقلوب اْنَزقَب. وانَْزَبَق، أي دخل. نتفه: َزَبَق َشْعَرهُ يزُبقُهُ َزْبقاً
  زبل

. القصري: والَزأَْبلُ. َزَبلْتُ األرَض، إذا َسمَّْدَتها: يقال. السِْرجُني، وموضعه مَْزَبلَةٌ وَمْزَبلَةٌ أيضاً: الزِْبلُ بالكسر
ما يف اإلناء ُزبالَةٌ، أي شيء والزِبالُ : ويقال أيضاً. زِبِّيلٌ أو زِْنبيلٌوالَزبيلُ معروٌف، فإذا كسرته شدّدت فقلت 

  .ما َرَزأُْته زِباالً، أي شيئاً: يقال. ما حتمله النملةُ بِفيها: بالكسر
  زبن

ضُ بالرِْجل، واخلبط فالَزْبُن بالثَِفناِت، والَركْ. الدفُع، وَزَبَنتِ الناقة، إذا ضَربْت بثَِفناتِ رِْجِلها عند احللب: الَزْبُن
والَزبانَِية . َتْزبُِن الناس، أي َتصِدمهم وتدفَعهم: وحرٌب َزبونٌ. سيِّئة اخلُلُقِ تضرب حالَبها وتدفُعه: وناقةٌ َزبونٌ. باليد

واحدهم : قال بعضهم: قال األخفش. الُشَرط، ومسِّي بذلك بعُض املالئكة لدفعهم أهلَ النار إليها: عند العرب
ورجلٌ ذو َزبُّوَنٍة، أي . زِبْنَِيةٌ، ورجلٌ فيه َزبُّوَنةٌ، بتشديد الباء، أي كِْبٌر: زابٌِن، وقال بعضهم: وقال بعضهم َزباينٌّ،

بيع : واملُزاَبنَةُ. كوكبان نيِّراِن، ومها قرنا العقربِ، ينزهلما القمر: والُزباَنياِن. قرناها: وُزباَنيا العقربِ. مانٌع جانَبه
  .وأما الَزبونُ للغّين واحلريِف، فليس من كالم أهل البادية. النخل بالتمر الُرطب يف رءوس

  زىب

  :قال. محلته: َزبَْيُت الشيء أَْزبيهِ َزبْياً
  فإهنا بعض ما َتزيب لك الَرِقُم
  .قد بلغ السيلُ الُزىب: ويف املثل. الرابية ال يعلوها املاء: والزُْبَيةُ. وازَْدَبْيُت الشيء، إذا احتملته



: واُألزْبِيُّ. تََزبَّْيُت ُزْبَيةً: ويقال. حُفرةٌ ُتحفَر لألسد، مسِّيت بذلك ألنّهم كانوا َيحِفروهنا يف موضع عالٍ: والُزْبَيةُ
لقيت منه األزابِيَّ، : أبو زيد. ضروٌب خمتلفة من السري، واحدها أُزْبِيٌّ: اَألزابِيُّ: وقال األصمعّي. الُسرعة والنشاطُ

  .، وهو الشرُّ واألمر العظيمواحدها أُزْيبٌّ
  زتت

  .َزَتتُّ العروُس أَُزتُّها َزتَّاً، إذا َزيَّْنَتها، فتَزتََّتْت، أي تََزيََّنت: قال الفّراء
  زجج
ابن . احلديدة اليت يف أسفل الرمح، واجلمع زَِجَجةٌ وزِجاٌج؛ وال تقل أَزِجُّه: والُزجُّ أيضاً. طرف اِملرفَق: الُزجُّ

وَزَجْجُت الرجلَ أَُزجُُّه َزجَّاً فهو مزجوٌج، إذا طعنَته : قال. ْزَجْجُت الرمح فهو ُمَزجٌّ، إذا عِملت له ُزجَّاًأَ: السكيت
وَزجََّجِت املرأة . والرجل أََزجُّ. ِدقَّةٌ يف احلاجَبني وطولٌ: والَزَجُج: رُْمٌح قصٌري كاِملْزراق: واملَِزجُّ، بكسر امليم. بالُزجِّ
  :وقول الشاعر. قَّقَْتُه وطَوَّلْتُهَد: حاجَبها

  وَزجَّْجَن احلَواجَِب والُعُيونا... إذا ما الغانياُت َخَرْجَن يوماً 
. والُزجاجة معروفة، واجلمع ُزجاٌج وزِجاٌج وَزجاٌج.ونعامةٌ َزجَّاُء. بعيد اخلَطْوِ: وظليمٌ أََزجُّ. وكَحَّلَْن العيون: يعين

  .كسر ال غريومجع ُزّج الرُْمحِ زِجاٌج بال
  زجر
. اليت َتعْرُِف بَعيْنِها وتُنِكر بأنفها: والَزجور من اإلبل. َزَجَرُه وازَْدَجَرُه، فاْنَزجََر، واْزَدجََر: يقال. املَْنُع والَنْهُي: الَزجُر
  .أي ساقَُهوَزَجَر البعُري، . َزجَْرُت أنَّه يكون كذا وكذا: الِعياقةُ، وهو َضْرٌب من التكَهُّنِ تقول: والَزجُر
  زجل
: والَزَجلُ أيضاً. لعن اهللا أُمَّاً َزَجلَْت به: يقال. وَزَجلَ به َزْجالً، أي رمى به. الطائفةُ من الناس، ومجعها ُزَجلٌ: الُزْجلَةُ

قال . اجِلُعوٌد يكون يف طرف احلَبل ُيَشدُّ به الَوطُْب؛ ومجعه َزو: والزاجِلُ. املِْزراُق: واِملْزَجلُ. إرسال احلمام اهلادي
  :األعشى

  إذا حُنَِيْت فيما لديه الَزواجِلُ... فَهانَ عليه أن َتجِفَّ وِطاُبكُْم 
سحاٌب َزجِلٌ، أي ذو : يقال. الصَوت: والَزَجلُ بالتحريك. وأما َمينُّ الظليم فهو الزاجِلُ بفتح اجليم، يهمز وال يهمز

  .َرْعٍد
  زجم

ويقال ما . وسكت فما َزَجَم حبرف، أي ما َنَبَس. ما تكلََّم بَِزْجَمٍة، أي بَِنْبسٍَة: اليق. الَزْجَمةُ بالفتح، مبنزلة الَنْبأَِة
  .القوُس ليست بشديدة اإلرناِن: والَزجوُم. يعصيه َزْجَمةً، أي شيئاً

  زجا
. جى، أي ُمزَلٌَّجورجلٌ مَُز. كيف تَُزجِّي األياَم، أي كيف تدافعها: يقال. َزجَّْيُت الشيء تَْزجَِيةً، إذا دفَعَته برفق

  :قال الراجز. اكتفيت به: وَتَزجَّْيُت بكذا
  َتَزجَّ من دنياَك بالبالغِ

  :قال ابن الرِقاع. سقْتها: وأَْزَجْيُت اإلبل
  قلٌَم أصاَب من الدواة ِمداَدها... ُتْزجي أَغَنَّ كأنّ إبَْرةَ َرْوِقِه 



وَزجا . الريح ُتَزجي السحاب، والبقرة ُتزجي ولدها، أي تسوقهو. قليلة: وبضاعةٌ ُمزجاةٌ. الشيء القليل: واملُْزجى
  .اخلراُج يَْزجو َزجاًء ممدوٌد، إذا تيسَّرتْ جِبايته

عطاٌء قليلٌ َيْزجو : ويقال. فالن أَْزَجى هبذا األمر من فالن، أي أشدُّ نفاذاً فيه منه: يقال. النفاذ يف األمر: والَزجاُء
  .حتَّى َزجَا، أي انقطع ضحكُه وضحك. خٌري من كثري ال َيْزجو

  زحح

  .َزّحُه يَُزحُُّه، أي َنحَّاُه عن موضعه
  زحر

. َزَحَرِت املرأةُ عند الوِالدة َتْزَحُر وَتْزِحر: يقال. التنفُُّس بِِشدٍَّة: والَزحُري. استِطْالُق الَبطْن، وكذلك الُزحار: الَزحُري
  :أنشدين بعضُ بين كالب: قال الفراء
  وعْنَد الفَقْر َزحَّاراً أُنانا... َت َمسألةً وحِْرصاً أَراَك َجَمْع
  زحزح

  :قال ذو الرمَّة. َزحَْزْحُته عن كذا، أي َباَعْدُتُه عنه، فََتَزْحَزَح، أي تََنحَّى
  وغاِفَر الذَْنبِ َزْحزِْحين عن النارِ... يا قابِضَ الروحِ عن جِسمٍ َعصى َزَمناً 

  .ي بُبْعٍد منههو بَِزحَْزحٍ عن ذاك، أ: وتقول
  زحف

. السهُم يقع دون الغَرض مث َيْزَحفُ إليه: والزاِحُف. َزَحَف الَدبا، إذا مضى قُُدماً: ويقال. مشى: َزَحَف إليه َزْحفاً
والبعري إذا أعيا فَجرَّ ِفْرَسَنُه يقال . والصيبُّ يَْزَحُف على األرض قبل أن ميشي. اجليُش يزَحفونَ إىل العدّو: والَزْحُف

  :قال الفرزدق. و َيْزَحُف، وهي إبلٌ زَواِحٌف، الواحدة زاِحفةٌه
  حباِصبٍ كَنديِف القطنِ َمْنثورِ... مستقبلني مشالِ الشامِ تضرِبنا 

  على زَواِحفَ ُنْزجيها َمحاسريِ... على َعماِئمنا ُتلْقى وأَْرُحِلنا 
  :ل أبو زُبيٍد الطائّيوكذلك أَْزَحَف البعري فهو ِمْزحاٌف وإذا كان ذلك عادته فهو، قا

  طريٌ َتعيُف على جوٍن مزاحيِف... كَأَنَّ أَْوَب َمساحي القومِ فَْوقَُهُم 
  :قال اهلذيل. مواضُع َمَدبِّها: ومَزاِحُف احليّات. وأَْزَحَف الرجلُ، إذا أعيا بعُريه أو داّبُته

  ِطقُبَْيلَ الصُْبحِ آثاُر السِيا... كَأَنَّ َمزاِحَف احلَيَّاِت فيه 
ناُر الِشيحِ واَألالِء، : وناُر الَزْحفََتْينِ. اليت جترِّر رجليها إذا مَشت: والَزحوُف من النوق. وَتَزحَّفَ إليه، أي َتَمشَّى

  .ألنَّه يسرع االشتعال فيهما فُزَحف عنهما
  زحك

  :ومنه قول كثّير. َزَحَك بعريه، أي أعيا
  وقد أُْبَن أَْنَضاًء وُهنَّ َزواِحُك

  .َك الرجل، إذا أعَيْت داّبُته، مثل أَْزَحَفوأَْزَح
  زحل



وقد يكون . املوضع ُيْزَحلُ إليه: واملَْزَحلُ. تنّحى وتباعد، فهو َزِحلٌ وزِْحليلٌ: َزَحل عن مكانه ُزحوالً، وَتَزحَّلَ
  .جنٌم من اخلُنَّسِ، ال ينصرف: وُزَحلُ. إنَّ يل عنك لََمْزحالً، أي ُمْنَتَدحاً: مصدراً، يقال

  زحلف
آثاُر َتزَلُّجِ الصبياِن من فوق الَتل إىل أسفله، وهي لغةُ أهل العالية، ومتيم تقوله بالقاف، : الُزْحلوقَةُ: قال األصمعي

وأنشد . مكان منحدر ُمَملٌَّس، ألنّهم يََتَزْحلَفونَ فيه: الُزْحلوقَةُ: وقال ابن األعراّيب. واجلمع َزحاِلُف وَزحاليُف
  :ألوس
  َصفا ُمْدُهنٍ قد َزلَقَْتهُ الَزحاِلُف... ْيدوداً كأنَّ َسراَتها ُيقَلُِّب قَ
  :قال العجاج. َزْحلَفُْتُه فَتََزْحلََف: يقال. والَزْحلَقَةُ كالَدحرجة والَدفعٍ: قال. ُنقرةٌ يف اجلبل َيسَتنِقُع فيها املاء: واملُْدُهُه

  ي َتَزْحلفاأَْدفَُعها بالراحِ ك... والشمُس قد كادْت تكون َدَنفا 
  زحلق

  :قال عامر بن مالك ُمالِعبُ األسنَّة. لغة متيم يف الزحاليف، الواحدة ُزْحلوقَةٌ: الَزحاليُق
  كأّنما حافَتاها حافَتا نيقِ... ملَّا رأيتُ ضِراراً يف ُملَْملََمٍة 

  هذي املُروَءةُ ال لِْعُب الَزحاليقِ... َيمَّْمُتُه الرُْمَح شَْزراً مثّ قلُت له 
  :والَزْحلَقَةُ كالدحرجة، وقد تََزْحلََق، قال رؤبة. يعين ضراَر بن عمرٍو الضّّبي

  لَمَّا رأيُت الشرَّ قد َتأَلَّقا
  وِفْتنةً َتْرمي مبن َتَصعَّقا

  َمْن َخرَّ يف طَحْطاحِها تََزْحلَقا
  زحم

  .ى كذا، وتَزاَحموا عليهواْزَدَحَم القوُم عل. َزْحَمُتُه وأَْزَحْمُتُه: يقال. الزِحاُم: الَزْحَمةُ
  زحن

  .تََزحََّن على الشيء، إذا فعلَه مع كَراِهَيٍة له: ويقال. وَتَزحََّن مثله. أبطأ: َزَحَن يزحن َزحْناً
  زخخ

ن َيُزخُّ َمْن َيتَّبِعِ القرآن َيْهبِطْ به على رياض اجلنَّة، وَمْن َيتَّبِْعُه القرآ: ويف حديث أيب موسى. َزخَُّه، أي دفعه يف َوْهدٍَة
َزخَّ الرجلُ َزخَّاً، إذا : يقال. الغيظ واحلقد: والَزخَّةُ. املرأة: واملََزخَّةُ، بالفتح. يف قَفاُه حَتَّى َيقِذف به يف نار جهنم

  :قال صخُر الَغّي. اغتاظ
  وُتْضِمَر يف القَلْبِ َوْجداً َوخيفا... فال َتقُْعّدنَّ على َزخٍَّة 

  .َزخَّ اجلمُر َيزِخُّ، بالكسر: تقول. شدة بريق اجلمر: والَزخيُخ
  زخر

  :وأمَّا قول اهلذيلّ. َبْحٌر زاِخٌر: يقال. َزَخَر الوادي، إذا اْمَتدَّ جِّداً وارَتفَع
  َجوادٌ بِقُوِت البطنِ والعِرقِ زاخُِر... ًضناٌع بإِْشفاها َحصانٌ بَشكْرِها 

َنَسُبها مُرتِفٌع، ألنَّ عِْرَق الكرمي َيْزَخُر : ويقال. ِن الدم والطَبائعإنَّها جتوُد بِقُوِتها يف حالِ اجلوعِ وَهَيجا: فيقال
فإذا الَتفَّ النَباتُ . طالَ: وَزَخَر النبات. يقال ِعْرُق فالنٍ زاِخٌر، إذا كان كرِمياً َيْنمي: وقال أبو عبيدة. بالكََرم



  :قال ابن مقبل. لنَباِتقد أخذَ ُزَخارِيَُّه، ومكانٌ ُزخارِيُّ ا: وَخرجَ َزْهُرُه، قيل
  جِياَد الَعْبقَرِّيِة والقُطوعِ... ُزخارِيُّ الَنباِت كأنّ فيه 

  زخرب
  .صار َولَُد الناقة ُزْخرُبَّاً، إذا غَلُظَ جسمه واشتدَّ حلُمه: يقال. الغليظ: الُزخُْربُّ، بالضم وتشديد الباء

  زخرط
  .وكذلك ُمخاطُ اإلبل: قال. ُمَخاط النَعجة: الزِْخرِطُ بالكسر: قال الفراء
  زخرف
  .طرائقُه: وَزخارِفُ املاِء. املزيَُّن: واملَُزخَْرُف. الذهُب مثَّ ُيَشبَُّه به كل مموٍَّه مزوَّرٍ: الُزْخُرُف
  زدرم

  .االبتالُع: االزِدراُم
  زدا

أَبِْعِد املَدى : يقال. هي اِملزْداةَزدا الصيبُّ اجلَْوز وباجلوز، َيْزدو َزْدواً، أي لعب ورمى به يف احلَفرية، وتلك احلفرية 
  .لغة يف الَسْدوِ، وهو مدُّ اليد حنو الشيء، كما تسدو اإلبل يف سريها بأيديها: الَزْدُو: قال أبو عبيد. وازُْده
  زرب

. لغنم من خشبحظريةٌ ل: والَزْرُب والَزريَبةُ أيضاً. وقد انزرب الصائُد، إذا دخل فيه. قُْتَرةُ الصائد: الَزْرُب والَزريَبةُ
: الَزْرُب: وقال أبو عمرو. َزَرْبُت للغنم أَْزُرُب َزْرباً: الكسائي. زِْرٌب بالكسر: وبعضهم يقول: قال ابن السكيت

  .الَنمارق: والَزرابِيُّ. موضعه الذي َيكَْتنُّ فيه: وَزريبة الَسُبعِ. املدخل؛ ومنه َزْربُ الغنم
  زرجن

  .هو ِصْبغٌ أمحر: وقال اجلرميُّ. وهي فارسّية معربة، أي لون الذهب: قال األصمعي. اخلمر، ويقال الكَْرُم: الَزَرجونُ
  زرح

  .هي الَروايب الصغار: أبو عمرو. اَألكَْمةُ املنبِسطة، واجلمع الَزراوُِح: الَزْرَوُح
  زرد

خيطٌ ُيْخنُق به : والزِراُد. احللْق: بالفتح: واملَْزَرُد. االبتالع: واالزِْدراُد. َزرَِد اللقمة بالكسر يَْزَرُدها َزرْداً، أي بلعها
والَزْرُد مثل . واحللُْق َمْزروٌد. زَرَدهُ بالفتح، َيْزُرُدُه َزْرداً، إذا خنقه: تقول. البعري لئال َيْدَسَع بِجِرَِّتِه فيمأل راكَبُه

  .املَْزروَدةُ والَزرَّادُ صانعهاالدرُع : والَزَرُد بالتحريك. الَسْرِد، وهو تداخل َحلَقِ الِدْرعِ بعضها يف بعض
  زردم

  .ويقال َزْرَدمَُه، أي َعَصرَ َحلْقَُه. موضُع االزِْدرامِ واالبتالع: الَزْرَدَمةُ
  زرر
: وإذا كانت اإلبل ِسماناً قيل. إّنه لَزِرٌّ من أَْزرارِها: ويقال للرجل احلََسنِ الرِْعَيِة لإلبل. واِحُد أَْزرارِ القميص: الزِرُّ
اْزُرْر عليك : يقال. مصدر َزَرْرُت القَميَص أَُزرُُّه بالضّم َزرَّاً، إذا شددت أْزراَرُه: والَزرُّ بالفتح. زِرَّةٌهبا 

هو َيُزرُّ : يقال. الَشلُّ والطَْرُد: والَزرُّ. وأَْزَرْرتُ القَميَص، إذا جعلَت له أَْزراراً، فَتََزرََّر. قميَصك،وُزرَُّه، وُزرُُّه، وُزرِِّه
وَزرَّْت عيُنهُ َتزِرُّ بالكسر َزريراً، وعيناه َتزِرَّاِن، إذا . وِحماٌر مَِزرٌّ. املُعاضَّةُ: واملُزارَّةُ. الَعضُّ: والَزرُّ. الكتاِئَب بالسيف



  .َتَوقََّدتا
  زرع

. اإلنباُت: والَزْرُع أيضاً.رضطرُح الَبذْرِ يف األ: والَزْرُع أيضاً. واحد الُزروعِ، وموضُعُه َمْزَرَعةٌ وُمزَْدَرٌع: الَزْرُع
َزَرَعُه اهللا، أي : وتقول للصّيب" . أََءنُْتْم تَزَرعوَنُه أم َنْحُن الزارِعون : " ومنه قوله تعاىل. َزَرُعُه اهللا، أي أنبته: يقال
  .واملُزاَرَعةُ معروفة. وازَْدَرَع فالنٌ، أي احترث. َجَبَرُه
  زرف

ومنه قول . وأَْزَرفُْتها أنا، أي حثثُتها. َزروٌف ومِْزراٌف، أي سريعةٌ، وقد َزَرفَْت وناقةٌ. اَْزَرَف يف املشي، أي أسرع
  :الراجز

  ُيزرِفها اإلغْراُء أيَّ َزْرٍف
وكان القناينّ . اجلماعةُ من الناس: والَزرافَةُ بالفتح. وَزرِفَ اجلرُح بالكسر َيْزَرُف َزَرفاً، أي غُِفَر وانتقََض بعد الربِء

  .اجلماعات: والَزرافاُت. شديد الفاءيقوله بت
  زرق

واْزَرقَّْت عيُنه اْزرِقاقاً، . وقد َزرِقَْت عيُنه بالكسر. االسُم الُزْرقَةُ. رجلٌ أَْزَرُق العنيِ، واملرأة َزرقاُء بيِّنةُ الَزَرقِ
َزَرقَْت عيُنه حنوي، إذا انقلبْت وظهر : ويقال أيضاً. وَزَرَق الطائر َيْزُرُق وَيْزرُِق، أي ذََرَق. واْزراقَْت عينه اْزريقاقاً

. وَزَرقَِت الناقةُ الرحلَ، أي أخَّرْته إىل وراٍء، فاْنَزَرَق. وقد َزَرقَُه باِملْزراقِ، أي رماه به. رمٌح قصٌري: واِملْزراُق. بياُضها
ضرب : والَزْوَرُق. أَْزَرُق: ويقال للماء الصايف. نصلٌ أزرُق بيُِّن الزََّرقِ، إذا كان شديد الصفاء: قال ابن السكيت

  .هو البازي األبيض، واجلمع الَزراريُق: قال الفراء. طائرٌ ُيصاد به: والُزرَُّق. من السفن
  زرقم
  .وتَسمَّى األِسنَّةُ ُزْرقاً للوهنا. واملرأةُ ُزْرقُمٌ أيضاً. الشديُد الَزَرقِ: الُزْرقُُم
  زرم

. َوزرَِم الكلُب، إذا َزرَِم ذو َبطْنِِه يف جاعرته. وأَْرَزَمُه غريه. ك كلُّ شيء وَلَّىوكذل. َزرَِم الَبْولُ بالكسر، إذا انقطع
وقد . املتقبُِّض: املُْزرَِئمُّ: أبو عبيد. وَزرََمْت به أّمُه، إذا ولَدتْه. ويقال للبخيل َزرٌِم، وَزرََّمُه غْيره. املضيَّق عليه: والَزرُِم

  .اْزَرأَمَّ اْزرِئْماماً
  زرمق

  .ُحبَّةُ صوٍف: الُزْرَمانِقَةُ
  زرنب
  :وقال. ضرب من النبات طَيُِّي الرائحة؛ وهو فَْعلَلٌ: الَزرَْنُب

  يا بأَيب أَْنِت وفوِك اَألشَْنُب
  كأنَّما ذُرَّ عليه الَزْرَنُب

  زرنق



عترضة عليها مث ُتَعلَُّق القامةُ، وهي مََناَرتاِن تُْبَنَياِن على رأس البئر، فتوضع عليهما النعامةُ وهي اخلشبة امل: الُزْرُنوقاِن
  .فإنْ كان الُزْرُنوقَاِن من خشبٍ فهما ِدعامتان. الَبكرة، من النعامة

  زرى
  :وقال. َزَرْيُت عليه بالفتح زِراَيةً وتََزرَّْيُت عليه، إذا َعتبت عليه

  على ذاك فيما بيننا ُمسَْتدميُها... وإنِّي على لَْيلى لَزارٍ وإنَّين 
: واإلْزراُء. الذي ال يعدُّه شيئاً ويُنِكر عليه ِفعلَه: الزاري على اإلنسان: وقال أبو عمرو. ِتٌب ساخطٌ غري راضٍأي عا

  .وازَْدرَْيُتُه، أي َحقَرته. أَْزَرْيُت به، إذا قصّرت به: يقال. التهاون بالشيء
  زعب
وَزَعْبُتُه عّني َزْعباً، أي . املال وُزْعبَةً، أي دفعت له ِقطَْعةً منه َزَعْبتُ له َزْعَبةً من: يقال. الَدفَْعةُ من املال: الزَُْعبَةُ
. الرِماُح: والزاِعبِيَّةُ. وجاءنا سيلٌ َيْزَعُب َزْعباً، أي يتدافع يف الوادي. اْزَدعَْبُت الشيء، إذا محلته: اًألصمعي. َدفَْعُتُه

  :قال الطرِّماح
  ُيباِدُهها شَْيُخ الِعراقَْينِ أَمَْردا... وأَجْوَِبةٌ كالزاِعبِيَِّة َوْخزُها 

  :فأمَّا قول ابن َهْرَمةَ. سنانٌ زاِعبِيٌّ: ويقال
  َيكادُ َيْهِلُك فيها الزاِعُب اهلادي

  .يقال سَْيلٌ ُمْزلَِعبٌّ، بزيادة الالم. كَثَْرُتُه وَتدافُعه: اْزِلْعباُب السَيلِ. هو الَسيَّاُح يف األرض: فيقال
  زعبل
  .الصيبّ ال ينجع فيه الِغذاُء: الَزعَْبلُ
  زعج

  .املرأة اليت ال تستقرُّ يف مكان: واِملْزعاُج. وانزعج بنفسه. أَزَْعَجُه، أي أقلقَه وقلَعه من مكانه
  زعر

شَراَسةُ : اءوالَزعارَّةُ بتشديد الر. املوضع القَليلُ النبات: واَألْزَعُر. ِقلَّةُ الِشَعرِ، رجل أَْزعَُر، وقد َزِعَر بالكسر: الَزعَُر
ثََمَرةٌ : والُزْعروُر. َرُجلٌ َزِعٌر، وفيه َزعاَرةٌ: والعامة تقول. السيِّئُ اخلُلُق: والُزْعرور. اخلُلُق، ال ُيصَرَُّف منه ِفْعلٌ

  .معروفة
  زعزع

ُتَزعْزُِع األشياء، لشدَّهتا؛ وريٌح َزْعَزعانٌ وَزعَْزٌع، وَزْعزاُع أي . َزْعَزْعُتُه فَتَزعَْزَع: يقال. حتريك الشيء: الَزْعَزَعةُ
  .شديٌد: وسٌري َزعَْزٌع. واجلمع َزعازُِع

  زعف
وُسمٌّ ُزعاٌف، وموٌت ُزعاٌف، وذَُؤاٌف، أيضاً باهلمز . وكذلك أَْزَعفَُه، إذا قتله قتالً سريعاً. َزَعفَُه َزْعفاً، أي قتلَه مكانه

  .مثل ُزعاٍف
  زعفر

  .اَألَسُد الَورُْد: واملَُزْعفَُر. َصَبْغُتُه به: ْرتُ الثوَبوَزْعف. الَزْعفَرانُ جيمع على َزعاِفَر
  زعق



َزِعَق َيْزَعُق فهو َزِعٌق، وهو النشيطُ الذي : مصدر قولك: والَزْعُق بالتحريك. وقد َزَعقُْت به َزْعقاً. الصياُح: الَزْعُق
  .يقال أَْزَعقُْتُه فهو َمْزعوٌق على غري قياس: عيقال األصم. وقد أَْزَعقَُه اخلوُف حّتى َزِعَق وانَزَعَق. َيفزع مع نشاطه

  زعك
  :قال ذو الرمة. القصري اللئيم: األْزَعِكيُّ

  من اللؤم سِْربالٌ جديدُ الَبناتِقِ... على كلِّ كهلٍ أَْزَعِكيٍّ وياِفعٍ 
  .الَسمني، واجلمع َزعاكيُك وزعاِكُك أيضاً: والزُْعكوُك من اإلبل. وكذلك الُزْعكوُك

  زعل
  .املتضوِّرُ جوعاً: والَزِعلُ. وقد زَِعلَ بالكسر فهو َزِعلٌ، وأَْزَعلَُه غريه. النشاطُ: زََعلُال

  زعم
الَزعيُم : " ويف احلديث. الكفيلُ: والَزعيُم. وَزَعْمُت به أَْزُعُم َزْعماً وَزعاَمةً، أي كفَلُْت. َزَعَم َزْعماً وُزْعماً، أي قال

وقد َزِعَم بالكسر، أي طمع، . الطمع: والَزَعُم، بالتحريك. َسيِّدُُهْم: وَزعيمُ القوم. دةُالسيا: والَزعاَمةُ" . غارٌِم 
  :قال عنترة. َيْزُعُم َزَعماً وأَْزعمته أنا

  َزَعماً لعمُر أبيِك ليس َمبزَْعم
كذا وَيزُْعُم هذا أّنه  ويقال لألمر الذي ال يُوثَق به َمْزَعٌم، أي َيزُْعُم هذا أنَّه: وقال ابن السكيت. أي ليس مبطمع

وناقةٌ َزعوٌم وشاةٌ َزعوٌم، إذا كان ُيَشكُّ فيها أَبِها ِطْرقٌ أم ال، . التكذُُّب: والَتَزعُُّم. ويف قول فالن َمزاِعُم. كذا
  .العَييُّ: والُزْعموُم. فُتْغَبطُ باأليدي

  زعنف
  :قال أوس ابن حجر. وأكارُعهوأصلُ الَزعانِفِ أطراُف األدميِ . القصُري: الزِْعنِفَةُ بالكسر

  قوائُمُه يف جانَِبْيهِ الَزعانُِف... فما زال َيفْري البيدَ حّتى كأمنا 
  .أي كأهنا معلّقةٌ ال متسُّ األرض من ُسرعته

  زغب
وذلك بعد  وأْزغََب الكَْرُم. وقد َزغََّب الفَْرُخ تزغيباً. والفِراُخ ُزغٌْب. الُشعريات الُصفُْر على ريش الفَْرخِ: الَزغَُب

  .َجْري املاِء فيه
  زغد
وذلك الزُْبدُ . وَزغَدَ ِسقاَؤُه، أي َعصره حىت خيرج الُزْبد من فمه. َزغََد البعري َيزْغَُد: تقول. اهلَديرُ الشديد: الزَغُْد
  .وزَغََدُه، أي عصر حلْقَه. َزغيٌد
  زغرب
  :قال الكميت. املاُء الكثُري: الَزغَْرُب

  َنراها وَبْحٌر من ِفعاِلَك َزغَْرُب... ِت منك َمخيلَةٌ ويف احلَكَمِ بن الَصلْ
  .البَْولُ الكثري: الَزغَْرُب: قال األصمعّي

  زغف



َزغََف يف : ويقال. هي الواسعةُ، واجلمع َزغٌْف وَزغٌَف: وقال الَشيباين. هي الِدْرعُ اللينةُ: الَزغْفَةُ ُتَسكَُّن وُتَحرَُّك
  .نَهٌِم َرغيب: ورجلٌ ِمْزغٌَف. حديثه، أي زاد

  زغل
وأَْزغَلَِت . أَْزغَلَِت الناقةُ ببوهلا، أي رَمتْ به وقَطََّعْتُه ُزغْلَةً ُزغْلَةً: تقول. الُدفعة من البول وغريه: الُزغْلَةُ بالضم

أنَّها سَقَْته مما قال ابن أمحر وذكر القَطاةَ وفَْرَخها، و. وأَْزغَلَ الطائر فرَخه، إذا زقَّه. الطعنةُ بالدم، مثل أَْوَزغَْت
  :شربت

  مل َتظِْلُم اجليَد ومل َتْشفَتِرُّ... فأَْزغَلَْت يف َحلِْقِه ُزغْلَةً 
  .اخلفيُف وهو الطِفْل أيضاً: والُزغْلولُ. أَزِْغلْ يل ُزغْلَةً من سقائك، أي ُصبَّ يل شيئاً من لنبٍ: ويقال
  زغم

وَتَزغّمَ . ِصياحها وِحدهتا، وإنَّما ميسح ِذفْراها ليسكِّنها: ُمهاَتَزغُّ: قال األصمعي. التغّضب مع كالمٍ: الَتزَغُُّم
  :َحنَّ حنيناً خفيفاً قال لبيد: الفصيلُ

  على خري ما ُيلْقَى به من َتَزغّما... فأَْبِلغْ بين بكرٍ إذا ما لقيتَها 
  زفت

  .َمطِْليَّةٌ بالزِفِْت َجرَّةٌ ُمَزفََّتةٌ، أي: ومنه املَُزفُِّت؛ َتقول. القُري: الزِفُْت، بالكسر
  زفر
. اِحلْملُ، واجلَْمُع أَْزفاٌر: والَزفْرُ بالكسر. وأَْزَدفََرُه أيضاً. َزفََر اِحلْملَ َيْزِفُرُه َزفْراً، أي َحَمله: مصدر قولك: الَزفُْر

هم : ويقال. أنصاُرُه وَعشريته: رةُ الرجلوزاِف. َزوافُِر: الِقْربَةُ، ومنه قيل لإلماِء اللَوايت َيْحِملَْن الِقَرَب: والزِفُْر أيضاً
وقال عيسى بن عمر زاِفرة . ما دون الريش منه: وزاِفرةُ الَسْهم. زافَِرُتُهْم عند السلطان، أي الذين يقومون بأمرهم

آخرُه؛ : ، والشهيقأّولُ صوت احلمار: والزفُري. اغتراقُ النَفَس للِشّدة: والَزفُري. الَسْهم ما دون ثُلُثَْيِه مما يلي الَنْصلَ
واجلمع َزفرات بالتحريك، ألّنه اسم . واالسم الَزفَْرةُ. وقد َزفََر َيْزفُِر. إخراجُه: ألنَّ الزفري إدخال النَفَس، والشهيق

  :وربَّما سكّنها الشاعر للضرورة، كما قال. وليس بَِنْعٍت
  فََتْسَتريَح النَفُْس من َزفْراِتها

  :قال أعشى باهلة. السَيُِّد: والُزفَُر. إنَّه لعظ الُزفَْرِة: يقال. َوَسطُ الفََرسِ: فَْرةُ بالضموالُز. الداِهيَةُ: والَزفُري
  َيأْىب الظُالَمة منه الَنْولَفُ الُزفَُر... أَُخو َرغَاِئَب ُيْعطِيَها وُيسألُها 

  زفزف
  .َزفَْزٌفوهي ريٌح َزفْزافَةٌ وريٌح . حنُني الريحِ وصوُتها يف الشجر: الَزفَْزفَةُ
  زفف

وَزفَفْتُ العروس إىل . َهْيٌق أََزف بيِّن الَزفَِف، أي ذو زِّف ملتفٍّ: يقال. صغار ريش النعام والطائر: الزِفُّ بالكسر
: والَزفيُفاِملَحفّةُ اليت تَُزفُّ فيها العروس، : واِملَزفَّةُ. زوجها أَُزفُّ بالضم َزفَّاً وزِفافاً، وأَْزفَفُْتها، واْزَدفَفْتها مبعًىن

وَزفَّ القوُم يف . وأََزفَّهُ صاحبه. َزفَّ الظليُم والبعُري َيزِفُّ بالكسر َزفيفاً، أي أسرع: يقال. مثل الذَفيِف: السريُع
، والريُح َتزِفُّ. قد َزفَّ رَأْلُُه: ويقال للطاِئشِ اِحللْمِ" . فأَقَْبلوا إليه َيزِفّونَ : " مشيهم، أي أسرعوا، ومنه قوله تعاىل



  .وهو ُهُبوٌب ليس بالشديد، ولكنه يف ذلك ماضٍ
  زفل

  :وقال. اجلماعةُ؛ يقال جاءوا بأَْزفَلَِتهِْم، أي جبماعتهم: األْزفَلَةُ
  جاُءوا ُألخْبَِر من لَْيلى بأَكْياسِ... إنِّي َألْعلَُم ما قوٌم بأَْزفَلٍَة 

  أم لَْيلى من الناسِلَْيلى من اِجلنِّ ... جاُءوا ُألْخبَِر من لَْيلى فقلت هلم 
  .واَألْزفَلَى مثل اَألْجفَلى. أخذَْته إْزِفلَّةٌ بكسر اهلمز وتشديد الالم، أي خفّةٌ: وقال سيبويه

  زفن
  .الشديد: الزَِيفُْن: ويقال. وقد َزفََن َيْزِفُن. الرقص: الَزفُن
  زىف

سريعة : وقوٌس َزفَيانٌ. سريعةٌ: وناقةٌ َزفَيانٌ. تهَزفَْتُه الريح َزفَياناً، أي طرد: يقال. شدَّة ُهبوب الريح: الَزفيانُ
  .وَزىف السَراب الشيء َيْزفيِه، إذا رفعه. وَزىف الظليم َزفْياً، إذا نَشر جناَحيه وَعدا. اإلرسال للسهم

  زقب
  .وطَريٌق َزقٌَب، أي َضيٌِّق. َزقَْبُت اجلَُرذَ يف ُجْحرِِه فاْنَزقََب، أي أدخلته فدخل

  زقع
  .وقد َزقََع َزقْعاً. أشدُّ ضَْرِط احلمارِ: الَزقُْع
  زقق
سلُخه من ِقَبلِ رأِسه على خالف ما َيسلخ : وَتْزقيُق اِجللد. ومجع الِقلِّة أَْزقاٌق، والكثري زِقاٌق وُزقَّانٌ. السِقاُء: الزِقُّ

  .فرخه َيُزقُُّه، أي أطعَمه بفيه وَزقَّ الطائُر. الِسكَّة، يذكَّر ويؤنث واجلمع اَألزِقَّةُ: والُزقاُق. الناُس اليوَم
  زقم

إنّ َشَجَرةَ : " ملَّا نَزل قوله تعاىل: قال ابن عّباس رضي اهللا عنهما. أَكْلُُه: والزَقُْم. اسُم طعامٍ هلم، فيه متٌر وزبٌد: الَزقُّوُم
. إنَّها َشجََرةٌ َتْخُرجُ يف أَْصلِ اجلَحيمِ: " فأنزل اهللا تعاىل. التمر بالزبد تََتَزقَُّمُه: قال أبو جهل" الَزقُّومِ طَعاُم اَألثيمِ 

قال ابن . الَتلَقُُّم: والَتَزقُُّم. وأَْزقَْمُتُه الشيء، أي أَْبلَْعُتُه إياه، فاْزَدقََمُه أي ابتلَعه" . طَلُْعها كَأَنَُّه ُرءُوُس الَشياطنيِ 
  .يقال َتزَقََّم فالنٌ اللَنب، إذا أفرط يف شربه: ُدريد
  زقن

  .أعنته على اِحلْمل: وأَْزقَْنُت فالناً. ْنُت اِحلْملَ أَْزقُُنُه َزقْناً، إذا محلَتهَزقَ
  زقا

: وقوهلم. الصيحةُ: والَزقَْيةُ. وكلُّ صائحٍ زاقٍ. وقد َزقا الَصدى َيْزقو وَيْزقى ُزقاًء، أي صاح. مصدٌر: الَزقْو والَزقْى
  .َيسُمرون، فإذا صاحت الدَِيكة تفرَّقواهو أثقل من الَزواقي، هي الُديوك، ألنَّهم كانوا 

  زكأ
َزكَأُْتُه َزكْأً َعجَّلُْت نقده وإنه : ابن السكيت. رجلٌ ُزكَأَةٌ أي موسٌر كثري الدراهم عاجِلُ النَّقِْد، يقال هو َمِليٌء ُزكَأَةٌ

  .َرَمْت به عند رِْجليها: وَزكَأَِت الناقةُ بولدها َتزْكَأُ َزكْأً. لَُزكَأُ النقِد
  زكب



  .َنكََحها: ،املرأةَ. َمألتُْه: واإلناَء. رََمْت به عند الوالدة: َزكََبِت املرأةُ وَلََدها
  زكت

  .ولَدْته: وأزكَتت املرأةُ بغالمٍ.مألها: وزكَّتَ القِربةَ تزكيتاً. قربة مزكوتة، أي مملوءة: قال الِلْحياينّ
  زكر

  .امتأل: ُن الصّيبوَتزَكََّر َبطْ. ُزقَْيٌق للشراب: الزُكَرةُ بالضم
  زكك

ورجلٌ زُكَازُِك، أي . املهزولُ: والَزكُّ. َزكَّتِ الُدرَّاَجةُ، كما يقال زافَت احلمامة: ويقال. املُقَْرمَطُ: املشُي الَزكيُك
  .دميٌم قليلٌ

  زكل
  .القصُري: الزََوْنكَلُ

  زكم
وفالنٌ ُزكَْمةُ أبَويِه، إذا كان آخر . بُنَِي على ُزِكَمالُزكاُم معروف، وقد ُزِكمَ الرجل وأَْزكََمُه اهللا فهو َمْزكُوٌم، 

  .ولدمها
  زكن

  :قال ابن أّم صاحب. َزِكْنُتُه بالكسر أَْزكَُنُه زَكَناً بالتحريك، أي َعِلمته
  َزكِْنُت منهم على مثل الذي َزِكنوا... ولن يراجع قليب ُودَُّهْم أبداً 

والَزكَُن . َزكََّن عليهم وَزكََّم، أي شبَّه عليهم ولَبََّس: يقال. التشبيُه: الَتْزكُني: األصمعّي. قوله َعلَى ُمقَْحَمةٌ
  .وال يقال منه رجلٌ َزِكٌن. َزكِْنُتُه صاحلاً، أي ظننته: يقال. التفرُّس والظَنُّ: بالتحريك أيضاً

  زكا
. َخساً أو َزكاً: يقال: الَشفُْع: وَزكّا. ى، أي تصّدقوَتزَكَّ. وَزكَّى ماله َتْزِكيَةً، أي أدَّى عنه َزكاَتُه. َزكَاةُ املال معروفة

وغالٌم زَِكيٌّ، أي . وهذا األمر ال َيْزكو بفالٍن، أي ال يليق به. وأَْزكاُه اهللا. وَزكا الزرع َيْزكو َزكاًء ممدوٌد، أي َنما
  ذا تنعَّم وكان يف ِخصب،َزكا الرجل َيْزكو ُزكُّواً، إ: األموّي. وقد َزكا َيْزكو ُزكُواً وزَكاًء. َزاٍك
  زجل

وَمرَّ َيزِْلُج بالكسر َزلْجاً وزَليجاً، إذا َخفَّ على . الَتَزلُُّق: والَتزَلُُّج. أي َزلٌَق. مكان زَلٌْج وزَلٌَج أيضاً بالتحريك
. ملُلَْزُق بالقوم وليس منهما: واملُزَلَُّج أيضاً. وعطاٌء ُمَزلٌَّج، أي وََتٌح قليلٌ. َيتَزَلَُّج عن القوس: وسهٌم زاِلٌج. األرض
واملِْزالجُ . أَزْلَْجَت الباب، إذا أغلقته: تقول منه. املغالق، إالّ أّنه يفتح باليد واملغالق ال يفتح إالّ باملفتاح: واِملْزالُج
  .الَرْسحاُء: من النِساء

  زحل
  .قْصَعةٌ زَلَْحلََحةٌ، أي منبسطة قريبة القَْعرِ

  زخل
: وبئرٌ َزلوٌخ. مقاٌم َزلٌْخ، مثل زَلْجٍ، أي َدْحض: أبو زيد. تزِلُّ فيها األقدام لُنُدوَِّتها، ألنَّها صفاةٌ ملساٌء املَزِلَّةُ: الزَلُْخ

  :وقال. أعالها مَزِلَّةٌ، يزلَق َمن قام عليها
  َزلوخِ النواحي َعْرُشها مَُتَهدَُّم... كأنَّ رِماَح القومِ أَشْطانُ ُهوٍَّة 



  .والزُلََّخةُ الُزْحلوقَةُ َيَتزَلَُّج منها الصبيان. لَْوةُ سهمٍغَ: والزَلُْخ أيضاً
  زلزل

: والَزلَزِلُ. الشدائُد: والَزالزِلُ. والزَلْزالُ بالفتح االسُم. َزلَْزلَ اهللا األرض زَلَْزلَةً وزِلْزاالً، بالكسر، فََتزَلَْزلَْت هي
  .األثاثُ واملتاُع

  زلع

وكذلك إذا كان يف . َزِلَعْت قدُمهُ بالكسر، تَْزلَُع َزلَعاً: يقال. يف ظاهرِ القدم وباطنِه ُشقاٌق يكون: الَزلَُع بالتحريك
: قال أبو عمرو. تشققت: وَتَزلََّعتْ يدُه. فسدْت: وَزِلَعْت جراحُته. ظاهر الكفِّ، فأمَّا إذا كان يف باطنها فهو الكَلَُع

  .ُصدوٌع يف عُْرض اجلبل: والُزلوُع والُسلوُع. الذي قد انقشر جِلد قَدمه عن اللحم: املَُزلَُّع
  زلغب

  .طلع ريشه: واْزلََغبَّ الفَْرُخ. اْزلََغبَّ الَشَعُر، إذا نبت بعد احللْق
  زلف

الرباغيلُ، وهي البالد اليت بني الريف والّرب، الَواحدةُ : واملزالُف. املَْصَنَعةُ املمتلئةُ، واجلمع َزلٌَف: الَزلَفَةُ بالتحريك
َوما أَمْوالُكُْم َوال أَْوالُدكُْم بِالَّيت : " ومنه قوله تعاىل. القُْرَبةُ واملنزلةُ: والُزلْفَةُ والُزلْفى. وأَْزلَفَُه، أي قَرََّبُه. لَفَةٌَمْز

لطائفة من أّول الليل، ا: والُزلْفَةُ. ، وهي اسُم املصدر، كأّنه قال باليت ُتقَرُِّبكُم عندنا اْزِدالفاً" ُتقَرُِّبكُْم ِعْنَدنا ُزلْفى 
  .وَتَزلَّفوا واْزَدلَفوا، أي تقدَّموا. التقدُم: والَزلُْف. واجلمُع ُزلٌَف وُزلْفاٌت

  زلق
َعُجزُ : والَزلَُق أيضاً. وهو يف األصل مصدر َزِلقَْت رجلُه َتْزلَُق َزلَقاً؛ وأَْزلَقَها غريه. مكانٌ َزلٌَق بالتحريك، أي َدْحٌض

: " وقوله تعاىل. املوضع الذي ال تثبت عليه قدم، وكذلك الَزالَّقَةُ: واملَْزلَُق واملَْزلَقَةُ. أسقطْت: الناقةُ وأَْزلَقَِت. الداّبة
لغةٌ يف املِْزالج الذي ُيْغلَق به الباب ويفتح بال : واملِْزالُق. أي أرضاً ملساَء ليس هبا شيء" فُتصْبَِح َصعيداً َزلَقاً 

. َحلَقَه، وكذلك أَْزلَقَه وَزلَّقَُه تَْزليقاً: وَزلََق رأَسه َيْزلُقُُه َزلْقاً. الِسقْطُ: والَزليُق. ريةُ اإلْزالقِكث: وفرٌس ِمْزالٌق. مفتاح
والُزلَّْيُق بالضم والتشديد ضرب من اخلوخ . وَرجلٌ َزِلٌق وُزَمِلق وُزماِلٌق وُزمَِّلٌق وهو الذي ُينْزِلُ قبل أن جيامع

  .شيفته رنك: يةأملس، يقال له بالفارس
  زلل
َزِللَْت بالكسر َتَزلُّ زَلَالً، واالسم : وقال الفراء. َزلَلَْت يا فالن بالفتح َتزِلُّ َزليالً، إذا َزلَّ يف طني أو منطق: تقول

: يقال. نقَصْت يف الوزنوَزلَِّت الدراِهُم تَزِلُّ ُزلوالً، أي . وُزْحلوقَةٌ ُزلٌّ، أي َزلٌَق. واْستََزلُّه غريه. الَزلَّةُ والزِلِّيلى
وامرأةٌ . اخلفيف الوركني: األَزلُّ: قال أبو عمرو. املكان الَدْحُض، وهو موضع الَزلَلِ: واملَزِلَّةُ واملََزلَّةُ. درهٌم زَالٌّ

الصفة الزمةٌ له،  الذئُب األْرَسُح، يتولَّد بني الذئب والضبع، وهذه: والِسْمُع اَألَزلُّ. َزالَُّء، أي َرْسحاُء بيِّنة الزَلَلِ
وأَْزلَلُْت إليه نعمةً، أي .وماٌء ُزاللٌ، أي َعذٌْب. هو أمسُع من الذئب اَألَزلِّ: ويف املثل. كما يقال الضبُع العرجاء

حدة وا: والزِلِّيَّةُ. وأَْزلَلُْت إليه من حقِّه شيئاً، أي أعطيت" . من أُزِلَّْت إليه نعمةٌ فليشكُرها : " ويف احلديث. أسديُتها
  .الَزالِلّي

  زمل



يقال ذلك يف : قال اللحياين. أي َحقَّاً: وقال الكسائي. أي قُدَّ قَدَّ العبد. هو العبُد ُزلََّمةً وُزلََمةً، وَزلَْمةً وَزلََمةً: يقال
امرأةٌ : ست بطويلةويقال للمرأة اليت لي. يقال هو العبد ُزلَّماً يا فىت، أي قدَّاً أو َحذْواً: قال. الّنكرة، وكذلك يف اَمَِة

ويقال ِقْدٌح ُمزَلٌَّم وزَليٌم، أي طُرٌّ وأُجيَد قَدُُّه : قال. ورجلٌ ُمزَلٌَّم وُمقَذَّذٌ، إذا كان خمفَّف اهليئة. ُمَزلََّمةٌ، مثل مُقَذَّذٍَة
وكذلك الُزلَمُ . الِقْدُح: لزَلَُم بالتحريكوا. السيِّئ الغذاء: واملُزَلَُّم. وما أحسن ما َزلََّم َسْهَمُه. وَعصاً ُمَزلََّمةٌ. وَصْنَعُتُه

واحد الوِبارِ، : والَزلَمُ أيضاً. بضم الزاي، واجلمع األْزالُم، وهي السهام اليت كان أهلُ اجلاهليَّة يستقسمون هبا
نت يف اُألذن فهي وهلا َزلَمَتان، فإنْ كا. الَزلََمة تكون للَمْعز يف حلوقها متعلِّقة كالقُرط: واجلمع األزالم وقال اخلليل

واألزْلَمُ . الزََنُم الذي يكون خلف الِظلف: والَزلَُم أيضاً. َزَنَمةٌ بالنون، والنعت أَْزلَُم وأَزَْنُم، واألنثى َزلْماُء وَزْنماُء
  :وقال. الدهُر: اجلَذَُع

  أَلْقى َعلَيَّ َيَديِه األْزلَُم اجلَذَُع... يا بِْشُر لو مل أكْن منكم مبنزلٍة 

. ارحتلوا: وقال أبو زيد. واْزالمَّ القوم اَزليماماً، أي َولّوا سراعاً. قلَّلُْته: وَزلَّْمُت عطاءه. مألته: ْمُت احلوضوَزلَّ
  .واْزالّم النهاُر، إذا ارتفع َضَحاؤه. انتصَب: واْزالَمَّ الشيُء

  زمت

  :قال الراجز. الَوقوُر: الَزميُت
  والقَْبُر ِصْهرٌ ضاِمٌن َزميت

  .وما أَشّد َتزَمَُّتُه. وفالنٌ أَْزَمُت الناس، أي أَْوقَرَُهْم. يُت مثال الِفسِّيقِ أوقر من الَزميِتوالزِمِّ
  زمج

ومسعُت رجالً من : قال. والَزَمجُ بالتحريك الغَضب؛ وقد زَِمَج بالكسر: قال. مْألهتا: َزَمْجُت القربة: األصَمعي
وجاء من القوم بَِزأَمجِهِمْ . أصل ذََنبِ الطائر، مثل الزِِمكَّى: والزِِجميَّ. بانمايل أراك ُمزَْمِئجَّاً، أي غض: أشجَع يقول
  .وأخذُت الشيء بَزأَْمجِِه وَزأَْنجِِه، إذا أخذَته كلَّه ومل تدْع منه شيئاً. أي بأمجعهم

  زجمر
زَْمَجَرةً وغَذْمََرةً، وفالن ذو  مسعُت لفالٍن: يقال للرجل إذا أكثر الَصَخَب والصِياَح والَزْجَر. الصوُت: الزَْمجََرةُ

  .َزماجَر وَزماجَري
  زمح

  .اللئيم، ويقال القصري الدميم: الزُمَّح بالتشديد
  زمخ

  .الُشمَُّخ: واألنوف الُزمَُّخ. وقد زََمَخ تكبَّر وتاَه. الشامخ: الزاِمُخ
  زخمر

  :يب الَصلت الثَقفّيوأنشد أل. هو الَدقيُق الطويل منه: قال ثعلب. الُنشَّاُب: الزَْمخََرةُ
  بِزَْمَخرٍ يُْعجُِأل املَرِْميَّ إْعجاال... َيْرمونَ عن َعَتلٍ كأهنا غُُبط 

  :قال اهلذيلُّ األعلم. وظَليٌم زَْمَخريُّ السَواِعِد، أي طويلُها
  َسواِعِد ظَألَّ يف َشْري طِوالِ... على َحثِّ الُبراَيِة زَْمَخرِيِّ ال 



  .ةُ، وهي الزانيةالَزمَّاَر: والزَْمخََرةُ
  زمر

. وقد زَِمَر الَرُجلُ َزمَراً. القليل الَشَعرِ، والقليل املُروءة: والَزِمُر. اجلماعات: والُزَمُر. اجلَماَعةُ من الناس: الزُْمَرةُ
: واِملْزماُر. إالَّ عارُّ ُيعَارُّ وقد َزَمَر النعام َيزِْمُر بالكسر زِماراً؛ وأمَّا الظَليم فال يقال فيه. َصْوتُ النَعامِ: والزِماُر بالكسر

ويقال للمرأة زاِمَرةٌ، وال . َزَمَر الرجل َيْزُمُر وَيزِْمُر َزْمراً، فهو َزمَّاٌر، وال يكاد يقال زاِمٌر: واحد املزامري، تقول منه
  .يقال زَمَّارَةٌ

  زمرد
  .الزَبرجد: الزُُمرُُّد بالضم

  زمزم
. اجلماعة من الناس: بالكسر: والزِْمزَِمةُ. كالُم اجملوس عند أكلهم: والَزْمَزمَةُ. دصوُت الرعد، عن أيب زي: الزَْمَزَمةُ
  :وقال

  إذا َتداىن زِْمزٌِم من زِْمزِم
  .وكذلك الزِْمزُمي: قال. اِجللَّةُ من اإلبل: الزِْمزُِم أيضاً: وقال الشيباينّ

  زمع
أَْزَمْعُت األمَر وال يقال : يقال: وقال الكسائي. ثَبََّت عليه عزمك أَْزَمْعُت على أمرٍ فأنا ُمْزِمٌع عليه، إذا: قال اخلليل
  :قال األعشى. أَْزَمْعُت عليه

  وشطَّْت على ذي َهوًى أن تُزارا... أَأَْزَمْعَت ِمْن آلِ لَْيلى اْبِتكارا 
مجُع َزَمعٍَة، وهي َهَنةٌ زائدة من وراء  :الَزَمُع: أبو زيد. أَْزَمْعُتُه وأَْزَمْعُت عليه، مثل أمجعته وأمجعت عليه: وقال الفراء

  :قال أبو ذؤيبٍ يصف ظبياً نِشبْت فيه كُفّةُ الصائد. الِظلِْف، واجلمع زَِماٌع
  عِ واستحكمْت مثلَ َعقِْد الَوتَْر... فراغَ وقد َنِشَبتْ يف الزِما 

األرنب اليت ُتقارِبُ : الَزموُع: قال األصمعّي. قاًوأَزَمَع النبُت، أوَّلَ ما يظهر متفرِّ. يقال أَْزَمَعِت األرنُب، أي َعَدْت
. َزَمَع بالفتح َيزَْمُع: السُري البطيُء، تقول منه: الَزمََعانُ: وقال ابن السكيت. َعْدَوها وكأنَّها تعدو على َزَمعاِتها

وقد زِمَع بالكسر أي . الدََهُش: َمعُ أيضاًوالَز. يقال هو من َزَمِعهِم، أي من مآِخريِِهْم. رُذالُ الناس وَسِفلَُتُهْم: والزََمُع
  :ومنه قول الشاعر. ورجلٌ زَميٌع وَزموٌع، بّيُن الَزماعِ، أي سريٌع. خَرَِق من خوف

  داعٍ بعاجِلَِة الفِراقِ َزميُع
  .ورجلٌ زَميُع الرأي، أي جيِّده. َزميٌع بيِّن الَزماعِ وقوٌم ُزمعاُء: ويقال للشجاع املقدام

  زمك
  .مثل الزِجمَّى، وهو منبِت ذَنب الطائر الزِِمكى،

  زمل

اُألْزمولَةُ : أبو عمرو. ِعياالٌت أَْزَملَةٌ، أي كثرية: أخذتُ الشيء بأَْزَمِلِه، أي كلِّه ويقال: ويقال. الصوُت: األْزَملُ
  :وقال يصف َوِعالً مِسنَّاً. املصوِّت من الوعول وغريها: بالضم

  على تُراثِ أبيه يتبع القُذَفا... ةً وَِقال َعْوداً أََحمَّ القَرا أُْزمولَ
  :قال أُحَْيَحةُ. والزُمَّلُ، والُزمَّْيلُ، والُزمَّالُ مبعًىن، وهو اجلبانُ الضعيف. هو إْزَمْولٌ وإْزمَْولَةٌ: ويقال



  من الفتيان ُزمَّْيلٌ كسولُ... فَال َوأَبيَك ما ُيْغين غَنائي 
. املعاَدلةُ على البعري: واملُزاَملَةُ. بعٌري َيستظهِر به الرجل، حيمل متاعه وطعاَمه عليه: ةُوالزاِملَ. الضعيفةُ: والزُمَّْيلَةُ

  .الرديف: والزَميلُ. واْزَدَملَُه، أي احتمله. وَتزَمَّلَ بثيابه، أي تدثَّر. وَزمَّلَُه يف ثوبه، أي لفَّه
  زمم

ما : وزِماُم النعل. وقد يسمَّى اِملقَْوُد زِماماً. مث يَشدُّ يف طرفه اِملقوُد اخليطُ الذي ُيَشدُّ يف الُبَرةِ أو يف اِخلشاشِ: الزِماُم
وَزمَّ بأنفه، أي تكبََّر، فهو . وَزمَّ، أي تقدََّم يف السري. َخطَمته: وَزَمْمُت البعري. زَمْمُت النعل: تقول. ُيَشدُّ فيه الِشْسُع

أخذَ الذئُب َسْخلَةً فذهَب هبا : ويقال. وُزمَِّم اِجلمالُ، شّدد للكثرة. ْبروقوٌم ُزمٌَّم، أي ُشمَّخٌ بأنوفهم من الِك. زامٌّ
ال والذي : وقال أعرايبٌّ. وداري من داره َزَمٌم، أي قريٌب. وقد زَمَّها الذئب واْزَدمَّها، مبعًىن. زامَّاً رأسَه، أي رافعاً

  .مُر َبين فالٍن زََمٌم، أي قصٌد كما يقال أََمٌموأ. وجهي َزَمَم بَْيِتِه ما كان كذا وكذا، أي ِتجاهه وِتلقاءه
  زمن

ولقيته ذاتَ الزَُمْينِ، تريد بذلك . اسٌم لقليل الوقت وكثريه، وجيمع على أَزماِن وأَْزِمَنٍة وأَْزُمنٍ: الَزَمُن والَزمانُ
َنةً من الَزَمنِ، كما يقال عاملته ُمزاَم: الكسائي. لقيته ذات العَُوْيمِ، أي بني األعوام: تراخَي الوقت، كما يقال

  .ورجلٌ َزِمٌن، أي ُمْبَتلًى بيِّن الزَماَنِة. آفة يف احليوانات: والَزمانَةُ. مشاهرةً من الشهر
  زمهر

  :قال األعشى. شدةُ الربِد: الزَْمَهريُر
  لِ مل َتَر مشساً وال زَْمَهريرا... من القاِصراِت ُسجوَف اِحلجا 

  .الشديد الغضب: واملُْزَمهِرُّ. حملت: وازَمَهرَّت الكواكب. امحرَّتا من الغضب: َزْمهََرْت عيناه: أبو زيد
  زنأ

  :وقال. َصِعَد: زنأ يف اجلبل، َزْنأً وُزنوءاً
  واْرَق إىل اخلريات َزْنأً يف اجلبل

والزَناُء، . أجلأُْته: نَأْت غرييوأز. جلأُْت: وَزنَأُْت إليه ُزنوءاً. قصر: وَزَنأَ الِظلُّ. دنوت منها: وَزنَأْت من اخلمسني زَْنأً
  :قال ابن مقبل. رجل َزناٌء، وظلٌّ َزناٌء: القصُري، يقال: بالفتح واملدِّ

  وحتسبها ِهيماً وهنَّ صحائُح... وُتْدِخلُ يف الِظلِّ الزَناِء ُرُؤوسَها 
تقول منه َزَنأَ بَْولُُه يزنأ . الرُجلُ وهو زَناٌء هنى أن ُيَصلَِّي: احلاقُن، ويف احلديث: الَضيُِّق، والزَناُء أيضاً: والزناُء أيضاً

  .وزنَّأَ عليه تزنئةً، أي َضيََّق. ُزنوءاً، إذا احتقن
  زنرب

وأرض . واجلمع الَزنابُري. الَدبُْر، وهي تؤنثُ، والزِْنباُر لُغةٌ فيها: والزُْنبوُر. ضرب من الُسفن ضخمة: والَزْنبَرِيَّةُ
  .كثرية الَزنابري: َمْزَبَرةٌ
  زجنبيل

  ن. ويقال الزِجنيلُ بالنون. الرجلُ الضعيف البدن: والزِئْجيلُ باهلمز. اخلمُر: ،الزَْنَجبيلُ. الزَْنَجبيلُ معروٌف
  زجنر

  :وقال. واالسم الزِْنجُري. قَْرُع اإلهبام على الُوسْطى بالسَبَّابة: الزَْنَجَرةُ
  هبأنَّ النَفَْس َمْشغوفَ... فَأَْرَسلُْت إىل َسلْمى 



  بِزِْنجريٍ والفوفَْه... فَما َجادْت لنا َسلْمى 
  زنخ

  .تغيّر، فهو زَنٌِخ: زَنَِخ الُدهن بالكسر، َيزَنُخ َزْنخاً
  زند

العود الذي يُقَْدح به الناُر، وهو : والَزْنُد. الكوع والكُْرسوُع: ومها الزَْندان. َمْوِصلُ طََرف الذراع يف الكَّف: الَزْنُد
واجلمع زِناٌد وأَْزُنٌد، . زَْنداِن؛ ومل ُيقل َزْندتاِن: فإذا اجتمعا قيل. السفلى، فيها ثقٌْب، وهي األنثى: ةُوالَزْنَد. األعلى
وأصل . قليل العَْرض: وثوب ُمزَنٌَّد. الضيق البخيل: واملَُزنَُّد. َوَرتْ بك زِنادي: وتقول ملن أَجندَك وأَعانك. وأَْزناٌد

وَتزَنََّد فالن، إذا . الناقة بأَِخلٍَّة صغار، مث ُتشدُّ بشعر؛ وذلك إذا اْنَدَحقَتْ َرِحُمها بعد الوالدة التَْزنيِد أن ُتَخلَّ أشاِعُر
  :وقول عدّي. ضاق باجلواب وغضب

  فقلْ مثلَ ما قالوا وال َتتََزنَِّد
  زندق

. وقد تََزْنَدَق. احملذوفة، وأصله الَزناديُقالزِْنديق من الثَنَوِيَِّة، وهو معّرب، واجلمع الَزناِدقَةُ، واهلاء عوٌض من الياء 
  .واالسُم الَزْنَدقَةُ

  زنر
  .والزُّنارُ للَنصارى. احلَصى الصِغار: الَزنانُري
  زنفلج

  .الزِْنفيلَجَةُ، شبيهة بالِكْنِف، وهو معرَّب، وأصله بالفارسية زيْن بيلَْه
  زنق

  :ل الشاعرقا. وقد َزَنقُْت الفرس. حتت احلَنك يف اِجللد: الزناُق
  برأسك يف زِناقٍ أو ِعران... فإن َيظَْهْر َحِديثَُك ُيْؤَت َعدْواً 

  :ومنه قول رؤبة. موضع الزِناقِ: والَزَنُق
  أو َمقَرعٍ من ركضها دامي الَزنَْق

  .الِسكَّةُ الضّيقة: والَزَنقَةُ
  زنك

  .القصُري الدميُم، ورمبا قالوا الَزَونَْزُك: الزََونَُّك
  زمن
شيٌء يقطع من : والَزَنَمةُ. أي حقَّا: وقال الكسائّي. العبد َزْنَمةٌ وُزْنَمةٌ، وَزَنَمةٌ وُزَنَمةٌ، أي قَدُُّه قَدُّ العبيد هو: يقال

بعٌري زَنٌِم وأَْزَنُم ومَُزنٌَّم، وناقةٌ َزنَِمةٌ وَزْنَماءُ : يقال. وإنَّما يفعل ذلك بالكِرام من اإلبل. أذن البعري فيترك معلٌّقاً
ألنَّ : الضائنةُ الَزنَِمةُ فهي الكرمية: وأّما الذي يف احلديث. لغةٌ يف الزَلَمِ الذي يكون خلَْف الِظلِف: والزََنُم. ُمَزنََّمةٌو

 املُْسَتلَْحق يف قومٍ ليس منهم، ال ُيحتاج إليه، فكأنَّه: والَزنيُم واملُزَنَُّم. الضأن ال َزَنَمةَ هلا، وإنَّما يكون ذلك يف املعز
هو اللئيم الذي ُيعَْرف : قال عكرمة" عُُتلٍّ َبْعَد ذَِلَك َزنيم : " وقوله تعاىل. ِصغار اإلبل: واملُزَنَُّم أيضاً. فيهم َزَنَمةٌ



  .بلؤمه كما ُتعَرُف الشاة بَِزَنَمتِها
  زنن

  :قال. وهو ُيَزنُّ بكذا. اتََّهْمُتُه به: أَْزَنْنُتُه بشيء
  َجْزٌء فالقيَت مثلها َعجِال... ذباً إنْ كنَت أَْزَنْنَتين هبا ك

  .كُنية الِقرد: وأبو َزنَّةَ. أََزنَُّه األمر، مثل أَظَنَُّه، إذا اتََّهَمُه: ويقال
  زىن

  :قال الفرزدق. واملَدُّ ألهل جند" . وال َتقَْربوا الزِىن : " قال تعاىل. الزَِنى ميدُّ ويقصر، فالقصر ألهل احلجاز
  وَمْن َيشرب اخلُْرطوَم ُيصْبُِح ُمَسكَّرا... ُيْعَرفْ زِناُؤُه  أَبا حاضرٍ َمْن َيْزِن

وتسّمى القردة . وَزنَّاهُ َتزْنَِيةً، أي قال له يا زاين. والنسبة إىل املقصور زَِنوِيٌّ، وإىل املمدود زِناِئيٌّ. وقد زىن َيْزين
  .واملرأةُ تُزاين ُمزاناةً وزِناًء، أي ُتباغي. ٍة وَرْشدٍَةنقيض قولك هو ِلرِْشَد: هو لِزِْنَيٍة وَزْنيةُ: وقوهلم. َزنَّاَءةً
  زهد
وفالن َيَتزَهَّد، . وَزهد َيْزَهُد لغة فيه. َزِهدَ يف الشيء وعن الشيء، َيْزَهُد زََهداً وَزهاَدةً: تقول. خالف الَرغبة: الزَهُد

أفضلُ : " ويف احلديث. القليل املال: ْزِهُدواملُ. خالُف الترغيب فيه: والتزهيدُ يف الشيء وعن الشيء. أي يتعبَّد
  :قال األعشى" . الناس مؤمٌن ُمْزِهٌد 

  ولن يتُركوها إلْزهاِدها... فَلَْن َيطْلُبوا ِسرَّها ِللِغىن 
خذ زَْهَد ما يكفيك، أي قدر ما : قليل األخذ للماء، ويقال: ووادٍ َزهيٌد. رجل زَهيُد األكل: يقال. القليل: والزَهيُد
قال . أي ال تسيلُ إال عن مطرٍ كثري: وأرض زَهاٌد. وفالن َيْزَدِهُد َعطاَء فالن، أي يَُعدُُّه َزهيداً قليالً. كيكفي

  .حََزْرُتُه وخََرْصُتُه: َزَهْدُت الَنْخلَ أَْزَهُدهُ َزْهداً: الشيباين
  زهدم
  .الصقر، ويقال فَرخ البازي: َزْهَدٌم
  زهر

: والُزْهَرةُ بالضم. وكذلك الَزَهَرةُ بالتحريك. نَْوُرُه: وَزهَْرةُ الَنبات أيضاً. ضاَرُتها وُحْسنُهاغَ: َزْهَرةُ الُدْنيا بالتسكني
: وَزهََرِت الناُر ُزهوراً. َنْجٌم: والُزَهَرةُ بفتح اهلاء. أَْزَهُر َبيُِّن الُزهَْرِة، وهو َبياُض ِعْتقٍ: يقال. البَياُض، عن يعقوب
. الَنيُِّر: واَألْزهَُر. زََهَرْت بك ناري، أي قَويْت بَِك وكَثُرت، مثل َورَِيتْ بك زِنادي: يقال. اأضاءت، وأَْزَهرُْتها أن

  :وُيَسمَّى الثَْوُر الوحشيُّ أَْزَهَر، والَبقََرةُ زهراَء قال قَْيُس بن اخلَطيم
  رَْوضِ إىل احلَْزِن ُدوهنا اجلُُرُف... َتْمشي كََمشي َزهْراَء يف َدَمِث 

  .االحتفاظ به: واالْزِدهاُر بالشيء. الُعوُد الذي ُيْضَرُب به: واِملْزَهُر. ظََهرَ َزْهُرُه: ْزَهرَ النَْبُتَوأَ
  زهرزق

  .شدَّة الضحك: الزَْهَزقَةُ
  زهف
  :قال. اْزَدَهفَُه، وفيه اْزِدهاٌف، أي استعجالٌ وتقحٌُّم: يقال. اخلفّةُ والنزُق: الَزَهُف

  ليلُ اْزَدَهفَيْهويَن بالبيِد إذا ال



  :قال الشاعر. وأَْزهَفُْت له حديثاً، أي أتيته بالكذب ويقال أَْزهَفَْتُه الدَّاَبةُ، أي صرعتْه. أي دخل وتَقَحََّم
  وقد أَْزَهف الطعُن أَْبطالَها... َوَخْيل َتكَدَّسُ بالدارِعَني 

  .ُه فان واْزَدَهفَُه، أي ذهب به وأهلكهوأَْزَهفَ. وأُْزِهَف الشيُء واْزُدِهَف، أي ذُِهَب به، فهو ُمْزَهٌف
  زهق

  :قال زهري. السمُني املُِمخُّ: والزاِهُق من الدوابِّ. وَزَهَق املُخُّ، إذا اكتنز فهو زاِهٌق. َزَهَق العظُم زهوقاً، أي اكتنز خمُّه
  منها الَشنونُ ومنها الزاِهُق الزَِّهُم... القاِئُد اخليلَ منكوباً دَوابُرها 

" وأَق رُّوا األنْفَُس حّتى َتْزَهَق . أنَّ النحر يف احلَلْقِ واللَبَِّة: " ويف احلديث. ْت نفسه َتْزَهُق ُزهوقاً، أي خرجْتوَزَهقَ
: قال أبو يوسف. املقتولُ: القاتلُ، واملُْزَهُق: املُْزِهُق: قال املؤرُِّخ" . وَتْزَهَق أنفُسهم وُهْم كاِفرونْ : " وقال تعاىل. 

وكذلك الرجل املنهزم . لفرُس، وَزَهقَِت الراحلةُ َتْزَهُق ُزهوقاً، فهي زاِهقَةٌ، إذا سبقْت وتقدَّمْت أماَم اخليلَزَهَق ا
. وأَْزَهقَهُ صاحبه. وَزَهَق السهُم، أي جاوز اهلدَف. وأَْزَهقَهُ اهللا. وَزَهَق الباطلُ، أي اضمحلَّ. زاِهٌق، واجلمع ُزهٌَّق

وحكى . وفرٌس ذات أَزاهيَق، أي ذاُت َجْريٍ سريعٍ. ورأيت فالناً ُمْزهِقاً، أي ُمِغذَّاً يف سريه. ُتهمأل: وأَْزَهقْتُ اإلناء
. املطمئنُّ من األرض: والَزَهُق. وفالن َزِهٌق، أي نَزٌِق. َزهِقَْت نفُسه بالكسر َتْزَهُق ُزهوقاً، لغة يف َزَهقَْت: بعضهم
. وأَْزهَقَِت الدابةُ السرَج، إذا قدََّمْتُه وألقته على عُنقها. ك فَجُّ اجلبلِ املُْشرُِفالبئُر البعيدةُ القعر، وكذل: والَزهوُق

  .واْنزهَقَِت الدابةُ، أي طَفَرْت من الضرب أو النِفارِ
  زهل

  .األملُس: الُزْهلولُ
  زهلق

  .ُحُمٌر َزهاِلُق: يلقال األصمعي يف إناِث محر الوحش إذا استوْت ُمتُوُنها من الشحم ق. السمُني: الُزْهلوُق
  زهم

َزِهَمْت َيِدي بالكسر من : مصدر قولك: والَزَهُم، بالتحريك. الريُح املنتنة: والُزْهَمةُ. الشحُم: الزُْهُم بالضم
  :قال ُزهري. السمُني: والزَِهُم أيضاً. الُزهومَِة، فهي َزِهَمةٌ أي دمسةٌ
  نُ ومنها الزاِهُق الَزِهُممنها الَشنو... القائُد اخليلَ منكوباً دَوابُِرها 

  .زاَهمَ اخلمسني، أي داناها: يقال. القُْرُب: املُزاَهَمةُ: أبو زيد
  زهنع

  .َزْهَنْعُت اجلاريةَ، أي َزيَّنُْتها
  زها

وأهل احلجاز يقولون الُزْهوُ . إذا ظهرت احلمرة والصفرة يف النخل فقد ظهر فيه الَزهُْو: يقال. الُبسر امللّون: الَزهُْو
َزِهتِ : أبو زيد. زُِهَي الشيء لعينيك: يقال. املنظر احلسن: والَزهُْو. وقد َزها النخل َزهْواً، وأَْزهى أيضاً لغةٌ. لضمبا

  :قال الشاعر. الِكْبُر والفخر: والَزهُْو. الشاةُ َتْزُهو َزْهواً، إذا أضرعْت ودنا وِالُدها
  ْهطاً على حُيَّضِِك أَْجعَلَْك َر... مىت ما أشأْ غري َزْهوِ امللو 

وللعرب أحرف ال يتكلّمون هبا إال على سبيل املفعول به وإن كان مبعىن . وقد ُزِهَي الرجل فهو َمْزُهوٌّ، أي تكّبر
  .زُِهَي الرجل، وُعنَِي باألمر، ونُِتَجِت الشاة والناقة وأشباُهها: الفاعل، مثل قوهلم
ما : ومنه قوهلم. َزها َيْزهو َزْهواً، أي تكبّر: أخرى حكاها ابن دريدوفيه لغةٌ . ِلُتْزَه يا رجل: فإذا أمرت منه قلت



  :قال الشاعر. وليس هذا من زُِهَي؛ ألنَّ ما مل يسّم فاعله ال يتعجَّب به. أَْزهاُه
  كثري اخلَطاِء قليلُ الصوابِ... لنا صاحٌب مولٌَع باِخلالِف 

  شى من غرابِوأَزْهى إذا ما َم... أَلَجُّ لَجاجاً من اخلنفساِء 
  :قال َعبيُد. وَزَهِت الريح، أي هبِّْت. َزها السراُب الشيَء َيْزهاُه، إذا رفعه، باأللف ال غري: األصمعّي

  ريُح الشتاء وَمأْلَفُ اجلرياِن... ولَنِْعَم أَْيساُر اجلَزورِ إذا زََهْت 
  :زومّيقال ُعمر بن أيب ربيعة املخ. استخفّه وهتاونَ به: وَزَهاُه واْزَدهاُه

  ُوجوهٌ زهاها احلُْسُن أَنْ َتَتقَنَّعا... فلما َتواقَفْنا وَسلّْمُت أَقَْبلْت 
: قال. حكاها أبو عبيد. وَزَهِت اإلبل َزْهواً، إذا سارت بعد الوِرد ليلةً أو أكثر. فالن ال ُيْزَدهى خبديعة: ومنه قوهلم

. هم ُزهاُء مائٍة، أي قدر مائة: ا كانت ال ترعى احلمض وقوهلموإبلٌ زاِهَية، إذ. وَزَهْوتُها أنا، يتعدَّى وال يتعّدى
  :وأنشد البن أمحر. الباطل والكذب: الَزهُْو: وحكى بعضهم

  مل يتُرك الَشيُب يل َزْهواً وال الِكبَُر... وال َتقولَنَّ َزْهٌو ما ُيخَيُِّرنا 
  .َزَهتِ الريُح الشجَر َتزْهاُه، إذا هزَّته: ورّبما قالوا

  زوج

قال . هي زوجُته: ويقال أيضاً" اسكْن أنت وزوُجك اجلّنةَ : " امرأته قال اهللا تعاىل: وزَوُج الرجل. بعلها: ْوُج املرأةَز
  :الفرزدق

  كساع إىل أُْسدِ الَشرى َيْستَبيلُها... وإن الذي يسعى لُيفِسد زوجيت 
وقول اهللا : قال. كالم العرب تزوَّجُت بامرأةزوَّجُته امرأةً، وتزوَّجُت امرأة، وليس من : تقول العرب: قال يونس

، أي " احُشروا الذين ظلموا وأزواَجهم : " ، أي قرّناهم هبنَّ، من قوله عّز وجلّ" وزوَّجناهم حبورٍ ِعنيٍ : " تعاىل
ال زوج خالف الفَرد، يق: والزوج. والتزاوج واملُزاوجة واالزدواج مبعًىن. وامرأة ِمزواٌج كثرية التزّوج. وقُرناءهم

  :قال أبو َوْجَزةَ السعدّي. َخساً أو زكا، شفٌع أو وَتر: أو فرد، كما يقال
  باَتتْ ُتباِشُر عْرماً غَري أَزْواجِ... ما زِلَْن يَْنُسْبَن َوْهناً كلَّ صاِدقٍَة 
وكلُّ واحٍد منهما أيضاً يسمَّى " .  وَأَْنَبتْنا فيها من كلِّ َزْوجٍ هبيج: " قال اهللا تعاىل. ألنَّ بيضَ القطا ال يكون إالّ وَتراً

اشتريُت زوَجْي محام وأنتَ : وتقول. مها زوجان لالثنني ومها زوٌج، كما يقال مها سِيَّاٍن ومها سواٌء: يقال. زوجاً
  .دجالَنَمط يُطرح على اهلَْو: والَزوج" . من كلِّ زَْوَجنيِ اثنني : " وقال تعاىل. تعين ذكراً وأنثى، وعندي زوجا نعالٍ

  زود
  .ما جيعل فيه الزاُد: واِملْزَوَدةُ. َزوَّْدُت الرجل فََتَزوََّد: تقول. طعاٌم يتخذ للسفر: الزاد
  زور
ماله زوٌر وال : ويقال أيضاً. الزونُ، وهو كلُّ شيٍء يُتََّخذُ َربَّاً ويُْعَبُد من دون اهللا: والزور أيضاً. الكِذب: الزور

  :قال الشاعر. زعيم القوم: الُزَويُرو. َصيُّوٌر، أي رأْي يرجع إليه
  حىت َترى زَُوْيَرُه ُمَجوَّرا... قد َنضْرُِب اجلَْيَش اخلَميَس اَألْزَورا 

وُيْسَتَحبُّ يف الفَرس أن يكون يف َزْورِهِ ضيٌق، وأن يكون َرْحب اللَباِن، كما قال عبد اهللا بن . أَْعلَى الَصدرِ: والزَْوُر
  :سلمة بن احلارث

  َرْحُب اللَباِن شديِد طَيِّ ضَريسِ... بِ الثَِفناتِ َضْيقٍ زَْوُرُه ُمَتقارِ



رجلٌ زائٌر وقوم َزْوٌر وُزوَّاٌر، ونِْسَوةٌ زَْورٌ : الزائرون؛ يقال: والَزْورُ أيضاً. وقد فَرق بني الَزْورِ واللَباِن كما ترى
دخولُ إحدى الفَْهدََتْين : والزََوُر يف صدر الفََرس. ل الَصَعراملَْيلُ، وهو مث: والزََوُر بالتحريك. أيضاً وُزوٌَّر، وزائراٌت

  :قال الشاعر. البئُر البعيدةُ القَْعرِ: والزَْوراُء. وخروج األخرى
  َزخل املقامِ وَتطْوي دُوَنُه املََرسا... إذ َتْجَعلُ اجلارَ يف َزْوراء ُمظِْلَمٍة 

  :قال األعشى. بعيدة: وأرض زَْوراُء
  َزْوراَء أَْجَنَف عنها القَْوَد والَرَسلُ... اً هلا قد أَْصَبَحْت غََرضاً َيْسقي ِديار
  :قال النابغة. القََدُح: والزَْوراُء

  بِزَْوراءَ يف حافاِتها اِملْسُك كانُِع... وُتسْقى إذا ما شئَت غَري ُمَصرٍَّد 
وقد اْزَورَّ عنه ازوِراراً، وازوارَّ . العدولُ عنه: ن الشيءواالْزوِراُر ع. أَْزَوُر: زَْوراُء ملْيِلها، وللجيش: ويقال للقَْوسِ

املرَّةُ : والَزْورَةُ. وُزْرُتُه أُُزوُرُه َزْوراً وزِياَرةً وزواَرةً أيضاً. ازْويراراً، وتَزاَوَر عنه تَزاُوراً، كلُّه مبعىن َعَدلَ عنه واحنرف
  :قال الشاعر. الُبْعُد، وهو من االزْوِرارِ: والزَْوَرةُ. الواِحَدةُ

  كضَمْشي الَسَبنَْتى َيراُح الَشفيفا... وماٍء َوَرْدُت على َزْوَرٍة 
. افَْتَعل من الزيارة: وازْدار. زار بعضُهم بعضاً: وتَزاَوروا. َسأَله أن َيُزوَرُه: واْسَتزاَرُه. َحَملَُه على الزيارة: وأَزارَُه

  :وقال أبو كبري
  فَْضلِوازَْدْرُت مُْزداَر الكَرمي اِمل

. امرؤٌ َزوََّر نَفَْسُه، أي قَوََّمها: ومنه قول احلجاج. َحسَّْنُتُه وقّومته: وزَوَّْرُت الشيَء. َتْزينيُ الكَِذبِ: والَتْزويُر
النساء الذي حيبُّ حمادَثضةَ : والزيُر من الرِجال. مَْوِضُع الزيارة: واملَزاُر. الزيارةُ: واملَزاُر. كَراَمةُ الزائر: والَتْزويُر

ما : والزِياُر. الكَتَّانُ: والزير. الدقيق: والزيُر من اَألوْتاَر. واجلمع الزيَرةُ. وجمالَسَتهّن، مسِّي بذلك لكثرة زيارته هلّن
ْمع حبل ُيجْعل بني التصدير واحلَقَبِ، واجل: الزِواُر: قال أبو عمرو. ُيزَيُِّر به الَبْيطاُر الدَابَّةَ، أي َيلوي به َجْحفَلََتُه

  .الَسْيرُ الشديُد: والزَِورُّ. أَزْوَِرةٌ
  زوع

  :قال ذو الرمة. زاَع بعَريه َيزوُعُه َزْوعاً، أي حّركه بزِمامٍ إىل قُدَّامٍ ليزداد يف سريه
  ُزْع بالزِمام وجَْوُز الليلِ َمْركوُم... وخاِفقِ الرأسِ فوق الرِْحلِ قلُت له 

  زوق
دينة، وهو يقع يف التَزاويقِ؛ ألنَّه ُيْجَعلُ مع الذهب على احلديد مث ُيدَخلُ يف النار الزئبقُ يف لغة أهل امل: الزاوُوُق

وَزوَّقُْت الكالم والكتاَب، إذا . ُمَزوٌَّق، وإن مل يكن فيه الزئبُق: فيذهب منه الزئبق ويقى الذهب، مثَّ قيل لكل ُمَنقَّشٍ
  .وتََزيَّقَِت املرأة، إذا تزيَّنْت واكتحلْت .ما أحاط بالعنق: وزيُق القميص. َحسَّْنَتُه وقّومَته

  زول
  :قال الكميت. العجُب: الزَْولُ

  بِ َزْوالً لديها هو اَألْزَولُ... فقد صِْرُت َعّمضا هلا باملَشي 
هي  :ويقال. واملرأةُ زَْولَةٌ. يُْعَجُب من ظَرفه: قال ابن السكيت. الرجلُ اخلفيف الظريف: والزَْولُ. واجلمع اَألْزوالُ
  .كلُّ شيء يتحّرك: والزاِئلَةُ. الذي يتحرك يف ِمشيته كثرياً وما يقطعه من املسافة قليلٌ: والزَوَّالُ. الفَِطَنةُ الداهية



  فأصبحُت قد َودَّْعُت َرْميَ الزواِئلِ... وكنُت اْمَرأً أرمي الَزواِئلَ مَرَّةً 
واهللا ما كنُت جباناً ولكنِّي : وقال رجل آلخر َعيََّرهُ باجلنب. واملعاجلةواملُزاَولَةُ، مثل احملاولة . اإلزالَةُ: واالْزِديالُ

  :وقالَ زهري. زاولت ُملْكاً مؤّجالً
  يُزاوِلُنا عن نفسه ونُزاوِلُْه... فبِْتنا ُوقوفاً عند رأس جوادنا 

  .وما زالَ فالنٌ يفعل كذا. ، فانْزالَوزالَ الشيء من مكانه َيزولُ زَواالً، وأَزالَُه غريه وزَوَّلَُه. تعاجلوا: وَتزاَولوا
  زون
  :قال جرير. الصََنم وكلُّ شيٍء يتَّخذونه وُيعبد: الزونُ

  َمْشَي اهلَرابِِذ َتبْغي بيعةَ الزوِن... َتْمشي هبا الَبقَرُ املَْوِشيُّ أكُْرُعُه 
. َحبٌّ ُيخالط الُبرَّ: والَزوانُ. القصري: زيوالزََون. ورجلٌ زَِونٌّ، بالتشديد أي قصري؛ واملرأة زَِونَّةٌ. وهو مثل الزورِ

  .والزُوانُ بالضم مثله، وقد يهمز
  زوا

زُوَِيْت يل األرض فأُرِيُت مشارقَها ومغارهبا : " ويف احلديث. مجعُته وقبضته: وَزَوْيتُ الشيء. واحدة الَزوايا: الزاوِيَةُ
زِيَّْيتُُه، : تقول منه. اللباس واهليئة، وأصله زِْوٌي: والزِيُّ .واْنزََوْت اجللدة يف النار، أي اجتمعْت وتَقَبََّضْت" . 

  :وقال األعشى. وَزوى الرجلُ ما بني عيَنيه. والقياس زَوَّْيُتُه

  َزوى بني عينيه َعلَيَّ املَحاجُِم... َيزيُد يُغضُّ الطرف دوين كأّنما 
  وأنفك راِغُم وال َتلْقَين إالّ... فال َينَْبِسطْ ِمن بني عينيك ما اْنَزوى 

. الَزوُّ القََدُر: ويقال. ما حيدث من هالك املنّية: َزوُّ املنّية: قال األصمعي. َزوى فالن املال عن وارثه َزيَّاً: وتقول
  :قال الشاعر. قُِضَي علينا وقُدَِّر، وُحمَّ، وُزيَّ: يقال

  وقَذى َزوُّ املنّيِة إالَّ حِرَّةً... من ابن ماَمةَ كَْعبٍ مث َعيَّ به 
مصدر قولك زَْوَزى : الَزْوزاةُ: أبو عبيد. يقال ِقْدٌر ُزَووَِيةٌ وُزواوَِيةٌ، للعظيمة اليت تضمُّ أعضاء اجلَزورِ: األصمعي

. القرينان: والَزوُّ. ويقال زَْوَزْيتُ به، إذا طردته: قال. الرجل ُيَزْوزي، وهو أن ينصب ظهَره ويسرَع ويقارب اخلطو
  .ّواً، إذا جاء هو وصاحبهجاء فالن َز: يقال
  زيب

َمرَّ فالنٌ وله أَْزَيُب مُْنكَرَةٌ، إذا َمرَّ َمرَّاً سريعاً من : النشاطُ؛ ويَُؤنَّثُ، يقال: اَألْرَنُب، على أَفَْعلَ: ابن السكيت
  :قال الشاعر. الَدِعيُّ: واَألْزَيُب. الَنشاط

  نُت قُالًّ قبلَ ذلك أَْزيَباوما ك... فأَْعطَْوُه ِمّني النِْصِف أو أَْضَعفوا له 
  :قال أبو عمرو يف قول الشاعر. الَنكْباُء اليت جتري بني الصَبا واجلَنوبِ: واَألْزَيُب. العداوةُ: واَألْزَيُب

  عن ثََبجِ الَبْحرِ َيجيشُ أَْزَيبُُه
  .أخذين من فالٍن اَألْرَنُب، وهو الفََزُع: أبو زيد. هو املاء الكثري

  زيت
وطعاٌم مَزيٌت على . وزِتُّ الطعاَم أَزيُتُه َزْيتاً، إذا َجَعلَْت فيه الزيت. ُدْهُنه: والَزْيُت. عروف، الواحدة َزْيتونَةالَزْيتونُ م

وجاءوا َيْسَتزيتونَ، . وَزيَّتُُّهم، إذا َزوَّدَْتهم الَزْيَت. جعلت أُْدَمُهم الَزْيَت: وزِتُّ القوَم. النَقْصِ، وَمْزيوٌت على التمام



  .يستوهبون الزَْيتأي 
  زيج
  .خيط البَّناء، وهو اِملطَْمُر، فارسّي معّرب: الزيُج
  زيح

  .وأََزْحُت ِعلََّته فزاَحْت. وأَزاَحُه غريه. زاَح الشيُء يَزيُح زَْيحاً، أي بَُعد وذهب
  زيد

. وزاده اهللا خرياً، وزاد فيما عنده. ادزاَد الشيُء يَزيُد َزْيداً وزِياَدةً، أي ازد: تقول. وكذلك الُزواَدةُ. النموُّ: الزِيادة
فوق : والَتزَيُُّد يف السري. غَالَ: وتََزيََّد السِْعُر. واستزاَده، أي استَقَْصرَُه. أفعلُ ذلك زيادةً: ويقال. الزيادة: واملَزيُد
واَألسدُ . تََنِحيَّةٌ عنها؛ ومجعها َزوائدُهَنيَّةٌ منها صغرية إىل جنبها ُم: وزاِئدةُ الكَبِد. الكذب: والتزيُّدُ يف احلديث. الَعَنقِ

  :ويروى قول الشاعر. الزِيادَةُ: والَزْيُد والزيُد. ذو َزوائَد، يُعَنى به أظفاُره وأنياُبه وَزئُريه وصَْولَُتُه
  فَأَْجِمعوا أَْمَركُْم طُرَّاً فَكيدوين... وأنتُم َمْعَشٌر َزْيٌد على مِائٍَة 

  .واجلمع املَزادُ واملَزائد: الراويةُ: واملَزاَدةُ. بالفتح والكسر
  زيغ
وزاغَِت الشمس، أي مالت، . وأَزاغَُه عن الطريق، أي أمالَه. وزاغَ البصر، أي كَلَّ. وقد زاغَ يَزيغُ. امليلُ: الَزْيغُ

  .رأةُ، أي تزيَّنت وتربجتوَتَزيََّغِت امل. التمايلُ: والَتزاُيغُ. وقوٌم زاغَةٌ عن الشيء، أي زاِئغونَ. وذلك إذا فاء الفَْيُء
  زيف

وكذلك احلماُم عند احلمامة، إذا َجرَّ الذُناين . املختالة: والَزيَّافَةُ من النوق. زاَف البعريُ َيزيُف، أي تَبخَتر يف ِمشيته
  .اوقد زافَْت عليه الدراهم، وَزيَّفُْتها أن. ودرهمٌ َزْيٌف وزاِئٌف. ودفع ُمقَدََّمُه مبؤخَّره واستدار عليها

  زيل
زالَ اهللاُ َزوالَُه وأزالَ اهللاُ َزوالَُه مبعًىن، إذا دعا عليه بالبالء : يقال. لغة يف أََزلُْتُه: زِلُْت الشيَء من مكانه أَزيلُُه زَْيالً

  :قال األعشى. واهلالك
  ما بالُها بالليل زال زَوالُها... هذا النهاُر َبدا هلا من َهمِّها 

  :قال ذو الرمة. زيلَ زَويلُُه: ويقال أيضاً
  إذا ما رأتنا زيلَ منا زَويلُها

وَزيَّلُْتُه فَتزَيَّلَ، أي فّرقته فتفّرق، َومنه قوله . وزِلْتُ الشيء أزيلُُه زَْيالً، أي ِمْزُتُه وفّرقته. أي زيلَ قلُبها من الفزع
الزََيلُ، بالتحريك، . التبايُن: والَتزاُيلُ. لَةً وزِياالً، إذا فارقهيقال زاَيلَُه ُمزاَي. املفارقةُ: واملُزاَيلَةُ" . فََزيَّلْنا بينهم : " تعاىل

  .تباعُد ما بني الفخذين كالفََحجِ
  زمي

  .املتفرِّق ليس مبجتِمع يف مكان فَيْبُدنَ: اللحُم الزَِيُم
  زين
  :قال اجملنون. وَزيََّنُه مبعًىن وزاَنُه. نقيض الَشْينِ: والَزْيُن. يوُم العيد: ويوم الزيَنِة. ما ُيَتَزيَُّن به: الزيَنةُ

  فزِنِّي لعينيها كما زِْنتها ِليا... فيا ربِّ إذْ َصيَّْرَت لَيْلى يلَ اهلَوى 



: ويقال. وتصغري مُْزدان مَُزيٌِّن. وَتَزيََّن واْزدانَ مبعًىن، فهو ُمْزدانٌ. واحلَجَّاُم ُمَزيٌَّن. ورجلٌ ُمَزيٌَّن، أي ُمقَذَّذُ الشعر
  :وقول الشاعر ابن عبدل. األرض بعشبها، وازَّيََّنْت مثله، وأصله تََزيََّنْت أَْزَيَنِت

  كأنََّك ديٌك ماِئلُ الَزْينِ أَعَْوُر... أجِئَْت على َبْغلٍ َتزُفَُّك تسعةٌ 
  حرف السني

  سأب

واِملسْأَُب مثله، وهو . مع الُسُؤوُبالزِقُّ، واجل: والسَأُْب أيضاً. سَأَْبُت الرجلَ سَأْباً، إذا خنقَته حتَّى املوت: أبو عمرو
  .َوسَّْعُتُه: وَسأَْبُت الِسقاَء. ِسقاُء الَعَسلِ

  سأت
  .وأبو زيد مثلُه، إالّ أنَّه مل يقل حّتى ميوت. سَأََتُه َيْسأَُتُه َسأْتاً، إذا خنقه حّتى ميوت؛ مثل َسأبَُه: أبو َعمرو

  سأد
  :قال لَبيد. ل ذلك يف سري الليلوأكثر ما يستعم. اإلعذاذُ يف السري: اِإلْسآُد

  رابِطُ اجلَأْشِ على كلِّ َوَجلْ... ُيسِْئُد السَري عليها راِكٌب 
سري الليل : اِإلْسآُد: وقال املّربد. أن تسري اإلبلُ الليل مع النهار: اإلْسآُد: وقال أبو عمرو. إذا جَهْدَته: أَْسأَْدُت السَري
وَسأََدهُ . إن فيها لَُسؤَْدةً، أي بقيةْ من شباب وقوة: ويقال للمرأة. لنهار ال تعريج فيهسُري ا: والَتأْوِيُب. ال تعريَس فيه
  .نِْحُي الَسْمنِ أو الَعَسل: واِملسْأَُد. َخَنقَُه: َسأْداً وَسأَداً

  سأر
. ْيئاً من الشَرابِ يف قَْعرِ اِإلناءَشرِْبَت فَأَْسبِْر، أي أَْبقِ َش: ويقال. وقد أَسْأََر. ُسْؤُر الفَأَرِة وغريها، واجلمع األْسآُر

  :قال األخطل. والنَْعُت منه سَآٌَّر على غري قياسٍ، ألنَّ قياَسُه ُمْسِئٌر
  ال باحلَصورِ وال فيها بَِسآَّرِ... وشاربٍ ُمرْبِحٍ بالكأْسِ ناَدَمين 

  .أي ال ُيْسِئُر كثرياً
  سأسأ
  .َسأْ: قَرِّبِ احلماَر من الَرْدَهِة، وال تقل له: ويف املَثَلِ. َسأْسَأْ: ت لهإذا دعوته ليشرب، وقل: َسأَْسأُْت باحلمار: األمحر
  ساف

  .َسِئفَْت َيُده َتْسأَفُ َسأْفاً، أي تشقَّقْت وتشعَّثَ ما حول األظفار، مثل َسَعفَْت: أبو زيد
  سأل

َوسَأَلُْتُه الشيَء وسَأَلُْتُه عن الشيء . مزباهلمز وبغري اهل" أُوتيَت سُؤلََك يا موسى " وقرئ . ما يسأله اإلنسان: الُسْؤلُ
يقال خرجنا نسأل عن فالٍن : قال األخفش. أي عن عذابٍ" َسألَ َساِئلٌ بعذابٍ واِقعٍ : " وقوله تعاىل. ُسؤَاالً وَمسألةً

  :وقال. سالَ َيْسالُ: وقد ختفَّف مهزته فيقال. وبفالٍن
  َيْسَتِعْن وَحوامي املوِت تَْغشاُه مل... وُمْرَهقٍ سالَ إمَْتاعاً بأُْصَدِتِه 

وَتساَءلوا، أي . كثُري السؤال: ورجلٌ سَُؤلَة. اسْأَلْ: واألمر منه َسلْ حبركة احلرف الثاين من املستقَبل، ومن األّول
  .وأَْسأَلَْتُه ُسؤْلََتُه ومسأَلََتُه، أي قضيُت حاجته. َسأَلَ بعضهم بعضاً

  سأم



  .ورجلٌ َسئُوٌم. ْسأَُم َسأَماً وَسأَْمةً وَسآماً وَسآمَةً، إذا َملَلَْتُهَسِئْمُت من الشيء أَ: أبو زيد
  سأو
إنَّك لذو َسأْوٍ بعيٍد، : تقول. بُْعُد اهلمِّ والنزاعِ: الَسأُْو: وقال اخلليل. الَوطَنُن: وقال أبو عبيد. النِيَّةُ والِطيَّةُ: الَسأُْو

  :قال ذو الرمة. أي لبعيد اهلّم
  دامي األظَلَّ بعيُد الَسأْوِ َمْهيوُم... وى َخْرقاَء ُمطََّرٌف كأنَّين من َه

  .َسأَْوُتُه، مبعىن ُسْؤتُُه: ويقال. قَلُْب ساَءُه: وسَآُه. يعين مهّه الذي تنازعه نفسه إليه: قال
  سبأ

  :قال الشاعر. َسَبأْتُ اخلمر َسبْأًز وَمْسبَأً، إذا اشتريَتها لتشرهبا
  ْسَبُؤهاَيْغلو بأيدي الِتجار َم

  .أي إهنا من جودهتا يغلو اشتراؤها
فأمَّا إذا اشتريتها لتحملها إىل . السَّبَّاء: وُيَسمَّونَ اخلمار. الِسباُء، ومنه ُسمَِّيِت اخلَْمُر َسبِيئَةً: واْستََبأْتُها مثله، واالسم

مرَّ عليها غري ُمكَْترٍِث، وَسبَأُْت الرَُّجلَ، وسََبأَ فالنٌ على ميني كاذبة، إذا . َسبَْيُت اخلمر بال مهزٍ: بلٍد آخر قلت
  .الطريق يف اجلبل: واملَْسَبأُ: قال. انسلخ: واْنَسَبأَ اجللُد. َسَبأْهتُهُ بالنار أحرقُْتُه: أبو زيد. َجلَْدُتُه
  سبب

ذ َسبَُّه، أي ُمنذ زمنٍ من الدهر، كقولك ما رأيته من: وقوهلم. وَسبَُّه أيضاً مبعىن قَطََعُه. الشَْتُم؛ وقد َسبَُّه َيُسبُُّه: الَسبُّ
: والَتسابُّ. التشامت: والَتسابُّ. وَسبَُّه َيُسبُُّه، إذا طعنه يف الَسبَِّة. والَسبَّةُ االْسُت. وَمَضْت َسبَّةٌ من الدهرِ. منذ سنٍة
. ليه، بالضم، أي عاراً ُيَسبُّ بهصار هذا األمر ُسبَّةً ع: ويقال. كثُري الِسبابِ: ِمَسبٌّ بكسر امليم[ ورجل. التقاطُُع

وسِبَُّك . الكثري الِسباب: الِسبُّ بالكسر: قال أبو عبيد. وسَُبَبةٌ، أي َيُسبُّ الناَس. ورجل ُسبَّةٌ، أي َيُسبُُّه الناس
  :الذي ُيسابَُّك قال الشاعر: أيضاً

  إنَّ سِبِّي من الرجال الكَرُمي... ال َتسُبَّنَّين فَلَْسُت بِِسبِّي 
. والَسبيَبةُ مثله، واجلمع الُسبوُب والَسباِئُب. ُشقَّةُ كَتَّاٍن َرقيقَةٌ: والِسبُّ. اِخلماُر، وكذلك العمامة: الِسبُّ أيضاًو

: والسبب. بينهم أُْسبوَبةٌ َيَتسابُّونَ هبا: ويقال! قاَتلَها اهللا: وإِبِلٌ ُمَسبَّبَةٌ، أي خِياٌر، ألنه يُقالُ هلا عند اإلعجاب هبا
  :نواحيها يف قول األعشى: وأسباُب السماِء. والَسَبُب اْعِتالُق قَراَبٍة. ْبلُاحلَ

  َوُرقِّيَت أَسبابَ الَسماِء بُسلَّمِ
اليت َتلي . والَسبَّاَبةُ من األصابع. َشَعُر الناِصَيِة والعُْرُف والذََنُب: والَسبيُب. واهللا ُمَسبُِّب األسبابِ، ومنه الَتَسبُُّب

  .اإلهبام
  تسب

ضربٌ : والَسْبُت. إرسال الشََعر عن الَعقْص: والَسْبُت. حلْق الرأس: والَسْبُت. الدهر: والَسْبُت. الراحة: الَسبُت
  :قال ُحمَْيُد ابن ثَْور. هو الَعَنُق: قال أبو عمرو. من َسْير اإلبل

  فََسْبٌت وأما ليلها فذميل... وَمطْوِيَّةُ األقراب أما هناُرها 
. واجلمع أَْسُبٌت وُسبوٌت. ومنه مسِّي يوُم السَْبِت، النقطاع األّيام عنده. َته َسبْتاً، إذا ضَرَب عنقَهوَسَبَت ِعالَو
. َبَتِت اليهوُد، أي دَخلَْت يف الَسْبِت{وأَس" . وَيْوَم ال َيْسبِتون : " قال اهللا تعاىل. قيام اليهود بأمرِ سَْبتها: والَسْبُت



َوَجعلْنا : " ومنه قوله تعاىل. النوم، وأصله الراحة: والُسباُت. ال يتحرَّك؛ وقد أَْسَبَت الذي: املُسْبُِت: أبو عمرو
  :قال ابن أمحر. َسَبتَ َيسُْبُت، هذه وحَدها بالضم: تقول منه" . نوَمكُْم ُسباتاً 

  ِسوًى مثّ كانا منجِدا وَتهامِيا... وكّنا وُهْم كابَْنْي سُباٍت َتفَرَّقا 
وكذلك العليلُ، إذا كان ملقىً . املّيت واملْغشيُّ عليه: واملَْسبوُت. الليل والنهار: واْبناُه. الدهر الُسباُت: قالوا

جلود البقر املدبوغة بالقََرِظ، ُتْحذى منه النعال : والسِْبُت، بالكسر. كالنائم ُيغِْمض عيَنه يف أكثر أحواله، َمْسبوٌت
والسََبْنىت . اجلريء املُقِْدم من كلِّ شيء: الَسَبْنىت والَسَبْندى: أبو عمرو. ّمه اِإلْرطاُبوُرطٌَب مُْنَسبٌِت، إذا ع. الِسْبِتيَّةُ

  :قال الشَّماخ يرثي عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه. الَنمِر، ويشبه أن يكون مسَِّي به جلراءته: والَسَبْندى أيضاً
  العنيِ مطرقبِكَفَّْي سََبْنىت أزرقِ ... وما كنُت أخشى أن تكون وفاته 

  سبج
والسَبيجُ . والسََبُج هو اخلََرُز األسَود، فارسيٌّ معرب. َتسَبََّج الرجلُ، إذا لبَِسُه: يقال. ِكساء أسود: الُسْبَجةُ بالضم

  .الَبقُري، وأصله بالفارسية َشيب، وهو القميص: والَسبيَجةُ
  سبح

إنَّ لََك يف الَنهارِ َسْبحاً : " قال قتادة يف قوله تعاىل. صَرُُّف يف املَعاشالَت: والَسْبح. الفَراغُ: والسَْبُح. الَعْوُم: الِسباحَةُ
وسَْبُح . هو الفَراغُ، واِجليئَةُ والذَهاب: وقال املَُؤرُِّخ. ُمْنقَلَباً طويالً: وقال أبو عبيدة. أي فَراغاً طويالً" : طَويالً 
. الَتطوُّع من الِذكر والصالة: والسُْبَحةُ أيضاً. خََرزاٌت ُيسَبَُّح هبا :والسُْبَحةُ بالضم. وهو فرٌس سابٌح. َجْرُيه: الفََرس
. التنزيه: والَتسْبيح. روي أن عمر رضي اهللا عنه َجلَد رجلني سَبَّحا بعد العصر، أي صلَّيا. قضيت سُْبَحيت: تقول

ُسْبحان ِمْن : والعرب تقول.  من السُّوِء بَراءةًأُبرُِّئ اهللا: وسُْبحانَ اهللا، معناه التنزيه هللا، ُنصب على املصدر كأنَّه قال
  :قال األعشى. كذا، إذا تعجّبت منه

  ُسْبحانَ ِمْن َعلْقََمةَ الفاخِر... أَقولُ لَمَّا جاَءين فَْخُرُه 
  .ت اهللاوُسبُّوٌح من صفا. أي جاللته. سُُبحات َوْجه ربِّنا، بضم السني والباء: وقوهلم. الَعَجُب منه إذ َيفَْخُر: يقول
  سبحل

ِسقاٌء سَِبْحلٌ وسََبْحلَلٌ أيضاً عن : يقال. واألنثى سَبْحلَةٌ. الضخُم من الضّب، والبعريِ، والِسقاِء، واجلاريِة: الِسْبَحلُ
  .وَسْبَحلَ الرجلُ، إذا قال سبحان اهللا. ابن السكيت

  سبخ
ما سقط من ريش : والَسبيُخ. بلغوا السِباَخ: َبخواوحفوا فأَْس. ذات ِسباخٍ: وأرٌض َسبِخَةٌ. واحدة الِسباخِ: الَسَبخَةُ
والقطعة منه َسبيخضةٌ؛ وكذلك من . ما ُيْسَبخُ بعد الَنْدف، أي ُيلَفُّ لَتغزِلَه املرأة: والَسبيُخ من القطن. الطائر

  :قال الشاعر. ويقال سَبََّخ اهللا عنك احلُمَّى، أي خفَّفَها. الصوف والوبر
  إذا قَدََّر الرمحُن شيئاً فكائُِن... واْعلَمْ بأنَُّه  فََسبِّْخ عليَك اهلَمَّ

  .النوُم والفراغُ: والسَْبُخ. النوُم الشديد: والتَّسْبيخُ أيضاً. فتر وخفَّ: وسبَّخ احلُرُّ
  سبد

: وَتْسبيُد الرَأْس. الَسَبُد من الَشعَرِ، واللََبُد من الصوف: وقال. ما لَُه َسَبٌد وال لََبٌد، أي قليل وال كثري، عن اَألصمعّي
. قَِدم ابن عباس رضي اهللا عنهما مكَّةَ ُمسَبِّداً رأسَه: ويف احلديث. َتْرك االدِّهان: والَتسْبيُد أيضاً. استئصالُ َشَعرِه



النابغة يذكر فَْرخَ  قال. سَبََّد الفَْرُخ، إذا َبدا رِيُشُه وَشوََّك: يقال. وهو حني َيْنُبُت وَيْسَودُّ: وَسبََّد الشَْعر بعد احلَلْقِ
  :القطا

  يف حاجِبِ الَعْينِ من َتْسبِيِدهِ َزَبُب... ُمْنَهرُِت الِشْدقِ مل تْنُبْت قَواِدُمُه 
: الَسَبْندى والَسَبنْىت: أبو عمرو. هو سِْبُد أَْسباٍد، إذا كان داِهياً يف اللُصوِصّية: يقال. الداهية: والِسْبُد بالكسر

  .الَنِمُر: الَسبَْندى والسََبْنىت: ال األصمعيق. اجلَريُء من كلّ شيء
  سرب

وكلُّ أمر ُزْرَتُه فقد َسبَْرَتهُ . ما ُيْسَبُر به اجلُْرُح، والِسبار ِمثْلُُه: واِملْسباُر. َسبَْرُت اجلُْرحَ أَسُْبُرُه، إذَا نَظَْرَت ما غَْورُُه
" . إسباغ الوُضوء يف الَسبَرات : " الَغداةُ البارِدَةُ، ويف احلديث: ْبَرةُوالَس. َحِمْدُت َمْسبََرُه وَمخَْبَره: يقال. واْستََبْرَتُه

  :قال الشاعر. فُالنٌ حَسُن اِحلْبرِ والِسْبرِ، إذا كان مجيالً َحَسَن اهلَْيئَِة: يقال. اهلَْيئَةُ: والِسْبُر بالكسر
  ْم رِداُءلَُهْم من ِسْبرِ واِلِدِه... أَنا اْبُن أيب البَراِء وكُلُّ قَْومٍ 

  وأَنِّي ال ُيزايلُين احلَياُء... وِسْبري أَنَّين ُحرٌّ َتِقيٌّ 
يقولُه من ُيعَْرُض عليه الشيء َعْرضاً ال ُيبالَغُ فيه؛ ألنَّ . عَْرٌض سابِريٌّ: ويف املثل. َضْرٌب من الثياب رقيق: والسابِرِيُّ

  :الشاعرقال . السابريَّ من أجود الثياب ُيْرغَب فيه بأدىن َعْرضٍ
  وَعْيشٍ كََمسِّ الَسابِرِيِّ َرقيق... بَِمْنزِلٍَة ال َيشَْتكي الِسلَّ أَْهلُها 

  .ضرٌب من التمر: والسابرّي أيضاً
  سربت

رجل ُسْبروٌت وسِْبريٌت، : أبو زيد. الشيء القليل: والسُْبروُت. القفر، واجلمع الَسباريُت: الُسْبروُت من األرض
  .وهم املساكُني واحملتاجون. بْريَتة، من رجالٍ ونساء سَباريتوامرأةٌ ُسْبرُوَتةٌ وِس

  سبسب
  :وقول النابغة. بلدٌ َسْبَسٌب، َوَبلدٌ َسباِسُب: يقال. املَفاَزةُ: الَسْبَسُب

  ُيَحيَّْونَ بالَرحيانِ يوَم الَسباِسبِ... رِقاُق النِعالِ طَيِّبٌ ُحُجزاُتُهْم 
  .يعين به عيداً هلم

  سبط

ورجلٌ َسبِطُ الشعرِ وَسبِطُ اجلسم . وقد َسبِطَ شعره بالكسر َيْسَبطُ َسبَطاً. وِسْبطٌ، أي مسترِسلٌ غري جعٍد ِشْعٌر َسْبطٌ
  :قال الشاعر. وَسْبطُ اجلسم أيضاً إذا كان َحَسَن القَدِّ واالستواِء

  ِعمامُته َبْيَن الرجالِ لِواُء... فجاءْت به َسْبطَ العظامِ كأنَّما 
وأَْسَبطَ الرجلُ، أي امتدَّ وانَْبَسطَ على األرض . أراك ُمْسبِطاً، أي ُمَدلِّياً رأَسك كاملهتّم مسترخَي البدنمايل : وقوهلم

َسبَّطَتِ : ويقال أيضاً. َسبَّطَِت الناقةُ بولدها، إذا ألقْته وقد أَشَعَر: ويقال. والتَْبسيط يف الناقة، كالرِجاعِ. من الضَرب
سَقيفةٌ بني حائطني حتتها طريق، واجلمع : والساباطُ. واحد األْسباِط، وهم وَلَُد الَولَِد: لِسْبطُوا. النعجةُ، إذا أسقطْت
الَنِصيُّ ما : الَسَبطُ: قال أبو عبيد. نبٌت، الواحدة َسَبطَةٌ: والَسَبطُ بالتحري. الكُناسَةُ: والُسباطَةُ. َسوابيطُ وساباطاٌت

  :ومنه قول ذي الرمة يصف رمالً. دام رطْباً، فإذا يبِس فهو احلَليُّ
  على جوانبه اَألْسباطُ واهلََدُب



  .كثريةُ الَسَبِط: وأْرٌض ُمْسبِطَةٌ
  سبطر
. ِطوالٌ على وجه األرض: وجِمالٌ ِسَبطْراٌت. وأََسٌد ِسَبطٌْر، مثال ِهزَْبرٍ، أي َيمتدُّ عند الوثبة. اضطَجع وامتدَّ: اْسبَطَرَّ

  .عنق جداً، تراه أبداً يف املاء الَضْحضاح، ُيكَنَّى أبا الَعْيزارِطائٌر طويل ال: والَسَبْيطَُر
  سبع

وَسَبْعتُُهْم . الِظْمُء من أظماء اإلبل: والِسْبُع بالكسر. جزٌء من َسْبَعٍة: والُسْبُع بالضم. َسْبَعةٌ رجالٍ وَسْبُع نسوٍة
وَسَبَع الذئُب الغنَم، أي . وَسَبْعتُُه، أي َشَتْمُتُه ووقعُت فيه .أَْسَبعُُهْم بالفتح، إذا كنت سابِعَُهْم، أو أخذت ُسْبَع أمواهلم

إّنما أصلها َسُبَعةٌ : أخذه أَْخذَ َسْبَعٍة قال ابن السكيت: وقوهلم. اللبؤةُ: والَسُبعَةُ. واحد الِسباعِ: والَسُبُع. فََرَسها
. وأَْسَبعوا، أي صاروا َسْبعَةً. ي وردْت إبله َسْبعاًوأَْسَبَع الرجل، أ. ذاُت سِباعٍ: وأرٌض َمْسَبَعةٌ بالفتح. فخفِّفْت

وأَْسَبعُ ابنَه، أي دفعه إىل . وأَْسَبْعُتُه، أي أطعمته الَسُبَع. وأَسَْبَع الُرعْيانُ، إذا وقع السبعُ يف ماشيتهم، عن يعقوب
  :الظُؤُوَرِة، ومنه قول رؤبة
  إن َتميماً مل ُيراَضْع ُمْسَبعا

  :قال أبو ذؤيب. أي أمهلهوأَسَْبَع َعْبَدُه، 
  َعْبدٌ آللِ أيب ربيعةَ ُمْسبَُع... َصِخُب الشَوارِبِ ال يزالُ كأّنه 

الُسْبُع، وهو جزٌء من : والَسبيُع. هو سباعيُّ البدَِن، أي تامُّ البدن: وقوهلم. البقرةُ اليت أكل السبع ولدها: واملَْسبوَعةُ
َوْزنُ َسْبَعٍة، يعنون به : وقوهلم. بيُت أُْسبوعاً، أي َسْبَع مرات، ثالثَةَ أسابيَعوطفُت بال. َسْبَعٍة واُألْسبوُع من األيام

  .َسْبَعةَ مثاقيل
  سبغ

. وأَْسَبغَ اهللا عليه النعمة، أي أمتَّها. اتسعْت: وَسبََغِت النعمةُ َتسُْبغُ بالضم ُسبوغاً. شيٌء سابِغٌ، أي كاملٌ واٍف
الدرعُ : والسابَِغةُ. وذََنٌب سابِغ، أي واٍف. ألقت ولدها وقد أشَعَر: ِت الناقةُ َتسْبيغاًوَسبََّغ. إمتاُمه: وإْسباغُ الوضوِء

ما توصل به البيضةُ من َحلَقِ الدرعِ فتسُتر العنق، ألنَّ : وَتْسبَِغُه البَيضِة. عليه درٌع سابَِغةٌ: ورجلٌ ُمْسبِغٌ. الواسعةُ
وفحلٌ . بيضةٌ هلا سابِغٌ: يقال: قال األصمعّي. جَيب الدرع خَللٌ وعورةٌ البيضة به َتْسبُغُ، ولواله لكان بينها وبني

  .وضدُّه الكَْمُش. سابغٌ، أي طويلُ اجلرداِن
  سبق

له : لويقا. أي َنْنَتِضلُ" ذَهَْبنا َنْسَتبُِق : " وقد قيل يف قوله تعاىل. و اْسَتَبقْنا يف الَعْدوِ، أي َتساَبقْنا.ساَبقُْتُه فَسَبقُْتُه َسْبقاً
: وِسباقا البازي. اخلَطَر الذي يوَضع بني أهلِ الِسباقِ: والَسَبُق بالتحريك. سابِقَةٌ يف هذا األمر، إذا َسَبَق الناَس إليه

  .قَْيداُه من َسْير أو غريه
  سبك

  .أذْيتُها؛ والفضةُ سَبيكَةٌ، واجلمع الَسباِئُك: َسَبكُْت الفّضة وغَريها أَْسبِكُها َسْبكاً
  سبكر
قال . واملُسَْبِكرُّ هو الشابُّ املُْعَتِدلُ التامُّ. اضْطََجَع واْمَتدَّ: واسَْبكَرَّ الرجلُ. استقامت واْعَتدلت: بِكَرَّت اجلاريةُاْس

  :امرؤ القيس



  إذا ما اْسَبكَرَّْت بني ِدْرعٍ وِمجَْولِ... إىل ِمثِْلها يَْرنو احلَليمُ َصبَاَبةً 
  :قال ذو الرمة. تَْرِسلوَشَعٌر ُمسَْبِكرٌّ، أي ُمْس

  على املَْتَنْين ُمْنَسدالً ُجفاال... وأَْسَوَد كاَألساوِِد ُمسَْبِكراً 
  سبل

  :وقولُ الشاعر. وقد أَسَْبلَ الزرُع، أي خرج سُْنُبلُُه. السُْنُبلُ: والَسَبلُ أيضاً. املطر: الَسَبلُ بالتحريك
  َبلٌ فيه املَنِيَّةُ َتلَْمُعهلا َس... وَخْيلٍ كأسرابِ القَطا قد َوَزْعتُها 

أَْسَبلَِت السماُء؛ واالسُم السََبلُ، وهو املطر بني : وقال أبو زيد. وأَْسَبلَ املطُر والدمُع، إذا هطل. يعين به الرمَح
داٌء يف العني : والَسَبلُ. وأَسَْبلَ إزاَره، أي أرخاه. السحاب واألرض حُني خيرُج من السحاب ومل يصلْ إىل األرض

" قُلْ هذه َسبِيلي : " قال اهللا تعاىل. الطريق، يذكر ويؤنث: والَسبيلُ. ِشبه ِغشاوٍة كأنَّها نسج العنكبوت بعروقٍ محرٍ
وقوله . وسَبَّلَ ضيعَته، أي جعلَها يف َسبيلِ اهللا. فذكّر" وإنْ َيرَْوا َسبيلَ الُرْشِد ال يَتَِّخذُوُه سَبيالً : " وقال. فأّنث. 

  :وأنشد أبو عبيدة جلَرير. أي سبباً وُوْصلَةً" ْيَتين اتََّخذُْت َمعَ الرَُّسول َسبيالً يا لَ: " تعاىل
  يرجو القيونُ مع الرسول َسبيالَ... أَفََبْعَد َمقِْتلَكُْم َخليلَ حممٍد 

  :قال الشاعر. هاِشفاُه: وأَْسبالُ الدلوِ. أبناُء السَبيلَ املختلفةُ يف الطُرقات: والسابِلَةُ. أي سبباً وُوْصلَةً
  فمالهتا َعلْقاً إىل أَْسباِلها... إذ أرسلوين ماِئحاً بَِدالئِهِْم 

السادُس من سهام امليسر، وهو املُصْفَحُ : واملُْسبِلُ. الدُم: والَعلَُق. بعثوين طالباً لَِتراِتهْم فأكثرُت من القتل: يقول
  .الشارُب؛ واجلمع الِسبالُ: والَسَبلَةُ. أيضاً
  سبه
  .ورجلٌ َمْسبوُه وُمَسبٌَّه. ذَهاُب العقل من َهَرمٍ: َبُهالَس
  سبهل
جاء الرجل ميشي َسَبْهلَالً، إذا جاء وذَهبَ يف غري : قال األصمعّي. هو الَضاللُ بني السََبْهلَلِ، يعين الباطل: أبو زيد
قال . ا وال يف عمل آخرةإين ألكرُه أن أرى أحدكم سََبهلالً، ال يف عمل دُني: وقال عمر رضي اهللا عنه. شيء

  :وأنشد. جاءنا فالن َسَبهْلالً، أي ليس معه شيء: الكسائي
  فصار حَريباً يف الديار سََبْهلَال... إذا اجلاُر مل يعلم ُمجرياً ُيجُريُه 
  فأَثْرى فال يبغي ِسوانا ُمحوال... قَطَْعنا له من َعفَْوِة املالِ ِعيَشةً 

  سىب
وسََبْيتُ . واملرأة َتْسيب قلب الرجل. واْسَتبَْيُتُه مثله. وقد َسبَْيُت العدّو َسبْياً وِسباًء، إذا أسرَته. األسُْر: الَسْبُي والِسباُء

. املرأة ُتْسىب: والَسبِيَّةُ. فأمَّا إذا اشتريتها لتشرَبها فباهلمز. اخلمَر ِسباًء ال غري، إذا محلَتها من بلد إىل بلد، فهي سَبِيَّةٌ
. ذهبوا أيدي َسبا وأيادي َسبا، أي متفرِّقني: وقوهلم. لعنه اهللا: ْسبيَُه، أي غَّر به وأبَعدَه، كما تقولوَسباُه اهللا َي
وبنو فالن . وإذا كثُر نسل الغنم فهي السابِياُء. النتاج: والسابِياء أيضاً. املَشيمةُ اليت خترج مع الولَد: والسابِياُء

  .طرائقها، واحدهتا إِْسباَءةٌ: وأَسابِيُّ الِدماء. السَوايبواجلمع . َتروح عليهم سابِياُء من ماهلم
  ستت



وأصله ِسْدٌس، فأُْبِدلَ من إحدى السينني تاء وأدغم فيه الدال؛ ألنك تقول يف تصغريها . ِستَّةُ رجال وِستُّ نسوة
  .جاء فالنٌ ساِدساً وساِدياً وساتَّاً: ويقال. ُسَدْيَسةٌ، ويف اجلمع أَْسداٌس

  ستر

والسَْتُر . وكذلك الِستارة، واجلمع الَستائر. ما ُيْسَتُر به كائناً ما كان: والسُْترة. واحد الُستور واألستار: ُرالِسْت
وقوله . وجارَِيةٌ ُمَستَّرَةٌ، أي ُمَخدََّرةٌ. وَتَستََّر، أي َتغَطَّى. مصدر َستَْرُت الشيَء أَسُْتُرُه، إذا عطَّْيَته، فاستتر هو: بالفتح
، أي حجاباً على ِحجابٍ، واألّول َمْستوٌر بالثاين، يُزاُد بذلك كثافة احلجاب ألنَّه جََعل " ِحجاباً َمْستوراً " : تعاىل

، " إنَّه كانَ َوْعُدُه مأِتيَّا : " هو مفعول جاء يف لفظ الفاعل، كقوله تعاىل: ويقال. على قلوهبم أِكنَّةً ويف آذاهنم َوقْراً
واإلْستاُر أيضاً . أربعة: واإلْستاُر بكسر اهلَْمَزِة يف العدد. وٌر وَستٌري، أي َعفيف، واجلارية َستريَةٌوَرُجلٌ َمْسُت. أي آتياً

  .وزن أربعة مثاقيل ونصف، واجلمع األساتُري
  ستق

  .اءِفراٌء طوال األكمام، واحدهتا ُمْسَتقَةٌ بفتح الت: واملَسايُِق. درهمٌ َستُّوٌق وُستُّوٌق، أي َزْيٌف َبْهَرٌج
  ستل

  .جاء بعضهم يف إثر بعض: َستلَ القوُم سَْتالً
  سنت

  :قال النابغة. أصول الشجر البالية، الواحدة أْسَتَنةٌ: األْصُنت: أبو عبيد
  مثل اإلماِء الغَوادي َتحْملُ احلَُزما... َتحيُد عن أَْستَِنِ سودٍ أَساِفلُُه 

  سته
ورجلٌ . وأصله َسَتٌه على فََعلٍ بالتحريك، يدلُّ على ذلك أن مجعه أَْستاٌء. الَعُجُز، وقد يُراد به َحلْقة الُدبُرِ: االْسُت

عظيُم االْسِت، وامرأةٌ سَْتهاُء وُستُْهٌم، : رجلٌ أَْسَتُه وُستاِهيٌّ: ابن السكيت. أَْسَتُه بيُِّن الَسَتِه، إذا كان كبري الَعُجزِ
سََتهِيٌّ بالتحريك، وإن شئت قلت : وإذا َنَسْبَت إليها قلت. ِتِهضربته على اْس: وَسَتْهُت الرجل َسْتهاً. وامليم زائدة

ما : أبو زيد. سَْتٌم للعرب: باْسِت فالٍن: وقوهلم. حَرٌِح: وَسِتٌه أيضاً بكسر التاء، كما قالوا. اسِْتيٌّ، تركَته على حاله
  :يلةقال أبو خن. زال فالن على اْستِ الدهر جمنوناً، أي مل يزل ُيْعَرُف باجلنون

  ما زالَ ُمذْ كان على اْسِت الدَهْرِ
  ذا ُحُمقٍ َيْنمي وَعقْلٍ َيْحري

  .كان ذاك على اْسِت الدهر وكذلك على أُسِّ الدهر، أي على ِقَدِمِه: ويقولون. أي مل يزل جمنوناً َدهَره
  ستهم
  .األْسَتُه، وامليم زائدة. الُسْتُهُم
  ستا
: قال أبو عبيدة. وأَْسَتْيُت الثوب مثل أَْسَدْيُتُه. تاُه الثوب وَسداه الثوب مبعًىنَس: أبو زيد. لغة يف َسدا الثوب: الَستا

  .اْستاَتِت الناقة اْستَيتاًء، إذا استرخْت من الَضبَعة
  سجج



َسجاجُ وال. َمَسجَّةٌ: وَسجَّ احلائطَ، أي طيَّنه، واخلشبة اليت ُيطَيَّن هبا. َسجَّ َيِسجُّ، إذا رقَّ ما جييء منه من الغائط
  .اللنب الكثري املاء، وهو أرقُّ ما يكون: بالفتح
  سجح

وِمْشَيةٌ . إذا سأَلَت فاْسجِْح، أي سَهِّلْ ألفاظك واْرفْق: ويقال. َملَكَْت فَأَْسجِْح: يقال. ُحْسُن العفو: اإلسجاُح
  :قال ذو الرمَّة. لٌووجه أَْسَجُح بيُِّن الَسَجحِ، أي حسٌن معتد. الطبيعة: والَسجيَحةُ. ُسُجٌح، أي سهلة

  َوَوْجٌه كَِمْرآِة الَغريَبِة أَْسَجُح... لَها أُذُنٌ َحْشٌر وِذفْرى أَِسْيلَةٌ 
وبىن القوم بيوهتم على ُسْجحٍ واحد، وعلى َسجيَحةٍ . َخلِّ له عن ُسْجحِ الطريق بالضم، أي عن وسطه: ويقال

  .واحدة، أي على قَْدرٍ واحد
  سجد
  :وقال. خضع: َسَجَد
  َترى اُألكَْم فيها ُسجَّداً للَحوافِرِ... ْمعٍ َتِضلُّ الُبلُْق يف َحَجراِتِه بَِج

أَْسَجدَ : أبو عمرو. وسورة الَسْجَدِة. واالْسُم الِسْجَدةُ بالكسر. ومنه ُسجودُ الصالة، وهو وضع اجلَْبهة على اَألْرضِ
  :أسدوأنشد أعرابِيٌّ من بين . طَأْطَأَ َرأَْسُه واْنَحىن: الَرُجلُ

  َوقُلَْن لَُه أَْسجِدْ ِللَْيلَى فَأَْسَجدا
  :قال كثيِّر. إدامة الَنظَر وإمراُض األجفاِن: واإلسجاُد. وأَثَر السجود أيضاً يف اجلبهة. اخلُمَْرةُ :والَسجَّاَدةُ

  وإِْسجاَد َعيَْنْيِك الَصيوِدْينِ رائُج... أَغَرَِّك ِمنَّا أَنَّ ذلك ِعْنَدنا 
  :وقال الشاعر .مسجُد مكةَ مسجُد املدينِة: واملسجدان. واحد املَساجد: واملَْسجُِد واملَْسَجُد

  لكم ِقْبُصُه من بني أَثْرى وأَقْتَرا... لكم َمْسجَِدا اهللاِ املَُزوراِن واحلَصى 

  .واآلراُب السبعةُ مساجُد. جبهةُ الرجل حيثُ يصيبه َنَدُب السجوِد: واملَْسَجُد بالفتح
  سجر

وَسجََرت الِثماُد إذا ُمِلئَْت من املَطَرِ، وذلك املاءُ . َمْألُتُه: َسَجْرُت الَتنُّوَر أَْسجُُرُه َسْجراً، إذا أَْحمَْيَته وُسجِْرتُ الَنْهَر
َصِفيُُّه وَخليله؛ واجلمع : وَسجُري الَرُجل. ما ُيْسَجر به الَتنُّوُر: والَسجوُر. ومنه البحر املَسجور. ُسْجَرةٌ، واجلمع ُسجَر

: والساجور. ملوضع الذي يأيت عليه السَْيلُ فيملؤها: والساجُِر. اللنب الذي ماؤه أكثر منه: واملَْسجور. الُسجَراء
قال . وَسجََرِت الناقَةُ َتْسُجُر َسْجراً وُسجوراً، إذا َمدَّت َحنينَها. كلٌب ُمسَْوَجٌر: يقال. َخَشبة ُتجَْعلُ يف ُعُنقِ الكلب

  :الشاعر
  قيَبْعَض احلَننيِ فإنَّ َسْجَرِك شاِئ... َحنَّْت إىل َبْرقٍ فقلُت هلا ِقرى 

  :وأنشد أبو زيد. املنظوُم املسترِسل: واللؤلؤ املَْسجوُر
  سِلِْك النِظامِ فَخاَنهُ النَظُْم... كاللُْؤلُؤِ املَْسجورِ أُْعِقلَ يف 

  :ةقال الشارع متمِّم بن نوير. الَغديُر احلُرُّ الطني: واَألْسجَُر. وَعْيٌن َسجَْراُء، بيِّنة الَسجَر، إذا خالط َبياَضها ُحْمَرةٌ
  ِمْن ماِء أَْسَجَر طَيِّبِ املُْسَتْنقَعِ... بَِعريضِ ساريٍة أََدرَّْتُه الَصبا 

  :وقال. َشَعٌر ُمْنَسجٌِر، وهو املُْستَْرِسلُ: األصمعي
  إذا ما اُنثَىن شَْعُرها املُْنَسجِْر



  .َتَتابََعْت: وانَسَجرِت اإلبِلُ يف الَسْير
  سجس

ال آتيَك َسجيَس ُعجَْيَس، وَسجيَس اَألْوَجسِ، : وقوهم. وقد َسجَِس املاُء بالكسر .املاء املتغري: الَسَجُس بالتحريك
  :وَسجيَس الليايل، أي أبداً قال الَضْنفَرى

  َسجيَس اللّيايل ُمْبَسالً باجلرائِر... هنالكَ ال أرجو حياةً َتُسرُّين 
  سجسج

  :األرض الَسْجَسُج، ليست بُصلبة وال سهلة، قال الشاعر
  والقوُم قد قَطَعوا ِمتانَ الَسْجَسجِ... اهتديِت وكنِت غري َرجيلٍَة  أَنَّى

  " .اجلّنة ِسْجَسج : " ويف احلديث. ال َحرٌّ مؤٍذ وال قُرٌّ: ويوٌم َسْجَسٌج
  سجع
ٌع، وبينهم وقد َسَجَع الرجل َسجْعاً وَسجََّع َتْسجيعاً، وكالٌم ُمَسجَّ. الكالم املقفّى، واجلمع أَْسجاٌع وأَساجيُع: الَسْجع
: قال أبو زيد. وَسجََعِت الناقةُ، أي مدَّت حنينها على جهٍة واحدة. وَسَجَعِت احلمامةُ، أي هدرْت. أُْسجوَعةٌ
  :وأنشد لذي الرمة. القاصُد: الساجُِع

  إذا ما َعلَْوها ُمكْفَأً غَري ساجِعِ... قَطَْعُت هبا أرضاً َترى َوْجَه َركْبِها 
  .أي جائراً غَري قاصٍد

  سجف
  :وقول النابغة. وأَْسَجفُْت الستر، أي أرسلته. السْتُر: الَسْجُف والِسْجُف

  وَرفََّعْتُه إىل الَسجْفَْينِ فالَنَضِد... َخلَّْت سبيلَ أَيتّ كان َيحْبُِسُه 
  .وأَْسَجَف الليلُ، مثل أَْسَدَف. مها مصرعا الِستر يكونان يف مقدَّم البيت

  سجل
َسْجلٌ وال ذَنوٌب؛ واجلمع : وال يقال هلا وهي فارغةٌ. الدلُو إذا كان فيه ماء، قلَّ أو كثُرالَسْجلُ مذكَّر، وهو 

  :وقال. مألُته: وأَْسَجلُْت احلوض. وَسَجلُْت املاء فانَسَجلَ، أي صببته فانصّب. الَدلو الَضخمةُ: والَسجيلةُ. الِسجالُ
  ْسَجلَ أَْنهاًء وغُْدراناتطفو وأُ... وغاَدَر اُألْخذَ واألَْوجاذَ ُمْتَرَعةً 

  .ناقةٌ َسْجالُء: يقال. الطويلُ: والَسجيلُ من الضروعِ
  .وقد َسجَّلَ احلاكُم َتْسجيالً. الَصكُّ: والَسجيلُ
هي حجارةٌ من طني طُبَِخْت بنار جهنم مكتوب عليها أمساء القوم، : قالوا" . حجارةً من ِسجِّْيلٍ : " وقوله تعاىل
. املفاخرة، بأن تصنع مثل صنعه يف َجْريٍ أو َسقْيٍ: واملُساَجلَةُ" . ْرِسلَ عليهم حجارةً من طني ِلُن: " لقوله تعاىل

  :وقال الفَْضلُ بن عباسِ بن ُعتبةَ بن أيب هلب. وأصله من الَدلْو
  ميأل الَدلوَ إىل َعقِْد الكََرْب... من ُيساجِلْين ُيساجِلْ ماجِداً 

وأنشد . املبذولُ املباُح الذي ال ُيْمَنُع من أحد: واملُْسَجلُ. ساجلوا، أي تفاخرواوَت. احلرُب ِسجالٌ: ومنه قوهلم
  :الضّبي

  ِلما ناَبُه من طارق الليل ُمْسَجلُ... أضَنْحُت قلوصي باملَُرْيرِ وَرْحلُها 



  .يقال أَْسَجلُْت الكالم، أي أرسلته. أراد بالَرْحلِ املنزلِ
  سجم

. وأرٌض َمْسجوَمةٌ، أي ممطورة. وعٌني َسجوٌم. وَسَجَمِت العُني دمعها. سالَ واْنَسَجَم: ماًَسَجَم الدمُع ُسجوماً وِسجا
  .اجلملُ الذي ال يرغو: واَألْسَجُم. َصبَّْت، مثل أَثَْجَمْت: وأَْسَجَمِت السماُء

  سجن

قال ابن . ٌب ِسجٌِّني، أي شديٌدوضَر. أي حَبسَه: وقد َسَجَنُه َيْسُجُنُه. والَسْجُن بالفتح املصدر. احلبُس: الِسْجُن
  :ُمقْبِل

  َضْرباً تَواَصْت به األبطالُ ِسجِّينا... وَرْجلَةً يضربون اهلاَم عن ُعُرضٍ 
  سجنجل
  :قال امرؤ القيس. اِملرآة، وهو رومّي معّرب: الَسجَْنَجلُ

  َتراِئُبها مصقولةٌ كالَسجَْنَجلِ
  سهجر

  :قال لبيد. األْبَيُض: املُْسَجهِرُّ
  إذا ما اْسجََهرَّ اآللُ يف كلِّ َسْبَسبِ... جَِيةٍ أَْعَملُْتها وابَتذَلُْتها َونا
  سجا

، أي إذا " والليلِ إذا َسجا : " وقوله تعاىل. سكن ودام: وقد َسجا الشيء َيْسجو ُسُجوَّاً. اخلُلُق والطبيعة: الَسجِيَّةُ
  :قال األعشى. منه البحُر الساجيوليلةٌ ساجَِيةٌ، وساكنةٌ، وساكَِرةٌ، مبعًىن و. داَم وسكن

  وَبْحُرَك ساجٍ ال يُواري الَدعاِمصا... فما ذَْنُبنا أَنْ جاَش حبُر ابنِ عمِّكُْم 
  .وَسجَّْيتَ املّيت َتْسجَِيةً، إذا مددت عليه ثوباً. وطَْرٌف ساجٍ، أي ساكٌن

  سحب
وَتَسحََّب عليه، أي . جررته فاْنَجرَّ: ْيلي أَْسَحُبوَسحَْبُت ذَ. السحاَبةٌ، الغَْيُم، واجلمع سحاٌب وُسُحٌب وَسحائُب

  .ورجل أُْسحوٌب، أي أكولٌ َشروٌب. ِشدَّةُ األكلِ والُشْربِ: والَسَحُب. أََدلَّ
  سحبل

  .الضخم: الواسُع، ومن الضّب والِسقاء: الَسحَْبلُ من األوِدية
  سحت

. وَسَحَتُه وأَْسَحَتُه، أي استأصلَه. إذا اكتسب الُسْحَت احلرام وقد أَْسَحتَ الرجلُ يف جتارته،: الُسْحُت والُسُحُت
  :ومال َمْسحوت وُمْسَحٌت، أي ُمذَْهٌب قال الفرزدق" . فََيْسَحُتكْم بَعذاب : " وقرئ

  من املاء إال ُمْسَحتاً أو ُمَجلَُّف... وَعضُّ زماٍن يا بَن مروان مل يدع 
  .ورجل َمْسحوُت اجلوف، إذا كان ال يشَبع. ل َسحَفَْتُهوَسَحتُّ الشحَم عن اللحم، إذا قشرَته عنه، مث

  سحج



أصابه شيٌء فَسَحَج وجهه؛ وبه َسْحٌج وَسَحَجُه فََتَسحََّج، شّدد : يقال. َسَحْجتُ جلَده فاْنَسَحَج، أي قشرته فانقشر
  .َيْسَحُج األرض ُخبفِّه: وبعريٌ َسحَّاٌج. وِحمار ُمَسحٌَّج، أي معضَّض مكدٌَّح. للكثرة
  سحح

  َسَحْحتُ املاَء وغريه أَُسحُُّه َسحَّاً، إذا صببتَه
  كَسحِّ اخلَْزَرجِيِّ َجرَمي َتمرِ... فَُربََّت غاَرٍة أَْسَرَعُت فيها 

. وسحاَبةٌ َسحوٌح. وَسحَُّه مائة سوط، أي جلده. وَسحَّ املاُء َيُسحُّ َسحَّاً، أي سال من فوق؛ وكذلك املطر والَدمْع
: وغنٌم ِسحاٌح، أي ِسمان، وحلٌم ساحٌّ، قال األصمعي. َتِسحُّ بالكسر ُسحوحاً وُسحوَحةٌ، أس َسمِنت وَسحَِّت الشاةُ

  .وفرٌس ِمَسحٌّ، كأنه َيُصبُّ اجلَْرَي صَبَّاً. كأنه من ِسَمنِِه َيُصبُّ الوََدك
  سحر
ومنه . قد انتفخ َسْحرُُه: ويقال للَجبان. الرِئَةُ، واجلمع أَْسحَاٌر، وكذلك الَسْحُر والَسَحُر، واجلمع ُسحور: الُسحُْر

املقطَّعة األْسحار، واملُقَطََّعةُ الُسحور، واملُقَطََّعةُ النِياِط، وهو على التفاُؤل، أي َسْحُرُه ُيقَطَُّع على هذا : قوهلم لألرنب
. ْدوِهان كأنَّها تقطِّع ِسْحَرها ونياطهااملُقَطِّعةُ بكسر الطاء، أي من ِسْرعَِتها وِشدَِّة َع: ويف املتأخِّرين من يقول. االسم

أي سرنا يف وقت : وأَْسحَْرنا. يقال أتيُته بَسَحرٍ وبُِسْحرٍَة. الَسَحُر األعلى: والسْحَرةُ بالضم. قَُبْيلَ الصُْبحِ: والَسَحُر
. ما يَُتَسحَُّر به: وروالَسح. صاح يف ذلك الوقت: واسَْتَحَر الديك. ِصْرنا يف الَسَحر: وأَْسحَْرنا أيضاً. الَسحر
وَسحََرُه . العاِلُم: والساِحر. وقد َسحَرضُه َيْسَحُرهُ ِسْحراً. وكلُّ ما لَطَُف مَأَْخذُُه وَدقَّ فهو ِسحٌْر. اُألْخذَةُ: والِسْحُر
  :قال لبيد. والَتْسحُري مثله. مبعىن َخَدَعُه، وكذلك إذا َعلَّلَُه: أيضاً

  َعصافُري من هذا األنام املَُسحَّرِ... ا فإنْ تسألينا فيَم حنُن فإنَّن
ويُنَشد المرئ . ويقال من املَُعلَِّلني. الذي ُخلق ذا ِسحْرٍ: املَُسحَُّر: ، يقال" إنَّما أنَت من املَُسحَّرين : " وقوله تعاىل

  :القيس

  وُنْسَحرُ بالطَعام وبالَشرابِ... أُرانا مُوِضعَني َألْمرِ غَْيبٍ 
  سحسح

ساحةُ : والَسْحَسُح والَسْحَسَحةُ. وطعنةٌ ُمَسْحَسَحةٌ. ومطٌر َسْحساٌح، أي َيُسحُّ شديداً. ملاُء، أي سالََتَسْحَسَح ا
  .الدار
  سحط

  .وقد َسَحطَُه. الْسحط مثل الذَْعط، وهو الذَبح
  سحف
وقد َسَحفْت الشحَم عن : قال. الَسْحَمةُ اليت على الظهر امللتزقة باجللد؛ فيما بني الكتفني إىل الوركني: الُسْحفَةُ

وإذا بلغ ِسَمُن الشاِة هذا . ظهر الشاة َسحْفاً، وذلك إذا قََشْرَتُه من كثرته مث شويتَه؛ وما قشرته منه فهو الَسحيفةُ
ومسعت . وَسَحفَ رأَسه، أي َحلَقَه. املَطْرةُ َتجرُف ما مّرْت به: والَسحيفَةُ. احلدَّ قيل شاةٌ َسحوٌف، وناقةٌ َسحوٌف

  .الِسلُّ؛ يقال رجلٌ َمْسحوٌف: والُسحاُف. هو صوُتها إذا طحنْت: قال أبو يوسف. الرحى وَسحيفَها حفيف
  سحق



. فوق املشي ودون احلُضْر: والَسْحُق يف الَعْدو. الثوُب البايل: والَسْحُق. َسحَقُْت الشيء فاْنَسَحَق، إذا َسكَْهَتُه
وقد َسُحَق الشيُء فهو َسحيٌق، أي بعيد وأَْسَحقَُه اهللا، . كذلك الُسُحُقُسْحقاً له، و: يقال. البعُد: والُسْحُق بالضم

وأَْسَحَق الضرُع، أي . وأَْسَحَق ُخفُّ البعري، أي َمَرنَ: قال. عن يعقوب. وأَْسَحَق الثوُب، أي أخلََق وَبلَي. أي أبعده
  :قال لبيد. ذهب لبنه وبَلَي ولصق بالبطن
  مل ُيْبِلِه إْرضاعُها وِفطاُمها... ِلٌق حىت إذا َيبَِسْت وأَْسَحَق حا

  .الطويلُ: والَسْوَحُق. وأتانٌ سحوٌق ومحاٌر َسحوٌق، أي طويل. الطويلة، واجلمع ُسُحٌق: والَسحوُق من النخل
  سحك

  .وشَعٌر ُمْسَحْنِكٌك، أي شديد السواد. اْسحَْنكََك الليلُ، أي أَظْلََم
  سحل
  :قال املُسَيَُّب بن َعلَسٍ يذكر ظُُعناً. ُسِف، من ثياب اليمنالثَوُب األبيض من الكُْر: الَسْحلُ

  ريٌع يلوُح كأّنه َسْحلُ... يف اآللِ َيْخِفُضها ويرفعها 
  :وقال. واجلمع ُسحولٌ، وجيمع أيضاً على ُسُحلٌ. شّبه الطريَق بثوب أبيض

  َسحُّ نِجاِء احلَملِ اَألْسَولِ... كالُسُحلِ البيضِ َجال لَوهنا 
  :وقال أبو ذؤيب. النَقُْد من الدراهم: ْحلُوالَس

  فأصبح راداً يبتغي املَْزَج بالَسْحلِ... فباَت بَِجْمعٍ مث آَب إىل ِمًىن 
. الِلسانُ اخلطيُب: واِملسَحلُ. املِْبرد: واِملسحل. األرنُب الصغرية اليت قد ارتفعت عن اِخلْرنِقِ وفارقْت أمها: والُسَحلَةُ
: أبو نصر. َحلْقتان يف طريفْ َشكيمِ اللجام، إحدامها ُمْدَخلَةٌ يف األخرى: واِملْسَحالِن. ر الوحشّياحلما: واِملْسَحلُ
. املفُتولُ الغَْزلِ طاقَنيِ: واملُْبَرُم. ما كان غَْزلُها طاقاً واحداً: والَسحيلُ من الثياب. اخليطُ غري مفتولٍ: الَسحيلُ
الذي ُيفَْتلُ فَْتالً واحداً، : والَسحيلُ من احلبل. اقَْينِ طاقني، ليس ُمبْبرمٍ وال ُمْسَحلٍما كان َسداه ولُْحَمُتُه ط: واِملتآُم

. َسَحفُْته: وَسَحلُْت الشيء. وقد َسَحلُْت احلبل فهو َمْسحولٌ، ويقال ُمْسَحلٌ ألجل املُْبَرمِ. كما يفتل اخليَّاطُ ِسلْكه
َسَحلْتُ : قال ابن السكيت. وَسَحلُْتُه مائةَ درهمٍ، إذا عجَّلَت له نقدها. ْتوَسَحلُْت الدراهَم اْنَسَحلَْت، إذا اْمالَسَّ

وأصل الَسْحلِ القَشْرِ، كأنَّه قشر . وَسَحلَُه مائة سوٍط، أي ضربه. صببُتها، كأنَّك حككَت بعضها ببعض: الدراهم
ويقال . ُء َتْسَحلُ ليلتها، أي َتُصبُّباتِت السما: األصمعّي. كشطْت أََدَمَتها: وَسِحلَِت الرياحُ األرَض. جلده

: والَسحيلُ والُسحالُ بالضم. ورِكب ِمْسَحلَُه، إذا َمضى يف خُطْبته. اْنَسَحلَ بالكالم، إذا َجرى به: للخطيب
ما : والُسحالَةُ. ِمْسَحلٌ: ومنه قيل لَعريِ الفَالِة. وقد َسَحلَ َيْسِحلُ بالكسر. الصوت الذي يدور يف صدر احلمار

. هو مقلوٌب، وإّنما املاُء َسَحلَُه: قال ابن دريد. شاطئُ البحر: والساِحلُ. قَط من الذهب والفّضة وحنوِمها كالبُرادَِةَس
  :وقال. شجٌر: واِإلْسِحلُ بالكسر. وقد ساَحلَ القوُم، إذا أخذوا على الساِحلِ

  أَسارُِي ظيب أو َمساويُك إِْسِحلِ
  سحم

  :واَألْسَحمُ يف قول زهري. األسود: ْسَحُمواأل. السَواُد: الُسْحَمةُ
  بأَْسَحَم ِمذْوَِد
  :ويف قول النابغة. هو القَْرنُ



  بأَْسَحَم َداٍن
  :ويف قول األعشى. هو السحاب

  بأَْسَحَم داجٍ عَْوُض ال َنتَفَرَُّق
والَسَحمُ . ي، ويقال بزِقِّ اخلمرويقال بالّرِحمِ، ويقال بسواد َحلََمة الثد. الَدُم ُتْغَمُس فيه اليُد عند التحالف: يقال

  :قال النابغة. شجٌر: بالتحريك
  ما كان من َسَحمٍ هبا وُصفارِ... إنَّ العَُرْيَمةَ مانِعٌ أَْرماَحنا 

  سحن

إّنه حلََسنُ : ويقال. وكذلك الَسْحناء. هؤالء قوٌم َحَسٌن َسحََنُتُهْم: يقال. اهليئة، وقد ُيَسكَُّن: الَسَحَنةُ بالتحريك
وَتَسحَّْنُت املال . ُحْسُن املعاَشرة واملخالطة: واملُساَحنَةُ. الَسَحناُء والثَأَداُء بالتحريك: وكان الفراء يقول. َسحْناءال

  .اليت تكسر هبا احلجارة: واِملْسَحَنةُ. كسرته: وَسَحْنُت احلجر. حسنةُ املنظر: وفرٌس ُمْسِحَنةٌ. فرأيت َسحْناَءُه حسنه
  سحنفر

  .وَبلٌد ُمْسَحْنِفٌر، أي واسع. اْسَحنْفََر يف ُخطَْبِته، إذا مضى واّتسع يف كالمه: يقال. الَرُجلُ، إذا َمضى ُمْسرعاًْسَحْنفََر 
  سحا
: والَسحاة أيضاً. ِقشره؛ واجلمع َسحاً: وَسحاةُ كلِّ شيء أيضاً. اخلفّاش، الواحدة َسحاةٌ مفتوحان مقصوران: الَسحا
. ، واجلمع أَْسِحَيةٌ'ٌوِسحاُء الكتاب مكسوٌر ممدوٌد، الواحدة ِسحاَء. َك بَسْحَسحيت وَسحايتال أََريَنَّ: يقال. الساحة

. وكذلك َسحَْوُت الطَني عن وجه األرض وَسَحْيتُُه، إذا جرفَته. وَسحَْوُت القرطاس وَسَحْيُتهُ أيضاً أَْسحاُه، إذا قشرته
كثرت : وأَْسحى الرجل. ُت الكتاب وَسَحْيتُُه، إذا شددته بالِسحاِءوَسحَْو. وأنا أَْسحا وأَْسُحو وأَْسِحي، ثالث لغات

. املَطْرة الشديدة الوقْع اليت تقشر وجَه األرض: والساِحَيةُ. كثري األكل: ورجلٌ أُْسحُوانٌ بالضم. عنده اَألْسِحَيةُ
وأمَّا قول أيب . إالّ أّنها من حديدواِملْسحاةُ كاجملرفة . نبٌت تأكلُ منه النحل فيطيب عسلُها عليه: والِسحاُء أيضاً

  :ُزبيد
  طَْيٌر َتعيُف على ُجوٍن مزاحيِف... كأنَّ أَْوَب َمساحي القومِ فَْوقَُهُم 

شبََّه رجَع أيدي القوم باملساحي املعوّجة اليت يقال هلا بالفارسية كَنَْنْد يف َحفْر قرب عثمان رضي اهللا عنه، بطري َتعيف 
  .ما يف السماء َسحاةٌ من سحابٍ: ويقال أيضاً. يرعى الِسحاَء: ال َضبٌّ ساحٍويق. على ُجوٍن مزاحيَف

  سخب
  .قالدةٌ تُتََّخذُ من ُسكٍّ وغريه، ليس فيها من اجلَْوَهرِ شيء؛ واجلمع ُسُخٌب: الِسخاُب
  سخرب
وهو حّسان، يهجو احلارثَ بن  قال الشَّاعر،. َرِكَب فُالنٌ الَسْخبََر، إذا غََدَر: يقال. َضْرٌب من الَشَجر: الَسخَْبُر

  :عوٍف املُّريَّ من غطفان
  والَغْدُر َينُْبُت يف أصولِ الَسْخبَرِ... إنْ َتْغِدروا فالَغْدُر منكم ِشيَمةٌ 

  سخت
والِسْختِيُت . الَشديد أيضاً: والِسْختيُت بالكسر. يقال هذا َحرٌّ َسْخٌت: قال أبو احلسن الِلحْياين. الشديد: الَسْخُت
  :قال رؤبة. السَويُق الذي ال ُيلَتُّ باُألْدمِ، وهو أيضاً الغبار الشديد االرتفاع: أيضاً



  وهي تثري الساطع الِسْختِيتا
  .اْسخَاتَّ اجلرح اسخيتاتاً، أي سكن ورُمه: أبو زيد
  سخخ

  .غرزْت ذََنَبها يف األرض: وَسخَّتِ اجلرادةُ. األرض اللَّينة احلُّرة: الَسخاُخ، بالفتح
  سخد

  .وأصبح فالن ُمْسَخداً، إذا أصبح ثقيالً ُمَورَّماً مصفرَّاً. ماٌء أصفُر غليظٌ خيرج مع الولد: لُسْخُدا
  سخر

  :قال أعشى باِهلَةَ. َسِخْرت منه أَْسَخُر َسَخراً بالتحريك، وَمْسخَراً وُسْخراً بالضم
  وال َسخَُر من َعلْوَُِ ال َعَجٌب ِمْنُه... إّني أََتْتين ِلسانٌ ال أَُسرُّ هبا 

واالسم . َسِخْرُت به، وهو أردأ اللغتني: وحكى أبو زيد. والتأنيث للكلمة، وكان قد أتاه خُرب مقتلِ أخيه املنتِشر
ُه وَسخََّر" . ِسْخرِيَّا " ، و " ليتَِّخذَ َبْعضُُهْم بَْعضاً ُسخْرِيَّا : " الُسخْرَِيةُ والُسْخرِيُّ والِسْخرِيُّ، وقرئ هبما قوله تعاىل

. وُسفٌُن َسواِخُر، إذا أَطاَعْت وطاَبْت هلا الريح. الَتذْليلُ: والَتْسخُري. كَلَّفَُه َعَمالً بال أُْجَرة، وكذلك َتَسخََّرُه: تسخرياً
َيسَخرُ : وُسَخَرةٌ بفتح اخلاء. ُيْسَخُر منه: ورجلٌ ُسْخَرةٌ أيضاً. يقال خادمة ُسْخَرةٌ. ُيَتَسخَّرُ يف العملِ: وفالنٌ ُسْخَرةٌ
  .من الناس
  سخط

َتَسخَّطَ : ويقال. وأَْسَخطَُه، أي أغضبه. وقد َسِخطَ، أي غضب، فهو ساِخطٌ. خالف الرضا: الُسْخط والَسَخط
  .عطاءه، أي استقلَّه ومل يقع منه َموِقعاً

  سخف

وقد َسُخف الرجل بالضم . لَعقلِرقّةُ ا: والُسْخُف بالضم. َسْخفَةٌ من جوع: يقال به. سَُْخفَةُ اجلوعِ رقَُّتُه وهُزالُُه
  .وساخَفُْتُه مثل حاَمقُْتُه. َسخافةً فهو َسخيٌف

  سخل
. َسْخلَةٌ، ومجعه سضْخلٌ وِسخالٌ: يقال ألوالد الغنم ساعةَ تضعه من الضأن واملعز مجيعاً، ذكراً كان أو أنثى: أبو زيد
وقد َسخَّلَِت النخلةُ . الُسخَّلُ: مُّون الشيَص منا لتمروأهل املدينة يس. الُضعفاُء من الرِجال، ال واحد له: والُسخَّلُ
  :وقال. وكواكُب َمْسخولَةٌ، أي جمهولةٌ. َسخَّلْت الرجل، إذا ِعْبَته وَضعَّفْتَُه؛ وهي لغة هذيل: ويقال أيضاً. َتْسخيالً

  ُترى يف السماء وال ُتْعلَُم... وأنتم كواكُب َمْسخولةٌ 
  سخم

هذا : ويقال. وَسخََّم اهللا وجَهه، أي سوَّده. َسواد الِقدر: والُسخاُم، بالضم. األسود: َألْسَخُموا. السواُد: الُسْخَمةُ
. وقطٌن ُسخاٌم، وهو من السَواد. وريٌش ُسخاٌم، أي ليِّن املسّ رقيٌق. ثوٌب ُسخاُم املَسِّ، إذا كان ليِّن املّس مثل اخلّز

  :وقال يصف سراباً
  َجِألكأنَّه بالَصْحَصحانِ اَألْن
  قُطٌْن ُسخاٌم بأيادي غُزَّلِ



  .الضغينةُ واملوجِدةُ يف النفس: والَسخيَمةُ. ومنه قيل للخمر ُسخاٌم وُسخاِميَّةٌ، إذا كانت ليَِّنةً سلسةً
  سخن

  :ويروى قول لبيد. وَسَخَن املاء وغُريه بالفتح، وَسُخَن أيضاً ُسخوَنةً فيهما. احلارُّ: الُسْخُن بالضم
  حتَّى إذا َسُخَنْت وَخفَّ ِعظَاُمها... َردَ النَعامِ وفَوقَه َرفَّْعُتها طَ

. ِقْدٌر كأهنا تَْوٌر: واِملْسَخنَةُ. ماٌء ُمْسَخٌن وَسخٌني: قال ابن األعراّيب. وَتْسخُني املاء وإْسخاُنُه مبعًىن. بالفتح والضم
وإنِّ ألجد يف نفسي َسَخَنةً بالتحريك، وهي فَْضلُ . نةٌوليلةٌ ُسْخنةٌ وسَُْخنا. ويوٌم ُسْخٌن وساِخٌن وسَُْخنانٌ، أي حارٌّ

وأَْسَخَن اهللا عيَنه، . وقد َسخَِنْت عينه بالكسر، فهو َسِخُني العني. نقيض قُرَِّتها: وُسْخَنةَ العنيِ. حرارٍة جتدها مع وجعٍ
. دون العصيدة يف الرقّة وفوَق احلَساِءطعام يتَّخذ من الدقيق : والَسخيَنةُ. ما ُيَسخَُّن: والَسخونُ من املرق. أي أبكاه
  .اِخلفاُف: والَتساخُني. ِمْسحاةٌ منعِطفة: والسِّخُِّني

  سخا
  :وَسِخَي َيْسخى مثله، قال عمرو بن كلثوم. َسخا َيْسخو: يقال منه. اجلود: الَسخاَوةُ والَسخاُء

  إذا ما املاُء خالطها َسخينا... ُمَشْعَشَعةً كأنَّ احلُصَّ فيها 
وسِخَيت نفسي عن الشيء، . وقول من قال َسخينا من الُسخوَنةِ نصب على احلال، فليس بشيء. ُجْدنا بأموالناأي 

وَسَخْوُت النار أَْسخوها َسْخواً، وذلك إذا أوقدتَ . وَسُخَو الرجل يسخو َسخاَوةً، أي صار َسِخيَّاً. إذا َتَركته
َسخيُت النار أَْسخاها َسْخياً، مثال لبثت : حكامها مجيعاً أبو عمرو وفيه لغة أخرى. فاجتمع اجلمُر والرماد ففرَّْجَته

  :وأنشد. اْسَخ ناَرَك، أي اجعل هلا مكاناً ُتوقَد عليه: يقال. ألبث لَْبثاً
  بَسخي النار إِْرزاَم الفصيلِ... ويْرزُِم أن َيرى املَْعجونَ ُيلْقى 

: يقال. نْ يثب باحلمل الثقيل فتعترَض الريُح بني اجللد والكِتفظَلْعٌ يصيب البعَري أو الفصيل، بأ: والَسخا مقصوٌر
: وأرٌض َسخاوِيَّةٌ. وفالن يََتَسخى على أصحابه، أي يتكلَّف الَسخاَء. َسِخَي البعري بالكسر َيْسَخى َسخًى، فهو َسخٍ

  .جلمع الَسخاوي والَسخاوىاألرض السهلة الواسعة، وا: والَسخواُء. ومكانٌ َسخاوِيٌّ. ليِّنة التُراب، وهي منسوبة
  سدج

  .وقد َتَسدََّج، أي َتكَذَّب وختلَّق. رجل َسدَّاٌج، أي كذَاب
  سدح
َسَدَحُه فاْنَسَدَح، فهو : تقول. الصَْرُع بَطْحاً على الوجه، أو إِلقاًء على الظهر، ال يقع قاعداً وال متكّوراً: الَسْدُح

  :قال الشاعر. َمْسدوٌح وَسديٌح
  ُزْرقُ اَألِسنَِّة يف أَطْراِفها شََبُم... بَني الَنْخلِ تْسَدخُُهم بَني األراِك و

  .وفالن ساِدٌح، أي ُمْخِصٌب
  سدد

ورجلٌ ُمَسدٌَّد، إذا كان يعمل بالسداد . التوفيُق للسداد، وهو الصواُب والقصُد من القول والعمل: الَتْسديُد
وإنه . وَسدَّ قولُُه َيِسدُّ بالكسر، أي صار َسديداً. َعرََّضُه: وهو خالف قولكوَسدََّد رَحمُه، . املُقَوَُّم: واملَُسدَُّد. والقصد

أَْسدَْدَت ما شئَت، إذا طلب الَسدادَ : ويقال للرجل. لَُيِسدُّ يف القول فهو ُمِسدٌّ، إذا كان يصيب الَسداَد، أي القصَد
  :وقال الشاعر. ، أي استقاموقد اْسَتدَّ الشيُء. وأَْمٌر َسديٌد وأََسدُّ، أي قاصٌد. والقصَد

  فلما اسَْتدَّ ساِعُدُه َرماين... أَُعلُِّمُه الرِماَيةَ كُلَّ َيْومٍ 



  :قال األعشى. وكذلك الَسَدُد مقصوٌر منه. االستقامةُ والصواُب: والَسداُد بالفتح
  َيْوَم التََرحُّلِ لو قالْت لنا َسَددا... ماذا َعلَيها وماذا كانَ َيْنقُُصها 

وأما ِسداُد القارورة وِسدادُ . وقد قال َسداداً من القول. أَْمُر بين فالن جيرِي على الَسداِد: تقول منه. األلف فحذف
  :قال العَْرجِيُّ. الثَْغرِ فبالكسر ال غري

  ِلَيْومِ كَريَهٍة وِسداِد ثَغْرِ... أَضاعوين وأَيَّ فًَىت أَضاعوا 
فيه ِسَداٌد من َعَوزٍ، وأَصْبُت به ِسدَاداً من عيشٍ، أي ما ُتَسدُّ به اخلَلَّةُ، : وأما قوهلم. وهو َسدُُّه باخليل والرجال

اجلبلُ، : والَسُد والُسدُّ. أصلْحُتها وأوثقتها: وسدْدت الثُلَْمةَ وحنَوها أَُسدُّها َسدَّاً. فُيكَْسُر ويُفَْتُح، والكسر أفصُح
وأرٌض هبا َسَدَدةٌ، وهي أودية فيها حجارةٌ . ون اخلَُرزِ واْنَسدَّْت، مبعًىنوصََبْبُت يف القربة ماء فاْسَتدَّْت عي. واحلاجز

. جاءنا جراٌد ُسدٌّ بالضم، إذا َسدَّ اُألفَُق من كثرته: وصخور، يبقى املاء فيها زماناً؛ الواحد ُسدٌّ بالضم، ويقال أيضاً
  :قال العجاج

  َسْيلُ اجلَراِد الُسدِّ َيْرتاُد اخلُضَْر
وكذلك . داٌء يأخذ باألنف مينع نسيم الريح: والسُّدَّةُ. واحد الُسدوِد، وهي السحاِئبُ السوُد: أيضاًوالُسدُّ 
الشُْعثُ الُرءوسِ الذي ال ُتفَتح هلم : " ويف احلديث. رأيته قاعداً بُسدَِّة بابه: تقول. باب الدار: والُسدَّةُ. الُسدَاُد
واحُد األِسدَِّة، وهي العيوب مثال : والَسدُّ بالفتح. ُسَدَد السلطان يَقُْم ويقعْد َمْن َيْغَش: قال أبو الدرداء" . الُسَدُد 

ال جتعلنَّ جبْنبك األِسدَّةَ، أي ال : ومنه قوهلم. العمى والَصَمم والَبكَم؛ مجع على غري قياس، وكان قياسه ُسدوداً
  :قال الكميت. يضيقنَّ صدُرك فتسكَت عن اجلوابِ كمن به صمٌم وبكٌَم

  عند اَألِسدَّةِ إنَّ الِعيَّ كَالَعَضبِ... وما بِجَْنبَِي من صَفْحٍ وعاِئدٍة 
ليس يب ِعيٌّ وال بكٌم عن جواب الكاشحِ، ولكنِّ أصفح عنه؛ ألن الِعيَّ عن اجلواب كالَعْضبِ، وهو قطُع يٍد : يقول

  .ضبانٍ له أطباٌقشيٌء يُتَّخذ من قُ: والَسدُّ أيضاً. العطُف: والعائدةُ. أو ذَهاب عضوٍ
  سدر

َنْهٌر، ويقال قَْصٌر، : والَسدير. شجُر الَنْبقِ، الواحدة ِسْدَرةٌ، واجلمع ِسْدرَاٌت وِسِدَراٌت وِسَدراٌت وِسَدٌر: الِسْدُر
ُب أَْسَدَرْيه جاء فُالنٌ َيضْرِ: وقوهلم. أي فيه ِقباٌب ُمداَخلَةٌ، مثل احلارّي بكمني: وهو ُمَعرٌَّب وأصله بالفارسية سِْهِدلَّْه

ايل ال : والساِدُر. املتحيِّر: والساِدُر. وأَْصَدَرْيه، أي ِعطْفَْيِه وَمْنِكَبْيِه، إذا جاء فارغاً ليس بيده شيء ومل َيقْضِ طَِلَبَتُه
حتيَّر من شدَّة احلر، : َسِدر الَبعُري بالكسر َيْسَدُر َسَدراً وَسدارَةً: يقال. َتحيُّر الَبَصر: والَسَدر. يهتّم وال ُيبايل ما َصَنع

  :قال أمية بن أيب الصلت. اسٌم من أمساء الَبْحر: وَسِدٌر أيضاً. فهو َسِدٌر
  َسِدٌر تَواكَلَُه القَوائُم أَْجرَُد... فكأنّ بِْرِقَع واملَالِئَك َحْولَُه 

  .فالنٌ يَْعُدو، أي أَسَْرَع بعض اإلسراعواْنَسَدَر . لَُغةٌ يف َسدَلَْته فاْنَسَدل: وَسَدَرِت املرأةُ َشعََرها فاْنَسَدَر
  سدس

. أن تنقطع مخسةً وترد السادس: والِسْدُس بالكسر، من الوِْرِد يف أَظْماِء ابل. جزٌء من ِستٍَّة: ُسْدُس الشيء وُسُدسُُه
. اِعَيِة، وذلك يف السنة الثامنةوأَْسَدَس البعُري، إذا أَلْقَى الِسنَّ بعد الَرب. وقد أَْسَدَس الَرُجلُ، أي ورَدْت إبلُه ِسْدساً

ال آتيك َسديسَ : ويقال. وبعضهم يقول للُسدسِ َسديٌس، كما يقال للُعْشرِ َعشٌري. صاروا ستةً: وأَْسَدسَ القوُم
الِسنُّ قبل البازل، : والَسَدُس بالتحريك. وشاةٌ َسديٌس، إذا أتت عليها السنةُ السادسة. لغة يف َسجيسٍ: ُعَجْيسٍ



ومجع الَسديسِ . املذكَّر واملؤنث؛ ألنّ اإلناث يف األسنان كلُّها باهلاء إالّ الَسَدَس والَسديَس والبازلَ يستوي فيه
  :قال الشاعر. ومجع الَسدسِ ُسْدٌس. ُسُدٌس

  ُيخَيَُّر منها يف البَوازِلِ والُسْدسِ... فطاَف كما طاف املُصدُِّق َوسْطَها 
وأَْسِدُسُهمْ بالكسر، إذا كنتَ . القوَم أَْسُدسُْهْم بالضم، إذا أخذَت ُسْدَس أمواهلم وَسَدْسُت. وإزاٌر َسديٌس وُسداِسيٌّ

  :قال األفوه األوديُّ. الطَْيلَسانُ األخضر: وُسدوٌس بالضم. هلم ساِدساً
  ِمن دونه لوناً كلوِن الُسدوْس... والليلُ كالَدأْماِء ُمسَْتْشِعٌر 

  .الطيلسان: فتحالَسدوسُ بال: وكان األصمعيُّ يقول
  سدف

وكذلك الَسَدفُ . الظلمةُ، ويف لغة غريهم الَضوُء؛ وهو من األضداد: الَسْدفَةُ والُسْدفَةُ يف لغة جند: قال األصمعي
وبعضهم جيعل الُسْدفَةَ اختالطَ الضوِء والظلمِة معاً، كوقِت ما بني طلوع الفَْجرِ إىل : وقال أبو عبيد. بالتحريك
  :ومنه قول العجاج. َدَف الليل، أي أظلَموقد أَْس. اإلسفار

  وأَقْطَُع الليلَ إذا ما أَْسَدفا
  :قال الشاعر. الليلُ: والَسَدُف. وأَْسَدفُْت املرأةُ القِناَع، أي أرسلتْه

  بأَْرَعَن كالَسَدِف املُظِْلمِ... َنزوُر العدوَّ على َنأْيِِه 
  :وأنشد لسعِد القَْرقَرَِةالصُبُح وإقبالُه، ذكره الفراء، : والَسَدُف أيضاً

  ِمنَّا بركْضِ اِجلياِد يف الَسَدِف... ِمنَّا بركْضِ الوَِديِّ أَْعلَُمنا 
أَْسَدفوا، أي : ويف لغة هوازن. ويقال أَْسِدف الباَب، أي افتْحه حّتى يضيء البيت. وأَْسَدَف الصبُح، أي أضاء

  :الشاعر ومنه قول. السَناُم: والَسديُف. أَسَْرجوا من السِراج
  تركناه واخترنا الَسديَف املَُسرَْهدا

  سدك
  .َسِدَك به، بالكسر، أي لزَِمه

  سدل
ما أُْسبِلَ على اهلودج؛ واجلمع الُسدولُ والَسداِئلُ : والَسديل. وشعٌر مُْنَسِدلٌ. َسدل ثوبه يْسُدلُه َسْدالً، أي أرخاه

والِسِدلَّى على ِفِعلَّى، معرٌَّب وأصله بالفارسية ِسِدلَّْه، . لٌالِسْمطُ من اجلوهر، واجلمع ُسدو: والِسْدلُ. واألْسدالُ
  .كأّنه ثالثة بيوت يف بيٍت كاحلارِيِّ بكُمَّْينِ

  سدم
وماله َهمٌّ . ويقال هو إتباٌع. ورجلٌ نادٌم ساِدم، وندمانُ َسْدمانُ. وقد َسِدَم بالكسر. النَدُم واحلُزن: الَسَدُم بالتحريك
  :قال الراجز. وَرِكيَّةٌ ُسْدٌم وُسُدٌم، إذا ادَّفََنْت. كوال َسَدٌم إالّ ذل

  ُسْدَم املَسايف آجِناتٍ ُصفْرا
  :وقال لبيد

  من بني أصفر ناصعٍ وِدفاِن... ُسُدماً قليالً عَْهُدُه بأَنيِسِه 
  :وقال. الفحلُ القَِطمُ اهلائُج: والَسِدُم

   ِدَمْشَق فما َترُميتَُهدِّرُ يف... قطعَت الدَهَر كالَسِدمِ املَُعنَّى 



  .جُِعلَ َعلى فمه الِكعاُم: وفَنيٌق ُمَسدٌَّم. ورجلٌ َسدٌم، أي مغتاظٌ
  سدن

لغة يف : واألْسدانُ. وقد َسَدنَ َيسُدنُ بالضم َسدْناً وَسدانَةً. خادم الكعبة وبيت األصنام، واجلمع الَسَدَنةُ: الساِدنُ
  .جل ثوَبه وَسَدنَ الِستر، إذا أرَسلهوَسَدنَ الر. اَألْسدالِ، وهي ُسدولُ اهلوادج

  سدا
ما أحسَن : يقال. َسَدِت الناقة َتْسُدو، وهو َتذَرُّعها يف املشي واتِّساع خطوها: يقال. مدّ اليد حنَو الشيء: الَسْدُو

وُبْسَرةٌ َسِدَيةٌ، وهي  وُبْسٌر َسٍد،. وفالنٌ َيْسُدو َسْدَو كذا، أي ينحو حنْوَه. ونوقٌ َسواٍد. سضْدَو رجلَيها وأُْتوَ يديها
  :قال الكميُت، وجَعلَُه مثالً للجود. َندى الليل، وهو حياة الزرع: والَسدا. الَسداةُ

  إذا اخلَْوُد َعدَّْت ُعقَْبةَ الِقْدرِ ما هلا... فأنت الَندى فيما ينوبك والَسدا 

املعروف من الثَوب، وهو : والَسدى. َيةٌوَسِدَيِت األرُض، إذا كثُر نداها، من السماء كان أو من األرض، فهي َسِد
إذا : وأَْسدى النخل. أَْسدَْيُت الثوَب وأَْسَتْيتُُه: تقول منه. والَسداةُ مثله، ومها َسَدياِن، واجلمع أَْسِديَةٌ: خالف اللُحمة
  :لشاعروهذا بلٌح َسٍد، ومنه قول ا. وقد َسِدَي الُبسر بالكسر، إذا استرخت ثَفارِيفُُه. َسدى ُبْسرُُه

  َيْنَحتُّ ِمْنُهنَّ الَسدى واحلَْصلُ
وبعضهم يقول . إبلٌ ُسدًى، أي ُمْهَملَة: يقال. املُْهَملُ: والُسدى بالضم. طلبُت أمراً فأْسَدْيُتُه، أي أصبته: ويقال

  :قال امرؤ القيس. وَتَسدَّاُه، أي َعالُه ورِكبه. وأَْسَديُْتها، أي أمهلتها. َسدًى بالفتح
  فثَوْباً َنِسْيُت وثوباً أَجُرّْ... وُت َتَسدَّيُْتها فلَمَّا دن
  .السادُس: والسادي. ركوُب الرأس يف السري: والَسْدُو
  سرب

  :قال الشاعر. الذاهب على وجهه يف األرض: السارب
  وتُقَرُِّب األحالُم غَري قريبِ... أَّنى َسرَْبِت وكنِت غَري َسروب 
  :قال األخفش التغليب. إذا توجه للَرْعيوَسَربَ الفحلُ َيسُْرُب ُسروباً، 
  وحنن َخلَْعنا قَيَدُه فهو سارُِب... وكُلُّ أُناسٍ قاَربوا قَْيَد فَْجِلهِْم 

اإلبل وما َرعى من : والسَّْرُب، بالفتح. ، أي ظاهٌر" َوَمْن هو ُمْسَتْخٍف باللَيلِ وسارٌِب بالنهارِ : " ومنه قوله تعاىل
وكانوا يف . ْب فال أَْنَدُه َسرَْبَك، أي ال أَُردُّ إِبِِلك، تذهُب حيث شاَءْت؛ أي ال حاجة يل فيكاذَْه: املال، ومنه قوهلم

َخلّ له : الطريُق، يقال: والسَّْرُب أيضاً. اذَْهيب فَال أَْنَدهُ َسرَْبِك فُتطَلَُّق هبذه الكلمة: اجلاهلية يقولون يف الطالق
  :قال ذو الُرمَّة. َسْربَُه
  ِمْن َخلِْفها الِحُق الُصقْلَنيِ ِهْمهيُم... ا سَْرَب أوالها َوهَيََّجها َخلَّى هل

َمرَّ يب ِسْرٌب من : ويقال أيضاً. وفالنٌ واسع الِسْربِ، أي َرِخيُّ البالِ. وفالن آَمٌن يف ِسْربِه، بالكسر، أي يف نفسه
قال ذو . بالضم، أي قطعةٌ من قَطاً وخيلٍ وُحُمرٍ وِظباٍء َمرَّ يب ُسْرَبةٌ: وتقول. قَطاً وِظباٍء وَوْحشٍ ونِساٍء، أي قطيٌع

  :الرمَّة يصف ماًء
  أَطافَتْ به من أُمَّهاِت اجلَوازِلِ... ِسوى ما أصابَ الِذئَْب منه وُسْرَبٍة 

  :قال الَشنفَرى. فالنٌ بعيُد الُسْرَبِة، أي بعيُد املذهبِ: ويقال أيضاً



  وبني احلشا هيهاَت أَْنَسأُْت ُسْربَيت...  غََدْونا من الوادي الذي بني ِمشَْعلٍ
  :قال ذو الرمَّة. املاء السائل من املَزادة وحنوِها: والسََّرُب، بالتحريك

  كأّنه من كُلى َمفْرِيٍَّة َسَرُب... ما بالُ عينيَك منها املاُء َيْنَسِكُب 
والسََّربُ . سر َتْسَربُ َسرَباً فهي سَرَِبةٌ، إذا سالَْتيقال منه َسرَِبِت املَزاَدةُ بالك. ويروى بكسر الراء: قال أبو عبيد

: وتقول. واْنَسَرَب الثَعلب يف ُجْحرِِه وَتسَرََّب، أي دَخل. اْنَسَربَ الَوْحِشيُّ يف سَرِبِِه: تقول. بيٌت يف األرض: أيضاً
. ، وهو أن يبعث عليه اخليلَ ُسْرَبةً بعد سُْرَبٍةَسرِّْب عليه اخليلَ: ويقال. َسرِّْب عليَّ اإلبِلَ، أْي أَْرِسلْها ِقطعةً قطعةً

َسرَّْبتُ القِْرَبةَ، إذا َصَبْبت فيها املاء ِلَتبَْتلَّ ُعيونُ اخلَُرزِ : وتقول أيضاً. أَْخذُهُ يف احلَفْرِ َيْمَنةً وَيْسرَةً: وَتسْريُب احلافِرِ
  :قال الذُّْهليُّ. الذي َيأُخذُ من الصدر إىل الُسرَِّة الَشَعُر املُسَْتِدقُّ: واملَسُْرَبةُ بضم الراء. فَتْنَسدَّ

  َوَعَضْضُت من نايب على جِذمِ... اآلنَ لَمَّا ابَْيضَّ َمسُْرَبيت 
  .الذي تراه نِْصَف النهار كأنه ماٌء: والسَّراُب. واحدة املسارِبِ، وهي املراعي: واملَسَْرَبةُ، بالفتح

  سربخ
  :عمرو بن معدي كرب قال. األرض الواسعة: الَسرَْبُخ

  من اِجلنَّانِ َسرَْبخُها َمليُع... وأَْرضٍ قد قَطَْعُت هبا اهلَواهي 
  سربل

  .وسَْرَبلُْتُه فََتسَْرَبلَ، أي ألبسته الِسرْبالَ. القميُص: الِسْربالُ
  سرج

اليت فيها : بالفتح واملَْسَرَجةُ. والسراج معروف، وتسمَّى الشمسُ سرجا. وقد أَْسَرْجتُ الدابة. الَسْرُج معروف
هم على ُسْرجوَجةٍ : إذا استوْت أخالُق الناس قيل: قال األصمعي. الطبيعة والطريقة: والُسْرجوَجةُ. الفتيلة والُدهن

  .واحدة
  سرجم

  .الَسْرَجُم الطويلُ، مثل الَسلَْجم
  سرجن

  .ويقال ِسْرقٌني. الِسْرجُني بالكسر معّرب، ألّنه ليس يف الكالم فَْعليلٌ بالفتح
  سرح
. أَْرْحُت املاشية وأَنْفَْشُتها، وأََسمُْتها، وأَْهَملُْتها، وسََرْحُتها َسْرحاً، هذه وْحُدها بال ألف: تقول. املاء السائم: الَسْرُح

سََرَحْت بالَغداِة، : تقول. وَسَرَحْت هي بنفسها ُسروحاً، يتعّدى وال يتعدَّى" . وحَني َتسَْرحون : " ومنه قوله تعاىل
وَتسْريحُ . وسَرَّْحُت فالناً إىل موضع كذا، إذا أرسلته. ماله سارَِحةٌ وال رائحةٌ، أي شيء: يقال. حْت بالَعِشيِّورا
السَراح من النجاح، أي إذا مل َتقِْدر على قضاء : ويف املثل. تطليقُها؛ واالسم الَسراُح، مثل التبليغ والبالغ: املرأة

: والَتسْريُح. إرساله وَحلُّه قبل املَْشط: وَتْسريح الشََعر. نده مبنزلة اإلسعافحاجِة الرجل فآَيْسَتُه، فإن ذلك ع
ِمالطٌ سُُرُح : قال األصمعي. وناقةٌ سُُرٌح وُمْنسَرَِحةٌ، أي سريعة. وفَرس سريٌح، أي ُعْرٌي؛ وَخْيلٌ ُسُرٌح. التسهيل
: واملُْنسَرُِح. اخلارج من ثيابه: واملُْنسَرِح. جٍ، أي سهلةوِمْشَيةٌ ُسُرٌح، مثل ُسُح. املنسرُح للذَهاب واجمليء: اجلَْنبِ

َشَجٌر ِعظاٌم ِطوال، الواحدة سَْرَحةٌ، يقال : والَسْرُح. واْنسََرَح الرجل، إذا استلقى وفَرَّجَ رجليه. جنٌس من الَعروض



  :هي اآلُء وأما قول ُحميد
  فْناِن الِعضاِه َتروُقعلى كُلِّ أَ... أَىب اهللاُ إالَّ أَنَّ َسْرَحةَ ماِلٍك 

واحدة الَسريح والَسرائح، وهي الُسيور : والَسرَحيةُ. اجلواد: والسِْرياُح. الطويل: والسِْرياُح. فإمنا كَىن هبا عن امرأٍة
قال . َسقَطَ العشاُء به على ِسْرحاٍن: ويف املثل. وُهذِيل ُتسمِّي األسدَ ِسْرحاناً. الِذئُْب: والسِْرحان. اليت ُيْخَصُف هبا

  .األنثى ِسْرحاَنةٌ: قال الكساِئّي. النون زائدة، وهو ِفْعالنٌ واجلمع َسراحُني: سيبويه
  سرحب

  .فرٌس سُْرحوبٌ أي طويلة على وجه األرض؛ وتوصف به اإلناثُ دون الذكور
  سرد
واخلَْرُز َمْسرودٌ وُمَسرٌَّد، وكذلك . ُدما ُيْخَرزُ به، وكذلك السِرا: واِملْسرَُد. والَتسريُد مثله: اخلَْرزُ يف األدمي: الَسْرُد

. الثَقُْب: الَسْرُد: ويقال. وهو تداُخل احلَلَقِ بعِضها يف بعض. نسجُها: َسْرُدها: وقد قيل. الدرُع َمْسُروَدةٌ وُمَسرََّدةٌ
احلديث سَْرداً، إذا كان جيِّد  وفالنٌ َيْسُرُد. اسمٌ جامٌع للدروعِ وساِئر احلَلَقِ: والَسْرُد. الدرُع املثقوبة: واملَْسرودةُ
. الذي يعلوك ويغلبك: واملُْسرَْندي. الشديُد، واألنثى َسرَْنداةٌ: والَسرَْندى. َوَسَرْدتُ الصوَم، أي تابْعُته. السياقِ له

  .واالْسرِْنداُء واالْعرِْنداُء واحٌد، والياء لإلحلاق فافَْعْنلَلَ. واسَْرْنداُه، أي اعتاله
  سردح

  .الناقة الكثرية اللحم: " والِسْرداح. مكان لّين يُْنبُِت الَنْجم والَنصٍِيَّ: الِسْرداُح
  سردق

. بيٌت ُمَسرَْدٌق: يقال. وكلُّ بيٍت من كُْرُسٍف فهو ُسراِدُق. واحد السُراِدقاتِ اليت تَُمدُّ فوق َصْحنِ الدار: الُسراِدُق
  :ذر حتت أرجل الفيلةقال الشاعر يذكرَ ْبَرويَز وقْتلَُه النعمانَ بن املن

  ُصدورِ الفيولِ بعد بيٍت ُمَسرَْدق... هو املُْدِخلُ النعمانَ بيتاً َسماُؤُه 
  سرر
وِسرُّ . الذَكَُر: والِسرُّ. اِجلماُع: والِسرُّ. والَسريرة مثله، واجلمع السَرائر. الذي ُيكَْتُم، واجلمع األسرار: الِسرُّ

أفضلُ : وِسرُّ الوادي. هو يف ِسرِّ قومه، أي يف أَْوسَِطهِْم: يقال. الَسراَرةُ بالفتح: ُرُهوَمْصَد. َمْحُضُه وأَفَْضلُُه: النسب
  :قال الشاعر. وكذلك سَراَرة الوادي، واجلمع سَراٌر. َمْوِضعٍ فيه واجلمع أَِسرَّةٌ

  أَكُْن منها َتخوَمةَ والسَرارا... فإنْ أَفَْخْر بَِمْجِد بين ُسلَْيمٍ 

َعَرفُْت ذاك قبل أن ُيقْطَعَ ُسرَُّك، وال تَقُلْ ُسرَُّتَك، ألنَّ الُسرَّة : يقال. ما َتقْطَُعُه القابلة من ُسرَّةِ الَصيبِّ :والُسرُّ بالضم
قُِطَع : يقال. والَسَرُر والِسَرُر بفتح السني وكسرها لَُغةٌ يف السُرِّ. ال ُتقْطَُع، وإمنا هي املَْوِضعُ الذي قُِطَع منه الُسرُّ

: والُسرَّة. وسََرْرُت الَصبِيَّ أَُسرُّهُ َسرَّاً، إذا قَطْعَت ُسرَُّه. ومجع الُسرَِّة سَُرٌر وسُرَّاٌت. ُر الَصيبِّ وسَِرُرُه، ومجعه أَِسرَّةٌَسَر
: والُسرور. ْيتُ أيضاًَتسَرَّْرُت جارية، وتسّر: يقال. اَألَمةُ اليت بَوَّأَتها بَْيتاً واجلمع السَرارِّي: والُسرِّيَّةُ. َوَسط الوادي
والسَريرُ . والسَريُر، مجعه أَِسرَّةٌ وُسُرٌر. وُسرَّ هو، على ما مل ُيَسمَّ فاعله. سرَّين فُالَنٌ َمسَرَّةً: تقول. خالف احلُْزِن

آخر ليلة منه، : وسََرُر الِشْهرِ بالتحريك. وقد يعبَّر بالسرير عن املُلِْك والَنْعَمِة. مستقَّر الرأسِ يف الُعُنقِ: أيضاً
اسَْتَسرَّ القََمَر، أي خَفَي ليلةَ الَسرارِ، فُربَّما كان ليلةً ورمبا كان : وهو ُمْشَتقٌّ من قوهلم. وكذلك سَراُرُه وِسراُره

واحد أسرار الكَفِّ : والسََرُر أيضاً. ما على الكَْمأَِة من القشورِ والطني، واجلمع أْسرار: والسَِرُر بالكسر. ليلتني
  :قال األعشى. ْبَهِة، وهو ُخطوطُهاواجلَ



  َهلْ أَْنَت إنْ أَْوَعْدَتين ضائِري... فاْنظُْر إىل كَفٍّ وأَْسرارِها 
  :وكذلك السِرارُ لغة يف الِسَررِ، ومجعه أَِسرَّةٌ قال عنترة" . تربق أسارير َوْجهِِه : " ويف احلديث. ومجع اجلمع أساريُر

  قُرَِنْت بِأَْزَهرَ يف الَشمالِ مُفَدَّمِ...  بُزجاَجٍة صَفْراَء ذاِت أَِسرٍَّة
  :قال الشاعر. طََعَنهُ يف سُرَِّتِه: وَسرَّه

  وإنْ أَدَْبروا فَُهُم َمْن َنُسبّْ... َنُسرُُّهْم إن ُهُم أَقَْبلوا 
ُسرَّ زَندك : يقال. ْدِخلُُه يف قلبه ِلَتقَْدَح بهوسََرْرتُ الَزْندَ أَسُرُُّه سَرَّاً، إذا َجَعلَْت يف طرفه ُعَوْيداً ُت. أي َنطُْعن يف ُسبَّتِهم
  :قال لبيد. الَدخيلُ: واَألَسرُّ. قناةٌ سَرَّاُء، أي َجْوفاُء َبيَِّنةُ الَسَررِ: ومنه قيل. فإنَّه أسرُّ، أي أجوف

  َرئيٌس ال أََسرُّ وال َسنيُد... وَجدِّي فارُِس الَرْعشاِء منهم 
ورجل َبرٌّ َسرٌّ، أي يََبُر . الَرخاُء؛ وهو َنقيُض الضَرَّاِء: والسَرَّاُء. ر كِرته دََبَرةٌ، بيِّن الَسَرروبعري أََسرُّ، إذا كانت بِكْ

والَوجْهاِن مجيعاً ُيفَسَّرانِ يف . كََتْمُتُه، وأَْعلَْنُتُه أيضاً، فهو من األضداد: وأَْسَرْرُت الشيء. وقوم َبرُّونَ َسرَّونَ. وَيسُرُّ
  :وكذلك يف قول امرئ القيس" وأََسرَّوا الَندامةَ لَمَّا َرأَْوا الَعذاَب  : "قوله تعاىل

  َعلَيَّ حِراصاً لو ُيِسرُّونَ َمقَْتلي... تضجاَوْزُت أَحْراساً إليها وَمْعشَراً 
. وَتسارُّوا أي تناَجوْا. سارَّةً وسِراراًوسارَّهُ يف أُذُنِِه ُم. وأَْسَرْرُت إليه املََودَّةَ وباملََودَِّة. وأََسرَّ إليه َحدِيثاً، أي أَفَْضى

  .اآللة اليت ُيسَارُّ فيها، كالطُومارِ: واِملَسرَّةُ
  سرس

  .وفحلٌ َسريٌس، بيِّن السََرسِ، إذا كان ال ُيلِقح. هو الِعنُِّني: وقال أبو عبيدة. الذي ال يأيت النساَء: الَسريُس
  سرسر

  :قال الشاعر. اُألمورِ العامل الفَِطن الَدخَّالُ يف: الُسْرسوُر
  فأَْنَت راعٍ هبا ما ِعْشَت َسْرسوُر

  سرط
ال تسكْن ُحلواً فُتْسَتَرطَ وال ُمرَّاً فُتْعقى، : ويف املثل. اْبَتلََعُه: واْسَتَرطَُه. َبِلعته: َسرِطْتُ الشيَء بالكسر أَْسَرطُُه َسَرطاً

  :قال اهلُذَيل. وسيٌف ُسراِطيٌّ، أي قاطٌع .من قوهلم أَْعقَْيُت الشيَء، إذا أزلَته من فيك ملرارته
  ُيِترُّ الَعظَْم َسقَّاطٌ سُراطي... كَلَْوِن اِمللْح َضرَْبُتُه َهبٌري 

  ونفسي ساعةَ الفزعِ الِفالِط... به أَِمحي املَُضاَف إذا َدعانِي 
لَسرَطانُ من َخلْقِ املاء، وُبرٌج يف وا. لغةٌ يف الصراط: والِسراطُ. وإمنا خفّف ياء الناسبة يف سُراطّي ملكان القافية

  .السماء، وداٌء يأُخذ يف رسغ الدابة فُيَيبُِّسهُ حتَّى يقلب حافره
  سرطم
  .الطويلُ: الَسرْطَُم
  سرع

السََرعَ : وقوهلم. وعجبت من ُسْرَعِة ذاك، وِسَرعِ ذاك. سَُرَع ِسَرعاً، فهو َسرِيٌع: تقول منه. نقيُض البطِء: الُسْرَعةُ
وَتسَرَّعَ . املبادرةُ إليه: واملُساَرَعةُ إىل الشيء. وأَسَْرَع يف السري، وهو يف األصل متعدٍّ. َع، مثال الوَحى الوَحىالَسَر

ولَُِسْرعانَ ما صنعت كذا، . وَسْرعانَ ذا خروجاً، وُسْرعانَ وِسْرعانَ، ثالث لغات، أي سَُرَع ذا خروجاً. إىل الشّر



وَسَرعانُ . وساَرعوا إىل كذا وَتساَرعوا إليه مبعًىن. َرَع القوُم، إذا كانت دوابُّهم سِراعاًأَْس: أبو زيد. أي ما أَْسَرَع
ُدوٌد ُحْمُر الُرءوسِ بيُض اجلسد تكون يف الرمل، ُتَشبَُّه هبا : اُألْسروُع: وقال القَنابِيُّ. أوائلُُهْم: الناس بالتحريك
  :وأنشد المرئ القيس. أصابُع النساء
  أَساريُع ظيبٍ أو َمساويُك إِْسِحلِ... َرْخصٍ غَْيَر َشثْنٍ كأنَّها وتضْعطُو ب

واحد أساريعِ القوسِ، : واُألْسروُع أيضاً. اسُم واٍد، يقال أَساريُع ظَْبيٍ، كما يقال سيُد رَْملٍ، وَضبُّ كُْديٍة: وظٌيب
  .وهي خطوط فيها وطرائق

  سرعف

املرأةُ الناعمةُ : والُسْرعوفَةُ. كلُّ شيٍء ناِعمٍ خفيفِ اللحم: ْرعوُفوالُس. َسْرَعفُْت الَصيبَّ، إذا أحسنَت غذاءه
  :قال الشاعر. واجلرادةُ تسّمى ُسْرعوفَةً، وُتَشبَُّه هبا الفرس. الطويلةُ

  هلا ذََنٌب َخلْفَها ُمْسبَطِرّْ... وإنْ أَعَْرَضْت قلُت ُسْرعوفَةٌ 
  سرف
ومنه قول . وقد َسرِفُْت الشيء بالكسر، إذا أغفلَته وَجهِلَْتُه. واخلطأُ اإلغفال: والَسَرُف. ضدُّ القصِد: الَسَرُف
  :جرير

  ما يف َعطائِهُِم َمنٌّ وال َسَرُف... أُْعطَْوا ُهَنْيَدةَ يضْحدوها مثانَِيةٌ 
  :ورجلٌ َسرِفُ الفؤاد، أي خمطئ الفؤاد غاِفلُه، قال طرفة

  ٍء َسحاَبةٍ َشْتميَعَسالً مبا... إنَّ امرأً َسرَِف الفؤاِد َيرى 
واإلْسراُف يف . هو من اإلسراِف: ويقال" . إن لِلَّْحمِ َسَرفاً كََسَرفِ اخلَْمرِ : " ويف احلديث. الَضراَوةُ: والَسَرُف
مثال دْويبَّةٌ تتَّخذ لنفسها بيتاً مربَّعاً من ِدقاق العيدان، تضمُّ بعضها إىل بعض بلعاهبا على : والُسْرفَةُ. التبذيُر: النفقة

وقد َسَرفَِت الُسْرفَةُ الشجرةَ َتْسرِفُها َسْرفاً، إذا . هو أصنُع من ُسْرفٍَة: يقال يف املثل. الناووس، مثَّ تدخل فيه ومتوت
  .كثرية الُسْرفَِة: وأرضٌ َسرِفَةٌ. وُسرِفَِت الشجرةُ فهي َمْسُروفَةٌ. أكلت وَرقَها

  سرق
. َسَرقَُه ماالً: وربَّما قالوا. ك، واالسم الَسرُِق والَسرِقَةُ، بكسر الراء فيهما مجيعاًسََرَق منه ماالً َيسْرُِق َسَرقاً بالتحري

هو ُيسارُق النظَر إليه، إذا اهتبل غَفْلََتُه : ويقال. واْستََرَق السمَع، أي استمع مستخفياً. وَسرَّقَُه، أي نسبه إىل الَسرِقَِة
وأصلها بالفارسية : الواحدة منها َسَرقَةٌ قال. إالّ أّنها البيُض منها: أبو ُعبيد قال. ُشقَُق احلرير: والسََرُق. لينظَر إليه

  .َسَرْه، أي جيٌَّد
  سرم
  .خمرُج الثُفْلِ، وهو طرف املعيَ املستقيمِ، كلمةٌ مولَّدةٌ: الَسْرُم
  سرمد
  .الدائم: السْرَمُد
  سرمط

  .الطويلُ من اإلبل وغريها: الَسَرْوَمطُ
  سرمق



  .ضرٌب من النبت: الفتحالَسْرَمُق ب
  سرهد

  .وسَناٌم مسْرَهٌد، أي مسني. وربَّما قيل لشحم الَسنام َسرَْهٌد. َسْرَهْدُت الصيبَّ َسْرَهدَةً، أي أحسْنت ِغذاءه
  سرو
الكسر َسرا َيْسرو، وَسْرَي ب: يقال. سخاٌء يف مروءٍة: والَسْرُو. والَسْرُو مثل اخلَْيِف. شجٌر، الواحدة َسرَْوةٌ: الَسْرُو

  :وقال. َو َيْسرو سَراَوةً، أي صار سَرِيَّاً}وسَر. َيسْرى َسْرواً فيهما
  وابُن الَسرِيِّ إذا سَرى أَْسراُهما... وَترى السَرِيَّ من الرجال بَنفْسه 

َسرَْوُت الثوبَ : ابن السكيت. وَتَسرَّى اجلاريةَ أيضاً من السُرِّيَِّة. وَتسَرَّى، أيت كلّف الَسْرَو. ومجع الَسرِيِّ سَراةٌ
  :قال ابن َهْرَمةَ. عنِّي َسرْواً، إذا ألقيته عنك

  وآذَنَ بالَبْينِ اخلليطُ املُزايِلُ... َسرى ثَْوَبُه عنك الصِبا املَُتخايِلُ 

. مثله وسُرَِّي عنِّي اهلَمَّ. انكشف: واْنَسَرى عنِّي اهلمَّ. وَسرَْوُت عنِّي درعي، بالواو ال غري. وَسرَْيُت لغة. أي كشف
اجلرادة أوَّل ما تكون وهي دودةٌ، وأصله اهلمز، : والِسْرَوةُ أيضاً. سهمٌ صغٌري، واجلمع الِسراُء: والِسْرَوةُ بالكسر
أعلى ظهره ووَسطُه، : وسَراةُ الفرس. أعاله: وَسراةُ كلِّ شيء. ذات ِسْرَوٍة: وأرٌض َمْسُروَّةٌ. والِسْرَيةُ لغة فيها
أي ظهر الطريق ووَسطُه، ولكنَّهن َيْمشني يف " ليس للنساء َسَرواُت الطريق : "  احلديثويف. واجلمع َسرَواٌت

  .َشَجر تُتَّخذ منه القسّي: والسَراُء بالفتح ممدوٌد. وَسطه: وَسراةُ النهار. اجلوانب
  سرول

يف : ومحامةٌ ُمَسرَْولَةٌ. لَ، فََتَسرَْولَألبسته الَسراوي: وَسْروَلُْتُه. الَسراويلُ معروٌف، يذكّر ويؤّنث، واجلمع الَسراويالُت
  .فرٌس أبلُق ُمَسرَْولٌ، للذي جياوز بياُض حتجيله إىل الَعُضدين والفخذين: ويقال. رجليها ريٌش

  سرى
. خري الَسرايا أربُعمائة رجلٍ: يقال. قطعة من اجليش: والَسرِية. هنرٌ صغٌري كاجلدول، واجلمع أَسْرَِيةٌ وسُْريانٌ: الَسرِيُّ

  :قال األعشى. واسَْتَرْيُت اإلبل والغنَم والناَس، أي اخترتُهم
  ِة ِمن ِخدرها وأُشيُع الِقمارا... وقد أُخْرُِج الكاعَب املُْستَرا 
السحابة : والسارِيَةُ. اُألسطوانة: والسارِيَةُ. واْسترى املوَت بين فالٍن، أي اختار َسراتَُهْم. وهي ِسَريُّ إبله وسَراةُ ماله

وباأللف لغة أهل احلجاز، وجاء القرآن هبما . وسََرْيُت ُسرًى وَمسْرًى وأَْسَرْيتُ مبعًىن، إذا سرَت ليالً. ليت تأيت ليالًا
  :وقال حّسان بن ثابت. مجيعاً

  أَسَْرْت إليك ومل تكن َتْسري... َحيِّ النضريةَ َربَّةَ اِخلْدرِ 
ُسْبحانَ الذي : " وأَسْراُه وأَْسَرى به، وإنَّما قال تعاىل. َيةُ بالضم والُسرىَسرَْينا سَْرَيةً واحدة، واالسم الُسْر: ويقال

  .سَُرى الليل، وهو مصدر: والِسراَيةُ. وإن كان السُرى ال يكون إالّ بالليل للتأكيد" أَسْرى بَعْبِدِه ليالً 
  سسم

  .شجرٌ أسود: الساَسُم، بالفتح
  سطح



. خالف َتْسنيمه: وَتْسطيح القْبرِ. َبَسطَها: وسَطََح اهللا األرَض سَطْحاً. الَسطْح معروف، وهو من كل شيء أعاله
واْنسَطََح . املُْسَتلْقي َعلى قَفاه من الَزماَنِة: والَسطيح. املَزاَدةُ: والَسطيحة والَسطيُح. ُمنَْبِسطٌ جداً: وأَْنٌف ُمسَطٌَّح

الَصفاةُ حياط : واِملْسطَُح. َنْبٌت، الواحد ُسطّاَحةٌ: لتشديدوالُسطَّاُح بالضم وا. امتّد على قفاُه ومل يتحرك: الرُجل
املوضع الذي يُْبَسطُ فيه الَتمر وُيَجفّف، : واملسْطَُح. َعموَد اِخلباِء: واِملسْطَُح أيضاً. عليها باحلجارة فيجتمع فيه املاء

  .ُيفتح ِميُمه وُيكَْسر
  سطر
. اخلَطُّ والكتابة، وهو يف األصل مصدٌر: والَسطُْر. ، وغََرَس َسطْراًَبىن َسطْراً: يقال. الَصفُّ من الشيء: الَسطُْر

  :قال جرير. والَسطَُر بالتحريك مثله
  ما ُتكِْملُ الَتيمُ يف ديواهنم سَطَرا... َمْن شاَء باَيْعُتُه مايل وخُِلَْعَتُه 

  :قال رؤبة. واجلمع أَْسطاٌر
  إنِّ وأَْسطارٍ ُسِطْرنَ َسطْراً

  َنْصُر َنصْراً َنْصراًلَقاِئلٌ يا 
األباطيل، الواحد أُْسطوَرةٌ، بالضم، وإْسطاَرةٌ : واَألساطُري. ومجع الَسطْرِ أَْسطٌُر وُسطوٌر. مث جيمع على أساطَري

عهََّد املسلَّط على الشيء ليشرَف عليه ويت: واملَُسْيِطُر واملَُصْيِطُر. واْسَتطََر مثلُه. كتب: وَسطََر َيْسطُُر سَطْراً. بالكسر
َسْيطَْرتَ : يقال. وأصله من الَسطْرِ، ألّنض الكتاب ُمَسطٌَّر والذي يفعله ُمَسطٌِّر وُمسَْيِطٌر. أحواله ويكتب عمله

ضرٌب من الَشراب فيه : واِملْسطاُر، بكسر امليم. وَسطََرُه، أي َصَرَعُه" لَْسَت عليهم ُمبَسْيِطرٍ : " وقال اهللا تعاىل. علينا
  .أيضاً وبالصاد. محوضة
  سطع

طولُ العنقِ؛ : والسَطَُع بالتحريك. الصُبُح: والَسطيُع. َسطََع الُغباُر والرائحةُ والصبُح، َيسْطَُع ُسطوعاً، إذا ارتفع
  :قال القطامي. عمود البيت: والِسطاُع أيضاً. مسةٌ يف ُعنق البعري بالطول، يقال بعٌري ُمَسطٌَّع: والسِطاُع. َنعامةٌ َسطْعاُء

  على الُنْعماِن واْبَتَدروا السطاعا... ُسوا باُألىل قََسطوا مجيعاً أَلَْي
  سطل

  .الَسطْلُ معروٌف،والَسيْطَلُ مثله
  سطم

. جمتمع البحر: واُألْسطُُم. وَسطُُه وجمَتمُعه: وأُْسطُمَّةُ احلسب. فالنٌ يف أَْسطُمَِّة قومه، أي يف وَسطهم وأَشْراِفهِْم: يقال
  .أي َحدُُّهْم" العرُب سطاُم الناس : " ويف احلديث. حدُّ السيف: والِسطاٌم
  سطن

  :وقال. مجلٌ أُْسطُوانٌ، أي مرتفع
  َجرَّْبَن مَني أُْسطُواناً أَْعَنقا

  سطا
. والفحلُ َيْسطُو على طَروقته. املّرة الواحدة، واجلمع الَسطَواُت: والَسطَْوةُ. َسطا به: يقال. القهر بالبطش: الَسطَْوةُ
البعيد الَشْحوة وهي : الَساطي من اخليل: قال األصمعي. الذي يغتلم فيخُرُج من إبل إىل إبل: الّساطي: أبو عمرو



وإذا مل خيرْج . وَسطا الراعي على الناقة، إذا أدَخل يَده يف رمحها لُيخرج ما فيها من الوَثْرِ، وهو ماء الفحل. اخلطوة
هو : َيْسطو على سائر اخليل، ويقال: وفرٌس ساٍط. كثُر: وسَطا املاء .وَسطا الفرُس، أي أبعد اخلطو. مل َتلقَحِ الناقة

  .الذي يرفع ذَنبه يف ُحضْرِه
  سعب

  .فُوُه َيجْري َسعاببيَب وثَعابيَب، وهو أن جيرَِي منه ماٌء صاٍف فيه َتَمدٌُّد: قال األصمعي
  سعبق

  .نبٌت خبيث الريح: الَسْنعَبق
  سعتر
  .بالصاد يف كتب الطّب نبٌت، وبعضهم يكتبه: السَْعَتُر
  سعد
واسَْتْسَعدَ الرجل برؤية فالٍن، . خالُف الُنحوسَِة: والُسعوَدةُ. سََعَد يومنا، بالفتح َيسَْعُد ُسعوداً: تقول. الُيْمُن: السَْعُد

. ضم فهو َمْسعُوٌدوسُِعَد بال. َسِعدَ الرجل بالكسر، فهو َسعِيٌد: تقول منه. خالف الَشقاوَِة: والَسعادَةُ. أي عّده سَْعداً
. املعاونةُ: واملُساَعَدةُ. اإلعانةُ: واإلسعاُد. وأَسَْعَدُه اهللا فهو َمْسعوٌد، ويقال ُمسَْعٌد، كأنَّهم اسَتغنوا عنه بَِمْسعوٍد

لْو َيْنزِهلا أربعةٌ منها يف برج اجلَدي والد: وُسعوُد النجومِ عشرةٌ. لَبَّْيَك وَسْعَدْيَك، أي إْسعاداً لك بعد إْسعاٍد: وقوهم
وأما الستَّة اليت . القمر، وهي َسْعُد الذابِح، وسعُد ُبلََع، وسعدُ األْخبَِيِة، وسعُد الُسعوِد، وهو كوكٌب منفرٌد نَيٌِّر

َسْعدٍ  وكلُّ. ليست من املنازل فسَْعُد ناِشَرةَ، وَسْعُد املَِلك، وَسْعدُ البِهامِ، وسعدُ اهلُمامِ، وسعُد البارِعِ، وَسْعُد َمطَرٍ
وأما سَْعُد األخبيِة فثالثة أجنم . من هذه السّتة كوكبان، بني كلِّ كوكبني يف رأي العني قَْدُر ذراعٍ، وهي متناسقةٌ

. نبٌت، وهو من أفضل مراعي اإلبل: والَسْعدانُ. والسَّعيِديَّةُ مكن ُبروِد الَيمن. كأنَّها أَثاِفيُّ، ورابٌع حتت واحد منهن
وأَسفلَ الُعجاَية َهَناٌت كأهنا األظفار تسمَّى السَْعداناُت . ِكرِْكَرةُ البعري: ًى وال كالسَْعداِن، والَسْعدانةَُمْرع: ويف املثل

: وساِعدا اإلنسان. عقدةُ الِشْسعِ اليت تلي األرَض، كذلك العُقَُد اليت يف أسفل كفَّة امليزان: والَسْعداَنةُ أيضاً
جماري املاء إىل النهر أو البحر، وجماري املخّ : والسَواِعُد. وساِعَدةُ من أمساء األسد. هجناحا: وساِعدا الطائر. َعُضداُه
  .والُسعادى مثلُه. والسُْعُد بالضم، من الِطيب. يف العظم

  سعر

. د، للمبالغةأيضاً بالتشدي" ُسعَِّرْت " و " وإذا اجلَحيُم ُسعَِرْت : " وقرئ. هيَّْجتهما وأهلبْتهما: َسَعْرُت الناَر واحلرَب
: واِملْسَعُر واِملْسعاُر. َضْرٌب َهبٌْر، وطعٌن َنْتٌر ورَْمٌي َسعٌْر: ويقال. وَسَعْرناُهْم بالنَْبلِ، أي أحرقناهم وأَمَضْضناهم

 .الطويلُ: واِملسْعُر أيضاً. إنَّه ِملْسَعرُ حربٍ، أي ُتْحَمى به احلرُب: ومنه قيل للرجل. اخلشب الذي ُتسَْعُر به النار
واْسَتعََرِت الناُر وَتسَعََّرْت، أي . واْسَتَعَر اجلََربُ يف البعري، إذا ابتدأ َمبساِعرِِه. آباطُها وأرفاغُها: وَمساِعُر اإلبل

وقوله . َحرُّ النار وشّدة اجلوع أيضاً: والُسعاُر بالضم. الناُر: والَسعُري. واْسَتَعَر اللصوُص، كأنَّهم اشتعلوا. توقَّدت
ناقةٌ : يقال. اجلنون: والُسُعرُ أيضاً. العناُء والعذابُ خاّصةً: ، قال الفراء" إن اجملرمني يف َضاللٍ وُسُعرٍ : " تعاىل

ُسعَِرتْ : هو مثل َدهنيٍ وَصريعٍ، ألنَّك تقول: قال اإلخفش" وكَفى َجبهَنََّم َسعرياً : " وقوله تعاىل. َمْسُعوَرةٌ أي جمنونة
: وال يقال: قال. يقال َسَعرَُهْم شرَّاً، أي أَْوسََعُهْم: ابن السكيت. اليوم يف حاجيت، أي طُفُْتوَسعَْرُت . فهي َمْسعورَةٌ

وسِعَر الرجل فهو . تقدير الِسْعرِ: والَتْسعُري. واحد أَسعارِ الطعام: والِسعُْر. اهلَباُء يف الشمس: والِسعْراَرةُ. أَْسَعرَُهْم



  .لونٌ إىل السواد: ْعرَةُوالُس. َمْسعوٌر، إذا ضربته الَسموُم
  سعسع

  :قال رؤبة. َتَسْعَسَع الرجلُ، أي كَبَِر حّتى هرِم وولَّى
  يا ِهْنُد ما أسرع ما َتسَْعسعا

يقال َسْعسَْعُت : قال الفراء. وَتسَْعَسَعْت حالُ فالن، إذا اخنطَّْت. تسَْعَسَع الشهُر، إذا ذهب أكثره: ومنه قوهلم
  .َسْع َسْع: هلا باِملْعزى، إذا زجرهتا وقلت

  سعسلق
  .أمُّ الَسعايل: السَْعَسِلُق

  سعط
اإلناء ُيْجَعلُ فيه الَسعوطُ، وهو : املُْسعَطُ. وقد أَْسَعطْتُ الرجلَ فاْسَتَعطَ هو بنفسه. الدواُء ُيَصبُّ يف األنف: السَعوطُ

ُدْرِديُّ : والَسعيطُ. ْرُتُه، إذا طعنَته به يف صدرهأَْسَعطُْتهُ الرمَح مثل أَْوَج: ويقال. أحد ما جاء بالضم ممَّا ُيْعتََملُ به
  :قال الشاعر. اخلمر

  أُشْرَِبْت بالَسعيط والُسيَّابِ... وِطوالُ القرونِ يف ُمسَْبِكرٍّ 
  سعف

غصُن : والَسَعفَةُ بالتحريك. ُسِعف الغالُم؛ فهو َمسعوٌف: قروٌح َتخرج برأس الصيب، تقول منه: الَسْعفَةُ بالتسكني
قال ابن . وقد َسِعفَتْ َيُدُه بالكسر، مثل َسِئفَْت. الَتَسعُّثُ حول األظفار: والَسَعُف أيضاً. لِ، واجلمع َسَعٌفالنخ

يقال ناقةٌ سعفاُء وبعريٌ . الَسَعُف داٌء يأخذ يف أفواه اإلبل كاجلَرب يتمّعط منه خرطومها وشعر عينها: السكيت
. األضَيُب الناصَية، فإذا ابيّضْت كلها فهو األْصَبغُ: واَألْسَعُف من اخليل. غََرُبومثله يف الغنم ال. أَْسَعُف، وقد سُِعَف

  .املواتاةُ واملساعدةُ: واملُساَعفةُ. وأَْسَعفْتُ الرجلَ حباجته، إذا قضَيَتها له
  سعل

ميدُّ ويقصر؛ واجلمع : لسِْعالةُأخبث الغيالن، وكذلك ا: والْعالةُ. موضُعه من احلَلْقِ: واملَسَْعلُ. َسَعلَ َيْسُعلُ ُسعاالً
  .صارت سِْعالةً، إذا صارت صخَّابةً َبِذيَّةً: واْسَتْسَعلَتِ املرأة. السَعايل
  سعم
  .وناقةٌ َسعوٌم. وقد َسَعَم َيْسَعُم. ضرٌب من سريِ اإلبل: السَْعُم
  سعن
. الَدلو، وربَّما جعلت املرأة فيها غَْزهلا وقُطْنهابالضم قِربةٌ ُتقطع من نصفها وُينَْبذُ فيها، وربَّما استُقي هبا ك: الُسْعُن

  .ما له َسْعَنةٌ وال َمْعَنةٌ، بالفتح، أي شيٌء: وقوهلم. واجلمع ِسَعَنةٌ
  سعو

  .مَضى من الليل ِسْعٌو وسُِعْواُء مثله: يقال. الساعة من الليل: السِْعُو بالكسر
  سعى

وكلّث َمن ويلَ شيئاً على قوم فهو ساعٍ عليهم، . وكَسب َسعى الرجل َيْسعى َسْعياً، أي عدا، وكذلك إذا عمل
واحدة املَساعي يف : واملَسْعاةُ. َسعى عليها، أي عمل عليها؛ وهم السُعاةُ: يقال. وأكثر ما يقال ذلك يف ُوالِة الَصدقة



وسعى املُكاَتُب يف . وشى به وسعى به إىل الوايل، إذا. وساعاين فالن فَسَعْيُتهُ أَْسِعيِه، إذا غلبَته فيه. الكرم واجلود
قد : فهذا قد يكون باحلُرَِّة واألَمِة خاّصةً. زىن الرجلُ وَعهَر: وتقول. واسَْتْسَعْيتُ العْبد يف قيمته. ِعْتقِ رقبته ِسعاَيةً

  " .إماٌء ساَعْيَن يف اجلاهلية : " ويف احلديث. ساعاها؛ وال تكون املُساعاةُ إالّ يف اإلماء
  سغب

  .ويتيٌم ذو َمْسَغَبٍة، أي ذو جماعة. كسر َيْسَغُب َسغَباً، أي جاع، فهو ساِغٌب وَسغْبانُ وامرأةٌ َسْغىبَسِغَب بال
  سغبل

  .وَسغَْبلَ رأسه بالُدهن، أي رَوَّاُه. َسْغَبلَ الطعاَم، إذا أََدَمه باإلهالة أو بالَسْمن
  سغسغ

  :قال رؤبة.  األرض، أي دخلوَتسَْغَسغَ يف. دَسْسُته فيه. َسْغَسْغُت الشيء يف التراب
  إنْ مل َيُعقْين عاِئُق الَتَسْغسُغ

  .وسَْغَسْغُت رأسي، إذا وضعَت عليه الُدهن بكفَك وعصرَته ليتشرَّب. أوسعته دَسماً: وسَْغَسْغُت الطعام. يعين املوت
  سغل
واملُْسَمِغلَّةُ . هو املتخدِّد املهزول: ويقال. لِصيبٌّ بيِّن السََغ: يقال. املضطرُب األعضاِء السيِّئُ اخلُلُقِ والغذاِء: السَِغلُ

  .الناقةُ الطويلةُ: بزيادة امليم
  سفح

ورجل . سفكته: وسَفَْحُت َدَمه. َهَرقْتُه: وسَفَْحُت املاء. أسفلُه حيثُ َيسْفَح فيه املاُء، وهو ُمضْطََجُعُه: َسفُْح اجلبل
جواِلقان ُيجعالن : والَسفيحاِن. سافََحها ُمسافََحةً وِسفاحاً: تقول .الزِىن: والِسفاُح. أي قادر على الكالم: َسفَّاٌح
  .سَْهٌم من سهام املَْيسر مما ال َنصيب له: والسَفيح. كاخلُْرج
  سفد

يقال ذلك يف التَيسِ، والبعري، والثور، والسباع، . وقد سَِفَد بالكسر َيْسفَُد سِفاداً. َنْزُو الذكر على األنثى: السِفاُد
احلديدةُ اليت ُيشَوى هبا : والَسفَّوُد، بالتشديد. وَتسافََدت السباُع. وأَْسفََدُه غريه. ، وَسفََد بالفتح لغةٌ فيهوالطري
  .اللحم
  سفر
. إذا طَلََعِت الِشعْرى َسفَراً: قال الساجُع. بَياضُ النهار: والَسفَُر أيضاً. قطُع املسافة، واجلمع اَألْسفاُر: السَفَُر

الكتاُب، : والِسفْرُ بالكسر. واحدهم ساِفر: ، قال األخفش" بأْيدي َسفََرٍة : " قال اهللا تعاىل. الكََتبةُ: والَسفََرةُ
ومنه مسَِّيتْ . طعاٌم يُتََّخذُ للمسافر: والُسفَْرةُ بالضم" . كََمثَلِ اِحلمارِ َيْحِملُ أَْسفاراً : " واجلمع أَْسفاٌر قال اهللا تعاىل

. إنَّما مسِّي َسفرياً ألنّ الريح َتسِْفُرُه، أي تكُنسه: يقال. ما سقَطَ من ورق الشجر وَتحاتَّ: والسَفُري. السُفَْرةُ
: والَسفُري. والرياُح ُيساِفر بعُضها بعضاً، ألنَّ الصَّبا ُتْسِفُر ما أَْسَدْتُه الَدبوُر، واجلنوبُ ُتلِْحُمُه. اِملكْنسةُ: واِملْسفََرةُ

وَسفَْرتُ الكتاَب أَسِْفُرهُ . أصلْحُت: وَسفَْرتُ بني القوم أَْسِفُر ِسفاَرةً. وم، واجلمع ُسفَراُءالرسولُ املصِلُح بني الق
  :قال الشاعر امرؤ القيس. ما َيظهر منه: وَمساِفُر الوجه. كشفَْت عن وجهها، فهي سافٌِر: وَسفََرِت املرأةُ. َسفْراً

  ْم بِيُض املساِفرِ غُرَّانُوأْوجَُهُه... ثيابُ بين َعْوٍف طَهارى َنِقيَّةٌ 
خرْجت إىل الَسفَرِ، فأنا ساِفٌر، : َسفَْرُت أَْسِفُر ُسفوراً: ويقال. الكُناسَةُ: والُسفاَرةُ بالضم. كََنْسُتُه: وَسفَْرتُ البيت

َرةً وِسفاراً قال وسافَْرتُ إىل بلدة كذا ُمسافَ. وقد كثرِت السافَِرةُ ملوضع كذا، أي املُساِفرونَ. وقوٌم َسفٌر وُسفَّاٌر



  :الشاعر حسان
  لََتَركُْتها َتْحبو على الُعْرقوبِ... لوال الِسفاُر وبُْعُد خَْرقٍ َمْهَمٍه 

حديدةٌ تُوَضع على أنِف البعريِ مكان احلَكََمِة من أنف الفرس، وربَّما كان خيطاً ُيَشدُّ على خطام : والِسفاُر أيضاً
  :قال األخطل. واجلمع ُسفٌُر. ُته زماماًالبعري وُيداُر عليه وُيجَْعلُ بقيَّ

  من ُسوِد َعقة أو بين اجلَوَّال... وُمَوقِّع أَثَُر الِسفارِ بَِخطِْمِه 

: " ويف احلديث. وأَْسفََر الصبُح، أي أضاء. قويان على السَفَرِ: وبعٌري ِمْسفٌَر وناقةٌ ِمْسفََرةٌ. سَفَْرت البعَري: تقول منه
وأَْسفََر وجُهه . طوِّلوها إىل اإلْسفارِ: ، أي صلوا صالة الفجر ُمْسفِريَن، ويقال" إنه أعظُم لألجر أَْسِفروا بالفَْجر، ف
  .أَْسفََر ُمقَدَُّم رأسه من الَشَعرِ: يقال. االحنساُر: واإلسْفاُر أيضاً. ُحْسناً، أي أشرَق

  سفسر

  .الفَْيُج والتابُع: والسِفْسُري. الِسْمساُر: السِفسُري بالفارسية
  سفسف

" . إنَّ اهللا حيب َمعاِلَي األمور ويكره َسفَْسافَها : " الرديُء من كلّ شيء، واألمرُ احلقُري ويف احلديث: السَفْساُف
انتخالُ الدقيق : والَسفَْسفَةُ. الريُح اليت تثريه وجتري فَُوْيَق األرض: ما َدقَّ من التراب، واملَُسفِْسفَةُ: والَسفْساُف

  .وحنوه
  سفسق

  :ي اليت يقال هلا الِفرَْنُد، ومنه قول امرئ القيس٨ه: قال أبو عبيد. طرائقُه، فارسّي معّرب: فاِسُق السيِفَس
  أقَْمُت بَعْضبٍ ذي َسفاِسَق َمْيلَُه

  سفط
  .ويقال أمواهلم َسفيطَةٌ بينهم، أي خمتلطة. السخيُّ الطيبُ النفسِ: والَسفيط. واحد اَألْسفاِط: الَسفَط
  سفع

  :قال الشاعر. بناصيته، أي أخذُت َسفَْعُت
  من بني ُملْجِمِ ُمهْرِِه أو سافِعِ... قوٌم إذا فَزِعوا الَصريَخ َرأَْيَتُهْم 

وَسفََعْتهُ النارُ . به َسفَْعةٌ من الَشيطان، أي َمسٌّ، كأنَّه أخذ بناصيته: ويقال" . لََنْسفَعاً بالناِصَيِة : " ومنه قوله تعاىل
َسواٌد ُمْشربٌ : والُسفْعةُ بالضم. لوافُح الَسمومِ: والسَواِفُع. ه لفحاً يسرياً فغيَّرتْ لونَ البشرةوالسموُم، إذا لفحت

ما خالف من سوادها سائَر لون : والُسفَْعةُ أيضاً يف آثار الدار. ُسفٌْع: والرجلُ أَْسفَُع ومنه قيل لألثايف. ُحمرةً
. املرأة الشاحبة، ويقال للحمامة َسفْعاُء، ملا يف عنقها من الُسفْعَِةسواٌد يف خدَّي : والُسفَْعةُ يف الوجه. األرض

  :قال األعشى. واملُسافََعةُ، كاملطاردة. لطَمه جبناحيه: وَسفََع الطائَر. والُصقوُر كلُّها ُسفٌْع
  ِلُيْدرِكَها يف َحمامٍ ثُكَْن... ُيساِفُع َوْرقاَء جُوِنيَّةً 

  سفف
وقد َسفَفُْت اخلوَص أَُسفُُّه بالضم َسفَّاً وأَْسفَفُْتهُ . نسيجةٌ من خوصٍ: سَفيفَةٌ من خوصٍو. حِزاُم الَرْحل: السَفيف

وكلُّ دواءٍ . وَسِففُْت الدواء بالكسر وأَْسفَفُْتهُ مبعًىن، إذا أخذَته غري ملتوٍت، وكذلك السَويُق. أيضاً، أي نسجُته
وُسفَّةٌ من السَويقِ بالضم، أي َحبَّةٌ منه . حبِّ الرماِن وحنوه يؤخذ غَري معجون فهو َسفوٌف بفتح السني، مثل َسفُوِف



  :قال ضابئ بن احلارث الُبْرجُِميِّ يصف ثوراً. وأََسفَّ وجَهه الَنوُّوَر، أي ذَرَّ عليه. وقُْبَضةٌ
  أُِسفَّ َصلى نارٍ فأَصبح أَكْحال... شديُد بَريقِ احلاجبني كأّنما 

  :قال لبيد. أي تغيَّر وجهه، فكأنه ذُرَّ عليه شيٌء غريه" وْجهُه كأمنا أُِسفَّ : " ويف احلديث
  ِكفَفاً تََعرََّض فوقهن وِشاُمها... أو َرْجُع واِشمٍة أُِسفُّ َنؤُوُرها 

قال عبيد بن األبرص بذكر سحاباً تدلّى . إذا َدَنْت من األرض. وأََسفَِّت السحابةُ. شدة النظر وِحدَُّتُه: واِإلْسفاُف
  :قرب من األرضحتَّى 

  يكاد َيْدفَُعُه َمْن قام بالراحِ... داٍن ُمِسفٍّ فَُوْيَق األرضِ َهْيَدُبُه 
  .وقد أََسفَّ الرجلُ، أي َتتَبََّع َمداقَّ األمور. وكذلك الطائر إذا دنا من األرض يف طريانه

  سفق
ورجل َسفيُق الوجه، . وقد َسفَُق بالضم َسفاقَةً .وثوب َسفيق أي صفيق. َسفَقُْت الباَب وأَْسفَقْتُُه، أي رددته فاْنَسفََق

  .أي وقٌح
  سفك

  .السفّاح، وهو القادر على الكالم: والَسفَّاُك. َسفَكْتُ الدَم والدمَع أَسِْفكُُه سَفْكاً، أي هرقته
  سفل

: يقال. وُّ، والَعالِء، والَعالَوِةنقيض الُعلْوِ، والِعلْوِ، والُعلُ: السُفْلُ، والِسفلُ، والُسفولُ، والَسفالُ، والُسفالَةُ بالضم
والَسفالَةُ . نقيض العايل: والساِفلُ. حيث َتُهبُّ، والُسفالَةُ بإزاء ذلك: والُعالَوةُ. قعدُت بسُفالَِة الريح وُعالَوتِها

: والَسِفلَةُ أيضاً. ئم البعريقوا: والَسِفلَةُ بكسر الفاء. املَقَْعَدةُ والُدُبُر: والساِفلَةُ. الَنذَالة، وقد سَفُلَ بالضم: بالفتح
. التصوُُّب: والَتَسفُّلُ. التصويُب: والَتْسفيلُ. هو من الَسِفلَةُ، وال تقلْ هو َسِفلَةٌ، ألنَّها مجع: يقال. السُقاطُ من الناس

  .صغاُر اإلبل: واَألساِفلُ
  سفن

شُن كجلود التماسيح ُيجَعل على قوائم جلٌد أخ: والَسفَُن أيضاً. واِملْسفَُن مثله. ما ينحت به الشيء: الَسفَُن
  :قال امرؤ القيس. قشرته: وسَفَْنُت الشيء َسفْناً. الُسيوف

  َترى التُْرَب منه الزِقاً كلَّ َملَْزقِ... فجاء َخِفيَّاً َيْسِفُن األرَض َبطُْنُه 
: والسَواِفُن. التراَب على وجه األرضوَسفََنِت الريحُ . وإنَّما جاء متلبِّداً على األرض لئال يراه الصيُد فَيْنفر منه

َسفيَنةٌ فَعيلَةٌ : قال ابن دريد. مجع َسفينة: والَسفُني. والَسفَّانُ صاحبها. والَسفيَنةُ معروفة. الرياُح، الواحدة ساِفَنةٌ
  .مبعىن فاِعلٍة، كأهنا ِتْسِفُن املاء، أي تَقْشره

  سفنج
  .الظليم اخلفيف: الَسفَنَُّج: أبو عمرو

  سفه
  :قال ذو الرمة. َتَسفََّهتِ الريُح الشجَر، أي مالْت به: يقال. ضدُّ اِحللمِ، وأصله اِخلفَّةُ واحلركةُ: َسفَُهال

  أَعاِلَيها َمرُّ الرياحِ النَواسمِ... َجَرْيَن كما اْهتَزَّْت رياحٌ َتَسفََّهْت 
وسافََههُ . َنَسَبُه إىل السَّفَِه: وَسفََّهُه َتْسفيهاً. أَْسَمْعَتُه وَتَسفَّْهُت عليه، إذا. وَتَسفََّهُت فالناً عن ماله، إذا خدعَته عنه



وَسفَُه فالن بالضم َسفاهاً وسَفاَهةً، وَسِفَه بالكسر سَفَهاً، لغتان، أي صار . سَفيٌه مل جيد ُمساِفهاً: يقال. ُمَسافََهةً
وسَِفْهُت الشرابَ أيضاً . بالكسر، ألن فَُعلَ ال يكون متعّدياًفإذا قالوا َسِفَه َنفَْسُه وَسِفَه رأَيه مل يقولوه إالّ . َسفيهاً

وسافَْهُت الَدنَّ أو الوطَْب، إذا قَاَعْدَتُه فشربَت منه ساعةً بعد . وأسفَهكَُه اهللا. بالكسر، إذا أكثرت منه فلم َتْرَو
  .ساعة
  سفو

وأَْسفى الزرُع، إذا خُشن أطراف . وك الُبهمىَش: والَسفا أيضاً. أسرع يف املْشي ويف الطريان: َسفا َيْسفو ُسفُوَّاً
  :وقول الشاعر. والَسفاةُ أخصُّ منه. التراب: والسَفى. سنُبله

  وَرْهُن السَفى غَْمُر الطبيعِة ماجُِد
  :وقال أبو ذؤيب. يعين تراب القرب

  قَليباً َسفاها كاإلماِء القَواِعِد... وقد أرسلوا فُرَّاطَُهْم فَتأَثَّلوا 
وَسفَتِ الريح التراَب ِتْسفيِه َسفْياً، إذا أذَرْته، فهو . وَسافاُه ُمسافاةً وِسفاًء، إذا سافََهُه. اها، اهلاء فيه للقَليبِقوله َسف
  :قال َسالمة بن َجندلٍ. ِخفَّة الناصية يف اخليل، وليس مبحموٍد: والَسفي مقصوراً. السحاب: والسَفيُّ أيضاً. َسفيٌّ

  ُيْسقَى دَواَء قَِفيِّ الَسكْنِ مربوبِ... مى وال سَِغلٍ ليس بأَسْفَى وال أَقْن
وال يقال لشيٍء أَْسفَى اخلفّة ناصية : قال. السريُع: القليل شََعر الناصية؛ ومن البغال: األْسفَى من اخليل: األصمعي
  .خفيفة سريعةٌ: وبغلةٌ َسفْواُء. إال للفرس

  سقب
وأَْسقَْبُتها أنا، أي . وقد َسِقَبةْ داُره، بالكسر أي قَرَُبْت" . أََحقُّ بسَقَبِِه  اجلاُر: " القُْرُب، ومنه احلديث: السَقَُب
وناقةٌ . والسَقَْبةُ عندهم هي احلَْحَشةُ. الذَكَر من َولَِد الناقة، وال يقال لألنثى َسقَْبةٌ، ولكن حاِئلٌ: والَسقُْب. قَرَّْبُتها

  :وقال الشاعر. ِمْسقاٌب، إذا كان عاَدُتها أن َتلَد الذكور
  غَرَّاَء ِمْسقاباً ِلفَْحلٍ أَْسقَبا
َعموُد اخلِباِء؛ والَسقيَبةُ : والسَقُْب والَصقُْب. الطويل من كلّ شيٍء مع َتراَرٍة: والَسقُْب. قوله أَْسقَبا فعلٌ ال نعٌت

  .مثله
  سقر

اسٌم من أمساء : وَسقَُر. شديُد احلر: رٌّ وُمْصَمِقرٌّويوٌم ُمْسَمِق. لوَّحتْه: وَسقََرْتُه الشمُس. شدةُ وقِعها: َسقَراُت الشمس
  .النار

  سقرقع
  .تعريب الُسكُْركَِة ساكنة الراء، وهي مخُر احلبشِ تُتََّخذُ من الذرة: السُقُْرقَع
  سقط

نسان من أعني وهذا الفعلُ َمْسقَطَةٌ لإل. الُسقوطُ: واملَْسقَطُ، بالفتح. َسقَطَ الشيُء من يدي ُسقوطاً، وأَْسقَطُْتهُ أنا
وساقَطَُه، . حيثُ َسقَطَ: وأتانا يف َمْسِقطِ النجمِ. هذا َمسِْقطُ رأسي، أي حُي ُوِلْدُت: يقال. املوضُع: واملَْسِقطُ. الناس

: " ومنه قوله تعاىل. وُسِقطَ يف يده، أي نِدَم. وال يقال وقع. يقال َسقَطَ الولد من بطن أمه: قال اخلليل. أي أَسْقَطَُه
والساِقطُ . وجوَّز أُْسِقطَ يف يده. َسقَطَ كأّنه أضمر الندم: وقرأ بعضهم: قال األخفش" ا ُسِقطَ يف أيديهم ولَمَّ

: والَسقْطَةُ. وَتساقَطَ على الشيء، أي ألقَى بنفْسه عليه. وقوٌم َسقْطى وُسقَّاطٌ. اللئيمُ يف حسبه ونفسه: والساِقطَةُ



  :قال سويد بن أيب كاهل. اطُوكذلك الِسق. الَعثََرةُ والَزلَّةُ
  َجلَّلَ الرأَس مشيٌب وَصلَْع... كيف َيْرجونَ سِقاطي َبْعَد ما 

أن يتحدَّث الواحُد وينصَت له اآلخر، فإذا سكت حتدَّث : وِسقاطُ احلديث. استرخاء الَعدْوِ: والِسقاطُ يف الفرس
  :قال الفرزدق. الساكُت

  ىن الَنْحلِ أو أَْبكاُر كَْرمٍ ُتقَطَُّفَج... إذا ُهنَّ ساقَطَْن احلديثَ كأّنه 
وَسقْطُ . وكذلك َسقْطُ الولد، ملا َيْسقُطُ قبل متامه. ِسقْطٌ وُسقْطٌ وَسقْطٌ: وفيه ثالث لغاٍت. ُمْنقَطَعُُه: وَسقْطُ الرملِ

أَْسقَطَِت الناقةُ وغريها،  .سقْطُ النارِ يذكَّر ويؤنث: قال الفراء. ما َيْسقُطُ منها عند القدح يف اللغات الثالث: النارِ
حيث ُيرى طرفُه كأنه ساِقطٌ على األرض يف : وِسقْطُ السحابِ. جناحاه: والِسقْطاِن من الظليم. إذا ألقت ولَدها

  :وأمَّا قول الشاعر. ما ُيَجرُّ منهما على األرض: وِسقْطا جناحِ الطائر. ناحيةِ األفق، وكذلك ِسقْطُ اِخلباِء
  عنه َنعاَمةُ ذي ِسقْطَْينِ ُمعتكُِر... الصبُح وانبعثْت  حتَّى إذا ما أضاء

إنَّ الليل ذا الِسقْطَْينِ مضى : يقول. أّوله وآخره، وهو على االستعارة: وِسقْطاُه. فإّنه عَنى بالنعامة سواَد الليل
وتكلَّم . ْسقَطَ يف كالمهأَ: يقال. اخلطأُ يف الكتابة واحلساب: والَسقَطُ. رديُء الطعام: والَسقَطُ. وَصَدَق الصبُح

  :قال الشاعر. وَتَسقَّطَُه، أي طلب َسقَطَُه. الَدنِيَّةُ: واملرأةُ الَسقيطَةُ. بكالم فما َسقَطَ حبرٍف وما أَْسقَطَ حرفاً
  َحِصراً بِِسرِِّك يا أُمَْيَم ضنِينا... ولقد تسقَطين الوشاةُ فصادفُوا 

  :قال الشاعر. بة يقطُعها حّتضى جيوَز إىل األرضالسيُف يسقط من وراء الَضري: والَسقَّاطُ
  ُيِترُّ الَعظَْم سَقَّاطٌ سُراطي

  .الذي يبيع الَسقَطَ من املتاع: والَسقَّاطُ أيضاً
  سقع

وخطيٌب ِمْسقٌَع مثل . مثلُ صَقََع: وَسقََع الديُك. ما أدري أين سَقََع، أي أين ذهب: ويقال. لغة يف الُصقْعِ: السُقُْع
  .لغة يف الصِقاعِ: والِسقاُع .ِمْصقٌَع
  سقف

: ويقال أيضاً. السماُء: والَسقُْف. وقد َسقَفُْت البيت أَْسقُفُُه َسقْفاً. السَقُْف للبيت، واجلمع ُسقوٌف وُسقُفٌ أيضاً
والَسقَُف . الُصفّةُ: والسَقيفَةُ. ألواُح السفينِة، كلُّ لوحٍ منها َسقيفةٌ: والسَقاِئُف. لَْحٌي َسقٌْف، أي طويلٌ مسترخٍ

ومنه اْشُتقَّ أُْسقُُف النصارى، َألنَّه : قال ابن السكيت. رجلٌ أَْسقَُف بيِّن الَسقَِف: يقال. طولٌ يف احنناٍء: بالتحريك
  .يتخاشع، وهو رئيٌس من رؤسائهم يف الدين

  سقم
. َسقيٌم، وأَْسقََمُه اهللا عّز وجلّ وقد سَِقَم بالكسر َيسْقَُم َسقَماً فهو. املرض، وكذلك السُقُْم والسَقَُم: السَقاُم
  .الكثري الَسقَمِ: واِملْسقاُم
  سقى

والَوطُْب للّنب خاّصةً، . السِقاُء يكون للَّنب وللماء، واجلمع القليل أَْسِقَيةٌ وأُْسقِياٌت، والكثري أَساقٍ: ابن السكيت
وسَقاُه اهللا الغيث وأَْسقاُه، واالسم السُقْيا . قلت له َسقْياًوسَقَْيُت فالناً وأَسْقَْيُتُه، أي . والنِْحُي للسمن، والقربة للماء

  :وقد مجعهما لبيٌد يف قوله. بالضم
  ُنمرياً والقبائلَ من ِهاللِ... َسقى قَْومي َبين جمٍد وأُْسقى 



السَِقيُّ على : أبو عبيد. ةَُسقَْيُتُه ِلَشفَِتِه، وأَْسقَْيُتُه ملاشيته وأرضه، واالسم الِسقْيُ بالكسر، واجلمع اَألْسِقَي: ويقال
  :الَبْرِديُّ يف قول امرئ القيس: والسَقيُّ أيضاً. السحابة العظيمة القَطر الشديدة الوقع، واجلمع اَألْسِقَيةُ: فَعيلٍ

  وساقٍ كأنبوب الَسقيِّ املُذَلَّلِ
  :قال عبُد اهللا بن َعْجالنَ الَنهدّي. الواحدة َسِقيَّةٌ

  َسِقيَّةُ بَْرِديٍّ َنَمْتها غُيولَها... كأنَّها  جديدةُ ِسْربالِ الشبابِ
اْسقِ َرفاشِ إهنا َسقَّايَةٌ، يضرب للمحسن، أي أَْحِسنوا إليه : ويف املثل. وامرأةٌ َسقَّاَءةٌ وَسقَّاَيةٌ. النخل: والسَِقْيُّ أيضاً

واملَسْقاةُ . قيه السماء، وهو بالفاء تصحيٌفما تس: ما ُيْسقَى بالسَْيحِ واملَظَْمِئيُّ: واملَْسقَويُّ من الزرع. إلحسانه
وَسقَى بَطُْنُه َسقياً واسَْتسقى مبعًىن، . موضع الُشرب، ومن كسر امليم جعلها كاآللة اليت هي ِمسْقاةُ الديك: بالفتح

ِسقْيُ كم : يقال. احلظّ والنصيب من الشُرب: والسِقُْي أيضاً. أي اجتمع فيه ماٌء أصفر، واالسم الِسقُْيب بالكسر
  :قال ابن أمحر. وأَسْقَْيُتُه، إذا ِعْبَتُه واغتبته. أرضك

  وال أيُّ من عاديُت أَسْقى ِسقاِئيا... وال علَم يل ما َنْوطَةٌ ُمْسَتِكنَّةٌ 
  :قال ذو الرمَّة. وكذلك أَسْقَْيُتُه. وَسقَّْيُتُه أيضاً، إذا قلت له َسقاَك اهللا. وَسقَّْيُتُه املاء، شّدد للكثرة

  ا زلُت أُسْقي َرْبَعها وأخاطبْهفم
. أن يستعمل رجلٌ رجالً يف َنخيل أو كُروم ليقوم بإصالحها، على أن يكون له سهٌم معلوم مما ُتغلّه: واملُساقاةُ

  :قال طرفة. سَقى كلُّ واحٍد منهم صاحَبه ِجبمام اإلناء الذي ُيسْقَياِن فيه: وَتساقى القوم
  وَعال اخليلَ دماٌء كالشَقِْر.. .وَتساقى القوُم كأساً ُمرَّةً 

  :قال الشاعر. وأَْسقَْيتُ يف الِقْربة وسَقَْيُت فيها أيضاً. واْسَتقَْيُت من البئر
  َسقى فيهما ُمْستْعجِلٌ مل َتَبلَّال... َوما َشنَّتا خرقاَء واٍه كُالُهما 
  زِالَتَعرَّفَْت داراً أو توّهمَت َمْن... بأَنَْبَع من عينيَك للدمع كُلّما 

  :وقول اهلذَيلّ. الصُواُع الذي كان املِلك َيشرب فيه: والسِقاَيةُ اليت يف القرآن قالوا. وِسقاَيةُ املاء معروفة
  ُمَجدَّلٌ يََتَسقَّى جِلُْدُه َدمَُه

  .أي يتشّربه
  سكب

بَ املاُء بنفسه وسك. وماٌء مسكوٌب، أي جيري على وجه األرض من غري َحقْرٍ. َسكَْبُت املاء َسكْباً، أي صببته
  :قال الشاعر. وماٌء أَْسكوٌب. وانسكب، مبعًىن. ُسكوباً وَتْسكاباً

  ُمثَْعْنجٌِر ِمْن َدمِ اَألجْواِف أُْسكوُب... والطاِعن الطَْعَنةُ الَنْجالَء يَْتَبُعها 
. ضرٌب من الثياب: ضاًوالَسكْبُ أي. وماٌء َسكٌْب، أي َمْسكوٌب، ُوِصَف باملصدر، كقوهلم ماٌء َصبٌّ وماٌء غَْوٌر

  :قال الكميت يصف ثوراً وحشياً. ضرٌب من الشجر طَيُِّب الريح: والَسكَُب، بالتحريك. وفرٌس َسكٌْب، أي ذريٌع
  قُرَّاصِ أَْو ما ُينَقُِّض الَسكَُب... كأنَُّه ِمْن َندى العَرارِ َمَع ال 

  .الواحدة َسكَبة
  سكت



. َوَسكَتَ الغضُب مثل سكَن. وأَْسكََتُه اهللا َوَسكََّتُه مبعًىن. وساكضَتين فََسكَتُُّه. اًسكتَ َيْسكُُت َسكْتاً وُسكوتاً وُسكات
تكلَّم الرجل مث سكَت بغري ألف، فإذا انقطع كالُمه : وتقول" . ولَمَّا َسكََت عن موسى الَغضُب : " ومنه قوله تعاىل
: والِسكِّْيُت. داء: بالفتح: والَسكَْتةُ. أَْسكَتَّ به صبياً أو غَريهكلُّ شيء : والُسكَْتةُ بالضم. أَْسكََت: فلم يتكلَّْم قلت
وقال . وحيَّةٌ ُسكاتُ بالضم، إذا مل ُيشَعر به حّتى يلدغ. رجلٌ ِسكِّيٌت وَساكوٌت مبعًىن: تقول. الدائم الُسكوِت
  :يذكر رجالً داهية

  ْدَرداُسكاتٍ إذا ما عضَّ ليس بأَ... فما َتزدري ِمن حّيٍة َجَبليٍة 
: أبو زيد. كنُت على ُسكاٍت هذه احلاجة أي على شرٍف من إدراكها: وتقول. وذهب باهلاء إىل تأنيث لفظ احلية

. آخر ما جييء من اخليل يف احللبة من العشر املعدودات: والُسكَْيُت، مثال الكَمْيُت. رميته بُسكاِتِه، أي مما أَْسكَتَُه
  .القاشور، والفُْسكُلُ أيضاً، وما جاء بعد ذلك ال يعتدُّ به وهو. وقد يشدَّد فيقال الُسكَّْيُت

  سكر

وقد َسِكرَ َيْسكَرُ . َسكْرانَةٌ: ولغةٌ يف بين أسد. واملرأةُ َسكْرى. خالُف الصاحي، واجلمع َسكْرى َوَسكارى: الَسكْرانُ
: والَتساكُُر. الدائم الُسكْرِ: والِسكُِّري. كْرِالكثري الُس: واِملْسكُري. وأَْسكََرُه الشراُب. واالسم الُسكُْر بالضم. َسكَراً

" . تَتَِّخذون منه َسكَراً : " ويف التنزيل. نبيذُ التمر: والَسكَُر بالفتح. أن ُيرَِي من نفسه ذلك وليس به ُسكٌْر
والِسكْرُ . َسكْراً، إذا َسدَْدته مصدُر َسكَْرُت النهَر أَْسكُُرُه: والَسكُْر. ِشدَّته: وَسكَْرةُ املوِت. الَنبَّاذُ: والَسكَّاُر
  :قال أوس بن حجر. وليلةٌ ساِكرَةٌ، أي ساكنةٌ. سكنْت بعد اهلبوب. وَسكََرِت الريحُ َتْسكُُر ُسكوراً. الَعرُِم: بالكسر

  ولَْيَسْت بِطَلْقٍ وال ساِكرَْه... ُتزاُد لَيايلَّ يف طولِها 
  :قال الشاعر الفرزدق. املخموُر: واملَُسكَُّر. كُِّر آخر بذراعه حىت يكاد يقُتلهوالبعريُ ُيَس. َخَنقَُه: وَسكََّرُه َتْسكرياً

  وَمْن َيشَْربِ اخلُرطوَم ُيصْبِْح ُمَسكَّرا... أَبا حاِضرٍ ِمْن َيْزِن ُيْعَرفْ زناُؤُه 
  .، أي ُحبَِسْت عن النظَر وُحيَِّرْت" ُسكَِّرتْ أَْبَصاُرنا : " وقوله تعاىل

والُسكَُّر فارسيٌّ . وفسرها ُسحَِرْت. وقرأها احلَسُن ُمخفَّفَةً. معناها غُطَِّيْت وغُشَِّيْت: بن العالءوقال أبو عمرو 
  .معرٌَّب، الواحدة ُسكََّرةٌ

  سكع

  :والَتَسكُُّع التمادي يف الباطل، ومنه قول الشاعر. ما أدري أين َسكََع وأين َتَسكََّع: يقال. الرجلُ مثل سَقََع: َسكََع
  إّنه يف غَْمَرٍة يََتَسكَُّع أَالَ

  سكف
  .َعَتَبُتُه: وأُْسكُفَّةُ البابِ. واُألْسكوُف لغةٌ فيه. واحُد األساِكفَِة: اإلْسكاُف
  سكك
  :قال الشاعر يصف درعاً. املسمار، واجلمع الِسكاُك: الَسكُّ

  َتضاَءلُ يف الطَيِّ كاِملْبرَِد... وَمْشُدوَدة الَسكِّ مَْوضوَنة 
  :لوا َسكِّيٌّ، ومنه قول األعشىورّبما قا

  كما َسلََك الَسكِّيَّ يف الباب فَْيَتُق
وأُذُنٌ َسكًّاُء، أي . صَِغُر األذن: والَسكَُك. أن ُتضَبَِّب الباَب باحلديد: والَسكُّ. الدرُع الضّيقةُ احلَلَقِ: والَسكُّ



اليت هلا أذن وإن كانت : والشرفاء. اليت ال أذن هلا: اُءكلُّ َسكَّاَء َتبيُض، وكلُّ َشْرفاَء َتِلُد فالَسكَّ: يقال. صغريةٌ
واسَْتكَّتْ . وهو َيُسكُّ َسكَّاً، إذا َرقَّ ما جييء منه من الغائط. ويقال َسكَُّه َيُسكُُّه، إذا اصطلَم أُذَُنيه. مشقوقة

  :ومنه قول الشاعر. مسامعه، أي َصمَّْت وضاقت
  وتلك اليت َتسَْتكُّ منها املَسامُِع

  :قال عبيد بن األبرصو
  يا لَْهَف َنفِْسَي لو َيْدعو بين أَُسِد... َدعا َمعاِشَر فاسَْتكَّْت َمسامُِعُهْم 

الطريقةُ : والسِّكَةُ. حديدة حترث هبا األرض: الِسكَّةُ: قال أبو عمرو. واسَْتكَّ النبُت، أي التفَّ وانسدَّ َخصاصُُه
الِسكَّةُ : وكان األصمعيُّ يقول. الِ ُمهَْرةٌ مأمورةٌ، أو ِسكةٌ مأبورةٌ أي ملقَّحةٌخُري امل: ومنه قوهلم. املصطفّةُ من النخل

. الُزقاُق: والِسكَّةُ. ومعىن هذا الكالم خُري املال نِتاٌج أو زرٌع: قال. ومأبورةٌ ُمصْلََحةٌ. ها هنا احلديدةُ اليت ُيحَرث هبا
. ويسمَّى ُجحر العقرب ُسكَّاً. البئر الضيِّقة من أعالها إىل أسفلها: والُسكُّ بالضم. وِسكَّةُ الدراهم، هي املنقوشة

ال أفعل ذاك : ومنه قوهلم. اهلواُء الذي يالقي أعنانَ السماء: والُسكاُك والُسكاكَةُ. والُسكُّ أيضاً من الطيبِ، عريبٌّ
  .ولو َنزَْوَت يف الُسكاِك، أي يف السماء

  سكن
وَسكَْنُت داري وأَْسكَنُْتها . الوَداُع والوقار: والَسكيَنةُ. وسكََّنُه غريه َتْسكيناً. ثبتاستقرَّ و: َسكََن الشيء ُسكوناً

. املنزل والبيت: واملَْسكَُن أيضاً. ذََنُب السفينة: أيضاً: والُسكَّانُ. وهم ُسكَّانُ فالن. غريي واالسم منه الُسكْىن
  :قال ذو الُرمَّة. الدار أهل: والَسكُْن. وأهل احلجاز يقولون َمْسكٌَن بالفتح

  عن الدار واملُسَْتْخلَِف املُتََبدِّلِ... فيا كَرَم الَسكْنِ الَّذيَن حتمَّلوا 

كلُّ ما سكْنتَ إليه : والَسكَُن أيضاً. النار: والَسكَُن بالتحريك" . حّتى إنَّ الُرمَّانة لُتشْبُِع الَسكَْن : " ويف احلديث
: َتَسكَّن الرجلُ وَتَمْسكََن كما قالوا: يقال. الفقري، وقد يكون مبعىن الذلّة والضعف: ُنيواِملْسك. وفالنُ بُن الَسكَنِ

. َتَحلََّمَتَمْدَرَع وَتمَْنَدلَ، من املدرعة واملنديل على َتَمفَْعلَ، وهو شاذٌّ وقياسه َتَسكََّن وَتَدرََّع وتََندَّلَ، مثل َتَشجََّع و
ويف . ال واهللا، بل ِمْسكٌني: أفقٌري أنَت؟ فقال: وقلت ألعراّيب: قال. االً من الفقرياملسكني أشدُّ ح: وكان يونُس يقول

" . ليس اِملْسكُني الذي تردُّه اللقمة واللقمتان، وإّنما املسكني الذي ال َيسأل، وال ُيفْطَُن له فُيْعطى : " احلديث
أيضاً، وإنَّما قالوا ذلك من حيثُ قيل لإلناث ِمْسكيناٌت،  وقوٌم َمساكُني وِمْسكينونَ. واملرأة ِمْسكيَنةٌ وِمسكٌني أيضاً

اْستَِقرُّوا على َسِكناِتكُم فقد : " ويف احلديث. مقرُّ الرأس من العنق: والَسِكَنةُ بكسر الكاف. ألجل دخول اهلاء
. تقامتهمالناس على َسِكناتِهِْم، أي على اس: ويقال أيضاً. ، أي على مواضعكم ومساكنكم" انقطعت اهلجرة 

  :وقال أبو ذؤيب. والِسكُِّني معروف، يذكّر ويؤّنث، والغالب عليه التذكري
  فذلك سكٌِّني على احلَلْقِ حاِذُق... ُيرى ناِصحاً فيما َبدا فإذا َخال 

  سأل

  :قال الفرزدق. َسْألُت السمُن واسَْتْألُتُه، وذلك إذا طُبَِخ وعوِلَج، واالسم الِسالُء بالكسر، ممدود
  ِسالَءها يف أدميٍ غريِ مربوبِ... ا كَساِلئٍَة محقاَء إذْ َحقََنْت كانو

َسْألُت النخلَ والَعسيَب َسًأل، إذا : تقول: قال. َشْوُك النخل، الواحدة ُسالََّءةٌ: الُسالَُّء بالضم، ِمثالُ القُرَّاِء: أبو زيد



  .، أي نقدهَسَألُه مائة سوٍط، وَسَألُه مائة درهم: األصمعي. َنَزْعَت شوكها
  سلب

  :قال لبيد. واحد الُسلُبِ، وهي ثياُب ملآِتم السوُد: والِسالُب. االختالس: واالستالُب. سلبت الشيء َسلْباً
  يف الُسلُبِ السوِد ويف اَألْمساحِ

. زوجبل اإلحداُد على الزوج، والَتَسلُُّب قد يكون على غري : ويقال. َتَسلََّبت املرأةُ، إذا أََحدَّْت: تقول منه
قال ذو الرمة . الطويلُ: والَسِلُب، بكسر الالمِ. واْنَسلََبِت الناقة، إذا أسرعت يف سريها حتَّى كأهنا خترج من جِلدها

  :يصف ِفراَخ النعامِة
  طاَرتْ لَفاِئفُُه أَْو هَْيَشٌر َسِلُب... كأنَّ أَْعناقَها كُرَّاثُ سائفة 

وهو مجع َسليبٍ، فَعيلٌ مبعىن . ال َوَرَق عليه: ْملَ عليها، وَشَجٌر ُسلٌُبال َح: ويروى بالضم، من قوهلم َنْخلٌ ُسلٌُب
: والَسلَُب، بالتحريك. الفَنُّ؛ يقال أخذ فالنٌ يف أساليَب من القول، أي يف فنوٍن منه: واألسلوُب بالضم. مفعولٍ

َملُ منه احلبالُ، وهو أَْجفَى من ليفِ ِلحاُء شجرٍ معروفٍ بالسمن، ُتْع: والَسلَبُ أيضاً. املسلوُب، وكذلك الَسليُب
. اليت أَلقَْت ولدَها لغري َتمامٍ، واجلمع ُسلٌُب: والَسلوُب من النوق. أَْسلََب الثُماُم: ومنه قوهلم. املُقْلِ وأَْصلَب

ُب اليدين بالطعن، ورجلٌ َسلْ. وفرٌس َسلُْب القوائم، وهو اخلفيُف نَقْلِ القوائم. وأَْسلََبِت الناقةُ، إذا كانت تلك حاهلا
  .وثوٌر َسلُْب الطَْعنِ بالقَْرِن

  سلت
وَسلََت بالسيف أَْنفَُه، . َسلَتُّ القَصعة أَْسلُُتها َسلْتاً: تقول. ما يؤخذ باإلصبع من جوانب القَْصعة لتَتنظََّف: الُسالَتةُ

. ها عن يدها، إذا ألقت عنها بالُعْصَموَسلََتِت املرأة ِخضاَب. والرجل أَْسلَُت، إذا أُوِعَب َجْدُع أنِفه. أي جدعَه
ورأس َمسلوٌت، وَمحلوٌت، وَمسبوٌت، . َسلََت رأَسه، أي حلقه: قال األصمعي. املرأة اليت ال تتعهَّد اِحلّناء: والَسلْتاُء

  .وَسلَتُُّه مائةَ سوط، أي َجلَْدُتُه: قال. وَمحلوٌق مبعًىن
  سلتم

  .والَسَنةُ الصعبةُ الداهيةُ، والغولُ،: الِسلِْتُم، بالكسر
  سلج

األكل َسلَجانٌ والقضاء لَيَّانُ أي إذا أََخذَ الرجلُ : وقوهلم. َسِلَج اللُقْمة بالكسر، َيسْلَُجها سَلَْجاً وسَلَجاناً، أي َبِلعها
لََجِت اإلبل وقد َس. نبٌت ترعاه اإلبل: والُسلَُّج، بالضم والتشديد. الَدْيَن أكله، فإذا أراد صاحب الدين حقَّه لواه به

  .بالفتح َتْسلُجُ بالضم، إذا اْسَتطْلَقَتْ بطونُها عن أكل الُسلَّجِ
  سلجم

ويقال مجلٌ سَلَْجٌم وُسالجٌِم بالضم، واجلمع فيهما َسالجُِم . سهاٌم ِطوالُ النِصال: الطويلُ، والَسالجُم: السَلَجُم
  .بالفتح
  سلح

  :تأنيثه، قال الِطرِمَّاح وذكر ثوراً يهزُّ قَْرَنهُ للِكالب ليطعنها به الِسالُح مذكَّر، ألنُّه ُيجمع على أسلحة، وجيوز
  َيُشكُّ هبا منها أصولَ املَغابِن... َيُهزُّ ِسالحاً مل َيرِثْها كَاللَةً 

. ْغرِ واملَْرقَبَِواملَْسلََحةُ كالثَ. قوم ذوو ِسالحٍ: واملَْسلََحةُ. معه سالح: ورجلٌ ساِلٌح. لَبَِس الِسالَح: وَتَسلَّحَ الرجلُ



  :قال بشر" . كان أَْدىن َمساِلح فارسَ إىل الَعَرب الُعذَْيَب : " ويف احلديث
  أََضرَّ هبا املَساِلُح والغِواُر... بِكُلِّ ِقياِد ُمْسنِفٍَة َعنوٍد 

َنْبتٌ : واِإلْسليُح. من الَبقْلِ وغريهَسلََحْت : وناقةٌ ساِلٌح. وقد سَلََح َسلْحاً، وأَسْلََحُه غَْيُرُه. الَنْجُو: والُسالُح بالضم
  :وأنشد أبو عمرو جلؤيَّة. والسُلَُح َولَد احلََجل، مثل الُسلَِك والُسلَِف؛ واجلمع ِسلْحانٌ. َتْغُزُر عليه ألبانُ اإلبل

  .كَسِلْحاِن ِحْجلى قُْمَن حني َيقوُم... َوَتْتَبْعُه غُْبٌر إذا ما َعدا َعدَْوا 
  سلحب
  .وقد اسلَحبَّ اسلحباباً. يقال طريٌق ُمْسلَِحبُّ، أي ممتّد. املستقيُم: املُْسلَِحبُّ
  سلحف

  .السُّلَْحفاةُ؛ واحدة الَسالِحِف
  سلخ

. نزعتْه: وسَلََخِت املرأة ِدْرعها. الشاةُ سُِلَخ عنها جلُدها: واملَْسلوُخ. َسلَْخُت جلد الشاة أَْسلَُخها وأَْسلُخُها َسلخاً
وَسلَْخُت . النخلة اليت ينتثر ُبسُرها أخضر: واِملْسالُخ. ِقشرها الذي تَْنَسِلخ منه: وِمْسالخُ احلَّيِة. اإلهاُب: واِملْسالُخ

  :قال لبيد. الشهَر، إذا أمضيته وصرَت يف آخره
  َجزآ فَطالَ ِصياُمُه وِصيامُها... حتَّى إذا سَلَخا ُجمادى ِستَّةً 

. األسَوُد من احلّيات: والساخلُ. يابه، واحليَّةُ من قشرها، والنهار من الليلواْنَسلََخ الشهُر من سنته، والرجلُ من ِث
َسليخة : والَسليخةُ. واألنثى أَْسَودَة، وال توصف بساِلَخٍة. يقال أسوُد ساِلٌخ، غري مضاٍف، ألنه َيسْلَُخ جلَده كلَّ عام

  .الرِْمِث والَعْرفَجِ الذي ليس فيه مرعى، إنَّما هو خشٌب يابس
  سسل

وفالنٌ سَِلُس البول، إذا كان ال . ورُجلٌ َسِلٌس، أي ليٌِّن منقادٌ بيِّن الَسلَسِ والَسالسة. شيٌء َسِلٌس، أي سَْهلٌ
  :قال الشاعر. اخليطُ ينظَم فيه اخلَرُز األبيض الذي تلبسه اإلماء: والسَلُْس بالتسكني. يستمسكه

  من ُحْبلٍَة وُسلوسِ وقَالِئٌد... وَيزيُنها يف الَنْحرِ َحلٌْي واضٌح 
  .وقد سُِلَس. الذاهب العقل: واملَْسلوس. ذَهاب العقل: والُسالُس
  سلسل

سهلُ الُدخول يف احللْق؛ لعذوبته : وماٌء َسلَْسلٌ وَسلْسالٌ. صببته فيه: وَسلَْسلُْتهُ أنا. َجَرى: َتَسلَْسلَ املاُء يف احلَلْق
  :قال أوس. َيَتسَلَْسلُ، أنَّه إذا جرى أو ضربته الريُح يصري كالِسلِْسلَِة معىن: ويقال. والُسالِسلُ بالضم مثله. وصفائه

  غديٌر جرْت يف مَْتنِِه الريُح َسلَْسلُ
قال . ما استطال منه يف َعْرض السحاب: وسلِْسلَةُ الربق. ومنه ِسلِْسلَةُ احلديد. مّتصلٌ بعُضه ببعض: وشيٌء ُمَسلَْسلٌ

  .نعقد بعُضه على بعضٍ وينقادرملٌ ي: الَسالِسلُ: أبو ُعبيد
  سلط

ورجلٌ َسليطٌ، . وامرأةٌ َسليطَةٌ، أي َصخَّاَبةٌ. واالسمُ الُسلْطَةُ بالضم. وقد َسلَّطَُه اهللا فََتَسلَّطَ عليه. القهُر: الَسالطَةُ
السهمُ الطويلُ، واجلمع : والِسلْطَةُ. أَْسلَطُُهْم لساناً: يقال هو. أي فصيٌح حديدُ اللساِن بيُِّن الَسالطَِة والُسلوطَِة

  :قال اهلذيلّ. ِسالطٌ
  ُمبْرَهفَِة النِصالِ وال ِسالِط... كَأَْوبِ الدَْبرِ غاِمَضةً وليسْت 



  :قال األعشى. وسنابُك َسِلطاٌت، أي ِحداٌد. أَسنانُ املفاتيح، الواحدة ِمْسالطَةٌ: واملَساليطُ
  ِلطاتٍ لُثُْمقِ َتْجري على َس... وكُلَّ كَُمْيٍت كجذعِ الطري 

  .الزيُت عند عاَمة العرب، وعند أهل اليمن دهُن السمسم: والَسليطُ
  سلطن

احلجَّةُ والربهانُ، وال جيمع ألنَّ : والُسلْطانُ أيضاً. الوايل، وهو فُْعالَنٌ يذكّر ويؤّنث، واجلمع الَسالطُني: الُسلْطَانُ
  .جمراه جمرى املصدر

  سلع

الضََواةُ، وهي زيادة حتدث يف اجلسد كالغدّة، تتحرَّك إذا ُحرِّكَْت، وقد تكون من ِحمََّصةٍ : َعةُوالِسلْ. املتاُع: الِسلَْعةُ
الَشقُّ يف القدم، ومجعه : والَسلُْع أيضاً. وَسلَْعتُ رأَسه أَْسلَُعُه َسلْعاً، أي شقته. الَشجَّةُ: والَسلَْعةُ بالفتح. إىل بطيخة
شجرٌ : والَسلَُع بالتحريك. جلبل سَِلٌْع بالكسر، ومجعه أَْسالٌع، وبعضهم يفتحهيقال للشق يف ا: قال يعقوب. ُسلوٌع

  :قال الراجز. واْنَسلََع، أي انشقَّ. وقد َسِلَعْت قدُمه بالكسر َتْسلَُع َسلَعاً، مثل َزلَِعْت. ُمرٌّ، ومنه املَُسلََّعةُ
  من بارِئٍ حيَص ودامٍ مُْنَسلِْع

  سلغ

وكذلك . وَصلََغْت فهي ساِلغٌ وصالِغٌ. َتْسلَغُ ُسلوغاً، إذا أسقطتِ الِسنَّ اليت خلف الَسديسِ َسلََغِت البقَرةُ والشاةُ
وحكى . والُسلوغُ يف ذوات األظالف مبنزلة الُبزولِ يف ذوات األخفاِف. األنثى بغري اهلاء، وذلك يف السنة السادسة

  .لغةٌ يف ثَلََغُه: وَسلَغَ رأَسه. يُطَْبُخ فال ينضج: حلٌم أَْسلَغُ بيِّن الَسلَغِ: الفراء
  سلغد
  :قال الكميت يهجو بعض الوالة. األمحق، ويقال الذئُب: الِسلَْغدُّ

  من الَرَهقِ املخلوِط بالنوكِ أَثَْولُ... وِالية ِسلَْغدٍّ أَلَفَّ كأنه 
  .كأنه من محقه وما يتناوله من اخلمر، تيٌس جمنونٌ: يقول
  سلف

أرضُ : ويف حديث عبيد بن عمري. ها َسلْفاً، إذا سوّيتها باِملسلَفَة، وهي شيء ُتَسوَّى به األرضَسلَفُْت األرضَ أَْسلُفُ
. املتقدِّمون: والقوُم الُسالَُّف. وَسلََف َيْسلُُف َسلَفاً، أي مضى. هي املستوية أو املَُسوَّاة: اجلنِة مسلوفةٌ قال األصمعي

نوٌع من البيوع يَُعجَّلُ فيه الثمُن وُتْضَبطُ : والَسلَُف. أَْسالٌف وُسالٌَّفآباؤه املتقّدمون، واجلمع : وَسلَُف الرجل
والَسلُْف؛ . واْسَتْسلَفُْت منه دراهم وَتَسلَّفُْت، وأَْسلَفَين. وقد أَْسلَفُْت يف كذا. السلعةُ بالوصف إىل أجلٍ معلومٍ

َسلَّفُْت الرجل : تقول منه. جل من الطعام قبل الَغداءما يتعجَّله الر: والُسلْفَةُ بالضم. اجلِراَب الضخُم: بالتسكني
اليت : واملُْسِلُف من النساء. زوُج أخِت امرأِته وكذلك سلْفُه: وَسِلُف الرجلِ. التقدُمي: والَتْسليُف أيضاً. َتْسليفاً

  :قال الشاعر. بلغت َخمساً وأربعني أو َنحوها، وهو وصفٌ ُخصَّ به اإلناث
  وكاِعٌب وُمسِلُف...  إذا ثَالَثٌ كالُدمى

الناقةُ : والَسلوُف. املقدَُّم: والساِلُف والَسليُف. ناحيةُ مقدَّم العنق من لدن ُمَعلَّق القرِط إىل قَلِْت الَترقوِة: والساِلفَةُ
. فاًوُتَسمَّى اخلمرُ ُسال. ما سال من عصري العنب قبل أن يُْعَصَر: والُسالُف. تكون يف أوائل اإلبل إذا وردت املاء

  :أوالُد احلَجلِ، الواحُد ُسلٌَف قال الشاعر: والِسلْفانُ. أّولُه: وُسالفَةُ كلِّ شيء عصرته



  إذا َدَرجوا ُبْجَر احلواصلِ ُحمَّرَا... أُعاِلُج ِسلْفاناً ِصغاراً َتخالُُهْم 
  سلق

وطعنته فََسلَقُْتُه، إذا ألقيته . مع الَسماِلُقالَسلَُق القَاُع الَصفَْصُف ومجعه ُسلْقان، وكذلك الَسْملَُق بزيادة امليم، واجل
َوَسلَقَُه بالكالم َسلْقاً، . لغةٌ يف َصلََق، أي صاح: َوَسلََق. َسلَقَها وَسلْقاها، إذا َبَسطها مث جامََعها: ويقال. على ظهره

. بالغوا فيكم بالكالم: بو عبيدةقال أ" َسلَقوكُمْ بِأَلِْسَنة ِحداِد : " قال تعاىل. أي آذاه، وهو شدَّة القول باللسان
  :قال األعشى. وكذلك الَسالَُّق. اخلطيُب البليغُ، وهو من شدَّة صوته وكالمِه: واِملْسالُق

  َدةُ فيهم واخلاطبُ الَسالَُّق... فيهم احلزُم والسماحةُ والَنْج 
  :قال الشاعر. نتهاَوَسلَقُْت املزادةَ، أي ده. اِملْسالُق يقال خطيٌب ِمْسقٌَع ِمْسلٌَق: ويروى

  فَرِيَّاِن ملا ُيْسلَقا بِدِهاِن... كأنَّهما َمزادتا ُمتََعجَّلٍ 

َتقَشُّرٌ يف : َبثٌْر خيرج على أصل اللسان، ويقال: والُسالُق. َوَسلَقُْت البقلَ والبيَض، إذا أغليَته بالنار إغالءةً خفيفة
أن ُتْدِخلَ إحدى ُعرويت اجلوالق يف : والَسلَُق. رأْت وابيضَّ موضُعهاأَثَُر َدبََرِة البعري إذا ب: والَسلُق. أصول األسنان

. النبُت الذي يؤكل: والِسلُْق. ِسلْقَةٌ: الذِئْبِ، واألنثى ِسلْقَةٌ، ورّبما قيل للمرأة السليطة: بالكسر: والِسلُْق. األخرى
َوَتَسلَّقَ . فالن يتكلَّم بالَسليقَِة، أي بطبعه ال عن َتَعلُّمٍ: ليقا. الطبيعةُ: والَسليقَةُ. أثر النِْسعِ يف جنب البعري: والَسليقَةُ

قرية باليمن، تنسب إليها الدروع الَسلوِقيَّةُ والكالب : وَسلوٌق. ما َتَحاتَّ من الشجر: والَسليُق. اجلدار، أي تسوَّره
  .الَسلوِقيَّةُ
  سلقع

َبلْقٌَع َسلْقٌَع، وَبالِقُع َسالِقُع، وهي األرض اليت ال شيء : يقال. ال يُفَْرُد املكان احلَْزنُ، ويقال هو إتباٌع لَبلْقَعٍ: الَسلْقَُع
  .هبا

  سلك
ومنه قول . مصدر َسلَكُْت الشيء يف الشيء فاْنَسلََك، أي أدخلته فيه فدَخل: والَسلُْك بالفتح. اخليطُ: السِلُْك
  :الشاعر

  واقِْصدْ بذَْرِعَك واْنظُْر أين َتْنَسِلُك
ولد احلََجل، واألنثى : والُسلَك. وفيه لغة أخرى أَسْلَكُْتُه فيه" كذلك َسلَكْناهُ يف قلوب اجملرمني : " ىلوقال تعا

  .املستقيمةُ تلقاَء وجهه: والطعنة الُسلْكى. ُسلَكَةٌ، واجلمع سِلْكانٌ
  سلل

. أي عند اسِْتاللِ السيوف: تيناهم عند الَسلَِّةوأ. َسلَلُْت السيف واْسَتلَلُْتُه مبعًىن: يقال. َسلَلُْت الشيء أَُسلُُّه َسالًّ
خرَجْت َسلََّتُه على : يقال. وفرسٌ شديُد الَسلَِّة، وهي َدفَْعُتهُ يف ِسباقه. يل يف بين فالن َسلَّةٌ: يقال. الَسرِقَةُ: والَسلّةُ
. واحدة املَسَالِّ، وهي اإلبر الِعظام: رواملَِسلَّةُ بالكس. املَسيلُ الضيِّقُ يف الوادي، ومجعه ُسالَّنٌ: والسالُّ. اخليل

  :وقال. الولد؛ واألنثى َسليلَةٌ: والَسليلُ
  َسليلَةُ أفراس َتَخلَّلَها نغلُ

  :قال زهري. غالٌّ من َسلَمٍ: يقال َسليلٌ من َسُمرٍ، كما يقال. الوادي الواسُع يُْنبِت الَسلََم والَسُمَر: والَسليلُ
  وجَريةٌ ما ُهُم لو أنَّهم أَمُم... ليلُ هبم كَأَنَّ َعْيين وقد سالَ الَس



َسليلَةٌ من َشَعرٍ، ِلما اْسُتلَّ من ضريبته، وهو شيء ُينْفَُش منه مث ُيطْوى، وُيدَْمُج ِطواالً، طولُ كلِّ واحدة حنوٌ : ويقال
. الِسلُّ: والُساللُ، بالضم. لهمن ذراع، يف غلط أََسلَِة الذراع، وُيَشدُّ مث َتُسلُّ منه املرأة الشيَء بعد الشيِء فتغزِ

وأَسلَّ ُيِسلُّ . والُنطفة ُساللَةُ اإلنسان. ما اسُْتلَّ منه: وُساللَةُ الشيء. أََسلَّه اهللا، فهو َمْسلولٌ؛ وهو من الشواذّ: يقال
تمل الرشوة وهذا حي" ال إغْاللَ وال إْساللَ : " ويف احلديث. الرِْشَوةُ والسرقةُ: واإلْساللُ. إْسالالً، أي سرق
  .وَتَسلَّلَ مثله. َرمْتين بدائها واْنَسلّْت: ويف املثل. واْنَسلَّ من بينهم، أي خرج. والسرقة مجيعاً

  سلم
. االستسالم: والَسلَُم. الَسلَُف: والسَلَُم، بالتحريك. الَدلُْو هلا َعْرقَُوةٌ واحدة، حنو َدلْوِ السقَّائني: الَسلُْم: أبو عمرو

واحد : والسُّلَُّم. واحدةُ الِسالمِ، وهي احلجارة: والَسِلَمةُ أيضاً. شجٌر من الِعضاِه، الواحدة َسلََمةٌ: والَسلَُم أيضاً
  :وقال. الَسالُم: والِسلْمُ بالكسر. الَسالليمِ اليت ُيْرتَقى عليها، ورّبما ّمسي الغَْرُز بذلك

  ْمُؤها باحلَواجِبِفما كان إالّ َو... َوقَفْنا فقلنا إيِه ِسلٌْم فََسلََّمْت 

الصلُح، يفتح ويكسر، ويذكِّر : والسلُْم. يذهب مبعناها إىل اإلسالم" اْدُخلوا يف الِسلْمِ كافَّةً : " وقرأ أبو عمرو
 االسُم من: والَسالُم. االستسالُم: والَسالُم. الَسالَمةُ: والَسالُم. أنا ِسلٌْم ملن ساملين: تقول. املُساِلُم: والِسلُْم. ويؤنث
الرباءة من : والَسالُم. الواحدة َسالَمةٌ. شَجٌر: والَسالُم والِسالُم أيضاً. اسٌم من أمساء اهللا تعاىل: والَسالُم. التسليم
الُسالمى يف األصل عظٌم يكون يف : قال أبو عبيد. عظام األصابع: والُسالمَياُت. شجر: والَسالمان أيضاً. الُعيوبِ

آخر ما يبقى فيه املّخ من البعري إذا َعَجف الُسالمى والعني، فإذا ذهب منهما مل يكن له بقيَّةٌ  إنَّ: ويقال. ِفْرِسنِ البعري
وقال عبد اهللا بن . ساِلٌم: ويقال للجلدة اليت بني العني واألنف. واحده ومجعه سواء، وقد مجع على ُسالَمياٍت. بعد

  :عمر رضي اهللا عنهما يف ابنه ساِلمٍ
  وجلَْدةُ بني العنيِ واألنفِ ساِلُم... وأُريُغُه  ُيديروَنين عن ساِلمٍ

اللَديغُ، كأنَّهم : والَسالُم والَسليُم. أنت عندي كساِلمٍ: وهذا املعىن أراد عبُد امللك يف جوابه عن كتاب احلجاج
ذي َتسْلَُم ما كان تقول ال ب: قال ابن السكيت. وقلٌب َسليٌم، أي ساِلٌم. أُْسِلَم ملا به: ويقال. تفاءلوا له بالَسالمة

ال بِذي : ال بِذي َتْسلَمَني، وللجميع: ال بِذي َتْسلَمونَ، وللمؤنث: ال بِذي تْسلماِن، للجماعة: وُتثين. كذا وكذا
اذهبْ : ويقال. ال وَسالَمِتَك ما كان كذا: ويقال. والتأويل ال واهللا الذي ُيَسلُِّمَك ما كان كذا وكذا: قال. َتْسلَْمَن

َسِلَم فالنٌ من اآلفات َسالَمةً، وَسلََّمه اهللا : وتقول. ْم يا فىت، واذَْهبا بذي َتْسلَمان، أي اذهْب بَسالَمتَكبِذي َتْسلَ
وأَْسلَمَ . الَسالُم: والَتْسليُم. َبذْلُ الرضا باحلكم: والَتْسليُم. وَسلَّْمُت إليه الشيء فَتَسلََّمُه، أي أَخذَه. سبحانه منها

. وأَْسلََم، أي دخل يف الَسلْمِ، وهو االستسالم. وأَسْلََم أمَره إىل اهللا، أي سَلََّم. أي أسلََف فيه الرجلُ يف الطعام،
ملسه إمَّا بالقُبلة أو : واْسَتلَمَ احلجر. املصاحلة: واملُسالََمةُ. التصاحل: والَتسالُُم. وأَْسلََمُه، أي خذله. وأَْسلََم من اإلسالم

  :قال لَبيد. وَسلَْمُت اِجللْدَ أَْسِلُمُه بالكسر، إذا َدبَْغَتُه بالَسلَمِ. انقادواسَْتْسلََم، أي . باليد
  قَِلُق املَحالَِة جارِنٌ َمْسلوُم... ُمبقاَبلٍ سَرِبِ املَخارِزِ ِعْدلُُه 

  .عِْرٌق بني اخلِنِصر والبِنِصر: واُألَسْيِلُم
  سلنقع

  .اْسلَنْقََع بالربيق: ه الشمسويقال للحصى إذا محيْت علي. الربُق: الَسلَنْقَُع
  سلهب



  .الفرس الطويل على وجه األرض، ورمبا جاء بالصاد: الَسلَْهُب من اخليل
  سلهم

  .وقد اْسلََهمَّ لوُنه اْسِلْهماماً. املتغيِّرُ يف جسمه ولونه: املُْسلَهِمُّ
  سال

وَسالَّين فالن من . فس َسلَْوٍة من العيش، أي يف َرغٍَدهو : ويقال. وَسلْيُت عنه بالكسر ِسِليَّاً مثله. َسلْوُت عنه ُسلُوَّاً
خََرزةٌ كانوا : والُسلْواَنةُ بالضم. واْنَسلى عنه اهلمُّ وَتَسلّى مبعًىن، أي انكشف. مهّي َتْسِلَيةً وأَْسالين، أي كَشفه عنِّي

  :وقال. يقولون إذا ُصبَّ عليها ماُء املطر فشرَِبه العاشُق سال
  فال وَجديِد العيشِ يا َميُّ ما أَْسلو... ٍة ماَء ُمْزَنٍة شربت على ُسلْواَن

  :قال رؤبة. واسم ذلك املاء الُسلْوانُ
  لو أشرُب الُسلْوانَ ما َسليُت
  ما يب ِغًىن عنك وإنْ غَنِيُت

ُسلْوانُ دواٌء ال: وقال بعضهم. يقول الرجل لصاحبه َسقَْيَتين َسلَْوةً وُسلْواناً، أي طَيَّْبتَ نفسي عنك: قال األصمعي
  .واألطباء يسمُّونه املُفَرُِّح. ُيسقاه احلزيُن فََيْسلو

  سلى

. اجللدة الرقيقة اليت يكون فيه الولَد من املواشي إنْ نزعت عن وجه الفصيل ساعةَ يولَد، وإالّ قتلْته: الَسال مقصوٌر
َم الولد، وإن انقطع يف بطنها هلكْت وهلك فإذا خرج الَسال َسِلَمِت الناقة وَسِل. وكذلك إن انقطع الَسالَ يف البطن

: ويف املثل. وَسلَّْيُت الناقة أَُسلِّْيها َتْسِليَةً، إذا نزعت َسالها، فهي َسلْياُء. ناقةٌ َسلْياُء، إذا انقطع َسالها: ويقال. الولد
انقطع الَسال يف : ويقال أيضاً. قةواجلمع ال يكون له َسالً وإّنما يكون للنا. وقَع القوُم يف َسال مجلٍ، أي يف أمرٍ صعبٍ

  .بلغ السكّني العظم: البطن، إذا ذهَبت احليلة، كما يقال
  مسال

  :وقول الشاعر. اْسمَأَلَّ اْسمِئْالَالً باهلمز، أي ضمر
  وِْرَد القطاِة إذا اْسَمأَلَّ التُبَُّع

  .أي رجع الظلُّ إىل أصل الُعود
  مست

. ما أحسن َسْمَته، أي َهْديه: هيئة أهل اخلري؛ يقال: والَسْمُت. لضم، أي قصدوسََمَت َيْسُمت با. الطريق: السَْمُت
  :وقال. السري بالظّن واحلدس: والَسْمُت

  ليس هبا رِيٌع ِلَسْمت السامت
  .يرُمحك اهللا: أن تقول له: وَتسميُت العاِطس. ِذكر اسم اهللا تعاىل على كل شيء: والَتسميُت. وَتَسمََّتُه، أي قََصدَُه

  جمس
  :قال أبو ذؤيب. قُبح فهو َسْمٌج، وَسِمج، وَسميٌج: َسُمَج الشيء بالضم َسماَجةً

  خليالً ومنهم صاِلٌح وَسميُج... فإنْ َتْسرِمي َحْبلي وإن َتتََبدَِّلي 



  .اللنب الدسم اخلبيث الطَعم: والسَْمُج والَسميُج. عدَّه سَِمجاً: واسَْتْسَمجَُه. وقوم ِسماٌج
  مسح

وما كان سَْمحاً ولقد َسُمح بالضم، فهو . أعطاين: وسََمَح يل. أي جاء به: وَسَمحَ به. اجلود: الَسماَحةُالَسماُح و
. وامرأة سَْمَحةٌ ونِْسَوةٌ ِسماٌح ال غري. كأنَّه مجع ِمْسماحٍ: وَمساميُح. َسْمٌح، وقوٌم ُسَمحاُء، كأنه مجع َسميح

: وَتْسميُح الرُْمح. أَْسَمَحْت قَرُوَنُتُه، أي ذَلَّْت نفُسه وتاَبَعْت: قوهلمو. تساهلوا: وتساحموا. املُساهلة: واملُساحمة
  .السري السَْهلُ: والَتْسميُح. َتثْقيفُه
  مسحج

  .السَْمَحُج األتان الطويلة الظَهر، وكذلك الفرس، وال يقال للذَكَرِ
  مسحق

: الرأس؛ وهبا مسِّيت الشجَّةُ إال بلغْت إليها قشرة رقيقة فوق َعظْم: والسِمحاُق. الطويلة: السُْمحوُق من النخل
  .القطُع الرِقاُق من الغَيم وعلى ثَْربِ الشاِة َسماحيُق من َشْحمٍ: وَسماحيُق السماِء. ِسْمحاقاً

  مسد
وَسَمَدِت . ُتَعلَْو: َسَمْدُت ُسموداً: وقال ابُن األعراّيب. وكلُّ رافعٍ رأسُه فهو ساِمٌد. رفع رأَسه تكبُّراً: َسَمَد ُسموداً

احلزيُن : والساِمُد. القائُم، والساكُت: والساِمُد. الالهي واملغنِّي: والساِمُد. اللهُو: والُسموُد. َجدَّْت: اإلبل يف سريها
أن ُيجعل فيه الَسماُد، وهو سِْرجٌني : وَتْسميدُ األرض. أَْسِمِدينا، أي أَلْهينا بالغناء وغنِّينا: يقال للقَْيَنة. اخلاشع
  .استئصالُ َشَعره، لغة يف التسبيد: وتسميدُ الرأس. ورماد
  مسدر

  :قال الكميت. َضْعُف الَبَصرِ عند الُسكْر وغَْشيِ النعاس والُدوار: الَسماديُر
  وأضْنكَْرُت إالَّ بالَسماديرِ آلَها... ولَمَّا رأيُت املُقَرباِت ُمذالَةً 

  .وقد اْسَمَدرَّ اْسِمْدراراً
  مسدع
  .السيُِّد املوطّأ األكناِف، وال تقل ُسمَْيَدعٌ بضم السني: ُع بالفتحالَسمَْيَد
  مسر

الُسمَّاُر، وهم القوم َيْسَمرونَ : والساِمُر أيضاً. وقد َسَمَر َيْسُمُر، فهو ساِمٌر. املُساَمَرةُ، وهو احلديث بالليل: السََمُر
  :وقول الشاعر. كما يقال للُحجَّاجِ حاجٌّ

  ْهَو والَسمَُروسامر طالَ فيه اللَّ
ال أفعله ما : يقال. اللَيلُ والَنهاُر، ألنه ُيسَْمُر فيهما: واْبنا َسمريٍ. كأنَّه مسى املكان الذي ُيجتمُع فيه للَسَمرِ بذلك

ا داَم الناس وال أفعله الَسَمَر والقَمََر، أي م. الليلُ والنهاُر: وابْناُه. الَسمُري الدهُر: ويقال. َسَمَر ابْنا َسمريٍ، أي أبداً
  :قال الَشنْفَرى. وال أفعلُه َسمَري الليايل. َيْسَمرونَ يف ليلٍة قمراء

  َسمريَ الليايل مُْبَسالً باجلَرائِرِ... ُهناِلكَ ال أَْرُجو حَياةً َتُسرُّين 

ث عمر رضي اهللا عنه أنَّه ويف حدي. والَتْسمُري كالَتْشمريِ. ترقيقه باملاء: وَتْسمُري اللنب. اللنب الرقيق: والَسمار بالفتح
ما ُيِقرُّ رجلٌ أنَّه كان َبطَأُ جاريته إالَّ ألْحَقُْت به ولَدها، فمن شاء فليمسكْها ومن شاء فليسمِّرها، قال : قال

َسُمَر، بالضم : تقول. لونُ اَألْسَمرِ: والُسْمَرةُ. أراد التشمري بالشني فحوَّله إىل السني، وهو اإلرسالُ: األصمعّي



ويقال املاُء . املاُء والبُرُّ: واَألْسمَراِن. احلنطةُ: والَسمْراُء. واْسمَارَّ َيْسمارُّ اْسمرياراً مثله. َر أيضاً بالكسروَسِم
وتصغريه . والسَُمَرةُ بضم امليم، من شجر الطَلْحِ، واجلمع َسُمٌر وَسُمراٌت بالضم، وأَْسُمٌر يف أدىن العدد. والرمُح
ضرٌب من : والُسَمْيرِيَّةُ. َسمَّْرُت الشيء َتْسمرياً، وَسمَْرُتُه أيضاً: تقول منه. واحد َمسامري احلديِد: اُرواِملْسم. أَُسْيمٌِر
  .الُسفُن
  مسرج

  :قال العجَّاج. استخراج اخلَراج يف ثالث مِرار، فارسيٌّ معرب: السََمرَُّج والَسمَرََّجةُ
  َيْوم َخراجٍ ُيْخرِجُ الَسَمرَّجا

  مسسم
النملةُ احلمراُء؛ : والسُِْمسَُِمةُ. والَسْمَسمُ بالفتح، هو الثَعلب. وُسْمُسماينٌّ بالضم. ْمساٌم، أي خفيٌف سربعرجلٌ َس

  .واجلمع َسماِسُم
  مسط

  :قال طََرفة. اخلَيطُ ما دام فيه اخلرُز، وإالَّ فهو ِسلٌْك: الِسمْطُ
  ُمظاِهُر ِسْمطَْي لُْؤلُؤٍ وزََبْرَجِد

. علقته على الُسموطِ َتْسميطاً: ومسَّطُْت الشيَء. لُسموِط، وهي السيور اليت تعلَّق من السرجواحد ا: والِسْمطُ
خذْ : وقوهلم. يقال قصيدةٌ ُمَسمَّطَةٌ وِسْمِطيَّةٌ. ما قُفَِّي أرباُع بيوِته وُسمِّطَ يف قافية خمالفٍة: واملَُسمَّطُ من الِشعر

: يقال. اجلانبان: والِسماطاِن من النخل والناس. املرَسلُ الذي ال ُيرَدُّ: َسمَّطُواملُ. حكَمك ُمَسمَّطاً، أي جمّوزاً نافذاً
وَسَمطُت اجلَْدَي أَْسِمطُُه وأَْسُمطُُه َسْمطاً، إذا نظَّفته من الَشَعرِ باملاء احلاّر لتشويَه، فهو . مشى بني يدي الِسماطَْينِ

. نعلٌ أَْسماطٌ، إذا كانت غري خمصوفٍة: يقال. حدُ ال رقعةَ فيهاالطاُق الوا: والَسميطُ من النعل. َسميطٌ ومسموطٌ
اآلجرُّ القائم بعُضه : والَسميطُ. ِسْمطٌ وَسميطٌ: ومنه قيل للرجل اخلفيف احلال. وسراوِيلٌ أَْسماطٌ، أي غري حمشوٍَّة

وقد َسَمطَ اللنب َيْسُمطُ . اللُنب إذا ذهَب عنه حالوةُ احلليب ومل يتغيَّر طعُمه: الساِمطُ: األصمعي. فوَق بعض
  .ُسموطاً
  مسع

ألنَّه يف األصل " ختم اهللا على قلوهبم وعلى َسْمِعهِْم : " َسْمُع اإلنسان، يكون واحداً ومجعاً كقوله تعاىل: السَْمُع
َسْمَعَك إيلَّ،  :وقوهلم. وقد جيمع على أَْسماعٍ، ومجع اَألْسماعِ أَساِمُع. َسمِْعُت الشيء َسْمعاً وَسماعاً: مصدُر قولك
فََعلَُه رياًء وُسْمَعةً، : وتقول. َسماعِ، أي اْسمَْع، مثل َدراِك ومَناعِ، مبعىن أَْدرِْك وامَْنْع: وكذلك قوهلم. أي اسَْمْع مّني

: وقرئ. فإذا أدغمَت قلَت اسَّمَّْعتُ إليه. واْسَتَمْعُت كذا، أي أصغيُت، وَتَسمَّْعتُ إليه. أي لرياه الناس وليسمعوا به
. وَتساَمَع به الناُس. َتَسمَّْعتُ إليه، وَسِمْعُت إليه، وَسِمْعُت له، كلُّه مبعىن: يقال" . ال َيسَّمَُّعونَ إىل املأل األعلى " 

، أي  "أَْبِصْر به وأَْسِمْع : " وقوله تعاىل" . واْسَمْع غََري ُمْسَمعٍ : " وقوله تعاىل. وأَْسَمَعُه احلديثَ وَسمََّعُه، أي شتمه
ذهب ِسْمُعهُ : يقال. الِصيُت والذكُر اجلميلُ: والِسْمُع بالكسر. املغنِّيَةُ: واملُْسِمَعةُ. ما أبصره وأَْسَمَعُه، على التعجُّب

مركٌَّب، وهو سَْبٌع : والِسْمُع أيضاً. اللهمَّ ِسْمعاً ال بِلْغاً، وَسْمعاً ال َبلْغاً، أي َنْسَمعُ به وال يَِتمُّ: ويقال أيضاً. يف الناس
  :قال الشاعر. أَْسَمُع من ِسْمعٍ: أَْسَمُع من الِسْمعِ اَألَزلِّ، ورمبا قالوا: ويف املثل. ولد الذئب من الضبع

  أَغَرَّ طَويلَ الباعِ أَْسَمَع من ِسمْعِ... َتراهُ َحديَد الطَْرفِ أَبْلََج واِضحاً 
  .وَسمََّع به، أي َشهَّرَُه



: والساِمعَةُ. وَسمََّعُه الصوَت وأَْسَمَعُه. َسمَّعَ به، إذا رفَعه من اخلمول ونشَر ذكره: ويقال أيضاً. التشنيُع: والَتْسميُع
  :قال طرفة يصف أذَُنْي ناقته: اُألذُنُ

  كَساِمعََتْي شاٍة َحبوَْملَ ُمفْرَِد... ُمُؤلَّلَتاِن َتْعرِفُ الِعْتَق فيهما 

ُعروةٌ تكون يف وسط الغَْرب، ُيْجَعلُ فيها : واِملْسَمُع أيضاً. يم اِملْسَمَعْينِفالن عظ: يقال: وكذلك اِملْسَمُع بالكسر
  :قال الشاعر. حبلٌ لُيَعدِّلَ الَدلَو

  كما ُعدِّلَ الَغْربُ باِملْسمَعِ... ُنَعدِّلُ ذا املَْيلِ إذْ راَمنا 
  :قال عمرو بن معدي كرب. املُْسمُِع: والَسميُع. ُعالساَم: والَسميُع. يقال منه أَْسَمْعُت الدلَْو، إذا جعلت هلا ِمْسمعاً

  ُيَؤرِّقُين وأَْصحايب ُهجوُع... أَِمْن رَْيحاَنةَ الداعي الَسميُع 
: والَسَمْعَمُع. امرأةٌ ُسْمُعنَّةٌ نُظُْرنَّةٌ بالضم، وهي اليت إذا َتَسمََّعْت أو تبصرْت فلم تر شيئاً َتظَنَّْتُه َتظَنِّياً: قال أبو زيد

  .صغُري الرأسِ، وهو فََعلَْعلٌال
  مسغد

  .واْسَمَغدَّ الرجل، أي امتأل غضباً. اْسمََغدَّْت أناملُه، إذا تورَّمت: ويقال. الوارُم، بالغني معجمة: املُْسَمِغدُّ
  مسق

: ِنوالَسميقا. وكذبٌ ُسَماقٌ بالتخفيف، أي خالٌص. والُسمَّاُق بالتشديد، معروٌف. َسَمَق ُسموقاً، أي عال وطال
  .خشبتان يف النريِ ُيحيطان بعنق الثَور كالطَوق

  مسك
: واملَْسموكاُت. وسناٌم ساِمٌك تاِمٌك، أي عالٍ. ارتفع: وَسَمَك الشيُء ُسموكاً. رفعها: َمسَك اهللا السماَء سَْمكاً

عودٌ يكون يف اِخلباءِ : ْسماُكواِمل. َسقْفُُه: وَسْمُك البيِت. اسُْمْك يف الَرْيمِ، أي اصعدْ يف الدرجِة: ويقال. السمواُت
الِسماُك األعزلُ، وهو من منازل القمر، والِسماُك الرامُح وليس من : كوكبان نيِّران: والِسماكاِن. ُيْسَمُك به البيت

. والسََمْك من َخلْقِ املاء، الواحدة مسكةٌ، ومجع الَسَمِك ِسمَاٌك وُسموٌك. ويقال إنَّهما رِْجالَ األسد. املنازل
  .ُسَمْيكاُء احلُساُسوال
  مسل

املاء القليلُ : والَسَملَةُ أيضاً. رمٌح أَقْصاٌد، وُبْرَمةٌ أَْعشاٌر: ثوٌب أَْسمالٌ، كما قالوا: يقال. السََملُ اخلَلَُق من الثياب
  :قال ابن أمحر. يبقى يف أسفل اإلناء وغريِه، مثل الثَميلَة، واجلمع سََملٌ

  َسَملُِمثْلُ الوقاِئع يف أنصاِفها ال
  :قال ذو الرمة. وُسمولٌ عن األصمعي

  على ِحْمَيرِيَّاٍت كأنّ عيوهنا
  ِقالُت الَصفا مل َيْبَق إال ُسمولُها

  :وأنشد. واْسماٌ عن أيب عمرو
  َيْتُرُك أَْسَمالَ اِحلياضِ يُبَّسا

ُسِملَْت عيُنه ُتْسَملُ، : يقال. فَقُْؤها: نيِوَسْملُ الع. كنيةُ رجلٍ من بين أسد: وأبو َسمَّالٍ. والُسْملَةُ بالضم مثل الَسَملَِة
وَسَملُْت بني القوم سَْمالً وأْسَملُْت، . فقأ جدُّنا عَني رجلٍ فُسمِّينا بين َسمَّالٍ: قال أعرايب. إذا فقئت حبديدٍة ُمْحماٍة



  :قال الكميت. إذا أصلحَت بينهم
  لُعن َمْن َيُسمَّ ومن ُيْسِم... وتنأى قُعوُدُهمُ يف األمور 

وَسَملُْت احلوَض، إذا نقَّْيَتُه من احلَْمأَة . الساعي يف صالح معاشه: والساِملُ. أي تبعد غاياهتم عمن يداري وُيداِهن
  .الِفنجانة الصغرية: والَسْوَملَةُ. وَسَملَ الثوبُ ُسموالً وأَْسَملَ، إذا أخلق. والطني
  مسلج

  .اخلفيف: الَسمَلَُّج
  مسم

وكذلك السَُمُّ . فَُمُه وَمْنِخُرُه وأُذُُنُه، الواحد َسمٌّ وُسمٌّ: وُسموُم اإلنسان وِسمامُُه. نه َسمُّ اِخلياِطالثَقُْب، وم: الَسمُّ
. كلُ شيء كالوَدع خيرج من البحر: والَسمُّ. ثُقَبه: وَمسامُّ اجلسد. القاتل يضم ويفتح، وجيمع على ُسمومٍ وِسمامٍ

وَسمَُّه، أي سقاه . ِعْرفان يف خيشوم الفرس: والَسمَّانُ. ريك، وقد يضّمان أيضاًما له َسمٌّ وال َحمٌّ غ: قال الفراء
. وَسَمْمُت َسمََّك، أي قصدُت قَصَدك وَسَمْمُت بينهما َسمَّاً، أي أصلحُت. وَسمَّ الطعام، أي جعل فيه الَسمَّ. الَسمَّ

كيف السامَّةُ : يقال. اخلاّصةُ: والسامَّةُ. خصَّت وَسمَِّت النِعمةُ، أي. وَسَمْمُت القارورة وحنَوها، أي َسدَْدُت
وأهل . اخلاّصةُ واألقارُِب: أهل املََسمَِّة: قال األموّي. وسامُّ أبرَص من كبار الَوَزغِ. ذات الَسمِّ: والسامَّةُ. والعاّمةُ
الريح احلارّة، : والَسموُم. َرُهوفالن َيُسمُّ ذلك األمر بالضم، أي َيسُبره وينظر ما غَْو. الذين ليسوا بأقارب: املنجاة
الَسموُم بالنهار وقد تكون بالليل، : قال أبو عبيدة. واجلمع َسماِئُم. ُسمَّ يومنا فهو يوٌم َمْسموٌم: يقال منه. تؤنث

  .مجع َسماَمٍة، وهو ضرٌب من الطري، والناقةُ السريعة أيضاً: والَسماُم بالفتح. واحلَرورُ بالليل وقد تكون بالنهار
  مسن

  :قال امرؤ القيس وذكَر ِمعْزًى له. الَسْمُن للبقر، وقد يكون للِمعزى، وجيمع على ُسْمنان
  وَحسُبك من ِغًىن ِشَبٌع ورِيُّ... فََتْمُأل بيتنا أَِقطاً وَسْمناً 

  :وقال. وَسَمْنُت هلم الطعام أَُمسُنُه َسمْناً، إذا لََتتَّهُ بالسمنِ
  له َعْجَوةٌ َمْسموَنةٌ ومخري... أَْوهََبْت عظيُم القَفا رِْخُو اخلواصرِ 

زّودهتم : وَسمَّْنتُ القوم َتْسميناً. والَسمَّانُ إن جعلَته بائع الَسْمنِ انصرف، وإن جعلته من الَسمِّ مل ينصرف يف املعرفة
. َسمََّن مثله، وَسمََّنُه غريهوَت. وقد َسِمَن ِسَمناً، فهو َسِمٌني. خالف املهزول: والَسمُني. التربيد: والَتْسمني. الَسْمَن
ملك شيئاً َسميناً، أو أعطى : وأَْسَمَن الرجل. دواء ُتَسمَُّن به النساء: والُسْمَنةُ بالضم. َسمَّْن كلبك يأكك: ويف املثل

  :وقول الراجز. وجاءوا َيْسَتْسِمنونَ، أي يطلبون أن يوَهب هلم الَسْمَن. عدَّه َسميناً: واسَْتْسَمَنُه. غريه
  فَباكََرْتنا َجفَْنةٌ َبطينَْه
  حلَم َجزورٍ غَثٍَّة َسمينَُه

الواحدة ُسماناةٌ، واجلمع . طائر، وال يقال ُسمَّاين بالتشديد: والُسماين. أي َمْسموَنةً من الَسْمنِ، ال من الِسَمنِ
  .ُسماَنياٌت

  مسه
  :اإلعياء، فهو ساِمٌه واجلمع ُسمٌَّه وقالَجرى َجرْياً ال يعرف : َسَمَه الفرُس َيْسَمُه بالفتح فيهما ُسموهاً

  لْيَت املُىن والدهرَ َجْرُي الُسمَِّه



: والُسمَّهى والُسمَّيْهى. َجرى فالنٌ الُسمَّهى، إذا جرى إىل غري أمر يعرفه: أبو عمرو. وَسَمَه فهو ساِمٌه، أي دُِهَش
  .اهلواء بني السماء واألرض: والُسمَّهى. وجٍهتفرَّقَْت يف كلِّ : وذهبْت إبلُُه الُسمَّهى. الكذُب واألباطيلُ

  مسهدر
  :وأنشد أبو عبيدة. وَبلَدٌ َسَمْهَدٌر، أي واسٌع. غالٌم َسَمْهَدٌر، أي مسٌني
  ودونَ لَْيلى َبلَدٌ َسَمْهَدُر

  مسهر
واْسمََهرَّ الرجل يف . تدَّاش: واْسَمَهرَّ الظالم. اْسَمَهرَّ الشوُك، إذا يَبِس وصلُب: يقال. الصالبة والشدة: االْسِمْهراُر

  :قال رؤبة. القتال
  إذا اْسَمَهرَّ احلَِلُس املُغاِلثُ

رمٌح َسْمهَرِيٌّ، ورِماحٌ : يقال. اسُم رجلٍ كان يقوِّم الرماَح: القناةُ الصلبةُ، ويقال هي منسوبة إىل َسْمَهرٍ: والَسْمَهرِيَّةُ
  .َسْمَهريَّةٌ

  مسا
: كلُّ ما عالك فأظلّك، ومنه قيل لسقف البيت: والَسماُء. مع على أَْسِمَيٍة ومساواتالَسماُء يذكر ويؤّنث أيضاً، وجي

  :قال الشاعر. ما زلنا نطأ الَسماَء حتَّى أتيناكم: املطر، يقال: والَسماُء. َسماٌء
  َرَعْيناُه وإنْ كانوا غَضابا... إذا سقط الَسماُء بأرض قومٍ 
  :لعجاجقال ا. وجيمع على أَْسِمَيٍة وُسِميٍّ

  تلفُّه الرِياُح والُسِمّي

. وقد عال من ساماُه. وفالن ال ُيسامى. َسمْوُت وَسَمْيُت، مثل َعلَْوُت وَعلَْيُت: تقول منه. االرتفاع والعلّو: والُسُموُّ
الفحول الرافعةُ : والقُروُم السَوامي. َعالَ: وَسما بصره. ارتفعَ حّتى اسَْتثَْبتُُّه: وَسما يل شخٌص. وَتسامَوا، أي تباَرْوا

وَسما الفحلُ، إذا سطا على . ردْدُت من سامي طرفه، إذا سْرت إليه نفَسه وأزلت خنوَته وبأوه: وتقول. رءوسها
  :وقال. ظهر الفرس، الرتفاعه وعلّوه: والَسماُء. َشوله َسماوَةً

  فريَّا وأّما أَْرُضُه فَُمحولُ... وأمحَر كالديباج أّما َسماُؤُه 
وَسمَّيُت فالناً زيداً وَسمَّْيُتُه بزيٍد مبعًىن؛ وأَْسمَْيُتُه مثله، فَتَسمَّى . سقفه: وَسماوةُ البيت. شخصه: كلِّ شيءوَسماَوةُ 

أي نظرياً " َهلْ َتْعلَمُ له َسِميَّا : " وقوله تعاىل. هو كَنِيُُّه: هذا َسِميُّ فالٍن، إذا وافق اُمسه اَمسه، كما تقول: وتقول. به
واالسم . وقد َسَموا واْسَتَموا، إذا خرجوا للصيد. الصيادون: والُسماةُ. ثلَ امسه، ويقال ُمساِمياً ُيساِميهيستحقُّ م

وفيه . واْسٌم تقديره افٌْع والذاهب منه الواو، ألنَّ مجعه أَْسَماٌء وتصغريه ُسَميٌّ. مشتقٌّ من َسَمْوُت، ألّنه تنويٌه ورفعةٌ
. وإذا نسبت إىل االسم قلت َسَموِيٌّ، وإن شئت اْسِميٌّ تركَته على حاله. وَسٌم وِسٌم أربع لغات اْسٌم واْسٌم بالضم،

  .أُعيذك بأَْسماوات اهللا: وحكى الفراء. ومجع األْسماء أَسامِ
  سنب

يف التصغري، وهذه التاء َتثُْبتُ . مضى سَْنٌب من الدهر وَسْنبَةٌ، أي برهةٌ، وسَْنَبَتةٌ أيضاً بزيادة التاء وإحلاِقها رابعةً
  .وفرٌس َسنٌِب، أي كثري اجلري؛ واجلمع ُسنوٌب. تقول سَُنْيبَِتةٌ، لقوهلم يف اجلمع َسنابٌِت

  سنبل



  .برٌج يف السماء: والسُْنَبلَةُ. وقد َسنَْبلَ الزرُع، إذا َخَرج ُسْنُبلُه. واحدةُ َسنابِل الزرعِ: الُسْنُبلَةُ
  سنت

  :َبْعرىقال ابن الزِ. أجدبوا: أَسَْنَت القوم
  ورجالُ مكّةَ ُمْسنِتونَ ِعجاُف... َعمرو الُعال َهَشَم الثَريَد لقوِمِه 

والَسنُّوتُ . تقول منه َسنَّتُّ القْدَر َتسنيتاً، إذا طََرْحَت فيها الكَمُّون. الكَمُّونُ: والَسنُّوُت. قليل اخلري: ورجل َسنٌِت
َتسنََّتها، إذا تزّوَج رجلٌ لئيٌم امرأةً كرمية، لقلَّة ماهلا : قالوي. هو الِسنَّْوُت: وبعض العرب يقول. العسل: أيضاً

  .وكثرِة ماله
  سنح

سََنَح يل الظَْبيُ َيسَْنُح ُسنوحاً، إذا َمرَّ من : تقول. ما والّك َمياِمَنه من ظَْبي أو طائرٍ أو غريها: الَسنيُح والسانُِح
وسَنَح وساَنحَ . ويف املثل َمن يل بالسانِحِ بَعد البارِح. حِ وتتشاءم بالبارحوالعرب َتَتَيمَُّن بالسانِ. َمياِسرِكَ إىل ميامِنِك

  :قال األعشى. مبعًىن
  َجَرْت لَُهما طَْيُر الِسناحِ بِأَْشأَمِ

  :قال الشاعر. وسََنَحتْ بكذا، أي َعرََّضْت ولََحَنت. وسََنح يل رأيٌ يف كذا، أي عََرض
  جعلُتها لليت أَْخفَْيُت ُعْنوانا... وحاجٍة دون أخرى قد سَنحُت هبا 

  سنخ
وسَنَِخ الُدهن بالكسر، لغة يف زَنَِخ، . َرَسَخ فيه: وسََنَخ يف الِعلْمِ ُسنوخاً. أصوهلا: وأَْسناُخ األسنان. األصلُ: الِسْنُخ

  :قال أبو كبري. بيٌت له سَْنَخةٌ وَسناَخةٌ: يقال. إذا فسَد وتغيّرْت رُحيه
  وازَْدْرُت ُمزْدارَ الكرميِ اِملفَْضلِ... َر بيتِ َسناَخٍة فأََتْيُت بَْيتاً غَْي

  .ليس ببيت ِدباغٍ وال َسْمن: يقول
  سند
وَسَنْدُت إىل الشيء أَسُْنُد ُسنوداً، واسَْتَنْدُت . وفالن َسَنٌد، أي معتَمٌد. ما قابلك من اجلبلِ وعال عن السفح: الَسَنُد
: وَتساَنْدتُ إليه. وُخُشٌب ُمَسنَّدَةٌ، شّدد للكثرة. رفُْعه إىل قائله: احلديث واإلسناُد يف. وأَْسَنْدُت غريي. مبعًىن

: واملسَنُد. الدهُر: واملُْسَنُد. وخرج القوم مَُتسانِديَن، أي على راياتٍ شىت ومل يكونوا حتَت راية أمري واحد. استندت
اختالف : والِسناُد يف الشعر. الناقة الشديدة اخلَلْقِ: ناُدوالِس. خطٌّ ِلِحْمَيرٍ خمالٌف خلطِّنا هذا: واملسنُد. الَدِعيُّ

  :الرِْدفني، كقول الشاعر
  كأنَّ ُعيُوَنُهنَّ ُعيونُ عنيِ... فقد أَِلُج اِخلباَء َعلى جوارٍ 

  :مث قال
  فأَصَْبَح رأُسُه مثلَ اللَُحيْن

  :قال ذو الرمة. قد ساَنَد الشاعُر: يقال

  أُجانُِبُه املُساَنَد واملُحاال...  وِشْعرٍ قد أَرِقْتُ له غَريبٍ
بالٌد، تقول سِْنِديٌّ للواحد، وسِْنٌد للجماعة، مثل زِْنجِيٍّ : والسْنُد. وساَنْدُت الرجل ُمساَنَدةً، إذا عاضْدَته وكانفْتَه

  .وزِْنجٍ
  سندر



  :وقول علي رضي اهللا عنه
  أَِكيلُكُمْ بالَسيِف كَْيلَ السَْنَدرَه

  .ضَْرٌب من السهام َمْنسُوٌب إىل السَْنَدرة، وهي شجرة: كالَسْنَدريُّ. م كالقَْنقَلِ واجلُراِفهو مكيالٌ َضْخ: يقال
  سندس
  :وأنشد أبو عبيد. البِْزَيْونُ: الُسْنُدُس

  كأنَّ عليها سُْنُدساً وُسدوسا... وداوَْيُتها حتَّى شََتْت حََبِشيَّةً 
  سندل
  .طائٌر يأكل البيَش: الَسْنَدلُ
  سنر
  :قال لبيٌد يرثي قتلى َهوازِنَ. لبوٌس من ِقدٍّ، كالدرع: َنوَُّرالَس

  كَتاِئُب َخْضرٌ يف َنسيجِ الَسَنوَّرِ... وجاُءوا به يف َهْوَدجٍ ووراءه 
  .واحد السنانريِ: والِسنَّْوُر. قوله وجاءوا به، يعين قَتادة بن َمْسلَمة احلنفيِّ

  سنط
  .وكذلك الَسنوطُ والَسُنوِطيُّ. صالًالكَوَسُج الذي ال حلية له أ: الُسناطُ
  سنع

  .وقد َسُنَع بالضم َسناَعةً. رجلٌ َسنيٌع، أي مجيلٌ، وامرأة َسنيعةٌ
  سنف

  :قال الشاعر. وعاُء متر املرخ: وقال غريه. ورقة املَْرخِ: الِسْنفُ بالكسر: قال أبو عمرو
  ْرخِ يف َجْعَبةٍ ِصفرَِتقَلْقُلَ ِسْنِف املَ... َتقَلْقَلَ من فأسِ اللجامِ ِلساُنُه 

  :قال اخلليل. وُتَشبَُّه به آذانُ اخليل
  الِسناُف للبعري مبنزلة اللَببِ للدابِّة

. الِسنافُ حبلٌ تشدُّه من التصدير مث تُقدِّمه حىت جتعله وراء الِكْركَِرِة فيثُْبُت التصديُر يف موضعه: وقال األصمعي
وقد َسنَفُْت البعَري أَْسُنفُُه وأَْسنِفُُه، إذا شددَت عليه . ن البعري واضطرب تصديرهوإّنما ُيفَْعلُ ذلك إذا خَُمَص بط: قال

ويقال للذي يقّدم . البعُري الذي يؤّخر الرْحل فُيجَْعلُ له سِناٌف: واِملسْناُف. الِسناَف، وأىب األصمعيُّ إالَّ أَْسَنفُْت
عَت يف الشعر ُمْسنِفَةً فهي من هذا وهي الفرس َتتقدَّم اخليلَ يف فإذا مس. الرحل وأَْسَنفَ الفرُس، أي تَقَدََّم اخليلَ

وربَّما قالوا أَْسَنفُوا أمرهم، أي أحكموه، . وإذا مسعت ُمْسَنفَةً فهي الناقة، من السِناِف، أي ُشدَّ عليها ذلك. سريها
  .َعيَّ باإلْسناِف: ويقال يف املثل ملن حتيَّر يف أمره. وهو استعارةٌ من هذا

  مسن
ونبٌت سَنٌِم، أي مرتفٌع، وهو الذي خرَجت َسَنَمتُُه، . َنْحُرها ووسَطُها: وسَناُم األرض. واحد أَْسنَِمِة اإلبل: الَسناُم

. وأَْسَنمَ الدخانُ أي ارتفع. وماٌء سَنٌِم على وجه األرض. وبعٌري سَنٌِم، أي عظيم الَسنام. وهو ما يعلو رأَسه كالُسنُبل
  :وقال

  رٍ ساِطعٍ إِْسنامُهاكَُدَخاِن نا
هو ماٌء يف اجلنة، مسِّي بذلك ألّنه جيري فوق الغَُرف : قالوا" ومِزاُجُه ِمْن َتسْنِيمٍ : " وقوله تعاىل. وَتَسنََّمُه، أي عاله



  .خالف تسطيحه: وَتْسنيُم القرب. والقصور
  سنن
وجاء . لى َسنَنَِك وسَُننَِك، أي على وجهكامضِ ع: ويقال. استقام فالنٌ على َسَننٍ واحد: يقال. الطريقة: الَسَنَن

. وعن َسَننِ الطريق وُسَننِِه وِسَننِِه ثالث لغات. وتََنحَّ عن َسَننِ اخليل، أي عن وجهه. من اخليل َسَنٌن عال ُيَردُّ وجهه
  :قال اهلذيل. السريةُ: والُسنَّةُ. وجاءت الريح َسناِئَن، إذا جاءت على طريقة واحدٍة ال ختتلف

  فأول راضٍ ُسنَّةً َمْن َيسريُها... َتْجَزَعْن من ُسنٍَّة أنَت ِسْرتَها  فال
َسنَّ الرجل إبلَه، إذا أحسن رِْعَيَتها والقياَم عليها، حّتى كأنَّه : ابن السكيت. ضرٌب من متر املدينة: والُسنَّةُ أيضاً

  :قال النابغة. َصقَلها
  قاموا فقالوا ِحمانا غُري َمقْروبِ... ُنبِّثُْت ِحْصناً وَحيَّاً من بين أسٍد 
  َسنُّ املَُعْيِديِّ يف رَْعيٍ وَتعزيبِ... َضلَّْت ُحلوُمُهُم عنهْم وغَرَُّهُم 

يا معشَر َمَعدٍّ ال يغرَّّنكم ِعزُّكُْم وأنّ أصَغَر رجلٍ منكم يرعى إبلَه كيف شاء، فإن احلارث بن ِحْصنِ الغّساينّ : يقول
واحلََمأُ . َسنُّوا املال، إذا أرسلوه يف الرِْعى: وقال املَُؤرُِّج. نِ بن حذيفة، فال تأمنوا َسطوتَهقد َعَتب عليكم وعلى ِحْص

  :وقال ذو الرمة. صورته: وُسنَّةُ الوجه. املتغيِّر املُْنِتُن: املَْسنونُ
  َملْساَء ليس هبا خالٌ وال َنَدُب... ُترَِيَك ُسنَّةَ وجٍه غَري ُمقْرِفٍَة 

أال : وحكي أنَّ يزيد بن معاوية قال ألبيه. املَُملَُّس: واملَْسنونُ. وقد َسَنْنُتهُ أَُسنُّهُ َسنَّاً، إذا صوَّرَته. املَُصوَُّر: واملَْسنونُ
  :قال: وما قال؟ فقال: ترى عبد الرمحن بن حّسان يشبِّب بابنتك؟ فقال معاوية

  َمكْنوِنوَّاصِ مِيَزْت من جوهرٍ ... هي زهراُء مثلُ لؤلؤة الغَ 
  :إنَّه يقول: فقال يزيد. َصَدَق: فقال معاوية

  يف سناٍء من املَكارِمِ ُدوِن... وإذا ما َنَسبَْتها مل َتجِْدها 
  :فأين قوله: قال. صدق: قال

  راِء متشي يف َمْرَمرٍ َمسْنوِن... مث خاصَْرُتها إىل القُبَِّة اخلَْض 
اْسَتنَّتِ : ويف املثل. قََمَص: واْسَتنَّ الفرس. كان يف أنفه ووجهه طولٌ ورجلٌ َمْسنونُ الوجه، إذا. كذب: فقال معاوية

والفحلُ ُيسانُّ الناقة ُمسانَّةً وِسناناً، إذا طردها حتَّى َتنَوََّخَها . واْسَتنَّ الرجلُ، مبعىن اْستاَك. الِفصالُ حتَّى القَْرعى
ِسنانُ الرمح، ومجعه : والِسنانُ أيضاً. والسِنانُ مثله. حيدَّد به حجٌر: واِملَسنُّ. أحددته: وَسَنْنُت السكِّني. ليفِسَدها
وجيوز أن جتمع . واحد اَألْسناِن: والِسنُّ. شيء يستاك به: ما يسقُط من احلجر إذا حككَته والَسنونُ: والَسنُني. أَسّنةٌ

ال آتيك ِسنَّ اِحلْسلِ، أي : وقوهلم. بالِسنِّ عن العمر وقد يعّبر. وتصغري الِسنِّ ُسنَْيَنةٌ، ألنَّها تؤنث. اَألسنانُ على أَِسنٍَّة
  :وقول الشاعر يف وصف إبلٍ أُخذتْ يف الِدَيِة. أبداً ألن اِحلْسلَ ال يسقط له ِسنٌّ أبداً

  َسناَء قتيلٍ أو َحلوَبةَ جائِعِ... فجاءت كَِسنِّ الظيبِ مل أََر مثلها 
. ِفّصةٌ منه: وِسنَّةٌ من ثُومٍ. ثَنِيََّتُه، والظُيب ال تنبت له ثَنِيَّةٌ قطُّ، فهو ثَنِيٌّ أبداًأي هي ثُْنَيانٌ، ألن الثَينَّ هو الذي يلقي 

أَِطلْ ِسنَّ قلمك : يقال. موضع الَبْري منه: وِسنُّ القلم. السكّة، وهي احلديدة اليت ُتثار هبا األرض: والِسنَّةُ أيضاً
قال . وأََسنَّ سديُس الناقة، أي نبت، وذلك يف السنة الثامنة. كبِر: وأََسنَّ الرجل. وَسمِّْنها، وَحرِّْف قَطََّتَك وأَْيِمْنها

  :األعشى
  ينِ حّتى الَسديُس هلا قد أُسَنُّ... جِِفيِها ُربِطَتْ يف اللَجِ 



: تُ التراَبوَسْن. واحدة السَناِئنِ، وهي رمال مرتفعة تستطيل على وجه األرض: والَسنيَنةُ. وأَسَنَّها اهللا، أي أنبتها
وكذلك . وَسنَّ عليه الدرَع َيُسنُّها سَنَّاً، إذا صّبها عليه. صببُته على وجه األرض َصبَّاً سهالً حتَّى صار كاملَُسنَّاة

: وَسنَْنُت الناقةَ. فإذا فرَّقَْته يف الصّب قلَته بالشني املعجمة. َسَنْنُت املاء على وجهي، إذا أرسلَته إرساالً من غري تفريق
  .خالف اَألفْتاِء: واملَسانُّ من اإلبل. ِسرُْتها سرياً شديداً

  سنه

أحدمها الواو وأصلها َسْنوَةٌ، واآلخر اهلاء وأصلها َسْنَهةٌ مثل جَْبَهٍة، ألّنها : ويف نقصاهنا قوالن. واحدة السنني: الَسَنةُ
وقال بعض . اء، أي حتمل َسَنةً وال حتمل أخرىوخنلةٌ َسنْه. من َسَنَهِت النخلةُ وَتَسنََّهْت، إذا أتت عليها السنون

  :األنصار
  ولكن َعرايا يف السننيِ اجلَواِئحِ... فليست بسَْنهاَء وال ُرجَّبِيٍَّة 

يقال أرضُ بين فالٍن َسَنةٌ، إذا كانت : قاله أبو عبيد، وقال أيضاً. أهنا اليت أصابتها الَسَنةُ اجملِدبة: وفيه قول آخر
وإذا . ويف التصغري سَُنيَّةٌ وُسنَْيَهةٌ. واستأجرته ُمَسانَاةً وُمساَنَهةً. َتسَنَّْيُت عنده، وَتَسنَّْهُت عنده: لوالعرب تقو. جمِدبة

الَتكَرُُّج الذي يقع على : والَتَسنُُّه. مجعَت بالواو والنون كسرَت السني فقلَت ِسنونَ وبعضهم يقول ُسنونَ بالضم
  .ٌز ُمَتَسنٌَّهخب: تقول. اخلبز والشَراب وغريمها

  سنأ

وأَْسناُه، أي رفعه وأعاله وَسنَّاُه، . الرفيع: والَسنِيُّ. والسَناُء من الرفعة والشرف ممدوٌد. ضوء الربق: الَسنا مقصوٌر
  :وقال. أي فتحه وسهَّله

  إذا اهللا َسنَّى َعقْدَ شيٍء تََيسَّرا... وأَْعلَُم ِعلْماً ليس بالظّن أنَّه 
وساَنْيُت من ذي هبجٍة وَرقَْيُتُه عليه الُسموطُ : قال لبيد. ذا راضيَته وداريَته وأحسَن معاشرتهوسانَْيُت الرجل، إ

من َحَمٍأ َمْسنوٍن : " مل يتغري، من قوله تعاىل: مل َيَتَسنَّ: يقال َتسَنَّى، أي تغّير، وقال أبو عمرو: عابسٍ ُمتََعصِّبِ الفراء
الناضحةُ، وهي : والسانَِيةُ. الَعرُِم: واملُسَنَّاةُ. ت ياًء، مثل تقَضَّى من َتقَضََّض، أي متغيِّر، فأبدل من إحدى النونا" 

سََنِت الناقة َتْسُنو َسناَوةً وَسنايَةً، إذا سقت : يقال. سري الَسواين سفرٌ ال ينقطع: ويف املثل. الناقة اليت يستقى عليها
يقال أخذه : الفراء. واألرض َمْسُنوَّةٌ وَمْسنِيَّةٌ. ألنفسهم إذا استقَواوالَسحاَبةُ َتْسنو األرض، والقوُم َيْسنونَ . األرض

أْسىن : وتقول. والَسَنةُ إذا قلته باهلاء وجعلت نقصانه الواو فهو من هذا الباب. بِسناَيِتِه وِصناَيِتِه، أي أخذه كلَّه
  .أصاهبم اجلُدوبة، تقلب الواو تاًء للفرق بينهماوأَْسَنتوا، إذا . القوُم ُيْسنونَ إْسناًء، إذا لبثوا يف موضعٍ َسَنةً

  سهب

بلغوا : وحفروا فأسهبوا. بعيدةُ القَعْرِ، وُمْسَهَبةٌ أيضاً بفتح اهلاء: وبئرٌ َسْهَبةٌ. الَسْهُب الفالةُ، والفرُس الواسُع اجلَْري
جلُ، إذا أكثر من الكالم فهو ُمْسَهبٌ وأَْسَهَب الر. اّتسع يف اجلري وَسَبَق: وأسَهبَ الفرُس. الرملَ ومل َيخرج املاء

  .وأُسْهَِب الَرُجلُ على ما مل ُيَسمَّ فاِعلُُه، إذا ذهب َعقلُه من لَْدغِ احليِة. بفتح اهلاء، وال يقال بكسرها، وهو نادر
  سهج

. َسَحقْته: الطيَب وسََهْجُت. وسََهَج القوُم ليلَتهم، أي ساروا. وقد سََهَجِت الريح. ريٌح َسيَْهٌج َسْيهوٌج، أي شديدة
  :قال منظوٌر األسدّي. قَشرهتا: وسََهَجِت الريُح األرَض



  هل تعرف الداَر ُألمِّ احلَشَْرجِ
  غيََّرها سايف الرِياحِ السُهَّجِ

  :وأنشد. ممرُّ الريح: املَسَهج: قال أبو عمرو
  إذا هَبطَْن ُمسَْتحاراً َمسَْهجا

  سهد
قال أبو كَبريٍ . القليل من النوم: والسُُهُد بضم السني واهلاء. بالكسر َيْسَهدُ َسَهداً اَألَرُق، وقد سَهِد الرُجل: الُسهاد
  :اهلذَيل

  ُسُهداً إذا ما ناَم لَْيلُ اهلَْوَجلِ... فأَتْت به حوَش الفؤاِد ُمبَطَّناً 
  .من كَالمٍ أو َخبَرأي أمْراً أعتِمُد عليه، : وما رأيُت من فالٍن سَْهَدةً. وَسهَّْدُتُه أنا فهو ُمَسهٌَّد

  سهر
: والساهوُر. ورجلٌ ُسهََرةٌ، أي كثري الَسَهرِ. وأَْسَهَرُه غريه. َسهَِر بالكسر َيسَْهُر، فهو ساِهٌر وَسْهرانٌ. اَألَرُق: الَسَهُر

  :قال أميَّة بن أيب الَصلت. ِغالُف القََمرِ فيما تزعمه العرب
  اهوٌر ُيَسلُّ ويْغَمُدقََمٌر وس... ال َنقَْص فيه غري أنَّ جبيَنه 

  :قال أبو كَبري اهلُذَيل" . فإذن ُهْم بالسَّاِهَرة : " ومنه قوله تعاىل. ظلُّ الساِهَرِة، وهي وجه األرض: الساهوُر: ويقال
  وَعميَمها أَْسداُف لَْيل ُمظِْلمِ... َيرَْتْدنَ ساهَِرةً كأنَّ َجميَمها 

  سهق
  .ةُ من الرياحالطويلُ من الرجال، والشديد: الَسهْوُق
  سهك

  :قال الَنمر بن َتولب. الريُح الشديدةُ، مثل الَسيَْهجِ والَسْيهوجِ: الَسْيَهُك والَسْيهوُك
  َهْيٌف َتروُح وَسْيَهكٌ َتْجري... وَبوارُِح اَألرْواحِ كُلَّ َعِشيٍَّة 

قال . وذلك التراب َسيَْهٌك: أطارت تراَبهاَسَهكَتِ الريح األرَض، إذا : يقال. وَسَهكَِت الريُح، أي مّرْت َمرَّاً شديداً
  :الكميت

  َرماداً أَطاَرْتُه السَواِهكُ رِْمدِداً
  :قال أبو كَبريٍ اهلذيلّ. ممرُّ الريح: واملَسَْهُك

  َجْمرٌ َمبسَْهكٍَة ُيَشبُّ ِلُمْصطَلي... َمبعابِلٍ ُصلْعِ الظُباِت كأّنها 

ريُح الَسمكِ : والسََهُك بالتحريك. فرٌس ِمسَْهٌك، أي سريع اجلريو. وَسَهكَِت الدابةُ، أي جرت َجرياً خفيفاً
وَسْهوَكُْتُه . بعينه َساهٌك، أي رََمٌد وِحكَّةٌ: وتقول. يدي من السمك ومن صدأ احلديد َسهِكَةٌ: يقال. وصدِأ احلديد

  .لغة يف سحقه: وَسَهكَُه َيسَْهكُُه سَْهكاً. فَتَسْهَوَك، أي أدبر وهلك
  سهل

. صاروا إىل الَسْهلِ: وأَسَْهلَ القوُم. وأرضٌ َسْهلَةٌ، والنسبة إليه ُسْهِليُّ بالضم على غري قياس. نقيض اجلَبل: لُالَسْه
. ضدُّ احلزونِة: والُسهولَةُ. ذو ِسْهلٍَة: وَنْهٌر سَْهلٌ. رملٌ ليس بالُدقاق: والِسْهلَةُ، بكسر السني. ورجلٌ سَْهلُ اخلُلُقِ
عدّه : واْسَتْسَهلَ الشيَء. التسامُح: والَتساُهلُ. التيسُري: والَتْسهيلُ. وأَْسَهلَ الدواُء الطبيعة. بالضموقد َسُهلَ املوضع 



  .جنٌم: وُسهَْيلٌ. سَْهالً
  سهم
. الُبْرُد املخطط: واملَُسهَُّم. جاِئُزُه: وسَْهُم البيت. النصيب، واجلمع الُسْهمانُ: والَسْهُم. واحد الِسهامِ: الَسْهُم

  :قال َعبيٌد. القَراَبةُ: الُسْهَمةُ بالضمو
  ُيقْطَُع ذو الُسْهَمِة القريُب... قد يوَصلُ النازُِح النائي وقد 

. وقد ُسهَِم الرجل، على ما مل يسمَّ فاعلُه، إذا أصاَبه الَسموُم. َحرُّ الَسمومِ: والسَهاُم، بالفتح. النصيُب: والُسْهَمةُ
الناقةُ : والساِهمَةُ. وقد سََهَم وجهه بالفتح وَسُهَم أيضاً بالضم، َيْسُهُم ُسهوماً فيهما. تغيُّرالُضْمُر وال: والُسهاُم بالضم

بعٌري مسهوٌم، وبه ُسهاٌم؛ وإبلٌ : يقال. داٌء ُيصيب اإلبل: الُسهاُم: األموّي. وإبلٌ سَواِهُم، إذا غيِّرها السفَر. الضاِمرةُ
. واْسَتَهموا، أي اقترعوا. وأَسَْهَم بينهم، أي أَقَْرَع. فَسَهْمُتُه أَْسَهُمُه بالفتحوساَهْمُتُه، أي قارعته، . َمَسهََّمةٌ

  .وَتساَهموا، أي تقارعوا
  سها
. أُرِيها الُسها وُترِيين القمر: ويف املثل. كوكٌب خفّي يف بنات نعشٍ الكربى والناس ميتحنون به أبصارهم: الُسها

الَسْهوَةُ : مسعُت غري واحٍد من أهل اليمن يقولون: قال أبو عبيد. ن بني يدي البيوتالَسْهَوةُ كالُصفَِّة تكو: األصمعي
والَسهَْوةُ . عندنا بيٌت صغٌري منحدرٌ يف األرض، وَسْمكُه مرتفٌع من األرض شبيه باِخلزانة الصغرية يكون فيها املتاع

  :قال الشاعر. اٌءالسكون والِلُني، واجلمع ِسه: والَسْهُو. الليِّنة السري: من النوق
  وكانت قبل ُمْهلَِكِه ِسهاَء... َتناَوَحِت الرياُح لفقد َعْمروٍ 

إنَّ املُوصََّني بنو َسْهوانَ، : ويف املثل. ساعةٌ من الليل وصدٌر منه: والَسهْواُء. ترك االستقصاء: واملُساهاةُ يف الِعشرة
وقد َسها عن الشيء َيْسهو فهو ساهٍ . الغفلة: والَسْهُو. اهياًمعناه أّنك ال حتتاج إىل أن توِصَي إالَّ من كان غافالً س

وَحَملَِت املرأة َسهْواً، إذا حبلتْ . يقال عليه من املال ما ال ُيْسهى وال ُيسْهى، أي ال ُتْبلَغُ غايته: أبو عمرو. وَسْهوانُ
  .على حيضٍ

  سوأ
، " عليهم دائَِرةُ الُسوِء " سَرَُّه، واالسم السُّوُء، بالضم، وقُرَِئ نقيُض : ساءه يُسوءه سْوءاً، بالفتح، َوَمساَءةً َوَمساِئَيةً

: وتقول هذا َرُجلُ َسْوٍء باإلضافة، مث ُتْدِخلُ عليه األلَف والالَم، فتقول. ومن فََتَح، فهو املَساَءِة. َيْعين اهلزَميةَ والشَّرَّ
  :هذا َرُجلُ الَسْوِء، قال الشاعر

  يصاحبه يوماً أحالَ على الدَّمِ... رأى َدماً  وكنُت كذئب الَسْوِء ملا
َيْعين " مث كان عاِقَبةَ الذين أساُؤا الُسوآى : " والُسوآى نقيُض احلُسْىن، ويف القرآن. نقيض أحسن إليه: وأساء إليه

  :قال الطَُهوِيُّ. ر، وقد ُيَخفَُّففالن سيِّئُ االختيا: ويقال. والَسيِّئَةُ أصلها َسيْوِئَةٌ، فقلبت الواو ياًء وأُْدِغَمْت. النَّاَر
  وال َيْجزونَ من ِغلٍَظ بِلَْينِ... وال َيْجزونَ من َحَسنٍ بَِسْيٍء 
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لغة: كتاب  ال   الصحاح يف 
 اجلوهري: املؤلف 

ُسْؤتُ به ظَنَّاً، وأسأُت به : ابن السكيت. له عندي ما ساَءُه وناَءُه، وما يُسوُءُه ويَُنوُءُه: ويقال. قبيحةٌ: وامرأة َسْوآُء
وقيل يف . و ِلِقلَِّة املعرفة بكوقوهلم ما أُْنِكُرَك من ُسوٍء، أي مل يكن إنكاري إيَّاك من ُسوٍء رأيُتُه بك، إمنا ه. الظَّنَّ

اخلَلَّةُ : والسوأَةُ الَسوآُء. العَْوَرةُ، والفاحشةُ: والَسْوأَةُ. أي من غري َبرصٍ" خيرج بيضاء من غري سوٍء : " قوله تعاىل
. أُْت فََسوِّْئ َعلَيَّإنْ أََس: يقال. أَسَأَْت: وَسوَّأُْت عليه ما صنع تسوئةً وتسويئاً، إذا ِعْبَتُه عليه؛ وقلَت له. القبيحةُ
اخليلُ َتْجري علي َمساويها أي إهنا وإنْ : وقوهلم. وُسْؤتُ الرُجلَ َسواَيةً وَمساَيةً، خمفَّفان؛ أي ساءه ما رآه مين: قال

: وتقول من الُسوِء، استاء الرجلُ، كما تقول من الَغمِّ. كانت هبا أوصاٌب وعيوٌب، فإنَّ كََرَمها حيملها على اجلَْري
  .اغَتمَّ
  سوج

  .واجلمع ِسيجانٌ. الطَْيلَسانُ األخضر: والساج أيضاً. ضرٌب من الشجر: الساُج
  سوح

  .باَحُتها، واجلمع ساٌح وساحات، وسوحٌ أيضاً: ساَحةُ الدار
  سوخ

  .ساَخْت قوائمه يف األرض سُوَّاخى على فُعَّالَى بفتح الالم، وذلك إذا كثرْت رِزاغُ املطر
  سود

وهو أَسَْوُد من فالٍن، . َسوََّدُه قوُمه: وتقول. ومها ساَدةٌ. سودُُهْم سِياَدةً وسوَدداً وَسْيدوَدةً، فهو سَيُِّدهمساَد قوَمه َي
هو ساِئُد قوِمِه : يقال هذا َسيُِّد قوِمه اليوَم، فإذا أخْربَت أنَّه عن قليل يكون َسيِّدَهم قلت: قال الفراء. أي أجلُّ منه

واْستاَد . ساَد الرجلُ وأَْسَوَد مبعًىن، أي ولد غالماً َسيِّداً، وكذلك إذا ولد غالماً أَْسَودَ اللونوأَ. عن قليل، وَسيِّد
وقد اْسَودَّ الشيء اْسوِداداً، . لونٌ: والَسواُد. القوُم بين فالن، أي قتلوا سَيَِّدهم؛ وكذلك إذا أسروه، أو خطبوا إليه

. واألمر منه اسَْوأْدِْد، وإن شئت أدغْمَت. سَْوأَدَّ ُتحَرَُّك األلُف لئال جيمع ساكننيوجيوز يف الشعر ا. وْسَوادَّ اسْويداداً
والنسبة إليه أَُسْيِديٌّ حبذف الياء . أي قد قارب السَواَد. وتصغري اَألْسَوِد أَُسيٌِّد، وإن شئت أَُسيْوٌِد. وَسوَّْدُتهُ أنا
  :قال ُنَصيب. الرجل، كما تقول َعوَِرْت َعْيُنُه وقد َسوَِد. وتصغُري الترخيمِ سَُوْيٌد. املتحركة

  قميٌص من القوِهيِّ بيٌض َبنائقَْه... َسوْدُت ومل اَْمِلْك سَوادي وَتْحَتُه 
: واَألسَْوداِن. وكلّْمُت فالناً فما َردَّ على َسْوداَء وال بيضاء، أي كلمةً قبيحةً وال حسنةً. ُسْدت: وبعضهم يقول
. الَتمر واملاُء: إنَّ يف ذلك ملَقَْنعاً: قالوا. ما لكم عندي إال اَألْسوَداِن: َف قوٌم ُمزَبِّداً املدينِّ فقال هلموضا. التمُر واملاُء

العظيُم من : واألْسَوُد. اجلديدةُ: الدارِسَةُ؛ واحلمراُء: والَوطْأَةُ الَسوداُء. قال ما ذَاكُْم َعنَْيُت، إنَّما أردُت احلَرَّةَ والليلَ
يقال أَْسَودُ ساِلٌخ غري مضاف، ألنَّه . اِت، وفيه َسواٌد؛ واجلمع اَألساوُِد، ألّنه اسٌم، ولو كان صفةً جلمع على فُْعلِاحلَيَّ

. وساَودين فالنٌ فُسْدُتُه، من َسواِد اللون والسودِد مجيعاً. واألنثى أَْسَودَةُ، وال توصف بساخلة. يسلخ جلده كلَّ عام
السَيُِّد من : قال الكسائي. اإلبلَ َتسْويداً، وهو أن تدقَّ اِملْسَح البايلَ من َشَعرٍ فتداوي به أَدبارها َسوَّْدُت: قال الفراء

  :وأنشد" . ثَينُّ الضأِن خٌري من السَيِِّد من املَْعز : " ويف احلديث. املُِسنُّ: املَْعزِ



  يِِّدليذحبها للَضيِف أم َشاةُ َس... َسواٌء عليه شاةُ عامٍ َدَنْت له 
الشخص، واجلمع أَْسوَِدةٌ، : والسَواُد. جاء فالن بغنِمه سوَد البطوِن، وجاء هبا ُحْمرَ الكُلى، معنامها مهازيلُ: وقوهلم

  :قال األعشى. مث اَألساوُِد مجُع اجلمعِ
  أَساوِدُ َصْرعى مل ُيَوسَّْد قَتيلُها... َتناَهيُْتُم َعنَّا وقد كان فيكُُم 

. قُرامها: وَسواد الكوفة والَبصرة. ولفالن سواٌد، أي مالٌ كثري. ِثقْلُُه: وسَواُد األمري. خوصَ القَتْلىيعين باَألساوِد ُش
: والِسواُد. عامَّتهم، وكلّ عدٍد كثري: وسوادُ الناس. حبَّته، وكذلك أسوَده سوداؤه، وسويداؤه: وسواد القلبِ

  .ْرُته؛ وأصله إْدناُء سَواِدك من سَواِده، وهو الَشْخُصساَوْدُته ُمساودة وسِواداً، أي ساَر: تقول. الِسرار
  سوذق

  :وأنشد أبو عمرو بن عالء. الِسواُر: الَسوْذَُق بالفتح
  نبيلٍ ويأىب اِحلْجلُ أن َيتَقَدَّما... َترى الَسوْذََق الَوضَّاَح فيها ِمبعَصمٍ 

وكذلك السوذانُِق، بضم السني : بَّما قالوا سَْيَدنُوٌقالصقُر؛ ور: والَسوْذَُق أيضاً والَسوْذَنيُق، بفتح السني فيهما
  :قال لبيد. وكسر النون

  أَْجَدِليَّاً كرُُّه غَْيَر وَكَلْ... وكأين ُملْجٌِم سوذانِقاً 
  سور

ومنه سوَرةُ . مجع سوَرٍة، وهي كلُّ منزِلة من البِناء: والسوُر أيضاً. حائط املدينة، ومجعه أَسْواٌر وسريانٌ: السوُر
  :قال الشاعر. واجلمع ُسَورٌ بفتح الواو. القرآن، ألنَّها منزلةٌ بعد منزلٍة مقطوعٍة عن األخرى

  سوُد املَحاجِرِ ال َيقَْرأْنَ بالسَُورِ
  :وقول النابغة. وجيوز أن جتمع على ُسوراٍت وسوراٍت

  ْبذَُبتَرى كُلَّ َملٍْك ُدوَنها يََتذَ... أَلَْم َتَر أنَّ اَهللا أَْعطاَك ُسوَرةً 
فلَوال أُلِْقَي َعلَيه أَساوَِرةٌ : " وقرئ. ِسواُر املرأة؛ واجلمع أَسْوَِرةٌ، ومجع اجلمع أَساوٌِر: والسِواُر. ويريد َشَرفاً ومنزلةً

: وقال أبو عمرو بن العالء" . ُيَحلَّْونَ فيها من أَساوَِر من ذََهبٍ : " قال تعاىل. ، وقد يكون مجع أَساوَِر" من ذََهبٍ 
قال . َوثَب: وسار إليه يسور ُسؤُوراً. تسلَّقَه: وَتَسوََّر احلائطَ. واحدها إسْواٌر وَسوَّْرُتُه، أي ألبسته السِواَر، فَتَسوََّرُه

  :األخطل يصف مخراً
  سارْت إليهم ُسؤؤوُر األَْبَجلِ الضاري... لَمَّا أََتْوها بِِمْصباحٍ وِمبَْزِلهْم 

ُوثوُبه يف الرأس، : وَسْوَرةُ الشرابِ. وهو سَوَّاٌر، أي وَثَّاٌب معربٌد. إنَّ لغضبه لَسَْوَرةً: الويق. وساَورَُه، أي واثََبُه
  .سطوُته واعتداؤُه: وسَْوَرةُ السلطاِن. وكذلك َسْوَرةُ احلَُمِة

  سوس
  :ويروى قول احلطيئة. موسُوَِّس الرجلُ أمورَ الناس، على ما مل يسم فاعله، إذا ُملَِّك أمره. ُسْسُت الرعّية ِسياسَةً

  َتَرِكتْهِْم أََدقَّ من الطَحنيِ... لقد سُوِّْسِت أمرَ بنيِك حّتى 
: يقال. الطبيعة: والسوُس. وفالن جمّرٌب قد ساَس وسيَس عليه، أي أُمَِّر وأُمَِّر عليه. قوهلم سُوِّْست خطأٌ: قال الفراء

دودٌ يقَع : والسوُس. وتوسِ صْدقٍ، أي من أصل ِصْدقٍ وفالنٌ ِمن سوسِ صدقٍ. الفصاحة من ُسوسِِه، أي من طبعه
وكذلك أَساَس الطعاُم، . مصدر ساَس الطعاُم َيساُس إذا وقع فيه السوُس: والسَْوُس بالفتح. يف الصوف والطعام



  .وأساَسْت مثله. ساَستِ الشاة َتساُس َسْوساً، أي كثر قَملُها: أبو زيد. وَسوَّسَ أيضاً
  سوط
فَصبَّ : " وقوله تعاىل. وُسطُْتُه أَسوطَُه، إذا ضربَته بالَسْوِط. ذي ُيضَرب به، واجلمع أسواطٌ وِسياطٌال: الَسْوطُ

: والَسْوطُ أيضاً. ِشدَّتَُه، ألنَّ العذاب قد يكون بالسَْوِط: ، أي نصيَب عذابٍ، ويقال" عليهم رَبَُّك َسْوطَ َعذابٍ 
قال . َسوَّطَ فالنٌ أُُموَرُه: يقال. وَسوَّطَُه، أي خلطَه وأكثر ذلك. سواطُومنه ُسمَِّي اِمل. َخلْطُ الشيء بعِضه ببعض

  :الشاعر
  فلسَت على َتْسويطها ُمبعاِن... فَُسطْها ذميمَ الرأيِ غري ُمَوفَّقٍ 

  .ويقال أمواهلم َسويطَةٌ بينهم، أي خمتلطة
  سوع
  :يقال القطام. الوقتُ احلاضُر، واجلمع الساع والساعاُت: الساعةُ

  فَيْخبو ساعةً وَيُهبُّ ساعا... وكُنَّا كاحلريقِ لَدى ِكفاحٍ 
عاملُته ُمساَوَعةً من الساعِة، كما تقول مُياَوَمةً من اليوم، : وتقول. كما يقال ليلةٌ ليالُء. وساَعةٌ َسْوعاُء، أي شديدةٌ
وأََسْعتُ . ل، وبعد ُسواعٍ، أي بعد َهْدٍء منهوجاءنا بعد سَْوعٍ من اللي. القيامةُ: والساَعةُ. وال يستعمل منهما إال هذا

ورجلٌ مضياعٌ . تذهب يف املرعى: وناقةٌ ِمْسياٌع. ومنه قيل ضائٌع ساِئٌع. أمهلُتها، فساَعْت هي َتسوُع َسْوعاً: اإلبلَ
  .ِمْسياٌع للمال، وهو ُمضيٌع ُمسيٌع

  سوغ
واألجود . وسُِْغُتُه أنا أَُسوغُُه وأَسيُغُه، يتعدَّى وال يتعدَّىساغَ الشراُب َيسوغُ َسْوغاً، أي سُهل مدَخلُه يف احلَلْقِ، 

والسِواغُ " . يََتَجرَُّعُه وال يكاد ُيسيُغُه : " قال تعاىل. يقال أَِسغْ يل غُصَّيت، أي أمهِلْين وال تُْعجِلْين. أََسْغُتُه إساغَةً
  :ومنه قول الكميت. صِاملاء ِسواغُ الُغَص: يقال. ما أََسْغَت به غّصَتَك: بكسر السني

  وكانت سِواغاً أنْ جَئْزُت بُغصٍَّة
هذا سَْوغُ هذا وِسيغُ هذا، للذي وُِلَد بعده : ويقال. وساغَ له ما فعل، أي جازَ له ذلك وأنا َسوَّغُْتُه له، أي جّوْزته

  .هي أخته َسْوغُُه وَسْوغَُتُه أيضاً: ويقال. ومل يولد بينهما
  سوف

وكان الدليل إذا . البُْعُد، وأصلها من الشّم: واملَسافَةُ. االشتماُم: واالستياُف. ُه َسْوفاً، إذا ِمشْمَتهُسفُْت الشيَء أَسوفُ
  :قال رؤبة. كان يف فالٍة أخذ التراَب فشمَّه ليعلم أَعلى قصٍد هو أم على َجْورٍ

  إذا الدليلُ اْستاَف أخالقَ الطُُرْق
أرٌض بني الرمل : والسافَةُ. كلُّ َعَرقٍ من احلائط: والساُف. وا البعد مسافةًمث كثُر استعماهلم هلذه الكلمة حىت مسَّ

قال ابن . وقع يف املال َسواٌف، أي موٌت: يقال. مرُض املال وهالكه: والسَواُف. الرملة الرقيقة: والسائفةُ. واجلَلَِد
األدواُء كلُّها جتيء : اُف بالضم، يقولإن األصمعيَّ يقول السُو: مسعت هشاماً املكفوَف يقول أليب عمرو: السكيت

أالَ ترى أنَّك . َسْوَف كلمةُ تنفيس فيما مل يكن بعُد: قال سيبويه. بالضم، حنو الُنخازِ والُدكاع والقُالبِ واخلُمالِ
. َيفَْعلُوال يفصل بينها وبني الفعل، ألهنا مبنزلة السني يف َس. سوف أفعل: تقول َسوَّفُْتُه إذا قلت له مّرة بعد مّرة

وأَساَف الرجلُ، . وساَف يسوُف، أي َهلَك. املَطْلُ: والَتسْويُف. فالنٌ يقتاُت السَْوَف، أي يعيش باألماين: وقوهلم



  :ومنه قول الشاعر. هذا إذا تعوَّد احلوادث. أَسَاَف حّتى ما يشتكي الَسواَف: يقال. أي هلَك مالُه
  ا من املالِ الِتالِد وأَْعَدماأَساف... فيا هلما من ُمْرَسلَْينِ حباجٍة 

  .َسوَّفُْت الرجلَ أمري، إذا ملّكته أمرك وحكّمته فيه يصنع ما شاء: وحكى أبو زيد
  سوق
. ورجلٌ أَسَْوُق بيُِّن السََوقِ. حسنةُ السَاقِ: وامرأةٌ َسْوقاُء. ساُق القدم، واجلمعُ سوٌق وِسيقانٌ وأْسواٌق: الساُق

وَلََدْت فالنةُ ثالثةَ بنَني على ساقٍ واحد، أي بعُضهم على إثر بعض، : ويقال. الساقَْين الطويلُ: واَألْسواُق أيضاً
  :قال الكميت. ذَكَُر القَماري: وساُق حُرٍّ. جِذْعها: وساُق الشجرة. ليست بينهم جارية

  من اهلَواِتِف ذاتُ الطَْوقِ والُعطُلِ... َتْغريُد ساقٍ َعلى ساقٍ ُتجاوُِبها 
قامت : أي عن شّدة، كما يقال" َيْوَم ُيكَْشُف َعْن ساق : " وقوله تعاىل. الَورشانَ وبالثاين ساَق الشجرِة عىن باألول

قال . والسوقُ يذَكِّر ويؤّنث. مؤخَّره: وساقَةُ اجليش. ساَوقَُه، أي فاَخَرهُ أَيُّنا أََشدُّ: ومنه قوهلم. احلرب على ساق
  :الشاعر

  ُهبِسوقٍ كثريٍ رُحيُه وأعاصُِر
ومل : قال َنْهَشل بن َحرِّيِّ. خالف املَِلِك: والسوقَةُ. وَتسَوََّق القوُم، إذا باعوا واشَتَروا. َحومةُ الِقتال. وسوقُ احلربِ

قالت بنتُ . َتَر َعْيين سوقَةً مثلَ ماِلِك وال َمِلٍك َتْجيب إليه َمزارُِبهُ يستوي فيه الواحد واجلمع، واملؤّنث واملذكر
  :بن املنذر النُّعمان

  إذا حنن فيهم سوقَةٌ َنتََنصَُّف... فَبْينا َنسوُس الناَس واألمُر أمُْرنا 
  :قال زهري. أي خنُدم الناس، ورمبا ُجِمَع على سَُوقٍ

  ناال امللُوَك َوَبذَّا هذه الُسَوقا... َيطْلُُب َشأَْو امَْرأَْينِ قَدَّما َحَسناً 
  :قال الراجز. قاً، فهو ساِئٌق وسَوَّاٌق، شّدد للمبالغةوساق املاشية َيسوقُها َسْوقاً وِسيا

  قد لَفَّها الليلُ بَسوَّاقٍ حُطَْم
  ليس براعي إِبِلٍ وال غََنْم

ما اْستاقَُه العدوُّ من : والَسيِّقَةُ. وُسقُْت الرجلَ، أي أصبُت ساقَُه. وُسقُْت إىل امرأيت َصداقَها. واْستاقَها فاْنساقَْت
أََسقُْتكَ إبالً، : ويقال. الذي تسوقه الرِّيح وليس فيه ماء: الَسيُِّق من السحاب: قال أبو زيد. سيقَِةالدواّب، مثل الَو

والسَويُق . رأيت فالناً َيسوُق، أي َينْزُِع عند املوت: يقال. نَْزُع الروحِ: والِسياُق. أي أعطيُتك إبالً َتسوقُها
  .معروف
  سوك

  :قال الشاعر. الِسواُك جيمع على ُسوٍك: دقال أبو زي. اِملْسواُك: الِسواُك
  تِ َتْمَنُحُه ُسُوَك اإلْسِحلِ... أَغَرُّ الثَنايا أََحمُّ الِلثا 
جاءت اإلبل َتساَوُك، أي تتمايل من الَضعف : ويقال. وإذا قلت اْستاَك أو تَسوََّك مل تذكر الفم. وَسوََّك فاه َتسْويكاً

  :اجلُعْفيُّقال عبيد اهللا بن احلُّر . يف مشيها

  َتساَوُك هَْزلَى ُمخُُّهنَّ قَليلُ... إىل اهللا نشكو ما نرى جبيادنا 
  سول



ورجلٌ أَسَْولُ وامرأةٌ سَْوالُء، وقوٌم . استرخاُء ما حتت السُرَّة من البطن: والَسَولُ. َسوَّلَتْ نفسه أمراً، أي زّيَنْته له
  .وسحاٌب أَْسَولُ، أي مسترخٍ بيِّن الَسَولِ. سولٌ
  سوم

َتَسوَّمُوا فإنَّ : " َتَسوََّم، ويف احلديث: تقول منه. الَعالمة ُتجَعل على الشاة، ويف احلرب أيضاً: السوَمةُ، بالضم
. مةاملُْعلَ: واملَُسوََّمةَ. املَْرِعيَّةُ: واخليلُ املَُسوََّمةُ. وَسوَّْمُت فالناً يف مايل، إذا حكَّمَته يف مالك" . املالئكة قد َتَسوََّمْت 

. َسوََّم فيه اخليلَ، أي أرسلها: يكون ُمْعلَمَني ويكون ُمْرَسلَني، من قولك: قال األخفش" َتَسوَّمَني : " وقوله تعاىل
" ُمَسوََّمٍة . ِحجاَرةً ِمْن طنيٍ: " وقوله تعاىل. وإنَّما جاء بالياء والنون ألنّ اخليل ُسوَِّمْت وعليها ُركباهنا. ومنه الساِئَمةُ

وَسوَّْمُت على القوم، إذا أغَْرَت . َسوَّْمُت الرجلَ، إذا خلَّيَته وَسْوَمُه، أي وما يريد: أبو زيد. ها أمثالُ اخلواتيمأي علي
والسَواُم والساِئُم مبعًىن، وهو املالُ . املوُت: ُعروق الذهب؛ الواحدة ساَمةٌ والساُم: والساُم. عليهم فَِعثَْت فيهم

وأََسْمُتها أنا، إذا . ومجع الساِئمِ والساِئَمِة سَواِئُم. يةُ َتسوُم َسْوماً، أي َرَعْت فهي ساِئَمةٌساَمت املاش: الراعي يقال
واْستاَم َعلَيَّ، . ساَوْمُتهُ سواماً: والَسْومُ يف املبايعة، تقول منه" . ِفيِه ُتسيمونَ : " قال تعاىل. أخرجَتها إىل الَرْعيِ

وساَم، أي . وُسْمُتهُ خسفاً، أي أوليُته إيَّاه وأوردُته عليه. وإنَّه لَغايل السيَمِة. سيَمةً حسنةً وُسمُْتَك َبعَريَك. وَتساَومْنا
وقد جتيء الِسيماءُ " ِسيماُهمْ يف ُوجوهِهِْم : " قال تعاىل. والِسيما، مقصوٌر من الواو. َمرُّها: وَسْوُم الرياح. َمرَّ

  :وقال. والسيمياُء ممدودين
  له ِسيمياُء ال َتُشقُّ على الَبصَْر...  باحلُْسنِ يافعاً غالٌم رماه اُهللا

  .أي َيفَْرح به َمن ينظر إليه
  سوا

. يف َسواِء اجلحيم: " قال تعاىل. وَسطه: وَسواُء الشيء" . فانْبِذ إليهِْم َعلى سَواِء : " قال اهللا تعاىل. العدلُ: الَسواُء
إنْ ضممت : ذا كان مبعىن غَْيرٍ أو مبعىن الَعْدلِ يكون فيه ثالث لغاتِسوى إ: قال األخفش. غَُريه: وَسواُء الشيء

مكانٌ ُسّوى وِسّوى وسَواٌء، أي عدلٌ : تقول. السني أو كسرهتا قصرت فيهما مجيعاً، وإن فتحت مددت ال غري
  :قال موسى بن جابرٍ احلنفّي. ووسطٌ فيما بني الفريقني

  ى بني قَْيسٍ قَْسسِ َعْيالنَ والفِْرزَِسّو... َوجدنا أبانا كان َحلَّ ببلدٍة 
ومها يف هذا األمر َسواٌء وإن شئت َسواءاِن، وهم سَواٌء . مررت برجلٍ سُواَك َوسِواَك وسَواِئَك؛ أي غريك: وتقول

: واِءوليلةُ الَس. وأَسَْوْيُت الشيء، أي تركُته وأغفلته. للجميع وهم أَسْواٌء، وهم سَواِسَيةٌ مثل مثانية على غري قياس
. وهذا ال ُيساوِيِه، أي ال يعادله. هذا الشيء ال ُيساوي كذا، ومل يعرف َيْسوي كذا: الفراء. ليلةُ ثالث عشرة

ورجلٌ . وقََسْمُت الشيَء بينهما بالَسوِيَِّة. ومها على سَوِيٍَّة من هذا األمر، أي على َسَواٍء. وَسوَّْيتُ الشيء فاْسَتوى
وساَوْيُت بينهما، أي . واستوى على ظهر دابته، أي عال واستقر. واْسَتوى من اعوجاجٍ. َتوَِسوِيُّ اخلَلْقِ، أي ُمْس

  :وقال. واْستَوى، أي استوىل وظَهَر. واْسَتوى إىل السماء، أي قََصَد. َسوَّْيُت
  قد اْسَتوى بِْشٌر على العِراقِ
  من غري سيٍف ودمٍ ُمْهراقِ

  :وقال قيس بن اخلطيم. دُت ِسوى فالن، أي قصدت قصدهوقص. واْستَوى الرجل، إذا انتهى شباُبه
  ِلفَىت الَعِشيِّ وفارسِ األحزابِ... وألْصرِفَنَّ ِسوةى ُحذَْيفَةَ ِمْدَحيت 

وكذلك الذي جيعل على ظهر اإلبل، إالّ أّنه كاحللْقَة . واجلمع سَوايا. كساٌء حمُشوٌّ بثُمامٍ وحنوِه، كالبِرذعة: والَسوِيَّةُ



. سَواٌء َعلَّي أقمت أو قعدت: يقال. واالسم الَسواُء. اعتدل: واْسَتوى الشيء. ام، ويسمَّى احلَوِيَّةَألجل الَسن
لَْو : " وقوله تعاىل. ُمسُْوونَ صاحلون، أي أوالدنا ومواشينا سَوِيَّة صاحلة: يقال كيف أصبحتم؟ فيقولون: الكسائي

  .، أي تستوي هبم" تَسوَّى هبم األرُض 
  سيأ

إذا أرَسلَْت لبنها من : َتَسيَّأَِت الناقةُ: الفرَّاء. اللََّبُن الذي يكون يف أطراف األخالف قبل نزول الِدرَِّة: بالفتح الَسْيئُ
  .وقد اْنَسَيأَ اللُنب. قال هو السَْئُ. غري َحلَْبٍ

  سيب

وانساب . جمرى املاِء: والسيُب .مصدر سابَ املاء َيسيُب، أي جرى: والَسْيُب. الرِكاُز: والُسيوُب. العطاء: الَسْيُب
الناقة اليت : والسائبة. تركتها َتسيب حيث شاءت: وسَيَّْبت الداَبة. جََرْت: وانسابت احلَيَّةُ. فالنٌ حنَوكم، أي رجع

لُّهن إناثٌ هي أمُّ الَبحريَِة، كانت الناقةُ إذا وَلََدْت عشرةَ أْبطنٍ ك: وقد قيل. كانت ُتَسيَّبُ يف اجلاهلية لَِنذْرٍ وحنوِه
العبُد، كان الرجل : والسائبةُ. واجلمع ُسيٌَّب. ُسيَِّبْت فلم ُترْكَْب ومل يشرب لبَنها إال َولَُدها أو الضيُف حّتى متوت

. إذا قال لغالمه أنت سائبةٌ فقد َعَتَق، وال يكون َوالُؤُه ِلُمْعِتِقه، ويضع مالَُه حيث شاء؛ وهو الذي َوَردَ الَنْهُي عنه
  .ُسيَّاٌب وسُيَّاَبةٌ: البلحة، وهبا ُسمِّيَ الرجلُ، فإذا َشدَّدَتُه ضممته، قلت: والسَياَبةُ. البلح: اُب، مثال الَسحابِوالَسي
  سيح

. َضْرٌب من الُبُرود: والَسْيحُ أيضاً. املاء اجلاري: والسَْيُح. ساَح املاُء َيسيُح سَْيَحاً، إذا َجرى على وْجه األرض
وساَح يف األرض َيسيُح ِسياحةً وُسيوحاً . وعباءة ُمسَيَّحة. وُبْرٌد ُمَسيٌَّح وُمَسيٌَّر، أي خمطَّط. ُمَخطّطة َعباءةٌ: والَسيُح

: ويف احلديث. الذي َيِسيح يف األرض بالَنميمة والشّر: واِملسْياُح. وساَح الظلُّ، أي فاَء. وسَْيحاً وسََيحاناً، أي ذهب
  :وقال. أي اّتسع: وانساَح بالُه" . يع الُبذُرِ ليسوا باملَساييح وال باملَذاي" 

  ُيراجُِعين بَثِّي فََيْنساُح بالُها... أَُمنِّي َضمَري الَنفْسِ إّياكِ بعد ما 
  سيد
  :قال الشاعر. الذئب، يقال سيُد َرْملٍ؛ واجلمع السيدان، واألنثى ِسَيدةٌ ورّبما مسِّي به األسد: السيد

  تأِسدِ الضاريكالسيِد ذي الِلَبدِة املُْس
  سري

وهو شاذٌّ، ألنَّ قياس املصدر من فََعلَ . بارك اهللا لك يف َمسريَِك، أي َسْيرَِك: يقال. ساَر َيسُري سَْيراً وَمسرياً وَتْسياراً
  :قال اهلُذَيلّ. وساَرِت الدابة وساَرها صاحُبها، يتعدَّى وال يتعدى. َيفَْعلُ َمفَْعلٌ بالفتح
  فأوَّلَ راضي ُسنٍَّة َمْن َيسُريها... نٍَّة أَْنَت ِسْرتَها فال َتْجَزَعْن ِمْن ُس

ِسرْ : وفيه إضماٌر، كأنه قال. ِسْر عنك، أي َتغافَلْ واحتملْ: وقوهلم يف املثل. أنت جعلتها ساِئَرةً يف الناس: يقول
. االمِتياُر: واالْسِتياُر. اِملَريةُ: والسَريةُ أيضاً. ساَر هبم ِسَريةً َحَسَنةً: يقال. الطريقةُ: والسريَةُ. وَدْع عنك املِراَء والشكَّ

. وَسيََّرُه من بلده، أي أخرَجُه وأَْجالُه. وبينهما َمِسَريةُ يوم. وسايََرُه، أي جاراه فَتسايَرا. َتفْعالٌ من الَسْيرِ: والَتْسياُر
. القافلةُ: والسَيَّارَةُ. لذي فيه خطوط كالُسيورا: واملَُسيَُّر من الثياب. نزعته عنه: وَسيَّْرُت اجلُلَّ عن ظَهر الدابة

  :قال النابغة. ُبْرٌد فيه ُخطوط صفٌر: والِسَيَراُء
  كالُغْصنِ يف غُلْواِئِه املَُتأَوِِّد... َصفْراُء كالسَِيراِء أُكِملُ َخلْقُها 



قال أبو ذؤيب . لغةٌ يف ساِئرِِه: ُر الشيِءوسا. مجيعهم: وساِئُر الناس. واجلمع الُسيوُر. ما يُقَدُّ من اِجللِْد: والَسْيُر
  :يصف ظَبيةً

  كَلَْوِن الَنوُّور وهي أَْدماُء ساُرها... فََسوََّد ماُء املَْرِد فاها فلوُنُه 
أَساِئٌر اليوَم وقد زال الظُهر، أي أتطمع فيما َبُعَد وقد تبيََّن لك اليأس؛ ألنَّ : ومن أمثاهلم يف اليأس من احلاجة قوهلم

  .كان حاجته اليوم َبأَْسرِه وقد زال الظُهر وجَب أن ييأس منه، كما ييأس بغروب الشمسمن 
  سيس

  :قال الشاعر. الظَْهر: احلارك، ومن احلمار: السيساُء من الفرس: مُْنَتظَُم فَقارِ الظَهْرِ، وقال أبو عمرو: السيساُء
  ساِء حمدوِدب الظَهْرِعلى يابِسِ السي... لقد َحَملَْت قيَس بن عَْيالنَ حَْرُبنا 

  .أي محلناهم على مشقَّة وشدة
  سيع

  :قال الراجز. ساعَ املاُء والسراُب َيسيُع َسيْعاً وُسيوعاً، أي جرى واضطرب على وجه األرض
  فهن َيْخبِطْن السراَب األْسَيعا

  .املالََجةُ: واِملْسَيَعةُ. حلائطَسيَّْعتُ ا: تقول منه. الطنيُ بالتنب الذي يُطَّيُن به: والَسياُع. واالْنِسياُع مثله
  سيف

ضربه : وسافَُه َيسيفُُه. ورجلٌ َسْيفانُ، أي طويلٌ ممشوقٌ ضامُر البط، وامرأةٌ َسْيفاَنةٌ. الَسْيُف مجعه أَسْياٌف وُسيوٌف
. يَّافَةٌواجلمع َس. وَسيَّاٌف، أي صاحب َسْيٍف. ورجلٌ ساِئٌف، أي ذو َسْيٍف. يقال سِفُْتُه فأنا ساِئٌف. بالسيف
. وأََسفُْت اخلََرَز، أي َخرَمته. تضاربوا بالسيف: وَتساَيفوا. أجملالدةُ: واملُساَيفَةُ. الذي عليه الَسيُف: واملُسيُف
  .ما كان ملتزقاً بأصول الَسَعف كالليف وليس به: والِسيف أيضاً. ساحلُ البحر، واجلمع أَسياٌف: والسيُف

  سيل
موضع َسْيِلِه، : وَمسيلُ املاِء. لَ املاء وغريه سَْيالً وسََيالناً، وأَسالَُه غريه وَسّيلَُه أيضاًوسا. واحد الُسيولِ: الَسْيلُ

الُغرَّةُ : والساِئلَةُ. ويقال للَمسِيلِ أيضاً َمَسلٌ بالتحريك. واجلمع َمسايِلُ، وجيمع أيضاً على ُمُسلٍ وأَْمِسلٍَة وُمْسالٍن
. فإنْ دقّْت فهي الِشْمراُخ. وقد سالَِت الُغرَّةُ، أي استطالت وَعُرَضْت. ألنفاليت عَُرَضْت يف اجلبهة وقصَبِة ا

: وُمساالَ الرجل. ما ُيدخل من السيف والِسكِّني يف النِصاب: والسيالنُ. وَتساَيلَِت الكتائُب، إذا َسلَْت من كلِّ وجه
  :وقال. جانِبا ِلحيته، الواحد ُمسالٌ
  لَما َمَسَحْت تلك املُساالِت عامُِر... واُدُه فلو كان يف احلّي الَنجِيِّ َس

  .ضرٌب من الشجر له شوٌك، وهو من الَعضاِه: والَسيالُ بالفتح. ِعطْفاُه: وُمساالهُ أيضاً
  سيا

يقال هو يف ِسيِّ رأسه، ويف سَواِء : الفراء. واجلمع ِسياٌت، والنسبة إليها ِسيَويٌّ. ما ُعِطَف من طرفيها: ِسَيةُ القوسِ
  :قال ذو الرمة. وقد يفّسر ِسيُّ رأِسه عدَد شعرِه من اخلري: قال أبو عبيد. ه، إذا كان يف الَنْعمةرأس

  أبو ثالثني أمسى وهو ُمْنقَِلُب... كأنَّه خَاِضٌب بالِسيِّ مَْرَتُعُه 
  :احلطيئةقال . املِثالن، الواحد ِسيٌّ: والِسيَّانُ. أرٌض من أراضي العرب، وقد تكون املفازةَ: والِسيُّ

  َهوَز النابِ ليس لكن بِِسيِّ... فإِيَّاكُُم وَحيَّةَ بطنِ واٍد 



  .ال ِسيَّما كلمةٌ يستثىن هبا، وهو ِسيٌّ ضمَّ إليه ما: وقوهلم
  حرف الشني

  شأب

  .الُدفَْعةُ من املطر وغريِه، واجلمع الشآبيُب: الُشْؤبوُب
  شأت

  :قال رجلٌ من األنصار. يتصرَّف وليس له فعلٌ. الفرس الَعثور. الَشِئيُت من اخليل
  كَُمْيٌت ال أحقُّ وال َشئِيُت... وأقدُر ُمْشرُِف الصََهواِت ساِط 

  .الذي يَقُصر حافرا رجليه عن حاِفَرْي يديه: الَشِئيُت: وقال األصمعي
  شأز

  .أقلقه: وأَشْأََزُه. غلُظ واشتّد، ويقال قِلَق: َشِئَز مكانُنا َشأَزاً: أبو زيد
  شأس
  .وأْمِكَنةٌ شوٌس. وقد شَِئَس مكاُننا، أي صلب وغلُظ. سَأٌْس، مثل شَأْزٍ مكانٌ
  شأشأ

  .َتَشأْ، َتَشأْ، وفتح الشني: وقال َرجل من بين اِحلْرمازِ. َتشُْؤ، َتشُْؤ: َشأَْشأُْت باحلمار، إذا َدَعْوتَه، وقلت له: أبو زيد
  شأف
استأصل اهللا َشأْفََتُه، أي أذهبه اهللا كما أذهب : يقال يف املثل. هبقرحةٌ خترج يف أسفل القدم فُتكَْوى فتذ: الَشأْفَةُ

  .وَشئفُْت فالناً َشأْفاً، أي أبغضته. َشِئفَْت رجلُه َشأَفاً إذا خرجْت هبا الَشأْفةُ: تقول منه. تلك القَرحة بالكّي
  شأم

يا فالن شاِئمْ بأصحابك، أي ُخذْ هبم َشأَْمةً، أي : يقالو. يقال قعد فالنٌ َشأَْمةً. وكذلك الَشأَْمةُ. املَْيَسرَةُ: املَْشأََمةُ
. نقيض اَألياِمن: واَألشاِئُم. رجل َمشوٌم وَمْشئُوٌم: نقيض الُيْمن؛ يقال: والُشْؤُم. ونظرت َيْمنةً وَشأَْمةً. ذات الِشمال

وقد شُِئَم عليهم فهو . ا جّر عليهم الُشْوَموقد َشأََم فالنٌ على قومه َيْشأَُمُهْم، فهو شائٌم، إذ. ما أَْشأََم فالناً: ويقال
  :وأنشد أبو مهدي. وقوٌم َمشائيُم. َمْشئُوٌم، إذا صار ُشْؤماً عليهم

  وال ناِعبٍ إالَّ بُشْؤمٍ غُراُبها... َمشائيُم ليسوا ُمْصِلحَني عشريةً 
  .موا بهوقد تشاء. َردَّ ناِعباً على موضع مصلحني، وموضعه خفٌض بالباء أي ليسوا مبصلحني

  شأن

واحد الُشُؤوِن، وهي َمواصل قبائل : والَشأْنُ. َألشْأََننَّ َشأَْنُهْم، أي ألفِسَدنَّ أمرهم: يقال. األمر واحلال: الَشأْنُ
ِعْرقاِن ينحدران من الرأس إىل احلاجبني مث إىل : الَشأْناِن: قال ابن السكيت. الرأس وملتقاها، ومنها جتيء الدموع

  .وما شَأَْنُت َشأَْنُه، أي مل أكترِثْ له. قصدت قصده: وشَأَْنُت شَأَْنُه. اْشأَنْ شَأَْنَك، أي اعَملْ ما حتسنهويقال . العينني
  شأأ

  :قال ذو الرمَّة. َتشاَءى القوُم، إذا َتفرَّقوا: يقال. َتشاَءى ما بينهما، مثال َتشاعى، أي تباعد
  ا وبيُت الدينِ ُمْنقَِطعُ الكَسْرَِتشاَءْو... أَبوَك َتالىف الناَس والديَن بعدما 



. َشأَْوُت القوم َشأْواً، إذا سبقْتهم: أبو زيد. الَسْبُق: والَشأُْو. وَعدا الفرس شَأْواً، أي طَلَقاً. الغاية واألَمد: والَشأُْو
  :قال امرؤ القيس

  وقال ِصحايب قد َشأَوَْنَك فاطْلُبِ... فألقيُت يف فيه اللجاَم فََبذَّين 
الزبيل خيَرُج به تراب البئر، : واِملْشآةُ. أَخَْرَج َشأْواً أو َشأَْوْينِ: يقال. ما أُخرج من تراب البئر، مثل اِملشْآِة: ُووالَشأْ

وشاءه أيضاً مثل شآه . وشاءاُه على فاَعلَه، أي سابقه. وَشأْوُت من البئر، إذا نزعَت منها التراب. واجلمع املَشائي
  :مجعهما الشاعرُ يف قوله وقد. على القلب، أي سبقه

  ولقد أراك ُتشاُء باَألظْعاِن... َمرَّ احلُدوُج وما َشأَوَْنَك َنقَْرةً 
  .َسَبَق: وقال املفّضل. اْشَتأى، أي استمع: أبو عبيد
  شبب

َشبَّ : تقول. احلداثة، وكذلك الشبيبة، وهو ِخالُف الَشْيبِ: والشَباب أيضاً. مجع شابٍّ، وكذلك الشُبَّان: الَشباب
. وامرأةٌ َشبَّةٌ وشابَّةٌ مبعًىن. وأََشبَُّه اُهللا، وأََشبَّ اُهللا قَْرَنهُ مبعًىن، والقَْرنُ زيادة يف الكالم. الغالم َيِشبُّ َشباباً وشبيبة

وقوهلم . ه فيهماعلى ما مل ُيَسمَّ فاعلُ: واُِشبَّ يل كذا، إذا أُتيَح يل، وُشبَّ أيضاً. وأََشبَّ الرجل َبنَني، إذا َشبَّ أوالده
هو ُيشَبُِّب : الَنسيُب، يقال: والتشبيُب. أَْعَيْيَتين ِمْن ُشبَّ إىل ُدبَّ أي من لَُدنْ َشَبْبُت إىل أن َدبَْبُت على العصا

 شبَّ الفرسُ َيِشبُّ وَيُشبُّ ِشباباً: تقول. نشاط الفرس ورفُْع يديه مجيعاً: والِشباُب بالكسر. بفالنةَ، أي َيْنُسُب هبا
بَرِئُْت إليك من ِشبابِِه وَشبيبِِه، : وَشبيباً، إذا قََمَص ولِعَب، وأَْشبَْبُتُه أنا، إذا َهيَّْجَته، وكذلك إذا َحَرنَ، يقال

: تقول منه. املُِسنُّ من ثريان الوحش الذي انتهى أسنانُه؛ وكذلك الَشبوُب: الَشَبُب: األصمعي. وِعضاِضِه وَعضيِضِه
َمَرْرُت : أبو عمرو. الثور الذي انتهى شباباً: والشََبُب. إّنه لَِمَشبٌّ بكسر امليم: هو ُمِشبٌّ، ورمبا قالواأََشبَّ الثَْوُر ف

. ما توقَدُ به الناُر: والشبوُب بالفتح. وَشَبْبُت النار واحلَْرَب أَُشبُّها َشّباً وُشبوباً، إذا أَْوقَدَْتها. برجال شََببٍة، أي شّباٍن
إنه : ويقال للجميل. َشَعُرها َيُشبُّ لونَها، أي َيظْهُِرُه ُيَحسُِّنُه: وتقول. وٌب لكذا، أي يَزيُد فيه وُيقَوِّيِههذا َشَب: ويقال
  :قال ذو الرمّة. ملشبوٌب

  على الَرْحلِ ِممَّا َمنَُّه السَْيُر أَْحمَُق... إذا اَألْرَوُع املَْشبوبُ أْضحى كأّنه 
  شبث

ُدَوْيبَّةٌ كثريةُ األرجل من : والَشَبثُ بالتحريك. ورجل َشبِثٌ، إذا كان طبُعه ذلك. ق بهالتعلّ: الَتَشبُّثُ بالشيء
  :قال الشاعر. واجلمع ِشبْثانٌ. وال تقل شْبثُ. أحناش األرض

  َمدارُِج شِْبثاِن لَُهنَّ َهميُم... َترى أَثَْرهُ يف صَفَْحَتْيِه كأَنَّه 
  شبح
ورجل َمْشبوُح الِذراعني، أي عريضهما، وكذلك . الطويل: الَشْبحانُ: أبو عمرو. الَشْخُص، وقد ُيَسكُّن: الَشَبُح

: واحلِْرباُء َيشَْبُح على العوِد، أي َيمَْتدُّ وَتْشبيُح الشيِء. تقول منه شَُبَح الرجلُ بالضم. شَْبُح الذراعْين بالتسكني
  .َجْعله َعريضاً

  شبدع
  .العقارُب، واحدهتا شِْبِدَعةٌ: الَشباِدُع

  شرب



مصرد َشبَْرُت الثوَب أَْشبُِرُه وأَشُْبُرهُ، : والَشْبرُ بالفتح. ورجلٌ قصري الِشْبرِ، أي متقارب اخلَلْقِ. واحد األشبارِ: الِشْبُر
 َشبَْرُت فالناً ماالً: ابن السكيت. وأعطيت املرأة َشْبرَها، أي َحقَّ النكاحِ. بُْعُتُه من الباع: كما تقول. وهو من الِشْبرِ

  :قال أوٌس يصف سيفاً. وأَشَْبْرُتُه لغةٌ يف شََبْرُتُه، إذا أعطيته. ومصدره الَشْبُر. أو سيفاً، إذا أعطيته
  غَديٌر جََرْت يف مَْتنِِه الريُح َسلَْسلُ... وأَشَْبَرنِيِه اهلَاِلِكيُّ كأنَُّه 

والَشبُّورُ . َمدَّ كلُّ واحد منهما إىل صاحبه الشرب وَتشاَبَر الفريقان، إذا تقاربا يف احلرب، كأنه صار بينهما ِشبٌْر، أو
  .البوُق: على وزن الَتنّورِ

  شربق

  :قال الشاعر. َشْبَرقْت الثوب َشْبَرقَةً وِشْبراقاً، أي مزَّقَْتُه
  كما َشبَْرَق الوِلْدانُ ثوَب املقَدَّسي... فأَْدَركَْنُه يَأُْخذْنَ بالساقِ والَنسا 

  .نبت، وهو َرطْبُ الَضريعِ: والِشبْرُِق. وشَْبَرقُْت اللحم وَشْربَقُْتُه، أي قطُته. أي ِقطَعاًوصار الثوب شَباريَق، 
  شربم
  :قال عنترة. َحبٌّ شبيه باِحلمَّص: الُشْبُرُم

  بَِجىن اَألراِك َتِفيئَةً والُشْبرُمِ... َتْسعى َحالِئلُنا إىل ُجثْمانِِه 
  :وأنشد ِهلْميانَ الَسْعِديِّ. القصري، والبخيل أيضاً: والُشْبُرُم من الرجال. تفيئة من الفيء

  ما ِمْنُهُم إالَّ لئيٌم ُشْبرُُم
  شبط

  .ضرٌب من الَسمك: الَشبُّوطُ
  شبع
والِشْبعُ . وهو من مصادر الطبائع. َشبِْعتُ خبزاً وحلماً، ومن خُْبزٍ وحلمٍ، ِشَبعاً: يقال. نقيُض اجلوع: الِشَبُع

وربَّما قالوا امرأةٌ َشْبعى اخلَلْخالِ، إذا مألْته من . ورجلٌ َشْبعانُ وامرأةٌ َشبْعى. َبَعَك من شيءاسُم ما أَْش: بالتسكني
وأَْشَبْعُتُه من اجلوع، وأَْشَبْعتُ . ومها على االستعارة. َشبِْعُت من هذا األمر ورَويُت، إذا كرهَته: وتقول. ِسَمنِها

. املتزيُِّن بأكثر مما عنده، يتكثَّر بذلك ويتزيَّن بالباطل: واملَُتَشبُِّع. أي كثريهوثوٌب شَبيُع الغزلِ، . الثوب من الِصْبغِ
. وعندي ُشْبَعةٌ من طعام بالضم، أي قَْدُر ما ُيشَْبُع به مرَّةً" . املَُتشَبُِّع مبا ال ميلك كالبس ثَْوَبيْ ُزورٍ : " ويف احلديث
  .ربت الشَِبَعهذا بلٌد قد َشبَِعْت غنمه، إذا قا: قال يعقوب

  شبق
  .شّدة الُغلَْمِة، وقد َشبَِق بالكسر: الَشَبُق
  شبك
والَرِحمُ . واحدة الشبابيك، وهي املُشَبَّكَةُ من احلديد: والشُبَّاكَةُ. اخللط والتداُخلُ، ومنه تشبيكُ األصابع: الشْبُك
وربَّما مسَّوا اآلبار شِباكاً، .  يصاد هبا، واجلمع ِشباٌكاليت: والشََبكَةُ. وبني الرُجلني ُشْبكَةُ نسبٍ، أي قرابةٌ. ُمْشَتبِكَةٌ

  .واْشتََبَك الظالم، أي اختلطَ. إذا كثُرت يف األرض وتقارْت
  شبل
يقال للناقة ُمشْبِلٌ، إذا قوي ولُدها : أبو زيد. معها أوالدها: ولبؤةٌ ُمشْبِلٌ. ولد األسد، واجلمع أَشُْبلٌ وأَْشبالٌ: الِشْبلُ

َشَبلُْت يف بين فالن، إذا نشأت : الكسائي. صََبرْت على أوالدها فم تَتزوَّج: وأَْشَبلَتِ املرأة بعد بعلها. ومشى معها



  .وأَشَْبلَ عليه، أي َعطََف. وقد شََبلَ الغالُم أحَسَن ُشبولٍ، إذا نشأ. فيهم
  شبم

الذي جيد الربد : الشَبُِم: أبو عمرو. ر فهو َشبٌِموقد َشبِمَ املاُء بالكس. غداةٌ ذات شبمٍ: يقال. الَبْرد: الَشَبُم بالتحريك
  :وأنشد. مع اجلوع

  غدا َشبِما َيْنقَضُّ بني اهلجارِسِ... بَِعْيَنْي قُطاِميٍّ َنما فوق َمْرقَبٍ 
  .خيطان يف الربقع، تشدَّه املرأة هبما يف قفاها: والِشباماِن. خشبةٌ ُتعَْرضُ يف فم اجلدي لئال يرتضع: والِشباُم

  شبه
وبينهما ِشَبٌه بالتحريك، واجلمع َمشاَبُه على غري قياس، كما . هذا ِشْبُهُه، أي َشبيَهُه: يقال. ِشْبٌه َوَشَبٌه لغتان مبعًىن

وَتَشبََّه . املَُتماِثالُت: واملُتشابِهاُت. املْشِكالُت: واملُشَْتبِهات من األمور. االلتباُس: قالوا َمحاِسُن ومذاكُري والُشْبهَةُ
: يقال. ضرٌب من النحاس: والِشْبُه. واْشَتَبَه علّي الشيء. وأَْشَبْهُت فالناً وشاَبْهتُُه. التمثيلُ: والَتْشبيُه. ن بكذافال

  :قال املّرار. كوُز َشَبٍه وِشْبهٍ مبعًىن
  من الِشْبِه َسوَّاها برفقٍ طَبيُبها... تدين ِلمْزرورٍ إىل َجْنبِ َحلْقٍَة 

  :وقال رجلٌ من عبد القيس. الِعضاِه ضْرٌب من: والَشَبهانُ
  وأَْسفَلُُه باملَْرخِ والَشَبهاِن... بِواٍد َيمانٍ ُيْنبِتُ الَشثَّ َصْدُرُه 

  .هو الَنّماُم من الرياحني: ويقال
  شبا

وأَْشىب الرجلُ،  .واجلمع َشبَواٌت. العقرب، ال ُتَجرى: وَشْبوَةُ. َحدُّ طََرِفِه؛ واجلمع الَشبا والشََبواُت: َشباةُ كلِّ شيء
  .ارتفعْت: وأَْشَبتِ الشجرة. رفعته وأكرمته: وأَْشبَْيُت الرجل. وأَْشىب فالناً وَلَدُه، أي أَشَْبُهوُه. أي ُوِلدَ له ولٌد ذكّي

  شتت
وأََشتَّ يب . َتْشتيتاًوَشتََّتُه . وكذلك التَشتُُّت. واشَْتَشتَّ مثله. تفرَّق: وَشتَّ األمر َشتَّاً وَشتاتاً. أمٌر َشتٌّ، أي متفرِّق
جاؤا أَشتاتاً، : وتقول. وقوم شَّتى، وأشياُء شَّتى. وثَْغرٌ َشتيٌت، أي ُمفَلٌَّج. املَُتفرُِّق: والَشتيُت. قومي، أي فرَّوا أمري

  :قال األعشى. وَشتَّانَ ما مها، وشَتَّانَ ما عمرٌو وأخوه، أي َبُعَد ما بينهما. أي متفرِّقني، واِحدُهم َشتٌّ
  ويومِ َحيَّانَ أخي جابِرِ... َشتَّانَ ما يومي على كورِها 

  .إنَّ اجمللس لَيجمُع ُشتوتاً من الناس، أي ناساً ليسوا من قبيلٍة واحدة: ويقال
  شتر
مثل ثَرَِم وَشتَْرُتُه أنا، . وقد َشِتَر الرجل وُشِتَر أيضاً. رجلٌ أَْشَتُر بيِّن الَشَترِ: يقال. انقالبٌ يف جفن العني: الَشَتُر

  .وشَتَّْرُت بفالن َتْشترياً، إذا َتنَقَّْصَتُه وِعْبَتُه. واْنَشتََرْت عيُنه. وأَْشتَْرُتُه أيضاً. وثََرْمُتُه أنا
  شتم
الرجل الكريه الوجه، وكذلك : والَشتيُم. املُسابَّةُ: واملُشاَتَمةُ. التسابُّ: والَتشاُتُم. السبُّ، واالسم الشَتيَمةُ: الَشْتُم

  .وقد َشُتَم بالضم َشتاَمةً. رجلٌ َشتِيُم احمليا: يقال. ألسدا
  شتا



وَشَتْوُت مبوضع كذا . والنسبة إليها َشْتوِيٌّ وَشَتوِيٌّ. ومجع الِشتاِء أَْشِتَيةٌ. هو مجع َشْتوٍَة: قال املّربد. الِشتاُء معروف
والَشيتُّ . عاملته ُمشاَتاةً، ومن الِشتاِء: الكسائي قال. دخلوا الشتاء: وأَْشىت القوم. أقمت به الِشتاَء: وَتَشتَّْيُت
  :وقا المنر بن تولب يصف روضةً. مطر الِشتاِء: والَشَتوِيُّ

  َوطْفاَء متلؤها إىل أَْصبارِها... َعَزَبْت وَباكََرها الشَِتيُّ بِِدْيَمٍة 
  .وهذا الشيء ُيشَتِّيين، أي يكفيين ِلِشتائي

  شثث
كأنَّما َحثَْحثوا ُحّصاً قَواِدُمهُ أو أُّم ِخْشٍف بذي َشثَّ : قال تأّبط شّراً. مرُّ الطعم ُيدَبغ به نبٌت طّيب الريح: الَشثُّ

  .مها َنْبتاِن: وطُبَّاقِ قال األصمعي
  شثل

  .وهو إبدالٌ من َشثْنٍ. رجل شَثل األصابع، إذا كان غليظها
  شثن

قال . ورجل َشثُْن األصابع بالتسكني، وكذلك العضو. تمصدر َشِثَنْت كفَّه، أي خشُنت وغلُظ: الَشثَُن بالتحريك
  :امرؤ القيس

  أساريَع ظيبٍ أو َمساويُك إْسِحلِ... وَتْعطو بَرْخصٍ غريِ َشثْنٍ كأنَّه 
  .وَِثَْنْت مشافر اإلبل من أكل الشوك

  شجب
ْشُجُب بالضم ُشجوباً، فهو شاجِبٌ وَشَجَب بالفتح َي. َشجَِب بالكسر َيْشَجبُ َشَجباً، أي َحزِنَ أو َهلََك، فهو َشجٌِب

. َحَزنَُه: وَشَجَبُه أيضاً! مالَُه َشَجَبُه اهللا: يقال. وَشَجَبُه اهللا َيْشُجُبُه َشْجباً، أي أهلكه، يتعّدى وال يتعّدى. أي هالٌك
اخلشبة اليت : اِملْشَجُبو. وشجبه بِشجابٍ، أي َسدَُّه بِسداٍد. وغراٌب شاجٌب، أي شديد الَنعيق. َشَغلَُه: وَشَجَبُه أيضاً

  .أعمدةٌ من أعمدة البيت: والُشجوُب. ُتلقَى عليها الثياب
  شجج
ووِتدٌ مشجوٌج وَشجيجٌ . وقد َشجَُّه َيُشجُّه وَيِشجُّه َشّجاً، فهو مشجوٌج وَشجيٌج. واحدة ِشجاجِ الرأس: الَشجَّةُ

وَشجَِّت السفينةُ البحَر، . إذا كان يف جَبِينه أثر الَشجَّة ورجلٌ أََشجُّ بيِّن الَشَججِ،. وُمَشجَّج؛ شدِّد لكثرة ذلك فيه
  :قال الشاعر. قطعتها: وَشَجْجتُ املفازةَ. أي َشقَّْته

  كأنَّ هلا َبّواً بِنِْهيٍ ُتغاوِلُْه... َتُشجُّ بِيَ العَْوجاُء كُلَّ َتنوفٍَة 
  شجذ

  :قال امرؤ القيس. َجذَِت السماُء، أي َضُعف مطُرهاوقد أَْش. املَطْرةُ الضعيفةُ، وهي فوق الَبغشَِة: الشَّْجذَةُ
  وتُواريِه إذا ما َتشَْتكِْر... ُتظْهُِر الَودَّ إذا ما أَْشَجذَْت 

  شجر

وواٍد َشجٌري، . وأرٌض َشجَريةٌ وَشْجراُء، أي كثرية اَألْشجارِ. ما كان على ساقٍ من نبات األرض. الَشَجُر والَشَجَرةُ
الَشجْراُء واحٌد ومجٌع، وكذلك القَْصباُء، والطَْرفاُء : وقال سيبويه. وواحد الَشجْراِء َشَجَرةٌ. وال يقال واٍد أَْشَجُر

واِملْشَجرُ . وهذه اَألْرُض أَْشَجُر من هذه، أي أكثر َشجَراً. وأرٌض َمْشَجَرةٌ. موضُع اَألْشجارِ: واملَْشَجَرةُ. واحلَلْفاُء
مراكُب دونَ اهلودج مكشوفةُ : وقال أبو عمرو. عيدان اهلودجِ: املَشاجُِر: قال األصمعّي. اِملْشَجُب: بكسر امليم



والِشجاُر أيضاً اخلشبة اليت تُوَضع خلف الباب، ويقال : قال. ويقال هلا الُشُجر أيضاً، الواحد ِشجاٌر: قال. الُرءوسِ
مسةٌ : والِشجاُر. خشب البئر: والِشجاُر أيضاً. وكذلك اخلشبة اليت ُيَضبَُّب هبا السريُر من َتْحُت. هلا بالفارسية َمتَْرْس
وربَّما مسَّوا الِقْدحَ َشجرياً، إذا ألقَوه يف الِقداحِ اليت . الغريُب من الناس واإلبل: الَشجُري: أبو عمرو. من مساِت اإلبلِ

وقد . جَرك عنه، أي ما َصَرفكما َش: يقال. الَصْرُف: والَشْجُر. ما بني اللَْحَيْينِ: والَشْجُر بالفتح. ليست من شجرها
وِشَجرَ بني القوم، إذا اختلف . وَشَجَر بيَته، أي َعَمَدُه بعموٍد. وَشَجَرُه بالرمح، أي طَعَنه. َشَجَرْتين عنه الَشواجُِر

. واواشَْتَجَر القوُم وَتشاَجروا، أي تنازع. طرحته على اِملْشَجرِ، وهو اِملْشَجُب: وَشجَْرُت الشيَء. األمُر بينهم
قال أبو . واْشَتَجَر الرُجل، إذا وضع يده حتت َشْجرِِه على حََنِكِه. تطاَعنوا: وَتشاَجروا بالرماح. املناَزعةُ: واملُشاَجَرةُ
  :ذؤيب

  كأنَّ َعْيَين فيه الصاُب َمذْبوُح... ناَم اخلَِلّي وبِتُّ الليلَ ُمشَْتجِراً 
  .َب والبقلَ فلم َيْبَق منهما شيء، فصار إىل الَشَجرِ يرعاهيقال شاَجرَ املالُ، إذا رعى الُعش: ابن السكيت

  شجع

ورجلٌ َشجيعٌ . وقد َشُجَع الرجل بالضم فهو ُشجاٌع، وقوٌم ِشْجَعةٌ وِشْجعانٌ. شدَّة القلب عند البأس: الَشجاَعةُ
. وال يوصف به املرأةُ. ُشجاٌع رجلٌ: مسعت الكالبيِّني يقولون: قال أبو زيد. وامرأةٌ ُشجاَعةٌ. وقوٌم ُشْجعانٌ وُشَجعاء

  :قال ُسوَيد بن أيب كاهل. سرعةُ َنقْل القوائم: والَشَجُع يف اإلبل
  بِصالبِ األرضِ فيهنَّ َشجَُع... فََرِكْبناها َعلى َمْجهوِلها 

رجلٌ ُشجاعٌ : وحكى يعقوب عن الِلحياين. مجلٌ َشجُِع القوائم، وناقةٌ َشجَِعةٌ وَشْجعاُء: يقال. أي بِصالبِ القوائم
. وقومٌ َشَجَعة بالتحريك: وحكى أبو عبيدة. قوٌم ِشْجعةٌ وَشْجعَةٌ: وقال أبو عبيدة. وِشجاٌع، وقوٌم ُشْجعانٌ وِشْجعانٌ
  :وُيسمَّى به األسد، قال الشاعر. الذي فيه ِخفَّةٌ كاهلََوجِ لقوَِّته: ويقال. واَألْشَجُع من الرجال مثل الُشجاع

  على الدهرِ ُحكْمَُهبأَْشَجَع أَخَّاٍذ 
أصولُ األصابِع اليت تتصل بعصبِ ظاهرِ : واَألشاجُِع. ضرٌب من احليَّات، وكذلك الُشجاُع: واَألْشجَُع. يعين الدهر

  :الكفِّ، الواحُد أَْشَجٌع، ومنه قول لبيد
  ُيْدِخلُها حىت تُواري أَْشَجعَْه
  .وَتَشجََّع، أي تكلََّف الَشجاَعةَ. ت ُشجاٌع، أو قوَّْيَت قلبهوَشجَّْعتُُه، إذا قلت له أن. وناسٌ يزعمون أنه إْشَجٌع

  شجن
  :وقال. واجلمع ُشجونٌ. احلاجةُ حيثُ كانت: الَشَجُن بالتحريك: أبو زيد

  رِفاٌق به والنفُس شّتى ُشجوُنها... ذَكَرُْتِك حّتى استأمن الوحُش والَْتقَْت 
وقد َشجَِن بالكسر فهو . احلزن، واجلمع أَْشجانٌ: والَشَجُن. ا حََبسَْتَكوقد َشجََنْتين احلاجة َتْشُجُنين َشْجناً، إذ

: ويقال. واحد ُشجوِن األودية، وهي طُُرقُها: والَشْجُن بالتسكني. وأَْشَجَنُه غريه وَشَجَنُه أيضاً، أي أحزنه. شاجٌِن
  :وقال. ي أودية كثرية الشجرواحدة الشَواجِنِ، وه: والشاجِنَةُ. احلديث ذو ُشجوٍن أي يدخل بعضه يف بعض

  طَلُْح الشَواجِنِ والطَْرفاُء والَسلَُم... لَمَّا رأيُت َعِديَّ القومِ َيْسلُُبُهْم 
ويف . بين وبينه ِشْجَنةُ رحمٍ وُشْجَنةُ رحمٍ، أي قرابةٌ مشتبكةٌ: ويقال. عروق الشجر املشتبكة: والِشْجَنةُ والُشْجَنةُ

أي الرحم مشتقَّة من الرمحن، يعين أنَّها قرابةٌ من اهللا عّز وجل مشتبِكةٌ كاشتباك " من اهللا الَرِحُم ِشْجَنةٌ : " احلديث



  .العروق
  شجا

تقول منهما . وأَْشجاه ُيْشجيِه إْشجاًء، إذا أغصَّه. َشجاُه َيْشجوهُ َشجْواً، إذا أحزَنه: ويقال. اهلّم واحلزن: الَشجُْو
وامرأةٌ . ورجلٌ َشجٍ، أي حزيٌن. ما ينشب يف احللق من عظم وغريه: والَشجا. َشجَِي بالكسر َيْشجى َشجًى: مجيعاً
  :قال الشاعر. ويلٌ للَشجِي من اخلَلّي: ويقال. َشجَِيةٌ

  َشأنُ الُسالِة سوى َشأِْن املُِحبِّينا... نام اخلَِليُّونَ عن لَْيلِ الَشجِيِّينا 
  .َشَجوىٌّ بفتح اجليم والنسبة إىل ِشْج: صعبة املَْسلك: ومفازةٌ َشْجواُء

  شحب

  :قال الَنْمر بن َبولب. َشَحَب جسُمُه َيْشُحُب بالضم ُشحوباً، إذا تغّير
  ُهزالٌ وما من ِقلَِّة الطُْعمِ ُيْهَزلُ... ويف جِْسمِ راعيها ُشحوٌب كأنَّه 
  .لغةٌ فيه: وَشُحَب جسمه بالضم ُشُحوبَةً

  شحج
. والبغال بناُت َشحَّاجٍ. وقد شَحجَ َيْشَحُج وَيْشِحُج. جاعُ بالضمصوته، وكذلك الُش: َشحيُج البغل والُغراب

  .واحلمار الوحشيُّ ِمْشَحٌج وَشحَّاٌج
  شحح
وَرُجلٌ َشحيٌح وقَْوٌم ِشحاحٌ . َشِحْحتُ بالكسر َتَشحُّ، وَشَحْحتَ أيضاً َتُشحُّ وَتِشحُّ: تقول. الُبْخل َمع ِحْرصٍ: الُشحُّ
والَشحاحُ . أي َيِضّن به: وفالنٌ ُيشاحُّ على فالٍن. ُجالِن على األْمر ال يريدان أن َيفوَتهماوَتَشاحَّ الَر. وأَِشحَّةٌ
قال ابن . الذي ال يوري: والزَْنُد الَشحاُح. ال َتسيلُ إالّ من َمطَرٍ كثري: ويقال أيضاً أرض َشحاٌح. الَشحيح: بالفتح
  :َهْرَمةَ

  حي بِكَفِّي زِناداً َشحاحاوقَْد... فإنِّي وَترْكي َندى األكَْرمني 
  شحذ

  .اجلائع: والَشَحذانُ، بالتحريك. اِملَسنُّ: واِملْشَحذُ. َشَحذُْت السكَِّني أَْشَحذُُه َشْحذاً، أي َحدَّْدتُُه
  شحز
  .َشَحَز املرأةَ َشْحزاً، أي نكحها: يقال

  شحشح
  :قال الراجز. َشْحَشَح البعُري يف َهديره، وذلك إذا مل يكن خالصاً

  َردََّد اهلَْدَر َوَما إنْ َشْحَشحافَ
  :قال ذو الرمة. املاضي فيه، حتَّى يقالُ للماضي يف خَطَبِتِه؛ َشْحَشٌح: ويقالُ. املَُواِظب على الشيء: والَشْحَشُح

  وَحثَّ القَطنيَ الَشْحَشحانُ املُكَلَُّف... لضُدنْ غُْدَوةً حتَّى إذا امَْتدَِّت الُضحى 
الغيور، والُشجاُع : والِشْحَشُح. أي سريعة: قَطاةٌ َشْحَشٌح: يقال. الطيَرانُ السريع: َشْحَشَحةُوال. يعين احلاِدَي

  .أيضاً
  شحص



. وكذلك الناقةُ. إذا ذهب لُنب الشاة كلُّه فهي َشْحٌص بالتسكني، الواحدة واجلمع يف ذلك سواء: قال الكسائي
اليت قد أُنزَِي عليها : والعاِئطُ. اليت مل ُيْنَز عليها قطُّ: َشَحُصال: وقال العدَبس. الَشَحُص بالتحريك: وقال األصمعي

  .فلم َتْحِملَ
  شحط
وَتَشحَّطَ . أبعدُته: وأَْشَحطُْتُه. يقال ِشِحطَ املزاُر، أي َبُعَد. وقد َشَحطَ َيْشَحطُ َشْحطاً وُشحوطاً. البُْعُد: الَشْحطُ

  .ضرٌب من َشجر اجلبال تتَّخذ منه الِقِسيُّ: والَشْوَحطُ. ريه َتْشحيطاًوَشحَّطَُه به غ. املقتولُ بدمه، أي اضطرَب فيه
  شحم

ورجلٌ . ُمَعلَُّق القُرط: وَشْحَمةُ األذن. الكمأة البيضاء: وَشْحَمةُ األرض. الَشْحُم معروف، والَشْحَمةُ أخصُّ منه
أطعمهم الَشْحمَ : وَشَحَم بالفتح فالنٌ أصحاَبه .وقد َشُحمَ بالضم. وَشحِيٌم، أي مسني. كثري الَشْحمِ يف بيته: ُمْشِحٌم

  .وقد َشِحَم بالكسر. وَشحَّاٌم يبيعه، وَشِحٌم يشتهيه. فهو شاِحٌم
  شحن

وبالبلد ِشْحَنةٌ من . مألته: وَشَحْنتُ البلدَ باخليل" . يف الفُلِْك املَْشحوِن : " قال اهللا تعاىل. مألهتا: َشَحْنُت السفينة
العداوة، وكذلك : والَشْحناء. َمرَّ َيْشحَُنُهْم َشحْناً، أي يطردهم ويشلُّهم ويكسوُّهم: يقالو. اخليل، أي رابطة

  :ومنه قول أيب ِقالبة اهلُذَيل. وأَْشَحَن الصيبُّ، أي هتيَّأ للبكاء. الِشْحَنةُ وعدوٌّ ُمشاِحٌن
  ْت بإْشحانَسلُّوا السيوَف وقد َهمَّ... إذْ عاَرتِ الَنْبلُ والتّف اللُفوُف وإذْ 

  شحا
وجاءت اخليل َشواحَي، أي . وفرٌس بعيد الَشْحوَِة، أي بعيد اخلطوة. َشحا فاه َيْشحوُه وَيْشحاُه َشْحواً، أي فتح فاه

  .وشحا فوُه َيْشُحو، أي انفتح، يتعدَّى وال يتعدى. فاحتاٍت أفواهها
  شخب

ْخٌب يف اإلناء وُشْخبٌ يف األرض، أي يصيب َمرَّةً ُش: ويف املثل. ما امتد من اللنب حني ُيْحلَُب: الُشْخُب بالضم
  :ومنه قول الكميت. َشَخَب اللنب َيْشَخُب وَيْشُخُب: تقول. املصدر: والَشْخُب، بالفتح. وخيطئ أخرى

  ومل َيُك يف الُنكْد املَقاليِت َمْشَخُب... وَوْحَوحَ يف ِحْضنِ الفتاة َضجيُعها 
  .عروقه تنشخب دماً، أي تتفجر: وقوهلم. إنَّها ُألْشخوبُ اَألحاليلِ صوت الِدرَِّة؛ يقال: واُألْشخوُب

  شخت

  .وقد َشُختَ الرجل بالضم فهو َشْخٌت وَشخيٌت. الدقيُق، واجلمع ِشخاٌت: الَشْخُت
  شخر

  .َشَخرَ احلماُر َيْشِخُر بالكسر َشخرياً: يقال. رفُع الصوِت بالَنْخرِ: الَشخُري
  شخز
  .سِ، وهو االضطرابلغة يف الَشْخ: الَشخُْز
  شخس
قال . َتشاَخَسْت أسناُنه، إذا اختلفْت ومال بعُضها وسقَطَ البعض من اهلََرم: يقال. االضطراب واالختالف: الَشْخُس

  :أرطاةُ بن ُسَهيَّة املّرّي



  َيَدْعُه وفيه َعْيُبُه ُمَتشاِخُس... وحنن كَصْدعِ الُعسِّ إنْ ُيْعط شاعباً 
  .َتشاَخَس ما بني القوم، أي فََسد: ويقال. متمايلٌ ال يستويأي وإن أُْصِلَح فهو 

  شخص
وَشُخَص الرجلِ . ثالثة أَْشُخصٍ، والكثري ُشخوٌص وأَْشخاٌص: يقال. سواد اإلنسان وغريه تراه من بعيد: الَشْخُص

َخَص بصرُه، فهو َش: يقال. وَشَخَص بالفتح ُشخوصاً، أي ارتفع. بالضم، فهو شخيٌص، أي جِسيٌم واملرأةُ َشخيَصةٌ
وَشَخَص من بلٍد إىل . ُشِخصَ به: ويقال للرجل إذا َوَردَ  عليه أمٌر أقلقه. شاِخٌص، إذا فتح عينيه وجَعال ال َيطرِف

وأَْشَخصَ . حنن على سفر قد أَْشَخصْنا، أي حان ُشخوُصنا: وقوهلم. وأَْشَخَصُه غريه. بلٍد ُشخوصاً، أي ذهب
يقال أَْشَخَص فالنٌ بفالن وأَْشَخصَ : قال أبو عبيد. وهو سهٌم شاِخٌص. رَض من أعالهالرامي، إذا جاز سهُمه الغ

  .به، إذا اغتابه
  شخم

  .وَشخََّمُه غُريه. وَشَخَم الطعام بالفتح وَشِخَم بالكسر، إذا فَسد. تغيَّرت رائحته: اْشَخَم اللنب
  شدخ
البسر : واملَُشدَُّخ. َشدَّْخُت الرؤوس، شّدد لكثرةو. شدخت رأَسه فانشدخ: تقول. كسر الشيء األجوف: الَشْدُخ

الُغرَّة اليت فَشتْ يف الوجه من الناصية إىل األنف ومل تصب العينني تقول منه شدخت : والشاِدَخةُ. ُيْغَمُز حّتى َيْنَشِدَخ
  .الُغرّة، إذا اتَّسعت يف الوجه

  شدد
. وقد َشدَّ عليه يف احلَْرب َيُشدُّ َشّداً، أي َحَملَ عليه. ةُ الواحدةاحلَْملَ: والشدَّة، بالفتح:. بّين الِشّدة: شيٌء شديٌد

. واشَتدَّ الشيُء، من الِشدَّة. وشدَّ َعُضدَه، أي قَّواه. وَشدَّ النهار، أي ارتفع. وقد َشدَّ، أي َعدا. الَعدُْو: والَشدُّ
  :البخيل، وهو يف شعر طََرفة: دُِّدالتشدُّد فيه، واملَُتَش: واملُشادَّةُ يف الشيء. أي َعدا: واشَتدَّ

  َعقيلَةَ مالِ الفاِحشِ املَُتَشدِِّد
وقوله . خالف التخفيف: والتشديد. َشدَّ اهللا ُملْكَُه وَشدَّدَُه، أي قَّواه: وتقول. أي أوثقه، َيُشدُُّه وَيِشدُُّه أيضاً: وَشده
  .وأََشدَّ الرجل، إذا كانت معه دابَّة شديدة. أصابتين ُشدَّى، أي شّدةٌ :أبو زيد. ، أي قَُوَته" حَتَّى َيْبلَُع أَُشدَُّه : " تعاىل
  شدق
خطيب : سعةُ الِشْدقِ، يقال: والَشَدُق بالتحريك. نفخ يف ِشْدقَْيِه؛ واجلمع اَألْشداُق: جانب الفم؛ يقال: الِشدَُْق

  .الذي يلوي ِشدقُه للَتفَصُّحِ: واملَُتَشدُِّق. أَْشَدُق، بيِّن الَشَدقِ
  شدقم
  .الواسعُ الِشدءقِ: الَشْدقَُم
  شدن

فإذا أفردوا الشاِدنَ فهو . َشَدنَ املُْهُر: وربَّما قالوا. قَوَِي وطلع قرناه واستغىن عن أُمَّه: َشَدنَ الغزال َيْشُدنُ ُشدوناً
: والَشَدنِيَّاُت من النوق. ُنواجلمع َمشاِدنُ وَمشادي. وأَْشَدَنتِ الظبيةُ فهي ُمْشِدنٌ، إذا َشَدنَ ولدها. ولد الظَْبية

  .منسوبة إىل موضع باليمن
  شده



  .ُشِغلَ، ال غَْيُر: ُشِدَه الرجلُ: واالسم الُشْدُه والَشَدُه، وقال أبو زيد. دُِهَش: ُشِدَه الرجلُ َشْدهاً فهو مشدوٌه
  شدا

. ذ طرفاً منه، كأّنه ساقه ومجعهالذي َيْشدو شيئاً من األدب، أي يأخ: والشادي. ُسقُْتها: َشدَْوُت اإلبل َشدْواً
وقد َشدا شعراً أو غناًء، . الشادي: ويقال للمغنِّي. وَشدَْوُت أَْشدو، إذا أنشدت بيتاً أو بيتني متّد به صوتك كالغناء

  .إذا غنَّى به أو ترّنم به

  شذب

وقد َشذَّْبُت الشجرة . واجلمع الَشذَُب ما ُيقْطَُع مما َتفَرََّق من أغصان الشجر ومل يكن يف لُبِِّه،: الشذَبَةُ، بالتحريك
. وَشذََب عنه َشذْباً، أي ذَبَّ. الطويل: الطويل والشوذب: والفرس املشذَُّب. وجذٌع ُمَشذٌَّب، أي ُمقَشٌَّر. تشذيباً

ْشذاُب الكَِإل وأَ. ورجلٌ َشِذبُ العروقِ، أي ظاهر العروق. املَُسنَّاةُ: ويقال الَشذَُب. املُتََنحِّي عن وطنه: والشاِذُب
  :قال ذو الرمة. بقاياُه، الواحُد َشذَُب، وهو املأكولُ: وغريه

  يرتادُ أَْحليةً أعجاُزها َشذَُب... فأَصَْبَح الَبكُْر فَرْداً من أَالَِئِقه 
  شذذ

الذين يكونون يف القوم : وُشذّاذُ الناس. وأََشذَُّه غريُه. انفرد عن اجلمهور، فهو شَاذٌّ: َشذَّ عنه َيُشذُّ وَيِشذُّ ُشذوذاً
  .ُمَتفَرِّقوَهْم: وَشذَّانُ الناسِ أيضاً. املفرِّق منه: وَشذَّانُ احلصى بالفتح والنون. وليسوا من قبائلهم

  شذر
. صغاُر اللؤلؤ: والَشذُْر أيضاً. ما ُيلْقَطُ من املعدن من غري إذابِة احلجارِة، والقطعةُ منه َشذْرَةٌ: الَشذُْر من الذََهبِ

َتَشذََّر فالن، : يقال. االْسِتثْفارُ بالثوب أو بالذََنب: والَتَشذُُّر. رَّقوا شذََر َمذََر، وِشذََر ِمذََر، إذا ذَهبوا يف كلّ وجهوتف
  .الوعيُد: والَتَشذُُّر. وَتَشذََّر فرَسه، إذا ركبه من ورائه. تطاولوا: وَتَشذََّر القوُم يف احلرب. إذا هتيَّأ للقتال

  شذم
  .الِذئب: ذُمانُ، بضم الذالالَشْي
  شذا

ذباب الكلب، وقد يقع على البعري، الواحدة : والَشذا. قد آذَْيَت وأَْشذَْيَت: يقال. األذى والشّر: الَشذا مقصوٌر
. ِحّدة ذكاء الرائحة: والَشذا. امللُح: والَشذا. َضرَِم َشذاُه: يقال للجائع إذا اشتدَّ جوُعه: وقال اخلليل. َشذاةٌ
  :قال الراجز. بقية القّوة والِشدّة: ذاةُوالَش

  فاِطُم ُردِّي َشذاً من َنفْسي
  وما َصرُمي األمرِ مثل اللَْبسِ

  :قال ابن اإلطنابة. ِكَسُر العوِد: والَشذا. شجٌر: والَشذا. ضرب من السفن، الواحدة َشذاةٌ: والَشذا
  َديلُّ املُطيَُّرذَِكيُّ الَشذا واملَْن... إذا ما َمَشْت نادى مبا يف ثياهبا 

  شرب
الَشْربُ : قال أبو عبيدة. بالوجوه الثالثة" فَشارِبونَ شَُِْرَب اِهليمِ : " وقرئ. َشرَِب املاَء وغريه ُشْرباً وَشْرباً وِشرْباً

والَشْرَبةُ  .ما ُيشَْرُب مرة: والشَْرَبةُ من املاء. الشُْرُب: والَتشْراُب. بالفتح مصدٌر، وباخلفض والرفع امساِن من َشرِبت
وأصله يف َسقْي . آِخرها أقلَّها شِْرباً: ويف املثل. احلظُّ من املاء: والشِْرُب بالكسر. املَرَّةُ الواحدة من الشرب: أيضاً



  :وقال األعشى. مجع شاربٍ، مث جيمع الَشْرُب على ُشروبٍ: والشَْرُب. اإلبل، ألنّ آخرها َيرُِد وقد نزَِف احلوُض
  َب بني احلرير وبني الكََتْن... ِمعاتِ الُشرو هو الواهُب املُْس
املُولَُع : والِشرِّيُب. الَعالِلَي: الُغْرفَةُ، وكذلك املَشُْرَبةُ واملشارب: واملَْشَرَبةُ بالفتح. إناء ُيْشَرُب فيه: واِملشَْرَبةُ بالكسر

الوجهُ : واملَشَْرُب" . ون من أحاط على َمشَْرَبٍة ملع: " واملَْشَربَةُ، كاملَْشَرَعِة، ويف احلديث. بالشراب، مثل اِخلمريِ
. يقال ماٌء مشروٌب وشَريب للذي بينا ِمللح والَعذْبِ: أبو عبيدة. الذي ُيْشَرُب منه، ويكون موضعاً ويكون مصدراً

: وتقول. َك ويورد إبلَه مع إبلكالذي ُيشارُِب: وشَريُبَك. اليت ُتْصِدُرها إذا َروَِيْت فََتْتبَُعها الَغَنْم: والَشريَبةُ من الغنم
وَشرَّْبتُ القِْرَبةَ، أي َجَعلُْت . ظل مايل ُيؤَكَّلُ وُيَشرَُّب، أي يرعى كيف شاء:و. َشرََّب مايل وأكَّله، أي أطعمه الناَس

ى منه، واجلمع حَوض ُيتََّخذُ حول النخلة تََتَروَّ: والشََرَبةُ، بالتحريك. فيها وهي جديدةٌ ِطيناً وماًء، ليطيَب طعمها
  :قال زهري. َشَرٌب وَشَرباٌت

  على اجلُذوعِ َيَخفَْن الَغمَّ والَغَرقا... َيْخُرْجَن من َشَرباٍت ماُؤها طَِحلٌ 
وقد طَرَّ شارُب الغالم، . وِحماٌر َصِخَب الشَوارب من هذا، أي شديد الَنهيق. جماري املاء يف احلَْألقِ: والشوارب

  .بومها شاربان، واجلمع شوار

لونٌ : واإلشراب. أَْشَرْبَتين ما مل أشرْب، أي ادَّعَْيَت عليَّ ما مل أفعل: وتقول. أَْشَرْبتُ اإلبل حتَّى َشرَِبْت: أبو عبيد
ويقال أيضاً . وفيه شُْرَبةٌ من ُحْمَرٍة، أي إشْراٌب. يقال أُْشرِبَ األبيُض محرةً، أي َعالُه ذلك. قد ِأشْرَِب من لون آَخر

وأُشْرَِب يف قلبه ُحبَُّه، أي خالطَه، ومنه قوله . ةٌ من ماٍء، أي مقدار الرِيِّ، ومثله احلُْسَوةُ والُغْرفة واللُقمةعنده شُْرَب
: والشاربةُ. أراد ُحبَّ الِعْجلِ، فحذف املضاف وأقام املضاف إليه مقامه" َوأُشْرِبوا يف قلوهبم الِعْجلَ : " تبارك وتعاىل

. وَتشَرََّب الثوبُ العََرَق، أي َنِشفَُه. كثري األكل والُشْربِ: ورجلٌ أُكَلَةٌ شَُرَبةٌ. وهلم ماؤهالقوُم على ضفة النْهر 
. اسٌم من اشرأبَّ، كالقَُشْعريَرِة من اقشعرَّ: والشَُرأْبيَبةُ، بضم الشني. َمدَّ ُعُنقَُه لينظر: واشَْرأَبَّ للشيء اشرئباباً

  .واحدة، أي على أمر واحدما زال فالن على شََربٍَّة : ويقال
  شربث

  .وكذلك الشُرابِثُ. الغليظ الكفّني والرجلني، وربَّما ُوصف به األسد: الَشَرنَْبثُ
  شرج

وشََرُج . وَمَجرَّةُ السماء تسمَّى َشَرجاً. وقد أشرْجُت الَعيبة، إذا داخلْت بني أَْشراجِها. ُعراها: َشَرَج الَعْيَبةِ بالتحريك
والشََرجُ . ، واجلمع أشراٌج ودابَّة أَْشَرُج بيُِّن الَشَرجِ، إذا كانت إحدى ُخصييه أعظَم من األخرىالوادي ُمنفََسَحه

القوس تُتَّخذ من الشَريج، وهو العود الذي ُيَشقُّ : والَشرجيةُ. وقد اْنَشَرَجْت، إذا انشقّت. انِشقاقٌ يف القوس: أيضاً
َمسيل ماٍء من احلَرَّة : والشَْرُج بالتسكني. خل، حيَمل فيه البِطِّيخ وحنوهشيء ينسج من سَعف الن: والَشرَجيةُ. ِفلْقني

. هذا َشْرُج هذا، أي مثله؛ ومها َشْرٌج واحد، أي ضَْرٌب واحد: وتقول. إىل السَهل، واجلمعِ ِشراجٌ وُشروٌج
وشرْجتُ . لونني خمتِلفني فهما َشْرجان وكلُّ. أصبحوا يف هذا األمرِ شَْرَجْينِ، أي ِفرقتني: يقال: الِفرقتان: والَشْرجاِن
  .وَتَشّرَج اللحُم بالَشحم، أي تداَخال. اخلياطة املتباِعدة: والَتْشريُج. نضْدته: اللَبَِن شَْرجاً

  شرجب
  .الطويلُ: الَشْرَجُب
  شرجع



  .نواحيهاوِمطرقةٌ ُمشَْرَجَعةٌ، أي ُمطَوَّلةٌ ال حروف ل. اِجلنازة: والشَْرَجُع. الطويلُ: الَشْرَجُع
  شرح

وكلُّ َسمنيٍ من . والِقطْعة منه َشرحية. ومنه تشريح اللحم. شََرْحُت الغاِمَض، إذا فّسرتَه: الَشْرُحك الكَْشُف؛ تقول
  .وَشَرح اهللا َصْدَرُه لإلسالم فاْنَشَرح. اللحم ُمْمَتدٍّ فهو َشرحية وَشريٌح

  شرخ
نِتاُج كلّ سنٍة : والشَْرُخ. أوَّلُه: وَشْرُخ األمرِ والشبابِ.  ُشروخاًوقد شََرَخ الصّيب. الشابُّ، واجلمع َشْرٌخ: الشارُِخ

وكذلك . حرفاه، بينهما َموقع الوتر: وشَْرخا الفوقِ. وشََرَخ ناُب البعري شَْرخاً، إذا َشقٌّ الَبْضَعةَ. من أوالد اإلبل
ومها . ومل يركَْب عليه قائمه، واجلمع ُشروٌخالنصل الذي مل ُيْسَق بعد : والشَْرُخ. آخرته وواسطته: َشْرَخا الرْحل

  .واجلمع ُشروٌخ، وهم األتراب. َشْرخاِن، أي مِثْالن
  شرد

أي : وقافية َشروٌد. واجلمع َشَرٌد ومجع الَشروِد شُُرٌد. نفر، فهو شارٌِد وَشروٌد: َشَرَد البعُري َيْشُرُد ُشروداً وشِراداً
: والَشريد. ، أي فَرِّْق وَبدِّْد مجَعهم" فَشَرِّْد بِهِْم َمْن َخلْفَُهْم : " ومنه قوله تعاىل الطَْرُد،: والَتشْريد. سائرة يف البالد

  .الطَريد
  شردخ

  .رجل شرْداُخ القدمِ، أي عظيم القدمِ عريضها: ابن السكيت
  شرذم

  .وثوٌب شَراِدُم، أي ِقطٌَع. الطائفة من الناس، والِقطعة من الشيِء: الِشْرِذَمةُ
  شرر

وفالن َشرُّ الناسِ، وال يقال أََشرُّ . شََرْرَت يا رجلُ وشَرِْرَت، لغتان، شَّراً شراراً وشَرارَةً: يقال. نقيض اخلري: رُّالَش
واحدها شريٌر، : وقال األخفش. واِحد اَألشْرارِ رجلٌ َشرٌّ: وقال يونس. وقوٌم أشراٌر وأَشِرَّاُء. الناسِ إالَّ يف لغة رديئة
. مصدر الَشرِّ: والِشرَّةُ أيضاً. حِْرُصه وَنشاطُه: وشِرَّةُ الشباب. ورجلٌ ِشرِّيٌر، أي كثري الَشرِّ. رِّوهو الرجل ذو الَش

َشْبيٌه بالبعوض : والَشرَّانُ. واحدة الشَرارِ، وهو ما يتطاير من النار، وكذلك الَشَرُر، الواحدةُ شََرَرةٌ: والَشراَرةُ
ما قلت ذلك ِلُشرَِّك، وإمنا قلته : يقال. العيُب: والُشرُّ بالضم. بَّما َسمَّوُه األذىَيْغشى وجه اإلنسان وال يَعضُّ، ور

وشََرْرتُ . بسطْته يف الشمس، وكذلك الَتْشريُر: وَشَرْرُت الثوَب. املخاصمةُ: واملُشارَّةُ. لغري ُشرَِّك، أي لغري عيبك
ما ُيْبَسطُ عليه : واِإلْشراَرةُ. وكذلك َشَرْرُت اِمللَْح واللحَم وغَريه. اَألقْطَ أَُشرُُّه شَّراً، إذا جعلَته على َخَصفٍَة ليجفَّ

. نسْبته إىل الَشرِّ: وأَْشَرْرُت الرجلَ. اَألشاريُر ِقطَُع قَديٍد: ويقال. اَألشارِيُر: ويقال. اَألِقطُ وغريه، اجلمع اَألشاريُر
  :قال الشاعر طََرفة. وبعضهم ينكره

  صديقي وحَتَّى ساَءين بَْعُض ذَِلَك... احَ َحتَّى أََشرَّين فَما زالَ ُشْريب الَر
  :وقال يف يوم صفني. أظهْرته: وأَشَْرْرتُ الشيَء

  وحتَّى أُشِرَّْت باَألكُفِّ املَصاِحُف... فما َبرِحوا حتَّى رأى اهللا َصْبرَُهْم 
  شرز



  :ْيرِيِّوأنشد ملرداسٍ الُدَب. الشَْرُس، وهو الَغلْظُ: الشَْرُز: أبو عمرو
  وال شْرَز القيُت األمورَ الَبجاريا... إذا قلُت إنّ اليوَم يوُم ُخُضلٍّة 

  :قال الشماخ يصف رجالً قطع َنْبعة بفأس. السيِّئُ اخللق: والُمشارُِز. املنازعة واملشارسةُ: واملُشاَرَزة
  َعُدوٌّ ألوساِط الِعضاِه ُمشارُِز... فأَْنحى عليها ذاَت َحدٍّ غُراُبها 

  شرس
وَتشاَرَس القوُم، . وهو َشرٌِس وأَشَْرُس، أي َعٌري شديد اخلالف. َرُجلٌ شَرٌِس، أي سَيئُ اخللق بّين الشََرسِ والشَراَسِة

ِعضاهُ اجلََبلِ، وهو ما َصُغر من شجر الشوك كالشُْبُرمِ : والِشْرسُ بالكسر. ومكانٌ شَْرٌس، أي غليظٌ. أي َتعادَوا
  .كثرية الِشْرسِ: وأرٌض ُمشْرَسةٌ. رِسونَ، أي ترعى إبلُهم الشِْرَسوبنو فالن ُمْش. واحلاج
  شرسف

غضروٌف معلٌٌّق بكل ِضلَع : الشُْرسوُف: ويقال. َمقاطُّ األضالع وهي أطرافُها اليت ُتْشرُِف على البطن: الَشراسيُف
  .مثل غضروف الكتف

  شرشر
  :سدقال أبو ُزبيد يصف األ. تشِقيقُه وتقطيعه: شرشرةُ الشيء

  ُرفاُت عظامٍ أو غَريٌض ُمشَْرشَُر... َيظَلُّ ُمِغّباً عنده من فَراِئسٍ 
ألقى عليه شَراشَِرُه، أي نَفسه، حرصاً : يقال. األثقالُ، الواحدة شُْرشَُرةٌ: والَشراِشُر. يتقاطر دمسه: وِشواٌء شَْرَشٌر

  :قال الكميت. وحمّبة
  ُر من حَيَّْي نِزارٍ وأَلُْبُبشَراِش... وتلْقى عليه عند كلِّ َعِظيَمٍة 

  :وقال آخر
  ومن غَيٍَّة ُتلْقى عليها الَشراشُِر... وكَائَْن َترى من َرْشَدةٍ يف كَريَهٍة 

  .نبت يقال له الِشْرِشرُ بالكسر: والشَْرَشُر. ذَباِذُبُه: وَشراِشُر الذََنبِ
  شرط

. وقد َشَرطَ عليه كذا َيْشرِطُ وَيْشُرطُ، واْشتََرطَ عليه. الَشْرطُ معروٌف، وكذلك الشَريطَةُ، واجلمع ُشروطٌ وشَرائِطُ
  :قال الشاعر. ُرذَالُ املال: والشََرطُ أيضاً. عالماتُها: وأَشْراطُ الساعِة. العالمةُ: والَشَرطُ بالتحريك

  وِمْن َشَرِط اِملغْزى هلنَّ ُمهوُر... ُتساُق من اِملْعزى ُمهورُ نسائهم 
  :وقال الكميت

  ومل أَذُْممُْهُم شََرطاً ودونا... الناَس غري ابَْنْي نِزارٍ  َوَجْدُت

. وهذا احلرُف من األضداد: قال يعقوب. األشْراُف: واَألشْراطُ أيضاً. الغنُم أَشْراطُ املالِ: يقال. األرذالُ: واألشراط
مر كذا، أي أعلمها له وأعدَّها، قال وأَْشَرطَ فالنٌ نفَسه أل. َوأَشَْرطَ من إبله وغنمه، إذا أعدَّ منها شيئاً للبيع

: وقال أبو عبيدة. ومنه مسِّي الُشَرطُ ألنَّهم جعلوا ألنفسهم عالمةً يُعرفون هبا، الواحد ُشْرطَةً وُشرِْطيٌّ: األصمعّي
وقد شََرطَ احلاجِمُ . لهواِملشْراطُ مث. املِْبَضُع: واِملْشَرطُ. حبلٌ ُيفَتل من اخلوص: والشَريطُ. ُسمُّوا شَُرطاً ألهنم أُِعدُّوا
ومن . جنماِن من احلََملِ، ومها قَرناه، وإىل جانب الشمايلِّ منهما كوكب صغري: والَشَرطاِن. َيشْرِطُ وَيشُْرطُ، إذا بَزغَ

  :قال الكميت. هو ثالثة كواكب ويسمِّيها اَألشراطَ: العرب من َيُعدُُّه معهما فيقول
  يف فَلَْتٍة بني إِظْالمٍ وإْشفارِ. ..هاجْت عليه من األشْراِط ناِفحةٌ 



  :فأمَّا قول حسَّان بن ثابت
  ُنبِّهُوا بعد َهْجَمِة األشراِط... يف َندامى بِيضِ الوجوِه ِكرامٍ 

  .ومجلٌ ِشرْواطٌ، الذكر واألنثى فيه سواء. ورجلٌ ِشْرواطٌ، أي طويلٌ. أراد به احلرَس وَسِفلََه الناسِ: فيقال
  شرع

وقد شََرَع هلم َيشَْرُع َشْرعاً، . ما شََرَع اهللا لعباده من الدين: والشَريَعةُ. َرَعةُ املاِء، وهو مورُد الشاربِةَمْش: الَشريَعةُ
. وَشَرْعُت اإلهاَب، إذا سلْختَه. وشَََع المنزلُ، إذا كان باُبه على طريقٍ نافذ. الطَريُق األعظُم: والشارُِع. أي َسنَّ

وَشرََعِت الدوابُّ . ني الرجلني مث سلخَته وَشَرْعتُ يف هذا األمر ُشروعاً، أي ُخْضُتإذا شققَت ما ب: وقال يعقوب
. أهونُ السَقْي الَتشْريُع: يف املاء َتْشَرعُ َشْرعاً وُشروعاً، إذا َدَخلَْت، وهي إبلٌ ُشروٌع وشُرٌَّع، وَشَرْعُتها أنا ويف املثل

ومرت برجلٍ . َشرُْعَك ما َبلََّغَك املََحلَّ، ُيْضَرُب يف الَتَبلُّغِ باليسري :ويف املثل. َشْرُعَك هذا، أي َحْسُبَك: ويقال
. يستوي فيه الواحد واملؤنَّث واجلمع. واملعىن أنَّه من النحو الذي َتْشَرُع فيه وتطلُبه. َشْرِعَك من رجلٍ، أي َحْسبَِك

هذه ِشْرَعةُ هذه، أي : ويقال أيضاً" . نكُْم ِشْرَعةً وِمْنهاجاً ِلكُلٍّ َجَعلْنا م: " الشَريَعةُ، ومنه قوله تعاىل: والِشْرَعةُ
الوََتُر، واجلمع شِْرٌع وِشَرٌع، وشِراٌع مجع اجلمع، : والِشْرَعةُ أيضاً. ِمثلُها، وهذا شِْرُع هذا، ومها ِشْرعاِن أي مِثْالِن

ورمحٌ ِشراِعيٌّ، أي . قد رفع ِشراَعُه: إذا رفع عنقَهوربَّما قالوا للبعري . شِراُع السفينِة: والِشراُع أيضاً. عن أيب عبيد
ورماحٌ . وأَْشَرْعُت الرمَح ِقَبلَُه، أي سدَّدته، فَشَرَع هو. وأَْشَرَعُت باباً إىل الطريق، أي فتحُت. طويلٌ، وهو منسوٌب

  .وحينانٌ شُرٌَّع، أي شارِعاٌت من غمرة املاء إىل اجلُدِّ. شُرٌَّع
  شرعب
  .ضرٌب من الربود: والَشْرعَبِيُّ. قطعته طوالً: وَشْرَعْبُت األدَمي. ويلُالط: الَشْرَعُب
  شرف
  :قال الشاعر. العلوُّ، واملكان العايل: الَشَرُف

  وأَقوُد للشرِف الرفيعِ ِحماري... آيت النِِّديَّ فال ُيقَرَُّب َمْجِلسي 
وجبلٌ . أركب من األرض محاري إالّ من مكان عالٍإنِّي َخرِفُْت فال ُينتفع برأيي، وكبِرُت فال أستطيع أن : يقول

وقد َشُرَف بالضم فهو شَريٌف اليوَم، وشارٌِف عن قليل، أي . ورجلٌ شَريٌف، واجلمع ُشَرفاُء وأَشْراٌف. ُمْشرٌِف عالٍ
. هو ِمْشروٌف، وفالنٌ أَْشَرُف منهويقال َشَرفُْتُه أَْشُرفُُه َشْرفاً، أي غلبته بالشََرِف ف. وَشرَّفَُه اهللا َتْشريفاً. سيصري َشريفاً

. ِخياُره: وُشْرفَةُ املالِ أيضاً. واحدةُ الُشَرِف: وُشرفَة القصر. وأذنٌ َشْرفاُء، أي طويلةٌ. وَمْنِكٌب أَْشَرُف، أي عالٍ
  :قال أوس بن حجر .سهٌم شارٌِف، إذا ُوِصَف بالِعْتقِ والِقَدمِ: ويقال. املُِسنَّةُ من النوق، واجلمع الُشْرُف: والشارُِف

  .ظُهارٍ لَُؤامٍ فهو أَْعَجُف شارُف... ُيقَلُِّب سهماً راَشُه بِمَناِكبِ 

وأَْشَرفُْت عليه، أي اطّلْعُت عليه من فوق، . وَتَشرَّفُْت املربأَ وأَْشَرفُْتُه، أي َعلَْوُتُه. وَتشَرََّف بكذا، أي عدَّه َشَرفاً
نسبْت إىل َمشارَِف وهي : ُسيوٌف، قال أبو عبيدة: واملَْشَرِفيَّةُ. أعاليها: وَمشارِفُ األرض. وذلك املوضع َمْشَرٌف

يقال سيٌف َمْشَرِفيٌّ، وال يقال َمشارِيفٌّ؛ ألنّ اجلمع ال ينسب إليه إذا كان . قرًى من أرض العرب تدنو من الريف
: واالشتِراُف. لشيَء، أي أَْشَرفُْت عليهوشاَرفْتُ ا. وشاَرفُْت الرجلَ، أي فاخرتُه أيُّنا أَْشَرُف. على هذا الوزن

واْسَتْشَرفُْت الشيَء، إذا رفعت بصَرك تنظُر إليه وبسطَت كفَّك . وفرٌس ُمْشتََرٌف، أي ُمْشرُِف اخلَلْقِ. االنتصاُب
  :ومنه قول ابن ُمطَْير. فوق حاجبك، كالذي يستظل من الشمس



  ْوا بعدي ُمحِّباً وال قَْبليكَأَنْ مل َيَر... فيا عجباً للناس َيْستشرِفونين 
يقال شَْرَيفْتُ . ورُق الزرع إذا طال وكثر حىت ُيخاُف فساُده فُيقْطَُع: والِشرْياُف. واسَْتْشَرفُْت إبلَهم، أي َتعَيَّنُتها

  .املكنسةُ، وهو فارسيٌّ معّرب: والشاروُف. الزرَع، إذا قطعت ِشرْيافَُه
  شرق

َمْشرِقا الَصيف : واملَْشرِقاِن. طلع الشَْرُق، وال آتيك ما ذَرَّ شارٌِق: يقال. الشمُس :والشَْرُق. املَشْرُِق: الَشْرُق
. َمْشُرقَةٌ وَمْشَرقَةٌ، وشْرقَةٌ بفتح الشني وِمشْراٌق: موضع القُعود يف الشمس، ويف أربع لغات: واملَْشَرقَةُ. والشتاء
. وأَْشَرقَْت، أي أضاَءْت. روقاً وَشْرقَاً أيضاً، أي طلعْتوَشَرقَِت الشمُس َتشُرقُ ُش. أي جلست فيه: وَتَشرَّقُْت

وَشَرقُْت الشاة أَْشُرقُها َشْرقاً، . وأَشَْرَق وجُهُه، أي أضاء وتألأل ُحْسناً. وأَشَْرَق الرجل، أي دَخل يف ُشروقِ الشمس
وقد . الَشجا والُغّصة: والشََرُق أيضاً. قِأي شققت أذنَها، وقد َشرِقَتِ الشاةُ بالكسر، فهي شاةٌ َشْرقاُء بيَِّنةُ الَشَر

  :قال عدّي بن زيد. شَرِق بِرِيقِِه، أي غّص به
  كنُت كالَغصَّاِن باملاء اْعِتصاري... لو بَِغْيرِ املاِء َحلْقي شَرٌِق 

شَرَِق بريِقهِ  ، أي إىل أن يبقى من الَشمس مقداٌر من حياِة َمْن" يؤخِّرونَ الصالة إىل شََرقِ املوتى : " ويف احلديث
تقديده؛ ومنه ّمسيت أيام الَتْشريقِ، وهي ثالثة أيام بعد : وَتشْريُق اللحمِ. وحلمٌ شَرٌِق أيضاً، ال دسم عليه. عند املوت

: األخذ يف ناحية املَشرِقِ؛ يقال: والَتْشريُق أيضاً. يوم النحر ألنَّ حلوَم األضاحي ُتَشرَُّق فيها، أي ُتشَرَُّر يف الشمس
  .واملُشَرُِّق املَُصلِّى. ان بني ُمَشرِّقٍ ومغرِّبِشّت

  شرك
واْشَترَكْنا . صرتُ َشريكَُه: وشاَركُت فالناً. الَشريُك جيمع على ُشَركاَء وأَْشراٍك واملرأةُ َشريكَةٌ، والنساُء َشراِئٌك

  :قال اجلعدي. لشِْرُكوَشرِكُْتهُ يف البيع واملرياثِ أَْشَركُهُ ِشْركَةً، واالسم ا. وَتشاَركْنا يف كذا
  ويف أَْحسابِها شِْرَك الِعناِن... وشاَركْنا قَُرْيشاً يف ُتقاها 

  :قال لبيد. واجلمع أَْشراٌك
  ووِْتراً والَزعاَمةُ ِللُْغالمِ... تطُري َعداِئُد اَألْشراكِ َشفْعاً 

وقد أَْشَرَك فالن . الكفُر: الشِْرُك أيضاًو. يقال رأيت فالناً مشتََركاً، إذا كان حيدِّث نفَسه كاملهموم: قال األصمعي
وأَْشَركْتُ . ، أي اْجَعلُْه شَريِكي فيه" وأَْشرِكُْه يف أمري : " وقوله تعاىل. باهللا، فهو ُمْشرٌِك وُمْشرِِكيٌّ، مبعًىن واحد

: والَشَركَةُ أيضاً. َركَةٌِحبالة الصائد، الواحدة َش: والَشَرُك، بالتحريك. والَتشْرِيُك مثله. جعلُت هلا ِشراكاً: نعلي
لطمه : ويقال. الكأل يف بين فالن ُشُرٌك، أي طرائق، الواحد شِراٌك: وقوهم. معظم الطريق ووَسطُه، واجلمع َشَرٌك

  :قال أوس بن حجر. لطماً ُشَرِكيَّاً، أي سريعاً متتابعاً، كلطم املُْنتَِقش من البعري
  و ُشَرِكيِّ الوِْرِد غريِ ُمَعتِّمِأخ... وما أنا إالَّ ُمْستَِعدٌّ كما ترى 

  .أغشاك مبا تكره غَري مبطئٍ بذلك: يقول. أي وِْرد بعد وِْرٍد متتابٌع
  شرم

وال ُيحتاج إىل . كثٌري، يوكَل أعاله: وعشٌب َشْرٌم. خليٌج منه: وَشْرٌم من البحر. املرأة املُفْضاة: الَشروُم والَشرُمي
وَشَرَم له، من . السهمُ الذي َيْشرُِم جانب الغََرضِ: والشارُِم. َرمَُه، أي َشقَُّهمصدر َش: والَشْرُم. أوساطه وأصوله

  :وقال. وَتْشرُمي الصيد أن ينفلت جرحياً. ماله، أي أعطاه قليالً



  من بني ُمْحَتّق هلا وُمَشرَّم
  .، أي َمْشروُم األنفورجل أَْشَرُم بيِّن الَشَرمِ. متّزق وتشقّق: وَتَشرََّم الشيء. التشقيق: والَتْشرُمي
  شرمح

  .الطَويل: الَشْرَمُح
  شره
  .وقدْ َشرَِه الرجلُ فهو شَرٌِه. غَلََبةُ اِحلرص: الَشَرُه
  شرى

شَرْيتُ الشيء أَْشرِيِه ِشراًء، إذا بعته وإذا اشتريته أيضاً وهو من األضداد، قال اهللا : يقال منه. الِشراُء ميّد ويقصر
وَشَرْوُه بثمنٍ َبْخسٍ َدراِهمَ : " وقال تعاىل. أي يبيعها" ْشرِي نفَسه ابتغاَء َمرضاِة اهللا وِمن الناس َمْن َي: " تعاىل

. احلنظل: والَشْريُ بالتسكني. وجيمع الشِرا على أَشْرَِيٍة، وهو شاذٌّ ألن ِفَعالً ال جيمع على أَفِْعلٍَة. أي باعوه" َمعدودة 
النخلة تنُبت من : والَشْرَية. الواحدة َشْرَيةٌ. شجر احلنظَل: ْريُ أيضاًوالَش. أَْرٌي وَشْرٌي: لفالٍن طعمان: ويقال
  :وقال. وشَرَِي الربُق َيْشَرى َشرًى، إذا كثُر ملعانه. رُذالُ املال، مثل َشواُه: والَشْرُي أيضاً. النواة

  ميوت فُواقاً وَيْشرى فُواقا... أَصاحِ تَرى البَْرَق مل َيْغَتِمْض 
وَشرَِي الفرُس أيضاً يف سريه واسَْتْشَرى، أي لَجَّ يف َسَننِِه، فهو . رِيَ زماُم الناقة، إذا كثُر اضطرابهَش: ومنه قوهلم

فرٌس شَرِيٌّ وَشرَِي الرجل واسَْتْشرى، إذا لَجّ يف األمر وشري جلده أيضاً من الشرى وهي خراج صغار هلا لذع 
قال . نواحيه، الواحد َشّرى مقصور: وأَْشراُء احلرم. ار غضباًوشَرَِي فالنٌ غَضباً، إذا استط. شديد والرجل شر

  :الشاعر
  بِشرى الفُراِت وبعد يوم اجلَوسَقِ... لُِعَن الكواعُب بعد يومِ وَصلَْنين 

: ْريانُوالشَِ. شجرٌ يتَّخذ منه القسي: والشَْريانُ والشِْريانُ. أَْشرَْيُت احلوض وأَْشَرْيُت اجلَفَْنةَ، إذا مألهتما: أبو عمرو
  .جنٌم: واملُْشَتري. ِمثلُه: وَشرْوى الشيء. واحد الَشرايِيِن، وهي العروق النابضة، ومنبِتها من القلب

  شزب
  .وخيلٌ ُشزٌَّب، أي ضوامٌر، ومكانٌ شازٌب، أي خشٌن. وقد شَُزَب الفرُس ُشزوباً. الضامر: الشازُِب
  شزر

وَتشاَزَر القوُم، أي نَظَر بعضهم إىل . ويف حلِظِه َشَزٌر، بالتحريك. لعنينظر إليه شَْزراً، وهو نظر الَغْضبان مبْؤِخر ا
. حبلٌ َمْشروٌر، وغدائُر ُمسَْتشْرِزاٌت: يقال. ما كان إىل فوُق، خالَف َدْور اِملغزل: والشَْزُر من الفَْتلِ. بعض َشْزراً
  .أدْرَت يَدك عن ميينك وطحْنتُ بالرحى شَْزراً، إذا. ما طَعْنت عن ميينك ومشالك: والَشْزُر
  شزز

  .يابٌس جّداً: وشيٌء َشزٌّ. اليُْبُس الشديُد: الَشزاَزةُ
  شزن
  :الِغلَظ من األرض قال األعشى: الَشَزنُ

  من األرض من َمْهَمٍه ذي َشَزنْ... َتَيمَّْمُت قيساً وكم دونه 
  :وقال ابن أمحر. الناحية واجلانب: والُشُزنُ

  فال َيْرمَني عن ُشُزٍن َحزينا... ا أالَ ليت املنازل قد َبلين



. اإلعياء: والَشزَنُ. وَتَشزَّنَ له، أي انتصب له يف اخلصومِة وغريها. ما أبايل على أيّ ُشزَُنْيِه َوقَع، أي جانَبيْه: ويقال
  .الكعُب ُيلَْعُب به: والَشْزنُ
  شسب

قال الَوقَّاُف . ِسِف، وليس مثل الشازِبِاليابس من الُضْمرِ وهو املهزول، مثلُ الشا: الشاِسُب: ابن السكيت
  :العقيلي

  بأَْسَمَر َملْوِيٍّ من الِقدِّ شاِسبِ... فقلُت له حانَ الرَواُح وُرْعُتُه 
  .القوس: والَشسيُب

  شسع
نعلَ َشسَّْعُت ال: وقال أبو الغوث. َشَسْعُت النعلَ: تقول منه. واحُد ُشسوعِ النعل اليت ُتَشدُّ إىل زِمامها: الِشْسُع

  .وفالنٌ ِشْسُع مالٍ، إذا كان حسَن الِقيام عليه. البعيُد: والشاِسُع والَشسوُع. بالتشديد، وكذلك أَْشَسعُْتها
  شسف

  :قال ابن مقبل. وقد َشَسَف البعُري َيْشُسفُ ُشسوفاً. اليابُس من الُضْمرِ واهلزالِ، مثل الشاِسبِ: الشاِسُف
  وِمْرفَقٍ كرِئاسِ السيِف إذْ َشَسفا... ا إذا اْضطَغَْنُت سالحي عند َمغْرِِضه

  .كاد يَيبس: وحلٌم َشسيٌف
  شصب

وعيٌش شاِصٌب، وقد َشَصَب . وقد َشِصَب األمُر، أي اشتدَّ. الشدائد: والَشصاِئُب. الِشدَّةُ: الِشْصُب بالكسر
  .وأَْشَصَب اهللا َعْيُشُه. بالفتح َيْشُصُب بالضم ُشصوباً

  شصر
. أَِخلَّةُ التزنيد: والِشصاُر. َشصَْرُت عَني البازي أَْشُصُر َشْصراً، إذا ِخطَْتها: تقول. ملتباعدة والَتْزنيُداِخلياطة ا: الَشصُْر

  .واألنثى َشَصَرةٌ. ولدُ الظَْبية، وكذلك الشاِصُر: والَشَصُر بالتحريك
  شصص

. إال أتى عليه ِشصٌّ من الشُّصوصِ ويقال ِللِّصِّ الذي ال يرى شيئاً. شيٌء يصاد به الَسَمُك: الِشصُّ والَشصُّ
  :قال الشاعر. الناقةُ القليلةُ اللَبنِ، واجلمع الَشصاِئُص: والَشصوُص بالفتح

  أُوَرثَ ذَْوداً َشصاِئصاً نََبالَ... أَفَْرُح أَنْ أُْرَزأَ الكَِراَم َوأَنْ 
ٌص، لليت ذهب لبُنها، يستو فيه الواحدةُ ويقال ناقةٌ ُشُص. وقد َشصَِّت الناقةُ َتِشصُّ ُشصوصاً، وكذلك أَشصَّْت

وإنَّهم لفي َشصاصاَء، أي يف . وَشصَّْت معيشُتهم ُشصوصاً. ويقال نفى اهللا عنك الَشصاِئَص، أي الشدائد. واجلمع
  .لقيُت فالناً على َشصاصاَء، أي على َعَجلٍة: قال الكسائي. شدٍَّة
  شصا

إذا اْرَجَحنَّ شاِصياً فارفْع يداً، أي إذا سقَط : ويف املثل. رفعه: صاحبهوأَْشصاه . َشَخَص: شصا بصُره يشصو َشصُّواً
يقال للميِّت إذا انتفخ فارتفعت يداه : الكسائي. وَشصا السحاب، أي ارتفع يف اهلواء. ورفع رجلَيه فاكْفُْف عنه

لقواِئمِ والِقَربِ إذا كانت مملوَءةً أو ويقال للزِقاق اململوءِة الشائلِة ا. قد َشَصا َيْشِصي ُشِصّياً، فهو شاصٍ: ورجاله
  :قال األخطل يصف الزِقاق. شاِصَيةٌ؛ واجلمع شَواصٍ: ُنفخ فيها فارتفعت قوائُمها



  رجالٌ من السودان مل َتَتسَْرَبلِ... أناخوا فََجرُّوا شاِصياٍت كأّنها 
  .يعين زِقاقَ اخلمر

  شطا
: " يف قوله تعاىل: قال األخفش. خرج َشطْؤُُه: وقد أَْشطَأَ الزَّرُع. اُءأشط: ِفراُخُه، واجلمع: َشطْ، الَزْرعِ والنباِت

. َشطُُّه، وجانُبُه: وشاطئُ الوادي. شطَأت الناقة َشطْأً، َشدْدُت عليها الَرْحلَ: أبو عمرو. أي طََرفَُه" أَخَْرَج َشطْأَُه 
  .على شاطٍئ، ومشى هو على الشاطئ اآلخر إذا مشيت: وشاطَأُْت الرُجلَ. َشاِطئُ األودية، وال جتَمُع: وتقول
  شطب
قال . وشَطَبِت املرأةُ اجلَريَد شَطْباً، إذا َشقَّقْتُه لتعمل منه احلُصَْر. الَسَعفَةُ اخلضراء الَرطَبةُ، واجلمع الشطُْب: الَشطَْبةُ
  :قال قيس بن اخلَطيم. مث تلقيه الشاِطبةُ إىل املَُنقِّيِة: أبو عبيد

  َتذَرَُّع خِْرصانٍ بأَْيدي الشَواِطبِ... رَّاِن ُتلْقى كَأَنَّها َترى ِقَصَد املُ
قطعة من الَسنامِ ُتقْطَُع طوالً، وكذلك هي من األدميِ، وَشطِيَبةٌ من َنْبعٍ تُتََّخذُ : والشطيَبةُ. وجاريةٌ شطبة، أي طويلة

طَراِئقُهُ اليت يف َمْتنِِه، الواحدة : بُ السيِفوُشطَ. وطريٌق شاطٌب، أي مائلٌ. الَسَيالنُ: واالْنِشطاُب. منها القوُس
  .فيه طرائُق: وسيٌف ُمَشطٌَّب وثوٌب مشطٌب. ُشطَْبةٌ، وكذلك شُطُُب السيف

  شطر
فالنٌ َحلَب الدهر أَْشطَرَُه، أي : وقوهلم. ومجعه أَْشطٌُر. احلْب َحلَباً لك َشطْرُُه: ويف املثل. نِصفه: َشطُْر الشيء

: وتقول. وكلُّ خلفني شَطٌْر. قاِدمان وآخِران: وأصله من أخالف الناقة، وهلا ِخلْفاِن. خٌري وشرٌُّضروَبه، مرَّ به 
وشاطَْرُت طَلِيِّي، أي احتلْبت َشطْراً أو . َشطَْرتُ ناقيت وشايت أَْشطُُرها شَطْراً، إذا حلْبت َشطْراً وتركْت َشطْراً

وَشطَّْرتُ ناقيت َتْشطرياً، إذا صرْرَت ِخلْفني من . فالناً مايل، إذا ناصفته وشاطَْرُت. صََرْرُتُه وتركْت له الَشطْرَ اآلخر
وهي من اإلبل اليت . أحد طُْبَيْيها أطولُ من اآلخر وكذلك إذا يبس أحد ِخلْفيها، فهي َشطوٌر: وشاةٌ َشطوٌر. أخالفها

. ِشطْرَةٌ، بالكسر، أي نِْصٌف ذكوٌر ونصفٌ إناثٌَولَُد فالٍن : ويقال. يبس ِخلْفان من أخالفها، ألنَّ هلا أربعةَ أخالف
  :قال الشاعر. وقصْدتُ َشطَْرُه، أي حنوه

  ُصدوَر العيسِ َشطَْر بين َتميم... أَقولُ ألمِّ زِْنباعٍ أَقيمي 

أنَّه ينظر إليك وإىل وَشطَرَ َبصَُرُه َيشْطُُر ُشطوراً، وهو الذي ك. فََولِّ َوجَْهَك َشطْرَ املسجِد احلرامِِ: " ومنه قوله تعاىل
قال . وقََدحٌ َشطْرانُ، أي َنْصفانُ. وقد َشطََر وَشطَُر أيضاً، َشطاَرةً فيهما. الذي أعيا أهله خُْبثاً: والشاِطُر. آخر

وقال امرؤ . وَنوَّى ُشطُر، أي بعيدة. وَشطََر عنِّي فالنٌ، أي نأى عّني. بلد َشطٌري: يقال. البعيد: الَشطُري: األصمعيُّ
  :قيسال

  أَشاقَكَ َبْيُن اخلَليِط الُشطُْر
  :قال الشاعر. الغريُب: والَشطُري أيضاً

  ال تتركَنِّي فيهمُ َشطرياً
  :وقال آخر

  َشطرياً فال َيغُْرْرَك خالَُك من َسْعِد... إذا كُْنتَ يف سِْعٍد وأُمَُّك منهُم 
  ُه بِأَبٍ َجلِْدإذا مل ُيزاِحْم خالَ... فإنَّ ابَن أُختِ القومِ ُيْصغي إناُؤُه 

  شطط



. أَْبَعَد: وأََشطَّ يف الَسْومِ واْشَتطَّ. وأََشطَّ يف القضية، أي جاَر. بَُعَدْت: َشطَِّت الدار َتِشطُّ وَتُشطُّ َشطَّاً وُشطوطاً
إنك : ريِّويف احديث متيم الدَا. شطَطُْت عليه وأَْشطَطُْت، أي جُْرُت: وحكى أبو عبيد. وأََشطُّوا يف طليب، أي أمَعنوا

واجلمع . وكلُّ جانبٍ من السنام َشطٌّ. جانُب النهرِ والوادي والسنامِ: والَشطُّ. لَشاطِّي، أي جائٌر عليَّ يف احلكم
جارية َشاطَّةٌ بيَِّنةُ : يقال. البعُد واعتدالُ القامِة أيضاً: والَشطاطُ. الناقةُ الضخمةُ السنامِ: والَشطوطُ بالفتح. ُشطوطٌ

هلا َمْهُر مثلها : " ويف احلديث. جماوزةُ القدرِ يف كلّ شيء: الَشطَطُ: قال أبو عمرو. لِشطاِط أيضاً بالكسرالَشطاِط وا
  .، أي ال نقصان وال زيادة" ال وكَْس وال َشطَطَ 

  شطن
: وَشطََن عنه. بالَشطَنِوَشطَْنُتهُ أَْشطُنُُه، إذا شددَته . هو احلْبل الطويل، واجلمع األشْطانُ: قال اخلليل. احلْبل: الَشطَُن
ونَوَّى . بعيدة القعر: وبئرٌ َشطونٌ. شَطََنُه َيْشطُُنهُ َشطْناً، إذا خالفه عن نيَّة وجهه: ابن السكيت. أبعَده: وأَْشطََنُه. َبُعَد

  :قال النابغة. بعيدة: َشطونٌ
  فبانْت والفؤاد هبا َرهُني... َنأَْت بُِسعاَد عنك َنوًى َشطونُ 

  :قال جرير. وكلُّ عاٍت من اإلنس واجلّن والدوابّ َشْيطان. معروف والَشْيطانُ
  وُهنَّ َيْهَوْيَنين إذْ كنُت َشْيطانا... أياَم يدُعونين الَشيْطانَ من غََزلٍ 
  :وقال الشاعر يصف ناقته. والعرب تسمِّي احلّيةَ َشْيطاناً
  َوعٍ قَفْرِدَتَعمُّجُ َشْيطان بذي ِخْر... ُتالِعُب مثىن حضرميٍّ كأنَّه 

أحدها أن يشّبه طَلُْعها يف قبحه : فيه من العربية ثالثة أوجه: قال الفراء" طَلُْعها كأّنه رءوُس الَشياِطني : " وقوله تعاىل
والثاين أنَّ العرب تسمِّي بعض احليّات َشْيطانا، وهو ذو العرف قبيح . برءوس الشياطني، ألنَّها موصوفة بالقبح

  .ه نبٌت قبيح يسمَّى رءوس الَشياطِنيِوالثالث أنَّ. الوجه
  شظظ

وأَْشظَظُْتُه، أي . وقد َشظَظُت اجلوالَق، أي شددت عليه ِشظاظَُه. العوُد الذي ُيدَخل يف ُعروة اجلُواِلقِ: الِشظاظُ
  .وأََشظَّ الرجلُ، أي أَْنَعظَ. جعلُت له ِشظاظاً

  شظف
  :وقال. ِفالضيُق والشدةُ، مثل الَضَع: الَشظَُف: قال أبو زيد

  ولَقيُت من َشظَِف األمورِ ِشدادَها... ولقد لقيُت من املعيشِة لَذَّةً 
َشظَُف : تقول منه. الذي مل جيْد رِيَُّه فَصلَُب من غري أن تذهب ُنُدوَُّتُه: والَشظيُف من الشجر. وكذلك الِشظاُف

  .َف السهُم، إذا دخل بني اجللد واللحموَشِظ. وبعٌري َشِظُف اِخلالِط، أي خيالط اإلبل خمالطةً شديدة. بالضم
  شظم

  :واألنثى َشْيظََمةٌ، قال عنترة. وكذلك الفرس. الشديُد الطويلُ: الشَّْيظَُم: ابن السكيت
  من بني َشْيظََمٍة وآَخَر َشْيظَمِ... واخليلُ تقتحم اخلَباَر َعوابِساً 

  .سيُمالفّيت اجل: الَشْيظَِميُّ: ويقال. وأُجَْرَد َشيْظَمِ: ويروى
  شظى
  :وقال. َتَشظَّى الشيء، إذا تطاير َشظايا: يقال. الِفلْقَةُ من العصا وحنوها، واجلمع الَشظايا: الَشِظيَّةُ

  كالُدرََّتْينِ َتَشظَّى عنهما الَصَدُف



: قال. كسرقد َشِظَي الفرس بال: ُعظَْيٌم مستِدقٌّ ملَزٌق بالذراع، فإذا َتحرََّك من موضعه قيل: الَشظى: قال األصمعي
خالف صميمهم، وهم األتباع والُدَخالُء عليهم : وشَظى القومِ. وبعض الناس جيعل الشَظى انشقاَق العَصب

  .باِحللِْف
  شعب

. ِفْرقَة ال تُفَضِّلُ العرَب على العجمِ: والُشعوبيَّةُ. ما َتَشعََّب من قبائل العرب والعجم، واجلمُع الشعوُب: الشَّْعُب
القبيلة العظيمةُ، وهو أبو : والَشْعُب. أنَّ رجالً من الشُّعوب أَْسلََم، فإّنه يعين من العجم: ديثوأما الذي يف احل

الَشْعُب أكرب من : وحكى أبو عبيد عن ابن الكلّيب عن أبيه. القبائل الذي يُْنَسبونَ إليه، أي َيْجَمُعُهْم وَيُضمُُّهْم
الَصْدُع يف : والَشْعُب. َشأُْنهُ الذي يضم قباِئلَُه: وَشْعُب الرَأْسِ. ُن، مث الفَِخذُالقبيلة، مث الفصيلةُ، مث الِعماَرةُ، مث الَبطْ

مجعته، وهو : وَشَعْبتُُه. فَرَّقُْتُه: وشََعْبُت الشيَء. الشيء، وإصالُحه أيضاً الَشْعُب، وُمْصِلُحُه الشَعَّاُب، واآللَةُ ِمْشَعٌب
قال . إذا اجتمعوا بعد الَتفَرُّقِ؛ وتفرق شعبُُهْم، إذا تفرَّقوا بعد االجتماع الَتأََم َشْعبُُهْم،: تقول. من األضداد
  :الِطرِمَّاح

  َشتَّ َشْعُب احلَيِّ بعَد الِتئاْم
وأَْشَعبَ . التفرُُّق؛ واالنشعاب مثله: والَتشَعُُّب. ما هذه الفُْتيا اليت َشعَْبَت هبا الناَس، أي فَرَّقْتَُهْم: " ويف احلديث

  :قال الشاعر. ، إذا مات أو فارق ِفراقاً ال يَرجُِعالرُجلُ
  وكانوا أُناساً من ُشعوبٍ فأَْشَعبوا

وتَْيٌس أشعُب َبيُِّن الَشَعبِ، إذا كان ما بني قَْرَنْيِه بعيداً . الَشعيُب، واملَزاَدةُ،والراوَِيةُ والَسطيَحةُ شيٌء واحٌد: أبو عبيد
َشَغلَْت ِشعايب َجْدواَي، أي : ويف املثل. الطريق يف اجلبل، واجلمع الِشعاُب: سروالِشْعُب بالك. جِداً، واجلمع شُْعٌب

  :وقال. الطريُق: واملَْشَعُب. احلَيُّ العظيُم: والِشْعُب أيضاً. َشَغلَْت كثرةُ املَُؤوَنِة َعطاِئي عن الناس
  َعُبومايلَ إالَّ َمْشَعَب احلَقِّ َمْش... ومايلَ إالَّ آلَ أَْحَمَد شيَعةٌ 

وشَُعُب الفرسِ . واحدة الُشَعبِ، وهي األغصان: والُشْعَبةُ بالضم. وانشعب الطريُق وأغصانُ الشجرِة، أي َتفَرَّقَْت
  :قال الراجز. ما أشرف منه كالعنق واملَْنِسجِ: أيضاً

  أََشمُّ ِخْنذيذٌ مُنِيٌف ُشَعبُْه
شََعَبتُْهُم املَنِيَّةُ، أي : الفُْرقَةُ، تقول: والشُعبة أيضاً. ، أي ممتلئةٌ سيالًُشْعَبةٌ حاِفلٌ: يقال. املَسيلُ الصغُري: والَشعبة أيضاً

الرُْؤَبةُ، وهي : والُشْعَبةُ أيضاً. وهي َمعرِفة ال تدخلها األلف والالم. ومنه ُسمَِّيتِ املنيةُ َشعوَب، ألهنا تُفَرُِّق. فَرَّقَْتُهْم
. الطائفة من الشيء: والُشْعَبةُ. ُمَشعَّبَةٌ، أي شُعَِّبْت يف مواضَع منها، ُشّدَد للكثرة يقال قَْصَعةٌ. قطعة ُيَشعَُّب هبا اإلناء

  .شَعََّب األمُري رسوالً إىل موضع كذا، أي أرسله: وقوهلم. اسم شهر، واجلمع َشْعباناٌت: وشعبانُ
  شعث

مصدر األشَْعِث وهو املُْغَبرُّ : والشََعثُ. َرَك املنتشَرلَمَّ اهللا َشَعثََك، أي مجَع أم: يقال. انتشار األمر: الشََعثُ بالتحريك
  .التفرُُّق: والَتَشعُّثُ. تفريقُه: وَتشْعيثُ الشيِء. وخيلٌ ُشْعثٌ، أي غري ُمفَْرَجنٍَة. الرأس
  شعر

ورجل . الشَْيَبرأى فالن الَشعَْرةَ، إذا رأى : ويقال. الشََعر لإلنسان وغريه، ومجعه ُشعوٌر وأَْشعاٌر، الواحدة َشْعرَةٌ
: وأَشاِعُر الناقِة. ما أحاط باحلافر من الَشْعرِ، واجلمع اَألشاِعُر: واَألْشَعُر. وقوٌم ُشْعٌر. كثُري َشْعرِ اجلسِد: أَْشعَُر

وَشعَريةُ . والَشعُري من احلبوب، الواحدة َشعَرةٌ. َشَعُر الَركَبِ للنساء خاّصة: والِشْعَرةُ بالكسر. جوانُب َحياِئها



. أعمالُ احلجِّ: والَشعاِئُر. الَبَدَنةُ ُتْهدى: والَشعَريةُ. احلديدةُ اليت ُتْدَخلُ يف السيالنِ لتكون ِمساكاً للَنصل: لسكنيا
مواضع : واملَشاِعُر. شِعارَةٌ: وقال بعضهم: قال. الواحدة َشعريةٌ: قال األصمعي. وكلُّ ما ُجعل َعلَماً لطاعة اهللا تعاىل

  :قال َبلْعاُء بن قيس. احلواسُّ: واملَشاِعُر. وكسر امليم لغةٌ. أحد املَشاِعرِ: َعُر احلرامواملَْش. املناسك
  َيْهدي السبيلَ له َسْمٌع وعيناِن... والرأُس مرتفٌع فيه َمشاعُِرُه 

: الَشعاُر بالفتحو. َعالمَُتُهْم ليعرِفَ بعضُهم بعضاً: وِشعاُر القوم يف احلرب. ما َوِلَي اجلسَد من الثياب: والِشعاُر
. وأَْشَعَر اهلَْدَي، إذا طََعَن يف َسنامه األمين حتَّى يسيل منه دٌم، ِلُيْعلََم أنه َهْدٌي. أرٌض كثرية الَشعار: يقال. الشجر

. ْنُت لهفِط: وَشَعْرتُ بالشيء بالفتح أَْشُعُر به ِشعْراً. وأُْشِعَر الرجلُ َهّماً، إذا لزِق مبكان الِشعارِ من الثياب باجلسد
. ما رأيت قصيدةً أَشَْعَر مجعاً منها: ويقال. واحد اَألْشعارِ: والِشعُْر. ليت ِشْعري، أي ليتين علمت: ومنه قوهلم

وما كان . ومسِّي شاِعراً لِفطْنته. الشاِعرُ صاحب ِشْعر: وقال األخفش. والشاِعُر مجعه الشَعراُء، على غري قياس
وشاَعْرُتُه فَشعَْرُتُه أَْشَعَرُه بالفتح، أي . الذي يتعاطى قولَ الِشْعرِ: واملَُتشاعُِر. َيْشعُُرشاِعراً ولقد َشعرَ بالضم، وهو 

جعلُت هلا : وأَْشَعْرتُ السكِّني. واْسَتْشَعَر فالنٌ خوفاً، أي أضمره. ناوْمُتُه يف شِعارٍ واحٍد: وشاعَْرُتُه. غلبُته بالشِْعرِ
أَْشَعَرهُ : يقال. غشيه به: وأَشَْعَرُه فالنٌ َشّراً. ألبسُتُه الِشعاَر: وأَْشعَْرُتُه. ، أي أَْدَرْيُتُه فَدرىوأَْشعَْرُتُه فََشَعَر. َشعَريةً

الكوكب الذي يطلُع بعد اجلَْوزاء، َوطلوعه يف شدَّة : والِشْعرى. وأَْشَعَر اجلنُني وَتَشعََّر، أي نَبت َشْعرُُه. احلُبُّ مرضاً
تزعم العرب أنَّهما أختا . الشِْعرى الَعبوُر اليت يف اجلوزاء، والِشْعرى الُغمَْيصاُء اليت يف الذراع: ياِنومها الِشعَْر. احلَرِّ
وداهيةٌ َشعْراُء، . ذبابة يقال هي اليت هلا إبرة: والَشْعراُء. ضرٌب من اخلَْوخ، واحُده ومجعه سواء: والَشعْراُء. ُسهَْيلٍ

. الشجر الكثري: والَشْعراُء. جئَت هبا َشعْراَء ذات َوَبرٍ: ا تكلََّم مبا ُيْنكَُر عليهويقال للرجل إذ. وداهيةٌ َوبْراُء
لِْعبنا الشَعاريَر، وهذا لَِعبُ : يقولون. لُعبةٌ، ال ُتفَرد: والَشعاريُر. ِصغار القِثّاء، الواحدة ُشعْرورةٌ: والَشعاريُر
  .ال واحد له: ال األخفشق. وذهبَ القوُم َشعاريَر، إذا تفرَّقوا. الشَعاريرِ
  شعشع

  :قال الراجز. املتفرِّق: والشَْعشاُع. مزجُته باملاء: وشَْعَشْعُت الشراَب. ليس بكثيٍف، وُمَشْعَشعٌ أيضاً: ِظلٌّ شَْعَشٌع
  َصْدُق الِلقاِء غَْيُر َشْعشاعِ الَغَدْر

  .وناقةٌ َشْعشعاَنةٌ. ٌن، وكذلك الَشْعَشعانُورجلٌ شَْعشاٌع، أي طويلٌ حس. هو مجيُع اهلمِِّة غُري متفرِِّقها: يقول
  شعع

َنشََرْت : وقد أَشَعَِّت الشمُس. ما ُيرى من ضوئها عند ذرورِها كالقضبان، واجلمع أَِشعَّةٌ وُشعٌُع: ُشعاعُ الشمس
والَشعاعُ . ةٌالواحدة ُشعاَع" . إنَّ الشمسَ تطلع من غَِد يوِمها ال ُشعاَع هلا : " ومنه حديث ليلة القدر. ُشعاَعها
  :قال ابن اخلطيم. َتفَرُُّق الدمِ وغريِه وانتشاُره: بالفتح

  هلا نَفَذٌ لوال الُشعاعُ أَضاَءها... طََعْنُت ابَن عبدِ القيسِ طَعنةَ ثائرٍ 
  :قال قيس بن امللوَّح. تفرَّقَْت ِهَمُمها: ونفٌس َشعاٌع. رأٌي َشعاٌع، أي متفّرٌق: ويقال أيضاً
  َنَهيُْتِك عن هذا وأَنتِ َجميُع... نفسٍ َشعاعٍ أمل أَكُْن فَقَْدُتِك من 

  .وكذلك َشعَّ بولَهُ َيُشعُُّه. وأََشعَّ البعُري َبْولَُه، أي فَرَّقَُه. أخرج شعاَعُه: وقد أََشعَّ الزرُع. َسفاُه: وَشعاعُ السنبلِ أيضاً
  شعف



ورجلٌ أصهبُ . عاٌف وَشَعفاٌت، وهي رءوس اِجلبالواجلمع َشَعٌف وُشعوٌف وِش. رأسُ اجلبل: الَشَعفَةُ بالتحريك
. َشَعفَةٌ: وما على رأِسه إال شَُعْيفاٌت، أي ُشعَريات من الذؤابة، يقال لذؤابة الغالم. الشِعاِف، يراد به شعر رأسه

قد َشعَفَها  : "وقرأ احلسن. وقد ُشِعَف بكذا فهو َمْشعوٌف. أمرضه: وَشَعفَُه احلُبُّ، أي أحرق قلبه، وقال أبو زيد
  .وَشعَفُْت البعري بالقَِطران، إذا طليَته به. َبطََنها ُحّباً: قال" ُحّباً 
  شعل

واِملشَْعلُ . واحدة املشاعل: الفتيلة فيها ناٌر، واجلمع شُُعلٌ واملَْشَعلَةُ: والشَعيلَةُ. واحدة الشَُعلِ: الُشْعلَةُ من النار
أََدمٍ، ُيخَرزُ بعضه إىل بعض كالنِطْع، مث ُيَشدُّ إىل أربع قوائم من خشب، شيء يتَّخذه أهل البادية من : بكسر امليم

  :قال ذو الرمة. فيصري كاحلوض، ُينَْبذُ فيه، ألنَّه ليس هلم حِباٌب
  وحالَقَْن املشاعلَ واجلِرارا... أََضْعَن َمواِقَت الصلواِت َعْمداً 

  :قال عمرو بن اإلطنابة. ورجلٌ شاِعلٌ، أي ذو إْشعالٍ
  ما احلرُب ُشبَّْت أَْشَعلوا بالشاِعلِ... ليسوا بأَْنكاسٍ وال ميلٍ إذا 
  :قال جريٌر خياطب رجالً. كتيبةٌ ُمْشِعلَةٌ، إذا انتشرْت: يقال. وأَْشَعلَِت الغارةُ، إذا تفّرقْت

  طٌري ُتغاوِلُ يف َشمامِ ُوكورا... عاَيْنَت ُمْشِعلَةَ الرِعالِ كأنَّها 
جاءوا كاجلراد املُْشَعلِ وأما قوهلم جاء فالن كاحلريق : يقال. لٌ، إذا انتشر وَجرى يف كلِّ وجهوكذلك جراٌد ُمشِْع

وكذلك أَشَْعلَ إبله بالقَطِران، أي طالها به . املشعل فمفتوحة العني؛ ألّنه من أَشَْعلَ النارَ يف احلطب، أي أضرَمها
واْشَتَعلَتِ النار، . وأَْشَعلِْت الطعنةُ، أي خرج دُمها متفرِّقاً. ؤها متفرِّقاًوأَْشَعلَِت القربة واملزادةُ، إذا سالَ ما. وأكثََر

إذا خالط البياضُ : قال األصمعّي. بياضٌ يف ُعْرض الذََنبِ: والَشَعلُ بالتحريك. أي اضطرمْت، واْشتََعلَ رأُسه شيباً
وذهب . ن الشََعلِ، واألنثى شَْعالُء، وقد اشَْعلَّ اشِْعالالًوالفََرُس أَشَْعلُ بّي. الذََنبَ يف أيِّ لون كان فذلك الُشْعلَةُ
  .القوم َشعاليل، مثل َشعارير، إذا تفرَّقوا

  شعن

  .اْشَعانَّ شَْعُرُه اْشعيناناً، فهو ُمْشعانُّ الرأس، إذا كان ثائَر الرأس أشعث
  شعا

  :قال عبد اهللا بن قيس الرقيّات. غارةٌ َشْعواُء، أي فاشيةٌ متفّرقةٌ
  َتشمل الشأَم غارةٌ َشعْواُء... ف نومي على الفراش ولَمَّا كي

  .جاءت اخليل شَواِعَي وشَواِئَع، أي متفرِّقَة: األصمعي. وأَشْعى القوم الغارة إشْعاًء، إذا أشعلوها
  شغب

، وشََغْبُت هبم، وَشَغْبتُُهْم، َشغَْبُت عليهم: تقول. وهو َشْغُب اجلُْنِد، وال يقال َشَغٌب. َتْهيِيُج الَشرِّ: الشَْعُب، بالتسكني
  .وشاغََبُه فهو شغَّاٌب وُمشَغٌِّب وَشِغٌب وِمشَْغٌب. وَشِغْبُت عليهم بالكسر أَْشَغُب شََغباً، لغةٌ ضعيفةٌ فيه. كلُّه مبعًىن

  شغر
شاِغَرةٌ بِرِْجِلها، بلدة : يقال. وَشَغرَ البَلُد، أي خال من الناس. َشَغَر الكلب َيْشَغُر، إذا رفع إحدى رجلَْيه ليبول

قال . واْشَتَغرَ العدد، إذا كَثَُر واتِّسع. وأَْشَغَر املنهلُ، إذا صار يف ناحيةً من املََحجَِّة. وذلك إذا مل متتنع من غارِة أَحد
  :أبو النجم



  وَعَدٍد َبخٍّ إذا ُعدَّ اْشتَغَْر
  كعد الُتْربِ تداىن وانتشْر

. وَتَشغََّر البعُري، إذا مل يَدعْ جهداً يف َسريه. واْشَتَغرَ يف الفالة، إذا أَبَْعَد فيها. َيهَْتِد له واْشتََغَر على فالن ِحساُبه، إذا مل
  :وأنشد الَشيباين. وَشَغْرتُ بين فالن من موضع كذا، أي أخرْجتُهم

  وكَلْباً بَِوقْعٍ ُمرِْهبٍ ُمَتقارِبِ... وحنن َشَغْرنا اْبَنيْ نِزارٍ ِكلَْيهِما 
َزوِّْجين ابنَتك أو أختك على أنْ : نِكاح كان يف اجلاهلية، وهو أن يقول الرجل آلخر: ُر بكسر الشنيوالِشغا

ويف . كأنَّهما رفعا املهر وأخليا الُبْضَع عنه. أزوِّجك أخيت أو ابنيت، على أنَّ صداق كلِّ واحدة منهما ُبْضعُ األخرى
  .ومها امساِن جُِعال واحداً، وُبنِيا على الفتح. َغرَ َبَغَر، أي يف كلِّ وجهوتفرَّقوا َش" . ال شِغارَ يف اإلسالم : " احلديث
  شغزب
. َشْغزَْبُتُه َشغَْزَبةً، وأخذُتُه بالَشغَْزبِيَِّة: تقول. ضرٌب من اِحليلة يف الِصراع، وهي أن تلوى رِْجلَُه برجلك: الشَْغَزبِيَّةُ

  :قال ذو الرمة
  أََعدَّ له الشَغازَِب واِملَحاال ...ولَبَّسَ بني أَقْوامي فكلٌّ 

  شغشغ
  .ضرٌب من اهلدير: والَشْغَشغَةُ. هي أن ُيْدِخلَه وُيخرجه: وقال أبو عبيدة. حتريك الِسنان يف املطعون: الشَْغَشَغةُ
  شغف

  :قال النابغة. من الِشقِّ األمين: قال أبو عبيد. داٌء يأخذ حتت الشَراسيِف: الشَغاُف
  ُولوَج الَشغاِف تبتغيه األصابُع... ذلك واِلٌج وقد حالَ َهمٌّ دون 
َشَغفَه احلُبُّ، أي بلغ : يقال. غالُف القلب، وهو جلدةٌ دوَنه كاحلجاب: والَشغاُف أيضاً. يعين أصابعَ األطباء

  .حبُّه حتت الَشغاِف: قال" قد َشَغفَها ُحّباً : " وقرأ ابن عباس رضي اهللا عنه. َشغافَه
  شغل

وقد َشَغلُْت فالناً فأنا شاِغلٌ، وال تقل أَْشَغلُْتُه، . واجلمع أَْشغالٌ. ُشْغلٌ وشُُغلٌ وشَْغلٌ وشََغلٌ: ربع لغاتالشُْغلُ فيه أ
. ُشِغلُْت بكذا، على ما مل يسمَّ فاعله، واْشَتَغلُْت: ويقال. توكيد له، مثل ليلٍ الئلٍ: وشُْغلٌ شاِغلٌ. ألنَّها لغة رديئة

  .ُه وهو شاذٌّ؛ ألّنه ال ُيَتَعجَُّب مما مل ُيسمَّ فاعلهما أَْشَغلَ: وقد قالوا
  شغم

  .الطوالُ احلسانُ: ويقال الَشغاميُم. رجلٌ ُشْغموٌم ومجلٌ ُشْغموٌم، أي طويل
  شغا

يقال رجلٌ أشْغى وامرأة . هي الزائدة على األسنان، وهي اليت ختالِف نبَتتها نبتةَ غريِها من األسنان: الِسنُّ الشاِغَبةُ
  .َشغْواُء، لفَْضل منقارها األعلى على األسفل: ويقال للعقاب. ْغواُء، واجلمع شُْغٌو، وقد َشِغيَ َيشْغى َشغًى مقصوٌرَش

  شفتر
  االشفترار التفرق

  شفر



إزميله الذي : وَشفَْرةُ اٍإلسكاف. أصغُر القومِ َشفَْرُتُهْم، أي خادمهم: ويف املثل. السكِّني العظيم: الشَفَْرةُ بالفتح
واحد أَْشفارِ العني، وهي : ما بالدار َشفٌْر، أي أحد، والُشفُْر بالضم: ويقال أيضاً. حدُّه: وشَفَْرةُ الَسيف. َيقطَع به

وشُفُْر . ُشفُْرُه وَشفريُُه، كالوادي وحنوه: وحرُف كلِّ شيٍء. حروف األجفان اليت ينُبت عليها الشعر، وهو اهلُْدب
وَمشاِفرُ . واِملشْفَُر من البعري كاجلحفلة من الفرس. على أذنيه شَْعٌر: يربوٌع ُشفارِيٌّو. حروفها: الَرِحمِ وشاِفُرها

  .وأصله يف البعري. أراك َبَشٌر ما أَحاَر ِمْشفٌَر، أي أغناك الظاهُر عن سؤال الباطن: ويف املثل. احلبشيِّ، مستعاٌر منه
  شفرج

  .بِشَبارِْجالشُفارُِج؛ فارسيٌّ معرب وهو الذي تسمِّيه الناس 
  شفع
: والَشفيُع. والُشفَْعةُ يف الدار واألرض. خالُف الزوج، وهو خالف الوِْترُ تقولك كان وِتْراً فََشفَّْعُتُه َشفْعاً: الشَفُْع

ويف . َشفََعِت الناقةُ َشفْعاً: تقول منه. يف بطنها ولٌد ويتبعها آخر: وناقةٌ شافٌِع. صاحب الُشفَْعِة وصاحب الَشفاَعِة
فالشاِفعُ اليت معها ولُدها، : قال أبو عبيد. ائتين ُمبْعتاٍط: أنَّه بعث مصدِّقاً فأتاه بشاٍة شاِفعٍ فلم يأُخذْها وقال: ديثاحل

واسَْتْشفَُعهُ . وناقةٌ َشفوٌع، وهي اليت جتمع بني ِمْحلََبْينِ يف َحلَْبٍة واحدٍة. مسِّيْت شاِفعاً ألنّ ولدها َشفََعها وَشفََعْتُه هي
  .وَتَشفَّْعُت إليه يف فالن فََشفََّعين فيه َتْشفيعاً. ىل فالن، أي سألته أن َيْشفََع يل إليهإ

  شفف
الفضلُ : والِشفُّ بالكسر. سترٌ أمحُر رقيٌق من صوف ُيْسَتَشفُّ ما وراءه: قال أبو نصر. ِسترٌ رقيٌق: الَشفُّ بالفتح

وَشفَّ عليه . النقصانُ، وهو من األضداد. الِشفُّ أيضاً: ابن السكيتوقال . َشفَّ َيِشفُّ َشفّاً: تقول منه. والرِْبُح
وَشفَّ جسمه َيِشفُّ . وثوٌب َشفٌّ وِشفٌّ، أي رقيٌق. ثوُبه َيِشفُّ ُشفوفاً وَشفيفاً أيضاً، أي رقَّ حّتى ُيرى ما خلفه

وفالن جيد يف أسنانه . الربِد لذُع: والَشفيف. وأَْشفَفُْت بعضَ ولدي على بعض، أي فّضلتهم. ُشفوفاً، أي َنَحلَ
  :قال الشاعر. وهذه غداةٌ ذاُت َشفَّاٍن. بردُ ريحٍ يف ُنُدوَّة: والشَفَّانُ. َشفيفاً، أي برداً

  ِمْن َعلُ الَشفَّاِن ُهدَّاُب الفَنَْن... يف ِكناسٍ ظاهرٍ َيْستُُرُه 
ليس : ويف املثل. فُْت ما يف اإلناء، إذا شربَته كلَّه ومل ُتْسئِْرُهوقد َتشافَ. بقيةُ املاء يف اإلناء: والُشفافَةُ. أي من الشَفَّاِن

واالشِتفافُ . وكذلك االستقصاء يف األمور. الرِيُّ عن الَتشافِّ، أي ألن القَْدرَ الذي يسئره الشارُب ليس مما ُيْروي
  .َهَزله: وَشفُّه اهلمُّ َيُشفُُّه بالضم َشفّاً. مثله
  شفق
احلمرةُ من غُروب : الَشفَُق: وقال اخلليل. الشمس وُحْمرَِتها يف أول الليل إىل قريبٍ من الَعَتمة بقّية ضوء: الَشفَُق

عليه ثوبٌ : مسعُت بعض العرب يقول: وقال الفراء. غاب الشفق: الشمس إىل وقت الِعشاء اآلخِرة، فإذا ذهب قيل
  :قال الشاعر. ، وكذلك الَشفَُقاالسُم من اإلشْفاقِ: والَشفَقَةُ. كأّنه الَشفَُق، وكان أمحَر

  واملوُت أكرُم َنزَّالٍ على احلُرَمِ... َتْهوى حَيايت وأَْهوى َموَْتها َشفَقاً 

. َشِفقْت: وال يقال. وأشفقت عليه فأنا مشفق وشفيق وإذا قلت وأَْشفَقُْت منه فإّنما تعني حِذْرُته، وأصلهما واحد
الرديُء من األشياء، يقال عطاٌء ُمَشفٌَّق، أي : والَشفَُق. وأنكره أهلُ اللغة. َشِفقُْت وأَْشفَقُْت مبعًىن: قال ابن دريد

  :قال الكميت. ُمقَلَّلٌ
  للسائلني َيدَاُه غَْيُر ُمَشفَّقِ... َمِلٌك أََعزُّ من امللوِك َتَحلََّبْت 

  شفلح



  .ْخمة اَألْسكََتْينِ، الواسعة الفَْرجالواسع اِملْنَخَرْين العظيم الشفتني، ومن النساء الَض: الَشفَلَُّح: أبو زيد
  شفن

. وَشفَْنُتُه أَْشِفُنُه ُشفوناً، إذا نظْرَت إليه مبؤخر عينك، فأنا شاِفٌن وَشفونٌ. الكَيُِّس العاقل: الَشفُْن بالتسكني: األموي
  :وقال

  ِحذاَر ُمْرتَِقبٍ شفوِن
هو أن يرفع اإلنسان : وقال أبو عبيد. هو َنظَرٌ يف اعتراضٍَشَغلُْت إليه وَشنَفُْت مبعًىن، و: ابن السكيت. وهو الغيور

  .طَْرفه ناظراً إىل الشيء كاملتعجِّب منه، أو كالكاره له
  شفه
وإذا َنسَْبَت إليها فأنت باخليار إنْ شئت تركَتها على . واجلمع ِشفاٌه باهلاء. أصلها َشفَهَةٌ، ألنَّ تصغريها ُشفَْيَهةٌ: الَشفَُه

وزعم قوٌم أنَّ الناقص من الَشفَِه واٌو، ألنه يقال يف . يٌّ مثال َدِميٍّ وَيِديٍّ وِعِديٍّ، وإن شئت َشفَهِيٌّحاهلا وقلت َشِف
: ورجلٌ ُشفاهيٌّ بالضم. وال دليلَ على صحته. ورجلٌ أَشْفَى، إذا كان ال تنضم َشفَتاُه كاَألرَْوقِ. اجلمع َشفَواٌت
له يف الناس َشفةٌ، أي ثناٌء : ويقال. خفيف الَشفَِة، أي قليل السؤال للناس فالنٌ: ابن السكيت. عظيُم الَشفََتْينِ

حنن َنْشفَهُ : وقوهلم. َشفََهين عن كذا، أي َشَغلَين: يقال. الشُْغلُ: والَشفُْه. وما كلمته ببنت َشفٍَة، أي بكلمٍة. حسٌن
ورجلٌ َمْشفوٌه، إذا كثُر سؤال الناس إّياه حّتى نفَد . لَ فيهعليك املرَتع واملاء، يعين َنْشَغلُُه عنك، أي هو قَْدُرنا ال فَْص

وماٌء َمْشفوٌه، وهو الذي قد كثُر عليه . وقد َشفََهين فالنٌ، إذا أحلّ عليك يف املسألة حّتى أنفَد ما عندك. ما عنده
  .وامليُم، وال تَقُلْ َشفَوِيَّةٌ الباء والفاُء: واحلروف الَشفَهِيَّةُ. املخاطبةُ من فيك إىل فيه: واملُشافََهةُ. الناس
  شفى

قال . ما بقي منه إالَّ َشفاً، أي قليلٌ: يقال للرجل عند موته وللقمر عند إحماقه وللشمس عند غروهبا: ابن السكيت
  :العجاج

  وَمْربإٍ عالٍ ملن َتَشرَّفا
  أَْشَرفُْتُه بال شَفاً أو بَِشفا

: " قال اهللا تعاىل. حرفه: وَشفا كلِّ شيء. ا أي أو قد بقَيْت منها بقّيةأو َبَشف. قوله بال شَفاً أي وقد غابت الشمس
. أشرف عليه: وأْشفى على الشيء. وَشفاُه اهللا من مره شِفاًء، ممدوٌد. وتثنيته َشفَوان" . وكُنتْم على َشفا حُفرٍة 

أَْشفاهُ : ويقال. أعطيتكَه َتْسَتشْفي به وأَشْفَْيُتكَ الشيء، أي. طلبَ الَشفاَء: واسَْتْشفى. وأَشْفى املريض على املوت
: قال ابن السكيت. الذي لألساكفة: واإلشْفى. وِتَشفَّْيُت من غيظي. وأَشْفَْيُت بكذا. اهللا عسالً، إذا جعله له شفاًء

  .واإلْشفى ما كان لألسايفّ واملزاود وِأشباِهها، واِملْخَصفُ للنعال
  شقأ

. املشط: املَفَْرُق، واِملْشقَأُ: واملَْشقَأُ: قال. فَرَّقَُه: َشقَأَ شَْعَرُه باملُْشطِ َشقْأً: أبو زيد. طَلََع: ًءاَشقَأَ ناُب البعري َشقْأً وُشقُوا
  .أَصْبُت َمْشقَأَُه، أي مفرقه: وَشقَأُْته بالعصا َشقْأً

  شقب
ِشقْبٌ : ابن السكيت عن أيب عمرو. كالغارِ أو كالَشقِّ يف اجلبل، واجلمع ِشقََبةٌ وِشقاٌب وُشقوٌب: الشِقُْب، بالكسر

والِشقاُب اللُهوُب، وهو : قال. وهو مكان مطمئنٌّ إذا أشرفت عليه ذهَب يف األرض: وَشقٌْب بالكسر والفتح، قال



  .الرجل الطَويل: والَشْوقَُب. َمْهوًى بني اجلبلني
  شقح

: وقد قيل. قُْبحاً له وشَقْحاً، إتباع له: وقوهلم. ن ُيشَقَِّحوكذلك الَتشْقيُح وُنهي عن َبْيِعِه قبل أ. أَزْهى: أَشْقََح الَنْخل
  .نَْبٌت: والُشقَّاُح. وبيح شَقيح. وقَُبحَ الَرجلُ وَشقُح قَباَحةً وَشقاحة. معنامها واحد
  شقحطب

  .كبٌش شَقَْحطٌَب، أي ذو قرنني ُمْنكََرْينِ، كأنه ِشقُّ َحطَب
  شقذ

َشِقذَ الرجلُ َيشْقَذُ َشقَذاً، فهو : تقول منه. كون إالَّ َعيوناً يصيب الناس بالعنيالذي ال يكاد ينام، وال ي: الشَقْذانُ
وأنشد األصمعيُّ . أَشْقَذَُه فََشِقذَ، أي طرده فذهب: يقال. وَشِقذَ أيضاً مبعىن ذَهب وَبُعد. َشِقذٌ وشَقْذانٌ بالتحريك

  :للمحاربِّي
  نَّين فَّرأٌ ُمتاُرفصِْرُت كأ... لقد غضبوا َعلَيَّ وأَشْقَذوين 

ولُد احلرباِء، ومجعه : والشِقْذُ. وفالنُ ُيشاِقذُين، أي يعاديين. ما به َشقَذٌ وال َنقَذٌ، أي ما به حَراٌك: ابن األعرايب
  .الُعقابُ الشديدةُ اجلوعِ: والَشقْذاُء. ِشقْذانٌ
  شقر

ويف اخليل محرةٌ صافية حيمرُّ معها . ُتُه مائلة إىل البياضلون اَألْشقَرِ، وهي يف اإلنسان ُحْمَرةٌ صافية وَبَشَر: الشُقَْرةُ
شقائق النعمان، : والَشِقرُ بكسر القاف. وبعٌري أَشْقَُر، أي شديد احلمرة. فإن اسودَّا فهو الكَُمْيُت. العُْرُف والذََنُب
  :قال طرفة. الواحدة َشِقرَةٌ

  اٌء كالَشقِْروعلى اخليلِ ِدم... وَتساقى القَْوُم كَأْساً ُمرَّةً 
وكان . أفضيت إليه بُعَجري وُبَجري: أخربته بُشقوري، كما يقال: يقال. احلاجةُ: والُشقوُر. وَعال اخلَْيلَ: ويروى

  .األصمعي يقوله بفتح الشني
  شقرق

  .ِشرِقْراٌق: وربَّما قالوا. طائٌر يسمَّى األخَيل؛ والعرب تتشاءم به: الشِِقرَّاُق والَشقِرَّاُق
  شقشق
شيٌء كالرئة ُيخرجا البعري من فيه : والشِقشقَةُ بالكسر. والعصفور ُيشَقِْشُق يف صوته. َهَدَر: َشَق الفحلُ شَقَْشقَةًَشقْ

  .ذو شِقِْشقٍَة، فإّنما ُيَشبَُّه بالفحل: وإذا قالوا للخطيب. إذا هاج
  شقص
هو شَقيصي، أي شريطي يف شِقْصٍ : اليق. الشريُك: والشَقيُص. القطةُ من األرض، والطائفةُ من الشيء: الشِقُْص

  .ما طالَ َوعَُرَض: واِملشْقَُص من النصال. من األرض
  شقق
بيد فالن وبرجله ُشقوٌق، وال تقل ُشقاٌق، وإنَّما الُشقاُق داٌء : وتقول. واحد الُشقوقِ، وهو يف األصل مصدر: الَشقُّ

نِصف : والِشقُّ بالكسر. الصبُح: والَشقُّ. ع إىل أوظفتهايكون للدواّب، وهو َتَشقٌُّق يصيب أرساغَها، وربَّما ارتف
هو أخي : يقال. الشَقيُق: والِشقُّ أيضاً. الناحية من اجلبل: والِشقُّ أيضاً. الشيء؛ يقال أخذت ِشقَّ الشاة وِشقَّةَ الشاة



شظيةٌ : والِشقَّةُ. وهذا يُفَْتُح" اَألْنفُسِ  مل تكونوا بالغيِه إالّ بِِشقِّ: " ومنه قوله تعاىل. املََشقَّةُ: والِشقُّ. وِشقُّ نفسي
الَسفَرُ : والُشقَّةُ أيضاً. والُشقَّةُ بالضم، من الثياب. احتدَّ فطارت منه ِشقَّةٌ: يقال للغضبان. َتشَظّى من لَوح أو َخَشبة

شيء بنصفني فكلُّ واحٍد منهما َشقيقُ وهذا َشقيُق هذا، إذا اْنَشقَّ ال. ُشقَّةٌ َشاقَّةٌ؛ ورمبا قالوه بالكسر: يقال. البعيد
  :قال الشاعر وقد صغَّره. فالن شقيق فالن، أي أخوه: اآلخر، ومنه قيل

  أنت َخلَّْيَتين ألْمرٍ َشديِد... يا اْبَن أُمِّي ويا ُشقَيُِّق َنفْسي 
  :قال الشاعر. الفُْرَجةُ بني احلَْبلني من حبال الرمل تُنبت العشب، واجلمع الَشقاِئُق: والَشقيقَةُ

  َبنو َشيْبانَ آجاالً ِقصارا... ويوَم َشقيقَِة احلََسَنْينِ القَْت 
وَشقاِئُق النعماِن معروُف واحده ومجعه سواء، وإّنما أضيف إىل النُّعمان ألنَّه . َتقَواِن من رمل بين سعد: واحلََسناِن

قال . وفرٌس أََشقُّ، أي طويلٌ، واألنثى شَقَّاُء. لوجهوجٌع يأخذ نِصف الرأس وا: والَشقيقَةُ. محى أرضاً فكثُر فيها ذلك
  :جابر أخو بين معاوية بن بكرٍ التغليب

  شَُرْحبيلَ إذْ آىل آِليَّةَ ُمقِْسمِ... ويوَم الكُالبِ استنزلت أََسالُتنا 
  أبو َحَنشٍ عن ظَْهرِ َشقَّاءَ َصلْدِمِ... لََيْنَتزَِعْن أَْرماحنا فإِزالَُه 

وَشقَّ ناُب . وَشقَقُْت الشيَء فاْنَشقَّ. حلف عدوُّنا لََينَْتزَِعنَّ أرواَحنا من أيدينا فقتلناه: يقول. جِعن سَْر: ويروى
واملَُشاقَّةُ . واْنشَقَّت العصا، أي َتفَرََّق األمر. وَشقَّ فالنٌ العصا، أي فارَق اجلماعة. البعري، أي طلع؛ لغةٌ يف َشقَأَ

وَشقَّ بصُر امليت، إذا . وَشقَّ عليَّ الشيء َيُشقُّ َشقّاً وَمَشقَّةً، واالسمُ الِشُق بالكسر. اخلالُف والعداوةُ: والِشقاُق
. وال تقل َشقَّ املّيُت بصره، وهو الذي حضره املوت: قال ابن السكيت. نظَر إىل شيء ال يرتدُّ إليه طرفه

. أَْخذُُه منه: واْشِتقاُق احلرف من احلرف. ترك القصداألخذُ يف الكالم ويف اخلصومة مييناً ومشاالً، مع : واالْشِتقاُق
  .وَشقَقُْت احلطَب وغريه فََتَشقََّق. َشقََّق الكالَم، إذا أخرجه أحسن خمَرْج: ويقال
  شقن

  .قلّلْتهاوشَقَْنُتها أنا شَقْناً وأَْشقَْنُتها، إذا . وقد قَلْت عطّيته وَشقَُنْت بالضم. قليلٌ َشقٌْن إتباٌع له، وهي الُشقوَنةُ
  شقا

مث . شَقَي الرجل، وَيشقى: تقول. ، وهي لغة" شقاَوُتنا " وقرأ قتادة . نقيض السعادة: الشَقاُء والَشقاَوةُ بالفتح
 وشاقاين. املعاناة واملمارسة: واملُشاقاةُ. وأشْقاُه اهللا ُيشِْقيِه فهو َشِقيٌّ بيِّن الِشقوِة بالكسر، وفَْتُحُه لغةٌ. َيْشقَياِن: تقول

  .فالنٌ فََشقَْوُتُه أَْشقوُه، أي غلبُته فيه
  شكد

  .َشكََده يشكُِده شكداً، أي أعطاه: تقول. وبالفتح املصدر. العَطاُء: الُشكُْد بالضم
  شكر
ال : " وقوله تعاىل. َشكَْرُتُه وَشكَْرُت له، وبالالم أفصح: يقال. الثناء على احملِسن مبا أَْوالكَُه من املعروف: الُشكُْر

، حيتمل أن يكون مصدراً مثل قََعَد قُعوداً، وحيتمل أن يكون مجعاً مثل ُبْرٍد وُبروٍد، " يُد منكُْم جَزاء وال ُشكوراً ُنر
ما يكفيه : والَشكوُر من الدواّب. وَتَشكَّْرُت له، مثل َشكَْرتُ له. ِخالف الكفران: والُشكْرانُ. وكُفْرٍ وكُفورٍ
  :قال اهلذَيلّ. فَْرُجَهاوَشكُْر املرأة . العلَُف القليل

  َجوادٌ بقوِت البطنِ والعِْرُق زاخُِر... َصناٌع بإِْشفاها َحصانٌ بَِشكْرِها 



َشِكَرِت الناقةُ بالكسر َتْشكَُر َشكَراً، فهي : تقول منه. امتَأل لبناً: واشَْتكََر الضرُع. اشتد وقعها: واشَْتكََرِت السماُء
  :قال احلطيئة. َشكَِرةٌ

  هلا ُحلٌَّق ضَرَّاُتها َشِكراُت... ن إالَّ األماليُس أَصَْبَحْت إذا مل تك
. وهي إبلٌ َشكارى، وغنٌم َشكارى. وهذا رمن الَشكَْرِة، إذا حفَلْت من الربيع. وأَْشكََر القوُم، أي حيلبون َشِكَرةً

، أي خرج منها الِشكُري، وهو ما وَشكَِرِت الشجرة أيضاً َتْشكَُر َشكَراً. وَضرَّةٌ َشكْرى، إذا كانت مألى من اللنب
  .ينبت حول الشجرة من أصلها

  شكز
  .جامعها: شكز املرأة شكزاً

  شكس
وقد َشِكَس بالكسر . رجل َشكٌْس بالتسكني، أي صعُب اخلُلقِ وقوم ُشكٌْس، مثال رجلٍ َصْدقٍ وقومٍ ُصْدقٍ

  .رجلٌ شِكٌس، وهو القياس: وحكى الفراء. َشكاَسةً
  شكع

  :وأنشد لعمرو بن أمحر الباهلي. َجْرَخْه: هو بالفارسية: قال األخفش. ُيَتداوى به نبٌت: الُشكاعى
  وأَقَْبلُْت أَفْواَه الُعروقِ املَكاوِيا... َشرِْبُت الُشكاعى والَتدَْدُت أَِلدَّةً 

وقد . غضُب أيضاًالوجُع وال: والَشكَُع بالتحريك. الواحدة منها ُشكاعاةٌ: وقال غريه. هو واحٌد ومجٌع: قال سيبويه
  .وأَْشكَعَُه، أي أغضبه، ويقال أَمَّلَُه وأضجره. بات َشكِعاً، َوجِعاً ال ينام: يقال. َشِكع بالكسر

  شكك
وَشكَّ البعُري أيضاً َيُشكُّ َشكَّاً، أي . وقد َشكَكْتُ يف كذا، وَتَشكَّكُْت، وَشكَّكَين فيه فالن. خالف اليقني: الَشكُّ

الناقة اليت ُيَشكُّ فيها، أهبا طِْرٌق أم ال؟ لكثرة وبرها، : والَشكوُك. اللُزوُم واللُصوُق: والَشكُّ. ظَلَع ظَلْعاً خفيفاً
ويقال رجلٌ . السالُح، وُخشَْيَبةٌ عريضةٌ ُتجَْعلُ يف ُخْرتِ الفأس وحنوِه ُيَضيُِّق هبا: والِشكَّةُ، بالكسر. فُيلَْمُس َسناُمها

وَشكَكُْتُه . وقوٌم ُشكَّاٌك يف احلديد. والشاكُّ يف الِسالح هو الالبس للِسالح التاّم. الحشاكُّ السالحِ، وشاكٌّ يف الِس
  :بالرمح، أي َخرقْته وانتظمته قال عنترة

  ليس الكرُمي على القَنا ُمبَحرَّمِ... وَشكَكُْت بالرمحِ اَألَصمِّ ِثياَبُه 

  .ُقالفَِر: والَشكاِئُك. الِفْرقَةُ من الناس: والَشكيكَةُ
  شكل

: يقال. الَدلُّ: والِشكْلُ بالكسر. هذا أَْشكَلُ بكذا، أي أَْشَبُه: يقال. املِثْلُ، واجلمع أَْشكالٌ وُشكولٌ: الَشكْلُ بالفتح
 احلاجةُ، وكذلك: والَشكْالُء. األبيُض الشاِكلَةُ؛ واألنثى َشكْالُء بيَِّنةُ الَشكَلِ: واَألْشكَلُ من الشاِء. امرأةٌ ذات ِشكْلٍ

. كهيئة احلُْمَرِة تكون يف بياض العني، كالُشْهلَِة يف سوادها: والُشكْلَةُ. لنا ِقَبلََك أَْشكَلَةٌ، أي حاجةٌ: يقال. اَألْشكَلَةُ
 إنَّما ُسمَِّي: قال ابن دريد. ودٌم أَْشكَلُ، إذا كان فيه بياٌض وُحمَْرةٌ. وعٌني َشكْالُء بيِّنة الَشكَلِ، ورجلٌ أَْشكَلُ العنيِ
كلٌّ " و . اخلاصرةُ، وهي الِطفِْطفَةُ: والشاِكلَةُ. الِسْدُر اجلَبلّي: واَألْشكَلُ. الدم أَْشكَلَ للحمرة والبياض املختلطَنيِ فيه

. ما بني الِعذارِ واألذُن من البياض: الشاِكلُ: قال قُطُْرٌب. أي على َجِديلَِتِه، وطريقته، وجهته" َيْعَملُ على شاِكلَِتِه 
الِشكالُ حْبل ُيجَْعلْ بني الَتصدير واحلَقَُب، كي ال يدُنَو احلقَب من : األصمعي. العقالُ، واجلمع ُشكُلٌ: الُوالِشك



بالفرسِ ِشكالٌ، وهو أن تكون ثالث قوائم ُمَحجَّلَةً وواحدة ُمطْلَقَةً؛ ُشبَِّه : ويقال أيضاً. وهو الزِواُر أيضاً. الثيلِ
وليس يكون الِشكال إال يف الرِجل، : قال أبو عبيد. الثالثُ ُمطلقةً ورجلٌ حمجَّلة أو تكون. بالشكالِ، وهو العقال

أَْشكَلَ النخلُ، أي طاب ُرطَبه : قال الكسائي. وأَْشكَلَ األمر، أي التَبَس. والفرُس َمْشكولٌ. وال يكون يف اليد
وَشكَلءُت عن البعري، إذا شددتَ . رس بالِشكالِوَشكلُْت الطائر، وَشكَلُْت الف. أينع بعُضه: وَتَشكَّلَ العنُب. وأدرك

أَْشكَلُْت : ويقال أيضاً. وَشكَلُْت الكتاب أيضاً، أي قيَّدته باإلعراب. ِشكالَه بني التصدير واحلقَبِ، أَْشكُلُ َشكْالً
والَتشاكُلُ : املوافَقةُ: واملُشاكَلَةُ. الكتاب باأللف، كأنَّك أزلت به عنه اإلْشكالَ وااللتباَس وهذا نقلته من غري مساع

  .مثله
  شكم

ويف احلديث أنَّه . َشكَْمُتُه، أي َجزَيته: تقول منه. اجلزاء، فإذا كان العطاء ابتداًء فهو الُشكْدُ بالدال: الُشكُْم بالضم
  :قال الشاعر. أي أعطوه أجره" اْشكُموُه : " عليه الصالة والسالم اْحَتَجَم مث قال

  جَْزلَ العطاِء وعاجِلَ الُشكْمِ... سَاِئِلِه أَْبِلغْ قَتاَدةَ غَري 
واجلمع . احلديدة املعترِضةُ يف فَم الفرس، اليت فيها الفأس: والَشكيُم والَشكيَمةُ يف اللجام. ُعراها: وَشكيُم الِقْدرِ

  :قال أبو داود. َشكاِئُم
  ُمسَْتجافٌ يضلُّ فيه الَشكيُم... فهي شوهاُء كاجلُواِلقِ فُها 

قال َعمرو بن شَأسٍ . وفالن ذو َشكيَمٍة، إذا كان ال ينقاد. يد الَشكيَمِة، إذا كان شديد الَنفْس أَنِفاً أبيَّاًوفالن شد
  :األسديُّ خياطب امرأَته يف ابنه ِعرار

  تَعافيَنها منه فما أَْمِلُك الشَِيْم... وإنَّ ِعَراراً إنْ يكن ذا َشكيَمٍة 
  :قال جرير. عّضه: َشكََمه َشكْماً وَشكيماً: وقال قوٌم. ّنك سددَت فمه بالشكيَمِةوَشكَْمُت الوايلَ، إذا رشوَته، كأ
  أصاب ابَن محراِء الِعجانِ َشكيمُها

  شكه
بدون هذا يْنفَقُ : كما يقال. شاِكْه أبا فالن، أي قارِْب يف املدح: ويف املثل. شاَبَهُه وقاَرَبُه: شاكََهُه ُمشاكََهة وِشكاهاً

  :هريقال ز. احلماُر
  وِراٍد حَواِشيها ُمشاِكهِة الدَمِ... َعلْونَ بأَْنماٍط ِعَتاقٍ وِكلٍّة 
  .وأَْشكََه األمُر، مثل أَْشكَلَ

  شكا
َشكَْوُت فالناً أَْشكوُه َشكوى وِشكاَيةً وَشِكيَّةً وَشكاةً، إذا أخربَت عنه بسوِء فََعلَه بك، فهو َمْشكُوٌّ وَمْشِكيٌّ، 

وأَْشكَْيُتُه أيضاً، إذا أعتبته إىل أن . ْيُت فالناً، إذا فعلَت به ِفعالً أحوَجه إىل أن َيْشكوَكوأَْشكَ. واالسم الَشكْوى
قال . وأَْشكَْيَتُه أيضاً، إذا أعتبته من َشكْواُه وَنزَعت عن ِشكاَيِتِه وأزلته عما َيْشكوُه؛ وهو من األضداد. َيْشكوَك
  :الراجز

  َتُمدُّ باألْعناقِ أو َتلْوَيها
  شَْتكي لو أَنَّنا ُنْشِكيَهاوَت

: اِملْشكاةُ: قال الفراء. واْشَتكى، أي اتَّخذ َشكْوةً. واشَْتكَى عضواً من أعضاِئه وَتَشكَّى مبعًىن. واشَْتكَْيُتُه مثل َشكَْوُتُه
لوب من هو مق: قال األخفش. ورجلٌ شاكي السالح، إذا كان ذا َشْوكٍَة َوحٍّ يف سالحه. الكّوة اليت ليست بنافذة



  :قال الطرِمَّاح. املُوَجُع: والَشِكيُّ أيضاً. املَْشكُوُّ: والَشِكيُّ أيضاً. الذي َيْشَتكي: والَشِكيُّ. شاِئٍك
  َوْسمي َشِكيٌّ وِلساين عارُِم

والَشِكيُّ يف  .جلُد الرضيع، وهو ِللََّبنِ، فإذا كان جِلَْد اجلَذَعِ فما فوقه ّمسشي وطْباً: والِشكْوَةُ. َوْسمي من الِسِمِة
  .السالح معرٌَّب، وهو بالتركية َبْش

  شلجم

  .نبٌت معروف: الشَلَجُم
  شلشل

  :وأنشد األصمعي. وماٌء ذو َشلَْشلٍ وَشلْشالٍ، أي ذو قَطَراٍن. َشلَْشلُْت املاء، أي قطّرته، فهو ُمَشلَْشلٌ
  فاْهَتمَِّت النَفُْس اْهِتماَم ذي السَقَم

  َحْمَووافَِت الليلَ بَشلْشال َش
  :قال. الذي قد َتَخدََّد حلُمه: واملَُتَشلِْشلُ. والصّيب ُيَشلِْشلُ بَبْوِلِه

  وأَْنضو الفَال بالشاحب املَُتَشلِْشلِ
  .ورجلٌ ُشلُْشلٌ بالضم، أي خفيٌف

  شلل
ُهْم بالسيف، أي يكَْسؤُُهْم ومّر فالنٌ َيُشلُّ. َشلَلُْت اإلبل أَُشلُّها َشالًّ، إذا طردهتا فاْنَشلَّْت؛ واالسم الَشلَلُ بالتحريك

  :قال. وجاءوا ِشالالً، إذا جاءوا يطردون اإلبل، والِشاللُ القوم املتفرقون. ويطُردهم
  ِشالالً وَمْوىل كلِّ باقٍ وهاِلِك... أما والذي َحجَّتْ إليه قريُش قَطيَنةً 

. أثر يصيب الثوَب ال يذهب بالَغْسل: والَشلَلُ. فةوَشلَلُْت الثوَب، إذا ِخطُْتُه ِخياطَةً خفي. َسكُْن الدار: والقطينةُ
ال : يقال يف الدعاء. َشلِّْت ميينه َتَشلُّ بالفتح، وأََشلَّها اهللا. فسادٌ يف اليد: ما هذا الشَلَلُ يف ثوبك؟ والشَلَلُ: يقال

ويقال ملن أجاد . واملرأةُ َشالَُّء. لَّوقد َشِللَْت يا رجلُ بالكسر َتَشلُّ شَلَالً، أي صرت أََش! َتْشلَلْ َيُدك وال َتكْلَلْ
الِغاللةُ اليت حتت : الَشليلُ: قال أبو عبيدة. أي أصابُعك! وال َشلَّ َعْشُرَك! ال شَلَالً وال َعمًى: الرمَي أو الطَعَن

  :قال أوس. وربَّما كانت درعاً قصريةً حتت الُعليا؛ واجلمع اَألِشلَّةُ: قال. الِدرع من ثوبٍ أو غريه
  هلا عارٌِض فيه املنيَّةُ َتلْمَُع... ئنا هبا شهباَء ذاَت أَِشلٍَّة وج

والُشلَّةُ . وَسطُه، حيثُ يسيل ُمعظَم املاء: والَشليلُ من الوادي. احلِلُْس الذي يكون على َعُجز البعُري: والَشليلُ
  :قال أبو ذؤيب. النيَّةُ واألمُر البعيد: بالضم

  وَمطْلََب ُشلٍّة وهي الطروُح... َعمٍّ وقلُت َتَجنَّْبَن ُسْخطَ ابن 
  شال

وبنو فالٍن أَْشالٌء يف بين فالن، أي . أعضاؤه بعد البلى والتفرُّق: وأْشالُء اإلنسان. الُعضو من أعضاء اللحم: الِشلُْو
قال . دعوته :أَْشلَْيُت الكلب: وقال أبو زيد. أَْشلَْيُت الكلب على الصيد، خطأ: وقول الناس: قال ثعلب. بقايا فيهم

  :زياد األعجم
  علينا فِكْدَنا بَني َبْيَتْيِه ُنؤْكَلُ... أََتيْنا أبا عمروٍ فأَْشلى ِكالَبُه 

. وكلُّ َمن دعوَته حتَّى خترجه وتنجِّيه من موضع َهلَكٍة فقد أاسَتْشلَْيَتُه وأَْشَتلَْيَتُه. واسَْتْشاله واْشَتالُه، أي استنقذه
  :قال القطامّي ميدح رجالً



  فقد أَرَْدَت بأن َيسَْتْجِمَع الوادي... قََتلَْت َبكْراً وكلْباً واْشَتلَْيتَ بنا 
  .ذهبْت ماشية فالن وبقيْت له َشِليَّةٌ؛ ومجعها شالَيا، وال يقال إال يف املال: أبو زيد
  مشت

نٌ بليلة الشَواِمت، أي بليلٍة ُتْشِمتُ وباَت فال. َشِمَت به، َيْشَمُت َشماَتةً: يقال. الفرح بَِبِليَِّة العدّو: الَشماَتةُ
رَجع القوم ِشماتاً من : ويقال. وكلُّ داعٍ ألحد خبري فهو ُمَشمٌِّب وُمَسمٌِّت. دعاٌء: وَتْشميُت العاطس. الَشوامَت

ةً، أي ال ترك اهللا له شاِمَت: يقال: قال أبو عمرو. قوائم الدابّة، وهو اسٌم هلا. والشَواِمُت. متوجَّهِهم، أي خائبني
  .قائمةً
  مشج
وشََمْجُت الثوَب أَْشُمُجهُ َشْمجاً، إذا . ما ذُقت َشماجاً، أي شيئاً، وأصله ما يرمى به من العَنب بعدما يؤكل: قوهلم

  .وناقةٌ شََمجى، أي سريعة. ِخطَْتُه خياطةً متباعدة
  مشخ

واألنوُف الشُّمَُّخ، مثل . تكبَّر: لرجل بأنفهوشََمَخ ا. وقد شََمخ اجلبل فهو شاِمٌخ. اجلبالُ الَشواِمُخ هي الشواهق
  .الزُمَّخِ
  مشخر

  :قال اهلذَيل. اجلبل العايل: املَُشْمِخُر
  ُمبشَْمِخرٍّ به الظَيَّانُ واآلُس... تاهللاِ َيْبقى على األيام ذو ِحَيِد 

  .أي ال يبقى
  مشذ

من الكباشِ ما َيْشَنِمذُ : قال أبو اجلرّاح. بذَنبِها مشَذَِت الناقةُ َتشِْمذُ بالكسر ِشماذاً وُشموذاً، أي لِقحْت فشالْت
  .أن َيسْفََد من غري أن َيفعلَ ذلك: والَغلُّ. أن يضرب األلْيةَ حتَّى ترتفع فَيسْفََد: واالْشِتماذُ. ومنها ما َيفُلُّ

  مشذر
  .والناقة َشمَْيذَرَةٌ: قال. البعري السريع: الَشَمْيذَُر: أبو عبيد

  مشر
وَشمَّرَ . َشمََّر عن ساقه: يقال. رفََعه: وَشمََّر إزاره َتْشمرياً. َمرَّ فالن َيْشِمُر َشمْراً: يقال. الختيال يف املشيا: الشَْمُر

واْنَشَمرَ . الناقة السريعة: والشمريَّةُ. ورجلٌ َشمَّرِيٌّ، كأنَّه منسوٌب إليه، وقد تكسر منه الشني. يف أمره، أي َخفَّ
اِإلرسال، من قوهلم َشمَّْرُت : الَتْشمُري: قال األصمعي. أسرَع: واْنَشَمَر الفرُس. وَتَشمََّر مثلُه .لألمر، أي هتيَّأ له

  :قال امشاخ يذكر أمراً نزلَ به. أرسلْته: وَشمَّْرُت السهَم. أرسلْتها: السفينةَ
  كما سطَع املِرِّيخُ َشمََّرُه الغايل... أَرِقُْت له يف القومِ والصبحُ ساطٌع 

  .وَشرٌّ ِشِمرٌّ، أي شديٌد. وشاةٌ شاِمٌر، إذا انضمَّ َضرُعها إىل بطنها. اقةٌ ِشمٌِّري، أي سريعةون
  مشرج

قال ابن مقبل يصف . اجلُلُّ الرقيق الَنْسج: والُشمُْرُج بالضم. َشْمَرَج ثَوَبه َشمَْرَجةً، إذا باعد بني الُغَرز وأساء اِخلياطة
  :فرساً



  غَداةَ الَشمالِ الُشمُْرُج املُتََنصَُّح...  أَضاَعُه وُيْرَعُد إْرعاَد اهلَجنيِ
  مشرخ

غُرَّة الفرس إذا دقّت وسالت : والشمراُخ. رأس اجلبل: والِشمراخ. العِثْكالُ والُعثْكولُ: الشِْمراُخ والُشْمروُخ
  :قال الشاعر. والفرس ِشمراٌخ أيضاً. وجلَّلت اخليشوم ومل تبلغ اجلَْحفَلة

  لَياِلَي َعْشراً َوْسطَنا وهو عائُر... ا الِشمراخِ والوردَ ُيْبتغى ترى اجلَْونَ ذ
  مشردل

  :قال الشاعر املُساوُِر بن هند. السريع من اإلبل وغريه: الشََمْرَدلُ
  أََشمَّ من الفتيان جْزلٍ َمواِهبُْه... إذا قلُت عودوا عاد كلُّ َشمَْرَدلٍ 

  .لةُ اخلَلْقِالناقةُ احلَسَنةُ اجلمي: والَشَمرَْدلَةُ
  مشز

الُشمَأْزيزةُ من : وقال أبو عبيد. وهو املذعور. ذُعر من الشيء: وقال أبو زيد. انقَبَض: اْشَمأَزَّ الرجل اْشمِئْزازاً
  .اْشَمأَْزْزُت

  مشس
  :قال الشاعر. الشَْمُس جتمع على ُشموسٍ، كأّنهم جعلوا كلَّ ناحية َشْمساً، كما قالوا للَمفْرِقِ َمفارُِق

  َوَمضانُ َبْرقٍ أو ُشعاُع مشوس... َي احلديُد عليهُم فكأنه َحِم
وَشَمسَ . وأَْشَمَس يومنا باأللف كذلك. وقد َشَمَس َيْومُنا َيشُْمُس َوَيشَْمُس، إذا كان ذا شَْمسٍ. وتصغريها ُشَمْيَسةٌ

وَشَمسَ . صعُب اخلُلُق: َشموٌسوَرجلٌ . الفرُس أيضاً ُشموساً وِشماساً، أي منع ظهره، فهو فرس َشموٌس وبه ِشماٌس
وَتَشمََّس، أي . وشيٌء ُمَشمٌَّس، أي ُعِملَ يف الشَمسِ. ضرٌب من القالئد: والَشْمُس. يل فالنٌ، إذا أبَدى لك عداوته

  :قال ذو الرمة. انتصب للشمس
  َيدا ُمذْنبٍ يستغفر اَهللا تاِئبِ... كَأَنَّ َيَدْي ِحْربائها مَُتَشمِّساً 

  مشص
  .ساقها سوقاً عنيفاً: الدوابَّ ُشموصاًَشَمَص 
  مشط

وقد َشِمطَ بالكسر َيْشَمطُ َشَمطاً، واملرأةُ . وقوٌم ُشْمطانٌ. بياُض َشَعر الرأسِ خيالط سوادَه، والرجلُ أَْشَمطُ: الَشمَطُ
والَشميطُ . ا، فهما َشميطٌوكلُّ خليطني خلطَتهما فقد َشَمطَْتُهم. خلطتُه: وَشَمطُْت الشيَء أَْشِمطُُه َشْمطاً. َشْمطاُء
هذه ِقْدٌر تَسُع شاةٌ : وقوهلم. َوَنْبتٌ َشميطٌ، أي بعضه هائٌج. الصبُح؛ الختالط بياضه بباقي ظلمة الليل: أيضاً

وجاءت اخليل . ذهب القوم َشماطيطَ: يقال. القطعُ املتفّرقةُ، الواحدة ِشْمطيطٌ: والَشماطيطُ. بَِشْمِطها أي بتوابلها
  .وصار الثوب َشماطيطَ، إذا تشقَّق، الواحدُ ِشْمطاطٌ. أي متفرِّقةً أَْرساالً َشماطيطَ،

  مشع

والَشَمَعةُ . هذا كالم العرب، واملولَّدون يقولون َشْمٌع بالتسكني: قال الفراء. الذي ُيْسَتصَْبُح به: الشََمُع بفتحتني
  :زقال الراج. أَْشَمَع السِراُج، أي سطَع نوره: ويقال. أخصُّ منه

  كلَْمعِ َبْرقٍ أو ِسراجٍ أَْشَمعا
  :قال اهلذَيل يذكر أضيافه. وقد َشَمع يْشَمُع َشْمعاً وُشموعاً وَمْشَمَعةً. اللعُب واِملزاُج: واملَْشَمَعةُ



  ُجبْهدي من طَعامٍ أو بِساِط... َسأَْبَدُؤُهْم َمبْشَمَعٍة وآيت 
  .اللّعوُب الَضحوُك: والَشموُع من النساء

  مشعل

  :وقال أمية بن أيب الَصلْت. َعلَّ القوُم يف الطلب اْشِمْعالالً، إذا بادروا فيه وتفرَّقوااْشَم
  وآخُر فوق داَرِتِه ُينادي... له داعٍ مبكةَ ُمْشَمِعلٌّ 

ال ربيعة بن مضرِّس ق. الناقة السريعة، وقد اْشَمَعلَِّت الناقة فهي ُمْشَمِعلَّةٌ: واملُْشَمعلُّ أيضاً. قراءهتم: وَشْمَعلَةُ اليهوِد
  :الضّيب

  ُهوِيَّ الطريِ تبتدر اإليابا... كأنَّ ُهوِيَّها ملا اْشَمَعلَّْت 
قال أوس . واْشَمَعلَِّت الغارةُ يف العدو كذلك: قال. اْشَمَعلَِّت اإلبل، إذا مضت وتفّرقت َمَرحاً ونشاطاً: قال اخلليل

  :بن َمْغراء التميمّي
  َبنوها ثَمَّ واملتأوِّبونا... لَّْت وهْم عند احلروي إذا اْشَمَع

  مشقمق
  .الطويلُ: الَشَمقَْمُق

  مشل
  :َشَملَُهْم األمر يشملهم إذا عمهم ومشلهم بالفتح َيْشُملُُهمْ لغة وأنشد البن قَيسِ الُرقَيّات

  َتشَْملِ الشأَم غارةٌ َشعْواُء... كيف َنومي على الِفراشِ ولَمَّا 
والشََملُ . وفرَّقَ اهللا َشْملَُه، أي ما اجتمع من أمره. ْملَُهْم، أي ما َتَشتََّت من أمرهمومجع اهللا َش. أي متفرِّقَةٌ
لغةٌ يف : والَشَملُ أيضاً. مصدر قولك َشِملَْت ناقتنا لِقاحاً من فحل فالن، َتْشَملُ شََمالً، إذا لِقَحْت: بالتحريك

  :الشَْملِ، وأنشد أبو زيٍد يف نوادره للَبعيث
  وقد جيمع اهللا الشَتيَت من الَشملْ... ُش اهللا الفىت بعد َعثَْرٍة قد َيْنَع

أصابنا َشَملٌ من مطر، : ويقال. يقال اشتريت َشْملَةً َتْشُملُين: قال ابن السكيت. كساٌء ُيْشتََملُ به: والَشْملَةُ
وما على . من الناس واإلبل، أي قليالً ورأيت شََمالً. وأَخْطَأَنا َصْوُبُه وَوابِلُُه، أي أصابنا منه شيء قليل. بالتحريك

ما : والَشماليلُ أيضاً. النخلة إال َشَملَةٌ وَشَملٌ، وما عليها إال َشماليلُ، وهو الشيء القليل يبقى عليها من َحْمِلها
مالِيلُ، وثوبٌ َش. وذهب القوم َشماليلَ، إذا تفرقوا. تفرََّق من ُشَعبِ األغصان يف رءوسها، كنحو َشمارِيخِ الِعذْقِ

كساٌء ُيْشَتملُ به دون : واِملْشَملَةُ. سيٌف قصري َيشتِمل عليه الرجلُ، أي يغطِّيه بثوبه: واِملشَْملُ. مثل َشماطيطَ
َشْملٌ بالتسكني، وَشَمل بالتحريك، : وفيها مخس لغات. الريُح اليت هتُبُّ من ناحية القطب: والَشمالُ. القَطيفة

  :قال أبو خِراش. وَشماِئلُ أيضاً على غري قياس، كأنَّهم مجعوا ِشمالَةً. وَشأَْملٌ مقلوٌب منهوَشمالٌ، وَشمْأَلٌ مهموز، 
  من اجلوِد لَمَّا اْسَتقَْبلَْتُه الَشماِئلُ... تكاد يداه ُتْسِلماِن رداءه 

والناُر َمْشمولَةٌ، . ةَ الطعمومنه قيل للخمر َمْشمولَةٌ، إذا كانت بارد. تضربه ريُح الَشمالِ حىت َيبُْرَد: وغديٌر َمشمولٌ
خالُف اليمني، واجلمع أَْشُملٌ وَشماِئلُ أيضاً على : واليدُ الِشمالِ. اخلمُر: والَشمولُ. إذا هبَّت عليها ريح الَشمالِ

  :قال جرير. اخلُلُُق: والِشمالُ أيضاً. غري قياس
  وما لَْومي أحي من ِشماِليا



والِشمالُ أيضاً كالكيس جيعلُ فيه ضَرع الشاة، وكذلك الَنخلةُ . طريٍ ُيتشاَءُم به كلُّ: وطُري ِشمالٍ. واجلمع الَشماِئلُ
وَشَملِت الريُح أيضاً َتْشَملُ . مشلت الشاة أَْشُملُها َشْمالً: إذا ُشدَّتْ أَْعذَاقُها بقطع األكسية لئال تنفس تقول منه

وأَشَْملَ القوم، إذا دخلوا يف . وشِْماللٌ وِشْمليلٌ مثله. ي خفيفةٌوناقةٌ َشِملَّةٌ بالتشديد، أ. ُشموالً، أي حتّولت مشَاالً
أَْشَملَ الفحل َشولَهُ إْشماالً، إذا : قال أبو زيد. ُشِملوا، فهم َمْشمولونَ: فإن أردت أهنا أصابتهم قلت. ريح الَشمالِ

نٌ َخرائفَه، إذا لقَطَ ما عليها من الُرطَبِ إالَّ وأْشَملَ فال. ألقح النصف منها إىل الثلثني، فإذا ألقحها كلَّها قيل أَقَمَّها
  .أن جيلِّل جسَده كلَّه الكساء أو باإلزار: واْشِتمالَ الصَّماء. واْشَتَملَ بثوبه، إذا تلفَّف. قليالً
  مشلل

  :ومنه قول امرئ القيس يصف فرساً. َشْملَلَ َشْملَلَةً، إذا أسرع
  َدفوٍف من الِعقْباِن طَأْطَأُْت شِْماليل ...كأين بفَْتَخاِء اجلناَحني لَقَْوٍة 

  .والِشْمالل والِشمالُ سواٌء: قال. أراد يده الِشمالَ: شِْماليل: قال أبو عمرو
  مشم

. يا ابن َشامَّةِ الوَذَْرِة، كلمةٌ معناها القذُْف: وقوهلم. َشِمْمُت الشيء أََشمُُّه َشّماً وَشميماً، وَشَمْمُت بالفتح أَُشمُّ لغةٌ
. التفاعل: والَتَشامُّ. واملَُشامَّةُ ُمفاَعلَةُ منه. َشِمْمُتهُ يف ُمْهلٍَة: وَتَشمَّْمُت الشيء. ْشَمْمُتُه الطيَب فَشمَُّه واْشَتمَُّه مبعًىنوأَ

ذا قاربَته وشاَمْمُت الرجل، إ. شاِمْم فالناً، أي انظْر ما عنده: ويقال. الدنوُّ من العدوِّ حىت يتراءى الفريقان: واملَُشامَّةُ
ورجلٌ أََشمُّ . فإن كان فيها احدِيداٌب فهو القَنا. ارتفاعٌ يف قَصبة األنف مع استواِء أعالُه: والَشَمُم. ودنوَت منه

أَشمَّ الرجل ُيِشمُّ إْشَماماً، وهو أن ُميرَّ رافعاً : أبو عمرو. وجبلٌ أََشمُّ، أي طويلُ الرأس بيِّن الَشَممِ فيهما. األنف
أَشمَّ القوُم، إذا جاروا عن : ومسعت الكاليبَّ يقول: بَْيناُهمْ يف وجٍه إذا أََشمُّوا، أي عدلوا قال: قالوي. رأَسه

وعرضُت عليه . وهو أحسُن من ناولين يَدك. أَْشِمْمين يَدك: تقول للوايل: قال اخلليل بن أمحد. وجوههم مييناً ومشاالً
أن ُتِشمَُّه الضمَّة أو الكسرة وهو أقلُّ من َرْوم احلركة، ألّنه ال ُيْسَمُع، : رفوإْشماُم احل. كذا فإذا هو ُمِشمٌّ ال يريُده

واحلرف الذي فيه اإلمشاُم ساكٌن أو كالساكن، مثل قول . وإمنا يتبّين حبركة الشفَة وال ُيعَتدُّ هبا حركةً لضعفها
  :الشاعر

  مىت أنام ال يؤرِّقْين الكَرى
  ليالً وال أمسُع أجراس املَطي

  :وقال يصف فرساً. وقََتٌب َشميٌم، أي مرتفٌع. يريد الكَرِيَّ واملِطيَّ
  إىل كَتفَْينِ كالقََتبِ الَشميمِ... ُمالِعَبة الِعناِن كغصنِ باٍن 

  :قال علقمة. املسُك: واملَْشموُم
  كأنَّ َتطْياَبها يف األنف َمْشموُم... َيْحِملَْن أُتُْرجَّةً َنْضحُ العبري هبا 

  شنأ
وقد شنَأته َشْنئاً، وُشنْئاً، وِشنْئاً، وَمشنأ، وشََنآناً، بلتحريك وشَْنآناً، بالتسكني، وقد . الُبْغُض: الشَناَعِة: ناَءةُ، مثالالَش

  :الشنانُ، بغري َهْمزٍ، مثل الَشَنآنُ، وأنشد لألحوص: قال أبو عبيدة" . شََنآنُ قَْومٍ : " قُرَِئ هبما قوله تعاىل
  وإنْ الَم فيه ذو الَشناِن وفَنَّدا... ما َتلَذُّ وَتْشَتهي  وما العَْيُش إالَّ

. وَرُجالِن َمْشنَأٌ، وقوٌم َمْشَنأٌ. قبيح املنظر: ورُجلٌ َمْشَنأٌ، أي. وُشنِئَ الرُجلُ، فهو مشنوٌء، أي ُمبَْغٌض، وإن كان مجيالً
: ال أبا ِلشانِِئَك، وال أََب ِلشانِِئَك، أي: قوهلمو. وتشاَنؤُوا، أي تباغضوا. واِملْشناُء، بالكسر، على مفعالٍ، مثلُُه



  :قال الفرزدق. وَشنِئَ به، أي أَقَرَّ. ال أبا لك: وهي كنايةٌ عن قوهلم: ملُْبِغِضَك، قال ابن السكيت
  ِشنِئْتَ به أو غَصَّ املاء شارِبُْه... فلو كان هذا األمر يف جاهليٍة 

  .رجل فيه َشُنوءَةٌ: تقول. هو التباعد من األدناسِالَتقزُُّز و: والَشنوَءةُ على فَعولٍَة
  شنب

: ِمسعت األصمعيَّ يقول: قال اجلَرْمّي. وامرأةٌ َشْنباُء، َبيَِّنةُ الَشَنبِ. ِحدَّةٌ يف األسنان، ويقال َبْرٌد وُعذوَبةٌ: الَشَنُب
ني َتطْلَُع، فرياد بذلك حداثََتها وطراءََتها، هو ِحدَُّتها ح: إنّ أصحابنا يقولون: فقلت. َبْرُد الفمِ واألسناِن: الَشَنُب

  :وقول ذي الُرمَّة. ما هو إال َبْرُدها: فقال. ألنَّها إذا أتت عليها الِسنون احتكَّت
  ويف الِلثاِت ويف أنياهبا َشَنُب... لَْمياُء يف َشفََتْيها حُوَّةٌ لََعُس 

  .يؤّيد قول األصمعّي، ألن الِلثّة ال تكون فيها ِحدَّةٌ
  شنبث

  .الَعالقة يقال َشنَْبثَ اهلوى قلَبه أي َعِلق به: الَشْنَبثَةُ
  شنتر

  .َألُضمَّنَّكَ ضمَّ الَشناِترِ، وهي األصابع، ويقال الِقَرطة، لغة ميانية، الواحدة َشْنَترَةٌ: وقوهلم. مّزقه: َشْنَتَر ثوَبه
  شنث

  .بعريِ، أي غلُظت من أكل الشوكَشنِثَْت مشافُر ال: يقال. قلب الَشثْن: الَشَنثُ بالتحريك
  شنج
وقد شَنَِج اِجللد بالكسر، واْنشََنَج الَنسا وتشنج وشنجنة أنا تشنيجاً وفرس شنج، وهو . تقبٌُّض يف اجلِلد: الَشَنُج

  :قال الطرّماح. وقد يوصفُ الغراب بذلك. مدٌح له ألنَّه إذا شَنَِج َنساُه مل َتسترخِ رِجاله
  يف الدار إثَْر الظاِعنَِني ُمقَيَُّد... اجلَناحِ كأنَُّه شَنَِج الَنسا َحرِقُ 

  شنح
َرجل َشناحٍ، حذفت الياء مع التنوي الجتماع الساكنني، وَبكر َشناحٍ، وهو الفَِتيُّ من اإلبل، . الطويل: الَشناِحيُّ

  .وَبكَْرةٌ َشناِحَيةٌ
  شنخب

  .وُسُهواحُد َشناخيبِ اجلبلِ، وهي رُء: الُشْنخُوَبةُ والشُْنخوُب
  شنخف

  .رجلٌ شِنَّْخٌف، أي طويلٌ
  شنر

  :قال القُطاميُّ ميدح األمراء. العيب والعار: الَشناُر
  ولوال َرْعيُُهْم شَُنَع الَشناُر... وحنن رِعيَّةٌ وُهم رعاة 

  شنشن



  :قال الراجز. اخلُلُُق والطبيعة: الِشْنِشنةُ
  ِشْنِشَنةٌ أعرفها من أَْخزَمِ

  شنص
  .طويلٌ، وَشناِصيٌّ أيضاًفرٌس َشناٌص، أي 

  شنظ
  :نواِحيِه، الواحدة َشْنظَُوةٌ قال الطرمّاح: َشناظي اجلبلِ

  ُعرَّةُ الطَْيرِ كَصْوم الَنعاْم... يف َشناظي أُِقنٍ دوهنا 
  شنظر

  .رجلٌ ِشْنظٌري وِشْنظَريةٌ، أي سيِّئُ اخللُق
  شنع

: والَتْشنيُع أيضاً. وَشنَّْعُت عليه َتْشنيعاً. واالسُم الُشْنَعةُ. نيٌع وأَْشَنُعوقد شَُنَع الشيُء َيْشُنُع فهو َش. الفظاعةُ: الَشناَعةُ
  :قال كثيِّر. وَشَنْعُت فالناً، أي استقبحته وسئمته. أَْشَنَعِت الناقةُ أيضاً، أي مشَّرْت: التشمُري، يقال

  ِتلدينا وال َمقِْليَّةٌ إنْ َتقَلَّ... وأَْسماُء ال َمْشُنوَعةٌ مباللٍة 
  .لبِْسُتُه: والسالَح. َركِْبُتُه وَعلَْوُتُه: والفرَس. َبثَثُْتها: وَتَشنَّْعُت الغارةَ. وَتَشنََّعْت اإلبل يف السري، أي َجدَّْت

  شنعف
  .ِشْنعاٌف: ويقال للرجل الطويل. رأس اجلبل، وكذلك الُشْنعوُف: الِشْنعاُف
  شنف
والَشنفُ . نَّفُْت املرأةَ َتْشنيفاً، فََتَشنَّفَْت هي، مثل قَرَّطَْتها فَتقَرَّطَْت هيوَش. القُْرطُ األعلى، واجلمع ُشنوٌف: الَشْنُف

وَشَنفْتُ إىل : قال. املُبِْغُض: والِشنُف. وقد َشنِفُْت له بالكسر أَْشَنفُ َشَنفاً، أي أبغضته. الُبغُض والتنكُُّر: بالتحريك
  .الشيء بالفتح مثل َشَنفُْت، وهو نظرٌ يف اعتراضٍ

  شنق
ما : والَشَنُق أيضاً. أي ال يؤحذ من الَشَنقِ حتَّى يتم" ال ِشناَق : " ويف احلديث. ما بني الفريضتني: الَشْنُق يف الصدقة

كأهنا . دونَ الِدية، وذلك أن يسوَق ذو احلمالَِة الديةَ كاملةً، فإذا كانت معها ِديَاُت جِراحاٍت فتلك هي اَألشْناُق
  :وقال األخطل. ُعظْمىمتعلِّقة بالدية ال

  إذا اِملئُونَ أُمِرَّْت فوقه َحَمال... قَْرٌم ُتَعلَُّق أَْشناقُ الِدياِت به 
  :قال الشاعر. الَدِعيُّ: والَشنيُق

  دينٌء وال ُيْدعى إليه َشنيُق... أنا الداخلُ الباَب الذي ال يروُمُه 

وَشَنقُْت البعري أَْشُنقُُه َشْنقاً، إذا كَففَته . و خيط ُيَشدُّ به فم القربةوأَْشنَقُْت القربةَ إْشناقاً، إذا شددَتها بالِشناقِ، وه
: والَشَنُق. وأَْشَنَق البعُري بنفسه، إذا رفع رأسَه، يتعدَّى وال يتعّدى. لغة يف َشَنقَُه: وأَْشَنَق بعريَه. بزمامه وأنت راكُبه

وقال . وهو مأخوذ من أَْشناقِ الِدَية: قال. نَّق، أي مقطٌَّعحلٌم ُمَش: قال الكسائي. الطويلُ: والِشناُق. طولُ الرأس
  .ُمَشنٌَّق: يقال للعجني الذي ُيقَطَُّع وُيعَْملُ بالزيت: األموّي
  شنن



َشنَّ عليهم الغارة وأََشنَّ، إذا فّرقها عليهم من كلِّ : ومنه قوهلم. فرٌّقَه عليه: شنَّ املاء على وجهه وعلى الشراب
  :األخيلّية قالت ليلى. وجه

  لَجوجٍ تُبارِي كلَّ أَْجَرَد شَْرَحبِ... َشَننَّا عليهم كلَّ جرداء َشطَْبٍة 
  :قال الشاعر أبو ذؤيب. متفرِّق: بالضم: وماٌء ُشنانٌ. قطران املاء: والَشنُني

  وجادت عليه ِدَميةٌ بعد وابِلِ... مباٍء ُشناٍن زعزعت مَْتَنُه الَصبا 
القِربة اخلَلَق؛ وهي الَشنَّةُ أيضاً، وكأهنا صغرية، واجلمع : والَشنُّ. واملاء الذي يقطر من ِقربٍة أو شجرٍ ُشناَنةٌ أيضاً

  :قال النابغة. ُيقَْعقَُع يل بالشِناِن: ويف املثل. الِشنانُ
  ُيقَْعِقُع بني رجليه بشَنِّ... من جِمالِ َبين أُقَْيشٍ  كأنَّك

  :قال األحوص. البُْغُض لغة يف الَشَنآِن: والَشنانُ بالفتح
  وإنْ الَم فيه ذو الَشناِن وفَنَّدا... وما العيُش إالّ ما تلذّ وتشتهي 

: َتَشانَّ اجللد: أبو عمرو. نسان عند اهلََرمالَتشَنُُّج والُيبس يف جِلد اإل: وتشننت القربة وتشأنت أخلفت والَتَشنُُّن
  :والَشنونُ يف قول الطرِمَّاح. الذي ليس مبهزول وال مسني: والَشنونُ من اإلبل. يبس وتشنَّج، وليس َخبلَقٍ

  الذئبِ الَشنوِن
  .هزِل: واْسَتشنَّ الرجل. هو اجلائع، ألنّ ه ال يوصف بالِسَمنِ واهلزال

  شهب
وفرسٌ . وقد َشهَِب الشيء بالكسر َشهَباً، وأْشَتَهبَ الرأُس. البياُض الذي غلب على السواد: الُشْهَبةُ يف األلوان

. وغُرَّةٌ َشْهباُء، وهو أن يكون غُرَِّة الفرسِ َشَعٌر خيالف البياَض. أَشَْهُب، وقد اْشَهبَّ اْشهِباباً، واشْهابَّ اْشهيباباً مثله
أْشَهُب، والليلةُ : ويقال لليوم ذي الرِيح الباردة والصَقيع. له شيٌء أخضرواْشهابَّ الزرُع، إذا هاج وبقي يف خال

. ُشْعلَةُ نارٍ ساطعةٌ: والِشهاُب. الذي ُبرَِد فذهب َسواُده: والنصلُ األشهُب. وكتيبةٌ شهباُء، لبياض احلديد. َشهباُء
: والَشْوَهُب. اللُنب الَضياُح: والَشهاُب. انٌ أيضاًواجلمع شُُهٌب وُشهْب. وإنَّ فالناً لَشِهاُب حربٍ، إذا كان ماضياً فيها

  .القُنْفُذُ
  شهرب

  .واجلمع الشَهابُِر. الَشْهَبَرةُ مثل الشَْهَرَبةُ، وهي العجوز الكبرية
  شهد

: وقوهلم. شَهِد الرجل على كذا، ورمبا قالوا َشْهَد الَرُجلُ، بسكون اهلاء للتخفيف: تقول منه. خَبٌر قاطع: الَشهادة
وقوٌم ُشهوٌد، أي ُحضوٌر، . وشَهَِدُه ُشهوداً، أي َحَضَره، فهو شاهٌد. املعاينة: واملشاهدة. هْد بكذا، أي اْحِلفاش

وشَهِد له بكذا َشهادةً، أي أدَّى ما عنده من الشهادة، فهو شاِهٌد، واجلمع . وهو يف األصل مصدٌر، وُشهٌَّد أيضاً
وأَشَْهْدُتُه على كذا فََشهَِد عليه، أي صار . الشاِهُد، واجلمع الشَُهداُء: شهيُدوال. ومجع الَشْهد ُشهوٌد وأشهاد. َشْهٌد

. وامرأة ُمغيبةٌ، أي غاب عنها زوجها، وهذا باهلاء. وامرأةٌ ُمشْهٌِد، إذا حضر زَْوُجها، بال هاء. شاِهداً عليه
القتيل يف : والشَهيُد. َمْحَضُر الناسِ: واملَْشَهُد. ْحَضَرينوأَشَْهَدين إمالكَُه، أي أَ. سألُْته أن يشَْهَد: واسَْتشَْهْدُت فالناً

الذي َيخرج مع الولد : والشاهُد. والتشهُّد يف الصالة، معروف. واالسم الشهادة. وقد اسُتشْهَِد فُالنٌ. سبيل اهللا
  :قال الشاعر. آثار موضع َمْنِتجِها من ِدمٍ أو َسالً: ُشهوُد الناقة: ويقال. كأّنه ُمخاطٌ

  له والثَرى ما َجفَّ عنه ُشهوُدها... فَجاءْت بِمثلِ السابِرِيِّ تََعجَّبوا 



  :قال األعشى. امللَُك: والشاِهد. الِلسان: والشاِهد
  على شاِهدي يا شاِهَد اِهللا فَاشْهِِد... فال َتْحَسبَّني كاِفراً نِْعَمةً 

  .ُعَسْيلَةٌ: واملَذْي. أَْمذى: وأشَْهَد الَرُجل. منها، واجلمع ِشهاٌد الَعَسل يف َشمَِعها، والشُْهَدةُ أخّص: والشَْهد والشُْهُد
  شهدر

  .رجل شِْهداَرةٌ، أي فاحٌش
  شهر
  :قال الشاعر. وقد أَْشَهرْنا، أي أتى علينا َشْهٌر. واحد الُشهورِ: الَشْهُر

  الغََنمِ ما زِلُْت ُمذْ أَشَْهَر الُسفّاُر أَْنظُُرُهْممثلَ انتظارِ املَُضحِّي راِعَي
واملُشاهََرةُ من الشْهر، . دخلنا يف الَشْهرِ: أَْشهَْرنا: وقال ثعلب. أقمنا فيه شهراً: أَْشهَْرنا يف هذا املكان: ابن السكيت

. شََهْرُت األمر أَْشهَُرُه َشهْراً وشُْهَرةً، فاشَْتَهَر أي وضح: تقول منه. وضوح األمر: والُشهَْرةُ. كاملُعاوَمة من العام
  .وَشَهَر َسيفَه َيشَْهُرُه شَْهراً، أي َسلَُّه. ولفالن فضيلةٌ اشَْتَهَرها الناُس. لك َشهَّْرُتُه َتْشهرياًوكذ

  شهرب
  .العجوز الكبرية، مثل الَشْهبََرِة: الَشْهَربَةُ
  شهق

آخُر : وشَهيُق احلمار .وفالن ذو شاِهقٍ، إذا كان يشتدُّ غضبه. اجلبلُ املرتفُع: والشاِهُق. َشهَِق َيْشَهُق، أي ارتفع
والَشْهقَةُ . إخراُجه: والزفُري. َردُّ الَنفَسِ: الَشهيُق: ويقال. وقد َشَهَق َيْشَهُق وَيْشهُِق َشْهقاً. أوله: وزفُريه. صوتِه

  :قال. الَشهيُق: والَتشْهاُق. َشهَِق فالنٌ َشْهقَةً فمات: يقال. كالصيحة
  وطَْعنٍ كَتْشهاقِ الِعفَا َهمَّ بالَنهَْق. ..بضَْربٍ يُزيلُ اهلاَم عن َسكَناِتِه 

  .ضحٌك َتْشهاٌق: ويقال
  شهل

  :وأنشد الفراء. وعٌني شَْهالُء، ورجلٌ أَْشَهلُ العني بيُِّن الشََهلِ. أين يشوب سواَدها ُزْرقةٌ: الُشْهلَةُ يف العني
  ُعيوُنها كذاك ِعتاُق الطريِ ُشْهالً... وال َعْيَب فيها غَْيَر ُشْهلَِة َعْينِها 

: واملُشاَهلَةُ. وامرأةٌ َشْهلَةٌ، إذا كانت َنَصفاً عاقلةً، وذلك اسٌم هلا خاّصةً ال يوصف به الرجل. احلاجةُ: والشَْهالُء
  .املَُشارَّةُ واملقارصةُ ومراجعةُ الكالم

  شهم
قال . الذكُر من القنافذ: والَشيَْهُم. لفؤادوَشُهمَ الرجل بالضم َشَهاَمةً، فهو َشْهٌم، أي َجلٌْد ذَكيُّ ا. َشَهَمُه، أي أفزَعه

  :األعشى
  لَتَْرَتِحلَْن مين على ظهر َشيَْهمِ... لئن َجدَّ أسباُب العداوِة بيننا 

  .السِْعالةُ: الَشهاُم: قال األصمعي
  شها

ْشهاهُ َشْهَوةً، إذا وَشهيُت الشيَء بالكسر أَ. ورجلٌ َشْهوانُ للشيء. وطعاٌم شَهِيٌّ، أي ُمِشتهًى. الَشْهَوةُ معروفة
قلُب : ورجلٌ شاهي البصر. وهذا شيٌء ُيَشهِّي الطعاَم، أي حيمل على اشِْتهائِِه. وَتَشهَّْيُت على فالٍن كذا. اشَْتَهْيَتُه



  .شاِئِه البصر، أي حديد البصر
  شوب
ويف . ْوٌب، أي ال َمَرٌق وال لََبٌنوقوهلم ما عنده شَْوٌب وال َر. وقد شبُت الشيَء أَشُوُبُه فهو َمشوٌب. اخللط: الَشْوُب
واحدة : والشائبة. اسم ما ُيْمَزُج: والِشياُب. هو َيشوُب وَيروُب، ُيْضَرُب ملن َيْخِلطُ يف القول أو العمل: املثل

  .الشوائب، وهي األقذار واألدناس
  شوذ

  .وَتَشوَّذَ الرجل واْشتَاذَ، أي تَعمََّم. الِعمامةُ: اِملْشَوذُ
  شوذر
  :وقال الراجز. اِمللَْحفَةُ، وهو معرب، وأصله بالفارسية جاذَْر: ذَُرالَشْو

  ُمَتضَرٌِّج عن جانَِبْيِه الشَْوذَُر
  شور

  :وأنشد أبو عمرو. وأَشَْرُت لغةٌ. وُشْرُت العسلَ واْشتََرْيُتها، أي اْجتََنْيتها. وأَشاَر عليه بالرأي. أومأ: أَشاَر إليه باليد
  وحديٍث مثلِ ماِذيٍّ ُمشارِ... َخ له وَسماعٍ َيأْذَنُ الشَْي
اخللية ُيْشتاُر : واملَشاُر: قال. باإلضافة وفتح امليم. وكان يروي هذا البيت مثل ماِذيِّ َمشارِ: وأنكرها األصمعيُّ

تاع البيت م: الشَُِواُر: ابن السكيت. املَحابُِض، الواحد ِمشَْوٌر، وهو عوٌد يكون مع ُمشْتارِ العسل: واملَشاوُِر. منها
: ويقال. ومنه قيل َشوَّرَ به، أي كأنه أبدى عورته: قال. والَشواُر فَْرُج املرأة والرجل: قال. ومتاع الَرْحلِ باحلاء

  :قال زهري. الِلباس واهليئة: والَشواُر والشاَرةُ. أبدى اهللا َشواَرُه، أي عورته
  َألجوازِ والُوُرُكإال القُطوُع على ا... ُمقَْورَّةٌ تتبارى ال َشواَر هلا 

واملكان الذي تعرض . عرضتها على البيع، أقبلُْت هبا وأدبْرت: وُشْرُت الدابة َشْوراً. الَدْبَرةُ اليت يف املزرعة: واملَشاَرةُ
: قالي. واشتاَرِت اإلبل، إذا مسنْت بعض الِسَمن. ِمشْواٌر كثري الِعثارِ: إياك واخلُطََب فإهنا: يقال. ِمْشواٌر: فيه الدواب

وكانت العرب . وفرٌس َشيٌِّر، وخيلٌ ِشياٌر. وقد شارَ الفرُس، أي َسِمَن وَحُسَن. جاءت اإلبل ِشياراً، أي مساناً ِحساناً
شاوْرُتهُ يف األمر : تقول منه. وكذلك املَشُوَرةُ بضم الشني. الُشورى: ِشياراً واملَشَْوَرةُ: تسمِّي يوم السبت
وَشوَّْرُت الرجلَ فَتشَوََّر، . وقد اسَْتشاَر البعُري مثل اْشتاَر، أي َسِمَن. السمني: املُسَْتشُري: عمرو أبو. واسَْتشَْرُتُه، مبعًىن

ورجلٌ حسُن الصورة والشُورِة، وإنه لَصيٌِّر َشيٌِّر، أي حسن الصورة . وشَوََّر إليه بيده، أي أشاَر. أي أخجلُْته فخجل
  .َشيٌِّر، أي يصلح للُمشاَورة والشارَِة، وهي اهليئةُ، وفالن َخيٌِّر

  شوس

ويقال : قال أبو عمرو. والرجلُ أَشَْوُس من قوم شوسٍ. النظُر مبَؤخر العني َتكَبُّراً أو َتَغيُّظاً: الَشَوُس بالتحريك
  .َتشاوَس إليه، وهو أن ينظر إليه مبؤخر عينه ومييل وجهه يف شق العني اليت ينظُر هبا

  شوص
: وقال جالينوُس. ريٌح تعتقب يف األضالع: والشَْوَصةُ. هو َيشوُص فاُه بالسِواِك: يقال. ظيُفالغسلُ والتن: الَشْوُص

  .رجل أَْشَوُص إذا كان يضرب جفَن عينيه كثرياً: قال أبو عمرو. هو ورٌم يف حجاب األضالع من داخلٍ
  شوط



َشْوطُ : ويقال البن آوى. َشْوطٌ واحٌد وطاف بالبيت سبعة أَْشواٍط من احلجر إىل احلجر. َعدا َشْوطاً، أي طَلَقاً
  .شَْوطُ باطلٍ: َبراحٍ، وِللْهَباِء الذي يُرى يف ضوء الكَوَّة

  شوظ
  :قال أمية بن خلف يهجو حسان بن ثابت. اللهُب الذي ال ُدخانَ له: الُشواطُ والشِواظ

  لدى القَْيناِت فَْسالً يف اِحلفاِظ... أليس أبوك فينا كان قَْيناً 
  َوَينْفُُخ داِئباً هلََب الشُواِظ... اً يظلُّ َيُشدُّ ِكرياً ميانِيَّ
  شوع

هذا شَْوُع هذا، بالفتح، وشَْيُع هذا، للذي وُِلَد بعده ومل ُيولَد : ويقال. شجُر البان، الواحدة شوَعةٌ: الشوُع بالضم
  .بينهما
  شوف

  :ترةقال عن. وديناٌر َمشوٌف، أي َمْجلُوٌّ. َجلَْوُتُه: ُشفُْت الشيَء
  ركَد اهلواجُِر باملشوفِ املُْعلَمِ... ولقد شَرِْبُت من املُداَمِة بعدما 
اْشتاَف : يقال. واْشتاَف الرجلُ، أي تطاَولَ ونظَر. وِشيفَْت ُتشاُف َشْوفاً، أي زُيَِّنْت. وَتَشوَّفَِت اجلاريةُ، أي تزيََّنْت

. النساُء َيَتَشوَّفَْن من الُسطوحِ، أي ينظُْرن ويتطاولن: يقال. إليه وَتَشوَّفُْت إىل الشيء، أي تطلَّعُت. الربَض، أي شاَمُه
  .وأَشاَف على الشيء، أي أشَرف عليه، وهو قلُب أَْشفَى عليه. طليعتهم الذي َيْشَتاُف هلم: وَشيِّفةُ القوم

  شوق
وَشوَّقَين . اِئٌق وأنا َمشوٌقشاقَين الشيء َيشوقُين، فهو ش: يقال. نِزاع النفس إىل الشيء: الَشْوُق واالْشِتياُق

  .فََتَشوَّقُْت، إذا َهيَّجَ َشْوقََك
  شوك

قال . هذه شجرةٌ شاكَةٌ، أي كثرية الَشْوِك: قال ابن السكيت. وشجٌر شاِئٌك، أي ذو شَْوٍك. واحد الَشْوِك: الَشْوكَةُ
فأنا أَشاُك شاكَةً وشيكَةً بالكسر، إذا  وقد ِشكُْت. يقال شاكَْتين الَشْوكَةُ َتشوكُين، إذا دخلَْت يف جسده: األصمعي

  :ومنه قول الشاعر. وقعَت يف الَشْوِك
  فَتقي بِرِجِْلَك رِْجلَ من قد شاكها... ال َتْنقَُشنَّ بِرْجلِ غريِك َشْوكَةً 

لى ما وشيَك هو، ع. ُشكْتُ الرجل أَشوكُُه، أي أدخلُت يف جسده َشْوكَةً: قال الكسائي. يعين من دخل بني الشَْوِك
. وشاِكي السالحِ أيضاً، مقلوٌب منه. مل يسمَّ فاعلُه، يشاكُ َشْوكاً، أي ظهرْت َشْوكَُتُه وِحدَّته، فهو شاِئُك السالحِ

. وشاكَ لَْحيا البعري، أي طلعت أنياُبه. وكذلك شَوََّك يديثها َتشْويكاً. وشاَك ثدُي اجلارية َيشاُك، إذا هتيَّأ للُنهود
  :قال ذو الرمة. مثلُه، ومنه إبلٌ شَُوْيِكيَّةٌ وَشوََّك َتْشويكاً

  ُشوَْيِكيَّةٌ َيكْسو ُبراها لُغاُمها... على ُمْسَتِظالَِّت الُعيوِن َسواِهمٍ 

وبُردةٌ . وَشوَّكُْت احلائطَ، أي جعلت عليه الشَْوَك. أنبت: وَشوَّكَ الفرُخ. وَشوََّك الرأُس بعد احللْق، أي نَبَت شعرُه
وشجٌر ُمْشوِكَةٌ وأرُض ُمْشوِكَةٌ، أي . وقد أَْشَوكَِت النخلُ، أي كثُر َشوْكُها. خِشنةُ املَّس ألنَّها جديٌد َشْوكاُء، أي

اليت ُيَسوِّي هبا الَسداةُ : وَشْوكَةُ احلائك. إبرُتها: وَشْوكَةُ العقرب. كثرية الَشْوِك، فيها الِسحاُء والقَتاُد واهلَراُس
  .ةُواللُْحَمةُ، وهي الصيِصَي

  شول



وشالَ امليزانُ، إذا . أََشلُْت اجلرَّةَ، فاْنشالَْت: ويقال أيضاً. وال تقل ِشلُْت. رفعتها: ُشلُْت باجلَرَّةِ أَشولُ هبا َشْوالً
  :قال الَنْمر بن تَولَبٍ يصف فرساً. وشالَِت الناقةُ بذََنبها َتشولُه وأشالَْته، أي رفعتْه. ارتفعت إحدى ِكفََّتيه

  َتخالُ بياَض غُرَِّتها ِسراجا... َشدِّ شاِئلَُه الذُناىب َجموُم ال
: والشَْولُ. واملُشاَولَةُ مثله. تناول بعضُهم بعضاً يف القتال بالرماح: َتشاَولَ القوُم: أبو زيد. وشالَ ذَنُبها، أي ارتفع

  :قال األعشى. املاُء القليلُ يف أسفل القِربة؛ واجلمع أَْشوالٌ
  شْوالَهاوَصبَّ رُواُتها أَ
الُنوقُ اليت خفَّ لبنها وارتفع َضرُعها وأتى عليها من نِتاجها سبعة أشهر أو مثانية، الواحدة شاِئلةٌ، : والَشْولُ أيضاً

  :وقول الشاعر. َشوَّلَِت الناقة بالتشديد، أي صارت شاِئلَةً: يقال منه. وهو مجع على غري القياس
  حتَّى إذا ما الَعْشُر عنها َشوَّال

قال . وأما الشاِئلُ بال هاٍء فهي الناقةُ اليت َتشولُ بذََنبِها للّقاح وال لنب هلا أصالً؛ واجلمع ُشوَّلٌ.  ذهب وتصّرميعين
  :أبو النجم

  كأنّ يف أذنابِهِنَّ الُشوَّلِ
متقاربان ينزهلما القمر، يقال كوكبان نيِّران : والَشْولَةُ. وتسمَّى العقرُب شَوَّالَةً. ما َتشولُ من ذََنبِها: وَشْولَةُ العقربِ

ورجلٌ . أّول أشهر احلج، واجلمع َشوَّاالٌت وشَواوِيلُ: َوشوَّالٌ. مِْنجلٌ صغٌري: واِملْشَولُ. هلما ُحَمةُ ُخفِّ العقرب
قال أْنتَ َشْولَةُ الناصحةُ، : وقوهلم يف املثل لإلنسان ينصح القوَم. َشوِلٌ، أي خفيفٌ يف العمل واخلدمة مثل ُشلُْشلٍ

  .كانت شَْولَةُ أََمةٌ لُعْدوانَ َرعناَء، وكانت تنصح مواليها فتعود نصيحتها وباالً عليهم، حلمقها: ابن السكيت
  شوه

صفةٌ حممودةٌ فيها، ويقال يراد هبا َسعةُ : وفرٌس شَْوهاُء. وَشوََّههُ اهللا فهو ُمشَوٌَّه. قَُبَحْت: شاَهِت الوجوهُ َتشوهُ َشْوهاً
  :الشاعرقال . أشداقها

  ُمسَْتجاٌف َيِضلُّ فيه الشكيُم... فهي َشْوهاُء كاجلُواِلقِ فوها 
يقال ال ُتَشوِّهْ : ابن السكيت. ويقال رجلٌ أَشَْوُه بيِّن الَشَوِه، إذا كان سريَع اإلصابة بالعني. وال يقال للذكر أَْشَوُه

ورجلٌ شاِئُه البصر، أي . َشوََّه له، أي تنكّر له وَتَغوَّلََت: ويقال أيضاً. عليَّ، أي ال تقل ما أَْحسََنَك فتصيبين بالعني
وفالن كثري الشاة والبعري، وهو يف معىن اجلمع، ألنَّ األلف والالم . والشاةُ من الغنم تذكَّر وتؤنَّث. حديد البصر

تقول ثالث ِشياٍه إىل الَعْشرِ، . وأصل الشاِة شاهةٌ، ألنَّ تصغريها شَُوْيَهةٌ، واجلمع ِشياٌه باهلاء يف أدىن العدد. للجنس
  :الثَور الوحشّي قال طرفة: والشاةُ أيضاً. ومجع الشاِء َشوِيٌّ. هذه شاٌء كثريةٌ: فإذا جاوْزَت فبالتاء، فإذا كثرت قيل

  كَساِمَعَتيْ شاٍة َحبْوَملَ ُمفْرَِد
. والنسبة إىل الشاِء شاوِيٌّ. أرٌض َمأَْبلَةٌ: ذاُت شاٍء، كما يقال: أرٌض َمشاَهة: أبو عبيد. وَتَشوَّْهتُ شاةً، إذا اصدته

  .وإن نسْبَت إىل الشاِة قلت شاِهيٌّ. وإن مسَّيتَ به رجالً قلت شاِئيٌّ، وإن شئت شاوِيٌّ
  شوى

  :وقال. اتَّخذت ِشواًء: واْشَتوَْيُت. َشَوْيتُ اللحم شَيَّاً، واالسم الِشواُء، والقطعة منه شِواَءةٌ
  اْجَتَملْفاْشتوى ليلةَ ريحٍ و

وتعشى فالن . أطعمتهم ِشواًء: وأَْشَوْيتُ القوم. صاحب الشاِء: والشاوِيُّ. وقد اْنشَوى اللحم، وال تقل اْشَتوى
اليداِن والرجالِن والرأسُ : والَشوى. مجع شَواٍة، وهي جلدة الرأس: والَشوى. فأَْشوى من َعشائه، أي أبقى منه بقيَّة



  :قال اهلذَيلّ. رماه فأَشْواُه، إذا مل ُيِصبِ املَقَْتلَ: يقال. مقتالً من اآلدميِّني، وكلُّ ما ليَس
  إذا َزلَّ عن ظهر اللسان انِْفالتُها... فإنَّ من القول اليت ال َشوى هلا 

قوائمه؛ ألنَّه يقال َعْبلُ الَشوى، وال يكون هذا : وَشوى الفََرسِ. إنَّ من القول كلمة ال ُتشْوي ولكن تقُتل: يقول
هو الشيء اهليِّن : والَشوى. ُرذالُ املال: والَشوى. رأس، ألهنم وَصفوا اخليل بأَسالَةِ اخلَدَّْينِ وِعْتقِ الوجه، وهو رقّتهلل

. الشيء الصغري من الكبري، كالقطعة من الشاِة: والُشواَية بالضم. بقيَّة قومٍ هلكوا؛ واجلمع َشوايا: والشَوِيَّةُ. اليسري
: والَشيَّانُ. دم األخوين، وهو فَعالنُ: والَشيَّانُ. القُْرُص منه: وُشواَيةُ اخلبز أيضاً. لشاِة إال شُواَيةٌما بقي من ا: ويقال

وما أعياه وأَشْباهُ . شَوِيٌّ: وبعضهم يقول. ِعيِيٌّ َشيِيٌّ إتباٌع له: الكسائي. الناقة السريعة: والَشْوشاةُ. البعيد النظر
  .لِشيِّوجاء بالِعيِّ وا. وأَشْواُه
  شيأ

: واملشيئة. الَشْيُء تصغريه شَُيْيٌء وشَِيْيٌء أيضاً بكسر الشني وضمِّها، وال تقل ُشَويٌّ، واجلمع أشياُء غُري مصروٍف
: األصمعي. كل شيء بِِشيئَِة اهللا، بكسر الشني أي مبشيئة اهللا تعاىل: وقوهلم. اإلرادة، وقد شئتُ الشَّْيَء أَشاُؤُه

  .وأشاَءُه لغة يف أَجاَءُه أي أَلَْجأَُه. َحَملْتثُه عليه: على األمر َشيَّأتُ الرَُّجلَ
  شيب

. الَشْيبُ بياُض الَشَعرِ؛ واملَشيُب دخولُ الرُجل يف َحدِّ الشيبِ من الرجال: وقال األصمعي. الَشْيُب واملَشيُب واحٌد
  :قال ابن السكيت يف قول عبيد

  والرأُس قد شاَبه املَشيُب
  :وأنشد. املشيُب، وليس معناُه خالَطَُه يعين َبيََّضُه

  َوقََع املَشيُب على الَسواِد فَشابَُه... قد راَبُه وِلمثْلِ ذلك راَبه 
باَتْت فالنةُ بليلِة َشيباء باإلضافة، إذا افُتّضت؛ : وتقول. وشيبُ الَسْوِط معروٌف عريب صحيح. أي بَيََّض ُمْسَودَُّه

وقال األخفش على املصدر، ألنه حني قال . على الَتمييز" اْشتََعلَ الرأُس شيباً " و . َتضَّوباتت بليلة ُحرٍَّة إذا مل ُتفْ
. اِجلبالُ يقع عليها الثلج فََتشيُب به: والِشيُب أيضاً. مجع أَْشَيَب: والشيُب. اْشتعلَ كأّنه قال شاب، فقال َشيباً

شَيََّب احلزنُ رأَسه وبرأِسِه، وشَيََّبُه احلزنُ، : الكسائي. مائٌت شَْيٌب شائٌب، إنَّما هو كقوهلم ليلٌ الئلٌ، وموٌت: وقوهلم
حكايةُ أصواِت َمشاِفرِ اإلبلِ عند : والشِيُب بالكسر. وأشاَب الرجلُ، أي شاب أوالدُه. وأشاَب احلزنُ رأَسهُ برأِسه

  :قال الشاعر. الُشْربِ
  َبْصَرٍة وِسالمِ َجوانُِبُه من... َتداَعْيَن باسمِ الشيبِ يف ُمَتثَلِّمٍ 

قال . شَْهرا قُِماحٍ، ومها أشدُّ الشتاِء برداً، ُسمِّيا بذلك لبياضِ األرضِ مبا عليها من الثَلج والَصقيع: وشيبانُ وِملْحانُ
  :الكميت

  بِشيبانَ أو ِملْحانَ واليوُم أَْشَهُب... إذا أَْمَسِت اآلفاُق غُْبراً ُجنوبُها 
  شيح
قال أبو ذؤيب . َجدَّ يف األْمرِ: وشاَيَح الَرُجلُ. اجلادُّ يف األمور، واجلمع شِياٌح: يف لُغة ُهذَْيلوالشيُح . َنْبٌت: الشيُح

  :يرثي رجالً
  وشاَيْحُت قبلَ املوت إنََّك شيُح... َبَدْرَت إىل أُوالُهُم فََسَبقْتَُهْم 



  :قال الشاعر. وأشاح، مثل شاَيَح
  قُّباً أطاعْت راعياً ُمشيحا

  :قال. هم شاَيَح وأشاح، مبعىن َحِذَرويف لغة غري
  إذا َسِمْعَن الرِزَّ من رِياحِ
  شاَيْحَن منه أَيََّما ِشياحِ

وأَشاَح . أَعَْرَض: وأَشاَح بوجهه. وناقةٌ شَْيحانَةٌ، أي سريعةٌ. الَغيور، ِلَحذَره على َحَرِمه: والَشْيحانُ. أي َحِذْرنَ
يقال . أن يكون القوم يف أمرٍ يبتدروَنه: واملَْشيوحاء. األرض اليت ُتنبت الشيح: ْشيوحاُءواملَ. الفََرُس بِذََنبِِه، إذا أَْرخاُه

  .ُهمْ يف َمْشيوحاَء من أَْمرِِهْم: هلم
  شيخ

وقد شاَخ الرجل َيشِيخُ . واملرأة شَْيَخةٌ. مجع الَشْيخِ ُشيوٌخ وأَشْياٌخ وِشَيَخةٌ وشيخانٌ وَمشَْيَخةٌ وَمشايُخ وَمْشيوخاُء
دعوته : وشَيَّْخته. وشَيََّخ َتشييخاً، أي َشاَخ. خاً بالتحريك، جاء على أصله، وشَْيخوخةً وأصل الياء متحركةشََي

  .وتصغري الشَْيخِ شَُيْيٌخ وِشيَْيٌخ أيضاً بالكسر؛ وال تقل ُشوَْيٌخ. شَْيخاً للتبجيل
  شيد

: شاَدُه َيشيُدُه شَْيداً: تقول. ٍط؛ وبالفتح املصدركلُّ شيء طَلَْيَت به احلاِئطَ من جِصٍّ أو ِمال: الشيُد، بالكسر
: " املَشيُد للواحد من قوله تعاىل: وقال الكسائي. املُطَوَّلُ: واملَُشيَُّد، بالتشديد. املعمول بالشِيِد: واملَشيُد. َجصََّصُه

وأَشاَد بِِذكْرِه، . َرفُْع الصوت بالشيء: ةُواإلشاَد" . يف بروجٍ ُمشَيََّدٍة : " ، واملُشَيَّد للجمع، من قوله" وقَْصرٍ َمشيٍد 
  .َعرَّفُْتُه: أََشْدُت بالشيء: قال العَْبِسيُّ: قال أبو عمرو. أي َرفَع من قدره

  شيز

  .خَشٌب أسود يتَّخذ منه قصاٌع: الشيُز والشيزى
  شيش

  .عليه األمُر وقد َتَشوََّش. التخليطُ: والَتْشويُش. لغة يف الشيصِ والشيصاِء: الشيُش والشيشاُء
  شيص

  .التمرُ الذي ال يشتدُّ نواُه، وإمنا يََتَشيَّصُ إذا مل ُيلَقَّحُ النخلُ: الشيُص والشيصاُء
  شيط

  :ومنه قول األعشى. شاطَ الرجل َيشيطُ، أي هلك
  وقد َيشيطُ على أَرْماحِنا الَبطَلُ... قد َنْخِضُب الَعَري من َمكْنوِن فاِئِلِه 

وأَشاطَها فالن، وذلك أنَّهم إذا . شاطَِت اجلَزوُر، أي مل يبَق منها نصيٌب إالّ قُِسَم: وقوهلم. اإلهالُك: واإلشاطَةُ
شاطَتِ : فإذا مل يبق منها نصيب قالوا. اقتسموها وبقي بينهم َسهٌم فيقال من ُيشيطُ اجلَزوَر؟ أي َمن ينفق هذا السهم

  :قال الشاعر. ا، كأنَّه سفََك دَم القاتل على دم املقتولوشاطَ فالنٌ الدماَء، أي خلطه. اجلَروُر، أي َنفَقَْت
  تََزيَّلَْن حىت ال َيَمسَّ َدٌم َدما... أَحارِثُ إِنَّا لو ُتشاطُ ِدماُؤنا 

. وشاطَ، مبعىن َعجِلَ. ويقال أَشاطَُه وأَشاطَ بدمه وأَشاطَ دمه، أي عرَّضه للقتل. وشاطَ فالنٌ، أي ذهَب دُمه َهَدراً
وشاطَِت القدُر، أي احترقْت ولِصق هبا الشيُء، وأَشَطُْتها . ، إذا نِضجَ حتَّى حيترق، وكذلك الزيتوشاطَ السمُن



َشيَّطَ فالنٌ : يقال. َشيَّطُْت رأَس الغنم وَشوَّطْتُُه، إذا أحرقت ُصوفَه لتنظِّفه: يقال. ريُح قُطنٍة خمترقٍة: والِشياطُ. أنا
هو من : قال األصمعيُّ. وغَِضَب فالنٌ فاسَْتشاطَ، أي احتدَم، كأنَّه التَهبَ يف غَضبه. ُهاللَّْحَم، إذا دخَّنُه ومل ُيْنِضُج

  .واْسَتشاطَ البعُري، أي َسِمَن. وإبلٌ َمشايِيطٌ. قوهلم ناقةٌ ِمْشياط، وهي اليت يسرع فيه الِسَمُن
  شيع

وأَشاَع اخلرب، . وسهٌم شاعٌ أيضاً. ي غري مقسومٍوسهٌم ُمشاٌع وسهٌم شاِئٌع، أ. شاعَ اخلُرب َيِشيُع َشْيعوَعةً، أي ذاع
. حيَّاكم اهللا وأَشاَعكُُم السالَم، أي جعله اهللا صاحباً لكم وتابعاً: وقوهلم. أي أذاعه فهو رجلٌ ِمْشياٌع، أي ِمذياٌع

وأَشاَعِت الناقةُ . وهذا إّنما يقوله الرجل ألصحابه إذا أراد أن يفارقهم. وشاَعكُُم السالُم، كما تقول عليكم السالم
آتيك : وقوهلم. أقام فالنٌ شهراً أو َشْيعَُه: اِملقداُر؛ يقال: والَشْيُع. ببوهلا، إذا رمْت به وقَطََّعْتُه، مثل أوزعتْ ببوهلا

أتباُعه : لِوشيَعةُ الرج. الشجاُع: واملَُشيَُّع. وَشيَّْعُتُه عند رحيله. ولد األسد: والَشْيُع أيضاً. غداً أو َشْيعَُه، أي بعده
قال ابن . وَشيَّْعُتُه بالنار، أي أحرقته. الالحُق: واملُشايِعُ أيضاً. شاَيَعُه، كما يقال واالُه من الويلِّ: يقال. وأنصاُره
وَتشاَيَع القوُم، . وَتَشيََّع الرجل، أي ادَّعى دعوى الشيَعِة. َشيَّْعتُ الناَر، إذا ألقيَت عليها حطباً ُتذكيها به: السكيت
" كما فُِعلَ بِأَْشياعِهِْم ِمْن قَْبلُ : " وقوله تعاىل. وكلُّ قومٍ أمرهم واحٌد يتبع بعضُهم رأَي بعض فهم ِشيٌَع. من الشيَعِة

  :قال ذو الرمة. ، أي بأمثاهلم من الِشَيعِ املاضية
  أم راَجَع القلَب من أَطْرابِِه طََرُب... أستحدثَ الركُب عن أَشْياِعهِْم َخَبراً 

  .ين عن أصحاهبميع
  :قال لبيد. وشاَيَع الراعي بإبله ُمشاَيَعةً وشِياعاً، أي صاح هبا ودعاها إسا استأَخرَ بعضُها. وشاَعُه ِشياعاً، أي َتبِعَُه

  كما َضمَّ أخرى التالياِت املُشايُع... فَيْمضونَ أَْرساالً وَنْخلُُف بعدهم 
صوت مزمار الراعي، ومنه : والِشياُع. كما يقال ِشبابٌ للنار، وجِالٌء للعنيِدقُّ احلطب ُتشَيَُّع به النار، : واِملْشياُع

  :قول الشاعر
  َحنَني النيبِ تَطَْرُب للِشياعِ

  شيق

  :قال دريد بن الصمة يرثي أخاه. شِقُْت الطُُنَب إىل الوِتد، سئل نُطُْتُه: والشِياُق، مثل النِياِط، يقال. اجلَبلُ: الشيُق
  كَوقْعِ الَصياصي يف الَنسِيجِ املَُمدَِّد... اُح َتشيقُُه فجئُت إليه والرِم

  شيم

وماله شاَمةٌ وال َزهْراء، أي ناقة . وهي من الياء، تقول منه رجلٌ َمشيٌم وَمْشيوٌم. مجع شاَمٍة، وهي اخلال: الشاُم
: والشوُم. ٌب من الَسَمكضر: والشيمُ أيضاً. واجلمع شيٌم. الرجل الذي به شاَمةٌ: واَألْشَيُم. سوداء وال بيضاء

  :قال أبو ذؤيب يصف مخراً. السوُد
  بناُت املخاضِ شوُمها وِحضاُرها... فال ُتشَْترى إالَّ بربحِ ِسباؤها 

. الغِْرُس، واجلمع َمشاُمي: واملَشيَمةُ. هكذا مسعتها وأظنها مجعاً، واحُدها أَشَْيُم: قال األصمعيُّ. أي سوُدها وبيُضها
وِشْمُت خمايلَ الشيء، إذا تطلّعَت حنوها ببصَرك . َسلَلُْتُه، وهو من األضداد: وشِْمُتُه. أغمدته :وِشْمُت السيَف

  :وقال. وَتَشيََّمُه الضِراُم، أي دَخله. وِشْمُت الربق، إذا نظرَت إىل سحابته أي ُتمِطر. منتظراً له
  غاٌب َتَشيََّمهُ ِضراٌم ُمثْقَُب



الشيَمةُ : وقال األصمعيُّ. اخلُلُق: والشيَمةُ. الدخولُ فيه: واالْنِشياُم يف الشيء. اً إليهواْنشاَم الرجلُ، إذا صار منظور
  .التراُب ُيحفَر من األرض: والِشياُم
  شني

  :وقول لبيد. املَعايب واملقابح: واملَشايُِن. شاَنُه َيشيُنُه: يقال. خالف الَزْينِ: الَشْيُن
  بِعوِد السَراِء عند بابٍ ُمَحجَّبِ...  َيشُني ِصحَاَح البيِد كلَّ َعِشيٍَّة

  .يريد أّنهم يتفاَخرون وحيطُّونَ بقسيِّهم على األرض، فكأّنهم شانوها بتلك اخلطوط
  حرف الصاد

  صأب

وَصِئبَ  .وقد صَِئَب رأُسُه وأَْصأَبَ أيضاً، إذا كَثُرَ ِصئْباُنُه. بيضةُ القملِة، واجلمع الصَُؤاُب والِصئْبانُ: الُصؤَاَبةُ باهلمز
  .الرجلُ، إذا أكثر من شُْربِ املاِء فهو رجلٌ ِمصْأٌَب

  صأصأ
تََزأَْزأُْت، إذا : صأْصأُْت من الرجل، وتصَأْصَأُْت مثل: أبو زيد. صَأَْصأَ اِجلرُْو، إذا التمس النظر قبل أن تنفَِتَح َعْيُنُه

  .قد صأَْصأَِت النخلةُ: ْسر نَوًى قيلوإذا مل َتقَْبلِ النخلةُ اللَّقَاَح ومل يكن ِللُْب. فَرِقُْت منه
  صأك

  .يقال صَِئَك الرجلُ َيْصأَُك َصأَكاً، إذا َعرِق فهاَجْت منه ريٌح منتنةٌ من ذَفَرٍ أو غري ذلك: أبو زيد
  صؤل
  .َصُؤلَ البعري باهلمز َيْصُؤلُ صآلَةً، إذا صار يقتل الناس وَيْعدو عليهم، فهو مجلٌ َصؤُولٌ: أبو زيد
  صأى
وكذلك اخلنزير، والفيل، . َسأى الفرخ َيصْأى صَِئيَّاً، إذا صاح: يقال. صوت الفَرخ وحنوه: يُّ على فَعيلالَصئْ

جاء : ويقال أيضاً. جاء مبا َصأى وَصَمت، إذا جاء باملال الكثري، أي بالناطق والصامت: ويف املثل. والفأر، والريبوع
تلدغ العقرب وَتْصئي : ويف املثل. والعقرب أيضاً َتصْئي: قال الفراء. بنا صاَء وصمت، وهو مقلوب من صأَى

  .والواو للحال
  صبأ

: وصَبأَتْ ثَنِيَّةُ الغالم. طَلََع َحدُُّه: وصبأ ناب البعري ُصبوءاً. صبَأُْت على القوم أَْصَبأُ َصْبأً وُصبوءاً، إذا طلَْعُت عليهم
  :شاعر يصف قحطاًقال ال. طَلََع الثريَّا: واْصَبأَ النجُم، أي. طَلََعْت

  كأنه بائٌس ُمجَْتاُب أخالقِ... وأَْصَبأَ النجُم يف غرباَء ُمظِْلَمٍة 
صبأ من دينِِه إىل دينٍ آخَر كما َتْصَبأُ النجومث، : قال أبو عبيدة. وَصَبأَ الرجل ُصبوءًا، إذا خرج من دينٍ إىل دين

  .أي خترج من مطالعها، وصبأ أيضاً، إذا صار صابِئاً
  صبب
ويقال ماٌء صبٌّ، وهو كقولك . واملاء يتصبَُّب من اجلبل، أي يتحدَُّر. ْبُت املاَء صبَّاً فاْنَصبَّ، أي سكَبته فانسكبَصَب

عاشٌق مشتاٌق؛ وقد َصبِْبَت يا رجلُ : يقال رجل صبٌّ. رِقَّةُ الشوقِ وحرارته: والَصبابةُ. ماٌء َسكٌْب، وماٌء غَْوٌر



  :قال الشاعر. بالكسر
  إذا ما َصديقَُك مل َيْصَببِ... َصبُّ إىل الظاِعنَني ولَْسَت َت

القطعة من اخليلِ، : والُصبَّةُ بالضم. وَتصاَبْبُت املاَء، إذا َشرِْبتَ ُصباَبَتُه. البقية من املاء يف اإلناء: والُصباَبةُ بالضم
. والُصبَّةُ أيضاً من املاء مثل الصَُباَبِة. األربعني ما بني العشرة إىل: الُصبَّةُ من املَْعزِ: قال أبو زيد. والِصْرَمةُ من اإلبل

ذكر " لتعوُدنَّ فيها أَساوِدَ ُصّباً َيضرِبُ بعُضكُْم رِقاَب بَْعضٍ : " وَمَضْت ُصبَّةٌ من الليل، أي طائفة، ويف احلديث
ماُء ورقِ : والَصبيُب. ْتاحلَيَّةُ السوداُء إذا أرادْت أن تنهش ارتفعْت مث َصبَّ: الزُهري أنه من الَصبِّ، وقال

يقال إنه ماُء ورقِ الِسمِسمِ أو غريه من نباِت األرضِ، وقد ُوِصَف يل مبصر، ولونُ ماِئهِ : قال أبو عبيد. السِْمِسمِ
  :ومنه قول َعلقمة بن َعَبدة. أمحُر يعلوه سواٌد

  ِمَن اَألْجنِ ِحنَّاٌء َمعاً وَصبيُب... فأَْوَرَدها ماًء كأنَّ جِماَمُه 
ما احندر من األرض، : والَصَبُب. الُعْصفُُر املُخلَُص: والصبيُب. الدُم: والصبيُب. هو ُعصاَرةُ ورقِ اِحلنَّاِء: ويقال

  .ومجعه أَْصباٌب
  صبح

وصَبَّْحتُه، أي قُلُت . أَصَْبَح الَرجل، وَصبَّحه اهللا: تقول. وكذلك الصَبيحَةُ. نقيض املساء: والَصباُح. الفَجْر: الصُْبح
. وأصبح فالنٌ عاملاً، أي صار. وال ُيراد بالتشديد ههنا التكثري. وصَبَّْحُته أيضاً، إذا أََتْيَتهُ َصباحاً. ِعْم صَباحاً: له

وأتيُته أْصبوَحةَ كلِّ يوم، وأُْمِسيَّةَ . وِصْبح خامسة بالكسر لغة فيه. وأتيُته ِلصُْبحِ خاِمَسٍة، كما تقول ِلُمْسي خاِمسٍة
  :وأما قول الشاعر أَنس بن ُنهْيٍك. ولَقيته صباحاً وذا صَباحٍ، وهو ظَْرٌف غَْيُر متمكِّن. كلِّ يومٍ

  ألَْمرٍ ما ُيسَوَُّد من َيسوُد... َعَزْمُت على إقاَمِة ذي َصباحٍ 
: تقول منه. حني ُيصْبِح وفُالنٌ يناُم الصَْبَحةَ والصُْبَحةَ، أي َيناُم. هي لَُغةٌ ِلَخثَْعمٍ: قال سيبويه. فلم يستعملْه ظَْرفاً

  :قال الشاعر. موضع اإلصباح ووقت اإلصباح أيضاً: واملَصَْبُح بالفتح. َتصَبَّح الَرُجل
  بَِمصَْبحِ احلَْمِد وَحْيثُ ُيْمسي

هو شَرِب َصبوحاً، ف: واصْطََبحَ الَرُجلُ. صََبْحُته صَْبحاً: تقول منه. الشُْرُب بالَغداة، وهو خالف الَغبوق: والَصبوُح
وقد . السِراج: واِملصباح. إّنه ألكْذَُب من األخيذ الصَْبحان: ويف املثل. ُمْصطَبٌِح وصَْبحان، واملرأة صَْبحى

الناقة اليت ُتصْبُِح يف َمْبرَِكها وال : واِملصباح. والَشَمُع مما ُيْصطََبُح به، أي ُيْسَرج به. إذا أَسَْرْجَت: استصَبحُت به
ويوم . األقداح اليت ُيْصطََبح هبا: واملَصابيح. وهذا مما ُيسَْتَحبُّ من اإلبل: قال األصمعّي. رترتعي حّتى يرتفع النها

  :قال األعشى. يوم الغارَِة: الَصباحِ
  غَداةَ الضَباحِ إذا الَنقْعُ ثارا

. َألصَْهبِواَألصَْبُح قريب من ا. اجلمال، وقد صَُبَح بالضم صباحة، فهو صبيح وُصباح أيضاً بالضم: والَصباحة
  .الَسْوط: واَألصَْبِحيُّ. رجل أَصَْبُح وأسد أَصَْبُح بيِّن الصََبح: تقول
  صرب
: " قال اهللا تعاىل. حبْسته: وَصَبْرُتُه أنا. وقد َصَبر فالنٌ عند املصيبة َيْصبِرُ َصبْراً. ٨َحبس النفس عن اجلزع: الَصْبُر

  :قال عنترة يذكر حرباً كان فيها" . ْم واْصبِْر َنفَْسَك َمَع الَّذيَن َيْدعونَ َربَُّه
  َتْريو إذا نَفُْس اجلبانِ َتطَلَُّع... فَصَبْرُت عارِفَةً لذلك حُرَّةً 



قُِتل فالن َصْبراً وَحلََف َصبْراً، : يقال. وَصبَْرُت الرجل، إذا َحلَّفَْتهُ َصبْراً أو قتلَْته َصبْراً. حبستُ نفْساً صابَِرةً: يقول
واملَْصبوَرةُ، هي . وكذلك أَْصبَْرُت الرجل باأللف. ى القتل حىت ُيقَْتلَ أو على اليمني حىت َيْحِلَفإذا ُحبَِس عل

. وكلُّ ذي روحٍ ُيصَْبُر حّياً مث ُيرْمى حىت يُقَْتلَ قِتل َصبْراً. واملَْصبوَرةُ اليت ُنهَي عنها، هي احملبوسة على املوت. اليمني
فإن أردت اإلدغام . اْصطَبَْرُت، وال يقال اطَّبَْرُت، ألن الصاد ال تدغم يف الطاء: وتقول .تكلُّف الصَْبرِ: والَتَصبُُّر

. َصبَْرُت أَْصُبُر بالضم َصْبراً وَصباَرةً، أي كَفَلُْت به: تقول منه. الكفيلُ: والصَبُري. اصَّبَْرُت: قلبت الطاء صاداً وقلت
  :قال الشاعر. السحاب األبيض ال يكاد ُيمطر: والَصبُري .اصُْبْرين يا رجلُ، أي أعطين كفيالً: تقول منه

  كأنَّ َدوِيَّها َرْعُد الَصبريِ... َيروُح إليهُم َعكٌَر َتراغى 
هذا الدواء : والَصبُِر. واجلمع ُصُبٌر. الَصبُِري السحاب األبيض الذي ُيْصَبرُ بعُضه فوق بعض َدَرجاً: وقال األصمعي

وأَْصباُر . السحائبُ البيُض، الواحد ِصْبٌر وُصبٌْر: اَألصْباُر: يعقوُب عن الفراء. رورة الشعراملرُّ، وال يسكَّن إال يف ض
وأدهقْت الكأس إىل أَْصبارِها . أخذها بأَصْبارِها، أي تامَّة جبميعها، الواحد ُصْبٌر بالضم: يقال. جوانبه: اإلناء

قلْب : والصُْبُر أيضاً. لقّيها بأَْصبارِها: لشدَّة بكماهلا قيلإذا لقي الرجل ا: قال األصمعي. وأَضمارِها، أي إىل رأسها
أمُّ : ومنه قيل للَحرَِّة. األرض اليت فيها حصباء وليست بغليظة: والُصْبرُ أيضاً. الُبْصر، وهو حَْرُف الشيء وِغلَظه

. واحدة ُصَبرِ الطعام: والصُْبَرةُ. شّدة برد :وصََبارَّةُ الشتاء. وقع القوم يف أُمِّ َصبُّورٍ، أي يف أمر شديد: ويقال. َصبَّارٍ
  :قال الشاعر. احلجارةُ: والصُبارةُ. اشتريت الشيء صُْبَرةً، أي بال وزٍن وال كيلٍ: تقول

  َمْن ُمْبِلغٌ َعْمراً بأنَّ املَْرَء مل ُيْخلَْق ُصبارَْه
، ألن الصَباَر مجع َصْبرٍَة، وهي حجارة َصبارة بالفتح، وهو مجع َصبارٍ بالفتح، واهلاء داخلة جلمع اجلمع: ويروى
  :قال األعشى. شديدة

  قُبَْيلَ الصُْبحِ أَْصواُت الصَبارِ... كأنَّ َتَرسَُّم اهلاجاِت فيها 
  .شّبه نقيقها بأصوات وقع احلجارة. الضفادُع: اهلاجاُت
  صبصب

  .امََّحَق وذهب: َتصَْبَصَب الشيُء
  صبع

إْصَبٌع وأُْصَبعٌ بكسر اهلمزة وضمها والباء مفتوحة فيهما، ولك أن ُتتْبَِع الضمةَ : اتاإلْصَبُع يذكَّر ويؤنَّث، وفيه لغ
قال أبو . وفيه لغة خامسة إِصْبٌِع مثال اْضرِْب. الضمةَ فتقول أُْصُبٌع، ولك أن ُتْتبَِع الكسرةَ الكسرةَ فتقول إْصبٌِع

َدلَلُتُه عليه : وَصبَْعُت فالناً على فالٍن. حنوه بإْصبَِعَك مغتاباً َصبَْعُت بفالن وعلى فالن أَْصَبعُ َصْبعاً، إذا أشرَت: زيد
َصبَْعُت اإلناء، إذا كان فيه شراب فوضعت عليه إْصبََعَك حتَّى سال عليه ما : وقال أبو عبيد يف املصنَّف. باإلشارة

  :عي للراعيوأنشد األصم. للراعي على ماشيته إْصَبٌع، أي أثٌر حسٌن: ويقال. فيه يف إناء آخر
  عليها إذا ما أَْجَدَب الناُس إْصَبعا... َضعيُف الَعصا بادي الُعروقِ َترى له 

  صبغ
وِصْبغٍ : " ومنه قوله تعاىل. ما ُيْصطََبغُ به من اإلدام: والصِْبغُ أيضاً. ما ُيْصَبغُ به، واجلمع أَْصباغٌ: الِصْبغُ والِصْبَغةُ

. ِديُنُه: وَصْبَغةُ اهللا. وثيباٌ ُمَصبََّغةٌ، ُشدَِّد للكثرة. لثوب أَْصَبُغُه وأَْصُبُغهُ َصْبغاًوَصَبْغت ا. واجلمع ِصباغٌ" لآلِكلَني 
والَصْبغاءُ . الذي ابيضَّ ذََنبه: واألْصَبغُ من الطري. الذي ابيضَّْت ناصيُته أو ابيضَّْت أطراُف ذََنبِه: واَألْصَبغُ من اخليل



  .وَصبََّغِت الرُطََبةُ، مثل ذَنََّبْت. هااليت ابيضَّ طرُف ذََنب: من الشاِء
  صنب

  :قال عمرو بن كلثوم. َصبَْنَت عّنا اهلديةَ أو ما كان من معروٍف، َتْصبُِن صَْبناً، مبعىن كففَت: يقال: األصمعي
  وكان الكأُس جمراها الَيمينا... َصبَْنِت الكأَس عنا أُمُّ َعمروٍ 

  .والصابونُ معروف. أَجِلْ وال َتْصبِْن: ويقال له. قد َصَبَن: مث َضَرب هبما قيل وإذا سوَّى املقامُر الكعبني يف الكفِّ
  صبو
الغالم، واجلمع صْبَيةٌ وِصْبيانٌ وتصغري ِصْبَيةٍ ُصَبيَّةٌ يف القياس، وقد جاء يف الشعر أَُصْيبيَةٌ، كأنَّه تصغري : الَصبِيُّ
  :قال الشاعر. أَْصبَيٍة

  َحْجلى َتَدرَُّج يف الَشَربَِّة ُوقَُّع... كأهنْم  اْرَحْم أَُصيْبَِييت الذين
والِصبا أيضاً من الشوق، . طَرفا اللَحيني: والَسبِيَّاِن. واجلارية َصبِيَّةٌ، واجلمع َصبايا. ويقال َصبِيٌّ َبيُِّن الِصبا والَصباِء

  .وأَْصَبْتُه اجلارية. ةوَصبا َيْصبو َصْبَوةً وُصبوءاً، أي مال إىل اجلهل والفتّو. َتصاىب: يقال منه
  صىب

وامرأةٌ ُمْصبَِيةٌ باهلاء، أي . وأَْصَبِت املرأةُ، إذا كان هلا َصبِيٌّ وولدق ذكٌر أو أنثى. صَبَِي َصباًء، أي لعب مع الِصْبياِن
يِّحَُتها ريٌح، ومهّبها املستوي أن هتبَّ من موضع مطلع الشمس إذا استوى الليلُ والنهار، وَن: والَصبا. ذات ِصْبَيٍة

وصابَْيُت . إذا أدخلَته يف غَمده مقلوباً: وصابَْيُت السيَف. اليت جتري بني الَصبا والَشمال: والصابَِيةُ الُنكَْيباُء. الَدبور
  .أملُته للطعن: الرمح
  صتت

" قاموا َصتيَتْينِ : " ويف احلديث. ما زلُت أَصاتُّ فالناً ِصتاتاً، أي أخاصمه: يقال. اجللبة: والَصنيُت. الَصْوُم: الَصتُّ
  .، أي مجاعتني

  صتع
  :قال. التواٌء يف ُعنق الظليم وصالبةٌ: الَصَتُع

  َيرَْمدُّ حىت تَرى يف رأسه َصَتعا... عاري الظَنابيبِ مُْنَحصٌّ قَواِدُمُه 
  صتم

بٌد صََتٌم بالتحريك، ع: وحكى ابن السكيت. واجلمع ُصْتٌم بالضم. عبٌد صَْتٌم بالتسكني، ومجلٌ صَْتٌم، ورجلٌ َصْتٌم
  :وأنشد ابن األعرايب. ومجلٌ صَْتٌم أيضاً وناقةٌ َصَتَمةٌ. أي غليظٌ شديد

  حنيفاً وقد أَْجزى عن الَرُجلِ الَصتمِ... وُمْنَتِظري َصْتماً فقال َرأَْيُتُه 
أَلٌْف : يقال. التكميل: والَتْصتيُم. قما عدا الذُلْ: واحلروف الُصْتُم. ومالٌ َصْتٌم وأموالٌ َصْتٌم. وأَلفٌ َصْتٌم، أي َتامٌّ
  .وشيٌء صَْتٌم، أي ُمْحكٌَم تامٌّ. ُمَصتٌَّم، أي مكمَّلٌ

  صتا
  .َصتا َيْصُتو َصْتواً، وهي ِمشيةٌ فيها َوثٌْب

  صحب



قال الشاعر امرؤ . ومجع الصاِحب َصْحٌب وُصْحبَةٌ، وِصحاٌب. َصِحَبُه َيْصَحُبهُ ُصْحَبةً بالضم، وَصحابة بالفتح
  :القيس

  وقال ِصحايب قد َشأَْوَنَك فاطْلُبِ
ومجع األصحابِ . األصحاب وهي يف األصل مصدٌر: واألصحاُب، مجع صحب والصحابة بالفتح. وُصْحبانٌ
وال جيوز ترخيم املضاف إال يف هذا وحَده، ُسِمَع من العرب . وقوهلم يف النداء يا صاحِ، معناه يا صاحيب. أصاحيُب
. وكل شيء الَءَم شيئاً فقد استصحبه. واستصحبه الكتاَب وغريه. جعلته له صاحباً: ُتُه الشيَءوأَْصَحْب. مرخَّماً

وأْصَحبَ البعُري والدابةُ، إذا انقاد بعد ُصعوبة، قال . َصِحَب بعضهم بعضاً، وأصله اصَْتَحَب: واصطحب القوُم
  :الشاعر

  اً أَْصَحباإذا ِقيَد ُمْسَتكْرَه... ولَْسُت بِذي َرثَْيٍة إمَّرٍ 
وقد أَْصَحْبَتُه، إذا َتَركَْت صوفَُه أو َشَعَرهُ . ما الَشَعُر عليه: واملُْصَحُب من الزِقاقِ. وأَْصَحبَ الرجلُ، إذا َبلَغَ ابُنُه

  .َرِةومحاٌر أصحُب، أي أَْصَحرُ َيضرُِب لَْوُنُه إىل احلُْم. وأَْصَحَب املاُء، إذا عاله الطُْحلُُب. عليه ومل َتْعطُِْنُه
  صحح
  :قال األعشى. وقد َصحَّ فالن من ِعلَِّته واسَتَصحَّ. خالف الَسقَم: الِصحَة

  َنفََض اَألْسقاَم عنه واْسَتَصحّْ
وأََصحَّ . وكذلك َصحيح األدمي وَصحَاح اَألدمي مبعًىن، أي غري مقطوع. وَصحََّحهُ اهللا فهو َصحيٌح وَصحاٌح بالفتح

. ال يورَِدنَّ ذو عاَهٍة على ُمِصحٍّ: ويف احلديث. ت قد أصابت أمواهلم عاهةٌ مث ارتفعتالقوم فهم ُمِصحُّونَ، إذا كان
  .السَفَر َمَصحَّةً، بالفتح: وتقول
  صحر

وأصل الَصحارى َصحارِيُّ بالتشديد، وقد جاء ذلك يف . الربيَّةُ، وهي غري مصروفة وإن مل تكن صفة: الَصْحراُء
. َجْوَبةٌ تنجاب وسط احلَرَِّة، واجلمع ُصَحٌر: والُصْحَرةُ بالضم. إىل الَصحْراء وأَْصَحَر الرجل، أي خَرَج. الشعر

واْصحَارَّ النبتُ . وأتانٌ َصْحراُء. فيه محرةٌ: ومحاٌر أَْصَحُر. والُصْحَرةُ لون اَألْصَحرِ، وهو الذي يف رأسه ُشقْرَةٌ
: واملُصاِحُر. ري ُمْجراٍة، إذا رأيَته وليس بينك وبينه ساتٌِرلقيته َصحَْرةً َبْحَرةً، وهي غ: ويقال. اْصحرياراً، أي هاج

اللنب الذي ُيلْقى فيه الَرْضف حتَّى َيْغِلَي مث يصبُّ عليه السمن : والَصحريَةُ. الذي يقاتل قِرنه يف الصحراء وال خياتله
  .َحُرهُ َصْحراًَصحَْرُت اللنب أَْص: تقول منه. وربَّما ذُرَّ عليه الدقيق فيَُتَحتَّى. فُيْشَرب
  صحصح

. هكذا حكاه أبو عبيد. والُترَّهات الَصحاِصُح، هي الباطل. املكان املستوي: الَصْحَصُح والَصْحصاُح والَصْحَصحان
  .ومها باإلضافة أجَْوُد عندي. وكذلك الُترَّهاتُ الَبسابُِس

  صحف

قال . واملُْصَحُف واِملْصَحُف. ُصُحٌف وَصحاِئُفالكتاُب، واجلمع : والَصحيفَةُ. الَصْحفَةُ كالقصعة، واجلمع ِصحاٌف
وقد استثقلت العربُ الَضمَّةَ يف حروٍف فكسروا ميمها وأصلها الضمُّ، من ذلك ِمْصَحٌف، وِمْخَدٌع، : الفراء

لَ يف طرفْيهِ ألنَّها يف املعىن مأخوذة من أُْصِحَف أن مجعت فيه الصحُف، وأُطْرَِف أي ُجِع: وِمطَْرٌف، وِمْغَزلٌ، وِمْجَسٌد
  .اخلطأ يف الصحيفة: والَتْصحيُف. َعلَمان، وأُْجِسدَ أُلِْصَق باجلسد

  صحل



وقد َصِحلَ الرجل بالكسر َيْصَحلُ َصَحالً، أي صار أََبحَّ، فهو َصِحلُ الصوت . يف صوته َصَحلٌ، أي ُبحوَحة: يقال
  .وأَصحل
  صحم
  .اصفاّرْت: واْصَحامَّتِ البقلةُ. بقلةٌ: والَصْحماُء. ُمغَْبرَّةٌ: ْحماُءوبلدةٌ َص. األسوُد الذي يضرِب إىل الُصفرة: األْصحَُ
  صحن

. َوْسطها: وَصْحُن الدار. وناقةٌ َصحونٌ، أي َرموٌح. وَصحَْنُتُه َصَحناٍت، أي ضربته. أصلحُت: َصَحْنُت بني القوم
طَُسْيٌت، ومها َصْحناِن ُيضَرب أحُدمها على : الَصْحُنو. َصَحْنُتُه إذا أعطيَته شيئاً فيه: يقال. الُعسُّ العظيم: والَصْحُن
  .إداٌم يتَّخذ من السَّمك، والِصحْناُء أخصُّ منه: والِصْحناُء بالكسر. اآلخَر
  صحا

  :قال األعشى. إناٌء: اِملْصحاةُ
  إذا ُصبَّ يف اِملْصحاِة خالَطَ َبقَّما... بكأسٍ وإبريقٍ كَأَنَّ َشراَبُه 
وأَْصَحِت السماُء، أي . واليوُم صاحٍ. ذَهاب الغيم: والَصْحُو أيضاً. اً؛ والَسكْرانُ صاحٍوَصحامن سكره َصْحو

  .وأَْصَحْينا، أي أَْصَحِت لنا السماء. فهي َصْحٌو، وال تقل ُمْصِحَيةٌ: وقال الكسائي. انقشع عنها الَغْيم، فهي ُمْصِحَيةٌ
  صخب
وقال . واصطخب، افْتََعلَ منه. َب بالكسر، فهو َصخَّاٌب وَصخْبانَُصِخ: تقول منه. الِصياح واجلَلََبةُ: الَصَخُب
  :الشاعر

  إنَّ الَضفاِدَع يف الُغْدران َتصْطَِخُب
  .وماٌء َصِخبُ اآلِذيِّ، إذا كان له صوت

  صخخ
وضربت . خَةَالصا: ومنه مسيت القيامة. َصخَّ الصوت األذنَ يُصخُّها َصّخاً: تقول. الصَْيَحة تصمُّ لشدَّهتا: الصاخَّةُ

  .الصخرة حبجر فسمعت هلا َصخَّةً
  صخد

وَصِخد النهار بالكسر َيْصَخدُ . أي صاح: وَصَخد الُصَرُد. أصاَبْتُه فأَْحَرقَْتُه: َصَخَدْتُه الَشْمس َتْصَخُدهُ َصْخداً
وأَْصَخدَ . أي شديدة: وَصْخَرةٌ َصْيخوٌد. َشديُد احلرِّ: ويوم َصَخدانٌ بالتحريك، وَصيخوٌد. اشتّد َحرُّه: َصَخداً
  .َتَصلَّى بِحّر الشمس: اِحلْرباُء
  صخر
إناء : والصاخَِرةُ. يقال َصْخٌر وَصَخٌر بالتحريك، الواحدة َصْخَرةٌ وَصَخَرةٌ. احلجارة العظام، وهي الُصخوُر: الَصخُر

  .من َخَزٍف
  صخم

  املنتصب القائم: اصطخمت فأنا مصطخم إذا انتصبت قائماً واملصطخم
  صدأ
وفالن صاغر َصِدٌئ أيضاً إذا . َسهِكة: وقد َصِدَئ يْصدأ َصدَأً، ويدي من احلديد َصِدئَةٌ، أي. وَسُخُه: َدأُ احلديدَص

والُصْدأَةُ . لزمه العار واللوم وجدي أصدأ بني الصدإ، إذا كان أسوَد ُمشَْرباً ُحمَْرةً، وقد َصِدَئ، وَعنَاق صْدآُء



  .كَُمْيٌت أَصدأُ، إذا َعلَْتُه كُْدرَةٌ: يقال. ياِت املَِعزِ واخليلاسم ذلك اللون، وهي من ِش: بالضم
  صدح

  :قال لبيد. َصَدَح الديك والغراب َصْدحاً، أي صاح
  وقَْيَنٍة وِمْزَهرٍ َصدَّاحِ

  .خرزة يَُؤخَّذُ هبا الرجال: والُصْدَحة. الفرس الشديد الصوت: والَصْيَدُح
  صدد

  :قال الشاعر. وأََصدَُّه لغة. َمَنَعُه وَصَرفَه عنه. وَصدَُّه عنا ألمر َصّداً. َرَضأَْع: َصدَّ عنه َيِصدُّ ُصدوداً
  ُصدوَد الَسواقي عن ُرءوس املخارم... أُناٌس أََصدُّوا الناَس بالَسيف عنهم 

. ها، ُنِصَب على الظرِفالقُْرُب، يقال داري َصَدَد دارِه، أي قُبالََت: والَصدَُد. أي َضجَّ: وَصدَّ َيُصدُّ وَيِصدُّ َصديداً
واجلمع . هو يف كالم قَْيسٍ سامُّ أَْبَرَص: قال أبو زيد. دَُوْيبَّةٌ، وهي من جنس اجلُْرداِن: والُصدَّاُد، بالضّم والتشديد

أن َتْغلظَ ماُؤُه الَرقيُق املختِلط بالدم قبل : وَصديُد اجلُرحِ. الطريُق إىل املاء: والُصدَّادُ أيضاً. َصدائد على غري قياسٍ
يقال لكلِّ جبلٍ َصدٌّ وُصدٌّ، وَسدٌّ : قال أبو عمرو. اجلََبلُ: والَصدُّ. أََصدَّ اجلُْرُح، إذا صار فيه اِملدَّةُ: اِملدَّةُ، تقول

  .وُسدٌّ
  صدر

  :وإنَّما قال األعشى. واحد الُصدورِ، وهو مذكر: الَصْدُر
  ْت َصْدُر القَناِة من الدَمِكما َشرِقَ... وَيشَْرُق القول الذي قد أَذَْعَتُه 

ما جاز من وسطه إىل مستَدقِّه : وَصْدُر السهم. أّوله: وَصْدُر كلِّ شيء. فأنَّثَه على املعىن ألنَّ صدر القناة من القناة
ْدرِِه، ما أشرف من أعلى َص: والُصْدَرةُ من اإلنسان. الطائفة من الشيء: والَصْدُر. ومسِّي بذلك ألنه املتقدِّم إذا رُِمَي

والِصداُر، . وطريق صاِدٌر، أي َيْصُدُر بأهله عن املاء. ألذي يشتكي َصْدرَُه: واملصدوُر. ومنه الُصْدَرةُ اليت تلبس
كل ذات ِصدارٍ خالةٌ، أي من حقِّ ارجل أن يغار على كلِّ امرأة : قميٌص صغري يلي اجلسد، ويف املثل: بكسر الصاِد

َصَدْرُت عن املاء : االسم من قولك: والَصَدُر بالتحريك. ِسَمةٌ على َصْدرِ البعري: والِصداُر. كما يغار على ُحَرمه
. والَصْدرُ بالتسكني املَْصَدُر. تركُته على مثل ليلة الَصَدرِ، يعين حني َصَدَر الناُس من َحجِّهِْم: ويف املثل. وعن البالد
  :قال الشاعر

  ْدَر املَِطيَِّة حتَّى يَْعرِِف الَسَدفاَص... وليلٍة قد َجَعلُْت الصبَح َمْوِعَدها 
. وأَْصَدْرُتُه فَصَدَر، أي َرَجْعُتُه فرجع. َصَدَر َيْصُدرُ َصْدراً: قوله َصْدرَ املطية، مصدر من قولك: قال أبو عبيد

قال طُفيلٌ يصف . وَصدََّر الفرُس، أي بز بَصْدرِِه وسبق. وصاَدَرُه على كذا. واملوضُع َمْصَدٌر، ومنه َمصاِدُر األفعال
  :الفرس

  ِسيٌد َتَمطَّرَ جُْنَح الليلِ َمُبلولُ... كأنه بعد ما َصدَّْرنَ من َعَرقٍ 
. الصفُّ من اخليل: والَعَرُق. ُصدِّْرنَ على ما مل ُيَسمَّ فاعله، أي اْبَتلَّْت ُصدوُرُهنَّ بالعََرقِ، واألول أجود: ويروى

. املَُصدَُّر: ويقال لألسد. الشديد الَصْدرِ: واملَُصدَُّر. َرُه يف اجمللس فََتَصدََّروَصدَّ. جعل له َصْدراً: وَصدََّر كتابه
  .احلزاُم، وهو يف َصْدرِ البعري، واحلَقَُب عند الثيلِ: والَتْصديُر
  صدع



من اإلبل، والِفْرقَةُ  الِصْرَمةُ: والَصديُع. الصبُح: والَصديُع. َصَدْعُتُه فاْنَصَدَع هو، أي انشقَّ: يقال. الشقُّ: الَصْدُع
  :ومنه قول أيب ذؤيب. أظهرته وبيَّنته: وَصَدْعُت الشيء. قطعتها: وَصَدْعتُ الفالةَ. من الغنم

  َيَسٌر يُفيُض على الِقداحِ وَيْصَدُع
ْصَدعْ باألمر، أراد فا: قال الفراء" . فاْصَدْع مبا ُتؤَْمر : " وقوله تعاىل. َصَدْعتُ باحلقِّ، إذا تكلّمت به جهاراً: يقال

وما َصدََعَك عن هذا األمر، أي ما . ِملُْت إليه: َصَدْعتُ إىل الشيء أَصَدعُ ُصدوعاً: أبو زيد. أي أَظْهِْر ديَنَك
والِصْدَعةُ . وُصدَِّع الرجل َتْصديعاً. وجُع الرأس: والُصداُع. تفرَّقوا: وَتَصدََّع القوم. التفريُق: والَتْصديُع. صرفك
َصدَْعُت الغنم ِصْدَعَتْينِ، أي ِفْرقتني، وكل واحدة منهما : يقال. ْرَمةُ من اإلبل والِفْرقَةُ من الغنمالِص: بالكسر
فأمَّا الَوِعلُ فال يقال فيه إال َصَدعٌ . ورجلٌ َصْدعٌ بالتسكني وقد حيرَّك، وهو الضرُب اخلفيُف اللحم الشابُّ. ِصْدَعةٌ

قال . وكذلك هو من الظباء واحلُُمرِ. وال الصغري، ولكنه َوِعلٌ بني َوِعلني بالتحريك، وهو الوسط منها ليس بالعظيم
  :الراجز

  يا ُربَّ أَيَّازٍ من الُعفْرِ َصَدْع
  َتقَبََّض الذئُب إليه واْجَتمَْع

  .يقال رأيت بني القوم َصَدعاٍت، أي تفّرقاً يف الرأي واهلَوى
  صدغ
  :قال الشاعر. ويقال ُصْدغٌ ُمَعقَرٌب. اً الشعر املتدلِّي عليها ُصْدغاًما بني العني واألذن، ويسمَّى أيض: الُصْدغُ

  شاَبِت اَألْصداُع والِضْرسُ َنِقْد... عاَضها اُهللا غالماً بعد ما 
 َصَدغُْت الرجلَ إذا: وحكى أبو عبيد. ِمزَدغَةٌ بالزادي: ورمبا قالوا. اِملخدَّةُ، ألنَّها توضع حتت الُصْدغِ: واملَْصَدغَةُ

فالن ما َيْصَدغُ َنملةً من ضعفه، أي ما : وقوهلم. ِسمةٌ يف الُصْدغِ: والِصداغُ. حاذيَت بُصْدِغكَ ُصْدغَُه يف املشي
إىل أن يستكمل سبعةَ . ويقال للولد َصديغٌ. وَصُدغَ الرجل بالضم َيْصُدغُ َصداغَةً، أي ضُعف، فهو َصديغٌ. يقُتل
واّتبع فالن بعريه فما َصَدغَُه، أي ما ثَناُه، . ذا األمر، أي ما صرفك وردَّكما َصدَغََك عن ه: قال األصمعي. أيام

  .وذلك إذا َندَّ
  صدف

وأَْصَدفَين عنه كذا وكذا، . امرأةٌ َصُدوٌف، لليت َتعرِض وجهَها عليك مث َتْصِدُف: ويقال. َصَدَف عنِّي، أي أعرض
وفرٌس أَْصَدُف بّين الَصَدِف، إذا كان متدانَِي الفخذين متباعد  .غشاؤها، الواحدة َصَدفَةٌ: وَصَدُف الدّرة. أي أمالين

الَصَدُف أن مييل ُخفُّ البعري من اليد أو الرجل إىل اجلانب : وقال أبو يوسف. احلافرين يف التواٍء من الرسغني
: " رتفُع، وقرئ هبما قوله تعاىلمنقطَُع اجلبلِ امل: والَصَدُف والُصَدُف. فإن مال إىل اإلنسيِّ فهو أَقْفَُد: قال. الوحشيِّ

: والصَواِدُف. وجدته: وصاَدفُْت فالناً.. الَصَدُف كلُّ شيٍء مرتفعٍ، مثل اهلدف: وقال األصمعيُّ" . َبْيَن الَصَدفَْينِ 
  .اإلبلُ اليت جتد اإلبلَ على احلوض فتقف عند أعجازها تنتظر انصراف الشاربِة لتدخلَ هي

  صدق

وَتصاَدقا يف . وَصَدقوُهْم القتالَ. َصَدقَُه احلديثَ: ويقال أيضاً. وقد َصَدقَ يف احلديث. خالف الكذب: الِصْدُق
الذي ُيعطي : واملَُتَصدُِّق. الذي ُيَصدِّقَُك يف حديثك، والذي يأخذ َصَدقاِت الغنمِ: واملَُصدٍُِّق. احلديث ويف املوّدة

بتشديد الصاد، أصله " إنَّ املُصَّدِّقَني واملُصَّدِّقاِت : " وقوله تعاىل .ومررت برجلٍ يسأل، وال تقل َيَتَصدَُّق. الَصَدقَةَ



املُخَالَةُ، والرجل َصديٌق واألنثى َصديقَةٌ : والَصداقَةُ واملُصاَدقَةُ. املًُتَصدِّقَني فقلبت التاء صاداً وأدغمت يف ُمثلها
  :ل الشاعرقا. واجلمع أَْصِدقاُء، وقد يقال للواحد واجلمع واملؤنث َصديٌق

  بأَْعُينِ أعداٍء وُهنَّ َصديُق... َنَصْبَن اهلَوى مث اْرَتَمْيَن قُلوَبنا 
أنا ُجذَيلُها احملَكَُّك، : فالن ُصدَِّقي، أخصُّ أَْصِدقائي، وإنَّما يصغَّر على جهة املدح، كقول حباب بن املنذر: ويقال

الُصلُب من : والَصْدُق، بالفتح. قِ، ويكون الذي ُيَصدُِّق قولَه بالعملالدائمُ الَتْصدي: والِصدِّيُق. وُعذَْيقُها املَُرجَُّب
وهذا ِمْصداُق هذا، . رجلٌ َصْدُق اللقاء، وَصْدقُ النظرِ، وقوٌم ُصْدٌق بالضم: ويقال أيضاً. الرماح، ويقال املستوِي

فتح، أي صاِدُق اجلملِة وصاِدُق اجلريِ، إّنه لذو َمْصَدق بال: ويقال للرجل الشجاع والفرسِ اجلواِد. أي ما ُيَصدِّقُُه
  :قال ُخفاف بن َنْدبة. كأنه ذو ِصْدقٍ فيما يَِعُدَك من ذلك

  َجرى وهو َمْودوٌع وواِعُد َمْصَدقِ... إذا ما استحّمْت أَْرُضُه من مسائه 
ْصُدقَُك فيما َيِعُدَك من البلوغ إذا ابتلّْت حوافره من َعَرقِ أعاليه جرى وهو متروٌك ال ُيضَْرُب وال يُْرَجُز، وَي: يقول

َمْهُر املرأِة، وكذلك الَصُدقَةُ، ومنه قوله : والَصداُق والِصداُق. ما َتَصدَّقَْت به على الفقراء: والَصَدقَةُ. إىل الغاية
  .هلا َصداقاً وقد أَْصَدقُْت املرأةَ، إذا مسَّيَت. ، والُصْدقَةُ مثله" وآتوا النساَء َصُدقاِتهِنَّ نِْحلَةً : " تعاىل
  صدم

: " ويف احلديث. َجانبا اجلبني: والَصِدَمتاِن، بكسر الدال. وصاَدَمُه فَتصاَدما واْصطَدَما. ضربه جبَسده: َصَدَمهُ َصْدماً
: بالكسر والِصداُم. معناه أنّ كلّ ذي مَرزِئة قُصاراُه الَصُرب، ولكنَّه إمنا ُيحَْمُد عند ِحدَّهتا" الصرب عند الَصْدَمِة األوىل 
  .والعاّمة تضمه، وهو القياس. داٌء يأخذ رءوس الدوابِّ

  صدن
: ويقال له. َتعَمل لنفسها بيتاً يف األرض وُتعمِّيه: دوْيبَّةٌ، قال أبو عبيد: والصَْيدَناينُّ أيضاً. الَصْيَدالينُّ: الَصْيَدناين

  .املَِلُك: والَصْيدَنُ. الثعلب: والصَيَدنُ. الَصْيَدنُ أيضاً
  ىصد

الَصدى هو هذا الطائر الذي َيِصرُّ بالليل ويقفز قَفَزاناً ويطري، والناس يرونه : قال العدّبس. ذكر البوم: الَصدى
الذي ُيجيبك مبثل صوتك يف اجلبال : والَصدى. اجلندب وإنَّما هو الَصَدى، فأمَّا اجلندب فهو أصغر من الَصدى

. صداُه، أي أهلكه، ألنَّ الرجلَ إذا مات مل يسمع الَصدى منه شيئاً فيجيبهَصمَّ َصداُه أو أََصمَّ اهللا : يقال. وغريها
. املعارضة: واملُصاَداةُ أيضاً. داجيُته وساترُته وداريته: وصاَدْيُت فالناً. التصفيق: والَتْصِدَيةُ. وقد أَْصَدى اجلبل

. ه لَصدى إبلٍ، أي عاملٌ هبا ومبصلحتهاإّن: ويقال أيضاً. وَتَصدَّى له، أي تعّرض وهو الذي يستشرفه ناظراً إليه
النخيل : والصَوادي. العطش، وقد َصِديَ َيْصدى َصدًى، فهو َصٍد وصاٍد وَصدْيانُ، وامرأةٌ َصْديا: والَصدى

  .الطوال، وقد تكون الصَوادي اليت ال تشرب املاء

  صرب

: والصََرُب أيضاً. وكذلك الصَربُ بالتحريك. جاءنا بصَْرَبٍة َتزوي الَوْجَه: يقال. اللنب احلامُض جّداً: الَصْرُب
  :قال الشاعر. الصمغ األمحر، وهو صمغُ الطَلْحِ
  فاَألطْيَباِن هبا الطُْرثوثُ والَصَرُب... أَْرٌض عن اخلَْيرِ والُسلْطاِن ناِئَيةٌ 

: واِملصَْرُب. والدِْبسِ ُيَمصُّ وُيْؤكَلُورمبا كان الَصَرَبةُ مثل رأس الِسنَّْورِ، ويف جوفها شيء كالغِراِء . الواحدة َصَرَبةٌ



َصرَْبُت اللنب يف الَوطْب، واصطربته، إذا مجعته فيه شيئاً بعد شيء : تقول. اإلناء الذي ُيْصَرُب فيه اللنب، أي ُيْحقَُن
ى، ألهنم كانوا ال حيلبوهنا َصَربَ َبْولَُه، إذا َحقََنُه، ومنه قيل للَبحَريِة َصْرىب على فَْعلَ: وتقول أيضاً. وتركته لِيحَْمض

  .إال للَضيف فيجتمع اللنب يف َضْرِعها
  صرج

  .الُنوَرةُ وأخالطُها: الصاروُج
  صرح
والَصَرُح، . َعْرصَُتها: وَصْرحة الدار. املَْتن منا ألرض: والصرحة. القصر، وكلُّ بناٍء عالِ، واجلمع الُصروح: الَصرح

جاء بنو متيم َصرحيَةً، إذا مل خيالطُْهمْ : وتقول. اللََبُن إذا ذهبت َرغَْوَته: اخلالص من كلِّ شيء والَصريح: بالتحريك
وقد صَُرَح بالضم صَراحة . وكلُّ خاِلصٍ صَريح. الرجل اخلالص الَنَسب، واجلمع الُصَرحاُء: والصَريُح. غريهم

. ِكفاحاً ومُواجهة، واالسم الُصراح بالضم وَشتْمُت فالناً ُمصاَرَحةً وِصراحاً، أي. أي بان: واْنصََرَح احلَقُّ. وُصروحة
وَتصريحُ . أي ليس فيه َسحاب: ويوم ُمصَرٌِّح. خالف التعريض: والتصريح. وكأٌس ُصراٌح، إذا مل ُتَشبْ بِِمزاجٍ

ويف . َهَرُهوَصرَّح فالنٌ مبا يف نفسه، أي اَظْ. قد صَرََّحْت من َبْعِد تَْهدارٍ وإزباٍد: أن يذهب عنها الَزَبد، تقول: اخلمر
َصرََّحْت كَْحلُ، أي أَْجَدَبْت وصارت صرحيةً، أي خالصةً : وتقول أيضاً. صَرََّح احلّق عن َمْحِضِه، أي انكشف: املثل

  .يف الشدة
  صرخ

، أي الَتَصرُُّخ به ُحمٌق: يقال. تكلُّف الصَُراخِ: والَتَصرُُّخ. َصَرخَ صَْرَخةً واْصطََرَخ، مبعًىن: تقول. الصوت: الُصراُخ
صوت : والَصريُخ. اسَْتْصَرَخين فأَصَْرْخته: تقول منه. املُْستغيث: واملُسَْتصْرُِخ. املُِغيثُ: واملُصْرُِخ. بالُعطاس
  .والصَريُخ أيضاً الصارُِخ، وهو املُغيثُ، واملُْسَتغيثُ أيضاً، وهو من األضداد. املستصرِخِ

  صرد
: تقول. الَبرُْد، فارسيٌّ ُمَعرٌَّب: والصَْرُد. وَنبيٌد صَْرٌد، وكَِذٌب صَْرٌد. حُّباً صَْرداً أََحبَُّه: يقال. الَبْحُت اخلاِلص: الَصْرُد

جيُد البَْرد : وصَرَِد الَرُجلُ بالكسر َيْصَردُ َصرَداً فهو َصرٌِد وِمْصراٌد. خالف اجلُروم: والُصرود من البالد. َيْوٌم َصرٌْد
وسَْهمٌ . وأَْصرََدُه الرامي. وَصرِدَ الَسْهمُ أيضاً عن الَرِميَّة، أي نَفَذَ َحدُّه. هى عنهاْنَت: وصَرَِد قليب عن الشيء. َسريعاً

  :قال يزيد بن الَصِعق يهجو النابغةَ الذُبياينّ. ِعْرقاِن َيْستبِطنان اللسانَ: والُصرَداِن. ِمْصراٌد وصارٌِد، أي ناِفذٌ
  ُمْنطَِلقا الِلساِن له ُصرَداِن... وأيُّ الناسِ أَغَْدُر من َشآمٍ 

والُصرَّاُد، . َبياٌض يكون على ظهر الفَرس من أَثَرِ الَدَبر: والُصَرُد أيضاً. طائر، ومجع ِصرْدانٌ: والُصَرد. أي ذَرِباِن
رابٌ وَش. تقليلُه: و الَتصريدُ يف العطاِء. والَتصريدُ يف الَسقْيِ دونَ الرِيِّ. غَْيٌم َرقيٌق ال ماء فيه: بالضم والتشديد

  .أي ُمقَلَّلٌ، وكذلك الذي ُيسقى قليالً أو ُيعطى قليالً: ُمَصرٌَّد
  صردح
  .املكان املستوي، والِصرْداُح مثله: الَصرَْدح
  صرر

: والِصراُر. ِشدةُ حره: وَصرَّةُ القيِظ. الشدةُ ِمن كْربٍ وغريه: والصَرَّةُ. اجلماعةُ: والَصرَّةُ. الَضجَّةُ والصيحةُ: الَصرَّةُ
: َصرَّ الفرُس أذَنيه: ابن السكيت. شَدْدهتا: وَصَرْرُت الصُرَّةَ. والُصرَّةُ للدراهم. ماكن املرتفعة ال يعلوها املاءاأل

وصََرْرتُ . وحافٌر َمْصروٌر، أي ضيٌِّق مقبوٌض. أََصرَّ الفرس باأللف: فإذا مل يوِقعوا قالوا: قال. ضمَّهما إىل رأسه



بَْرٌد : والِصرُّ بالكسر. َر، وهو خيط ُيَشدُّ فوق اِخللِْف والَتوِْدَيِة لئال يرضَعها ولدُهاشدَْدت عليها الصِرا: الناقة
وحكى الفراء . وكذلك رجل صاُروَرةٌ، وَصُرورِيٌّ. رجلٌ َصرُوَرةٌ، للذي مل حيجَّ: ويقال. يضرب النباَت واحلَْرثَ
  :والَصروَرةُ يف شعر النابغة: قال يعقوب. رَةٌرأيت قوماً صَراراً بالفتح، واحدهم صَرا: عن بعض العرب قال

  َيْخشى اإلله َصرورٍة متعبِِّد... لو أنَّها َعَرضت ألمشطَ راهبٍ 
. مل َتُحجَّ: وامرأةٌ َصروَرةٌ" . ال َصروَرةَ يف اإلسالم : " ويف احلديث. الذي مل يأِت النساَء، كأّنه أََصرَّ على تركهن

صارَُّه على الشيء، : وقوهلم. يل ِقَبلَ فالن صارَّةٌ: يقال. احلاجةُ: والصارَّةُ. ع الَصرارِيُّونَاملالَّح، واجلم: والَصرارِيُّ
ومجُعها : قال أبو عمرو. قََصَع احلماُر صَارَّتَُه، إذا شرِب املاَء فذهب عطُشه: يقال. العطُش: والصارَّةُ. أي أكرهه
  :وأنَشَد لذي الرمَّةَ. صَرائُِر

  وقد َنَشْحَن فال رِيٌّ وال هيٌم... قُْب مل َتقَْصعْ َصرَاِئَرها فاْنصاَعِت احلُ
اجلُْدُجُد، : وصَرَّاُر الليل. إنَّما الصََراِئُر مجع صَريرٍَة، وأما الصارَّةُ فجمعها صََوارٌّ: وعيَب ذلك على أيب عمروٍ وقيل

درهمٌ : ويقال. الباُب َيِصرُّ َصريراً، أي صَوََّتوَصرَّ القلُم و. وهو أكرب من اجلُْنُدبِ، وبعض العرب يسمِّيهِ الَصدى
وهي مشتقّة من . هي مين ِصرَّى، مثال الِشعْرى، أي عزميةٌ وجِدٌّ: وقوهلم يف اليمني. صَِرِّيٌّ، للذي له صوت إذا ُنِقَد

. ِلف عنهوقد اخُت. أصِرِّي وأِصرَّى، وِصرِّي وِصرَّى: وحكى يعقوب. أَْصَرْرُت على الشيء، أي أقمُت ودمُت
كأنَّهم قدَّروا يف صوت اجلندب املدّ . وَصرَّ اجلُْنُدُب صَريراً، وَصْرَصَر األخطبُ صَْرَصَرةً. واصْطَرَّ احلافُر، أي ضاق

  .وكذلك الصقُر والبازي. ويف صوت األخطب الترجيَع فحكوه على ذلك
  صرصر

واحد الصَْرصَرانِيَّاِت، وهي اإلبل بني الَبخاِتيِّ : لصَْرَصراينُّوا. ويقال أصلها َصرٌَّر من الَصرِّ. ريٌح صَْرَصٌر، أي باردةٌ
والُصْرصوُر، مثل . َنَبطُ الشامِ: والصَراِصَرةُ. ضرٌب من مسك البحر: والصَْرصَراينُّ. هي الفَواِلُج: والعِرابِ، ويقال

  .وهي العظاُم من اإلبل. اجلُْرجورِ
  صرط

  :، قال الشاعرالطريُق: الِصراطُ والسِراطُ والزِراطُ
  وأَْحِملُُهْم على َوَضحِ الصِراِط... نَ ُمْهري ]أَكُرُّ على احلَرورِيِّ

  صرع
  :قال الشاعر. مكانٌ ومصدٌر: واملَصَْرُع. صاَرْعُتُه فََصَرْعُتُه َصْرعاً وِصْرعاً

  علينا َتميٌم من َشظًى وَصميمِ... َمبْصَرِعنا الُنْعمانَ يوَم َتأَلََّبْت 
ورجلٌ ُصَرَعةٌ، أي َيْصَرعُ الناس . سوُء االستمساكِ خٌري من ُحْسنِ الِصْرَعِة: مثال الرِكَْبِة واِجللسِة، يقال والِصْرَعةُ

واحد الُصروعِ، وهي الُضروبُ : ِعلَّةٌ معروفة والَصْرعُ أيضاً: والصَْرُع. كثرياً ورجلٌ ِصرِّيٌع، كثُري الَصْرعِ ألقرانه
تقفية اِملْصراعِ األوَّل، وهو مأخوذ من : والَتْصريُع يف الِشعر. َصرَّعَني، شدِّد للكثرةومررت بقَْتلى ُم. والفنونُ

الغداةُ والعشيُّ، من غُْدَوةَ إىل انتصاف النهار صَْرٌع بالفتح، ومن : والَصْرعاِن. ِمْصراعِ الباب، ومها ِمصْراعاِن
  :قال ذو الرمة. عى النهارِ، أي غُْدَوةً َوَعِشيَّةًأتيته من َصْر: يقال. انتصاف النهار إىل سقوط القرص َصْرٌع

  .َصْرعانِ رائَحةً َعقْلٌ َوَتقْييُد... كأنين نازِعٌ َيثْنيِه عن َوطَنٍ 
مها ِصْرعاِن، : املِثْالِن، يقال: والِصْرعاِن بالكسر. إبِالِن َترُِد إحدامها حني َتْصُدُر األخرى لكثرهتا: والَصْرعاِن



طلبت من فالٍن حاجةً فانصرفُت وما أدري على أيِّ ِصْرَعيْ : ويقال أيضاً. ناِن وِقْتالِن، كلُّه مبعًىنوِشْرعاِن، وحِْت
  :وأنشدين الكاليبُّ: قال يعقوب. أمره هو؟ أي مل ُيَبيَّْن يل أمُره

  على أَيِّ ِصْرَعْي أَْمرِها أََتَروَُّح... فُرْحُت وما َودَّْعُت لَْيلى وما َدَرْت 
الَسْوطُ أو القوُس الذي مل يُْنَحْت منه شيء، ويقال الذي َجفَّ : والَصريُع. اِصالً َترَوَّْحُت من عندها أم قاِطعاًيعين أَو

  .عوده على الشجر
  صرف

ومنه قوهلم إنه ليََتَصرَّفَ يف . فالَصْرُف احليلةُ: قال يونس. ال ُيقَْبلُ منه َصْرٌف وال َعْدلٌ: يقال. التوبةُ: الَصرُف
الليلُ : والَصْرفاِن. َحدَثاُنُه ونوائُبُه: وصَْرُف الدهرِ" . فما يستطيعون َصْرفاً وال َنصْراً : " وقال تعاىل. وراألم

والصِْرُف . خرزةٌ من اخلََرز الذي ُيذْكَرُ يف اُألَخذ: والَصْرفَةُ أيضاً. منزلٌ من منازل القمر: والَصْرفَةُ. والنهاُر
  :غُ به شَركُ النعالِ، ومنه قول الشاعرصِْبغٌ أمحُر ُيْصَب: بالكسر

  كلَْوِن الَصْرِف ُعلَّ به األدُمي... كَُمْيٌت غُري ُمْحِلفٍَة ولكْن 
وكذلك . وقد َصَرفَْت َتْصرِفُ َصريفاً. صوُتها عند االستقاء: وصَريُف الَبكََرِة. وشراٌب ِصرٌف، أي حبت غري ممزوجٍ
. الفضةُ: الصَريُف: وقال ابن السكيت. ناقةٌ َصروٌف، بيِّنة الَصريِف: قالي. صَريُف البابِ، وصَريُف ناُب البعري

  :وأنشد
  وال َصريفاً ولكن أنتم اخلََزُف... َبين غُداَنةَ ما إنْ أنتم ذََهباً 

. التمر جنٌس من: والَصَرفانُ أيضاً. الرصاُص: والَصَرفانُ. اللُنب يُْنَصَرفُ به عن الضَرع حاّراً إذا ُحِلَب: والَصريُف
  :قال سُويد بن أيب كاهلٍ اليشكرّي. وكذلك الصرييفّ. احملتالُ املتصرِّفُ يف األمور: والَصْيَرُف

  كحسامِ الَسيِف ما َمسَّ قَطَْع... ولساناً َصْيَرفّياً صارماً 
  :وقال. الَصيارُف وقد جاء يف الشعر. وقوٌم َصيارِفَةٌ، واهلاء للنسبة. الَصرَّاُف، من املُصاَرفَِة: والَصيَْريفُّ

  نَفَْي الَدراهيم َتْنقاُد الَصياريف... َتْنفي َيداها احلَصى يف كل هاجرٍة 
من طلب : " ويف احلديث. وبني الدرمهني صَْرٌف، أي فَْضلٌ جلودة فّضة أحدمها. َصَرفُْت الدراهم بالدنانري: يقال

واملُْنصََرُف، . وَصَرفْتُ الرجل عين فاْنَصَرَف. يادة فيهتزيينه بالز: َصْرُف احلديث: ، قال أبو عبيد" َصْرفَ احلديث 
وكلبةٌ صارٌف، إذا . وَصَرفَ اهللا عنك األذى. قَلَْبتهم: وَصَرفُْت الصبيان. قد يكون مكاناً وقد يكون مصدراً

تُ الرجل يف أمري وَصرَّفْ. ُشْربُها ِصْرفاً: وَتصْريُف اخلمر. وقد َصَرفَْت َتْصرِفُ ُصروفاً وِصرافاً. اشتهت الفحل
  :وقال. واْصطََرفَ يف طلب الكسب. َتصْريفاً، فتَصرََّف فيه

  قد َيكَْسُب املالَ اِهلدانُ اجلايف
  بغريِ ما َعْصٍف وال اْصطِراِف

  .واسَْتْصَرفُْت اهللا املَكارَِه
  صرم

وَصَرَم النخلَ، أي . السم الُصْرُموا. وَصَرْمُت الرجلَ َصْرماً، إذا قطعت كالمه. َصَرْمتُ الشيء َصرْماً، إذا قطعَته
. التقاطع: والَتصاُرُم. االنقطاُع: واالْنصِراُم. اجترامه: واصِْطراُم النخل. وأَْصَرَم النخلُ، أي حان له أن ُيْصَرَم. َجدَُّه

َمةٌ، وهو أن يقطع طُْبياها وناقةٌ ُمَصرَّ. تقطيعها، شدِّد للكثرة: وَتْصرُمي احلبال. وَتَصرََّم، أي جتلّد. التقطع: والَتَصرُُّم



والِصْرُم . والَصْرُم اجللُد، فارسّي معّرب. افتقر: وأَْصَرَم الرجلُ. لَييَْبس اإلحليل وال خيرج اللنب، ليكونَ أقوى هلا
: والِصْرمَةُ. القطعة من اإلبل حنو الثالثني: والِصْرمَةُ. أبياٌت من الناس جمتمعةٌ، واجلمع أْصراٌم وأَصارُم: بالكسر

  :قال النابغة. القطعة من الَسحاب، واجلمع ِصَرٌم
  تْزجي مع الليلِ من صُرَّاِدها ِصَرما

املفازةُ اليت ال : والَصْرماُء. ألنَّهما اْنَصَرما من الناس، أي انقطعا: الذئُب والغراُب، قال ابن السكِّيت: واألْصَرماِن
آخر اللنبِ بعد التغزيرِ إذا احتاج إليه الرجلُ حلَبة : راُم، بالضموالُص. َجداُد النخل: والصَراُم والصِراُم. ماَء فيه
  :قال بشر. ضرورةً

  ومَْوالهْم فقد ُحِلَبتْ صُراُم... أال أَْبِلغْ َبين سَْعٍد َرسُوالً 
. داهيِةاسٌم من أمساء احلربِ، وال: وقال األصمعيّ الُصراُم. هذا قولُ أيب عبيدة. بلغ الُعذر آخَره؛ وهو َمثَلٌ: يقول

. وقد َصُرَم بالضم صَراَمةً. ورجلٌ صارٌِم، أي َجلٌْد شجاٌع. السيف القاطع: والصارُِم. مِنجل املَغازيلّ: واِملْصَرَم
  :قال النابغة. الليل املظلم: والَصرُمي

  كالليل َيْخِلطُ أَصْراماً بأَصْرامِ
  :قال بِْشر. الصبُح، وهو من األضداد: والَصرُمي

  رَميِتِه الظَالَُمَتَجلَّى عن َص
العزميةُ على : والصَرميةُ. ، أي احترقْت واسوّدْت" فأصبحْت كالَصرمي : " قال تعاىل. اجملدود املقطوع: والَصرُمي
. وَصرَميةٌ من غَضًى ومن َسلَمٍ، أي مجاعة منه. أَفْعى صَرَِميٍة: يقال. ما انَصرم من معظم الرمل: والَصرَميةُ. الشيء

  .فالنٌ يأكل الَصْيَرَم: يقال. الَوْجبة: والَصْيَرُم. رض احملصود زرُعهااأل: والَصرميَةُ
  صرى

وقد صَرَِي املاء، . إذا طال مكثه وتغيّر: وقال أبو عمرو. يقال هو الَصرى والَصري، للماء يطول استنقاعه: الفراء
وصَرى اهللا عنه شرَّه، أي . صَْرياً، إذا قطعه وصَرى َبْولَُه. وصَرى املاَء يف ظهرِه، زماناً أي احتَبسه. وهذه نطفة َصراةٌ

  :قال ذو الرمة. وصََرْيُتُه، أي منعته. دفَع
  هَواُهنَّ إنْ مل َيْصرِِه اُهللا قاِتلُْه... َوَودَّْعَن مشتاقاً أََصْبَن فُؤاَدُه 

  :وقال. وصََرْيُت املاء، إذا استقيته مث قطعته
  غَدا والَعواصي من َدمِ اجلوِف َتنعُر. ..صََرْت نظرةً لو صادفتْ َجْوَز دارِعٍ 

وَصَرْيُت ما بينهم َصْرياً، أي . وصَرَّْيُت الشاة َتصْرَِيةً، إذا مل حتلْبها أياماً حتَّى جيتمع اللنب يف َضْرعها، والشاةُ ُمَصرَّاةٌ
يف يِد فالن، إذا بقي يف  وَصرَِي فالنٌ. اختصْمنا إىل احلاكم فَصرى ما بيننا، أي قطع ما بيننا وفََصل: يقال. فصلت

  :ويروى قول امرئ القيس. احلنظل إذا اصفّر، الوادة َصراَيةٌ: والصَراُء ممدوٌد. يده رهناً حمبوساً
  َمداَك َعروسٍ أو َصرَاَيةَ َحنْظَلٍ

  .املالّح، واجلمع صُرَّاٌء: والصاري
  صعب
الفحل، وبه ُسمِّيَ الرجل : واملُْصَعُب. ، ألنه صفةوامرأة صعبة ونِساءٌ َصْعباٌت بالتسكني. نقيض الذَلولِ: الَصْعُب
وأصعبت اجلملَ فهو ُمْصَعٌب، إذا تركَته . وجدته صعباً: وأَْصَعْبُت األمر. صار َصْعباً: وَصُعَب األمر ُصعوبة. ُمْصَعباً



  .واستصعب عليه األمر، أي َصُعَب. فلم تركبه ومل َيمَسْسه حبل حىت صار صعباً
  صعرب
  .شجر مبنزلة الِسْدرِ، وكذلك الَصَنْعبَُر :الَصْعَبُر
  صعد

: وقال األخفش. ومل يعرفوا فيه صَِعَد: قال أبو زيد. وَصعَّدَ يف اجلبلِ وعلى اجلبل تصعيداً. َصِعَد السُلَّمِ ُصعوداً
  :وأنشد. وأَْصَعدَ يف الوادي وصَعََّد َتصْعيداً، أي اْنَحَدَر فيه. أي مَضى وسار: أَصَْعَد يف األرض

  أَُصعُِّد طَْوراً يف البالِد وأُفْرُِع... فَإِّما َتَرْيين اليوَم ُمزجي ظَعيَنيت 
  :وقال الشّماخ

  ال يْدَهَمنََّك إفْراعي وَتْصعيدي... فإنْ كَرِْهَت ِهجائي فاجَْتنبِ َسَخطي 
. بوط، واجلمع َصعائد وُصُعٌدخالف اهلَ: والَصعوُد. وعذاٌب صََعٌد، أي شديٌد. وَتصَعََّدين الشيُء، أي َشقَّ َعلَيَّ

أْصَعَدِت الناقةُ : تقول منه. اليت ُتْخِدُج فَُتْعطَُف على ولِد َعامِ أَوَّلَ: الَعقََبةُ الكَؤُوُد، والَصعوُد من النوق: والَصعوٌد
" . ُتصْبَِح َصعيداً َزلَقاً فَ: " وجُه األرضِ، لقوله تعاىل: وقال ثعلب. التراُب: والَصعيُد. وأَصَْعدُْتها أنا، كلتامها باأللف

القناة املستوية، تنبت : والصَْعَدةُ. هذا النبات ُينْمي صُُعداً، أي يَْزداد طوالً: ويقال أيضاً. واجلمع صُُعٌد وصُُعداٌت
  :قال الشاعر. كذلك ال حتتاج إىل َتثْقيٍف

  أَْينما الريُح ُتَميِّلُها تَِملْ... َصْعَدةٌ نابتةٌ يف حائر 
  .َتَنفُّسٌ ممدوٌد: والُصَعداُء بالضم واملّد. ُحُمر الَوْحش، والنسبة إليها صاِعِديٌّ على غري قياس: َصْعَدةَ وَبناُت
  صعر
وال ُتَصعِّرْ َخدَّكَ : " ومنه قوله تعاىل. وقد َصعََّر َخدَّه َوصاَعَرُه، أي أمالَه مر الِكبْرِ. امليل يف اخلَدِّ خاصةً: الَصَعُر
  :الشاعر وقال" . للناسِ 

  أَقَْمنا له من َدْرِئِه فَتقَوَّما... وكُنَّا إذا اجلَبَّاُر َصعَّرَ َخدَُّه 
وربَّما كان اإلنسانُ والظليم . ، أي ليس فيه إالَّ ذاهٌب بنفسه أو ذليلٌ" ليس فيه إال أَْصَعُر أو أَبَْتُر : " ويف احلديث
  :وقول الراجز. أَصَْعَر، ِخلْقةً
  اً ُمْصعَرّاًوقد قََرْبَن قََرب
  :قال الشاعر. ِسَمةٌ يف ُعنق البعري: والَصْيعَرِيَّةُ. اعتراضٌ يف الَسيْرِ، وهو من الَصعَرِ: والَصيَْعريَّةُ. يعين شديداً

  بناجٍ عليه الَصْيَعرِيَّةُ ُمكْدَمِ... وقد أََتناسى اهلَمَّ عند اْحِتضارِِه 
وَصعَْرْرُت الشيء . الَصعاريُر ما جََمَد من اللَثى: وقال أبو عمرو. ءِقطعة من الصمغ فيها طولٌ والتوا: والُصْعروُر

  :قال الراجز. فََتَصْعَرَر، أي استدار
  سوٌد كَحبِّ الفُلْفُلِ املَُصعَْررِ

  صعصع

  .وذهبت اإلبل َصعاِصَع، أينادَّةً متفرقةً. َصْعصَْعُتُه صَْعَصَعةً وصَْعَصاعاً فََتَصْعَصَع، أي فرَّقته فتفرَّق
  صعف



  .فُجهَّلُُهْم الَ َيَرْوهنا مخراً ملكان امسها: قال أبو عبيد. شرابٌ ألهل اليمن ُبْشَدخُ العنُب فُيطَْرُح حتَّى يْغلي: الَصْعُف
  صعفر

  .اْبذََعرَّْت، وَصْعفََرها اخلوف: اصَْعْنفََرِت احلُُمُر
  صعق

. َصعَقَْتُهم السماُء، إذا ألقت عليهم الصاعقَةَ: اليق. ناٌر تسقُط من السماء يف رعٍد شديٍد: الصاِعقَةُ: أبو زيد
: وقوله تعاىل. ويقال َصِعَق الرجل َصْعقَةً وَتْصعاقاً، أي غُِشَي عليه، وأَْصَعقَُه غريه. َصسحة العذاب: والصاِعقَةُ أيضاً

  .ومحارٌ َصِعَق الصوت، أي شديده. ، أي مات" فَصِعَق َمْن يف السموات وَمْن يف األرض " 
  علص

العوجاُء اجلرداُء : والَصْعلَةُ من النخل. ورجلٌ َصْعلٌ وامرأة صَْعالُء. الصغُري الرأسِ من الرِجال والَنعام: الَصْعلُ
  :قال ذو الرمة. ذاهُب الوبرِ: ومحاٌر صَْعلٌ. أصولِ السَعِف

  هبا كُلُّ َخوَّارٍ إىل كلِّ َصْعلٍَة
  :قال الكميت. الِدقَّةُ: والَصَعلُ
  ن اهلند يف أيديهِمُ َصَعلَُرْهطٌ م
  صعلك

  :قال الشاعر. الفقُر: والَتَصْعلُُك. ذُؤباهتا: وصَعاليُك العرب. الفقُري: الُصْعلوُك
  غَنينا زماناً بالَتَصعْلُِك والغِىن

  .َتَصْعلَكَِت اإلبل، إذا طرَحْت أوبارها: ويقال
  صعن

  .الظليُم، بكسر الصاد وتشديد النون: الِصْعَونُّ
  صعنب

  .وصْعَنَب الثَريَدة، إذا رفَع َوَسطَها وقوَّر رأسها. الصغري الرأس: َصْعَنُبال
  صعا

  .طائر، واجلمع َصْعٌو وصِعاٌء: الَصْعَوةُ
  صغر
 :وأَصَْغْرُت الِقْربَةَ. وأَْصغََرُه غُريُه، وَصغََّرُه َتصْغرياً. وقد صَُغَر الشيء، وهو َصغٌري وُصغاٌر بالضم. ضد الكَِبر: الِصَغُر

. وقد ُجمع الَصغُري يف الِشعر على ُصغَراَء. حتاقََرْت: وَتصاغََرْت إليه نفسه. َعدَّهُ َصغرياً: واْسَتْصغََرُه. خرْزهتا َصغريَةً
  :وأنشد أبو عمرو

  وللُصَغراِء أَكْلٌ واقْتِثاُم... فِللْكَُبراِء أَكْلٌ حيث شاءُوا 
. ال يقال نِسوةٌ ُصَغٌر، وال قوٌم أَصاِغُر، إالَّ باأللف والالم: قال سيبويه. تأنيث اَألْصغَرِ، واجلمع الُصغَُر: والُصْغرى

الذُلُّ والَضيُم، وكذلك الُصْغر : والصَغاُر بالفتح. ومسعنا العرب تقول اَألصاِغُر، وإنْ شئت قلت اَألْصَغرونَ: قال
. قم على َصَغرَِك وُصْغرَِك: يقال. َغراًوقد صَِغَر الرجل بالكسر َيْصَغُر َص. واملصدر الَصَغرُ بالتحريك. بالضم

  .َنْبُتها َصغٌري مل َيطُلْ: وأرٌض ُمْصِغَرةٌ. الِصغاُر: واملَْصُغوراُء. الراضي بالضيم: والصاِغُر
  صغا



أبو . وصََغِت النجوُم، إذا مالت للغروب. وكذلك صَِغَي َيصَْغى صَغًى وصُِغّياً. صغا َيصغو وَيصْغي ُصغُّواً، أي مال
أكرموا فالناً يف صاِغَيِتِه، وهم القوُم الذين : وقوهلم. يقال َصْغُوُه معك وِصْغُوُه معك وَصغاُه معك، أي ميله: زيد

: يقال. أملته: وأَْصَغْيُت اإلناَء. وأَْصَغْيُت إىل فالٍن، إذا ملَت بسمعك حنوه. مييلون إليه ويأتونه ويطلبون ما عنده
وأَْصَغِت الناقةُ، إذا أمالت رأَسها إىل الرحل كأنَّها تستمع شيئاً حَني يشدُّ عليها . حقّهفالن ُمْصغًى إناؤه، إذا ُنِقصَ 

  :قال ذو الرمة. الرحل
  حتَّى إال ما اْسَتوى يف غَْرزِها َتِثُب... ُتصْغي إذا َشدَّها بالكورِ جانَِحةً 

  صفت
  .رجل ِصفْتيٌت وصِفْتاٌت، أي قويٌّ َجسيم

  صفح

وَنظَر إيلَّ بِصَفْحِ . جانبُه: وصَفَْحةُ كلِّ شيٍء. ُمضْطََجُعه: وَصفْحُ اجلبل. َجْنُبه: وصَفُْح اإلنسان. يُتهناح: صَفُْح الشيِء
. َبَشَرةُ جِلِْده: وصفيحةَ الوجه. يقال ضََرَبُه بُصفْح الَسيف: قال أبو عبيدة. وجهه وبُصفْح وجهه، أي بِعُْرِضه

. وَوْجُه كلِّ شيء عريضٍ صَفيحةٌ. الَسْيُف العَريض، وكذلك احلََجُر العريض :والصَفيحة. أَلْواحه: وَصفائح الباب
وصَفَْحُت اإلبلَ . وقد َضَرْبُت عنه َصفْحاً، إذا أعَْرْضَت عنه وتركتَه. وصَفَْحُت عن فالٍن، إذا أْعرْضَت عن ذَْنبِه

وصَفَْحُتُه وأَصْفَْحُتُه مجيعاً، إذا َضرَْبَتُه . رَدْدَتهوصفَْحُت فُالناً وأصفحُته، إذا سألك ف. على احلْوض، إذا أَْمَرْرَتها
. والَتصافُُح مثله. األْخذُ باليد: واملصافحة. وَتصَفَّْحُت الشيَء، إذا َنظَرَت يف َصفَحاِته. بالسيف ُمصْفَحاً، أي بِعُْرضه

ال ويف احلديث قلب املؤمن مصفح احمل: َوْجه هذا السيف ُمصْفٌَح، أي عريض، من أَصْفَْحُتُه واملصفح أيضاً: وتقول
الَتسْبيحُ للرجال : " ويف احلديث. مثل التصفيق: والَتْصفيُح. السادس من سهام املَْيسِرِ: واملُْصفَحُ أيضاً. على احلق

 ومنه قوهلم رُجلٌ ُمصَفَُّح الرأس، إذا. جعلُه َعريضاً: وَتصفيُح الشيء. ، وُيروى أيضاً بالقاف" والَتصفيح للنساء 
  :وقول لبيٍد يصف َسحاباً. كان عريض الرأسِ

  وأْنواحاً عليهنَّ املآيل... كأنَّ ُمَصفَّحاٍت يف ذُراُه 
ويروى بكسر . تعريضها وَمطْلُها: الُسيوُف، ألنَّها صُفّحت حني طُبَِعْت، وَتْصفيحها: املُصَفَّحاُت: قال ابن األعرايبُّ

. ا ملع منه الَبْرق فانفرج مث التقى بعد ُخُبوِِّه بتصفيح النساء إذا َصفَّفْهَن بأيديهِنَّالفاء، كأّنه شبََّه َتكَشُّفَ الغَْيمِ إذ
  .احلََجر العريض: والُصفَّاح بالضم والتشديد

  صفد

. ثاُقالَو: والصَفَُد أيضاً. الَعطاُء: والصَفَُد بالتحريك. وكذلك الَتْصفيُد. َصفََدُه َيصِْفُدُه صَفْداً، أي َشدَّه وأَْوثَقَه
: واَألْصفاُد. ما يوثَُق به األسُري من ِقدٍّ وقَْيٍد وغُلٍّ: والِصفاُد. وأَصْفَْدُتُه إْصفاداً، أي أْعطَْيُتُه ماالً، وَوهْبتُ له َعْبداً

  .القُيوُد
  صفر

الذهُب والزعفرانُ،  :وأهلك النِساء األصفران. وقد اصْفَرَّ الشيء، واصفَارَّ، وَصفََّرُه غريه. لون اَألْصفَرِ: الُصفَْرةُ
وال يسمَّى أَْصفََر حتَّى : قال األصمعي. وفرٌس أَْصفَُر، وهو الذي يسمَّى بالفارسية َزْرَدْه. الَوْرُس والزعفرانُ: ويقال

  :قال األعشى. وربَّما َسمَِّت العرب األسوَد أَْصفََر. َيْصفَرَّ ذََنُبُه وُعْرفُُه
  ُصفٌْر أوالُدها كالَزبيبِ ُهنَّ... تلك َخْيلي منه وتلك رِكايب 



إنَّه لفي صُفَْرٍة، للذي يعتريه اجلنون، إذا كان يف أَيامٍ يزول فيها عقلُه، ألنَّهم كانوا ميسحونه بشيٍء من : ويقال
بيٌت : يقال. اخلايل: والصِفُْر أيضاً. بالكسر: وأبو عبيدة يقوله. الذي ُتعَمل منه األواين: والصُفُْر بالضم. الزعفران

وقد " . إنَّ أَصْفََر البيوت من اخلري البيتُ الِصفُْر من كتاب اهللا : " ويف احلديث. فٌْر من املتاع، ورجلٌ ِصفُْر اليدينِص
  :قال ذو الرمة. الفُقَراُء، الواحد ِصفْريٌت: والَصفاريُت. وأَصْفََر الرجل فهو ُمْصِفٌر، أي افتقر. َصِفَر بالكسر

  وال خورٍ َصفاريُت

الَصفَرانِ شهران من السنة، مسِّي أحدمها يف : وقال ابن دريد. واجلمع أَْصفاٌر. الشهُر بعد احملرم: وَصفٌَر. ائدةوالتاء ز
املطر يأيت يف : والصَفَرِيُّ. نبات يكون يف أول اخلريف: والصفريَّةُ. والصَفَريُّ يف النِتاجِ بعد القَْيظيِّ. اإلسالم احملرََّم
َحيَّةٌ يف البطن تعضُّ اإلنسان إذا جاع، واللذُع الذي جيده عند اجلوع من : يما تزعم العربوالَصفَُر ف. ذلك الوقت

مصدر قولك َصِفَر الشيء : والصَفَُر أيضاً. ال َيلْتاطُ هذا بصَفَري، أي ال يلَْزُق يب وال تقبلُه نفسي: وقوهلم. عضِّه
. وصَفَرِ الطائر َيْصِفرُ صفرياً، أي َمكا. ن به هالك املواشييعنو. نعوذ باهللا من َصفَرِ اإلناء: يقال. بالكسر، أي خال

وحكى الفراء عن . ما هبا صاِفٌر، أي أحد: وقوهلم. َيصِْفُر{ُ والَنس. أَْجَبُن من صاِفرٍ وأَصفَُر من بلبل: ومنه قوهلم
اجتماعُ : والُصفاُر بالضم. مىَيبيُس الُبْه: والصَفاُر بالفتح. كان يف كالمه ُصفاٌر بالضم، يريد َصفرياً: بعضهم قال

  :قال الراجز. املاء اَألْصفَرِ يف البطن، يعاجل بقَطْعِ النائط، وهو عرٌق يف الُصلْبِ
  قَْضَب الطبيبِ ناِئطَ املَْصفورِ

: الَصفَْراُءو. القوُس: والَصفْراُء. فالن ُمَصفُِّر اْسِتِه، وهو من الَصفريِ ال من الُصفَْرِة، أي َضرَّاطٌ: وقوهلم يف الشتم
  .نبٌت
  صفرد

  .أَْجَبُن من ِصفْرٍِد: ويف املَثَل. طاِئٌر ُتسمِّيه العاّمةُ أبا املَليحِ: الِصفْرُِد
  صفصف
  .شجُر اِخلالف: والصَفْصاُف. املستوي من األرض: الَصفَْصُف
  صفصل

  .نبٌت: الِصفِْصلُ بالكسر
  صفع
  .كلمةٌ مولَّدة؛ والرجل َصفْعانُ: الَصفُْع
  صفف
أن َتحلُب : والَصفُّ. املوقُف يف احلرب، واجلمع املَصافُّ: واملََصفُّ. وصافُّوُهْم يف القتال. واحُد الُصفوِف: فُّالَص

ناقةٌ َصفوٌف، لليت َتُصفُّ : ويقال. واحدة الُصفَِف: وُصفَّةُ الدارِ والسَرجِ. الناقةَ يف ِمْحلبني أو ثالثة َتُصفُّ بينها
  :قال الراجز. بْت، وذلك من كثرة لَبنها؛ كما يقال قَرونٌ وَشفوٌعأقداحاً من لبنها إذا ُحِل
  َحلْباَنٍة رَكْباَنةٍ َصفوِف
  َتْخِلطُ بني وََبرٍ وصوِف

ومنه قول امرئ . ما ُصفَّ من اللحم على اجلمر لينشوَِي: والَصفيف. هي اليت َتُصفُّ يديها عند احللب: ويقال
  :القيس



  صفيَف شِواٍء أو قَديرٍ ُمَعجَّلٍ... ُمْنضجٍ فَفَلَّ طهاةُ اللحمِ ما بني 
وَصإلَِّت اإلبل قوائمها فهي . وَصفَفْتُ القوَم فاْصطَفُّوا، إذا أقمتَهم يف احلرب صفَّاً. َصفَفُْت اللحَم َصفَّاً: تقول منه

  .صافَّةٌ وصَوافُّ، وكذلك َصفَفُْت الَسرَج، جعلت له ُصفَّةً
  صفق
: والَتْصفيُق باليد. َصفَقَْتُه الريح وَصفَّقَْتُه: يقال. َمُع له صوت، وكذلك الَتْصفيُقالضرُب الذي ُيْس: الَصفُْق

رحبْت َصفْقَُتَك للشراء، وَصفْقَةٌ : ويقال. الَتصويُت هبا، َوَصفَقْتُ له بالبيع والَبيعةِ َصفْقاً، أي ضربت يدي على يده
وَصفََق عيَنه، أي . الردُّ والصرُف، وقد َصفَقُْتُه فاْنَصفََق: والَصفُْق. َعِةوَتصافََق القوُم عند الَبْي. راحبةٌ وَصفْقَةٌ خاسرةٌ

  :قال الشاعر. رددته: وَصفَقُْت الباب. رّدها وغّمضها
  يسعى عليه العبُد بالكوبِ... ُمتَِّكئاً ُتْصفَُق أبواُبه 

قال . العود، إذا حّركت أوةتاره، فاْصطَفََق وَصفَقُْت. وأَْصفَقوا على كذا، أي أطَبقوا عليه. وكذلك أَْصفَقُْت الباب
  :ابن الطثرية

  َدُم الزِقِّ عنا واْصِطفاُق املَزاهِرِ... ويوم كِظلِّ الرمحِ قَصَّر طولَُه 
  :قال الَنْمر بن َتولَب. وأَْصفَقَتْ يُده بكذا، أي صادفَْته ووافقَْته. والريُح َتْصِفُق األشجار فَتْصطَِفُق، أي تضطرب

  َيُدُه بِجلَْدِة َضْرِعها وحُوارِها... ذا طُرَِح الَنصيُب وأَْصفَقَْت حّتى إ
قال األصمعّي يف كتاب . بيِّن الَصفاقَِة: وثوٌب صَفيٌق ووجٌه َصفيٌق. وأَْصفَقُْت الغنَم، إذا مل حتلُبها يف اليوم إال مرَّةً

  :وأنشد للجعدّي. اِجللُد الذي عليه الَشعَر: الِصفاُق: الفرسِ
  قِ من خشبِ اجلَْوزِ مل ُيثْقَبِ... ْمَن بتُْرسٍ شديِد الصِفا لُِط
صَفْحُُه : وُصفُْق اجلبلِ. الناحيةُ: والُصفُْق والَصفُْق: قال. يقول ذلك املوضع منه كأنه تُْرٌس، وهو شديد الِصفاقِ: قال

  :قال الشاعر. وناحيته

  َصْعبٍ َحمَْتها ُصفوفُها بَعنقاَء من... وما ُنطْفَةٌ يف رأسِ نِيقٍ َتَمنََّعْت 
وَتصْفيُق . ورَْدنا ماًء كأنَّه َصفٌَق: املاء الذي ُيَصبُّ يف القربة اجلديدة فُيَحرَُّك فيها فيصفرُّ، يقال: والَصفَُق بالتحريك

  .أ، حتّوهلا من مرعًى قد رَعْته إىل مكان فيه مرعًى: وَتصْفيُق اإلبل. أن حتوِّله من إناء إىل إناء: الشراب
  صفن

. وعاٌء من أََدمٍ مثل الُسفَْرةِ ُيستقى هبا: والُصفُْن بالضم. جِلدةُ بيضةِ اإلنسان، واجلمع أَْصفانٌ: الَصفَُن بالتحريك
خريطةٌ تكون للراعي، فيها طعاُمه وزِناُده : الُصفُْن: وقال أبو عمرو. هو شيٌء مثل الرِكوة ُيتوضَّأ فيه: وقال الفرَّاء

. اقتسموه باحلََصص، وذلك إنَّما يكون باملَقْلة، ُيسقى الرَّجلُ قدَر ما يغُمرها: صافََن القوُم املاَءوَت. وما َيحتاج إليه
. َصفََن الفرس َيْصفَُن ُصفوناً: تقول. القائُم على ثالِث قواِئم، وقد أقاَم الرابعةَ على طرف احلافر: والصاِفُن منا خليل

كنَّا إذا صلَّينا َخلفَه فرفع رأَسه من الرُّكوعِ قُمنا خلفَه ُصفوناً، فإذا : حلديثويف ا. الذي يُصفُّ قَدَميه: والصاِفُن
  .َسَجد َتبِعناه، أي قمنا صافِّني أقدامنا

  صفا
أبو . خالُصه: وَصفَْوةُ الشيِء. َصفا الشراب َيصفو َصفاًء، وَصفَّْيُتُه أنا َتْصِفَيةً: يقال. خالف الكَدر: الَصفاُء ممدوٌد

. له َصفُْو مايل بالفتح ال غري: فإذا نزعوا اهلاء قالوا. له َصفَْوةُ مايل، وُصفَْوةُ مايل، وِصفَْوةُ مايل: قالي: عبيدة



ما َتْندى َصفاُتُه، واجلمع َصفاً : صخرة ملساء؛ يقال يف املثل: والصَفاةُ. وَصفَْوتُ الِقْدَر، أي أخذت َصفْوََتها
  :وقال امرؤ القيس. احلجارة اللَّيِّنة املُلْس: والَصفْوةُ. مقصوٌر، وأْصفاٌء، وُصفيٌّ على فَعولٍ

  كما َزلَِّت الَصفْواُء باملَُتنَزَّلِ
الناقة الغزيرة : والَصفيُّ. ويوٌم َصفوانُ، إذا كان صاِفَي الشمس شديد الربد. وكذلك الَصفْوانُ، الواحدة َصفْواَنةٌ

ما : والَصفيُّ. املُصايف: والصَفيُّ. ة والشاة َصِفيّاً، ولقد َصفَْت َتْصفُوما كانت الناق: يقال منه. الَدرِّ، واجلمع َصفايا
أخلصُته له، : وأْصفَْيُتهُ الودَّ. َيْصطفيِه الرئيُس من املْغنم لنفْسه قبل القسمة، وهو الَصفيَّةُ أيضاً، واجلمع َصفايا

وأَْصفَى الرجلُ من املال واألدب، . ْيُتُه بالشيء، إذا آثرَته بهوأَْصفَ. اخترته: واْصطَفَْيُتُه. ختالصنا: وصافَْيُتُه وَتصافَينا
وأَْصفى . وأَصْفَِت الدجاجةُ، إذا انقطع بيضها. وأَْصفَى األمُري داَر فالن واسَْتصْفى مالَه، إذا أخذه كلَّه. أي خال

  .الشاعر، إذا انقطع ِشعُْرُه
  صقب

. وتقول أْصقََبه فصَقََب، أي قرَّبه فقُرب" . اجلار أحق بصَقَبِِه " : ويف احلديث. َصِقَبت داُره بالكسر، أي قَُربْت
العمود الذي يكون يف وسط اِخلباء، وهو األطول؛ واجلمع صقوب والصقت أيضاً الضرب على شيء : والصقب

  .الطويل من كل شيء مع َتراَرٍة: والَصقُْب. مصمت يابس
  صقر
: جاءنا بَصقَْرةٍ َتزوي الوجَه، كما يقال: يقال. اللنب الشديد احلموضة: أيضاًوالَصقْرُ . الطائر الذي يصاد به: الَصقُْر
املَُصلَّبُ : واملَُصقَُّر الرُطَبِ. ُرطٌَب صقٌْر، للذي يصلُح للِدْبسِ: يقال. الدِْبُس عند أهل املدينة: والصَقُْر أيضاً. بصَْرَبٍة

فأُس العظيمة اليت هلا رأس واحٌد دقيٌق تكسر به احلجارة، وهو ال: الصاقوُر: أبو عمرو. ُيَصبُّ عليه الدِبس لَيلَني
: يقال. ِشدَّة وقع الشمس: والَصقُْر والصَقَْرةُ. وقد َصقْرُت احلجارةَ صقْراً، إذا كسرَتها بالصاقور. اِملْعول أيضاً

  :قال الشاعر ذو الرمة. صقََرْتُه الشمس
  نان مَْربوعِ الصَرميِة ُمْعبِلِبأَفْ... إذا ذاَبتِ الشمُس اتَّقَى صقَراِتها 

  صقع

. وفالنٌ من أهل هذا الصُقْعِ، أي من هذه الناحية. ما أدري أين صَقََع، أي ذهب: ويقال. الناحية: الُصقُْع بالضم
النَفَس كالِغّم يأخذ ب: والَصقَُع أيضاً. وَصقَِعِت البئُر أيضاً َتصْقَُع َصقَعاً، أي اهنارت. وقد َصِقَع، أي عدل عن الطريق

. ِخْرقةٌ تقي هبا املرأةُ مخارها من الُدهن، وربَّما قيل للربقع ِصقاٌع: والِصقاُع. الشمُس: والَصقْعاُء. من شّدة احلر
يقال . الذي يف وسط رأسه بياٌض: واَألصْقَُع من اخليل والطري وغريمها. شيٌء ُيَشدُّ به أنُف الناقة: والِصقاُع أيضاً

: وَصوقََع الثريِد. وَصقَْعُتُه، أي ضربُته على َصْوقََعتِِه. سُم الُصقَْعةُ، وموضعها من الرأس الَصْوقََعةُُعقاٌب َصقْعاُء، واال
لغةٌ يف َصقََعْتهُ : وَصقََعْتُه الصاِقَعةُ. وخطيٌب ِمْصقٌَع، أي بليغٌ. وَصقََع الديُك، أي صاح، وبالسني أيضاً. َوقَْبَتُه

  .وقد ُصِقَعِت األرُض فهي َمْصقوعةٌ. قُط من السماء بالليل شبيهٌ بالثلجالذي يس: والَصقيُع. الصاِعقةُ
  صقعب

  .الطويل: الَصقْعب
  صقعل



  .التمرُ اليابس ُيْنقَعُ يف اللنب احلليب: الِصقَْعلُ
  صقل

يقال فرٌس صَِقلٌ و. وقلّما طالت ُصقْلَةُ فرسٍ إالّ قَُصَر َجنْباه؛ وذلك عيب. والُصقْلَةُ مثله. اخلاصرةُ: الُصقْلُ بالضم
وصَقَلَ السيَف وَسقَلَُه أيضاً صَقْالً وصِقاالً، أي َجاله، فهو صاِقلٌ، واجلمع . بيِّن الَصقَلِ، إذا كان طويل الُصقْلَنيِ

الفرس : ويقال. ما ُيصْقَلُ به السيُف وحنوُه: واملَْصقَلَةُ. السيُف: والصَقيلُ. والصانع صْيقَلٌ، واجلمع الَصياِقلَةُ. َصقَلَةٌ
  .يف ِصقاِلِه، أي يف ِصوانِه وصنعته

  صكك
ورجلٌ أََصكُّ بّين الَصكَِك، . وَصكَكْتُ الباَب، إذا أطبقَته" . فََصكَّْت َوجَْهها : " ومنه قوله تعاىل. َصكَُّه، أي ضربه

، وربَّما أصاب، لتقارب وظليٌم أََصكُّ، ألنَّه أََرحُّ طويلُ الرِجلني. وقد َصكَكَْت يا رجل، وهو أن َتْصطَكَّ ُركبتاه
ِكتاٌب، وهو : والَصكُّ. ومجلٌ ِمَصكٌّ ومحاٌر ِمَصكٌّ، أي قويٌّ شديٌد؛ واألنثى ِمَصكَّةٌ. ُركبتيه، بعُضه بعضاً إذا مشى

  .أشدُّ اهلاجرِة حّراً: والَصكَّةُ. فارسيٌّ معّرب، واجلمع أَُصكٌّ وِصكاٌك وُصكوٌك
  صكم

والفرسُ . َصكََمْتُه صَواِكُم الدهرِ: والعرب تقول. الصدمةُ الشديدةُ: والَصكَْمةُ. ه ودفعُتُهضربُت: َصكَْمُتُه: قال الفّراء
  .َيْصكُُم، إذا عضَّ على جلامه ومدَّ رأسه

  صلب
. وقد َصلُبَ الشيء صالبةً وَصلَّبته أنا. الشديد، وكذلك الُصلَّب بتشديد الالم: الُصلُْب والَصليب: أبو عمرو

تقول سنان ُصلَّبِيٌّ . حجارةُ اِملسنِّ: والُصلَّبِيَّةُ. لَّب الرُطَُب، إذا بلغ اليُْبَس، فهو مصلٌِّب بكسر الالمص: وتقول أيضاً
والُصلُْب من . وكلُّ شيء من الظَهر فيه فَقاٌر فذلك الُصلُْب. والُصلُْب ِمَن الظَهر. ومصلٌَّب أيضاً، أي مسنون

  :قال عديُّ بن زيد. احلََسب: والُصلُْب أيضاً. مع الِصلََبةُاملكان الغليظ املُْنقَاد، واجل: األرض
  فوق ما أحكى بُصلْبٍ وإزاْر... إْجلَ أنَّ اهللا قد فضَّلكْم 

والَصلَبُ . لغة يف الُصلْب من الظَهر: والَصلَب، بالتحريك. العفاف: واإلزار. احلسب: الُصلْب: قال أبو عمرو
وقال . استخراج الَوَدك من العظام لُيؤَْتَدَم به: واالصِطالب. َوَدُك الِعظام :والصليب. ما َصلُب من األرض: أيضاً

  :الكميت
  وبات شيُخ العيال يصطلُب... واحتلَّ بَْرُك الشتاء َمنزِلَه 

نصارى، والَصليبُ لل" . َوُألَصلَِّبنَّكُْم يف جذوع الَنْخلِ : " قال تعاىل. وصلَبه َصلْباً، وصلَّبه أيضاً، ُشدِّد للتكبري
والعرب تسمِّي األْنُجَم األربعةَ اليت خلف الَنْسرِ . عليه َنقٌْش كالصليب: وثوٌب ُمَصلٌَّب. واجلمع ُصلٌُب وُصلبانٌ

َصلََبْت عليه ُحمَّاُه َتْصِلب بالكسر، أي ادامْت : تقول. احلارَّة من احلُمَّى، خالف النافض: والصاِلب. الواقع صليباً
  .عليهواشتدَّت، فهو مصلوٌب 

  صلت

َسْيٌف إِْصليٌت، أي صقيل، وجيوز أن يكون يف معىن . َصلَُت بالضم ُصلوَتةً: تقول منه. اجلَبني الواضح: الَصلُْت
. وصرَبه بالسيف َصلْتاً، إذا ضربه به وهو ُمْصلٌَت. وأْصلََت سيفَه، أي جَرََّدُه من ِغمده، فهو ُمْصلٌَت. ُمْصلٍَت

ورجل ِمْصلٌَت بكسر امليم، إذا كان ماضياً يف األمور، وكذلك . بري، واجلمع أَْصالٌَتالسكِّني الك: والُصلت بالضم
  :قال عامر بن الطفيل. أَْصلَيتٌّ، ومُْنَصِلٌت، وَصلٌْت وِمصالٌت



  إذا ما املَغاويُر مل ُتقْدِمِ... وإنَّا املَصاليُت يوَم الوغى 
وَصلَتُّ الفرَس، . وَصلَتُّ ما يف القَدح إذا َصَبْبُتُه. الدسم كثري املاءوجاء بلنبٍ َيْصِلُت، ومرق َيْصِلُت، إذا كان قليل 

النشيط احلديد : الشديد؛ ومن اخليل: والَصلَتانُ من احلُُمرِ. واْنَصلَتَ يف سريه، أي مضى وَسَبق. إذا أركْضَته
  .الفؤاد
  صلج

  .ِلجَةُ، واهلاء للعجمةواجلمع الَصوا. اِملْحَجُن، فارسيٌّ معّرب: الَصولَجان بفتحِ الالم
  صلح

وهذا . وحكى أصحاُبنا َصلُح أيضاً بالضم: قال الفراء. صَلَح الشيُء َيْصلُح ُصلوحاً: تقول. ضّد الفساد: الَصالُح
وقد . املَصاحلة، واالسم الصُلْح، يذكّر ويؤّنث: والِصالح بكسر الصاد. الشيُء َيصْلُح لك، أي هو من بابِتك

. واحدة املصاحل: واملَصْلَحة. نقيض اإلفْساد: واإلصالح. واصَّاحلا أيضاً مشّددة الصاداْصطَلَحا وتصالَحا 
  .نقيض االستفساد: واالْسِتْصالُح

  صلخ
  .رجلٌ أَْصلَُخ بيِّن الصَلَخِ. األصمُّ الذي ال يسمع شيئاً أَلبّتة: اَألْصلَُخ
  صلخد

وناقة صَلَْخداُء، وَجَملٌ . ٌم، وَجَملٌ صَلَْخدًى بتحريك الالميقال َجَملٌ َصلَْخٌد وسَلَْج. القويُّ الشديُد: الَصلخدى
  .واصْلََخدَّ اصِْلْخداداً، إذا انتصَب قائماً. ُصالِخٌد بالضم، واجلمع َصالِخُد بالفتح

  صلخدم
  .الشديد من اإلبل، وامليم زائدة: الَصلَْخَدُم
  صلخم

  .اصْلََخمَّ اصِْلْخماماً، إذا انتصب قائماً
  صلد
إذا صَوََّت ومل ُيْخرِجْ : وصَلََد الزَْنُد َيصِْلُد بالكسر ُصلوداً. وأَْرٌض َصلَْدةٌ وَجبٌني صَلٌْد. أي ُصلْبٌ أَْملَُس: َصلٌْد َحَجٌر
. َرُقالِقْدُر البطيئة الغَلْي، والفََرُس الذي ال يَْع: والَصلوُد. البخيل: واَألْصلَُد. أي صَلََد زَْنُدُه: وأَْصلََد الَرُجلُ. ناراً

  .وناقةٌ َصلوٌد وِمْصالٌد، أي بكيئَةٌ
  صلدم

  .واجلمع َصالِدُم بالفتح. صلٌب: ورأسٌ ِصلِْدٌم وُصالِدٌم بالضم. ُصلٌْب شديٌد، واألنثى ِصلِْدَمةٌ: فرٌس ِصلِْدٌم بالكسر
  صلصل

. ةُ املاء يف اإلدواِة ويف أسفل الَغديربقيَّ: والُصلُْصلُ أيضاً. ناصية الفرس: والُصلُصلُ أيضاً. الفاِخَتةُ: الُصلُْصلُ بالضم
: وصَلَصلةُ اللجام. الطنيُ احلُرُّ خلط بالرمل فصار َيَتصَلَْصلُ إذا جّف؛ فإذا طبخ بالنار فهو الفَخَّار: والَصلْصالُ

  .وَتَصلَْصلَ احلُِليُّ، أي صَوََّت. صوته إذا ُضوِعف
  صلع

. شعر مقدَّم رأسه، وموضعه الَصلََعةُ بالتحريك، وكذلك الُصلَْعةُ بالضمرجلٌ أَْصلَُع بيِّن الَصلَعِ، وهو الذي احنسر 
واُألَصْيِلعُ . ما ليس فيه شجر: والَصلْعاُء من الرمال. الداهيةُ: والَصلْعاُء. سقطْت رءوس أغصاهنا: وُعْرفَطَةٌ َصلْعاُء



. العريض من الشجر، الواحدة ُصالََّعةٌ: دوالُصالُّع بالضم والتشدي. الدقيُق الُعنق كأنَّ رأسه بندقة: من احلّيات
  .وأصله من َصلَعِ الرأس. املوضُع الذي ال ُينْبُِت: الُصلَُّع: قال األصمعيُّ. وكذلك الُصلَُّع، كأنَّه مقصور منه

  صلغ
  :رؤبة قال. َصلََغتِ البقرةُ والشاةُ، فهي صالِغٌ، وكباٌش ُصلَّغٌ: تقول. الُصلوغُ يف ذوات األظالف مثل الُسلوغِ

  واحلربُ شهباُء الكِباشِ الُصلَّغِ
  صلف
: والَصليفاِن أيضاً. ُعْرضُ العنقِ؛ ومها َصليفاِن من اجلانبني: والَصليُف. األرضُ الُصلبةُ؛ واملكانُ أَْصلَُف: الَصلْفاُء

. َصِلٌف، إذا كان قليل األخد للماءإناٌء : يقال. قلّةُ َنَزلِ الطعامِ: والَصلَُف. عوداِن َيعرِضان الغبيط ُتَشدُّ هبما احملاملُ
. يضرب للرجل يتوعَّد مث ال يقوم به. ُربَّ َصلٍَف حتت الراعدة: ويف املثل. قليلُ املاء كثري الرعد: وسحاٌب َصِلٌف

لقطامي قال ا. امرأةً َصِلفَةٌ، من نسوٍة صالئٍف: يقال. وَصِلفَِت املرأةُ َتْصلَفُ َصلَفاً، إذا مل حتظَ عند زوجها وأبغضها
  :يذكر امرأة

  فَروٌك وال املُْسَتْعبِراُت الَصالئُف... هلا روضةٌ يف القلب مل َتْرَع مثلها 
َمْن َيْبغِ يف : ومن أمثاهلم يف التمسُّك بالدين. أَصلََف اهللا ُرفَغِك، أي َبغََّضِك إىل زوجِِك: يقال للمرأة: وقال الشيباين

وزعم اخلليلُ أنَّ الَصلََف جماوزةُ قدر الظَْرفِ . ال يُْرَزُق منهم املََحّبةَالدين َيْصلَْف، أي ال حيظى عند الناس و
  .فهو رجل َصِلٌف، وقد َتَصلََّف. واالدعاِء فوق ذلك َتكَبُّراً

  صلفع

ا أفلس، َصلْفََع الرجلُ، إذ: يقال. اإلعداُم: والَصلْفََعةُ أيضاً. َصلْفََع ِعالَوتَُه، بالفاء والقاف مجيعاً، أي ضرب عنقَه
  .بالفاء والقاف، وكذلك الَسلْقََعةُ بالسني والقاف

  صلق
. لغةٌ يف َصلََق: وأَْصلََق" . ليس منا من َصلََق أو َحلََق : " ويف احلديث. الصَوُت الشديُد، عن األصمعي: الَصلُْق

  :قال الشاعر. أنيابُها اليت ُتْصِلُق: وَصلَقاتُ اإلبلِ. والفَْحلُ َيْصطَِلُق بنابه، وذلك َصريفُُه
  َصلَقاتُها كَمنابِِت األْشجارِ... مل َتْبِك َحوْلََك نِيُبها وَتقَاذَفَْت 

َصلَقُْتُه : قال أبو زيد. والَصلَُق مثل الَسلَقِ، وهو القاُع الصفصُف. وَتَصلَّقَِت املرأةُ، إذا أخذها الطلُق فصرخْت
  .اخلبُز الرِقاُق: والَصالِئُق. بالعصا، أي ضربته

  صلقم
  .العجوز الكبرية: والِصلِْقُم. تصاُدُم األنياب: الَصلْقََمةُ
  صلل
واحدة الِصاللِ، : والَصلَّةُ أيضاً. وقد َصللُْت اخلُفَّ. يقال ُخفٌّ جّيُد الَصلَِّة. اِجللُْد: والَصلَّةُ. األرض اليابسة: الَصلّة

. الُعشُب، مسِّي باسم املطر املتفرِّق: ِصاللُ أيضاًوال. وهي القطع من األمطار املتفرِّقة، يقع منها الشيء بعد الشيء
ويقال للرجل . إنَّها لَِصلُّ َصفاً، إذا كانت مُْنكََرةً مثل األفعى: يقال. احليَّةُ اليت ال تنفع منهخا الُرقْية: والِصلُّ بالكسر

  :قال النابغة الذبياينّ. جل هباإّنه لَِصلُّ أَصاللٍ، أي حّيةٌ من احليّات ُشبِّه الر: إذا كان داهياً مُْنكَراً
  َنْضناَضٍة بالَرزايا َصلِّ أَْصاللِ... ماذا ُرزِئْنا من َحّيٍة ذَكَرٍ 



َجذّها َجذّ الَعْيرِ : ويقال للرجل إذا أسرعَ احلَِلَف ومل يتتعتع. َبقْلةٌ، الواحدة ِصلِّيانةٌ: والِصلِّيانُ. نبٌت: والِصلُّ أيضاً
وَصلَّ اللحمُ َيِصلُّ بالكسر ُصلوالً، أي أْنَتَن، . لعريُ رّبما اقتلع الِصلِّياَنةَ من أصلها إذا ارتعاهاوذلك أنّ ا. الِصلِّياَنةَ

  :قال احلطيئة. مطبوخاً كان أو نيِّئاً
  ال ُيفِْسُد اللحَم لديه الُصلولُ... ذاك فًَىت َيْبذُلُ ذا ِقْدرِِه 

وطنيٌ َصاللٌ وِمْصاللٌ، . وَصلَّ املسماُر وغريه َيِصلُّ َصليالً، أي صّوَت .وَصلَّلَِت الِلحاُم، شدد للكثرة. وأََصلَّ مثله
. وجاءت اخليلُ َتِصلُّ عطشاً، وذلك إذا مسْعتَ ألجوافها َصليالً، أي صوتاً. أي يصّوت كَما يصوُِّت الفخَّار اجلديد

  .َصلْتُُهم الصالّةُ َتُصلُُّهْم بالضم، أي أصابَْتهم الداهيةُ: ويقال
  صلم

ورجلٌ ُمَصلَُّم األذنني، . وقد َصلَْمُت أذهنَه أَْصلُُمها َصلْماً، إذا استأصلتها. رجلٌ أَْصلَُم، إذا كان مستأَصل األذنني
الِفرقةُ من : والِصالَمةُ بالكسر. ويقال للظليمِ ُمصلَّمُ األذنني، كأنَّه مستأصل األذنني ِخلْقَةً. إذا اقُتطِعا من أصوهلما

  :قال بشر بن أيب خازم. ويسمَّى السيُف َصْيلَماً. الداهيةُ: والَصْيلَُم. اجلماعاُت والفَِرُق: ماُتوالِصال. الناس
  يوَم النِسارِ فأُْعِتبوا بالَصْيلَمِ... غَِضَبْت متيٌم أنْ ُتقَتَّلَ عامٌر 

  .االستئصالُ: واالصِطالم
  صلمع

اإلفالس، مثل : والَصلَْمَعةُ. َصلَْمَع رأَسه، أي َحلَقَُه: ل الفراءوقا. َصلَْمْعُت الشيَء، أي اقتلعته من أصله: قال األمحر
  .الصلْفََعِة
  صلهب
  .الشديد، واألنثى َصلَْهباةٌ: الَصلَْهيب من اإلبل: األموّي
  صلو

  :قال األعشى. الدعاء: الَصالةُ
  وَصلَّى على َدنِّها وارَْتَسْم... وقابلها الريُح يف َدنِّها 

: تقول. واحدة الَصلَواِت املفروضة، وهو اسم يوضع موضَع املصدر: والصالةُ. الرمحة: عاىلوالَصالة من اهللا ت
َصلّى : يقال. تايل السابق: واملَُصلَّى. وَصلَّْيُت على النيب صلى اهللا عليه وسلم. َصلّْيُت َصالةً، وال تقل َتْصِليَةً

ما عن ميني الذنب وِشماله؛ ومها : والَصال. رأَسه عند َصالُهالفرُس، إذا جاء ُمَصلِّياً، وهو الذي يتلو السابق، ألنَّ 
، قال ابن " وبَِيٌع وَصلَواٌت : " وقوله تعاىل. وأَْصلَِت الفرس، إذا استرخى َصلَواها، وذلك إذا قرب نِتاُجها. َصلَواِن

  .هي كنائس اليهود، أي مواضع الصلوات: عباس رضي اهللا عنهما
  صلي

  :وقال قيس بن زُهري العبسّي. إذا ليَّنَْتها وقّوستها َصلَْيُت العصا بالنار،
  فما َصلَّى َعصاَك كُمْسَتدميِ... فال َتْعَجلْ بأمرك واْسَتِدْمُه 

  :قال أمّية يصف السماء. الِفْهُر: والَصالَيةُ. أي قَوََّم
  تُزِلُّ الشمَس ليس هلا رِئَاُب... َسراةُ َصالَيٍة َخلْقاءَ صيَغْت 

  :مرؤ القيسوإنَّما قال ا



  َمداَك َعروسٍ أو َصالَيةً َحنْظَلِ
ويف . وصلَْيُت اللحم وغريه أَْصليهِ َصلْياً، إذا شويته. والَصالَءةُ باهلمز مثله. فأضافها إليه ألنَّه ُيفلَّق هبا إذا يبس

، إذا أدخلته النار وجعلته َصلَْيُت الرجل ناراً: ويقال أيضاً. احلديث أّنه عليه السالم أُِتَي بشاٍة مصلّيٍة، أي مشوّيٍة
" وُيَصلَّى سعرياً : " وقرئ. أَْصلَْيُتهُ باأللف، وَصلَّْيُتُه َتْصِليَةً: فإن ألقيته فيها إلقاًء كأنَّك تريد إحراقه قلت. َيْصالها

قال " . هبا ُصِلّياً أَْوىل : " قال اهللا تعاىل. احترق: َصِلَي فالن النار بالكسر َيْصلَى ُصِلّياً: ومن خفَّف فهو من قوهلم
  :الزفيان

  تاهللاِ لوال الناُر أنْ َنْصالها
  :قال الطهوّي. صِلَي باألمر، إذا قاسى حّره وشدَّته: ويقال أيضاً

  َصلوا باحلرب حيناً بعد حنيِ... وال َتْبلى َبسالَتُُهْم وإنْ ُهْم 
وَصلَْيُت لفالٍن، إذا عِملت له يف . ذا كان شجاعاً ال ُيطاقوفالنٌ ال ُيْصطَلى بناره، إ. واْصطَلَْيُت بالنار وَتَصلِّْيُت هبا

الشِواء؛ ألنَّ : والِصالُء. أمرٍ تريد أن متحل به فيه وتوقعه يف َهلَكٍة؛ ومنه املَصايل وهي األشراك تُنَصب للطري وغريها
  .ارِصالُء النار، فإن فتحت الصاَد قصرت وقلت َصال الن: أيضاً: والِصالُء. ُيْصلى بالنار

  صمال
  .الداهيةُ: واملُْصَمِئلَّةُ. واْصَمأَلَّ النباُت، إذا التفَّ. اْصمَأَلَّ الشيُء اْصمِئْالالً باهلمز، أي اشتدَّ

  صمت
: والَتْصميُت أيضاً. الَتسكيُت: والَتْصميُت. وأَْصَمَت مثله. َسكََت: َصَمَت َيْصُمُت َصْمتاً وُصموتاً وُصماتاً

َرَمْيُتُه بُصماِتهِ ُسكاِتِه، أي مبا َصَمتَ به : أبو زيد. مثل السكَْتة: والُصْمتَةُ. ٌت، أي ِسكِّيٌتورجلٌ ِصمِّي. الُسكوُت
وبات من القوم على ُصماٍت، أي مبرأًى ومسمعٍ . ويقال فالن على ُصماتِ األمر، إذا أَْشَرَف على قضائه. وسكت
  :قال الشاعر. يف القرب

  وحاجٍة كنُت على ُصماتِها
اإلبل : والناطق. الذهب والفضة: فالصاِمُت. ماله صاِمٌت وال ناطق: وتقول. على َشَرٍف من إدراكها أي كنت

أبو . الِدرع اليت إذا ضُبَّْت مل ُيسمع هلا صوت: والَصموُت. اخلاثر: والصامُت من اللنب. والغنم؛ أي ليس له شيء
البهيم، أيّ : واملُْصَمُت من اخليل. قد أُهِبمَ إغالقه: اب ُمْصَمٌتوب. وقد أَْصَمتُُّه أنا. املُصَْمُت الذي ال جوف له: عبيد

لَقيُتُه بَِوْحشِ إْصِمَت، ولقيته ببلدِة إْصِمَت، إذا لقيَته مبكاٍن قفر ال أنيسَ : أبو زيد. لوٍن كان ال خيالط لوَنه لونٌ آخر
  .به، وهو غري ُمجرًى

  صمج
  .َمَجةٌالقناديل، روميٌّ معرب، الواحدة َص: الَصَمُج
  صمح

  .األرض الُصلْبة، والِصْمحاَءةُ أََخصُّ منه: الِصْمحاُء
  صمحمح
  .أي أْصلَُع غليظ شديٌد: رَأٌْس صََمْحَمٌح: وقال ثعلب. الغليظ القصري: قال اجلرمّي. الشديد: الَصَمحَْمُح

  صمخ



  :قال العجاج. هو األذُن نفسها: َخْرق األذن، وبالسني لغة، ويقال: الِصماُخ
  إذا َصرَّ الِصماَخ اَألْصَمعا حىت

  .أصبت ِصماَخه: أَصَْمْخُت الرجلَ
  صمد

. ِعفاُص القارورة: والِصماُد. لغة يف املُْصَمِت، وهو الذي ال َجْوَف له: واملُْصَمُد. املكان املرتفع الغليظ: الَصْمُد
  :قال. َمُد إليه يف احلوائجِالسيُِّد، ألّنه ُيْص: والَصَمُد. وَصَمَدهُ َيْصُمُده َصْمداً، أي قََصدَُه

  ُخذْها ُحذَْيُف فَأَْنَت الَسيِّدُ الَصَمُد... َعلَْوُتُه ُحبسام ثُمَّ قلت له 
  .وبيٌت ُمصَمٌَّد بالتشديد، أي مقصود

  صمر

. لُصْبُرا: والُصْمُر بالضم. َيدي من الَسَمِك َصمَِرةٌ: يقال. الَنْتُن: والَصَمَر بالتحريك. الدُُبُر: الُصمارى، بالضم
يابُس اللحم على العظام َتفوُح منه رائحةُ : ورجلٌ َصمٌري. أدهقْت الكأسَ إىل أَصبارِها وأَْصمارِها، مبعًىن: ويقال
  .العََرق
  صمصم

ورجلٌ صِْمِصٌم بالكسر، أي غليظٌ، ويقال هو اجلريء . السيُف الصارُِم الذي ال َيْنثين: الَصمصاُم والَصْمصاَمةُ
  .املاضي
  صمع
الصغريُ : واألْصَمُع. القلبُ الذكيُّ والرأُي العازُم: واَألْصَمعاِن. هو أَْصَمُع القلب، إذا كان متيقِّظاً ذكيَّاً: ليقا

خرج السهم ُمَتَصمِّعاً، إذا اْبَتلَّتْ : ويقال. الُبهْمى إذا ارتفعت قبل أن َتَتفَقَّأَ: والَصْمعاُء. األذِن، واألنثى َصْمعاُء
وأتانا بثريدة ُمَصمََّعٍة، إذا . الكالُب ُصْمُع الكعوب، أي صغار الكعوب: ويقال. م وغريه فانضمَّْتقُذُذَُه من الد

  .فَْوَعلَةٌ من هذا، ألنَّها دقيقة الرأس: وَصْوَمَعةُ النصارى. ُدقِّقَْت وُحدَِّد رأُسها
  صمعد

  .االنطالُق السريع: االْصِمْعداُد
  صمعر
  .األرض الغليظة: والَصْمعََرةُ. َصْمعَريٌّ الشديُد، يقال رجل: الَصْمَعُر
  صمغ
واحد ُصموغِ األشجار، وأنواُعه كثرية، وأمَّا الذي يقال له الَصمغ العرّيب فَصْمغُ الطلح، والقطعة منه : الَصْمغُ
ُع من شجرهتا حتَّى ال تبقى تركُته على مثل َمقْرِفِ الَصْمَغِة، وذلك إذا مل َتترْك له شيئاً؛ ألهنا ُتقَْتلَ: ويف املثل. َصْمَغةٌ

واسَْتْصَمْغُت الصاَب، وذلك أن َتشْرِطَ شجَرهُ . جانِبا الفمِ: والصاِمغاِن. وِحْبٌر ُمَصمَّغٌ، أي مُتََّخذٌ منه. عليها ُعلْقَةٌ
  .ليخرج منه شيٌء ُمرٌّ فينعقد كالَصربِ

  صمك
  .واْصَمأَكَّ الرجل أيضاً، أي غضب. اْصمَأَكَّ اللنب باهلمز، أي خثُر جّداً حتَّى يصَري كاجلُنب

  صمكك



. لٌنب َصَمكيٌك وَصَمكوٌك، وهو اللزج: قال ابن السكيت. الغليظ اجلايف: الَصَمكوُك والصََمكيُك من الرجال
  .القويُّ: والَصَمكَْمُك

  صمل
. لشجُر، إذا مل جيد َرّياً فََخُشَنوَصَملَ ا. ورجلٌ ُصُملٌّ، أي شديد اخلَلْقِ. َصلَُب واشتّد: َصَملَ الشيُء َيصُْملُ ُصموالً

  .اليابُس: والصاِملُ
  صملخ

  .اللنب اخلاثر املتكبِّد: والُصماِلُخ. وَسخ األذن: الِصْمالُخ والُصْملوُخ
  صمم

وحجرٌ . وأْصَمْمُت القارورة، أي جعلُت هلا ِصماماً. َصَمْمتُ القارورة، أي سددهتا: يقال. ِسدادُها: ِصماُم القارورِة
وكان أهل اجلاهلية . ورجلٌ أََصمُّ بّين الصََممِ فيهّن. شديدةٌ: وفتنةٌ َصمَّاُء. الداهيةُ: والَصمَّاُء. ُصلٌْب ُمْصَمٌت: أََصمُّ

إنَّما مسِّي بذلك ألّنه كان ال ُيْسَمع فيه صوت مستغيث، والحركةُ قتال، : قال اخلليل. يسمُّون رجباً شهَر اهللا األَصّم
َصمِّي : ويقولون. َصمَّي َصمامِ، وهي الداهية، أي زِيدي: ويقال للداهية. ه من األشُهر احلُُرمِوال قعقعةُ سالح؛ ألنَّ

وَصمَّ . وَصمَُّه بَِحجَرٍ. وَصمَُّه بالعصا، أي ضرَبه هبا. َصمامِ َصمامِ، أي تصامُّوا يف السكوت: ويقال. ابنة اجلبل
أن جتلِّلَ جسَدك بثوبك، حنو ِشْملة األعراب بأكسيتهم، وهو أن  :واشتمال الَصمَّاِء: قال أبو عبيد. صداه، أي هلَك

يرّد الكساَء من ِقَبلِ ميينه على يده اليسرى وعاتِقه األيسر، مث يردَّه ثانيةً من خلْفه على يده اليمىن وعاتقه األمين 
جلُ الُشجاُع، والذَكَر من احلّيات، الر: والصَِّمةُ. اسم من أمساء األسد والداهية: والِصمُّ بالكسر. فُيغطّيهما مجيعاً
والَصّماُء من . أشدُّه: وَصميمُ احلَرِّ وَصميُم الربد. هو يف َصميمِ قومه: يقال. خالصه: وَصميُم الشيِء. ومجعه ِصَمٌم

  :قال محيد. وَصمَّمَ يف السري وغريه، أي مضى. الغليظة: األرض
  َسلْمى نوأةً مث َصمَّماوناء ب... وَحْصَحصَ يف ُصمِّ الَصفا ثَِفناِتِه 

فأمَّا إذا أصاب املَفِصل . وصَمََّم السيُف، إذا مضى يف العظم وقطَعه. وَصمََّم، أي عضَّ ونَيََّب فلم ُيرِسلْ ما عّض
  :قال الشاعر يصف سيفاً. وقطعه يقال طّبق

  ُيَصمِّمُ أحياناً وحيناً يُطَبُِّق
  :قال الكميت. مبعىن َصمَّ وأََصمَّ أيضاً. وأََصمَُّه اهللا سبحانه فَصمَّ

  ُتسائلُ ما أََصمَّ عن السؤالِ
: وقوهلم. أرى من نفسه أّنه أََصمُّ وليس به: وَتصامَّ. وجدته أََصمَّ: وأَْصَمْمُتُه. ُتساِئلُ شيئاً قد َصمَّ عن السؤال: يقول

وهذا . ا وقع، ألهنا ال تقع على األرضَصمَّْت حصاةٌ بَدمِ أي إنَّ الدماء كثُرْت حتَّى لو ألِقيتْ حصاةٌ مل ُيسمْع هل
  :املعىن أراد امرؤ القيس بقوله

  َصمِّي ابنةَ اجلبلِ
  .ويقال أراد الصدى

  صما

ويف . وأَْصمَْيُت الصيَد، إذا رميَته فقتلَته وأنت تراه. شجاٌع: ورجلٌ َصَميانٌ. التقلُّب والوثب: الَصَميانُ بالتحريك
وأْصمى الفرُس على . وقد صََمى الصيد َيصْمي، إذا مات وأنت تراه" . ْع ما أَْنَمْيَت كُلْ ما أَْصَمْيَت وَد: " احلديث



  :قال جرير. واْنَصمى عليه، أي انصبَّ. جلامه، إذا عضَّ عليه ومضى
  حتَّى اْخَتطَفُْتَك يا فرزدُق ِمْن َعلُ... إنِّي اْنَصَمْيُت من السماء َعلَْيكُُم 

  صنب
والِصنايبُّ، هو الكميت، أو األشقر إذا خالط ُشقَْرَتُه شعرةٌ بيضاء، ُينَسب . اخلَردل والزبيب صِباغ يُتََّخذُ: الِصناُب

  .إىل الِصناب
  صنرب

الرجل الفرُد ال ولد له : والصُْنبوُر. صَْنَبَر أسفلُ النخلة: يقال. النخلةُ تبقى منفردةً وَيِدقُّ أسفلُها ويتقشَّر: الُصْنبوُر
  :َمثَْعُب احلوضِ خاصّةً، حكاه أبو عبيد وأنشد :والُصْنبوُر. وال أخ

  ما بني ُصْنبورٍ إىل اإلزاِء
شّدة برِده، وكذلك الِصنَّبِرُ : وصَنابِرُ الشتاء. قصبة تكون يف اإلداَوِة من حديٍد أو َرصاصٍ ُيشرُب منها: والُصْنبوُر

  :قال طرفة. بتشديد النون وكسر الباء
  وَسديٍف حني هاج الصِنَّبِْر. ..بِجِفانٍ َتْعَتري َمْجِلسَنا 
  .يوم من أيام العجوز، وحيتمل أن يكونا مبعًىن، وإنَّما حركت الباء للضرورة: والِصنَّْبُر بتسكني الباء

  صنتع
  :قال الطرمَّاح بن حكيم. الُصلُْب الرأسِ: الُصْنُتُع من الطعام

  اْسِتكاِك الرِياضِلُ َبِديَّا قبل ... صثنُْتُع احلَاجَِبْينِ خَرَّطَُه الَبْق 
  صنج

وأمَّا الَصْنُج ذو األوتار فيختصُّ به . الصَْنُج الذي تعرفه العرب، وهو الذي يتَّخذ من ُصفْرٍ ُيضَرب أحدمها باآلخر
  .وصَْنَجةُ امليزان معرب. ومها معرَّبان. العجم
  صند

  .عظيُم القَطْرِ: وغَْيثٌ صِْنديٌد. السيِّد الُشجاُع: الِصْنديُد
  صندق

  .هي الصُْندوقُ بالصاد، واجلمع الَصناِديُق: ال يعقوبق
  صندل
  .لغةُ يف الصَْيدَناينِّ: والَصْنَدالينُّ. شجٌر طيِّبُ الرائحة: والَصْنَدلُ. البعُري الضخُم الرأس: الَصْنَدلُ
  صنر

  .ِصناَرةً: وأهل اليمن يسمُّون اُألذُن. َمقبِضها: وِصناَرةُ احلََجفَِة. رأسُ اِملغزل: الِصناَرةُ
  صنع

حرفةُ الصانِع،وعمله : والِصناَعةُ. وَصَنَع به َصنيعاً قبيحاً، أي فعل. مصدر قولك َصَنَع إليه معروفاً: الُصْنُع بالضم
قال . َصَنْعُت فرسي َصنْعاً وَصْنعَةً، فهو فرٌس َصنيٌع: تقول منه. ُحْسُن القيام عليه: وَصْنَعةُ الفرسِ أيضاً. الَصْنَعةُ
  :الشاعر

  ناِعَم البالِ لَجوجاً يف الَسنَْن... فََنقَلْنا َصْنَعُه حتَّى َشتا 
  :قال الشاعر. وسيٌف صَنيٌع، أي َمْجلُوٌّ



  كَأَنَّ َجبيَنُه َسْيفٌ َصنيُع... بأَبَْيَض من أَُميَّةَ َمضَْرِحيٍّ 
ورجلٌ َصنيُع اليدينِ وَصنيعُ . ةٌ صُُنٌعونسو. وامرأتان صَناعاِن. وامرأةٌ َصناُع اليدين، أي حاذقةٌ ماهرةٌ بعمل اليدين

  :قال أبو ذؤيب. وكذلك رجلُ َصَنُع اليدين، بالتحريك. اليدينِ أيضاً بكسر الصاد، أي صانٌِع حاذٌق
  داُوُد أو َصَنُع السَوابِغِ ُتبَُّع... وعليهما َمْسُروَدتاِن قَضاُهما 

َصنيَعةً تكلّف ُحْسنِ : والَتَصنُُّع. لنفسي، وهو َصنيَعيت، إذا اصْطََنْعَتُه وخَرَّْجَتُه واصْطََنْعُت فالناً. واصْطََنْعُت عند فالنٍ 
َمْن صاَنعَ باملال مل حيتشم من طلب : ويف املثل. الُرشَْوةُ: واملُصاَنَعةُ. وَتَصنََّعِت املرأة، إذا َصَنَعْت نفَسها. السَمِت
  .احلصونُ: واملَصانُِع. ر، وكذلك املَْصَنَعةُ بضم النونكاحلوض ُيْجَمُع فيه ماء املط: واملَْصَنَعةُ. احلاجة
  صنف

طُرَّةُُه؛ وهي جانبه الذي ال ُهْدبَ : وَصنِفةُ اإلزارِ؛ بكسر النون. لغةٌ فيه: والصَْنُف بالفتح. النَوُع والضرُب: الِصْنُف
  .ييز بعِضها من بعضجعلُه أصنافاً ومت: وَتْصنيُف الشيِء. هي حاشية الثوب أيَّ جانبٍ كان: له، ويقال

  صنم
  .واحد األصنام، وهو الوثن: الَصَنُم
  صنن
  :قال جرير. بول الوَْبرِ، وهو ُمْنٌنت جّداً: الِصنُّ

  بِِسنِّ الوَْبرِ َتْحَسُبُه َمالبا... َتطَلّى وهي سَيِّئَةُ املَُعرَّى 
وقد . ذَفَر اإلبط: والصُنانُ. طَْبقة، ُيجَعل فيه اخلبزشبه الَسلَّة املُ: والِصنُّ أيضاً. يوٌم من أيام العجوز: والِصنُّ أيضاً

أََصنَِّت الناقةُ، إذا َحَملْت فاستكربتْ : ومنه قوهلم. وأََصنَّ، إذا َشَمخ بأْنفه تكبُّراً. أََصنَّ الرجلُ، أي صار له ُصنانٌ
  .فالن ُمِصنٌّ غََضباً، أي ممتلئ غضباً: األصمعي. على الفحل

  صنا
ويف . أو ثالثٌ من أصل واحد فكلُّ واحدة منهنّ ِصْنٌو واالثنتان ِصنْواِن، واجلمع ِصنْوانٌ برفع النونإذا خرج خنلتان 

ِحسيٌ : والُصَنيُّ. َرِكَتانِ ِصنْواِن، إذا تقاربتا أو نبعتا من عني واحدة: أبو زيد" . َعمُّ الرجل ِصْنُو أبيه : " احلديث
أخذت الشيء بِِصناَيتِِه، إذا : الفراء. هو َشقٌّ من اجلبل: ويقال. هو تصغري ِصْنوٍصغٌري ال َيرُِدُه أحد وال ُيؤَبه له، و

  .أخذَته كلَّه
  صه
صَْه؛ فإن : تقول للرجل إذا أَْسكَتَُّه. وهو اسٌم ُسمِّيَ به الفعلُ، ومعناه اسكْت. كلمةٌ بنيت على السكون: َصْه

  .َصٍه صَْه: وصلَْت نوَّْنَت فقلت
  صهب
واألصهب . اخلمر، مسِّيْت بذلك للوهنا: والصهباء. والرجل أصهُب. شُقَْرة يف شَعر الرأس، وهي الُصهوبةال: الُصْهَبة
. ومجلٌ َصهايبٌّ، أي أصهب اللون. الذي خيالط بياَضه ُحمرة، وهو أن حيمّر أعلى الوبر وتبيضَّ أجوافه: من اإلبل

قال . كباد، وإن مل يكونوا ُصْهَب الِسبالِ، فكذلك قال هلمُصْهُب الِسبالِ، وسود األ: يقال لألعداء: وقال األصمعي
  :ابن قَيسِ الُرقَيّات

  واعتناقي يف القوم ُصْهَب الِسبالِ... فِظالل الُسيوف َشيَّْبَن رأسي 



  .صَفيُف الِشواء، والوحُش املختلط: واملُصَهَُّب. ويقال أصله للروم، ألنَّ الُصهوبة فيهم، وهم أعداء العرب
  صهد
  .لَغةٌ يف َصَخَدْتُه: وَصَهَدْتُه الشمُس. الطَويل: والَصيَْهُد: السَراُب اجلَاري: يَْهُدالَص
  صهر

صاهرتُ : يقال. ومن العرب من جيعل الصِْهَر منا َألْحماِء واُألْختاِن مجيعاً: أهل بيت املرأة، عن اخلليل قال: األْصهاُر
. اتَّصلَت هبم وَتَحرَّْمَت ِجبوارٍ أو نسبٍ أو َتزَوُّجٍ، عن ابن األعرايب وأَصَْهْرُت هبم، إذا. إليهم، إذا تزوَّْجت فيهم

  :وأنشد لزهري
  رٌ يف َمواِطَن لو كانوا هبا َسِئموا... قَْوُد اِجلياِد وإْصهاُر املُلوِك وَصب 

  :قال ابن أمحَر يصف فَرخ القطاة. وَصهَْرُت الشيء فاْنَصهََر، أي أذبته فذاب، فهو َصبٌري
  َتْصَهُرهُ الَشْمُس فما َيْنَصهِْر... وي لَقًى أُلِْقَي يف َصفَْصٍف َتْر

تألأل : وقد اصْهارَّ اِحلْرباُء. َألْصهََرنَّكَ بيمنيٍ ُمرٍَّة، كأنَّه يريد اإلذابة: وقوهلم. أي ُتذيبه الشمس فيْصبِر على ذلك
  .لغة يف الصِْهريجِ، وهو كاحلوض: الصِهِريُّو. ويقال ما بالبعري ُصهاَرةٌ، أي طِْرٌق. ظهرُه من شدَّة احلَرِّ

  صهرج
  :قال العجاج. وبِركةٌ ُمَصهَْرَجةٌ معمولةٌ بالصاروج. وهي كاحلياض جيتمع فيها املاُء. واحد الَصهاريُج: الِصهْريُج

  َحتَّى َتناهى يف َصهاريجِ الَصفا
  .حتَّى وقف هذا املاُء يف صهاريَج من حجر: يقول

  .مثل الِصهْريجِوالُصهاُرُج بالضم 
  صهصلق

  :العجوز الَصخَّابة، ومنه قول الراجز: والصًْهَصِلُق. صوتٌ صَْهَصِلٌق، أي شديٌد
  صَْهَصِألُق الصوِت بعَْيَنْيها الَصبِْر

  :وأنشد. الصَْهَصليق مثله: وقال األصمعي
  شديدةُ الصيحةِ صَْهَصليقُها

  صهل

وقد صََهلَ الفرُس َيصْهِلُ بالكسر َصهيالً، فهو فرسٌ . الُنهاقِصوت الفرس، مثل الَنهيقِ و: الَصهيلُ والُصهالُ
  .َصهَّالٌ
  صهم

. السيِّئُ اخلُلق من اإلبل: والِصْهميُم. واهلاء عندي زائدة. اخلالص يف اخلري والشر، مثل الَصميمِ: الِصيَْهُم
  .الذي ال ُيثْىن عن مراده: والِصْهميُم

  صها
  :قال عارٌِق. َصْهَوُتُه: وأعلى كلِّ جبل. الفرس موضع الِلْبد من ظهر: الَصْهَوةُ

  حرامٍ عليك رملُُه وَشقاِئقُُه... فأقسمُت ال أحَْتلُّ إالّ بَصْهَوٍة 
وقال . َصها اجلرح بالفتح َيصهى َصْهياً، إذا َنِدي وسال: أبو عبيد. مناقع املاء، الواحدة َصْهَوةٌ: الِصهاُء: أبو عمرو



  .برٌج يتَّخذ فوَق الرابية: والَصهَْوةُ. كسرصَهَِي اجلرح بال: اخلليل
  صوب

  :قال الشاعر. وصاب، أي نزل. السحاب دون الصواب: الَصْوُب نزول املطر والصيب
  تنزَّل من جوِّ السماء َيصوُب... فلسَت إلْنِسيٍّ ولكْن ملألٍك 

وصاب السهمُ َيصوُب . ه املطر، أي ُمِطَرويقال صاَب. وَصوَّْبتُ الفرس، إذا أرسلَته يف اجلَْريِ. والَتَصوُُّب ِمثله
مع اخلواطئ سهمٌ : ويف املثل. وصاَب السهُم الِقرطاَس َيصيُبهُ َصيْباً، لغةٌ يف أصابه. َصْيبوَبةً، أي قََصد ومل َيُجْر

  :قال الشاعر. دْعين وعليَّ َخطَِئي وَصوْيب، أي صوايب: وقوهلم. صائب
  وإنَّ ما أهلكُْت مالُ عليَّ... دعيين إّنما َخطئي وَصْويب 

. وأصابته مصيبة، أي أخذته، فهو ُمصاب. وأصاَبه، أي وجده. قوله مالَ بالرفع، أي وإنّ الذي أهلكُت إمنا هو مالٌ
ورجل ُمصاٌب ويف عقله صاَبةٌ، . اإلصابة: واملُصاب. وأصاب يف قوله، وأصاب القِرطاَس. قصب السكر: واملُصاُب

واستصوب ِفْعلَُه واستصاب ِفْعلَه، . وَصّوبه، أي قال له أصبَت. نقيض اخلطأ: والصواب. أي فيه طََرٌف من اجلنون
. الُصوبة، وهو موضع الَتْمرِ: وأهل الفَلْج يسمُّون اجلَريَن: قال ابن السكيت. وصوَّب رأَسه، أي خفضه. مبعًىن
واملَصوبة بضم الصاد . واحدة املصائب: صيبةوامل. دخلت على فالٍن فإذا الدنانُري صُوبة بني يديه، أي َمهيلَةٌ: وتقول

  :وقال. وقوٌم ُصيَّاب، أي خيار. مثل املصيبة
  قُفِْد األكفِّ لئامٍ غريِ ُصيَّابِ... ِمْن معشر كُِحلَْت باللؤم أعيُنهم 

: والصاُب. يءاخليار من كل ش: والُصيَّايَةُ. هو يف ُصيَّاَبة قوِمه، وُصوَّاَبة قومه، أي يف صميم قومه: قال الفراء
  :قال اهلذَيل. عصارة شجرٍ مُرٍّ

  كأنّ عيَين فيه الصاُب مذبوُح... إّني أرقُت فبِتُّ الليل مشَتجِرا 
  صوت

  :وأما قول رَُويشِد ابن كَثريٍ الطائّي. الصْوُت معروف
  سائلْ بين أسٍد ما هذه الصَْوُت... يا أيُّها الراكب املُْزجي َمِطيََّتُه 

وقد صات الشيء َيصوُت صَْوتاً؛ وكذلك . الصائُح: والصاِئُت. ّنه أراد به الضوضاء واجللبة واالستغاثةفإّنما أنَّثه أل
الِذكْرُ اجلميل : والصيُت. وكذلك رجلٌ صاٌت وِحمار صاٌت. ورجل صَيٌِّت، أي شديد الصوت. َصوَّتَ َتصويتاً

وقوهلم دعى فاْنصاَت، أي . وأصله من الواو ذهب صيُتهُ يف الناس،: يقال. الذي ينتشر يف الناس، دون القبيح
وقد اْنصاَت الرجل إذا اْسَتَوْت قامته بعد االحنناء، . القوُمي القامة: واملُْنصاُت. أجاب وأقبل، وهو اْنفََعلَ من الَصْوِت

  :قال الشاعر. كأنه اقْتََبلَ شباُبه
  وَِّم فاْنصاتاوتسعني عاماً مث قُ... وَنْصر بن ُدْهمانَ اهلُنَْيَدةَ عاشَها 

  وعاَوَدُه َشرُخ الشباب الذي فاتا... وعاَد سواُد الرأسِ بعد بياضه 
  صوح

  :وأنشد للراعي. َتصوَّحَ البَقْلُ، إذا َيبِس أَْعالُه وفيه ُنُدوَّةٌ: أبو عمرو. الَتَشقُّق يف الشَِعرِ وغريه: الَتَصوُُّح
  منها اللَْدنُ واملَُتصَوُِّح َمذانُِب... وحاَرَبِت اهلَْيُف الَشمالَ وآذََنْت 

. حائط الوادي، وله صوحاِن، وََوْجُه اجلبل القَائُم، تراه كأنَّه حائط: والصوُح بالضم. أْيَبَسْتُه: وَصوََّحْتُه الريُح



  :وأنشد األصمعّي. أيضاً َعَرُق اخلَْيلِ: والصُواُح. اِجلصُّ: والُصواُح
  َسنُّ على سنابِكها الصُواُحُي... َجلَْبنا اخلَْيلَ داِمَيةً كُالها 

ومنه . قد اْنصاَح: إذا انَشقَّ الثَْوُب من ِقَبل نفسه قيل: قال أبو عبيدة. وُصْحُت الشيَء فاْنصاَح، أي َشقَقُْتُه فانَشّق
  :قول ُعبيد

  من بني ُمْرَتِتقٍ منها ومُْنصاحِ... فَأَصَْبَح الَرْوُض والقيعانُ ُمْمرَِعةً 
  .أي استناَروانصاَح القََمُر، 

  صوخ

  :وقال أبو دُواد. أَصاَخ له، أي استمع
  َتَمَع املُِضلُّ ِلصَْوِت ناِشْد... وُيصيُخ أحياناً كما اْس 

  صور
  :قال الراجز. القَرْنُ: الصوُر

  نَطحاً شديداً ال كََنطْحِ الصوَرْين... لقد نَطَْحناُهْم غَداةَ اجلْمَعْينِ 
هو مجع صوَرٍة، أي ُينْفَخُ يف : ويقال. ال أدري ما الصوُر: قال الكلّيب" .يف الصورِ  يوَم ُينْفَُخ: " ومنه قوله تعاىل

وينشد هذا البيُت على هذه اللغة يصف . لغة يف الُصَورِ مجع صوَرٍة: والصَِوُر بكسر الصاد. ُصَورِ املوتى األرواُح
  :اجلواري

  ْحَسُن من ِصريانِها صَِوراوُهنَّ أَ... أَشَْبْهَن من َبقَرِ اخلَلْصاِء أَْعُيَنها 
  :وقد مجعهما الشاعر بقوله. وعاء املسك: والصُِواُر أيضاً. مجع صُِوار، وهو القطيع من البقر: والصريانُ

  وأَذْكُُرها إذا نَفََخ الصَُواُر... إال الَح الصُِواُر ذَكَْرُت لَْيلى 
إنِّي ألجُد يف رأسي َصْوَرةً، وهي : ويقال. غاُر، ال واحد لهالنخل اجملتمع الِص: والَصْورُ بالتسكني. والِصيارُ لغة فيه

. ورجلٌ أَصَْوُر َبيُِّن الصََورِ، أي مائلٌ مشتاٌق. املَْيلُ: والصََوُر، بالتحريك. شبه اِحلكَّةِ حتَّى يشتهي أن ُيفَلِّي رأَسُه
. ورجلٌ َصيِّرٌ َشيٌِّر، أي َحَسُن الصورة والشارة. صَوََّروَصوََّرُه اهللا صُوَرةً حسنةً، فَت. وأَصاَرُه فاْنصاَر، أي أمالَُه فمال

وصاَرُه . وطعنه فَتَصوََّر، أي مال للسقوط. التمايل: والَتصاويُر. توهَّمتُ صوَرَتُه فَتَصوََّر يل: وَتصَوَّْرُت الشيء
يعين : قال األخفش. وكسرها بضم الصاد" فَصُِْرُهنَّ إلَْيك : " وقرئ قوله تعاىل: َيصوُرُه، وَيصُريُه، أي أماله

  :قال العجاج. قطَّْعُتُه وفصَّلته: وصُْرُت الشيَء أيضاً. ُصْر إيلَّ وُصْر وجهك إيلَّ، أي أَقْبِلْ عليَّ: يقال. َوجِّْهُهنَّ
  صُْرنا به احلُكَْم وأَعْيا احلَكَما

ُعصفور َصوَّاُر، : ويقال. من الطري فُصْرُهنَّ ُخذْ إليك أربعةً: فمن قال هذا جعل يف اآلية تقدمياً وتأخرياً، كأنَّه قال
  .للذي جييب إذا ُدِعَي

  صوع
والرجلُ َيصوعُ . َيصوُع الكَِميُّ أقراَنه، إذا أتاهم من نواحيهم: ُصْعُت الشيَء فاْنصَاَع، أي فرَّقته فتفّرق ومنه قوهلم

  :قال ذو الرمة. التفّرق: والَتصَوُُّع. اًواْنصاَع، أي انفتل راجعاً ومّر مسرع. اإلبلَ، والتيُس َيصوُع املعَز
  َتظَلُّ هبا اآلجالُ عين َتصَوَُّع

  :قال املُسَيَُّب بن َعلَسٍ. املطمئنُّ من األرض: والصاُع. وَتصَنََّع مثله. لغةٌ يف َتصَوََّح إذا هاج: وَتصَوَُّع النباُت



  صاعَِتكرو بكَفَّيْ الِعبٍ يف ... َمرَِحْت َيداها للَنجاِء كأّنما 
: والصُواُع. الذي ُيكالُ به، وهو أربعة أمداٍد، واجلمع أَصُْوٌع، وإن شئَت أبدلَت من الواو املضمومة مهزةً: والصاُع

  .لغةٌ يف الصاعِ، ويقال هو إناٌء ُيْشَرُب فيه
  صوغ

وصاغَُه . وعملُُه الِصَياغَةُورجلٌ صائغٌ، وَصوَّاغٌ، وَصيَّاغٌ أيضاً يف لغة أهل احلجاز، . ُصْغُت الشيَء أصوغُهُ َصْوغاً
وهو من الواو إالّ أّنها انقلبت ياًء لكسرة ما . وسهامٌ صيَغةٌ، أي من عملِ رجلٍ واحد. اهللا ِصيَغةً حسنةً، أي َخلَقه

وربَّما قالوا فالن َيصوغُ الكذب، وهو . ومها َصْوغاِن، أي ِسّياِن. وهذا َصْوغُ هذا، إذا كان على قدره. قبلها
  " .كَِذَبةٌ كَذََبها الَصوَّاغونَ : " ويف احلديث .استعارة
  صوف

وذلك إذا : وقال أبو الَسمَْيَدعِ. أي جبلد رقبته: أخذت بُصوفِ رقبته: ويقال. الصوُف للشاِة، والصوفَةُ أخصُّ منه
وقال . ي يف نقرة قفاهأي بَشعره املتدلِّ: وقال ابن دريد. تبعه وقد ظنَّ أن لن يدركه فلَِحقَُه، أخذ برقبته أم مل يأخذ

أعطاه : أعطاه بُصوِف رقبته، كما يقال: ويقال أيضاً. أي أخذه قهراً: وقال أبو الغوث. إذا أخذه بقفاه مجعاء: الفراُء
صاَف الكبشُ : تقول منه. وكبشٌ صاٌف، أي كثري الصُوِف. أي أعطاه جماناً ومل يأخذ مثناً: وقال أبو عبيد. برمَّته

وكذلك صَوَِف الكبُش بالكسر، فهو . ُف َصْوفاً وُصُؤوفاً، فهو صاٌف وصاٍف، وأَْصَوُف وصاِئٌفبعدما زَِمَر َيصو
صاَف عنِّي شرُّ : ومنه قوهلم. وصاَف السهُم عن اهلدف َيصوُف وَيصيُف، أي عدل عنه. كبٌش صَوٌِف بيُِّن الَصَوِف

  .فالٍن، وأَصاَف اهللا عين شرّه
  صوك

  .َبْوٍك، أي أّولَ شيءلقيته أوَّ َصْوٍك و: قوهلم
  صول

املواثبةُ، : واملُصاَولَةُ. ُربَّ قولٍ أشدُّ من َصْولٍ: يقال. وثب َصْوالً وَصْولَةً: وصالَ عليه. صالَ عليه، إذا استطال
كذا، وصيلَ هلم . وصالَ العُري، إذا محل على العانة. والفَْحالنِ َيَتصاَوالِن، أي يتواثَبان. وكذلك الِصيالُ والِصيالَةُ

  :قال ُخفاف بن ُندبة. أي أتيح هلم
  ِشهاباً َبدا يف ظلمة الليلِ َيلْمَُع... فصيلَ هلم قَْرٌم كأنّ بكَفِِّه 

  .ُعقدةُ الَعذََبِة: والصيلَةُ. شيٌء ُيْنقَُع فيه احلنظل لتذهَب مرارتُه: اِملصَْولُ: أبو زيد
  صوم

وقوٌم ُصوٌَّم . وقد صاَم الرجل َصْوماً وِصياماً. ْمساُك عن الطُْعمِاإل: والَصْوُم. قياٌم بال عمل: الَصْوُم: قال اخلليل
قال النابغة . وصاَم الفرسُ َصْوماً، أي قاَم على غري اعتالٍف. ورجلٌ َصْومانُ، أي صاِئٌم. بالتشديد وصُيٌَّم أيضاً

  :الذبياين
  ُجماحتت الَعجاجِ وأخرى َتْعلُُك اللُ... خيلٌ ِصياٌم وخيلٌ غُري صاِئَمٍة 

  :وقال. موِقفُه: وَمصاُم الفرسِ وَمصاَمتُُه. ركود الريح: والَصْوُم. وصاَم النهاَر َصْوماً، إذا قام قائُم الظَهرية واعتدل
  كأنّ الثُريَّا علِّقت يف َمصاِمها

  :وقوله



  والَبكَراُت َشرُُّهنَّ الصاِئمَة
وقال أبو . َصْمتاً: قال ابن عباس رضي اهللا عنهما" َصْوماً  إنِّي َنذَْرتُ للرْحمنِ: " وقوله تعاىل. يعين اليت ال تدور

شجٌر، : والَصْوُم. البيَعةُ: والَصْوُم. ذْرُق النعامِة: والصْوم. كلُّ ممسٍك عن طعامٍ أو كالمٍ أو سريٍ فهو صاِئٌم: عبيدة
  .يف لغة ُهذَيل

  صون
وثوٌب َمصونٌ على النقص، وَمْصؤُونٌ على . ُمصانٌُصْنُت الشيء صَوناً وِصياناً وِصيانةً، فهو َمصونٌ، وال تقل 

وصانَ الفرُس، إذا قام على . وجعلت الثوب يف ِصوانِِه وصُوانِِه وِصيانِِه أيضاً، وهو وعاؤه الذي ُيصانُ فيه. التمام
  :قال النابغة. طرف حافرِه من َوحًى أو حَفًى

  ْيُتَيصونُ الورُد فيها والكَُم... وما حاولُتما بِقياد خيلٍ 
  .ضرٌب من احلجارة، الواحدة صَوَّاَنةٌ: والَصوَّانُ
  صوى

" إنَّ لإلسالم صُّوى وَمناراً كمنار الطريق : " ويف احلديث. األعالم من احلجارة، الواحدة ُصوَّةٌ: الُصوى: أبو عمرو
. يبلغ أن يكون جبالً ما غلُظ وارتفع من األرض ومل: الُصوى: وكان األصمعّي يقول. أَصْواٌء: ومنه قيل للقبور. 

  :قال الشاعر. ُمختلَف الرِيح: والُصوَّةُ
  َصباً ومشاالً يف منازلِ قُفَّالِ... وَهبَّْت له ريٌح مبختلف الصُوى 

قال . وصَوَّْيُت إلبلي فحالً، إذا خترَته وربَّيته للِفْحلة. صََوِت النخلة َتْصوِي ُصوِّياً: يقال. اليابس: والصاوي
أن ال ُيْحَملَ عليه وال ُيعقَد فيه حبلٌ، ليكون أنشط له يف الِضراب : الَتْصوَِيةُ للفحول من اإلبل: العدَبس الكناينّ
قال أبو . صَوَّْيُتها فَصَوْت: التصويه أن يبس الرجل لنب شاته ليكون أمسن هلا وأقوى يقال: األصمعي. وأقوى أقوى

  :ذؤيب
  ِط صاوٍ غُْبُرهُ ال يُْرضَُعكالقُْر... ُمَتفَلٌِّق أَْنساُؤها عن قانٍِئ 

  صيأ
. أَلْقَِت الشاةُ صاَءَتها: ما خيرج من َرِحمِ الشاِة بعد الوالدة من القَذى، يقال: الصاَءةُ مثال الطاعة: قال األصمعي

  .وَصيَّأُْت رأس َتْصيِيئاً، إذا غََسلَْتُه وثَوَّْرَت َوَسَخُه ومل ُتْنِقِه
  صيح

أن يصيح : واملُصاَيَحةُ والَتصاُيُح. َيصيُح صَْيحاً وصَْيحةً وصِياحاً وُصياحاً وصََيحاناً صاَح: تقول. الصوت: الِصياُح
الصِياُح، : فالصَْيُح. لَقيُتُه قَْبلَ كلِّ َصْيحٍ وَنفْرٍ: وقوهلم. وأُصله من األوَّل. الَعذاُب: والصَْيَحةُ. القَْوُم بعضهم ببعض

يقال غِضَب من غري صَْيحٍ وال نَفْرٍ، أي من غري : ابن السكيت. َته قبل طلوع الفجرالَتفَرُُّق، وذلك إذا لَقي: والنَفُْر
  :وأنشد. قليل وال كثري

  ألْيمانِِه من غري َصْيحٍ وال َنفْرِ... كَذوٌب َمحولٌ َيجَْعلُ اَهللا ُجنَّةً 
  .ضرب من متر املدينة: والصَْيحَانِيُّ. ُهوَصيََّحْتُه الريُح والشمس، مثل َصوََّحْت. لغة يف َتصَوََّح: وَتصَيََّح البقْلُ

  صيد



ما ُيصادُ : واِملْصَيُد واِملصَْيَدةُ. وخََرَج فالنٌ َيَتصَيَُّد. املَصيُد: صاَدهُ َيصيُدُه وَيصاُدُه صَْيداً، أي اصطاده والصَْيُد أيضاً
. َألصَْيِد، وهو الذي يرفع رأسه ِكبْراًمصدر ا: والصََيُدن بالتحريك. وكَلٌْب َصيوٌد، وكالٌب صُُيٌد وصيٌد أيضاً. به

إمنا قيل للملك أصيد ألنه ال يتلفت مييناً وال مشاالً وكذلك الذي ال يستطيع : ويقال. ومنه قيل ِللَمِلِك أَْصَيُد
بكسر الياء إنَّما َصحَِّت الياء فيه لصحَّتها يف أصله لتدلَّ عليه وهو اْصَيدَّ : االلتفات من داء تقول منه صيد

  :قال حّسان. الُصفُْر والُنحاُس: والصاُد. بالتشديد
  قَنابلَ ُدْهماً يف املَباَءةِ ُصيَّما... رَأَْيُت قُدوَر الصاِد حولَ ُبيوِتنا 

وسوٍد من الصَِْيداِن فيها َمذانٌِب ُنَضارٌ إذا : قال أبو ذؤْيب. بِراُم اِحلجارة: والَصْيدانُ بالفتح. والصاِديُّ منسوٌب إليه
قال ابن . أألرضُ الغليظةُ: والصَيداُء. ْسَتِفْدها ُنعارُها وأما احلجارة اليت تعمل منها القدوُر فهي الَصْيداُءمل َن

  .السيِّئةُ اخلُلُْق الكثريةُ الكالمِ: والصَْيداَنةُ من النساء: قال. الغولُ: الصَْيداَنةُ: السكيت
  صري

، وهو شاذٌّ، " وإىل اهللا املَصُري : " ِصْرتُ إىل فالن َمصرياً، كقوله تعاىلو. صارَ الشيء كذا، َيصُري صَْيراً وَصْيروَرةً
لغة يف َيصوُرُه، أي قَطََعه، وكذلك إذا : وصاَرُه َيصريُُه. وصَيَّْرُتُه أنا كذا، أي جعلته. والقياس َمصاٌر مثل َمعاٌش

وَتَصيََّر فالنٌ أباه، إذا نزع إليه يف . وٌر، أي رأٌي وعقلٌما له َصيُّ: وقوهلم. آخُِرُه وما يؤول إليه: وَصيُّوُر األمرِ. أماله
قال . فالن على ِصريِ أَْمرٍ، إذا كان على إشراٍف من قَضائه: يقال. َمصُريُه وعاِقَبُتُه: وصُري األمرِ، الكسر. الشبه
  :زهري

  على صريِ أَْمرٍ ما ُيُمرُّ وما َيْحلو... وقد كُْنُت من لَْيلى سنَني مثانياً 
  .حظرية الغنم، ومجعها ِصيٌَر: والصَريةُ. َشقُّ الباب: والصُري أيضاً. الصَِْحناةُ: والصُري أيضاً

  صيص
َحبُّ : والصيصاُء أيضاً. لغةٌ يف الشيصِ والشيصاِء: والصيُص والصيصاُء. احلََشُف من التمر: الصيُص: قال األموي

  :قال ُدرَيد بن الِصمَّة. احلائك اليت ُيسوِّي هبا الَسداةَ واللُحمةَشوكةُ : والصيَصةٌُ. احلنظلِ الذي ليس يف جوفه لُبٌّ
  كَوقْعِ الَصياصي يف الَنسيجِ املَُمدَِّد... فجئُت إليها والرماُح َتنوُشُه 

. ورمبا كانت تركَّب يف الرماح مكانَ األِسنَّة. قروهنا: وَصياصي البقَرِ. ومنه َصيِصَيةُ الديك اليت يف رجليه
  .احلصونُ: صيوالَصيا
  صيف

: َصْيٌف صاِئٌف، وهو توكيد له كما يقال: يقال. القيظ: واحد فصول السنة، وهو بعد الربيع األول، وقيل: الَصْيُف
املعوجُّ من جماري املاء، وأصله من : واملَصيُف. املطُر الذي جييء يف الصيف: والَصْيُف أيضاً. ليلٌ الِئلٌ، وَهَمٌج هاِمٌج
وربَّما قالوا يوٌم صاٌف مبعىن صاِئٍف، كما . وليلةٌ صاِئفةٌ. ويوٌم صاِئٌف، أي حارٌّ. ملضيق من صاَقصاَف أي عدل، كا

وصاِئفةُ . وعاملت الرجل ُمصاَيفَةً، أي أَّياَم الصيف، مثل املشاهرة واملياومة واملعاومة. قالوا يوٌم راٌح ويوٌم طانٌ
وصاَف باملكان، أي أقام . لرومِ، ألنَّهم يُْغَزْونَ َصيْفاً؛ ملكان الربد والثلجغزوةُ ا: والصاِئفَةُ. ِمريهتم يف الصيف: القوم

وصيفَِت األرض فهي . وِصفْنا، أي أصابنا مطر الصيف. واملوضُع َمصيٌف وُمصْطاٌف. واْصطاَف مثله. به الصيَف
وَصيَّفَين هذا الشيء، . رفه وعدل بهوأصاَف اهللا عنِّي شّر فالٍن، أي ص. َمصيفَةٌ وَمْصيوفَةٌ، إذا أصاهبا مطر الصيف

  :وقول أيب كَبريٍ اهلذَيل. أي كفاين ِلَصْيفيت
  َحدَّ الربيعِ إىل شهور الَصيِِّف... ولقد َوَرْدُت املاَء مل َيشَْرْب به 



: ، كما تقولوَتَصيََّف من الَصيف. يقال أصابتنا َصيِّفَةٌ غزيرةٌ، بتشديد الياء. يعين به مطر الصيف، الواحدة َصيِّفَةٌ
وأَصاَف الرجل، أي ُوِلد له على . وصاَف السهم عن اهلََدف َيصيفُ َصْيفاً وَصْيفوفَةً، أي عدل. َتشَتَّى من الشتاء

  .وأَصاَف القوُم، أي دخلوا يف الصيف. الِكَبرِ، وولده َصْيفيٌّ
  صيق

  :ومنه قول رؤبة. واجلمع ِصَيٌق، مثل جيفٍَة وجَِيٍف. الغباُر: الصيُق
  ْتُرُك ُتْرَب البيِد جمنونُ الِصيَْقَي

  صيك
  .صاَك به الطيُب َيصيُك، أي لصق به

  حرف الضاد

  ضأد

وَضأَْدُت الرجلَ َضأْداً، . وأَضْأََدُه اهللا، أي أزكمه. وقد ُضِئَد الرجلُ ُضؤْداً، فهو َمْضُؤوٌد. الُزكاُم: الُضْؤُد والُضؤَْدة
  .إذا َخَصْمَتُه

  ضأضأ
  .األصل: الِضئِْضيُء

  ضأل
. ضَُؤلَ رأيه َضآلَةً، إذا صُغر وفالَ رأُيه: أبو زيد. وقد ضَُؤل ضآلةً. رجلٌ ضَئيلُ اجلسم، إذا كانَ صغري اجلسم حنيفاً

  :وقال. ورجلٌ ُمَتضاِئلٌ، أي َشْخٌت
  وال َرِهلٌ لَبَّاته وبآِدلُْه... فًتى قُدَّ قَدَّ السيِف ال متضائلٌ 

  .احليَّةُ الدقيقةُ: ئيلَةُوالَض. ورجلٌ ضَُؤلَةٌ، أي حنيٌف
  ضأن

وأَْضأَنَ . خالف املاعز، واجلمع الَضأنُ وَضأَنٌ أيضاً، وقد جيمع على َضِئنيٍ، واألنثى ضاِئَنةٌ، واجلمع ضواِئُن: الضاِئُن
  .كثُر ضَأُْنُه: الرجل
  ضبأ

لَِصَق باألرض، وَضَبأْتُ : ضََبأَ: قال األصمعي. واملوضع َمْضبَأٌ. َضبَأُْت يف األرض َضْبأَ وُضُبوءًا، إذا اخَْتَبأَْت: أبو زيد
وأضبأ الرجل على الشيء، إذا سكت عليه وكتمه، . لََجأُْت: وَضَبأْتُ إليه. به األرَض فهو مضبوٌء به، وإذا ألَْزقَْتُه هبا

  .أضبأ فالن على داهية، مثل أََضبَّ: يقال. فهو ُمْضبِيٌء عليه
  ضبب

وفالن يُضبُّ ناقَته . وأضبته أنا: َضبَّ املاء والدم َيِضبُّ بالكسر، َضبيباً، أي سالو. اللُصوص باألرض: أصل الَضبِّ
أعقُّ من ضّب ألّنه رّبما أكل : دَُوْيبَّة، واجلمع ِضباب وأَُضبٌّ، ويف املثل: والَضبُّ. بالضم، أي حيلُبها خبمس أصابع

ال أفعله حّتى يرد الضّب، ألن : ضبُّ يف أثَر اإلبل الصادرة، وال أفعلُه حّتى حينَّ ال: وقوهلم. واألنثى َضبَّةٌ. ُحسولَُه
ووقعنا يف . كَثرية الِضباب: وأرض َضبَِبةٌ. وَضبِبَ البلد وأضبَّ أيضاً، أي كثُرت ضِبابه. الضّب ال يشرب ماء



الذي يصب املاَء يف احلارُش : واملُضَبِّب. َمضابَّ مُْنكََرة، وهي ِقطع من األرض كثرية الِضباب، والواحد َمَضبَّة
: وقال األصمعي. أضبَّ فالن على ِغلٍّ يف قلبه، أي أَضمره: احلِقد، تقول: والَضبُّ. جحره حّتى خيرج ليأخذه

ضبَّت لثَُّتُه دماً، إذا : ومنه يقال. أضبَّ، إذا تكلَّم: وقال أبو زيد. أضبَّ على ما يف نفسه، إذا سكت، مثل أضَْبأَ
ورٌم يصيب البعريَ : والضبُّ. ويقال أضبُّوا عليه، إذا أكثروا عليه. أَنَّ أَضبَّ أخرج الكالمفك. سالت؛ وأضببتها أنا
داء يف الَشفة : والَضّب. َضبَّ البعري َيَضب بالفتح، فهو بعري أضبُّ، وناقةٌ ضبَّاء بيِّنت الَضَببِ: يف ِفْرِسنِِه، تقول منه
  :قال بشر بن أيب خازم. ُته بالكسر، إذا اْشتدَّ حرصه على الشيءجاء فالن َتِضبُّ لِثا: يسيل دماً؛ ومنه قوهلم

  خَيال َتِضبُّ ِلثاُتها للَمغَْنمِ... وبين متيم قد لقينا منهُم 
  :قال الشاعر. واحد ِضباب الَنخل، وهو طَلْعه: والَضبُّ. هو قلٌب َتبِضُّ، أي تسيل وَتقطر: قال أبو عبيدة

  ُبطُونُ املوايل يوَم عيدٍ َتَغدَِّت.. .أطافَت بفُحَّالِ كأنَّ ِضبابه 
ورجلٌ . تضبَّب الصيبُّ أي َسِمن وانفتقت آباطُه وقَُصَر عنقه: تقول. اْنفتاٌق من اِإلْبط وكثرةٌ من اللحم: والَضبُّ

. بِّبوا لصبيِّكمَض: مسٌن وُربٌّ ُيجعل للصيبّ يف ُعكٍَّة ُيطَْعُمه، يقال: والَضبيبة. ُضباِضٌب بالضم، إذا كانَ قصرياً مسيناً
َسحابة تَُغشِّي األرض : والَضبابة. حديدة عريضة يَضبَّب هبا الباب: والَضبَّة. ورجلٌ َخبٌّ َضبٌّ، أي جُْرُبٌز مراوغ

  .أضبَّ يومنا: تقول منه. كالدخان، واجلمع الَضباب
  ضبث

أي ُتَجسُّ : ُيَشكُّ يف ِسَمنِها فُتْضَبثُ: ثٌوناقة َضبو. َضبَثُْت بالشيء َضْبثاً، وأضطََبثُْت به، إذا قبضت عليه بكفِّك
  .، أي يف قبضاهتم" اخلطايا بني أضباثهم : " خمالبه، ويف احلديث: وَمضابِثُ األسد. باليد
  ضبح

َتضَْبُح تَْنَحُم، وهو صوت أنفاسها إذا : وقال غريه. َضَبَحِت اخليل ضَْبحاً، مثل َضَبَعْت، وهو الَسْيُر: أبو عبيدة
  :ال عنترةق. عدْون

  َبحُ يف حياضِ املوتِ ضَْبحا... واخليلُ َتْعلَُم حَني َتض 
  :قال الشاعر. غيَّرْتُه ومل تبالغ فيه: وضَبَحْتُه الناُر. الَرماد: والضَْبُح أيضاً

  به اللََهبانُ َمقُْهوراً َضبيحاً... فلمَّا أن َتلَْهَوْجنا شِواء 
حجارة القدَّاحة، اليت كأهنا حمترقة، : واملْضُبوَحةُ. صوت الثعلب: والُضباُح. يالًواْنضََبَح لونه، أي تغيَّر إىل السواد قل

  :وقال
  واملَْرَو ذا القَدَّاحِ َمْضبوَح الِفلَْق

  ضرب
 .اجلماعة يَْغُزونَ: والَضْبرُ أيضاً. جوز الَبرِّ، وهو جوٌز صلٌب، وليس هو الرّمان الَبرِيَّ، ألنَّ ذلك يسمى املَظَّ: الَضْبُر

  :قال ساعدة ابن جؤيَّة اهلذيل
  َضْبٌر لِباسُُهُم القَتُري ُمَؤلَُّب... بْيناُهُم يوماً كذلك راعَُهْم 

َضَبرَ : ويقال. وكذلك فرٌس ُمَضبَُّر اخلَلْقِ، وناقةٌ ُمضَبََّرةُ اخلَلْقِ. فالن ذو َضباَرٍة، أي مَُوثَُّق اخلَلْقِ: ويقال أيضاً
: واإلضْباَرةُ بالكسر. وضََبَر عليه الصخَر َيْضبُِرُه، إذا َنضَّدَُه. وفرٌس ضِبِرٌّ، أي َوثَّاٌب. بالفرُس، إذا مجع قوائمه وَوث

وقد ضََبْرُت الكتَب أَْضبِرُها َضبْراً، إذا جعلتها . جاء فالن بإِْضباَرٍة من كتبٍ، وهي األضابري: يقال. اإلضمامة



  .إْضبارَةً
  ضربك

  .واجلمع الَضبارُِك بالفتح. وكذلك الُضبارُِك. رجلٌ ومجلٌ ِضْبراٌك، أي ضخٌم
  ضربم

  .الشديد اخللْق من اُألْسد: الُضبارُِم
  ضبس

  .ورجلٌ َضبٌِس وَضبيٌس، أي شرٌس َعِسٌر َشِكٌس. َضبَِسْت نفُسه بالكسر، أي لَِقَسْت وَخُبثَْت
  ضبط
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لغة: كتاب  ال   الصحاح يف 
 اجلوهري: املؤلف 

َضبِطَ الرجل : تقول منه. الذي يعمل بِكلْتا يديه: واَألْضبَطُ. والرجلُ ضابطٌ، أي حازٌم. حفظُه باحلزم: َضْبطُ الشيِء
  .القويُّ والنون واأللف زائدتان لإلحلاق بسفرجل: والَضَبنْطى. بالكسر َيْضبَطُ، واألنثى َضبْطاُء

  ضبطر

  .الشديُد: َبطُرالِض
  ضبع
وال ُصلْحَ حّتى َتْضَبعونا : " وقال. مددُت إليه َضْبعي للضَرب: وَضَبْعُت الرجلَ. الَعُضُد، واجلمع أضباٌع: الَضْبُع

أي َتْضَبعونَ للصلح : وقال أبو عمرو. أي متدُّون أَْضباَعكُم إلينا بالسيوف، ومندُّ أَضْباَعنا إليكم" وَنْضَبعا 
  :وأمَّا قول رؤبة. واملصافَحِة

  مبا أَصْبناها وأخرى َتطْمَُع... َوما َتين أْيٍد علينا َتضَْبع 
يقال قد َضَبعوا لنا الطَريق، أي جعلوا لنا منه ِقسماً، : قال ابن السكيت. فإنَّه أراد متدُّ أْضباَعها علينا بالدعاء

والناقةُ ضابٌِع، . ذا مدَّْت أْضباعَها يف سريها وهي أَْعضادهاوَضَبَعِت اخليلُ واإلبلُ َتْضَبعُ َضْبعاً، إ: قال. َيْضَبعونَ
وكّنا يف ضُْبعِ فالن، أي يف كنفه . أنْ يهوي حبافره إىل َعضده: الضَّْبُع: وقال األصمعي. وَضبََّعْت َتْضبيعاً مثله

ألنثى ِضْبعاَنةٌ واجلمع ِضْبعاناتٌ والضَُبُع معروفة، وال تقل َضُبعَةٌ، ألن الذكر ِضْبعانٌ، واجلمع ضَباعٌني وا. وناحيته
أن تدخل الرداء من حتت إبطك : واالْضِطباُع الذي يؤمر به الطائفُ بالبيت. وهذا اجلمع للذكر واألنثى. وِضباٌع

وِضبْعانٌ أَْمَدُر، أي منتفخ اجلنبني عظيم البطن، . األمين وتردَّ طرفه على يسارك وتبدي َمنكِبك األمين وتغطي األيسر
  :قال الشاعر. الَسنةُ اجملِْدبةُ: والَضُبُع أيضاً. ل هو الذي َتتَرَّب جنْباه، كأنَّه من املدر والترابويقا

  فإنَّ قَْومَي مل َتأْكُلُْهمُ الَضبُُع... أبا ُخراَشةَ أَمَّا أنت ذا َنفَرٍ 
  .َتْضَبعُ َضَبعاً، وأْضَبَعْت أيضاً باأللفِشدَّة شهوة الناقة للفحل، وقد َضبَِعْت بالكسر : والَضَبُع بالتحريك والَضَبَعةُ

  ضبغط
  .واأللف لإلحلاق. شيٌء ُيفَزَُّع به الِصْبيان: الَضْبَغظى

  ضبل
  .الداهيةُ: الِضئبِلُ
  ضنب

جعلته يف : وأْضَبْنُت الشيء. وأوَّلُ احلَْملِ األْبط، مث الَضْبُن، مث احلضُن. ما بني اإلبط والكشح: الِضُنب بالكسر
: واملَْضُبونُ. أي ضّيق: ومكان َضبٌِن. عيالُه، وكذلك الضَبَِنةُ بفتح الضاد وكسر الباء: بنةُ الرجل أيضاًوُض. ِضبين
  .الَزِمن
  ضبا



: أَْضبَْبُت على الشيء: الكسائي. الرماُد: والضايب. ُخْبَزةُ اِمللَّة: واملَْضباة. غيَّرْته وشوته: َضَبْتُه النار َتْضُبوهُ َضْبواً
  .ه أن أظفَر بهأشرفت علي

  ضثم
  .األسد، مثل الضيغم: الَضْيثَُم
  ضجج
. ضجُّوا َيِضجُّونَ َضجيجاً: أَضجَّ القوم إْضجاجاً، إذا جلَّبوا وصاحوا؛ فإذا جزِعوا من شيء وغُِلبوا قيل: أبو عبيد

شاغَبه : ةُ ُمَضاجَّةً وِضجاجاوضاجَّ. وَسِمعتُ َضجَّة القوم، أي َجلََبتَهم. اليت َتِضجُّ إذا ُحِلبت: والَضجوُج من النُوق
  .وشارَُّه واالسم الَضجاُج بالفتح

  ضجر
وقوٌم َمضاجِرُ . وأْضَجرين فالن فهو ُمْضجٌِر. وقد َضجَِر فهو َضجٌِر، ورجلٌ َضجوٌر. القلق من الغّم: الَضَجُر

  .كثر ُرغاُؤُه: وَضجَِر البعري. وَمضاجُري
  ضجع

. واْضطََجَع مثله، وأْضَجْعُتهُ أنا. ْضَجعُ ضجْعاً وُضجوعاً، فهو ضاجٌِعَي. َضَجَع الرجل، أي وضعَ جبنه باألرض
َضجََّعِت الشمس، إذا دنت للمغيب، مثل : ويقال. التقصُري فيه: والَتْضجيُع يف األمر. الذي ُيَضاجُِعَك: وَضجيَعَك
ُيكِثر االضِطجاعَ : ورجلٌ َضَجعةٌ. أَربَّ باملكان: وَتَضجَّعَ السحاُب. وَتضََّجعَ يف األمر، أي َتقََّعَد ومل يقم به. َضرَّعت
  :قال النابغة. اهلضاُب: والَضواجُِع. إذا كثرت الغنُم فهي الضاجَعةُ والضجْعاء: قال الفراء. كسالً

  ودوين راِكٌس والَضواجُِع
  .أعلى املضطجِع، يوصف به النبات عادة إذا كانت ساقه زاحفة على األرض وقمته إىل. يقال ال واحد هلا

  ضجم
. أن مييل األنُف إىل جانيب الوجه والرجلُ أْضَجُم: والَضَجُم. وَتضَاَجمَ األمر بينهم، إذا اختلف. الِعَوُج: الَضَجُم

  .اعوجاُج أحد املَنكبني: والَضَجُم أيضاً
  ضحح
وقال ذو الرمة يصف " .  ال يقُْعَدنَّ أحدكم بني الِضحِّ والظلِّ فإنه مقعد الشيطان: " ويف احلديث. الشمس: الِضحَّ
  :اِحلرباء

  من الِضحِّ واستقباِله الشمَس أخضُر... غَدا أكَْهَب األعلى وراح كأنه 
جاء فالن بالِضحِّ والريح، أي مبا طلعت عليه الشمُس وما جرت عليه الريُح، : وقوهلم. أي واستقباله عَني الشمس

  .يعين من الكثرة
  ضحضح

  .وَضْحَضحَ السراُب وَتَضْحَضَح، إذا ترقرق .ماٌء َضْحضاٌح، أي قريب القعر
  ضحك

  :ومنه قول كثيِّر. املرَّة الواحدة: والَضحكةُ. أربع لغات. َضِحَك َيْضَحكُ َضْحكاً وِضْحكاً وِضِحكاً وَضِحكاً
  غَِلقَْت ِلَضْحكَِتِه رِقاُب املالِ



. ورجلٌ َضَحكَةٌ، أي كثري الَضِحِك. أْضَحكَُه اهللاو. وَتضاَحَك الرجلُ واْسَتْضَحَك مبعًنى. وَضِحكَتْ به ومنه مبعًنى
قال ابن . كثريةُ الضِحك: وامرأةٌ ِمضحاك. ما ُيْضَحُك منه: واُألضحوكَةُ. ُيْضَحُك منه: وُضْحكَةٌ بالتسكني

األنياب  السنُّ اليت بني: والضاِحكَةُ. الضاِحُك من السحاب، مثل العارض، إال أنه إذا بََرَق قيلَ َضِحَك: األعرايب
  :قال أبو ذؤيب. الطَلُْع حَني ينشّق: والَضْحُك. الطريُق الواسُع: والَضحوُك. واألضراس، وهي أربعُ ضواِحَك

  هو الَضْحكُ إالّ أّنه َعملُ النحلِ... فجاء بَِمْزجٍ مل يَر الناُس ِمثلَه 
  .ويقال القرُد َيْضَحُك إذا صوَّت. شّبه بياض العسل ببياضه: قال أبو عمرو

  ضحل
  .املاء القليل، وهو الَضْحضَاُح: الَضْحلُ
  ضحا

والَضحاءُ . َضْحَوةُ النهار بعد طلوع الشمس، مث بعده الُضحا، وهي حني تشرق الشمس، مقصورة تؤّنث وتذكّر
  :قال ذو الرمّة. الَغَداء، وإّنما مسِّي بذلك ألنه يؤكل يف الَضحاء: أيضاً

  هبا مثل َمْشي اِهلبْرِزِيِّ املَُسْرَولِ...  ترى الثَور ميشي ضاِحياً من َضحاِئِه
واألضَحى . وكذلك ليلةٌ إْضِحياَنةٌ بالكسر. مضيئةٌ ال غيَم فيها: وليلةٌ َضْحياُء. أي يتغدَّون: هم َيَتَضحَّونَ: تقول منه
ومكانٌ . لضَواِحَيهم ينزلون ا: ويقال. ناحيُته البارزة: وضاِحَيةُ كلِّ شيء. َضْحياء: األشهب، واألنثى: من اخليل

  :وأمَّا قول جرير. السموات: والَضواحي. فعل ذلك األمر ضاِحيَةً، أي عالنيةً: ويقال. ضاحٍ، أي بارز
  َبعشَّاِت الفروعِ وال ضَواحي... فما شجراُت ِعيِصَك يف قريشٍ 
َضحا : أبو زيد. أي يظهر ويستحّب من الفرس أن َيْضحا ِعجانُُه،: قال األصمعي. فإّنما أراد أّنها ليست يف نواحٍ

وَضحيتُ أيضاً للشمس َضحاًء . عرقت: وَضحيتُ بالكسر ضًحى. الطريق َيْضحو َضحْواً، إذا بدا لك وظهر
أَْضحى فالنٌ يفعل كذا، : وتقول. واملستقبل أْضحى يف اللغتني مجيعاً. وَضَحْيُت بالفتح مثله. ممدوٌد، إذا برْزَت هلا

َضحَّى بشاٍة من اُألْضِحيَِّة، وهي : ويقال أيضاً. أي رعاها بالُضحا: حَّى فالنٌ غنَمهوَض. ظلّ يفعل كذا: كما تقول
وفيها أربع لغات إْضِحيَّةٌ وأُْضِحيَّةٌ واجلمع أضاِحيُّ، وَضِحيَّةٌ واجلمع : قال األصمعي. شاة تذبح يوم األضحى

وَضحِّ رويداً، أي ال . رفقت به: ُت عن الشيءوَضحَّْي. وهبا ّمسي يوم األْضحى. ضحايا، وأَْضحاةٌ واجلمع أْضًحى
  .تعَجلْ
  ضخم
وقد َضُخَم َضخاَمةً وِضَخماً فهو . الغليظ من كل شيء؛ واألنثى َضْخَمةٌ، واجلمع َضْخماتٌ بالتسكني: الَضْخُم

  .ِعظامةُ املرأة: واُألْضخوَمةُ. وهذا أْضَخَم منه. َضْخٌم وُضخاٌم بالضم، وقوٌم ِضخاٌم بالكسر
  ضدد
وقد ضادَّه " وَيكونونَ َعلَْيهِْم ِضدا : " قال تعاىل. وقد يكون الِضدُّ مجاعةً. واحد األْضداِد، والَضديُد مثله: الِضدُّ

: يقال. املَلُْء: والَضدُّ بالفتح. ال ِضدَّ له وال َضديَد له، أي ال نظري له وال كُفَء له: ويقال. القوم، ومها ُمَتضادَّاِن
  .غَِضَب: وأضدَّ الرجلُ. َيُضدُّها، أي مألها َضدَّ القِربةَ

  ضرب

إنّ يف ألِف درهمٍ : يقال. وضرب يف األرض ضرباً وَمضَرباً بالفتح، أي سار يف ابتغاء الرزق. ضربه يضرِبه ضرباً
ن فقَضى، م: فضَرب الدهر َضرَباَنه كقوهلم: وقوهلم. أي وصَف وبيَّن" ضربَ اُهللا مثالً " و . ملضَربا أي ضربا



والطري . وضرَب على يد فالٍن، إذا َحَجر عليه. وضربَ اجلُرح ضََرباناً. وضرب الفحلُ الناقةَ ِضراباً. القضاء
. وضرَبْت فيه فالنة بِِعْرقٍ ذي أَشبٍ، أي التباس. وضرب البعُري يف َجهازه، أي َنفََر. اليت تطلب الرزق: الَضوارب

. رأيت حيَّة ُمْضرِبا، إذا كانت ساكنةً ال تتحرك: تقول. ، أي أطرقوأضرب. ضَرَب الرجلُ يف بيته، أي أقام فيه
وضرَّب النجَّادُ . اإلغراء: والتضريب بني القوم. وأْضَربَ الرجل الفحلَ الناقةَ فضرَبها. وأْضَرَب عنه، أي أعرض

. ، أي يضرب بعُضه بعضاواملوج يضطرب. وتضاربا واضطربا مبعًنى. وضاَرَبه، أي جالَده. املُضَرََّبةَ، إذا خاطَها
وضاربه يف املال من املضاربة، وهي . وهذا حديثٌ مضطرُِب السََنِد. اختلَّ: واضطرب أمُره. احلركة: واالضطراب

  :قال طرفة. الرجل اخلفيف اللحم: والَضْرُب. اخلفيف من املطر: والضَْرُب. القِراُض
  ة املتوقِِّدَخشاٌش كرأس احلّي... أنا الرجل الَضْرُب الذي تعرفونه 

: ويقال الضرب. ودرهٌم ضَْرٌب ُوِصفَ باملصدر، كقوهلم ماء غَْور وَسكٌْب. الصيغة والِصنف من األشياء: والَضْرُب
  :قال اهلذيل. العسل األبيض الغليظ، يذَكَّر ويَؤنَّث: والضَرُب بالتحريك. اإلسراع يف املشي

  ْعيا بِراقٍ ونازِلِإىل طُُنف أ... وما َضَربٌ بيضاُء يأوي َمليكَها 
. استنوق اجلمل، واْسَتتَْيَس العنز، مبعىن التحوُّل من حال إىل حال: وهذا كقوهلم. صار َضَرباً: واستضرب العسلُ

وتقول . أتت الناقة على مضرِبِها بكسر الراء، أي الوقت الذي ضرهبا الفحلُ فيه؛ جعلوا الزمان كاملكان: وتقول
وَمضْرِبُ . وما أعرف له َمضْرَِب َعَسلٍَة، تعين أعراقَه. َعَسلٍَة، أي َمْضرٌِب من النسب واملالما لِفالن َمضْرُِب : أيضاً

تقول للشاة . العظْم الذي فيه ُمخٌّ: حنُو من ِشْبرٍ من طََرِفِه، وكذلك َمْضرَِبةُ السيف، واملَضرُِب أيضاً: السيف أيضاً
الذي ُيضَْربُ : واِملضراب. إذا كُِسر عظٌم من عظامها مل ُيَصْب فيه ُمخٌّما ُيرِمُّ منها مضرٌِب، أي : إذا كانت مهزولةً

الناقة اليت تضرب : والضارب. املكان ذو الشجر: والضارب. شديد الضرب: ورجل ِمْضَرٌب، بكسر امليم. به العود
  :قال ذو الرمّة. بحالسا: والضارب. الليل الذي ذهبت ظُلمته مييناً وِشماالً ومألت الدنيا: والضارب. حالَبها

  كأّنين ضاربٌ يف غَْمَرٍة لَِعُب... لَيايلَ اللَّْهو ُتطْبيين فأَْتَبُعُه 
: الصقيع، تقول منه: والضَريب. الذي َيضرب بالِقداح، وهو املوكَّل هبا، واجلمع الضرباء: والضارب والضَريب

وضَريب . األشكال: والضرائب. ثله وَشكلهِم: وضريب الشيء. ضُرِبت األرض، كما تقول طُلَّت األرض من الطَلِّ
ال يكون ضريباً إال من ِعدَِّة أبل، فمنه : عن أيب نصر، وقال بعض أهل البادية. لنبٌ ُيْحلب بعضه على بعض: الَشْول

  :ما يكون رقيقاً، ومنه ما يكون خاثراً، قال ابن أمحر
  طاً وصاِفياضريَب جِالد الَشْولِ َخْم... وما كنت أخشى أن تكون منيَّيت 

واحدة الضرائب اليت تؤخذ يف : والضريبة. فالن كرمي الضَريبة، ولئيم الَضريبة: الطبيعة والسجيَّة، تقول: والَضريبة
الصوف أو : والضريبة. املضروب بالسيف: والضريبة. ومنه ضريبة العبد، وهي غَلَُّته. األرصاد واجلزية وحنوها

  .يط مث يغزل؛ واجلمع الضرائبالشعر ُينفَُش مث ُيدَرُج ويشدُّ َخب
  ضرج

تباَعَد : اْنضََرَج ما بني القوم: األصمعي. االنشقاق: واالْنِضراُج. وعني َمْضروَجةٌ، أي واسعة الَشقِّ. ضََرَجُه أي َشقَُّه
. قوتضرَّج الربُق، إذا تشقَّ. وتضرَّجت عن البقل لفائفه، إذا انفتحْت. وَتَضرَّجَ بالدم، أي تلطَّخ. ما بينهم

. ويقال ضَرََّج أنفَه بدمٍ، إذا أدماه. وضَرَّْجُت الثوب َتْضرجياً، إذا صبغته باحلُمرة، وهو دون املُْشَبعِ وفوق املَُورَِّد
قال أبو . وَعْدوٌ ضَريٌج، أي شديد. الفرس اجلواد الَشديد الَعْدو: واإلْضريُج. ضرٌب من األكسية أصفَر: واإلضْريُج
  :ذؤيب



  كاحلَريقِ َضريُج جِراٌء وَشدٌّ
  :وقول ذي الرّمة. وواحدها ِمْضَرٌج. الثِياب اخلُلقان ُتْبَتذَلُ مثل املعاوِزِ، قاله أبو عبيد: واملضَارَِج

  ضََرْجَن ُبروداً َعْن َتراِئبِ ُحرٍَّة
  .ويروى باحلاء، أي أَلْقَْيَن. أي َشقَّقَْن

  ضرح

  :قال الشاعر. ودفعه، فهو شيء ُمضْطََرٌح، أي َمْرِميٌّ يف ناحيةوقد َضَرُحُه، أي حنَّاه . الَتْنِحيةُ: الَضْرُح
  َضَرْحَن َحصاهُ أشْتاتاً ِعزينا... فلمَّا أنْ أَتْيَن على أُضاحٍ 

. اْنَضَرَح ما بني القوم، مثل انضرج إذا تباعد: األصمعي. وضََرْحُت عنِّي شهادةَ القوم، أي جرَّْحتها وألقيتها عنك
وقد ضََرْحتُ . واللْحُد يف اجلانب. والضريح الَشقُّ يف وسط القرب: البعيُد: والضَريُح. أْبِعدُْه واْضرْحُه عنك، أي
. وفيها ِضراٌح. ضََرَحِت الدابَّةُ برجلها، إذا رحمْت: تقول. الفرُس النفوُح برِْجِله: والضروَح. ضَْرحاً، إذا حفرته

الصقر الطويل اجلناح، وربَّما قيل للسيِّد : واملَْضَرِحيُّ. موقوٌس َضروٌح، إذا كانت شديدة الدفْع واحلفْز للسه
  :قال الشاعر. َمْضَرِحيٌّ

  كأنَّ َجبيَنُه سيفٌ َصنيُع... بأَبَْيَض من أَُميَّةَ َمضَْرِحيٍّ 
  ضرر
عليه َجَملٌ، أي  ال َيُضرَُّك: قوهلم: قال ابن السكيت. واالسم الَضَرُر. وقد ضَرَّه وضَارَّه مبعًنى. خالف النفع: الَضرُّ

حلمة : والَضرَّةُ. وال َيُضرَُّك عليه رجلٌ، أي ال جتد رجالً يزيدَك على ما عند هذا الرجل من الكِفاية. ال يزيدك
الذي تروح عليه ضَرَّةٌ من : واملُضِرُّ. املال الكثري: والَضرَّةُ أيضاً. َضرَّةٌ َشكَْرى، أي مألى من اللنب: يقال. الضَرع
  :األشعرقال . املال

  بأّنك فيهم غينٌّ ُمضِرّْ... بَِحْسبِكَ يف القوم أن يعلَموا 
امرأة : وَضرَّةُ املرأة. حجرا الرحى: والَضرَّتان. اللحمة اليت حتتها، وهي اليت تقابل األلْية يف الكّف: وَضرَّة اإلهبام

وحكى . على ِضرٍّ، أي على امرأة كانت قبلهانكحُت فالنةَ : يقال. تزوُّج املرأة على َضرٍَّة: والِضرُّ بالكسر. زوجِها
الشّدة، ومها امسان مؤنَّثان : والبأساء والضرَّاء. تزوَّجتُ املرأة على ِضرٍّ وُضرٍّ، بالكسر والضم: أبو عبد اهللا الطُوالُ

والُضرُّ . ُعمٍ، جلازلو ُجِمعا على أبُؤسٍ وأُضرٍّ، كمل جتمع الَنعماء مبعىن النعمة على أْن: قال الفرَّاء. من غري تذكري
ال : ويقال. ومكانٌ ذو ِضرارٍ، أي َضيٌِّق. املضارَّةُ: والِضرار. خالف املنفعة: واملََضرَّةُ. اهلُزال وسوء احلال: بالضم

وقد اْضطُرَّ إىل الشيء، أي أُجلئ . ورجل ذو ضارورة وَضروَرٍة، أي ذو حاجة. ضََرر عليك وال ضارورةَ وال َتِضرَّةَ
  :الشاعر إليه، قال

  عليه وقلَّت يف الصديق أواِصرُْه... أثييب أخا ضارورٍة أْصفََق الِعدى 
َنَزلَ فالنٌ على : حرف الوادي، يقال: والضَريُر. احملاويُج: والضَرائُِر. ورجل ضريٌر َبيُِّن الَضراَرِة، أي ذاهب البصَر
  :قال العجاج. ة اِجلسمالنفس وبقّي: والَضريُر. أحد ضَريَري الوادي، أي على أحد جانبيه

  حامي احلُمَيَّا َمرِسَ الَضريرِ
ناقة ذاُت ضرير، إذا كانت شديدة النفسِ : يقال. وإنه لذو ضريرٍ على الشيء، إذا كانَ ذا صربٍ عليه ومقاساٍة له

ثر ما يستعمل املضارَّة، وأك: والضَريُر. الصبور على كلِّ شيء: الضرير من الدوابِّ: قال أبو عمرو. بطيئة اللُُغوبِ



  :قال الشاعر، ابن َعَنَمة. وأضرَّ يب فالنٌ، أي دنا منِّي دنوا شديداً. ما أشدّ ضريَرُه عليها: يقال. يف الَغرية
  بَِحْيثُ أَضرَّ باحلَسنِ السبيلُ... ُألمِّ األرضِ ويلٌ ما أَجنَّْت 

وسحاٌب ُمضِرٌّ، . بفتح التاء، أي، ال َتضامُّونَ ال َتضارُّون: وبعضهم يقول" . ال تضارُّون يف رؤيته : " ويف احلديث
. وأَضرَّ يعدو، إذا أسرَع بعض اإلسراع. وأَضرَّ الفرُس على فأس اللجام، أي أَزَم عليه، مثل أَضزَّ بالزاي. أي ُمِسفٌّ
  .هلا ضرائر: أيضاً وامرأة ُمِضرٌّ. رجل ُمِضرٌّ: ومنه قيل: قال. أن يتزوَّج الرجلُ على ضَرٍَّة، عن األصمعي: واإلضرار

  ضرز
  .قصريةٌ لئيمةٌ: وامرأةٌ ِضرِزَّةٌ. يقال رجلٌ ضِرِزٌّ، للبخيل الذي ال خيرج منه شيء

  ضرزم

. الضِْرزِم من النوق: وقال ابن السكيت. شديدة العّض: وأفعى ِضْرزٌِم. شدَّة العّض والتصميم عليه: الضرزمة
: الِضْمرُِز: وقال غريه. ه من قوهلم رجلٌ ِضرِزٌّ، إذا كانَ خبيالً، وامليم زائدةونرى أّن: قال. القليلة اللَبن، مثل ِضمْرِزٍ

  .وأما الِضْرزُِم فاملُِسنَّةُ وفيها بَقّية َشبابٍ. الناقة القويّة
  ضرس

مجع على  وربَّما. الِسنُّ، وهو مذكَّر ما دام له هذا االسم، ألنَّ األسنان كلَّها إناثٌ إال األضراس واألنياب: الضَْرُس
العضُّ : والَضْرسُ بالفتح. املَطْرة القليلة، واجلمع ُضروٌس: والِضْرسُ أيضاً. أكمةٌ خِشنة: والِضْرسُ أيضاً. ُضروس

  :قال دريد بن الِصمَِّة. ضََرْسُت السهَم، إذا عجمَته: يقال. الشديد باألضراس
  به َعلَماِن من َعقَبٍ وَضْرسِ... وأصفر من قداح النبع صلب 

. احلجارة اليت طُوِيت هبا البئر: والُضروُس. سيِّئة اخللق تعضُّ حالبها: وناقةٌ َضروٌس. اشتدَّ عليهم: َرَسُهمُ الزمانوَض
وضَرَّسْتُه احلروب َتْضريساً، أي جرَّبْتهُ . وأضَْرَسُه أمُر كذا، أقلقه. وبئر َمضْروَسةٌ وَضريٌس، أي مطويَّة باحلجارة

ريط مضرس لضربٍ من : وتقول أيضاً. املضرس الذي جرب األمور: ٌس، وقال أبو عمرووالرجل ُمضَرَّ. وأحكمْته
ورجلٌ أخرُس . وَتضاَرَس البِناُء، إذا مل َيستوِ. فيها حجارةٌ كأضراس الكالب: وَحرَّةٌ مَضرََّسة وَمْضروَسةٌ. الَوشي

. وقد َضرِست أسنانهُ بالكسر. يٍء حامضٍكاللٌ يف السنِّ من تناولِ ش: والضََرُس بالتحريك. أْضَرُس، إتباعٌ له
  .ورجلٌ ضَرٌِس َشرٌِس، أي صعُب اخللق

  ضرط
. أْودى الَعُري إال َضرِطاً، أي مل يبَق من َجلَِدِه وقوَّته إال هذا: ويف املثل. وقد َضَرطَ َيضْرِطُ ضَرِطاً. الرُداُم: الُضراطُ

أْضَرطَ به، : وقوهلم. ُمَضرِطُ احلجارة، لشدَّته وصراَمته: هنٍد وكان يقال لعمرو بن. وأْضَرطَه غريه وضرَّطَُه مبعًنى
  .وخرط به أي َهزَِئ به؛ وحكى له بفيِه فْعلَ الضارِِط

  ضرع
وشاةٌ ضَريٌع وَضريعةٌ، أي عظيمة . وأْضرََعِت الشاة، أي نزل لبُنها قُبَيل النتاج. الضَْرُع لكل ذات خفٍّ أو ِظلٍْف

  :قال الشاعر يذكر إبالً وسوء مرعاها. الِشبْرِقِ، وهو نبتيبيُس : والضَريع. الضَْرع
  َحدباَء داميةُ اليدينِ َحروُد... وُحبِْسَن يف َهْزمِ الَضريعِ فكلُّها 

: والضََرُع، بالتحريك. احلُمَّى أْضَرَعْتين لََك: ويف املثل. وأْضرَعُه غريه. وضََرَع الرجلُ َضراعةً، أي خضع وذلَّ
جاء فالن يَتضَرَّعُ : قال الفراء. وَتضََرَع إىل اهللا، أي ابتهل. ناً لضارِعُ اجلسم، أي حنيفٌ ضعيٌفوإنَّ فال. الضعيف



أي : َضَرَعِت الِقْدُر: ويقال أيضاً. ُدُنوُّها للمغيب: وتْضريُع الشمس. وَيَتعَرَُّض مبعًنى، إذا جاء يطلب إليك حاجةً
  .املشاهبةُ: واملُضارَعةُ. حان أن ُتْدرَِك

  رغطض
  .اْضَرغَطَّ اْضرِغْطاطاً، أي انتفخ غضباً

  ضرغم
  .وَضْرغََم األبطالُ بعُضها بعضاً يف احلرب. األسُد: الِضْرغاَمةُ

  ضرك
قال الكميت ميدح َمْسلََمةَ بن . واجلمع َضرابُِك وُضَركاَء. الضريُر، وهو البائس الفقري: الَضريُك: قال األصمعي

  :هشام
  بسَيبِك حني يُنجُِد أو َتغوُر... منَّا فََغْيثٌ أنت للُضَركاِء 

  ضرم
. ُدقاق احلطب الذي ُيسرع اشتعالُ النار فيه: والِضراُم أيضاً. اشتعال النار يف احلَلفاء وحنوِها: الِضراُم بالكسر

. احلريق: والَضرُمي. واجلمع َضَرٌم. ما هبا نافخ َضَرمٍَة، أي أحٌد: يقال. الَسَعفَةُ أو الشيَحةُ يف طَرفها ناٌر: والَضَرَمةُ
وَضرَِمِت الناُر، وَتَضرََّمْت، واْضطَرََمْت، إذا . وَضرَِم الرجلُ، إذا اشتدَّ جوعه. اشتدَّ حرُّه: وَضرَِم الشيء بالكسر

: لَضرُِموا. شديد الَعْدو: وفرسٌ َضرٌِم. وَتَضرََّم عليه، أي َتَغضََّب. وأْضرَْمُتها أنا وَضرَّمتُها، شدِّد للمبالغة. التهبْت
  .فرخ الُعقاب: والَضرُِم. اجلائع
  ضرا

صمغ : والِضْرُو بالكسر. وقد ضَرا َيْضرو َضرْواً فهو ضارٍ أيضاً، إذا بدل منه الدم. ال يكاد ينقطع دُمه: ِعْرٌق َضرِيٌّ
، واجلمع أْضرٍ الضاري من أوالد الكالب، واألنثى ِضْرَوةٌ: والِضْرُو أيضاً. شجرٍة تدعى الكَْمكاَم، جيلب من اليمن

  :قال ذو الرّمة. وضِراء
  إال الضِراَء وإالّ َصْيدَها َنَشُب... ُمقَزٌَّع أطلُس األطمار ليس له 

. وأضراهُ صاحُبه، أي درَّبه وعوَّده. وكلٌب ضارٍ وكلبةٌ ضارِيةٌ. وقد َضرَِي الكلب بالصيد َيْضَرى َضراوَةً، أي تعوَّد
  :قال زهري. لك الَتْضرِيَةُوكذ. وأَْضراُه به أيضاً، أي أغراه

  وَتضْرى إذا ضَرَّْيُتُموها فَتْضرَمِ
والضَراء . انتفخ بطُنه من الطعام واتََّخَم: واْضَرْورى الرجل اضْريراًء. وقد ضَريُت بذلك األمر أْضرى َضراوَةً

راء، إذا مشى مستخفياً فيما وفالنٌ ميشي الَض. توارى الصيُد منِّي يف ضَراِء: يقال. الشجر امللتّف يف الوادي: بالفتح
  :قال بشر. هو ميشي له الضَراَء ويدبُّ له اخلََمر: ويقال للرجل إذا خََتلَ صاحبه. يوارى من الشجر

  بشْهباَء ال ميشي الضَراَء َرقيبها... َعطفْنا هلم َعطَْف الضروسِ من املَال 
  .واسَْتضَْرْيُت للصيد، إذا ختلْته من حيث ال يعلم

  ضزز



وأَضزَّ . فإذا تكلَّم تكاد أضراُسه العليا متسُّ السفلى. زَّ بني الَضَززِ، وهو لصوق احلَنك األعلى باألسفلرجل أَض
  .الفرس على فأسِ اللجام، أي أََزَم عليه، مثل أَضرَّ

  ضزن
  :قال أوس. الذي يزاحم أباه يف امرأته: الَضْيَزنُ

  بيهِ َضْيَزنٌ َسِلُفوكلُّهم أل... والفارِِسيَّةُ فيهم غري ُمْنكََرٍة 
  .الذي يزامحك عند االستقاء يف البئر: الَضْيَزنُ: ويقال
  ضطر

وكذلك الضَْوطَُر والَضوْطَرى والَضيْطار، واجلمع الَضْيطارون . الرجل الضخم الذي ال غَناَء عنده: الَضْيطَُر
  .والَضياطِرة
  ضعضع

وضَْعَضُه الدهُر فََتَضْعضََع، أي خضع وذلَّ، . ، أي اتَّضََعْتوَتضَْعَضَعْت أركانه. َضْعَضعَةُ، أي هدمه حتَّى األرض
  :ومنه قول أيب ذؤيب

  أَنِّي لرَْيبِ الَدْهرِ ال أََتَضْعضَُع
  .وكذلك الضَْعَضُع، وهو مقصور منه. يقال رجلٌ ضَْعضاٌع، أي ال رأي له. الضعيف من كلِّ شيء: والَضْعضاُع

  ضعع
  .هو أن تقول له َضعْ ليتأدَّب: وقال ثعلب. ة البعريرياض: الَضعُّ: قال ابن األعرايب

  ضعف
. وقوٌم ِضعاٌف وُضعَفاُء وَضَعفَةٌ. وقد َضُعَف فهو ضعيٌف، وأْضَعفَُه غريه. خالف القوَّة: الَضْعُف والُضْعُف

وكذلك . لني أو أكثروذكر اخلليل أن الَتْضعيَف أن يزاد على أصل الشيء فُيجَْعلَ ِمثْ. واسَْتْضَعفَُه، أي عدَّه َضعيفاً
. مثاله: وِضْعفاُه. مثله: وِضْعُف الشيء. يقال َضعَّفُْت الشيَء وأْضَعفُْتُه وضاَعفُْتُه، مبعًنى. اإلضعاُف واملُضاَعفَةُ

 :يقول. أي ِضْعَف العذاب حيا ومّيتا" إذاً ألذقناك ِضْعَف احلياِة وِضْعَف املماِت : " وقوله تعاىل. أمثاله: وأْضعافُُه
وقَّع فالن يف أْضعاِف كتابه، يراد به توقيعه يف أثناء السطور أو : وقوهلم. أْضعَفْنا لك العذاَب يف الدنيا واآلخرة

  :قال لبيد. وأْضَعفُْت الشيَء فهو مضعوٌف على غري قياس. وأُْضِعَف القوُم، أي ضوِعَف هلم. احلاشية
  مَْرجانٌ َيُشكُّ املفاِصالُجمانٌ و... وعالَْيَن َمضعوفاً وفَْرداً ُسموطُُه 

وَضعَّفَُه السري، . فالضَعيُف يف بدنه، واملُْضِعفُ يف دابته. هو َضعيٌف ُمْضِمٌف: َضُعفَْت دابته، يقال: وأْضَعفَ الرجلُ
  .الدرُع اليت ُنِسَجْت َحلْقَتنيِ: واملُضاعفَةُ. أن تنسبه إىل الَضْعِف: والَتضْعيُف أيضاً. أي أْضَعفَُه

  ضغب
وامرأة ضَْغَبة، أي مولعة حبي الَضغابيس، وهي صغار . وقد َضَغَبت َتْضَغُب. صوت األرنب: غاب والضَغيبالُض
  .الِقثَّاء
  ضغبس

  :قال جرير. ويشبَّه الرجلُ الضعيف به فيقال ضُْغبوٌس. صغار الِقثَّاء: الُضْغبوُس والَضغابيُس
  سود فما بالُ الَضغابيسِغَلُب األ... قد َجرََّبْت َعَرِكي يف كلِّ ُمْعَتَرٍك 

  ضغث



وضََغثَ . الرؤيا اليت ال يصحُّ تأويلها الختالطها: وأضغاثُ األحالم. قبضةُ حشيشٍ خمتلطة الرَطْبِ باليابس: الِضْغثُ
 .َعَركَهُ،: وَضَغثَ السناَم. الذي خيتبئ يف اخلََمرِ ُيفْزُِع الصبيانَ بصوٍت يردِّده يف حلقه: والضاغث. خلطه: احلديثَ

  .وناقةٌ َضغوثٌ، مثل َضبوٍث، وهي اليت ُيَشكُّ يف ِسَمنِها فَُتضَْغثُ أبِها طِْرٌق أم ال
  ضغز

  .نكَحها: َضَغَز املرأة ضَْغزاً
  ضغضغ

  .يقال َضْغَضَغتِ العجوُز، إذ الكت شيئاً بني احلنكني وال ِسنَّ هلا. لَْوُك الدرداِء: الَضْغَضَغةُ
  ضغط

والَضاِغطُ . الشدَّةُ واملشقَّةُ: والُضْغطة بالضم. ومنه َضْغطَةُ القرب. زَحَمه إىل حائٍط وحنوه: َضَغطَُه َيْضَغطُُه َضْغطاً
انفتاٌق من : والضاِغطُ يف البعري. كالرقيب واألمني، يقال أرسلَهُ ضاِغطاً على فالٍن، مسِّي بذلك لتضييقه على العامل

بئٌر إىل َجْنبها بئٌر أخرى فَتْحَمأُ فيصري ماؤها : الضغيطُ: ألصمعيقال ا. اإلبِط وكثرةٌ من اللحم، وهو الَضبُّ أيضاً
  .ُمْنتناً فيسيل يف ماِء العذبة فيفسُدُه فال يشربهُ أحد

  ضغغ

وأقمنا . العجُني الرقيٌق: والَضغيَغةُ. َضغيَغةٌ من بقلٍ ومن ُعْشبٍ، إذا كانت الروضة ناضرةً: قال أبو صاعٍد الِكاليب
  .، أي ِخصبٍعند فالن يف َضغيغٍ

  ضغم
  .األسد: والَضيَْغُم. والَضيَْغُم الذي يعّض، والياء زائدة. ما َضَغْمَتُه ولَفَظَْتُه: والضَغاَمةُ. وقد َضَغَمُه. العضُّ: الَضْغُم
  ضغن

. األحقاداْنطََوْوا على : وتضاغََن القوُم واْضطََغنوا. احلِقد، وقد َضِغَن عليه بالكسر ضََغناً: الِضْغُن والَضغيَنةُ
قال . ال يعطي ما ِعنده من اجلري إال بالضرب: وفرسٌ ضاِغٌن. واْضطََغْنُت الشيَء، إذا أخذته حتت حضنَِك

  :الشماخ
  كما قوََّمْت ِضغن الَشموسِ املهامُِز

ْت ويقال للَنحوص إذا َوِحم: قال اخلليل. هي ذات ِضْغنٍ، فإنَّما يراد نِزاُعها إىل وطنها: وإذا قيل يف الناقة
. ركَن ومال: وَضِغَن فالنٌ إىل الدنيا. وقناةٌ ضَِغَنةٌ، أي عوجاء. إنَّها ذات َشْغبٍ وِضْغنٍ: فاستصعبت على اجلَأْب

  .وِضْغين إىل فالٍن، أي َميلي إليه
  ضغا

  .وكذلك صوُت كلِّ ذليلٍ مقهور. َضغا الثعلب والسنّور َيْضُغو َضغْواً وُضغاًء، أي صاح
  ضفدع

  .وناس يقولون ضِفَْدعٌ بفتح الدال. واحد الضفاِدعِ، واألنثى ضِفِْدَعةٌ: ل اِخلْنِصرِالِضفِْدُع مثا
  ضفر
. العقيصة: والَضفرية. انضفََر احلبالِن، إذا التَويا معاً: ويقال. والتضفري مثله. نسجُ الَشَعر وغريِه عريضاً: الَضفُْر
. َضفرية: ويقال للِحقِْف من الرْمل. يضاً، أي عقيصتانوهلا َضفريتان وَضفْرانِ أ. ضفَرِت املرأةُ شعرها: يقال



. واجلمع ضَِفٌر. الرمل املتعقِّد بعضه على بعض: والضفِرة بكسر الفاء. وكناَنةٌ َضفريَةٌ، أي ممتلئة. وكذلك املَُسنَّاةُ
ِحزام : والضفر أيضاً. داوقد ضَفََر َيضِفر َضفْراً، أي ع. السَْعي: والَضفُْر. تعاَونوا عليه: وتضافَروا على الَشيء

  .الرجل
  ضفز

  .مجع له ِضْغثاً من حشيش يلْقَمه: قَفََز، والبعري: وِطئَها، والرجل: رفَعه، واملرأة: َضفََز الشيَء َضفْزاً
  ضفط

أين : وشهِد ابُن سريين نكاحاً فقال. رجلٌ َضفيطٌ بيِّن الَضفاطَِة، أي ضعيُف الرأي والعقلِ؛ وقد َضفُطَ بالضم
وإنَّما نراه مسَّاه َضفاطَةً هلذا املعىن، أي إنَّه هلٌو ولعٌب، وهو راجٌع إىل ضعف : قال أبو عبيدة. ُتكُنَّ؟ يعين الُدفََّضفَاطَ

  .وأمَّا الَضفَّاطَةُ بالتشديد فشبيهة بالرجَّالَِة، وهي الُرفقةُ العظيمةُ. الرأي واجلهل
  ضفف

: وقال أبو زيد. كثرةُ األيدي على الطعام: الَضفَُف: اخلليلوقال . كثرُت العيال: الَضفَُف: قال ابن السكيت
أن يكون املال قليالً : وقال األصمعّي. رجلٌ َضفُّ احلال: تقول منه. وابن األعرايب مثله. الضيق والشدَّةُ: الَضفَُف

  :لى عجلة ومنه قول الشاعرلقيته على َضفٍَف، أي ع: ويقال أيضاً. احلاَجةُ: الَضفَُف: وقال الفراُء. وَمن يأكله كثرياً
  وليس يف رأيه َوْهٌي وال َضفَُف

. َتضافُّوا على املاء، إذا كثُروا عليه: والَضفَّةُ الفَْعلَةُ الواحدةُ منه، يقال. ازدحاُم الناس على املاء: والَضفَُف أيضاً
لغةٌ يف ضَبَّها، إذا : وَضفَّ الناقةَ. هفالنٌ مضفوٌف، إذا نَِفذَ ما عند: ويقال أيضاً. وماٌء مضفوٌف، إذا كثر عليه الناس

  .جانباه: وضِفَّتاُه. جانب النهر: والِضفَّةُ. حلبها بالكفِّ كلِّها
  ضفن

َضفَْنُت إىل القوم : أبو زيد. َحَمل عليها: وَضفََن على ناقته. رمى به: وَضفََن بغائطه. َخَبط هبا: َضفََن البعري برجله
واضَّفََن هو، إذا ضرب . وَضفَْنُت الرجلَ، إذا ضربَت برجلك على َعُجزه. لس إليهمأْضِفنُ َضفْناً، إذا أتيَتهم جت

. األمحق من الرجال، مع ِعظَمِ َخلقٍ: والِضفَنُّ. وَضفَْنتُ باإلنسان األرَض، إذا ضربتَها به. بقدمه مؤّخر َنفْسه
  .والَضْيفَُن ذكرناه مع الضيف

  ضفند
  .الضخُم األمحُق: الَضفَْنَدُد

  ضفا

  :قال بشر. وثوبٌ ضاٍف، أي سابغٌ. َضفا الشيء َيْضفو: يقال. الُسبوغُ: الَضفُْو
  وَيْضفو حتت كَْعَبيَّ اإلزاُر... ليايلَ ال أطاوع من َنهاين 
  :قال أبو ذؤيب اهلذيل. كثُر: وَضفا املال. وفالن يف َضفَْوٍة من عيشه

  َضفٌو من الثَلِّة اخلُطْلوأعجبه ... إذا اهلََدفُ اِملْعزالُ صَوََّب رَأَْسُه 
  .ورجل ضايف الرأس، أي كثري شعَر الرأس

  ضكضك



  .مكتنزة اللحم: وامرأة َضكَْضاكَةٌ. ورجلٌ َضكْضَاٌك، أي قصٌري. ضرٌب من املشي فيه ُسرعة: الضكْضكَةُ
  ضكع

  .أي كثري اللحم ثقيلٌ أمحُق: رجلٌ َضْوكََعةٌ
  ضكل

  .الرجلُ العُريانُ من الفقر: الَضْيكَلُ
  ضلضل

  .حجٌر قَْدُر ما ُيِقلّه الرجل: والُضلَِضلَةُ. األرض الغليظة: الَضلَِضلُ والَضلَضلَةُ
  ضلع
: والِضلَُع أيضاً. وتسكني الالم فيهما جائٌز. هم عليَّ ِضلٌَع جائرةٌ: ويقال أيضاً. واحدة الُضلوعِ واألْضالعِ: الِضلُع

وَضلََع بالفتح، َيْضلَعُ َضلْعاً . انزلْ بتلك الِضلَعِ: يقال. يلُ املستِدُقاجلبلُ الذل: وقال أبو نصر. اجلُبَْيلُ املنفرد
ال َتْنقُشِ : " ويف املثل. َضلُْعَك مع فالن، أي َمْيلَُك معه وهواك: يقال. اجلائُر: والضاِلُع. بالتسكني، أي مال وَجَنَف

اجعلْ بيين وبينك فالناً، لرجل يهَوى : آخر فيقول ، ُيضَْرُب للرجل خياصم" الَشْوكةَ بالَشوكة فإنَّ َضلَْعها معها 
  .هواه
  :وقال. االعوجاج ِخلْقَةَ: والَضلَُع بالتحريك. خاصمُت فالناً فكان َضلُْعَك عليَّ، أي َمْيلَُك: ويقال

  على َضلَعٍ يف َمْتنِِه وهو قاطُِع... وقد َيحِْملُ السيَف املُجَرََّب َربُُّه 
  :والَضلَُع أيضاً يف قول ُسوَْيِد بن أيب كاهل. َيْضلَُع َضلَعاً، وهو َضلٌِعَضِلَع بالكسر : تقول منه

  َسَعةَ األخالقِ فينا والَضلَع
قال ابن . َضلُعَ الرجل بالضم فهو َضليٌع: تقول منه. القّوةُ وشدةُ األضالع: والَضالَعةُ. القُوَّةُ واْحِتمالُ الثَقيلِ

. وَتَضلَّع الرجل، أي امتأل ِشَبعاً ورِيا. لْقِ املُجْفَُر، الغليظ األلواحِ، الكثري العصبالتامُّ اخلَ: الفرسُ الَضليُع: السكيت
  :ومنه قول األعشى. حِْملٌ ُمْضِلٌع، أي ُمثِْقلٌ: تقول منه. اإلمالةُ: واإلْضالُع

  وَحْملٌ ِلُمْضِلع األثْقال
وقال . وال تقل َمطَِّلٌع باإلدغام: قال. فَْتِعلٌ من الضالعِةويقال فالن َمْضِلٌع هبذا األمر، أي قويٌّ عليه، وهو ُم: قال

فاالضِْطالُع من الَضالَعِة وهي القوة، واالطِّالُع من . يقال هو ُمْضطَِلٌع هبذا األمر وُمطَِّلٌع له: أبو نصر أمحد بن حامت
جَْعلُ َوْشيِِه على : وَتْضليُع الثوبِ. ر ماِلٌك لهاطَّلَْعتَ الثنية، أي َعلَْوتُها، أي هو عالٍ لذلك األم: الُعلُوِّ، من قوهلم
  .هيئة األْضالعِ

  ضلل
هو ُضلُّ بن ُضلٍّ، إذا كانَ ال ُيْعرفُ : ومنه قوهلم. واالسم الُضلُّ بالضم. َضلَّ الشيُء َيِضلُّ َضالالً، أي ضاع وهلَك

وأرٌض َمَضلَّةٌ . َضلَّ من البهيمة للذكر واألنثىما : والضَالّةُ. هو الَضالَلُ بن الَتالَلُ: وكذلك. وال ُيْعَرُف أبوه
ورجلٌ ِضلِّيلٌ . وفالن يلوُمين َضلَّةً، إذا مل ُيَوفَّْق للرشاد يف عذْله. وكذلك أرٌض َمِضلَّةٌ. ُيَضلُّ فيها الطريُق: بالفتح

: والَضاللُ والَضاللَةَ. مللُك الِضلِّيلُا: وكان يقال المرئ القيس. وهو الكثري الَتَتبُّعِ للَضاللِ. وُمَضلَّلٌ، أي ضالٌّ جداً
وهو ضالٌّ تالٌّ، وهي الَضاللَةُ " . قُلْ إنْ َضلَلُْت فإمنا أِصل على نفسي : " قال تعاىل. وقد َضلَلُْت أِضلُّ. ضدُّ الرشاد

  :وقال النابغة. يقال أُِضلَّ املّيُت، إذا ُدِفَن. وأََضلُُّه، أي أَضاَعُه وأهلكه. والَتاللَةُ
  وغوِدَر باجلَْوالِن حزٌم ونائلُ... آَب ُمِضلُّوُه بعنيٍ َجِليٍَّة و



وكذلك كلُّ شيء . وَضلَلُْت املسجَد والداَر، إذا مل تعرف موضعهما. أَْضلَلُْت بعريي، إذا ذهَب منك: ابن السكيت
. أِضلُّ عنه، أي أخْفَى عليه وأغيُب يريد" لََعليِّ أَِضلُّ اهللا : " ويف احلديث عن الرجل الذي قال. مقيمٍ ال يُْهَتدى له

إنَّك هتدي الضالَّ وال هتدي : تقول. وأََضلَُّه اهللا فَضلَّ. أي َخفينا وِغْبنا" أَِئذا َضلَلْنا يف األرض " من قوله تعاىل 
. أي يف هالك" رٍ إنَّ اجملرِمنيَ يف َضاللٍ وُسُع" وقوله تعاىل . أن تنُسبه إىل الَضاللِ: وَتْضليلُ الرجلِ. املَُتضالَّ
. ُضلٌّ بَتْضاللٍ: ويقال للباطل. وقع يف وادي ُتُضلِّلَ، معناه الباطل، مثل ُتَخيَِّب وَتُهلَِّك، كلُّه ال ينصرف: الكسائي

  :قال عمرو ابن شأسٍ األَسدّي
  وقد ُحنَِي األضالعُ ُضلٌّ بَتْضاللٍ... َتذَكَّْرَت لَْيلى الَت حني ادكاُرها 

  .ه أن َيِضلَّ فََضلَّ، كما يقال ُجنَّ جنوُنهطُِلَب من: يعين
  ضمحل

  .تقّشَع: واضَمَحلَّ السحاُب. اضمحلّ الشيُء، أي ذهب
  ضمخ

  .وَضمَّْخُتُه أنا َتَضميخاً. تلطّخ به: َتضَمََّخ بالِطيب
  ضمد

ضربه هبا على : َضَمَدهُ بالعصا: واوربَّما قال. ضَمَد اجلُرَح َيْضِمُدهُ َضْمداً باإلسكان، أي شدَّهُ بالِضماِد، وهي الِعصابةُ
َشبَِعتِ : الرطُْب واليبيُس، يقال: والضَْمْد. املداجاةُ: والضْمُد. وأنا على ِضماَدٍة من األمر، أي أشرفْت عليه. الرأس

: َضْمُدوال. أقضيك من َضْمِد هذه الغنم: يقول الرجل للغرمي. خيار الغنم ورُذَاهلا: والَضْمُد. اإلبلُ من َضْمدِ األرض
  :قال أبو ذؤيب. أن تتَّخذ املرأةُ خليلني

  وهل ُيجمُع الَسيفان وَْيَحكِ يف ِغْمِد... تريدين كَْيما َتَضِمِديين وخالداً 
  :قال النابغة. ضَِمَد عليه َيْضمُد ضَمداً، أي أِحنُّ عليه: تقول. احلقُد: بالتحريك: والَضَمُد أيضاً

  َتْنهى الظَلوَم وال َتقُعْد على َضَمِد. ..وَمْن َعصاَك فعاِقبُه ُمعاقَبة 
وأضَْمَد الَعْرفَُج، إذا . لنا عند فالن َضَمٌد، أي غابر حقٍّ من َمعقٌلٍَة أو َدْينٍ: يقال. الغابُر من احلقِّ: والَضَمد أيضاً

دَُّه بعصابة أو ثوب، ما وَضمََّد فالنٌ رأَسه َتَضميداً، أي ش. َتَجوَّفَْتُه اخلوصةُ، وذلك قبل أن يظهر وكانت يف جوفه
  .وقد َضمَّْدُتهٌُ فََتَضمََّد. خال العمامة

  ضمر
وأْضمَْرُتُه أنا . لغة فيه: وَضُمَر بالضم. وقد َضَمرَ الفرس بالفتح َيْضُمر ضموراً. اهلُزال وخفَّة اللحم: الُضْمُر والُضُمُر

الرجل اهلَضيم البطن : والَضْمُر. سطه بعض االنضمامالذي يف و: واللؤلؤ املُْضطَِمُر. وضمَّْرُتهُ تضمريا، فاضطمر هو
أن َتعِلفه حتَّى يسمن مث َتُردَّه إىل القون، وذلك يف : وتضمري الفرس أيضاً. وناقة ضامٌر وضامرة. اللطيُف اجلسم
. يف نفسي شيئاًوأضمرت . ِمضماٌر: واملوضع الذي ُتَضمَُّر فيه اخليل أيضاً. وهذه املدَّة تسمَّى املضمار. أربعني يوماً

  :قال األحوص. املوضُع، واملفعول: واملُْضَمُر. واالسم الضمري، واجلمع ضمائر
  سريرة ُودٍّ يوم ُتْبلى السرائُر... َسَتْبقَى هلا يف ُمْضَمرِ القلب واحلَشا 

  :قال الراعي. ما ال ُيرجى من الَدين والوعد، وكلُّ ما ال تكون منه ِثقة: والِضماُر
  طُروقاً مثَّ عجَّلن ابتكارا... ْخَن إىل سعيٍد وأْنضاٍء أُنِ



  عطاًء مل يكْن ِعَدةً ِضمارا... َحِمدن َمزاَرُه فأَصْبَن منه 
  ضمرز

. ناقة ِضْمرٌِز، قلب ِضْرزِمٍ، وهي القليلة اللنب، وُترى أنَّه من قوهلم رجل ِضرِزٌّ للبخيل، وامليم زائدة: ابن السكيت
  .أي قويّةناقةٌ ِضمْرٌِز، : وقال غريه

  ضمز
. وكلُّ ساكتٍ ضاِمٌز وَضموٌز. وكذلك البعُري إذا أمسك جِرََّتهُ يف فيه ومل جيتّر. سكََت ومل يتكلَّم: َضَمَز َيْضِمُز َضمْزاً

  .وضمز فالنٌ على مايل، أي َجَمد عليه ولزمه
  ضمضم

  .مثله والَضْمَضُم. وأسٌد ُضماِضٌم، أي َيُضمُّ كل شيء. رجلٌ َضْمَضٌم، أي غْضبان
  ضمعج

  .الضخمة التامة اخلَلق: الضمَعُج من النساء
  ضمك

  .واْضمأكَّ النبُت، إذا رَوَِي واخضّر. اْضَمأكَِّت األرُض واْضَبأكَّت أيضاً، اْضِمئْكاكا، إذا خرج نبتها
  ضمم

واْضطَمَّت عليه الضلوُع، . بعضَضَمْمُت الشيَء إىل الشيء فاْنَضمَّ إليه، وَضامَُّه وتضامَّ القوُم، إذا اْنَضمَّ بعضهم إىل 
: اإلضبارة، واجلمع األضامي، ويقال فالن بإضمامة من كتب واإلْضماَمةُ: واإلضمامة من الكتب. أي اشتملْت

  .ما َتُضمُّ به شيئاً إىل شيء: والِضماُم بالكسر. َسبَّاُق األضاميمِ، أي اجلماعات: ويقال للفرس. اجلماعةُ
  ضمن

وكلُّ . وَضمَّْنُتُه الشيء َتْضميناً فََتَضمََّنُه عنِّي، مثل غرَّْمُتُه. كَفَلُْت به، فأنا ضاِمٌن وَضمٌني: َضِمْنُت الشيء َضماناً
ما ال يتمُّ معناه إال : واملَضمَُّن من البيت. ما َضمَّْنَتُه بيتاً: واملَُضمَُّن من الشعر. شيٍء جعلَته يف وعاء فقد ضمَّْنَتُه إياه

. أي يف طيِّه: وأنفَذُْتهُ ِضْمَن كتايب. ما َتَضمََّنُه كتاُبَك، أي ما اْشتمل عليه وكان يف ِضْمنِِه وفهمت. بالذي يليه
ورجلٌ َضِمٌن، وهو الذي به الزماَنة يف . كانت ُضْمَنةُ فالنٍ أربعةَ أشهرٍ، أي مرضه: والُضْمَنةُ بالضم، من قولك

  :وأنشد األمحر. جَسده من بالٍء أو كَْسرٍ أو غريه
  أشكو إليكم ُحُموَّةَ األلَمِ... ما ِخلُتين زِلْتُ بعدكُْم ِضْمناً 
  :قال ابن أمحر وكان قد ُسقَي بطنُه. واالسم الَضَمُن والَضمان

  ِعياذاً وخوفاً أن ُتطيل َضمانِيا... إليَك إلَهَ اخللق أرفَُع رغبيت 
ما تكون يف : والضاِمَنةُ من النخيل. و َضِمٌن، أي َزِمٌن ُمْبَتلًىوقد َضِمَن الرجل بالكسر َضَمناً، فه. الَزماَنةُ: والَضماَنةُ
  .ما يف أصالب الفحول: واملضامُني. القرية
  ضنأ

: وأضنأ القوم. كَثَُر: وَضَنأ املالُ. وأَْضنأْت مثله. كثُر َولَُدها فهي ضانئٌ وضانئةٌ: َضنَأِت املرأةُ َتْضَنأ َضْنئاً وُضنوءاً
: والَضْنُء بالفتح: فالن يف ِضْنِء صدقٍ، قال: يقال. األصل واملْعِدنُ: الِضْنُء بالكسر: موياأل. كَثُرت ماشيتُهْم



  .الولد، ُيفْتُح وُيكْسُر: الضَّْنُء: وقال أبو عمرو. الولد مهموزان
  ضنك
  .أي مزكومورجلٌ َمْضنوٌك، . الُزكام: والُضناُك بالضم. املرأة املكتنزة: والضَناُك بالفتح. الضيُق: الَضْنُك
  ضنن

وقول . وَضَنْنُت بالفتح أَِضنُّ لغةٌ: قال الفراء. َضنِْنُت بالشيء أََضنُّ به ِضنا وَضنانَةً، إذا ِخبلَت به، فأنا ضنٌني به
  :قَْعَنبِ بن أّم صاحب

  أنِّي أجوُد ألقوامٍ وإنْ َضنِنوا... َمْهالً أَعاِذلَ قد جّربِت من ُخلُقي 
  .وفالنٌ ضِنِّي من بني إخواين، وهو شبه االختصاص. ضعيفَ ضرورةًيريد َضنُّوا، فأظهر الت

وهذا ِعلُْق َمِضنٍَّة وَمَضنٍَّة، أي نفيٌس مما " . إنّ اهللا ضِنا من َخلْقه ُيحييهم يف عافية وُيميتهم يف عافية : " ويف احلديث
  .الغالية: واملَْضنونُ. ُيَضنُّ به
  ضنا

الولد، بفتح الضاد وكسرها بال : الَضْنُو: أبو عمرو. ر ولدها؛ يهمز وال يهمزكثُ: َضَنِت املرأة َضناًء ممدوٌد
: يقال. َضنِيَ بالكسر َيْضىن َضًنى شديداً، فهو رجل َضًنى وَضنٍ، مثل حًرى وحَرٍ: املرض؛ يقال منه:والَضنا.مهز

وإذا كسرت النون . ّنه مصدٌر يف األصلتركته َضًنى وَضنِيناً، فإذا قلت ضًَنى استوى فيه املذكَّر واملؤنث واجلمع، أل
  .ثّنيت ومجعت كما قلناه يف حرٍ
  .املعاناة: واملُضاناةُ. وأَْضناه املرض، أي أدنفَه وأثقله

  ضهأ
" ُيضاِهئونَ قَْولَ الذين كفروا " ضاهَأُْت وضاَهْيُت يهمز وال يهمز، وقُرَِئ هبما قوله تعاىل : يقال. املشاكلة: املضاهأة

.  
  ضهب
  :وقال امرؤ القيس. َضهٌَّب، إذا ُشوَِي ومل ُيبالَغ يف ُنضجهحلم ُم

  إذا حنن قُمنا عن ِشواء ُمَضهَّبِ... َنَمشُّ بأعراف اجلِياد أَكُفَّنا 
  .عَْرُضُهما على النار عند التثقيف: وتضهيب القوس والرمح

  ضهد
  .ةٌ لكلّ أحد، أي من شاء أن يقهره فعلوفالنٌ ضُْهَد. ضََهْدُتُه فهو َمْضهوٌد وُمْضطََهٌد، أي مقهوٌر مضطرٌّ

  ضهس
  .َعضَُّه ُمبقَدَّمِ ِفيِه: ضََهَس الشيءَ َضْهساً

  ضهل

وأعطيته َضْهلَةً من . وَضَهلَُه، أي دفََع إليه قليالً قليالً. ضََهلَ إليه، أي رَجع على غري وجه املقاَتلة واملغالَبة: األصمعي
هل ضََهلَ إليكم : ويقال. قلّ ورّق: وعطية ضهلة، أي نزرةٌ وَضَهلَ الَشراُب. نَْزَراً وعطّيةٌ َضْهلَةٌ، أي. مال، أي َنْزراً
: وشاةٌ َضهولٌ. وبئٌر َضهولٌ، إذا كانَ خيرج ماؤها قليالً قليالً. املاء القليل، مثل الَضْحلِ: والضَْهلُ. خٌرب؟ أي وقَع

أَضَْهلَ البسرُ إذا بدا : وقد قالوا. وأَْضَهلَِت النخلةُ، أي أرطَبْت. اءقليلة امل: وَجمَّةٌ ضاِهلَةٌ. قليلةُ اللنب، وقد َضَهلَْت



  .فيه اإلرطاب
  ضهى

امرأةٌ ضَْهياةٌ وَضْهياٌه، بالتاء واهلاء، : وحكى أبو عمرو. املرأة اليت ال حتيض: والَضهْياُء أيضاً. شجر: الَضْهياء ممدوٌد
وهذا ضَهِيُّ . املشاكلة، هتمز وال هتمز: واملُضاهاة. هْيا مقصوراًوهذا يقتضي أن يكون الَض. وهي اليت ال َتطُمث: قال
  .هذا
  ضوء
يقال ضاَءِت الناُر َتُضوُء َضْوءاً وُضوءاً، وأضاءت مثلُُه، وأضاَءْتُه أيضاً، . الِضياُء، وكذلك الُضوُء بالضم: الَضْوُء

  :قال اجلعدي. يتعدى وال يتعدى
  َملْتَبِساً بالفؤاِد التباسا رَّ... أضاءت لنا الناُر وجهاً أَغَ 

  ضوب
  .اجلمل القوّي الضخم، واحده ومجعه سواء: الَضُوبان
  ضوج
  .وضاَج السهم عن اهلدف، أي مالَ عنه. ُمْنَعطَف الوادي، واجلمع أْضواٌج: الَضْوُج
  ضور

. ينفعين ذلك وال َيضوُرين ال: مسعُت بعضهم يقول: قال الكسائي. ضاَرُه َيضوُرُه ويضُريهُ َضْوراً وضَرياً، أي ضرَُّه
  .الرجل احلقري الصغري الشأن: والُضوَرةُ بالضم. الِصياح والتلوِّي عند الضَرب أو اجلوع: والَتضوُُّر
  ضوز

  :قال الشاعر. ضازَ الَتْمرَ َيضوُزها ضَْوزاً، إذا الكَها يف فمه
  جوان سباِئبُُهبَوَرٍد كلَْوِن اُألْر... فظَلَّ َيضوُز الَتْمَر والَتْمُر ناِقٌع 

  .أخذ التمر يف الِدَيِة بدالً عن الدم الذي لوُنه كاُألرجوان: يقول
  ضوط

  .احلمأةُ والطنيُ يكون يف أصل احلَْوض: الضَويطَةُ: قال الكالّيب. العجُني املسترخي من كَثرة املاء: الَضويطَةُ
  ضوع

  :الشاعرومنه قول . ضاَعُه َيضوُعهُ َضْوعاً، أي حرَّكه وأقلقه وأفَزعه
  َيضُوُع فُؤاَدها منه بُغاُم

  :قال اهلذيل. وانضاَع الفرُخ، أي َتضَوََّر
  أََحسَّا َدوِيَّ الريحِ أو صوَت ناِعبِ... فَُرْيخانِ َيْنضاعاِن يف الفجرِ كلَّما 

: والضواُع. نٌهو ذَكَُر البوم، ومجعه أْضواٌع وضيعا: وقال املفضَّل. طائٌر من طري الليل من جنس اهلامِ: والُضَوُع
  :قال الُنمريي. وضاَع اِملْسُك وَتَضوََّع وَتضَيََّع، أي حترَّك وانتشرت رائحته. صوته

  به َزْيَنبٌ يف نِْسَوٍة َعِطراِت... َتضَوََّع ِمْسكاً َبطُْن َنْعمانَ أنْ َمَشْت 
  ضون



َييٌِّن، فأعلّه وجعله مثل أَسيٍِّد، وإن كانَ مجعه ُض: وقال سيبويه يف تصغريه. الِسنّوُر الذكر، واجلمع الضَياوِنُ: الَضْيَونُ
  .أساوَد
  ضوا

ضَْوضَْوا : يقال. أصوات الناس وجلَبتهم: والضَْوضاةُ. مسعت َضوَّةَ القوم: يقال. الصوت واجللَبة: الَضوَّةُ: األصمعي
وأْضَوْيتُ . ، إذا أويت إليه وانضممتوضََوْيُت إليه بالفتح أْضوِي ضُوِيا. وضَْوَضْيُت، أبدلوا من الواو ياء. بال مهز

وقد ضَوَِي بالكسر َيْضوى . اهلُزالُ: والضَوى. بالبعري َضواةٌ، أي سلعةٌ: ويقال. األمر، إذا أضعفته ومل ُتحِكْمُه
: "  احلديثويف. وغالٌم ضاوٌِي، وزنه فاُعولٌ، إذا كانَ حنيفاً قليلَ اجلسم ِخلْقةً؛ وفيه ضاوِيَّةٌ، وجاريةٌ ضاوِيَّةٌ. َضًوى

وذلك أن العرب تزعم أنَّ ولَد الرجل من . أي تزوَّجوا يف األجنبيات وال تتزوَّجوا يف العمومة" اغَْترِبوا وال ُتَضووا 
  .قرابته جيئ ضاوِياً حنيفاً غري أنَّه جيئ كرمياً على طبع قومه

  ضيح
: وضَيَّْحُت الرجلَ. مزجته حتَّى صار ضَْيحاً: َتْضييحاً وضَيَّْحتُ اللنب. اللنب الرقيق املمزوج: الضَْيُح والَضياُح بالفتح

  .سقيته الضَْيَح
  ضيز

: وقد يهمز فيقال: قال. ضاَزُه حقَّه َيضيُزهُ َضيْزاً، عن األخفش، أي َبَخَسه ونقَصه: يقال. ضازَ يف احلُكم، أي جار
  :َضأَزُه ضَأْزاً وينشد

  َحقَُّك مضُؤوٌز وأْنفُكَ راِغُمفَ... فإن تنأَ عنَّا َنْنتَِقصَك وإنْ ُتِقْم 

  .ضِئْزى وضُْؤزى باهلمز: وبعض العرب يقول: قال الفراء. ، أي جائرةٌ" ِقْسَمةٌ ضيزى : " وقوله تعاىل
  ضيط

  .الرجلُ الغليظُ: الَضيَّاطُ
  ضيع

َضْيَعةً وَضياعاً بالفتح، أي هلك، ومنه قوهلم ِمْضياٌع للمال، أي ورجلٌ . فالن بدارِ مضَيَعٍة: ضاَع الشيُء َيضيعُ 
وأضاَع الرجل، إذا فشْت ِضياُعهُ . العقاُر، واجلمع ضِياٌع وِضَيعٌ أيضاً: والَضْيَعةُ. واإلضاَعةُ والَتضْييُع مبعًنى. ُمَضيٌِّع

ُضَيْيَعةٌ، وال تقل ضَُوْيَعةٌ. وكثرْت، فهو ُمضيٌع . فالن يأكل يف ِمًعى ضاِئعٍ، أي جائعٍ: وقوهلم. وتصغري الَضْيَعةِ 
  .لغةٌ يف َتضَّوع، أي فاح: وَتضَيََّع املسَك

  ضيف
وأضيفت الرجل . واملرأة ضيف وضيفة. الَضْيُف يكون واحداً ومجعاً، وقد جيمع على األضياف والضيوف والضيفان

  :ه قول الفرزدقومن. وِضفُْت الرجلَ ضيافَةً، إذا نزلَت عليه َضيْفاً، وكذلك َتَضيَّفُْتُه. إذا أنزلته بك َضيْفاً وقَرْيَته
  يرجو فَْضلَُه املَُتَضيُِّف

ضاَف السهُم عن اهلَدف مثل صاَف، أي : ويقال. وَتَضيَّفَِت الشمُس، إذا مالت للغروب، وكذلك ضافَْت وَضيَّفَْت
  :قال النابغة اجلعدّي. وأَضفُْت من األمر، أي أشفقُت وحِذرُت. وأَضفْتُ الشيء إىل الشيء، أي أَملْتُُه. َعَدل
  وكان الَنكُري أن ُتِضيف وَتجْأرا... امْت ثالثاً بني يومٍ وليلٍة أق

  :وأنشد أليب جندب اهلذيلّ. ومنه املَضوفَةُ، وهو األمُر ُيْشفُق منه: قال األصمعي



  أَُشمُِّر حتَّى يَْنُصَف الساَق ِمئَْزري... وكنُت إذا جاري َدعا ِلَمضوفٍة 
وأَضفُْتُه إىل كذا، أي أجلأته؛ . على املضوفَِة واملَضيفَِة واملُضافَِة: ثة أوجهوهذا البيت يروى على ثال: قال أبو سعيد

  :قال طرفة. ومنه املضاف يف احلرب، وهو الذي أحيط به
  كَسيِد الَغضا َنبَّْهُتُه املُتََورِِّد... وكرٍّى إذا نادى املُضاُف ُمَجنَّبا 

  :قال الراعي. ، أي نزلَ بهوضافَُه اهلمُّ. املُلَْزُق بالقوم: واملُضاُف أيضاً
  َهمَّاِن باتا جَْنَبةَ وَدخيال... أَُخلَْيدُ إنَّ أباك ضاَف وِسادُه 

  :اجلَْنُب وأنشد: الضيُف: وقال أبو زيد. يقال َتضاَيَف الوادي، إذا تضاَيَق: قال األصمعي
  َيْتَبْعَن عْودا يشَتكي األَظَالَّ
  إذا َتضاَيفَْن عليه اْنَسالَّ

قال . الذي جييء مع الضيف، والنون زائدة، وهو فَْعلٌَن وليس بفَيْعل: والَضْيفَُن. ْرنَ قريباً منه إىل جنبهأي إذا ِص
  :الشاعر

  فأودى مبا ُتقْرى الُضيوُف الضَياِفُن... إذا جاَء َضْيٌف جاء للضيف َضْيفٌَن 
  .يهوإضافة االسم إىل االسم كقولك غالُم زيٍد، فالغالم مضاف وزيٍد مضاف إل

  ضيق
مجع الَضْيقَِة، وهي الفقر وسوء : والَضْيُق أيضاً. والَضْيُق أيضاً ختفيف الَضّيق. ضاَق الشيء َيضيُق َضْيقاً وضيقاً

  :احلال، ومنه قول األعشى
  كََشَف الَضْيقَةَ عنَّا َوفََسْح

وأضاَق، . الرجل، أي َبَخلَوضاَق . ال يسعين شيٌء وَيضيُق عنك: يقال. وقد ضاق عنك الشيء. الضيُق: والِضيقَةُ
وَتضاَيَق القوم، إذا مل يتَّسعوا . ِضقُْت به ذرعاً، أي ضاَق ذرعي به: وقوهلم. وَضيَّقُْت عليك املوضع. أي ذهَب مالُه

  .تأنيث األْضَيق: والُضوقى والضيقى. يف ُخلُقٍ أو مكان
  ضيل
  .َيلَِت األرُض وأَضالَْت، أي صاَر فيها الضالُأْض: قال الفراء. الِسْدُر الربِّيُّ، الواحدة ضالَةٌ: الضالُ
  ضيم
وقد ُضْمُت، أي ظُِلْمُت، على ما . وقد ضاَمهُ َيضيُمُه، واسْتضاَمُه، فهو َمضيٌم وُمسْتضاٌم، أي مظلوم. الظلُم: الَضْيُم

  :ضيَم وُضيَِم وُضوَِم، قال الشاعر: وفيه ثالث لغات. مل يسّم فاعله
  َدفوٌع إذا ما ِضْمُت غُري َصبور... لَّ َنفُْعُه وإنِّي على املوىل وإنْ قَ

  .ناحية اجلبل: والضيُم بالكسر
  حرف الطاء

  طآ

  .وما بالدار طوئيٌّ، أي أحٌد. احلمأة: الطَآة
  طأطأ



ُمنِ الُدالِة، َتطَأْطَأُْت هلم َتطاطَُؤ الُدالِة، أي َخفَْضُت هلم َنفْسي كتطا: وقوهلم. تَطاَمَن: وتطَأْطأَ. طاَمَنه: طأْطأَ رأَسه
  .ما اْنَهبَطَ: والطَّاْطاُء من األرض. وهو َجْمُع دالٍ، وهو الذي َينْزُِع بالَدلْوِ

  طبب

: واملتطبِّب. ما كنَت طبيباَ ولقد طَبِبت، بالكسر: تقول. العامل بالطب، ومجع القلة أِطبَّةٌ، والكثري أِطبَّاء: الطبيب
وطُبَّ، " إن كنت ذا ِطبٍّ فِطبَّ لعينيك : " ويف املثل. بُّ لغتان يف الِطبِّوالطُبُّ والطَ. الذي يتعاطى ِعلم الطِّب

  :قال املرار. وكلُّ حاذقٍ طبيٌب عند العرب. وطَبَّ
  من الِشْبه سوَّاها برفق طبيُبها... َيديُن ِلَمْزرورٍ إىل َجْنب َحلْقة 

طُبَّ الرجل فهو : السحر، تقول منه: بُّوالطُ. وفالن يستطّب لوجعه، أي يستوصف الدواَء أيُّه يصلُح لدائه
  :قال الشاعر. ما ذاك بِِطبِّي، أي بدهري وعاديت: وتقول أيضاً. مطبوب

  منايانا وَدولَةُ آَخرينا... وما إنْ ِطبُّنا ُجْبٌن ولكن 
  .وفَحل طَبٌّ، أي ماهر بالِضرابِ. ورجل طَبٌّ بالفتح، أي عامل

. طَّى هبا اخلَُرُز، وهي معترِضة كاإلصبع مَثْنِيَّةٌ على موضع اخلَْرز، واجلمع الِطباباجللدة اليت يَغ: الِطبابة: األصمعي
  :قال جرير

  كما عيَّْنَت بالسََربِ الِطبابا... َبلى فارفضَّ دمُعك غري َنْزرٍ 
  :قال الكميت يصف قَطاً. طََبْبُت الِسقاء أطُبُّه، وطبَّْبُته أيضاً، شدِّد للكثرة: تقول منه

  بأسِقَيٍة مل َيفْرِِهنَّ املُطَبُِّب... ناطقات الصادقات إذا غََدْت أو ال
الُشقَّة املستطيلة من الثوب، : والِطبَّة أيضاً. وكذلك الِطبَّة بالكسر. طريقةٌ من رمل أو َسحاب: والِطبابة أيضاً
أن تعلّق السِقاء : والتطبيب. َعْتوكذلك طَِبُب ُشعاع الشمس، وهي الطرائق اليت ُترى فيها إذا طَلَ. واجلمع الِطَبُب

  .من عمود البيت مث َتمُخضه
  طبخ

: قال ابن السكيت. واطََّبْخُت، وهو افتعلت، أي اتَّخذُت طَبيخاً. واملوضع َمطَْبٌخ. طَبخُت الِقدر واللحَم فاْنطََبَخ
اطَّبِخوا لنا : وتقول. ةٌ جيدة الطَْبخِهذه ُخْبَزةٌ جيِّدة الطَْبخ، وآُجرَّ: تقول. وقد يكون اإلطِّباُخ اقتداراً واشتواًء

: والطَبيخ. الفُوارةُ، وهو ما فار من رغوة القدر إذا طُبَخْت: والطُباَخةُ. وهذا ُمطَبََّخ القوم، وهذا ُمْشتواهْم. قرصاً
. اهلاجرة: والطابِخة. كَبَِر: وقد طَبََّخ اِحلْسلُ َتطْبيخاً. ولد الضّب: واملُطَبُِّخ بكسر الباء مشددة. ضرٌب من املنصَّف

  :قال الشاعر. ورجلٌ ليَس به طباٌخ، أي قوَّة وال ِسَمٌن. احلمَّى الصالب: والطابُِخ. مسائمه: وطَباِئُخ احلَرِّ
  كالَسْيلِ يغَشى أُصولَ الِدْنِدِن البايل... واملالُ يغَشى رِجاالً ال طَباَخ هبْم 
  .وامرأةٌ طَباِخَيةٌ، أي مكتنِزة اللحم

  طربزذ
  .ُسكٌَّر طََبْرَزذٌ وطََبْرزِلٌ وطبَْرَزنٌ، ثالث لغات معرَّبات: األصمعي
  طبطب



  :وقال. صوت املاء وحنوِه؛ وقد تطبطَب: الطبطبة
  تَطبطَب ثدياها فطار طَحيُنها... إذا طََحَنْت ُدرْنِيَّةٌ لعياهلا 

  طبع
اخلَْتُم، : والطَْبُع. ، والطَبيَعةُ مثله، وكذلك الِطباُعالسجّيُه اليت جُبِلَ عليها اإلنسان، وهو يف األصل مصدٌر: الطَْبُع

وطََبْعتُ . وطََبْعُت على الكتاب، أي ختمُت. والطابِعُ لغة فيه. اخلاَتُم: والطاَبُع بالفتح. وهو التأثري يف الطني وحنوه
النهُر، واجلمع : والِطْبُع بالكسر. الذي يعملها: والطَبَّاع. وطََبْعُت من الطني جَرَّةً. الدرهم والسيف، أي َعَملُْت

  :قال لبيد. هم اسُم هنرٍ بعينه: ويقال: أَطْباٌع، عن األصمعي
  كَروايا الِطْبعِ َهمَّْت بالَوَحلْ... فَتَولَّْوا فاتِراً َمشْيُهُم 
السيُف، أي عاله  وطَبَِع. وطَبَِع أيضاً مبعىن كَِسلَ. طَبَِع الرجلُ بالكسر: الدَنُس، يقال منه: والطََبُع بالتحريك

  .وناقةٌ ُمطَبََّعةٌ، أي ُمثَقَّلَةٌ باحلمل. مألته، فََتطََبَع، أي امتأل: وطَبَّْعُت السِقاَء وغريه َتطْبيعاً. الصدأُ
  طبق
  :قال ابن أمحر. ومضى طََبٌق من الليل وطََبٌق من النهار، أي معظٌم منه. وحلد األطباقِ: الطََبُق

  والِظلُّ مل َيفُْضلْ ومل ُيكْرِ... َبقاً وَتواَهقَتْ أْخفاقُها طَ
  :قال الشاعر. عظٌم رقيٌق يفِصل بني الفقاَرْينِ: والطََبق

  وأْبدى السيُف عن طََبقٍ ُنخاعا... أَال ذََهَب اخلداُع فال ِخداعا 

عني بيضةً كلّها وتزعم العرب أنَّها تبيض تسعاً وتس. سُلحفاةٌ؛ ومنه قوهلم للداهية إحدى بنات طبقٍ: وبنُت طََبقٍ
إذا : قال األموّي. أتانا طََبٌق من الناس، وطََبٌق من اجلراد، أي مجاعةٌ: ويقال. سالحف، وتبيض بيضةً ًتْنقَُف عن أسَوَد

. وطََبقاُت الناس يف مراتبهم. قد ولَّدُْتها الُرجَْيالء، ووَلَّدَْتها طََبقاً وطََبقَةً: ولدت الغنم بعُضها بعَد بعض قيل
  :قال الشاعر. ومطٌر طََبٌق، أي عامٌّ. ما عالها: وِطباُق األرض. واُت ِطباٌق، أي بعضها فوق بعضوالسم

  طََبُق األرضِ َتَحرَّى وَتُدّر... دَميةٌ َهطْالُء فيها َوطٌَف 
: ويقال. شجٌر: والطُبَّاُق .أي حاالً عن حالٍ يوم القيامة" لََتْركَُبنَّ طََبقاً عن طََبقِ : " احلالُ، ومنه قوله تعاىل: والطََبُق

  :قال مجيل ابن َمْعَمرٍ. العَيِيُّ: مجلٌ طَباقاُء، للذي ال َيضرِب، والطَباقاُء من الرجال
  ركاباً إىل أكوارها حني تُْعكَُف... طَباقاُء مل َيْشهد ُخصوماً ومل َيقُد 

. جَْعلُ اليدين بني الفخذين يف الُركوع: قُ يف الصالةوالَتطْبي. ويُده طَبِقَةٌ. وطَبِقَْت يُده طََبقاً، إذا كانت ال تنبسط
  :قال الشاعر يصف سيفاً. وطبََّق السيُف، إذا أصاب املفَصل فأبان الُعضَْو

  ُيَصمِّمُ أحياناً وحيناً يُطَبُِّق
وطَبََّق الغيُم تطبيقاً، إذا . تقريُبه يف الَعْدوِ: وتطبيُق الفرسِ. إنَّه ُيطَبُِّق املفِصلَ: ومنه قوهلم للرجل إذا أصاب احلُجَّةَ

وطاَبقْتُ بني الشيئني، إذا . االّتفاُق: والتَطَابُق. املوافقَةُ: واملُطاَبقَةُ. يقال َسحابةٌ ُمطَبِّقَةٌ. أصاب مبطره مجيع األرض
. ْشُي املقيَّدَم: واملُطابقَةُ. وقد طاَبَق فالنٌ، مبعىن َمَرنَ: قال ابن السكيت. جعلتهما على َحذْوٍ واحد وألزقتهما

وأَطَْبقُْت الشيء، أي . وأطْبقوا على األمر، أي أصفقوا عليه. وضُع رجلَيه مواضع يديه: وُمطاَبقَةُ الفرسِ يف جريه
هي : واحلُمَّى املُطْبِقَةُ. لو تَطَبَّقَِت السَّماُء على األرض ما فعلت كذا: غطيته وجعلته ُمطْبقاً، فََتطَبََّق هو؛ ومنه قوهلم

اآلُجرُّ الكبري، : والطاَبُق. الصاد والضاد والطاء والظاء: واحلروُف املُطَْبقَة أربعةٌ. ئمة ال تفارق ليالً وال هناراًالدا



  .فارسّي معرَّب
  طبل

ما أدري أيُّ الطَْبلِ هو؟ أي أيُّ : يقال. اخلَلُْق: والطَْبلُ. وطَْبلُ الدراِهم وغريها معروف. الذي ُيْضَرُب به: الطَْبلُ
  :لناس هو؟ قال لبيدا

  سَتعلَمونَ َمْن خياُر الطَْبلِ
  .وال يقال للكبش طوبالٌ. النعجةُ، ومجعها طوباالٌت: والطوبالَةُ

  طنب
وكذلك طََبَن له بالفتح َيطْبُِن طَباَنةً وطَبانَِيةً وطُبونَةً، فهو طَبٌِن . طَبَِن له َيطَْبُن طََبناً: يقال. الفطنةُ: الطََبُن بالتحريك

طابْن هذه احلَفريةً : ويقال. دفنتُها لئال تطفأ؛ وذلك املوضع الطابونُ: وطََبْنُت النار. بٌِن، أي فِطٌن حاذٌقوطا
لعبة : والطْبنةُ. وما أدري أيُّ الطَْبن هو، أيُّ الناس هو. يقال اطَْبأنَّ، مثل اطْمأنَّ. مثل املطمئّن: واملُطْبُِن. وطاِمْنها

  :وأنشد أبو عمرو. ْه، واجلمع طَُبنيقال هلا بالفارسية ِسَدَر
  َتَدكَّلَْت بعدي وألَْهتْها الطَُبْن
  وحنن نعدو يف اخلَبارِ واجلَرَنْ

  طىب
والطِْبيُ . وقد يكون أيضاً لذوات اخلُّف. جاوَز احلزام الطُْبَيْينِ: ويف املثل. الطُْبُي احلافر وللسباع كالضَرع لغريها

  :قال ذو الرّمة. وطَباُه َيطْبوُه وَيطْبيِه، إذا دعاه. صرفُتُه عنه: طََبْيُتُه عن كذاو. بالكسر مثلُه، واجلمع أطْباٌء
  كأنَّين ضاربٌ يف غَْمَرٍة لَِعُب... لياِلَي اللهُو َيطْبيين فأْتَبُعُه 

  .خالّوُه وقتلوهاطَّىب بنو فالن فالناً، إذا : ويقال أيضاً. وكذلك اطَّباه على افَْتَعلَُه. يدعوين اللهو فأتبعه: يقول
  طثأ

  .ألقى ما يف جوفه: طَثَأَ طَثْئاً
  طثث
  .لُعبة للصبيان، يرُمون خبشبٍة مستديرة، وتسمَّى اِملطَثَّةَ: الطَثَّ
  طثر

. راللنب اخلاث: والطاِثُر. ُخذ طَثَْرةَ ِسقائك: يقال. ُخثورة اللنب اليت تعلو رأَسه: والطَثَْرةُ. احلمأة، واملاء الغليظ: الطَثَْرةَ
  .البعوض واألَسد: والطَْيثاُر. إنَّهم لذَذُو طَثَْرٍة: سعة العيش، يقال: والطَثَْرةُ. وقد طَثََر اللنب، وطَثََّر َتطثرياً

  طثرج
  .النمل: الطَثَْرُج
  طجن

  .الطابق ُيقْلى عليه، وكالمها معرَّب، ألنَّ الطاء واجليم ال جيتمعان يف أصل كالم العرب: الطَْيَجُن والطاجُِن
  طحح



  .وقد طََحْحُته أطُحُّه طحاًّ. أن تْسحج الشيَء بَعقِبَِك: الطحَّ
  طحر

  :قال ُزَهري. وكذلك طَحََرْت عني املاء الَعْرَمَض. رَمْت به، فهي طَحوٌر: طَحََرت العني قذاها تَطَْحُر طَحْراً
  يَطَْحُر عنها القَذاةَ حاجُبها... ُمبقْلٍَة ال َتَغرُّ صادقٍة 

  :قال أبو ذؤيب. السهم البعيد الذَهاب: واِملطْحَُر. القوس البعيدة الرمي: والطَحوُر. السريع :والطَحوُر
  بالكَْشحِ فاشتملَْت عليه األْضلُُع... فرمى فأحلق صاعديا ِمطْحَراً 

  .مثل الَزحري وقد طََحَر الرجل يَطِْحُر بالكسر طَحرياً، وهو. النَفَس العايل: والطَحُري. َزبونٌ: وحرب مِطَْحرَةٌ
ما : يقال. هي قطع مستدقّة رِقاق: وقال األصمعيُّ. اللَطْخ من السحاب القليل: الطُْحُرور باحلاء واخلاء: أبو عمرٍو

ما على السماء : ويقال. يف السماء طَْحٌر وطَْحَرةٌ، وقد حيرك ملكان حرف احللق، وطُْحروٌر وطُْخرورةٌ، باحلاء واخلاء
. وما على فالن طَْحَرةٌ، إذا كانَ عارياً. وما بقيت على اإلبل طَْحَرةٌ، إذا سقطت أوبارها. الغيمطَحَْرةٌ، أي شيء من 

  .وِطحْرَِيةٌ أيضاً مثل ِطْحرَِبٍة، بالياء والباء مجيعاً
  طحرب

  .ن غيموما يف السماء طَْحَرَبةٌ، أي شيٌء م. ما على فالن طَحَْرَبةٌ وِطْحرَِبةٌ وطُحُْرَبةٌ، أي قطعة ِخْرقَةٌ
  طحرم

  .وكذلك القوُس إذا َوتَّرهتا. طَْحرَْمُت الِسقاَء وطَْحمَْرُتُه، أي مألته
  طحطح

  .كسرته وفَرَّقْته: وطَحْطْحُت الشيء. طحْطَْح هبم طَْحطََحة وطَْحطاحاً، إذا بدَّدهم
  طحل
فََرٌس أخضُر أطَْحلُ، : ويقال. ن صافياًورمادٌ أطَْحلُ، وشراٌب أطَْحلُ، إذا مل يك. لونٌ بني الُغربة والبياض: الطُْحلَةُ

وهو مثلٌ لُسرعته وجَريه، كما . إنَّ الفرس ال ِطحالَ له: يقال. والِطحالُ معروٌف. للذي يعلو خضرَته قليلُ ُصفرٍة
: الًوطَِحلَ بالكسر طََح. وطََحلُْتُه، أي أصبُت ِطحالَُه، فهو َمطْحولٌ. البعري ال مرارة له، أي ال َجسارة له: يقال

  .وطهِلَ باهلاء مثله. وطَِحلَ املاُء، إذا فَسَد وتغّيرت رائحتُه. اشتكى ِطحالَُه
  طحلب

  .وقد طَْحلَبَ املاُء، وعني ُمطَْحِلَبةٌ. هذا الذي يعلو املاء: الطُْحلُُب والِطْحلَُب
  طحم

شديد : ورجلٌ طَُحَمةٌ. لناس، أي مجاعةوأتتنا طَْحَمةٌ من ا. ُدفَْعُتُه ومعظمه، وكذلك طُْحَمةُ الليل: طَْحَمةُ السيلِ
  .ضرٌب من النبت: والطَْحماُء. العراك
  طحمر

  .وتَّرتُها: وطَْحَمْرتُ القوَس. مألته: طَْحمَْرُت الِسقاء
  .ما على السماء طَْحمَرِيَرةٌ وطَْخمَريَرةٌ، باحلاء واخلاء، أي شيٌء من الغيم: ابن السكِّيت

  طحن
َتَرحَّْت واستدارت، : وطَحََّنِت األفعى. الدقيق: والِطْحُن. املصدر: والطَْحُن. طَحَْنُت أنا الُبرَّو. طَحََنِت الرحى َتطَْحُن

  :قال الشاعر. فهي ِمطْحانٌ



  إذا فَزَِعْت ماٌء ُهريَق على َجمْرِ... َخبْرشاٍء ِمطْحاٍن كأن فحيحها 
. الكتيبة َتطَْحُن ما لقيْت: والطَحونُ. اإلبل الكثرية: حونُوالطَحَّاَنةُ والطَ. األضراس: والطَواِحُن. الَرحى: والطاحونَةُ
  :وقال جندل. دوْيبَّةٌ: والطَُحُن

  َيْعرِفُين أطَراَق إطراق الطُحَْن... إذا رآين واحداً أو يف َعَيْن 
  .مل ُتْجرِهوالطَحَّانُ، إن جعلته من الطَْحنِ أجريَته وإن جعلته من الطَحِّ أو الطَحا، وهو املنبسط من األرض، 

  طحا
ضَربه ضربةً طَحا : يقال. املمتّد: والطاحي. املنبسط من األرض: والطَحا مقصوٌر. طَحَْوُتُه مثل َدَحْوُتُه، أي بسطته

  :وقال. منها، أي امتد
  له عسكٌر طاحي الِضفاِف َعَرْمرَُم

ما : يقال. الرجل، إذا ذَهَب يف األرض طَحا: قال أبو عمرو. هي الُنسور تستدير حولَ القتلى: واملَدوَِّمةُ الطَواحي
  :قال علقمة بن َعَبدة. طَحا به قلبه، إذا ذَهبَ يف كلِّ شيء: ويقال. أدري أين طَحا

  ُبعَْيَد الشباب َعْصَر حانَ َمشيُب... طحا بك قلٌب يف اِحلساِن طَروُب 
  .طََحْيُت، أي اضطجعُت: أبو عمرو
  طخخ

  .الشيَء ألقاه من يده، واملرأةَ نكحهاو. َشرِس يف معاملته: طَخَّ طَخا
  طخر

  :قال الراجز. مثل الطحرور: الطُْخروُر
  َجْوٍن يعجُّ امليثُ من َهديرِِه... ال كاذبِ الَنوِء وال طُْخرورِِه 

لْداً يقال للرجل إذا مل يكن َج: أبو عبيدة. جاءين طَخاريُر، أي أُشاَبةٌ من الناس متفرِّقون: وقوهلم. واجلمع الطَخاريُر
  .إّنه لطُْخروٌر: وال كَثيفاً
  طخس

  .األصلُ والنِجاُر: الِطْخُس
  طخف

  .شيٌء من اهلّم يغشى القلب: والطَْخُف. السحاُب الرقيُق: الطَخاُف
  طخم

  .لغةٌ يف األدغَم: وكبٌش أَْضَخُم. سواد يف مقدَّم األنف: الطُْخَمةُ
  طخا

قال . وجدت على قليب طَخاًء، وهو شبه الغّم والكرب: ال أيضاًويق. الَسحاب املرتفع: الطخاُء باملد: أبو عبيدة
الليلة : والطَْخياُء ممدوٌد. وهو مثل الطُْخرورِ: قال. ما يف السماء طُْخَيةٌ بالضم، أي شيٌء من سحاب: اللحياين
  .وتكلم فالنٌ بكلمٍة طَْخياَء، أي ال تفهم. وظالٌم طاخٍ. املظِلمة
  طدا



  :قال القطامي. ويقال هو مقلوب واِطَدٍة. تة قدميةعادةٌ طاِديَةٌ، أي ثاب
  وما َتقَضَّى َبواقي َدْينِها الطادي

  .الدأب والعادة: والديُن
  طرأ

  .طَرَأُْت على القوم أَطَْرأُ طَْرءاً وطُروءاً، إذا طَلَْعَت عليهم من بلد آخر
  طرب
  :قال الشاعر. طَْرُبوقد طَرِبَ َي. ِخفَّة تصيب اإلنسانَ لشدِة حزنٍ أو سرور: الطََرُب

  طََرَب الواِلِه أو كاملُْختََبلِ... وأَراين طَرِباً يف إثْرِِهْم 
  :قال الكُميت. وأَطَْرَبُه غُريه وَتطَرَّبَُه

  ومل َيَتطَرَّْبين َبنانٌ ُمَخضَُّب... ومل ُتلْهِين داٌر وال رسُم مَْنزِلٍ 
  :قال الشاعر. ٌق متفرِّقة واحدها َمطَْرَبةٌ وَمطَْرٌبطر: واملَطارِب. َتنْزِع إىل أوطاهنا: وإبلٌ طوارُب

  َمطارٌب َزقٌَب أميالُها فيُح... وَمْتلَِف مثلِ فَْرقِ الرأس َتخِْلُجُه 
  .مدُُّه وحتسينه: والتطريب يف الصوت

  طربل
طَرَْبلَ : ويقال. صوامُعها: أموطَرابيلُ الش. القطعةُ العاليةَ من اجلدار، والصخرةُ العظيمةُ املشرفةُ من اجلَبل: الطِْربالُ

  .َبْولَه، إذا مدَّه إىل فوق
  طرجهل

  :قال األعشى. وربَّما قالوا طِْرجِهاَرةٌ بالراء. الطِْرجِهالَةُ كالفِْنجانة معروفة
  قى يف إناء الِطْرجِهارَْه... ولقد شرِْبت اخلمر اْس 

  طرح
وطَرََّحُه تَطْرحياً، إذا أكْثََر . َح الَنَوى بفالٍن كلَّ َمطَْرح، إذا نَأَْت بهوطََر. طََرْحت الشيَء، وبالشيء، طَْرحاً، إذا َرمَْيَتُه

  :املكانُ البعيد قال األعشى: والطَّْرُح بالتحريك. واطَّرَحه، أي أبعده، وهو افَْتَعلَه. من طَرِحِه
  وُترى ناُرَك من ناٍء طََرْح... َتْبَتين احلمَد وَتْسُمو للُعلى 

وسريٌ . وخنلة طروٌح، أي طويلة العراجني. شديدة احلفز للسهم: وقوٌس طَرُوٌح مثل َضروحٍ. هوالطَروُح مثل
  :وأنشد األصمعي. طُراحيٌّ، أي بعيد

  َجلوَد املَهارى بالَندى اجلَْوِن تَْنبُِع... بَِسْيرٍ طُراِحيٍّ َترى من َنجاِئِه 
  .َح بناَءُه تطرحياً، إذا طَوَّلَُه جّداًوطَرَّ. وَسناٌم إطْريٌح، أي طويلٌ. ومطارحة الكالم معروف

  طرخم
  .وشابٌّ َمطَْرِخمٌّ، أي َحَسٌن تامٌّ. اطَْرَخمَّ، أي َشمخَ بأنفه وتعظَّم، اطْرِْخماماً

  طرد
. رديئة طَرَْدُتُه فذهب، وال يقال منه اْنفََعلَ وال افَْتَعلَ، إالَّ يف لغة: تقول. اإلبعاُد، وكذلك الطََرُد بالتحريك: الطَْرُد

وطََرْدتُ اإلبل طَْرداً وطََرداً، أي ضممتُها من . ومرَّ فالن َيطُْردُُهْم، أي يشلُّهم ويكَسُؤهم. والرجلُ مطروٌد وطريد
: قال ابن السكيت. وفالنٌ أطْرََدُه السلطانُ، أي أمر بإخراجه عن بلده. وأَطْرَْدُتها، أي أمرت بطردها. نواحيها



هو طَريدُُه، للذي ُوِلَد بعده، : ويقال. وطََرْدتُُه، إذا نفيَته عنك وقلت له اذهْب عنَّا. ه طريداًأَطْرَْدُتُه، إذا صيَّرت
ما : والطَريدةُ. مزاَولة الصيد: والطََردُ بالتحريك. وطَرْدُت القوم، إذا أتيت عليهم وُجْزتَُهْم. والثاين طَريُد األوَّل

قصبةٌ فيها حُزَّةٌ توضع على : والطَريدَةُ. قةُ، وهو ما ُيسَرق من اإلبلالوسي: والطَريدةُ. طََرْدَت من صيٍد وغريه
  :قال الشَّماخ. املغازل والِقداحِ فُتَربى هبا

  كما قَوََّمْت ِضْعَن الَشموسِ املَهامُِز... أقاَم الِثقاُف والطَريَدةُ َدْرأَها 
وقد اْسَتطَْردَ . هم فُْرسانُ الِطراِد: ضهم على بعض؛ يقالحَْملُ بع: ومطاردةُ األقرانِ يف احلرب. العُْرجونُ: والطَريُد

واألهنار . اطََّرَد األمُر، إذا استقام: تقول. تبَع بعُضه بعضاً وجرى: واطََّرَد الشيُء. له، وذلك ضرٌب من املكيدة
  :وقول الشاعر يصف الفرس. َتطَّرُِد، أي جتري

  اللِ َخِليَّتا ُزنْبورِبعدَ الكَ... وكأنَّ ُمطََّرَد النسيم إذا َجرى 
  .رمٌح قصٌري يطَعُن به الوحُش: واِملطَْرُد. يعين بعد األنَف

  طرر

واجلمع . حرفُه: وطُرَّةُ كلِّ شيء. َشفريه: وطُرَّةُ النهرِ والوادي. كُفَّةُ الثوب، وهي جانُبه الذي ال ُهْدَب له: الطُرَّةُ
وقد جعلهما . خطّاِن، سوداوان على كتفيه: والطُرَّتاِن من احلمار. لناصيةا: والطُرَّة. أطرافها: وأطْراُر البالد. طَُرٌر

  :أبو ذؤيب للثَور الوحشي أيضاً، وقال يصف الثَور والكالب
  َعْبلُ الشوى بالطُرََّتْينِ ُمولَُّع... َيْنَهْشَنه ويذوُدهنَّ وحيتمي 

. نَبَت: وطَرَّ النبُت يطُرُّ طُروراً. جاءوا طُرا، أي مجيعاً :وقوهلم. وكذلك الطُرَّة من الَسحاب. طريقته: وطُرَّةُ َمْتنِه
وقد يكون الطَرُّ الَشقَّ والقطَع، . حدَّدته، فهو َمطْروٌر وطريٌر: وطََرْرُت السِنانَ. ومنه طَرَّ شارُب الغالم فهو طارٌّ

  .طَرَّ حوَضه، أي طّينه: ويقال. ومنه الطَرَّاُر
طََرْرُت اإلبل أَطُرُّها طَرا، إذا : قال يعقوب. مثلُ طردهتا، إذا ضممَتها من َنواحيها: اإلبلَ وطََرْرُت. الشلُّ: والطَرُّ

  .مَشيَت من أحد جانبيها مث من اجلانب اآلخر لتقوَِّمها
غَضبٌ : موقوهل. وأطَرَّ، أي أدلَّ. ضربه فأَطَرَّ يَده، أي قطعها وأْنَدَرها: يقال. مثلُ تَرَّْت، أي سقطت: وطَرَّْت يُده

. جاء فالنٌ َمطِرا، أي ُمستطيالً ُمِدالًّ: يقال: وقال األصمعيَّ. ُمِطرٌّ، إذا كانَ يف غري موضعه وفيما ال يوجب غضباً
  :قال العّباسُ ابن ِمرداس. ذو الرواء واملنظرِ: والطَريُر. اإلغراء: اإلطْراُر: وقال أبو زيد

  ظنَّك الرجلُ الطَريُر فُيخِلُف... وُيعجُِبك الطَريُر فَتبتليه 
  طرز

  :قال حسان بن ثابت. اهليئة: والطِراُز. وقد طُرَِّز الثوُب فهو ُمطَرٌَّز. َعلَُم الثَوب، فارسيٌّ معرب: الطِراُز
  شمُّ األنوِف من الطِراز األوَّلِ... بيض الوجوِه كرميةٌ أحساهبم 

  .أي من النمط األول
  طرس
  .واجلمع أطْراٌس. وكذلك الِطلُْس. يت ُمحَِيْت مث كُِتَبْتالصحيفةُ، ويقال هي ال: انطِْرُس
  طرسم



  .وطَلَْسَم مثله. أطرق: طَْرَسَم الرجل
  طرش
  .أهونُ الَصَممِ، يقال هو ُموَلٌَّد: الطََرُش
  طرط

: عضهموقال ب. وال ُيْستْغىن عن ذكر احلاجبني: قال. رجلٌ أطَْرطُ احلاجَبني، وهو الذي ليس له حاجبان: قال أبو زيد
  .هو األْضَرطُ بالضاد املعجمة

  طرطب
الثَدي : والطُرْطُبُّ بالضم وتشديد الباء. الطرطبة بالشفتني: قال أبو زيد. طَْرطََب احلالُب باِملْعَزى، إذا دعاها

  .الطويل، واملرأة طُْرطُبَّةٌ
  طرطر

  .أسقَلنُسوةٌ لألعراب طويلةٌ دقيقةُ الر: والطُرطور. طويل دقيق: رجل طُْرطوٌر
  طرغش

  .اندمل: اطَْرغَشَّ املريض اطْرِغْشاشاً
  طرف
" ال يَْرَتدُّ إليهم طَْرفُُهْم " وقال تعاىل . العُني، وال جيمع ألّنه يف األصل مصدر، فيكون واحداً ويكون مجاعةً: الطَْرُف

الكرميُ : الِطْرُف بالكسر: صمعيقال األ. كوكبان َيقُْدمانِ اجلبهةَ، ومها عينا األسد ينزهلما القمر: والطَْرُف أيضاً. 
الكرُمي من : والطِْرُف أيضاً. هو نعٌت للذكور خاّصةً: وقال أبو زيد. فرٌس ِطْرٌف من خيلٍ طُروٍف: يقال. من اخليل
وفالنٌ كرُمي الطََرفَْينِ، يراد به نسب أبيه . الناحية من النواحي، والطاِئفةُ من الشيء: والطََرُف، بالتحريك. الفتيان

  :وأنشد أبو زيد. أبواه وإخوته وأعمامه وكلُّ قريب له َمْحَرمٍ: وأطْرافُُه. نسب أمهو
  وما بعد شَْتمِ الوالدين ُصلوُح... وكيَف بأطْرايف إذا ما َشَتْمَتين 

: ةوحكى ابن السكيت عن أيب عبيد. ذَكَُرُه ولساُنه: طََرفاُه. قوهلم ال ُيدرى أيُّ طرفيه أطولُ: وقال ابن األعرايب
مصدر قولك طَرِفَِت الناقةُ : والطََرُف أيضاً. إذا شرب الدواء أو َسِكر -يعين فمه واسَته  -يقال ال ميلك طََرفَْيهِ 

. ال تثبت على مرعى واحٍد: ناقةٌ طَرٌِف: يقال. بالكسر، إذا َتطَرَّفَْت، أي َرَعْت أطْراَف املراعى ومل ختتلط بالنوق
اِملطْراُف الناقةُ : قال األصمعي. نقيُض القُْعدُِد: والطَرِفُ أيضاً. ٍة وال على صاحبٍال يثُبت على امرأ: ورجل طرف

وامرأةٌ َمطْرَوٌق بالرجال، إذا طَمحْت عيُنها إليهم وصرفْت بصرها عن . اليت ال ترعى مرًعى حتَّى َتْسَتطْرَِف غريه
  :ومنه قول احلطيئة. بعلها إىل سواه

  َبَغى الُوّد من َمطْروفَِة الُودِّ طاِمحِ... ِسِه وما كنُت مثل الكاهِلي وِعْر
واحُد املطارِِف، وهي : واملُطَْرُف واِملطَْرُف. فالنٌ مطروفُ العني بفالن، إذا كانَ ال ينظر إال إليه: وقال أبو عمرو

  :قال ذو الرّمة. يقال بعٌري ُمطََّرٌف. واطََّرقُْت الشيَء، أي اشتريته حديثاً، وهو افَْتَعلُْت. أرديةٌ من خزٍّ مربعٍة هلا أعالٌم
  دامي األظلِّ بعيُد الَسأوِ َمْهيوُم... كأنَّين من َهَوى َخرقاَء ُمطََّرٌف 

فعلت ذلك يف ُمْستَطَْرِف األيام وُمطََّرِف األيام، : وقوهلم. استحدثته: واْستَطَْرفُْت الشيَء. واْستطَرفَُه، أي عّده طريفاً
واالسم الطُْرفَةُ، وقد . وهو خالف التالد والتليد. املستحَدث: والطارُِف والطريُف من املال. يامأي يف ُمْسَتأَْنفِ األ

الكثري اآلباء إىل اجلَّد األكرب، وهو خالف : والطَريُف يف النسب. وأطَْرَف فالنٌ، إذا جاَء بطَْرفٍَة. طَُرَف بالضم



. النِصيُّ إذا ابيّض: والطَريفَةُ. األشراُف: األطراُف: قال ثعلٌب. وقد طَُرفَ بالضم طَرافَةً، وقد يُمدح به. القُْعُدُد
والطَريفَةُ من الَنِصيِّ : قال أبو يوسف. كثريةُ الطَريفَِة: وأرٌض َمطْروفَةٌ. وقد أطَْرَف البلد، أي كثرْت طَريفَُتُه

والطوارِفُ . ن بطارِفِة عنيٍ، إذا جاء مبالٍ كثريجاء فال: وقوهلم. بيٌت من أَدم: والِطراُف. والِصلِّياِن إذا أْعَتمَّا ومتَّا
  :ومنه قول الشاعر. وطََرفَُه عنه، أي صرفه. ما ُرفعْت من جوانبه النَظرِ إىل خارج: من اِخلباء

  يَطْرِفَُك األدىن عن األبَْعِد... إنك واهللا لَذو َملٍّة 
طََرَف بصَره يَطْرُِف طَْرفاً، إذا أطبق أحد جفنيه و. تصرف بصرك عنه، أي َتْسَتطْرُِف اجلديد وتنسى القدمي: يقول

وقد . وطََرفُْت عيَنه، إذا أصبَتها بشيء، فدمَعْت. أسرُع من طَْرفَِة عنيٍ: يقال. الواحدة من ذلك طَْرفَةٌ. على اآلخر
ال تراه : وقوهلم. وغريهانقطةٌ محراء من الدم حتُدث يف العني من ضربٍة : والطَْرفَةُ أيضاً. طُرِفَْت عيُنه، فهي مطروفةٌ

طَرََّف فالن، إذا قاتلَ حول العسكر، ألنَّه حيمل على طََرٍف منهم فريدُّهم إىل : ويقال. الطوارف، أي العيون
واملُطَرَُّف من اخليل، بفتح الراء، هو األبيُض الرأسِ والذََنبِ، وسائُر جسده خيالف . اجلمهور، ومنه مسِّي املُطَّرُِف

  .ُمطَرَّفَةٌ: ويقال للشاة اليت اسودَّ طََرُف ذََنبِها وسائرُها أبيُض. ا كانَ أسود الرأس والذََنْبوكذلك إذ. ذلك
  طرفس

  :قال ابن مقبل. الِقطعة من الرمل: الِطرِْفسانُ
  وَوسَّْدُت رأسي ِطْرِفساناً مَُنخَّالً... أُنيَخْت فَخرَّْت فوق عوجٍ ذَوابِلٍ 

  طرق
  :قال الشاعر. الطَريُق األعظم، والطَريُق العظمى؛ واجلمع أَطْرِقَةٌ وطُرٌق: تقول. ر ويؤنَّثُالسبيلُ، يذكَّ: الطَريُق

  َتَيمَّْمُت أَطْرِقَةً أو َخليفا... فلّما َجَزْمُت به ِقْرَبيت 
  :عشىقال األ. واجلمع طَريٌق. الطَريقَةُ أطول ما يكون من الَنخل، بلغة اليمامة، حكاها عنه يعقوب: قال أبو عمرو

  عليه أبابيلٌ من الطري َتْنَعُب... طَريٌق وَجبَّاٌر رِواٌء أُصولُُه 

نسيجةٌ تُْنَسُج من صوف أو َشعر يف َعرض الِذراع أو أقلّ، وطولُها على قدر البيت، فُتَخيَّطُ يف ملتقى : والطَريقَةُ
هذا رجلٌ طَريقَةُ قوِمه، وهؤالء طَريقَةُ : يقال. أماثلُهم وخيارهم: وطَريقَةُ القوم. الشِقاقِ من الِكْسرِ إىل الِكْسرِ

كُنَّا طَراِئَق ِقدَداً : " ومنه قوله تعاىل: قال. قوِمهم وطَراِئُق قوِمهم أيضاً؛ للرجال األشراف، حكاها يعقوب عن الفراء
  .أي كنا ِفَرقاً خمتلفة أهواؤنا" 

واختضبت املرأة طَْرقَةً أو . احدٍة، أي حلى حالٍة واحدٍةما زال فالنٌ على طَريقٍَة و: يقال. َمذهبه: وطَريقَةُ الرجل
وهذا النَْبلُ طَْرقَةُ رجلٍ واحٍد، أي َصْنَعةُ رجلٍ . وأنا آيت فالناً يف اليوم طَْرقََتْينِ، أي َمرَّتَني. طَْرقََتْينِ، أي َمّرةً أو مرتني

  :قال الشاعر. لُ فيه اإلبل وَتْبعرماُء السماء الذي تبو: الطَْرُق واملَطْروُق: قال أبو زيد. واحٍد
  ال َجوٍ آجٌن وال َمطْروُق... مث كانَ اِملزاُج ماَء َسحابٍ 

ما زال ذاك طَْرقَتك، : ويقال أيضاً. األساريعُ اليت يف القَوس، الواحدة طُْرقَةٌ: والطُْرُق. ماُء الفحل: والطَْرُق أيضاً
. وأصل الطِْرقِ الشحُم فكَنَّى به عنها، ألنَّها أكثر ما تكون عنه. ةٌما به طِْرٌق بالكسر، أي قُوَّ: وقوهلم. أي دأبك

وآثاُر اإلبل . مجع طََرقٍَة، وهي مثل الَعَرقَِة والَصفِّ والَرزْدق، وِحبالةُ الصائِد ذات الِكفَف: والطََرُق بالتحريك
والطََرُق . ى ُخفٍّ واحد، أي على أثرٍ واحٍدجاءت اإلبل على طََرقٍَة واحدٍة، وعل: يقال. بعِضها يف إثرِ بعضٍ طََرقَةٌ

  :ثِْنُي الِقربَِة؛ واجلمع أطْراٌق، وهي أثناؤها إذا َتَخنثْت وَتثَنَّْت، وأّما قول رؤبة: أيضاً



  ِللْعَد إذْ أْخلَفَُه ماُء الطََرْق
. َرُق وناقةٌ طَْرقاُء، َبيَِّنةُ الطََرقِبعٌري أطْ: يقال. َضْعفٌ يف ركبتيه: الطََرُق يف البعري: قال الفراء. فهي مناقُع املياه

  :وقال يصف قطاةً. أن يكونَ بعُضها فوق بعض: والطرُق أيضاً يف الريش
  َنْعتاً يوافق َنْعيت بعض ما فيها... أمَّا القَطاةُ فإنِّي سوَف أْنَعُتها 

  سوٌد قَواِدمها ُصْهٌب خَوافيها... َسكَّاُء َمْخطوَمةٌ يف ريشِها طََرٌق 
  :قال ابن أمحر. رجلٌ َمطُْروٌق، أي فيه رِخوة وضعٌف: قال األصمعّي. اطََّرَق جناُح الطائر أي التّف: ول منهتق

  َسرى يف القوم أصبح ُمسَْتكينا... وال َتِصلي َمبطْروقٍ إذا ما 
: ويقال. وانقياده أحياناً بعضَ العسرإنَّ حنت طِرِّيقَِتكَ لَِعْنَدأَْوةً، أي إنَّ يف لينه : يقال. ومصدره الِطرِّيقَةُ بالتشديد

  :وقال. هذا ِمطْراق هذا، أي ِتلُْوُه ونظريه
  ومل يغادْر له يف الناس ِمطْراقا... فاَت البُغاةً أبو الَبْيداء ُمْخَتزِماً 

بالَْت فيه وطََرقَِت اإلبلُ املاَء، إذا . جاءت اإلبلُ َمطاريَق إذا جاءت يتبع بعضُها بعضاً: يقال. واجلمع َمطاريُق
ورجلٌ . وقد طََرَق يَطُرُق طُروقاً، فهو طارقٍ. وأتانا فالن طُروقاً، إذا جاء بليلٍ. وَبَعَرْت، فهو ماٌء َمطْروٌق وطَْرٌق

  :النجُم الذي يقال له كوكب الصبح، ومنه قول هند: والطارُِق. طَُرقَة، إذا كان َيسْري حتَّى َيطُْرَق أهله ليالً
  حنن َبناُت طارِقٍ

  منْشي على الَنمارِقِ
  :قال الشاعر. فَِخذُه وعشريته: وطارِقَةُ الرجل. أي إنَّ أبانا يف الشرف كالنجم املضيء

  وطارِقَيت بِأكَْناف الُدروبِ... َشكَْوُت ذَهاَب طارِقَيت إليها 
  :قال لبيد. ملتكهِّناتا: والطَوارُِق. املتكهِّنون: والطُرَّاق. الضرُب باحلصى، وهو ضرٌب من التكهُّن: والطَْرُق

  وال زاجِراتُ الطريِ ما اهللا صانُِع... لََعْمُرَك ما َتْدري الطَوارُِق باحلصى 
ناقةٌ طَروقَةُ الفحلِ، لليت بلغت أن : يقال. أنثاه: وطَروقَةُ الفحلِ. وطََرَق الفحلُ الناقة يطُْرُق طُروقاً، أي قَعا عليها

والقضيُب الذي يضربه به يسّمى ِمطَْرقَةً، وكذلك . لصوَف يَطُْرقُُه طَْرقاً، إذا ضَربهوطََرَق النجَّاد ا. يضرَِبها الفحلُ
  :ِمطَْرقَةُ احلدادين، قال رؤبة
  عاِذلَ قد أُْولِْعِت بالَتْرقيشِ
  إيلَّ سرا فاطُْرقي وميشي

  :ويف املثل. ألرضوأطَرَق، أي أرخى عينيه ينظُر إىل ا. أطَرَق الرجلُ، إذا سكت فلم يتكلَّم: قال يعقوب

  إن الَنعاَم يف القُرى... أطرِْق كَرا أَطرْق كَرا 
أطْرِقْين فَْحلََك، أي : ويقال. املسترخي العني ِخلْقَةً: واملُطْرُِق. فَُغضَّ الطرَف: ُيضرب للمعجب بنفسه، كما يقال

واطََّرقَِت اإلبلُ وَتطَاَرقَْت، إذا . إبلكواْستَطَْرقُْتُه فحالً، إذا طلبَته منه ليضرَب يف. أِعرين فَحلك ليضرب يف إبلي
  :ومنه قول الراجز. ذهبت بعضها يف إثر بعض
  جاءْت معاً واطََّرقَْت َشتيتا

. اليت ُيطَْرُق بعضها على بعض، كالنعل املُطَْرقَةَ املخصوفة: جاءت جمتمعةً وذهبت متفرِّقةً واملََجانُّ املُطَْرقَةُ: يقول
وريٌش ِطراٌق، . ما أُطْبِقَْت فُخرَِزْت به: وطِراُق النعل. وتُْرٌس ُمطَْرٌق. لد والَعَصب، أي أُلْبِستأُطْرِقَْت باجل: ويقال

وطاَرَق بني . وطاَرَق الرجلُ بني الثَوبني، إذا ظاَهَر بينهما، أي لبس أحدمها على اآلخر. إذا كانَ بعضه فوق بعض



طَرَّقَتِ : قال األصمعي. وكلُّ خصيفٍة ِطراٌق. قَةٌ، أي خمصوفةٌونعلٌ ُمطاَر. نعلني، أي خصف إحدامها فوَق األخرى
  :قال املمزَّق العبدّي. ال يقال ذلك يف غري القطاة: قال أبو عبيد. القطاةُ، إذا حان خروُج بيضِها

  َنسيفاً كأُفْحوصِ القَطاةِ املُطَرَّقِ... لقد َتِخذَْت رِجلي إىل جنبِ غَْرزِها 
  :وأنشد أبو عبيدة. قةُ بولدها، إذا َنِشب ومل يسهل خروجه، وكذلك املرأةوطَرَّقَِت النا: قال

  كما طَرَّقَْت بنِفاسٍ بِكر... لنا صرخةٌ مث إْسكاَتةٌ 
وطَرَّقْتُ اإلبل، إذا . وطَرََّق فالنٌ حبقِّي، إذا كانَ قد َجَحَده مث أقرَّ به بعد ذلك: قال. وضربه حتَّى طَرََّق َجبْعرِِه: قال
  .ها عن كٍأل أو غريه، وطَرَّقُْت له من الطَريقحَبسَت
  طرم

  :قال الشاعر يصف النساء. الُزْبد: الِطْرُم
  ومنهّن مثلُ الشَْهِد قد ِشيبَ بالِطْرمِ

وقد . اخلُْضرة على األسنان: والطُراَمةُ بالضم. السحاُب الكثيف: والطِْرَيُم. الَعَسلُ: والِطْرُم أيضاً يف بعض اللغات
  .أسنانُه أَطَْرَمْت
  طرمح

  :وقال يصف إبالً مألها شحماً ُعْشبُ أرضٍ بَِنْوِء األسد. طَْرَمَح بِناَءُه، وامليم زائدة
  َصْحماَء والفحلُ للِضرغامِ يَْنَتِسُب... طَْرَمَح أقْطاَرها أْحوى لِواِلَدٍة 

  طرمذ
  .ليس له فعلٌالذي له كالٌم و: واملُطَرِْمذُ. ليس من كالم أهل البادية: الطَرَْمذَةُ
  طرمس

  .ُخْبز املَلَّة: األنقبض والنكوص والطُْرموُس: والطرمسة. الِطرِْمساُء، باملد، الظلمةُ
  طرهف
  .احلََسُن التامُّ: املطَْرِهفُّ
  طرهم
  :قال ابن أمحر. وقد اطْرََهمَّ اطْرِْهماماً. الشابُّ املعتدل: املُطَْرِهمُّ

  وكيف رجاُء املرِء ما ليس الِقيا...  أَُرجِّي شباباً ُمطَْرِهما وِصحَّةً
  طرا

وأَطَْرْيتُ . وأَطْراُه، أي مدحه. وطَُرَو اللحم وطَرَِي طَراوةً. شيٌء طَرِيٌّ، أي غضٌّ بيِّن الطَراَوِة وطَرَّْيُت الثوب َتطْرِيَةً
اليد، وكذلك العود املُطَرَّى املربَّى منه،  وِغْسلَةٌ ُمطَرَّاةٌ، أي مَُربَّاةٌ باألفاويهِ ُيغسل هبا الرأس أو. العسل، إذا عقدته

  .ضرٌب من الطعام: واإلطْرِيَةُ. مثل املُطَيَّرِ، يتبخَّر به
  طسأ

  .يقال طَسِئَْت نفسي فهي طاِسئَةٌ. طَِسئْتُ أطَْسأُ طَْسأ، إذا اتََّخْمُت عن الدََّسم: أبو زيد
  طسج

  .الدانُِق أربعة طَساسيج؛ ومها معربانو. حَبَّتان: والطَسُّوُج أيضاً. الناحية: الطَسُّوُج
  طسس



  :قال رؤبة. لغة يف الطَْسِت: الطَسُّ والطَسَّةُ
  حتَّى َرأَْتين هاميت كالطسِّ

  توِقُدَها الشمُس ائِْتالَق التُْرسِ
  .وطَسََّس يف البالد، أي ذهب. واجلمع ِطساٌس وطُسوٌس وطَسَّاٌت

  طسق
وكتب عمر إىل عثمان بن ُحَنْيفٍ يف رجلني من أهل الذمَّة . سيٌّ معّربالوظيفَةُ من خراج األرض، فار: الطَْسُق
  " .اْرفَعِ اجلزية عن رءوسهما، وُخِذ الطَْسَق من أرضيهما : " أسلما
  طسل

  .اضطراُب السراب: والطَْسلُ. الغباُر: والطَْيَسلُ. ماٌء طَْيَسلٌ، وَنَعٌم طَْيَسلٌ، أي كثٌري
  طسم

  :قال العجّاج. َس على القلبطََسَم الطريُق، مثل طََم
  من عهد إبراهيَم ملا ُيطَْسمِ... وَربِّ هذا األثرِ املُقَسَّمِ 

سَُوٌر يف القرآن، مجعت على غري قياس، والصواب أن جتمع بذواٍت وتضاف إىل واحد، : والطَواسيُم والطَواسُني
  .فيقال ذوات طسم، وذوات حم

  طشش

  :قال رؤبة. هو فوَق الرذاِذاملطر الضعيف، و: الطَشُّ والطَشيُش
  َوال َجدا َوْبِلَك بالطَشيشِ

  .وأرض َمطْشوَشةٌ. وقد طََشِت السماُء وأطَشَّْت
  طعر

  .َنكَحها: طََعَر املرأةَ طَْعراً
  طعم

ما : لطَْعُم أيضاًوا. طَْعُمُه ُمرٌّ: يقال. بالفتح ما يؤديه الذَوق: والطَْعُم. ما ُيؤكل، وربَّما ُخصَّ بالطَعامِ الُبرُّ: الطَعاُم
  :قال أبو ِخراش. الطَعاُم: والطُْعمُ بالضم. وما فالن بذي طَْعمٍ، إذا كانَ غثًّأ. ليس له طَْعٌم: يقال. ُيْشتَهى منه

  وأُوِثُر غريي من ِعياِلِك بالطُْعمِ... أُردُّ شجاع البطنِ قد تعلمينه 
  سى للُمزَلَّجِ ذا طَْعمِإذا الزاُد أْم... وأغََتبُِق املاَء القُراَح وأنَْتهي 

فإذا : " وقد طَِعمَ َيطَْعُم طُْعماً فهو طاِعٌم، إذا أكلَ أو ذاق، قال تعاىل. أراد باألول الطَعاَم وبالثاين ما يشتهى منه
. أي أَكْلُُه فالن قلَّ طَْعُمُه،: وتقول. ، أي من مل يذقْه" ومن مل َيطَْعْمُه فإنه منِّي : " وقولُه تعاىل" طِعْمُتْم فانتشروا 

فالن عفيف الطُْعَمةِ : يقال. وجه املكسب: والطُْعَمةُ أيضاً. جعلُت هذه الضيعة طُْعَمةً لفالن: يقال. املأكلة: والطُْعَمةُ
سأله أن : واْسَتطَْعَمُه. فالن حسن الِطْعَمِة والِشربة بالكسر: أبو عبيد. وخبيث الطُْعَمِة، إذا كانَ رديء الكسب

. وأطَْعْمُتُه الطَعاَم. إذا استفتح فافَتحوا عليه: ، يقول" إذا اْسَتطَْعَمكُمْ اإلمام فأطِْعموُه : "  احلديثويف. ُيطِْعُمه
واطَّعَمِت . وأطَْعَمتِ النخلةُ، إذا أدرَك مثُرها. يقال َجزوٌر طَعوٌم وطَعيٌم، إذا كانت بني الَغثَّة والسمينة: الفراء

: قال األصمعي. َجحافله: وُمْسَتطَْعمُ الفرس. َخذَتِ الطَْعَم، وهو افْتََعلَ من الطَْعمِالُبسرة، أي صاَر هلا طَْعٌم وأ



ورجلٌ . القوس: واملُطَْعَمةُ. مرزوٌق: وُمطَْعُم. شديد األكل: ورجلٌ ِمطَْعٌم. ُيستحبُّ يف الفرس أن يَرِقَّ ُمْسَتطَْعُمُه
واملُطِْعَمتانِ يف رِْجلِ . َتطَْعْم، أي ذُْق حتَّى تستفيق أنْ تشتهَي وتأكل َتطَعََّم: وقوهلم. كثري اإلطْعامِ والِقرى: مطْعاٌم

  .كلِّ طائرٍ، مها اإلصبعان املتقدِّمتان املتقابلتان
  طعن

  :وقال أبو زبيد. وطََعَن فيه بالقول َيطُْعُن أيضاً طَْعناً وطََعناناً. وطََعن يف السّن َيطُْعُن بالضم طَْعناً. طََعَنُه بالرمح
  طََعناناً وقولَ ما ال يقالُ... وأىب ظاِهُر الشَناَءِة إال 

  :قال لبيد. والفرس َيطُْعُن يف العنانُ، إذا مدَُّه وتبسَّط يف السري. وطََعَن يف املفازة َيطُْعُن وَيطَْعُن أيضاً، أي ذهب
  وْرَد احلمامة إذْ أَجدَّ َحماُمها... َتْرقى وَتطُْعُن يف العنان وتنتحي 

. يعين يف أعراض الناس" ال يكون املؤمُن طَعَّاناً : " ويف احلديث. والفراء جييز الفتح يف مجيع ذلك. كوِرد احلمامةأي 
  .املوت الَوِحيُّ من الَوباء، واجلمع الطَواعُني: والطاعونُ

  طغم
  :وأنشد أبو العباس. أوغاد الناس: الطَغاُم

  فما فَْضلُ اللبيبِ على الطَغامِ
  .رُذالُ الطري، الواحدة طَغاَمةٌ للذكر واألنثى: والطَغاُم أيضاً. مع فيه سواءالواحد واجل

  طغا
وأطْغاُه املال، . وطَِغَي َيطْغى مثله. وكلُّ جماوزٍ حدَّه يف الِعصيان فهو طاغٍ. طَغا َيطْغى وَيطْغو طُْغياناً، أي جاَوز احلّد

أعلى : والطَْغيَةُ. وطغا السيل، إذا جاء مباٍء كثري. تبيَّغَ: الدُموطَغا . هاجت أمواُجه: وطَغا البحر. أي جعلَه طاِغياً
  :وأنشد ألسامة اهلذيل. نبذة منه: الطَْغَيةُ من كلِّ شيء: أبو زيد. وكل مكاٍن مرتفع طَْغوَةٌ. اجلبل

  وطُغْيا مع اللَهقِ الناشِِط... وإالّ الَنعاَم وَحفَّاَنُه 

. طَْغيا بالفتح، وهو الصغري من بقر الوحش والطُْغوانُ والطُْغيانُ مبعًنى: لبوقال ثع. طُْغيا بالضم: قال األصمعي
يعين " فأمَّا ثَْموُد فأُْهِلكوا بالطاِغَية : " وقوله تعاىل. الصاعقةُ: والطاِغيةُ. والطاِغَيةُ ملك الروم. والطَْغوى بالفتح مثله

يريدون : "  الضاللة؛ قد يكون واحداً، قال اهللا تعاىلالكاهن والشيطان، وكلُّ رأسٍ يف: والطاغوُت. صيحةَ العذاب
أولياؤهُم الطاغوتُ : " وقد يكون مجيعاً، قال اهللا تعاىل" أن يتحاكموا إىل الطاغوِت وقد أُِمروا أن يكفُروا به 

  " .ُيخرِجوَنُهْم 
  طفأ

  .ُمطِْفئُ اجلمْر: ن أيام العجوزويقال ليوم م. طَِفئِت النارُ َتطْفَأُ طُفُوءاً واْنطَفَأْت، وأطْفَأُتها أنا
  طفح

ما طَفََح فوَق الشيء كَزَبدِ : والطُفاَحة. وأطْفَْحُتُه أنا وطَفَّْحُتُه تطفيحاً. طَفََح اإلناء طُفوحاً، إذا امتأل حتَّى يفيَض
فََحِت الريحُ وطَ. وطَفََح السكرانُ فهو طاِفٌح، إذا ماله الشراب. واطَّفَْحت الِقدَر، إذا أخذَت طفاحتها. القدر

  .ويقال اطْفَْح عنِّي، أي اذَْهْب. القطنة وحنَوها، إذا َسطََعْت هبا
  طفر



  .وقد طَفََر َيطِْفُر طُفوراً. الَوثْبة: الطَفَْرةْ
  طفس

 وقد طَِفَس الثوب بالكسر، طَفَساً. الَوَسَخ والدرنُ: والطَفُس، بالتحريك. طَفََس البِْرذَْونُ َيطِْفُس طُفوساً، أي مات
  .ورجلٌ طَِفٌس. وطَفاَسةً
  طفطف
  :قال الكميت. أطراُف الشجر: والطَفْطاُف. اخلاصرةُ: الطَفْطَفَةُ

  ملأكَِلهِنَّ طَفْطاَف الُربولِ... أََوْيَن إىل ُمالطَفٍة َخضوٍد 
  .يعين فراخ الَنعام، وأّنهنَّ يأوين إىل أمٍّ ُمالِطفٍَة تكسر هلن أطرافَ الربول، وهي شجٌر

  طفف
ويف . وكذلك طَفَّ املكُّوك وطَفَفُُه. وِطفافُ املكُّوك وطفافُه، بالكسر والفتح ما مأل أصباَره. القليلُ: فيُفالطَ

ما : والطُفاُف والطُفافَةُ بالضم. وهو أن َيقُرب أن ميتلئ فال يفعل" كُلُّكُمْ بنو آدَم طَفُّ الصاعٍ مل َتْملَُؤوُه : " احلديث
نقُص املكيال، وهو أن ال متلؤه إىل : والَتطْفيُف. أطْفَفُْتُه: تقول منه. انٌ، إذا بلغ الكيل طُفافَُهوإناٌء طَفَّ. فوَق املكيال

كنُت فارساً يومئذ : " وقول ابن عمر رضي اهللا عنه حني ذكر أن النيب صلّى اهللا عليه وسلم َسبََّق بني اخليل. أصباره
خذ ما : وقوهلم. ، يعين وثب يب"  زريقٍ حتَّى كاد يساوي املسجد فَسَبقْت الناس حتَّى طَفَّف يب الفرُس مسجدَ بين

  .طَفَّ لك، وأطَفَّ، واْسَتطَفَّ، أي خذ ما ارتفع لك وأمكن
  طفق

وبعضهم : قال األخفش" وطَِفقا َيْخصِفاِن عليهما : " ومنه قوله تعاىل. طَِفَق يفعل كذا َيطْفَُق طَفَقاً، أي جعل يفعل
  .طْفُق طُفوقاًيقول طَفََق بالفتح َي

  طفل
قال . وقد يكون الطِفْلُ واحداً ومجعاً، مثل اجلُُنبِ. وولُد كلِّ وحشيٍَّة أيضاً طِفْلٌ، واجلمع أَطْفالٌ. املولوُد: الطِفْلُ
قريبة عهٍد  الظبيةُ معها ِطفْلُها وهي: واملُطِْفلُ. أَطْفَلَِت املرأةُ: يقال منه" . أو الِطفْلِ الذين لَْم َيظَْهروا : " تعاىل

  :قال أبو ذؤيب. واجلمع َمطاِفل وَمطافيلُ. بالَنتاج، وكذلك الناقة
  َجىن النحلِ يف ألباِن عوٍذ َمطاِفلِ... وإنَّ حديثاً منِك لو تبذُلينه 

  ُتشاُب مباٍء مثلِ ماء املفَاِصلِ... َمطافيلَ أبكارٍ حديٍث َنتاُجها 
وقد طَفَّلَ . ميلُها للغروب: وَتطْفيلُ الشمس. وبنانٌ طَفْلٌ. فْلَةٌ، أي ناعمةٌجاريةٌ طَ: يقال. الناعُم: والطَفْلُ بالفتح

والطَفَلُ . أتيته طَفَالً: بعد العصر، إذا طَفَّلَِت الشمس للغروب، يقال: والطَفَلُ بالتحريك. الليل، إذا أقبل ظالمُه
  :وقال. َمطٌَر: أيضاً

  ِلَوْهٍد جاَدُه طَفَلُ الثَُريَّا
طُفَْيِليٌّ، : وقوهلم. اإلبل َتطْفيالً، وذلك إذا كانَ معها أوالدها فرفَقُْت هبا يف السري حتَّى تلحقَها األطفال وطَفَّلُْت

  .للذي يدخل وليمةً ومل ُيْدَع إليها، وقد َتطَفَّلَ
  طفا



فَّ على وجه األرض واشتدَّ ومّر الظيب َيطْفو، إذا خ. طَفا الشيء فوق املاء َيطْفو طَفْواً وطُفُوٍّا، إذا عال ومل يرُسب
. خوص املُقل: الطُفُْي بالضم. أصبنا طُفاَوةً من الربيع، أي شيئاً منه: ويقال. داُرة الشمس: والطَفاَوةُ بالضم. عدُوُه

  :قال أبو ذؤيب

  وأَقْطاعِ طُفْي قد عفْت يف املنازِلِ... َعفا غَري نْؤيِ الدارِ ما إن ُتبيُنُه 
، كأّنه شّبه اخلطّني على " اقتلوا من احلّيات ذا الطُفَْيَتْينِ واألبتر : " ويف احلديث. ة طَفَْيةٌاملناقل، الواحد: ويروى

  :قال اهلذيل. وربَّما قيل هلذه احلية طُفَْيةٌ على معىن ذات طُفَْيٍة. ظهره بالطُفْيََتْينِ
  اقيكما َتِذلُّ الطُفى من ُرقَْيِة الر... وهم ُيِذلُّوهنا من بعد ِعزَّهتا 

  .وقد يسّمى الشيء باسم ما جياوره. أي ذوات الطفى
  طقطق

  .أصوات حوافر الدواّب، مثل الدقدقة: الطَقْطَقَةُ
  طلب

  :قال ذو الرّمة. مجع طاِلبٍ: والطَلَب أيضاً. طلبت الشيء طلَبا، وكذلك اطَّلبته على افتعلته
  املطلوُب والطَلَُبَيلَْجْبَن ال َيأْتَلي ... فانصاع جانُبه الوحشيُّ وانكدرْت 

. وأَطْلََبه، أي أْسَعفه مبا طلب. ما طَلَْبته من شيء: والطَِلَبةُ. الطلَُب مرةً بعد أخرى: والتطلُُّب. وطالَبه بكذا مطالَبة
اٌء أَطْلََب املاُء، إذا بَُعَد فلم ُينل إال بطلب؛ يقال م: ومنه قوهلم. وأطْلََبه، أي أحوجه إىل الطَلَب، وهو من األْضداد

  :قال الشاعر. وكذلك الكُأل وغريه. ُمطِْلٌب
  أهاجك بَْرٌق آِخرِ الليلِ ُمطِْلُب

  طلح
يقال إبل ِطالِحيَّةٌ لليت ترعى الِطالَح، . شجٌر عظاٌم من شجرِ الِعظاِه، وكذلك الِطالُح، الواحدة طَلَْحةٌ: الطَلُْح

: وأطْلَْحُتُه أنا وطَلَّْحُتُه. أعْيا، فهو طَليح: وطَلََح البعري. الطَلْعلغة يف : والطَلُْح. وطُالِحيَّةٌ أيضاً بالضم على غري قياس
املُعْيِي من اإلبل : والطِلُح بالكسر. وإبل طُلٌَّح وطَالئح. وناقة طليُح أسفارٍ، إذا َجَهدَها السُري وَهَزهلا. َحسَرته

  :بالً وراعيهاقال احلطيئة وذكر إ. وغريها، يستوي فيه الذكر واألنثى؛ واجلمع أطالح
  َهداُه هلا أنفاسها وَزفُريها... إذا ناَم ِطلٌح أْشَعثُ الرأسِ َخلفَها 

إذا اْشتكت : وطَِلحت اإلبل بالكسر. إنَّها قد َبِطَنْت، فهي َتزِفر فيسمع الراعي أصواَت أجوافها فيجيء إليها: يقول
. والطَالحُ ضد الَصالحِ. النِعمةُ: والطَلَُح، بالفتح. اجىوإبلٌ طَالحى مثل َحب. بطوَنها من أكلِ الطَلْحِ، فهي طَِلَحةٌ

  .ضد الصاحل: والطاحل
  طلخف

  .ضرٌب طَلَْخٌف، أي شديد
  طلخم

  .املاء اآلجُن: والطُلخوُم. الِفيلة: والطِلْخاُم. واطْلَخمَّ الليل، أي اْسحَْنكََك. اطْلََخمَّ مثل اطَْرَخمَّ
  طلس



. واجلمع أطْالٌس. اخلَلَُق، وكذلك الِطلْسُ بالكسر: واألطْلَُس. اب طَلْساً فََتطَلََّسوقد طَلَْسُت الكت. احملو: الطلُس
  :قال ذو الرمّة. رجلٌ أطْلَُس الثوب: يقال

  إال الضِراَء وإالّ َصْيدَها َنَشُب... ُمقَزٌَّع أطْلَُس األطْمارِ ليس له 
: والطَْيلسانُ بفتح الالم. ما كانَ على لونه فهو أطْلَُسوكلُّ . وذئٌب أطْلُس، وهو الذي يف لونه غُربةٌ إىل السواد

  .واحد الطَياِلسِة، واهلاء يف اجلمع للعجمة، ألنَّه فارسيٌّ معرب
  طلع

: قال ابن السكيت. موضُع طلوعها: واملَطْلَُع واملَطِْلُع أيضاً. طَلََعِت الشمُس والكوكُب طُلوعاً وَمطِْلعاً ومطلعاً
: ويف احلديث. وطَِلْعُت اجلبل بالكسر، أي َعلَْوُتُه. وقد طَلَعُت عنهم، إذا غبَت عنهم. إذا أتيتهمطَلَْعُت على القوم، 

وطالَْعتُ . وطالََعهُ بكتبه. واطَّلعُت على باطن أمره، وهو افَْتَعلُْت. ، يعين الفجر الكاذب" ال َيهيذَنَّكُم الطاِلُع " 
واطلَع النخلُ، إذا . طَلُْع النخلة: والطَلُْع. الرؤية: والطَلَْعةُ. ورود كتابكوَتطَلَّعُت إىل . الشيء، أي اطَّلعُت عليه

وأَطلََع . إذا طالَِت النخيلَ، أي كانت أطولَ من سائرها: وخنلةٌ ُمطِْلَعةٌ أيضاً. وأطْلَْعُتَك على سِرِّي. خرج طلُعُه
: والِطلْعُ بالكسر. واْسَتطْلَْعُت رأي فالن. القْيُء: عاُءوالطُلَ. وأَطْلََع، أي قاء. الرامي أي جاز سهُمه من فوق الَغَرض

. املأتى: واملُطَّلَُع. كُْن بِطلْعِ الوادي وطَلْعِ الوادي: ويقال أيضاً. اطَِّلْع ِطلَْع العدوِّ: تقول منه. االسم من اإلطِّالع
ِمْن َهْولِ املُطَّلع : " ويف احلديث. ىل احندارٍأين ُمطَّلَُع هذا األمر، أي مأتاه، وهو موضع اإلطِّالعِ من إشرافٍ إ: يقال

. ِملؤه: وِطالُع الشيء. من ُيْبَعثُ لَيطَِّلَع ِطلَْع العدوِّ: وطَليَعةُ اجليش. شبَّه ما أشرف عليه من أمر اآلخرة بذلك" 
ةٌ، أي تكثر الَتطَلَُّع ونفٌس طُلََع. ألنْ أعلم إنِّي بريٌء من النفاق أحبُّ إيلَّ من ِطالعِ األرض ذهبا: وقال احلسن

  .للشيء وكذلك امرأةٌ طُلََعةٌ
  طلف

  :قال األفوُه األوِديُّ. يقال ذهب دمه طَلَفاً، أي هدراً: أبو عمرو
  طَلٌَف ما نال منَّا وُجبار... َحكََم الدهُر علينا أنَُّه 

  .وأطْلَفَُه، أي أْهدره. قَْتضىما ُي: والَسلَُف. أطْلَفَين وأسلَفَين: يقال. العطاُء واهلبة: والطَلَُف أيضاً
  طلفأ

  .ومجلٌ ُمطْلَنْفئُ الَشَرِف، أي الزق الَسنام. اطْلَْنفَأُت اطِْلْنفاًء، إذا لَزقت باألرض: أبو زيد
  طلفح

  :وقال رجلٌ من بين احلرماز. اخلايل اجلوف، ويقال املُعيِي التعَب: الطَلَنْفَُح
  مسي بالَعِشيِّ طَلَنْفَحيناوُن... وُنصْبُِح بالَغداِة أََترَّ شيٍء 

  طلق
ورجلٌ . ورجلٌ طَلُْق اليدين أي مسٌح، وامرأة طَلْقَةُ اليدين. رجلٌ طَلُْق الوجِه وطَليق الوجِه، وقد طَلَُق بالضم طَالقَةً

ويوٌم طَلٌْق وليلةٌ . لغاتأربع : ولسانٌ طَلٌْق ذُلٌق وطَليٌق ذليٌق، وطُلٌُق ذُلٌُق وطُلٌَق ذُلٌَق. طَلُْق اللساِن وطَليُق اللساِن
وقد طُِلقَِت . وجع الوالدة: والطَلُق. ضرٌب من األدوية: والطَلُْق. طَلٌْق أيضاً، إذا مل يكن فيها قُرٌّ وال َشيء يؤذي

طَلَقَْينِ، عدا الفرُس طَلَقاً أو : ويقال أيضاً. قيٌد من جلود: والطَلَُق بالتحريك. املرأة ُتطْلَُق طَلْقاً على ما مل يسّم فاعله
وقد أطْلَقْتُها . سُري الليلِ لِوِرد الِغبِّ، وهو أن يكون بني اإلبل وبني املاء ليلتان: والطَلَُق أيضاً. أي شوطاً أو شوطني



وأطْلَقْتُ . وأطْلََق القوم فهم ُمطِْلقونَ، إذا طَلَقَْت إلبلهم. واالسم الطَلََق بالتحريك. حتَّى طَلَقَْت طَلْقاً وطُلوقاً
  :وينشد. وأطْلََق يده خبري وطَِلقَها أيضاً. وأطْلَقْتُ الناقة من ِعقاهلا فَطَلَقَْت هي، بالفتح. ألسَري، أي خلّيتها

  بالَرْيِث ما أَْرَويْتها ال بالَعَجلْ... أطِْلْق يديك َتْنفَعاَك يا َرُجلْ 
واجلمع . وبعري طلٌق وناقة طُلٌُق، أي غري مقيَّد. سبيله األسُري الذي أُطِْلَق عنه إساُرُه وُخلَِّي: والطَليُق. بالضم والفتح

إذا كانت إحدى . فرٌس طُلُُق إحدى القوائم: ويقال أيضاً. وحُبَِس فالن يف السجن طُلُقاً، أي بغري قيد. أطْالق
. أي خارج منه وأنت ِطلٌْق من هذا األمر،. هو لك طلْقاً: يقال. احلاللُ: والِطلُْق بالكسر. قوائمها ال حتجيلَ فيها

وتصغري ُمْنطَِلقٍ ُمطَْيِلٌق، وإن . اْنطُِلَق به، على ما مل يسّم فاعله، كما يقال اْنقُِطعَ به: وتقول. الذَهاٌب: واالْنِطالُق
. مشُيُه؛ وتصغريه ُتطَْيليٌق: واْستِطالُق البطنِ. وتصغري االنْطالقِ ُنطَْيِلٌق. شئت عّوضت من النون وقلت ُمطَْيليٌق

  :قال الشاعر. َق السليُم، على ما مل يسّم فاعله، إذا رجعت إليه نفسه وسكن وجعه بعد الِعداد، فهو ُمطَلٌَّقوطُلِّ
  كما تعتري األهوالَ رأَس املُطَلَّقِ... َتبيُت اهلُموُم الطارقاُت تَُعدَنين 

  :وقال النابغة
  ْوراً ُتراجعُتطَلِّقُُه طَوراً وطَ... تناذََرها الراقونَ من سوِء ِسمِّها 

ال يقال طَلُقَتْ : قال األخفش. وطلَّق الرجلُ امرأته َتطْليقاً، وطَلَقَت هي بالفتح َتطْلُُق طَالقاً، فهي طاِلٌق وطاِلقَةٌ أيضاً
وناقة طاِلٌق ونعجةٌ طاِلٌق، أي مُْرَسلَةٌ ترعى . وكذلك رجلٌ طُلَقَةٌ. ورجلٌ ِمطْالٌق، أي كثري الطَالقِ للنساء. بالضم

. اْستطلَق الراعي ناقةً لنفسه: يقال. اليت يتركها الراعي لنفسه ال حيتلبها على املاء: والطاِلُق من اإلبل. يث شاءتح
وتصغري . ما َتطَلََّق نفسي هلذا األمر، أي ال تنشرح؛ وهو َتفْتَِعلُ: ويقال. وَتطَلََّق الظُيب، أي مرَّ ال يلوي على شيء

  .االطِّالق طَُتْيليٌق
  طلل

. امرأته: وطَلَّةُ الرجلِ. فهي َمطْلولَةٌ. طُلَِّت األرُض وطَلَّها النَدى: تقول منه. أضعُف املطرِ، واجلمع الِطاللُ: طلّال
  :قال محيد بن ثور. ومخٌر طَلَّةٌ، أي لذيذة

  هبا من َعقاراِء الكرومِ َزبيُب... َركوِد احلَُميَّا طَلٍَّة شاَب ماَءها 
حيَّا اهللا طَلَلََك َوطَاللََتَك : ويقال. جِالهلا: وطَلَلُ السفينة. ثار الدار، واجلمع أطْاللٌ وطُلولٌما شخص من آ: والطَلَلُ

  :قال. طُلَّ َدُمه فهو َمطْلولٌ: أبو زيد. وما بالناقة طُلٌّ بالضم، أي ما هبا لٌنب. مبعًنى، أي َشْخَصَك
  َمطْلولَةٌ مثل دم الُعذْره... دماؤهم ليس هلا طاِلٌب 

فيه : وقال أبو عبيدة. وال يقال طَلَّ دمه بالفتح، وأبو عبيدة والكسائي يقوالنه: قال. وأُِطلَّ دمه، وطَلَّه اهللا، أهدره
  :وقال جرير. وأطَلَّ عليه، أي أشرف. طَلَّ دُمه، وطُلَّ دُمه، وأُِطلَّ دُمه: ثالث لغات

  أنا البازي املُِطلُّ على ُنَميْرٍ
  :وقال. وَتطَالَّ، أي مدَّ عنقه ينظر إىل الشيء يبُعد عنه. ، أي ليس ُمبْسفرٍهذا أمٌر مُِطلٌّ: وتقول

  ذُرى قُلََّتْي دَْمخٍ فما ُتَرياِن... كفى حََزناً أنِّي تطالَلُْت كي أرى 
  طلم

مَّا اليت تَُملُّ فهي الطُلَْمةُ فأ. اخلُبَْزةُ، وهي اليت يسميها الناس املَلَّةُ، وإنَّما املَلَّةُ اسم احلفرة نفسها: الطُلَْمةُ بالضم
: " ويف احلديث أنَّه عليه الصالة والسالم مّر برجلٍ يعاجل طُلَْمةً ألصحابه يف سفر وقد عَرَِق، فقال. واخلُْبَزةُ، واملَليلُ



  " .ال يصيبه َحرُّ َجهنم أبداً 
  طله
  .منهيف األرض طُلَْهةٌ من كَلٍ، وطُالَوةٌ وبراقَةٌ، أي شيٌء صاحلٌ : يقال
  طلهم

  .اخلفاُف، ليست ُجبُدٍد وال جياِد: الطُلُْهُم من الثياب
  طال
  :وأنشد األصمعي لزهري. الولد من ذوات الِظلف، واجلمع أطْالٌء: الطَال

  وأطالُؤها َينَْهْضَن من كل َمجْثَمِ... هبا العُني واآلراُم َيمشَني ِخلْفَةً 
  :أنشد أبو عمروو. إنَّه جلميل الطال: الَشخص؛ يقال: والطَال

  مجيلِ الطال ُمْسَتشْرِبِ اللوِن أكَحلِ... وَخدٍّ كََمْتنِ الُصلَّبِيِّ َجلَْوَتَه 
: الطَليُّ: ابن السكيت. املَطليُّ بالقطران: والطَال أيضاً. طلَْوُت الطَال وطَلَْيتُُه، إذا ربطَته برجله وحبستَه: ويقال

وأطْلَى الرجلُ، أي . واحدهتا طُلَْيةٌ وطُالةٌ: األعناُق، قال األصمعي: طلىوال. الصغري من أوالد الغَنم ومجعه طليانٌ
  :قال الشاعر. مالت عنقُه للموت أو لغريه

  عليه القَْشَعماِن من الُنسورِ... تركُت أباِك قد أَطْلى ومالَْت 
: ويقال. حبسته، فهو طَِليٌّ وَمطِْليٌّ: وطَلَْيُت الشيء. ما عليه طُالَوةٌ: يقال. احلسن والقبول: والطُالَوة والطَالَوةُ

ما طُبخ من : والِطالء. طَِلَي فُوه بالكسر َيطْلى طَلًى: تقول منه. بأسنانه طَِليٌّ وِطلْيان، مثل َصّيب وصِْبَياٍن، أي قَلٌَح
ذلك حتسني وبعض العرب يسمِّي اخلمر الِطالء، يريد ب. عصري العنب حتَّى ذهب ثلثاه، وتسميه العجم املَيَْبخَْتج

  :قال عبيد بن األبرص للمنذر بن ماء السماء حني أراد قتله. امسها، ال أنَّها الِطالُء بعينها
  كما الذئُب ُيكْىن أبا جَْعدَْه... وقالوا هي اخلَْمرُ ُتكْىن الِطالَء 

. عمله ليس حبسنٍ ضربه مثالً، أي تظهر يل اإلكرام وأنَت تريد قتلي، كما أنَّ الذئب وإن كانت كنيته حسنةً فإنَّ
. أيضاً القَطِران وكلُّ ما طَلَْيَت به: والِطالء. وكذلك اخلمر وإن كانَ مسِّيت ِطالًء وحُسن امسها فإنَّ عملها قبيح

ْيُت وطَلَّ. وَتطَلَّْيُت به؛ واطَّلَْيُت به. وطَلَْيَتُه بالدهن وغريه طَلْياً. احلبل الذي تشّد به رجال الطَال إىل وِتد: والِطالُء
: املَطايل: ويقال. األرض السهلة اللينة ُتنبت الِعضاه: واِملطْالء على ِمفْعالٍ. الدُم: والطُالّء. فالناً َتطِْليَةً، إذا مرَّضته

  .املواضُع اليت تغدو فيها الوحُش أَطْالَءها
  طمث

وطَِمثَتْ بالكسر لغة، فهي . حاضْت: ُمثُ بالضموطََمثَِت املرأة َتطْ. طََمثَها َيطِْمثُها وَيطُْمثُها طَْمثاً، إذا افتضَّها
. ما طََمثَ املَرَْتَع قبلَنا أحٌد: ويقال للَمرَتع: قال. املسُّ، وذلك يف كل شيء ُيَمّس: الطَْمثُ: وقال أبو عمرو. طاِمثٌ

  .وما طََمثَ هذه الناقة حبلٌ قطُّ، أي ما مسَّها ِعقالٌ
  طمح

. الِطماُح مثل اِجلماح: قال اليزيدّي. ورجلٌ طَمَّاٌح، أي َشرٌِه. مرتِفعٍ طاِمح وكلُّ. ارتفع: طََمَح بصُره إىل الشيء
رفعه : وأَطَْمَح فالنٌ بصره. وطََمَحِت املرأة مثل َجَمَحْت، فهي طاِمٌح، أي َتطَْمحُ إىل الرجال. فرٌس فيه ِطماٌح: يقال



  .وطََمَح ببْوله، إذا رماه يف اهلواء. ئدهشدا: وطََمحاُت الدهر. طََمَح، أي أبعد يف الطلب: وقال بعضهم
  طمر

  :وقال أبو كبري يصف رجالً. وقد طََمرَ الفرُس واألْخيلُ َيطِْمرُ يف طَيَرانه. شبه الُوثوبِ يف السماء: الطُموُر
  فَزِعاً لوقْعتها طُموَر اَألْخَيل... وإذا قذفَت له احلصاةَ رأيَته 

  :قال الشاعر. ي يقال انصبَّ عليه من طَمارِقال األصمع. املكان املرتفع: وطَمارِ
  إىل هانٍئ يف السُوق وابنِ َعقيلِ... فإنْ كنِت ال تدرين ما املوُت فانظري 

  وآخَر َيهوي من طَمارِ قَتيل... إىل بطلٍ قد َعفَّر السيُف وجَهه 
الزِيج : واِملطَْمُر. واجلمع اَألطْماُر. ُقالثْوبُ اخلَلَ: والِطْمُر. وكان ابن زياٍد أمر برْمي مسلم بن َعقيل من سطحٍ عال

ُحفرة ُيطَْمُر فيها : واملطموَرةُ. املهِلكات: واألمور املُطَمِّراُت. أحد الطوامريِ: والطوماُر. الذي يكون مع البنَّائني
. إذا مل ُيْدَر من هو طاِمُر ابن طامِرٍ،: ويقال للرجل. الربغوث: والطاِمر. وقد طَمَْرُتها، أي مألهتا. الطعام، أي ُيخبأ

  .املَُشمَّرُ اخلَلْق: وقال أبو عبيدة. وفرس ِطِمرٌّ، بتشديد الراء، وهو املستعدُّ للوثبِ والعدوِ
  طمرس

  .الكذّاب: الِطمْرُِس والطُْمروُس
  طمس

واْنطََمسَ . وال يتعدَّى وقد طََمسَ الطريُق َيطُْمُس وَيطِْمُس وطََمْسُتُه طَْمساً، يتعدَّى. الدروُس واالمِّحاُء: الطُموُس
ِمنْ ::، أي غَيِّْرها، كما قال عّز وجلّ" رَبَّنا اطِْمْس َعلَى أمواهلم : " وقوله تعاىل. الشيء وَتطَمََّس، أي امََّحى وَدَرس

  " .قبلِ أن َنطِْمَس ُوجوهاً 
  طمش
  .ما أدري أيُّ الطَْمشِ هو؟ أْي أيُّ الناس هو: يقال
  طمطم

  :ومنه قول الشاعر. ر، أي يف لسانه ُعجمة ال يفصحرجلٌ ِطْمِطٌم بالكس
  حَزٌِق ميانيةٌ ألْعَجَم ِطْمِطمِ
  .وطَْمطَمانِيٌّ بالضم مثله

  طمع
طَُمَع الرجلُ فالنٌ : ويقال يف التعجب. وأطَْمَعُه فيه غريه. طَِمَع فيه طََمعاً وطَماَعة وطََماِعَيةً خمفّف فهو طَِمٌع وطَُمٌع

وامرأةٌ . أمر هلم األمري بأطماعِهِْم، أي بأرزاقهم: يقال. رِزُق اجلند: والطََمُع. ري الطََمعِبضم امليم، أي صار كث
  .ُتطِْمُع وال ُتَمكُِّن: ِمطْماٌع
  طمل

. يقال صار املاء طََملَةً واحدة، كما يقال َدكَلَةً. احلَمأة والِطني يبقى يف أسفل احلوض: الطَْملَةُ والطََملَةُ بالتحريك
  :لَ ما يف احلوض فلم ُيترك فيه قطرة والِطْملُ بالكسر، اللّص، قال لبيدواطَِّم

  َيُجرُّ املُخْزِياِت وال ُيبايل... وأسَْرعَ يف الفَواِحشِ كلُّ ِطْملٍ 
  .سِْرُتها سرياً فسيحاً: وطََملُْت الناقة طَْمالً. وسّعتها: وطََملُْت اخلبزة. ما ُتَوسَُّع به اخلُْبَزةُ: واِملطَْملَةُ
  طملس



  .رغيف طَملٌّس، أي جافٌّ
  طمم

يقال فوق كلِّ طَامٍَّة . وكلُّ شيٍء كثر حتَّى عال وغلب فقد طَمَّ يَطَمُّ. جاء السيل فَطَمَّ الركّيةَ، أي دفنها وسّواها
وأطَمَّ . فهو شعٌر َمطْموٌموطَمَّ شعَره أيضاً طُموماً، إذا عقَصه، . وطَمَّ شعرَه، أي َجزَّه. طامَّةٌ، ومنه مسِّيت القيامة طَامَّة

. يقال للطائر إذا وقَع على غُصن قد طَمََّم َتطميماً: قال أبو نصر. واْستَطَمَّ مثله. شعُرُه، أي حان له أن ُيطَمَّ أي ُيَجزَّ
  .ل الكثريجاء بالِطمَّ والرِمِّ، أي باملا: ويقال. البحر: والِطمُّ. ومرَّ َيِطمُّ بالكسر طَميماً، أي يعدو عدواً سهالً

  طمن

. وتصغري ُمطَْمِئنٍّ طَميئٌن. وهو ُمطَْمِئنٌّ إىل كذا، وذاك ُمطَْمأَنٌّ إليه. اطَْمأَنَّ الرجل اطمِئناناً وطَمَأنينَةً، أي سكن
  .َسكَّْنُت: وطَأْمَْنُت منه. وطَْمأَنَ ظهره وطاَمَنُه مبعًنى، على القلب. وتصغري طُمَأْنيَنٍة طَُمْيئِيَنةٌ

  طما
وطَمى . ومنه طََمِت املرأة بزوجها إذا ارتفعت به. املاء َيطْمو طُُموا وَيطْمي طُِميا فهو طامٍ، إذا ارتفع ومأل النهرطَما 

  .َيطمي مثل طَمَّ يَِطمُّ، إذا مّر مسرعاً
  طمأ

هذه َحيَّة ال : فسه، ومنه قوهلمبقيَّة الروح، يقال تركُته بِِطْنئِِه، أي حبشاَشِة ن: والِطْنء أيضاً. الريَبةُ: الِطْنء بالكسر
  .تطنِئَ، أي ال يعيش صاحبها تقتل من ساعتها

  طنب
أيضاً ِعْرقُ : والطُُنُب. يقال خباٌء ُمطَنَّب ورِواق مطنَّب، أي مشدودٌ باألطناب. حبل اخلباء، واجلمع أطناب: الطُنُب

  :قال امرؤ القيس. املَْنكب والعاتق: واملَطَْنب. الشجر وَعَصب اجلَسد
  تَُغشِّي املَطانَِب واملَْنكبا... وإذ هَي سوداُء مثل الفَحيمِ 

وأطنب يف . وطنَّب الفرُس، أي طال َمْتُنه. وطنَّب باملكان، أي أقام به. اعوجاجٌ يف الرمح: والطََنب، بالتحريك
وأطنبت اإلبل، إذا اتَّبع بعضها . العربيةَسْيٌر ُيَشدُّ يف طرف وَتر القوس : واإلطنابة. واإلطنابة اِملظلَّة. بالَغَ فيه: الكالم

  .بعضاً يف السري وأطنبت الريح، إذا اشتدَّت يف غُبار
  طنخ
  .وقد طَنِخَ الرجلُ بالكسر، إذا غلب على قلبه الدسم واتََّخَم منه. الَبَشُم: الطََنُخ
  طنز
  .باًوأظنُّه مولّداً أو معر. وطََنَز يَطُْنُز فهو طَنَّاٌز. الُسخرية: الطَْنُز
  طنف
  :قال الشنفرى. الذي يعلوه: واملُطْنُِف. احلَْيُد من اجلبل، ورأٌس من رءوسه: الطََنُف

  عوازُِب َنْحلٍ أْخطأ الغاَر ُمطْنُِف... كأَنَّ َحفيَف الَنْبلِ من فوق َعْجِسها 
وضمُّ . السيوُر، عن أيب عبيد: والطََنُف أيضاً. إفريُز احلائط، وكذلك السقيفة ُتْشَرُع فوق باب الدار: والطََنُف أيضاً

  .الطاء والنون لغةٌ يف مجيع ذلك
  طنن



: بالضم: والطُنُّ. مات: وطنَّ. وأَطَْنْنُت الطَْسَت فطنَّْت. صوت الذباب والطَست والبطَّة َتِطنُّ إذا صوَّتت: الطَنُني
  .قَطَعها، يراد بذلك صوُت القطعوضربه فأطَنَّ ساقه، أي . طُنةٌ: والقصبةُ الواحدة من احلُْزمة. ُحزمة القصب

  طىن
وطَنَّْيُتُه َتطْنَِيةً، . طَنَِي البعري بالكسر َيطْىن طًَنى، وبعٌري طَنٍ: تقول منه. لُزوق الِطحال باجلَنب من شدة العطش: الطَىن

  .هذه حّيةٌ ال ُتطْين، أي ال يعيش صاحُبها، تقُتل من ساعتها: ابن السكيت. إذا عاجلته من الطَىن
  رطه

وتَطَّهَّْرتُ باملاء، وهم قوم . وطَهَّْرُتُه أنا َتطْهرياً. واالسم الطُْهُر. طََهَر الشيء وطَُهَر أيضاً بالضم، طَهاَرةً فيهما
وثياٌب طَهارى، على غري قياسٍ، كأنَّهم مجعوا . ورجلٌ طاِهر الثياب، أي متنزِّه. َيَتطَهَّرونَ، أي يتنزَّهون عن األدناس

  :الشاعر قال. طَْهرانَ
  وأوجُُهم بيُض املسافر غُرَّانُ... ثيابُ بين َعوٍف طَهارى َنقيَّةٌ 

قال . ما ُيَتطَهَّرُ به: والطَهوُر. واملرأة طاِهٌر من احلَيض، وطاهَِرةٌ من الَنجاسة ومن العيوب. نقيض احلَيض: والطُْهُر
: ويقال. اإلدواة، والفتح أعلى، واجلمع املَطاهُِر: واِملطَْهرَةُ واملُطْهََرةُ" . وأنزلنا من السماِء ماًء طهوراً : " اهللا تعاىل

  .السواك َمطَْهَرةٌ للفَم
  طهف
  .الذُؤاَبةُ: والطُهافَةُ بالضم. السحاُب املرتفُع: والطَهاُف. أعايل الِصلِّياِن: والطَْهفَةُ. طعاٌم ُيْخَتَبْز من الذرة: الطَْهُف
  طهل

  .يء من غَْيمٍما على السماء طَْهِلئَةٌ، أي ش

  طهم

ووجٌه ُمطَهٌَّم، . التاّم كل شيٍء منه على حدته، فهو بارع اجلمال: املُطَهَّم: قال األصمعي. فرٌس ُمطَهٌَّم ورجلٌ ُمطَهٌَّم
  .وما أدري أي الطّْهمِ هو. َتطَهَّْمُت الطعاَم، إذا كرهته: ويقال. أي جمتِمٌع مدّوٌر

  طهمل
  .واملرأةُ طَْهَملَةٌ. لْقةاجلسيمُ القبيح اِخل: الطَهَْملُ

  طها
طَهاُه َيطهوهُ : يقال منه. أي فما عملي إن مل أحكْم ذلك" فما طْهوي إذن : " ويف احلديث. طبخ اللحم: الطَهُْو

. وكذلك طََهِت اإلبل، إذا ذهبْت نادَّةً يف األرض. ذهب يف األرض، مثل طَحا: وطَها الرجل. وَيطهاُه طهْواً وطهْياً
  :شىوقال األع

  إذا ما طَها بالليل ُمنَْتِشراُتها... فلسنا لباغي املُْهَمالِت بِِقْرفٍَة 
  .ما على السماء طَهاوَةٌ، أي قََزَعةٌ: يقال. لغة يف الطخاِء، وهو السحاب املرتفع: والطَهاُء ممدوٌد. الطبَّاخ: والطاهي

  طوأ
  .احلَْمأَةُ: ءة أيضاًوالطا. فرٌس بعيُد الطاءِة: اإلبعاد يف املرعى، يقال: الطاءة
  طوب



  .اآلُجرُّ بلغة أهل مصر: الطُوب
  طوح

وطَوََّحُه، أي توََّهُه وذهب به َههُنا وَهُهنا، فََتطَوَّحَ يف . هلك وسقط، وكذلك إذا تاهَ يف األرض: طاَح َيطوُح وَيطيُح
قذفْته : وطَوَّحته الطوائح. املَقاِذف: وُِحواملَطا. وتطاَوَحْت هبم الَنوى، أي تراَمْت. البالد، إذا رمى بنفسه ههنا وههنا

  .القواذف
  طود
  :قال ذو الرّمة. واملطاوُِد، مثال املَطاوِحِ. ويقال طَوَّدَ يف اجلبال، مثل طَوََّف وطَوََّح. اجلبلُ العظيُم: الطوُْد

  على اهلَْولِ حتَّى لوَّحتُه املطاوُِد... أخو ُشقٍَّة جاَب الفَالةَ بنفسه 
  طور
. وال َتطُْر حَرانا، أي ال تقرب ما حولنا. ال أطوُر به، أي ال أقَْربُه: ويقال. ما كانَ ممتدا معها من الِفناء: الدار طَواُر

  :وقال النابغة يف وصف السليم. التاَرةُ: والطَْوُر. وعدا طَْوَره، أي جاوَز حدَّه
  تطلِّقه طوراً وطوراً تراجُع

والناس أطْواٌر، أي أْخياٌف على حاالتٍ . طَْوراً َعلَقَةً وطَْوراً ُمْضغة: ، قال األخفش"  َخلَقَكُْم أطواراً: " وقوله تعاىل
. وكان أبو زيد يقول بكسر الراء، أي بلغ أقصاه. أوَّلَه وآخره: وبلغَ فالنٌ يف العلم أطَْوَرْيِه، أي حدَّيه. شتَّى

  .ما هبا طورِيٌّ، أي أحد: ويقال. محاٌم طوريٌّ وطُوراينٌّ: يقال .الوحشيُّ من الطريِ والناسِ: والطورِيُّ. اجلبل: والطوُر
  طوس

طائر، ويصغَّر على طَُويسٍ : والطاُوُس. القمُر: والطَْوُس. الذي يشرب: والطاُس. َحُسَن وجهه: وطاَس َيطوُس طْوساً
  .اجلميلُ من الرجال: والطاُوُس يف كالم أهل الشام. بعد حذف الزيادات

  طوط
  .القُطْن: والطوطُ أيضاً. رجلٌ طاطٌ وطوطٌ: والطاطُ من نعت الطويل، يقال. لرجلُ الشديُد اخلصومةا: الطاطُ
  طوع

اإلطاقَة، وربَّما قالوا اسْطاعَ : واالسِتطاعة. وفرٌس طَْوُع العنان، إذا كانَ سلساً. فالنٌ طَْوُع يديك، أي منقاٌد لك
. تطاَوْع هلذا األمر حتَّى َتْسَتطيَعُه، وَتطَوََّع، أي تكلَّف اْستِطاعَتُه: ويقال. ءَيْسطيُع، حيذفون التاء استثقاالً هلا مع الطا

هو مثل طَوَّقَْت له، ومعناه : قال األخفش" فَطَوََّعْت له نفُسُه قتلَ أخيِه : " وقوله تعاىل. التربُُّع به: والَتطَوُُّع بالشيء
، وأصله " الذين يلِْمزونَ املَطَّوِّعَني : " عونَ باجلهاد، ومنه قوله تعاىلالذين َيَتطَوَّ: واملُطَّوَِّعةُ. رخَّصت وسهَّلت
وفالنٌ . ورجلٌ ِمطْواٌع، أي ُمطيٌع. والنحويون ربَّما مسَّوا الفعل الالزم ُمطاوِعاً. املوافقَةُ: واملُطاوعةُ. املَُتطَوِّعَني فأدغم

. ولساُنه ال َيطوُع بكذا، أي ال يتابعه. وُع، إذا انقادوطاعَ له يط. حسُن الطواِعيِة لك، أي حسن الطاعِة لك
يقال إذا أطاعَ النخلُ والشجُر، إذا أدرك مثُره : قال أبو يوسف. جاء فالن طاِئعاً غري ُمكَْرٍه واجلمع طُوٌَّع: ويقال

. طاَع له املرتُع: ملعىنوقد يقال يف هذا ا. وقد أطاَع له املرتُع، أي اتَّسَع له وأمكنه من الرعي. وأمكن أن ُيْجَتىن
  .ورجلٌ طَيٌِّع، أي طائٌِع. وانطاعَ له، أي انقاد. أَمَره فأطاعه، باأللف ال غري: ويقال
  طوف

. ورجلٌ طاٌف، أي كثري الطَواِف. طاَف حول الشيء َيطوُف طَْوفاً وطََوفاناً، وَتطَوََّف واْسَتطَافََ، كله مبعًنى
َشدُّ بعضها إىل بعض فُتْجَعل كهيئة السطح ُيْركُب عليها يف املاء وُيْحَملُ عليها، وهو ِقَرٌب ُينفخ فيها مث ُي: والطَْوُف



طَاَف َيطوُف طَْوفاً، واطَّاف اطِّيافاً، إذا ذهب إىل الرباز : تقول منه. الغائط: والطَْوُف. الرََمثُ، ورمبا كانَ من خشب
: " وقوله تعاىل. قطعةٌ منه: والطاِئفةُ من الشيء. ِسَيِة واألبَْهرِما بني ال: وطاِئُف القوسِ. والطاِئُف العسُس. ليتغوَّط

املطُر الغالُب واملاُء الغالُب يَغشى كلَّ شيء، : والطوفانُ. الواحد فما فوقه" : ولَْيشَْهْد عذاَبُهما طائِفةٌ من املؤمنني 
  :وأنشد. القياس طُوفاَنةٌ واحدها يف: قال األخفش" . فأخذهم الطوفانُ وُهْم ظاِلُمون : " قال تعاىل

  خُُرُق الريحِ وطوفانُ املَطَر... غَيََّر اجلدَّةَ من آياهتا 
  :وقد شبه العجاُج ظالم الليل بذلك، فقال: قال اخلليل بن أمحد

  حتَّى إذا ما َيوُْمها َتَصْبَصبا
  وَعمَّ طوفانُ الظالمِ اَألثأَبا

وطَوََّف، أي أكثر . وَتطَوََّف الرجل، أي طاَف. ِف رقبتهأخذه بطوفِ رقبته وبطَاِف رقبته، مثل صو: ويقال
  :قال بشر. وأطاَف به، أي ألَمَّ به وقاربه. الَتطْواَف

  كَواِلُح أمثالُ اليعاسيبِ ُضمَُّر... أبو ِصْبَيٍة ُشْعثٍ ُيطيُف بَشْخِصِه 
  طوق

. احلمامةُ اليت يف عنقها طَْوٌق: واملُطَوَّقَةُ. ْوَق فلبِسهوقد طَوَّقُْتُه فََتطَوََّق، أي ألبسته الطَ. واحد األطْواقِ: الطَْوُق
وطَوَّقَين الُله . وطَوَّقُْتكَ الشيَء، أي كَلَّفُْتكَُه. وقد أطَقُْت الشيَء إطاقَةً، وهو يف طَْوقي، أي ُوسْعي. الطاقَةُ: والطَْوُق

ما ُعِطَف من األبنية، : والطاُق. رخَّصت وسهَّلت لغةٌ، يف طَوََّعْت، أي: وطوَّقَْت له نفسه. أداَء حقِّك، أي قّواين
: والطاِئُق. طاُق نعلٍ وطاقَةُ رحياٍن: ويقال. ضرٌب من الثياب: والطاُق. واجلمع الطاقاُت والطيقانُ، فارسيٌّ معرب

  .ناشزٌ ينشز من اجلَبل ويندر، وكذلك يف البئر، وفيما بني كلِّ خشبَتني من السَفينة
  طول
وطُلُْت، أصله طَوُلُْت بضم الواو، ألنك تقول طويلٌ فإن أردت أن . وطال الشيء، أي امتّد. العرضِخالف : الطولُ

وأمَّا قولك طاَولَين فالن فطُلُْتُه، فإمنا تعين بذلك كنت أطَْولَ منه، من الطولِ والطَْولِ . تعّديه قلت طَوَّلُتُه أو أَطَلْتُُه
  :قال القطامي. مرك، ويقال غيبتكوطالَ طِوالَُك وِطَيلَُك، أي ُع. مجيعاً

  وإنْ َبليَت وإنْ طالَْت بك الطَِولُ... إنَّا حميُّوَك فاسْلَْم أيُّها الطَلَلُ 
ويقال أيضاً طالَ طَْيلَُك وطُولَُك، ساكنة الياء والواو، وطال طَُولُكَ بضم الطاء وفتح الواو، وطالَ . ويروى الطَِيلُ

فأما احلْبل فلم نسمعه إال بكسر األول وفتح : قال. كل ذلك حكاه ابن السكيت. كسرطَوالَُك بالفتح، وِطيالُكَ بال
  :قال طرفة. أَْرخِ للفرس من ِطَوِلِه، وهو احلبل الذي ُيطَوَّلُ للدابة فَترعى فيه: يقال. الثاين

  لَكالِطَولِ املُْرخى وِثنْياه بالَيِد... لََعْمُرَك إنَّ املوَت ما أْخطَأَ الفَىت 
طَوِّلْ فرسك، أي أَْرخِ طويلته يف : ويقال أيضاً. وقوله وما أخطأ الفىت أي يف إخطاِئه الفىت. الطويلةُ أيضاً وهي
مجع : والطِوالُ بالكسر. فإذا أفرط يف الطولِ قيل طُوَّالٌ. طَويلٌ وطُوالٌ: يقال: الطَويلُ: والطُوالُ بالضم. املَرعى
. ويقال قالنُس طيالٌ وِطوالٌ، مبعًنى. أكلِّمه طَوالَ الدهر وطولَ الدهر، مبعًنىال : الطوالُ بالفتح، من قولك. طَويلٍ

وهي . جنٌس من الَعروضِ: والطَويلُ. تأنيث األطَْولِ، واجلمع الطَُولُ: والطوىل. مجع األطَْولِ: والرجالُ األطاولُ
هذا : ويقال. ه يقال ذلك من الطولِ والطَْولِ مجيعاًوطاَولَين فطُلُْت. ومجل أطَولُ، إذا طالَْت شفُته العليا. كلمة مولَّدة

ومل َيْحلَ منه بطائلٍ، ال يتكلم به إال يف . يقال ذلك يف التذكري والتأنيث. أمٌر ال طاِئلَ فيه، إذا مل يكن فيه غَناٌء ومّزية



. عليه وَتطَوَّلَ عليه، إذا اْمَتنَّ عليه طالَ: يقال منه. املَنُّ: والطَْولُ بالفتح. وبينهم طاِئلَةٌ، أي عداوة وَِتَرةٌ. اجلحد
  :وأنشد سيبويه. وأطَلُْت الشيء وأطَْولُْت، على النقصان والتمام، مبعًنى. وطاَولُْتهُ يف األمر، أي ماطَلُْتُه

  وِصالٌ على طول الُصدود َيدوُم... َصَدْدِت فأطْوَلِْت الُصدوَد وقلَّما 
اْستطالوا : يقال. واْستطالَ عليه أي تطاَولَ. وطَوَّلَ له َتطْويالً، أي أمهله. االًوأطالَِت املرأة، إذا ولدت ولداً طِو

والطُوَّلُ . وَتطَاَولُْت مثل تطالَلُْت. وقد يكون اْسَتطالَ مبعىن طالَ. عليهم، أي قََتلوا منهم أكثر مما كانوا قََتلوا
  .َنيِّحُتها: وطَيِّلَةُ الريحِ. طائٌر: بالتشديد
  طوى

  :ُت الشيء طَيا فاْنطوى، والِطيَّةُ منه مثل اِجللسة والرِكبة، ومنه قول ذي الرّمةطََوْي
  كما تنشُر بعد الِطيَِّة الكُُتُب

. وطََوى بالفتح َيطْوي طَيا، إذا تعمَّد ذلك. طَوَِي بالكسر َيطْوى طًوى فهو طاوٍ وطَيَّانُ: اجلوع، يقال: والطوى
  :قال الُعَجري السلويلّ. وهذا رجلٌ طَوي البطنِ على فَعلِ، أي ضامر البطن. وّدهوفالن طَوى كشَحه، إذا أعرض ب

  طَوِي البطن ممشوُق الذراعني شَْرَحُب... فقام فأدىن من وِسادي وِساَدةً 
مضى لِِطيَِّتِه، أي  :تقول منه. الِطيَّةُ تكون منزالً وتكون منتأى: قال اخلليل. والِطيَّةُ النّية. وَتطَوَِّت احلّية، أي َتحَوَّْت

: والطَوِيَّةُ. وِطيَّةٌ بعيدةٌ، أي شاسعةٌ. ومضى ِلِطيَِّتِه. وبَُعَدَت عنا ِطيَّتُُه، وهو املنزل الذي انتواه. لنّيته اليت انتواها
  .طرائق شحمها: وأطْواُء الناقة. السطح، وِمرْبد التمر: والطاَيةُ. البئر املَطْوِّيةُ: والطَوِيُّ. الضمري

  بطي
  :قال علقمة. وطاب الشيُء يطيب طيَبة وَتطيابا. خالف اخلبيث: الطَيِّب

  كأنَّ َتطياَبها يف األنف مشموُم... َيْحِملنٍ أتُرجَّةً َنْضخُ العبري هبا 
ب ما أطيبه، وما أيطبه، مقلو: وقوهلم. االستنجاء: واالستطابة أيضاً. وجده طيِّباً: واستطابه. وأطابه غريه وطيَّبه أيضاً

وأطَعَمنا . ما به من الطيبِ، وال تقل من الطيبة: وتقول. وفعلُت ذلك بطيبةِ نفسي، إذا مل ُيكرِهك عليه أحد. عنه
األكل : واألطيبان. ما ُيَتطَيَّب به: والطيب. مجع أطيب؛ وال تقل من مطايب اجلزور: فالنٌ من أطَايب اجلزور

ومتٌر باملدينة يقال له ِعذْقُ . اخلمر: والطابَةُ. ب والطيب، يقاالن مجيعاًالطَيِّ: والطَّاب. أي مازحه: وطاَيبَه. واجلماع
أي طيَّب : وشيء طيَّاٌب بالضم. ضَْربان من التمر: وِعذُق ابن طابٍ، وِعذق ابن زيٍد. ابن طابٍ، وُرطَبُ ابن طابٍ

فُْعلى من الطيب، قلبوا الياء واواً : وطوىب. هذا شراٌب َمطَْيَبةٌ للنفس، أي تطيب النفوس إذا شَرَِبته: وتقول. جداً
صحيُح السِباِء، مل يكن : وَسْبٌي ِطيَبةٌ، بكسر الطاء وفتح الياء. طوىب لك، وطوباك باإلضافة: وتقول. للضمة قبلها

  .طبتُ به نفساً، أي طابْت نفسي به: وقوهلم. عن غَدر وال نقض عهد
  طيخ

قال احلارث بن . تكبَّر: وطاَخ. وطَيََّخُه أيضاً فََتطَيََّخ. عدَّى وال يتعدَّىوطاخه غريه، يت. تلطَّخ بالقبيح: طاَخ َيطيُخ
  :حلزة

  تَتعاَشْوا ففي التعاشي الداُء... فاتركوا الطَْيَخ والتَّعدِّي وإمَّا 
  طري



  .الطاِئُر مجعه طَْيٌر، ومجع الطَْيُر طُيوٌر وأطْياٌر
وطاِئر " . فيكون طَيْراً بإذِن اهللا : " وقرئ. وأبو عبيدة مثله .الطَْيرَّ أيضاً قد يقع على الواحد: وقال قطرب

ال أمر إال : كما يقال" ال طَري إال طُري اهللا : " االسم من الَتطَيُّرِ، ومنه قوهلم: والطُري أيضاً. عمله الذي قُلِّده: اإلنسان
  :وأنشدناه األمحر: وأنشد األصمعيُّ، قال. أمر اهللا

  على ُمَتطَيِّرِ وهو الثُبوُر... إال  َتعلَّْم أنَّه ال طَري
  أحاييناً وباطلُه كَثُري... بلى شيٌء يوافُق بعَض شيٍء 

واسعة : وبئٌر مطارة. كثرية الطَْيُر: وأرض مطاَرةٌ. طَْيُر اهللا: وال تقل! يقال طائر اهللا ال طائُرك: قال ابن السكيت
  :قال الشاعر. الفم

  وِيُّ الريح يف َجفْرٍ َمطارُِه... كأنَّ حفيفَها إذْ برَّكوها 
وأطاَرُه غريه، وطَيََّرُه وطاَيَرُه . وطاَر َيطُري طَْيروَرةً وطََيراناً. كأنَّ على رءوسهم الطَْيُر إذا سكَنوا من هيبة: وقوهلم
. ُب فهو ُمطاٌرأُطَري الغرا: ويقال" هم يف شيٍء ال َيطُري غراُبه : " ومن أمثاهلم يف اخلصب وكثرة اخلَري قوهلم. مبعًنى

  :قال النابغة
  يف اجملد ليس غرابُها ُمبطارِ... وِلرهِط حَرَّاب وِقدٍّ َسورةٌ 

  :قال الكميت. ويف فالن طَيَْرةٌ وطَْيروَرةٌ، أي ِخفَّةٌ وطيش
  وطَْيرَُتَك الصاُب واحلنْظَلُ... وحلُمَك عزٌّ إذا ما َحلُْمَت 

ويف . طال: وتطاير الشيء. تفرَّق: وَتطاَيَر الشيء. نَب خفّتك وطيشَكاْزجر أْحناَء طَْيرَِك، أي جوا: ومنه قوهلم
وتَطَيَّْرُت من . أي طُيَِّر: واسُتطريَ الشيء. انتَشر: واْستطاَر الفجُر وغريه" . ُخذْ ما َتطاَيَر من َشعرك : " احلديث

أنَّه كان حيبُّ : " ويف احلديث. ن الفأل الرديءواالسم منه الطَريةُ مثال الِعنبَةُ، وهو ما ُيَتشاَءُم به م. الشيء وبالشيء
، أصله َتطَيَّرنا، فأدغمت التاء يف الطاء، واجتلبت األلُف " قالوا اطَّيَّرنا بَك : " وقوله تعاىل" . الفأل ويكره الِطَيَرةُ 
  :قال. املُطَرَّى، مقلوٌب منه: واملُطَيَُّر من العود. ليصحَّ االبتداء هبا
  ذكيُّ الشذَى واملنديلُّ املُطَيَُّر... ى مبا يف ثياهبا إذا ما مَشت ناد

  طيس

  :وقول الراجز. الكثري من املال والرمل واملاء وغريها: الطَْيُس
  َعَدْدَت قومي كَعديِد الطَْيسِ

  .يعين الكثري من الرمل
  طيش

  .والرجل طَيَّاٌش. ةُالنََزُق واِخلفَّ: والطَْيُش. وأطاَشُه الرامي. طاَش السهُم عن اهلدَف، أي َعَدلَ
  طيط

  .طاطَ الفحلُ َيطيطُ ويطاطُ طُيوطاً، أي هاج وهدر، فهو مجلٌ طاطٌ وطاِئط
  طيف

  :قال. َمجيئُه يف النوم: طْيُف اخليال
  لِ أَرق ِمن نازِحٍ ذي َداللِ... أال يا لقْومٍ ِلطْيِف اخلَيا 



  :قال. تقول منه طافَ اخليالُ َيطيُف طَْيفاً وَمطافاً
  وَمطافُُه لك ِذكَْرةٌ وُشغوف... ى ألَمَّ بك اخليالُ َيطيُف أَنَّ

  :قال أبو الِعيال اهلذيل. لََمٌم من الشيطان: طَْيٌف من الشيطان، كقوهلم: وقوهلم
  فإذا هبا وأبيَك طَْيفُ ُجنون

  .ومها مبعىن" طاِئٌف من الشيطان " " إذا مسَّهم طَْيٌف من الشيطان : " وقرئ
  طيم

  .طاَمهُ اهللا على اخلري َيطيُمُه، أي َجَبلَُه، مثله طاَنَه: ابن السكيت
  طني

  :وأنشد. ِطْنتُ السطح فهو َمطٌني: وطَيَّْنُت السَطح، وبعضهم ينكره ويقول. الطُني معروف، والطيَنةُ أخصُّ منه
  كُدكَّاِن الَدرابَِنِة املَطنيِ... فأْبقَى باِطلي واِجلدُّ منها 

طاَنهُ اهللا على : ابن السكيت. خَتمه بالطنيِ: وطانَ فالن كتاَبه. فالنُ من الطينة األوىل: يقال. اِجلبِلَّةاِخللْقَةُ و: والطينَةُ
  :وأنشد. اخلريِ وطاَمُه، أي َجَبله عليه

  أال تلكَ نفٌس طَني فيها َحياُؤها
  .كثرية الطنيِ: وأرٌض طانةٌ. ويوٌم طانٌ ومكانٌ طانٌ

  حرف الظاء

  ظأب

وقد ظائَبين ُمظاَءبة وظاءمين ُمظاءمة، إذا تزوُجَت أنت . هو ظأْبه وظأْمه: ِسلُْف الرجل تقول: مهموز أبو زيد الظأُْب
  :قال الشاعر يصف َتيساً. الصوت واجللَبة: والظَأْبُ أيضاً. امرأةً وتزوَّج هو أختها

  له ظأٌْب كما َصِخَب الغرُمي... َيصوُع ُعنوقَها أَحْوى زَنيم 
  ظأر

ظاَءْرُت ُمظاءرَة، إذا اختذتَ : أبو زيد. وز، واجلمع ظُؤاٌر على فُعالٍ بالضم، وظُؤُوٌر، وأَظآٌر، وظُُؤوَرةٌالظِئُْر مهم
. وظأْرُت الناقةَ ظأْراً، وهي ناقة مظؤوَرةٌ إذا عطفتَها على ولِد غريِها: قال. وظأَْرُت لولدي ظِئراً، وهو افتعلت. ِظئراً

إذا عطفت على الَبوِّ، يتعدَّى وال يتعدَّى، : وظَأَرِت الناقة أيضاً. ، أي يعطفه على الصلح "الطَْعُن يَظْأُر : " ويف املثل
  .أن تعاجل الناقة بالِغمامة يف أنفها لكي َتظْأَر: والِظئار. وقد يوصف بالظُؤارِ األَثَّايفُّ، لتعطُّفها على الرماد. فهي طَُؤوٌر

  ظأم
  .الكالم واجللَبة، مثل الظَأْبِ: الظَأْم
  ظبة

  :قال َبشامة بن حريّ النهشلّي. طَرفه: ظَُبةُ السيف وظَُبةُ السهم
  حدُّ الظُباِت َوَصلناها بأيدينا... إذا الكُماةُ تََنحَّْوا أنْ َينالَُهْم 

  :قال كعب. واجلمع أُظْبٍ، وظباٌت وظُبونَ
  كُؤُوسِ املنايا حبدِّ الظُبينَا... َتعاَوَر أْيماُنُهْم بينهم 

  ظبظب



  :قال رؤبة. ما به ظَْبظاٌب، أي شيء من وجع: اليق
  كأنَّ يب ُسالٍّ وما من ظْبظَاْب

  .لبالِبها، وهي أصواهتا وَجلَبتها: وظباظب الغنم
  ظىب

هي لكلِّ ذات : وقال األصمعي. فرج املرأة: والظَْبيَةُ. الظَْبُي معروف؛ وثالثة أظْبٍ، والكثري ظِباٌء وِظٌيب، وظَبياٌت
  .هي للكلبة: فراءوقال ال. حافر
  ظرب

  :قال عامر ابن الطفيل. أْسناُخ األسنان: واألَظْراُب. واحد الظِرابِ، وهي الروايب الصغار: الظَرُِب، بكسر الراء
  باٍد نواجِذُُه عن األظرابِ... وُمقَطِّعٍ َحلََق الرِحالَةَ سابحٍ 

  :قال الشاعر. سا بيَننا الظَرِبانُ، وذلك إذا تقاطع القومفَ: ويف املثل. دَُوْيّبةٌ كاهلّرة ُمْنِتَنةُ الريح: والظَرِبان
  ضربت كَثرياً َمْضرِبَ الظَرِباِن... أال أبلغا قيساً وخِْنَدَف أّنين 

  :قال الفرزدق. وكذلك الِظرىب على وزن ِفْعلى، وهو مجٌع مثل ِحجْلى مجع َحَجلٍ. يعين كثري بن ِشهاب
  إىل الِطمِّ من َموج البحار اخلَضارِم...  وما َجَعل الِظْرىب الِقصاَر أنوفُها

  :وقال. ورمبا ُجمع على ظَرابِيَّ
  َتفاسى وتستنِشي بآنُِفها الطْخُم... وهل أنتُم إال ظَرابِيُّ َمذِْحجٍ 

  .القصري اللَحيُم: ورجل ظُُربٌّ
  ظرر
  :قال لبيد. وظِرَّانٌ أيضاً. واجلمع ِظراٌر. حجٌر له حدٌّ كحّد السكني: الظَُرُر

  إذا توقََّد يف الَدْيمومِة الظَُرُر... بَِجْسَرٍة تنُجلُ الظِرَّانُ ناجيٍة 
  .نعتٌ للمكان احلزن، ومجعه أِظرَّةٌ وظُرَّانٌ: والظَريُر. ذات ظِرَّاٍن: وأرض َمظَرَّةٌ، بفتح امليم والظاء

  ظرف
وقد ظَُرَف الرجل بالضم ظَرافَةً، . الكياَسةُ: والظَرُف. ومنه ظُروُف الزمان واملكان عند النحويِّني. الوِعاُء: الظَْرُف

وَتظَرََّف فالن، . ويقال أظَْرَف الرجلُ، إذا َولَد بنني ظَُرفاَء. ظُروٌف: وقد قالوا. فهو ظَريٌف، وقوٌم ظَُرفاُء وِظراٌف
  .أي تكلََّف الظَْرَف

  ظعن
اهلودج : والظَعيَنةُ. َسيَّرَُه: وأظَْعَنُه" . َيْوَم ظَْعنِكُْم " : وقرئ هبما قوله تعاىل. ظََعَن، أي سار، ظَْعناً وظََعناً بالتحريك

: والظَعيَنةُ. وهذا بعري ُتظَِّعُنُه املرأةُ، أي تركبه. كانت فيه امرأةٌ أْو مل تكن، واجلمع ظُْعٌن وظُُعٌن، وظَعاِئُن وأظْعانٌ
  :عمرو ابن كلثوموقال . املرأة ما دامت يف اهلودج، فإذا مل تكن فيه فليست بظَعيَنٍة

  ُنَخبِّْرِك اليقني وُتْخبِرينا... ِقفي قبل التفّرق يا ظَعينا 
قال . احلبل الذي يشدُّ به اهلودج: والظِعانُ. البعري الذي ُيعتَمل وُيحَمل عليه: الظَعونُ: الكسائي. يا ظَعيَنةُ: أراد

  :كعب بن زهري



  فاِن كلَّ ِظعاِنودفّاِن َيْشَت... له ُعُنٌق ُتلْوى مبا ُوِصلَْت به 
  ظفر

والظُفْر يف . يقال رجلٌ أظْفَُر بيِّن الظَفَرِ، إذا كانَ طويل األظفارِ: ابن السكيت. الظُفُر مجعه أظْفاٌر وأظْفوٌر وأظافُري
اكبُ ِكبار القِْردان، وكو: واألظْفاُر. هو كليل الظُفُر: ويقال للَمهنيِ. ما وراء َمْعِقد الوَتر إىل طرف القوس: الِسَية
ُجلَيدةٌ تغشِّي العني ناتئةٌ من اجلانب الذي يلي األنَف على بياض العني إىل سوادها، وهي : والظَفََرةُ بالتحريك. ِصغار

وقد ظَِفَر بعدوِِّه وظَِفَرُه أيضاً، مثل . الفَوز: والظَفَُر بالفتح. وقد ظَفَرْت عيُنه بالكسر َتظْفَُر ظَفَراً. اليت يقال هلا ظُفٌْر
  :قال الُعَجري الَسلويلُّ ميدح رجالً. به وحلقه، فهو ظَِفٌرحلق 

  به الركُب والِتلْعاَبةُ املَُتَحجُِّب... هو الظَِفُر امليمونُ إن راحَ أو غدا 
: والظَفَُر. وما ظَِفرَْتَك عيين منذُ زمان، أي ما رأتك. ظَفِْرُت عليه، يف معىن ظفرت به: وتقول العرب: قال األخفش

: والَتظْفُري. صاحُب دولة يف احلرب: ورجل ُمظَفٌَّر. وأظْفََرُه اهللا بعدوِّه وظَفََّرُه به َتظْفرياً. من األرض وأنَبَت ما اطأنَّ
وهو . واظَّفَرَ الرجلُ، أي أعلق ظُفَُره. ويقال أيضاً ظَفََّر النبُت، إذا طَلَع مقدارَ الظُفْرِ. غَْمز الظُفْرِ يف التفاحة وحنوها

  :وقال العجّاج يصف بازياً. فأُدغمافَْتَعلَ 
  شاكي الكَالليبِ إذا أهْوى اظَّفَْر

  .واظَّفََر أيضاً مبعىن ظَِفَر
  ظلع

  :قال أبو ذؤيب يذكر فرساً. ظلََع البعُري َيظْلَُع ظَلْعاً، أي غمَز يف َمشيه
  َصَدٌع َسليٌم َرْجُعُه ال َيظْلَُع... َيْعدو به َنهُِش املُشاشِ كأنه 

  :قال النابغة. املُتََّهُم: والظاِلُع أيضاً. واألنثى ظاِلَعةٌ فهو ظاِلٌع
  وَتْتُرَك عَْبداً ظاِلماً وهو ظالُِع... أتوِعُد عَْبداً مل َيُخْنَك أماَنةً 

اْرَق على ظَلِْعَك، أي اْرَبْع على نَفْسك : ويقال. ظَلَعِت األرُض بأهلها، أي ضاقْت هبم من كثرهتم: قال أبو عبيٍد
  .ملْ عليها أكثر ّمما تطيقوال حت
  ظلف

ورميت الصيد فظَلَفُْتُه، أي أصبت . ويقال ظُلوُف ظُلٌَّف، أي شداٌد، وهو توكيد هلا. الِظلُْف للبقرة والشاة والظيب
: فَةُواُألظْلو. وشرٌّ ظَليٌف، أي شديٌد. ومكانٌ ظَليٌف، أي خشٌن. ورجلٌ ظَليٌف، أي سيُِّء احلالِ. ِظلْفَُه، فهو َمظْلُوٌف

يقال ذهب فالنٌ : قال أبو زيد. واجلمع األظاليُف. أرٌض فيها حجارةٌ ِحداٌد، كأنَّ ِخلقةَ تلك األرضِ ِخلقةُ جبلٍ
وحكى أبو . أخذ الشيَء بظَلَِفِه وظَليفَِتِه، إذا أخذه كلَّه ومل يترك منه شيئاً: ويقال: قال. بغالمي ظَليفاً، أي بغري مثن

  :قال الشاعر. ذهب ظَليفاً، أي جمَّاناً، أخذه بغري مثن: ويقال. ظَلْفاً أيضاً، أي هدراً باطالًذهب دمه ظَلَفاً و: عمرو
  ويأَمَن َهيْثٌَم واْبنا سِناِن... أيأكلُها ابُن َوْعلَةَ يف ظَليٍف 

  :قال الشاعر. وظَلََف نفسه عن الشيء َيظِْلفها ظَلْفاً، أي منعها من أن تفعله أو تأتيه
  إذا ما َتهافََت ِذبَّانُُه... النفَس عن َمطعمٍ لقد أظِْلُف 
  :قال عوف بن األحوص. ظَلَفُْت أثري وأَظْلَفُْتُه، إذا مشيت يف احلُزونِة لئالّ يتبيَّن أثُرك فيها: ويقال أيضاً

  كما ظُِلَف الَوسيقَةُ بالكُراعِ... أَلَْم أظِْلْف عن الُشعراِء نفسي 



ظُِلَف، أي اُِخذَ هبا يف ظَلَِف األرض كل ال يُقَْتصَّ : وقوله. الطريدةُ: والَوسيقَةُ. اأمل أمنعهم أن يؤثروا فيه: يقول
: قال األموي. وامرأةٌ ظَِلفَةُ النفسِ، أي عزيزةٌ عند نفسها. وظَِلفَْت نفسي عن كذا َتظْلَُف ظَلَفاً، أي كَفَّت. أثرها

واحدة ظَِلفاتِ : والظَِلفَةُ. ومنه الظَلَُف يف املعيشة وهي الِشدَّةُ. راًأرٌض ظَِلفَةٌ بيِّنة الظَلَِف، أي غليظةٌ ال تؤدِّي أث
الَرْحل والقتبِ، وهنَّ اخلشبات األربع اللوايت يكُنَّ على جنيب البعري يصيب أطرافُها السفلى باألرض إذا ُوضِعت 

  .عليها
  ظلل

أتانا يف ظل : يقال. سواُده: وِظلُّ الليل. بٍ وحنوهما أظَلَّك من سحا: والِظاللُ أيضاً. الِظلُّ معروف، واجلمع ِظاللٌ
  :الليل قال ذو الرّمة

  يف ِظلِّ أخضَر يدعو هاَمُه البوُم... قد أُْعِسُف النازَِح اجملهولَ مَْعِسفُُه 
يس وهو استعارةٌ ألن الِظلَّ يف احلقيقة إنَّما هو ضوء شعاع الشمس دون الُشعاع، فإذا مل يكن ضوٌء فهو ظُلَْمةٌ ول

وِظلٌّ . ترك الظيب ِظلَُّه، ُيضرب مثالً للرجل الَنفورِ؛ ألنَّ الظيب إذا َنفَر من شيء ال يعودُ إليه أبداً: وقوهلم. بِِظلٍّ
ويف ظُلَلٍ : " وقرئ. والظُلَّةُ بالضم، كهيئة الُصفَِّة. وفالن يعيش يف ِظلِّ فالن، أي يف كََنفه. أي دائم الِظلِّ: ظَليلٌ

واِملظَلَّةُ . غيٌم حتته مسوٌم: قالوا" عذاُب يوم الظُّلَِّة " و . أّول سحابة تُِظلُّ: والظُلَّةُ أيضاً" . ّتكِئون على األرائك م
لكن على األثَالِت حلٌم ال ُيظَلَّلُ، قاله بيهس يف : ويف املثل. وعرٌش ُمظَلَّلٌ من الِظلِّ. البيت الكبري من الشََعر: بالكسر

وأظَلَّْتين . إذا كانَ ذا ِظلٍّ: وأظَلَّ يومنا. ما حتت َمْنسم البعري: واألظَلُّ. ظَلِّلُوا حلَم َجزورِكم: ا قالواإخوته املقتولني ملَّ
أظَلَّك أمٌر وأظَلَّك شهُر كذا، أي دنا : مث قيل. الشجرة وغريها، وأظَلََّك فالن إذا دنا منك كأنه ألقى عليك ِظلَُّه

وقول . وظَِللُْت أعمل كذا بالكسر ظُلوالً، إذا عملته بالنهار دون الليل. ذَْرى هبااسَْت: واْستَظَلَّ بالشجرة. منك
  :عنترة

  .ولقد أبيُت على الطَوى وأظَلُُّه
  .املاء حتت الشجر ال تصيبه الشمس: والظَلَلُ. أراد وأظَلُّ عليه

  ظلم

من : ويف املثل" . من أشبَه أباه فما ظَلََم : " ويقال. هوأصله وضُع الشيء يف غري موضع. ظَلََمُه َيظِْلُمُه ظُلْماً وَمظِْلَمةً
وَتظَلََّمين فالن، . ما تطلبه عند الظامل، وهو اسُم ما أُِخذَ منك: والظُالَمةُ والظَليَمةُ واملَظِْلَمةُ. اسَترعى الذئَب فقد ظَلََم

ظَلَّْمُت فالناً َتظْليماً، إذا نسبَته إىل الظُلْمِ، فاْنظَلََم، و. وتَظالََم القوم. وَتظَلََّم منه، أي اشتكى ظُلَْمُه. أي ظَلََمين مايل
  :قال زهري. أي احتمل الظُلَْم

  عفواً وُيظْلَم أحياناً فََيْنظَِلُم... هو اجلواُد الذي يعطيك ناِئلَُه 
خالُف : والظُلَْمةُ. ثري الظُلْمِالك: والِظلِّيُم بالتشديد. فَيظَِّلمُ أي يتكلَّفه: ويروى. ُيظْلَُم أي ُيسأل فوق طاقته: قوله
  :قال الراجز. لغةٌ فيه، واجلمع ظُلٌَم وظُلُماٌت وظُلْماٌت: والظُلَُمةُ بضم الالم. النور

  جيلو بعينيه ُدجى الظُلْماِت
. َمة، ورّبما ُوِصَف هباالظُلْ: والظَلْماُء. أّول الليل: والظَالُم. ما أظْلََمُه وما أضَْوأَُه، وهو شاذٌّ: وقالوا. وقد أظْلََم الليل

فإذا : " قال تعاىل. َدخلوا يف الظَالمِ: وأَظْلَمَ القوم. وظَِلَم الليل بالكسر وأظْلَمَ مبعًنى. أي ُمظِْلَمةٌ: ليلةٌ ظَلَْماُء: يقال
وقال . ريبالق: أدىن ظَلَمٍ: قال األموّي. لقيُته أدىن ظَلَمٍ بالتحريك، أي أوَّل كلِّ شيء: ويقال" . هم ُمظِْلمون 

اللنب ُيشَْرُب قبل : واملَظْلوُم. لقيته أّول ذي ظُلَْمٍة، أي أّول شيء يسدُّ بصَرك يف الرؤية، ال يشتقُّ منه فعلٌ: اخلليل



  :وقال. وقد ظَلََم َوطَْبُه ظَلْماً، إذا سقَى منه قبل أن يروَب وُيخرج ُزْبدَُه. أن يبلغ الَرْوب؛ وكذلك الظَليُم والظَليَمةُ
  وهل َيخْفى على الَعِكِد الظَليُم... لٍة ظلمُت لكم سِقائي وقائ

  :قال ابن مقبل. إذا حنرَته من غري داء: وظَلَْمُت البعري
  هُْرُت الَشقاِشقِ ظَلَّامونَ للجُُزرِ... عاَد األَِذلّةُ يف دارٍ وكان هبا 

وذلك . اليت مل ُتحفر قط مث حفرت: رُض املَظْلوَمةُواأل. وظَلََم الوادي، إذا بلغ املاُء منه موضعاً مل يكن بلَغه قبل ذلك
  :وقال يرثي رجالً. التراب ظَليٌم

  على العيش مردوٍد عليها ظَليُمها... فأصبح يف غرباء بعد إشاحٍة 
من شدَّة البياض  ماء األسنان وبريقها وهو كالسواد داخلَ عظْم الِسّن: بالفتح: والظَلُْم. الذكَر من الَنعامِ: والظليُم

  :وقال. كفرِْند السيف
  مباء الظَلْمِ طّيبِة الُرضابِ... إىل َشْنباَء ُمْشَرَبِة الثنايا 

  :وأنشد أبو عبيدة. واجلمع ظلوٌم
  ثنايا هلا كالربق غُرٌّ ظُلوُمها... إذا ضحكْت مل َتبَْتهِْر وتبّسمْت 

  ظمأ

ويقال . وقوٌم ِظماٌء أي ِعطاٌش. ، واالسم الِظْمُء بالكسر" ْم ظََمأٌ ال ُيصيُبُه: " :وقال تعاىل. َعِطَش: ظَِمئَ ظََمأ
: والظَْمآنُ. أعطشُتُه؛ وكذلك الَتظِْمئَةُ: وأَظْمَأُْتُه. إنَّ فُُصوصه لَِظماٌء، أي ليست بَرْهلٍَة كثرية اللحم: للفرس

بني الوِْرَدْين؛ وهو حبس اإلبل عن املاء إىل ما : والِظْمُء. وظَِمئُْت إىل لقائك، أي اشتقت. العطشان، واألنثى ظَْمآى
ما بقي منه إال قَْدُر ِظْمِء : وقوهلم. من حني الوالدة إىل وقت املوت: وِظْمُء احلياة. غاية الوِْرِد، واجلمع اَألظْماُء

  .إنَّه ليس شيء من الدوابِّ أقصر ِظمْئاً من احلمار: يقال. احلمار، إذا مل يبق من عمره إال اليسري
  ظمخ
  .شجر الُسمَّاق: الظِمخ
  ظمى

وساٌق . رقيقة اجلفن: وعٌني ظَْمياُء. قليلة الدم: وِلثةٌ ظَْمياُء. إذا كانَ فيها مسرة وذبولٌ. شفة ظَْمياء بيِّنة الظََمى
: الظَْميانُو. ما تسقيه السماء: واملَظِْميُّ من الزرع. أمسر: ورمٌح أَظْمى. أسوُد: وِظلٌّ أَظْمى. قليلة اللحم: ظَْمياُء

  .شجٌر ينبت بنجٍد، يشبه القََرظَ
  ظنب

  :قال يصف ظليماً. العظم اليابس من قُُدمِ الساقِ: الظُْنبوُب
  َيرَْمدُّ حتَّى ترى يف رأسه َصَتعا... عاري الظنابيب مُْنَحصٌّ قوادمه 

  :وأمَّا قول سالمة بن جندل. أي التواء
  لصراُخ له قَْرَع الظَنابيبِكانَ ا... كنَّا إذا ما أتانا صارٌِخ فزٌِع 

  .َعَنى به سرعة اإلجابة، وجَعل قرَع السوط على ساقِ اخلُفِّ يف زجر الفرس قرعاً للظُْنبوب: فيقال
  ظنن



  :قال دريد بن الصمَّة. الظَنُّ معروف، وقد يوضع موضع العلم
  َسراُتُهم يف الفارسيِّ املَُسرَِّد... فقلت هلم ظُنُّوا بألفَْي ُمَدجَّجٍ 

ظََننُْتَك زيداً وظََنْنُت زيداً إيَّاك، تضع املنفصل موضع : وتقول. أي استيِقنوا، وإنَّما خيوِّف عدوَّه باليقني ال بالشك
. التْهَمة، واجلمع الِظَنُن: والِظنَّةُ. الرجل املُتََّهُم: والظَنُني. املتَّصل يف الكناية عن االسم واخلرب، ألنَّهما مبتدأ وخرب

  :قال الشاعر. اطَّنَُّه واظَّنَُّه بالطاء والظاء، إذا اتََّهَمه :يقال منه
  وال كلُّ ما ُيْروى َعلَيَّ أقولُ... وال كلُّ من َيظَّنُّنِي أنا ُمعِْتٌب 

ُنه موضعه ومألفه الذي ُيظَنُّ كو: وَمِظنَّةُ الشيء. إعمال الظَنِّ، وأصله الَتظَنُُّن أبدل من إحدى النونات ياء: والَتظَنِّي
  :قال النابغة. موضع كذا َمِظنَّةٌ من فالن، أي َمْعلٌَم منه: يقال. فيه؛ واجلمع املَظَانُّ

  فإنَّ َمِظنَّةَ اجلهلِ الشباُب... فإنْ يُك عامٌر قد قال جَْهالً 
لبئر ال ُيدرى أفيها ا: والظَنونُ. الرجل السيء الظَنِّ: والظَنونُ. الذي ال ُيْدرى أيقضيه آِخذُه أو ال: والَدْيُن الظنونُ

  .ماء أم ال، ويقال القليلة املاء
  ظهر

إذا كانَ : وبنو فالن ُمظْهِرونَ. الرِكاب: والظَهُْر. ال جتعل حاجيت بِظَْهرٍ، أي ال تَْنَسها: وقوهلم. خالف البطن: الظَْهُر
اجلانب القصري من الريش، واجلمع : والظَْهُر. مُْنجِبونَ، إذا كانوا أصحاَب جنائب: هلم ظَْهٌر ينقلون عليه، كما يقال

هو نازلٌ بني : ويقال. الذين جييئون من وراِء ظهرك يف احلرب: وأقران الظَْهرِ. طريق البَّر: والظَْهُر. الظُْهرانُ
نِ، معناه يف قوهلم لقيته بني الظَهْراَنْي: قال األمحر. ظَْهرَْيهِم وظَْهراَنيْهِْم، بفتح النون، وال تقل ظَْهرانِيهم بكسر النون

. اهلاجرة: والظَهريةُ. بعد الزوال، ومنه صالة الظُهر: والظُْهُر، بالضم. وبني الظَهَْرْينِ مثلُه: قال. اليومني أو يف األيام
 "واملَالئكَةُ بعد ذلَك ظَهٌري : " املُعني، ومنه قوله تعاىل: والظَهُري. أتيُته َحدَّ الظهرية، وحني قاَم قائُم الظهرية: يقال

يقال بعٌري ظَهريٌ بيِّن : قال األصمعيُّ. وإنَّما مل جيمعه ألنَّ فَعيل وفَعول قد يستوي فيهما املذكَّر واملؤنث واجلمع
الُعّدة للحاجة إن احتيَج إليه، ومجعه ظَهارِيُّ غري : والبعري الِظْهرِيُّ بالكسر. وناقة ظَهَريةٌ. الظَهاَرِة، إذا كانَ قويا
: " ومنه قوله تعاىل. الذي جتعله بِظَهْرٍ، أي تنساه: والظِْهرِيُّ أيضاً. النسبة ثابتةٌ يف الواحد مصروف؛ ألنَّ ياء

خالف : والظاهُِر. وفالن ِظهرِتي على فالن، وأنا ِظهَْرُتَك على هذا األمر، أي َعْوُنك" . واتََّخذْمتوُه َوراَءكُم ظِْهرِيا 
  :قال الشاعر كثيِّر. هذا أمٌر ظاِهٌر عنك عارُه، أي زائل: ويقال. ةاجلاحظ: والظاِهَرةُ من العيون. الباطن

  وتلَك َشكاةٌ ظاِهٌر عنك عاُرها... وعيَّرها الواشون أنِّي أحِبُّها 
ف وجعلها ظِْهرِيَّةً، أي َخلْ. ظَهَر فالنٌ حباجيت، إذا استخفَّ هبا وجعلها بِظَْهرٍ، كأنَّه أزاهلا ومل يلتفْت إليها: ومنه قوهلم

  :قال األخطل. ظَْهرٍ
  َوَجدنا بين البَرصاِء من ولَِد الظَهْرِ

وقال . أن تَرَِد اإلبلُ كلَّ يومٍ نصف النهار: والظاِهَرةُ من الوِرِْد. أي من الذين َيظَْهرون هبم وال يلتفتون إىل أرحامهم
متاع : والظََهَرةُ بالتحريك. رضوالظواِهُر أشراف األ: قال. هاجت ظَواِهُر األرض، إذا يبِس َبقْلُها: األصمعّي
مصدر قولك ظَهَِر الرجل بالكسر، : والظََهُر أيضاً. جاء فالن يف ظََهَرتِِه، أي يف قومه وناِهَضته: ويقال أيضاً. البيت

: البيت وظَهَْرُت. غلبته: وظَهَْرُت على الرجل. تََبيََّن: وظََهَر الشيء بالفتح ظُهوراً. إذا اشتكى ظَْهَرُه، فهو ظَهٌِر
وأَظْهَْرنا، أي سِرنا يف وقت . َبيَّنُته: وأظَْهْرتُ الشيء. وأظَْهَرُه اُهللا على عدوِّه. أعلنُت به: وأظْهَْرُت بفالٍن. علوته



 تداَبروا، كأنَّه ولَّى كلُّ واحٍد منهم ظهَره اىل: وتظاهرَ القوُم أيضاً. التعاون: والَتظاُهُر. املعاونة: واملُظاَهرَةُ. الظُهر
  .واستظهر الشيَء، أي حِفظَه وقرأه ظاِهراً. واْسَتظَْهرَ به، أي استعان به. صاحبه

اجلانب القصري : والظُهْرانُ. يف ريش السهام الظُهاُر بالضم، وهو ما جُِعلَ من ظَْهرِ َعسيب الريشة: قال أبو عبيدة
والظِهاَرةُ . الواحد ظَْهٌر وبطٌن. وال َترِْشه بُبطْنانرِْش سهَمك بِظُْهراٍن : يقال. اجلانب الطويل: والُبطْنان. من الريش
أنِت عليَّ كظَْهر : قول الرجل المرأته: والِظهاُر. وظاَهَر بني ثَوَبني، أي طاَرَق بينهما وطاَبَق. نقيض البطانة: بالكسر
  .الرجل الشديد الظَْهر: واملُظَهَُّر. ه مبعىنوقد ظاَهَر من امرأته، وَتظَهََّر من امرأته، وظَهََّر من امرأته تَظْهرياً، كلُّ. أّمي

  .أتانا فالن ُمظَهِّراً، أي يف وقت الظهرية: قال األصمعيُّ
  ظوف

  .أخذه بظوفِ رقبته وبظَاِف رقبته، لغةٌ يف صُوِف رقبته: يقال
  ظىي

  العسلُ: الظَيَّانُ: ويقال. ياَسمني الّرب: الظَيَّانُ
  حرف العني

  عبأ

. وَعَبأُْت املتاع َعْبأَ، الإذا هيأته وَعبَّأُْته َتعْبِئَةً وتعبيئاً: قال. طيَب َعْبأً، إذا َهيَّأُته َوَصَنْعَتُه َوَخلَطَْتُهَعبَأُْت ال: أبو زيد
وأنشد . اِحلْملُ، واجلمع األعباء: والِعْبُء بالكسر: قال. وَعبَّأُْت اخليل تعبئة وتعبيئاً. كُلٌّ من كالم العرب: قال
  :لزهري
  جاين بغريِ َيٍد وال ُشكْرِ... العبَء الثقيلَ َعن  احلاملُ

وما َعبَأُْت . نظُريُه كالِعْدلِ والَعْدلِ: وعبء الشيِء. األعدال: واألعباء. وِعْبٌء، ومها عِْبآِن: ويقال لِعْدلِ املتاع
  .االحتشاء: واالعتباء. وكان يونس ال َيهمز تعبئة اجليش. بفالن َعْبأً، أي ما باليت به

  بعب
. واحلمام يشرب املاء عبا كما َتُعبُّ الدواّب" . الكُباُد من الَعبِّ : " ويف احلديث. شُرب املاء من غري َمصٍّ: الَعبُّ
وُعبِيَّةُ . ورجلٌ فيه ُعبِّيَّةٌ وِعبِّيَّةٌ، أي ِكْبٌر وجتبُّر. وَعبَّ النَْبُت، أي طال. ال َعبابِ، أي ال َتُعّب يف املاء: وقوهلم
شيء َيْنَضُحهُ : واللَّثى. غَُسالَتُُه: َعبِيَبةُ اللَّثى: ابن السكيت. اليت َتقْطُُر من مغافري الُعْرفُِط: والَعبيبة. خنوتُها: ليةاجلاه

الثُماُم ُحلٌْو، فما سقط منه على األرض أُِخذَ وُجِعل يف ثوب وُصبَّ عليه املاء، فإذا سال من الثوب ُشرب ُحلًْوا 
  .الفرس الكثري اجلري، والنهر الشديد اِجلْريَة: والَيْعبوب. ورمبا أُعِْقَد

  عبث
وقد َعَبثَُه بالفتح . اخللط: والَعْبثُ. املّرة الواحدة: والَعْبثَةُ بالتسكني. وقد َعبِثَ بالكسر َيعَبثُ َعبَثاً. اللعب: العََبثُ

اَألِقطُ ُيفَْرغُ ُرطُْبُه حني يُطَْبُخ على : الَعبيثَةُ: و صاعد الكالّيبقال أب: اختاذ الَعبيثَِة: والعَْبثُ أيضاً. خلطه: َيْعبِثُُه َعْبثاً
طعام : والَعبيثَةُ. يقال أْبكلي واْعبِثي. يقال َعَبثِت املرأة، إذا فرَّغته على املَُشرِّ ليحمل يابُسه َرطَْبه. جافِّه فُيخلط به

وجاء فالنٌ . أخالطُهم: وَعبيثَةُ الناس. ين يف َنسبه َخلْطٌ وَمْغَمٌزوفالن َعبيثَةٌ، أي ُمؤَْتَشٌب، يع. ُيطبخ وجيعل فيه جراٌد
وظلَّت الغنم َعبيثَةً واحدةً وبكيلٍة واحدٍة، وهو أنَّ الغنم إذا لقيت غنماً . بَعبيثَةٍ يف وعائه، أي ُبرٍّ وَشعري قد ُخلطا



  .ويقِ يُْبكَلُ بالسمن فيؤكلوهذا مثلٌ، وأصله من اَألِقِط والَس. أخرى دخلت فيها واختلط بعضها ببعض
  عبثر

  .َعَبْوثُرانٌ، وَعَبْوثَرانٌ، وَعَبيْثُرانٌ، وَعبَْيثَرانٌ: نيٌت طيِّب الريح، وفيه أربع لغات: الَعبَْوثُرانُ
  عبد
ثل جِحشان، خالف احلُرِّ، واجلمع عبيٌد وأعُبٌد وِعباٌد، وُعْبدانٌ بالضم مثل َتْمرٍ وُتمْراٍن، وِعبدانٌ بالكسر م: العَْبَد

  :وأنشد. وحكى األخفش ُعبٌد مثل سقٍْف وسقٍُف. وِعبدَّانٌ مشددة الدال، وِعبِداً ميدُّ ويقصر، وَمْعبُوداُء باملد
  أسَوَد اِجللَْدِة من قَْومٍ ُعُبْد... اْنُسبِ الَعْبَد إىل آباِئِه 

والبعري . طريٌق ُمَعبٌَّد: التذليلُ يقال: والتعبيُد. ضوُع والذلُّوأصل الُعبوِديَّةِ اخل. َعْبدٌ بيِّن الُعُبوَدِة والُعبوِديَِّة: تقول
  :قال بشٌر يف سفينٍة ركبها. السفينةُ املُقَيَّرَةُ: واملُعَبََّدةُ. املهنوُء بالقَِطران املُذَلَّلُ: املَُعبَُّد

  ُمضَبََّرةٌ جوانُِبها رَداح... ُمَعبََّدةُ السقاِئِف ذاُت ُدْسرٍ 

. واإلعْباُد مثله" . ورجلٌ اعَْتَبَد ُمَحرَّراً : " ويف احلديث. وكذلك االْعِتباد. الستعباُد، وهو أن يتَّخذه َعْبداًا: والتعبيُد
  :قال الشاعر

  فيهم أَباِعُر ما شاءوا وعِْبدانُ... عالَم َيْعبُِدين قومي وقد كَثَُرْت 
  :وقال الشاعر. وكذلك التََعبُُّد
  ونِْمُر بُن َسْعٍد يل ُمطيٌع وُمهْطُِع... ْعٍد وقد أرى َتَعبََّدين َنْمرُ بُن َس

: وحكى ابن السكيت. ما َعبََّد أن فعل ذاك، أي ما لبث: والتعبيد، من قوهلم. التََنسُُّك: والَتعَبُُّد. الطاعةُ: والِعبادة
واالسم العََبَدةْ . الغضُب واألَنُف: بالتحريك الَعَبُد: أبو زيد. أُْعبَِد بفالن، مبعىن أُْبِدعَ به، إذا كلَّْت راحته أو َعِطَبْت

  :وقد َعبَِد، أي أَنَِف قال الفرزدق. مثل األَنفَِة
  وأَعَْبُد أن أَْهجو كلَْيباً بِدارِمِ... أولئك أْحالسي فَجِئْين مبثلهم 

ناقةٌ ذاُت َعَبدٍَة، أي ذات قوَّةٍ : ويقال أيضاً. من األَنِف والَغَضب" فأنا أوَّل الَعابِديَن : " وقوله تعاىل: قال أبو عمرو
صار : يقال. الفِرُق من الناس الذاهبون يف كلِّ وجه؛ وكذلك العبابيُد: والعباديُد. وما لثوبك َعَبَدةٌ، أي قوَّة. وِسَمنٍ

  .، أي يف ِحزيب" فاْدخلي يف ِعبادي : " وقوله تعاىل. والنسبة َعباديِديٌّ. القوم َعباديَد وَعبابيَد
  عرب

َعبَِر الرجل بالكسر يَْعَبُر َعَبراً، فهو عابٌِر، : تقول منه. حتلُّب الدمع: والَعبَْرةُ بالفتح. االسم من االعتبار: بَْرةُالِع
  :قال احلارث بن وعلة. واملرأة عابٌِر أيضاً

  وكيف رِداف الِغرِّ أمُّك عابُِر... يقولُ يلَ الَنهديُّ هل أنَت ُمرِديف 
والُعْبرُ . ُسْخنةٌ يف العني تُبكيها: والَعَبُر بالتحريك. الباكي: والَعبَْرانُ. واْسَتْعبََرْت، أي َدَمعتوكذلك َعبَِرْت عينه 

. َشطُّه وجانبه: وِعْبُر النهر وَعْبرُُه. ورأى فالنٌ ُعْبَر عينيه، أي ما ُيسخِّن عينيه. ألمِّه العُْبُر والَعَبر: يقال. بالضم مثله
  :قال الشاعر
  َترمي أَواِذيُّه الِعبَْرْينِ بالزََبِد... ت إذا جادت غوارُبه وما الفرا

. ومجلٌ ُعْبُر أسفار، ومجال ُعْبُر أسفار، وناقة ُعْبُر أسفار، يستوي فيه اجلمع واملؤنث، وكذلك ِعْبُر أسفار بالكسر
والشِْعرى . طوط األهنار وَعظَُمما نبت من الِسْدرِ على ش: والُعبْرِيُّ. الكثري من كلِّ شيء: والعُْبُر أيضاً بالضم



ما ُيْعَبُر عليه من قنطرٍة : واِملْعبَُر. إحدى الِشْعرََيْينِ، وهي اليت خلَف اجلوزاء، مسِّيت بذلك ألهنا َعَبَرتِ اجملّرة: الُعبوُر
. طريقِ وَعَبَر القوُم، أي ماتواورجلٌ عابُِر سبيل، أي مارُّ ال. املركَُب الذي ُيْعَبُر فيه: اِملْعبَُر: وقال أبو عبيد. أو سفينة

  :قال الشاعر
  وإن َنْغُبْر فنحن على نذُورِ... فإن َنْعُبْر فإنَّ لنا لُمَاٍت 

وَعبَْرُت النهر وغريه أَعُْبُرهُ . إنْ مُْتنا فلنا أقرانٌ، وإن بقَينا فنحن ننتظر ما ال بدَّ منه، كأنَّ لنا يف إتيانه َنذْراً: يقول
أوَصلَ الفعل بالالم " َ إن كُنُْتْم للرؤيا َتعُبرون : " فَسَّرهتا، قال اهللا تعال: وَعَبْرتُ الرؤيا أَعُْبُرها ِعباَرةً .َعْبراً، وُعبوراً
َعبَْرُت الكتاب أَْعُبُرُه َعبْراً، إذا تدّبرَته يف نفسك ومل َتْرفَْع به : قال األصمعي. إن كنَت للمال جامعاً: كما يقال
وقد أَْعَبْرتُ الشاةَ . أعَْبْرُت الغنَم، إذا تركتها عاماً ال جتّزها: قال الكسائي. ابِرَة، أي جائزةلغة ع: وقوهلم. صوتك

: وَعبَّْرُت الرؤيا َتْعبرياً. ُموفَُّر الريش: وسهم ُمْعَبٌر. مل ُتخْفَْض: وجارية ُمْعبََرةٌ. مل ُيْخَتْن: وغالٌم ُمْعَبرٌ أيضاً. فهي ُمْعَبَرةٌ
وزُنها مجلةً بعد : وتَْعبُِري الدراهم. واللسان يَُعبُِّر عما يف الضمري. بَّرت عن فالٍن أيضاً، إذا تكلمت عنهوَع. فَّسرهتا
. أخالط جتمع بالَزعفران، عن األصمعي: والعبري. واْستَْعَبْرُت فالناً لرؤياَي، أي قصصتُها عليه لَيْعُبَرها. التفاريق

  :وأنشد لألعشى. الزعفرانُ وْحَده: الَعبُِري عند العرب: وقال أبو عبيدة
  سِ يف الصيف َرقرقَت فيه الَعبريا... وتربُد بَْرَد رداِء العرو 

  عبس

ما يتعلق يف أذناب : والَعَبُس. للتجّهم: والَتَعبُُّس. وَعبََّس وجهه، شّدد للمبالغة. كَلََح: َعَبَس الرجل َيعْبُِس ُعبوساً
وقد عَبَِس الوَسُخ يف يد . أَْعَبَسِت اإلبل، أي صارت ذات َعَبسٍ: يقال. يهااإلبل من أبواهلا وأبعارها فيجّف عل

  .ويوٌم َعبوٌس، أي شديد. فالن، بالكسر، أي يَبَِس
  عبسر

  .السريعة: العُْبسوُر من النوق
  .عبشم

  عبط

  :قال أبو ذؤيب. َعَبطَ الثوبَ َيْعبِطُُه، أي شقَّه، فهو َمْعبوطٌ وَعبيطٌ؛ واجلمع ُعُبطٌ
  كنوافذ الُعُبِط اليت ال ُتْرقَُع... خالَسا نَفَْسيهما بنوافٍذ فَت

قال . ومات فالنٌ َعْبطَةً، أي صحيحاً شاباً. يعين كَشقِّ اجليوب وأطراف األكمام والذُيول، ألنَّها ال ُترقع بعد الَعبِْط
  :أمية بن أيب الصلت

  رُء ذاِئقُهاللموت كأٌس فامل... َمْن مل َيُمْت َعْبطَةً ميْت َهَرماً 
. وَعَبطْتُ الناقةَ واْعَتَبطْتُها، إذا ذحبتها وليس هبا علَّة فهي َعبيطَةٌ، وحلمها َعبيطٌ. َعَبطَْتهُ الداهيةُ، أي نالته: يقال

 الكِذُب الصُراُح من: والَعْبطُ. اخلالص الطرِيُّ: والعَبيطُ من الدم. وَعَبطَ فالن، إذا ألقى نفَسه يف احلرب غري ُمكْرٍه
  .يقال اْعَتَبطَ فالنٌ عليَّ الكِذَب. غري ُعذْر
  عبعب



َنْعَمةُ : والَعبَعب أيضاً. التَيس من الِظباء: والَعْبَعب أيضاً. كساٌء من الصوف: والَعبَْعُب. الرجل الطويل: الَعبعاب
  .الشباب
  عبق

وقد . الداهيةُ: والَعباِقَيةُ أيضاً. َعباِقَيةًَعبَِق به الطيُب بالكسر، أي لزِق به َعَبقاً و: مصدر قولك: الَعَبُق بالتحريك
به : ويقال أيضاً. وُعقاٌب َعَبنْقاةٌ وَعقَْبناةٌ، أي ذات خمالبَ ِحداٍد، مثل جذَب وجبذ. اْعَبْنقَى الرجلُ، أي صار داهيةً

  . النِْحي َعَبقَةٌ، أي شيٌء من َسْمنٍيف: يقال. َوَضرُ الَسْمنِ: والَعَبقَةُ. شٌني َعَباِقَيةٌ، وهو أثر جراحٍة تبقى يف ُحرِّ وجهه
  عبقر
  :قال لبيد. موضعٌ تزعم العرب أنه من أرض اجلّن: الَعْبقَُر

  كُهول وُشبَّان كجِنَِّة َعْبقَرِ
وهو واحد ومجع، واألنثى َعْبقَرِيَّةٌ، . َعْبقَرِيٌّ: مث نسبوا إليه كلِّ شيء تعجَّبوا من ِحذقه أو جودة صنعته وقوته، فقالوا

، وهو هذه البسط اليت فيها األصباغ والنقوش، " أنه كانَ يسُجد على َعْبقَرِيٍّ : " ويف احلديث. قال ثياٌب عبقريةي
مث خاطبهم " . فلم أَر عبقريا يفري فَرِيَّةُ : " ويف احلديث. ظُلٌْم عبقرّي؛ وهذا عبقريُّ قومٍ، للرجل القوّي: حتَّى قالوا

  .تألال: وَعْبقََر الَسراُب" . وَعْبقَرِيٍّ ِحساٍن : " اهللا تعاىل مبا تعارفوه فقال
  عبك

وما يف النِْحي َعَبكَةٌ، أي . قطعةُ ثريد: واللََبكَةُ. فالعََبكَةُ مثل احلََبكَِة، وهي احلّبة من السويق. ما ذقت عَبكةً وال لََبكةً
  .ما أباليِه َعَبكَةً: ومنه قوهلم. شيء من السمن

  عبل
: وامرأةٌ َعْبلَةٌ. وقد َعُبلَ بالضم َعبالَةً. وفرٌس َعْبلُ الَشوى، أي غليظ القوائم. اعني، أي ضخمهمارجلٌ َعْبلُ الذر

اهلََدُب، وهو كل ورقٍ مفتولٍ، : والَعَبلُ بالتحريك. فََتلته: وَعَبلُْت احلبل عَْبالً. تاّمة اخللقِ، واجلمع َعْبالٌت وِعبالٌ
يقال أَْعَبلَ األرطى، إذا غلُظ َهَدُبهُ يف القَيظ : قال ابن السكيت. فاء وحنو ذلكمثل ورق اَألرْطَى واألثْل والطَْر

  :قال ذو الرّمة. وامحّر، وصلح أن ُيدَْبغَ به
  بأفناِن مربوعِ الصَرميِة ُمْعبِلِ... إذا ذاَبتِ الشمُس اتَّقَى َصقَراِتها 

. حجارةٌ بيٌض: واألعَْبلُ. سقطَ ورقها: أْعَبلَِت الشجرةُ: ألصمعيا. وَعَبلُْت الشجرة أْعبِلُها َعْبالً، إذا َحتََّت ورقَها
جعلت فيه : َعَبلُْت السهَم: قال الكسائي. َنْصلٌ عريٌض طويلٌ: واِملْعَبلَةُ. وَصخرةٌ عَْبالء أي بيضاء، واجلمع ِعبالٌ

  .ُه، أي ِثقْلهويقال ألقى عليه َعبالََّت. الورُد اجلَبَليُّ: والَعبالُ ُمَخفٌَّف. ِمْعَبلَةً
  عبم
  :قال أوس بن حجر يذكر أَْزَمةً يف سنٍة شديدة الربد. العَيِيُّ الثقيل: الَعباُم

  أقوامِ سَقْباً ُمجَلَّالً فََرعا... وشبِّه اهلَْيَدبُ العََباُم من ال 
  عنب

  .اةٌ واجلمع َعَبنَّياٌتوَعَبنَّى مثله، واألنثى َعَبنَّ. وكذلك اجلمل الضخم. نسٌر َعَبنٌّ، مشدد النون، أي عظيم
  عبهر



  :قال أبو كبري. ممتلئة الَعْجسِ: وقوس َعْبهٌَر. وامرأةٌ َعْبَهٌر وَعْبهََرةٌ. رجل َعْبَهٌر، أي ممتلئ اجلسم
  تأوي طوائفها لَِعْجسٍ َعبْهَرِ... وُعراَضةُ الِسَيَتْينِ تُوبَِع بَْرُيها 

  عبهل

  .ال راعي هلا وال حافظ: وإبلٌ ُمَعْبَهلَةٌ. ا، والعني مُْبَدلَةٌ من اهلمزةَعْبَهلَ اإلبلَ، أي أمهلها مثل أَْبَهلَه
  عىب

َعبَّْيُت اجليش َتعْبَِيةً وَتْعبِئَةً وَتْعبِيئاً، إذا : وقال يونس. ضرٌب من األكسية، واجلمع الَعباُء والَعباءَات: الَعباَءةُ والعَباَيةُ
  .هّيأته يف مواضعه

  عتب
  :وقال الَغطَمَُّش. َد عليه، َيْعُتُب وَيْعِتُب َعْتباً وَمعَْتباًَعَتَب عليه، أي َوَج

  َعَتْبُت ولكن ليس للدهر َمْعَتُب... أِخالََّي لو غَْيُر اِحلمامِ أصابكم 
. عاتبه معاتبة: تقول. خماطبة اإلدالل ومذاكرة املَْوجَدِة: الِعتاُب: قال اخلليل. والَتعَتُُّب مثله، واالسم املَْعَتَبةْ واملَْعِتَبةُ

  :قال الشاعر
  إذا ما رابين منه اجتناُب... أعاتب ذا املودَّة من صديق 
  ويبقى الُودُّ ما بقى العتاُب... إذا ذهب العِتاب فليس ُودٌّ 

اً عن وأعَتَبين فالنٌ، إذا عاد إىل َمَسرَّيت راجع. إذا تعاتبوا أصلح ما بينهم العتاب: وبينهم أعتوَبةٌ يتعاتبون هبا؛ يقال
أعتبك خبالف ما : تقول. لك الُعْتىب بأنْ ال رضيَت هذا إذا مل ُيرِد اإلعتاب: اإلساءة؛ واالسم منه الُعْتَبى، ويف املثل

  :ومنه قول بشر بن أيب خازم. هتوى
  يوم النِسار فأْعِتبوا بالَصْيلَمِ... غَِضَبْت متيٌم أن ُتقَتَّلَ عامٌر 

: تقول. طلب أن ُيْعَتَب: واسَتعتَب وأعَتب مبعىن، واستَعتب أيضاً. هم بالقتلأي أعتبناهم بالسيف، يعين أرضينا
  :قال الكمست. االنصراف عن الشيء: واالعتتاب. استعتبته فأعَتَبين، أي استرضيته فأرضاين

  ِشعُر إىل َمْن إليه ُمْعَتَتُب... فاعَتَتَب الشوُق من فؤادي وال 
  :قال اخلطيئة. واعتتب، أي قصد. ه وأخذْتَ يف وعرِهواعتتبُت الطريَق، إذا تركتَ َسْهلَ

  مل َيْنُب عنها وخاف اجلَْوَر فاعتَتبا... إذا َمَخارُِم أَْحناٍء عَْرَضَن له 
. اعتتب فالن إذا رجع من أمرٍ كانَ فيه إىل غريه: قال الفراء. معناه اعتتب من اجلبل، أي ركبه ومل َيْنُب عنه

ولقد حُِمل . أُْسكُفَّةُ الباب، واجلمع َعَتٌب: والعَتبة. واجلمع َعَتٌب وَعَتَباٌت. ِمْرقاٍة منها َعَتَبة الَدَرُج؛ وكلُّ: والعََتُب
ما بني الُوسطى : والعََتُب. ما يف هذا األمر َرَتٌب وال َعَتٌب، أي ِشدَّةٌ: يقال. فالن على َعَتبٍة، أي أمرٍ كريٍه من البالء

وكذلك إذا وثب الرجل على رِْجلٍ . ُتُب ويعِتُب َعَتباناً، أي مشى على ثالث قوائموَعَتب البعُري يع. والبِْنصَر
  .واحدة
  عتت

وما زلتُ أُعاتُّ فالناً ِعتاتاً، . َعتَُّه باملسألة، إذا أحلَّ عليه: ويقال. َعتَُّه َيُعّته َعتا، إذا ردَّ عليه القول مرة بعد مرة
  .وأُصَاتُّه ِصتاتاً

  عتد



وأَعَْتَدْت لَُهنَّ ُمتَّكَأً : " ومنه قوله تعاىل. وقد َعتََّدهُ َتْعتيداً، وأَْعَتَدهُ إِْعتاداً، أي أََعدَُّه ليومٍ. يء احلاضُر املهيَّأُالش: الَعتيد
: والَعتاُد.وهو الشديُد التامُّ اخلَلْق: قال ابن السكيت. املَُعدُّ للجري: وفرٌس َعَتٌد وَعِتٌد، بفتح التاء وكسرها" . 
ما : والَعتوُد من أوالِد املَعَزِ. ورمبا ّمسوا القدَح الضخَم َعتاداً. أخذ لألمر ُعدََّتُه وَعَتادَُه، أي أُْهَبَتُه وآلََتُه: يقال. الُعدَّة

  .َرعى وقوي وأتى عليه حولٌ؛ واجلمع أَْعِتدةٌ وِعدَّانٌ، وأصله ِعْتدانٌ فادُِّغَم
  عتر

ُيضَْرُب ملن رجع إىل ُخلقٍ كانَ قد . عادت لِعْترِها لَمِيُس، أي رجعت إىل أصلها :ويف املثل. األصل: الِعتر بالكسر
. ال بأس للُمْحرِمِ أن يَتداوى بالَسنا والِعتْر: ويف احلديث. نبٌت يَُتداوى به، مثل املَْرَزْنجوشِ: والعْتُر أيضاً. تركه

نسلُه ورهطه : وِعْتَرةُ الرجل. دةٌ تُعجن باملسك واألفاويهِقال: والِعتْرةُ أيضاً. والعْتُر شجر صغار، واحدهتا ِعْترِةٌ
والعِْتر . اخلشبة املعترِضة يف نِصاهبا يعتمد عليها احلافرُ برْجله: وِعْترة اِملْسحاة. أََشُرها: وِعْترة األسنان. األَْدَنْونَ
وقد َعَتَر الرجل َيعِْتُر َعْتراً بالفتح، إذا . يحٍةالَعترية، وهي شاةٌ كانوا يذحبوهنا يف رجبٍ آلهلتهم، مثل ذِْبحٍ وذَب: أيضاً

  .اضطرب واهتزَّ، َيعِْتُر َعْتراً وَعتَراناً: وعتر الرمُح. هذه أّياُم ترحيب وَتعتار: يقال. ذبح العَتريةَ
  عترس

والنون زائدة، . بة الشديدةالناقة الصل: والَعْنتَريُس. اجلّبار والغضبانُ: والعِْتريس. األخذ بالشّدة والُعْنف: الَعتَْرَسةُ
  .ألنَّه مشتق من الَعْتَرسِة

  عترف
  .الديُك: والُعْتُرفانُ بالضم. رجلٌ ِعتريٌف وُعْتروٌف، أي خبيث فاجرٌ جريٌء ماضٍ

  عتعت
  .َعْت َعْت: َعْتَعْت باجلْدي، إذا َدعاه وقال: حكى أبو حامت

  عتق
احلّرّيةُ، وكذلك الَعتاقُ : والِعْتُق. اجلَمالُ: والِعْتُق. يعين الكرم: جه فالٍنما أْبَيَن الِعْتقَ يف و: يقال. الكََرْم: الِعْتُق

وفالنٌ موىل . َعَتَق العبد يعِتق بالكسر َعتقاً وَعَتاقاً وَعَتاقَةً، فهو َعتيٌق وعاِتٌق؛ وأَْعَتقُْتُه أنا. تقول منه. بالفتح والَعتاقَةُ
صار : وَعَتَق فالنٌ بعد اْستِْعالجٍ َيْعِتُق. َموالٍ ُعَتقاُء ونساٌء َعتاِئُق، وذلك إذا أُْعِتقَْنَعتاقٍَة، وموىل َعتيٌق وموالة َعتيقَةٌ و

أَْعَتقُْت املال فََعَتَق، أي أصلحته : يقال. َصالُح املال: الِعْتُق: قال الفراء. َعتيقاً، أي َرقَّتْ َبشََرُتُه بعد اجلَفاء والِغلظ
وفالنٌ ِمعْتاقُ . وأْعتَقَها صاحبها، أي أعجلَها وأجناها. ْعِتُق ِعتقاً، أي سبقْت فنجْتوَعتقْت فرُس فالن َت. فصلَح

  :قال اهلذيلّ. الَوسيقَِة، إذا طرد طريدةً أجناها وسبَق هبا
  تَاُق الوسيقِة ال نِكٌْس وال واين... حامي احلقيقِة َنسَّالُ الوديقِة ِمْع 
. وكذلك َعَتَق َيْعُتُق، مثل دخل يدخل، فهو عاِتٌق، ودنانٌري ُعُتٌق. َم وصار عتيقاًوَعُتَق الشيء بالضم َعتاقَةً، أي قَُد

اخلمر العَِتيقةُ، ويقال اليت مل يَفُضَّ ختاَمها : والعاِتُق. اخلمر الذي ُعتِّقَتْ زماناً حتَّى ُعتقَْت: واملَُعتَّقَةُ. وَعتَّقُْتُه أنا تَعتيقاً
  :ومنه قول الشاعر. أحٌد

  كَدمِ الذَبيحِ ُمدامِ أوعاتقٍ
والعاِتقة من القوس، مثل العاِتكة، . وجاريةٌ عاتٌق، أي شاّبةٌ أوَّلَ ما أدركت فُخدَِّرْت يف بيت أهلها ومل َتبِْن إىل زوجٍ

أخذُت فرَخ قَطاٍة عاِتقاً، وذلك إذا طار : يقال. فوق الناهض: والعاِتُق من فرخ الطائر. وهي اليت قَُدَمْت وامحرَّْت



  :وأمَّا قول لبيد. نرى إنَّه من الَسْبق، كأّنه َيْعِتُق، أي يسبق: قال أبو عبيد. فاستقلَّ
  أو جَْوَنٍة قُِدَحْت وفُضَّ ِختامُها... أَغْلي الِسباَء بكلِّ أَْدكََن عاِتقٍ 

وقوله قُِدَحْت، أي . خلمراشتراُء ا: السِباُء. وقوله بكلِّ يعين من كُلّ. فيقال هو الزِقُّ الذي طابت رائحته لِعتِقِه
رجلٌ أَمَْيلُ العاِتقِ، أي موضع الرداء منه : يقال. موضُع الرداء من املَْنِكب، يذكَّر ويؤنث: والعاِتُق. غُرَِف منها

 قال أوس بن. وَعَتقَْت عليه ميٌني َتْعُتُق، وَعُتقَْت أيضاً بالضم، أي قدَمْت ووجَبْت، كأنَّه حفظها فلم حينث. ُمْعَوجٌّ
  :حجر

  فليس هلا وإن طُلَِبْت َمراُم... َعلَيَّ أِليَّةً عَتقَْت قدمياً 
. العبُد املُْعَتُق: والَعتيُق. القدُمي من كلِّ شيء؛ حتَّى قالوا رجلٌ َعتيٌق، أي قدٌمي: والَعتيُق. أي ليس هلا حيلة وإن طُلبت

  :قال الشاعر. واملاُء، والبازي، والشحُمالتمُر، : الكرُمي من كلِّ شيء، واخلياُر من كل شيٍء: والَعتيُق
  إن كنِت ساِئليت غَبوقاً فاذْهيب... كَذََب الَعتيُق وماُء شنٍّ بارٌد 

: واَألْرَحبِيَّاُت الِعتاُق. اجلوارُح منها: وِعتاُق الطَيُْر. وفرٌس َعِتيٌق، أي راِئٌع، واجلمع العِتاُق. هو املاء نفسه: فيقال
  .الكعبةُ: الَعتيُق والبيُت. الَنجائُب منها

  عتك

  .القوُس إذا قَُدَمْت وامحّرْت: والعاِتكَةُ. وعََتَك البولُ على فِخذ الناقة، أي يَبِس. َعَتَك به الِطيُب، أي لزِق به
  عتل
واحدة : والَعَتلَةُ. فهي قويَّة أبداًالناقةُ اليت ال َتلقَح، : والَعَتلَةُ. اهلراوةُ الغليظةُ: والَعَتلةُ. َبْيَرُم النجَّار واملُْجتاُب: الَعَتلَةُ

وَعَتلُْت الرجل أَْعِتلُُه وأَْعُتلُُه، إذا . َعتيلٌ، واجلمع عَُتالء: وجديلةُ طَيٍِّء تقول لألجري. العََتلِ، وهي القسيُّ الفارسّيةُ
  :وقال يصف فرساً. ورجلٌ ِمْعَتلٌ بالكسر. َجذَبَته َجذْباً َعنيفاً
  ا َنْعِتلُْهَنفَْرُعُه فَْرعاً ولسن

. ورجلٌ عَِتلٌ بيِّن العََتلِ. الرمُح الغليظُ: والعُُتلُّ أيضاً" . ُعُتلٍّ بعد ذلك َزنيمٍ : " وقال تعاىل. الغليظُ اجلايف: والعُُتلُّ
  .ال أَْنعَِتلُ معك أي ال أبرح مكاين: ويقال. أي سريٌع إىل الشّر

  عتم
. وقد َعَتَم الليل يَْعِتُم. َتَمةُ هو الثلُث األوَّل من الليل بعد غيبوبة الشفَقالَع: وقت صالة العشاء، قال اخلليل: الَعَتَمةُ
الناقةُ اليت ال تدرُّ : والَعتوُم. يقال َحلَْبنا َعَتَمةً. بقّية اللنب ُتفيُق هبا الَنَعُم تلك الساعة: والَعَتَمةُ أيضاً. ظالمه: وَعَتَمُتُه
وقد َعَتَم ِقراُه، أي أبطأ، وعَتََّم . وقًرى عاِتٌم، أي بطيء ُمْمسٍ. جاءنا ضيٌف عاِتٌم: قالي. اإلبطاء: والَعْتُم. إال َعَتَمةً

وضربه فما َعتََّم، ومحل عليه فما . ما َعتََّم أن فعل كذا بالتشديد أيضاً، أي ما لبث وما أبطأ: ويقال. َتْعتيماً مثله
َعَتَمةُ ُربَعٍ، : ما قَْمراُء أَرَْبعٍ؟ فقال: وقيل. ضاً بالتشديد، أي كفَّوعَتََّم عن األمر أي. َعتََّم، أي فما احتبس يف ضربه
أصبحنا من : وأَْعَتمْنا من الَعَتَمِة، كما تقول. وأَْعَتَم الرجل ِقَرى الضيف، إذا أبطأ به. أي قَْدُر ما حيتبس يف َعشاِئِه

  .ِديَّ فما َعتََّم منها شيء، أي ما أبطأوغرسُت الَو. سِْرنا يف ذلك الوقت: وَعتَّْمنا تَعْتيماً. الصبح
  عته

رجلٌ َمْعُتوهٌ بيِّن الَعتَه، ذكره أبو عبيد يف : يقال. الَتَجنُُّن والُرعونةُ: والَتَعتُُّه. وقد ُعِتَه َعَتهاً. الناقصُ العقل: املَْعتوُه
  :قال رؤبة. املصادر اليت ال تشتّق منها األفعال



  عن الَتصايب وعن الَتَعتُِّه... بعد لَجاجٍ ال يكاد َيْنتَهي 
  .ورجلٌ َعتاِهَيةٌ، وهو األمحق

  عتا
وَتَعتَّْيُت مثل . ورجلٌ عاٍت وقوٌم ُعِتيٌّ، قلبوا الواو ياء. َعتَْوَت يا فالن َتْعتو ُعُتوا وُعِتيا وِعِتيا، واألصل ُعُتوٌّ: يقال

َعتَّى : " لغة هذيل وثقيف يف حتَّى، وقرئ: وَعتَّى. كرب ووىل: ا وِعِتياوَعتا الشيخ َيْعُتو ُعِتي. َعَتْوُت، وال تقل َعَتْيُت
  " .حنيٍ 
  عثث
  :ويف املثل. وقد َعثَّث الصوَف َتُعثُُّه َعثًّا. السوسةُ اليت تلَحس الصوف، واجلمع ُعثٌّ: الُعثَّةُ

  ُعثَْيثَةٌ َتقرمِ جلداً أملسا
وفالن ُعثُّ مالٍ، كما يقال إزاءُ . ُعثَةٌ: ورمبا قيل للعجوز. عليه يضرب للرجل جيتهد أن يؤثر يف الشيء فال يقدر

  .مالٍ
  عثجل

  .الَعثَْجلُ مثل األثَْجلِ، وهو العظيم البطن: أبو عبيد
  عثر

اً وُعثوراً، أي اطَّلع وَعثََر عليه أيضاً يَْعثُُر َعثْر. َعثََر به فرُسه فسقَط: يقال. وقد َعثََر يف ثوبه َيْعثُُر ِعثاراً. الَزلَّة: الَعثَْرةُ
ُحفَرةٌ ُتحفر : والعاثوُر. تلْعثَم: وتََعثََّر لسانُه" . وكذلك أَْعثَْرنا َعلَْيهم : " ومنه قوله تعاىل. وأْعثََرُه عليه غُريه. عليه

  :قال الشاعر. لألسد وغريِه ليصاد
  ريوَحفْراً لنا العاثوَر من حيث ال َنْد... وهل يَدُع الواشون إفساَد بيننا 

ووقع القوم . لقيُت منه عافوراً أي شدّة: قال األصمعيُّ. قد وقَع يف عاثورِ شرٍّ وعافور شرٍّ: ويقال للرجل إذا تورَّطَ
  ومرهوبِة العاثورِ َترْمي بركْبِها إىل ِمثلِه حرفٍ بعيٍد َمناِهلُْه: عاتور شدة أي يف شدة قال ذو الرّمة

ما رأيت هلم أثَراً وال َعْيثَراً وِعثَْيراً، والَعثْرِيَّ : ويقال. األثر: العَْيثَُر، مثال الَغْيَهبِو. الغبار: والِعثَْيُر، بتسكني الثاء
  .الِعذُْي، وهو الَزرع الذي ال يسقيه إال ماُء املطر: بالتحريك
  عثعث

  :قال رؤبة. ظهر الكثيبِ ال نبات فيه: الَعثَْعثْ
  أَقْفََرِت الَوْعساُء والَعثاِعثُ

  .الليِّن من األرض: ثَةوالَعثَْع
  عثق

  .أْخَصبت، بلغة ُهذَيل: وأَْعثَقَِت األرض. خمتلطٌ بعُضه ببعضٍ: سحاٌب ُمْنَعِثٌق
  عثكل

. وهو يف النخل مبنزلة العنقود يف الكَْرمِ. الشمراُخ، وهو ما عليه الُبْسُر من عيدان الكباسَِة: العُثْكول والعِثْكال
  .وُعثِْكلَ اهلودُج، أي ُزيِّن. ْت مشارخيهوَتَعثْكَلَ الِعذُْق، إذا كثُر

  عثل



  .أمُّ ِعثَْيل: ويقال للضبع. رجلٌ ِعثَْولٌّ، أي فَْدٌم ُمسترخٍ
  عثلب

وَعثْلََب الرجل َزْندَُه، إذا أخذه من شجرٍ ال َيدري أيُوري أم . وأمر ُمَعثْلٌَب، إذا مل ُيحكم. ُنْؤٌي ُمَعثْلٌَب، أي مهدوم
  .ال

  عثلط
  .وُعَجِلطٌ وُعكَِلطٌ، أي ثخنيٌ خائٌر لٌنب ُعثَِلطٌ

  عثم
وَعثََمِت املرأة املَزاَدةُ واْعَتثََمتْها، إذا . وَعثْمُتُه أنا، يتعدَّى وال يتعدَّى. َعثََم العظْم املكسور، إذا اجنَبَر على غري استواء

. أكن حاذقاً فإنِّي أعمل على قدر معرفيت إال أكُْن َصَنعاً فإين أعَْتِثُم، أي إن مل: ويف املثل. خرزهتا خرزاً غري حمكمٍ
  :وأنشد لعلقمة بن عبدة. مجلٌ َعْيثوم، وهو العظيم: األصمعي. خذْ هذا فاْعَتِثمْ به، أي استعْن به: ويقال

  من اِجلمالِ كثُري اللحمِ َعْيثوم... َيْهدي هبا أكْلَُف اخلّدينِ ُمْختََبٌر 
  .الضبع: والَعْيثوُم

  :وأنشد لألخطل. األنثى من الِفَيلة: ثوُمالَعْي: وقال الغنوّي
  َوِطئَْت عليه بِخفِّها الَعْيثوُم... تركوا أسامةَ يف اللقاء كأّنما 

  .فرخ احلُبارى: الُعثْمانُ: ويقال. شجٌر: والَعيْثاُم
  عثمث

  .ويقال ذلك من ِثقل وطئه: قال. األسد: والَعثَمْثَُم. الشديدة؛ والذكر َعثَْمثٌَم: الَعثَْمثََمةُ من النوق: أبو عمرو
  عثن
وقد َعثََنِت النار َتْعثُُن بالضم، إذا . وكذلك الَعثَُن، وال يعرف هلما نظري. الدخان، ومجعهما َعواِثُن ودواِخُن: الُعثانُ
بعٌري : يقال. بعريشعرياٌت ِطوالٌ حتت حَنك ال: والُعثْنون. وَعثَْنُت ثويب بالبخور َتْعثيناً. ورمبا ّمسوا الغبار ُعثاناً. دخَّنت

املطر بني السحاب : الَعثانُِني: أبو زيد. أوَّهلما: وُعثْنون الريح واملطر. ذو َعثانَني، كما قالوا ملفرِق الرأس مفارق
  .واألرض، واحدها ُعثْنونٌ

  عثا
. ، أي ال ُتفسدوا" رض وال َتْعثَْوا يف األ: " وقال اهللا تعاىل. وكذلك َعِثَي بالكسر يَْعثى. أفسد: َعثَا يف األرض َيعثو

ورمبا قيل للرجل كثري الشعر أَْعثى، ولألمحق الثقيل أَعْثى، . ويقال للضبع َعثْواء، لكثرة شعرها، وللِضبْعان أَْعثَى
  .الِضْبعانُ: والِعثْيانُ بالكسر. وللعجوز َعثْواء

  عجب
: وقوهلم. وكذلك األعجوبة. تشديد أكثر منهاألمر ُيتََعجَُّب منه، وكذلك الُعجاُب بالضم؛ والُعجَّاُب بال: العجيب

وال جيمع َعَجٌب وال . العجائب، ال واحد هلا من لفظها: والتعاجيب. ليل الئل، يؤكَّد به: عجٌب عاجٌب، كقوهلم
وعجّبت غريي . وعجبت من كذا وتعجَّبت منه، واستعجبت مبعًنى. ويقال مجع عجيبٍ عجائب، وأعاجيب. عجيب
. وقد أعجَب فالنٌ بنفسه، فهو مُْعَجٌب برأيه وبنفسه، واالسم الُعْجُب بالضم. ا الشيء حلُْسنِهوأعجبين هذ. تعجيباً
واحد الُعجوبِ، وهي : والَعْجُب أيضاً. أصل الذََنبِ: والَعْجُب بالفتح. ما أعجبه برأيه، شاذٌّ ال يقاس عليه: وقوهلم



  .أواخر الرمل
  عجج

هذا الطعام : والُعجَّةُ بالضم" . أفضل احلج الَعجُّ والثَجُّ : " ويف احلديث. َعجيجاً وقد َعجَّ َيِعجُّ. رفع الصوت: الَعجُّ
اإلبل : والَعجاَجةُ. والَعجاَجةُ أخص منه. الغبار، والُدخان أيضاً: والَعجاُج. الذي يتخذ من البيض، أظنه ُمَولَّداً

ورياٌح َمعاجيُج، ضّد . ويوٌم ُمِعجٌّ وَعجَّاجٌّ. الغباراشتدَّت وأثارت : وأََعجَِّت الريح وَعجَّْت. الكثرية العظيمة
وقد جييء . وفَْحل َعجَّاج يف هديره، أي صَيَّاح. ملاءه َصوت: وهنُر َعجَّاٌج. وَعجَّْجُت البيت ُدخاناً فَتََعجََّج. َمهاويَن

عجاجته على بين فالن، أي  وفالنٌ َيلُفُّ. وطريق عاجٌّ، أي طريق ممتلئ. ذلك يف كلِّ ذي صوٍت من قَْوس ورِيحٍ
  :وقال. ُيغري عليهم

  على ذي ِكساٍء من ُسالمان أو ُبرِْد... وإنِّي ألهَوى أَنْ أَلُفَّ عجاجيت 
  .أي أكَْتِسُح غَنِيَُّهْم ذا الُبْرِد، وفقريهم ذا الِكساء

  عجر

فالنٌ حَسُن : يقال. ٌع من الِعمَِّةنو: والِعْجَرةُ بالكسر. العُقْدة يف اخلشب أو يف عروق اجلْسد: الُعْجَرةُ بالضم
ومهْيانٌ أَْعَجُر، أي . رجلٌ أَْعَجُر بيِّن الَعَجرِ، أي عظيم البطن: يقال. احلجم والنتوء: والَعَجُر بالتحريك. الِعْجَرِة
كسر وَعجَِر الرجل بال. ووظيٌف َعجٌِر وَعُجٌر بكسر اجليم وضمها، أي غليظٌ. الضخم: والفحل األَْعَجُر. ممتلئٌ

. اعَْتجََرِت املرأة: يقال. ما تشدُُّه املرأة على رأسها: واِملْعَجُر. وَتَعجََّر بطنه، أي تََعكَّن. َيْعَجُر َعَجراً، أي غَلُظَ وَسِمَن
ْعجُِر مرَّ الفرس َي: مث قيل. وَعَجَر الفرُس، أي مدَّ ذنَبه حنو َعجُزه يف الَعْدو. لفُّ العمامة على الرأس: واالعِْتجار أيضاً

. َعَجَر عنقَه يَْعجِرُها َعْجراً، أي ثناها: ابن السكيت. وَعَجَر عليه بالسيف، أي شدَّ عليه. َعْجراً، إذا َمرَّ مرا سريعاً
: والَعجري. َعَجَر به بعُريه َعجَراناً، كأنه أراد أن يركَب به َوْجهاً فرَجع به ِقَبلَ أُالَّفِه وأهِله، مثل َعكََر به: ويقال

  .ِعَنَني، بالراء والزاي مجيعاً، وهو الذي ال يأيت النساءال
  عجرد
  :قال الراجز. السليطة: والعَْنَجرُِد من النساء. العريانُ: املَُعْجرِد: قال الفراء. اخلفيُف: الَعْجرَد

  كمثل شيطان احلَماِط أَْعَرُف... َعْنَجرٌِد َتْحِلُف حني أَْحِلُف 
  عجرف

وفالن َيتََعْجَرُف عليَّ، إذا كانَ يركبه مبا . َرفَةٌ وَعْجَرِفيَّةٌ، كأن فيه ُخرقاً وِقلَّة مباالٍة، لسرعتهمجل فيه َتَعْجُرٌق وَعْج
  .حوداثُه: وَعجارُف الدهرِ وَعجاريفُه. هي النملة الطويلةُ األرجلِ: دَُوْيبَّة ويقال: والُعْجروُف. يكره وال يهاب شيئاً

  عجرم
والِعْجرَِمةُ . الرجل الشديد، وربَّما كَين عن الذكر بذلك: والُعجارُِم، بالضم. مع شدّة القصري: الِعْجرُِم بالكسر

  .اإلسراُع: والَعْجَرَمةُ بالفتح. شجرةٌ: باحلسر
  عجز
. والَعجيَزةُ، للمرأة خاصة. واجلمع األعجاُز. وهو للرجل واملرأة مجيعاً. موخَّر الشيء، يؤنَّث ويذكَّر: الَعُجُز
َعجَْزُت عن كذا أْعجُِز بالكسر َعجْزاً وَمْعجَِزةً وَمْعَجَزةً وَمْعجِزاً وَمْعَجزاً بالفتح أيضاً : تقول. الضعف :والَعْجُز

. ، أي ال تقيموا ببلدة تَعجِزون فيها عن االكتساب والتعيُّش" ال َتِلثُّوا بدارِ َمْعَجَزٍة : " ويف احلديث. على القياس



عظمت : وَعجَِزْت بالكسر َتْعَجُز َعجَزاً وُعجْزاً بالضم. ضم عجوزاً، أي صرت َعجوزاًوَعَجَزت املرأة تَْعُجزُ بال
  .َعجيزُتها

عظيمة : وامرأةٌ َعْجزاُء. ال يقال َعجَِز الرجل بالكسر إال إذا َعظم َعجُُزُه: مسعت ابن األعرايبّ يقول: قال ثعلب
وأْعَجَزهُ . وجدته عاجِزاً: وأَْعجَْزُت الرجل. قصرية الذَنبلل: وُعقاٌب عجزاء. رملةٌ مرتفعة: والَعجزاُء. الَعُجزِ
: والتَعجيُز. صارت عجوزاً: وعجَّزت املرأة تعجيزاً. ما ُتعَظُِّم به املرأة عجيزََتها: واإلعجازةُ. أي فاته: الشيء

. يعاجِزُ إىل ثقٍة، إذا مال إليهوإنَّه ل. وعاَجَز فالنٌ، إذا ذهب فلم يوصل إليه. التثبيط، وكذلك إذا نسبَته إىل الَعجْزِ
واجلمع عجاِئٌز وُعُجٌز وقد تسمَّى اخلمُر عجوزاً . املرأة الكبرية: والَعجوز. واحدة مُعجِزات األنبياء: واملُعجَِزة
اجلمر،  ِصنٌّ، وِصنٌَّرب، وأَُخيُّهما َوبٌْر، وُمطفئ: وأيام الَعجوزِ عند العرب مخسةُ أيام. نصل السيف: والَعجوُز. لعتِقها

فالنٌ ِعْجَزةُ ولد أبويه، : يقال. آخر ولد الرجل: والِعْجَزةُ بالكسر. ركبُت َعجزَُه: وتعجَّزُت البعري. ومكفئ الظُُعن
  .الذي ال يأيت النساء: والعجيُز. إذا كانَ آخرهم، يستوي فيه املذكَّر واملؤنَّث واجلمع

  عجس

  :وأما قول الراجز. وكذلك املَْعجُِس. َمقْبِض القوس: الَعْجُس والُعْجُس والِعْجُس
  وِفتيٍة َنبَّْهتُُهْم بالَعْجسِ

القطعة : والَعجاساُء. مضى َعْجٌس من الليل: يقال. فهو طائفةٌ من وسط الليل، كأنَّه مأخوذ من َعْجسِ القوس
القبضُ : والَعْجُس. ذا َحَبَسينوَعَجَسين عن حاجيت يَْعجُِسين َعْجساً، إ. الظُلْمة: والَعجاساُء أيضاً. العظيمة من اإلبل

. َتَعجَِّست األرض غُيوثٌ، إذا أصاهبا غيثٌ بعد غيث: يقال. وتََعجَّْستُ أمر فالن، إذا َتعقَّبته وتتّبعته. على الشيء
ال آتيك َسجيَس ُعجَْيسٍ، أي : وقوهلم. وفحلٌ عجيٌس، مثل عجيزٍ، وهو الذي ال ُيلِقح. ومطٌر َعجوٌس، أي منهمر

  :قال الشاعر. وُعَجْيٌس مصغٌَّر. أبداً
  َسجيَس ُعَجْيسٍ ما أبانَ ِلساين... فأقَْسْمُت ال آيت ابَن ضمرةَ طاِئعاً 

  .َعجيساء باملّد: وقال أبو بكر بن السراج. اسُم ِمشيٍة بطيئٍة: وِعجيَسى
  عجعج

  .َعاج، أي صيَّاحوحكى الِلحياينُّ رجل َعْج. ومضاعفته دليلٌ على التكرير فيه. َعْجَعْج، أي صوَّت
  عجف

. املهزولُ، وقد َعْجَف، واألنثى َعْجفاُء، واجلمع ِعجاٌف على غري قياس: اهلزالُ واَألْعَجُف: الَعَجُف، بالتحريك
  .وأَْعَجفَُه، أي َهَزلَه

فالن وَعَجَف نفسه على . وَنصلٌ أَْعَجٌف، أي رقيٌق. يقال َعجَِف املال بالكسر وعُجَف أيضاً بالضم: قال الفراء
  .األكلُ دون الشَِبعِ: والتَْعجيُف. بالفتح، إذا آثره بالطعام على نفسه

  عجل
: والِعْجلَةُ أيضاً. ذات ِعْجلٍ: وبقرةٌ مُْعجِلٌ. ولدُ البقرِة، والِعجَّْولُ مثله، واجلمع الَعجاجيل، واألنثى ِعْجلَةٌ: الِعْجلُ

اليت جيرُّها : والَعَجلَةُ بالتحريك. ضرٌب من النبت: لةُ أيضاًوالعج. وقد جتمع على ِعجالٍ. السِقاُء، واجلمع ِعَجلٌ
الَعَجلَةُ جشبةٌ معترِضةٌ : قال الكالّيب. املَْنَجنونُ ُيستقى عليها، واجلمع َعَجلٌ: والَعَجلَةُ. الثور، واجلمع َعَجلٌ وأَْعجالٌ

ورجل َعجِلٌ وَعُجلٌ، . البطء، وقد َعجِلَ بالكسرخالف : والَعَجلُ والَعَجلَةُ. على َنعامة البئر والغرُب ُمَعلٌَّق هبا



نقيض اآلجِلِ : والعاجِلُ والعاجِلَةُ. وَعجولٌ، وَعْجالن بيِّن الَعَجلَِة، وامرأة َعجْلى ونسوةٌ َعجالَى وِعجالٌ أيضاً
والَعجولُ . وأْعَجلَُه. ي أَسبَقُْتمأ" أَْعجِلُْتمْ أْمَر بكم : " وقوله تعاىل. وعاَجلَُه بذنبه، إذا أخذه به ومل ميهله. واآلجِلَِة
وأْعَجلَُه وَعجَّلهُ . طائٌر: وأمُّ عجالن. ما تََعجَّلته من شيء: والُعجالةُ بالضم. الواِلُه اليت فقدت ولدها: من اإلبل

طبخته : ُت اللحموَعجَّلْ. وتََعّجلُْت من الِكراء كذا، وَعجَّلُْت له من الثمن كذا، أي قدَّمت. َتْعجيالً، إذا اسَْتَحثَّه
ما يَُعجِّلُُه الراعي من اللنب إىل أهله قبل : واإلْعجالَةُ. الذي يأيت أهله باإلْعجالِة: واملَُعجِّل واملَُتَعجِّلُ. على َعَجلٍَة

  :قال القطامّي. طلبت َعَجلََتُه؛ وكذلك إذا تقّدمته: واْسَتْعَجلْتُُه. احللب
  كما تََعجَّلَ فُرّاطٌ ِلُورَّاِد.. .واْستَْعَجلونا وكانوا من َصحاَبِتنا 

  عجلد
  .اللنب اخلاثر: الُعَجِلُد والُعجاِلُد

  عجلز

  .وال يقال للذكر. وفرٌس ِعْجِلَزةٌ أيضاً. ناقة َعْجلََزةٌ وِعْجِلزَة، أي قويَّة شديدة
  عجم

حنو بنات اللَبوِن إىل اجلَذَعِ، صغار اإلبل، : والَعْجُم أيضاً. أصل الذََنبِ، مثل الَعْجبِ، وهو الُعْصُعْص: الَعْجُم
النوى وكلُّ ما كانَ يف جوِف مأكولٍ، كالزبيب : والَعَجُم، بالتحريك. يستوي فيه الذكر واألنثى، واجلمع الُعجوُم

  :قال أبو ذؤيب يصف َمْتلَفاً، وهو املفازة. وما أشبهه
  ْرضوُخكأّنه َعَجٌم بالبيِد َم... ُمْسَتْوقٌَد يف حصاُه الشمس َتْصهَُرُه 

خالف : والُعْجمُ بالضم. خالف الَعَربِ، الواحد َعَجِميٌّ: والَعَجُم. ليس هلذا الرّمان َعَجٌم: يقال. الواحدة َعَجَمةٌ
. النخلةُ تنُبت من النواة: والَعَجَمةُ بالتحريك أيضاً. آخره: وُعْجَمةُ الرمل أيضاً. ويف لسانه ُعْجَمةٌ. العُْربِ

. اليت تَْعُجُم الِعضاه والقتاَد والشَوَك، فتجزأ بذلك من احلَْمض: واإلبلُ الَعَجُم. الِصالُبالُصخور : والَعَجماُت
فكلُّ من ال يقدر على . وإنَّما مسّيت َعْجماَء ألنَّها ال تتكلَّم. ُجرحُ الَعْجماِء ُجباٌر: ويف احلديث. البهيمةُ: والَعْجماُء

واملرأة . الذي ال يُفصح وال ُيبني كالمَه، وإن كانَ من العرب: واألْعَجمُ أيضاً. الكالم أصالً فهو أْعَجُم وُمْستَْعجٌِم
. ورجالن أْعجماِن وقوٌم أْعَجمونَ وأعاجُِم. الذي يف لسانه ُعْجَمةٌ وإن أفصح بالَعَجِميَِّة: واألْعَجُم أيضاً. َعْجماُء

واألْعَجمُ . ينسب إليه فيقال لسانٌ أْعَجِميٌّ، وكتاٌب أْعَجميٌّ ، مثَّ" ولو نزَّلْنا على َبْعضِ األْعَجمَني : " قال اهللا تعاىل
وصالة النهار َعْجماُء، ألّنه ال ُيجهر فيها . الذي ال يتنفّس، أي ال ينَضح املاء وال ُيسمع له صوت: من املوج
: والَعواجُِم. بَته من َخَورهوقد َعَجْمُت العوَد أْعُجُمُه بالضم، إذا عضضته لتعلمَ صال. العضُّ: والَعْجُم. بالقراءة
  :وقال. وَعجَْمُت عوَده، أي بلوُت أمره وخربُت حاله. األسنان

  وكَفَّاَك إال نائالً حني ُتْسألُ... أىب عوُدَك املَْعجوُم إالَّ صالبةً 
وما . على الَسري وناقةٌ ذات َمْعَجَمٍة، أي ذات ِسَمنٍ وقّوِة وبقّيٍة. ورجلٌ ُصلُْب املَْعَجمِ، إذا كانَ عزيز النفس
والثوُر يَْعُجُم قرَنه، إذا . ورأيت فالناً فجعلَْت عيين َتْعُجُمُه كأنَّها تعرفه. َعَجَمْتَك عيين منذُ كذا، أي ما أخذَْتك

: يقال. الَنقْطُ بالسواد، مثل التاء على نقطتان: والَعْجُم. َهزُّهُ للتجرِبة: وَعْجُم السيِف. ضرب به الشجرةَ يبلُوه
وباٌب ُمْعَجٌم، أي . خالف قولك أعَْرْبُتُه: وأْعَجْمُت الكتاَب. والتَْعجيُم مثله، وال تقل َعَجْمُت. َجْمُت احلرفأْع



  .استبهم: واْستَْعَجَم عليه الكالم. ُمقْفلٌ به
  عجن

الناقة أيضاً، إذا ضربت  وَعَجَنِت. واعَْتَجْنُت، أي اختذت َعجيناً. وقد َعَجَنِت املرأة تَْعجُِن َعْجناً. الَعجُني معروف
وَعجَنتِ الناقة . وَعَجَن الرجل، إذا هنض معتمداً بيديه على األرض من الِكبَرِ. األرَض بيديها يف َسريها، وهي عاجٌِن

. َحِةما بني اخلُصية والفَقْ: والِعجانُ. وبعٌري َعجٌِن، أي مكتنِزٌ َسِمناً. َسِمَنْت، فهي َعجَِنةٌ وَعْجناُء: بالكسر َعَجناً
  .ناقةٌ َعْجناُء بيِّنة الَعَجنِ: يقال. ورٌم يصيب الناقةَ بني حيائها وُدبرها، ومبا اّتصال: والَعَجُن. األمحُق: والِعجانُ
  عجهن

  :قال الكميت. اخلادم، والطّباخ؛ واجلمع الَعجاِهَنةُ بالفتح: الُعجاِهُن بالضم
  لَعجاِهَنةَ الرِِئيناُينازِْعَن ا... وَيْنُصْبَن القُدوَر ُمَشمِّراٍت 

  .وقد َتعَْهَجَن. واملرأة ُعجاِهَنةٌ. يريد مجع الرئة
  عجا

. الذي متوت أمُّه فريبِّيه صاحُبه بلنب غريها، واألنثى َعجِيَّةٌ: والَعجِيُّ. َعَجِت األم ولدها تَْعجوُه َعْجواً، إذا سقَْته اللنب
وعاَجْيتُ الصيبَّ، إذا أرضعَته بلنب غريِ أّمه أو منْعَته . ا تسمَّى ِلينَةًضرٌب من أجود التمر باملدينة، وخنلُته: والَعْجَوةُ

  :قال اجلعدي. اللَنب وغذّيَته بالطعام
  يتامى ُيعاجونَ كاألذُْؤبِ... إذا شئَت أْبصَْرَت من َعِقبِهْم 

اجللود اليابسة ُتطَْبخ : العجى: يقالو. ولقّاه اهللا ما َعجاُه وما َعظاُه، أي ما ساءه. ولقي فالن ما َعجاُه، أي لقي شّدةً
َعَصَبتانِ يف باطنِ َيدي الفرس، وأسفلَ منهما هَناٌت كأّنها األظفار، تسّمى : والُعجاَيتاِن. وتؤكل، الواحدة ُعْجيَةٌ

دُر ُمضغٍة من الُعجاَيةُ والُعجاَوةُ لغتان، ومها ق: األصمعي. كلُّ َعَصبٍ يتَّصل باحلافر فهو ُعجاَيةٌ: ويقال. السَْعدانات
  .حلمٍ تكون موصولةً بَعَصَبٍة، تنحدر من ركبة البعري إىل الفرسِ

  عدب

  :قال ابن أمحر. ما استرقَّ من الرمل: الَعداُب بالفتح
  َتَعلّى الَندى يف مَْتنِه وحتدَّرا... كثَْورِ الَعدابِ الفَْرِد َيضربه النَدى 

  :الَركُب قال الشاعر: والَعداَبةُ
  وال هي ِممَّا بالَعداَبِة طاهِر... لَعْرِك مل ُتْبقِ ماءها وكنت كذاِت ا

  عدبس
  .واجلمُع الَعدابُِس. الشديد املَُوثَُّق اخلَلْقِ: الَعدَبَُّس من اإلبل وغريها

  عدد
ديدُ وفالنٌ َع. هم َعديُد احلَصى والثَرى، أي يف الكثرة: يقال. َعَدْدُت الشيَء، إذا أحصيته، واالسم الَعدُد والَعديُد

  :وقول لبيد. واْعَتدَّ به. وَعدَُّه فاْعَتدَّ، أي صار معدوداً. بين فالٍن، أي ُيَعدُّ فيهم
  ووِْتراً والَزعامةُ ِللُْغالمِ... َتطُري َعدائُد األْشراكِ َشفَعاً 
. هيّأه له: وأَعدَُّه ألمر كذا .أياُم التشريقِ: واألياُم املعدوداُت. ويقال هو من ِعدَِّة املال. يعين من ُيعادُُّه يف املرياث

وِعدَّةُ . وإهنم لَيَتعادُّونَ وَيَتَعدَّدونَ على عشرة آالف، أي يزيدون على ذلك يف الَعدد. التهيُؤ له: واالستعداُد لألمر



: ُعدَّةُ بالضموال. أنفذْت ِعدَّةَ كتبٍ، أي مجاعةَ كتبٍ: وتقول. وقد اعَْتدَّْت، وانقضْت ِعدَُّتها. أيام أقْراِئها: املرأة
أخذَ لألمر : يقال. ما أْعدَْدَته حلوادث الدهر من املال والسالح: والُعّدةُ أيضاً. كونوا على ُعدٍَّة: يقال. االستعداد

عُ موض: واملََعدَّاِن. جعله ذا َعَدٍد: ، ويقال" َجَمَع ماالً وَعدََّدُه : " قال األخفش ومنه قوله تعاىل. ُعدََّتُه وَعتاده، مبعًنى
  :قال الشاعر. املاء الذي له مادة ال تنقطع، كماء العني والبئر، واجلمع األْعداُد: والِعدُّ بالكسر. َدفََّتي السَْرجِ

  َدْيموَمٍة ما هبا ِعدٌّ وال ثََمُد
ت له سنةٌ منذ يوم اهتياُج وجعِ اللَديغِ، وذلك إذا متَّ: والِعداُد. إنَُّهم لَذَوو ِعدٍّ وِقْبصٍ: يقال. الكثرة: والِعدُّ أيضاً

ويف . عادَّْتُه اللسعةُ، إذا أتْته لِعداٍد: يقال. وقد جاء ذلك يف ضرورة الشعر. والِعَدُد مقصوٌر منه. لُِدغَ اهتاج به األمل
  :وقال الشاعر. ما زالت أُكْلَةُ َخيَبر تُعادُّين، فهذا أوانَ قطعْت أبَْهري: احلديث

  كما َيلْقى الَسليُم من الِعداِد.. .أُالقي من َتذَكُّرِ آلِ لَيْلى 
. يوُم العطاِء: ويوُم الِعداِد. ولقيت فالناً ِعداَد الثريَّا، أي مّرةً يف الشهر وذلك أن القمر ينزل الثريا يف كل شهر مرة

  :قال الشاعر ُعتبة بن الَوْعلِ
  َغيَّراأرى ُعْتَبةَ بن الَوْعلِ بَْعدي َت... وقاِئلٍَة يوَم الِعداِد ِلَبْعِلها 

َرنينُها، وهو : وِعداُد القوس. وفالنٌ يف ِعداِد أهل اخلري، أي يَُعدُّ معهم. بالرجلِ ِعداٌد، أي مسٌّ من جنون: ويقال
كانَ ذلك على : وقوهلم. وفالنٌ ِعداُدهُ يف بين فالٍن، إذا كانَ ديواُنه معهم، أي يَُعدُّ منهم يف الديوان. صوت الوترِ

  .ان فالن، أي على َعهده وزمانهِعدَّان فالن، وَعدَّ
  عدس

  :قال الكميت. َعَدَسْت به املنيّةُ: َعَدسَ يف األرض، أي ذهب، يقال
  أخا الليلِ مَْعدوساً َعلَيَّ وعاِدسا... أُكَلِّفُها َهْولَ الظَالمِ ومل أَزلْ 

َعدوُس : وجاء يف وصف الضبُع. أيضاً شّدة الوطِء، والكدُح: والَعْدُس. لغة يف َحَدْس: وَعَدْس. أي ُيساُر إيلّ بالليل
قال يزيد بن . زجرٌ للبغل: وَعَدْس. بثرةٌ خترج باإلنسان، وربَّما قََتلَْت: والَعَدَسةُ. الُسرى، أي قوّية على السري

  :ُمفَرِّغٍ
  جنْوِت وهذا حتملني طَليُق... َعَدْس ما ِلعَبَّاٍد عليك إماَرةٌ 
  .رهوربَّما مسَّوا البغل َعَدْس، بزج

  عدف

وباتت الدابة على غري َعدوٍف، . ما ذقت َعْدفاً وال عدوفاً، وال َعدافاً، أي شيئاً: يقال. َعَدَف َيْعِدُف َعْدفاً، أي أكل
وأعطاه . ما بني العشرة إىل اخلمسني من الرجال: والِعْدفَةُ بالكسر. القَذى: والَعَدُف بالتحريك. أي على غري َعلٍَف
  .والِعْدفَةُ كالَصنِفَِة من الثوب. وَمرَّ ِعْدٌف من الليل، أي قطعةٌ منه. ي ِقطعةً منهِعْدفَةً من مالٍ، أ

  عدق

وهي الَعَدقَة أيضاً، : ابن األعراّيب. ُخطّاُف الدَّلو، وهي حديدةٌ هلا ثالثُ شعبٍ، يستخرج هبا الدلُو من البئر: الَعْوَدقَةُ
  .ورجلٌ عاِدُق الرأي، ليس له َصيُّوٌر. ِه، إذا رَجم به ومل يتيقَّْنوَعَدَق بظَنِّ. وأْعَدقُْت هبا. واجلمع ُعُدٌق

  عدل



وفالن من أهل . وبسط الوايل َعْدلَُه ومَْعِدلََتُه وَمْعَدلََتُه. َعَدلَ عليه يف القضّية فهو عاِدلٌ: يقال. خالف اجلََور: الَعْدلُ
وقوٌم َعْدلٌ وُعدولٌ . وهو يف األصل مصدٌر. وَمقَْنعٌ يف الشهادة ورجلٌ َعْدلٌ، أي رِضاً. املَْعَدلَِة، أي من أهل الَعْدلِ

والَعْدلُ بالفتح، أصله . اِملثْلُ: الِعْدلُ بالكسر: قال األخفش. وقد َعُدلَ الرجلُ بالضم َعدالَةً. أيضاً، وهو مجع َعْدلٍ
الَعْدلُ بالفتح : وقال الفراء. وبني ِعْدلِ املتاع َعَدلُْت هبذا َعْدالً حسناً، جتعله امساً للمِثْلِ؛ لتفّرق بينه: مصدر قولك

عندي ِعْدلُ غالِمك وِعْدلُ شاِتَك، إذا كانَ غالماً : تقول. اِملثْلُ: والِعْدلُ بالكسر. ما عاَدلَ الشيَء من غري جنسه
العرب وكأنَّه منهم  فإذا أردت قيمَته من غري جنسه نصبت العني، وربَّما كسرها بعض. َيْعِدلُ غالماً وشاةً تعدل شاةً

فالنٌ : يقال. الذي ُيعادِلَُك يف الوزن والقَْدر: والَعديلُ. وقد أمجعوا على واحد األْعُدلِ أنه ِعْدلٌ بالكسر: قال. غلطٌ
ليس : خرأن يقول واحٌد فيها بقيةٌ، ويقول اآل: والِعدالُ. ُيعاِدلُ أمره ِعداالً ويُقَسُِّمُه، أي ُيَميِّلُ بني أمرين أيَّهما يأيت

وعاَدلُْت بني . وَعَدلَ الفحلُ عن اإلبل، إذا ترك الِضراب. وانَْعَدلَ عنه مثله. جاَر: وَعَدلَ عن الطريق. فيها بقيَّةٌ
. يقال َعدَّلُْتُه فاعَْتَدلَ، أي قوَّمته فاستقام. تقوميه: وتَْعديلُ الشيء. وَعَدلُْت فالناً بفالن، إذا سوَّيْت بينهما. الشيئني
فالصَرُف الَتوَبةُ، . وال ُيقَْبلْ منها َصْرٌف وال َعْدلٌ. أن تقول إنَّهم ُعدولٌ: وتَْعديلُ الشهود. مثقٍَّف ُمْعَتِدلٌ وكلُّ

أْو َعْدلُ : " وقوله تعاىل. أي تَفِْد كلَّ ِفداٍء" وإنْ تَْعِدلْ كلَّ َعْدلٍ ال يؤَخذْ منها : " ومنه قوله تعاىل. الفديةُ: والعدلُ
إنك لَقاِسطٌ : املشرُك الذي َيْعِدلُ برّبه، ومنه قول تلك املرأة للحجاج: والعاِدلُ. أي فداء ذلك" اماً ذلك ِصي
  .عاِدلٌ
  عدم

الفقُر، وكذلك الُعْدُم؛ : والَعَدُم أيضاً. أْعَدُمُه َعَدماً، بالتحريك على غري قياس، أي فَقَدته: َعِدْمُت الشيء بالكسر
  :قال الشاعر
  ِسّياِن منه الَوفُْر والَعدُْم... نََعْم بِال ُمَتَباِعٌد ُمَتَهلِّلٌ ب

  وقال آخر
  ما بعدها خوٌف َعلَيَّ وال َعدَُم... ولقد علمُت لَتأِْتَينَّ َعِشيَّةٌ 

  :بيدقال ل. ما يُْعِدُمين هذا األمر، أي ما َيْعدوين: ويقال. افتقَر، فهو ُمْعِدٌم وَعدٌمي: وأْعَدَم الرجلُ. وأْعَدَمُه اهللا
  صاحٌب غُري طويلِ املُْحتََبلْ... ولقد أغدو وما ُيْعِدُمين 

  .نوع من الُرطَب يكون باملدينة جييء آخَر الرطَب: والِعداِئُم. ليس معي أحٌد غري نفسي وفرسي: يقول
  عدمل
  :وقال. القدُمي، وكذلك العْدمولُ: الُعْدُملُ

  اميلُ اهلَشيمِ وصاِملُْهعليها َعد... َترى جازَِرْيِه ُيرَْعداِن وناُرُه 
  عدن

ومنه مسي . أي جنات إقامة" َجنّات َعْدٍن : " ومنه. لزِمته فلم َتربح: وَعَدنت اإلبل مبكاِن كذا. توطّنته: َعَدْنُت البلد
املقيمة يف الناقة : والعاِدنُ. مَْعِدُنه: ومركُز كلِّ شيء. املَْعِدنُ، بكسر الدال، ألن الناس يُقيمون فيه الصيَف والشِّتاء

غَْرٌب ُمَعدَّنٌ، إذا : يقال. رقعة يف أسفل الَدلو، واجلمع الَعداِئُن: والَعديَنةُ. ساِحله: وَعدانُ البحر، بالفتح. املرعى
  :وقال. قطع أسفله مث ُخرَِز بُرقعة
  والغَْرَب ذا الَعديَنِة املَُوعَّدا



  .الفَِرُق من الناس: والَعداناُت
  عده

  :وقال. ويف فالٍن عَْيَدٌه وَعْيَدِهيَّةٌ، أي سوُء ُخلُقٍ وِكْبٌر، فهو َعْيَدٌه وعَْيداٌه. ُء اخلُلُقِ من اإلبل وغريهالسَّيِّ: العَْيَدُه
  ولُوثَِة أعْرابِيَّيت َألريُب... وإنِّي على ما كانَ من َعْيَدِهيَّيت 

  عدا

َعَدوٌّ بيِّن الَعداَوِة واملُعاداِة، واألنثى : يقال. االسَمضدُّ الوَيلِّ؛ واجلمع األعداُء، وهو وصٌف ولكّنه ضارع : الَعُدوُّ
ومل يأت ِفَعلٌ يف الُنعوت إال حرف : قال ابن السكيت. األْعداُء، وهو مجٌع ال نظَري له: والِعدا، بكسر العني. َعُدوَّةٌ

قال . ًدا وُعًدا، أي أْعداٌءويقال قوم ِع: قال. هؤالء قوٌم ِعًدا، أي غرباء، وقوٌم ِعًدا أي أْعداٌء: واحد، يقال
  :األخطل

  وإنْ كانَ َحيَّاناً ُعًدا آخر الَدهْرِ... أال يا اْسلَمي يا هنُد هندَ بين َبْدرِ 
قالت امرأةٌ . الَعُدوُّ: والعادي. يقال قوٌم أْعداٌء وِعًدا بكسر العني، فإن أدخلت اهلاء قلت ُعداةٌ بالضم: وقال ثعلب
قال . تباعد: وَتعادى. وَتعادى ما بينهم أي فَسد. وَتعادى القوم من الَعداَوة. عاملني عادَِيَكأْشَمَت رّب ال: من العرب

  :األعشى يصف ظبيةً وغزاهلا
  جوُه إال ُعفافَةً أو فُراُق... وَتعادى عنه النهاَر فما َتْع 

املواالة بني الصيَدين : الكسر واملّدوالِعداُء ب. َتباَعُد عن ولدها يف املرعى لئال يستدل الذئُب هبا على ولدها: يقول
  قال امرؤ القيس. َتصَْرع أحَدمها على إثر اآلخر يف طَلَق واحد

  ِدراكاً ومل يُْنَضحْ مباء فُيْغَسلِ... فعادى ِعداًء بني ثورٍ ونعجٍة 
يقال . جتاُوز احلّد والظُلم: والَعداُء أيضاً. طَواُر كلّ شيء، وهو ما انقاد معه من َعْرِضِه وطوله: والَعداُء بالفتح واملّد

ِفْعلٌ يستثىن به مع ما وبغري : وَعدا" . فَيُسبُّوا اهللا َعدًْوا بغري علْمٍ : " َعدا عليه َعْدواً وُعُدوا وَعداًء، ومنه قوله تعاىل
داُه َيْعدوُه، وَع. جاءين القوم ما عدا زيداً وجاءوين عدا زيداً، تنصب ما بعدها هبا، والفاعل مضمٌر فيها: ما، تقول
َعدَّْيُتُه فَتََعدَّى، أي : يقال. ومايل عن فالن َمْعًدى، أي ال َتجاُوز يل إىل غريه. وما عدا فالنٌ أن صنع كذا. أي جاوزه

وَتعادى القوُم، إذا أصاب هذا مثلُ داٍء هذا من الَعْدوى، أو ميوت . وَعدِّ عما ترى، أي اصرف بصَرك عنه. جتاوز
  قال الشاعر. ضبعضهم يف إثر بع

  والقيِت كَالَّباً ُمِطالًّ وراِميا... فما لَِك من أْروى َتعاَدْيتِ بالعَمى 
  :قال الشاعر. عوائقه: وَعوادي الدهر. وقد َعدا عليه، وتََعدَّى عليه، واْعَتدى كلُّه مبعًنى. الظُلم الصراح: والُعْدوانُ

  َعواٍد دون َوليَك َتْشَعُبوَعَدْت ... َهجََرْت غَضوُب وُحبَّ من َيَتجَّنُب 
واجلمع " . إذ أنتم بالُعْدَوةِ الُدنيا وُهْم بالُعْدَوةِ القَُصوى : " قال اهللا تعاىل. جانُب الوادي وحافَُته: والِعْدَوةُ والُعْدوَةُ

َك على من ظلمك، أي طلُبك إىل والٍ ليُْعدَِي: والَعْدوى. املكان املرتفع: الُعْدَوةُ والِعْدوَةُ: وقال أبو عمرو. ِعداٌء
اْسَتْعَدْيُت على فالٍن األمَري فأْعداين عليه، أي استَعنت به عليه فأعاَنين عليه، واالسم منه الَعْدوى، : يقال. ينتقم منه

أْعدى فالنٌ : يقال. ما ُيْعدي من جَربٍ أو غريه، وهو جماوزُتُه َمن صاَحبه إىل غريه: والَعْدوى أيضاً. وهي املَعوَنةُ
وأْعدَْيَت يف . وأْعَدْيُت فرسي واْستَْعَدْيتُُه، أي استحضرته. احلُّضُر: والَعدو. ناً من ُخلُِقِه، أو من ِعلَّة به أو جربٍفال



  :قال الشاعر. وفالنٌ َمْعِديٌّ عليه، أبدلت الياء من الواو استثقاالً. أي ُجْرَت. منطقك، أي ُجْرَت
  أنا الليثُ مَْعِديا عليه وعاِديا... وقد َعِلَمْت ِعْرسي ُملَْيكَةُ أنَّين 

جئُت على مركبٍ ذي ُعدَواَء، : يقال. املكان الذي ال يطمئنُّ من قَعد عليه: الُعَدواُء على وزن الُغلَواِء: األصمعي
: َيةٌوهذه أرض ُمَتعاِد. منُت على مكان ُمَتعاٍد، إذا كانَ متفاوتاً ليس مبستوٍ: األصمعي. أي ليس مبطمئنٍّ وال مستوٍ

إنَّه لَعدَوانٌ بفتح العني : ويقال. ُبْعُد الدار: والُعَدواء أيضاً. موانِعه: وُعَدواُء الشغلِ أيضاً: ذات جِحََرٍة وخلاقيَق
. السلطانُ ذو َعَدواٍن وذو َبَدواٍن: ومنه قوهلم. َيْعدو على الناس: وذئٌب َعدَوانٌ أيضاً. والدال، أي شديد الَعْدوِ

  :وقال كثَّري. املقيمة يف الِعضاِه ال تفارقها، وليست ترعى احلَْمض: اإلبل والعاِدَيةُ من
  أوارُِك ملَّا تأتلْف وَعوادي... وإنّ الذي يبغي من املال أهلُها 

. أهل هذه املرأة يطلُبون من مهرها ماال يكون وال ميكن، كما ال تأتلف هذه اإلبل األوارك والعَوادي: يقول
  :قالو. وكذلك العاِدياُت

  وأْمثالَها يف الواضعاِت القَواِمسِ... رأى صاحيب يف العاِدياتِ َنجيَبةً 
  :وقال. الذين َيْعدونَ على أقدامهم، وهو مجع عاٍد: والَعِديُّ. ودفعُت عنك عاِدَيةَ فالٍن، أي ظلمه وشرَّه

  والَسلَُمطَلُْح الشَواجِنِ والطَْرفاُء ... لَمَّا رَأيُت َعِديَّ الِقوم َيْسلُُبُهْم 
  .أصابت اإلبل َعدَوِيَّةً: يقال. والَعَدوِيَّةُ من نبات الصيف بعد ذهاب الربيع،خيضّر صغار الشجر فترعاه اإلبل

  عدويل

  .املَالَّح: الَعَدْويلُّ
  عذب
. قَوه َعذْباًواستعذَب القوم ماءهم، إذا است. األعذبان: ويقال للرِيق واخلمر. وقد َعذَُب ُعذوبةَ. املاء الطَيب: الَعذُْب

: والَعذَبَة. طََرفُه الدقيق: وَعذََبةُ اللسان. وُيْستَعذَب لفالٍن من بئر كذا، أي ُيستقى له. واستعذَبه، أي عدَّه عذْباً
وماء ذو . القذاةُ: والَعذَبَةُ. غُصنه: وَعذََبةُ الشجر. اخليط الذي ُيْرفع به: وَعذََبةُ امليزان. إحدى َعذَبََتْي الَسوِط

. وأْعذَْبُتُه عن األمر، إذا منعَته عنه. أْعِذبْ حوَضَك، أي انزْع ما فيه من القَذى: يقال. بٍ، أي كثري القذىَعذَ
القائمُ الذي ال يأكل وال يشرب؛ : والَعذوُب من الدوابِّ وغريها. أْعِذبْ نفَسَك عن كذا، أي اظِْلفْها عنه: يقال

وأنشد . الُعذَبِيُّ الكرمي األخالق، بالذال املعجمة: أبو عمرو. بته تعذيباًالعقوبة، وقد عذَّ: والعذاب. وكذلك العاِذُب
  :لكُثيِّر

  إىل ُعذَبِّي ذي َعناٍء وذي فَضلِ... َسَرْت ما َسَرْت من ليلها مث أعَْرَضْت 
  عذر

ُمْعَتِذرِ، أن املَعاذيَر يشوبُها قد َعذَرُْتَك غَري : واعَْتذَرَ رجلٌ إىل إبراهيم الَنَخِعيِّ، فقال له. االعِْتذاُر من الذنب
  :قال لبيد. واعَْتذََر مبعىن أْعذََر، أي صار ذا ُعذْرٍ. الكذب

  ومن يَْبِك حوالً كامالً فقد اعَْتذَْر... إىل احلولِ مث اسُم السالمِ عليكما 
  :قال الشاعر. الُدروس: واالعْتذاُر أيضاً

  فك بالَوْدكاء َتعَْتِذُرأطاللُ إل... أم كنَت تعرُف آيات فقد َجَعلَْت 
  :قال الشاعر. َعذيَرَك من فالن، أي َهلُمَّ من َيْعِذُرَك منه، بل يلوُمه وال يلومك: وقوهلم. االقتضاض: واالعْتذاُر



  نَ كانوا َحيَّةَ األرض... َعذيَر احلَيِّ من َعْدوا 
ما على : وُعذَْرةُ الفرس. ، وهو قريب من اللَهاةوذلك املوضع أيضاً يسمَّى ُعذْرَةً. َوَجُع احللق من الدم: والُعذْرَةُ

  :وأنشد أليب النَّجم. اخلُْصلة من الشَعر: الُعذَْرةُ: وقال األصمعي. اِملْنَسج من الشَعر، واجلمع ُعذٌَر
  َمشى الَعذارى الُشْعِث َينْفُْضَن الُعذَْر

واجلمع الَعذارى والَعذاري . البكر: والَعذْراء. الَبكارى: والُعذَْرةُ. كواكُب يف آخر اجملرَّة مخسة: والُعذْرة
ما أنتَ بذي ُعذْر هذا الكالم، : وقوهلم. فالنٌ أبو ُعذْرِها، إذا كانَ هو الذي افَْتَرعَها وافَْتضَّها: ويقال. والَعذْراواُت

قال احلطيئةُ يهجو . قى يف األفنيةِفناُء الدار، مسِّيت بذلك ألن الَعِذَرةَ كانت تل: والَعِذرَةُ. أي لسَت بأّولِ من اقتَضَبه
  :قوَمه

  ِقباَح الُوجوِه سيِّئي الَعِذراِت... لَعمري لقد جرَّبتكُْم فوجدتكْم 
  :قال الشاعر. َعذَْرُتُه فيما صَنع أْعِذُرُه ُعذْراً وُعذُرًا، واالسم املَْعِذَرةُ والُعذْرى: ويقال

  وال ُعذَْرى ِلَمْحدوِدلوال ُحدِْدُت ... هللا دّركِ إنِّي قد رميُْتُهُم 
  :قال النابغة. وكذلك الِعذَْرةُ

  فإنَّ صاحَبها قد تاَه يف البلد... ها إنَّ تا ِعذَْرةٌ إال تكُْن نفَعْت 
والِعذارُ . أي ولو جاَدلَ عنها" . ولَوْ ألقى َمعاذيَرُه . َبلِ اإلنسانُ على نَفِْسِه َبصَريةٌ: " قال جماهٌد يف قوله تعاىل

َعذَْرُت الفرسَ بالِعذارِ : تقول منه. َشعره النابتُ يف موضع الِعذارِ: وكذلك ِعذاُر الرُجل. واجلمع ُعذٌُرِللدابة، 
ويقال للمْنَهِمِك يف . ِسَمةٌ يف موضع الِعذارِ: والِعذاُر. وكذلك أَْعذَْرُتُه باأللف. أْعِذُرُه وأْعذُُرُه، إذا شددَت ِعذاَرُه

  :لِعذارُ يف قول ذي الرمَّةَخلََع ِعذاَره وا: الَغيِّ
  ِعذاَرْينِ يف جرداَء وْعٍث ُخصوُرها

َعذَْرُت الغالَم واجلارية : يقال: قال أبو عبيد. َخَتَنُه: وَعذََر الغالَم. حَْبالن مستطيالن من الرمل، ويقال طريقان
وَعذََرُه اهللا من الُعذَْرِة فَُعِذَر وَعذََر، وهو . ريةواألكثر خَفَْضت اجلا. وكذلك أْعذَْرُتُهما. أْعذُُرُهما َعذْراً، أي خََتْنُتُهما

لن َيهِلكَ : ويف احلديث. وكذلك أْعذََر. وَعذَّر، أي كثُرت عيوبه وذنوبه. َمْعذوٌر، أي هاج به وجُع احللْق من الدم
قال . أثر اجلُْرح: والعاِذُر. يهالتقصري ف: الناُس حتَّى يُْعِذروا من أنفسهم، أي تكثر ذنوهبم وعيوُبهم والتَْعذيرُ يف األمر

  :ابن أمحر
  ويف الظَْهرِ منِّي من قَرا البابِ عاِذُر... أراِحمُهْم يف البابِ إذ َيْدفعوَنين 

. لغة يف العاِذلِ، أو لثغة، وهو ِعْرُق االستحاضة: والعاِذُر. والَعذيرةُ مثله. أْعذََر به، أي ترك به عاِذراً: تقول منه
وأْعذََرِت الدار، أي كثُرت . ضُرِب فالن فاُْعِذَر، أي أُشرَِف به على اهلالك: ويقال. ر، أي بالَغَ فيهوأْعذَرَ يف األم
  :قال الشاعر. أْعذََر من أْنذََر: ويف املثل. صار ذا ُعذْرٍ: وأْعذََر الرجلُ. فيها الَعِذرَةُ

  ِذُرفتمنُعكم أرماحُنا أو َسنُْع... على رِسلكُمْ إنَّا سُنعدي وراءكم 
  :وأنشد لألخطل. أْعذَْرُتُه مبعىن َعذَْرُتُه: قال أبو عبيدة. أي سنصنع ما نُْعذَُر فيه

  فقد أْعذََرتْنا يف ِكالبٍ ويف كَْعبِ... فإنْ تُك حرُب اْبَنْي نِزارٍ َتواَضَعْت 
لقيت منه عاذوراً، : األصمعي. والَعذيَرةُ مثله. طعام اِخلتان، وهو يف األصل مصدٌر: واإلْعذاُر. أي جعلَتنا ذوي ُعذْرٍ

وتََعذََّر مبعىن . وتََعذَّرَ أيضاً من الَعِذرَِة، أي تلطّخ. وَتَعذََّر عليه األمر، أي تعسَّر. أي شرا، وهي لغة يف العاثور أو لُثْغة
  :قال الشاعر. اْعَتذََر واحتجَّ لنفسه



  ري َتَعذَُّر من ُجْرمَِيدا َنَصٍف غَْي... كأنَّ يدَْيها حَني َيقْلَُق ضَفُْرها 
  :وقال الشاعر. وَتَعذََّر الرسُم، أي َدَرَس

  قَفْراً َتَعذَُّر غري أورَق هاِمِد... لِعبْت هبا هوُج الرِياحِ فأصبحت 
بالتشديد  فأمَّا املَُعذُِّر. ، يقرأ بالتشديد والتخفيف" املَُعذِّرونَ من األعراب " و . وَعذََّرُه تَْعذيراً، أي لَطَخه بالَعِذَرِة
فأمَّا احملّق فهو يف املعىن املُعَْتِذُر ألنَّ له ُعذْراً، ولكن التاء قلبت ذاالً فأدغمت . فقد يكون حمقًّا وقد يكون غري حمّق
 وأما الذي ليس مبحقٍّ فهو املَُعذُِّر، على جهة املُفَعِّلِ، ألّنه املمرِّض واملقصِّر يَْعتِذُر. فيها وجعلت حركتها على العني

واِهللا : خمفّفة من أَْعذََر، وكان يقول" وجاَء املُْعِذرونَ : " وكان ابن عباس رضي اهللا عنهما ُيقرأ عنده. بغري ُعذْرٍ
وكأنَّ األمر عنده أن املَُعذَِّر بالتشديد هو املُظْهُِر للُعذْرِ اعتالالً من غري ! لعن اهللا املَُعذِّريَن: وكان يقول. هلكذا أُْنزِلَْت

: واملَُعذَُّر، بفتح الذال. وقد بيَّنا الوجه الثاين يف املشدَّد. الذي له ُعذْر: واملُْعِذُر. له يف الُعذْرِ، وهذا ال ُعذَْر له حقيقٍة
ِسمةٌ كاخلط، : والعاذوُر. َعذِّْر عَني بعريك، أي ِسْمُه بَغري ِسَمِة بعريي، لُيتعارَف إبلُنا: ويقال. موضع الِعذاَرينِ
  :ومنه قول الشاعر. اذيُرواجلمع العَو

  تروح بأخطارٍ عظام اللواقحِ... وذو َحلَقٍ ُتقضى الَعواذيرُ بينها 
  :احلال اليت ُيحاوِلُها املرء َيْعذَُر عليها قال العجّاج: والَعذيُر

  َسْيري وإشفاقي على َبعريي... جارِيَ ال َتْستنِكري َعذيري 
  :وأنشد أبو عبيٍد حلامت. وقد جاء يف الشعر خمفَّفاً. سرير وسررواجلمع ُعذٌُر، مثل . يريد يا جارية، فرخَّم

  وقد عذَرتين يف طالبكُم ُعذُْر... أماويَّ قد طالَ التجنُُّب واهلَْجُر 
  :قال الشاعر. السيُِّء اخلُلق: والَعذَوَُّر

  على احليِّ حتَّى تستقلَّ َمراجِلُُه... إذا َنَزل األضياُف كانَ َعذَوَّراً 
  .واسُع اجلَْوف: عذّوٌر وِحماٌر
  عذط

  :قالت امرأة. مصدُر الِعذْيَْوِط، وهو الذي ُيحدث عند اِجلماع: الَعذَْيطَةُ
  يكاد َيقُتل َمن ناجاُه إنْ كََشرا... إين ُبليُت بِعذَْيْوطٍ به َبَخٌر 

  .واملرأةُ ِعذَْيْوطَةٌ
  عذف
وباتت الداّبةُ . ما ذقت َعذْفاً وال َعذوفاً، أي شيئاً: يقال. يعةوقد َعذََف بالذال املعجمة، هذه لغةُ رب. األكلُ: الَعذُْف

  .على غري َعذوٍف
  عذفر

  .ويسمَّى األسد ُعذاِفراً. مجل ُعذاِفٌر، وهو العظيم الشديد، وناقة ُعذافَرَة
  عذق

وَعذَقْتُ . الكِباسةُ: ذُْق، بالكسروالِع. أنا ُعذَيقُها املرجَُّب: الَنخلةُ حبملها؛ ومنه قول احلُباب بن املنِذر: الَعذُْق بالفتح
  :وَعذَّقُْت شدِّد للكثرة، ومنه قول الشاعر. قطعُت َسَعفها: النخلةَ

  كاِجلذْعِ َعذََّق عنه عاِذٌق َسَعفا



وَعذَقَ . حوأْعذَقَها مثله والعالمةُ َعذْقَةٌ بالفت. وَعذََق شاَتُه يَْعذُقُ بالضم َعذْقاً، إذا ربط يف صوفها ُصوفَةً ختالف لوَنُه
  .وَعذَقُْت الرجلَ، إذا رميَته بالقبيح ووَسْمَته به. اإلذِْخُر وأْعذََق، إذا ظهَرت مثرته

  عذل
ورجلٌ . َعذَلُْت فالناً فاْعَتذَلَ، أي الَم نفسه وأعَتَب: يقال. واالسم الَعذَلُ بالتحريك. وقد َعذَلُْتُه. املالمةُ: الَعذْلُ

وأيام ُمْعَتِذالٌت، شديداُت . اسٌم للعِْرقِ الذي يسيل منه دُم االستحاضة: والعاِذلُ. كثرياًُعذَلَةٌ، أي َيْعِذلُ الناَس 
  .ورجلٌ مَُعذَّلٌ، أي ُيْعذَلُ إلفراطه يف اجلود، ُشدِّد للكثرة. احلّر
  عذجل

  .واملَُعذْلَج املمتلئ. َعذْلََج فالنٌ َولَده، أي أحسَن ِغذاءه
  عذم
قال . اللوُم واألخذ باللسان: والَعذُْم. فرٌس َعذُوٌم، للذي َيْعِذُم بأسنانه، أي َيكِْدُم: يقال. فَاٍءالعضُّ واألكل جب: الَعذُْم

  :أبو خِراش
  ومل َيُك فَحَّاشاً على اجلارِ ذا َعذْمِ... َيعودعلى ذي اجلهلِ باحلِلْم والُنهى 
  :قال الراجز. واالسم الَعذَميةُ، واجلمع الَعذاِئُم

  اهُ يف َعذاِئمَِيظَلُّ من جار
  .دفعه: وَعذََمُه عن نفسه

  عذا
قال ذو . األرض الطيِّبة التربة، واجلمع َعذَواٌت: والَعذاةُ. الزرع الذي ال يسقيه إال ماء املطر: الِعذُْي بالتسكني

  :الرّمة
  َعذاٍة نأَْت عنها املُلوَحةُ والَبحُْر... بأرضٍ ِهجاِن الُتْربِ وْسِميَِّة الثَرى 

  .ٌض َعِذَيةٌ مثل َخرِبٍةوكذلك أر
  عرب
واألعراب منهم ُسكّانُ البادية . جيل من الناس، والنسبة إليهم َعَرّيب بيِّن العروبة، وهم أهل األمصار: العرب
وليس األعراب مجعاً . والنسبة إىل األعراب أعرايبٌّ، ألنه ال واحد له. األعاريب: وجاء يف الشعر الفصيح. خاصَّة

والعرب العاربة هم اخلُلَُّص منهم، وأِخذ من لفظه . ألنباط مجعاً لَنَبٍط، وإمنا العرب اسم جنسٍلعرب، كما كانَ ا
وتعرََّب بعد ِهْجَرِتِه، أي صار . وتعرَّب، أي تشبَّه بالعرب. العرب العَْرباء: ورمبا قالوا. فأُكدَّ به، كقوله ليل الئل

والَعَرَب والعُرب . هي هذه اللغة: والعربية. لَّصٍ، وكذلك املتعرِّبةوالعرب املستعربة هلم الذين ليسوا ُخب. أعرابّياً
وأعَرَب كالمه، . وَعُربَ لسانه بالضم ُعروَبة، أي صار عربياً. تصغري العرب: والعَُريب. واحد، مثل الَعَجم والُعجم
  :قال الكميت. وأعرب حبجَِّتِه، أي أفصح هبا ومل يّتق أحدا. إذا مل يلحن يف اإلعراب

  تأوَّهلا منا تَقيٌّ وُمعرِب... وَجدنا لكم يف آل حاميَم آية 

الذي : واملُعرِب. أي تُفِصح" الثيِّب تعرب عن نفسها : " ويف احلديث. يعين اِملفصَح بالتفصيل، والساكَت عنه للَتقيّة
وأعرب الرجل، أي . ْعرِبةالذي ليس فيه عرٌق هجني، واألنثى ُم: املُعْرُِب من اخليل: وقال الكسائي. له خيلٌ ِعراب

تكلَّم بالفُحش، : وأعربَ الرجل. خالف الَبخايت والرباذين: واإلبل العِراب واخليل العراب. ُوِلَد له ولٌد عريبُّ اللون
 وعرََّب عليه ِفعلَه، أي. وأعرَب سقُي القومِ، إذا كانَ مرَّة ِغبَّا ومرة ِخْمساً مث قام على وجٍه واحد. واالسم العِرابة



وعرَّبت عن القوم، . وَعرََّب َمنِطقَه، أي هذَّبه من اللحن. أي ردُّوا عليه باإلنكار" َعرِّبوا عليه : " ويف احلديث. قبَّح
أن تتفوَّه به العرُب : وتعريب االسم األعجميِّ. قطع َسَعِف النخل، وهو التشذيب: والتعريب. أي تكلَّمت عنهم

: النفس: والعََرَبةُ أيضاً. النهر الشديد اِجلْرَيِة: والعََرَبةُ بالتحريك. ُب وأعربته أيضاًَعرَّبته العر: على ِمنهاجها، تقول
  :قال الشاعر ابن مّيادة

  نفحَتين نفحة طابت هلا الَعرُب... ملا أتيُتَك أرجو فضل نائلكم 
وما بالدار . ُنِكَس وغُِفَر: رِبَ أيضاً اجلرُحوَع. يقال َعرَِبْت َمِعَدُتُه بالكسر، فهي َعرَِبةٌ. فساد املَِعدة: والعََرب أيضاً

" ُعُرباً أتراباً : " ومنه قوله تعاىل. املتحبِّبة إىل زوجها، واجلمع ُعُرٌب: والَعروُب من النساء. أي ما هبا أحد: َعريٌب
  .يَبيُس الُبهْمى: والِعْرُب، بالكسر. يوم اجلمعة، وهو من أمسائهم القدمية: ويوم الَعروبِة

  دعرب

  .والعِْرَبدُّ، حيَّةٌ تنفخ وال تؤذي. يؤذي ندميه يف سكره: ورجلٌ ُمَعرْبٌِد. سوء اخلُلُق: العَْرَبَدةُ
  عربض

  .الغليظُ الشديد، وكذلك العَِرْبُض مثال اهلََزبْرِ: العِْرباُض من اإلبل: قال األصمعيُّ
  عربن

  .َعرَْبْنُتُه إذا أعطيته ذلك: يقال منه. َربونُالذي تسمِّيه العامة ال: العُربونُ والَعَربونُ والعُْربانُ
  عرت

ورمٌح َعرَّاٌت، . يقال برٌق َعرَّاٌت. وكذلك الربق، إذا ملع واضطرب: َعَرِت الرمُح يعرُت َعرتاً، إذا اضطرب
  .للشديد االضطراب

  عرتب
  .لغة يف الَعْرَتَمة: العَْرَتَبةُ
  عرمت

  .كانَ ذلك على رغم َعْرَتَمِتِه، أي على رغم أنفه: اليق. مقدَّم األنف، عن يعقوب: العَْرَتَمةُ
  عرتن
ويقال َعْرَتٌن، . أصله َعَرْنُتٌن مثل قََرنْفُلٍ، حذفت منه النون وترك على صورته: قال اخلليل. نبت ُيدبغ به: العََرَتُن

  .وأدٌمي ُمَعْرَتٌن، أي مدبوغ بالعََرُتنِ. مثل َعْرفَجٍ
  عرج

وعََرَج أيضاً، إذا أصابه شيء يف رجله فََخَمع ومشى مْشيةَ . م َيعُْرج ُعروجاً، إذا اْرتَقىَعَرَج يف الَدرجة والسلَّ
. َعرَِج بالكسر، فهو أعرج بيِّن الَعَرج، من قوم ُعْرجٍ وُعْرجاٍن: فإذا كانَ ذلك ِخلْقةً قلت. العُْرجان وليس ِخبلقه

ألنَّ ما كانَ لوناً أو ِخلقةً يف اجلسد ال يقال منه ما أفَْعلَه إال مع : ما أعَْرَجُه: وال تقل. وأعرجه اهللا، وما أشدُّ عَرَجه
والَتعْريج . وَعرَّج البناِء تَْعرجياً، أي ميَّله فَتعرَّج. إذا مل ُيْبَرم: وأمٌر َعريج. ِمشية األعرج: والَعَرجان، بالتحريك. أَشدَّ

ما يل : تقول. وكذلك التعرُّج. زل، إذا حََبس مطّيته عليه وأقامَعرَّج فالنٌ على املن: يقال. اإلقامة عليه: على الشيء
. ُمْنَعطَفُُه مينةً ويسرةً: وُمنَْعَرُج الوادي. واْنَعَرجَ الشيء، أي اْنَعطَف. عليه َعْرَجة وال ِعْرَجة وال َتعْريج وال َتعَرُّج

إن شئت جعلت : قال األخفش. مثله َمفاِتح وَمفاتيح الُسلَّم؛ ومنه ليلة اِملْعراج؛ واجلمع َمعارج وَمعاريج،: واِملْعراج
. غيبوبة الشمس، ويقال اْنعراجُها حنو املغرب: والعََرج. املصاِعُد: واملَعارج. الواحد ِمْعَرج وَمْعَرج مثل ِمْرقاٍة وَمْرقاٍة



  :وأنشد أبو عمرو
  حتَّى إذا ما الشمس َهمَّْت بَِعَرج

  .الضَُبع: والعَْرجاء
القطيع من اإلبل حنٌو : والعَْرُج أيضاً. العُرَْيجاء يف الوِْرِد أن تَرِد اإلبلُ يوماً نِْصف النهار ويوماً غُْدوة :وقال األصمعي
والِعْرج بالكسر . خَْمُسمائة إىل األلف: وقال األصمعي. مائة ومخسون َوفَُوْيق ذلك: وقال أبو عبيدة. من الثمانني

  .َك، أي َوَهبُْتَك ِعْرجاً من اإلبلوقد أَعَْرْجُت. مثله؛ واجلمع أَْعراج
  عرجل

  :وقال. وال يقال َعْرَجلَةٌ حتَّى يكونوا مجاعةً ُمشاةً. الذين ميشون على أقدامهم: العَْرَجلَةُ
  َبُنو اِجلنِّ مل ُتطَْبخ بنارٍ قُدورها... وَعْرَجلٍَة ُشْعِث الُرؤوسِ كأنّهم 

  .القطيع من اخليل: العَْرَجلَةُ: وقال اخلليل
  عرجن

  .ضربه بالُعْرجوِن: وعَْرَجَنُه. أصل الِعذْقِ الذي يعوّج وُتقطع منه الشماريخ فيبقى على النخل يابساً: العُرجونُ
  عرد

نبٌت من : والَعراُد. وَعَرَد النبتُ َيْعُرُد ُعروداً، أي طلع وارتفع، وكذلك الناُب وغريه. شيٌء َعْرٌد أي ُصلٌْب
شيٌء أصغر من : بالتشديد: والعَرَّادَةُ. وفالنٌ يف َعراَدةِ خريٍ، أي يف حال خري. دة األنثىاجلرا: والعَراَدةُ. احلمضِ
  .وَعرََّد الرجلُ َتعْريداً إذا فّر. املَْنجَنيق
  عردس

  :قال الكميت. أي قوية طويلة القامة: وناقةٌ َعرَْنَدسَةٌ. الشديد: العََرْنَدُس من اٌبل
  على َعَرْنَدَسٍة للخَِرقِ ِمسبار... مُْنَدلِثاً أَطْوي بِهِنَّ ُسهوَب األرضِ 

  عردم
  .العود الذي تكون فيه الشماريخ: العرْداُم: قال أبو عبيد

  عرر
. مجل أََعرُّ وَعارٌّ، أي جَرٌِب: وحكى أبو عبيد. َعرَِّت اإلبل تَِعرُّ، فهي َعارَّةٌ: تقول منه. اجلََرب: الَعّر، بالفتح: األموّي

فتكوى . قروح مثل القوباء خترج باإلبل متفرِّقة يف مشافرها وقوائمها يسيل منها مثل املاء األصفر :والُعرُّ بالضم
  :قال النابغة. عرَِّت اإلبل، فهي َمعروَرةٌ: تقول منه. الصحاح لئال تُعديها املِراض

  كذي الُعرِّ ُيكوى غُريه وهو راتُع... فحَّملَتين ذنَب امرئٍ وتركَته 
  :قال امرؤ القيس. ةٌ، وهو ما اْعتَراه من اجلنونبه ُعرَّ: ويقال

  به عُرَّاةٌ أو طائٌف غُري ُمْعِقبِ... وَيْخِضدُ يف اآلريِّ حتَّى كأمنا 
وفالن ُعرَّةٌ . سلح: وَعرَّ الطَْيُر َيُعرُّ َعرَّةً. منه أَعرَِّت الدار: تقول. الَبعر والِسْرجُني وَسلح الطَيْر: والعُرَّةُ أيضاً

اْسَتعَرَُّهمُ : ويقال. اإلمث: واملََعرَّةُ. وهو يُّعرُّ قومه، أي يدخل عليهم مكروهاً يلطخهم به. ٌر وَعارورةٌ، أي قَِذروَعارو
  :قال الشاعر. هبار الّرب، وهو نبت طيِّب الريح، الواحدة عَرارَةٌ: والَعراُر. اجلرُب، أي فشا فيهم

  شيَّة من َعرارِفما بعَد الع... متتَّْع من مشيمِ عرار جنٍد 



وأنشد . الشدَّة: الَعراَرةُ: وقال األصمعيُّ. هو يف َعراَرِة خريٍ، أي يف أصل خري: ويقال. سوء اخلُلق: والعَراَرةُ بالفتح
  :لألخطل

  والعزُّ عند تكاُمل األْحسابِ... إن العَراَرةَ والُنبوحَ لدارمٍ 
إذا هبَّ من : وَتعارَّ الرجل من الليل. عرَّ الظليم َيِعرُّ ِعراراً: ولوبعضهم يق. وعارَّ الظليم ُيعارُّ ِعراراً، وهو صوته

  .وخنلةٌ ِمْعراٌر، أي ِمْحشاٌف. والَتْعريُر مثله. وَعرَّ أرضه َيُعرُّها، أي مسَّدها. نومه مع صوت
  :قال العجّاج. ُه، أي ساءهوَعرَّ. وَعرَُّه بَِشرٍّ، أي لَطَخه به، فهو َمْعروٌر. َعَرْرُت بك حاجيت، أي أنزلُتها: الفراء

  ما آيٌب َسرَّك إال َسرَّين
  ُنْصحاً وال َعرََّك إال َعرَّين

الذي : واملُعَْترُّ. أَعرَّ اهللا البعري: تقول منه. الذي ال سنام له: وبعيثر أَعرُّ بيِّن الَعَررِ. الغريب: والعَريُر يف احلديث
  .يتعرَّض للَمسْألة وال َيسأل

  عرز
  .املعاندة واجملانبة: ملُعاَرَزةُا: أبو عبيد
  عرزل
ما جيمعه الصائد يف القُْتَرِة من : والعِْرزالُ. موضٌع يتَّخذه الناطور فوق أطراف الشجر؛ ِفراراً من األسد: العِرزالُ
  .القديد
  عرزم
  :قال هنار بن َتْوسعة. االجتماُع: واالعْرِنْزاُم. الشديدُ اجملتمُع: العِْرَزُم

  فذلَّ وِقْدماً ُمْعرَْنزَِم الكَرِْد... َدْعَدْعُت بالسيف مالَُه ومن ُمْترِبٍ 
  عرس

وامرأةٌ َعروسٌ .رجلٌ عروٌس من رجال عُُرسٍ: يقال. الَعروُس نعت، يستوي فيه الرجل واملرأة ما داما يف إعراِسهِما
ولبؤةُ األسد؛ واجلمعُ . امرأةُ الرجل :والعِْرُس بالكسر" . كاَد الَعروسُ يكون أمرياً : " ويف املثل. من نساء َعراِئَس

  :قال الشاعر. أعراٌس
  بالَرقَْمَتْين له أَْجر وأَْعراُس... ليثٌ ِهزَْبٌر ُمِدلٌّ عند خِيسِته 

  :قال علقمة. وربَّما مسِّي الذكر واألنثى عِْرسنيِ

  أُْدِحيَّ ِعْرَسْينِ يف الَبيُض مركوُم... حتَّى َتالىف وقَْرنُ الشمسِ مرتفٌع 
. لون من الِضبْعِ، شبِّه بلون ابن ِعْرسٍ:والعِْرِسيُّ. ُدَوْيبَّةٌ تسمى بالفارسية راسو، وجيمع على بنات ِعْرسٍ: وابن عرسٍ

وإنَّما . حائطٌ ُيجَْعلُ بني حائطَي البيت الشتويِّ ال يبلغ به أقصاه، مث يسقف، ليكون البيت أدفأ: والعَْرُس بالفتح
. طعام الوليمة، يذكَّر ويؤنَّث: والعُْرُس. يقال بيت ُمعَرٌَّس. ويسمَّى بالفارسّية بيجَْه. دةيفعل ذلك يف البالد البار

. وأَعَْرَس بأهله، إذا بىن هبا، وكذلك إذا غَشَيها. وقد أَعَْرَس فالن، أي اتَّخذ ُعْرساً. واجلمع األعراُس والُعَرساُت
واسم ذلك احلَْبلِ . م عَْرساً، أي شددت عنقه إىل ذراعه وهو بارٌكوَعَرْسُت البعري أَْعُرُسهُ بالض. وال تقل عَرَّس

. لزمه: وَعرِسَ به أيضاً. وقد عَرَِس الرجل، أي دهش، فهو عَرٌِس. الدََهُش: والعََرُس، بالتحريك. العِراُس
. عَْرُسوا لغةٌ فيه قليلةوأَ. نزولُ القوم يف السفر من آخر الليل، َيقُعون فيه وقعةً لالستراحة مث يرحتلون: والتَعريُس



  .مأوى األسد: والعِرِّيُس بالتشديد والعِرِّيَسةُ. واملوضُع ُمعَرٌَّس وُمعَْرٌس
  عرش

  :قال زهري. وقوهلم ثُلَّ َعْرُشه، أي وهى أمره وذهب ِعزُُّه. َسقْفُُه: وَعْرشُ البيت. سريرُ امللك: العَْرُش
  وذُْبيانَ إذ َزلَّْت بأقدامِها النَْعلُ... َتداركُْتما َعْبساً وقد ثُلَّ عَْرُشها 

أربعةُ كواكَب : وَعْرشُ الِسماك. ما نتأ يف ظهرها ويف األصابع: وعَْرُش القدم. ما يستظل به: والعَْرُش والعَريُش
  :قال ابن أمحر. صغارٍ أسفلَ من الَعوَّاِء، يقال إنَّها َعُجُز األسد

  َبْت وباَت على َنقاً ُمتََهدِّمِشَرِ... باَتْت عليه لَْيلَةٌ َعْرِشيَّةٌ 
. فذلك اخلشُب هو الَعْرُش؛ واجلمع ُعروٌش. طَّيها باخلشب بعد أن ُيطوى أسفلُها باحلجارة قَْدَر قامة: وَعْرُش البئر
  .عليه، أي يسقُطموضع َيهوي من : وملَّا رأيُت األمر َعْرَش َهوِيٍَّة َتَسلَّْيُت حاجاِت الفؤاِد بَِشمَّرا اهلويَّةُ: قال الشماخ

. عَريُش الكَْرمِ: والعَريُش. وبئٌر معروشةٌ وكُروٌم َمْعروشاٌت. وَعَرَش َيعُْرُش ويَْعرُِش عَْرشاً، أي بىن بناًء من خشب
خيمةٌ من خشبٍ وثُمامٍ، : والَعريُش. ِشبه اهلودج وليس به، يتَّخذ ذلك للمرأة تقعد فيه على بعريها: والعَريُش

وعَرَّْشُت الكرم . ومنه قيل لبيوت مكّة الُعُرُش، ألنَّها عيدانٌ ُتنصب ويظلَّل عليها. ل قَليبٍ وقُلُبٍواجلمع ُعُرٌش مث
  .بالُعروشِ تَْعريشاً

أحد ُعْرَشي الُعُنق، : والعُْرُش بالضم. َعرَّشَ احلمار بعاَنته تَْعريشاً، إذا محل عليها ورفع رأَسه وَشحا فاُه: ويقال أيضاً
  :وأنشد األصمعي. مستطيلتان يف ناحييت العنقومها حلمتان 

  قد اْحَتزَّ ُعْرَشْيِه احلساُم املُذكَُّر... وَعْبُد َيغوثُ َتْحُجلُ الطَْيُر حَْولَُه 
  .واْعتََرَش العنُب، إذا عال على الِعراشِ

  عرص
وحلٌم ُمَعرٌَّص، أي ُملْقًى يف العَْرَصِة . صاُتكلُّ ُبقعٍة بني الدُورِ واسعةٍ ليس فيها بناٌء، واجلمع العِراُص والعََر: العَْرَصةُ
  :قال الشاعر. للُجفوِف

  وماُء قُدورٍ يف القصاعِ َمشيُب... سَيكْفيَك َصْرَب القومِ حلٌم ُمَعرٌَّص 
  :قال. السحاُب ذو الرعد والربق: والعَرَّاُص

  ا َحِصُبَحفيفُ ناِفَجٍة ُعثُْنوهن... َيْرقَدُّ يف ِظلِّ َعرَّاصٍ وَينْفَُحه 
. رمٌح عرَّاٌص، إذا كانَ لَْدنَ املََهزَِّة: أبو عمرو. َعَرَصِت السماء َتعرُِص َعرصاً، يل داَم برقُها: يقال: قال أبو زيد

  :وأنشد
  كأنه جبا عاِديٍَّة َشطَُن... من كُلِّ أَْسَمَر َعرَّاصٍ َمهَزَُّتُه 

  :وأنشد. وكذلك السيف: قال
  اْهتََزْع من كُلِّ َعرَّاصٍ إذا ُهزَّ
  ِمثلَ الَنْسرِ ما َمسَّ َبضَْع
  .خبثت رحيه من النَدى: وعرص البيت أيضاً. َنِشط: وَعرَِص الرجلُ. النشاطُ: والَعَرُص، بالتحريك

  عرصف
واحُد َعرصيُف الرحلِ، وهي أربعة أوتاٍد جيمعن بني رؤوس أحناِء القََتبِ يف رأس كلِّ ِحْنوٍ وَِتدان : العِرصاُف

قطعةُ خشب بني : وعِْرَصافُ اإلكاِف وُعْرصوفُُه وعصفوُرُه أيضاً. بَعقَبٍ أو جبلود اإلبل، وفيه الظَِلفاُتمشدودان 



  .اِحلْنَوْينِ املقدَّمني
  عرض

. وعََرْضَت له الشيء، أي أظهرته له وأبرزته إليه. وَعَرْضُت عليه أمر كذا. َعَرَض له أمُر كذا يَعرُِض، أي ظََهر
. ألنَّه ثوٌب جيٌِّد ُيشترى بأول عَْرضٍ وال ُيبالغ فيه" َعْرٌض سابِرِيٌّ : " ويف املثل. له ثوباً مكان َحقِِّهعََرْضُت : يقال

وَعَرْضُت البعري على احلَْوَض، وهذا من املقلوب، ومعناه َعَرْضُت احلَْوض . وَعَرَضِت الناقة، أي أصاهبا كسٌر وآفةٌ
وعََرْضُت اجلنَد َعْرَض العنيِ، إذا أمررَتهم عليك . البيع، وَعَرْضُت الكتابوعََرْضُت اجلاريةَ على . على البعري

اعَْتَرْضُت على الداّبة، إذا كنت وقت الَعْرضِ : ويقال. وقد عََرَض العارُض اجلند واْعتََرضهم. ونظرَت ما حالُهم
وَعرَض العوَد على اإلناء والسيف على . وعََرْضتُُهْم على السيف قَْتالً. وَعَرَضُه عارٌض من احلمَّى وحنوها. راكباً

  .فخذه يَْعرُِضُه وَيعُْرُضُه أيضاً، فهذه وحَدها بالضم
قال . ما َيعْرُِضَك لفالن: ويقال. مرَّ يب فالنٌ فما َعَرْضُت له وما عَرِْضُت له، لغتان جيِّدتان: قال الفراء يقال

. َرَض الرجل، إذا أتى الَعروض، وهي مكَّة واملدينة وما حولَهماوَع. ما ُيعَرُِّضَك لفالن بالتشديد: وال تقل: يعقوب
  :قال الشاعر

  َنداماَي من َنجْرانَ أنْ ال تالقِيا... فيا راِكباً إمَّا َعرْضَت فَبلَِّغْن 
  :وقول الكميت. أراد فيا راكباه للندبة، فحذف اهلاء: قال أبو عبيدة

  وَعمَّيهما واملُسَْتِسرَّ املُناِسما ...فأَْبلغْ يزيَد إنْ عََرْضَت وُمْنِذراً 
. املتاُع: والعَْرُض. السهم الذي ال ريَش عليه: واِملْعراُض. ثياٌب ُتْجلى فيها اجلواري: واِملعَْرض. يعين إن مررَت به

خلها كيلٌ األمتعةُ اليت ال يد: الُعروُض: قال أبو عبيد. وكلُّ شيٍء فهو َعْرٌض، سوى الدراهم والدنانري فإنَّهما عٌني
وعََرْضُت له من حقِّه ثوباً، إذا . اشتريت املتاع بعَْرضٍ، أي مبتاعٍ مثله: تقول. وال وزن، وال يكون حيواناً وال َعقاراً

سفح اجلبل وناحيته، ويشبَّه اجليش العظيم به : والَعْرض. جنٌس من الثياب: والَعْرِضيُّ. أعطيته ثوباً مكان حقِِّه
  :قال رؤبة. ٌض من األعْراضما هو إال عَْر: فيقال

  إنَّا إذا قُْدنا ِلقَْوٌم َعْرضا
  مل ُنْبقِ من َبْغي األعادي ِعضَّا

. خالفُ الطول: والعَْرُض. وأتانا جراٌد َعْرٌض، أي كثري. ُشبِّه بالعَْرضِ من السحاب وهو ما سدَّ األفَق: ويقال
  :لشاعرقال ا: وَعُرْض الشيء َيْعُرُض عَِرضاً، وعَراَضةً أيضاً

  عَراَضةُ أخالقِ ابنِ لَيْلى وطولُها... إذا ابَْتَدَر القوُم املكارَم َعزَُّهْم 
َعريٌض؛ : وفالنٌ َعريضُ البِطاِن، أي مُثْرٍ، ويقال للَعتوِد إذا نبَّ وأراد الِسفاَد. فهو شيٌء َعريٌض وعُراٌض بالضم

  :قال الشاعر. واجلمع ِعْرضانٌ وعُْرضانٌ
  وباَت ُيَسقِّينا ُبطونَ الثَعاِلبِ... َيْيَعرُ حولَُه  َعريٌض أريٌض باَت
: يقال. ما كانَ من مالٍ، قلَّ أو كثر: وعََرُض الدنيا أيضاً. ما َيعرُِض لإلنسان من مرضٍ وحنوه: والعََرُض بالتحريك

  .الدنيا عََرٌض حاضٌر، يأكل منها الربُّ والفاجُر
: ويقال أيضاً. َعَرضِ اجلند، كما يقال قََبَض قبضاً، وقد ألقاه يف القََبضِيقال قد فاته العََرُض وهو من : قال يونس

، إذا َهوَِي امرأةً " ُعلِّقُْتها عََرضاً : " وقوهلم. أصابه سهُم َعَرضٍ وَحَجُر َعَرضٍ باإلضافة، إذا تعمَّد به غريه فأصابه
قُْتها َعَرضاً وُعلِّقَْت َرُجالً غَْيري وُعلَِّق أْخرى غَْيرها الرُجلُ َعلَّ: قال األعشى. أي اْعتََرَضْت يل فُعلِّقُْتها من غري قصٍد



" أَعَْرَضِت الِقْرفَةُ : " ويف املثل. ويقال أَعَْرَض فالنٌ، أي ذهب عَْرضاً وطوالً. الصدُّ عنه: واإلعراُض عن الشيء
وأَعَْرْضتُ . جعلته َعرِيضاً: َرْضُت الشيءوأَْع. بين فالن، للقبيلة بأسرها: َمن تتَّهم؟ فيقول: وذلك إذا قيل للرجل

. وَعَرْضُت الشيَء فأْعَرَض، أي أظهرته فظهر. وأَْعَرَضْت فالنة بولدها، إذا ولدهتم عِراضاً. َخصَْيُتها: العِْرضانَ
  " .وَعَرْضنا جََهنََّم يومئٍذ للكافريَن َعْرضاً : " وقوله تعاىل
  :قال الشاعر. وأَْعَرَضْت هي، أي اْستبانْت وظهرْت. الكفارأبرزناها حتَّى نظر إليها : قال الفراء

  كأسياٍف بأيدي ُمْصِلتينا... وأَْعَرَضِت اليمامةُ واشَْمخَرَّْت 

أَعَْرَض لك الظُيب، أي أمكنك من : يقال. وأعَْرَض لك اخلُري، إذا أمكَنك. أي الحت جبالُها للناِظرِ إليها عارَِضةً
  :قال الشاعر. ْرَضُه، أي فاْرِمِهُعْرِضِه، إذا َوالََّك ُع

  كَفى باملوِت َهجْراً واْجِتنابا... أفاطُم أعْرِضي قبلَ املَنايا 
وادَّانَ . طَأْ ُمعْرِضاً حيث شئت، أي َضْع رجليك حيث شئَت وال تتَّق شيئاً وقد أمكنك ذلك: ويقال. أي أْمكِين

صاَر عارِضاً، كاخلشبة املعترضة : واعَْتَرضَ الشيء. يكون من الَتبِعةفالنٌ ُمْعرِضاً، أي استدان ممن أمكَنه ومل يبالِ ما 
. مل يستقم لقائده: واعَْتَرضَ الفرسُ يف َرَسنِِه. اْعتََرَض الشيء دون الشيء، أي حالَ دوَنه: ويقال. يف النهر

واْعَتَرْضتُ الشهَر، إذا ابتدأته . فقتله أقبل به ِقَبلَُه فرماه: واْعتََرَض له بسهم. ركبُتُه وهو صعٌب: واْعتََرْضُت البعَري
  :قال ذو الرّمة. وعاَرَضُه، أي جانَبُه وعَدلَ عنه. واْعتََرَض فالنٌ فالناً، أي وقع فيه. من غري أوَِّله

  قريُع ِهجاٍن عارَض الشَْولَ جافُِر... وقد عارَض الشِْعرى سَُهْيلٌ كأنَّه 
. أن ينقاد إليها وُيعَْرُض عليها، إن اشتهتْ ضََرَبها وإال فال، وذلك لكرمهاضرب الفحلُ الناقةَ ِعراضاً، وهو : ويقال

هو خطٌّ يف : قال يعقوب. ِسَمةٌ: قالئصُ ال يلقحَن إالَّ يعارةً ِعراضاً وال يشريَن إالَّ غَواِليا والعِراُض: قال الشاعر
وقول أيب ذؤيبٍ يف . ُيعارِضُ الشجر ذا الشوك بفيه: وبعٌري ذو عِراضٍ. عََرَض َبعَريُه عَْرضاً: تقول منه. الفخذ عَْرضاً
  :وصف برق

  كأنَُّه يف ِعراضِ الشامِ ِمصباُح
  .أي ممطٌر لنا" هذا عارٌِض ُمْمِطُرنا : " ومنه قوله تعاىل. السحاُب يَْعتَرُِض يف األفق: والعارُِض. أي يف ِشقِّه وناحيته
: قد مرَّ بنا عارٌِض قد مأل األفَق والعارُِض: يقال للجراد إذا كثُر: وقال أبو نصر أمحد بن حامت. ويقال للجبل عارٌِض
وفالنٌ ذو عارِضٍة، أي ذو َجلٍَد وصرامٍة وقدرةٍ . واحدة الَعوارِضِ، وهي احلاجات: والعارِضَةُ. ما َعَرَض من األعطية

اليت ُتمسك ِعضادََتْيِه من فوق حماذيةً وعارِضةُ الباب، هي اخلشبة . واحدةُ عوارِضِ الَسقف: والعارَِضةُ. على الكالم
أعَبيطٌ أم : وتقول العرب للرجل إذا قرََّب إليهم حلماً. الناقةُ اليت يصيبها كسٌر أو مرٌض فَُتْنَحر: والعارِضةُ. لُألْسكُفة

ال ُتْهِد منها واتَِّشْق إذا عََرْضَت منها كَهاةٌ َسمينةٌ ف: قال الشاعر. الذي يُْنَحُر من غري ِعلٍَّة: عارَِضةٌ؟ فالعبيطُ
وامرأةٌ . فالن خفيف العارَِضْينِ، يُراد به ِخفَّة شعرِ عارَِضيه: وقوهلم. َصفحتا َخدَّيه: وَتَجْبَجبِ وعارَِضتا اإلنسان

  :قال جرير. نقيَّةُ العارِضِ، أي نقيَّةُ عُْرضِ الفمِ
  الَبشاُم بفَْرعِ َبشامٍة سُقَي... أََتذْكُُر يوَم َتصْقُلُ عارِضَْيها 

الناُب : العارُِض: وقال ابن السكيت. يعين به األسنانَ ما بعد الثنايا والثنايا ليست من العارِضِ: قال أبو نصر
. وعاَرْضُتُه يف املسري، أي سرُت ِحيالَه. العارُِض ما بني الثَنيَِّة إىل الضرس: وقال بعضهم. والضرُس الذي يليه

وعاَرْضُت، أي أخذت يف . وعاَرْضُت كتايب بكتابِِه، أي قابلته. يت إليه مبثل ما أتىوعاَرْضُتُه مبثل ما صنع، أي أت
عَرَّْضُت لفالن : خالف التصريح، يقال: والَتعْريُض. اللوايت يأكلن الِعضاةَ: والَعوارُِض من اإلبل. َعروضٍ وناحيٍة



أنَّ يف : " ويف املثل. لتورية بالشيء عن الشيءومنه املَعاريضُ يف الكالم، وهي ا. وبفالن إذا قلت قوالً وأنت تعنيه
وأنشد األصمعيّ . ويقال َعرَّضَ الكاتب، إذا كتَب ُمثَبِّجاً ومل يبيِّن. ، أي َسعةً" املَعاريضِ ملندوحةً عن الكذب 

  :للشماخ
  بَتْيماَء حَْبٌر مث َعرََّض أْسطُرا... كما َخطَّ ِعْبرانِيَّةَ بَيمينِِه 

ويقال حلٌم ُمعَرٌَّض، للذي مل . وهو رجلٌ ِعرِّيٌض، أي َيَتعَرَُّض للناس بالشّر. لكذا، فََتعَرََّض هو له وَعرَّْضُت فالناً
  :قال الشاعر. ُيبالغ يف النضج

  وماُء قدورٍ يف الِقصاعِ َمشيُب... َسَيكْفيَك َصْرَب القومِ حلٌم ُمعَرٌَّض 

عَرِّضونا، أي : يقال. ما َيعْرُِضُه املائُر، أي ُيطعمه من املرية: والُعراضةُ بالضم. جعله عريضاً: وَتْعريُض الشيء
. اشَْترِ ُعراضةً ألهلك، أي هديَّة وشيئاً حتمله إليهم، وهو بالفارسية رَاْه آَوْرْد: ويقال. أطِْعمونا من ُعراَضِتكُْم

  :أبو كبري قال. أي عَريضةٌ: وقوٌس ُعراَضةٌ. العَريُض، كالكُبارِ للكبري: والعُراُض أيضاً
  َتأْوي طَوائِفُها لَعْجسٍ َعبْهَر... وُعراَضةُ الِسَيَتْينِ توبِع بَْرُيها 

  :قال الراجز. َنَعٌم وْسُمُه العِراُض: واملَُعرَُّض
  َسقْياً حبيث ُيْهَملُ املُعَرَُّض

: يقال. رَّض مبعىن تعوََّجوتع. تعرَّضتُ أسأهلم: يقال. وتعرَّضُت لفالن، أي تصدَّيت له. عرَّضُت اإلبلَ: تقول منه
وكان دليل رسول اهللا : قال ذو البِجاَدْينِ. تعرَّض اجلملُ يف اجلبل، إذا أخذَ يف مسريه مييناً ومشاالً لصعوبة الطريق

  :صلّى اهللا عليه وسلم بَركوَبةَ خياطب ناقته
  َتعَرَّضي َمدارِجا وسومي
  َتعَرَُّض اجلوزاِء للنُّجومِ
  َتقيميهذا أبو القاِسم فاْس

  :قال لبيد. اجلوزاء مترُّ على جنبٍ وُتعارُِض النجوم ُمَعاَرضةً ليست مبستقيمة يف السماء: قال األصمعي
  فَلََخْيُر واِصلِ ُخلٍَّة صَرَّاُمها... فاقْطَْع لَُباَنةَ َمْن َتعَرََّض َوْصلُُه 

وهي مؤنَّثة، وال جتمع ألنَّها . عر، ألنَّه ُيعارُِض هباميزان الِش: والَعروُض. الناقة اليت مل تَُرْض: والَعروُض. أي تعوَّج
اسمُ اجلزء الذي فيه آخر النصف األول من البيت، وجيمع على أعاريَض على غري : والَعروُض أيضاً. اسُم جنسٍ

هو الذي وبعٌري َعروض، و. طريقٌ يف اجلبل: والَعروُض. قياس، كأنَّهم مجعوا إْعرِيضاً، وإن شئت مجعته على أَعارَِض
  .إذا فاته الكأل أكل الشوَك

: يقال. الناحيةُ: والَعروُض. يقال عرفُت ذلك يف َعروضِ كالمِِه، أي يف فحوى كالمه ومعناه: قال ابن السكيت
  :قال التغليب. أخذ فالنٌ يف َعروضٍ ما تعجبين، أي يف طريقٍ وناحيٍة

  لَْجُؤونَ وجانُِبَعروٌض إليها َي... ِلكُلِّ أُناسٍ من َمَعدٍّ ِعماَرٍة 
ومن رواه ُعروضٌ . وِعمارٍة خفٌض ألنَّه بدلٌ من أناسٍ. لكلِّ َحيٍّ ِحرزٌ إال بين تغلب، فإنَّ حرزهم السيوُف: يقول

فالنٌ َركوضٌ بال : وقوهلم. املكان الذي ُيعارُِضَك إذا سْرت: والَعروُض. بضم العني، جعله مجع َعْرضٍ، وهو اجلبل
يقال نظر إليه بعُْرضِ وجهه، . ناحيته من أيِّ وجهٍ جئته: وُعْرُض الشيء بالضم. عََرَضْت له َعروضٍ، أي بال حاجٍة
وفالنةُ . وفالنٌ من ُعْرضِ الناس، أي هو من العامَّة. ورأيته يف عُْرضِ الناسِ، أي فيما بينهم. كما يقال بُِصفْح وجهه

وُعرُض هذا البعري . وناقةٌ ُعْرُض أسفارٍ، أي قوية على السفر. عليها وناقةٌ ُعْرَضةٌ للحجارة، أي قويَّة. ُعْرَضةٌ للَزْوج



  :وقال. السفُر واحلجُر
  لغْواً وُعْرضُ املائِة اجلَلَْمُد... أو مائَةٌ ُتْجَعلُ أوالدَها 

  :وقال حسان. اهلمةُ: والعُْرَضةُ. ويقال فالن عُْرَضةُ ذاك أو ُعْرَضةٌ لذاك، أي ُمقْرِنٌ له قويٌّ عليه
  هُم األنصاُر عُْرَضُتها الِلقاُء... وقال اهللا قد أْعدَْدُت جُْنداً 

وال جتعلوا اهللا : " وقوله تعاىل. وجعلت فالناً عُْرَضةً لكذا، أي نصبُته له. ال يزالون يقعون فيه: وفالن ُعْرَضةٌ للناس
ولفالن ُعْرَضةٌ َيصرع هبا . َيَتعَّرُض له دونه هو له دوَنُه ُعْرضَةٌ، إذا كانَ: وقوهلم. ، أي َنصباً" ُعْرَضةً ألميانكم 

وخرجوا . ونظرُت إليه عن ُعْرضٍ وُعُرضٍ، أي من جانبٍ وناحيٍة. الناس، وهي ضرٌب من احليلة يف املصارعة
اْضرِْب به عُْرضَ : ومنه قوهلم. يضربون الناس عن ُعْرضٍ، أي عن شقٍّ وناحيٍة كيفما اتَّفق، ال يبالون من َضربوا

َيْعتَرُِض يف سريه، ألنَّه مل تتمَّ رياضته : وبعٌري عُْرِضيٌّ. ائط، أي اْعتَرِْضُه حيثُ وجدت منه أيَّ ناحيٍة من نواحيهاحل
  :قال محيد. فيها صعوبةٌ: وناقةٌ ُعْرِضيَّةٌ. بعُد

  ُمْعَترِضاٍت غَري ُعْرِضيَّاِت... ُيصْبِحَن بالقَفْرِ أتاوِيَّاِت 

يقال فالن فيه ُعْرِضيَّةٌ، أي َعجرِفيَّةٌ وخنوةٌ : أبو زيد. لقةً، وإنَّما هو للنشاط والَبغيليس اعتراضهنَّ ِخ: يقول
واْسَتعَْرْضُت أُعْطي َمن . إنه َيْسَتعْرُِض الناس، أي يقتلهم وال يسأل عن مسلمٍ وال غريه: ويقال للخارجيِّ. وصعوبةٌ

واْسَتعَْرْضُتُه، أي قلت له اعْرِْض . شئت منهم عن كذا وكذا اْسَتعْرِضِ العرَب، أي سلْ من: يقال. أقبل ومن أدبر
فالن طَيِّبُ العِْرضِ وُمْتنِنُ : يقال. رائحةُ اجلسد وغريه، طّيبةً كانت أو خبيثةً: والِعْرضُ بالكسر. عليَّ ما عندك

إمنا هو عََرٌق يسيل من : أهل اجلنةويف صفة . اجلسُد: والعِْرُض أيضاً. وسقاٌء خبيثُ العِْرضِ، إذا كانَ منتناً. العِْرضِ
وفالن نقّي . أكرمُت عنه ِعْرضي، أي صنُت عنه نفسي: يقال. النفُس: والعِْرُض أيضاً. أعراضهم، أي من أجسادهم

قال . كلُّ واٍد فيه شجٌر: والعِْرُض أيضاً. عِْرُض الرجلِ َحَسُبُه: وقد قيل. العِْرضِ، أي بريٌء من أن ُيْشَتمَ أو ُيعاَب
  :الشاعر

  وُتْضحي على أفْنانِِه الغُني تَْهتُف... لَعِْرٌض من األعراضِ ُتْمسي َحماُمُه 
  وباب إذا ما مالَ للَغلْقِ َيْصرُِف... أَحبُّ إىل قليب من الديكِ َرنَّةً 

  .األثْلُ واألراُك واحلَْمُض: واألْعراُض. أْخَصَبْت أعْراُض املدينِة: يقال
  عرضن

  :وقال. إذا كانَ من عادهتا أن متشي ُمعاَرَضةً، للنشاطناقةٌ ِعَرْضَنةٌ، 
  ِعَرْضَنةُ ليلٍ يف العَِرضْناِت ُجنَّحا

هو ميشي العَِرْضَنةَ، وميشي العَِرضىن، إذا مشى : ويقال أيضاً. أي من العَِرْضناِت، كما يقال، فالن رجلٌ من الرجال
ُعرَْيِضٌن، : وتقول يف تصغري العَِرْضىن. ن ِعَرْضنَةً، أي مبؤخر عيينونظرت إىل فال. ِمشيةً يف ِشقٍّ فيها بَْغٌي، من نشاطه

  .تثبت النونَ ألنَّها ملحقةٌ، وحتذف الياء ألهنا غري ملحقة
  عرطب

  .العوُد من املالهي، ويقال الطبل: العَْرطََبةُ اليت يف احلديث
  عرطز



  .لغةٌ يف عرْطَس، أي تََنحَّى: َعْرطََز
  عرطس

  :وأنشد أبو الغوث. ثل َعرْطََز، إذا تََنحَّى عن القوم وذلَّ عن مناوأهتم ومنازعتهمَعْرطََس الرجل م
  يوِعدين ولو َرآين َعرْطَسا... وقد أتاين أنَّ عَبداً ِطمْرِسا 

  عرطل
  .الضخُم: العَْرطَلُ
  عرعر

  :قال النابغة. َرٍةوَعْرعارِ أيضاً، ُبَين على الكسر، وهو معدولٌ من َعْرَع. لُعبة للِصبيان: الَعْرعََرةُ
  يدعو وليُدهم هبا َعْرعارِ... ُمتكنِّفَيْ َجنَْبْي عكاظَ ِكلَيهما 

وَعْرَعْرتُ رأسَ . فإذا ِمسعوه خرجوا إليه فلَعبوا تلك اللُعبة! َعْرعارِ: ألنَّ الصيبَّ إذا مل جيد أحداً رفعَ صوته فقال
ركب : ويقال. أعاله، وكذلك الَسنام، وُعرعرة األنف: ضموُعْرُعَرةُ اجلبل بال. القارورة، إذا استخرجتَ صمامها
السيِّد، واجلمع عَراِعُر : والُعراِعرُ أيضاً. وَجزور ُعراِعٌر، أي مسينة. ركب رأسه: ُعْرُعَرُه، إذا ساء ُخلُقه، كما يقال

  :قال الكُميت. بالفتح
  عند اُألمور وال العَراعِْر... ما أنَت من َشَجر الُعرى 

  :لوقال مهله
  شجر العرى وَعراِعُر األقوامِ... خلَع امللوَك وصار حتت لوائه 

  َسلَفَى نزارٍ إذ حتوَّلت املناِسُم كالَعراعِْر: أطراف األسنِمة، يف قول الكميت: والعَراِعُر أيضاً
  عرف

. أي َجَزْزُت ُعْرفَُه: لفرَسوَعَرفُْت ا. ما أعرُِف ألحٍد يصرعين، أي ما أعترُف: وقوهلم. َعَرفُْتُه َمْعرِفَةً وِعْرفاناً
. ال َيْعجَِز َمْسكُ الَسْوِء عن َعْرِف الَسْوِء: ويف املثل. ما أطيب َعْرفَُه: يقال. الريُح طّيبةً كانت أو منتنةً: والعَْرُف
ُعرِفَ الرجل فهو َمْعروٌف، أي خرجت به تلك : يقال. قرحةٌ خترج يف بياض الكّف عن ابن السكيت: والَعْرفَةُ

االسُم من : والُعْرفُ أيضاً. أواله ُعْرفاً، أي معروفاً: يقال. ضد الُنكْرِ: والُعْرُف. ضّد املنكر: واملَْعروُف. قَرحةال
: " وقوله تعاىل. ُعْرفُ الفرسِ: والُعْرُف. له عليَّ ألٌف ُعْرفاً، أي اعترافاً، وهو توكيد: االعتراف، ومنه قوهلم

أُْرِسلَْت بالُعْرِف، أي : و مستعار من ُعْرِف الفرس، أي يتتابعون كُعْرِف الفرس، ويقال، يقال ه" واملُرَسالِت ُعرفاً 
  :قال الكميت. الرملُ املرتفُع: والُعْرُف والعُُرُف. املوضع الذي ينبت عليه الُعْرُف: واملَْعَرفَةُ بفتح الراء. باملعروِف

  املُحْوِلُ وما أنَت والطَلَلُ... أأْبكاكَ بالُعُرِف املَنْزِلُ 
وشيء أعَْرُف، أي . سوٌر بني اجلنة والنار: وكذلك الُعْرفَةُ، واجلمع ُعَرٌف وأعْراٌف ويقال األعراُف الذي يف القرآن

. واْعَرْوَرَف الرجلُ، أي هتيأ للشر. واْعرَْوَرَف أي صار ذا ُعْرٍف. وأْعَرَف الفرُس، أي طال ُعْرفُُه. له ُعْرٌف
والِعْرفُ بالكسر، من . ويقال للضبع َعْرفاُء، ُسمَِّيْت بذلك لكثرة شعرها. أي ارتفعت أمواجهواْعَرْوَرفَ البحُر، 

. أصيب فالن فَُوجَِد عارِفاً: يقال. الصبوُر: والعارُِف. ما َعَرَف ِعْر يف إال بأَخَرٍة، أي ما عرفَين إال أخرياً: قوهلم
  :قال عنترة. والَعروُف مثله

  تْرسو إذا نَفُْس اجلبان َتطَلَُّع... ك حُرَّةً فَصَبْرُت عارِفَةً لذل
ورجلٌ َعروفَةٌ باألمور، أي عارٌف هبا؛ واهلاء . املعروُف: والعارفَةُ أيضاً. حبستُ َنفساً عارِفَة، أي صابرةً: يقول



  :وأنشد األخفش. والعريُف والعارِفُ مبعًنى، مثل عليمٍ وعاملٍ. للمبالغة
  بعثوا إيلَّ َعريفَُهْم َيتََوسَُّم... بيلة أَو كُلما َوَرَدْت ُعكاظَ ق

تقول منه َعُرَف فالنٌ بالضم عَرافَةً، مثل خُطب . ُعَرفاُء: النقيُب، وهو دون الرئيس، واجلمع: والَعريُف. أي عارِفَُهْم
. اإلْعالُم: عْريُفوالَت. َعَرف فالن علينا سنني َيعُرُف ِعرافَةً: َخطاَبةً، أي صار عريفاً، وإذا أردت أنه عمل ذلك قلت

: والَعرَّاُف. أي طَيَّبَها" َعّرفَها هلم : " وقوله تعاىل. التطييب، من الَعْرِف: والتَْعريُف. إنشادُ الضالِة: والتعريُف أيضاً
  :قال الشاعر. الكاهُن والطبيُب

  فإنك إن أْبرَأَْتين لَطبيُب... فقلت لَعرَّاِف الَيمامِة داوين 
: واالعِترافُ بالذنب. َعرَّفَ الناُس، إذا شهدوا َعَرفاٍت، وهو املُعَرَُّف، للموقف: يقال. بَعَرفاٍت الوقوُف: والتعريُف
  :قال الشاعر. واْعَتَرفُْت القوَم، إذا سألتَهم عن خرب لَتعرِفَُه. اإلقراُر به

  ِخاللِ الَركْبِ تَْعَترُِف الرِكابا... أساِئلةٌ ُعَمْيَرةُ عن أبيها 
  :قال أبو ذؤيب يصف سحاباً. وا اْعتََرَف موضَع َعَرَف، كما وضعوا َعَرَف موضع اعَْتَرَفوربَّما وضع

  ِخالَف الُنعامى من الشأم رحيا... َمَرْتُه الُنعامى فلم يَْعَترِْف 
ائتِ : وتقول. َرفُتوَتَعرَّفُْت ما عند فالن، أي تطلّبتُ حتَّى َع. أي مل َيعرِف غري اجلنوب؛ ألنَّها أَبلُّ الرياحِ وأرطَُبها

وامرأةٌ حسنة املَعارِِف، أي الوجه وما . وقد َتعاَرَف القوُم، أي َعَرفَ بعضُهم بعضاً. فالناً فاْسَتْعرِْف إليه حتَّى يعرفك
  :قال الراعي. يظهر منها، واحدها َمْعَرٌف

  َنثْين هلنَّ َحواِشيَ الَعْصبِ... ُمَتلَفِّمَني على َمعارِِفنا 
  عرفج

  .شجر َيْنُبتُ يف السهل، الواحدة َعرْفََجةٌ: ُجالَعرْفَ
  عرفص
  .الَسْوطُ الذي ُيعاِقب به السلطان: الِعْرفاُص
  عرفط
  .شجر من العضاه، ينضح املُفْغوَر منه، وَبَرَمُتُه بيضاُء مدحرجَةٌ: الُعْرفُطُ
  عرق
. ما أكثَر َعَرَق إبِله، أي نتاَجها: وقوهلم. قورجلٌ ُعَرقَةٌ، إذا كانَ كثريَ العََر. وقد َعرَِق. الذي يرَشح: العََرُق
  :قال طُفيلٌ يصف فرساً. السَطْر من اخليل والطَري وكلِّ مصطفٍّ: والعََرُق

  سيٌد َتَمطَّرَ جُْنَح الليلِ َمْبلولُ... كأنَّه َبْعَد ما َصدَّْرنَ من َعَرقٍ 
ما : وَعَرُق اِخلاللِ. منه الَزبيلُ؛ ومنه قيل للزبيل َعَرٌق السفيفةُ املنسوجةُ من اخلوص وغريه قبل أن ُيجَعلَ: والعََرُق

  :قال الشاعر يصف سيفاً. يرَشُح لك الرجل به، أي يعطيك للمودَّة
  وما أُعطيُتُه َعَرَق اِخلاللِ... سأجعلُه مكانَ النوِن منِّي 

فالٍن عََرَق القِربِة، ومعناه لقيت من : يقال: قال األصمعي. أخذُت هذا السيف َعنوةً، ومل أعطه للمودة: يقول
وأصله أن الِقَربَ إمنا حتملها اإلماُء : قال. العََرُق إنَّما هو للرُجل ال للِقربة: وقال غريه. الشّدةُ، وال أدري ما أصله
واحلياِء من  ورمبا افتقر الرجل الكرُمي واحتاج إىل َحْملها بنفسه فَيْعَرُق ملا يلحقه من املشقِة. الزوافُر ومن ال ُمعني له



ولٌنب عَرٌِق . أي ِطلْقاً أو ِطلْقني: جرى الفرس َعَرقاً أو َعَرقَْينِ: ويقال. جتشمتُ لك عََرَق القربِة: فيقال. الناس
بكسر الراء، وهو الذي ُيجَْعلُ يف سقاٍء وُيَشدُّ على البعري ليس بيَنه وبني جنب البعري وقايةٌ، فإذا أصاَبه َعَرقُ البعري 

ويف . ُعروُق الشجر، الواحد ِعْرٌق: والُعروُق. نباٌت أصفر ُيْصَبغُ به: والُعروُق. َمه وتغيَّرْت رائحتهأفسَد طع
أن جييء الرجلُ إىل أرضٍ قد أحياها : والِعْرُق الظاملُ. من أحيا أرضاً مّيتةً فهي له، وليس لِعْرقٍ ظاملٍ َحقٌّ: احلديث

والعَْرُق . يف الشراب ِعْرٌق من املاء ليس بالكثري: ويقال أيضاً. األرض غُريه فيغرَِس فيها أو يزَرع ليستوجَب به
  :وقال. مصدر قولك َعَرقُْت العظم أْعُرقُه بالضم َعْرقاً وَمْعَرقاً، إذا أكلت ما عليه من اللحم: بالفتح

  إليه فإين عارٌِق كُلَّ َمْعَرقِ... أكُفُّ لساين عن صديقي فإنْ أَُجأْ 
. ورجلٌ َمْعروُق العظامِ وُمْعَتَرٌق، أي قليلُ اللحم. العظُم الذي أُخذَ عنه اللحُم، واجلمع ُعراقٌ بالضم: والعَْرُق أيضاً

إذا كانَ اجللد يف أسفل السقاء َمثْنيا مث خُرَِز عليه فهو الِعراُق، واجلمع : وقال أبو زيد. وَتَعرَّقُْت العظَم، مثل َعَرقُْتُه
الِطباَبةُ، وهي اجللدةُ اليت تغطَّى هبا : الِعراُق: وقال األصمعي. ُخرَِز عليه غري ُمثَنى فهو الِطبابوإذا سُوَِّي مث . ُعُرٌق

يقال . وأعَْرَق الرجلُ، أي صار َعريقاً، وهو الذي له عِْرٌق يف الكََرم، وكذلك الفرس، وفالن معْرٌِق. عيونُ اخلَُرز
إن امرأً ليس بينه وبني آدم أٌب حيٌّ ملُعَْرٌق له : ويقال. ه أعماُمه وأخوالُهوقد أعَْرَق في. ذلك يف اللؤم والكرم مجيعاً

وأْعَرقَ الشجُر والنباُت، إذا امتدتْ . يف املوت، كما يقال لَُمعَْرٌق له يف الكرم، أي له ِعْرقٌ يف ذلك، ميوت ال حمالة
وأْعَرقُْت الشراب فهو ُمْعَرٌق، أي فيه ِعْرٌق من . وعََرَق فالنٌ يف األرض َيعْرِق ُعروقاً، أي ذهب. ُعروقُه يف األرض
ويقال أيضاُ رجلٌ . ومنه طالٌء ُمَعرٌَّق. وَعرَّقُْت الشراب َتْعريقاً، إذا مزجَته من غري أن تبالغَ فيه. املاء ليس بالكثري

وَعرَّقُْت يف الَدلو، إذا . فيه دون امللِء َعرِّقْ يف اإلناء، أي اجعل: ويقال. ُمَعرَُّق اخلَدَّْينِ، إذا كانَ قليلَ حلمِ اخلّدين
  :قال الراجز. استقيَت فيها دون امللء

  أال ترى َحباَر َمن َيْسقيها... ال متأل الَدلَْو وعَرِّْق فيها 
: ولوتق. اخلشبتان اللتان ُتعَرضان على الدلو كالَصليب؛ واجلمع العَراقيُّ: والَعْرقوتاِن. وَعْرقَُوةُ الَدلوِ بفتح العني

والَعْرقوتانِ أيضاً، مها اخلشبتان اللتان َتُضمان ما بني واِسِط الرحلِ . َعْرقَْيُت الدلَو َعْرقاةً، إذا شددَتهما عليها
. الطُرَّةُ تُنَسج جوانَب الفسطاط، وكذلك اخلشبة اليت توضع معترضةً بني سايفَ احلائط: والَعَرقَةُ. واملؤخرة
قال . الداهيةُ: وذاُت الَعراقيِّ. واحدة العََرقِ، وهو الَسطر من اخليل والطَري وحنوه: قَةُوالَعَر. الُنسوُع: والَعَرقاُت

  :عوف بن األحوص
  وقَْتلِ َسراِتنا ذاَت العَراقي... لَقيُتْم من َتَدرُِّئكُْم علينا 

  .هي مأخوذة من َعراقي اإلكامِ، وهي اليت غَلُظَْت جدا ال ُتْرتَقى إال مبشقّة: يقال
  رقبع

: قال أبو ُدواد. وُعْرقوُب الدابة يف رِجلها مبنزلة الُركبة يف يدها.العصب الغليظ املُوَتَُّر فوق َعِقبِ اإلنسان: الُعْرقوُب
  َحديُد الطرف واملَنِكب والُعْرقوبِ والقَلبِ

والُعرقوب . طعت ُعرقوهباق: وقد َعْرقَْبُت الدابة. كلُّ ذي أربعٍ ُعرقوباه يف رجليه وركبتاه يف يديه: قال األصمعي
. يقال ما أكثر عراقيب هذا اجلبل، وهي الطُرق الضيِّقة يف َمْتنِِه: قال الفراء. موضع فيه احنناٌء شديد: من الوادي

وَنْبلي وفُقاها كَعَراقيبِ قَطاً طُْحلِ : قال الراجز. ساقُها: وُعْرقوُب القَطاِة. وَتعرقبُت، إذا أخذَت يف تلك الطرق



  .ِعظامها وصِعاهبا: األمور وعراقيلها وعراقيب
  عرقل

  .ِصعاُبها: وَعراقيلُ األمور وَعراقيُبها. الدواهي: العَراقيلُ
  عرك

. القتالُ: واملُعاَركَةُ. وَعَركُْت القوم يف احلرب َعْركاً. وَعَرَك البعُري جنَبه مبرفقه. َدلَكْتُُه: َعَركُْت الشيء أْعُركُُه َعْركاً
. واْعَتركوا، أي ازدمحوا يف املُْعَتَرِك. موضع احلرب، وكذلك املَْعَرُك واملَْعَركَةُ، واملَْعَركَةُ أيضاً بضم الراء: واملُْعَتَرُك
  :قال لبيد يصف احلمار واآلتن. أورد إبلَه الِعراك، إذا أوردها مجيعاً املاء: ويقال

  ِدخالِومل ُيْشِفْق على َنَغصِ ال... فأورَدها الِعراَك ومل َيذُْدها 
: ويقال. وفالن ليِّن الَعريكَِة، إذا كانَ سلساً. الطبيعةُ: والَعريكَةُ. يقال هي عَريكَةُ السنامِ، لبقيَّته: ابن السكيت

وَعَركُْت الَسناَم، إذا ملْسَته تنظُر أبِِه ِطْرقٌ . والَعروُك من النوق، مثل الَشكوِك. النت عَريكَتُُه، إذا انكسرت َنْخوته
وَعَركَِت املرأةُ َتْعُرُك ُعروكاً، . َعَركَْتها السائمةُ حتَّى أجدبْت: وأرٌض َمعروكَةٌ. مزدَحٌم عليه: اٌء َمْعروٌكوم. أم ال

وإمنا قيل . الَعَركُ الذين يصيدون السمك، واحدهم َعَرِكيٌّ، مثل َعَربٍ وَعَريبٍّ: قال أبو عمرو. أي حاضت
  :قال ُزَهري. وليس أن الَعَرَك اسمٌ للمالَّحني: الق. للمالَّحني َعَرٌك ألهنم يصيدون السمك

  ُيْغشي السفاِئَن موَج اللُجَِّة الَعَرُك... َتْغَشى احلُداةُ هبم ُحرَّ الكَثيبِ كما 
الصوت، وكذلك الَعرِكُ : والَعَرُك أيضاً. وجعل الَعَركَ نعتاً للموج، يعين املتالطم. ورواه أبو عبيدة َموُج بالرفع

. لقيته َعْركَةً، بالتسكني، أي مرّةً: ويقال. وقوٌم َعرِكونَ، أي أشداءُ ُصرَّاٌع. ورجلٌ َعرٌِك، أي صِرِّيٌع. بكسر الراء
  .ولقيته َعَركاٍت، أي مّراٍت

  عركرك
  :قال الراجز. اجلمل الغليظ القوي: الَعرَكَْرُك

  ِكألقَى بَواين َزْورِِه يف املَبَْر... أْصَبُر من ذي ضاِغٍط َعركَْرْك 
  :قال الشاعر. املرأةُ الضخمةُ: والَعرَكَْركَةُ

  َعَركَْركَةٌ ذاُت حلمٍ رَِيْم... وما من َهواَي وال شيَميت 
  عركس

  .وقد اعَْرْنكََس الشعر، أي اشتدَّ سواده. َعْركَْسُت الشيء، إذا مجعَت بعَضه على بعض. االجتماع: االعْرِنكاُس
  عرم
. وَعَرْمُت العظم أْعُرُمُه وأْعرُِمُه َعْرماً، إذا َعَرقَْتُه. هلا من لفظها، ويقال واحدها َعرَِمةٌاملَُسنَّاةُ، ال واحَد : الَعرِم

. َتَعرَّقْتُُه: وَتَعرَّْمتُ العظَم. العُراُق من العظم والشجر: والعُراُم الضم. نالَْت منه: وكذلك َعَرَمِت اإلبلُ الشجَر
  :شَرٌِس وقد َعَرَم َيْعُرُم َعراَمةً بالفتح وقال وصيبٌّ عارٌِم بيِّن الُعرام بالضم، أي

  َدبَّْت عليها عارماُت األْنبارِ
وَبْيضُ القطا . الذي فيه سواٌد وبياٌض: واألْعَرُم. العارُِم: والَعرُِم. كَثْرته: وعُراُم اجليشِ. ذَرِباُت: ويروى. أي خبيثاهتا

  :وقال يصف امرأةً راعية. َرمِ، إذا كانَ ضأناً وِمعًزىوقطيٌع أْعَرُم بيِّن الَع. وحّيةٌ َعْرماُء. ُعْرٌم
  َحيَّاكَةٌ وسط القطيع األْعرَمِ

الكُْدُس الذي ُجِمع بعد ما ديس : ُمْجَتَمُع رملٍ والَعَرَمةُ: والَعَرَمةُ، بالتحريك. بياٌض يكون بِمَرمَّة الشاة: والُعْرمَةُ



  .ليذرَّى
  عرمرم
  .اجليش الكثري: الَعرَْمَرُم
  سعرم

  .شُبَِّهْت بالصخرة: قال األصمعي. الناقة الشديدة: والِعْرِمُس. الصخرة: الِعرِْمُس
  عرمض
ماٌء : يقال. ويسمَّى أيضاً ثوَر املاء. الطُحلُُب، وهو األخضر الذي خيرج من أسفل املاء حتَّى يعلوه: الَعرَْمُض
  :قال امرؤ القيس. ُمَعْرَمٌض

  َيفيُء عليها الظلُّ َعْرَمُضها طامي... جٍ َتَيمََّمِت العَني اليت عند ضارِ
  عرن

حتت جمتمع احلاجبني، وهو أوَّل األنف حيث يكون : وعْرنُني األنف. سادهتم: وَعراننيُ القوم. أوَّله: ِعْرنُني كلِّ شيٍء
قال عديُّ بن زيدٍ . املوجما يرتفع يف أعايل املاء من غَوارب : والُعرانِيةُ، بالضم. هم ُشمُّ الَعرانَني: يقال. فيه الَشَمم

  :الِعباديُّ يصف طوفانَ نوحٍ عليه السالم
  وظُلمةٌ مل َتَدْع فتقاً وال خَلال... كانت رياٌح وماٌء ذو ُعرانَِيٍة 

ودها، ع: وِعرانُ البكَرة. وقد َعَرْنُت البعَري أعُْرُنُه َعْرناً. العود الذي ُيجَْعلُ يف وترة أنف الُبْخِتيِّ: العِرانُ: األصمعي
داُرهم عارَِنةٌ أي : يقال. بُْعُد الدارِ: والِعرانُ. ورُْمٌح ُمَعرَّنٌ، إذا ُسمَِّر ِسناُنه بالِعراِن، وهو املسمار. ويشدُّ فيه اخلطّاف

رِنَ وَع. وقد َعرَِنتْ رِجلُ الدابة بالكسر. ُجْسأَةٌ يف رِجل الدابة فوقَ الُرسغ من أُُخرٍ، وهو الُشقاُق: والَعَرنُ. بعيدة
هو قَرٌح يأخذُه يف عنقه فيحتكُّ منه، وربَّما بََرك إىل أصل شجرة واحتكَّ . قال ابن السكيت. البعريُ أيضاً َيْعَرنُ َعرَناً

وأصل العَرينِ َجماعة . ليثُ َعرينٍ وليثُ َعريَنٍة، وليثُ غابٍة: مأوى األسد الذي يألفُه، يقال: والعَريُن والَعرينَةُ. هبا
  :وينشد. الَعريُن اللحُم: لويقا. الشجر

  ُمَوشََّمةُ األطراف َرْخٌص َعريُنها
: والِعْرنَةُ. دبغ بالِعْرنَِة، وهو خشب الظِْمخِ، وهو شجٌر: وسقاٌء َمْعرونٌ. الِصرِّيع الذي ال يُطاق: والعِْرَنةُ بالكسر
  .عروق الَعَرْنُتنِ

  عرند

  .، أي غليظوتٌر عُُرنٌد: وحكى سيبويه. الُصلُْب: العََرْنَدُد
  عرهم
  .مجلٌ ُعراِهٌم مثل ُجراِهٌم، وناقةٌ ُعراِهَمةٌ، أي ضخمةٌ: الفراء
  عرهن

  .مجلٌ ُعراِهٌن، أي عظيم، مثل عُراِهمٍ
  عرا

الشيء الذي ال يزال باقياً يف األرض ال يذهب، ومجعه : والُعْرَوةُ أيضاً من الشجر. ُعْرَوةُ القميص والكوز معروفة
  :قال ُمهلهِل. ْنُك من الناسعًرى، ويشبه به الُب



  شجُر الُعرى وعَراِعُر األقوامِ... َخلع امللوَك وسار حتت لوائه 
  :وقال آخر

  ديَن لَمَّا اعتربُت واحلََسبا... ومل أجد ُعْرَوةَ اخلالئق إال ال 
وَعرَْوُت الرجل أْعروهُ . غشيَكوعَراين هذا األمر واْعَتراين، إذا . وأنا ِعْرٌو منه بالكسر، أي ِخلْوٍ. األسد: والُعرَْوةُ

  :ومنه قول النابغة. وفالن َتْعروهُ األضياف وَتْعتَريه، أي تغشاه. َعْرواً، إذا أملمَت به وأتيَته طالباً، فهو َمْعُروٌّ
  على خوٍف ُتظَنُّ يب الظُنونُ... أَتيُْتَك عارِياً َخلَقاً ثيايب 

أهْلََك فقد أْعرَْيَت، أي غابت : ويقال. يقال إن َعِشّيَتنا هذه لَعَرِيَّةٌ، أي باردةٌ :الكاليب. الريح الباردة: والعَرِيَّةُ أيضاً
وقد ُعرَِي الرجل على ما مل . ِقرَّةُ احلُمَّى وَمسُّها يف أول ما تأخذ بالرعدة: والُعرَواُء مثال الُغلَواء. الشمس وبرِدَت

  .يسمَّ فاعله، فهو َمْعرورٌّ
  عري
  :ة ُيْعرَيها صاحبها رجالً ُمحتاجاً فيجعل له مثرها عاماً فَيْعروها أي يأتيها، قال شاعر األنصارالنخل: العَْريَّةُ

  ولكن عرايا يف السنني اجلَواِئحِ... وليست بسَْنهاَء وال ُرجَّبِيٍَّة 
وَعرَِي من ثيابه . ا الُرطََبواْسَتْعرى الناسُ يف كل وجه، وهو من الَعرِيَِّة، أي أكلو. إّنا نُْعريها الناَس احملاويج: يقول

ما أحسَن َمعارَي هذه املرأة، : ويقال. وأْعَرْيُتهُ أنا وعَرَّْيُتُه َتعْرَِيةً فََتَعرَّى. َيْعرى ُعْرياً، فهو عارٍ وُعْريانٌ، واملرأةُ عُْريانةٌ
الِفناُء والساحة، : قصورالعَرا م. ويقال أعْراُه صديقُه، إذا تباَعد منه ومل ينصره. وهي يداها ورجالها ووجهها

: ويقال" . لَنُبِذَ بالَعراء : " قال اهللا تعاىل. الفضاء ال ِستر به: والعَراُء باملد. شّدة الربد: والعَراةُ أيضاً. وكذلك الَعراةُ
سرٌج، واجلمع ليس عليه : وفرٌس ُعْرٌي. ركبته ُعْرياناً: واْعَرْوَرْيُت الفرَس. اْعَرْورْيُت منه أمراً قبيحاً، أي ركبُت

  .األعْراُء
  عزب

اليت ال زوج : الذي ال أهل له، والَعَزَبة: العزب: قال الكسائي. الذين ال أزواج هلم من الرجال والنساء: العُزَّاُب
 أي بَُعد وغاب،: وعََزَب عين فالن يعُزب وَيْعزِب. تَعزَّب فالن زماناً مث تأهل: يقال. الُعْزَبة والُعزُوَبة: واالسم. هلا

وأعزب القوُم فهم ُمعزِبون، أي . وأعزبت اإلبل، أي بُعدت يف املرعى ال َتروح. وَعَزب عن فالٍن ِحلُمه، وأعزبه اهللا
: والعازب. الرجل الذي يَعُزب مباشيته عن الناس يف املرعى، وكذلك الذي طالت ُعْزبته: واِملعْزابَة. َعَزَبت إبلُهم

. وإبل عزيب، أي ال تروح على احلّي، وهو مجع عازب، مثل غازٍ وغَزِّي. ناهالكأل البعيد، وقد أعَْزْبنا، أي أصب
وَسواٌم معزٌَّب بالتشديد، إذا ُعزِّب به . هِراوة الذين َيْبُعدون بإبلهم يف املرعى، ويشبَّه هبا الفرس: وهراوة األعزاب

وعََزب طُهر املرأِة، . د عهده مبا ابتدأه منهمن قرأ القرآن يف أربعني ليلةً فقد َعزَّب، أي َبُع: عن الدار، ويف احلديث
  :وقال النابغة. إذا غاب عنها زوُجها

  واحملَصناُت َعوازُِب األطهارِ... ُشَعُب الِعالفيَّاِت َبني فُروجهم 
  .وَعزبت األرض، إذا مل يكن هبا أحٌد، خمصبةً كانت أو جمدبة

  عزد

  .نكحها: َعَزَد املرأةَ
  عزر



. أْوقَْرتُه: وَعزَّْرُت احلمار. التأديب؛ ومنه مسِّي الضرب دون احلّد َتعْزيراً: والتعزير أيضاً. التوقريالتعظيم و: الَتعْزير
  .كُنية طائر طويلِ العنق، تراه أبداً يف املاء الضحضاح، ويسمى الَسَبْيطَر: وأبو العيزار. شجر: والعَْيزاُر

  عزز
. زَّ الشيء َيِعزُّ ِعزا وِعزَّةً وَعزاَزةً، إذا قلَّ ال يكاد يوجد، فهو عزيٌزوَع. ومطر ِعزٌّ، أي شديد. خالف الذُلّ: الِعزُّ

كَُرمت : وَعَزْزت عليه أيضاً. وأعَزَُّه اهللا. وَعزَّ فالن َيِعزُّ ِعزا وِعزَّةً وَعزاَزةً أيضاً، أي صار عَزيزاً، أي قوي بعد ِذلَّة
وهو َيْعَتزُّ . صار عزيزاً: وتََعزََّز الرجلُ. فَّف ويشدد، أي قوَّينا وشدَّدنا، خي" فََعزَّْزنا بثالث : " وقوله تعاىل. عليه
وأْعزِْز علّي مبا . إذا َعزَّ أخوك فَُهْن: ويف املثل. وَعزَّ عليَّ ذاك أي َحّق واشتدَّ. وَعزَّ عليَّ أن تفعل كذا. بفالن

  :وقال. وقوم أعزَّةٌ وأعِزَّاُء. زيز عِزاٌزومجع الع. وقد أُعْزِْزتُ مبا أصابك، أي َعظُم علّي. أصبت به
  يف كلِّ نائبة عِزاز اآلنِف... بيض الوجوه أِلبَّة وَمعاقل 

وَعزَّهُ . َعزَِّت الناقة َتُعزُّ بالضم ُعزوزاً وِعزازاً وأعَزَّْت وَتعَزََّزْت مثله: تقول منه. الضيِّقة اإلحليل: والَعزوُز من النوق
: والَعزَّةُ بالفتح. واالسم الِعزَّةُ، وهي القوة والغلبة. َمْن َعزَّ َبزَّ، أي من غلب سلب: ويف املثل. غلبه :أيضاً َيُعزُُّه عَزا
. األرض الصلبة: والعَزازُ بالفتح. وأَعزَّتِ البقرةُ، إذا َعُسر ْمحلُها. وَعزَّهُ يف اخلطاب وعازَُّه، أي غَالَبه. بِْنُت الظَبية

السنة : والعزَّاُء. واملطر ُيَعزُِّز األرض، أي يلبِّدها. وأرٌض معزوزةٌ، أي شديدة. ا فيها وِسرناوقد أْعَزْزنا، أي وقعن
  :قال الشاعر. الشديدة

  وَيعبِط الكوَم يف العزَّاء إن طُرقا
َتَعزَّ فالنٌ واْس. واسَتَعزَّ الرملُ وغريه، متاسك فلم ينهل. إنَّكم معزٌَّز بكم، أي مشدَّد بكم، غري خمفٍَّف عنكم: ويقال

اْسُتِعزَّ بالعليل، إذا : وقال أبو عمرو. واْسُتِعزَّ بفالٍن، أي غُِلَب يف كل شيء، من مرضٍ أو غريه. حبقِّي، أي غلبين
وقد يكون األعزُّ مبعىن . تأنيث األعَزِّ: والُعزَّى. وفالن ِمْعزاُز املرض، أي شديده. اشتدَّ وجعه وغُِلَب على عقله

ُعزِيْزاواِن؛ : عُزِْيَزياِن، ومن مدَّ: فمن قصر ثنَّى. والُعَزيْزى من الفرس، يُمدُّ ويقصر. ى مبعىن العزيزةالعزيز والُعزَّ
  :قال. ومها طرفا الوركني

  إىل كَفَلٍ رابٍ وُصلب ُمَوثَّقِ... أُِمرَّت عَُزْيزاُه ونِيطْت كُرومه 
  عزف

  :قال الفرزدق خياطب نفسه. أي زِهدت فيه وانصرفت عنه َعَزفُْت نفسي عن الشيء َتعُْزُف وَتْعزُِف ُعزوفاً،
  وأْنكَْرَت من َحْدراء ما كنت َتْعرُِف... َعَزفَْت بأعشاشٍ وما ِكْدتَ َتْعزُِف 

ُيْسَمُع منه َعزيُف الرعد، وهو : وسحاٌب عزَّاٌف. وقد َعَزفَِت اجلنُّ َتعْزُِف بالكسر َعزيفاً. صوُت اجلّن: والعزيُف
  .أصواُتها: وَعْزُف الريحِ. وقد َعَزَف َعْزفاً. الالعُب هبا واملُغَنِّي: والَعازُف. املالهي: عازُفواملَ. دويُّه
  عزق

  .وال يقال ذلك لغري األرض. َعَزقُْت األرض أَْعزِقُها َعْزقاً، إذا شققتها، فهي َمْعزوقةٌ
  عزل

  :وقال األحوص. اْعَتَزلَُه وتََعزَّلَُه مبعًنى
  َحذََر الِعدا َوبَِك الفؤاُد ُمَوكَّلُ... الذي أتََعزَّلُ يا بيَت عاِتكَة 
ومسِّي . وقوٌم ُعْزلٌ، وُعْزالنٌ، وُعزَّلٌ بالتشديد. الذي ال سالح معه: واألعَزل. الُعْزلَةُ عبادةٌ: يقال. واالسُم العُْزلَةُ



الذي يقع ذََنُبه يف جانب، : َزلُ من اخليلواألْع. أحُد الِسماكَْين األعَزلَ كأنَّه ال سالَح معه، كما كانَ مع الرامح
فم املزادِة األسفل، واجلمع العَزايل : والعَْزالء. سحاٌب ال مطر فيه: واألْعَزلُ. وذلك عادةً ال ِخلقةً، وهو عيٌب

  :قال الكميت. بكسر الالم، وإن شئت فتحت مثل الَصحارى والَصحاري
  ْت َعزاِلَيةُ الَشمْألُرَّ َحلَّ... َمَرْتُه اجلنوُب فلمَّا اكْفََه 

  :وقال. أنا عن هذا األمر بَِمْعزِلٍ: يقال. وَعَزلَُه، أي أفَْرَزُه
  وال بَصفاً َصلٍْد عن اخلري َمْعزِلِ... ولسُت ُجبلْبٍ ُجلْبِ ريحٍ وقرٍَّة 

. يته ويرعاها َمبْعزِلٍ من الناسالذي َيعَْتزِلُ مباش: واِملعْزالُ. وعزل عن أَمِتِه. وَعَزلَُه عن العمل، أي حنّاه عنه فعزِلَ
  :وأنشد األصمعي

  وأعجبه َضفٌْو من الثلَِّة اخلُطْلِ... إذا اهلدفُ اِملْعزالُ صوََّب رَأَْسُه 
  :وقال آخر. واجلمع املََعازيلُ

  إىل الَصباح وهم قوٌم َمعازيلُ... إذا أَشَْرَف الديُك يدعو بعض أُْسَرِتِه 
  :قال الكميت. ين ال رماح معهمالقوم الذ: واملَعازيلُ أيضاً

  وال ُيمَْنُع اجلريانُ باللومِ والَعذْلِ... ولكنَّكم حيٌّ َمعازيلُ ِحْشَوةٌ 
  .الذي َيعَْتزِلُ أهل امليسر لؤماً: واِملعْزالُ. الضعيف األمحق: واِملْعزالُ

  عزم
ومل َنجِد له َعْزماً : " قال اهللا تعاىل. ه وقطعت عليهَعَزْمُت على كذا َعْزماً وُعْزماً بالضم وَعزَميةً وَعزمياً، إذا أردت فعل

: واالعِْتزاُم. واْعَتَزْمُت على كذا وَعزَْمُت مبعًنى. َعَزْمُت عليك، مبعىن أقسمت عليك: ويقال أيضاً. أي صَرميةَ أمرٍ" 
  .العجوُز: والعَْوَزم. ها بقيَّةٌ من شبابالناقةُ املسنَّةُ وفي: الَعْوَزُم: األصمعي. الُرقَى: والَعزاِئُم. لزوم القصد يف املشي

  عزه
رجلٌ فيه : الكسائي. واجلمع عَزاٍه وِعْزهون. ال َيطْرب للَّهوِ ويبعد عنه: رجلٌ ِعْزهاةٌ، وِعْزهاءة، وِعزًْهى منوَّنٌ

  .ِعْنَزْهَوةٌ، أي كٌرب
  عزهل

  .احلمامالذكر من : والِعزَْهلُ. اإلبل املهَملَة، الواحد ُعْزهولٌ: العَزاهيلُ
  عزا

الِفرقة : والِعَزةُ. واالسم العَزاُء. َعَزْوُتُه إىل أبيه، وَعَزْيُتهُ لغة، إذا نسبته إليه، فاْعَتزى هو وتََعزَّى، أي انتمى وانتسب
َعن اليمنيِ : " وقوله تعاىل. واجلمع ِعًزى على ِفَعلٍ، وِعزونَ وُعزونَ أيضاً بالضم. من الناس، واهلاء عوض من الياء

  :قال الراعي" . ن الشمالِ ِعزيَن وع
  أَْمسى َسواُمُهُم ِعزيَن فلوال... أَخليفَةَ الرمحنِ إنَّ عشرييت 

  :وقال آخر
  َضَرْحَن َحصاهُ أشتاتاً ِعزينا... فلمَّا أن أَتْيَن على أضاخٍ 

  .يقال يف الدار ِعزونَ، أي أصناف من الناس: قال األصمعي: أي مجاعاتٍ يف تفرقٍة
  عسب



: وَعسيب الذََنب. وما نبت عليه اخلوص فهو الَسَعف. فويق الكََرب مل ينبت عليه اخلوص: يب من الَسعفالَعس
َعَسب : تقول. الكِراء الذي يؤخذ على ِضراب الفحل، وُنهَِي عن َعْسب الفحل: والعسيب. منبِته من اجللد والعظم
  :قال زهري يهجو قوماً أخذوا غالماً له. ماؤه: قالضِرابه، وي: وَعْسب الفحل أيضاً. فحله َيْعِسُبه، أي أكراُه
  وشرُّ منيحة فحل ُمعاُر... ولوال َعْسُبه لتركتموُه 

: واليعسوب أيضاً. يعسوب قومه: ملك النحل، ومنه قيل للسيِّد: والَيْعسوب. واستعَسَبِت الفرس، إذا اسَتودقَت
  :قال بشر. به اخليلُ يف الُضْمرطائٌر أطول من اجلرادة ال يضمُّ جناحه إذا وقع؛ ُتشبَّه 

  كواحلُ أمثالُ اليعاسيب ُضمَُّر... أبو ِصْبَيٍة ُشْعثٍ ُتِطيُف بشخصه 
  عسرب

  .ولد الضبع من الذئب، الذكر واألنثى فيه سواء: الِعْسباَرةُ
  عسج
  .وبعٌري مِْعساٌج. َمدُّ الُعُنق يف املَشي: العْسج
  عسجد
  .ركاُب امللوك، وهي إبلٌ كانت ُتَزيَّن للنعمان: والَعْسَجِديَّة. الذهب: الَعْسَجُد
  عسجر

  .الُصلْبة: العَْيَسجوُر من النُوق
  عسد

  .نكحها، واحلبلَ فََتلَُه: َعَسَد املرأة
  عسر
وَعِسَر األمر بالكسر . وقد َعُسَر األمُر بالضم يَعُسُر ُعْسراً، فهو َعسٌري. ُعْسٌر وُعسٌُر: يقال. نقيض اليسر: الُعْسُر

وَعسرُت الغرمي أْعُسُرهُ . وَعسَرِت الناقةُ بذََنبها تَعِسُر َعسَراناً، إذا شالت به. ُسُر ُعسْراً، أي التاثَ، فهو َعِسٌرَيْع
وَعَسَرين فالنٌ، أي جاء على . وَعَسَرِت املرأةُ، إذا َعُسَر والدها. وأعِسُرُه َعسْراً، إذا طلبَت منه الدين على ُعْسَرِتِه

وأمَّا الذي يعمل بكلتا يديه فهو أْعَسُر َيَسٌر، وال تقل . رجلٌ أْعَسرُ َبيِّن الَعَسرِ، للذي يعمل بيساره: ويقال. يساري
. جبناِحِه من يساره بياض: ومحام أْعَسُر. ريشها من اجلانب األيسر أكثُر من األمين: وعقاب عسْراء. أعَسُر أَيسَُر

. ضدُّ امليسور، ومها مصدران: واملْعسوُر. ضدُّ التياُسر: والتعاُسُر. ياسرةضد امل: واملُعاسَرةُ. أضاَق: وأْعَسَر الرجل
: ويقال عقاٌب َعْسراُء. القاِدمةُ البيضاء: والَعسََرةُ، بالتحريك. نقيض اليسرى: والُعْسرى. مها صفتان: وقال سيبويه

وقد اْعَتَسْرهتا إذ . الناقة اليت مل ُتَرْض: العسريو. الناقة إذا اعتاطَْت عاَمها فلم َتحِمل: والَعسُري. يف يدها قوادم بِيض
  :قال ذو الرمّة. مثل اقَتسره: واعَْتَسَرُه. ركبتها قبل أن تُراَض

  وقادوا الناس طوعاً واْعِتسارا... أناٌس أهلكوا الرؤساء قَْتالً 
  .واْعَتَسَر الرجلُ من مال ولِده، إذا أخذَ من ماله وهو كارٌه

  عسس
وقوٌم َعَسٌس مثل خادمٍ . سَّا وَعَسساً، أي طاف بالليل، وهو َنفضُ الليلِ عن أهل الرِيبة، فهو عاسٌّعسَّ يُعسُّ َع

َعسَّ خُرب فالٍن، : وقوهلم. واعَْتسَّ مثل َعسَّ" . كلٌب عسَّ خٌري من كلبٍ َرَبَض : " ويف املثل. وَخَدمٍ، طالبٍ وطَلَبٍ



لغة يف : جِئْ باملال من َعسَِّك وَبسَِّك: وقوهلم. فُْد أكرب منه، ومجعه ِعساٌسالقََدُح العظيم، والَر: والُعسُّ. أي أبطأ
: والَعسوُس أيضاً. الناقة اليت ترعى وحدها، مثل القَسوسِ، وقد َعسَّْت تَُعسُّ: الَعسوُس: أبو زيد. َحسَِّك وَبسَِّك

الطالب : والَعسوُس. املطلُب: واملََعسُّ. ساُب والطلباالكت: واالعِتساُس. الناقة اليت ال تِدرُّ حتَّى َتباَعَد ِمن الناس
  :قال الشاعر. للصيد

  عصا عسطوسٍ ِلينها واْعِتداهلا
  عسعس

" والليلِ إذا َعْسَعَس : " وقوله تعاىل. َعسَْعَس الليلُ، إذا أقبل ظالمه: ويقال أيضاً. َعْسَعَس الذئب، أي طاف بالليل
. وقال بعض أصحابنا أّنه إذا دنا من أوَّله وأظلم: قال. ممن عسعس أدبرأمجع املفسرون على أن : ، قال الفراء

. الَعسَْعُس، والَعسْعاُس، والَعسَّاُس، ألنه َيُعسُّ بالليل ويطلُب: يقال للذئب. وكذلك السحاُب، إذا دنا من األرض
  :وأنشد. الشمُّ: الَتَعسُْعُس: قال أبو عمرو. الَعساِعُس، لكثرة تردُّدها بالليل: ويقال للقنافذ

  كَُمْنُخرِ الذئب إذا تََعْسَعسا
  .طلُب الصيد بالليل: والتََعْسُعسُ أيضاً

  عسف
: والَعسوُف. القََدُح الضخُم: والَعْسُف أيضاً. األخذُ على غري الطريق، وكذلك التََعسُُّف واالعِتساُف: الَعْسُف
قلت لرجل : قال األصمعّي. من الغّدة وجعلت تتنفَّس ناقةٌ عاِسٌف، إذا أشرفت على املوت: قال أبو يوسف. الظلوُم

قال عامر بن الطفيل يف قُْرزِلٍ يومَ . حني َتقُْمُص َحنجرته، أي ترجف من النَفَس: ما الُعساُف؟ قال: من أهل البادية
  :الرَقَمِ

  بَتضُْرَع َيْمري باليدين وَيْعِسُف... ونِْعم أخو الصعلوِك أْمسِ تركُته 
  .جُري، واجلمع ُعَسفاُءاأل: والَعسيُف

  عسق
  :وأنشد لرؤبة. ويقال لزمه ولزق به. َعِسَق به بالكسر، أي أُوِلَع به
  فََعفَّ عن إسرارها بعَد الَعسَْق

  :قال رؤبة. وكذلك َتَعسََّق به
  ألْفاً وُحبا طالَما َتَعسَّقا

  .وَعسَّقَت الناقةُ بالفحل، إذا أَربَّْت
  عسقف

  .ُمَدْت عيُنه، وذلك إذا همَّ بالبكاء فلم يقدر عليهَعْسقََف الرجلُ، أي َج
  عسقل

  :وقال كعب. َترَيُُّع الَعساقيلِ، وهي السراُب، ومل أمسع بواحِده: الَعْسقَلَةُ
  إذا تَرقَّصَ بالقورِ الَعساقيلُ... عرياَنةٌ كأتاِن الَضْحلِ ناجيةٌ 

  :وقال. ضرب من الكمأة، الواحدة ُعْسقولٌ: والَعساقيلُ
  ولقد َنهَْيُتَك عن بنات األْوبَرِ... د جنْيُتكَ أكُْمؤاً وعساِقال ولق



  :وقال. شحمةُ األرض: وهي الكَْمأةُ الكباُر البيُض، يقال هلا
  عليه الَعساقيلُ مثلُ الَشَحْم... وأغَْبَر ِفلٍّ ُمنيِف الرُبا 

  عسك
  .لزمه: َعسَك بالشيء َعَسكاً

  عسكر
  :قال طرفة. الِشدَّةُ: والَعْسكََرةُ. َعَرفَةُ ومًنى: والَعْسكران. اجليش: الَعْسكَُر

  ظلَّ يف َعْسكَرٍة من حبِّها
  .املوضع: واملَُعْسكَُر بفتح الكاف. وَعْسكََر الرجلُ فهو ُمَعْسِكٌر

  عسل
ُمَعسَّلٌ، أي معمولٌ وزجنبيلٌ . َعَسلُْت الطعام أْعُسلُُه وأْعِسلُُه، أي عِملته بالَعَسلِ: الَعَسلُ يذكَّر ويؤنَّث، تقول منه

ما لفالٍن َمضرِبُ : ويقال. والنحل َعسَّالَةٌ. وِخِليَّةٌ عاِسلَةٌ. الذي يأخذ الَعَسلَ من بيت النحل: والعاِسلُ. بالَعَسلِ
ويف اجلماع . عالمُتهم: وَعَسليُّ اليهود. وما أعرف له َمضرَِب َعَسلٍَة، يعين أْعراقَُه. َعَسلٍَة، يعين من النسب

ِمكْنسةُ العطَّار : والَعسيلُ. ْيلَةُ، ُشبِّهت تلك اللذّة بالَعَسلِ، وُصغِّرت باهلاء، ألنَّ الغالب على الَعَسلِ التأنيثالُعَس
  :وقال. اليت جيمع هبا العِطر

  كَناِحِت يوماً صخرةٍ بَِعسيلِ... فَرِْشين خبريٍ ال أكوَنْن وِمْدَحيت 
. وَعسَّلُْتُهمْ َتْعسيالً، أي زوَّدهتم الَعَسلَ. ْسَتْعِسلونَ، أي يطلبون الَعَسلَجاءوا َي: ويقال. قضيُب الفيل: والَعسيلُ

. َعَسلَ الذئُب يَْعِسلُ َعَسالً وَعَسالناً، إذا أعنق وأسرع؛ وكذلك اإلنسان: يقال. اخلََبُب: والَعَسلُ والَعَسالنُ
  :قال أوس. اهتّز واضطرب: َعَسالناً وَعَسلَ الرمُح. والذئُب عاِسلٌ، واجلمع الُعسَّلُ والعَواِسلُ

  َيداَك إذا ما ُهزَّ بالكفِّ يَْعِسلُ... َتقاَك بكَْعبٍ واحٍد وتَلذُُّه 
  :وقال. والرمح َعسَّالٌ

  بِكُلِّ َعسَّالٍ إذا ُهزَّ َعتَْر
  .الشديد الضرب السريُع رفع اليد: والَعِسلُ. لزمه: وَعَسلَ بالشيء ُعسوالً

  عسلج
: وقد َعسْلََجت الشجرةُ. ما النَ واخضّر من قُضبان الشجر والكَْرم أوَّلَ ما ينبت: والُعْسلوجالُعسْلج بالضم 

  .أخرجت َعساليَجها
  عسم

ورجلٌ أْعَسمُ بيِّن الَعَسمِ وامرأةٌ . أن َييبَس مَفِصل الُرسغ حتَّى يعوّج الكف والقدم: الَعَسُم يف الكف والقدم
  :قال الراجز. هذا األمر ال يُْعَسُم فيه، أي ال ُيطمع يف مغالبته وقَْهره: ليقا. الطمُع: والَعْسُم. َعْسماُء

  كالبحر ال يَْعِسُم فيه عاِسُم
وَعَسَم الرجلُ بنفسه وْسطَ القوم، إذا اقتحمهم حتَّى خالطهم، غَري مكترٍث، . ومالكَ يف بين فالٍن َمْعَسٌم، أي مطمٌع

. وفالنٌ َيْعِسُم أي جيتهد يف األمر وُيعمل نفَسه فيه. االكتساُب: ُمالَعْس: الفراء. يف حربٍ كانَ أو غري حرب
  .أن تضع الشاُء ويأيتَ الراعي فُيلْقي إىل كلِّ واحدٍة ولدها: واالعِْتساُم. واْعَتَسْمُتُه، إذا أعطيته ما يطمع منك

  عسن



وداّبةٌ َعِسٌن، أي . يها الكأل وَسِمَنْتوقد َعِسَنِت اإلبل بالكسر، إذا َنَجع ف. ُنجوع العلَف يف الدواّب: الُعَسن
وتََعسََّن فالنٌ أباه، أي نََزع . آثاره ومكانه: وأْعسانُ الشيء. الشحم القدمي، مثل اُألسنِ: والُعْسُن بالضم. َشكوٌر

  .تطلَّبُت أثره ومكانه: وَتَعسَّنُت الشيء. إليه يف الشبه
  عسا

ولَّى وكرب، : وَعسا الشيخ َيْعسو ُعِسيا. ًء ممدود، أي يبس واشتدَّ وصلبَعسا الشيء يَْعسو ُعُسوا وَعسا: األصمعّي
يقال للشيخ قد َعسا، ويقال : قال اخلليل. غَلُظْت من العمل: َعَستْ يده َتْعسو ُعسُوا: قال األخفش. مثل عتا

: والَعساُء. ِشمراخ النخل: سيالعا: وقال أبو عبيد. َعِسيَ بالكسر: وفيه لغة أخرى: قال. قد َعسا: للنبات إذا غلظ
  .وَعسى من أفعال املقاربة، وفيه طمٌع وإشفاٌق. البلُح
  عشب

وال يقال يف ماضيه إال أْعشَبت . بلد عاشب: تقول منه. َحشيٌش حتَّى يتهيَّج: الكأل الَرطْب، وال يقال له: الُعْشب
وأرض ُمْعِشبة وَعشيبة، . أصابوا ُعْشباً: وموأعشب الق. يرعى الُعْشب: وبعٌري عاشب. األرض، إذا أنبتت الُعْشب
. َخشَن واخشوشن: كقولك: واعشوشبت األرض، أي كثر ُعْشبُها، وهو للمبالغة. ومكانٌ َعشيب بيِّن الَعشابَة

النابُ الكبرية، وكذا : والَعَشبة بالتحريك. وأرض فيها َتعَاشيُب، إذا كانَ فيها ُعْشب نَْبذٌ متفّرق، ال واحد هلا
وعيال . وشيخ َعَشَبة وعجوز َعَشَبة، أي ِهمٌّ وِهمَّةٌ. سألته فأعَشَبين، أي أعطاين ناقة ُمِسنَّة: يقال. مة بامليمالعش
  .ليس فيهم صغري: َعَشٌب
  عشد

  .مجَع: َعَشَد َعْشداً
  عشر

والكسر . َع َعشَْرةَوإن شئت سكَّنت إىل ِتْس. إحدى َعشَِرةَ امرأة، بكسر الشني: وتقول. َعَشَرةُ رجال وَعْشرُ نسوة
اسٌم موضوع هلذا العدد، وليس جبمع : وِعْشرون. وللمذكَّر أَحَد َعَشَر ال غري. ألهل جند، والتسكني ألهل احلجاز

تسعة أْعشِراِء : " ويف احلديث. ومجع الَعشريِ أَْعشِراء. اجلزء من أجزاء الَعَشَرِة، وكذلك الَعشُري: والُعْشُر. لعشرة
وَعَشْرتُ القوَم أْعَشُرُهم، . وال يقولون هذا يف شيٍء سوى الُعشْرِ. ُعشُْرُه: وِمْعشار الشيء" . ارة الرِزقِ يف التج

وعشرت القوم أعِشُرُهم بالكسر . ومنه العاِشُر والَعشاُر. بالضم، ُعْشراً مضمومة، إذا أخذت منهم ُعْشَر أمواهلم
. ما بني الوِْردين، وهو مثانية أيام، ألهنا ترد اليوَم العاشَِر: كسروالِعْشُر بال. َعْشراً بالفتح، أي صِرُت عاِشرَُهم

املخالطة، : واملُعاشََرة. صاروا َعشرة: وأعَشَر القوُم. وهذه إبلٌ عواِشُر. وأْعَشَر الرجلُ، إذا وردت إبله ِعشراً
ن الِعضاه، ومثرته ُنفَّاَخةٌ كُنفَّاخة شجٌر له صمغ، وهو م: والُعَشُر، بضم أوَّله. واالسم الِعْشَرةُ. وكذلك التََعاشُر
: والَعشريةُ. مجاعات الناس، الواحد َمْعَشٌر: واملَعاِشُر. الواحدة ُعشََرةٌ، واجلمع ُعَشٌر وُعَشراٌت. القَتاد األصفر

. ج، ألنه ُيعاِشُرها وُتعاِشرُهيعين الزو" إّنكُنَّ ُتكثِّرن اللعن وَتكْفُْرنَ الَعِشري : " ويف احلديث. املُعاِشُر: والَعشُري. القبيلة
جاء القوم ُعشاَر ُعشاَر، : قال. معدول من َعَشرٍَة: وُعشارُ بالضم" . لبِئَْس املَْوىل ولبِئَْس الَعشري : " وقال اهللا تعاىل

  :ومل يسمع أكثر من أُحاَد وثُناَء وثُالثَ ورباع، إال يف قول الكميت: قال أبو عبيد. أي عشرة عشرة
  َت فوق الرِجال ِخصاالً وُعشارا... ريثوَك حتَّى رَمْي ومل َيْسَت

مجع ُعَشراَء، وهي الناقة اليت أتت عليها من يوم أرسل : والِعشاُر، بالكسر. ما يقع طولُه عشرة أذرع: والُعشارِيُّ



: يقال. أيضاًفيها الفحلُ َعَشَرةُ أشهر وزال عنها اسم املخاض، مثَّ ال يزال ذلك امسها حتَّى تضع وبعد ما تضع 
: وتعشري املصاحف. وقد َعشََّرِت الناقة َتْعشرياً، أي صارت ُعَشراَء. ناقتان ُعشَراواِن، ونوق ِعشاٌر وُعشَراواٌت

  :قال الشاعر. َنهيقُه عشرةَ أصواتٍ يف طَلَقٍ واحد: وتعشري احلمار. جعل العواِشرِ فيها
  مريِ إنَّين لََجزوُعُنهاَق احل... لَعمري لئن َعشَّرُت من ِخيفة الردى 

. وذلك أنَّهم كانوا إذا خافوا من وباٍء بلٍد َعشروا كتَْعشريِ اِحلمار قبل أن يدخلوها، وكانوا يزُعمون أنَّ ذلك ينفعهم
  :قال امرؤ القيس. األنصباء: وأْعشارُ اجلزور

  بسهمَْيِك يف أْعشارِ قلبٍ ُمقَتَّلِ... وما ذََرفَْت عيناِك إال لَتضريب 
. وبرمةٌ أْعشاٌر، إذا انكسرت قطعاً قطعاً. الرقيَب واملَُعلَّى من سهام املَْيسر، أي قد ُحْزِت القلَب كلَّه: بالسهمنييعين 

  :قال الشاعر. قوادُم ريشِ الطائر: واألْعشاُر. رُمح أقصاٌد: وقلٌب أْعشاٌر جاء على بناء اجلمع، كما قالوا
  بانُ هتوي كواسَر األْعشارِ ...إن َتكُن كالعُقابِ يف اجلوِّ فالِعق 

  عشرق
  :قال األعشى. نبٌت: الِعْشرُِق

  كما استعانَ بِريح ِعشْرٌِق َزجِلُ... َتسمُع للَحلي َوسْواساً إذا انصرفْت 
  عشز

  .َعَشَز الرجل يَْعِشُز َعشَزاناً: تقول منه. ِمشية املقطوع الرِجل: الَعَشزانُ
  عشزر
قال عمرو بن كلثوم . الصلب الشديد الغليظ، واألنثى َعشَْوَزنَةٌ: رة العشوزنالشديد واألنثى عشنز: الَعَشْنَزُر

  :يصف قناةً
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يف اللغة: كتاب    الصحاح 
 اجلوهري: املؤلف 

ا... َعَشْوَزَنةً إذا غُِمزْت أَرنَّْت    َتُشجُّ قَفا املُثَقِِّف واجلَبين
  عشش

  :قال الفرزدق يصف القطاة. أْعَشْشُت القوَم، إذا نزلَت منزالً قد نزلوه قبلك فآذيتهم حتَّى يتحوَّلوا من أجلك
  أذى من ِقالصٍ كاحلينِّ املُعطَِّف. ..فلو ُتركْت نامْت ولكن أَعشَّها 

. دقيقةُ القضبان لئيمةُ املَنبت: وشجرةٌ َعشَّةٌ. وقد َعشََّشِت النخلةُ. والَعشَّةُ النخلةُ إذا قلَّ َسَعفُها ودقَّ أسفلها
  :قال جرير

  بَِعشَّاِت الفروعِ وال َضواحي... فما َشَجراُت ِعيِصَك يف قَُرْيشٍ 
وناقةٌ . وأَعشَُّه اهللا سبحانه. يقال َعشَّ بدُنه، أي َضَمَر وَنَحلَ. والرجل َعشٌّ. لقليلة اللحما: والَعشَّة من النساء

. سقاه َسْجالً َعشا، أي قليالً: ويقال. وَعشَّ الرجلُ معروفُه، أي أقلَُّه. َعشَّةٌ، بيِّنة الَعَششِ والعشاشِة والُعشوشِة
، ومجعه ِعَشَشةٌ وِعشاٌش وأْعشاٌش وهو يف أفنان موضعه الذي جيمعه من دقاق : وُعشُّ الطائر العيدان وغريها

. وقد َعشََّش الطائر َتْعشيشاً، أي اتَّخذ عشا. الشجر، فإذا كان يف جبلٍ أو جدار أو حنومها فهو وكٌر وَوكٌْن
ر القوم مريةً ليست واالْعِتشاُش أن ميتا. َتكَرََّج ويبَس: وَعشََّش اخلبُز أيضاً. وموضع كذا ُمَعشَُّش الطيور

  .بالكثرية
  عشعش
  .الُعشُّ إذا تراكب بعضه على بعض: الَعْشَعُش
  عشق
. تكلُُّف الِعشقِ: والَتَعشُُّق. ورجلٌ ِعشِّيٌق، أي كثري الِعْشقِ. وقد َعِشقَُه ِعْشقاً وَعَشقاً أيضاً. فَرطُ احلبِّ: الِعْشُق

  .ويقولون امرأةٌ ُمحبٌّ لزوجها وعاشٌق
  عشم
، أي ِهمٌّ وِهمَّةٌ: يقال. مثل الَعَشَبِة: ةُ، بالتحريكالَعَشَم اخلبز اليابس، : والَعَشُم. شيٌخ َعَشَمةٌ وعجوٌز َعَشَمةٌ

  :وقال. ما هاَج من احلُمَّاض ويبس: والَعْيشوُم. القطعة منه َعَشَمةٌ
  كما تناَوَح يوَم الريحِ َعْيشوُم

  .الواحدةُ َعْيشوَمةٌ
  عشن

  .أصل الَسَعفَِة: الُعشاَنةُ: ويقال. قال برأيهَعشن واْعَتَشن، أي 
  عشنق

  :قال الراجز. الطويل الذي ليس مبثقَّلٍ وال ضخمٍ، من قومٍ َعشانِقٍَة: الَعَشنَُّق: قال األصمعّي
  وحتت كلِّ خافقٍ ُمَرنَّقٍ

  من ِطّيٍء كلُّ فًتى َعَشنَّقِ



  .واملرأة َعَشنَّقَةٌ
  عشا

وتصغري الَعِشيِّ ُعَشيَّانٌ . أتيته َعِشّي أمس وَعِشيَّةَ أمس: تقول. ة املغرب إىل الَعَتمةمن صال: الَعِشيُّ والَعِشيَّةُ
. املغرُب والعتمةُ: والِعشاءان. والِعشاُء، بالكسر واملد، مثل الَعِشيِّ. على غري قياس مكبَّرِه، واجلمع ُعَشيَّاناٌت

  :وأنشدوا وزعم قوم أنَّ الِعشاَء من زوال الشمس إىل طلوع الفجر،
  ِعشاًء بعد ما انتصف الَنهاُر... غََدْونا غدوةً َسَحراً بليلٍ 

مصدر األْعشى، وهو الذي ال يبصر : والَعشا مقصوٌر. الطعام بعينه، وهو خالف الغداء: والَعشاُء بالفتح واملد
وَتعاشى، إذا أرى . ْعشى َعشاًوأعشاه فَعِشَي بالكسر َي. بالليل ويبصر بالنهار، واملرأة َعْشواء وامرأتان َعْشواواِن

الناقة اليت ال تبصر أماَمها : والَعْشواء. والنسبة إىل أعشى أْعَشوِيٌّ، وإىل العشّية َعَشوِيٌّ. من نفسه أنَّه أْعشى
. وفالنٌ خابطٌ َخْبطَ َعْشواَء. وركَب فالنٌ الَعْشواَء، إذا خبط أمره على غري بصرية. فهي ختبِط بيديها كلَّ شيء

العاِشَيةُ َتهيُج اآلبَِية، : ويف املثل. َعِشَيِت اإلبل َتْعشى َعشاً، إذا َتَعشَّْت، فهي عاِشَيةٌ وهذا ِعْشُيها: السكيت ابن
  :وقال أبو النجم. والَعواشي هي اليت ترعى ليالً. أي إذا رأت اليت تأىب الَعشاَء اليت َتَتَعشَّى تبعتها فََتَعشَّت معها

  شاِئِهَيْعشى إذا أظلم من َع
أوطَأَتين ُعْشَوةً وَعْشَوةً، أي : أن تركب أمراً على غري بياٍت؛ يقال: والَعْشَوةُ. َيَتَعشَّى يف وقت الظلمة: يقول

. ورجلٌ َعْشيانٌ، وهو املَُتَعشِّي. وَعَشْوُت، أي َتَعشَّْيُت. أمراً ملتبساً، وذلك إذا أخربته مبا أوقعته يف حريٍة أو بليٍَّة
أخذت عليهم بالَعْشَوِة، أي بالسواد : يقال. ى من الليل َعْشَوةٌ بالفتح، وهو ما بني أّوله إىل ربعهمض: أبو زيد
  :وقال. الُشعلة من النار: والُعْشَوةُ بالضم. من الليل

  كُعْشَوِة القابِسِ َتْرمي بالَشَرْر

َشْوُت إىل النار أْعشو إليها َعْشواً، إذا وَع. مثَّ صار كلُّ قاصد عاِشياً. هذا هو األصل. قصدُته ليالً: َوَعشوُتُه
  :قال احلطيئة. استدللت عليها ببصر ضعيف
  ِجتْد خري نارٍ عندها خُري موِقِد... مىت َتأِتِه َتْعشو إىل ضوء ناره 

ُت عنه: وإذا صدرت عنه إىل غريه قلت " ومن َيْعُش عن ذكر الرمحن ُنقَيِّْض له شيطاناً : " ومنه قوله تعاىل. َعَشْو
: وَعشَّْيُت عنه أيضاً. َعشِّ إبلك وال تغتر: يقال. وكذلك َعشَّْيُتُه َتْعِشَيةً. وَعَشْوُتُه فََتَعشَّى أي أطعمته َعشاء. 

  .ما يب عشاء: ما يب من َتَعشٍّ، وال تقل: َتَعشَّ قلت: وإذا قيل لك. رفقت به، مثل ضّحيت عنه
  عصب

. َعِصَب اللحُم بالكسر، أي كثُر عصبه: تقول. املفاصل واحد العصب واألعصاب، وهي أطناب: الَعَصبة
وجارية . ورجل َمعصوب اخللق. الطَيُّ الشديد: والعْصب. الشديد اكتناز اللحم: واملعصوب. وانعَصب، اشتّد

الذي يْعِصب وسطه من : واملَُعصَّب. اجلائع: واملعصوب يف لغة ُهذيل. معصوبةٌ حَسَنة الَعْصب، أي جمدولة اخللق
. عصََّب رأَسه بالِعصابة تعصيباً: وتقول أيضاً. هو الذي عصَّبته الِسنونَ، أي أكلت ماله: وقال أبو عبيد. جلوعا

فاألب طرف واالبن . بنوه وقرابته ألبيه، وإنَّما مسُّوا عصبةً ألنَّهم َعَصبوا به أي أحاطوا به: وَعَصبة الرجل
والُعصَبة من . وتعصَّب، أي شدَّ الِعصابة. تعصُُّب من الَعَصبيَّةوال. واجلمع الَعَصبات. كرف، والعم واألخ جانب



. َعْصب: ضرٌب من ُبرود اليمن، ومنه قيل للِسحاب كاللَطْخ: والَعْصُب. ما بني العشرة إىل األربعني: الرجال
  :قال رؤبة. الغَزَّال: والَعصَّاب

  طّي القََساميِّ ُبرود الَعصَّاْب
ا ُيعَصب به الرأس الِعمامة وكلُّ: والِعصابة اجلماعة من الناس : والعصابة. وقد اعتصب بالتاج والعمامة. م

ويوٌم عصيب . واعصوصب اليوُم، أي اشتّد. اجتمعوا وصاروا عصائب: واعصوَصب القوم. واخليل والطري
ال : عصوٌب وناقة. وعَصبُت فِخذ الناقة لتدّر. الرئة ُتعَصب باألمعاء فُتشوى: والَعصيب. وعصبصٌب، أي شديد

وعصبُت الشجرةَ، إذا ضممَت أغصاهنا مثَّ ضربتها . واسم احلبل الذي تعصب به ِعصاب. تدرُّ حتَّى ُتعَصب
: وقال الفراء. وعصبت اإلبل باملاء، إذا دارت به. وعصب القوم بفالٍن، أي استكفُّوا حوله. ليسقط ورقها

  :قال ابن أمحر. ا يَبِس عليهوَعَصَب الريُق بفيه، إذ. عَصَبت اإلبل وعِصبت بالكسر
ا َعرِيفُنا    ويقرأ حتَّى يعِصَب الريُق بالفمِ... ُيصلِّي على من مات من

وعَصْبُت الكبَش عصباً، إذا شددت خصَيْيه حتَّى يسقطا من غري . امحّر: وَعَصب األفُق. وعَصب الريُق فاه أيضاً
اَعلَ: والَعْصب يف العروض. أن تنزعهما   .نت، وينقل إىل مفاعيلنتسكني الالم من مف

  عصد
وقد َعُصَد ُعصوداً، أي . الذي يلوي عنقه عند املوت حنو حارِِكه: والعاِصُد من اإلبل. لواه: َعَصَدُه َعْصداً

: وقوهلم. اليت َتْعِصُدها باِملسواِط فُتِمرُّها به فتنقلب وال يبقى يف اإلناء شيٌء منها إال انقلب: والَعصيَدةُ. مات
  .وجاءت اإلبل َعصاويَد، إذا ركب بعضها بعضاً. ِعْصواٍد، أي يف أمر عظيم وقَعوا يف
  عصر
  :ُعْصٌر وُعُصٌر قال امرؤ القيس: الدهر، وفيه لغتان أخريان: الَعْصُر

  وهل َيِعْمَن من كان يف الُعُصرِ اخلايل... أال ِعْم صباحاً أيُّها الطللُ البايل 
  :قال العجاج. واجلمع ُعصوٌر

  ُمَجرِّساٍت ِغرَّةَ الَغريرِ... قبل هذه الُعصورِ  والَعْصَر
  :قال محيد ابن ثَور. الليل والنهار: والَعْصراِن

  إذا طَلبا أن ُيدرِكا ما َتَيمَّما... ولن َيلَبثَ الَعْصراِن يوٌم وليلةٌ 
  :قال الشاعر. ومنه مسِّيت صالة الَعْصرِ. الغداةُ والعشّي: والَعْصراِن أيضاً

  ويرَضى بِنصف الَدين واألنُف راِغُم... الَعْصَرْينِ حتَّى ميلَّين وأمطُلُه 
والَعَصُر . جاءين فالنٌ َعْصراً، أي بطيئاً: يقال: قال الكسائّي. إنه إذا جاءين أوَّل النهار وَعْدُته آخره: يقول

والُعْصَرةُ . تطيِّبة لذَيلها َعَصٌرمّرت امرأةٌ م: ويف احلديث. الُغبار: والَعَصُر أيضاً. امللجأ واملَْنجاة: بالتحريك
  :قال أبو ُزَبيٍد. امللجأ: بالضم

  ولقد كان ُعْصَرةَ املنجوِد... صادياً يستغيثُ غَري ُمغاٍث 

واْعَتَصْرُت بفالن وَتَعصَّْرُت، . هؤالء مواليد ُعْصَرةً، أي ِدْنَيةً، دون َمن سواهم: يقال. الِدْنَية: والُعْصَرةُ أيضاً
  :وقال ابن أمحر. الذي ُيصيب من الشيء ويأُخذ منه: واملُْعَتِصُر. إليهأي التجأت 



  وأنت من أفنانه َتْعَتِصُر... وإنَّما العيش بُِربَّانِِه 
  :ومنه قول طَرفة: قال أبو ُعبيد

  َيْعِصُر فينا كالذي َتْعَتِصْر... لو كان يف أمالكنا َمِلٌك 
وهو من . َيْعِصرون، أي ينجون: وقال أبو عبيدة" يه َيْعِصرون فيه ُيغاثُ الناُس وف: " وكذلك قوله تعاىل

واْعَتَصْرُت مالَه، إذا استخرجَته من . َيْسَتِغلُّون، وهو من َعْصرِ العنب: وقال أبو الغوث. الُعْصَرِة، وهي املَْنجاة
وَعَصْرُت العنب واْعَتَصْرُتُه، . هأي مينعه إّياه وَيحبِسه عن. َيْعَتِصُر الوالد على َولَده يف ماله: ويف احلديث. يده

  :وقول أيب النجم. وقد اْعَتَصْرُت َعصرياً، أي اتََّخذُْتُه. فاْنَعَصر وَتَعصََّر
  لو ُعْصَر منه البانُ واِملسُك اْنَعَصْر... َخْوٌد ُيَغطِّي الفَرُع منها املؤَتَزْر 

قال . عام فََيْعَتِصَر باملاء، وهو أن يشربه قليالً قليالً ليسيغهأن َيَغصَّ اإلنسانُ بالط: واالعِتصاُر. يريد ُعِصَر فخفَّف
  :عديُّ بن زيد

  كنُت كالَغصَّاِن باملاء اْعِتصاري... لو بَغريِ املاِء َحلْقي َشرٌِق 
. فيه العنب ما ُيْعَصُر: بكسر امليم: واِملْعَصَرةُ. ما سال عن الَعْصرِ، وما بقي من الثُفْل أيضاً بعد الَعْصرِ: والُعصاَرةُ

قد : اجلارية أوَّلَ ما أدَركْت وحاضت يقال: واملُْعِصُر. وفالن كرمي املَْعَصرِ، بالفتح، أي كرمي عند املسألة
  :قال الراجز. أْعَصَرْت، كأنَّها دخلت َعْصَر شباهبا أو َبلَغْتُه

  متشي اهلَُوْيىن ساقطاً ِخماُرها... جارية بَِسفَوانَ داُرها 
  قد أْعَصَرْت أو قد دنا إْعصاُرها... غُلَْمِتها إِزاُرها َيْنَحلُّ من 

ال أفعلُه : وقوهلم. هي اليت قاربت احليَض، ألنَّ اإلعصاَر يف اجلارية كاملراَهقَة يف الغالم: ويقال. واجلمع َمعاِصُر
: واإلْعصاُر. ، أي ُمِطرواوعِصَر القوم. السحائب ُتْعَتَصُر باملطر: واملُْعِصراُت. ما دام للَزيت عاِصٌر، أي أبداً

هي : ويقال" . فأصاَبها إْعصاٌر فيه ناٌر : " قال اهللا تعاىل. ريٌح هتبُّ ُتثري الغبار، فريتفع إىل السماء كأنه عمود
  .ريٌح تثري سحاباً ذاُت رعٍد وبرق

  عصعص

  .َيْبلىإنَّه أول ما َيْخلَُق وآخر ما : يقال. َعْجُب الذَنب، وهو عظمه: الُعْصُعُص، بالضم
  عصف
قال أبو قيس بن . ومكانٌ ُمْعِصٌف، أي كثري الزرع. وقد أْعَصَف الزرُع. بقلُ الزرعِ، عن الفراء: الَعْصُف

  :األسلت األنصاري
  زانَ َجنايب َعطٌَن ُمْعِصُف... إذا ُجَمادى َمَنَعْت قَطَْرها 
وَعَصفُْت الزرَع، . د أُِكلَ َحبُُّه وبقي ِتْبُنُهأي كزرعٍ ق" : فجعلهم كَعْصٍف مأكولٍ : " وقال احلسن يف قوله تعاىل
ويوٌم عاِصٌف، أي َتْعِصُف . وَعَصفَِت الريُح، أي اشتدَّت، فهي ريٌح عاِصٌف وَعصوٌف. أي جززته قبل أن ُيْدرَِك

ِت الريُح فهي أْعَصفَ: ويف لغة بين أسٍد. ليلٌ نائٌم وهمٌّ ناصٌب: فيه الريُح، وهو فاعلٌ مبعىن مفعول فيه، مثل قوهلم
  :ومنه قول الراجز. الكَْسُب: والَعْصُف. ُمْعِصٌف وُمْعِصفةٌ

  بغري ما َعْصٍف وال اْصِطراِف... قد َيكَْسُب املالَ اِهلدانُ اجلايف 



وناقةٌ َعصوٌف، أي . وَنعاَمةٌ َعصوٌف. وأْعَصَف الفرُس، إذا مرَّ مرا سريعاً، لغةٌ يف أْحَصَف. وكذلك االْعِتصاُف
  :قال األعشى. واحلرُب َتْعِصُف بالقوم، أي تذهب هبم وُتهلكهم. عةٌ، وهي اليت َتْعِصُف براكبها فتمضي بهسري

ٍة    َتْعِصُف بالَدارِعِ واحلاسِرِ... يف فَْيلَقٍ شهباء َملْموَم
سقط من السنبل ما : والُعصافَةُ. الورُق اجملتمُع الذي يكون فيه الُسنبلُ: والَعصيفَةُ. وأعَصَف الرجلُ، أي هلك

  .من الِتنب وغريه
  عصفر

عظٌم ناتئٌ يف : والعصفور. طائر، واألنثى ُعْصفوَرة: والُعصفوُر. وقد َعْصفَْرُت الثوَب فَتَعْصفََر. ِصْبغ: الُعْصفُُر
. يدةِقطعةٌ من الِدماغ، كأنَّه بائن منه، وبينهما ُجلَ: والُعْصفوُر. جبني الفرس، ومها َعْصفوران َيْمنةً وَيْسرة

َعراصيفها، مقلوبة منها، وهي أربعة أوتاٍد ُيْجَعلَْن بني رءوس أحناء القََتب، يف رأس كلِّ ِحْنوٍ : وَعصافُري القتب
ُعْرصوفُُه، على القَلْب، وهو قطعةُ : وُعْصفوُر اإلكاِف. وفيه الظَِلفاُت. وِتداِن مشدودان بالَعقب أو جبلود اإلبل

  .ملقدمنيخشبٍ، مشدوٌد بني اِحلْنوين ا
  عصل

  :وأنشد أليب النجم. واحد األْعصالِ، وهي األْعفاُج، عن األصمعّي: الَعَصلُ
  َيْرمي به اجلَْرُع إىل أْعصاِلها

، وهي شجرةٌ : والَعَصلُ. التواٌء يف َعسيبِ الذََنبِ حتَّى يبدو بعُض باطنه الذي ال شعر عليه: والَعَصلُ مجع َعَصلٍَة
  :وقال لبيد. ْته تسليحاًإذا أكل البعُري منها سلّح
  كَلُيوٍث بني غابٍ وَعَصلْ... وقَبيلٌ من ُعقَْيلٍ صاِدقٍ 

. عوجاُء: وشجرةٌ َعِصلَةٌ. أْعَصلُ: ويقال للرجل املعوجِّ الساقِ. وناٌب أْعَصلُ بيِّن الَعَصلِ، أي ُمْعَوجٌّ شديٌد
  .ُرِمَي به السهُم الذي يلتوي إذا: واملَُعصِّلُ. وسهاٌم ُعْصلٌ َمَعوََّجةٌ

  عصلب
  :قال الراجز. الّشديد: الَعّصلَبِيُّ من الرجال
  قد لَفَّها الليلُ بَعْصلَبِيِّ

  عصم
. املَْنُع: والِعْصَمةُ. والُعْصُم بالضم مثله. بقّيةُ كل شيء وأثره من القَِطران واِخلضاب وحنوه: الَعِصيُم: أبو عمرو

  :وأمَّا قول الراجز. كنية الَسويقِ: وأبو عاصمٍ. َعَصَمةُ الطعاُم، أي منَعه من اجلوع: يقال
  أُْرجَِد رأُس شيخٍة َعْيصومِ

ُه فاْنَعَصَم: يقال. اِحلفْظُ: والِعْصَمةُ. هي األكول: فيقال . واْعَتَصْمُت باهللا، إذا امتنعَت بلُطْفه من املعصية. َعَصْمُت
، أي ال ذا " اليوَم من أمر اهللا ال عاِصَم : " وقوله تعاىل. اكتسَب: وَعَصَم َيْعِصُم َعْصماً جيوز أن يراد ال َمْعصوَم

. موضع الِسوار من الساعد: واِملْعَصُم. والُعْصَمةُ القالدةُ، واجلمع األْعصاُم. ِعْصَمٍة، فيكون فاعلٌ مبعىن مفعولٍ
األبلُق : هذا كقوهلم :ويقال. الذي يف جناِحه ريشةٌ بيضاء ألنَّ جناح الطائر مبنزلة اليد له: والغراُب األْعَصُم

الذي يف ذراعيه : األْعَصُم من الظباء والوعول: قال األصمعّي. الَعقوُق، وَبْيُض األنوقِ، لكلِّ شيء يعز وجوده



: والِعصاُم. وعنٌز َعْصماُء. والوعولُ ُعْصٌم. واالسم الُعْصَمةُ. الذي بإحدى يديه بياٌض: وقال أبو عبيدة. بياض
  :قال الشاعر أبو كبري. الذي ُتحمل به رباط القِربة وَسُريها

  على كاهلٍ مين ذَلولٍ ُمَرحَّلِ... وِقْرَبِة أقوامٍ جعلُت ِعصاَمها 
وأْعَصْمُت فالناً، إذا هيَّأت له يف الرحل أو السرج ما . جعلت هلا عصاماً: أْعَصْمُت القربة: قال ابن السكيت

  :قال الشاعر. واستمسك بشيٍء خوفاً من أن يصرَعه فرُسه أو راحلتهوأْعَصَم، إذا تشدَّد . َيْعَتِصُم به لئال يسقُط
  ِكفْلُ الفروسِة دائُم اإلْعصامِ

كُْن ِعصاِميا وال تكن عظامياً، : ويف املثل. لزِمه: وأْعَصَم الرجلُ بصاحبه. وكذلك اْعَتَصَم به واْسَتْعَصَم به
  :يريدون به قوله

ا   َنفُْس ِعصامٍ َسوََّدْت ِعصام
ُه الكَرَّ واإلقْداماوَعلَّ   َمْت

ا   وَصيََّرْتُه َمِلكاً ُهمام
  عصا

يقال َعًصا وَعَصواِن، واجلمع ِعِصيٌّ . الَعصا من الُعَصيَِّة، أي بعض األمر من بعض: ويف املثل. الَعصا مؤّنثة
  :وقال. وهو مثلٌ. ألقى َعصاُه، أي أقام وترك األسفار: وقوهلم. وُعِصيٌّ، وأْعصٍ أيضاً

رَّ عيناً باإلياب املُسافُر... َعصاها واستقّرْت هبا الَنوى فألقت    كما قَ
قال . واْنَشقَِّت الَعصا، أي وقَع اخلالف. قد شقّوا َعصا املسلمني، أي اجتماعهم وائتالفهم: ويقال يف اخلوارج

  :الشاعر
  فحسبك والَضحَّاَك سيٌف ُمَهنَُّد... إذا كانت اهليجاء وانشقَّت الَعصا 

إنَّه لضعيف الَعَصا، : وقوهلم. ال ترفع َعَصاَك عن أهلك، ُيراد به األدب: وقوهلم. ك ويكفي الضحَّاكأي يكفي
  :وأنشد األصمعّي للراعي. أي ِتْرِعيَّةٌ

  عليها إذا ما أجدب الناُس إْصَبعا... ضعيُف الَعصا بادي العروقِ َترى له 

قال أوس بن َمعنٍ املَزينّ يذكر رجالً على ماٍء . السياسة ِلما َويلَإنَّه لَليُِّن الَعصا، أي رفيٌق حسُن : ويقال أيضاً
  :يسقي إبالً

  يساجلها ُجمَّاِتِه وُتساجِلُْه... عليه َشريٌب واِدٌع لَيُِّن الَعصا 
  :وقال. العظام اليت يف اجلناح: والِعِصيُّ. موضع اجلُمَّاِت نصٌب، وجعل ُشرهبا للماء مساجلةً

  ِصيُّ القواِدمويف حقِّها األدىن ِع
وَيْعَتصى . وفالن َيْعَتصي على عصاً، أي يتوكّأ عليها. شددته: وَعَصْوُت اجلرَح. ضربُته هبا: وَعَصْوُتُه بالَعَصا

  .بالسيف، أي جيعله عصاً
  عصى

  :قال جرير. مصدر قولك َعِصَي بالسيف َيْعصى، إذا ضَرب به: الَعَصى مقصوٌر
  يا ابن القُيوِن وذاك فعل الَصْيقَلِ... ا َتِصُف السيوَف وغريكم َيْعصى هب



؛ فهو عاصٍ وَعِصيٌّ. خالف الطاعة: والِعْصيانُ وعاصاُه أيضاً مثل َعصاُه، . وقد َعصاُه َيْعصيِه َعْصياً وَمْعِصَيةً
الذي ال الِعْرُق : والعاصي. وأْعصى الكَْرُم، إذا أخرج عيداَنه. واْعَتَصَت النواةُ، أي اشتدَّت. واْسَتْعصى عليه

  :وقال. يرقأ
  غَدا والَعواصي من دم اجلوف َتْنَعُر... َصَرْت نظرةً لو صادفْت َجْوَز دارِعٍ 

  .وهو من الياء أيضاً
  عضب

ورجلٌ عضَّاب، أي . وعَضْبت الرجل بلساين، إذا شتمته. السيف القاطع: والَعْضب. عَضَبه َعْضباً، أي قطعه
الشاة املكسورة : الَعْضباء: أبو زيد. صار عْضباً، أي حديداً يف الكالم: شتَّام، وَعُضب لسانه بالضم ُعُضوبة

وكبش . وقد عِضبت بالكسر، وأعضبتها أنا. ويقال هي اليت انكسر أحد قَرنيها. القرن الداخل، وهو املُشاش
  :قال األخطل. أعضُب بيِّن العضب

  ضبِتركْت هوازِنَ مثلَ قرن األع... إنَّ السيوَف غدوَّها ورواحها 
أي مشقوقة : وناقةٌ عضباء. َعَضَبة: تقول منه. الضعيف: واملعضوب. الذي ال ناصر له: واألعضب من الرجال
ُتْن: واألعضب يف الوافر. األذن، وكذلك الشاة اَعلَ   .مفَْتِعلن خمروماً من ُمف

  عضد
رفق إىل الكتف: الَعُضُد وَعَضْدُتُه . ٌد وُعْضٌدعَضد، وعِضد، وَعْض: وفيه أربع لغات. الساعد، وهو من اِمل

وَعَضدُت الشجر أعِضُدُه بالكسر، أي قطعته باِملْعَضِد، فهو . أَعْنُتُه، وكذلك إذا أصبت َعُضَدُه: أْعُضُدُه بالضم
  :ومنه قول اهلذيلّ. َمْعضوٌد وَعَضٌد بالتحريك

  َضْرُب املَُعوِّلِ حتت الدميِة الَعَضدا
واِملعضد . جعلته يف َعُضدي: واْعَتَضْدُت بالشيء. بفالن، أي استعنت بهواْعَتَضْدُت . املعاونة: واملُعاضدة
: والعاِضُد. سطران من النَخل على فَلَجٍ: والعاِضدان. الُدْملُُج: واِملْعَضُد. سيٌف ُيمَتَهُن يف قطع الشجر: واِملْعضاد

ول منه املتناولُ فتلك النخلة الَعِضيد، إذا صار للنخلة جذٌع يتنا: األصمعّي. اجلمل يأخذ َعُضَد الناقة فيتنوَّخها
ويدٌ . عظيم الَعُضِد: وُعضاِديٌّ. دقيق الَعُضِد: ورجلٌ أعضُد. فإذا فاَتُت اليَد فهي جبَّارةٌ: قال. ومجعها ِعضدانٌ

ما ُيَشدُّ حواليه من البناء وغريه، كأْعضاِد احلوض، وهي : وأعضاُد كلِّ شيء. َعِضَدةٌ، إذا قصرت َعُضُدها
داٌء يأخذ : والَعَضُد بالتحريك. وكذلك ِعضاَدتا الباب، ومها خشبتاُه من جانبيه. ارة تنصب حول َشفريِهحج

  :قال النابغة. َعِضَد البعري بالكسر: تقول منه. اإلبل يف أْعضاِدها فُتَبطُّ
  شكَّ املَُبْيِطرِ إذ يشفي من الَعَضِد... َشكَّ الفَريَضةَ باِملْدرى فأنفَذها 

  :قال زهري يصف بقرة. الثوب الذي له َعلٌَم يف موضع العُضِد من البسه: ضَُّدواملَُع
ِد... فجالْت على َوْحِشيِّها وكأنَّها    ُمَسْرَبلَةٌ من رازِِقيٍّ ُمَعضَّ

  .يهاالُبسرة اليت يبدو الترطيب يف أحد جانب: واملَُعضَِّدةُ. موسومةٌ يف أعضاِدها؛ والِسَمةُ ِعضاٌد: وإبلٌ ُمَعضَّدةٌ
  عضرس
  :وقال يصف كالب الصيد. الَبَرُد، وهو حبُّ الغمام: الَعْضَرُس

  إذا أذَّنَ القنَّاُص بالصيد َعْضَرُس... ُمَحرََّجةٌ ُحصٌّ كأن عيوهنا 



  :قال الشاعر: وكذلك الُعضارُِس بالضم. أبرد من َعْضَرسٍ: ويف املثل
  َتْضَحُك عن ذي أُُشرٍ ُعضارِسِ

  .حواجلمع َعضارِس بالفت
  عضرط

هو الِعجانُ ما بني : قال أبو عبيد. فالن أهلُب الَعْضَرطَ بالفتح: وقوهلم. الَعضاريطُ، الواحد ِعْضرِطٌ وُعْضروطٌ
  .الَسبَِّة واملَذاكري

  عضرفط

  .الَعظاءةُ الذكر، وتصغريه ُعَضْيرٌِف وُعَضْيريٌف: الَعْضَرفوطُ
  عضض

َعضَُّه، : يقال. لغة يف الرِبابِ: َعَضْضُت بالفتح: ال أبو عبيدةوق. َعِضْضت باللقمة فأنا أَعضُّ: ابن السكيت
. وكذلك املُعاضَّةَ والِعضاُض. ومها َيَتعاضَّان، إذا َعضَّ كلُّ واحٍد منهما صاحبه. وَعضَّ به، وَعضَّ عليه

َعضُّ َعضيضاً، أي وَعضَّ الرجل بصاحبه َي. ويقال أْعَضْضُتُه سيفي، أي ضربته به. وأْعَضْضُتُه الشيَء فَعضَُّه
ا عندنا َعضوٌض وَعضاٌض بالفتح، أي ما ُيَعضُّ عليه . وما لنا يف هذا األمر َمَعضٌّ، أي ُمْسَتْمَسٌك. لزمه وم

برئت إليك من الِعضاضِ والَعضيضِ : يقال. وفرٌس َعضوٌض، أي َيَعضُّ، واالسم منه الِعضاُض بالكسر. فيؤكل
وعاضَّ القوُم العيَش منذ العام فاشتّد ِعضاُضُهم، أي . ٌر على الشّدةوفالنٌ ِعضاُض عيشٍ، أي صبو. أيضاً

وما . وما كانت البئر َعضوضاً، ولقد أَعضَّْت. وبئٌر عضوٌض، أي بعيدة القعر ضيِّقةٌ ُتْسَتقى بالسانية. عيُشهم
ضُّ ويكثر ذلك من وفالنٌ يَعضُِّض شفتيه، أي َيَع. وزمٌن َعضوٌض، أي كَِلٌب. كانت َجروراً، ولقد أَجرَّْت

علُف أهل األمصار، مثل الكسب : والُعضُّ بالضم. متٌر أسود شديُد احلالوِة، معِدُنُه َهَجٌر: والَتْعضوُض. الغضب
وبعٌري ُعضاِضيٌّ، أي مسٌني، كأنه منسوب . أَعضَّ القوُم، إذا أكلت إبلهم الُعضُّ: تقول منه. والنوى املَرضوخ

. وقد َعِضْضَت يا رجل، أي صرت ِعضا. والبليغُ املتكبِّر املنكُر. اهي من الرجالالد: والِعضُّ بالكسر. إليه
ال يكاد : وغَلٌَق ِعضٌّ. وِعضُّ سفرٍ، أي قويٌّ عليه. أي كان شديد القيام عليه: إنه لِعضُّ مالٍ: ويقال أيضاً

اجِ، والِشبْرِقِ، واللََصِف، والِعْترِ، الشرس، وهو ما صُغر من شجر الشوك كاُشْبُرمِ، واحل: والِعضُّ أيضاً. ينفتح
وبنو فالن ُمِعضُّون، إذا رعت . يرعى الِعضَّ: وبعٌري عاضٌّ. هذا بلٌد به ِعضٌّ وأْعضاٌض: يقال. والقَتاِد األصغر
  .وأَعضَِّت األرض، فهي ُمِعضَّةٌ كثريةُ الُعض. وقد أَعضُّوا. إبلهم الِعضَّ

  عضل
: قال أبو نصر. اجلَُرذُ: والَعَضلُ. إنَّه لُعْضلَةٌ من الُعَضلِ، أي داهية من الدواهي: قالي. الداهيةُ: الُعْضلَةُ بالضم

َضلَةٌ. مجع َعَضلَِة الساق: والَعَضلُ بالتحريك. اجلرذانُ: الِعْضالنُ ٍة فهي َع . وكلُّ حلمٍة جمتمعة مكتنزٍة يف َعَصَب
وداٌء ُعضالٌ وأمٌر ُعضالٌ، أي شديٌد . ذا كان كثري الَعَضلِوقد َعِضلَ الرجل بالكسر فهو َعِضلٌ بيِّن الَعَضلِ، إ

ال ُيْهَتدى : وأمٌر ُمْعِضلٌ. وقد أْعَضلَ األمر، أي اشتدَّ واستغلق. وأْعَضلَين فالنٌ، أي أعياين أمره. أعيا األطباء
َيْعُضلُ وَيْعِضلُ . زويجَعَضلَ الرجلُ أْيَمُه، إذا منعها من الت: يقال: األصمعّي. واملُْعِضالت الشدائد. لوجهه
وَعضَّلَِت الشاةُ تْعضيالً، إذا . وَعضَّلُت عليه تعضيالً، إذا ضيَّقت عليه يف أمره وُحلَت بينه وبني ما يريد. َعْضالً



. َنِشَب الولد فلم يسُهل خمرُجه، وكذلك املرأة؛ وهي شاةٌ ُمَعضِّلَةٌ وُمَعضِّلٌ أيضاً بال هاٍء، وغنٌم َمعاضيلُ
  :قال أوس: غَضَّْت: ِت األرُض بأهلهاوَعضَّل

َرمِ... ترى األرَض ِمنَّا بالفضاء مريضةً  ا جبيشٍ َعَرْم   مَعضِّلَةً ِمنَّ
  عضم
. مقبض القوس: والَعْضُم. اخلشبة اليت يذرَّى هبا الطعام: والَعْضُم. لوح الفدَّان الذي يف رأسه احلديدة: الَعْضُم
  .ِضَمةٌعسيب البعري، واجلمع أْع: والَعْضُم
  عضه

وبعٌري ِعضاهيٌّ، وِعَضهيٌّ للذي . وواحدة الِعضاِة ِعضاَهةٌ، وِعَضَهةٌ، وِعَضةٌ. كلُّ شجرٍ يعظم وله شوٌك: الِعضاةُ
وجِمالٌ عواِضُه، وناقةٌ . وبعٌري عاِضٌه وَعِضٌه. وَعِضَهت اإلبلُ بالكسر تَْعَضُه َعَضهاً، إذا رعت الِعضاةَ. يرعاها

البهيتةُ، وهي اإلفك : والَعضيَهةَ. كثريةُ الِعضاِه: وأرٌض ُمْعِضَهةٌ. رعت إبلهم الِعضاَه: َضَه القوُموأع. عاِضٌه أيضاً
فالن ينَتجِب غَري : يقال. قطع الِعضاِه: والَتعضيُه. يا ِللَعضيهِة بكسر الالم، وهي استغاثةٌ: تقول. والبهتان

ُه َعْضهاً. ِعضاِهِه، إذا انتحل ِشعَر غريه أبو . أي جئَت بالبهتان: وقد أْعَضْهَت يا رجلُ. رماه بالبهتان: وَعَضَه
  .اليت تقُتل من ساعتها إذا َنَهشْت: احليَّةُ العاِضُه والعاِضهةُ: عبيد
  عضا

عضَّيُت الشيء، إذا : ويقال أيضاً. وَعضَّيُت الشاة َتْعِضَيةً، إذا جزَّأهتا أعضاًء. واحد األعضاء: الُعْضُو والِعْضُو
يما محل القَْسَم : " ويف احلديث. تهفرَّق يعين أن ما ال حيتمل القَْسَم كاحلبَّة من اجلوهر " ال َتْعِضَيةَ يف مرياث إال ف

طلَب بعض الورثة القَْسَم فيه، ألنَّ فيه ضرراً عليهم أو على بعضهم، ولكنه يباع مث ُيقسم  وحنوها ال يفرَّق وإن 
" قال تعاىل. الكذب والبهتان، ومجعها ِعضونَ مثل ِعَزٍة وِعزين: لِعَضةُا: قال الكسائي. الثمن بينهم بالفريضة  :

ويقال نقصانه الواو وأصلُُه ِعْضوة، وهو من َعَضْوُتُه أي فرَّقته؛ ألن املشركني " . الذين َجَعلوا القُرآنَ ِعضَني 
يف الدار :األصمعّي. اهلاء وأصله ِعَضَهةٌويقال نقصانه . فرَّقوا أقاويلهم فيه فجعلوه كذباً وسحراً، وِكهانةً وِشعراً
  .ِفَرٌق من الناس وِعزونَ وِعضونَ وأصناٌف، مبعًنى واحد

  عطب

: والُعطْب والُعطُب. املهالك، واحدها َمْعطَب: واملعاطب. أهلكه: وأعطبه. وقد عِطب بالكسر. اهلَالك: الَعطب
  :قال الشاعر. القُطن

  من َمناِدف الُعطُبِ ُمَوضٌَّع... كأنَّه يف ذُرى عمائمهم 
رقة: يقال. قطعة منه: والُعطْبة   .أجد ريح ُعطْبة، أي ريح قطنة، أو ِخرقٍة حمت
  عطبل

  :وقال. احلسنةُ التاّمة: الُعطْبولُ من النساء
  قَْتلَ بيضاَء ُحرٍَّة عطْبولِ... إنَّ من أعجب العجائب عندي 

  .واجلمع الَعطابيل والعطابِل
  عطر



ةٌ وُمَتَعطَِّرةٌ، أي متطيِّبة. َعِطَرِت املرأة بالكسر َتْعطَُر َعطَراً: قول منهالطيب، ت: الِعطُْر : ورجل ِمْعطٌري. فهي َعِطَر
ْعطار كأنَّ على أوبارها : وإبل ُمْعطَراٌت. وناقةٌ َعِطَرةٌ وِمعطار، أي كرمية. كثري التعطُّرِ، وكذلك امرأةٌ ِمعطري وِم

  :قال الشاعر. ِصْبغاً من ُحسنها
  َحصى َمْعَزٍة ألواُنها كاملَجاِسِد... اناً ومحراً ُمْعطَراٍت كأنَّها هج

  عطرد
  .جنٌم من اخلُنَّس: وُعطارٌِد. يوٌم َعطَرٌَّد، وبناٌء َعطَرَُّد: يقال. الطويلُ: الَعطَرَُّد بتشديد الراء

  عطس
: وظٌيب عاِطس. َعطََس الصبُح، إذا انفلَق: ورمبا قالوا. وقد َعطََس بالفتح َيْعِطُس وَيْعطُُس. الُعطاُس من الَعطْسة

  .األنُف، وربَّما جاء بفتح الطاء: واملَْعِطُس، مثال املَْجِلسِ. وهو الذي يستقبلك من أمامك
  عطش
وامرأةٌ َعطْشى، . وقد َعِطَش بالكسر فهو َعطْشانٌ وقوٌم َعطْشى وَعطَاشى وِعطاٌش. خالف الرّي: الَعطَُش

قليل : ومكانٌ َعِطٌش وَعطٌُش. مواقيت الِظْمِء: واملَعاِطُش. الرجل، إذا َعِطشت مواشيه وأْعطََش. ونسوةٌ ِعطاٌش
  .املاء
  عطط

طوالً   :قال املتنخِّل اهلذيلّ. وَعطَّطَُه شدِّد للكثرة. َعطَّ الثوب َيُعطُُّه َعطاً، أي شقَّه 
  وطعنٍ مثل َتْعطيِط الرِهاِط... بضربٍ يف اجلماجم ذي فُضولٍ 

  :وينشد للمتنخِّل. األسد والشجاع: والَعطاطُ. املغلوُب: املَْعطوطُ: قال الشيباين. االنشقاق: اطواالْنعط
  ويسلُُب ُحلَّةَ الليِث الَعطاِط... وذلك يقتلُ الِفتيانَ َشفْعاً 

  عطعط
  .إذا قالوا عيط عيط: َعطَْعطَ القوُم: يقال. حكايةُ صوٌت: العطَْعطَةُ
  عطف

ما : يقال. وَعطَفُْت عليه، أي أشفقت. ثنيتها: وَعطَفُْت الوسادةَ. َعطَفُْت العوَد فاْنَعطََفو. َعطَفُْت، أي ِملُت
  :قال أبو َوْجَزةَ السعدّي. وَعطََف عليه، أي كرَّ. َتثْنِييت عليك عاِطفَةٌ من َرِحمٍ أو قرابٍة

ا من عاِطٍف  ُم... العاِطفونَ حتَني م   واملُطِْعمونَ َزَمان أيَن املُطِْع

الرداء، : واِملْعطَُف بالسكر. َخَرَزةٌ ُتَؤخِّذُ هبا النساُء الرجالَ: والَعطْفَةُ. َتْعِطف جيَدها إذا ربضت: وظبيةٌ عاِطٌف
. أشفَق: وَتَعطََّف عليه. ومنه مسَِّي السيُف ِعطافاً. وقد َتَعطَّفُْت بالِعطاف، أي ارتديت بالرداء. وكذلك الِعطاُف

. واْسَتْعطَفَُه عليه فَعطََف. اليت َتْعِطف على البوِّ فترأُمه: والناقةُ الَعطوُف. م على بعضَعطََف بعضه: وتعاطَفوا
، ولقاٌح ُمَعطَّفَةٌ. وَعطَّفُت العيدان، شدِّد للكثرة ورمبا َعطَفوا ِعَدةَ ذَْوٍد على فصيلٍ واحد . وِقِسيٌّ ُمَعطَّفَةٌ

. جانباه من لدن رأسه إىل وركيه: وِعطْفا الرجل. ، هي هذه العربّيةوالقوُس املعطوفةُ. فاحتلبوا ألباهنّن ليْدُرْرنَ
ُمْنعرجه : وُمْنَعطَُف الوادي. ثَىن فالنٌ عنِّي ِعطفَه، إذا أعرض عنك: ويقال. جانباه: وكذلك ِعطفا كلِّ شيٍء



  .وُمنحناه
  عطل

، أي َشطاطَُه ومتا: يقال. مثل الطَلَل. الشخُص: الَعطَلُ الِشمراُخ من مشاريخ : والَعطَلُ. َمهما أحسن َعطَلَُه
مصدر َعِطلَِت املرأةُ وَتَعطَّلَْت، إذا خال جيدها من القالئد، فهي ُعطُلٌ بالضم، وعاِطلٌ : والَعطَلُ أيضاً. النخلة
دب وقد يستعمل الَعطَلُ يف اخللوِّ من الشيء وإن كان أصله يف احلُلّي، يقال َعِطلَ الرجلُ من املال واأل. وِمْعطالٌ

لٌ وُعطُلٌ وناقةٌ َعِطلةٌ . اليت ال أرسانَ عليها: واألعطالُ من اإلبل. ال وتَر عليها: وقوٌس ُعطُلٌ أيضاً. فهو ُعطْ
الرجال : واألعطالُ. واالسم الُعطْلَةُ. وَتَعطَّل الرجلُ، إذا بقي ال عمل له. بالكسر، ونوٌق َعِطالٌت، أي حسانٌ

: وإبلٌ ُمَعطَّلَةٌ. املواُت من األرض: واملَُعطَّلُ. وبئٌر مَعطَّلَةٌ، ِلبيوِد أهِلها. لتفريغُا: والتعطيلُ. الذين ال سالح معهم
  :وقال عمرو بن كلثوم. وكذلك من النوق والفرس. الطويلة العنق: والَعْيطلُ من النساء. ال راعي هلا

  ِذراعي َعْيطَل أْدماَء بِكْرٍ
  عطمس

  .واجلمع الَعطاِميُس. اخلَلق، وكذلك من اإلبلالتامَّةُ : الَعْيطَموُس من النساء
  عطن

أو فَْرثاً وملحاً فألقيَت اجللد فيه  - وهو نبٌت  -َعطَْنُت اجللد أْعِطُنُه َعطْناً، فهو َمْعطونٌ، إذا أَخذَت َعلْقًى 
فهو َعِطٌن، إذا أننت  وَعِطَن اإلهاب بالكسر َيْعطَُن َعطَناً،. وغَممته ليتفسََّخ صوفه ويسترخَي مث ُتلقيه يف الدباغ

ِطُن. وقد اْنَعطََن اإلهاب. وسقط صوفه يف الَعطْنِ واحد األعطان واملعاطن، وهي مبارِك اإلبل عند : والَعطَُن واملَْع
وَعطََنِت اإلبل بالفتح َتْعطُُن وَتْعِطُن . املاء لتشرب َعلَالً بعد َنَهل، فإذا استوفت ُردَّت إىل املراعي واألظماء

  .وقد أعطنتها أنا. وقد َضَرَبِت اإلبلُ بَعطَن، أي بركت. إذا َروِيت مث بركْت، فهي إلبلٌ عاِطَنةٌ وَعواِطُن ُعطوناً،
وأعطََن القوُم، أي َعطََنْت . هذا َعطَُن الغنمِ وَمْعِطنها، ملرابضها حولَ املاء: وكذلك تقول: قال ابن السكيت

وأعطََن الرجل بعريه، وذلك إذا مل يشرب فردَّه إىل . رحَب الذراع وفالن واسع الَعطَنِ والبلَد، إذا كان. إبلهم
  :قال لبيد. الَعطَنِ َينتِظر به

هما    إنَّما ُيْعِطُن من يرجو الَعلَلْ... عافَتا املاَء فلم ُيْعِطْن
  عطا

ٌو بالواو؛ ألنه من َعطَْوُت . سأل الَعطاَء: عطى وَتَعطَّىواْست. أْعطاُه ماالً ُيْعطيه إْعطاًء، واالسم العطاُء، وأصله َعطا
، وِمفْعالٌ يستوي فيه املذكر واملؤنث. كثري اإلعطاء: ورجلٌ ِمْعطاٌء . وقوٌم معاِطيٌّ وَمعاٍط. وامرأةٌ ِمْعطاٌء

. ما أواله للمعروف وما أكرمه يل: ما أعطاُه للمال، كما قالوا: وقالوا. الشيء املُعطى، واجلمع العطايا: والَعِطيَّةُ
وَعطَْوُت . مواتيةٌ سهلة: وقوٌس َعطْوى. أْعطى البعُري، إذا انقاد ومل يْستعِصب: ويقال. ذٌّ ال يطّردوهذا شا
، أي يتناول ما ال مطمع فيه وال " عاٍط بغري أْنواٍط : " ويف املثل. املناولة: واملُعاطاةُ. تناولُته باليد: الشيء
وفالن َيَتعاطى كذا، أي . تناوله: وتعاطاُه. ، إذا كان خيُدمكهو ُيَعطِّيين بالتشديد وُيعاطيين: ويقال. ُمتناول

" وقيل يف قوله تعاىل. وَتعاطَينا فَعطَْوُتُه، أي غلبته. خيوض فيه َعقََر :  ، أي قام على أطراف أصابع " فَتعاطى فَ



  .وذا صغَّرت َعطاًء حذفت الالم فقلت ُعطَيٌّ. رجليه مث رفَع يديه فضرهبا
  عطود
  .السري السريع :الَعطَوَُّد
  عظعظ

، إذا َنكََص يف : ومنه قيل للجبان. وقد َعظَْعظَ السهُم. الذي يلتوي إذا ُرمَي به: املَُعظِْعظُ من السهام ُيَعظِْعظُ
وهذا احلرف هكذا جاء عنهم . أي ال توصيين وأوصي نفسك" ال َتِعظيين وَتَعظَْعظي : " وقوهلم يف املثل. القتال

وأنا أظنُّه وُتَعظِْعظي بضم التاء، أي ال يكن منك أمٌر بالصالح وأن ُتفُْسدي أنِت يف . فيما ذكره أبو عبيد
  .كيف تأمريين باالستقامة وأنت تتعوَّجني: يقول لنفسه. فيكون من َعظَْعظَ السهم، إذا التوى واعوجَّ. نفِسك
  عظل

. وكذلك اجلراد وكلُّ ما َيْنِشُب. ضاً يف السفادعاظَلَِت الكالُب ُمعاظَلَةً وِعظاالً، وتعاظَلَْت، إذا لزِم بعضها بع
فالنٌ ال : يقال. التضمُني: والِعظالُ يف القوايف. اجتمعوا عليه: وَتَعظَّلَ القوُم على فالن. وجراٌد عاِظلٌ وَعظْلى
  .ُيعاِظلُ بني القوايف

  عظلم
  .الليل املظلم؛ وهو على التشبيه: الِعظْلَُمو. هو الَوْسَمة: نبٌت ُيصَبغُ به، وهو بالفارسية نقل، ويقال: الِعظِْلُم
  عظم

وأْعظََم األمَر . أكثره ومعظمه: وُعظُْم الشيء. والُعظاُم بالضم مثله. كُبر، فهو عظيٌم: َعظَُم الشيء ِعظَماً
. سم الُعظُمواال. تكرب: واستعظََم وَتَعظََّم. عدَّه عظيماً: واْسَتْعظَمه. التبجيلُ: والَتْعظيُم. وَعظَّمه، أي فخَّمه
النازِلة : والَعظيمةُ والِعظامةُ. أصابنا مطر ال َيَتعاظَُمُه شيء، أي ال َيْعظُُم عنده شيء: وتقول. وَتعاظََمُه أمُر كذا

: والَعظََمةُ. وكذلك الُعظَْمةُ والعظَّاَمةُ: كالوسادة ُتَعظُِّم هبا املرأة عجيزهتا: واإلعظاَمةُ والِعظاَمةُ. الشديدة
خشبةٌ بال أنساعٍ وال : وَعظُْم الرحل أيضاً. واحد الِعظام: والَعظُْم. ُمْسَتْغلَظُها: وَعظََمةُ الذراع أيضاً. الكربياء

  .أداٍة
  عظا

ا َعظاُه، أي لقَي شدَّة   .ولقَّاُه اهللا ما َعظاُه، أي ما ساءه. لقَي فالنٌ ما َعحاُه وم
  عفت

واألْعفَُت يف . وَعفََت كالَمه َيْعِفُتُه، أي يكسره من اللُكْنة. لواها ليكسرهاَعفََت َيَدُه َيْعِفتها َعفْتاً، إذا : األصمعّي
  .األمحق: األْعَسُر، ويف لغة غريهم: لغة متيم
  عفث

  .الكثري الَتكَشُِّف: األْعفَثُ من الرجال
  عفج

و مثل املصارينِ لذوات اخلُفِّ ما َيصري الطعاُم إليه بعد املَِعدة، وه. األْعفاُج من الناس ومن احلافر والِسباع كلِّها
: وَعفََجُه بالعصا. الواحدة َعفٌَج بالتحريك، وكذلك العِفُْج والَعِفُج. والِظلِْف اليت ُتَؤدِّي إليها الكَرُش ما َدفََعْته



  .َجوَتَعفََّج البعري يف َمشيه، أي َتَعوَّ. ما ُيْضَرْب به: واِملْعفاُج. وُيكىن به أيضاً عن اِجلماع. ضربه هبا
  عفر

وَعفََرُه يف التراب َيْعِفُرُه َعفْراً، وَعفََّرُه َتْعفرياً، . أّولُ َسقيٍة ُسقيها الزرع: والَعفَُر أيضاً. التراب: الَعفَُر، بالتحريك
: هو من قوهلم: ويقال. أن متسح املرأة ثديها بشيٍء من التراب تنفرياً للصّيب: والتعفري يف الِفطام. أي مرَّغَه
وتعفُري . ناً عن ُعفْرٍ بالضم، أي بعد شهرٍ وحنوه، ألنَّها ترضعه بني اليوم واليومني، تبلو بذلك صَربهلقيُت فال
وقول . واْعَتفََر مثله. وانَعفََر الشيء، أي َتَترََّب. واسم ذلك اللحم العفري. جتفيفه على الرمل يف الشمس: اللحم

  :املّرار يصف َشعر امرأٍة بالكثافة والطول
  وإذا ما أرَسلَْتُه َيْعَتِفْر... لك اِملدارةُ يف أكنافِه َتْهِل

: أنَّ امرأةً شكت إليه أنَّ ماهلا ال يزكو، فقال: ويف احلديث. الَتْبييُض: والتعفُري. إذا فََرَسُه: اْعَتفََرُه األسد: ويقال
اليت : والَعفُري من النساء. الربكة فيها ، أي استبديل أغناماً بيضاً، فإنَّ" َعفِّري : " فقال. سوٌد: ما ألواهنا؟ قالت

: وشاةٌ َعفْراٌء. األبيض وليس بالشديد البياض: واألْعفَُر. الَسويُق امللتوُت بال أْدمٍ: والَعفُري. ال هتدي جلارهتا شيئاً
لظباء اليت يعلو بياضها محرةٌ، قصار األعناق، وهي أضعف ا: الُعفُْر من الظباء: أبو عمرو. يعلو بياضها محرةٌ

ا: قال الكميت. َعدواً، تسكن القفاف وصالبة األرض   وكُنَّا إذا َجبَّاُر قومٍ أرادنا بكيٍد محلناُه على قَرِن أْعفَر

األرض اليت أُِكل : واملَْعفورةُ. ليلة ثالثَ عشرة: والعفراء من الليايل. نقتله وحنمل رأسه على السنان: يقول
شجرٌ : والَعفار. الَيعافُري ُتيوس الظباء: وقال بعضهم. لبقرة الوحشية أيضاًاِخلْشُف، وولد ا: والَيْعفور. نبتها

. إصالح النخلة وتلقيحها: والَعفار أيضاً. يف كلِّ شجرٍ ناٌر، واستمجد املَْرُخ والَعفاُر: ويف املثل. تقدح منه النار
الرجل اخلبيث : والِعفُْر. اخلنزير الذكر: لِعفُْروا. لغة يف القفار، وهو اخلبز بال أْدمٍ: والعفاُر. كنا يف الَعفار: يقال

شعرةُ القفا من األسد والديك وغريمها، وهي : والُعفَْرةُ بالضم. الداهية: والِعفْرَِيةُ أيضاً. واملرأة ِعفَْرةٌ. الداهي
فالنٌ نافشاً  جاء: يقال. اليت يردُّها إىل يافوخه عند اِهلراش، وكذلك الِعفرِية والِعفراة أيضاً بالكسر فيهما

األسد، وهو فََعلْىن، مسِّي : والَعفَْرىن. الذي ميشي مع الُرفَقِ فينال من فضلهم: واملُعاِفُر. عفْرَِيَتُه، إذا جاء غضبان
. ووقع القوم يف عافورِ شرٍّ، أي يف شّدة. وناقة عفرناةٌ، أي قويَّة. ولبؤةٌ َعفَْرًنى أيضاً، أي شديدة. بذلك لشّدته

ويف ُعفَرَِّة احلّر بالفتح، أي يف شدَّته، . لغة يف أُفُرَّة احلّر: ا فالنٌ يف ُعفُرَِّة احلرِّ، بضم العني والفاءجاءن: ويقال
، بكسر العني والراء مشددة: وقيل لكلِّ ضابٍط قويٍّ. مأَسَدةٌ: وِعِفرِّيُن. يف أوَّله: ويقال   .ليثٌ ِعِفرِّيَن
  عفرت

شيطانٌ : قال اخلليل. فالنٌ ِعفْريٌت نفريٌت، وِعفْرَِيةٌ نِفْرَِيةٌ: يقال. املُباِلغُ: شيء الِعفْريُت من كلِّ: قال أبو عبيدة
  :قال ذو الرّمة. ِعفْرَِيةٌ وِعفْريت، وهم الَعفارَيةُ والَعفاريُت

  ُمَسوٌَّم يف سواِد الليلِ ُمْنقَِضُب... كأنه كوكٌب يف إثرِ ِعفْرَِيٍة 
  عفس
. اصطرعوا: واْعَتفَس القوُم. املبتذَل: واملَْعفوس. املسجون: واملعفوُس. ل أيضاًاحلبُس واالبتذا: الَعفُْس

.وعافَْسنا النساَء : " ويف احلديث. املعاجلة: واملُعافسةُ  "  
  عفشل



  .الكساء اجلايف: الَعفَْشليلُ: وقال اجلرمّي. مسترخيةُ اللحم: وعجوٌز َعفَْشليلٌ. الرجلُ اجلايف الثقيل: الَعفَْشليلُ
  عفص
شددت : وأما الذي يدخل يف فمها فهو الصمام وقد عفصت القارورة. جلٌد ُيلَْبس رأس القارورة: الِعفاُص

الذي يتخذ منه اِحلُرب، مولٌَّد وليس من كالم أهل : والَعفُْص. وأعفَْصتها، إذا جعلت هلا ِعفاصا. عليها الِعفاَص
  .قَبُّضطعاٌم َعِفٌص وفيه ُعفُوَصةٌ، أي َت: ويقال. البادية
  عفضج

  .إنَّ فالناً ملعصوٌب ما ُعفِْضَج: يقال. الضخم السمني الرِْخُو، وكذلك الُعفاِضُج بالضم: الِعفضاج
  عفط

نثري الضأن تنثُر بأنوفها كما ينثر احلمار، وهي الَعفْطَةُ : والَعفْطُ والَعفيطُ. َحَبقَْت: َعفَطَِت العنز َتْعِفطُ َعفْطاً
. الَعْنُز، ألنَّها َتْنِفطُ بأنفها: والناِفطَةُ. النعجةُ: العاِفطَةُ: قال أبو الدقيش. عاِفطَةٌ وال ناِفطَةٌما له : وقوهلم. أيضاً

  .اَألَمةَ الراعية: والعاِفطةُ والعفَّاطَةُ. وَعفَطَ الراعي بغنمه، إذا زجرها بصوٍت يشبه َعفْطَها
  عفف

اً . وأَعفَّه اهللا. وَعفافةً، أي كفَّ؛ فهو عفٌّ وعفيٌف، واملرأة َعفَّةٌ وَعفيفَةٌ َعفَّ عن احلرامِ َيِعفُّ َعفَّا وِعفَّةً وعفاف
. بقيَّة اللنب يف الضرع: والُعفَّة والُعفافة بالضم فيهما. وتَعفََّف، أي تكلَّف الِعفَّة. واستَعفَّ عن املسألة، أي َعفَّ

جاء فالن : وقوهلم. ناقََتَك، أي اْحلبها بعد احللبة األوىلَتعافَّ يا هذا : ويقال. وَتَعفََّف الرجل، أي شرب الُعفافةَ
  .لغةٌ يف إفَّاِن ذلك، أي حينه وأوانه: على ِعفَّاِن ذلك، بكسر العني

  عفق

: ويقال. وَعفََق الرجلُ، أي غاب. وقد َعفََق احلماُر األتانَ، إذا نزا عليها مّرةً بعد أخرى. كثرة الِضرابِ: الَعفُْق
. ُق الَعفْقَةَ، أي يغيب الغيبة، وإنَّه لَُيَعفُِّق الغنم بعضها على بعض َتْعفيقاً، أي يرّدها عن وجههاال يزال َيْعِف
االسُت؛ يقال كذبْت عفَّاقَُتَك، إذا : والَعفَّاقَةُ. وَعفََق هبا، أي َحَبَق. املنعِطُف، ويقال املنصرف عن املاء: واملُْنَعِفُق
اً إذا كانت ترجع إىل املاء كلَّ يوم. د وكثرتُهسرعة اإليرا: والَعفُْق. َحَبَق وكل راجعٍ . وَعفَقَِت اإلبلُ َتْعِفُق َعفْق

ورجلٌ . أي مضوا فيها وأسرعوا: واْنَعفََق القوُم يف حاجتهم. إنك لَتْعِفُق، أي ُتكثر الرجوع: يقال. خمتلٍف عاِفٌق
  :رقال الشاع. ِمْعفاُق الزيارة، أي ال يزال جييء ويذهب زائراً

  إذا جئت إكثار الكالمِ املَُعيَّبِ... وال َتُك ِمْعفاَق الزيارِة واجتنْب 
  عفقس

  .وُخلٌُق َعفَْنقٌَس. وقد اْعفَْنقََس الرجل. الَعِسُر األخالق: الَعفَنقُس
  عفك

  .رجلٌ أْعفَُك، أي أمحق بيِّن الَعفَِك
  عفل



شيء : والَعفَلُ والَعفَلَةُ، بالتحريك فيهما. ا من ُهزاهلاجمّس الشاة بني رجليها، إذا أردت أن تعرف ِسَمنه: الَعفْلُ
  .خيرج من قُُبلِ النساء وحياِء الناقة شبيٌه باُألْدرة اليت للرجال؛ واملرأةُ َعفْالُء

  عفلق
 الضخم املسترخي، وربَّما مسِّي الفرُج الواسع بذلك، وكذلك املرأة اخلرقاء السيئةُ املنطقِ: الَعفْلََق بتسكني الفاء

  .والعملِ
  عفن

اء: وقد َعِفَن احلبل بالكسر َعفَناً. شيء َعِفٌن بيِّن الُعفونة   .َبلي من امل
  عفنج
  :قال الراجز. الضخم األمحق: الَعفَْنُج

  أكوي ذَوي األْضغان كَيا ُمْنِضجا
  منهم وذا اِخلنَّاَبِة الَعفَْنججا

  عفا
اً وشربُت عليه ماًء فعلى الدنيا : وقال صفوان بن حمرز. التراب: الَعفاُء بالفتح واملّد إذا دخلُت بييت فأكلُت رغيف

  :وأنشد لزهري يذكر داراً. الدروُس، واهلالُك: العفاُء: وقال أبو عبيدة. العفاء
ذهب الَعفاُء... حتمَّلَ أهلها عنها فبانوا    على آثارِ من 

ما كثُر من ريش النعام : والِعفاُء بالكسر واملد. عليه الَدباُر، إذا دعا عليه أن ُيدبِر فال يرجع: وهذا كقوهلم: قال
  :قال الشاعر. األرُض الُغفْلُ اليت مل توطأ وليست هبا آثار: والَعفُْو. ناقة ذات ِعفاٍء: يقال. ووَبر البعري

  إن َيْهبِطوا الَعفَْو مل يوجد هلم أثَُر... قبيلةٌ كِشراِك الَنْعلِ دارِجةٌ 
ُو املالِ ما يفضل عن النفقة. وكذلك الَعفا بالفتح والقصر، واألنثى َعفَْوةٌ. اجلحش: والَعفُو والُعفُْو والِعفُْو . وَعفْ

  :قال الشاعر. أعطيته عفو املال، يعين بغري مسألة: يقال
  وال تنطُقي يف سوَريت حني أغضُب... ُخذي الَعفَْو منِّي تستدميي مودَّيت 

وأكلت ِعفَْوةَ الطعام والشراب، . ِعفَْوةُ هذا النبت أي لينه وخريه ذهبْت: يقال. صفوته: وِعفَْوةُ الشيء بالكسر
. واْستْعفاه من اخلروج معه، أي سأله اإلعفاء منه. اْعِفين من اخلروج معك، أي دعين منه: ويقال. أي خياره

ةُ املاء . يمٍة أو طائرٍكلُّ طالبِ رزقٍ من إنساٍن أو هب: والعاِفَيةُ. وعافاه اهللا وأْعفاه مبعًنى، واالسم العاِفَيةُ وعاِفَي
  :قال الكميت. ما يرفع من املرق أوَّالً ُيَخصُّ به من ُيكرم: والِعفاَوةُ بالكسر. وارَِدُتُه

  وكاِعُبُهْم ذاُت الِعفاَوِة أْسَغُب... وبات وليُد احلّي طيَّانَ ساغباً 
ُت له من املرق، إذا غرفت له أوَّالً وآثرَته به: تقول منه أوَّل املرق وأجوده، والُعفاوة : الِعفاَوةُ بالكسر. َعفَْو
وأنشد . َعفَوُت الِقدر، إذا تركَت ذلك يف أسفلها: يقال منه. آخره، يردُّها مستعري الِقدر مع القدر: بالضم

  :لعوِف بن األحوص الباهلّي
  إذا ردَّ عايف الِقدر من يستعُريها... فال تسأليين واسأيل عن خليقيت 

: وعفا املنزل َيْعفو. دَرَسْته: وَعفَِت الريُح املنزلَ. وأنشد هذا البيت. ما ترك يف القدر: العايف: عّيوقال األصم



  :وقال. وعفَُّتها الريح، شّدد للمبالغة. َدَرَسْت: وَتَعفَِّت الدّر. َدَرَس، يتعدَّى وال يتعدَّى
  ُر والقَطُْرألمساَء َعفي آيُه املو... أهاَجَك ربٌع دارُِس الرسم بالِلوى 

وَعفَْوُت عن . مجع عاٍف، وهو الدارس: والُعِفيُّ. َعفَّى على ما كان منه، إذا أصلح بعد الفساد: ويقال أيضاً
وَعفا الَشعر . وَعفا املاء، إذا مل يطرقه شيٌء يكدِّره. الكثري الَعفْوِ: والَعفُوُّ، على فَعولٍ. ذنبه، إذا تركته ومل تعاقْبه

ُه أيضاً، لغتان، إذا فعلَت " َحتَّى َعفَُوا : " ومنه قوله تعاىل. كثُر :والبنُت وغريمها أي كثروا وعفَْوُتُه أنا وأْعفَْيُت
ثله. وَعفَْوُتُه، أي أتيُته أطلب معروفُه. الطويل الَشعر: والعايف. ذلك به طالّب املعروف، : والُعفاةُ. وأْعَتفَْيُتُه م

َتْعفوُه األضياُف وَتْعَتفيه األضياف، وهو كثري الُعفاِة وكثري العاِفَيِة، وكثري  وفالنٌ. وقد َعفا َيْعفو. الواحد عاٍف
  .الُعفَّى
  عقب

َمن : فالعاقب" السيِّد والعاقب : " ويف احلديث. ليست لفالٍن عاقبةٌ، أي ولد: وقوهلم. آخره: عاقبة كلّ شيٍء
يعين آخر األنبياء، وكلُّ من َخلََف بعد " اقب أنا الع: " وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم. خيلف السيَد بعده
. َولَده وولد ولده: وعقب الرجلِ أيضا. مؤخَّر القدم، وهي مؤّنثة: والَعِقب، بكسر القاف. شيء فهو عاِقُبه

، أي َخلَفَه: وهي أيضاً مؤنَّثة عن األخفش. وفيها لغتان َعِقٌب وَعقْب بالتسكني . وَعقََب فالنٌ مكانَ أبيه عاقبةً
ه أيضاً، إذا ضربَت َعِقبه. وعقَْبَت الرجلَ يف أهله، إذا بغيَته بشرٍّ وَخلَفته اجلري : والعقْب، بالتسكني. وعقَْبُت

" ومنه قوله تعاىل. العاقبة: والُعقْب والُعقُب. هلذا الفرس َعقٌْب حسن: تقول. جييء بعد اجلري األول هو خٌري : 
ت يف ُعقْب شهر رمضان، ويف ُعقْبانِِه، إذا جئَت بعد أن ميضَي كلُّه، وجئُت جئ: وتقول أيضاً" ثواباً وخٌري ُعقُباً 

متَّت ُعقبُتك، ومها يتعاقبان كالليل : الَنوبة، تقول: والُعقَْبةُ. يف َعِقبه بكسر القاف، إذا جئَت وقد بقيت منه بقّية
، إذا أخذت منه بدالً: وتقول أيضاً. والنهار اقبت الرجلَ يف الراحلة، إذا ركبت وع. أخذت من أسريي ُعقَْبةً

ةُ الطائر. أنت مرَّةً وركب هو مّرة املرأة اليت من عادهتا أن تلد : واِملْعقاب. مسافة ما بني ارتفاعه واحنطاطه: وُعقَْب
واجلمال، عليه ِعقْبه الَسْروِ : وقوهلم. شيٌء من املرق يردُّه مستعري القدر إذا ردَّها: والُعقْبة أيضاً. ذكراً بعد أنثى

والَعقَب . ما يفعلُ ذلك إال ِعقْبة القمر، إذا كان يفعله يف كل شهرٍ مّرةً: ويقال أيضاً. أي أثر ذلك وهيئته
َعقَْبت السهَم والقََدَح َعقْباً، إذا لويت : الَعَصب الذي ُتعمل منه األوتار، الواحدة َعقَبة، تقول منه: بالتحريك

  :قال الشاعر. شيئاً منه عليه
  به َعلماِن من َعقَبٍ وَضْرسِ... َمر من قداح الَنْبع فَرعٍ وأْس

  :قال الشاعر. ذكر احلََجل: والَيْعقوب. واحدة ِعقاب اجلبال: والَعقَبة. وربَّما شدُّوا به القرط لئال يزيغ
  عالٍ يقَصِّر دونه الَيْعقوُب

ة، وأمَّا اليت تشرب املاء مث تعود إىل املَْعِطن مث ترعى مرَّةً يف َحْمض ومرة يف خلَّ: وإبل ُمعاقبة. واجلمع الَيعاقيب
العقوبة؛ : الِعقاب. وأْعقَْبت الرجلَ، إذا ركبَت ُعقَْبةً وركب هو ُعقَْبةً، مثل املعاقبة. تعود إىل املاء فهي الَعواِقب

ه أي جاء بَعِقبه فهو . ، أي فََغنِمتم" فَعاقَبتم : " وقوله تعاىل. وقد عاقبته بذنبه . ُمعاِقٌب وعقيٌب أيضاًوعاقَب
مالئكة الليل والنهار؛ ألهنم يتعاقبون، وإمنا أنِّث لكثرة ذلك منهم، حنو َنسَّابة : واملَُعقِّبات. والتعقيب مثله

اللوايت يقمن عند أعجاز اإلبل املعترِكات على احلوض، فإذا انصرفت ناقةٌ دخلت مكاهنا : واملعقِّبات. وَعالَّمة



أن يغزو الرجل : والتعقيب أيضاً. وَعقَّب الَعْرفُج، إذا اصفّرت مثرته وحان ُيبُسه. الُعقَبأخرى؛ وهي الناظرات 
طفيلٌ الَغَنوّي يصف اخليل. مث ُيثَنِّي من سنته   :قال 

  َمغاويُر فيها لألمري ُمَعقَّب... ِطوالُ اهلوادي واملتونُ صليبةٌ 
والتعقيب يف . لَّى فالنٌ مدبِراً ومل ُيَعقِّب، أي مل َيعِطف ومل ينتظرو: وتقول. وَعقَّب يف األمر، إذا تردَّد طلبه ِجمدا

" . من َعقََّب يف صالٍة فهو يف الصالة : " ويف احلديث. اجللوس بعد أن يقضيها لدعاٍء أو مسألة: الصالة
وأعقََب . األمر جزاء: والُعقىب. وأعقبه بطاعته، أي جازاه. وتصدَّق فالنٌ بصدقٍة ليس فيها تعقيٌب، أي استثناء

قال امرؤ القيس . الرجلُ، إذا مات وخلََّف َعِقباً، أي ولَداً، وأعقبُه الطائُف، إذا كان اجلنونُ يعاوده يف أوقات
  :يصف فرساً

  به ُعرَّةٌ أو طائٌف غُري ُمْعِقبِ... وخيِْضُد يف اآلرِيِّ حتَّى كأنه 
وذهب فالنٌ فأعقبه ابُنه، . أكل أكلةً أعقبته سقماً، أي أورثته: ويقال. جنٌم يعقب جنماً، أي يطلع بعده: واملُْعِقب

وقد َتَعقَّْبُت الرجلَ، إذا أخذته بذنبٍ . وأعقَب مستعُري القدرِ، أي ردَّها وفيها الُعقْبة. إذا َخلفه، وهو مثل َعقَبه
  :قال طفيل. وَتَعقَّْبت عن اخلرب، إذا شككَت فيه وُعدت للسؤال عنه. كان منه
  عما َخبَّروا ُمَتَعقَّب ومل يُك

. واْعَتقََب البائع الِسلعة، أي حبسها عن املشتري حتَّى يقبض الثمن. وَتَعقَّب فالنٌ رأيه، أي وجد عاقبَته إىل خري
اعتقبُت : وتقول. حبسته: واْعَتقَْبت الرجلَ. ، يعين إذا تفلت عنده" املتعِقب ضامن : " ويف احلديث فعلت كذا ف

. طائر، ومجع القلَّة أْعقُب؛ ألنَّها مؤنثة، والكثري ِعقْبان: والُعقاب. جدت يف عاقبته ندامةمنه ندامةً، أي و
  :قال الطرماح. وُعقاب َعقَْنباةٌ وَعَبْنقاةٌ وَبَعْنقاة على القلب، أي ذات خمالَب ِحداد

ُح... ُعقاب َعقَْنباة كأنَّ وظيفَها    وَخرطوَمها األعلى بنارٍ ُملَوَّ
حجٌر ناتئ يف جوف بئرٍ، خيرِق الدِّالء؛ وصخرةٌ ناتئةٌ يف ُعرض جبل ِشبه : والُعقاب. قاب الرايةُع: والُعقاب
  .ِمرقاة
  عقبل

  .واجلمع الَعقابيلُ. احلَالُء، وهو قروٌح صغاٌر خترج بالَشفة من بقايا املرض: الُعقْبولَةُ والُعقْبولُ
  عقد

قال . وأْعقَْدُتُه أنا وَعقَّْدُتُه َتْعقيداً. قََد الُربُّ وغريه، أي غلُظ، فهو َعقيٌدوَع. َعقَْدُت احلبلَ والبيَع والعهَد، فانَعقََد
موضع الَعقِْد، وهو ما ُعِقَد عليه، : والُعقدةُ بالضم. أْعقَْدُتُه حتَّى َتَعقََّد: يقال للقطران والُربُّ وحنوه: الكسائي

ويف . املكان الكثري الشجر أو النخل: والُعقَْدةُ. الضيعةُ: َدةُوالُعقْ. جربت يده على ُعقَْدٍة، أي على َعثْمٍ: يقال
: والِعقُْد بالكسر. قد حتلَّلَت ُعقَُدُه: ويقال للرجل إذا سكن غضبه. آلَُف من غراب ُعقَْدٍة؛ ألنه ال يطري: املثل

: بكسر القاف: أيضاً والَعِقَد. القالدةُ ويقال رجل أعقد وعقد للذي يف لسانه عقدة وقد عقد لسانه يعقد عقداً
وَتَعقََّد الرملُ . الَعقَُد والَعقََدةُ بالفتح: وكان أبو عمرو يقول. ما َتَعقََّد من الرمل، أي تراكم، الواحدة َعِقَدةٌ

َعقٌَّد، أي ُمَغمٌَّض. وخيوطٌ ُمَعقََّدةٌ شدِّد للكثرة. واخليط وغريمها . واْعَتقََد ضيعةً وماالً، أي اقتناها. وكالٌم ُم
. املعاهَدة: واملُعاقََدةُ. وليس له َمْعقوٌد، أي َعقُْد رأيٍ. واْعَتقََد كذا بقلبه. واعتقََد الشيُء، أي اشتدَّ وصلُب



هو منِّي َمْعِقَد اإلزارِ، : وقوهلم. مواضع الَعقِْد: واملَعاِقُد. تعاظَلَْت: وتعاقََدِت الكالب. وتعاقََد القوم فيما بينهم
اليت ذنُبها كأنَّه : والَعقداُء من الشاِء. وفالنٌ عقيُد الكََرمِ، وَعقيُد اللؤمِ. املُعاِقُد: والَعقيُد. يراد به قرب املنزلة

الناقة اليت قد أقرَّت باللقاح، ألنَّها : والعاِقُد. جعلوه امساً له معروفاً: الكلُب، النعقاد ذََنبِِه: واألْعقَُد. معقوٌد
قال . ومجلٌ َعقٌْد. موثَّقَةُ الظهرِ: وناقةٌ معقودة القَرا. حرُمي البئر وما حوله: والعاِقُد. محلْت َتْعِقُد بذَنبِها فُيعلم أنَّها

  :النابغة
  ُمَمرٍّ ليس َيْنقُُصُه اخلَؤونُ... فكيف َمزاُرها إالّ بَعقٍْد 

  عقر
أي َعقََر اهللا ! له وَعقْراً وَحلْقاً َجْدعاً: ويقال يف الدعاء على اإلنسان. َعقََرُه، أي جرَحه، فهو َعقٌري، وقوٌم َعقْرى

. والَتْعقري أكثر من الَعقْرِ. وكلٌب َعقوٌر. َعقْرى وَحلْقى، بال تنوين: وربَّما قالوا. جسده، وأصابه بوجعٍ يف حلقه
ملنافرة، ا: واملُعاقَرة. وَتعاقَرا إبلهما، أي عرقباها يتباريان يف ذلك. واحدها َعقَّاٌر. أصول األدوية: والَعقاقُري

ٌر غُري واقٍ. إدمانُ شرب اخلمر: واملُعاقَرةُ. وعاقََرُه، أي الزمه. والِسباب، واهلجاء . وسرٌج ُعقٌَر وُعقََرةٌ، أي ِمْعقَ
  :قال الَبعيث

ْر... ألَدُّ إذا القَْيُت قوماً بُِخطٍَّة    ألَحَّ على أكتاِفهِْم قََتٌب ُعقَ
  .وال يقال َعقوٌر إال يف ذي الروح

: والَعقاُر بالفتح. ُعقَرةُ العلم النسيان: ومنه قوهلم. خرزةٌ تشدُّها املرأة يف َحقَْويْها لئال حتبل: َرةُ أيضاًوالُعقَ
. يف البيت َعقاٌر حسٌن، أي متاٌع وأداةٌ: ويقال أيضاً. ما له داٌر وال عقار: ومنه قوهلم. األرض والِضياع والنخل

اخلمر، مسِّيت بذلك ألهنا عاقََرِت العقل، أو عاقََرِت : والُعقاُر بالضم. وقد أْعقََرالرجل الكثري الَعقارِ؛ : واملُْعِقُر
  :قال طُفَيل. ضرٌب من الثياب أمحُر: والُعقاُر أيضاً. وأصلها من ُعقْرِ احلوض. الَدنَّ، أي الزمته

  وعالَْيَن أْعالقاً على كلِّ ُمفْأمِ... ُعقاُر تظلُّ الطُري ختِطُف َزْهَوُه 
وأصله أنَّ رجالً قُِطعت إحدى رجليه، فرفعها . رفع فالنٌ َعقريَتُه، أي صوته: وقوهلم. الساق املقطوعة: لعقَريةُوا

ةً : ويقال. قد رفع َعقَريَتُه: ووضَعها على األخرى وصرخ، فقيل بعُد لكلِّ رافعٍ صوَته ما رأيت كاليوم َعقَري
بعَري أو الفرس بالسيف، فانَعقََر إذا ضربت به قوائمه، فهو َعقٌري وَعقَْرُت ال. وسط قومٍ، لرجلِ الشريف ُيقَْتلُ

ُت النخلةَ، إذا قطعَت رأسها كلَّه مع اجلَُمار، واالسم الَعقاُر. وخيلٌ َعقْرى : وَعقَْرُت ظهَر البعري َعقْراً. وَعقَْر
َت حبسي، كأنك َعقَْرَت بعريي فال أقدر َعقَْرَت يب، أي أطَلْ: وقوهلم. وَعقََرُه السرُج فانَعقَْر واْعَتقََر. أدبْرته

  :وأنشد ابن السكيت. على السري
  قد َعقََرْت بالقوم أمُّ َخْزَرجِ
  إذا مشْت سالَْت ومل َتَدْحَرجِ

َعِقْرُت بالكسر، أي : تقول منه. أن ُتْسِلَم الرجلَ قوائُمه فال يستطيع أن يقاتل من الفََرقِ والَدَهشِ: والَعقَُر
ُت حتَّى َخَرْرُت إىل األرض : " ه قول عمر رضي اهللا عنهومن. َدِهْشُت ، يعين عند موت النيب عليه " فََعِقْر

. املرأة اليت ال حتبل: والعاِقُر. العظيُم من الرمل ال ينبت شيئاً: والعاِقُر. أدهَشه: وأْعقََرُه غريه. الصالة والسالم
  :قال ذو الرّمة. لضمال يولَد له، بيِّن الُعقْرِ با: ورجلٌ عاِقٌر أيضاً



رِ   وَردَّ ُحروباً قد لَِقْحَن إىل ُعقْ
َمْهُر املرأة : والُعقُْر أيضاً. صارت عاقراً: وقد َعقَُرِت املرأة بالضم َتْعقُُر ُعقْراً. لَِقَحِت الناقةُ عن ُعقْرٍ: ويقال أيضاً

ه يبيض يف عمره بيضةً واحدةً إىل الطول هي بيضة الديك، ألنَّ -زعموا  -وبيضةُ الُعقْرِ . إذا ُوِطئَْت على ُشبهٍة
. كانت بيضةَ الُعقْرِ، للَعِطيَِّة إذا كانت مرةً واحدة: ومنه قوهلم. ما هَي، مسِّيت بذلك ألنَّ ُعذْرة اجلارية ُتْختََبُر هبا

  :قال اهلذيل يصف السيوَف ويشبهها بالنار. َوسطها وُمعظَمها: وُعقُْر النار أيضاً
ٌر َبعيُج... ُمرَهفاٍت  وبيضٍ كالَسالجمِ   كأنَّ ظُباِتها ُعقُ

  :قال الشاعر امرؤ القيس. ُعقٌْر وُعقٌُر: يقال. مؤخَّره حيث تقف اإلبل إذا وردت: وُعقُْر احلوض
ْه... فََرماها يف فَراِئصها    بإزاِء احلَوضِ أو ُعقُرِ

قال . القَْصُر، وكلُّ بناٍء مرتفع: والَعقُْر، بالفتح .الناقة اليت ال تشرب إال من الُعقْرِ: والَعِقَرةُ. واجلمع األعقاُر
  :لبيٌد يصف ناقته

لِ... كَعقْرِ اهلاجريِّ إذا َبناُه    بأشباٍه ُحذيَن على ِمثا
ُعقْر الدار، : وأهل املدينة يقولون. َعقُْر الدار أصلُها، وهو َمَحلة القوم: قال األصمعّي. أصلُه: وُعقُْر كلِّ شيء

  .بالضم
  عقرب

واحدة العقارب، وهي تؤنث، واألنثى َعقْربة وَعقْرباٌء ممدود غري مصروف، والذكر ُعقْربانٌ بالضم، : قربالع
ذو عقارب، وأرض : ومكان ُمَعقْرِب، بكسر الراء. وهو أيضاً دابةٌ له أرجل ِطوال، وليس ذنُبه كذنب العقارب
  .برٌج يف السماء: والَعقْرب. فتح الراء، أي معطوفُمَعقْرِبة، وبعضهم يقول أرٌض َمْعقَرة، وُصْدغ ُمَعقَْرب، ب

  عقص
وهلذا قول : قال أبو عبيد. َضفُْرُه ولَيُُّه على الرأس: وَعقُْص الشعرِ. الضفريةُ، يقال لفالن َعقيَصتاِن: الَعقيَصةُ
  :وأنشد المرئ القيس. ومجعها ِعقٌَص وِعقاٌص. هلا ِعقَْصةٌ: النساِء

  َتِضلُّ الِعقاُص يف مثًنى وُمرَسلِ... إىل الُعلى  غَداِئُرُه ُمْسَتْشزِراٍت
وتيٌس أْعقَُص . واجلمع ِعقاٌص وَعقاِئُص. وكلُّ ُخصلة منه َعقيَصةٌ. هي اليت تتَّخذ من شعرها مثل الرمَّانة: ويقال

  :قال الراجز .رملٌ متعقٌِّد ال طريَق فيه: والَعِقُص. بيِّن الَعقَصِ، وهو الذي التوى قرناه على أذنيه من خلفه

  كيف اهتدْت ودوهنا اجلَزاِئُر
  وَعِقٌص من عاجلٍ تياِهُر

  :قال الشاعر. السهم املعوجُّ: واِملْعقَُص. وقد َعِقَص بالكسر َعقَصاً. البخيلُ والسيُِّء اخللق: والَعِقُص أيضاً
  ولو كنتُم سهماً لكنتم َمعاِقصا... ولو كنتم متراً لكنتم ُحشافَةً 

  عقعق

  .طائٌر معروٌف، وصوته الَعقَْعقَةُ: الَعقَْعُق
  عقف



اً فاْنَعقََف، أي عطفته فانعطف والَتْعقيُف . داٌء يأخذ الشاة يف قوائمها حتَّى تعوجَّ: والُعقاُف. َعقَفُْت الشيء َعقْف
  .وأعرايبٌّ أْعقَُف، أي جاف. التعويُج
  عقفر

  .لكتهَعقْفََرْتُه الدواهي، أي أه: يقال. الداهيةُ: الَعْنقَفُري
  عقق

، وِعقَّةٌ أيضاً . صوت اجلَذَعِ: الَعقيقَةُ وَشَعُر كلِّ مولوٍد من الناس والبهائم الذي يولد عليه َعقيقَةٌ، وَعقيٌق
  :قال ابن الرقاع يصف محاراً. بالكسر

  واْجتاَب أخرى جديداً بعد ما اْبتَقَال... َتَحسََّرْت ِعقَّةٌ عنه فأْنَسلَها 
الِعقَّةُ يف الناس واحلُُمرِ، ومل نسمعه : وقال أبو عبيد.  ُتذبُح عن املولود يوم أسبوعه َعقيقَةًومنه مسِّيت الشاة اليت

  :قال عنترة. ما اْنَعقَّ منه، أي َتَضرََّب يف السحاب؛ وبه شبِّه السيف: وَعقيقَةُ الربقِ. يف غريمها
  سالحي ال أفَلَّ وال فُطارا... وسيفي كالَعقيقَِة فهو ِكْمعي 

انَعقَِّت السحابة، إذا َتَبعَّجت : ويقال. لُّ انشقاقٍ فهو اْنعقاٌق، وكل شقٍّ وخرقٍ يف الرمل وغريه فهو َعقٌّوك
يٌق؛ واجلمع أِعقّةٌ. ضرٌب من الفصوص: والَعقيُق. باملاء وَعقَّ . وكلُّ مسيلٍ َشقَّه ماء السيل فوسَّعه فهو َعق

  :وينشد للهذيلّ. بالسهم، إذا رمى به حنو السماء
  يا ليتين يف القوم إذ َمَسحوا الِلحى... َعقُّوا بسهمٍ مث قالوا صاِلحوا 

وكان مسح الِلحى عالمةً . وذلك السهم يسمَّى َعقيقةً؛ وهو سهم االعتذار، وكانوا يفعلونه يف اجلاهلية
وَعقَّ والَده َيُعقُّ ُعقوقاً . ُهوَعقَّ عن ولده َيُعقُّ َعقًّا، إذا ذََبح عنه يوم أسبوعه، وكذلك إذا حلق َعقيقََت. للصلح

، واجلمع َعققة أَعقَّ : تقول منه. أي ذُْق جزاَء فعلك يا عاقُّ" ذُْق ُعقَُق : " ويف احلديث. وَمَعقَّةً، فهو عاقٌّ وعقٌَق
ِعقٌّ إال يف لغة رديئة وهو . فالنٌ، إذا جاء بالُعقوقِ من وأَعقَِّت الفرُس، أي محلْت فهي َعقوٌق، وال يقال ُم
ُه اإلبلُ الُعقَُق: وَنوى الَعقوقِ. النوادر؛ واجلمع ُعقٌَق : والِعقاُق. وربَّما مسُّوا تلك النواة َعقيقَةً. نًوى رِْخٌو تعلفُ

. أظهرت األتانُ َعقاقاً؛ وكذلك الَعقَُق: يقال. احلَْملُ: والَعقاُق بالفتح. احلوامل من كل حافرٍ، وهو مجع ُعقُقٍ
ذَكٌَر وال يكون الذكر حامالً طلب األبلََق: وقوهلم وأمَّا قول . الَعقوَق، مثلٌ ملا ال يكون؛ وذلك إن األبلق 

  :الشاعر، أنشده ابن السكيت
  بألٍف أؤدِّيِه إىل القوم أقَْرعا... ولو طَلَبوين بالَعقوقِ أتيُتُهْم 
ما : وِعقَّانُ النخيل والكروم. ُه، مثل أقَعَُّهوأَعقَّه اهللا، أي أَمرَّ. وماٌء ُعقٌّ مثل قُعٍّ. فيقال األبلُق، ويقال موضٌع

  .وقد أَعقَِّت النخلة والكرمة. وإذا مل تقطع الِعقَّانُ فسدت األصول. خيرج من أصوهلا
  عقل
هو : وهو مصدٌر، وقال سيبويه. وَق َعقَلَ َيْعِقلُ َعقْالً وَمْعقوالً أيضاً. ورجلٌ عاقلٌ وَعقولٌ. اِحلْجُر والنهى: الَعقْلُ
  :قال علقمة. ثوٌب أمحر: والَعقْلُ. الِدَيةُ: والَعقْلُ. فةٌص

َدمِ األجواِف َمدموُم... َعقْالً وَرقْماً تكاد الطُري ختطَفه    كأّنه من 
  :قال أحيحة. امللجأ، واجلمع الُعقولُ: والَعقْلُ. مها ضرباِن من الربود: ويقال

  نفعُه الُعقولُلَو انَّ املرَء ت... وقد أعددت للَحَدثاِن َصْعباً 



به ُعقْلَةٌ من السحر، : ويقال أيضاً. ولفالٍن ُعقْلَةٌ َيْعَتِقلُ الناَس، إذا صارع. الدواء الذي ميسك البطن: والَعقولُ
ْعقُلَ: يقال. الِدَيةُ: واملَْعقُلَةُ. امللجأ، وبه مسِّي الرجل: واملَْعِقلُ. وقد ُعِملَْت له ُنْشرةٌ ٍة، أي لنا عند فالن َضَمٌد من َم

: ومنه قيل. وصار دُم فالن َمْعقُلَةً، إذا صاروا َيدوَنه، أي صار غُْرماً يؤدونه من أمواهلم. بقيَّةٌ من ِديٍة كانت عليه
ظلٌْع : والعقَّالُ. القوم على معاِقِلهِم األوىل، أي على ما كانوا َيَتعاقلون يف اجلاهلية كذا َيَتعاقلونَ يف اإلسالم

. ما التبَس منها: وَعواقيلُ األمور. املعوّج منه: والعاقولُ من النهر والوادي والرمل. ّبةيأخذ يف قوائم الدا
. صدقةُ عامٍ: والِعقالُ. والُدرَّةُ َعقيلَةُ البحر. أكُرمه: وَعقيلَةُ كلِّ شيٍء. كرميةُ احلّي، وكرمية اإلبل: والَعقيلَةُ
  :وقال

  و قد َسعى َعْمرٌو ِعقالَْينفكيف ل... سعى ِعقاالً فلم يترك لنا َسَبداً 
: وَعقَلُْت القَتيلَ. وُيكرُه أن ُتشترى الصدقةُ حتَّى َيْعِقلها الساعي. وعلى بين فالٍن ِعقاالِن، أي صدقةُ سنتني

دَم فالٍن، إذا تركَت القََوَد للدية. أعطيُت ديته   :قالت كبشةُ أخت عمرو بن معد يكرب. وَعقَلُْت له 
ال َتْعِقلوا هلُُم َدمي... حانَ يوُمه وأرسلَ عبُد اِهللا إذ    إىل قومه 

ُه وَعقَلُْت . وَعقَلُْت عن فالن، أي غَرِمُت عنه جنايته، وذلك إذا لزَمْته ديةٌ فأدَّيتها عنه فهذا هو الفرق بني َعقَلُْت
  .عنه وَعقَلُْت له

ُه َعقْالً، وهو أن تثين وظيفَه مع ذراعه: األصمعّي فتشّدمها مجيعاً يف وسط الذراع، وذلك  َعقَلُْت البعري أْعِقلُ
. وَعقَلَ الَوِعلُ، أي امتنع يف اجلبل العايل، َيْعِقلُ ُعقوالً، وبه مسِّي الوعل عاِقالً. احلبل هو الِعقالُ، واجلمع ُعقُلٌ
: والعاِقلَةُ. طتهَمَش: وَعقَلَِت املرأةُ شعرها. وَعقَلَ الظلُّ، أي قام قائم الظهرية. وَعقَلَ الدواُء بطَنه، أي أمسكه

ُه بالضم، أي غلبته بالعقل. املاشطَةُ أْعقُلُ وبعٌري أعقَلُ وناقةٌ َعقْالُء بيِّنة الَعقَلِ، وهو التواٌء يف رجل . وعاقَلُْتُه فَعقَلُْتُه 
ُت اإلبل، من وَعقَّل. وأعقَلَ القوُم، إذا َعقَلَ هبم الظلّ، أي جلأ وقلَص، عند انتصاف النهار. البعري واتِّساٌع كثٌري
إذا : واْعَتقَلَ رحمه. واعَتقَلُْت الشاةَ، إذا وضعت رجلها بني فخذيك أو ساقيك لتحلبها. الِعقالِ، شدِّد للكثرة

لَ الرجلُ. وضعه بني ساقه وركابه ُه . واْعُتِقلَ لسانه، إذا مل يقدر على الكالم. ُحبَِس: واْعُتِق وصارعه فاعَتقَلَ
أرى من : وَتعاقَلَ. حتلّم وتكّيس: تكلََّف العقلَ، كما يقال: وَتَعقَّلَ. لوَي رجله على رجلهالَشْغَزبِيَّةَ، وهو أن ي
وقال . وعاِقلَةُ الرجل، َعَصَبُتُه، وهم القرابة من قبل األب الذين ُيعطونَ ِدَيةَ من قتله خطأً. نفسه ذلك وليس به

  .هم أصحاب الدواوين: أهل العراق
  عقم

الَعقيُم، واحلرُب الشديدةُ : والَعقاُم بالفتح. ضرٌب من الَوْشي، وكذلك الِعقمة بالكسر: بالفتح الَعقُْم والَعقَْمةُ
  :وأنشد أبو عمرو. والرجل السيِّء اخللق

  وذو مهٍَّة يف املال وهو ُمَضيَُّع... وأنت َعقاٌم ال ُيصاب له هًوى 
فالرسغ عند احلافر َمْعِقٌم، . املفاصلُ، واحدها َمْعِقٌم: يلواملعاِقُم من اخل. الداء الذي ال ُيربأ منه: والَعقاُم أيضاً

ُم أيضاً. والركبة َمْعِقٌم، والعرقوُب َمْعِقٌم وأعقََم اهللا رَمحها فُعِقَمْت، على ما مل يسّم فاعله، . عقدةٌ يف التنب: واملَْعِق
  .إذا مل تقبل الولد

وكالٌم َعقِْميٌّ وُعقِْميٌّ، أي . ره الَعقُْم والُعقُْم بالفتح والضمومصد. َرِحٌم َمْعقوَمةٌ، أي مسدودةٌ ال تلد: الكسائي



واملُلك عقيٌم، ألن . ورجلٌ َعقيٌم ال يولد له. ُعِقمت مفاصل يديه ورجليه إذا يبست: ويقال أيضاً. غامض
امة يوٌم َعقيٌم، ألنه ويوم القي. ال ُتلقح سحاباً وال شجراً: وريٌح َعقيٌم. الرجل قد يقتل ابنه إذا خافه على املُلك

  :وقال. وامرأةٌ َعقيٌم ونسوةٌ ُعقٌُم، وقد ُيسكَّن. ال يوم بعده
  إنَّ النساء مبثِله ُعقُْم... ُعِقَم النساُء فما َيِلدنَ َشبيَهُه 

فرَت أن َتحفر البئر، فإذا قربْت من املاء اْحتفرت بئراً صغرية بقد ما جتد طعم املاء، فإن كان عذباً ح: واالْعتقاُم
  :قال الشاعر. بقيَّتها

  َتَعقَُّم يف جوانبه السباُع... وماٍء آجِنِ اجلَمَّاِت قَفْرٍ 
  .وعاقَْمُت فالناً، إذا خاصمته. أي حتتفر، ويقال ُتردَُّد

  عقنقل

  .وربَّما مسُّوا مصارين الضّب َعقَْنقَالً. الكثيب العظيم املتداخل الرمل، واجلمع َعقاِقل: الَعقَْنقَلُ
  عقا

والِعقْيُ . ما يطور بَعقَْوِتِه أحد: وتقول. اذَهْب فال أرينك بَعقَْوٍة: يقال. الساحة وما حول الدار: الَعقاةُ والَعقَْوةُ
َعقَى الصيبُّ َيْعقي َعقْياً، إذا أحدثَ أوَّل ما حيدث وبعد : يقال. ما خيرج من بطن الصيب قبل أن يأكل: بالكسر

والِعقيانُ . وهو الَرَدج من السخلة واملُهر. أحرُص من كلبٍ على ِعقْي صبِيٍّ: ملثليقال يف ا. ذلك، ما دام صغرياً
وَعقاُه َيْعقوُه، أي عاقَه، . هو ما ينبت نباتاً يف معدنه وليس مما حيصَّل من احلجارة: يقال. اخلالص: من الذهب
خذ احلافر يف البئر مينةً ويسرةً، إذا مل أن يأ: واالعِتقاء. واالعِتقاء، االحتباس، وهو قلب االعِتياق. على القلب

؛ وكذلك األخذُ يف ُشَعب الكالم وأْعقَْيت . إذا اشتدَّت مرارته: وأْعقَى الشيء. ميكنه أن ُينبط املاَء من قعرها
مى به وَعقَّى بسهمه، إذا ر. ال تكن ُحلواً فُتْسَترطَ وال مرا فُتْعقَى: الشيء، إذا أزلته من فيك ملرارته، ويف املثل

  :قال املتنخِّل اهلذيلّ. يف اهلواء، لغةٌ يف َعقَُّه
  مثَّ استفاءوا وقالوا حبَّذا الَوَضُح... َعقُّوا بسهمٍ فلم يشُعر به أحٌد 

  .وَعقى الطائر، إذا ارتفع يف طريانه
  عكب

الغبار : الفتحوالَعكوب ب. اجلمع الكثري: والعاِكب. ولإلبل ُعكوٌب على احلوض، أي ازدحام. الدخان: الُعكاب
  .ورجل عكب أي قصري ضخم

  عكد
  .مسينةٌ: وناقةٌ َعِكَدةٌ. َسِمَن، فهو َعِكٌد: وَعِكَد الضبُّ. أصل اللسان: العكدةُ
  عكر

أنتم : فقال. قلنا يا رسول اهللا، حنن الفرَّارون: ويف احلديث. الكرَّة: والَعكَرة. عطف: َعكََر َيْعِكُر َعكْراً
: واعتكََر الظالم. وَعكََر به بعريه، مثل َعَجَر به، إذا عطف به إىل أهله وغَلَبه. املسلمني الَعكَّارون، إنَّا فئة

َر القوُم. اختلط، كأنَّه كرَّ بعضه على بعض من ُبطِْء إجنالئه واعتكر املطر أي كثر : والَعكَُر. اختلطوا: وتعاكَ
وَعكَُر املاِء . ْعكَُر َعكَراً، إذا اجتمع فيها الُدْرِديَُّت: وقد َعِكَرِت اِملْسَرَجةُ بالكسر. ُدْرِديُّ الزيت وغريه



. جعلت فيه الَعكَر: وأْعكَرُتُه أنا وَعكَّرُتُه َتْعكرياً. وشراٌب َعِكٌر. وقد َعِكَر. آخره وخائره: والشرابِ والُدهنِ
هو ُمْعِكٌر، إذا كانت عنده أْعكََر الرجلُ ف: يقال. مجع َعكََرٍة، وهي القطيع الضخم من اإلبل: والَعكَُر أيضاً

رجع فالن إىل : يقال. األصل، مثل الِعْترِ: والِعكر بالكسر. الَعكَدَةُ، وهي أصل اللسان: والَعكََرةُ أيضاً. َعكََرةٌ
  .ِعكَْرُه، وباع فالن عكره أي أصل أرضه

  عكرش
  .األنثى من األرانب: الِعكْرَِشةُ
  عكرم

  .األنثى من احلمام: الِعكْرَِمةُ
  عكز

  .عصاً ذات ُزجٍّ، واجلمع العكاكيُز: الُعكَّازَةُ
  عكس
دون ذلك األمر : يقال. أن تشدَّ حبالً يف َخطْمِ البعري إىل رسغ يديه ليذلَّ؛ واسم ذلك احلبل الِعكاُس: الَعكُْس

كان، تقول لٌنب ُيصبُّ على مرق كائناً ما : والَعكيُس. ردُّك آخر الشيء إىل أّوله: والَعكُْس. ِعكاٌس وِمكاٌس
احلليب ُتصبُّ عليه اإلهالَةُ : والَعكيُس أيضاً من اللنب. وكذلك االْعِتكاُس. َعكَْسُت أْعِكُس َعكْساً: منه

ِة ُيعكُس حتت األرض إىل موضعٍ آخر: والَعكيُس. فُيشرب   .القضيب من احلََبلَ
  عكش

  .ُعكَّاَشةٌ: ويقال لبيت العنكبوت. َعِكَش الَشَعُر وَتَعكََّش، أي التوى وتلبَّد
  عكف

. واهلَْدَي َمْعكوفاً : " ومنه قوله تعاىل. َعكَفَُه أي حبسه ووقفه، يعكُفُُه ويعِكفُُه َعكْفاً ما َعكَفََك عن : ويقال" 
وَعكََف على الشيء َيْعكُُف وَيْعِكُف ُعكوفاً، أي أقبل عليه . ومنه االعِتكاُف يف املسجد، وهو االحتباس. كذا

  .َعكََف اجلوهُر يف النظْم: يقال. استداروا: ا حول الشيءوَعكَفو. مواظباً
  عكك

َعكَكُْتُه : وحكى أبو زيد. أي حمبوسةٌ: وإبلٌ معكوكةٌ. َعكَكُْتُه، أي حبسُتُه عن حاجته، وكذلك إذا ماطلته حبقّه
واجلمع . ية السمنآن: والُعكَّةُ، بالضم. احلديث أُعكُُّه عكًّا، إذا استعدته احلديث حتَّى كرَّره عليك مرتني

. لونٌ يعلو النوق عند ِلقاحها: وُعكَّةُ الِعشارِ أيضاً. رملةٌ َحِمَيْت عليها الشمس: والُعكَّةُ أيضاً. الُعكك والِعكاك
 قال. فورة احلّر، وكذلك الَعكيك والِعكاك: والُعكَّةُ والَعكَّةُ. وقد أَعكَِّت الناقةُ، إذا تبدَّلْت لوناً غري لوهنا ِسَمناً

  :طرفة
  وَعكيَك القَيِظ إن جاء بِقُّر... َتطُْرُد القُرُّ َحبرٍّ صادق 

ا َيِعكُّ وَعكَّه بالسوط، أي . ورجلٌ َعكٌّ، أي ُصلٌب شديٌد. ويوٌم َعكٌّ وَعكيٌك، أي شديد احلّر وقد َعكَّ يومن
. ته احلمَّى، أي لزمته وأمحَّتهوعكَّ. وفرٌس معكٌّ، على ِمفَْعلٍ بكسر امليم جيري قليالً مث حيتاج إىل الضرب. ضربه
هذه أرٌض : قال الفراء. ائتزر فالنٌ إزَرةَ َعكَّ َوكَّ، وإزرة َعكَّى، وهو أن ُيسبل طريف إزاره ويضمَّ سائره: وقوهلم



املكان الغليظ : والَعكَوَُّك أيضاً. السمني القصري مع صالبٍة: والَعكَوَُّك. ُعكَّةَ، تضاف وال تضاف، أي حارَّةٌ
  .لصلبا

  عكل

كَلوهم َمْعكَلَ َسْوٍء: يقال. حبسه: وَعكَلَُه. َعكَلُْت املتاَع أْعكُلُُه، إذا نضدت بعضه على بعض : وَعكَلَُه. َع
وَعكَلُْت البعري أْعكُلُُه َعكْالً، : أبو عمرو. وَعكَلَُه، أي ساقه. مات: وَعكَلَ فالنٌ. جدَّ: وَعكَلَ يف األمر. صرعه

واْحَتكَلَ واْعَتكَلَ . وأْعكَلَ عليَّ اخلُرب واْعَتكَلَ، أي أشكل. ، وذلك احلبل هو الِعكالُوهو أن َتعقله حببلٍ
. وَعِكلَِت املسرجةُ بالكسر، أي اجتمع فيها الُدْرِديُّ مثل َعِكَرْت. وَعكَلَ برأيه، أي حدس به. تناطحا: الثوران

  .الرملة العظيمة: والَعْوكَلَةُ. يم إال أّنه دون الَعقَْنقَلِالكثيب العظ: والَعْوكلُ. احلمقاء: والَعْوكَلُ من النساء
  عكم

. شددته: وَعكَْمُت املتاَع. منطٌ جتعل فيه املرأة ذخريهتا: والِعكُْم أيضاً. الِعْدلُ؛ ومها ِعكْماِن: الِعكُم بالكسر
ْمُت الرجلَ الِعكَْم، إذا َعكَْمَتُه له، وَعكَ. شددت عليه الِعكَْم: وَعكَْمُت البعري. اخليط الذي ُيْعكَُم به: والِعكاُم

وُعِكَم عنَّا فالنٌ َعكْماً، إذا ُصرف عن . وأْعكَْمُتُه، أي أعنته على الَعكْمِ. مثل قولك َحلَْبُتُه للناقة، أي حلبتها له
  :وقال. زيارتنا

  أُزَهْيُر هل عن َشيبٍة من َمْعِكمِ
  :قال أوس .االنتظاُر: والَعكُْم. أي َمْعِدلٍ وَمْصرٍِف

  ُمبْنقَطَعِ الَغْضراِء َشدٌّ ُمؤاِلُف... فجالَ ومل َيْعِكْم وَشيََّع أمره 
: ورجلٌ ِمْعكٌَم. مسنت ومحلت شحماً على شحمٍ: وَعكََّمِت اإلبلُ َتْعكيماً. هرب ومل يكُّر: يقول. أي مل ينتظر
  .مكتنز اللحم

  عكمس
  .وإبلٌ ُعكامٌس، أي كثرية. يد الظلمةوليلٌ ُعكاِمٌس، أي شد. َعكَْمَس الليل، إذا أظلم

  عكن
وَنَعٌم . وَتَعكََّن البطن، إذا صار ذا ُعكَن. الطَيُّ الذي يف البطن من الِسَمن، واجلمع ُعكٌَن وأْعكانٌ: الُعكَْنةُ

  .َعكَنانٌ، أي كثرية
  عكا

وَعكَْوُت ذنب الدابة . ُعكاأصل ذَنب الدابة حيث عرِّي من الشعر من َمغرِز الذَنب؛ واجلمع : الُعكَْوةُ بالضم
وَعكَِت الناقة، أي مسنت . ما ُحلب بعضه على بعض فاشتدَّ وغلُظ: والَعِكيُّ من ألبان الضأن. َعكْواً، إذا عقدته

ِسمانٌ غالظٌ: ويقال. وغلظت وَعكَِت . الشاة اليت ابيضَّ مؤخَّرها واسودَّ سائرها: والَعكواُء. مائةٌ ِمْعكاٌء، أي 
  .َعكا فالن على قومه، أي َعطَف: وربَّما قالوا. ، إذا مل ترسلهاملرأة شعرها

  علب

ُه بالضم، إذا ومسته أو خدشته، أو أثَّرت فيه: تقول منه. واحد الُعلوب، وهي اآلثار: الَعلْب وكذلك . َعلَْبُتُه أعلُُب
ق، ومها ِعلباوان بينهما منبت عصب العن: والِعلباء. الحب: وطريق َمْعلوب. املكان الغليظ: والَعِلُب. الَتْعليُب



وَعِلَب . الرصاُص، أو جنٌس منه: والَعالبِيُّ أيضاً. وإن شئت قلت ِعلباءان؛ ألنَّها مهزة ملحقة، والَعالبِيُّ. الُعرف
نَّج تش: ويقال. وَعلَْبُت السيَف أْعلُبه َعلْباً، إذا حزمَت قائمه بِعلباء البعري. البعُري، إذا أخذه داٌء يف جانيب عنقه

َعِلب اللحم بالكسر َيْعلَب، أي : ويقال. وتيٌس َعِلٌب، وضبٌّ َعِلٌب، أي مسنٌّ جاسئ. ِعلباء الرجل، إذا أسّن
جلد، : والُعلْبة. وسمٌ يف طول العنق، ناقةٌ ُمَعلَّبة: والِعالب. أي َجَسأ: وَعِلب النبات أيضاً. اشتدَّ ِمْحلٌب من 

أن يشرف الرجل وُيشخص نفسه، كما يفعل : واالْعِلْنباء. الذي يتَّخذ الُعلْبة :واملَُعلِّب. واجلمع ُعلَب وِعالٌب
  .اْعلَْنىب الديك والكلب وغريمها إذا تنفََّش شعره: يقال. عند اخلصومة والَشتم

  علبط

  .القطيع من الغنم: والُعلبِطُ والُعلَبِطَةُ والُعالبِطَةُ والُعالبِطُ. الضخُم: الُعلَبِطُ، والَعالبِطُ
  علث
َعلَثُْت الُبرَّ بالشعري أعِلثُُه، وفالن يأكل الَعليث والَغليثَ بالعني والغني، إذا كان يأكل ُخبزاً من : اخللط: الَعلْثُ

واْعَتلَثَ . وَعلَثَ الَزنُد، إذا مل ُيورِ. وكلُّ شيئني خلطتهما فهما عالثَةٌ. مسن وأَِقطٌ خيلط: والُعالثَةُ. شعري وِحنطة
: واألْعالثُ. وفالنٌ َيْعَتِلثُ الزِناد، إذا مل يتخيَّر َمْنِكَحُه. من الشجر، أخذه ومل يدرِ أُيوري أم َيصلد الرجل َزنداً

شدَّة القتال واللزوم له بالعني والغني : والَعلثُ بالتحريك. قطع الشجر املختلطة، مما يقدح به، من املَْرخ واليبيس
  .مجيعاً
  علج
ْعلوجاُء وِعلََجةٌ: ُجوالَعلْ. الَعْيُر: الِعلُج فالنٌ : ويقال أيضاً. الرجل من كفَّار الَعَجم، واجلمع ُعلوٌج وأعالٌج وَم

: وعالَجُت الرجل فََعلَْجته َعلْجاً. وعاجلت الشيء ُمعاجلَةً وِعالجاً، إذا زاولته. ِعلُْج مالٍ، كما يقال إزاُء مالٍ
البعري : والعاِلُج. ُمْسَتْعِلُج اخلَلْقِ ورجل علج بكسر الالم أي شديدواْسَتْعلَج جلُد فالٍن، أي غلُظ، فهو . غَلَْبُتُه

. طال نباهتا: واْعَتلََجِت األرض. أشاُؤُه: والَعلَُج من النخل، بالتحريك. الذي يرعى الَعلَجانَ، وهو نبٌت
  .الَتطََمْت: واعتلَجت األمواُج

  علجم
: والُعلْجوُم من اإلبل. ظُلمة الليل: والُعلْجوُم. الَغْمُر الكثري املاء: والُعلْجوُم. الذكر من الضفادع: الُعلْجوُم
  .ِشداد اإلبل وخيارها: والَعالجيُم. الشديدة
  علجن
  .املرأة املاجنة: والَعلْجُن. الناقة املكتنزة اللحم: الَعلَْجُن
  علد

وربَّما . كلِّ شيء؛ واجلمع الَعالِئد الغليظ من: بالفتح: والَعلَْندى. وَعَصُب الُعنق َعلٌْد. شيٌء َعلٌْد، أي صلٌب
الِعلَْودُّ : األموّي. اْعلَْندى اجلملُ واكْلَْندى؛ إذا غلظ واشتّد: قال أبو الَسَمْيدع. مجلٌ ُعلَْندى، بالضم: قالوا

  .الكبري: بتشديد الدال
  علز



اً قَلقاً ال يناموب. وقد َعِلَز بالكسر َيْعلَُز علَزاً. قَلٌق وخفة وهلٌع يصيب اإلنسان: الَعلَُز . ات فالنٌ َعِلزاً، أي وجِع
  :قال الشاعر

  مما َيجيش به من الَصْدرِ... وإذا له َعلٌَز وَحشرجةٌ 
  .لغة يف الِعلَّْوصِ، وهو من أوجاع البطن: والِعلَّْوُز
  علس
  :قال الراجز. ومجلٌ ورجلٌ َعلَِسيٌّ، أي شديد. القراُد الضخم: الَعلَُس

  أَْبلَسا إذا رآها الَعلَِسيُّ
: قال أبو صاعد الكالّيب. ضرب من احلنطة تكون حبَّتان يف قشرٍ واحد، وهو طعاُم أهل صنعاء: والَعلَُس أيضاً

. الشرُب: الَعلُس بالسكون: أبو عمرو. يقال ما ذاق َعلوساً وال لَُووساً، أي شيئاً، وما َعلَْسنا عندهم َعلوساً
الرجل : املَُعلَُّس: قال ابن السكيت. لََس داؤه أيضاً، أي اشتدَّ وبرَّحوَع. وما علَّسوا ضيفَهم بشيء تْعليساً

  .الشواء مع اجللد: والَعليُس. اجملرب
  علص

  .وجٌع يف البطن، مثل الِعلَّْوزِ: الِعلّْوص
  علط

يقال . لطولوالِسطاُع با: قال. مسةٌ يف العنق بالعرض، عن أيب زيد: والِعالطُ. َصفقا العنق من اجلانبني: الِعالطاِن
  :قال اهلُذَيل. وَعلَطَُه أيضاً بَشرٍّ، إذا ذكره بسوٍء. َعلَطَ بعَريه َيْعِلطُُه َعلْطاً: منه

  هدوًءا باملَساءِة والِعالِط... فال واهللا نادى احليُّ َضْيفي 
ُه َتْعليطاً،. حبلٌ يف عنق البعري: والِعالطُ أيضاً. وَعلَّطَ إبلَه، شدِّد للكثرة قال . أي َنَزع من عنقه الِعالِط وقد َعلَّطَ

ُه بسهمٍ َعلْطاً. بِال ِسَمٍة: وقال األمحر. ناقةٌ ُعلُطٌ، أي بال ِخطامٍ: األصمعّي . الِقالدةُ: والِعلْطَةُ. أصابه به: وَعلَطَ
وَرُق املَْرخِ، وقال امرؤ : واإلْعليطُ. واْعلَوَّطين فالنٌ، أي لزَِمين. واْعلَوَّطَ بعَريه اْعِلوَّاطاً، إذا تقلّق بعُنقه وَعاله

  :القيس يصف أذنَ الفَرس
ْر... هلا أُذُنٌ َحْشَرةٌ َمْشَرةٌ  يِط َمْرخٍ إذا ما َصِف   كإْعل

  علطبس

  .األملس الربّاق: الَعلْطَبيُس
  علطس

  .ناقةٌ ِعلْطَْوٌس، وهي اخلياُر الفارهة
  علعل

: والُعلُْعلُ. الذكر من القنابر: والُعلُْعلُ. عظم كأنه لسانالَرهاَبةُ اليت ُتْشرِف على البطن من ال: الُعلُْعلُ بالضم
  .عضو الرجل إذا أنَعظ

  علف



مثر الطَلْح، وهو : والُعلَُّف. واملوضع ِمْعلٌَف بالكسر. وقد َعلَفُْت الدابةَ َعلْفاً. الَعلَُف للدواّب، واجلمع ِعالٌف
: والَعلوفَةُ والَعليفةُ. وقد أْعلََف الطلح، أي خرج ُعلَّفُُه. فَةٌمثل الباِقلَّى الَغضِّ، خيرج فترعاه اإلبل، الواحدة ُعلَّ

  .اجلايف من الرجال املُِسنُّ: والُعلْفوُف. الناقةُ أو الشاة َتْعلُفُها وال ُترسلها فترعى
  علق
لغةٌ يف : وَعلَُق الِقْربِة. لٌَقدودةٌ يف املاء متّص الدَم، واجلمع َع: والَعلَقَةُ. الدُم الغليظُ، والقطعة منه َعلَقَةٌ: الَعلَُق

أِعْرين َعلَقََك، : يقال. الذي ُتَعلَُّق به الَبكرةُ من القامة: والَعلَُق. َجِشْمُت إليك َعلََق الِقربة: يقال. َعَرقِ القربة
  :قال الشاعر. نظرةٌ من ذي َعلَقٍ: اهلَوى؛ يقال: والَعلَُق أيضاً. أي أداةَ بكَرِتَك

  َعلٌَق بقليب من َهواِك قَدُمي... عنك فَعاقَين  ولقد أردُت الصَرب
وَعِلقَِت املرأةُ، . وَعِلَق يفعل كذا، مثل طفَق. وَعِلَق هبا ُعلوقاً. وَعِلَق حبها بقلبه، أي َهوَِيها. وقد َعِلقَها بالكسر

وَعِلقَِت الدابة . لظيب يف احلبالةوَعِلَق ا. وَعِلقَِت اإلبل الِعضاَه إذا َتَسنَّمْتها، أي َرَعتها من أعالها. أي َحبِلَت
، أي َتعلَّق به: ويقال. أيضاً، إذا شربت املاء فَعِلقَْت هبا الَعلَقَةُ تَتبلَّغ به املاشية من الشجر، : والَعلَُق. َعِلَق به َعلَقاً

. نده ُعلْقَةٌ، أي شيٌءمل تبق ع: ويقال أيضاً. وكلُّ ما ُيَتَبلَّغُ به من العيش فهو ُعلْقَةٌ. وكذلك الُعلْقَةُ بالضم
ُه فجذَبه ِعلُْق َمِضنٍَّة، أي : يقال. النفيُس من كلِّ شيء: والِعلُْق، بالكسر. وأصاب ثويب َعلٌْق بالفتح، وهو ما َعِلقَ

  :وأما قول الشاعر. واجلمع أْعالٌق. ما ُيضَُّن به
  سابِ أريَد به قَْيلٌ فغوِدَر يف... إذا ذُقَْت فاها قلَت ِعلٌْق ُمَدمٌَّس 

: والَعلوُق. ثوٌب صغٌري، وهو أوَّل ثوبٍ ُيتَّخذ للصّيب: والِعلْقَةُ أيضاً. فإنَّما يريد به اخلمر، مساها بذلك لنفاستها
واملُعاِلُق، وهي الناقةُ ُتعطَف علي غري ولدها فال ترأمه، وإّنما : والَعلوُق. واملنّيةُ َعلوٌق وَعالَّقَةٌ. ما َيْعلَُق باإلنسان

ا َتْعلَقُه اإلبل، أي ترعاه: والَعلوُق. وما بالناقة َعلوٌق، أي شيء من اللنب. ه بأنفها ومتنع لبَنهاَتُشّم : والَعليُق. م
إذا َتَسنَّمتها وتناولتها بأفواهها؛ وهي إبلٌ َعواِلُق، ومعًزى . وَعلَقَِت اإلبلُ الِعضاه َتْعلُُق بالضم َعلْقاً. القَضيُم
البعُري يوّجهه الرجل : والَعليقَةُ. رواح الشهداء يف حواصلِ طريٍ ُخْضرٍ َتْعلُُق من ورق اجلنةأ: ويف احلديث. َعواِلُق

  :قال الشاعر. مع قومٍ ميتارون، فيعطيهم دراهم وَعليقَةً ليمتاروا له عليها
  ومن لذِة الدنيا ُركوُب الَعالِئقِ... وقائلٍة ال َتْركََبنَّ َعليقَةً 

، أرسلت معه َعليقَةً َعلَّقْت مع فالن: يقال وكلُّ . ما ُعلَِّق به من حلمٍ أو عنبٍ وحنوه: واِملْعالُق واملُْعلوُق. َعليقَةً
  :قال الفرزدق. الِعالُب الصغاُر، واحدها ِمْعلٌَق: واملَعاِلُق. شيٍء ُعلَِّق به شيء فهو ِمْعالقُُه
  باملَعالِقِ إذا أُْرِعَشْت أيديكُم... وإنَّا لُنْمضي باألكُفِّ رِماَحنا 

قال . َعالقَةُ اخلصومِة، وَعالقَةُ احلبِّ: والَعالقَةُ بالفتح. ِعالقَةُ القوس والسوط وحنومها: والِعالقَةُ بالكسر
  :الشاعر

  أفنانُ رأسِك كالثَغامِ املُْخِلسِ... أَعالقَةً أمَّ الَولَيِِّد بعد ما 
  :قال األعشى. ما هبا من َعالقٍ، أي شيء من مرَتع: وهلمومنه ق. ما ُيَتَبلَّغُ به من عيش: والَعالقَةُ أيضاً

  ليس إال الَرجيَع فيها َعالُق... وفَالٍة كأهنا ظَْهُر ُتْرسٍ 
. وما ترك احلالب بالناقة َعالقاً، إذا مل يدع يف ضرعها شيئاً. ال جتد اإلبل فيها َعالقاً إال ما تردُّه من جِرَّهتا: يقول



  :قال الشاعر. ورجلٌ ذو ِمْعالقٍ، أي شديد اخلصومة. َق شيئاً مل ُيقلع عنهورجلٌ َعالقَيةٌ، إذا َعِل
  وَخصيماً ألَدَّ ذا ِمعالق... إنَّ حتت األحجار َحْزماً وجوداً 

. ريصةالغول، والكلبة احل: والَعْولَُق. نبت َيَتَعلَُّق بالشجر، يقال له بالفارسية َسَرْند، وربَّما قالوا الُعلَّْيقى: والُعلَّْيُق
إرسال : واإلْعالُق. وأْعلََق أضفاره يف الشيء، أي أنَشَبها. هذا حديثٌ طويلُ الَعْولَق، أي طويل الذََنبِ: وقوهلم

: يقال. الَدغُْر: واإلْعالُق أيضاً. اللَدوُد أحّب إيلّ من اإلْعالقِ: ويف احلديث. الَعلَقِ على املوضع ليَمصَّ الدم
: وقوهلم للرجل. وأْعلَقُْت القوس، أي جعلُت هلا ِعالقَةً. من الُعذَْرِة، إذا رفعتها بيدهاأْعلَقَِت املرأةُ ولََدها 

ويقال . اجلمع الكثري: ويقال الُعلََق. أي جئت بُعلََق فُلََق، وهي الداهية، ال جترى مثال ُعَمَر: أْعلَقَْت وأفلقَت
وُعلَِّق الرجلُ امرأةً، من عالقة . َعلَّقُْت الشيَء َتْعليقاًو. أي َعِلَق الصيُد يف حبالتك. أْعلَقَْت فأْدرِك: للصائد
  :قال األعشى. احلب

  غريي وُعلَِّق أخرى غَريها الَرُجلُ... ُعلِّقُْتها َعَرضاً وُعلِّقَْت َرُجالً 
. لَّقَِة فََتذَروها كاملَُع: " وقال تعاىل. اليت فُِقَد زوجها: واملَُعلَّقَةُ من النساء. واْعَتلَقَُه، أي أحبه ُه وَتَعلََّق به، "  وَتَعلَّقَ

ليس املَُتَعلُِّق كاملُتأنِّق، أي ليس من يتبلغ بالشيء اليسري كمن : وقوهلم. َتَعلَّقُْتُه، مبعىن َعلَّقُْتُه: ويقال أيضاً. مبعًنى
الذي َيْعلُُق : ُق أيضاًوالعاِل. نبٌت يكون واحداً ومجعاً، وألفه للتأنيث فال ينوَّن: وَعلْقى. يتأنق ويأكل ما يشاء

  .وإمنا مسي عالقاً ألنه يتعلَّق بالعضاه لطوله. الِعضاَه، أي ينتف منها
  علك

  :قال الشاعر. وَعلََك الفرُس اللجام يْعِلكُُه، إذا الكه يف فيه. وقد َعلَكَُه. الذي ُيْمَضغُ: الِعلُْك
  ُك اللُُجماحتت الَعجاجِ وأخرى َتْعِل... خيلٌ صياٌم وخيلٌ غري صائمٍة 

عرٌق يف : الَعْولَُك: وقال الَعَدبَُّس الكناينّ. عرٌق يف الرحم، واجلمع َعواِلك: والَعْولَُك. وشيٌء َعِلٌك، أي لزٌِج
  .واْعلَْنكََك الشعَر، أي اْعلَْنكََد واجتمع. اخليل واحلُمر والغنم، يكون يف الُبظارة غامضاً داخالً فيها

  علكس
  :قال العجاج. اشتدَّ سواده اْعلَْنكََس الشعر، أي

  بفاحمٍ دووَِي حتَّى اْعلَْنكَسا
ْعلَْنِكٌك، وهو الكثيف اجملتمع: وقال الفراء   .اْعلَْنكََس الشيء، إذا تردََّد: ويقال. شعٌر ُمْعلَْنِكٌس، وُم

  علكم
  .العظام من اإلبل: والَعالِكُم. الشديدة من اإلبل، الذكر واألنثى فيه سواء: الُعلْكوُم

  لعل

وبنو العالَِّت، هم أوالد الرجل من . الرجل املسنُّ الصغري اجلثة، يشبَّه بالقراد: والَعلُّ. القُراد املهزول: الَعلُّ
بلها مثَّ علَّ من هذه . الشرُب الثاين: والعلَلُ. نسوٍة شتَّى، مسِّيت بذلك ألنَّ الذي تزوَّجها على أوىل قد كانت ق

ِعلُُّه، إذا سقاه السقية الثانيةوعلَّ. َعلَلٌ بعد َنَهلٍ: يقال ُعلُُّه وَي : وأعلَّ القوُم. وعلَّ بنفسه، يتعدَّى وال يتعدَّى. ُه َي
وعلَّ الضارُب املضروَب، إذا تابعَ . سقٌي بعد سقي، وَجْنُي الثمرة مّرة بعد أخرى: والَتْعليلُ. شربْت إبلهم الَعلَلَ

يَّ َسْوَم: ويف املثل. عليه الضرَب عالٍَّة، أي مل يبالغ؛ ألن العالَّةُ ال ُيعرُض عليها الشرُب َعْرضاً ُيبالغ فيه  َعَرَض عل



املرض، وحدثٌ يشغل صاحبه عن وجهه، : والِعلَّةُ. وأْعلَلُْت اإلبل، إذا أصَدرهتا قبل رِّيها. كالعرض على الناِهلِة
وال أَعلََّك اهللا، أي ال . أي مرض، فهو َعليلٌواعتلَّ، . كأنَّ تلك العلَّةَ صارت ُشغالً ثانياً مَنَعه ُشغله األول

، إذا اعتاقَه عن أمر. أصابك بِعلٍَّة ٍة واْعَتلَُّه َتلَُّه. واعَتلَّ عليه بِعلَّ على ِعالَِّتِه أي على كلِّ : وقوهلم. جتنَّى عليه: واْع
  :قال زهري. حال

  َهرُِم ِكنَّ اجلواَد على ِعالَِّتِه... إنَّ البخيلَ ملوٌم حيث كان ولَ 
َعلَّلُ الصيبُّ بشيٍء من الطعام يتجزَّأ به عن اللنب َعلِّلُ نفسه بَتَعلٍَّة: يقال. وَعلَّلَُه بالشيء، أي هلَّاه به، كما ُي . فالنٌ ي

لَّ الشيُء فهو معلولٌ. وَتَعلَّلَ به، أي تلهَّى به وجتزَّأ َعلِّلُ. وُع بشيٍء  يوٌم من أيام العجوز، ألنه ُيَعلِّلُ الناس: واملُ
ة بني احللبتني، وبقيَّةُ ُجْري الفرس، : والُعاللَة. ما َتَعلَّلَْت به: والُعاللةُ بالضم. من ختفيف الربد بقيَّة اللنب، واحللَب
َعلََّك : يقال. وَعلَّ ولََعلَّ لغتان مبعًنى. يقال تعالَلُْت الناقة، إذا استخرجت ما عندها من السري. وبقيَّةُ كلِّ شيء

  :وأنشد أبو زيد حلامت. َعلَّين ولََعلَّين: وربَّما قالوا. لِّي أفعل ولََعلِّي أفعلتفعل وَع
  أرى ما َتَرْيَن أو خبيالً ُمَخلَّدا... أريين جواداً مات ُهزالً لََعلَّين 

رف مثل وهو ح. ويقال أصله َعلَّ، وإمنا زيدت الالم توكيداً ومعناه التوقّع ملرجوٍّ أو خموٍف، وفيه طمٌع وإشفاٌق
، إال أهنا تعمل على الِفعل لشبههّن به، فتنصب االسم وترفع اخلرب سحائبٌ : والَيعاليلُ. إنّ وليت وكأنّ ولكّن

  :قال الكميت. بعضها فوق بعض، الواحد َيْعلولٌ
  كما اهنَلَّ من بيضٍ َيعاليلَ َتْسكُُب... كأنَّ مجاناً واِهَي الِسلِْك فوقه 

  .اٌت تكون فوق املاءالَيعاليلُ ُنفَّاخ: ويقال
  علم

وَعلَم الرجل َيْعلَُم َعلَماً، إذا صار أْعلََم، وهو . الراية: َعلَُم الثوب، والَعلَُم: والَعلَُم. اجلبلُ: الَعالَمةُ والَعلَُم
ُه وعالَْمُت الرجل فَعلَْمُت. عرفته: وَعِلْمُت الشيَء أعلَُمُه ِعلْماً. واملرأةُ َعلْماء. املشقوق الشفة العليا ُه أْعلُُم

ورحلٌ عالََّمةٌ، أي عاِلٌم جدا، واهلاء للمبالغة، . وَعلَْمُت شفَته أْعِلُمُه َعلْماً، إذا شققتها. غلبته بالِعلمِ: بالضم
ُه إياه. كأهنم يريدون به داهيةً ْعلََم وأ. وأْعلََم القصَّار الثوَب، فهو ُمْعِلٌم والثوب مْعلٌَم. واْسَتْعلَمين اخلرب فأَْعلَْمُت

  :قال األخطل. جعل لنفسه عالمة الشجعان، فهو ُمْعِلٌم: الفارُس
  ويف كليبٍ رِباطُ اللُْؤمِ والعارِ... ما زال فينا رِباطُ اخليلِ ُمْعِلَمةً 

ُه الشيء فَتَعلََّم، وليس التشديد ههنا للتكثري قال عمرو بن معد . ويقال أيضاً َتَعلَّْم يف موضع اْعلَْم. وعلَّْمُت
  :ربيك

  قَتيلٌ بني أحجار الكُالبِ... َتَعلَّْم أنَّ خَري الناسِ طُرا 
عشٌر : واألياُم املعلوماُت. وَتَعاملَُه اجلميع، أي َعِلموه. َتَعلَّمُت أنّ فالناً خارٌج، مبنزلة َعِلْمُت: قال ابن السكيت
ْعلََم. من ذي احلّجة الركّية الكثرية : والَعْيلَُم. اِحلنَّاء: ضم والتشديدوالعالُّم بال. األثر يستدلّ به على الطريق: واملَ

أصناف : والعالَمونَ. اخلَلُق، واجلمع الَعواِلُم: والعالَُم. الذكر من الضباع: والَعْيالُم. الَتارُّ الناعم: والَعْيلُم. املاء
  .اخلَلق
  علن



. وأْعلَْنُتُه أنا، إذا أظهرته. َن األمر بالكسر َيْعلَُن َعلَناًوَعِل. َعلََن األمُر َيْعلُُن ُعلوناً: يقال. خالف السّر: الَعالنَيةُ
  .يبوح بسره: ورجلٌ ُعلََنةٌ. املُعالََنةُ: والِعالنُ

  عله

  :قال لبيد. الَتَحيُُّر والَدَهُش، وقد َعِلَه َعلَهاً: الَعلَُه
  اَسْبعاً ُتؤاماً كامالً أيَّامه... َعِلَهْت َتَردَُّد يف نِهاِء ُصعاِئِد 

ْعلَُه : نشيطةٌ يف اللجام، والَعلْهانُ أيضاً: وفرٌس َعلهى. ورجلٌ َعلْهانُ وامرأةٌ َعلْهى، أي شديد اجلوع، وقد َعِلَه َت
  :قال عمرو بن قمئة. ثوبان ُيندُف فيهما وبر اإلبل، ُيلبسان حتت الدرع: والَعلهاُء. النعامة: والعاِلُه. الظليُم

  َوَع بني الَعلْهاِء والِسربالِ... وَتَصدَّى ليصَرَع البطل األر 
  .وأصل الَعلَِه احلدَّة واالهنماك

  علهج
  :اهلَجني، قال األخطل: املَُعلَْهُج

  ُهذارَِمةٌ َجْعُد األنامل َحْنكَلُ... فكيف ُتساميين وأنَت ُمَعلُْهٌج 
  علهد

  .أحسنُت غذاءه: َعلَْهْدُت الَصّيب
  علهز

  .وحلٌم ُمَعلَْهُز، إذا مل ينضج. خذونه من الدم ووبرِ البعري يف سين اجملاعةطعاٌم كانوا يتَّ: الِعلْهُِز بالكسر
  عال

  :قال رؤبة. َعال بالفتح َيْعلى: ويقال أيضاً. وَعِلَي يف الشرف بالكسر َيْعلى َعالًء. َعال يف املكان َيْعلو ُعلوا
  ملَّا َعال كعُبك يب َعلْيُت

. غلبته: وَعلَْوُت الرجل. لناس، وهي مجع رجلٍ َعليٍّ، أي شريف رفيعوفالنٌ من ِعليِة ا. فجمع بني اللغتني
ُو الدارِ وِعلُْوها. تكبَّر، ُعلوا يف هذا كلِّه: وعال يف األرض. وَعلَْوُتُه بالسيف ضربته : ويقال. نقيض ِسفلها: وُعلْ

  :قال امرؤ القيس. أتيته من َعلِ الدار، أي من عالٍ
لِكجلمود صخٌر حطَّه السيلُ    من َع

  :قال أبو النجم. وأتيته من َعال
  َنْوشاً به تقطع أجواز الفَال... باتْت تنوُش احلَْوَض َنْوشاً من َعال 

  :وأنشد يعقوب لعدي بن زيد. وأتيته من َعلُ بضم الالم
  من َعلُ الشفَّاِن ُهدَّاَب الفََنْن... يف ِكناسٍ ظاهرٍ َتْسُتُرُه 

وَعالِ عليَّ، . وأْعلِ عن الوسادة. عالِ عنِّي وأْعلِ عنِّي، أي تنّح عّني: ويقال. الٍوأتيته من ُمع. وأتيته من عالٍ
أن تكون حتت : وُسفالَِتها. أن تكون فوق الصيد: فَعالوهتا. ويقال كْن يف عالَوِة الريح وُسفالَِتها. أي أمحل
ُء والعالُء الرفعة والشرف، وكذلك والَعال. كلُّ مكاٍن مشرٍف: والَعلياُء. لئال جيد الوحُش رائحتك. الصيد

ويقال للناقة َعالةٌ، . السندانُ؛ واجلمع العال: والعالةُ. حجٌر ُيجعل عليه األقِْط: والَعالةُ. املَْعالةُ، واجلمع املعايل



. واملؤنثويقال رجلٌ َعلْيانُ، وكذلك املرأة، يستوي فيه املذكر . ناقةٌ َعالةُ اخلَلْقِ: يقال. تشبَّه هبا يف صالبتها
  :وأنشد أبو علّي

  جاوْزُتُه بَعالِة اخلَلْقِ َعلْياِن... وَمْتلٍَف بني مْوماٍة وَمْهلَكٍَة 
ما دخل يف : وَعاِلَية الرمح. الغرفة، واجلمع الَعالِليُّ: والُعلِّيَّةُ. عاىل الرجل وأْعلى، إذا أتى عاِلَيةَ جنٍد: ويقال

الذي يأيت احللوبة من ِقَبلِ : السابع من سهام امليسر، واملعلِّي بكسر الالم: مواملَعلَّى بفتح الال. السنان إىل ثُلثه
وَتَعلَِّت املرأة من . وَتَعلَّى، أي َعال يف ُمهلة. واْعَتالُه مثله. واْسَتْعالُه، أي َعالُه. واْسَتْعلى الرجل، أي َعال. ميينها

ثله. رفعه: وأعالُه اهللا. الرفيع: ِليُّوالَع. وَتَعلَّى الرجل من ِعلَِّتِه. نِفاسها، أي سلمت وَعلَّْيُت احلبل . وعااله م
َتعالَ يا رجل بفتح الالم، : تقول منه إذا أمرَت. االرتفاع: والَتعايل. رفعته إىل موضعه من الَبكرِة والرِشاء: َتْعِلَيةً

ويقال قد . منه تعالَْيُت، وال ينهى عنه وال جيوز أن يقال. تعالَْيَن: تعالَيا، وللنسوة: تعالَْي، وللمرأتني: وللمرأة
َعلَْيَك زيداً، أي ُخذه، ملا كثُر استعماله صار مبنزلة هلّم وإن كان أصله : وقوهلم. وإىل أي شيء أَتعالَى. تعالَْيُت

  :قال الشاعر. اضطلَع به واستقلّ: وَعال باألمر. من االرتفاع
  من األمورِ يداِن ال تستطيع... اْعِمْد ِلما َتْعلو فما لك بالذي 

ما علَّيَت به على البعري بعد متام الوِقْر، أو علَّقته عليه، حنو الِسقاِء والسفُّوِد والُسفَْرِة؛ واجلمع : والِعالَوةُ
  .ضرب ِعالَوَتُه، أي رأسه: يقال. رأس اإلنسان ما دام يف عنقه: والِعالوةُ أيضاً. الَعالوى
  علون

  .َعلَْوْنُت الكتاَب، إذا عنَوْنَتهوقد . عنوانه. ُعلْوانُ الكتاب
  على
  :قال ُمزاحم. حرٌف خافٌض، وقد يكون امساً يدخل عليه حرف جر: َعلى

ِه بعد ما َتمَّ ِظْمُؤها    َتِصلُّ وعن قَْيضِ بزيزاَء َمْجَهلِ... غََدْت ِمْن َعلَْي
  :وقال آخر

ِه َتْنفُُض الطَلَّ بعد ما    س استوى فََتَرفَّعارأت حاجب الشم... غََدْت ِمن َعلَْي
كان كذا على عهد فالن، أي يف : وقوهلم. أي غدت من فوقه؛ ألنَّ حرف اجلر ال يدخل على حرف اجلر

إذا : " وقد توضع موضَع ِمْن، كقوله تعاىل. وقد توضع يف موضع عن وكذلك عاّمة حروف اخلفض. عهده
  :لباء، قال أبو ذؤيبوتكون مبعىن ا. أي من الناس" اكتالوا على الناس َيْسَتوفون 

  َيَسٌر يفيض على الِقداحِ وَيْصَدُع
  .َعلَيَّ زيداً وَعليَّ بزيٍد، معناه أعطين زيداً: وتقول. أي بالقداح

  عمت
يقال َعميَتةٌ من وبرٍ أو صوف، كما يقال َسبيخةٌ من . لفُّ الصوف مستديراً لُيجعل يف اليد فُيغزل: الَعْمُت

  :وقال. الرقيب الظريف: ِعمِّيُت بالتشديدوال. قطن، وسليلةٌ من َشَعرٍ
  وال ُتماري الفَِطَن الِعمِّيتا
  :وقال. ويقال اجلاهل الضعيف



  كاخلرس الَعماميِت
  عمثل

الَعَمْيثَلُ البطيُء الذي ُيسبل ثيابه كالوادع الذي ُيكْفى : وقال اخلليل. الذيّال بذََنبِِه: الَعَمْيثَلُ: قال األصمعّي
  .األسد: والَعَمْيثَلُ. الناقةُ اجلسيمةُ: الَعَمْيثَلَةُ: وقال أبو زيد يف كتاب اإلبل. ىل التشمريالعمل وال حيتاج إ

  عمج
. يتلوَّى يف ذهابه: وَسْهم َعموٌج. االعوجاج يف السري: والَتَعمُُّج. قلُب َمَعَج، إذا أسرع يف السري: َعَمُج َيْعِمُج

  :وقال يصف زماَم الناقة. اوَتَعمََّجِت احلّية، إذا تلوَّت يف َمرِّه
رِ... ُتالعب مثىن حْضَرِميٍّ كأنَّه    َتَعمُّج شيطاٍن بذي ِخرَوعٍ قَفْ

  .هو الَعَمج، على وزن الَسبب: وقال قطرب. وكذلك الُعمَُّج، بالضم والتشديد. احلّية: والَعْوَمُج
  عمد

" يف ُعُمٍد ُمَمدََّدٍة : " وقرئ هبما قوله تعاىل. وعمٌد َعموُد البيت؛ ومجع القلَّة أعِمَدةٌ، ومجع الكثرة َعَمٌد: الَعموُد
  :قال الشاعر عمرو بن كلثوم. األبنية الرفيعة، تذكَّر وتؤنَّث: والِعماُد. وسطَع َعمود الصبح. ِخباٌء مَعمٌَّد: يقال

ا... وحنن إذا ِعماُد احليِّ خرَّت    على األحفاضِ مننع من يلين
ط. والواحدة ِعماَدةٌ قصدت له، : وَعَمْدُت للشيء أْعِمُدُه عْمداً. ويلُ الِعماِد، إذا كان منزله َمْعلَماً لزائريهوفالنٌ 

  :قال ُخفاف بن ندبة. وفعلت ذلك َعمداً على عنيٍ، وَعْمَد عنيٍ، أي جبدٍّ ويقني. أي َتَعمَّدُت، وهو نقيض اخلطأ
  ْمُت ماِلكافَعْمداً على عنيٍ تيمَّ... إن تُك خْيلي قد أصيَب َصميُمها 

. وَعَمَدُه املرُض، أي فدَحه. جعلت حتته َعَمداً: وأْعَمْدُتُه. وَعمْدُت الشيَء فاْنَعَمَد، أي أقمته بِعماٍد َيْعَتِمد عليه
أْعَمُد : ومنه قول أيب جهل. أنا أْعَمُد من كذا، أي أعجب منه: وقوهلم. ورجلٌ َمْعموٌد وَعميٌد، أي هدَّه العشق

محلَه على َعموِد بطنِِه، : وقوهلم. أْعَمُد من كْيلٍ ُمِحقٍّ، أي هل زاد على هذا: والعرب تقول. قومهمن سيٍِّد قتله 
. اتَّكأُت: واْعَتَمْدُت على الشيء. ما ُيعتمد عليه: والُعْمَدةُ. سيِّدهم: وَعميُد القومِ وَعموُدُهْم. أي على ظهره

ِمَد الثرى بالكسر يْعَمُد َعَمداً، إذا بلَّلَُه املطر، وذلك إذا قبضَت وَع. واْعَتَمْدُت عليه يف كذا، أي اتَّكأُت عليه
  :قال الراعي يصف بقرة. على شيٍء منه تَعقََّد واجتمع من ُنُدوَِّتِه

  ريَح املباءِة َتْخذي والثرى َعِمُد... حتَّى غَدت يف بياضِ الُصْبحِ طيََّبةً 
قال لبيد يصف . ل سنامه من الركوب وظاهره صحيح، فهو بعٌري َعِمٌدَعِمَد البعُري، إذا انفضح داخ: ويقال أيضاً

  :مطراً أسال األودية
  من البقَّارِ كالَعِمِد الثَقالِ... فباَت السيلُ يركُب جانَبْيِه 

  .يعين أنَّ السيل يركب جانبيه سحاٌب كالَعِمِد، أي أحاط به سحاٌب من نواحيه باملطر: قال األصمعّي
  عمر

. ل بالكسر َيْعَمُر َعمراً وُعمراً على غري قياس، ألنَّ قياس مصدره التحريك، أي عاش زماناً طويالًَعِمَر الرج
ُك وَعْمَرَك: ومنه قوهلم ومها وإن كانا مصدرين مبعًنى، إال أنه استعمل يف القسم أحدمها وهو . أطالَ اهللا ُعْمَر
َر اهللا. املفتوح َعْمُر اهللا وَعْم وإذا قلت َعْمَرَك اهللا، فكأنَّك قلت بتعمريك اَهللا، . اهللا وَدواِمِهأحلف ببقاء : ومعىن لَ



  :وقول عمر بن أيب ربيعة املخزومي. أي بإقرارك له بالبقاء
  َعْمَرَك اهللا كيف يلتقياِن... أيُّها املْنِكُح الثَُرّيا ُسَهْيالً 

ُر واحد ُعمورِ األسنان، وهو ما بينها من والُعْم. ألنَّه مل ُيرِْد القسَم بذلك. سألت اهللا أن يطيل عمرك: يريد
أن يبين الرجلُ بامرأته يف أهلها، فإن : والُعْمَرةُ. والُعْمَرةُ يف احلج، وأصلها من الزيارة، واجلمع الُعَمُر. اللحم

َمْعموٌر، مثل ماٍء وَعَمْرُت اخلراَب أْعُمُرُه ِعماَرةً، فهو عاِمٌر، أي . قاله ابن األعرايب. نقلها إىل أهله فذلك الُعرُس
  :قال التغلّيب. القبيلة والعشرية: والِعمارةُ أيضاً. دافقٍ أي مدفوقٍ، وعيشٍة راضيٍة أي مرضيٍة

  َعروٌض إليها َيلَْجؤونَ وجانِبِ... ِلكلِّ أُناسٍ من َمَعدٍّ ِعمارٍة 
تركت القوَم : ويقال. أي صفيٌقوثوٌب َعمٌري، . ومكانٌ َعمٌري، أي عاِمٌر. وِعماَرٍة خفض على أّنه بدل من أناس

ُه داراً أو أرضاً أو إبالً، إذا أعطيته إياها وقلت. يف َعْومرٍة، أي يف ِصياحٍ وَجلََبة هي لك ُعْمري أو : وأْعَمْرُت
  :قال لبيد. ُعْمَرَك، فإذا متَّ رجعْت إيلَّ

ْعَمراٌت وداِئ... وما الربُّ إال ُمْضَمراٌت من الُتقى    ُعوما املالُ إال ُم
. يقال َعَمَر اهللا بك منزلَك، وأْعَمَر اهللا بك منزلك: أبو زيد. وجدهتا عاِمَرةً: وأْعَمْرُت األرض. واالسم الُعْمرى

كل شيء جعلَته على رأسك من عمامٍة أو قَلنُسوٍة، : الَعماَرةُ بالفتح: قال أبو عبيد. واْعَتَمَر، أي َتَعمََّم بالِعمامة
  :قول األعشى ومنه. أو تاجٍ أو غري ذلك

ا أتانا ُبَعْيَد الكَرى    َسُجْدنا له وَرفَعنا الَعمارا... فلمَّ
َك اهللا: رفعنا له أصواتنا بالدعاء وقلنا: وقال غريه. أي وضعناها عن رؤوسنا إعظاماً له الَعماُر ها : ويقال. َعْمَر

فإذا دخل عليهم داخلٌ رفعوا شيئاً بأيديهم  الرَْيحانُ ُيَزيَُّن به جمالُس الشرابِ، وتسمية الفُْرُس َمُيورانْ: هنا
  :وأمَّا قول أعشى باهلة. وحيُّوه به

ُر... وجاشِت النفُس ملَّا جاء فَلُُّهُم    وراكٌب جاَء من َتثْليثَ ُمْعتِم
  :وأمَّا قول ابن أمحر. أي متعمِّم بالعمامة: وقال أبو عبيدة. ُمْعَتِمٌر، أي زائر: فإنَّ األصمعّي يقول

  كما ُيهِلُّ الراكُب املُعتِمْر... بالفَْرقَِد ُركُباُنها  ُيهِلُّ
وَعمَّرُه اهللا تْعمرياً، أي طوَّل اهللا . أي جعلكم عمارها" واستعمركم فيها : " فهو من ُعمرة احلج وقوله تعاىل

  :قال الراجز. املنزل الواسع من جهة املاء والكأل: واملَْعَمُر. سكَّاهنا من اجلّن: وُعمَّار البيوت. ُعْمَرُه
رِ   يا لِك من قُبََّرٍة َمبْعَم

  .كنية الَضُبعِ: وأمُّ عامرِ. اِجلداُء وصغار الضأن، واحدها َيْعموٌر: الَيعامُري: ابن األعرايب
  عمرد
  :قال الشاعر. فرٌس َعَمرٌَّد: يقال. الطويلُ: الَعَمرَُّد

  ُيَصرُِّف ِسْبداً يف الِعناِن َعَمرَّدا
  :قال الراجز. ٌدوكذلك طريٌق َعَمرَّ

  َخطَّاَرٍة بالسَْبَسبِ الَعَمرَِّد
  :وأنشد لعوف بن األحوص. شأٌو َعَمرٌَّد: أبو عمرو



  بنِْسَوهِتْم إال الَنجاَء الَعَمرَّدا... ثَأْرُت هبم قَتلى َحنيفةَ إِذْ أَبْت 
  عمرس
: وربَّما قيل للغالم احلادر. مارُِساخلروف، واجلمع الَع: والُعْمروُس. القويُّ الشديد من الرجال: الَعَمرَُّس
  .ُعْمروس
  عمرط

  .اخلفيف: والَعَمرَّطُ. الِلصُّ، واجلمع الَعماريطُ والعمارِطَةُ: الُعْمروطُ
  عمس

قال ابن . وقد َعُمَس َعماَسةً. ويوٌم َعماٌس. وليلٌ َعماٌس، أي مظلم. احلرب الشديدة، والداهية: الَعماُس بالفتح
َعمَّساٍت، : ومنه قوهلم. موٌس وَعماٌس، أي مظلم ال ُيدرى من أين يؤتى لهيقال أمٌر َع: السكيت جاءنا بأمورٍ ُم

: وقال. وفالن َيَتعاَمُس عن الشيء، إذا تغافَلَ عنه. متعسٌف: ورجلٌ َعموٌس. أي مظلمة ملويَّة عن جهتها
يَّ وتركَين يف ُشبهٍة من أمره أن ُترَي أنك ال تعرف األمر وأنت : ُسوالَعْم. وَتَعاَمَس عليَّ فالن، أي تعامى عل

  .ويقال َعَمَس الكتاُب، أي درس. عارٌف به
  عمش

والرجل أْعَمُش، وقد َعِمَش، واملرأةُ َعْمشاُء، . ضعف الرؤية مع سيالن دمعها يف أكثر أوقاهتا: الَعَمُش يف العني
  .بيِّنا الَعَمشِ

  عمق
. وقد َعُمَق الَرِكيُّ َعماقَةً. جعلها َعِميقةً: وَتْعميق البئر وإْعماقها. قعر البئر والفجِّ والوادي: الُعمُق والَعْمُق

ما َبُعَد من أطراف املفاوز، : والُعْمُق والَعْمُق أيضاً. وَتَعمََّق يف كالمه، أي تنطََّع. وَعمََّق النظَر يف األمور َتْعميقاً
  :ومنه قول رؤبة

  وقاِتمِ األعماقِ خاوي املُْخَتَرْق
  .بعٌري عاِمٌق، للذي يرعاه: يقال. شجٌر باحلجاز وِتهامةَ: ى، بكسر العنيوالِعْمق
  عمل

ُه أيضاً. وأْعَملَُه غريه واْسَتْعَملُه مبعًنى. َعِملَ َعَمالً . اضطرب يف العمل: واْعَتَملَ. أي طلب إليه العمل: واْسَتْعَملَ
  :وقال

  إنَّ الكرمي وأبيك َيْعَتِملْ
  ْن َيتَِّكلْإن مل َيجِْد يوماً على َم

وطريٌق . الناقة النجيبة املطبوعة على العمل: والَيْعَملَةُ. ورجلٌ َعمولٌ. ورجلٌ َعِملٌ، أي مطبوٌع على العمل
: والَتْعميلُ. وَتَعمَّلَ فالن لكذا. ما يلي الِسنان، وهو دون الثعلب: وعاِملُ الريح. ُمْعَملٌ، أي لَْحٌب مسلوٌك

  .رِْزُق العامل: والُعمالَةُ. ُت فالناً على البصرةَعمَّلْ: يقال. توليةُ العمل
  عملس



  :وأنشد. القويُّ على السري السريع: الَعَملَُّس: قال أبو عمرو. مثل الَعَمرَّسِ: الَعَملُّس بتشديد الالم
  َسموٌم كَحرِّ النارِ مل َيَتلَثَّمِ... َعَملَُّس أسفارٍ إذا استقبلْت له 

  .الذئب: والَعَملَُّس أيضاً
  عملط
  .الشديد: الَعَملَّطُ
  عمم
ا كنَت عما ولقد َعَمْمَت ُعمومةٌ: يقال. أخو األب، واجلمع أعماٌم وُعمومةٌ: الَعمُّ ، . م وبيين وبني فالن ُعموَمةٌ

  :وقول أيب النجم. يا ابن عمِّي ويا بن َعمِّ ويا ابن َعمَّ ثالث لغات: ويقال. كما يقال أبوَّةٌ وخؤولةٌ
  ا ال َتلومي واْهَجعييا ابنة َعمَّ

. مجاعةٌ من الناس: والَعمُّ. أصله عمَّا فحذفت منه األلف يف االستفهام" َعمَّ يتساءلون " و . أراد َعمَّاُه هباء الندبة
  :قال املرقش

  آَد الَعِشيُّ وَتنادى الَعّم... والَعْدَو بني اجملِلَسْينِ إذا 
مها ابنا َعمٍّ، وال تقل مها ابنا : وتقول. واألخوال والكرميهم، وقد يكسرانالكثري من األعمامِ : واملَُعمَّ املُْخَولُ

. وَتَعمَّْمُتُه، إذا دعوته عما. واْسَتْعَمْمُتُه َعما، أي اتَّخذته عما. مها ابنا خالٍة، وال تقل مها ابنا َعمٍَّة: وتقول. خالٍ
سوَِّد، ألنَّ الَعمائَم تيجان العرب، كما قيل : وُعمَِّم الرجل. ِعمامةألبسته ال: وَعمَّْمُتُه. واحدة الَعمائم: والِعماَمةُ

. واْعتمَّ البيت، اكتهلَ. وفالن حسن الِعمَِّة، أي حسن االعِتمامِ. واعتمَّ بالعمامِة وَتَعمََّم هبا مبعًنى. يف الَعَجمِ ُتوَِّج
، : ويقال. مع ُعُمٌموشيٌء َعميٌم، أي تامٌّ، واجل. قد اْعتمَّ: ويقال للشاّب إذا طال استوى فالن على ُعُمِمِه

، وخنيلٌ ُعمٌّ، إذا كانت طواالً. يريدون به متام جسمه وشبابه وماله تامَّة القوام : وامرأةٌ َعميمةٌ. وخنلةٌ َعميمةٌ
  :وقال. وجسٌم َعَمٌم، أي تامٌّ. وهو من عميِمهم أي صميمهم. يبيُس الُبهمى: والَعميُم. واخللق
  فإنِّي أحبُّ اجلَْونَ ذا املنِكبِ الَعَممِ... راً إنْ مل َيكُْن غَري واضحٍ وإنَّ ِعرا
: والُعمِّّيةُ، مثل الُعبِّيَِّة. َعمَُّهْم بالعطّية: يقال. مشل اجلماعة: وَعمَّ الشيء َيُعمُّ ُعموماً. خالف اخلاّصة: والعامَّةُ
  :قال لبيد. اجلماعات املتفرِّقون: والَعماِعُم. الِكْبُر

اً َعماِعما... لكيال يكونَ الَسْنَدرِيُّ َنديَديت    وأْجَعلَ أقواماً ُعموم

ُم من اخليل وغريها. أرغى، كأنَّ رغوته شّبهْت بالِعمامِة: وَعمََّم اللُنب أي أجعل أقواماً جمتمعني فرقاً الذي : واملَُعمَّ
، كأنه منسوٌب إىل َعًمىوالنسبة إ. ابيضَّ أذناه ومنبُت ناصيته وما حوهلا، دون سائر جسده   .ىل عمٍّ َعَموِيٌّ

  عمن

  .وأْعَمَن الرجل، صار إىل َعمَّانَ. أقام به: َعَمَن باملكان
  عمه
، واجلمع ُعمٌَّه. التحيُُّر والتردُُّد: الَعَمُه   :قال رؤبة. وقد َعِمَه بالكسر، فهو َعِمٌه وعاِمٌه

ِه ْهَم   وَمْهَمٍه أطرافه يف َم
   الُعمَِّهأعمى اهلُدى باجلاِهلَني



  .والُعمَّْيهى مثله. وذهبْت إبله الُعمَّهى، إذا مل يدرِ أين ذهبْت. ال أعالم هبا: وأرٌض َعْمهاٌء
  عمى
، وأْعماه اهللا: الَعمى . أرى من نفسه ذلك: وَتعامى الرجلُ. ذهاب البصر، وقد َعِمَي فهو أعمى، وقوٌم ُعْمٌي

" عاىلوَعِمَي عليه األمر، إذا التبس، ومنه قوله ت َعِمَيْت عليهم األنباُء يومئذ :  ورجلٌ َعِمي القلب، أي " . فَ
ِعلٍَة، وقوم َعمونَ والنسبة . وفيهم َعِميَُّتُهْم، أي جهلهم. جاهلٌ، وامرأةٌ َعِمَيةٌ عن الصواب، وَعِمَيةُ القلب على فَ

، وإىل َعمٍ َعَموِيٌّ وَعمى املوُج بالفتح َيْعمي . ج الصؤولالسيل، واجلمل اهلائ: واألعمياِن. إىل أعمى أْعْموِيٌّ
تركناهم عمى، إذا : أبو زيد. ومنه املَُعمَّى من الشعر. وَعمَّيُت معىن البيت َتْعمَيةً. َعْمياً، إذا رمى القذى والزََبَد

من واملََعامي . هو ِشبه الدخان يركب رؤوس اجلبال: قال أبو زيد. السحاب: والعماء ممدوٌد. أشرفوا على املوت
  :قال رؤبة. وهي األْعماُء أيضاً. األغفال، اليت ليس هبا أثر ِعماَرٍة وال َمْعلٌَم: األَرضني

ُه   وَبلٍَد عاِمَيٍة أْعماؤ
ُه   كأنَّ لون أرضه َسماُؤ

ما أعمى قلبه؛ ألنَّ ذلك ينسب : ما أْعماُه، إنَّما يراد به: وقوهلم. اخترته، وهو قلب االعتيام: واْعَتَمْيُت الشيء
، ألنَّ ما ال ُيَتَزيَُّد ال ُيَتَعجَُّب منه. يه الكثُري الضاللإل   .وال يقال يف َعمى العيون ما أعماُه

  عنب
احلبة من الِعَنب ِعَنبة، وهو بناء نادر، فإن أردت مجعه يف أدىن العدد مجعته بالتاء فقلت ِعَنبات، ويف الكثري ِعَنٌب 

. معروف؛ الواحدة ُعنَّابة: والُعنَّاُب بالضم. َبثْرةٌ خترج باإلنسان: والِعَنَبةُ لغة يف العنب،: والِعَنباُء باملد. وأْعناب
  :قال. العظيم األنف: والُعناب بالتخفيف

  العيمِ رِْخو املنكبني ُعنابِ... وأخَرَق َمْهبوِت التراقي ُمَصعَّد الَب 
  .لنشيط من الظباء، وال فعل لهالَتيس ا: والَعنَبان بالتحريك. الَعفَل: والُعناب. واٍد: والُعناُب

  عنرب
  ضرٌب من الطيبِ: الَعْنَبُر
  عنبس
  .األسد ومنه مسِّي الرجل، وهو فَْنَعلٌ من الُعبوس: الَعْنَبُس
  عنبل

  :وقال. الغليظُ: والُعنابِلُ. الَبظُْر: الُعْنُبلُ والُعْنُبلَةُ
  والقوُس فيها َوَتٌر ُعنابِلُ
  َتزِلُّ عن صفحته املَعابِلُ

  عنت
ا َعنِتُّْم : " وقال تعاىل. وقد َعنَِت الرجل. اإلمثُ: الَعْنُت . عزيٌز عليه م " وقوله"  " ذلك ملن َخِشَي الَعَنَت منكم : 

ويقال للعظم اجملبور إذا أصابه . وقد َعنَِت وأْعَنَتُه غريه. الوقوع يف أمرٍ شاّق: والَعَنُت أيضاً. يعين الفجور والزنا
  .وجاءين فالن ُمَتَعنِّتاً، إذا جاء يطلب َزلََّتَك. َتُه، فهو َعنٌِت وُمْعَنٌتقد أْعَن: شيٌء فهاَضُه

  عنج



وقد َعَنْجُت البعَري أْعُنُجه بالضم، . ضرٌب من رياضة البعري، جيِذُب الراكب ِخطامه فريدُّه على رجلَيه: الَعْنُج
أو بِطانٌ يشدُّ يف أسفلها، مثَّ يشدُّ إىل الَعراقيِّ  حبلٌ: والعِناُج يف الدلوِ العظيمة. واالسُم منه الَعَنُج بالتحريك

فإذا كانت الدلو خفيفةً فِعناجها خيطٌ يشدُّ يف . فيكون عوناً هلا وللَوذَمِ، فإذا انقطعِت األوذام أمسكها الِعناُج
  :قال احلطيئة. إحدى آذاهنا إىل الَعرقَُوِة

  اَج وشدُّوا فوقَُه الكََرباشدُّوا الِعن... قوٌم إذا َعقدوا َعقْداً جلارِهم 
جِياد اخليل، : الَعناجيج: أبو عبيد. وقولٌ ال ِعناج له، إذا أرِسلَ على غري َروِيَّة. َعَنْجُت الدلَو َعْنجاً: تقول منه

  .واحدها ُعْنجوُج
  عنجد
  .ضرٌب من الزبيب: الُعْنُجُد
  عنجر

  .غالف القارورة: والعُْنجورةُ. والَعْنَجَرةُ بالَشفَة: قال. َعْنَجَر الرجل، إذا مدَّ شفتيه وقلبهما: حكى بعضهم
  عنجه

: الُعْنُجهِيَّةُ: ويقال. يقال فالنٌ ذو ُعْنُجهِيٍَّة وُعْنُجهانِيٍَّة، وهي الِكْبُر والعظمةُ: وقال الفراء. ذو البأْوِ: الُعْنجُهِيُّ
  :وينشد. اجلهلُ واحلمُق

  يُش من ترى ُجبدوِدإنَّما ع... ِعْش بِجِدٍّ فلم يضرََّك نوٌك 
  ل وذي ُعْنُجهِيٍَّة جمدوِد... ُربَّ ذي أُْرَبٍة مِقلٍّ من املا 

  عند
اليت ترعى ناحيةً، واجلمع : والَعنوُد أيضاً من النوق. َعَنَد عن الطريق َيْعُنُد بالضم ُعنوداً، أي عدل، فهو َعنوٌد

: والَعَنُد بالتحريك. وأْعَنَد يف قيِئِه، أي اتَّبع بعضه بعضاً. نٌِدسال ومل يْرقأ، وهو ِعرٌق عا: وَعَنَد العرُق أيضاً. ُعُنٌد
وَعَنَد َيْعنُِد بالكسر ُعُنوداً، أي خالَف ورّد احلقَّ وهو يعرفه، فهو َعنيٌد . هو ميشي َوَسطاً، ال َعَندا: يقال. اجلانُب

ومجع الَعنيِد . يق ويعِدل عن القصد، واجلمع ُعنٌَّدالبعري الذي جيور عن الطر: والعانُِد. وعانٌِد، واجلمع ُعُنٌد وُعنٌَّد
  :قال أبو ذؤيب. وعاَنَدُه، أي عارضه. وعاَنَدُه معاَنَدةً وِعناداً. ُعُنٌد

  وعاَنَدُه طَريٌق َمْهَيُع
فحضور وأما ِعْنَد . أخفُّ الطعن الَولُْق، والعانُِد مثله: قال أبو عمرو. وطعٌن َعنٌِد بالكسر، إذا كان مينةً ويسرةً

ِعْنَد الليل، وِعْنَد : تقول. ِعْنَد، وَعْنَد، وُعْنَد، وهي ظرٌف يف الزمان واملكان: وفيها ثالث لغات. الشيء ودنوُّه
وقد أدخلوا عليه من حروف اجلر ِمْن . احلائط، إال أنَّها ظرٌف غري متمكِّن، وال تقول ِعْنُدَك واسع بالرفع

" وقال" رمحةً من ِعْنِدنا : " اهللا تعاىلقال . وحدها، كما أدخلوا على لَُدنْ ، وتقول" . من لَُدنَّا :  : وقد ُيغرى هبا
ْعلَْنَدٌد، أي ُبدٌّ: أبو زيد. ِعْنَدَك زيداً، أي خذه   .ما يل منه ُعْنَدٌد وُم

  عندل
: والعندليب. ةٌَعْنَدلَ: الطويل؛ واألنثى: والَعْنَدلُ. البعري الضخم الرأس، يستوي فيه املذكر واملؤنث: الَعْندلُ

اهلَزار، واجلمع الَعنادل، ألنك ترّده إىل الرباعي مث تبين منه اجلمع والتصغري؛ والبلبل ُيَعْنِدلُ، إذا : طائر يقال له



  .صوَّت
  عندم
  :وقال. الَبقَُّم، ويقال دُم األخوين: الَعْنَدُم

  ْنَدماعلى قُنَِّة الُعزَّى وبالَنْسر َع... وأما ودماٍء مائراٍت ختالُها 
  عنز
  :وأمَّا قول رؤبة. وكذلك الَعْنز من الظباء واألوعال. املاعزة، وهي األنثى من املَْعزِ: الَعْنُز

  وإَرٌم أْخَرُس فوَق َعْنزِ
  :والَعْنُز يف قول الشاعر. وكلُّ بناٍء أصمَّ فهو أخرس. فهو األكمة، أي علٌم مبينٌّ من حجارة فوق أكمة

  ُضَحيا وهي طاويةٌ َتحوُم... تدلَّْت إذا ما الَعْنُز من َملَق 
واْعَتَنَز . أطول من العصا وأقصُر من الرمح، وفيه ُزجٌّ كُزجِّ الرمح: والَعَنَزةُ بالتحريك. هي العقاب األنثى

  :قال الشاعر. الرجلُ، أي تنحَّى ونزل ناحيةً
ال َعفٍّ وال قاري... أباتك اهللا يف أبيات ُمْعَتنِزٍ    عن املكارم 

  .وال تقري الضيفأي 
  عنس
وَعَنَسِت اجلارية َتْعُنُس بالضم ُعنوساً وِعناساً، . الناقة الُصلبة، ويقال هي اليت اْعَنْوَنَس ذنبها، أي َوفََر: الَعْنُس

هذا ما مل . فهي عانٌِس، وذلك إذا طال مكثها يف منزل أهلها بعد إدراكها حتَّى خرجت من عداد األبكار
  :قال األعشى. مرَّةً فال يقال َعَنَسْت تتزوَّج، فإن تزوَّجت

  وَنَشأْنَ يف فََننٍ ويف أذْواِد... والبيُض قد َعَنَسْت وطال جِراُؤها 
، أي يف نعمة   :قال أبو قيس ابن رفاعة. عانٌِس: ويقال للرجل أيضاً. وأصلها أغصان الشجر. وقوله يف فننٍ

  ومنَّا املُْرُد والشيُب والعانِسونَ... منَّا الذي هو ما إنْ طَرَّ شارُِبُه 
ال يقال َعنََّسْت، ولكن : وقال األصمعّي. وكذلك َعنََّسِت اجلارية َتْعنيساً: قال أبو زيد. واجلمع ُعْنٌس وُعنٌَّس

 فالنٌ مل ُتْعنُِس الِسنُّ: ويقال. العانُِس فوق املُْعِصرِ: وقال الكسائي. وَعنََّسها أهلها. ُعنَِّسْت على ما مل يسّم فاعله
  :قال سويد احلارثي. وجَهُه، أي مل تغيِّره إىل الكرب

ُه    سوى ُخلَْسٍة يف الرأس كالربق يف الُدجا... فًتى قََبلٌ مل ُتْعنِس السنُّ وجَه

  عنسل

  :قال األعشى. الناقة السريعة: الَعْنَسلُ
  ِة باحلُرَِّة البازِلِ الَعْنَسلِ... وقد أقطُع اجلَْوَز َجْوَز الفال 

  عنش
  .الطويل: والَعَنْشَنْش. وعاَنَشُه يف القتال واْعَتَنَشُه، أي اعتنقه. عطفته: ْشُت الشيءَعَن

  عنشط



  :السيِّء اخلُلُق، ومنه قول الشاعر: الَعْنَشطُ
  صبوٌر على ما ناَبُه غُري َعْنَشِط

  .واجلمع َعشانِطَةٌ وَعشانِقَةٌ .رجلٌ َعَشنَّطٌ ومجلٌ َعَشنَّطٌ: يقال. الطويل، وكذلك الَعَشنَّطُ: والَعْنَشطُ أيضاً
  عنص

، وذلك إذا ذهب معظمه . يقال يف أرض فالن َعناصٍ من النبت، وهو القليل املتفرِّق وما بقي من ماله إال َعناصٍ
  .الواحدة ُعْنُصَوةٌ. وبقي نبذٌ منه، وبقيت يف رأسه َعناصٍ، إذا بقي يف رأسه َشَعٌر متفرٌِّق يف نواحيه

  عنصر
  .األصل واحلسب: العُْنَصُرالُعْنُصُر و
  عنصل
واجلمع الَعناِصلُ، وهو الذي يسمِّيه األطباء اإلْسقالُ، . البصلُ الربيُّ، والُعْنُصالُء والُعنَصالُء مثله: الُعْنُصلُ

  .أخذ يف طريق الُعْنُصلَْينِ: ويقال للرجل إذا ضلَّ. ويكون منه َخلٌّ
  عنصوة
  .اخلصلة من الشعر: العنصوة
  عنط
  .أوَّل الشباب: والعنطيان. الطويل، وأصل الكلمة عنطٌ فكررت: طالعنطن
  عنظ

ضرٌب من النبات إذا أكثر منه البعري وجع : والعنظوان. اجلرادة األنثى: والعنظوانة. رجلٌ عنظوانٌ، أي فحَّاٌش
  :اطب امرأتهوأنشد جلندل خي. يقال قام يعنظي به، إذا أمسعه كالماً قبيحاً وندَّد به: وقال األصمعّي. بطنه

  حتَّى إذا أجَْرَس كُلُّ طائِرِ
  قامت ُتَعْنِظي بك َسْمَع احلاِضرِ

  .تذكرك بسوٍء عند احلاضرين: يقول
  عنظب

هو الُعنظُب والُعْنظاب، والُعْنظوب، : قال الكسائي. الذكر من اجلراد، وفتح الظاء لغة: الُعْنظُب: قال األصمعّي
  .الُعْنظُباء بالضم واملد:  كتاب سيبويهويف. واألنثى ُعْنظوبة، واجلمع عناظب

  عنف
الذي ليس له رِفٌْق بركوب اخليل؛ : والَعنيُف. َعُنَف عليه بالضم وَعُنَف به أيضاً: تقول منه. ضدُّ الرفق: الُعْنُف

فةٌ، إذا كانت وهذه إبلٌ ُمْعَتنِ. واْعَتَنفُْت األرض، أي كرهتها. إذا أخذَته بعنف: واْعَتَنفُْت األمر. واجلمع ُعُنٌف
وُعْنفُوانُ . هو يف ُعنفُواِن شبابه: يقال. أّولُه: وُعْنفُوانُ الشيء. التعبري واللوم: والَتْعنيُف. يف بلٍد ال يوافقها

  .أوله: النبات
  عنفص



  :قال األعشى. املرأةُ البذيَّة القليلة احلياء: الِعْنِفُص، بالكسر
  طَْرَف إىل داِعرُِتسارُق ال... ليسْت بسوداَء وال ِعْنِفصٍ 

  عنق
: واألْعَنُق. ُهم ُعُنٌق إليك، أي ماثلون إليك ومنتظروك: وقوهلم. واجلمع األْعناُق. الُعْنُق والُعُنُق يذكَّر ويؤنَّث

  :وأما قول ابن أمحر. الطويلَ الُعُنقِ، واألنثى َعْنقاُء بيِّنة الَعَنقِ
  ْبَتغى دوهنا َسْهلٌ وال َجبلُال ُي... يف رأسِ َخلْفاَء من َعْنقاَء ُمْشرِفٍَة 

ضرٌب من سري الدابة : والَعَنُق. ال ينبغي أن يكون فوقها سهلٌ وال جبلٌ أحصن منها: يقول. فإنه يصف جبالً
وقد عاَنقَُه، إذا . املُعاَنقَةُ: والِعناُق. وفرٌس ِمْعناٌق، أي جيد الَعَنق. وقد أْعَنَق الفرس. واإلبل، وهو سٌري ُمْسَبِطرٌّ

  :وقال. وَتعاَنقا واْعَتَنقا، فهو َعنيقُُه. عل يديه على عنقه وضّمه إىل نفسهج
  إىل أن َحْيَعلَ الداعي الفَالحا... وباَت خيالُ طَْيِفِك يل َعنيقاً 

داهيٍة  لَِقَي منه أُذَُنْي َعناقٍ، أي: الداهيةُ؛ يقال: والَعناُق. األنثى من ولد املعز، واجلمع أْعُنٌق وُعنوٌق: والَعناُق
  :اخليبة، يف قول الشاعر: والَعناق. وأمراً شديداً

  َسباياكُْم وأُبُْتْم بالَعناقِ... أِمْن َتْرجيع قارَِيٍة َتَركُْتْم 
. الداهيةُ: والَعْنقاُء. أفَزِْعُتْم ملا مسعتم ترجيَع هذا الطائر فتركتم سباياكم وأبتم باخليبة: يقول: قال ابن األعرايب

. وأصل الَعْنقاِء طائٌر عظيٌم معروف االسم جمهول اجلسم. به َعْنقاء ُمْغرِبٍ، وطارت به الَعْنقاءيقال َحلّقَْت 
  .وقد أْعَنقُْت الكلَب، أي جعلُت يف عنقه القالدة. القالدةُ: واِملْعَنقَةُ
  عنقر

  .ُعْنُصُره: وُعْنقُُر الرجل. أصله: ُعْنقُُر القصب
  عنقز
  .قضيب احلمار: الَعْنقَُز
  عنك

قد اْعَتَنَك : يقال. رملةٌ فيها تعقٌُّد ال يقدر البعُري على املشي فيها إال أن حيبَو: والعانُِك. َعَنَك اللنب، أي خثُر
  :وأنشد. ثُلث الليل الباقي، عن األصمعّي: والِعْنُك، بالكسر. دٌم عانٌِك: يقال. األمحر: والعانُِك. البعري

  ليلُ التمامِ غَري ِعْنٍك أْدَهما
: واِملْعَنُك. الباُب، لغةٌ ميانيةٌ: والِعْنُك. يقال أتانا بعد ِعْنٍك من الليل، أي بعد هزيع من الليل: ل أبو عمرووقا

  .اِملْغلَُق
  عنكب

  .الناسجة، والغالب عليها التأنيث، واجلمع الَعناكب: الَعنكَبوت
  عنكث
  .نبت: الَعْنكَثُ

  عنم



  :وقال. هو أطراف اخلّروب الشامي: وقال أبو عبيدة. بنانُ اجلواريشجٌر ليُّن األغصان، يشبَّه به : الَعَنُم
  لَهاةَ الطفلِ بالَعنمِ املَسوِك... فلم أمسْع ُمبْرِضَعٍة أمالْت 

  :وينشد قول النابغة
  َعَنٌم على أغصانه مل ُيْعقَِد... ُمبَخضَّبٍ َرْخصٍ كأن َبناَنُه 

  .ٌم، أي خمضوٌبوبنانٌ ُمَعن. فهذا يدلُّ على أنه نبٌت ال دوٌد
  عنن

ا عرض: يقال. َعنَّ يل كذا َيِعنُّ وَيُعنُّ َعَنناً، أي عرض واعترض ورجلٌ . ال أفعلُه ما عنَّ يف السماء جنم، أي م
ال : يَنةٌوامرأة ِعنِّ. ال يريد النساء، بيِّن العنِّينِيَّة: ورجلٌ عّنٌني. اخلطيب: واِملَعنُّ أيضاً. ِعرِّيٌض، وامرأةٌ ِمَعنَّةٌ: ِمَعنٌّ

. وُعنَِّن الرجلُ عن امرأته، إذا حكم القاضي عليه بذلك أو ُمنِع عنها بالسحر، واالسم منه الُعنَّةُ. تشتهي الرجال
املُعانَّةُ، وهي : والِعنانُ أيضاً. والِعنانُ للفرس، واجلمع األِعنَّةُ. حظريةٌ من خشب جتعل لإلبل: والُعنَّةُ أيضاً
أن يشتركا يف : وِشركة الِعناِن. إنَّه طرُِف الِعناِن، إذا كان خفيفاً: ويقال للرجل. َحْباله: وِعنانا املنت. املعارضة

  :قال النابغة اجلعدي. شيٍء خاصٍ ودونَ سائر أمواهلما، كأنَّه َعنَّ هلما شيٌء فاشَتَرياه مشتركني فيه
  ويف أحساهبا ِشْرَك الِعناِن... وشاَركنا قريشاً يف ُتقاها 

  وما ولدْت نساُء َبين أباِن... ْت نساُء بين هاللٍ مبا ولد
. وُعناناَك أن تفعل كذا، على وزن قصاراك، أي جهدك وغايتك، كأنه من املُعانَِّة من َعنَّ َيِعنُّ، أي اعترض

وأْعَنْنُتُه لكذا، . تابوَعَنْنُت الك. والَتْعنُني مثله. جعلُت له ِعناناً: وأْعَنْنُت اللجام. حبسته بِعنانِِه: وَعَنْنُت الفرَس
وقال أنس بن َضّب بن معاوية بن . وُعنوانُ الكتاب بالضم، هي اللغة الفصيحة. أي عّرضته له وصرفته إليه

  :كالب، وهو جاهليٌّ
  ِلَمْن طَلَلٌ كعنوان الِكتاب

: واالعْتنانُ. َعنَّْيُتُه أيضاًوَعّنْنُت الكتاب و. وَعْنَوْنُت الكتاب أَُعْنوُِنُه. وقد يكسر، فيقال ِعْنوانٌ وِعْنيانٌ
ْيَن ُعنَّةَ، أي خاّصةً من بني أصحابه: وقوهلم. املتقّدمة يف السري: والَعنونُ من الدواب. االعتراُض . أعطيته َع

. وأْعَنْنُت بُعنٍَّة ما أدري ما هي؟ أي تعرَّضُت لشيٍء ال أعرفه. ورأيته َعْيَن ُعنَّةَ، أي الساعةَ من غري أن طلبُته
صفائحها وما اعترض من أقطارها كأنه مجع : وأْعنانُ السماء. الَسحاُب، الواحدة َعناَنةٌ، والعانَّةُ أيضاً: الَعنانُو

ا َعدا الشيء. َعَننٍ . رميت َعنِ القوس، ألنَّه هبا قذَف سهَمه عنها وعداها: تقول. وأما َعْن خمفّفةً فمعناها م
وتقع ِمْن موقعها، إال أن َعْن قد تكون . به تاركاً له وقد جاوَزه وأطعمه َعْن جوع، ألنه جعل اجلوع منصرفاً

  :قال القطامّي. جئت من َعْن ميينه، أي من ناحية ميينه: امساً يدخل عليه حرف جر، ألنك تقول
  من َعْن ميني احلَبيَّا نظرةٌ قََبلُ... فقلُت للَركْبِ لَمَّا أنْ َعال بِهُم 

  :وقد توضع َعْن موضع َبْعُد كما قال احلارث بن ُعباد. رفوإنَّما بنيْت ملضارعتها للح
  لَِقَحْت حرُب واِئلٍ عن ِحيالِ

  :وقال امرؤ القيس. أي بعد حيال
  َنُؤوُم الُضحى مل َتْنَتِطْق عن َتفَضُّل

  :وربَّما وضعْت موضع على، كما قال



َضلَْت يف َحَسبٍ    ين فَتْخزوينَعنِّي وال أنت َديَّا... الِه ابُن َعمَِّك ال أفْ
  عنا

" ومنه قوله تعاىل. وأْعناُه غريه. خَضع وذلّ: َعنا َيْعنو َعنا فيهم : ويقال أيضاً" . وَعَنِت الوجوُه للحيِّ القيُّوم : 
األسري؛ وقوٌم عناةٌ : والعاين. حبسه وأسره: وَعنَّاُه غريه َتْعنَِيةً. فالنٌ أسرياً، أي أقام فيهم على إساره واحُتبس

َعَنِت األرض : قال ابن السكيت. أخرجُته وأظهرته: وَعَنْوُت الشيء. نزلْت: وَعَنْت به أموٌر. واٍنونسوةٌ َع
، إذا مل تنبت : يقال. بالنبات َتْعنو ُعُنوا، وَتْعين أيضاً عن الكسائي، إذا ظهر نبتها مل َتْعُن بالدنا بشيٍء ومل َتْعنِ

  :قال ذو الرّمة. شيئاً
  من الُرطْبِ إال ُيْبُسها وهجُريها... ِء ِممَّا َعَنْت به ومل َيْبَق باخلَلْصا

  :وقال عدي بن زيد. وما أْعَنِت األرض شيئاً، أي ما أنبتت
ا أْعىن الَويلُّ فلم َيِلْت    كأنَّ َبحافاِت النِهاِء املَزارعا... وَيأكُلَْن م

عرفُت ذلك يف َمعَنى كالمه ويف : د، تقولومعىن الكالم وَمْعناُتُه واح. وَعَنْيُت بالقول كذا، أي أردت وقصدت
: ويف املثل. بول البعري ُيْعقَد يف الشمس ُيطْلى به األجرب: والَعنِيَّةُ. َمْعناة كالمه، ويف َمْعينِّ كالمه، أي فحواه

. ًء، أي تعب ونصبوَعَين اإلنسان بالكسر َعنا. َعنَّْيُت البعري َتْعنَيةً، إذا طليَته هبا: ويقال. الَعنِيَّةُ تشفي اجلرب
وإذا أمرت منه . وُعنيُت حباجتك أُْعىن هبا ِعناَيةً، وأنا هبا َمْعنِيُّ على مفعول. وَعنَّْيُتُه أنا َتْعنَِيةً، وَتَعنَّْيُتُه أيضاً فََتَعنَّى

م العاين هو والد. أي ما ال يهمُّه. ِمن ُحسن إسالمِ املرء تركه ما ال َيْعنيه: ويف احلديث. ِلُتْعَن حباجيت: قلت
اً مقصوراً: واألْعناُء. السائل   :قال ابن ُمقْبل. اجلوانب والنواحي، واحدها ِعْنٌو وَعن

  ُتْبىن له يف السموات السالليُم... ال ُتْحرُِز املرَء أْعناُء البالِد وال 
واالسم الُعْنوانُ . َوْنُتُهوَعْنَوْنُت الكتاب وَعلْ. وجاءنا أْعناٌء من الناس، واحدهم ِعْنٌو وهم قوٌم من قبائل شىت

  :واملَُعنَّى يف قول الوليد بن ُعقبة. والُعلْوانُ
  ُتَهدُِّر يف ِدَمْشَق فما َترُمي... قَطَْعَت الَدْهَر كالَسِدمِ املَُعنَّى 

فأبدل من إحدى أصله ُمَعنٌَّن من الُعنَِّة، : ويقال. هو الفحل اللثيم إذا هاج ُحبِس يف الُعنَِّة؛ ألنه ُيرغَب عن ِفحلته
  :قال الشاعر. عاناُه وَتَعنَّاُه، وَتَعنَّى هو: يقال. املقاسات: واملُعاناُت. النونات ياًء

  وَهمٍّ َتَعنَّاين ُمَعنَّى ركاِئُبه... فقلُت هلا احلاجاُت َيطَْرْحَن بالفَىت 
  .وهم يعانون ما هلُم، أي يقومون عليه

  عهب

  :قال الشويعر. الثقيل من الرجال الَوِخم: الَعْيَهب
  إذا ما تناسى ذَْحلَه كلُّ َعْيَهبِ... َحلَلت هبا وِْتري وأدركت ثُْؤَريت 
  .َشْرُخه: وِعهِبَّى الشباب وِعهِّباؤه. وكساٌء َعيَهب، أي كثري الصوف

  عهج
  .الطويلة العنق من الظباء والِظلْمان والنوق: الَعْوَهُج
  عهد



ومنه اشُتقَّ الَعْهُد . وقد َعهِْدُت إليه، أي أوصيته. ، والذّمةُ، واِحلفاظُ، والوصيةُاألمانُ، واليمُني، واملوثُق: الَعْهُد
ويف عقله . ويف األمرِ ُعْهَدةٌ، بالضم، أي مل ُيْحكَم بعد. عليَّ َعْهُد اهللا ألفعلنَّ كذا: وتقول. الذي يكتب للُوالِة
ال ُعْهَدةَ، أي ال َرجعةَ. ُعْهَدةٌ، أي ضعٌف أبيعك املَلَسى ال ُعْهَدةَ، أي َيَتَملَُّس وينفلُت فال يرجع : ليقا. وقوهلم 

: والَعْهُد. ُعْهَدُتُه على فالن، أي ما أدَرَك فيه من َدَرٍك فإصالحه عليه: ويقال. كتاُب الشراِء: والُعْهَدةُ. إيلَّ
وَعهِْدُتُه . الذي ُعهَِد وُعرِف: عهوُدوامل. املنزلُ الذي ال يزال القوُم إذا انتأْوا عنه رَجعوا إليه؛ وكذلك املَْعَهُد

  :وقول الشاعر. وَعْهدي به قريٌب. مبكان كذا، أي لقيته
  ولكْن أحاطَت بالرِقابِ الَسالِسلُ... فليَس كََعْهِد الدارِ يا أمَّ مالٍك 

أي رعايةَ . إلميانإنَّ كََرَم الَعْهِد من ا: ويف احلديث. أي ليس األمر كما عهْدِت، ولكن جاء اإلسالُم فهدم ذلك
وقد ُعهَِدِت األرُض فهي معهودةٌ، أي . املطُر الذي يكون بعد املطر، واجلمع الِعهاُد والُعهوُد: والَعْهُد. املوّدة
: وَتَعهَّْدُت فالناً وَتَعهَّْدُت ضيعيت، وهو أفصح من قولك. التحفُّظُ بالشيء وجتديُد الَعْهِد به: والَتَعهُُّد. ممطورةٌ
: وَعهيُدَك. الِذمِّيُّ: واملُعاَهُد. الَعْهُد: والِعْهدانُ. وفالنٌ َيَتَعهَُّدُه َصْرٌع. ُتُه؛ ألنَّ الَتعاُهَد إمنا يكون بني اثننيَتعاَهْد

املوضع الذي كنت َتْعَهُد به : واملَْعَهُد. وقريةٌ َعهيَدةٌ، أي قدميةٌ أتى عليها َعْهٌد طويلٌ. الذي ُيعاِهُدَك وُتعاِهُدُه
  :قال الكميت ميدح قتيبة بن مسلمٍ الباهلّي ويذكر فتوحه. َيَتعاَهُد األموَر والوالياِت: ورجلٌ َعهٌِد. اًشيئ

  حتَّى َمَضْت َسَنةٌ مل َيقِْضها الَعهُِد... ناَم املَُهلَُّب عنها يف إماَرِته 
  عهر

. الولَُد للفراش وللعاِهرِ احلجُر: احلديث ويف. َعَهَر فهو عاِهٌر: وكذلك الَعَهُر، يقال. الزىن: الَعْهُر: أبو عمرو
  .وتعْيَهَر الرجلُ، إذا كان فاجراً. واملرأة عاِهرةٌ، وُمعاِهرةٌ، وَعْيَهرة. واالسُم الِعْهُر بالكسر

  عهق
  :وأما قول الراجز. الطويلُ يستوي فيه الذكر واألنثى: الَعْوَهُق

  َيَتَبْعَن َوْرقاَء كلوِن الَعْوَهقِ
طاف اجلبلي، ويقال الغراب األسود، ويقال الثور الذي لونه إىل السواد ما يكون، ويقال هو اخلُ: فيقال

  .الطويل من الُرْبِد: ما الَعْوَهُق؟ فقال: وقلُت ألعراّيب من بين ُسلَيم. الالَزَوْرُد، ويقال البعري األسود اجلسيم
  عهل

  :وقال. َعْيَهلٌ وال يقال مجلٌ: قال أبو حامت. السريعة: الَعْيَهلُ من النوق
  َزجرُت فيها َعْيَهالً َرسوما

  :قال الشاعر. وكذلك الَعْيَهلَةُ
رِ الِسفارِ َملوسِ الليلِ بالكورِ... ناشوا الرِجالَ فسالَْت كل َعْيَهلٍَة    ُعْب

ويقال . عظم، كاخلليفةاملَِلك األ: والعاِهلُ. شديدةٌ: وريٌح َعْيَهلٌ. ال تستقر َنَزقاً: وامرأةٌ َعْيَهلٌ وَعْيَهلة أيضاً
  .عاِهلٌ: للمرأة اليت ال زوج هلا

  عهم



  .الرجل الذي ال يدجل ينام على ظهر الطريق: والَعْيَهمانُ. الشديد: والَعيَْهُم. السريعة: الَعْيَهُم من النوق
  عهن
. جند فيسموهنا اخلوايف واحد العواهن، وهي الَسَعفاُت اللوايت يلني الِقلََبةَ يف لغة أهل احلجاز وأما أهل: العاِهُن

عروٌق يف رحم الناقة، وقد َعَهَنْت َعواِهُن النخل َتْعَهُن بالضم، : والَعواِهُن. ومنه مسِّي جوارح اإلنسان َعواهَن
الصوف، والقطعة : الِعْهُن: أبو عبيدة. ورمى فالنٌ بالكالم على َعواِهنِِه، إذا مل يبالِ أصاب أم أخطأ. أي يبسْت
ْهُن مالٍ، إذا كان حسن القيام عليه. واجلمع ُعهونٌ منه ِعْهَنةٌ، وأعطاه من عاِهنِ مالِه وآِهنِِه، أي من . وفالن ِع

  :قال كثّير. احلاضر املقيم الثابت: والعاِهُن. ِتالِدِه
  متٌني وإذْ معروفها لك عاِهُن... دياُر ابنِة الَضْمرِيِّ إذ َحْبلُ ُحّبها 

ام به: وَعَهَن باملكان   .أق
  عوج

قال ابن . واالسم الِعَوُج بكسر العني. مصدر قولك َعوِج الشيء بالكسر فهو أْعَوُج: الَعَوج، بالتحريك
ٌج بالفتح، والِعَوُج بالكسر ما كان من أرضٍ أو : السكيت وكلُّ ما كان ينتصب كاحلائط والعود قيل فيه َعَو

  :قال طرفة. رة من اإلبلالضام: والَعْوجاُء. يف ِدينِِه ِعَوٌج: دينٍ أو معاشٍ؛ يقال
  بَِعْوجاَء ِمْرقالٍ َتروُح وتغتدي

وُعْجُت . وُعْجُت باملكان أعوُج، أي أقمت به. القَوَس، ورجلٌ أْعَوُج بيِّن الَعَوج، أي سيِّء اخللق: والَعْوجاُء
. فت رأَسه بالزمامغريي باملكان أعوجُه، يتعدَّى وال يتعدَّى، وُعْجُت البعري أعوجُه َعْوجاً وَمعاجاً، إذا َعطَ

. فالن ما َيعوج عن شيء، أي ما يرجع عنه: وذكر ابُن األعرايب. الواقف: والعاِئُج. واْنعاَج عليه، أي انعطف
: والعاُج. وعوَّجُت الشيء فتعوَّج. عصا ُمْعَوجَّةٌ؛ وال تقل ِمْعَوجَّةٌ بكسر امليم: يقال. واْعَوجَّ الشيء اْعوِجاجاً

  :قال الشاعر. زجٌر للناقة: وعاج. يقال لصاحب العاج عوَّاج: قال سيبويه. عاَجةٌعظم الفيل، الواحدة 
ا... كأنَِّي مل أزُجْر بعاجِ َنجيَبةً    ومل ألق عن َشْحٍط خليالً ُمصافي

  عود

  :وقال. الَعْوُد أْحَمُد: ويف املثل. رجع: عاَد إليه َيعوُد َعْوَدةً وَعْوداً
  وجِئْنا مبثل الَبْدِء والَعْوُد أَْحَمُد... ْرِضهِْم َجَزْينا َبين َشْيبانَ أمسِ بقَ

ا كان أعرَض عنه وُعْدُت املريَض أعوَدَه . واآلخرةُ َمعاُد اخلَلْقِ. املصُري واملرجُع: واملَعاُد. وقد عاَد له بعد م
ٌد وعاداٌت. ِعيادةً وَعوََّد كلبه . ُه، أي صار عادة لهعاَدُه واْعتاَدُه، وَتَعوََّد: تقول منه. والعاَدةْ معروفةٌ، واجلمع عا

: واملُعيُد. وفالنٌ ُمعيٌد هلذا األمر، أي ُمطيٌق له. واْسَتَعْدُتُه الشيء فأعاَدُه، إذا سألته أن يفعله ثانياً. الصيد فََتَعوََّدُه
اوٌد، ألنه ال ميلَّ الشجاُع ُمع: يقال. الرجوع إىل األمر األوَّل: واملُعاوَدةُ. الفحل الذي قد ضرب يف اإلبل مرَّات

وَتعاَوَد القوم يف احلرب وغريها، إذا عاَد . وعاَوَدُه باملسألة، أي سأله مرة بعد أخرى. وعاَوَدْتُه احلمَّى. اِملراس
وَعواِد مبعىن ُعْد، مثل َنزالِ . ما أِعيَد من الطعام بعد ما أُِكل منه مرَّةً: والُعواَدةُ بالضم. كلُّ فريق إىل صاحبه

هذا : يقال. العطُف واملنفعة: والعاِئدةُ. ُعْد فإنَّ لك عندنا عواداً حسناً، بالفتح، أي ما حتبُّ: ويقال أيضاً. وَتراِك
املسنُّ من : والَعْوُد. وفالنٌ ذو صفحٍ وعاِئَدٍة، أي ذو عفوٍ وتعطٍُّف. الشيء أْعَوُد عليك من كذا، أي أنفع



َد البعري َتْعويداً. لف؛ ومجعه ِعَوَدةٌاإلبل، وهو الذي جاوز يف السن البازل واملخ إن َجْرَجرَ : ويف املثل. وقد َعوَّ
أي استعن على حربك بأهل السنِّ . زاِحْم بَِعْوٍد أو َدْع: ويقال يف املثل. والناقة َعْوَدةٌ. الَعْوُد فزِْدُه وِقْراً

  :مي، وقالالطريق القد: والَعْوُد. واملعرفِة، فإن رأي الشيخ خٌري من مشهد الغالم
  َعْوٌد على َعْوٍد ألقوامٍ أَولْ

، أي قدٌمي   :قال الطرماح. أي بعري على طريق قدمي وربَّما قالوا سوَدٌد َعْوٌد
  َورَأُْب الثَأى والصُرب عند املَواِطنِ... هل اجملُد إال السودُد الَعْوُد والَندى 

: وعاٌد. الذي ُيَتَبخَُّر به: والعوُد. لذي يضَرُب بها: والعوُد. واحد العيدان واألعواِد: والعوُد بالضم من اخلشب
، كأنه منسوب إىل عاٍد. قبيلةٌ، وهم قوم هوٍد عليه السالم َد : ويقال. وشيٌء عاديٌّ، أي قدٌمي ما أدري أيُّ عا

  :قال الشاعر. ما اْعَتاَدَك من همٍّ أو غريه: والعيُد. هو، غري مصروف أْي أيُّ الناسِ هو
ُدفالقَلُْب َيْع   تاُدُه من ُحبِّها عي
  :وقال آخر

  إذا أقولُ َصحا َيْعتاُدُه عيدا... أْمسى بأمساَء هذا القَلُْب َمْعمودا 
. واحد األعياد، وإمنا مجع بالياء وأصله الواو للزومها يف الواحد، ويقال للفرق بينه وبني أعواد اخلشب: والعيُد

  .الِطوالُ من النخل، الواحدة َعْيداَنةٌ: لفتحوالَعْيداِن با. وقد َعيَّدوا، أي َشهِدوا العيد
  عوذ

وقوهلم . وأَعذُْت غريي به وَعوَّذُْتُه به مبعًنى. وهو عياذي، أي ملجئي. ُعذُْت بفالٍن واْسَتَعذُْت به، أي جلأت إليه
َعْوذٌ باهللا : ويقال. جِه اهللاومعاذَةَ و. َمعاذَةَ اهللا، ومعاذَ وجِه اهللا: َمعاذَ اهللا، أي أعوذُ باهللا َمعاذاً، ويقال أيضاً

  :قال الراجز. منك، أي أعوذُ باهللا منك
ُر   قالْت وفيها َحْيَدةٌ وذُْع
  َعْوذٌ بَربِّي منكُم وَحجُْر

 وقرأت املَُعوِّذََتْينِ. ودائرة املَُعوَِّذ تستحبُّ. موضع القالدة: وُمَعوَّذُ الفرس. والعوذَةُ واملَعاذَةُ والَتْعويذُ، كلُّه مبعًنى
احلديثاُت النِتاجِ من الظباء واإلبل واخليل، واحدهتا عاِئذٌ، مثل حائلٍ : والعوذُ. بكسر الواو، ومها سورتان

عي عاِئذٌ بيِّنة الُعؤوِذ، وذلك إذا : تقول. وجيمع أيضاً على ُعوذان مثل راع ورعيان، وحائر وحوراٍن. وحولٍ
، مث هي ُمطِْف : والُعوَّذُ. هي يف ِعياِذها، أي بِحْدثان نتاجها: يقال. لٌ بعُدولدْت عشرة أيام أو مخسة عشر يوماً

  :قال الشاعر كثري. النبت يف أصل الَشوك أو يف املكان احلَْزِن، ال يكاد املال يناله
  من القلبِ إال ُعوَّذاً َسَينالُها... َخليلَيَّ ُخلْصاَنيَّ مل ُيبقِ ُحبِّها 

ا تركُت فالناً إال َعَوذاً منه بالتحريك، وَعواذاً . وهو ما عاذَ بالعظم ولزِمه أطيُب اللحم ُعوَّذُُه،: ويقال أيضاً وم
  .وأفْلََت منه فالنٌ َعَوذاً، إذا َخوَُّف ومل يضربه، أو ضربه وهو يريد قتله فلم يقتله. منه، أي كراهةً

  عور

ْعلٍَة وَعْورا. سوءة اإلنسان، وكلُّ ما ُيْستحيا منه، واجلمع َعَورات: الَعْوَرةُ ٌت بالتسكني، وإنَّما حيرك الثاين من فَ
كلُّ خللٍ : والَعْوَرةُ. بالتحريك" . على َعَوراِت النساء : " وقرأ بعضهم. يف مجع األمساء إذا مل يكن ياًء أو واواً



  :وقول الشاعر. شقوقها: وَعْورات اجلبال. ُيتخوَّف منه يف ثغرٍ أو حربٍ
  إذا احلِرباُء أَْوىف للتناجي... َتجاَوَب بوُمها يف َعْوَرَتيها 

: وقوهلم. ورجلٌ أْعَوُر بيِّن الَعَورِ، واجلمع ُعورانٌ. ومها مشرقها ومغرهبا. أراد َعْوَريت الشمسِ: قال ابن األعرايب
ملَّا  وقال عبد اهللا ابن مهَّام الَسلويلّ لقتيبة بن مسلمٍ. مثلٌ يضرب للمذموم خيلُف بعد الرجل احملمود: َبَدلٌ أْعَوٌر

  :بعد يزيد بن املهلَّب َوِلَي ُخراسان
ا غداةَ أتينا    َبَدلٌ لََعْمُرَك من يزيٍد أْعَوُر... أقَُتْيَب قد قلن

  :قال أبو ذؤيب. َخلٌَف أعَوُر: وربَّما قالوا
  ِخالُف ديارِ الكاِمليَِّة عوُر... فأصبحُت أْمشي يف ديارٍ كأنَّها 

اً على ِخالٍف، مثل جبلٍ وجبالٍ   :قال الشاعر. وقد عاَرِت العني َتعاُر. الَعْوَرةُ واالسم. كأنَّه مجع َخلَف
  أعاَرْت َعْيُنُه أم مل َتعارا... وسائلٍة بظَْهرِ الَغْيبِ َعنِّي 

وإمنا صحَّت الواو فيها لصحَّتها يف أصلها وهو . َعوَِرْت عينُه: ويقال أيضاً. أم مل َتعاَرنْ، فوقف باأللف: أراد
. ُعْرُت عينه أعوُرها: وتقول منه. األلف والتشديد، فبقي َعوَِر: فت الزوائداْعورَّْت بسكون ما قبلها، مث حذ

وعنده من املال عاِئَرةُ عنيٍ، أي حيار فيها البصر من كثرته، كأنَّه ميأل العني فيكاد . ال ماء هبا: وفالةٌ َعْوراُء
وَعواِئُر من اجلراد، أي . سهٌم عاِئٌر أصابه: يقال. الذي ال ُيدرى من رماه: والعائر من السهام واحلجارة. َيعورها

  :قال الشاعر. الكلمة القبيحة، وهي الَسقْطة: والَعْوراُء. مجاعاٌت متفرِّقة
  وأُْعرُِض عن شتمِ اللئيمِ تكرُّما... وأَغِْفُر َعْوراَء الكرميِ ادِّخاَرُه 

: ويقال يف اخلَصلتني املكروهتني. ؤمأعَوُر مسِّي بذلك حلدَّة بصره، على التشا: ويقال للغراب. أي الدِّخارِه
ِسلعةٌ ذات َعوارِ بفتح العني : يقال. العيب: والَعواُر.كَُسْيٌر وُعَوْيٌر، وكلُّ غَْيُر َخْيرِ، وهو تصغري أْعَوَر ُمَرخماً

  :اخلُطَّاف، وينشد: والُعوَّاُر بالضم والتشديد. وقد تضم، عن أيب زيد
  اُركأمنا اْنقَضَّ حتت الصيقِ ُعوَّ

اجلبان، : والُعوَّاُر أيضاً. الرمَد: والعاِئُر مثله، والعاِئُر. بعينه ُعوَّاٌر، أي قذًى: يقال. القَذى يف العني: والُعوَّاُر أيضاً
  :قال لبيد. الَعواوُِر: واجلمع الَعواويُر، وإن شئت مل تعوِّض يف الشعر فقلت

اً مل تقُْم   ُه الَعواوُِرويف كلِّ يوٌم ذي ِحفاٍظ َبلَوَتين َمقام
  :وينشد. والعارِيَّةُ بالتشديد، كأنَّها منسوبةٌ إىل العار، ألنَّ طلبها عاٌر وعيٌب

  والَعوارِيُّ قُصارى أن ُتَرّد... إنَّما أْنفُُسنا عاريةٌ 
  :قال ابن مقبل. والعاَرةُ مثل العارِيَّةُ

  الذي هو آِكلُُهوكُلُْه مع الدهرِ ... فأْخِلْف وأْتِلْف إنَّما املالُ عاَرةٌ 
  :قال بشر. كٌري ُمْستعاٌر: ومنه قوهلم. واْسَتَعاَرُه ثوباً فأعاَرُه إيَّاه. هم َيَتَعوَّرونَ الَعواريَّ بينهم: يقال

َتْمَن الَرْبَو كٌري ُمْستعاُر... كأنَّ َحفيَف َمْنِخرِِه إذا ما    كَ
وأْعَوَر . وهذا مكانٌ ُمْعوٌِر، أي ُيخاف فيه القطُع. الريبة :واإلعواُر. وقد قيل ُمْستعاٌر مبعىن مَتعاَوٌر، أو متداولٌ

  :لك الصيد، أي أمكنك، وأْعَوَر الفارُس، إذا بدا فيه موضُع خللٍ للضرب، قال الشاعر
  له الَشدَّةُ األوىل إذا الِقْرنُ أْعَورا



عني الَرِكيَِّة إذا كَبْستها حتَّى نضب املاء وعورت  وَعوَّْرُت. وَعوَّْرُتها َتْعويراً مثله. لغةٌ يف ُعْرُتها: وأْعَوْرُت عيَنُه
يقال للمستجيز الذي يطلب : قال أبو عبيدة. صرفته عنه: عن فالن إذا كذبت عنه ورددت وعورته عن األمر

  :وأنشد للفرزدق يقول. قد َعوَّْرُت ُشْرَبُه: املاء إذا مل ُيْسقَُه
  ْيهَِم يرمي املُْستجيزا املَُعوَّراأَُد... مىت ما َترِْد يوماً َسفارِ جتْد هبا 

  :وأنشد للعجاج. وليس من َعَورِ العني. الذي قد ُعوَِّر ومل ُتقض حاجته ومل ُيِصب ما طَلََب: واألْعَوُر: قال

  وَعوََّر الرمحُن من ولَّى الَعَوْر
عاَوَرُه الشيَء، أي فعل به مثل : لويقا. لغةٌ يف عاَيْرهتا: وعاَوْرُت املكاييل. معناه أفسد من والُّه الفساد: ويقال

وتعاَوَرِت الريُح رسَم . وكذلك َتعوَّروُه وَتعاَوروُه. واْعَتَوروا الشيَء، أي تداولوه فيما بينهم. ما فعل صاحبه به
  .ما أدري أيُّ اجلراد عاَرُه، أْي أيُّ الناس ذهَب به: يقال. وعاَرُه َيعوُرُه ويعُريُه، أي أخذه وذهب به. الدار
  عوز

. وأْعَوَزُه الشيء، إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه. الثوَب اخلَلَق الذي يبتذل، واجلمع املَعاوُِز: اِملْعَوَزةُ واِملْعَوُز
  .وأَْعَوَزُه الدهر، أي أحوجه. وَعوَِز الرجل وأَْعَوَز، أي افتقر. الفقري: واملُْعوُِز. الفقر: واإلعواُز
  عوس
يقال هو . سياسةُ املال: والَعْوُس والِعياسةُ. عاَس الذئُب، إذا طلب شيئاً يأكله: يقال .الطوفان بالليل: الَعْوُس

  .احلامل من اخلنافس: والَعواساُء. ضرُب من الغنم، يقال كبٌش عوِسيٌّ: والعوُس بالضم. عاِئُس مالٍ
  عوص

وشاةٌ عاِئٌص، إذا مل . ِمل وال علَّة هباواْعتاَصِت الناقةُ، إذا ضرهبا الفحلُ فلم حت. اْعتاَص عليه األمر، أي التوى
والكلمةُ . ما يصُعب استخراج معناه: والَعويُص من الشعر. وأْعَوَص باخلصم، إذا لَوى عليه أمره. حتمل أعواماً
وفالنٌ يركب . الشدَّة: والَعْوصاُء. قد أْعَوْصَت يا هذا وقد عوص الشيء بالكسر: يقال. الغريبةُ: الَعْوصاُء
  .َء، أي يركب أصعَب األمورالَعْوصا
  عوض

واالسم . عاَضين فالنٌ، وأعاَضين، وَعوَّضين، وعاَوَضين، إذا أعطاك الِعَوَض: تقول منه. واحد األْعواضِ
معناه األبُد، يضم ويفتح بغري : وَعْوُض. طلب الِعَوَض: واْستعاَض. واْعتاَض وَتَعوََّض، أي أخذ الِعَوَض. املَعوَضةُ

ستقبل من الزمان، كما أنَّ قَطُّ للماضي من الزمان، ألنك تقول َعْوُض ال أفارقك تريد ال تنوين، وهو للم
  :قال األعشى ميدح رجالً. قَطُّ ما فارقتك: أفارقك أبداً، كما تقول يف املاضي

  بِأْسَحَم داجٍ َعْوَض ال َنَتفَرَُّق... َرضيَعْي لباٍن ثَْدَي أُمٍّ تقاَسما 
. ال آتيك دهر الداهرين: ال آتيك َعْوَض العاِئضَني، كما تقول: ويقال. عا من ثديٍ واحدهو والندى َرِض: يقول
  .من ذي قَْبلُ، ومن ذي أُنٍف، أي فيما ُيْسَتقْبل: افعلْ ذاك من ذي َعْوض، كما يقال: ويقال
  عوط

عوطٌ وعيطٌ وُعيَّطٌ وعوطَطٌ،  إذا مل حتمل الناقة أوَّلَ سنة ُيحَملُ عليها فهي عائطٌ وحائلٌ، ومجعها: قال الكسائي
. فإذا مل حتمل السنة املقبلة أيضاً فهي عائطُ عيٍط وعائطُ عوطٌ وعواطٍَط، وحائلُ حولٍ وحولَلٍ. وُحولٌ وُحولَلٌ



. وبعضهم جيعل عوطَطاً مصدراً وال جيعله مجعاً، وكذلك حولَلٌ: قال أبو عبيد. عاطَِت الناقةُ َتعوطُ: يقال منه
: وربَّما قالوا. ناقة وَتَعواًطَْت وَتَعيَّطت، إذا مل حتمل سنوات، وربَّما كان ذلك من كثرة شحمهاواْعتاطَِت ال

  .اْعتاطَ األمُر، إذا اعتاَص
  عوف
وكان بعض الناس يتأوَّل الَعْوَف : قال أبو عبيد. َنِعَم َعْوفَُك، أي نعَم بالك وشأنك: يقال. احلال: الَعْوُف
  :وأنشدين أبو الغوث. أمُّ َعْوٍف: ويقال للجرادة. الفَْرَج

  كأنَّ ُرَجْيلََتْيها ِمْنَجالِن... فما َصفْراء ُتكْىن أمَّ َعْوٍف 
  عوق

اقَُه، أي حبسه وصرفه عنه : والَتعَوُُّق. الشواغلُ من أحداثه: وعواِئُق الدهر. عاقَُه من كذا َيعوقُُه َعْوقاً؛ واْعت
ُعَوٌق وُعَوقَةٌ مثال ُهَمَزٍة، أي ذو َتْعويقٍ وترييٍث ألصحابه؛ ألنَّ األمور حتبسه  ورجلٌ. التثبيطُ: والَتْعويُق. التثبُّطُ

َصْق بقلبه. عن حاجته ا عاقَِت املرأة عند زوجها وال القت، أي مل تل جنٌم أمحر مضيٌء يف طرف : والَعيُّوُق. وم
  .اجملرَّة األمين، يتلو الثريَّا ال يتقدَّمه

  عول
. املُْعَولُ عليه ُيعذَُّب: ويف احلديث. أْعَولَ: تقول منه. رفُع الَصوت بالبكاء، وكذلك العَويلُ: الَعْولُ والَعْولَةُ
َعوِّلْ علّي مبا شئت، أي : يقال. أْدلَلُْت عليه َدالَّةً ومحلت عليه: َعوَّلُْت عليه: أبو زيد. َصوََّتُت: وأْعَولَِت القوُس

  :قال تأبَّطَ شّراً. وماله يف القوم من ُمَعوَّلٍ، واالسم الِعَولُ. أحببَتاِمحلْ عليَّ ما : استعن يب، كأنه يقول
  على َبصريِ بِكَْسبِ احلمِد َسبَّاقِ... لَِكنَّما ِعَويل إن كنُت ذا ِعَولٍ 

اله َيعولُُهْم َعْوالً وعالَ عي. تقول منه َعوَّلَت عالةً، َبَنْيُتها. شبه الظُلَّةْ ُيْسَتَتُر هبا من املطر، خمففة الالم: والعالَةُ
قال . وعالَ امليزانُ فهو عاِئلٌ، أي مائلٌ. ُعلُْتُه شهراً، إذا كفيَته معاَشه: يقال. وِعيالَةً، أي قاَتهم وأنفَق عليهم

  :الشاعر
  قولَ الرسولِ وعالوا يف املَوازينِ... قالوا اتََّبعنا رسول اهللا واطََّرحوا 

ذلك أْدىن أالَّ : " ِغلُّ َشعَريةً له شاهٌد من نفسه غُري عاِئلِ ومنه قوله تعاىلمبيزاِن صدقٍ ال ُي: وقال أبو طالب
أي غلبين : وعالَين الشيُء. عالَ يف احلكم، أي جار ومال: يقال. ال متيلوا وال جتوروا: قال جماهٌد" . َتعولوا 

عيلَ ما هو عاِئلُُه، أي غُِلَب ما هو : وقوهلم. وعيلَ صربي، أي غُِلَب. وعالَ األمُر، أي اشتّد وتفاقم. وثقُل علّي
  :قال النمر بن تولبٍ. ُيْضَرُب للرجل الذي ُيْعجب من كالمه أو غري ذلك، وهو على مذهب الُدعاء. غالبه

  فليس َيعولَُك أن َتْصرِما... وأْحبِْب َحبيَبَك ُحبا ُروَْيداً 
وهو أن تزيد ِسهاماً فيدخل النقصانُ على أهل وقد عالَْت، أي ارتفعت، . َعْولُ الفريضة: والَعولُ أيضاً

أعالَ الرجلُ وأْعَولَ، : قال أبو زيد. عالَ زيٌد الفرائض وأعالَها مبعًنى، يتعدَّى وال يتعدى: ويقال أيضاً. الفرائض
  .الفأُس العظيمة اليت ُيْنقَُر هبا الصخر، واجلمع املعاوِلُ: واِملْعَولُ. إعواالً، أي حَرَص

  عوم



دويبَّةٌ صغريةٌ تسبح يف : والعوَمةُ بالضم. وسري اإلبل والسفينة َعْوٌم أيضاً. الَعْوُم ال ُيْنسى: يقال. السباحةُ: الَعْوُم
، وهو توكيد لألول كما : يقال. السنة: والعام. املاء، كأهنا فصٌّ أسود ُمَدْملَكَةٌ، واجلمع ُعَوٌم أيضاً ِسنونٌ ُعوٌَّم

. وعاَوَمِت النخلة، أي محلت سنةً ومل حتمل سنةً. بٌت عاِميٌّ، أي يابٌس أتى عليه عاٌمون. بينهم شغلٌ شاِغلٌ: تقول
ُه معاَوَمةً أن تبيع زرع عامَك أو مثر خنلك أو شجرك : املنهيُّ عنها: املُعاَوَمة: ويقال. كما تقول مشاهرةً: وعاَملَ
لقيته ذات الُزَمْينِ وذات : كما يقال. بني األعواملقيُته ذات الَعوميِ، وذلك إذا لقيته : وقوهلم. لعامني أو ثالثة

وضع احلصد قُبضةً قُبضةً، فإذا اجتمع فهي عاَمةٌ، واجلمع : والَتْعوُمي. الفرس السابح يف جريه: والَعوَّاُم. مّرٍة
  :وقال. كوُر العمامة:والعاَمةُ أيضاً. الطوف الذي ُيركب يف املاء: والعاَمةُ أيضاً. عاٌم

ْهوعاَمٍة َعو   َمها يف اهلاَم
  عون
َعوََّنِت : وتقول منه. ال ُتَعلَُّم الَعوانُ اِخلْمَرة: ويف املثل. الَنَصُف يف سنِّها من كلِّ شيء، واجلمع عونُ: الَعوانُ

. بِكْراًاليت قوِتل فيها مرةً بعد مّرة، كأنَّهم جعلوا األوىل : والَعوانُ من احلروب. املرأة َتْعويناً، وعاَنْت َتعونُ َعْوناً
. الظهرية على األمر، واجلمع األْعوانُ: والَعْونُ. ال فارٌِض ُمِسنَّةٌ وال بكٌر صغريةٌ، بني ذلك: وبقرةٌ عوانٌ

ا أخالين : وتقول. املَعونة: املَعون: قال الكسائي. ما عندك معونةٌ، وال َمعانةٌ، وال َعْونٌ: يقال. اإلعانةُ: واملَعونةُ م
ويف . واسَتَعْنُت بفالٍن فأعاَنين وعاَوَنين. كثري املَعونِة للناس: ورجلٌ ِمْعوانٌ. وهو مجع َمعوَنةفالنٌ من َمعاوِنِِه، 

. َربِّ أِعنِّي وال ُتِعْن َعلي : " الدعاء : واملَُتعاوَِنةُ من النساء. تونوا مثله'وتعاونَ القوم، إذا أعانَ بعُضهم بعضاً و" 
: والعاَنةُ. القطيع من ُحُمر الوحش، واجلمع عونٌ: والعاَنةُ. كثرة اللحم اليت طعنت يف السّن، وال تكون إال مع

  .حلَق عانَتُه: واْسَتعانَ فالن. شعر الَركَبِ
  عوه

: وقال األموّي. أصابت ماشيتهم العاَهةُ: وأعاَه القوم. ِعيَه الزرُع وإِيَف، وأرٌض َمْعيوَهةٌ: يقال. اآلفةُ: العاَهةُ
  .وكلُّ من احتبس يف مكانه فقد َعّوَه. التعريُس، وهو النزول يف آخر الليل: والَتْعويه. أْعَوَه القوُم مثله

  عوى
وَعَوْيُت الَشْعَر واحلَْبلَ . وهو ُيعاوي الكالَب، أي ُيصاُحيها. صاح: َعوى الكلب والذئُب وابن آوى َيْعوي ُعواًء

  :قال الشاعر. وَعوَّْيُتُه أيضاً َتْعوَِيةً. لويته: َعيا
  أْدماُء ساَوقها أغَرُّ َنجيُب... فكأنَّها ملَّا َعَوْيُت قروهنا 

وَعَوْيُت رأس الناقة بزمامها، . واْسَتْعوى فالنٌ مجاعةً، أي نعَق هبم إىل الفتنة. واْسَتْعويُتُه أنا، إذا طلبت منه ذلك
وَعوَّيُت عن الرجل، إذا كذَّبت عنه  .والناقة َتْعوي بَرَتها يف سريها، إذا لوهتا خبطامها. أي ُعْجُتها، فاْنَعوى
والَعوَّاء من . سافلة اإلنسان، وقد ُيقصر: والَعوَّاُء. الكلب َيعوي كثرياً: والَعوَّاُء ممدوٌد. ورددت على ُمْغتابه

الصوت واجلَلََبة، مثل : الَعوَّةُ: أبو زيد. يقال إنَّها ورُِك األسد. منازل القمر، ميد ويقصر، وهي مخسة أجنمٍ
  .مسعت َعوَّةَ القوم وضوَّهتم، أي أصواهتم وَجلَبتهم: يقال. الضوَّة
  عيب



عاب املتاُع أي صار ذا عيب، وِعْبته أنا يتعدَّى وال يتعدَّى؛ فهو : الَعْيب والَعْيَبةُ والعاب مبعىن واحد؛ تقول
  :قال الشاعر. ل موضع َعيبما فيه َمعابة وَمعاٌب، أي َعْيب، ويقا: وتقول. َمعيب وَمْعيوٌب أيضاً على األصل

  وما فيه لَعيَّاب َمعاُب... أنا الرجلُ الذي قد ِعْبتموُه 
ما ُيجعل فيه : والَعْيبة. وَتَعيَّبه مثله. نسبه إىل الَعيب؛ وَعيََّبه أيضاً، إذا جعله ذا عيب: وَعيَّبه. الُعيوب: واملَعايب

  .جلمع ِعَيب، مثل َبْدرة وبِدر، وِعياٌب وَعْيباتوا" . األنصار كَرِشي وعْيَبيت : " الثياب، ويف احلديث
  عيث
  .طلب شيٍء باليد من غري أن يبصره: والتْعييثُ. يقال عاثَ الذئب يف الغنم. اإلفساد: الَعْيثُ
  عيج

ما ِعجُت بالشيء، أي : وحكى ابن األعرايب. ما أَعيج من كالمه بشيٍء، أي ما أْعَباُ به: ابن السكيت عن الفراء
  .شربت ماًء ِملْحاً فما ِعْجُت به، أي مل أَْرَو منه، وتناولت دواًء فما ِعْجُت به، أي مل أنتفع به: ويقال. به مل أْرَض
  عري
ومنه . جفُنها: وَعْيُر العني. احلمار الوحشّي واألهليُّ أيضاً، واألنثى َعْيَرةٌ، واجلمع أْعياٌر وَمْعيوراُء وُعيوَرةٌ: الَعْيُر
ما أدري أيُّ : ويقال. وال يقال اَفَعلُ: قال أبو عبيدة. بل َعْيرٍ وما جرى، أي قبل حلظ العنيِفعلت ذاك ق: قوهلم

ٌر بَِعْيرٍ وزيادةُ َعَشَرٍة : " وقوهلم. سّيدهم: وَعْيُر القوم. من ضرب الَعْيَر هو، أي أّي الناس هو كان اخلليفة " . َعْي
. الناتئ منه يف وسطه: وَعْيُر النصل. الوتر: رةَ دراهم والعريمن بين أمية إذا مات وقام آخر زاد يف أرزاقهم عش

اخلطُّ : وَعْيُر الورقِة. الوتد الذي يف باطنها: وَعْيُر األذن. الشاخُص يف ظهرها: وَعْيُر القدم. وكذلك َعْيُر الكتِف
هو كجوف عريٍ، ألنه ال : ويقال للموضع الذي ال خري فيه. طائٌر كهيئة احلمامة: وَعْيُر الَسراة. الذي يف وسطها

وقصيدةٌ . الطَْبلُ: الَعْيُر ها هنا: أخلى من جوف محار، ويقال: أصله قوهلم: ويقال. شيء يف جوفه ُينتفع به
وفالنٌ ُعَيْيُر وحِدِه، أي معجٌب برأيه، . ما قالت العرُب بيتاً أْعَيَر من كذا، أي أسَيَر: ويقال. عائرةٌ، أي سائرة

الناقة خترج من اإلبل إىل األخرى ليضرهبا : والعاِئرةُ. وعاَر يف األرض َيعُري، أي ذهب. ُعويٌر وال تقل. وهو ذمٌّ
وأعاَرُه . وعاَر الفرُس، أي افلَت وذهب هاهنا وهاهنا، من مرحه. يترك الَشْول إىل أخرى: واجلملُ عاِئٌر. الفحل

  :ومنه قال الشاعر. صاحبُه فهو ُمعاٌر
  أحقُّ اخلَيلِ بالركضِ املُعاُر... مٍ وجدنا يف كتابِ بين متي

وحكى . َعيَّاراً جمليئه وذهابه يف طلي صيده: ومسِّي األسُد. وفرٌس عيَّاٌر بأوصالِ، أي يعُري هاهنا وهاهنا من نشاطه
. عاَر الرجل يف القوم َيْضُربُهم، مثل عاثَ: ويقال. رجل َعيَّاٌر، إذا كان كثري التطواف واحلركة ذكيا: الفراء

  :قال النابغة. َعيَّرُه بكذا: وَعيَّرُه كذا من التعيري، والعامة تقول
رِ... وَعيَّرتين بنو ذْبيانَ َرْهَبَتُه    وهل َعليَّ بأن أخشاَك من عا

  :قالت ليلى األخيليَّةُ. املَعايُِب: واملَعايُِر. عاَرُه، إذا عابه: يقال. الُسبَّةُ والَعيُب: والعاُر
  إذا مل ُتِصْبُه يف احلياِة املَعايُِر... عاٌر على امرئٍ  لعمُرَك ما باملوِت

عايِروا بني مكاييلكم وموازينكم، : يقال. وعاَيْرُت املكاييل واملوازين ِعياراً وعاَوْرُت مبعًنى. تعاَيبوا: وَتعاَيَر القوم
اِعلوا من الِعيارِ الناقة تشّبه بالَعْيرِ يف : والَعْيراَنةُ. الدواهي: َيرٍوبناُت ِمْع. الِعياُر: واِملْعياُر. َعيِّروا: وال تقل. وهو ف



  .اإلبل اليت حتمل املرية، وجيوز أن جتمعه على عرياٍت: والعُري بالكسر. سرعتها ونشاطها
  عيس

اإلبل البيُض خيالط : والعيُس بالكسر. وقد عاَس الفحل الناقةَ َيعيُسها َعْيساً، أي ضرهبا. ماء الفحل: الَعْيُس
  :قال الشاعر. ا شيء من الشقرة، واحدها أْعَيُس، واألنثى َعْيساُء بيِّنة الَعَيسِبياضه

  أثارا ِصْرَمةً ُحْمراً وعيسا... أقولُ خلارَِبْي َهْمدانَ ملَّا 
  .األنثى من اجلراد: والَعيساُء أيضاً. ويقال هي كرائم اإلبل. أي بيضاً
  عيش
. وكلُّ واحٍد منهما يصلح أن يكون مصدراً وأن يكون امساً. وَمعيشاًوقد عاَش الرجل َمعاشاً . احلياة: الَعْيُش

وأصلها مْعَيَشة، . واملَعيشةُ مجعها معايُِش بال مهز، إذا مجعتها على األصل. وأعاَشُه اهللا سبحانه عيَشةً راضية
  .تكلّف أسباب املَعيشِة: والَتَعيُُّش. وتقديرها َمفَْعلَةٌ

  عيص
  .األصل: والعيُص. واملَْنبُِت َمعيٌص. امللتّفالشجُر الكثيف : العيُص
  عيط
والقصر . قاَرةٌ َعْيطاُء، إذا استطالت يف السماء: وربَّما قالوا. يقال مجلٌ أْعَيطُ وناقةٌ َعْيطاُء. طول العْنق: الَعَيطُ
  .املُنيُف: األْعَيطُ
  عيف

وِعفُْت الطري أعيفُها ِعيافَةً، أي . ْبه، فهو عاِئٌفعاَف الرجلُ الطعاَم أو الشراب َيعافُُه ِعيافاً، أي كرهه فلم يشر
وعافَِت الطُري َتعيُف َعْيفاً، إذا كانت . املتكّهُن: والعاِئُف. زجرهتا، وهو أن تعترب بأمسائها ومساقطها وأصواهتا

  :ومنه قول لبيد. حتوم على املاء أو على اجلَيف وتتردَّد وال متضي تريد الوقوع، فهي عاِئفَةٌ
  طٌري َتعيُف على جوٍن مزاحيِف... أْوَب َمساحي القومِ فْوقَُهُم  كأنَّ

  .الذي يشّم املاء فيدعه وهو عطشان: والَعيوُف من اإلبل. واالسم الَعْيفَةُ
  عيق
  .ساحل البحر وناحيته: الَعْيقَةُ
  عيل

وكذلك الرجل إذا تبختر . ، وذلك لكرمهعالَ الفرُس َيعيلُ َعْيالً، إذا ما َتكَفَّاَ يف مشيته ومتايل، فهو فرٌس َعيَّالٌ
. الذكر من الِضباع: والَعْيالنُ. وَعيَّلَ الرجل فرَسه، إذا سَيَّبه يف املفازة. سوء الغذاء: والَتْعييلُ. يف ِمشيته ومتايلَ
  :، وقال أحيحة" ُتْم َعْيلَةً وإن ِخفْ: " قال تعاىل. عالَ َيعيلُ َعْيلَةً وُعيوالً، إذا افتقر: الفاقةُ، يقال: والَعْيلَةُ والعالَة

لُ... وما يدري الفقُري مىت ِغناه    وما يدري الَغينُّ مىت َيعي
وواحد الِعيالِ َعيِّلٌ، . من َيعولُه: وعيالُ الرجل. وترك أوالده يتامى َعْيلى، أي فقراء. وهو عائلٌ وقوٌم َعْيلَةٌ

يلَةٌ وأعالَ الرجلُ، أي كثرت ِعيالُُه، فهو. واجلمع َعياِئلُ   .أي صار ذا ِعيالٍ: قال األخفش. ُمعيلٌ واملرأة ُمع
عالين الشيُء : وقال األمحر. ِعلُت الضالَّةَ أعيلُ َعْيالً وَعَيالناً، فأنا عاِئلٌ، إذا مل تدرِ أيَّ وجهٍة تبغيها: أبو زيد



  .َيِعيلين َعْيالً وَمعيالً، إذا أعجزك
  عيم

، وامرأةٌ َعْيمىوقد عاَم الرج. شهوة اللنب: الَعْيَمةُ ، فهو َعْيمانٌ َمُه اهللا. لُ يعيُم وَيعاُم َعْيَمةً . تركه بغري لنب: وأعا
قد عاَم : قد اشتهى فالنٌ اللنب، فإذا أفرطت شهوته جدا قيل: إذا اشتهى الرجل اللنب قيل: قال ابن السكيت

ذهبت إبله وماتت : ورجلٌ َعْيمانُ أميانُ. ةَإذا أخذ العيَم: واعتام الرجل. خيار املال: والعيَمةُ بالكسر. إىل اللنب
  .امرأته
  عني
ذو الَعْيَنَتْينِ، : وتصغريها ُعَيْيَنة، ومنه قيل. حاسَّة الرؤيا، وهي مؤنَّثة، واجلمع أْعُيٌن وُعيونٌ وأْعيانٌ: الَعْيُن

اء، وَعْيُن الركبة: والَعْيُن. ذو الُعوينتني: وال تقل. للجاسوس ومها نقرتان يف مقّدمها . ركبة عينان ولكلِّ. َعْيُن امل
ولقيته . الديدبان، واجلاسوس: والَعْيُن. املالُ الناضُّ: والَعْيُن. الدينار: والَعْيُن. َعْيُن الشمس: والَعْيُن. عند الساق

ْين، إذا تعمَّدته جبّد ويقني. َعْيَن ُعنٍَّة، إذا رأيته ِعياناً ومل َيَرَك   :ؤ القيسقال امر. وفعلت ذلك عمد َع

  َعْمُد َعْينٍ قلَّْدُتُهنَّ َحرميا... أْبِلغا عنِّي الُشَوْيِعَر أنِّي 
  :قال ُخفاف ابن ندبة السلَميُّ. فعلته عمداً على عنيٍ: وكذلك

  فَعْمداً على َعْينٍ َتَيمَّْمُت ماِلكا... وإن تُك َخْيلي قد أُصيَب َصميُمها 
ْيُن الشيء. دىن عائَنٍة، أي قبل كلِّ شيءولقيته أوَّل َعْينٍ، وأوَّل عائَنٍة، وأ . نفسه: وَعْيُن الشيء. خياره: وَع

وال أطلب أثراً . إن اجلواد َعْيُنُه فُراُرُه: ويف املثل. هو هو َعْيناً، وهو هو بعينِِه، وال أخذ إال درمهي بعْينِِه: يقال
. وبلٌد قليلُ العنيِ، أي قليل الناس. ، أي أحدوعائَنةُ بين فالٍن، وكذلك ما هبا عٌني. بعد َعْين، أي بعد ُمعاينة

. جنٌس من العنب يكون بالشام: وُعيون البقر. لقيته أوَّل عنيٍ، أي أول شيء: ويقال. مطُر أيامٍ ال يقلع: والَعْيُن
ويف . املُعاينةوهذه األخوَّة تسمَّى . األخوة بنو أبٍ واحٍد وأمٍّ واحدة: واألْعيانُ. َسراهتم وأشرافهم: وأْعيانُ القوم

وقول احلجَّاج . ويف امليزان عٌني، إذا مل يكن مستوياً" . أْعيانُ بين األّم يتوارثون، دون بين الَعالَِّت : " احلديث
أي هو كالعبد لك : هو عبُد عنيٍ: ويقال. لََعْيُنَك أكرب من أَمِدَك، يعين شاهدك ومنظرك أكرب من ِسّنك: للحسن

  :قال. الما دمت تراه، فإذا غبت ف
ا ِلقاؤُه  ُه فظَنونُ... ومن هو عبُد الَعْينِ إمَّ ٌو وإمَّا غَْيُب   فُحلْ

، : ويقال" . ولُتْصَنَع على َعْيين : " قال اهللا تعاىل. أنت على َعْيين، يف اإلكرام واحلفظ مجيعاً: ويقال باجللد َعْيٌن
  :قال رؤبة. قاٌء َعيٌِّن وُمَتَعيٌِّنتَعيََّن اجللُد، وِس: تقول منه. وهي دوائر رقيقة، وذلك عيب فيه

  ما بالُ َعْيين كالَشعيبِ الَعيِّنِ
. وحفْرُت حتَّى ِعْنُت، أي بلغت الُعيونَ: وَتَعيََّن عليه الشيء، لزمه بعينِِه. وَتَعيََّن الرجل املالَ، إذا أصابه بَعْين

اء مثله ، أي من ماء . اء َعْيناناً، أي سالوعانَ الدمُع وامل. واملاء معٌني وَمْعيونٌ، وأْعَيْنُت امل وشرَب من عائنِ
أصبُته بَعْيين، فأنا عائٌن، وهو َمعٌني على النقص وَمْعيونٌ على التمام، قال الشاعر يف : وِعْنُت الرجل. سائل
  :التمام

  وإخال أنَّك سيٌِّد َمْعيونُ... قد كان قومك ْحيَسبونَك سيِّداً 



  :قال جرير. وَعيَّْنُت الِقربة، إذا صببت فيها ماًء لتنتفخ عيونُ اخلرز فتنسّد. لةختصيصه من اجلم: وَتْعيُني الشيء
  كما َعيَّْنَت بالَسَربِ الِطبابا... بلى فاْرفَضَّ دمعك غَري َنْزرٍ 

الشيء وعاَيْنُت . أخربت مبساويه يف وجهه: وَعيَّْنُت فالناً. ثقبتها: وَعيَّْنُت اللؤلؤة. الثور الوحشي: واملَُعيَُّن
وإذا ُعلم أن القامر يفوز ِقْدُحُه . خطَّان ُيخطَّان يف األرض ُيزجر هبما الطري: واْبنا ِعياٍن. ِعياناً، إذا رأيته بَعْينك

وقال . أهل الدار: والَعَيُن بالتحريك. حديدة تكون يف متاع الفدَّان، واجلمع عٌني: والِعيانُ. جرى اْبنا ِعيان: قيل
  :الراجز

  َوطْبِها قبل الَعَيْن تشرُب ما يف
َين، أي يف مجاعة ورجلٌ أْعَيُن واسع الَعْينِ بيِّن الَعَينِ، واجلمع عٌني، وأصله فُْعلٌ بالضم، ومنه . وجاء فالن يف َع

واْعتانَ الرجل، إذا اشترى . الَسلَُف: والعينةُ بالكسر. والثور أْعَيُن، والبقرة َعْيناُء. قيل لبقر الوحش عٌني
واْعتانَ . مثل العيَمِة؛ وهذا ثوُب ِعيَنٍة، إذا كان حَسناً يف َمرآة الَعْينِ: ِخياره: وعيَنةُ املال أيضاً. ئٍةالشيء بنسي

عانَ علينا فالن : وربَّما قالوا. واْعتانَ لنا فالنٌ، أي صاَر َعْيناً، أي ربيئة. فالنٌ الشيَء، إذا أخذ َعْيَنُه وِخياره
َتْن يل منزِالً، أي ارَتْده: ويقال. َعْيناًَيعُني ِعياَنةً، أي صار هلم    .اذهْب فاْع

  عىي

: ويقال أيضاً. أْعيا من باِقلٍ: ويف املثل. وقد َعيَّ يف منطقه وَعيَِي أيضاً، فهو َعيِيٌّ وَعيٌّ أيضاً. ِخالف البيان: الِعيُّ
. يوا خمفّفاً، ويقال أيضاً َعيُّوا بالتشديدَع: وتقول يف اجلمع. واإلدغام أكثر. َعيَّ بأمره وَعيَِي، إذا مل يهتِد لوجهه

  :وقال
ْه... َعيُّوا بأمرهم كما    َعيَّْت ببيضتها احلَماَم

  :قال. وأعياين هو. وَعييُت بأمري، إذا مل هتتد لوجهه
  ومل أُقِْتْر لَُدنْ أين غُالُم... فإنَّ الكُثَْر أعياين قدمياً 

وأعيا الرجلُ يف املشي فهو ُمْعيٍ؛ وال . وال أمكنين مجُع املال الكثريكنت متوّسطاً مل أفتقر فقراً شديداً : يقول
وداٌء عياٌء، أي صعٌب ال دواء له، وكأنَّه أْعيا . وأعيا عليه األمر وَتَعيَّا وَتعايا، مبعًنى. وأعياُه اهللا. َعيَّانُ: يقال

  .ا َعيَّ باألمر واملنطقومجلٌ َعياياُء، إذ. أن تأيت بشيء ال ُيهتدى له: واملُعاياةُ. األطباء
  حرف الغني

  غبب

غَبَّت اإلبل َتِغبُّ غَبَّا؛ وإبلُ بين فالٍن غابَّةٌ وغَوابُّ؛ وكذلك : أن ترد اإلبلُ املاء يوماً وتدعه يوما، تقول: الِغّب
فإن : قال. أَغَْبْبت القوَم، وغََبْبُت عنهم أيضاً، إذا جئت يوماً وتركت يوما: قال الكسائي. الِغبُّ يف احلمَّى

ة الشاة ُتحلب يوماً وتترك يوما. غَبَّْبت عنهم: أردت أنَّك دفعت عنهم قلت وغَبََّب فالنٌ يف احلاجة، إذا . واملََغبََّب
: وِغبُّ كل شيء أيضاً. زر ِغبَّا تزدْد حبَّا: يف كلِّ أسبوع، يقال: والِغّب يف الزيارة، قال احلسن. مل ُيبالغ فيها

وغَبَّ اللحُم أي أنَتَن، وغّب فالنٌ عندنا، أي بات، ومنه . األموُر، أي صارت إىل أواخرهاعاقبته، وقد غَّبت 



أِغبُّوا يف : " ويف احلديث. أتانا غبَّا: وأغَبَّنا فالنٌ. رَويد الشعَر َيِغبَّ: ومنه قوهلم. الغاّب: مسِّي اللحم البائت
أغَبَّت اإلبل من : وتقول. أو َدْع يومني وُعد اليوم الثالث ُعْد يوماً ودْع يوما،: ، يقول" عيادة املريض واربعوا 

ال يأتينا يوماً دون يوم، بل يأتينا كلَّ يوم. وأغَبَّت احلمَّى وغَبَّْت مبعًنى. ِغبِّ الوِرد ال ُيِغبُّنا عطاؤه، أي  . وفالن 
حلب غُدوةً مث ُيحلب عليه من والَغبيبة من ألبان الغنم ُي. الغامض من األرض، واجلمع أغْباب وغُبوب: والُغبُّ

  .ما تدلَّى حتت حنكهما، وكذلك الَغْبَغُب: والَغَبُب للبقر والديك. الليل، مث ُيمَخض من الغد
  غبث

وقد . لونٌ إىل الُغربة، وهو قلب األْبَعِث: واألغَْبثُ. وقد غََبثُْت األِقطَ غَْبثاً. مسن ُيلَتُّ بأِقٍط: الَغبيثَةُ: قال الفراء
  .اغبِثاثاً اغَبثَّ
  غرب

. األرض: والَغبْراُء. وقد أغَْبرَّ الشيء إغْبِراراً. لون األغَْبرِ، وهو شبيه بالُغبارِ: والُغبَْرةُ. الغباُر والغََبَرةُ واحد
الدارسة، وهي مثل : والوطأة الَغْبراء. احملاويُج: وبنو غَْبراَء الذي يف قول طرفة. ضرٌب من النبات: والَغْبراُء
: ويف احلديث. شراٌب تتَّخذه احلبُش ُمسكٌر من الذُرة: والُغَبْيراُء أيضاً. والُغَبْيراء باملد معروف. السوداءالوطأة 

هبا غُْبٌر من لنب، أي بالناقة، واجلمع : بقية اللنب يف الضرع، يقال: والُغْبُر" . إياكم والُغَبيْراَء فإهنا مخر العامل " 
  :قال أبو كبري اهلُذَيلّ، وامسه عامر بن احلُلَيس. هبقايا: وغُْبُر احليضِ. أغْباٌر

لِ... وُمَبرَّاٍء من كل غُبَّرِ َحْيَضٍة    وفساد ُمرضعٍة وداِء ُمغي
املاضي، : والغابُِر. الباقي: والغابُِر. وغََبَر الشيء َيْغُبُر، أي بقي. وكذلك غُبَُّر الليل. بقاياه: وغُبَُّر املرض أيضاً
ومنه مسِّي الِعرُق . اندمل على فساٍد مث ينتفض بعد ذلك: بَِر اجلرح بالكسر َيْغَبُر غََبراًوغَ. وهو من األضداد

قال احلرمازيُّ . هي العظيمة اليت ال ُيهتدى هلا: وداهية الَغَبرِ بالتحريك. الَغُرب، بكسر الباء، ألنه ال يزال ينتفض
  :ميدح املنذر

  أنَت هلا ُمْنِذُر من بني الَبَشْر
  الدهرِ وَصمَّاُء الَغبَْر داهيةُ
: قال. وأغَْبَرِت السماء، إذا جدَّ وقعها واشتّد. وأغَْبَر الرجلُ يف طلب احلاجة، إذا جدَّ يف طلبها. يا منذر: يريد

  .وَتَغبَّْرُت من املرأة ولداً. وكذلك غَبََّرْت َتْغبرياً. وأغَْبَرْت، أي أثارت الُغبار
  غبس

والَوْرُد األغَبُس من اخليل، هو . ذئٌب أغَْبُس: رماد، وهو بياٌض فيه كدرةٌ، يقاللونٌ كلون ال: الغبس بالفتح
  .ال آتيك ما غَبا غَُبْيٌس، يراد به الدهر: وقوهلم. َسَمْنْد: الذي تدعوه األعاجم

  غبش
ذو الرّمة. واجلمع أغْباٌش. ظلمة آخر الليل: ويقال. البقيَّة من الليل: الَغَبُش بالتحريك   :قال 

  َتطَْخطُُخ الغيمِ حتَّى مالَُه ُجَوُب... باَش ليلٍ َتماٌم كان طاَرقَه أغْ
  غبط



أن تتمنَّى مثل حال املَْغبوِط من : والِغبطَةُ. غََبطُْت الكبَش أغْبطُُه غَْبطاً، إذا أحسست ألَْيَتُه لتنظر أبِه ِطرٌق أم ال
  :قال الشاعر. مبا نال أغْبِطُُه غَْبطاً وِغْبطَةً، فاغَْتَبطَ هوغََبطُْتُه : تقول منه. غري أن تريد زواهلا عنه، وليس حبسٍد

  إذا هو الَرْمُس َتْعفوُه األعاصُري... وبينما املرُء يف األحياِء ُمْغَتبِطٌ 
: ومنه قوهلم. واالسم الِغْبطَةُ، وهو حسُن احلالِ: قال. أنشدنيه أبو سعيد بكسر الباء، أي َمْغبوطٌ. أي هو ُمْغتبطٌ

الُرْحلُ، وهو للنساء ُيشدُّ : والَغبيطُ. غَْبطاً ال َهْبطاً، أي نسألك الِغْبطَةَ، ونعوذ بك من أن هنبِطَ عن حالنا اللهمَّ
وأغَْبطُْت الرحلَ على ظهر الربيع، إذا أَدْمته . وربَّما مسُّوا األرض املطمئنَّةَ غَبيطاً. عليه اهلودج؛ واجلمع غُُبطٌ

  .وأغَْبطَِت السماُء، أي دام مطرها. غَْبطَْت عليه احلمَّى، أي دامتوأ. عليه ومل َتُحطَّه عنه
  غبق

  .غََبقُْت الرجلَ أغُْبقُُه بالضم، فاغَْتَبَق هو: تقول منه. الُشرُب بالعشّي: الَغبوُق
  غنب

وقد غُبَِن فهو  يقال غََبْنُتُه بالبيع بالفتح، أي خدعته،. الَغْبُن بالتسكني يف البيع، والَغَبُن بالتحريك يف الرأي
بَِن رأيه بالكسر إذا نقصه فهو غَبٌني، أي ضعيف الرأي، وفيه غَبانةٌ. َمْغبونٌ والَغبيَنةُ من الَغْبنِ، كالشتيمة من . وغَ
ألن أهل اجلنَّة َيْغبِنون أهل . أن َيْغبَِن القوم بعضهم بعضاً، ومنه قيل يوم الَتغاُبنِ ليوم القيامة: والَتغاُبُن. الشتم
  .وغََبْنُت الثوَب والطعاَم، مثل َخَبْنُت. األرفاغ: واملَغابُِن. رالنا
  غبا

  :قال الراجز. أغَْبِت السماء إغباًء فهي ُمْغبَيةٌ: يقال. املطرة ليست بالكثرية، وهي فوق الَبْغَشِة: الَغْبَيةُ
  وغََبياٌت بينهنَّ َوْبلُ

غَبيُت عن : وتقول. الَغْيَبِة كالَزْبَيِة يف السري: وقال أبو عبيد. وربَّما شّبه هبا اجلري الذي جييء بعد اجلري األوَّل
يَّ الشيء كذلك، إذا مل تعرفه. الشيء وغََبْيُتُه أيضاً، أغْىب غَباَوةً، إذا مل َتفِطن له وفالن غَبِيٌّ على . وغَبَِي عل

  .تغافل: وتَغاىب. فَعيلٍ، إذا كان قليل الِفطنة، وهو من الواو
  غتت
ُه باألمر، أي كَدَُّه. املاء، أي غَطَُّه غَتَُّه يف   .وغَتَّ الضحك، أي أخفاه. وغَتَّ
  غتم
. الذي ال ُيفصح شيئاً، واجلمع غُْتٌم: واألغَْتُم. العجمةُ: والُغْتَمةُ. شدَّة احلر الذي يكاد يأخذ بالنفس: الَغْتُم

  .ورجلٌ غُْتِميٌّ
  غثث

. ُم َيِغثُّ وَيَغثُّ غَثاثَةً وغُثوثةَ، فهو غَثٌّ وغَثيثٌ، إذا كان مهزوالًوغَثَّ اللح. ُهزلت فهي غَثَّة: غَثَِّت الشاة
. ُهزِلَْت: وأغَثَِّت الشاةُ. أغَثَّ الرجل يف منطقه: تقول. وكذلك غَثَّ حديث القوم وأغَثَّ، أي َرُدَؤ وفسد

وقد غَثَّ اجلرح . دٍَّة وقَْيحٍ وحلمٍ ميٍِّتما كان فيه من ِم: وغَثيثَُه اجلُْرحِ. وأغَثَّ الرجلُ اللحَم، أي اشتراه غَثًّا
  :وقال. واْستغثه صاحبه، إذا أخرجه منه وداواه. َيَغثُّ غَثًّا وغَثيثاً، إذا سال ذلك منه

  وكُْنُت كآسي َشجٍَّة َيْسَتِغثُّها



عليه شيء، أي ال  وفالنٌ ال َيِغثُّ. لبسُته على غَثيثٍَة فيه، أي على فساد عقل: ويقال. وأغَثَّ اجلرُح، أي أمدَّ
  .يقول يف شيء إنه رديء فيتركه

  غثر
َسفلة الناس، : والَغثراُء والُغثُْر. غُْبَرةٌ إىل ُخضرٍة: والُغثَْرةُ. ويسمى الطحلب أغْثََر. قريب من األغرب: األغْثَُر

هي ُمداَوسة القوم : عرايبقال ابن األ. كانت بني القوم غيثََرةٌ شديدة: وقوهلم. الواحد أغْثَُر، وكذلك الَغْيثََرةُ
لغة يف املُغفور، وهو شيء َينَضحه الُعْرفُطُ والرِْمثُ مثل الصمغ، وهو حلٌو : واملُْغثوُر. بعضهم بعضاً يف القتال

  .لغة فيه: واِملْغثَُر، بكسر امليم. كالَعَسل يؤكل، وربَّما سال لَثاُه على الثَرى مثل الِدبسِ، وله ريٌح كريهة
  غثم

  :وقال. الَشَعُر الذي غلب بياُضه سواَده: األغْثَُم
  إمَّا َتَرْي َشْيباً َعالين أغْثَُمه

ثْماً، إذا دفعت إليه دفعه من املال جيدةٌ: األصمعّي. شبيهةٌ بالُوْرقة: والُغثَْمةُ طعاٌم ُيتََّخذُ : والَغثيَمةُ. غَثَْمُت له غَ
  .وُيْجعل فيه جراد

  غثمر
  .ديء النسجالثوب اخلشن الر: املَُغثَْمُر
  غثا

وغثا السيل املرتع . وكذلك الُغثَّاُء بالتشديد؛ واجلمع األغثاُء. ما حيمله السيل من القماش: الُغثاُء بالضم واملد
ثله. َيْغثوه غَثْواً، إذا مجع بعضه إىل بعض وأذهب حالوته وقد غَثَْت نفسه َتْغثي . ُخبثُ النفس: والَغثَيانُ. وأغْثاه م

  .اًغَثْياً وغَثَيان
  غدد

قال . وقد أغَدَّ البعُري فهو ُمِغدٌّ، أي به غُدَّةٌ. طاعونه: وغُدَّةُ البعري. اليت يف اللحم، الواحدة غدَدة وغدَّة: الغَدد
  .كثري الغضب: ورجلٌ ِمْغداٌد. أصابت إبلهم الُغدَّةُ: وقد أغَدَّ القوُم. الغضبان: املُِغدُّ: األصمعّي

  غدر
: يا غَدُر: وأكثر ما يستعمل هذا يف النداء بالشتم يقال. قد غََدَر به فهو غادٌر وغَُدٌر أيضاًترك الوفاء، و: الَغْدُر

وغَِدَرِت الليلة َتْغَدُر غَْدراً، أي . يالَ غَُدَر: ويقال يف اجلمع" . يا غَدُر، ألسَت أسعى يف غدرتك : " ويف احلديث
. َدَرِت الناقة أيضاً عن اإلبل، والشاةُ عن الغنم، إذا ختلَّفت عنهاوغَ. وأغَْدَرْت فهي ُمْغِدَرةٌ. أظلمت، فهي غَِدَرةٌ

ورجل ثَْبُت الَغَدرِ، . املوضع الظلُف، الكثري احلجارة: والَغَدُر أيضاً. فإن تركها الراعي فهي غَديَرةٌ، وقد أَغَْدَرها
اِجلَحَرةُ : والَغَدُر. ه يف الَغَدرِيقال ما أثبت غََدَرُه، أي ما أثبت: ابن السكيت. أي ثابٌت يف قتالٍ أو كالم

يقال ذلك للفرس، وللرجل إذ كان لسانه َيثُْبُت يف موضع الزلَل : قال. واللخاقيُق من األرض املتعادية
وهو فَعيلٌ مبعىن ُمفاَعل من غاَدَرُه، أو . القطعة من املاء يغادرها السيل: والَغديُر. الترُك: واملُغاَدَرةُ. واخلصومة

  :قال الكميت. ويقال هو فَعيلٌ مبعىن فاعلٍ، ألنه َيْغِدُر بأهله، أي ينقطع عند شدَّة احلاجة إليه. من أغَْدَرُه ُمفَْعل
  نَ إذ لقَّبوُه الَغديَر الَغديرا... ومن غَْدرِِه َنَبَز األوَّلو 



  .واحدة الَغدائرِ، وهي الذوائب: والَغديَرةُ. واجلمع غُْدرانٌ
  غدف

وربَّما مسُّوا النسر الكثري الريش غُدافاً، وكذلك الشعر األسود الطويل، . قيظ، واجلمع ِغْدفانٌغراب ال: الُغداُف
  :قال الكميت يصف الظليم وبيضه. واجلناح األسود

  ذاِت الفضولِ من اإلشفاقِ واحلََدبِ... يكسوه َوْحفاً غُدافاً من قَِطيفَِتِه 
  :قال عنترة. هاوأغَْدفَِت املرأة قناعها، أي أرسلته على وجه

  طبٌّ بأْخِذ الفارس املُْسَتلِْئمِ... إن ُتْغِديف دوين القناَع فإنَّين 
إنَّ قلب املؤمن أشدُّ : " ويف احلديث. وأغَْدَف الصياُد الشبكةَ على الصيد. وأغْدف الليل، أي أرخى سدوله

.ارتكاضاً من الذَْنبِ يصيبه، من العصفور حني ُيْغَدُف به   "  
  غدق
ويقال لولد . وشابٌّ غَْيَدٌق وغَْيداٌق أي ناعٌم. وقد غِدقْت عُني املاء بالكسر، أي غَُزَرْت. الكثري: الَغَدُقاملاء 

  .احليَّات: والَغياديُق. غَْيداٌق: الضّب
  غدن

  :قال حسَّان. اغَْدْوَدنَ الشعر، إذا طال ومتّ
  إذا ما َتُنوُء به آَدها... وقامْت ُتراِئيَك ُمْغَدْوِدناً 

االسترخاء : والَغَدنُ. والشباب الُغداينُّ، الَغضُّ. واغَْدْوَدنَ النبُت، إذا اخضرَّ يضرُب إىل السواد من شدَّة ريِّه
  .والفترة
  غدا

  :قال لبيد. الَغُد أصله غَْدٌو، حذفوا الواو بال عوض
ُع... وما الناُس إالّ كالديارِ وأهِلها    هبا يوَم َحلُّوها وغَْدواً َبالِق

. ما ين صالة الغداة وطلوع الشمس: والُغْدَوةُ. والنسبة إليه غَِديٌّ، وإن شئت غََدوِيٌّ. به على أصله فجاء
: إنَّي آلتيه بالَغدايا والَعشايا، هو الزدواج الكالم كما قالوا: وقوهلم. واجلمع الَغَدواُت. آتيك غَداة غٍَد: ويقال

بالُغُدوِّ : " وقوله تعاىل. وقد غَدا َيْغدو غُُدوا. نقيض الرواح: والُغُدوُّ .هنأين الطعام وَمَرأين، وإنَّما هو أَْمَرأين
. أتيتك طلوع الشمس، أي وقت طلوع الشمس: أي بالَغَدواِت، فعبَّر بالفعل عن الوقت، كما يقال" واآلصالِ 
: واالغِتداُء. سحابةٌ تنشأ صباحاً: والَغاِدَيةُ. وغَاَداُه، أي غََدا عليه. الطعام بعينه، وهو خالف العشاء: والَغَداُء
  .وغدَّْيُتُه فََتَغدَّى. وامرأةٌ غَْديا على فَْعلى. املَُتَغدِّي: والَغْديانُ. الُغُدوُّ
  غذذ

ويقال للبعري إذا كانت به َدَبَرةٌ فربأت وهي . وقد غَذَّ اجلرُح َيِغذُّ غَذًّا، إذا سال ذلك منه. مدَّته: غذيذةُ اجلرحِ
: واإلغْذاذُ يف السَّري. الَعيوُف الذي يعاُف املاَء: واملُغاذُّ من اإلبل. وتركُت جرَحه َيِغذُّ. به غَاذٌّ: لَتْندى؛ قي
  .اإلسراُع
  غذرم



  :قال أبو جندب اهلذيلّ. وكيلٌ غُذارٌِم، أي ُجزاٌف. غَذَْرمُت الشيء وغَذَْمْرُتُه، إذا بعته ُجزافاً
ُه بالصاعِ كَْيالً غُذارِما ...فلهَف ابنِة اجملنوِن أالّ تصيبه    فتوِفَي

  .الكثري من املاء: الُغذارُِم: قال أبو عبيد
  غذم

  :قال شقرانُ موىل سالمان من قضاعة. غَذَْمُت مل من املال غَذْماً، مثل غَثَْمُت
  رحى املاِء يكتالون كيالً غَذَْمذَما... ِثقالِ اِجلفاِن واحلُلومِ َرحاُهُم 

ُه بالكسر. األكلُ جبفاٍء وشدٍَّة: والَغذُْم. يدلُّ على التكثريوتكريره . يعين جزافاً وهو َيَتَغذُم كل شيء، . وقد غَِذَم
. شيٌء من اللنب: والُغذاَمةُ بالضم. واغَْتذََم الفصيل ما يف ضرع أمِّه، أي شرب مجيع ما فيه. إذا كان كثري األكل
  .حلُّوا يف غَذَميٍة ُمْنكَرٍة: يقال. لَغذََماألرض تنبت ا: والَغذَميةُ. نبٌت: والَغذَُم بالتحريك

  غذمر
وكذلك . مسعت لفالٍن غَذَْمَرةً: يقال. الغضب، وكثرة الَصَخبِ، والصياُح، والَزْجر، مثل الزجمرة: الَغذَمَرةُ
  :قال الراعي. وفالنٌ ذو غَذامَري. الَتَغذُْمُر

  و غَذامَري َصْيدحُركاٌم وحاٍد ذ... تبصَّْرتُُهْم حتَّى إذا حالَ دوَنُهم 
ظلم ُمَغذِْمٌر   :قال لبيد. والَغذَْمَرةُ مثل الَغْشَمَرِة، ومنه قيل للرئيس الذي يسوس عشريته مبا شاء من عدلٍ أو 

  وُمَغذِْمٌر حلقوِقها َهضَّاُمها... ومقسٌِّم يعطي الَعشريةَ َحقَّها 
  .لُغذامُر لغة يف الُغذارِمِ، وهو الكثري من املاءوا. لغة يف الَغذَْرَمِة، وهو بيع الشيء جزافاً: والَغذَْمَرةُ

  غذا
ما ُيغتذى به من الطعام : والِغذاُء. صغاره، كالسخال: وغَِذيُّ املال وغَذَوِيُّه. السخلة، واجلمع ِغذاٌء: الغِذيُّ

والِعرُق . سال: وغَذا املاء .غَذَْيُتُه بالياء: وال يقال. غَذَْوُت الصّيب باللنب فاغَْتذَى، أي ربَّيته به: يقال. والشراب
: والَغذَوانُ من اخليل. وغَذَا، أي أسرع. انقطع: وغَذا البولُ. َيْغذُو غَذْواً، أي يسيل دماً، وُيَغذِّي َتْغِذَيةً مثله

  .التربية: والَتْغِذَيةُ أيضاً. وغَذَّى البعري ببوله َتْغِذيةً، إذا قطَّعه. النشيط املسرع
  غرب
: والُغَرباء أيضاً. واجلمع الُغَرباء. َتَغرََّب، واغترَب، مبعًنى، فهو غريب وغُُرب أيضاً: ، تقول منهاالغتراب: الُغربة
الذي يأخذ : واملَُغرِّب" . اغترِبوا ال ُتْضووا : " ويف احلديث. واغترب فالنٌ، إذا تزوَّج إىل غري أقاربه. األباعد

  :وقال قيس بن امللوَّح. يف ناحية املَْغرِب
  مع الصُبحِ يف أعقاب جنمٍ ُمَغّربِ... حت من لَْيلى الغداةَ كناظرٍ وأصب

ٌو ُمَغرٌِّب ومغرَّب . هل جاءكم ُمغرِّبة َخَبرٍ، يعين اخلرب الذي طرأ عليهم من بلٍد سوى بلدهم: ويقال أيضاً وَشأْ
قال . مألته: َرْبُت السقاَءوأغْ. جاء بشيٍء غريب: وأغَْرب الرجل. النفي عن البلد: والتَّْغريب. أي بعيد: أيضاً
  :بشر

  ُسفٌن ُتكَفَّأُ يف خليجٍ ُمْغَربِ... وكأنَّ ظْعَنُهم غداةَ حتمَّلوا 
  :األبيض، قال الشاعر: واملُْغَرب. اشتدَّ ضحكه وكثر: واسَتْغَرب يف الضحك. صار غريباً: وأغَْرب الرجل

  الِ َتكَلَّموحىت أرى ُصّم اجلب... فهذا مكاين أو أرى القاَر ُمْغَرباً 



أغْرِب الفرس، على ما مل يسّم فاعله، إذا فشت غُرَّته : األبيض األشفار من كلِّ شيء؛ تقول: واملُْغَرب أيضاً
. وأُغْرِب الرجل أيضاً، إذا اشتدَّ وجعه. وكذلك إذا ابيضَّت من الزََّرق. حتَّى تأخذ العينني فتبيّض األشفار

  :قال الشماخ يصف رجالً قطع نبعة. حدُّها: وغراُب الفأس. لَّة أَغْرِبةواحد الِغْربان، ومجع الق: والُغراب
  َعدوٌّ ألوساط الِعضاِه َمشارُِز... فأحنى عليها ذاَت حدٍّ غُراهبا 

األيسر واألمين، اللذان فوق الذنب حيث يلتقي رأسا : حدُّ الوِركني، ومها حرفامها: وغُرابا الفرس والبعري
  :وقول الشاعر. ضرٌب من الصِّرار شديد: ورِجلُ الُغراب. بانٌومجعه أيضاً ِغْر. الورك

  ُسخاٌم كِغْربان الربير ُمقَصَُّب... رأى ُدرَّةً بيضاء َيحِفلُ لوَنها 
غرابيُب سوٌد، جتعل : وإذا قلت. هذا أسود ِغْربيٌب، أي شديد السواد: وتقول. يعين به النضيج من مثر األراك
لقيته ُمَغْيرِبان : وقوهلم. والَغْرب واملَْغرِب مبعًنى واحد. نَّ تواكيد األلوان ال تقدَّمالسود بدالً من الغرابيب؛ أل

اغُرْب : وغََرَب أي َبُعد؛ يقال. واجلمع ُمَغْيرِبانات. الشمس، صغَّروه على غري مكبَّره، كأنَّهم صغَّروا َمْغرِبانا
قال . مقِدمها ومؤِخرها: وللعني غُرابان. جماري الدمع: والُغروب أيضاً. وغَربت الشمس غُروباً. عنِّي، أي تباعد

حدَّة : والغروب أيضاً. الدموع: والُغروب. لَعينِه غَْرٌب، إذا كانت تسيل وال تنقطع دموعها: يقال: األصمعّي
  :قال عنترة. األسنان وماؤها، واحدها غَْرب
ُه لذيِذ ا... إذ َتستبيَك بذي غُروبٍ واضحٍ    ملَطَْعمَِعذْبٍ ُمقَبَّلُ

يقال يف لسانه غرب، أي . حدُّه: وغَْرب كلِّ شيء. ويقال حلّد السيف غَْرب. الدلو العظيمة: والَغْرب أيضاً
  :قال النابغة. كففت عن غَْربه: تقول. وغَْرُب الفرس حدَّته وأوَّل جريه. حدَّة

  واخليل َتْنزع غَْربا يف أِعنَّتها
وَنًوى . ِعرق يف جمرى الدمع يسقي فال ينقطع، مثل الناسور: ب أيضاًوالَغْر. وفرٌس غَرٌب، أي كثري اجلري

َحْبلُِك على غارِبك، أي : ومنه قوهلم. ما بني السنام والعنق: والغارِب. ُبْعدها: وغَْربة النوى. غَْرَبةٌ، أي بعيدة
ها إذا رأت اخلطام مل يهنئها وأصله أنَّ الناقة إذا رعت وعليها اِخلطاُم أُلِقي على غارهبا؛ ألنَّ. اذهيب حيث شئت

. اخلمر: والغَرب أيضاً. الفضَّة: والَغَرب، بالتحريك. أعايل موجه، شبِّهت بغوارب اإلبل: وغَوارِب املاء. بشيء
وقد غَرِبت . والَغَرب يف الشاة كالَسَعف يف الناقة، وهو داٌء يتمعَّط منه خرطوُمها، ويسقط منه َشعر عينيها

ضرب : والَغَرب أيضاً. املاء الذي يقطر من الدالء بني البئر واحلوض، وتتغيَّر رُحيه سريعاً: اًوالغَرب أيض. الشاة
وأصابه سهم غََرب يضاف وال يضاف يسكَّن وحيرك، إذا كان ال ُيدرى من . من الشجر وهو إسفيدار بالفارسية

  .رماه
  غربل

  :وأنشد. املفتول املنتفخ: املَُغْرَبلُ: أبو عبيد. ُه، إذا قطعهغَْرَبلَ: ويقال. وغَْرَبلت الدقيق وغريه. الِغْربالُ معروف
ْه   ترى امللوَك حوله ُمَغْرَبل

ْه   يقتل ذا الذنبِ ومن ال ذَْنَب لَ
  غرث



وامرأة . اجلوع، وقد غَرِثَ بالكسر َيْغَرثُ فهو غَْرثانٌ، وقوٌم غَرثى وغَراثى، مثل َصحارى، وِغراث: الَغَرثُ
: والتغريث. وامرأة غَْرثى الوشاح، ألهنا دقيقة اخلصر ال ميأل وشاحها، فكأنَّه غَرثانُ .غَْرثى ونسوةٌ ِغراثٌ

  .غَرَّثَ كالبه، أي جوَّعها: يقال. التجويع
  غرد

والَتَغرُُّد مثل . والتغريد مثله. غَرَِد الطائُر فهو غَرٌِد: يقال. التطريب يف الصوت والغناء: الَغَرُد بالتحريك
  :عها امرؤ القيس يف قوله يصف محاراًالتغريِد، وقد مج

  َتَغرَُّد ِمرِّيحِ الَندامى املُطَرَّبِ... ُيَغرُِّد باألسحارِ يف كلِّ َمْرَتٌع 
واحد الِغَرَدِة من الكمأة : قال الكسائي. ضرٌب من الكمأة، واجلمع غَُرَدةٌ، مثل قرٍد وقردٍة: والِغرُد بالكسر

غَْرَدةٌ وغَْرٌد، مثل مترٍة ومترٍ، وِغْرَدةٌ : ويقال أيضاً. ٌد بالفتح، مثل جِْبٍء وجَِبأٍةمسعت أنا غَْر: وقال الفراء. غََرٌد
ثله، واجلمع املَغاريُد. واجلمع منهما ِغراٌد. وِغْرٌد، مثل ِتْبَنٍة وِتْبنٍ   .الذي يعلو ويغلب: واملَُغَرْندي. واملغرور م

  .ُه بالشتم والضرب والقهراغْرَْنَدْوا عليه اغْرِْنداًء، أي َعلَْو: أبو زيد
  غرر

: والُغرَّةُ بالضم. طويت الثوب على غَرِِّه، أي كسره األوَّل: ومنه قوهلم. الواحد غَرٌّ. مكاسر اجللد: الُغروُر
  :قال امرؤ القيس. وقوٌم غُرَّانٌ. األبيُض: واألغَرُّ. فرٌس أغَرُّ: يقال. بياٌض يف جبهة الفرس فوق الِدرهم

  وأوُجُهُهْم بيُض املسافرِ غُرَّانُ... طهارى نقيَّةٌ  ثياُب بين عوٍف

ثالث ليالٍ من أوَّل : والُغَرُر. أوَّله وأكرمه: وغُرَّةُ كل شيء. وفالن غُرَّةُ قومه، أي سيدهم، وهم غَُرُر قومهم
رٌّ أيضاً، وجاريةٌ ِغرَّ. ورجلٌ ِغرٌّ بالكسر وغَريٌر، أي غري جمرِّب. العبد أو األَمةُ: والُغرَّةُ. الشهر ةٌ وغَريَرٍة، وِغ

: يقال. واالسم الِغرَّةُ. وقد غرَّ يغرُّ بالكسر غرارةً. ومجع الِغرِّ أغْراٌر، ومجع الَغريرِ أِغرَّاُء. بيِّنة الَغراَرة بالفتح
: والغارُّ. الغفلة: والِغرَّة. وعيٌش غريٌر، إذا كان ال يفزَُّع أهله. كان ذلك يف غَراريت وحداثيت، أي يف ِغرَّيت

أنا غَريرك : وقوهلم. واغَْترَّ بالشي، ُخدع به. واغْترَُّه، أي أتاه على ِغرٍَّة منه. اغَْتَرْرَت يا رجل: تقول منه. الغافل
لن يأتيك منه ما َتْغَترُّ به أدبر غَريرُه، وأقبل : يقال للرجل إذا شاَخ. اخللق احلسن: والَغريُر. من فالن، أي 

وهنى رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلَّم عن بيع الَغَررِ، وهو بيع . اخلطر: والَغرُر. ُخلُقُُهَهريرُه، أي قد ساء 
  .السمك يف املاء، والطري يف اهلواء

ما ُيَتغرغر به من : والَغرور أيضاً" . وال َيُغَرنَّكم باِهللا الَغروُر : " ومنه قوله تعاىل. الشيطان: الَغروُر: ابن السكيت
ولبث فالن ِغراَر . النوم القليل: والِغراُر بالكسر. ما اغُْترَّ به من متاع الدنيا: والُغروُر بالضم :قال. األدوية

، وهو أن ال يتمَّ " ال ِغراَر يف الصالة : " ويف احلديث. نقصان لنب الناقة: والِغراُر. شهرٍ، أي مكث مقدار شهر
وأتانا على . واجلمع أِغرَّةٌ. له حدٌّ فحدُّه ِغرارهوكل شيٍء . شفرتا السيف: والِغراراِن. ركوعها وسجودها
  .ِغرارٍ، أي على عجلة

وولدت فالنة . رميت ثالثة أسهمٍ على ِغرارٍ واحد، أي على جمًرى واحد: يقال. الطريقة: الِغراُر: قال األصمعّي
املثال الذي ُتطَبع : راُروالِغ. وبىن القوم بيوهتم على ِغرارٍ واحد. ثالثة بنني على ِغرارٍ، أي بعضهم خلف بعض

ليَت اليوم ِغراُر شهرٍ، أي أمثال شهر، أي : ويقال. ضرب نصاله على ِغرارٍ واحٍد: يقال. عليه نِصال السهام



ما غَرََّك بفالن؟ : يقال. خدعه: وغَرَُّه َيُغرُُّه غُروراً. واحد الغرائر اليت للِتنب، وأظنُّه معرباً: والِغرارةُ. طول شهر
رَّ الطائر أيضاً بفرخه َيُغرُُّه ِغراراً، . جترأت عليه؟ ومن غَرََّك من فالن؟ أي من أوطأك عشوةً فيهأي كيف ا وغَ
غَرََّرْت ثنيَّتا الغالم، أي : ويقال أيضاً. محل النفس على الَغَرر، وقد غَرََّر بنفسه َتْغريراً وَتِغرَّةً: والتغريُر. أي َزقَُّه

. سبق ِدرَُّتُه ِغرارُه: ويف املثل. غارَِّت الناقةُ، أي نفرت فرفعت الِدرَّةَ: يقال: ّياألصمع. طلعْت أوَّل ما تطلع
: غارَِّت السوُق ُتغارُّ غراراً: أبو زيد. ناقة ُمغارَّةٌ بالضم، ونوٌق َمغارٌّ يا هذا، بفتح امليم، غري مصروف: يقال

  .نفَقَْت: وَدرَّْت درَّةً. كسدت
  غرز

. غََرَزِت الناقة َتْغُرُز، إذا قلَّ لبنها: يقال. القليلة اللنب: والغارُِز من النوق. أغْرُِزُه غَْرزاً غَرْزُت الشيء باإلبرة
وقد غََرْزُت . فإذا كان من خشب أو حديٍد فهو ركاب: قال. ركاب الرحل من جِلٍْد، عن أيب الغوث: والَغْرُز

: والغريزةُ. وأصله من الَغرزِ. واغَْتَرَز السُري، أي دنا املسري. برجلي يف الَغرزِ أغْرُِز غَْرزاً، إذا وضعَتها فيه لترك
والَتغاريُز هي ما ُحوِّلَ من فسيل الَنْخل . وغَرََّزِت اجلرادةُ بذََنبها يف األرض َتغْريزاً، مثل َرزَّْت. الطبيعة والقرحية

  .وغريه
  غرس

لَْيَدةٌ تكون على وجه الفَصيل ساعةَ يولد، فإن ُج: ويقال. الذي خيرج مع الولد كأنه ُمخاطٌ: الِغْرُس بالكسر
وقُت الَغْرسِ ويقال : والِغراُس أيضاً. فَسيلُ النخل: والِغراُس. وغََرْسُت الشجر أغْرُِسُه غْرساً. ُترِكَت قتلَْته

  .للنخلة أوَّلَ ما َتْنُبت غَريسةٌ
  غرض
وقد غَرَِض . الضجُر واملالل: الَغَرُض أيضاًو. وفهمُت غََرَضَك، أي قصدك. اهلدف الذي يرمى فيه: الَغَرُض

وغَُرَض الشيء ِغَرضاً، مثال . غَرِْضُت إليه، مبعىن اشتقت إليه: ويقال أيضاً. وأغَْرَضُه غريه. باملَقامِ َيْغَرُض غََرضاً
اء املطر. حلٌم غَريٌض: يقال. َصُغَر ِصَغراً، فهو غَريٌض، أي طريٌّ   :قال الشاعر. َمْغروٌض وغَريٌض: ومنه قيل مل

  من ماِء أْسَجَر طَيِّبِ املُسَتنقعِ... بَِغريضِ ساريٍة أَدرَّْتُه الَصبا 
  :وقال آخر

  ُمَشعَشَعةٌ بَِمْغروضٍ ُزالل... َتذَكََّر َشْجَوُه وَتقاذَفَْتُه 
والُغْرَضةُ . كراًوردت املاء غارِضاً، أي ُمْب: وقوهلم. كلُّ أبيض طَريٍّ: ويقال. الطَلُْع: واإلغْريُض والَغريُض

ويقال للُغْرَضِة . واجلمع غُْرٌض، وغُُرٌض. التصدير، وهو للَرْحلِ مبنزلة احلزام للسرج، والبطان للقتب: بالضم
واملَْغرُِض من البعري، كاملَْخرِم . شددت عليه الَغْرَض: وغََرْضُت البعري. غَْرٌض، واجلمع غُروٌض، وأغْراٌض: أيضاً

وغََرْضُت اإلناء أغْرُِضُه، أي . البطن أسفل األضالع اليت هي مواضع الَغْرضِ من بطوهنا من الدابة، وهي جوانب
موضع ماء تركته فلم جتعل فيه : الَغْرُض: ويقال. وهذا احلرف من األضداد. النقصانُ عن امللء: والَغْرُض. مألته
غََرَضِت املرأة سقاءها : ويقال. ُض، أي ال ُيْنَزحوفالنٌ حبٌر ال ُيَغرِّ. يقال غَرِّْض يف ِسقائَك، أي ال متأله. شيئاً

غََرْضنا : ويقال أيضاً. َمَخَضْته فإذا ثَمَّر وصار ثَمَريةً، قبل أن جيتمع ُزْبُده، َصبَّتُه فَسقْتُه القوم: َتْغرُِضُه غَْرضاً



  .الَسْخلَ، أي فطمناه قبل إناه
  غرضف

  .يضاًما الن من العظم، وهو الُغْضروُف أ: الُغْرضوُف
  غرغر

  :وأنشد أبو عمرٍو البن أمحر. الدجاج الَبرِّيُّ، الواحدة ِغْرِغَرةٌ: الِغْرِغُر بالكسر
ْرِغرا... ألُفُُّهُم بالَسيِف من كل جانبٍ    كما لَفَّت الِعقبانُ ِحْجلى وِغ

وَيَتَغْرغَُر صوته يف حلقه، . قهالراعي ُيَغْرِغُر بصوته، أي يردِّده يف حل: ويقال. تردُّد الروح يف احللق: والَغْرغََرةُ
  .شريٌف: ورجل غُْرغَُرةٌ أيضاً. غُرَّة الفرس: والُغْرغَُرةُ بالضم. أي يتردد

  غرف
قال . وربَّما جاء بالتحريك، حكاه يعقوب. سقاٌء غَْريفٌّ، أي مدبوغ بالَغْرِف: يقال. شجٌر ُيْدَبغ به: الَغْرُف
  :الشاعر

  إال السباُع وَمرُّ الريح بالَغَرِف...  أمسى ُسقاٌم َخالًء ال أنيَس به
الشجر : والَغريُف. غَْرفَت اإلبل، بالكسر، َتْغَرُف غََرفاً، إذا اشتكت عن أكل الَغْرِف: يقال. اسُم واٍد: ُسقاٌم

، يف أسفل قراب السيف َتذَْب: والَغريفَةُ. الكثري امللتفُّ من أي شجرٍ كان ذَُب، جلدةٌ من أَدمٍ حنٌو من شربٍ فارغةٌ
وأما الِغْرَيُف بكسر الغني وتسكني الراء، فضرٌب من . الَغريفَةَ: وبنو أسد يسمُّون النعل. وتكون ُمفَرََّضةً مزيَّنةً

  :قال حامتٌ يصف النخل. الشجر
  مييلُ به غيلٌ بأدناه ِغْرَيُف... رواٌء يسيلُ املاُء حتت أُصوِلِه 

  :قال قيس بن اخلطيم. وغََرفُْت الشي فاْنَغَرَف، أي قطعته فانقطع
  قاَمْت رويداً َتكاُد َتْنَغرُِف... َتناُم عن ِكْبرِ َشأهنا فإذا 
َرفُْت اِجللَْد. قطعتها وجززهتا: وغََرفُْت ناصية الفرس ، واغَْتَرفُْت . دبغته بالغْرِف: وغَ اء بيدي غَْرفاً وغََرفُْت امل

واجلمع . اسٌم للمفعول منه؛ ألنك ما مل َتْغرِفُْه ال تسميه غُْرفَةً :والَغْرفَةُ بالضم. والَغْرفَةُ املّرةُ الواحدة. منه
  .الِعليَّةُ، واجلمع غُْرفاٌت وغُُرفاٌت وغَُرٌف: والُغْرفَةُ. مكيالٌ ضخٌم: والِغراُف. ِغراٌف
  غرق

َرقاً، فهو غَرٌِق وغارٌِق أيضاً وجلاٌم ُمَغرٌَّق بالفّضة، أي . وغَريٌقوأغَْرقَُه غريه وغَرَّقَُه، فهو ُمَغرٌَّق . غَرَِق يف املاء غَ
واغَْتَرَق الفرُس . االْستيعاُب: واالسْتغراُق. وأغَْرَق النازع يف القوس، أي استوىف مدَّها. القتلُ: والَتْغريُق. حملّى

ْرقَةُ بالضم، مثل والُغ. دمعتا: واغَْرْوَرقَْت عيناه. استيعابه يف الزفري: واغِْتراُق النفَس. اخليلَ، إذا خالطها مث سبقها
  .الشُربة من اللنب وغريه واجلمع غَُرٌق

أ   غرق
  .قشر البيض الذي حتت القَيضِ: الِغْرِقئُ
  غرقد



  .شجر: الَغْرقَُد
  غرقل

  .غَْرقَلَِت البيضة، أي َمذَرت
  غرل

: أبو عمرو. ترخي اخللقمس: ورجلٌ غَرِلٌ. القُلْفَةُ: والُغْرلَةُ. وغالٌم أغَْرلُ، أي أقْلَُف. عيٌش أغَْرلُ، أي واسٌع
ما يبقى من املاء يف احلوض، والغدير تبقى فيه الَدعاميُص ال ُيقدر على شربه، وكذلك ما يبقى : الِغرَْيلُ والِغْرَيُن

هو أن يأيت السيل فيلبث على وجه األرض مث َينُضب فُيرى طيناً : وقال األصمعّي. يف أسفل القارورة من الثفل
هو الطني حيمله السيل فيبقى على وجه األرض : وقال أبو زيد يف كتاب املطر. ه األرضرقيقاً قد جفَّ على وج

  .َرطباً كان أو يابساً
  غرم

. أي هالكاً ولزاماً هلم: ، قال أبو عبيدة" إن عذاهبا كان غراما : " وقوله تعاىل. الشرُّ الدائم والعذاب: الَغراُم
الَولوُع؛ وقد : والَغراُم. رجلٌ ُمْغَرُم من الُغْرمِ والَدْين: ومنه قوهلم .ومنه رجلٌ ُمْغَرٌم باحلب حبِّ النساء: قال

ا َسَنح: يقال. الذي عليه الَدْيُن: والَغرُمي. أُغْرَِم بالشيء أي أولع به وقد يكون الَغرُمي . خذ من غَرميِ السوء م
  :قال كثري. أيضاً الذي له الَدْيُن

  وَعزَُّه َمْمطول ُمَعنى غَرُميها...  قَضى كُلَّ ذي َدْينٍ فَوفَّى غَرَميُه
رَِم الرجل الدية. ما يلزم أداؤه؛ وكذلك املَْغَرُم والُغْرُم: والَغراَمةُ. وأغَْرْمُتُه أنا وغَرَّْمُتُه مبعنى   .وقد غَ

  غرمل
  .الذَكَُر: الُغْرمولُ
  غرن

رض، رطباً أو يابساً، وكذلك الِغْرَيلُ وهو الطني الذي حيمله السيل فيبقى على وجه األ: الِغْرَيُن مثال الِدرَهم
  .الذَكَُر من العقبان: والَغَرنُ. مبدلٌ منه

  غرنق
. وإذا وصف هبا الرجال فواحدهم ِغْرَنْيٌق وِغْرَنْوٌق. الُغْرَنْيُق، بضم الغني وفتح النون، من طري املاء طويل العنق
  .الَغراْنُق بالفتح، والغَرانيُق والغرانِقةُ وغُرنوٌق بالضم وغُرانٌِق، وهو الشابُّ الناعم، واجلمع

  غرا
ُت اجللد، أي ألصقته بالِغراء: الِغراُء . وقوٌس َمْغروَّةٌ وَمْغرِيَّةٌ أيضاً. الذي يلصق به الشيء، تقول منه غََرْو

غاَرْيُت بني . راُءواالسم الَغ. وغَرَِي به، أي أولع به. واالسم الغَراةُ. وأغَْرْيُت بينهم. وأغَْرْيُت الكلب بالصيد
  :ومنه قول كثيِّر. الشيئني ِغراًء، إذا واليَت

  ِغراًء وَمدَّهتا َمداِمُع ُحفَّلُ... إذا قلُت أْسلو فاضت العُني بالُبكا 
العَجب، وغََرْوُت، : والَغْرُو. ورجلٌ غَرِيٌّ. احلُسن: والَغرى. وغَرَِي فالنٌ، إذا متادى يف غََضبه، وهو من الواو



  .ال غَْرو، أي ليس بعجبٍ: يقال. أي عجبت
  غزر

كثُر لبنها غَزاَرةً، فهي غَزيٌر، : وغَُزَرِت الناقة أيضاً. وقد غَُزَر الشيء بالضم، َيغُْزُر، فهو غَزيٌر. الكَثرة: الَغزاَرةُ
تني، وذلك إذا أدَبَر لنب أن تدع َحلْبةً بني حلب: والَتْغزيُر. غَُزَرْت إبلهم: وأغَْزَر القوم. واجلمع غُْزٌر. ونوٌق ِغزاٌر

  .الناقة
  غزز
  .جنٌس من الُترك: الُغزُّ
  غزل
حمادثتهن : وُمغاَزلَةُ النساء. وقد أغَْزلَِت الظَبيةُ. الشادنُ حني يتحرَّك، وجيمع على ِغْزلٍَة وِغْزالٍن: الَغزالُ

: وغَزالَةُ الضحى. الَغَزلَ، وَتغاَزلواوَتَغزَّلَ، أي تكلف . واالسم الَغَزلُ. غازلُتها وغاَزلَْتين: تقول. ومراودهتم
وغََزلَِت املرأة القطَن َتْغزِلُُه غَْزالً . الغَزالَةُ الشمس أيضاً: ويقال. جاءنا فالن يف غَزالَِة الُضحى: يقال. أّوهلا

واألصل الضم، وإمنا هو من : لفراءقال ا. ما ُيْغَزلُ به: واملُْغَزلُ واِملْغَزلُ. املَْغزولُ: والَغْزلُ أيضاً. واغَْتَزلَْتُه مبعًنى
وغَزِلَ الكلب بالكسر، أي فََتر، وهو أن يطلب الَغزالَ . أدارت املُْغَزلَ: وأغَْزلَِت املرأة. أُغْزِلَ، أي أُديَر وفُتل

  .ورجلٌ غَزِلٌ، أي صاحب غََزلٍ؛ وقد غَزِلَ غََزالً. حتَّى إذا أدركه وثَغا من فَرِقه انصرف عنه ولَهَي
  غزا
ورجلٌ غازٍ واجلمع غُزاةٌ وغُزَّى، وغَزٌِي، . والنسبة إىل الَغْزوِ غََزوِيٌّ. واالسم الَغزاةُ. ْوُت العدوَّ غَْزواًغََز

. وأغَْزِت الناقة، إذا َعُسر لقاحها. املرأة اليت غزا زوجها: واملُْغزَِيةُ. وأغَْزْيُت فالناً، أي جهَّزته للَغْزوِ. وغُزَّاٌء
: وَمْغزى الكالم. أمهلته وأخَّرت مايل عليه من الَدْينِ: وأغَزْيُت الرجل. متأخِّرة النتاج مث تنتج: وأتانٌ ُمْغزَِيةٌ

  .َمقصده وعرفت ما يغزى من هذا الكالم أي ما يراد
  غسس

ويقال غَسَّ فالن خطبة . يكون واحداً ومجعاً: قال األصمعّي. اللئيم الضعيف من الرجال: الُغسُّ بالضم
  .عاهبااخلطيب، أي 

  غسق

: " وقوله تعاىل. الليلُ إذا غاب الشفق: والغاسُق. وقد غَسق الليل َيْغِسُق، أي أظلم. أول ظلمة الليل: الَغَسُق
. أظلمت: وغََسقَْت عينه غَْسقاً. الليل إذا دخل، ويقال إنه القمر: قال احلسن" ومن شرِّ غاِسقٍ إذا َوقََب 

: والَغسَّاُق. وأغَْسَق املؤذن، أي أخَّر املغرب إىل غََسقِ الليل. ه ماء أصفروغََسَق اجلرح غََسقاناً، إذا سال من
  .البارد املَْنِتُن، خيفف ويشدد

  غسل
ما ُيْغَسلُ به الرأس : والِغسل بالكسر. غََسلُْت الشيء غَْسالً بالفتح، واالسم الُغْسلُ بالضم يقال غُْسلٌ وغُُسلٌ

  :ايبوأنشد ابن األعر. من ِخطْميِّ وغريه
يَّ حراٌم ما َيَمسُّين الِغْسلُ... فيا ليلَ إنَّ الِغْسلَ ما دمِت أيِّماً    َعلَ



ا اْنَغَسلَ من حلوم : قال األخفش. أي ال أجامع غريها فأحتاج إىل الِغْسلِ طمعاً يف تزوجها ومنه الِغْسلَْيَن، وهو م
ِغْسلَةٌ ُمطَرَّاةٌ، وهي آٌس ُيطَرَّى بأفاويه : ويقال. أهل النار ودمائهم، وزيد فيه الياء والنون كما زيد يف ِعِفرِّيَن

اء. وال تقل غَْسلَةٌ. الطيب وُيْمَتَشط به قال . وكذلك املُْغَتَسلُ. املاء الذي ُيْغَتَسلُ به: والَغسولُ. واغَْتَسلُْت بامل
: واملَْغِسلُ، بكسر السني وفتحها. لُ فيهالذي ُيْغَتَس: واملُْغَتَسلُ أيضاً" . هذا ُمْغَتَسلٌ بارٌد وشراٌب : " اهللا تعاىل

َسلَةٌ. وشيٌء غَسيلٌ وَمْغسولٌ. ما غََسلَْت به الشيء: والُغسالَةُ. َمْغَسلُ املوتى، واجلمع املَغاِسلُ الذي : وفحلٌ غُ
  .ُيكِثر الضراب وال ُيلْقَُح

  غسم
. اختالط الظُلمة: الَغَسُم: وقال النضر. صمعيوغََسُم الليلُ، إذا أظلم، عن األ. الَغَسُم مثل الَغَسقِ، وهو الظلمة

  :وأنشد لساعدة ابن جؤية
  ذاُت الِعشاء بأْسداٍف من الَغَسمِ... فظَلَّ َيْرقُُبُه حتَّى إذا َدَمَسْت 

  غسن
جدَّة الشباب : والَغْيسانُ. الواحدة غُْسَنةٌ وغُْسناةٌ. ُخَصل الشعر من العرف والناصية والذَوائب: الُغَسُن
  .ه، إن جعلته فَْيعاالً فهو من هذا البابونعمت
  غسا

  .وغَِسَي َيْغسى، وأغْسى ُيْغسي، إذا أظلم. غَسا الليل َيْغسو غُُسوا
  غشش

  .ولقيته ِغشاشاً، أي على َعجلٍة. خالف استنصحه: واْسَتَغشَُّه. وشيٌء َمْغشوٌش. غّشُه َيُغشُُّه ِغشا
  غشم
الذي يركب رأسه ال يثنيه شيٌء : واِملْغَشُم والَغَشْمَشُم. ا تنال غري اجلاينواحلرب غَشوُم، ألهن. الظلم: الَغْشُم

  .عما يريد ويهوى، من شجاعته
  غشمر

ْشَمَر السيل. إتيان األمر من غري تثّبٍت: الَغشَمَرة ورأيته ُمَتَغْشِمراً، أي . وَتَغْشَمَرُه، أي أخذه قَْهراً. أقبل: وغَ
  .غَْضبان
  غشا

أغَشيناُهْم : " ومنه قوله تعاىل. وجعل على بصره غَْشَوةً وغُْشَوةُ وِغْشَوةً، وِغشاَوةً، أي ِغطاء. الغطاء: الِغشاُء ف
يقال رماه اهللا بغاشَيٍة، وهي داء يأخذ يف : األصمعّي. القيامة، ألهنا َتْغشى بإفزاعها: والغاشيةُ" . فهم ال يبصرون 

ما ابيضَّ : واألغشى من اخليل وغريها. غاِشَيةُ السرج: والغاشَيةُ. ةاجلَديَّة اليت فوق املؤخر: والغاِشَيةُ. اجلوف
. غَشَّْيُت الشيء َتْغِشَيةً، إذا غطيته: وتقول. وعنٌز غَْشواُء بينة الَغشا. رأسه كلُّه من بني جسده مثل األرخم

. جاَمعها: ِشَيها ِغشياناًوغَ. وأغْشاُه إياه غريه. وغَِشَيُه ِغْشياناً، أي جاءه. ضربته: وغَشيُت الرجل بالسوط
  .واْسَتْغشى بثوبه وَتَغشَّى بثوبه، أي تغطَّى به. وغُِشَي عليه غَْشَيةً وغَْشياً وغََشياناً، فهو َمْغِشيٌّ عليه

  غصب



واالغتصاب مثله؛ والشيء غَْصٌب . غََصَبه منه، وغََصَبه عليه، مبعًنى: تقول. أخذ الشيء ظُلماً: الغْصب
  .وَمْغصوب
  غصص

مصدر قولك غَِصْصَت يا رجل َتَغصُّ، فأنت غاصٌّ بالطعام : والَغَصُص بالفتح. الَشجى، واجلمع غَُصٌص: ُغصَّةُال
  .واملنزل غاصٌّ بالقوم، أي ممتلئٌ هبم. وأغَْصْصُتُه أنا. وغَصَّانُ
  غصن
  .تهوغََصْنُتُه، أي قطع. غُْصُن الشجر، واجلمع األغصانُ والُغصونُ والِغَصَنةُ: الُغْصُن
  غضب

ورجل غَْضبانُ وامرأة غَْضىب، ولغة يف بين أسد غَْضباَنة . غِضب عليه غََضباً، وَمْغَضَبة، وأغَْضْبُتُه أنا فتَغضب
وغَْضىب . رجل غضبَّة بتشديد الباء، أي يغضب سريعاً: األصمعّي. وقوٌم غَضىب وغَضاىب. وَمآلنةٌ وأشباههما

. راغمه: وغاَضَبه. بت لفالٍن، إذا كان حّياً؛ وغضبت به، إذا كان ميِّتاًغض: األموي. اسم مائٍة من اإلبل: أيضاً
: ابن السكيت. وامرأة غَضوب، أي َعبوس. ، أي ُمراِغماً لقومه" وذا النوِن إذ ذََهَب ُمغاِضبا : " وقوله تعاىل
  .ويقال أمحُر غَْضٌب. األمحر الشديد احلُمرة: الَغْضُب
  غضر

وإنَّهم لفي غَضاَرٍة من العيش، ويف . بنو فالٍن َمغضورونَ، وقد غََضَرهم اهللا: قول منهت. طيُب العيش: الغضارَةُ
ال يقال أباد اهللا َخضراءهم، ولكن أباد اهللا غَْضراءُهم، : قال األصمعّي. غَْضراَء من العيش، أي يف ِخْصبٍ وخري

وغََضَر عنه . أْنَبطَ فالنٌ بئره يف غَْضراَء: يقال. طينةٌ خضراء َعِلكَةٌ: والَغْضراُء. أي أهلك خريهم وغََضاَرَتُهْم
  .نبات: والَغْضَوُر. اجللد الذي أجيد دباغه: والغاِضُر. غََضَرُه، أي حبسه ومنعه: ويقال. َيْغِضُر، أي عدل عنه

  غضض
َته فقد غََضْضَتُه، واألمُر منه يف لغة أهل . وغَضَّ من صوته. غَضَّ طرفه، أي َخفضه احلجاز وكلُّ شيٍء كفف

  :قال جرير. غُضَّ طرفك باإلدغام: وأهل جند يقولون" . واغُْضْض من َصْوِتَك : " ويف التنزيل. اغُْضْض
  فال كَْعباً َبلَْغَت وال كالبا... فَُغضَّ الطَْرَف إنك من ُنَمْيرٍ 

وشيٌء غَضٌّ . مالُ املكروهاحت: وغَضُّ الطرِف. وظٌيب غَضيُض الطرِف، أي فاِتُرُه. اْنِغماُضُه: واْنِغضاُض الطرِف
. وكلُّ ناضرٍ غَضٌّ، حنو الشباب وغريه. تقول منه غَِضْضَت وغََضْضَت غَضاَضةً وغُضوَضةً. وغَضيٌض، أي طريٌّ

ليس عليك يف هذا األمر : يقال. إذا وضع ونقص من قدره: وغَضَّ منه َيُغضُّ بالضم. الطَلُْع إذا بدا: والَغضيُض
  .ومنقصةًغَضاَضةٌ، أي ِذلَّةٌ 

  غضغض
  :قال األحوص. فالنٌ َبحر ال ُيَغْضَغُض: يقال. وغضَغْضته أنا. نقص: َتَغْضَغَض املاء

  هو البحُر ذو التيَّارِ ال َيَتَغْضَغُض... سأطلُب بالشام الوليَد فإنه 
  .ٌني من كثرة املالمات وهو َعريُض البِطان، أي مس: مات فالنٌ ببطنته مل َيَتَغْضَغْض منها شيٌء، كما يقال: ويقال
  غضف



. وغََضَف الكلُب أُذَُنه َيْغِضفُها غَْضفاً، إذا أرخاها وكسرها. غََضفُْت العود، إذا كسرته فلم ُتْنِعم كسره
ْضٌف. استرخاٌء يف األذن: والَغَضُف بالتحريك وقد غَِضَف إذا صار مسترخيَ . يقال كلٌب أغَْضُف وكالٌب غُ

وليلٌ . وأغَْضَف الليل، أي أظلم واسودَّ. ظ الريش؛ وهو خالف األصَمعوسهٌم أغَْضُف، أي غلي. األذن
: والغاِضُف. إذا َتَغضََّف عليه ومالَ: وكذلك عيٌش أغََضُف، أي ناعٌم بيِّن الَغَضِف. وقد غَِضَف غََضفاً. أغَْضف

: يقال. مال وتثنَّى وتكسروَتَغضََّف عليه، أي . القَطا اجلون: والُغْضُف. عيٌش غاضٌف: ويقال. الناعُم البالِ
  .دخلوا فيه: واْنَغَضَف القوُم يف الغبار. َتَغضَّفَِت البئر، إذا هتدَّمت أجواهلا

  غضفر
  .غليظ اجلُثّة: ورجل غََضْنفٌَر. األسد: الَغَضْنفَُر
  غضل

  .لغةٌ يف اْخضَألَّت: اغَْضألَِّت الشجرةُ
  غضن

. داَم مطُرها: وأغَْضَنِت السماء. َك عنَّا، أي ما عاقك عناما غََضَن: يقال. حبسته: غََضْنت الرجل غَْضناً
واحد الُغضوِن، وهي : والَغْضُن والَغَضُن. الرجاع: والَتْغضُني أيضاً. غَضَّْنُته فَتَغضََّن: الَتشنيُج؛ يقال: والَتْغضُني

للمجدور : ويقال. هتا الظاهرةجلد: وغََضُن العني. ُمكاسرة العينني: واملُغاَضَنةُ. مكاسر اجللد والدرع وغريمها
  .وقد يقال بالباء. أصبح جلده غَْضَنةً واحدةً: إذا ألبس اجلدريُّ جلده

  غضى
وبعري غاض إذا كان يأكل الغضى وإبل . كثرية الَغضى: وأرٌض غَْضياُء. ذئُب غًضى: ومنه قوهلم. شجر: الَغضى

وإذا نسبته إىل . وإبلٌ غَِضَيةٌ وغَضايا. عٌري غَضٍب: وإذا اشتكت بطوهنا من أكل الَغضى قلت. غاِضَيةٌ وغَواضٍ
يلة. وأغضى الليل، أي أظلم. واإلغْضاء إدناء اجلفون. بعري غََضوِيٌّ: الَغضى قلت ا . وليلٌ ُمْغضٍ لغة قل وأكثر م

  :قال رؤبة. يقال ليلٌ غاضٍ
  َيخُرْجَن من أجوازِ ليلٍ غاضٍ

  .وهو من األضداد. أي مضيئةوناٌر غاِضَيةٌ، . وليلةٌ غاِضَيةٌ، أي مظلمة
  غطرس

  :قال الكميت خياطب بين مروان. الظامل املتكرب: الغطْريُس
  جناِئَبنا كُنَّا اُألباةَ الَغطارِسا... فلوال ِحبالٌ منكم هي أْسلََسْت 

  .وقد َتَغطَْرَس فهو ُمَتَغطْرٌِس
  غطرف

  :وأنشد األمحر. التكّبر: والَتَغْتُرُف والَغطَْرفَةُ والَتَغطُْرُف. السّيُد، وفرخ البازي: الِغطريُف
  عليك وذو اجلَبُّوَرِة املَُتَغطْرُِف... فإنك إن عاديتين غَِضَب احلَصى 

  غطس



  :وأنشد أبو عمرو: الغمس فيه، وقد غَطََسُه يف املاء َيْغِطُسُه: الغطس يف املاء
  َتْغِطُس من املاء حتَّى قلُت يف اجلَمِّ... وألقْت ذراعيها وأدنْت لَباَنها 

  غطش
والرجل . شبه العمشِ: والَغطَش يف العني. وأغْطََش الليلُ أيضاً بنفسه. أغْطََش اهللا سبحانه الليلَ، أي أظلمه

  .ال ُيهتدى هلا: وفالةٌ غَطْشى. املتعامي عن الشيء: واملَُتغاِطُش. أغْطَُش، وقد غَِطَش، واملرأة غَطْشاُء بيِّنا الَغطَشِ
  غطط

قَلَُه وغَوََّصُه فيه: اء َيُغطُُّه غَطًّاغَطَُّه يف امل : أبو زيد. وتغاطّ القوم يتغاطّونَ، أي يتماقلون يف املاء. واْنَغطَّ يف املاء. َم
والناقة هتِدُر وال َتُغطُّ، ألنَّه ال . غَطَّ البعري َيُغطُّ غَطيطاً، أي َهَدَر يف الِشقِْشقَِة، فإذا مل يكن يف الِشقِْشقَِة يف هديٌر

ضرٌب من القطا، وهي غُْبُر الظهور والبطون : والَغطاطُ بالفتح. َنخُريُه: وغَطيطُ النائمِ واملخنوقِ. شقة هلاشق
واألبدان، سوُد بطوِن األجنحة، طوال األرجل واألعناق، لطاٌف، ال جتتمع أسراباً، أكثر ما تكون ثالثاً واثنتني، 

  .حأوَّل الصب: والُغطاطُ بالضم. الواحدة غَطاطَةٌ
  غطغط
  .الِقدر الشديدة الغليان: واملَُغطِْغطَةُ. حكاية صوٍت يقارب الُغطاِط: الَغطَْغطَةُ
  غطف
  .عيٌش أغْطَُف، مثل أغَْضَف: يقال. َسعة العيش: الَغطَُف
  غطل

الظباء  واحدة الغياِطلِ، وهي ذوات اللنب من: والَغْيطَلَةُ. مجع غَْيطَلٍَة، وهي الشجر الكثري امللتّف: الَغْيطَلُ
ْيطَلَةُ الليل. جلبةُ القوم: والَغْيطَلَةُ. والبقر   .الِتجاُج سواِدِه: وغَ
  غطم
  .واسع اخللق: ورجلٌ ِغطَمٌّ. ومجٌع ِغطَمٌّ. حبٌر ِغطَمٌّ: يقال. البحر العظيم الكثري املاء: الِغطَمُّ
  غطمش
  .الكليلُ البصر: الَغطَمََّش

  غطا
  :وقال. وغَطَّْيُتُه أيضاً أغْطي غَطْياً. يُت الشيء َتْغِطَيةًوغَطَّ. ما َتَغطَّيَت به: الِغطاُء

  ِقناعه َمْغِطياً فإنِّي ملُْجتلي... أنا ابن كالبٍ وابن أوسٍ فمن يكُن 
اء، وكلُّ شيٍء ارتفع وطال على شيء، فقد غَطا عليه. وغَطا الليل َيْغطو وَيْغطي، أي أظلم : قال الفراء. وغَطا امل

  :وأنشد. غَطى َيْغطي غَطْياً وغُطياً: شباباً قيل وإذا امتأل الرجل
  وأْخطَأَْتُه عيونُ اِجلنِّ واحلََسَدْه... َيْحِملَن ِسرباً غَطَا فيه الشباب معاً 

  غفر
اْصُبغْ ثوبك فإنَّه أغْفَُر للوسخ، أي : ويقال. جعلته يف الوعاء: وغَفَْرُت املتاع. الغفران: والَغفُْر. التغطية: الَغفُْر
  :قال الشاعر. ُنِكَس، وكذلك املريض: وغَفََر اجلُرح َيْغِفُر غَفْراً. ل لهأمح

  كما َيْغِفُر احملموُم أو صاحُب الكَلْمِ... لَعْمُرَك إنَّ الداَر غَفٌْر ِلذي اهلوى 



َشَعٌر : والَغفُْر أيضاً. نوالَغفُْر ثالثةُ أجنمٍ صغارٍ ينزهلا القمر، وهي من امليزا. وغَِفَر بالكسر َيْغفَُر غَفَراً، لغة فيه
وقد غِفَر ثوبك . زِئبُِر الثوب: والَغفَُر أيضاً. كالزغب يكون على ساق املرأة واجلبهة وحنو ذلك، وكذلك الَغفَُر

اجلمع ولد اُألرْوِيَِّة، واجلمع األغفاُر، وأمُُّه ُمْغِفَرةٌ، و: والُغفُْر بالضم. واغْفارَّ الثوُب اغْفرياراً. َيْغفَُر غَفَراً
  :قال بشر. ُمْغِفراٌت

ُو... وصعٌب يزلُّ الُغفُْر عن قُذُفاِتِه  ِطوالٌ وَعْرَع   حبافاِتِه بانٌ 

والُغفارُ . اغِْفروا هذا األمر بُغفَْرِتِه، أي أصلحوه مبا ينبغي أن يصلح به: يقال. ما يغطَّى به الشيء: والُغفَْرةُ
زرٌد ينسج من الدروع على قَدر الرأس، يلبس حتت : اِملْغفَُر: معّيقال األص. لغةٌ يف الَغفَرِ، وهو الَزغب: بالضم

ثله، فهو : ويقال. القَلنسوة اْسَتْغفََر اهللا لذنبه ومن ذنبه، مبعًنى، فََغفََر له ذنبه َمْغِفَرةً وغَفْراً وغُفْرانا، واغَْتفََر ذنبه م
اَء غَفرياَء، ممدود: وقوهلم. غَفوٌر واجلمع غُفٌُر اً، واجلَمَّاَء الَغفَري، وَجمَّ الَغفريِ، وَجمَّاَء الَغفريِ، أي جاءوا َجمَّ
ما فيهم غَفَريةً، أي ال : ويقال. الشريِف والوضيع، ومل يتخلَّف أحد، وكانت فيهم كثرةٌ: جاءوا جبماعتهم

: والِغفارة. ا من الدهنِخرقة تكون دون اِملقَْنَعِة، توقِّي هبا املرأة ِخماره: والِغفارةُ بالكسر. يغفرون ذنباً ألحد
واملغفوُر مثل . الرقعة اليت تكون على احلزِّ الذي جيري عليه الوتر: والِغفارة. السحابة اليت كأنَّها فوق سحابة

وإنَّما خيرج من . قد أغفََر الرِمثُ، إذا خرجت مغافُريُه: يقال. ِمْغفٌَر وِمْغثٌَر بكسر امليم: وحكى الكسائي. املْغثور
مغفر : خرجنا َنَتَمْغفَُر ومن قال: ُمغفوٌر قال: ومن قال. ما أحسن مغافَري هذا الرِْمِث: يقال. ِة إذا أْوَرَسالَصفَرِيَّ
ُر أيضاً للُعَشرِ والثُمامِ والَسلَمِ والطَلْحِ . فرجنا نتغفر، إذا خرجوا جيَتنونه من شجرة: قال وقد يكون املُغفو

  .وغريها
  غفص

  .ى غّرةغافصُت الرجلَ، أي أخذته عل
  غفف
  :قال الشاعر. الُبلَْغةُ من العيش: الُغفَّةُ

عٍ    وغُفَّةٌ من قوامِ العيشِ َتكْفيين... ال خَري يف طمعٍ ُيْدين إىل طََب
إذا َسِمنت : وحكى عنه غري أيب احلسن. اغَْتفَِّت الفرس اغِْتفافاً، إذا أصابت غُفَّةً من الربيع: يقال: الكسائي

  .وهو الكأل املقارب والسمن املقارب: قال. اغَْتفَِّت املال اغِْتفافاً: و زيدوقال أب. بعض الِسَمن
  غفق

. أن َترِد اإلبل كلَّ ساعة: والَغفُْق: قال. ظلَّ َيَتَغفَُّق الشراَب، إذا شربه يومه أمجع: يقال: قال ابن األعرايب
  :وأنشد لرؤبة. املرجُع: واملَْغِفُق

  غِفقِمن ُبْعِد َمْغزاَي وُبْعِد املَ
  :وأنشد لرؤبة. املنَعطَُف: وقال األصمعّي. املُنَصَرُف: واملْنَغفَُق: قال

  حتَّى تردَّى أْرَبٌع يف املْنَغفَْق
  غفل



وتغافَلُْت . وأغْفَلُْت الشيَء، إذا تركته على ِذكرٍ منك. غَفَلَ عن الشيء، َيْغفُلُ غَفْلَةً وغُفوالً، وأغْفَلَُه عنه غريه
، إذا اهتبلَت غَفْلََتُهعنه وَتَغفَّلُْت وقال . ال علَم هبا وال أثر عمارٍة: أرٌض غُفْلٌ: يقال. املَواُت: واألغفالُ. ُه
ِسَمةَ عليها: ودابَّةٌ غُفْلٌ. مل متطر: أرٌض غُفْلٌ: الكسائي مل جيرِّب : ورجلٌ غُفْلٌ. إذا مل َتِسمها: وقد أغْفَلَْتها. ال 
  .األمور
  غفا

ا خيرج من الطعام فُيرمى به : والَغفا مقصوٌر. وال تقل غَفَْوُت: منت، قال ابن السكيت أغْفَْيُت إغْفاًء، أي م
آفةٌ تصيب النخل، وهو شبه الُغبار يقع على الُبسر فيمنعه من اإلدراك والُنضج وميسخ : والَغفا أيضاً. كالُزوان
  .طعَمه
  غلب

ةً وغَلْباً، وغَلَباً أيضاً وتغلَّب . وغالََبُه مغالَبةً وِغالباً" . وهم من بعِد غَلَبِهِْم َسَيْغِلبون : " ىلقال اهللا تعا. غَلََبُه غَلََب
. املغلوب مراراً: واملغلَّب. الكثري الَغلََبة: والغالّب. استوىل عليه قهراً وغَلَّبته أنا عليه تغليباً: على بلد كذا

رجلٌ : وتقول. نِِه، كأنَّه غُلِّب عليه، وهو من األضداداحملكوم عليه بالَغلََبة على ِقْر: واملغلَّب أيضاً من الشعراء
اء. أغْلَُب بيِّن الَغلَبِ، إذا كان غليظ الرقبة ةٌ غَلْب . وحديقةٌ غَلْباء، ملتفَّةٌ، وحدائُق غُلٌْب. وهضبةٌ غَلْباء، وِغرَّ

  :املّرارقال . الَغلََبة: والُغلَبَّة بالضم وتشديد الباء. بلغ والتّف: واغْلَْولََب العشُب
زٌّ أشمُّ طويلُ... أخذُت بنجٍد ما أخذُت غُلُّبةً    وبالَغْورِ يل ِع

  .أي َيْغِلُب سريعاً: ورجل غُلَبَّةٌ أيضاً
  غلت

الَغلَُت يف احلساب، والَغلَطُ يف القول، وهو أن يريد : وقال أبو عمرو. غَِلَت وغَِلط مبعًنى واحد: ابن األعرايب
ُه بالشتم والضرب والقهر، : اغلَْنىت القوُم على فالن اغِْلْنتاًء: أبو زيد. فيتكلَّم بغريها أن يتكلَّم بكلمٍة فَيْغلَطَ َعلَْو

  .مثل االغْرنداء
  غلث

وفالنٌ يأكل الَغليثَ، إذا كان . بالكسر، فهو َمْغلوثٌ وغَليثٌ. غَلَثُْت الُبرَّ بالشعري أغِْلثه: اخللط، يقال: الَغلْثُ
، إذا كان : ابن السكيت. الطعام الذي فيه املَدر والُزؤانُ: واملَْغلوثُ. طةيأكل خبزاً من شعري وِحن ِسقاٌء َمْغلوثٌ
ورجلٌ . غَِلثَ فالنٌ بفالن، إذا لزمه يقاتله: يقال. شدَّة القتال: والَغلَثُ، بالتحريك. مدبوغاً بالتمر أو بالُبسر

  :قال رؤبة: شديد القتال: غَِلثٌ وُمغاِلثٌ
  حلَِلُس املُغاِلثُإذا اْسَمَهرَّ ا

  .وقد غَِلثَ الذئب بغنم فالٍن، إذا لزمها يفرِسها
  غلج

  .الَبْغي: الَتَغلُُّج: األموي. وقد غَلََج َيْغلُُج غَلْجاً. فرٌس ِمْغلٌَج، إذا جرى جرياً ال خيتلط فيه
  غلس



  :قال األخطل. ظلمة آخر الليل: الَغلَُس
  الظالمِ من الَربابِ َخياال غَلََس... كَذََبْتَك عينك أم رأيت بواسٍط 

ا الصالة بَغلَسٍ: يقال. السري من الليل بَغلَسٍ: والَتْغليُس قال . غَلَّْسنا املاء، أي وردناه بَغلَسٍ، وكذلك إذا فعلن
  .يقال وقع فالنٌ يف وادي ُتُغلَِّس غَري مصروف، وهي الداهية والباطل: أبو زيد
  غلصم

  .وغَلََصَمُه، أي قطع غَلَْصَمَتُه. وضع الناتئ يف احللْقرأس احللقوم، وهو امل: الَغلَْصَمةُ
  غلط

ُه غريه وبعضهم جيعلهما . غَِلطَ من ُمنِطقه، وغَِلَت يف احلساب: والعرب تقول. غَِلطَ يف األمر َيْغلَطُ غلطاً، وأغْلَطَ
  .ما ُيْغلَطُ به من املسائل: لوطَةُواُألغْ. غَِلطَْت: أن تقول للرجل: والَتْغليطُ. وغالَطَُه ُمغالَطَةٌ. لغتني مبعًنى

  غلظ
وأغْلَظَ له يف . ورجلٌ فيه غُلْظَةٌ وِغالظَةٌ، أي فيه فظاظةٌ. واْسَتْغلَظَ مثله. صار غَليظاً: غَلَظَ الشيء َيْغلُظُ ِغلَظاً

وأغْلَظُْت . ليمني املَُغلَّظَةُاليت جتب يف شبه العمِد، وا: ومنه الِدَيةُ املَُغلَّظَةُ. القول، وغَلَّظَ عليه الشيء َتْغليظاً
ِغلَِظِه   .الثوَب، أي اشتريته غَليظاً، واْسَتْغلَظُْتُه، أي تركُت شراءه ل

  غلغل
َغلَْغلَةُ. سرعة السري: الَغلَْغلَةُ لَ املاء يف الشجر، إذا ختلَّلها. الرسالةُ احملمولة من بلٍد إىل بلد: واملُ قال ابن . وَتَغلَْغ

. ُيَغلَّ " و " ما كان ِلَنبِيٍّ أن َيُغلَّ : " املَْغَنمِ إال غلَّ غُلوالً، وقرئمل نسمع يف : السكيت . فمعىن َيُغلُّ خيون: قال" 
  .أحدمها ُيخانُ، يعين أن يؤخذ من غنيمته واآلخر ُيَخوَّنُ، أي ُينسب إىل الُغلولِ: ومعىن ُيَغلُّ حيتمل معنيني

  غلف
وأغْلَفُْتها، أي جعلُت هلا ِغالفاً؛ . فُْت القارورة، أي جعلتها يف الِغالفِغالف السيف والقارورة، وغَلَ: الِغالُف

كأمنا أُغِْشَي : وقلٌب أغْلَُف. وَتَغلََّف الرجلُ بالغالية، وغَلََف هبا ِلْحَيته غَلْفاً. وكذلك إذا أدخلتها يف الِغالف
ال يعي وسيٌف . ورجلٌ أغْلَُف بيِّن الَغلَِف، أي أقْلَُف.  "وقالوا قُلوُبنا غُلٌْف : " ومنه قوله تعاىل. ِغالفاً، فهو 

: ُمْخِصبةٌ والغلف: وسنةٌ غَلْفاُء. وعيٌش أغلف، أي واسٌع. وكذلك كلُّ شيٍء يف ِغالٍف. أغْلَُف، وقوٌس غَلْفاُء
  .شجر مثل الغرف

  غلفق
وقوٌس . ٌش غَلْفٌَق، أي َرِخيٌّوعي. اخلضرة على رأس املاء، ويقال نبٌت ينبت يف املاء ذو ورق ِعراضٍ: الَغلْفَُق

، أي رخوةٌ   .غَلْفٌَق
  غلق

، واالسم الَغلُْق، ومنه قول الشاعر ْغلٌَق   :أغلَقت الباب فهو ُم
  َوباب إذا مالَ للَغلْقِ َيْصرُِف

، وهي لغة رديئة متروكة: ويقال   :قال أبو األسود الدؤيل. هذا من غَلَقُْت الباب غَلْقاً
  وال أقول لباب الدار َمْغلوُق... قد غَِلَيْت  وال أقولُ ِلِقْدرِ القومِ

  :قال الفرزدق. أغْلَقُْت األبواب:وغَلَّقُت األبواب، شدد للكثرة، وربَّما قالوا



رِ... ما زلُت أفتُح أبواباً وأُغِْلقها    حتَّى أتيُت أبا عمرو بن عمَّا
، أي ُمْغلٌَق، وهو فعلٌ مبعىن َمفْعولٍ، مثل قارورٍة اِملغالُق، وهو : والَغلَُق بالتحريك. فُُتحٍ، وجذعٍ قُطُلٍ وباٌب غُلٌُق

وغَِلَق الرهُن غَلَقاً، أي . األزالم، وكلُّ سهمٍ يف امليسر ِمْغلٌَق: واملَغاِلُق. ما ُيغلق به الباب، وكذلك املُْغلوُق بالضم
  :قال زهري" . َيْغلَُق الَرْهُن  ال: " ويف احلديث. استحقَّه املرهتن، وذلك إذا مل ُيفَْتكَْك يف الوقت املشروط

ا... وفاَرقَْتَك بَرْهنٍ ال ِفكاَك له    يوم الوداعِ فأمسى الَرْهَن قد غَِلق
واْسَتْغلََق عليه الكالم، . وغَِلَق ظهر البعري لكثرة الَدَبرِ غَلَقاً ال يربأ. احتدَّ فالن فنِشب يف ِحدَّته وغَِلَق: ويقال

  .وإهاٌب َمغلوٌق، إذا جعلت فيه الِغلْقَةُ حني ُيْعطَُن. ِلٌق، أي ُمْشِكلٌوكالٌم غَ. أي اْرتُِتَج عليه
  غلل

الغلل املاء الذي ليس له : وقال أبو عمرو. املاء بني األشجار واجلمع األغاللُ: والَغلَلُ. واحد الَغالَّت: الَغلَّةُ
أرضٌ : والغالُّ. اِملصفاةُ: والَغلَلُ. هر مّرةًجِرَيةٌ، وإنَّما يظهر على وجه األرض ظهوراً قليالً، فيخفى مّرةً ويظ

: وبعٌري غَالَّنُ بالفتح. نبٌت، واجلمع غُالَّنٌ بالضم: والغالُّ أيضاً. مطمئّنة ذات شجر، ومنابُت الَسلَمِ والطَلْحِ
ى فَعولٍ بفتح نِْعَم غَلولُ الشيخ هذا، أي الطعام الذي يدِخلُه جوفَه، عل: ويقال. شديد العطش، وكذلك املُْغَتلُّ

وقد غلّ . الغشُّ واِحلقُد أيضاً: والِغلُّ بالكسر. ِشعاٌر يلبس حتت الثوب وحتت الِدرع أيضاً: والِغاللَةُ. الفاء
يف رقبته غُلٌّ : يقال. واحد األغْالل: والُغلُّ بالضم. صدره َيِغلُّ بالكسر ِغالًّ، إذا كان ذا غش أو ِضْغنٍ وحقٍد

، فََيقَْملُ. غُلٌّ قَِملٌ: أة السيِّئة اخللقومنه قيل للمر. من حديد . وأصله أن الُغلَّ كان يكون من ِقدٍّ، وعليه شعٌر
حرارة العطش، وكذلك : والُغلُّ أيضاً والُغلَّةُ. ما له أُلَّ وغُلَّ: يقال. وغَلَلُْت يده إىل عنقه، وقد غُلَّ فهو َمْغلولٌ

الِضْغُن واحلقُد، مثل : والَغليلُ. لَالً، فهو َمْغلولٌ، على ما مل يسّم فاعلهغُلَّ الرجلُ ُيَغلُّ غَ: تقول منه. الَغليلُ
ُه فاْنَغلَّ، أي أدخله فدخل. النوى خيلط بالقَتِّ، تعلُفه الناقة: والَغليلُ. الُغلِّ ا : قال بعض العرب. وغَلَّ ومنها م

: يقال. دخل، يتعدَّى وال يتعدَّى: وغَلَّ أيضاً. ُيَغلُّ، يعين من الكباش، أي يدخل قضيبه من غري أن يرفع األلَْيةَ
وغَلَّ املاء بني األشجار، إذا . وأغَلَّ مثله. وغلَّ من املَْغَنمِ غُلوالً، أي خان. غَلَّ فالنٌ املفاوَز، أي دخلها وتوّسطها
  .جرى فيها، َيُغلُّ بالضم يف مجيع ذلك

من اخليانة وال من احلقد، وممَّا يبيِّن ذلك أنَّه يقال من اخليانة  الُغلولُ يف املغنمِ خاصَّةً، وال نراه: قال أبو عبيد
لَّ َيِغلُّ بالكسر، ومن الُغلولِ غَلَّ َيُغلُّ بالضم وأغَلَّ . إذا مل يقض رِيَّه: وغَلَّ البعري أيضاً. أغَلَّ ُيِغلُّ، ومن احلقد غَ

  :قال النمر. خان: الرجلُ
  جزاَء ُمِغلٍّ باألمانة كاذبِ... جزى اهللا عنا محَزةَ ابنةَ نوفلٍ 

. من الغلِة: وأغَلَِّت الضياع. وال رشوة: ، أي ال خيانة وال سرقة، ويقال" ال إغْاللَ وال إْساللَ : " ويف احلديث
لخ وأغَلَّ اجلازُر يف اإلهاب، إذا س. وفالن ُيِغلُّ على عياله، أي يأتيهم بالَغلَِّة. إذا بلغْت غَلَُّتُهْم: وأغَلَّ القوُم

واْسَتَغلَّ . وأغَلَّ الرجل بصره، إذا شدَّد النظر. وأغَلَّ الوادي، إذا أنبت الُغالَّنَ. فترك من اللحم ملتزِقاً باإلهاب
  .أْخذُ غَلَِّتها: واْسِتغاللُ املُْسَتَغالَِّت. عبَده، أي كلَّفه أن ُيِغلَّ عليه

  غلم



ٍة عن أغِْلَمٍة. وِغلْمانٌ الُغالُم معروف، وتصغريه غُلَيٌِّم، واجلمع ِغلَْمةٌ وتصغري الِغلَْمِة أُغَْيِلَمةٌ على . واستغنوا بِغلَم
وقد غَِلَم البعري . شهوة الضِراب: والُغلمة بالضم. غالٌم بيِّن الُغلوَمِة والُغلوِميَِّة واألنثى غُالَمةٌ: ويقال. غري مكبَّرِِه

والِغلِّيمُ . الذكر من السالحف: والَغْيلَُم. اجلارية املُْغَتِلَمةُ: لَُموالَغْي. بالكسر غُلَْمةً واغَْتلََم، إذا هاج من ذلك
  .الشديد الُغلَْمِة: بالتشديد

  غال
وغَلَْوُت بالسهم غَلْواً، إذا . وأغْلى اهللا السعر. وغَال السعر غَالًء. غَال يف األمر َيْغلو غُلَوا، أي جاوز فيه احلد

: ويقال أيضاً. وغاىل باللحم، أي اشتراه بثمن غالٍ. الغاية ِمقدار رميٍة: لَْوةُوالَغ. رميت به أبعَد ما تقدر عليه
  :وقال. أغْلى باللحم

  كأنَّها ُدرَّةٌ أغْلى الِتجاُر هبا
  .سرعة الشباب وأوَّله: والُغلَواُء أيضاً. الغلو: وَتغاىل حلم الناقة، أي ارتفع وذهب والغلواء. اإلسراع: واالغٍتالُء

  غلي
  .َتَغلَّْيُت بالغاِلَيِة: تقول منه: والغاِليةُ من الطيب. وأغْلَْيُتها أنا. القدر َتْغلي غَلْياً وغَلَياناً غَلَِت

  غمت

  .غََمَتُه الطعام َيْغِمُتُه غَْمتاً، إذا ثقُل على قلبه
  غمج

ْغِمُجُه غَْمجاً اَء بالكسر: وفيه لغة أخرى. جرُِع: غََمَج املاء َي   .اجلُرَعةُ: ةُ والُغْمَجةُوالَغْمَج. غَِمَج امل
  غمد
وَتَغمََّدُه . وأغَْمْدُتُه أيضاً، فهو ُمْغَمٌد وَمْغموٌد. جعلته يف ِغمده: وغََمْدُت السيَف أغُْمُدُه. غالف السيف: الِغْمُد

َد فالنٌ الليلَ. سترت ما كان عنه وغطّيته: وَتَغمَّدُت فالناً. غمره هبا: اهللا برمحته كأنَّه صار  دخل فيه،: واغَْتَم
  :وينشد. ادََّرَع الليل: كالِغْمِد له، كما يقال

  ليس لوِلْدانَِك ليلٌ فاغَْتِمْد
  .أي اركب الليلَ واطلب هلم القوت

  غمر
، أي عاله. املاء الكثري: الَغْمُر ه املاء َيْغُمُرُه ه شرفاً: ومنه قيل للرجل. وقد غََمَر ، إذا علْو : والَغْمُر. غََمَرُه القوُم
  :قال كثري. ورجلٌ غَْمُر اخللق وغمُر الرداء، إذا كان سخيا بيِّن الُغموَرِة، من قوم ِغمارٍ وغُمورٍ. اجلواد الفرس

  غِلقَْت لِضحكته رقاُب املال... غَْمُر الرداء إذا تبسَّم ضاِحكا 
وغََمرات . الشدة، واجلمع غَُمٌر: َرةُوالَغْم. ما أشدَّ غُموَرةَ هذا النهر: يقال. وحبٌر غَْمٌر، وحباٌر ِغماٌر وغُموٌر أيضاً

  :قال أعشى باهلة يرثي أخاه املنتشَر بن وهبٍ الباهلّي. القدح الصغري: والُغَمُر أيضاً. شدائده: املوت
  من الِشواِء وَيكفي ُشْرَبُه الُغمَُر... تكفيه ُحزَّةُ ِفلْذاٍن ألَمَّ هبا 

ودخلت يف غُمارِ الناس . الزمحة من الناس واملاء، واجلمع ِغماٌر: ْمَرةُوالَغ. ومنه التََّغمُُّر، وهو الشرب دون الرّي
واألنثى . مل جيرِّب األمور، بيِّن الغماَرِة من قوم أغْمارٍ: ورجلٌ غُْمٌر. وغَمارِ الناس، أي يف زمحتهم وكثرهتم



َر بالضم َيْغُمُر غَمارةً. غُْمَرةٌ ُر من الرجال. وقد غَُم . ره، أي باطشه وقاتله ومل يبال املوتوغام. وكذلك املَُغمَّ
ِت املرأةُ . طالٌء يتَّخذ من الَوْرسِ: والُغْمَرةُ. رجلٌ ُمغاِمٌر، إذا كان يقتحم املهالك: قال أبو عمرو وقد غَمََّر

 والِغْمُر بالكسر. الَعطَش: والِغمُر، بالكسر. وَتَغمَّرْت مثله. وجهها َتْغمرياً، أي طلت به وجهها ليصفو لوهنا
َر صدره عليَّ بالكسر َيْغَمُر غََمراً مَغْمراً. احلقد والغلّ: أيضاً ريح اللحم : والَغَمُر أيضاً بالتحريك. وقد غَِم

ِهَمةٌ، كما تقول من السمك. والَسَهِك ومنه منديل . َسهِكَةٌ: وقد غَِمَرْت يدي من اللحم فهي غَِمَرة، أي َز
. ما مل ُيزرع ممَّا حيتمل الزراعة: الغاِمُر من األرض: وقال بعضهم. ِمرِخالف العا: والغاِمُر من األرض. الَغَمرِ

ْغُمُرُه   .االنغماس يف املاء: واالْنِغماُر. نبات أخضر قد غََمَرَه الَيبيس: والَغمُري. وإنَّما قيل له غاِمٌر ألنَّ املاء يبلُغه فََي
  غمز

  :قال. غََمْزُت الشيء بيدي
  كََسْرُت كعوهبا أو تستقيما... ومٍ وكنُت إذا غََمْزُت قناةَ ق

أن َيْغِمَز من : والَغْمُز يف الدابَّة. ومنه الَغْمُز بالناس" . وإذا مرُّوا هبم َيَتغاَمزونَ : " قال اهللا تعاىل. وغََمْزُتُه بعيين
. ميَزٍة، أي مطعنليس يف فالٍن غَ: وقوهلم. ورجلٌ غََمٌز أيضاً، أي ضعيف. ُرذال املال: والَغَمُز بالتحريك. رجله

َتَمَزُه فالنٌ، أي طعن عليَّ ووجد بذلك َمْغَمزاً. املعايب: واملَغاِمُز. املتَّهم: واملغموُز وأغَْمْزُت يف . وفعلُت شيئاً فاغْ
. أي فتر فاْجترأت عليه وركبُت الطريق: أغَْمَزين احلرُّ: ابن السكيت. إذا عبته وصغَّرت من شأنه: فالٍن

  .مثل غََبطُْت: وغََمْزُت الكبَش
  غمس

املُماقلةُ، وكذلك إذا رمى الرجل نفسه يف : واملُغامَسةُ. غََمَسُه يف املاء، أي َمقَلَُه فيه، فاْنَغَمَس واغَْتَمَس مبعًنى
: والطعنة الَغموُس. اليت َتْغِمُس صاحبها يف اإلمث: واليمُني الَغموُس. الشديُد: واألمُر الَغموُس. وسط احلرب

مسيلُ ماٍء صغري : والَغميُس. الَغميُز: والَغميُس من النبات. ال ُيستبان محلُها حتَّى تقرَِب: وناقةٌ غَموٌس. النافذةُ
  .بني البقل والنبات

  غمص

وغََمْصُت . يقال غََمَص فالن النعمة، إذا مل يشكرها. غَِمَصُه َيْغِمَصُه غََمصاً واغَْتَمَصُه، أي استصغره ومل يره شيئاً
ما : والَغَمُص يف العني. إنه لَغموٌص عليه: ويقال للرجل إذا كان مطعوناً عليه يف دينه. قاله، أي ِعبته عليه قوالً

الَغموُص أيضاً، : إحدى الشعَرينيِ، ويقال هلا: والُغَمْيصاُء. وقد غَِمَصْت عينه بالكسر غََمصاً. سال من الَرَمصِ
  .وهي اليت يف الذراع

  غمض

وكذلك غَُمَض بالضم غُموَضةً . وقد غََمَض املكانُ بالفتح َيْغُمُض غُموضاً. طمئنُّامل: الغاِمُض من األرض
ْغَمٌض، وهو أشدَّ غوراً. ومكانٌ غَْمٌض، واجلمع غُموٌض وأغْماٌض. وغَماَضةً . وكذلك املَغاِمُض، واحدها َم

. إغْماُضها: وَتْغميُض العني. ْغميضاًخالُف الواضح، وقد غَُمَض غُموَضةً، وغَمَّْضُتُه أنا َت: والغاِمُض من الكالم
ولستم بآِخذيه إال أن : " قال اهللا تعاىل. وغَمَّْضُت عن فالن، إذا تساهلت عليه يف بيعٍ أو شراٍء، وأغَْمْضُت

. ُتْغِمضوا فيه  : واْنِغماُض الطرِف. أغِْمْض يل فيما بعتين؛ كأنَّك تريد الزيادة منه لرداءته واحلطَّ من مثنه: يقال" 



  :قال أبو النجم. وغَمََّضِت الناقةُ، إذا ردَّت عن احلوض فحملت على الذائد ُمَغمَِّضةً عيَنها فوردت. انغضاضه
  يرسلُها الَتْغميُض إن مل ُتْرَسلِ

َتَمَضْت : ويقال ما اكتحلت غَماضاً وال ِغماضاً وال غُمضاً بالضم، وال َتْغميضاً وال َتْغماضاً، أي ما نِمُت، وما اغْ
، أي عيٌب. يناَيع قال كعب بن لؤي ألخيه عامر . ورجلٌ ذو غَْمضٍ، أي خاملٌ ذليلٌ. وما يف هذا األمر غَميَضةٌ

  :بن لؤي
  جبْمعٍ لؤيٍّ منَك ِذلَّةُ ذي غَْمضٍ... لئن كنَت َمثْلوَج الفؤاِد لقد َبدا 

  غمط
ُه أيضاً : يقال. غَِمطَ النعمة بالكسر َيْغَمطُها بالفتح َيْغِمطُُه، غَْمطاً بالتسكني فيهما، أي َبِطرُه غَِمطَ عيشه وغََمطَ

، " إنَّما ذلك من َسِفَه احلقَّ وغََمطَ الناَس : " ويف احلديث. االحتقاُر هلم واالزدراُء هبم: وغَْمطُ الناسِ. وَحقََرُه
  .َبطَْتلغةٌ يف أغْ: وأغَْمطَْت عليه احلمَّى. يعين أن يرى احلقَّ َسفَهاً وجهالً وحيتقر الناَس

  غمغم
  .الكالم ال َيبني: والَتَغْمُغُم. أصوات الثريان عند الذعر، وأصوات األبطال يف القتال: الَغْمَغَمةُ
  غمق

: وليلةٌ غَِمقَةٌ. وقد غَِمقَِت األرُض فهي غَِمقَةٌ، أي ذات نًدى وِثقَلٍ. ركوُب النَدى األرَض: الَغَمُق بالتحريك
  .وجدت لرحيه َخمَّةً وفساداً من كثرة األنداء عليهونباٌت غَِمٌق، إذا . لَِثقَةٌ
  غمل

ُه غَْمالً، فهو غَميلٌ، وهو أن تلفَّ اإلهاب وتدفنه ليسترخي ويسِمَح إذا ُجِذَب صوفُه، فإن  غََملُْت اجللَد أغُْملُ
أُلقي عليه : ورجلٌ َمْغمولٌ. وكذلك التمر إذا فعلت به ذلك ليدرك. غفلت عنه ساعةً فسد؛ وهو غَميلٌ وغَمٌني

الوادي ذو الشجر والنبت امللتّف، وكذلك : والَْغملولُ. الثياب ليعرق، وكذلك النبات إذا ركب بعضه بعضاً
ظُلمة، حتَّى تسمَّى الزاوية غُْملوالً   .كل ما اجتمع من شجرٍ أو غمام أو 

  غمم
ُه فاغْتمَّ: تقول منه. واحد الُغموم: الَغمُّ ، إذا ألقمت فمه ومنخريه الغمامة بالكسر وغََمْمُت احلمار وغريه. غَمَّ

، إذا غطَّيته فاْنَغمَّ. وهي كالكعام واجلمع الَغماِئُم " قال تعاىل. أمٌر غمَّة، أي مبهٌم ملتبٌس: يقال. وغََمْمُتُه مثَّ ال : 
. َيكُْن أمُركم عليكم غُمَّةً  وغَمَّ . لنِْحي وغريهقعر ا: والُغمَّةُ أيضاً. جمازها ظلمةٌ وضيق وهمٌّ: قال أبو عبيد" 

ثله. يومنا بالفتح فهو يوٌم غَمٌّ، إذا كان يأخذ بالنفس من شدَّة احلر وليلةٌ غَمٌّ، أي غامَّةٌ، وِصَف . وأغَمَّ يومنا م
  .ماٌء غَْوٌر: باملصدر، كما تقول

وغُمَّ عليه اخلرب، . غَمٌّ ويوٌم. ليلةٌ غَمَّى وليلةٌ غَمَّةٌ، إذا كان على السماء غَْمٌي: وحكى أبو عبيد عن أيب زيد
غُمَّ اهلالل على الناس، إذا ستره : ويقال أيضاً. الكربةُ: والغمَّةُ. على ما مل يسّم فاعله، أي استعجَم، مثل أُغِْمَي

  .ُصْمنا للُغمَّى: ويقال. عنهم غيٌم أو غريه فلم ُيَر
  :قال الراجز. لضم مجيعاًُصْمنا للَغمَّى وللُغمَّى، بالفتح وا: وحكى ابن السكيت عن الفراء

ٌس ِهالهلا   ليلةُ غُمَّى طاِم
  أْوغَلُْتها وُمكَْرٌه إيغالُها



، على فَْعالِء بالفتح واملّد . وقد أغَمَِّت السماء، أي َتَغيََّمْت. السحاب، الواحدة غَماَمةٌ: والَغمام. وُصمنا للَغمَّاِء
وُتكره الَغمَّاء من نواصي . ورجلٌ أغَمٌّ، وجبهةٌ غَمَّاُء. فاأن يسيل الَشَعُر حتَّى تضيق اجلبهةُ أو الق: والَغَمُم

لٌنب يسخَّن حتَّى : والَغميُم. الَغميُس، وهو الكأل حتت اليبيس: والَغميُم. اخليل، وهي املُفرِطة يف كثرة الشعر
  .يغلظ
  غمن

وكذلك التمر إذا فعلت به ذلك . غَميلٌغََمْنُت اجللد أغُْمُنُه بالضم، أي غََمْمُتُه ليتفسَّخ عنه صوفه، فهو غَمٌني و
  .ليدرك
  غمى

مها : وإن شئت قلت. وكذلك االثنان واجلمع واملؤنث. تركت فالناً غًَمى مثل قفاً مقصوٌر، أي مغشيا عليه
ْغًمى عليه، وغَِمَي عليه فهو َمْغِميٌّ عليه على مفعولٍ. غََمياِن وهم أغْماٌء عليه وأُغِمَي . وقد أُغِمَي عليه فهو ُم

ما فوَق السقف من القصب والتراب وحنوه، فإن كسرت العني : وغَمى البيِت. اخلرب، أي استعجم، مثل غُمَّ
  .مددت، وقد غََمْيُت البيت

  غنج
الشيُخ يف لغة : والَغَنُج بالتحريك. وقد غَنَِجِت اجلاريةُ غََنجاً وَتَغنََّجْت، فهي غَنَِجةٌ. الشكلُ: الُغْنُج والُغُنُج

  .ُهذيل
  غنظ
وكان أبو عبيدة . َق غََنظَُه األمُر َيْغُنظُُه غنظاً أي أجهده وشقَّ عليه، فهو َمْغنوظٌ: يقال. أشدُّ الكرب: الَغْنظُ
  :قال الشاعر. هو أن ُيشرف الرجل على املوت من الكرب مث ُيفلَت منه: يقول

  ارِغََنظوَك غَْنظَ جراَدِة الَعيَّ... ولقد لقيَت فوارساً من َرهِطنا 
  .ورجلٌ ُمغانِظٌ

  غنم
وإذا صغَّرهتا أحلقتها اهلاء . اسٌم مؤنث موضوع للجنس، يقع على الذكور وعلى اإلناث، وعليها مجيعاً: الَغَنُم

وغُناماَك أن تفعل كذا، أي غايتك والذي . غَنَِم القوم غُْنماً بالضم: واملَْغَنُم والَغنيَمةُ مبعًنى، يقال. فقلت غَُنْيَمةٌ
ُه َتْغنيماً، إذا نفّلته. َمُهَتَتَغنَّ ُه وَتَغنََّمُه. وغَنَّْمُت   .َعدَُّه غَنيمةً: واغَْتَنَم
  غنن
وواٍد أغَنُّ، أي كثري . ظٌيب أغَنُّ: يقال. الذي يتكلم من ِقبل خياشيمه: واألغَنُّ. صوٌت يف اخليشوم: الُغنَّةُ

. غَنَّاُء: ومنه قيل للقرية الكثرية األهل والعشب. غُنَّةٌ العشب، ألنَّه إذا كان كذلك أِلفه الِذبَّانُ، ويف أصواهتا
وأغَنَّ . واٍد ُمِغنٌّ، فهو الذي صار فيه صوت الِذبَّاِن، وال يكون الِذبَّانُ إال يف واٍد خمصُب، معشبٍ: وأمَّا قوهلم

ِغنٌّ. السقاُء، إذا امتأل   .وأغَنَّ الوادي، فهو ُم
  غىن



وأغْنيُت . وغَين، أي عاش. وغين باملكان، أي أقام. ِت املرأة بزوجها غُْنياناً، أي استغنْتوغَنَِي. غَنَِي به عنه غُْنَيةٌ
ْغماةَ فالٍن، إذا أجزأت عنك ُمْجَزأَُه ما ُيغين عنك هذا، أي ما جيزئ : ويقال. عنك ُمْغىن فالٍن وَمْغىن فالٍن، وَم

  :قال مجيل .اجلارية اليت غَنَِيْت بزوجها: والغانَِيةُ. عنك وما ينفعك
  وأحببُت ملَّا أن غَنيِت الَغوانِيا... أِحبُّ األيامى إذ بثينةُ أيٌِّم 

والَغناء، . َتَغنَّى وغَنَّى، مبعًنى: تقول منه. الِغناُء؛ واجلمع األغاينُّ: واُألغْنِيَّةُ. وقد تكون اليت غَنَِيْت حبسنها ومجاهلا
وَتَغنَّى الرجل، . غَنَِي فهو غَنِيٌّ: تقول منه. اليسار: الِغىن مقصوٌرو. من السماع: والِغناُء بالكسر. النفع: بالفتح

  :وقال املغرية بن َحْبناء التميمي. وَتغاَنْوا، أي استغىن بعُضهم عن بعض. أي استغىن، وأغْناُه اهللا
  وحنن إذا ُمتنا أشدُّ َتغانِيا... كالنا غَنِيٌّ عن أخيه حياته 

  .ي املواضع اليت كان هبا أهلوهاواحد املَغاين، وه: واملَْغىن
  غهب

  .والَغَهُب، الَغفْلة؛ وقد غَهَِب. يقال فرٌس أدهم غَْيَهٌب، إذا اشتدَّ سواُده. الظُلمة، واجلمع الغياهب: الَغْيَهُب
  غوث

  :قال العامري. واالسم الَغْوثُ والغُواثُ والَغواثُ. قال واغوثاُه: غوَّثَ الرجل
  من يأيت غَوثَُك َمن ُتغيثُ... َحوالً  َبَعثُْتَك قابساً فلَبثَْت

  .واالسم الِغياثُ، صارت الواو ياء لكسرة ما قبلها. واستغاثين فالن فأغَثُْتُه
  غوج

وغاَج َيغوُج، أي َتثنَّى . فَرٌس غَْوُج اللَباِن، أي واسع جِلْد الصدر، وال يكون كذلك إال وهو سهل املَْعِطف
  :قال أبو ذؤيب. وَتعطَّف

  َعقيلَة َنْهبٍ ُتصطَفى وَتغوج... ةَ قامت بالِفناِء كأنَّها َعِشيَّ
  .أي تتعرض لرئيس اجليش ليتخذها لنفسه

  غور

وماٌء غوٌر، أي غاِئٌر، وصف . املطمئنُّ من األرض: والَغْوُر. فالنٌ بعيد الَغْورِ: يقال. قعره: غَْوُر كلِّ شيء
وربَّما مسُّوا َمكانَس . واملَغاُر مثل الغارِ، وكذلك املَغاَرةُ. نُوالغاُر، كالكهف يف اجلبل، واجلمع الغريا. باملصدر

  :قال بشر. الظباِء َمغاراً
  كَوانَِس قاِلصاً عنها املَغاُر... كأنَّ ِظباء أْسُنَمٍة عليها 

، فاهنار عليهم، أصله أنه كان غاٌر فيه ناٌس: قال األصمعّي. عسى الُغَوْيُر أْبُؤساً: ويف املثل. وتصغري الغارِ غَُوْيٌر
  :قال الشاعر. البطن والفرج: والغاراِن. أو أتاهم فيه عدوٌّ فقتلهم، فصار مثالً لكلِّ شيء ُيخاف أن يأيتَ منه شر

  وأنَّ الفىت يسعى لغاَرْيِه دائبا... أمل َتَر أن الدهَر يوٌم وليلةٌ 
قال عديُّ بن . ن الشجر، ومنه ُدهن الغارِضرب م: والغاُر. التقى الغاراِن، أي اجليشان: يقال. اجليش: والغاُر
  :زيد

  َتقَْضُم اهلِْنديَّ والغارا... ُربَّ نارٍ بِتُّ أْرُمقُها 



وحبلٌ شديد الغارِة، أي شديد . االسم من اإلغاَرِة على العدو: والغاَرةُ. اخليل املُغَرية: والغاَرةُ. الغَْيَرةُ: والغار
وغاَر املاء غَْوراً وغُؤوراً، أي سفل يف . وال يقال أغار: قال. الَغْوُر، فهو غاِئٌر الفتل، وغاَر َيغوُر غَْوراً، أي أتى

وغاَرِت الشمس َتغوُر . وغاَرْت َتغاُر لغةٌ فيه. دخلت يف الرأس: وغاَرْت عينه َتغوُر غَْوراً وغُؤوراً. األرض
  :قال أبو ذؤيب. ِغياراً، أي غََرَبْت

  وإال طُلوُع الشمسِ مث ِغياُرها ...هل الدهُر إال ليلةٌ وهنارها 
اللهم غُْرنا منك بغيٍث، أي : يقال. وغاَرُه خبريٍ َيغوُرُه وَيغُريُه، أي نفعه. غاَر النهار، أي اشتدَّ حّره: أبو عبيد
أي مقاتل، وقوٌم ورجلٌ ِمْغواٌر وُمغاوٌِر، . وأغاَر على العدوِّ ُيغُري إغارةً وُمغاراً، وكذلك غاَوَرُهم ُمغاَوَرةً. أِغثْنا به

وأغاَر فالنٌ أهلَه، أي تزوََّج عليها، حكاه أبو عبيٍد . وأغَْرُت احلبلَ، أي فتلته، فهو ُمغاٌر. َمغاويُر، وخيلٌ ُمغَريةٌ
ومنه . أْشرِْق ثَبُري، كَْيما ُنغري، أي نسرع للنحر: وكانوا يقولون. وأغاَر، أي َشدَّ الَعْدَو وأسرع: عن األصمعّي

  :وقال بشر بن أيب حازم. إغاَرةَ الثعلب، إذا أسرع ودفع يف َعْدوِه أغاَر: قوهلم
  بِحرٍف قد ُتغُري إذا َتبوُع... فََعدِّ ِطالَبها وَتَعدَّ عنها 

  :واختلفوا يف قول األعشى
  أغار لََعْمري يف البالد وأْنَجدا... َنبِيٌّ يرى ما ال َيَرْونَ وِذكُُرُه 

وليس عنده يف إتيان الَغْورِ إال . ومل ُيْرد أتى الَغْوَر وال َنْجداً. ع، وأجند أي ارتفعأغاَر مبعىن أسر: قال األصمعّي
: والَتْغويُر. غَوَّْرنا وغُْرنا مبعًنى: يقال. إتيانُ الَغْورِ: والَتغويُر: وزعم الفراء أنَّها لغة، واحتج هبذا البيت. غاَر

واسَتغاَر، أي َسِمَن ودخل فيه . الغاِئَرةُ: يقال للقائلة: ل أبو عبيدقا. غَوِّروا، أي انزلوا للقائلة: يقال. القيلولة
  .أغاَر بعُضهم على بعض: وَتغاَوَر القوم. اْستغاَرِت القَرَحة، إذا تورََّمْت: وربَّما قالوا. الشحم
  غوص
الذي َيغوُص يف البحر : والَغوَّاُص. واهلاجُم على الشيء غاِئٌص. وقد غاَص يف املاء. النزول حتت املاء: الَغْوُص

  .وِفْعلُُه الِغياصةُ. على اللؤلؤ
  غوط

أتى فالنٌ الغاِئطَ، وأصل : وقوهلم. هذا رملٌ َتغوطُ فيه األقدام: يقال. دخل فيه: غاطَ يف الشيء َيغوطُ وَيغيطُ
وكان . ا قبلهاالغاِئِط املطمئنُّ من األرض الواسع، واجلمع غوطٌ وأغْواطٌ وغْيطانٌ، صارت الواو ياًء إلنكار م

قد أتى الغاِئطَ، : فقيل لكل من قضى حاجته: الرجل منهم إذا أراد أن يقضَي احلاجةَ أتى الغاِئطَ فقضى حاجَته
  .وقد تَغوَّطَ وبالَ. فكَين به عن الَعِذَرِة

  غول
يصف ثوراً حيفر رمالً  التراب الكثري؛ ومنه قول لبيد: والَغْولُ. غالَُه الشيء واغْتالَُه، إذا أخذَه من حيث مل ُيدرِ

  :يف أصل أرطاٍة
  َيرى دوهنا غَْوالً من الرمل غاِئال

أي ليس فيها " ال فيها غَْولٌ وال هم عنها ُيْنَزفون : " وقوله تعاىل. ُبْعُد املفازة؛ ألنه يغتال من مير به: والَغْولُ
" غاِئلَةُ الُصداع؛ ألنه قال عزَّ وجلَّ يف موضع آخر الَغْولُ أن َتْغتالَ : وقال أبو عبيدة" . نها ال ُيَصدَّعونَ ع: 



  :وأنشد. عقوهلم
  وتذهب باألوَّلِ األوَّلِ... وما زالَِت الكأُس َتْغتالُنا 

ا اغْتالَ اإلنسانَ فأهلكه فهو غولٌ. والغولُ بالضم من السعايل، واجلمع أغْوالٌ وغيالنٌ يقال غالَْتُه . وكلُّ م
. أيَّةُ غولٍ أغَْولُ من الغضب: يقال. غولُ اِحللْمِ، ألنه َيْغتالُُه ويذهب به والغضُب. غولٌ، إذا وقع يف مهلكة

  :قال العجاج. وهذه أرٌض َتْغتالُ املشَي، أي ال يستبني فيها املشي، من ُبْعِدها وَسَعتها
  وبلدٍة بعيدِة النِياِط

  جمهولٍة َتْغتالُ َخطَْو اخلاطي
  :وقول زهري يصف َصقراً

  ال َيغتالُُه الِشبَُعُحْجُن املخالبِ 
  :قال ذو الرّمة. َتَغوَّلَِت املرأةُ، إذا تلونت: يقال. التلّون: والَتَغوُّلُ. أي ال يذهب بقوَّته الِشبع

  هبا الُرْبُد فوضى والَنعاُم الَسوارُح... إذا ذاُت أهوالٍ ثَكولٌ َتَغوَّلَْت 
  :ليه اخليلقال جريٌر يذكر رجالً أغارت ع. املُبادأة: واملُغاَولَةُ

ا... عاَيْنَت ُمْشِعلَةَ الرِعالِ كأهنا    طٌري ُتغاوِلُ يف َشمامِ ُوكور
اً يكون ِغمده كالسوط: واِملْغَولُ. قتلَه غيلَةً، واألصل الواو: واغْتالَُه نبت : والَغْوالنُ بالفتح. سيٌف دقيٌق له قف

  .من احلَْمض
  غوى

وأغْواُه غريه فهو غَوِيٌّ على . تح َيْغوي غَيا وغَواَيةً، فهو غاوٍ وغوٍوقد غَوي بالف. الضالل واخليبة أيضاً: الَغيُّ
  :وأنشد للمرقّش. ال يقال غريه: قال األصمعّي. فَعيلٍ

  ومن َيغو ال َيْعَدْم على الَغيِّ الِئما... فمن َيلَْق خرياً حيمد الناس أْمَرُه 
  :وقال دريد بن الِصمَّة

  غََوْيُت وإن َترُشْد غَزِيَّةُ أْرُشِد... َوْت وهل أنا إال من غَزِيَّةَ إن غَ
مصدر قولك غَوَِي الَسْخلَةُ والفصيلُ : والَغوى. التجمُّع والتعاون على الشر، من الَغواَيِة أو الَغيِّ: والَتغاوي

. الكثري املختلطوناجلراد بعد الَدىب، وبه مسي الَغْوغاُء والغاغَةُ من الناس، وهم : والَغْوغاُء. بالكسر َيْغوى غًَوى
َغوَّاةً وقع : يقال. مجع املَُغوَّاِة وهي حفرة كالُزبية: واملَُغوَّياُت. ووقع الناس يف أُغْوِيٍَّة، أي يف داهيٍة من حفر ُم

  .فيها
  غيب
. غََيٌب أيضاًومجع الغائب غُيٌَّب وغُيَّاٌب و. غاب عنه غَيبةً وغَْيباً وغُيوباً وَمغيباً: تقول. كلُّ ما غاب عنك: الَغْيُب

. وقعنا يف غَيبة وغَيابة، أي َهْبطَةً من األرض: تقول. وكذلك غَيابة الوادي. قَعره: وغَيابة اجلّب. وغيَّْبته أنا
وغابت . بنو فالٍن يشهدون أحياناً ويتغايبون أحياناً: ابن السكيت. غيَّبه غَياُبُه، أي ُدِفَن يف قربه: وقوهلم

وأغابت املرأة، إذا غاَب عنها زوجها، فهي ُمغيبةٌ باهلاء، . خالف املخاطبة: ايبةواملُغ. الشمس، أي غََرَبْت
  :قال لبيد. ما اطمأنَّ من األرض: والغيب. وُمشْهٌد بال هاء



  عن ظَهرِ غَْيبٍ، واألنيس َسقاُمها
فإن كان . ه لو مسعهواغتابه اغتياباً، إذا وقع فيه، واالسم الَغيبةُ، وهو أن يتكلم خلف إنساٍن مستور مبا َيُغمُّ

. وهو من الياء. اآلجام: والغاب. ليثُ غابة: يقال. األمجة: والغابة. صدقاً ُسمَِّي غيَبةً، وإن كان كذباً مسِّي ُبهتاناً
  :قال امرؤ القيس. وجاء يف ضرورة الشعر َتَغيََّبين. وتغيَّب عنِّي فالن

  ْحُسُه ُمَتَغيُِّبفَِقلْ يف َمقيلِ َن... فظلَّ لنا يوٌم لذيذ بَنْعمٍة 
  غيث
وغاثَ اهللا البالد َيغيثُها غَْيثاً وغيثَِت األرُض ُتغاثُ غَْيثاً، . وقد غاثَ الَغْيثُ األرَض، أي أصاهبا. املطر: الَغْيثُ

  .وربَّما مسِّي السحاب والنبات بذلك. فهي أرض َمغيثَةٌ وَمْغيوثَةٌ
  غيد
  .الوسنان املائل العنق: واألغَْيُد. اَدةٌ أيضاً، أي ناعمةٌ بيِّنة الَغَيِدامرأة غَْيداُء وغ: يقال. الُنعومة: الَغَيُد
  غري

  :قال الباهلي. وقد غاَر أهلَه َيغريهم ِغياراً، أي َيمُريُهم وينفعهم. املَريةُ: الغَريةُ بالكسر
  ُتَؤمِّلُ َنْهباً من َبنيها َيغُريها... وَنْهِديٍَّة َشْمطاَء أو حارِِثيٍَّة 

واالسم . غاَرين الرجل َيغُريين وَيغوُرين، إذا َوداَك من الِدَيِة: يقال: قال أبو عبيدة. يها بالغنيمة فقد قُتلواأي يأت
  :قال الشاعر. الغَريةُ أيضاً بالكسر، ومجعها ِغَيٌر

  َبين أَميَّةَ إن مل َتقَْبلوا الغريا... لََنْجَدَعنَّ بأيدينا أنوفَكم 
: والَغْيَرةُ بالفتح. االسم من قولك غَيَّرُت الشيء فَتَغيَّر: والِغَيُر أيضاً. عه أغْياٌرإنه واحد، ومج: وقال بعضهم
ورجلٌ غيوٌر وغَريانُ، ومجع غَيورٍ غُُيٌر، ومجع . غاَر الرجل على أهله َيغاُر غَْيراً، وغَْيَرةً، وغاراً: مصدر قولك

. ، وامرأةٌ غَيوٌر ونِْسوةٌ غُُيٌر، وامرأةٌ غَْيرى ونِسوةٌ غَيارىورجلٌ ِمْغياٌر وقوٌم َمغايُري. غَْيرانَ غَيارى وغُيارى
  :عبد مناف بن رِْبعٍ اهلذيلّ: قال. وغاَرُه ُيغُريُه وَيغوُرُه، أي َنفََعُه
  ال َتْرقُداِن وال ُبْؤسى ِلَمن َرقَدا... ماذا َيغُري اْبَنَتْي رِْبعٍ َعويلُُهما 

اللهم : يقال. وغاَرُهُم اهللا مبطر َيغُريُهم وَيغوُرُهْم، أي سقاهم. طلب ثأره ال يغين بكاؤمها على أبيهما من: يقول
: وغاَرنا اهللا خبري، كقولك: قال. سقاها: قد غاَر الغيثُ األرض َيغُريها، أي: قال الفراء. ِغْرنا خبري وغُْرنا خبري

. وغاَيرُت الرجل ُمغاَيَرةً، أي عارْضُته بالبيع وبادلُته .وأرٌض َمغَريةٌ بفتح امليم، وَمْغيوَرةٌ، أي َمْسِقيَّةٌ. أعطانا خرياً
  :قال الشاعر األعشى. البِدالُ: والِغياُر. اختلفت: وتغاَيَرِت األشياُء

  وال َتْحَسَبنِّي أريُد الِغيارا... فال َتْحَسَبنِّي لكم كاِفراً 
وهي كلمةٌ يوصف هبا .  ِسوى، واجلمع أغْياٌروغَْيُر مبعىن. نزل القوم ُيَغيِّرونَ، أي ُيصِلحون الرِحالَ: وقوهلم

ويستثىن، فإن وصفَت هبا أتبعَتها إعراَب ما قبلها، وإن استثنيت هبا أعربتها باإلعراب الذي جيب لالسم الواقع 
ُر مبعىن ال فتنصبها على احلال، كقوله تعاىل. وذلك أنّ أصل غَْيَر صفةً واالستثناء عارٌض. بعد إال : وقد تكون غَْي

ٍد "  َر ناِظريَن إناُه : " وكذلك قوله. فمن اضطُرَّ جائعاً ال باغياً: ، كأنه قال" فََمنِ اْضطَرَّ غَْيَر باغٍ وال عا ، " غَْي



َر ِحملِّي الَصيد : " وقوله   " .غَْي
  غيس

  .حدَّة الشباب: الَغْيسانُ
  غيض

وغاَضُه اهللا، يتعدى وال . فُِعلَ به ذلك: املاءوغيَض . واْنغاَض مثله. غاَض املاُء َيغيُض غَْيضاً، أي قَلَّ ونضب
، " وما تغيُض األرحاُم : " وقوله تعاىل. وِغْضُتُه أنا. وغاَض مثُن الِسلعِة، أي نقص. وأغاَضُه اهللا أيضاً. يتعدى

 وغاَض. غاَض الكرام، أي قَلُّوا: ويقال. نقصته وحبسته: وغَيَّْضُت الدمَع. أي وما َتْنقُُص: وقال األخفش
األمجة، وهي َمغيُض ماٍء جيتمع : والَغْيَضةُ. أعطاه غَْيضاً من فيضٍ، أي قليالً من كثري: وقوهلم. اللثاُم، أي كثروا

  .وغَيََّض األسُد، أي أِلَف الَغْيَضة. فينبت يف الشجر، واجلمع ِغياٌض وأغْياٌض
  غيظ
ْيلَةُ بنت الَنْضر ابن احلرث وقتل النيب صلى اهللا قالت قَُت. غاظَُه فهو َمغيظٌ: يقال. غضٌب كامٌن للعاجز: الَغْيظُ

  :عليه وسلم أباها صرباً
  َمنَّ الفىت وهو املَغيظُ املُْحنُِق... ما كان َضرََّك لو َمَنْنَت وربَّما 

  .وغاَيظَُه فاغْتاظَ وَتَغّيظَ مبعًنى. وال يقال أغاظَُه: قال ابن السكيت
  غيف

: يقال. وتَغيََّف الفرُس، إذا تعطّف ومال يف أحد جانبيه. ْت، أي مالت مييناً ومشاالًغافَِت الشجرةُ غََيفاناً وَتغّيفَ
  .َحَملَ فالنٌ يف احلرب فَغيََّف، أي كذََب وَجُبَن

  غيق
  .وغَيََّق الرجل يف رأيه َتْغييقاً، إذا اختلط فلم يثُبت على شيء. فإن َنكَّْرَته َنوََّنَت. حكاية صوت الغراب: غاقِ
  غيل
  :وقال. وموضُع األسد غيلٌ، واجلمع غُيولٌ. األمجة: يلُ بالكسرالغ

  َسِقيَّةُ َبْرِديٍّ َنَمْتها غُيولُها... جديدةُ سِربالِ الَشبابِ كأهنا 

واغْتالَ الغالُم، . املرأة السمينة: والَغْيلَةُ بالفتح. َتَغيَّلَ الشجر: يقال منه. الشجر امللتف: الِغيلُ: قال األصمعّي
قََتله غيلَةً، وهو أن خيدعه فيذهب به إىل موضعٍ، فإذا صار : يقال. االغْتيالُ: والغيلَةُ بالكسر. ط وَسمنأي غلُ
وكذلك إذا محلت أمه وهي . أَضرَِّت الغيلَةُ بولِد فالٍن، إذا أُِتَيْت أمَُّه وهي ترضعه: ويقال أيضاً. إليه قتلَه
وال : قالت أمُّ تأبط شراً. اسم ذلك اللنب: والَغْيلُ بالفتح. ِةلقد مهمت أن أهنى عن الغيلَ: ويف احلديث. ترضعه

. وأغَْيلَْت أيضاً، إذا سقت ولدها الَغْيلَ، فهي ُمغيلٌ. وقد أغالَِت املرأة ولَدها، فهي ُمغيلٌ. أرَضعُتُه غَْيالً
  :واألصمعي يروي بيت امرؤ القيس

لِ   فألَْهْيُتها عن ذي َتماِئَم ُمْغَي
ويف . املاء الذي جيرى على وجه األرض: والَغْيلُ أيضاً. فالنٌ ولده، إذا غَشي أمَّه وهي ترضعه وأغالَ. على هذا
. الساعُد الَريَّانُ املمتلئ: والَغْيلُ أيضاً. ما ُسِقَي بالَغيلِ ففيه الُعْشُر، وما ُسقَي بالَدلو ففيه نصف الُعْشرِ: احلديث



  .شجر الَسُمرِ: وأمُّ غَْيالن. الدواهي: الَغواِئلِ: الكسائي. وفالن قليل الغاِئلة واملَغالَةُ، أي الشرِّ
  غيم

َيَمْت، وغَيََّمْت، وَتَغيََّمْت، كله مبعًنى. السحاب: الَغْيُم أصاهبم : وأغَْيَم القوُم. وقد غاَمِت السماء، وأغاَمْت، وأغْ
ْيمىغاَم َيغيُم: يقال منه. العطش وَحرُّ اجلوف: الَغْيُم: أبو عمرو. غَْيٌم ْيمانُ وامرأةٌ غَ   :وقال. ، فهو غَ

  إىل الشمس من رهبٍة أن َتغيما... فظلّْت َصوافَن ُخْزَر العيوِن 
  غني
وغَني على كذا، أي . لغةٌ يف الَغْيمِ: والَغْيُن. وغاَنِت اإلبل، مثل غاَمْت. ِغْنُت أغُني: العطش؛ تقول منه: الَغْيُن

ما سال من : والغيَنةُ بالكسر. وأغانَ الَغْيُن السماء، أي ألَبسها. انُ على قليبإنه لَُيغ: ومنه احلديث. غُطَِّي عليه
وشجرةٌ غَْيناُء، أي خضراء كثرية . األخضر إىل السواد: األغَْيُن: أبو عبيدة. غَثَْت: وغاَنْت نفسه َتغُني. اجليفة

األشجار امللتفة : الَغْيَنةُ: قال أبو العميثل. َضِةالَشجراء مثل الغَْي: والَغْيَنةُ. الورق ملتفّة األغصان، واجلمع ِغٌني
  .بال ماء، فإذا كانت مباء فهي غَْيَضةٌ

  غيا
  :قال لبيد. ضوء شعاع الشمس، وليس هو نفس الشعاع: الَغياَيةُ

  وعلى األرض غَياياُت الطَفَلْ
إلنسانَ فوق رأسه مثل السحابة والُغربة كلُّ شيء أظلَّ ا: الَغياَيةُ: أبو عمرو. قعرها، مثل الَغيابة: وغَياَيةُ البئر

. َمدى الشيء، واجلمع غاٌي: والغاَيةُ. وغايا القوم فوق رأسِ فالٍن بالسيف، كأهنم أظلوه به. والظُلمة وحنو ذلك
  .ِلَرْشَدٍة: فالنٌ ِلَغيٍَّة، وهو نقيض قولك: ويقال. غَيَّيُت غاَيةٌ وأغَيْيُت، إذا نصبتها: يقال. الراية: والغاَية

  حرف الفاء

  فأت

  .وافَْتأََت برأيه، أي انفرد واستبدَّ به. افَْتأَت فالن َعليَّ، إذا قال عليك الباطل
  فأد

: الكسائي. أصبت فُؤاَدُه، وكذلك إذا أصابه داء يف فؤاده: وفَأَْدُتُه فهو َمفْؤوٌد. القلُب، واجلمع األفِْئَدةُ: الفُؤاُد
وفَأْدُت للُخْبَزِة إذا جعلت هلا موضعاً يف الرماد والنار . َملَلُتها: وفَأَْدُت اخلُْبَزةَ .ال فؤاَد له: رجلٌ َمفْؤوٌد وفَئيٌد

الَسفُّوُد؛ : واِملفأُد أيضاً. واخلََشبةُ اليت حيرَّك هبا التنُّور ِمفْأٌَد، واجلمع َمفاِئُد. وذلك املوضع أُفُْؤوٌد. لتضعها فيه
  .وحلٌم فَئيٌد، أي مشويٌّ. وافَْتأْدُتُه، إذا شويَته وهو من فَأْدُت اللحَم. وكذلك اِملفْأدةُ

  فأر
ريح جتتمع يف رسغ البعري، : والفَأَرةُ. ذات فَأر: وأرٌض َمفْأَرةٌ. كثري الفَأرِ: ومكانٌ ِفِئٌر. مجع فَأَرة: الفَأُر مهموز

ن َتفوح منها ريٌح طيِّبة، وذلك إذا أ: وفَأَرةُ اإلبل. النافجةُ: وفاَرةُ اِملْسِك غري مهموزة. فإذا ُمسَّت انفشَّْت
اء، نِديت جلوُدها ففاحت منها رائحة طيبةٌ، فيقال لتلك فأرة : رعت الُعشب وزهَره مث َشرِبت وصدرت عن امل

  :قال الراعي يصف إبالً. اإلبل



ْه... هلا فَأَرةٌ ذَفْراُء كُلَّ َعِشيٍَّة  َتَق الكافوَر باملسِك فاِتقُ   كما فَ
  فأس

حرُف القََمْحُدَوِة املشرف على : وفَأُس الرأسِ. احلديدة القائمة يف احلَنك: وفَأُس اللجام. د الفُؤوسواح: الفأُس
  .وفَأْسُتُه، أي ضربته بالفأس، وكذلك إذا أصبَت فأس رأسه. القفا
أ   فأف

، وهو الذي يتردد يف الفاء إذا تكلَّم   .رجل فَأفاٌء على فَعاللٍ، وفيه فَأفَأةٌ
  فأل

الفَألُ أن يكون الرجل مريضاً فيسمُع آخر يقول يا ساملُ، أو يكون طالباً فيسمع آخر يقول : سكيتقال ابن ال
  :قال الكميت يصف خيالً. افتعالٌ منه: واالفِْتئالُ. يا واجُد، يقال تفاءلت بكذا

  بأَمينِ فَألِ الزاجريَن افِتئالَها... إذا ما َبَدْت حتت اخلَواِفقِ ُصدِّقَْت 
  :قال الكميت. ُؤلٌواجلمع أفْ

لُ... وال أسألُ الطَري عما تقولُ    وال َتَتخاجلُين األفُْؤ
  .يف أّيهما هو: لُعبةٌ للصبيان، خيبئون الشيء يف التراب مث َيقْسمونه ويقولون: والِفئالُ

  فأم
ثله ُه َتفْئيماً م ويقال للبعري، إذا امتأل . فْأٌم وُمفأٌّموَرحلٌ ُم. أفَأْمُت الَرْحلَ والقََتَب، إذا َوسَّعتُه وزدَت فيه؛ وفَأّْمُت

اجلماعة من الناس، ال واحد له : والفئاُم. وفَأَم البعُري، إذا مأل فاه من العشب. قد فُِئَم حارِكُه، وهو ُمفْأٌم. شحماً
  :قال لبيد. وِطاٌء يكون للَمشاجِرِ واهلوادج، ومجعه فُُؤٌم: والفئاُم أيضاً. من لفظه

  َتقَعََّرِت املشاجُِر بالِفئامِ... ْيجا إذا ما وأْرَبُد فارُس اهلَ
  فأي

ه بالسيف: أبو زيد . ما بني اجلبلني: والفأُو. انشق: وانفَأى القََدح. فَأْوُت رأس الرجل فَأًوا، وفَأْيُتُه فَأياً، إذا فلقَت
  .الطائفة، واجلمع ِفئونَ: والِفئَةُ
  فتأ

ذكُره، وما فََتأُت أذكره، بالكسر والنصب، أي ما زلت أذكره وما ما أفَْتأُت أذكُره، وما فَِتئُْت أ: أبو زيد
  .أي ما تفتأ" تاهللا َتفَْتُؤ َتذْكُُر يوسَف : " وقوله تعاىل. برحت أذكره، ال ُيَتكلَّم به إال مع اجلََحِد

  فتت
: واالْنِفتاُت. كسُّرالَت: والَتفَتُُّت. فَتَّ َعُضدي وهدَّ ركين: فتَّ الشيء، أي كسره، فهو مفتوت وفَتيٌت يقال

  .والفَتوُت والفتيُت، من اخلبز. ما ُيفَتُّ ويوضع حتت الَزندة: والفَّتةُ. ما تكسر منه: وفُتاُت الشيء. االنكسار
  فتح

وقارورة . وباٌب فُُتٌح، أي واسع مفتوح. فََتْحُت الباب فانفتح، وفَتَّْحُت األبواب شّدد للكثرة، فََتفَتََّحْت هي
واستفتحُت الشيءَ . وهو فُُعلٌ مبعىن مفعول. ليس هلا ِصماٌم وال ِغالٌف: قال الكسائي. واسعة الرأسفُُتٌح، أي 
. واجلمع مفاتيُح وَمفاِتُح أيضاً. مفتاُح البابِ وكلِّ مستغلق: واِملفتاح. االستنصار: واالستفتاح. وافتتحُتُه



افَْتْح : وتقول. احلاكم: والفَتَّاُح. أوَّلُه: وفاحتة الشيء. املاء جيري من عنيٍ أو غريها: والفَْتُح. النصر: والفَْتُح
فََتَحِت الناقة : تقول منه. الواسعة اإلحليلِ: احلُكْم، والفَتوُح من النوق: والفُتاحة بالضم. بيننا، أي اْحكم

  .وأفَْتَحْت، فََعلَ وأفَْعلَ مبعًنى
  فتخ

رجلٌ أفَْتُخ بيِّن الفََتخِ، : أصل الفََتخِ الِلني، تقول: قال األصمعّي. هاثناها وليَّن: فََتَخ أصابع رجله يف جلوسه فَْتخاً
  :قال املتنخِّل اهلذَيل. إذا كان عريض الكفِّ والقدم مع الِلني

  فُْتُخ الشماِئلِ يف أْيمانِهِْم َرَوُح
: والفََتَخةُ بالتحريك. نيوهذا ال يكون إال مع الِل. ألهنا إذا احنطَّت كسرت جناحيها وغمزهتما: وُعقاٌب فَْتخاُء

  .حلقةٌ من فضة ال فَّص فيها، فإذا كان فيها فَصٌّ فهو اخلامت؛ واجلمع فََتٌخ وفََتخاٌت
  فتر

ما بني الرسولني من : والفَْتَرةُ. وقد فََتَر احلَرُّ وغريه َيفْتروا فُُتوراً، وفَتَّره اهللا َتفْترياً. االنكساُر والضعُف: الفَْتَرة
  .ما بني طرف السبَّابة واإلهبام إذا فتحتهما: والِفْتُر. وطْرٌف فاِتٌر، إذا مل يكن َحديداً. ز وجلرسل اهللا ع

  فتش
  .وفَتَّشُتُه َتفْتيشاً، مثله. فََتْشُت الشيء فَْتشاً

  فتق
ثله، فََتفَتََّق واْنفََتَق. شققته: فََتقُْت الشيء فَْتقاً استخراج رائحته بشيٍء ُتدِخله : غريهوفَْتُق املسك ب. وفَتَّقُْتُه َتفْتيقاً م

  :قال الشاعر. عليه
ْه َتَق الكافوَر باِملْسِك فاِتقُ   كما فَ

: والفََتُق بالتحريك. علّةٌ ونتوٌء يف مراقِّ البطن: والفَْتُق أيضاً. شقُّ عصا اجلماعة ووقوع احلرب بينهم: والفَْتُق
تقول . اخلصب: والفََتُق أيضاً. الصبُح: والفََتُق. ْرجِ، خالف الَرْتقاءمصدر قولك امرأةٌ فَْتقاُء، وهي املُْنفَِتقَةُ الفَ

، بالكسر: منه أفَْتَق قرن الشمس، إذا أصاب فَْتقاً يف : قال ابن السكيت. وأفَْتَق القوُم إذا اْنفََتَق عنهم الغيم. فَِتَق
َر ما حولهوقد أفَْتقْنا، إذا صادفنا فَْتقاً، وهو املوضع الذي . السحاب فبدا منه ُتٌق، أي . مل ُيمطر وقد ُمِط وامرأةٌ فُ
والصبُح : قال. مجلٌ فَتيٌق، إذا َتفَتََّق ِسَمناً: ويقال أيضاً. ورجلٌ فَتيُق اللسان، أي حديد اللسان. ُمَتفَتَّقَةٌ يالكالم

  :ومنه قول األعشى. الّنجّاُر: والفَْيَتُق. الفَتيُق، هو املشرق
  كما َسلََك الَسكِّيَّ يف الباب فَْيَتُق... سبيلَها وال بدَّ من جارٍ ُيجُري 

  .والسكي املسمار
  فتك

وفيه . أن يأيت الرجل صاحبه وهو غارٌّ غافلٌ حتَّى يشدَّ عليه فيقتله: والفَْتُك. اجلريُء؛ واجلمع الفُتَّاُك: الفاِتُك
قيَّد اإلميانُ الفَْتَك، ال َيفِْتُك : "  احلديثويف. فَْتٌك، وفُْتٌك، وِفْتٌك، وقد فََتَك به يفُتُك ويفِتُك: ثالث لغات

.مؤمٌن   "  
  فتكر



  .لقيت منه الِفَتكْرين والفَُتكْرين، وهي الشدائد والدواهي: قوهلم
  فتل

هو ما ُيفَْتلُ بني اإلصبعني : ويقال. ما يكون يف شّق النواة: والفَتيل. وذبالٌ فُفَتَّلٌ، شدد للكثرة. الذبالةُ: الفَتيلَةُ
ا زال فالنٌ َيفِْتلُ من فالٍن يف الِذروة والغارب، أي يدور من وراء خديعته. وفََتلُْت احلبل وغريه. لوسخمن ا . وم

تباعُد ما بني املرفقني على : والفََتلُ، بالتحريك. وفََتلَُه عن وجهه فاْنفََتلَ، أي صرفه فانصرف، وهو قلب لَفََت
  .فََتلِ، وقوٌم فُْتلُ األيدييقال ِمرفٌق أفَْتلُ بيِّن ال. جنيب البعري

  فنت
قال اهللا . وديناٌر َمفْتونٌ. فََتْنُت الذهَب، إذا أدخلَته النار لتنظر ما جودته: تقول. االمتحان واالختبار: الِفْتَنةُ
املؤمن أخو : " ويف احلديث. ويسمَّى الصائغُ الفتَّان، وكذلك الشيطان" . إنَّ الذين فََتنوا املؤمنني : " تعاىل

اء والشجر وَيَتعاوناِن على الفَتَّاِن  يوم هم : " قال اهللا تعاىل. اإلحراق: الفَْتُن: وقال اخلليل" . املؤمن يسعهما امل
وافَْتَتَن الرجل . ويقال للَحرَِّة فَتٌني، كأنَّ حجارهتا َمْحَرقةٌ. وورٌِق فَتٌني، أي فضَّةٌ حمرقة" . على النارِ ُيفَْتنونَ 

" . وفََتنَّاَك فُتوناً : " قال تعاىل. تونٌ، إذا أصابته ِفْتَنةٌ فذهب ماله أو عقله، وكذلك إذا اْخُتبَِروفُِتَن، فهو َمفْ
ِتٌن: االفِْتنانُ، يتعدَّى وال يتعدَّى، ومنه قوهلم: والفُتونُ أيضاً   :قال الشاعر. قلٌب فاِتٌن، أي ُمفُْت

  ِتنامِ أمسى فؤادي هبا فا... رخيُم الكالم قطيُع القيا 
  :وأنشد أبو عبيدة ألعشى مهدان. وفََتَنْتُه املرأة، إذا دلَّته، وافَْتَتَنْتُه أيضاً

  سعيداً فأمسى قد قال كلَّ مسلمِ... لئن فََتْنَتين فهي باألمس أفَْتَنْت 
أنتم عليه  ما: أهل احلجاز يقولون: قال الفراء. املُِضلُّ عن احلق: والفاِتُن. أفََتْنَت باأللف: وأنكر األصمعّي

، أي مفتونٌ جدا. ُمبفِْتنَني من أفَْتْنُت: بفاِتنَني، وأهل جند يقولون غشاٌء للرْحلِ : والِفتانُ. وفَتَّْنُتُه َتفْتيناً فهو ُمفَتٌَّن
  .من أَدمٍ
  فىت
اِء سنِّه . وقد فَِتَي بالكسر َيفْىت فًتى، فهو فِتيُّ السّن بيِّن الفتاِء. الشابَّة: والفتاةُ. الشابُّ: الفَىت وقد ولد له يف فت
لفالن بنٌت َتفَتَّْت، أي تشبَّهت بالفتياِت، : ويقال. ِخالف املسانّ، واحدها فَِتيٌّ: واألفْتاُء من الدواّب. أوالد

. السخّي الكرُمي: والفَىت. وفُتَِّيت اجلاريةُ َتفِْتَيةً، إذا خدِّرت وسترت وُمنعت اللعب مع الصبيان. وهي أصغرهّن
ال أفعله ما اختلف الفََتياِن، : ويقال. وقد َتفَتَّى وَتفاتى، واجلمع ِفْتيانٌ وِفْتَيةٌ وفُُتوٌّ وفُِتيٌّ. هو فًَتى بيِّن الفتّوِة: يقال

واالسم الفُْتيا . واستفَْتْيُت الفقيه يف مسألٍة فأفْتاين. ما اختلف األجدَّان واجلديدان: يعين الليل والنهار، كما يقال
  .وَتفاَتْوا إىل الفقيه، إذا ارتفعوا إليه يف الفُْتيا. والفَْتوى

  فثأ
  :قال اجلعدي. سكَّنُت غليناهنا باملاء: فَثَأُت الِقدَر

  وَنفْثَؤها عنَّا إذا َحْمُيها غال... تفوُر علينا ِقدُرُهْم فُندُميها 
وَعدا حتَّى أفْثَأَ، أي . ر غضبهانكس: إذا كسرته عنك بقول أو غريه وسكَّنَت غضبه، وفِثئَ هو: وفَثَأُت الرجل
إنَّ الرثيثَةَ تفْثَأ الغضب، وأصله : ومن أمثاهلم يف اليسري من البِرِّ قوهلم. وأفْثَأَ احلَرُّ، أي سكن وفتر. أعيا واْنَبَهَر



ُه وكفَّ عنهم ُه رثيئةً فَسكََن غَضُب رأي وفَثَأُت . أن رجالً كان غضب على قوم، وكان مع غضبه جاِئعاً، فسقَْو
  .الرجل، إذا رددتُه

  فثث

  .نبت خيتبز حبُّه وُيأكل يف اجلْدب، وتكون ُخبزته غليظةً شبيهة خببز املَلَِّة: الفَثُّ
  فثج

بئر ال ُتفْثَْج، : وقوهلم. يقال َعدا حتَّى أفْثََج، أي أعيا وانبَهَر: الكسائي. احلامل من النوق: الفاِثُج والفاِسُج
  .ال ُينزح أي. وفالن حبٌر ال ُيفْثَْج

  فثر
  :قال األغلب العجلّي. اِخلوانُ يتَّخذ من الرخام وحنوه: الفاثوُر

  إذا اجنلى فاثوُر عنيِ الشمسِ
  .هم على فاثورٍ واحٌد، أي على مائدة واحدة، ومنزلة واحدة: يقال
  فجأ

  .ةًفاجأه األمُر مفاجأةً وِفجاًء، وكذلك فجِئه األمُر وفجأُه األمر، بالكسر والنصب، فُجاَء
  فجج
هو : يقال. وفََجْجُت ما بني رِجليَّ أفُجُّهما فَجا، إذا فتحت. الطريق الواسع بني اجلبلني، واجلمع ِفجاج: الفَجُّ

ورجلٌ أفَجُّ بيِّن الفََججِ؛ . وفَْجواُء، بيِّنة الفََجج، إذا بان وتُرها عن كبِدها. وقوس فجَّاُء. ميشي ُمفاجا، وقد َتفاجَّ
: وأفَجَّت النعامة. وفََجْجُت القوس أفُجُّها، إذا رفعَت وترها عن كبدها، مثل فََجْوُتها. الفََحجوهو أقبح من 
  .رمت بصومها
البِطيخ : والِفجُّ بالكسر. حاِفٌر ُمِفجٌّ، أي مقَبٌَّب؛ وهو حممود: ويقال أيضاً. أفَّج الرجل، أي أسرع: ابن األعرايب

  .وكل شيٍء من البِطيخ والفواكه مل ينَضج فهو ِفجٌّ. اهلندّي: الشامّي الذي تسمِّيه الفرس
  فجر

: والفُْجَرةُ بالضم. وفَجَّرته شّدد للكثرة، فََتفَجََّر. فََجْرُت املاء أفُْجُرُه بالضم فَْجراً، فاْنفَجََر، أي جبسُتُه فاْنَبَجَس
والفَْجُر . طريٌق يكون فيه: ْنفََجُر الرملِوُم. مراِفُضُه حيث يرفَضُّ إليه السيل: ومفاجُِر الوادي. موضع تفّتح املاء

يوٌم من أيَّام العرب، : والِفجاُر. أصبحنا من الصبح: وقد أفَْجْرنا، كما تقول. يف آخر الليل كالشفق يف أوَّله
وهي أربعة أفْجَِرٍة كانت بني قريش ومن معها من كنانة، وبني قيسِ عيالنَ، يف اجلاهلية، وكانت الَدبرةُ على 

قد فََجْرنا، : وإنَّما مسَّت قريٌش هذه احلرَب ِفجاراً ألنَّها كانت يف األشهر احلرم، فلمَّا قاتلوا فيها قالوا. قيس
: والفََجُر بالفتح. املائلُ: والفاجُِر. وأصله امليلُ. وفََجَر، أي كذب. وفََجَر فُجوراً، أي فسق. فسمِّيت ِفجاراً

  :اعرقال الش. الكرُم والتفجٌُّر يف اخلري
  احلقٌّ يا مالِ غَْيُر ما َتِصُف... خالفَت يف الرأيِ كل ذي فََجرٍ 

  :قال النابغة. اسم للفُجورِ، وهي معرفة: وفَجارٍ، مثل قَطامٍ
  فحملُت َبرَّةَ واحتملَت فَجارِ... إنَّا احتملنا ُخطََّتينا بيَننا 



  .يا فَجارِ، يريد يا فاجَِرةُ: ويقال أيضاً للمرأة
  فجس
  .وقد فََجَس يفُْجُس بالضم. التكبُُّر والتعظُُّم: ُسالفَْج
  فجع

وَتفَجَّْعُت له، أي . وقد فََجَعْتُه املصيبةُ، أي أوجعْته، وكذلك الَتفْجيُع، ونزلن بفالن فاجَِعةٌ: الرزّيةُ: الفجيَعةُ
  .توجَّْعُت
  فجفج

  .كثري الكالم: رجلٌ فجفاٌج
  فجل

  فجن

  .الَسذاُب: الفَْيَجُن
  فجا
. ساحتها: وفَْجَوةُ الدار. تفاجى الشيء، أي صار له فُْجَوةٌ: تقول منه. الفُْرَجةُ واملتَّسع بني الشيئني: َوةُالفَْج

وفََجْوُتها أنا فَْجواً، إذا رفعت . وقوٌس فَْجواُء، إذا بان وترها عن كبدها. تباُعُد ما بني ُعرقوَبي البعري: والفَجا
  .كسر َتفْجى فجاًوفَجَِيْت هي بال. وتَرها عن كبدها

  فحث
  .لغة يف َحِفثَ الكَرِشِ، وهي الِقبَّة ذات األطباق: الفَِحثُ بكسر احلاء

  فحج

والفحج . رجلٌ أفَْحُج بيِّن الفََحجِ، وهو الذي تتداىن صور قدميه تتباعد َعِقباه وَتَتفَحَّج ساقاه، ودابَّة فَْحجاُء
الَتفَحُُّج مثله : قال أبو عمرو. وَتفَحَّج يف ِمشيته مثله. فَْحجاًوقد فَِحَج َيفَْحُج . ِمشية األفَْحج: بالتسكني
وأفْحج الرجل َحلوبَته، إذا فَرج . وكذلك الَتفْحيج مثل التفشيج. وهو أن ُيفَرِّج بني رجليه إذا جلس. الَتفَشُُّج

  .ما بني رجلْيها لَيْحلُبها
  فحح

  .لدها وقد فحت األفعى تفح وتفح فحيحاًصوهتا من ج: والكَشيُس. صوهتا من فيها: فحيُح األفعى
  فحش

ويسمَّى . وقد فَُحَش األمر بالضم فُْحشاً، وتفاَحَش. وكلُّ شيٍء جاوز حدَّه فهو فاِحٌش. الفاِحَشةُ: الفَْحشاُء
  :وقول طرفة. الزِىن فاِحَشةً

  َعقيلةَ مالِ الفاِحشِ املَُتَشِددِّ... أرى املوَت يعتاُم الِكراَم وَيْصطَفي 
  .ين الذي جاوَز احلدَّ يف البخليع



  .وَتفَحََّش يف كالمه. وأفَْحَش عليه يف املنطق، أي قال الفُْحَش، فهو فحَّاٌش
  فحص
: وربَّما قالوا فََحَص املطُر التراَب. وقد فََحَص عنه، وَتفَحََّص، وافَْتَحَص، مبعًنى. البحث عن الشيء: الفَْحُص

: " ويف احلديث. ليس له َمفَْحُص قطاٍة: يقال. وكذلك املَفَْحُص. قَطاِة ألنَّها َتفَْحُصُهَمْجِثُم ال: واُألفْحوُص. قَلََبُه
  .، كأنَّهم حلقَوا وسطها وتركوها مثل أفاحيصِ القطا" فََحصوا عن ُرؤوِسهِْم 

  فحل
العرب تسمِّي ُسَهْيالً و. واملصدر الِفْحلَةُ بالكسر. الفَْحلُ معروف، واجلمع الفُحولُ، والِفحالُ، والِفحالةُ أيضاً

وأفَْحلَْتُه، إذا أعطيَته . الفَْحلَ، تشبيهاً له بفَْحلِ اإلبل، العتزاله النجوم؛ وذلك أنَّ الفَْحلَ إذا قََرَع اإلبلَ اعتزلَها
جِباً يف فَْحلُ اإلبل إذا كان كرمياً ُمْن: والفَحيلُ. وفََحلُْت إبلي، إذا أرسلَت فيها فَْحالً. فَْحالً يضرِب يف إبله

وقد يقال . وفُحَّالُ النخلِ، واجلمع الفحاحيلُ، وهو ما كان من ذكورِه فَْحالً إلناثه. فَْحلٌ فَحيلٌ: يقال. ِضرابه
واْسَتفَْحلَ األمر، أي . حصٌري يُّتَخذُ من فُحَّال النخل: والفَْحلُ. وال يقال فُحَّالٌ إال يف النخل. فيه فَْحلٌ وفُحولٌ

  .سليطةٌ: وامرأةٌ فَْحلَةٌ. ، أي تشبَّه بالفَْحلِوَتفَحَّلَ. تفاقم
  فحم

. ظُلَْمُتُه: وفَْحَمةُ الِعشاِء أيضاً. ويقال للفَْحمِ فَحيٌم. الفَْحُم معروف، الواحدة فَْحَمةٌ، وقد حيّرك مثل َنْهرٍ وَنَهرٍ
وشعٌر فاِحٌم، أي . والتَفْحيُم مثله. أفِْحموا من الليل، أي ال تسريوا يف أول فَْحَمِتِه، وهي أشدُّ الليل سواداً: يقال
فََحَم الصيبُّ بالفتح يَفَْحُم فُحوماً وفُحاماً، إذا بكى حتَّى ينقطع : الكسائي. سوَّده: وفَحََّم َوْجَهُه َتفْحيماً. أسود
. ال يقول الشعر وأفَْحْمُتُه أي وجدته ُمفَْحماً. وكلّمته حتَّى أفَْحْمُتُه، إذا أْسكتَّه يف خصومٍة أو غريها. صوته
  .وثَغا الكبُش حتَّى فََحَم، أي صارت يف صوته حبوحةٌ. هاَجْيناكُم فما أفَْحْمناكُْم: يقال
  فحا

وإنه . عرفت ذلك يف فَْحوى كالمه ويف فَْحواِء كالمه، ممدوداً ومقصوراً: يقال. معناه وحلُنه: فَْحوى القول
فَحِّ : يقال. أبْزاُر الِقدرِ، بكسر الفاء والفتح أكثر، واجلمع أفْحاٌء :والفَحا مقصوٌر. لُيفَحِّي بكالمه إىل كذا وكذا

  .ِقدَرَك َتفِْحَيةً
  فخت
  .واحدة الفَواِخِت، من ذوات األطواق: والفاِخَتةُ. يقال جلسنا يف الفَْخِت: قال أبو عبيد. ضوء القمر: الفخُت
  فخخ
  .واسم هذه النومة الفَخَّةُ. وقد فّخ النائم َيِفخُّ. كالغطيطوالفَخيُخ . اِملصَيدة، واجلمع ِفخاٌخ وفُخوٌخ: الفَخُّ
  فخذ

أقلُّ من البطن، أوَّلُها : والفَِخذُ يف العشائر. رميُته ففََخذُْتُه، أي أصبُت فَِخذَه: يقال. فَِخذٌ وفَْخذٌ وِفْخذٌ أيضاً
: " وأما الذي يف احلديث. املُفاَخذَةُ: الَتفْخيذُو. الَشْعُب، مث القبيلة، مث الفصيلة، مث الِعمارة، مث البطن، مث الفَِخذُ

  .، أي يدعوهم فَِخذاً فَِخذاً" بات ُيفَخِّذُ عشريته 
  فخر



الذي ُيفاِخُرَك، ومثله : والفَخُري. وتفاَخَر القوُم. وقد فََخَر وافَْتَخَر. وكذلك الفََخُر. االفِتخاُر وَعدُّ القدميِ: الفَْخُر
ابن . فالن ُمَتفَخٌِّر ُمَتفَجٌِّس: يقال. التعظُّم والتكبُّر: والَتفَخُُّر. لكثري الفَْخرِ، مثال الِسكِّريِا: والِفخُِّري. اخلَصيُم
وأفَْخْرُتُه على فالٍن، إذا : قال. فاَخرُت الرجل فَفََخْرُتُه أفْخُُرُه فَْخراً، إذ كنت أكرم منه أباً وأما: السكيت

وفرٌس فَخوٌر، أي . املأثُرةُ: واملَفَْخَرةُ بفتح اخلاء وضمها. خَّْرُتُه عليه َتفْخرياًوكذلك فَ. فضَّلته عليه يف الفَْخرِ
ناقةٌ فَخوٌر، هي العظيمة الَضرعِ : األصمعّي. وخنلةٌ فَخوٌر، أي عظيمةُ اِجلذع غليظة الَسَعِف. عظيُم اجلُْرداِن

ضرٌب من : والفاخوُر. الذي يعظم وال نوى له: والفاِخُر من البسرِ. اخلزُف: والفخَّاُر. الضيِّقة األحاليل
  .فخز فالن متفخز أي متعظم متفحش. الرياحني
  فخم

: وَتفْخيُم احلرف. التعظيُم: والتَفْخيُم. ورجلٌ فَْخٌم، أي عظيم القدر. فَُخَم الرجل بالضم فَخاَمةً، أي َضُخَم
  .ومنطٌق فخٌم، أي َجْزلٌ. خالف إمالته

  فدح
  .ومل ُيسَمع أفَْدَحُه الدين ممَّن يوثق بعربيَّته. وأمٌر فادٌح، إذا عالَه وَبهظَه. قلَهأث: فََدَحُه الَدْين

  فدد
إنَّ اجلفاء : " ويف احلديث. شديُد الصوِت: ورجلٌ فَدَّاٌد. وقد فَدَّ الرجل َيِفدُّ فَديداً. الصوت: الفَديُد: األصمعّي

وأما الفَداديُن . علوا أصواُتهم يف حروِثهِم ومواشيهم، بالتشديد، وهم الذين ت" والقسوة يف الفَدَّاديَن 
  .بالتخفيف، فهي البقر اليت حترث، واحدها، فَدَّانٌ بالتشديد

  فدر
وكذلك الفَدوُر، . املسنُّ من الوعول، ويقال العظيم: والفاِدُر. القطعة من اللحم إذا كانت جمتمعةً: الِفْدرَةُ

وفََدَر الفَْحلُ َيفِْدُر فُدوراً، أي َجفََر وَعدلَ عن الضراب، فهو فاِدٌر، . َدَرةُواجلمع فُُدٌر وفُْدٌر وموضعها املَفْ
  .الصخرة العظيمة َتْنُدُر من رأس اجلبل: والِفْنديُر والِفْنديرةُ. األمحق: والفَِدُر بكسر الدال. واجلمع فَواِدُر

  فدع
. الرجل، فيكون منقلَب الكف أو القدم إىل إِْنِسيِّهِما رجلٌ أفَْدٌع بيِّن الفََدعِ، وهو املعوجُّ الرسغ من اليد أو

  .وكذلك املوضع هو الفََدَعةُ
  فدغ
  .فََدغُْت رأسه أفَْدغُُه فَْدغاً: يقال. شدُخ الشيء اجملوَِّف: الفَْدغُ
  فدغم

  .قال ذو الرّمة. احلَسُن مع ِعظمٍ: الفَْدغَُم بالغني معجمةً من الرجال
  به احلرُب َشْعشاعٍ وأبيَض فَْدغَمِ... ُتتَّقى هلا كل َمْشبوحِ الذراعني 

  :قال الكميت. وخدٌّ فَْدغٌَم، أي حسٌن ممتلئٌ
  ُيَزيِّنَّ الفَداِغم باألسيلِ... وأْدنْيَن الربوَد على خدوٍد 

  فدفد



  .األرُض املستويةُ: الفَْدفَُد
  فدك

  .نفشته، لغة أْزِديَّةٌ: فَدَّكُْت القطن
  فدكس

  .مثل الَدْوكَسِ األسُد،: الفدْوكَُس
  فدم

ٍة مشبعاً ما يوضع يف فم : والِفداُم. وِصبغٌ ُمفَْدٌم أيضاً، أي خاثٌر ُمشبٌع. ثوٌب ُمفَْدٌم، إذا كان مصبوغاً حبمر
: تقول منه. والفَدَّاُم، بالفتح والتشديد مثله، وكذلك اِخلرقةُ اليت يشدُّ هبا اجملوسّي فمه. اإلبريق ليصفَّى ما فيه

ومنه . فََدْمُت على فيه بالِفدامِ فَْدماً، إذا غطَّيَت: ويقال أيضاً. األباريق والِدنان: واملُفَدَّماُت. نية َتفْدمياًفَدَّمُت اآل
  .رجلٌ فَْدٌم، أي عيِيٌّ ثقيلٌ، بيِّن الفَداَمِة والفُدوَمِة

  فدن
هي البقرة اليت حتُرث، : ال أبو عمرووق. آلة الثَورين للحرث، وهو فعَّال بالتشديد: والفَدَّانُ. القصُر: الفََدنُ

  .واجلمع الفَداديُن ُمَخفٌَّف
  فدى

ومن العرب من يكسر ِفداًء . قُْم ِفًدى لك أيب: يقال. الِفداُء إذا كسر أوَّله ميدُّ ويقصر، وإذا فتح فهو مقصور
وأنشد األصمعّي . لدعاءِفداًء لك، ألنه نكرة، يريدون به معىن ا: للتنوين إذا جاور الم اجلّر خاصَّةً، فيقول

  :للنابغة
  وما أُثَمُِّر من مالٍ ومن ولِد... مهالً ِفداٍء لك األقواُم كُلُُّهُم 

وتفاَدْوا، أي . وفدَّاُه َتفِْدَيةً، إذا قال له ُجعلت ِفداَءَك. فَداُه وفاداُه إذا أعطى فداءه فأنفذه وفداه بنفسه: ويقال
  :قال. وتفادى فالنٌ من كذا، إذا حتاماه وانزوى عنه. وافَْتدى منه بكذا. فَدى بعُضهم بعضاً

  َتفادى األسوُد والُغلُْب منه َتفاِديا
  .األنبار، وهو مجاعة الطعام من الُبّر والتمر والشعري: والفَداُء بالفتح. والِفدَيةُ والفَدى والِفداُء، كله مبعىن

  فذذ

وأفَذَِّت الشاةُ، أي ولدت . ومتٌر فَذٌّ، أي متفرٌق. وَّل سهامِ امليسرِأ: والفَذُّ. ذََهبا فَذَّْينِ: يقال. الفرُد: الفَذُّ
  .وال يقال ناقةٌ ُمِفذٌّ، ألنَّها ال تلد إال واحداً. فإن كان ذلك عادهتا فهي ِمفْذاذٌ. واحداً، فهي ُمِفذٌّ

  فرأ
  .كلُّ الصيد يف جوف الفَرإ، واجلمع ِفراٌء: احلمار الوحشيُّ، ويف املثل: الفََرأُ
  فربج

  .افَْرْنَبَج جلد اجلمل، إذا ُشوي فيبس أعاليه
  فرت



  .ماٌء فُراٌت ومياٌه فُراٌت: يقال. املاء العذب: الفَراُت
  فرتج

  .ِسَمةٌ من ِسمات اإلبل: الِفْرتاُج
  فرث
ها وأفْرِثُها، إذا فََرثُْت للقوم ُجلَّةً فأنا أفُْرثُ: ابن السكيت. الِسرجني ما دام يف الكَرِشِ، واجلمع فُروثٌ: الفَْرثُ

وفََرثُْت كبَده أفُْرثُها وأفْرِثُها فَْرثاً، وفَرَّثُْتها َتفْريثاً، إذا ضربته وهو حيٌّ فانفرثت : قال. شققتها مث نثرت ما فيها
وأفَْرثُْت أصحايب، إذا عرَّضتهم : قال. وأفَْرثُْت الكَرَِش، إذا شققتها وألقيت ما فيها: قال. كبده، أي انتثرت

  .ئمة الناسِلال
  فرج

: والفَْرج. فرَّج اهللا غَمَّك تفرجياً، وكذلك فََرَج اهللا عنك غمَّك َيفْرِج بالكسر: الفََرج من الغّم بالتحريك، تقول
  :والفََرج بالتحريك، يف قول أيب ذؤيب. الثَغر وموضع املخافة: والفَْرج. الَعْورة

  وللَشرِّ بعد القارِعاِت فُروج
  :والفْرج ساكٌن يف قول امرؤ القيس .أي تفرُّج وانكشاف

  َتُسدُّ هبا فَْرَجها من ُدُبْر... هلا ذََنٌب مثلُ ذيلِ العروسِ 
  :وقال أمية ابن أيب الصلت. التَفَضِّي من اهلم: والفَْرَجةُ. ما بني رجلي الفرس

  ر له فَْرَجةٌ كََحلِّ الِعقالِ... ربَّما تكرُه النفوُس من األْم 
الذي ال يكتم السّر، : والِفْرج. بينهما فُْرَجةٌ، أي اْنِفراج: يقال. فُرَجةُ احلائط وما أشبهه: موالفُْرَجةُ بالض
رجل أفَْرٌج بيِّن : ويقال. القوس البائنة عن الوتر، وكذلك الفارج والفَريج: والفُُرُج أيضاً. وكذلك الفُُرُج

وفَرِج الرجل بالكسر . واملرأة فَْرجاُء. يف احلبشة وأكثر ما يكون ذلك. الفََرج، للذي ال تلتقي أليتاه لعظمهما
واحدة : والفَرُّوَجةُ. أفَْرَج الناس عن طريقه، أي انكشفوا: ويقال. فََرجاً فهو فَرٌِج، أي ال يزال ينكشف فَْرُجُه

  .ةالقَباُء، وفَْرُخ الدجاج: والفَرُّوج بفتح الفاء. دجاجة ُمفْرٌِج، أي ذات فَراريج: يقال. الفراريج
  فرجن

  .وقد فَْرَجْنُت الدّاّبة، أي حسستها. اِملَحسَّة: الِفْرَجْون
  فرح

" ومنه قوله تعاىل. الَبطَُر: والفََرُح أيضاً. ُسرَّ: فَرَِح به . إنَّ اهللا ال حيبُّ الفرِحني :  ما : يقال. ِسرَُّه: وأفَْرَحُه" 
. أثقله: أفَْرَحُه الدْيُن: أبو عمرو. والتفريح مثل اإلفراح. يسرُّين هبذا األمر ُمفْرٌِح وَمفْروٌح به، وال تقل َمفْروٌح

  :وأنشد
  وحتِملُ أخرى أفَْرَحْتَك الودائُع... إذا أنت مل َتْبرح تؤدِّي أمانةً 

  .دواء معروف: واملُفَرُِّح. الذي َيفَْرح كلَّما سرَّه الدهر: واِملفْراُح. لك عندي فَْرَحةٌ إن بشَّرتين، وفُْرَحةٌ: وتقول
  فرخ
وأفَْرَخ القوم . وأفَرَخ الطائُر وفَرََّخ. ولد الطائر، واألنثى فَْرَخةٌ، ومجع القلة أفُْرٌخ وأفْراٌخ، والكثري ِفراٌخ: الفَْرُخ

ِلُيفْرِخ روعك، أي ليخرج عنك فزُعَك يا : يقال. وأفَْرَخ الروع أي ذهب الفزع. بيَضهم، إذا أبدوا سرَّهم



واْنفََرَخ . واْسَتفَْرْخُت احلمام، إذا اتَّخذته لفراخه. استبان بعد اشتباه: فَْرَخ األمروأ. فالن، أي سكِّن جأشَك
  :وقول الفرزدق. وقد فَرََّخ الزرُع َتفْرخياً. الزرع، إذا هتيَّأ لالنشقاق بعد ما يطلُع

مِ... ويوم جعلنا البيَض فيه لعاِمرٍ    ُمصمَِّمةً َتفْأى ِفراَخ اجلَماجِ
  .غيعين به الدما

  فرد
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يف اللغة: كتاب    الصحاح 
 اجلوهري: املؤلف 

ٌد وفَريٌد كلُّه مبعىن . الوِْتُر، واجلمع أفْراٌد وفُرادى على غري قياس، كأنَّه مجع فَردانَ: الفَْرُد ٌد وفارٌِد وفَرِ وثوٌر فَْر
الُدرُّ : والفَرنُد. ر اِلْدرِانقطعت عن القطيع؛ وكذلك الِسْدَرةُ الفارَِدةُ اليت انفردْت عن سائ: وظبيةٌ فارٌِد. ُمنفرٍِد

جاءوا : ويقال. الَدراريُّ يف آفاق السماء: وأفراُد النجوم. كبارها: فَراِئُد الدرِّ: ويقال. إذا ُنِظَم وفُصِّل بغريه
: ألنثىوأفَْرَدِت ا. وأفَْرْدُت إليه رسوالً. عزلته: وأفَْرْدُتُه. فُراداً وفرادى منوَّناً وغري منوَّن، أي واحداً واحداً

. وفَرَِد واْنفََرَد، مبعًنى. وال يقال ذلك يف الناقة، ألنَّها ال تلد إال واحداً. وضعْت واحداً، فهي ُمفْرٌِد وموِحٌد وُمِفذٌّ
  :قال الِصمَّةُ القُشرييُّ

  بأكِْثَبٍة فَرِْدنَ من الَرغامِ... ومل آت البيوَت ُمطَنَّباٍت 
  .وَتفَرَّْدُت بكذا واْسَتفْرَْدُتُه، إذا انفردت به. يكن معكما أحد لقيت زيداً فَْرَدْينِ، إذا مل: وتقول
  فردس

  .وكرٌم ُمفَْرَدٌس، أي ُمَعرٌَّش. حديقة يف اجلنَّة: والِفْردَْوُس. البستان: الِفْرَدْوُس
  فرر

. لك االثنان واجلمع واملؤنثورجلٌ فَرٌّ، وكذ. الَنَواُر: والفَروُر من النساء. وأفَرَُّه غريه. هرب: فَرَّ َيِفرُّ ِفراراً
حبثت : وفََرْرُت عن األمر. فُرِْرُت عن ذكاء: وفََرْرُت الفرس أفُرُُّه بالضم فَرا، إذا نظرت إىل أسنانه، قال احلجَّاج

، وافَْترَّ فالنٌ ضاحكاً. وتفارُّوا، أي هتاربوا. وأفَرَِّت اإلبل لإلثناع باأللف، إذا ذهبت رواضُعها وطلع غريها. عنه
وحكى الكسائي أُفُرَّةُ احلَرِّ وأَفُرَّةُ احلَرِّ بضم اهلمزة . أوَّله، ويقال ِشدَّته: وفُرَُّه احلَرِّ بالضم. أي أبدى أسنانه

" ومنه قوله تعاىل. الِفراُر: واملَفَرُّ. يصلح للِفرار عليه: وفرٌس ِمفَرٌّ بكسر امليم. وفتحها، والفاء مضمومة فيهما  :
رُّ بكسر الفاء.  "أين املَفَرُّ  ويقال . ُو إنه مجع فَريرٍ. ولد البقرة الوحشية، وكذلك الفُراُر: والفَريُر. املوضع: واملَِف

  .إن اجلواد عينه فُراُرُه، وقد ُيفتح، أي يغنيك شخصه ومنظره عن أن ختتربه وأن َتفُرَّ أسنانه: أيضاً
  فرز
. در قولك فََرْزُت الشيء أفْرُِزُه فَْرزاً، إذا عزلته عن غريه وِمزتهمص:والفَْرُز أيضاً. ما اطمأنَّ من األرض: الفَْرُز

وأفَْرَزُه الصيُد، أي . وفاَرَز فالنٌ شريكه، أي فاصله وقاطعه. وكذلك أفَْرْزُتُه باأللف. والقطعة منه ِفْرَزةٌ بالكسر
  .ومنه ثوٌب َمفْروٌز. وأمَّا إِفْريُز احلائط فمعرٌَّب. أمكنه فرماه من قرب

  فرزدق
  .مجع فََرْزَدقٍَة، وهي القطعة من العجني، وأصله بالفارسية َبراْزَدْه: الفََرزَْدُق

  فرزم
  .وأهل املدينة يسمُّوهنا اجلَْبأَة. خشبةٌ مدوَّرةٌ حيذو عليها احلذَّاء: الفُْرزوُم
  فرس

ْيٌس، وإنْ أردت األنثى خاصَّة مل تقل وتصغري الفََرسِ فَُر. الفََرُس يقع على الذكر واألنثى، وال يقال لألنثى فََرَسةٌ
وجيمع على فوارَِس، وهو شاذٌّ ال يقاس . وراكبه فارٌِس، أي صاحب فرس. واجلمع أفْراٌس. إال فَُرْيَسةٌ باهلاء



وفََرَس . حلقة من خشب يقال هلا بالفارسية َجْنَبْر: والفَريُس. ريٌح تأخذ يف العنق فَتفْرُِسها: والفََرَسةُ. عليه
وأصل الفَْرسِ هذا مث كثُر واستعمل حتَّى صري كلُّ قتلٍ . سُد فريسَتُه َيفْرِسُها فَْرساً، وافَْتَرَسها، أي دقَّ عنقَهااأل

  .وقد ُنهَِي عن الفَْرسِ يف الذبح، وهو كسر عظم الرقبة قبل أن تربد. فَْرساً
وأفَْرَس : قال. فََرَس الذئُب شاةً من غنمه وأفَْرَس الراعي، أي. فََرَس الذئُب الشاةَ فَْرساً: قال ابن السكيت

  .الرجلُ األسَد محاَره، إذا تركه له ليفترسه وينجو هو
: والفُْرسانُ. كنية األسد: وأبو فراس. يقال أكل الذئُب الشاةَ، وال يقال افترسها: وقال النصر بن مشيلٍ

: تقول منه. وهو َيَتفَرَُّس، أي يتثبَّت وينظر. رياًاالسم من قولك َتفَرَّْسُت فيه خ: والِفراَسةُ بالكسر. الفوارُِس
مصدر قولك َرجلٌ فارٌِس على : والفَراَسةُ بالفتح" . اتَّقوا ِفراَسةَ املؤمنِ : " ويف احلديث. رجلٌ فارُِس النظر

. أي َحِذَق أمر اخليل َيفُْرُس فُروَسةً وفَراَسةً،: وقد فَُرَس بالضم. اخليل بيِّن الفَراَسِة والفُروَسِة والفُروسيَِّة
  .ضرٌب من النبت: والِفْرُس بالكسر

  فرسخ
  .واحد الفراسخ فارسي معرب: الفرسخ
  فرسك

  .ضرب من اخلوخ ليس ينفلق عن نواه: الفرسك
  فرسن

  .الِفْرِسُن من البعري، مبنزلة احلافر من الّداّبة، وربَّما استعري يف الشاة
  فرش

ويقال فََرَشُه أمره، إذا . بسطته: وفََرْشُت الشيء أفُْرُشُه ِفراشاً. به عن املرأة واحد الفُُرشِ، وقد ُيكْىن: الِفراُش
الزرع : والفَْرُش. املفروُش من متاع البيت: والفَْرُش. وفالن كرمي املفارِشِ، إذا تزوَّج كرائم النساء. أوسعه إياه
" نه قوله تعاىلوم. صغار اإلبل: والفَْرُش. الفضاء الواسع: والفَْرُش. إذا فرََّش " . ومن األنعامِ َحمولَةً وفَْرشا : 

اتِّساٌع قليلٌ، وهو حمموٌد، وإذا كثر وأفرط الَرَوُح حتَّى اصطكَّ الُعرقوبان فهو الَعقَلُ، : والفَْرُش يف رجل البعري
الفَْرُش يف : مل يكن َعقَال ويقالمطوِيَِّة الَزْورِ طَيَّ البئرِ َدْوَسرٍة مفروشِة الرِجلِ فَْرشاً : قال اجلعدي. وهو مذموٌم

أكمةٌ ُمفَْترَِشةُ الظَهر، إذا : يقال. وافَْتَرَش الشيُء، أي انبسط. الرجل، هو أن ال يكون فيها انتصاٌب وال إقعاٌد
وافترَش لسانه، إذا تكلَّم كيف شاء، . بسطهما على األرض: وافْترش ذراعيه. وافَتَرَشُه، أي وِطئه. كانت َدكَّاَء

وقد فَرََّش . الزرُع إذا انبسط: واملُفَرُِّش. تبليطها: وَتفْريُش الدار. ما أفَْرَش عنه، أي ما أقلع: وقوهلم. سطهأي ب
أقفلَ : يقال. ما ينشب فيه: وفَراَشةُ القُفْلِ. الشجَّة اليت تصدع العظم وال َتْهِشم: واملُفرَِّشةُ أيضاً. َتفْريشاً
اليت تطري وهتافُت يف : والفَراَشةُ. عظاٌم رقاٌق تلي القحف: وفَراُش الرأس. قيقكلُّ عظم ر: والفراَشةُ. فأفَرَش
ما يبس بعد املاء من الطني على وجه : والفَراُش. واجلمع فراٌش" . أطَْيُش من فراَشٍة : ويف املثل. السِراج
  :قال لبيد .وكذلك َحَبُب الَعَرقِ. احلََبُب الذي عليه، عن أيب عمرو: وفراُش النبيذ. األرض

  فَراَش املسيحِ كاجلُماِن املَُحبَّبِ... عال اِملْسُك والديباُج فوق ُنحورِِهْم 



  .رفرف جبناحيه وبسطَهما: وَتفَرََّش الطائر. وكلُّ ذات حافرٍ فهي فَريٌش بعد نِتاجها بسبعة أيام، واجلمع فَرائُش
  فرشح

وفَْرَشَح الرجل، إذا جلس وفتح بني . ا َتفَجََّجْت للحلبوفرَشَحت الناقة، إذ. املنبِطح: الِفْرشاُح من احلوافر
فَْرَشَح الرجل يف صالته، وهو أن يفتح بني رجليه جدا وهو : قال الكسائي. وهي الفَْرَشَحةُ والفَْرَشطَةُ. رجليه
  .قائم

  فرشط
. طَِت الناقةُ، إذا َتفَجََّحْت للحلبيقال فَْرَش. أن تفرِّج بني رجليك قائماً أو قاعداً، وهو مثل الفرَشحة: الفَْرَشطَةُ

  .وفَْرَشطَ اجلملُ، إذا َتفَجََّح للبول
  فرص

وبنو فالن . وجاءت فُْرَصُتَك من البئر، أي نوبتك. وجد فالن فُْرَصةً، أي ُنْهَزةً: يقال. الِشرُب والنوَبةُ: الفُْرَصةُ
وأفَْرَصْتين الفُْرَصةُ، أي . ةَ، أي اغتنمها وفاز هباوانتهز فالنٌ الفُْرَص. يتفارصون بئَرهم، إذا كانوا يتناوبوهنا

. القطُع: والفَْرُص، بالفتح. الذي يفارُِصَك يف الِشْربِ والنوبِة: والفَريُص. اغتنمتها: وأفَْرْصُتها. أمكنتين
، إذا خرقت أذنيها فََرْصُت النعلَ: يقال. وقد يكون الفَْرُص الشقَّ. الذي ُيقطع به الفضَّة: واِملفَْرُص واِملفْراُص

قطعة قطنٍ، أو ِخرقةٌ َتَمسَُّح هبا : والفِْرَصةُ. األسد: وفُراِفَصةُ. الريح اليت يكون منها احلََدُب: والفُْرَصةُ. للِشراِك
  .املرأة من احليض
. وفَراِئُصاللحمة بني اجلنب والكتف، اليت ال تزال ُتْرَعُد من الدابَّة، ومجعها فَريٌص : الفَريَصةُ:قال األصمعّي
وهو : قال. فََرْصُتُه، أي أصبت فَريَصَتُه: تقول منه. عن أيب عبيدة. أوداُجها، الواحدة فَريَصةٌ: وفَريُص العنقِ

  .مقتلٌ
  فرصد

  :قال الشاعر األسود بن َيعفر. التوُت، وهو األمحر منه: الِفْرصاُد
رٍ ذي َنطٍَف أغَنَّ كأنَّما  ُه من ... من َخْم   الِفْرصاِدقََنأْت أناِملُ

  فرض
هو : وفَْرُض القوسِ. حيث ُيقدح منه: وفَْرُض الزنِد. فرضُت الزنَد والسواَك: يقال. احلَزُّ يف الشيء: الفَْرُض

  :قال لبيد. فُوََّهةُ النهر: والِفراُض أيضاً. احلَزُّ الذي يقع فيه الوتر، واجلمع ِفراٌض
  على ِفراضِ اجلَْدَولِ َجْرَي الفُراِت... جتري خزائُنُه على من ناَبُه 

ما أوجبه اهللا تعاىل، مسِّي : والفَْرُض. جنٌس من التمر: والفَْرُض. ما عليه ِفراٌض، أي شيء من لباسه: وقوهلم
" وقوله تعاىل. بذلك ألنَّ له معاملَ وحدوداً اً حمدوداً" َألتَِّخذَنَّ من ِعبادك نصيباً َمفْروضاً :  . ، أي ُمقَْتطَع

ثَلْمته : وفُْرَضةُ النهر. التحزيُز: والَتفْريُض. السهُم املَفْروُض فوقه: والفَريُض. حلديدةُ اليت ُيَحزُّ هباا: واِملفَْرُض
. َنْجراُنُه: وفُْرَضةُ الباب. موضع النِقْسِ منها: وفُْرَضةُ الدواِة. حمطُّ السفن: وفُْرَضةُ البحر. اليت منها ُيستقى

وفََرْضُت . ما أصبُت منه فَْرضاً وال قَْرضاً: يقال. العطيةُ املوسومةُ: والفَْرُض. الِقْدُح :والفَْرُض. الُتْرُس: والفَْرُض
وفََرَضِت البقرةُ َتفْرِضُ . وقد فََرْضُت له يف العطاء، وفََرْضُت له يف الديوان. الرجلَ وأفَْرْضُتُه، إذا أعطيته



. ال فارٌِض وال بِكٌْر "  :ومنه قوله تعاىل. فُروضاً، أي كَبَِرْت وطعنت يف السّن وكذلك فَُرَضِت البقرةُ َتفُْرُض " 
وفََرَض اهللا علينا . الضخُم من كلِّ شيٍء: والفارُِض. الذي يعرف الفرائض: والفارُِض والفََرِضيُّ. بالضم فَراَضةً

أفَْرُضكُمْ : " احلديث ويف. ويسمَّى العلُم بقسمة املواريث فراِئَض. واالسُم الفريَضةُ. كذا وافَْتَرَض، أي أوجب
أفَْرَضِت املاشيةُ، أي وجبت فيها الفَريَضةُ، : يقال. ما فُرض يف السائمة من الصدقة: والفريَضةُ أيضاً" . زيٌد 

  .اجلَذََعةُ من الغنم واِحلقَّةُ من اإلبل: والفريضتاِن. وذلك إذا بلغت نصاباً
  فرط

. وفََرطَ عليه، أي َعجِلَ وَعدا. وكذلك الَتفْريطُ. ه وضيَّعه حتَّى فاتفََرطَ يف األمر َيفُْرطُ فَْرطاً، أي قصَّر في
وفََرطُْت القوم . وفََرطَ إليه منِّي قولٌ، أي سبق" . إنَّا خناُف أن َيفُْرطَ َعلَْينا أو أنْ َيطْغى : " ومنه قوله تعاىل

  :قال القُطاميٌّ. طٌأفُْرطُُهْم فَْرطاً، أي سبقتهم إىل املاء، فأنا فارِطٌ، واجلمع فرَّا
  كما َتَعجَّلَ فُرَّاطٌ ِلُورَّاِد... فاْسَتْعجلونا وكانوا من صحاَبِتنا 

. وأفَْرطَِت السحابةُ بالَوْسِميِّ، أي عجَّلت به.وأفَْرطَُه، أي أعجله. متقدِّماهتا إىل الوادي واملاء: وفُرَّاطُ القطا
  .غديٌر ُمفَْرطٌ، أي مآلن: يقال. مألهتا: املرادةَ وأفَْرطُْت. قدَّمتهم: وأفَْرطَِت املرأةُ أوالداً

، أي " وأنَّهم ُمفَْرطونَ : " ومنه قوله تعاىل: قال. يقال ما أفَْرطُْت من القوم أحداً، أي ما تركت: قال الكسائي
إيَّاك : يقال. واالسُم منه الفَْرطُ بالتسكني. وأفَْرطَ يف األمر، أي جاوز فيه احلّد. متروكون يف النار منِسيُّونَ

  :قال لبيد. وأتيته فَْرطَ يومٍ أو يومني. لقيته يف الفَْرِط بعد الفَْرِط، أي احلَني بعد احلني: وقوهلم. والفَْرطَ يف األمر
  ُتعاُر فتأيت َربَّها فَْرطَ أشهرِ... هل النفس إال ُمْتَعةٌ مستعارةٌ 

والفَْرطَةُ . اسٌم للخروج والتقدُّم: والفُْرطَةُ بالضم. ليلةً ال يكون الفَْرطُ يف أكثر من مخسةَ عشر: وقال أبو عبيد
الذي يتقدَّم الواردة فيهيِّء هلم األرسان والِدالَء، وَيْمُدُر احلياَض : والفََرطُ بالتحريك. املرَّة الواحدة منه: بالفتح

ومنه قيل للطفل " . ْم على احلوض أنا فََرطُكُ: " ويف احلديث. رجلٌ فََرطٌ وقوٌم فََرطٌ أيضاً: يقال. ويستقي هلم
كوكبان متباينان أمام سريرِ بناِت : والفارِطاِن. أي أجراً يتقدَّمنا حتَّى َنرَِد عليه" اللهم اجعله لنا فََرطاً : " امليِّت
. ْت منه كلمةٌوتكلَّم فالنٌ ِفراطاً، أي سبق. وهم َيَتفاَرطون. وفاَرطُْت القوم ُمفاَرطَةً وِفراطاً، أي سابقتهم. َنْعش

وكان : " زمنه قوله تعاىل. وأمٌر فُُرطٌ، أي ُمجاوٌز فيه احلّد. الذي يكون ملن سبق إليه من األحياء: واملاُء الِفراطُ
وأمٌر . البوُم تنوُح على األفْراِط: يقال. واحد األفْراِط، وهي آكاٌم شبيهاٌت باجلبال: والفُُرطُ أيضاً" . أمره فُُرطاً 
. الفرُس السريعةُ اليت َتَتفَرَّطُ اخليلَ، أي تتقدَّمها: والفُُرطُ. أوَّل تباشريه: وأفْراطُ الصبحِ. ، أي متروٌكفُُرطٌ أيضاً
  :قال لبيد

  فُُرطٌ وِشاحي إذ غدوُت ِلجاُمها... ولقد َحَمْيُت احليَّ حتِملُ ِشكَّيت 
  :وقول ساعدة ابن جؤية. تركته وتقدَّمته: وفََرطُْتُه

ال    ُيفَرِّطُ محلَُهمعه ِسقاٌء 

  :قال مرقِّش. وقلَّما يستعمل إال يف الشعر. فَرَّطَ اهللا عنه ما يكره، أي حنَّاُه: قال اخلليل. أي ال يتركه وال يفارقه
  وِقفا برْبعِ الدارِ كيما تْسأال... يا صاِحَبيَّ َتلَبَّثا ال َتْعجال 
  خرياً ُمقْبِال أو يسبُق اإلسراُع... فلعلَّ ُبطْأَكما يفرِّطُ شيئاً 



افَْتَرطَ فالنٌ، إذا مات له ولٌد صغري قبل : ويقال. وفالنٌ ال ُيفَْتَرطُ إحسانه وبِرُُّه، أي ال ينقرض وال خياف فَْوُتُه
  .أن يبلغ احلُلَُم

  فرطح

  .رأس ُمفَْرطٌَح، أي عريض
  فرطس

  .أْنفُه: فُْرطوَسةُ اخلنزيرِ
  فرطم

طََمةٌوِخ. طرف اخلّف كاملنقار: الفُْرطوُم   .فاٌف ُمفَْر
  فرع

القوسُ : والفَْرُع أيضاً. الَشْعُر التامُّ: والفَْرُع أيضاً. هو فْرُع قومه، للشريف منهم: ويقال. أعاله: فَْرُع كلِّ شيء
. وهي أماكن مرتفعة منه. ائِْت فَْرَعةً من ِفراعِ اجلبل فانزِهلا: ويقال أيضاً. اليت ُعِملَْت من طرف القضيب

وجبلٌ فاْرٌع، . وفََرْعُت قومي، أي علوهتم بالشرف أو باجلمال. رأَسه بالعصا، أي َعلَْوُتُه، وبالقاف أيضاًوفََرْعُت 
وفارَِعةُ . وفََرْعُت بينهما، أي حجزُت وكففُت. وفََرْعُت فرسي باللجام، أي قََدْعُتُه. إذا كان أطول مما يليه

: وفََرْعُت اجلبلَ. وِتالٌع فَوارُِع، أي مشرفاُت املسايل. ذَر أسفلهاْنزل بفارَِعِة الوادي واْح: أعاله، يقال: اجلبل
  :قال الشماخ. احندرت: وأفَْرْعُت يف اجلبل. صعدته

  ال يْدَهَمنََّك إفراعي وتصعيدي... فإن كرهَت ِهجائي فاجتنب َسَخطي 
: وفُروُع اجلوزاء. ُت، وهو من األضدادَصعَّْد: وفَرَّْعُت يف اجلبل أيضاً. وفَرَّْعُت يف اجلبل َتفْريعاً أي احندرت

  :قال أبو خراش. أشدُّ ما يكون من احلر
  ذكا النارِ من جنمِ الفُروعِ طويلُ... وظلَّ لنا يوٌم كأنَّ أُوارُه 

وأفَْرَع بنو فالن، أي انتجعوا يف . ورجلٌ ُمفَْرُع الكتف، أي عريضها. وأفَْرْعنا بفالن فما أمحدناه، أي نزلنا به
والفََرُع . وأفَْرْعُت، أي جوَّلت فيها فعرفت خربها. بئس ما أفَْرْعَت به، أي ابتدأت: ويقال. الناس أوَّل

. املالُ الطائلُ املُعدُّ: والفََرُع أيضاً. بالتحريك أوَّل ولٍد تنتجه الناقة، وكانوا يذحبونه آلهلتهم يتربَّكون بذلك
مصدر األفَْرعِ، : والفََرُع أيضاً. وبتضفريها مسِّيت فَُرْيَعةُ. فََرٌع وفَْرٌعالقملة، تسكَّن وحترَّك، واجلمع : والفَْرَعةُ

وال يقال للرجل إذا كان عظيم اللحية أو : قال. امرأةٌ فرعاُء كثرية الشعر: وقال ابن دريد. وهو التامُّ الشعر
وَتفَرَّْعُت بين فالٍن، أي . ان الشجر، أي كثرتوَتفَرََّعْت أغص. اجلمَِّة أفَْرُع وإنَّما يقال رجلٌ أفَْرُع لِضدِّ األصلع

  .وافَْتَرْعُت البكر، إذا اقَْتضضتها. تزوَّجُت سيِّدة نسائهم
  فرعل
  .أغزلُ من فُْرُعلٍ، وهو من الَغَزلِ واملراودة: ويف املثل. ولد الضبع: الفُْرُعلُ
  فرعن
ْرَعْونٌ: ِفْرَعْونُ دهاٍء وُنكْرٍ. نةُالفراِع: والُعتاةُ. كلُّ عاٍت متمرٍِّد ِف   .وقد َتفَْرَعَن، وهو ذو فَْرَعَنٍة، أي 
  فرغ



وفَرِغَ املاُء . واْسَتفَْرغُْت جمهودي يف كذا، أي بذلته. فََرغُْت من الشغل أفُْرغُ فُروغاً وفَراغاً وَتفَرَّغُْت لكذا
ةُ اجلوانبوحلقةٌ ُمفَْرغَةٌ، أي م. وأفَْرغُْتُه أنا. بالكسر َيفَْرغُ فَراغاً، أي انصّب . أرقُْتها: وأفَْرغُْت الدالَء. صَمَت

خمَرُج : والفَْرغُ. إخالؤها: وتفريغُ الظروف. وافَْتَرغُْت، أي صببت املاء على نفسي. وفَرَّغُْتُه تفريغاً، أي صببته
ر، ومها من منازل فَْرغُ الدلو املقدَّم، وفرغ الدلو املؤخَّ: املاء من الدلو من بني العراقّي، ومنه مسَّي الفَْرغاين

ماء الرجل، وهو : والفُراغَةُ. وكلُّ واحٍد منهما كوكبان، بني كل كوبني قدُر مخسِ أذرعٍ يف رأي العني. القمر
وذهب . ذاُت الفَْرغِ، وهو الَسَعةُ: والطعنةُ الفَْرغاُء. واسعةٌ: وضربةٌ فَريَغةٌ. واسع املشي: وفرٌس فَريغٌ. النطفة

ْرغاً   .، أي هدراً مل ُيطلب بهدُمه فَْرغاً وِف
  فرفخ
  .البقلة احلمقاء، اليت يقال الفرفني: الفَْرفَُخ
  فرفر

. فَْرفََر الفرس، إذا ضرَب بفأس جلامه أسنانه وحرَّك رأسه: حرَّكته، مثل هرهرته، يقال: فَْرفَْرُت الشيء
  .طائر: والفَرفوُر. اِخلفة والطيش: والفَْرفََرةُ

  فرق

اً وفُْرقاناًفََرقُْت بني الشيئني أ وأخذت حقِّي منه . وفَرَّقُْت الشيء َتفْريقاً وَتفْرِقَةً، فاْنفََرَق وافَْتَرَق وَتفَرََّق. فُْرُق فَْرق
َرقْناُه : " وقوله تعاىل. بالتفَاريقِ أنزلناه ُمفَرَّقاً يف : بيَّنَّاُه، من فََرَق َيفُْرُق، ومن شدَّد قال: من خفََّف قال" وقرآناً فَ

القرآن، : والفُْرقانُ. واجلمع فُْرقانٌ. مكيالٌ معروٌف باملدينة، وهو ستة عشر رطالً، وقد حيرَّك: والفَْرُق. أيام
" وكل ما فُرَِّق به بني احلق والباطل فهو فُْرقانٌ، فلهذا قال تعاىل والفُْرُق " . ولقد آتينا موسى وهارونَ الفُْرقانَ : 

وسط الرأس، وهو الذي ُيفَْرُق فيه : واملَفْرُِق واملَفَْرُق. سم من فارقُْتُه ُمفارقَةً وِفراقاًاال: والفُْرقَةُ. الفُْرقانُ: أيضاً
وقوهلم للمفرِقِ مفارٌِق، كأنَّهم . وكذلك َمفْرُِق الطريق وَمفَْرقَُه، للموضع الذي يتشعب منه طريٌق آخر. الشعر

وفََرقَِت الناقة أيضاً . له الطريق، أي اتَّجه له طريقان وفََرَق. جعلوا كلَّ موضع منه َمفْرِقاً، فجمعوه على ذلك
وربَّما شبَّهوا . واجلمع فوارُِق وفُرٌَّق. َتفُْرُق فُروقاً، إذا أخذها املخاض فنّدْت يف األرض، وكذلك األتانُ

تقول . بالكسر اخلوف؛ وقد فَرَِق: والفََرُق بالتحريك. السحابة اليت تنفرد من السحاب هبذه الناقة، فيقال فارٌِق
ُربَّ َعَجلٍَة َتَهُب َرْيثاً، : ويف املثل. وال مجع له. وامرأةٌ فَروقَةٌ ورجلٌ فَروقَةٌ أيضاً. فَرِقُْت منك، وال تقل فَرِقُْتَك

إشراف :  اخليلوالفََرُق أيضاً يف. تباعد ما بني الثَنِيََّتْينِ وما بني املَْنِسمنيِ: والفََرُق أيضاً. وُربَّ فَروقٍَة ُيدعى ليثاً
. ديٌك أفَْرُق بيِّن الفََرقِ، للذي ُعرفُُه َمفْروٌق: ويقال. والفرُس أفَْرُق. إحدى الوركني على األخرى، وهو ُيكره

والفََرُق أيضاً من : قال. ومجع الفََرقِ أفْراٌق. وكذلك اللحية. ورجلٌ أفَْرُق للذي ناصيته كأهنا َمفْروقَةٌ بيِّن الفََرقِ
هو أْبَيُن من فََرقِ الُصبح، لغة : ويقال. ه أرٌض فَرِقَةٌ، ويف نبتها فََرٌق، إذا كان متفرِّقاً ومل يكن متَّصالًهذ: قوهلم

" الِفلُْق من الشيء إذا اْنفَلََق، ومنه قوله تعاىل: والِفْرُق. القطيع من الغنم العظيم: والفِْرُق. يف فَلَقِ الصبح  :
: " ويف احلديث. طائفةٌ من الناس، والفَريُق أكثر منهم: والِفْرقَةُ" . لطوِد العظيمِ فاْنفَلََق فكان كلُّ ِفْرقٍ كا

  .، وهو مجع أفْراقٍ، وأفْراٌق مجع ِفْرقٍَة" أفاريُق العرب 
. وناقةٌ ُمفرٌِق، أي فارقها ولُدها مبوٍت. أفَْرَق املريض من مرضه، واحملموُم من محَّاه، أي أقَْبلَ: قال األصمعّي



  :قال أبو كَبري. متٌر ُيطبخ ُحبلْبٍة للُنفَساء: ريقَةُوالفَ
ِه    لونُ الفَريقَِة ُصفِّيْت للُمْدَنِف... ولقد َوَرْدَت املاَء لونُ جِماِم

. أن تتفرََّق منها قطعة شاة أو شاتان أو ثالث شياٍه فتذهب حتت الليل عن مجاعة الغنم: والفَريقَةُ من الغنم
  .الظَرِبانُ، ألنَّه إذا فسا بينها وهي جمتمعةٌ تفرَّقْتوُمفَرُِّق الَنَعمِ هو 

  فرقد

  :وقال طرفة. ولُد البقرِة: الفَْرقَُد
ِد   كََمكْحولََتْي مذعوَرٍة أُمِّ فَْرقَ

  .جنمان قريبان من القطب: والفَْرقداِن
  فرقع

افَْرْنِقعوا عنِّي، أي انكِشفوا : عمرويف كالم عيسى بن . وقد فَْرقََعها فََتفَْرقََعْت. تنقيُض األصابع: الفَْرقََعةَ
  .وتنحُّوا
  فرك

وأفَْرَك السنبلُ، أي صار فَريكاً، وهو حني يصلح أن . وقملةٌ َمفْروكَةٌ. فََركُْت الثوَب والُسنُبل بيدي أفُْركُُه فَْركاً
فَْركاً، أي أبغضته، فهي فَروٌك  فَرِكَِت املرأة زوجها بالكسر َتفَْركُُه: تقول منه. الُبْغُض: والِفْرُك. ُيفَْرَك فيؤكل

استرخاء : واالْنِفراُك. رجلٌ ُمفَرٌَّك بالتشديد، للذي تبغضه النساء: ويقال. وفارٌِك، وكذلك فََركَها زوجها
  .أذنٌ فَْركاُء وفَركَةٌ أيضاً: استرخاٌء يف أصل األذن؛ يقال: والفََرُك بالتحريك. املنِكب
  فرم

مألته، بلغة : وأفَْرْمُت اإلناء. اْسَتفَْرَمِت املرأةُ: يقال منه. ما تعاجل به املرأة قُْبلَها ليضيق: الفَْرَمةُ بالتسكني والفَْرُم
  .هذيل
  فرند

  .ُرَبُدُه وَوْشُيُه: ِفْرَنُد السيف وإفْرِْنَدُه
  فرنس

  .وكذلك الفُرانُِس، مثل الفُرانِقِ. األسد، وهو الغليظ الرقبة: الِفْرناُس
  فرنق

  :قال امرؤ القيس. الربيُد، وهو الذي ُينذر قّداَم األسد، وهو ُمَعرٌَّب َبرواَنْك بالفارسية: الفُرانُِق
  بَسْيرٍ ترى منه الفُرانَِق أْزَورا... وإنِّي أذيٌن إن َرَجْعُت ُمَملَّكاً 
  .وربَّما مسُّوا دليل اجليش فُرانِقاً

  فره

ويقال . فهو فارٌِه، وهو نادٌر مثل حاِمضٍ، وقياسه فَريٌه وَحميٌض وقد فَُرَه بالضم َيفُْرُه. احلاِذُق بالشيء: الفارُِه
وال يقال للفرس . فارٌِه بيِّن الفُروَهِة والفَراَهِة والفراِهَيِة، وبراذيٌن فُْرَهةٌ وفُْرٌه أيضاً: للربذون والبغل واحلمار



وفَرَِه . وُمفَرَِّهةٌ أيضاً. ةٌ، إذا كانت ُتنتج الفُْرَهوأفَْرَهِت الناقةُ فهي ُمفْرٌِه وُمفْرَِه. فارٌِه، ولكن رائٌع وَجَواٌد
فهو من فَُرَه " فارِهَني : " فمن قرأه" وَتْنِحتونَ من اجلبالِ ُبيوتاً فَرِهَني : " وقوله تعاىل. أِشَر وبِطَر: بالكسر
  .بالضم
  فرهد

  .احلاِدُر الغليظُ: الفَْرُهُد بالضم
  فرا

إبدال الثروة، : والفَْرَوةُ. جلدة الرأس: والفَْرَوةُ. لبسته: وافَْتَرْيُت الفَْرَو. ِفراُءالذي يلبس، واجلمع ال: الفَْرُو
  .قطعة نباٍت جمتمعة يابسة: والفَْرَوةُ. وهي الِغىن

  فري
 وفَرى. ِسرُتها وقطعتها: وفََرْيُت األرض. خلقتها وصنعتها: وفََرْيُت املزادة. قطعته ألصلحه: فََرْيُت الشيء أفْريِه
. وفالن َيفري الفرِيَّ، إذا كان يأيت بالعجب يف عمله. واالسم الِفرَيةُ. اختلقه: وافَْتراُه. فالن كذباً، إذا خلقه
. َتفَرَّى الليلُ عن ُصبحه: يقال. شققته فاْنفَرى وَتفَرَّى، أي انشّق: وأفَْرْيُت الشيء. قطعتها: وأفَْرْيُت األوداج

قطعته على جهة : وفََرْيُتُه. قطعته على جهة اإلفساد: أفَْرْيُت األدمي: سائيالك. وقد أفْرى الذئب بطن الشاة
  .حتيَّر ودهش: وفَرَِي بالكسر َيفْرى فًَرى. انبجست: وَتفَرَِّت األرض بالعيون. اإلصالح

  فزر
: والفَزُر بالفتح. ما بني العشرة إىل األربعني: الِفزُر من الضأن: وقال أبو زيد. القطيع من الغنم: الِفزُر بالكسر

. وطريٌق فازٌر، أي واسع. صَدعته: وفَزْرُت الشيء. لقد َتفَزَر الثوُب، إذا تقطَّع وَبِلَي: يقال. الفَْسخ يف الثوب
  .ورجلٌ أفَْزُر بيِّن الفََزرِ، وهو األحدب الذي يف ظهره ُعْجَرةٌ عظيمةٌ، وهو املَفْزوُر أيضاً

  فزز
: وأفَْرْزُتُه. وقعد ُمْسَتِفزا، أي غَري مطمئّن. واْسَتفَزَُّه اخلوُف، أي استخفَّه. أي َنِدَي وسالفَزَّ اجلُرُح َيِفزُّ فَزيراً، 

  :قال أبو ذؤيب. أفزعته وأزعجته وطيَّرت فؤاده
  َشَبٌب أفَزَّْتُه الكالب ُمَروَُّع... والدهُر ال يبقى على َحَدثانِِه 

  .واجلمع أفْزاٌز. البقرةولد : والفَزُّ أيضاً. ورجلٌ فَزٌّ، أي خفيف
  فزع
فَزِْعُت إليك وفَزِْعُت منك، وال تقل : تقول منه. الذعُر، وهو يف األصل مصدر وربَّما مجع على أفْزاعٍ: الفََزُع
قال . اإلغاثةُ: واملَفَْزَعةُ باهلاء. وفالنٌ َمفْزٌع للناس، وهم َمفَْزٌع هلم، وهي َمفَْزٌع هلم. امللجأ: واملَفَْزُع. فَزِْعُتَك

" رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اإلخافةُ، : واإلفزاُع" . إنَّكم لَتكْثُرونَ عند الفزع وَتِقلُّون عند الطمع : 
َزَعين، أي جلأت إليه من الفََزع فأغاثين: يقال. واإلغاثة أيضاً وكذلك الَتفْزيُع من األضداد، . فَزِْعُت إليه فأفْ

ِشَف عنه اخلوفوفُزِّ. فَزََّعُه أي أخافه: يقال ، أي " حتَّى إذا فُزَِّع عن قلوهبم : " ومنه قوله تعاىل. َع عنه، أي كُ
  .كُِشَف عنها الفََزُع

  فسأ



  .َمَدْدُتُه حتَّى َتفَزََّر: وفَسَّأُْتُه أنا َتفِْسئَةً وتفسيئاً. َتفَسَّأَ الثوب، إذا تقطَّع وبلي
  فسح

: واْنفََسَح صدره. وفََسَح له يف اجمللس، أي َوسََّع له. ٌح، أي واسعومكانٌ فسيح، وجملس فُس. الَسَعةُ: الفُْسَحةُ
  .وَتفَسَّحوا يف اجمللس وَتفَاَسحوا، أي توسَّعوا. انشرح
  فسحم

  .الواسع الصدر: الفُْسُحُم بالضم
  فسخ

: فأرة يف املاءوَتفَسََّخِت ال. فََسْخُت البيع والعزَم والنكاَح، فانفسخ، أي انتقض: تقول. نقضه: فََسَخ الشيء
وقد فََسْخُت عنِّي . وفََسْخُت يده أفَْسُخها فَْسخاً. وَتفَسََّخ الُرَبُع حتت احلمل الثقيل، وذلك إذا مل ُيِطقه. َتقَطََّعْت

  .أفَْسَخ الرجل القرآن، أي َنسيه: قال الفراء. الرجل الذي ال يظفر حباجته: والفَسيخ. ثويب، أي طرحته
  فسد

: وال يقال. وكذلك فَُسَد الشيء بالضم، فهو فَسيٌد. ُسُد فساداً، فهو فاسٌد، وقوٌم فَْسدىفََسَد الشيء َيفْ
  .خالف املصلحة: واملَفَْسَدةُ. خالف االستصالح: واالْسِتفْساُد. وأفَْسْدُتُه أنا. اْنفََسَد
  فسر

. اْسَتفَْسْرُتُه كذا، أي سألته أن ُيفَسَِّرُه يلو. والَتفْسري مثله. وقد فََسْرُت الشيَء أفِْسُرُه فَْسراً. البيانُ: الفَْسُر
  .وكذلك الَتفِْسَرةُ، وأظنُّه ُمَولَّداً. نظر الطبيب إىل املاء: والفَْسُر
  فسط

: والفَسيطُ. فُْسطاطٌ وفُْستاطٌ وفُسَّاطٌ، وكسر الفاء لغةٌ فيهّن: بيٌت من َشَعرٍ، وفيه ثالث لغات: الفُْسطاطُ
  .مةُ الظُفرِثُفْروُق التمرِة، وقال

  فسق
عن األخفش، فَْسقاً وفُسوقاً أي . وفََسَق الرجل َيفُْسُق وَيفِْسُق أيضاً. فََسقَِت الرطبة، إذا خرجت عن قشرها

يا فَُسُق : ويقال يف النداء. الفأرةُ: والفَُوْيِسقَةُ. الدائم الِفْسقِ: والِفسِّيُق. يقال فََسَق عن أمر ربِّه، أي خرج. فََجَر
  .يا فَساقِ، مثل قَطامِ: وتقول للمرأة. يا أيُّها الفاِسُق، ويا أيُّها اخلبيث: يريد. ثُويا ُخَب
  فسكل

  .رجلٌ فَْسِكلٌ، إذا كان َرذْالً: ومنه قيل. الذي جييء يف احللبة أخر اخليل: الِفْسِكلُ بالكسر
  فسل

الَةً وفُسولَةً، فهو فَْسلٌ من قومٍ فَُسالَء، وقد فَُسلَ بالضم فَس. واملَفْسولُ مثله. الَرذْلُ: الفَْسلُ من الرجال
. املرأة اليت إذا نِشط زوُجها لغشياهنا اْعَتلَّْت عليه: واملُفَسِّلَةُ. ُسحالَُتُه: وفُسالَةُ احلديد. وأفْسالٍ وِفسالٍ، وفُسولٍ

  .الَوُديُّ، وهو صغار النخل، واجلمع الفُْسالنُ: والفَسيلَةُ والفَسيلُ
  فسا



أفحش من فاسيٍة، : ويف املثل. وتفاَسِت اخلنفساء، إذا أخرجت استها لذلك. اً، واالسم الفُساُء باملّدفَسا فَْسو
  .الكثري الفَْسوِ: والفَُسوُّ. وهي اخلنفساء

  فشأ
  .َتفَشَّأَ بالقوم املرُض، إذا انتشر فيهم: أبو زيد. انتشر: َتفَشَّأَ الشيء َتفَشًُّؤا

  فشج
  .والَتفَشُُّج مثل التَفَحُّجِ. وكذلك فَشََّج َتفْشيجاً. رَّج بني رجليه، يفِشجفََشَج فبالَ، أي ف: يقال
  فشح

  .واْنفََشَحْت، إذا بقيت كذلك لوَجع. تفاجَّْت لتبولَ: فََشَحِت الناقةُ
  فشش

غضبك من  ألفَُشنََّك فَشَّ الوطبِ، أي ألخرجنَّ: يقال للغضبان. فَشَّ الَوطَْب َيفُشُُّه، أي أخرج ما فيه من الريح
منتشرة : وناقةٌ فَشوٌش. وقد فََشْشُت الناقةَ. سرعة احلَلَبِ: والفَشُّ. فَشَّ الرجلُ، إذا َتَجشَّأَ: وربَّما قالوا. رأسك
واْنفَشَّ الرجل عن األمر، أي فََتَر . خرجت عن الزِقِّ وحنوه: واْنفَشَِّت الرياُح. محل اليْنبوِت: والفَشُّ. الَشْخبِ
  .سكن َوَرُمُه: فَشَّ اجلُرُحواْن. وكِسلَ
  فشغ

وكذلك أفَْشَغُه . وفََشَغُه بالسوط فَْشغاً، أي َعالُه به. املنتشرةُ: والناصيةُ الفَْشغاُء. فََشَغُه، أي عالُه حتَّى غطَّاُه
وَتفَشَّغَ الرجل . وَتفَشَّغَ فيه الدُم، أي غلبه ومتشَّى يف بدنه. وَتفَشَّغَ فيه الشيُب، أي كثر وانتشر. به، إذا ضربه

  .دخل بني رجليها وافترعها: وَتفَشَّغَ املرأة. دخل بينها: البيوَت
  فشق

ِشَق بالكسر. انتشاُر النفسِ واِحلرُص: وقال أبو عمرو. النشاطُ: الفََشُق بالتحريك والشني معجمة . وقد فَ
  .وفََشقَُه، أي باغََتُه

  فشل
. شيٌء من أداة اهلودج: والِفْشلُ. وقد فَِشلَ فََشالً، إذا جُبَن. لٌالرجل الضعيف اجلبان، واجلمع أفْشا: الفَِشلُ

  .رأس الذكر: والفَْيَشلَةُ. وَنفَشَّلَ املاء، أي سال
  فشا

كلُّ شيٍء منتشرٍ من : والفَواشي. وَتفَشَّى الشيء، أي اتَّسع. وأفْشاُه غريه. فَشا اخلرب َيفْشو فُُشوا، أي ذاع
.ُضمُّوا فَواِشَيكُْم حتَّى تذهب فَْحمة الِعشاء : ويف احلديث. ة واإلبل وغريهااملال، مثل الغنم السائم  "  

  فصح

كلُّ ناطقٍ فصيح، وما ال ينِطُق فهو : ويقال. ولسانٌ فصيٌح، أي طلٌق. رجلٌ فصيٌح وكالٌم فصيٌح، أي بليغٌ
تكلَّف : وَتفَصََّح يف كالمه وتفاَصَح. جادت لغته حتَّى ال َيلَْحَن: وفَُصَح الَعَجِميٌّ بالضم فَصاَحةً. أعجُم

وأفَْصَحتِ . إذا تكلَّم العربية: وأفَْصَح العجمّي. فَُصَح اللنب، إذا أُِخذت عنه الرغوةُ: وتقول أيضاً. الفصاحة
 .وأفَْصَح الصبح، إذا بدا ضوؤه. وقد أفَْصَح اللُنب، إذا ذهب اللَبأُ عنه. الشاة، إذا انقطع ِلبُؤها وَخلََص لبنها



عيٌد للنصارى، وذلك إذا : والِفْصُح بالكسر. وأفَْصَح الرجل من كذا، إذا خرج منه. وكلُّ واضحٍ ُمفْصٌح
  .وأفَصَح النصارى، إذا جاء ِفْصُحُهْم. أكلوا اللحم وأفطروا

  فصد

دٌم كان ُيجعل يف ِمًعى : والفَصيُد. سال: واْنفََصَد الشيء وَتفَصََّد. وقد فََصْدُت وافَْتَصْدُت. قطع الِعْرقِ: الفْصُد
  .مل ُيْحَرْم َمْن فُِصَد له، أي من فُِصَد له البعري: ويف املثل. من فَْصِد ِعْرقٍ مث ُيشوى، يطَعُمُه الضيُف يف األزمة

  فصص
إنَّ فُصوَصُه : كلُّ ملتقى عظيمني فهو فَصٌّ، يقال للفرس: قال ابن السكيت. واحد الفُصوصِ: فَصُّ اخلامت
  :َمفِْصله، قال الشاعر: وفَصُّ األمرِ. ليست برهلٍة كثرية اللحمِ لَِظماٌء، أي

ِه... وُربَّ اْمرِئٍ ِخلَتُه مائقاً    ويأتيك باألمر من فَصِّ
، أي َنِدَي وسالَ: وفَصَّ اجلرُح فَصيصاً وفصْصُت كذا من كذا وافَْتَصْصُتُه، أي فصلته وانتزعته، . لغةٌ يف فزَّ
وما اْسَتفَصَّ منه شيئاً، أي ما . أفَْصْصُت إليه من حقِّه شيئاً، أي أخرجت: لفراءوقال ا.فاْنفَصَّ أي انفصل

  .استخرَج
  فصع

ُع أفَْصُع. وفََصَع الغالُم وافَْتَصَع، إذا كََشَر قُلْفََتُه. َعَصَرها لتنقشر: فََصَع الُرطََبة بادي القُلْفَِة من : وغالٌم أجل
ُه من كذا َتفْصي. كمَرِتِه   .وافَْتَصْعُت حقِّي من فالن، أي أخذته كلَّه على املكان. عاً، أي أخرجتُه فاْنفََصَعوفَصَّْعُت
  فصل

وفََصلُْت . وفََصلَ من الناحية، أي خرَج. وفََصلُْت الشيء فاْنفََصلَ، أي قطعته فانقطع. الفَْصلُ واحد الفُصول
وأمَّا الذي . واحد مفاِصلِ األعضاء: واملَفِْصلُ. يكيوفاَصلُت شر. الرضيَع عن أّمه ِفصاالً وافَْتَصلُْتُه، إذا فطمته

  :يف شعر أيب ذؤيب
  ُتشاُب مباٍء مثل ماء املَفاِصلِ

هو ُمْنفََصلُ احلبل من الرملة، يكون بينهما َرْضراٌض وحًصى صغاٌر يصفو ماؤه : قال األصمعّي. فهو مجع املَفِْصلِ
ثالث متحرِّكات : فالصغرى. الصغرى والكربى: يف الَعروضِ والفاصلَةُ. اللسانُ: واِملفَْصلُ بالكسر. ويُربُق

َمْن : " والفاِصلَةُ اليت يف احلديث. أربع متحرِّكات بعدها ساكٌن حنو َضَرَبَتا: والكربى. بعدها ساكٌن حنو َضَرَبْت
حائطٌ قصري : لفَصيلُوا. فتفسريه يف احلديث أنَّها اليت فََصلَْت بني إميانه وكفره" أنفق نفقةً فله من األجر كذا 
: وفَصيلَةُ الرجل. ولد الناقة إذا فُِصلَ عن أّمه، واجلمع فُْصالنٌ وِفصالٌ: والفَصيلُ. دون سور املدينة واِحلْصن

والَتفْصيلُ . وِعقٌْد ُمفَصَّلٌ، أي ُجِعلَ بني كلِّ لؤلؤتني َخَرَزةٌ. جاءوا بفصيلَِتهِْم، أي بأمجعهم: يقال. رهطُه األدَنون
  .القضاء بني احلقِّ والباطل: ويقال. احلاكُم: والفَْيَصلُ. وفَصَّلَ القصَّاب الشاة، أي عضَّاها. التبيُني: أيضاً
  فصم

. ال اْنِفصاَم هلا : " قال تعاىل. فََصْمُتُه فاْنفََصَم: تقول. كسره من غري أن يبني: فَْصُم الشيء قال . وَتفَصََّم مثله" 
  :ه بُدْملُجِ فضٍةذو الرّمة يذكر غزاالً يشّبه

  يف ملعبٍ من َجواري احلَيِّ َمفْصوُم... كأنَّه ُدْملٌُج من فضٍة َنَبٌه 



اً لتثّنيه واحننائه إذا نام   .وأفَْصَمْت عنه احلُمَّى. وأفَْصَم املطُر، أي أقلع. وإنَّما جعله َمفْصوم
  فصا
ما كدت أَتفَصَّى من : ويقال. الفَْصَيةُ بالتسكنيواالسم . َتفَصَّى اإلنسان، إذا ختلَّص من املضيق والبليَّة: يقال

وفَصى اللحم عن العظم، . وَتفَصَّْيُت من الديون، إذا خرجت منها وختلَّصت. فالن، أي ما كدت أختلَّص منه
 أفْصى عنك: وال تقول. قد أفْصى عنك احلَرُّ، أي خرج: ابن السكيت. وفَصَّْيُتُه منه َتفِْصَيةً، إذا خلَّصُتُه منه

  .وأفْصى املطر، أي أقلع. الربد
  فضج

  .فالن يتفضَّج عرقاً، إذا َعرِقت أصول شعره ومل َيِسلْ
  فضح

وأفَْضَح . وفَضََّح الصبُح وأفَْضَح، إذا بدا. واالسم الفَضيحةُ والفُضوُح. فََضَحُه، فافَْتَضَح، إذا كشف َمساوَِيه
  :قال الشاعر أبو ذؤيب. الُبْسُر، إذا بدت فيه محرةٌ

  كالنخلِ َزيَّنها َيْنٌع وإفْضاُح... ا هل رأيَت ُحُمولَ احلَيِّ غاِديةً ي
األسد، وكذلك البعري، : واَألفَْضُح. الفََضُح غُربةٌ يف طُْحلَة: وقيل. األبيض وليس بالشديد البياض: واَألفَْضُح

  .وذلك من فََضحِ اللون
  فضخ

شراٌب يُتَّخذ من الُبْسرِ وحده من غري : والفَضيُخ. افَْتَضْختهوكذلك فََضْخُت الُبْسَر و. شدخُتُه: فََضْخُت رأسه
  .انشدَخ: وانْفََضَخ سناُم البعري. أن متسَّه النار

  فضض
، وال " ال َيفُْضضِ اهللا فاَك : " ويف احلديث. وقد فَضَُّه َيفُضُُّه، وفََضْضُت ختَم الكتابِ. الكسُر بالتفرقة: الفَضُّ

واْنفَضَّ . ما تفرَّق منه عند كسرك إيَّاه: وفُضاُض الشيء. ما ُيفَضُّ به املدُر: واِملفَضَّةُ. ال ُيفِْضْض: تقل بكسر
: ويف احلديث. وكلُّ شيٍء تفرَّق فهو فََضٌض. وفََضْضُت القوَم فاْنفَضُّوا، أي فرَّقتهم فتفرَّقوا. الشيُء، أي انكسر

وَتفَضَّضَ . الداهية: والفاضَّةُ. ة الرجل وتردَّد يف صلبهيعين ما اْنفَضَّ من نطف" أنت فََضٌض من لعنة اهللا " 
والفَضيُض املاء . وقد افَْتَضْضُت املاَء، إذا أصبَته ساعةَ خيرج. املاء العذب: والفَضيُض. الشيُء، أي تفرََّق

  .والِفضَّةُ معروفةٌ، وجلاٌم ُمفَضٌَّض، أي مرصٌَّع بالفضة. السائل
  فضفض

  .ثوٌب فَْضفاٌض، وعيٌش فَْضفاٌض، ودرٌع فَْضفاَضةٌ، أي واسعةٌ: يقال. وب والدرع والعيشَِسعة الث: الفَْضفََضةُ
  فضل

ورجلٌ ِمفْضالٌ وامرأةٌ ِمفْضالَةٌ على قومها، . اإلحسان: واإلفْضالُ. خالف النقص والنقيصة: الفَْضلُ والفَضيلَةُ
ومنه . الذي يدَّعي الفَْضلَ على أقرانه: واملَُتفَضِّلُ أيضاً .وأفَْضلَ عليه وَتفَضَّلَ مبعًنى. إذا كانت ذات فْضلٍ مسحةً

َضلُْت منه شيئاً واْسَتفَْضلُْت، مبعًنى" . ُيريُد أن َيَتفَضَّلَ عليكم : " قوله تعاىل ُه على غريه َتفْضيالً، إذا . وأفْ وفَضَّلُْت
، إذا غلبته . حكمت له بذلك، أي صيَّرته كذلك ما فََضلَ من : والفَْضلَةُ والفُضالَةُ. بالفَْضلِوفاَضلُْتُه فَفََضلُْتُه



وفيه لغة أخرى فَُضلَ َيفَْضلُ، مثل َحِذَر َيْحذَُر، حكاها ابن . وفََضلَ منه شيٌء َيفُْضلُ، مثل َدَخلَ َيْدُخلُ. شيء
فَضَّلَِت املرأةُ يف وَت. فَِضلَ بالكسر َيفُْضلُ بالضم، وهو شاذٌّ ال نظري له: وفيه لغة ثالثة مركبَّة منهما. السكيت

وإنَّه . وذلك الثوب ِمفَْضلٌ، واملرأة فُُضلٌ، وكذلك الرجل. بيتها، إذا كانت يف ثوب واحد، كاخلَْيَعلِ وحنوه
  .حلسُن الِفْضلَِة

  فضا
. وأفَْضْيُت إىل فالن بِسرِّي. أفَْضْيُت، إذا خرجت إىل الفَضاء: يقال. الساحةُ وما اتَّسع من األرض: الفَضاُء

وأفْضى . الَشرُمي: واملُفْضاةُ. إذا جعل مسلكَْيها واحداً: وأفْضاها. باَشَرها وجامعها: وأفْضى الرجل إىل امرأته
طعام فَضاً، أي : يقال. الشيء املختلط: والفَضا، مقصوٌر. بيده إىل األرض، إذا مسَّها بباطن راحته يف سجوده

  .عليهم وأمرهم فَضاً بينهم، أي ال أمَري. فَْوضى خمتلطٌ
  فطأ

أَ به األرَض. وفطَأَها، جامعها. ضربه على ظهره، مثل حطَأَُه: فَطَأَُه: أبو زيد رمى : وفطَأَ بسلِحِه. صرعه: وفَطَ
وفَِطئَ . رجلٌ أفطَأُ بيِّن الفَطَاِء. والفُطْأةُ، الفُْسطَةُ. شدخته: وفطَأُْت الشيء. َحَبَق: وفطَأَ هبا. به، وربَّما جاء بالثاء

  .، إذا تضامن ظهره ِخلقةًالبعري
  فطح

ورجلٌ أفطح بيِّن الفَطَح، أي . رأٌس ُمفَطٌَّح، أي عريٌض: يقال. والَتفْطيُح مثله. جعله عريضاً: فَطََحُه فَطْحاً
  .عريض الرأس

  فطحل
األعراب : سألت أبا عبيدة عنه فقال: قال اجلرميُّ. زمٌن مل ُيخلقِ الناس فيه بعد: الِفطَْحلُ، على وزن اِهلْزَبُر

  .إنه زمٌن كانت احلجارة فيه َرطَْبةٌ: تقول
  فطر

ورجل ِفطٌْر وقوٌم ِفطٌْر، أي . ورجلٌ ُمفِْطٌر وقوٌم مفاطُري. وفَطَّرُتُه أنا َتفْطرياً. واالسُم الِفطُْر. أفْطََر الصائُم
وفَطََرِت املرأةُ . ه منسوب إليهما ُيفْطَُر عليه، وكذلك الفَطورِيُّ كأنَّ: والفَطوُر. مفِطرونَ، وهو مصدر يف األصل
: والِفطَْرةُ بالكسر. ضرٌب من الكمأة أبيُض ِعظاٌم، الواحدة فُطَْرةٌ: والفُطُْر أيضاً. العجَني حتَّى استبان فيه الفُطُْر

ُه بالضم فَطْراً، أي خلقُه. اِخللقةُ : ومنه ناُب البعري. ْنفَطََرفَطَْرُتُه فا: يقال. الشقُّ: والفَطُْر أيضاً. وقد فَطََرُه َيفْطُُر
َر الشيُء. طَلََع، فهو بعٌري فاِطٌر   :قال عنترة. أي فيه تشقٌُّق.وسيٌف فُطاٌر. تشقَّق: وَتفَطَّ

  سالحي ال أفَلَّ وال فُطارا... وسيفي كالَعقيقِة فهو ِكْمعي 
فاِطُر السموات حتَّى أتاين  كنت ال أدري ما: قال ابن عبَّاس رضي اهللا عنه. االبتداُء واالختراُع: والفَطُْر

. حلُب الناقة بالسبَّابة واإلهبام: والفَطُْر. أي أنا ابتدأهتا. أنا فَطَْرُتها: أعربيَّاِن خيتِصمان يف بئر فقال أحدمها
إيَّاك : يقال. وكلُّ شيٍء أعجلْته عن إدراكه فهو فَطٌري. خالف اخلمري، وهو العجني الذي مل خيتمر: والفَطُري
  .وفَطَْرُت العجني أفْطُُرُه فَطْراً، إذا أعجلته عن إدراكه. الفَطَري والرأَي
  فطس



. واالسُم الفَطََسةُ بالتحريك، ألنه كالعاهة. تطامُن قصبِة األنف وانتشارها، والرجل أفْطَُس: الفطُس بالتحريك
وِفطِّيسةُ . املطرقةُ العظيمة: الِفطِّيُسو. وفَطََس َيفِْطُس فُطوساً، أي مات. خََرزةٌ يؤخَّذ هبا: والفَطَْسةُ بالتسكني

  .أنفه؛ وكذلك الِفْنطيَسةُ: اخلنزير أيضاً
  فطم

. وفَطَْمُت الرجلَ عن عادته. واجلمع فُطٌُم. فَطََمِت األمُّ ولدها، والصيبُّ فَطيٌم: يقال. ِفصالُُه عن أّمه: ِفطاُم الصّيب
  .قطعته: ْمُت احلبلَوفَطَ. وناقةٌ فاِطٌم، إذا بلغ خوارها سنةً ففُِطَم

  فطن
، وقد فَِطَن بالكسر ِفطَْنةً وفَطاَنةً وفَطانَِيةً. فَطَْنُت للشيء بالفتح: تقول. الِفطَْنةُ كالفهم . ورجلٌ فَِطٌن وفَطٌُن

  .ُمفاَعلَةٌ منه: واملُفاطََنةُ
  فظظ
َتظَّ الرجل، وهو أن : ومنه قوهلم. الكَرِشِماُء : والفَظُّ أيضاً. وقد فَِظظَْت يا رجل فَظَاظَةً. الرجلُ الغليظُ: الفَظُّ افْ

  .يسقي بعريه مث يشدُّ فمه لئال جيترَّ، فإذا أصابه عطش شقَّ بطَنه فعصر فَْرثَُه فشرِبه
  فظع

َع . وكذلك أفْظََع األمر فهو ُمفِْظٌع. فَظَُع األمُر بالضم فَظاَعةً فهو فَظيٌع، أي شديٌد شنيٌع جاوز املقدار وأُفِْظ
  :لى ما مل يسمَّ فاعله، أي نزل به أمر عظيم، ومنه قول لبيدالرجلُ ع

  وُهُم فَوارسها وُهْم ُحكَّاُمها... وُهُم الُسعاةُ إذا الَعشريةُ أُفِْظَعْت 
  .وأفْظَْعُت الشيَء واستفظعُتُه، أي وجدته فَظيعاً

  فعفع
، وهو حكاية زجره فَْعفاع، وفَْعفَِعيٌّ أيضاً، وفَْعفَعانِيٌّ، إذا كان وراعٍ . فَْعفََع الراعي، إذا زجر الغنم وقال فَْع فَْع

  .خفيفاً يف ذلك
  فعل

والِفْعلُ بالكسر االسُم، واجلمع " وأوحينا إليهم فَْعلَ اخلرياِت : " وقرأ بعضهم. مصدُر فََعلَ َيفَْعلُ: الفَْعلُ بالفتح
  :وقال ُهْدبة. الكََرُم: والفَعالُ بالفتح. الِفعالُ

ا... ِه على َعظْمِ َزْورِِه َضروبا بلَْحَيْي   إذا القوُم َهشُّوا للفَعالِ َتقَنَّع
وفََعلُْت الشيَء . وافَْتَعلَ كذباً وزوراً، أي اختلََق. وكانت منه فَْعلَةٌ َحَسَنةٌ أو قبيحةٌ. والفعالُ أيضاً، مصدٌر

  .كسرته فانكسر: فاْنفََعلَ، كقولك
  فعم
وأفَْعْمُت البيَت بريح . مألته: وأفَْعْمُت اإلناَء. ، وقد فَُعَم بالضم فَعاَمةً وفُعوَمةًساعٌد فَْعٌم: يقال. املمتلُء: الفَْعُم
  .مألته غضباً: وأفَْعْمُت الرجل. مأله برحيه: وأفَْعَم املسك البيَت. العود
  فعا



: وأرٌض َمفْعاةٌ. ألفاعيذكر ا: واُألفُْعوانُ. هذه أفًْعى بالتنوين، واجلمع أفاعي: األفْعى حّيةٌ، وهو أفَْعلُ، تقول
  .صار كاألفْعى يف الشّر: وَتفَعَّى الرجل. الِسَمة اليت على صورة األفْعى: واملُفَعَّاةُ بالتشديد. ذات أفاعي

  فغر

َر فوه، أي انفتح. فََغَر فاُه، أي فتحه وأفَْغَر النجُم، وذلك يف الشتاء، ألن الثريا إذا كبَّد . يتعدَّى وال يتعدى. وفََغ
َر فاهالسم . تفتَّح: واْنفََغَر الَنْوُر. ضرٌب من الطيب، وهو أصل الَنْيلوفَرِ اهلنديِّ: والفاِغَرةُ. اء من نظر إليه فََغ

  .األرض الواسعة: واملَفَْغَرةُ
  فغم

َغَمُه، أي وفَ. وفََغَم الورُد وَتفَغََّم، أي تفّتح. وفََغَمين الطيُب، إذا سدَّ خياشيَمك. وجدت فَْغَمةَ الطيبِ، أي رحيه
  :قال األغلب العجلي. قبَّلَه

مِ   بعد َشميمٍ شاِغٍف وفَْغ
  :وقال األعشى. أوِلَع به وَحَرص عليه: وقد فَِغَم بكذا بالكسر. احلرص: والفََغُم بالتحريك. وكذلك املُفاغََمةُ

ُم... َتُؤمُّ ِدياَر بين عاِمرٍ    وأنَت بآلِ َعقيلٍ فَِغ
  .وكلٌب فَِغٌم على الصيد

  فغا
: يقال منه. البسر الفاسد املغّرب: والفَغاُء مقصور. وأفْغى النبات، أي خرجت فاِغَيُتُه. َنْوُر اِحلنَّاء: الفَْغُو والفاِغَيةُ
  .أفَْغِت النخلة

  فقأ
. الُدمَّلُ والقَْرُح وَتفَقَّأ. وَتفَقأِت الُبْهمى، إذا َتَشقَّقَْت لفائفها عن ثََمرها. َتَشقَّقَْت: َتفَقَّأَِت السَّحاَبةُ عن مائها

وَتفَقَّأتُ . السابِياُء، وهو الذي خيرج على رأس الولد: والفَْقُء. وفَقَأُت عينه فَقأً، وفَقَّأُتها َتفِْقئَةً، إذا َبَخقَْتها
  .شحماً، تنصبه على التمييز

  فقح
َنْورُ : والفُقَّاُح. ن الورد حني همَّ أن يتفتَّحوعلى فالٍن ُحلَّةٌ فُقَّاِحيَّةٌ، وهي على لو. َتفَقََّحِت الوردةُ، أي َتفتَّحْت

يتقابلون، : وهم َيتفاقَحونَ، إذا جعلوا ظهورهم، كما تقول. حلقة الُدبر، واجلمع الِفقاُح: والفَقَْحةُ. اإلذِْخرِ
ا يفتح. ويتظاهرون   .وفَقَّح اِجلرو تفقيحاً، إذا فََتح عينيه أول م

  فقد
، أي . وَتفَقْدُتُه، أي طلبته عند غيبته. وكذلك االفِْتقاُد. داً وِفقْداناً وفُقْداناًفَقَْدُت الشيَء أفِْقُدُه فَقْ وَتفاقََد القوُم

  :وقال الشاعر ابن َميَّادة. فَقََد بعُضهم بعضاً
  جبارَِيٍة َبْهراً هلم َبْعَدها َبْهرا... َتفاقََد قَْومي إذ َيبيعون ُمْهَجيت 

  .وظبيةٌ فاقٌد. ولدها أو زوجها املرأة اليت َتفِْقُد: والفاِقُد
  فقر



وأجوُد بيٍت . والِفقَْرةُ بالكسر مثل الفَقاَرِة، واجلمع ِفقَراٌت وِفِقراٌت وِفقٌَر. واحدة فَقارِ الظَهر: الفَقاَرةُ بالفتح
فَقََرْتُه : يقال. لداهيةا: والفاِقَرةُ. يشتكي فَقاَرُه: ورجلٌ ِفقٌَر. يف القصيدة يسمَّى ِفقَْرةً، تشبيهاً بِفقَْرِة الظَهر

وفَقَْرُت أنف البعري، إذا حزْزَته حبديدٍة مث جعلت على موضع احلَزِّ اجلريَر . الفاِقَرةُ، أي كسرْت فَقاَر ظَهره
، لتذلِّله بذلك وتروُضه قال ابن . ورجلٌ فَقٌري من املال. قد َعِملَ به الفاِقَرةُ: ومنه قوهلم. وعليه وَتٌر ملويٌّ

  :قال الراعي ميدح عبد امللك بن مروان ويشكو إليه ُسعاَتُه. فَقُري الذي له ُبلَْغةٌ من العيشال: السكيت
  َوفَْق العيالِ فلم ُيْتَرْك له َسَبُد... أمَّا الفقُري الذي كانت َحلوَبُتُه 

فَقَّْرُت : تقول منه. إذا غُرستَحفٌري حيفَر حول الفَسيلة : والفَقُري. لغة يف الفَقْرِ، مثل الُضْعُف والَضْعُف: والفُقُْر
  :وقال لبيد. املكسوُر فَقارِ الظَهر: والفَقُري. ثقّبته: وفَقَّْرُت اخلََرَز أيضاً. للَوِديَِّة َتفْقرياً

  َرفََع القوادَم كالفَقريِ األْعَزلِ... لَمَّا رأى لَُبُد النسوَر َتطاَيَرْت 
ُت فالناً . أفْقََرَك الصيُد، أي أمكنك من فَقارِِه، أي فاْرِمِه: وقوهلم. السيُف الذي يف َمْتنِِه ُحزوٌر: واملُفَقَُّر وأفْقَْر

افَْتقََر. واالسم الفُقْرى. ناقيت، أي أعرته فَقارها لريكبها َسدَّ اهللا َمفاِقَرُه، أي أغناه : ويقال. وأفْقََرُه اهللا من للفُقْرِ ف
  .وسدَّ وجوَه فَقْرِِه

  فقس
  .وفَقََس الطائر بيضه فَقْساً، أي أفسده. اتفَقََس فُقوساً، أي م

  فقع

ُع فُقوعاً. مصدُر قولك أصفر فاِقٌع، أي شديد الصفرة: الفقوُع اِقٌع . وقد فَقََع لوُنه َيفْقَُع وَيفْقُ وبقرةٌ صفراُء ف
الُنفّاخاُت : والفَقاقيُع. يشربالذي : والفُقَّاُع. َبواِئقُُه: وفَواِقُع الدهر. الداهيةُ: والفاِقَعةُ. لوهنا، أي لوهنا فاِقٌع

ضرٌب من الكمأة، : والفَقُْع. فَْرقََعها: وفَقََّع أصابَعه َتفْقيعاً. احلُصاُص: والفَقُْع. اليت ترتفع فوق املاء كالقوارير
ِئ ومجع الفَقْعِ فَقَْعةٌ، مثل َجْب. وهي البيضاء الرِخوة، وكذلك الِفقُْع بالكسر، عن ابن السكيت: قال أبو عبيد

؛ ألن الدوابَّ : وُيشََّبه به الرجل الذليل فيقال. وَجْبأٍَة ومجع الِفقْع أيضاً ِفقََعةٌ، مثل قرٍد وِقَرَدٍة ُع قَْرقَرِ هو فَقْ
  .َتْنُجلُُه بأرجلها

  فقفق

  .ُنباُح الكلب عند الفََرقِ: الفَقْفَقَةُ
  فقق

  .واْنفَقَّ الشيُء اْنِفقاقاً، أي انفرج. وفَقْفاٌق وكذلك فَقْفاقَةٌ. رجلٌ فَقاقَةٌ بالتخفيف، أي أمحُق ُهذََرةٌ
  فقم

واألفْقَُم من . والرجلُ أفْقَُم. أن تتقدَّم الثنايا السفلى فال تقع على العليا: والفَقَُم بالتحريك. اللَْحُي: الفُقُْم بالضم
: واملُفاقََمةُ. وَتفاقََم األمر، أي َعظَُم .أصاب من املاء حتَّى فَِقَم: يقال. االمتالُء: والفَقَُم أيضاً. األعوج: األمور
  .البِضاُع

  فقه



ِقَه الرجلُ، بالكسر: تقول منه" . َشهِْدَت عليك بالِفقِْه : " قال أعرايبٌّ لعيسى بن عمر. الفهُم: الِفقُْه وفالنٌ ال . فَ
ُه اهللا مث ُخصَّ به ِعلُْم الشريعة، والعاِلُم. وأفْقَْهُتَك الشيء. َيفْقَُه وال َيْنقَُه . به فَقيٌه، وقد فَقَُه بالضم فَقاَهةً، وفَقََّه

  .وفاقَْهُتُه، إذا باحثَته يف العلم. وَتفَقََّه، إذا تعاطى ذلك
  فقا

  .فوقُُه، واجلمع فُقاً: فُقَْوةُ السهم
  فكر

ليس يل يف هذا األمر ِفكٌْر، يقال : قال يعقوب. واملصدر الفَكُْر بالفتح. واالسم الِفكُْر والِفكَْرةُ. التأملُ: الَتفَكُُّر
ورجلٌ . وأفْكََر يف الشيء وفَكََّر فيه وَتفَكََّر، مبعًنى. والفتح فيه أفصح من الكسر: قال. أي ليس يل فيه حاجة

  .كثُري الَتفَكُّر: ِفكٌِّري
  فكك

: يقال. اللَْحُي: والفَكُّ. وكلُّ مشتبكني فَصلَتهما فقد فككتهما، وكذلك الَتفْكيُك. خلَّصته: فَكَكُْت الشيء
قد فَكَّ وفَرََّج، يريد فَرََّج : ويقال للشيخ الكبري. جعلت الدواء يف فيه: وفَكَكُْت الصّيب. مقتلُ الرجلُ بني فَكَّْيِه

فَكُّ و. قد فَكَّ َيفُكُّ فَكًّا وفُكوكاً: يقال. اِهلرُم: الفاكُّ من الرجال: قال أبو زيد. لَْحَيْيِه، وذلك يف الِكَبر إذا هرِم
ا ُيفَْتكُّ به: وفَكاُك الرهن. الرهَن وافَْتكَُّه مبعًنى، أي خلَّصه وِفكاُك الرهن أيضاً بالكسر، لغةٌ حكاها . م

ا زال قائماً. واْنفَكَّْت رقبُته من الرِّق. وفَكَّ الرقبةَ، أي أعتقها. الكسائّي وَسقَطَ . وما اْنفَكَّ فالنٌ قائماً، أي م
إمنا هو الفَكُّ، من : قال األصمعي. انفساخ القدم: والفَكَُك. ه أو إصبُعه، إذا انفرجت وزالتفالنٌ فاْنفَكَّْت قدُم

، ولقد : يقال. احلُمُق واالسترخاء: والفَكَّةُ. فَكَُّه َيفُكُُّه فَكًّا؛ فأظهر التضعيف ضرورةً: قولك ما كنت فاكًّا
كواكُب : والفَكَّةُ. فالنٌ َيَتفَكَُّك، إذا مل يكن به متاسٌك يف محقٍو. فَِككُْت َتفَكُّ فَكَّةً، فأنت فاكٌّ تاكٌّ، أي أمحق

واألفَكُّ الذي انفرج : قال. يسميها الِصبيان قَصعة املساكني: قال األصمعي. مستديرة خلَف الِسماك الرامح
  .ما كنَت أفَكَّ ولقد فَِككَْت َتفَكُّ فَكَكاً: تقول منه. َمنكبه عن َمفصله ضعفاً واسترخاًء

  فكل
  .أخذَه أفْكَلٌ، إذا ارتعد من برٍد أو خوٍف: يقال. وال ُيْبىن منه ِفْعلٌ. الرْعَدةُ: األفْكَلُ
  فكن

ا فات: الَتفَكُُّن   .التندُُّم على م
  فكه

 والفَكاَهةُ. املُزاُح: والفُكاَهةُ بالضم. الذي يبيعها: والفاِكهاينُّ بالضم. الفاِكَهةُ معروفةٌ، وأجناسها الفَواِكُه
: وقرئ. األِشُر الَبِطُر: والفَِكُه أيضاً. مصدر فَِكَه الرجلُ بالكسر، فهو فَِكٌه، إذا كان طيِّب النفس َمزَّاحاً: بالفتح

َتَعجََّب، : وَتفَكََّه. املمازحة: واملُفاكََهةُ. أي ناعمني" فاِكهَني " و . ، أي أشرين" وَنْعمٍة كانوا فيها فَِكهَني " 
أفْكَهِت الناقة، : أبو زيد. َتَمتَّْعُت به: وَتفَكَّْهُت بالشيء. أي َتندمون" فَظَلُْتْم َتفَكَّهونَ : " قال تعاىل. ويقال َتَندَّم

  .إذا َدرَّت عند أكل الربيع قبل أن تضع، فهي ُمفِْكَهةٌ
  فلت



ليلة من كل شهر، ويقال آخر : والفَلَْتةُ. كان ذلك األمر فلتة، أي فجأة، إذا مل يكن عن تردُّد وال تدبُّر: يقال
افَْتلََت . وأفْلََتُه غريه. وأفْلََت الشيُء وَتفَلََّت وأْنفَلََت مبعًنى. هي آخر يومٍ من الشهر الذي بعَده الشهر احلرام

اعله، أي مات فجأة. الكالَم، أي ارَتجلَه ، وفرٌس فَلَتانٌ. وافُْتِلَتْت نفُسه أيضاً. وافُْتِلَت فالنٌ، على ما ال يسّم ف
  .ال ينضّم طَرفاه على البسه، من صغره: وكساء فَلوٌت. أي نشيطٌ حديد الفؤاد مثل الصلَتاِن

  فلج
  :وقال. َنهٌر صغري: الفَلْج

ا   تذكرا عيناً روى وفَلََج
. َده َيفْلُْجمن َيأِت احلَكَم َوْح: ويف املثل. الظَفَُر والفَْوُز، وقد فَلََج الرجل على َخْصِمه َيفِْلُج فلْجاً: والفلُج أيضاً

قال . ِمكيالٌ معروف: والِفلُْج. قَوََّمها وأظهرها: وأفْلََج اهللا ُحجََّتُه. واالسُم الفُلُْج بالضم. وأفْلََجه اهللا عليه
  :اجلَْعديُّ يصف اخلمر

  ريَن وِفلٌْج من َعْنَبرٍ َضرِمِ... أُلْقي فيها ِفلْجاِن من ِمْسِك دا 
تباُعُد ما بني الثنايا : والفَلَُج أيضاً يف األسنان. واجلمع أفالٌج. و َنَهٌر صغريلغةٌ يف الفَلْج، وه: والفَلَُج

واألفْلَُج أيضاً . ال بدَّ من ذكر األسنان: قال ابن دريد. رجلٌ أفْلَُج األسنان، وامرأةٌ فلجاء األسنان. والَرباعيات
والسهم . ُمْنفَرُِجها، وهو خالف املَُتراّص األسنان ورجل ُمفَلَُّج الثنايا، أي. البعيد ما بني الثَْديني: من الرجال

وقد فُِلَج الرجل فهو مفلوج، قال ابن . ريح: والفاِلُج. والقَفيُز الفاجل مثل الِفلْج، وهو ِمكْيالٌ. الفائز: الفاِلُج
. ُجُه فَلْجاً، إذا قسمتهوفَلَْجُت الشيء بينهم أفِْل. فَليَجةٌ: ومنه قيل ِلُشقَِّة البيت: قال. ألنه ذهب نِصفُه: دريد

ُته نِصفني، وهي الفُلوُج، الواحد فَلٌْج وِفلٌج وفَلَْجُت اِجلْزية على القوم، إذا . وفَلَْجُت الشيء فلجْين، أي َشقَقْ
وكلُّ . وفلْجت األرض للزراعة. اجلمل الَضخم ذو السنامني ُيْحَمل من السند للِفْحلة: والفاِلُج. فرْضَتها عليهم
. ُشقَّةٌ من ُشقق اِخلباء: والفَليَجةُ. األرض املُْصلََحةُ للَزرع، واجلمع فَالليج: والفَلُّوجة. ه فقد فلَْجَتُهشيٍء شققَت

  :قال ُعمر بن لََجٍأ
  سوى َخلِّ الفَليَجِة باِخلاللِ... َتَمشَّى غَْيَر ُمْشَتِملٍ بِثَوبٍ 

  .َتشققت: وَتفلّجْت قدُمه
  فلح

وقول . اْسَتفِْلحي بأمرِك، أي فوزي بأمرك: يقول الرجل المرأته. والَبقاء، والسحور الفوز والَنجاة،: الفَالُح
  :الشاعر

  ولكن ليس للدنيا فَالُح
إنَّما ُسمَِّي بذلك ألن به بقاء : ويقال. ، يعين السحور" حتَّى ِخفْنا أن َيفوَتنا الفَالُح : " ويف احلديث. أي بقاء
. شققتها للحرث: وفَلَْحُت األرَض. لغةٌ يف الفالح: والفَلَُح. بل على النجاةوَحيَّ على الفَالح، أي أق. الصوم

ويف رِْجلِ فالٍن . إن احلديد باحلديد ُيفْلَُح، أي ُيَشقُّ وُيقطَُع: وقوهلم. اِحلراثة: والِفالَحةُ. ومنه ُسمَِّي األكَّاُر فالَّحاً
الشفِة الُسفلى، يقال رجل أفْلَُح َبيِّن الفَلََح، واسم ذلك املشقوق : واألفْلَُح. فُلوٌح، أي شقوق، وباجليم أيضاً

  .الَشّق الفَلََحةُ
  فلحس



  .للكلب فَلَْحٌس: ويقال. احلريُص: الفَلَْحُس: أبو عبيد
  فلذ
، واجلمع ِفلَذٌ: والِفلْذَةُ. كبُد البعري، واجلمع أفْالذٌ: الِفلْذُ فَلَذُْت له : يقال. القطعةُ من الكبِد واحلمِ واملالِ وغريِها

  :قال كثيِّر. وافَْتلَذُْتُه املالَ، أي أخذُت من ماله ِفلْذَةً. من مايل، أي قطعت له منه
ُه    َصنيَعةُ قُْرىب أو َصديقٍ ُتواِمقُْه... إذا املالُ مل ُتوجِْب عليك َعطاَء

ةٌ    ُهومل َيفَْتِلذَْك املالَ إال َحقاِئقُ... َمَنْعَت وبعُض املَْنعِ َحْزٌم وقُوَّ
  .وال تقل الفالوذَُج: قال يعقوب. والفالوذُ والفالوذَُق معرَّبان

  فلز

  .ما َيْنفيه الكري مما ُيذاب من جواهر األرض: الِفِلزُّ بالكسر وتشديد الزاي
  فلس

فُلوساً صار ُمفِْلساً، كأنَّما صارت درامهه : وقد أفْلََس الرجل. الفَلُْس جيمع على أفْلُسٍ يف الِقلة، والكثُري فُلوٌس
  .نادى عليه أنه أفْلََس: وقد فَلََّسُه القاضي َتفْليساً. وُزيوفاً
  فلط

. لقيت فُالناً فَلَطاً وِفالطاً، أي فجأةً: يقال. الفَجأةُ، لغةٌ هلُذَْيلٍ: والِفالط. أفْلَطَين الرجلُ إفْالطاً، مثل أفلَتين
  .نِويقال تكلّم فالن ِفالطاً فأحَسَن، إذا فاجأ بالكالم احلَس

  فلع
ُه َتفْليعاً. شققته، فاْنفَلََع: فَلَْعُت الشيء فَلْعاً . تشققْت، وهي الفُلوُع الواحد فَلٌْع وِفلٌْع: وَتفَلََّعْت قدمه. وفَلَّْعُت
  .لعن اهللا ِفلَْعَتها: ويقال يف الفحش

  فلفل
وَتفَلْفَلَ قاِدمتا الَضرعِ، إذا اسوّدت . أي يلذع لذَع الفُلْفُلِ: وشراٌب ُمفَلْفَلٌ. َحبٌّ معروٌف: الفُلْفُلُ بالضم

  .حلمتاُهما
  فلق

فَلََّق: يقال. والَتفْليُق مثله. شققته: فَلَقُْت الشيء فَلْقاً : ويقال. ويف رِجله فُلوٌق، أي شقوٌق. فَلَقُْتُه فاْنفَلََق وَت
قُلْ أعوذ بربِّ : " وأما قوله تعاىل. فاِلقُُهفَلََق الصبَح : يقال. الصبُح بعينه: والفَلَُق بالتحريك. كلَّمين من فَلْقِ فيه

. املطمئّن من األرض بني الربوتني، ومجعه فُلْقانٌ: والفَلُْق أيضاً. فيقال هو الصبح، ويقال اخلَلُْق كلُّه" الفَلَقِ 
. طََرةُ السّجانِمقْ: والفَلَُق أيضاً. كان ذلك بفاِلقِ كذا وكذا، يريدون املكان املنحدر بني الربوتني: وربَّما قالوا

. صار البيُض ِفالقاً وفُالقاً، أي صار أفْالقاً: وقوهلم. الشقُّ، يقال مررت َجبرٍَّة فيها فُلوٌق، أي شقوٌق: والفَلْق
والِفلُْق . قد جاء بالِفلْقِ: وشاعٌر ُمفِْلٌق. أفْلََق الرجلُ وافَْتلََق: تقول منه. الداهيةُ واألمُر العجُب: والِفلُْق بالكسر

: يقال. الِكسرةُ: والِفلْقَةُ أيضاً. القضيب ُيشقُّ باثنني فيعمل منه قوسان، ويقال لكلِّ واحد منهما ِفلٌْق: أيضاً
، وهي نصفها ، وهي الداهية، ال ُتجرى: وقوهلم. أعطين ِفلْقَةَ اجلَفنِة أْعلَقَْت : يقال منه للرجل. جاء بُعلََق فُلََق
والعرب . الداهيةُ: والفَليقَةُ. ومرَّ َيفَْتِلُق يف عْدوه، أي يأيت بالعجب من شدَّته. وأفْلَقَْت، أي جئت بُعلََق فُلََق



ضرٌب : والفُلَّْيُق بالضم والتشديد. املوضع املطمئنُّ عند جمرى احلُلقوم: والفَليُق يف جراِن البعري. يا للفَليقَِة: تقول
  .اجليُش، واجلمع الفياِلُق: والفَْيلَُق. فَّفاجمل: واملُفَلَُّق منه. من اخلوخ َيَتفَلَُّق عن نواُه

  فلقس
  .الذي أبوه َمْولًى وأمُّه عربية: الفَلَْنقَُس: قال أبو عبيد

  فلقم
  .الواسُع: الفَلْقَُم
  فلك

قطعةٌ من األرض أو الرمل تستدير وترتفع على ما حوهلا؛ واجلمع : والفَلْكَةُ. فَلْكَةُ اِملغزل مسِّيت الستدارهتا
  :قال الكميت .فَلٌَك

  بِناِظرٍة وال فَلََك األسيلِ... فال َتْبِك الِعراَص وِدْمَنَتْيها 
الَتفْليُك أن جيعل الراعي من اهلُلب مثل : قال أبو عمرو. ومنه قيل فَلََّك ثدُي اجلارية َتفْليكاً وَتفَلََّك أي استدار

: وقال تعاىل. يذكّر ويؤّنث. السفينة، واحٌد ومجٌع:لضموالفُلُْك با. الفَلْكَِة مث جيعله يف لسان الفَصيل لئالّ يرضع
فأنَّث وحيتمل " والفُلِْك اليت جتري يف البحرِ : " وقال تعاىل. فجاء به مذكَّراً موحَّداً" يف الفُلِْك املَْشحوِن " 

: قال. احد أفْالِك النجومو: والفَلَُك. فجمع" حتَّى إذا كنتم يف الفُلِْك وَجَرْيَن هبم : " وقال تعاىل. واحداً ومجعاً
  .الَبْرِديُّ: والفَْيلَكونُ. موُج البحر: والفلُك. وجيوز أن جيمع على فُْعلِ

  فلل

وَنِضيٌّ ُمفَلَّلٌ، إذا أصاب . وسيٌف أفَلُّ بيِّن الفَلَلِ. واحد فُلولِ السيف، وهي كسوٌر يف حّده: الفلُّ بالفتح
جاء فَلُّ القوم، أي منهزموهم، يستوي فيه : ويقال أيضاً. كسَّرتوَتفَلَّلَْت مضاربه، أي ت. احلجارة فكسرته
ُه . هزمته: وفَللُت اجليش. فَلولٌ وِفاللٌ: رجلٌ فَلٌّ، وقوٌم فَلٌّ، وربَّما قالوا: يقال. الواحد واجلمع ُه َيفُلُّ وفَلٌّ

أفْلَلْنا، أي ِصرنا : يقال. وال نبات هبااألرض اليت مل ُتمطر : والِفلُّ. بالضم، يقال فَلَُّه فاْنفَلَّ، أي كسره فانكسر
ناُب البعري إذا : والفَليلُ. الشعر اجملتمع: والفَليلُ والفَليلَةُ. وأفَلَّ الرجلُ أيضاً، أي ذهب ماله. يف ِفلٍّ من األرض

  .انثلم
  فلم

  :وأنشد. العظيم: الفَْيلَُم من الرجال: أبو عبيد
  ذو الِلمَِّة الفَْيلَُم إذا فَرَّ... وَيحمي املُضاَف إذا ما َدعا 

  :وقال. الفَْيلَُم الرجل العظيم اجلّمة: ويقال. بئٌر فَْيلٌَم، أي واسعةٌ: ابن السكيت
  كما فرََّق الِلمَّةَ الفَْيلَُم... ُيفَرُِّق بالسيف أقْرانه 

  فلن
يا فُلُ، فتحذف منع : نداءويقال يف ال. كنايةٌ عن اسمٍ مسِّي به احملدَّث عنه، خاصٌّ غالٌب: فالنٌ: ابن السراج

  .الفُالنُ والفُالَنةُ، باأللف والالم: ويقال يف غري الناس. األلف والنون لغري ترخيم، ولو كان ترخيماً لقالوا يا فُال
  فال



ألنَّه ُيفْتلى،  املهُر؛: والفَلُوُّ. وأفْلى القوم، إذا صاروا إىل الفَالة. املفازةُ، واجلمع الفَال والفَلَواُت، وفُِليٌّ: الفَالةُ
َتلَْيُتُه، إذا فطمته. واجلمع أفْالٌء، وفَالوى أيضاً. فَلُوَّةٌ: وقد قالوا لألنثى. أي ُيفطم ُه عن أّمه وافْ وفرٌس . وفَلَْوُت

  :وقال. وكذلك افَْتلَْيُتُه. فَلَْوُتُه، أي ربَّيته: ويقال أيضاً. ذات فَلُوٍّ: ُمفْلٍ وُمفِْلَيةٌ
  إالّ افَْتلَْينا غالماً سيِّداً فينا... ٌد أبداً وليس يهِلُك منا سيِّ

وَتفَاىل هو واْسَتفْلى رأسه، أي اشتهى أن . وفَلَْيُت رأسه من القمل. وفَلَْوُتُه بالسيف وفَلَْيُتُه، إذا ضربت رأسه
  .وفَلَْيُت الِشْعر، إذا تدبَّرته واستخرجت معانَيه وغريبه. ُيفْلى
  فمم

فإذا صغَّرت أو مجعت . ْت منه اهلاء فلم حتتمل الواو اإلعراب لسكوهنا، فعوَِّض عنها امليمالفَُم أصله فَْوٌه، نقص
فإذا نسبت إليه قلت فَميٌّ وإن شئت قلت فََموِيٌّ، جتمع . رددته إىل أصله وقلت فَُوْيٌه وأفْواٌه، وال يقال أفْماٌء

يقال هذا فٌَم، ورأيت فماً : وفيه لغاٌت. َمواِنبني العوض وبني احلرف الذي عوِّض منه، كما قالوا يف التثنية فَ
ومنهم من يكسر الفاء على كلِّ . ومنهم من يضم الفاء على كلِّ حالٍ. ومررُت بفمٍ بفتح الفاء على كل حالٍ

  .ومنهم من يعربه من مكانني يقول رأيت فَماً، وهذا فٌُم، ومررت بِِفمٍ. حالٍ
  فنجل

  .، كمشية الَشيخِمشيةٌ فيها استرخاٌء: الفَْنَجلة
  فنح

  .فََنَح الفرُس من املاء، أي شرِب دون الرِيِّ
  فنخ

ورجلٌ ِمفَْنٌخ بكسر امليم، إذا كان ممن يذلّ أعداءه ويُشجُّ رأسهم . وكذلك والَتفْنيُخ. قهره وذلَّله: فََنَخُه األمر
  .كثرياً
  فند

وال . أُْهِتَر: وأفَْنَد الرجل. ُضعُف الرأي من َهَرمٍ: ُدوالفََن. وقد أفَْنَد إفْناداً، إذا كذب. الكذب: الفَند بالتحريك
قطعةٌ : والِفْنُد بالكسر. اللوُم وتضعيف الرأي: والَتفْنيُد. يقال عجوٌز ُمفْنَِدةٌ، ألنَّها مل تكن يف شبيهتها ذاَت رأيٍ

  .وقدوٌم ِفْنَدأَوةٌ، أي حادَّةٌ. من اجلبل طوالً
  فنرج
  :قال العجاج. َبْنَجْه: فيه بعٌض بيد بعضٍ، وهو بالفارسية رقٌص للعجم يأخذ: الفَْنَرُج

  َعكُْف الَنبيِط يلعبون الفَْنَرجا
  فنع
  .ومسٌك ذو فََنعٍ، أي ذكيُّ الرائحة. فَنَِع َيفَْنُع فََنعاً: تقول منه. زيادة املال وكثرته: الفََنُع
  فنق

ُه مبعًنى، أي نعَّمهوفَنَّقَُه غريه َتفْنيقاً وفا. َتفَنََّق الرجلُ، أي تنّعم قال الشاعر يصف . عيٌش ُمفانٌِق: يقال. َنقَ
  :اجلواري بالَنعمة

  ِك وعيٌش ُمفانٌِق وَحريُر... زاَنُهنَّ الُشفوُف َيْنَضْحَن باِملْس 



، أي فتيَّةٌ مسينةٌ ، أي منّعمةٌ. وناقةٌ فُُنٌق سٌم من أمسائه؛ هو ا: وقال أبو زيد. الفحل املُكَْرُم: والفنيُق. وامرأةٌ فُُنٌق
ُنٌق   .واجلمع أفْناٌق: وقال ابن دريد. واجلمع فُ

  فنك

وفََنَك يف . أقام به: وفََنَك باملكان فُنوكاً. وقد فََنَك يف هذا األمر َيفَْنُك فُنوكاً، أي جلَّ فيه. اللجاُج: الفُنوُك
يه . الطعام َيفُْنُك فُنوكاً، إذا استمرَّ على أكله ومل َيَعف منه شيئاً . فَنَِك يف الطعام بالكسر فُنوكاً: لغة أخرىوف

  .هو اإلفْنيُك: ويقال. طرف اللْحَيْينِ عند الَعْنفَقَِة: والفَنيُك. الذي ُيتَّخذ منه الفرُو: والفََنُك، بالتحريك
  فنن
ذو ورجلٌ ُمَتفَنِّ. األساليُب، وهي أجناس الكالم وطرقه: واألفانُني. واحد الفنون، وهي األنواع: الفَنُّ ٌن، أي 
فََنْنُت : تقول. الطرد: والفَنُّ. وافَْتنَّ الرجل يف حديثه ويف خطبته، إذا جاء باألفاننيِ، وهو مثل اشتّق. فنوٍن

، مث أفانني، وهي األغصان. اإلبل، أي طردهتا وشجرةٌ فَنَّاُء، أي ذات أفناٍن، وفَْنواُء أيضاً على . والفََنُن مجعه أفْنانٌ
يأيت : ورجلٌ ِمفَنٌّ. ثوٌب فيه َتفْنٌني، إذا كانت فيه طرائُق ليست من جنسه: يقال. التخليطُ: ُنيوالَتفْن. غري قياس

  .بالعجائب؛ وامرأةٌ مفَنَّةٌ
  فىن

ما امتدَّ من جوانبها، : وِفناُء الدار. وتفاَنْوا، أي أفْىن بعضهم بعضاً يف احلرب. فَنَِي الشيء فَناًء، وأفْناُه غريه
قال . ِعَنب الثعلب، الواحدة فَناةٌ: والفَنا مقصور. هو من أفناِء الناس، إذا مل يعلم ممن هو: ويقال. واجلمع أفْنَِيةٌ

  :زهري
  نزلَْن به َحبُّ الفَنا مل ُيحطَّمِ... كأنَّ فُتاَت الِعْهنِ يف كلِّ منزلٍ 

نبٌت ما دام : واألفاين. جلمع فََنواٌتالبقرة، وا: والفَناةُ أيضاً. هو شجٌر له َحبٌّ أمحر تتَّخذ منه القالئد: ويقال
قال . فاَنْيُتُه، أي داريته: أبو عمرو. هو عنب الثعلب: ويقال أيضاً. رطْباً، فإذا يبس فهو احلَماطُ، واحدهتا أفانَِيةٌ

  :الكميت
  كما ُيفاين الَشموَس قاِئُدها

  .َسكَّْنُتُه: فاَنيُتُه: األموّي
  فهج

  .وقد تسمَّى اخلمر فَْيهجاً. فارسيٌّ معّربما تكال به اخلمر، : الفَْيَهُج
  فهد
إن دخل فَهَِد، وإن : " ويف احلديث. وفَهَِد الرجل بالكسر، أي أشبه الفَْهدَ يف كثرة نومه. واحد الفُهوُد: الفْهُد

 الذي راهق الغالم السمني: والفَْوَهُد. حلمتان يف زور الفرس ناتئتان مثل الِفهَْرْينِ: والفَْهَدتاِن" . خرج أِسَد 
  .فَْوَهَدةٌ: احلُلُم؛ واجلاريةُ

  فهر
. وتصغريها فَُهْيَرةٌ. ِفْهَرةٌ وِفْهٌر: وكان األصمعّي يقول. احلجر ملء الكفِّ، يذكَّر ويؤنَّث، واجلمع أفْهاٌر: الِفْهُر

وفُْهُر اليهوِد . أُِكل الفَهَريةُ َمْحٌض ُيلقى فيه الَرْضف، فإذا غال ذُرَّ عليه الدقيُق وِسيطَ به مث: قال الطائي



أن جيامع الرجل املرأة مث يتحوَّل عنها قبل الفراغ إىل : والفَْهُر. ِمْدراسهم، وأصلها ُبْهر، وهي ِعربانيةٌ فعّربت
. وفَهََّر الرجل َتفْهرياً، أي أعيا. وكذلك الفََهُر مثل َنْهرٍ وَنَهرٍ. ويف احلديث أنَّه هنى عن الفَْهرِ. أخرى فينزل فيها

وْتفْهََّر الرجل يف املال، اتَّسع فيه، كأنه مبدلٌ من . أوَّل نقصان ُحْضرِ الفرسِ التََرادَّ، مث الفُتوُر، مث الَتفْهُري: يقال
  .َتَبحََّر، أو أنه لغة يف اإلعياء والفتور

  فهق
َهُق، وهو االمتالء، كأنَّه مأل به وأصله الفَ: قال. فالنٌ َيَتفَْيَهُق يف كالمه، وذلك إذا توسَّع فيه وتنطَّع: قال الفراء

وأفَْهقُْت . وفَُهَق اإلناُء بالكسر َيفَْهُق فََهقاً وفَْهقاً، إذا امتأل حتَّى يتصبَّب. الواسُع: املُْنفَهُِق: قال أبو عمرو. فمه
ب العنق، وهو أول عظٌم عند مركَّ: والفَْهقَةُ. الطعنة اليت َتفَْهُق بالدم، أي تتصبَّب: والفاِهقةُ. مألته: الِسقاَء
  .وفََهقُْت الرجل، إذا أصبت فَْهقََتُه. الفقار
  فهم

َهْمُتُه، وفَهَّْمُتُه َتفْهيماً. وفالنٌ فَهٌِم. علمته: فَهِْمُت الشيء فَْهماً وفَهاِمَيةً وَتفَهََّم . وقد اْسَتفَْهَمين الشيء فأفْ
  .الكالَم، إذا فَهَِمُه شيئاً بعد شيء

  فهه
  :وقال. ورجلٌ فَهٌّ وامرأةٌ فَهَّةٌ. العيُّ: هاَهةُالفَهَُّه والفَ

  ُملَْجلََجةً أْبغي هلا من ُيقيُمها... فلم ُتلِْفين فَها ومل ُتلِْف حجَّيت 

خرجُت حلاجٍة فأفَهَّين : ويقال. وفَهَُّه اهللا وفَهََّهُه. َسفيٌه فَهيٌه: ويقال. وقد فَهِْهَت يارجل بالكسر فََههاً، أي َعييَت
: ، قال أبو عبيد" ما مسعُت منك فَهَّةً يف اإلسالم قبلَها : " ويف احلديث. فالن حتَّى فََهْهُت، أي أنسانيها عنها

  .يعين الَسقْطةَ واجلَْهلَةَ وحنوها
  فوت

وشَتم رجلٌ . مات فالنٌ موَت الفواِت، أي فوجئ: ويقال. فاَتُه الشيء وأفاَتُه إيَّاه غريه: تقول. الفواُت: الفَْوُت
هو منِّي فَْوَت الرمح، أي حيث ال : وتقول. جعل اهللا رزقَه فَْوَت فمه، أي حيث يراه وال يصل إليه: آخر فقال

افتعالٌ من الفَْوِت، وهو السْبق إىل الشيء : واالفْتياُت. الفُرجةُ ما بني إصبعني، واجلمع أفْواٌت: والفَْوُت. يبلغه
وفالن ال ُيفتاُت عليه، أي ال ُيعمل شيء دون . بأمر كذا، أي فاَتُه بهافْتات عليه : تقول. دون ائتمار من ُيؤمتر

وقال ابن . وتفَاَوَت الشيئان، أي تباعد ما بينهما َتفاُوتاً بضم الواو. وَتفَوََّت عليه يف ماله، أي فاَتُه به. أمره
  .تاً فكسر الواوَتفاوِ: قال العنربّي. قال الكالبيُّون يف مصدره َتفاَوتاً ففتحوا الواو: السكيت

  فوج
متَّسٌع ما بني كلِّ : والفائَجةُ. ومجع اجلمع أفاوُِج وأفاويج. اجلماعة من الناس، واجلمع فُُؤوٌج وأفْواٌج: الفَْوُج

والفَْيج فارسّي معّرب، واجلمع فُيوج، وهو الذي . اإلسراع، والعْدو: واإلفاجة. مرتفعني من ِغلَظ أو رمل
  .يسعى على رجليه

  فوح



وال . فاَح الطيُب إذا تضوَّع: يقال. ت ريح املسك َتفوُح وَتفيُح فَْوحاً وفَْيحاً، وفُؤوحاً، وفََوحاناً وفََيحاناًفاَح
وأفاَح . َنفَحت بالدم: وكذلك فاَحت الَشجَّةُ. وأفْحتُّها أنا. غلت: وفاحت الِقدر َتفيُح. يقال فاَحْت ريٌح َخبيثة

  .وفَيَّاٌح أيضاً بالتشديد. الفََيح، أي واسٌعوحبٌر أفيُح بيِّن . َهراقَه: دمه
. اسٌم للغارة: وفَياحِ مثل قَطامِ. اتَّسعت: وفاَحِت الغارةُ َتِفيُح. أنَّه جلواد فَيَّاٌح وفَيَّاٌض، مبعًنى: قال األصمعّي

  :وقال. ِفيحي فَياحِ، أي اتَّسعي: وكان أهل اجلاهلية يقولون
ا بالُضحى فيحي فَياحِ ...َدفَعنا اخليلَ شائلَةً عليهم    وقلن
  .حساٌء مع توابل: والفيحاء أيضاً. وداٌر فيحاُء، أي واسعة

  فوخ
فاَخِت الريح َتفوُخ، إذا كان هلا : وقال أبو زيد. فاَخْت منه ريٌح طيبة َتفوُخ وَتفيُخ، مثل فاَحْت: األصمعّي
  .وأفاَخ اإلنسانُ إفاَخةً: قال. صوت
  فود

. لفالن فَْوداِن: إذا كان للرجل ضفريتان يقال: قال ابن السكيت. بدا الشيُب بفَْوَدْيِه: قالي. جانباه: فَْوُد الرأسِ
  :وقال لبيد. وفاَد َيفيُد وَيفوُد، أي مات. وقعد بني الفَْوَدْينِ، أي بني الِعْدلنيِ

  وِعشريَن حتَّى فاَد والشيُب شاِملُ... رعى َخَرزاِت املُلك ِستِّني ِحجَّةً 
  فور

ذهْبُت يف حاجة مث أتيُت فالناً من فَْوري، أي قبل أن : ومنه قوهلم. جاشْت: الِقْدُر َتفوُر فَْوراً وفََوراناً فاَرْت
والفُوُر . بعد الَعَتَمِة: وفَْوَرةُ العشاء. شدته: وفَْوَرةُ احلَرِّ. لغة يف ثار ثائره، إذا جاش غضبه: وفاَر فاِئُرُه. أسكن
: والِفياراِن. ما َيفوُر من َحرِّها: وفُواَرةُ الِقْدرِ. ثَقُْبها: وفَوَّاَرةُ الَورِِك. ا من لفظهاالظباء، ال واحد هل: بالضم

  .اللذان يكتنفان لسان امليزان
  فوز
  :ومنه قول الشاعر. وفَوََّز، أي مات. فاَز َيفوُز: تقول منهما. اهلالك: والفَْوُز أيضاً. النجاة والظفر باخلري: الفَْوُز
  إذا ما ثَوى كعٌب وفَوََّز َجْرَولُ... لقوايف شاَنها من َيحوكها فَمْن ل

. ، أي َمبْنجاٍة منه" فَال َتْحَسَبنَُّهْم بَِمفاَزٍة من الَعذابِ : " وقوله تعاىل. وأفاَزُه اهللا بكذا فَفاَز به، أي ذََهَب به
: وقال األصمعيُّ. هنا َمْهلَكة، من فَوََّز أي هلكمسِّيت بذلك أل: قال ابن األعرايب. واحدة املفاوِزِ: واملَفاَزةُ أيضاً

ِمظلَّة متدُّ بعمود، : والفاَزةُ. فَوََّز الرجلُ بإبله، إذا ركب هبا، ملَفاَزةَ: ويقال. مسِّيت بذلك تفاؤالً بالسالمة والفوز
يما أرى   .عريبٌّ ف

  فوض
وقوٌم فَْوضى، أي متساوون ال رئيَس . بال َمْهرٍ التزويج: والتفويُض يف النكاح. فَوَّض إليه األمَر، أي ردَّه إليه

  :قال األفَوُه األْوديُّ. هلم

  وال َسراةَ إذا ُجهَّالُُهم سادوا... ال َيْصلُُح الناُس فَْوضى ال َسراةَ هلم 
وهي شركة . وَتفاَوَض الشريكان يف املال، إذا اشتركا فيه أمجَع. وفَْيضوضى مثله، ُيَمدُّ ويقصر. شركاء فيها



  .وَتفاوَض القوُم يف األمر، أي فاَوَض فيه بعُضهم بعضا. وفاَوَضُه يف أمره، أي جاراه. املُفاوضة
  فوف

وُبْرٌد . البياُض الذي يكون يف أظافر األحداث، واحلّبةُ البيضاء يف باطن النواة اليت تنبت منها النخلةُ: الفوُف
، أي شيئاًما أغىن فالنٌ عين: يقال. ُمفَوٌَّف، أي فيه خطوط بيٌض   :قال الشاعر. الواحدة فوفةٌ.  فوفاً

  بأنَّ الَنفَْس َمْشغوفَه... فأرسلُت إىل سلمى 
  بِزِْنجريٍ وال فوفَه... فما جادْت لنا َسلْمى 

  .وُبْرُد أفْواٍف باإلضافة، وهي مجع فوٍف. وُبْرٌد ُمفَوٌَّف، أي رقيٌق. القشرةُ اليت على النواة: الفوفَةُ: ويقال
  فوق
فما : قال أبو عبيدة" إنَّ اهللا ال يسَتحيِي أن يضرَب مثالً ما بعوضةً فما فوقَها : " وقوله تعاىل. نقيض حتَت: َقفَْو

وفاَق . وفاَق الرجل أصحابه يفوقُُهْم، أي َعالُهم بالشرف. دوَنها، أي أعظم منها، يعين الذُباب والعنكبوت
نٌ َيفوُق بنفسه فُُؤوقاً، إذا كانت َنفْسه على اخلروج، مثل وفال. الرجلُ فُواقاً، إذا شخصت الريُح من َصدره

فُقُْت السهَم فاْنفاَق، أي كسرَت : تقول. موضع الوَتر من السهم، واجلمع أفواٌق وفوٌق: والفوُق. َيريُق بنفسه
ُه أي جعلت له فُوقاً. فُوقَُه فانكسر يقال رجع فالنٌ : معيقال األص. السهُم املكسوُر الفوقِ: واألفَْوُق. وفَوَّقُْت

وأفَقُْت السهَم، أي وضعُت فوقَُه يف . بأفَْوَق ناِصلٍ، أي بسهمٍ منكسرٍ ال َنْصل فيه، أي رجع حبظٍّ ليس بتمامٍ
الذي يأخذ اإلنسان عند النزع، : والفُواُق. وال يقال أفَْوقُْتُه، وهو من النوادر. الوَتر ألرمَي به؛ وأْوفَقُْتُه أيضاً

ا هلا من : " وقوله تعاىل. ما بني احلَلْبتني من الوقت: والفُواُق والفَواُق. اليت َتْشَخُص من صدره وكذلك الريُح م
اسم اللنب الذي جيتمع بني : والفيقَةُ بالكسر. يقرأ بالفتح والضم، أي ما هلا من َنظرٍة وراحٍة وإفاقٍَة" فُواقٍ 

  :عشى يصف بقرةقال األ. احلَلبتني، صارت الواو ياًء لكسرة ما قبلها
  جاءْت لُترِضَع ِشقَّ النفسِ لو َرضعا... حتَّى إذا فيقَةٌ يف َضرِعها اجتمعْت 
  :قال ابن َهمام الَسلويل. واجلمع فيق مث أفْواٌق، مث أفاويُق
  أفاويَق حتَّى ما َيِدّر هلا ثَْعلُ... وذَمُّوا لنا الُدنيا وهم َيْرَضعوهنا 

  :قال الكميت. السحاب من ماء، فهو ميطر ساعة بعد ساعةما اجتمع يف : واألفاويُق أيضاً
  ِسجالَ النِطاِف عليه ِغزارا... فباَتْت َتِثجُّ أفاويقُها 

وأفاقَِت الناقَةُ ُتفيُق إفاقَةً، أي اجتمعت الفيقَةُ يف . أي َتِثجُّ أفاويقُها على الثَور الوحشّي كِسجال النِطاف
وَتفَوََّق الفصيلُ، إذا . وفَوَّقَْت الفصيلَ، أي سقيُته اللَنب فُواقاً فُواقاً. ع َمفاويُقواجلم. َضرعها، فهي ُمفيٌق وُمفيقَةٌ

َموِصلُ العُنقِ يف : والفاِئُق. وال يقال فاَق. وافْتاَق الرجل، أي افتقر. الفقُر واحلاجةُ: والفاقَةُ. شرب اللنب كذلك
  .رضه ومن ُسكْره وأفاَق مبعًنىواْسَتفاَق من م. الرأس، فإذا طال الفاِئُق طال العنق

  فوم
  :وأنشد األخفش. هو اِحلْنطة: ويقال" وثوِمها : " ويف قراءة عبد اهللا: الثوُم: الفوُم

  نزل املدينة عن زراعة فُوم... قد كنت أحسبين كأغَنى واحٍد 
. عه فاِميٌّ، ُمَغيٌَّر عن فوِميٍّوبائ. الفوُم اِحلمُِّص، لغةٌ شامّيةٌ: وقال بعضهم. الُسنبلة: الفوَمةُ: وقال ابن دريد



  .ويقال فَوَُّموا لنا، أي اختبزوا. اخلُبُز أيضاً: والفوُم
  فوه

والفوُه أصلُ قولنا . يقال فوٌه وأفْواٌه، مث أفاوُيه. ما ُيعالَُج به الطيُب، كما أنَّ التوابل ما ُتعالَُج به األطعمة: األفْواُه
ُه باإلضافة، فحذفوا منها اهلاء فقالوا: استثقلوا اجتماع اهلاءين يف قولكفٌَم، ألنَّ اجلمع أفْواٌه إال أهنم  : هذا فوُه

هذا ِفيَّ، يستوي فيه حال : هذا فوُه وفو زيٍد، ورأيت فا زيٍد، ومررت بفي زيٍد، وإذا أضفَته إىل نفسك قلت
ُه على  كَلَّْمُتُه: وقوهلم. الرفع والنصب واخلفض، ألنَّ الواو ُتقْلَُب ياًء فُتْدغَم ُه إىل ِفيِّ، أي ُمشاِفهاً، وُنصب فو فا

وإذا أفردوا مل حتتمل الواو التنوين فحذفوها وعّوضوا من اهلاء ميماً فقالوا هذا فٌَم وفَماِن وفََمواِن، ولو . احلال
. سعةُ الفَمِ: التحريكوالفََوُه ب. فاها ِلفيَك، ومعناه اخليبةُ لك: أبو زيد. كانت امليم ِعَوضاً من الواو ملا اْجَتَمَعتا
وأفْواُه األزقّة . الفََوُه خروُج الثنايا الُعلى وطوهلا: ويقال. وقد فَوَِه َيفَْوُه. ورجلٌ أفَْوُه وامرأةٌ فَْوهاُء، َبيِّنا الفََوِه

ِة الطريق، واجلمع أفْواٌه على غري قياس: ويقال. واألهنار واحدهتا فُوََّهةٌ إن َردَّ : يضاًويقال أ. اقُْعْد على فُوََّه
وَمحالَةٌ فَْوهاُء، إذا كانت أسناهتا اليت جيري الَرشاُء بينها . الفُوََّهِة لشديٌد، أي القالَة، وهو من فُْهُت بالكالم

َه بالكالم َيفوُه. جعله أفَْوَه: وفوََّهُه اهللا. ِطواالً ا َتفَوَّْهُت، مبعًنى، أي ما : يقال. لفَظَ به: وفا ما فُْهُت بكلمة وم
األكول، : والفَيُِّه. واْسَتفاَه الرجلُ فهو ُمْسَتفيُه، إذا اشتدَّ أكله بعد َضْعٍف وقلة. اِملْنطيُق: واملُفَوَُّه. فتحت فمي هبا

  .وأصله فَْيَوٌه فأُدغم، وهو املنطيق أيضاً، واملرأةُ فَيهَّةٌ
  فوا

وثوٌب ُمفَوَّى، أي مصبوغٌ بالفُوَِّة، كما . ةٌ وقُوَّةٌوتقديرها ُحوَّ. ُعروُق يصبغ هبا، وهي بالفارسية ُروِيَنه: الفُوَّةُ
  .شيء ُمقَوَّى، من القوة: تقول
  يف

املاء يف اإلناِء، وزيٌد يف الدار، والشكُّ يف : تقول. يف حرف خافض، وهو للوعاء والظرف وما قدِّر تقديَر الوعاء
" وقد يكون مبعىن َعلَى كقوله تعاىل. اخلرب : وزعم يونس أنَّ العرب تقول" . يف ُجذوع النَّخل  وُألَصلَِّبنَّكم: 

  :وربَّما استعمل مبعىن الباء، قال زيد اخليل. نزلت يف أبيَك، يريدون عليه
  َبصريون يف طعن األباهر والكُلى... ويركب يوم الَرْوعِ فيها فوارٌس 

  .أي بطعن األباهر والكُلى
  فيأ

. وفالن سريع الفَيِء من غضبه، وإنه حلسُن الِفيئَِة، أي حسُن الُرجوعِ. َجعهَر: رجع، وأفاءه غريه: فاَء َيفيُء فَْيئاً
أفاء اهللا على املسلمني مالَ : تقول منه: اخلُراُج والغنيمة: والفَيُء. الطائفة وجيمع على ِفئونَ وِفئاٍت: والِفئةُ

قال محيد ابن ثور . ما بعد الزوال من الظلِّ: ْيُءوالفَ. واْسَتفَأُْت هذا املال، أي أخذته فَْيئاً. الكفَّار ُيفيُء إفاءةً
  :يصف َسْرَحةً وكىن هبا عن امرأة

  وال الفَْيُء من بعد العشّي تذوُق... فال الظلُّ من برد الضُّحى تستطيعه 
نسخ الظلُّ ما نسختُه الشمس، والفَْيُء ما : قال ابن السكيت. وإمنا مسِّي الظلُّ فيئاً لرجوعه من جانبٍ إىل جانبٍ

ا مل تكن عليه : وحكى أبو عبيدة عن رؤبة. الشمَس كلُّ ما كانت عليه الشمُس فزالت عنه فهو فَْيٌء وِظلٌّ، وم



وَتفَيَّأت الظاللُ، أي . وقد فَيَّأِت الشجرةُ َتفْيِئةً، وَتفَيَّأُْت أنا يف فَْيئها. الشمس فهو ظلٌّ، واجلمع أفياٌء وفُيوٌء
  .َتقَلََّبْت
  فيد

ما استفدت : والفائدةُ. ذكر البوم، ويقال الصدى: والفَيَّاُد. ورجلٌ فَيَّاٌد، وفَيَّاَدةٌ أيضاً. فَْيداً، أي َتَبْخَتَر فاَد َيفيُد
وفاَد املالُ . اْسَتفَْدُتُه: وأفَْدُتُه. أعطيته غريي: أفَْدُت املالَ: أبو زيد. فاَدت له فائدةٌ: تقول منه. من علمٍ أو مالٍ

  :وقال كثري. وفاَدُه َيفيُدُه، أي دافَُه. أي ثََبَت لهلفالٍن َيفيُد، 
ُد... ُيباِشرونَ فَأَر اِملْسِك يف كلِّ َمْهَجعٍ    وَيْشَرُق جاِديٌّ هبنَّ َمِفي

  .الَشَعُر الذي على َجْحفَلة الفرس: والفَْيُد. الزعفران املَدوُف: والفَْيُد. أي َمدوٌف
  فيش

  .رأس الذكر: لفَْيَشةُوالفَْيُش وا. املفاخرةُ: الِفياُش
  فيص

واهللا ما : ويقال: قال. أي ما ختلَّصها وال أباهنا: قال يعقوب. يقال ما أفاَص بكلمٍة. البيان: املُفاوصةُ ويف احلديث
قال . قبضُت على ذَنب الضّب فأفاَص من يدي حتَّى خلَّص ذنبه: ويقال. واهللا ما برِحت: ِفصُت، كما تقول

وقال . وما استطعت أن أفيص منه، أي أحيد. نه َمحيص وال َمفيص، أي ما عنه َمحيٌدما ع: قوهلم: األصمعّي
  .ما ِفْصُت أي ما برحت: يقال. هو من قوهلم فاَص يف األرض، أي قَطََر وذهب: غريه
  فيض

إال أن وهو حديثٌ مْسَتفيٌض، أي منتشٌر يف الناس، وال تقل ُمْستفاٌض . فاَض اخلُرب َيفيُض واْستفاَض، أي أشاَع
اْستفاَض الوادي شجراً، أي اتَّسع وكثر : ويقال. اْسَتفاضوُه فهو ُمْسَتفاٌض: وبعضهم يقول. تقول ُمْستفاٌض فيه

وامرأةٌ ُمفاَضةٌ، إذا كانت . أي واسعةٌ: ودرٌع ُمفاَضةٌ. الذي يسأل إفاَضةَ املاء وغريه: واملُْسَتفيُض. شجره
وأرٌض ذات فُيوضٍ، . وفَْيضوَضةً، أي كثُر حتَّى سال على ضفَّة الوادي وفاَض املاء َيفيُض فَْيضاً. ضخمة البطن

وفاَض الرجل َيفيُض فَْيضاً . كثروا: وفاَض اللئام. وفاَض صدره بالسّر، أي باَح به. إذا كانت فيها مياه َتفيُض
وال فاَضت  ال يقال فاَض الرجل: وقال األصمعّي. وكذلك فاَضْت نفسه، أي خرجت روحه. مات: وفُيوضاً

. وأفاَض دموعه، وأفاَضْت دموعه. أفاَض إناءه، أي مأله حتَّى فاَض: ويقال. نفسه، وإنَّما َيفيُض الدمع واملاء
ٍة إفاَضةٌ. وأفاَض الناس من عرفاٍت إىل ِمًنى، أي دفعوا. وأفاَض املاء على نفسه، أي أفرغَه وأفاضوا . وكلُّ دفَع

. وأفاَض بالقداح، أي ضرب هبا. البعُري، أي دفع جِرََّتُه من كرشه فأخرجها وأفاَض. يف احلديث، أي اندفعوا فيه
ورجلٌ فَيَّاٌض، . وهنٌر فَيَّاٌض، أي كثري املاء. وهنُر البصرة يسمَّى الفَْيُض أيضاً:قال األصمعّي. نيلُ مصر: والفَْيُض

  .من فَْيضٍ، أي أعطاه قليالً من كثري أعطاه غيضاً: وقوهلم. وفرٌس فَْيٌض، أي كثري اجلري. أي وهَّاٌب جواٌد
  فيظ

وكذلك فاظَْت نفسه . فاظَ َيفيظُ فَْوظاً وفُواظاً: وربَّما قالوا. فاظَ الرجلُ َيفيظُ فَْيظاً وفُيوظاً وفََيظاناً، إذا مات
  .، وأفاظَ اهللا َنفَْسُهوضربُته حتَّى أفَظَّْت نفَسُه. وَتفَيَّظوا أنفسهم، أي َتقَيَّؤوها. أي قاءها، يتعدَّى وال يتعدَّى

  فيف



أَِلُف : قال املّربد. الصحراء امللساء، واجلمع الفَيايف: والفَْيفاُء. املكانُ املستوي، واجلمع أفْياٌف وفُيوٌف: الفَْيُف
ْيُف الريح. فَْيٌف يف هذا املعىن: فَْيفاَء زائدة، ألنَّهم يقولون   .يوٌم من أيام العرب: وفَ

  فيل
  :وقال. ورجلٌ ِفيلُ الرأيِ، أي ضعيف الرأي. وصاحبه فَيَّالٌ. جلمع أفْيالٌ، وفُيولٌ، وِفَيلَةٌوا. الفيلُ معروف

  فما أنتم فََنْعِذَركُْم لفيلِ... َبين َربِّ اجلواِد فال َتفيلوا 
  :وقال. ورجلٌ فالٌ، أي ضعيف الرأي خمطئ الفراسة. واجلمع أفْيالٌ

  ُجرَِّبِت الِفراسةُ كنَت فاالو... رأيتك يا أَُخْيِطلُ إذ جََرْينا 
اللحم الذي على : الفاِئلُ: أبو عبيد. وفَيَّلَ رأيه َتفْييالً، أي ضّعفه فهو فَيِّلُ الرأي. وقد فال الرأي َيفيلُ فُيولَةً

  .وكان بعضهم جيعل الفائلَ ِعرقاً يف الفخذ: قال. خربة الورك
  فني

وإن شئت حذفت األلف والالم فقلت . عد الفَْيَنِة، أي احلني بعد احلنيلقيته الفَْيْنةَ ب: يقال. الساعات: الفَْيناُت
  .ورجلٌ فَْينانُ الَشَعرِ، أي حسن الشَعر طويلُه. لقيته فَْيَنةً

  حرف القاف

  قأب

وقِئب الرجلُ، إذا أكثر من شرب املاء، . شربُت كلَّ ما يف اإلناء: وقأبت املاَء. أكلته: قَأَْبُت الطعام: األصمعّي
  .ِمقْأٌب فهو
  قبأ

  .لغة يف قأَب قَأباً، إذا أكل وَشرَِب: قبأ قبئاً
  قبب

. وكذلك قَبَّ اجللد والتمر واجلرح، إذا يبس وذهب ماؤه وجفَّ. قَبَّ اللحُم َيِقبُّ قُبوباً، إذا ذهبت ُنُدوَُّتُه
وقبَّ األسدُ .الضوامر: واخليل القُبُّ. بالضامر البطن؛ واملرأة قبَّاُء بيِّنة القََب: واألقَبُّ. ِدقَّةُ اخلصر: والقََبُب

ا أصابتنا العاَم قابَّةٌ، مبعًنى واحد: ابن السكيت. َيِقبُّ قبيباً، إذا ِمسعَت قَْبقََبةَ أنيابه   .ما أصابتنا العاَم قطرةٌ، وم

وَت رعٍد، ُيذهب به إىل ما مسعنا العام قابَّةً، أي ص: وقال األصمعّي. ما رأينا العام قابَّةً، أي قَطرةً: وقال أبو زيد
عليك بالقَبِّ األكرب، أي : ويقال أيضاً. اخلشبة اليت يف وسط البكرة وفوقَها أسنانٌ من خشب: والقَبُّ. القَبيب

العظم الناتئ من الظهر : والِقبُّ بالكسر. ما ُيْدَخلُ يف جيب القميص من الرِقاع: والقَبُّ أيضاً. بالرأس األكرب
ذات األطباق، : وِقبَّةُ الشاِة أيضاً. هو ِقبُّ القوم: ويقال للشيخ أيضاً. ألزِق ِقبََّك باألرض :تقول. بني األليتني

. ُجِعل فوقه قُبَّة: وبيت مقَبَّب. والقُبَّةُ بالضم من البناء، واجلمع قَُبٌب وِقباٌب. وهي اِحلفْثُ، وربَّما ُخفِّفت
: وِحماٌر قَبَّانَ. اقَْتبَّ فالنٌ يد فالن، إذا قطعها: األصمعّي. ، إذا قطعهقَبَُّه َيقُبُُّه: أبو عمرو. واهلوادج ُتقَبَُّب

رأيت : تقول. ُدَوْيبَّةٌ، وهو فعالن من قَبَّ، ألن العرب ال تصرفه، وهو معرفة عندهم، ولو كان فَعَّاالً لصرفته



  .قطيعاً من ُحُمرِ قَبَّانَ
  قبح

قُْبحاً له : يقال. وقََبَحُه اهللا، أي حنَّاُه عن اخلري، فهو من املقبوحني.قبيٌحوقد قَُبَح قباحة فهو . نقيض احلسن: القُْبُح
طرف : والقبيُح. وقَبََّح عليه ِفعله َتقبيحاً. ضدُّ االستحسان: واالستقباح. أتى بقبيحٍ: وأقَْبَح فالن. وقَبحاً أيضاً
  :قال الشاعر. عظم اِملرفق

  ولو كنَت كَْسراً كنَت كَْسَر قَبيحِ.. .فلو كنت َعْيراً كنَت َعْيَر َمذَلٍَّة 
  قرب
وقال عبد اهللا . وقد جاء يف الشعر املَقَْبُر. واحدة املقابِر: واملَقَْبَرةُ واملَقُْبَرةُ بفتح الباء وضمها. واحد القُبور: القَْبُر

  :ابن ثعلبة احلنفي
  فهم ينقُصونَ والقُبوُر َتزيْد... لكلِّ أناسٍ َمقَْبٌر بِفنائهِم 

  .وأقَْبْرُتُه، أي أمرت بأن ُيقَْبر. وقََبْرُت امليَت أقُْبُرُه قَْبراً، أي دفنته. هو املَقَْبريُّ واملَقُْبرِيُّو
، أي جعله ممن ُيقَْبر، " مث أماَتُه فأقَْبَرُه : " أقَْبْرُتُه، أي صيّرت له قَْبراً يدفن فيه، وقوله تعاىل: قال ابن السكيت

  .واحدة القُبَّرِ، وهو ضرٌب من الطري: والقُبََّرةُ. وكأنَّ القرب مما أُكرم به بنو آدم .ومل جيعله يلقى للكالب
  قبس
. قََبْسُت منه ناراً أقْبُِس قَْبساً فأقَْبَسين، أي أعطاين منه قََبساً: يقال. شعلةٌ من نار؛ وكذلك اِملقْباُس: القََبُس

أقَْبْسُت الرجل ِعلماً، وقََبْسُتُه : قال اليزيدّي. لماً أيضاً، أي استفدتهوكذلك اقَْتَبْسُت منه ناراً، واقَْتَبْسُت منه ِع
. وقََبْسُتُه أيضاً فيهما: قال. أقَْبْسُتُه ِعلماً وناراً، سواٌء: وقال الكسائي. أقَْبْسُتُه: فإن كنت طلبتها له قلت. ناراً

  :قال الشاعر. ساً، فهو قبٌِس، وقَبيٌسوقد قَبَِس الفحل بالكسر قََب. الفحل السريع اإللقاح: والقَبيُس
  فأُمٌّ لَقَْوةٌ وأٌب قَبيُس... َحَملِْت ثالثةً فوضعِت ِتما 

  .هي السريعة احلمل: واللَّقَْوةُ
  قبص
: والقََبُص، بالتحريك" . فَقََبْصُت قَْبَصةً من أثَرِ الَرسول : " ومنه قرأ احلسن. التناول بأطراف األصابع: القَْبص

يه املاءوجٌع يصي والقََبُص . قَبَِص الرجل، بالكسر: تقول منه. ب الكبد عن أكل التمر على الريق مثَّ يشرب عل
مصدر قولك هامةٌ قَْبصاٌء، أي ضخمة : والقََبُص أيضاً. وقد قَبِص الرجل فهو قَبِص. اخلفَّة والنشاط: أيضاً
  :قال الكميت. العدد الكثري من الناس: والِقْبص بالكسر. مرتفعة

  لكم ِقْبُصُه من بني أثْرى وأَفَْترا... لكم مسجِدا اهللا املَزوراِن واحلَصى 
  .ما تناولته بأطراف أصابعك: والقَبيَصةُ. احلبل الذي ميدُّ بني يدي اخليل يف احلَلبة: واملَقْبص
  قبض

ودخل . أي يف ِملككصار الشيء يف قَْبضتك، : ويقال. خالف البسِط: والقَْبُض. أخذته: قََبْضُت الشي قَْبضاً
صار : واْنقََبَض الشيُء. خالُف االنبساط: واالنِقباُض. مال فالٍن يف القََبضِ، وهو ما قُبَِض من أموال الناس

وربَّما . أعطاه قُْبَضةً من سويقٍ أو مترٍ، أي كفًّا منه: يقال. ما قََبْضَت عليه من شيء: والقُْبَضةُ بالضم. َمقْبوضاً



وأقَْبْضَت السيف والسكني، أي . حيث ُيقَْبُض عليه جبمع الكّف: قْبُِض من القوس والسيفواملَ. جاء بالفتح
ال يلبث أن يدعه ويرفضه: ويقال. جعلت له َمقْبِضاً وراٌع قَُبَضةٌ، . رجلٌ قَُبَضةٌ ُرفََضةٌ، للذي يتمسَّك بالشيء مث 

. وَتقَبََّضِت اجللدة يف النار، إذا انزوت. أي اْشمأّزوَتقَبََّض عنه، . إذا كان ُمْنقَبِضاً ال يتفسَّح يف رعي غنمه
. وقُبَِض فالن، أي مات، فهو مقبوٌض. إعطاؤه ملن يأخذه: وَتقبيُض املال. مجعته وزويته: وقَبَّْضُت الشيء َتقْبيضاً

ورجلٌ قابٌِض وقَبيٌض " . ْضَن أَولَْم َيَرْوا إىل الطَّريِ فوقَهْم صافَّاٍت وَيقْبِ: " اإلسراُع، ومنه قوله تعاىل: والقَْبُض
السوُق السريُع، : والقْبُض. وفرٌس قَبيُض الشدِّ، أي سريُع نقل القوائم. بيِّن القَباضِة، إذا كان منكمشاً سريعاً

  :قال رؤبة. وحاٍد قَبَّاٌض وقَبَّاَضةٌ. هذا حاٍد قابٌِض: يقال
  قَبَّاَضةٌ بني العنيِف واللبِق

  قبط

: والقبَّاطُ. واجلمع قَباِطيُّ. ثياٌب بيٌض رِقاٌق من كتَّاٍن، تتَّخذ مبصر: والِقْبِطيَّةُ. رجٌب ِقْبِطيٌّأهل مصر، و: الِقْبطُ
  .الناطُف، وكذلك القُبَّْيطُ والقُبَّيْطى والقَُبْيطاُء

  قبطر
  .ضرٌب من الثياب: القُْبطُرِيَّةُ بالضم

  قبع
: وقََبَع يف األرض. ده، وكذلك الرجل إذا أدخل رأسه يف قميصهأدخل رأسه يف جل: قََبَع القنفذُ َيقَْبُع قُبوعاً

والقُبَعةُ . َتقَْبُع مرَّةً وتطلع أخرى: وامرأةٌ قَُبَعةٌ طُلََمةٌ. خنر: وقََبَع اخلنزير. املنبهُر: والقابُِع. انبهر: وقََبَع. ذهب
: وقَبيَعةُ السيف. زِّع أو ُرمي حبجر اْنقََبَع فيهاطَُويٌر أْبقَُع مثل العصفور يكون عند جَِحَرِة اجلرذان، فإذا فُ: أيضاً

إذا صارت : وقَْنَبَعِت الشجرةُ. ُنْخَرةُ أنفه: وِقبِّيعةُ اخلنزير وِقْنبيَعُتُه. ما على طرف َمقبِضه من فضٍَّة أو حديد
أدخلت ُخْرَبَتُه يف فمك  واقَْتَبْعَت الِسقاَء، إذا. مكيالٌ ضخٌم: والقُباُع بالضم. زهرهتا يف قُْنَبَعٍة، أي غطاء

  .فشربت منه
  قبعثر
  .واأللف ليست للتأنيث، واجلمع قباِعث. العظيم الشديد: القََبْعثَرى: قال املربد. العظيم اخلَلْقِ: القََبْعثَُر
  قبقب
. البطن: قَْبقَُبوال. اجلمل اهلدَّار: والقَْبقاُب. َهَدَر: وقَْبقََب األسُد. وهو القَبيُب. صوت جوف الفرس: القَْبقََبةُ

  .ال آتيك العاَم وال قابِلَ وال قُباِقَب: تقول. العام الذي بعد العام املقبل: والقُباِقُب، مضمومة القاف
  قبل
وقُدَّ قميصه من قُُبلٍ . ووقع السهم بقُُبلِ اهلدف وبُدُبرِِه. نقيض الدْبرِ والُدُبرِ: والقُْبلُ والقُُبلُ. نقيض بعُد: قبلُ

وكان ذلك يف قُْبلِ . ويقال اْنزِلْ بقُُبلِ هذا اجلبل، أي بسفحه. بالتثقيل، أي من مقدمه ومن مؤخره ومن ُدُبرٍ،
والقُْبلَةُ من . وقوهلم إذنْ أقْبِلَ قُْبلََك، أي أقِْصد قصَدَك وأتوجَّه حنوك. الشتاء ويف قُْبلِ الصيف، أي يف أوَّله

وما لكالمه . ما له ِقْبلَةٌ وال ِدْبَرةٌ، إذا مل يهتد جلهة أمره: ويقال أيضاً. حنوها اليت ُيَصلَّى: والِقبلةُ. الَتقْبيلِ معروفةٌ
جلس قُبالََتُه بالضم، أي جتاَهُه، وهو اسٌم : ويقال. ومن أين ِقْبلَُتَك، أي من أين جهتك. ِقْبلَةٌ، أي جهةٌ فالنٌ 



قابلُت النعلَ : يقال. بع الوسطى واليت تليهاالزماُم الذي يكون بني اإلص: وِقبالُ النعلِ بالكسر. يكون ظرفاً
وقد قََبلَ . الليلةُ املقبلةُ: والقابِلَةُ. أي بأوائله وِحْدثانه. وأخذت األمر بقَوابِِلِه. وأقَْبلُْتها، إذا جعلت هلا ِقبالَْينِ

ا قََبلَ وما َدَبَر. عاٌم قابِلٌ أي ُمقْبِلٌ: وأقَْبلَ مبعًنى، يقال وَتقَبَّلُت . وبعضهم ال يقول منه فََعلَ .وقبَّح اهللا منه م
ُه النفس: ويقال أيضاً. الشيء وقَبِلُتُه قَبوالً بفتح القاف، وهو مصدر شاذّ والقَبولُ . على فالٍن قَبولٌ، إذا قَبِلَْت

  :وقال. الَصَبا، وهي ريٌح تقابِل الَدبوَر: أيضاً
  فإن الريَح طيِّبةٌ قَبولُ

َنْشزٌ : والقََبلُ بالتحريك. َتقُْبلُ قُبوالً بالضم، واالسُم من هذا مفتوٌح، واملصدُر مضموٌموقد قََبلَِت الريُح بالفتح 
فَحٌج، وهو أن يتداىن صدر القدمني : والقََبلَ أيضاً. رأيت بذلك القََبلِ شخصاً: يقال. من األرض يستقبلك

إقبالُ السواِد : والقََبلُ يف العني. رئي من قَْبلَ ذلكرأينا اهلالل قََبالً، إذا مل يكن : ويقال أيضاً. ويتباعد َعِقبامها
قالت . ورجلٌ أقَْبلُ بيِّن القََبلِ، وهو الذي كأنَّه ينظر إىل طرف أنفه. على األنف، وقد قَبِلَْت عينه، وأقَْبلُْتها أنا

  :اخلنساء
  ُتباري باخلدود َشبا الَعوايل... وملا أن رأيَت اخليلَ قُْبالً 

أن تشرب اإلبل املاء وهو ُيَصبُّ على : والقََبلُ أيضاً. بيِّنة القََبلِ، وهي اليت أقَْبلَ قرناها على وجهها وشاةٌ قَْبالُء
  .وتكلَّم فالنٌ قََبالً فأجاَد، وهو أن يتكلَّم ومل يستعّد له. رءوسها ومل يكن هلا قَْبلَ ذلك شيٌء

مجع قََبلٍَة، وهي الفُلْكَةُ، وهي أيضاً : والقََبلُ أيضاً. كن أعددتهَرجَْزُتُه قََبالً، إذا أنشدته َرجَزاً مل ت: األصمعّي
ورأيته . وربَّما ُعلِّقت يف عنق الدابَِّة ُتدفُع هبا العني. يا قََبلَةُ أقَْبليِه: وتقول الساحرةُ. ضرٌب من اخلََرزِ يوخَّذ هبا

، أي " أَو يأِتَيُهُم العذاُب ِقَبالً : " قال تعاىل. بكسر القاف ورأيته ِقَبالً. قََبالً وقُُبالً بالضم، أي ُمقاَبلَةً وِعياناً
يما اْسَتأنُِف. ويل ِقَبلَ فالٍن َحقٌّ، أي عنده. ِعياناً وما يل به ِقَبلٌ، أي . وال أكلِّمك إىل عشرٍ من ذي ِقبل، أي ف
لُها ِقبالَةً، إذا قَبِلَِت الَولََد، أي تلقَّته عند الوالدة، قَبِلَِت القابلةُ املرأةَ َتقَْب: يقال. والقابِلَةُ من النساء معروفةٌ. طاقةٌ

  :قال األعشى. القابِلَةُ: والقَبيلُ والقَبولُ. وكذلك قَبِلَ الرجلُ الدلَو من املُْستقي قَبوالً، فهو قابِلٌ
  كََصْرَخِة ُحْبلى أسلمتها قَبيلُها
وحنن يف قَبالَِتِه، أي يف . وقد قََبلَ به َيقُْبلُ وَيقْبِلُ قَبالَةً. الكفيل والعريُف: والقَبيلُ. ويروى قَبوهلا أي يئست منها

. واجلمع قُُبلٌ. اجلماعةُ تكون من الثالثِة فصاعداً من قومٍ شتَّى، مثل الروم والزنج والعرب: والقَبيلُ. ِعرافَِتِه
واحد : والقبيلَةُ. ِعياناً: وقال احلسن. الًأي قَبي: قال األخفش" . وَحَشْرنا عليهم كلَّ شيٍء قُُبالً : " وقوله تعاىل

والواحدةُ . وهبا مسِّيت قباِئلُ العربِ. قباِئلِ الرأسِ، وهي القطُع املَْشعوُب بعضها إىل بعض، تصلُ هبا الُشؤونُ
ا : ومنه قيل. ما أقَْبلَْت به املرأة من غَْزِلها حني َتفِْتلُُه: والقَبيلُ. قَبيلةٌ، وهم بنو أبٍ واحٍد . يعرُِف قَبيالً من َدبريٍم

وأقَْبلُْت النعلَ، مثل قاَبلُْتها، أي جعلت هلا قباالً، . وأقَْبلَ عليه بوجهه. أقَْبلَ ُمقَْبالً: يقال. نقيض أْدَبَر: وأقَْبلَ
: واملُقاَبلَةُ. َه الواديأقَْبلْنا الرِماَح حنو القومِ، وأقَْبلُْت اإلبلَ أفوا: يقال. وأقَْبلُْتُه الشيَء، أي جعلته يلي قُبالَُتُه

  :وقال. وقد قوبِل. ورجلٌ ُمقاَبلٌ، أي كرمي النسب من ِقَبلِ أبويه. والتقاُبلُ مثله. املواجهةُ
  فأنا املُقابلُ من ذَوي األْعمامِ... إن كنَت يف بكرٍ َتُمتُّ ُخؤولَةً 

. واقَْتَبلَ اخلُطَبةَ، أي ارجتلها. بِْن فيه أثَُر ِكَبرٍورجلٌ ُمقَْتَبلُ الشبابِ، إذا مل َي. واقَْتَبلَ أمُرُه، أي اْستأنفُه



قُِطَعْت من أُذُهنا قطعةٌ مل َتبِْن وُتركْت : وشاةٌ ُمقاَبلَةٌ. معاَرَضُتُه: وُمقاَبلَةُ الكتابِ. ضد االستدبار: واالستقبال
  .فإن كانت من أُُخرٍ فهي ُمداَبَرةٌ. مَعلَّقَةً من قُُدمٍ

  قنب

الِقسطاُس، : والقَبَّانُ. والوجه أن يكون فَعالنَ. ويقال فَعَّالٌ. دوْيبَّةٌ: ومحاُر قَبَّانَ. ذهب: قُبوناًقََبَن يف األرض 
يه. معرٌَّب   .َتقَبََّض، مثل اكَْبأَنَّ: واقَْبأنَّ. وفالنٌ قَبَّانٌ على فالٍن، أي أمٌني عل
  قبا

أي . نربةٌ َمقُْبوَّةٌ: قال اخلليل. الَضمُّ: والقَْبُو. باًء، إذا لبستهوَتقَبَّْيُت قَ. الذي ُيلبس، واجلمع األقْبَِيةُ: القَباُء
ةٌ متَّصلة . مضمومة وِقبَّةُ الشاة، إذا مل تشدَّْد حيتمل أن تكون من هذا الباب واهلاء عوض من الواو، وهي َهَن

  .بالكَرِشِ ذات أطباق
  قتب

. مجيع أداة السانِية من أعالقها وحباهلا: ُب بالكسروالِقْت. َرْحلٌ صغري على قدر الَسنام: القَتب، بالتحريك
واحدها ِقْتَبةٌ باهلاء، : وقال األصمعّي. واحدة األقْتاب، وهي األمعاء، مؤنَّثة على قول الكسائي: والِقْتب أيضاً

الِقْتب ما حتوَّى من : وقال أبو عبيدة. وتصغريها قَُتْيبة، وهبا مسِّي الرجل قَُتْيَبة؛ والنسبة إليه كما تقول ُجَهنِيٌّ
. وأقَْتْبُت البعَري إقتاباً، إذا شدْدَت عليه القََتب. وأمَّا األمعاء فهي األقصاب. البطن، يعين استدار، وهي احلَوايا

  .اليت ُتقِْتُبها بالقََتب؛ وإمنا جاءت باهلاء ألهنا الشيء مما ُيقَتب، كاحلَلوبةُ والَركوبة: والقَتوَبةُ من اإلبل
  قتت

: والِقتِّيىت" . ال يدخل اجلنَّة قَتَّاٌت : " ويف احلديث. فالن َيقُتُّ األحاديثَ، أي ينّمها: تقول. منُّ احلديث: تُّالقَ
  .الِفْصِفَصةُ، الواحدة قَتَّةٌ: والقَتُّ. النميمة
  قتد
وِمن دونه َخْرط : " املثل ويف. شجٌر له شوٌك، وهو األعظم: والقَتاُد. خشُب الرْحلِ، ومجعه أقْتاٌد وقُتوٌد: القََتُد

إبلٌ قَِتَدةٌ وقَتادى، إذا : قال الكسائي. وأمَّا القَتاُد األصغر فهي اليت مثرهتا َنفَّاَخةٌ كنفّاخة الُعَشرِ" . القَتاِد 
  .اشتكْت من بطوَنها من أكل القَتاِد

  قتر
  :قال الفرزدق" . َتَرةٌ َتْرَهقُها قَ: " ومنه قوله تعاىل. مجع القََتَرِة، وهي الغبار: القََتُر

ٌج ترى فوقه الراياِت والقَتَرا... ُمَتوٌَّج برداِء املُلِك َيْتَبُعُه    َمْو
ضرٌب من النصال حنٌو من : والِقْتُر بالكسر. ناموُس الصائد: والقُْتَرةُ. اجلانب والناحيةُ، لغةٌ يف القُطْرِ: والقُْتُر

ورحلٌ قاِتٌر، أي . حيَّةٌ خبيثة إىل الصَغر ما هي: وابُن ِقْتَرةَ. لِسرَوةُ واحٌدوالِقْتَرةُ وا. املَرماِة، وهو سهُم اهلدف
: والقَتُري. وَتقَتََّر فالن، أي هتيَّأ للقتال، مثل َتقَطََّر. وَجْوٌب قاتٌر، أي ُترٌس حسن التقدير. واقٍ ال يعِقر ظهَر البعري

وقد قََتَر اللحم َيقِْتُر بالكسر، إذا . ريح الشواِء: والقُتاُر .الَشْيُب: والقَتُري أيضاً. رءوس املسامري يف الدروع
وقََتَر على عياله َيقُْتُر وَيقِْتُر قَْتراً . ريُح العود: والقُتاُر أيضاً. وحلٌم قاِتٌر. لغة فيه: وقَِتَر اللحم بالكسر. ارتفع قُتاُرُه



قَتَّْرُت : يقال. هتييُج القُتارِ: والَتقْتَري. اُر، ثالث لغاتوكذلك التقتُري واإلقت. وقُتوراً، أي ضيََّق عليهم يف النفقة
أقَْتَرِت املرأةُ فهي ُمقِْتَرةٌ، إذا تبخَّرت : ويقال. وِكباٌء ُمقَتٌَّر. لألسد، إذا وضعت له حلماً يف الُزْبَيِة جيد قُتاَرُه

  :قال الشاعر كميت. افتقر: وأقَْتَر الرجل. بالعود
َر... وراِن واحلَصى لكم مسجِدا اهللا املَُز   لكم ِقْبُصُه من بني أثَْرى وأقَْت

  .من بني من أثرى وأقَْتَر: يريد
  قترد

  .رجلٌ ِقْترٌِد وقُتارٌِد وُمقَْترٌِد، إذا كان كثري الغنم والِسخال، عن أيب عبيد
  قتع
  :وأنشد. دوٌد يكون يف اخلشب، الواحدة قََتَعةٌ: القََتُع

  ُخْشٌب َتقَصََّف يف أجواِفها القََتُع... هنم غَداةَ غادرُتُهْم قَْتلى كأ
  قتل

، بالكسر. وقََتلَُه قَْتالً وَتقْتاالً. القَْتلُ معروف ُه ِقْتلَةَ َسْوٍء . املواضع اليت إذا أُصيبت قََتلَْتُه: وَمقاِتلُ اإلنساِن. وقََتلَ
ُه َيقيناً : " قال اهللا تعاىل. وقََتلُْت الشيَء ُخْبراً َتلُْت الشراَب. أي مل ُيحيطوا به ِعلماً، " وما قََتلو . مزجته باملاء: وقَ

القوُم الذين يصلحون : واملُقاِتلَةُ، بكسر التاء. وهو من كالم العرب. وقد قاتلُْتُه ِقتاالً وِقيتاالً. الِقتالُ: واملُقاتلَةُ
  :وقال. الَعُدوُّ: والِقْتلُ بالكسر. للِقتالِ

  يف بالٍد كثريِة األقْتالِ...  واغِْترايب عن عامرِ بن لَُؤيٍّ
. شدِّد للكثرة: وقَتَّلوا َتقْتيالً. وأقَْتلُْت فالناً، أي عرَّْضُتُه للقَْتلِ. مها ِقْتالِن، أي ِمثْالِن وِحْتناِن: ويقال أيضاً

ُه الِعْشُق. ورجلٌ مقَتَّلٌ، أي ُمَجرٌَّب ورجلٌ قَتيلٌ، أي . ْستماَتواْسَتقَْتلَ، أي ا. وقَلٌْب ُمقَتَّلٌ، أي ُمذلَّلٌ قَتلَ
  :وقال. وامرأةٌ قَتولٌ، أي قاِتلَةٌ. وامرأةٌ قَتيلٌ، ورجالٌ ونسوةٌ قَْتلى. َمقْتولٌ

  ِسهاُم الغواين القاِتالُت ُعيوُنها... قَتولٌ بَِعْينيها َرَمْتَك وإنَّما 

  :قال ذو الرّمة. وثيقَةًوناقةٌ ذاُت قَتالٍ، إذا كانت . الَنفُْس، وبقيَّة اجلسم: والقَتالُ، بالفتح
َس َنْحالً قَتالُها   َمهاوٍ َيَدْعُن اجلَلْ

، كما تقول: تقول منه ُه الِعْشُق أو اِجلنُّ قيل . قُتلَ الرجلُ: ويقال. َصَدَرُه، وَرأََسُه، وفَأََدُه: قََتلَُه فإذا كان قََتلَ
  :قال ذو الرّمة. اقُْتِتل

  بال إْحَنٍة بني الُنفُوسِ وال ذَْحلِ. ..إذا ما امرٌؤ حاَولَْن أن َيقِْتلَْنُه 
  :وقال. وَتقَتَّلَِت املرأةُ يف ِمشيتها، إذا َتقَلََّبْت وَتثَنَّْت وَتكَسََّرْت. َتأَتَّى هلا: وَتقَتَّلَ الرجلُ حباجِتِه

َتلِْتين    َتَنكَّْسِت ما هذا بفعلِ الَنواِسِك... َتقَتَّلِْت يل حتَّى إذا ما قَ
  .واقَْتَتلوا مبعًنى وَتقاَتلَ القوُم

  قتم



. وباٌز أقَْتُم الريشِ. وقد اقَتمَّ اقِْتماماً. الذي تعلوه القُْتَمةُ: واألقَْتُم. لونٌ فيه غُربةٌ ومحرةٌ: والقُْتَمةُ. الغباُر: القَتاُم
  .ومكانٌ قاِتُم األعماق، أي مغربُّ النواحي. وأسوٌد قاِتٌم، وقاِتٌن بالنون أيضاً

  قنت
تٌني أيضاً. صار قليل الطُْعمِ فهو قَتٌني: ل بالضم َيقُْتُن قَتاَنةًقَُتَن الرج   .ويسمَّى القُراُد قَِتيناً لقلَّة دِمه. وامرأةٌ قَ

  قتا
  .ويقال للخادم َمقَْتوِيٌّ، كأنَّه منسوب إىل املَقْىت. وقد قََتْوُت أقْتو قَْتواً وَمقًْتى، أي خَدمت. اِخلدمةُ: القَْتُو
  قثأ

أقْثَأِت : أبو زيد. كثُر عندهم الِقثاء: وأقْثأ القوم. موضع الِقثَّاِء: واملَقْثَأَةُ واملَقْثَُؤةُ. اِخليار، الواحدة قثَّاءةٌ: الِقثَّاُء
  .األرض، إذا كانت كثرية الِقثَّاء

  قثل
  .العييُّ املسترخي: الِقثَْولُ: أبو زيد

  قثم
. مائٌح قُثٌَم: ويقال للرجل إذا كان كثري العطاء. املال جيِّدةًقَثََم له من املال، إذا أعطاه دفعةً من : األصمعّي

  :وقال
  على ُحسوِد األعادي مائٌح قُثَُم... ماَح البِالَد لنا أَوَِّليَِّتنا 

  .رجل قُثٌَم وقُذٌَم إذا كان ِمعطاًء: األصمعّي
فللكُرباِء أكلٌ حيث شاءوا : وأنشد. واقَْتثََم قَثََم: ويقال يف الشّر أيضاً. اجلَموُع للخري: القُثَُم والقَثوُم: أبو عمرو

ويقال . اسٌم للِضبعان، واألنثى قَثامِ مثل َحذامِ، مسِّيت بذلك لتلطخها َجبْعرِها: وللُصغراِء أكلٌ واقِْتثاُم وقُثَُم أيضاً
  .لألَمِة قَثامِ، كما يقال ذَفارِ

  قحب
  .والقَْحَبةُ كلمةٌ مولَّدة. قََحَب َيقُْحُب بالضم: قول منهت. سعال اخليل واإلبل؛ وربَّما ُجِعل للناس: القُحاُب
  قحح

وأعراب أقحاٌح، وعريبٌّ . رجلٌ قُحٌّ، للجايف كأنه خالص فيه: يقال. اخلالص يف اللؤم أو الكرم: القُحُّ: األصمعّي
  .والقُحوحة. وعربيَّةٌ قُحَّةٌ وعبد قُحٌّ، أي خالص بيِّن القَحاَحة. أي حمض خالص. قُحٌّ
  قحد

وبكرةٌ قَْحَدةٌ، وأصله . وقد أقَْحَدِت الناقةُ. ضخمةُ السنام: وناقةٌ ِمقْحاٌد. أصل السنام، واجلمع ِقحاٌد: القََحَدةُ
  .ما خلف الرأس، واجلمع قَماِحُد: بزيادة امليم: والقََمْحُوَدةُ. قَِحَدةٌ، فسكّنت

  قحر
  .الشيخ الكبري اهلرم، والبعري املسن: القَْحُر
  قحز
  .داٌء يصيب الغنم: والقُحاُز. وقَحََّزُه غريه َتقْحيزاً، أي َنزَّاه. ضربته فَقََحَز: تقول منه. الوثب والقَلَق: قَْحُزال

  قحزن



: قال النضر. حتَّى َتقَْحَزنَ، أي حتَّى وقع: وقال ابن األعرايب. ضربه فَقَْحَزَنُه بالزاي، أي صرعه: يقال: أبو زيد
  .اِهلراوة: القَحَْزَنةُ
  قحط
وأقَْحطَ . قَِحطَ بالكسر َيقَْحطُ: وقد حكى الفراء. وقََحطَ املطر َيقَْحطُ قُحوطاً، إذا احتبس. اجلدُب: القَْحطُ

  .وقُِحطوا أيضاً على ما مل يسّم فاعله. القوُم، أي أصاهبم القَْحطُ
  قحطب

  .وقَْحطََبه بالسيف، أي عاله. قَْحطََبُه، أي صرعه
  قحف

. إذا أسكته بداهية يورِدها عليه" رماُه بأقحاِف رأسه : " لذي فوق الدماغ، وجبمعه جاء املثلالعظم ا: الِقْحُف
. وقََحفُْتُه قَْحفاً، أي ضربت ِقْحفَُه وأصبت ِقْحفَُه. إناٌء من خشب على مثاله، كأنَّه نصف قََدح: والِقْحُف أيضاً

ا يف اإلناء وسيلٌ قُحاٌف بالضم وقُعاٌف، ومها مثل . بت بالِقْحِفشر: ويقال. وقََحفُْت قَْحفاً، أي شربت مجيع م
  .املطر الشديد: والقاِحُف. الشرُب الشديُد: واالقِتحاُف. اجلُحاِف، يذهب بكلِّ شيء

  قحقح

  .العظُم املُطيُف بالُُبر، وهو فوق القَبِّ شيئاً: القُْحقُُح بالضم
  قحل

الرجلُ اليابُس اجللد السيُِّء احلال، وقَِحلَ بالكسر : واملَُتقَحِّلُ. يبَس، فهو قاِحلٌ: قََحلَ الشيُء َيقَْحلُ قُحوالً
. أيبسُتُه: وأقَْحلُْت الشيَء. وشيٌخ قَْحلٌ بالتسكني، وإِْنقُْحلٌ أيضاً أي مِسنٌّ جدا. يبس جلده على عظمه: قَْحالً

  .داٌء يصيب الغنم فتجفُّ جلودها: والقُحالُ
  قحم

. املْهلكةُ: والقُْحَمةُ بالضم. رمى نفسه فيه من غري روّية: وقََحَم يف األمر قُحوماً. ْحلٍشيٌخ قَْحٌم، أي ِهمٌّ مثل قَ
. السنة الشديدة: والقُْحَمةُ. وللخصومة قَُحٌم، أي أهنا َتقَْحُم صاحبها على ما يريده. مصاعبه: وقَُحُم الطريق

أُقِْحَم أهل البادية، على ما : ويقال أيضاً. الريف أصابت األعراب القُْحَمةُ، إذا أصاهبم قحطٌ فدخلوا بالد: يقال
: ويف احلديث. دخله: وأقَْحَم فرَسه النهَر فاْنقََحَم، واقَْتَحَم النهَر أيضاً. مل يسّم فاعله، إذا أجدبوا فدخلوا الريف

  " .أقِْحْم يا ابَن سيف اهللا " 
: وَتقْحيُم النفس يف الشيء. َم يف الصّف، أي دخلوقََح. وقَحََّم الفرُس فارَسه َتقْحيماً على وجهه، إذا رماه

وقد يكون الذي َتقَْحُمُه عينك صغرياً فترفعه فوق سّنه لِعظمه . ازدرْته: واقَْتَحَمْتُه عيين. إدخاهلا فيه من غري رويَّة
ا أو َجذَعاً يربُِع وُيثين يف سنة البعري الذي : واملُقَْحُم، بفتح احلاء. وُحسنه، حنو أن يكون ابن لبون فتظّنه ِحقًّ

  .الفحلُ الذي َيقَْتِحُم الَشول من غري إرسالٍ فيها: واِملقْحاُم. واحدة، فُيقِْحُم ِسنا على ِسنٍّ
  قحا

البابونج، على أُفُْعالٍن، وهو نبٌت طيُِّب الريح، حواليه ورٌق أبيض، ووسطه أصفر، ويصغَّر على : اُألقُْحوانُ
: واملَقُْحوُّ من األدوية. أقاِحّي حبذف األلف والنون، وإن شئت قلت أَقاحٍ بال تشديدأُقَْيِحيٌّ ألنَّه جيمع على 



  .الذي فيه اُألقُْحوانُ
  قدح

. واجلمع ِقداٌح وأقْداٌح وأَقاديٌح. وِقْدُح امليسرِ أيضاً. السهم قبل أن ُيراَش وُيركَّب نصله: الِقْدُح بالكسر
  :وقال. اِملغرفة: والقََدُح
  منها وللجارِ ِمقَْدُح لنا ِمقَْدٌح
والقُْدَحةُ . غرفته: وقََدْحُت املرق. احلجر الذي يوري النار: والقَدَّاحةُ والقَدَّاح. ما تقدح به النار: واِملقَْدحةُ
وقََدَح الدوُد يف . وقََدْحُت النار وقََدْحُت يف نسبه، إذا طعنت. أعطين قُْدَحةً من َمَرقَِتَك: الغرفة، يقال: بالضم
الَصْدُع يف العود، والسواُد الذي : والقاِدُح. الدودة: والقاِدَحةُ. سنان والشجر قَْدحاً، وهو تأَكُّلٌ يقع فيهاأل

  :قال مجيل. يظهر يف األسنان
  ويف الُغرِّ من أْنيابِها بالقواِدحِ... رمى اُهللا يف َعْيَنْي ُبثَْيَنةَ بالقَذى 

: وَرِكيٌّ قَدوٌح. ما يبقى يف أسفل القدر فَُيْغَرُف جبهد: والقَديُح. الفاسدوقََدْحُت العني، إذا أخرجَت منها املاء 
واقتدْحُت الزْنَد، . ضمَّره: وفَدََّح فرسه تقدحياً. وقَدََّحْت عينه وقََدَحْت أيضاً خمفَّفة، إذا غارت. ُتْغَرُف باليد

  .غََرفته: واقتدْحُت املرَق
  قدحس

  .الُشجاُع: القُداِحُس
  قدد

: والقَدُّ أيضاً. االنشقاُق: واالْنِقداُد. وقَدَّ املسافُر املَفاَزةَ. قََدْدُت السَري وغريه أقُدُُّه قَدا: تقول. الشقُّ طوالً: القَدُّ
ما جيعل قَدَّك إىل أدِميَك : " ويف املثل. جِلد السخلِة املاعزة، واجلمع القليل أَقُدٌّ والكثري ِقداٌد، عن ابن السكيت

قدَّ فالنٌ قَدَّ : يقال. القامةُ، والتقطيُع: والقَدُّ. أيُّ شيٍء حيملك على أن جتعل أمرك الصغَري عظيماً، معناه " 
والِقدَّةُ أخصُّ منه، واجلوع . سٌري يقُدُّ من جلد غري مدبوغ: والِقّد بالكسر. السيف، أي ُجِعلَ َحَسَن التقطيعِ

ا . كنَّا طرائَق ِقَدداً: يقال. من الناس إذا كان هوى كلِّ واحٍد على حدٍةالطريقةُ، والفرقةُ : والِقدَّةُ أيضاً. أقُدٌّ وم
جلد: له ِقدٌّ وال ِقْحٌف، فالِقدُّ وَتقَدََّد . اللحُم املُقَدَُّد، والثوُب اخلَلَُق: والقَديُد. والِقْحُف من خشب. إناٌء من 

القاُع، وهو املكان : واملَقَدُّ بالفتح. وجُع البطن: والقُداُد. زهاواقَْتدَّ فالنٌ األموَر، إذا دبَّرها وميَّ. تفرَّقوا: القوُم
وزعم اخلليلُ أنَّ هذا مل . حرف ال يدخل إال على األفعال، وهو جواب لقولك ملَّا َيفَْعل: وقَْد، خمفَّفةٌ. املستوي

ال ينتظره مل يقل قَْد مات، ولكن. قَْد مات فالن: ينتظر اخلرب، تقول وقد . مات فالن: يقول ولو أخربه وهو 
  :يكون قَْد مبعىن ربَّما، قال الشاعر ابن األبرص

  كأنَّ أثْواَبُه ُمجَّت بِفْرصاِد... قَْد أترُك الِقْرنَ ُمْصفَرا أناِملُُه 
ا قوهلم. كتبُت قَدا حسنةً: وإن جعلته امساً شدَّدته فقلت ين قَِدي وقَْد: قَْدَك مبعىن حسُبَك، فهو اسم، تقول: فأمَّ

  .أيضاً بالنون على غري قياس، ألنَّ هذه النون إنَّما ُتزاد يف األفعال وِقايةً هلا، مثل ضربين وشتمين
  قدر



، " ما قََدُروا اهللا َحقَّ قَْدرِِه : " وقال اهللا تعاىل. وقََدُر اهللا وقَْدُرُه مبعًنى، وهو يف األصل مصدر. مْبلَُغُه: قَْدُر الشيِء
  :وأنشد األخفش. ما ُيقَدُِّرُه اهللا عّز وجلّ من القضاء: والقََدُر والقَْدُر أيضاً. حقَّ تعظيمهأي ما عظَّموا اهللا 

  ولألمرِ يأيت املرَء من حيث ال يدري... أال يا ِلقومي للنوائبِ والقَْدرِ 
ورجلٌ ذو قُْدَرٍة، أي . ُتذهب احلفيظة املَقُْدَرةُ: ومنه قوهلم. مايل عليه َمقَْدَرةٌ وَمقِْدَرةٌ وَمقُْدَرةٌ، أي قُْدَرةٌ: ويقال

، " إذا غُمَّ عليكم اهلاللُ فاقُْدروا له : " ويف احلديث. وقََدْرُت الشيَء أقُْدُرُه وأقِدُرُه قَْدراً، من الَتقْديرِ. ذو يسارٍ
  :قال الشاعر. أي أِتمُّوا ثالثني

ْد قََدَر الرمحُن ما ه... ِكال ثَقَلينا طاِمٌع يف غنيمٍة    و قاِدُروقَ
بني أرضك وأرضِ فالٍن ليلةٌ وقاِدَرةٌ، : ويقال. وقََدْرُت عليه الثوَب قَْدراً فاْنقََدَر، أي جاء على اِملقْدارِ. أي ُمقَدٌَّر

مثل وقُِدَر على اإلنسان رزقُُه قَْدراً، . وقََدَر على عياله قَْدراً، مثل قََتَر. إذا كانت ليِّنةَ السريِ، مثل قاصُدٍة وراِفَهٍة
القُْدرَةُ : واالقِْتداُر على الشيء. وَتقَدََّر له الشيء، أي هتيَّأ. اْسَتقِْدرِ اَهللا خرياً: ويقال. وقَدَّْرُت الشيَء َتقْديراً. قُِتَر
قََدَر : تقول منه. املطبوُخ يف الِقْدرِ: أتقَْتِدرونَ أم تشتوونَ؟ والقَديُر: يقال. طبخوا يف ِقْدرٍ: واقَْتَدَر القوُم. عليه

اجلزَّار، ويقال : والقَدَّاُر. والِقْدُر تؤنَّث، وتصغريها قَُدْيٌر بال هاء، على غري قياس. واقَْتَدَر، مثل طبخ واطََّبَخ
قال رجلٌ من . الذي جياوِز حاِفُر رجليه حاِفَرْي يديه: واألقَْدُر من اخليل. القصري من الرجال: واألقََدُر. الطبَّاخ
  :األنصار
  كَُمْيٌت ال أحقُّ وال َشئيُت... ُمشرُِف الَصهواِت ساٍط  وأقَْدُر
  قدس

. جربيل عليه السالم: وروح القُُدسِ. ومنه قيل للجنَّة حظرية القُْدسِ. الطُْهُر، اسٌم ومصدٌر: القُْدُس والقُُدُس
ت املُقَدَّسِ واملَقِْدسِ، يشدَّد وخيفَّف، وبي. املطَهَّرةُ: واألرُض املُقَدََّسةُ. وَتقَدََّس، أي تطهَّر. التطهُري: والَتقْديُس

اسٌم من أمساء اهللا تعاىل، وهو فُعُّولٌ من القُْدسِ، وهو : والقُدُّوُس. جمِلِسيٍّ وُمقَدَِّسّي: والنسبة إليه َمقِْدِسيٌّ، مثال
بلغة أهل احلجاز،  الَسطْلُ: والقَدُس بالتحريك. قَدُّوٌس وَسبُّوٌخ بفتح أوائلهما: وكان سيبويه يقول. الطهارة

  :قال الشاعر يصف الدموع. شيٌء ُيعمل كاجلُمان من فضَّة: والقُداُس بالضم. ألنه ُيَتطَهَُّر فيه
ُع   كَنظْمِ قُداسٍ ِسلْكُُه ُمَتقَطِّ

  قدع

ُه قَْدعاً ا وهذ. فهو فرٌس قَدوٌع، أي حيتاج إىل القَْدعِ ليكفَّ بعض جريه. كبحته وكففته: قََدْعُت فرسي أقَْدُع
وقََدْعُت الرجل عنك وأقَْدْعُتُه مبعًنى، أي كففته . فحلٌ ال ُيقَْدُع، أي ال ُيضرُب أنفه، وذلك إذا كان كرمياً

وقَِدَعت عينه أيضاً َتقَْدُع قََدعاً، أي . وفرٌس قَِدٌع، أي َهبوٌب. قليلة الكالم حيِيَّةٌ: وامرأةٌ قَِدَعةٌ. فاْنقََدَع
  :قال الشاعر. َضُعفَْت
ُع... هُم من َهجنيٍ أُمُُّه أََمةٌ كم في   يف عينها قََدٌع يف رِجلها فََد

التتابع والتهافت يف الشيء، كأنَّ كلَّ واحد يدفع : والتقَادُع. قََدَعْت يلَ اخلمسون، أي دنت مين: ويقال أيضاً
راط يوم القيامة فيتقَاَدُع ُيْحَملُ الناُس على الص: " ويف احلديث. تطاعنوا: وتقَاَدعوا بالرماح. صاحَبه أن يسبقه



  .وَتقاَدَع القوُم، إذا مات بعضهم يف إثر بعض" . هبم َجَنَبتا الصراِط تقاَدع الفراشِ يف النار 
  قدم

اً وَمقَْدماً بفتح الدال اً وهو مصدٌر، أي وقت َمقَْدمِ : يقال. قَِدَم من سفره قُدوم َوَرْدُت َمقَْدَم احلاّج، جتعله ظرف
ُه يوم القيامِة فأورَدُهم الناَر : " بالفتح َيقُْدُم قَْدماً، أي َتقَدَم، قال اهللا تعاىل وقََدَم. احلاّج وقَُدَم " . َيقُْدُم قَْوَم

ثله ، وتقاَدَم م وهو . أقِْدْم: ويقال. الشجاعةُ: واإلقْداُم. وأقَْدَم على األمرِ إقداماً. الشيء بالضم ِقَدماً فهو قَدٌمي
  :قال لبيد. وأقَْدَمُه أيضاً وقَدََّمُه مبعًنى. ر باإلقدامزجٌر للفرس، كأنه يؤم

  منها إذا هي َعرََّدْت إقْداُمها... فمضى وقَدَّمها وكانت عادةً 
" قال تعاىل. وقَدَم بني يديه، أي َتقَدَم. أي َتقَدُّمها خالف : والِقَدُم" . ال ُتقَدِّموا بني َيَدي اِهللا َوَرسوِلِه : 
ومضى قُُدماً بضم . ُجِعلَ امساً من أمساء الزمان. ِقْدماً كان كذا وكذا، وهو اسٌم من الِقَدمِ: ويقال. احلدوث
  :وقال يصف امرأةً فاجرة. مل يعرِّج ومل ينثنِ: الدال

  كأهنا َهَدٌم يف اجلَفْرِ ُمْنقاُص... متضي إذا ُزجَِرْت عن َسْوأٍة قُُدماً 
: قال األخفش. لفالن قََدُم صدقٍ، أي أثرةٌ حسنةٌ: يقال. السابقةُ يف األمر: ضاًوالقََدُم أي. واحد األقدام: والقََدُم

يقال مشى فالنٌ القُُدِميَّةَ، أي . وكذلك القُْدَمةُ بالضم والتسكني. هو الَتقْدُمي، كأنَّه قَدََّم خرياً وكان له فيه َتقْدٌمي
  :د أبو عمرووأنش. ورجلٌ قَِدٌم بكسر الدال، أي ُمَتقَِدٌم. َتقَدَم

دٌّ أنَّين    قَِدٌم إذا كُرَِه احلياُض َجسوُر... أَُسرواَق قد َعِلَمْت َمَع
. ُضرَِب فركب َمقادَميُه، إذا وقع على وجهه: ويقال. الرجل الكثري اإلقدام على العدوِّ: واِملقْداُم واِملقْداَمةُ

، يعين سرجَك، أي سبق " استقدمْت رِحالَُتَك : " ملثلويف ا. واْسَتقَْدَم وَتقَدَم مبعًنى، كما يقال استجاب وأجاب
وُمقَدُِّم العني بكسر مما يلي األنف، . هو جريُء املُقَْدمِ، أي جريء عند اإلقدام: ويقال. ما كان غريه أحّق به

ريشه، وهي عشٌر مقادُمي : وقواِدُم الطري. ِمشطتها املُقَدَِّمةُ، وهي ِمشطَةٌ: ويقال أيضاً. كمؤخِّرها مما يلي الصدغ
رأسُه، واجلمع قواِدُم، وال يكاُد يتكلَّم : وقاِدُم اإلنسان. يف كلِّ جناح، الواحدة قاِدَمةٌ؛ وهي القُدامى أيضاً

ُه وصدره: أنٌف َيَتقَدَُّم منه وقَْيدوُم كلِّ شيء: وقََيدوُم اجلبل. بالواحد منه : يقال. نقيض املؤخَّر: واملُقَدَُّم. ُمقَدََّم
ةُ اجليش بكسر الدال. قَدََّم وجههضرب ُم التاء : قال سيبويه. ومضى القوم التقُْدِميَّةَ، إذا تقدَّموا. أوَّله: ومقدَِّم
  :وقال. زائدة

  ةَ باملَُهنََّدِة الصفائْح... الضارِبَني الَتقُْدِميَّ 
ةٌ أيضاً، ومها شاذَّان، ألنَّ اهلاء ال تلحق قَُدْيِدَمةٌ وقَُدْيدَمي: نقيض وراء، ومها يؤنَّثان ويصغَّران باهلاء: وقُدَّاُم

  :وقال. الرباعّي يف التصغري
  أرى غَفَالِت العيشِ قبل التجارِبِ... قَُدْيدَميةُ التجريبِ واِحللْم إنَّين 

  :قال مهلهل. القادمون من سفرٍ: والقُدَّاُم
  مَِضْرَب القُدارِ َنقيعةَ القُدَّا... إنَّا لنضرُِب بالسيوِف رءوسهم 

. ويف قادمة الرحل ست لغات. اِخللفاِن من أخالف الناقة َيلياِن الُسرَّة: والقادمتاِن والقاِدماِن. هو املَِلُك: ويقال
دٌَّم وُمقَدََّمةٌ بفتح الدال مشدَّدة، وقاِدٌم وقاِدَمةٌ وكذلك هذه اللغات . ُمقِْدٌم وُمقِْدَمةٌ بكسر الدال خمفَّفةٌ، وُمقَ



  :قال األعشى. واجلمع قُُدٌم. اليت ُيْنَحُت هبا، خمفَّفة: والقَدوُم. ْحلِكلّها يف آخرة الَر
  َد َحْولَْينِ َتضرُب فيه القُُدْم... أقام به شاَهبوُر اجلُنو 

  قدمس

  .َحَسٌب قُْدموٌس، أي قدٌمي: يقال. القدمي: القْدموس
  قدا

وقَدا اللحم والطعام . بك قُْدَوةٌ، وِقْدَوةٌ، وِقَدةٌ: ، فيقالوقد يضّم. يقال فالنٌ ِقْدَوةٌ ُيقَْتدى به. اإلسوة: الِقْدَوةُ
ِمشمت : يقال. َيقْدو قَْدواً، وقَدى َيقْدي قَْدياً، وقَِدَي بالكسر َيقْدى قًدى، كلُّه مبعًنى، إذا ِمشمت له رائحة طيِّبة

ِعلٍَة، أي طيِّبة الريح وقَدى . فالٍن، أي ما أطيب طعمه ورائحته وما أقْدى طعاَم. قَداةَ الِقدرِ، فهي قَِديَّةٌ على فَ
: وهذا ِقدى رمحٍ بكسر القاف، أي قَْدُر رمحٍ والقيد. ومر فالن َيقْدو به فرسه. الفرُس َيقْدي قَدياناً، أي أسرع

  :قال. الذي إذا قدته ساهلك
  ِقدى الِشْبرِ أْحمي األنَف أنْ أََتأخَّرا... وإنِّي إذا ما املوت مل يُك دونه 

وهم أوَّل من يطرأ . وأتتنا قاِديةٌ من الناس، أي مجاعة قليلة. ُخذ يف ِهْدَيِتَك وِقْدَيِتَك، أي فيما كنت فيه: لويقا
  .قََدْت َتقْدي قَْدياً: تقول منه. ومجعها قَواٍد. عليك
  قذحر
. هو بالدال والذال مجيعاً :قال أبو عبيد. املتهيِّء للِسباب والشّر، تراه الدهَر منتفخاً شبه الغضبان: املُقَذِْحرُّ

  .واملُقْذَِعرُّ مثله
  قذذ
. جانبا احلياِء: والقُذتاِن. الرباغيثُ: والِقذانُ. الُبرغوثُ: والقُذَّةُ أيضاً. ريش السهم، الواحدة قُذَّةٌ: القذَذُ

ذِّ الريشما : والقُذاذاُت. كأنَّها ُبريْت برياً: وأُذُنٌ َمقْذوذَةٌ. قطعت أطرافها: وقَذَذُْت الريَش . سقط من قَ
قال . ِقذاذٌ: السهم الذي ال ريش له، واجلمع قُذٌّ، ومجع القُذِّ: واألقَذُّ. جعلُت له القُذَذَ: وقَذَذُْت السهَم قَذًّا

  :الراجز
  من َيثْرِبيَّاٍت ِقذاٍذ ُخْشنِ

ذَّذٌ ورجلٌ َمَزلٌَّم، وامرأةٌ رجلٌ ُمقَ: يقال للرجل إذا كان خمفَّف اهليئِة، واملرأة اليت ليست بطويلة: قال يعقوب
  .ورجلٌ ُمقَذَّذُ الشعرِ، إذا كان ُمَزيَّناً. ما بني األذنني من خلف: واملَفَذُّ، بالفتح. ُمقَذَّذَةٌ وامرأةٌ ُمَزلََّمةٌ

  قذر
والقَذوُر . ُتُه، إذا كرهتهوقَِذْرُت الشيَء بالكسر وَتقَذَّرتُه واْسَتقْذَْر. وشيٌء قَِذٌر بيِّن القذارة. ضدُّ النظافة: القَذَُر

  .اليت تتنزَّه عن األقْذارِ: من النساء
. يتنزَّه عن املالئمِ: رجل قَذَُرةٌ مثل ُهَمَزٍة: قال الكاليب. تربك ناحيةً من اإلبل وتستبعد: ناقةٌ قَذوٌر: أبو عبيدة

  :قال متمِّم ابن نويرة يرثي أخاه. ال خيالُ الناَس لسوء ُخلُِقِه وال ُينازِهلم: ورجلٌ قاذوَرةٌ وذو قاذوَرٍة
  على الكأسِ ذا قاذوَرٍة ُمتربِّعا... فإن َتلقه يف الَشْربِ ال َتلَْق فاِحشاً 



  .جيتنبه الناس: ورجلٌ َمقْذٌَر بالفتح
  قذع
  :قال زهري. اخلَنا والفحُش: القَذَُع

  َدُكباقٍ كما دنَّس القُْبِطيَّةَ الَو... لََيأِتَينََّك منِّي منِطٌق قَِذع 
من قال يف اإلسالم ِشعراً ُمقِْذعاً فلسانه َهَدٌر : " ويف احلديث. قَذَْعُتُه وأقْذَْعُتُه، إذا رميته بالفحش وشتمته: يقال
. "  

  قذعل
  .َعُسَر: واقْذََعلَّ. رجلٌ ِقذَْعلٌ، َهيٌِّن َخسيٌس: أبو عمرو
  قذعمل

، أي شيٌء: أبو زيد : وقال بعضهم. املرأة القصريةُ اخلسيسةُ، وتصغريها قُذَْيٌع: والقُذَْعِملَةُ. ما عنده قَذَْعِملَةٌ
  .الضخُم من اإلبل: القُذَْعِملُ والقُذَْعِملَةُ

  قذف

واحدة القُذَِف : والقُذْفَةُ أيضاً. وفالةٌ قَذٌَف وقُذٌُف أيضاً، بعيدة َتقاذَف مبن يسلكها. نِيَّةٌ قَذٌَف بالتحريك
  :قال امرؤ القيس. ك ما أشرف من رءوس اجلبالوكذل. والقُذُفاِت، وهي الُشَرُف

  َيظَلُّ الضباُب فوقه قد َتَعصَّرا... ُمنيفاً َتزِلُّ الطُري عن قُذَفاِتِه 
والقَذُْف . ورجلٌ ُمقَذٌَّف، أي كثري اللحم، كأنَّه قُِذَف باللحم قَذْفاً. وهبا شبِّهت الُشَرُف: قال أبو عبيد
وقَذََف الرجل، أي . فاحلاِذُف بالعصا، والقاِذُف باحلجارة. بني حاذٍف وقاذٍفهم : يقال. الرمُي هبا: باحلجارة

. سريع العدو: وفرٌس متقاِذٌف. سرعة السري: والِقذاُف. الترامي: والتقاذُُف. وقَذََف املُْحَصنةَ، أي رماها. قاَء
  :قال املَُزرُِّد. شيٌء ُيرمى به: فَةُوالقَذي. ومنزلٌ قَذٌَف وقَذيٌف، أي بعيٌد. وبلدةٌ قَذوٌف، أي طروٌح، لبعدها

  فصارْت َضواةً يف لَهازِمِ ِضْرزِمٍ... قذيفَةُ شيطاٍن رجيمٍ َرمى هبا 
  قذل

ما اكتنف فأَس : القَذاالِن: ويقال. جِماع مؤخر الرأس، وهو َمْعِقُد الِعذارِ من الفرس خلف الناصية: القَذالُ
  .املَْيل واجلْوُر: القَذَلُ: ويقال. ضربُت قَذالَُه: وقَذَلُْتُه. ٍة وقُذُلٍالقَفا عن مينيٍ ومشالٍ، وجيمع على أقِْذلَ

  قذم
ثَْمُت. أسرع: واْنقَذَُم. السريع: والِقذَمُّ أيضاً. الشديد: الِقذَمُّ . ورجلٌ قُذٌَم، مثل قُثَم. وقَذَْمُت له من املال، مثل قَ

  .ري من املال ويأخذ الكثريورجلٌ ِقذَمٌّ، مثل خضّم، إذا كان سيِّداً يعطي الكث
  قذى

وقَِذَيْت عينه َتقْذى قَذًى فهو رجل قَذي العني، إذا سقطت يف عينه . ما يسقط فيه: القَذى يف العني ويف الشراب
: وقَذَّيتها َتقِْذَيةً. جعلت فيها القَذَى: وأقْذَيُت عينه. رمْت بالقَذَى: قَذَْت عينه َتقْذي قَذْياً: األصمعّي. قَذاةٌ
. كلُّ ذكرٍ َيْمذي، وكلُّ أنثى َتقْذي: يقال. وقَذَِت الشاة أي ألقت بياضاً من رمحها. خرجت منها القَذىأ

  :قال الشاعر. جازيته: وقاذَْيُتُه



اً    ُمقاذاةَ ُحرٍّ ال َيقَرُّ على الذُلِّ... فسوَف أُقاذي القوَم إن عشُت سامل
  قرأ

ٌؤ يف أدىن العدداحليض، واجلمع أقْراٌء وقُ: القَْرُء بالفتح دعي الصالةَ أيامَ : " ويف احلديث. روٌء على فُعولٍ، وأَقُْر
  :قال األعشى. الطُهُْر، وهو من األضداد: والقَْرُء أيضاً" . أقْراِئِك 

  ِلما ضاع فيها من قروِء نِساِئكا... ُمَورِّثَة ماالً ويف األصل رفَْعةً 
إذا صارت صاحبة : أقْرأِت املرأةُ: وقال األخفش. طَُهرت: أْتوأقَْر. حاضت، فهي ُمقْرٌِئ: وأقْرأِت املرأة

. انِقضاُء احليض: والقَْرُء. قََرأِت املرأةُ َحْيَضةً أو َحْيَضتني: يقال -بال ألٍف  -قََرأَْت : فإذا حاضت قلت. حيضٍ
َرأِت الريُح، إذا دخلت أقْ: الوقُت؛ تقول منه: والقارئ. دنت: وأقْرأْت حاجُتَك. ما بني احليضتني: وقال بعضهم

يقال دفع فالن : قال أبو عمرو بن العالء. إذا تاركها لينظر ألَِقَحْت أم ال: واستقرأ اجلملُ الناقة. يف وقتها
وإمنا القَْرُء الوقُت، فقد يكون للحيض، : قال. جاريته إىل فالنة ُتقَرِّئُها، أي ميسكها عندها حتَّى حتيض لالسترباء

  :قال الشاعر. وقد يكون للطهر
ُر... إذا ما السماء مل َتِغْم مث أْخلَفَْت    قُروُء الثريَّا أن يكون هلا قَطْ

وقََرأُت الشيء قرآنا، مجعته . أقْرَأِت النجوم، إذا تأخر مطرها: يريد وقت َنْوئها الذي ُيمطَُر فيه الناس، يقال
مسِّي القرآن ألنه : وقال أبو عبيدة. قرآنوقرأت الكتاب قراءة وقرآنا، ومنه مسِّي ال. وضممت بعضه إىل بعض

فإذا بيَّنَّاه لك بالقراءة : قال ابن عبَّاس. أي قراءته" إنَّ علينا مجعه وقُْرآَنه : " وقوله تعاىل. جيمع السَُّوَر فيضمها
، ومجع القارئ وأقرأه القرآن فهو ُمقْرٌِئ. وفالن قرأ عليك السالم وأقراك السالَم، مبعًنى. فاعمل مبا بيَّنَّاُه لك

أنشدين أبو َصَدقَةَ : قال الفراء. الرجل املتنسِّك، وقد َتقَرَّأَ، أي تنسََّك، واجلمع القُرَّاءونَ: والقُرَّاُء. قََرأةٌ
  :الدُّبريّي

  باحلسنِ قَلْب املُسلمِ القُرَّاِء... بيضاُء تصطاد الَغوِيَّ وَتْسَتيب 

  .الوباء: أةُالِقْر. وقد يكون القُرَّاُء مجعاً لقارئ
  قرب

ومل يقل قريبة، ألنه " إنَّ رمحةَ اِهللا قريٌب من احملسنني : " وقوله تعاىل. قَُرَب الشيء بالضم َيقُْرب قُرباً، أي دنا
. وقَرِبته بالكسر أقَْرَبُه قُْرباناً، أي دنوت منه. أراد بالرمحة اإلحسان، وألنَّ ما ال يكون تأنيثه حقيقيا جاز تذكريه

قََرٌب َبْصباٌص، وذلك أنَّ القوم : يقال. واالسم القََرب. ُت أقُرُب ِقراَبةً، إذا سرت إىل املاء وبينك وبينه ليلةوقََرْب
يسيمون اإلبل وهم يف ذلك يسريون حنو املاء فإذا بقيت بينهم وبني املاء عشيَّة عجَّلوا حنوه فتلك الليلة ليلة 

وهذا احلرف : قال أبو عبيد. لهم قوارَِب، فهم قاربون، وال يقال ُمقْرِبونوقد أقَرَب القوُم، إذا كانت إب. القََرب
: القارِب: قال اخلليل. سفينةٌ صغرية تكون مع أصحاب السفن البحريَّة ُتسَْتَخفُّ حلوائجهم: والقارِب. شاذّ

والقُْربان، . يف الِقراب إذا جعلته: وقََرْبُت السيَف أيضاً. طالب املاء ليالً، وال يقال ذلك لطالب املاء هناراً
واحد قرابني امللك، وهم : والقربان أيضاً. قَرَّْبُت هللا قرباناً: تقول منه. ما َتقَرَّْبَت به إىل اهللا عّز وجلّ: بالضم

ضد : والقُْرُب. وقَرَّْبُته تقريباً، أي أدنيته. وتقرََّب إىل اهللا بشيٍء، أي طلب به القُْرَبةَ عنده. جلساؤه وخاصَّته
قَرََّب : يقال. ضرٌب من الَعْدو: والتقريب. واجلمع األقراب. من الشاكلة إىل َمراقِّ البطن: والقُْرب والقُُر. الُبعد



اقَتَرَب " و . أعلى، وأدىن: وله تقريبان. الفرُس، إذا رفع يديه معاً ووضعهما معاً يف الَعْدو، وهو دون احلُْضر
وال . وشيٌء مقارٌِب بكسر الراء، أي وسطٌ بني اجليِّد والرديء. البيع ُمقاربةوقاربته يف . ، أي تقاَرَب" الَوْعُد 

وأقَْرَبِت املرأة، إذا قُرب وِالدها، وكذلك . ضد التباعد: والتقارب. تقل ُمقارب، وكذلك إذا كان رخيصاً
جعلُت له : وأقَْرْبُت السيَف. بَمقاري: مجع املُقَْرب: وقال الَعَدبَّس. الفرس والشاة، فهي ُمقْرٌِب، وال يقال للناقة

وأقَْرْبُت القدَح، من قوهلم قََدٌح قَْربانُ، إذا قارب أن ميتلئ، وُجْمُجَمة قَْرىب، وقََدحان قَْرباناِن؛ واجلمع . ِقراباً
  .الذي ُيدىن وُيكرَّم؛ واألنثى ُمقَرََّبةٌ وال ُتْتَرُك أن َترود: واملُقَْرُب من اخليل. ِقراٌب

ما ُيستقى فيه املاء؛ واجلمع يف أدىن العدد : والِقْرَبة. إمنا ُيفعل ذلك باإلناث لئال يقرعها فحلٌ لئيم: دقال ابن دري
بيين وبينه قَرابة، : تقول. القُرىب يف الرحم، وهو يف األصل مصدٌر: والقَرابة. ِقَربات وِقْربات، وللكثري ِقَرٌب

: وِقراب السيف. وهو قرييب وذو قرابيت، وهم أقْرِبائي وأقاريب. َبةٌ بضم الراءوقُْرٌب، وقُْرىب وَمقَْرَبةٌ، وقُْرَبةٌ، وقُُر
مقاربة : والِقراب أيضاً. إن الِفرار بِقرابٍ أكْيس: ويف املثل. َجفُنه، وهو وعاٌء يكون فيه السيف بغمده وِحمالته

من ذلك، مضمومة القاف، أي وال  ما هو بشبيهك وال بقُرابٍة: وقوهلم. وكذلك إذا قارب أن ميتلئ الدلو. األمر
  .بقريب من ذلك

  قربز
  .ومها معرَّبان. رجلٌ قُْرُبٌز، أي َخبٌّ، مثل ُجْرُبزٍ

  قربس
  .القََربوُس للسرج، وال خيفَّف إال يف الشعر، مثل طَرسوَس، ألنَّ فَْعلولٌ ليس من أبنيتهم

  قربع
  .اقَْرْنَبَع الرجلُ يف جملسه، أي تقبَّض من الربد

  قرت
  :وأنشد األصمعّي للنمر بن َتْولَب. َت الدم َيقْرُِت قُروتاً، إذا يبس بعضه على بعضقََر

لُ... ُيَشنُّ عليها الزعفرانُ كأنَّه    دٌم قارٌِت ُتْعلى به مثَّ ُيْغَس
  .وقََرَت الدُم يف اجلرح، إذا مات فيه

  قرث
متٌر قَريثاً، غُري : وقال أبو اجلراح. يب التمر ُبسراًخنلٌ قَريثاُء وُبْسٌر قَريثاُء، لضربٍ من التمر، وهو أط: الكسائي
  .لغة يف اِجلرِّيث، وهو ضرٌب من السمك: والِقرِّيثُ. ممدوٍد
  قرثع

هي اليت تكَحل إحدى عينيها وتترك األخرى، وتلبس : وسئل أعرايبٌّ عنها فقال. البلهاء: القَْرثَُع من النساء
ةُ مال . قميصها مقلوباً   .بالكسر، إذا كان ُيحسن رِْعَيةَ املال ويصلُح على يديهوفالنٌ ِقْرِثَع

  قرح
وقيل المرئ القيس ذو القُروحِ ألن ملك الروم بعث إليه قميصاً مسموماً . واحدة القَْرحِ والقُروحِ: القَْرُحةُ

  :قال اهلذيل. حىجرحه، فهو قريٌح وقوٌم قَْر: وقََرَحُه قَْرحاً. والقَرُح والقُْرُح لغتان. فتقرَّح منه جسده فمات



ا... ال ُيْسِلمونَ قَرحياً حلَّ َوْسطَُهُم    يوم اللقاء وال َيْشوون من قَرحو
ما : والقُرحةُ يف وجه الفرس. وأقَْرَحُه اهللا. وقَرَِح جلده بالكسر َيقَْرُح قَْرحاً، فهو قَرٌِح، إذا خرجت به القروُح

ما كان الفرُس أقَْرَح، ولقد : قال ابن األعرايب. يها نوَّاَرةٌ بيضاءف: وروضةٌ قَْرحاُء. والفرُس أقَْرُح. دون الغرَِّة
وصيبٌّ . وبعٌري قُرحانٌ، إذا مل يصبه اجلرب قط. ضرٌب من الكمأة، الواحدة قُْرحاَنةٌ: والقُْرحانُ. قَرَِح َيقَْرُح قََرحاً

وأقَْرَح القوُم، إذا أصاب . القَْرُح واالسم. قُْرحانٌ أيضاً، إذا مل ُيجدر، يستوي فيه الواحد واالثنان واجلمع
ُر قُروحاً، إذا . ولقيته ُمقاَرَحةً، أي مواجهة. وقََرَحُه باحلّق قَْرحاً، إذا استقبله به. ماشيتهم القَْرُح وقََرَح احلاِف
َيقَْرُح، وكلُّ وكلُّ ذي حافر . ويف األسنان بعد الثنايا والَرباعياِت أربعةٌ قَوارٌح. واإلناثُ قَوارُح. انتهت أسنانه

  .ذي خفٍّ َيْبُزلُ، وكلُّ ذي ِظلٍْف َيْصلَغُ
املزرعة اليت ليس عليها بناٌء وال : والقَراُح. قََرَحِت الناقةُ َتقَْرُح قُروحاً، استبان محلها، فهي قارٌح: قال األصمعّي

وَّل ما يستنبط من البئر، ومنه أ: والقَرَحيةُ. الذي ال يشوبه شيء: واملاء القَراُح. فيها شجر، واجلمع أقْرَِحةٌ
. واقترحت عليه شيئاً، إذا سألته إيَّاه من غري رويٍَّة. لفالن قَرَحيةٌ جيِّدةٌ، يراد استنباط العلم جبودة الطبع: قوهلم

األرض البارزة للشمس مل : والِقْرواُح. إذا ركبته قبل أن ُيرِكَب: واقَْتَرْحُت اجلملَ. ارجتاله: واقتراُح الكالم
  :قال أوس: تلط هبا شيءخي

قَْوِتِه    واملستِكنَّ كََمْن ميشي بِقْرواحِ... فََمْن بَِنْجَوِتِه كََمْن بَع
  :وقال ُسويد بن الصامت. وخنلةٌ ِقْرواٌح، واجلمع القَراويُح. طويلة القوائم: وناقةٌ ِقْرواٌح

  راوِحِولكن على الُشمِّ اِجلالِد القَ... أديُن وما َدْيين عليكم َمبْغَرمٍ 
  قرد

املوضع بني : وأمُّ الِقْردان. اخلداع: والَتقْريُد. قَرْد بعَريك، أي اْنَزْع عنه الِقْردان: يقال. واحد الِقرْداِن: القُراد
َد الصوف : يقال. ُنفايةُ الصوف وما متعَّط من الغنم وتلبَّد، والقطعة منه قََردة: والقََرُد بالتحريك. الثُنَِّة واحلافر قَرِ

َد األدُمي أيضاً، إذا . وسحاٌب قَرٌِد، وهو املتقطِّع يف أقطار السماء يركب بعضه بعضاً. لكسر َيقَرُد قََرداًبا وقَرِ
  :وأنشد األمحر. وأقَْرَد، أي سكَن، ومتاوت. سكَت من ِعيٍّ: وقَرَِد الرجلُ. َحِلَم

  بِدائمِ أال هل أخو َعْيشٍ لَذيٍذ... تقولُ إذا اقْلَْوىل عليها وأقَْرَدْت 
واحد القروِد، وقد جيمع على ِقَرَدٍة واألنثى : والِقْرُد. مجعته: وقََرْدُت السمَن، بالفتح، يف الِسقاء، أقُْرُدُه قَْرداً

. قَراديُد، كراهية الدالني: وقد قالوا. واجلمع قَراِدُد. املكانُ الغليظ املرتفع: والقَْرَدُد. قردة، واجلمع ِقَرد
  .ما ارتفع من ثََبجِِه: وقَْردوَدةُ الظهرِ. رض، مثل القَْرَدِدوالقَْردوُد من األ

  قردم
قَباٌء َمْحُشوٌّ يتَّخذ للحرب، فارسيّ : القُْرُدمانِيُّ: وقال أبو عبيدة. دواٌء، وهو كََرْويا، روِمّي: القُْرُدماىن مقصوٌر

  .يقال له كَْبر بالرومية أو بالَنَبطية. معرَّب
  قرر

َيُشقُّ األموَر وَيْجتاهبا كَشقِّ القَرارِيِّ ثوَب الَرَدنْ : قال األعشى. اخليَّاط: والقَرارِيُّ. رُّ من األرضاملستِق: القَراُر
. القاع املستدير: والقَراَرةُ. الَنقَُد، وهو ضرٌب من الغنم قصار األرجل قباُح الوجوه: القَراُر والقَراَرةُ: األصمعّي



  :وقال امرؤ القيس. اهلودُج: القَرُّ: وقال غريه. جال بني الَرْحلِ والسرجِالقَرُّ مركٌب للر: قال أبو عبيد
  على َحَرجٍ كالقَرِّ ختِفُق أكْفاين... فإمَّا َتَرْيين يف رِحالِة جابرٍ 

  :قال ابن أمحر. الفَرُّوجةُ: والقَرُّ
رِ   كالقَرِّ بني قواِدمٍ ُزْع

  :قال لبيد. الغداة والعشّي: والقَرَّتاِن. الناس َيقَرُّونَ يف منازهلم اليوم الذي بعد يوم الَنحر، ألنَّ: ويوُم القَرِّ
  يعدو عليها القَرََّتْينِ غُالُم... وَجوارِنٌ بيٌض وكلُّ ِطِمرٍَّة 

ند ِشدٍَّة ومنه قوهلم ع. القَراُر: والقُرُّ أيضاً. الربد: والقُرُّ بالضم. ويوٌم قَرٌّ وليلةٌ قَرَّةٌ، أي باردة. الدروع: اجلَوارِنُ
  :قال عديُّ بن زيد. وقعت بِقُرٍّ: وربَّما قالوا. صابْت بِقُرٍّ، أي صارت الشدة يف قرارها: تصيبهن

  كما َتْرجو أصاِغَرها َعتيُب... ُتَرجِّيها وقد َوقََعْت بِقُرٍّ 
لِقدر فهي القُروَرةُ بضم وأمَّا ما يلتزق بأسفل ا. ما يصبُّ يف الِقدر من املاء بعد الطبخ لئال حتترق: والقَرارَةُ

أشدُّ العطش ِحرَّةٌ على : يقال. الَبْرُد: والِقرَّةُ بالكسر. وكان الفراء يفتح الراء. القاف والراء، عن أيب عبيدة
. ةذهبْت ِقرَُّتها، أي الوقت الذي يأيت فيه املرض، واهلاء للعلَّ: ويقال أيضاً. أجد ِحرَّةً على ِقرٍَّة: وربَّما قالوا. ِقرٍَّة

. املاء البارد ُيغتسل به: والقاروُر. واحدة القواريرِ من الزجاج: والقارورَةُ. احلوصلةُ، مثل اِجلرِّيَِّة: والِقرِّيَّةُ
. وقََرْرُت على رأسه َدلواً من ماٍء بترٍد، أي صببُت. وقََرْرُت الِقدَر أَقُرُّها قَرا، إذا صببت فيها القُراَرةُ لئال حتترق

ا من القَرِّ. ديثَ يف أذنه َيقُرُُّه، كأنَّه صبَّه فيهاوقَرَّ احل والقَراُر يف . ويوٌم قارٌّ وقَرٌّ، وليلةٌ قارَّةٌ وقرَّةٌ. وقَرَّ يومن
. قَرِْرُت باملكان، بالكسر، أقَرُّ قَراراً، وقََرْرُت أيضاً بالفتح أِقرُّ قَراراً وقُروراً: تقول منه. االستقرار فيه: املكان
ةً وقُروراً فيهماوقََرْر . نقيض سُخنْت: ورجلٌ قريُر العني، وقد قرَّت عينه َتِقرُّ وَتقَرُّ. ُت به عيناً وقَرِْرُت به عيناً قُرَّ

فللسرور دمعةٌ . حتَّى تربد وال تسخن: ويقال. وأقَرَّ اهللا عيَنه، أي أعطاه حتَّى َتقَرَّ فال تطمح إىل من هو فوقه
، وهو من القَرارِ " قارُّوا الصالةَ : " ويف احلديث. وقارَّه ُمقارَّةً، أي قَرَّ معه وسكن. باردة، وللحزن دمعة حارَّةٌ

وأقَْرْرُت هذا األمر . وأقَرَُّه يف مكانه فاستقرَّ. وقَرََّرُه باحلّق غريه حتَّى أقَرَّ. اعترف به: وأقَرَّ باحلق. ال من الوقار
. وأقَرَُّه اهللا من القُرِّ، فهو مقروٌر على غري قياس، كأنَّه بين على قُرٍّ. ، إذا ثبت محلهاوأقَرَِّت الناقةُ. َتفْراَرةً وَتِقرَّةً

. وقَرَّْرُت عنده اخلَرب حتَّى اْسَتقَرَّ. جعله يف قَرارِِه: وتقريُر الشيء. محله على اإلقرارِ به: وتقريُر اإلنسان بالشيء
  .وفالنٌ ما َيَتقارُّ يف مكانه، أي ما يستقرُّ

  قرزح

  .شجٌر: بالضم: القُْرُزُح
  قرزل
  .اللَّئيُم: القُْرُزلُ
  قرزم

  .لوح اإلسكاف املدوَّر: القُْرزوُم
  قرس



  :قال الشاعر. الربد الشديد: القَْرُس
  إذا اصفرَّ آفاُق السماِء من القَْرسِ... َمطاعُني يف اهلَْيجا مطاعيم يف الِقرى 

وقال . قَرَِس الربُد قََرساً: وفيه لغةٌ أخرى. اشتدَّ: َس الربد َيقْرُِس قَْرساًوقد قََر. ليلةٌ ذات قَْرسٍ، أي برٍد: يقال
  :أبو ُزَبيد

  كما َتَصلَّى املَقْروُر من قََرسِ... وقد َتَصلَّْيُت َحرَّ َحْربِهِم 
. اء، أي َجَمَدوقََرَس امل. قارٌِص: والربُد اليوَم قارٌِس وقَريٌس، وال تقل. اجلامد: القََرُس: وقال ابن السكيت

: يقال. وأقَْرَسُه الربد وقَرََّسُه َتقْريساً. مسٌك قَريٌس: ومنه قيل. وأصبح املاء اليوَم قَريساً وقارِساً، أي جامداً
  .الضخم الشديد: والقُراِسَيةُ من اإلبل. قَرَّْسُت املاء يف الَشنِّ، إذا برَّدَته

  قرش
والَتقْريُش، مثل . جتمَّعوا: وَتقَرَّشوا. االكتساب: والَتقْريُش. وقد قََرش َيقْرُِش. الكسُب واجلمُع: القَْرُش

وأقَْرَش به إقْراشاً، أي سعى به . وتقاَرَشِت الرماُح، أي تداخلت يف احلرب. السنةُ املَْحل: واملُقَرَِّشةُ. التحريش
  .ووقع فيه
  قرشب

  .املُِسنُّ: قافالِقرَشبُّ، بكسر ال
  قرشم

  .القُراُد العظيم: القُْرشوُم
  قرص

  :قال الشاعر. الكلمة املؤذية: والقارَِصةُ. لَْسُعها: وقَْرُص الرباغيث. وقد قََرَصُه َيقُْرُصُه قَْرصاً. القَْرُص باإلصبعني
ُم... قَوارُِص َتأتيين وَتْحَتِقروهنا    وقد َيْمُأل القَطُْر اإلناَء فُيفَْع

" ويروى . ، أي اغسليه بأطراف أصابعك" اقُْرصيِه مباٍء : " أن امرأةً سألته عن دمِ احمليض فقال: حلديثويف ا
ومجع القُْرصِ ِقَرَصةٌ . والقُْرُص بالضم والقُْرَصةُ من اخلبز. أي قَطِّعيِه به: قال أبو عبيد. بالتشديد" قَرِّصيِه 
. املرأة العجني َتقُرُصُه قَْرصاً، وقَرََّصْتُه َتقْريصاً، أي قطعته قُْرَصةً قُْرَصةًوقََرَصِت . ومجع القُْرَصِة قَُرٌص. وأقْراٌص

َعدا القارُِص : " اللنب الذي َيْحذي اللسان، ويف املثل: والقارُِص. عيُنها: وقُْرُص الشمس. والتشديد للتكثري
البابونج، وهو َنْوُر األقُحوان إذا يبس، : اُصوالقُرَّ. يعين تفاقم األمر واشتّد. أي جاوز إىل أن َحِمَض" فََحَزَر 

  .الواحدةُ رَّاَصةٌ
  قرصع

: وقَْرَصَعِت املرأةُ. قَْرَمطُْتُه: قَْرَصْعُت الكتاَب: أبو زيد. وقد اقَْرْنَصَع الرجل. االنقباُض واالستخفاُء: القَْرَصَعةُ
  .أي مشْت مشيةً قبيحةً

  قرض
. والفأرةُ َتقْرُِض الثوب. جاء فالن وقد قََرَض رباطه: يقال. قطعته: ضاًقََرْضُت الشيَء أقْرُِضُه بالكسر قَْر

ما : والقَريُض أيضاً. قََرْضُت الشعر أقْرِضه، إذا قلته، والِشعُر قَريٌض: قول الشعر خاصَّةً يقال: والقَْرُض أيضاً



واحد : واِملقْراُض. ومنه قُراَضةُ الذهب. ْرضِما سقط بالقَ: والقُراَضةُ. وكذلك املَقْروُض. يُردُُّه البعري من جِرَِّتِه
وإذا غََرَبْت : " وقوله تعاىل. واْنقََرَض القوُم، َدَرجوا ومل يبَق منهم أحٌد. وقََرَض فالنٌ، أي مات. املقاريضِ

ويقول . أي ختلِّفهم مشاالً وجتاوزهم وَتقْطعهم وتتركهم عن مشاهلا: ، قال أبو عبيدة" َتقْرُِضُهْم ذات الشمالِ 
ما تعطيه من : والقَْرُض. قََرْضُتُه ذاَت اليمني ليالً: هل مررت مبكان كذا وكذا؟ فيقول املسئول: الرجل لصاحبه
أي : واقَْتَرْضُت منه. واستقَرْضُت من فالن، أي طلبت منه القَْرَض فأقَْرَضين. لغةٌ فيه: والِقْرُض. املال لُتقْضاُه

: " وقال اهللا تعاىل. ما َسلَّفُْت من إحسان ومن إساءة؛ وهو على التشبيه: ضاًوالقَْرُض أي. أخذت منه القَْرَض
فالن ُيقرُِّض : يقال. والَتقْريُض مثل التقريِظ. وقََرْضُتُه قَْرضاً، وقاَرْضُتُه، أي جازيته" . وأَقْرِضوا اهللا قَْرضاً َحَسنا 
  :قال الشاعر .ومها يتقاَرضاِن اخلري والشّر. صاحَبه، إذا مدحه أو ذمَّه
  َيَتقاَرضاِن وال أخا للُمقِْترِ... إنَّ الَغينَّ أخو الَغينِّ وإنَّما 

ويكون الربُح بينكما على ما . وقد قاَرْضُت فالناً ِقراضاً، أي دفعت إليه ماالً يتَّجُِر فيه. املضاربةُ: واملُقاَرَضةُ
  .وهو قتَّال احلمامِ. َدلْه: يقال هلا بالفارسيةُدَوْيبَّةٌ : وابُن ُمقَْرضٍ. تشترطان والوضيعةُ على املال

  قرضب
اللّص، واجلمع : والقُرضوب والِقْرضاب. السيف القاطع يقطع العظام: والقُْرضوُب والِقْرضاُب. قطعه: قَْرَضَبُه

  .وقَْرَضَب الرجلُ، إذا أكل شيئاً يابساً؛ فهو ِقْرضاب. وربَّما مسُّوا الفقَري قُْرضوباً. القَراضبة
  رطق

شعلة الِسراج ما احترَق من : والِقراطُ أيضاً. الذي يعلَّق يف شحمة األذن، واجلمع ِقَرطَةٌ وِقراطٌ أيضاً: القْرطُ
قَرَّطَ فرَسه، إذا طرح اللجام يف رأسه، وقَرَّطَ السراَج إذا : ويقال. وقَرَّطُْت اجلاريةَ فََتقَرَّطَْت هي. طرف الفتيلة

نصُف دانِقٍ، وأصله ِقرَّاط بالتشديد، ألنَّ مجعه قَراريط، فأبدل من إحدى : والقرياطُ. نزع منه ما احترق لُيضيء
الَبْرَدعةُ، : والقُْرطاطُ بالضم. وما جاد فالنٌ بِقْرطيطٍَة، أي بشيٍء يسريٍ. الداهيةُ: والِقْرطيطُ. حريفْ تضعيفه ياًء

  .قى حتَت الَرْحلِهي اِحللُْس الذي ُيل: قال اخلليل. وكذلك القُْرطانُ بالنون
  قرطب
  .ضرٌب من اللعب: والِقْرِطبَّى بتشديد الباء. صرعه على قفاه: قَْرطََبُه
  قرطس

  :وأنشد. ذكره أبو زيد يف نوادره. والقُْرطاُس بالضم مثله، وكذلك القَْرطَُس. الذي يكتب فيه: الِقْرطاُس
  دواٍة وقَْرطَسِ َمَخطَّ َزبورٍ من... كأنَّ َحبْيثُ استودَع الداَر أْهلُها 

  .رمى فَقَْرطََس، إذا أصابه: يقال. ويسمَّى الغرض ِقْرطاساً
  قرطعب

  .يقال ما عنده ِقْرطَْعَبةٌ وال قَذَْعِملَةٌ وال َسْعَنة وال َمْعَنة، أي شيء
  قرطف
  .القطيفةُ: القَْرطَُف
  قرطل



  .واحد الِقْرطالِ: الِقْرطالَةُ
  قرطم
  .القُْرطُُم مثلهو. َحبُّ الُعْصفُرِ: الِقْرِطُم
  قرظ

منسوب إىل بالد القََرِظ، وهي اليمن، ألنَّها : وكبٌش قَُرِظيٌّ. ورق الَسلَمِ ُيدبغ به، ومنه أدٌمي َمقْروظٌ: القََرظُ
فالنٌ ُيقَرِّظُ صاحبه َتقْريظاً، : وقوهلم. مدحه ميِّتاً: مدُح اإلنسان وهو حيٌّ، والتأبُني: والقارِظُ. منابت القََرِظ

  .ومها يتقاَرظاِن املدَح، إذا َمَدَح كلَّ واحٍد منهما صاحبه. اء والضاد مجيعاً، إذا مدحه بباطلٍ أو حقٍّبالظ
  قرع

  :قال املتلمس. إنَّ العصا قُرَِعْت لذي اِحللْمِ، أي أن احلليم إذا ُنبَِّه انتبه: وقوهلم. قََرْعُت الباب أقَْرُعُه قَْرعاً
  وما علَِّم اإلنسانُ إالّ لَيْعلَما... َرُع الَعصا ِلذي احللمِ قبل اليومِ ما ُتقْ

. الِضراُب: والِقراُع. وقََرَع الشارُب باإلناء جبهته، إذا اشتفَّ ما فيه. وقََرْعُت رأسه بالعصا قَْرعاً، مثل فََرْعُت
َرْعُتُه، أي أعطيته ليقَرَع واْسَتقَْرَعين فال. وقََرَع الفحلُ الناقةَ َيقَْرُعها قَْرعاً وِقراعاً. وقد قََرَع الثوُر نٌ فحلي فأَقْ
والقُرَعةُ بالضم . محلُ اليقطني، الواحدة قَْرَعةٌ: والقَْرُع. واْسَتقَْرَعِت البقرةُ، أي أرادت الفحل. إبله، أي يضرهبا

ُه، إذا أعطوه خياَر أقَْرعو: يقال. خياُر املال: والقُرَعةُ أيضاً. كانت له القُْرعةُ، إذا قََرَع أصحابه: يقال. معروفةٌ
اْسَتنَِّت الِفصالُ : يقال. والفصيلُ قَريٌع، واجلمع قَْرعى. َبثٌْر أبيُض خيرج بالِفصالِ: والقََرُع بالتحريك. النهبِ

وذلك املوضع من . وقد قَرَِع فهو أقَْرُع بيِّن القََرعِ. الذي ذهب شعر رأسه من آفٍة: واألقَْرُع. حتَّى القَْرعى
مصدر قولك قَرَِع الرجلُ فهو قَرٌِع، إذا كان يقبل املَشورة : والقََرُع أيضاً. والقوُم قُْرٌع وقُْرعانٌ. َعةُالرأس القََر

نعوذ باهللا من قََرعِ الِفناِء، : يقال. مصدر قَرَِع الِفناُء، إذا خال من الغاشية: والقََرُع أيضاً. ويرتدع إذا ُرِدَع
، أي " قَرَِع َحجُّكم : " ويف احلديث عن عمر رضي اهللا عنه. ا مل تكن فيه إبلٌوُمراٌح قَرٌِع، إذ. وَصفَرِ اإلناء

. شجاٌع أقَْرُع: يقال. الذي يتمعَّط شعر رأسه زعموا جلمعه السمَّ فيه: واحليَّةُ األقَْرُع. خلت أيام احلّج من الناس
، أي تاما: وقوهلم ا ُتقَْرُع به الدابَّة: ٌت لكلِّ ألٍف، واملقَْرَعةُوهو نع. ُسقُْت إليك ألفاً أقَْرَع من اخليل وغريها . م

. الصلب الشديد: والقَرَّاُع. السيُِّد: واملَقْروُع. املختار للِفْحلة: واملَقْروُع. واِملقْراُع كالفأس تكسَّر به احلجارة
َعْتهم قوارُِع الدهر، أي قََر: يقال. الشديدةُ من شدائد الدهر، وهي الداهيةُ: والقارَِعةُ. الشدائد: واألقارُِع
: وقارَِعةُ الطريق. ساحتها: وقارَِعةُ الدارِ. ونعوذ باهللا من قَوارُِع فالٍن ولواذعه، أي قوارص لسانه. أصابتهم
اآليات اليت يقرؤها اإلنسان إذا فزع من اجلّن أو اإلنس، حنو آية الكرسي؛ كأنَّها َتقَْرعُ : وقوارُِع القرآن. أعاله

فالنٌ : يقال. السيُِّد: والقَريُع. الفحلُ، ألنه ُمقَْتَرٌع من اإلبل، أي خمتاٌر، أو أنَّه يقَرُع الناقةَ: قَريُعوال. الشيطان
ويقال قريَعةُ . ما دخلُت لفالن قَريَعةَ بيٍت قطُّ، أي سقف بيٍت: وقوهلم. الذي ُيقارُِعَك: وقَريُعَك. قَريُع دهره

والقَريَعةُ مثل القُْرَعِة، وهي خياُر . فِخياُر ِكنِّه، وإن كان َحرٌّ فخياُر ظلِّه خُري موضعٍ فيه، إن كان برٌد: البيِت
أقَْرَع يل : يقال. وأقَْرَع إىل احلّق، أي رجع وذلّ. وناقةٌ قَريَعةٌ، إذا كان الفحل ُيكثر ِضراهبا ويبطئ لقاحها. املال
أقَْرعوه : يقال. وأقَْرَعُه، أي أعطاه خري ماله. ورة والنصيحةوفالنٌ ال َيقَْرُع إقْراعاً، إذا كان ال يقبل املش. فالنٌ

يقال أقَْرْعُت الدابَّةَ . كففته: وأقَْرْعُتُه. واقَْتَرعوا وَتقارعوا مبعًنى. وأقَْرْعُت بينهم، من القُْرَعِة. خَري هنبِهم



قَْرُع : وُمقاَرَعةُ األبطال. ن القََرعِمعاجلة الفصيل م: والَتقْريُع. التعنيف: والَتقْريُع. بلجامها، إذا كبحتها به
: يقال. االختياُر: واالقِْتراُع. قاَرْعُتُه فَقََرْعُتُه، إذا أصابتك القُْرَعةُ دونه: يقال. املسامهةُ: واملُقاَرَعةُ. بعضهم بعضاً

  .وبتُّ أَتقَرَُّع، أي أتقلَّب. اقُْترَِع فالنٌ، أي اختَري
  قرعبل

  .تصغريه قَرْيِعَبةٌ. عريضةٌ ُمْحَبْنِطئَةٌ عظيمة البطن، وأصله قََرْعَبلٌ دويبةٌ: القََرْعَبالَنةُ
  قرف

. القشرة: والِقْرفَةُ. الذي ُيقشر منه ويبقى يف التنُّور: وِقْرُف اخلبز. كلُّ قشر ِقْرٌف بالكسر، ومنه ِقْرُف الرّمانة
: ويقال. وبنو فالن ِقْرفَيت، أي الذين عندهم أظنُّ طَِلَبيت. وفالنٌ ِقْرفَيت، أي هو الذي أتَّهمه. والِقْرفَةُ من األدوية

وعاٌء من جلد ُيدبغ بالِقْرفَِة، وهو : والقَْرُف بالفتح. َسلْ بين فالن عن ناقتك فإنَّهم ِقْرفَةٌ، أي جتد خربها عندهم
قال ما أبصرت عيين وال ي: قال األصمعّي. قشور الرمان وُيجعل منه اخلَلُْع، وهو حلٌم ُيطبخ بتوابل، فُيفرغ فيه

وأقَْرَف له، أي : أبو عمرو. أقَْرفَْت يدي، أي ما دنت منه، وما أقَْرفُْت لذلك، أي ما دانيته وال خالطت أهله
وقََرفُْت القرحةَ أقْرِفها . الذي داىن اهلُْجنة من الفرس وغريه الذي أمُّه عربية وأبوه ليس وكذلك: واملُقْرُِف. داناه

  :ومنه قول عنترة. وَتقَرَّفَْت هي، أي تقشَّرت. هتا، وذلك إذا يبسْتقَرفاً، أي قشر
  بأسيافنا واجلُْرُح مل َيَتقَرَُّف... ُعاللتنا يف كلِّ يومِ كَريهٍة 
تركته على مثل : وقوهلم. ويقال هو ُيقَْرُف بكذا، أي ُيرمى ويتَّهُم، فهو َمقْروٌف. وقََرفُْت الرجل، أي عبته

وفالنٌ َيقْرُِف . تركته على مثل ليلة الَصَدرِ: وهو شبيه بقوهلم. وهو موضع الِقْرِف، أي القشر َمقْرِِف الصمغِة،
بعٌري ُمقَْتَرٌف، أي : قال األصمعّي. وقََرفُْتُه بالشيء فاقَْتَرَف به. االكتساُب: واالقْتِراُف. لعياله، أي يكسب

ويف . وقد قَرَِف بالكسر. أخشى عليك القََرَف: يقال .ُمداناةُ املرضى: والقََرُف بالتحريك. اشُترَِي حديثاً
ويقال " . حتوَّلوا فإنَّ من القََرِف التلف : " احلديث أنَّ قوماً شكْوا إليه صلى اهللا عليه وسلم وباَء أرضهم فقال

  .اَمَعهاأي ج: وقاَرَف امرأته. وقاَرَف فالنٌ اخلطيئةَ، أي خالطها. هو قََرٌف من ثويب؛ للذي تتَّهمه: أيضاً
  قرفص

  :قال الشاعر. أن جتمع اإلنسان وتشدَّ رجليه ويديه: القَْرفََصةُ
  قد قَْرفََصْت روحه تلك املخاليُب... ظلَّْت عليه ُعقاُب املوِت ساقطةً 

قعد قعوداً خمصوصاً، : فإذا قلت قعد فالنٌ القُْرفُصاء، فكأنَّك قلت. ضرٌب من القعود، ميدُّ ويقصر: والقُْرفُصاُء
هو أن جيلس على ألَيتيه وُيلِْصَق فخذيه ببطنه وحيتَيب بيديه يضُعهما على ساقيه، كما ُيحتىب بالثوب، تكون يداه و

منكبا وُيلصَق بطنه بفخذيه ويتأبَّط كفَّيه، وهي . هو أن جيلس على ركبتيه: وقال أبو املهدّي. مكان الثوب
  .جلسةُ األعراب

  قرفط
  .عْت بني قطريها عند الِسفاِد، ألنَّ ذلك املوضَع يوجِعهااقَْرْنفَطَِت العنُز، إذا مج

  قرق



  .املكان املستوي؛ يقال قاٌع قَرٌِق: القَرُِق
  قرقر

، إذا كان جيِّد الصوت، من القَْرقََرِة. السفينة الطويلة: القُْرقوُر . القاع األملس: والقَْرقَُر. وحاٍد قُراِقٌر وقُراِقرِيٌّ
  :قال. وقَْرقََرِت احلمامةُ قَْرقََرةً وقَْرقَريناً. الضحكنوٌع من : والقَْرقََرةُ

  إذا قَْرقََرت هاج اهلَوى قَْرقَريُرها... وما ذاُت طوقٍ فوق عوِد أراكٍَة 
وبعٌري . قَْرقََر البعري، إذا صفا صوته ورجَّع: يقال. اهلديُر، واجلمع القَراِقُر: والقَْرقََرةُ. وقَْرقََر بطنه، أي صوََّت

  :قال الراجز أبو النجم. قاُر اهلدير، إذا كان صايف الصوت يف هديرهقَْر
  واختلطَ املعروُف باإلنكارِ... قالت له ريُح الصبا قْرقارِ 

  .قَْرِقْر بالرعِد، كأنَّه يأمر السحاب بذلك: يريد قالت له
  قرقس

  .لب، أي دعوت بهوقَْرقَْسُت بالك. اِجلْرجُِس: والِقْرِقُس. قاٌع قََرقوٌس، أي واسٌع أملُس
  قرقف
  .اخلَمُر: القَْرقَُف
  قرقل

  .قُُمُص النساِء، واحدها قَْرقَلٌ، وهو الذي تسمِّيه العامَّة القَْرقََر: القَراِقلُ: األموي
  قرقم
  .قَْرقَْمُت الصيبَّ، إذا أسأت غذاءه: ويقال. الذي ال يشّب، وتسمِّيه الفرُس ِشَرزَْدْه: املُقَْرقَُم
  قرم

وكذلك القَْرُم، ومنه . وقد أقَْرْمُتُه فهو ُمقَْرٌم. البعُري املُكَْرُم ال ُيحمل عليه وال ُيذَلَّلُ، ولكن يكون الِفْحلة: املُقَْرُم
َرٌم تشبيهاً بذلك أن تقطَع ُجلَْيَدةٌ من أنف البعري ال تبني، مث ُتجمُع : والقُْرَمةُ والقُراَمةُ بالضم. قيل للسيِّد قَْرٌم ُمقْ

َرْمُت البعري، وهو بعٌري َمقْروٌم: تقول منه. للِسَمِةعلى أنفه  قََرَم الصيبُّ والُبْهُم قَْرماً وقُروماً، وهو : ويقال أيضاً. قَ
وما يف حسبِ فالٍن . ما التزَق من اخلبز بالتنُّورِ: والقُراَمةُ أيضاً. وَتقَرََّم مثله. أكلٌ ضعيٌف يف أوَّل ما يأكل

: والقِراُم. وقد قَرِْمُت إىل اللحم بالكسر، إذا اشَتهيته. شدَّة شهوة اللحم: ُم بالتحريكوالقََر. قُراَمةٌ، أي عيٌب
  :وقال يصف داراً. وكذلك اِملقَْرُم واِملقَْرَمةُ. ِستٌر فيه رقٌم ونقوٌش

  دوائُر َرقْمٍ يف سراِة ِقرامِ... على ظهر جرعاِء العجوز كأنَّها 
  .أي صار قرماً واْسَتقَْرَم بكُر فالٍن قبل إناه،

  قرمد

  :قال النابغة. ضرٌب من احلجارة يوقد عليها، فإذا نضج قُْرِمَد به البَِرَك، أي طُلي: القَْرَمُد
  رايب اجملَسَِّة بالعبريِ ُمقَْرَمِد

  .مبينٌّ باآلجّر أو احلجارة: وبناٌء ُمقَْرَمد. اآلُجرُّ، واجلمع القراميُد: والِقرميُد
  قرمص



  .ُحفٌَر صغاٌر يستِكنُّ فيها اإلنسان من الربد، الواحدة قُْرموٌص: لقَراميُصا: قال ابن السكيت
  قرمط

واقَْرْنَمطَ اجللُد، إذا تقارَب وانضمَّ بعُضه إىل . مقاَربةُ الُسطورِ، ويف املشي مقاربةُ اخلَطْوِ: القَْرَمطَةُ يف اخلَطِّ
  .بعض
  قرمل
اإلبل : والقَراِملُ. َولَُد البْخِتيِّ: والِقرِملُ بالكسر. ذَليلٌ عاذَ بقَْرَملٍَة: ثلويف امل. شجرٌ ضعيٌف ال َشْوَك لُه: القَْرَملُ

  .ما َتُشدُّها املرأةُ يف َشعرها: والقرامل. ذَواُت السناَمني
  قرن

صغري  ُجَبيلٌ: والقَْرنُ. للمرأة قَرناِن، أي ضفريتان: ويقال. اخلُصلةُ من الَشعر: والقَْرنُ. القَْرنُ للثَور وغريه
  :وأنشد األصمعي. َحلَْبةٌ من َعَرقٍ، واجلمع القُرونُ: والقَرنُ. منفرد

  ُتَسنُّ على سنابكها القُرونُ... ُتَضمَُّر باألصاِئلِ كلِّ يومٍ 
ِمثلك يف : والقَْرنُ. مثانون سنة، ويقال ثالثون سنة: والقَْرنُ. حلبنا الفرَس قَْرناً أو قَْرَنْينِ، أي عّرقناه: يقال
  :قال. أهل زماٍن واحٍد: والقَْرنُ من الناس. هو على قَْرين، أي على سّني: تقول. لِسّنا

  وُخلِّفَْت يف قَْرِن فأنت غريُب... إذا ذهب القَْرنُ الذي أنت فيهم 
  :قال حاجٌب املازينّ. قَْرنُ اهلودج: والقَْرنُ. الَعفَلَةُ الصغرية: والقَْرنُ أيضاً

  أَهشُّ إذا مررُت على احلُمولِ... أّني َصحا قليب وأقَْصَر غري 
  وَزيَّنَّ األشلَّةَ بالُسدولِ... كََسْونَ الفارسيَّةَ كلَّ قَْرٍن 

: والقَْرناِن. منه ّمسي ذو القَْرَنْينِ ألنَّه دعا قومه إىل اهللا تعاىل فضربوه على قَْرَنْيِه: جانب الرأس، ويقال: والقَْرنُ
وأَول ما يبدو . أعالها: وقَْرنُ الشمس. ئر ويوضع فوقهما خشبةٌ فتعلَّق البكرة فيهامنارتان ُتبَنيان على رأس الب

. معه سيٌف وَنْبلٌ: ورجلٌ قارِنٌ. السيف والَنبل: والقََرنُ أيضاً. اجلَْعبة: والقََرنُ بالتحريك. منها يف الطُلوع
  :قال جرير. حبلٌ يقَرن به البعريان: والقََرنُ

ُه  أْبِلغْ أبا ِمْسَمعٍ   أّني لدى الباب كاملشدود يف القََرِن... إن كنَت القَي

مصدر قولك رجلٌ أقَْرنُ بيِّن القََرنِ، : والقََرنُ. البعري املقرونُ بآخَر: والقََرنُ. احلبال، عن ابن السكيت: واألقْرانُ
. لطرف الشاخص من كلِّ شيءا: والقُْرَنةُ بالضم. كفؤك يف الشجاعة: والِقْرنُ بالكسر. وهو املَقْرونُ احلاجبني

. وقََرنَ بني احلجِّ والعمرة ِقراناً، بالكسر. قُْرَنةُ اجلبلِ، وقُْرَنةُ الَنْصلِ، وقُْرَنةُ الرحمِ، إلحدى شعبتيها: يقال
قُْرنُ، إذا وقََرنَ الفرُس َي. وقََرْنُت البعريين أقُْرُنُهما قَْرناً، إذا مجعَتهما يف َحبلٍ واحٍد، وذلك احلبل يسمى الِقرانُ

وقُرِّنت . وصلُته به: وقََرْنُت الشيء بالشيء. وقعت حوافر رجليه مواقع حوافر يديه، َيقُْرنُ بالضم يف مجيع ذلك
: وقاَرْنُتُه ِقراناً. واقَْتَرنَ الشيء بغريه" . ُمقَرَّنَني يف األْصفاِد : " قال اهللا تعاىل. األسارى يف احلبال، ُشدِّد للكثرة

. أن َتقُْرنَ بني مترتني تأكلهما: والِقرانُ. اجلمع بني احلج والعمرة: والِقرانُ. ؛ ومنه ِقرانُ الكواكبصاَحْبُتُه
اذكروا الِقرانَ، أي : ويقال للقوم إذا تناضلوا: قال. النَْبل املستوية من عمل رجلٍ واحد: القِرانُ: األصمعي

َرنَ الرجلُ، إذا رفَع رأ. والوا بني سهمني سهمني حان أن : وأقَْرنَ الُدمَّل. س رحمه لئالَّ يصيب من قُّداَمُهوأقْ



" قال اهللا تعاىل. وأقَْرنَ له، أي أطاقه وقوَِي عليه. وأقَْرنَ الدم يف العرق واْسَتقَْرنَ، أي كثُر وَتَبيَّغَ. يتفقّأ وما : 
تكون له إبلٌ وغنٌم وال ُمعني له عليها، أو الذي قد غلبته َضيعته، : واملُقْرِنُ أيضاً. ، أي مطيقني" كُنَّا له ُمقْرنني 

إذا جاذبته قرينُته : وقوهلم. امرأُتُه: وقَريَنةُ الرجل. املصاِحُب: والقَريُن. يكون يسقي إبله وال ذائد له يذودها
أْسَمَحْت : الويق. وُدوٌر قَراِئُن، إذا كان يستقبل بعُضها بعضاً. َبَهرها، أي إذا قُرَِنْت به الشديدةُ أطاقَها وغلَبها

. الناقة اليت جتمع بني ِمحلََبني: والقَرونُ. قَريُنُه وقَروُنُه، وقَروَنُتُه وقَريَنُتُه، أي ذلّْت نفسه وتاَبْعته على األمر
وكذلك الناقة . الذي تقع حوافُر رجليه مواقع حوافر يديه: والقَرونُ. الذي يعرق سريعاً: والقَرونُ من الدواّب

الذي جيمع : والقَرونُ. اليت ُيجمع ِخلفاها القاِدمان واآلِخران فيتدانيان: والقَرونُ. كبتيها إذا بركتاليت َتقُْرنُ ر
دبغ بالقَْرُنَوِة قال ابن : وسقاٌء قَْرَنوِيٌّ وُمقَْرًنى مقصوٌر. الَوجُّ: والقارونُ. أَبَرماً قَروناً: يقال. بني مترتني يف األكل

  .ألوية الرمل وَدكاِدكه َتنبُت ُصُعداً، ورقها أُغَْيبُِر يشبه ورَق احلَْنَدقوقهي ُعشبةٌ َتنُبت يف : السكيت
  قرنب

. القََرْنىب يف َعنيِ أمِّها َحَسنة: ويف املثل. دويبةٌ طويلة الرجلني مثل اخلنفساء أعظم منه شيئاً: القََرْنىب مقصور
  :وقال يصف جاريةً وبعلها

  دبيَب القََرْنىب بات يعلو نقاً َسْهال... َيِدبُّ إىل أحشائها كلَّ ليلٍة 
  قرنس

  :قال اهلذيلّ يصف وعالً. شبه األنف يتقدَّم من اجلبل: القُْرناُس بالضم
  دون الَسماِء له يف اجلَوِّ قُْرناُس... يف رأسِ شاِهقٍَة أُْنبوهبا َخِضٌر 

  قرهب
  .املُِسنُّ: القَْرَهُب من الثريان

  قرا
أن يعظم : والقَْرُو والقَرَوةُ. أسفل النخلة ُيْنقَُر فينَبذ فيه: والقَْرَوةُ. ميلَغُ الكلب: ْرُووالقَ. قدٌح من خشب: القَْرُو

حوض طويل مثل النهر َترُِدهُ : والقَرُو. والرجل قَْروانِيٌّ. جلد البيضتني لريحٍ فيه أو ماء، أو لنزول األمعاء
ورأيت القوم على قَروٍ واحٍد، أي على طريقٍة . املطر تركت األرض قَْرواً واحداً، إذا طبَّقها: ويقال. اإلبل
والقَْرَيَتْينِ يف قوله . والقَْريةُ معروفة، واجلمع القُرى على غري قياس والنسبة إليها قََروِيٌّ. الظهر: والقَرا. واحدة
: على رجلٌ من القَْرَيَتْينِ عظيٌم : " تعاىل اء يف : والقَرِيُّ. مكَّة والطائف"  . الروض، واجلمع أقَرَِيةٌ وقُْريانٌجمرى امل

. واجلَفَْنةُ ِمقْراةٌ. إناٌء ُيقْرى فيه الضيف: واِملقْرى. خشبات فيها فَُرٌض ُيجعل فيها رأس عمود البيت: والقَرِيَّةُ
قصُري القارَِيةُ هذا الطائر ال: أبو عبيد. املسيل، وهو املوضع الذي جيتمع فيه ماء املطر من كلِّ جانب: واِملقْراةُ

قال . وهي خمفَّفة. الرجلِ الطويلُ املنقارِ األخضُر الظهر، حتبُّه األعراب وتتيمَّن به، ويشبِّهون الرجل السخيَّ به
  :الشاعر

  سباياكم وأُبُْتْم بالَعناقِ... أمن ترجيع قارَِيٍة تركتم 
، أُِخذ من أنَّهم َيقْرونَ الناَس، أي يقال الناس قَواري اهللا يف األرض، أي شهداء اهللا: األصمعّي. واجلمع القَواري

وقََرْوُت . أعاله وحدُّه، وكذلك حدُّ السيف وحنوه: والقارَِيةُ من الِسنان: قال. يتبعوهنم فينظرون إىل أعماهلم



باٍد، أي وجاءين كلُّ قارٍ و. البالَد قَرواً، وقََرْيُتها، واقَْتَرْيُتها، واستقريتها، إذا تتبَّعتها خترج من أرضٍ إىل أرض
: وقََرْيُت الصيَف ِقًرى، وقَراًء. وأَقََرْيُت اجللَّ على ظهر الفرس، أي ألزمُتُه إيَّاه. الذي ينزل القريةَ والبادية

. واسم ذلك املاء ِقًرى. وقََرْيُت املاء يف احلوض، أي مجعت. َتقَرَّْيُت املياه، أي تتبَّعتها: وتقول. أحسنت إليه
: والقَْيَروانُ. طويلة السنام: وناقةٌ قَْرواُء. والبعُري َيقْري الَعلََف يف شدِقِه، أي جيمعه. ْيفوكذلك ما قُرَِي به الَض
  .القاِفلة، فارسّي معرَّب

  قزح

وقَزَّْحُت الِقدر َتقْزحياً، إذا طرحت فيها . األبازير: والتقازيُح. حنو من اِململحِة: واِملقَْزَحةُ. التاَبلُ: الِقْزُح بالكسر
  .وقوُس قَُزَح اليت يف السماء غري مصروفة. رمى به ورشَّه: زار، وقََزَح الكلُب ببوله قَْزحاًاألب
  قزز

. وقد َتقَزََّز من أكل الَضبِّ وغريه، فهو رجلٌ قَزٌّ وقُزٌّ وِقزٌّ، ثالث لغات. التنطُُّس والتباعد من الدَنس: الَتقَزُُّز
  .مشربة، وهي قَدح: لقازوَزةُوا. وأمَّا القَزُّ من اإلْبَرْيَسم فمعرَّب

  قزع
قطٌع من : والقََزُع. قَْوَزَع الديك، إذا غُِلَب فهرب: ومنه قوهلم. أسرع وخفَّ: قََزَع الظُيب وغريه َيقَْزُع قزوعاً
. كأنَّهم قََزُع اخلريف : " ويف احلديث. السحاب رقيقةٌ، الواحدة قََزَعةٌ : والقََزُع. ِصغار اإلبل: والقََزُع أيضاً" 

ويقال . السريع اخلفيُف: واملُقَزَُّع. وقد ُنهَِي عنه. أيضاً أن ُيْحلََق رأس الصيب وُيترَك يف مواضع منه الشعُر متقرِّقاً
زَّعته أنا فهو ُمقَزٌَّع. وَتقَزََّع الفرُس، أي هتيَّأ للركض. ما عليه ِقزاٌع، أي قطعة ِخرقٍة   .وقَ

  قزل
وقد قََزلَ بالفتح قََزالناً، إذا . العرجانُ: والقََزالنُ. وقد قَزِلَ بالكسر فهو أقَْزلُأسوأُ العرج، : القََزلُ، بالتحريك

  .مشى مشية العرجاِن
  قزم

  :قال زياد بن منقذ. ُرذالُ الناس وَسفَلتهم: والقََزُم. الدناءةُ والقماءةُ: القََزُم بالتحريك
   ميلٌ وال قََزُمفوارُس اخلليِ ال... وهم إذا اخليلُ جالوا يف كَواثِبِها 

، ألنه يف األصل مصدر: يقال وشاةٌ . أردأ املالِ: والقََزُم. رجلٌ قََزٌم، والذكر واألنثى والواحد واجلمع فيه سواٌء
  .الِلثاُم: والِقزاُم. قََزَمةٌ
  قسب
قال ابن . دالطويل الشدي: والِقْسَيبُّ. متر يابس يتفتَّت يف الفم صلُب النواة: والقَْسُب. الصلُب: القَْسُب
  .وقد قََسَب َيقِْسُب. مررُت بالنهر وله قَسيٌب، أي جِرية: السكيت

  قسر
قال . اإلبل العظام: والقياِسُر والقياِسرَةُ. وكذلك اقَْتَسَرُه عليه. أكرهه عليه وقهره: قََسَرُه على األمر قَْسراً

  :الشاعر
  فالقياِسُر ُدلَُّفُرُجُح الرواِدِف ... وعلى القياِسرِ يف اخلدورِ كَواِعٌب 



هم : ويقال" . فرَّْت من قَْسَوَرٍة : " قال اهللا تعاىل. األسُد: والقَسَْوُر والقَْسَورة. نبت: والقَْسَوُر. الواحد قَْيَسرِيٌّ
  .الرماة من الصيَّادين

  قسس
رئيٌس من : والقَسُّ أيضاً. مةُالنمي: والقَسُّ. وَتقَسَّْسُت أصواهتم بالليل، أي تسمَّْعتها. القَسُّ تتبُّع الشيء وطلبه

: والقَسوُس. ثوب ُيْحَملُ من مصر خيالطه احلرير: والقَسِّيُّ. رؤساء النصارى يف الدين والعلم، وكذلك الِقسِّيُس
: والقُساِسيُّ. معدن احلديد بأْرمينيةَ: والقُساُس. وقد قَسَّْت َتقُسُّ، أي رعت وحدها. الناقة اليت ترعى وحدها

  :وأنشد. إليه سيٌف منسوب
  إنَّ القُساِسيُّ الذي ُيْعصى به
  َيْخَتِصُم الدارِعَ يف أثْوابِه

  قسط

" وأمَّا القاِسطونَ جلهنََّم َحطَبا : " قال اهللا تعاىل. وقد قََسطَ َيقِْسطُ قُسوطاً. اجلَوُر والعدولُ عن احلّق: القُسوطُ
" . إنَّ اهللا ُيِحبُّ املُقِْسطني : " ومنه قوله تعاىل. هو ُمقِْسطٌأقَْسطَ الرجلُ ف: تقول منه. الَعْدلُ: والِقْسطُ بالكسر
والقُْسطُ . َتقَسَّطْنا الشيء بيننا: يقال. اِحلصَّةُ والنصيب: والِقْسطُ. مكيال، وهو نصف صاعٍ: والِقْسطُ أيضاً

ه يستحب فيهما االحنناء انتصاٌب يف رجلَي الدابَّة وذلك عيٌب ألنَّ: والقُْسطُ بالضم. من عقاقري البحر: بالضم
وقد قَِسطَ . واألقَْسطُ من اإلبل، هو الذي يف َعَصب قوائمه يبٌس ِخلقةً. فرٌس أقَْسطُ بيِّن القََسِط: يقال. والتوتُري
  .والناقةُ قَْسطاُء. قََسطاً
  قسطل

  :ألوس بن حجر يرثي رجالً الُغباُر، والقَْسطالُ لغةٌ فيه، وأنشد أبو مالٍك: القْسطَلُ والقَْصطَلُ، بالسني والصاد
  ولَنِْعَم َحْشُو الِدْرعِ والسِربال... ولَنِْعَم رِفُْد القَْومِ َيْنَتِظروَنُه 

  واخلَيلُ خارَِجةٌ من القَْسطالِ... ولَنِْعَم َمأوى املُْسَتضيِف إذا َدعا 
  :بِقال مالك بن الَرْي. قَْوُس قَُزَح، وُحْمَرةُ الشفقِ أيضاً: والقَْسطَالنِّيةَ

  ُتراباً كلوِن القَْسطَالينِّ هابِيا... َترى َجَدثاً قد َجرَِّت الريُح فَْوقَُه 
  قسقس

َدلَُج الليل : القَْسقََسةُ: قال أبو عمرو. الدليل اهلادي: والقَْسقاُس. قََرٌب قَْسقاٌس، أي سريع ليس فيه وتريةٌ
وقَْسقَْسُت بالكلب، إذا صحتَ . شدة اجلوع والربد :القَْسقاُس: ويقال. سري ِقْسقيٌس، أي دائٌب: يقال. الدائب

  .قُوس قُوس: به وقلت له
  قسم
يقال : قال يعقوب. احلظُّ والنصيُب من اخلري: والِقْسُم. مصدر قََسْمُت الشيء فاْنقََسَم، واملوضع َمقِْسٌم: القَْسُم

َسْمُت. هو َيقِْسُم أمره قَْسماً، أي يقدِّره وينظر فيه كيف يفعل حلفُت، وأصله من القَساَمِة، وهي األْيمانُ  :وأقْ
وقال . موضُع القََسمِ: واملُقَْسُم أيضاً. اليمني، وكذلك املُقَْسُم: والقََسُم بالتحريك. ُتقَْسُم على األولياء يف الدم

  :زهري



  ُمبقَْسَمٍة َتموُر هبا الدماء... فُتْجَمُع أْيُمٌن ِمنَّا ومنكم 
ا بني الوجنتني واألنف، تكسر سيُنها وتفتح: وقال ابن األعرايب. لوجُها: والقَِسَمةُ. يعين مبكة وأنشد حملرز . هو م

  :بن مكعربٍ الضبِّي
  وإن كان قد َشفَّ الوجوَه ِلقاُء... كَأنَّ دنانرياً على قَِسماِتهِم 

  :وأما قول عنترة. وفالنٌ قَسيُم الوجِه وُمقَسَُّم الوجه. احلسُن: والقَساُم
  سبقْت َعوارِضها إليك من الفَمِ... ةَ تاجِرٍ بقَسيَمِة وكأنَّ فاَر
  .ووْشٌي ُمقَسٌَّم، أي ُمَحسٌَّن. موضٌع: امرأةٌ حسنةُ الوجه، ويقال: هو اليمني، ويقال: فيقال
  قسن

واقَْسأنَّ . شتدَّ وعساالقَُسأْنيَنةُ، من اقَسأَنَّ العوُد وغريه، إذا ا: أبو عبيدة. اقَْسأَنَّ الرجلُ اقِْسئْناناً، إذا كرب وَعسا
  .اشتدَّ ظالمه: الليلُ
  قسا

. الذْنب َمقْساةٌ للقلب: ويقال. وأقْساُه الذْنب. قَسا قلبه قَْسَوةً وقََساًء بالفتح واملد، وهو غلَظ القلب وشدَّته
ست ودرهٌم قَِسي، وهو ضرٌب من الزيوف، أي فّضة صلبة رديئة لي. وقاساُه، أي كاَبَده. صلٌب: وحجٌر قاسٍ

  :قال أبو زبيد. بلّينة، ومجعه ِقْسيانٌ ودراهم قَِسيَّةٌ وقَِسيَّاٌت
  صاح القَِسيَّاُت يف أيدي الصَياريِف... هلا َصواِهلُ يف ُصمِّ الِسالمِ كما 

  .باردة: وليلةٌ قَِسيَّةٌ. يوٌم قَِسيٌّ، أي شديد من حّر أو شّر: ويقال أيضاً. وقد قََسِت الدراهم َتقْسو
  قشب
  :وأنشد األصمعّي للنابغة. اخللط: ُبالقَْش

  َهراساً به ُيْعلى ِفراشي وُيقَْشُب... فَبِتُّ كأنَّ العائداِت فََرْشَنين 

وسيٌف . اجلديد: والقَشيب. وَنسٌر قَشيٌب، إذا خِلط له يف حلم يأكله َسمٌّ، فإذا أكله قََتله، فيؤخذ منه ريشه
الَسمُّ، واجلمع : والِقْشُب أيضاً. ِخْشٌب بالكسر، إذا كان ال خري فيهورجلٌ ِقْشٌب . حديثُ عهٍد باِجلالِء: قشيب

ُه ِقْشباً: قال. أقشاب، عن أيب عمرو وقََشَب طعاَمه، أي َسمَّه؛ وقََشَبه أيضاً، إذا ذكره . سقاه الَسمَّ: وقََشَب
وقَشََّبين . ذا اكتسب محداً أو ذماقََشَب الرجلُ واقتشب، إ: قال الفّراء. قََشَبُه بقبيح، أي لَطَخه به: تقول. بسوء

  .ورجل مقشَّب احلسب، إذا ُمزَِج َحَسبه. مسَّين رحيه: رُحيه تقشيباً، أي آذاين، كأنَّه قال
  قشرب

  .اخلِشنةُ: الِقْشباُر من الِعِصيِّ
  قشد

  .الثَفْلُ الذي يبقى يف أسفل الزْبد إذا طُبخ مع الَسويق ليتَّخذ مسناً: الِقْشَدةُ بالكسر
  قشر
نزعت عنه قُْشَرُه، : والِقْشَرةُ أخصُّ منه، وقد قََشْرُت العوَد وغريه أقُْشُرُه وأقِْشُرُه قَْشراً. واحد القُشورِ: الِقْشُر

. اليت َتقِْشُر وجه األرض: واملَطََرةُ القاِشَرةُ. واْنقََشَر العود وَتقَشََّر مبعًنى. وفستٌق ُمقَشٌَّر. وقَشَّْرُتُه َتقْشرياً



كنت إذا رأيُت رجالً ذا : ويف حديث قَْيلَةَ. ِقْشُرُه: ولباس الرجل. أوَّل الِشجاجِ، ألنَّها َتقِْشُر اجللد: لقاِشَرةُوا
ورجلٌ أقَْشُر بيِّن القََشرِ بالتحريك، أي شديد . ومتٌر قَِشٌر، أي كثري الِقْشرِ. ُرواٍء وذا ِقْشرٍ طََمَح بصري إليه

وسنةٌ . املْشؤوم: والقاشوُر. يء يف احلَلْبة آخَر اخليل، وهو الِفْسِكلُ والُسكَْيُت أيضاًالذي جي: والقاشوُر. احلمرة
  .قاشوَرةٌ، أي جمدبةٌ

  قشش
. الِقْرَدةُ: والِقشَّةُ بالكسر. انطلقوا وجفلوا، فهم ُمِقشُّونَ: وأَقَشَّ القوُم. قَشَّ القوُم َيِقشُّونَ، أي أْحَيْو بعد ُهزالٍ

  .صبيَّة الصغريةُ اجلثَّةال: والِقشَّةُ
  قشع

بيٌت من : والقَْشُع. اجللود اليابسة، الواحدةُ قَْشٌع على غري قياس، ألن قياسه قَْشَعةٌ وِقَشٌع: الِقشَُع: األصمعّي
  :قال متمِّم بن نويرة يرثي أخاه مالكاً. جلد، فإن كان من أََدمٍ فهو الِطراُف

  إذا القَْشُع من َبْرِد الشتاِء َتقَْعقَعا ...وال َبَرماً ُتْهدي النساُء لِعرِسِه 
القطعة من : والِقْشَعةُ بالكسر. وقََشْعُتُه أنا. وقََشَعِت الريُح السحاَب، أي كشفته، فاْنقََشَع وَتقَشََّع وأقَْشَع أيضاً

وأقَْشَع القوم عن . فرَّقواوقََشْعُت القوَم فاَقَْشعوا وَتقَشَّعوا، أي فرَّقُْتُهْم فت. الَسحاب تبقى بعد اْنِقشاع الغيم
  .أقلعوا عنه: املاء
  قشعر

، فتحذف امليم ألنَّها زائدة   .أخذته قََشْعريَرةٌ: يقال. اقَْشَعرَّ جلد اإلنسان اقِْشْعراراً، فهو ُمقَْشِعرٌّ، واجلمع قشاِعُر
  قشعم

  .العظيُم الذَكَُر من النسور: والقُْشُعمانُ. املنيَّة والداهيةُ: وأمُّ قَْشَعمٍ. املُِسنُّ: القَْشَعُم من النسور والرجال
  قشف

. أصاهبم من العيش قََشٌف: يقال. وقد قَِشَف بالكسر قََشفاً، إذا لوَّحته الشمس أو الفقر فتغيََّر. رجلٌ قَِشٌف
  .الذي يتبلَُّع بالقوت وباملَُرقَّعِ: واملَُتقَشُِّف
  قشقش

" : قلْ هو اهللا أحٌد " و " قُلْ يا أيُّها الكافرونَ " قال لِ وكان ي: قال األصمعّي. برأَ: َتقَْشقََش املريض
  .كما ُيقَْشِقُش اِهلناُء اجلََرُب فُيربئه: وقال أبو عبيدة. املُقَْشِقَشتاِن، أي أنَّهما ُتْبرِئاِن من النفاق

  قشم
ْشماً، إذا نفيت الرديء منه. األكل: القَْشُم بلُ منه َمقَْشماً، أي مل تصب ما أصابت اإل: يقال. وقََشْمُت الطعاَم قَ
، إذا شققته ِلَتُسفَُّه. ما َترعاه أرى صبيَّكم ُمختالًّ قد : يقال. اِجلسُم: والِقْشُم بالكسر. وقََشْمُت احلوَض قَْشماً

، أي حلمه وشحمه . الُبسر األبيض الذي يؤكل قبل أن يدرك وهو حلٌو: والقََشُم بالتحريك. ذهب ِقْشُمُه
ما بقي على : والقُشاَمةُ والقُشاُم. نخلَ القُشاُم بالضم، إذا انتفض قبل أن يصري ما عليه بسراًأصاب ال: ويقال

  .املائدة وحنوها ممَّا ال خري فيه
  قشا



  .وقَشَّْوُتُه َتقِْشَيةً فهو ُمقَشَّى، أي ُمقَشٌَّر. املقشور: واملُقُْشوُّ. قََشْوُت الشيء أقْشوُه قَْشواً، أي قشرته
  قصب

وكذلك احللفاء : قال. القصباء واحٌد ومجع: قال سيبويه. والقَْصباء مثله، الواحدة قصبة. األباء: ُبالقََص
. كلُّ عظمٍ مستديرٍ أجوف، وكذلك كلُّ ما اتُّخذَ من فضَّة وغريها، الواحدة قََصبة: والقََصب. والطَرفاء
  :قال أبو ذؤيب. جماري املاء من العيون: والقََصب

  على قََصبٍ وفراٍت َنَهْر... َنْت خيمةً أقامْت به فاْبَت
، أي َركايا، وماٍء عذبٍ: يقول. مياٌه جتري إىل عيون الَركايا: قََصُب البطحاء: وقال األصمعّي . أقامت بني قََصبٍ

. رٍأنابيُب من جوه: والقََصب. ثياُب كتَّاٍن رِقاٌق: والقََصب. ُعروق الرئة، وهي خمارج الَنفَس وجماريه: والقََصُب
وقََصَبةُ . وسطها: وقََصَبةُ القَريةَ. عظمه: وقََصَبةُ األنف" . َبشِّْر خدجيةَ ببيٍت يف اجلنَّة من قََصب : " ويف احلديث

  :قال الراعي. هو جيرُّ قُْصَبُه: يقال. اِملعى: والقُْصب، بالضم. مدينُتها: الَسواد
  َتِلِف الكافورِ درَّاجِمن قُْصبِ ُمْع... تكسو املفارَق واللَبَّاِت ذا أَرجٍ 

  :وأمَّا قوا امرئ القيس
  والقُْصُب مْضطَِمٌر واملَْتُن َملْحوُب

  :قال األعشى. فرييد اخلَْصَر، وهو على االستعارة، واجلمع أقصاب
  نُ واملُْسِمعاُت بأقصابِها... وشاِهُدنا اجلُلُّ والياَسمي 

وقد قصَّب . وَشَعر مقصَّب، أي جمعَّد. ابِها، وهي املزامريويروى بِقُصَّ. أي بأوتارها، وهي ُتتَّخذ من األمعاء
الذوائب املقصَّبة ُتلوى لياً حتَّى تترجَّل، وال ُتضفر ضفراً، : والقصائب. الزرُع تقصيباً، وذلك بعد التفريخ

وكذلك . َزمَّارال: والقَصَّاب بالفتح. واحدهتا قَصيبة وقُصَّابة، وهي األنبوبة أيضاً، واملزمار؛ واجلمع قُصَّاب
وقَصْبت . وقََصب القَصَّاب الشاةَ قَْصباً، إذا قطَّعها عضواً عضواً. القطع: والقَْصب. القاصب، والَصْنَعة الِقصابة

وقََصب البعري أيضاً ُشْربه، إذا امتنع منه قبل أن َيروى، فهو . البعَري وغَريه، إذا قطعت عليه شربه قبل أن َيروى
  :قال الكميت. وقََصَبه، أي عابه. اصب أيضاً، وأقَْصَب الرجلُ، إذا فعلْت إبله ذلكبعٌري قاصب، وناقةٌ ق
  على أنِّي أُذَمُّ وأُقَْصُب

  قصد

وقََصْدُت . حنْوت حنوه: وقََصْدُت قَْصَدُه. تقول قََصْدُتُه، وقََصْدُت له، وقََصْدُت إليه مبعًنى. إتيان الشيء: القَْصُد
وقد . القَنا ِقَصٌد: يقال. ِقْصَدةُ بالكسر القطعةُ من الشيء إذا انكسر، واجلمع ِقَصٌدوال. كسرته: العوَد قَْصداً
. هذا أحد ما جاء على بناء اجلمع: قال األخفش. ورمٌح أقْصاٌد. َتكَسََّرت: وَتقَصََّدِت الرماح. اْنقََصَد الرمح

  :قال لبيد. وَتقَصََّد الكلُب وغريه، أي مات
  بَدمٍ وغوَدرِ يف املَكَرِّ ُسحاُمها... سابِ وُضرَِّجْت فََتقَصََّدْت منها كَ

  :قال األخطل. قتلته: وأقَْصَدته َحيَّةٌ. وأقَْصَد السهم، أي أصاب فقتل مكانه
  بَسْهَمْيِك فالرامي َيصيد وال َيْدري... فإن كنِت أقَْصْدِتين إذ َرَمْيِتين 

: والقاِصُد. اللحم اليابس: والقَصيُد. ، مثل َسفنيٍ مجع سفينٍةمجُع القصيدِة من الشعر: والقصيُد. أي وال َيْخِتلُ



بني اإلسراف : والقَْصُد. بيننا وبني املاء ليلةٌ قاِصَدةٌ، أي هيِّنةُ السريِ، ال تعَب فيه وال بطَء: القريب؛ يقال
. واقِْصْد يف َمْشيَك : " وقوله تعاىل. فالنٌ مقتِصٌد يف النفقة: يقال. والتقتري ْد بذَْرِعَك، أي اْرَبْع على واقِص" 
  .العدلُ: والقَْصُد. نفسك
  قصر
وقد قَصَر الَعِشيُّ َيقُْصر . واجلمع املَقاصُر. اختالطه، وكذلك املَقَْصَرة: وقَْصُر الظالم. واحد القُصورِ: القَْصُر

ك، وقُصاراك أن تفعل ذاك قَْصُرَك أن تفعل ذا: وقوهلم. أتيته قْصراً، أي َعِشيا: ويقال. قُصوراً، إذا أمسيَت
  :قال الشاعر. بالضم، وقَصاراَك أن تفعل ذاك بالفتح، أي غايتك وآخر أمرك وما اقتصرت عليه

  والَعوارِيُّ قُصارى أن ُترَدّْ... إمنا أنفسنا عارية 

بالضم،  هو ابن عمه قُْصَرةً: ويقال. ورضي فالن بَِمقِْصرٍ مما كان حياول، بكسر الصاد، أي بدون ما كان يطلب
. الِضلُْع اليت تلي الشاِكلةَ، وهي الواهنةُ يف أسفل األضالع: والقُْصرى والقَُصْيرى. ومقْصوَرةً أيضاً، أي ِدْنياً

والقََصَرةُ . وقد خيفَُّف. هي الذي ُيكَنز فيه التمر من البواريِّ: والقَْوَصرَّةُ بالتشديد. أفْعى: والقَُصْيرى أيضاً
ما بقي يف الُسنبل من احلّب بعد ما ُيداس، وكذلك : والقُصاَرةُ بالضم. واجلمع قَصٌر أصل العنق،: بالتحريك

قال ابن . قَِصَر البعُري بالكسر َيقَْصُر قََصراً: داٌء يأخذ يف القََصَرِة، يقال: والقََصُر أيضاً. الِقْصريُّ وهو منسوٌب
وقَِصَر الرجلُ أيضاً، إذا اشتكى . عنقه فربَّما برأهو داٌء ُيصيبه يف عنقه فيلتوي، فُيكْوى يف مفاصل : السكيت

وقََصْرنا، من قَْصرِ الَعِشيِّ، أي . حبسته، ومنه َمقْصورةُ اجلامع: وقََصْرُت الشيَء بالفتح أقُْصُرُه قَْصراً. ذلك
َصَر السهُم عن قَ: يقال. َعَجزت عنه ومل أبلغه: وقََصْرُت عن الشيء قُصوراً. أرخيته: وقََصْرُت الِسْتر. أمسينا
وقََصْرُت . وقََصْرُت من الصالة بالفتح أقُْصُر قَْصراً. خالُف طالَ: وقَُصَر الشيُء بالضم َيقُْصُر ِقَصراً. اهلدف

وامرأة . قََصْرُت الِلقَْحةَ على فرسي، إذا جعلَت َدرَّها له: يقال. الشيَء على كذا، إذا مل جتاوز به إىل غريه
اٌء قاِصٌر، أي بارد. دُّه إىل غري بعلهاال مت: قاِصَرةُ الطرِف َدقَقُْتُه؛ ومنه مسِّي : وقََصْرُت الثوَب أقُْصُرُه قَْصراً. وم

: والَتقْصري يف األمر. والَتقْصُري من الصالة، ومن الَشْعرِ، مثل القَْصرِ. وقَصَّْرُت الثوَب تَقْصرياً، مثلُه. القَصَّاُر
وأنشد . مجع أقَْصَر، مثل أْصَغَر وأصاِغَر: واألقاِصُر. ل، واجلمع ِقصاٌرخالف الطوي: والقَصُري. التواين فيه
  :األخفش

  وأْصاللُ الرجالِ أقاِصرُه
ال ُتْتَرُك أن َتروَد لنفاستها وامرأةٌ قَصَريةٌ وقَصورةٌ، أي َمقصورةٌ يف البيت ال ُتْتَرُك ن . وفرٌس قصٌري، أي ُمقَْرَبةٌ 

  :قال كثيِّر. خترج
ا تدري بذاَك القَصائُِر... بَّْبِت كُلَّ قَصَريٍة وأنِت اليت َح   إيلَّ وم

  ِقصاَر اخلُطى َشرُّ النساِء الَبحاتُِر... َعنيُت قَصرياِت اِحلجالِ ومل أُرِْد 
: كففت ونزعت مع القدرة عليه، فإن عجزت عنه قلت: وأقَْصْرُت عنه. االكتفاء به: واالقِتصاُر على الشيء

: وأقَْصْرُت من الصالة. أمسينا من املساء: وأقَْصْرنا، أي دخلنا يف قَْصرِ الَعِشيِّ، كما تقول. قََصْرُت، بال ألٍف
وأقَصَرِت النعجةُ واملَعُز، فهي ُمقِْصٌر، إذا أَسنَّتا حتَّى . ولدت أوالداً ِقصاراً: وأقَْصَرِت املرأةُ. لغة يف قََصْرُت
: والِتقْصاُر والِتقْصاَرةُ، بكسر التاء. ُمقَصِّراً، وكذلك إذا عده قَصرياً واْسَتقَْصَرُه، أي عدَّه. َتقُْصَر أسناُنهما



  .قالدةٌ شبيهةٌ باملْخَنقَِة، واجلمع الَتقاصُري
  قصص

. وكذلك اقَْتصَّ أثَره، وَتقَصََّص أثرَه" . فاْرَتدَّ على آثارِمها قََصصاً : " قال اهللا تعاىل. قَصَّ أثَره، أي تتبَّعه
واالسُم أيضاً . وقد قَصَّ عليه اخلَرب قََصصاً. رويته على وجهه: وقد اقَْتَصْصُت احلديث. األمُر واحلديث: والِقصَّةُ

. مجع الِقصَِّة اليت ُتكَْتُب: والِقَصُص، بكسر القاف. القََصُص بالفتح، ُوِضَع موضع املصدر حتَّى صار أغلَب عليه
. من فالن، إذا اقَْتصَّ له منه فجرحه مثل جرحه، أو قَتلَه قََوداً وقد أقَصَّ األمُري فالناً. القََوُد: والِقصاُص
: ويقال. وَتقاصَّ القوُم، إذا قاصَّ كلُّ واحٍد منهم صاحَبه يف حسابٍ أو غريه. سأله أن ُيِقصَُّه منه: واْسَتقَصَُّه

ُه املوُت وأقَصَّ: وقال الفراء. ضربه حتَّى أقَصَُّه من املوت، أي أدناه منه : وكان يقول. ُه مبعًنى، أي دنا منهقَصَّ
. املقراُض، ومها ِمقَصَّاِن: واِملقَصُّ. وطائٌر َمقْصوُص اجلناح. قطعته: وقََصْصُت الَشعَر. ضربه حتَّى أقَصَُّه املوت

قُصاُص وقَصاٌص : وفيه ثالث لغاٍت. قُصاُص الَشْعرِ حيث تنتهي نبَتُتُه من مقّدمه ومؤّخره: قال األصمعي
وقد . نبٌت خيرج إىل جانبه الكمأةُ، واجلمع قَصيٌص: القَصيَصةُ: قال ابن السكيت. ٌص، والضم أعلىوِقصا

استبانَ َحملُها، فهي ُمِقصٌّ من خيلٍ َمقاصَّ، : أقَصَِّت الشاةُ والفرُس: ويقال أيضاً. أقَصَِّت األرُض، أي أنبتته
رأس الصدر، يقال له بالفارسية : والقَصُّ. واملتاُع لضعفها الزاملةُ ُيْحَملُ عليها الطعاُم: والقصيَصةُ من اإلبل

اِجلصُّ، لغةٌ : والقَصَّةُ. هو ألَْزُم لك من ُشَعْيراِت قَصَِّك: ومنه قوهلم. وكذلك القََصُص للشاة وغريها. َسْرسيَنه
  .َشْعُر الناصية: والقُصَّةُ بالضم. وقد قَصََّص داَرُه، أي َجصََّصها. حجازيةٌ
  قصع

وقد قََصَعِت الناقةُ ِجبرَّهتا، أي . ابتالُع ُجرعِ املاء أو اِجلرَّة: والقَْصُع. ْصَعةُ معروفةٌ، واجلمع ِقَصٌع وِقصاٌعالقَ
ِشدَّةُ املضغ وضمُّ بعضِ : قَْصُع اجلرة: قال أبو عبيد. أي أخرجتها فمألت فاها: ردَّْتها إىل جوفها، وقال بعضهم

اء عطَشه، أي أذهَبه : ويقال. ع القملة، وهو أن َيهِشمها ويقتلَهاجعله من قَْص. األسنان على بعض قَْصَع امل
. وقََصَع اهللا شبابه. وقََصْعُت هامته، إذا ضربتها بُبْسِط كفك. صغَّرُته وحقرُته: وقََصْعُت الرجلَ قَْصعاً. وسكَّنه

ُجْحٌر من جَِحَرِة : والقاِصعاُء. ، فهو قَصيٌعوقد قَُصَع قَصاَعةً. وغالٌم مقْصوٌع، إذا بقي قميئاً ال يشبُّ وال يزداد
  .مثل القاصعاء: والقَُصَعةُ. الريابيع، الذي تَقَْصُع فيه، أي تدخل، واجلمع قَواِصُع

  قصعل
  اللَئيُم: القُْصُعلُ مثل القُْرُزلِ

  قصف
: يقال. شديُد الصوت: ٌفورعٌد قاِص. شديدةٌ: وريٌح قاِصٌف. قََصفَِت الريُح السفينةَ: يقال. الكسُر: القَْصُف

: اللهو واللَِعُب؛ يقال: والقَْصُف. التكسُُّر: والَتقَصُُّف. َهشيُم الشجر: والقَصيُف. قََصَف الرعُد وغريه قَصيفاً
، بالتحريك، فهو قَصٌف، أي َخوَّاٌر. إهنا مولدة سريُع االنكسار عن : ورجلٌ قَِصٌف. وقَِصَف العوُد َيقَْصُف قََصفاً
لغةٌ يف األقَْصمِ، وهو الذي : واألقَْصُف. هدير البعري، وهو شدَّةُ رغائه: والقََصُف أيضاً والقََصفَةُ. الَنجدة

: والقَْصفَةُ أيضاً. قطعة رمل َتَتقَصَُّف من معظمه، واجلمع قَْصٌف وقُْصفانٌ: والقَْصفَةُ. انكسرت ثَنِيَُّتُه من النِصف
اْنقََصفوا عنه، إذا : يقال. االندفاُع: واالنِقصاُف. تدافُعهم وازدحامهم: اًوقَْصفَةُ القومِ أيض. ِمْرقاةُ الدَرجة



  .تركوه ومرُّوا
  قصقص

ومجلٌ قُصاِقٌص، أي عظيٌم، وأسٌد قَصاِقُص بالفتح، وهو نعٌت . رجلٌ قُْصقَُصةٌ بالضم، أي قصٌري غليظٌ مع شدَّة
  .هاوَحيَّةٌ قَصاِقُص أيضاً، وهو نعٌت هلا يف خبث. له يف صوته

  قصل
أبو . َعلَفُْتها القَصيلَ: وقََصلُْت الداّبةَ. وَسْيٌف ِمقَْصلٌ وقَصَّالٌ أي قطّاٌع، ومنه ُسمَِّي القَصيلُ. القَطُْع: القَْصلُ
والقََصلُ يف . ما ُيْعَزلُ من الُبرِّ إذا ُنقّي مث ُبداُس الثانية: والقُصالَةُ. الضعيُف الفَْسل: الِقْصلُ بالكسر: عمرو
  .والقَْصلَةُ من اإلبل، حنو الِصْرَمِة. ام مثلُ الُزواِنالطع
  قصم

ُه فاْنقََصَم وَتقَصََّم: تقول. قََصْمُت الشيء قَْصماً، إذا كسرَته حتَّى يبني ورجلٌ أقَْصُم الثَنيَِّة، إذا كان . قََصَم
القَْصماُء : قال ابن دريد. نيث الثنيةجاءتكم القَْصماُء، ُيذَْهب به إىل تأ: يقال. منكِسرها من النصف، بيِّن القََصمِ

والِقصَمةُ بكسر القاف . املكسورة القرن الداخل، وهو املُشاش: من املعز املكسورة القرِن اخلارج، والَعْضباُء
. حيطم ما لَقي: وقَُصٌم مثال قثمٍ. سريُع االنكسار: ورجلٌ قِصٌم. ِمْرقاة الدَرجة: الِكْسرَةُ، والقَْصَمةُ بالفتح

  .نبٌت: والقَْيصوُم. رملةٌ ُتنبت الَغضى؛ واجلمع قَصيٌم: صيَمةُوالقَ
  قصمل

ُه أي قطعه   .الشديُد الَعصا من الرعاِء: واملُقْصِملُ. قَْصَملَ
  قصا

البعد : والقَصا. تباعدت: وقََصْوُت عن القوم. وأرٌض قاِصيةٌ وقَِصيَّةٌ. َبُعَد فهو قَِصيٌّ: قَصا املكان َيقْصو قُُصوا
: ويقال. قَِصَي فالن عن جوارنا بالكسر َيقْصي قًَصا، وأقَْصْيُتُه أنا فهو ُمقًْصى، وال تقل َمقِْصيٌّ: يقال. حيةوالنا

. هلّم أُقاِصَك أينا أْبَعُد من الشر: ويقال. وكنت منه يف قاِصَيِتِه، أي ناحيته. ذهبُت قَصا فالٍن، أي ناحَيته
. شاةٌ قَْصواُء وناقةٌ قَْصواُء: يقال. عَت من طرف أذنه، وكذلك الشاةوقََصْوُت البعري فهو َمقُْصوٌّ، إذا قط

وإذا ُحِمَدت إبل الرجل . املَودَّعة الكرمية اليت ال ُتجَهد يف احللب وال ُتركَب، وهي ُمَتدَّعةٌ: والقَِصيَّةُ من اإلبل
املكان األقْصى، والناحية القُْصوى والقُْصيا فالنٌ ب: ويقال. فيها قَصايا يثق هبا، أي فيها بقيةٌ إذا اشتدَّ الدهر: قيل

  .واْسَتقْصى فالنٌ يف املسألة وَتقَصَّى مبعىن. أي ال َيْبلُغُ أقْصاُه. ونزلنا منزالً ال ُيقْصيِه البصر. بالضم فيهما
  قضأ

ْضأةٌ بالضم، وما عليك يف هذا األمر قُ. أطعمته: وأقْضأُت الرجلَ. أكلُتُه: قِضئُْت الشيء أقَضأ قَْضأ: األموّي
  .ويف َحَسبِه قُْضأةٌ، أي عيب. ويف عينه قُْضأةٌ، أي فََساٌد. وَنكََح فالن يف قُْضأٍة. مثال ُمْضَغٍة، أي عاٌر

  قضب
هذا شعٌر مقتَضب، وكتاٌب : ارجتاله؛ تقول: واقتضاب الكالم. اقتطْعته من الشيء: واقتضْبُته. قََضَبه، أي قطعه

  :قال ذو الرّمة. انقضب الكوكُب من مكانه: وتقول. عانقطَ: وانقضب الشيء. مقتَضب
  ُمَسوٌَّم يف سواِد الليلُ ُمْنقَِضُب... كأنَّه كوكٌب يف إثر ِعفْرَِيٍة 



وسيٌف قاضٌب . َمقَْضَبةٌ: واملوضع الذي تَنبت فيه. الَرطَْبةُ، وهي اإلْسِفْسُت بالفارسية: والقَْضَبةُ والقَْضُب
واحد : والقضيب. قطّاع لألمور مقتِدٌر عليها: ورجل قَضَّاَبةٌ. مع قواضُب وقُُضٌبوقضيٌب، أي قَطَّاٌع؛ واجل
وقَضَّْبُت الكْرَم تقضيباً، إذا قطعت أغصاَنه أياَم . ضربه بالقضيب: وقََضَبه قَْضباً. القُضبان، وهي األغصان

وقََضْبُت . الناقة اليت مل ُتَرْض: ضيُبوالقَ. ما يتساقط من أطراف عيداهنا إذا قَضَّْبَت: وقُضاَبةُ الشجر. الربيع
  .وقضيب احلمار وغريه. الداّبة واقتضبُتها، إذا ركبَتها قبل أن ُتراض

  قضض
وقََضْضنا عليهم اخليل، . هوى يف طَريانه، ومنه اْنِقضاُض الكواكب: واْنقَضَّ الطائر. اْنقَضَّ احلائطُ، أي سقط

وقد . قَضَّ الطعاُم َيقَضُّ بالفتح، فهو طعاٌم قَِضٌض: يقال منه. غاُراحلصى الص: والقََضُض. فاْنقَضَّْت عليهم
أرٌض : والِقضَّةُ أيضاً. ُعذَْرةُ اجلارية: والِقضَّةُ بالكسر. إذا أكلته ووقع بني أضراسك حًصى: قَِضْضُت منه أيضاً

وأقَضَّ اهللا عليه املضجَع، يتعدى . وأقَضَّ الرجلُ مضجَعه، وأقَضَّ عليه املضجُع أي َتَترََّب وَخُشَن. ذات حًصى
أقَضَّ : ويقال. ودرٌع قَضَّاُء، أي خشنةُ املَسِّ مل َتنَسِحْق بعُد. واْسَتقَضَّ مضجَعه، أي وجده خشناً. وال يتعدى

. عهاافتر: واقَْتضَّ اجلاريةَ. وجاءوا قَضَُّهْم بقَضيضِهِْم، أي جاءوا بأمجعهم. فالنٌ، إذا تتبََّع املطامَع الدنيَّةَ
  .ثقبتها: وقََضْضُت اللؤلؤةَ أقُضَّها بالضم

  قضع
  .كلبةُ املاء: القُضاَعةُ
  قضف
  :قال قيس بن اخلطيم. الِدقَّةُ: القََضُف

  قَْصٌد فال َجْبلَةٌ وال قََضُف... بني ُشكولِ النساِء ِخلْقَُتها 
  .وقد قَُضَف بالضم قَضافَةً، فهو قَضيٌف، أي حنيف، واجلمع ِقضاٌف

  قضقض
  .وكذلك أسٌد قُضاِقٌض. ُيقَْضِقُض فريسته: وأسٌد قَْضقاٌض. صوُت كسرِ العظامِ: قَْضقََضةُال

  قضم

، أي . قَِضَمِت الدابة شعريها بالكسر َتقَْضُمُه قَْضماً: يقال. األكل بأطراف األسنان: القَْضُم ذقت قَضاماً وما 
إنّ هذه بالد َمقَْضمٍ، : على ابن عمٍّ له مبكة فقال لهقَِدَم أعرايبٌّ : أخربنا ابن أيب طرفة قال: األصمعي. شيئاً

ُيْبلَغُ اخلَْضُم بالقَْضمِ، أي أن : وقوهلم. والقَْضُم دون ذلك. أكلٌ جبميع الفم: واخلَْضُم. وليست ببالد َمْخَضمٍ
  :رقال الشاع. ومعناه أنَّ الغاية البعيدة قد ُتدرك بالرِفق. الَشْبعة قد تبلغ باألكل بأطراف الفم

  وبالقَْضمِ حتَّى ُتْدرَِك اخلَْضَم بالقَْضمِ... َتَبلَّغْ بأخالقِ الثيابِ َجديَدها 
  :ومنه قول النابغة. مجع قَضيمٍ، وهو اجللد األبيض يكتب فيه: والقََضُم بالتحريك

ُه الَصوانُِع... كأنَّ َمَجرَّ الراِمساِت ذُيوهلا    عليه قَضيٌم َنمقَت
السيف الذي طال عليه : والقَِضُم، بكسر الضاد. وقد أقَْضْمُتها، أي َعلَفتها القَضيَم .شعري الدابة: والقَضيُم



  .ويف مضاربه قََضٌم بالتحريك، أي تكسٌُّر. الدهر فتكسَّر حدُّه
  قضى

ضى، أي وقَ. والقَِضيَّةُ مثله، واجلمع القَضايا. احلكم، وأصله قَضاٌي ألنَّه من قََضْيُت، واجلمع األقِْضَية: القَضاُء
. قََضْيُت حاجيت: وقد يكون مبعىن الفراغ، تقول" . وقَضى ربَك أال َتْعُبدوا إال إياُه : " َحكََم، ومنه قوله تعاىل

ه قَضاًء، أي مات. وَسمٌّ قاضٍ، أي قاتلٌ. وضربه فقَضى عليه، أي قَتلَه، كأنه فرغ منه وقد يكون . وقَضى حنَب
وقوله " . وقََضْينا إىل َبين إسرائيلَ يف الِكتابِ : " ومنه قوله تعاىل. ُت َدْيينقََضْي: تقول. مبعىن األداء واإلهناء

، " مث اقْضوا إيلَّ : " وقال الفراء يف قوله تعاىل. ، أي أهنيناه إليه وأبلغناه ذلك" وقََضْينا إليه ذلك األمَر : " تعاىل
  :ون مبعىن الصنع والتقدير، قال أبو ذؤيبوقد يك. قََضى فالنٌ، أي مات ومضى: يعين امضوا إيل، كما يقال

  داُوُد أو َصَنُع الَسوابغِ ُتبَُّع... وعليهما َمْسروَدتاِن قَضاُهما 
. ومنه القضاء والقدر" . فَقَضاُهنَّ َسْبَع َسمواٍت يف يومْين : " ومنه قوله تعاىل: قَضاُه أي صنعه وقدَّره: يقال
واْنقَضى الشيء وَتقَضَّى . أَمرَّ أمرياً: وقَضَّى األمري قاِضياً، كما تقول. اِضياًاْسُتقِْضَي فالنٌ، أي ُصيَِّر ق: ويقال
وقَضَّى اللُبانة أيضاً، وقَضاها . وقَضُّوا بينهم َمنايا، بالتشديد، أي أنفذوها. واقَْتضى دينه وَتقاضاُه مبعًنى. مبعًنى
  :ل النابغةقا. احملكمة، ويقال الُصلبة: والقَضَّاُء من الدروع. مبعًنى

  وَنْسُج ُسلَْيمٍ كُلَّ قَضَّاَء ذاِئلِ
  :قال العجاج. وَتقَضَّى البازي، أي انقض

  َتقَضَِّي البازي إذا البازي كَسَْر
  .هي من احلَْمض واهلاء عوض: قال أبو عبيد. نبت ينبت يف السهل، وهي منقوصة: والِقَضةُ خمففة

  قطب
كوكٌب بني اجلدي والفرقدين يدور عليه : والقُطُْب. طُْب وِقطاُبقُطُْب وقَ: قُطُْب الرَّحى فيه ثالث لغات

. وصاحب اجليش قُطُْب رَحى احلرب. وفالنٌ قُطُْب بين فالٍن، أي سيِّدهم الذي يدور عليه أمُرهم. الفَلَك
: القَطيَبةُ: عراّيبابن األ. جاء القوُم قاطبةً، أي مجيعاً؛ وهو اسٌم يدل على العموم: وتقول. َنْصلُ اهلدف: والقُطَْبةُ

القطع، : والقَطُْب أيضاً. وقَطََب الشراَب وأقْطََبُه مبعًنى، أي مَزجه؛ واالسم الِقطاُب. ألبان اإلبل والغنم ُيْخلطان
أن ُتْدخل إحدى ُعْرَوَتي اجلُوالق يف األخرى مث َتثْنيها مرَّةً أخرى، فإن مل َتثْنها فهو : والقَطُْب. ومنه قطاُب اجلَْيُب

  .وقَطََّب وجَهه تقطيباً، أي عبس. قَطََب بني عينيه، أي مجع، فهو رجلٌ قَطوٌب: وتقول أيضاً. لَسلْقا
  قطر
وقَطَرانُ املاِء . وقد قَطََر املاُء وغُريه َيقْطُُر قَطْراً، وقَطَْرُتُه أنا، يتعدَّى وال يتعدى. مجع قَطَرٍة: والقَطُْر. املطُر: القَطُْر

ُه بالقَِطراِن: قَطَْرُت البعَري: تقول منه. ناُء فهو القَِطرانُ بكسر الطاءوما اِهل. بالتحريك والبعري َمقْطوٌر، . طَلَْيُت
َر . وأقْطََر الشيُء، أي حان له أن َيقْطَُر. ُمقَطَْرنٌ بالنون، كأهنم َردُّوُه إىل األصل، وهو القَِطرانُ: وربَّما قالوا وقَطَ

الناحية واجلانب، واجلمع : والقُطُْر بالضم. الذي ال يزال َيقْطُُر َبولُه: عري القاطُروالب. ذََهَب: يف األرض قُطوراً
  :قال الشاعر. العود الذي ُيَتَبخَُّر به: والقُطُْر القُطُُر. األقْطاُر



  وريَح اخلُزامى وَنْشَر القُطُْر... كأنَّ املُداَم وَصْوَب الَغمامِ 
: والِقطُْر بالكسر. الفَلَُق، وهي خشَبةٌ فيها ُخروٌق ُتدخل فيها أرجلُ احملبوسني: قْطََرةُ أيضاًواِمل. اِملْجَمَرةُ: واِملقْطََرةُ
: والِقطاُر أيضاً. ضرٌب من الربود، يقال هلا الِقطْرِيَّةُ: والِقطُْر أيضاً" . َعْين الِقطْرِ : " ومنه قوله تعاىل. الُنحاُس

جاءوا أْرساالً، : وَتقاطََر القوُم. ما قَطََر من احلُبِّ وحنوه: والقُطاَرةُ بالضم. واجلمع قُطٌُر وقُطُراٌت. ِقطاُر اإلبل
وطعنه فَقَطََّرُه َتقْطرياً، أي ألقاه على . لغة يف الَتقَتُّرِ، وهو التهيُّؤ للقتال: والَتقَطُُّر. وهو مأخوذ من ِقطارِ اإلبل

ويف . وتقطري اإلبل، من الِقطارِ. إسالُتُه قَطرةً قطرة: َتقطُري الشيءو. أحد قُطَْرْيِه، ومها جانباه، فََتقَطََّر، أي سقط
. قَطَروا اإلبل فجلبوها للبيع ِقطاراً قطاراً -أي فََين زاُدُهْم  - الَنفاُض ُيقَطُِّر اجلَلََب، أي إذا أْنفََض القوُم : املثل

  .هتيَّأ للُيْبسِ: واقْطارَّ النبُت اقْطرياراً
  قطرب

  .ائرط: القُطُْرُب
  قطط

يه القلُم: واِملقَطَّةُ. ومنه قَطُّ القلمِ. قَطَطُْت الشيء أقُطُُّه، إذا قطعَته َعْرضاً اخلرَّاطُ الذي : والقَطَّاطُ. ما ُيقَطُّ عل
هذا إذا كانت مبعىن الدهر، . وقَطُّ معناها الزمانُ، يقال ما رأيته قَطُّ. فَْصلُ الشيء عرضاً: والقَطُّ. يعمل احلُقََق

فإذا . ما رأيته إال مرةً واحدةً فَقَطْ: تقول. ما إذا كانت مبعىن َحْسُب وهو االكتفاُء، فهي مفتوحةٌ ساكنةُ الطاءفأ
قال عمرو بن . ويقال ِقطاِط، أي حسيب. أضفَت قلت قَطَْك هذا الشيء، أي َحْسُبَك، وقَطْين وقَطي وقَطْ

  .معدي كرب
ِطقََت... أطَلُْت ِفراطَُهم حتَّى إذا ما    لُْت َسراَتُهم كانت قَطا

وَجْعٌد قَطَطٌ، أي شديد . وَرْدنا أرضاً قاطًّا ِسْعُرها: يقال. وقَطَّ الِسعر َيِقطُّ بالكسر قَطًّا وقُطوطاً أي غال
رجلٌ قَطّ الَشَعرِ وقَطط . وقد قَِططَ َشْعُره بالكسر، وهو أحد ما جاء على األصل بإظهار التضعيف. اجلُعودة

قال . الِكتاب، والصكُّ باجلائزة: والِقطُّ. السّنورة: والِقطَّةُ. الَضْيَونُ، واجلمع ِقطاطٌ: والِقط. ىالشعرِ مبعًن
  :األعشى

  بَِغْبطَِتِه ُيعطي القُطوطَ ويأِفُق... وال املَِلُك النعمانُ يوَم لَقيُتُه 
ا قبلَ يومِ احلساب : " ومنه قوله تعاىل .َعجِّل لنا ِقطَّن  "  

  قطع

َع ماُء الركيَّة قُطوعاً وِقطاعاً، أي اْنقَطََع وذهب. عربته: وقَطَْعُت النهر قُطوعاً. الشيء قَطْعاً قَطَْعُت . وقَطَ
َع . خرجت من بالد الربد إىل بالد احلر، فهي قَواِطُع ذواهُب أو رواجع: وقَطََعِت الطُري قُطوعاً وِقطاعاً وقَطَ

ٌع وقُطََع " وقوله تعاىل. َرِحَم قَطْعاُء بيين وبينك، إذا مل ُتوَصل: ويقال. ةٌَرِحَمُه قَطيَعةً، فهو رجلٌ قُطَ " ثُمَّ لَيقْطَع : 
قَطََع : يقال منه. ليختنق، ألن املختنَق ميدُّ السبَب إىل السقف مث يقطع نفسه من األرض حتَّى خيتنق: قالوا
ُع القرين يف سخاء . وقَطَْعت الشيء فاْنقَطَْع. الرجلُ ْنقَطَُع الرملِ. أو غريهوفالن ُمْنقَِط حيثُ َيْنقَِطُع وال رملَ : وُم
ُع األهنارِ. مآخريها: وَمقاِطُع األوديِة. خلفه عالمةٌ تبعثها املرأة إىل أخرى : واُألقْطوَعةُ. حيث ُتْعَبر فيه: ومقاِط

موضع القَطْعِ، : والقَطََعةُ .واجلمع قُطْعانٌ. املقطوُع اليِد: واألقْطَُع. ولٌنب قاِطٌع، أي حامٌض. للصرمية واهلجران



قطعة من األرض إذا : والُصلَْعةُ والقُطَْعةُ أيضاً. وكذلك القُطَْعةُ بالضم مثل الُصلَْعِة بالضم. يقال ضربه بقَطََعِتِه
ْهٌر، وأصابه قُطٌْع أي ُب. أصاب الناَس قُطٌْع وقُطَْعةٌ، إذا اْنقَطََع ماء بئرهم يف الَغيظ: ويقال أيضاً. كانت مفروزةً

ومنه . ظُلمة آخر الليل: والِقطُْع بالكسر. ضرٌب من التمر: والقُطَْيعاُء. وهو الَنفَُس العايل من الِسَمنِ وغريه
ِطْنِفَسةٌ جيعلها : والِقطُْع أيضاً. بسواٍد من الليل: قال األخفش" فأْسرِ بأْهِلَك بِقطْعٍ من الليل : " قوله تعاىل

ةُ من . نصلٌ قصٌري عريُض السهم، واجلمع أقْطٌع وأقْطاٌع: والِقطُْع أيضاً. لبعريالراكب حتَته تَغطِّي كتفي ا والِقطَْع
واملُقَطَّعاُت من . ما ُيقْطَُع به الشيء: واِملقْطَُع بالكسر. الصوُم َمقْطََعةٌ للنكاح: ويقال. الطائفةُ منه: الشيء
وقَطََّع الفرُس . قُصاُرها: ُمقَطَّعاُت الثياب والشعر: رووقال أبو عم. شبه اجلباب وحنوها، من اخلزِّ وغريه: الثياب

والِقطاُع . جاءت اخليل ُمقْطَْوِطعاٍت، أي سراعاً بعضها يف إثر بعض: ويقال. اخليلَ َتقْطيعاً، أي َخلَّفَها ومضى
. وا قُطعانُ البقرقال. الطائفةُ من البقر والغنم، واجلمع أقاطيُع على غري قياس: والقَطيُع. اجلَراُم: والقَطاُع
  :قال األعشى. الَسْوطُ: والقَطيُع

  تراقب كَفّي والقَطيَع املَُحرَّما
. ما سقط عن القَطْعِ: والقُطاَعةُ بالضم. اهلجرانُ: والقَطيَعةُ. وفالنٌ قَطيُع القيام، إذا ُوِصَف بالضعف أو الِسَمن

أو قامت عليه . ٌع به، إذا عجز عن سفره من نفقٍة ذهبتواْنقُِطَع به فهو ُمْنقَطَ. وقُِطَع بفالن فهو َمقْطوٌع به
حيث ينتهي إليه طرفه، حنو ُمْنقَطَعِ : وُمْنقَطَُع كلِّ شيء أيضاً. راحلته، أو أتاه أمر ال يقدر على أن يتحرَّك معه

وَتقَطَُّعوا أمرهم بينهم،  .وقَطَّْعُت الشيء، شدَِّد للكثرة، فَتقَطََّع. واْنقَطََع احلبلُ وغريه. الوادي والرملِ والطريق
وأقْطَْعُتُه قُضباناً من الكرم، أي . َمْغٌص يف البطن: والَتقْطيُع. وزنه بأجزاء الَعروضِ: وَتقْطيُع الشعر. أي تقسَّموه

، وأقْطََع الرجلُ. وأقْطَْعُتُه قَطيَعةً، أي طائفةً من أرض اخلراج. وهذا الثوب ُيقِْطُعَك قميصاً. أِذنت له يف قطعها
قِْطٌع ُع بفتح الطاء. إذا اْنقَطََعْت ُحجَّته وبكَّتوه باحلق فلم ُيجب، فهو ُم . البعري إذا َجفَر عن الِضراب: واملُقْطَ

، وكذلك الذي ُيفرض انظرائه وُيترك هو: ويقال أيضاً للغريب وأقْطَْعُت الشيَء، إذا . أُقِْطَع عن أهله فهو ُمقْطٌَع
. وقاطَْعُتُه على كذا. وأقْطََعِت الدجاجةُ، مثل أقَفَّْت. ْعُت الغيثَ، أي خلَّفتهقد أقْطَ: يقال. اْنقَطََع عنك
  .يقال اقَْتطَْعُت قَطيعاً من غنم فالن. واقَْتطَْعُت من الشيء ِقطَْعةً. ضدُّ التواصل: والتقاطُُع
  قطف

: والِقطاُف والقَطاُف" . طوفُها دانَِيةٌ قُ: " العنقود، وجبمعه جاء القرآن: والِقطُْف بالكسر. قَطَفُْت العنَب قَطْفاً
وأقْطََف الكَرُم، أي دنا . ما يسقط من العنب إذا قُِطَف، كاجلُرامة من التمر: والقُطافَةُ بالضم. وقُت القَطِْف

، أي حان ِقطاُف كرومهم. ِقطافُُه هو الضيُِّق : وقال أبو زيد. البطيء: والقَطوُف من الدواّب. وأقْطََف القوُم
قال ذو الرّمة يصف . وأقْطََف الرجلُ، إذا كانت دابَّته قَطوفاً. وقد قَطَفَِت الداّبة قَطْفاً، واالسُم الِقطاُف. ملشيا

  :ُجْنُدباً

  إذا َتجاوَب من ُبْرَدْيِه َتْرنيُم... كأنَّ رِجليِه رِجالَ ُمقَطٍَف َعجِلٍ 
اخلُدوُش، الواحد : والقُطوُف. ضاً، ومنه القَطاِئف اليت تؤكلدثاٌر ُمْخَملٌ، واجلمع قَطائُف وقُطٌُف أي: والقَطيفَةُ
، أي َخَدشه. قَطٌْف   :وأنشد حلامت. وقد قَطَفَُه َيقِْطفُُه

  َعَدواً ولكن َوْجَه َموالَك َتقِْطُف... ِسالُحَك َمرِقيٌّ فال أنت ضائٌر 



  .ارسية َسْرَنْكنباٌت َرْخٌص عريض الورق، الواحدةُ قَطْفَةٌ، يقال له بالف: والقَطُْف
  قطقط

  .قَطْقَطَِت السماء فهي ُمقَطِْقطَةٌ مث الرذاذُ وهو فوق الِقطِْقِط: يقال. أصغُر املطرِ: القطِْقطُ
  قطل
وجِذٌع قُطُلُ . وخنلةٌ قَطيلُ، إذا قُطعت من أصلها فسقطت. قَطَلَُه فهو َمقْطولُ وقَطيلٌ: القَطُْع، يقال: القَطْلُ

  :املتنّخل اهلذيل يصُف قتيالًبالضم، أي مقطولٌ، قال 
  كما َتقَطَّلَ جذُع الَدْوَمة القُطلُ... ُمَجدَّالً يتكَسَّى جِلده َدَمُه 

  .الِقطعة من الِكساء والثوب ُيَنشَُّف هبا: والقَطيلَةُ. حديدةٌ ُيقطع هبا، واجلمع َمقاِطلُ: واِملقْطَلَةُ
  قطم

  :وقال. َعضُُّه وذوقه: قَطُْم الشيء
  وقواِضَي الذَيفاِن فيما َتقِْطُم... َتُهُم قَطَْمَت َعالِقماً وإذا قَطَْم

أي : وقَِطَم الفحلُ بالكسر. شهوان للَّحم: يقال رجلٌ قَِطٌم. شهوة الِضراب وشهوة اللحم: والقَطَُم بالتحريك
  .الصقر، يضم ويفتح: والقُطاِميُّ. اشتهاه: وقَِطَم الصقر إىل اللحم. اهتاج وأراد الِضراب

  مرقط
الفوفَةُ اليت يف النواة؛ وهي القشرةُ الرقيقةُ، ويقال هي الُنكتة البيضاء اليت يف ظهر النواة تنبت منها : الِقطْمُري
  .النخلة
  قطن

ام به وتوطَّنه، فهو قاِطٌن: قَطََن باملكان َيقْطُُن . اخلَدم واألتباع: والقَطُني. واجلمع قُطَّانٌ وقاِطَنةٌ، وقَطٌني أيضاً. أق
  :قال زهري. جاء القوم بقطينتهم: يقال. َسكَن الدار: قَطيَنةُوال

  قَطيناً هلم حتَّى إذا أنبَت الَبقْلُ... رأيت ذوي احلاجاِت حولَ بيوهتم 
والِقطَْنةُ والقَِطَنةُ بكسر . أصلُ ذَنبه: وقَطَُن الطائر. ما بني الورِكني: والقَطَُن بالتحريك. ِشجار اهلودج: والِقطانُ
اليت تكون مع الكَرِش، وهي ذات األطباق اليت تسمِّيها العاّمة الرمَّانة؛ وكسر الطاء : مثال اِملعدة واملَِعدةالطاء، 
  :وقول لبيد. وجيوز قُطٌْن وقُطٌُن. والقُطُْن معروف، والقُطَْنةُ أخصُّ منه. فيه أجود

  فََتكَنَّسوا قُطُناً َتِصرُّ ِخياُمها
. واحدة القَطانِيِّ، كالَعَدس وشبهه: والِقطْنِيَّةُ بالكسر. اليت تزرع فيها األقْطان: طََنةُواملَقْ. أراد به ثياب القُطْنِ

املُخَدع بلغة : والقَْيطونُ. القرعة الَرطْبة: والَيقْطيَنةُ. ما ال ساق له من النبات، كشجر القرع وحنوه: والَيقْطُني
  .طََّن َتقْطيناًقد قَ: ويقال للكَْرمِ إذا بدْت َزَمَعاُتُه. أهل مصر

  قطا
: والقَطاةُ. ليس قَطاً مثل قُطَيٍّ، أي ليس األكابر كاألصاغر: ويف املثل. مجع قَطاٍة، وقَطَوات وقَطَياٌت: القَطا

قَطا يف مشيته َيقْطو، واقْطَْوطى مثله، : مقاربة اخلطو مع النشاط؛ يقال منه: والقَطْو. مقعد الرِدف، وهو الرديف



  .طَْوطًى أيضاًفهو قَطَوانٌ وقَ
  قعب
  .تقعريه: وتقعيب الكالم. قدح من خشب مقعٌَّر؛ وحافٌر ُمقَعَّب، مشبَّه به؛ واجلمع ِقْعَبةٌ: القَْعُب
  قعث

املطر الكثري، : والقعيث. وأقَْعثَ له العطية، أي أجَزهلا له. أقَْعثَ الرجلُ يف ماله، أي أسرف: ابن السكيت
، أي حفَنت له َحفنة، إذا أعطيته قليالًقََع: وقال بعضهم. والسَيُب الكثري قال . فجعله من األضداد. ثُْت له قَْعثَةً

  .واْنقََعثَ احلائط، إذا سقط من أصله. ضربه فاْنقََعثَ، إذا قلعه من أصله: األصمعّي
  قعثل

  .َبْرياً جيِّداً الذي مل ُيْبَر: واملُقْثَِعلُّ من السهام. مشيةٌ مثل القَْعَولَِة: القَْعثَلَةُ: قال األصمعّي
  قعد

: واملَقَْعَدةُ. نوٌع منه: والِقْعَدةُ بالكسر. املرَّة الواحدة: والقَْعَدةُ. وأقَْعَدُه غريه. قََعَد قُعوداً وَمقَْعداً، أي جلس
. صار هلا جذٌع: وقََعَدِت الفسيلةُ. جثَمْت: وقََعَدِت الَرَخمةُ. شهٌر، واجلمع ذواُت الِقْعَدِة: وذو الِقْعَدِة. السافلةُ

. والقاِعُد من النساء، اليت قعدْت عن الولد واحلْيض؛ واجلمع القواِعُد. الذي تناله اليد: والقاِعُد من النخل
أن : والقََعُد أيضاً. القََعُد الذي ال ديوان هلم: يقال. والقاِعُد من اخلوارج، واجلمع القََعُد، مثل حارسٍ وَحَرسٍ

خشبات أربع معترضاٌت يف : وقواِعُد اهلودج. آساسه: وقواِعُد البيت. واسترخاٌءيكون بوظيف البعري تطامٌن 
وَتقَعَّْدُتُه، أي َرَبثُْتُه عن . وتقاعد به فالنٌ، إذا مل ُيخرج إليه من حقِّه. وَتقَعََّد فالن عن األمر، إذا مل يطلبه. أسفله

ورجلٌ قَُعَدةٌ ُضَجَعةٌ، أي كثري القعوِد . ا حبسينما َتقَعََّدين عنك إال شغلٌ، أي م: ويقال. حاجته وُعقُْتُه
والقَعوُد : قال أبو عبيدة. والقَعوُد من اإلبل هو الَبكْر حني ُيركب أي ُيمِكن ظهره من الركوب. واالضطجاع

جلَ يف اتَّخذوُه قَُعيَِّد احلاجاِت، إذا امتهنوا الر: جاء املثل. الذي َيقَْتعُدُه الراعي يف كلِّ حاجة: من اإلبل
مواضع قُعوِد : واملقاِعُد. نِْعَم القُْعَدةُ هذا، أي نِعم املُقَْتَعُد: يقال. ويقال للقَعوِد أيضاً قُْعَدةٌ بالضم. حوائجهم

. هو منِّي َمقَْعَد القابلِة، أي يف القرب، وذلك إذا لِصَق به من بني يديه: وقوهلم. الناس يف األسواق وغريها
" وقوله تعاىل. املُقاِعُد: والقَعيُد. الرِحالُالسروُج و: والقَعيداُت ، ومها " َعنِ اليمنيِ وعن الِشمال قَعيٌد : 

. اجلراُد الذي يستوِ جناحه بعد: والقَعيُد.وفَعيلٌ وفَعولٌ ممَّا يستوي فيه الواحد واالثنان واجلمع. قَعيداِن
والقَعيُد . امرأته؛ وكذلك ِقعاُدُه: وقَعيَدةُ الرجل. طيلةاليت ليست مبست: والقَعيَدةُ من الرمل. الغِراَرةُ: والقَعيَدةُ

قَعيَدَك ال آتيَك، وقَعيَدَك اهللا ال آتيك، وقَْعَدَك : وقوهلم. ما يأتيك من وراءك، وهو خالف الَنطيحِ: من الوحش
واألقْعاُد . َنَشْدُتَك اهللا: ميٌني للعرب؛ واملعىن بصاحبك الذي هو صاحب كل َنْجوى، كما يقال: اهللا ال آتيك

. أن ُتقَوَُّس جداً فال تنتصب: واألقْعاُد يف رِْجلِ الفرس. داٌء يأخذ اإلبل يف أوراكها فُيميلها إىل األرض: والقُعاُد
الناهُد الذي مل َينثنِ : واملُقَْعُد من الثدي. مىت أصابك هذا القُعاَد: يقال. أُقِْعَد الرجل: األعرج، تقول منه: واملُقَْعُد
  :قال النابغة .بعُد

ُه    واإلْتُب َتْنفُُجُه بثَْديٍ ُمقَْعِد... والَبطُن ذو ُعكَنٍ لَطيٌف طَيُّ



  .ورجلٌ قُْعُدٌد، إذا كان قريَب اآلباء إىل اجلّد األكرب
  قعر

من أصلها،  قلعتها: وقََعْرُت الشجرةَ قَْعراً. وقصعةٌ قَعَريةٌ. وقدٌح قَْعرانُ، أي ُمقَعٌَّر. ُعمقها: قْعُر البئر وغريها
قََعْرُت البئَر، أي نزلت حتَّى انتهيت إىل قَْعرِها، وكذلك اإلناء إذا شربَت ما فيه حتَّى : الكسائي. فاْنقََعَرْت

. التشدُق فيه: والَتقْعُري يف الكالم. التعميُق: والَتقْعُري. جعلت هلا قَْعراً: وأقَْعْرُت البئَر: قال. انتهْيَت إىل قَْعرِِه
  .التعمُُّق: ُروالَتقَعُّ
  قعز

  .قََعَز اإلناء قَْعزاً، أي مأله، وأيضاً شربه ُشرباً شديداً
  قعس
وفرٌس أقَْعُس، . رجلٌ أقَْعُس وقَِعٌس وُمَتقاِعٌس: يقال. ُخروج الصدر ودخول الظَهر؛ وهو ضدُّ احلََدبِ: القََعُس

ابُن : ومنه قوهلم. ال رأسها وعنقها حنو ظهرهااليت م: ومن اإلبل. إذا اطمأنَّ ُصلُبُه من صهوته وارتفعت قَطاُتُه
مخسٍ، َعشاُء َخِلفاٍت قُْعسِ، أي ُمكث اهلاللِ خلمسٍ َخلَْونَ من الشهر إىل أن يغيب ُمكث هذه احلوامل يف 

، أي ثابتةٌ. كأنَّه ال يربح: وليلٌ أقَْعُس. َعشائها شيخ الكبري ال: والقَْعَوُس. ورجلٌ أقَْعُس، أي منيٌع. وِعزَّةٌ قَْعساُء
. وَتقَاَعَس الرجلُ عن األمر، أي تأخَّر ومل يتقدَّم فيه. وَتقَْعَوَس البيت، أي هتدَّم. وَتقَْعَوَس الشيُخ، أي كرب. اهلرم

  :ومنه قول الكميت
  كما َيَتقاَعُس الفََرُس اجلَروُر

: واملُقَْعْنِسُس. التراُب املُننت: ُسوالقَْع. الِغىن واإلكثار: واإلقْعاُس. واقَْعْنَسَس، أي تأخَّر ورجع إىل خلٍف
وإن شئت : مجع املُقَْعْنِسُس بعد حذف الزيادات: ومقاِعُس بفتح امليم. الشديُد، وتصغريه ُمقَْيعيٌس، وُمقَْيِعٌس

  .َمقاعيُس
  قعسر

  .الضخُم الشديُد: القَْعَسُر والقَْعَسرِيُّ
  قعص
مات فالنٌ قَْعصاً، إذا أصابته ضربةٌ أو : يقال. املوُت الَوِحيُّ :والقَْعُص. ضربه فأقَْعَصُه، أي قتله مكانه: يقال

داٌء يأخذ الغنم ال ُيلْبِثُها : والقُعاُص" . مْن قُِتلَ قَْعصاً فقد استوجب املآَب : " ويف احلديث. رميةٌ فمات مكانه
  .هي َمقْعوَصةٌوقد قُِعَصْت ف" . وموتانٌ يكون يف الناس كقُعاصِ الغنمِ : " ويف احلديث. أن متوت
  قعصر

  .اقَْعْنَصَر الرجل، إذا تقاصر إىل األرض
  قعض

  .عطفته كما ُتعطُف عروُش الكْرمِ واهلودجِ: قََعْضُت املوَد
  قعضب



  .قْعضبه، أي استأصله
  قعط
ة الواحدة: والقَْعطَةُ. قََعطَ على غرِميِه: يقال. الشدُّ والتضييق: القَْعطُ   :قال األغلب الِعْجلّي. املرَّ

  ودافََع املكروَه بعد قَْعطَيت
  .الِعمامةُ: واِملقَْعطَةُ. شدُّ العمامِة على الرأس من غري إدارٍة حتت احلنك: واالقِْتعاط

  قعع
  .يقال أقَعَّ القوُم إقْعاعاً، إذا أنبطوه. ماٌء مرٌّ غليظ: القُعاُع
  قعف

اقتلعتها من : وقََعفُْت النخلة. املطر الشديدوالقاِعُف مثل القاِحِف، وهو . سيلٌ قُعاٌف مثل قُحاٍف، أي ُجراٌف
ا يف اإلناء أمجع: والقَْعُف. واْنقََعَف احلائط، أي انقلع من أصله. أصلها   .لغة يف القَْحِف، وهو اشتفافك م
  قعفز

جلس ُمستوِفزاً. جلس فالنٌ القَْعفَزى: يقال: قال الفراء   .وقد اقَْعْنفََز، أي 
  قعقع

ْعقََعةً وِقْعقاعاً بالكسر. ما ُيقَْعقَُع يل بالِشناِن: ويف املثل. السالح وحنوه حكاية صوت: القَْعقََعةُ . وقَْعقَعوا قَ
الذي : واملُقَْعِقُع. ومحاٌر قَْعقَعانِيُّ الصوت بالضم، أي شديد الصوت يف صوته قَْعقََعةٌ. والقَْعقاُع بالفتح االسُم
ال : وطريٌق قعقاٌع. تتابع أصوات الرعد: والقَعاِقُع. رض، أي ذهبقَْعقََع يف األ: ويقال. جييل الِقداح يف امليسر

احلُمَّى : والقَْعقاُع. ومتٌر قَْعقاٌع، أي يابٌس. ومنه قيل قََرٌب قَْعقاٌع، ألنَّهم َيجِدُّون يف السري. ُيسلك إال مبشقَّة
  :قال ُمَزوٌِّد. الناِفُض ُتقَْعِقُع األضراس

  نوائُب قَْعقاعٍ من الوِْرِد ُمْرِدمِ... ين إذا ذكرْت سلمى على الَنأي عاَد
  :قال جرير. وَتقَْعقََعْت ُعُمُدُهْم، أي ارحتلوا
  َتقَْعقََع حنو أرضكم ِعمادي

طائٌر أبلق ضخٌم من : والقُْعقُُع بالضم. إذا ما متَّ أمٌر دنا نقُصُه: كما يقال. من َيْجَتِمْع َيَتقَْعقَْع َعَمُده: ويف املثل
  .طري الَبرِّ

  قعل
واحدة القواِعل، وهي الطوال من : والقاِعلةُ. َنْوُر الِعَنبِ، يقال أقعلَ الكَْرُم، إذا انشقَّ قُعالُُه وتناثر: القُعالُ
  .وقَْعَولَ الرجلُ، أي مشى ِمشية من حيثي التراَب بإحدى قدميه على األخرى، ِلقََبلٍ فيهما. اجلبال
  قعم

  .َمَيلٌ يف األنف: والقََعُم، بالتحريك. وأقَْعَمْتُه احليَّةُ. تلهأُقِْعَم الرجل، إذا أصابه داٌء فق
  قعن

  .نبٌت: القَْيعونُ
  قعا



وقد جاء النهي عن اإلقعاء يف الصالة، وهو أن . أقعى الكلب، إذا جلَس على استه مفترشاً رجلَيه وناصباً يديه
أن يلصق الرجل : أهل اللغة فاإلقْعاُء عندهم وهذا تفسري الفقهاء، فأمَّا. يضع أليَتيه على عقبيه بني السجدتني

قَعا الفحل على الناقة َيقْعو قَْعواً وقُُعوا، على فُعولٍ، : أبو زيد. أليتيه باألرض وينصب ساقيه ويتساَنَد إىل ظهره
خشبتان يف البكرة : والقَْعو. دقيقة الساقني: امرأة قَْعواُء: قال ابن دريد. وقد يكون القُُعوُّ للظليم أيضاً. مثل قاَع

  .فيهما احملور؛ فإذا كان من حديٍد فهو اخلُطَّاف
  قفخ
  .ال يكون القَفُْخ إال على الرأس، أو على شيء أجوف: ويقال. ضربته: قَفَْخُتُه قَفْخاً وِقفاخاً: الفراء
  قفخر

  .وِقْنفَْخٌر أيضاً، والنون زائدة. ضخُم اجلثِة: رجلٌ قُفاِخٌر بضم القاف وقُفاِخرِيٌّ
  قفد

: ومن الدوابِّ. الذي ميشي على صدور قدميه من ِقَبلِ األصابع وال تبلُغ َعِقباُه األرَض: األقْفَُد من الناس
. جنٌس من الِعمَِّة: قال أبو عبيدة. فرٌس أقْفَُد بيِّن القَفَِد؛ وهو عيٌب: ويقال. املنتصُب الرسغ يف إقبالٍ على احلافر

هو خريطة : قال ابن دريد. فارسيٌّ معرَّب: والقَفَدانُ، بالتحريك. مل يسدل طََرفَها اْعَتمَّ القَفْداَء، إذا: يقال
  .العطَّار
  قفر

ونزلنا ببين فالٍن فبِتنا . أرٌض قَفٌْر، وقَفَْرةٌ أيضاً، وِمقْفاٌر: يقال. مفازةٌ ال ماء فيها وال نبات، واجلمع ِقفاٌر: القَفُْر
يلة اللحم وقَِفَرِت. القَفَْر، أي مل َيقْرونا ، أي قل . اخلبز بال أُْدمٍ: والقَفاُر بالفتح. املرأة بالكسر َتقْفَُر قَفَراً فهي قَِفَرةٌ

  :قال الباهلي. واقَْتفَْرُت مثله. وقَفَْرُت أثره أقْفُُرُه بالضم، أي قَفَْوُتُه. أكل خبزه قَفار: يقال
  القَْومِ َيقَْتِفُر وال يزال أماَم... ال َيْغِمُز الساَق من أْينٍ وال َوَصبٍ 

  :قال صخر. وكذلك َتقَفَّْرُت
  فإنِّي عن َتقَفُّرِكُْم َمكيثُ

. كافور النخل: والقَفُّوُر. وأقْفََر فالنٌ، إذا مل يبق عنده أُْدٌم. صار إىل القفْر: وأقْفََر الرجل. َخلَْت: وأقْفََرِت الداُر
  .نبت: والقَفُّوُر. وهو وِعاء الطلْع

  قفز
مكيالٌ، وهو مثانية : والقَفيُز. جاءت اخليل تعدو القَفَزى؛ من القَفْزِ: ويقال. وثب: ِفُز قَفْزاً وقَفَزاناًقَفََز َيقْ

شيٌء ُيعمل لليدين ُيحشى بقطن ويكون له أزرارٌ : والقُفَّاُز بالضم والتشديد. واجلمع أقِْفَزةٌ وقُفْزانٌ. مكاكيك
واألقْفَُز من . َتقَفََّزِت املرأةُ باحلنَّاء: ويقال. يف يديها، ومها قُفَّازاِنتزرُّ على الساعدين من الربد تلبسه املرأة 

  .الذي بياض حتجيله يف يديه إىل مرفقيه دون الرجلني، وكذلك املُقَفَُّز؛ كأنَّه أُلْبَِس القُفَّاَزْينِ: اخليل
  قفس



أخذه داٌء يف املفاصل : وقَفََس قَفاساً .أخذ بشعره: وقَفََس الرجلَ. ربط يديه ورجليه: قَفََس الظَيب قَفْساً
ثله. مات: وقَفََس الرجل قَفْساً. كالتشنُّج   .َعظُمت َرْوثَُه أنفه: وقَِفَس قَفَساً. وقَفََس قُفوساً م
  قفشل

  .املغرفةُ، فارسيٌّ وعرب: القَفَْشليلُ
  قفص

  .واحد األقْفاصِ اليت للطري: بالتحريك والقَفَُص. قَفَْصُت الظَيب قَفْصاً، إذا شددَت قوائمه ومجعَتها: أبو عمرو
  قفط

، إذا سِفدها   .القَفْطُ إنَّما يكون لذوات الِظلِْف: وقال أبو زيد. قَفَطَ الطائُر أنثاه َيقِْفطُها وَيقْفُطُها قَفْطاً
  قفع

ن قَفْعاُء، كأنَّها وأُذُ. شجٌر: والقَفْعاُء. شيٌء شبيه بالَزبيلِ بال ُعروة ُيعمل من خوصٍ، ليس بالكبري: القَفَْعةُ
رجلٌ أقْفَُع وامرأةٌ قَفْعاُء بيِّنا القَفَعِ، : يقال. اليت ارتدَّت أصابعها إىل القدم: والرِجل القَفْعاُء. أصابْتها ناٌر فانزوت
  .ورجلٌ ُمقَفَُّع اليدين. وقوٌم قُفُْع األصابع

  قفعل
  .ْتاقْفََعلَّْت يداه اقِْفْعالالً، أي َتقَبََّضْت وَتَشنََّج

  قفف
وقَفَّ العشب، . قد قَفَّ قُفُوفاً: يقال للثوب إذا جفَّ بعد الغسل. يبيس أحرار البقول وذكورها: القَفُّ، بالفتح
الذي : والقَفَّاُف. وقَفَّ شعري، أي قام من الفزع. اإلبل فيما شاءت من َجفيٍف وقَفيٍف: يقال. إذا اشتدَّ ُيبسه

. ما ارتفع من َمْتن األرض، وكذلك القُفَّةُ، واجلمع ِقفاٌف: والقُفُّ. َيقُفُّ وقد قَفَّ. يسرق الدراهم بني أصابعه
القَرعة اليابسة، : والقُفَّةُ. هي الشجرة اليابسة البالية: قال األصمعّي. كرب فالن حتَّى صار كأنَّه قُفَّةٌ: وقوهلم

وأقَفَِّت . اْسَتقَفَّ الشيُخ، أي انضمَّ وتشنَّجو. وربَّما اتُّخذ من ُخوصٍ وحنوه كهيئتها جتعلُ فيه املرأة قُطَنها
  .الدجاجةُ إقفافاً، إذا انقطََع بيضها

  قفقف
  :وأمَّا قول ابن أمحر يصف ظليماً. قَفْقََف الرجل، أي ارتعَد من الربد، قَفْقَفَةً

  وَيلَْحفُُهنَّ َهفْهافاً ثَخينا... َيظَلُّ َيْحفُُهنَّ بقَفْقَفَْيِه 
يٌق مع ِثَخنِِه فرييد أنه َيُحفُّ   .بيَضه جبناحيه وجيعل جناَحه هلا كاللحاف، وهو رق

  قفل

. السوطُ: والقفيلُ. نبٌت: والقَفيلُ أيضاً. والقَفيلُ مثله. ما َيبَِس من الشجر: والقَفْلُ، بالفتح. القُفْلُ معروف
. الُرفقةُ الراجعةُ من السفر: والقاِفلَةُ. وقد قَفَلَ يقفُلُ بالضم. الرجوع من السفر: والقُفولُ. وازن: ودرهٌم قَفلَةٌ
وأقفلُْت اجلنَد من . وأقْفَلَُه، أي أيبسه. ضوامُر: وخيلٌ قواِفلُ. وقد قَفَلَ َيقِْفلُ بالكسر. الُيبوُس: والقُفولُ
قْفَلُ اليدين: ويقال للبخيل. وأقْفَلَ الباب وقفَّلَ األبواب، مثل أغْلََق وغَلََّق. مبعِثهم عرٌق يف اليِد : فالُوالِق. هو ُم



  .ُيفَْصُد، وهو معرٌَّب
  قفن

، وقد قَفََنها قَفْناً؛ وهو منهيٌّ عنه: القَفيَنةُ القَفَنُّ، يف موضع القفا، فتزاد فيه نونٌ : ويقال. الشاة ُتذبح من قفاها
  :قال الراجز. مشدَّدة

  أُِحبُّ منَك موضَع الوشحَنِّ
  وموضَع اإلزارِ والقَفَنِّ

، يعين على قفاه، " إنِّي أستعملُ الرجلَ الفاجر ألستعني بقوَّته مث أكونُ على قَفَّانِِه : " اهللا عنهوقول عمر رضي 
  .أي على تتبُّع أمره

  قفندر
  .القبيُح املنظر: القَفَْنَدُر

  قفا
قَفَْيُت : أبو زيد. وجيمع يف القلَّة على أقْفاء وأقِْفَيةٌ. واجلمع قُِفيٌّ. مؤّخر العنق، يذكَّر ويؤنَّث: القَفا مقصور

، والنون : وغريه يقول. وهذه شاةٌ قَِفيَّةٌ، أي مذبوحة من قفاها: قال. الرجل أقْفيِه قَفْياً، إذا ضربت قَفاُه قَفيَنةٌ
ْينا على مثَّ قَفَّ: " قال تعاىل. وقَفَْيُت على أثره بفالن، أي أتبعته إيَّاه. وقَفَْوُت أثره قَفْواً وقُفُوا، أي اتَّبعته. زائدة

. القَفا: والقاِفَيةُ أيضاً. ومنه مسِّيت قوايف الشعر ألنَّ بعضها يتبع أثر بعض. ومنه الكالم املُقَفَّى" . آثارِِهم برُسِلنا 
وقَفَْوُت الرجلَ أقْفوُه " . ال حدَّ إالّ يف القَفْوِ البيِّن : " ويف احلديث. وقَفَْوُت الرجلَ، إذا قذفته بفُجورٍ صرحياً

. وكذلك القَفاَوةُ. الشيء ُيْؤثر به الضيف والصّيب: والقَِفيُّ والقَِفيَّةُ. واً، إذا رويته بأمرٍ قبيح، واالسم الِقفَْوةُقَفْ
هو ُمقَْتفًى به، إذا كان ُمْؤثراً مكرماً واالسم : ويقال. قَفَْوُتُه به قَفْواً، وأقْفيُتُه به أيضاً، إذا أثرته به: يقال منه
: وقال بعضهم. وفالنٌ ِقفَْويت، أي ُتهميت؛ كأنَّه من األضداد. فالنٌ ِقفَْويت، أي خرييت ممن أوثره: يقالو. الِقفَْوةُ
، أي اختاره. ِقرفيت ا الدهرِ، أي أبداً: وقوهلم. واقَْتفَى أثره وَتقَفَّاُه، أي اتَّبعه. واقَْتفاُه   .ال أفعله قَف
  ققب

  .ه الُسروجخشب ُتتَّخذ من: القَْيقَُب والقَْيقَبانُ
  قلب

: إنَّ يف ذلك لَِذكرى ملن كانَ له قَلٌْب : " قال الفراء يف قوله تعاىل. الفؤاد، وقد يعبَّر به عن القلب: القَلْب  "
وقلَّبته . واملُْنقَلَُب يكون مكاناً ويكون مصدراً، مثل املُْنَصَرف. وقَلَْبُت الشيء فانقلَب، أي انكبَّ. أي عقل

وقَلَْبُت القوَم، كما تقول َصَرفُْت . ب الشيء ظَهراً لبطنٍ، كاحليَّة تتقلَّب على الَرْمضاءوتقلَّ. بيدي تقليباً
وأقْلََبت . وقَلََبت الُبْسَرةُ، إذا امحرَّت. نزعت ِقلَْبها: وقَلَْبت النخلةَ. وقَلَْبُتُه، أي أصبت قلبه. الِصبيان، عن ثعلب

داٌء يأخذ البعري فيشتكي منه قَلبه فيموت من يومه، يقال : القُالُب: ألصمعّيقال ا. اخلُْبَزةُ، إذا حان هلا أن ُتقْلََب
ما به قَلََبةٌ، أي : وقوهلم. وأقْلََب الرُجل، إذا أصاب إلبله ذلك. بعري مقلوب، وقد قُِلَب قُالباً، وناقة مقلوبة

من منازل القمر وهو كوكٌب َنيٌر  منزِلٌ: وقَلُْب العقرب. هو مأخوذ من القُالبِ: قال الفراء. ليست به ِعلَّةٌ
هو عريبٌّ قَلٌْب، أي خالص؛ يستوي فيه املذكَّر واملؤنَّث واجلمع؛ وإن شئت قلت امرأة : وقوهلم. وجبانبه كوكبان



ُب من والقُلْ. قَلٌْب وقُلٌْب وِقلٌْب، واجلمع الِقلََبة: لُبُّها، وفيه ثالث لغات: وقَلُْب النخلة. قَلَْبةٌ وثنَّيَت ومجعَت
. احلديدة اليت ُتقلُب هبا األرض للزراعة: واِملقْلَُب. حيَّة تشبَّه به: والقُلُْب أيضاً. ما كان قلباً واحداً: الِسوارِ
: والقالَُب، بالفتح. الذئُب، وكذلك الِقلَّوُب: والِقلِّيُب. هو ُحوَّلٌ قُلٌَّب، أي حمتالٌ بصري بتقليب األمور: وقوهلم

البئر قبل أن ُتطْوى، تذكَّر وتؤنَّث، وقال أبو : والقَليب. الُبْسُر األمحر: والقاِلُب، بالكسر. هقالَُب اخلُّف وغري
  :قال الشاعر. قُلٌُب: هي البئر العاديَّة القدمية؛ ومجع القلَّة أقِْلَبةٌ، والكثري: عبيدة

  هبا قُلُب عاديَّةٌ وِكراُر... وما دام غَْيثٌ من ِتهاَمةَ طَيِّب 
  :ه العجَّاج هبا اِجلراحات فقالوقد شبَّ

  عن قُلُبٍ ُضْجمٍ ُتَورِّي من َسَبْر
  قلت

: وقَلُْت اإلهبام. ُنقْرهتا: وقَلُْت الَعْينِ. الُنقرة يف اجلبل يستنِقُع فيها املاء؛ واجلمع الِقالُت: القَلُْت بإسكان الالم
قَِلَت : تقول منه. اهلالك: والقَلَُت، بالتحريك. الَوقَْبة: وقَلُْت الثَريَدِة. وقَلُْت الُصْدغِ. النقرة اليت يف أسفلها

ا َوقى اهللا : " وقال أعرايبٌّ. ما اْنفَلَنوا ولكن قَِلتوا: يقال. بالكسر : واملَقْلََتةُ" . إنَّ املسافر وماله لَعلى قَلٍَت إال م
. اليت ال يعيش هلا ولد: قْالُت من النساءواِمل. اليت تضع واحداً مثَّ ال حتمل بعدها: واِملقْالُت من النوق. املهلكة
  :قال بشر. أقْلََتْت: يقال

ُر... َتظَلُّ َمقَاليُت النساء َيطَأَْنُه    يقُلَن أال ُيلقى على املرِء ِمئَْز
  .كانت العرب تزعم أنَّ اِملقْالَت إذا وطئت رجالً كرمياً قُتل غدراً عاش ولُدها

  قلح
ٌد ُيقَلَُّح، أي ُتنقَّى أسنانه: ويف املثل. قَِلَح الرجل بالكسر، فهو أقْلَُح: ل منهتقو. ُصفرةٌ يف األسنان: القَلَُح   .َعْو
  قلخ

  :قال الراجز. هدر: قَلََخ الفحل قَلْخاً وقَليخاً
  قَلَْخ الفُحولِ الصِيِد يف أْشواِلها

  قلد
وَتقْليُد . د يف الدينِ، وَتقليُد الُوالِة األعمالَومنه الَتقلي. وقَلَّْدُت املرأة فََتقَلََّدْت هي. اليت يف العنق: القالَدةُ
موضُع نِجاد السيف : وُمقَلَُّد الرُجلِ. َتقَلَّْدُت السيَف: ويقال. أن ُيعلََّق يف عنقها شيٌء لُيعلَم أنَّها َهْدٌي: الَبَدنِة

وقَلَْدُت احلبلَ أقِْلُدُه قَلْداً، أي فََتلُْتُه؛ . السابُق ُيقَلَُّد شيئاً لُيعَرف أنَّه قد سبق: واملُقَلَُّد من اخليل. على ُمنِكبه
قْلوٌد يوٌم تأيت فيه الرِْبُع ومنه مسِّيت : والِقلُْد بالكسر. الِسواُر املفتول من فضة: والقَلُْد أيضاً. واحلبلُ قَليٌد وَم

: واإلقْليُد. القشدةُ: والِقلَْدةُ. قٍتوَسقْتنا السماء ِقلْداً يف كلِّ أسبوع، أي مطرْتنا لو. قوافل جدَّةَ إىل مكة ِقلْداً
. ِمفتاٌح كاملنجل ربَّما ُيقْلَُد به الكأل كما ُيقْلَُد القَتُّ إذا ُجعل حباالً، أي ُيفتل؛ واجلمع املقاليد: واِملقْلَُد. املفتاح

  .وأقْلََد البحر على خلقٍ كثريٍ، أي غرَّقهم، كأنَّه أُغِْلَق عليهم
  قلذم



  .ر الغزيرةالبئ: القَلَْيذَُم
  قلز

قِْلز، مثل الغراب والعصفور   .كلُّ ما ال ميشي مشياً فهو َي
  قلس

. وقد قَلََس َيقِْلُس، فهو قاِلٌس. القذُف: والقَلُْس أيضاً. حبلٌ ضخٌم من ليٍف أو خوصٍ من قُلوس السفن: القَلُْس
وقَلََسِت الكأُس، . إنْ عاد فهو القيءما خرج من احللقِ ِملء الفم أو دونه وليس بقيٍء، ف: القَلُْس: وقال اخلليل

  :قال أبو اجلرَّاح يف أيب احلسن الكسائي. إذا قَذَفَْت بالشراب لشدَّة االمتالء
  من الدَّهرِ إالَّ والُزجاَجةُ َتقِْلُس... أبا َحَسنٍ ما ُزْرُتكُْم ُمذْ ُسَنيٍَّة 
  َحباً مثَّ َيْجِلُسُيَحيَّا بأهالً َمْر... كرميٍ إىل َجْنبِ اِخلواِن وَزْوُرُه 

ُه فََتقَلْسى، وَتقَلَْنَس، وَتقَلََّس، أي ألبسته القَلَْنُسَوةَ فلبِسها. والقَلَْنُسَوةُ والقُلَْنِسَيةُ الضرُب : والَتقْليُس. وقد قَلَْسْيُت
  :قال الشاعر. بالدّف والغناء

  َضْرَب املُقَلَّسِ َجْنَب الَدفِّ للَعَجمِ
استقبال الوالة : الَتقْليُس: وقال أبو اجلرَّاح. الذي يلعب بني يَدي األمري إذا قِدم اِملْصَر: املُقَلُِّس: وقال األموي

  :قال الكميت يصف ثوراً طعن الكالب فتبعه الذباُب ملا يف قرنِه من الدم. عند قدومهم بأصناف اللهو
رِ غَنَّى املُقَلُِّس بِطْريقاً... مثَّ استمرَّ ُيَغنِّيِه الذُباُب كما    بِِمْزما
  .وحبٌر قالٌَّس، أي يقذف بالَزَبد

  قلص
اء، إذا ارتفع يف البئر، فهو ماٌء قاِلٌص وقَالٌَّص . قَلََص الظلُّ: يقال. ارتفع: قَلََص الشيُء َيقِْلُص قُلوصاً وقَلََص امل

  :قال امرأ القيس. وقَليٌص
ُصَبالِثَق ُخْضراً ماُؤ... فأْوَرَدها من آخرِ الليلِ َمْشَرباً    ُهنَّ قَلي

وقَلََص وقَلََّص وَتقَلََّص، كله مبعىن انضمَّ . وهي قلَصة البئر، وجيمع قلصاٍت للماء الذي َيجِمُّ فيها ويرتفع
قال . وشفةٌ قاِلَصةٌ وظلٌّ قاِلٌص، إذا نقص. وقَلََص الثوب بعد الغسل. قَلََصْت َشفَُتُه، أي انزوْت: يقال. وانزوى

وناقةٌ ِمقْالٌص، . وأقْلََصِت الناقة، إذا ِمسنْت يف الصيف. البعري، إذا ظهر َسناُمه شيئا يقال أقْلََص: ابن السكيت
قال . ُمْشرٌِف، أي ُمَشمٌِّر طويل القوائم: وفرٌس ُمقَلٌِّص بكسر الالم. إذا كان الِسَمُن إنَّما يكون منها يف الصيف

  :بشر
  فيه اقْوِراُر أقَبُّ ُمقَلٌِّص... ُيَضمَُّر باألصائلِ فهو َنْهٌد 

ومجع القُلُصِ . ومجع القَلوصِ قُلٌُص وقَالِئُص. الشابة، وهي مبنزلة اجلارية من النساء: والقَلوص من النوق
  .األنثى من النعام من الرئال: والقَلوُص أيضاً. وربَّما َسمُّوا الناقة الطويلة القوائم قَلوصاً. ِقالٌص
  قلع

قَلَّع واْنقَلََعقَلَْعُت الشيَء واقَْتلَْعُتُه،  . ودائرةُ القاِلعِ تكون حتت الِلْبِد، وُتكَْرُه. األمُري املعزول: واملَقْلوُع. فََت
َع فالنٌ : يقال. الكفُّ عنه: واإلقْالُع عن األمر. شبُه الِكْنِف يكون فيه زاد الراعي وتواديه وأِصرَُّته: والقَلُْع أقْلَ



، والقَلُْع أيضاً: يقالو. عما كان عليه، وأقْلََعْت عنه احلّمى اسُم معدٍن : تركت فالن فالناً يف قَلْعٍ وقَلَعٍ من ُحمَّاُه
القطعةُ العظيمة من السحاب، واجلمع : والقَلََعةُ أيضاً. احلصن على اجلبل: والقَلَْعةُ. ُيْنسب إليه الَرصاص اجليد

. كانت قدمه ال تثبت عند الِصراع، فهو قَِلٌع مصدر قولك رجلٌ قِلَع القدمِ بالكسر، إذا: والقَلَُع أيضاً. قَلٌَع
، إذا كان صاحبه حيتاج إىل أن يقوم مرَّةً بعد . هذا منزلُ قُلَْعٍة بالضم، أي ليس مبستوطنٍ: وقوهلم وَمْجِلس قلعٍة
يف البطش وفالنٌ قُلَْعةٌ، إذا كان َيَتقَلَُّع عن سرجه وال يثبت . هم على قُلَْعٍة، أي على رحلة: ويقال أيضاً. مرة

. الذي ُيرمى به احلجر: واِملقْالُع" . بئس املال القُلَْعةُ : " ويف احلديث. املالُ العاريَّةُ: والقُلَْعةُ أيضاً. والِصراع
. الطني الذي يتشقق إذا نضب عنه املاء، والقطعة منه قُالَعةٌ: والقالع، بالضم خمفٌف. الشرطيُّ: والقالُع

صخرةٌ عظيمةٌ يف فضاء سهل : والقُالَعةُ أيضاً. ض الذي يرتفع عن الكمأة فيدل عليهاِقشر األر: والقُالُع أيضاً
. الِشراُع، واجلمع ِقالٌع: والِقلُْع بالكسر. رماه بقُالَعٍة: يقال. وكذلك احلجر واملدر ُيقَْتلَُع من األرض فُيرمى به

  :وقال
  ْنَحِطْموقد كاد ُجْؤُجُؤها َي... َيكُبُّ اخلَليةَ ذاَت الِقالعِ 

قْلَعاٌت   .والقُالُع بالتخفيف من أدواء الفم واحللق. وسفٌن ُم
  قلف

والقَلَفَةُ . قطعها: وقَلَفَها اخلاتُن قَلْفاً. الُغرلَةُ: والقُلْفَةُ بالضم. رجلٌ أقْلَُف بيِّن القَلَِف، وهو الذي مل ُيْخَتْن
فضضُت : وقَلَفُْت الَدنَّ. الشجرة، أي حنَّيت عنها حلاءهاوقَلَفُْت . بالتحريك من األقْلَِف، كالقَطَعة من األقْطَعِ

  .ُجلَّةُ التمر: والقَليُف. وقَلَفُْت السفينةَ، إذا َخَرزت ألواَحها بالليف وجعلت يف َخلَِلها القار. عنه طيَنه
  قلفع
  .ما َيَتقَلَُّع ويتشقَّق من الطني إذا يبس: الِقلِْفُع
  قلق
ُه غريهب: يقال. االنزعاُج: القَلَُق   .ات قَِلقاً، وأقْلَقَ
  قلقل

فإذا كَسْرَتُه فهو . وقَلْقَلَُه قلقلَةً وقَلْقاالً فتقَلْقَلَ، أي َحرَّكه فتحرَّك واْضطرَب. قَلْقلَ، أي صوََّت وهو حكاية
. سريعأي : وفرس قُلْقُلٌ. ورجلٌ قُلْقُلٌ، أي َخفيٌف. مصدٌر، وإذا فَتْحَته فهو اسٌم مثل الزِلزالِ والَزلزالِ

  :نبٌت له حبٌّ أسود قال أبو النجم: والِقلِْقلُ بالكسر. نبت: والقُلْقُالنُ. طائر كالفاِخَتِة: والقُلْقُالينُّ
  وحاَزِت الريُح يبيَس الِقلِْقلِ... وآَضِت الُبْهمى كََنْبلِ الَصْيقَلِ 

  :ويف املثل
  َدقََّك باِملْنحازِ َحبَّ الِقلْقلِ

  .لفُلِحبَّ الفُ: والعامة تقول
  قلل

واذْكُروا إذ كُْنُتم قَليالً : " قال تعاىل. وقوٌم قَليلونَ وقليلٌ أيضاً. شيٌء قَليلٌ ومجعه قُلُلٌ، مثل َسريرٍ وُسُررٍ
ُه غَْيُرُه وقلَّلُه يف عينِه، أي أراُه إيَّاُه قليالً: وقد قلَّ الشيء َيِقلُّ ِقلَّةً" . فَكَثََّركُْم  : وأقلَّ اجلَرَّة. افَْتقر: وأقَلَّ. وأقلَّ



: ويف احلديث. يقال احلمد هللا على القُلِّ والكُثْرِ، وما له قُلٌّ وال كثٌر. الِذلَِّة: والذُلُّ. الِقلَّةُ: والقُلُّ. أطاق َحْملَها
  :وأنشد األصمعي" . الرِبا وإن كَثَُر فهو إىل قُلٍّ " 

ِه    ال القُلُّ طَالََّع أجنُدوقد كان لو ... قد َيقُْصُر القُلُّ الفَىت دون َهمِّ
ورأس . أْعالُه: وقُلَّةُ كلِّ شيء. أعلى اجلبل: والقُلَّةُ. هو قُلُّ بن قلٍّ، إذا كان ال ُيعَرف هو وال أبوُه: ويقال

  :اإلنسان قُلّةٌ، وأنشد سيبويه
  عجاِئُب ُتْبدي الَشْيَب يف قُلَِّة الِطفْلِ

  :َخ النعامة وُيشبُِّه ُرءوَسها بالبنادقومنه قول ذي الرّمة يذكر ِفرا. واجلمع قُللٌ
  مثل الَدحاريج مل َينُبْت هلا َزغَُب... أْشداقُها كُصدوعِ الَنْبعِ يف قُلَلٍ 

  :وقال. إناٌء الَعرب، كاجلرَّة الكبرية، وقد ُتْجَمع على قلَلٍ: والقُلَّةُ
ٍة واتَّكَأنا  ْه... وظَلَلْنا بِنْعَم   وشرِْبنا احلَاللَ من قُلَِل

. عدَُّه قليالً: واستقلَُّه. أخذه ِقلٌّ من الَغَضب: ِشبُه الرِْعدَة، يقال: والِقلُّ بالكسر. ِقاللُ هجَر َشبيَهةٌ باِحلبابو
  .القليلُ: والقُاللُ بالضم. واستقلَّ القوُم َمَضوا وارحتلوا. ارتفعت: واستقلّت السماء

  قلم
َمقْلوُم الظُفرِ وكليلُ : ويقال للضعيف. ما سقط منه: والقُالَمةُ. قَلَْمُت ظفري، وقَلَّْمُت أظافري، شّدد للكثرة

والقُالَُّم . واحد أقاليم األرض السبعة: واإلقْليُم. اجلَلَُم: والقَلَُم. الَزلَُم: والقَلَُم. الذي يكتب به: والقَلَُم. الظفر
: وَمقاِلُم الرمح. وعاء األقالم: ِملقْلََمةُوا. وعاء قضيب البعري: واِملقْلَُم. القاقُلَّى، وهو من احلمض: بالتشديد
  .كعوبه
  قلمس

  .السيِّد العظيم: والقلمَُّس أيضاً. َبحٌر قَلَمٌَّس، بتشديد امليم، أي زاخٌر
  قال

قْلُوٌّ لغة . اوالقَِليَّةُ من الطعام، واجلمع قَالي. والرجل قَالٌَّء. قَلَْيُت السويق واللحم فهو َمقْليٌّ، وقَلَْوُتُه فهو َم
، واجلمع املَقايل: واِملقْالةُ واِملقْلى . وقَال العري أُُتَنُه َيقْلوها قَلْواً، إذا طرَدها وساقَها. الذي ُيقْلَى عليه، ومها ِمقْلَياِن

، وَيقْالُه لغة طيِّئ: تقول. البغض؛ فإن فتحت القاف مددت: والِقلى . وَتقَلَّى، أي َتَبغََّض. قَالُه َيقْليِه ِقلًى وقَالًء
  :وقال

ةً  قَلَِّت... أِسيئي بنا أو أحسين ال َملوَم   لدينا وال َمقِْليَّةً إن َت

الذي : واِملقْالُء. عودان يلعب هبما الصبيان: اِملقالُء على ِمفعالٍ، والقُلَةُ خمففةً: أبو عمرو. خاطَبها مث غاَيَب
واجلمع قُالٌت . قْلو قَلْواً، وقَلَْيُت أقْلي قَلْياً لغةقَلَْوُت القُلَةَ أ: تقول. الصغرية اليت تنصب: يضرب به، والقُلَةُ

الطائر الذي يرتفع : والقَلَْويل. الذي يتخذ من األشنان: والِقلُْي. احلمار اخلفيف: والِقلَْو بالكسر. وقُلونَ وِقلونَ
. الرجل يف أمره، إذا انكمش اقْلَْوىل: يقال. املتجايف املستوفر: واملُقْلَْويل. وقد اقْلَْوىل، أي ارتفع. يف طريانه

  .وقَلَت الناقة براكبها قَلْواً، إذا تقدََّمْت به. واقْلَْولَِت احلُُمُر يف سرعتها
  قمأ



، إذا َسِمَنْت: أبو زيد : وهو. وقَُمَؤ الرجل بالضم قَماًء وقَماءةً صار قَميئاً. قَمأِت املاشيةُ َتقَْمأُ قُُموًءا وقُموءةً
: وأقمأين الشيُء. وأقَْمأ القوُم، أي َسمنت إبلهم. صغَّرُتُه وذلَّلُته، فهو قَميٌء على فعيلٍ: ُتُهوأقَْمأْ. الصغري الذليل

  :قال الشاعر. َجَمْعُته شيئاً بعد شيء: وَتقَمَّأُت الشيء. أعجبين
  مما تقَمَّأُْته من لَذٍَّة وطَري... لقد قَضْيُت فال َتْسَتْهزِئا َسفها 

  قمثل
  .بيُح املشَيِةالقَ: القََمْيثَلُ
  قمجر
  القَوَّاُس، فارسيٌّ معّرٌب: املُقَْمجُِر
  قمح
اسٌم ملا ُيقَْتَمُح : والقَميَحةُ. وكذلك االقتماح. مصدر قَِمْحُت الَسويَق وغريه، إذا اْسَتفَفَْتُه: والقمح. البُرُّ: القمح

: والقُّمحانُ بالتشديد. ملُء الفم منه: لضموالقُْمَحةُ با. من اجلَوارش وغريه، كأنه فعيلةٌ من القمح، وهو الُبرُّ
وقَمَح البعُري قَموحاً، إذا رفع رأَسه عند احلوض وامتنع . شيء يعلو اخلمر كالذَريَرةَ: والقُّمحانُ أيضاً. الَورس

ترَك شرب فََتقَمََّح واْنقََمَح مبعًنى، إذا رفع رأسه و: يقال. عن الشرب، فهو بعري قامٌح، واجلمع قمَّح بالتشديد
وهي إبل . وقد قاَمَحْت إبلُك، إذا َوَرَدْت ومل تشرب ورفعت رأَسها من داٍء يكون هبا أو برد. الُشرَب رِيا

. َرفُع الرأسِ وغضُّ البصر: واإلقماح. واجلمع ِقماٌح على غري قياس. وبعٌري ُمقاِمٌح، وناقةٌ ُمقاِمٌح أيضاً. ُمقاِمَحةٌ
أشدُّ ما يكون من الربد، ُسمِّيا بذلك ألن : وَشْهرا قُماحٍ. ك رأَسه مرفوعاً من ضيِقهأقَْمَحُه الُغلُّ، إذا تر: يقال

  .اإلبل إذا وردت آذاها برُد املاء فَقاَمَحْت
  قمد
  .رفع رأسه، بزيادة اهلاء: واقَْمَهدَّ البعري اقِْمْهداداً. القوي الشديد؛ واألنثى قُُمدَّةٌ: القُُمّد
  قمر

والقََمُر . قَُمْيٌر، وهو تصغريه: ومن كالم بعضهم. لٍ إىل آخر الشهر، ُسمَِّي قََمراً لبياضهالقََمُر بعد ثالث ليا
َر الرجل َيقَْمُر قََمراً، إذا مل يبصر يف الثلج. َتَحيُُّر البصَر من الثلج: أيضاً وقَِمَرِت الِقْرَبةُ أيضاً، وهو . وقد قَِم

وَتقَمََّر األسد، . أتيته يف القَْمراِء: وَتقَمَّْرُتُه. بني األدمة والبشرةشيء يصيبها من القمر كاالحتراق، فيدخل املاء 
  :ومنه قول الشاعر. إذا خرج يف القَْمراِء يطلب الَصيد

رٍ    حامى الِذمار ُمعاوِِد األقْراِن... َسقَطَ الَعشاُء به على ُمَتقَمِّ
وقََمْرُت الرجل . لعبوا الِقماَر: وَتقاَمروا. املُقاَمَرةُ: اُروالِقم: قال ابن دريد. وَتقَمََّر فالن، أي غلب من ُيقاِمُره

والقُْمرِيُّ . وقاَمْرُتُه فَقََمْرُتُه أقُْمُرُه بالضم قَْمراً، إذا فاخرَته فيه فغلبَته. أقِْمُرُه بالكسر قَْمراً، إذا العْبَته فيه فغلْبته
، وإما أن يكون مجع قُْمرِيٍّ مثل روميٍّ منسوٌب إىل طَْيرٍ قُْمر، وقُْمٌر إما أن يكون مجع أقَْم َر مثل أمحَر وُحْمرٍ

  :قال الشاعر. ورومٍ، وزجنيٍّ وزْنجٍ
  َبْيَنكُُم ما َحَملَْت عاِتقي... ال ُصلَْح بيين فاعلَموُه وال 
َر قُْمُر الواِد بالشاهقِ... َسيفي وما كنَّا بَنْجٍد وما    قَْرقَ

محاٌر أقَْمُر، وسحاٌب : يقال. األبيُض: واألقَْمَر. واجلمع قمارِيٌّ غري مصروٍف. ُحرٍّواألنثى قُْمرِيَّةٌ، والذكر ساُق 



ا القََمُر. أضاءت: وأقَْمَرْت ليلتنا. وليلةٌ قَْمراُء، أي مضيئةٌ. أقُْمُر َع علين ضربه : وأقَْمَر الَتْمُر. وأقَْمْرنا، أي طل
  .الربَد فذهبت حالوته قبلَ أن ينضج

  قمز
  .والقُْمَزةُ بالضم، مثل اجلُْمَزِة، وهي كُتلة من التمر. الرُذال الذي ال خَري فيه: القََمُز: قال األصمعيُّ

  قمس

وقََمَس بنفسه، يتعدَّى وال . وقََمْسُتُه يف املاء فاْنقََمَس، أي غمسته فانغمس. الغواُص: والقَمَّاُس. الَغوُص: القَْمُس
: يقال. وقاَمْسُتُه فقََمْسُتُه. اضطرب: وقََمَس الولُد يف بطن أمِّه. اء، باأللفأقَْمْسُتُه يف امل: وفيه لغة أخرى. يتعدى

وسطه : وقاموُس البحر. احنطَّ يف املغرِب: واْنقََمَس النجم. فالن ُيقاِمُس حوتاً، إذا ناظََر من هو أْعلَُم منه
  .ومعظمه
  قمش
  .َمتاُعه: وقُماُش البيت. وذلك الشيُء قَُماٌش. وكذلك الَتقْميُش. مجع الشيء، من ها هنا وها هنا: القَْمُش
  قمص

اً ويعجَن  قََمَص الفرُس وغريه َيقُْمص وَيقِْمُص قَْمصاً وقُماصاً، أي اْسَتنَّ، وهو أن يرفع يديه ويطرحهما مع
، وهو احلمار: ويف املثل. يقال هذه داّبةٌ فيها ِقماٌص. برجليه . لَّ بعد العزُيْضَرُب ملن ذَ. ما بالَعْير من ِقماصٍ

وقََمَص البحُر بالسفينة، إذا حرَّكها . إنَّه لَقاِمُص العرقوبِ، وذلك إذا شَنَِج َنساه فَقََمَصْت رجله: ويقال للفرس
قَمََّصُه، أي لبسه. واجلمع القُْمصانُ واألقِْمَصةُ. الذي ُيلَْبس: والقَميُص. باملوجِ   .وقَمََّصُه قَميصاً فََت
  قمط

حبلٌ ُيَشّد به قوائم الشاة عند الذَبح، وكذلك ما يَشدُّ به : والِقماطُ. أنثاه َيقِْمطُها، أي سِفَدهاقََمطَ الطائُر 
. وقُِمطَ األسُري، إذا ُجمع بني يديه ورجليه حببلٍ. وقد قََمطُْت الشاةَ والَصيبَّ بالِقماِط أقِْمطُ قَْمطاً. الصيبُّ يف املهد
، أي تامٌّ. ألخصاُص، ومنه َمعاقُد الِقْمِطما ُيَشدُّ به ا: والِقْمطُ بالكسر   .ومرَّ بنا َحولٌ قَميطٌ

  قمطر
ٌر ويوٌم قَْمطَريٌر، أي شديٌد   :قال الشاعر. يوٌم قُماِط

ٌر... َبين َعمِّنا هل تذكرون َبالَءنا    عليكم إذا ما كان يوٌم قُماِط
أبو . اقَْمطَرَّْت العقرُب، إذا عطفَْت ذنبها ومجعت نفسهاو. اجملتِمُع: املُقَْمِطرُّ: أبو عبيد. اشتدَّ: واقَْمطَرَّ يومنا

ُت القربةَ، إذا شددهتا بالوِكاِء: عمرو ا ُيصان فيه الكتب: والِقَمطُْر والِقَمطَْرةُ. وقَْمطَْر قال ابن السكيت ال . م
  :وينشد. يقال بالتشديد

  دُرما الِعلُْم إال ما وعاُه الَص... ليَس بِعلمٍ ما َيعى الِقَمطُْر 
  .واجلمع قَماِطُر

  قمع
وقََمْعُتُه . وقد قََمْعُتُه إذا ضَربته هبا. واحدة املَقاِمعِ من حديٍد كاحملجن ُيضَرب هبا على رأس الفيل: اِملقَْمَعةُ

فرددته أقَْمْعُت الرجل عنِّي إقْماعاً إذا طَلََع عليك : قال ابن السكيت. وأقَْمْعُتُه مبعًنى، أي قهرته وأذللته، فاْنقََمَع



قَِمَعْت : َبثَْرةٌ خترج يف أصول األشفار، تقول منه: والقََمُع أيضاً. رأُس الَسنام، واجلمع قََمٌع: والقََمَعةُ أيضاً. عنك
ةُ أيضاً. عينه بالكسر، َتقَْمُع قََمعاً احلمار َيَتقَمَُّع، أي : يقال. ذباٌب يركب اإلبل والظباء إذا اشتدَّ احلرُّ: والقََمَع

  :قال أوس بن حجر. رأسه حيرِّك
  وُعفُْر الِظباِء يف الِكناسِ َتقَمَُّع... ألَْم َتَر أنَّ اهللا أْنَزلَ ُمْزَنةً 

ا ُيَصبُّ فيه الدهن وغريه: والِقْمُع والِقَمُع. وُعْرقوٌب أقَْمُع بيِّن القََمعِ، إذا عظُمت إْبَرُتُه وقََمْعُت الَوطَْب، أي . م
لغة يف : اقَْتَمْعُت السقاَء: أبو عمرو. ما على التمرة والُبسرة: الِقْمُع والِقَمُع أيضاًو. وضعُت يف رأسه الِقْمَع

  .اقتبعُت
  قمقم

على هذا داَر القُْمقُُم، : هو روميٌّ ويف املثل: قال األصمعي. والقُْمقَُمةُ معروفةٌ. قَمقََم اهللا َعَصبه، أي مجعه وقََبضه
. على يدّي دار احلديث: وكذلك قوهلم. للرجل إذا كان خبرياً باألمرأي إىل هذا صار معىن اخلََبر، يضرب 

امٍ من : ويقال. البحُر: والقَْمقاُم بالفتح. ويقال َسيٌِّد قماِقٌم بالضم، لكثرة خريه. واجلمع قَماِقُم وقع يف قَمقَ
قردان، وضرٌب من القَمل شديد صغار ال: والقَْمقاُم بالفتح. العدد الكثري: والقَْمقاُم. السيد: والقَْمقاُم. األمر

  .التشبُّث بأصول الَشعر، الواحدة قَْمقاَمةٌ
  قمل

  :وأما قول الشاعر. وقملَ بطُنُه أيضاً، أي َضُخَم. وقد قَِملَ رأُسُه بالكسر قمالً. القَملُ معروف، الواحدة قملَةٌ
  وَرأْيُتم أْبناَءكُم َشبُّوا... َحىت إذا قَِملَْت ُبطوُنكُم 

ُدَويبَّةٌ من جنس القردان، إال أهنا : والقُمَّلُ. الرجل احلقري: والقََمليُّ، بالتحريك.  به كَثَُرت قبائلكمفإمنا يعين
. وأما قملةُ الزرع فَُدَويبَّةٌ أخرى تطري كاجلراد يف ِخلْقَِة احلَلَمِ؛ ومجعها قُمَّلٌ. أصغر منها يركب البعري عند اهلُزال

  .إذا َبدا وَرقُُه ِصغاراً أولَ ما يَتفطُّر وأقَْملَ الَعْرفَُج والرمثُ،
  قمم

. وفالن حسن الِقمَِّة، والقاَمِة، والقُوِميَِّة، مبعًنى. ألقى عليه قمََّتُه، أي بدَنه: يقال. قاَمةُ الرجل: الِقمَّةُ بالكسر
ِمقَمَّةُ الثَور وكلِّ ذات : اِملقَمَّةُو. أعلى الرأس، وأعلى كلِّ شيء: والِقمَّةُ. َجماعة الناس: والِقمَّةُ والقُماَمةُ أيضاً

، مث يستعار فيقال. ِظلٍْف، يعين شفتيه، وفتُحها لغةٌ اقَْتمَّ : وقَمَِّت الشاةُ من األرض واقَْتمَّْت، إذا أكلت من اِملقَمَِّة
قَمَّةُ. الرجل ما على اخلوان، إذا أكله كله وقَمَُّه، فهو رجلٌ ِمقَمٌّ . كنسته: ُت البيتوقََمْم. اِملكنسةُ: واِمل

ضرهبا كلها حتَّى : وأقَمَّ الفحلُ اإلبلَ. يقال ليبيس الَبقْل القميُم: األصمعي. الكناسة، واجلمع قُماٌم: والقُماَمةُ
  .وَتقَمََّم، أي َتَتبََّع القُماَم يف الكناسات. يقال شدَّ الفرُس على احلجرِ فََتقَمَّمها، أي تسنَّمها: ابن السكيت. قَمَّْت

  منق
أنت قََمٌن أن تفعل كذا بالتحريك، أي خليٌق وجديٌر، ال يثنَّى وال جيمع وال يؤنث، فإن كسرت امليم أو : يقال

وَتقَمَّْنُت يف هذا األمر . وهذا األمر َمقَْمَنةٌ لذاك، أي َمْخلَقَةٌ له وَمْجَدرةٌ. قلت قَمٌني ثّنيت ومجعت وأّنثت
  .موافَقَتك، أي توّخيتها

  قمه



  .من اإلبل مثل القُمَّحِ، وهي الرافعة رءوسها إىل السماء، الواحدة قاِمٌه وقاِمٌح القُمَُّه
  قنأ

وقال األسود بن . اْشَتدَّْت ُحْمَرُتها: قَنَّأَ الرجل حلَيتُه باِخلضابِ َتقْنِئَةً، وقد قََنأْت هي من اخلضاب، َتقَْنأُ قُُنوًءا
  .يعفر

َشمٌِّر  ُه من الِفْرصاِد... َيسعى هبا ذو توَمَتْينِ ُم   قََنأْت أناِملُ
َمقْناةٌ : وقال غري أيب عمرو. املكان الذي ال َتطْلَع عليه الشمس: املَقَْنأةُ واملَقُْنَؤةُ: أبو عمرو. وشيٌء أمحُر قانئٌ
  نقيض املَْضحاِة: وَمقُْنَوةٌ بغري مهزٍ

  قنب
ما بني الثالثني إىل : واِملقَْنُب. اعات الناسمج: والقَنيب. وِعاء قَضيب الفرس وغريه من ذوات احلافر: القُْنُب

. األَبْق، عريبٌّ صحيح: والقُنَّب. شيء يكون مع الصائد َيجعل فيه ما يصيُده: واِملقَْنُب أيضاً. األربعني من اخليل
رق اجملتمع الذي الو: والَعصيفة. وتسمَّى الَعصيفةُ الِقنَّاَبة: قال. قَنََّب الزرُع تقنيباً، إذا أعَصَف: قال ابن دريد

  .يكون فيه الُسْنبل
  قنرب

  .القُْنُبرَةُ: والعامة تقول. لغةٌ يف القُبَّرَةُ، واجلمع القَنابِر: القُْنُبراُء
  قنبض

  :قال الفرزدق. القصرية: القْنُبَضةُ من النساء
  َرقَْدنَ عليهنَّ اِحلجالُ املَُسجَُّف... إذا القُنُْبضاُت السوُد طَوَّفَْن بالُضحى 

  .الرجلُ قُْنُبٌضو
  قنبل
وكذلك القَْنَبلَةُ من الناس طائفةٌ . واجلمع القنابِلُ. طائفةٌ من اخليل ما بني الثالثني إىل األربعني وحنوه: القَْنَبلَةُ
  .منهم
  قنت

ويف . اًمث مسِّي القيام يف الصالة قنوت" والقانتَني والقانتاِت : " هذا هو األصل، ومنه قوله تعاىل. الطاعة: القُنوُت
  .ومنه قُنوُت الوِترِ" . أفضل الصالة طول القُنوت : " احلديث

  قنح
وقَنَّْحُت الباب، إذا . مفتاٌح معوجٌّ طويلٌ: والقُنَّاَحةُ بالضم مشدَّدة. قََنْحُت الشيء قَْنحاً، إذا عطفْته كاِملْحَجن

  .أصلحْت ذلك عليه
  قند
هو مثل اإلْسفَْنِط، : قال األصمعي. اخلمر: والِقْنديُد. وُمقَنٌَّدسويق َمقْنوٌد : يقال. عسل قصب السكر: القَْنُد

  .وهو عصري يطبخ وجيعل فيه أفواٌه من الطيب، وليس خبمر
ناقةٌ : وقال أبو مالك. هي من النوق اجلريئة: وقال الفراء. رجلٌ ِقْنَدأَْوةٌ، على ِفْعألَوٍة، أي خفيف: الكسائي



  .وقَدوٌم ِقْنَدأَْوةٌ، أي حادَّة. سريٌع ِقْنَدأَوةٌ ومجلٌ ِقْنَدأٌو، أي
  قندفل

  .الضخُم: القَْنَدفيلُ: األصمعّي
  قندل

  .الطَويلُ: والَعْنَدلُ. العظيمِ الرأسِ ِمثله: قال أبو عمرو يف القَْنَدلِ. العظيُم الرأسِ، مثل الَعْنَدلِ: القَْنَدلُ: أبو زيد
  قنذع

  :أيب الزَّعراء قال أدهُم بن. الكالُم القبيُح: القَناِذُع
  أَتْت من لديكم وانظروا ما ُشؤوُنها... َبين َخْيَبرِيٍّ َنْهنِهوا من قَناِذعٍ 

  .الَديُّوثُ: والقُْنذُُع
  قنر

  .هو الشرِس الَصعب من كلِّ شيء: ويقال. بعٌري قََنَورٌّ: يقال. الضخم الرأس: بتشديد الواو: القََنوَُّر
  قنزع

  :قال ُحميٌد األرقط يصف الصلع. عِ وهي الشعر حوايل الرأسواحدة القَنازِ: القُْنُزَعةُ
ُزعاِتِه   كأنَّ طَسا بني قُْن

  " .غَطِّي َعنَّا قُنازَِعِك يا أمَّ أمين : " ويف احلديث
  قنس
  :قال الراجز. األصل: القَْنُس

  يف قَْنسِ جمٍد فاَت كلَّ قَْنسِ
  :قال الشاعر. أعلى البيضة من احلديد: والقَْوَنُس

  وذي روَنقٍ َعْضبٍ يقُدُّ القَوانِسا... طَّرٍد لَْدٍن ِصحاحٍ كُعوبُه مب
  .عظٌم ناتئ بني أذين الفرس: والقَْوَنُس أيضاً

  قنص
والقَْنُص . الصيُد، وكذلك القََنُص بالتحريك: والقَنيُص أيضاً. وكذلك القَنيُص والقنَّاُص. الصائُد: القانُِص
واحدة القوانِصِ، : والقانَِصةُ. وَتقَنََّصُه، أي تصيَّده. واقَْتَنَصُه، أي اصطاده. مصدر قََنَصُه، أي صاده: بالتسكني

  .وهي للطري مبنزلة املصارين لغريها
  قنط

وفيه لغةٌ ثالثة قَنِطَ َيقَْنطُ قََنطاً وقَناطَةً فهو . وقد قََنطَ يقْنِطُ قُنوطاً وكذلك قََنطَ َيقُْنطُ، فهو قانِطٌ. اليأُس: القُنوطُ
  .وأمَّا قَنط َيقَْنطُ بالفتح فيهما، وقَنِطَ َيقْنِطُ بالكسر فيهما، فإنَّما هو على اجلمع بني اللغتني. نِطٌقَ

  قنطر
: ويروى عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه أنَّه قال. ِمعياٌر: والِقْنطاُر. الداهيةُ: والِقْنِطُر، بالكسر. اجلسُر: القَْنطََرةُ

ويقال غري ذلك، واهللا . ملُء مْسِك الثورِ ذهباً: ويقال. هو مائة وعشرون رطالً: يقالو. هو ألٌف ومائتا أْوقية



  .قَناطُري ُمقَْنطََرةٌ: ومنه قوهلم. أعلم
  قنع

  :قال الشماخ. وقد قََنَع بالفتح َيقَْنُع قُنوعاً. السؤالُ والتذلُّل يف املسألة: القُنوُع
  ُه أَعفُّ من القُنوعِمفارِقُ... لَمالُ املرِء ُيصِلُحُه فُيْغين 
  :قال عديُّ بن زيد. والرجلُ قانٌِع وقَنيٌع. يعين من مسألة الناس

ا... وما خنُت ذا عْهٍد وأْبُت بعهده    ومل أْحرِمِ املضطرَّ إن جاَء قانِع
قد قَنَِع بالكسر و. الرِضا بالقَْسمِ: والقَناَعةُ، بالفتح. هو الذي يسألك فما أعطيته قَبِله: وقال الفراء. يعين سائالً

ُه الشيء، أي أرضاه. َيقَْنُع قَناَعةً، فهو قَنٌِع وقَنوع إنَّ القُنوَع قد يكون مبعىن : وقال بعض أهل العلم. وأقَْنَع
  :وأنشد. الرضا، والقانُِع مبعىن الراضي، وهو من األضداد

  ولكنِّي أَعزَّنَِي القُنوع... وقالوا قد ُزهيَت فقلَت كالَّ 
  :وقال لبيد

ُع... فمنهم سعيٌد آخذٌ بَنصيبِِه    ومنهم شقيٌّ باملعيَشِة قانِ
وجيوز أن يكون السائل مسِّي قانِعاً ألنَّه يرضى مبا يعطى : قال. خُري الِغىن القُنوُع، وشرُّ الفقرِ اخلُضوُع: ويف املثل

ما ُتقَنُِّع به املرأة : ُع واِملقَْنَعةُ بالكسرواِملقَْن. قلَّ أو كثر، ويقبله وال يردُّه، فيكون معىن الكلمتني راجعاً إىل الرضا
  :قال عنترة. والِقناُع أوسُع من اِملقَْنَعِة. رأسها

  طَبٌّ بأخذ الفارسِ املْسَتلِْئمِ... إن ُتْغِديف دوين الِقناَع فإنين 
فالنٌ شاهٌد : يقال. ودالعدل من الشه: واملقنع بالفتح. الطبُق من ُعُسبِ النخلِ، وكذلك الِقْنُع: والِقناُع أيضاً

رجلٌ قُْنعانٌ بالضم، وامرأةٌ قُْنعانٌ، يستوي فيه املذكَّر واملؤنَّث : يقال منه. َمقَْنٌع، أي رضاً ُيقَْنُع بقوله وُيرضى به
  :وقال. والتثنية واجلمع، أي َمقَْنُع رضاً
  وإن كنَت قُْنعاناً ملن يطلب الَدما... فقلت له ُبْؤ بامرئٍ لسَت مثلَه 

  :قال ذو الرّمة يصف احلُُمر. الِقْنعانُ بالكسر من الِقْنعِ،وهو املستوي بني أكمتني سهلتنيو
  فراشاً وأنَّ الَبقْلَ راوٍ ويابُِس... وأْبصرنا أنَّ الِقْنَع صارت نِطافُُه 

ُت املرأة، أي ألبستها وقَنَّْع. ورجلٌ ُمقَنٌَّع بالتشديد، أي عليه بيضةٌ. وفٌم ُمقَْنٌع، أي معطوفةٌ أسنانه إىل داخل
أقَْنَع : قال أبو يوسف. وقَنََّع الديُك، إذا َردَّ بُرائلَُه إىل رأسه. وقَنَّْعُت رأَسه بالسوط ضرباً. الِقناَع، فَتقَنََّعْت هي

" رأسه، إذا رفعه، ومنه قوله تعاىل القُنوت ، وأقَْنَع يديه يف الصالة، إذا رفعها يف " ُمْهِطعَني ُمقْنِعي رُؤِسهِْم : 
وأقَْنْعُت اإلناء، إذا أملَتُه . وأقَْنَع البعُري، إذا مدَّ رأسه إىل احلوض ليشرب. مستقبالً ببطونِهِما وجهه ليدعو

اء ليمتلئ وقد قَنَِعْت هي، إذا . وأقَْنْعُت اإلبلَ والغنَم، إذا أملتها للمرتع. لتصبَّ ما فيه واستقبلت به جِريةَ امل
  .وأقَْنَعين كذا، أي أرضاين. فتح، إذا مالت ملأواها وأقبلت حنو أهلهاوقََنَعْت بال. مالت له
  قنعس

، واجلمع القَناِعُس بالفتح. العظيُم: الِقْنعاُس من اإلبل   .ورجلٌ قُناِعٌس بالضم، أي عظيُم اخلَلْقِ
  قنف



مرَّ : وحكى ابن دريد. سالقَنيُف مثل القَنيبِ، وهم مجاعات النا: أبو عمرو. األبيُض القفا من اخليل: األقَْنُف
ِصغر األذنني : والقََنُف. السحاُب ذو املاء الكثري: والقَنيُف. طائفة منه: قَنيٌف من الليل، أي قطعة منه، ويقال

  .الكبري األنف: والقُناُف. والرجل أقَْنُف، واملرأةُ قَْنفاُء. وغلظهما
  قنفذ

املكان : والقُْنفُذُ. مسيل الَعَرقِ من خلف أذين البعري: والقُْنفُذُ. ْنفُذَةٌواحد القَناِفِذ، واألنثى قُ: القُْنفُذُ والقُْنفَذُ
  .الذي ينبت نبتاً ملتفًّا

  قنفرش
  .العجوز الكبرية: القَْنفَرُِش

  قنقل
  .اِملكيالُ الضخُم: القَْنقَلُ
  قنقن

باملاء يف حفر القُنِيِّ، وكذلك الدليل اهلادي، والبصري : والِقْنِقُن أيضاً. ضرٌب من اجلرذان: الِقْنِقُن بالكسر
  .القُناِقُن بالضم، واجلمع القَناِقُن بالفتح

  قنم
ُه بالكسر . يدي من الزيت قَنَِمةٌ: يقال. خبث ريح األدهان والزيت وحنوه: القََنَمة، بالتحريك وقد قََنَم سقاؤ

  .، واحدها أُقْنوٌم، وأحسبها روميَّةًاألصول: واألقانيُم. وقَنَِم اجلوز فهو قانٌِم، أي فاسد. قََنماً، أي َتِمه
  قنن
عبيٌد أقْنانٌ، مثَّ جيمع على : وربَّما قالوا. العبُد إذا ُمِلَك هو وأبواه، ويستوي فيه االثنان واجلمع واملؤنَّث: الِقنُّ
قوَّة : الِقنَّةُ بالكسر: يدأبو عب. ريح اإلبط أشدَّ ما تكون: والقُنانُ أيضاً. كُّمه: وقُنُّ القميص وقُناَنُه بالضم. أِقنٍَّة

أعلى : والقُنَّةُ بالضم. ضرٌب من األدوية، وهو بالفارسية بْريَزذْ: والِقنَّةُ أيضاً. من ِقوى حبل الليف، ومجعها ِقَنٌن
  :قال. اجلبل، مثل القُلَّة

  على قُنَِّة العزَّى وبالَنْسرِ َعْنَدما... أَما ودماٍء مائراٍت ختالُها 
َتنَّ الوعل، إذا انتصَب على القُنَِّة. وقَُنٌن وقُنَّاٌت واجلمع ِقنانٌ، ما ُيجعل فيه : والِقنِّيَنةُ بالكسر والتشديد. واقْ

  .األصول، الواحد قانونٌ، وليس بعرّيب: والقوانُني. الشراب؛ واجلمع القَنانِيُّ
  قنا

، وقََنْيُت أيضاً ِقْنَيةً وقُ : ومالٌ قُْنيانٌ وِقْنيانٌ. ْنَيةً، إذا اقَتنيَتها لنفسك ال للتجارةقََنْوُت الغنم وغريها ِقْنَوةً وقُْنَوةً
وقَُنَيِت اجلارية ُتقْىن ِقْنَيةً على ما مل يسّم فاعله، إذا منعت من اللعب مع الصبيان وُسترت يف . يتَّخذ قُْنَيةً وِقْنَيةً

قَنَِي الرجل : أبو عبيدة. وكذلك املَقُْنَوةُ. يهمز وال ُيهمزاملَْضحاةُ، : واملَقْناةُ. اتِّخاذه: واقِْتناُء املال وغريه. البيت
ا ُيقْتىن من القُْنَيِة والَنَشب. َيقْىن ِقًنى، مثل غَنَِي َيْغىن ِغًنى . وأقْناُه أيضاً، أي أرضاه. وأقْناُه اهللا، أي أعطاه م

. العذق، واجلمع الِقْنوانُ واألقْناُء: والِقْنُو. أغْناه اهللا وأقْناُه، أي أعطاه اهللا ما يسكُن إليه: ويقال. الرضا: والِقنا
مجع قَناٍة وهي الرمح، وجتمع على قََنواٍت، وقُنِيٍّ على : والقَنا أيضاً. مقصور مثل الِقْنوِ، واجلمع أقْناٌء: والقَنا



ألقُْنوَنََّك : ويقال. وكذلك القَناةُ اليت ُتحفر، وقناةُ الظهر اليت تنتظم الفقارة. فُعولٍ، وِقناٍء مثل جبلٍ وجبالٍ
وأمحر قاٍن، أي . خلطُته: وقاَنْيُت الشيء. وما ُيقانيين هذا الشيء، أي ما يوافقين. ِقناَوَتَك، أي ألجزينَّك جزاءك

وقََنْيُت احلياء بالكسر . رجل أقْىن األنف وامرأة قَْنواُء بيِّنة القَنا: اْحِددابٌ يف األنف؛ يقال: والقَنا. شديد احلمرة
  :قال عنترة. ياناً بالضم، أي لزمتهقُْن

  إنَّي امرٌؤ سأموُت إنْ مل أُقَْتلِ... فاقَين حياءِك ال أبالَِك واْعلَمي 
  .وقاىن له الشيء أي داَم

  قهب

والقُْهَبةُ لون . اجلبل العظيم، عن أيب عمرو: والقَْهُب أيضاً. األبيض تعلوه كْدَرة، واألنثى قَْهَبةٌ وقَْهباُء: القَْهُب
ويقال : قال. األقهب الذي فيه محرةٌ فيها غُْبرةٌ: وقال ابن األعراّيب. هو غُربةٌ إىل سواد: قال األصمعّي. ألقَْهْبا

  .الفيل واجلاموُس: واألقَْهباِن. هو األبيض األكدر
  قهبلس

  .الذكر: القَْهَبِلُس، مثل اجلَْحَمرِشي
  قهد

  :بيدقال ل. القَْهُد مثل القَْهبِ، وهو األبيض األكدر
  غُْبٌس كواِسُب ال ُيَمنُّ طعاُمها... ِلُمَعفَّرٍ قَْهٍد تناَزَع ِشلَوُه 

  قهر
. وقُهَِر اللحُم أيضاً، إذا أخذْتُه النار وسال ماؤه. غُِلَب: وقُهَِر. وجدته مقْهوراً: وأقَْهْرُتُه. غلبه: قََهَرُه قَْهراً
  .أخذُت فالناً قُْهَرةً بالضم، أي اضطراراً: ويقال
  قهز
  .ثياٌب ِمِعزَّى خيالطها القَزُّ: الِقْهُز
  قهقر

رجعت الرجوع الذي ُيعرف هبذا : رجعُت القَْهقَرى، فكأنَّك قلت: فإذا قلت. الرجوع إىل خلٍف: القَْهقَرى
  .احلجر الصلب: والقَْهقَرُّ بتشديد الراء. االسم، ألنَّ القَْهقَرى ضرٌب من الرجوع

  قهقه
ْه قَْه: وفةٌ، وهو أن تقولالقَْهقََهةُ من الضحك معر َه مبعًنى: يقال. قَ والقَْهقََهةُ يف السري مثل القَْهقََهِة، . قَهَّ وقَْهقَ

  .مقلوٌب منه
  قهل

: وقال أبو عمرو. يابُس اِجللِْد َسيِّء احلال، مثل املَُتقَحِّل: ورجلٌ ُمَتقَهِّلٌ. َرثاثَةُ اهلَيئِة: التَّقَهُّلُ: قال الكسائي
  :وأنشد. شكوى احلاجِةالتقَهُّلُ، 

  لَْعواً إذا القَْيَتُه َتقَهَّال
تكلََّف ماال يعنيِه وَدنََّس : وأقَْهلَ الرجلُ. وقد قََهلَ َيقَْهلُ قَْهالً، إذا أثىن ثناًء قبيحاً. كُفرانُ اإلحسان: والقَْهلُ



  .َضُعَف وَسقَطَ: واْنقََهلَ. نفَسُه
  قهم

وأقَْهَمِت السماُء، إذا انقشَع . وأقَْهَم الرجلُ عنك، إذا كرَهك. هه، مثل أقْهىأقَْهَم الرجلُ عن الطعام، إذا مل يشت
  .الغيُم عنها

  قها
أقْهى الرجل من الطعام، إذا اجتواه . اخلمر، يقال مسِّيت بذلك ألنَّها ُتقْهي، أي تذهب بشهوة الطعام: والقَْهَوةُ

  :قال الراجز. ستطاراحلديُد الفؤاِد امل: والقاهي. وقلّ طُعمه، مثل أقَْهَم
  راحت كما راح أبو رِئالِ
  قاهي الفؤاِد َدِئُب اإلجفالِ

  قوب

وَتقَوََّب الشيء، إذا . وقَوَّْبُت األرَض تقويباً مثله. قُْبُت األرَض أقوهبا، إذا حفرت فيها ُحفرةً ُمقَوََّرةً، فانقابت هي
وَتقَوََّب من رأسه مواضُع، أي . لبيضة وَتقَوََّبْت مبعًنىوقاَب الطائُر بيَضَته، أي فلقها؛ فانقابت ا. انقلع من أصله

: فالقائبة. َبرِئَْت قائبةٌ من قوبٍ: وقوهلم يف املثل. واألسود املَُتقَوُِّب، هو الذي َسلََخ جلَده من احلّيات. َتقَشََّر
ْغُت بك مكان كذا فَبرِئَْت إذا بل: قال أعرايبٌّ من بين أسد لتاجرٍ اسَتخفَره. الفَرخ: البيضة؛ والقوُب، بالضم

داٌء معروف يتقّشر ويّتسع، ُيعاجل بالريق؛ وهي مؤنَّثة ال : والقَُوباَء. قائبةٌ من قُوبٍ، أي أنا بريٌء من ِخفارتك
. وقد تسكَّن الواو منها استثقاالً للحركة على الواو؛ فإن سكَّنتها ذكَّْرَت وصرفت. تنصرف، ومجعها قَُوٌب

. ما بني املَقْبِضِ والِسَيِة: والقاُب. قوسٍ وقيُب قوس، وقاُد قوس وقيُد قوس، أي قدر قوس بينهما قاُب: وتقول
" وقال بعضهم يف قوله تعاىل. ولكلِّ قوسٍ قابان : فكان قاَب قَْوَسْينِ أو أْدىن :  : وقوهلم. أراد قابا قَْوسٍ فقلَبه" 

  .يقال ذلك للذي ال يربح من املنزل. مقيمفالن َمليٌء قَُوَبةٌ، مثال ُهَمَزٍة، أي ثابُت الدارِ 
  قوت

ما عنده : يقال. قاَت أهلَه َيقوُتُهْم قَْوتاً وِقياَتةً؛ واالسم القوُت بالضم، وهو ما يقوم به بدنُ اإلنسان من الطعام
. َرَزقُْته فارَتَزق: وقُتُُّه فاقْتاَت، كما تقول. قوُت ليلة، وِقيُت ليلة، وقيَتُه ليلة، فلما كسر القاف صارت الواو ياء

واقَْتْت ِلنارَك ِقيَتةً، أي . وفالنٌ َيَتقَوَُّت بكذا. سأله القوَت: واْسَتقاَتُه. وهو يف قاِئٍت من العيش، أي يف كفاية
  :قال الشاعر. اقتدَر عليه: وأقاَت على الشيء. أطعمها احلطب

اً... وذي ِضْغنٍ كَفَفُْت النفس عنه    وكنت على إساءته ُمقيت
. وكان اهللا على كلِّ شيٍء ُمقيتا . " املقتدر، كالذي يعطي كلَّ رجل قُوته: املُقيُت: ل الفراءوقا : ويقال املُقيُت" 

  :وأنشد ثعلب. احلافظ للشيء والشاهد له
  قرَّبوها منشورةً وُدعيُت... ليت ِشعري وأْشُعَرنَّ إذا ما 
  ساب ُمقيُتِسْبُت إنِّي على احل... أيلَ الفضلُ أم َعليَّ إذا حو 

  .أي أعرف ما َعَملُْت من السوء، ألنَّ اإلنسان على نفسه بصريةٌ
  قود



وقَوََّدُه، شدد . واقْتاَدُه وقاَدُه مبعًنى. َسِلٌس ُمْنقاٌد: وفرٌس قَُؤوٌد. قُْدُت الفرَس وغَريه أقوُدُه قَْوداً وَمقاَدةً وقَْيدودةً
. اخلضوُع: واالْنِقياُد. وأقَْدُتَك خيالً، أي أعطيتك خيالً َتقوُدها. ٌدمرَّ بنا قَْو: يقال. اخليلُ: والقَْوُد. للكثرة
أقاَدُه : يقال. القصاُص، وأقَْدُت القاتلَ بالقتيل، أي قتلته به: والقََوُد. قُْدُتُه فاْنقاَد يل، إذا أعطاك َمقاَدته: تقول

احلبل ُيَشدُّ يف الزمام أو اللجام : واِملقَْوُد. تلَ بالقتيلواْسَتقَْدُت احلاكَم، أي سألته أن َيقيَد القا. السلطانُ من أخيه
. وناقةٌ قَْوداُء. وفرٌس أقَْوُد بيِّن القََوِد، أي طويل الظَهر والعنق. واحُد القُوَّاِد والقاَدِة: والقاِئُد. ُتقاد به الدابة
الثَنِيَّةُ الطويلةُ يف السماء؛ واجلبلُ : لقَْوداُءوا. الطوال من األُتنِ، واحدهتا قَْيدوٌد: والقَياديُد. وخيلٌ قُبٌّ قوٌد

أقَْوُد، ألنه ال : ومنه قيل للبخيل على الزاد. الشديد الُعنق، مسِّي بذلك لقلّة التفاته: واألقَْوُد من الرجال. أقْوُد
  .يتلفَّت عند األكل لئال يرى إنساناً فيحتاج أن يدعوه

  قور
: الكسائي. واسعةٌ: وداٌر قَْوراُء. ومنه قُواَرةُ القميصِ والبِطِّيخِ. كله مبعىن قَطََعُه ُمَدوَّراً قَوََّرُه واقَْتَوَرُه واقْتاَرُه،

واملُقَْورُّ من . تشنَّج: واقَْورَّ اجللُد اقْوِراراً. لقيُت منه األقْوريَن بكسر الراء، واألقَْورِيَّاِت، وهي الدواهي العظاُم
  :قال بشر. الضامُر: اخليل
  أقَبُّ ُمقَلٌِّص فيه اقْوِراُر... باألصائل فهو هند  يضمَّر
: والقاُر. اْنقاَرِت البئُر، إذا اهندمْت: الفراء. قبيلةٌ: والقاَرةُ. الُدبَّةُ: والقاَرةُ. األكََمةُ، ومجعها قاٌر وقوٌر: والقاَرةُ
  .اإلبلُ: والقاُر. القُري
  قوز

  .واجلمع أقْواٌز وقيزانٌ. ةالكثيُب الصغري، عن أيب عبيد: القَْوُز بالفتح
  قوس

هو من خري قَُوْيسٍ : " ويف املثل. فمن أّنث قال يف تصغريها قَُوْيَسةٌ، ومن ذكر، قال قَُوْيٌس. القَْوُس يذكَّر ويؤنَّث
: والقَْوُس. ِةبقية التمر يف اجلُلَّ: والقَْوُس أيضاً. وربَّما مسوا الذراع قَْوساً. واجلمع ِقِسيٌّ وأقْواٌس وِقياٌس" . َسهماً 

: واألقَْوُس. واستقَوس مثله. وقَوََّس الشيُخ َتقْويساً، أي احنىن. صومعةُ الراهب: والقُوُس بالضم. برٌج يف السماء
حبلٌ : أيضاً: واِملقَْوُس. وعاُء القَْوسِ: واِملقَْوُس بالكسر. ويقال رجلٌ ُمَتقَوٌِّس قَْوَسُه، أي معه قَْوُسُه. املنحين الظهر

  :قال أبو العِيال اهلُذيل. َصفُّ عليه اخليل عند السباقُت
  ما كان من غَْيبٍ وَرْجمِ ظُنوِن... إنّ الَبالَء لَدى املَقاوِسِ ُمْخرٌِج 

  قوش

  .أي صغري اجلثة، وهو معرَّب وبالفارسية كوجك: رجلٌ قوٌش
  قوض

َحلْقٍة من الناس. انتقضْت وتفرقت: وُفوَتقَوََّضِت اِحللَُق والُصف. نقضته من غري هدمٍ: قَوَّْضُت البناَء   .وهو مجع 
  قوط
  .القطيع من الغنم، واجلمع األقْواطُ: القَْوطُ
  قوع



املستوي : والقاُع. إذا هاج: واقْتاَع الفحلُ. وهو قلب قَعا. قاَع الفحلُ على الناقة َيقوُع قَْوعاً وِقياعاً، إذا نزا
اَعةُ الدار. والقيَعةُ مثل القاعِ، وبعضهم يقول هو مجٌع .من األرض، واجلمع أقُْوٌع وأقْواٌع وقيعانٌ   .ساحُتها: وق

  قوف
  :قال الشاعر. أخذه بقوِف رقبته وبقاِف رقبته، مثل صوِف رقبته، أي برقبته مجعاء: وقوهلم. أعالها: قوُف األذِن

  إخالُ بأن َسَيْيِتُم أو َتئيُم... َنَجْوَت بقوِف َنفِْسَك غَري أين 
. قُفُْت أثره إذا أتَبْعته، مثل قَفَْوُت أثره: تقول. الذي يعرف اآلثار، واجلمع القافَةُ: والقائُف. سكأي جنوت بنف

  .هو أقَْوُف الناس: يقال. واقْتاَف أثره، مثل قاَف
  قوق

  .األصلُع: والقوقَةُ. رجلٌ قاٌق وقوٌق، أي فاحُش الطول
  قول

ومها " َنهى عن قيلٍ وقالٍ : " ويف احلديث. كَثَُر القيلُ والقالُ: ويقال .قال يقول قوالً، وقَْولَةً، وَمقاالً، ومقالَةً
: ، وكذلك القالَةُ، يقال" ذلك عيسى ابُن مرَمي قَْولَ احلَقِّ الذي فيه َيمَترون : " ويف حرِف عبد اهللا. امسان

وقوٌم . ورجلٌ قَؤولٌ. َيَتعدَّى وأصلُ قلُت قََولُْت بالفتح، وال جيوز أن يكون بالضم، ألنه. كَثَُرت قالَةُ الناس
القَْيلُ : واِملقَْولُ. اللسان: واِملقَْولُ. ورجلٌ ِمقَْولٌ وِمقْوالٌ، وقَُولَةٌ، وقَوَّالٌ، وِتقْوالةٌ، أي لَِسٌن كثري القَْولِ. قُُولٌ

دونَ امللك األعظم: والقَْيلُ. بلغِة أهل اليمن، واجلمع املَقاوِلُ ، واملرأةُ قَْيلَةٌ، وأصله قَيِّلٌ َمِلٌك من ملوِك ِحْمَير 
بالتشديد، كأنه الذي له قَْولٌ، أي َيْنفُذُ قولُُه، واجلمع أقْوالٌ وأقْيالٌ أيضاً، ومن مجعه على أقْيالٍ مل جيعلِ الواحد 

ا مل  قَوَّلَْتين ما مل: ويقال. اخلشبةُ اليت َتضرُب هبا القُلَةُ: والقالُ. مجع قائل: والقُوَّلُ. منه مشّدداً أقلْ، وأقَْولَْتين م
  :وقال. حتَكََّم: واقتالَ عليه. أي كذب عليه: َوَتقَوَّلَ عليه. أقُلْ، أي ادََّعْيَتُه َعلَيَّ

  وما اقتالَ من ُحكْمٍ عليَّ طَبيُب... وَمْنزِلَةٌ يف دار صْدقٍ وِغْبطٍَة 
  .وقاَولُْتُه يف أمره وَتقاَولْنا، أي َتفاوضنا

  قوم
  :قال زهري. ال دون النساء، ال واحد له من لفظهالرج: القَْوُم

  أقَْوٌم آلُ ِحْصنٍ أم نساُء... وما أدري وَسوف إخالُ أدري 
وربَّما دخل النساء فيه على " . وال نساٌء من نساٍء : " مث قال سبحانه" ال يسخر قوٌم من قومٍ : " وقال تعاىل

  :قال أبو صخر. القَْومِ أقواٌم، ومجع اجلمع أقاوُِمومجع . سبيل التَبع، ألن قوم كلِّ نّيب رجالٌ ونساء
  فُؤاَدَك ال َيْعِذْرَك فيه األقاوُِم... فإن َيْعِذرِ القلُب الَعِشيَّةُ يف الِصبا 

والقَْوُم يذكَّر ويؤنث، ألن أمساء اجلموع اليت ال واحد هلا . يقال أقاُمي وأقاوُم: ابن السكيت. َعىن بالقلب العقل
" قال تعاىل. كان لآلدميِّني يذكر ويؤنث، مثل َرْهٍط وَنفَرٍمن لفظها إذا  وقال . فذكر" وكذَب به قوُمك : 

ام الرجل . فإن صّغرَت مل تدخل فيها اهلاء، وقلت قَُوْيٌم وُرَهْيطٌ وُنفَْيٌر. فأنث" كَذّبْت قوُم نوحٍ : " تعاىل وق
قاَمِت : وقال الفراء. وقَفَت: وقاَمِت الدابة. َجَمَد: وقاَم املاُء. وقاَم بأمر كذا. املّرةُ الواحدةُ: والقَْوَمةُ. ِقياماً

اَم بعُضهم لبعض. وقاَوَمُه يف املصارعة وغريها. َنفَقَت: السوُق . وأقاَم باملكان إقاَمةً. وَتقاَوموا يف احلرب، أي ق



َمُه من موضعه. واهلاء عوض من عني الفعل، ألن أصله إقواماً " أي أداَمه، من قوله تعاىلوأقاَم الشيَء، . وأقا  :
وأما املَقاُم واملُقاُم . اجمللُس، واجلماعة من الناس: واملَقاَمةُ بالفتح. اإلقاَمة: واملُقاَمةُ بالضم" . وُيقيمونَ الصَّالةَ 

" وقوله تعاىل. فقد يكون كلُّ واحٍد منهما مبعىن اإلقامِة، وقد يكون مبعىن موضع الِقيامِ أي ال " ال َمقاَم لَكُم : 
اَم لكم " وقرئ . موضع لكم وقول . ، أي موضعاً" َحُسنت ُمْسَتقرا وُمقاما " و . بالضم أي ال إقامة لكم" ال ُمق

  :لبيد
  َعفَِت الدياَر َمَحلُّها فُمقاُمها

: واالْسِتقاَمةُ. قَوَّْمُت السلعة: يقال. واحدة الِقَيمِ؛ وأصله الواو ألنه يقوم مقام الشيء: والِقَيمةُ. يعين اإلقاَمةَ
وقَوَّْمُت الشيء . أي يف التوجُّه إليه دون اآلهلة" فاْستقيموا إليِه : " وقوله تعاىل. اْسَتقاَم له األمر: يقال. االعتدالُ

، شاذٌّ: وقوهلم. فهو قَوٌمي، أي ُمسَتقيٌم لَّة إمنا أّنثه ألنه أراد اِمل" وذلك ديُن القَيَِّمِة : " وقوله تعاىل. ما أقَْوَمُه
. قاَمُتُه وُحْسن طوله: وقواُم الرجل أيضاً" . وكان بني ذلك قَواما : " قال تعاىل. الَعْدلُ: والقواُم. احلنيفية

فالنٌ ِقواُم أهل بيته وِقياُم أهل بيته، وهو الذي ُيقيم : يقال. نظامه وِعماده: وِقواُم األمر بالكسر. والقُوِميَّةُ مثله
ِمالكُُه : وِقواُم األمر أيضاً" . وال ُتْؤتوا الُسفهاَء أموالَكُم اليت َجَعلَ اهللا لَكم ِقياماً "  :ومنه قوله تعاىل: شأهنم

وقاِئُم . قّدُه، وجتمع على قاماٍت وِقَيمٍ: وقاَمةُ اإلنسان. واجلمع ِقَيٌم. الَبكََرةُ بأداهتا: والقاَمةُ. الذي يقوم به
: الكسائي. اخلشبة اليت ُيمسكها احلرَّاث: واِملقَْوُم. احدة قَواِئمِ الدواّبو: والقاِئَمةُ. مقبُِضه: السيف وقاِئمته

  .ويوم القيامِة معروف. اسٌم من أمساء اهللا تعاىل: والقَيُّوُم. داٌء يأخذ الشاة يف قوائمها تقوم منه: القُواُم
  قوه

سلطانٌمالََك عليَّ قاٌه، : يقال. الطاعةُ، حكاها عن بين أسٍد: القاُه: األموّي أْيقََه الرجلُ واْسَتْيقََه، : يقال منه. أي 
  .أْيِقْه هلذا، أي افَْهْمُه: يقال. وأْيقََه، أي فَهَِم. أي أطاع

  قوا
. ورجل شديد القوى، أي شديُد أسرِ اخلَلْقِ. الطاقة من احلبل، ومجعها ِقًوى: والقُوَّةُ. خالف الضعف: القُوَّةُ

اعاً للُمقْوين : " ومنه قوله تعاىل. وأقْوى، أي فََين زاده. وأقْوى الرجل، أي نزل القَواَء وأقْوى، إذا كانت " ومت
واإلقْواُء يف الشعر، قال أبو عمرو بن . فالقَوِيُّ يف نفسه، واملُقْوي يف دابته. فالن قَوِيٌّ ُمقْوٍ: يقال. داّبته قَوِيَّةً
. وقد أقْوى الشاعر إقْواًء. أو جمرور هو أن ختتلف حركات الروي فبعضه مرفوع وبعضه منصوب: العالء
  :قال جرير. ومنزلٌ قَواٌء، أي ال أنيس به. وكذلك القَوى والقَواُء، باملد والقصر. القفُر: والقيُّ

  وَرْبعاً كُجثمان احلمامة أْدَهما... أال َحيِّيا الَربَع الِقواَء وسلِّما 
وبات فالنٌ القَواَء وبات القَفَْر، إذا . صاروا بالقَواِء: ى القوٌموأقْو. أقَْوِت الدار وقَوَِيت أيضاً، أي خلْت: يقال

طُْعمٍ   :وقال. بات جائعاً على غري 
  حمافظةً من أن يقال لئيُم... وإّني ألختاُر القَوا طاوَِي احلَشا 

ةً فهو قَوِيٌّ. األرض اليت مل ُتمطَر بني أرضني ممطورتني: والقَواُء بالفتح وقَوَّْيُتُه . ، وَتقَوَّى مثلهوقَوَِي الضعيف قُوَّ
اشترى الشركاُء شيئاً مثَّ اقَْتَوْوُه، : وتقول. إذا احتبس: وقَوَِي املطُر أيضاً. وقاَوْيُتُه فَقََوْيُتُه، أي غلبته. أنا َتقْوَِيةً

اًءوالدجاجة ُتقَْوقي، أي تصيح قَْوقا. وقَْوقَْيُت مثل َضْوَضْيُت. أي تزايدوا حتَّى بلغَ غاية مثنه : والقيقاءةُ. ةً وقيق



  .األرض الغليظة
  قيأ

وقَيَّأُتُه وأقَأُتُه . تكلَّف القَْيَء: واستقاء وَتقَيَّأ" . الراجُع يف ِهَبِتِه كالراجع يف قَْيِئِه : " ويف احلديث. قاَء َيقيُء قَْيئاً
به قُياٌء بالضم : ويقال. لذي ُيشَرُب للقَْيِءالدواء ا: والقَيوُء. وهذا ثوٌب َيقيُء الِصْبغَ، إذا كان ُمْشَبعاً: أنا مبعىن

  .واملّد، إذا جعل ُيكِثُر القَْيَء
  قيح
  .ساحتها: وقاَحةُ الدار. وقَيََّح اجلرُح وَتقَيََّح. قاَح اجلرُح َيقيُح: تقول منه. اِملدَّةُ ال خيالطها دم: القَْيُح
  قيد
ويقال . وهؤالء أمجالٌ َمقاييُد، أي ُمقَيَّداٌت. َشكَلُْتُه: يَّْدُت الكتاَبوقَ. وقد قَيَّْدُت الداّبةَ. واحُد القُيوِد: القَْيُد

  :قال امرؤ القيس. قَْيُد األوابِد، ألنه مينع الوحَش من الفَوات، لسرعته: للفرس اجلواد
  ُمبْنَجرٍِد قَْيِد األوابِد َهْيكَلِ

ِسَمةٌ تكون يف عنق البعري على ُصورة : قيد الفرس :قال األمحر. قَْيٌد: ويقال للِقدِّ الذي يضم ُعرقوَبي الرْحلِ
بينهما، ِقيُد ُرْمحٍ بالكسر، وقاُد : وتقول. موضُع القَْيِد من رجل الفرس، واخلَلخال من املرأة: واملُقَيَُّد. القيد

  .حبلٌ ُتقاُد به الدابَّة: والقَيُِّد. ُرْمحٍ، أي قَْدُر ُرْمحٍ
  قري
  .وصانِعه قَيَّاٌر. طَلَْيُتها بالقارِ: لسفينةوقَيَّْرُت ا. القاُر: القُري
  قيس

وِقْسُت الشيء . ويقال بينهما ِقيُس رمحٍ وقاُس رمحٍ، أي قدُر رمحٍ. قدَّرته على مثاله: ِقْسُت الشيَء بالشيء
ُه قَ. بغريه وعلى غريه، أقيُسُه قَْيساً وِقياساً فاْنقاَس، إذا قدَّرَته على مثاله ْوساً وِقياساً، وال وفيه لغة أخرى قُْسُت

قاَيْسُت فالناً، إذا جاريته قي : ويقال أيضاً. وقاَيْسُت بني األمرين ُمقاَيَسةً وِقياساً. واملقداُر ِمقْياٌس. أَقَْسُتُه: يقال
  .وَيقْتاُس بأبيه اقِْتياساً، أي يسلك سبيله ويقتدي به. وهو َيقْتاُس الشيء بغريه، أي َيِقيُسُه به. الِقياسِ
  قيص

  :قال أبو ذؤيب. سقوطَها من أصلها: ْيُص الِسنِّقَ
  لكلِّ أُناسٍ َعثَْرةٌ وُجبوُر... ِفراٌق كَقَْيصِ الِسنِّ فالَصْبَر إنَُّه 

. املُْنقَِعُر من أصله: املُْنقاُص: وقال األصمعّي. اهنارْت: اْنقاَصِت البئُر: قال األموّي. ويروى بالضاد املعجمة
  .مها مبعًنى واحد: وقال أبو عمرو. املنشقُّ طوالً: عجمةواملُْنقاُض، بالضاد امل

  قيض
وَتقَيََّضِت . َتقَيََّض َتقَيُّضاً: فإن سقط قيل. اْنقاَض اجلداُر اْنِقياضاً، أي تصدَّع من غري أن يسقط: قال أبو زيد

والقارورةُ : قال. ي ُمْنقاَضةٌفه: فإن تصدَّعْت ومل تنفلق قيل إنقاضت: قال. البيضةُ َتقَيُّضاً، إذا انكسرْت ِفلَقاً
وأنشد أليب . اْنقاَضِت الَرِكيَّةُ، واْنقاَضت الِسنُّ، أي َتَشقَّقَْت طوالً: قال األصمعّي. وِقْضُتها أنا فاْنقاَضْت. مثله

  :ذؤيب



  لكلِّ أُناسٍ َعثَْرةٌ وُجبوُر... ِفراٌق كَقَْيضِ الِسنِّ فالَصْبَر إنَُّه 
ومها . وقاَيْضُت الرجل ُمقاَيَضةً، أي عاوْضته مبتاعٍ. ما تفلَّق من قشور البيض األعلى :والقَْيُض. ويروى بالصاد

" ومنه قوله تعاىل. وقَيََّض اهللا فالناً، أي جاء به وأتاحه له. قَيِّضاِن كما تقول َبيِّعاِن " . وقَيَّْضنا هلم قَُرناَء : 
  .وَتقَيََّض فالنٌ أباه، أي أشَبَهه

  قيظ
وقاظَ يوُمنا، أي اشتدَّ . واملوضُع َمِقيظ. وقاظَ باملكان وَتقَيَّظَ به، إذا أقام به يف الصيِف. َمارَّةُ الصيِفَح: القَْيظُ
  .وقَيَّظَين هذا الشيُء، أي كفاين ِلقَْيظي. حرُّه
  قيق

  .وقد جيمع على اللفظ فيقال قَياق. األرُض الغليظةُ: القيقاءةُ
  قيل

قال َيقيلُ : تقول. انا عنَد القائلِة، وقد يكون مبعىن القَْيلولِة أيضاً، وهي الَنْوُم يف الظَهَريِةأت: يقال. الظَهريةُ: القائلةُ
والقْيلُ . وما أكَأل قائلَتُه، أي نوَمُه؛ وال يقال ما أَقَْيلَُه. قْيلولةً، وقْيالً، وَمقيالً، وهو شاذٌّ، وقُيَّلٌ أيضاً بالتشديد

هو َشروٌب للقَْيل، إذا : ويقال. قَيَّلَُه فََتقَيَّلَ، أي سقاُه نِصف النهار فشرَب: اليق. ُشْرُب نصف النهارِ: أيضاً
دقيَق اخلصرِ، حيتاُج إىل ُشربِ نصف النهار ِقلُْتُه البْيَع، : وربَّما قالوا. وأَقَلُْتُه البْيَع إقالةً، وهو فْسُخُه. كان ِمهيافاً 

ُه البيَع فأَ. وهي لغةٌ قليلةٌ   .وتقيَّلَ فالنٌ أباُه، أي أشَبَهُه. قالَين إيَّاُهواْسَتقَلُْت
  قني

  :وأنشد. ملمُته وأصلحته: وِقْنُت الشيء أَقيُنُه قَْيناً. احلدَّاد، واجلمع القيونُ: القَْيُن
  ُصدوُع اهلَوى لو كان قَْيٌن َيقيُنها... ويل كَبٌِد جمروحةٌ قد َبدا هبا 

أخذت : واقتاَنِت الروضة. واقْتانَ النبُت اقِْتياناً، إذا َحُسَن. َدي البعريموضع القيد من َوظيفَْي ي: والقَْيناِن
وإنَّما مسِّيت بذلك ألنَّها تزيِّن النساء، . َزيََّنْتها: وقد قَيَّنت العروَس َتقْييناً. ومنه قيل للماشطة ُمقَيََّنةٌ. ُزخرفُها

اَألَمةُ مغّنيةً كانت أو غري مغّنيٍة، : والقَْيَنةُ. هي أي تزينتشبِّهت باَألَمِة، ألنَّها ُتصلح البيت وتزيِّنه وتقينت 
وبعض الناس يظنُّ القَْيَنةَ املغنِّية . كلُّ عبٍد هو عند العرب قَْيٌن، واَألَمةُ قَْيَنةٌ: قال أبو عمرو. واجلمع الِقيانُ

  .خاصَّةً، وليس هو كذلك
  قيه

  .ضرٌب من الثياب بيٌض: والقوِهيُّ. قليالً وفيه حالوةُ احلَلَبِاللَبُن إذا تغيَّر طعُمه : القوَهةُ: أبو عبيد
  حرف الكاف

  كأب



وقد كَِئَب الرُجل َيكْأَُب كَأَْبةً وكَآَبةً، فهو كَئيٌب، وامرأةٌ كئيبةٌ . سوء احلال واالنكساُر من احلزن: الكأبة
  . الَسواد كما يكون وجُه الكئيبوَرماٌد مكتئُب اللون، إذا ضرَب إىل. واكتأب الرجلُ مثله. وكأباُء أيضاً

  كأد
  .وتكادين الشيء وتكاءدين، أي شقَّ عليَّ. شاقَّةُ املصَعِد: عقبةٌ كَؤوٌد

  كاس
  :وأنشد األصمعّي" . بيضاَء . بكَأْسٍ من ُمعنيٍ: " قال اهللا تعاىل. الكأُْس مؤنَّثة

اً  رُء ذاِئ... من مل َيُمْت َعْبطَةً َيُمْت هَرم   قُهاللموِت كأٌس فامل
  .واجلمع كُُؤوٌس، وأكُْؤٌس، وكياٌس. ال تسمَّى الكأس كأَسا إال وفيها الشراب: قال ابن األعرايب

  كأكأ
  .التجمُّع: والتكأكؤ. القصري: واملتكأكئ. َتكَْعكََع: َتكَأْكَأَ، أي َجُبَن وَضُعَف وَنكََص، مثل

  كأل
  .و ُمكَْوِئلٌّوقد اكَْوأَلَّ الرجلُ فه. القصري: الكَوَأْلَلُ: أبو زيد
  كأين

قال أَُبيُّ بن كعب . وفيها لغتان كأيِّْن مثال كََعيٍّ، وكاِئْن مثل كاعٍ. كأيِّْن معناها معىن كَْم يف اخلرب واالستفهام
كأيِّْن من رجل قد رأيُت، تريد هبا : وتقول يف اخلرب. كأَيِّْن تعدُّ سورةَ األحزاب؟ أي كم َتُعدُّ: لزِّر بن ُحَبيش

  :قال ذو الرمة. وإدخال ِمْن بعد كأيِّْن، أكثر من النصب هبا، وأْجَوُد. ، فتخفض النكرةَ بعدها ِمبْنالتكثري
  بالُد الِعدا ليست له ببِالِد... وكاِئْن ذََعْرنا من َمهاٍة َوراِمحٍ 

  كبب
كَبَّ : يقال. فََعلُْت غرييوهذا من النوادر أن يقال أفََعلُْت أنا و. كَبَّه اهللا لوجهه، أي َصَرعه، فأكبَّ على وجهه

وَتكَبََّبِت اإلبلُ، إذا ُصرِعت . وأكبَّ فالنٌ على األمر يفعله وانكبَّ، مبعًنى. اهللا عدوَّ املسلمني، وال يقال أكَبَّ
: ةُ بالفتحوالكَبَّ. كََبْبُت الغْزل، أي جعلته كَُبباً: اجلَرَوْهُق من الَغْزل؛ تقول منه: والكُبَّةُ أيضاً. من داٍء أو ُهزال

ِشدَّته : وكذلك كَبَّةُ الشتاء. الَدفعة يف القتال واجلري، وهو إفالت اخليل على اِملقَْوس للجري أو للحملة
ما َتكَبََّب من الرمل، أي : والكُباُب بالضم. دواٌء: والكَباَبةُ. الطَباِهُج: والكَباُب. الزحام: والكَبَّةُ أيضاً. وَدفَْعُتُه
  :لرّمةقال ذو ا. جتعََّد

  بتري الكُباَب اجلَْعَد عن َمْتنِ ِمْحَملِ... توخَّاه باألَظْالِف حتَّى كأنَّما 
  كبت
  .وكََبَته لوجهه، أي صرعه. كََبَت اهللا العدوَّ، أي َصَرفَُه وأذلَّه: يقال. الصرف واإلذالل: الكَْبُت
  كبث
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لغة: كتاب  ال   الصحاح يف 
 اجلوهري: املؤلف 

  .وكَبِثَ اللحُم بالكسر، أي َتغَيََّر وأَرَْوَح. الَنضيُج من مثر األراِك: الكَباثُ بالفتح
  كبح

  .كََبْحُت الدابَّة، إذا جذبتَها إليك باللجام لكي تقَف وال جتري
  كبد

كَبََّد النجُم السماَء، أي : وسطها يقال: وكَبُِد السماء. للتخفيف كَْبٌد: واحدة األكْباِد، ويقال أيضاً: الكَبُِد والِكْبُد
وكُبَْيداُت السماِء، كأنَّهم . غَلُظَ وَخثَُر: وَتكَبََّد اللُنب. وَتكَبََّدِت الشمُس، أي صارت يف كَبِِد السماِء. توسَّطها

على كَبِِد القوسِ، وهي مل بني مقبِضها وجمرى  َضع السهَم: يقال. َمقبِضها: وكَبُِد القوسِ. صغَّروا كُبيَدةً مث مجعوا
. الضخُم الوسِط، وال يكون إال بطيَء السريِ: واألكَْبُد. أصْبت كَبِدَُه؛ فهو َمكْبوٌد: وكََبْدُت الرجلَ. السهم منها

لقد َخلَقْنا : " قال تعاىل. الِشدَّةُ: والكََبُد. وقوٌس كَْبداُء، إذا مأل َمقبُِضها الكفَّ. وامرأةٌ كَْبداُء بيِّنة الكََبِد، بالتحريك
سودُ : يقال لألعداء: األصمعّي. وجعُ الكَبِِد: والكُباُد. وكاَبْدتُ األمَر، إذا قاسيتَ شدَّته" . اإلنسانَ يف كََبٍد 

  :قال األعشى. ُصْهُب الِسبالِ، وإن مل يكونوا كذلك: األكباِد، كما يقال هلم
  ُهُم األعداُء واألكباُد سوُد... فما أُْجِشَمْت من إتْياِن قومٍ 

  .فالن ُتضَْرُب إليه أكْبادُ اإلبل، أي يُْرَحلُ إليه يف طلب الِعلم وغريه: وقوهلم
  كرب

. واالسم الكَبَْرةُ بالفتح. َعالُه املَكْبُِر: ويقال. وقد كَبَِر الرجل َيكَْبُر ِكبَراً، أي أَسنَّ، وَمكْبِراً أيضاً. الِكَبُر يف السّن
: والكِْبُر. كُبَّاٌر بالتشديد: فإذا أفرط قيل. وكَُبَر بالضم َيكُْبُر، أي َعظَُم، فهو كَبٌري وكُباٌر. َعلَْت فالناً كَْبرَةٌ: يقال

فالنٌ : ويقال أيضاً" . والذي تََولَّى ِكبَْرُه : " قال اهللا تعاىل. ُمعظمه: وِكْبُر الشيء أيضاً. العظَمة، وكذلك الِكْبرِياُء
كُْبُر قوِمِه : وقوهلم. يستوي فيه الواحد واجلمع واملؤنث: وقال ابن السكيت. ولدِ أبويِه، إذا كان آخرهم ِكْبَرةُ

وفالنٌ إكْبِرَّةُ قوِمِه، بالكسر والراء . كُْبُر سِياَسِة الناس يف املال: ويقال أيضاً. بالضم، أي هو أقَْعدََهْم يف النسب
: والكُْبرى. األَصُف، فارسيٌّ معرب: والكََبُر بالتحريك. الواحد واجلمع واملؤنث مشدَّدة، أي كُْبُر قومه، يستوي فيه

توارثوا : وقوهلم. الكِباُر: واملَكْبوراُء. تأنيث األكَْبرِ، واجلمع الكَُبُر ومجع األكَْبرِ اَألكابُِر واألكَْبرون، وال يقال كَُبُر
وأكَْبرَ الصيبُّ، أي َتَغوَّطَ، . وأكْبَْرُت الشيء، استعظمته. العّز والشرف اجملد كابِراً عن كابِرٍ، أي كَبرياً عن كَبريٍ يف

  .التعظم: والَتكَبُُّر واالسِْتكْباُر. التعظيُم: والَتكْبُري. وهو كنايةٌ
  كربت

ذهبٌ : ل أيضاًويقا. أعزُّ من َبْيضِ اَألنوقِ: أعزُّ من الِكبْريِت األمحرِ، إنَّما هو كقوهلم: وقوهلم. الِكبْريُت معروٌف
  .ِكْبريٌت، أي خالص

  كبس
وربَّما قالوا كََبَس رأَسه، أي أدخله . واسم ذلك التراب كِْبٌس بالكسر. طممُتها بالتراب: كََبْسُت النهَر والبئَر كَْبساً

. يم الرأسالعظ: والكُباُس بالضم. ويقال رجلٌ أكَْبسُ بيِّن الكََبسِ، للذي أقبلْت هامُته وأدبرْت جبهُته. يف ثيابه



: والسنة الكَبيَسةُ. ضرٌب من التمر: والكَبيُس. وهو من التمر مبنزلة الُعنقود من العنب. الِعذُْق: والِكباَسةُ بالكسر
. هو مقدِّمة الصَْرعِ: ويقال. ما يقع على اإلنسان بالليل: والكابوُس. اليت ُيْستََرُق منها يوم، وذلك يف كلِّ أربع سنني

  .أغاروا عليها فجأة: نوكََبسوا داَر فال
  كبش
  .سيدهم: واحد الكباش واألكبش وكبش القوم: الكبش
  كبكب

  .جاء ُمَتكَْبِكباً يف ثيابه، أي متزمِّالً: وتقول" . فكُْبِكبوا فيها ُهْم والغاوونَ : " ومنه قوله تعاىل. كَْبكََبُه، أي كَبَّه
  كبل
ما ثُنَِي من َشفِة الَدلْوِ، : والكَْبلُ. كَبَّلُْتُه، إذا قَيَّْدَتُه، فهو َمكْبولٌ وُمكَبَّلٌكََبلُْت األسَري و: يقال. القيد الضخُم: الكَْبلُ

أن : واملُكابلَةُ. كََبلُْتَك َدْيَنَك: يقال. التأخُري واحلبُس: واملُكابلَةُ. وفرٌو كََبلٌ، بالتحريك، أي قصٌري. وهو إْبدالُ الكَْبنِ
  .أنت حمتاجٌ إليها فُتَؤخِّرَ شراءها ليشتريَها غُريك، مثَّ تأخذها بالُشفْعِةُتباَع الداُر إىل جنبِ دارك و

  كنب

كََبْنُت الدلَو بالفتح أكْبنها بالكسر، إذا : تقول منه. ما ثُنَِي من اِجللد عند َشفة الدلْو مثَّ ُخرز: الكَْبُن: األصمعّي
: وكَبَِن فالنٌ. غَيَّْبتُُه، وهو مثل اخلْبن: ْنُت الشيءوكََب. عدلُت عنه: وكََبْنُت عن الشيء. كففَت جوانَب شفتها

ورجلٌ َمكْبونُ األصابع، هو مثل . انقبض: واكَْبأَنَّ. كََبَن الظيب، إذا لطَأ: األموّي. املنقبض البخيل: والكُُبنَّةُ. َسِمَن
  .بعٌري َمكْبونٌ: يقال. داٌء يأخذ اإلبلَ: والكُبانُ. الَشثْنِ
  كبا

قال أبو . كَبا الفرس: إذا ُحنِذَِت الفرس قلم َتعرْق قيل: أبو عمرو. سقط؛ فهو كابٍ: كْبو كَبْواًكَبا لوجهه َي
وكَبَْوُت الشيء، . وأكْباُه صاحُبه، إذا دخَّن ومل يورِ. وكَبا الزنُد، إذا مل خترج ناُره. وكذلك إذا كََتم الربو: الغوث

الكناسة، واجلمع األكْباُء، والكَُبةُ مثله، واجلمع : والِكبا مقصوٌر. وكََبْوُت الكوز، إذا صببت ما فيه. إذا كسحته
. وَتكَبَّى واكْتََبى، أي تبخَّر. كَبَّى ثوَبه بالتشديد، أي خبَّره: يقال منه. ضرٌب من العدو: والِكباُء ممدوٌد. كُبونَ

وكََبْت، إذا . ِت النار، أي سكن هلبهاخََب: ابن السكيت. مثل الوقفة تكون منك لرجلٍ عند الشيء تكرُهه: والكَْبَوةُ
وفالن كايب الرماد، أي عظيم الرماد . وَهَمَدْت، إذا طَِفئَْت ومل يبَق منها شيٌء البتَّة. غطَّاها الرماد واجلمر حتته

  .ينهال
  كتب

قال . واحلُكُْم والقََدرالفَْرُض : والكتاب. وقد كتْبُت كَْتباً وِكتاباً وِكتاَبةً. الكتاب معروف، واجلمع كُُتٌب وكُْتٌب
  :اجلعدّي

  عنكْم وهل أمنعنَّ اهللا ما فََعال... يا ابنة َعمِّي كتاُب اهللا أخرَجين 
اجلمع، : والكَْتُب" . أْم عندهم الغْيُب فهم َيكُتبونَ : " قال اهللا تعاىل. العاِلم: الكاتب عندهم: قال ابن األعرايب

وكََتْبت الِقربة أيضاً كَْتباً، إذا . ُشفريها َحبلْقٍة أو سريٍ، أكِْتُب وأكُْتُب كَْتباً كتْبُت البغلَة، إذا مجعَت بني: تقول منه
  :قال ذو الرّمة. اخلُْرَزةُ: والكُْتَبةُ بالضم. خرْزهتا، فهي كَتيٌب

  ُمَشلَْشلُ َضيََّعْتُه بينها الكَُتُب... َوفْراَء غَْرِفيٍَّة أثْأى خوارَزها 



سهٌم صغري ُمدوَّر الرأس يتعلَّم : والكُتَّاُب أيضاً. والكُتَّاُب أيضاً واملَكَْتُب واحد، واجلمع الكتاتيب. الكََتبَةُ: والكُتَّاُب
وَتكَتََّبت اخليلُ، . كَتََّب فالنٌ الكتائب تكتيباً، أي عبَّاها كتيبةً كتيبةً: اجليش، تقول منه: والكتيبة. به الصيبُّ الرْمي

وأكَْتْبتُ . أكِْتْبين هذه القصيدة، أي أمِلها علّي: وتقول. تَّْبُت الناقة تكتيباً، إذا صََرْرَتهاكَ: قال أبو زيد. أي جتمَّعت
ومنه قوله . واكَْتَتْبتُ الكتاَب، أي كَتَْبُته. شددهتا بالوِكاء؛ وكذلك كََتبُْتها كَْتباً، فهي ُمكَْتٌب وكَتيٌب: القِربةَ أيضاً

: واملُكِْتُب. اكتتب الرجلُ، إذا كََتَب نفسه يف ديوان السلطان: وتقول أيضاً" . ى َعلَيه اكَْتَتَبها فهيَ ُتْمل: " تعاىل
. واستكتبه الشيَء، أي سأله أن يكتبه له. كان احلجَّاج ُمكِْتباً بالطائف، يعين معلِّماً: قال احلسن. الذي يعلِّم الكتابة

  .ب على نفسه بثمنه، فإذا سعى وأَدَّاه َعَتَقالعبد ُيكاَت: واملُكاَتُب. واملكاتبة والتكاتب مبعًنى
  كتت

وكَتَّ الرُجل . كَتَّ البعري َيِكتُّ بالكسر، إذا صاح صياحاً ليِّناً: يقال. صوت الَبكْرِ، وهو فوق الكَشيشِ: الكَتيُت
يش ما ُيكَتُّ، أي ما أتانا جب: ويقال. غَلَْت؛ وكذلك اجلرَّة اجلديدة إذا ُصبَّ فيها املاء: وكَتَِّت الِقدر. من الغضب
  .ُيحصى عدده

  كتح
  .والطعاَم، إذا أكل منه حتَّى شبع. إذا رمى جسمه مبا أثَّر فيه: كََتَحُه كَْتحاً

  كتد
  .جنٌم: والكََتُد. ما بني الكاهل إىل الظَهر: الكََتد والكَِتُد

  كتر
  .هو بناٌء مثل القُبَّة، شبِّه السناُم به يقال: قال أبو عبيد. والكََتُر بالتحريك مثله. الَسناُم: الِكتُر بالكسر

  كتع

مجع كَْتعاَء يف : وكُتَُع. ولُد الثعلب، والرجلُ اللئيم أيضاً؛ واجلمع ِكْتعانٌ: والكَُتُع. ما بالدار كَتيٌع، أي أحد: يقال
وال . ت القوم أمجعني أكَْتعَنيورأي. اشتريت هذه الدار مجعاَء كَْتعاَء، ورأيت أخَواِتك ُجَمَع كَُتَع: يقال. توكيد املؤنَّث

. أتى عليه َحْولٌ كَتيٌع، أي تامٌّ: ويقال إنَّه مأخوذ من قوهلم. ُيقَدَُّم كَُتُع على ُجَمَع يف التأكيد، وال ُيفَْردُ ألنه إتباٌع له
  .وكََتَع، أي هرَب

  كتف

: واألكْتُف أيضاً من اخليل. عريض الكَِتِفيقال رجلٌ أكْتُف بيِّن الكََتِف، أي . واجلمع األكْتاُف. الكَِتُف والكْتُف
  :ومنه قول األعشى. ضّبة الباب، وهي حديدة عريضة: والكَتيفَةُ. الذي يف أعايل غَراضيِف كِتِفه انفراٌج

  نُ وداىن ُصدوَعُه بالكَتيِف... أو إناُء الُنضار الَحَمُه القَي 
  :قال القطامي. السخيمةُ واحلقُد: والكَتيفَةُ
  وَتْرفَضُّ عند املُْحفظاِت الكَتائُف... ي ال َتْمِلُك اِحلسَّ نَفُْسُه أخوكَ الذ
وقد كََتفِت اخليل وَتكَتَّفَْت، إذا . املشُي الرويد: والكَْتُف. اجلراد أول ما يطري منه، الواحدة كُْتفاَنةٌ: والكُتفانُ

وكََتفُت الرجل، إذا . الَرحلِ أحُدمها على اآلخر أن ُيَشدُّ ِحْنوا: والكَْتُف أيضاً. ارتفعت فروُع أكتاِفها يف املشي
: ظَلْعٌ يأخذ من وجعٍ يف الكَِتِف، عن ابن السكيت: والكََتُف بالتحريك. شددت يديه إىل َخلف بالِكتاِف، وهو حبلٌ



  .مجلٌ أكَْتُف، وناقةٌ كَْتفاُء: يقال
  كتكت

  .دون القهقهة: الكتكتة يف الضحك
  كتل
: واملُكَتَّلُ، بالتشديد. شبه الزنبيل، َيَسُع مخسةَ َعشر صاعاً: واِملكَتلُ. معة من الصمغ وغريهالقطعة اجملت: الكُْتلةُ
: والكُْنَتألُ، بالضم. ضرٌب من املشي: والَتكتُّلُ. النخلةُ اليت فاتِت اليَد: الكتيلةُ بلغِة طيٍِّء: أبو عمرو. القصُري

  .القصُري، والنون زائدةٌ
  كتم

وُمكَّتمٌ . وسرٌّ كاِتٌم، أي َمكْتوٌم. ال رعد فيه: وسحاٌب ُمكْتَِتٌم. ْتماً وِكْتماناً، واكَْتَتْمُتُه أيضاًكََتْمُت الشيء كَ
ورجلٌ كَُتَمةُ، إذا كان . كََتَمُه عين: وكاَتمين سرَّه. سألته أن َيكُْتَمُه: واْسَتكَْتْمُتهُ سّري. بولغ يف ِكْتمانِِه: بالتشديد
  :قال بشر. قد كََتَم الَرْبَو: للفرس إذا ضاق مَْنِخُرُه عن َنفَْسهويقال . َيكُْتُم سره

  كََتْمَن الَرْبَو كٌري ُمْستَعاُر... كأنَّ َحفيَف َمْنِخرِِه إذا ما 
القوس اليت ال شقَّ : والكَتوُم. مَْنِخُرُه واسعٌ ال َيكُْتُم الربو إذا كََتَم غريه من الدواب َنفََسه من ضيق َمخرجِه: يقول
  :وقال. فيها

  وال َعْجُسها عن موضع الكَفِّ أفَْضال... كَتوٌم ِطالعُ الكَفِّ ال دونَ ِملِْئها 
نبٌت خيالط : والكََتُم بالتحريك. وسقاٌء كَتيٌم. ال خيرج منه املاء: وخَْرٌز كَتيٌم. ال ترغو إذا ُركَِبت: وناقةٌ كتوٌم

  .بالَوْسَمِة ُيختضب به
  كنت

  :وف، وحذَفَ األعشى منه األلف للضرورة فقالالكَتَّانُ بالفتح معر
  َب بني احلرير وبني الكََتْن... هو الواهُب املُْسِمعاتِ الُشرو 

. وكَِتَنْت جحافُل البعري من أكل العشب، إذا لزَق به أثر ُخضرته. الدَرن والوَسخ، وأثر الدخان يف البيت: والكََتُن
  .احدة ُمكْتانَةٌنبٌت، وهو من خري النبت، الو: واملَكْتانُ
. ويقال َحَشَر الَوطُْب وكَِتَن، إذا اّتسخ وكثُر عليه اللنب. وكلُّ ما اتسَخ فقد كَِتَن. لزَِجت واتسخت: وكَِتَنْت

  .وسقاٌء كَِتٌن، إذا تلزََّج به الدرن
  كىت

  .واكَْتوْتى، إذا َتَتعَْتَع. اكَْتوْتى الرجل، إذا بالغ يف ِصفَة نفسه من غري عمل
  كثأ
وكثَأِت الِقْدُر كَثْأً، إذا أزَبَدت : قال. كَثَأ اللُنب َيكْثَأُ كَثْأً، إذا ارتفع فوق املاء وَصفا املاء من حتت اللنب: و زيدأب

نََبَتْت، : وكثَأْت أوباُر اإلبل كَثْأً: قال. ما ارتفع منها بعد ما َتْغلي: خذ كَثْأةَ ِقدرِك وكُثْأةَ ِقْدرك، وهو: للَغلي، يقال
  :وأنشد ابن السكيت. ك كثَّأ اللُنب والوََبُر والنَّبُت َتكِْثئَةًوكذل

  كأنََّك منها قاعٌد يف ُجوالقِ... وأنت امرٌؤ قد كَثَّأتْ لك ِلْحَيةٌ 
  .كثَّأُت، إذا أكلَت ما على رأس اللنب: ويقال أيضاً

  كثب



ومنه . وكلُّ ما انصبَّ يف شيٍء فقد انكثَب فيه .وانكثب الرملُ، أي اجتمع. كثَْبُت الشيء أكْثُُبُه كَثْباً، إذا مجعته
: والكُثَْبةُ من اللنب. مسِّي الكثيُب من الرمل؛ ألنه انصّب يف مكاٍن فاجتمع فيه؛ واجلمع الكُثْبانُ، وهي تالل الرمل

ه بعد أن يكون وكلُّ شيٍء مجعته من طعام أو غري. واجلمع كُثٌَب. ملء القََدح من اللنب: وقال أبو زيد. قَْدُر َحلْبة
: والكاثبة من الفرس. أكْثََبك الصيُد، أي أمكنك: ويقال. رماه من كَثَب: يقال. القُْرب: والكَثَُب. قليالً فهو كُثَْبةٌ

  .مقدَّم اِملْنَسج حيث تقع عليه يُد الفارس
  كثث

  .حية وقوٌم كُثٌّورجلٌ كَثُّ الل. وحليةٌ كَثَّةٌ وكَثَّاُء أيضاً. كَثَّ الشيُء كَثاثَةً، أي كَثَُف
  كثر

: ويقال. وأكْثََر الرجل، أي كَثَُر مالُه. وقوٌم كَثٌري، وهم كَثريونَ. وقد كَثَر الشيء فهو كَثٌري. نقيض القلّة: الكَثَْرةُ
. الكَثُري: املالوالكُثُْر بالضم من . واسَْتكْثَْرُت من الشيء، أي أكْثَرُت منه. كاثَرْناُهْم فَكَثَْرناُهْم، أي غلبناهم بالكَثَْرِة

  :وأنشد أبو عمرو لرجل من ربيعة.ماله قُلٌّ وال كُثٌْر: ويقال
  ومل أُقِْتْر لَُدنْ أين غُالُم... فإنَّ الكُثَْر أعياين قدمياً 

  :ىقال األعش. وعدٌد كاِثٌر، أي كَثٌري. املُكاثَرةُ: والتكاثُُر. احلمد هللا على القلِّ والكُثْرِ، والقلِّ والِكثْرِ: يقال
  وإنَّما الِعزَّةُ للكاثِرِ... ولسَت باألكْثَرِ منهم حًصى 

والكَوثر من . فالن َمكْثوٌر عليه، إذا َنِفذَ ما عنده وكَثَُرْت عليه احلقوق: ابن السكيت. وفالن َيَتكَثَُّر مبال غريه
  :قال الكميت. السيد الكَثُري اخلري: الرجال

  وكان أبوك ابُن العقاِئلِ كَوْثَرا ...وأنَت كثريٌ يا ابَن َمروانَ طيٌِّب 
  :قال الشاعر. وقد َتكَْوثََر. الكَثُري: والكَْوثَُر من الغبار

  وقد ثاَر نقع املوِت حتَّى َتكَوْثَرا
وقد أكْثََر " . ال قَطَْع يف مثرٍ وال كَثَرٍ : " ويف احلديث. مجار النخل، ويقال طَلعها: والكثُر. الكثُري: والكُثارُ بالضم

  .خل، أي أطْلََعالن
  كثع

وكَثََع اللُنب، أي عال دُمسُه وُخثورُتهُ رأسه، مثل . كَثََعِت اإلبلُ والغنُم كُثوعاً، أي استرخت بطوهنا ورمت بِثُلوطها
  .وَشفَةٌ كاثعةٌ بائعَةٌ، أي ممتلئةٌ غليظةٌ. رََمْت بزََبِدها، وهو الكُثَْعةُ: وكَثََّعِت القدُر. كَثَأ وكَثَّأ
  كثف
  .وَتكاثََف الشيُء. وقد كَثَُف الشيُء فهو كَثيٌف. الِغلَظُ: ثافَةُالكَ

  كثكث
  .بفيِه الكَثْكَثُ، والِكثِْكثُ: يقال. فُتاتُ احلجارة والتراب، مثل األثْلَبِ واإلثِْلبِ: الكَثْكَثُ والكِثِْكثُ

  كثل
  .ُمَؤخَّرُ السفينة، وقد ُيشدَّد فيقال كَوْثلٌّ: الكَوْثَلُ
  كثم

  .صرفَه عنه: وكَثََمُه عن األمر. الواسع البطن، ويقال الشبعان: واألكْثَُم. مألها: بَتهأكثم قر
  كحح



  .امرأةٌ نزلت يف شأهنا الفرائُض: وأُمُّ كُحَّة. َعَريبٌّ كُحٌّ، وعربيَّة كُحَّةٌ، لغة يف قحٍّ وقُحٍَّة: أبو عمرو
  كحكح
  .العجوز اهلرمة، والناقة اهلرمة: الكُْحكُُح
  كحل
كََحلَتُْهُم السنونَ، أي : يقال. ل للَسَنِة املُْجِدَبِة كَْحلُ، وهي معرفةٌ ال َتْدُخلها األلف والالم، ُتجرى وال ُتْجرىيقا

  :قال الكميت. السماء: كَْحلُ: وقال األموّي. أصاَبتُْهم
  ومل تَْنَدِمْن أنْواِء كَْحلٍ َجنوُبها... إذا ما املَراضيُع اِخلماصُ تأّوَهْت 

  :قال َسالمةُ بن َجْنَدلٍ. صَرََّحْت كَْحلُ، إذا مل يكن يف السماِء غَْيٌم: لويقا
  َمأوى الَضريِك ومأوى كلِّ قُْرضوب... قَْوٌم إذا صَرََّحْت كَْحلٌ ُبيوتُُهُم 

بقََرتْينِ قُْتلَْت  كانَتا: يقال. إذا قُتل القاتلُ مبقتولِه. باَءْت َعرارِ بِكَْحلَ: ومن أمثاهلم. الفقُري: والقُْرضوُب ههنا
عِْرقٌ : واألكحلُ. َمضى لِفُالٍن كُْحلٌ، أي مالٌ كَثٌري: يقال: أبو عبيد. والكُْحلُ بالضم معروٌف. إحداُهما باألخرى

ورجلٌ أكَْحلُ بيِّن الكََحلِ، وهو الذي يعلو جفونَ عينيه سواٌد مثلُ الكُْحلِ . وال يقال ِعرقٌ األكحلِ. يف اليد يُفَْصُد
َعظْما : واِملكْحاالِن. املُلْمولُ الذي ُيكَْتَحلُ به: واِملكَْحلُ واِملكْحالُ. وعٌني كَحيلٌ وامرأةٌ كَْحالُء. ريِ اكتحالٍمن غ

وَتَمكَْحلَ الرجل، إذا . اليت فيها الكُْحلُ، وهو أحد ما جاء على الضم من األدوات: واملُكَْحلَةُ. الِذراَعنيِ من الفرس
الذي ُتطْلى به اإلبل : الكَُحْيلُ مبينٌّ على التصغري: األصمعي. َحلُْت َعْيين وَتكَحَّلُْت واكَْتَحلُْتوكَ. أخذ ُمكُْحلَةً

  .للجََرب، وهو النِفْط
  كدأ

 أصاب الزَّْرَع: يقال. كََدأَ النبُت َيكَْدأُ كُدوًءا، إذا أصابه الَبْرد فَلَبََّدهُ يف األرض، أو َعِطَش فأبطأ يف النبات: أبو زيد
  .بطيئة اإلنبات: وأرٌض كادئة. َبْرٌد فَكَدَّأهُ يف األرض َتكِْدئَةً

  كدح
إنك كادٌح إىل : " وقوله تعاىل. هو َيكَْدُح يف كذا، أي َيكُدُّ: يقال. العملُ، والسعُي، واخلدُش، والكسُب: الكَْدُح

وقيل الكَْدُح أكثر من . خدوش وبه كَْدٌح وكَدوٌح، أي: وأصابه شيء فكََدَح وجَهه. أي تسعى" ربك كَْدحاً 
. يقال محاٌر ُمكَدح قد َعضََّضْتُه احلُمُر. التخديش: والَتكْديُح. وهو َيكَْدُح ِلعياله وَيكَْتِدُح، أي يكتسب هلم. اخلدش

  .ختدَّش: وَتكَدََّح اِجللُْد
  كدد
قال . اإلشارة باإلصبع، كما يشري السائل: والكَدُّ. أتعبته: وكَدَْدُت الشيَء. الِشدَّة يف العمل وطلب الكسب: الكَدُّ

  :الكميت
  وُحْجُت فلم أكُْدْدكُمُ باألصابعِ... غَنيُت فلم أْرُددْكُم ِعند بُْغَيٍة 

  :قال امرؤ القيس. األرض املَكْدودةُ باحلوافر: والكَديُد. ما ُيَدقُّ فيه األشياء كاهلاون: والكَدُّ
  أثَْرنَ غُباراً بالكَديِد املُرَكَّلِ

وقوٌم . القشدةُ وما يبقى يف أسفل الِقدر من املرق أيضاً: والكُداَدةُ، بالضم. بئٌر كَدوٌد، إذا مل ُيَنلْ ماؤها إال جبهٍدو



  .أكداٌد، أي سراٌع
  كدر
  :وأنشد ابن األعرايب. وقد كَِدَر املاُء بالكسر َيكَْدُر كََدراً، فهو كَِدٌر وكَْدٌر أيضاً. خالف الَصفو: الكََدُر
  ْنَت ماًء كنَت غَري كَْدرلو كُ

كََدَر عيُش فالن، وَتكَدََّرتْ : ويقال. وكَُدَر املاء بالضم َيكُْدُر كُدوَرةً مثله، وكذلك َتكدََّر، وكَدََّرُه غريه َتكْديراً
سبت إىل بناُت أكَْدَر، ُن: ويقال ِلُحمر الوحش. مصدر األكَْدرِ، وهو الذي يف لونه كُْدَرةٌ: والكََدرُ أيضاً. معيشته
فالكُْدرِيُّ الُغْبرُ األلواِن الرقشُ . كُْدرِيٌّ، وجوينٌّ، وغَطاطٌ: ضرٌب من القطا، وهو ثالثة أضُربٍ: والكُْدرِيُّ. فحلٍ

ونذكر الباقَيْين يف . الظهورِ والبطوِن الصفُر احللوقِ، وهو ألطف من اجلوينِّ، كأنَّه نسب إىل معظم القطا، وهي كُْدٌر
لنب حليب ُيْنقَُع فيه : والكَُديْراُء. زوٌج وأمٌّ وَجدٌّ وأخٌت ألبٍ وأمٍّ: مسألة يف الفرائض، وهي: كَْدرِيَّةُواأل. موضعهما

واْنكََدَر، أي أسرع . الشابُّ احلادر الشديد: والكُُدرُّ. وَتكاَدَرِت العُني يف الشيء، إذا أدامت النظر إليه. متٌر
  .واْنكََدَرِت النجوُم. وانقضَّ
  كدس
واحد : والكُْدُس بالضم. وَتكَدَّسَ الفرس، إذا مشى كأنه ًمثْقَلٌ. وقد كََدَست اخليل. إسراُع املُثْقَلِ يف الَسري: الكَْدُس

ما ُيَتطَيَُّر به من الفال والعطاس : والكاِدُس. وقد كََدَسْت أي َعطَست. ُعطاُس البهائم: والكُداُس. أكداسِ الطعام
  .كاِدٌس، ُيَتشاَءُم به كما يتشاءم بالبارح:  وغريه إذا نزل من اجلبلومنه قيل للظيب. وحنو ذلك

  كدش
وكََدْشُت من فالٍن عطاًء، واكَْتَدْشُت، . وهو َيكِْدُش لعياله، أي َيكَْدُح. كََدَشُه، إذا خدشه: يقال. اخلَدُش: الكَْدُش

  .السَْوُق الشديد: والكَْدُش. أي أصبته منه
  كدكد

  .الَعْدوُ البطيء: والكَدْكََدةُ. ةُ صوتِ شيٍء ُيضرب على شيٍء صلبحكاي: الكَدْكََدةُ
  كدم

ما : ويقال. وكذلك إذا أثّرت فيه حبديدٍة. كََدَمهُ َيكُْدُمُه وَيكِْدُمُه: يقال. العّض بأدىن الفم، كما َيكِْدُم احلمار: الكَْدُم
  .بقية كلِّ شيء أُِكلَ: والكُدامةُ. املعضَّض: دَُّم بالتشديدواملُكَ. بالبعري كََدَمةٌ، إذا مل يكن به أُثَْرةٌ وال َوْسٌم

  كدن

شيٌء من جلوٍد يدّق فيه : والِكْدنُ. ما توطِّئ به املرأة لنفسها يف اهلودج من الثياب، واجلمع كُدونٌ: الِكْدنُ بالكسر
: ورجلٌ كَِدنٌ وامرأةٌ كَِدَنةٌ. ذو ِكْدنٍَةوبعٌري . إنه حلَسن الِكْدَنِة: يقال للرجل. الشحم واللحم: والِكْدَنةُ. كاهلاُون

: والِكْدَيوْنُ. ما أبني الكَداَنةَ فيه، أي اهلُْجَنةَ: ويشبَّه به البليد يقال. البِرذَونُ يوكَُف: والكَْوَدنُ. ذات حلم وشحم
  :قال النابغة. ُدقاق التراب عليه درديُّ الزيت، ُتجلى به الدروع

  فُهنَّ وضاٌء صافياُت الَغالِئلِ... نَّ كُرَّةً ُعلَني بِِكْدَيْوٍن وأُْبِط
  كده



وكََدَهُه احلََجُر، إذا َصكَُّه وأثَّر . وبه كَْدٌه وكُدوٌه. أصابه شيٌء فكََدَه َوجهه: يقال. لغةٌ يف كََدَح َيكَْدُح: كََدَه َيكَْدُه
  .فيه أثراً شديداً

  كدى
وحفر . وأكْدى احلافُر، إذا بلغ الكُْدَيةَ فال ميكنه أن حيفر. ومجعها كًُدى َضبُّ كُْدَيٍة،: يقال. األرض الُصلبة: الكُْدَيةُ

وكَِدَي اجلرو : قال. كََدِت األرض َتكْدو كَدًْوا فهي كادية، إذا أبطأ نباهتا: أبو زيد. فأكْدى، إذا بلغ إىل الُصلب
وكَِدَيْت أصابُعه . حتَّى ُيكوى بني عينيه بالكسر َيكْدى كًَدى، وهو داء يأخذ اِجلراء خاصة، يصيبها منه قَيٌء وسعالٌ

رددُته : وأكَْدْيُت الرجلَ عن الشيء. وكَِدَي الفصيل كًَدى، إذا شرب اللنب ففسد جوفه. أيضاً، أي كلّت من احلفر
  .، أي قطع القليل" وأعْطى قليالً وأكْدى : " وقوله تعاىل. وأكْدى الرجلُ، إذا قلّ خريه. عنه

  كذب
وكَِذباً، فهو كاذب وكذّاٌب وكَذوب، وكيذُبانٌ وَمكْذَبان وَمكْذَبانَةٌ، وكُذَبَةٌ، وكُذُْبذٌُب خمفف، وقد  كَذََب ِكذْباً

  :قال الشاعر. مجع كاذب: والكُذَُّب. يشدد
  إذا اضمحلَّ حديث الكُذَّبِ الَولَعَْه... مىت َيقُلْ تنفع األقواَم قَْولَُتُه 

ألفَْيُته كاذباً؛ وكذَّبته، : وأكْذَْبتُ الرجلَ. الكَِذُب: واألكْذوبة. مجع كَذوبٍ :والكُذُُب. ضد التصادق: والتكاذب
. وكَذَّْبتُُه، إذا أخربَت أنه كاذب. أكْذَْبُتُه، إذا أْخبَْرَت أنه جاء بالكذب ورواه: قال الكسائي. إذا قلَت له كَذَْبَت

مبعىن َبيََّن كَِذبَه، وقد يكون مبعىن َحَمله على الكذب، ومبعىن  وقد يكون أكْذََبُه. أكْذََبُه وكَذََّبه مبعىن: وقال ثعلب
ليس ِلَوقَْعتها : " وقوله تبارك وتعاىل. ، وهو أحد مصادر املشدَّد" وكَذَّبوا بآياتنا ِكذَّاباً : " وقوله تعاىل. وَجَده كاذباً

وكَذََب قد يكون . هم مكذوبة أي كَِذٌبإن بين فالٍن ليس حلدِّ: وقوهلم. هو اسٌم يوضع موضع املصدر" كاِذَبةٌ 
. كأن كَذََب ههنا إغراٌء، أي عليكم به: قال ابن السكيت" ثالثة أسفار كَذَْبَن عليكم : " ويف احلديث. مبعىن َوَجَب

  :قال الشاعر. كما يقال أمكَنك الَصْيُد، يريد اْرِمِه
  قاً فاذهيبإن كنِت ساِئليت غَبو... كَذََب العتيُق وماُء َشنٍّ بارٍد 

ويقال . وَتكَذََّب فالنٌ، إذا تكلَّف الكذب. ما كَذََّب فالنٌ أن فََعل كذا، أي ما لبث: وتقول. عليِك العتيَق: يقول
  :قال الشاعر. ومحل مث كَذََّب، أي مل َيْصُدق احلملة. محل فالنٌ فما كَذََّب، بالتشديد، أي ما َجُبَن

  ما الليثُ كَذََّب عن أقرانه َصَدقا. ..ليثٌ بِعَثََّر يصطاد الرجالَ إذا 
  .وكَذََب لُنب الناقة، أي ذهب

  كذذ
  .حجارة رِخْوة كأنَّها َمَدٌر: الكَذَّانُ
  كذا
عندي كذا وكذا : وقد جيري جمرى كَْم فتنصب ما بعده على التمييز، تقول. فعلت كذا: اسم مبهٌم، تقول: كَذا

  .درمهاً، ألنَّه كالكناية
  كرب

: والكرائب. كََرَبهُ الغمُّ، إذا اشتدَّ عليه: تقول منه. الغّم الذي يأخذ بالنفس، وكذلك الكَْرُب: لضمالكُْرَبةُ با
وكََرْبتُ . وكََرَب أن يفعل كذا، أي كاد يفعل. وكََرْبُت القيَد، إذا ضيَّقته على املُقَيَّد. الشدائد، الواحدة كَريَبة

وكََرَبت الشمُس، أي َدنت . وإناٌء كَْربانُ، إذا كََرَب أن ميتلئ. ، أي دناوكََرَب الشيُء. األرَض، إذا قلَّبتها للحرث



  :وقال. كََرَبت حياةُ النارِ، أي قُرب انطفاؤها: يقال. للغروب
  فإذا ُدعيت إىل املكارم فاْعَجلِ... أبَُنيَّ إنَّ أباَك كارُِب يومه 

  :ويف املثل. ُسُعفأصول ال: وكََربُ النخلِ. أْوقَرهتا: وكََرْبُت الناقةَ
  مىت كان حكم اهللا يف كََربِ النخل

تقول . احلبل الذي يشدّ يف وسط الَعراقّي مثَّ ُيثَنَّى ويثلَّث ليكون هو الذي يلي املاَء فال يعفن احلبل الكبري: والكََرُب
الشديد األسر من : واملُكَْرُب. ملاءواحدة الِكرابِ، وهي جماري ا: والكَْرَبةُ أيضاً. أكْرَْبُت الَدلَْو فهي ُمكَْرَبةٌ: منه

ُخذْ رجليك بإكْرابٍ إذا أمرته : تقول. وأكَْرَب، أي أسرع. ما بالدار كَرَّاٌب بالتشديد، أي أحٌد: وتقول. الدواّب
  .ما ُيلَْتقَط من التمر يف أصول السعف بعد ما ُيْصَرم: والكُراَبةُ بالضم. أن يسرَع السعي

  كربس

  .واجلمع الكَرابيُس، وهي ثياٌب خشنةٌ. والكِْرباَسةُ أخصُّ منه. معرب، بكسر الكاففارسيٌّ : الِكْرباُس
  كربل
كَْرَبلُْت اِحلنطةَ، إذا : أبو عمرو. أي كأنَّه ميشي يف طنيٍ: جاء ميشي ُمكَرْبِالً: يقال. رخاوة يف القدمنيِ: الكَْرَبلَةُ

  .الذي يُندُف به القطُناملْنَدُف : والِكربالُ. هذَّبَْتها، مثل غَْرَبلَْتها
  كرت

  .سنةٌ كَريٌت، أي تامَّة
  كرث

ال يقال : قال األصمعّي. وأكَْرثَُه مثله. وكََرثَُه الَغمُّ َيكُْرثُُه بالضم، إذا اشتدَّ عليه وبلغ منه املََشقَّةَ. بقلٌ: الكُرَّاثُ
  .هما أكْتَرِثُ له، أي ما أبايل ب: ويقال. كََرثَُه وإنَّما يقال أكَْرثَُه

  كرج
  :قال جرير. الكُرَُّج معرب، وهو بالفارسيَّة كُرَّه

  عليه وِشاحاً كُرَّجٍ وَجالجِلُْه... لبستُ ِسالحي والفََرزَْدُق لعبةٌ 
  .وكَرََّج اخلبُز وَتكَرَّج، أي فسد وعاله ُخضرة

  كرد
  :وقال الشاعر الفرزدق. الُعْنُق، فارسّي معرب: الكَْرُد

  ضََرْبناهُ بني األنثََيْينِ على الكَرِْد... َعتوُدُه  وكنَّا إذا القيسيُّ َنبَّ
ما يبقى : والِكرْديَدةُ بالكسر. املطاردةُ: واملُكاَرَدةُ. فالن َيكُْردُ القوَم، كأنَّه يدفعهم ويطردهم: يقال. الطَْرُد: والكَْرُد

  :قال الشاعر. واجلمع الكَراديُد. يف أسفل اجلُلِة من جانبيها من التمر
  واآلِكالت بَقيَّاِت الكَراديد... ِعدات فال َيْنفَْعَن َضْيفَكُُم القا

  كردح
: كَْرَمْحنا يف آثار القوم: قال أبو عمرو. وكذلك الكَرَْتَحةُ والكَرَْمحة. َعْدُو القصري يُقَْرِمطُ ويسرع: الكَرَْدَحةُ

  .دحرجسقط من السطح فََتكَْرَدَح، أي ت: األصمعّي. َعَدْونا َعْدَو املتثاقل
  كردس



. كَرَْدَس القائُد خيله، أي جعلها كتيبةً كتيبةً: يقال. الفَِرُق منهم: والكَراديُس. الِقطعة من اخليل العظيمة: الكْردوُس
. الوَثاُق: الكَرَْدَسةُ: قال أبو عمرو. وكلُّ عظمني التقيا يف َمفِْصلٍ فهو كُْردوٌس حنو املنكبني والركبتني والوِركني

. ُملزَُّز اخلَلْقِ: ورجلٌ ُمكَرَْدٌس: قال. ُجمعت يداه ورجاله: وكُرِْدَس الرجلُ. َسُه ولَبجَ به األرضكَْرَد: يقال
  .مشُي املقيَِّد: والكَرَْدَسةُ. االنقباُض واجتماع بعضه إىل بعض: والَتكَرُْدُس

  كردم
كَْرَدَم احلماُر وكَْرَدَح، إذا عدا على َجْنب : الكسائي. َعْدُو القصري: والكَْرَدَمةُ. الرجل القصري الضخم: الكَْرَدُم
  .واحد
  كرر

. واحد األكْرارِ، وهي اليت ُتَضمُّ هبا الظَِلفَتاِن وُتْدَخلُ فيهما: والكَرُّ أيضاً. احلبل ُيْصَعُد به على النخلة: الكَرُّ بالفتح
  :قال الشاعر. ساُء، واحدها كَرٌّ وكُرٌّاالْح: الكِراُر: وقال الفراء. حبلُ الِشراعِ، ومجعه كروٌر: والكَرُّ أيضاً

  به قُلٌُب عاِديَّةٌ وِكراُر

البْعرُ : والكرَّةُ بالضم. القَرَّتاِن، ومها الغداةُ والَعِشيِّ، لغةٌ حكاها يعقوب: املَرَّةُ، واجلمع الكَرَّاُت، والكَرَّتاِن: والكَرَّةُ
موضع : واملَكَرُّ بالفتح. يصلح للكَرِّ واحلملِة: وفرٌس ِمكَرٌّ. لطعامواحد أكْرارِ ا: والكُرُّ. الَعِفُن ُتجلى به الدروُع

كَرَُّه، وكَرَّ : يقال. الرجوُع: والكَرُّ. يا كَرارِ كُرِّيِه: خََرزةٌ تؤخِّذ هبا نساُء األعراب، تقول الساحرة: وكَرارِ. احلرب
  :قال الشاعر. كَرَّ َيِكرُّ بالكسر: منه تقول. صوٌت كصوت املخنوق: والكَريُر. بنفسه، يتعدَّى وال يتعدَّى

  لَيقُْتلَين واملرُء ليس بِقتَّالِ... َيِكرُّ كَريَر الَبكْرِ ُشدَّ ِخناقُُه 
  .وكَرَّْرُت الشيء َتكْريراً وَتكْراراً. احلشرجة عند املوت: والكَريُر
  كرز

ل خُرج الراعي، وال يكون إال أَجمَّ، ألنَّ األقرن يشتغل الكبش الذي حيم: والكَرَّاُز. واجلمع الكَِرَزةُ. اخلُْرُج: الكُْرُز
كاَزْرُت عن فالٍن، إذا : ويقال. وكاَرَز إىل املكان، إذا باَدَر إليه واختبأ فيه. اللئيم، ويقال احلاذق: والكُرَُّز. بالنِطاح

. البازي يف سنته الثانية: الكُرَُّز: حامتوقال أبو . البازي ُيَشدُّ ليسقُطَ ريشه: الكُرَُّز: أبو عمرو. فررت عنه وعاجَْزته
  .األِقط: والكَريُز
  كرزم
  :قال جرير. الفأُس: الكَْرَزُم: الفراء

  وإصالحَ أخْراتِ الفُؤوسِ الكَرازِمِ... وأْوَرثََك القَْيُن الَعالةَ ومِْرَجالً 
  .والِكْرزُمي والِكْرزين بالكسر، مثله

  كرزن
  .فأٌس عظيمة، مثل الكِْرزِمِ والِكْرزميِ: الِكْرزِنُ والِكْرزيُن بالكسر

  كرس
أبياٌت من الناس : والكِْرُس أيضاً. أكَْرْستُ الدار: يقال. األبْوالُ واألبْعاُر يتلبَّد بعضها على بعض: الكِْرُس بالكسر

  :قال العجاج ميدح الوليد بن عبد امللك. األصل: والكِْرُس أيضاً. جمتمعةٌ، واجلمع أكْراٌس وأكاريُس
  أنَت أبا العبَّاسِ أْولَى َنفْسي



  بِمْعِدِن املُلِْك القدميِ الِكْرسي
واحد الكراِسيِّ، وربَّما قالوا كِْرِسيٌّ : والكُْرِسيُّ. وقد اْنكََرَس بالشيء، إذا دخل فيه منكبا. االْنِكباُب: واالْنكِراُس

  :قال الكميت. واحدة الكُرَّاسِ والكَراريسِ: سَةُوالكُرَّا. العظيم الرأس: والكَرَوَُّس بتشديد الواو. بكسر الكاف
  من التجاويزِ أو كُرَّاُس أْسفارِ... حتَّى كأنَّ ِعراصَ الدارِ أْرِدَيةٌ 

  .الكَنيُف يف أعلى السطح: والكِْرياُس. مجع ِسفْرٍ
  كرسع

  .طرُف الزَْنِد الذي يلي اخلِْنِصر، وهو الناتئ عند الُرسغ: الكُْرسوُع
  كرسف
  .القطُن، ومنه كُْرُسُف الَدواة: ُفالكُْرُس
  كرش

وكَرُِش الرجل . وفيها لغتان كَرٌِش وِكْرٌش، مثل كَبٍِد وِكْبٍد. الكَرُِش لكلِّ ُمْجَترٍّ مبنزلة املعدة لإلنسان تؤنِّثها العرب
ثَرْت له كَرَِشها وتزوَّج فالنٌ فالنةَ فن. هم كَرٌِش منثورةٌ، أي صبيان صغار: يقال. ِعياله من صغار ولده: أيضاً

واسَْتكَْرَشِت اإلنْفََحةُ، ألنَّ الكَرِشَ تسمَّى إنْفََحة ما مل . اجلماعة من الناس: والكَرُِش أيضاً. وبطَنها إذا كثُر ولدها له
: ُءامرأةٌ كَْرشا: ابن السكيت. وَتكَرََّش وجُهه، أي تقبَّض. وقد اْسَتكَْرَشْت. يأكل اجلدُي، فإذا أكل تسمَّى كَرِشاً

القدُم اليت كثُر حلمها واستوى أْخَمُصها : والكَْرشاُء. كَْرشاُء: ويقال لألتان الضخمة اخلاصرَتني. عظيمة البطن
  .وقُصرت أصابُعها

  كرص
  .األِقطُ: الكَريُص
  كرض

وقال . إذا لَفَظَْتهوقد كََرَضتِ الناقةُ َتكْرُِض كَْرضاً، . ماُء الفحلِ تلفظه الناقةُ من رمحها بعد ما قبلْتُه: الِكراُض
  .واحدهتا كُْرَضةٌ، بالضم: وقال أبو عبيدة. الِكراُض َحلَُق الَرِحمِ، ال واحد هلا من لفظها: األصمعّي

  كرع

وكََرَع يف املاء َيكَْرُع كُروعاً، إذا تناوله بفيه من موضعه من غري أن . ماُء السماء ُيكَْرُع فيه: الكََرُع بالتحريك
. وفيه لغة أخرى كَرَِع بالكسر َيكَْرُع كََرعاً. اكَْرعْ يف هذا اإلناء َنفَساً أو نَفََسْينِ: يقال. إناءيشرب بكفَّيه وال ب

الدقيُق : واألكَْرُع. النخيل اليت على املاء: والكارِعاُت واملُكَْرعاُت. وأكَْرَع القوُم، إذا أصابوا الكََرَع فأوردوه إبلهم
والكُراعُ يف الغنم والبقر مبنزلة الوظيف يف الفرس والبعري، وهو مستَدقُّ . وقد كَرَِع من مقدَّم الساقني، وفيه كََرٌع،

ألنَّ الذراع يف اليد " أعطَي العبُد كُراعاً فطَلََب ذراعاً : " ويف املثل. الساقِ، يذكَّر ويؤنَّث، واجلمع أكُْرٌع مثَّ أكارُِع
ُعُنٌق من احلَرَِّة : الكُراُع: وقال األصمعّي. يتقدَّم من احلَرَِّة مثَّ ميتدٌّ أنٌف: والكُراُع. وهو أفضلُ من الكُراعِ يف الرِجل

  .ممتدٌّ
  كرف

  .كََرَف احلماُر، إذا شمَّ بول األتان مثَّ رفع رأسه وقلب شفته
  كرفأ



  :قال الشاعر يصف جيشاً. السحاب املرتفع الذي بعضه فوق بعض، والقطعة منه ِكْرِفئَةٌ: الِكْرِفئ
  رِ َترمي السَّحاَب وُيْرمى هبا... ِفئَِة الَغْيِث ذاِت الصَّيب كَِكْر

  .أْزبدْت للغلي: وكْرفأِت القدُر. قشُر البيض األعلى: والِكْرِفئُ
  كرفس
  .بقلةٌ معروفة: الكََرفُْس
  كرك

  .طائٌر؛ واجلمع الكَراِكيُّ: الكُْرِكيُّ
  كركر

: والكَْركََرةُ. وَتكَْركََر الرجل يف أمره، أي تردَّد. نِّي، أي دفعته ورددتهوكَْركَْرُتُه ع. ِصْحُت هبا: كَْركَْرُت بالدجاجة
َرَحى زَْورِ البعري، : والِكْركَِرةُ. يف الضحك مثل القرقرة والكركرة تصريُف الريحِ السحاَب، إذا مجَعْته بعد تفرُّق

  .اجلماعة من الناس: والِكْركَِرةُ أيضاً. وهي إحدى الثَِفناِت اخلمس
  ركسك

  .كأنه مَُردٌَّد يف اهلَُجناء. ُمكَرْكٌَس: ويقال للذي ولدته اإلماء. ترديُد الشيء: الكَْركَسَةُ
  كركم
  .وبه مسِّي دواء الكُْركُمِ. الزعفران، الِقطعة منه كُْركَُمةُ بالضم: الكُْركُُم
  كرم
ويقال رجلٌ كََرٌم أيضاً، . وكَُرماُء، ونسوةٌ كَراِئُموقد كَُرَم الرجل بالضم فهو كَرٌمي، وقوٌم ِكراٌم . ضدُّ اللؤم: الكََرُم

وكاَرْمُت الرجل، . فإذا أفرط يف الكََرم قيل كُرَّاٌم بالتشديد. والكُراُم بالضم، مثل الكَرميِ. وامرأةٌ كََرٌم، ونسوةٌ كََرٌم
. وكَُرَم السحاُب، إذا جاء بالغيث. الَصفوُح :والكَرُمي. إذا فاخرَته يف الكََرمِ، فكَرَْمُتُه أكُْرُمُه بالضم، إذا غلبَته فيه

. كَْرُم العنب: والكَْرُم. وهو شاذٌّ ال يطَّرد يف الرباعي. ما أكرَمه يل: ويقال يف التعجَّب. وأكَْرْمُت الرجل أُكْرُمُه
  :قال الشاعر. رأيت يف عنقها كَْرماً حسناً من لؤلؤ: يقال. الِقالدةُ: والكَْرُم أيضاً
  تراِئبَ ال ُشقْراً ُيَعْبَن وال كُْهبا... يه الُدرُّ ُتْزهي كُروُمُه وَنْحراً عل
وأرٌض َمكَْرَمةٌ للنبات، . واحدة املكارِمِ: واملَكُْرمَةُ. رأس الفخذِ املستدير كأنَّه جوزة تدور يف قَلِْت الوِرك: والكَْرَمةُ

ويقال . واُألكْروَمةُ من الكََرمِ، كاألعجوبة من الَعَجبِ. املَكُْرَمةُ: املَكَْرُم: قال الكسائي. إذا كانت جيِّدة النبات
  :وقال. تكلُُّف الكََرمِ: والَتكَرُُّم. يا مألمانُ، من اللؤم والكرم: يا َمكَْرمانُ، بفتح الراء، نقيض قولك: للرجل

  أخا كََرمٍ إال بأن يتكَرَّما... َتكَرَّم لتعتاد اجلميلَ فلن َترى 
. أكرُم من الكَرميِ، واجلمع الكُرَّمون: والكُرَّاُم. استحدث ِعلقاً كَرمياً: واْسَتكَْرَم. بأوالد كِرامٍأتى : وأكَْرَم الرجل

َنَعْم وُحبا : ويقال. طََبٌق يوضع على رأس احلُّب: والكَراَمةُ أيضاً. والَتكْرُمي اإلكراُم مبعًنى، واالسم منه الكَراَمةُ
  .وُحبا وكُرْماً بالضم، وحُبا وكُْرَمةًنََعْم : قال ابن السكيت. وكَرامة
  كرن

  .املغنِّية: والكَرينَةُ. العُود، ويقال الصَْنُج: الِكرانُ
  كرنف



اصولُ الكََربِ اليت تبقى يف جِذع النخلة بعد قطْع الَسَعِف، وما قُطع مع الَسَعِف فهو الكََرُب، الواحدة : الِكْرناُف
  .نيُفومجع الكِْرناِف كَرا. ِكْرنافَةٌ
  كره

: وذو الكَريهة. الشدَّة يف احلرب: والكَريَهةُ. كَرِْهُت الشيَء أكَْرُهُه كَراهةً وكَراِهَيةً، فهو شيء كَريٌه ومكروٌه
ويقال أقامين : قال. قُمُت على كُْرٍه، أي على مشقَّة: يقال. املََشقَّةُ: الكُْرهُ بالضم: الفّراء. السيف املاضي يف الضريبة

. محلُتُه عليه كَْرهاً: وأكَْرْهُتُه على كذا. الكَْرُه والكُْرُه لغتان: الكسائي. كْرٍه بالفتح، إذا أكْرََهَك عليهفالنٌ على 
  .اجلملُ الشديُد الرأس: والكَرُِه. واسَْتكَْرْهُت الشيَء. نقيض َحبَّْبُتُه إليه: وكَرَّْهُت إليه الشيَء َتكْريهاً

  كرى

  :وقال. كَرَِي الرجل بالكسر َيكْرى كًَرى فهو كَرٍ، وامرأةٌ كَرَِيةٌ على فَِعلٍَة :تقول منه. الُنعاس: الكَرى
  ال ُتْستََملُّ وال َيكْرى جماِلُسها
  وال َميلُّ من الَنْجوى ُمناجيها

وأكْرى، . لْناهوأكَْرْينا احلديثَ الليلةَ، أي أط. وأكَْرْيُت الَعشاء، أي أخَّرته. وأصبَح فالنٌ كَْريانَ الغداِة، أي ناعساً
: كََرْوُت البئر: قال الشيباين. وكََرْيتُ النهر كَرْياً، أي حفرته. وهو من األضداد. وأكْرى، أي نقص. أي زاد
. وكََرتِ املرأة يف مشيتها َتكْرو كَْرواً. وكَرا الفرس كَْرواً، وهو َخْبطه بيده يف استقامة ال ُيقبِلها حنو بطنه. طويتها

رجلٌ : والكِراُء ممدود، ألنَّه مصدر كاَرْيُت، والدليل على ذلك أنَّك تقول. الدقيقة الساقني: نساءوالكَْرواُء من ال
. أَْعِط الكَرِيَّ ِكْرَوَتهُ بالكسر، أي كِراءُه: وهو من ذوات الواو، ألنَّك تقول. ُمكارٍ، وُمفاِعلٌ إنَّما هو من فاَعلُْت

. وأكَْرْيُت الدار فهي ُمكْراةٌ، والبيت ُمكًْرى. ت الياء الجتماع الساكننيواملُكاري خمفٌَّف، واجلمع املُكارونَ سقط
: والكَرِيُّ أيضاً. أكْرى الكَرِيُّ ظهره: يقال. املُكاري: والكَرِيُّ على فعيلٍ. واكْتََرْيُت، واسَْتكْرَْيُت، وَتكاَرْيُت مبعًنى

اليت : والكَُرةُ. لرمل يف اِخلصب، تنُبت على نِبتة اجلَعدةِ بنجٍد ظاهرةًشجرةٌ تنُبت يف ا: والكَرِيَّةُ على فَعيلٍَة. املُكْتَرى
كَرَْوُت بالكرة : تقول منه. ُتضرب بالَصوجلان، واصلها كَرٌو، واهلاء عوٌض، وجتمع على كُريَن وِكريَن وكُراٍت

واجلمع . طائر: والكَرَوانُ بالتحريك. ءاللني السري البطي: واملُكَرِّي من اإلبل. أَكْرو هبا كَْرواً، إذا لعبت وضربَت هبا
  .وِْرشانٌ: ِكْروانٌ بكسر الكاف على غري قياس، كما إذا مجعت الَوَرشانَ قلت

  كزبر
  .الكُزُْبَرةُ من األبازير، بضم الباء وقد تفتح، وأظنُّه معرباً

  كزز
. كَزُّ اليدين، أي خبيل، مثل َجْعد اليدين ورجلٌ. رجلٌ كَزٌّ، وقوٌم كُزٌّ بالضم: ويقال. االنقباُض واليُْبس: الكََزَزة

وقد كََزْزُت الشيء فهو . وَبكَْرةٌ كَزَّةٌ، أي ضيِّقة شديدة الصرير.وقوٌس كَزَّةٌ، إذا كان يف عودها ُيْبٌس عن االنعطاف
  .ذا تقبَّض من الربدوقد كُزَّ الرجل فهو َمكْزوٌز، إ. داٌء يأخذ من شدَّة الربد: والكُزاُز بالضم. َمكْزوٌز، أي ضيَّقْته

  كزم
ِغلَظُ اجلحفَلة : والكََزُم. العري َيكْزُِم من احلََدَجِة: يقال. كََزَم الشيَء مبقدَّم فيه، أي كسره واستخرج ما فيه ليأكله

. يٌد كَْزماُءأنٌف أَكَْزُم، و: يقال. ِقَصٌر يف األنف واألصابع: والكََزُم أيضاً. فرٌس أكَْزُم بيِّن الكََزمِ: يقال. وِقَصُرها



  .الناقة اليت مل يبق يف فيها ِسنٌّ من اهلََرم: والكَزوُم
  كسأ

. مرَّ فالن َيكَْسُؤُهْم وَيكَْسُعُهْم، أي َيْتَبعُُهْم: ويقال للرجل إذا َهَزَم القوَم فمرَّ وهو يطردهم. َتبِْعُتُه: كََسأُْتُه
  :قال الشاعر. األدبار: واألكساء

  أَكْساِء خَْيلٍ كأنَّها اإلبِلُ... َعلى  حتَّى أرى فارَِس الَصموِت
  .يعين َخلَْف القوم وهو يطردهم

  كسب
وفالن طيُِّب الكَْسب، وطيِّب . كَسَْبُت شيئاً واكْتسْبته مبعًنى: وأصله اجلمع، تقول منه. طلب الرزق: الكَْسُب

. وهذا ممَّا جاء على فََعلُْتُه فَفََعلَ. االً فكََسَبهوكََسْبُت أهلي َخيْرا، وكََسْبتُ الرجلَ م. املَكِْسَبة وطيِّب الِكْسَبِة
  .ُعصارة الُدْهن: والكُْسُب بالضم. وتكسَّب، أي تكلَّف الكَْسَب. اجلوارح: والكواسب

  كسج
  .مسكة يف البحر، له خرطوٌم كاملنشار: والكَوسج. األثَطّ، وهو معرَّب: الكَْوَسُج
  كسح

. قشرْت عنها التراب: وكََسَحتِ الريُح األرَض. ما ُيكَْنُس به الثلج وغريه: ةُواِملكَْسَح. كنسته: كََسْحُت البيَت
  .األعرُج، واملُقَْعُد أيضاً: واألَكَْسُح. والكُساَحةُ مثل الكُناسَةُ. وأغاروا عليهم فاكَْتَسحوهم، أي أخذوا ماهلم كلَّه

  كسد

وأكَْسَد الرجل، أي كََسَدتْ . ، وسوٌق كاِسٌد بال هاٍءوسلعةٌ كاِسَدةٌ. كََسَد الشيء كَساداً، فهو كاِسٌد وكَسيٌد
  :وقول الشاعر معاوية بن مالك. سوقُه

  َنْبَت الِعضاِه فماجٌِد وكَسيُد... إذ كُلُّ حيٍّ نابٌِت بأَروَمٍة 
  .أي دونٌ
  كسر

: ويقال. كفٌّ خضيٌب:  كما قالواوناقةٌ كَسٌري. كََسْرُت الشيء فاْنكََسَر وَتكَسََّر وكَسَّْرُتُه، شدِّد للتكثري واملبالغة
  :قال العجاج. كََسَر الطائُر، إذا ضمَّ جناحيه حني ينقّض

  َتقَضَِّي البازي إذا البازي كَسَْر
أسفل ُشقَِّة البيت اليت تلي األرض من حيثُ يكسر جانباه من عن ميينك : والِكسُْر، بالكسر. العُقاب: والكاسُِر

والِكْسُر . فالنٌ ُمكاِسري، أي جاري، ِكْسُر بيِته إىل جانب ِكْسرِ بييت: ومنه قيل: قال. ويسارك، عن ابن السكيت
ِكْسرُ : ويقال أيضاً لعظم الساعد مما يلي النِصف منه إىل املرفق. َعظٌْم ليس عليه كثري حلمٍ، واجلمع كُسوٌر: أيضاً
وعوٌد صلُب املَكِْسرِ، . شيء املكسور، واجلمع ِكَسٌرالقطعةُ من ال: والِكْسَرةُ. والفتُح يف هؤالء الثالثة لغةٌ. قَبيحٍ

وأرُض ذاُت . فالن طيِّب املَكِْسرِ، إذا كان حمموداً عند اِخلربة: ويقال. بكسر السني، إذا َعرفْت َجوَْدَتُه بكسرِِه
: ساُر احلطبِوكُ. ورجلٌ ذو كََسراٍت وَهَزراٍت، إذا كان ُيْغَبُن يف كلِّ شيء. كُسورٍ، أي ذات َصعوٍد وَهبوٍط

  .وشيٌء كَسٌري، أي مكسوٌر، واجلمع كَْسرى. ُدقاقُُه
  كسس



: يقال. ِقَصُر األسنان: والكََسُس. حلٌم جيفَّف على احلجارة، مث ُيَدقُّ وُيَتزَوَُّد: والكَسيُس أيضاً. نبيذُ التمر: الكَسيُس
  .رجلٌ أَكَسُّ

  كسع
اتَّبع فالنٌ أدبارهم َيكَْسُعُهمْ بالسيف، مثل َيكَْسؤُُهم، : يقال. دَمكأن تضرِب ُدَبر اإلنسان بيدك أو بصدر قَ: الكَسُْع

ووردت اخليول َيكَْسُع بعضها . كََسَعُه بكذا، إذا جعله تابعاً له وُمذَْهبه: يقال. سرعةُ املَرِّ: والكَْسُع. أي يطردهم
وكََسْعُت الناقة بغْبرِها، أي ضربت ِخلفها . الكََسع فرٌس أكَْسُع بيِّن: بياضٌ يف أطراف الثُنَِّة، يقال: والكَسَُع. بعضاً

قال احلارث بن . باملاء البارد ليترادَّ اللُنب يف ظَهرها ويبقى هلا ِطْرقُها، وذلك إذا ِخفَْت عليها اجلدَب يف العام القابل
  :ِحلِّزة

  إنَّك ال تدري َمنِ الناتُج... ال َتكَْسعِ الشَْولَ بأَغْبارِها 
واكَْتَسَع الكلب . ردَّت بقيَُّته يف ظهره: وتفسريه. لٌ ُمكَسٌَّع، وهو من نعت الرجل الَعَزب إذا مل يتزوَّجومنه قيل رج

  .احلمُري: والكُْسَعةُ. بذََنبِِه، إذا اْسَتثْفَرَ به
  كسف
ُف والِكْسفَةُ الِكْس: ويقال. أعطين ِكْسفَةً من ثوبك؛ واجلمع ِكْسٌف وِكَسٌف: يقال. القطعة من الشيء: الِكْسفَةُ
والكَْسفُ . جعله مجيعاً" ِكَسفاً : " ومن قرأ. جعله واحداً" ِكْسفاً من السماء : " من قرأ: وقال األخفش. واحٌد
. التقطيُع: والَتكْسيُف. وكذلك كََسفُْت الثوب، إذا قطعته. مصدر كََسفُْت البعري، إذا قطعت عرقوَبه: بالفتح

  :قال الشاعر. وكََسفَها اهللا كَْسفاً، يتعدَّى وال يتعدَّى. وفاًوكََسفَِت الشمسُ َتكِْسُف كُس
  تبكي عليك جنوَم الليلِ والقَمَرا... الشمُس طاِلعةً ليست بكاسفٍة 

وكذلك كََسَف القمُر، إالَّ أنَّ األجود فيه . أي ليست َتكِْسفُ ضوَء النجوم مع طلوعها لقلَّة ضوئها وبكائها عليك
وكاِسُف الوجه؛ أي . سيِّء احلال: ورجلٌ كاِسُف البالِ. وكُسِفَْت حال الرجل، أي ساءْت. رأن يقال َخَسَف القم

  .أي أَُعبوساً مع خبلٍ" أَكَسْفاً وإْمساكاً : " ويف املثل. عابس
  كسل
ال تكاد تربُح  :وأمرأةٌ ِمكْسالٌ. وقد كَِسلَ بالكسر، فهو كَْسالنُ، وقوٌم كُساىل وكَساىل. التثاقُلُ عن األمرِ: الكََسلُ

ويقال يف فَْحل . وأكَْسلَ الرُجلِ يف اِجلماعِ، إذا خالط أهلَُه ومل ُيْنزِلْ. جملسها، وهو مدٌح هلا، مثل نؤومِ الضُّحى
  .اإلبل أيضاً

  كسم

ةٌ وخيلٌ أَكاِسُم، أي كثري. احلشيُش الكثري: والكَْيسوُم. تنقيتك الشيء بيدك، وال يكون إالَّ من شيء يابس: الكَْسُم
  .يكاد يركُب بعُضها بعضاً

  كسا

واحد األكِْسَيِة، وأصله ِكساٌو ألنَّه من : والِكساُء. وكَسَْوُتُه ثوباً فاكَْتسى. واحدة الكسا: الكُْسَوةُ والِكْسَوةُ
  :وقول احلطيئة. لبسته: وَتكَسَّْيُت بالِكساِء. كََسْوُت

  ك أنت الطاِعُم الكاِسيواقُْعْد فإنَّ... َدعِ املكارَم ال ترحلْ لُبغَْيِتها 



  .كُِسَي العريانُ وال يقال كَسا: ماٌء دافٌق، وعيشةٌ راضيةٌ؛ ألنَّه يقال: يعين املَكُْسوَّ، كقولك: قال الفّراء
  كشأ

يأكله وهو : وفالن يَتكَشَّأ اللحَم. وأَكْشَأُْتُه أيضاً. شويته حتَّى يَبَِس فهو كَِشيٌء: كشَأُت اللحم كَْشأً: أبو عمرو
تكَشَّأَ : أبو عبيدة. كشَأت الطعام كَْشأً، إذا أكلته كما تأكل القثَّاء وحنوه: أبو زيد. أكلُته: وكشَأُْت الِقثَّاَء. يابٌس
  .َتقَشَّر: األدمي
  كشث

  :قال الشاعر. نبت يتعلَّق بأغصان الشجر من غري أن يضرِب بِعْرقٍ يف األرض: الكَشوثُ
  وال نسيٌم وال ظلٌّ وال ثَمَُر. ..هو الكُشوثُ فال أصلٌ وال ورٌق 

  كشح
وطويُت كَْشحي على األمر، إذا . وطوى فالن َعنِّي كَْشَحُه، إذا قَطََعَك. ما بني اخلاصرة إىل الضلعِ اخلَلِْف: الكَْشُح

حاً، إذا كُوِيَ وقد كُِشَح الرجل كَْش. داٌء يصيب اإلنسان يف كَْشِحِه فُيكوى: والكََشُح بالتحريك. أْضمَْرَتُه وسََتْرَتُه
. كََشَح له بالعداوة وكاَشَحُه، مبعًنى: يقال. الذي يضمر لك العداوة: والكاِشُح. ِسَمةٌ يف الكَْشحِ: والِكشاُح. منه

  .ومرَّ فالن َيكَْشحُُهْم، أي يفرِّقهم ويطُردهم. وكُِشَح القوُم عن املاء فاْنكََشحوا، أي تفرَّقوا عنه
  كشر

كََشرَ الرجلُ، واْنكَلَّ، وافْتَرَّ، وابتسم، : يقال. التبسُّم: الكَْشُر: ابن السكيت. أي كشف عنهاكَشَر البعري عن نابه، 
  .كل ذلك تبدو منه األسنان

  كشش
وكَشيُش . صوت غليانه: وكَشيشُ الشراب. وقد كَشَّْت َتِكشُّ. صوهتا من جلدها ال من ِفيها: كَشيشُ األفعى

إذا بلغ الذَكَُر من اإلبل اهلديَر فأوَّله الكَشيُش، وقد : قال األصمعّي. ند خروج النارصوٌت َخوَّاٌر تسمعه ع: الَزْنِد
  :قال رؤبة. كَشَّ َيِكشُّ

  َهَدْرُت َهْدراً ليس بالكَشيشِ
  .وبعٌري ِمكْشاٌش

  كشط
: البعَري كَشْطاً وكََشطُْت. والقَْشطُ لغةٌ فيه. كََشطُْت اجلُلَّ عن ظهر الفرس، والِغطاَء عن الشيء، إذا كشفته عنه

  .واْنكََشطَ روُعه، أي ذََهب. وال يقال سلخت، ألنَّ العرب ال تقول يف البعري إالَّ كََشطُْتهُ أو َجلَّْدُتُه. نزعُت جلده
  كشع

  .تفرَّقوا: كََشَع القوُم عن القتيل كَشْعاً
  كشف

: ويقال. وكاَشفَُه بالعداوة، أي بادأه هبا.  السماءَتكَشَّفَ الربُق، إذا مأل: يقال. كََشفُْت الشيء فاْنكََشَف وَتكَشََّف
الناقة اليت يضرهبا الفحل وهي : والكَشوُف. ، أي لو اْنكََشَف عيُب بعضكم لبعض" لو تكاَشفُْتْم ما تدافنتم " 

، والناقةُ فإنْ محل عليها الفحل سنتني متواليتني فذلك الِكشاُف: وقال األصمعّي. وقد كََشفَِت الناقةُ ِكشافاً. حامل
  :قال زهري. كَشوٌف

  وَتلْقَْح ِكشافاً مثَّ تُْنَتْج فتُْتِئمِ



انقالٌب من قُصاصِ الناصية كأنَّها دائرة، وهي ُشعريات : والكََشُف بالتحريك. وأَكَْشَف القوم، أي كَشَفَْت إبلهم
: واألكَْشُف. التواءٌ يف عسيب الذََنبِ: والكََشفُ يف اخليل. تنُبت ُصُعداً؛ والرجلُ أَكَْشَف، وذلك املوضع كََشفَةٌ

  .الرجل الذي ال ُتْرس معه يف احلرب
  كشكش

  .صاحْت: كَْشكََشْت البقرةُ
  كشم

قطع األنف : والكَْشُم. وقد يكون ذلك النقصانُ أيضاً يف احلسب. رجلٌ أكَْشُم، أي ناقص اخلَلْق بيِّن الكََشمِ
  .باستئصال

  كشى
  .واجلمع الكُشىشحمة بطنِ الضّب؛ : الكُْشَيةُ
  كصص

  .اِحلبالَةُ اليت ُيصاد هبا الظَيب: والكَصيَصةُ. الرِعَدةُ، ويقال احلركةُ وااللتواُء من اجلهد: الكَصيُص
  كصم

  .َنكََص: وكََصمَ الرجل. دفعه شدّة: كََصَمُه كَْصماً
  كظر

  .ما بني الَتْرقَُوَتْينِ: والكُظُْر أيضاً. الكُظُْر يف ِسَيِة القوس، هو الفَْرُض الذي فيه الوََتُر
  كظظ

وكَظَّين هذا األمر، أي . كَظَُّه الطعاُم َيكُظُُّه كَظًّا: يقال. شيٌء يعتري اإلنسان عن االمتالء من الطعام: الِكظَّةُ بالكسر
. العداوة َتكاظَّ القوُم إذا جتاوزوا احلدَّ يف: ويقال. املمارسة الشديدة يف احلرب: واملُكاظَّةُ. َجَهَدين من الكَرب

  .ورجلٌ كَظٌّ لَظٌّ، أي َعسٌر متشدٌِّد. واكَْتظَّ املسيلُ، أي ضاق بَسْيِله من كثرته. وبينهم ِكظاظٌ
  كظم

وكَظَمَ . السكوُت: والكَظوُم. غَلَُق الباب: والكَظيُم. والَغْيظُ َمكْظوٌم. اجتَرعه، فهو رجلٌ كَظيٌم: كَظََم غيظه كَظْماً
وقوٌم كُظٌَّم، . أرى اإلبل كَظوماً ال جتترُّ: تقول. وإبلٌ كظوٌم. إذا أمَسَك عن اِجلرَّة، فهو كاِظٌمالبعري َيكْظُم كُظوماً، 

بئٌر إىل جنبها بئر، وبينهما جمًرى : والكِظاَمةُ. واجلمع أكْظاٌم. أخذت بكَظِْمه، أي َمبخَْرج َنفَسه: ويقال. أي ساكتون
الَعقَبُ الذي على : والِكظاَمةُ. جتمع فيها خيوط امليزان يف طرف احلديدةاحلَلقة اليت : والِكظاَمةُ. يف بطن الوادي

  .رءوس القُذَِذ العليا
  كظا

  .َخظا حلمه وكَظا وَبظا، كله مبعًنى: يقال. كَظا حلمه َيكْظو، أي كثُر واكتنز
  كعب
: والكَعاُب بالفتح. ف األنابيبالنواشزُ يف أطرا: وكُعوُب الرُْمحِ. العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم: الكَْعُب

وُبْرد . وقد كَعََبْت َتكَْعُب بالضم كُعوباً؛ وكَعََّبتْ بالتشديد مثله. الكاِعب، وهي اجلارية حني يبدو ثَْديُها للُنهود
لبيت ا: والكعبة. القطعة من الَسْمن: والكَْعُب. وثوب مكعَّب، أي مطويٌّ شديد اإلدراج. فيه َوْشٌي مربٌَّع: ُمكَعٌَّب



  .ُسمِّي بذلك ِلتََربُّعه: احلرام، يقال
  كعرب

وهي شيء خيرج من الطعام إذا ُنقَِّي غليظُ الرأس جمتمٌع، ومنه مسيت رءوس العظام . واحدة الكَعابِرِ: الكُْعُبَرةُ
  .كَْعَبَرهُ بالسيف، أي قطعه: ويقال. الكَعابَر
  كعت

  .رجل كَْعٌت وامرأة كَْعَتةٌ، ومها القصريان: أبو زيد. البلبل، جاء مصغَّراً، ومجعه ِكْعتانٌ: الكَُعْيُت
  كعث

  .َركٌَب كَْعثٌَب، أي ضخم
  كعر

  .أكَْعَر فهو ُمكِْعٌر، أي ُمْجٍذ: إذا محل الفَصيلُ يف سنامه شحماً قيل: األصمعي
  كعز

  .مجعته بأصابعي: كََعْزُت الشيء كَعْزاً
  كعع

َيِكعُّ بالكسر : قال سيبويه. وحكى يونس َيكُعُّ بالضم. وكَعَّ َيِكعُّ كُعوعاً. هأكَعَُّه الفََرُق إكْعاعاً، إذا حبسه عن وجه
  .كََعْعُت وكَِعْعُت لغتان: وقال أبو زيد. فهو كَعٌّ وكاعٌّ. أْجوَُد
  كعك
  .ُخبٌز؛ وهو فارسّي معرب: الكَْعُك
  كعكع

  .ورجلٌ كُْعكٌُع بالضم، أي جبانٌ ضعيف. لغةٌ يف تكأكأوَتكَْعكََع، أي َجُبَن، . كَْعكَْعُتُه فَتكَْعكََع، أي حبسته فاحتبس
  كعم

وكََعْمُت الوعاء، . كََعْمُت البعري، إذا شددت به فمه يف هياجه، فهو مكعوٌم: يقال. شيٌء جيعل يف فم البعري: الِكعاُم
  .ا، إذا التقم فاها يف التقبيليقال كََعَمها وكاَعَمه. التقبيل: واملُكاَعمةُ. وكََعَمُه اخلوف فال يرجع. إذا شددَت رأسه

  كعمز
  .َحشفَة الرجل: الكعمز
  كفأ

تَرهَْيأتْ : وَتكَفَّأِت املرأة يف ِمْشَيتها. كفَأُت القوَم كَفْأً، إذا أرادوا َوْجهاً فصرفتهم إىل غريه، فاْنكَفَُؤوا أي َرَجعوا
  :قال الشاعر. وماَدْت كما تتحرك النخلَةُ الَعْيداَنةُ

  ُسفٌُن َتكَفَّأُ يف خليج ُمْغَربِ... ُم غداة َتَحمَّلوا وكأنَّ ظُْعَنُه
ُشقَّة أو ُشقَّتانِ : والكِفاُء بالكسر واملد. وزعم ابن األعرايب أن أكْفَأُْته لغة. كَبَْبُتُه وقلْبُته، فهو مكفوٌء: وكفَأْت اإلناَء

أن ُيخالَف : واإلكفاء يف الشعر. أكْفَأُت البيَت إكفاًء: تقول منه. ُتْنَصُح إحدامها باألخرى مث ُيَخلُّ به ُمَؤخَُّر اِخلباِء
  :بني قوافيه بعضها ميم وبعضها نون، وبعضها دال وبعضها طاء، وبعضها حاء وبعضها خاء وحنو ذلك، كقول رؤبة

  أْزَهُر مل يولَد بَِنْجمِ الُشحِّ
  ُمَيمَُّم البيت كرُمي السِْنخِ



. كَبَْبُته: كَفَأُت اإلناَء: الكسائي. لف بني حركات الرَوِيِّ، وهو مثل اإلقْواِءأكْفَأَ الشاِعر، إذا خا: وقال الفراء
ومنه قول : قال. أكْفَأُْت القوَس، إذا أَملَْت رَأَسها ومل تَْنِصْبها نصباً حني ترمي عنها: وهلذا قيل: أَملُْته، قال: وأكْفَأُْته
  :ذي الرمّة

  إذا ما َعلَْوها ُمكْفَأً غََري ساجِعِ... ا قَطَْعُت هبا أرضاً َترى َوْجَه َركْبِه
ال : وتقول. واملصدر الكَفاَءةُ. وكذلك الكُْفُء والكُفُُؤ. النظري: والكَفيُء. يعين جائراً غري قاصد: وقال أبو زيد

 .ِكفاَء له بالكسر، وهو يف األصل مصدر، أي ال نظري له وكل شيء ساوى شيئاً حتَّى يكون مثله فهو ُمكافئٌ له
. ما يل به ِقَبلٌ وال ِكفاء، أي ما يل به طاقة على أن أكافئه: تقول. جاَزْيتُه: وكافأُتُه على ما كان منه ُمكافَأةً وِكفاًء

واْسَتكْفَأُت فالناً إبلَُه، . واكْتَفَأُت اإلناَء مثل كَفَأُتُه، أي قَلَْبُتُه. االستواُء، يقال املسلمون تتكافأ ِدماؤُُهم: والتكافُُؤ
واالسم الكُفْأةُ والكَفْأَةُ، ُيضمُّ وُيفتُح، . ي سألته نِتاَج إبله َسنةً، فأكْفَأنيها، أي أعطاين لََبنها ووََبَرها وأوالَدها َسنةًأ

امٍ نِْصفَها أكْفَأُت إبلي كَفْأََتْين، إذا َجعلَتها نِْصفَني تُْنتُج كلَّ ع: وتقول أيضاً. اْعطين كُفْأةَ ناقَِتك وكَفْأَةَ ناقَِتَك: تقول
أبو . وتترك نِصفاً، ألن أفضل النِتاج أن ُتحملَ على اإلبل الفُحولَة عاماً وُتتَْرك عاماً، كما ُيصَْنع باألرض يف الزراعة

  .َوَهْبُت له كُفْأةَ ناقيت وكَفْأةَ ناقيت إذا َوَهْبَت له ولَدها ولَبَنها ووَبرها َسنة: زيد
  كفت

  :قال زهري يصف ِدرعاً وأنَّ صاحبها ضمَّها إليه. ، إذا ضممَته إىل نفسككفتُّ الشيء أَكِْفُتُه كَفْتاً
  بيضاَء كُفَِّت فَْضلُها ُمبَهنَِّد... وُمفاَضٍة كالنِهيِ َتْنُسُجُه الَصبا 

ورجل كَفْتٌ . السَوق الشديد: وكَفََت، أي أسرع، والكَفُْت. وكَفََتُه عن وجهه، أي صرفه. وإمنا شدَّده للمبالغة
، أي " كفْتُ إىل َوئيٍَّة : " ويف املثل. الِقرد الصغرية: والكِفُْت بالكسر. فيٌت، أي سريع، مثال كَْمشٍ وكَميشٍوكَ

أمل َنْجَعلِ األرضَ : " ومنه قوله تعاىل. املوضع الذي ُيكْفَُت فيه شيٌء، أي ُيَضمُّ: والكِفاُت. بلّية إىل جنبها أخرى
  " .أحياًء وأمواتاً . ِكفاتاً
  كفح

قال . ، أي أواجهها بالقُْبلَِة" إين ألكفحها وأنا صائم : " ويف احلديث. كَفَْحُتُه كَفْحاً، إذا استقبلته كَفَّة كَفَّةَ
فالن ُيكاِفحُ األمور، : ويقال. كَافَحوُهم، إذا استقبلوهم يف احلرب بوجوههم ليس دوهنا ترٌس وال غريه: األصمعي

وهو من قوهلم لقيته : قال. ابةَ إكْفاحاً، إذا تلقَّيت فاه باللجام تضربه به ليلتقَمهوأكْفَْحُت الد. أي يباشرها بنفسه
  .الكُفء: والكَفيُح. ِكفاحاً
  كفر
والكُفْرُ . ومجع الكاِفَرةِ الكَواِفُر. ومجع الكاِفرِ كُفَّاٌر وكَفََرةٌ وِكفاٌر أيضاً. وقد كَفََر باهللا كُفْراً. ضدُّ اإلميان: الكُفُْر
، أي " إنَّا بكُلٍّ كاِفرون : " وقوله تعاىل. وقد كَفََرُه كُفوراً وكُفْراناً. ُجحوُد النعمِة، وهو ضدُّ الشكر :أيضاً

. التغطيةُ: هو مجع الكُفْرِ، والكَفُْر بالفتح: قال األخفش" . فأَبى الظاملونَ إال كُفوراً : " وقوله عز وجل. جاحدون
. ورماٌد مكفوٌر، إذا سفَت الريُح التراَب عليه حتَّى غطته. كَفْراً، أي َسَتْرتُُه وقد كفْرُت الشيَء أكِْفُرُه بالكسر

: وهلذا قالوا. أي قريةً قريةً، من قرى الشام" خترُجكم الروُم منها كَفْراً كَفْراً : " ويف احلديث. القَْرَيةُ: والكَفُْر أيضاً
أهل الكُفورِ هم أهل : " ومنه قول معاوية. ًرى نسبت إىل رجالٍكَفُْر ُتوثا، وكَفْرُ ِتْعقابٍ وغري ذلك، وإمنا هي ق

: " ومنه قيل. القُرب: والكَفُْر أيضاً. إهنم مبنزلة املوتى ال يشاهدون األمصار واجلَُمَع وما أشبهها: ، يقول" القبور 



  :قال محيد وقد ُيكَْسُر،. ظُلَْمةُ الليل وسوادُه: والكَفُْر أيضاً" . اللهم اغفر ألهل الكُفورِ 
  فَوَرَدْت قبل انبالجِ الفَجْرِ
  وابُن ذُكاَء كامٌن يف كَفْرِ

الذي كَفََر درَعه : والكافُِر. الليل املظلم، ألنه ستر كلَّ شيء بظلمته: والكاِفُر. أي فيما يواريه من سواد الليل
ومنه مسي الكاِفُر، ألنه يستر نَِعَم : لسكيتقال ابن ا. وكلُّ شيء غَطَّى شيئاً فقد كَفََرُه. بثوبٍ، أي غطّاه ولبَسه فوقه

  :قال ثَعلبة بن ُصَعْير املازين. البحُر: والكافُِر. اهللا عليه
  ألقَْت ذُكاُء َيميَنها يف كافِرِ... فََتذَكَّرا ثَقَالً َرثيداً بَْعَد ما 

  :ن لَبيداً سرَق هذا املعىن فقالوذكر ابن السكيت أ. وحيتمل أن يكون أراد الليلَ. يعين الشمس أهنا بدأت يف املغيب

  وأَجنَّ َعوراِت الثُغورِ ظَالُمها... حتَّى إذا ألْقَْت َيداً يف كاِفرٍ 
. الزّراُع: والكُفَّاُر. الزارُع، ألنه يغطِّي الَبذَْر بالتراب: والكاِفُر. النهر العظيم: والكاِفُر الذي يف ِشعر املتلّمس

ال ُتكَفرْ أحداً من أهل القبلة، أي ال تَْنُسبهم : وأكْفَْرُت الرجل، أي دعْوُته كاِفراً يقال. الداخل يف سالحه: واملَُتكَفَُر
قال . يضع يَده على صدره ويتطاَمُن له: أن خيضع اإلنسان لغريه، كما ُيكَفُِّر الِعلْجُ للدهاقني: والَتكْفُري. إىل الكُفْرِ

  :جرير
  عوا السالَح وكَفِّروا َتكفريافَض... وإذا َسمِْعَت حبربِ قيسٍ َبْعَدها 

: أبو عمرو. والَتكْفريُ يف املعاصي، كاإلحباِط يف الثوابِ. واالسم الكَفَّارَةُ. ِفْعلُ ما جيب باحلْنِث فيها: وَتكْفُري اليمني
وأما . لطيبِوالكافوُر من ا. وكذلك الكُفُرَّى. هو وعاء طلعِ النخلِ: وقال األصمعي. والفراء مثله. الطَلُْع: الكافوُر

  :قول الراعي
  من قُْصبِ ُمْعَتِلِف الكافورِ َدرَّاجِ... َتكْسو املَفارَِق واللَبَّاِت ذا أَرجٍ 

  .العظيم من اجلبال: والكَِفُر بكسر الفاء. فإنَّ الظيب الذي َيكونُ منه املسُك إمنا يرعى ُسنُْبلَ الطيبِ، فيجعله كافوراً
  كفف

ومها امسان . لقيته كَفَّةَ كَفَّةَ، بفتح الكاف، أي كفاحاً، وذلك إذا استقبلَته مواَجهة: هلموقو. واحدة األكُفِّ: الكَفُّ
كلُّ : وكان األصمعي يقول. ما استدار حولَ الذَيل: وكُفَّةُ القميص. ُجِعال واحداً وبُنيا على الفتح مثل مخسة عشر

وكلُّ ما استدار فهو ِكفَّةٌ . ه، وكُفَّةُ الرملِ ومجعه ِكفاٌفما استطال فهو كُفَّةٌ بالضم، حنو كُفَِّة الثوبِ وهي حاشيت
كَفَّةُ امليزان : ويقال أيضاً: قال. وِكفَّةُ الِلثة، وهي ما احندر منها. بالكسر، حنو ِكفَِّة امليزان، وِكفَِّة الصائد وهي ِحبالته

. اجلميع من الناس: والكافَّة. حتارُُه: الشيء وِكفاُف. داراتٌ تكون فيه: والِكفَُف يف الوشم. بالفتح، واجلمع ِكفٌَف
  :وأمَّا قول ابن رواحة األنصارّي رضي اهللا عنه. لقيتهم كافَّة، أي كلّهم: يقال

  مجيعاً علينا الَبْيضُ ال نََتَخشَُّع... فِسْرنا إليهم كافَةً يف رِحاِلهِْم 
ويقال للبعري إذا كبِر فقصُرت أسنانه حتَّى . شو البيتفإنَّما خفَّفه ضرورة، ألنَّه ال يصح اجلمع بني الساكنني يف ح

وكَفَفُْت الثوَب، أي ِخطُت حاشيته، . وقد كَفَِّت الناقةُ تكفُّ كُفوفاً. والناقةُ كافٌّ أيضاً. هو كافٌّ: تكاد تذهب
وقد . الضرير، واجلمع املَكافيُف: واملَكْفوُف. وَعْيَبةُ َمكْفوفَةٌ، أي ُمشَْرَجةً مشدودةٌ. وهي اخلياطة الثانية بعد الَشلِّ
وكَفافُ . وكَفَفُْت الرجل عن الشيء فكَفَّ، يتعدَّى وال يتعدَّى، واملصدر واحد. كُفَّ بصُره وكَفَّ بصُره أيضاً

: " ويف احلديث. القوُت، وهو ما كَفَّ عن الناس، أي أغىن: والكَفاُف أيضاً من الرزق. ِمثله وِقيُسه: الشيء بالفتح



استوضحته، وهو أن تضع يدك على حاجبك كالذي : واْسَتكْفَفُْت الشيَء" . اجعل رزق آل حممٍد كفافا اللهمَّ 
فالنٌ : يقال. واْسَتكَفَّ وَتكَفََّف مبعًنى، وهو أن ميدَّ كَفُُّه للناس. يستظلُّ من الشمس تنظر إىل الشيء هل تراه

  :ومنه قول ابن ُمقْبل. الشيء، أي أحاطوا به ينظرون إليه اسَْتكَفَّ القوُم حول: وقال الفراء. يَتكَفَُّف الناس
  َبدا والُعيونُ املُْسَتِكفَّةُ َتلَْمُح... إذا َرمَقْته من َمَعدٍّ ِعماَرةٌ 

  كفكف
  :ومنه قول أيب زَُبيد. كَفْكَفُْت الرجلَ مثل كَفَقْتُُه
  كْلُيب وهي ُعقَُّروكَفْكَفُْت عنكم أَ... أَلَْم تَرين َسكَّْنُت إِلِّي إلِلِّكُْم 

  كفل
الذي ال يثُبُت على ظهورِ : والكِفْلُ. إنَّه الَنصيُب: ويقال" . ُيؤِْتكُْم ِكفْلَْينِ من رمحِتِه : " قال تعاىل. الِضعُف: الِكفلُ
  :قال األعشى ميدح قوماً. واجلمع أكْفالٌ. اخليلِ

  فالِجا وال عُزَّلٍ وال أكْ... غَْيُر ميلٍ وال عواويَر يف اهلَْي 
: يقال. الضامُن: والكَفيلُ. ما اكتَفَلَ به الراكُب، وهو أن ُيدار الِكساُء حول سنام البعري مثَّ ُيركب: والِكفْلُ أيضاً

قال القطامّي يصف إبالً بِقلَِّة . وكَفَلُْت أيضاً كَفْالً، أي واصلُت الصوَم. كَفَلُْت به كَفالَةً، وكَفلت عنه باملال لَغرِميه
  :الُشْربِ

  نِساُء النَّصارى أصَبَحْت وهي كُفَّلُ... َيلُذْنَ بأَْعقارِ احلياضِ كأنَّها 
. وتكَفَّلَ بَدينه َتكَفُّالً. والَتكْفيلُ مثله. وكَفَّلُْتُه إيَّاه فكَفَلَ هو به كَفْالً وكُفوالً. وأكْفَلُْتُه املالَ، أي َضمَْنُتُه إيَّاه

" وكَِفلَها : " ، وذكر األخفش أنَّه قرئ أيضاً" وكَفَلَها َزكَريَّا : " ومنه قوله تعاىل. عولهالذي َيكْفَلُ إنساناً َي: والكاِفلُ
  .اكَْتفَلُْت بكذا، إذا َولَّْيَتُه كَفَلَك: يقال. والكَفَلُ بالتحريك للدابَِّة وغريها. بكسر الفاء

  كفن

  .والكَفَُن معروف، يقال كَفَّْنُت املّيت َتكْفيناً. شجر: والكَفْنَةُ. كَفََن َيكْفُن: يقال. غْزل الصوف: الكَفُْن
  كفهر
وفالنٌ ُمكْفَهِرُّ اللوِن، إذا ضرب لونه إىل الغُْبَرِة مع . وقد اكْفََهرَّ الرجلُ، إذا عَبس. رأيته ُمكْفَهِرَّ الوجِه: يقال
  .األسوُد الغليظُ الذي ركب بعضه بعضاً: واملُكْفَهِرُّ من السحاب. الِغلَِظ
  كفى
ورجوت . وكافَْيُتُه من املُكافاِة. واسَْتكْفَْيُتُه الشيء فكَفانِيِه. وكَفاَك الشيء َيكْفيَك، واكْتَفَْيُت به. فاُه ُمُؤَنَتُه ِكفايةًكَ

وهذا رجلٌ كافيَك من رجلٌ، ورجالن كاِفياَك من َرُجلَْينِ، ورجالٌ . ورجلٌ كاٍف وكَِفيٌّ. َمكافاَتَك، أي ِكفايََتَك
  .القُوت؛ واجلمع الكُفَى: والكُفَْيةُ. وكَفُْيَك بتسكني الفاء، أي حسبك. رجال كافوَك من

  ككب
: وكوكب احلديد. َنْوُرها: وكوكب الروَضة. معظُمه: وكوكب الشيء. كوكب وكوكبة: يقال. النجم: الكوكب

  :قال األعشى يذكر ناقته. وقد كَْوكََب. بريقه وتوقُّده
  بَنواج سريعِة اِإليغالِ... َب وَخدا َتقْطَُع األمَْعَز املُكَوِْك



  .ذهب القوم حتت كلّ كوكب، أي تفرَّقوا: أبو عبيدة
  كأل
وكََألتِ . وسواٌء َرطُْبُه ويابُسه. وقد كَِلئَِت األرُض وأكَْألْت فهي أرٌض ُمكِْلئَةٌ وكَِلئَةٌ، أي ذاُت كٍَأل. العشُب: الكَُأل

. إذهْب يف ِكالءِة اهللا: يقال. وكََألُه اهللا ِكالءةً بالكسر، أي َحِفظَُه وحََرَسُه .الناقةُ وأكَْألْت، إذا أكَلَِت الكََأل
  :قال الشاعر. احترْسُت: واكَْتْألُت منهم

  أََنْخُت بعريي واكَْتْألتُ بعينِِه
: أبو زيد. أ السفنشاطئُ النهر ومرف: واملُكَُأل بالتشديد. اكَْتَألْت عيين، إذا مل تنم وسهَِرْت وَحِذَرْت أمراً: ويقال

. موضع ُتْرفَأُ فيه الُسفُُن، وهو ساحل كلِّ هنرٍ: الكَالَُّء واملُكَُأل: وقال األصمعّي. حبسوها: كََأل القوم سفينتهم تكليئاً
َأل الُعمر، أي َبلَغَ اهللا بك أكْ: وقوهلم. وكَْألتُ َتكِْلئَةً، إذا أتيُت مكاناً فيه ُمْسَتَتٌر من الريح، واملوضع ُمكٌَأل وكَالٌَّء

  :قال الشاعر. الَنسيئَةُ: والكاِلئُ. وكََأل الَدْيُن، أي تأخََّر. آخَرُه وأبَعدَُه
  وَعْيُنُه كالكاِلئِ الضمارِ

وهو بيع الَنسيئَِة " هنى عن الكاِلِئ بالكاِلِئ " ويف احلديث أنَّه عليه السالم . أي نقده كالنسيئةِ اليت ال ُترجى
  :معيّ ال يهمزه، ينشدبالنسيئة، وكان األص

  ُم فإنَّها كالٍ وناجِْز... وإذا ُتباِشُرَك اهلُمو 
وكذلك اسَْتكْْألُت كَُألةً بالضم، وهو من . َتكَْألُت أي اْستَْنسَأُْت نسيئةً: أبو عبيد. أي منها نسيئة ومنها ما هو َنقٌْد

وما أعطيتَ يف الطعامِ نسيئةً من . أسلفُْت فيه: الًءكَْألتُ يف الطعامِ َتكْليئاً، وأكْْألُت فيه إكْ: أبو زيد. التأخري
  .وأكْْألُت َبَصري يف الشيء، إذا ردَّْدُتُه فيه. الدراهم فهو الكَُألةُ بالضم

  كألز
  .اكَْألزَّ اكِْلئْزازاً، إذا تقبََّض

  كلب
مثل عبد وعبيد، وهو مجٌع  واجلمع أكْلٌُب وِكالٌب وكَليٌب،. امرأة كَلَْبةٌ: الكلب معروف، وربَّما وصف به، يقال

  :وقال يصف َمفازةً. عزيٌز
  .مجع أكلب: ُمكاُء املُكَلِّبِ يدعو الكَليبا واألكاليب... كأنَّ َتجاُوَب أْصداِئها 

. ومعناه َخلِّ امَْرأ وِصناَعَته. ترفعها وتنصبها، أي أْرِسلها على بقر الوحش" الِكالُب على البقر : " ويف املثل
أسريٌ : يقال. األسري املقيَّد: واملُكَلَُّب بفتح الالم. الذي يعلِّم الِكالبَ الصيد: واملُكَلُِّب: حب الِكالبصا: والكالَُّب

  :قال طفيل الَغنَوي. ُمكَلٌَّب، أي مكبَّل، وهو مقلوب منه

  وما ال ُيَعدُّ من أسريٍ ُمكَلَّبِ... أَبَأْنا بقَْتالنا من القوم ِضْعفَُهْم 
حديدة َعقْفاء يعلِّق عليها : والكَلُْب. املسمار الذي يف قائم السيف، وفيه الذؤابة: والكَلْب. عريَةالَش: والكَلُْب

وقال يصف . كَلَْبُت املَزاَدةَ: تقول منه. سٌري ُيجعل بني طرفَي األدمي إذا ُخرِز: والكَلُْب. املسافُر الزاد من الَرْحل
  :فرساً

  كأنَّ غَرَّ َمْتنِِه إذ َنْجُنبُْه
  َسْيُر َصناعٍ يف َخريزٍ َتكْلُبُْه

قال . ذي ِكالبٍ: ورجلٌ كالٌب. استوى على كلب فرسه: تقول. اخلط الذي يف وسط ظهره: وكَلُْب الفرس



  :َركَّاض الُدبَْيرِيُّ
  كَأَجِّ الظليمِ من قَنيصٍ وكاِلب... َسدا بيديه مث أجَّ بسَْيرِِه 

  :قال الشاعر. مثل اجلُلْبة. هالشدَّة من الربد وغري: والكُلَْبةُ بالضم
  قد أقامت بكُلَْبٍة وِقطارِ... أَْنَجَمْت ِقرَّةُ الشتاء وكانْت 
: والكَلَُب أيضاً. ودفعت عنك كَلََب فالٍن، أي َشرَُّه وأذاه. وقد كَِلَب الشتاء بالكسر. وكذلك الكَلَُب بالتحريك
  :قال اجلعدّي. لهأكْلََب الرجل، إذا كَِلَبْت إب: شبيه اجلنون، تقول منه
  كَوَْيُتُهُم ِكيَّةَ املُكِْلبِ... وقومٍ ُيهينونَ أْعراضَُهْم 

رجلٌ كَِلٌب ورجال : يقال. الذي َيكلَُب بلحوم الناس، يأخذه شبه جنون، فإذا عقر إنساناً كَِلَب: والكَلُْب الكَِلُب
املِْنشالُ؛ : والكَلُّوُب. ما يأخذ به احلدَّاد احلديد املُْحمى: لْبتانوالكَ. وأرض كَِلَبةٌ، إذا مل جيد نباتُها رِيا فَيْيَبَس. كَلْىب

ضربه : وكَلََبُه. ويسمَّى اِملهماز، وهو احلديدة اليت على خفِّ الرابض، كالَّباً. وكذلك الكُالَُّب، واجلمع الكَالليب
  :قال الكميت. بالكُالَّب

  األقْصى ُيساطُ وُيكْلَُبعلى الشرِف ... وَولَّى بأجْرِيَّا وِالٍف كأنَّه 
  .هم يتكالَبون على كذا، أي يتواثَبون عليه: تقول منه. املشارَّةُ، وكذلك الَتكالُُب: واملُكالَبةُ
  كلثم

امرأةٌ ُمكَلْثََمةٌ، أي ذات وجنتني من غري : يقال. اجتماع حلم الوجه: والكَلْثََمةُ. الكثري حلم اخلدَّين والوجه: الكُلْثوُم
  .ُجهومةُ الوجه أن تلزَمها

  كلج
  .ِمكيال، واجلمع كَياِلج وكَياِلَجةٌ أيضاً: الكَْيلََجةُ
  كلح

ودهٌر . وما أقبح كَلََحَتُه، يراد به الفم وما حواليه. وقد كَلََح الرجل كُلوحاً وكُالحاً. تكشُّرٌ يف عبوس: الكُلوُح
  :قال لبيد. السنة املُجِدبة: والكُالُح بالضم. كاحل، أي شديد

  ِغياثَ املُْرِملُ املُْمتاحِ كان
  وِعْصَمةً يف الزمنِ الكُالحِ

  .تتابع: وَتكَلََّح الربق. املُشادَّة: واملُكالََحةُ
  كلد
  .قطعةٌ من األرض غليظةٌ، وكذلك الكَلَْندى: والكَلََدةُ. املكانُ الصلُب من غري حصى: الكَلَُد
  كلس
  :دوقال عديُّ ابن زي. الصاروُج ُيبىن به: الِكلُْس

  ساً فللطريِ يف ذُراُه ُوكوُر... شاَدُه َمْرمَراً وَجلَّلَُه كا 
  .ذئٌب أكْلَُس: ومنه الكُلَْسةُ يف اللون، يقال

  كلع



وِسقاءٌ . الَْتَبَد عليه الوسُخ: وإناء كَِلٌع. ُشقاٌق ووسُخ يكون بالقدم، وقد كَِلَعْت رِجله بالكسر َتكْلَُع كَلَعاً: الكَلَُع
  .القطعة من الغنم: َعةُوالكَلَ. كَِلٌع
  كلف
واالسمُ . لونٌ بني السواد واحلُمرة، وهي ُحمرةٌ كدرةٌ تعلو الوجه: والكَلَُف. شيء يعلو الوجه كالسمسم: الكَلَُف

كَُمْيٌت أكْلَُف للذي كَِلفَْت محرته فلم تْصفو وُيرى يف أطراف شعره سواٌد إىل : ويقال. الكُلْفَةُ، والرجلُ أكْلَُف
إذا كان البعري شديد احلُمرة خيلط محرته سوادٌ ليس خبالص فتلك الكُلْفَةُ، والبعُري : وقال األصمعّي. ق ما هواالحترا

وَتكَلَّفْتُ . وكَلَّفَُه َتكْليفاً، أي أمره مبا يشقُّ عليه. كَِلفُْت هبذا األمر، أي أُوِلْعُت به: ويقال. أكْلَُف والناقةُ كَلْفاُء
محلُت الشيء تكِْلفَةً، : ويقال. العِرِّيُض ملا ال يعنيه: واملَُتكَلُِّف. ما تتكَلَّفه من نائبٍة أو حّق: والكُلْفَةُ. َتَجشَّمتُُه: الشيَء

  .إذا مل ُتِطقُه إال َتكَلُّفاً
  كلكل

  :وقال. وربَّما جاء يف ضرورة الشعر مشدَّداً. الصدُر: الكَلْكَلُ والكَلْكالُ
  كأنَّ َمْهواها على الكَلْكَلِّ
  موضُع كفَّي راهب ُيَصلِّي

  .ورجلٌ كُلْكُلٌ بالضم، وكُالِكلٌ أيضاً، أي قصٌري غليظٌ مع شدٍَّة
  كلل

الذي ال ولد : والكَلُّ. اليتيُم: والكلُّ. واجلمع الكُلولُ" وهو كلٌّ على مواله : " قال اهللا تعاىل. العِيالُ والثِقْلُ: الكلُّ
مل يرِثُْه كاللةً، أي مل يرِثُْه عن ُعُرضٍ، بل عن قُْربٍ : والعرب تقول. لُ َيِكلُّ كَاللةًكَلَّ الرج: يقال منه. له وال والدة
  :قال الفرزدق. واستحقاقٍ

  عن ابين ُمناٍف عبد مشسٍ وهاشمِ... ورِثُْتْم قَناةَ املُلِْك غري كاللٍة 
. مايل كثٌري ويرِثُين كاللةٌ ُمتَراخٍ نسبُهم: قالوحكى عن أعراّيب أنَّه . بنو العّم األباعَد: الكاللةُ: قال ابن األعرايب

هو مصدٌر من َتكَلَّلَُه النسُب، أي تطَرَّفَُه، كأنَّه أخذ طََرفَْيِه من جهة الوالِد والولِد وليس له منهما أحٌد، : ويقال
. وكان رجالً من العشريِةهو ابن عمِّ الكَاللَِة، وابن عّم كاللٍَة، إذا مل يكن حلًّا : والعرب تقول. فسمِّي باملصدر

وكلَّ السيُف والريُح والطرُف واللسانُ، . وكذلك البعري إذا أْعيا. وكَلَلُْت من املشي أِكلُّ كالالً وكَاللَةً، أي أْعَيْيُت
لونَ كالَّءَ وناٌس جيع. وسيٌف كَليلُ احلدِّ، ورجلٌ كليلُ اللساِن، وكَليلُ الطرِف. َيِكلُّ كَالًّ وِكلَّةً وكَاللَةً وكُلوالً

قال . واملعىن أنَّه موضٌع َتِكلُّ الريح فيه عن عملها يف غري هذا املوضعِ. الَبْصَرِة امساً من كالَّ على فَْعالَء ال يْصرفونه
  :رؤبة

  َيِكلُّ وفد الريحِ من حيثُ اْنَخَرْق
كلٌّ حضر : لفْظه واحٌد ومعناه مجٌع فعلى هذا تقولوكلٌّ . الِستُر الرَّقيُق ُيخاطُ كالبيتِ ُيَتَوقَّى فيه من البقِّ: والِكلَّةُ

. ويسمَّى التاُج إكْليالً. ِشبه ِعصاَبٍة تَُزيَُّن باجلْوهر: واإلكْليلُ. وكلٌّ حضروا، على اللفظ مرَّةً وعلى املعىن أخرى
. تراه كأنَّ ِغشاًء ألبسَُه الَسحاُب الذي: واإلكْليلُ. منزلٌ من منازل القمر، وهو أربعةُ أجنمٍ ُمْصطَفٍَّة: واإلكْليلُ

وأصبحُت ُمِكالًّ، . أي كلَّ بعريُه: وأكلَّ الرجلُ أيضاً. وأكلَّ الرجلُ بعريه، أي أعياُه. نبٌت ُيتداوى به: وإكْليلُ املَِلك
ن السحاب، فهو هو الذي حَْولَُه ِقطٌع م: ويقال. وَسحاٌب ُمكَلَّلٌ، أي ُملَمٌَّع بالربق. أي ذا قَراباٍت وهم َعلَيَّ ِعيالٌ



: واملُكَلَّلُ. وروضةٌ ُمكَلَّلَةٌ، أي ُحفَّْت بالنَْورِ. وكَلَّلَُه، أي ألبَسُه اإلكليلَ. وأكَلَّ الَغماُم بالربقِ، أي ملَع. ُمكَلَّلٌ هبنَّ
  :وأنشد األصمعّي. َحَملَ فكَلَّلَ، أي مضى قُُدماً ومل َيِخْم: يقال. اجلادُّ

  فَقََضْب َحَسَم ِعْرَق الداِء َعْنُه
  َتكْليلَِة اللّْيِث إذا اللَّْيثُ َوثَْب
وأنشد أبو زيد ِلَجْهم . َحَملَ فما كَلَّلَ، أي فما كَذََب وما َجُبَن كأنَّه من األضداد: يقال. وقد يكونُ كَلَّلَ مبعىن َجُبَن

  :ابن سََبلٍ
  لَمِوال أَُخدُِّر للُملِْقَني بالَس... وال أُكَلِّلُ عن حربٍ ُمَجلَِّحٍة 

  :قال األعشى. تبسََّم: وانكَلَّ الرجلُ اْنِكالالً
  َجىن أُقْحُواٍن َنْبُتُه ُمتناِعُم... وَتْنكَلُّ عن غُرٍّ ِعذابٍ كأنَّها 

واْنِكاللُ الغيمِ بالربقِ، هو قَْدُر ما يُريَك سواَد الغيمِ من . كََشَر وافَْترَّ واْنكَلَّ، كلّ ذلك تبدو منه األسنان: يقال
  .هبياِض
  كلم

والكَِلُم ال يكون أقلّ من ثالث كلمات؛ ألنَّه مجع كَِلَمٍة، مثل َنبِقَةٍ . اسم جنسٍ يقع على القليل والكثري: الكَالُم
االسم : ما الكالُم، ألنَّه أراد نفس ثالثة أشياء: هذا باُب علم ما الكَِلُم من العربية، ومل يقل: وهلذا قال سيبويه. وَنبِقٍ

هي كَِلَمةٌ : ومتيٌم تقول. ، فجاء مبا ال يكون إال مجعاً، وترك ما ميكن أن يقع على الواحد واجلماعةوالفعل واحلرف
: والكَليُم. القصيدة بطوهلا: والكَِلَمةُ أيضاً. كَِلَمةٌ، وِكلَْمةٌ، وكَلَْمةٌ: وحكى الفراء فيها ثالث لغات. بكسر الكاف
. وَتكالَمْنا بعد التهاجر. وكالَْمُتُه، إذا جاوبته. وَتكَلَّْمُت ِكلَْمةً وبِكلَْمٍة. ماً وكَالماًكَلَّْمُتُه َتكْلي: يقال. الذي ُيكَلُِّمَك

: والكَلمانِيُّ. وما أجد ُمَتكَلَّماً، أي موضَع كَالمٍ. كانا مَُتصارَِمْينِ فأصبحا يََتكالَماِن، وال تقل يََتكَلَّماِن: ويقال
، " دابَّةً من األرض َتكِْلُمُهْم : " وقرأ بعضهم. كَلَْمُتُه كَلْماً: تقول. جلمع كُلوٌم وِكالٌماجلراحة، وا: والكَلُْم. اِملْنطيق

  :قال عنترة. التجريح: والَتكْليُم. أي جترُحهم وَتِسُمُهْم
  نَْهٍد َتعاَوَرُه الكُماةُ ُمكَلَّم... إذ ال أزالُ على رِحالَِة سابحٍ 

  كال

، أي ال " كَالَّ . أََيطَْمُع كلُّ امرئٍ أن ُيْدَخلَ َجنَّةَ َنعيمٍ: " ناها اْنَتِه ال تفعلْ، كقوله تعاىلكلمة زْجرٍ وردعٍ، ومع: كَالَّ
  " .كَالَّ لَِئْن مل َيْنَتِه لََنْسفَعا بالناِصَية : " وقد تكون مبعىن حقًّا، كقوله تعاىل. يطمع يف ذلك

  كلى
ُجلَْيَدةٌ مستديرة : والكُلَْيةُ. واجلمع كُلْياٌت وكُلًى. وال تقل ِكلَْوةٌ: لسكيتقال ابن ا. الكُلَْيةُ معروفة، والكُلَْوةُ لغة

ما عن ميني : والكُلَْيتاِن. ما بني األهبر والكبد ومها كُلَْيتاِن: والكُلَْيةُ من القوس. حتت ُعروة املزادة ُتْخَرز مع األدمي
وكَلَْيُتُه فاكَْتلى، أي أصبت . انبعجت كُالُه: يقال. لًىأسفله؛ واجلمع كُ: وكُلَْيةُ السحاب. نصل السهم ومشاله

وِكال يف تأكيد االثنني نظري كلٍّ يف اجملموع، فهو اسٌم مفرٌد غري . وجاء فالنٌ بغنمه ُحْمَر الكُلى، أي مهازيل. كُلَْيَتُه
رأيت ِكال الرجلني، : قولت. مثنَّى، فإذا ويل امساً ظاهراً كان يف الرفع والنصب واخلفض على حالة واحدة باأللف

: وجاءين ِكال الرجلني، ومررت بِكال الرجلني، فإذا اتَّصل مبضمر قلبت األلف ياء يف موضع اجلر والنصب فقلت
هو مثنَّى، وهو مأخوذ : وقال الفراء. رأيت ِكلَْيهِما ومررت بِكلَْيهِما، كما تقول عليهما، وتبقى يف الرفع على حاهلا



م وزيدت األلف للتثنية، وكذلك ِكلْتا للمؤنَّث، وال يكونان إال مضافني، وال يتكلَّم منهما من كُلٍّ فخففت الال
  .بواحد
  كم
كَْم رجالً عندك؟ : تقول إذا استفهمت. االستفهاُم واخلُرب: وله موضعان. اسٌم ناقٌص مبهم، مبين على السكون: كَْم

مٍ أنفقَت؟ تريد التكثري، وخفضت ما بعده كما ختفض كَْم دره: وتقول إذا أخربت. نصبت ما بعَده على التمييز
: وإنْ جعلَته امساً تاما شددت آخره وصرفَته، فقلت. بُربَّ، ألنه يف التكثري نقيض ُربَّ يف التقليل، وإن شئت نصبت

  .أكثرت من الكَمِّ، وهي الكَمِّيَّةُ
  كمأ

هذا كْمٌء وهذان كمْآِن وهؤالء أكُْمٌؤ ثالثةٌ، فإذا : ولالكَْمأَةُ واحدها كَْمٌء على غري قياس، وهو من النوادر، تق
وأكْمَأَِت . وخرج الناس يَتكَمَُّؤون، أي جيتنون الكَْمأَةَ. أطَْعمْتهم الكَْمأَةَ: وكَمأْتُ القوَم كَْمأً. كثَّرَت يف الكَْمأَةُ

كَِمئَ : الكسائي. تشقَّقْت: كِمئَْت رِجليو. أكَْمأَْت فالناً الِسنُّ، أي شيَّخته: وقوهلم. كثُرت كَْمأَُتها: األرُض
  .الرجلُ، إذا َحفى ومل يكن عليه َنْعلٌ

  كمت
والفرق بني الكُمَْيِت . الكَُمْيُت من اخليل، يستوي فيه املذكَّر واملؤنَّث؛ ولونه الكُْمَتةُ، وهي ُحمرة يدُخلها قُُنوٌء

اكَْمتَّ الفرس : تقول منه. إن كانا أسودين فهو كَُمْيٌتواألشقر بالُعْرِف والذََنب، فإن كانا أمحرين فهو أشقر، و
يقال بعري أمحر، إذا مل خيالط ُحمرته شيء، فإن خالط محرته قُُنوٌء فهو : األصمعّي. اكمتاناً، واكْماتَّ اكْميتاتاً مثله
  .والكُمَْيُت من أمساء اخلمر، ملا فيها من َسواد وُحمرة. كَُمْيٌت، والناقة كَُمْيٌت أيضاً

  كمتر

القصُري، مثل الكُْنُدرِ والكُناِدرِ، : والكُْمُتُر والكُماِتُر. ويقال قَْمطََرُه وكَْمَتَرهُ مبعًنى. ِمشيةٌ فيها تقاُرٌب: الكَْمَتَرةُ
  .ُمْبَدالٌت
  كمثر

  .الكُمَّثَْرى من الفواكه، الواحدة كُمَّثْراةٌ
  كمح

: والكَوَْمُح. وأكَْمحَ الكَْرُم، إذا حترَّك لإليراق. تَّى ينتصب رأسهأكَْمْحتُ الدابَّةَ، إذا جذبَت عناَنه ح: األصمعّي
  .الرجل العظيم األليتني

  كمخ
  .جلوُس املتعظِّم: واإلكْماُخ. تكبَّر: وكََمخَ بأنفه. الَسلْح: والكَْمُخ. الذي يُْؤَتَدُم به، معرَّب: الكاَمُخ
  كمد
وأكَْمدَ القَصَّاُر الثوَب، إذا . تغيُّر اللون: والكُْمَدةُ. ل فهو كَِمٌد وكَميٌدكَِمَد الرج: تقول منه. احلزن املكتوم: الكََمُد
  .تسخينُه خبرقٍ وحنوِها، وكذلك الِكماُد بالكسر: وَتكْميُد العضوِ. مل يَنقِّْه
  كمر



. العظيُم الكََمرَِة: ل الزِِمكَّىوالِكِمرَّى مثا. الرجل الذي أصاب اخلاِتُن طرَف كَمََرِتِه: واملَكْموُر. مجع كََمَرٍة: الكََمُر
  .وكاَمْرُتُه فكََمْرُتهُ أَكُْمُرُه، إذا غلبته بعِظَمِ الكََمَرِة

  كمش
. أعجلُْته: وكَمَّْشُتُه َتكْميشاً. وقد كَُمَش بالضم كَماشَةً، فهو كَْمٌش وكَميٌش. الرجلُ السريعُ املاضي: الكَْمُش

وأكَْمْشتُ . صغري اجلُرْداِن: وفرٌس كَْمٌش وكَميٌش. الناقةُ الصغريةُ الضرعِ: ةُوالكَْمَش. أسرع: واْنكََمَش وَتكَمََّش
  .الناقةَ، أي َصَرْرُت أخالفها أَمجع

  كمع
  :قال عنترة. الضجيُع، وكذلك الِكْمُع بالكسر: الكَميُع

  ِسالحي ال أفَلُّ وال فُطارا... وَسيفي كالَعقيقِة فهو ِكْمعي 
أن يضاجع الرجلُ الرجلَ ال ِسْترَ : واملُكاَمَعةُ اليت نُهي عنها يف احلديث. َمَعُه، مثل ضاجعهوكا. أي ليس فيه تشقٌُّق

  .بينهما
  كمكم

  .املُْجَتِمُع اخلَلْق: الكَْمكاُم
  كمل

كاِملٌ  ورجلٌ. وَتكاَملَ، وأكَْملُْتُه أنا. والكسر أرَْدُؤها. كََملَ، وكَُملَ، وكَِملَ: الَتماُم، وفيه ثالث لغاٍت: الكمالُ
  .اْسَتَتمَُّه: واْسَتكَْملَُه. اإلْتماُم: والَتكميلُ واإلكْمالُ. أْعِطِه هذا املالَ كََمالً، أي كُلُّه: ويقال. وقوٌم كََملَةٌ

  كمم
كسر والِكمُّ والِكمَّةُ بال. القلنسوة املدوَّرة، ألنَّها تغطي الرأس: والكُمَّةُ. الكُمُّ للقميص، واجلمع أكْماٌم وِكَمَمةٌ

  :قال الشماخ. وعاُء الطلع وغطاء النَْورِ، واجلمع ِكماٌم وأِكمَّةٌ وأكْماٌم: والِكماَمةُ
  َبواِئجَ يف أكمامها مل ُتفَتَّقِ

  :قال ذو الرّمة. واألكاميُم أيضاً
  واْنَضَرَجْت عنه اَألكاميُم

  :قال لبيد يصف خنيالً. وكُمَِّت النخلةُ فهي َمكْموَمةٌ
  قٌَر َمكْموُمَحَملَِت فمنها مو

  :قال العجاج. وكُمَّ الفَسيلُ أيضاً، أُشِفَق عليه فُسِتَر حتَّى يقوى
  بل لو َشهِْدَت الناس إذ ُتكُمُّوا

  بُغمٍَّة لو مل ُتفَرَّْج غُمُّوا
ماَمةُ والِكماُم بالكسر والِك. وأَكَمَِّت النخلة وكَمََّمْت، أي أخرجت ِكمامَها. وُتكُمُّوا، أي أغمي عليهم وغُطُّوا

كََمْمُت : يقال. وكََمْمُت الشيء، غطَّيته. بعٌري َمكْموٌم، أي حمجوٌم: تقول منه. ما ُيكَمُّ به فم البعري لئال يعّض: أيضاً
  :قال األخطل يصف مخراً. احلُبَّ، إذا شددت رأسه

  حتَّى إذا َصرََّحْت من َبْعِد تَْهدارِ... كُمَّْت ثالثةَ أحوالٍ بِطينتِها 
  .جعلت له كُمَّْينِ: ُت القميصوأكَْمْم
  كمن



وناقةٌ كَمونٌ، أي كتوٌم للِّقاح، وهي اليت إذا لقحْت مل تُشلْ . اختفى، ومنه الكَمُني يف احلرب: كََمَن َيكُْمُن كُموناً
كالٌ، فتحمرُّ له ورٌم يف األجفان وأُ: والكُْمَنةُ. والكَمُّونُ بالتشديد معروف. ُمْخَتٍف: وحزنٌ ُمكَْتِمٌن يف القلب. بذنبها
  .كَِمَنْت عينهُ َتكَْمُن كُْمَنةً: يقال. العني
  كمه

  :قال رؤبة. وقد كَِمَه كََمهاً. الذي يولَد أعمى: اَألكَْمُه
  َهرَّْجُت فاْرَتدَّ ارتداَد اَألكْمَِه

  :واستعاره سَُوْيٌد فجعله عارضاً بقوله
  كَِمَهْت عيناه حتَّى اْبَيضَّتا

  .خرج يََتكَمَُّه يف األرض: يقال. الذي يركب رأسه فال يدري أين يتوجَّه: الكاِمُه: أبو سعيد
  كمى

. وَتكَمَّتِ الفتنةُ املاَس، إذا غشيتهم. تغطَّى: وَتكَمَّى. واْنكمى، أي استخفى. كَمى فالن شهادته َيكْميها، إذا كتمها
  .ا بالدرع والبيضة، واجلمع الكُماةُالشجاع املَُتكَمِّي يف سالحه، ألنَّه كَمى نفسه، أي سَتره: والكِميُّ
  كنب

يقال أكَنََبْت يداه، : قال األصمعّي. والكََنبُ يف اليد مثل املََجلِ، إذا صلَُبْت من العمل. الِشمْراُخ: الِكنابُ بالكسر
  :وأنشد أمحد بن حيىي. وال يقال كَنَِبْت يداه

  قد أكَْنَبْت يداَك بعد لنيِ
  وِنوبعد ُدْهنِ الباِن واملَْضن
  وَهمَّتا بالَصرب واملُروِن

  :قال الطرِمَّاُح. َنْبٌت: والكَنُِب أيضاً
  أطراُف جنٍد بأرضِ الطَلْحِ والكَنِبِ... ُمعاِلياٌت على األرياِف َمْسكَُنها 

  كند
وكََنَدُه، أي . بُِت شيئاًال تُن: وأرٌض كَنوٌد. وامرأةٌ كَنوٌد أيضاً، وكُُنٌد مثله. كََنَد كُنوداً، أي كَفََر النِعمة، فهو كَنوٌد

  .قطعه
  كندر
  .القصري الغليظ مع ِشدٍَّة، ويوصف به الغليظُ من ُحُمرِ الوحش: والكُْنُدُر والكُناِدُر. اللَبانُ: الكُْنُدُر
  كندش
  .الَعقَْعُق: الكُْنُدُش

  كنز
: واكَْتَنَز الشيُء" . ؤدَّى زكاُته فهو كَْنٌز كلُّ مالٍ ال ت: " ويف احلديث. وقد كََنْزُتُه أكُْنُزُه. املال املدفون: الكَْنُز

هو مثل : وقال بعضهم. مل ُيسمع إال بالفتح: قال ابن السكيت. وهذا زمُن الكَنازِ. وقد كََنْزتُ التمر. اجتمع وامتأل
  .وناقةٌ ِكناٌز بالكسر، أي ُمكَْتنَِزةُ اللحم. اجلَداِد واِجلداِد، والَصرامِ والِصرامِ

  كنس



. وقد كَنسَ الظُيب َيكْنُِس بالكسر. الظُيب يدخل يف ِكناِسِه، وهو موضعه يف الشجر َيكَتنُّ فيه ويستتر :الكانُِس
والكَنيسةُ . القمامة: والكُناَسةُ. ما ُيكَْنُس به: واِملكَْنَسةُ. وكََنْستُ البيت أكُْنُسُه بالضم كَْنساً. وَتكَنََّس مثله
  .ويقال هي اخلُنَُّس السيَّارة. ألهنا َتكْنُِس يف املغيب، أي تستتر: أبو عبيدة قال. الكواكُب: والكُنَُّس. للنصارى

  كنظ
  .كََنظَُه األمر مثل غََنظَُه، إذا جََهده وشقَّ عليه

  كنع
وكََنَع الرجلُ، أي خضع . وكََنَع النجُم، أي مال للغروب. وكََنعَ األمُر، أي قُرب. انقبض وانضمَّ: كََنَع كُنوعاً
. وكَنَِعْت أصابعه، كَنْعاً، أي تشّنجت. وأكَْنَعِت الُعقاُب، إذا ضمَّْت جناحيها لالنقضاض. كَْنَع مثلهوالن، وأ
  .واكَْتَنَع القوُم، أي اجتمعوا. تقبََّض واجتمع: َتكَنَّعَ األسُري يف ِقدِّه: يقال. التقبُُّض: والَتكنُُّع. التقبيُض: والَتكْنيُع
  كنعد
  .ك البحرضرٌب من مس: الكَْنَعُد
  كنف

وكََنفا . اجلانُب: والكَنُف بالتحريك. املعاونةُ: واملُكاَنفَةُ. كََنفُْت الشيء أكُْنفُُه، أي حُطُْتُه وصُْنُتُه وأكَْنفْتُُه، أي أَعْنتُه
. فوُه، أي أحاطوا بهوَتكَنَّفوُه واكَْتَن. شاةٌ كَْنفاُء، أي حدباء: وحكى أبو زيد. ناحيُتها: وكََنفَةُ اإلبل. َجناحاه: الطائرِ

وعاٌء تكون فيه أداةُ الراعي، : والِكْنُف بالكسر. والَتكْنيُف مثله، يقال ِصالٌء ُمكَنٌَّف، أي أحيط به من جوانبه
ومنه قيل . ويسمى الترُس كَنيفاً ألنه يستر. الساتر: والكَنيُف" . كَُنْيٌف ُمِلئَ ِعلْماً : " وبتصغريه جاء احلديث

كََنفُْت اإلبل وأكنف وأكتنف القوُم، إذا : يقال منه. حظرية من شجر ُتجَعل لإلبل: والكَنيُف .كَنيٌف: للمذهب
  :ومنه قول القطامي. وكََنفُْت عن الشيء، أي عدلُت. اتَّخذوا كَنيفاً إلبلهم

  ِلُيْعلََم ما فينا عن الَبْيعِ كانُِف... فَصالوا َوُصلْنا واتَّقونا مباِكرٍ 
  كنن
: " قال اهللا تعاىل. األغطية: واَألِكنَّةُ" . وَجَعل لكم من اجلبال أكْناناً : " قال اهللا تعاىل. ترة؛ واجلمع أكْنانٌالُس: الِكنُّ

  :قال عمر بن أيب ربيعة. ، الواحد كِنانٌ" وَجَعلْنا على قُلوبِهِْم أَِكنَّةً 
  ُبْرُد َعْصبٍ مَُرحَّلُ... حتت َعْينٍ ِكناُننا 

كََنْنُتُه وأكَْنْنُتُه مبعًنى، : وقال أبو زيد. أسررته: وأكَْنْنُتهُ يف نفسي. سترُته وصْنته من الشمس: لشيءكََنْنُت ا:الكسائي
وكَنَْنُت اجلارية وأَكَْنْنُتها، فهي َمكْنوَنةٌ . كَنَْنُت العلم وأَكَْنْنتُُه، فهو َمكْنونٌ وُمكَنٌّ: وتقول. يف الِكنِّ ويف النفس مجيعاً

امرأة االبن، وجتمع على : والكَنَّةُ. سَقيفة ُتْشَرُع فوق باب الدار، واجلمع كُنَّاٌت: الكُنَّةُ بالضم: بو عمروأ. وُمكَنَّةٌ
  :قال زهري. احلقد: واملُسَْتِكنَّةُ. استتر: واكَْتنَّ واسَْتكَنَّ. اليت ُتجعل فيها السهام: والِكناَنةُ. كَنائَن كأنَّه مجع كَنينٍَة
  فال ُهو أبداها ومل َيَتقَدَّمِ... اً على ُمْسَتِكنٍَّة وكانَ طَوى كَْشح
  :قال احلطيئة. كانونٌ: ويقال للثقيل من الرجال. املَْوِقد: والكانونُ والكانوَنةُ

  وكانوناً على املَُتَحدِّثينا... أَِغْرباالً إذا اْسُتوِدْعِت سِرا 
  .، بلُغة أهل الرومشهران يف قلب الشتاء: وكانونُ األوَّلُ وكانونُ اآلِخر

  كنه



ال َيكَْتنُِههُ : وقوهلم. كُْنُههُ أيضاً، وال ُيشتقُّ منه فعلٌ: ووقُت األمرِ. أَْعرِفُُه كُْنَه املعرفة: يقال. هنايُتُه: كُْنُه الشيِء
  .كالٌم ُمَولٌَّد. الوصُف، مبعىن ال َيبلغ كُْنَهُه، أي قدَرُه وغايَتُه

  كنهر
  .السحابالعظيُم من : الكَْنهَوُر

  كىن
  :وأنشد أبو زياد. وقد كََنْيُت بكذا عن كذا وكََنْوُت. أن تتكلَّم بشيء وتريد به غريه: الِكنايَةُ

  وأُْعرِبُ أحياناً هبا فأُصارُِح... وإنِّي ألكْنو عن قَذوَر بغريها 
وفالن ُيكْىن بأيب عبد . ىن فالن بكذاواكَْت. واحدة الكُىن: والكُْنَيةُ والِكْنَيةُ أيضاً بالكسر. ورجلٌ كاٍن وقوٌم كانونَ

وكُىن الرؤيا، هي األمثال . َسِميُُّه: وهو كَنِيُُّه كما تقول. وكَنَّْيُتُه أبا زيد وبأيب زيٍد َتكْنَِيةً. اهللا، وال تقل ُيكْىن بعبد اهللا
  .اليت يضرهبا َملَُك الرؤيا، ُيكْىن هبا عن أعيان األمور

  كهب
لونٌ ليس : الكُْهَبةُ: قال أبو عمرو. بعٌري أَكَْهُب بيِّن الكََهبِ؛ وقد كَهَِب: يقال. نٌ مثل القْهَبِةلو: الكُْهَبةُ: األصمعّي

  .خبالصٍ يف احلمرة، وهو يف احلمرة خاصَّة
  كهبل

  :قال امرؤ القيس. ضرٌب من الشجر: الكََنهَْبلُ والكََنْهُبلُ، بفتح الباء وضمِّها
  َيكُبُّ على اَألذْقاِن َدْوحَ الكََنهَْبلِ... ِفيقٍَة فأْضحى َيُسحُّ املاَء من كلِّ 

  .والنون زائدة
  كهد

  .واكْوََهدَّ الفرخُ اكْوِْهداداً، وهو ارتعاده إىل أُمِّه لَتُزقَُّه. وأكَْهْدُتُه أنا. كََهَد احلمار كََهداناً، أي َعدا
  كهر

فأمَّا اليتيمَ : " ويف قراءة عبد اهللا ابن مسعود رضي اهللا عنه. نتِهاُراال: والكَْهُر أيضاً. ارتفع: كََهَر النهارُ َيكَْهُر كَْهراً
  .كََهَرُه وقَهََرُه مبعًنى: قال الكسائي" . فال َتكَْهْر 

  كهف
  .فالن كَْهٌف، أي ملجأ: ويقال. الكَْهُف كالبيت املنقور يف اجلبل، واجلمع الكُهوُف

  كهل
" . هل يف أهِْلَك من كاِهلٍ : " ويف احلديث. وامرأةٌ كَْهلَةٌ. َوَخطَُه الَشْيُبالذي جاوَز الثالثني و: الكَْهلُ من الرجال

قال النيب صلى . احلارُِك، وهو ما بني الكتفنيِ: والكاِهلُ. َمْن كاَهلَ، أي مْن أَسنَّ وصاَر كَْهالً: ويقال: قال أبو عبيد
واكْتََهلَ النباُت، أي متَّ طولُهُ . واكَْتَهلَ، أي صاَر كَْهالً" . َتميٌم كاِهلُ ُمَضَر، وعليها اِملْحَملُ : " اهللا عليه وسلم
  .وظََهَر نَْوُرُه

  كهم
. ورجلٌ كَهاٌم وكَهيٌم، أي ُمِسنٌّ ال غَناَء عنده. بطيٌء: وفرٌس كَهاٌم. ولسانٌ كَهاٌم، أي َعيٌّ. سيٌف كَهاٌم، أي كليلٌ

  .لَّ وَرقَّأكَْهمَ بصُره، إذا كَ: ويقال. وقوٌم كَهاٌم أيضاً
  كهمس



  .القصُري: الكَْهَمُس
  كهن

: وإذا أردت أنَّه صار كاِهناً قلت. كََهَن َيكُْهُن ِكهاَنةً، إذا َتكَهََّن: يقال. الكاِهُن معروف، واجلمع الكُهَّانُ والكََهَنةُ
  .كُهَن َيكُْهُن كَهانَةً

  كهه
  .كَهَّ السكران، إذا اْسَتْنكَْهَتُه فكَهَّ يف وجهك

  كهى
  .الناقة العظيمة: هاةُالكَ

  كوب
  :قال. كُوٌز ال ُعروةَ له، واجلمع أكواٌب: الكوُب

  يسعى عليه العَْبُد بالكوبِ... ُمتَِّكئاً ُتْصفَُق أبواُبُه 

  .الطبل الصغري املَُخصَُّر: والكوبة
  كوح

وَتكاَوَح . تُُه، إذا شامتته وجاهرتهوكاَوْح. غلبته: وكَوَّْحتُ الرجل َتكْوحياً. ُعْرضُ اجلبل وَسَنُدُه: الكاُح، والكيُح
  .الَرُجالن، إذا متارسا وتعاجلا الشرَّ بينهما

  كوخ
  .واجلمع األكْواُخ. بيٌت من قصب بال كُوٍَّة: الكوُخ بالضم

  كود
  :قال رؤبة. وقد ُيدخلون عليها أن تشبيهاً بعسى. كاَد يفعل كذا، َيكاُد كَوْداً وَمكاَدةً، أي قاَرَب ومل يفعل

  كاَد من طولِ البِلى أنْ َيْمَحصا قْد
وتقول ملن . ال َمَهمَّةَ يل وال َمكاَدةَ، أي ال أُهمُّ وال أكاُد: ويقال. عرف فالن ما ُيكاُد منه، أي ما يراد منه: وقوهلم

ُدُه ينبئ وكاَد ُوِضَعْت ملقاربة الشيء، فُِعلَ أو مل ُيفعل؛ فمجرَّ. ال وال َمكاَدةَ: يطلب منك الشيء فال تريد إعطاءه
. أريُد أخفيها" : أَكاُد أْخفيها : " قال بعضهم يف قوله تعاىل. عن نفي الفعل، ومقرونُه باجلحد ينبئ عن وقوع الفعل

وأنشد . فكذلك أكاُد" جِداراً ُيريُد أن َيْنقَضَّ : " فكما جاز أن يوضع أريُد موضَع أكاد يف قوله تعاىل: قال
  :األخفش

  لو عاَد من لَْهوِ الَصباَبِة ما َممضى... ُري إرادٍة كاَدْت وِكْدُت وتلك خ
  كوذ

  .ما نتأَ من اللحم يف أعايل الفخذ: الكاذَتاِن
  كور

نعوذ باهللا من احلَْورِ بعد الكَْورِ، أي من : وقوهلم. وكلُّ َدْورٍ كَْوٌر. كاَر الِعماَمةَ على رأسه َيكوُرها كَْوراً، أي الثَها
وجعله أبو ذؤيب . على فالٍن كَْوٌر من اإلبل: يقال. اجلماعة الكثرية من اإلبل: كَْوُر أيضاًوال. النقصان بعد الزيادة
  :يف البقر أيضاً فقال



  عن كَْورِِه كَثَْرةُ اإلغْراِء والطَرَُد... وال ُمِشبٌّ من الِثرياِن أفْرَده 
: والكوُر أيضاً. كوُر احلداد املبينُّ من الطني: والكوُر أيضاً. الَرْحلُ بأداته، واجلمع أكْواٌر وكريانٌ: والكوُر بالضم
ما ُيحمل : والكاَرةُ. املدينة، والُصقُْع، واجلمع كَُوٌر: والكوَرةُ. َعَسلُها يف الَشمَع: وكُوََّرةُ النحل. موضُع الزنابري

  :وأنشد أبو عبيدة. جمتمعاًطعنه فكَوََّرُه، أي ألقاه : ويقال. مجعه وشدُّه: وَتكْويرُ املتاعِ. على الظَهر من الثياب
  فََخرَّ صريعاً لليدينِ مكَوَّرا... ضَربناه أُمَّ الرأس والنَقُْع ساِطٌع 

  :قال أبو كَبري اهلذيل. وكَوَّْرُتُه فَتكَوََّر، أي سقط
  ضرٌب كََتْعطاِط املَزاِد األثَْجلِ... ُمَتكَوِّريَن على املعاري بينهم 

إذا : " وقوله تعاىل. تَْغِشَيته إيَّاه، ويقال زيادةُ هذا من ذاك: َتكْويُر الليلِ على النهارو. كَْوُرها: وَتكْويُر العمامِة
كُوَِّرْت مثل : وقال أبو عبيدة. ذهب ضوؤها: وقال قتادة. غُوَِّرْت: قال ابن عباس رضي اهللا عنه" الشمُس كُوَِّرْت 

كاَر : وربَّما قالوا. رفع ذََنَبه يف ُحْضرِِه: واكَتاَر الفرُس. والتشمُّر التقطُّر: والَتكَوُُّر. َتكْويرِ العمامةِ ُتلَفُّ فتمحى
هو العظيم روثَِة األنِف، مأخوذٌ : قال أبو بكر ابن السرَّاج. ورجلٌ َمكَْورَّى، أي لئيم. الرجلُ، إذا أسرع يف مشيته

  .من كَوََّرُه إذا مجعه
  كوز
  .وهو افْتََعلَ من الكوزِ. تاَز املاَء، أي اغترفهواكْ. مجعه كيزانٌ وأكْواٌز وِكَوزَةٌ: الكوُز
  كوس

، أي جلعل رأَسكَ " واهللا لو فعلت ذلك لكَوََّسَك اهللا يف النار : " ويف احلديث. كَوَّْسُتُه على رأسه َتكْويساً، أي قلبته
قالت . ئم وهو ُمَعْرقٌَبكاَس البعري، إذا مشى على ثالِث قوا: يقال. وقد كاَس هو َيكوُس، إذا فعل ذلك. أْسفَلََك

  :َعْمَرةُ أخُت العباس بن ِمرداسٍ، وأُمُّها اخلنساء، ترثي أخاها وتذكر أنَّه كان يعرقب اإلبل
  ثالٍث وغاَدْرنَ أخرى َخضيبا... فَظَلَّْت َتكوُس على أَكُْرعٍ 

والكوسُ . َتكاوٌِس، إذا كثُر وكثفعشٌب ُم: يقال. التراكم: والَتكاوُس. تعين القائمةَ اليت َعرقَب، هي خمضبَّة بالدم
  .القصُري الدوارجِ: والكوِسيُّ من اخليل. ويقال هو معرَّب. الطَْبلُ: بالضم
  كوع

وامرأةٌ . املعوجُّ الكوع: واَألكَْوُع. أمحُق َيمَْتِخطُ بكوعه: يقال. طرف الَزْند الذي يلي اإلهبام: الكوُع والكاُع
  .لكلُب َيكوُع، أي مشى على كوعه يف الرَمل من شدَّة احلّروكاعَ ا. كَْوعاُء بيِّنة الكََوعِ

  كوف

وإنَّه لفي كوفاٍن، أي يف ِحْرزٍ . وكَوَّفُْت َتكْويفاً، إذا صرَت إىل الكوفة. الرملة احلمراء، وهبا مسِّيت الكوفَةُ: الكوفَةُ
وَتكَوََّف الرملُ والقوُم، أي . ة ودَورانتركهم يف كوفاٍن، أي يف أمر مستدير، ويقال يف عناٍء ومشقَّ: ويقال. وَمْنَعٍة

  .وَتكَوََّف الرجلُ، أي تشبَّه بأهل الكوفة أو َتَنسََّب إليهم. استداروا
  كول

  .جتمَّعوا عليه: وَتكَوَّلَ القوُم على فالٍن. َنْبٌت، وهو الَبرِْديُّ: الكَْوالنُ بالفتح
  كوم



. وكَوَّْمُت كوَمةً بالضّم، إذا مجعت قطعةً من ُتراب ورفعَت رأسها. يهاكاَم الفرُس أنثاه َيكوُمها كَْوماً، إذا َنزا عل
  .الِقطعة من اإلبل: والكوُم. الناقة العظيمة السَنام: والكَْوماُء. ُصْبَرةٌ من طعامٍ: وهو يف الكالم مبنزلة قولك

  كون
. كان زيٌد عاملاً: تقول. على الزمان فقطإذا جعلته عبارةً عمَّا مضى من الزمان احتاج إىل خرب، ألنَّه دلَّ " كانَ " 

كانَ األمُر، وأنا : تقول. استغىن عن اخلرب، ألنَّه دلَّ على معًنى وزماٍن: وإذا جعلته عبارةً عن حدوث الشيء ووقوعه
  :قال الشاعر. أعرفه مذْ كانَ، أي مذْ ُخِلَق

  بَ أشَْهُبإذا كانَ يوٌم ذو كواك... ِفًدى لَبين ذُْهلٍ بن َشْيبانَ ناقَيت 
" . وكان اهللا غفوراً رحيماً : " قال اهللا تعاىل. زيٌد كانَ منطلقاً، ومعناه زيٌد منطلٌق: وقد تقع زائدة للتوكيد، كقولك

  :وقال اهلذيلّ
  أَُشمُِّر حتَّى يَْنُصَف الساَق ِمئَْزري... وكنُت إذا جاري َدعا ِلَمضوفٍَة 

مل َيُك، : وقوهلم. كانَ كَْوناً وكَْينوَنةً أيضاً: وتقول. عمَّا مضى من فعله وإنَّما خيرب عن حاله، وليس ُيخرب بكُْنُت
جاءوين ال يكون : إذا مل َتُك احلاجاِت من ِهمَّة الفىت فليس ُمبْغنٍ عنك َعقُْد الَرتاِئمِ وتقول: وأنشد. وأصله َيكونُ

وكنُت . الكَفالة: والِكياَنةُ. أْحَدثَُه فَحَدثَ: فََتكَوَّنَ وكَوََّنُه. ال يكون اآليت زيداً: زيداً، تعين االستثناء، كأنَّك قلت
ظننُتكَ : كُْنُتَك، وكنُت إيَّاَك، كما تقول: وتقول. واكْتَْنُت به اكِْتياناً ِمثله. على فالن أكونُ كَْوتاً، أي تكفَّلت به

واخلرب، ألنَّهما منفصالن يف األصل،  زيداً وظننت زيداً إيَّاَك، تضع املنفصل موضع املتَّصل يف الكناية عن االسم
  :قال األسود الدؤيل. ألنَّهما مبتدأ وخرب

  رأيُت أخاها ُمْجزِئاً ملكانِها... َدعِ اخلمَر يشرهبا الغواةُ فإنَّين 
  أخوها غَذَْتُه أمُّه بِلبانِها... وإالّ َيكُْنها أو َتكُْنُه فإنَّه 

. وفالنٌ َمكٌني عند فالن بيِّن املَكاَنِة. املنزلة: واملكاَنةُ. اخلضوع: السِْتكاَنةُوا. واحد األكواِن: والكَْونُ. يعين الزبيب
وملَّا كثُر لزوم امليم ُتُوهَِّمْت أصليَّةً " . ولو َنشاُء ملَسْخناُهم على َمكاَنتِهِْم : " قال اهللا تعاىل. املوضع: واملَكانُ واملَكاَنةُ

كنتُ يف : يقال للرجل إذا شاَخ كْنِتيٌّ؛ كأنَّه ُنِسب إىل قوله: أبو عمرو. َتَمْسكَْنفقيل متَكَّْن كما قالوا من املسكني 
  :قال. شبايب كذا وكذا

  وشرُّ خصالِ املرء كْنٌت وعاجُِن... فأصبحُت كْنتِيا وأصبحُت عاجِناً 
  كوى

وكَواُه بعينه، إذا . آخر الداء الكَيُّ: آخُر الدواء الكَيُّ، وال تقل: ويقال. وقد كََوْيُتُه فاكَْتوى هو. الكَيُّ معروف
َنقْب : والكَوَّةُ. امليسم: واِملكْواةُ. وكاوَْيُت الرجل، إذا شامتته، مثل كاوحته. لدغته: وكََوْتُه العقرب. أحدَّ إليه النظر

  .والكُوَّةُ بالضم لغة، وجتمع على كًُوى. البيت، واجلمع ِكواٌء باملّد، وِكًوى أيضاً مقصوراً
  كي

وهي للعاقبة كالالم، وتنصب الفعل . كَيْ يكون كذا: ِلَم فعلت كذا؟ فتقول: أمَّا كَْي خمفَّفة فجواٌب لقولك
  .املستقبل

  كيأ



ورجلٌ ِكئٌ وكَأٌ وكاٌء أيضاً، أي . كِئُْت عن األمر أَِكيُء كَْيأً وكَْيأَةً، إذا ِهْبَتُه وَجُبْنَت، مثل ِكْعُت أَكيُع: أبو زيد
  .ضعيٌف جبانٌ

  كيت
  :قال الشاعر. تيسري اجلهاز: الَتكْييُت

  إنِّي أخاُف على أذواِدكَ الَسُبعا... كَيُِّت جِهاَزك إمَّا كنَت مرِحتالً 
والتاء فيهما هاء يف األصل، فصارت . يقال كان من األمر كَْيَت وكَْيَت بالفتح، وكَْيِت وكَْيتِ بالكسر: أبو عبيدة

  .تاًء يف الوصل
  كيد

غزا فالن فلم َيلَْق : يقال. وربَّما مسِّي احلرُب كَْيداً. وكذلك املُكاَيَدةُ. كاَدُه َيكيَدَه كَْيداً وَمكيَدةً. كرامل: الكَْيُد
ويسمَّى اجتهاُد الغراب يف صياحه . هو َيكيدُ بنفسه، أي جيود هبا: ويقال. وكلُّ شيٍء تعاجله فأنت َتكيُدُه. كَْيداً

  .كَْيداً؛ وكذلك القَْيُء
  كري

  .وأمَّا املبينُّ من الطني فهو الكوُر. الكُري كُري احلدَّاد، وهو زِقٌّ أو جِلٌْد غليظٌ ذو حافاٍت: أبو عمرو
  كيس
نعت املرأة الكَيَِّسِة، وهو تأنيث األكَْيسِ، : والِكيسى. والرجلُ كَيٌِّس ُمكَيٌَّس، أي ظريف. خالف احلُْمقِ: الكَْيَس

قال . وأكَْيَس الرجلُ وأَكاَس، إذا وُِلَد له أوالٌد أَكْياٌس. كيُس كَْيساً وِكياسَةًوقد كاَس الولد َي. وكذلك الكوسى
  :الشاعر

  وكَْيُس اُألمِّ ُيعَْرُف يف البَنينا... فلو كنتم ِلُمكْيَِسةٍ أَكاَسْت 
  ِغثاثاً ما نرى فيكم َسمينا... ولكْن أُمُّكُْم َحُمقَْت فجئتم 

قال . وبعض العرب يسمِّي الغدَر كَْيسان. وهو ُيكايُِسُه يف البيع. ْسُتْه فِكْستُه، أي غلبتهوكاَي. التظرُّف: والَتكَيُُّس
  :الشاعر

  إىل الَغْدرِ أسْعى من َشبابِهِمِ املُرِْد... إذا ما َدَعْوا كانت كُهولُُهْم 
  .واحد أَكْياسِ الدراهم: والكيُس

  كيع
  .يف كَعْعُت عن األمر أَِكعُّ، إذا ِهْبَتُه وجُبنَتِكْعُت عن الشيء أَكيُع وأَكاُع، لغة : الكسائي
  كيف
  .اسم مبهم غري متمكن وإمنا حرك أخره اللتقاء الساكنني وبين على الفتح دون الكسر ملكان الياء: كيف

وإذا ضممت إليه ما صح " كيف تكفرون باهللا : " وهو لإلستفهام عن األحوال وقد يقع مبعىن التعجب كقوله تعاىل
  .كيفما تفعل أفعل: زي به تقولأن جيا
  كيل
. ما يف ُبرَِّك َمكالٌ، وقد قيل َمكيلٌ: يقال. مصدُر كلُْت الطعاَم كَْيالً وَمكاالً وَمكيالً أيضاً: والكَْيلُ. اِملكيالُ: الكَْيلُ

أي أجتمُع " أََحَشفاً وسوَء كيلٍَة " : ويف املثل. إنَّه حلََسُن الكيلَِة، مثالُ اِجللَْسِة والرِكبِة: يقال. واالسم الكيلَةُ، بالكسر



. أي كالوا هلم" وإذا كالوُهْم : " قال تعاىل. ِكلُْتُه، مبعىن ِكلُْت له: ويقال. أن تعطيين َحَشفاً وأن تسيُء يل الكيلَ
نْ شئتَ وِكيلَ الطعاُم على ما مل يسّم فاعله، وإ. كالَ املعطى واكتالَ اآلِخذُ: يقال. أخذُْت منه: واكَْتلُْت عليه

: وقوهلم. وكاَيلُْتُه وتكاَيلْنا، إذا كالَ لَك وكلَْت له، فهو ُمكايِلٌ بال مهزٍ. والطعام مكيلٌ ومكْيولٌ. ضمْمَت الكاف
وكالَ الَزْنُد يكيلُ، . ال َتكاُيلَ بالَدمِ، أي ال جيوز أن تقُتلَ إال ثأَرك، وال تعتُرب فيه املُساواةُ يف الفضل إذا مل يكن غَْيُرُه

  .واألصل تكَيَّلَ، وهو مقلوٌب منه. وتكلَّى الرجلُ، أي قام يف الكيُّول. مؤخَُّر الصفوِف: والكَيُّولُ. إذا مل ُيخرِج ناراً
  كني
  .حلمةٌ داخل فرج املرأة، واجلمع كُيونٌ، وهي كالُغَدد: الكَْيُن

  حرف الالم

  ألأل

. الُدرَّةُ، واجلمع اللُْؤلُُؤ والَّآللئُ: واللُّْؤلُؤَةُ. لََمَع: وتْألَأل الربُق. أذناهباال أفَْعلُُه ما ْألَألِت الفوُر، أي َبْصَبَصْت ب: قوهلم
  .ّأللٌ مثل لعَّال، والقياس الٌّء مثل لعَّاعٍ: مسعُت العرَب تقول لصاحب اللْؤلُؤِ: قال الفراء

  ألم
يا َمَألمانُ، خالف : يقال منه للرجل. َمَألَمةًوقد لَُؤَم الرجل بالضم لُْؤماً و. الدينء األصل الشحيح النفس: اللَئيُم
أََألَم الرجل إلْئاماً، إذا صنع ما يدعوه : قال ابن دريد. الذي يقوم بعذر الِلئام: واِملَألُم واِملآلُم. يا َمكَْرمانُ: قولك

اِن الفدَّاِن، وكل ما يَْبَخلُ به اإلنسانُ مجاعةُ أد: واللُْؤَمةُ بالتحريك. الذي يْعِذرُ الِلئاَم: واملآلم: قال. الناس عليه لَئيماً
وجتمع أيضاً على لَُؤمٍ، على غري قياس، كأنَّه مجع . مجع ْألمٍَة، وهي الدرُع: والَْألُم. حلسنه من متاع البيت وحنوه

ذُ امللتئمة، وهي اليت بطن القُذَِّة منها القُذَ: واللَُّؤاُم. املَُدرَُّع: واملُّألُم بالتشديد. واْسَتَألَم الرجلُ، أي لبس الَْألَمةَ. لُْؤَمٍة
قال أبو . عليه ريشٌ لَُؤاٌم: وسهٌم ْألٌم أيضاً. َألْمتُ السهم ْألماً: تقول منه. على ظهر األخرى، وهو أجود ما يكون

  :ومنه قول امرئ القيس: عبيد
  لَفَْتَك ْألَمْينِ على نابِلِ... َنطعنهم ُسلْكى وخملوَجةً 

والءْمُت بني القوم ُمالءَمةً، . وشيٌء ْألٌم، أي ُملَْتِئٌم جمتمٌع. ْمتُ اجلرح والَصْدَع، إذا شددته، فالَتأََمْأل: ويقال أيضاً
الصلح : واللئُْم بالكسر. هذا طعاٌم ال ُيالِئُمين: ومنه قوهلم. وإذا اتَّفق الشيئان فقد الَْتأَما. إذا أصلحت ومجعت
  :وأنشد ثعلٌب. واالتِّفاق بني الناس

  رأيَت ُوجوهاً قد َتَبيََّن ِليُمها... إذا ُدِعَيتْ يوماً ُنَمْيرُ بن غاِلبٍ 
  .ولَيََّن اهلمزة، كما ُيلَيَّنُ يف الِليامِ مجع اللئيمِ

  ألى

: والْألواُء. أفلس: فعلَ ذلك بعد ْأليٍ، أي بعد شدَّة وإبطاء و ألن أليا أي أبطأ والتأن مثله والتأى الرجل: يقال
الثور : والَألى" . من كان له ثالثُ بناٍت فصَبر على ألْواِئهِنَّ كُنَّ له ِحجاباً من النار : " ويف احلديث. الشدَّةُ

  :وقال. الشدَّة يف العيش: والَألى أيضاً. الوحشي، واجلمع أْآلٌء؛ واألنثى آلةٌ
  ُخلوقَةُ أثوابه والَألى... وليس ُيَغيُِّر خِيَم الكرميِ 

  لبأ



. لَبَأُْت لَْبأً بالتسكني، إذا حلبَت الشاةَ ِلَبأً: أوَّل اللنب يف النِتاجِ، تقول: َعلٍ، بكسر الفاء وفتح العنيالِلَبأُ على ِف
أَلْبَأُْت اجلَْدَي، إذا شددته إىل رأس اِخللْفِ : أبو زيد. كثُر عندهم اللَبأُ: وأَلَْبأَ القوُم. أطعمتُُهُم اللَبأَ: ولََبأْتُ القوَم أيضاً

وِعشاٌر . وأَلْبَأَِت الشاةُ ولَدها، إذا أرضعْتُه اللَبأَ، والَتَبأَها وَلَُدها. واْسَتلَْبأَ هو، إذا رضع من ِتلقاِء نفسه. ِلبَأًلريضع 
أصله ولَبَّأْتُ باحلج َتلْبِئَةً، و. أنثى األسد، واللْبَوةُ ساكنة الباء غري مهموزة لغةٌ فيها: واللُبؤَةُ. َمالبِئٌ، إذا دَنا نِتاجها

  .لَبَّْيُت غري مهموز
  لبب

ومنه قوهلم لَبَّْيَك، أي أنا مقيم : قال الفراء. لَبَّ لغة فيه: وقال اخلليل. ألَبَّ باملكان، أي أقام به ولزِمه: ابن السكيت
أي  وثُنَِّي على معىن التأكيد،. وكان حقُّه أن يقال لَبا. وُنصب على املصدر كقولك محداً هللا وشكراً. على طاعتك

داُر فالن َتلُبُّ داري، أي ُتحاذيها، أي أنا مواجهك مبا حتبُّ، إجابة : هو من قوهلم: قال اخلليل. إلباباً بك بعد إلبابٍ
  :قال أبو طالب. العقل، واجلمع األلباب، وقد مجع على أَلُبٍّ: واللبُّ. لك

  فليب إليه ُمْشرُِف األَلُبِّ
  :كما قال الكميت. روربَّما أظهروا التضعيف يف ضرورة الشع

  نوازُِع من قليب ِظماٌء وأَلُْبُب... إليكْم ذَوي آلِ النيبِّ تطلََّعْت 
: مالَِك ال َتدعَني عليه؟ قالت: وقيل ألعرابيَّة تعاتب ابناً هلا. عروقٌ يف القلب يكون منها الرِقَّة: ويقال بنات أَلُْببٍ
  :لشاعروقال املّربد يف قول ا. َتأْىب له بناُت أَلُْبيب

  قد َعِلَمْت منه َبناُت أَلَْببِه
وقد . العاقل، واجلمع أَِلبَّاُء: واللبيب. فإنْ مجعَت أَلُْبباً قلت أَالبُِب، والتصغري أُلَْيبٌِب. يريد بناِت أَْعقَلِ هذا احلّي

. قلبها: ولُبُّ النخل. ضملَُبَبْت بال: وحكى يونس بن حبيب. لَبِْبَت يا رجل بالكسر َتلَبُّ لَبابَةً، أي صرت ذا لُبٍّ
ألَبَّ الزرع، مثل : تقول منه. ما يف جوفه؛ واجلمع اللُبوب: ولُبُّ اجلَْوزِ واللوز وحنوِمها. وخالص كلِّ شيء لُبُُّه

اً، إذا ولبَّْبُت الرجلَ تلبيب. ثوٌب كالبَقرية: واللبيبة. ولَبََّب احلَبُّ تلبيباً، أي صار له لُبٌّ. أحبَّ، إذا دخل فيه األكلُ
: واللَبَّةُ. اخلالص؛ ومنه مسِّيت املرأة لُبابَةَ: واحلََسُب اللباُب. مجعَت ثيابه عند صدره وحنرِه يف اخلصومة مث جررته

واللََببُ . املَْنحَُر، واجلمع اللَباُت، وكذلك اللََبُب، وهو موضع القالدة من الصدر من كلِّ شيء، واجلمع األلباب
وقياسه . أَلَْبْبتُ الدابَّةَ فهو ُملَْبٌب: تقول منه. در الدابَّة والناقة مينع الَرْحل من االستِئخارما يشدُّ على ص: أيضاً
: اللََّبُب: قال األمحر. فالن يف لََببٍ َرِخّي، إذا كان يف حال واسعة: ومنه قوهلم. ُمَحبٌّ من أحببته: كما يقال. ُملَب

  :قال ذو الرّمة. ما استرقَّ من الرمل
  كأنَّا ظَْبَيةٌ أفضى هبا لََبُب... اقَةُ اجليِد واللَّبَّاِت واِضحة برَّ

  :وأنشد أبو عمرو. رجلٌ لَبٌّ طَبٌّ: ورجلٌ لَبٌّ، أي الزٌم لألمر؛ يقال
  لَبا بأعجاز املَِطيِّ ال ِحقا
  :رُِّب ابن كعبٍقال املَُض. ورجلٌ لبيب مثل لَبٍّ. أي قريبة من الناس لطيفة: وامرأة لَبَّةٌ، قال أبو عبيد

  حراٌم وإنِّي بعد ذاَك لبيُب... فقلُت هلا ِفيئي إليِك فإنَّين 
  .وَتلَبَّبَ الرجل، أي َتَحزََّم وتشمَّر. ضربت لَبََّته.: ولببته لباً. وقال بعضهم أراد ملب من اللبية. أي مع ذاك مقيم

  لبث



على غري قياس، ألن املصدر من فَِعلَ بالكسر قياسه التحريك إذا مل  وقد لَبِثَ َيلَْبثُ لَْبثاً. املُكْثُ: واللَباثُ: اللَْبثُ
  :وقد جاء الِشعر على القياس، قال جرير. يتعّد، مثل َتِعبَ َتَعباً

  وأَْحوَِذيا إذا اْنَضمَّ الذَعاليُب... وقد أكون على احلاجات ذا لََبٍث 
  .وأَلَْبثُْتُه أنا، ولَبَّثُْتُه َتلبيثاً " .لَبِثَني فيها أحقاباً : " وقُرِئ. فهو البثٌ ولَبِثٌ

  لبج
وَبْرٌك لَبيٌج، . ولُبِج بالرجل ولُبِط به، إذا صُرع وسقط من قيام. لََبْجُت به األرَض مثل لََبطُْت، إذا َجلَْدتَ به األرض

  .وهو إبلُ احلّي كلِّهم إذا أقامت حول البيوت بارِكةً، كاملضروب باألرض
  لبخ

  .املرأة التامَّة، كأنَّها منسوبة إىل اللُباخ: ضماللباِخيَّةُ بال
  لبد
واألسد ذو . ومنه قيل لُزبَْرِة األسد ِلْبَدةٌ، وهي الشعر املتراكب بني كتفيه. والِلْبَدةُ أخصُّ منه. واحد اللُبوِد: الِلْبُد
ما له سََبٌد وال : وقوهلم. ما يلبس منها للمطر: واللُبَّاَدةُ. واجلمع ِلَبٌد" . هو أمنع من ِلْبَدِة األسد : " ويف املثل. ِلْبدٍَة

وأَلَْبْدتُ . وأَلَْبْدُت الفرَس فهو ُملَْبٌد، إذا شددَت عليه اللِْبَد. أي ماله شيٌء. الصوف: واللََبُد. الَشَعُر: لََبٌد، الَسَبُد
وأَلَْبَد البعُري، إذا ضرب بذَنبه . الق الصغريجعلتها يف لَبيٍد، وهو اجلُو: وأَلَْبْدُت الِقربة. السرَج، إذا عِملت له لِْبداً

وأَلَْبَدتِ اإلبلُ، إذا . أقام به: وأَلَْبَد باملكان. على عجزه وقد ثَلَطَ عليه وبالَ، فيصري على َعُجزه لِْبَدةٌ من ثَلِْطِه وبولِِه
وَتلَبَّدَ . َتلَبََّد هبا، أي لصق: َيلُْبدُ لُبوداًولََبَد الشيُء باألرض، بالفتح، . أخرج الربيع ألواهنا وأوبارها وهتيَّأت للِسَمنِ

ولَبَِدِت اإلبل بالكسر َتلَْبُد لََبداً، إذا َدِغَصْت من الِصلِّياِن؛ . وَتلَبََّدِت األرض باملطر. الطائر باألرض، أي جثم عليها
والَْتَبدَ . هذه إبلٌ لَبادى، وناقةٌ لَبِدَةٌ :يقال. وهو التواٌء يف َحيازِميها ويف غالِصمِها، وذلك إذا أكثرْت منه فتَغصُّ به

أن جيعل : والَتلبيُد أيضاً. ولَبَّدَ الَندى باألرض. كثرْت أوراقها: والْتََبَدِت الشجرة. الورق، أي َتلَبََّد بعضه على بعض
يقول أَْهلَكُْت ماالً : " وقوله تعاىل .املُْحرُِم يف رأسه شيئاً من صمغٍ لَيَتلَبََّد شعره ُبقَْيا عليه، لئال َيْشَعثَ يف اإلحرام

  :قال الشاعر الراعي. الذي ال يسافر وال يربح: واللَُبدُ أيضاً. الناُس لَُبٌد، أي جمتمعون: ويقال أيضاً. ، أي مجا" لَُبداً 
  َبْزالُء َيعْيا هبا اجلَثَّاَمةُ اللَُبُد... من امرئٍ ذي مساحٍ ال َتزالُ له 

وقد ذكرته . آخر نور لقمان وهو ينصرف ألنَّه ليس مبعدول: وهو أشبه ولبد: أبو عبيدة قال. ويروى اللَبُِد
  :قال النابغة. الشعراء

  أْخىن عليها الذي أْخىن على لَُبِد... أْضَحتْ َخالًء وأَضحى أهلُها اْحَتملوا 
  .اجلوالق الصغري: واللَبيُد

  لبز
  :قال رؤبة. ضرب الناقة جبْمعِ ُخفِّها: اللَْبُز

  َخْبطاً بأَْخفافٍ ِثقالِ اللَبْزِ
  لبس

مصدر قولك لََبْسُت عليه األمر ألْبُِس، أي : واللَّْبُس بالفتح. مصدر قولك لَبِْسُت الثوَب ألَْبُس: اللُْبُس بالضم
يف األمر  : "ويف احلديث. اختالط الظالم: واللَّْبُس أيضاً" . ولَلََبْسنا عليهم ما َيلْبِسونَ : " خلطت، من قوله تعاىل

ولِْبُس الكعبِة . واللِْبُس بالكسر مثله. وكذلك املَلَْبُس. ما ُيلَْبُس: والِلباُس. بالضم، أي شبهةٌ ليس بواضح" لُْبَسةٌ 



  :قال محيد بن ثور. ما عليهما من ِلباسٍ: واهلودجِ
  مابأطراِف ِطفْلٍ زانَ غَْيالً مَُوشَّ... فلمَّا كََشفَْن الِلْبَس عنه َمَسْحَنُه 

  :قال اجلعدّي" . ُهنَّ ِلباٌس وأنتم ِلباٌس لَُهنَّ : " قال اهللا تعاىل. ِلباُسها: وزوُجها. امرأته: وِلباُس الرجل
  تثَنَّْت عليه فكانت ِلباسا... إذا ما الَضجيُع ثَىن جيَدها 

وأنشد ابن . ما ُيلَْبُس: واللبوُس. احلياُء، هكذا جاء يف التفسري، ويقال الغليظُ اخلشُن القصُري: وِلباُس التقوى
  :السكيت

  الَْبْس لكلِّ حالٍة لَبوَسها
  إمَّا َنعيَمها وإمَّا بوَسها

. خالطته: والَبْسُت األمر. وَتلَبََّس باألمر وبالثوب. ، يعين الدروع" وَعلَّمناُه َصْنَعةَ لَبوسٍ لَكُْم : " وقوله تعاىل
والَتلبيسُ . والَْتَبَس عليه األمر، أي اختلط واشتَبَه. لَْبٌس، أي ُمْسَتْمَتٌعوما يف فالن َم. عَرفْت باطنه: والَبْسُت فالناً

  .ورجلٌ لَبَّاٌس وال تقل ُملَبٌِّس. كالتدليسِ والتخليِط، شدِّد للمبالغة
  لبط

وكذلك . قط من قيامولُبِطَ به ُيلَْبطُ لَْبطاً، مثل لُبَِج به، إذا س. لََبطُْت به األرض، مثل لََبْجتُ به، إذا ضربتَ األرض
واالسم اللْبطَةُ . مرَّ َيلَْتبِطُ: وإذا عدا البعُري وَضَرب بقوائمه كلِّها قيل. وَتلَبَّطَ، أي اضطجع ومترَّغ. إذا صُرَِع
  .لَْبطَةٌ أيضاً: وَعْدُو األقْزل. بالتحريك

  لبق
  :قال الشاعر. لَباقَةًوقد لَبَِق بالكسر . الرجل احلاذُق الرفيُق مبا يعمله: اللَبُِق واللَبيُق

  وكان بَتصريِف القَناةِ لبيقا
  .ثريدةٌ ُملَبَّقَةٌ: يقال. الشديد التثربِد املُلَيَُّن بالَدسم: والثريُد املُلَبَُّق. لَبَِق به الثوُب، أي الق به: ويقال أيضاً

  لبك
  :قال زهري. تلطٌوأمرٌ لَبٌِك، أي خم. وقد لََبكُْت األمر ألُْبكُهُ لَْبكاً. اخللطُ: اللَْبُك

  إىل الظَهريِة أمٌر بينهم لَبُِك... َردَّ الِقيانُ جِمالَ احلَيِّ فاْحَتَملوا 
وقد لََبكوا بني . أقول لَبيكَةٌ من غنم: قال الكالّيب. والَْتَبكَ األمُر، أي اختلط. خلطته: ولََبكُْت الَسويَق بالعسل
  .ما ذقُت عنده َعَبكَةً وال لََبكَةً: ويقال. الثريد القطعة من: واللََبكَةُ. الشاء، أي َخلَطوا بينه

  لبلب
جلبتها : الرقة على الولد يقال لبلبت الشاة على ولدها إذا حلسته وأشبلت عليه حني تضعه ولبالب الغنم: اللبلبة

  .وأصواهتا
  لنب

: ويقال أيضاً. قد لَبَِن الرجل بالكسرو. وجعٌ يف العنق من الوسادة: واللََبُن أيضاً. اسم جنسٍ، واجلمع األلبانُ: اللََبُن
ذات اللََبنِ، غزيرةً كانت أم : اللَبونُ من الشاء واإلبل: أبو زيد. غزيرةٌ: وناقةٌ لَبِنَةٌ. لَبَِنِت الشاة لََبناً، أي غَُزَرْت

قصدوا قصد الغزيرة فإذا : قال. كم لُْبُن غنمك، أي ذوات الَدرِّ منها: يقال. بكيئةً، ومجعها ِلْبٌن ولُْبٌن عن يونس
ولد الناقة : وابُن اللَبوِن. إنَّما مسع كم ِلْبُن غنمك؟ أي كم رِْسلُ غنمك: وقال الكسائي. لَبَِنةٌ، وقد لَبَِنْت لََبناً: قالوا



: ُه ألْبُِنُهولََبْنُت. إذا استكمل السنة الثانية ودَخل يف الثالثة، واألنثى ابنة لَبوٍن، ألنَّ أمَّه وضعت غريه فصار هلا لََبٌن
: حنن َنلُْبُن جرياننا، أي نسقيهم اللََبَن ولبنه بالعصا يلبنه بالكسر لبناً إذا ضربه هبا يقال: يقال. سقَيُته اللنب، فأنا البٌِن

  :قال احلطيئة. تامٌر، أي ذو مترٍ: أي ذو لََبنٍ، كقولك: ورجلٌ البٌِن أيضاً. ولََبَنُه بصخرة، ضربه هبا. لبنه ثالث لبنات
  نَّكَ البٌِن بالصيف تامِْر... وغََرْرَتين وَزَعْمَت أَ 

  :وقال. نزل لََبُنها يف َضرعها، فهي ُملْبٌِن: وألْبََنِت الناقة. كثُر عندهم اللََبُن: وأَلَْبَن القوُم
  أْعجََبها إذ أَلْبََنْت ِلبانُْه
ظهر منهم سفٌه يصيبهم من ألبان اإلبل، مثل ما يصيب وقوٌم َملْبونونَ، إذا . ربِّيَ باللََبنِ: وفرٌس َملْبونٌ ولَبٌني

وجاء فالنٌ َيْسَتلْبُِن، أي يطلب لََبناً . هذا ُعشب َملَْبَنةٌ بالفتح، أي يكثُر عليه لُنب الشاة: ويقول. أصحاب الَنبيذ
ولَبََّن . يقول لِْبَنةٌ وِلْبٌن من العرب من: قال ابن السكيت. اليت ُيبىن هبا، واجلمع لَبٌِن: واللَبِنَةُ. لعياله أو لضيفانه

الَتلَدُّن، وهو : والَتلَبُُّن. جُُربَّاُنُه: ولَبَِنةُ القميص. اِملْحلَُب: واِمللَْبُن. قالب اللَبِنِ: الرجل َتلبيناً، إذا اتَّخذه، واِمللَْبُن
. هو أخوه بِلباِن أّمه: نُ بالكسر، كالرضاع، يقالوالِلبا. الفالَتُج، وأظنُّه مولَّداً: واملُلَبَُّن بالتشديد. التمكٌّن والتلبُّث
قال كميت ميدح خملد ابن . وال يقال بلَبن أّمه، إنَّما اللََبُن الذي ُيشرب من ناقة أو شاةٍ أو بقرة: قال ابن السكيت

  :يزيد
  َتلقى الَندى وجملداً َحليفَيْن

  كانا معاً يف مَْهِدِه َرضيَعيْن
  نتناَزعا فيه ِلبانَ الثَدَيْي

شجرة هلا لٌنب : واللُبْىن. احلاجةُ: واللُبانَةُ. الكُْنُدُر: واللُبانُ بالضم. ما جرى عليه اللََبُب من الصدر: واللَبانُ بالفتح
  .كالعسل، وربَّما ُيتبخَّر به

  لىب

  .لَبَّْيَك: إذا قلت لهولَبَّْيتُ الرجلَ، . لبَّأُت باهلمز وأصله غري اهلمز: لَبَّْيُت باحلجّ َتلْبَِيةً، وربَّما قالوا
  لتأ

. ولَدته: ولََتأَْت به أمُّه. ولَتَأُْتها، إذا جامعتها. ولَتَأْته بعيين، إذا أحددتَ إليه النظر. لََتأْتُ الرجلَ حبجرٍ، إذا رميته به
  .لعَن اهللا أما لَتَأَْت به: ويقال
  لتب

  :نشد أبو اجلراحوأ. لََتَب لَْتباً ولُتوباً: الثابُت، تقول منه: الَّالِتُب
  فإنَِّي من شربِ النبيذ لتاِئُب... فإنْ َيُك هذا من نبيٍذ شربُتُه 

  وغَمٌّ من اإلشراقِ يف اجلوِف الِتُب... ُصداٌع وتَوصيُم الِعظامِ وفترةٌ 
  .ولََتْبتُ يف مَْنَحرِ الناقة، أي طعنُت، مثل لََتْمُت. الالزق، مثل الالزب: والالِتُب أيضاً

  لتت
  .ولََتَب السَويَق ألُتُُّه لَتا، إذا َجَدْحَتُه. وقد لُتَّ فالنٌ بفالن، إذا لُزَّ به وقُرن معه. لشيَء يلُتُّهُ لَتا، إذا شدَّه وأوثقهلَتَّ ا
  لتح



  .وقد لَِتَح فهو لَْتحانُ، وامرأةٌ لَْتحى. اجلوع: اللََتُح، بالتحريك
  لتز

  .كْزاًلَتَْزُت الشيَء لَْتزاً، مثل َركَْزُتُه َر
  لتم
  .الطعنُ يف املِنحر، مثل اللَْتبِ: اللَْتُم
  لىت
: وفيه ثالث لغات. اسٌم مبهٌم للمؤنَّث، وهو معرفة، وال جيوز نزع األلف والالم منه للتنكري، وال يتم إال بصلٍة: الَّيت

ِن، واللَّتا حبذف النون، واللَّتانِّ اللَّتا: ويف تثنيتها ثالث لغات أيضاً. الَّيت، والَّلِت بكسر التاء، واللَّْت بإسكاهنا
واللَّوا . الاليت، والالِت بكسر التاء بال ياء، واللوايت، واللواِت بال ياٍء: ويف مجعها مخس لغات. بتشديد النون
اللَّتيانِ : فإذا ثنَّيت املصغَّر أو مجعت حذفت األلف وقلت. اللَتيَّا بالفتح والتشديد: وتصغري اليت. بإسقاط التاء
  :قال الراجز. واللَّتياُت

  بعد اللَّتيَّا واللََّتيَّا واليت
  إذا َعلَْتها أْنفُسٌ َترَدَِّت

  .وقَع فالنٌ يف اللََّتيَّا والَّيت، ومها امسان من أمساء الداهية: ويقال
  لثث

" ال ُتِلثُّوا بدارِ َمْعَجَزٍة : " ديثويف احل. ألَثَّ باملكان، أقام به: وقال األصمعّي. ألَحَّ عليه: ألَثَّ عليه إلْثاثاً: أبو عمرو
.  
  لثغ

  .وقد لَِثغَ بالكسر َيلْثَغُ لَثَغاً، فهو ألْثَغُ وامرأةٌ لَثْغاُء. اللثَْغةُ يف اللسان، هو أن يصيِّر الراء غيناً أو الماً، والسني ثاًء
  لثق

  .وطائرٌ لَِثٌق، أي مبتلٌّ. هالَبلَلُ، وقد لَِثَق الشيء والَْتثََق، وألْثَقَُه غري: اللَثَُق بالتحريك
  لثلث

  :وقال رؤبة. لَثْلَثَ مثله، ولَثْلَثَ يف األمر وَتلَثْلَثَ مبعًنى، أي تردَّد
  ال خري يف وِدِّ امرئٍ ُملَثِْلِث

  .وألَثَّ املطر، أي دام أيَّاماً ال يقلع. مترَّغ: وَتلَثْلَثَ يف الَدقْعاِء. ولَثْلَثُْتُه عن حاجته، أي حبسته
  لثم

لَثََمِت احلجارةُ خفَّ البعري، : ويقال أيضاً. يصكُّ احلجارة: وُخفٌّ ُملَثٌَّم. لَثََم البعري احلجارة خبفِّه َيلِْثُمها، إذا كسرها
ما كان على الفم من : الِلثاُم: قال الفراء. واللُثُْم بالضم مجع الِثمٍ. وُخفٌّ ُملْثوٌم، مثل مرثومٍ. إذا أصابته وأْدَمته

وهي . لَثََمِت املرأةُ َتلِْثُم لَثْماً، والَْتثََمْت وَتلَثََّمْت، إذا شدَّت الِلثاَم: يقال. ما كان على األرنبة: ، واللفاُمالنِقاب
  :قال مجيل. وقد لَِثْمُت فاها بالكسر، إذا قبَّلتها. القُْبلَةُ: واللثُم أيضاً. حسنةُ الِلثَْمِة

  ْرَب النزيفِ بربِد ماِء احلَشَْرجُِش... فلَِثْمُت فاها آِخذاً بقرونِها 
  لثى



قال أبو . وسخه: ولَثى الثوبِ. وهذا ثوٌب لٍَث، أي ابتلَّ من العرق واتَّسخ. لَِثَي الشيُء بالكسر َيلْثى لَثًى، أي َنِدَي
طرُ وألْثَِت الشجرة ما حوهلا، إذا كانت يق. ماء يسيل من الشجر كالصمغ، فإذا مجد فهو صُْعروٌر: اللثى: عمرو

  .ما حول األسنان، وأصلها ِلثٌَي، ومجعها ِلثاٌت ولِثًى: والِلثَةُ بالتخفيف. منها ماء
  جلأ

وألْجأُْتُه إىل . اإلكراه: والَتلْجِئَةُ. واملوضع أيضاً لََجأٌ وَملَْجأٌ. لَجَأُْت إليه لََجأً بالتحريك وملجأً، والَْتَجأُْت إليه، مبعًنى
  .أْسَنْدُت: ُت أمري إىل اهللاوألْجَأْ. اضطررته إليه: الشيء
  جلب

وحبٌر ذو لََجبٍ، إذا . وجيش لَجٌِب َعَرْمَرم، أي ذو َجلََبٍة وكثرٍة. لَجِبَ بالكسر: تقول. الصوت واجلَلََبةُ: اللََجُب
  .مسع اضطراُب أمواجه

لَْجَبةٌ ولُْجَبةٌ وِلْجَبةٌ، : ثالث لغاتالشاة اليت أتى عليها بعد نِتاجها أربعة أشهر فخفَّ لبنَها، وفيه : اللَْجَبةُ: األصمعّي
  :قال الشاعر. واجلمع الِلجاُب

  إذ نبيُع اخليلَ باِملْعزى الِلجاب... َعجَِبْت أبناؤنا من ِفْعِلنا 
وال يقال : قال. اليت قلَّ لبنها: اللَجبة: وقال ابن السكيت. ولََجباٌت أيضاً بالتحريك، وهو شاذٌّ ألنَّ حقّه التسكني

  .لَُجَبتِ الشاة بالضم، وكذلك لَجََّبِت الشاةُ َتلْجيباً: تقول منه. لَْجبةللعنز 
  جلج

: واملُالجَّة. ولََجْجَت بالفتح تِلجُّ لغة. لَجِْجَت بالكسر، َتلَجُّ لَجاجاً ولَجاَجةً، فهو جلوٌج وجلوجةٌ، اهلاء للمبالغة
ولُجَّةُ املاء . والَْتجَِّت األصواُت، أي اختلطت. مومسعت لَجَّةَ الناس بالفتح، أي أصواهت. التمادي يف اخلصومة

والَْتجَّ . ولَجََّجْت السفينةُ، أي خاضت اللُجَّة. السيف: واللُجُّ أيضاً. ومنه حبٌر لُجِّيٌّ. معظُمه، وكذلك اللُجُّ: بالضم
  .البحر الِْتجاجاً

  جلح
  .و الَدْحلِشيء يكون يف أسفل البئر أو يف أسفل الوادي، حن: اللَْجُح، بالضم

  جلذ
. ولَجِذَ الكلُب اإلناَء بالكسر لََجذاً ولَْجذاً، أي لَِحسه. لََجذَين قالنٌ يَلُْجذُ بالضم لَْجذاً، إذا أعطيته، مثَّ سألك فأكثََر

  .لََجذَُه، مثل لَسَّه: وقال األصمعّي. لُجِذَ الكُأل: ويقال للماشية إذا أكلت الكأل
  جلز

  :قاله ابن السكيت يف كتاب القلب واإلبدال، وأنشد البن مقبل. مقلوب اللزِجِ: اللَجُِز
  على سعابيبِ ماِء الضالَّةِ اللَجِزِ... َيْعلونَ باملَْرَدقوشِ الورِد ضاحيةً 

  جلف
: فاًولَجَّفْتُ البئر َتلْجي. حفٌر يف جانب البئر: اللَجُف: ويقال. مثل الُبْعثُِط، وهو سرَّة الوادي: اللََّجُف: قال أبو عبيد

  .تَلَجَّفَِت البئُر، أي اْنَخَسفَْت، وبئُر فالن ُمَتلَجِّفَةٌ: قال األصمعّي. حفرت يف جوانبها
  جللج



احلّق أْبلَُج والباطل : يقال. التردُّد يف الكالم: واللجْلُجة، والتلَجْلُج. ُيلَْجِلجُ املُضغةَ يف فمه، أي يردِّدها فيه للمضغ
  .ن ينفُذلَجْلٌَج، أي ُيردَّد من غري أ

  جلم
وهو شبيه . ، أي شدِّي ِلجاماً" َتلَجَّمي : " ويف احلديث. ما تشدُّه احلائض: واللجام أيضاً. اللجاُم فارسّي معرَّب

جاء فالن وقد لفظ ِلجامه، إذا انصرف من حاجته جمهوداً من اإلعياء والعطش، كما : وقوهلم. اْسَتثِْفري: بقوله
  .جاء وقد قرض رِباطه: يقال
  جلن

. ولَجَّْنُت اِخلطِْميَّ وحنوه َتلْجيناً، إذا ضربته ليثُْخَن. تلزَّج وتَلَجََّن رأسه، إذا غسله فلم ينق وسخه: َتلَجََّن الشيء
  :قال الشماخ. اخلبط، وهو ما سقط من الورق عند اخلبِط: واللجُني

  عليه الطُري كالورق اللجنيِ... وماٍء قد َوَرْدُت لوْصلِ أروى 
وقد . ثقيلةٌ يف السري: وناقةٌ لَجونٌ. لَجََّن القوُم، إذا أخذوا الورق ودقُّوه وخلطوه بالنوى لتعلفه اإلبلَت: ويقال

  .الفضَّة، جاء مصغَّراً، مثل الثريَّا والكميت: واللَجْيُن. لَجََنت َتلُْجُن لُجوناً وِلجاناً
  حلب

لََحَبهُ َيلَْحُبُه لَحْباً، إذا : تقول منه. ول، أي َملْحوبالطريق الواضح، والالحب مثله، وهو فاعل مبعىن مفع: اللْحُب
  :قال ذو الرّمة. لََحَب، إذا مرَّ مرا مستقيماً: ويقال أيضاً. وطئه ومرَّ فيه

  َيلَْحْبَن ال َيأْتَلي املطلوُب والطلُب... فانصاع جانُِبه الوحشيُّ وانكََدَرْت 
  :قال الشاعر. وَد وحنَوه، إذا قشرَتهولََحْبُت اللحَم عن العظم، ولَحَْبُت الع

  والقُْصُب ُمْضطَِمٌر واملَْتُن َملْحوُب
  :قال األعشى. كل شيء يُقَْشُر به وُيقْطَُع: واِمللَْحُب

  لساناً كِمقراض اخلَفاجّي ِملْحبا... وأدفُع عن أعراضكم وأُعُريكُْم 

وقد . القليلة حلم الظَهر: واللَحيُب من النوق. اِملقْطع: لَْحُبواِمل. ورجلٌ ِملَْحب أيضاً، إذا كان سبَّاباً َبِذيُّ اللسان
  .لَِحَب الرجلُ بالكسر، ، إذا أحنلَه الكَِبُر

  حلج

. ومكانٌ لَِحٌج، أي ضيِّق. لَِحَج السيف وغريه بالكسر َيلَْحُج لََحجاً، أي َنِشبَ يف الِغْمِد فال َيخُْرُج، مثل لَِصَب
  :وأنشد لساعدة. املُلْجأُ، مثل املُلَْتَحد: املُلَْتَحُج: ل األصمعّيقا. املَضايُِق: واملَالِحُج

  فَقٌْر ومل يتَِّخذْ يف الناسِ ُملَْتَحجا... ُحبَّ الضَريِك ِتالَد املالِ َرزََّمُه 
ته وأظهرَت غري ما يف ولَجَّْحُت عليه اخلَبَر َتلْحيجاً، إذا خلَّط. وقد الَْتَحَجُه إىل ذلك األمر، أي أجلأَُه والَْتَحَصه إليه

  .وكذلك لَْحَوْجُت عليه اخلََبَر. نفسك
  حلح

: ألَحَّ السحاُب باملكان: وقال األصمعّي. دام مطره: وأحلَّ السحاب. أحلَّ عليه باملسألة: اإلحلاح مثل اإلحلاف، تقول
  :وأنشد للبَعيث املُجاشعي. أقام به، مثل ألَثَّ

  ألَحَّ على أكتافهم قََتٌب ُعقَْر. ..ألَدُّ إذا القيُت قوماً ُخبطٍَّة 



ألَحَّ اجلمل، إذا َحَرنَ؛ كما : وتقول. وَرًحى ِملْحاٌح على ما تطحنه. القََتُب الذي َيَعضُّ على غارب البعري: واِمللحاح
ه، إذا ولَِحَحْت عيُن. ضيِّق: ومكانٌ الحٌّ. هو ابن عمِّي لَحا، أي الصُق النسب: وقوهلم. َخَألْت: تقول يف الناقة
  .وهو أحد ما جاء على األصل. لِصقت بالرََمصِ

  حلد
وألَْحدَ . والَْتَحَد مثله" . ِلسانُ الذي يَلَْحدونَ إليه : " وقرَئ. ولََحَد، لغةٌ فيه. ألَْحدَ يف دين اهللا، أي حاد عنه وَعَدلَ

، أي إلْحاداً بظُلْمِ؛ والباء فيه " لْمٍ ومن ُيرِْد فيه بإلْحاٍد بظُ: " وأصله من قوله تعاىل. الرجل، أي ظلم يف احلرم
  :قال ُحَمْيد ابن ثور. زائدة

  قَْدنَِي من َنْصرِ اخلُبَْيَبْينِ قَدي
  ليسَ اإلماُم بالَشحيحِ املُلِْحِد

لََحْدتُ للقرب لَْحداً، : تقول. الشّق يف جانب القرب، واللُْحدُ بالضم لغة فيه: واللَْحُد بالتسكني. أي اجلائر مبكة
  .امللجأُ، ألنَّ الالجئُ مييل إليه: واملُلَْتَحُد. لَْحْدُت له أيضاً، فهو ُملَْحٌدوأ
  حلز

  املضايق وتالحز القوم يف القول إذا تعاوصوا: البخيل الضيق اخللق واملالحز: اللحز
  حلس

" . لَْحسِ الكلبِ أنفَه  أسرُع من: " ويف املثل. لَِحسَ القَصعة بالكسر، يَلَْحسُها لَْحساً: يقال. اللَْحُس باللسان
: تركت فالناً مبالِحسِ البقرِ، وهو مثلُ قوهلم: وقوهلم. وألَْحَسِت األرُض، أي أنبتْت. ولَِحْسُت اإلناء لَْحَسةً ولُْحَسةً

: والالحوُس. ويقال حبيث تَلَْحسُ بقر الوحش أوالَدها. مبباحث البقر، أي باملكان القفر، حبيث ال ُيدرى أين هو
  .ؤوُماملَْش
  حلص

. الَْتَحَصُه إىل ذلك األمر والَْتَحَجُه، أي أجلأُه إليه واضطرَّه: يقال. االلِْتحاُص مثل االلِتحاجِ: قال األصمعّي
  :قال الراجز. الضيُِّق: واللحيُص. الَْتَحَصِت اإلبرةُ، أي انسدَّ َسمُّها: يقال. االنسداُد: وااللِتحاُص أيضاً

  َرخيصاقد اْشَترَْوا يل كَفَناً 
  وبوَّءوين لََحداً لَحِيصا

  حلط
  .َرشَُّه: لََحطَ املكانَ لَْحطاً

  حلظ
مصدر الَحظُْتُه، إذا : والِلحاظُ بالكسر. مْؤِخر العني: واللَحاظُ بالفتح. لََحظَُه ولََحظَ إليه، أي نظر إليه مبْؤِخرِ عينيه

  .راعيَته
  حلف

ولََحفُْت الرجل . وكلُّ شيء تغطَّيَت به فقد الَْتَحفْتَ به. ما ُيلَْتَحُف به اسُم: والِلحاُف. تغطَّيت به: الَْتَحفُْت بالثوب
  :قال طرفة. طرحت عليه الِلحاَف، أو غطَّيته بثوب: ألَْحفُُه لَْحفاً

  يَلَْحفونَ األرَض ُهدَّاَب اُألُزْر... مثَّ راحوا َعبَِق اِملْسِك هبم 



  .واحدة املَالِحف: واِمللَْحفَةُ. ليس للُملِْحِف مثل الردِّ: يقال. أحلّ: لَْحَف السائلوأَ. كاَتفُْتُه: والَحفْتُ الرجل ُمالَحفَةً
  حلق

إنَّ عذابكَ : " ويف الدعاء. وأَلََحقَهُ أيضاً، مبعىن لَِحقَُه. لَِحقَُه ولَِحَق به لَحاقاً بالفتح، أي أدركه؛ وأَلَْحقَُه به غريه
واْسَتلَْحقَُه، أي . الدِعيُّ املُلَْصُق: واملُلَْحُق. ولَِحَق لُحوقاً، أي َضمََر. أيضاً صوابأي الِحٌق، والفتح " بالكفار مُلِْحٌق 

: واللََحُق أيضاً من التمر. شيء َيلَْحُق باألوَّل: واللََحُق بالتحريك. وَتالَحقَت املطايا، أي لَِحَق بعُضها بعضاً. ادَّعاه
  .الذي يأيت بعد األول

  حلك

وشيءٌ . لُوِحَك فَقاُر ظهرِه، إذا دخل بعُضها يف بعض: يقال. الشيء يف الشيء والتزاقُه به مداخلة: اللََحُك
اللَُحكَةُ، دَُوْيبَّة شبيهة بالعظايا تربُق : وقال ابن السكيت. الناقة الشديدة اخلَلق: واملَُتالِحكَةُ. ُمَتالِحٌك، أي متداخل

  .ة، وقوائمها خفيَّةزرقاُء، وليس هلا ذََنٌب طويلٌ مثل ذنب الَعظاي
  حللح

  :قال ابن مقبل. لَحْلََح القوُم وتَلَْحلَحوا، إذا مل يربحوا مكاهنم
  أقاموا على أثقاهلم وَتلَحْلَحوا... أُناسٍ إذا قيل اْنفُروا قد أُتيُتُم 

  حلم
ولُْحَمةُ الثوب تضم . القرابةُ: واللُْحَمةُ بالضم. أخصُّ منه، واجلمع ِلحاٌم ولُْحمانٌ ولُحوٌم: معروف، واللَْحَمةُ: اللحُم
واْستُلِْحمَ . الوقعةُ العظيمة يف الفتنة: واملَلَْحَمةُ. يضم ويفتح أيضاً. ما ُيطَْعُم ممَّا يصيده: ولُْحَمةُ البازي. وتفتح

جنٌس : واملُلَْحُم. ْمحاقالَشجَّةُ اليت أخذْت يف اللحم ومل تبلغ الِس: واملَُتالِحَمةُ. الرجل، إذا اْحَتَوَشُه العدوُّ يف القتال
. والَحْمُت الشيء بالشيء، إذا ألصقَته به. رجلٌ ُملَْحٌم، أي ُمطَْعمٌ للصيد مرزوٌق منه: ويقال أيضاً. من الثياب

وقد لُِحَم، أي . القتيلُ: اللَحيُم: أبو عبيدة. امللَصق بالقوم، عن األصمعّي: واملُلَْحُم. مشدود الفتل: وحبلٌ ُمالَحٌم
  :وأنشد. قُِتلَ

  وال ريَب أنْ قد كان ثَمَّ لَحيُم... فقالوا َترَكْنا القوَم قد َحِصروا به 
ولََحْمُت القوم . اشتهى اللَْحَم، فهو ِحلٌم: ولَِحَم. وقد لَُحَم الرجل بالضم فهو حليٌم، إذا كان كثري اللَْحمِ يف بدنه

: رجلٌ الِحٌم: ويقال أيضاً. وال تقل ألَْحْمُت، واألصمعي يقوله. ٌمألَْحَمَهْم بالفتح فيهما، إذا أطعمتهم اللَْحَم فأنا الِح
وألَْحَم الدابَّة، إذا وقف فلم يربح . ولََحْمُت العظم ألُْحُمُه بالضم، إذا َعَرقَْتُه. الذي يبيع اللَْحَم: واللحَّاُم. ذو لَْحمٍ

ويف . وألَْحَم الناسُج الثوَب. وألَْحْمُتهُ سيفي. شتمهوأَلَْحْمُتَك عِرَض فالٍن، إذا أمكنتَك منه ت. واحتاَج إىل الضرب
وألَْحَم الزرع، إذا . كثُر يف بيته اللَْحُم: وألَْحَم الرجلُ. أي متِّْم ما ابتدأته من اإلحسان" أَلِْحْم ما أسديت : " املثل

  .والَْتَحَم اجلرُح للربء. وأَلَْحْمتُ احلرَب فالَْتَحَمْت. صار فيه َحبٌّ
  حلن
واحد األلْحانِ : واللَْحُن. التخطئة: والَتلْحُني. فالن لَحَّانٌ ولَحَّاَنةٌ، أي كثري اخلطأ: يقال. اخلطأ يف اإلعراب: ْحُناللَ

وهو ألَْحُن . وقد لََحَن يف قراءته، إذا طرَّب هبا وغرَّد" . اقرءوا القرآنَ بِلُحونِ العرب : " واللُحوِن، ومنه احلديث
ولََحنَ يف كالمه أيضاً، . ولََحَن إليه َيلَْحُن لَْحناً، أي نَواُه وقَصده ومالَ إليه. هم قراءةً أو ِغناًءالناس، إذا كان أحسن

ومنه . ، أي أفطن هلا" ولعلَّ أحدَكم ألَْحُن ُحبجَّته من اآلخر : " ويف احلديث. وقد لَِحَن. الفطنة: واللََحُن. أي أخطأ



لََحْنُت له : أبو زيد. َن الناس كيف ال يعرُف جوامَع الكلم، أي فاطََنهمعجبت ملن الَح: قول عمر بن عبد العزيز
ولَِحَنُه هو عنِّي َيلَْحُنهُ لََحناً، أي فهمه، . بالفتح ألَْحُن لَْحناً، إذا قلت له قوالً ال يفهمه عنك وخيفى على غريه

  :قال الفزارّي. فاطنُتهم: والَحْنُت الناَس. وألَْحْنُتُه أنا إيَّاه
  َينَْعُت الناعتون يوَزن َوْزنا... وحديٍث ألَذُُّه هو ممَّا 

  ناً وخُري احلديِث ما كان لَْحنا... منطٌَق رائٌع وَتلَْحُن أحيا 
: " يريد أنَّها تتكلَّم وهي تريد غريه، وتعرِّض يف حديثها فتُزيله عن جهته، من ِفطنتها وذكائها، كما قال تعاىل

  :وقال القتَّال الكالّيب. ، أي يف فحواه ومعناه" نِ القول ولََتْعرِفَنَُّهْم يف لَْح
  وحلْنُت لَْحناً ليس باملرتابِ... ولقد َوحَْيُت لكم لكي ما تفهموا 

  .وكأنَّ اللَْحنَ يف العربية راجٌع إىل هذا، ألنَّه من العدول عن الصواب
  حلى

واللحَية . ومها لَْحياِن وثالثة أَلْحٍ، والكثري لُِحيٌّ. َحوِيٌّمنبِت الِلْحَيِة من اإلنسان وغريه؛ والنسبة إليه لَ: اللْحُي
تطويق العمامة حتت : والَتلَحِّي. عظيم الِلْحيَِة: ورجلٌ ِلحْيانِيٌّ. وقد الَْتحى الغالم. معروفة، واجلمع ِلًحى ولًُحى أيضاً

ولََحْوُت العصا ألْحوها لَحْواً، " . حاِئها ال تدخل بني العصا وِل: " ويف املثل. قشر الشجر: والِلحاُء ممدود. احلَنك
  :وقال. وكذلك لََحْيتُ العصا ألْحي لَْحياً. إذا قشرَتها

  إىل َسَنٍة ِقْرداُنها مل َتحلَمِ... لَحَْيَنُهمُ لَْحَي العصا فطَرَْدنَُهْم 
من الحاَك فقد : " ويف املثل. وِلحاًء، إذا نازعتَه وال َحْيُتُه ُمالحاةً. ولََحْيُت الرجل ألْحاُه لَْحياً، إذا ملَته؛ فهو َملِْحيٌّ

  .لَحاُه اهللا، أي قبَّحه ولعنه: وقوهلم. إذا تنازعوا: وتالحوا" عاداك 
  خلخ

  .وسكرانُ ُملَْتخٌّ، أي خمتلط عقله. التفَّ: والَْتخَّ الُعْشُب. اختلط: والَْتخَّ عليهم أمرهم. لَخَّْت عينه، أي كثُر دمعها
  خلص

وَضْرعٌ . وقد لَِخَص الرجلُ فهو ألَْخٌص. أن يكون اجلفُن األعلى لَحيماً: واللََخُص. التبيُني والشرُح: التَلخيُص
  .لَخيٌص، أي كثري اللحم ال يكاد اللنب خيرج منه إال بشدٍَّة

  خلف
وقال أبو . بد الرقيقمثل الرْخِف، وهو الُز: واللَْخُف. لَْخفَةٌ: حجارة بيٌض رقاٌق، واحدهتا: الِلخاُف: قال األصمعّي

  .الضرُب الشديُد: اللَْخُف: عمرو
  خلق

  .واجلمع خلاقيُق. شقٌّ يف األرض كالوِجارِ: اللُْخقوُق
  خللخ

  .العجمة يف املنطق؛ يقال رجل لَخْلَخانِيٌّ، إذا كان ال يفصح: اللخلخانِيَّة
  خلم

  .ضرٌب من مسك البحر، يقال له الكوَسُج: اللخم
  خلن



  .والرجل ألَْخُن. اللَْخناُء اليت مل ُتْخَتن: ويقال. أََمةٌ خلناُء: ومنه قوهلم. لَِخَن السقاُء بالكسر لََخناً، أي أْنَتَن
  خلى

وبعٌري لَخٍ وألْخى، وناقةٌ . وقد لَِخَي بالكسر لًَخى. رجلٌ ألْخى وامرأةٌ لَْخواُء: تقول. كثرة الكالم يف باطلٍ: اللَخى
ألنَّ منقاَرها : وُعقاٌب لَخْواٌء. املعوّج: واألَلْخى. كانت إحدى ركبتيها أعظم من األخرى، مثل األْركَبِلَخْواُء، إذا 

وقد لَخَْوُت الرجل ولََخْيُتُه وأَلَْخْيُتهُ مبعًنى، أي . واِمللْخى مثله. املُْسعَطُ: واللَخى أيضاً. األعلى أطول من األسفل
والصّيب َيلَْتخي الِْتخاًء، إذا . نعت القُُبلِ املضطرب الكثري املاء: واللُخى أيضاً. أعطيتهوأَلَْخْيُتُه ماالً، أي . أسعطته

  .واالسم الِلخاُء مثل الغذاء. أكل خبزاً مبلوالً
  لدد

قال ابن . ومنه أِخذ اللَدوُد، وهو ما ُيصبُّ من األدوية يف أحد ِشقَّي الفم: قال. جانبا الوادي: اللديداِن: األصمعّي
وقد لُدَّ الرجل فهو ملدوٌد، وألَْدْدُتُه أنا، والَْتدَّ . ومجعه أَِلدَّةٌ" . جرى منه جمرى اللَدوِد : " يقال يف املثل: سكيتال
  :قال ابن أمحر. هو

  وأقَْبلُْت أفْواَه الُعروقِ املَكاوِيا... شرِبت الشكاعى والَتدَْدُت أِلدَّةً 
فالنٌ يتلَدَُّد، أي يلتفت مييناً : ومنه اشتقاُق قوهلم. ا العنق، ومجعه أَِلدَّةٌصفحت: واللديداِن. واللديُد مثل اللدوِد

  :وقال الراجز. اجلُوالق: واللَدُّ بالفتح. ورجلٌ أَلَدُّ بيِّن اللََدِد، وهو الشديد اخلصومة؛ وقوٌم لُدٌّ. ومشاالً
  كأنَّ لدَّْيِه على َصفْح َجَبلْ

  :قال الراجز. الدٌّ ولَدوٌد َخَصَمُه، فهو: ولَدَُّه يَلُدُُّه
  ألَدُّ أقْرانَ اخلُصوم اللَدِّ

. وتصغري ألَْنَدٍد أُلَْيٌد، ألنَّ أصله أَلَدُّ. ورجلٌ َيلَْنَدٌد وأَلَْنَدٌد، أي َخِصٌم، مثل اَأللَِد. ما زلت أالدُّ عنك، أي أدفع: يقال
  .ما يل منه ُمحَْتدٌّ وال ُملَْتدٌّ، أي ُبدٌّ: وقوهلم
  لدس
. ثوٌب ُملَدٌَّم وُمَردٌَّم: ُخفٌّ ُملَدٌَّس، كما يقال: يقال. أْنَعلْتُُه، وكذلك اخلُفُّ إذا أصلحَته برِقاع: ْسُت البعري َتلْديساًلَدَّ

واِمللَْدُس لغةٌ يف اِمللْطَسِ، وهو حجٌر ضخم ُيدقُّ به النوى، . الناقة املكتنزة اللحم، مثل اللكيِك والَدخيسِ: واللديُس
  .واجلمع املَالِدُس. شبِّه الفحل الشديُد الوطء به وربَّما
  لدغ

  .ويقال لََدغَُه بكلمٍة، أي َنَزغَُه هبا. لََدغَْتُه العقرب َتلَْدغُُه لَْدغاً وَتلْداغاً، فهو َملْدوغٌ ولَديغٌ
  لدم

واهللا ال أكون " : ويف احلديث. صوت احلجر أو الشيء يقع باألرض، وليس بالصوت الشديد: اللَْدُم: قال األصمعّي
  :قال الشاعر. لََدْمُت ألِْدُم لَْدماً: يقال. مث يسمَّى الضرب لَدْماً" . مثلَ الضبع َتسمع اللَْدَم حتَّى خترج فتصاد 

  لَْدَم الغالمِ وراء الَغيبِ باحلَجَرِ... وللفؤاِد َوجيٌب حتت أْبَهرِِه 
والِْتداُم . االضطراُب: وااللِْتداُم. ولََدْمُت خبز املَلَِّة، إذا ضربَته. ضربته: ولََدَمِت املرأةُ وجهها. فأنا الِدٌم، وقوٌم لََدٌم

ولََدْمُت الثوب لَْدماً، ولَدَّْمُتهُ َتلْدمياً، أي َرقَْعتُُه، فهو . الثوُب اخلَلَُق: واللَدُمي. ضرهُبنَّ صدورهن يف النِياحة: النساء
وَتلَدَّمَ . وَتلَدََّم الثوب، أي أْخلََق واسترقع. ِلداُم مثل الرِقاعِ يُلَْدُم به اخلفُّ وغريهوال. ُملَدٌَّك ولَدٌمي، أي مرقٌَّع ُمصْلٌَح



. كُْنية احلُمَّى: وأُمُّ ِملَْدمٍ. وألَْدَمْت عليه احلُمَّى، أي دامت. الرجل ثوَبه، أي َرقََعُه، يتعدَّى وال يتعدَّى مثل َتَردََّم
. حجٌر يُْرَضُخ به الَنوى، وهو املِْرضاُخ أيضاً: واِمللَْدُم واِمللْداُم. الكثُري اللحمِ الثقيلُ الرجل األمحُق: واِمللَْدُم أيضاً

تقول . إنَّما مسِّيت احلُْرَمةُ اللََدَم ألنَّها تُلَدُِّم القرابة، أي تصلح وتصل: ويقال. احلَُرُم يف القرابات: واللََدُم بالتحريك
  .أرادت توكيَد املخالفة، أي ُحْرَمتُنا ُحْرمَُتكم، وبيتُنا بيُتكم، ال فرق بيننااللََدُم اللََدُم إذا : العرب
  لدن

املوضع الذي : ولَدُنْ. َتلَدَّنَ عليه، إذا تلكَّأَ عليه: يقال. التمكُّث: والَتلَدُّنُ. رمٌح لَْدنٌ، أي ليٌِّن؛ ورماٌح لُْدنٌ بالضم
ِمْن : " قال تعاىل. َد، وقد أدخلوا عليها ِمْن وحدها من بني حروف اجلرهو الغاية، وهو ظرٌف غري متمكِّن مبنزلة ِعْن

  .لَدُنْ، ولَدى، ولَُد: ويف لَُدنْ ثالث لغات. وجاءت مضافةً ختفض ما بعدها" . لَُدنَّا 
  لدى
  .عليكواتِّصاله باملضمرات كاتِّصال " . وأَلْفَيا َسيَِّدها لَدى البابِ : " لغة يف لَُدنْ، قال تعاىل: لَدى
  لذذ
. والَْتذَذُْت به وَتلَذَّذُْت به، مبعًنى. وقد لَذِذُْت الشيَء لَذاذاً ولَذاذةً، أي وجدته لَذيذاً. واحدة اللَذَّاِت: اللَذَّةُ

  :النوم يف قول الشاعر: واللَذُّ. عدَّه لذيذاً: واْسَتلَذَُّه. وشراٌب لَذٌّ ولَذيذٌ، مبعًنى
  َعِشيَّةَ ِخْمسِ القومِ والعُني عاِشقُه... َرْحُتُه ولَذٍّ كطَعمِ الَصْرَخِديِّ طَ

  .اللَذونَ: اللَذا حبذف النون، واجلمع الذيَن، وربَّما قالوا يف الرفع: والتثنية. لغةٌ يف الذي: واللَِذ، واللَذْ
  لذع

احتراقها : والِْتذاُع القَرحِة. لَواِذِعِهنعوذ باهللا من : يقال. ولَذََعُه بلسانه، أي أوجَعه بكالم. أحرقته: لَذََعْتُه النار لَذْعاً
  .الرجل الظريف احلديد الفؤاد: واللَْوذَِعيُّ. وجعاً إذا قيَّحْت

  لذم
وأُلِْذَم . أعجبه، وهو يف شعر اهلذيلّ: ولَِذَمُه الشيُء. وأَلْذَْمُت فالناً بفالٍن إلْذاماً. لزِْمُتُه: لَِذْمتُ باملكان لَذْماً: أبو زيد

  .ِلَع به، فهو ُملْذٌَم بهبه، أي أُو
  لذى

وأصله لذي، فأدخل عليه األلف والالم، وال جيوز أن . الذي اسم مبهم للمذكَّر؛ وهو مبينٌّ معرفةٌ، وال يتم إال بصلة
الث ويف تثنيته ث. الَّذي واللَِّذ بكسر الذال، واللَّذْ بإسكاهنا، والِذيُّ بتشديد الياء: وفيه أربع لغات. ُينزعا منه لتنكري

  :قال األخطل. اللَّذاِن، واللَّذا، واللَّذا حبذف النون: لغات
  قَتال امللوك وفَكَّكا األغالال... أَبين كُلَْيبٍ إنَّ َعمَّيَّ اللَّذا 
  :قال الشاعر. الَّذيَن يف الرفع والنصب واجلر، والَّذي حبذف النون: ويف مجعها لغتان. واللَّذانِّ بتشديد النون

  ُهُم القوُم كُلُّ القومِ يا أُمَّ خاِلِد... حانت بفَلْجٍ دماؤهم  وإنَّ الَِّذي
اللَذَيَّا بالفتح والتشديد، فإذا ثنَّيت املصغَّر أو مجعته : وتصغري الَّذي. ومنهم من يقول يف الرفع اللَّذُونَ. يعين الَّذيَن

  :وقول الشاعر. حذفت األلف فقلت اللَّذَيَّاِن واللَّذَيُّونَ
  أضاعوُهنَّ ال أَدعِ الَّذينا... عِ اللَّوايت من أناسٍ فإنْ أَد

  .فإنَّما تركه بال صلة ألنَّه جعله جمهوالً
  لزأ



  .وقبَّح اهللا أُما لََزأَتْ به، أي َولََدْتُه. لَزَّأُْت اإلبلَ َتلْزِئةً، إذا أحسنَت رعَيها
  لزب

صار الشيء ضربةَ الزبٍ، : تقول. الثابت: والالزب. الزقلََزَب الشيء َيلُْزُب لُزوباً، أي : طٌني الزٌِب، تقول منه
  :قال النابغة. وهو أفصح من الزم

  وال حيَسبونَ الشرَّ ضربةَ الزب... وال حيَسبونَ اخلريَ ال شرَّ بعده 
أنشد أبو و. البخيل الشديد: واِمللْزاُب. وأصابتهم لَْزَبةٌ، أي شدَّةٌ وقحطٌ، واجلمع اللَْزباُت بالتسكني؛ ألنَّه صفة

  :عمرو
  وهم كِراٌم إذا اشتدَّ املالزيب... ال يفرحون إذا ما َنْضَخةٌ وقعْت 

  لزج
: ويقال للطعام أو الِطيب إذا صار كاِخلطِْمّي. ولَزِجَ به، أي غَرَِي به. لَزَِج الشيُء، أي متَطَّطَ ومتدَّد، فهو شيٌء لزٌِج
  :قال العجَّاج. َتلَجََّن: وَتلَزََّج النباُت. قِ َوَسَخهقد تلزََّج، وتلزَّج رأسه أيضاً، إذا غسله فلم ُين

  وفََرغا من َرْعي ما َتلَزَّجا
  .ألنَّ النبات إذا أخذ يف اليُْبس غَلُظ ماؤه فصار كَلُعاب اِخلطِْمّي

  لزز
  :قال رؤبة. اخلصومة لَزوٌم ملا طالبشديد : ورجلٌ ِملَزٌّ. وكَزٌّ لَزٌّ اتباٌع له. لَزَُّه َيلُزُّهُ لَزا ولَزَازاً، أي شدَّه وألصقه

  وال اْمُرٌؤ ذو َجَدلٍ ِملَزِّ
  :قال الراجز. اجلَناجُِن: واللزائُز. ومنه ِلزاُز الباب. فالنٌ ِلزاُز َخْصمٍ: ويقال. إنَّما خفض ِملَزا على اِجلوارِ
  ذي ِمْرفَقٍ بانَ عن اللزائِزِ

  .الصقته: والَزْزُتُه. رِ، وقد لَزََّزُه اهللاجملتِمُع اخلَلْقِ الشديدُ األس: واملُلَزَُّز
  لزق

: والالزوُق. فالن ِلْزقي وبِِلزْقي، ولَزيقي، أي جبنيب: ويقال. وألَْزقَُه به غريه. لَزَِق به لُزوقاً والْتََزَق به، أي لَِصَق به
  .الشيء ليس باحملكم: واملُلَزَُّق. دواٌء للجرح يلَزُمه حتَّى يربأ

  لزم
  :قال أبو ذؤيب. املُالزِم: واللِزاُم. شيء ألَزُمهُ لُزوماً، ولَزِْمُت به والَزْمتُُهلَزِْمُت ال

  كما يتفجَُّر احلوُض اللَقيُف... فلم َيَر غَْيَر عاِدَيٍة لِزاماً 
صار كذا : يقالو. القوُم َيْعدونَ على أرجلهم، أي فَحْملَُتُهْم ِلزاٌم، كأنَّهم لَزِموُه ال يفارقون ما هم فيه: والعاِدَيةُ

  :قال كثري. لغة يف الزِبٍ: وكذا ضربةَ الزِمٍ
  وال شدَّةُ الَبلْوى بَضْرَبِة الزِمِ... فما َورُِق الدنيا بباقٍ ألهله 

َشبتان خ: واِمللَْزُم بالكسر. َسَبْبُتُه سبا يكون لَزامِ، مثل قَطامِ: وتقول. االعتناُق: وااللِتزاُم. وألْزَْمُتُه الشيء فالَْتَزَمُه
  .ُيَشدُّ أوساطهما حبديدٍة، تكون مع الَصياقلة واألبَّارين

  لزن
اجتماع القوم على البئر لالستقاء حتَّى ضاقت هبم : واللَزَنُ، بالتحريك. وعيٌش لَزِنٌ، أي ضيٌِّق. الشدَّةُ: اللَْزنُ

  :قال األعشى. وكذلك يف كلِّ أمر. وَعَجَزْت



  نَ يف ليلٍة هي إحدى اللَزَنْ ...وُيقْبِلُ ذو الَبثِّ والراغبو 
  لسب

ولََسَبْتُه العقرُب بالفتح . ولَِسَب بالشيء، مثل لَِصَب به، أي لَزَِق. لَِسْبتُ العسلَ بالكسر، ألَْسُبُه لَْسباً، إذا لَِعقَْتُه
  .ولََسَبُه أسواطاً، أي ضربه. َتلِْسُبُه لَْسباً، أي لدغته

  لسد
لَِسَد : وحكى أبو حامت يف كتاب األبواب. لِعقه: ْسداً، أي رِضعها، ولََسَد العسلَ أيضاًلََسدَ الطال أُمَّه يَلِْسُدها لَ

  .الطَال أُمََّه بالكسر لََسداً بالتحريك، مثل لَجِذَ الكلبُ اإلناَء جلَذاً
  لسس
  :قال زهٌري يصف وحشاً. الَسَِّت الدابَّةُ الكأل َتلُسُُّه لَسا بالضم، إذا نتفته َجبْحفَلَته: يقال. األكلُ: اللَسُّ

  قد اْخَضرَّ من لَسِّ الَغمريِ َجحاِفلُْه... ثالثٌ كأقْواسِ السَراِء وناِشطٌ 
  :قال الراجز. طلع أوَّل نباهتا، واسم ذلك النبات اللُساُس بالضم، ألنَّ املال َتلُسَُّه: وأَلَسَِّت األرُض

  يف باِقلِ الرِْمِث ويف اللُساسِ
  لسع

  .رب واحليَّة تَلَْسُعُه لَْسعاًلََسَعْتُه العق
  لسق

وفالنٌ ِلْسقي وِلصْقي، وبِلسْقي . لَِسَق به ولَِصَق به، والَْتَسَق به والَْتَصَق به، وألَْسقَُه به غريه، وألَْصقَُه به غريه
قال لَِسَق البعُري ي. واللََسُق مثل اللََصقِ، وهو لَصوُق الرئة باجلنب من العطَش. وبِلْصقي، ولَسيقي ولَصيقي، أي جبنيب

  :ومنه قول رؤبة. ولَِصَق
  وَبلَّ بْرُد املاِء أَْعضاَد اللََسْق

  .الَدِعيُّ: واملُلَْصُق
  لسن

  :قال أعشى باهلة. جارحة الكالم، وقد يكىن هبا عن الكلمة فتؤنَّث حينئذ: الِلسانُ
  ُرمن َعلَْو ال َعَجٌب منها وال َسَخ... إّني أتتين ِلسانٌ ال أَسرُّ هبا 

. وفالنٌ ِلسانُ القوم، إذا كان املتكلَِّم عنهم. وقد لَِسَن فهو لَِسٌن وألَْسُن، وقوٌم لُْسٌن. الفصاحة: واللََسُن بالتحريك
  :قال طرفة. ولََسْنُتُه، إذا أخذَته بِلسانَِك. ِلسانُ امليزان: والِلسانُ

  إنين لسُت َمبْوهوٍن فَقِْر... وإذا تَلَْسُنين ألْسُُنها 
: واملُلَسَُّن من النعال. لكل قومٍ ِلْسٌن، أي لغة يتكلَّمون هبا: يقال. اللغة: والِلْسُن، بكسر الالم. الكذاب: لْسونُواملَ

  :قال كثري. الذي فيه طولٌ ولطافةٌ، على هيئة اللسان
  بأقدامهْم يف احلضرميِّ املُلَسَّنِ... لَُهم أُُزرٌ ُحْمُر احلواشي َيطَونَها 

  .ُملَسََّنةُ القدمني وكذلك امرأةٌ
  لصب



ولَِصَب جلُد فالٍن، إذا لِصق باللحم من . لَِصَب سيفُه َيلَْصبُ لَصَباً، إذا نِشب يف الِغمد فال خيرج: ابن السكيت
. واجلمع ِلصاٌب ولُصوٌب. وكلُّ َمضيق يف اجلبل فهو ِلْصٌب. الِشْعبُ الصغري يف اجلبل: والِلْصبُ بالكسر. اهلُزال

اآلبار : واللواصب يف شعر كثَيِّر. ولَِصَب اخلاَتُم يف اإلصبع، وهو ضدُّ قَِلَق. ال يكاد يعطي شيئاً: ٌز لَِصٌبوفالنٌ لَِح
  .الضيقة البعيدة القعر

  لصت
قال الزبري بن . وهم الذين يقولون للطَّس طَْسٌت. الِلصُّ يف لغة طيٍِّء؛ واجلمع لُصوٌت: اللَْصُت بفتح الالم: الفراء

  :لبعبد املط
  لنا اِحلبَراُت واِملْسكُ الفَتيُت... ولَِكنَّا ُخِلقْنا إذ ُخِلقْنا 

  إذا َخفَّْت من الفََزعِ الُبيوُت... وصٌرب يف املواِطنِ كلَّ يومٍ 
  قَراِضَبةٌ كأنَُّهُم اللُصوُت... فأفَسَد بطَن َمكَّةَ بعد أُنسٍ 

  لصص
. ذاُت لُصوصٍ: وأرٌض َملَصَّةٌ. وِلصٌّ بيِّن اللُصوصيَِّة، وهو َيتَلَصَُّص .واللُصُّ بالضم لغةٌ فيه. واحد اللُصوصِ: الِلصُّ

والَتلْصيُص يف . وفيه لََصٌص. املتقارُب األضراسِ: واَأللَصُّ أيضاً. املتقارب املنكبني يكادان ميسَّان أُذنيه: واَأللَصُّ
  .لغةٌ يف الترصيصِ: البنيان
  لصف

  .وهو أيضاً جنٌس من التمر. يف أصول الكََبرِ، كأنَّه خياٌرشيٌء ينبتُ : اللََصُف، بالتحريك
  لضلض

  :قال الراجز. كثرةُ تلفٌِّتِه مييناً ومشاالً: ولَْضلََضتُُه. دليلٌ لَْضالٌض، أي حاذٌق
  وَبلَْدٍة َتْغىب على اللَْضالضِ

  لطأ
  .لَصَق هبا: لَطَأَ باألرضِ لَطْأً، ولَِطئَ أيضاً

  لطح
لَطََح به، إذا ضرب به : ويقال أيضاً. وقد لَطََحُه. ِء، وهو الضرُب الليِّن على الظهر ببطن الكّفاللَّطُْح مثل احلَطْ

  .األرض
  لطخ

ويف السماء لَطٌْخ من سحاب، أي . ُرِميَ به: ولُِطَخ فالنٌ بشرٍّ. لَطََخُه بكذا لَطْخاً فَتلَطَّخَ به، أي لوَّثه به فتلوَّث
  .قليل
  لطس

الدقُّ : اللَطُْس: أبو عمرو. حجٌر ضخمٌ يدقَّ به الَنوى، مثل اِمللَْدمِ واِمللْدامِ، واجلمع املَالِطُس: ُساِمللْطَُس واِمللْطا
  :قال حامت. والوطُء الشديد

  أُْتَركْ أُالِطُس َحْمأَةَ احلَفْرِ... وُسقيُت باملاء الَنمريِ ولَْم 
  .معىن أُالِطسُ أتلطَّخ هبا: قال أبو عبيدة

  لطط



َتلَطَّْيُت حقَّه، ألنَّهم : وربَّما قالوا. ولَطَطْتُ َحقَُّخ، إذا جحدته. ألصقته: ولَطَطْتُ الشيَء. لزِمه: مر َيلُطُّ لَطًّالَطَّ باأل
وألَطَُّه عليَّ، أي أعانه أو . كرمها اجتماع ثالث طاءات، فأبدلوا من الطاء األخرية ياًء، كما قالوا من اللَعاعِ َتلَعَّْيُت

قال . وكلُّ شيٍء َسَترَتُه فقد لَطَطَْتُه. ولَطَّ السِْتَر، أي أرخاه. مالك تعينه على لَطَِطه: يقال. أن َيلطَّ حقِّيَحَمله على 
  :األعشى

  ِحبجابٍ من ُدونِنا َمْصدوِف... ولقد ساءها البياُض فَلَطَّْت 
  :قال ساعدة بن جَُؤيَّة. كبٌّ على وجههوُتْرٌس َملْطوطٌ، أي من. ولَطَِّت الناقةُ بذَنبها، إذا جعلته بني فخذَيها

  ُتْنيب الُعقاَب كما ُيلَطُّ اِملجَْنُب... َصبَّ اللهيُف هلا الُسُبوَب بطَْغَيٍة 
وأَلَطَّ، أي . رأيت يف عنقها لَطًّا َحَسناً، وكَْرماً َحَسناً، وِعقْداً َحَسناً، كلُّه مبعًنى، واجلمع ِلطاطٌ: يقال. قالدةٌ: واللَطُّ
. رجلٌ أَلَطُّ بيِّن اللَّطَِط: يقال. الذي سقطت أسنانه، أو تأكَّلْت وبقيْت أصوهلا: واَأللَطُّ. يف األمر واخلصومة اشتدَّ

َحْرفٌ يف : وِملْطاطُ البعريِ. َرحى البِْزرِ: واِمللْطاطُ. ومنه قيل للعجوز ِلطِْلطٌ، وللناقة املسنَّة ِلطِْلطٌ، إذا سقطتْ أسناهنا
  :قال رؤبة. حافةُ الوادي وَشفريه، وساحلُ البحر: اِمللْطاطُ أيضاًو. َوَسط رأسه

  حنن َجَمْعنا الناَس باِمللْطاِط
  .يعين ساحل البحر: قال األصمعّي

  لطع

: والَْتطََع. لَِطْعُتهُ أَلْطَُعُه لَطْعاً: تقول منهما مجيعاً. أن تضرب مؤخَّر إنسان برجلك: واللَطُْع أيضاً. اللحُس: اللَطُْع
بياضٌ يف باطن الشفة، وأكثر ما يعتري ذلك : واللَطَُع بالتحريك. شرب مجيع ما يف اإلناء أو احلوض، كأنَّه لَِحسَُه

  :قال الراجز. رجلٌ أَلْطَُع وامرأةٌ لَطْعاُء. حتاتُّ األسناِن إال أسناَخها: واللَطَُع أيضاً. السودان
  ُعَجيٌِّز لَطْعاُء َدْردَبيُس

  .القليلة حلمِ الفَْرجِ: واللَطْعاُء أيضاً
  لطف

التوفيق : واللُطُْف من اهللا تعاىل. الرِفُق فيه: واللُطُْف يف العمل. لَطَُف الشيء َيلْطُُف لَطافَةً، أي صَُغَر، فهو لَطيٌف
. املُبارَّةُ: طَفَةُواملُال. جاءتنا لَطَفَةٌ من فالن، أي هديَّة: يقال. واالسم اللَطَف. وألْطَفَهُ بكذا، أي َبرَّهُ به. والعصمة

. أدخل قضيبه يف احلياء، وذلك إذا مل يهتِد ملوضع الضِراب: وألْطَفَ الرجلُ البعَري. الترفُّق له: والَتلَطُُّف لألمر
  .واْسَتلْطََف البعُري، أي أدخله فيها بنفسه، مثل استخلط؛ وأْخلَطَه غريه

  لطم
قالته امرأةٌ لطََمتْها من ليست " . لو ذاُت سِوارٍ لَطََمْتين : " ثلويف امل. الضرب على الوجه بباطن الراحة: اللَطُْم

لُِطَم الفرُس، على ما مل يسّم فاعله، : يقال منه. الذي سالت غُرَُّتهُ يف أحد شِقَّْي وجهه: واللَطيُم من اخليل. بكفوٍ هلا
وربَّما قيل لسوق العطَّارين . ل الطيَب وَبزَّ الُتجَّارِالعري اليت حتم: واللَطيَمةُ. وخدٌّ ُملَطٌَّم، شدِّد للكثرة. فهو لَطيٌم
  :قال ذو الرّمة يصف أرطاةً َتكَنََّس فيها الثَوُر الوحشّي. لَطيَمةٌ

  لَطائمُ اِملْسكِ َيحْويها وُيْنتََهُب... كأنَّا بيُت َعطَّارٍ َتَضمََّنُه 
فصيلٌ إذا طلع ُسهَْيلٌ : واللَطيم. الذي ميوت أبوه: واليتيم. الذي متوت أُمُّه: والَعجِيُّ. الذي ميوت أبواه: واللَطيُم

. التاسع من سوابق اخليل: واللَطيُم. مث لَطََمُه وحنَّاه! أترى ُسهَْيالً؟ واهللا ال تذُوق عندي قَطرةً: أخذَه الراعي وقال له



  .ضرب بعُضها بعضاً: والَْتطََمتِ األمواُج. والطََمُه فََتالطَما
  لطى
  :قال ابن أمحر. ألقى بلَطاِتِه، أي بثقله: ويقال. اليت يف وسط جبهة الدابَّة: ودائرةُ اللَطاِة. اجلبهة: اللَطاةُ

  وأَْحلَطَ هذا ال أَرُمي َمكانيا... فأَلقى الِتهامي منهما بلَطاِتِه 
وأخربين : قال أبو عبيد. السِْمحاق من الِشجاج، وهي اليت بينها وبني العظم الِقشرة الرقيقة: واِمللْطى، على ِمفَْعلٍ

  .ويقال هلا اِمللْطاةُ باهلاء: قال أبو عبيد. اِمللْطاُء: الواقديُّ أنَّ السمحاق يف لغة أهل احلجاز
  لظظ

أَِلظُّوا يف الُدعاِء بيا ذا اجلالل : " وقول ابن مسعود. هو ُمِلظٌّ به، أي ال يفارقه: يقال. أَلظَّ فالنٌ بفالٍن، إذا لزِمه
قال . اإلحلاُح: اإللْظاظُ: ويقال. لزوُم الشيِء واملثابرةُ عليه: اإللْظاظُ: وقال أبو عبيد. ، أي الزموا ذلك "واإلكرام 

  :بشر
  َتَبيََّنتِ اِحليالُ من الوِساقِ... أَلَظَّ هبنَّ َيْحدوُهنَّ حتَّى 
  :قال أبو حممد الفَقَْعِسّي. ٌحرجلٌ ِملَظٌّ أي ُمِلحٌّ، وِملْظاظُ أي ِملحا: يقال. ومنه املُالظَّةُ يف احلرب
  جاَرْيُتُه بِسابِحٍ ِملْظاِظ

  َيْجري على قواِئمٍ أَْيقاِظ

  .ورجلٌ لَظٌّ كَظٌّ، أي َعِسٌر متشدٌِّد. وأَلَظَّ باملكان، أي أقام به. وأَلَظَّ املطُر، أي دام
  لظى

  .تلهُّبها: وَتلَظِّيها. التهاهبا: ظاظُ النارِوالِْت. اسٌم من أمساء النار معرفةٌ ال ينصرف: ولَظى أيضاً. النار: اللَظى
  لعب

والَتلعاب . كثري اللَِعب: ورجلٌ ِتلْعاَبةٌ. لِعب مرَّةً بعد أخرى: وتلعَّب. وقد لَِعَب يلَعب. اللَِعب معروف واللَّْعُب مثله
. لُْعَبةُ الِشطرنج والَنْرد: ْعَبةُ بالضمواللُ. موضع اللِعب: واملَلَْعُب. اللَِعب: واُأللْعوبة. وجاريةٌ لَعوب. املصدر: بالفتح

من هذه اللَِعَبِة بالفتح : قال ثعلب. اقُْعْد حتَّى أفرغ من هذه اللُْعَبِة: ومنه قوهلم. وكلُّ ملعوبٍ فهو لُْعَبةٌ، ألنَّه اسم
فالن : تقول. ة واجلِلسةنوع من اللَعبِ، مثل الركب: والِلْعَبةُ بالكسر. أجوُد، ألنه أراد املرة الواحدة من اللَِعبِ

. طائر، وربَّما قيل خاِطُف ِظلِِّه: وُمالِعُب ِظلِِّه. والعبُت الرجلَ ُمالَعبَةً. َحَسُن اِجللسة: َحَسُن الِلْعبَِة، كما تقول
  :قال لبيد .يلَعُب لَْعباً، إذا سال لُعاُبُه: ولََعَب الصيبُّ، بالفتح. العسل: ولُعاُب النحل. ما يسيل من الفم: واللُعاُب

  َوليداً وَسمُّوين ُمفيداً وعاِصما... لََعْبُت على أكْتافِهِْم وحجورِِهْم 
ما تراه يف شدَّة احلرّ : ولُعاُب الشمس. وثغٌر ملعوٌب، أي ذو لُعابٍ. وأَلَْعَب الصيبُّ، إذا صار له لُعاٌب يسيل من فيه

  .مثل نسج العنكبوِت، ويقال هو الَسراب
  لعثم

  .َنكَلَ عنه وَتَبصََّرُه: وقال اخلليل. ْعثََم الرجل يف األمر، إذا َتَمكَّثَ فيه وتأنَّىَتلَ: أبو زيد
  لعج

  :قال اهلذيل. لََعَجُه الَضرُب، أي آمله وأحَْرق جِلَْده
  ضَْرباً أليماً بِِسْبٍت َيلَعجُ اِجللدا



  .ويقال َهًوى الِعٌج، حلُرقَة الفؤاد من احلُبِّ
  لعز

  .لَطََعْتُه: والناقة فصيلَها. هاوطئ: لََعَز املرأة
  لعس
. َشفَةٌ لَْعساُء وِفتيةٌ ونسوةٌ لُْعٌس: يقال. لونُ الشفة إذا كانت تضرب إىل الَسواد قليالً، وذلك ُيستملَح: اللََّعُس

اخلفيف : واللَْعَوُس، بتسكني العني. نباٌت ألَعُس، وذلك إذا كثُر وكثف، ألنه حينئٍذ يضرب إىل السواد: وربَّما قالوا
  .ومنه قيل للذئب لَعَْوٌس. يف األكل وغريه كأنَّه الَشرُِه

  لعط
  .وهي أيضاً ُسفَْعةُ الصَقر يف وجهه. إن كان بعرض ُعنق الشاِة سَواٌد فهي لَْعطاُء، واالسُم اللُْعطَةُ: قال أبو زيد

  لعع
. وألَعَِّت األرُض ُتِلعُّ إلعاعاً، إذا أنبتتها. لُعاَعةٌ الُدنيا: ومنه قيل: وقال األصمعي. نبٌت ناعمٌ يف أوَّل ما يبدو: اللعاُع

تلَعَّْيُتها، وخرجنا َنَتلَعَّى، وأصلها َتلَعَّْعُتها، فكرهوا ثالث عْيناٍت، فأبدلوا من األخرية : فإن أردت أنك تناولتها قلت
  .الكُأل اخلفيف ُرِعَي أو مل يُْرَع: اللُعاَعةُ: وقال أبو عمرو. ياًء
  لعق
واللُْعقَةُ . واحدة املَالِعقِ: وامللَْعقَةُ. ولَِعَق فالن إصَبعه، أي مات، وهو كنايةٌ. قُْت الشيء ألَعقُُه لَْعقاً، أي لَِحستهلَِع

يف األرض لَْعقَةٌ من ربيع، ليس إال يف الُرطبِ، : املّرة الواحدة، يقال: واللَْعقَةُ بالفتح. اسُم ما تأخذه اِمللَْعقَةُ: بالضم
  .ورجلٌ َوِعٌق لَِعٌق، أي حريٌص؛ وهو إتباٌع له. اسم ما ُيلَْعُق: واللَعوُق. قُها املال لَْعقاًَيلَْع
  لعل

  :قال الشاعر. لَعلّ كلمةُ َشكٍّ، وأْصلها َعلّ، والالم يف أّوهلا زائدة
  َيروُم ُسلوٍّا قُلُْت إين ِلما بِيا... َيقولُ أناٌس َعلَّ َمْجنونَ عامرٍ 

  .أفَعلُ،ولَعلين أفَعلُ، مبعًنى لََعلِّي: ويقال
  لعلع
ولَْعلَْعُت عظَمه . ُخبُز اجلاَورسِ: واللَعيَعة. وَتلَْعلََع فالن من اجلوع، أي تضوَّر. َبصيُصُه: ولَْعلََعُتُه. السراُب: اللَْعلَُع

  .فََتلَْعلََع، أي كسرته فتكسَّر
  لعمظ

  :قال الشاعر. ْعموظَةٌ، وهو الَنهُِم الَشرُِه، وقوٌم لَعاِمظَةٌ ولَعاميظُورجلٌ لَْعَمظٌ ولُْعموظٌ ولُ. الَشرَُه: اللَْعَمظَةُ
  ُتْشبُهها قوٌم لَعاميظُ... أْشبِْه وال فَْخَر فإنَّ اليت 

  .لَْعظَْمُتُه، على القلب: ولَْعَمظُْت اللحَم، أي انتََهْستُه من العظم، وربَّما قالوا
  لعن

. والرجل لَعٌني وَملْعونٌ، واملرأة لَعٌني أيضاً. واللَْعَنةُ االسم، واجلمع ِلعانٌ ولَعَناٌت. الطرُد واإلبعاُد من اخلري: اللَْعُن
  :قال الشماخ. شيء ُيْنَصُب وسط املزارع ُتسَتطَرد به الوحوش: والرجل اللَعُني. املمسوخ: واللَعُني

  َمقاَم الِذئبِ كالرجلِ اللَعنيِ... ذََعْرُت به القَطا ونفيُت عنه 
. يعين عند احلدث" اتَّقوا الَالِعَن : " ويف احلديث. قارِعةُ الطريقِ وَمنزلُ الناس: واملَلَْعَنةُ. املباَهلة: ملُالَعَنةُ والِلعانُوا



  .َيلَْعُنُه الناس: َيلَْعُن الناس كثرياً، ولُْعَنةٌ، بالتسكني: ورجلٌ لَُعَنةٌ
  لعا

  .ِحدَّته: ولَْعَوةُ اجلوعِ. حريصةٌ: لَْعَوةٌ وكلبةٌ. رجلٌ لَْعٌو ولَعاً، أي َشهْوانُ حريٌص
  :قال األعشى. دعاٌء له بأن ينتعس! لَعاً لََك: ويقال للعاثر

  فالَتْعُس أدىن هلا من أن يقال لَعا... بِذاِت لَْوٍث َعفَْرناةٍ إذا َعثََرْت 
. ا هبا َمن يلحس ُعسا، معناه ما هبا أحٌدما هبا العي قَْروٍ، أي م: ويقال. السواد حول حلمة الثدي: اللَْعوَةُ: الفراء
  .تعقَّد: وَتلَعَّى العسل. وأصله َنَتلَعَُّع. خرجنا َنَتلَعَّى، أي نأخذ اللُعاَع، وهو أول النبت: ويقال
  لغب

وألغبته  .ولِغب بالكسر يلَغب لغوباً لغةٌ ضعيفة فيه. لََغَب َيلُْغُب بالضم لُغوباً: تقول منه. التعب واإلعياء: اللُغوُب
قال مسعت : عن أيب عمرو بن العالء: األصمعي. ورجلٌ لْغٌب بالتسكني، أي ضعيٌف بيِّن اللَغاَبِة. أنا، أي أْنصَْبُتُه
ما : فقلت. أليس بصحيفة: أتقول جاءته كتايب؟ فقال: فقلت. فالنٌ لَغوٌب، جاءته كتايب فاحتَقَرها: أعرابيا يقول
واللُغاب بالضم مثله، وهو خالف اللُؤامِ . الريش الفاسد مثل الُبطْناِن منه: ْغُب أيضاًواللَّ. األمحق: اللَّغوُب؟ فقال
  :قال تأبَّط شراً

  وال كان ريشي من ذُناىب وال لَْغبِ... وما َولََدتْ أمي من القومِ عاجزاً 
  :وقد حركه الكميت يف قوله. ريُش لَْغبٍ: وكان له أٌخ يقال له
  َغبال َنقَلٌ ريُشها وال لَ

  :قال الراجز يف الذئب. وريٌش لَغيب
  أْشعَْرُتُه ُمذَلّقاً َمذْروبا

  ريَش بريش مل يكن لَغيبا
  :وقال. طول الطرد: والَتلَّغُب. أفَسدُت عليهم: لََغْبت على القوم ألَغُب، بالفتح فيهما، لَْغباً: األموي

  الدهُرغَزاين بأوالدي فأدركَين ... َتلَغَّبين دهٌر فلما غَلَْبُتُه 
  لغد

ولََغْدُت اإلبلَ . واللُْغُد مثله، واجلمع ألْغاٌد. واحد اللَغاديِد، وهي اللَحمات اليت بني احلنك وصفحة العنق: اللُْغدوُد
  .وجاء فالنٌ ُملَْتِغداً، أي متغيِّظاً حنِقاً. العوانَد، إذا َردَْدَتها إىل القصد والطريق

  لغز
وأصل اللُْغزِ ُجْحٌر للريبوع بني . لُْغٌز ولَُغٌز، واجلمع األلْغاُز: يقال. واالسم اللُْغُز. هألَْغزَ يف كالمه، إذا َعمَّى مراد

القاصعاء والنافقاء، َيحفُر مستقيماً إىل أسفل، مث يعدل عن ميينه ومشاله َعروضاً يعترضها، فَيخفى مكانه بتلك 
ست للتصغري ألنَّ ياء التصغري ال تكون رابعة، وإمنا هي مبنزلة واللُغَّيْزى بتشديد الغني مثل اللُْغزِ، والياء لي. األلغاز

  .ُخضَّارى للزرع، وُشقَّارى نَْبٌت
  لغط

  .وقد لَغَطوا َيلَْغطونَ لَْغطاً ولَغطاً وِلغاطاً، وإلْغاطاً. الصَوُت واجلَلَبةُ: اللََغطُ بالتحريك
  لغم



وَتلَغَّمُت . ويشبه أن يكون َمفَْعالً من لُغامِ البعري. يبلُغه اللسانما حول الفم الذي : واملَالِغُم. زََبَدُه: لُغاُم البعري
  .ولََغْمُت ألَْغُم لَْغماً، إذا أخربَت صاحَبك بشيء ال تستيقنُه. بالطيب، إذا جعلَته يف املَالِغمِ

  لغن
  .لغة يف اللُْغدوِد، واجلمع اللَغانُني: اللُْغنونُ

  لغا
  :وقال. ونباح الكلب لَْغواً أيضاً. لَغَْوُت باليمني: يقال. لَغا َيلْغو لَْغواً، أي قال باطالً

  فال تلْغى لغريهم ِكالُب
  :وقال. ولَِغَي بالكسر َيلْغى لَغاً مثله. أي ال ُتقَتىن كالُب غريهم
  عن اللَغا وَرفَِث الَتكَلُّمِ

: وألَْغْيتُ الشيء. ولَِغَي بالشراب أكثر منه. لَِغَي به َيلْغى لَغاً، أي هلج به: ويقال أيضاً. الصوت، مثل الَوغا: واللَغا
. ، أي كلمة ذات لَْغوٍ" ال َتسَمُع فيها الِغَيةً : " قال تعاىل. اللَْغُو: والالِغَيةُ. وألْغاُه من العدد، أي ألقاه منه. أبطلُته

ما ال يعدُّ من أوالد : واللَْغُو! واهللا وال: َبلى واهللا: ما ال ُيعقَد عليه القلب، كقول الرجل يف كالمه: واللَْغُو يف األميان
  :وقال. اإلبل يف ديٍة أو غريها لِصغرها

  كما ألَْغْيتَ يف الِدَيِة احلُوارا... وَيْهِلُك بينها املَْرِئيُّ لَْغواً 
  .لََغويٌّ والنسبة إليها لَُغويٌّ وال تقل. واللَُغةُ أصلها لَُغٌي ولَُغٌو، واهلاء عوض، ومجعها لًُغى، ولُغاٌت أيضاً

  لفأ

. َجلَفُْتُه عنه وقَشَْرُته: ولَفَاُْت اللحَم عن العظمِ. ويقال لَفَأَِت الريحُ الَسحاَب عن وجه السماء. قََشْرُتُه: لَفَأُت العوَد
  .ضربه هبا: بالعصا: ولَفَأَُه. الَبْضَعةُ اليت ال َعظَم فيها حنو الَنْحطَِة واهلَْبَرِة والوَذَْرِة: واللَِفئَةُ
  لفت
وتيس ألْفَُت بيِّن اللَفَِت، إذا كان ملتوي أحد . صرفه: ولَفََته عن رأيه. ولَفََت وجهه عين، أي صرفه. اللَيُّ: اللَفُْت

األمحق الَعسِرُ : واللَفاُت. األمحُق، مثل األْعفَْت: األعسُر، ويف كالم قيس: واأللْفَُت يف كالم متيم. القرنني على اآلخر
الغليظة من العصائد، : واللَفيَتةُ. اليت هلا زوٌج وهلا ولد يف غريه، فهي ُتلْفَُت إىل ولدها: ِت من النساءواللَفو. اخلُلُقِ

لفُتُه معه، : يقال. الِشقُّ: والِلفُت أيضاً. الشَلَْجُم: والِلفُت. والَتلَفُُّت أكثر منه. والَتفََت التفاتاً. ألهنا ُتلْفَُت أي ُتلوى
  .ال تلتفت ِلفَْت فالن، أي ال تنظر إليه: وقوهلم. شقَّاُه: ولفْتاُه. أي صغُْوُه

  لفج
  :قال رؤبة. ألَفََج الرجل، أي أفْلََس

  أْحساُبكُمْ يف الُعْسرِ واإللْفاجِ
  شيَبْت بَِعذْبٍ طَّيب املِزاجِ

  :وقال. فهو ُملْفٌَج بفتح الفاء
  جاريةٌ َشبَّتْ َشباباً َعْسلَجاً
  فْلَجايف َحْجرِ من مل َيُك عنها ُم

  لفح



ما كان من الرياح لَفٌْح فهو حَرٌّ، وما كان من الرياح نَفٌْح فهو : قال األصمعي. أحرقته: لَفََحْتهُ النار والَسموم حبرِّها
  .واللُفَّاُح هذا الذي ُيَشمُّ، وهو شبيٌه بالباذجنان إذا اصفرَّ. ولَفَْحُتهُ بالسيف لَفَْحةً، إذا ضربته به ضربةً خفيفة. برٌد
  لفظ

  :قال امرؤ القيس يصف محاراً. رميته، وذلك الشيء لُفاظَةٌ: لَفَظُْت الشيَء من فمي ألِْفظُُه لَفْظاً
  يَُمجُّ لُفاظَ الَبقْلِ يف كل َمشَْربِ... ُيوارُِد جمهوالِت كلِّ َخميلٍَة 

أْسَمُح من : " وقوهلم. وهو يف األصل مصدٌرواحُد األلفاِظ، : واللفْظُ. ولَفَظُْت بالكالم وَتلَفَّظُْت به، أي َتكَلَّْمُت به
هي اليت : ويقال. ، يقال هي العنُز، ألهنا ُتشلى للحلب وهي جتترُّ، فَتلِْفظُ بِجِرَِّتها وُتقْبِلُ فرحاً منها باحللب" الِفظٍَة 

  :قال الشاعر. تَُزقُّ فرَخها من الطري ألهنا ُتخرِج ما يف حوصلتها وُتطعمه
  وكَفَُّك أْسَمُح من الِفظَْه... قبل السُؤالِ َتجوُد فَُتجْزِلُ 

  .هو البحُر ألنه َيلِْفظُ بالعنرب واجلواهر، واهلاء فيه للمبالغة: هو الديك، ويقال: هي الرحى، ويقال: ويقال
  لفع

ما ُيَتلَفَّعُ : والِلفاُع. أي تلفّحْت بهوَتلَفََّعِت املرأة ِمبْرِطها، . قَلَبتها: ولَفَّْعُت املزادةَ أيضاً. لَفََّع رأسه َتلْفيعاً، أي غطّاه
  :به قال الشاعر

  َدْعٌد ومل ُتْغذَ َدْعدُ بالُعلَبِ... مل َتَتلَفَّْع بفضل مِئَْزرِها 
. االلتحاُف: وااللِْتفاُع. وَتلَفََّع فالنٌ، إذا ِمشله الشيب. وَتلَفََّع الرجلُ بالثوبِ، والشجر بالورق، إذا اشتمل به وتغطَّى

  .اْخضارَّْت: َعِت األرض بالنباتوالَتفَ
  لفف

. كثرُته: والِتفاُف النبِت. وَتلَفََّف يف ثوبه والَتفَّ بثوبه. ولَفَّهُ َحقَُّه، أي َمَنَعه. لَفَفُْت الشيء لَفًّا ولَفَّفُْتُه، شدِّد للمبالغة
  :وطُْب اللنب، يف قول الشاعر: والشيُء املُلَفَُّف يف البِجاِد

  فََسرََّك أن يعيش فجئْ بزاِد... ٌت من َتميمٍ إذا ما ماَت َمْي
  أو الشيِء املُلَفَِّف يف البِجاِد... بِخُْبزٍ أو بَسْمنٍ أو بَتْمرٍ 

جاءوا ومن لَفَّ لَفُّهْم، أي ومن ُعدَّ فيهم وتأّشب : وقوهلم. ما ُيلَفُّ على الرِْجل وغريها، واجلمع اللفاِئف: والِلفافَةُ
: " وقوله تعاىل. جاءوا بلَفِّهِْم ولَفيفِهِْم، أي وأخالطهم: يقال. اجتمع من الناس من قبائلَ شتَّى ما: واللَفيُف. إليهم

وفالنٌ لفيُف فالٍن، أي . وطعاٌم لَفيٌف، إذا كان خملوطاً من جِْنسني فصاعداً. أي جمتمعني خمتلطني" جئنا بكم لَفيفاً 
األشجار : واأللْفاُف. تماع احلرفني املعتلّني يف ثُالثيِّة، حنو ذَوي وَحيَِيوباٌب من العربّية يقال له اللَفيُف، الج. صديقه

كّنا ِلفا، أي جمتمعني يف : ومنه قوهلم. ، واحدها ِلفٌّ بالكسر" وَجنَّاٍت ألْفافا : " َيلَْتفُّ بعضها ببعض، ومنه قوله تعاىل
الرجل الثقيل : واأللَفُّ أيضاً. م، إذا تكلََّم مأل لسانُه فََمهورجلٌ ألَفُّ بيِّن اللَّفَِف، أي َعيٌّ بطيء الكال. موضع واحد

  :قال الشاعر. ضخمة الفَِخذين مكتَنِزة، وفَِخذان لَفَّاواِن: وامرأةٌ لَفَّاُء. البطيء
  ويف اِملْرِط لَفّاواِن رِْدفُُهما عَْبلُ... َتساَهَم ثَوْباها ففي الِدْرعِ َرأَدةٌ 

ويف أرض بين فالٍن َتالفيُف من عشب، أي نباتٌ . ويقال ألَفَّ الطائُر رأسه حتت جناحيه. قوله َتساَهَم، أي تقارع
  :وأنشد لساعَدة بن جؤيَّة اهلذَيل. املوضُع املُلَْتفُّ الكثري األهل: األلَفُّ: قال األصمعي. ُملَْتفٌّ

  َضْيقٍ ألَفَّ َوَصدَُّهنَّ األْخَشُب... ومقامهنَّ إذا ُحبِْسَن مبَأزِمٍ 
  لفق



وَتالفََق . أحد ِلفْقَْي املُالءَِة: والِلفُْق بكسر الالم. لَفَقُْت الثوَب ألِْفقُُه لَفْقاً، وهو أن تضم ُشقّة إىل أخرى فتخيطَهما
  .وأحاديثُ ُملَفَّقَةٌ، أي أكاذيب مزخرفة. القوُم، أي تالءمتْ أمورُهم

  لفم
ولَفََمْت وَتلَفََّمْت والَْتفََمْت، . َمِت املرأة فاها بِلفامها، إذا َنقََّبتهوقد لَفَ. ما كان على طرف األنف من النِقاب: الِلفاُم

  :قال الشاعر. إذا كان النِقاُب على الفم فهو الِلثاُم والِلفاُم: قال األصمعي. إذا شدَّت الِلفاَم
  وقد َزلَّ عن غُرِّ الثنايا ِلفاُمها

  .عمامةً فجعلَتها على فيك شبه النِقاب ومل َتبلُغ هبا أرنَبة األنف وال مارَِنُه َتلَفَّْمُت َتلَفُّماً، إذا أخذَت: وقال أبو زيد
  لفأ

  :وقال. وكلُّ شيٍء يسري حقريٍ فهو لَفاٌء. اخلسيس من الشيء: اللَفاُء
  وال َحظِّي اللَفاُء وال اخلَسيُس... وما أنا بالَضعيف فتظلموين 

: وألْفَْيُت الشيء. لَفَّاُه حقَّه، أي َبَخسه: وتقول منه. حقِّه الوافر بالقليل رضَي فالنٌ من الوفا باللَفاِء، أي من: يقال
  .تداركته: وَتالفَيُته. وجدُته
  لقب
  .لَقَّْبُتُه بكذا فتلقَّب به: تقول. واحد األلقاب، وهي األنباز: اللقب
  لقح

األضل فيه : وقد قيل. وهو من النوادر. ِقُحورياٌح لَواِقُح، وال يقال َمال. ألْقََح الفحلُ الناقةَ، والريُح السحاَب
ُملِْقَحةٌ ولكنها ال ُتلِْقُح إال وهي يف نفسها الِقٌح، كأن الرياح لَِقَحْت خبريٍ، فإذا أنشأت السحاَب وفيها خٌري وصلَ 

: ويقال أيضاً. ُح به النخلةما ُتلْقَ: واللَقاُح أيضاً. ولَِقَحِت الناقةُ بالكسر لَقَحاً ولَقاحاً بالفتح فهي الِقٌح. ذلك إليه
اإلبلُ بأعياهنا، الواحدة لَقوحٌ، : والِلقاحُ بالكسر. َحيٌّ لَقاٌح، للذين ال يدينون للملوك، أو مل ُيِصبُْهم يف اجلاهلية ِسباٌء

 ِلقاحاِن: وقوهلم. إذا نُِتَجْت فهي لَقوُح شهرين أو ثالثةً، مث هي لَبونٌ بعد ذلك: قال أبو عمرو. وهي احللوب
اللَقوُح؛ : والِلقَْحةُ. قطيٌع واحد، وإبلٌ واحد: ِلقاٌح واحدةٌ، كما يقولون: أسودان، كما قالوا قَطيعان، ألهنم يقولون

ويقال يف النخلة . وقد لُقَِّحِت النخيل. لَقَّحوا خنلَهم، وألْقَحوا خنلهم: يقال. وَتلْقيُح النخل معروف. واجلمع لِقٌَح
. الفحول، الواحد ُملِْقٌح: واملَالِقُح. َتلَقََّحِت الناقة، إذا أَرْت أهنا الِقٌح وال تكون كذلك: اءالفر. لُِقَحْت: الواحدة

ما يف بطون النوق من : واملَالقيُح. اإلناث اليت يف بطوهنا أوالدها، الواحدة ُملْقََحة بفتح القاف: واملَالِقُح أيضاً
  .األجّنة، الواحدة َملْقوحة، من قوهلم لُِقَحْت

  لقس

ويقال . الذي يلقِّب الناَس ويسخر منهم ويفسد بينهم: والِلقُْس. وقد لَقََسُه َيلْقُُسهُ لَقْساً بالضم. الَعيَّاُب: الالِقُس
  .ولَِقَسْت نفسي من الشيء َتلْقَسُ لَقَساً، أي غَثَْت وخُبثْت. فالن لَِقٌس، أي َشِكٌس َعِسٌر

  لقط

لكلِّ ساقطة الِقطَةٌ، أي لكلِّ ما َنَدر من الكالم من يسمعها : يقال. األرض بال تََعب أخذَه من: لَقَط الشيء والَتقَطَُه
ما الُتِقطَ من : واللَقَطُ بالتحريك. املنبوذ ُيلَْتقَطُ: واللَقيطُ. قانصة الطائرِ جيتمع فيها احلَصى: والِقطَةُ احلصى. وُيذيعها
الذي َيلَْتِقطُُه الناُس، وكذلك لُقاطُ الُسنبلِ : ولَقَطُ السُْنُبلِ. جد فيهومنه لَقَطُ املعدِن، وهو ِقطَُع ذهبٍ تو. الشيء



: واأللْقاطُ من الناس. ويف هذا املكان لَقَطٌ من املَْرَتع، أي شيٌء منه قليلٌ. لَقَطْنا اليوَم لَقَطاً كثرياً: يقال. بالضم
. وَورَْدُت الشيء الِتقاطاً، إذا هجمَت عليه بغتةً. من ها هنا وها هنا وَتلَقَّطَ فالنٌ الَتمَر، أي الَتقَطَُه. القليل املتفرِّقون
  :ومنه قول الراجز

  وَمْنَهلٍ َوَرْدُتُه الِتقاطا
  لقع

. ومل ُيسَمع اللَقُْع إال يف إصابة العني ويف البعرة: قال أبو عبيدة. ولَقَعُه بَعينه، أي عاَنه. لَقََعُه ببعرٍة، أي رماه هبا
  .والُتِقَع لونه، أي ذهب وتغيَّر، مثل امتقع. الرجل احلاضر اجلواب: بالضم والتشديد واللُقَّاَعةُ
  لقف

. يقال رجلٌ ثَقٌْف لَقٌْف، أي خفيفٌ حاذٌق. لَِقفُْت الشيء بالكسر ألْقَفُُه لَقَفاً، وَتلَقّفُْتُه أيضاً، أي تناولته بُسرعة
  :قِال خويلد. وحوٌض لَِقٌف. لَقَفاً، أي هتوَّر من أسفله واّتَسع وقد لَِقَف احلوُض. سقوطُ احلائط: واللقُف بالتحريك

  حَني الشتاِء كحوضِ املَنَْهلِ اللَِقِف... كايب الَرماِد عظيُم الِقْدرِ َجفَْنُته 
  :ومنه قول أيب ذؤيب. واللَقيُف مثله

  كما َيتَفَجَُّر احلوُض اللَقيُف... فلم َتَر غَري عاِدَيٍة ِلزاماً 
أي فَحْملَُتهم ِلزاٌم، كأهنم لزموه ال . القوم َيْعدون على أرجلهم: آلنُ، واألول هو الصحيح والعاديةُويقال امل

  .جوانب البئر واحلوضِ، مثل األلْجاف، الواحد لَقٌَف ولََجٌف: واأللقاُف. يفارقون ما هم فيه
  لقق
  .لَقَّ عيَنه، أي ضرهبا بيده: يقال
  لقلق
  :قال الراجز. الصوُت: واللَقْالُق" . من ُوقَي َشرَّ لَقّلَِقِه : " حلديثويف ا. اللسانُ: اللَقْلَُق

  إين إذا ما َزبَّبَ األْشداُق
  وكَثَُر اللَْجالُج واللَقْالُق
  ثَْبُت اجلَناِن ِمْرَجٌم َودَّاُق

ِلُق، وصوته اللَقْلَقَةُ، وكذلك وربَّما قالوا اللَقْلَُق، واجلمع اللَقا. طائر أعجميٌّ طويلُ العنق يأكل احليات: واللَقْالُق
: ، قال أبو عبيد" ما مل يكن َنقٌْع وال لَقْلَقَةٌ " عمر رضي اهللا عنه : ويف احلديث. كلُّ صوت يف حركٍة واضطراب

ٌف ُملَقْلٌَق، أي وطَْر. وكذلك لَقْلَقْتُ الشيء، إذا قَلْقَلَْتُه. والَتلَقْلُُق مثل الَتقَلْقُل، مقلوب منه. شدَّة الصوت: اللَقْلَقَةُ
  .حديٌد ال يَِقرُّ مكانه

  لقم
مصدر قولك لَقَْمُت بالفتح الطريَق وغريه ألْقُُمُه بالضم، إذا : واللَقُْم بالتسكني. وسط الطريق: اللَقَُم بالتحريك
. ولقْمُت غريي َتلْقيماً. يف ُمهلةولَِقمُْتها لَقْماً وَتلَقَّْمُتها، إذا ابتلعَتها . والَتقْمُت اللُقَْمةَ، إذا ابتلعتها. سددَت فمه

  .ورجلٌ ِتلْقاَمةٌ، أي كثري اللُقَم. وألْقَْمُتُه حجراً
  لقن



سريع الفهم، واالسم : وغالٌم لَِقٌن. والَتلْقُني كالتفهيم. أخذته، لَقانَِيةً: وَتلَقَّْنتُُه. فهِمته، لَقَناً: لَِقْنُت الكالم بالكسر
  .اللَقانَةُ
  لقا

لَقَْوةٌ : " ويف املثل. الناقة السريعة الِلقاح: واللَقَْوةُ أيضاً. يف الوجه؛ يقال منه لُِقَي الرجل فهو َملْقُوٌّ داٌء: اللَقَْوةُ
: قال أبو عبيدة. والِلقَْوةُ بالكسر مثله. الُعقاب األنثى: واللَقَْوةُ. ، أي صادفت فحالً سريع اإللقاح" صادفَْت قَبيساً 

  .هامسيت ِلقَْوةً لسعة أشداق
  لقى

وألْقَيُتُه، . لَقيُتُه ِلقاًء باملد، ولُقًى بالضم والقصر، ولُِقيا بالتشديد، ولُقْياناً، ولُقْيانةً واحدةً ولَقَْيةً واحدةً وِلقاءةً واحدةً
ألقَْيتُ : ، كقولكوألقَْيُت عليه أُلِْقيَّةً. وألْقَْيُت إليه املودة وباملودة. ألِقِه من يدك، وألقِ به من يدك: تقول. أي طرحته

إذ : " وقوله تعاىل. وَتلَقَّاُه، أي استقبله. واْسَتلْقى على قفاه. والتقوا وَتالقوا مبعًنى. عليه أُْحجِيَّةً، كلّ ذلك يقال
  :لوقا. مصدٌر مثل الِلقاء: والِتلْقاُء أيضاً. وجلس ِتلْقاءُه، أي حذاءه. أي يأخذُه بعٌض عن بعض" َتلَقَّْوَنُه بألسَِنتكم 

  فاليوَم قَصََّر عن ِتلقاِئِه األملُ... أمَّلُْت َخْيَرَك هل تأيت َمواِعُدُه 
  :وقال. الشيء املُلْقى هلوانه؛ ومجعه ألْقاٌء: واللَقى بالفتح

  وكنَت لَقًى جتري عليك الَسوائلُ
  .وَشقيٌّ لَقيٌّ إتباٌع له

  لكأ

  .تباطأ عنه وَتَوقََّف: وَتلَكَّأ عن األمر تَلَكُّؤاً. ضربته به: ولَكَأُتُه بالَسوط. ضربت به األرَض: لَكَأت به األرَض
  لكد

  .شبه ُمدّق ُيَدقّ به: واِمللْكَُد. لزم بعضه بعضاً: وَتلَكََّد الشيُء. لَِكَد عليه الَوَسُخ لَكَداً، أي لزمه ولصق به: األصمعي
  لكز

  .يف مجيع اجلسد: وقال أبو زيد. الضرب باجلُْمعِ على الصدر: اللَكُْز: أبو عبيدة
  لكع

وامرأةٌ لَكاعِ . ورجلٌ لُكٌَع، أي لئيٌم، ويقال هو العبد الذليل النفس. لَكََع عليه الوسخ لَكْعاً، إذا لصق به ولزمه
  :وقال

  إىل بيٍت قَعيَدُتهُ لَكاعِ... أُطَوُِّف ما أُطَوُِّف مث آوي 
وال يصرف لُكَعُ يف . قد لَِكَع لَكاَعة، فهو ألْكَُع وامرأةٌ لَكْعاُءو. يا لُكَُع، ولالثنني يا ذََويْ لُكَع: وتقول يف النداء

يقال للفرس الذكر لُكٌَع واألنثى لُكََعةٌ، فهذا ينصرف يف املعرفة ألنه : وقال أبو عبيدة. املعرفة ألنه معدول من ألْكََع
. األَمةُ اللئيمةُ: واللَكيَعةُ. الصغري أيضاًويقال للجحش لُكٌَع، وللصيبِّ . ليس ذلك املعدول الذي يقال للمؤنَّث لَكاعِ

  .النَْهُز يف الرضاع: واللَكُْع أيضاً. اللسُع: واللكعُ ساكن
  لكك

ثُفْلُُه، ُيَركَُّب به : واللُكُّ بالضم. شيء أمحر ُيصبغُ به جلود املعز وغريه: والَكُّ أيضاً. لَكُّه، أي ضربه، مثل صكَُّه
  :ومنه قول الراجز يذكر قَليباً. ازدمحوا: قوُموالَتكَّ ال. النصل يف النصاب



  َيطْمو إذا الوْرُد عليه الَتكَّا
  .املكتنزُ اللحمِ: واللكيك

  لكم
  .القُْرَصةُ املضروبة باليد: واملُلَكََّمةُ. لَكَْمُتُه ألْكُُمُه لَكماً، إذا ضربته بُِجْمع كفّك

  لكن
حرُف عطٍف لالستدراك : ولكن خفيفةٌ وثقيلةٌ. ألْكَُن بيِّن اللَكَنِرجلٌ : يقال. ُعجمةٌ يف اللسان وِعيٌّ: اللُكْنَةُ

والتحقيق يوَجب هبا بعد نفي، إال أن الثقيلة تعمل عمل إنّ تنصب االسم وترفع اخلرب وُيستدَرك هبا بعد النفي 
واخلفيفة ال تعمل ألهنا تقع  .ما جاءين زيد لِكنَّ َعمراً قد جاء، وما تكلم زيد لَِكنَّ َعْمراً قد تكلم: تقول. واإلجياب

. جاءين القوم لَِكْن َعْمٌرو مل جيئ، فترفع: تقول. على األمساء واألفعال، وتقع أيضاً بعد النفي إذا ابتدأت مبا بعدها
فأما إن كانت عاطفةً امساً مفرداً على اسم مفرد مل جيز . وال جيوز أن تقول لكن عمٌرو وتسكت حتَّى تأيت جبملة تامة

. ما رأيت زيداً لَِكْن َعمرأ، وما جاءين زيٌد لَِكْن َعمٌرو: إال بعد نفي، وتلزُم الثاين مثلَ إعراب األول تقول أن تقع
  :وأما قول الشاعر

  والِك اْسِقين إن كان ماؤَك ذا فَضلِ... فَلَْسُت بآتيِه وال أستطيعه 
أصله أنَّ، والالم والكاف زائدتان، يدلُّ :  يقولوبعض النحويني. فإّنه أراد ولَِكْن، فحذف النون ضرورةً، وهو قبيٌح

  :وأنشد الفراء. على ذلك أن العرب ُتدخل الالم يف خربها
  ولكنَّين يف حبِّها لَكَميُد

  .، يقال أصله لكن أنا، فحذفت األلف فالتقت نونان، فجاء بالتشديد لذلك" لَِكنَّا هو اهللا ريب : " وقوله تعاىل
  لكى

  :قال رؤبة. ولع بهأ: لَِكَي به لَكًى
  واِمللْغُ َيلْكى بالكالم األْملَغِ

  .الزمُته: ولَكيُت بفالن
  مل

. وهي جازمة. مل يفعل ذاك، تريد أنه مل يكن ذلك الفعل منه فيما مضى من الزمان: تقول. حرُف نفي ملا مضى: مل
ِلَم ذهبت؟ ولك أن تدخل عليه ما : تقول. هحرٌف يستفَهم ب: وِلَم بالكسر. لَْم، ولَمَّا، وألَْم، وألَمَّا: وحروف اجلزم

ولك أن تدخل عليها اهلاء يف الوقف فتقول " . َعفا اهللا َعْنَك ِلَم أِذْنَت لَُهم : " مث حتذف من األلف، قال اهللا تعاىل
  .ِلَمْه
  ملأ

به بغري َجْحٍد، َسِمْعُت الطَّائي هذا يَُتكَلَُّم : ابن السكيت. ذهب ثويب فما أدري َمْن أملأ به: اشتمل عليه، يقال: أملَأَ به
ما أدري أين أَلَْمأَ من : ويقال. كان باألرض َمرًْعى فهاجت به َدوابٌّ أملَأَْتُه، أي َترَكْته َصعيداً ليس به شيٌء: يقول

  .تغَيَّر: ِمئُ لونُ الرجلِاْسَتَوت عليه وواَرْتُه، والُت: وَتلَمَّأَِت األرض عليه. وأملَأَ اللِّصُّ على الشَّيِء فذهب به. بالد اهللا
  ملج



  :قال لبيد. األكل بأطراف الفم: اللْمُج
  من َمرابيع رياضٍ ورَِجل... َيلُْمُج البارُض لَْمجاً يف النَدى 

  :قال الراجز. املَالِغُم، وهو ما حَْولَ الفم: واملَالِمُج
  رَأَْتُه شيخاً حَِثَر املالِمجِ

ما ذُقُْت َشماجاً وال لَماجاً، وما َتلَمَّْجتُ : وقوهلم. ِظ، ورأيته َيَتلَمَّجُ بالطعام، أي َيَتلَمَّظُالَتَملَُّج مثل الَتلَمُّ: أبو عمرو
وشيٌء سَِمٌج لَِمٌج، . وما لََمجوا َضْيفَهم بشيٍء، أي ما لَهَّنوا. عنده بِلَماجٍ، وهو أْدىن ما ُيؤكَلُ، أي ما ذُقُْت شيئاً

  .وهو إتْباٌع وَسْمٌج لَْمٌج، وَسميٌج مليٌج،
  ملح

رأيت لَْمَحةَ : تقول. ولََمحَ الربُق والنجُم لَْمحاً، أي ملع. واالسم اللَْمحةُ. لََمَحُه وألَْمحَُه، إذا أبصره بنظر خفيف
. فيه َمالِمُح من أبيه أي َمشابُِه، فجمعوه على غري لفظه، وهو من النوادر: ويف فالن لَْمَحةٌ من أبيه، مث قالوا. الربقِ
  .ُألريَنََّك لَْمحاً باصراً، أي أمراً واضحاً: وهلموق
  ملز

ومنهم َمن : " وقرئ هبما قوله تعاىل. وقد لََمَزُه َيلُْمُزُه وَيلِْمُزُه لَمْزاً. العيب، وأصله اإلشارة بالعني وحنوها: اللَْمُز
  .لََمَزُه َيلِْمُزُه لَمْزاً، إذا ضربه وَدفَعه: اًويقال أيض. ورجلٌ لَمَّاٌز ولُمََزةٌ، أي َعيَّاٌب" . َيلِْمُزَك يف الَصَدقات 

  ملس
. الطلُب: وااللِتماُس. وكذلك املُالَمَسةُ. ويكىن به عن اجلماع. وقد لََمَسُه َيلُْمُسُه وَيلِْمُسُه. املَسُّ باليد: اللْمُس
إذا : عن بيع املُالَمسَِة، وهو أن يقول وُنهَِي. احلاجة املقاربة: واللماَسة بالضم. التطلُّب مّرةً بعد أخرى: والَتلَمُُّس

  .لََمْسُت املَبيَع فقد وجب البيع بيننا بكذا
  ملظ

. وكذلك الَتلَمُّظُ. لَمظَ َيلُْمظُ بالضم لَْمظاً، إذا تتبََّع بلسانه بقيَّةَ الطعام يف فمه، أو أخرَج لساَنه فمسح به شفتيه
ومنه قول . ما يبقى يف الفم من الطعام: واللُماظَةُ بالضم. كََتلَمُّظ اآلكلَتلَمَّظَِت احليَّةُ إذا أخرَجْت لساهنا : يقال

  :الشاعر يصف الُدنيا
  لُماظَةُ أيامٍ كأحالمِ نائم

: قال ابن السكيت. شرب املاء لَماظاً، إذا ذاقه بطَرف لسانه: ويقال أيضاً. ما ذقت لَماظاً بالفتح، أي شيئاً: وقوهلم
" . اإلميان يَبدو اللْمظَة يف القلب : " واللُْمظَةُ بالضم، كالُنكَْتةُ من البياض، ويف احلديث. الَتَمظَ الشيَء، أي أكله

  .وقد الَْمظّ الفرُس اِملظاظاً. والفرُس ألَْمظُ. بياضٌ يف َجْحفَلَِتِه السفلى: واللُْمظَةُ يف الفرس
  ملع

  :قال الشاعر: َيلَْمُع، ويشبَّه به الكَذوُب: يقال للسرابو. والَْتَمَع مثله. ملَع الربُق لَْمعاً ولََمعاناً، أي أضاء
  بوِدِّي قالتْ إنَّما أنَت َيلْمَُع... إذا ما َشكَْوتُ احلُبَّ كيما ُتثيَبين 

  :الفالةُ، ومنه قول ابن أمحر: واللَماَعةُ
  لَمَّاَعٍة ُتْنذَُر فيها الُنذْر... كم دونَ لَْيلى من َتنوِفيٍَّة 

يقال هذه لُْمَعةٌ : قال ابن السكيت. ِقطعة من النبت إذا أخذت يف الُيبس: واللُْمَعةُ بالضم. الُعقاُب: اًواللَماَعةُ أيض



وال يقال هلا لُْمَعةٌ حتَّى . واللُْمَعةُ من اخلَلَى، وهو نبٌت. قد أَحشَّْت، أي قد أمكنت أن ُتَحشَّ، وذلك إذا يبسْت
  :قال أوس بن حجر. الذكيُّ املتوقِّد: واأللَْمِعيُّ. ، وهي ُملِْمَعةٌويقال هذه بالٌد قد ألَْمَعْت: قال. تبيّض

  نَّ كأنْ قد رأى وقد مسعا... األلَْمِعيَّ الذي يظُنُّ لك الظ 
  :وأنشد األصمعّي. وكذلك الَيلَْمِعيُّ. نصب األلَْمِعيَّ بفعل متقدِّم

  زائم جولُوليس له عند الع... وكاِئْن ترى من َيلَْمِعيٍّ ُمحَظَْربٍّ 
ألَْمْعتُ بالشيء : أبو عمرو. وألَْمَع الفرس واألتانُ وأطْباُء اللبؤِة، إذا أشرقْت ضروُعها للَحمل واسودَّْت حلمتاها

الذي يكون يف َجسده بقعٌ : واملُلَمَُّع من اخليل. الُتِمَع لونُه، أي ذهب وتغيَّر: ويقال. اختلسته: والَْتَمْعُت الشيَء
  .ختالف سائر لونه

  ملق

لََمَق عيَنه َيلُْمقُها : قال األصمعّي. ملَقَُه بعد ما َنَمقَُه: مسعُت أعرابيا يذكر مصدِّقاً هلم فقال: قال يونس. احملُو: اللْمُق
هذا يصلح يف . وما ذقت لَماقاً، أي شيئاً. ولََمقُْتُه ببصري، مثل َرمَقْته. هو ضرُب العني بالكّف خاصَّةً: لَْمقاً، قال
  :وقال. والشرب األكل

  وال َيشْفي احلَواِئَم من لَماقِ... كَبرقٍ الَح يُْعجُِب من رآه 
  .وما َتلَمََّق بشيء، أي ما َتلَمََّج

  ملك
ما َتلَمََّك عندنا بلَماٍك، مثل ما َتلَمََّج عندنا : قال أبو يوسف. ما ذقت لَماجاً: ما ذقت لَماكاً، كما يقال: يقال
  :وأنشد الفراء. وَتلَمَّكَ البعري، إذا لوى لَْحَييِْه. ثل التلمُّظُوالَتلَمُُّك م. بلَماجٍ

  َتلَمََّك لو ُيْجدي عليه الَتلَمُُّك... فلمَّا رآين قد َحَمْمُت ارِْتحالَُه 
  مللم

  .وكتيبةٌ ُملَْملََمةٌ وَملْموَمةٌ أيضاً، أي جمتمعةٌ مضموٌم بعضها إىل بعض. ُخرطومه: ُملَْملََمةُ الفيل
  ملم
. إنَّ داركم لَموَمةٌ، أي تَلُمُّ الناَس وترُبُّهم وجتمعهم: ومنه قوهلم. مَّ اهللا َشَعثه، أي أصلح ومجع ما تفرََّق من أمورهلَ

  :وقال اِملرناف الطائي فدكيُّ بن أعُْبَد ميدح علقمةَ بن سيف
  لَمَّ اهلَِديِّ إىل الكرمي املاجِِد... وأََحبَّين ُحبَّ الصيبِّ ولَمَّين 

وإنَّ مما ُينبت الربيُع ما : " ويف احلديث. وغالٌم ُمِلمٌّ، أي قارب البلوغ. وقد ألَمَّ به، أي نََزل به. النزول: اإللْماُمو
  :وقال. وألَمَّ الرجل من اللََممِ، وهو صغار الذنوب. أي يَقُرب من ذلك" يقتل َحَبطاً أو يُِلمُّ 

  إنْ َتْغِفرِ اللّهم َتغِْفْر َجمَّا
  عبٍد لَك ال ألَمَّاوأيُّ 
طرٌف من : واللََممُ أيضاً. املتقارب من الذنوب: اللََمُم: وقال األخفش. هو مقاربة املعصية من غري مواقعة: ويقال
  :وقال. أصابت فالناً من اجلّن لَمَّةٌ، وهو املّس والشيء القليل: ويقال أيضاً. ورجلٌ َملْموٌم، أي به لََمٌم. اجلنون

  إال كَلَمَِّة حاِلمٍ خبَيالِ... بَْيَشةُ مل يكن فإذا وذلك يا كُ
  :وأمَّا قوله. أعيذه من كلِّ هامٍَّة والمٍَّة: يقال. اليت تصيب بسوء: والعنيُ الالمَّةُ. النازلةُ من نوازل الدنيا: واملُِلمَّةُ



  أُعيذُُه من حادثات اللَمَّةْ
  :وأنشد الفراء. فهو الدهر، ويقال الشدَّة

  الدهرِ أو دُوالتِهاَعلَّ صروفُ 
  ُيِدلَْننا اللَمَّةَ من لَمَّاِتها

  :قال ابن مفّرغ. الشعُر جياوز َشحمة األذن، واجلمع ِلَمٌم وِلماٌم: والِلمَّةُ بالكسر
  يف ُوجوٍه مع الِلمامِ اِجلعاِد... َشَدَخْت غُرَّةُ السوابقِ منهم 

: " وقوله تعاىل. خرةٌ َملْموَمةٌ وُملَْملََمةٌ، أي مستديرة صلبةوص. فالن يزورنا ِلماماً، أي يف األحايني: ويقال أيضاً
: " وأمَّا قوله تعاىل. ويقال لََمْمُتُه أمجَع حتَّى أتيت على آخره. وتأكُلونَ الُتراثَ أكْالً لَمَّا أي نصيَبه ونصيَب صاحبه

وقرأ . ا فلمَّا كثرت فيه امليمات حذفت منها واحدةأصله لََممَّ: قال الفراء. بالتشديد" وإنْ كُالًّ لَمَّا لَُيَوفَِّينَُّهم 
  .وحيتمل أن يكون أصله ملَْن َمْن فحذفت منها إحدى امليمات. ملًّا بالتنوين، أي مجيعاً: الزُهرّي

  ملا
ر معناه وقد يتغيَّ. أتيتك وملَّا أصل إليك، أي ولَْم أصل إليك: لَمَّا أصله لَْم أُدِخلَ عليه ما، وهو يقع موقع لَْم، تقول

وقد خيتزل الفعل . ضربته ملَّا ذهب وملَّا مل يذهب: فيكون جواباً وسبباً ِلما وقع وِلما لَْم يقع، تقول. عن معىن لَْم
  .وال جيوز أن خيتزل الفعل بعد لَْم. قاربت املكان ولَمَّا، تريد ولَمَّا أدخلْه: تقول. بعده
  ملى

وشجٌر ألْمى . كثيف أسود: وِظلٌّ ألْمى. ألْمى وجاريةٌ لَْمياُء بيِّنة اللَمىورجلٌ . ُسمرة يف الَشفَة ُتستحَسن: اللمى
  :قال. الظاللِ من اخلضرة

  رواهُب أَْحَرْمَن الشراَب َعذوُب... إىل شجرٍ أَلْمى الظاللِ كأنَّها 
" ليتزوَّج الرجل لَُمَتُه : " احلديث ويف. تِْرُبُه وشكله، واهلاء عوض: ولَُمةُ الرجل. والْتُِمَي لونه مثل الُتِمع، وربَّما مهز

  .األصحاب ما بني الثالثة إىل العشرة: واللَُمةُ. 
  لن

  .لَْن تقوم: تقول. حرٌف لنفي االستقبال، وتنصب به: لْن
  هلب

. أوقدهتا: أهلبتهاو. والتهبت النار وَتلَهََّبْت، أي اتَّقََدْت. وكُنِّي أبو لََهبٍ به ِلَجماِلِه. لََهُب النار، وهو لساهنا: اللهب
. اتِّقاُد النار: واللََهبانُ، بالتحريك. ورجلٌ لَهْبانٌ وامرأةٌ لَهْىب. وقد لََهَب َيلَْهُب لََهباً. العطش: واللُْهَبةُ بالتسكني

  :وقال. وألَْهَب الفرُس، إذا اضطرم َجْريُُه؛ واالسم اُأللْهوُب. وكذلك اللهيُب واللُهاُب بالضم
  وللَزْجرِ منه َوقُْع أَْخَرَج ُمْهِذبِ... وللساقِ ِدرَّةٌ  فللَسْوِط أُلْهوٌب
  :قال أوس بن حجر. الفُْرَجةُ واهلواُء يكون بني اجلبلني، واجلمع لُهوٌب وِلهاٌب: والِلْهُب بالكسر

  ترى بني رأَسْي كُلِّ نيقَْين َمْهبِال... فأبصَر ألْهاباً من الطَوِد دوَنها 
  :وقال أبو ذؤيب

  أَلْهاباً َمصيفا كِراُبها وَتْنَصبُّ
  هلث



: واللُهاثُ، بالضم. وقد لَهِثَ لَهَثاً ولَهاثاً. واملرأة لَهْثى. العطشان: العطش، واللَْهثانُ بالتسكني: اللََهثانُ بالتحريك
  :وقال الشاعر. ُحرُّ العطش

  وَجَعلَْن َخلَْف ُعروِضهِنَّ ثَميال... حتَّى إذا َبَرَد الِسجالُ لُهاثها 
. َهثَ الكلُب بالفتح َيلَْهثُ لَْهثاً ولُهاثاً بالضم، إذا أخرج لسانه من التعب أو العطش، وكذلك الرجل إذا أعياولَ

، ألنَّك إذا محلت على الكلب نََبح وولَّى هارباً، وإنْ " إنْ َتحِْملْ عليه َيلَْهثْ أو تتركْهُ َيلَْهثْ : " وقوله عّز وجلّ
ِعْب نفسه ُمقبِالً عليك ومدبراً عنك، فيعتريه عند ذلك ما يعتريه عند العطش من إخراج تركته شدَّ عليك ونبح، فُيْت

  .اللسان
  هلج

وألَْهَج الرجلُ، أي لَهَِجْت ِفصاله . وقد لَهَِج به َيلَْهجُ لََهجاً، إذا أُغرَِي به فثابر عليه. الولوع به: اللََّهُج بالشيِء
  :قال الشماخ وذكر َعْيراً. لَّة َيُشدُّها يف األخالف لئال يرَتِضَع الفَصيلُبَرضاع أُمَّهاهتا فيعمل عند ذلك أَِخ

  يَرى بَسفَا الُبْهمى أَِخلَّةَ ُملْهِجِ... َرعى بارِضَ الَوْسِميِّ حتَّى كأنَّما 
. جاً، إذا لَهَّْنتَُهْم وَسلَّفْتَُهمولَهَّْجُت القوَم َتلْهي. فالن فَصيح اللَْهجة واللََهجَِة: يقال. اللسانُ، وقد ُيحرَُّك: واللََهَجةُ

رأيُت أمَر بين : يقال. وكذلك كلُّ خمتلِط. والْهاجَّ اللُنب الْهيجاجاً، إذا َخثَُر حتَّى خيتلط بعُضه ببعض ومل تتمَّ ُخثورتُه
وِشواءٌ . َوَجةً، وهو أن ال يربِمهلَهَْوج الرجلُ أمَره لَْه: أبو زيد. اختلط هبا النُعاُس: والْهاجَّْت عينه أيضاً. فالٍن ُملْهاجا

  .وقد لَْهَوْجتُ اللحم وَتلَهَْوجته، إذا مل ُتنِْعْم طَْبَخه. ُملَْهَوٌج، إذا مل ُينَضج
  هلجم

  .والَتلَْهُجُم، الولوع بالشيء. الُعسُّ الضخُم: واللَْهَجُم. طريٌق لَْهَجٌم، أي واسٌع ُمذَلَّلٌ
  هلد

  :قال جرير. لََهدَ القوُم دوابَّهم، أي َجَهدوها وأحرثوها: ألصمعّيا. لََهَدُه اِحلْملُ، أي أثقله
  ملَّا كََبْوَت لدى الرِهاِن لَهيدا... ولقد َترَكُْتَك يا فََرزَْدُق خاسئاً 

  :وكذلك لَهَّدَُه، قال طرفة يذمُّ رجالً. ولََهَدُه لَْهداً، أي دفعه ِلذله، فهو َملْهوٌد. أي حسرياً
  ذَلولٍ بإمجاعِ الرجالِ ُملَهَِّد... ريعٍ إىل اخلَنا بطيٍء عن الداعي َس

ألَْهْدُت به، إذا أمسكت أحد الرجلني : أبو عمرو. أْزرَْيُت به: ألَْهْدتُ به: أبو زيد. أي ُمَدفَّع، وإنَّما شدِّد للتكثري
 ما قُلتها إال أن ُتلْهَِد علّي، أي واهللا: فإن فَطَّْنَت رجالً مبا صاِحبه يكلِّمه قال: قال. وخلَّيت اآلخر عليه وهو يقاتله

الرِْخوة من العصائد، ليست َحبساٍء فتحسى، وال بغليظٍة فُتلقم؛ وهي اليت جتاوُز حدَّ احلريقةِ : واللَهيَدةُ. تعَني عليَّ
  .والسخينِة، وتَقُْصُر عن العصيدة

  هلذم

  .القاطُع: سنَِّةواللَْهذَُم من األ. اللُصوُص: واللَهاِذَمةُ. لَْهذََمُه، أي قطعه
  هلز

الضرب ُجبمع اليد : واللَهُْز. ولَهََزُه القَتُري، أي خالطه الشيُب، فهو َملْهوٌز. لَهَْزُت القوم، أي خالطتهم ودخلت بينهم
ح، أي ولََهَزُه بالرم. والرجل ِملَْهٌز، بكسر امليم. هو باجلُمع يف اللَهازِمِ والرقَبة: وقال أبو زيد. يف الصدر، مثل اللَكز

. اليت تكون على الِلْهزَِمِة: ودائرة الالِهزِ. ولََهَز الفصيلُ ضَْرَع أُمِّه، إذا ضربه برأسه عند الَرضاع. طعنه يف صدره



  .وُتكَْرْه
  هلزم

  :وقال. لَْهَزَم الشيبُ خدَّيه، أي خالطهما
  إمَّا َترى َشْيباً َعالين أغْثَمُْه
  لَْهَزَم َخدََّي به ُملَْهزِمُْه

مها ُمضغتان َعِليَّتاِن حتتهما؛ والواحدة ِلْهَزَمةٌ بالكسر، : ويقال. عظْمان ناتئان يف اللَحينيِ حتت األذُنني: ْهزِمَتاِنوالِل
  :وقال. واجلمع اللَهازُِم

  قَرى ما قَرى للضِْرسِ بني اللهازِمِ... أَزوٌح أَنوٌح ال يََهشُّ إىل الَندى 
  هلس

  .مالك عندي لُْهَسةٌ بالضم، مثل لُْحسٍَة، أي شيء: ويقال. هَّةٌلغة يف اللَْحسِ أو َه: اللَْهُس
  هلط

  .ضربته هبا: ولَهَطَْت به األرَض لَهْطاً. ضربته: لََهطَِت املرأةُ فرجَها باملاء وأَلَْهطَْتُه
  هلف

كلمة يَُتَحسَُّر هبا : َهَف فالٍنيا لَ: وقوهلم. وكذلك الَتلَهُُّف على الشيء. لَهَِف بالكسر َيلَْهُف لََهفاً، أي َحزِنَ وحتسَّر
  :وقول الشاعر. على ما فات

  بلَْهَف وال َبلَْيَت وال لَوانِّي... فلسُت ُمبْدرٍِك ما فاَت منِّي 
  .املتحسِّر: واللَهْفانُ. املضطر: واللَهيُف. املظلوُم يستغيث: واملَلْهوُف. أراد لَْهفاُه فحذف

  هلق
  :وقال. الثور األبيض: واللَهاُق. اللَهاُقوكذلك . األبيض: اللََهُق بالتحريك

  هلاقٍ َتْأللُُؤُه كاِهلاللِ
  :وأنشد األصمعّي ألسامة اهلذَيل. واللََهُق مقصوٌر منه
  وطُغْيا مع اللََهقِ الناشِِط... وإال الَنعاَم وَحفَّاَنُه 

ولََهٌق، إذا كان شديد البياض، مثل َيِققٍ وَيقَقٍ، وكذلك لَهَِق بالكسر لََهقاً، فهو لَهٌِق، . ولََهَق الشيُء لَهْقاً، أي ابيّض
  :وقال القطامي يصف إبالً

  لَهِقاً كَشاِكلَِة اِحلصانِ األْبلَقِ... وإذا َشفَنَّ إىل الطريقِ رأَْيَنُه 
: وقال أبو الغوث. هقد لَهَْوَق كذا، وقد َتلَْهَوَق في: تقول. كلُّ ما مل ُيبالغ فيه من كالمٍ أو عمل: اللَْهَوقَةُ: قال الفراء
أن تتحسَّن بالشيء وأن ُتظهر شيئاً باطُنك على خالفه، حنو أن يُظهر الرجل من السخاء ما ليَس عليه : اللَْهَوقَةُ
  :قال الكميت ميدح َمخْلََد بن يزيد ابن املهلَّب. سجيَُّته

  عندي بال َصلٍَف وال بَتلَهُْوقِ... أجْزيُهُم َيَد َمْخلٍَد وجَزاُؤها 
  لههل

  :وقال الراجز. األرض الواسعة َيطَّرُِد فيها السراُب؛ واجلمع لَهالُه: اللُْهلُُه بالضم
  وُمخفقٍ من لُْهلٍُه ولُْهلُِه

وهو . لَْهلََه الَنسَّاجُ الثوَب، أي َهلَْهلَُه: يقال. الثوُب الرديُء الَنْسجِ، وكذلك الكالُم والشِْعُر: واللَْهلَُه، بالفتح



  .مقلوٌب منه
  مهل

. اجلَواُد من الناس واخليل: واللُْهموُم. الغزيرة اللنب: واللُْهموُم من النوق. وقد لَهَِمُه، إذا ابتلعه. االبتالُع: اللَْهُم
  :وقال

  إنَّ اللَهاميَم يف أقراهبا َبلَُق... ال َتْحَسَبنَّ بياضاً يفَّ َمْنقََصةً 
َسبَّاٌق، كأنَّه يلتهم : وفرٌس لَِهٌم. الداهيةُ، وكذلك أمُّ اللُهَْيمِ: واللُهَْيم. اجليُش الكثري، كأنَّه يلتهم كلَّ شيء: واللُهاُم
  :وقول الشاعر. كثري العطاء: ورجلٌ ِلَهمٌّ. العظيم: واللَِهمُّ أيضاً. األرض

  ال ُهمَّ ال أدري وأنت الداري
  كُلُّ امرئٍ منك على ِمقْدارِ

: يقال. ما ُيلقى يف الروع: واإلهلاُم. وٌض من يا اليت للنداء، ألنَّ معناه يا اهللايريد اللَُهمَّ، وامليم املشدَّدة يف آخره ع
  .والَْتَهمَ الفَصيلُ ما يف الضرع، أي استوفاه. واْسَتلَْهْمُت اهللا الصرب. ألَْهَمُه اهللا

  هلن

: ويقال. ْنُتُه َتلْهيناً فََتلَهََّن، أي سلَّفتهلَهَّ: تقول. الُسلْفَةُ، وهو ما يتعلَّل به اإلنسان قبل إدراك الطعام: اللُْهَنةُ بالضم
كلمةٌ تستعمل عند : لَهِنََّك بفتح الالم وكسر اهلاء: وقوهلم. أَلْهَْنُتُه، إذا أهديتَ له شيئاً عند قُدومه من سفره

  :شدنا الكسائيأن: وقال أبو عبيد. َهيَّاَك: التوكيد، وأصلها إلنََّك، فأبدلت اهلمزة هاًء، كما قالوا يف إيَّاَك
  على َهَنواٍت كاذبٍ من يقوهلا... لَهِنَِّك من َعْبِسيٍَّة لََوسيَمةٌ 

  .أراد هللا إنَّك من َعْبِسيٍَّة، فحذف الالم األوىل من هللا، واأللف من إنَّك: وقال
  هلا

ما ُيلقيه الطاحن : واللُهَْوةُ بالضم .اهلََنةُ املطبقة يف أقصى سقف الفم، واجلمه اللَها واللَهَواُت واللََهياُت أيضاً: اللَهاةُ
العطيَّة، دراهَم كانت أو غريها، : واللُْهَوةُ أيضاً. واجلمع لُهاً. أَلْهَْيُت يف الَرحى: يف فَم الرحى بيده؛ تقول منه

ألَْهى لُهِيا  ولَهِيُت عن الشيء بالكسر. إنَّه ِملْعطاُء اللُها، إذا كان جواداً يعطي الشيء الكثري: يقال. واجلمع اللُها
ولََهْوُت بالشيء . ولَهَّاُه به َتلْهِيَةً، أي علَّله. وألْهاُه، أي شغله. ولُْهياناً، إذا سلوَت عنه وتركت ذكره وأضربَت عنه

ه وقول. وقد يكنَّى باللَْهوِ عن اجلماع. وَتالهوا، أي لَها بعضهم ببعض. وَتلَهَّْيُت به مثله. ألْهو لَْهواً، إذا لعبَت به
ويف احلديث يف . الَْه عن الشيء، أي اتركه: وتقول. امرأة، ويقال ولداً: قالوا" لو أرْدنا أن نتَِّخذَ لَهْواً : " تعاىل

وكان ابن الزبري رضي اهللا عنه إذا مسع صوت الرعد لَهَِي عنه، أي تركه وأعرض " . الَْه عنه : " البلل بعد الوضوء
بينهم أُلْهِيَّةٌ، كما : واُأللْهِيَّةُ من اللهو؛ يقال. وفالن لَُهوٌّ عن اخلري، على فَعولٍ. عًنىإلَْه عنه ومنه مب: األصمعّي. عنه

  .زهاء مائٍة: وهم لُهاُء مائٍة مثل قولك. تقول أُْحجِيَّةٌ، وتقديرها أُفْعولةٌ
  لو
وهو خالُف إنْ اليت للجزاء، . كرمتكلَْو جِئتين أل: حرُف َتَمّن، وهو المتناع الثاين من أجل امتناع األوَّل، تقول: لَْو

  :قال أبو زبيد. قد أكثرَت من اللوِّ: وإنْ جعلت لَْو امساً شدَّدته فقلت. ألنَّها توقع الثانية من أجل وجود األول
  إنَّ لَْيتاً وإنَّ لوا َعناُء... ليَت شعري وأين منَِّي لَْيٌت 

  لوب



لوَبةٌ ونوبةٌ للحرَِّة، وهي : قال أبو عبيدة. ُب والالُب والالباُت، وهي احلِراُراحلرَّةُ، واجلمع اللو: اللُوَبةُ والالَبةُ
  :قال بشر يذكر كتيبة. لوبِيٌّ ونوبِيٌّ: ومنه قيل لألسود. األرض اليت ألبستها حجارةٌ سوٌد

  فحرَّةُ لَْيلى الَسْهلُ منها فلوهبا... ُمعاِلَيةٌ ال َهمَّ إال ُمَحجِّر 
  :قال الشاعر. باً ولََوباناً ولَواباً، أي عطَش، فهو الِئٌب واجلمع لؤوبوالَب َيلوبُ لَْو

  حتَّى إذا ما اشتدَّ لوبانُ الَنجَْر
تركتها لواِئبَ : يقال. إذا طافت اإلبلُ عن احلوض ومل تقدر على املاء لكثرة الزحام فذلك اللَْوب: قال األصمعّي
  :قال جرير. وقِضرٌب من الطِيبِ كاخلَل: واملَالُب. على احلوض

  بِصنِّ الَوْبرِ حتسُبُه َمالبا
  .وأمَّا اِملْرود وحنوِه فهو املُلَْولَُب، على ُمفَْوَعل. وشيء ُملَوٌَّب، أي ملطَّخ به

  لوث
ي ناقة ذات لوثٍَة، أ: ويقال أيضاً. اهلَْيُج: واللوثَةُ أيضاً. مسُّ جنون: واللوثَةُ أيضاً. االسترخاء والبطء: اللوثَةُ بالضم

  :قال الشاعر. القوَّة: واللَْوثُ بالفتح. كثرية اللحم والشحم ذات َهَوجٍ
  فالَتْعُس أدَنى هلا من أقولَ لعا... بذاِت لَْوٍث َعفَْرناةٍ إذا َعثََرْت 

. وفالن َيلوثُ يب، أي يلوذ يب. والثَ الرجلُ َيلوثُ، أي دار. والثَ الِعملمةَ على رأسه َيلوثُها لَْوثاً، أي عصَبها
وما . أبطأ: والْتاثَ يف عمله. والْتاثَ برأس القلم َشعََرةٌ. الْتاثَِت اخلُطوُب: يقال. االختالط وااللتفاف: وااللِتياث

واللَويثَةُ على . ولَوَّثَ املاَء، أي كدََّرُه. ولوَّثَ ثياَبه بالطني، أي لطَخها. الثَ فالنٌ أن غلب فالناً، أي ما احتبس
ودَميةٌ . ورجل ألَْوثُ، فيه استرخاء بيِّن اللََوِث. البطيء لسمنه: واملُلَيَّثُ من الرجال. من قبائل شتَّىاجلماعةُ : فَعيلٍَة
إنَّهم : يقال للقوم األشراف: الكسائي. نبات ملتفٌّ، صارت الواو ياًء لكسرة ما قبلها: والِليثُ بالكسر. لَْوثاُء

  :وقال. الثٌ، واجلمع َمالوِثُلََمالوِثُ، أي يُطاُف هبم وُيالثُ، الواحد َم
  من آلِ عبِد مناف... َهالَّ َبكَْيِت َمالوِثاً 
  :وقال. وَمالويثُ أيضاً

  فَقْدَ البالدِ إذا ما تُْمِحلُ املَطَرا... كانوا َمالويثَ فاحتاَج الصديُق هلم 
  :وقال. وكذلك املَالوِثَةُ

  الوِثٍَة جِالِدبِفْتياٍن َم... َمَنْعنا الَرْعلَ إذ أَْسلَْمُتموُه 
  لوح

والَح الربقُ . والْتاَح مثله. عطش: والَح لَْوحاً ولُواحاً. غيَّره: والَحُه السفر. الَح الشيء َيلوُح لَْوحاً، أي ملح
: قال. وأالَح، إذا تألأل. الحَ ُسهَْيلٌ، إذا بدا: قال ابن السكيت. والحَ النجُم وأالَح، إذا َبدا. وأالَح، إذا أومض

  :وأنشد. أالحَ الرجلُ من الشيء، إذا أشفق وحاذر: أبو عمرو. قِّي، إذا ذهب بهوأالَح حب
  إنَّ ُدلَْيماً قد أالَح من أيب
  فقال أنْزِلْين فال إيضاَع يب

وإبلٌ لَْوحى، أي . السريع العطش: واِمللْواُح من الدوابِّ. أهلكه: وأالحَُه. ملع به: وأالَح بسيفه. أي ال سَْيَر يب
  :وقال الشاعر. أمحيُتُه: ولَوَّْحُت الشيَء بالنار. ملَع به: ولَوََّح بثوبه. غيَّرته وسعفْت وجهه: َحْتُه الشمسولوَّ. عطشى



  وخُْرطوَمها األعلى بنارٍ ُملَوَّحِ... ُعقاٌب َعقَْبناةٌ كأنَّ َوظيفها 
قال . ما َيلوُح منه كالسيف، والِسنانُ: وألْواُح السالح. الذي ُيكتب فيه: واللوُح. الكِتُف، وكلُّ عريض: واللَْوُح
  :الشاعر

  حي كاملَهاةِ َصبيَحةَ القَطْرِ... ُتْمسي كألْواحِ السالحِ وُتْض 
. ال أفعل ذلك ولو َنزَْوَت يف اللُوحِ، أي ولو َنَزْوتَ يف الُسكاِك: يقال. اهلواء بني السماء واألرض: واللُوُح بالضم

  :وأنشد. إنَّما صارت الواو ياًء النكسار ما قبلها: اءقال الفر. وشيٌء ِلياٌح، أي أبيُض
  ُيضيُء الليلَ كالقمر الِلياحِ... أَقَبَّ البطنِ خَفَّاقَ احلشايا 

  .ومنه قيل للثَور الوحشي ِلياٌح لبياضه
  لوذ

والَوذَ القومُ . ألواذٌ جانب اجلبل وما ُيطيف به، واجلمع: واللَْوذُ أيضاً. الذَ به لِواذاً وِلياذاً، أي جلأ إليه وعاذَ به
وقول . ِلياذاً: ولو كان من الذَ لقال" . يََتَسلَّلونَ منكم لِواذاً : " ومنه قوله تعاىل. ُمالَوذَةً، أي الذَ بعضُهم ببعض

  :الشاعر
  ولَْم َتطْلُبِ اخلَْيَر املُالوِذَ ِمْن َعمرِو

  .يعين القليل
  لوز

  .فيها أشجار اللوز: وأرٌض َمالَزةٌ. واحدة اللَْوزِ: اللَْوزَةُ
  لوس
: وقال أبو صاعٍد الكالّيب. ما السَ لَواساً بالفتح، أي ما ذاق ذَواقاً: يقال. ورجلٌ لَؤوٌس على فَعولٍ. الذوُق: اللَّْوُس

  .واللُواَسةُ بالضم أقلُّ من اللقمة. وما لُْسنا عندهم لَواساً. ما ذاق َعلوساً وال لَُؤوساً
  لوص

  .أَالَصُه على كذا، أي أداره على الشيء الذي َيروُمُه: ويقال. ر، أي ينظر كيف يأتيها لقَلْعهافالنٌ ُيالوُِص الشج
  لوط

هو أَلَْوطُ بقليب وأَلَْيطُ، وإنِّي ألجِدُ له يف قليب لَْوطاً ولَيْطاً، يعين : يقال. الطَ الشيُء بقليب َيلوطُ وَيليطُ: الكسائي
ويف . اسَْتالطوُه، أي ألَزقوه بأنفسهم: ويقال.  َيلْتاطُ بصَفَري، أي ال َيلَصق بقليبوهذا أمٌر ال. احلُبَّ الالزَق بالقلب

: واللَْوطُ. ولُطُْت احلوضَ بالطني لَْوطاً، أي َملَطته به وطيَّنته. أي استوجبتم" اْسَتلَطُْتْم َدَم هذا الرجل : " احلديث
  .، أي َعِملَ َعَملَ قومِ لوٍطوالطَ الرجلُ والَوطَ. لبس لَْوطَْيِه: يقال. الرِداُء
  لوع

أتانٌ الَعةُ الفؤاد إىل : يقال. والْتاَع فؤادُه، أي احترَق من الشوق. وقد الَعُه احلّب َيلوُعُه. ُحرقتُه: لَْوَعةُ احلبِّ
  :وأنشد لألعشى. أي الِئَعةُ الفؤاد، وهي اليت كأنَّها َولْهى من الفَزع: جحشها، قال األصمعّي

  شٍ فَالُه عنها فبئس الفايل... ِة الفؤاِد إىل َجْح ُملِْمعٍ الَع
وامرأةٌ هاَعةٌ . ِلْعتُ أَالُع، وِهْعُت أَهاُع: وحكى ابن السكيت. وقد الَع َيليُع. ورجلٌ هاعٌ الٌع، أي جبان َجزوع

  .الَعةٌ، ورجلٌ هاِئٌع الِئٌع
  لوق



ال آكل إال ما لُوَِّق يل، أي لُيَِّن يل حتَّى يصري : يقال. ُزبدوقد لَوََّق طعاَمه، إذا أصلحه بال. الزُبدةُ: اللوقَةُ بالضم
  :وأنشدين لرجلٍ من ُعذََرةَ: قال. وفيه لغتان لوقَةٌ وأَلوقَةٌ. هو الزُبد بالرُطَب: وقال ابن الكلّيب. كالزُبد يف لينه

  وإنِّي ملَْن عاديُْتُم ُسمٌّ أْسوَِد... وإنَّي ِملْن سالَْمُتُم َأللوقَةٌ 
  .ما ذقت لَواقاً، أي شيئاً: قالوي
  لوك

وقول . وفالنٌ َيلوُك أعراَض الناس، أي يقَُع فيهم. وقد الَك الفرُس اللجاَم. لُكُْت الشيء يف فمي ألوكُُه، إذا َعلَكته
  :قال الشاعر. كُْن رسويل، وحتّمل رساليت إليه وقد أكثروا من هذا اللفظ: أَِلكْين إىل فالن، يريدون به: الشعراء

  بآيِة ما جاءْت إلينا َتهاديا... أَِلكْين إليها َعْمَرَك اَهللا يا فىت 
  :وقال آخر

  لِ أْعلَُمُهم بنَواحي اخلَبَْر... أَِلكين إليها وَخُري الَرسو 
وهو وإن كان من األلوكِ يف املعىن، وهو الرسالة، . أالكَُه ُيليكُه إالكَةُ، وقد حكى هذا عن أيب زيد: وقياسه أن يقال

  .فليس منه يف اللفظ، ألنَّ األلوَك فَعولٌ، واهلمزة فاء الفعل، إال أن يكون مقلوباً أو على التوّهم
  لوال

لوال زيٌد هللكنا، أي امتنع : أّما لَْوال فمركّبة من معىن إنْ ولَْو، وذلك أنْ لوال مينع الثاين من أجل وجود األول، تقول
  :تكون مبعىن َهالَّ، كقول الشاعروقد . وقوع اهلالك من أجل وجود زيد هناك

  بىن َضْوطرى لوال الكَِميَّ املُقَنَّعا... َتُعدَّونَ َعقَْر النيبِ أفضلَ جمدِكم 
  لوم
: والالِئَمةُ. مجع الِئم: واللُوَُّم. ولَوََّمُه شدِّد للمبالغة. الَمُه على كذا لَْوماً ولَْوَمةً، فهو َملوٌم: تقول. الَعذْلُ: اللَْوُم
األمر ُيالمُ : والالَمةُ. مجع املَالَمِة: واملَالوُِم. ما زلت أجتّرع فيك اللَواِئَم: يقال. الَمةُ، وكذلك اللومى على فُْعلىاملَ

  :قال الشاعر" . ُربَّ الِئمٍ ُمليم : " ويف املثل. يقال الَم فالنٌ غَري ُمليمٍ. وأالَم الرجلُ، إذا أتى مبا ُيالُم عليه. عليه
  أخاه فقد أالما ومن َيْخذَلْ

  :وأنشد ملَْعِقل بن خويلد اهلذَيل. يقال ألَْمُتهُ مبعىن لُْمُتُه: أبو عبيدة. واسَْتالَم الرجل إىل الناس، أي اْسَتذَمَّ
  بدارِ الذُلِّ َملِْحيًَّا ُمالما... َحِمْدتُ اَهللا أن أْمسى رَبيٌع 

. َيلوُم الناس: ولَُوَمةٌ. َيلوُمُه الناس: ورجلٌ لومَةٌ. الَم بعضُهم بعضاً :وَتالَوموا. أن َتلوَم رجالً وَيلوُمَك: واملُالَوَمةُ
  :وقال الراجز. َشخُصه، غري مهموز: والُم اإلنسان. االنتظار والَتَمكُّثُ: والَتلَوُُّم

  َمْهرِيَّة َتْخطُرُ يف زماهنا
  مل ُيْبقِ منها الَسْيُر غَْيَر المها

  لون
. وفالن ُمَتلَوِّنٌ، إذا كان ال يثُبت على ُخلُق واحد. النوع: واللَْونُ. ولَوَّْنُتُه فَتلَوَّنَ. احلمرةهيئةٌ كالسَواد و: اللَْونُ

هو مجاعةٌ، : وقال األخفش. الَدقَلُ، وهو ضرٌب من النخل: واللَْونُ. ولَوَّنَ البسُر َتلْويناً، إذا بدا فيه أثر الُنْضج
ومترها مسني يسمى " ما قَطَْعُتْم من ليَنٍة : " ومنه قوله تعاىل. لها انقلبت الواو ياءواحدهتا ِلينَةٌ، ولكن ملا انكسر ما قب

  :قال امرؤ القيس. العجوة، واجلمع لٌني، ومجع اللنيِ ِليانٌ



  ِن أْضَرَم فيها الَغوِيُّ السُعُْر... وسالفٍة كَسحوقِ الِليا 
  لوى

" وإنْ َتلْووا أو ُتعْرِضوا : " وقوله تعاىل. أمال وأعرض: رأسهولَوى الرجل رأسه وألَْوى ب. فتلته: لََوْيُت احلبل
وقد قرئ بواو . هو القاضي يكون لَيُُّه وإعراضه ألحد اخلصمني على اآلخر: قال ابن عباس رضي اهللا عنهما. بواوين

ولََوِت الناقة . تركوهاأي أن َتلوا الشهادة فُتقيموها أو ُتعرِضوا عنها فت: قال جماهد. واحدة مضمومة الالم من َوليُت
  :قال ذو الرمّة. ولَواه بدَْينِِه لَيَّاناً، أي مطله. ذََنَبها وألَْوْت بذنبها، إذا حركته، الباء مع األلف فيها

  وأُْحِسُن يا ذات الوشاحِ التقاضيا... تريدين لَيَّاين وأنِت مليئةٌ 
. والَْتوى وَتلَوَّى مبعًنى" . لَوَّوا ُرءوَسُهم : " قال تعاىل .ولَّوْيتُ أعناق الرجال يف اخلصومة، شدد للكثرة واملبالغة

  :ولََوْيُتُه عليه، أي آثرُته عليه، وقال
  إالَّ صالصلُ ال ُتلْوى على َحَسبِ... ومل يكن َملٌَك للقوم ُيْنزِلُُهم 

ا على ذوي األحساب، من ال َتلْوي، أي ال تعطف أصحاهب: ويروي. أي ال يؤثر هبا أحد حلَسبه، للشدة اليت هم فيها
ُمنقَطَعه، وهو اجلََدد بعد : وِلوى الرملِ مقصور. لَوى عليه، أي َعطََف، بل تقسم باملُصافََنِة على السويّة: قوهلم
: وذََنٌب ألوى. ومها ِلوَياِن، واجلمع األلوَِيةُ. ألَْوْيُتْم فاْنزلوا: صاروا إىل ِلوى الرملِ؛ يقال: وألْوى القوم. الرملة
  :وقال. ولِواُء األمري ممدوٌد. طوٌف ِخلْقَة مثل ذََنب العنزمع

  كتائُب عاِقديَن هلم لِوايا... غَداةَ َتساَيلَْت من كلِّ أْوبٍ 
: واللَوى بالفتح. املَطارُِد، وهي دون األعالم والبنود: واأللْوَِيةُ. احتميت احتماياً: تقول. وهي لغة لبعض العرب

. وقد ألْوى البقل، أي ذبل. ما ذَبل من البقل: واللَوِيُّ على فَعيلٍ. لَوِيَ بالكسر :وجٌع يف اجلوف، تقول منه
  :وقال. ما خبأته لغريك من الطعام: واللَوِيَّة

  قلُت ِلذاتِ النُقَْبِة الَنِقيَِّة
  قومي فَغدِّينا من اللَوِيَّه
وألَْوْت به عنقاُء ُمْغرِبٍ أي . ألوى بثوبه، إذا ملع به وأشارو. وألْوى فالنٌ حبقي، أي ذََهب به. وقد الْتََوِت املرأة لَوِيَّةً

وفيه . مجع الذي من غري لفظه مبعىن الذِّيَن: والالءونَ. الرجل اجملتنب املنفرد ال يزال كذلك: واأللْوى. ذهبت به
الياء يف كلِّ حال، ثالث لغات الالُؤنَ يف الرفع والالئَني يف اخلفض والنصب، والالءو بال نون، والالئي بإثبات 

  .يستوي فيه الرجال والنساء
  ليت

كلمة َتَمّن، وهي حرف تنصب االسم وترفع اخلرب، مثل كأنّ وأخواهتا، ألهنا شاهبت األفعال بقّوة ألفاظها : لَْيَت
  :قال الشاعر. ّنينلََعلِّي ولََعلَّين، وإّني وإ: لَْييت ولَْيتين، كما قالوا: ويقال. واّتصال أكثر املضمرات هبا ومبعانيها

  أصادفُه وأغَْرم ُجلَّ مايل... كَُمْنَيِة جابرٍ إذ قال لَْييت 
قال . والَتُه عن وجهه َيلوُتُه وَيليُتُه، أي حبسه عن وجهه وصرفه. صَفْحة العنق، ومها ِليتاِن: والليُت بالكسر

  :الراجز
  وليلٍة ذات ُدًجى َسرَْيُت
  ومل َيِلْتين عن ُسراها لَْيُت



ما أالَتُه من عمله شيئاً، أي : ويقال أيضاً. وكذلك أالُتُه عن وجهه، فََعلَ وأفَْعلَ مبعًنى. مينعين عن ُسراها مانع أي مل
  :وأنشد. قاله الفراء. ما نقَصه، مثل ألََتُه

  كأنّ حبافاتِ النِهاِء املَزارعا... ويأكلَن ما أعىن الَويلُّ فلم ُيِلْت 
  ليث
الَيثَُه، أي عامله معاملة اللَْيث أو : ويقال. ضرب من العناكب يصطاد الذُبابَ بالوثب: واللَْيثُ. األسد: اللَيثُ

هو دابة : وقال األصمعي. هو األسد: قال أبو عمرو. إنه ألشَجُع من ليِث ِعِفرِّيَن: وقوهلم. فاَخَرُه بالَشَبه بالليث
  :ل الشاعرقا. مثل احلِرباء يتعرض للراكب، ُنسبَ إىل ِعِفرِّيَن اسم بلد

  ولَْيثَ ِعِفرِّيَن لََديَّ سَواُء... فال َتْعذُيل يف حُْنُدجٍ إنَّ ُحْنُدجاً 
  ليس

والذي يدلُّ على أهنا فعلٌ وإن مل تتصرف تصرف األفعال، قوهلم لَْسَت ولَْسُتما . كلمةُ نفي، وهو فعل ماضٍ: لَْيَس
األفعال حنو كان وأخواهتا اليت ترفع األمساء وتنصب وُجعلت من عوامل . ولَسُْتْم، كقوهلم ضربت وضربتما وضربتم

فالباء لتعدية الفعل وتأكيد . ليس زيٌد مبنطلق: تقول. األخبار، إال أن الباء تدخل يف خربها حنو ما، دون أخواهتا
 حرف، ولك أن ال تدخلها، ألن املؤكَّد يستغىن عنه، وألن من األفعال ما يتعدَّى مرةً حبرف جرٍّ ومرة بغري. النفي

وال جيوز أن . ُمْحِسناً كان زيٌد: وال جيوز تقدمي خربها عليها كما جاز يف أخواهتا تقول. حنو اشَتقُْتَك واْشَتقُْت إليك
إال زيداً، تضمر امسها فيها : جاءين القوُم ليَس َزيداً، كما تقول: وقد يستثىن هبا، تقول. ُمْحسِناً ليس زيٌد: تقول

ولك أن تقول جاء القوُم لَْيَسَك، إال أنَّ املضَمر املنفصل ها هنا . قلت ليس اجلائي زيداًوتنصب خربها هبا، كأنك 
  :أحسن، كما قال الشاعر

  ال نرى فيه غريبا... ليت هذا الليلَ شهٌر 
  َك وال َنْخشى َرقيبا... لَْيسَ إيَّاي وإيَّا 

وقال . ورجلٌ ألَْيُس، أي شجاٌع بيِّن اللََيسِ، من قومٍ ِليسٍ. ومل يقل لَْيَسين ولَْيَسَك، وهو جائٌز إال أن املنفصل أجوُد
  .البعري حيمل كلَّ ما ُحمِّلَ: األلَْيُس: الفراء
  ليط

  .وشيطانٌ لَيْطانٌ، إتباٌع له. اللونُ: والليطُ أيضاً. قشرة القصبة، واجلمع ليطٌ: الليطَةُ
  ليف

  .الليُف للنخل، الواحدة ليفَةٌ
  ليق

وألَقُْتها إالقَةً لغةٌ . وِلقُْتها أنا، يتعدَّى وال يتعدى، فهي َمليقة، إذا أصْلَحَت مدادها. ُق، أي لصقْتالقِت الدواةُ َتلي
ما عاقت عند زوجها وال القْت، أي ما لصقت : ويقال للمرأة إذا مل َتْحظَ عند زوجها. فيه قليلةٌ؛ واالسُم منه الليقَةُ

وفالنٌ ما . وهذا األمر ال َيليُق بك، أي ال َيْعلَُق بك. به الثَوب، أي لَبَِق بهوالَق . والَق به فالن، أي الذ به. بقلبه
  :قال الشاعر. يليُق درمهاً من ُجوده، أي ال ُيمسكه وال َيلَصق به

  كَفَّاُه كَفُّ ما ُتليُق ِدْرمها
  جوداً وأخرى ُتْعِط بالسيِف دَما وما باألرض ليلق أي مرتع



  :قال الشاعر. قوه واستالطوهوأالقوُه بأنفسهم، أي ألَز
  بنو َعمِِّه حتَّى بغى وَتَجبَّرا... وهل كنَت إالَّ َحوَْتِكيا أَالقَُه 

  ليل
ونظريه . وقد ُجِمع على ليالٍ زادوا فيها الياَء على غري قياس. الليلُ واحد مبعىن َجْمع، وواِحدته ليلةٌ مثل مترٍة ومنرٍ

  :قال الفرزدق. شديُد الظلمة: وليلٌ ألَْيلٌ. لَيالةٌ فحذفت، ألنَّ تصغَريها لَُيْيلَيةكان األصل فيها : ويقال. أهلٌ وأهالٌ
  والليلُ ُمْخَتِلطَ الَغياِطلِ أَلَْيلُ

  .ُمياَوَمةً من اليوم: عاملُتُه ُمالَيلَةً، كما تقول: الكسائي. وليلةٌ لَْيالُء وليلٌ الئلٌ، مثل قولك شِْعٌر شاعٌر يف التأكيد
  لني
املصدر : واللَيانُ بالفتح. النَ الشيء َيلُني ليناً، وشيٌء لَيٌِّن ولَْيٌن خمفٌَّف منه، واجلمع أَلْيِناُء: يقال. ضد اخلشونة: اللُني

: ويقال أيضاً. ولَيَّْنتُ الشيء وأَلَْيْنُتُه، أي صيَّرته لَيِّناً. هو يف لَياٍن من العيش، أي يف نعيمٍ وخفضٍ: تقول. من اللني
عدَّه : واسَْتالنَُه. الَيَنين ُمالَيَنةً وِلياناً: تقول. املُالَيَنةُ واملالطَفَةُ: والِليانُ بالكسر. ُه وأَلَْيْنُتُه، على النقصان والتمامأَلَْنُت
  .متلَّق: وَتلَيََّن. لَيِّناً
  ليه

بقطع اهلمزة، إنَّما جاز ألنه : يا اهللا: وقوهلم. وَجوََّز سيبويه أن يكون الٌه أصلَ اسمِ اهللا تعاىل. َتَستََّر: الَه َيليُه لَْيهاً
  .الُهمَّ واللُهمَّ فامليم بدلٌ من حرف النداء: وقوهلم. ُيْنوى به الوقف على حرف النداء تفخيماً لالسم

  ليا
. كأنَّها لياءةٌ: وإذا وصفَت املرأةَ بالبياض قلت. شيء يشبه اِحلّمص شديد البياض يكون باحلجاز؛ يؤكل: الِلياُء

  .األرض البعيدة عن املاء: والليا مقصوٌر
  حرف امليم

  ماج

  :قال ابن هرمتة. وقد مَُؤَج املاُء َيْمُؤُج ُمؤوَجةً فهو َماٌْج. املاُء اُألجاُج: املَأُْج
  َشروُب املاِء مثَّ تعوُد مَأْجا... فإنَّك كالقرَحيِة عاَم ُتْمهى 

  مأد

وجدُت مكاناً : فقال رائدهم. أِصْب لنا موضعاً: قيل لبعض العرب: األصمعّي قال. اللَيُِّن الناعم: املَأُْد من النبات
وغصن َيْمُؤوٌدأ أي . هو َيْمأَُد َمأّداً حسناً: ويقال للغصن إذا كان ناعماً يهتّز. واْمَتأََد فالنٌ خرياً، أي كََسبَُه. ثَأْداً مَأْداً
  .شابَّة ناعمة: ورجل ميؤود وامرأة ميؤودة. ناعم
  مأر

مَأَْرُت بني القوم َمأْراً، وماَءْرُت بينهم ُمماَءرَةً، أي عاديُت : أبو زيد. الذَْحلُ والعداوةُ، ومجعها ِمئٌَر: ِملئَرةُ باهلمزا
: قال. فاخرته، حكاه عنه أبو عبيد: ماَءْرُتهُ ممائََرة: وقال األموّي. واالسُم اِملئْرَةُ، واجلمع ِمئٌَر: قال. بينهم وأفسدُت

  .يقال هم يف أمر َمِئرٍ، بفتح امليم، أي شديٍد: و زيدوقال أب
  مأس



  :قال الكميت. َمأَْسُت بينهم مَأْساً، أي أفسدُت
  وال يعَدُم اآلسونَ يف الَغيِّ ماِئسا... أسَْوُت ِدماًء حاول القوم سفكَها 

  مأق
وقد َمِئَق الصيبّ . َنفٌَس يقلَُعُه من صدرهشبه الفُواقِ يأخذ اإلنسان عند البكاء والنشيجِ، كأنَّه : املأْقَةُ، بالتحريك

وأْمأقَ . أنت َتِئٌق وأنا َمِئٌق فكيف نتَّفق: ويف املثل. وال أََبتُُّه ِمئَقاً: ومنه قول أمِّ تأبَّط شرا. واْمتَأََق مثله. َيْمأَُق َمأَقاً
. ين الغيظ والبكاء ممَّا يلزمكم من الَصَدقةيع" ما مل تضِمروا اإلمْآَق : " ويف احلديث. الرجلُ، إذا دخل يف املَأَقَِة

طرفها الذي يلي األذن؛ واجلمع آماقٌ، : والِلحاظُ. طرفها ممَّا يلي األنف: ومْؤُق العني. ويقال أراد به الغدر والنكث
  .لغةٌ يف ُمْؤقِ العني: ومأقى العني. وأماقٌ أيضاً

  مأن
ويقال هي َمفُْعلَةٌ من . هي َمفُْعلَةٌ من األْينِ، وهو التعب والشدَّة: اءوقال الفر. املَُؤوَنةُ هتمز وال هتمز، وهي فعولةٌ

ومن ترك . وُمأَْنُت القوم أمُْؤُنهم مَأْناً، إذا احتملت ُمْؤنتهم. اَألْوِن، وهو اخلُرُج والِعْدلُ، ألنَّها ثِقلٌ على اإلنسان
وقال أعرايبٌّ . وما هتَيَّأْت له: قال الكسائي. أَْنُه، أي مل أكترث لهوأتاين فالن وما َمأَْنُت َم. ُمنُْتُهْم أمونُُهْم: اهلمز قال
  :وأنشد. وهو ميْأَُنُه، أي يعلمه. أي ما علمت بذلك: من ُسلَْيم

  وال أدَّعي ما لسُت أمْأَُنُه جهال... إذا ما علمُت األمر أقَْرْرُت علمه 
  يعلمه فَْضال ويسكُت عمَّا ليَس... كَفى باْمرئٍ يوماً يقول بعلِمِه 
  :وأنشد األصمعي للمرار الفَقعسّي. وَمأَّْنُت فالناً َتْمِئنَةً، أي أعلمته
  من غري َتْمِئَنٍة لغري ُمعَرَّسِ... فتهامسوا شيئاً فقالوا َعرِّسوا 

إنّ : " بن مسعودويف حديث ا. العالمةُ: واملُِئنَّةُ. اإلعالُم: والَتمِْئَنةُ. أي من غري تعريف وال هو يف موضع الَتعْريس
َمِئنَّةٌ أي : سألين شعبة عن هذا احلرف فقلت: قال األصمعي" . طول الصالة وِقَصَر اخلطبة َمِئنَّةٌ من ِفقه الرجل 

. اْمأَنْ ُمأَْنَك واْشأَنْ شَأَْنَك، أي اعملْ ما حتسُنه: ويقال. وماءْنتُ يف هذا األمر، أي رَوَّأُْت. عالمةٌ لذاك وخليق لذاك
وهي : قال. َمأَْنُت الرجل أَْمأَُنُه مَأْناً، إذا أصبت َمأَْنَتُه: أبو زيد. الِطفِْطفَةُ، واجلمع َمأناٌت وُمئونٌ أيضاً: نُ واملَأََنةُواملَأ

  .اخلشبة يف رأسها حديدةٌ ُتثار هبا األرض: واملَأْنُ أيضاً. ما بني ُسرَِّتِه وعانته وشُْرسوِفِه
  مأى

وإذا مجعت . ومائَةٌ من العدد، وأصله ِمئًى مثال مًِعى، واهلاء عوض من الياء. اتَّسع: وَمأَْيُتُه مَأْياً َمأَْوُت اِجللد َمأًْوا،
ولو قلت : قال األخفش: قال ابن السكيت. ُمُؤونَ بالضم: ِمئُونَ بكسر امليم، وبعضهم يقول: بالواو والنون قلت
وأَمْأَْيتُها . أَمْأَْت غنُم فالن، إذا صارت مائَةً: أبو زيد. وأَمْأَْيتُُهْم أنا .صاروا مائَةً: وأمْأَى القوم. ِمئَاٌت، لكان جائزاً

َمأَى ما بينهم َمأياً، أي : ويقال. وَمأِت السنَّور َتموُء ُمواًء، إذا صاحت، مثل أََمْت َتأْمو أُماًء. جعلتها مائَةً: لك
  .وقد َتَمأَّى ما بينهم، أي فسد. أفسد
  متأ

  .لغةٌ يف َمَتْوتُُه، إذا َمدَْدَتُه: ومََتأُت احلَْبلَ. ضربته هبا: صاَمَتأُتُه بالع
  متت



فالن ُميتُّ إليك : تقول. احلُْرَمةُ والوسيلة: واملاتَّةُ. توسُّلٌ بقرابة: واملَتُّ. النَْزُع على غري بكَرٍة: واملَتُّ. املَدُّ: املَتُّ
  .الوسائل: واملَوَاتُّ. بقرابٍة
  متح

وبئٌر َمتوٌح، لليت يَُمدُّ منها باليدين على . َمَتَح املاَء َيمَْتُحُه مَْتحاً، إذا نزعه: تقول. ستقي، وكذلك املَتوُحامل: املاِتُح
ومََتحَ . وليلٌ َمتَّاٌح، أي طويلٌ. لغةٌ يف مََتَع، إذا ارتفع: ومََتَح النهار. ِسرنا ُعقَبةٌ َمتوحاً، أي بعيدةً: وقواهم. البكََرِة

  .رمى به: ومََتَح بَسلِْحِه. َبَقهبا، أي َح
  متر
: واملَتُْر. وَمَتَر بَِسلِْحِه، إذا رَمى به، مثل مََتَح. وربَّما كُنَِي به عن البِضاعِ. وقد َمَتْرتُ احلبلَ، أي مددته. املَدُّ: املَْتُر

  .لغةٌ يف البتْر، وهو القطع
  متع

قال لبيٌد يصف . ومَتاًَعُه غريه. وقد َمُتَع الشيُء. الطويلُ من كل شيء :واملاِتُع. َمَتَع النهارُ َيْمَتُع، أي ارتفع وطال
  :خنالً

  ُعمٌّ َنواِعُم بينهنَّ كروُم... ُسُحٌق ُيَمتِّعُها الصَّفا وسرِيُُّه 
  :وقول النابغة

  وميزاَنُه يف سُوَرِة اجملِد ماتُِع
: واملَتاُع. وكلُّ شيٍء جيٍِّد فهو ماِتٌع. أي شديد احلمرة ونبيذٌ ماِتٌع،. وحبلٌ ماتٌِع، أي جيِّد الفتل. أي راجٌح زائٌد

لئن اشتريت هذا الغالم لَتَمتََّمنَّ منه بغالم : يقال. وقد َمَتعَ به َيْمَتُع َمْتعاً. املنفعةُ وما َتَمتَّْعَت به: واملتاُع أيضاً. الِسلعةُ
  :قال املشعَّث. صاحل، أي لتذَْهَبنَّ به
  َسَبقَْت به املماَت هو املَتاُع... شيئاً  متتَّع يا مشعَّث إنَّ

واالسُم املُْتَعةُ، . وَتَمتَّْعُت بكذا واْسَتْمتَْعُت به، مبعًنى" . ابتغاَء ِحلَْيٍة أو َمتاعٍ : " وقال تعاىل. وهبذا البيت مسِّي مشعِّثاً
أَْمَتْعتُ : أبو زيد. وأَْمَتَعهُ اهللا بكذا وَمتََّعُه، مبعًنى. ومنه ُمْتَعةُ النكاح، وُمْتَعةُ الطالق، وُمْتَعةُ احلّج، ألنَّه انِتفاٌع

  .أَْمَتْعُت عن فالٍن، أي استغنيت عنه: ويقال. أي َتَمتَّْعُت به: بالشيء
  متك
  .اليت مل ُتْخفَْص: واملَْتكاُء من النساء. ما تبقيه اخلاتنة، وأصل املتك الزَُماَورُْد: املْتُك
  منت

  :قال. صلُب وارتفع، واجلمع متانٌ وُمتونٌ ما: املَْتُن من األرض
  والقوُم قد طعنوا مِتانَ الَسْجَسجِ

ُمكَْتَنفا الُصلْبِ عن مينيٍ ومشالٍ من عصب وحلم، : ومَْتنا الظَْهرِ. وَمُتَن الشيء بالضم متاَنةً، فهو َمتٌني، أي صلٌب
رجلٌ : ويقال أيضاً. ما دون الرِيش منه إىل وسطه: السهم وَمْتُن. ضربت َمْتنَُه: وَمَتْنُت الرجلَ َمْتناً. يذكَّر ويؤنَّث

سار سرياً ُمماِتناً، : يقال. املباعدة يف الغاية: واملُماَتنَةُ. سار به يوَمه أمجع: وَمَتَن به َمْتناً. َمْتٌن من الرجال، أي ُصلٌب
وَتْمتُني القوس بالَعقَبِ، . يضَته بُعروقهاشققت صُفْنه واستخرجت ب: وَمَتْنُت الكبَش. وماَتَنُه، أي ماطله. أي شديداً

  .شدُّه وإصالحه بذلك: والِسقاِء بالرُّبِّ
  متا



  :قال امرؤ القيس. َمّد الُصلب: والَتَمتِّي يف نوع القوس. مددته: َمَتْوُت الشيء
  فَتَمتَّى الَنْزعَ يف َيَسرِْه... فأََتْتُه الَوْحُش واردةً 

  مىت
وأنشد . َمَتى يف لغة هذيل قد تكون مبعىن ِمْن: األصمعّي. و سؤالٌ عن مكان، وجيازى بهظرف غري متمكِّن، وه: َمىت

ومسع أبو . َشرِْبَن مباء البحر مث َتَرفََّعْت َمىت جلَجٍ ُخْضرٍ لَُهنَّ نَِئيجُ أي من جلَج، وقد تكون مبعىن َوْسٍط: أليب ذؤيب
  .كُمِّي َوَضْعُتُه َمىت كُمِّي، أي َوْسطَ: عبيد بعضهم يقول

  مثث
: وَمثَّ النِْحُي. َمثَّ شارَبه، إذا أطعمه شيئاً دمساً: ويقال. َمثَّ يده َيمُثّها، إذا مسحها مبنديل أو حشيشٍ لغةٌ يف َمشَّ

  .َنَتَح وَرَشَح، وال يقال فيه َنَضَح
  مثع

  .مشت مشيةً قبيحة: َمثََعِت املرأةُ َمثْعاً، وَمِثَعْت َمثْعاً
  مثل

هو ُمثَْيلُ هذا، وهم : والعرب تقول. هذا ِمثلُُه وَمثَلُه كما يقال ِشْبُهُه وَشَبُهُه مبعًنى: يقال. سويةكلمة ت: ِمثْلَ
. صفَُته: وَمثَلُ الشيِء أيضاً. ما ُيضرب به من األمثال: واملثَلُ. أَُمْيثالُُهْم؛ يريدون أنَّ املَُشبَّه به حقٌري كما أنَّ هذا حَقٌري

وَمثَّلُْت له كذا متثيالً، إذا . واِملثالُ معروٌف، واجلمع أمثلةٌ وُمثُلٌ. واجلمع مُثُل، وإن شئت خفَّفَت الفِراُش؛: واِملثالُ
. ومثل بني يديه ُمثوالً، أي انتصَب قائماً. الصوَرةُ، واجلمع التماثيلُ: والِتْمثالُ. صوَّرت له ِمثالَه بالكتاَبِة وغريها

  :وقال. ومَثَلَ، أي لَطَأَ باألرض، وهو من األضداد. مائلةٌ: ومنه قيل ملَناَرِة اِملْسَرجَِة
  ُرسوٌم فمنها ُمْسَتبٌني وماثلُ

. َجَدَعُه: وَمثَّلَ بالقتيل. واالسم املُثْلَةُ بالضم. ومَثَلَ به َيمْثُلُ َمثْالً، أي َنكَّلَ به. الُرُسوُم: واملاثلُ. األطاللُ: واملُْستبُني
: ويقال للحاكم. أْمثلَ السلطانُ فُالناً، إذا قتله قَوداً: يقال. جعله ُمثْلَةً: وأَْمثَلَُه. مع املَثُالُتالُعقوبةُ، واجل: واملَثُلةُ

وقد مَثُل . وهؤالء أماثلُ القومِ، أي خيارُهم. وفالنٌ أمثلُ بين فالٍن، أي أدناهم للخري. أَْمِثلْين، وأَِقصَّين، وأَِقْدين
ومتثل هبذا البيِت وهذا . وَتماثَلَ من ِعلَِّتِه، أي أَقَْبلَ. تأنيث األمثلِ: واملُثْلى. اضالًالرجلُ بالضم َمثالةً، أي صار ف

  .وامتثل أمَره، أي احَتذاُه. البيَت مبعًنى
  مثمث

َمثَُه يقال أخذه فَمثْ. وَمثَْمثَُه أيضاً مثل َمْزَمَزُه، عن األصمعّي. يقال َمثَْمثَ أمرهم إذا خلَّطه. التخليط: املَثَْمثَةُ
  :وأنشد. وَمْزَمَزُه، إذا حرَّكه وأقبلَ به وأدبر

  مثَّ اسَْتَحثَّ ذَْرَعُه اسِْتْحثاثا
  َنكَفْتُ حيث َمثَْمثَ اِملثْماثا

املصدر، : واِملثْماثُ بكسر امليم. واألفعى ُتَخلِّطُ املشَي، فأراد أنَّه أصاب أثراً خملَّطاً. اْنَتكَفْتُ أثََرُه: يقول: قال
  .االسم وبالفتح

  مثن



َمِثَن الرجل بالكسر فهو أَْمثَنٌ : ويقال. وَمثَْنُتهُ أَْمثُُنُه بالضم َمثْناً، فهو َمْمثونٌ، إذا أصبت َمثاَنَتُه. موضع البول: املَثاَنةُ
  .كي مَثاَنتَُهرجل َمِثٌن وَمْمثونٌ للذي يشت: يقال: قال الكسائي. واملرأةُ َمثْناُء. بيِّن املَثَنِ إذا كان ال يستمسك بولُه

  جمج
يَُمجُّ ريقَه وال يستطيع : وشيٌخ ماجٌّ. ترشََّشْت: واْنَمجَّتْ ُنقْطَةٌ من القَلَم. َمجَّ الرجل الشراَب من ِفيه، إذا رمى به

واملُجاَجةُ . ِقهاالناقة اليت َتكَْبُر حتَّى تَُمجَّ املاء من َحلْ: واملاجٌّ. أمحٌق ماجٌّ، للذي يسيل لُعابُه: يقال. َحْبَسه من ِكَبره
: وَمجاجةُ الشيء أيضاً. املَطَُر ُمجاُج املُْزِن، والَعَسلُ جماج الَنْحل: يقال. الريُق الذي َتُمجٌُّه من ِفيك: واملُجاُج
َحبٌّ : واملَجٌّ بالفتح. وأَمجَّ الرجل، إذا ذهب يف البالد. وأََمجَّ الفرُس، إذا بدأ باجلري قبل أن يضطرم. ُعصارته
  .َدس، معرب وهو بالفارسية َماْشكالَع
  جمح

  .َخْضَخَضها كذلك: والَدلَْو يف البئر. تكبَّر: َمَجَح َمْجحاً وَمَجحاً
  جمد
الشرف واجملد : قال ابن السكيت. وقد َمُجَد الرجل بالضم، فهو جميد وماجد. الكرمي: واملَجيُد. الكرم: املَْجُد

واحلسب والكرم يكونان يف الرجل : قال. آباٌء متقدِّمون يف الشرف له: رجلٌ شريٌف ماجٌد: يقال. يكونان باآلباء
وَمَجَدت اإلبلُ . وماَجْدُتُه فَمَدْدُتُه أْمُجُدُه، أي غلبته باجملد. وَتماَجدَ القوم فيما بينهم. وإن مل يكن له آباٌء هلم شرف

َمَجْدُت الدابَّةَ : أهل العالية يقولون: وقال أبو عبيد. وَمجَّدُْتها أنا متجيداً. ُمجوداً، أي نالت من اخلال قريباً من الشَِبع
أن : والتَْمجيُد. َمجَّْدهتا َتْمجيداً، أي علَفْتها نِصَف بطنها: وأهل جند يقولون. أَمُُْدها َمْجداً، أي علَفْتها ِملء بطنها

، أي استكثرا منها، كأنَّهما أخذا " والعَفار  يف كلِّ شجرٍ نار، واْسَتْمَجَد املَْرُخ: " ويف املثل. َيْنُسبَ الرجل إىل اجملد
  .ألنَّهما ُيسرعان الَوْرَي، فَشُبِّها مبن يكثر من العطاء طلباً للمجد: ويقال. من النار ما هو َحْسُبُهما

  جمر

. ه هنى عن املَْجرِويف احلديث أنَّ. أن يباع الشيء مبا يف بطن هذه الناقة: واملَْجرُ أيضاً. اجليُش الكثُري: املَْجُر بالتسكني
: االسُم من قولك: واملََجُر بالتحريك. ما له َمْجٌر، أي عقلٌ: ويقال أيضاً. أْمَجْرتُ يف البيع إْمجاراً: يقال منه

ويقال . أْمَجَرِت الشاةُ فهي ُمْمجٌر، وهو أن يعظّم ما يف بطنها من احلمل وتكون مهزولةً ال تقدر على النهوض
وسئل ابُن لسانِ . َمجٌْر، لثقله وِضَخمه: ومنه قيل للجيش العظيم: قال األصمعّي. بالتسكنيشاةٌ َمجَْرةٌ : أيضاً

مالُ ِصْدقٍ، قَْرَيةٌ ال ِحَمى هبا إذا أفلتْت من َمجَْرَتيْها، يعين من املَْجرِ يف الدهر الشديد وهو : احلُمََّرِة عن الضأن فقال
. القَمَراِن والُعمَراِن: فسمَّاها َمْجَرَتْينِ، كما يقال. تأيت عليها السباُعاهلُزال، ومن الَنشَر، وهو أن تنتشر بالليل ف

  .لغة يف الَنَجرِ، وهو العطش: واملََجُر أيضاً بالتحريك
  جمس

  :قال امرؤ القيس. واملَجوِسيُّ منسوٌب إليها، واجلمع املَجوُس. نِْحلَةٌ: املَجوِسيَّةُ
  كنارِ َمجوسَ َتْستَِعُر اْستِعارا... أَحارِ أُريكَ َبْرقاً َهبَّ َوْهناً 

  " .فأبواه يَُمجِّسانه : " ويف احلديث. وَمجََّسُه غريه. صار منهم: وقد َتَمجََّس الرجل
  جمع



. وَمجَِع الرجل بالكسر َيْمَجُع َمجاَعةً، إذا متاَجَن. األمحُق، واملُْجَعةُ بالضم مثله، وكذلك املَُجَعةُ: اِملجُْع، بالكسر
ضرٌب من : واملَجيُع. َتماَجنا وترافثا: ومتاَجَع الرجالن. قليلةُ احلياء، مثال َجِلَعٍة يف الوزن واملعىن: َمجَِعةٌ وامرأةٌ

  .الطعام، وهو َتْمٌر يُْعَجُن بلَبنٍ
  جمل

. َجلَ العملُ يَدهوأْم. َمجِلَْت يُده بالكسر َمَجالً: ويقال أيضاً. َمَجلَْت يُدُه َتْمُجلُ ْجمالً، أي َتَنفَّطَْت من العمل
  .وجاءت اإلبلُ كأنَّها املَْجلُ، أي ُممتلئةً كامتالء املَْجلِ

  جممج
  .وَمْجَمَج الرجلُ يف َخبَره، إذا مل ُيَبيِّنه. َمْجَمْجُت الكتاَب، إذا ثَبَّْجُتُه ومل ُتبيِّن احلروف

  جمن
: وقوهلم. ُمجوناً وَمجانَةً، فهو ماجٌِن؛ واجلمع املُجَّانُوقد َمَجَن بالفتح َيْمُجُن . أن ال يبايل اإلنسان ما صنع: املَجونُ

وطريقٌ . اليت ينزو عليها غري واحٍد من الفُحولة فال تكاد َتلقَح: واملُماجُِن من النوق. أخذه َمجَّاناً، أي بال بدل
  .ُمَمجٌَّن، أي ممدوٌد

  حمت
  .َمُحتَ يوُمنا بالضموقد . ويوٌم َمْحٌت، أي شديد احلر. الشديد من كل شيء: املَْحُت
  حمح
  :وقال ابن الزَِبْعرى. صُفَْرةُ البيض: واملُحُّ بالضم. بَِلَي: وقد َمحَّ الثوُب وأََمحَّ. الثوب البايل: املَحُّ

  فاملُحُّ خالُصهُ لعبِد مناِف... كانت قريٌش بيَضةٌ فََتفَلَّقَْت 
  .ابالذي يرضيك بالقول وال ِفْعلَ له، وهو الكذَّ: واملَحَّاُح
  حمش
. أْمَحْشُتُه بالنار، عن ابن السكيت: وفيه لغة أخرى. وقد َمَحْشُت جلَده، أي أحرقته. إحراُق النارِ اجللَد: املَْحُش

هذه سنة قد أَْمَحَشْت كلَّ : قال وحكى أبو عمرو. أَْمَحَشهُ احلُرُّ، أي أحرقه: وحكى هو عن أيب صاعد الكالّيب
: واملُحاُش بالضم. واْمَتَحَش فالنٌ غضباً. امَْتَحَش اخلبُز: يقال. االحتراُق: ِتحاُشواالْم. شيء، إذا كانت َجْدبةً

القوم جيتمعون من : واِملحاشُ بالكسر. املتاُع، واألثاثُ: واملَحاُش بالفتح. خبٌز ُمحاٌش، وشِواٌء ُمحاٌش: يقال. احملترُِق
  :وهو يف قول النابغة. قبائلَ، فيتحالفون عند النار

  أَْعدَْدُت يَْربوعاً لكم وَتميما... ْع ِمحاَشَك يا يزيُد فإنَّين َجمِّ
  .َسَحَجُه: وَمَحشَ الشيَء

  حمص
وَمَحْصتُ الذهَب بالنار، إذا خلَّصته ممَّا . وَمَحَص املذبوحُ برجله، مثل َدَحَص. َمَحُص الظُيب يَْمَحُص، أي يعدو

  .الشديُد اخلَلْقِ من اإلبل: ملُْمحوُص واملَحيُصوا. االْبِتالُء واالخِتباُر: والَتْمحيُص. يشوبه
  حمض
. وال يسمَّى اللنب َمْحضاً إال إذا كان كذلك. اللنب اخلالُص، وهو الذي مل خيالطه املاء، حلواً كان أو حامضاً: املَْحُض

وكلُّ شيٍء . أنا وامَْتَحْضُت. وكذلك اإلْمحاُض. سقيته املَْحَض: وَمَحْضتُ الرجلَ. ورجلٌ ماِحٌض أو ذو َمْحضٍ



  :وأنشد الكسائي. أخلصته فقد أَْمَحْضَتُه
  َتْعلو اللئيَم بضربٍ فيِه إْمحاُض... قُلْ للغوانِي أََما ِفيكُنَّ فاِتكَةٌ 

وإن شئت أنَّثت وثنَّيَت ومجعت، مثل قَلبٍ . وعريبٌّ َمْحٌض، أي خالُص النسبِ، الذكر واألنثى واجلمع فيه سواٌء
  .َض بالضم ُمحوَضةً، أي صار َمْحضاً يف َحَسبِِهوقد َمُح. وَبحٍت
  حمق

ونصلٌ . ثالث ليالٍ من آخره: واملُحاُق من الشهر. وَتَمحََّق الشيُء وامَْتَحَق. َمَحقَُه َيْمَحقَُه َمْحقاً، أي أبطله وحماه
  :قال الشاعر. َمحيٌق، أي ُمَرقٌَّق، وهو فعيلٌ من َمَحقَُه

  نَقيُع الُسمِّ أو قَْرنٌ َمحيُق... يها ُيقَلُِّب َصْعَدةً جرداَء ف
يقال جاءنا : قال األصمعّي. ويوٌم ماِحٌق، أي شديد احلّر، أي إنَّه َيْمَحُق كلَّ شيء وُيْحرِقه. وَمَحقَُه احلَرُّ، أي أحرقه

  :قال ساعدة يصف احلُمر. يف ماِحقِ الصيف، أي يف شدَّة َحرِّه
  يف ماِحقٍ من هنارِ الصيِف ُمْحَتدِمِ...  ظَلَّْت َصواِفَن باألْرزانِ صاِدَيةً

. أن َيهِلك الشيء كُمحاقِ اهلاللِ: اإلْمحاُق: وقال أبو عمرو. وَمَحقَُه اهللا، أي ذهب بربكته؛ وأَْمَحقَهُ لغةٌ فيه رديئة
  :وأنشد

  بأظفاره حتَّى أََنسَّ وأَْمَحقا... أبوَك الذي َيكْوي أُنوَف ُعنوِقِه 
  حمك
  .وَتماَحَك اخلصمان. املُالجَّةُ: واملُماَحكَةُ. وقد َمَحَك يَْمَحُك، فهو رجلٌ َمِحٌك وُمماِحٌك. َجاللجا: املَْحُك
  حمل
بلٌد ماِحلٌ، وزمانٌ ماحلٌ، وأرٌض َمْحلٌ وأرضٌ : يقال. اجلَدُب، وهو انقطاع املطر ويُْبُس األرض من الكإل: املَْحلُ
وربَّما . أَْمَحلَ البلُد فهو ماِحلٌ، ومل يقولوا ُممِحلٌ: قال ابن السكيت. لَْتوقد أَْمَح. يريدون بالواحد اجلمع. ُمُحولٌ

  :قال حسَّان بن ثابت. جاء ذلك يف الشعر
  َشَمطاً فأصَبَح كالثغامِ املُْمِحلِ... إمَّا َتَريْ رأسي تََغيََّر لوُنه 

ويف . ه، إذا سعى به إىل السلطان، فهو ماحلٌ وَمحولٌَمَحلَ ب: يقال. املكُر والكيد: واملَْحلُ. أجدبوا: وأَْمَحلَ القوُم
ورجلٌ . وتََمحَّلَ، أي احتال، فهو ُمَتَمحِّلٌ. املماكرة واملكايدة: واملُماَحلَةُ" . وال جتعله ماحالً ُمَصدَّقاً : " الدعاء

أي ِفَتنٌ " أموٌر ُمتماحلةٌ : " ويف احلديث. وسَْبَسٌب ُمتماحل، أي بعيُد ما بني الطَرفني. متماحلٌ، إذا كان طويالً
  :وقال أيب ذؤيب. يطولُ أمُرها

  غَداَتِئٍذ ذي َجْرَدٍة ُمتماِحلِ... وأَْشَعثَ َبْوِشيٍّ َشفَْينا أُحاَحُه 
َمحَّلُ، واملُ. الفَقَاَرةُ: واملَحالَةُ أيضاً. الَبكََرةُ العظيمةُ اليت تستقي هبا اإلبلُ: واملَحالُ واملَحالَةُ. فهو من صفة أَْشَعثَ
  .اللُنب الذي ذهبت عنه حالوةُ احلَلَب وتغيَّر طعمه قليالً: بفتح احلاء مشّدداً

  حمن
وَمَحْنُتهُ . واحدة اِملَحنِ اليت ُيمَْتَحُن هبا اإلنسان من بليٍَّة: واِملْحَنةُ. َمَحْنُت البئر َمحْناً، إذا أخرجَت تراهبا وطينها

وأتيُت فالناً فما َمَحَنين شيئاً، أي ما . وَمَحَنُه عشرين سوطاً، أي ضربَه. ِملْحَنةُوامَْتَحْنُتُه، أي اختربته، واالسم ا



  .أعطاين
  حما

وامََّحى انفعل منه، وامَْتحى لغةٌ فيه . َمحا لوحه َيْمحوُه َمحْواً، ويَْمحيِه َمْحياً، ويَْمحاُه أيضاً، فهو َمْمِحيٌّ ومَْمُحوٌّ
: ويقال. نَّها تذهب بالَسحاب، وهي معرفة ال تنصرف وال تدخلها ألٌف والمريُح الشمال، أل: وَمْحَوةُ. ضعيفة

  .ِخرقة يُزال هبا املَنِيُّ وحنوه: واِملْمحاةُ. تركت األرض َمْحَوةً واحدةً، إذا طبَّقها املطر
  خمج

  .يقال َمَخَجها، أي جامعها: قال األصمعّي. خمَْجُت الَدلْو، إذا َجذَبت هبا وَنَهزَْتها حتَّى متتلئ: أبو احلسن الِلحياين
  خمخ
وربَّما . ِمَخخَةٌ: ومجع املُخِّ" . َشرٌّ ما ُيجيئَُك إىل ُمخَِّة ُعرقوبٍ : " ويف املثل. الذي يف العظم، واملُخَّةُ أخصُّ منه: املُخُّ

  :قال الشاعر. مسُّوا الدِماغ ُمخا
  املُخَّ الذي يف اجلماجِمِوال َنْنتَقي ... وال َيسْرُِق الكلبُ الَسروُق نِعالَنا 

" بني املُِمخَِّة والَعْجفاِء : " ويف املثل. مسنْت: وأََمخَّتِ اإلبلُ. جَرى فيه املُخُّ: وقد أََمخَّ العظم. وخالُص كلِّ شيٍء ُمخُُّه
  .أخرجت ُمخَُّه: واْمَتَخْختُ العظم وَتَمخَّْختُُه. 
  خمر

وَترى الفلك : " ومنه قوله تعاىل. وُمخوراً، إذا جرْت تشقُّ املاء مع صوت َمخََرْت السفينة تَْمَخُر وتَْمُخُر َمْخراً
َسحاِئُب جيئن قُُبلَ الصيف : وبناُت َمخْرٍ. َمَخْرُت األرَض، أي أرسلُت فيها املاء: ويقال. ، يعين جواري" َمواِخَر فيه 

  :قال الراجز. انتقيت خيارهم وُنْخبََتُهم: َتَخْرُت القوَمواْم. واْستَْمخَْرُت الريَح، إذا استقبلتَها بأنفك. منتصباٍت رِقاقاً
  من ُنْخَبِة الناسِ اليت كان امَْتخَْر

  .الطويلُ: والَيُمخوُر. جملُس الفُسَّاقِ: واملاخوُر. الشيء الذي ختتاره: واِملخَْرةُ واملُْخَرةُ
  خمض

اللنب الذي قد : واملَخيُض واملَْمخوُض. اإلبْريُج: اِملْمَخضَةُو. َمَخْضُت اللَنب أْمَخُضُه وأْمُخُضُه وأْمِخضُُه، ثالث لغاٍت
وكذلك الولد إذا . وتََمخََّض اللُنب وامَْتَخَض، أي َتحرَّك. وأْمَخَض اللُنب، أي حان له أن ُيْمَخَض. ُمِخَض وأِخذَ زُْبُدُه
وكلُّ حاملٍ ضرَبها . ر تَْمَخُض َمخاضاًوقد َمِخَضِت الناقةُ بالكس. وجُع الوالدِة: واملَخاُض. حترك يف بطن احلامل

. احلواملُ من النوق، واحدهتا َخِلفَةٌ، وال واحد هلا من لفظها: واملَخاُض أيضاً. الطَلْق فهي ماِخٌض، واجلمع ُمخٌَّض
  :قال الشاعر. وابن خماضٍ نكرةٌ، فإذا أردت تعريفه أدخلت عليه األلف والالم إال أنه تعريف جنس

  كفَْضلِ ابنِ املَخاضِ على الفصيلِ... الً فََضلَْت فُقَْيماً َوَجْدنا نَْهَش
  .َمَخْضُت بالدلو، إذا هنَْزُت هبا يف البئر: قال الفراء. وال يقال يف اجلمع إال بناُت َمخاضٍ وبناُت لَبوٍن وبناُت آوى

  خمط
وأْمَخطْتُ السهَم، أي . طَ السهُم، أي مََرَقوَمَخ. ويقال أْمَخطَ يف القَوس. َمَخطَُه يَْمَخطُُه َمْخطاً، أي نزعه ومدَّه

واْمَتَخطَ . وامَْتَخطَ وتََمخَّطَ، أي اْستَْنثََر. ما يسيل من األنف، وقد َمَخطَُه من أنفه، أي رمى به: واملُخاطُ. أنفذته
  .وربَّما قالوا امَْتَخطَ ما يف يده، أي َنَزَعه واختلَسه. سيفَه، أي اخَتَرطَه

  خمن



  .النزع من البئر: واملَْخُن. البكاء: واملَْخُن. الرجلُ الطويل: املَْخُن
  خما

  .َتَمخَّْيُت من الشيء وامََّخْيُت منه، إذا تربأت من وَتحَرَّجت
  مدح
وأنشد أبو عمرو أليب . وكذلك اِملْدَحةُ، واملَديُح، واألْمدوَحةُ. وقد َمَدَحُه وامتَدحه مبعًنى. الثناء احلسن: املَْدُح
  :ذؤيب

  أْحيا أباكُنَّ يا ليلى األماديُح... و كان ِمْدَحةُ َحيٍّ ُمْنِشراً أحداً ل
وتََمدََّحت . لغةٌ يف اْنَدحَّ، إذا اتَّسع: وامَدحَّ بطُنه. ورجلٌ ُمَمدٌَّح، أي ممدوح جداً. تكلّف أن ميدح: وَتَمدَّحَ الرجل

  :يصف فرساًوقال الراعي . خواصر املاشية، أي اتَّسعت ِشَبعاً، مثل تنّدحت
  خَواِصُرها وازداَد رْشحاً َوريُدها... فلمَّا َسقَْيناها الَعكيَس َتَمدََّحْت 

  مدخ
  .تقاعست يف سريها، وبالذال معجمة أيضاً: َتَمدَّخِت اإلبل

  مدد
. السيل: واملَدُّ. وَّلَ لهوَمدَّهُ يف غيِّه، أي أمهله وطَ. وَمدَّ اهللا يف عمره. الزيادة املّتصلة: واملادَّةُ. َمَدْدُت الشيء فامتد

  :قال العجاج. َمدَّ النهُر، وَمدَُّه هنٌر آخر: يقال
  سيلٌ أيتٌّ َمدَُّه أيتُّ

ورجلٌ َمديُد القامة، أي طويل . هناك قطعةُ أرضٍ قَْدُر َمدِّ البصر، أي مدى البصر: ويقال. ارتفاعه: وَمدُّ النهار
ِمكيال، وهو : واملُدُّ بالضم. وَتَمدَّدَ الرجلُ، أي متطَّى. ناب، شدد للمبالغةوِطراٌف ُمَمدٌَّد، أي ممدودٌ باألط. القامة

واملُّدة . ُبرهة منه: وُمدَّةٌ من الزمان. أربعة أْمداٍد: والصاع. رِطلٌ وثُلث عند أهل احلجاز، ورطالن عند أهل العراق
واِملدَّةُ . املّرة الواحدة من قولك َمدَْدُت الشيء: بالفتح واملَدَّةُ،. اسم ما اْسَتْمَدْدَت به من اِملداِد على القلم: أيضاً

وأْمدَْدُت الرجل، . َمدَْدُت الَدواة وأْمدَْدهتا أيضاً: تقول منه. النِقُْس: واِملداُد. ما جيتمع يف اجلرح من القيح: بالكسر
َمَدْدنا القوَم، أي صرنا َمَدداً : قال أبو زيد. َدِدطلب املَ: واالسِتمداُد. وأْمَدْدتُ اجليشَ بَِمَدٍد. إذا أعطيَته َمدَّةً بقلم

. وأَمدَّ الَعرْفَُج، إذا جرى املاء يف عوده. صارت فيه ِمدَّةٌ: وأَمدَّ اجلرُح. وأْمدَْدناُهْم بفاكهة. وأمَددْناهم بغرينا. هلم
وماٌء . واالسم املَديد. يق وحنوه فتسقيهاوَمَدْدُت اإلبل وأْمَدْدهتا مبعًنى، وهو أن َتْنثَُر هلا على املاء شيئاً من الدق

  .شديد امللوحة: إِمدَّانٌ
  مدر

. رماٌح كانت تركَّب فيها القرون احملدَّدة مكان األسنّة: واملَْدرِيَّةُ. والعرب تسمِّي القرية َمَدرَةً. واحدةُ املََدرِ: املََدَرة
  :قال لبيد يصف البقرة والكالب

  كالَسْمهَرِيَِّة َحدُّها وَتمامُها... ْدرِيَّةٌ فلَِحقَْن واْعَتكََرْت هلا َم
املوضع الذي يأخذ منه املََدُر، فُتْمَدُر به : واملَْمَدَرةُ بالفتح. وَمَدْرُت احلوَض أْمُدرُُه، أي أصلحته باملََدرِ. يعين القرون

: واألْمَدُر من الضباع. منتفخ اجلْنبَني ورجلٌ أْمَدرُ بيِّن املََدرِ، إذا كان. احلياض، أي ُتَسدُّ َخصاُص ما بني حجارهتا



  .ويقال لَْونٌ له. الذي يف جسده لَُمٌع من َسلِْحِه
  مدش
  .وامرأةٌ َمْدشاُء اليد. وقد َمِدَش َمَدشاً. ورجلٌ أْمَدُش اليد. َرخاوةُ عَصب اليد وقلَّة حلمها: املُْدُش
  مدل
  .لغة يف تََندَّلَ: وَتَمدَّلَ باملنديل. ال والذال مجيعاًالرجلُ اخلَفيُّ الشخصِ، القليلُ اللحمِ بالد: اِملْدلُ
  مدن

. ومنه مسِّيت املَديَنةُ، وهي فَعيلَةٌ، وجتمع على َمداِئَن باهلمز، وجتمع أيضاً على ُمْدٍن وُمُدٍن. أقام به: َمَدنَ باملكان
َنِة الرسول صلى اهللا عليه وسلم قلت َمَدينٌّ، وإىل وإذا نسبت إىل َمدي. َمصََّر األْمصاَر: وفالن َمدَّنَ املَداِئَن، كما يقال

  .مدينة املنصور َمديينٌّ، وإىل َمداِئنِ كسرى َمداِئنِيٌّ، للفرق بني الَنسب، لئِّال خيتلط
  مده

  .املاِدُح، واجلمع املُدَُّه: واملاِدُه. الَتَمدُُّح: التََمدُُّه
  مدى
. احلوض الذي ليس له نصائُب: واملَِديُّ. ر، وقدر َمّد البصر أيضاًقطعة أرضٍ قدر َمدى البص: يقال. الغاية: املَدى

  .القفيزُ الشامّي، وهو غري املُدِّ: واملُْدُي. الشَفرة، وقد تكسر، واجلمع ُمْدياٌت وُمًدى: واملُْدَيةُ بالضم. واجلمع أْمِدَيةٌ
  مذح
  .ذاه إذا مشىرجل أْمذَُح بيُِّن املَذَحِ، وقد َمِذَح، للذي تصطكُّ فَِخ: يقال
  مذر
. فسدت: وَمِذَرِت البيضة. وَمذََر إتباٌع له. تفرقت إبله َشذََر َمذََر، وِشذََر ِمذََر، إذا تفرَّقت يف كلّ وجه: يقال

ُخبثُ : والتََمذُُّر. الذي ُيكِثر االختالف إىل اخلالء: واألْمذَُر. وَمِذَرْت مَِعَدُتُه، أي فسدت. وأْمذََرْتها الدجاجةُ
  .رأيت بيضةً َمِذَرةً فََمذََرتْ لذلك نفسي، أي خَُبثَْت: يقال. النفس
  مذع

. واملَذَّاُع الذي ال يكتم السر، ويقال الكذَّاب: قال. َمذََع يل اخلرب، إذا حدَّثك ببعضه وكَتم البعض: الكسائي
  .وَمذََع ببوله، أي رمى به

  مذق
فالن َيْمذُُق الودَّ، إذا مل ُيْخِلصه، فهو : ومنه قوهلم. فهو ممذوٌق وَمذيٌق وقد َمذَقُْت اللَنب. اللنب املمزوج باملاء: املَذيُق

  .َمذَّاٌق، وُمماِذٌق غري خملص
  مذقر

  .اْمذَقَرَّ الرائُب اْمِذقْراراً، إذا تقطَّع وصار اللنب ناحية واملاء ناحية: يقال. اللنب املتقطع: املُْمذَِقرُّ
  مذل

الباِذلُ ملا عنده من مال أو ِسرٍّ، وكذلك إذا مل يقدر على ضبط : واِملذْلُ. مثل ِمْدلٍرجلٌ ِمذْلٌ، أي صغري اجلثِّة، 
  :قال األسود ابن َيْعفُر. نفسه

  َمِذالً مبايل لَيِّناً أجيادي... ولقد أروُح إىل الِتجارِ ُمَرجَّالً 
وقد . وكذلك املَذَلُ بالتحريك. حتَّى أفشيُته َمذَلْتُ بِسِرِّي، أْمذُلُ بالضم، َمذْالً، أي قَِلقُْت به وَضجِْرُت: يقال



  :وأنشد أبو زيد. وَمذِلَْت رِجلي أيضاً َمذَالً، أي َخِدَرْت. قلقُت: وَمِذلُْت من كالمه. َمِذلَُت بسرِّي بالكسر
  بدعواِك من َمِذلٍ هبا فيهونُ... وإن َمذِلَْت رْجلي َدعَْوُتك أْشتَفي 

  :قال الراعي. املريض الذي ال َيَتقارُّ وهو ضعيٌف: واملَذيلُ. واملَذَل مثله. ُراالسترخاُء والفتو: واالْمِذاللُ
  أقذًى بعينَِك أم أردَت رحيال... ما بالُ َدفِّكَ بالِفراشِ َمذيال 

  مذى

. لهَمذى الرجل بالفتح، وأْمذى باأللف مث: تقول منه. ما خيرج عند املالعبة والتقبيل؛ وفيه الوضوء: املَذُْي بالتسكني
، " الَغرية من اإلميان، واِملذاُء من النفاق : " ويف احلديث. املُماذاةُ: واِملذاُء. كلُّ ذكر َيْمذي وكلُّ أنثى َتقْذي: يقال

املَِذيُّ، والَوِديُّ، : وقال األموي. هو أن جيمع الرجل بني رجال ونساء خيلِّيهم ُيماذي بعضهم بعضاً: قال أبو عبيد
واملاِذيَّةُ من . العسل األبيض: واملاِذيُّ. َمذَْيتُُه: وربَّما قالوا. وأْمذَْيُت فرسي، إذا أرسلتَها يف املرعى .واملَينُّ مشدّداٌت

  .وتسمَّى اخلمر ماِذيَّةً لسهولتها يف احلَلْق. املاِذيَّةُ الَسهلة اللينة: وقال األصمعي. البيضاُء: الدروع
  مرأ

هو كما تقول فَقَُه وفَِقَه، َيكِسرون القاف : قال األخفش. ر مَريئاً، وكذلك مَرَِئ الطعاُمصا: َمُرَؤ الطَعاُم َيْمُرُؤ مَراءةً
يقال َهَنأَين الطَعامُ : وقال الفراء. أمَْرأَين الطعام: وقال بعضهم: وَمَرأَين الطَعاُم َيمَْرأُ َمَراءةً، قال: قال. ويضموهنا

. اْسَتْمرَأُتُه: ومَرِئُْت الطَعاَم. وهو طعاٌم ُمْمرٌِئ. ألٍف وإذا أفَْردوها قالوا أْمَرأَين وَمَرأَين، إذا أْتَبعوها َهَنأين قالوها بغري
َتكَلَّفَ : وَتَمرَّأَ. صار ذا ُمروءٍة فهو َمرِيٌء على فَعيلٍ: َمُرَؤ الرجلُ: قال أبو زيد. اإلنسانية، ولك أن تشدَِّد: واملُروَءةُ
وتقول هو َمرِيء اجلَزورِ والشاِة، : رَّأُ بنا، أي يطلب املروءٍة بِنَقِْصنا وَعْيبنا، قالفالن َيَتَم: ابن السكيت. املروءةَ

هذا َمْرٌء صاحلٌ ومررت مبرءٍ : الرجلُ، يقال: واملَْرُء. للمّتِصل باحلُلقوم الذي جيري فيه الطعاُم والشراُب؛ واجلمع ُمُرٌؤ
هذه مرأةٌ : وبعضهم يقول. َمْرآِن صاحلان، وال ُيْجَمُع على لفظهصاحلٍ ورأيت َمْرًءا صاحلاً، وضم امليم لغة، ومها 

فَْتُح الراء : فإن جئت بألف الَوصل كان فيه ثالث لغاٍت. صاحلةٌ وَمَرةٌ أيضاً بترك اهلمزة وبتحريك الراء حبركتها
هذا اْمُرؤٌ : وتقول. باْمَرإٍهذا اْمَرأٌ ورأيت امَْرأً ومررت : على كل حال حكاها الفرَّاء، وضمُّها على كل حال، تقول

. وتقول هذا اْمُرٌؤ ورأيت امَرأً ومررت باْمرِئٍ ُمْعرباً من مكانني، وال مجَع له من لفظه. ورأيت اْمرًُؤا ومررت باْمرُؤٍ
وا الذئَب وربَّما مسُّ. فإن َصغَّْرَت أسْقَطَت ألف الَوصل فقلت ُمَريٌء وُمَرْيئَةٌ. وهذه امَْرأةٌ مفتوحة الراء على كل حال

  :وذكر يونس أن قول الشاعر. اْمَرأً
  فَُتخِْطئُ فيها َمرَّةً وُتصيُب... وأنت اْمُرٌؤ َتْعدو على كُلِّ ِغرٍَّة 

  .والنسبةُ إىل امرِئٍ مََرئيٌّ بفتح الراء. أنا اْمُرٌؤ ال أْخُرب الِسرَّ: وقالت امرأةٌ من العرب. يعين به الذئب
  مرت
  .ورجل مَْرُت احلاجبِ، إذا مل يكن على حاجبه َشَعر. ومكان مَْرٌت بيِّن املُروتة. اَت فيهامفازةٌ ال نب: املَْرُت
  مرث

ورجل ِمْمَرثٌ، أي صبور على اِخلصام، . وربَّما قيل َمَرَدُه. َمَرثَ التمَر بيده َيمْرِثُُه َمْرثاً، لغة يف مرسه، إذا ماثَُه ودافَُه
  :قال َعبدة بن الطبيب. صبعَه، إذا الكَهاومََرثَ الصيبُّ إ. واجلمع َممارِثُ

  يف املَْهِد َيْمُرثُ َوْدَعَتْيِه مُْرضَع... فََرَجْعتُُهْم َشتَّى كأنَّ َعميدَُهم 
  مرج



: " وقوله تعاىل. وَمَرْجتُ الدابة أمُْرُجها بالضم َمْرجاً، إذا أرسلتها ترعى. املوضع الذي ترعى فيه الدواّب: املَْرُج
  .أي َخالّمها ال يلتبس أحدمها باآلخر" . َرينِ َيلَتقِياِن َمَرَج الَبْح

مصدر قولك َمرِجَ اخلاَتمُ : واملََرُج بالتحريك. أمَْرج الَبْحرين مثل مََرَج، فََعلَ وأفَْعلَ مبعًنى: ويقول قوم: قال األخفش
اختلط : ومَرَِج الدين واألمُر. فََسَدْت: ومَْرَجْت أماناُت الناس أيضاً. يف إصبعي بالكسر، أي قَِلَق، مثل جرِج

  :قال أبو دُؤاد. واضطرب
  ُمْشرَِف احلارِِك َمْحبوكَ الكََتْد... َمرَِج الديُن فَأْعدَْدُت له 

: وأْمَرَجتِ الناقةُ. وأمر َمريٌج، أي خمتلط. إمنا ُيَسكَُّن املَْرُج ألجل اهلَْرج ازدواجاً للكالم: يقال. ومنه اهلَْرُج واملَْرُج
  .صغار اللؤلؤ: واملَْرجان. ناٌر ال ُدخان هلا ُخِلَق منها اجلانُّ: ومارٌِج من نار. ْت وَلََدها بعد ما يصري ِغْرساً وَدماًألقَ

  مرجل

  :قال العجاج. ضرٌب من ثياب الَوْشيِ: املَُمْرَجلُ
  بِِشَيٍة كَِشَيِة املَُمْرَجلِ

  .لَوْشيُِمراجِلُ ميمها من نفس احلرف، وهي ثياب ا: قال سيبويه
  مرح
. وقد مَرَِح بالكسر، فهو َمرٌِح ومِرِّيحٌ بالتشديد، وأمَْرَحُه غريه، واالسم اِملراُح. شدة الفرح، والنشاط: املََرُح

  :قال الشاعر. فسدت وهاجت: ومرَِحْت عينه أيضاً مََرحاناً
  وما حاَجةُ األخرى إىل املََرحان... كأنَّ قذًى يف العنيِ قد َمرَِحتْ به 

وقال . وقوٌس َمروٌح، كأن هبا َمرحاً من حسن إرساهلا السهَم. وقد أمَْرحُه الكُأل. رٌس ِمْمراٌح وَمروٌح، أي نشيطٌوف
  :يف قول أيب ذؤيب: األصمعي

  شآِمَيةٌ إذا ُجِلَيْت َمروُح... ُمَصفَّقَةٌ ُمَصفَّاةٌ ُعقاٌر 
أي َسرَّبتها، وهو : ومَرَّْحُت القِربةَ. غزيرة الدمع: ِمْمراٌحوعٌني . أي هلا ِمراٌح يف الرأس وسورةٌ، َيمَْرُح من يشرهبا

  .بَْرحى: وإذا أخطأ. وهو تعجٌُّب! َمْرَحى: ويقال للرامي إذا أصاب. أن متألها ماٌء لتنسدَّ عيونُ اخلَْرزِ
  مرخ
الزند وهو األعلى، : والَعفاُر"  يف كلِّ شجرٍ نار، واستمجد املَْرُخ والَعفار: " ويف املثل. شجرٌ سريُع الَوْريِ: املَْرُخ
  :قال الشاعر. الَزْنَدةُ وهي األسفل: واملَْرُخ

  وُضنُّ بِقْدرٍ فلم ُتعْقَبِ... إذا املَْرُخ مل يورِ حتت الَعفار 
سهٌم طويلٌ : واملِرِّيُخ. وأْمَرْخُت العجَني، إذا أكثرت ماءه حتَّى َرقَّ. وَمَرْخُت جسدي بالدهن َمْرخاً، وَمرَّْخُتهُ َتْمرخياً

  :قال الشماخ. له أربع قُذَذٌ ُيغْلى به
  كما سَطََع اِملرِّيُخ َشمََّرهُ الغايل... أرِقُْت له القَْوَم والصُْبُح ساِطٌع 

  .جنٌم من اخلُنَّس: واملِرِّيُخ. أي أرسله
  مرد
ال شعر على : وفرٌس أمَْرُد.  ورق عليهال: وغُصن أْمرَُد. ال نبَت فيها: ورملة َمرْداُء. مثر األراك الغضُّ منه: املَْرُد
يقال َتَمرََّد فالنٌ زماناً مث خرج وجهه، : قال األصمعي. وغالٌم أْمَرُد بيُِّن املََرد بالتحريك، وال يقال جارية مْرداء. ثُنَِّتِه



َرَد اخلبز َيْمرُُدُه َمْرداً، أي وَم. وَتمريُد الغصن جتريده من الورق. متليسه: وَتمريُد البناء. وذلك أن َيْبقى أْمَرَد حيناً
املُرونُ : واملُروُد على الشيء. وَمَرَد الصيب ثديَ أمِّه َمْرداً. التمر ُينقع يف اللنب حتَّى يلني: واملَريُد. ماثَُه حتَّى يلني

: واملَراُد، بالفتح. يد املَراَدةالشد: واِملرِّيُد. وقد َمُردَ الرجل بالضم مَرادَةً، فهو مارٌِد ومَريٌد. العايت: واملارٌِد. عليه
  .الُعنق
  مرر

  :قال الشاعر. وشيٌء مرٌّ، واجلمع أْمراٌر. واملَراَرةُ اليت فيها اِملرَّةُ. ضد احلالوة: املَراَرة
  يرى بَيبيس الَدوِّ أمْراَر َعلْقَم... َرعى الرَْوَض يف الَوسْميِّ حتَّى كأمنا 

. صُغراها مُرَّاها: قالت امرأة من العرب. وهذا أَمرُّ من كذا. أي األالُء والشيُح رِْعُي بين فالنٍ املُرَّتاِن،: ويقال
. الذي ُيؤَْتَدُم به، كأنَّه منسوب إىل املَراَرِة: واملُرِّيُّ. َحبٌّ ُمرٌّ خيتلط بالُبرِّ: واملارورةُ واملَُريْراُء. الفقر واهلََرم: واألمَرَّاِن

شجٌر ُمرٌّ، إذا أكلت منه اإلبل قلَصت عنه َمشاِفُرها، : واملُراُر، بضم امليم. كنية إبليس: وأبو ُمرَّة. والعامَّة ختففه
  :قال ذو الرّمة. واحدة املَرِّ واِملرارِ: واملَرَّة. احلبلُ: واملَرُّ بالفتح. الواحدة ُمرارةٌ

  َمرا َشمالٌ وَمرا بارٌح تَرُِب... ال بلْ هو الشوُق من دارٍ َتخَوََّنها 

القوّة : واِملرَّةُ. إحدى الطبائع األربع: واِملرَّةُ. فالنٌ يصنع ذلك األمر ذاَت املِرارِ، أي يصنعه ِمراراً ويدعه ِمراراً: يقال
 قال. العزميةُ: واملَريُر واملَريرَةُ. الذي غلبت عليه اِملرَّةُ: واملَْمروُر. ورجلٌ َمريٌر، أي قويٌّ ذو ِمرٍَّة. وشدةُ العَقل أيضاً

  :الشاعر
  إذا األخْطَُب الداعي على الَدْوحِ صََرَصرا... وال أْنثَين من طَيَْرٍة عن َمريَرٍة 

  :قال الشاعر. املصاريُن جيتمع فيها الفَْرثُ: واألَمرُّ. ما لَطَُف وطال واشتدَّ فَْتلُه، واجلمع املراِئُر: واملَريُر من احلبال
  ُتْهِدنَّ َمْعروَق الِعظامِوال ... فال ُتْهدي األَمرَّ وما َيليِه 

ويقال . واْسَتَمرَّ مثله. ذَهب: وَمرَّ عليه وبه َيُمرُّ َمرا وُمروراً. لقيُت منه األمَرِّيَن بنون اجلمع، وهي الدواهي: أبو زيد
أي أنه قويّ يف اخلصومة ال يسأم لََتجَِدنَّ فالناً ألْوى َبعيدَ املُْسَتَمرِّ، : وقوهلم. اْسَتَمرَّ َمريُرُه، أي استحكم عْزُمه: أيضاً
  :وأنشد أبو عبيدة. اِملراَس

  َوَجْدَتين ألْوى بعيدَ املُْسَتمَرِّ
  أْحِملُ ما ُحمِّلُْت من خريٍ وشَرِّ

رَّهُ وأَم. وأَمرَّ الشيء، أي صار ُمرا، وكذلك َمرَّ الشيء َيَمرُّ بالفتح مَراَرةً، فهو ُمرٌّ. موضعُ املُرورِ، واملصدر: واملََمرُّ
ما زال فالن ُيِمرُّ فالناً وَيمارُُّه أيضاً، أي : ومنه قوهلم. وأْمَرْرُت احلبلَ فهو ُمَمرٌّ، إذا فتلْته فتالً شديداً. غريه وَمرََّرُه

ما ما أَمرَّ فالنٌ و: وقوهلم. وفالن أَمرُّ َعقْداً من فالن، أي أحكم أْمراً منه وأوىف ِذمَّةً. يعاجله ويلتوي عليه ليصرَعه
  .شجُر الرِماحِ: واملُرَّانُ. أحلى، أي ما قال ُمرا وال حلواً

  مرز

: يقال. وإذا أوجع املَْرُز فهو حينئٍذ قرٌص. َمَرَزُه َيمُْرُزُه َمْرزاً، أي قرصه بأطراف أصابعه قرصاً رفيقاً ليس باألظافر
  .عِرَض فالن، أي نِلُْت منه واْمتََرْزُت. اْمُرْز يل من هذا العجني َمْرزَةً، أي اقطع يل منه قطعة

  مرس



مصدر قولك مَرَِسِت الَبكَْرةُ بالكسر َتمَْرُس َمَرساً؛ : واملََرُس أيضاً. احلبلُ، واجلمع مََرٌس، ومجع املََرسِ أمْراٌس: املََرَسة
ع يف أحد جانيب مَرَِس احلبلُ، إذا وق: ويقال أيضاً. وهي بكرةٌ َمروٌس، إذا كان ينَشب حبلُها بينها وبني القَْعوِ

وهو . أَمَْرْسُتُه: وكذلك إذا أنشبَته بني البكرة والقَْعوِ قلت. أًْمَرْستُُه: فإذا أعدته إىل جمراه قلت. الَبكََرِة، َيْمَرُس مََرساً
  :قال الكميت. من األضداد

  ِحبالُكُُم اليت ال ُتْمرِسونا... ستأتيكُْم ُمبْتَرعٍة ذُعافاً 
: واِملراُس. هم على َمرِسٍ واحد، وذلك إذا استوت أخالقهم: ويقال للقوم. كرة والقَْعوِأي ال تنِشبوهنا يف الب
. ومََرْسُت التمَر وغَريه يف املاء، إذا أنقعته ومََرثَْته بيدك. شديد العالج بيِّن املََرسِ: ورجلٌ مَرٌِس. املُمارسة واملعاجلة

وَتَمرَّسَ به واْمتََرَس به، أي . وَمَرْسُت يدي باملنديل، أي مسحت. ثَُه أو لَثَغَهلغةٌ يف مََر: وَمَرَس الصيبُّ إصبَعهُ َيْمُرُسُه
داُر املرضى وهو : املاَرْستانُ، بفتح الراء: قال يعقوب. اْمتََرَسِت األلسُن يف اخلصومات، أي الجَّْت: يقال. احتكَّ به
  .معرب
  مرش

األرض اليت : واملَْرُش أيضاً. ملُروُش، واخلدوُش، واخلروشوهي ا. أصابه مَْرٌش: قال ابن السكيت. املرش كاخلدش
اْمَتَرْشُت الشيَء من يده، أي : يقال. االنتزاُع: واالْمتِراُش. انتهينا إىل َمْرشٍ إىل األَْمراشِ: يقال. َمَرَش املطُر وجهها

  .انتزعته
  مرض
. أَْمَرضَ الرجلُ، إذا وقع يف ماله العاَهةُ: يقال :قال يعقوب. وقد مَرَِض فالن وأَمَْرَضُه اهللا. الُسقُْم: املََرُض

. التضجيُع فيه: والتمريُض يف األمر. وَمرَّْضُتُه َتْمريضاً، إذا قمت عليه يف َمَرضِِه. الرجلُ املسقاُم: واِملْمراُض
أي قارب اإلصابة يف وأْمَرضَ الرجلُ، . فيها فتوٌر: ومشٌس مَريضَةٌ. أن يُري من نفسه املََرَض وليس به: والَتماُرُض

  :قال الشاعر. الرأي
  إذا ما ظَنَّ أَمَْرَض أو أصابا... ولَِكْن حتت ذاَك الَشْيبِ َحْزٌم 

  مرط
واحد املروِط، وهي أكسيةٌ من : واِملْرطُ بالكسر. وأْمَرطَ الشعُر، أي حان له أن ُيمَْرطَ. َنَتفَه: َمَرطَ الَشَعر َيْمُرطُُه

  :قال الشاعر. اصوف أو َخزٍّ كان يؤتزر هب

  ويف اِملْرِط لَفَّاواِن رِْدفُُهما عَْبلُ... َتساَهَم ثَوْباها ففي الِدْرعِ َرأدة 
ورجلُ أْمَرطُ بيِّن املََرِط، وهو الذي قد خفَّ عارِضاه من . وَتَمرَّطَ شعره، أي َتحاتَّ. تساهَم أي تقارع: قوله
وسهاٌم ِمراطٌ، مثل . سهٌم ُمُرطٌ، إذا مل تكن له قُذَذٌ: ويقال أيضاً. ذَذُُهاليت قد سقطْت قُ: واَألْمَرطُ من السهام. الشَعر

هو فوق التقريب ودون : قال األصمعّي. ضرٌب من الَعْدوِ: واملَرَطى. اللصُّ: اَألْمَرطُ: قال أبو عمرو. ُسلُبٍ وِسالبٍ
  :وقال َيِصُف فرساً. اإلْهذابِ

  َتقْريُبها املَرَطى والَشدُّ إْبراُق
  .ما بني الُسرَِّة والعانة: املَُرْيطاُءو

  مرطل



  .َمْرطَلَُه بالطنيِ وغريه، أي لَطََخُه
  مرع
  :اخلصيُب، واجلمع أَْمُرٌع وأَْمراٌع، قال أبو ذؤيب: املَريُع

  مثلُ القناِة وأَْزلََعْتهُ اَألمُْرُع... أكل اجلَميمِ وطاَوَعْتُه سَْمَحٌج 
أَْمَرْعتَ : " ويف املثل. وأَْمَرْعُتُه أي أصبتُه َمريعاً، فهو ُمْمَرٌع. َع، أي أَكَْأل، فهو ُمْمرٌِعوقد َمُرَع الوادي بالضم، وأَمَْر

وأَمَْرَع رأَسه بدهنٍ، . وأرٌض أُْمروَعةٌ، أي ِخْصبةٌ. القوُم ُمْمرِعونَ، إذا كانت مواشيهم يف ِخْصبٍ: ويقال" . فاْنزِلْ 
  .واجلمع ُمَرٌع. طائٌر شبيه بالُدرَّاَجِة: واملُْرَعةُ. أي أكثر منه وأوَسَعه

  مرغ
وَمَرغَتِ السائمةُ الُعْشَب . واملوضع ُمَتَمرَّغٌ، وَمراغٌ وَمراغَةٌ. َمرَّغُْتُه يف التراب َتمْريغاً فََتَمرَّغَ، أي َمعَّكُْتُه فََتَمعََّك

وأْمَرغَ، . اللعاب: واملَْرغُ. ي أعوَر ألنَّه كالكيس ال منفذَ لهومسِّ. اِملعى األعور، ألنَّه ُيرمى به: واِملْمَرغَةُ. َتْمُرغُُه َمْرغاً
لغةٌ يف أْمَرخَُه، : وأمَْرغَ العجَني. وأَْمَرغَ، إذا أكثر الكالم يف غري صواب. وَتمَرَّغَ، إذا رشَّه من فيه. أي سال لعابه

  .إذا أكثر ماءه، حتَّى رقَّ
  مرق

وَمَرقُْت الِقدَر َمْرقاً وأْمَرقُْتها أيضاً، إذا أكثرتَ . آفةٌ تصيب الزرع: واملََرُق أيضاً .املََرُق معروف، واملََرقَةُ أخصُّ منه
: وَمَرقَ السهُم من الَرِميَِّة ُمروقاً، أي خرج من اجلانب اآلخر؛ ومنه مسِّيت اخلوارُج مارِقَةً، لقوله عليه السالم. َمَرقَها

وأصله أنَّ امرأةً كانت " رَُوْيدَ الَغْزوَ َيْنمَرُِق : " وقوهلم يف املثل" من الرِميَّة  َيْمُرقونُ من الدين كما َيمُْرُق السَهم" 
. ُمرَّاٌق: ومجع املارِقِ. ُروَْيَد الَغْزَو َيْنمَرُِق، أي أمهِل الَغْزَو حتَّى خيرج الولد: تغزو فحبلْت، فذُِكَر هلا الغزُو فقالت

واملَْرُق . مصدر َمَرقت اإلهاَب، أي نتفت عن اجللد املعطون صوفَه: واملَْرُق أيضاً. ُناإلهابُ املُْنِت: واملَْرُق، بالتسكني
. ما اْنَتَتفَْتُه من الصوف: واملُراقَةُ بالضم. وقد َمرَّقَ َتْمريقاً. املغنِّي: واملَُمرُِّق. ِغناُء اإلماء والَسِفلة، وهو اسٌم: أيضاً

  .وأمَْرَق اجللُد، أي حانَ له أن ُينتف. لبعريك مُراقَةٌ وربَّما قيل ملا تنتفه من الكأل القليل
  مرمر
  .االهتزاُز: والَتَمْرُمُر. اجلاريةُ الناعمةُ الرجراجةُ، وكذلك املَْرمورَةُ: واملَْرماَرةُ. الُرخاُم: املَْرَمُر
  مرموس
  .األملُس: واملَْرمَريُس. هو من املَراَسِة: يِّقال حممد بن الَسرِ. داهيةٌ َمْرمَريٌس، أي شديدةٌ: يقال. الداهيةُ: املَْرَمريُس

  مرن
مََرَنْت يده : يقال. تعوَّده واستمرَّ عليه: وَمَرنَ على الشيء َيْمُرنُ ُمروناً ومَرانَةً. َمَرنَ الشيء َيْمُرنُ ُمروناً، إذا النَ

: واملَرِنُ بكسر الراء. وجه، أي صلب الوجهوإنَّه ملَُمرَّنُ ال. وَمَرنَ وجه فالن على هذا األمر. على العمل، إذا صلُبْت
. هم على َمَرٍن واحٍد، وذلك إذا استوت أخالقهم: ويقال للقوم. ما زال ذلك َمرِين، أي حايل: يقال. احلالُ واخلُلُُق

  :الِفراُء يف قول النمر: واملَْرنُ
  كأنَّ جلوَدهنَّ ِثياُب َمرِْن

. اللُني: واملَراَنةُ. نَ بعَريهُ َيْمُرُنُه مَْرناً، إذا دهن أسفلَ قوائمه من َحفًى بهوَمَر. َعصٌب يكون فيها: وأْمرانُ الِذراعِ
ما النَ : واملارِنُ. التليني: والَتْمريُن. أراد املُرونَ والعادة، أي بكثرة وقويف وسالمي عليها لتعرف طاعيت هلا: ويقال

  :ٌد يذكر ناقتهقال عبي. من األنف وفََضل عن القَصبة، وما الن من الرُمح



  وُمذَرَّباً يف مارٍِن َمْخموسِ... هاتيك َتحِملين وأبيضَ صارماً 
  .مُرَّانَةٌ: الرِماح، الواحدة: واملُرَّانُ. مارَنِت الناقةُ، إذا ضُرَِبْت فلم تلقح: مثل املماجن، يقال: واملُمارِنُ من النوق

  مره

: املُْرهَةُ: أبو عبيد. لِ، وهي عٌني َمْرهاُء، وامرأةٌ َمْرهاُء، والرجل أْمرَُهَمرَِهِت العُني َمَرهاً، إذا فََسَدْت لترِك الكُْح
  .وإنَّما قيل للعني اليت ليس فيها كُْحلٌ َمْرهاُء هلذا املعىن. البياضُ الذي ال خيالطه غُريه

  مرى
. الناقة الكثرية اللنب: واملَرِيُّ على فَعيلٍ .وأمَْرِت الناقةُ، أي درَّ لبُنها. َمَرْيُت الناقة َمرْياً، إذا مسحَت ضرعها ليدّر

. ومََرْيُت الفرس، إذا استخرجت ما عنده من اجلري بسوطٍ أو غريه. هي اليت تدرُّ على املسح، واجلمع َمرايا: ويقال
حابَ والريُح تَْمري الس. ومرى الفرس بيديه، إذا حرَّكهما على األرض كالعابث. واالسم املِْرَيةُ بالكسر وقد تضم

. الشّك، وقد تضم: واملِْرَيةُ. وماَرْيُت الرجل أُماريِه ِمراًء، إذا جادلته. ومَراُه حقّه، أي َجَحده. وَتْمَتريِه، أي تستدرُّه
مها لغتان، وأمَّا ِمْرَيةُ الناقِة فليس إال الكسر والضم : قال ثعلب" . فال َتكُ يف ِمْرَيٍة منه : " وقرئ هبما قوله تعاىل

املفاَزة اليت ال شيء فيها، واجلمع املَرَْورى، : واملَرَْوراةُ. الشكُّ فيه؛ وكذلك التماري: المِتراء يف الشيءوا. غلط
  .القطاة امللساء: واملارِيَّةُ. واملََرْوَرياُت، واملَراريُّ

  مزج
: واملَْزُج. عليه من الطبائع ما ُركب: وِمزاُج الَبدَن. ما ُيمَْزُج به: ومِزاُج الشراَب. خلطه بغريه: َمَزَج الشراَب

  :قال أبو ذؤيب. العسل
  هو الَضْحُك إال أنَّه َعَملُ الَنْحلِ... فجاَء َمبْزجٍ مل َيرَ الناُس مثلَُه 

  مزح
مها وأمَّا املِزاحُ بالكسر فهو مصدر ماَزَحُه و. وقد مََزَح َيْمَزُح، واالسم املُزاُح بالضم، واملُزاَحةُ أيضاً. الدعابة: املَْزُح

  .يتمازحان
  مزر
  :قال العباس ابن مرداس. وفالنٌ أْمَزُر منه. وقد مَُزَر بالضم َمزَاَرةً. الشديُد القلْب، عن أيب عبيد: املَزيُر

  ويف أثوابِِه رجلٌ مَزيُر... ترى الرجلَ النحيَف فتزَْدريِه 
ر أبو عبيد أنَّ ابن عمر قد فسَّر األنْبِذَةَ وذك. ضرٌب من األشربة: واملِْزُر. واجلمع أَمازُِر" . أسد هصور : " ويروى
واِملْزرُ . واخلمُر من العنب. من التمر: والسكُر. من الذَرِة: واملِْزُر. نبيذُ الشعريِ: واجلعةُ. نبيذ العسلِ: البِْتُع: فقال
وأنشد األمويُّ يصف . قليالً قليالًَتمَزَّْرُت الشراَب، إذا شربته : ويقال. احلَْسُو للذوق: واملَْزرُ بالفتح. األمحُق: أيضاً
  :مخراً

  تكون بعد احلَْسوِ والَتمَزُّرِ
  يف فمِه مثل عصريِ الُسكَّرِ

  مزز
. يعين يف الرضاع" ال ُتَحرُِّم املَزَّةُ وال املَزَّتاِن : " ويف احلديث. املرَّة الواحدة: واملَزَّةُ. َمزَُّه َيُمزُُّه َمزا ومزاَزةً، أي مصَّه

: واملُزَّةُ بالضم. بني احللو واحلامض: وشراٌب ُمزٌّ، ورمَّانٌ ُمزٌّ. متصُّصُ الشراب قليالً قليالً، مثل الَتَمزُّزِ: زُُّزوالَتَم
قال . اخلمر اللذيذة الطعم، مسِّيت بذلك للذعها اللسان: واملَزَّةُ بالفتح. اخلمر اليت فيها طعُم محوضٍة وال خري فيها



  :األعشى
  وقَهوةً َمزَّةً راُووقُها َخِضلُ... ُضَب الَرحياِن مُتَِّكئاً ناَزْعتُُهْم قُ

  :قال األخطل يعيب قوماً. ضرٌب من األشربة: واملُزَّاُء بالضم. وال يقال مِزَّةٌ بالكسر
  إذا جرى فيهم املُزَّاُء والَسكَُر... بِئْسَ الُصحاةُ وبِئَْس الشَْرُب شَْرُبهُم 

  .له على هذا ِمزٌّ، أي فَْضلٌ: يقال. الفَْضلُ: واِملزُّ بالكسر. اً هلا لكان مَزَّاَء بالفتحوهو اسٌم للخمر، ولو كان نعت
  مزع

واملرأةُ ُتمَزُِّع القطَن بيديها، إذا َزبََّدْتُه كأنَّها . التفريُق: والَتمْزيُع. وكذلك الفرس. َمرَّ الظُيب َيمَْزُع، أي يسرع: يقال
أنَّه غِضب غََضباً شديداً حتَّى : " ويف احلديث. وفالنٌ يَتَمزَّع من الغيظ، أي يتقطَّع. ذلكتقطِّعه مث تؤلِّفه فتجوِّده ب

. وما يف اإلناء ُمْزَعةٌ من املاء، أي جرعةٌ. ما عليه ُمْزَعةُ حلمٍ: يقال. قطعةُ حلم: واملُزَعةُ بالضم" . إيلَّ أنَّ أنفه َيَتمَزَُّع 
  .ن، مثل اِملزقِة من اخلِرقواِملْزَعةُ بالكسر من الريش والقط

  مزق

: " مصدٌر كالَتمزيق، ومنه قوله تعاىل: واملُمَزَُّق. وَمزَّقُْت الشيء َتْمزيقاً فََتمَزََّق. خرقته: َمَزقُْت الثوَب أمُزقُُه َمْزقاً
ومََزَق الطائُر َيمُْزُق وَيمْزُِق، أي . والِقطعةُ منه ِمْزقَةٌ. الِقطَُه من الثوب املُْمزوقِ: واملَِزُق" . وَمزَّقْناهم كلَّ ُممَزَّقٍ 

  .وناقةٌ ِمزاٌق، أي سريعةٌ جدا. رمى بذَْرِقِه
  مزمز
  .أخذه فَمْزَمَزُه، إذا حرَّكه وأقبل به وأدبر: يقال. التحريك: املَْزَمَزةُ
  مزن

  :قال. املطرة: واملُْزنَةُ. بيض النمل: ازِنُوامل. ُحبُّ املُْزِن: والَبَرُد. السحابة البيضاء، واجلمع ُمْزنٌ: املُْزَنةُ: أبو زيد
  وُعفُْر الِظباِء يف الِكناسِ َتقَمَُّع... أمل تَر أنَّ اهللا أنزلَ مُْزَنةً 

  مزا
  .له عليه َمزِيَّةٌ وال ُيبىن منه ِفْعلٌ: يقال. الفضيلة: املَزِيَّةُ
  مسأ

  .املاجُِن: واملاِسئُ. َمَجَن: َمَسأَ الرجلُ َمسْأً: أبو زيد
  مسح

. قطعه: وَمَسَحُه بالسيف. جامَعها: وَمَسَح املرأة. وَمَسحَ األرَض ِمساَحةً، أي ذََرعَها. َمَسَح برأسه وَتَمسََّح باألرض
مررت َخبريقٍ من : يقال: قال الفراء. ومكانٌ أْمَسُح. األرض املستوية ذات حًصى صغارٍ ى نباَت فيها: واملَْسحاُء

. وَمَسَحِت اإلبلُ يوَمها، أي سارْت. املرأة الَرْسحاُء: واملَْسحاُء. لى فالن َمْسَحةٌ من مجالوع. األرض بني َمْسحاَوْينِ
  :قال الشاعر. القوُس: واملَسيَحةُ. املاشطة: واملاِسَحةُ. واحدة املَساِئحِ، وهي الذوائب: واملَسيَحةُ من الشََعرِ

  ٌن وال َرقَُقلني وليس هبا َوْه... لنا َمساِئُح زورٌ يف مراِكِضها 
  :قال الراجز. العََرُق: واملَسيُح. والدرهُم األطلُس َمسيح. الِقطعة من الفضَّة: املَسيُح: قال األصمعّي

  يا رِيَّها وقد َبدا َمسيحي
  وابَْتلَّ ثَْوباَي من الَنضيحِ



َمِسحَ الرجل : تقول منه. األخرى الذي تصيب إحدى َرْبلََتْيِه: واألْمَسُح. الَبالُس، واجلمع أْمساٌح وُمُسٌح: واِملْسُح
  .َمَسحاً
  مسخ
الذي ال مالَح له، ومن : واملَسيُخ من الرجال. َمَسَخهُ اهللا قرداً: يقال. حتويل صورة إىل ما هو أقبُح منها: املَْسُخ

. ، أي ال طعم له" هو أْمَسُخ من حلم احلُوارِ : " ويف املثل. وقد َمَسَخ كذا طعَمه، أي أذهبَه. اللحم الذي ال طعم له
  :قال الشاعر

  فال أنت ُحلٌْو وال أنت مُرٌّ... َمليٌخ َمسيٌخ كلحم احلُوار 
رجل : الِقِسيُّ، نسبت إىل ماِسَخةَ: واملاِسِخيَّاُت. القوَّاُس: واملاِسِخيُّ. وُيكره يف الفرس انِْمساخُ َحماِته، أي ضموره

  :قال الشاعر. من األزِد كان قَوَّاساً
  من املاِسِخيَّاِت الِقِسيَّ املوتَّرا... ُمرباةً َتخالُ ُضلوَعها  فقَرَّْبُت
  مسد
وقد يكون من جلود اإلبل أو من . حبلٌ من ليف أو خوص: واملََسُد أيضاً. حبلٌ من َمَسٍد: يقال. الليف: املََسَد
وجاريةٌ َحَسنة املَْسِد، . اخلَلْقِ ورجلٌ َمْمسوٌد، أي جمدولُ. أجدت فتله: وَمَسْدتُ احلبل أْمُسُدُه َمْسداً. أوبارها

: واِملساُد. إْدآُب السري بالليل: واملَْسُد. وهي َمْمسوَدةٌ، ومعصوبةٌ، وجمدولةٌ، ومأرومةٌ. والَعْصبِ، واجلَْدلِ، واَألْرمِ
  .لغةٌ يف اِملسابِ، وهو نِْحُي الَسمن، وِسقاء العسل

  مسر
  .أخرجه من ضيقومسر الشيء، . أغراهم: َمَسَر القوَم َمْسراً

  مسس
َمَسْسُت الشيَء بالفتح أُمسُّهُ : وحكى أبو عبيدة. أَمسُُّه َمسا، فهذه اللغة الفصيحة: َمِسْسُت الشيء، بالكسر

وربَّما قالوا ِمْستُ الشيء حيذفون منه السني األوىل، وحيوِّلون كسرهتا إىل امليم، ومنهم من ال جيوِّل ويترك . بالضم
  :وأنشد األخفش. فتوحةامليم على حاهلا م
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لغة: كتاب  ال   الصحاح يف 
 اجلوهري: املؤلف 

  حتَّى رأْوا أُحداً َيْهوي وثَْهالنا... ِمْسنا السماَء فنِلْناها وطالَُهُم 
كنايةٌ : واملُماسَّةُ. الذي به َمسٌّ من جنون: واملَْمسوُس. املَسُّ، وكذلك اِملسِّيسى: واملَسيُس. وأْمَسْسُتُه الشيَء فَمسَُّه

، أي ال " أن تقول ال َمساَس : " وقوله تعاىل" . من قبل أن يَتماسَّا : " وقوله تعاىل. كذلك التماسُّعن املُباَضعة؛ و
. وأمَّا قول العرب ال َمساسِ، مثل قطامِ، فإنَّما ُبين على الكسر ألنَّه معدولٌ عن املصدر، وهو املَسُّ. أمسُّ وال أَُمسُّ

وحاجةٌ ماسَّةٌ، . وقد َمسَّْت بك َرِحُم فالٍن، إذا كان بينكما قرابةٌ قريبةٌ. قريبةٌبينهما َرِحٌم ماسَّةٌ، أي قرابةٌ : ويقال
  :قال الشاعر. الذي بني العذب وامللح: واملَسوُس من املاء. وقد َمسَّْت إليه احلاجة. أي مهمَّةٌ

  َعذَْب املذاق وال َمسوسا... لو كنَت ماًء كنَت ال 
  مسط

: ذا سطا على الفرس وغريها، أي أدخل يده يف ظَْبَيتِها فأْنقى َرَحمها وأخرج ما فيهايقال للرجل : قال ابن السكيت
َمَسطُْت اِملعاَء، إذا : ويقال أيضاً. وإنَّما ُيفعل ذلك إذا نزا على الفرسِ الكرميِ فحلٌ لئيٌم. قد َمَسطَها َيْمسُطُها َمْسطاً

: وماِسطٌ. من نبات الصيف، إذا رعته اإلبلُ خََرطَ بطوهنا ضرٌب: واملاِسُق. خرطَت ما فيها بإصبعك لتخرج ما فيها
يقال إذا سالَ الوادي : قال أبو الَغمر. املاء الكدر يبقى يف احلوض: واملَسيطُ واملَسيطة. كلُّ ماء ملح َيْمُسطُ البطون

  .بسيلٍ صغريٍ فهي َمسيطَةٌ وأصغر من ذلك ُمَسيِّطَةٌ
  مسع

  .ْسٌع ونِْسٌعيقال لريح الشمال ِم: األصمعّي
  مسك

وكذلك َمسَّكُْت به . أْمَسكُْت الشيء، وَتَمسَّكُْت به، واْسَتْمَسكُْت به، وامَْتَسكْتُ به، كلُّه مبعىن اعتصمت به
وما َتماَسَك أن قال ذلك، . وأْمَسكُْت عن الكالم، أي سكتُّ" . وال ُتمسكوا بِعَصمِ الكواِفرِ : " وقرئ. َتْمسيكاً

: واملَساكُ أيضاً. فيه إْمساٌك وَمساك وَمساكَةٌ، أي خبلٌ: يقال. وكذلك املُُسُك. البخيل: سيُكواملَ. أي ما متالك
الُصلبةُ اليت ال حتتاج إىل : واملُْسكَةُ أيضاً من البئر. فيه ُمْسكَةٌ من خري، أي بقيَّة: ويقال. املكان الذي ُيْمِسكُ املاء

  :وأمَّا قول الشاعر. ب، وكانت العرب تسمِّيه املشمومفارسيٌّ معرَّ: واِملْسُك من الطيبِ. طيٍّ
  جاءْت ومن أردانِها اِملْسُك َتنْفَُح

أنا يف : ومنه قوهلم. اِجللُْد: واملَْسُك، بالفتح. مصبوغٌ به: وثوٌب ُمَمسٌَّك. فإنَّما أنَّثه ألنَّه ذهب به إىل ريح اِملْسِك
  :قال جرير. أَسوَرةٌ من ذَْبلٍ أو عاجٍ: ريكواملََسكُ بالتح. َمْسِكَك إن مل أفعل كذا وكذا

  هلا َمَسكاً من غري عاجٍ وال ذَْبلِ... ترى العََبَس احلوِْليَّ جَْوناً بكوعِها 
  .ورجلٌ ُمَسكَةٌ، أي خبيل، ويقال هو الذي ال يعلَق بشيٍء فيتخلَّص منه. الواحدة َمَسكَةٌ

  مسل
  .يقال ملَسيلِ املاِء َمَسلٌ

  مسمس



  :قال رؤبة. اختالط األمر والتباُسه، واالسم املَْسماُس: املَْسَمَسةُ
  إن كنَت من أمرَك يف َمْسماسِ
  فاْسطُ على أُمَِّك َسطَْو املاسِ

  مسا
  :وقال. وأْمسى ُمْمساً. نقيض اإلصباحِ: واإلْمساُء. خالف الصباح: املساُء

  اناباخلري صبَّحَنا رَبِّي وَمسَّ... احلمُد هللا ُمْمسانا وُمْصَبَحنا 
  :قال امرؤ القيس يصف جاريةً
  َمناَرةُ ُمْمسى راِهبٍ ُمَتبَتِّلِ... َتضيُء الظَالَم بالِعشاِء كأنَّها 

  :وقال. واالسم املُْسُي والصُْبُح. يريد صومعته حيثُ يُْمسي فيها
  واملْسُي والصُْبُح ال َبقاَء َمعَْه

وأتيته أُْصبوَحةَ كلِّ يوم، وأُْمِسيَّةَ . ته ُمَسيَّاناً، وهو تصغري َمساٍءوأتي. أتيته ِلُمْسي خامسٍة بالضم، والكسر لغة: ويقال
إخراج الُنطفة من الرحم، على ما فسَّرناه : واملَْسُي. وأتيته ُمْسَي أَْمسِ وِمْسَي أْمسِ، أي أَْمسِ عند املَساِء. كلِّ يوم
  :وقال. َمساُه يَْمسيِه: يقال. يف املَْسِط

  َسطَْو املاسي َيْسطو على أُمَِّك
  .وَمَسْيُت الناقة، إذا سطوَت عليها وأخرجت ولدها

  مشج
ُنطْفَةٌ أْمشاٌج، ملاء الرجل خيتلط مباء املرأة : ويقال. والشيء َمشيٌج، واجلمع أَْمشاٌج. َخلَطُْت: َمَشْجُت بينهما َمْشجاً

  .وَدِمها
  مشر

  :قال الشاعر. وَمْشَرةُ األرض أيضاً بالتسكني. ونباَتهاما أحسَن َمَشَرةَ األرضِ بالتحريك، أي َبَشرََتها : يقال
  إىل َمْشَرٍة مل ُتْعَتلَْق باملَحاجِنِ

وكذلك َمشََّرتِ . وأمشََرِت الِعضاُه، إذا خرجْت هلا ورٌق وأغصانٌ. وقد أمشََرِت األرُض، أي أخرجْت نباَتها
  :قال الشاعر. فرَّقته: وَمشَّْرُت الشيَء. الِعضاُه َتْمشرياً

  وأيَّ زماٍن ِقْدُرنا مل َتَمشَّرِ... فقلُت أشيعا َمشَْرةَ الِقْدرِ َحْولَنا 
  .وَتَمشََّر فالن، إذا رُِئَي على أثر الغِىن. وأُذُنٌ َحْشَرةٌ َمْشَرةٌ، أي لطيفة حسنة. أي مل ُيقَْسْم فيها

  مشش

. أُمشُّ به يدي، أي منديالً أو شيئاً أمسح به يدي أعطين َمشوشاً: يقال. َمشَّ يَده َيُمشُّها، أي مسحها بشيٍء لينظِّفها
  :وقال امرؤ القيس. املَشُّ مسُح اليدِ بالشيء اخلشن َيقْلَُع الدسَم: وقال األصمعّي

  إذا حنُن قُمنا عن ِشواٍء ُمَضهَّبِ... ُتَمشُّ بأَعْراف اجلياِد أَكُفُّنا 
: واملُشاَشةُ. وفالنٌ َيْمَتشُّ من مال فالن، أي يصيب منه. حلبتها وتركت يف الضَرع بعض اللنب: وَمَشْشُت الناقة

وفالن طيِّب املُشاشِ، أي . أرٌض ليِّنة: واملُشاُش أيضاً. واحدة املُشاشِ، وهي رؤوس العِظام الليِّنة اليت ميكن مضُغها
الكسر َمَششاً، وهو شيء يشخص يف وَمِشَشِت الدابَّة ب. أكلت ُمشاَشُه، أو متَكَّكُْتُه: وتََمشَّْشُت العظَم. كرمي النفس



  .وظيفها حتَّى يكون له حجٌم، وليس له صالبة العظم الصحيح
  مشط

: واملُشاطَةُ. نوٌع من املَْشِط: واِملْشطَةُ. وِلمَّةٌ َمشيطٌ، أي ممشوطَةٌ. اْمَتشَطَِت املرأةُ، وَمَشطَتْها املاِشطَةُ متِْشطُها َمْشطاً
: واملُْشطُ. نبتٌ صغٌري يقال له ُمْشطُ الذئبِ: واملُْشطُ أيضاً. ألْمشاِط اليت ُيْمَشطُ هباواحد ا: واملُْشطُ. ما سقط منه

  .العظم العريض: وُمْشطُ الكِتِف. سالمَياُت ظَْهرِ القدم
  مشظ

ُم بن وَثيلٍ قال ُسَحْي. َمِشظَْت يده بالكسر َتْمَشظُ َمَشظاً، وهو أن ُميسَّ الَشْوَك أو اِجلذَع فتدخل يف يده شظيَّةٌ منه
  :الرِياِحيُّ

  شديٌد َمدُّها ُعُنَق القَرينِ... فإنَّ قَناَتنا َمِشظٌ َشظاها 
  مشع
اْمَتِشْع من : ويقال. واْمَتَشْعُت ما يف الضَرع، إذا مل تدع فيه شيئاً. حلبَتها: وَمَشْعتُ الغََنَم. الكسُب، واجلمع: املَْشُع

وذئٌب . اْمَتَشَع الرجل ثوبَ صاحبه، أي اختلسه: قال ابن األعرايب. فالن ما َمَشَع لك، أي ُخذْ منه ما وجدت
  .َمشوٌع
  مشغ
  :وقول رؤبة. ضرٌب من األكل كأكلك القِثَّاَء: املَْشغُ

  أْعلو وِعرضي ليس باملَُمشَّغِ
  .أي ليس باملُكدَّر امللطَّخ

  مشق
  :قال ذو الرّمة. ُشُقوقد َمَشَق َيْم. السرعة يف الضرب والطعن واألكل والكتابة: املَْشُق

  كأنَّه األجُر يف اإلقْبالِ َيْحَتِسُب... فكَرَّ َيْمُشُق طَْعناً يف جواِشنِها 
جذُب الشيء ليمتدَّ ويطول، : واملَْشُق. ما سقط عن املَْشقِ من الشعر والكتَّان وحنومها: واملُشاقَةُ. املَْشطُ: واملَْشُق

قال . اقتطعته: وامَْتَشقُْتُه. وامَْتَشقُْت الشيَء من يده، أي اختلسته. مزقُُه: الثوبِوَمْشُق . والسُري ُيْمَشُق حتَّى يلني
واِملْشُق . والرجلُ أْمَشُق واملرأةُ َمْشقاُء بيِّنا املََشقِ. َمِشَق الرجلُ بالكسر، إذا أصابت إحدى َرَبلََتْيِه األخرى: أبو زيد
. وفرٌس َمشيٌق وَمْمشوٌق، أي ضامٌر. اللبيُس: واملَشيُق من الثياب. وغٌ بهوثوٌب ُمَمشٌَّق، أي مصب. املَْغَرةُ: بالكسر

  .حسنةُ القوام: وجاريةٌ َمْمشوقَةٌ
  مشن
  :قال العجاج. َمَشَنُه َمشْناً: يقال. ضرٌب من الضرب بالسوط: املَْشُن

  ويف أخاديد السِياِط املُشَّنِ
مرَّْت يل : وحكى ابن السكيت عن الكالّيب. استللته: ُت السيفواْمَتَشْن. اقتطعته واختلسته: واْمَتشَْنُت الشيء

: يقال. ِغرارةٌ فََمَشْتين، وأصابتين َمْشَنةٌ، وهو الشيء له سعةٌ وال غوَر له، منه ما َبضَّ منه َدٌم ومنه ما مل جيرح اجللد
: ويقال. نوٌع من الرطب: واِملشانُ. رِهةًدرَّْت كا: وَمشََّنتِ الناقةُ تَْمشيناً. َمَشَنُه بالسيف، إذا ضربه فقشر اجللد

  .السليطة املُشامتة: واِملشانُ من النساء. اْمَتِشْن منه ما َمَشَن لك، أي ُخذْ منه ما وجدت
  مشا



  :وأنشد األخفش. وَمشَّى َتْمِشَيةً مثله. َمشى َيْمشي َمشْياً
  اِف اَألَرْنَدجِكَمْشيِ الَنصارى يف خِف... وَدوِيٍَّة قَفْرٍ َتَمشَّى َنعاُمها 
وكذلك . وَمَشِت املرأةُ َتْمشي َمشاًء ممدوداً، إذا كثَر ولدها. ومتَشَّْت فيه ُحَميَّا الكأس. وَمشَّاُه أيضاً وأْمشاُه مبعًنى

 :وال تقل. وشربُت َمشُوا وَمِشيا، وهو الدواء الذي ُيسْهل. كثرية األوالد: وناقةٌ ماِشيَةٌ. املاشية إذا كثُر نسلها
وأْمَشى الرجلُ، . واملاِشَيةُ معروفة، واجلمع املواشي. اْسَتْمَشْيُت، وأْمشاين الدواء: ويقال أيضاً. شربت دواء املْشي
  :وقال. إذا كثُرت ماِشيته

  سَتخِْلُجُه عن الدنيا منونُ... وكلُّ فًتى وإنْ أثْرى وأْمشى 
  مصح

وَمَصحَ . وَمَصَح لُنب الناقة، أي َولَّى وذهب. أْخلََق وَدَرَس: وَمَصحَ الثوُب. ذهب وانقطع: َمَصَح الشيء ُمصوحاً
  .ذهبُت به: وَمَصْحُت بالشيء. وَمَصَح الظلّ، أي قُصر. النباُت، أي ولَّى لونُ زهره

  مصخ
منه  وَمَصخُْتها وامَْتَصْخُتها، إذا انتزعتها. واجلمع األُْمصوُخ واألماصيُخ. خوصةُ الثُمامِ والَنِصيِّ: األُْمصوخة
  .وأخذهتا
  مصد
  :قال الشاعر. أعلى اجلبل: املَصاُد

  َمصاٌد ملن يأوي إليهم ومعِقلُ... إذا أبرَز الَرْوعُ الكَعاَب فإنَّهم 
وما . َمَصدَها: اِجلماع؛ يقال: واملَْصُد. ضرٌب من الَرضاع: واملصد. مصَّه: وَمَصَد الريَق. واجلمع أْمِصَدةٌ وُمْصدانٌ

  .ْصدَةً، أي َبْرداًوجدنا هلذا العام َم
  مصر
  :وقال. احلدُّ واحلاجز بني الشيئني: واِملْصرُ أيضاً. واحد األْمصار: اِملْصُر

  بني النهار وبني الليلِ قد فََصال... وجاعل الشمسِ ُمصْراً ال َخفاَء به 
واجلمع املُصْرانُ، . عااِمل: واملَصُري. اشترى فالن الدار ُمبصورِها، أي حبدودها: وأهل ِمْصَر يكتبون يف شروطهم

: واملَْصُر أيضاً. َحلٌَب بأطراف األصابع: واملَصُْر. ضرٌب من رديء التمر: وُمْصرانُ الفارِة. واملَصاريُن مجع اجلمع
املَْصُر من املعز خاصَّةً دون الضأن، وهي : أبو زيد. َحلَُب بقايا اللنب يف الضَرع: والَتَمصُُّر. َحلَُب كل ما يف الَضرع

الناقة اليت َيَتَمصَّرُ لبنها، أي ُيحلب : واملَصوُر. مجعها ِمصاٌر: وقال العدَبَُّس. ومجعها َمصاِئُر. ليت قد غََرَزْت إال قليالًا
ونعجةٌ ماِصرَةٌ، أي قليلة . َمصََّرِت العنُز تَْمصرياً، أي صارْت َمصوراً: ويقال. قليالً قليالً، ألنَّ لبنها بطيء اخلروج

  .نٌ َمصََّر األْمصاَر، كما يقال مدَّنَ املَداِئُنوفال. اللنب
  مصص

. وأْمَصْصُتُه الشيء فَمصَُّه. املَصُّ يف مهلٍة: َمِصْصتُ الشيَء بالكسر أَمصُُّه َمصا، وكذلك امَتَصْصُتُه والتََمصُُّص
رجلٌ مصَّانُ، إذا : ويقال أيضاً. ا من أُمِّهشتمٌ تقوله ملن ُتِمصُّه، أي يا ماصَّة كذ: وقوهلم يا مصَّانُ، ولألنثى يا مصَّاَنةُ

فالنٌ : يقال. خالُص كلِّ شيء: واملُصاُص. طعاٌم: واملَصوُص. داٌء يأخذ الصيب: واملاصَّةُ. كان يرضع الغنم من لؤمه
  .نباٌت: واملُصاُص أيضاً. ُمصاُص قوِمه، إذا كان أخلصهم نَسباً، يستوي فيه الواحد واالثنان واجلمع واملؤنَّث

  مصع



  :قال رؤبة. حرَّكته: َمَصَعِت الدابَّة بذنَبها
  َيْمَصْعَن باألذناب من لَْوحٍ َوبَْق

وَمصَْعُت ضرع الناقة احللوبة، إذا ضربته . ورجلٌ َمِصٌع. اجملالدةُ يف احلرب: واملُماَصَعةُ. الضرب بالسيف: واملَْصُع
. وَمَصعَ الربُق، أي ومض. مرَّ َيْمَصُع، أي يسرع، مثل َيمَْزُع: يقالو. َرَمْت به: وَمَصَعِت األمُّ بالولد. باملاء البارد

  :قال ابن مقبل. وشيٌء ماِصٌع، أي برَّاٌق
  على قُلُصٍ َيْنَتهِْبَن الِسجاال... فأفَْرغُْت من ماِصعٍ لْوُنُه 

قال أبو . يء ولَّى وذهب فقد َمَصَعوكلُّ ش. َمَصَع لنب الناقة ُمصوعاً، إذا ولَّى وذهب، فهي ماِصَعةُ الَدرِّ: أبو عمرو
قال . وَمَصَع الربُد، أي ذهب: قال. وَمَصَعْت إبله، إذا ذهبْت ألباهنا. أْمَصَع الرجلُ، إذا ذهب لُنب إبله: عبيدة
  .َصٌعمثرةُ العوسج، واجلمع ُم: واملُْصَعةُ أيضاً. طائٌر: واملُْصَعةُ. َمَصَع الرجلُ يف األرض وامَْتَصَع، أي ذهب: الفراء
  مصل

والذي يسيلُ منه . َعِملَُه، وهو أن جتعله يف وِعاٍء خوصٍ أو غريه حتَّى َيقْطَُر ماؤُه: وَمَصلَ األِقطُ. املَْصلُ معروف
َمَصلَت اسُتُه، إذا : وحكى األصمعّي. وَمَصلَ اجلُْرُح، أي سال منه شيٌء يسٌري. قُطاَرةُ احلُبِّ: واملُصالَةُ أيضاً. املُصالَةُ
وأْمَصلَ مالَُه، أي أفسَدُه وصرفَُه فيما ال . وإنَّه لَيْحلُُب من الناقِة لبناً ماِصالً. ت، وأعطاه عطاًء ماصالً، أي قليالًقطر

  :وقال يعاتب امرأته. خري فيه
  وما ُسْسِت من شيٍء فرَبُِّك ماِحقُْه... لََعْمري لقد أَْمَصلِْت ماِلَي كلُُّه 

وشاةٌ ُمْمِصلٌ . وأْمَصلَ الراعي الغنَم، إذا حلبها واستوعَب ما فيها. ولدها وهو ُمْضَغةٌ وأْمَصلَِت املرأةُ، أي ألقْت
  .وِمْمصالٌ، وهي اليت يصري لبنها ُمتَزَيِّالً قبل أن ُيْحقََن

  مصمص

املَْضَمَضةُ بالفم و. واملَْصَمَصةُ مثل املَْضَمَضةُ، إال أنَّه بطرف اللسان. فرٌس َوْرٌد ُمصاِمٌص، إذا كان خالصاً يف ذلك
كنَّا نتوضَّأُ مما غَيََّرِت الناُر وُنَمصِْمُص من : " ويف احلديث. وفرق ما بينهما شبيٌه بفرقِ ما بني القَْبَضِة والقَْبَصة. كلِّه

  .َمصَْمَص إناءه، إذا غسله: ويقال" . اللنب وال ُنَمصِْمُص من التمر 
  مصا

  .ى فخذيهااليت ال حلَم عل: املَْصواُء من النساء
  مضح
  :وأنشد للفرزدق. َمَضَح فالن ِعْرَضُه وأْمَضَحُه، أي شانُه: األموّي

  وأَوقدَت يل ناراً بكلِّ مكاِن... وأَْمَضْحَت عِرضي يف احلياِة وِشْنَتين 
  مضر

دمه ِحضْراً ذهب : وقوهلم. َمَضَر اللنب يَْمُضُر ُمضوراً، أي صار ماضِراً، وهو الذي َيْحذي اللسانَ قبل أن َيروَب
نرى أصله من َمْضرِ اللنب، وهو قَْرصُهُ " ُمَضُر َمضَّرَها اهللا يف النار : " ويف احلديث. وِمْضٌر إتباع له. ِمْضراً، أي َهَدراً
  .ن اللنبِ املاِضرِطبيخٌ يتَّخذ م: واملَضَريةُ. التشبُّه باملُضَرِيَّة: والَتَمضُُّر. وإنَّما شدِّد للكثرة واملبالغة. اللسانَ وَحذُْيُه له

  مضض



: قال. يقال قد أَمضَّين اجلرُح: وقال ثعلٌب. وفيه لغةٌ أخرى َمضَّين اجلرُح. أَمضَّين اجلرُح إْمضاضاً، إذا أوجَعك
. وكََحلَُه ُمبلْمولٍ َمضٍّ، أي حاّر. والكُْحلُ ُيِمضُّ العني، أي حيرقها. َمضَّين بغري ألف: وكان من مضى يقول

كلمةٌ : وِمضِّ بكسر امليم والضاد. وقد َمِضْضَت يا رجلُ تََمضُّ َمَضضاً وَمضيضاً وَمضاضةً. املصيبِة وجُع: واملََضُض
  :قال الراجز. تستعمل مبعىن ال

  َسأَلُْت هل َوْصلٌ فقالت ِمضِّ
  وَحرَّكَْت يل رأسها بالَنْغضِ

  .حكاية صوت إنَّ يف ِمضِّ ملطعماً، وهو: يقال. وهي مع ذلك ُمطِْعَمةٌ يف اإلجابة
  مضغ

. ما عندنا َمضاغٌ، وهذه ِكسرةٌ ليِّنة املضاغِ: يقال. ما ُيْمضَغُ: واملَضاغُ بالفتح. َمَضغَ الطعام َيْمَضُغُه وَيْمُضُغُه َمْضغاً
َيْينِ أصولُ اللَْح: واملاِضغاِن. وقلُب اإلنسان ُمْضَغةٌ من جسده. قطعة حلم: واملُْضَغةُ. ما َمَضْغَت: واملُضاغَةُ بالضم

  .ِعْرقانِ يف اللحيني: عند َمنبِت األضراس، ويقال
  مضمض
وَتَمضَْمَض . وَتَمْضَمضَ يف وضوئه. ما َمضَْمْضُت عيين بنومٍ، أي ما منت: ويقال. حتريك املاء يف الفم: املضمضة

  :قال الراجز. النعاس يف عينيه
  وصاِحبٍ َنبَّْهُتُه ِليَْنهضا

  إذا الكَرى يف عينه َتَمْضَمضا
  مضى

وَمضَْيُت على األمر ُمِضيا، وَمَضْوُت على األمر َمضُوا . نفذ: وَمضى األمر َمضاًء. ذهَب: َمضى الشيء ُمِضيا
  :وقال. التقّدم: واملَُضواُء. والَتَمضِّي َتفَعٌّلٌ منه. وأَْمَضْيتُ األمر، أنفذْته. وهذا أمٌر َمْمُضوٌّ عليه. وُمُضوا

  لى ُمضَوائِِهفإذا حُبِْسَن َمضى ع
  مطر
َمطََرِت السماء : وناٌس يقولون. وَمطََرِت السماُء َتْمطُُر َمطْراً، وأمْطََرها اهللا، وقد ُمِطرْنا. واحد األْمطار: املَطَُر

. هذهب البعُري فال أدري من َمطََر ب: ويقال. وَتَمطََّر مثله. وَمطََر الرجلُ يف األرض ُمطوراً، أي ذهب. وأَْمطَرتْ مبعًنى
  :قال لبيد يرثي قيس بن َجْزء يف قتلى هوازن. والَتَمطُُّر مثله. ومرَّ الفرُس َيْمطُُر َمطْراً وُمطوراً، أي أسرع

  َتُدفُّ َدفيفَ الطائرِ املَُتَمطِّرِ... أََتْتُه املنايا فوق َجرداَء ِشطَْبٍة 

  :فرزدقومنه قول ال. االستسقاء: واالْسِتْمطاُر. وراكبه ُمَتَمطٌِّر أيضاً
  واْسَتْمِطروا من قريشٍ كلَّ مُْنَخِدع
  .أي سلوه أن يعطي كاملَطَرِ مثالً

  مطط

. املاء اخلاثر يف أسفل احلوض: واملَطيطَةُ. وَتَمطَّطَ، أي متدََّد. وَمطَّ حاجبيه، أي َمدُهما وتكبَّر. َمطَُّه َيُمطُُّه، أي َمدَُّه
إذا مَشْت أّميت املطَْيطاَء وَخَدَمتهم فارُس : " ويف احلديث. مدُّ اليدينِ يف املَشيالتبخُتر و: واملُطَْيطاُء بضم امليم ممدوداً



  " .والروُم كان بأسُُهم بيَنهم 
  مطق

  .التدوُق، والتصويُت باللساِن والغار األعلى: الَتَمطُُّق
  مطل

ٍد َمْمطولٌ، ومنه اشتقاُق املَطْلِ بالَدْينِ، وهو وكلُّ ممدو. َمطَلُْت احلديَدة أْمطُلُها مَطْالً إذا ضربتها وَمددهتا ِلَتطَول
  .واملُماطَلَةُ يف املُكافََحة. َمطَلَُه وماطَلَُه حبقِِّه: يقال. اللَيَّانُ به

  مطا
قال أبو زيد لربيعة بن . واحدة املَِطيِّ واحٌد ومجٌع، يذكَّر ويؤنث: واملَِطيَّةُ. الظهْر؛ واجلمع األْمطاُء: املطا مقصوٌر

  :مٍ الضّّبيمقرو
  يشكو الكَاللَ إلَيَّ دامي األظْلَلِ... وَمِطيٍَّة َملَثَ الظالمِ بََعثُْتُه 

الَتَمطِّي : ويقال. التبختر ومدُّ اليدين يف املشي: والَتمَطِّي. واملَطايا فَعاىل، وأصله فَعاِئلُ، إال أنه فعل به ما فعل خبطايا
. املّد: واملَطُْو. واملُطَواُء من الَتَمطِّي. أسفل احلوض، ألنه َيَتَمطَّطُ أي يتمددمأخوذ من املَطيطَِة، وهو املاء اخلاثر يف 

وهو مأخوذ : قال. اليت َتُمطُّ يف سريها: املَِطيَّةُ: قال األصمعي. َمطَْوُت بالقوم َمطْواً، إذا مددَت هبم يف السري: يقال
اْمَتطَيْناها، أي جعلناها : وقال األموي. ُتها، أي اتَّخذهتا َمِطيَّةًاْمَتطَْي: يقال منه: قال أبو زيد. من املَطْوِ، أي املد

  :وقال. نظريه وصاحبه: وِمطُْو الشيء. عذق النخلة، واجلمع مطاٌء: واِملطُْو. َمطايانا
  وَعْبَرةُ الَعنيِ جارٍ َدْمُعها َسجُِم... نادَْيُت ِمطْوي وقد مال النهار هبْم 

  :يصف برقاًوقال رجلٌ من أسد الَسراة 
  وِمطواَي مشتاقاِن لهْ أرِقاِن... فظَلُْت لدى البيِت العتيق أخيلُه 

  .أي صاحباَي
  مظظ
  :قال أبو ذؤيب يصف عسالً. الرُمَّانُ الَبرِّي: املَظ

  هو الَضْحكُ إال أنه عملُ الَنْحلِ... فجاء بَِمْزجٍ مل َيَر الناُس مثلَُه 
  وآلِ قُراسٍ صَْوَب أسِْقَيٍة كُْحلِ.. .َيمانَِيٍة أحيا هلا َمظَّ َمأْبٍِد 

  .وَتماظَّ القوُم. شاررُته ونازعتُه: وماظَظُْت الرجلَ ُمماظَةً وِمظاظاً
  مظع

  :قال الشماخ يصف قوساً. َمظْعُت العوَد، إذا قطعته َرطْباً مث تركته بلحائه ليتشرَّب ماءه لئال يتشقَّق ويتصدَّع
  وَينظُر فيها أّيها هو غامُِز... ها فََمظََّعها َحْولَْينِ ماَء ِلحائ

  مع
الذي يدلُّ على أنَّ َمَع اسٌم حركةُ آخرِه مع حترُّك ما قبله، : قال حممد بن الَسريِّ. كلمةٌ تدلُّ على املصاحبة: َمَع

  .جاءوا معاً: وقد يسكَّن وينوَّن تقول
  معج



ومََعَج . وقد َمرَّ َيْمَعُج، أي َيُمرُّ مَرا سَهالً. وج على فَعولٍوفرس َمع. مََعَج اِحلمار والريُح: يقال. ُسرعة السري: املَْعُج
  .الفَصيلُ ضَْرَع أمِّه، إذا لََهَزُه وقَلََّب فاه يف نواحيه ليستمكن منه

  معد
  :قال الَزفَيانُ. وبعري َمْعٌد، أي سريع. اجتذبته بسرعة: وَمَعْدتُ الشيء واْمتََعْدتُُه. ذهب: َمَعَد يف األرض

  رأيت الظُْعَن شالت ُتْحدى ملا
  أْتَبعُْتُهنَّ أْرَحبِيا مَْعدا

واملَِعَدةُ . هو إتباٌع ال يُفَرد: وبعضهم يقول. ُبْسٌر ثَْعٌد مَْعٌد، أي َرْخٌص: يقال. الَغضُّ من البقل والثمر: واملَْعُد
  .َمِعَدةٌ وِمْعدَةٌ: يقال. لإلنسان مبنزلة الكَرِشِ لكلِّ جمتّر

  معر
قليلة : وأرٌض َمِعَرةٌ. القليلُ الشعرِ، واملكانُ القليلُ النبات: واألْمَعُر. وقد َمِعَر الرجل فهو َمِعٌر. سقوط الشعر: املََعُر

  .افتقر: وأْمَعَر الرجل. تغيَّر: وَتَمعََّر لونه عند الغضب. تساقط: وَتَمعََّر شعره. النبات
  معز

. وواحد املَْعزِ ماعٌِز. وكذلك املََعُز واملَعيُز، واُألْمعوُز واِملْعزى. سخالُف الضأن، وهو اسُم جن: املَْعُز من الغنم
وقال . األْمعوُز السِْرب من الظباء ما بني الثالثني إىل األربعني: ويقال. واجلمع َمواعيُز: واألنثى ماِعزَةٌ، وهي الَعْنُز

صاحب : واملَعاُز. جلد املَْعزِ: واملاعُِز. إذا كثرت ِمْعزاُهم أمَْعَز القوُم،: ويقال. اِملْعزى مؤنَّثة وبعضهم ذكّرها: الفراء
  .واألرض َمْعزاُء بيِّنة املََعزِ. املكان الصلب الكثري احلصى: واألمَْعُز. الَصالبة من األرض: واملََعُز. اِملْعزى
  معس

ورجلٌ َمعَّاٌس يف . وربَّما كين به عن البِضاعِ. اًيقال مََعْسُت املَنيئَةَ يف الِدباغِ، إذا دلكتَها دلكاً شديد. الدلُك: املَْعُس
  .ِمقداٌم: احلرب
  معص

وقد َمِعصَ . التواٌء يف َعَصبِ الرِجلِ، كأنَّه يقُصر عصُبها فتتعوَّج قدُمه مث يسوِّيه بيده: املََعُص بالتحريك: أبو عمرو
  .فالنٌ َيْمَعُص َمَعصاً

  معض
  مََعضاً واْمتََعْضُت منه، إذا غضبَت وشقَّ عليكَمِعْضُت من ذلك األمر أمَْعُض َمْعضاً و

  معط
واْمَتَعطَ شعره وَتَمعَّطَ، أي تساقَطَ من داٍء وحنوه، . وقد َمِعطَ. رجلٌ أْمَعطُ بني املََعِط، وهو الذي ال َشَعر على جسده

: يقال. الذي قد تساقط َشعره: ْمَعطُوالذئُب األ. امََّعطَ احلبلُ وغريُه، أي اْنَجَرَد: يقال. وكذلك امََّعطَ وهو اْنفََعلَ
  .وِلصٌّ أْمَعطُ، شبِّه بالذئب؛ ولُصوٌص ُمْعطٌ. َمِعطَ الذئُب، وال يقال ُمِعطَ شَْعُره

  معق
  :ومنه قول رؤبة. قلُب الَعْمقِ: املَْعُق

  ِمْن َبْعِد َمْعقٍ َمْعقا
. اُق مثل األعماقِ، وهو ما َبُعَد من أطراف املفاوزواألْمع. ويقال هنٌر َمعيٌق، أي َعميٌق. أي من بعِد بُْعٍد ُبْعداً



  .واألماعُق واألماعيُق مجع اجلمع
  معك
وربَّما . اِملطالُ واللَيُّ، يقال َمَعكَُه بَدْينِِه، أي َمطَلَُه به، فهو رجل َمِعٌك، أي َمطولٌ، وُمماِعٌك، أي مماطلٌ: املَْعُك
وقع يف َمْعكوكاَء، أي : ويقال. كَِت الدابة، أي مترَّغَْت، ومَعَّكُْتها أنا َتْمعيكاًوَتَمعَّ. َمَعكُْت األدَمي، أي دلكُته: قالوا
  .يف َشّر
  معل

: أبو عمرو. وَمَعلَين عن حاجيت وأْمَعلَين، أي أْعَجلَين. السرعةُ يف السري: واملَْعلُ. َمَعلُْت الشيَء َمْعالً، إذا اختلستَُه
: ويقال. وَمَعلُْت أمَرَك، أي َعجِلُْت به وقطعته وأفسدته. ممعولٌ، إذا اْسُتلَّْت ُخْصَيتاُه َمَعلْت احلماَر وغريه َمْعالً، وهو

  .ال ُتْمِعلوا رِكاَبكُم، أي ال َتقْطَعوا بعضها من بعضٍ
  معمع
  :قال الشاعر. صوُت احلريق يف القصبِ وحنوه، وصوُت األبطال يف احلرب: املَْعَمَعةُ

  بَْعضاً كََمْعَمَعِة األباِء املُحَْرقِ... بِلُ بَْعُضُه َمْن َسرَُّه ضَْرٌب ُيَرْع
املرأة اليت أمُرها ُمْجَمعٌ : واملَْعَمُع. وَمْعَمَع القوُم، أي ساروا يف شدَّة احلرِّ. يوٌم َمْعَمعانٌ: يقال. شدَّة احلر: واملَْعَمعانُ

الرجل : واملَْعَمِعيُّ. هن َمْعَمٌع، هلا َشيْئُها أمجُعمن: ومن كالم بعضهم يف صفة النساء. ال تعطي أحداً من ماهلا شيئاً
  .الذي يكون مع من غَلََب

  معن
  :قال الَنْمر ابن تولب. الشيء اليسري اهليِّن: املَْعُن

  فإنَّ هالَك ماِلَك غُري َمْعنِ... وما َضيَّْعُتُه فأُالَم فيه 
اسمٌ جامٌع ملنافع البيت، : واملاعونُ. ةٌ وال َمْعَنةٌ، أي شيءماله َسْعَن: ويقال. ورجلٌ َمْعٌن يف حاجته. أي ليس هبّينٍ

  :وينشد. ويسمى املاء أيضاً ماعوناً. كالِقْدر والفأس وحنوها
  َيُمجُّ َصبُريُه املاعونَ َصبا
قال . فعٍة وعطّيٍةاملاعون يف اجلاهلية كلُّ من: قال أبو عبيدة" وَيْمَنعونَ املاعونَ : " وقوله تعاىل. وتسمَّى الطاعة ماعوناً

  :األعشى
  ما عونَُهْم وُيَضيِّعوا التهليال... قوٌم على اإلسالم لَمَّا َيْمَنعوا 

وأْمَعَن فالنٌ . تباَعدَ يف َعْدوه: وأْمَعَن الفرس. املاعونُ أصله َمعوَنةٌ واأللف عوٌض من اهلاء: ومن الناس من يقول
وكٌأل . ويقال هو مفعولٌ من ُعْنُت املاَء إذا استنبطَته. اٌء َمعٌني، أي جارٍوم. َروَِيْت: وأْمَعَنِت األرض. ذهب به: حبقّي
  .املباءة واملنزل: واملَعانُ. َمجاري املاء يف الوادي: واملُْعنانُ. جرى فيه املاء: َمْمعونٌ
  معى

وهو مثلٌ، ألنَّ املؤمن .  "املؤمن يأكل يف ِمعى واحد، والكافر يف سبعة أْمعاء : " ويف احلديث. واحد األمعاِء: اِملعى
: واِملعى أيضاً. ال يأكل إال من احلالل ويتوقَّى احلراَم والشبهة، والكافر ال يبايل ما أكل ومن أين أكل وكيف أكل

وقياسه أن تكون الواحدةُ َمْعَوةً، ومل : قال. إذا أرطب النخلُ كلُّه فذلك املَْعُو: أبو عبيد. اِملذَْنُب من مذانب األرض
  .الرُطَبة إذا دخلها بعض اليبيس: واملَْعَوةُ. يقال منه أْمَعِت النخلة: وقال اليزيدّي: قال. هأمسع
  مغث



ورجلٌ َمِغثٌ، أي . َمَغثوا فالناً، إذا ضربوه ضرباً غري ُمَبرِّحٍ كأهنم َتلَْتلوُه: ويقال. َمَغثُْت الدواء يف املاء، إذا َمَرثَْتُه
وكٌَأل َمغيث وَمْمغوثٌ، إذا أصابه املطر . َمَغثوا ِعْرَض فالِن، أي شانوه: وهلموق. َمرٌِس مصارٌع شديدُ العالج

  .فصَرعه
  مغد

  :قال الراجز. الناعم: واملَْغُد أيضاً. املَْغَدةُ يف غُرَّةِ الفرس كأنَّها وارمة، ألنَّ الشعر ُيْنَتف لينُبت أبيض
  وكان قد َشبَّ شباباً َمغدا

َمَغدَ يف عيشٍ ناعم َيْمَغدُ : وقال الفراء. عيٌش ناعم، ميَْغُدُه َمْغداً، أي غَذاه عيٌش ناعم َمَغَد الرجلَ: قال أبو زيد
أْمَغْدُت هذا الصيبَّ : تقول املرأة. إرضاع الفصيل وغريِه: واإلمغاُد. أْمَغَد الرجلُ، إذا أكثر من الشرب: ويقال. َمْغداً

وجدتُ صََرَبةً فََمَغْدُت جوفَها، أي : ويقال. أمَّها َتمَْغُدها َمْغداً، أي رِضعتها وَمَغَدِت الَسْخلَةُ. فََمَغَدين، أي َرِضَعين
وتسمى الصََربة َمْغداً، . شيٌء كأنه الغِراُء والدِْبُس -وهي صَمغ الطَلْحِ  -َمِصصتُه، ألنه قد يكون يف جوف الصَربة 

  :قال َجْزء بن احلارث اخلَُنْيسي. وكذلك َصْمغ ِسْدرِ البادية
  وال ُيجَْتىن إال بفأسٍ وِمْحَجنِ... وأنتم كََمْغِد الِسدر ُينظَر حنَوه 

  مغر
حنٌو من األشقر، : واألْمَغُر من اخليل. األمحُر الشعرِ واجللِد، على لون املَْغَرِة: واألْمغَُر. الطُني األمحُر، وقد حيرَّك: املَْغَرةُ

ْمغََرِت الشاةُ، إذا حلبْت فخرج مع لبنها دٌم من داٍء هبا، فإن كان وأ. وهو الذي شقرُته تعلوها ُمْغَرةٌ، أي كدرةٌ
وقال أبو . ورأيته َيْمَغُر به بعريه. َمَغَر يف البالد، إذا ذهب فأسرع: يقال: ابن السكيت. ذلك من عادهتا فهي ِمْمغاٌر

  .َمغََرْت يف األرضِ َمغَْرةٌ من مطر، وهي مطرةٌ صاحلةٌ: صاعد
  مغص

: قال. خيارُ اإلبل: املََغُص: وقال ابن السكيت. إبلٌ أمْغاٌص، إذا كانت ِخياراً، ال واحد هلا من لفظها: قال أبو دريد
  .وقد ُمِغصَ الرجل فهو َمْمغوٌص. تقطيع يف اِملعى ووجٌع: واملَْغُص، بالتسكني: قال. الواحدة َمَغَصةٌ

  مغط
ورجلٌ ُمَمغَّطٌ، أي طويلٌ، . واْمَتَغطَ الَنهاُر، أي ارتفع. يف القوس، مثل َمَخطَ وَمَغطَ. َمْغطَُه فاْمَتَغطَ: يقال. املَدُّ: املَْغطُ

  .أن يَُمدَّ َضبَْعْيِه: والَتَمغُّطُ يف َعْدوِ الفرس. كأنه ُمدَّ َمدا من طوله
  مغل

وأمَْغلَ القوُم، أي . َمْغلَةٌ شديدة به: يقال. َمِغلَ الدابَّة بالكسر َيمَْغلُ َمَغالً، إذا أكلَ التراَب مع البَقْلِ فاشتكى بطنه
وهي غنمٌ . وقد أْمَغلَْت غنُم فالن، إذا كانت تلك حاهلا. النعجةُ أو العنزُ ُتنَْتُج يف السنة مرَّتني: واملَْغلَةُ. َمِغلَْت إبلهم

  :قال القُطامي. ِمغالٌ
  لْ بأوالِدريَّا الَرواِدِف مل ُتْمِغ... بيضاء َمْحطوطَة املَتَْنْينِ َبْهكََنةٌ 

أمَْغلَ يب فالنٌ عند السلطان، أي َوشى : ويقال. اليت حتملُ قبلَ ِفطامِ الصيبِّ وتلُد كلَّ سنٍة: املُْمِغلُ: وقال أبو عمرو
  .وإنه لصاحب َمغالٍَة. وَمَغل فالنٌ بفالٍن عند فالٍن، إذا وقَع فيه َيْمَغلُ مَْغالً. يب

  مغمغ



  :ةقال رؤب. االختالطُ: املَْغَمَغةُ
  ما ِمْنَك َخلْطُ اخلُلُقِ املَُمْغَمغِ

  مقت
  .أن يتزوَّج الرجل امرأة أبيه: ونِكاح املَقِْت كان يف اجلاهلية. أبغضه، فهو َمقيٌت وممقوٌت: َمقََتُه َمقْتاً

  مقد
  :وقال الشاعر. شراٌب منسوب إىل قريٍة بالشام يتخذ من العسل: املَقَِديُّ خمففة الدال
  يا ابن بنِت الفارسيّْه...  علِّل القوَم قليالً

  م شراباً َمقَِديَّْه... إهنْم قد عاقَروا اليو 
  مقر

وأْمقَرَ الشيء، أي . وربَّما سكِّن. الَصْبُر: واملَِقُر أيضاً. َمِقَر الشيُء بالكسر َيْمقَُر َمقَراً، أي صار مُرا، فهو شيٌء َمِقٌر
  :قال لبيد. صار مُرا

  وعلى األْدَنَني ُحلٌْو كالَعَسلْ... دائه ُمْمِقٌر ُمرٌّ على أع
  .ُيْمقَرُ يف ماٍء وملحٍ: ومسٌك َمْمقوٌر. وقد َمقََر ُعُنقَُه َيْمقُرها. َدقُّ العنقِ: واملَقُْر، ساكٌن. واللنب احلامض ُمْمِقٌر أيضاً

  مقس

. ُسماىن: ما هذا؟ فقيل: القبور فأكلَها فقالصاد أعرايبٌّ هاَمةً من : قال أبو زيد. َمِقَسْت نفسُه، وَتَمقََّسْت، أي غَثَْت
  :فَغثَْت نفسه فقال

  َنفْسي َتَمقَُّس من ُسماىن األقْبُرِ
  مقط

احلازي الذي : واملاِقط. وقد َمقَطَ َيْمقُطُ ُمقوطاً، أي هُزِلَ ُهزاالً شديداً. املاِقطُ من البعري مثل الرازم: قال الفراء
  .حبلٌ، مثل الِقماِط، مقلوٌب منه :واِملقاطُ. يتكهَّن ويطُرق باحلصى

  مقع
يقال اْمُتِقعَ : قال الكسائي. والفصيلُ َيْمقَُع أمَّه، إذا رضعها. أشدُّ الشرب: واملَقُْع. ُمِقَع فالن بَِسْوءٍة، أي رُِمَي هبا

  .لوُنه، إذا تغيَّر من حزٍن أو فَزع أو ريبة
  مقق

وَتَمقّقُْت الشراب، إذا . الفصيلُ ما يف َضرع أّمه، أي شربه كلَّه، مثل اْمَتكَُّهواْمَتقَّ . شققتها لإلبارِ: َمقَقُْت الطَلَْعة
  .وفرٌس أَمقَّ بيِّن املَقَقِ، أي طويل. وأصابه ُجْرٌح فما َتَمقّقَُه، أي مل يضرَّه ومل ُيباِله. شربَته شيئاً بعد شيء

  مقل
. ما َمقَلَْتُه عيين منذُ اليوم: يقال. النظر: واملَقْلُ. اليت جتمُع البياَض والسواَدَشْحَمةُ العنيِ : واملُقْلَةُ. ثََمرُ الَدْومِ: املُقْلُ
َحصاة القَْسمِ اليت ُتلقى يف املاِء لُيعَْرَف قدرُ : واملَقْلَةُ بالفتح. غَمَسُه: وَمقَلَُه يف املاِء َمقْالً. نظرُت إليه بُِمقْلَيت: وَمقَلُْتُه

  :وقال. ذلك عند قلَّة املاء يف املَفاوِزِما ُيْسقى كلُّ واحد منهم، و
  قَذْفََك املَقْلَةَ َوْسطَ املُْعَتَرْك... قَذَفوا َسيَِّدُهْم يف َوْرطٍَة 



  .مها يتماقالِن، إذا َتغاطَّا يف املاِء: ويقال للرجلنيِ
  مقمق
  .ويقال فيه َمقمقة ولقاعاٌت. ٌقوال تقل ُمقانِ. الذي يتكلم بأقصى حلقه، وتقديره فُعاِفلُ بتكرير الفاء: املُقاِمُق
  مقه
  .وسراٌب أْمقَُه. هي القبيحةُ البياضِ يشبه بياضها بياَض اجلَصِّ: وقال أبو عمرو. وامرأةٌ َمقْهاُء. بياٌض يف زرقة: املَقَُه
  مقا

َمقَْوَك مالَك، أي اْمُق هذا : قال ابن دريد. َمقا أسنانه: حتَّى قالوا. جلوته، وكذلك املرآة والطَست: َمقَْوُت السيف
  .ُصْنُه صيانَتك مالك

  مكث
وسار . املُكْثُ: واِملكِّيثى. َتلَبَّثَ: وَتَمكَّثَ. واالسم املُكْثُ واِملكْثُ. وقد َمكَثَ وَمكُثَ. اللَْبثُ واالنتظار: املكثُ

  .ورجل َمكيثٌ، أي َرزيٌن. الرجل ُمتََمكِّثاً، أي ُمَتلَوِّماً
  مكد

ورَِكيَّةٌ ماِكدَةٌ، إذا ثبت ماؤها على . وناقةٌ َمكوٌد وَمكْداُء، إذا ثبت غُْزرُها ومل َيْنقُص. أقام به: مكََد باملكان ُمكوداً
  .قرن القامة: والقَرْنُ. قَرٍن واحد ال يتغري

  مكر
وقد َمكََرُه فامَْتكََر، أي خضبه . املَغَْرةُ: واملَكْرُ أيضاً. وقد َمكََر به َيْمكُُر فهو ماِكٌر وَمكَّاٌر. االحتيالُ واخلديعةُ: املَكُْر

  :قال الشاعر القطامي. فاختضب
  وَتْمَتِكُر الِلَحى منه اْمِتكارا... بِضَْربٍ َتْهِلكُ األبطالُ فيه 

  :قال الكميت يصف بَقَرة. الواحد َمكٌْر. ضرب من الشجر: واملُكوُر
  لَُق ضالَهاُتثُري ُرخاماها وَتْع... َتعاطى فِراَخ املَكْرِ طَْوراً وتارة 

  .امرأةٌ َمْمكوَرةُ الساقني، أي َخذْالء: يقال. املَطْوِيَّةُ اخلَلْقِ من النساء: واملمكورةُ. مثُرُه: وفراخ املَكْرِ
  مكس

ويف . الَعشَّاُر: واملاِكُس. اِجلباية: واملَكُْس أيضاً. وماكََس ُمماكََسةً وِمكاساً. َمكَسَ يف البيع َيْمِكُس بالكسر َمكْساً
أيف كلِّ أسواقِ العراق إتاوةٌ : قال الشاعر. ما يأخذُه الَعشَّاُر: واملَكُْس" . ال يدخل صاحُب َمكْسٍ اجلنة : " احلديث

  ويف كلِّ ما باَع اْمُرٌؤ َمكُْس ِدرهمِ
  مكك

.  َيحلُبورجلٌ َمكَّانُ، مثل َمصَّانَ وَملْجانَ، وهو الذي يرَضع الغنم من لؤمه وال. مِصْصُته: َمكَكْتُ الشيء
، أي ال " ال َتَمكَّكوا على غرمائكم : " ويف احلديث. املُكاكَةُ: ويقال للمّخ. أخرجُت خمّه: وَتَمكَّكُْت العظَم

  .مكيال، واجلمع َمكاكيُك: واملَكَّوُك. واْمَتكَّ الفصيلُ ما يف ضرع أمه، أي شرَبه كله. تستقصوا
  مكل



فإذا اجتمع فيها قليالً قليالً إىل وقِت النَْزحِ الثاين فاسم ذلك املاء .  َوسطهاَمكَلَِت البئُر، أي قلَّ ماُؤها واجتمع يف
  .والبئُر َمكولٌ، واجلمع ُمكُلٌ. أعطين َمكْلَةَ َرِكيَِّتَك، أي َجمَّةَ َرِكيَِّتَك: يقال. َمكْلَةٌ، وُمكْلَةٌ

  مكن
وفالن ال يُْمِكُنُه الُنهوض، . لرجل من الشيء وَتَمكََّن منه، مبعًنىواْسَتْمكََن ا. َمكََّنُه اهللا من الشيء وأْمكََنُه منه، مبعًنى

واحدة املِكنِ : واملَِكَنةُ بكسر الكاف. بيض الَضّب: واملَكُْن. ما أْمكََنُه عند األمري، شاذٌّ: وقوهلم. أي ال يقدر عليه
: قال أبو زياد الكالّيب وغريه من األعراب. بالضموَمكُناتِها " أِقرُّوا الطري على َمِكناِتها : " ويف احلديث. واملَِكناِت

الناس على َمِكناِتهِْم، أي على : ويقال. فأمَّا املَِكناُت فإنَّما هي للِضباب. إنا ال نعرف للطَري َمِكناٍت وإمنا هي ُوكُناٌت
. فهي ُمْمِكٌن، وكذلك اجلرادةوأْمكََنِت الضّبةُ . مجَعْت بيَضها يف بطنها، فهي َمكونٌ: وأْمكََنِت الضبّةُ. استقامتهم

فإذا . إنَُّه ُمتََمكٌِّن، أي إنه معرٌب، كُعَمَر وإبراهيم: ومعىن قول النحويني يف االسم. نبٌت: واملَكْنانُ بالفتح والتسكني
  .كيَف وأيَن: وغري املَُتَمكِّنِ هو املبّين، كقولك. انصرف مع ذلك فهو املَُتَمكُِّن األْمكَُن، كزيٍد وعمرٍو

  مكا
وما كان : " قال تعاىل. َصفَر: وقد َمكا َيْمكو َمكْواً وُمكاًء. الصفري: واملُكاُء خمفّف. طائر؛ واجلمع املَكاكيُّ: املُكَّاُء

  :وقال عنترة يصف رجالً طَعنه" . َصالتُهم عنَد البيت إال ُمكاًء وَتْصِدَيةً 
  َتْمكو فَريَصُتُه كِشْدقِ األْعلَمِ

ُجحر الثعلب واألرنب وحنوِه، : واملَكا، بالفتح مقصور. ْسُته تَْمكو ُمكاًء، إذا كانت مفتوحةَمكَْت ا: أبو عبيد
  :وقول الشاعر. وَتَمكَّى الفرس، إذا حكَّ عينه بُركبته. ومجعه أْمكاٌء. وكذلك املَكُْو

  كاملَُتَمكِّي بَِدمِ القتيلِ
  .أي َمجِلَْت من العملوَمِكَيتْ يده َتْمكاً َمكاً، . كاملتوضئ واملتمسح: يريد
  مأل

اسم ما يأخذه : واِمللُء بالكسر. وَدلٌْو َمآلى على فَْعلى، وكوٌز َمآلنُ. مصدر َمألُت اإلناَء فهو مملوٌء: املَلُء بالفتح
. من الطعام والشرابتََمألُت : يقال. وامتأل الشيُء وَتَمألََّ مبعىن. ِمألُه وِمَألْيِه وثالثة أْمالِئِه: ويقال. اإلناُء إذا امَْتَأل

الُزكاُم، وُمِلئَ الرجل وأْمألهُ : واملُألة بالضم. وأْمألُت النْزَع يف القَوسِ، إذا َشدَْدَت الَنزَع فيها. وَتَمَأل فالنٌ غيظاً
يٌّ َمليٌء بيِّنُ صار َمليئاً أي ِثقَةً، فهو غَنِ: وَملَُؤ الرجلُ. اهللا، أي أْزكََمُه، فهو مملوء على غري قياس ُيْحَملُ على ُمِلئَ

ساعدته عليه : ماألُتُه على األمر ُمماَألةً: أبو زيد. الَريطة، واجلمع ُمالء: واملُالءةُ، بالضم ممدوٌد. املالَءِة، ممدودان
  :وقول الشاعر. اجلماعةُ: واملََأل. اجتمعوا عليه: وَتمالَؤوا على األمر. وشاَيْعتُُه

  َعذْراَء ال كَْهلٌ وال َمْولوُد...  وَتَحدَّثوا َمًأل لُتصْبَِح أُمَّنا
ما أحسَن َمألَ : يقال. اخلُلُُق: واملُأل أيضاً. َتشاَوروا ُمتمالئَني على ذلك ليقتلونا أمجعني، فتصبَح أمُّنا كنها مل َتِلْد: أي

  :قال الشاعر. ِعْشرََتُهم وأخالقَُهم: بين فالٍن، أي
  ا أْحِسين َمَأل جَُهْينافقلن... َتنادَوا يالَ ُبْهثَةَ إذ رَأْونا 

  .واجلمع أْمالٌء
  ملث

أتيته : وتقول. َملَثَُه بكالم، أي طيِّب نفسه َيْملُثُُه َملْثاً، وذلك إذا وعده ِعَدةً كأنه يردُّه عنه وليس َينوي له وفاء
وذلك : األصمعيأخوك أم الذئب؟ قال : َملَثَ الظالمِ، أي حني اختلط الظالم ومل يشتدَّ السواُد جدا، حني تقول



  .عند صالة املغرب وبعدها
  ملج

. امتصَّه: واْمَتلََج الفصيلُ ما يف الضَْرع. َملََج الصيبُّ أمَُّه، أي َرضَِعها: يقال. تَناُولُ الثَدي بأدىن الفَمِ: املَلُْج
ل للرجل َملْجانُ وَمصَّانُ، أي نه ومنه قي" . ال ُتَحرِّم اإلْمالَجة وال اإلْمالَجتاِن : " ويف احلديث: اإلْرضاُع: واإلْمالُج

  .الذي ُيطَيَُّن به، فارسي معّرب: واملالَُج. من لُؤِمِه َيْرَضعُ اإلبلَ
  ملح

وأنشد األصمعّي أليب الطََمحاِن، وكانت له إبلٌ فسقى قوماً من ألباهنا، مث . الَرضاُع: واملِلُْح أيضاً. اِمللُْح معروٌف
  :الإنَّهم أغاروا عليها فأخذوها، فق
  وما َبَسطَْت من جِلِْد أْشَعثَ أغْبَرا... وإنِّي ألْرجو ِملَْحها يف بطونكم 

ومَلَْحُت الِقدَر أْملَُحها َملْحاً، إذا طرْحت فيها من اِمللْح . أرضعناه: َملْحنا لفالٍن مَلْحاً: مصدر قولك: واملَلُْح بالفتح
أطعمتها سَبَِخة : وَملَْحتُ املاشيةَ َملْحاً. والَتْمليُح مثله. ح حتَّى فََسَدْتوأْملَْحُت الِقدر، إذا أكْثَْرَت فيها اِمللْ. بقدرٍ

وَملََح املاُء َيمْلُُح ُملوحاً، وكذلك َملُحَ بالضم ُملوَحةً، . اِمللْحِ، وذلك إذا مل تقدر على احلَْمض فأطعمتها هذا مكانه
. ما ُيجَعل فيه اِمللُْح: واِملْملَحَةُ. َوَرَدْت ماًء ِملْحاً: مْلََحت اإلبلُوأ. فهو ماٌء ملٌح، وال يقال ماِلحٌ إال يف لغة رَِديٍَّة

ويقال نبٌت ِملٌْح وماِلٌح للَحْمض وَملُحَ الشيُء بالضم َيْملح ُملوَحةً وَمالَحةً أي َحُسَن، فهو َمليٌح وُمالحٌ بالضم 
  :قال عنترة يصف جَُعالً. وقَليٌب َمليٌح، أي ماؤه ِملٌْح. أمالٌحومجع املَليحِ ِمالٌح و. َعدَُّه َمليحاً: واْسَتْملََحه. خمفٌف

  َهدوجاً بني أقِْلَبٍة ِمالحِ... كأنَّ ُمَؤشََّر الَعُضَدْينِ َحْجالً 
  :قال عروة بن الورد. َسِمَنْت قليالً: َملََّحِت اجلَزوُر: األموي. ومسٌك َمليٌح ومملوٌح؛ وال يقال ماِلٌح

  بقيَّةُ حلمٍ من َجزورٍ ُمَملَّحِ... كثُر زادِنا أقَْمنا هبا حيناً وأ
: ومل ُيصَغِّروا من الفعل غريه وغري قوهلم. ما أَمْيِلحَ زيداً: ويقولون. َملََّح الشاعُر، إذا أتى بشيء َمليحٍ: ويقال أيضاً
  :قال الشاعر. ما أُحَْيِسَنُه

  ِء بني الضالِ والَسمُرِمن َهُؤلَيَّا... يا ما أَُمْيِلَح غِْزالناً َعطَْونَ لنا 
. وَرمٌ يف عرقوب الفرس دون اجلََرِذ؛ فإن اشتدَّ فهو اجلََرذ: واملَلَُح بالتحريك. املؤاكلةُ والَرضاُع أيضاً: واملُمالََحةُ

خيالطه  بياٌض: واملُلَْحة أيضاً من األلوان. نِلْتُ باملُلَحِ: قال األصمعي. واحدة املُلَحِ من األحاديث: واملُلَْحةُ بالضم
والُزرقةُ إذا . ِملْحانُ، لبياضِ ثلجه: ويقال لبعض شهور الشتاء. صار أمْلََح: وقد اْملَحَّ الكبُش امِْلحاحاً. سواٌد

  :وقال حيَّان بن ربيعة الطائّي. ومنه كتيبةٌ َملْحاُء. هو أْملَُح العنيِ: اشتدَّْت حتَّى تضرب إىل البياض قيل
  ُتوَلَِّي والسيوُف هلا ُشهوُد... وإّنا نضرب املَلْحاء حتَّى 

  :قال أبو قيس بن األسلت. ِعنٌب أبيض يف َحبِّه طولٌ، وهو من املُلَْحِة: واملُالِحيُّ بالضم
  كُعنقوِد ُمالَِّحيٍَّة حني نَوَّرا... وقد الَح يف الصُْبحِ الثُريَّا كما َترى 

واملُالَُّح . َمنْبُِت اِمللْحِ: واملَالََّحةُ أيضاً. صاحب السفينة: ملالُّحوا. وسط الظَْهرِ ما بني الكاهلِ والَعجُزِ: واملَلْحاُء
  .واملُالَّح أيضاً أْملَُح من املَليحِ. بالضم والتشديد، من نبات احلَْمضِ

  ملخ



: وفالن ميلُخ يف الباطل ملْخاً. وملخ القوُم َملخةً صاحلة، إذا أبعدوا يف األرض. الَسري الشديد: امللخ: األصمعي
وفالن ُممَتلخ العقل، أي . انتزعتها: وامتلخ الُعقاب عينَه. وامتلخ فالنٌ ضرَسه، أي نزعه. يتردد فيه ويكثر منه

  .واملليخ من اللحم مثل املسيخ، وقد ملُخ بالضم َمالخة. انتضيته: وامتلخت السيَف. منتزع العقل
  ملد

. مترينه: وَتمليُد األدمي. وشاب أمْلَُد وجاريةٌ َملْداُء، بيِّنا املَلَِد. ورجل أُْملوٌد وامرأةٌ أْملودةٌ. غصن أُْملوٌد، أي ناعم
  .واإلْمليُد من الصحارى، مثل اإلْمليس

  ملذ
. َمدُّ َضْبَعْيِه: طعنه واملَلْذُ يف عْدوِ الفَرسِ: وَملَذَهُ بالرمحِ َملْذاً. الكذَّاب له كالم وليس له فعلٌ. املُطَْرِمذُ: املَالّذُ
  .الذي يظهِر الُنْصَح ويضِمر غريه: ذانُواملَلَ

  ملز

ما كدت أَتَملَُّز من فالن، مثل : يقال. وَملَّْزُتُه أنا َتْمليزاً فَتَملََّز. يقال امنَلَز من األمر، إذا أفْلََت منه: ابن السكيت
  .أَتَخلَُّص، وأَتَملَُّص، وأَتَملَُّس

  ملس
قد اْمالسَّ الشيُء امليساساً، وَملََّسُه غريه َتْمليساً فَتَملََّس وامَّلََس، وهو و. وشيٌء أْملَُس. ضدُّ اخلشونة: املَالَسةُ

هان على األْملَسِ ما القى : " وقوهلم يف املثل. اْنَملََس من األمر، إذا أفلت منه، وَملَّْسُتُه أنا: يقال. اْنفََعلَ فأُدغم
أتيته َملَسَ الظالمِ، أي حني : وقوهلم. الذي قد َدبَِر ظهره: بُِروالَد. الصحيح الظَهرِ ها هنا: فاألمْلَُس" . الَدبَِر 

رُمَّانٌ : ويقال أيضاً. واحد األماليسِ، وهي املَهاِمهُ ليس هبا شيٌء من النبات: واإلْمليُس بالكسر. اختلط الظالم
: ويقال أيضاً يف البيع. ن سرعتهاوناقةٌ َملَسى، أي َتَملَُّس ومتضي ال َيْعلَق هبا شيء م. إْمليسيٌّ، كأنه منسوب إليه

يقال أبيعك املَلسى ال ُعْهدَةَ، أي َتَتمَلَُّس وتتفلَُّت فال . َملَسى ال ُعْهدَةَ، أي قد اْنَملََس من األمر ال له وال عليه
السَْوقُ : واملَلُْس أيضاً. ويقال صيبٌّ َمْملوٌس. وَملَْسُت الكبش أمْلُُسُه َملْساً، إذا َسلَلُْت ُخْصَيْيِه بُعروقهما. ترجع إيلَّ
  .اليتُ َسوَّى هبا األرض: واملَالّسَةُ. الشديُد
  ملص

ورِشاٌء َمِلٌص، إذا كانت الكفُّ َتزلَُق عنه . وقد َمِلَص الشيء من يدي بالكسر َيْملَُص. الَزلَُق: املَلَُص بالتحريك -
. وأمْلََصِت املرأةُ بولدها، أي أسقطت. نون يف امليمأفلت، وُتدغم ال: واْنَملََص الشيُء. وال َتستمكن من القبض عليه

  .وجاريةٌ ذات ِشماصٍ وِمالصٍ. وسٌري إْمليٌص، أي سريٌع. ما كدت أمتَلَُّص من فالن: يقال. التخلُُّص: والَتَملُُّص
  ملط

طَِت الناقةُ، أي ألقت جنينها وأْملَ. سهٌم أْملَطُ مثل أمَرطَ: قال أبو عبيدة. رجلٌ أْملَطُ بيِّن املَلَط، وهو مثل األمرِط
. يقال غالٌم ِملْطٌ ِخلْطٌ، وهو املختلط النسبِ. الذي ال ُيعرف له نسٌب: واِمللْطُ. واجلنُني َمليطٌ. قبل أن ُيْشِعَر

واملَلَطى،  .الطُني الذي ُيجعل بني سافَي البناء ُيْملَط به احلائط: واِملالطُ. عُضدا البعري: وابنا ِمالٍط. اجلَْنُب: واِملالطُ
. جعله اهللا َملَطى ال ُعْهَدةَ، أي ال رجعة له: مضى فالنٌ إىل موضع كذا، فيقال: يقال. مثل املَرَطى، مع الَعْدوِ

  .َشجَّةٌ بينها وبني العظم قشرةٌ رقيقةٌ: واِمللْطى
  ملع



  :وأنشد أبو عمرو. واْنَملََعْتَملََعِت الناقةُ يف سريها، فهي َمْيلٌَع، : ويقال. السُري السريُع اخلفيف: املَلُْع
  فتلُ املرافقِ َيْحدوها فََتْنَمِلُع

يقال ذلك يف : قال أبو عبيد" . أوَدتْ به ُعقاُب َمالعٍ : " ومن أمثاهلم. املفاَزة اليت ال نبات هبا: واملَليُع واملَالُع
: واملُْيلَُع أيضاً. وكذلك املَْيلَُع. رِبٍطارت به العنقاء، وحلَّقتْ به عنقاُء ُمْغ: الواحد واجلمع، وهو شبيهٌ بقوهلم

  :قال الشاعر يصف فرساً. السريُع
  بادَر اجلَْوَنةَ وامحرَّ اُألفْق... َمْيلَُع الَتقريبِ يَْعبوٌب إذا 

  ملغ
  .يقال بِلْغٌ ِملْغٌ، وقد يفرد. األمحق الذي يتكلم بالفحش: اِمللْغُ بالكسر

  ملق
: ويقال. وَملَقَُه بالعصا، أي ضرَبه. وَملََق الفَصيلُ أُمَّه، أي رضعها. وَملَق الثوب أيضاً غسله. احملُو، مثل اللَْمقِ: املَلُْق

  :قال الشاعر. َتَملَّقَُه وَتَملََّق له َتَملُّقاً وِتِمالَّقاً، أي تودَّد إليه وتلطَّف له
  وُحبُّ تِِمالَّق وُحبٌّ هو القتلُ... ثالثةُ أحبابٍ فُحبُّ َعالقٍة 

: ورجلٌ َملٌق. وقد َمِلَق بالكسر َيْملَُق َملَقاً. وأصله الَتليُني: قال أبو يوسف. الوّد واللطف الشديد: لَُق بالتحريكواملَ
  :ومنه قول الشاعر. يعطي بلسانه ما ليس بقلبه

  ُيْنصِْبَك عهُد املَِلقِ احلُوَّلِ... أْروى ِجبنِّ العهِد َسلْمى وال 
: واملَْيلَُق. املَلُْق مثل املَلْخِ، وهو السري الشديُد: قال األصمعّي. الواحدة َملَقَةٌ. من األرضما استوى : واملَلَُق أيضاً

. الَصفاةُ امللساء: واملَلَقَةُ. واْنَملََق منِّي، أي أفلت. واْنَملََق الشيء وامَّلََق، باإلدغام، أي صار أملَس. السريُع
  " . تقتلوا أوالَدكم من إْمالقٍ وال: " وقالوا تعاىل. االفتقار: واإلْمالُق

  ملك

  :وسطُُه، وقال: وَملُْك الطريق أيضاً. َملَكُْت الشيء أمِلكَُه ِملْكاً
  هلا وملَْنكوبِ املَطايا جوانِبُْه... أقاَمْت على َملِْك الطريقِ فَملْكُُه 

. ُك مييين وَملْكُ مييين، والفتح أفصحوهذا الشيء ِملْ. وَملَكُْت العجني أْمِلكُُه َملْكاً بالفتح، إذا شدَّدت عجنه
َملَّكَُه املال واملُلَْك، فهو : يقال. وَملَّكَُه الشيء متْليكاً، أي جعله ِملْكاً له. العبُد: واملَْملوُك. تزوَّجتها: وَملَكُْت املرأةَ

. لغةٌ يف َملَكُْتُه، إذا أجدَت عجنَه: جنيوأْملَكْتُ الع. صلَّبها، إذا يبَّسها يف الشمس مع ِقشرها: وَملََك النبعَةَ. ُمَملٌَّك
واملَلَكوُت من . وجئنا من إْمالِكِه، وال تقل ِمالِكِه. وقد أْملَكْنا فالناً فالنَةً، إذا زوَّجناه إيَّاها. التزويُج: واإلْمالُك

فهو َمليٌك، وَمِلكٌ . وهو املُلُْك والِعزُّ :له َملَكوُت العراق وَملْكَُوةُ العراق أيضاً: يقال. املُلِْك، كالرََهبوِت من الَرْهَبِة
واجلمع املُلوُك واألْمالُك، واالسم املُلُْك، . وَملٌْك، كأنَّ املَلَْك خمفٌَّف من َملٍك، واملَِلَك مقصوٌر من ماِلٍك أو َمليٍك

  :قال اهلذيلّ. يعسوهبا: وَمليُك النحلِ. ومتَلَّكَُه، أي َملَكَُه قهراً. واملوضع َمْملَكَةٌ
  إىل طُُنٍف أْعيا بِراقٍ ونازِلِ... وما ضربٌ بيضاُء يأوي َمليكُها 

وفيه لغة . ما يف ِملِْكِه شيء وَملِْكِه شيء، أي ال ميِلكُ شيئاً: وقوهلم. وعبُد َمْملَكٍَة وَمْملُكٍَة، إذا ُمِلَك ومل ُيْملَْك أبواه
. فالن َحَسُن املَلَكَِة، إذا كان حَسَن الصنع إىل َمماليِكِه: يقال. ما يف َملَكَِتِه شيء بالتحريك، عن ابن األعرايب: ثالثة

فإمَّا َملٌْك وإمَّا : ويقال أيضاً: قال. ألذَْهَبنَّ فإمَّا ُملٌْك وإمَّا ُهلٌْك: يقال" . ال يدخل اجلنَّةَ سيُِّء املَلَكَِة : " ويف احلديث
وما لفالٍن موىل َمالكٍَة دون اهللا، أي مل . ويقال القلب ِمالكُ اجلسد. ما يقوم به: وِمالُك األمرِ وَمالكُُه. َهلٌْك بالفتح



قوائمها : وُملُُك الدابَّة. وما متالََك أن قال ذلك، أي ما متاسك. وفالن ماله َمالك بالفتح، أي متاُسٌك. ميِلكُُه إال اهللا
أصله َمأْلٌَك بتقدمي اهلمزة، : احد ومجع، قال الكسائيواملَلَُك من املالئكة و. جاءنا تقوُدُه ُملُكُُه: ومنه قوهلم. وهاديها

وأنشد أبو عبيدة لرجلٍ من عبد القيس جاهليٍّ ميدح . من األلوِك، وهي الرسالة، مثَّ قُِلبْت وقدِّمْت الالم فقيل مَألٌك
  :بعض امللوك

  تنزَّلَ من َجوِّ السماِء َيصوُب... فلسَت إلْنِسيٍّ ولكن ملَألٍك 
: ويقال أيضاً. فلمَّا مجعوه ردُّوها إليه فقالوا مالئكة ومالِئكُ أيضاً. لكثرة االستعمال، فقيل َملٌَك مث تركت مهزته

  .اسم طائرٍ من طري املاء: ماِلٌك احلَزيُن. املاُء َملَُك أمرٍ، أي يقوم به األمر
  ملل

  :وقال. واْسَتْملَلُْتُه كذلك. ا سئمَتُهَمِللُْت الشيَء بالكسر، وَمِللُْت منه أيضاً َملالً وَملَّةً وَماللَةً، إذ
  وال يََملُّ من الَنْجوى ُمناجيها... ال يستَِملُّ وال َيكْرى ُمجاِلُسها 

  :وقال. وامرأةٌ َملولَةٌ. ورجلٌ َملٌّ وَملولٌ وَملولَة وذو َملٍَّة
  يَطْرِفَُك األْدىن عن األقدم... إنََّك واهللاِ لذو َملٍَّة 

وَملَلُْت . أْملَلُْت عليه الكتاب: يقال. مبعىن أَمْلى: وأَملَّ عليه أيضاً. أَدلَّ فأََملَّ: يقال. ليه، أي أْسأََمُهوأَملَُّه وأَملَّ ع
واسم ذلك . وَملَلُْت اخلُْبَزةَ مالًّ واْمَتلَلُْتها، إذا َعِملْتها يف املَلَِّة. الثوَب بالفتح، إذا ِخطته اِخلياطَةَ األوىل قبل الكفِّ

أطعمنا ُخْبَز َملٍَّة، وأطعمنا ُخبَْزةً َمليالً، وال تقل أطعمنا َملَّةً؛ ألنَّ املَلَّةَ : يقال. وكذلك اللحُم. املَليلُ واملَْملولُ اخلبُز
  :قال الشاعر. الرماُد احلارُّ

  عن املكارمِ ال َعفٍّ وال قارِ... أباَنَك اهللا يف أبياِت ُمْعتَنِزٍ 
  كإنَّما ضيفُه يف َملَِّة النَّارِ... َمكُْرَمٍة  َصلِْد النَّدى زاهٍد يف كلِّ

به َمليلَةٌ وُماللٌ : يقال. حرارةٌ جيدها الرجل، وهي ُحمَّى يف العَظْم: واملَليلَةُ. احلفرةُ نفسها: املَلَّةُ: وقال أبو عبيد
  .الِديُن والشريعة: واِمللَّةُ بالكسر. اًومرَّ فالن َيمَْتلُّ، إذا مرَّ مرا سريع. وطريٌق ُمَملٌّ، أي لَِحٌب مسلوٌك. أيضاً
  ململ

  .امليلُ الذي ُيكتحلُ به: واملُْملولُ. هو َيَتَملَْملُ على فراشه وَيَتَملَّلُ، إذا مل يستقر من الوجع، كأنَّه على َملٍَّة
  مال

  :قال الشاعر. مالََّك اهللا حبيَبك، أي متَّعَك به وأعاَشك معه طويالً: يقال
  فحالَ قضاُء اهللا دون َرجاِئيا... أن أَُمالََّك حِقَْبةً  وقد كنُت أرجو
أَْبلَْيَت جديداً وَتَملَّْيتَ حبيباً، أي عشت معه َمالوََتَك من : ويقال ملن لبس اجلديد. استمتعت منه: وَتَملَّْيُت عمري
وكذلك َملَْوةً من الدهر وُملَْوةً . هةًوأقمُت عنده َمالَوةً من الدهر وُمالوةً وِمالَوةً، أي حيناً وبر. دهرك ومتتَّعت به

ومضى َمِليٌّ من النهار، أي ساعةٌ . ، أي طويالً" واْهُجْرين َمِليا : " قال تعاىل. أقاَم َمِليا من الدهر: يقال. وِملَْوةً
. ، الواحد َمالً مقصوٌرال أفعله ما اختلف املَلَواِن: يقال. الليل والنهار: واملَلَواِن. الصحراء: واملَال مقصوٌر. طويلةٌ

وأْملَْيتُ . وأْملَْيُت البعَري، إذا وسَّعَت له يف قيده. وأَْملَى اهللا له، أي أمهله وطوَّل له. وأْملَْيُت له يف غَيِّه، إذا أَطلْت



  .أن ُيْملَيه علّي سألته: واْسَتْملَْيُتهُ الكتاب. الكتاب أُْملي، وأَْملَلُْتُه أُِملُُّه، لغتان جيِّدتان جاء هبما القرآن
  من

: َمْن اسٌم ملن يصلُح أن خياطب، وهو مبَهم غري متمكّن، وهو يف اللفظ واحد ويكون يف معىن اجلماعة، كقوله تعاىل
. واخلرب، حنو رأين َمْن عندك. االستفهام، حنو َمْن عندك: وهلا أربعة مواضع" . وِمَن الشياطنيِ َمْن َيغوصونَ له " 

وإذا جعلت . وتكون نكرةً موصوفةً، حنو مررت َمبْن ُمْحِسنٍ، أي بإنساٍن ُمْحِسنٍ. ُيكرُِمين أُكرِمه واجلزاء، حنو َمْن
  :كقول الراجز. َمْن امساً متمكِّناً شدَّدته ألنَّه على حرفني

  حتَّى أَنْخناها إىل َمنٍّ وَمْن
: حرٌف خافٌض، وهو البتداء الغاية: كسربال" ِمْن " و . أي أبركناها إىل رجلٍ وأيِّ رجل يريد بذلك تعظيم شأنه

وقد تكون للبيان . هذا الدرهم ِمْن الدراهم: وقد تكون للتبعيض كقولك. خرجت ِمْن بغدادَ إىل الكوفة: كقولك
: " وقوله تعاىل. فتكون ِمْن مفسِّرةً لالسم املكنَّى يف قولك دّرك وترمجةً عنه! هللا دّرك ِمْن رجلٍ: والتفسري، كقولك

وقد . ، فاألوىل البتداء الغاية، والثانية للتبعيض، والثالثة للتفسري والبيان" زِّلُ ِمَن السماِء ِمْن جِبالٍ فيها ِمْن َبَرٍد وُيَن
فاجتنبوا الرِْجَس : " وقوله تعاىل. ما جاءين ِمْن أحٍد، ووَحيُه ِمْن رجلٍ، أكَّدهتما ِمبْن: تدخل ِمْن توكيداً لغواً كقولك

وَترى : " وقال األخفش يف قوله تعاىل. وكذلك ثوٌب ِمْن َخزٍّ. ، أي فاجتنبوا الرِْجَس الذي هو األوثان"  ِمَن األوثان
إنَّما أدخل ِمْن توكيداً، " : ما َجَعلَ اهللاُ ِلَرُجلٍ ِمْن قَلَْبْينِ يف َجْوِفِه : " وقوله تعاىل" املالئكةَ حافَِّني ِمْن َحْولِ العَْرش 

لََمْسجٌِد أُسَِّس على : " قال تعاىل. ما رأيته ِمْن سنٍة، أي منذ سنة: وتقول العرب. داً نفسهكما تقول رأيت زي
  :وقال زهري" . التَّقوى ِمْن أوَّلِ يومٍ 

  أَقَْوْيَن من ِحَججٍ وِمْن َدهْرِ... ِلَمنِ الديارُ بقُنَِّة اِحلْجرِ 
ِمْن رّبي ما فعلُت، : وقوهلم يف القََسمِ. ، أي على القوم" لقوم وَنصَْرناُه ِمَن ا: " وقد تكون مبعىن على، كقوله تعاىل

ومن العرب . فِمْن حرف جّر وضعت موضع الباء ههنا، ألنَّ حروف اجلر ينوب بعُضها عن بعض إذا مل يلتبس املعىن
  :من حيذف نونه عند األلف والالم اللتقاء الساكنني، كما قال

  غري الذي قد يقال ِملْكَذَبِ. ..أبلغْ أبا َدْخَتنوَس َمأْلُكَةً 
  منأ

قال . َمنَأُْت اإلهاَب َمْنأً، إذا أْنقَْعَتهُ يف الدِباغِ: تقول منه. اجللُد أوَّل ما ُيْدَبغُ، مث هو أفيٌق مث أدٌمي: املَنيئَةُ: أبو زيد
  :محيد بن ثورٍ

  ِمداَمداكاً هلا من َزْعفَران وإِثْ... إذا أنَت باكَْرتَ املَنيئَةَ باكََرْت 
  .وأمَّا املَنِيَّةُ من املوت فمن باب املعتل. والكسائي مثله. هي املَْدَبَغةُ: وقال األصمعّي

  منح

مِْنَحةُ اللنب، كالناقة أو الشاة تعطيها : واملَنيَحةُ. واالسم املِْنَحةُ، وهي العطية. مََنَحُه َيمَْنُحُه وَيمْنُِحُه. العطاء: املَْنُح
سهٌم من سهام امليسر ممَّا ال نصيب له : واملَنيُح. طلب مِْنَحَتُه، أي استرفده: واْسَتمَْنَحُه. يردُّها عليكغريك حيتِلُبها مثَّ 

واملَنوُح واملُمانُِح من النوق، مثل املُجاِلحِ وهي اليت تدرُّ يف الشتاء بعد ما تذهب ألبان . إال أن ُيمَْنحَ صاحبه شيئاً
  .نِتاُجها فهي ُممْنِحدنا : وأمَْنَحِت الناقةُ. اإلبل
  منذ



ُمْنذُ مبينٌّ على الضم، وُمذْ مبين على السكون وكلُّ واحٍد منهما يصلح أن يكون حرف جّر، فتجرُّ ما بعدمها 
ويصلح أن يكونا امسني . ما رأيته ُمْنذُ الليلِة: وجتريهما جمرى يف وال تدخلهما حينئٍذ إال على زمان أنت فيه، فتقول

ما رأيته ُمذْ يوُم اجلمعة، أي أوَّل انقطاعي الرؤية : على التاريخ أو على التوقيت، فتقول يف التاريخفترفع ما بعدمها 
  .ما رأيته ُمذْ سنةٌ: يوُم اجلمعة؛ وتقول يف التوقيت

  منع
. ومانَْعُتُه ش ُمماَنَعةً. نهوَمنَْعُت الرجلَ عن الشيء فاْمَتَنَع م. وقد َمَنَع فهو مانٌِع وَمنوٌع وَمنَّاٌع. ِخالف اإلعطاء: املَْنُع

املََنَعةُ مجع : ويقال. وفالنٌ يف ِعزٍّ وَمَنَعٍة بالتحريك، وقد يسكَّن، عن ابن السكيت. ومكانٌ َمنيٌع، وقد مَُنَع َمناَعةً
لَعناُق، َتْمَتنِعاِن على الَبكَْرةُ وا: املَُتَمنِّعاِن: وقال الكاليب. وقد َتَمنََّع. مانِعٍ، أي هو يف عز ومن َيْمَنُعُه من عشريته
  .ومها املُقاِتلتان للزمان عن أنفسهما: قال. السنة بفَتاِئهِما، وألنَّهما يشبعان قبل اِجللَِّة

  منن
ورجلٌ منٌني، أي . حَسرهتا: ومََنْنُت الناقةَ. أضعفَه وأعياه: وَمنَُّه السُري. هو ضعيف املُنَّة: يقال. القوَّة: املُنَّةُ بالضم
القَطُْع، : واملَنُّ. الغبار الضعيف: واملَنُني. احلبل الضعيف: واملَنُني. أنَّ الدهَر منَّه، أي ذهب ُمبنَِّتِه، أي بقوَّتهضعيٌف ك
واملِنِّيىن . واملنَّانُ، من أمساء اهللا تعاىل. أنعَم: وَمنَّ علينا منا" . هلم أجٌر غُري َمْمنوٍن : " ومنه قوله تعاىل. النقص: ويقال
. كثري االمتنان: رجلٌ َمنوَنةٌ: أبو عبيد. اِملنَّةُ تَهِدم الَصنيعة: يقال. وَمنَّ عليه ِمنَّةً، أي اْمَتنَّ عليه. كاِخلصِّيصى منه

  :قال األعشى. الدهُر: واملَنونُ
  رَْيُب املَنوِن ودهٌر ُمتْبِلٌ خَبِلُ... أَأَن رأت رجالً أَْعَشى أََضرَّ به 

املَنا، وهو : واملَنُّ. واملَنونُ مؤنَّثة، وتكون واحدةً ومجعاً: قال الفراء. ألنَّها تقطع املََدَد وتنقُص الَعدََداملنيَّةُ، : واملَنونُ
  " .الكمأةُ من املَنِّ : " ويف احلديث. شيٌء حلٌو كالطََرْنَجبِنيِ: واملَنُّ. رِطالن، واجلمع أَمْنانٌ، ومجع املَنا أَْمناٌء

  منا
  :وقال. القَدر: واملَىن أيضاً. يوزن به، والتثنية َمَنواِن، واجلمع أمْناٌء، وهو أفصح من املَنِّ الذي: املنا مقصور

  َدرَْيُت وال أْدري َمنا احلَدَثاِن
  :وقال. ُمَين له، أي قُدِّر: ويقال

  حتَّى ُتالِقَي ما َيْمين لك املاين
إنَّ احلََرَم َحَرٌم َمناُه من : ويف حديث جماهد. ي مقابلتهاداري مَنا دارِ فالٍن، أ: ويقال أيضاً. أي يقدِّر لك القادر

. واملَذُْي والَوْدُي خمفَّفان. ماء الرجل، وهو مشدَّد: واملَنِيُّ. السموات السبع واألَرضَني السبع، أي قصده وحذؤاه
واْسَتْمَنى، . لنطفة، وبالياء على املَنِيِّ، قرئ بالتاء على ا" من َمنِيٍّ ُيْمىن : " وقوله تعاىل. وقد َمىن الرجل وأَْمىن مبعًنى
األيام : وُمْنَيةُ الناقة أيضاً. واحدة املُىن: واملُْنيَةُ. املوت، ألنَّها مقدَّرة؛ واجلمع املَنايا: واملَنِيَّةُ. أي استدعى خروج املَنِيِّ

  :قال ذو الرّمة يصف بيضةً. للفحل هي يف ُمْنيَِتها، وقد امُْتنَِي: يقال. اليت يتعرَُّف فيها أالِقٌح هي أم ال
  إذا نُِتَجْت ماتْت وَحيَّ َسليلُها... َنتوجٍ ومل ُتقَْرفْ مبا ُيْمَتىن له 

وقد اْمتََنى . موضٌع مبكَّة، وهو مذكَّر يصرف: وِمًنى مقصوٌر. هي حامل بالفرخ من غري أن يقارفها فحلٌ: يقول
َتَمنَّْيتُ الشيء، : تقول منه. واحدة األماينَ: واألمنِيَّةُ. أْمىن القوم: عرايبوقال ابن األ. عن يونس. القوُم، إذا أتْوا مًنى
: ويقال" . ومنهم أُِميُّونَ ال يعلمونَ الكتابَ إالّ أمانِيَّ : " قال تعاىل. قرأته: وَتَمنَّْيُت الكتاب. وَمنَّْيُت غريي َتْمنيةً

وَمنَْوُتُه . نَّى األحاديثَ، أي يفتِعلُها، وهو مقلون من املَْين، وهو الكذبوفالنٌ يَتَم. هذا شيٌء رويته أم شيء َتَمنَّْيَتُه



. االنتظار: واملُماناة أيضاً. املطاولة: واملُماناةُ. ُألَمنِّيَنََّك َمناَوَتَك، أي ألجزينَّك جزاءك: ويقال. وَمَنْيُتُه، إذا ابتليَته
  .أي كافأتك: وماَنيُْتَك غري مهموز

  مه

  .َمٍه َمٍه: فإن وصلَت نوَّنَت فقلت. بنيت على السكون، وهو اسٌم مسِّي به الفعل، ومعناه اكْفُْف، ألنَّه زجٌر كلمةٌ: َمْه
  مهج
َخَرَجْت : ويقال. املُْهَجةُ َدُم القَلْبِ خاصَّةً: ويقال. دفنُت مُْهَجَتُه، أي َدَمُه: وحكي عن أعرايبٍّ أنَّه قال. الَدُم: املُْهجَةُ

  .ولنب ماِهٌج، إذا َرقَّ. اللُنب الرقيق: واُألمُْهجانُ بالضم. وَشْحٌم أُْمُهجٌ بالضم، أي َرقيٌق. إذا خرجت روحُهُمْهجُته، 
  مهد
تسويتها : ومتهيدُ األمور. مَْهُد الصّيب: واملَْهُد. بسطُته، ووطّأته: وقد َمَهْدُت الِفراش َمْهداً. الفِراش: املهاُد

  .التمكُّن: والَتَمهُُّد. انبساطُه وارتفاعه: واْمتِهاُد الَسنام. بسطه وقَبوله: ومتهيدُ الُعذر: وإصالحها
  مهر
  :وأنشد لقحيٍف العقيلي. مََهْرُت املرأةُ أْمَهُرها َمهْراً وأْمهَْرُتها: أبو زيد. الَصداق: املَْهر

  ذُبَّالوأْمهِْرنَ أْرماحاً من اخلَطِّ ... أُِخذْنا اغِتصاباً ِخطَْبةً َعْجَرِفيَّةً 
. احلذُق بالشيء، وقد َمهَْرُت الشيء َمهاَرةً: واملَهاَرةُ. احلُرَّةُ: واملَهريةُ" . كاملَْمهوَرِة إحدى َخدََمَتْيها : " ويف املثل

  :وقال األعشى
  يقذف بالبوصى واملاهِرِ

: وفرٌس ُمْمهٌِر. ةٌ، واجلمع ُمَهٌر ومَُهراةٌواألنثى مُْهَر. ولد الفرس، واجلمع أْمهاٌر وِمهاٌر وِمهاَرةٌ: واملُْهُر. يريد السابح
  :وقول الشاعر. ذات ُمهْرٍ

  جايف اليَدْينِ عن ُمشاشِ املُهْرِ
  .هم عظٌم يف زور الفرس: يقال
  مهق

واملََهُق يف قول . األبيض الشديد البياض، ال خيالطه شيٌء من احلمرة، وليس بنيِّرٍ، ولكن كلون اِجلّص وحنوه: األْمَهُق
  .ظلَّ َيتََمهَُّق شكَْوَتُه: ومنه قوهلم. وَتَمهَّقُْت الشراب، إذا شربته ساعةً بعد ساعة. وعٌني َمْهقاُء. خضرة املاِء: رؤبة
  مهل

وَتمَهَّلَ يف أمره، أي . االستنظاُر: واالْسِتمْهالُ. واالسم املُْهلة. أَنْظََرُه ومهَّله َتْمهيالً: وأمهله. التؤَدةُ: املََهلُ بالتحريك
مَْهالً يا رُجلُ، وكذلك : وقوهلم. سكونٌ وفتوٌر: واالْتمِْهاللُ أيضاً. واْتمَهلَّ اْتمِْهالالً، أي اعتدل وانتصب. تَّأدا

ما مهلٌ واهللا : وتقول. ال مهلَ واهللا: فإذا قيل لك مَْهالً قلت. وهي موحَّدةٌ مبعىن أمْهِلْ. لالثننيِ واجلمعِ واملؤنَِّث
  :قال الكميت. ُمبْغنَِيٍة عنك شيئاً

  أقولُ له إذا ما جاَء مَْهالً
  وما َمْهلٌ بواِعظِة اجلَهولِ

واملُْهلُ : قال. ُدْرِديُّ الَزْيِت: املُْهلُ: وقال أبو عمرٍو. هو النحاُس املُذاُب: ، يقال" ُيغاثُ مباٍء كاملُهلِ : " وقوله تعاىل
  " . يف ثَْوَبيَّ هذين، فإنَّما مها للُمهل والترابِ اْدِفنوين: " ويف حديث أيب بكر. القَْيُح والَصديُد: أيضاً
  مهمه



  .املفازةُ البعيدةُ األطراف، واجلمع املهامُِه: واملَْهَمُه. َمْهمَْهُت به، أي زجرُتُه: يقال
  مهن

وَم َيمَْهُنهم ُمْهنَةً، أي اخلادُم، وقد َمَهَن الق: واملاِهُن. املِْهَنةُ بالكسر: وحكى أبو زيد والكسائي. اخلدمة: املَْهَنةُ بالفتح
ورجلٌ . أضعفته: وأمَْهْنُتُه. وامَْتَهْنُت الشيَء ابْتذلته. َمَهْنُت اإلبلَ َمْهَنةً، إذا حلَّيتها عن الَصَدرِ: ويقال أيضاً. خدمهم
  .حقٌري: َمهٌني
  مهه
  :قال عمران ابن ِحطَّان. الطراوةُ واحلسُن: املَهاُه

  وليست داُرنا الدنيا بدارِ... وليس لعيشِنا هذا مَهاٌه 
  :وقال اآلخر

  وال عملٌ يرضى به اهللا صاِلُح... كفى حََزناً أن ال َمهاَه لعيِشنا 

، أي إنَّ الرجل حيتمل كلَّ شيء حتَّى يأيت " كلُّ شيء َمَهٌه، ما النساَء وذكرُهنَّ : " يقال يف املثل: األمحر والفراء
ونصب النساَء على . مَهاٌه، أي حَسٌن: ويقال أيضاً. َمَهٌه، أي يسٌري: وقوهلم .ذكر ُحَرِمِه فيمتعض حينئذ فال حيتمله

  .وإنَّما أظهروا التضعيف يف َمَهٍه فَْرقاً بني فََعلٍ وفَْعلٍ. االستثناء، أي ما خال النساء
  مها

: واملُهاةُ بضم امليم. يف بياضها وقد َمَهْت َتْمهو َمًها. مجع َمهاٍة، وهي البقرة الوحشية، واجلمع َمَهواٌت: املَها بالفتح
  :قال األعشى. البِلّورة: واملَهاةُ بالفتح أيضاً. ماء الفحل يف رحم الناقة، وهو من الياء، واجلمع مًُهى

  إذا ُتْعطي املُقَبِّلَ َيْستَزيُد... وَتْبِسُم عن َمًها َشبِمٍ غَرِيٍّ 
َمْهَو اللُنب بالضم َيْمهو َمهاَوةً، وأمَْهْيُتُه : قيق الكثري املاء، يقال منهاللنب الر: واملَهُْو. وُيجمع على َمَهياٍت وَمَهواٍت

: واملَهُْو. عيٌب وأْوٌد يكون يف الِقْدحِ: املَهاُء ممدوٌد: قال اخلليل. رقيقةٌ: وُنطْفَةٌ َمْهوَةٌ. رقيقة اللنب: وناقةٌ ِمْمهاةٌ. أنا
  :قال صخر الغي. السيف الرقيق
  ْتنِهِ رَُبدأبيُض َمْهو يف َم

  :وقال. وأْمَهْيُت احلديدة، إذا أْحَددَْتها. لغة يف أماَه على القلب: وحفر البئر حتَّى أْمهى
  مث أْمهاُه على َحَجرِْه... راَشُه من ريش ناِهضٍة 

  .وأْمَهْيتُ الفرس، إذا أجريَته وأمحيته. أْمهَْيُت احلديدة، أي سقيتها ماء: وقال أبو زيد
  مهيم
  .ما حالَُك وما شأنك: كلمةٌ ُيْستَفَْهُم هبا، معناها: َمْهَيْم
  موت
قال . وقوٌم َمْوتى وأمواٌت، وميِّتونَ وَمْيتونَ. فهو ميٌِّت وَمْيٌت. وقد مات ميوت وَيماُت أيضاً. ضدُّ احلياة: املوُت

  :الشاعر وقد مجعهما يف بيت
  ياِءإنَّما املَْيُت َميِّتُ األح... ليس من مات فاستراح مبَْيت 

: وال يقولون ملن مات: قال الرفاء. ومل يقل َمْيَتةً" لُنْحيِيَ به بلَدةً َميْتاً : " ويستوي يف املذكر واملؤنث، قال اهللا تعاىل
ما : وقوهلم. مات فالن ِميتةً حسنةً: يقال. واِمليَتةُ بالكسر، كاِجللسة والرِكبة. ما تلحقُْه الَزكاةُ: واملَْيتَةُ. هذا ماِئٌت



: واملَواتُ بالفتح. املوت: واملُواُت، بالضم. َوَتُه، إنَّما أراد به ما أَْمَوَت قَلَْبُه، ألنَّ كلَّ فعل ال يتزيَّد ال يتعجَّب منهأَْم
ورجلٌ َمْوتانُ الفؤاِد، . األرض اليت ال مالَك هلا من اآلدميِّني، وال ينتفع هبا أحد: واملَواُت أيضاً. ما ال روَح فيه

اشترِ املََوتانَ وال تشترِ احليوان، أي اشترِ األرضَ : يقال. خالف احليَوان: واملََوتانُ، بالتحريك. ْوتاَنةُ الفؤادوامرأةٌ َم
َمَوتانُ األرضِ : " ويف احلديث. اليت مل ُتْحيَ بعد: املََوتانُ من األرض: وقال الفراء. والُدوَر وال تشترِ الرقيَق والدوابَّ

وأماَته . َوقََع يف املال موتانٌ: يقال. موٌت يقع يف املاشية: واملُوتانُ بالضم" . منها شيئاً فهو له  هللا ولرسوله، فمن أحيا
  :وقال. اهللا وَموَّتَُه، شدِّد للمبالغة

  وها أنذا أُمَوَُّت كُلَّ يومِ... فُعْرَوةُ ماَت َمْوتاً ُمْسَترحياً 
: ابن السكيت. ومجعها َمماويُت. وكذلك املرأة: قال أبو عبيد. ميتَةٌوأَماَتتِ الناقةُ، إذا مات ولدها، فهي ُمميٌت وُم

ليلٌ الئلٌ، يؤخذ : وموٌت مائٌت، كقولك. واملَُتماوُِت، من صفة الناسك املُرائي. أَماَت فالنٌ، إذا مات له ابٌن أو َبنون
  :قال رؤبة. املسترِسل له: واملستميت لألمر. من لفظه ما يؤكَّد به

  رِ له كَتيُتوزََبُد البح
  والليلُ فوَق املاِء مستميُت

جنٌس من اجلنون والصَْرع يعتري : واملُوَتةُ، بالضم. املستقِتل الذي ال يبايل يف احلرب من املوت: واملستميت أيضاً
  .اإلنسان، فإذا أفاق عاد إليه كمالُ عقله، كالنائم والسكران

  موث
  .ثاناً، إذا ُدفَْتُه، فاْنماثَ هو فيه اْنميثاثاًُمثُْت الشيء يف املاء أَموثُُه َمْوثاً ومََو

  موج
  .وكذلك الناس َيموجون. اضطربت أمواجه: ماَج البحُر َيموُج َمْوجاً

  موذ
  :وقال الشاعر عدي ابن زيد. العسل األبيض: املاِذيُّ

  وحديٍث مثلِ ماِذيٍّ ُمشاْر... يف َسماعٍ يأْذَنُ الشيُخ له 
  .اخلمُر: واملاِذيَّةُ. نةُ السهلةُالدرُع الليِّ: واملاِذيَّةُ
  مور

يوَم : " وقوله تعاىل. والتَموُُّر مثله. َتَرهَْيأَ، أي حترَّك وجاء وذهب، كما َتكَفَّأُ النخلةُ العَْيدانة: ماَر الشيء َيموُر َمْوراً
  :وأنشد لألعشى. مثله واألخفش. َتكَفَّأُ: وقال أبو عبيدة. متوج موجاً: قال الضحاك" . َتموُر السماء َمْوراً 

  َمْوُر السحابِة ال َرْيثٌ وال َعَجلُ... كأنَّ ِمْشَيَتها من بيت جارِتها 
وناقةٌ َموَّاَرةُ . املوُج: واملَْوُر. الطريُق: واملَْوُر. الدماُء: واملائِراُت. وأَماَرُه غريه. ماَر الدُم على وجه األرض: ويقال

  :قال الشاعر. ُضداُه، إذا َترَدَّدا يف ُعرض َجْنبهوالبعري َيموُر َع. اليِد، أي سريعةٌ
  على ظهرِ َموَّارِ اِملالِط ِحصاِن

َنسيلُ : واملُواَرةُ. الُغباُر بالريح: واملُوُر بالضم. ال أدري أَغاَر أم ماَر؟ أي أتى غَْوراً، أم دار فرجع إىل جند: وقوهلم
: والقطاة املارِيَّةُ. ماَرْت عقيقةُ احلمار، أي سقطت عنه أياَم الربيعواْن. وقد َتمَوََّر عليه َنسيلُُه، أي سقط. احلمار
  .امللساُء
  موز



  .املَْوُز معروف، الواحدة َمْوَزةٌ
  موص
  .الُغسالةُ: واملُواَصةُ. وقد ُمْصُت الشيَء، أي غسلته. الَغْسلُ: املَْوُص
  موق
: واملوُق. وقد ماَق َيموُق ُموقاً بالضم، وَمواقَةً، وُمُؤوقاً. أمحُق ماِئٌق؛ واجلمع َمْوقى: يقال. ُحْمٌق يف غباوة: املوُق

  .مصدر قولك ماقَ البيُع َيموُق، أي َرُخَص: واملَْوُق بالفتح. الذي ُيلبس فوق اخلّف، فارسيٌّ معرَّب
  مول

  :ورجلٌ مالٌ، أي كثري املال، وأنشد أبو عمرو. املالُ معروف، وتصغريه ُمَوْيلٌ
  ونالَ َنداُه كلُّ داٍن وجانِبِ... ن ماالً ُمَرزَّأً إذا كانَ ماالً كا

  .وَموَّلَُه غريه. ومالَ الرجلُ َيمولُ وَيمالُ َمْوالً وَمؤُوالً، إذا صار ذا مال، وَتمَوَّلَ مثله
  موم
  :داًقال ذو الرّمة يصف صائ. ميَم الرجلُ فهو َمموٌم: يقال منه. البِْرساُم: واملوُم. الشمَُع، معرٌَّب: املوُم

  أو كان صاحَب أرضٍ أو به املوُم... إذا تََوجََّس رِكْزاً من سنابكها 
  موما
  .واحدة املَوامي، وهي املفاوز: املَْوماةُ
  مون

  .ماَنُه َيموُنُه َموْناً، إذا احتمل َمُؤوَنَتُه وقام بكفايته، وهو رجلٌ َممونٌ
  موه
هلاء يف موضع الالم، وأصله َمَوٌه بالتحريك، ألنَّه جيمع على أمْواٍه يف الذي ُيْشَرُب، واهلمزةُ فيه مُْبَدلَةٌ من ا: املاُء

وماَهِت الَرِكيَّةُ َتموُه وَتميُه وَتماُه َمْوهاً وُمؤوهاً، إذا . الِقلَِّة ومياهٍ يف الكثرة، وتصغريه ُمَوْيٌه، فإذا أَنَّثَتُه قلت ماءةٌ
رجلٌ : وِمْهُت الرجلَ وُمْهُتُه بكسر امليم وضمِّها، كقولك. اءوكذلك السفينةُ إذا دخلَ فيها امل. ظهر ماؤها وكثُر

  :قال الراجز. مالٌ
  إنَّك يا جَْهَضُم ماُء القَلْب

وأَماَهتِ األرُض، إذا ظهر فيها . وأَماهَ احلافُر، أي أْنَبطَ املاَء. بئٌر ماَهةٌ وَمْيهةٌ، أي كثرية املاء: الكسائي. أي بليٌد
وأَماَه الفحلُ، إذا ألقى ماءهُ يف رحم . صببُت فيها املاَء: وأََمْهتُ الدواةَ. رجلَ والسكَني، إذا سقيَتهماوأََمْهتُ ال. النَزُّ

: واملاوِيَّةُ. ومنه الَتْمويُه وهو التلبيُس. طليته بفضٍَّة أو ذهبٍ وحتَت ذلك ُنحاسٌ أو حديٌد: وَموَّهُت الشيء. األنثى
  .والنسبة إىل املاء ماِئيٌّ، وإن شئت ماوِيٌّ. وتصغريها ُمَويَّةٌ. اءاِملرآةُ، كأنَّها منسوبةٌ إىل امل

  ميث
وِمثُْت الشيء يف املاء أميثُُه، لغةٌ . وَتَمثََّيِت األرُض، إذا ُمِطَرْت فالنْت وبرَدْت. األرض السهلة، واجلمع ميثٌ: املَْيثاُء

  .يف ُمثُْتُه، إذا ُدفَْتُه فيه
  ميح
تبختر، : وماَح يف مشيته. وقد ماُح َيميُح. واجلمع ماحَةُ. ئر فيمأل الدلَو، وذلك إذا قلَّ ماؤهاالذي ينزل الب: املاِئُح

. أعطيته: وِمْحتُ الرجلَ. ماَح فاه باملسواك َيميُح، إذا اْستاَك: يقال: أبو عمرو. وهو مشٌي كمشي البطَِّة



  .متاَيلَ: وَتماَيَح السكرانُ والغصُن. حِواالمِتياُح مثل املَْي. سألته أن يشفع يل عنده: واْستََمْحُتُه
  ميد

ومادَُهْم . واحد امليادين: واملَْيدانُ. َتَبْخَتَر: وماَد الرجل. متايلت: ومادت األغصان. حترَّك: ماَد الشيء َيمُيد َمْيداً
  :وأنشد األخفش لرؤبة. واملُمتاُد ُمفَْتَعلٌ منه. لغة يف ماَرُهْم من اِملرية: َيميدُُهْم

  هدي رءوس املُْتَرفَني األنداْدُت
  إىل أمري املؤمنني املُْمتاْد
. فإذا مل يكن عليه طعام فليس مبائدة، وإنَّما هو خِوان. ومنه املائدة، وهي ِخوانٌ عليه طعانٌ. وهو املُْستعطى املسؤول

" . يشٍ، ونشأُت يف بين سعد بن بكر أنا أفصُح العرب مَْيَد أنِّي من قر: " ويف احلديث. لغة يف بَْيَد مبعىن غري: وَمْيَد
  .وفسَّره بعضهم من أجل أَنِّي

  مري

ومجع . واالمِْتياُر مثله. ما عنده خٌري وال َميٌْر: ومنه قوهلم. وقد ماَر أهلَه َيمريُُهْم َمْيراً. الطعام َيْمتارُه اإلنسان: املَريةُ
  .نا ومُيَّاَرناحنن ننتظر َميَّاَرَت: يقال. املاِئرِ ُميَّاٌر، وَميَّاَرةٌ

  ميس
  :قال الشاعر. وَتَميََّس مثله. وقد ماَس َيميُس مَْيساً وَمَيساناً، فهو َميَّاٌس. التبختُر: املَْيُس

  وأَْمشي به حنو الَوغى أََتَميَُّس... وإنِّي ملن قُْنعانِها حني أَْعتَري 
  .شجٌر يُتََّخذُ منه الرِحالُ: واملَْيُس
  ميش
  :قال الراجز. ف بالَشعرخلطُ الصو: املَْيُش

  عاِذلَ قد أُولِْعِت بالَتْرقيشِ
  إيلَّ ِسرا فاطُْرقي َوميشي

. وِمشت اخلرب، أي خلطت. خلطُ لنب الضأن بلنب املاعز: واملَْيُش. أي اْخلطي ما شئِت من القول: قال أبو نصر
وهو معرَّب . َحبٌّ: واملاُش. يف الضرعحلُب نصف ما : واملَْيُش. أخربُت ببعض اخلَرب وكتمتُ بعضاً: وقال الكسائي

  .أو مولَّد
  ميط

القوُم يف ِهياٍط : يقال. الدفُع والَزجُر: واملَْيطُ واِملياطُ. وماطَ، أي َبُعَد وذََهب. ماطَ يف حكمه َيميطُ َمْيطاً، أي جاَر
ِمطُْت غريي وأََمطُْت، إذا تنحَّيت  :وحكى أبو عبيد. َتماَيطَ القوُم، أي تباعدوا وفََسد ما بينهم: قال الفراء. وِمياٍط
ومنه إِماطَةُ . ِمطُْت أنا وأََمطُْت غريي أِميطُُه: وقال األصمعّي. وكذلك ِمطُْت غريي وأََمطُْتُه، أي حنَّيته: قال. عنه

  .األذى عن الطريق
  ميع
اَع الشيُء َيميُع، إذا جرى على وقد م. سيالن الشيء املصبوب: واملَْيُع. مصدر ماَع السمُن َيميُع، إذا ذاب: املَْيُع

صمغُ : واملَْيَعةُ أيضاً. النشاطُ، وأوَّل جريِ الفرس، وأوَّل الشباب، وأوَّل النهار: واملَْيعَةُ. وَتَميََّع مثله. وجه األرض
، فهو املَْيَعةُ يسيل من شجرٍ ببالد الروم، يؤخذ فُيطبُخ، فما صفا منه فهو املَْيَعةُ السائلةُ، وما بقي منه ِشْبه الثَجريِ



  .اليابسةُ
  ميل
. ومالَ عن احلقِّ، ومالَ عليه يف الظُلْم. مالَ الشيء َيميلُ َمماالً وَمميالً، يف االسم واملصدر: يقال. املََيالنُ: املَْيلُ

الذي ال : واَألْمَيلُ. مََيلٌ رجلٌ أَمَْيلُ العاِتقِ، يف ُعُنِقِه: يقال منه. ما كان ِخلْقَةً: واملََيلُ بالتحريك. وأمالَ الشيَء فمالَ
  :قال جرير. الذي ال يستوي على الَسرج: واألَْمَيلُ. سيَف معه

  فهم ِثقالٌ على أكتاِفها ميلُ... مل يركبوا اخليلَ إالّ بعد ما َهرِموا 
واْستمالَُه واْسَتمالَ . ِه متاُيالًومتاَيلَ يف ِمْشَيِت. الُعقدةُ الضخمةُ، والشجرةُ الكثريةُ الفروعِ أيضاً: واملَْيالُء من الرَْملِ

وِميلُ الكُحل، ومِيلُ اجلِراَحة، . ُمنتهى مدِّ البصر: واملِيلُ من األرض. كالَترجيح بينهما: والَتمييلُ بني الشيئني. بقلْبه
  .والفْرَسُخ ثالثة أميال. وميلُ الطريق

  مني
  :قال عديُّ بن زيد. الكذب: املَْيُن

  وأَلفى قوهلا كذباً وَمْينا... راِهَشْيِه فَقَدَّْمِت األدَمي ِل
  .وُودُّ فالٍن ُمَتمايٌِن. وقد مانَ الرجلُ َيمُني َمْيناً، فهو ماِئٌن وَميونٌ. أكثر الظُنون ُميونٌ: يقال. واجلمع ُميونٌ
  حرف النون

  نأت

  .ورجل نآٌت، مثل نَهَّاٍت. َنأََت الرجل َيْنِئُت َنئيتاً، إذا أنَّ، مثل َنَهَت
  نأج

وهلا َنئيٌج، أي َمرٌّ سريٌع مع . َتحّركت، فهي َنؤوٌج: وَنأََجِت الريُح تَْنأَُج َنئيجاً. ذََهَب: َنأَجَ يف األرض َينْأَُج ُنؤُوجاً
  .قال الراجز. تقول منه نِئجَ القوم. صوٍت

  وُتْنأجُ الرُكْبانُ كلَّ َمنْأَجِ
  به َنئيُج كلِّ ريحٍ َسهَْيجِ

  .صَواِئحها: وناِئجاُت اهلامِ. يف الدعاء، أي تضرع وَنأََج إىل اهللا تعاىل
  نأد

  :قال الكميت. الداهيةُ: النآُد والنآدى
  أظلّتكم بعارِضها املُخيلِ... فإّياكُم وداهيةً نآدى 

  نأش
  التَناُؤشُ باهلمز

  :قال الشاعر. ئيشاً، أي أخرياًفعله َن: ويقال. أّخرته، فاْنتَأََش: وقد نَأْشُت األمَر أنْأَُشُه نَأشاً. التأخُّر والتباعد
  وقد َحدَثَْت بعد األمورِ أُموُر... َتَمنَّى نَئيشاً أن يكون أطاَعين 

  نأف



  .َنِئفَ يف الشرب، أي ارتوى: وقال غريه. َنِئفُْت من الطعام أَْنأَفُ َنأَفاً، إذا أكلت منه: أبو زيد
  نأل

ويقال رجلٌ . إىل فوق، مثل الذي يعدو وعليه ِحمل ينهُض به َمْشيُ الذي كأنَّه ينهضُ برأسه: النأَالنُ: أبو عبيد
  .َنُؤول وضبٌع َنؤُول، إذا فعلَت ذلك

  نأم
نامََّتُه، بتشديد امليم، فيجعل من : ويقال أيضاً. أسكَت اهللا َنأَمتَُه، أي َنْغمته وَصوته: يقال. الصوت: الَنأْمَةُ، بالتسكني

  .وَنأَْمُت القوس َنئيماً، ومسعت َنئيمَ األسد. َنأََم يَْنِئُم: يقال. ننيصوٌت فيه ضعٌف كاأل: والَنئيُم. املضاعف
  نأنأ

  :قال الشاعر. َنأْنَأُْت يف الرأي، إذا خلَّطَْت فيه ختليطاً ومل ُتربمه
  ضعيٍف وال تسَمْع به هاَميت بَْعدي... فال أْسَمَعنَّ فيكم بأمرٍ ُمنَأَْنٍأ 

وقد نَأَْنأَ يف . يعين أوَّل اإلسالم قبل أن يقْوى" طوىب ملن ماَت يف الَنأَْنأِة : " ويف احلديثالضعُف، : الَنأَْنأَةُ: أبو عمرو
  .قال امرؤ القيس ميدح رجالً. األمر فهو رجلٌ َنأْنَأٌ، أي ضعيٌف

  وال َنأَْنٍأ عندَ اِحلفاِظ وال َحصِْر... لََعْمُرَك ما سْعٌد ُخبلَِّة آِثمٍ 
  .َضْعٌف واْستَرخى: وَتْنأََنأَ. ُه عما يريد وكَفَفُْتُه عنهَنْهَنْهُت: وَنأْنَأُتُه
  نأى

املوضع : واملُْنَتأَى. وَتناَءوا، أي تباعدوا. وأْنأَْيُتُه فاْنَتأَى، أي أبعدته فبُعد. َنأْيُتُه وَنأْيُت عنه َنأياً مبعىن، أي بعدت
  :قال النابغة. البعيد

  ِخلُت أنّ املُْنَتأى عنَك واسُع وإن... فإنََّك كالليل الذي هو ُمْدرِكي 
َحفرية حول اخلباء لئال يدخله ماء املطر، واجلمع نَئيٌّ على فُعولٍ، ونِِئيٌّ تتبع الكسرة، وأنآٌء، مث يقّدمون : والنُْؤُي

  :وأنشد اخلليل. نَأْيُت نُْؤياً: تقول منه. اهلمزة فيقولون آناٌء على القلب مثل أبآرٍ وآبارٍ
  شآبيُب ُينأى سيلُها باألصابعِ... سالَ من َعَبراتنا  إذا ما التقَينا

  :قال. لغة يف النُؤي: والنَُؤى بفتح اهلمزة. واملُْنتَأَى مثله. وكذلك انَْتأْيتُ ُنْؤياً
  وأشذاُب اخليامِ وقد َبلينا... وُموقَُد ِفتيٍة وُنَؤى رماٍد 

  .َرْه: َنْه، مثل َر َزْيداً فإذا وقفت عليه قلت: ليه قلتفإذا وقفت ع. نَ نُْؤَيَك، أي أْصِلحُه: تقول إذا أمرت منه
  نبأ

  :قال الشاعر. وسَْيلٌ نابئ. الصوت اخلَفيُّ: النّْبأة
  أَتْتنا به األقداُر من حيث ال ندري... ولكْن قَذاها كلُّ أْشَعثَ نابٍِئ 

وَنَبأُت من أرضٍ إىل أرض، إذا خرجَت منها إىل  :قال. َنبَأُْت على القوم أْنَبأُ نَْبأ وُنبوءًا، إذا طلعت عليهم: أبو زيد
. يا من خرج من مكة إىل املدينة، فأنكر عليه اهلمز: ، أي" يا نَبِيَء اهللا : " أخرى، وهذا املعىن أراده األعرايبُّ بقوله

  :قال الشاعر. جاءت به: وَنَبأتُ به األرض
  كلِّ واِد َف يَْنَبأْنَ باملرء يف... فنفَسَك أحرِْز فإنَّ احلتو 

وتصغري . اخلرب، تقول َنَبأ ونَبَّأ، أي أخرب، ومنه أخذ النَّيبُء ألنه أْنَبأَ عن اهللا تعاىل، وهو فَعيلٌ، مبعىن فاعلٍ: والنََّبأُ
  :قال الشاعر. ومجع النيبِّ نَُبآُء. الَنيبِء نَُبيِّئٌ مثل ُنبَيِّعٍ، وتصغري الُنُبوَءِة نَُبيِّئَةٌ



  باخلري كلُّ ُهدى السَّبيلِ ُهداكا... إنََّك ُمْرَسلٌ  يا خامتَ النَُبآِء
  .وجيمع أيضاً على أْنبياَء

  نبب
  .واجلمع أنبوٌب وأنابيب. ما بني كلِّ ُعقدتني من القََصب: واألنبوبة. نبَّ التَيس َينبُّ نبيبا، إذا صاح وهاج

  نبت
  :وأنشد الفراء. َبَت البقل وأنَْبَت مبعىنوَن. َنَبَتِت األرض وأْنبََتْت، مبعًنى: يقال. النبات: النَْبُت

  قَطيناً هلمْ حتَّى إذا أنبَت البَقْلُ... رأيَت ذوي احلاجات حولَ بيوهتم 

: يقال. غرسته: وَنبَّتُّ الشجرَ تنبيتاً. وأْنَبَت الغالُم، أي نََبَتْت عاَنُته. وأْنَبَتُه اهللا فهو منبوٌت، على غري قياس. أي َنَبَت
ما أحسن نابَِتةَ َبين فالن، أي ما : ويقال. موضع النبات: واملَنْبُِت. رَبَّيته: وَنبَّتُّ الصيبَّ تنبيتاً. لََك بني عينيكَنبِّْت أَج

والنوابت من . وإنّ بين فالن لَنابَِتةُ شرٍّ. وَنَبَتْت هلم نابَِتةٌ، إذا َنَشأ هلم َنَشأٌ ِصغار. َتْنُبُت عليه أموالُهم وأوالدهم
  .األغمار :األحداث

  نبث

  :قال الشاعر. تراب البئر واهلر: والنَبيثَةُ. َنَبثَ َيْنُبثُ َنْبثاً مثل نََبَش َينُْبُش، وهو احلفر باليد: أبو زيد
  فسوَف ترى ماذا َتُردُّ الَنباِئثُ... وإنْ َنَبثوا بِئري َنبَثُْت بِئاَرُهم 

  .وخبيثٌ َنبيثٌ، إتباعٌ له
  نبج

كَذََبْت : يقال. االْسُت: والَنبَّاجَةُ. إنَّه لََنبَّاٌج: ويقال أيضاً للضخم الصَوت من الكالب. ْوتالشديد الَص: النَبَّاُج
: وكَلٌْب ُنباجِيٌّ بالضم. لغة يف الُنباحِ والنَبيحِ: وُنباُج الكَلْبِ ونَبيجُه. الرُداُم: والُنباُج بالضم. َنبَّاَجُتك، إذا َحَبَق

  .وَعجنيٌ أنَْبجانٌ، أي ُمْدرِك ُمْنتَِفٌخ. املَُربَّياُت من األدْوية :َضْخُم الصوت، واألْنبجاُت
  نبح

وأنَْبْحُت الكلبَ . نََبَح الظْبُي: وربَّما قالوا. َنَبحَ الكلب َينَْبَح وَينْبُِح بالكسر نَْبحاً وُنباحاً بالضم، ونِباحاً بالكسر
  :قال أبو ذؤيب. واُت كالهبمَضجَّةُ احليِّ وأص: والُنبوُح. واْستَْنَبْحته، مبعًنى

  َدنا الَعيُّوُق واكْتََتم الُنبوُح... بأطَْيَب من ُمقَبَِّلها إذا ما 
  :وأنشد أبو نصر لألخطل. مث ُوِضَع موضع الكثرة والعِزِّ

  والِعزُّ عند َتكاُملِ األحسابِ... إنَّ العَراَرةَ والُنبوحَ ِلدارِم 
  نبخ
  :قال ساعدة. إنه نابَِخةٌ من النَوابِخِ: ويقال للرجل إذا كان متجبِّراً. نفَّط وميتلئ ماءاجلَُدريُّ وكلُّ ما يت: النَْبُخ

  من الَنوابِخِ مثلُ احلاِدرِ الَرزِمِ... ُيْخشى عليهم من األمالِك ناَخبةُ 
  .األكمة: والَنْبخاُء. بائجة من البوائج: ويروى

  نبذ
: وناَبذَُه احلرَب. الصيبُّ تلقيه أمُّه يف الطريق: واملَْنبوذُ. ونَبَّذْتَُه، شدد للكثرة. َنَبذُْت الشيَء أنْبِذُُه، إذا ألقيته من يدك

ذَهَب مالُه وبقي نَْبذٌ منه، : ويقال. واْنتََبذَ فالنٌ، أي ذهَب ناحيةً. وجلس فالنٌ نَْبذَةً ونُْبذَةً، أي ناحيةً. كاَشفَه



: والنَبيذُ. وأصاب األرَض َنْبذٌ من مطر، أي شيٌء يسٌري. ْبذٌ من شَْيبٍوبأرض كذا نَْبذٌ من مالٍ ومن كأل، ويف رأسه َن
  .الوِسادةُ: واِملْنَبذَةُ. لغة يف َنَبَض: وَنَبذَ العِْرُق َنَبذاناً. َنَبذُْت َنبيذاً، أي اختذته: يقال. واحُد األْنبِذَِة

  نرب
: والنَْبَرةُ. ترعرع: وَنَبَر الغالُم. رفْعُ صوِته عن خفض: وَنْبَرةُ املُغَنِّي. َبُرومنه مسِّي املِْن. رفعته: َنبَْرُت الشيَء أْنبُِرهُ َنبْراً

دَُوْيبَّةٌ شبيهة بالقُراِد إذا دَبَّْت على : والنِْبُر بالكسر. وقريش ال َتنْبُِر، أي ال هتمز. وقد َنَبْرتُ احلرَف َنْبراً. اهلمزةُ
  .أْنبارُ الطعامِ واحدُها نِبٌْر: ابن السكيت. واْنتََبَرْت يُده، أي َتَنفَّطَْت. اٌر وأنْباٌرواجلمع نِب. البعري توّرم موضُع َمدَبِّها

  نربس
  .املصباُح: النِْبراُس

  نبز
 وفالن ُيَنبُِّز. َنبَزُه َيْنبُِزهُ َنبْزاً، أي لقَّبه: تقول. املصدر: والَنْبُز بالتسكني. اللقَب، واجلمع األْنباُز: النََبُز بالتحريك

  .وَتناَبزوا باأللقاب، أي لقََّب بعضهم بعضاً. بالِصبيان، أي يلقّبهم، شّدد للكثرة
  نبس

  :قال الراجز. وما َنبَّس أيضاً بالتشديد. ما َنَبَس بكلمة، أي ما تكلم
  إنْ كُنَت غَري صائدي فَنَبِّسِ

  نبش
قال امرؤ . أصل البقل املَْنبوشِ، واجلمع األنابيُش: ُألْنبوُشوا. ومنه النَبَّاُش. َنَبْشتُ البقلَ واملّيَت أنُْبُش بالضم نَْبشاً

  :القيس
  بأرجاِئِه القُصْوى أنابيُش ُعْنُصلِ... كأنَّ الِسباَع فيه غَْرقى عِشيَّةً 

  نبض

وأْنَبْضُت  .ما به َحَبٌض وال نََبٌض، أي حراٌك: ومنه قوهلم. َنَبَض العِْرُق يَْنبُِض َنْبضاً وَنبيضاً ونََبضاناً، أي حتّرك
اِملْنَدُف، مثل : واِملْنَبُض" . إنْباضٌ بغري توتري : " القوَس، وأنْبْضُت بالوتر، إذا جذبته مث أرسلته لَِترِنّ، ويف املثل

  .املَناِدُف: قد جاء يف بعض الشعر املنابُِض: اِملحَْبُض، قال اخلليل
  نبط

قوٌم َينزلون : والَنَبط والنَبيطُ. االستخراج: واالْستِْنباطُ. بلَغَ املاَء: ْنَبطَ احلَفَّاُروأ. َنَبَع: َنَبطَ املاُء َيْنبِطُ وَيْنُبطُ ُنبوطاً
وحكى يعقوب . يقال رجلٌ َنبَطيٌّ وَنباِطيٌّ وَنباٍط، مثل َيمَنِيٍّ وَيماينٍّ وَيماٍن. بالبطائح بني العراقَني، واجلمع أْنباطٌ

أهلُ عمانَ عرٌب اْسَتْنَبطوا، وأهلُ : " ويف كالم أيُّوَب ابن الِقرِّيَِّة. طَ الرجلُوقد اْسَتْنَب. ُنباِطيٌّ أيضاً بضم النون
  :وقال الشاعر. املاء الذي َيْنُبطُ من قعر البئر إذا ُحفَِرت: والنَبيط" . البحرين َنبيطٌ استعربوا 

  له َنبَطاً عنَد اهلوان قَطوُب... قَريٌب ثراُه ما يَنالُ َعُدوُُّه 
فرسٌ أْنَبطُ بيِّن : يقال. بياٌض يكون حتت إبط الفرس وَبطنِه: والُنْبطَةُ بالضم. هي َنَبطٌ، إذا أُميَهْت: ركيَّةويقال لل
  :قال ذو الرّمة. الَنبَِط

  َتماَيلَ عنه اجلُلُّ واللَونُ أشقَُر... كلَْوِن اِحلصاِن األْنَبِط البطنِ قائماً 



  .بيضاء الشاكلة: وشاةٌ َنبْطاُء
  نبع
حتَّى تَفُْجَر لنا من : " عُني املاء، ومنه قوله تعاىل: والَيْنبوُع. خرج من العني: َع املاء يَْنَبُع ويَْنُبُع وَينْبُِع َنْبعاً وُنبوعاًَنَب

لينا يقال قد انْباَع ع: قال األصمعي. املواضع اليت يسيل منها َعَرقُه: وَنوابُِع البعري. ، واجلمع الَينابيُع" األرض َيْنبوعاً 
شجٌر ُتتََّخذُ : والنَْبُع. ، أي ساكٌت ِلَيْنَبِعثَ، ومطرِقٌ لينثالَ" ُمْخرَْنبٌِق ِلَينباَع : " ويف املثل. فالنٌ بالكالم، أي انبعث

بالغني و. كذبت َنبَّاعَُتَك، إذا َرَدم: يقال. االسُت: والَنّباَعةُ. َنْبعَةٌ، وتُتََّخذُ من أغصاهنا السهام: الواحدة. منه القسّي
  .املعجمة أيضاً

  نبغ
ومنه مسي . ونََبغَ الرجل، إذا مل يكن يف إرثِ الِشعر مث قال وأجاد. َنَبغَ الشيُء َيْنَبغُ وَيْنُبغُ َنْبغاً وُنبوغاً، أي ظهر

  .النَوابِغُ من الشعراء
  نبق

. هو َحْملُ الِسدرِ، الواحدة َنبِقَةٌ وَنبِقاٌتختفيف الَنبِقِ بكسر الباء، : والَنْبُق أيضاً. الَنْبُق مثل الَنْمقِ، وهو الكتابة
وَنبََّق هبا، أي . وَنبََّق أيضا، أي كَتب. وكذلك كلُّ شيٍء مستوٍ مهذّبٍ. وَنْخلٌ ُمَنبٌَّق، أي مصطفٌّ على سطرٍ واحد

  .باَعاْنباَق علينا بالكالم، أي انبعث، مثل اْن: ويقال. وكذلك أْنَبَق الرجلُ. َحَبَق َحْبقاً غري شديد
  نبك

  .ومكانٌ نابٌِك، أي مرتفع. الِتاللُ الصغار: والنِباُك. مجع نََبكٍَة، وهي أكَمة حمدَّدة الرأس: النََبُك، بالتحريك
  نبل
  :قال الشاعر. وقد مجعوها على نِبال وأْنبال. السهام العربية، وهي مؤنثة ال واحد هلا من لفظها: النَبلُ

  ْنبالٍ َمَرقَْن من الَسوادبأ... وكنت إذا رمْيت ذوي سواٍد 
يقال . احلاذقُ باألمر: والنابل. والفعل النِبالة بالكسر. الذي يعمل النَْبل: والنابلُ. صاحُب النَْبلِ: والنبَّال، بالتشديد

قال . ما انَتَبلَ نْبله إال بأخرٍة، أي ما انَتَبه له وما باىل به: ويقال. فالنٌ نابلٌ وابن نابل، أي حاذٌق وابن حاذقٍ
وقد نُبل . الَنبالة والفضل: والُنْبل. الَعِطيَّة: والُنْبلة بالضم. نْبلَه، ونباله، ونَبالََتُه، وُنبالََتُه: وفيها أربُع لغات: يعقوب

  :قال بشر. الكباُر: والنبلُ أيضاً. بالضم فهو نبيلٌ، واجلمع نَبلٌ بالتحريك
  البطن اضِطماُرويف الكشحْين و... نبيلة موضع احلجلْين خَْوٌد 

وقد . ونابلُته فنَبلُْته، إذا كنَت أجوَد نْبالً منه. حجارة االستنجاِء: والنََبل. الصغار أيضاً، وهو من األضداد: والنَبل
ونَبلت اإلبل، أي قمُت مبصلحتها، . ونبلُْت فالناً أنُبلُه نَْبالً بالفتح، إذا رَمْيته بالنَْبلِ. يكون ذلك يف الُنْبلِ أيضاً

. نبِّلْين حجارةَ االستْنجاء أي أعِطنْيها: ويقال. واْستَْنَبلَين فنبلُْته، أي ناولته نَْبالً. كذلك إذا ُسقَْتها َسوقاً شديداًو
وتنبَّل أيضاً، أي تكلََّف . هذا رجل متنبِّل نْبله، إذا كان معه نْبل: وتقول. ناولُته شيئاً بعد شيٍء: ونَبلُْت فالناً بطعامي

: والِتْنبال. اِجلَيفة: والَنبيلة. وتنبَّل اإلنسان أيضاً وغريه. وتنبَّلَ البعُري، أي مات. وتنّبل، أي أخذ األنْبل فاألْنبل. النُْبل
  .القصري

  نبه



  :قال ذو الرّمة. شيٌء َنَبٌه وَنبٌِه، أي مشهوٌر
  يف ملعبٍ من َجواري احلَيِّ مَفْصوُم... كأنه ُدْملٌُج من فضة نَبٌه 

وجدت الضالّة : يقال. الضالَّةُ توجد عن غَفْلَة ال عن طلبٍ: ويقال الَنَبُه. له مفصوماً لَتثَنِّيِه واحننائه إذا نامإنَّما جع
رفعُته من : ونَبَّْهُته أنا. وهو خالف اخلامل. َشُرَف واشتهر، َيْنُبُه َنباَهةً، فهو نَبيٌه ونابُِه: وَنُبَه الرجلُ بالضم. َنَبهاً

: ونَبَّْهُتُه على الشيء. والَتْنبيُه مثله. وأْنَبْهُتهُ أنا. استيقظ: وانَْتَبَه من نومه. أشيعوا بالكُىن فإنَّها َمْنَبَهةٌ :يقال. اخلمول
يتَها، وأْنبَْهُت حاجةَ فالٍن، إذا نس. وَنبِْهُت لألمر، أْنَبُه نََبهاً، وهو األمر تنساه مث َتنَْتبُِه له. أوقفُته عليه فََتَنبََّه هو عليه

  .فهي ُمْنَبَهةٌ
  نبا

" الِصدق ُينيب عنك ال الوعيد : " ويف املثل. وأْنَبْيُتُه أنا، أي دفعته عن نفسي. َنبا الشيء عنِّي َيْنبو، أي جتاىف وتباعد
وَنبا بصري عن . ونَبا السيُف، إذا مل يعمل يف الضريبة. أي إن الصدقَ يدفع عنك الغائلة يف احلرب دونَ التهديد

والَنْبَوةُ . القوس اليت َنَبْت عن وترها، أي َتجافَْت: والنابَِيةُ. وكذلك ِفراُشه. ونَبا بفالٍن منزلُه، إذا مل يوافقه. ءالشي
فإنْ جعلت النَبِيَّ مأخوذاً منه، أي أنه ُشرَِّف على سائر اخللق فأصلُه غري اهلمز، . ما ارتفع من األرض: والنَباَوةُ

  .أْنبياُء وتصغريه ُنَبيٌّ، واجلمع
  نتأ

: ونََتأَ الشيُء. وكلُّ شيٍء ارتفع من بيٍت وغريه فهو ناتئٌ. أي يرتفع" َتْحِقُرُه وَيْنَتأُ : " ويف املثل. َنَتأَ نَْتأ ُنتوًءا ونُتوا
وَنتَأِت . أُْتطَلََعْت عليهم مثل نََب: وَنتَأْت على القوم. َورَِمْت: وَنَتأَتِ القَْرَحةُ. خرج من موضعه من غري أن َيبَني

  .َبلََغْت وارتفعت: اجلاريةُ
  نتب

  .َنَتَب الشيء ُنتوباً، مثل َنَهَد
  نتج

وأنَْتَجِت الفرُس، إذا حانَ َنتاُجها، وقال . وقد َنَتَجها أْهلُها َنْتجاً. ُنِتَجت الناقةُ على ما مل ُيَسمَّ فاِعلُُه، ُتنِْتج َنتاجاً
وأَتت الناقة على َمنِْتجِها، أي للوقت الذي . لناقةُ، فهي َنتوٌج؛ وال يقال ُمنِْتٌجوكذلك ا. إذا اْستَبان َحْملُها: يعقوب
  .وغنُم فالن َنتاِئُج، أي يف سّن واحدة. مها َنتيَجةٌ: ويقال للشاتْين إذا كانتا ِسنا واحدةً. ُتنَْتُج فيه

  نتح
ُصموغُ : والُنتوُح. خمارجه: وَمناِتحِ العَرق. وكذلك خروج العََرق .نََتَحتِ املَزادة َتنِْتُح نَْتحاً وُنتوحاً. الَرْشُح: النَْتُح

  .واالْنِتياُح مثل النَْتحِ. األشجار
  نتخ
  .املنقاش: واِملْنتاُخ. ونََتَخ ضرَسه والشوكةَ من رجله. نََتَخ البازي اللحَم ِمبنسره. الَنزع والقلع: النَتُخ
  نتر
الفسادُ : والَنَتُر بالتحريك. تقطَّع وتَرها لصالبتها: وقوٌس ناِترَةٌ. ، مثل اخلَلْسِوالطعُن الَنتُْر. جذب يف جفوة: النَْتُر

  .والَضياُع
  نتش



  .ما نََتْشُت من فالٍن شيئاً، أي ما أصبُت: ويقال. َنَتْشتُ الشيَء باملِْنتاشِ، وهو املنقاُش، أي استخرجته به
  نتف

ما سقط من : والُنتافَةُ. اِملنْتاُخ: واِملنْتاُف. وَنتَّفُْت الشعور شدد للكثرة. ناَتَفَنَتفُْت الَشعر، َنْتفاً، فاْنَتَتْف الشعُر وَت
ويقال رجلٌ ُنَتفَةٌ، للذي َيْنِتُف من الِعلم شيئاً . ما َنَتفَْتُه بأصابعك من الَنبت أو غريه، واجلمع الُنَتُف: والُنْتفَةُ. الَنْتِف

  .وال يستقصيه
  نتق

، أي " وإذ َنَتقْنا اجلََبلَ : " وقال أبو عبيدة يف قوله تعاىل. وقد َنتَقُْتُه أْنُتقُُه بالضم َنْتقاً. والنَفُْضالَزعزعةُ : الَنْتُق
والبعري إذا تزعزع ِحمله َنَتَق . وَنَتقْتُ الغَْرب من البئر، أي جذبُته. وفرٌس ناتٌق، إذا كان ينفُض راكبه. زعزعناه

. وَنتَقَِت املرأةُ، أي كثر ولدها فهي ناِتٌق وِمْنتاٌق. وَنتَقُْت اجللد، أي سلخُته. حبالَه، وذلك جذبه إياها فتسترخي
  .وزندٌ ناِتٌق، أي وارٍ. وناقةٌ ناتٌق، إذا أسرعت احلملَ

  نتل

ُض الَنعام بي: والنْتلُ أيضاً. َجذٌب إىل قُدمٍ: والنَتل. استعدَّ له: واسَتْنَتلَ لألمر. اْستَْنَتلَ من الصف، إذا تقدم أصحابه
  :قال األعشى يصف َمفازة. والنَتلُ بالتحريك مثله. ُيمأل ماًء فُيدفَُن يف املفاَزِة

  إال الذين هلم فيما أَتْوا َنَتلُ... ال يتَنمَّى هلا يف القْيظ يَْهبطُها 
  :وأما قول أيب النجم

  ُيطفَن َحولَ نَتلٍ وزْوازِ
  .، أي التفَّ وصار بعضه أطولَ من بعضٍتناتل النْبُت: أبو عمرو: فيقال هو العبد الضخم

  ننت
ويقال قوٌم . وَنتََّنُه غريه َتْنتيناً، أي جعله ُمْنِتناً. وقد َنُتَن الشيء وأْنَتَن مبعًنى، فهو ُمْنِتٌن وِمْنِتٌن. الرائحة الكريهة: الَنْتُن
  .ما أْنَتَنُه: وقد قالوا. َمناتُني
  نىت

  .وِتيٌّاملالّحون، واحدهم ُن: النَواِتيُّ
  نثث

  :ويروى قول قيس بن اخلطيم األنصاري. َنثَّ احلديثَ َيُنثُُّه بالضم َنثًّا، إذا أفشاه
  بَِنثٍّ وَتكثريِ الُوشاِة قَمُني... إذا جاوَز االثنني ِسرٌّ فإّنه 

  .وَنثَّ الزِقُّ َينِثُّ بالكسر َنثًّا ونَثيثاً، إذا َرَشَح
  نثر

واالنِْتثارُ . وُدرٌّ ُمَنثٌَّر، شدد للكثرة. ما َتناثََر من الشيء: والُنثاُر بالضم. واالسم الُنثاُر. اً، فاْنتَثََرَنثَْرُت الشيَء أْنثُُرهُ َنثْر
ِشبُه : والَنثَْرةُ للدواّب" . إذا اْستَْنَشقَْت فاْنثُر : " ويف احلديث. واالسِتنثاُر مبعًنى، وهو نَثُْر ما يف األنف بالنَفَس

الشاةُ َتْسُعلُ فيَْنَتِثُر من : النافُر والناثُر: قال األصمعي. ِثَرت الشاةُ، إذا طرحت من أنفها األذىَن: يقال. العطسة
: والَنثَْرةُ. الفُْرَجةُ بني الشارَِبْينِ حيالَ وََترة األنف، وكذلك من األسد: والَنثَْرةُ. الكثرية الولِد: والَنثوُر. أنفها شيٌء

والنَثَْرةُ الِدرعُ . وفيهما لَطُْخ بياضٍ كأنه ِقطعة سحاب، وهي أنفُ األسد يَْنزِهلا القمر كوكبان بينهما مقداُر ِشرب،



ويقال طعنه فأْنثََرُه، . ويقال َنثََر درعه عنه، إذا ألقاها عنه: قال. يقال للدرع نَثَْرةٌ وَنثْلَةٌ: قال ابن السكيت. الواسعة
  .أي أْرَعفَُه

  نثط
  .غمَزه: وَنثَطَ الشيَء بيده. َسكَّْنُتُه: وَنثَطُْتُه. كََنَس: َنثَطَ الشيُء ُنثوطاً

  نثل
وقد . والنَثيلةُ مثل النبيثِة، وهو تراب البئر. ويقال قد نثَلَ ِدرَعه، أي ألقاها عنه. الدرُع الواسعة، مثل الَنثْرة: النثلَة

: قال األمحر. الَرْوثُ: والنثيلُ. كَ نَثلٌ، أي حمفورةحفرُت: وتقول. نثَلُت البئَر َنثْالً وانَْتثلُْتها، إذا استخرجَت تراَبها
ونثلُْت كنانيت، إذا استخرجَت ما فيها من النْبل، وكذلك إذا نفْضَت ما يف . يقال لكلِّ حافرٍ ثلَّ ونثَل، إذا راثَ

  .وتناثل الناس إليه، أي اْنَصبُّوا. اجلراب من الزاد
  نثا

وتَناثَوا . أظهرته: وَنثَْوُت اخلرب َنثْواً.  اخلري والشر مجيعاً، والثَناُء يف اخلري خاصّةًالنَثا مقصوٌر مثل الثَناِء، إال أنه يف
  .الشيء، أي تذاكَروه

  جنأ
أي . رجلٌ َنجوُء الَعْينِ وَنجِيُء العني: الفرَّاء. وكذلك تََنجَّأُتُه، أي َتَعيَّْنتُُه. إذا أَصْبَتُه بعني: َنَجأُتهُ َنْجأ: أبو عبيد
أي ُردُّوا شدَّةَ َنظَرِِه إىل " ُردُّوا َنْجأَةَ الساِئلِ باللُقَْمِة : " ويف احلديث. وكذلك َنُجؤُ العني وَنجِئُ العني. العنيخبيث 

  .طعامكم بلُقمة تدفعوهنا إليه
  جنب

ا، إذا أخذتَ مصدر قولك َنجَْبُت الشجرة أْنُجُبها وأْنجُِبه: والَنْجُب بالتسكني. حلاء الشجر: الَنَجُب، بالتحريك
القدح : واملنجوب. وسِقاٌء منجوٌب وَنَجبِيٌّ أيضاً. اجللد املدبوغ بقشور سوق الطلح: واملنجوب. ِقشرة ساقها

وأجنب . النجيب؛ يقال هو ُنَجَبةُ القوم إذا كان النجيَب منهم: والُنَجَبةُ. ورجلٌ جنيٌب، أي كرمي بيِّن الَنجابة. الواسع
  :قال الشاعر. الرجل، أي وَلََد جنيباً

  إذ َنَجالُه فنِْعَم ما َنَجال... أْنَجَب أْزمانَ واِلداُه به 
. السهم الذي ليس عليه ريٌش وال َنْصل: اِملْنجاب: أبو عبيد. تِلد الُنجباء؛ ونسوة مناجيب: وامرأة ُمْنجَِبةٌ ومِْنجاٌب

  .بل، واجلمع الُنُجُب والَنجائبوالَنجيب من اإل. اختاره واصطفاه: وانتجبه. الرجل الضعيف: واِملْنجاب
  جنث

َبدا َنجيثُ القومِ، إذا ظهر : يقال. ما ظهر من قبيحه: وَنجيثَُه اخلربِ. ما أخرَج من تراب البئر، مثل النَبيثَِة: الَنجيثَةُ
: قال أبو عبيد. خرَج فالنٌ َيْنُجثُ بين فالن، أي َيْسَتْعويهِم ويستغيث هبم: قال الفراء. ِسرُُّهم الذي كانوا ُيخفونه

ِغالفُ القلب، واجلمع أْنجاثٌ، : والُنجثُ. اهلدف، وهو تراب ُيجمُع: والَنجيثُ. يستغويهم أيضاً بالغني: ويقال
  :أنشد أبو عبيد

  َتْنزو قُلوُب الناسِ يف أْنجاثِها
  .التصدِّي للشيء: واالستنجاث

  جنج



  :قال جرير. يهاسالَْت مبا ف: َنجَِّت القَْرَحة تَنِجُّ بالكسر َنجيجاً
  فإن اهللا َيشفي من َيشاُء... فإنْ َتُك قَْرَحةٌ خَُبثَْت وَنجَّْت 

  جنح
وما أفْلَحَ . صار ذا ُنْجحٍ، فهو ُمْنجٌِح من قوم َمناجَِح وَمناجيح: وأْنَجَح الرجل. الظفر باحلوائج: الُنْجُح والَنجاُح
. وَنَجَحْت هي. إذا َتَنجَّْزتَها. وتََنّجحت احلاجة واستنجحتها. ا لهوقد أْنَجْحُت حاَجَتُه، إذا قضيَته. فالنٌ وال أْنَجَح

. ورأٌي َنجيٌح، أي صواب. وسار فالنٌ سرياً َنجيحاً، أي وشيكاً. وَنَجَح أمر فالن، أي تيسَّر وسَُهلَ، فهو ناجٌح
  .وَتناَجَحتْ أحالُمه، أي تتابعت بصدقٍ

  جند
فالن طَالَُّع أْنُجٍد، وطالّع الثنايا، إذا كان : ومنه قوهلم. جاٌد وُنجوٌد وأْنُجٌدما ارتفع من األرض؛ واجلمع نِ: الَنْجُد

  :قال الشاعر محيد بن أيب ِشحاِذ الضّّبي. سامياً ملعايل األمور
  وقد كانَ لو ال القُلُّ طَالّعَ أْنُجِد... وقد َيقُْصُر القُلُّ الفَىت دونَ َهمِِّه 

  :وقال آخر
  طالّعِ أْنجَِدٍة يف كَْشِحِه هَضُم... كلِّ َمرْبأٍة َيغدو أماَمُهمُ يف 

  :قال الشاعر امرؤ القيس. الطريق املرتفع: والَنْجُد. وهو مجع ُنجود، مجع اجلمع
  وآخُر منهم جازٌِع َنْجَد كَْبكَبِ... غَداةَ غَدَْوا فساِلٌك َبطَْن َنْخلٍة 

  :قال ذو الرّمة. التزيني: والتَْنجيُد. ُن؛ واجلمع ُنجوٌدما يُنجَّدُ به البيُت من املتاع، أي يزيَّ: والَنْجُد
  من َوشي َعْبقََر جتليلٌ وتنجيُد... حتَّى كأنَّ رِياَض القُفِّ ألَْبَسها 

ورجلٌ مَُنجَّذٌ بالذال والدال مجيعاً، أي جمرٌَّب قد َنجََّده الدهر، أي . الذي يعاجل الفُُرَش والوِسادةَ وخييطهما: والَنجَّاُد
  :وأنشد ثعلب. ِتهامة: والَغْوُر. وَنْجٌد من بالد العرب، وهو خالف الغَْورِ. رِّب وعرفُج

  لَِعْبَن بنا شيباً وشَيَّْبننا ُمرْدا... ذراينَ من َنْجٍد فإنَّ سنينُه 

: وَحَضٌن. الَغْورِ، وذلك إذا عاد من " أْنَجَد من رأى َحَضناً : " ويف املثل. أْنَجْدنا، أي أخذنا يف بالد َنْجٍد: وتقول
. قَوَي بعد ضعٍف: واْستَْنَجَد فالنٌ. واسَْتْنَجَدين فأْنَجْدُتُه، أي استعان يب فأَعْنُتُه. وأْنَجَد فالنٌ الدعوةَ. اسم جبلٍ

. اًرجلٌ َنْجٌد يف احلاجة، إذا كان ناجياً فيها، أي سريع: ويقال أيضاً. واستَْنَجَد على فالٍن، إذا اجترأ عليه بعد َهيبة
ومجع جنيٍد ُنُجٌد . ومجع َنجٍِد أْنجاد. َنُجَد الرجل بالضم، فهو َنجٌِد وَنُجٌد وجنيد: تقول منه. الشجاعةُ: والَنجدة
. غلبته: َنَجْدتُ الرجلَ أْنُجُده: أبو عبيدة. والقى فالن َنْجَدةً، أي شدَّةً. ورجلٌ ذو َنْجدٍَة، أي ذو بأسٍ. وُنَجداُء
َنجَِد الرجلُ بالكسر َيْنَجُد َنَجداً، أي : األصمعي. ورجل ُمناجٌِد، أي مقاتلٌ. وناَجدُتُه ُمناَجَدةً مثله .أعنته: وأْنَجْدُتُه

  :قال النابغة. العََرُق: والَنَجُد. عرق من عمل أو كرب
  باخلَْيُزرانِة بعد األينِ والَنَجِد... َيظَلُّ من َخوِفه املَالَُّح معتصماً 

: اليت ال حتمل؛ ويقال: والَنجوُد من ُحُمر الوحش: قال. وقد ُنجَِد َنْجداً، فهو منجوٌد وَنجيٌد. املكروب: واملَْنجوُد
  كلُّ إناٍء ُيجَعلُ فيه الشراب من َجفنٍة وغريها: والناجوُد. محائل السيف: والنِجاُد. هي الطويلة املشرفة؛ واجلمع ُنُجٌد

  جنذ



واجذَ يف أقصى األسناِن بعد االرحاء، ويسمَّى ضِْرَس احلُلُمِ، ألنه ينبت آخُر األضراسِ، ولإلنسان أربعة ن: الناجِذُ
ورجلٌ . وقد تكون النواجذُ للفرس. َضِحَك حتَّى َبَدْت نواجذُه، إذا استغرب فيه: يقال. بعد البلوغ وكمال العقل

  :وقال الشاعر سحيم بن وثيل. جمرٌَّب أحكمتُه األمور: ُمَنجَّذٌ
  وَنجَّذَين ُمداَوَرةُ الُشؤوِن... مٌع أشدِّي أخو خَمسَني ُمْجَت

  جنر
حجٌر ُمْحًمى : واملِْنَجَرةُ. أسخنته بالرْضفَِة: وَنجَْرُت املاَء َنْجراً. وصانعه َنجَّاٌر. حنَتها: َنَجَر اخلشبة يَْنُجُرها َنجْراً

ورجلٌ ِمْنَجٌر، . الَسوق الشديد: والَنْجُر. اللنب احلليب جيعل منه مسٌن: والَنجريةُ. يسخن به املاء؛ وذلك املاء َنجَريةٌ
كلُّ : " ومن أمثاهلم يف املَُخلَِّط. وكذلك النِجاُر: األصل واحلسُب، واللونُ أيضاً: والَنْجُر. أي شديد الَسوق لإلبل

ر عليها رِجلُ خشبةٌ تدو: والَنجْرانُ. ، أي فيه كلُّ لوٍن من األخالق، وليس له رأي يثبت عليه" نِجارِ إبلٍ نِجارها 
  :وأنشد أبو عبيدة. الباب

  َتَركْتُ الباَب ليس له صَريُر... َصبَْبُت املاَء يف الَنجرانِ حتَّى 
يقال . عطٌش يصيب اإلبل والغنم عن أكل اِحلبَّة فال تكاد َتروى من املاء: والَنَجُر بالتحريك. العطشانُ: والَنجْرانُ

  :وقال. َنجَِرِت اإلبل وَمجَِرت أيضاً
  حتَّى إذا ما اشتدَّ لوبانُ الَنجَْر

  :قال ذو الرمّة. ومنه شهُر ناجِرٍ، وهو كلُّ شهرٍ يف صميم احلّر، ألنَّ اإلبل تَْنَجُر يف ذلك الشهر
  إذا ذاقه الظمآنُ يف شهر ناجِرِ... َصًرى آجٌِن َيْزوي له املرُء َوْجَهُه 

  . احلامض فال َيروى من املاءوقد ُيصيب اإلنسانَ الَنَجُر من شرب اللنب: قال يعقوب
  جنز

  :قال الشاعر. َنجَِز الشيُء بالكسر َيْنَجُز َنَجزاً، أي انقضى وفَين
  فُملُك أيب قابوَس أْضحى وقد َنجَْز... وكنَت ربيعاً لليتامى وِعْصَمةً 

َنَجزَ : يقال. قضاها: زاًوَنَجزَ حاجته يَْنُجُزها بالضم َنْج. أي انقضى وفَين وقَت الضحى، ألنَّه مات يف ذلك الوقت
: وقوهلم" . احملاجزةُ قبل املُناَجَزِة : " ويف املثل. املبارزة واملقاتلة: واملُناَجَزةُ يف احلرب. وأْنَجَز ُحرٌّ ما وعد. الوعُد

أي  واْستَْنَجَز الرجل حاجته وتََنجََّزها،. أنت على َنْجزِ حاجتك، بفتح النون وضمها، أي على َشَرٍف من قضائها
  :قال الشاعر. بعته ناجِزاً بِناجِزٍ، كقولك يداً بيٍد، أي تعجيالً بتعجيلٍ: يقال. احلاضُر: والناجُِز. استنجحها

  ُم فإنَّه كالٍ وناجِْز... وإذا ُتباِشُرَك اهلُمو 
  " .ال تبيعوا إال حاضراً بناجِزٍ : " ويف احلديث

  جنس

قال " . إنَّما املُْشرِكون َنَجٌس : " وقال اهللا تعاىل. َنْجٌس وَنَجٌس أيضاًَنجَِس الشيُء بالكسر يَْنَجُس َنَجساً، فهو 
ويقال به داٌء ناجٌِس، إذا . وأْنَجَسُه غريه وَنجََّسُه، مبعًنى. إذا قالوه مع الرِْجسِ أتبعوه إيَّاه، قالوا رِْجٌس نِْجٌس: الفراء

  :ومنه قول الشاعر. كالعوذَِة ُتدفع هبا العُنيشيٌء كانت العرب تفعله، : والَتْنجيُس. كان ال يربأ منه
  وَعلََّق أْنجاساً َعليَّ املَُنجُِّس

  جنش



أن تُزايَد يف املبيع ليقع غريك : والَنْجُش. الذي حيوُش الصيد: والناجُِش. َنَجْشُت الصيَد أَْنُجُشُه َنْجشاً، أي اْستثرُتُه
ومرَّ فالن يَْنُجشُ َنْجشاً، . َجْشُت اإلبل، إذا مجعتها بعد تفرُّقوَن" . ال َتناَجشوا : " ويف احلديث. وليس من حاجتك

  .أي يسرع
  جنع

وقال ابن . وَنجوُع الصّيب هو اللنب. وماٌء َنجوٌع، كما يقال منٌري. َنَجَع الطعاُم َيْنَجُع ويَنجُِع ُنجوعاً، أي َهَنأَ آِكله
وقد َنَجَع فيه اخلطاُب، . وَنَجعَ يف الدابَّة العلُف، وال يقال أْنَجَع: قال. وقد َنَجْعتُ البعري. املديُد: الَنجوُع: السكيت

انَْتَجْعُت فالناً، إذا أتيَته : تقول منه. طلبُ الكأل يف موضعه: والُنْجَعةُ بالضم. والوعظُ، والدواُء، أي دخل وأثَّر
وقد َنَجعوا يَْنَجعونَ يف معىن انَتجعوا . ُمنَْتجِعونوهؤالء قوم ناجَِعٍة و. املنزلُ يف طلب الكأل: واملُنَْتَجُع. تطلب معروفه

وقال . ما كان إىل السواد: والَنجيُع من الدم. َخَبطٌ ُيضرب بالدقيق واملاء، ُيوَجُرُه البعُري: والَنجيُع. َينَْتجِعونَ
  .هو دُم اجلوِف خاصَّةً: األصمعّي

  جنف
العتبةُ وهي أُْسكُفَّةُ : والنِجاُف أيضاً. مستطيلٌ منقاٌد، واجلمع نِجاٌف مكان ال يعلوه املاء: الَنَجُف والَنجيفَةُ بالتحريك

: تقول منه. العريُض الَنْصلِ، واجلمع ُنُجٌف: والَنجيُف من السهام: قال. َنَجفَةُ الكَثيبِ: ويقال إلبِِط الكَثيبِ. الباب
  :ومنه قول الشاعر. َنجَفُْت السهَم، وسهٌم َنجيٌف ومنجوٌف، وغاٌر منجوٌف، أي ُمَوسٌَّع

  َتأْوي إىل َجَدٍث كالغارِ َمْنجوِف
تيسٌ : تقول منه. أن يُْرَبطَ قضيبه إىل رِجله أو إىل ظهره، وذلك إذا أكثر الِضراب، ُيْمَنُع بذلك منه: ونِجاُف التيسِ

وانَْتَجفَتِ . لنبيقال انَْتَجفُْت، إذا استخرجت أقصى ما يف الضرع من ال. استخراجه: وانِتجاف الشيء. َمْنجوٌف
  .الريُح السحاَب، إذا استفرغته

  جنل
وَنَجلَ الشيَء، . وفرٌس ناجل، إذا كان كرمي النجل. قبَّح اهللا ناجلْيه: يقال. وَنجلَه أبوه، أي َولَدُه. الَنْسل: النْجل

وجنلُْت اإلهاب، . أوسع شقهوجنلَه، أي طعنه ف. والناقةُ تنُجل احلَصى مبناِسِمها جنالً، أي ترمي به وتدفعه. أي رمى به
. اخضرَّت: وجنَلت األرض. وهو إهاُب َمْنجولٌ. إذا شققت عن ُعرقوَبْيه مجيعاً مث سلخته، كما َيسلخ الناُس اليوَم

: ويقال. من َنَجلَ الناَس جنلوه، أي من شارَّهم شارُّوه: يقال. وجنلْت الرجلَ جنلَة، إذا ضربته مبقدَّم رِجلك فتدحرج
ما تكَسََّر من ورق اهلَْرم، وهو ضرٌب من : والنجيل. وضُع، أي كثُر به الَنْجلُ، وهو املاء َيظَْهُر من األرضاستنجل امل
والرجلُ أجنلُ . َسعةُ شقِّ العني: والَنَجلُ بالتحريك. ما ُيْحصد به: واملِْنَجلُ. اليت ترعاه: والنواجلُ من اإلبل. احلَْمض

والْصَصحانُ . وسِنانٌ ِمْنجل، أي واسُع الطعنِة. طعنةٌ َنْجالُء، أي واسعة بيِّنة الَنَجلِو. والعُني جنالُء، واجلمع ُنجل
  .وَنَجلُْت الشيء، أي استخرجُتُه. األْنجلُ، هو الواسع

  جنم
َجَمتْ ناجَِمةٌ وَن. َنَجَم الِسنُّ، والقَْرنُ، والَنْبُت، وَنجَم اخلارجيُّ: يقال. ظهر وطلع: َنجَم الشيَء َيْنُجُم بالضم ُنجوماً

احلديدة املعترضة يف : واِملْنَجُم، بكسر امليم. وفالنٌ مَْنَجمُ الباطلِ والضاللِة بالفتح، أي معِدنه. مبوضع كذا، أي َنبََغْت
قال . ماًَنجَّْمُت املال، إذا أدَّيته ُنجو: ويقال. الوقت املضروب، ومنه مسِّي املَُنجُِّم: والَنْجُم. امليزان، اليت فيها اللسان

  :زهري
  ومل ُيْهَريقو بينهم ِملَْء ِمْحَجمِ... ُيَنجُِّمها قوٌم لقومٍ غَراَمةً 



: والَنْجُم. الكوكُب: والَنْجُم" . والَنْجُم والشجُر يسجدان : " قال تعاىل. ما مل يكن على ساقٍ: والَنْجُم من النبات
وإن أخرجت منه األلف والالم . طلَع الَنْجُم، يريدون الثريا: فإذا قالوا. الثريَّا، وهو اسٌم هلا علم، مثل زيٍد وعمرٍو

. أقشعْت: وأَْنَجَمِت السماُء. ليس هلذا احلديث َنْجٌم، أي ليس له أصلٌ: وقوهلم. ضرٌب من النبت: والَنْجَمةُ. تنكَّر
  :وقال. أقلع: وأَْنَجَم الربُد وأْنَجَم املطُر. أثَْجَمْت أياماً مثَّ أْنَجَمْت: يقال

  قد أقامت بكُلَْبٍة وِقطارِ... أَْنَجَمْت قُرَّةُ الشتاِء وكانت 
  جننج

قال . وَنجَْنَج إبلُه، إذا ردَّدها على احلوض. وَتَنْجَنَج حلمه، أي كثُر واسترخى. حرَّكته: َنجَْنْجُت الَرُجل: أبو عبيد
  :ذو الرّمة

  حتَّى كلُّها هيُم َمخافَةَ الرَْمي... حتَّى إذا مل جيد َوغْالً وَنجَْنجَها 
  .اجلَْولَةُ عند الفََزع: والَنْجَنجَةُ. َنجَْنَج أمَرُه، إذا همَّ به ومل َيْعزِْم عليه: يقال. ترديد الرأي: والَنجَْنَجةُ

  جنه
  :قال. الزجُر والردُع: الَنْجُه

  ولغريك الَبْغضاُء والَنجُْه... ُحيِّيَت عنَّا أيُّها الَوْجُه 
  .ورجلٌ ناجٌِه، إذا دخل بلداً فكرِهه. الرجلَ، وانَْتَجْهُتُه، وتََنجَّْهُتُه َنجَْهُت: تقول منه

  جنا
وَنَجْوُت أيضاً جناًء ممدوٌد، أي . وأْنَجْيُت غريي وَنجَّيتُُه. والِصدُق َمْنجاةٌ. َنجَْوُت من كذا َنجاًء ممدوٌد، وجناةٌ مقصوٌر

  :وقول األعشى. والبعُري ناجٍ. جو مبن ركبهاالسريعةُ تَْن: والناجَِيةُ والَنجاةُ. أسرعت وسبقت
  بَنواجٍ سريعِة اِإليغالِ... َتقْطَُع اَألمَْعَز املُكَوِْكَب َوْخداً 

وَنَجْوُت فالناً، إذا " . إذا سافرمت يف اجلُدوبة فاْستَْنجوا : " ويف احلديث. واسَْتْنجى، أي أسرع. أي بقوائمَ سراعٍ
  :قال. استنهكته

  كريحِ الكلبِ ماَت حديثَ َعْهِد... داً فوجدُت منه َنجَْوُت ُمجاِل
. وشرب دواًء فما أَْنجاُه، أي ما أقامه. أَْنجى، أي أحدثَ: ويقال. ما خيرج من البطن: والَنْجُو. جَْعُرُه: وَنْجُو الَسُبعِ

والَنجا . تََر، أي مدَّ القوسواسَْتْنجى الَو. واْستَْنجى، أي مسح موضع الَنْجوِ أو غََسله. وجنا الغائطُ نفسه يَْنجو
عيدان : والَنجا. واِجللُْد َنجاً، مقصوٌر أيضاً. َنجَْوُت جلدَ البعري عنه وأَْنَجْيُتُه، إذا سلخته: مقصوٌر، من قولك

 واسَْتْنجى الناس يف كلِّ وجه، إذا أصابوا. وفالنٌ يف أرضٍ َنجاةٍ ُيسَْتْنجى من شجرها الِعِصيُّ والِقِسيُّ. اهلوَدج
وأَْنَجْيتُ . وَنجَْوُت غُصون الشجرة، أي قطعتها: قال. اْستَْنَجْيتُ النخلةَ، إذا التقطت ُرطَبها: األصمعّي. الُرطَب
الغصُن، : والَنجاةُ. وأَْنَجْيُت قضيباً من الشجرة، أي قطعت. قطعته من أصوله: اْستَْنَجْيُت الشجر: أبو زيد. غريي

وحكى ابن . الَسحاب الذي َهراق ماءه، واجلمع نِجاٌء: والَنْجُو. ناً، أي اقطعه يلأَجنين غُص: ويقال. واجلمع َنجاً
  :وقال. املكان املرتفع الذي تظّن أنَّه َنجاُؤَك ال يعلوه السيل: والَنْجَوةُ والَنجاةُ. أَْنَجتِ السحاَبةُ، إذا ولَّت: السكيت

  أنَّ امرأً كان ناجِيامن الشرِّ لو ... أملْ َتَريا الُنْعمانَ كان بَنجَْوٍة 
بيين وبني : ابن األعراّيب. التمطِّي، مثل املُطَواء: والُنجَواُء. َنجَّى فالنٌ أرضه تَْنجَِيةً، إذا كََبسها خمافة الغرق: ويقال

. ْيُتُهوكذلك ناَج. َنَجْوُتُه َنجْواً، إذا ساررته: يقال. السرُّ بني اثنني: والَنجُْو. فالن َنجاَوةٌ من األرض، أي سعة
  :وقال. واالسم الَنْجوى. واْنَتَجْيُتُه أيضاً، إذا خصصته مبناجاتك. وانَْتجى القوُم وتَناجَْوا، أي تسارُّوا



  ما ال َيُهمُّ به اجلَثَّاَمةُ الَوَرُع... فبِتُّ أْنجو هبا َنفْساً تكلِّفين 
قوٌم رضاً، وإنَّما الرِضا : جْوى ِفعلهم، كما تقول، فجعلهم هم الَنجْوى، وإنَّما الَن" وإذْ هم َنْجوى : " وقوله تعاىل

: قال اهللا تعاىل. وقد يكون الَنجِيُّ مجاعةً مثل الَصديق: قال األخفش. الذي تسارُّه، واجلمع األَْنجَِيةُ: والَنجيُّ. فعلهم
  .وقد يكون الَنجِيُّ والَنْجوى امساً ومصدراً: وقال الفراء" . َخلَصوا َنجِيا " 

  حنب

وساَر فالنٌ على َنْحبٍ، إذا سار فأجهَد الَسْيَر، كأنَّه خاطر على . َنَحْبُت أْنُحُب بالضم: تقول منه. الَنذُْر: َنْحُبال
وقد َنَحبَ . رفع الصوت بالبكاء: والَنحيُب. قضى فالنٌ َنْحَبُه، إذا مات: املدَّة والوقت؛ يقال: والَنْحُب. شيٍء فجدَّ

: الَنْحُب: أبو عمرو. وَنَحَب البعري أيضاً يَْنِحُب ُنحاباً، إذا أخذه السعال. واالنتحاب مثله .َيْنِحُب بالكسر َنحيباً
. شدَّة القََرب للماء: والتنحيب. وَنحََّب القوُم َتْنحيباً، إذا جدُّوا يف عملهم: قال. السري السريع، مثل الَنْعبِ

  .وناحَْبُت الرجلَ إىل فالٍن، مثل حاكمته
  حنت

الدخيل : والَنحيُت. الطبيعة: والَنحيتة. ما ُيْنَحُت به: واملِْنَحُت. البُراية: والُنحاتة. يَْنِحُتُه بالكسر َنْحتاً، أي براه َنَحَتُه
  :قال الشاعر. يف القوم

  وذَوي الِغىن منهم بِذي الفَقرِ... اخلالطَني َنحيَتُهمْ بُنضارِِهْم 
  .الذي ذهبْت حروفه: واحلافُر النحيُت

  حنح
  .وشحيٌح َنحيٌح، إتباٌع له. وقد َنحَّ يَنِحُّ َنحيحاً. صوٌت يردِّده اإلنسان يف جوفه: الَنحيُح

  حنر
: وَنْحرُ النهارِ. املوضع الذي يُْنَحُر فيه اهلَِدُي وغريه: واملَنَحُر أيضاً. موضع القالدة من الصدر، وهو املَْنَحُر: الَنْحُر
إنَّه : ومن كالم العرب. ورجلٌ مِْنحاٌر، وهو للمبالغة يوَصف باجلود. ل الذبح يف احلَلْقِمث: والَنْحرُ يف اللَبَِّة. أوَّله

آخر : والَنحَريةُ. أصنب حنَرُه، وكذلك إذا صرت يف َنْحرِِه: وَنَحْرتُ الرجلَ. لَِمْنحاٌر بَواِئكَها، أي يَْنَحرُ ِسمانَ اإلبل
  :يارقال الكميت يصف فعل األمطار بالد. يومٍ من الشهر

  ِت من اَألِهلَِّة والنَواحِْر... والغَْيثُ باملُتَألِّقا 
أي تصري يف َنْحرِِه، أو . آخر ليلٍة من الشهر مع يومها، ألنَّها تَْنَحُر الشهَر الذي بعدها: الَنحَريةُ: وقال أبو الغوث

  :ّيواحتجَّ بقول ابن أمحر الباهل. تصيب َنْحَرُه، فهي ناِحَرةٌ، واجلمع النَواِحْر
  يف ليلٍة َنحََرْت شوَّالَ أو َرَجبا... مث اْسَتَمرَّ عليها واِكٌف َهِمٌع 

. ودائرةُ الناِحرِ تكون يف اِجلراِن إىل أسفل من ذلك. ِعرقان يف صدر الفرس: والناحِراِن. العاِلُم املُْتِقُن: والنِحْريُر
وانَْتَحَر القوُم على الشيء، إذا َتشاحُّوا " . السارُق فانَْتَحَر  سُرَِق: " ويف املثل. انَْتَحرَ الرجل، أي َنَحرَ نفسه: ويقال

  .وَتناَحروا يف القتال. عليه ِحرصاً
  حنز

الراكب َيْنَحُز : يقال. الدق باملِْنحاز، وهو اهلاُونُ: والَنْحُز. وقد َنحَْزُتُه برجلي، أي ركلته. الدفُع والنخُس: الَنْحُز
بعٌري ناِحٌز، وبه : يقال. داٌء يأخذ اإلبل يف رِئاهتا فتسعل سعاالً شديداً: والُنحاُز .بصدره واسطةَ الرْحل، أي يدق



والناِحُز . أْنَحَز القوُم، أي أصاب إبلهم الُنحاُز: يقال. الُنحاُز والقَْرُح، ومها داءاِن يصيبان اإلبل: واألْنحَزاِن. ُنحاٌز
. َنحََزُه يف صدره مثل َنَهزَُه، إذا ضرَبه باجلُْمع: أبو زيد. به ناِحٌز :أن يصيب ِمرفَُق البعري ِكْركِرَتُه فيقال: أيضاً

  :وأما قول الشماخ. النحاِئُت: والَنحاِئُز. الطبيعةُ والَنحيتةُ: والَنحيَزةُ
  على طُرقٍ كأنَُّهنَّ َنحائُِز... وعاَرَضها يف بطنِ ِذْرَوةَ مصعدا 

الَنحيَزةُ من األرض كالِطبَِّة، : ويقال. ام، ُيخاط على طرف ُشقَّة البيتالَنحيَزةُ شيٌء ينسج أعرَض من اِحلز: فيقال
  .ممدودة يف بطن من األرض حنواً من ميلٍ أو أكثر

  حنس
وقد َنِحسَ الشيءُ . على الصفة، واإلضافةُ أكثر وأجوُد" يف يومٍ َنْحسٍ : " ضد السعد، وقرئ قوله تعاىل: الَنْحُس

  :ل الشاعرقا. بالكسر فهو َنِحٌس أيضاً
  طَيا وَبهْراَء قوٌم َنْصُرُهْم َنِحُس... أْبِلغْ ُجذاماً ولَْخماً أنَّ إخَْوتَُهم 

  :قال نابغة بين جَعَدة. دخانٌ ال لََهَب فيه: والُنحاُس أيضاً. والُنخاُس معروٌف. أياٌم َنِحساٌت: ومنه قيل
  اساِط مل َيجَْعلِ اهللا فيه حن... ُيضيُء كَضوِء ِسراجِ الَسلي 

قال أبو . فالنٌ كرميُ النِحاسِ والُنحاسِ أيضاً بالضم، أي كرُمي الُنجارِ: يقال. الطبيعةُ واألصلُ: والنِحاُس بالكسر
. يقال تََنحَّْسُت األخباَر وعن األخبارِ، إذا َتَخبَّْرَت عنها وتتبَّعَتها باالستخبار، ويكون ذلك سرا وَعالنيةً: زيد

  .ألخبار وعن األخباروكذلك اْسَتْنَحْسُت ا
  حنص

  :قال ذو الرّمة. األتانُ احلائلُ: الَنحوُص
  ُوْرقَ الَسرابيلِ يف ألواهنا َخطَُب... َيْحدو َنحاِئَص أشباهاً ُمَحْملََجةً 

  " .يا ليتين غوِدْرُت مع أصحاب ُنْحصِ اجلبل : " ويف احلديث. أصلُ اجلبلِ: والُنْحُص بالضم
  .صل اجلبل وسَفُحهأ: الُنْحُص: قال أبو عبيد

  حنض
  :قال عبيد. اللحُم املكتنز، كلحم الفخذ: الَنْحُض والَنْحَضةُ

  ضاِمراً بعد ُبْدنِها كاِهلاللِ... مث أْبري نِحاضَها فََتراها 
وُنِحَض على ما يسمَّ فاعله، فهو َمْنحوٌض، أي . واملرأةُ َنحيَضةٌ. وقد َنُحَض بالضم فهو َنحيٌض، أي اكتنز حلمه

وسِنانٌ َنحيٌض وقد . وَنَحْضُت ما على العظم من اللحم وانَْتَحْضُتُه، أي اعترقته. وانَْتَحَض مثله. حلمهذهب 
  :قال امرؤ القيس يصف اجلنب. وهو اِملَسنُّ. َنحَّْضُتُه، أي َرقَّقُْتُه

  كصَفْحِ الِسنانِ الصُّلَّيبِّ الَنحيضِ... ُيباري َشباةَ الُرْمحِ َخدٌّ ُمَزلٌَّق 
  طحن

  :قال أسامة اهلُذيلّ. وقد َنَحطَ يَْنِحطُ بالكسر. الزفُري: الَنحيطُ
  إذا َجنَّهُ الليلُ كالناحِِط... ِمَن املُْرَبعَني ومن آزِلٍ 

  حنف



  .وقد َنحُف بالضم فهو َنحيٌف، وأْنَحفَُه غريه. اهلُزالُ: الَنحافَةُ
  حنل

  :وقال ذو الرّمة. الناِحلُ: والنْحل. حتَّى تقول يَْعسوٌب الدْبُر، يقع على الذكر واألنثى،: النْحلُ والنْحلَةُ
  فَياٍف َيَدْعن اجلَلَْس َنْحالً قَتالُها

وحنلُْت املرأةَ َمْهَرها عن طيب نفسٍ . العطيَّةُ: والُنْحلى. مصدر قولك َنَحلُْتُه من الَعِطيَِّة أْنَحلُه َنحالً: والُنْحلُ بالضم
هي : وقال أبو عمرو. أعطاها َمهَرها نِحلةً، بالكسر: يقال. من غري أن تأخذ ِعَوضاً: الويق. من غري مطالبٍة، أحنَلُها

وقد َنَحل . اهلُزالُ: والُنحول. الَدعوى: والنِحلةُ أيضاً. التسِمَيةُ أن تقول حنلُتها كذا وكذا، فتُحدَّ الصداَق وتبيِّنه
: والنواِحل. مَْهزول: وجَملٌ ناِحلٌ. والفتُح أفصُح. ر ُنحوالًجِْسمه يَْنَحلُ وأحنله اهلمُّ، وِحنل جسُمه أيضاً بالكس

وحنلُْتُه القولَ أحنُلُه َنحالً، بالفتح، إذا أضفَت إليه قوالً قاله غريه . السيوُف اليت رقَّت ظُباها من كثرة االستعمال
  :ال األعشىق. وانَتَحل فالنٌ شِعر غريه، أو قولَ غريه، إذا ادَّعاه لنفِسه. وادَّعيَته عليه

  يف بعد املَشيبِ كَفى ذاَك عارا... فكيف أنا وانِتحايل القَوا 
  :قال الفرزدق. وتَنحَّله مثله

  تَنحَّلَها ابُن َحمراِء الِعجاِن... إذا ما قلُت قافَيةً َشروداً 
  .وفالنٌ َينَْتِحلُ َمذْهَب كذا وقبيلةَ كذا، إذا انتَسب إليه

  حنم
  :قال طرفة. وقد َنَحَم الرجل َيْنِحُم، فهو َنحَّاٌم. ُنُحالزحُري والتََنْح: الَنحيُم

  كقرب غَوِّي يف الَبطالَِة مُفِْسِد... أرى قرب َنحَّامٍ خبيلٍ مباِله 
  .طائٌر أمحر على ِخلقة اإلوّز: والَنحَّاُم أيضاً

  حنن
من جنس الواو اليت هي عالمةٌ مجع أنا من غري لفِظه، وحرِّك آخرُه بالضم اللتقاء الساكنني، ألن الضّمة : حنُْن

  .وَنْحُن كنايةٌ عنهم. للجمع
  حننح

  .التََنحْنح معروف، والَنْحَنَحة مثله
  حنا

وأْنحَْيُت . وَنحَْوُت َبَصري إليه، أي صرفت. َنَحْوتُ َنحَْوَك، أي قصدت قصدك: يقال. القصد، والطريق: الَنْحُو
واالْنِتحاء مثله، هذا هو األصل، مث صار . على اجلانب األيسر وأْنحى يف سريه، أي اعتمد. عنه بصري، أي َعدَلته

. وأْنحَْيُت على َحلْقه السكّني، أي عرضت. وانَْتحَْيُت لفالٍن، أي عََرضت له. االنْتحاُء االعتماَد وامليلَ يف كلّ وجٍه
. زِقٌّ للسمن، واجلمع أْنحاٌء: لنِْحُي بالكسروا. إعراب الكالم العرّيب: والَنحُْو. وَنحَّْيُتُه عن موضعه تَْنِحَيةً، فتََنحَّى

وقول . واحدة الَنواحي: والناحَيةُ. طريق السانيِة: واملَْنحاةُ. القوم البَُعداء الذين ليسوا بأقارَب: أهل املَْنحاِة: األموي
  :الشاعر

  كرامٍ حتت أظالل النواحي... لقد صَربْت حنيفةُ صَرب قومٍ 
اجلبالن : ويقال. أراد النَواِئَح فقلَب، يعين الروايات املتقابالت: وقال الكسائي. فإنَّما يريد نواحي السيوف



  .َيَتناَوحاِن، إذا كانا متقابلني
  خنب

. وقد اْستَْنَخَبتِ املرأةُ، إذا أرادْته. البِضاُع: والَنْخُب أيضاً. َنَخْبُتُه أْنُخُبُه، إذا نَزعته: تقول. الَنْزُع: الَنْخُب
جاء يف ُنَخبِ أصحابه، أي : والُنَخَبةُ مثل الُنَجَبةُ، واجلمع ُنَخٌب، يقال. االختيار: واالنتخاب. النتزاعا: واالنتخاب
وكذلك َنخيٌب ومنخوٌب ومنَتَخب، كأنَّه منتََزع . ورجلٌ َنِخٌب بكسر اخلاء، أي جبانٌ ال فؤاَد له. يف ِخيارهم

  .الفؤاد
  خنج

ُزْبٌد رقيٌق خيرُج من : والَنخيَجةُ. باَضعَها: وَنَخَج الرجلُ املرأةَ. ها، إذا َخْضَخضتهالغةٌ يف َمَخجُْت: َنَخْجُت الَدلَْو
  .السِقاء إذا ُحملَ على بعريٍ، بعد ما َيخُرُج منه زُْبُده األول فَيتمخَُّض فيخرُج منه زُبٌد

  خنخ
قال . الرقيق، ويقال البقُر العواملُ: والَنخَّةُ. هااإلبل اليت ُتناُخ عند املصدِّق ليصدِّق: والَنخُّ. الَسري العنيف: الَنخُّ
وكان " . ليس يف الَنخَِّة َصَدقَةٌ : " ويف احلديث. هذا هو الصواب، ألنه من الَنخِّ، وهو السَْوُق الشديُد: ثعلب

ن يأخذ املصدِّق ديناراً أ: الَنخَّةُ، بالفتح: وقال الفراء. وهو البقر العوامل: قال. إمنا هو الُنخَّةُ بالضم: الكسائي يقول
  :وأنشد. لنفسه بعد فَراغه من أخذ الصدقة

  ديناَر َنخَّة كلبٍ وهو مشهوُد... َعمِّي الذي َمَنَع الدينارَ ضاِحَيةً 
  خنر

والُنخَرةُ أيضاً . شدَّةُ هبوهبا: وُنْخَرةُ الريح بالضم. عظاٌم َنِخرَةٌ: يقال. َنِخَر الشيُء بالكسر، أي بلي وتفتَّت
ثَقُْب األنف، وقد تكسر امليم : واملَْنِخُر. هشم ُنْخَرَتُه، أي أنفه: يقال. مقدَُّم أنفِ الفرسِ واحلمار واخلنزير: ُنخََرةُوال

ويقال . اليت ال َتُدرُّ حتَّى يضرب أنفُها: الَنخوُر من النوق: األصمعي. واملُْنخوُر لغة يف املَْنِخرِ. اتباعاً لكسرة اخلاء
َنَخرَ يَْنُخُر ويَْنخُر، : تقول منه. صوٌت باألنف: والَنخُري. الواسعُ اإلحليلِ: والَنخَْورِيُّ. بعك يف أنفهاحتَّى ُتدخل إص
ما هبا ناِخٌر، أي ما هبا : ويقال. الذي تدخل الريح فيه مث خترج منه وهلا َنخٌري: والناِخُر من العظام. َنْخراً وَنخرياً

  .أحد
  خنرب

  .ريب، وهي شقوق اجلُحرواحد النخا: الُنْخروُب
  خنز

  .أْوجَْعُتُه: وبكالمٍ. وَجأُتُه وْجئاً َحبدٍّ: َنَخْزُت الرجل وغَريه
  خنس

. َجَربٌ يكون عند ذََنبه والبعُري مَْنخوٌس: والناِخُس يف البعري. َنَخَسُه بعوٍد َيْنُخُسُه ويَْنِخُسُه َنْخساً، ومنه مسِّيَ الَنخَّاُس
الَبكَْرة يَتَِّسُع ثَقُْبها الذي : والَنخيُس. وُتكَْرُه. يت تكون حتت جاعَِرَتي الفرس إىل الفاِئلَْينِهي ال: ودائرةُ الناِخسِ

ويقال لتلك . جيري فيه اِملْحور مما يأكله احملور، فَيعمدون إىل ُخَشْيَبٍة فيثقبون وسَطها مث ُيلقموهنا ذلك الثقب املتَّسع
لنب الَعْنز : والَنخيَسةُ. َنَخْسُت الَبكَْرةَ أْنَخُسها َنْخساً: تقول منه. لَبكَْرةُ َنخيٌسوا. النِخاُس، بكسر النون: اخلَُشيبة

  .والنعجة ُيْخلَط بينهما
  خنص



: وعجوزٌ ناِخٌص. واْنَتَخَص حلُمه، أي ذهب. خنَص الرجلُ، باخلاء املعجمة، يْنُخص بالضم، أي َخدََّد وهُزِلَ ِكبَراً
  .هاَنَخَصها الِكُرب وَخدََّد

  خنط
  .ما أدري أي الُنْخِط هو بالضم، أي أيُّ الناس هو: وقوهلم. َنَخطَُه من أنفه وانَْتَخطَُه، أي رمى به، مثل َمَخطَُه

  خنع
من : قال الكسائي. وانَْتَخَع فالن عن أرضه، أي َبُعَد عنها. وَتَنخََّع فالن، أي رمى بُنخاَعِتِه. الُنخاَمةُ: الُنخاَعةُ بالضم

هو مقطوع الُنخاعِ بالضم، وهو اخليط : وناٌس من أهل احلجاز يقولون. ن يقول قطعُت ُنخاَعُه ونِخاَعُهالعرب م
ذحبه فََنَخَعُه َنخْعاً، أي : يقال. مفِصلُ الفَْهقَِة بني الُعنق والرأس من باطن: واملَْنَخُع. األبيض الذي يف جوف الفَقارِ
  .أخلصُتهما: وَنَخْعُتُه الودَّ والنصيحةَ. اّبةٌ مَنخوَعةٌد: ويقال. جاوز منتهى الذبح إىل الُنخاعِ

  خنل
  :وقول الشاعر. الَنْخلُ والَنخيلُ مبعىن، والواحدة خنْلةٌ

  عليه الَنْخلُ أْيَنَع والكُروُم... رأيُت هبا قضيباً فوق ِدْعصٍ 
ما : واملُْنُخلُ. ما َيخُرُج منه: والُنخالة. لَُتُهغَرب: وَنخلُ الدقيق. القَالئد: والكُروُم. ضرٌب من احلُليِّ: فالَنْخل قالوا

  .ورجل ناِخل الصدر، أي ناصٌح. َتخيَّْرتُُه: وَتَنخَّلُْته. استقْصَْيُت أفَضلَُه: وانتخلت الشيء. واملُْنَخلُ لغة فيه. ُيْنَخلُ به
  خننخ

  :قال العجاج. أْبَركُْتها فربكت: َنخَْنْخُت الناقة فََتَنخَْنَخْت
  َنْخنا َجْمَعهم َتَنْخَنخواولَْو أ
  خنا

  .انَْتخى فالنٌ علينا، أي افتخر وتعظّم: يقال. الِكْبُر والعظمة: الَنْخَوةُ
  ندأ

واالسم الَنديء، مثل . َنَدأُت القُْرَص يف النار َنْدًءا، إذا َدفنته يف املَلَِّة ليَْنُضَج، وكذلك اللَّْحَم إذا أْملَلَْتُه يف اجلَْمرِ
  .قوس قزح: والَندْأَةُ والُنْدأَةُ أيضاً. الكَثَْرةُ من املال: والَندْاَةُ والُنْدأَةُ. كَرِْهُته: َنَدأُت الشيَء: صمعياأل. الطبيخ
  ندب

. وَنَدَبهُ ألمرٍ فانَْتَدبَ له، أي دعاه له فأجاب. واالسم الُنْدَبةُ. َنَدَب امليِّت، أي بكى عليه وعدَّد حماسنه، َيْنُدُبه َنْدباً
  :قال عروة. اخلَطَر: والَنَدُب. وفرس َنْدٌب، أي ماضٍ. ل َنْدٌب، أي خفيفٌ يف احلاجةورج

  على َنَدبٍ يوماً ويل َنفُْس ُمْخطِرِ... أَيْهِلُك ُمعَْتمٌّ وزيٌد ومل أقُْم 
  :قال الفرزدق .أثر اجلرح إذا مل يرتفع عن اجللد: والَنَدُب أيضاً. رمينا َنَدباً، أي َرشْقاً: وتقول. ومها َجدَّاه

  َنَدباً من الَرَسفان يف األحجال... وُمكَبَّلٍ َتَرَك احلديُد بساقه 
  ندح

ويل عن هذا األمر . املكان الواسع: واملُْنَتَدُح. املفاوز: واملَناِدُح. األرض الواسعة، واجلمع أنداٌح: الُنْدُح بالضم
وتََندََّحتِ الغنم من مرابضها، إذا تبدَّدتْ . ملَْندوَحةً عن الكذب إنَّ يف املعاريض: يقال. َمْندوَحةٌ وَمنَْتَدٌح، أي سعةٌ

واْنداَح بطنه انِدياحاً، إذا انتفخ وتدلَّى، من ِسَمنٍ . اتَّسع من البطنة: واْنَدحَّ بطُن فالٍن اندحاحاً. واتَّسعْت من البِطنة



، " قد َجَمَع القرآن ذَْيلَِك فال تَْنَدحيِه : " نهماويف حديث أم سلمة أنَّها قالت لعائشة رضي اهللا ع. كان ذلك أو علَّة
  .من الَبْدحِ وهو العالنية. ويروى ال َتْبَدحيِه بالباء، أي ال تفتحيه. أي ال توسِّعيه باخلروج إىل البصرة

  ندد
التلُّ : والَندُّ" . َيْوَم الَتنادِّ : " ومنه قرأ بعضهم. َنفََر وذهَب على وجهه شارداً: َندَّ البعُري يَنِدُّ َندا ونِداداً وُندوداً

َندََّد : ويقال. اِملثلُ والنظري، وكذلك الَنديُد والَنديَدةُ: والنِدُّ بالكسر. والَندُّ من الِطيبِ ليس بعريب. املرتفع يف السماء
  .به، أي شهره ومسَّع به

  ندر
وضرب . أَْنَدَر من احلساب كذا: يقال. َرُه غريه، أي أسقطهوأْنَد. سقط وشذّ، ومنه النواِدُر: َنَدَر الشيُء يَْنُدرُ َنْدراً
  :وقولُ الشاعر. يَده بالسيف فأَْنَدَرها

  َنْدرَ البِكارِة يف اجلزاِء املُْضَعِف... وإذا الكُماةُ َتناَدروا طَْعَن الكُلى 
لقيته يف الَنْدَرِة والَنَدرَِة، أي : وقوهلم. أهدرت دماؤُهْم كما ُتْنَدُر البِكارةُ يف الِديَِة، وهي مجع َبكْرٍ من اإلبل: يقول

البَْيَدُر، : واألَْنَدُر. لقيته يف َنَدرى، بال ألف والم: وإنْ شئت. فيما بني األيام، وكذلك لقيته يف الَنَدرى، بالتحريك
  .واجلمع اَألناِدُر

  ندس
: واملُناَدَسةُ. الطعُن: والَنْدُس. املرأةُ اخلفيفة: اِملْنداُسو. وقد َنِدَس بالكسر َيْنَدُس َنَدساً. رجلٌ َنُدٌس وَنِدٌس، أي فَهٌِم

  :قال الشاعر. ورماٌح َنواِدٌس: املُطاعَنةُ
  متيمَ بَن ُمرٍّ والرِماَح الَنواِدسا... وحنُن َصَبحْنا آل َنجْرانَ غارةً 

  .ْعلَُم بك، مثل َتَحدَّْسُت وَتنَطَّْسُتَتَندَّْسُت األخباَر وعن األخبارِ، إذا َتَخبَّْرَت عنها من حيث ال ُي: أبو زيد
  ندغ

وهو الذي من : واِملْنَدغُ بكسر امليم. الطعن بالرمح وبالكالم أيضاً: والَنْدغُ أيضاً. َنَدغَُه، أي َنَخَسُه بإصبعه ودغدغه
  :ومنه قول الشاعر. عادته الَنْدغُ

  مالَْت َألقوالِ الَغوِيِّ املِْنَدغِ
  .الَسعَْتُر الربِّّي: والَنْدغُ والنِْدغُ. ةُاملغازل: واملُناَدغَةُ
  ندف

  :قال األعشى. وربَّما استعري يف غريه. ضربه باِملْنَدِف: َنَدَف القطَن
  فَكُّ ُيؤتى َمبْزَهرٍ مَندوِف... جالٌس عنده الَندامى فما َيْن 

  .هو سرعة َرْجعِ يديهاوالدابَّة َتْنِدُف يف سريها َنْدفاً، و. وَنَدفَِت السماء بالثلج، أي رمت به
  ندل

. والرجلُ ِمْندلٌ بالكسر. َنَدلُْت الشيء وندلُت الدلَو، إذا أخرجتهما من البئر: يقال. النَقْلُ واالختالس: الَنْدلُ
قال . د اهلندِعطٌر يُنسب إىل املَْنَدلِ، وهي من بال: واملَندِِليُّ. َتَندَّلُْت باملنديلِ ومتْنَدلُْت: تقول منه. واِملْنديلُ معروف

  :الشاعر
  ذِكيُّ الشذا واملَْنَدِليُّ املُطَيَُّر... إذا ما مشْت نادى مبا يف ثياهبا 



وقد . الشيخ املضطرب من الكِرب: واملُنوِْدلُ. الثَْديان: والَنْوَدالِن. الكابوُس: والنْيَدالنُ، بفتح الدال وقد تضم
واْندالَ بطُن اإلنسان والدابَِّة، . لرجلُ ُمَنوِْدالً، أي مشى ُمسْترخياًمشى ا: األصمعّي. َنْودَلَْت َخصياُه، أي استرختا

  .إذا سالَ
  ندم

. ورجلٌ َنْدمانٌ، أي ناِدٌم. وأَْنَدَمُه اهللا فَنِدَم" . الَنَدُم توبةٌ : " ويف احلديث. َنِدَم على ما فعل َنَدماً وَنداَمةً، وتََندََّم مثله
  :قال لبيد. َمةٌاليمني ِحْنثٌ أو مَْنَد: ويقال

  ومل ُيْبقِ الدهرُ يف العيش مَْنَدما
  :قال الشاعر. وناَدَمين فالن على الشراب، فهو َندميي وَنْدماين

  وال َتْسِقين باألصغرِ املَُتثَلِّمِ... فإنْ كنَت َنْدماين فباألكربِ اْسِقين 
ويقال املُناَدَمةُ مقلوبةٌ من املُداَمَنِة، . نساُء َندامى أيضاًوامرأةٌ َنْدمانَةٌ، وال. ومجع الندماِن َندامى. نِداٌم: ومجع الندمي

  .ألنَّه ُيْدِمُن شربَ الشراب مع ندميه
  نده
وكان طالق . ُسقْتها جمتمعةً: وَنَدْهُت اإلبل. َنَدْهُت البعري، إذا زجرته عن احلوض وغريه: تقول. الزجر: الَنْدُه

: والَنْدَهةُ والُنْدهَةُ، بفتح النون وضمّها. أي ال أردُّ إبلك، لتذهب حيث شاءت اذَْهيب فال أَْنَدُه َسرَْبِك،: اجلاهلية
فكيَف وال تُويف دماُؤُهُم دَمي وال مالُُهْم ذو َنْدَهةٍ : وأنشد األمويُّ جلميل. الكثرة من املال من صامٍت أو ماشيٍة

  فَيدوين
  ندا

وَتناَدْوا، أي نادى بعُضهم . اداُه ُمناداةً ونِداًء، أي صاح بهون. الصوت، وقد يضم مثل الُدعاُء والُرغاُء: النِداُء
جملس القوم ومتحدَّثهم، : والَنِديُّ على فَعيلٍ. جالَسه يف النادي: وناداُه. وَتنادَْوا، أي جتالَسوا يف النادي. بعضاً

يت دار الَنْدَوِة مبكة، اليت بناها قصّي، فإنْ تفرَّق القوم فليس بَنِديٍّ، ومنه مسِّ. وكذلك الَنْدَوةُ والنادي واملُنَْتدى
وإنَّما هم أهل النادي، . أي عشريته" فَلَْيْدُع ناِدَيُه : " وقوله تعاىل. ألنَّهم كانوا يَْندونَ فيها، أي جيتمعون للمشاورة
وَنَدْوتُ . َتَدْيُت مثلهواْن. وَندَْوُت، أي حضرت الَنِديَّ. تقوَّض اجمللس: والنادي مكاُنه وجملسه، فسمَّاه به، كما يقال

  :قال بشر. مجعتهم يف الَنِديِّ: القوَم
  بكلِّ َمَحلٍَّة منهم ِفئاُم... وما َيْندوُهُم النادي ولكْن 

فالنٌ َنِديُّ : ويقال أيضاً. َسنَّ للناس الَندى فَنَدْوا: ويقال. وَندَْوُت أيضاً من اجلود. أي ما يسعهم اجمللس من كثرهتم
. وتََندَّْت مثله. وَنَدِت اإلبلُ، إذا رعْت فيما بني النََهلِ والعَلَلِ، تَْندو َندْواً، فهي ناِدَيةٌ. ان سخياالكفِّ، إذا ك

  :وقال علقمة بن َعَبدة. واملوضع مَُندَّى. وأَْنَديُْتها أنا وَندَّْيتُها َتْنِدَيةً
  لةٌ فُركوُبفإنَّ املَُندَّى رح... ُترادى على ِدْمنِ احلياضِ فإنْ َتَعْف 

: واملُْنِدياُت. موضع ُشرب اإلبل: والُنْدَوةُ بالضم. هذه الناقة تَْندو إىل نوقٍ كرامٍ، أي تَنزع يف النسب: ويقال
: يقال. بُْعُد ذهاب الصوت: والَندى أيضاً. مثل املَدى. الغايةُ: والَندى. ما َنديت بشيء تكرهه: يقال. املخزيات

وفالن أَْندى من فالن، . ورجلٌ َنٍد، أي جواد. اجلود: والَندى. ، إذا كان بعيد الصوتفالنٌ أَْندى صوتاً من فالن
. الشحُم: والَندى. وال تقل يَُندِّي على أصحابه. وفالن َيَتَندَّى على أصحابه، أي يتسخَّى. إذا كان أكثر خرياً منه

  :وقال. َيٍةومجع الَندى أْنداٌء، وقد مجع على أَْنِد. املطر والبلَلُ: والَندى



  ال ُيْبِصُر الكلُب من ظَلْمائها الطُُنبا... يف ليلٍة من ُجمادى ذاِت أْنِدَيٍة 
  :قال بشر. الكأل: والَندى. وشجرٌ َنْديانُ. وأرٌض َنِدَيةٌ وال تقل َنِديَّةٌ. وَندى األرض، َنداوُتها وبلَلُها
  َتَسفُّ الَندى َملُْبوَنةً وُتَضمَُّر

. ابتلَّ، فهو َنٍد: وَنِديَ الشيء. ُيضربان مثالً للجود ويسمَّى هبما. َندى الليل: والَسدى. النهار َندى: النَدى: ويقال
  .وأَْنَدْيُتُه أنا، وَندَّْيُتُه أيضاً َتْنِدَيةً

  نذر

، أي "  فكيَف كان َعذايب وُنذُرِ: " واالسم الُنذَُر، ومنه قوله تعاىل. وال يكون إال يف التخويف. اإلبالغُ: اإلْنذاُر
  :وأمَّا قول ابن أمحر. واحد الُنذورِ: والَنذُْر. اإلْنذاُر: والَنذيُر. املُْنِذُر: والَنذيُر. إْنذاري

  لَمَّاَعٍة ُتْنذَُر فيها الُنذُْر... كْم دونَ ليلى من َتنوِفيٍَّة 
وقد َنذَْرتُ ِهللا كذا، أْنذُرُ . ، مثل قتيلٍ وجديٍدإنَّه مجع َنذْرٍ، مثل َرْهنٍ وُرُهنٍ، ويقال إنه مجع َنذيرٍ مبعىن مَْنذورٍ: فيقال
وَتناذََر القوُم كذا، أي . َنذََر على نفسه َنذْراً، وَنذَْرُت مايل فأنا أَْنذُُرُه َنذْراً: تقول العرب: قال األخفش. وأَْنِذُر

  :وقال النابغة يصف حيَّة. خوَّف بعُضهم بعضاً
  َتطْلُقُُه حيناً وحيناً ُتراجُِع... ا َتناذََرها الراقونَ من ُسوِء َسمِّه
  .وَنِذَر القوُم بالَعدُوِّ، إذا علموا

  نذل
  .فهو َنذْلٌ ونذيلٌ، أي خسيٌس: وقد َنذُلَ بالضم. الَسفالةُ: الَنذالَةُ
  نرب

  :قال الشاعر: الشرُّ والنميمة: النَْيَرُب
  .وَمنَّاَع قومي وسَبَّابَها... ولسُت بذي َنْيَربٍ يف الكالمِ 

  نزأ
: الكسائي. ألقى الشرَّ واإلغراَء: وَنَزأَ الشيطانُ بينهم. َنزَأُْت بني القوم َنْزًء وُنزوًء، إذا َحرَّْشَت وأفسدَت: أبو زيد

إنَّك : ويقال. ورجلٌ َمْنزوٌء بكذا، أي مولٌَع. ما َنزَأََك على هذا، أي ما َحَملََك عليه: يقال. َحَملُْت: َنزَأُْت عليه َنْزًءا
  . تدري عالَم يَْنَزأُ َهرُِمَك، وال تدري َمب يولَُع َهرُِمَك، أي نفُسَك وعقلَُكال

  نزب
  .َنَزبَ الظَْبُي يَْنزُِب بالكسر َنزيباً: يقال. صوت تيس الِظباء عند الِسفاِد: النَْزُب
  نزح

البئر اليت ُنزِحَ : والنََزُح بالتحريك. نُُزٌحقليلة املاء، وَركايا : وبئٌر َنزوٌح. استقيت ماءها كلَّه: َنَزْحُت البئَر نَْزحاً
. وقد نُزَِح بفالن، إذا بُعد عن دياره غيبةً بعيدة. وبلٌد نازٌِح، وقوٌم منازيٌح. بَُعَدْت: وَنَزَحتِ الدار ُنزوحاً. أكثر مائها

  :وأنشد األصمعّي
  َيجيُء به َنعيٌّ أو بشُري... وَمْن ُيْنَزْح به ال ُبدَّ يوماً 

  :أنت ُمبْنتََزحٍ من كذا، أي ببُْعٍد منه، قال ابن َهْرَمةَ يرثي ابنه :وتقول
  ومن ذَمِّ الرِجالِ ُمبْنتَزاحِ... فأنَت من الَغواِئلِ حني ُترْمى 



  .إال أنَّه أشبع فتحة الزاي فتولَّدت األلف
  نزر
فالن ال ُيعطي حتَّى يُْنَزر، : وقوهلم. َمْنزوٌر، أي قليلٌ وعطاٌء. وقد نَُزَر الشيُء بالضم يَْنُزُر َنزاَرةً. القليلُ التافُه: النَْزَر

  :وقال. املرأةُ القليلةُ الَولَِد: والَنزوُر. أي ُيلَحُّ عليه ويصغَّر من قدره
  وأُمُّ الَصقْرِ مِقْالٌت َنزوُر... ُبغاثُ الطَْيرِ أكْثَُرها فِراخاً 

  نزز
الرجل اخلفيف الذكيُّ : والنَزُّ. صارت ذات َنزٍّ: وقد أَنَزَِّت األرض. ما يتحلَّب يف األرض من املاء: الَنزُّ والنِزُّ
  .وَنزَّ الظَْبيُ َينزُّ َنزيزاً، أي َعدا، وكذلك إذا َصوََّت. خفيفةٌ: وناقةٌ نَزَّةٌ. ال يستقر يف مكان: وظليمٌ َنزٌّ. الفؤاد
  نزع

ونََزَع فالن إىل أهله َينْزُِع . فالنٌ يف النَْزعِ، أي يف قَلْعِ احلياِة: وقوهلم. قلعته: َنَزْعُت الشيَء من مكانه أَْنزُِعُه َنْزعاً
فقلت هلم ال َتْعِذلونَِي وانْظروا : قال مجيل. وبعريٌ نازٌِع وناقةٌ نازَِعةٌ، إذا َحنَّْت إىل أوطاهنا ومرعاها. نِزاعاً، أي اشتاق

  إىل النازِعِ املَقْصورِ كيف يكونُ

َمدَّها، أي جذب : ونََزعَ يف القوس. وَنَزعَ إىل أبيه يف الَشَبهِ َينْزُِع، أي ذهب. انتهى عنه: عاًونََزَع عن األمر ُنزو
وغنٌم . الغريُب: والنَزيُع. ، إذا قام بإصالحه أهلُ األناِة، وهو مجع نازِعٍ" صاَر األمر إىل الَنَزَعِة : " ويف املثل. وَتَرها
اليت َنَزَعْت إىل أعراقٍ، ويقال هي اليت اْنُتزَِعْت من قومٍ : َنزاِئُع من اخليلوال. حَرامى، أي تطلب الفحل: نُزٌَّع

. وبئٌر َنزوٌع وَنزيٌع، أي قريبةُ القعر ُينَْزُع منها باليد. اللوايت ُيزَوَّْجَن يف غري عشائرهن: والنَزاِئُع من النساء. آخرين
ورجلٌ أْنَزعُ بيُِّن الَنَزعِ، وهو الذي احنسَر الشعر عن جانيب جبهته، وقد . لقد َنَزَعْت: للخيل إذا جرْت طَلَقاًويقال 

وناَزْعُتُه ُمناَزَعةً . وال يقال امرأةٌ َنْزعاُء، ولكن يقال امرأةٌ َزعْراُء. وموضعه الَنَزَعةُ، ومها الَنَزَعتاِن. نََزَع َينْزُِع َنْزعاً
وناَزَعِت النفسُ إىل كذا . التخاصُم: والَتناُزُع. وبينهم نِزاَعةٌ، أي خصومةٌ يف حقٍّ. اً، إذا جاذبته يف اخلصومةونِزاع

. ورأيت فالناً ُمنَْتزِعاً إىل كذا، أي متسرِّعاً إليه نازِعاً. وأَنَْزَع القوُم، إذا َنَزَعْت إبلهم إىل أوطاهنا. نِزاعاً، أي اشتاقت
  :السهُم، قال أبو ذؤيب: واِملنَْزُع بالكسر. وثُماٌم ُمنَزٌَّع، شدِّد للكثرة. لشيَء فانَْتَزَع، أي اقتلعته فاقتلعوانَْتَزْعُت ا

  سهٌم فأَنْفَذَ طُرََّتْيِه اِملنَْزُع... فرمى لُينِْفذَ فُرَّهاً فهَوى له 
واهللاِ لََتْعلَُمنَّ أيُّنا أَضعفُ : يقولون: لكسائيقال ا. ما يرجع إليه الرجل من أمره ورأيه وتدبريه: واملَْنَزَعةُ بالفتح

  .وشراٌب طيُِّب املَْنَزَعِة، أي طيُِّب مقطعِ الشربِ. وفالنٌ قريُب املَْنَزَعِة، أي قريُب اهلمَّة. َمْنَزَعةً
  نزغ

  .َغُه وَنَدغَُهوَنَزغَُه بكلمٍة، أي طعن فيه، مثل َنَس. نََزغَ الشيطان بينهم َينَْزغُ َنْزغاً، أي أفسد وأغرى
  نزف

وحكى . وُنزِفَْت أيضاً، على ما مل يسّم فاعله. وَنَزفَْت هي، يتعدَّى وال يتعدَّى. َنَزفُْت ماء البئر َنْزفاً، نزحُته كلَّه
  :قال العجاج. َنزِفَْت َعْبَرُتهُ بالكسر، وأَْنَزفَها صاحبها: وقال أبو عبيدة. أَْنَزفَِت البئر، أي ذهب ماؤها: الفراء

  وقد أُراين بالديارِ ُمْنَزفا
  أَْزمانَ ال أَْحَسُب شيئاً ُمْنَزفا

  :وأنشد لُألَبْيرِِد. أي ال َيسكَرون" ال ُيَصدَّعونَ عنها وال ُيْنَزفونَ : " وقوله تعاىل



  لبئَس الَندامى كنتم آل أَْبَجرا... لعْمري لئن أَْنَزفُْتمُ أو َصَحوُْتُم 
القليل من املاء أو الشرابِ واجلمع : والُنْزفَةُ بالضم. الذي قد ُنزَِف دمه: مثل املَْنزوفوقوم جيعلون املُْنَزَف : قال
والسكرانُ نَزيٌف أيضاً، إذا . َنَزفَُه الدُم، إذا خرج منه دٌم كثري حتَّى يضُعف، فهو َنزيٌف، ومَْنزوٌف: ويقال. ُنَزٌف

وال : " وقرئ. أَنَْزَف القوُم، إذا انقطع شراهبم: ويقال. تهوُنزَِف الرجل يف اخلصومة، إذا انقطعْت حجَّ. نزَِف عقله
  .وأَْنَزفَ القوُم، إذا ذهب ماء بئرهم وانقطع. بكسر الزاي" ُيْنزِفونَ 
  نزق
ْزقاً وُنزوقاً، ونََزَق الفرُس َينُْزُق بالضم َن. وناقةٌ نِزاٌق مثل مِزاقٍ. وقد نَزَِق بالكسر يَْنَزُق َنَزقاً. اِخلفَّةُ والطيُش: النََزُق
  .وأَْنَزقَُه صاحبه وَنزَّقَُه تنْزيقاً. أي نَزا
  نزك
وقد . رمٌح قصٌري، كأنَّه فارسيٌّ معرَّب، وقد تكلَّمت به الفصحاء، واجلمع الَنيازُك: والَنيَْزُك. ذكر الضّب: النْزُك

  .عيَّاٌبورجلٌ نَزَّاٌك، أي . َنَزكَُه، أي طعنه، وكذلك إذا َنَزغَُه وطعن فيه بالقول
  نزل
وأرٌض نزِلةٌ . طَعاٌم كثري النُْزلِ والنََزلِ بالتحريك: يقال. الرْيع: والُنْزلُ أيضاً. ما ُيهيَّأُ للنزيلِ، واجلمع األْنزالُ: النُْزلُ

ابن . وحظٌّ نزِلٌ، أي ُمجتِمع. وقد نزِلَ بالكسر. ومكانٌ نزِلٌ، بيِّن النزالِة، إذا كانت تسيلُ من أدىن مطرِ لصالبتها
: واملنزِلُ. الناُس على نزالهتم، أي على استقامتهم: وقال الفراء. َوَجْدُت القوَم على َنزِالِتهم، أي منازِِلهم: األعرايب

  :قال ذو الرّمة. واملنْزِلةُ مثله. املَْنهلُ والداُر
  هلِ األْزُمُن الاليت مَضْين رواجُع... أَمْنزِلَيت َميٍّ سالٌم علْيكما 

: تقول. اإلنزالُ: واملُنَْزلُ، بضم امليم وفتح الزاي. واْستُْنزِلَ فالنٌ، أي ُحطَّ عن مرتبته. املرتبةُ، ال ُتجمع: واملْنزلةُ
  :وقال. تقول نَزلُْت نزوالً وَمنزالً. النزول، وهو احللولُ: واملنَزلُ بفتح امليم والزاي. أنزِلْين منزالً مُباركاً

  بكَْيَت فَدَمَع العنيِ مُنحدٌر َسْجلُ... ْملُ أإنْ ذكَّرْتَك الدار مَنزهلا ُج
وَنزالِ، مثل قطامِ، . الترتيب: والتنزيلُ أيضاً. ونزَّله تنزيالً. وأنَزلُه غريه واْستنَزله مبعىن. نصب املنَزل ألنه مصدر

  :وهو معدولٌ عن املُناَزلة، وهلذا أّنثه الشاعر بقوله. مبعىن انزِلْ
  ُدِعَيْت نزالِ ولُجَّ يف الذُعْرِ... نتَ إذا وِلنْعَم َحْشوِ الِدرع أ
. الشديدة من شدائد الَدهر تنزِلُ بالناسِ: والنازِلة. الُنزول يف ُمهلة: والتَنزُّلُ. أن يَتنازل الفريقان: والنزالُ يف احلرب
  :قال ابن أمحر. ونزل القوم، إذا أَتْوا مًِنى. وقد أنزلَ. ماُء الرجل: والُنزالةُ بالضم

  إنَّ املَنازِل مما جتَمُع الَعَجبا... ْيُت ملَّا أتاين أنَّها نزَلْت وافَ
. َمرَّةً أخرى: قالوا" ولَقَد رآهُ َنْزلَةً أخرى : " وقوله تعاىل. والنزلةُ، كالزكام، يقال به َنزلة، وقد نُزلَ. أي أَتت ِمًنى

  :وقال الشاعر. الَضيُف: والَنزيلُ
  وحقُّ اهللا يف حقِّ النزيلِ...  نزيلُ القومِ أعظُُمهم حقوقاً

ما وجدنا : يقال. هو من نزول الناسِ بعضهم على بعض: قال األخفش" جَنَّاُت الِفْردَْوسِ ُنُزالً : " وقوله تعاىل
  .عنَدكُم نزالً

  نزه



قال ابن . لبعدوخرجنا نتنزَّه يف الرياض، وأصله من ا. وقد نزَِهِت األرُض بالكسر. النُْزَهةُ معروفةٌ، ومكانٌ نَزٌِه
وإنَّما التنزُّهُ التباعدُ : قال. خرجنا نتنزّه، إذا خرجوا إىل البساتني: ومما يضعه الناس يف غري موضعه قوهلم: السكيت

الُبعُد عن : والَنزاَهةُ. فالن َيَتنَزَُّه عن األقذار وُينَزُِّه نفَسه عنها، أي يباِعُدها عنها: ومنه قيل. عن املياه واألرياف
  :قال اهلذيل. ما تباَعَد منها عن املياه واألرياف: وُنْزُه الفَالِة. ءالسو

  ِة ال َيرِدُ املاَء إال اْنتيابا... أقَبَّ طريٍد بنَْزِه الفال 
ُه وهو نَزي. وإنَّ فالناً لنَزيٌه كرٌمي، إذا كان بعيداً عن اللؤم. ُسقُْت إبلي مث َنَزهْتها َنْزهاً، أي باعدهتا عن املاء: ويقال
  .وهذا مكانٌ َنزيٌه، أي َخالٌء بعيٌد من الناس ليس فيه أحد. اخلُلُقِ
  نزا

وأْنزاُه غريه، . ونَزا الذكر على األنثى نِزاًء بالكسر، يقال ذلك يف احلافر والِظلف والسباع. َنزا َيْنزو َنزْواً وَنزَواناً
وقليب َيْنزو إىل كذا، أي . يأخذها فتَْنزو منه حتَّى متوت وقع يف الشاة نُزاٌء بالضم، وهو داٌء: ويقال. وَنزاُه َتنْزَِيةً
  :وقال. التوثُّب والتسّرع: والَتَنزِّي. ُينازِع إليه

  ِحذاَر الَبْينِ لو نَفََع اِحلذاُر... كأنَّ فُؤاَدُه كَُرةٌ تََنزَّى 
  .قصعة قريبة القعر: والنازِيَةُ
  نسأ

  :الَعصا، يهمز وال يهمز، وقال يف اهلمز: واملِْنَسأَةُ. وكذلك َنسَّأُْتُه تَْنِسئَةً. هَنسَأُْت البعَري َنْسأً، إذا زجرته وُسقْت
  مبِْنَسأٍَة قد َجرَّ َحْبلَكَ أَحُْبلُ... أَِمْن أجل حَْبلٍ ال أَباكَ ضربته 

  :وقال آخر يف ترك اهلمز
  غََزلُفقد تباَعَد عنك اللَْهُو وال... إذا َدَبْبَت على املِْنساِة من َهَرمٍ 

: األصمعّي. اْستَْنَسأُْتهُ الَدْيَن فأَْنَسأَين: تقول. أخَّرُتُه، وكذلك أَْنَسأُّتُه، فََعلُْت وأَفَْعلُْت مبعًنى: وَنسَأُْت الشيَء َنْسأً
: تقول. ، على فَعيلٍَةوكذلك الَنسيئَةُ. الكَُألِة: التأخري، مثل: والُنْسأَةُ بالضم. أَْنَسأَُه اهللا أَجلَُه وَنَسأَهُ يف أجله مبعًنى

أَْنَسأُْتهُ الَدْيَن، إذا : وقال األخفش. َنسَأُْتُه البيَع وأَْنَسأُْتُه، وبِْعُتُه بُِنْسأٍَة وبِْعُتُه بكَُألٍة أي بأَِخَرٍة، وبِْعُتُه بَنسيئٍَة أي بأَِخَرٍة
. وكذلك الَنساءُ يف الُعُمرِ ممدوٌد: قال. خَّرَتُه َنساًءوَنَسأُْت عنه َدْينَُه، إذا أ. جعلته له مؤخَّراً، كأنَّك جعلته له يؤخِّره

وَنَسأْتُها أيضاً عن احلوض، إذا . وَنسَأُْت يف ِظْمِء اإلبل َنْسأً، إذا زدت يف ظمئها يوماً أو يومني أو أكثر من ذلك
لها، وذلك حني يتأخُر حيُضها عن وقته وُنسِئَِت املرأةُ تُْنَسأُ على ما مل يسّم فاعله، إذا كان عند أوَّل َحَب. أخَّرهتا عنه

َنسَأَِت املاشيةُ : وتقول. قد َنِسئَْت: يقال للمرأة أوَّل ما َتحِْملُ: وقال األصمعّي. وهي امرأةٌ َنِسيء. فَُرجَِي أنَّها ُحْبلى
َخلَطُتُه مباٍء، : تُ اللَنبوَنَسأْ. جرى النَّسُء يف الدوابِّ: يقال. َنْسأً، وهو بدء ِسمنها حني َينبُت وبَرها بعد تساقطه

  :وامسه الَنْسُء، قال عروة بن الورد العبسيُّ
  ُعداةُ اهللا من كَِذبٍ وزورِ... سقوين الَنسئَ مث َتكَنَّفوين 

َنسَأُْت الشيَء، فهو َمْنسوٌء، إذا : ، هو فعيلٌ مبعىن مفعول من قولك" إنَّما الَنسيُء زياَدةٌ يف الكُفْرِ : " وقوله تعاىل
فاِسقٍ وفََسقٍَة، : ورجلٌ ناِسئٌ وقوٌم َنسَأَةٌ، مثل. رته، مث ُيحوَّلُ مَْنسوٌء إىل َنسيٍء، كما ُيحوَّلُ َمقْتولٌ إىل قَتيلٍأخَّ

فيقولون أَْنِسئنا شهراً، ! أنا الذي ال يَُردُّ يل قضاٌء: وذلك أنَّهم كانوا إذا صدروا عن ِمًنى يقوم رجلٌ من ِكناَنةَ فيقول
عنَّا ُحُرَمةَ املَُحرَّمِ واجعلها يف َصفَرٍ، ألنَّهم كانوا يكرهون أن تتواىل عليهم ثالثة أشهرٍ ال ُيغريون فيها، ألنَّ أي أخِّر 

  :قال الَشْنفَرى. وقوهلم أَْنَسأْتُ ُسْربَيت، أي أبعدُت مذهيب. معاَشهم كان من الغارِة؛ فَُيِحلُّ هلم املَُحرََّم



  وبني احلَشا هيهات أَْنَسأُْت ُسْربَيت... ِمشَْعلٍ  َعَدونا من الوادي الذي بني
  :قال الشاعر. تأخَّرُت وتباعدُت، وكذلك اإلبل إذا تباعدتْ يف املرعى: وانَْتَسأُْت عنه

  َعواِئُر نَْبلٍ كاجلَراِد ُنطُريها... إذا انَْتَسئوا فْوتَ الرِّماحِ أتتُْهُم 
  .تَأًى وَسَعةُمْن: إنَّ يل عنك اَُمنَْتَسأً، أي: ويقال
  نسب

ويف . وتََنسََّب، أي ادَّعى أنَّه نسيُبك. وانتسب إىل أبيه، أي اعتزى. والنِْسَبةُ والُنْسَبةُ مثله. واحد األنساب: الَنَسُب
وفالنٌ  .ورجلٌ َنسَّاَبةٌ، أي عليٌم باألْنسابِ، اهلاء للمبالغة يف املدح" . القريُب َمْن َتقَرَّبَ ال َمْن َتَنسََّب : " املثل

وَنَسْبُت الرجل أَْنُسُبُه بالضم نِْسَبةً . ليس بينهما مناسبة، أي مشاكلة: وتقول. يناسب فالناً، فهو نسيُبه، أي قريبه
الذي تراه كالطريق : والَنسيُب. وَنَسَب الشاعر باملرأة َيْنِسُب بالكسر َنسيباً، إذا شَبََّب هبا. وَنَسباً، إذا ذكرتَ َنَسبه

  .سهامن النمل نف
  نسج

األداة اليت : واملِْنَسُج بكسر امليم. واملوضع َمْنَسٌج وَمْنِسٌج. والصنعةُ نِساجةٌ. َنَسَج الثوَب َيْنِسُجُه ويَْنُسُجُه َنْسجاً
طوالً وَنَسَجِت الريُح الرَْبَع، إذا َتعاَوَرته رحياِن . أسفَلَ من حارِِكه: ومِْنَسج الفرس أيضاً. ُيَمدُّ عليها الثوُب لُينسج

. وَضرََبِت الريُح املاَء فانَْتَسَجْت له تلك الطرائُق. وعرضاً، ألنَّ الناِسَج َيعترض الَنسيجةَ فُيلِْحم ما أطال من الَسدى
وأصله يف الثوب، ألنَّ الثوب إذا كان رفيعاً مل ُيْنَسج على . وفالنٌ نسيُج وحِدِه، أي ال نظريَ له يف ِعلْمٍ أو غريه

  .وإذا مل يكن رفيعاً ُعِملَ على ِمْنواِله َسًدى لعدَِّة أَثوابمنواِله غُريه، 
  نسخ

وَنَسْخُت الكتاب، واْنَتَسْخُتُه، . غَيَّرهتا: وَنَسَختِ الريُح آثاَر الدارِ. أزالته: َنَسَخِت الشمُس الظلَّ واْنَتَسَختُْه
إزالة مِثل حكْمها، فالثانية ناِسَخةٌ : وَنْسخُ اآليِة باآليِة .اسم املُْنَتَسخِ منه: والُنْسَخةُ بالضم. واْستنسخُتُه كلُّه مبعًنى

  .أن ميوت ورثةٌ بعد ورثٍة، واصل املرياث قائٌم مل يقسَّم: والتَناُسُخ يف املرياث. واألوىل منسوخةٌ
  نسر

ظفٌر كظفر الدجاجِة والغرابِ  الَنْسُر ال خملب له، وإنَّما له: ويقال. نسوُر: ومجع القلَّة أَْنُسٌر، والكثري. طائٌر: الَنْسُر
. ويف النجوم الَنْسر الطائر، والنْسُر الواقع. حلمةٌ يابسة يف بطن احلافر، كأنَّها نواةٌ أو َحصاة: والَنْسرُ أيضاً. والَرَخَمِة
واملِْنَسرُ . نزلة املنقار لغريهاواملِْنَسُر لسباع الطري، مب. وقد َنَسَرُه َيْنسُِرُه َنسْراً. نتف البازي اللحَم ِمبْنسَرِِه: والَنْسُر
  :قال لبيد يرثي قتلى َهوازن. قطعة من اجليش مترُّ أمام اجليش الكبري: أيضاً

  بذي لََجبٍ كالطَّْوِد ليس مبِْنسَرِ... َسمالََهُم ابُن اجلَْعِد حتَّى أصاَبهْم 
، أي أنَّ الضعيف " إنَّ البغاثَ بأرضنا َيْسَتْنِسُر : " لويف املث. واْسَتْنَسَر البغاث، إذا صار كالنْسرِ. لغةٌ فيه: واملَْنِسُر

وقد حيدث أيضاً يف حوايل . ِعلَّةٌ حتدث يف مآقي العني، َيْسقي فال ينقطع: والناسوُر بالسني والصاد مجيعاً. يصري قويا
  .العِْرُق الَغيُِر الذي ال ينقطع: والناسوُر. وهو معرَّب. املَقَعدة ويف الِلثَة

  نسس



. فإن مهزت كان من َنسَأُْتها. َسْسُت الناقةَ أَُنسُّها َنسا، إذا زجرهتا، ومنه اِملنسَّة، وهي العصا، على ِمفَْعلٍَة بالكسرَن
  :ومنه قول الشاعر. بقية الروح: والَنسيُس. النماِئُم: والَنساِئُس. اإليكالُ بني الناس: والَنسيسة

  فقد أَْودى إذا ُبِلغَ الَنسيُس
  :قال العجاج. جاءنا ُخببزةٍ ناسٍَّة: يقال. وقد َنسَّ يَُنسُّ َنسا، أي يبس. اليُْبُس: الَنسُّ: صمعّيقال األ

  وَبلٍَد ُتْمسي قَطاةُ ُنسَّسا
  .السريُ الشديُد: والتَْنساُس. الناسَّة، لقلَّة املاء هبا: ويقال ملكَّة. أي يابسة من العطش

  نسع
  :قال األعشى. اً للتصدير، واجلمع ُنْسٌع ونَِسٌع وُنسوٌعاليت تُْنَسُج عريض: النِْسَعةُ

  من الكَاللِ بأن تستويفَ النَِسغا... َتخالُ َحْتماً عليها كلَّما َضمََرْت 
: األصمعّي. َنَسَع فُوُه: يقال. وَنسََعِت األسنانُ ُنسوعاً، إذا احنسرت ِلثَُتها عنها واسترخت. َشَركُُه: وأْنساعُ الطريق

  :قال قيس بن خويلد. امسان لريح الشمال: واِملْسُع النِْسُع
  نِْسٌع شآِميَّةٌ فيها األعاصُري... َوْيلُمِّها لَقَْحةً إمَّا تؤوُِّبُهْم 

  نسغ
وَنَسَغتِ . وَنَسَغهُ بكلمٍة مثل َنَزغَُه. َنَسَغُه بالسوط، أي َنَخسه، وكذلك أْنَسغَُه، وَنَسغَُه: يقال. الَنْسغُ مثل النخس

اإلضبارةُ من ذََنب الطائر يَْنَسغُ هبا اخلبَّاُز خُبَزه؛ وكذلك إذا كان من : واِملْنَسَغةُ. ةُ، إذا غرزتْ يف اليد باإلبرةالوامش
  .وأَْنسََغِت الشجرةُ، إذا نبتتْ بعد ما قُِطَعْت. حديد
  نسف
. اقتلعته: وانَْتَسفُْت الشيء. ذا اقتلعه بأصلهوَنَسَف البعُري الكأل َيْنِسفُُه، إ. قلْعته: َنَسفْتُ البناء َنْسفاً: أبو زيد
  :قال املمزَّق. أثر كَْدمِ احلمارِ، وأثُر ركضِ الرِجل َجبنَْبي البعري إذا احنصَّ عنه الوبر: والَنسيُف

  َنسيفاً كأُفْحوصِ القَطاِة املُطَرَّقِ... وقد َتِخذَْت رِْجلي إىل َجْنبِ غَْرزِها 
ما يُْنَسُف به الطعام، وهو شيٌء طويل : واملِْنَسُف. نَقُْضُه: وَنْسفُ الطعام. كالم، أي يتسارَّاِنمها َيَتناَسفاِن ال: ويقال

أتانا فالنٌ كأنّ : ويقال. اعْزِلِ الُنسافَةَ وكلِ اخلاِلَص: يقال. ما يسقط منه: والُنسافَةُ. منصوُب الصدر أعاله مرتفٌع
يقتلع الكأل من أصله : وبعٌري َنسوٌف. اْنُتِسَف لونه، أي امُتقع: ويقال. هبا البناءآلةٌ ُيقلع : واملِْنَسفَةُ. حليته ِمْنَسٌف
وكذلك إذا أدىن . إنَّه لَنسوُف الُسنُْبِك، إذا أدناه من األرض يف َعدْوِِه: ويقال للفرس. وإبلٌ َمناسيُف. مبقدَّم فِمه

  :قال بشر بن أيب خازم. وهو حمموٌد الفرُس ِمرفقيه من اِحلزام، وذلك إنَّما يكون لتقارب ِمرفقيه،

  َيُسدُّ خَواَء طُْبَييها الُغباُر... َنسوٌف للحِزامِ ِمبْرفَقَْيها 
  نسق

  :قال أبو ُزبَيد. منظٌَّم: وخرٌز َنَسٌق. ثغٌر َنَسٌق، إذا كانت األسنان مستويةٌ
  يكاد ُيلْهُِبُه الياقوُت إلْهابا... جبيِد رِئْمٍ كَرميٍ زاَنه َنَسٌق 

مصدر َنَسقُْت الكالَم، إذا عطفَت بعَضه على : والَنْسُق بالتسكني. ما جاء من الكالم على نظام واحد: لَنَسُقوا
  .التنظيُم: والتَْنسيُق. بعض
  نسك



  :وأنشد. مسعُته من بعض أهل العلم. غسلته باملاء وطهَّرته، فهو َمْنسوٌك: َنَسكُْت الشيء
  ولو ُنِسكَْت باملاِء ِستَّةَ أشهرِ...  وال ُتْنبِتُ املَرعى سِباُخ ُعراِعرٍ

. وَنُسَك بالضم َنساكَةً، أي صار ناِسكاً. وقد َنَسَك وَتَنسََّك، أي تعبَّد. العابُد: والناِسُك. العبادة: والُنْسُك
املوضع الذي ُتذَْبُح : واملَْنِسُك واملَْنَسُك. َنَسكَ هللا يَنُِسُك: تقول منه. الذبيحةُ، واجلمع ُنُسٌك وَنساِئُك: والَنسيكَةُ

  " .ِلكُلِّ أُمٍَّة جعلنا َمْنَسكاً هم ناِسكوُه : " فيه الَنساِئُك، وقرئ هبما قوله تعاىل
  نسل
اليت ُتقَْتىن : والَنسولَةُ. وَنَسلَِت الناقةُ بَولٍ كثريٍ تنُسلُ بالضم. وتناَسلوا، أي ولدَ بعضُهم من بعضٍ. الَولُد: الَنْسلُ
والَنسيلُ . العسلُ إذا ذاَب وفارق الَشمع: والَنسيلُ. اللُنب خيرجُ بنفسه من اإلحليل: ، بالتحريكوالنسلُ. للنسلِ

وَنَسلَ . َنَسلَ الطائر ريشه ينُسلُ وينِسلُ َنْسالً: ويقال. ما سقط من ريش الطائر ووبر البعري وغريه: والُنسالُ بالضم
. وكذلك أْنَسلَ الطائُر ريشه وأْنَسل ريش الطائر، يتعدَّى وال يتعدَّى .الوبُر وريُش الطائر بنفسه، يتعدَّى وال يتعدَّى
ونسل . سقط: وَنَسلَ الثوُب عن الرُجل. وأْنَسلُْت القوم، إذا تقدَّمتهم. وأْنَسلَِت اإلبلُ، إذا حان هلا أن تنِسلُ وبرها
  " .م َيْنِسلونَ إىل ربِّه: " وقال تعاىل. يف العْدوِ ينِسلُ َنْسالً وَنَسالناً، أي أسرع

  نسم
. أوَّلُها حيت ُتقبل بلنيٍ قبل أن تشتدَّ: وَنَسَم الريحِ. َنسَمِت الريحُ َنسيماً وَنَسماناً: يقال منه. الريح الطيِّبة: الَنسيُم

وهي الَنفَس مجع َنَسَمٍة، : والَنَسُم أيضاً. ، أي حني ابتدأْت وأقبلْت أوائلها" ُبعِثُْت يف َنَسمِ الساعة : " ومنه احلديث
: " ويف احلديث. وَتَنسََّم، أي تنفَّس. اإلنسانُ: والَنَسَمةُ" . تنكَّبوا الُغبار فمنه تكون الَنَسَمةُ : " ويف احلديث. والَرْبو

هو مشتقٌّ : قال الكسائي. ُخفُّ البعري: واملَْنِسُم. وناَسَمُه، أي شامَُّه. ، أي وجدوا َنسيمَها" وملَّا َتَنسَّموا رَْوَح احلياة 
من : ويقال أيضاً. َمْنِسُم البعري: قالوا مَْنِسُم النعامِة كما قالوا: وقال األصمعّي. َنَسَم به يَْنِسُم َنْسماً: يقال. من الفعل

  أين َمْنِسُمَك؟ أي من أين وِْجهَُتكَ؟
  نسنس

: والَنْسناُس. هم على رِجلٍ واحدةجِنس من اخللق َيِثُب أحُد: والَنْسناُس. َنسَْنَس الطائر، إذا أسرعَ يف طريانه
  .اجلوُع
  نسا

ُنَسيَّةٌ، ويقال ُنَسيَّاٌت، وهو تصغري : وتصغري نِْسوٍَة. مجع امرأٍة من غري لفظها: النِْسَوةُ والُنسَْوةُ، والنِساُء والنِْسوانُ
َنسيُت الشيء نِسياناً وال تقل وقد . كثري النْسياِن للشيء: ورجلٌ َنسْيانُ. خالف الذِكْرِ واحلفظ: والنِسيانُ. اجلمع

أرى من نفسه : وتَناساُه. وأْنسانيِه اهللا وَنسَّانيه َتْنِسيةً مبعًنى. َنَسياناً بالتحريك، ألنّ الَنسَياِن إنَّما هو تثنية َنسا العِْرقِ
، وأجاز " َتْنَسوا الفضل بينكم  وال: " ، وقال تعاىل:َنسوا اهللا فََنسَِيهم: " قال اهللا تعاىل. الترك: والنِسيانُ. أنَّه َنسيه

ِعرٌق خيرج من الوِرك فيستبكن الفخذين مث ميرُّ بالعرقوب حتَّى : الَنسا بالفتح مقصوٌر: األصمعّي. بعضهم اهلمز فيه
يبلغ احلافر، فإذا مسنت الدابَّة انفلقت فخذاها بلحمتني عظيمتني وجرى الَنسان بينهما واْسَتبانَ، وإذا هزلْت الدابَّة 

: ويقال. َنسَواِن وَنَسياين واجلمع أَْنساٌء: وقال أبو زيد يف تثنيته. اضطربت الفخذان وماجت الَرَبلتان وخَِفَي الَنسا
ما تلقيه : والَنْسُي والنِْسُي. وَنسَْيُتُه فهو َمْنِسيٌّ، إذا أصبَت َنساُه. َنِسَي الرجل فهو َنسٍ على فَِعلٍ، إذا اشتكى َنساُه

  .ما ُنِسَي وما سقط يف منازل املرحتلني من ُرذال أمتعتهم: والنِْسُي أيضاً. اعتالهلااملرأة من خرق 
  نشأ



وفالن ُيْنِشئُ . ابتدأَ: وأْنَشأَ يفعلُ كذا أي. النَّْشأَةُ والنَّشاءةُ باملّد، عن أيب عمرو بن العالء: واالسم. َخلَقَُه: أْنَشأَُه اهللا
واجلارِية ناِشئٌ أيضاً، واجلمع الَنَشأَ وكذلك . َدثُ الذي قد جاوز حدَّ الصغراحلَ: والناِشئُ. األحاديث، أي يضعُها

وُنشِّئَ . وَنَشأْتُ يف بين فالٍن َنْشأً وُنشوًءا، إذا َشَبْبُت فيهم. أوَّل ما َيْنَشأُ من السحاب: والَنْشُء أيضاً. الَنْشُء
. ما َيْنشأُ يف الليل من الطاعات: ويقال. أوَّل ساعاته: وناِشئة الليل. أَوَمْن يَُنشَّأُ يف اِحلليِة: " وقرئ. وأُْنِشئ مبعىن

هو بادي الَنشيئَِة، إذا جفَّ عنه : يقال. أوَّل ما ُيعَْملُ من احلوض: والَنشيئةُ. ارتفعت، وأْنَشأَها اهللا: وَنشَأَِت السحابةُ
  :قال الشاعر. املاُء وظهرْت أرضه

  قدميٍ بعهِد املاِء ُبقْعٍ َنصائبُْه... ِثرٍ َهَرقْناُه يف بادي الَنشيئَِة دا
، قال " ولُه اجلوارِ املُْنشآُت يف البحرِ كاألعلمِ : " وقوله تعاىل. هو حجٌر ُيجعل أسفل احلوضِ: وقال أبو عبيد

ِشئُ الريح الذئب يْستَْن: ابن السكيت. وإذا مل يرفع قلُعها فليست مبُْنشآٍت: هي الُسفُُن اليت ُرفع قلُعها، قال: جماهد
  .َشِمْمُتها: وإنَّما هو من َنشَْيُت الريح غري مهموز، أي: باهلمز، قال

  نشب

. وأْنَشْبُتُه أنا فيه، أي أعلقُتُه، فاَْتَشَب. وَنِشَب الشيء يف الشيء بالكسر ُنشوباً، أي علَق فيه. املال والعقار: الَنَشُب
السهاُم، الواحدة : والُنشَّاُب. وقد ناَشَبُه احلرَب، أي نابذَه. بينهم َنشَِبِت احلرُب: ويقال. أعلََق: وأْنَشَب الصاِئُد

  .ومنه مسِّي الرجل ناِشباً. صاحب النشَّابِ؛ وقوم ناِشبة: والناِشب. ُنشَّاَبةٌ
  نشج

البكاء يف وَنَشجَ الباكي يَْنِشج َنْشجاً وَنشيجاً، إذا غَصَّ ب. واحد األْنشاج، وهي جماري املاء: الَنَشُج، بالتحريك
وكذلك َنَشَج الزِقُّ واحلُبُّ والِقدُر، إذا غلى . ردَّده يف صدره: وَنَشجَ احلماُر بصوته َنشيجاً. حلقه من غري انتحاب

  .ما فيه حتَّى ُيسمع له صوٌت
  نشح

  .املاء القليل: والَنشوحُ بالفتح. شرب دون الرّي: َنَشَح َنْشحاً وُنشوحاً
  نشد

  :وأمَّا قول أيب ُدواد. وأْنَشدُْتها، أي عرَّفتها. ُدها َنْشَدةً ونِْشداناً، أي طلْبتهاَنَشْدُت الضالَّة أْنُش
  َتَمَع املُِضلُّ لصوت ناِشْد... وُيصيُخ أحياناً كما اس 

ُدُه َنْشداً، وَنَشْدُت فالناً أْنَش. فهو املَُعرِّف ههنا، ويقال هو الطالب، ألنَّ املُِضلَّ يشتهي أن جيد ُمِضالً مثله يتعزَّى به
  :وقول األعشى. َنَشْدُتكَ اهللا، أي سألتك باهللا، كأنََّك ذكَّرَتُه إيَّاه فَنَشَد، أي تذكَّر: إذا قلت له

  وإذا ُتنوِشدَ يف املَهارِقِ أْنَشدا... ربِّي كرٌمي ال ُيكَدِّرُ نِْعَمةٌ 
. ُتنوِشَد هو يف موضع ُنِشَد، أي سئل: وقوله. أعطى يعين النعمان بن املنذر، إذا سُئل بكَْتبِ اجلوائزِ: قال أبو عبيدة

  .الشِْعُر املَُتناَشُد بني القوم: والَنشيُد. واْستَْنَشْدُت فالناً ِشعره فأْنَشدَنيِه
  نشر
  :قال الشاعر. الرائحة الطيِّبة: الَنْشُر

  وريَح اخلُزامى وَنْشَر القُطُْر
يف ُدُبر الصيف فاخضرَّ، وهو رديء للراعية، يهرب الناس منهم الكأل إذا يبس مث أصابه مطر : والَنْشُر أيضاً

  :قال الشاعر. وقد َنشََرِت األرُض فهي ناِشرَةٌ، إذا أنبتْت ذلك. بأمواهلم



  كما طَرَّ أوباُر اِجلرابِ على الَنشْرِ... وفينا وإنْ قيلَ اصطلحنا َتضاغٌُن 
والَنشَرُ . على الَنْشرِ أوبار اجلَْرىب وحتته داٌء يف أجوافها منه ظاهرنا حسٌن يف الصلح وقلوبنا فاسدة، كما ينبت: يقول

. واكتسى البازي ريشاً َنَشراً، أي منتشراً طويالً. رأيت القوَم َنشَراً، أي منَتشِريَن: ويقال. املُنَْتِشُر: بالتحريك
: قيه الدابَّة من العلق، فارسٌّ معرَّب، والناِشرَةُما تب: والَنشْواُر أيضاً. أن تَْنَتِشرَ الغنم بالليل فترعى: والَنَشُر أيضاً

. ومنه ريٌح َنشوٌر، ورِياٌح ُنُشٌر. وَنَشَر املَتاع وغريه يَْنُشُرُه َنْشراً، بسطه. واحدة الَنواِشرِ، وهي ُعروُق باطن الِذراع
  :قال األعشى. وَنَشَر امليُِّت يَْنُشُر ُنشوراً، أي عاش بعد املوت

  يا َعَجباً للميِِّت الناشِرِ... ُس ممَّا رأْوا حتَّى يقول النا

  :وأنشد األصمعيّ أليب ذؤيب. وأْنَشَرُهمُ اهللا، أي أحياهم. ومنه يوم الُنشور
  أحيا أُبوَّتِك الُشمَّ األماديُح... لو كان ِمْدَحةُ َحيٍّ أْنشََرْت أحداً 

. وَنشَْرُت اخلرب أْنُشُرُه وأْنشُِرُه، إذا أذعته. ما سقط منه: َرةُوَنشَْرُت اخلشبة أْنُشُرها، إذا قطعتها باملِْنشارِ، والُنشا
واْنَتَشَر . واْنَتَشرَ اخلرب، أي ذاع. والتَْنشُري من الُنْشرَِة، وهي كالتعويذ والُرقية. وصحٌف مَنشَّرَةٌ، شدِّد للكثرة

  .والَعَصَبةُ اليت َتنَْتِشُر هي الُعجاية. لتعباالنتفاخ يف عصب الدابَّة، وقد يكون ذلك من ا: واالنِْتشاُر. أنعظ: الرجل
  نشز

. وأمَّا الَنشاُز بالفتح فهو املكان املرتفع. ومجع الَنْشزِ ُنشوٌز، ومجع الَنَشزِ أَْنشاٌز ونِشاٌز. املكان املرتفع: الَنْشُز والَنَشُز
فالن واهللا َنَشٌز من : ومل ينقص يقال للرجل إذا أَسنَّ: ابن السكيت. اقعْد على ذلك الَنشازِ: وهو واحٌد، يقال

وإْنشاُز عظامِ " . وإذا قيل اْنشُزوا فاْنُشزوا : " ومنه قوله تعاىل. ارتفع يف املكان: وَنَشَز الرجل يَْنُشُز ويَْنِشُز. الرجال
إذا استعصت على َبْعلها وَنَشَزتِ املرأة َتْنُشُز وَتْنِشُز ُنشوزاً، . رفْعها إىل مواضعها وتركيُب بعِضها على بعض: امليِّت

  " .وإِن امرأةٌ خافْت ِمْن َبْعِلها ُنشوزاً : " ومنه قوله تعاىل. وَنَشَز بْعلها عليها، إذا ضرَبها وجفاها. وأبغضته
  نشش

فيها  سََبَخةٌ َنشَّاَشةٌ، وهو ما يظهر من ماء السباخ فَيَنِشُّ: يقال. َنشَّ الغديُر يَنِشُّ َنشيشاً، أي أخذ ماؤه يف الُنضوب
عشرون درمهاً، وهو نصف أوقيَّة ألنَّهم يسمُّون : والَنشُّ. صوت املاء وغريه إذا غال: والَنشيُش. حتَّى يعود ِملْحاً

  .األربعني درمهاً أوقيَّة، ويسمُّون العشرين َنشا، ويسمُّون اخلمسة نواةً
  نشص

وَنَشْصُت عن بلدي، أي . يَُّتُه، أي ارتفعت عن موضعهاَنَشَصْت ثَنِ: يقال. ارتفع: َنَشَص َيْنُشُص ويَْنِشصُ ُنشوصاً
وَنَشَصِت . ارتفع: وَنَشَص الوتُر. أزعجناهم: أَْنَشْصناُهْم عن منزهلم: قال أبو عمرو. انزعجُت؛ وأَْنَشْصُت غريي

  :شرقال ب. السحاُب املرتفُع: والَنشاُص، بالفتح. املرأة من زوجها، مثل َنَشَزْت، فهي ناِشٌص وناشٌِز
  َنشاصُ الثَُريَّا هَيََّجْتُه َجنوبُها... فلمَّا َرأَْونا بالنِسارِ كأنَّنا 

  نشط
. وَتَنشَّطَ ألمر كذا، وتََنشَّطَِت الناقةُ يف سريها، وذلك إذا َشدَّْت. َنِشطَ الرجلُ َيْنَشطُ َنشاطاً بالفتح، فهو َنشيطٌ

ما َيْغنمه الُغزاةُ يف الطريق قبل : والَنشيطَةُ. طَُه الكُأل، أي َسِمَنوأْنَش. وأْنَشطَ القوُم، إذا كانت دوابُّهم َنشيطَةً
  :قال الشاعر. البلوغ إىل املوضع الذي قََصدوه

  وُحكُْمَك والَنشيطُ والفُضولُ... لَك املِْرباُع منها والصَفايا 



، يعين النجوَم من برجٍ إىل " َنْشطاً  والناِشطاِت: " وقوله تعاىل. الثوُر الوحشيُّ خيرُج من أرضٍ إىل أرض: والناِشطُ
  :قال ِهْميانُ ابن قُحافة. واهلُموُم َتْنِشطُ بصاحبها. برج، كالثور الناِشِط من بلد إىل بلد

  أَْمَسْت ُهمومي َتْنِشطُ املَناِشطا
  الشاَم يب طَْوراً وطَْوراً واِسطا

: وقال األصمعّي. نزعتها بغري َبكَرٍَة: وَنَشطُْت الدلَْو من البئر. ه بناهباوَنَشطَْتُه احليَّةُ تَْنِشطُ وتَْنَشطُ َنْشطاً، إذا عضَّت
ما : يقال. ُعقدةٌ يسهلُ احنالهلا، مثل ُعقدة الِتكَِّة: واُألْنشوطَةُ. َحُسَن ما َنَشطَِت الَسَري، يعين َسْدوَ يديها: يقال للناقة

وأَْنَشطُْتُه، أي . َعقَْدُتُه أُْنشوطَةً: َنَشطُْت احلبلَ أَْنُشطُُه َنْشطاً: زيد قال أبو. ِعقَلَُك بأُْنشوطٍَة، أي ما مودَُّتك بواهيٍة
بئرٌ أَْنشاطٌ، أي قريبةُ : قال األصمعّي. واْنَتشَطُْت احلبلَ، أي مددته حتَّى ينحلَّ. كأنَّما أُْنِشطَ من ِعقالٍ: يقال. حللُتُه

والَنشوطُ . وهي اليت ال َتخرُج منها الدلُو حتَّى تُْنَشطَ كثرياً: َنشوطٌ، قال وبئٌر. القعرِ خترج الَدلُو منها َجبذَْبٍة واحدٍة
  .ضرٌب من السمك وليس بالَشبُّوِط: أيضاً
  نشع

وقد َنَشْعتُ . والُنشوُع بالضم املصدر. الَسعوطُ والَوجوُر الذي يوَجُرهُ املريُض أو الصيبُّ: الَنشوعُ بالعني والغني
  :قال املرَّار يف الَسعوِط. َشْعُتُه، مثل َوجَْرُتُه وأْوَجْرُتُهالصيبَّ الَوجوَر وأْن

  ُنشِْعُت الِعزَّ يف أنفي ُنشوعا... إليكم يا ِلئاَم الناسِ إنِّي 
  .َنَشْعُتُه الكالم، إذا لقَّنُتُه: وانَْتَشَع الرجل مثا اْسَتَعطَ، وربَّما قالوا

  نشغ

وإنَّما يفعل ذلك : قال أبو عبيد. وقد َنَشغَ يَْنَشغُ َنْشغاً. بلغُ به الَغْشَيالشهيُق حتَّى يكاد ي: الَنشْغُ: أبو عمرو
وقد . الَسعوط والَوجوُر أيضاً، بالعني والغني مجيعاً: والَنشوغُ. اإلنسانُ شوقاً إىل صاحبه وأسفاً عليه وحبا للقائه

  :قال ذو الرّمة. ُنِشغَ الصيبُّ ُنشوغاً
  فأَألُم مُْرَضعٍ ُنِشغَ املَحارا...  إذا مرئيَّةٌ ولدْت غالماً

  :قال الشاعر. املْسُعطُ: واِملْنَشَغةُ
  ِمبْنَشَغٍة فيها ِسماٌم وَعلْقَُم... سأْنَشُغُه حتَّى يلَني شريُسُه 

  .وهو على التشبيه. َنَشْغُتُه الكالَم َنْشغاً، أي لقَّنته وعلَّمته: وربَّما قالوا
  نشف

وأرٌض َنِشفَةٌ، بيِّنة الَنَشِف . وتََنشَّفَُه كذلك. شربه: وَنِشَف احلوُض املاَء َيْنَشفُهُ َنْشفاً. لكسرَنِشَف الثوبُ العََرَق، با
لغةٌ : والَنْشفُ بالتسكني. حجارة احلَرَِّة، وهي سوٌد كأنَّها حمترقة: والَنَشُف أيضاً. بالتحريك، إذا كانت َتْنَشفُ املاَء

وقد . الَرغوةُ اليت تعلو اللنب إذا ُحِلَب: والُنشافَةُ. هي اليت ُتدلُك هبا األرجلُ: عمروقال أبو . فيه، الواحدة َنْشفَةٌ
أمسْت إبلكم تَُنشُِّف وُتَرغِّي، أي : ويقال. أْنِشفْين، أي أعطين الُنشافَةَ أشرهبا: ويقول الصّيب. انَْتَشفُْت، إذا شربَتها

  .هلا ُنشافَةٌ ورغوةٌ، من التَْنشيِف والترغية
  شقن

واْستَْنَشقُْت املاء وغريه، إذا أدخلَته يف . وقد أْنَشقُْتهُ إْنشاقاً. َسعوطٌ ُيجعلُ يف املنخرين: الَنشوُق: قال ابن السكيت
وهذه ريٌح مكروَهةُ الَنَشقِ، يعين . وَنِشقُْت منه رحياً طيِّبةً بالكسر، أي مشمت. َشِمْمتُها: واْسَتْنشَقُْت الريح. األنف



ورجلٌ َنِشٌق، إذا . وَنِشَق الظيبُ يف اِحلبال، أي علق فيها. الرِْبقَةُ اليت ُتجعل يف أعناق البْهم: ُنْشقَةُ بالضموال. الشمَّ
  .كان ممَّن يدخل يف أمورٍ ال يكاد يتخلَّص منها

  نشل
أَْنُشلُُه بالضم، وانَْتَشلُْتُه، إذا  وَنَشلُْت اللحَم عن الِقْدرِ. حلٌم ُيطَبُخ بال توابِل: والَنشيلُ. قليلة اللحم: فَِخذٌ ناِشلَةٌ
  .موضع اخلامت من اخلنصر: واملَْنَشلَةُ بالفتح. حديدةٌ يُنشلُ هبا اللحم من الِقدر: واملِْنَشلُ واِملْنشالُ. انَتَزْعته منها

  نشم
وَنشََّم القوُم يف األمر . َنِشَمةٌيدي من اجلُْبن وحنوه : يقال. َنشَّمَ اللحُم َتْنشيماً، إذا تغيَّر وابتدأت فيه رائحةٌ كريهة

: والَنَشُم بالتحريك. َنشََّم الناس يف عثمان رضي اهللا عنه: ومنه قوهلم. وال يكون إال يف الشّر. أيضاً، إذا أخذوا فيه
أي فيه نقطٌ  َنِشمَ بالكسر، فهو ثورٌ َنِشٌم،: يقال منه. والَنَشُم أيضاً، مثل النََمش على القلب. شجٌر تتَّخذ منه الِقِسّي

  .بيٌض ونقطٌ سوٌد
  نشنش

  :قال الشاعر. َنشَْنْشُت اجللد، إذا أسرعَت سلَْخه وقطعه عن اللحم
  كما يَُنشْنُِش كَفَّا فاِتلٍ َسلَبا... ُيَنشْنُِش اِجللَْد عنها وهي بارِكَةٌ 

  .قاتل: ويروى
  نشا

  :قال اهلذيلّ. شَْوةً بالكسر، أي َشِمْمُتَنِشيُت منه رحياً نِ: يقال. نسيم الريح الطيِّبة: الَنشا مقصوٌر
  وخشيُت َوقَْع ُمَهنٍَّد قِْرضابِ... وَنشيُت ريَح املوِت من ِتلْقاِئهِْم 

من أين َنشيَت هذا اخلرب، أي : يقال. َنشيُت اخلرب، إذا ختبَّرَت ونظرَت من أين جاء: ويقال أيضاً. واْستَْنَشْيُت مثله
ورجلٌ َنْشيانُ لألخبار . ئب َيْسَتْنِشئُ الريَح باهلمز، وإنَّما هو من َنشيُت غري مهموزالذ: قال يعقوب. من أين علمته

  .وقد اْنَتشى، أي سكر. ورجلٌ َنْشوانُ، أي سكرانُ، بيِّن الَنْشَوةِ بالفتح. بيِّن النِْشْوِة بالكسر
  نصأ

  .َزَجْرتُها :َنصَأُْت الناقةَ: أبو زيد. َنصَأُْت الشيَء َنصْأً، رفعُتُه: الكسائي
  نصب

وَنصََّبِت اخليلُ آذانَها، . وصفيٌح مَُنصَّب، أي ُنِصَب بعُضه على بعض. مصدر َنصَْبُت الشيء، إذا أقمته: الَنصب
ساروا يومهم، وهو : وَنَصَب القوُم. وناَصْبُتُه احلرَب ُمناَصَبةً. وَنَصْبُت لفالٍن َنْصباً، إذا عاديته. شدِّد للكثرة واملبالغة

القََدر الذي ِجتْب فيه الزكاة إذا بلَغه، حنو مائيت : والنِصاُب من املال. األصل، وكذلك النِصاب: واملَْنِصُب. لَيٌِّن سٌري
وَنِصَب الرحل بالكسر . جعلت له َمقبِضاً: وأْنَصْبُت السكِّني. مقبضه: ونِصاُب السكني. درهم، ومخسٍ من اإلبل

هو فاِعلٌ مبعىن مفعولٍ فيه، ألنَّه : ويقال. ُهمٌّ ناصب، أي ذو َنَصبٍ، مثل تاِمرٍ والبِنٍو. وأْنَصَبُه غريه. َتِعَب: َنَصباً
وتيٌس أْنَصُب وعنٌز َنْصباءُ . ليل نائم، أي ُيناُم فيه، ويوم عاصف، أي تعِصُف فيه الريح: ُيْنَصُب فيه وُيتعُب، كقوهلم

ضربٌ : وتََنصََّبِت اُألُتُن حول احلمار، وِغناُء الَنْصبِ. تفعة الصدرمر: وناقةٌ نصباء. بيِّنة الَنَصبِ، إذا انتصَب قرناها
، أي لو غَنَّيَْتنا ِغناَء العرب، وهو غناٌء هلم يشبه احلُداء إال " لو َنصَْبَت لنا َنْصَب العرب : " ويف احلديث. من األحلان
َنصَْبُت احلرف : تقول منه. واضَعاِت النحويِّنيكالفتح يف البناء، وهو من م: والَنْصبُ يف اإلعراب. أنَّه أرقُّ منه
وكذلك الُنْصُب بالضم، وقد . ما ُنِصَب فُعبَِد من دون اهللا تعاىل: والَنْصُب. وغباٌر منتصب، أي مرتفع. فانتصب



حجارة تُْنَصُب : والَنصيبَةُ" . َمسَّنَِي الشيطانُ بُنْصبٍ وَعذابٍ : " ومنه قوله تعاىل. الشّر والبالء: والُنْصُب. ُيَحرَّك
  :قال الشاعر. حول احلوض وُيَسدُّ ما بينها من اخلَصاص باملََدَرِة املعجونة

  قدميٍ بعهد املاء ُبقْعٍ َنصاِئبُْه... َهَرقْناُه يف بادي الَنشيئَِة داِثرٍ 
  .الَشَركُ املنصوب: والَنصيب. احلوض: والنصيب. احلظَّ من الشيء: والنصيب
  نصت

  :قال الشاعر. أْنِصتوُه وأْنِصتوا له: تقول. واالستماع للحديث السكوت: اإلنصات
  فإنَّ القولَ ما قالت َحذامي... إذا قالت َحذامي فأْنِصتوها 

  .فصدِّقوها: ويروى
  نصح

  :قال الذبياين. َنَصحُْتَك ُنْصحاً وَنصاَحةً
  ليرسويل ومل َتْنَجْح لديهم وسائ... َنَصْحُت بين َعْوٍف فلم َيَتقَبَّلوا 

ورجلٌ . وقوٌم ُنَصحاُء. الناِصح: والنصيح. الَنصيحة: واالسم" . وأْنَصُح لكم : " قال اهللا تعاىل. وهو بالالم أفصح
وكلُّ شيء َخلَصَ . اخلالص من العسل وغريه، مثل الناصع: الناِصُح: قال األصمعّي. ناِصح اجليب، أي تقيُّ القلب

. وَتَنصََّح، أي تشبَّه بالُنَصحاء. انَْتِصْحين إنَّين لك ناِصح: يقال. نصيحةواْنَتَصَح فالنٌ، أي قبل ال. فقد َنَصح
ومنه : قال. أْرَويتها: وأْنَصحُْتها أنا. ونصحِت اإلبل الشرَب تنَصح ُنصوحاً، أي َصَدقَْتُه. عدَّه َنصيحاً: واْستَْنَصَحُه

ويقال منه التوبة الَنصوُح، . ِخطُْتُه: ُت الثوبمصدر قولك َنَصْح: والَنصح بالفتح. التوبة الَنصوح، وهي الصادقة
. وثوٌب متََنصَّح، أي ُمَخيَّطٌ، بالتوكيد" . َمنِ اغْتابَ خََرَق، ومنِ استغْفََر َرفَأَ : " اعتباراً بقوله عليه السالم

  :لألعشىوأنشد األصمعّي . اجللود: والنِصاحاُت أيضاً. السلك ُيخاطُ به: والنِصاُح. اخليَّاط: والناِصح
  مثلَ ما ُمدَّْت نِصاحاُت الُرَبْح... فترى القوَم َنشاَوى كلَّهم 

  نصر
. ومجع الناِصرِ َنْصٌر. الناِصُر؛ واجلمع األنصاُر: والَنصُري. واالسم الُنْصرَةُ. َنصََرُه اهللا على عدوِّه َيْنُصُرُه َنْصراً

. وَنَصَر الغيث األرَض، أي غاثَها. َنَصَر بعُضهم بعضاً: وَتناَصروا. واْستَْنصََرُه على عدوِّه، أي سأله أن َيْنُصَرُه عليه
  :وقال خياطب خيالً. وُنصَِرِت األرُض فهي مَْنصورَةٌ، أي مطرْت

  بالَد متيمٍ واْنُصري أرَض عامرِ... إذا َدَخلَ الشهُر احلراُم فَجاوِزي 
  :قال رؤبة. العطاُء: والَنْصُر. انتقم: وانَْتَصَر منه

  وأْسطارٍ ُسِطْرنَ َسطرا إنِّي
  لَقائلٌ يا َنْصُر َنصْراً َنصرا

ولكن مل يستعمل َنْصرانٌ إال بياء النسب، ألنَّهم . مجع َنصراٍن وَنصْرانٍة، مثل الندامى مجع َندْماٍن وَندْمانٍة: والَنصارى
  " .فأبواه ُيهَوِّدانِِه ويَُنصِّرانه : " احلديثويف . جعله َنصْرانِيا: وَنصََّرُه. رجلٌ َنْصراينٌّ وامرأةٌ َنصرانيَّةٌ: قالوا

  نصص



وهلذا قيل َنَصْصُت : قال. النَّصُّ السُري الشديدُ حتَّى يستخرج أقصى ما عندها: َنَصْصتَ ناقيت، قال األصمعيُّ: قوهلم
وَنَصْصتُ . وَنصيٌص وسٌري َنصٌّ. وَنَصْصتُ احلديث إىل فالن، أي رفعته إليه. ومنه مَِنصَّةُ العروسِ. رفعته: الشيَء

ويف حديث علي رضي . منتهاه: وَنصُّ كلِّ شيء. الرجلَ، إذا اْسَتقْصَْيَت مسألَته عن الشيء حتَّى تستخرج ما عنده
  .، يعين منتهى بلوغ العقل" إذا بلغ النساُء َنصَّ اِحلقاقِ : " اهللا عنه
  نصع

كلُّ لونٍ خالصِ البياض أو : قال األصمعي. فُر ناصٌِعيقال أبيُض ناصٌِع، وأص. اخلالُص من كلِّ شيء: الناصُِع
  :قال لبيد. الصُّفرة أو احلمرة فهو ناِصٌع

  من بنيِ أْصفََر ناِصعٍ وِدفاِن... ُسُدماً قليالً عَْهُدُه بأنيِسِه 
ضرٌب من : ْصُعوالَن. وَضَح وبان: وَنَصَع األمُر. وَنَصَع لوُنه ُنصوعاً، إذا اشتدَّ بياضه وخلص. أي وردُت ُسدوماً

  :قال الشاعر. الثياب بيٌض
  منه اجلَحاِفلَ واألطراَف والَزَمعا... َيرعى اخلُزامى بِذي قارٍ فقد َخَضَبْت 

  وباألكارِعِ من ديباجِِه ِقطَعا... ُمْجتاُب نِْصعٍ َيماٍن فوق نُقَْبِتِه 
وأْنَصَع الرجلُ، أي أظهر ما يف نفسه : مروأبو ع. أقَرَّت له عند الضراب: أْنصََعِت الناقةُ للفحل: وحكى الفراء
  :قال رؤبة. وقصد للقتال

  كَرَّ بأْحجى مانِعٍ أن َيْمَنعا
  حتَّى اقَْشَعرَّ جِلُْدُه وأْنَصعا

  :وقول الشاعر. يقال قبَّح اهللا أما َنَصَعْت به، أي ولدته، مثل َمَصَعتْ به: قال أبو يوسف
  أَتْوين ناِصعَني إىل الِصياحِ. ..ولَمَّا أن َدَعْوُت َبين قَُعْينٍ 

  .أي قاِصديَن
  نصف
  :قال الفرزدق. الَنَصفَةُ، وهو االسُم من اإلنصاِف: والنِْصُف أيضاً. أحد شقّي الشيء: النِْصُف

  بنو عبدِ مشسٍ من َمناٍف وهاِشمِ... ولكنَّ نِْصفاً لو سََبْبُت وَسبَّين 
وإناٌء َنْصفانُ بالفتح، أي بلغ " . فَلَها الُنْصُف : " بن ثابت رضي اهللا عنه وقرأ زيد. لغةٌ يف النِْصِف: والُنْصُف بالضم

ونساٌء أْنصاٌف، . املرأة بني احلََدثَة واملِسنَّة، وتصغريها ُنَصْيٌف بال هاٍء، ألنَّها صفة: والَنَصَف، بالتحريك. املاء نِْصفَُه
جمرى املاء، واجلمع : والناِصفَةُ. اخلُدَّاُم، الواحد ناِصٌف: والَنَصُف أيضاً. ورجلٌ َنَصٌف، وقوٌم أنصاٌف وَنَصفونَ

  :النَواِصُف، ومنه قول طرفة
  َخاليا َسفنيٍ بالَنواِصِف من دَِد... كأنَّ ُحدوجَ املاِلِكيَِّة غُْدَوةً 

  :قال النابغة. اخلماُر: والَنصيُف. رحاٌب: النَواِصُف: وقال األصمعّي
  فَتناَولَْتُه واتَّقَْتنا باليِد... إْسقاطَُه َسقَطَ الَنصيُف ومل ُترِدْ 

َنَصفُْت القرآن، أي بلغت : تقول. وَنَصفُْت الشيء، إذا بلغت نِْصفَُه. مكيالٌ: والَنصيُف. نِْصُف الشيء: والَنصيُف
  :قال ُجندبٍ اهلذيلّ. وَنَصَف ُعمَره، وَنَصَف الشيُب رأَسه، وَنَصَف اإلزار ساقَه. النِْصَف

  أَُشمُِّر حتَّى َيْنُصَف الساَق ِمئَْزري... ا جاري َدعا ملَضوفٍَة وكنُت إذ
  :ومنه قول املُسَيَّب بن َعلَسٍ يذكر غائصاً. وَنَصَف النهاُر واْنَتَصفَ مبعًنى



  وَرفيقه بالغيبِ ال يْدري... َنَصَف النهار املاُء غاِمُرُه 
نِْصفُ : واملَْنَصُف بالفتح. ْنُصفُُهمْ نصافاً ونِصافَةً، أي َخَدَمُهْموَنَصفَُهْم َي. واملاء غاِمُرُه فحذف واو احلال: يعين

أَْنَصفَُه من : يقال. وأَْنَصَف، أي عدل. وأَْنَصَف النهاُر، أي اْنَتَصَف. واجلمع مناِصُف. اخلادم: واملِْنَصُف. الطريق
  :ومنه قول الشاعر. نفسهوَتناصَفوا، أي أَْنَصَف بعُضهم بعضاً من . نفسه، وانَْتَصفُْت أنا منه

  غََرَض املُِحبِّ إىل احلبيبِ الغاِئبِ... أين غَرِْضُت إىل َتناُصِف َوجْهِها 
واْنَتصَفَِت اجلاريةُ . يعين استواء احملاسن، كأنَّ بعض أعضاء الوجه أَْنَصُف بعضاً يف أخذ الِقسط من اجلمال

. قامسُته على النصف: وناَصفُْتُه املال. جعله نِْصفَْينِ: وتَْنصيُف الشيء. وَنصَّفُْتها أنا َتْنصيفاً. وَتَنصَّفَْت، أي اختمرْت
  :قالت ُحرقة بنت النعمان بن املنذر. وَتَنصََّف، أي خدم

  إذا حنُن فيهم ُسوقَةٌ َنتََنصَُّف... فَبْينا َنسوُس الناَس واألمُر أمُرنا 
  نصل

وَنَصلَ الشَعر . السيُف: واملُْنُصل واملُْنَصل. واجلمع ُنصولٌ ونِصالٌ. َنْصلَ السهم والسيِف والسكِّني والرَمحِ: الَنْصلُ
رماه بأَفَْوقَ : وَنَصلَ السهُم، إذا خرَج منه الَنْصل، ومنه قوهلم. ِلْحيةٌ ناصل: يقال. زال عنه اخلضاُب: َيْنُصلُ ُنصوالً

: م خيرج، وهو من األضداِد، وَنصَّلُْت السهم تَْنصيالًَنَصلَ السهُم، إذا ثبَت َنْصلُُه يف الشيء فل: ويقال أيضاً. ناِصل
ُمْنِصلُ اَألِسنَِّة وُمْنِصلُ اَأللِّ، ألنَّهم : وكان يقال لرَجبٍ يف اجلاهليَّة. وأْنَصلُْت الُرْمَح، إذا نزعَت َنْصلَُه. َنَزْعُت َنْصلَُه

  :قال األعشى. كانوا ينزعون األِسنَّةَ فيه وال يغزون وال ُيغُري بعضُهم على بعض
  َمضى غري َدأْداٍء وقد كاَد َيْعطَُب... تداَركَُه يف مُْنِصلِ اَأللِّ بعدَما 

وتََنصَّلُْت الشيَء . وتََنصَّلَ فالنٌ من ذنبه، أي َتبَرَّأَ. َمفِْصلُ ما بني العنق والرأس من حتت اللحَيْينِ: والنِصيلُ
  .لَ اهليفُ السَفا، إذا أسقَطَْتُهاْستَْنَص: يقال. واْستَْنَصلُْتُه، إذا استخرجته

  نصنص

ويف حديث أيب بكر رضي اهللا عنه حني دخل عليه . حرَّكْتُُه: َنصَْنْصُت الشيَء: ويقال. َنصَْنَص البعري، مثل َحْصَحَص
  .هذا أوردين املوارَد: عمر رضي اهللا عنه وهو يَُنْصنِصُ لساَنُه ويقول

  نصا
  :وقالت. أْشرافُُهْم: وَنواصي الناس. قبضُت على ناِصَيتِِه: ْوتُُهوَنَص. واحدة النواصي: الناِصيَةُ

  يف جممعٍ من َنواصي الناسِ َمْشهوِد... وَمْشَهٍد قد كَفَْيتُ الغائبني به 
. وهذه َنِصيَّيت. اخترته: واْنَتَصْيُت الشيَء. اخلياُر، وكذلك من اإلبل وغريها، وهي البقيَّة: والَنِصيَِّة من القوم

وانَْتصى . رجَّلْت شعرها: وتََنصَِّت املرأةُ. رَّْيتُ بين فالٍن وتََنصَّْيتُُهْم، إذا تزوَّجت يف الِذروة منهم والناِصَيِةوَتذَ
وأَْنَصِت . نبٌت ما دام رطباً، فإذا ابيضَّ فهو الطريفَةُ، وإذا َضُخَم ويبس فهو احلَِليُّ: والَنِصيُّ. الشعُر، أي طال

  .األخذُ بالنواصي: واملُناصاةُ أيضاً. وهذه فالةٌ ُتناصي فالةً، أي تتَّصل ببعضها. يُّهااألرُض، أي كثر َنِص
  نضب

ومنه . البعيد: والناضب. ُبْعدُُهْم: وُنضوب القوم أيضاً. َنَضبَ املاء َيْنُضبُ بالضم ُنضوباً، أي غار يف األرض وسَِفلَ
. وأَْنضَْبُت وتَر القوس مثل أَنَْبْضُتُه، مقلوب منه. ٌب، أي بعيٌدوخَْرٌق ناض. َنَضَب، أي َبُعَد: قيل للماء إذا ذهب

  :قال الكميت. تَْنُضَبةٌ: شجر، الواحدة: والتَْنُضُب



  إذا َحنَّ بني القومِ نَْبٌع وتَْنُضُب
  .الَنْبعُ شجر القِسيِّ، وَتْنُضب شجٌر يتَّخذ منه السهام: قال ابن سلمة

  نضج
. ُمْحكَُمُه: ورجلٌ َنضيُج الرأي. وأْنَضْجُتُه أنا. جاً وَنْضجاً، أي أدرَك فهو َنضيج وناِضجَنِضَج الثََمُر واللحمُ ُنْض

  :قال محيد بن ثَْورٍ. وَنضََّجِت الناقةُ بولَِدها، إذا جازت السنةَ ومل تُْنَتْج
  به احلَْملَ حتَّى زاَد شهراً َعديُدها... وَصْهباَء منها كالَسفينة َنضََّجْت 

  .ضِّج، ونوٌق ُمَنضِّجاٌتفهي ُمَن
  نضح
. َنَضَح عطَشُه َيْنِضُحُه: تقول. الُشْرُب دون الرِيِّ: والَنْضُح أيضاً. نضْحت البيت أَْنِضُحُه بالكسر. الرشُّ: الَنْضح

البعري يْستقى عليه، : والناِضح. وكذلك الَنَضُح بالتحريك، واجلمع أَْنضاٌح. احلوض؛ واجلمع ُنُضح: والَنضيُح
وهذه خنلٌ تُْنَضُح، أي . الذي يَْنَضُح على البعري، أي يسوق السانية ويسقي خنالً: والَنضَّاُح. نثى ناِضَحةٌ وسانِيَةٌواأل
اْنَضْح عنَّا اخليلَ، أي اْرمِهِْم، : يقال. وَنَضحوُهْم بالنَبل، أي رموهم. ومالُ فالنٍ ُيسقى بالَنْضحِ، وهو مصدر. ُتسقى

وهو َيْنَضُح عن فالٍن، أي َيذُبُّ عنه . وَنَضَح الرجلُ عن نفسه، إذا دفع عنها حبجٍَّة. ، أي َتَرشََّشوانَْتَضَح عليهم املاُء
وَنَضَح الشجُر، إذا تفطَّر . ضرٌب من الِطيب: والَنضوُح. ورأيته َيتََنضَُّح ممَّا قُرَِف به، أي ينتفي ويتنصَّل منه. ويدفع

  .رشحت: قربة واخلابية تَْنَضحُ َنْضحاً وَتْنضاحاًَنَضَحِت ال: ابن السكيت. ليخرج ورقه
  نضخ

: وقال أبو عمرو التَوَّزِيُّ. يقال أصابه َنْضٌخ من كذا، وهو أكثر من الَنْضحِ، وال يقال منه فَِعلَ وال َيفِْعلُ: األصمعّي
. الَرشُّ مثل الَنْضحِ: الَنْضُخ: دوقال أبو زي. والَنْضحُ باحلاء غري معجمة الفعلُ. األثر يبقى يف الثوب وغريه: الَنْضُخ

  :قال القطامّي: املُناَضَخةُ: والنِضاُخ. َنَضْختُ أَْنَضخُ بالفتح: ومها سواء، تقول
  سُُرَح الَيَدْينِ ُتخاِلُس اخلَطَرانا... وإذا َتَضيَّفُين اهلموُم قََرْيُتها 

  هبا َنَضخاناُنِضَخْت َمغابُِنها ... َحَرجاً كأنَّ من الكُحَْيلِ صُباَبةً 
: وعٌني َنضَّاَخةٌ. غزيٌر: وغيثٌ َنضَّاٌخ. ترشَّش: واْنَتَضَخ املاُء. وَنَضْخناُهْم بالنَْبل، لغةٌ يف نضحْناهم، إذا فرَّقوها فيهم

نشد أبو وأ. املَطْرة: والَنْضخَةُ. أي فوَّارتاِن" : فيهما عينانِ َنضَّاَختاِن : " قال أبو عبيدة يف قوله تعاىل. كثرية املاء
  :عمرو

  وهْم كِراٌم إذا اشتدَّ املَالزيُب... ال َيفَْرحونَ إذا ما َنْضَخةٌ َوقََعْت 
  نضد

. والتَْنضيُد مثله، شدِّد للمبالغة يف وضعه متراصفاً. َنَضَد متاَعه َيْنِضُدُه بالكسر َنْضداً، أي وضع بعضه على بعض
  :وقال النابغة. فوق بعض؛ واجلمع أْنضاٌدمتاع البيت املَْنضود بعُضه : والَنَضُد، بالتحريك

  وَرفََّعْتُه إىل الِسجْفَْينِ فالَنَضِد... َخلَّْت َسبيلَ أيتٍّ كان َيحْبُِسُه 
ما تراكَبَ : وكذلك أَْنضاُد السحابِ. جنادلُ بعضها فوق بعض: وأَْنضاُد اجلبالِ. السريُر يُْنَضُد عليه املتاع: والَنَضُد

  :قال رؤبة. أعماُمُه وأخوالُُه املتقدِّمني يف الَشَرِف :وأَنضاُد الرجل. منه



  أنا ابُن أَْنضادٍ إليها أَْرزي
  نضر
  :قال الكميت. الذهُب، وجيمع على أَْنُضرٍ: الَنْضُر

  جَرى بني ِليَتْيِه إىل اخلَدِّ أَْنضُُر... ترى السابَح اخلِْنذيذَ منها كأنَّما 
  :ال األعشىق. الذهُب؛ وكذلك الَنضُري: والُنضاُر

  عليها وجِريالَ الَنضريِ الُدالِمصا... إذا ُجرَِّدتْ يوماً َحِسْبَت َخميَصةً 
  :قال الشاعر. اخلالص من كلِّ شيء: الُنضاُر: ويقال

  وذَوي الِغىن منهم بِذي الفَقْرِ... اخلاِلطَني َنحِيَتُهمْ بُِنضارِِهْم 
وقد َنَضرَ . احلسُن والرونُق: والَنْضَرةُ. ْرِسيُّ اللوِن، يضاف وال يضافيتَّخذ من أثْلٍ يكون بالغورِ، َو: وقَدٌح ُنضاٌر

َنِضرَ : وفيه لغةٌ ثالثة. ويقال َنُضَر بالضم َنضاَرةً. وَنَضَر اهللا وجهه، يتعدَّى وال يتعدَّى. وجهه يَْنُضُر َنْضَرةً، أي َحُسَن
ويف . وإذا قلت َنضَّرَ اهللا اْمرَأً، تعين َنعََّمُه.  وجهه، مبعًنىَنضََّر اهللا وجهه بالتشديد، وأَْنَضَر اهللا: ويقال. بالكسر
أصفُر فاقٌع، وأبيُض : أْخَضُر ناِضٌر، إنَّما هو كقوهلم: وقوهلم" . َنضََّر اهللا امرأً َسِمَع مقاليت فََوعاها : " احلديث
  .ناِصٌع
  نضض

آخرهم، يستوي : وُنضاَضةُ ولد الرجل أيضاً. بقيَّته: املاء وغريهوُنضاَضةُ . سال قليالً قليالً: َنضَّ املاُء يَنِضُّ َنضيضاً
وُخذْ ما َنضَّ لك من . وأهل احلجاز يسمُّون الدنانري والدراهم الَنضَّ والناضَّ. فيه املذكَّر واملؤنَّث، والتثنية واجلمع

املاُء القليلُ؛ : والَنضيُض. َء بعد الشيِءوهو َيسَْتنِضُّ حقَّه من فالٍن، أي يستنجزه ويأخذ منه الشي. َدْينٍ، أي تيسَّر
  :قال األسدي. املطر القليلُ، واجلمع َنضاِئٌض: الَنضيضَةُ: قال أبو عمرو. واجلمع نِضاٌض

  يف كلِّ عامٍ قَطُْرُه َنضاِئُض
  :وأنشد الفّراء. وجيمع أيضاً على أَنِضٍَّة

  َمْحلٍ ليس قاِطُرها يُثْريأَنِضَّةَ ... وأَخَْوْت ُنجوُج اَألْخِذ إالَّ أَنِضٍَّة 
. لقد تركَت اإلبلُ املاَء وهي ذاُت َنضيَضٍة وذاُت َنضاِئَض، أي ذاُت عطشٍ مل َترَْو: ويقال. أي ليس يبلُّ الثرى

  .صوُت َنشيشِ اللحم ُيْشوى على الَرْضِف: والَنضيَضةُ. أََنضَّ الراعي سخالَُه، أي سقاها َنضيضاً من اللنب: ويقال
  نضف
  .َف الفَصيلُ ما يف ضَرع أمِّه، أي امَْتكَُّه، وكذلك َنِضفَُه َنَضفاًانَْتَض
  نضل

: ومنه قيل. واْنَتَضلَ القوُم وَتناَضلوا، أي رموا للَسْبقِ. ناَضلُْت فالناً فََنَضلُْتُه، إذا غلْبته: يقال. أي راماه: ناَضلَُه
َرْميُها بأَْيديها يف : وانِْتضالُ اإلبل. تكلََّم عنه بُعذْرِِه ودفََع وفالنٌ يناِضلُ عن فالٍن، إذا. انْتِضلوا بالكالم واألشعار

  .وانَْتَضلُْت رجالً من القومِ، وانَْتَضلُْت سهماً من الكناَنِة، أي اخترُت. الَسْيرِ
  نضنض



ذا الرّمة عن  سألُت: قال عيسى بن عمر. َنضْناٌض وَنْضناَضةٌ: ويقال للحيَّة. حتريك احليَّةُ لساَنها: الَنضَْنَضةُ
  .الَنْضناضِ، فلم يزْدين أن حرَّك لساَنه يف فيه

  نضا
وأْنضى فالنٌ بعريَه، أي هََزلَُه، . والناقة نِْضوَةٌ، وقد أْنَضتْها األسفاُر فهي ُمْنضاةٌ. البعري املهزول: النِْضُو بالكسر
  :وقال. وَتَنضَّاُه أيضاً

  ويف كَِفيَّ األخرى وبيلٌ ُتحاِذرُْه... لَو اْصَبحَ يف ُيْمىن َيَديَّ زِماُمها 
  وذَلَّْت وأَْعطَتْ َحْبلَها ال ُتعاسِرُْه... جلاءْت على َمْشيِ اليت قد تُُنضَِّيْت 

. وَنضا الفرُس اخليلَ ُنِضيا، سبقها وتقدَّمها؛ وكذلك إذا أخرج ُجْرداَنُه. وأْنَضْيُت الرجلَ، أي أعطيته بعرياً مهزوالً
  :قال امرؤ القيس. وَنضا ثوَبه، أي َخلَعه. مضى: وَنضا السهُم

  لَدى الِسْترِ إالَّ لِبسةَ املَُتفَضِّلِ... فجئُت وقد َنَضْت لنومٍ ِثياَبها 
  :قال تأبَّط شرا. قطعتها: وَنَضْوُت البالَد. وَنضا سيفه وانَْتضاُه، أي سلَّه. وجيوز عندي تشديده للتكثري
  لِْشلِوأَْنضو الفَال بالشاِحبِ املَُتَش

حدائده : وأَْنضاُء اللجامِ. ِقْدُحُه، وهو ما جاوز الريش إىل النصل: ونِْضُو السهمِ. َنَصلَ وذهَب لونُُه: وَنضا ِخضاُبُه
وقال أبو . ما بني الريش والَنْصل: وَنِضيُّ السهمِ. الِقْدحُ أوَّل ما يكون قبل أن ُيْعَملَ: والَنِضيُّ على فَعيلٍ. بال سيورٍ
  :قال لبيد يصف احلمار وأُُتَنُه. َنِضيٌّ ُمقَلْقَلٌ: نصلُ السهم؛ يقال: لَنِضيُّا: عمرو

  هَواديها كأَْنِضَيِة املَغايل... وأَلْزََمها النِجاَد وشاَيَعْتُه 
  :وقال. ما بني الرأس والكاهل من العنق: والَنِضيُّ أيضاً

  األعناقِ والِلَممِ وطولِ أَْنِضَيِة... ُيَشبَّهونَ سيوفاً يف صَراِئمِهِْم 
  .وأْنَضْيُت الثوَب واْنَتضَْيُتُه، أَْخلَقُْتُه وأبليته. الثوُب اخلَلَُق: والنِْضُو
  نطب

  .ضرب أذَنُه بإصبعه: َنطََبُه َنطْباً
  نطح

املَْنطوَحةُ اليت ماتت : والنَطيحَةُ. وكبشٌ َنطَّاٌح. واْنتَطََحِت الكباش وَتناطََحْت. َنطََحُه الكبش َينِْطُحُه وَينْطَُحُه نَطْحاً
والنَطيُح والناِطُح هو الذي يأتيك من أمامك من الطري والوحش، وهو . وإنَّما جاءت باهلاء لغلبة االسم عليها. منه

الفرس : والَنطيُح. البعري: واخلابط. الكبش والتيس والعنز: ما له ناِطٌح وال خابِطٌ، فالناِطُح: وقوهلم. خالف القَعيد
وَنواِطحُ . وأصابه ناِطٌح، أي أمٌر شديد. النَطْح والناِطح، ومها قرنا احلََمل: هته دائرتان؛ ويقال للَشَرطَْينِالذي يف جب

  .شدائده: الدهر
  نطر

  .واجلمع الَنواطُري. حاِفظُ الكَْرمِ: الناِطُر والناطوُر
  نطس

ويف حديث عمر رضي . ستقصى ِعلمها فهو ُمَتَنطٌِّسوكلُّ من أدقَّ النظر يف األمور وا. املبالغة يف التطهُّر: الَتنَطُُّس
. وقد َنِطسَ بالكسر َنطَساً. رجلٌ نَطٌُس وَنِطٌس: يقال منه" . لوال الَتنَطُُّس ما باليُت أن ال أغسل يدي : " اهللا عنه

  :قال البعيث بن بِْشرٍ يصف َشجَّةً أو جراحةً. نِطِّيٌس، ونِطاِسيٌّ أيضاً: ومنه قيل للُمَتطَبِّبِ



  غَِثيثَُتها واْزداَد َوْهياً ُهزوُمها... إذا قاَسها اآلسي النِطاسيُّ أَْدبََرْت 
  .اجلاسوُس: والناِطُس. َتَحسَّْسُتها: وَتنَطَّْسُت األخباَر. الَنطاِسيُّ بفتح النون: ويروى: قال أبو عبيدة

  نطش
  .وَعطْشانُ َنطْشانُ، إتباعٌ له. ما به َنطيٌش، أي حَراٌك: قوهلم
  نطع

ما ظهر من الغار األعلى فيه : والنِطْعُ أيضاً. واجلمع ُنطوٌع وأَْنطاٌع. َنطٌْع وَنطٌَع ونِطٌْع ونِطٌَع: النطع فيه أربع لغات
  .وَتنَطََّع يف الكالم، أي تعمَّق فيه. آثار كالتحزيز، خيفَّف ويثقَّل

  نطف

وَنطَفانُ . القُبَّيْطى: والناِطُف. ماء الرجل، واجلمع ُنطٌَف: الُنطْفَةُو. واجلمع النِطاُف. املاء الصايف، قلَّ أو كثُر: الُنطْفَةُ
القُْرطُ؛ واجلمع : والَنطَفَةُ، بالتحريك. ُتْمِطُر إىل الصباح: وليلةٌ َنطوُف. وقد َنطََف َيْنطُُف وَيْنِطُف. سََيالنه: املاء
هم أهلُ : التلطَّخُ بالعيب، يقال: والَنطَُف أيضاً. فَةٌ، أي مقرَّطةٌووصيفةٌ ُمَنطَّ. وَتَنطَّفَِت املرأةُ، أي تَقَرَّطَْت. ُنطٌَف

: ويقال. وَنِطَف الشيء أيضاً، أي فسد. وأْنطَفَُه غريه. وقد َنِطفَ الرجل بالكسر، إذا اتُّهِمَ بريبٍة. الرَِيبِ والَنطَِف
  .ِطَف البعُريوقد َن. إشْراُف الَشجَِّة على الدماغ والَدَبَرِة على اجلوف: الَنطَُف
  نطق

ماله صامتٌ : وقوهلم. البليغُ: واِملْنطيُق. وقد َنطََق ُنطْقاً وأْنطَقَُه غريه، وناطَقَُه واسَْتْنطَقَُه، أي كلَّمه. الكالُم: املْنِطُق
ُترِسل األعلى على  ُشقَّةٌ َتلَبسها املرأةُ وَتُشدَّ وسطَها مث: والنِطاُق. ما سواه: احليوانُ، والصامت: فالناطُق: وال ناِطٌق

وقد انتطقتِ . األسفل إىل الرُكبة واألسفل يَْنَجرُّ على األرض، وليس هلا ُحْجَزةٌ وال َنْيفٌَق وال ساقان؛ واجلمع نطٌق
َمْن يَطَلْ : " ويف املثل. واْنَتطََق الرجلُ، أي لبس اِملْنطََق، وهو كلُّ ما شددَت به وسطك. املرأةُ، أي لبست النِطاَق

َنطَّقْتُ الرجلَ : واِملْنطَقَةُ معروفة، اسٌم هلا خاصَّةً، تقول منه. ، أي من كثُر بنو أبيه يتقوَّى هبم" أبيه َيْنَتِطْق به َهُن 
وجاء فالنٌ ُمْنَتطِقاً . جبلٌ أَشمُّ ُمَنطٌَّق؛ ألنَّ السحاب ال يبلغ أعاله: ومنه قوهلم. َتْنطيقاً فََتَنطََّق، أي شدَّها يف وسطه

  :قال الشاعر. ، إذا َجَنَبُه ومل يركْبهفرَسُه
  على األعداِء ُمْنَتِطقاً ُمجيدا... وأَبَْرَح ما أَداَم اُهللا قَْومي 

  .اخلاصرةُ: والناِطقَةُ. إنَّه أراد قوالً ُيسَْتجادُ يف الثناء على قومي: ويقال. ال أزال أْجُنُب فرسي جَواداً: يقول
  نطل

  :قال أبو ذؤيب. واجلمع الَنياِطلُ. كُوٌز كان ُيكالُ به اخلمُر: مهموزٍ الناِطلُ بالكسر غري: األصمعّي
  من اخلمر مل َتْبلُلْ هلايت بناِطلِ... فلو أنَّ ما عند ابن ُبجَْرةَ عنَدها 

يف كوزٍ مث  وَنطَلُْت رأَس العليل بالَنطولِ، وهو أن جتعل املاء املطبوخ باألدوية. الداهيةُ: والَنْيطَلُ. الَدلو: والَنيْطَلُ
  .يُصبَُّه على رأِسه قليالً قليالً

  نطنط
  .مددته: وَنطَْنطُْت الشيَء. الطوالُ، الواحد منهم نَطْناطٌ: الَنطانِطُ

  نطا



ومكانٌ . أرٌض َنِطيَّةٌ: يقال. البعُد: والَنطُْو. ال ُتناِط الرجالَ، أي ال مترَّْس هبم: يقال. مترَّست هبم: َتناطَْيُت الرجال
  .اإلعطاء بلغة أهل اليمن: واإلنطاء. ، أي بعيٌدَنِطيُّ
  نظر
َحيٌّ : ويقال. االنِتظاُر: والَنظَُر. وقد َنظَْرُت إىل الشيء. تأمُّلُ الشيء بالعني، وكذلك الَنظَرانُ بالتحريك: النَظَُر

وإذا أخذتَ . ُر، أي َتقاَبلُوداري َتْنظُُر إىل دار فالن، ودورنا َتناظَ. ِحاللٌ وَنظٌَر، أي متجاورون يرى بعضهم بعضاً
. عُني اِجلنِّ: والَنظَْرةُ. ونَظََر الدهُر إىل بين فالن فأهلكهم. يف طريق كذا فَنظََر إليك اجلبل فُخذْ عن ميينه أو يساره

. َرةُالناِظ: ويقال للعني. السواُد األصغر الذي فيه إنسانُ العني: والناِظرُ يف املقلة. ورجلٌ فيه َنظَْرةٌ، أي شحوٌب
  :قال الشاعر. ِعرقاِن يف جمرى الدمع على األنف من جانبيه: والناِظراِن

  شباٌب وَمْخفوٌض من العيشِ بارُِد... قليلةُ حلمِ الناظِريَن َيزيُنها 
. أي اْنتَظََرُه يف ُمْهلةوَتَنظََّرُه، . واْسَتنْظََرُه، أي استمهله. وأَْنظَْرُتُه، أي أخَّرُتُه. التأخري: والَنِظَرةُ. احلافظُ: والناِظُر
ورجلٌ َمنْظَراينٌّ . َمْنظَُرُه خٌري من َمخربه: ويقال. املَْرقَبَةُ: واملَنْظََرةُ. وناظََرُه من املُناظََرىِ. َنظارِ، أي اْنتَِظْرُه: وقوهلم

وحكى أبو . مثله: وَنظريُ الشيء. إىل شيءالقوُم ينظُرونَ : والَنظَّاَرةُ. خمرباينٌّ، وامرأةٌُ حسنةُ املَْنظَرِ واملَنْظََرةَ أيضاً
  :وأنشد. النِظُْر والنَظُري مبعًنى واحد، مثل النّد والنديد: عبيدة

  أنا اللَّْيثُ مَْعُدوا عليه وعاِديا... أال هل أتى نِظْري ُملَْيكَةَ أَنَّين 

  .وجيمعان على َنظاِئرفالن نظرية قومه، وَنظوَرةُ قومه، للذي ُينظر إليه منهم، : يقال: قال الفراء
  نظف

. والَتنَظُُّف، تكلُّف الَنظافَِة. وَنظَّفُْتُه أنا َتْنظيفاً، أي نقَّيته. وقد َنظُفَ الشيء بالضم، فهو َنظيٌف. النَقاَوةُ: الَنظافَةُ
  .َنظَّفُْتُه: اسَْتْنظَفُْت اخلَراَج، وال يقال: يقال. واْستَْنظَفُْت الشيء، أي أخذته كلَّه

  نظم
اخليطُ الذي ُيْنظَُم به : والنِظاُم. ومنه َنظَْمتُ الشِعر وَنظَّْمُتُه. والَتنْظيُم مثله. ْمُت اللؤلؤ، أي مجعُتهُ يف الِسلكَنظَ

ويقال لثالثة كواكَب من . وجاءنا َنظٌْم من جراد، وهو الكثري. وَنظٌْم من لؤلؤ، وهو يف األصل مصدٌر. اللؤلؤ
كُشيتان َمْنظُوَمتاِن من جانيب : والنِظاماِن من الضّب. وطعنه فاْنَتظََمُه، أي اختلَُّه. االتِّساُق: واالنِتظاُم. اجلوزاء َنظٌْم

  .وأَْنظََمِت الدجاجةُ، إذا صار يف بطنها بيٌض. كُليتيه طويلتان
  نعب

  :وقال. نََعَب الديك، على االستعارة: واوربَّما قال. َنَعَب الغراب، أي صاح َيْنِعُب وَيْنَعُب نَْعباً وَنعيباً وَنَعباناً وَتنْعاباً
  بُِجْهَمٍة والديُك مل َينَْعبِ... وقهوٍة َصْهباَء باكَرُْتها 

ويقال إنَّ الُنُعَب حترِّك . سريعة؛ واجلمع نُُعٌب: وناقة َنعَّابة وَنعوُب. جواٌد: وفرٌس ِمْنَعٌب. السري السريع: والنَْعُب
  .رأَسها يف املشي إىل قُدَّامٍ

  نعت
  .إذا وصفته. ونََعتُّ الشيء، وأْنتََعتُُّه. الصفة: النَْعُت
  نعثل



  .والَنْعثَلَةُ، مثل الَنقْثَلَِة، وهي ِمشيةُ الشيخ. الذكُر من الِضباع: الَنعْثَلُ
  نعج
صاُد عليها نِعاج البيضاُء من النوق، ويقال هي اليت ُي: والناِعَجةُ. وقد نََعَج َينَْعُج نََعجاً. االبيِضاُض اخلاِلص: النََعُج

: وقد نََعَجت الناقةُ يف سريِها، بالفتح. السِراع: والنَواِعُج من اإلبل. السهلة: والناِعَجةُ من األرض. الوحش
قال . ونِعاُج الرملِ، هي الَبقَُر، واحدهتا نَْعَجةٌ. والنَْعَجةُ من الضأِن، واجلمع نِعاٌج ونََعجاٌت. أسرعْت؛ لغة يف مََعَجْت

ونَِعَج الرجلُ . َسمَِنت: َنِعَجِت اإلبل بالكسر َتنَْعُج نََعجاً: أبو عمرو. وال يقال لغري الَبقَرِ من الوحش نِعاٌج: دأبو عبي
  :قال الشاعر. أيضاً، إذا أكل الضأِن فثقُل على قلبه

  فهْم نَِعجونَ قد مالْت كُالُهم... كأنَّ القوَم ُعشُّوا لَْحَم َضأٍْن 
  .ِمَنْت إبلُُهْمَس: وأَنَْعَج القوُم

  نعر
وربَّما دخل يف أنف . ذبابٌ ضخٌم أزرُق العني أخضُر، وله إبرةٌ يف طرف ذََنبه يلسع هبا ذوات احلافر خاصَّةً: الُنعََرةُ

ل قا. َنِعرَ احلمار بالكسر َيْنَعُر َنعَراً، فهو محاٌر نَِعٌر وأتانٌ َنِعرَةٌ: تقول منه. احلمار فريكب رأسه وال يردُّه شيء
  :الشاعر

  كما يستديُر احلماُر الَنعُِر... فَظَلَّ ُيرَبِّحُ يف غَْيطَلٍ 
  :وأمَّا قول العجاج. الذي ال يثبت يف مكان: الَنِعُر: وقال أبو عمرو

  والَشَدنِيَّاتُ ُيساِقطَْن الُنعَْر
قال . ةً قطّ، أي ما محلْت ملقوحاًما محلْت ُنَعَر: يقال للمرأة ولكلِّ أنثى. فرييد به األجِنَّةَ، شبَّهها بذلك الذباب

وَنَعرَ . إنَّ يف رأسه َنَعرَةً، بالفتح، أي أمراً يهمُّ به: وقال األمويُّ. وإنَّ يف رأسه لُنعََرةً، أي كِْبراً: قوهلم: األصمعّي
  :قال الشاعر. العِرُق َينَْعُر بالفتح فيهما َنْعراً، أي فار منه الدم، فهو ِعرٌق َنعَّاٌر وَنعوٌر

  غَدا والَعواصي من دمِ اجلوِف َتنْعَُر... صََرْت َنظَْرةً لو صادفتْ َجْوَز دارِعٍ 
وإنَّ . ما كانت فتنةٌ إال نََعَر فيها فالن، أي هنض فيها: يقال. وقد َنَعَر الرجل َينَْعُر نعرياً. صوٌت يف اخليشوم: والنَْعَرةُ

ونََعَر . واحد النواعري اليت ُيستقى هبا، يديرها املاء، وهلا صوٌت: والناعوُر. فالناً لَنعَّارٌ يف الفنت، إذا كان َسعَّاًء فيها
  .وأَْنَعَر األراُك، أي أمثَر، وذلك إذا صار مثره مبقدار الُنعََرِة. وفالنٌ َنعُري اهلَمِّ، أي بعيده. فالن يف البالد، أي ذهب

  نعس
وَنَعْستُ . وقد َنَعْسُت، بالفتح أْنَعُس نُعاساً. ، أي متَّصلٌ دائٌم"  َمطْلٌ كنُعاسِ الكلبِ: " ويف املثل. الوَسُن: الُنعاُس

  .وناقةٌ َنعوٌس، توصف بالسماحة بالَدرِّ، ألنَّها إذا َدرَّْت نََعَسْت. َنْعَسةً واحدةً، وأنا ناِعٌس

  نعش

  :ةقال ذو الرّم. وال يقال أْنَعَشُه اهللا. َنَعَشُه اُهللا َينَْعُشُه نَْعشاً، أي رفعه
  داعٍ يناديه باْسمِ املاِء َمْبغوُم... ال َينَْعُش الطرَف إال ما َتخَوََّنُه 

  :قال رؤبة. نََعَشَك اهللا: ونََعْشُت له، أي قلت له. واْنتََعَش العائُر، إذا هنض من عثرته
  وإنْ هوى العاِئُر قلنا َدْعَدعا

  له وعالَْينا بَتْنعيشِ لَعا



. حممولٌ على الَنْعشِ: ومّيٌت َمْنعوٌش. فإذا مل يكْن عليه مّيت فهو سرير. ي بذلك الرتفاعهسرير امليِّت، مسِّ: والنَْعُش
وقد جاء يف . وكذلك بناُت نَْعَش الصغرى. سبعةُ كواكب، أربعة منها نَْعُش وثالث بناٌت: وبناتُ َنْعَش الكربى

  :وأنشد أبو عبيدة. الشعر بنو نَْعَش
  إذا ما َبنو نَْعشٍ دنَْوا فََتَصوَّبوا... باَحُه َتَمرَّْزُتها والديُك يدعو َص

  نعص
  .شجٌر باحلجاز ُيْستاكُ به: النُْعُص بالضم

  نعظ
أَْنعَظَِت الدابَّةُ إذا فتحت َحياها مرَّةً : الَشَبُق، يقال: واإلنْعاظُ. وأَْنَعظَهُ صاحبه. انتشر: َنَعظَ الُزبُّ َيْنَعظُ َنْعظاً ونعوظاً

  .وقبَضْته أخرى
  ععن

  .وهي بقلة ناعمةٌ: اللعاَعةُ: الُنعاَعةُ
  نعف
قال . واجلمع نِعاٌف. فما بينهما َنْعٌف، وَسْرٌو، وَخْيٌف. ما احندر من ُحزونة اجلبل وارتفع عن منحدر الوادي: الَنْعُف

. عارضته: ناعفت الطريقتركته إىل غريه و: واْنَتَعفُْت الشيء. بِطاحٌ ُبطٌَّح: نِعاٌف ُنعٌَّف، كما يقال: يقال: األصمعّي
  .وهي الَعذَبَةُ، والذُؤاََبةُ أيضاً. اجللدة اليت تعلَّق على آخرة الرحل: والَنَعفَةُ بالتحريك

  نعق
قال . وقد َنَعَق الراعي َيْنِعُق بالكسر َنعيقاً وُنعاقاً وَنَعقاناً، أي صاح هبا وزجرها. صوت الراعي بغنمه: الَنعيُق
  :األخطل

  َمنَّْتَك نفُسَك يف اخلَالِء َضالال... يا جريُر فإنَّما  انِعْق بَضأْنَِك
  .كوكبان من كواكب اجلوزاء: والناِعقان. وَنَعَق الغراُب أيضاً، بعني غري معجمة

  نعل
: " ويف املثل. ْعلٍذو َن: ورجلٌ ناِعلٌ. َنَعلُْت واْنَتَعلُْت، إذا اْحَتذَْيَت: تقول. اِحلذاُء، مؤنَّثَةٌ، وتصغريها نَُعْيلَةٌ: النَْعلُ

: والنَْعلُ. َنَعلُْت: وأْنَعلُْت ُخفِّي ودابَّيت، وال يقال. ناِعلٌ، لصالبة حافره: ويقال حلمار الوحش" . أَِطرِّي فاًنَِّك ناِعلَةٌ 
وقال ذو . ةما يكون يف أسفل َجفْنِِه من حديدٍة أو فضَّ: ونَْعلُ السيف. األرٌض الغليظةُ، يربُق حصاها وال ُتنْبُِت شيئاً

  :الرّمة
  أجلْ ال وإنْ كانت ِطواالً َحماِئلُْه... إىل َمِلٍك ال يَْنُصُف الساَق َنْعلُُه 

أن يكون البياضُ يف ُمؤخَّر الُرْسغِ ممَّا يلي احلاِفَر على : واإلْنعالُ. الَعقَُب الذي ُيلبس ظَْهَر سيِة القوس: والنَْعلُ
فرٌس ُمَنعَّلُ يِد كذا ورِْجلِ كذا، فإذا جاوز األشاِعَر وبعض األرساغِ واستداَر : اليق. األْشَعرِ، ال يَْعدوه وال يستدير

  .ووَِديَّةٌ ُمْنَعلَةٌ، إذا قُِلَعْت من أُمِّها بكََربِها. فهو الَتْخدمي
  نعم

. الَنْعماُء: دت فقلتفإن فتحت النون مد. وكذلك الُنْعمى. اليُد، والصنيعةُ، واملنَّةُ، وما أُْنِعمَ به عليك: النِْعَمةُ
. يريدون نِْعَمِت اخلَْصلة: إن فعلَت ذاك فبها ونِْعَمْت: وقوهلم. وفالنٌ واسُع النِْعَمِة، أي واسع املال. والَنعيُم مثله

فعالن ماضيان ال يتصرَّفان تصرُّف سائر األفعال، ألنَّهما استعِمال للحال مبعىن : ونِْعَم وبئس. والتاء ثابتة يف الوقف



نِِعَم فُتتبع الكسرة : َنِعمَ بفتح أوَّله وكسر ثانيه، مث تقول: وفيهما أربع لغات. فنِْعَم مدٌح، وبئس ذمٌّ. اضيامل
الكسرة، مث تطرح الكسرة الثانية فتقول نِْعمَ بكسر النون وسكون العني، ولك أن تطرح الكسرة من الثاين وتترك 

وتقول نِْعَم الرجل زيد، ونِْعَم املرأة هند، وإن شئت . ون وسكون العنياألوَّل مفتوحاً فتقوم َنْعمَ الرجل بفتح الن
أحدمها أن يكون مبتدأ قدِّم عليه خربه، والثاين : فالرجل فاعل نِْعَم، وزيٌد يرتفع من وجهني. نِْعَمِت املرأة هند: قلت

: و قدَّرَت أنَّه قيل لك ذلك فقلتأن يكون خرب مبتدأ حمذوف، وذلك أنَّك ملَّا قلت نِْعَم الرجل قيل لك من هو؟ أ
إذا قلت نِْعمَ رجالً فقد . هو زيد، وحذفت هو على عادة العرب يف حذف املبتدأ واخلرب إذا عرف احملذوف وهو زيٌد

أضمرت يف نِْعَم الرجل باأللف والالم مرفوعاً، وفسَّرته بقولك رجالً؛ ألنَّ فاعل نِْعَم وبئس ال يكون إال معرفة 
الم، أو ما يضاف إىل ما فيه األلف والالم، ويراد به تعريف اجلنس ال تعريف العهد، أو نكرةً منصوبة، باأللف وال

وإن أدخلْت على نِْعَم ما . ال تقول نِْعمَ زيٌد، وال الَزْيدونَ نِعموا. وال يليهما َعلٌَم وال غريه، وال يتَّصل هبما الضمري
، وإن شئت حركت العني بالكسر، وإن شئت فتحت النون مع كسر نِعمَّا يعظُكم به، جتمع بني الساكنني: قلت
خالف البؤس، : والُنْعمُ بالضم. غسلُت غسالً نِِعمَّا، تكتفي مبا مع نِْعَم عن صلته، أي نِْعَم ما غََسلُْتُه: وتقول. العني
مةً، أي صار ناعماً ليِّناً، وكذلك َنِعَم َينعم، ونَُعَم الشيء بالضم نعو. يوُم ُنْعمٍ، ويوُم بؤسٍ، واجلمع أَْنُعٌم وأَبُْؤٌس: يقال

َنِعمَ َيْنِعمُ بالكسر فيهما، وهو : َنِعمَ َيْنُعُم مثل فَِضلَ َيفُْضلُ، ولغةٌ رابعة: وفيه لغة ثالثة مركبَّة بينهما. مثل َحِذَر َيْحذَُر
ورجلٌ ِمْنعاٌم، أي . وامرأةٌ ُمَنعََّمةٌ، وُمناَعَمةٌ مبعًنى. َنعََّمَنعََّنُه اهللا وناَعَمُه فَت: يقال. الَتْنعيُم: والَنْعَمةُ بالفتح. شاذّ

أْنَعمَ اهللا عليك من النِْعَمِة، وأنَْعَم اهللا صباَحك من : وتقول. أتيُت أرَض فالن فَتَنعََّمْتين، إذا وافقته: يقال. مفضالٌ
. وأَنعَم اهللا بك عيناً، أي أقرَّ اهللا عيَنك مبن حتبُّه. زاد وفعل كذا وأَنَْعَم، أي. وأنَْعَم له، أي قال له نََعْم. الُنعوَمِة

واحد األْنعامِ، وهي املال الراعية وأكثر ما يقع هذا : والَنَعُم. وَنِعَمَك عيناً مثله. وكذلك َنِعَم اهللا بك عيناً ُنْعَمةً
. وجيمع على ُنْعماٍن، مثل حََملٍ وُحْمالٍن. هذا َنَعٌم وارٌد: يقولون. هو ذكرٌ ال يؤنَّث: قال الفراء. االسم على اإلبل

ومجع " . ِممَّا يف بطوهنا : " ، ويف موضع آخر" ِممَّا يف بطونه : " قال اهللا تعاىل يف موضع. واألنعاُم تذكَّر وتؤنَّث
ليس يل : قالإذا . وربَّما ناقض بلى. ِعَدةٌ وتصديٌق، وجواب االستفهام: ونَعْم. اجلمع أناعيُم، ويراد به التكثري فقط

. والَنعاَمةُ من الطري يذكَّر ويؤنَّث. لغةٌ فيه: وَنِعْم، بكسر العني. نََعْم تصديٌق له، وبلى تكذيٌب: عندك وديعة، فقولك
ويقال للقوم . اخلشبة املعترضة على الُزْرنوقَْينِ: والَنعاَمةُ. اسُم جنسٍ، مثل َحمامٍ وَحماَمٍة، وجراٍد وجراَدٍة: والَنعاُم

  :وقال. ما حتت القدم: والَنعاَمةُ. قد شالت نَعاَمتُُهْم: ارحتلوا عن منهلهم أو تفرَّقواإذا 
  وابُن الَنعاَمِة يوَم ذلك َمْركَيب

وقال أبو . مسعته منهم، حكاه يف املصنَّف: قال. هو ِعْرقٌ يف الرِْجلِ: وقال الفراء. هو اسم فرس: قال األصمعّي
به داُء الطَْبي، وجاءوا على : أُمُّ احلرب، وليس ثَمَّ امرأةٌ، وإنَّما ذلك كقوهلم: كقوهلمهو اسٌم لشدَّة احلرب، : عبيدة

  :قال أبو ذؤيب يصف طرق املفازة. َعلٌَم من أعالمِ املفاوز: والَنعاُم والَنعاَمةُ. َبكْرة أبيهم، وليس ثَمَّ َبكَْرةٌ وال داٌء
  ِئُض فيه الَسرحياُتلْقي الَنفا... بِهنَّ َنعاٌم َبناُه الرجال 

وُنْعَمةُ العني . أربعةٌ صادرة، وأربعة واردة: منزلٌ من منازل القمر، وهي مثانية أجنمٍ كأنَّها سريٌر معوّج: والَنعَاِئُم
ل ذلك كرامةً أي أفع. ويقال ُنْعَم َعْينٍ، وَنعاَم َعْينٍ، وَنعاَمةَ عنيٍ، وُنْعَمةَ عنيٍ، وُنْعمى عنيٍ، كلُّه مبعًنى. قُرَّهتا: بالضم

: ُنعاماَك: ويقال أيضاً. ريح اجلنوب؛ ألنَّها أَبلُّ الرِياحِ وأرطُبها: والُنعامى بالضم. لك، وإْنعاماً لعينك وما أشبهه
  .كُلْ من أَكَلَ َيأْكُلُ: كلمةُ حتيٍَّة، كأنَّه حمذوف من َنِعَم َينِْعُم بالكسر، كما تقول: ِعْم صباحاً: وقواهم. مبعىن قُصاراك

  نعنع



  .التباعُد: والَتنَْعُنُع. الطويل: والُنعُْنُع، بالضم. وكذلك الَنْعَنُع مقصوٌر منه. َبقْلَةٌ معروفة: الَنعْناُع
  نعا

الناعي، وهو الذي : والَنِعيُّ أيضاً. جاء َنِعيُّ فالٍن: وكذلك النَِعيُّ، يقال. نَعاُه له نَْعياً وُنْعياناً: يقال. خرب املوت: النَْعُي
كانت العرب إذا مات منها ميٌِّت له قدٌر ركب راكٌب فرساً وجعل يسري يف الناس : قال األصمعّي. يت خبرب املوتيأ

ما كان َمْنعى فالٍن َمْنعاةً : يقال. خرب املوت: واملَْنعى واملَنْعاةُ أيضاً. أي اْنَعْه وأظهِْر خرب وفاته! نََعاٍء فالناً: ويقول
  :وقول الشاعر. وَتناعى بنو فالٍن، إذا َنعَْوا قتالهم ليحرِّضوا بعضهم بعضاً. َيواحدةً ولكنَّه كان َمناِع

  خَفَضوا أَسِنََّتُهْم فكلٌّ ناعي... خَْيالِن من قومي ومن أعدائهم 
ثل واْسَتنْعى، أي تقدََّم، م. وفالنٌ َينْعى على فالن ذنوَبه، أي يظهرِها وَيشَْهُرها. هو ِمْن َنَعْيُت: قال األصمعّي

. اْسَتنَْعى بفالن الشرُّ، أي تتابع به الشّر: األصمعّي. اْسَتْنعَْيُت الغنم، إذا تقدَّمتها ودعوَتها لتتبعك: يقال. اْستناَع
اْسَتنْعى اإلبلُ : يقال. ِشبه النِفارِ: واالسِْتْنعاُء. شاع: واْسَتنْعى ِذكُْر فالن. واْسَتنْعى به حبُّ اخلمر، أي متادى به

  .شقُّ اِملْشفَرِ، وهو للبعري مبنزلة التَِفَرِة لإلنسان: والَنْعُو. إذا تفرَّقوا من شيء وانتشرواوالقوُم، 
  نغب

  :قال ذو الرمّة. اجلُرعة، وقد يُفْتح، واجلمع الُنَغُب: الُنْغُبةُ بالضم
  إىل الغليلِ ومل َيقْصَْعَنُه ُنَغُب... حتَّى إذا زَلََجْت عن كل حنجرٍة 

ما جَرَّْبُت عليه ُنْغَبةً قطُّ، أي فعلةً : وقوهلم. َنِغْبُت من اإلناء بالكسر َنغْباً، أي َجرِْعُت منع َجْرعاً: تقال ابن السكي
  .قبيحة
  نغر

  :قال الراجز. واحدة النَُغرِ، وهي طٌري كالعصافري، ُحْمُر املناقري: الُنغََرةُ
  َعِلَق َحْوضي ُنَغٌر ُمِكبُّ

  بُّإذا غَفَلُْت غَفْلَةً َيُع
  وُحمَّراٌت شُْرُبُهنَّ ِغبُّ
قال . وَنِغَر الرجل بالكسر، أي اغتاظ. واجلمع نِْغرانٌ" . يا أبا ُعَمْيرِ، ما فعل الُنَغْيُر : " وبتصغريه جاء احلديث

ويف حديث علي رضي اهللا عنه، أنَّ امرأة جاءته فذكرت أنَّ زوجها يأيت . هو الذي يغلي جوفُه من الغيظ: األصمعّي
ونَِغَرتِ . ردُّوين إىل أهلي غَْيرى نَِغَرٍة: فقالت. إن كنِت صادقةً رمجناه، وإن كنِت كاذبةً َجلَدْناِك: يَتها، فقالجار

وشاةٌ ِمنْغاٌر، . لغةٌ يف أْمغََرْت: وأنَْعَرِت الشاةُ. ويقال ظلَّ فالن َيَتَنغَُّر على فالن، أي يتذمَّر عليه. غَلَْت: الِقْدُر أيضاً
  .غارٍمثل ِمْم
  نغص

  :وأنشد األخفش. وقد جاء يف الشعر َنغََّصُه. َنغََّص اهللا عليه العيَش َتنْغيصاً، أي كدَّره
  نَغََّص املوُت ذا الِغىن والفَقريا... ال أرى املوَت َيْسبُِق املوَت شيٌء 
وكذلك البعري إذا مل يتمَّ . مراده ونَِغَص الرجلُ بالكسر َيْنَغُص نََغصاً، إذا مل يتمَّ. وَتَنغََّصْت عيشته، أي تكدَّرْت

  :قال لبيد. ُشربه
  ومل ُيْشِفْق على َنَغصِ الِدخالِ... فأَْوَرَدها الِعراَك ومل َيذُْدها 

  نغض



ومنه قوله . وأنَْغَض رأسه، أي حرَّكه كاملتعجِّب من الشيء. َنَغَض رأسه َيْنَغُض وَيْنِغُض نَْغضاً وُنغوضاً، أي حترَّك
وكلُّ حركٍة . يتعدَّى وال يتعدَّى. َنَغَض فالنٌ رأسه، أي حرَّكه: ويقال أيضاً" . ُينِْغضونَ إليك ُرؤوسَُهْم فَس: " تعاىل

وَمحالٌ . الظليُم حيرِّك رأسه: والنَْغُض. َنَغَض رْحلُ البعري وثَنِيَّةُ الغالمِ، َنْغضاً وَنْغضاناً: يقال. نَْغٌض: يف ارجتاٍف
  :قال الراجز. ُنغٌَّض

  ماَء يف املَقْراِة إن مل َتْنَهضِ ال
  َمبَسٍد فوق املَحالِ النُغَّضِ

  :قال الراجز. ونََغَض السحاُب، إذا كَثَُف مث خمَض، تراه يتحرَّك بعضه يف بعضٍ وال يسري. الغُْرضوُف: والناِغُض
  بَْرٌق ترى يف عارِضٍ َنغَّاضِ

  نغف

قال . الواحدة َنَغفَةٌ. يه يف أنوف اإلبل والغنم، عن األصمعّيالدود الذي يكون ف: النغُف، بالتحريك والغني معجمة
  .وهو أيضاً الدود األبيض الذي يكون يف الَنوى إذا أُْنِقَع؛ وما سوى ذلك من الدود فليس بَنَغٍف: أبو عبيد

  نغق
  .، أي مرَّةً بعد مرٍَّةوناقةٌ َنغيٌق، وهي اليت َتبُْغُم ُبعَْيداِت َبْينٍ. َنَغَق الغراب َيْنِغُق َنغيقاً، أي صاح

  نغل
وَنِغلَ . َنْغلٌ: والعامَّة تقول. فالنٌ نَِغلٌ، إذا كان فاِسَد الَنَسبِ: ومنه قوهلم. َنِغلَ اَألدُمي بالكسر، أي فسد، فهو َنِغلٌ

والَنَغلُ . تحريك أي فسدوبرأَ اجلرُح وفيه شيٌء من َنَغلٍ، بال. َنِغلَْت نِيَّاتُُهْم، أي فسدْت: يقال. قلُبُه عليَّ، أي َضِغَن
  :قال األعشى يذكر نباَت األرض. اإلفْسادُ بني القوم والنميمة: أيضاً

  خِْمسِ ويوماً أدُميها َنِغال... يوماً تَراها كَِشْبهِ أرِدَيِة ال 
  نغم
وفالنٌ حسن . وما َتَنغََّم مثله. وسكت فالن فما َنَغَم حبرٍف. َنَغَم َيْنُغُم وَيْنِغُم َنْغماً: تقول منه. الكالم اخلفّي: النََغُم

  .الَنْغَمِة، إذا كان حسَن الصوت يف القراءة
  نغنغ

  :قال جرير. لََحمَاٌت تكون يف احللْق عند اللَهاِة، واحدهتا ُنْغُنغٌ بالضم: الَنغانِغُ
  غَْمَز الطَّبيبِ نَغانِغَ املعذورِ... غََمَز ابُن ُمرَّةَ يا فرزدُق كَيَْنها 

  نغى
. ومسعت َنغَيةً من كذا وكذا، أي شيئاً من خرب. سكَت فالنٌ فما َنغى حبرف، أي ما نََبَس: يقال: كيتابن الس

  :وأنشد أليب ُنَخيلة
  ملَّا ِمسعُت َنْغَيةً كالشُْهِد
  رفعُت من أَطْمارِ ُمْستَِعدِّ

  وقلُت للعيسِ اغَْتدي وجِدِّي
الَنْغَيةُ أوَّل ما يبلغك من : قال أبو عمر اجلرِميُّ. ، وهو الكالم احلَسُنومسعت منه نَْغَيةً. الَنْغَيةُ مثل الَنْغمة: الفراء

واملرأة تُناغي الصيبَّ، أي . املغازلةُ: واملُناغاةُ. وهذا اجلبل ُيناغي السماء، أي ُيدانيها لطوله. اخلرب قبل أن تستثبته



  .تكلِّمه مبا يعجبه ويسرُّه
  نفأ

  .قطٌع من النبِت متفرِّقةٌ من ُعظْمِ الكَألواحدة النُفَإِ، وهي : الُنفْأَةُ
  نفت

وإنَّ . ومِْرَجلٌ َنفوٌت. الِقْدُر َتنافَُت وَتنافَطُ: يقال. َنفََتِت الِقْدُر َتْنِفتُ َنفيتاً، إذا كانت ترمي مبثل السهام من الغلي
وهي أغلظ . رَّ الدقيُق على ماٍء أو لنب حتَّى َيْنِفَتاحلريقةُ، وهو أن ُيذَ: والنَفيَتةُ. فالناً لَيْنِفُت غَضَباً وَيْنِفطُ، أي يغلي

  .من الَسخينِة، يتوسَّع هبا صاحب العيال إذا غلبه الدهر
  نفث
" : والَنفَّاثاُت يف العُقَِد : " وقوله تعاىل. وقد نَفَثَ الراقي َيْنِفثُ وَينْفُثُ. وهو أقلُّ من التَفْلِ. شبيه بالنفخ: النَفْثُ

ما نَفَثَْتُه من : والُنفاثَةُ، بالضم" . ال بدَّ للمصدور أن َيْنِفثُ : " ويف املثل. ةُ َتْنفُثُ الَسمَّ، إذا َنكََزْتواحليَّ. السواحر
  .ودٌم َنفيثٌ، إذا َنفَثَُه اجلُرح. لو سألين ُنفاثَةَ سِواٍك ما أعطيته، وهو ما بقَي منه يف فيك فََنفَثَْتُه: يقال. فيك
  نفج

ونَفََج ثَْدُي املرأة قميَصها . ونَفََجِت الفَرُّوَجةُ من بَْيَضتِها، أي خرجت. وأنْفَْجتُها أنا. ، إذا ثارْتَنفََجِت األرنُب
: تقول. أوَّل كلِّ شيء يبدأ بشدَّة: والناِفَجةُ. ورجلٌ َنفَّاٌج، إذا كان صاحب فخرٍ وكربٍ. َيْنفُُجهُ َنفْجاً، أي رفعه

  :قال ذو الرّمة يصف ظليماً. ةَنفََجِت الريُح، إذا جاءت بقوَّ
  َحفيُف ناِفَجٍة ُعثْنوُنها َحِصُب... َيْرقَدُّ يف ِظلِّ َعرَّاصٍ وَيطُْرُدُه 

  :قال الكميت. وقد تسمَّى السحابة الكثريةُ املطَر بذلك، كما يسمَّى الشيء باسمِ غريه لكونه منه بسبب
  َتنٌِع منها وال الَوَرلُال الَضبُّ ُمْم... راَحْت له يف ُجنوحِ الليلِ نافجةٌ 

  :مثَّ قال
  كأنَّ أرُؤَسها يف َمْوجِِه اخلََشلُ... يستخرُج احلشراِت اخلُْشَن َريِّقُها 

هنيئاً لك : وكانت العرب تقول يف اجلاهلية إذا ُوِلَد ألحدهم بنٌت. مؤخَّراُت الضلوع، الواحدة ناِفجَةٌ: والنَواِفُج
: والَنفيجةُ. وأمَّا نواِفُج اِملْسك فمعرَّبة. ، ألنَّك تأخذ هنرها فتضمُّه إىل ماِلك فَيْنتَِفُجالنافجة، أي املَُعظَِّمةُ ملاِلَك

  .ارتفعا: واْنتَفََج َجْنبا البعري. القوس، وهي َشطيَبةٌ من َنْبعٍ
  نفح

. تناوله من بعيد: َحُه بالسيفونَفَ. ضربت برجلها: ونَفََحِت الناقة. وله نَفَْحةٌ طيِّبة. َنفََح الِطيبُ َينْفَُح، أي فاَح
  :قال الشاعر. ال يزال لفالن َنفَحاٌت من املعروف: يقال. وَنفََحُه بشيء، أي أعطاه

  نَفَْحَتين نَفَْحةً طاَبْت هلا الَعَرُب... ملَّا أَتيُْتَك أرجو فضلَ نائِِلكُْم 
ن الرياح َنفٌْح فهو برٌد، وما كان لَفٌْح فهو ما كان م: قال األصمعّي. هبَّت: ونَفََحِت الريُح. أي طابت هلا النفس

اليت خيرج لبنها : والَنفوُح من النوق. قطعة منه: وَنفَْحةٌ من العذاب. ونَفََح العِْرُق َينْفَُح نَفْحاً، إذا نزا منه الدم. حرٌّ
ونافَْحتُ . بعيدة الدفع للسهم: وقوٌس َنفوٌح. الِقِسيُّ، واحدهتا َنفيحةٌ، وهي َشطيبةٌ من َنبْعٍ: والَنفائح. من غري حلب

كَرِشُ احلمل أو : واَإلنْفََحةُ بكسر اهلمزة وفتح الفاء خمفَّفة. ونافَحوُهْم، مثل كافحوهم. خاصْمت عنه: عن فالن



  .واجلمع أَناِفُح. اجلدي ما مل يأكل، فإذا أكل فهو كَرٌِش، وكذلك اِملنْفََحةُ
  نفخ

َضَرَمٍة، أي ما هبا أحد: وقوهلم. الذي ُيْنفَُخ فيه: واِملْنفاُخ. فََخ هبا، َحَبَقوَن. َنفََخ فيه، ونَفََخُه أيضاً لغة . ما بالدار ناِفخُ 
. ورجلٌ ذو َنفْخٍ، وذو نَفْجٍ باجليم، أي صاحب فخرٍ وِكربٍ. اْنتَفََخ النهار، أي عال: واْنتَفََخ الشيء، وربَّما قالوا

والنَفْخاءُ . رجلٌ أنفَُخ بيِّن النَفَخِ، للذي يف ُخْصَيْيِه نَفَْخةٌ: ويقال. ةً، إذا انتفخ بطنهأجد نَفَْخةً، ونُفَْخةً، ونِفَْخ: ويقال
  .من األرض، مثل الَنْبخاء

  نفد
  :قال ابن هرمةَ. وأَنْفََد القوُم، أي ذهبت أمواهلم، أو فَنِيَ زادهم. وأنْفَْدُتُه أنا. فَنَِي: َنِفَد الشيُء بالكسر َنفاداً

  ويَْهَتزُّ ُمرْتاحاً إذا هو أَْنفَدا... كِمثْلِ الَبْدرِ َيْسَتْمِطُر النَدى أَغَرُّ 
  .يستفرغ جهَده يف اخلصومة: وخصٌم مُناِفٌد. واْسَتنْفََد ُوسعه، أي استفرغَه

  نفذ
ورجلٌ ناِفذٌ يف أمره، أي . هوالتنفيذُ مثل. ونَفَذَ الكتاُب إىل فالن نَفاذاً ونفوذاً، وأَنْفَذُْتُه أنا. نفذ السهم من الرَِميَِّة

قال الشاعر . وطعنةٌ هلا نَفَذٌ، أي ناِفذَةٌ. أتى بِنَفَِذ ما قال، أي باملخرج منه: وقواهم. وأمُرُه ناِفذٌ أي مطاٌع. ماضٍ
  :قيس بن اخلطيم

  هلا نَفَذٌ لوال الُشعاعُ أضاءها... طََعْنُت ابَن عبدِ القيسِ طَْعَنةَ ثائرٍ 
  نفر

وَنفَرَ . وَنفََر احلاجُّ من ِمًنى َنفْراً. يف الدابَّة نِفاٌر، وهو اسٌم مثل اِحلراِن: يقال. بَّةُ َتْنِفُر وَتْنفُُر نِفاراً وُنفوراًَنفََرِت الدا
جاءت َنفَْرةُ بين فالن وَنفريُُهْم، أي مجاعتهم الذين : يقال. القوم الذين يتقدَّمون فيه: والَنفُري. القوم يف األمور ُنفوراً

ُحُمرٌ : " ومنه. الُنفوُر: واالْسِتْنفاُر أيضاً. واإلْنفاُر عن الشيء، والَتْنفُري عنه، واالسِْتْنفاُر، كله مبعًنى. َيْنِفرونَ يف األمر
. عدَّة رجال من ثالثة إىل عشرة: والَنفَُر بالتحريك. بفتح الفاء، أي مذعورة" ُمْسَتْنفََرةٌ " ، أي ناِفَرةٌ و " ُمْسَتْنِفَرة 

يوُم الَنفْرِ، وليلةُ : ويقال. نَفَْرةُ الرجل وَنفُْرُه، أي رهطه: قال الفراء. وكذلك النَفُْر والَنفَْرةُ باإلسكان. والَنفُري مثله
  :وأنشد. الَنفْرِ، لليوم الذي َيْنِفُر فيه الناس من ِمًنى، وهو بعد يوم القَرِّ

  لَّلُْت أصحايب هبا ليلةَ النَّفْرِوَع... وهل يَأْثََمنِّي اهللا يف أنْ ذَكَرُْتها 
نافََرُه فََنفََرهُ : يقال. احملاكََمةُ يف احلسب: واملُنافَرَةُ. ويوم الُنفورِ، ويوُم الَنفِريِ. يوم الَنفَرِ بالتحريك: ويقال له أيضاً

  :عالثة قال األعشى ميدح عامر بن الطُفَْيل وحيِمل على علقمة ابن. َيْنفُرُه بالضم ال غري، أي غلبه
  واْعَتَرَف املنفوُر للنافِرِ... قد قلُت ِشْعري فَمضى فيكُما 

لقيته قبل : وقوهلم. وَنفََّرُه عليه َتْنفرياً، أي قضى له عليه بالغلبة؛ وكذلك أَْنفََرُه. الغالُب: والنافُِر. املغلوُب: فاملنفوُر
قال . ، أي ورم" َتخَلَّلَ رجلٌ بالقصب فََنفََر فَُمُه : " ويف احلديث .ونَفََر جلدُُه، أي َورَِم. كلِّ صَْيحٍ ونَفْرٍ، أي أوَّالً

َنفِّْر عنه، أي لقِّْبُه لَقَباً؛ كأنَّه : وقوهلم. إنَّما هو من نِفارِ الشيء من الشيء، وهو جتافيه عنه وتباعده منه: أبو عبيد
. فسمَّاين قُْنفُذاً، وكنَّاين أبا الَعدَّاِء. َنفِّْر عنه: يل أليبملَّا ُوِلْدُت ق: وقال أعرايبٌّ. عندهم َتنْفٌري للجّن والعني عنه

  .والنِفْريُت إْتباٌع للعفريت وتوكيد
  نفز



وكذلك . وأَنْفَْزُت السهَم على ظُفري، إذا أدرته. واملرأة ُتَنفُِّز ولدها، أي تَرقِّصُُه. َنفََز الظيب َيْنِفُز نَفَزاناً، أي وثب
  .َنفَّْزُتُه َتْنفيزاً

  نفس
  :قال أبو خراش. خرجت نَفُْسُه: يقال. الروُح: النَفُْس

  ومل يَْنُج إال َجفَْن سيٍف ومِئزرا... جنا ساِلٌم والَنفُْس منه بِِشْدِقِه 
" . ما ليس له نَفٌْس ساِئلَةٌ فإنَّه ال يَُنجِّسُ املاَء إذا مات فيه : " ويف احلديث. سالت َنفْسُُه: يقال. الدُم: والنَفُْس

  :قال الشاعر. اجلسُد: والنَفُْس أيضاً
  أبياَتُهمْ تامورَ َنفْسِ املُْنِذرِ... ُنبِّئُْت أنَّ بين ُسَحْيمٍ أَدخلوا 

أصابت فالناً : يقال. العُني: والَنفُْس. ثالثة أنْفُسٍ، فيذكِّرونه ألنَّهم يريدون به اإلنسان: وأمَّا قوهلم. الدُم: والتاموُر
. اخلامُس من سهام امليسر، ويقال هو الرابع: والناِفُس. العاِئُن: والناِفُس. بَنفْسٍ، إذا أصبته بعنيٍوَنفَْسُتُه . َنفٌْس

قَْدُر َدْبَغٍة مما ُيْدَبغُ به األدميُ : والَنفْسُ أيضاً. رأيت فالناً َنفَْسُه، وجاءين بنَفِْسِه: يقال. عينه يؤكَّد به: وَنفُْس الشيء
وقد َتنَفََّس الرجل، وَتنَفَّسَ . واحد اَألنْفاسِ: والَنفَسُ بالتحريك. َهْب يل نَفْساً من ِدباغٍ: يقال. من القََرِظ وغريه

وَتنَفََّسِت القوُس، أي . وَتنَفََّس الصبح، أي َتبَلَّج. ودوابُّ املاء ال رِئاَت هلا. وكلُّ ذي رئٍة ُمَتنَفٌِّس. الُصَعداء
  :وقول الشاعر. فََّس، وكذلك املوُج إذا نضحَ املاءَتَن: ويقال للنهار إذا زاد. تصدَّعْت

  َعْيَنيَّ جودا َعْبَرةً أَْنفاسا
اكَْرعْ يف اإلناء َنفساً أو نَفََسْينِ، أي ُجرعةٌ أو جرعتني، وال تزد : يقال. اجلُرعة: والنَفُْس أيضاً. أي ساعة بعد ساعة

  :قال جرير. واجلمع أَْنفاٌس. عليه
  بأَْنفاسٍ من الَشبِمِ القَراحِ... يها تَعللُ وهَي ساِغَبة بن

وهذا أَنْفَُس مايل، أي . وشيٌء َنفيٌس، أي ُيَتنافَُس فيه وُيْرغَُب. أنت يف َنفَسٍ من أمرك، أي يف سعٍة: ويقال أيضاً
ما يسرُّين : يقال .ولفالن ُمْنِفٌس وَنفيٌس، أي مالٌ كثٌري. وأنْفََسين فالنٌ يف كذا، أي رغَّبين فيه. أحبُُّه وأكرُمُه عندي

. َنِفْسُت عليه الشيَء َنفاَسةً إذا مل َتره يستأهله: يقال. ونَِفَس به بالكسر، أي ضنَّ به. هبذا األمر ُمنِْفٌس وَنفيٌس
ونافَْسُت يف الشيء . وَنفَُس الشيء بالضم َنفاَسةً، أي صار نفيساً مرغوباً فيه. وَنِفْسَت عليَّ خبري قليل، أي حسدْت

لك يف هذا األمر : وقوهلم. وتنافسوا فيه، أي رِغبوا. ونِفاساً، إذا رغبت فيه على وجه املباراة يف الكرم ُمنافسةً
وِالُد املرأة إذا : والنِفاُس. نَفََّس اهللا عنه كربته، أي فرَّجها: يقال. وَنفَّْسُت عنه َتْنفيساً، أي رفَّهت. ُنفَْسةٌ، أي ُمْهلَةٌ

وقد َنِفَستِ املرأةُ بالكسر نِفاساً . وجيمع على ُنفَساواٍت، وامرأتان نُفَساواِن. وةٌ نِفاٌسوَضَعْت، فهي ُنفَساٌء ونس
ما من َنفْسٍ : " ويف احلديث. نُِفَسِت املرأةُ غالماً، على ما مل يسّم فاعله، والولد مْنفوٌس: ويقال أيضاً. وَنفاَسةً

  .َورِثَ فالنٌ قبل أن ُينْفََس فالنٌ، أي قبل أن يولد: وقوهلم" .  َمْنفوَسٍة إال وقد كُِتَب مكاُنها من اجلنَّة والنار
  نفش

. واْنَتفََشِت اهلرَّةُ وَتنَفََّشْت، أي اْزبَأَرَّْت. وِعْهٌن َمْنفوٌش، والَتنْفيُش مثله. َنفَْشُت القطن والصوف أَنِْفُش َنفْشاً
" . إذ َنفََشْت فيه غََنُم القْوم : " ومنه قوله تعاىل. ليالً بال راعٍوَنفََشِت اإلبل والغنم َتنِْفُش وَتنْفُُش ُنفوشاً، أي رغت 

وال يكون الَنفَُش إال بالليل، . وهي إبلٌ َنفَشٌ بالتحريك، وُنفَّاٌش، وَنواِفُش. تركتها ترعى ليالً بال راعٍ: وأَنْفَْشُتها أنا
  .واهلََملُ يكون ليالً وهناراً

  نفص



داٌء يأخذ الشاة فتنِفضُ بأبواهلا، : الُنفاُص: قال األصمعّي. أخرجته ُدفَْعةً ُدفَْعةً، مثل أوزعْت: أَنْفََصِت الشاةُ ببوِْلها
  .ُدفَْعةٌ من الدم: والُنفَْصةُ. وأَْنفَصَ بالضحك، أي أكثر منه. أي تدفعه دفعاً حتَّى متوت

  نفض
ما تساقطَ من :والَنفَُض، بالتحريك. وَنفَّْضُتُه شدِّد للمبالغة. َنفَْضتُ الثوَب والشجر أْنفُُضُه نَفْضاً، إذا حرَّكته لَيْنتَِفَض

ونَفََضِت املرأةُ كَرِشَها فهي . اِملْنَسُف: واِملنْفَُض. ما سقطَ من النَفْضِ: والنُفاضُ بالضم والنُفاضَةُ. الورق والثمر
أخذته ُحمَّى : يقال. ذات الرعدة: ِفُض من احلمَّىوالنا. نُِتَجْت: ونَفََضِت اإلبلُ أيضاً وأَْنفََضْت. كثريةُ الولِد: َنفوٌض
املطَرة تصيب : والنُفَْضةُ أيضاً. النُفَضاُء، وهي رِْعدةُ الناِفضِ: والنُفَْضةُ بالضم. ونَفََضْتُه احلمَّى فهو َمْنفوٌض. ناِفٌض

، مثل أرملوا، إذا فَين زادهم وأَْنفَضوا أيضاً. وأَنْفََض القوُم، أي هلكت أمواهلم. القطعة من األرض وختطئ القطعة
اجلماعةُ : والَنفََضةُ بالتحريك. ما عليه نِفاٌض: يقال. إزاٌر من أُُزر الصبيان: والنِفاُض بالكسر. واالسُم الُنفاُض

قالت سعدى اجلَُهنية ترثي أخاها . وكذلك الَنفيضةُ حنو الطليقة. ُيْبَعثونَ يف األرض لينظروا هل فيها عدوٌّ أو خوٌف
  :دأسع

  وِْرَد القَطاِة إذا اْسمَأَلَّ الُتبَُّع... َيرُِد املياَه َحضريةً وَنفيَضةً 
وقد َنفَْضُت املكانَ نَفْضاً، واسَْتْنفَْضُتُه وَتَنفَّْضُتُه، إذا نظرت مجيع . واجلمع الَنفاِئُض. تعين إذا قَُصَر الظلُّ نصَف النهار

  :قال زهري يصف البقرة. ما فيه
  وختشى ُرماة الَغْوِث من كلِّ مَْرَصِد... غَْيَب كُلِّ مخيلٍة  وَتْنفُُض عنها

إذا تكلَّمَت ليالً فاخِفْض، وإذا تكلَّمَت هناراً فانْفُْض، أي التفْت هل : ويقال. واْسَتنْفََض القوُم، أي بعثوا الَنفيَضةَ
  .ترى من تكره

  نفط
وَنفَطَتِ . ُدْهٌن، والكسر أفصُح: والنِفْطُ والَنفْطُ. يطاً، وَتَنفَّطَْتوقد َنفطْت يده َنفْطاً ونَف. املَجلُ: الَنفَطُ بالتحريك

والِقْدُر َتْنفط َنقيطاً، لغةٌ يف َتنِْفُت، إذا . ما له عافطةٌ وال نافطةٌ، أي شيء: يقال. العنزُ َتْنِفطُ َنفيطاً، إذا نثرت بأنفها
  .ل َينِْفُتوإنَّ فالناً لََيْنِفطُ غضباً، مث. غَلَْت وَتَبجََّسْت

  نفع
  .َنفَْعُتُه بكذا فاْنَتفَعَ به، واالسُم املَْنفََعةُ: يقال. الَنفُْع، ضد الُضرُّ

  نفق
: والنِفاُق أيضاً. ِفعل املُناِفُق: والنِفاُق بالكسر. ونفَق البيعُ َنفاقاً بالفتح، أي راج. َنفَقَِت الدابَّة َتْنفُُق ُنفوقاً، أي ماتت

وفرٌس َنِفُق اجلري، إذا . وَنِفَق الزاُد َيْنفَُق َنفَقاً، أي نَِفَد. َنِفقَْت نِفاقُ القومِ، أي فنيت: يقال. راهممجع الَنفَقَِة من الد
: وأَنفََق الرجل، أي افتقر وذهب ماله، ومنه قوله تعاىل. وأَْنفََق القوُم، أي َنفَقَْت سوقُُهم. كان سريعَ انقطاعِ اجلري

سربٌ : والَنفَُق. ورجلٌ ِمْنفاٌق، أي كثري الَنفَقَِة. وقد أَْنفَقُْت الدراهم، من الَنفَقَِة" . ةَ اإلنْفاقِ إذاً ألَْمَسكُْتْم َخْشَي" 
إحدى جِحََرِة الريبوع، يكُتمها ويُظهر غريها، وهو موضعٌ يرقِّقه، فإذا : والناِفقاُء. يف األرض له َمخْلٌَص إىل مكاٍن
. الناِفقاُء: والُنفقَةُ أيضاً، مثال اهلَُمَزِة. واجلمع الَنواِفُق. الناِفقاَء برأسه فاْنَتفََق، أي خرجأُِتَي من ِقَبلِ القاِصعاِء ضرَب 

املوضعُ : وَنْيفَُق السراويلِ. ومنه اشتقاق املُناِفقِ يف الدينِ. َنفََّق الريبوع َتْنفيقاً، ونافََق، أي أخذ يف ناِفقائه: تقول منه
  .املتَّسُع منها

  نفل



واْنتَفَلَ من الشيِء، . َولَُد الوَلَِد: والناِفلَةُ أيضاً. َعِطيَّةُ الَتطَوُّعِ من حيث ال ِجتُب، ومنه ناِفلَةُ الصالِة: فْلُ والناِفلَةُالَن
  :قال األعشى. أي اْنَتفى منه وَتَنصَّلَ، كأنَّه إبدالٌ منه

  القومِ َنْنَتِفلُ ال ُتلِْقنا عن ِدماِء... لئْن ُمنيَت بنا عن جدِّ َمْعَركٍَة 
  :قال لبيد. الغنيمةُ، واجلمع األنفالُ: والنَفَلُ بالتحريك

  إنَّ َتقْوى َربِّنا خريُ َنفَلْ
: ويقال لثالِث ليالٍ من الشهر. َنْبٌت: والنَفَلُ أيضاً. الَتطَوُُّع: والَتنَفُّلُ. َنفَّلُْتَك تنفيالً، أي أعطيتك نَفَالً: تقول منه

  .اِملْملََحةُ: والَنْوفَلَةُ. الرجل الكثري العطاِء: والَنْوفَلُ أيضاً. البحُر: والَنْوفَلُ. لغَُررُِنفَلٌ، وهي بعد ا
  نفنف

  .وكلُّ مهًوى بني اجلبلني فهو َنفَْنٌف. اهلواُء: الَنفَْنُف
  نفه

وقد أَنفََه فالن إبله . مع ُنفٌَّهالكالُّ املُْعيِي من اإلبل وغريها؛ واجل: والناِفُه. أعيْت وكلَّْت: َنِفَهْت نفُسُه بالكسر
  :قال. وَجَملٌ ُمَنفٌَّه وناقةٌ ُمَنفََّهةٌ. ونفََّهها، إذا أكَلَّها وأعياها

  وَبعريٍ ُمَنفٍَّه َمْحسور... ُربَّ َهمٍّ َجَشْمُتُه يف هَواكُْم 
  .الضعيف الفؤاِد اجلبانُ: واملَْنفوُه

  نفا
والنِفَْوةُ . هذا ُينايف ذاك، ومها يتنافياِن: وتقول.وَنفى هو أيضاً، يتعدَّى وال يتعدَّى نَفَْيُتُه فاْنتَفى: تقول. طرده: َنفاُه

ما َتْنفيِه وترشه، : وَنفيُّ املطر. ما نَفَْيَتُه من الشيء لرداءته: والنُفاَيةُ بالضم. كلُّ ما َنفَْيَت: بالكسر والنِفَْيةُ أيضاً
والنَفَيانُ . ما َتْنفي يف أصول الشجر من التراب وحنوه: وَنفيُّ الريح. حوكذلك ما تطاير من الرِشاء على ظهر املائ

  :وقال. ويشبَّه به ما يتطرَّف من معظم اجليش. مثله
  َضجيَج اِجلمالِ اِجللَِّة الدَبِراِت... وحربٍ َيضجُّ القوُم من َنفَيانِها 

  .أتاين َنِفيُّكَْم، أي وعيدكم الذي توعدونين: ويقال
  نقب
ونَقََب الَبْيطاُر . ونقََب اجلدارَ َنقْباً، واسم تلك الَنقَْبِة نَقٌْب أيضاً. الطريق يف اجلبل، وكذلك املَْنقَُب واملَْنقََبةُ: النقُب

قَْرَحةٌ خترج باجلنب هتجم : والناقبة. واملكان َمْنقَبٌ بالفتح. ُسرَِّة الدابَّة ليخرج منها ماء أصفر، وتلك احلديدة ِمْنقٌَب
  :قال دريد بن الصمة. أوَّل ما يبدو من اجلََربِ ِقطعاً متفرِّقة؛ ومجعها نُقٌْب: والُنقَْبةُ بالضم. وفعلى اجل

  يضَع اِهلناَء مواضع الُنقْبِ... ُمَتَبذِّالً تبدو حماسُنه 
  :قال ذو الرّمة يصف ثوراً. اللون والوجه: والُنقَْبةُ أيضاً

  كأنَّه حني َيْعلو عاِقراً لََهُب... والَح أَْزَهُر مشهوٌر بنُقَْبِتِه 
َنقَْبُت : تقول منه. ثوٌب كاإلزار ُيجعل له ُحْجَزةٌ خميطَة، من غري َنْيفَقٍ، ويشدُّ كما يشدُّ السراويل: والُنقبة أيضاً

وَنِقَب اخلُفُّ . ريهوأنقََب الرجلُ، إذا نَِقَب بع. وَنِقبَ البعري بالكسر، إذا رقَّت أخفافه. الثوَب َنقْباً، أي جعلته نُقَْبةً
وقد َنقَبَ . والنقيب، الَعريف، وهو شاهد القوم وضمينهم؛ واجلمع النقباء. ضد املَثْلََبِة: واملَْنقَبَةُ. امللبوس، أي َتخَرََّق

: قال سيبويه. َنقَُب بالضم، َنقاَبةً بالفتح: إذا أردتَ أنَّه مل يكن نقيباً ففعل قلت: قال الفراء. على قومه َيْنقُُب نِقاَبةً
فالنٌ ميمون الَنقيبة، : يقال. النفس: النَقيبة: أبو عبيد. النِقاَبةُ بالكسر االسم، وبالفتح املصدر، مثل الوِالية والَوالية



إذا كان : وقال ثعلب. إذا كان ميمونَ األمر ينجح فيما حياول ويظفَُر: قال ابن السكيت. إذا كان ُمبارك النفس
: والنقاب. نُِقَبْت غَلَْصَمُتُه ليضعف صوته، يفعله اللئيم لئال يسمع صوَته األضياُف: نَقيٌب وكلٌب. ميمون املَشورة
وَوَرْدتُ املاء نِقاباً، إذا . ولقيُتُه نِقاباً. وناقَْبُت فالناً، إذا لقيته فجأةً. وإنَّها حلََسَنةُ النِقَْبة. وقد اْنتَقََبْت. نِقاب املرأة

  :قال أوس ابن َحجَر. الرجل الَعالَّمة: والنِقاُب أيضاً .هجمَت عليه من غري طلَب
  نِقاٌب ُيَحدِّثُ بالغائبِ... كَرٌمي َجواٌد أخو َمأِْقٍط 

  .ساروا فيها طلباً للَمْهَربِ: وَنقَّبوا يف البالد
  نقت

  .اًءكأنَّهم أبدلوا الواو ت. لغة يف َنقَْوُتُه، إذا استخرجته: َنقَتُّ املخَّ أَْنقُُتهُ َنقْتاً
  نقث

  .خرجت أَنْقُثُ بالضم، أي أُسرِع، وكذلك الَتْنقيثُ واالْنِتقاثُ: يقال
  نقثل
  .ِمشية الشيخ، ُيثُري التراَب إذا مشى: الَنقْثَلَةُ
  نقح

. خمّهاستخراج : وَتْنقيُح العظم. خريُ الِشعر احلَْويلُّ املُنَقَُّح: يقال. هتذيبه: وَتْنقيُح الِشعر. تشذيبه: َتْنقيُح اجلذعِ
  .وَتنَقََّح شحم الناقة، أي قلَّ. َنقَّْحُت العظم وانتَقَْحُتُه، مبعًنى: ويقال
  نقخ

  :قال العَْرجي. املاء العذب الذي َيْنقَخُ الفؤاَد بربده: الُنقاُخ
  وإنْ شئِت مل أطَْعمْ ُنقاخاً وال بَْردا... وإنْ شئِت حرَّْمُت النِساَء ِسواكُُم 

  .هو كسر الرأس عن الدماغالَنقُْف، و: والنَقُْخ
  نقد

ونَقَْدُت الدراهم واْنَتقَْدُتها، إذا أخرجَت منها . َنقَْدُتُه الدراهَم، وَنقَْدُت له الدراهَم، أي أعطيته، فاْنتَقََدها، أي قبضها
جِنٌس من الغنم ِقصار : يكوالنَقَُد بالتحر. وناقَْدُت فالناً، إذا ناقشته يف األمر. والدرهم نَقٌْد، أي وازِنٌ جيٌِّد. الَزْيَف

أجوُد الصوِف صوفُ : قال األصمعّي. أذلُّ من النَقَِد: ويقال. األرجل ِقباُح الوجوه تكون بالبحرين، الواحدة َنقَدَةٌ
  :الشاعر قال. ونَِقَدْت أسنانه. نَِقَد احلافر بالكسر: تقول منه. تقشُّرٌ يف احلافر وتأكُّلٌ يف األسنان: والَنقَدُ أيضاً. النَقَِد

  شاَبِت األْصداغُ والضِْرُس َنِقْد... عاَضها اُهللا غالماً َبْعَدما 
أَنْقَُد، : ويقال للقُْنفُِذ. ضرٌب من الشجر: والُنقَْدةُ بالضم. َنقٌَد: وربَّما قيل للقَميِء من الِصبيان الذي ال يكاد َيِشبُّ

وما زال فالنٌ . بلَيلِ أنْقََد؛ ألنَّ القنفذ ال ينام الليلَ كلَّهباَت فالنٌ : وهي معرفةٌ كما قيل لألسد أسامة، ومنه قوهلم
  .َيْنقُُد َبَصَره إىل الشيء، إذا مل يزل ينظر إليه

  نقذ
ما : والنَقاِئذُ من اخليل. ما أَنْقَذْتَُه: والَنقَذُ بالتحريك. أنْقَذَُه من فالن، واْسَتْنقَذَُه منه، وَتنَقَّذَُه، مبعًنى، أي جنَّاه وخلَّصه

  .أنْقَذَْتُه من العدوِّ وأخذته منهم، والواحدة َنقيذَةٌ
  نقر



وَنقَْرتُ الرجلَ . نفخ يف الُصور: وُنِقَر يف الناقورِ. ثقبته باملنقار: وَنقَْرُت الشيء. التقطها: َنقََر الطائر احلبَّة َينْقُُرها َنقْراً
: والَنقُْر. ٌت تزعجه به، وذلك أن ُتلِصَق لسانك حبنكك مث تفتحوقد َنقَْرُت بالفرس َنقْراً، وهو صَُوْي. ِعْبته: َنقْراً

  :قال الشاعر. ال يستعمل إال يف النفي. ما أثاَبُه نَقَْرةً، أي شيئاً: يقال. ُصوَْيٌت ُيسَمع من قرع اإلهبام على الوسطى
  وأنت َحًرى بالنارِ حني ُتثيُب... وُهنَّ َحًرى أن ال يُِثْبَنكَ َنقَْرةً 

دعوتُهم الَنقَرى، أي دعوةً خاصَّةً، وهو أن : وقوهلم. وإذا مل يصب فليس بناِقرٍ. السهُم إذا أصاب اهلدف: قُِروالنا
. ومنه نُقَْرةُ القفا. حفرةٌ صغرية يف األرض: والنُقَْرةُ. السبيكة: والُنقَْرةُ. وهو االْنِتقاُر أيضاً. يدعو بعضاً دونَ بعض

  :ومنه قول لبيد يرثي أخاه أربَد.  ظهر النواةالُنقَْرةُ اليت يف: والَنقُري
  وال ُهْم غُري أْصداٍء وهامِ... فليس الناُس بعَدكَ يف َنقريٍ 
: وقوهلم. أصل خشبٍة ُيْنقَُر فُينَْبذُ فيه فيشتدُّ نبيذُُه، وهو الذي ورد الَنهي عنه: والَنقُري. أي ليسوا بعدك يف شيء

وقد َنقَِرتِ . داٌء يأخذ الشاَء يف ِحقَْويْها: والُنقَرَةُ، مثال اهلَُمَزةُ. أي األصل:  الَنقريِوفالن كرمي. حقٌري َنقٌري، إتباٌع له
بئر صغرية ضّيقة : واملُْنقُُر. وقد َنِقَر َنقَراً. الغضبان: الَنِقُر: ويقال. الشاة بالكسر َتْنقَُر َنقَراً، فهي نَِقَرةٌ، وهبا نَقٌَر

وِمْنقاُر الطائر والَنجَّار، . اِملعَول: واِملنقُر، بكسر امليم. واجلمع املَناِقُر. لئال تتهشَّم الرأس تكون يف َنَجفَة صلبة
  :ومنه قول الشاعر. أي كفَّ: وأَْنقََر عنه. والَتْنقُري مثل الَصفري. البحث عنه: والَتْنقُري عن األمر. واجلمع املَناقُري

  وما أنا عن أعداء قومي ُمبْنقِرِ ...لََعْمري ما َونَّْيتُ يف ُودِّ طَيٍِّء 
  .، أي ما كان اهللا لَِيكُفَّ عنه حتَّى يهلكه" ما كان اهللا لُينِْقُر عن قاتل املؤمن : " وقال ابن عباس رضي اهللا عنه

  نقرس

ونِقْريٌس، أي  وطبيٌب نِقْرٌِس. دليلٌ نِقْرٌِس، إذا كان داهيةً: يقال. احلاذُق: والنِقْرُِس أيضاً. داٌء معروف: النِقْرُِس
  .حاذٌق
  نقز

داٌء يأخذ الغنم فَتْنقُُز منه حتَّى متوت، : والُنقاُز. التوثيب: والَتْنقيُز. َنقََز الظيبُ يف َعْدوِِه َيْنِقُز َنقْزاً وَنقَزاناً، أي وثب
  .والنِقُْز بكسر النون مثله. ُرذالُ املال: والنَقَُز بالتحريك. مثل النُزاِء

  نقس
  :قال جرير. ي َتضرب به الَنصارى ألوقات الصالةالذ: الناقوُس

  صوُت الدجاجِ وضْربٌ بالنواقيسِ... ملَّا َتذَكَّرتْ بالدَْيَرْينِ أَرَّقَين 
الذي : والنِقُْس بالكسر. مثل اللَقْسِ، وهو أن تعيب القوَم وتسخر منهم: والنَقُْس أيضاً. ضربُ الناقوسِ: والنَقْس
  :قال املرار الفقعسي. قُسٍ وأنْقاسٍوجيمع على أْن. ُيكَْتُب به

  بعد الزماِن َعَرفَْتُه بالِقْرِطسِ... َعفَِت املنازلُ غَري مثل اَألْنقُسِ 
  .َنقََّس دواته َتْنقيساً: تقول منه. أي يف الِقرطاسِ

  نقش
: ويقال. تضربه بالشوك حتَّى يرِطَب أن: ونَقُْش الِعذُْق أيضاً. وَنقَّْشُتهُ َتْنقيشاً. َنقَْشُت الشيَء َنقْشاً، فهو َمْنقوٌش

: واملَْنقوشَةُ. الَنْتف باِملْنقاشِ: والَنقُْش أيضاً. ُنِقَش الِعذُْق على ما مل يسّم فاعله، إذا ظهرْت به ُنكٌت من اإلرطابِ
من نوِقَش : " ويف احلديث. االستقصاء يف احلساب: واملُناقََشةُ. الَشجَّةُ اليت ُتنْقَُش منها العظام، أي تستخرج



وانتَقََش البعُري، إذا ضرب بيده األرضَ . ونَقَْشُت الشوكَة من الرِجلِ واْنَتقَشُْتها، أي استخرجتها" . احلساَب ُعذَِّب 
  .لَطََمُه لَطْمَ املُْنَتِقش: ومنه قيل. لشيٍء يدخل يف رجله

  نقص
واْنَتقَصَ . واْنَتقَْصُتُه أنا. واْنتَقََص الشيُء، أي نَقََص. دَّىَنقََص الشيء َنقْصاً وُنقْصاناً، وَنقَْصُتهُ أنا، يتعدَّى وال يتع

  .العيُب، وفالن يََتَنقَُّص فالناً، أي يقع فيه ويثْلُبُُه: والنَقيَصة. الَنقُْص: واملَْنقَصَةُ. املشتري الثمَن، أي استحَطَّ
  نقض
أن يتكلَّم مبا َيَتناقَضُ : واملُناقََضةُ يف القول. ِقَض من حَبل الَشعرما ُن: والُنقاَضةُ. نَقُْض البناِء واحلَْبلِ والعهِد: النَقُْض
البعري الذي أضناُه السفر، : والنِقُْض، بالكسر. االنتكاثُ: واالْنِتقاُض. ما ُينْقَض به: والَنقيَضةُ يف الشِعر. معناه

املَْنقوُض، مثل : والنِقُْض أيضاً. عن الكمأة املوضُع الذي يْنتَِقُض: والنِقْضُ أيضاً. واجلمع أْنقاٌض. وكذلك الناقةُ
واإلنْقاضُ . وأَْنقََضِت العُقاُب، أي صوََّتْت، وكذلك الدجاجة. وَتَنقََّضِت األرُض عن الكمأِة، أي َتفَطََّرْت. النِكِْث
. ُصَوْيٌت مثل الَنقْر: واإلْنقاُض. دعوت هبا: أْنقَْضُت باملعزِ إْنقاضاً: قال أبو زيد. أصوات ِصغار اإلبلِ: والكَتيُت

الذي : " وأصله الصوت، ومنه قوله تعاىل. وأَنْقََض اِحلْملُ ظهره، أي أثقله. تصويته، وهو مكروٌه: وإْنقاُض الِعلِْك
  .صوُت املَحاِملِ والرِحالِ: والَنقيُض" . أَنْقََض ظَْهَرَك 

  نقط
  .وَنقَّطَ املصاِحَف َتْنقيطاً، فهو َنقَّاطٌ. وَنقَطَ الكتاب َيْنقُطُُه َنقْطاً .مجع ُنقْطٍة: والنِقاطُ أيضاً. واحدة الُنقَِط: الُنقْطَةُ
  نقع

أنَّه هنى أن ُيْمَنعَ : " ويف احلديث. حمبس املاء، وكذلك ما اجتمع يف البئر منه: والَنقُْع. الغبار، واجلمع نِقاٌع: الَنقُْع
أنَّه لَشرَّاٌب بأْنقُعٍ : " ويف املثل. لطنيِ َيسَْتْنِقُع فيها املاء، واجلمع نِقاٌع وأنْقٌُعاألرُض احلرَّةُ ا: والَنقُْع أيضاً" . َنقُْع البئر 

ما ُيْنقَعُ يف املاء من : والَنقوُع. َوقَْبةُ الثريِد: واُألْنقوَعةُ. ، أي إنَّه ُمعاوٌد لألمور يأتيها حتَّى يبلغ إىل أقصى مُراِدِه" 
ُبْرَمةٌ صغريةٌ ُيطرح فيها اللنب : واِملْنقَعَةُ. تَْوٌر صغٌري من حجارة: ناء ِمْنقٌَع، وِمْنقَُع الُبَرمِالليل لدواٍء أو نبيٍذ، وذلك اإل

. وأَْنقَْعتُ الدواَء وغَريه يف املاء فهو ُمْنقٌَع. املوضعُ َيسَْتْنِقُع فيه املاء، واجلمع َمناِقُع: واملُْنقَُع بالفتح. وُيطَْعُمُه الصيب
، " الَرْشُف أنَْقَُع : " ويف املثل. وَنقََع املاء العطش َنقْعاً وُنقوعاً، أي سكَّنه. ء َيْنقَعُ ُنقوعاً، أي اجتمع يف املَْنقَعِوَنقََع املا

وقال . ويقال ُسمٌّ ناِقٌع، أي بالغٌ. أي إنَّ الشراب الذي يَُتَرشَُّف قليالً قليالً أقطُع للعطش وأجنع وإن كان فيه بطٌء
املاء : والَنقيعُ أيضاً. البئر الكثرية املاء، وهو مذكَّر، واجلمع أَْنِقَعةٌ: والَنقيُع. ودٌم ناِقٌع، أي طرِيٌّ. بٌتثا: أبو نصر

وَنقَعَ الصوُت واْسَتنْقََع، أي . الُصراُخ: والَنقيُع. شراٌب يتَّخذُ من زبيبٍ ُيْنقَُع يف املاء من غري طبخ: الناقُِع، والَنقيُع
  :يدوقال لب. ارتفع

  حيِلبوها ذات جَْرسٍ وَزَجلْ... مىت َيْنقَُع صُراخٌ صادٌق 
  :قال يصف فرساً. احملُض من اللنب يَبرَُّد، وهو املُْنقَعُ أيضاً: الَنقيُع: قال أبو يوسف

  وَنِصيٌّ ناِعَجِة وحمٌض ُمنْقَُع... قاىن له يف الَصيف ِظلٌّ بارٌد 
  :قال مهلهل. قادم من السفرطعام ال: والنَقيَعةُ. قاىن له، أي دام له

  ضرَب القُدام نَقيَعةَ القُدَّامِ... إنَّا لََنضْرُِب بالسيوِف ُرءوَسُهْم 
: يقال. القادمون من سفر، ويقال امللُك، ويقال كلُّ َجزورٍ جزْرَتها للضيافة فهي نَقيَعة: يقال القُدَّاُم: قال أبو عبيد

ميلوا ُيْنتَقَُع لكم، : إذا لقي الرجل منهم قوماً يقول: ويف كالم العرب. ْعت، أي َنحَْرُتَنقَْعُت الَنقيَعةَ وأْنقَْعُت، واْنَتقَ



وحكى . الناس نَقاِئعُ املوت، أي َيجزِرهم كما جيزر اجلزَّار النَقيَعةَ: ويقال. أي ُيجزر لكم، كأنَّه يدعوهم إىل دعوته
شربَ حتَّى َنقََع، أي شفا : يقال. رَويت: وَنقَْعُت باملاء. ُكطعام الرجل ليلة ُيْمِل: الَنقيعَةُ: أبو عمرو عن السلمي

وما َنقَْعُت خبربِ فالن ُنقوعاً، أي ما ُعْجُت بكالمه . وما رأيُت شَربةً أْنقََع منها ومنه. وماٌء ناِقٌع، هو كالناجع. غليلَه
.  املوضعِ واْسَتْنقََع، وأْنقََعين املاُء، أي أرواينوَنقََع املاءُ يف. وَنقَْعُت باخلرب وبالشراب، إذا اشتفيت منه. ومل أصدِّقه
. طال إْنقاُع املاِء واْسِتنْقاُعُه حتَّى اصفرَّ: ويقال. وأْنقَْعُت الشيء يف املاء" . َحتَّاَم تكرَع املاء وال َتنْقَُع : " ويف املثل

  :اعرقال الش. وسمٌّ ُمنْقٌَع، أي مَُرًبى. وهو استعارة. وأْنقَْعُت له شرا
  فيها ذَراريُح وسمٌّ ُمْنقَُع
واْنَتقَعَ القوُم َنقيعةً، إذا ذحبوا من الغنيمة شيئاً . وَنقََع الصارخ بصوته، وأَْنقََع صوته، إذا تاَبَعُه. يعين يف كأس املوت

فيه واغتسلت، كأنَّك يََبتَّ فيه  واسَْتْنقَْعُت يف الغدير، أي نزلت. لغة يف اْمٍتِقَع: واْنتِقَع لوُنه فهو ُمْنتَِقٌع. قبل القَْسمِ
  .واْسُتْنِقَع الشيُء يف املاء، على ما مل يسّم فاعله. واْسَتنْقََع املاُء يف الغدير، أي اجتمع وثبت. واملوضع ُمسَْتْنقٌَع. لَتَتبَرََّد
  نقف

ِقحاٌف، نِقاٌف، أي اليوم غمر وغداً  اليوم: يقال. وقد ناقَفُْت الرجل ُمناقَفَةً ونِقافاً. كسر اهلامِة عن الِدماغ: الَنقُْف
  :ومنه قول امرؤ القيس. وَنقَفْتُ احلنظل، أي شققته عن اهلبيد. أمر

  لدى َسمُراتِ احلَيِّ ناِقُف َحْنظَلِ... كأنِّي غَداةَ البْينِ يوَم َتَحمَّلوا 

عى وادياً وأَْنقََف وادياً، أي أكثر َبْيَضه ال تكونوا كاجلراد َر: وقوهلم. وأَْنقَفُْتَك أنا، أي أعطيتك العظَم تستخرج خمَّه
الرجل اخلفيف : واملَْنقوُف. منقار الطائر: واِملْنقاُف. ضرٌب من الَودع: واِملنقاُف. استخرجته: واْنَتقَفْتُ الشيء. فيه

  .األخدَعْينِ، القليلُ اللحم
  نقق

  :ال جريرق. َنقَّ الضِفدُع والعقرُب والدجاجةُ، َينِقُّ نقيقاً، أي صوََّت
  فَحيُح األفاعي أو َنقيُق العقاربِ... كأنَّ َنقيَق احلَبِّ يف حاوِياِئِه 

  .الِضفِدَعةُ: والنَقَّاقَةُ. وربَّما قيل للهّر أيضاً
  نقل

. بالكسر مثله والنِقْلُ. اخلفُّ اخلَلَُق، والنَْعلُ اخلَلَُق املَرقََّعةُ: والنَقْلُ أيضاً. حتويله من موضعٍ إىل موضعٍ: َنقْلُ الشيء
  :قال الكميت. وكذلك املَنْقَلُ بالفتح. جاء يف َنقْلَْينِ له، ويف نِقْلَْينِ له، واجلمع نِقالٌ: يقال

  وُشبَِّه باِجلفَْوِة املَنْقَلُ... وكانَ األباِطُح مثلَ اإلريَن 
املرحلةُ من مراحل : واملَْنقَلَةُ.  اجلبلالطريُق يف: واملَنْقَلُ أيضاً. أي يصيب صاحبَ اخلُفِّ ما ُيصيب احلايف من الرمضاء

والنَقَلُ . االسم من االنتقال من موضعٍ إىل موضعٍ: والُنقْلَةُ. ما َيَتنَقَّلُ به على الشراب: والنُقْلُ بالضم. السفر
  :قال الكميت. الريُش ُينْقَلُ من سهم فيجعل على سهمٍ آخر: بالتحريك

  ال َنقَلٌ ريُشها وال لََغُب
والنَقَلُ يف . هذا مكانٌ نَِقلٌ: يقال. احلجارةُ مثل األفْهارِ: الَنقَلُ: قال ابن السكيت. احلجارةُ مع الشجر: لُ أيضاًوالنَقَ
وناقلْتُ . رجلٌ نَِقلٌ، وهو احلاضر اجلواب: املُناقَلَةُ يف املَْنِطقِ، ومنه قوهلم: والنَقَلُ. داٌء ُيصيب ُخفَُّه فيََتخَرَُّق: البعريِ



ضرٌب من الَسيْرِ، وهو املداومة : والَنقيلُ. وكلُّ طريقٍ َنقيلٌ. الطريُق: والنَقيلُ. احلديثَ، إذا حدَّثَتُه وحدَّثَك فالناً
الُرقَْعةُ اليت ُيرقُع هبا ُخفُّ البعري أو النعلُ؛ : الَنقيلَةُ: ابن السكيت. هو ابن َنقيلٍَة: يقال. املرأةُ الغريبةُ: والَنقيلَةُ. عليه
: يقال. وكذلك َنقَّلُْتهُ َتْنقيالً. وأْنقَلُْت خفِّي، إذا أصلحته. يقال َنقَلُْت ثويب نَقْالً، إذا رقَْعتُه: أبو عبيد. مع النقاِئلُواجل

ُتنَقِّلُ العَظَْم، أي  الَشجَّةُ اليت: واملَُنقِّلَةُ، بكسر القاف. وَنقَّلَُه َتْنقيالً، إذا أكثر نقلُه. التحوُّلُ: والَتنَقُّلُ. َنْعلٌ ُمَنقَّلَةٌ
. أن يضع يده ورجله على غري َحَجرٍ حلُْسنِ َنقِْلِه يف اِحلجارة: وُمناقَلَةُ الفرَس. تكسره حتَّى خيرَج منها فَراُش العظامِ

  :قال جرير
  َضرِمِ الرِقاقِ ُمناِقلِ اَألجْرالِ... من كلِّ ُمْشَترٍِف وإنْ بَُعَد املَدى 

وقال الشاعر . فرٌس ِمْنقَلٌ: ويقال. وقد َنقَلُْتها أنا. ب اإلبلُ َنَهالً وَعلالً بنفسها، من غري أحٍدأن تشر: والنِقالُ أيضاً
  :يصف فرساً

  ناِعَم البالِ لَجوجاً يف الَسنَْن... فَنقَلْنا ُصْنَعُه حتَّى َشتا 
  .ضرٌب من التمر بالشام: واَألنِْقالُء. ِخالُف القُطَّاِن: والناِقلَةُ من الناس

  نقم
َنقِْمُت : وقال الكسائي. ما َنقَْمُت منه إال اإلحسان: يقال. َنقَْمُت على الرجل أَنِْقُم بالكسر فأنا ناِقٌم، إذا عتبت عليه

واالسم منه الَنِقَمةُ، واجلمع َنِقماتٌ . واْنتَقََم اهللا منه، أي عاقبه. وَنِقْمُت األمَر أيضاً وَنقَْمُتُه، إذا كرهته. بالكسر لغة
  .وفالن ميمون الَنقيمِة، وهو إبدال النَقيَبِة. َنِقٌمو
  نقه

. وأَنْقََهُه اهللا. واجلمع ُنقٌَّه. َنِقَه من مرضه بالكسر َنقَهاً، وكذلك نقه ُنقوهاً، فهو ناِقٌه، إذا صحَّ وهو يف عقب علَّته
واْنِقهْ . االستفهاُم: واالسِْتْنقاُه. ن ال َيفْقَُه وال َيْنقَُهوفال. َنِقَه الكالَم َنقَهاً، وَنقََهْه بالفتح نَقَهاً، أي فهمه: ويقال أيضاً

  .يل مسعَك، أي اْرعِنِيه
  نقا

والَنقاُء . نقيَ الشيُء بالكسر َينْقى َنقاَوةً بالفتح، فهو َنِقيٌّ، أي نظيٌف: يقال. خياره، وكذلك النُقاَيةُ: ُنقاَوةُ الشيء
. ما ُيرمى من الطعام إذا نُقي: والَنقاةُ. ب من الرمل، وتثنيته َنقَواِن وَنقَياِن أيضاًالكثي: والَنقا مقصوٌر. النظافةُ: ممدوٌد

. االختياُر: واالنِتقاُء. التنظيُف: والَتْنِقَيةُ. رديئَه ما خال التمر، فإنَّ َنقاَتُه خياُرُه: نقاةُ كل شيء: وقال بعضهم
وَنقَْوتُ . مخّ العظم، وشحمُ العني من الِسَمنِ: والنِقُْي. خٍّ؛ واجلمع أَْنقاٌءكلُّ عظمٍ ذي م: والنِقُو. الَتَخيُُّر: والَتنَقِّي

. وأَْنقَتِ اإلبل، أي مسنْت وصار فيها نِقٌْي؛ وكذلك غريها. واْنَتقَْيُت العظم مثله. العظم وَنقَْيُتُه، إذا استخرجت نِقَْيُه
  .ضرٌب من احلَْمضِ :والنُقاوى. هذه ناقةٌ ُمْنِقَيةٌ، وهذه ال ُتْنقي: يقال
  نكأ

  :وقال متمِّم بن نويرة. َنكَأُْت القَْرَحةَ أَْنكَؤُها َنكْأً، إذا قشرهتا
  وال َتْنكَئي قَْرحَ الفؤاِد فييجعا

  .ُهنِّئَْت وال ُتْنكَأُ، أي ُهنَّأََك اهللا مبا نلَت، وال أصابك بوجعٍ: وقوهلم
  نكب



وَنكََب على قومه َيْنكُبُ نِكاَبةً، إذا كان َمْنِكباً هلم يعتمدون . أي عدلََنكََب عن الطريق يَْنكُُب ُنكوباً، : أبو زيد
  :قال لبيد. دائرة احلافر واخلّف: والَنكيب. وَنكََبْتهُ اِحلجاَرةَ َنكْباً، أي لَثََمْتُه وَخَدَشْتُه. عليه؛ وهو رأس العرفاء
  األظَلّبَنكيبٍ َمِعرٍ دامي ... وَتُصكُّ املَْرَو ملَّا َهجََّرْت 

وتنكَّبَ القوَس، أي ألقاها على . وتََنكَّبه، أي جتنَّبه. وَنكََّبُه تنكيب، أي عدل عنه واعتزله. كَبَّها: وَنكََب ِكنانته َنكْباً
جممُع عظم الَعُضِد : واملَْنِكُب. وُنِكَب فالن فهو منكوب. أصابته َنكْبة: تقول. واحدة َنكَباتِ الدهر: والَنكَْبةُ. منِكبِه

الريح : والَنكْباُء. املوضع املرتفع: واملَْنِكُب من األرض. أربع بعد القوادم: واملَناكب أيضاً يف جناح الطائر. والكَِتِف
فَنكْباُء الصَبا واجلنوب تسمَّى األزَْيَب، وَنكباُء : والُنكْبُ يف الرياح أربٌع. الناكبة اليت َتْنكُُب عن مهابِّ الرياحِ القُوَّمِ

. لشمالِ تسمَّى الصابية وتسمَّى الُنكَْيباَء أيضاً، وإنَّما صغَّروها وهم يريدون تكبريها ألنَّهم يستربدوهنا جداالصبا وا
وَنكْباُء اجلنوب والَدبورِ حارَّةٌ تسمَّى اهلَْيَف وهي . وَنكْباُء الشمالِ والَدبورِ قرَّة، تسمَّى اِجلرْبِياء، وهي نيَِّحةُ األْزَيبِ

داٌء يأخذ : والَنكَُب بالتحريك. الُنكَيباء، ألنَّ العرب ُتناوِحُ بني هذه الُنكْبِ، كما ناَوحوا بني القُوَّمِ من الرياحَنيَِّحةُ 
ال : قال العدبَّس. َنِكبَ البعري بالكسر يَْنكَُب َنكَباً، فهو أْنكَُب: يقال. اإلبل يف مناكبها فتظلَُع منه ومتشي منحرِفة

  :قال الشاعر. الكِتفيكون النكَب إال يف 
  إذا اخلَْصُم أْبزى ماِئلُ الرأسِ أَْنكَُب... فهالَّ أعدُّوين ِملثْلي تَفاقَدوا 

  .الذي ال قوس معه: واَألْنكَُب. وهو من صفة املتطاول اجلائر
  نكت
، أي ألقاه على طعنه فَنكََتُه: ويقال أيضاً. أن َتْنكَُت يف األرض بقضيبٍ، أي تضرب بقضيب فتؤثِّر فيها: الَنكُْت

ورُطََبةٌ ُمَنكَِّتةٌ، إذا بدا فيها . والُنكَْبةُ كالنقطة. ومرَّ الفرس يَْنكُُت، وهو أن ينبو عن األرض. رأسه، فانَْتكََت هو
  .الناِكُت أن ينحرف مرفق البعري حتَّى يقَع على اجلنب فيْخرقه: قال العدبَّس الكناينّ. اإلرطاُب
  نكث

. وَنكَثَ العهَد واحلبلَ فاْنَتكَثَ، أي نقَضه فانتقض. نْقََض أخالق اَألكِْسَيِة واَألْخبية لتُْغَزلَ ثانيةًأن ُت: النِكْثُ بالكسر
  :قال طرفة. ُخطَّةٌ صعبة ينكُثُ فيها القوم: والَنكيثَةُ

  مىت َيُك عهٌد للَنكيثَِة أشهِد
وقال فالنٌ قوالً ال َنكيثَةَ فيه، . ي أقصى جمهوده يف السريوبلغَ فالنٌ َنكيثَةَ بعريه، أ. وفالنٌ شديد الَنكيثَِة، أي النفس

  .وطلَب فالنٌ حادةٌ مث اْنَتكَثَ ألخرى، أي انصرف إليها. أي ال ُخلَْف فيه
  نكح

َنكَحُتها وَنكََحْت هي، أي تزوَّجت؛ وهي ناِكٌح يف بين فالن، أي هي : تقول. الَوطُْء، وقد يكونُ العقَد: الُنكاُح
  :وقال. ذات زوج منهم

  أحبُّ إيلَّ من أن تَْنِكحيين... لََصلَْصلَةُ الِلجامِ برأسِ ِطْرٍف 

والُنكُْح والنِكُْح لغتان، وهي كلمة . كثري النكاح: ورجلٌ ُنكََحةٌ. وأْنكََحها، أي زوَّجها. واْستَْنكََحها مبعىن َنكََحها
أسرعْ إىل نِكاحِ أمِّ : حتَّى قالوا. ٌب، فتقول ُنكٌْحخِطْ: وكان يقال ألم خارجة عند اِخلطبة. كانت العرب تتزوَّج هبا

  .خارجة
  نكد



. وقوٌم أْنكاٌد وَمناكيٌد. ورجلُ َنِكٌد، أي َعِسٌر. قلَّ ماؤها: وَنِكَدتِ الرَِكيَّةُ. اشتدَّ: َنِكَد عيُشهم بالكسر يَْنكَُد َنكَداً
ِمقالةٌ ال يعيش هلا ولٌد فتكثر ألباهنا، : وناقةٌ َنكْداُء. املَْشؤوُم :واألْنكَُد. وناكََدُه فالنٌ، ومها يَتناكَداِن، إذا تعاَسرا

  .ألنَّها ال تُرضع
  نكر

  :قال األعشى. وقد َنِكْرُت الرجلَ بالكسر ُنكْراً وُنكوراً، وأَْنكَْرُتُه واْستَْنكَْرتُُه، مبعًنى. ضد املعرفة: الُنِكرة
  وادث إال الشيَب والَصلَعامن احل... وأَْنكََرْتين وما كان الذي َنِكَرْت 

ورجل َنِكٌر . تغيري املُْنكَرِ: والَنكُري واإلْنكاُر. واحد املَناِكرِ: واملُْنكَُر. وقد َنكََّرُه فتََنكََّر، أي غيَّره فتغيَّر إىل جمهول
لقد جئَت شيئاً : " قال اهللا تعاىل. كَُراملُْن: والُنكُْر. ومجعهما أْنكاٌر. وكذلك الذي ُيْنِكُر املُْنكََر. وَنكٌَر، أي داٍه ُمْنكٌَر

  :وقد حيرك، قال الشاعر" . ُنكْراً 
  وكانوا أَتْوين بشيٍء ُنكُْر

ما أشدَّ ُنكَْرُه وَنكََرهُ : يقال للرجل إذا كان فطناً ُمْنكَراً. الدهاُء، وكذلك الُنكُْر بالضم: والَنكاَرةُ. والَنكْراُء مثله
إنَّ : " قال أبو سفيان. وناكََرُه، أي قاتله. اجلحود: واإلْنكاُر. مر بالضم، أي َصُعَب واشتدَّوقد َنكَُر األ. أيضاً بالفتح

  .على غري قصد: وطريٌق َيْنكوٌر. التجاهلُ: والَتناكُُر" . حممداً مل ُيناكر أحداً إال كانت معه األهوال 
  نكز

وأَْنكََزها أصحاهبا، فهي بئر . َنِكَزتْ بالكسر تَْنكَُز َنكَزاً: لغةٌ أخرى وفيه. فَنَِي ماؤها: َنكََزِت البئُر بالفتح َتْنكُزُ َنكْزاً
  :قال ذو الرّمة. ناِكٌز، أي قليلة املاء

  ِذماُم الركايا أْنكََزْتها املَواِتُح... على ِحْمَيرِيَّاٍت كأنَّ ُعيوهنا 
قال . َنَشطَْتُه: فإذا عضَّته بنابِها قيل. لسعته بأنفها: يَّةَُنكََزْتُه احل: قال أبو زيد. كالَغْرزِ بشيء حمدَّب الطرف: والَنكُْز
  :رؤبة

  ال توِعَدنِّي حيَّةً بالَنكْزِ
  .وَنكََزُه، أي ضربه ودفعه

  نكس
ومجع يف الشعر . املُطأطئ رأسه: والناِكُس. وَنكَّْسُتهُ َتْنكيساً. قلبته على رأسه فاْنَتكََس: َنكَْسُت الشيء أْنكُُسُه َنكْساً

  :قال الفرزدق. ى نواِكَس وهو شاذٌّعل
  ُخْضَع الرقابِ نواِكَس األْبصارِ... وإذا الرجالُ َرأًْوا يزيَد رأيَتُهْم 

والُنكُْس . الذي ال يسمو برأسه: واملَُنكُِّس من اخليل. وهو الَيْتُن. الذي خترج رجله قبل رأسه: والوِالُد املَْنكوُس
وقد يُفتح ها هنا لالزدواج، أو : َتْعساً له وُنكْساً: يقال. وقد ُنِكَس الرجل ُنكْساً .َعْوُد املريض بعد الَنقَِه: بالضم
  .الرجل الضعيف: والنِكُْس أيضاً. السهم الذي ينكسر فوقه فُيجعل أعاله أسفله: والنِكُْس بالكسر. ألنَّه لغة
  نكش

: وقال بعضهم. حبٌر ال ُيْنكَُش، وعنده شجاعةٌ ال تُْنكَُش فالنٌ: ومنه قوهلم. َنكَْشُت البئَر أْنِكُشها بالكسر، أي َنَزفُْتها
  .أتوا على عشب فَنكَشوُه، أي أفنَوه

  نكص



  .َنكََص على عقيبه يَْنكص وَيْنِكُص، أي رجع: ويقال. اإلجحاُم عن الشيء: الُنكوُص
  نكظ

  .وَنكَّظَُه تَْنكيظاً مثله. هوقد َنِكظَ الرجلُ وأَْنكَظَُه غريه، أي أعجله عن حاجت. الَعَجلَةُ: الَنكْظَةُ
  نكف

َنكَّفَتِ اإلبل : يقال منه. مجع َنكَفٍَة، وهي غَُدَدةٌ صغريةٌ يف أصل اللْحي بني الرأِد وشحمة األذن: الَنكَُف بالتحريك
. يف َنكَفََتْي البعريورٌم يأخذ : والُنكاُف. اللْهزَِمتاِن: الَنكْفَتاِن: وقال أبو الغوث. فهي ُمَنكِّفَةٌ، إذا ظهرْت َنكَفاُتها

وَنكَفُْت الغيث وانَْتكَفُْتُه، أي . والبعري َمْنكوٌف، والناقة َمْنكوفَةٌ. وهو داٌء يأخذها يف حلوقها فيقُتلها قتالً ذريعاً: قال
. ا أقطعهورأينا غيثاً ما َنكَفَُه أحد سار يوماً وال يومني، أي م. وهذا غيثٌ ال يُْنكَُف. قطَْعته، وذلك إذا انقطَع عنك

وَنكَفُْت الدمع أْنكُفُُه َنكْفاً، إذا َنحَّيَتُه عن خدِّك بإصبعك، وَنكَفُْت أثره َنكْفاً . وفالنٌ حبٌر ال يُْنكَُف، أي ال ُينَْزُح
وَنِكفُْت من ذلك األمر بالكسر . وانَْتكَفُْتُه، وذلك إذا عال ظَلَفاً من األرض ال يؤدي أثراً فاعتَرضته يف مكاٍن سهل

: ويقال. وَنكَفُْت عن الشيء، أي عدلُت، مثل كََنفُْت. وَنكَفُْت بالفتح لغة: عن أيب عمرو. كَفاً، أي اْستَْنكَفُْت منهَن
  .واالنِْتكاُف مثل االنِتكاِث. ضرَب هذا فاْنَتكََف فضرَب هذا

  نكل

ورجلٌ نِكْلٌ وَنكَلٌ، كأنَّه . لنِكْلُ ِلجاُم البَريدا: وقال أبو عبيد. حديدةُ الِلجامِ: والنِكْلُ أيضاً. القَْيُد: النِكْلُ بالكسر
: واملَْنكَلُ. َنكَّلَ به تَْنكيالً، إذا جعله َنكاالً وِعْبَرةً لغريِِه: ويقال. ورماُه اُهللا بُنكْلٍَة، أي مبا يَُنكِّلُُه. ُيَنكِّلُ به أعداؤُه

  :وقال. الذي يَُنكِّلُ باإلنساِن
  ْنكَلِواْرمِ على أَقْفائهِْم باملَ

ويف . لغةٌ فيه: وَنِكلٌ بالكسر. اجلبانُ الضعيُف: والناِكلُ. وَنكَلَ عن الَعُدوِّ وعن اليمنيِ َيْنكُلُ بالضم، أي َجُبَن
  .بالتحريك، يعين الرجلَ القويَّ اجملرََّب على الفرسِ القويِّ اجملرَّب: إنَّ اهللا ُيِحبَّ الَنكَلَ على الَنكَلِ: " احلديث

  نكه
  :وقال. َتَشمَّْمُت رحيه: وَنِكْهتُُه. ريُح الفم: َهةُالَنكْ

  كريحِ الكلبِ ماَت حديثَ عَْهِد... َنكِْهُت ُمجاِلداً فوجدُت منه 
والنكَّهُ . واْستَْنكَْهُت الرجل فََنكََه يف وجهي َيْنِكُه وَيْنكَُه َنكْهاً، إذا أمرَته بأن يَْنكََه، لتعلََم أشارٌب هو أم غري شاربٍ

ويقال يف . تغيَّرتْ َنكَْهُتُه من الُتْخمة: وُنِكَه الرجل. اليت ذهبْت أصواُتها من اإلعياء والَضعف: م من اإلبلبالض
  .ُهنِّئَْت وال ُتْنكَْه، أي أصبت خرياً وال أصابك الُضرُّ: الدعاء لإلنسان

  نكى
  :قال أبو النجم. َنكَْيُن يف العدوِّ نِكايةً، إذا قتلَت فيهم وَجرحت

  كي الِعدا وُنكْرُِم اَألْضيافاَنْن
  منر

  :وقال. وقد جاء يف الشعر نُُمٌر، وهو شاذٌّ ولعلَّه مقصوٌر منه. الَنِمُر َسُبٌع، واجلمع َنموٌر
  فيها َعياييل أُسوٌد وُنمُْر

. رِ، ترى يف َخلَِلِه نِقاطاًوقد َنِمَر السحاُب بالكسر َيْنَمُر َنمَراً، أي صار على لون الَنِم. وسحاٌب أَْنمَُر. واألنثى نَِمَرةٌ



الذي على ِشَيةِ النمِرِ، وهو أن تكون فيه بقعةٌ بيضاء وبقعةٌ : واَألْنَمُر من اخليل. أرِنيها َنِمَرةً أَرِكَها َمطَِرةً: وقوهلم
له، أي تنكََّر له وتغيَّر  َتَنمََّر: األصمعّي. اليت فيها سواٌد وبياض، مجع أَْنَمَر: والنََعُم الُنْمُر. أخرى على أيِّ لوٍن كان

  :وقول الشاعر. وأوعده، ألنَّ الَنِمرَ ال تلقاه أبداً إال متنكِّراً غضبان
  َتَنمَّروا َحلَقاً وِقدَّا... قوٌم إذا لبِسوا احلَديد 

: " حديث سعد ويف. ُبْرَدةٌ من الصوف تلَبسها األعراب: والَنِمرَةُ. أي تشبَّهوا بالنمر الختالف ألوان الِقدِّ واحلديِد
وَحَسٌب َنمٌري، . وماٌء َنمٌري، أي ناجٌع، عذباً كان أو غري عذب" . َنَبِطيٌّ يف ُحبَْوِتِه، أعرايبٌّ يف َنمَِرِتِه، أسدٌ يف تاموَرِتِه 

  .أي زاك
  منرق

  .حل ُنْمُرقَةٌوربَّما مسُّوا الِطنِفسة اليت فوق الر. وسادةٌ صغريةٌ، وكذلك النِْمرِقَةُ: الُنمُْرُق والُنْمُرقة
  منس

وأهل الكتاب يسّمون جربيل . صاحُب سرِّه الذي يطلعه على باطن أمره وخيصُّه مبا يستره عن غريه: ناموسُ الرجل
وَنَمْسُت الرجل وناَمْستُُه، إذا . كتمته: ونََمْسُت السر أَْنُمُسهُ َنْمساً. قُْتَرةُ الصائد:والناموُس. الناموس: عليه السالم

  :ل الكميتقا. ساررته

  وَعمَّْيها واملُْسَتِسرَّ املُناِمسا... فأَْبِلغْ يزيداً إنْ َعَرْضَت ومُْنِذرا 
. وانََّمَس الرجل، أي استتر. ما ُيَنمِّسُ الرجلُ به من االحتيال: والناموُس أيضاً. الداخل يف الناموسِ: املُناِمُس: ويقال

فسادُ : والَنَمُس بالتحريك. قَدبٍد، تكون بأرض مصر، تقتل الثعبانُدوَيبة عريضة كأنَّها قطعةُ : والنِْمُس بالكسر
  .وقد نَِمَس السمُن بالكسر، أي فسد. الَسْمنِ
  منش

  .ومنه ثوٌر َنِمٌش، وهو الثور الوحشّي الذي فيه ُنقَطٌ. ُنقَطٌ بيٌض وسوٌد: النََمُش بالتحريك
  منص

. املرأة اليت تزيِّن النساء بالنَْمصِ: والناِمصَةُ. َنمََّصْت أيضاً، شدِّد للتكثريوقد َتنَمََّصِت املرأةُ و. نتُف الشَْعرِ: النَْمُص
  :قال الشاعر امرؤ القيس. النبُت الذي قد أُِكلَ مث نبَت: والَنميُص. ضرٌب من النبت: واِملْنَمُص بالكسر

  َتَجبََّر بعد األكلِ وهو َنميُص... وَيأْكُلَْن من قَوٍّ لَعاعاً ورِبَّةً 
  منط

خري هذه : " ويف احلديث. اجلماعة من الناس أمرُهم واحد: والَنَمطُ أيضاً. ضرٌب من الُبسُِط، واجلمع أَْنماطٌ: الَنمطُ
  " .األمَّة الَنَمطُ األوَسط يلحق هبم التايل ويرجع إليهم الغايل 

  منغ
  .خيارُُهْم: ةُ القوموَنْمَغ. أعاله: وكذلك َنْمَغةُ الرأس. أعاله: َنْمَغةُ اجلبل: قال الفراء

  منق
  :وقال النابغة. وَنمَّقَُه َتْنميقاً، أي َزيََّنُه بالكتابة. َنَمَق الكتاَب َيْنُمقُُه بالضم، أي كتبه

  عليه قَضيٌم َنمَّقَْتهُ الصوانُِع... كأنَّ َمَجرَّ الراِمساِت ذيوهلا 
  منل



ُبثوٌر صِغاٌر مع : والنَْملُ. وطعاٌم َمْنمولٌ، إذا أصابه الَنْملُ. ْملذات َن: وأرٌض َنِملَةٌ. النَْملُ معروٌف، الواحدة َنْملَةٌ
إنَّ ولدَ الرجلِ إذا كانَ من أُْخِتِه مث : وتقولُ اجملوُس. الذُباَب: وَرمٍ يسريٍ، مث َتتَقَرَُّح فَتسْعى، وَتتَّسُع، ويسمِّيها األطباُء

  :وقال. خطَّ على الَنْملَِة ُشِفيَ صاحُبها
  كِرامٍ وأنَّا ال َنُخطَّ على النَْملِ... َب فينا غَري ِعْرقٍ ملْعَشرٍ وال َعْي

وفرٌس نَِملُ القوائمِ، إذا كان ال . عيٌب من عيوب اخليل، وهو َشقٌّ يف احلاِفر، من األشَعرِ إىل املَقَطِّ: والَنْملَةُ أيضاً
ورجلٌ َنِملٌ، أي َنمَّاٌم، عن أيب . النميَمةُ: بالضم أيضاً والُنْملَةُ. وفرٌس ذو ُنْملٍَة بالضم، أي كثُري احلركِة. يستقرُّ
  :قال الكميت. وكذلك اإلْنمالُ، وقد أَْنَملَ. عمرٍو

  ِت لَألقَْربَني وال أُنِْملُ... وال أُزِْعُج الكِلَم املُْحِفظا 
  .واحدةُ األناِمل، وهي ُرءوُس األصابع: واألْنُملَةُ بالفتح

  منم
والَنميَمةُ . نبٌت طيِّب الرائحة: والَنمَّاُم. والرجلٌ َنمٌّ وَنمَّاٌم، أي قَتَّاٌت. واالسم الَنميَمةُ. َنما، أي قَتَُّه منَّ احلديث َيُنمَُّه

. وقد يهمز فيجعل من الَنئيمِ. أسكت اهللا نامََّتُه، أي ما يَنِمُّ عليه من حركته: ومنه قوهلم. اهلمُس واحلركةُ: أيضاً
  :وقول أيب ذؤيب

  يف كفِّه َجْشٌء أََجشُّ وأَقْطَُع... ميَمةً من قانصٍ ُمَتلَبِّب وَن
وما . الواحدة ُنمِّيَّةٌ. الفَلُْس، بالروميَّة: والنُّمِّيُّ، بالضم. أراد به صوَت وترٍ أو رحياً استروحْته احلُمُُر: قال األصمعّي

  .هبا ُنمِّيٌّ، أي ما هبا أحد
  مننم

ومنه قيل للبياض الذي يكون على أظفار . وثوٌب ُمَنمَْنٌم، أي موشَّى. ي رقَّشه وزخرفهَنْمَنَم الشيَء َنْمَنَمةً، أ
  .األحداث نِْمنَِمةٌ بالكسر

  منا
: " ويف احلديث. َنما َيْنمو وَيْنمي: وحكى أبو عبيدة. َنما املالُ وغريه َينْمي َنماًء، وربَّما قالوا َيْنمو ُنُموا، وأَْنماُه اهللا

وَنَمْوُت إليه احلديثَ فأنا أَْنموُه وأَْنميِه، وكذلك هو َيْنمو إىل احلسب . يعين اخللق، ألنَّه َينْمي" ناِمَيِة اهللا ال متثّلوا ب
وكذلك . َنمَْيُت احلديث إىل فالن َنْمياً، إذا أسندَته ورفعَته: وتقول. رفعته: وَنَمْيُت الشيء على الشيء. وَيْنمي

  .انتسب: واْنَتمى هو. نسبته إليه: ياًَنَمْيُت الرجل إىل أبيه َنْم

وَنمَّْيُت احلديث . َنَمْيُت احلديث خمفَّفاً َنمْياً، إذا بلَّغته على وجه اإلصالح واخلري، وأصله الرفع: قال األصمعّي
ونَمى اِخلضابُ . كَّيتها بهوَنمَّْيُت النار َتْنِمَيةً، إذا ألقيَت عليها حطباً وذ. َتْنِمَيةً، إذا بلَّغته على وجه النميمة واإلفساد

كُلْ ما : " ويف احلديث. َرميت الصيَد فأَْنَمْيُتُه، إذا غاَب عنك مثَّ مات: وتقول. ارتفع وغال، فهو َيْنمي: والسعُر
  :قال التغليب. الناجي: والنامي" . أَْصمَْيَت وَدْع ما أَْنَمْيَت 

  بِنامي وليَس َسِليمها أبداً... وقافيٍة كأنَّ الُسمَّ فيها 
  فخرَّتْ للسنابك واحلَوامي... صرفُت هبا لسانَ القومِ عنكم 

  هنأ



: ويقال أيضاً" . ما أبايل ما َنهِئَ من ضَبَِّك : " ويف احلديث. َنهِئَ اللحم يَْنَهأُ َنْهأً وَنَهأً وهناءةً وُنهوءةً، إذا مل َيْنَضْج
  .إْنهاًء، إذا مل تنضجه، فهو ُمْنهَأٌ َنُهَؤ اللحم فهو َنهيٌء على فَعيلٍ، وأَْنهَأُْتُه أنا

  هنب
أَْنَهَب الرجلُ مالَُه فانتهبوه ونََهبوه : تقول. أن يأخذها َمْن شاء: واالنتهاب. الغنيمة، واجلمع النِهاُب: النَهب

. وكذلك غري الفرسأن يتبارى الفَرسانِ يف ُخْضرِِهما؛ : واملناهبة. اسُم ما أَْنَهَب: والُنْهىب. وناَهبوه، كلُّ ذلك مبعًنى
ال َتَدْع كلبَك ينهب : يقال. وكذلك الكلُب، إذا أخذ بعرقوب اإلنسان. وهنب الناُس فالناً، إذا تناولوه بكالمهم

  .الناس
  هنرب

حبالُ رمالٍ : النَهابُري: األصمعّي" . من مجع ماالً من َمهاوَِش أذهبه اهللا يف نَهابَِر : " ويف احلديث. املهالك: النَهابُِر
  .ُمشرفٍة، واحدها ُنْهبوٌر

  هنت
ورجلٌ نَهَّاٌت، أي . ومحاٌر نَهَّاٌت، أي نَهَّاٌق. وأسٌد َنهَّاٌت. نََهَت َينْهُِت بالكسر: يقال. النَهيُت كالزئري، إال أنَّه دونه

  .َزحَّاٌر
  هنج

قال يزيد بن . وصار نَْهجاً واضحاً َبيِّناً وأَْنَهجَ الطريُق، أي استبانَ. وكذلك املَنَْهُج واملِْنهاُج. الطريق الواضح: النَْهُج
  :احلذَّاق العبدّي

  ُسُبلُ املَساِلِك واهلُدى ُتْعدي... ولقد أضاَء لك الطريُق وأَنَْهَجْت 
ا إذ: ونََهْجُت الطريق أيضاً. اعَْملْ على ما َنَهْجُتُه لك: يقال. ونََهْجُت الطريق، إذا أََبْنَتُه وأْوضحته. أي ُتعني وتقوِّي

وقد نَهَِج بالكسر . البْهر وتتابُع الَنفَس: والَنَهجُ بالتحريك. وفالن َيسَْتنْهُِج َسبيلَ فالن، أي يسلك مسلكَُه. سلكته
ويف احلديث أنَّه رأى رجالً َينَْهُج، أي يَْربو من الِسَمنِ . فالن َينَْهُج يف النَفَس فما أدري ما أَنَْهَجُه: يقال. َينَْهُج

  :قال عبُد بين احلَْسحاسِ. وأَنَْهَج الثوُب، إذا أخذ يف البِلى. سِْرُت عليها حتَّى اْنَبهََرْت: نََهْجتُ الدابَّةو. وَيلَْهثُ
  إىل احلَْولِ حتَّى أَنَْهَج الثوُب باليا... فما زالَ بُْردي طَيِّباً من ِثيابِها 

  هند
اجلارية َيْنُهُد بالضم ُنهوداً فيهما، إذا أشرف وكَعََّب؛ فهي ناِهدٌ ونََهَد ثدُي . َنَهَد إىل العدّو َينَْهُد بالفتح، أي َنهض

كرٌمي َينَْهُد إىل معايل : ورجلٌ َنْهٌد. َنُهَد الفرُس بالضم ُنهوَدةً: تقول منه. وفرٌس َنْهٌد، أي َجسيٌم ُمشرٌف. وناِهدَةٌ
إخراج : والَتناُهُد. املسامهةُ باألصابع: واملناَهَدةُ. ناَهَضةُامل: واملُناَهَدةُ يف احلرب. الرملةُ املشرفةُ: والَنْهداُء. األمور

مألتُُه؛ وهو حوضٌ َنْهدانُ، إذا امتأل ومل يَِفْض : وأَنَْهْدُت احلوَض. كلِّ واحٍد من الُرفقِة نفقةً على قدر نفقِة صاحبِه
اُه من الُنضج والكَثافة ذُرَّْت عليه قَميحةٌ من أن ُيغلى لُبابُ اهلَبيِد، وهو َحبُّ احلنظل، فإذا بلغ إن: والنَهيدَةُ. بعد

  .وُزْبٌد نَهيٌد، إذا مل يكن رقيقاً. دقيقٍ مث أُِكلَ
  هنر

. فرخُ احلُبارى: والَنهاُر. فإن مجعته قلت يف قليله ُنُهٌر. وال جيمع كما ال جيمع الَعذاُب والسراُب. ضد الليل: النهاُر
ورجلٌ َنهِرٌ، . وقد يعرب بالواحد عن اجلمع. ، أي أهنارٍ" يف َجنَّاٍت وَنَهرٍ : " وقوله تعاىل. واحد اَألْنهارِ: والَنْهُر والَنَهُر

  :قال الراجز. أي صاحب هنار ُيغُري فيه



  لست بليليٍّ ولكنِّي هنْر
  ال أُدجلُ الليلَ ولكْن ابتكْر

قال . وكلُّ كثري جرى فقد نََهَر واْسَتْنَهَر. َنْهراًوَنَهَر املاُء، إذا جرى يف األرض وجعل لنفسه . حفرُتُه: وَنهَْرُت النهَر
  :أبو ذؤيب

  على قََصبٍ وفُراٍت َنهِْر... أقامْت به فابَْتَنْت َخْيَمةً 
  :قال قيس بن اخلطيم. وسَّعتها: وأَنَْهْرُت الدَم، أي أََسلْتُُه، وأْنَهْرتُ الطعنةَ

  ائٌم من دونِها ما وراءهاَيرى ق... َملَكُْت هبا كفِّي فأَْنهََرْت فَْتقَها 
فضاٌء يكون بني أفنية القوم يلقون يف : واملَنَْهَرةُ. ونََهَرُه واْنَتهََرُه، أي َزبََرُه. وأَنَْهْرنا من النهار. اتَّسع: واْستَْنَهَر الشيء

  .كُناستَهم
  هنز

. َنهََزِت الدابَّةُ، إذا هنضْت بصدرها للسري: لويقا. وَنَهَز رأسه، أي حرَّكه. َنَهَزُه مثل َنكََزُه وَوكََزُه، أي ضربه ودفعه
. الفرصةُ: والُنْهزَةُ. ونََهْزُت بالدلو يف البئر، إذا ضربَت هبا يف املاء لتمتلئ. وَنَهَز الفَصيلُ ضَْرَع أمِّه، مثل لَهََزُه

ومها َيَتناَهزاِن إمارةَ بلِد كذا، أي . داناهوناَهَز الصيبُّ البلوغَ، أي . وقد ناَهْزتُُهُم الفُرَص. وانَْتَهزُْتها، إذا اغتنمتها
  .يبتدران
  هنس

  :قال الراجز. نَْهُشُه: وهنُْس احليَِّة أيضاً. َنَهْستُ اللحم واْنتََهْسُتُه مبعًنى: يقال. أخذه مبقدَّم األسنان: َنَهسَ اللحَم
  وذاِت قَْرَنْينِ طَُحوِن الضِْرسِ
  َتنَْهُس لو َتَمكََّنْت من َنْهسِ

  ُر َعْيناً كَشِهابِ القَْبسُِتدي
  .ضرٌب من الطري: والُنَهسُ أيضاً. القليل اللحم من الرجال: واملَْنهوُس

  هنش
  :قال رؤبة. قد نََهَشُه الدهُر فاحتاج: قال ابن األعراّيب. ورجلٌ َمْنهوٌش، أي جمهوٌد. لسعته: َنَهَشْتهُ احليَّةُ

  كْم من خليلٍ وأَخٍ منهوشِ
  منعوشِ ُمْنَتِعشٍ بفضلكم

  :قال الكميت. الَنْهُس، وهو أخذ اللحم مبقدَّم األسنان: والَنْهُش
  قَشاِعَم َينَْتهِْشَن ويَْنَتقينا... وغاَدْرنا على ُحْجرِ بن عمرٍو 
  :قال الراعي. ودابَّةٌ نَهُِش اليدين، أي خفيٌف كأنَّه أُخذ من َنْهشِ احلية. يروى بالشني والسني مجيعاً

  نِ َتخالُُه مشكوالَنْهشَ الَيَدْي
  :وقال أبو ذؤيب

  َصَدٌع سليٌم َرْجُعُه ال َيظْلَُع... َيْعدو به َنهُِش املُشاشِ كأنَّه 
  هنشل



  .الصقُر: والنَْهَشلُ. الذئُب: النَْهَشلُ
  هنض

وناَهْضُتُه، . ا أمرته بالُنهوضِ لهوأَْنَهْضُتُه أنا فاْنَتَهَض، واْسَتنَْهْضُتُه ألمر كذا، إذ. َنَهَض َينَْهُض َنْهضاً وُنهوضاً، أي قام
ونََهَض الطائر، . وَنَهضَ النبُت، إذا استوى. وتَناَهَض القوُم يف احلرب، إذا َنَهَض كلُّ فريقٍ إىل صاحبه. أي قاومته

لي اللحُم الذي ي: والناِهُض. فرخُ الطائر الذي َوفََر جناحاه ونََهَض للطريان: والناِهُض. إذا بسطَ جناَحيه ليطري
. وما لفالٍن ناِهَضةٌ، وهم الذين يقومون بأمره. بنو أبيه الذين يغضبون له: وناِهَضةُ الرجلِ. َعُضَد الفرسِ من أعالها

  .ظلمته: ونََهْضُت فالناً نَْهضاً. ما بني املَنِكب والكتف، واجلمع أَْنُهٌض: والَنْهُض من البعري
  هنع

  .ُؤَنَهَع ههوعاً، أي َتهَوََّع، وهو الَتقَيُّ
  هنق

َعظْماِن شاخصان من ذي احلافر : الناِهقاِن: قال األصمعّي. وقد َنَهَق َيْنهُِق وَيْنُهُق نَهيقاً ونُهاقاً. صوته: ُنهاُق احلمار
الناِهُق من احلمار حيث خيرج : وكان أبو عبيدة يقول. النَواِهُق: ويقال هلما أيضاً: قال يعقوب. يف َمجْرى الدمع
  .َمخارج ُنهاِقِه: ونَواِهقُُه. قه، ومن اخليلالنُهاُق من َحل

  هنك

اْنَهْك من : ويقال. بالغت يف أكله: ونََهكُْت من الطعام أيضاً. لبسته حتَّى َخلَُق: َنَهكُْت الثوب بالفتح أَْنَهكُهُ َنْهكاً
، إذا َجَهدته وأضنْتُه ونقصتْ نََهكَْتُه احلمَّى: ويقال أيضاً. هذا الطعام، وكذلك انَْهْك ِعْرَضُه، أي بالغْ يف شتمه

: يقال. وقد نَهَِك، أي َدنَِف وَضنَِي، فهو َمْنهوٌك. َنهِكَْتُه احلمَّى بالكسر َتْنَهكُهُ َنْهكاً ونَْهكَةً: وفيه لغة أخرى. حلمه
: " ويف احلديث. يف عقوبتهوَنهِكَُه السلطان أيضاً عقوَبةً َينَْهكُُه نَْهكاً ونَْهكَةً، أي بالغَ . بانْت عليه نَْهكَةُ املرض

وكذلك يقال يف احلث على . ، أي بالغوا يف غَْسلها وتنظيفها يف الوضوء" انَْهكوا األعقابَ أو لَتَْنَهكَنَّها الناُر 
ورجلٌ َنهيٌك، أي شجاٌع، ألنَّه َيْنَهُك عدوَّه، أي . انَْهكوا وجوَه القوم، يعين أَْجهِدوهم، أي اْبلُغوا جهدهم: القتال

واْنِتهاكُ . وسيفٌ َنهيٌك، أي قاطٌع. واألسدُ َنهيٌك. وقد نَُهَك بالضم َينَْهُك َنهاكَةً، أي صار شجاعاً. الغ فيهيب
  .تناُولُها مبا ال َيِحلُّ: احلرمة
  هنل

الُسفَّارِ مناِهلَ، ألنَّ  وتسمَّى املنازل اليت يف املفاوز على طُُرقِ. املَْورُِد، وهو عُني ماٍء َترُِدُه اإلبلُ يف املراعي: املَْنَهلُ
وقال . الَريَّانُ، وهو من األضداد: والناهلُ. العطشان: الناهلُ: أبو زيد. املختِلفةُ إىل املَْنَهل: والناهلةُ. فيها ماًء
  :الشاعر

  َيْنَهلُ منها األَسلُ النَّاهلُ... الطاعُن الطَْعَنةَ يوَم الوَغى 
الشُْرُب : والَنَهلُ. ومجع الناهلُ نََهلٌ، ومجع النََهلِ نِهالٌ. شئَت العطشانُ هو هاهنا الشارُب، وإنْ: قال أبو عبيد

لَ وقد نَهِلَ بالكسر وأَْنَهلُْتُه أنا، ألنَّ اإلبل ُتسقى يف أوَّلِ الوِْرِد فُتَردُّ إىل الَعطَنِ، مثَّ ُتسقى الثانية وهي الَعلَ. األوَّلُ
  .فُتَردُّ إىل املرعى

  هنم



َمْنهوٌم : َمْنهوماِن ال يشبعاِن: " ويف احلديث. وقد نُهَِم بكذا فهو َمْنهوٌم، أي مولٌع به. بلوغ اهلمَّة يف الشيء: الَنْهمَةُ
إفراطُ الشهوة : والنََهُم بالتحريك. أي َزَحَر. لغةٌ يف َنَحَم يَْنِحُم: وَنَهَم َيْنهِمُ بالكسر َنهيماً" . باملال وَمْنهوٌم بالعلم 

مصدر قولك َنَهْمُت اإلبل أَْنَهُمها بالفتح فيهما َنْهماً : والَنْهمُ بالتسكني. د نَهَِم بالكسر َينَْهُم َنَهماًوق. يف الطعام
: والَنْهُم أيضاً. اليت ُتطيُع على النَْهمِ، وهو الَزْجُر: واِملْنهاُم من اإلبل. وَنهيماً، إذا زجرهتا وِصْحت هبا لتجدَّ يف سريها

. والَنهيُم مثل الَنحيمِ ومثل النَئيمِ، وهو صوت األسد والفيل. وِه، ألنَّ السائق قد يفعل ذلكاحلَذْف باحلصى وحن
  .ضرٌب من الطري: والُنهاُم بالضم. احلدَّاُد: والنِهاِميُّ. َنَهمَ الفيلُ يَْنهُِم َنْهماً، وهنيماً: يقال
  هننه

الثوب : والنَْهَنُه. وَنْهَنْهتُ الَسُبَع، إذا ِصْحت به لتكفَُّه. جرُتُه فكَفََّنْهنَْهُت الرجل عن الشيء فَتَنْهَنَه، أي كَفَفُْتُه وز
  .الرقيُق النسج، مثل اللَْهلَِه واهلَلَْهلِ

  هنى
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لغة: كتاب  ال   الصحاح يف 
 اجلوهري: املؤلف 

. وَتناهَْوا عن املنكر، أي هنى بعضهم بعضاً. وَنهَْيُتُه عن كذا فاْنتَهى عنه وَتناهى، أي كَفَّ. خالف األمر: النْهُي
ة النُهى، وهي الُعقول، واحد: والُنْهَيةُ بالضم. وفالنٌ ماله ناِهَيةٌ، أي نَْهٌي. إنه ألموٌر باملعروف َنُهوٌّ عن املنكر: ويقال

وَتناهى املاُء، إذا وقَف يف . الغديرُ يف لغة أهل جند، وغريهم يقوله بالفتح: والنِْهُي بالكسر. ألهنا َتنْهى عن القبيح
ل وقا. ارتفاعه: وُنهاُء املاء بالضم. حيث َينَْتهي إليه املاء من حروفه، واجلمع التَناهي: وتَْنهَِيةُ الوادي. الغدير وسكَن
. اإلبالغ: واإلهناُء. هم ُنهاُء مائٍة ونِهاُء مائةٍ أيضاً، أي قدر مائٍة: ويقال. النُهاُء القوارير والُزجاج: ابن األعرايب

 هذا: ويقال. والنُْهَيةُ بالضم أيضاً مثلُه. بلغ نِهاَيَتُه: يقال. الغايةُ: والنِهايَةُ. وأنَْهْيُت إليه اخلرب فانَْتَهى وَتناهى، أي بلغ
وهذه . رجلٌ ناهيَك من رجل، ونَْهُيَك من رجلٍ، وَنهاَك من رجلِ، وتأويله أنه جبدِّه وغَنائه َيْنهاَك عن َتطَلُّبِ غريه

وإذا قلت نَْهُيَك من رجلٍ كما تقول َحسُبك . امرأةُ ناِهيَُتَك من امرأة، تذكر وتؤّنث، وتثنَّى وجتمع، ألنه اسم فاعل
. هذا عبد اهللا ناهيَك من رجل، فتنصب ناهيَك على احلال: وتقول يف املعرفة. ، ألنه مصدرمن رجل مل ُتثَنِّ ومل جتمع

  .طلَب احلاجة حتَّى نَهَِي عنها أي تركها، ظِفَر هبا أو مل يظفر: ويقال. وَجزورٌ َنهِيَّةٌ، أي ضخمةٌ مسينةٌ
  نوأ

ويقال ناَء باِحلْملِ، إذا هنض به ُمثْقَالً؛ وناَء به . من األضداد َسقط وهو: وناَء. َنَهضَ بَِجْهٍد وَمَشقٍَّة: ناَء َينوُء َنْوًءا
وأناءُه احلِْملُ، مثل . واملرأةُ َتنوُء هبا َعجيَزتُها أي ُتثِْقلُها، وهي َتنوُء بعجيَزتِها أي تنهض هبا ُمثْقَلَةً. اِحلْملُ، إذا أثْقَله

: قال الفراء" . ما إنَّ مفاِتَحُه لََتنوُء بالُعْصَبِة : " وقوله تعاىل. َهَبُه مبعًنىأناَعُه، أي أثْقَلَُه وأمالَُه، كما يقال ذَهَب به وأذْ
ُسقوطُ َنجمٍ من املنازلِ يف املغربِ مع الفجرِ وطُلوُع رِقيبِه من املشرقِ يُقابلُه من : والَنْوُء. ُتثِْقلُها: أي لَُتينُء بالُعصَبِة

، وهكذا كلُّ جنم منها إىل انقضاء الَسَنِة، ما َخال اجلَبهةَ فإنَّ هلا أربعة عشر ساعته يف كل ليلة إىل ثالثةَ عَشَر يوماً
وكانت العرب تضيف األمطار والرياح . ومل نسمع يف الَنْوِء أنه السقوطُ إال يف هذا املوضع: قال أبو عبيد. يوماً

واجلمع أْنواءٌ . ُمطِْرنا بَِنْوٍء كذا: نه، فتقولإىل الطالع منها يف سلطا: وقال األصمعي. واحلرَّ والربد إىل الساقط منها
  :قال حسان بن ثابت.وُنوآنٌ أيضاً

  إذا قََحطَ القَطْرُ نوآُنها... وَيثْرُِب َتْعلَُم أنَّا هبا 
ألنه من ناَء وربَّما مل يهمز وأصله اهلمز، . إذا ناَوأَت الرِجالَ فاْصْرب: يقال. عاَدْيتُه: وناوَأُت الرَُّجلَ ُمناَوءةً ونِواًء

. يقال له ِعندي ما ساءُه وناءُه، أي أثْقَلَُه، وما َيسوءُه وَينوءُه: ابن السكيت. إليك ونُْؤَت إليه، أي هنض َنَهْضَت إليه
. والُنيوءِة وأناَء اللحَم ُينيئُُه إناءةً، إذا مل ُينضجُه، وقد ناَء اللحُم َيينُء َنيْاً، فهو حلٌم ينٌء بالكسر مثال نيٌع، بيِّن الُنيوِء

  :قال الشاعر. لغةٌ يف َنأى إذا بَُعَد: وناَء الرجلُ
  وإنْ رآَك فَقرياً ناَء واغَْتَربا... َمْن إنْ رآَك غَنيا النَ جانُِبه 

  نوب
وأناب إىل اهللا، أي . وانتاب فالنٌ القوم انتياباً، أي أتاهم مرة بعد أخرى. ناب عّني فالنٌ ينوب َمناباً، أي قام مقامي

. وهم يتناوبون النوبةَ فيما بينهم، يف املاء وغريه. جاءت نَْوبُتك ونِيابتك: واحدة النَُوبِ؛ تقول: والنَوبة. أقبل وتاب
: والنوُب. والنائبة، املصيبة، واحدة نوائبِ الدهر. االسم من قولك ناَبُه أمٌر وانتابه، أي أصابه: والنُوَبةُ بالضم



  :قال أبو ذؤيب. القُْرُب، خالف البُعد: الَنْوبُ بالفتح: يتابن السك. النحل، وهو مجع نائب
  كما يهتاُج َموِشّي قشيُب... أرِقُْت لِذكرِِه من غري َنْوبٍ 

  :قال لبيد. النَْوُب ما كان منك مسرية يومٍ وليلة؛ والقََرُب ما كان منك مسرية ليلة؛ وأصله يف الوِْرِد: ويقال
  مل متْسِ ِمين َنْوباً وال قََربا. ..إحدى َبين جعفرٍ كَِلفُْت هبا 

  .اليت تأيت كل يوم: واحلُمَّى النائبة
  نوت

  .املالَّحون يف البحر خاّصة، وهو من كالم أهل الشام، واحدهم نويتٌّ: النَوايتُّ
  نوح

رياح إذا تقابلت وكذلك ال. ومنه مسيت النَواِئُح؛ ألن بعضهنَّ يقابل بعضا. اجلبالن يتناوحان: يقال. التقابل: التَناُوُح
وكل ريح استطالت أثراً فهبَّْت عليه ريح طوالً فهي َنيَِّحُته، فإن . يف املهّب، ألن بعضها يُناوُِح بعضاً ويناسج

ونساٌء َنْوٌح وأْنواٌح، ونُوٌَّح، ونَوائُح، . وناَحتْ املرأة َتنوُح نَْوحاً ونِياحاً؛ واالسم النِياحَةُ. اعترضته فهي َنسيَجُته
  .وَتنَوََّح الشيء َتَنوُّحاً، إذا حترك وهو متدل. كنَّا يف َمناَحِة فالن: يقال. حاٌتوناِئ
  نوخ

َنوََّخ اُهللا األرَض طَروقةً للماء، : وقوهلم. أناخها ليسفََدها: وَتَنوَّخَ اجلملُ الناقةَ. أبركته فربك: أَنْخُت اجلمل فاْسَتناَخ
  .أي جعلها مما ُتطيقه

  نور
قال ُمَضرِّسٌ األسديُّ، وذكََر الظباء وأنَّها قد كََنَسْت . الُنفَُّر من الظباء: والنورُ أيضاً. ، واجلمع أْنواٌرالضياُء: النوُر

  :يف شدة احلر
  من احلَرِّ ُترَْمى بالسكينِة نوُرها... َتَدلَّْت عليها الشمُس حتَّى كأهنا 
إذا اْسَتْوَدقَْت وهي تريد الفحلَ، ويف ذلك منها َضعفٌ َتْرَهبُ وفرٌس وَديٌق َنواٌر، . ونسوةٌ نوٌر، أي ُنفٌَّر من الريبة

  :قال العجاج. نُْرُت من الشيء أنوُر نَْوراً ونِواراً، بكسر النون: وتقول. عن صولة الناكح
  َيْخِلطَْن بالتَأّنسِ النِوارا
وَتنْويرُ . اإلْسفاُر: والَتْنويُر. اإلنارةُ: يُروالَتْنو. وأناَر الشيُء واْسَتناَر مبعًنى، أي أضاء. وُنْرُت غريي، أي نفّرته

والناُر مؤّنثة، وهي من الواو، ألن . يقال نَوََّرِت الشجرةُ وأناَرتْ أيضاً، أي أخرجت َنْوَرها. إْزهارُها: الشجرِة
: يقال" . نِجاُرها نارُها "  :ما ناُر هذه الناقة؟ أي ما ِسَمُتها؟ ويف املثل: وقوهلم. تصغريها ُنَويَْرةٌ، واجلمع نوٌر ونريانٌ
الَنْيلَُج، : والَنووُر. َتطَلَّى بالنُوَرِة: وَتَنوََّر الرجل. تََبصَّْرُتها: وَتنَوََّرتُ النار من بعيد. بينهم ناِئرةٌ، أي عداوة وَشْحناء

والُنوَّاُر بالضم . عليها الَنووَر وقد َنوََّر ذراَعه، إذا غرزها بإبرة مث ذرَّ. وهو ُدخان الَشحم يعاجل به الوشم حتَّى خيضّر
ما يوضع : واملَناَرةُ أيضاً. اليت يؤذَّن عليها: واملَنارَةُ. َعلَُم الطريق: واملَناُر. َنْوُر الشجرِ، الواحدة نُوَّاَرةٌ: والتشديد

ومن قال َمناِئُر ومهز فقد . نورِفوقها السِراج، وهي َمفَْعلةٌ من االستنارة، بفتح امليم، واجلمع املَناوُِر بالواو، ألنه من ال
  .شبَّه األصلي بالزائد

  نوس



ورجلٌ َنوَّاٌس بالتشديد، . ُسقُْتها: وُنْستُ اإلبل أنوُسها نَْوساً. وقد ناسَ َينوُس، وأناَسُه غريه. تذبذبُ الشيء: النَْوُس
  :قال الشاعر. والناُس قد يكون من اإلنسِ ومن اجلّن، وأصله أناٌس فخفِّف. إذا اضطرب واسترخى

  نَ على اُألناسِ اآلِمنينا... أنَّ املَنايا َيطَِّلْع 
  نوش

ومنه املُناَوَشةُ يف : قال. ناَشُه َينوُشُه َنْوشاً: يقال للرجل إذا تناول َرجالً ليأخذ برأسه وحليته: قال ابن السكيت
: " وقوله تعاىل. واالنِْتياُش مثله. التناولُ: والَتناُوش. ورجلٌ َنؤُوٌش، أي ذو بطش. القتال، وذلك إذا تداىن الفريقان
ُنْشُتهُ : ويقال. أنَّى هلم تناول اإلميان يف اآلخرة وقد كَفروا به يف الدنيا: يقال" وأنَّى هلم الَتناُوُش من َمكاٍن بعيٍد 

  .خرياً، أي أَنلُْتُه
  نوص
، " والَت حني مَناصٍ : " وقال اهللا تعاىل. ي فرَّ وراغناَص عن ِقْرنِِه َينوُص نَْوصاً ومَناصاً، أ: يقال. التأخر: النْوُص

: وقوهلم. واْسَتناَص، أي تأخر. والَنْوُص، احلمار الوحشي. امللجأ واملفّر: واملَناُص، أيضاً. أي ليس وقت تأخُّرٍ وِفرارٍ
  .وناَوَص اجلَرَّة، أي مارسها. ما به َنويٌص، أي قوةٌ وَحراٌك

  نوض
ونْضتُ الشيَء، إذا عاجلته لتنزِعه، مثل الغصن . ذهب يف البالد، وأيضاً تأَخرَّ ونكَص: ضاًناَض فالنٌ َينوُض نَْو

  .ُوْصلَةُ ما بني عُجزِ البعري ومتنِِه: والنَْوُض. والوتد وحنوه
  نوط

  .بغة الذبياين يصف قطاةًقال النا. ُجلَّةٌ صغرية فيها متر ُتَعلَّق من البعري: والَنْوطُ. ناطَ الشيَء َينوطُُه نَْوطاً، أي علّقه

  للماء يف الَنْحرِ منها َنْوطَةٌ َعَجُب... َحذَّاُء ُمْدبَِرةً َسكَّاُء ُمقْبِلَةً 
  :قال ابن أمحر. اِحلقُْد: والَنْوطَة. ورٌم يف حنر البعري وأْرفاِغِه يقال نِيطَ البعري، إذا أصابه ذلك: والنَْوطَةُ

  وال أيُّ من عاَدْيُت أسْقى ِسقاِئيا... ةٌ وال ِعلَْم يل ما َنْوطَةٌ ُمْسَتِكّن
، أي يتناول وليس " عاٍط بغري أْنواٍط : " ويف املثل. وكلُّ ما ُعلَِّق من شيء فهو َنْوطٌ. ما بني الَعُجزِ واملَْتن: والنَْوطُ

ما ُنوِّطَ على البعري إذا : طُواألنْوا. املَعاليُق: واألنْواطُ. كاحلادي وليس له بعٌري: وهذا حنو قوهلم. هناك شيٌء معلٌَّق
. ويقال َنْوطَةٌ من طلح، كما يقال عيٌص من سدرٍ، وأيكةٌ من أثلٍ. ما ُيَعلَّق من اهلودج ُيَزيَُّن به: والَتْنواطُ. أوِقَر

ْت مبفازةٍ أخرى ال ُبعُد طريقها، فكأنَّها نيطَ: ونِياطُ املَفازة. وفالنٌ منِّي َمناطَ الثريا، أي يف البُعد. واْنتاطَ، أي َبُعَد
رماه : " ومنه قوهلم. وهو الَنْيطُ أيضاً. عِْرٌق ُعلِّق به القلُب من الَوتنيِ، فإذا قطع مات صاحبه: والنِياطُ. تكاد تنقطع
. قهاُمَعلَّ: ونياطُ القوسِ. مِقطَّعةُ األسحارِ: ُمقَطََّعةُ النِياِط، كما قالوا: ويقال لألرنب. ، أي باملوت" اهللا بالَنْيِط 
إنَّما مسِّي : قال األصمعي. طائٌر، ويقال أيضاً الُتَنوِّطُ: والَتَنوُّطُ. عرٌق يف الُصلب ممتدٌّ ُيعاجل املصفوُر بقطعه: والنائطُ

  .َتَنوُّطاً ألنه يدلِّي خيوطاً من شجرٍة مث يفّرخ فيها، الواحدة َتَنوُّطَةٌ
  نوع

رجلٌ جائعٌ : يقال. إتباٌع للجائع: والناِئُع. إتباٌع للجوع: والنُوُع. ء أنْواعاًوقد َتنَوََّع الشي. النَْوُع أخصُّ من اجلنس
. وزعم بعضهم أن الُنوعَ العطُش، والناِئع العطشانُ.وقوٌم جياٌع نِياٌع. جوعاً نوعاً: وإذا َدَعوا عليه قالوا. نائٌع

  :قال دريد ابن الصمة. رماه اهللا باجلوع والنوعِ: ويقال



  ُصدورَ اخليلِ واألَسلَ النِياعا...  ِشهابٍ ما أقاموا لََعْمُر َبين
  .التقدُّمُ يف السري: واالْسِتناَعةُ. يعين الرماح الِعطاَش

  نوف
  .وناَف الشيء َينوُف، أي طال وارتفع. واجلمع أنْواٌف. السناُم: النَْوُف
  نوق

وبعٌري ُمنَوٌَّق، أي مذلَّلٌ . نِياقٍ. ْجَمُع على أْنُيٌق، أيانَقالناقَةُ تقديرها فََعلَةٌ بالتحريك، ألهنا ُجِمَعت على نوقٍ، وقد ُت
وبعضهم . وَتنَوََّق يف األمر، أي تأنََّق فيه. الذي يروض األمور وُيصلحها: والنَوَّاُق من الرجال. وناقة ُمَنوَّقةٌ. مروٌَّض

، يضرب للجاهل باألمر وهو مع جهله يدَّعي " قٍَة َخْرقاُء ذاتُ ني: " ويف املثل. واالسم منه النيقَةُ. ال يقول َتَنوََّق
  .واالْنتياُق مثل االنتقاء. املعرفة ويتأّنق يف اإلرادة

  نوك
. وقوٌم َنْوكى ونوكٌ أيضاً على القياس. ورجلٌ أْنَوُك وَمسَْتْنوٌِك، أي أمحق. احلماقةُ: والَنواكَةُ. احلمُق: النوُك بالضم

  .ما أْنَوكَُه، ومل يقولوا أْنوِْك به، وهو قياٌس: وقالوا. َكوقد أْنَوكُْتُه، أي وجدُته أْنَو
  نول

للقومِ إذا : ويقال. اخلشُب الذي َيلُفُّ عليه احلائك الثوَب، وهو الَنْولُ أيضاً، ومجعه أْنوالٌ: اِملْنوالُ: أبو عمرو
ال أدري على أيِّ : ويقال. على رِْشقٍ واحٍدوَرَمْوا على ِمْنوالٍ واحٍد، أي . ُهم على ِمنوالٍ واحٍد: اْستََوْت أخالقُُهم

وأصله من الَتناُولِ، كأّنك . َنوْلَُك أن َتفَْعل كذا، أي َحقَك وينبغي لَك: وقوهلم. ِمْنوالٍ هَو، أي على أيِّ وجٍه هو
ُنلُْت له : يقال. مثلَُه والناِئلُ. العطاُء: والَنوالُ. وما نَوْلَُك أن تفعلَ كذا، أي ما ينبغي لَك. تناوُلَُك كذا وكذا: قلَت

  :قال وضَّاح اليمن. أعطيتًه َنوالً: ونَّولُْتُه. بالَعطية أنولُ َنْوالً، وُنلُْتُه الَعطيَّةَ
  وأْنَبأتُها ما َرخََّص اهللا يف اللََمْم... فما َنوَّلَْت حتَّى َتَضرََّعُت ِعْنَدها 

  :وقول لبيد. وناولُْتهُ الشيَء فَتناولَُه. ورجالِن ناالِن، وقوٌم أْنوالٌ كثُري النَوالِ: رجلٌ نالٌ: ابن السكيت. يعين التقبيل
  َجزِْعُت ولَْيَس ذلك بالَنوالِ

  .أي الصواب
  نوم

يا : ويقال. واجلمع نِياٌم، ومجع الناِئمِ ُنوٌَّم على األصل، وُنيٌَّم على اللفظ. وقد ناَم َيناُم فهو ناِئٌم. الَنْوُم معروف
وأخذه نُواٌم بالضم، إذا جعل . وأَنْمُتُه وَنوَّْمُتهُ مبعًنى. ري النوم، وال تقل رجل َنْومانُ، ألنه خيتص بالنداءَنْومانُ، للكث

أرى من نفسه أنَّه ناِئٌم وليس به، وُنْمُت الرجلَ بالضم، إذا غلبَته بالَنوم ألنَّك تقول ناَوَمُه فَناَمهُ : النوُم يعتريه وَتناَوَم
ورجلٌ نوَمةٌ بالضم . واْسَتناَم إليه، أي سكن إليه واطمأن. أخلَق: وناَم الثوُب. كَسدت: ِت السوُقوناَم. َينوُمُه

. وإّنه حلسن النيَمِة بالكسر. ورجلٌ ُنَوَمةٌ بفتح الواو، أي َنُؤوٌم، وهو الكثري النوم. ساكنة الواو، أي ال يؤبه له
  :لكميتقال ا. ثوٌب ُيناُم فيه، وهو القطيفة: واملَناَمةُ

  من الَوْهنِ والقَْرطَفُ املُخَْملُ... عليه املنامةُ ذات الفُضولِ 
  :وقال آخر

  لكلِّ َمناَمٍة ُهْدبٌ أصُري
يوٌم عاصٌف، وَهمٌّ ناصٌب، وهو فاعل مبعىن : وليلٌ ناِئٌم، أي ُيناُم فيه، كقوهلم. وربَّما مسِّوا الدكَّان َمنامَةً. أي متقارب



  :قال ذو الرمّة. َدَرُج اليت تكون يف الرمل إذا جَرْت فيه الريحال: والنِيم. مفعول فيه
  ِمثْلِ األدميِ هلا من َهْبَوٍة نيُم... حتَّى اجنلى الليلُ عنها يف ُملَمََّعٍة 

  .الفرو اخللق: والنيُم
  نون

  :قال الشاعر. شفرة السيف: والنونُ. احلوت، واجلمع أنْوانٌ ونينانٌ: النونُ
  الٍ ِمقطبِذي نوَننيِ قصَّ

  .والتْنويُن ال يكون إال يف األمساء. نوَّنُت االسم َتنْويناً: وتقول
  نوه

وناَهْت نفسي، أي . وَنوَّْهُت بامسه، إذا رفعَت ِذكَره. وَنوَّْهُتهُ َتْنويهاً، إذا رفعَته. ارتفع، فهو ناِئٌه: ناَه الشيُء َينوُه
  .ارتفع: وناهَ النباُت. قَوَِيْت
  نوى

  :قال الشاعر. َنواَك اهللا، أي صحَِبك يف سفرك وحفِظك: وتقول. واْنَتَوْيُت مثله. ةً وَنواةً، أي عَزمُتَنَوْيُت نِّي
  واقرأ سالماً على الذَلفاِء بالثََمِد... يا عْمرو أْحِسْن نواَك اُهللا بالَرَشِد 
والنِيَّةُ أيضاً . ويل يف بين فالنٍ نِيَّةٌ، أي حاجة. نِيَُّتَكصاحُبك الذي نِيَُّتهُ : ونويك. وَنوَّْيُتُه َتْنوَِيةً، أي وكلته إىل نيَّته

واستقرْت نَواُهم، أي . واْنَتوى القوُم منزالً مبوضع كذا وكذا. الوجه الذي َيْنويهِ املسافر من قُرِبٍ أو بُعد: والنَوى
ومجع َنوى . ى وأّنَوْيتُُه، إذا رميَت بهوأكلت التمر فَنوَْيُت الَنو. وناواُه، أي عاداه. مخسة دراهم: والنَواةُ. أقاموا

وإبلٌ َنَووِيَّةٌ، إذا كانت . ومجلٌ ناو وجِمالٌ نِواٌء. وَنَوِت الناقة، أي ِمسنْت، تَْنوي نِواَيةً ونَيا فهي ناوَِيةٌ. التمرِ أْنواٌء
  .الشحُم: والَنيُّ. تأكل النَوى

  نيب
وَنيََّب سهَمه، أي عجم . وناَبُه يَنيُبُه، أي أصاب ناَبُه. لى غري قياسالناب من الِسنِّ، واجلمع أنياب وُنيوبٌ أيضاً ع

ال أفعلُ ذلك ما : " ويف املثل. املُِسنَّة من النوق، واجلمع النيُب: والناب. سيِّدُهم: وناُب القومِ. عوَده وأثَّر فيه بنابه
  .َنّيبِت الناقة، أي صارت هرمة: تقول منه" . َحنَِّت النيُب 

  نري
نِْرُت الثوبَ أنُريهُ َنيْراً، وكذلك : تقول. َعلَُم الثوبِ، ولُحَمُتُه أيضاً، فإذا ُنِسَج على َنَريْينِ كان أصفَق وأبقى: نُريال

اخلشبة املعترضة يف عنق الثورين، : ونُري الفدان. ورجلٌ ذو نَريْينِ، أي قّوُتُه وشدَُّته ِضْعُف شدَِّة صاحبه. أنَْرُت الثوب
  .ما يتَّضح منه: ونُري الطريق. ريانُ واألْنياُرواجلمع الن

  نيف
وقصٌر نِياٌف، وناقةٌ نِياٌف، ومجلٌ نِياٌف، أي طويلٌ . وَنيََّف فالنٌ عل السبعني، أي زاد. الزيادةُ، خيفف ويشدّد: الَنْيُف

  :قال امرؤ القيس. يف ارتفاعه
  فوقه قد َتَعصَّرا يَظَلُّ الَضباُب... نِيافاً تَزِلُّ الطُري عن قُذُفاِتِه 

  .وأنافَِت الدراهُم على املائة، أي زادت. وأناَف على الشيء، أي أشرف
  نيك



  .رجلٌ ناِئٌك من النْيِك، وَنيَّاكٌ شّدد للكثرة
  نيل

  .واألمر منه َنلْ بفتح النون، وإذا أخربَت عن نفِسك كَسَرَتُه. نالَ خرياً يَنالُ َنْيالً، أي أصاب
  حرف اهلاء

  هأهأ

  .وجأجَأُت هبا للشربِ واالسم اِهلئُ واِجلئُ. ِهئْ ِهئْ: َهأَْهأُْت باإلبلِ، إذا َدعَْوَتها للعلَِف فقُلَت: ياألمو
  هبب

الريح اليت تثري : واهلَبوَبةُ. وهبَّت الريح ُهبوباً وَهبيباً، أي هاجت. وأهببته أنا. َهبَّ من َنومه َيُهبُّ، أي استيقظ
. من أين جئت؟ أي من أين انتبهت لنا: من أين َهَبْبُت يا فالن؟ كأنك قلت: تقول. اهلَبيُبالَغبََرة؛ وكذلك اهلَبوُب و

  :قال لبيد. وَهبَّ البعُري يف السري ِهباباً، أي نِشط. طِفق يفعل كذا: وَهبَّ فالنُ يفعل كذا، كما تقول
  َصهباُء راح مع اجلَنوب َجهاُمها... فلها ِهباٌب يف الزمامِ كأنَّها 

ِعشْنا بذلك : ويقال أيضاً. هِزَُّتُه وَمضاؤه يف الضريبة، وهو سيف ذو َهبَِّة: وَهبَّته. ت السيَف والرمَح فََهبَّ َهبَّةًوهزز
ِهياج : واِهلبَّةُ بالكسر. الساعة َتبْقى من الَسَحر: اهلَبَّةُ أيضاً: قال األصمعي. َهبَّةَ من الدهر، أي ِحقبة، كما يقال َسبَّة

قال . وهو ِمهباٌب وُمْهَتبٌّ. واْهَتبَّ مثله. َهبَّ التيسُ َيهِبُّ بالكسر َهبيباً وِهباباً، إذا َنبَّ للِسفاِد: تقول. الفحل
  .ويقال لِقطَعِ الثوب هَِبٌب. َبلَي: وهتبَّب الثوُب. يقال ثوٌب َهباِئُب وخَباِئُب، إذا كان متقطِّعاً: األصمعي

  هبت
  :قال طرفة .اجلبان الذاهبُ العقل: اهلَبيُت

  والثَبيُت قَلُْبُه ِقَيُمْه... فاهلَبيُت ال فؤاد له 
  .وَهَبَتُه يَْهبُِتُه َهْبتاً، أي ضربه. ورجل َمْهبوُت الفؤاِد، ويف عقله َهْبَتةٌ، أي ضعٌف. وقد ُهبَِت الرجلُ أي ُنِخَب

  هبج
. ثقيل النفْس: ورجلٌ ُمهَبَّج. َتهَبََّج، أي َورََّمُه فتورََّمهَبََّجُه تَْهبيجاً فَ: تقول. اهلََبُج كالَوَرمِ يكون يف ضَرعِ الناقة
  .وَهَبجه بالعصا َهْبجاً، أي ضََرَبه

  هبخ
  .والغالُم َهبَيٌَّخ؛ وهو فََعيَّلٌ، مشددة الياء. اجلارية التارَّةُ املمتلئة: اهلَبَيََّخةُ
  هبد
أن : واالهِْتباُد. هو َيتََهبَُّد، إذا استخرج ذلك ليأكله: للظليم يقال. أخذُُه وكسُره: والَتهَبُُّد. َحبُّ احلنظلِ: اهلَبيُد

تأخذ َحبَّ احلنظلِ وهو يابٌس وجتعلَه يف موضعٍ وتصبَّ عليه املاء وتدلكه مث تصبَّ عنه املاء، وتفعلَ ذلك أياماً حتَّى 
  .تذهب مرارُته، مث يدقُّ ويُطبخ

  هرب
القطعة من : واهلَْبرَةُ. هي الُصحون بني الروايب: يقال. ْبُر، واجلمع ُهبوٌرما اطمأنَّ من األرض، وكذلك اهلَ: اهلَبُري
وقد َهبَِر اجلمل بالكسر يَْهَبُر َهبَراً، فهو َهبٌِر وأهَْبُر، إذا . وقد َهبَْرُت له من اللحم َهبَْرةً، أي قطعت له ِقطعة. اللحم



القرد : واهلَْوَبُر. ر واهلََبرِ، وهو اللحم، والناقةُ َهبَِرةٌ وَهبْراُءبعٌري َهبٌِر َوبٌِر، أي كثري الوب: يقال. كان كثري اللحم
  :وقال. الكثري الشعر، وكذلك اهلَبَّاُر

  وذكَْرتُ حني تربقعت َهبَّارا... َسفََرْت فقلت هلا َهجٍ فتربقَعْت 
  .يف رأسه ِهبْرِيَّةٌ، وهو الذي يكون يف الشعر مثل الُنخالة: ويقال
  هربز
  .كلُّ مجيلٍ وسيمٍ عند العرب ِهْبرِزِيٌّ: قال ثعلب. اُألْسواُر من أساورة الفُْرسِ: يُّاِهلبْرِزِ
  هربق
  .احلّداُد، والصائغُ: اِهلْبرَقيُّ
  هبش
  :قال رؤبة. هو َيْهبِشُ لعياله، ويََتَهبَُّش فهو َهبَّاٌش: يقال. اجلمُع والكسُب: اهلَْبُش

  أغْدو ِلهَْبشِ املَغَْنمِ املَْهبوشِ
  يداً كَسيِد الَرْدَهِة املبغوشِس

  .واهلُباَشةُ مثل احلُباشَِة، وهي ما مجع من الناس واملال
  هبص
  :قال الراجز. النشاطُ: اهلََبص

  ما زالَ َشْيبانُ شديداً َهَبصُْه
  .وقد هبَص فهو َهبٌِص

  هبط
اللهم غَْبطاً ال َهْبطاً، أي نسألك الِغْبطَةَ ونعوذ : يقال. وَهَبطَُه َهْبطاً، أي أنزله، يتعدَّى وال يتعّدى. نزل: َهَبطَ ُهبوطاً

َهَبطَ : وقوهلم. وَهَبطُْتُه أنا وأْهَبطُْتُه أيضاً. وَهَبطَ مثُن السلعة، أي نقص. وأْهَبطُْتُه فاْنَهَبطَ. بك أن َنْهبِطَ عن حالنا
  .الضامُر: واهلَبيطُ من النوق. احلَدوُر: واهلَبوطُ. املرُض حلَمه، أي هََزلَُه

  هبع

وقد هََبَع الفصيلُ . واألنثى ُهَبَعةٌ، واجلمع ُهَبعاٌت. ما له هَُبٌع وال ُرَبٌع: يقال. الفصيلُ الذي نُِتجَ يف آخر النِتاج: اهلَُبُع
  .احلُُمُر كلها تَْهَبُع يف مشيتها، أي متدُّ عنقها: ويقال. َيْهَبُع َهْبعاً، إذا مد عنقه

  هبغ

  .ي نامَهَبغَ َيْهَبغُ ُهبوغاً، أ
  هبقع

. املزهوُّ األمحُق الذي حيبُّ حمادثَة النساء: واهلََبْنقَُع.قعوُد الرجل على ُعرقوَبْيه قائماً على أطراف أصابعه: اهلََبْنقََعةُ
  .وهي جِلَْسة اهلََبْنقَعِ. واْهَبْنقََع الرجل، إذا جلس اهلََبْنقََعةَ

  هبل
: واملَهْبِلُ. الثَكول: واهلبولُ من النساء. اإلثْكال: واإلْهبالُ. ه، أي ثَكَلْتُهَهبِلَْتُه أمُّ: مصدر قولك: اهلََبلُ بالتحريك

الثقيل املسنُّ من الناس : واهلَِبلُّ، مثال اِهلَجفِّ. طريق الوَلِد، وهو ما بني الظبَيِة والَرحمِ: أقصى الَرِحم، ويقال



  :قال أبو كبري. رجل ُمهَبَّلٌ: يقال. بعضاً، وأْهَبلَُه وقد هّبلَُه اللَّْحُم، إذا كثَُر عليه ورِكَب بعضه. واإلبل
  فَشبَّ غَْيَر ُمَهبَّل

: واالْهتبالُ" . والنِّساُء َيومئٍذ ال ُيهبِّلُهنَّ اللْحُم : " وقالت عائشة رضي اهللا عنها يف حديث اإلفِك. هو املُلَعَُّن: ويقال
  :قال الكميت. ُت غَفْلَتهاْهَتَبلْ: يقال. االغْتناُم، واالْحتيالُ واالقتصاُص

  حنَر املكافئ واملكثوُر َيْهتَبل... وعاثَ يف غابرٍ منها بَِعثَْعثٍَة 
  :قال ذو الرّمة. الصَيَّاُد الذي َيهْبِلُ الصيَد، أي يغترَّه: واهلَبَّالُ

  ألفى أباه بِذاَك الكَْسبِ يكتِسُب... أو ُمطَْعُم الصَيِد َهبَّالٌ ِلُبْغَيِتِه 
  .ُمحتالٌ: بِلٌوِذئٌْب َه
  هبلع
  .األكولُ: اِهلْبلَُع
  هبنيق
  :قال لبيد. الوصيُف: اِهلْبنيُق

  كُلُّ َملْثومٍ إذا ُصبَّ َهَملْ... واهلَبانيُق ِقياٌم َمَعُهم 
  هبا
َهبا : عويقال له إذا ارتف. ُدقاقُ التراب: واهلَباُء أيضاً. الشيء املُْنَبثُّ الذي تراه يف البيت من ضوء الشمس: اهلَباُء

  :قال رؤبة. الَغَبرَةُ: واهلَْبَوةُ. َيْهبو َهْبواً، وأْهبَْيُتُه أنا
  َتْبدو لنا أْعالُمُه بعد الغََرْق

  يف ِقطَعِ اآللِ وَهْبواِت الُدقَْق
  :قال َهوَْبٌر احلارثّي. وموضٌع هايب التراب، أي كأن ترابه مثل اهلَباِء يف الرِقّة

  َدَعْتُه إىل هايب الترابِ عقيمِ... ضَْرَبةٌ  َتَزوََّد ِمنَّا بني أذَْنْيِه
  .زجٌر للفرس، أي َتَوسَّعي وَتباَعدي: وَهيب. اجلاريةُ الصغريةُ: واهلَبِيُّ واهلَبِيَّة. ُتراُب القَْبرِ: واهلايب
  هتأ

  .َتقَطَّع وَبلَي: َتَهتَّأَ الثوُب
  هتت

ورجل ِمَهتٌّ وهتَّاٌت، أي . هو يسرده سرداً وَيُهتُُّه َهتا: يقال للرجل إذا كان جيَِّد الِسياقِ للحديث: قال األصمعي
  .خفيٌف كثري الكالم

  هتر
  :قال أوس بن حجر. هِْتٌر هاتٌِر، وهو توكيد له: يقال. الَسقَط من الكالم: اِهلْتُر بالكسر

  ُيراجُِع ِهتراً من ُتماِضَر هاتِرا
وأُْهِتَر الرجل فهو ُمْهَتٌر، أي صار َخرِفاً . إنَّه لَهِْتُر أَْهتارٍ: كان داهياً يقال للرجل إذا. الَعجُب والداهية: واِهلْتُر أيضاُ
وَتهاَتَر الرجالن، إذا ادَّعى كل واحد منهما . وفالنٌ ُمسَْتْهَتٌر بالشراب، أي مولع به ال يبايل ما قيل فيه. من الِكبَرِ

  .على صاحبه باطالً
  هتف



وقوٌس هتَّافَةٌ وَهَتفى، أي ذات . وَهَتَف به ُهتافاً، أي صاح به. احلمامةُ تَْهِتُف َهْتفاًَهتَفَِت : يقال. الصوُت: اهلَْتُف
  .صوت
  هتك
وَتهَتََّك، . واالسم واهلُْتكَةُ بالضم. وَهتَّكَ األستار، شدِّد للكثرة. وقد هََتكَُه فاْنهََتَك. خرُق السترِ عما وراءه: اهلَْتُك

  .أي افتضح
  هتل

  .وسحائُب ُهتَّلٌ. َهَتلَِت السماُء هَْتالً وهََتالناً وَتْهتاالً: يقال. التَْهتاِن التَْهتالُ، مثل
  هتم
وَتَهتََّمْت أسنانه، . ورجلٌ أْهَتمُ بيِّن اهلََتمِ. ضرَبُه فهََتَم فاُه، إذا ألقى مقدَّم أسنانه: يقال. كسُر الثنايا من أصلها: اهلَْتُم

  .َم من الشيء، أي تكسَّر منهما تََهتَّ: واهلُتاَمةُ. أي تكسَّرت
  هتمل
  .وقد َهتَْملَ. الكالُم اخلفيُّ: اهلَْتَملَةُ
  هنت

َهَتَن املطر والدمع َيْهِتنُ : يقال. مطر ساعٍة مث يفُتْر مث يعود: التَْهتان: وقال النضر بن ُشميلٍ. حنٌو من الدَميِة: التَْهتانُ
وسحاٌب َهتونٌ، واجلمع . وسحاٌب هاِتٌن، وسحائُب ُهتٌَّن، مثل راِكعٍ وُركَّعٍ. عاًَهْتناً وُهتوناً وَتْهتاناً، إذا قَطََر متتاب

  .ُهُتٌن، مثل عموٍد وُعُمٍد
  هتا

  .وما أُهاتيَك، أي ما أنا مبعطيك. ُمفاَعلَةٌ منه: واملُهاتاةُ. وللمرأة هايت. هاِت يا رجل، أي أعِط
  هثم

  .الكثيب األمحر: واهلَيْثَُم. فرُخ العقاب، ومنه مسِّي الرجل َهْيثَماً: ُمواهلَيْثَ. َهثََم له من ماله، كما تقول كَثََم
  هثهث
  .ظلم: وَهثَْهثَ الوايل. َهثهثَتِ السحابة بقطرها وثلجها، أي أرسلته بسرعة: يقال. االختالط: اهلَثَْهثة
  هجأ

  :وأنشد. قطعه: وأْهجا طعامكم غَرَثي. سكن. َهَجأَ غَرَثي: أبو زيد
  وأطَعمَُهْم من َمطَْعمٍ غريِ ُمْهجِِئ... ربِّي ودلَّ عليهم  وأخْزاُهُم
  هجج

أجيجها؛ مثل َهراق : وَهجيج النارِ. الوادي العميق: واهلَجيُج. وعٌني هاجَّةٌ، أي غائرةٌ. غارت: هجََّجْت عيُنُه
عر وهو املتمرِّس بن قال الشا. وركب فالنٌ َهجاَج غري جمًرى، وَهجاج أيضاً مثل قَطان، إذا ركب رأسه. وأراق

  :عبد الرمحن الصحارّي
  وقد رَِكبوا على لَوْمي َهجاجِ... فال َيَدُع اللئاُم سبيلَ غَيٍّ 

ورجلٌ . َهجاَجْيك وهذاذَْيك، على تقدير االثنني: تقول للناس إذا أردَت أن يكفُّوا عن الشيء: قال األصمعّي
  :قال الشاعر. َبخٍ وَبْخ: ن وينوَّن، كما يقالزجٌر للكلب، يسكَّ: وهج خمفَّف. َهجاجَةٌ، أي أمحق



  وذكرُت حَني تَبْرقََعْت َهبَّارا... َسفََرْت فقلُت هلا َهجٍ فتََبْرقََعْت 
  هجد

. الَتَهجُُّد: ومنه قيل لصالة الليل. وَهَجَد وتََهجََّد، أي سهر، وهو من األضداد. َهَجَد وتََهجََّد، أي نام ليالً
  :قال لبيد. التنومي: والَتْهجيُد

  قال َهجِّْدين فقد طال الُسرى
  وقََدْرنا إنْ َخنا الدهرِ غَفَلْ

  .أْهَجَد البعُري، إذا ألقى جِراَنُه باألرض: ابن السكيت
  هجر
. تركُ األوىل للثانية: واملُهاجرة من أرضٍ إىل أرضٍ. واالسم اِهلْجَرةُ. وقد َهَجَرُه َهجْراً وِهجْراناً. ضد الوصل: اهلَْجُر

قال أبو . وقد َهَجرَ املريض يَْهُجُر َهْجراً، فهو هاجٌِر والكالم َمْهجوٌر. اهلَذَيانُ: واهلَْجُر أيضاً. التقاطُع: الَتهاجُُرو
قالوا : ، قال" إنَّ قومي اتََّخذوا هذا القرآن مَْهجوراً : " يروى عن إبراهيم ما يثبُِّت هذا القول يف قوله تعاىل: عبيد

وهو اإلفْحاُش يف . االسم من اإلْهجارِ: واهلُْجُر بالضم.  تَر إىل املريض إذا َهَجَر قال غري احلّقأمل. فيه غري احلق
  :قال الشماخ. املنطق، واخلَنا

  عليها كالماً جاَر فيه وأَْهَجرا... كماجَِدِة األْعراقِ قال ابن َضرٍَّة 
نصف النهار : واهلَْجُر واهلاجَِرةُ. جِراٍت، أي بفضائحورماه هباجِراٍت وُمْه. وكذلك إذا أكثر الكالم فيما ال ينبغي

  :قال ذو الرّمة. عند اشتداد احلّر
  بآل الُضحى واهلَْجُر بالطرفِ َيْمَصُح... وَبْيداَء ِمقْفارٍ يكاد ارتكاُضها 

  :قال امرؤ القيس. َهجََّر النهاُر: تقول منه
  ام النهاُر وَهجَّراذَمولٍ إذا ص... فدْعها وسلِّ اهلَمَّ عنك َجبْسَرٍة 

السري يف : والتهجُري والتََهجُُّر. مؤصلَني، أي يف وقت اهلاجَِرِة واألصيلِ: أتينا أهلنا مُْهجِريَن، كما يقال: ويقال
ي يقال ناقةٌ ُمْهجِرٌَو، أ: الفراء" . هاجروا وال تََهجَّروا : " ويف احلديث. وَتَهجََّر فالن، أي تشبَّه باملهاجريَن. اهلاجرِة

وهذا أَْهَجُر . هو الذي يتناَعُتُه الناُس ويَْهجرونَ بذكره، أي ينعتونه: ويقال. وبعٌري مُْهجٌِر. فائقةٌ يف الشحم والسري
قال ذو . وُهجَِر، أي ُترَِك. يبيُس احلمضِ الذي كسرته املاشية: واهلَجُري. يقال يف كلِّ شيء. من هذا، أي أكرُم

  :الرّمة
  من الرُطْبِ إالَّ َيْبسُها وَهجُريها... ممَّا َعَنْت له ومل يبَق باخلَلْصاِء 

. وكذلك اِهلجِّريى واإلْهجريى. الدأب والعادةُ: واِهلجُِّري، مثال الِفسِّيقِ. احلوض الكبري: واهلَجُري. اهلاجَِرةُ: واهلَجُري
حبل يشدُّ يف رسغ رِجل البعري، : اِهلجاُر: األصمعّي. ما زال ذاك ِهجِّرياُه وإْهجرياُه وإْجرِيَّاُه، أي عادته ودأبه: يقال

وِهجارُ . َهَجْرُت البعَري أْهجُُرُه َهجْراً: تقول منه. مث يشدُّ إىل َحِقوِِه إن كان ُعرياناً، فإن كان مرحوالً شدَّ يف احلَقَبِ
  .املَْهجور الفحلُ يشدُّ رأسه إىل رجله: ويقال. وتُرها: القوس
  هجرس

  .اهلَجارُِس مجيع ما تعسََّس من السباع ما دون الثعلب وفوق الريبوع: ويقال. ثعلُبال: اِهلجْرُِس بالكسر
  هجرع



  .الطويلُ: اِهلجَْرُع
  هجس
  .النبأةُ تسمعها وال تفهمها: واهلَْجُس. َهَجَس يف صدري شيٌء يَْهجُِس، أي َحَدثَ: يقال. اخلاطُر: اهلاجُس
  هجع

  :قال أبو قيس ابن األسلت. خلفيفةُالنومةُ ا: والَتْهجاُع. النوُم: اهلُجوُع
  أطعُم نوماً غري تَْهجاعِ... قد َحصَِّت البَْيَضةُ رأسي فما 

أتيت فالناً بعد َهْجَعٍة، : ويقال. وَهجََّع القوُم تَْهجيعاً، أي َنوَّموا. وَهجيٌع من الليل وبعد هدأة من الليل، مثل هَزيعٍ
رجلٌ ُهَجعَةٌ، مثال ُهَمزٍَة، وُهجٌَع، : ويقال. َعةُ منه كاِجللسة من اجللوسواِهلْج. أي بعد نومٍة خفيفة من أوَّل الليل

وأْهَجَع . وَهَجَع جوَعه مثل َهَجأَ، إذا انكسر ومل يشبع. وأصله من اهلُجوعِ. وِمْهجٌَع، للغافل عمَّا يراد به، األمحُق
  .فالنٌ غََرثُُه، إذا سكََّن َضَرُمُه، مثل أهجأَ

  هجف
  :قال الكميت. اجلايف الثقيلُ: النعام ومن الناس اِهلَجفُّ من

  وفيمن ُيعاديه اِهلَجفُّ املُثَقَّلُ... هو األْضَبطُ اهلَوَّاُس فينا شجاَعةً 
  هجل
. وَهَجلَ بالقصبة وغريها، إذا رمى هبا. أمسعه القبيح وشتمه: وَهجَّلَ به تَْهجيالً. غائطٌ بني اجلبالِ مطمئنٌّ: اهلَْجلُ

  :وقال. الرجلُ األهْوج: واهلَْوَجلُ. السريعةُ، مثل اهلوجاِء: من اإلبل واهلَْوَجلُ
  ُسُهداً إذا ما ناَم ليلُ اهلَْوَجلِ

  :قال جندلٌ. األرض تأخذ مرَّةً هكذا ومرَّةً هكذا: اهلوجل: األصمعّي. الفالةُ ال أعالَم هبا: واهلوجلُ
  واآللُ يف كلِّ مَراٍد َهْوَجلِ

  األْنَجلِ كأنَّه بالَصْحُصحاِن
  قُطٌْن ُسخاٌم بأيادي غُزَّلِ

  هجم
وَهَجَمْت عينه، . دخل: وَهَجَم الشتاُء. َهَجْمُت على الشيء بغتة أْهُجُم ُهجوماً، وَهَجْمُت غريي يتعدَّى وال يتعدَّى

وريحٌ . متهوَهَجْمتُ البيَت َهْجماً، أي هَد. َهَجْمُت ما يف ضرع الناقة، إذا حلبت كل ما فيه: األصمعّي. أي غارت
  :وقال. القدُح الضخُم: واهلَْجُم. دمعت: واْنَهَجَمْت عينه. تقلع البيوَت والثُماَم: َهجوٌم

  حتَّى تكاد ِشفاه اهلَْجمِ َتْنثَِلُم... فتمُأل اهلَْجَم عفواً وهي وادعةٌ 
وَهْجَمةُ . شدَّة برده: وَهْجَمةُ الشتاء. فقطاملائة : وهَُنْيدَةُ. أوَّهلا األربعون إىل ما زادت: اهلَْجَمةُ من اإلبل: أبو عبيد
  .الُدرَّةُ: واهلَْيُجمانَةُ. أن حتقنه يف السقاء اجلديد مث تشربه وال متخضه: اهلَجيَمةُ من اللنب: أبو عمرو. حّره: الصيف
  هجن

  :وقال عمرو ابن كلثوم. البيُض: اِهلجانُ من اإلبل
  ِهجاِن اللون مل تقرأ جَنينا

قال عمرو . َهجائُن: بعٌري هجانٌ، وناقةٌ ِهجانٌ، وإبلٌ ِهجانٌ، وربَّما قالوا: يقال. ذكر واملؤنث واجلمعويستوي فيه امل
  :بن أمحر



  َهجائَن من نعاج أواَرعينا... كأنَّ على اِجلمالِ أوانَ خفَّْت 
  :ليٍّ رضوان اهللا عليهوقال األصمعيّ يف قول ع. كرميةٌ: وامرأةٌ ِهجانٌ. طيِّبة التُرب َمَربٌّ: وأرٌض ِهجانٌ

  هذا جَناَي وِهجاُنُه فيه
  وكلُّ جاٍن يده إىل ِفيْه

واهلُْجَنةُ يف الناس واخليل، وإنَّما تكون من . هو ِهجانٌ بيِّن اهلَجانة، ورجلٌ َهجنيٌ بيِّن اهلُْجَنِة: اليزيدي. يعين خياره
وكذلك . الصبيَّة ُتزوَّج قبل بلوغها: واهلاجُِن. جيناًقبل األّم، فإذا كان األب عتيقاً واألمُّ ليست كذلك كان الولد َه

، وهو " جلَّت اهلاجُِن عن الرِفِْد " ، أي صُغرت، و " جلَّت اهلاجُِن عن الولد : " ويف املثل. الصغرية من البهائم
وَتْهجنيُ . ه َهجيناًَهجََّنُه، أي جعل: ويقال. جلَِّت العلبة عن اهلاجِنِ، أي كربت: وقال ابن األعرايب. القدح الضخم
  .النخلة أوَّل ما تلقح: واملُهَْتجَِنةُ. واهُْتجَِنتِ اجلاريةُ، إذا وطئْت وهي صغرية. تقبيحه: األمر أيضاً

  هجنع

  :قال ذو الرّمة يصف ظليماً. الطويل الضخم عن األصمعّي: اهلََجنَُّع بتشديد النون
  ائِف أعلى ثوبِِه اهلَُدُبمن القَط... َهَجنٌَّع راحَ يف سوداَء ُمْخِملٍَة 

  هجهج
  :قال لبيد. وَهْجَهْجُت بالسَُبعِ، أي ِصْحُت به وزجرته ليكُفَّ. زجرٌ للغنم، مبينٌّ على الفتح: َهْجَهَج: قوهلم

  يغشى املَُهجْهَِج كالذَنوبِ املُرسلِ... أو ذو َزوائَد ال ُيطاُق بأرضه 
  .ورالَنف: واهلَْجهاُج. وَهجَْهَج الفحلُ يف هديره

  هجا
  :قال اجلعدّي. وقد َهَجْوُتُه َهْجواً وِهجاًء وتَْهجاًء. خالف املدح: اِهلجاُء

  َدعي عنِك تَْهجاَء الرجالِ وأَقْبِلي
وَهَجْوتُ . واملرأة تَْهجو زوجها، أي تذّم صحبَته. وبينهم أُْهُجوَّةٌ وأُْهجيَّةٌ يَتهاَجْونَ هبا. وال تقل َهَجْيُتُه. فهو َمْهُجوٌّ

  .روف َهْجواً وِهجاًء، وَهجَّْيُتها َتْهجَِيةً، وتََهجَّْيُت، كلُّه مبعًنىاحل
  هدأ

َهدَّأْتُ الصيبَّ، إذا جعلَت تضرَب عليه بكفِّك وتسكِّنه لينام، : َسكََّنُه، يقال: وأَْهَدأَُه. سكََن: َهَدأَ َهدْءاً وُهدوءاً
  :قال عدي بن زيد. وأَْهَدأُْتُه إْهداًء

  جََعلَ القَْيَن على الَدفِّ إبَْر... كأنِّي مَُهدَّأٌ  َشِئزُّ َجْنيب
ورجلٌ أَْهدَأُ، أي أْحَدبُ . يقال تركُت فالناً على ُمَهْيِدئَِتِه، أي على حالِتِه اليت كان عليها، تصغري املَْهدَأَِة: األصمعّي
  :قال الراجز. بيُِّن اهلََدأ

  أَْهَدأُ َيْمشي ِمشَيةَ الظَليمِ
قد َهَدأَتِ الرِْجلُ، أي بعد ما سكن الناس بالليل، وأتانا وقد َهدَأَِت العيونُ، وأتانا فالن ُهدوءا، إذا وأتانا فالن و

  .جاء بعد َنْومٍَة؛ وبعد ُهْدٍء من الليل، أي بعد هَزيع من الليل؛ وبعد ما َهَدأَ الناس، أي ناموا
  هدب



وِدمَقْس ُمَهدٌَّب، أي ذو . ما على أطرافه: ثوب وُهدَّاب الثوبوُهْدُب ال. اخلَْملَةُ، وضم الدال لغةٌ فيه: اهلُْدَبةُ
: واهلََدُب، بالتحريك. الرجل الكثري أشفارِ العني: واألهدب. ما نَبَت من الشعر على أشفارها: وُهُدُب العني. ُهدَّابٍ

  :وقال الشاعر. كلُّ ورقٍ ليس له َعْرٌض، كورق األثل، والَسرو، واألْرطى، والطَرفاء؛ وكذلك اهلُدَّاُب
  من َعلُ الَشفَّانَ ُهدَّاُب الفَنَْن... يف كناسٍ ظاهرٍ َيْستُُرُه 

العَيِيُّ : واهليدب. احتلبها مبعًنى وَهَدبَ الثمرة، أي اجتناها: وَهَدبَ الناقةَ َيْهِدُبها َهْدباً. َسَعفه: وُهدَّاُب النخل
  :قال أوس بن حجر. لوَْدَق، كأنَّه خيوطما هتدََّب منه إذا أراد ا: وهيدبُ الَسحاب. الثقيلُ

  يكاد يدفُعه َمْن قام بالراحِ... واٍن ُمِسفٍّ فَُوْيَق األرض هَْيَدُبُه 
  هدبد
  .بعينه ُهَدبٌد، أي عمٌش: ويقال. واهلَُدبُِد مقصوٌر منه. اللنب اخلاثر جدا: اهلُدابُِد
  هدج

: واهلََدَجةُ. َج الظَليُم، إذا مشى يف ارتعاشٍ، فهو َهدَّاٌج وَهَدْجَدٌجوَهَد. وقد َهَدَج يَْهِدُج. ِمشية الشيخ: اهلََدجانُ
قال أبو َوْجَزةَ السعديّ يصف . وكذلك الريُح اليت هلا حَنني. وقد َهَدَجْت، فهي ِمْهداٌج. َحنني الناقة على ولَدها

  :ُحُمر الوحش
  ةِ اآلفاقِ ِمْهداجِمن نْسلِ جَوَّاَب... حتَّى سَلَكَْن الَشوى منهنَّ يف َمَسٍك 

مركٌب من مراكب النساء ُمَضبٌَّب وغري : واهلَْوَدُج. ألنَّ الريح تستدرُّ السحاب وُتلِقحه فيمطر، فاملاء من نسلها
  .َتقَطُّعهُ يف ارتعاش: وتََهدََّج الصوت. َتَعطَّفَْت على ولدها: وَتَهدََّجِت الناقةُ. ُمَضبَّبٍ
  هدد

فالنٌ ُيَهدُّ، على ما مل : يقال: األصمعّي. أي أوهنْت ركنَه: وَهدَّته املصيبة. كسره وضعضعه: داَهدَّ البناَء يَُهدُُّه َه
وفيه . مررُت برجلٍ هدََّك من َرجلٍ، معناه أثْقَلََك وْصُف حماسنِه: وتقول. يسّم فاعله، إذا أُثَين عليه باجلَلَد والقوَّة

: تقول. ؤنِّثه وال يثنِّيه وال جيمعه، ومنهم من جيعله فعالً فيثنِّي وجيمعمنهم َمْن ُيجريه جمرى املصدر فال ي: لغتان
مررت برجل َهدََّك من رجلٍ، وبامرأة َهدَّْتَك من امرأة، وبرجلني َهدَّاَك، وبرجالٍ َهدُّوَك، وبامرأتني َهدَّتاَك، وبنسوٍة 

. وكذلك التََهدُُّد. التخويف: والتهديُد. ي ما كسره كذاما َهدَُّه كذا، أ: وقوهلم. وانَْهدَّ اجلبل، أي انكسر. َهَددَْنَك
وقال ابن . إنِّي لََغْيُر َهدٍّ، أي غري ضعيف: يقول الرجل للرجل إذا أوعدَُه. الرجل الضعيف: اهلَدُّ: قال األصمعّي

. صوت احلائط وحنوه: ةُواهلَدَّ. اجلواد الكرمي، وأمَّا اجلبان الضعيف فهو اِهلدُّ بالكسر: اهلَدُّ من الرجال: األعرايب
صوت يسمعه أهل الساحل يأتيهم من ِقَبلِ البحر له دويٌّ يف األرض، : واهلادُّ. َهدَّ َيهِدُّ بالكسر، َهديداً: تقول منه

  .َهديُدُه: وَدويُّه. وربَّما كانت معه الزلزلة
  هدر

وَهَدرَ الشراُب يَْهِدُر َهْدراً وتَْهداراً، أي . أبطله وأباحه وأَْهَدَر السلطان َدَمُه، أي. َهَدَر دمه يَْهِدُر َهْدراً، أي َبطَلَ
  :قال األخطل يصف مخراً. غَال

  حتَّى إذا صَرََّحْت من بعد َتْهدارِ... كُمَّْت ثالثةَ أحوالٍ بِطينها 
الن َهَدَرةٌ بالتحريك، بنو ف: ويقال أيضاً. وذهب دم فالن َهْدراً وَهَدراً بالتحريك، أي باطالً ليس فيه قََوٌد وال َعقْلٌ

وَهَدرَ احلماُم . وضربه فَهَدَرْت رِئَُتُه تَْهِدُر ُهدوراً، أي سقطْت. ورجلٌ ُهَدَرةٌ، أي ساقطٌ. أي ساقطون ليسوا بشيء



: ُرواهلاِد. وكذلك َهدََّر تَْهديراً. وإبلٌ هَواِدٌر. وَهَدرَ البعري َهديراً، أي ردَّد صوته يف حنجرته. َهديراً، أي صوَّت
  .وَهَدرَ الَعرْفَُج، أي عظُم نباُته. وجوٌف أَْهَدُر، أي منتفٌخ. اللنب إذا خثُر أعاله وأسفله

  هدع
  .النَعاُم: واهلَْوَدُع. كلمةٌ ُيَسكَُّن هبا صغار اإلبل إذا نفرت: ِهَدْع
  هدف
وأَْهَدفَ . وبه شبِّه الرجلُ العظيم .كل شيء مرتفعٍ، من بناء أو كثيب رملٍ أو جبلٍ، ومنه مسِّي الغرض َهَدفاً: اهلََدُف

. وأَْهَدفَ لك الشيُء واْسَتْهَدَف، أي انتصب. وأَْهَدَف إليه، أي جلأ. وامرأةٌ مُْهِدفَةٌ، أي لَحيَمةٌ. أشرَف: على التلِّ
  .الِقطعة من الناس والبيوت: واِهلْدفَةُ. َركٌَب ُمسَْتْهِدٌف، أي عريٌض: ويقال
  هدل
  :قال جِرانُ الَعْوِد. احلمام الذكُر من: اهلَديلُ

  من الَبْغي ِشرِّيبٌ ُيَغرُِّد ُمنَْزُف... كأنَّ اهلَديلَ الظالَع الرِجلِ َوسْطها 
  :قال ذو الرمّة. َهَدلَ القُمْرِيُّ يَْهِدلُ َهديالً، مثل َيْهِدُر: يقال. صوت احلمام: واهلَديلُ

  ماين واهلَديلُ املَُرجَُّعرَواحُ الي... أرى ناقَيت عنَد املَُحصَّبِ شاقَها 
َهَدلَ البعُري َهْدالً، وهو أن تأخذه القَرحةُ فَيْهِدلُ : ويقال. وَهَدلْتُ الشيء أْهِدلُُه َهْدالً، إذا أرخيته وأرسلته إىل أسفل

. بالكسر يَْهَدلُ َهَدالً وقد َهِدلَ. وبعٌري َهِدلٌ، إذا كان طويل اِملشفر؛ وذلك ممَّا ُيْمَدحُ به. ِمْشفَُرُه، فهو فَصيلٌ هاِدلٌ
ما تدلَّى : واهلَدالُ بالفتح. وتََهدَّلَتْ أغصانُ الشجرة، أي تدلَّْت. وقد َتَهدَّلَْت شفُتُه، أي استرخْت. وبعٌري أَْهَدلُ أيضاً

  :وقال. من الُغصن
  أٌُصالً بأدويِة ذواِت َهدالِ... يدعو اهلَديلُ وساُق ُحرٍّ فوقه 

  هدم
واِهلْدُم . وتََهدََّم عليه من الغضب، إذا اشتدَّ غضبه. وهدَّموا بيوهتم، شدِّد للكثرة. ماً فانَْهَدَم وَتَهدََّمَهَدْمُت الشيء َهْد

ما تََهدََّم من جوانب البئر : الرثيئة واهلدم، بالتحريك: واملَْهدوُم من اللنب. الثوُب البايل، واجلمع أَْهداٌم: بالكسر
  :امرأة فاجرة وقال الشاعر يصف. فسقَطَ فيها

  كأنَّها َهَدٌم يف اجلَفْرِ ُمْنقاُض... َتْمضي إذا ُزجَِرْت عن سوأٍة قََدماً 

: وناقةٌ َهِدَمةٌ. الُدفعةُ من املال: واهلَْدَمةُ أيضاً. وَهْدٌم أيضاً، وذلك إذا مل ُيوَدوْا. دماؤهم بينهم َهَدٌم، أي َهدٌر: ويقال
  .وقد َهدَِمْت بالكسر. ليت تقع من شدَّة الغضبهي ا: قال الفراء. شديدةُ الَضَبَعِة

  هدمل

  .الرملة الكثريةُ الشجر: واِهلَدْملَةُ. الثوُب اخلَلَُق: اِهلدِْملُ
  هدن

: ومنه قوهلم. صاحله، واالسم منهما اهلُْدَنةُ: وهاَدَنُه. وَهَدَنُه، أي سكََّنُه، يتعدَّى وال يتعدَّى. سكَن: َهَدنَ َيْهِدنُ ُهدوناً
. األمحُق الثقيل، واجلمع اهلُدونُ: واِهلدانُ. استقامت: وَتهاَدَنِت األمور. َنةٌ على َدَخنٍ، أي سكونٌ على ِغلٍُّهْد

  .الُبطُْء: والَتْهديُن. تسكيُتها له بكالم إذا أرادت إنامته: وَتْهديُن املرأة ولَدها
  هدهد



  :قال العجاج. ومجع اهلَدَهَدِة َهداِهُد. يف هديره والفحلُ يَهدِهُد. دويُّ َهديرِِه هدهدة: َهدَهَدةُ احلمامِ
  َيْتَبْعَن ذا َهداِهٍد َعَجنَّسا

  :قال الراعي. واهلُْدُهُد طائٌر، واهلُداِهُد مثله. وَهْدَدتِ املرأة ابنَها، أي حرَّكته لينام
  كَُهداِهٍد كََسَر الُرماةُ جناحَُه

  .واجلمع اهلَداِهُد، بالفتح
  هدى
، قال أبو " أََو لَمْ َيْهدِ لَُهْم : " وقوله تعاىل. َهداُه اهللا للدين ُهًدى: يقال. والداللةُ، يؤنَّث ويذكَّر الرشاُد: اهلُدى

: وَهَدْيُتُه الطريق والبيت ِهداَيةً، أي عرَّفته، هذه لغة أهل احلجاز، وغريهم يقول. أو مل يَُبيِّْن هلم: عمرو بن العالء
يريد ال : قال الفراء" فإنَّ اهللا ال يَْهدي من ُيِضلّ : " وقوله تعاىل. وَهدى واهَْتدى مبعًنى. لدارَهَدْيُتُه إىل الطريق وإىل ا

  :قال زهري. َهَدْيتُ املرأةَ إىل زوجها ِهداًء، وقد ُهدَِيْت إليه: مصدر قولك: واِهلداُء. َيْهَتدي
  فََحّق لكلِّ ُمْحَصَنٍة ِهداُء... فإنْ كان النساُء ُمَخبَّآٍت 

وهو ! وما يل َهْدٌي إن كان كذا وكذا. ما ُيهدى إىل احلرم من النََعم: واهلَْدُي. وهي َمْهِديَّةٌ وَهِديٌّ أيضاً على فَعيلٍ
. الواحدة ُهْدَيةٌ وَهِديَّةٌ. بالتخفيف والتشديد" حتَّى يبلغ اهلُدى َمِحلَّه : " واهلَِديُّ أيضاً على فَعيلٍ مثله، وقرئ. ميٌني

  :زهري وأمَّا قول
  ومل أَر جاَر بيتٍ ُيْستَباُء... فلم أَر معشراً أسروا َهِديا 

وأنشد . ويقال لألسري أيضاً َهِديٌّ: قال أبو عبيد. هو الرجل الذي له ُحْرَمةٌ كحرمة َهِديِّ البيت: قال األصمعّي
  :للمتلمِّس يذكر طرفة ومقتل عمرو بن هنٍد إيَّاه

  ضربوا صميَم قَذاِلِه ُمبهَنَِّد... ُهم كطُريفةَ بنِ العبد كان َهِديُّ
نظر : ويقال أيضاً. ُخذْ يف ِهْدَيِتَك بالكسر، أي فيما كنَت فيه من احلديث أو العمل وال تعدلْ عنه: يقال: أبو زيد

دى َهْدَي فالٍن، َه: ويقال أيضاً. واجلمع َهْدٌي. وما أحسن ِهْدَيَتُه وَهْدَيَتُه أيضاً بالفتح، أي سريته. فالنٌ ِهْدَيةَ أمره
  :قال طرفة. وَهداُه، أي تقدَّمه. أي سار سريَته

  حيث تَْهدي ساقَُه قَدمُْه... للفىت عقلٌ يعيشُ به 
: واهلادي. الراِكُس، وهو الثور يف وسط البيدر تدور عليه الثريان يف الِدياَسِة: واهلادي. نصلُُه: وهاِدي السهم

  :وقول امرؤ القيس. أوَّل رعيلٍ منها: دْت أعناقُها؛ ويقالوأقبلْت هَوادي اخليل، إذا ب. العنُق
  ُعصاَرةُ ِحنَّاٍء بشيبٍ ُمَرجَّلِ... كأنَّ دماَء اهلاِدياِت بَنْحرِِه 

ما يُْهدى فيه، مثل : واِملْهدى بكسر امليم. أْهَدْيُت له وإليه: يقال. واحدة اهلدايا: واهلَِديَّةُ. يعىن به أوائل الوحش
الذي من عادته أن : واملِْهداُء باملد. وال يسمَّى الطََبُق ِمْهًدى إال وفيه ما ُيْهدى: قال ابن األعرايب. الطَبق وحنوه

وجاء فالنٌ يُهادي بني اثنني، إذا " . َتهادَْوا حتابُّوا : " ويف احلديث. أن ُيْهِديَ بعضهم إىل بعض: والَتهادي. ُيْهِدَي
  :قال ذو الرّمة. ضعفه ومتاُيلهكان ميشي بينهما معتمداً عليهما من 

  كِليلَةَ حجمِ الكعبِ ريَّا املَُخلَْخلِ... ُيهاديَن َجمَّاَء املَراِفقِ َوْعثَةً 
  :قال األعشى. َتهادى: وكذلك املرأة، إذا متايلت يف ِمشيتها من غري أن مياشَيها أحٌد قيل

  َتهادى كما قد رأيَت الَبهريا... إذا ما تأيت تريد القياَم 



  .رميُت بسهمٍ مث رميُت بآخر ُهَديَّاه، أي قَْصَدُه: ويقال. لك عندي ُهَديَّاها، أي مثلها: يقال: بو زيدأ
  هذأ

  .فسدْت وتقطَّعْت: وتََهذَّأَِت القَرحَةُ. قطْعُتُه: َهذَأُْت الشيء َهذْأً: األصمعّي
  هذب

. اإلسراع يف الطريان والعْدو والكالم: هذيبواإلهذاب والت. ورجل مهذَّب، أي مطهَّر األخالق. التهذيب كالتنقية
  :قال امرؤ القيس

  وللزجرِ منه َوقُْع أخرَج ُمْهِذبِ... فللَسْوِط أُلْهوٌب وللساقِ ِدرَّةٌ 
  .ضرٌب من مشي اخليل: واهليذىب
  هذبل

  .ما فيه َهذَْبليلَةٌ، أي شيٌء: ابن السكيت
  هذذ
: وسكٌِّني َهذوذٌ. هو يَُهذُّ القرآنَ َهذًّا وَيُهذُّ احلديث َهذًّا، أي يسرده :يقال. اإلسراع يف القطعِ ويف القراءة: اهلَذُّ
قال . َهجاجَْيَك وهذاذَْيَك، على تقدير االثنني: تقول للناس إذا أردتَ أن يكفُّوا عن الشيء: قال األصمعّي. قطَّاٌع

  :عبُد بين احلَْسحاس
  ذَْيَك حتَّى ليس للُبْرِد البُِسَهذَا... إذا ُشقَّ ُبْرٌد ُشقَّ بالبُْرِد مثله 

: واْهَتذَذُْت الشيَء. تزعم النساء أنَّه إذا شقَّ عند البِضاع شيئاً من ثوبِ صاحبه دام الُودُّ بينهما، وإال َتهاجرا
  :وقال الشاعر. اقتطعته بسرعٍة

  ُرقد اهَْتذَّ َعْرَشْيِه احلُساُم املُذَكَّ... وعبُد َيغوٍث َتْحجِلُ الطريُ حولَه 
  هذر

. والرجل َهِذٌر وُهذََرةٌ وَهذَّاٌر، وِمْهذاٌر. واالسم اهلَذَُر بالتحريك، وهو اهلَذَيانُ. َهذََر يف منطقه َيْهِذُر ويَْهذُُر َهذْراً
  :قال الراجز

  إنِّي أُذَرِّي َحَسيب أنْ أْشَتما
  هَبذرِ َهذارٍ يَُمجُّ الَبلَْغما

  .خفيف الكالم واخلدمِة: يانٌورجلٌ ِهذْرِ. وأهذََر يف كالمه، أي أكثر
  هذرم
  .َهذَْرَم وِْرَدُه، أي َهذَُّه، وكذلك يف الكالم: يقال. السرعة يف القراءة: اهلَذَْرَمةُ
  هذل

وَهوْذَلَ البعُري ببوله، إذا . التاللُ الصغاُر، الواحد ُهذْلولٌ: واهلَذاليلُ. الرجل اخلفيف، والسهم اخلفيف: اهلُذْلولُ
  .وَهْوذَلَ الرجلُ، إذا اضطرب يف عْدوه، وكذلك الدلْو. وَهوْذَلَ الِسقاُء، إذا متخَّض. رَّكاهتزَّ بوله وحت

  هذم
: واهلَْيذاُم. السيف القاطع، وسيٌف مُِهذٌْم، مثل ِمْخذَمٍ: واهلُذاُم: قال أبو عبيد. القطع واألكل يف سرعة: اهلَذُْم

  .الشجاع
  هذمل



  .ضرٌب من املشي: اهلَذَْملَةُ
  هذى
  .وَهذَْوُت بالسيف، مثل َهذَذُْت. ذَى يف منطقة َيْهذي وَيْهذو َهذْواً وَهذَياناًَه
  هرأ

. هذه ِقرَّةٌ هلا َهريئَةٌ، على فَعيلٍَة، أي ُيصيُب املالَ والناَس منه ُضرٌّ وَسقْطَةٌ أو مَْوٌت: قال عن الفزاري: ابن السكيت
وهَرَئ املالُ بالكسر، وَهرَِئ القوُم فهم . ي اشتدَّ عليه حتَّى كاد يقتلُُههََرأَُه الربُد َيْهَرُؤُه َهْرءاً، أ: األصمعّي

  :ُمْهروءون، وقال ابن مقبلٍ يرثي عثمان بن عفَّان
  إذا َجلَّفَْت كَْحلٌ هو األمُّ واألُب... وملجإِ َمْهروئنيَ ُيلْفى به احلَيا 
وَهرَأُْت اللحمَ . وأهَْرأْنا يف الرواحِ، أي أبردنا. َرأَُه، عن الفرَّاءلغةٌ يف َه: وأهَْرأَُه الربُد. يعين باحليا الغيثَ واخلصَب

هََرأَ الرجلُ : أبو زيد. َهْرءاً، وأَهَْرأُْتُه وهَرَّأُْتُه َتْهرِئَةً، إذا أجدتَ إنضاَجُه فتََهرَّأَ حتَّى سقطَ عن العظمِ، فهو حلٌم َهريٌء
هََرأَ الكالَم، إذا أكثر منه يف خطٍأ، وهو منِطُق ُهراُء، : وقال ابن السكيت. يف منِطِقِه َهْرءاً، إذا قال اخلَنا والقَبيَح

  :وقال ذو الرّمة. بالضم
  َرخيُم احلواشي ال ُهراٌء وال َنْزُر... هلا َبَشٌر مثلُ احلرير وَمْنِطٌق 

  هرب
ما : ويقال. جدَّ يف الذَهاب مذعوراً أْهَرَب الرجل، إذا: ابن السكيت. وَهرََّبُه غريه هتريباً. وقد هرب. الفرار: اهلرب

  .له هارٌب وال قارٌب، أي صادٌر عن املاء وال وارٌد، يعين ليس شيء
  هربذ

وَعدا اجلملُ . سَْيٌر دون اخلََببِ: واهلَْرَبذَةُ. واحُد َهرابِذَةِ اجملوسِ، وهم َخَدُم النارِ، فارسيٌّ معرَّب: اهلِْربِذُ بالكسر
  .ِمشيةٌ تشبه مشَي اهلَرابِذَِة: اِهلرْبِذى: وقال األصمعي. اهلِْربِذى، أي يف ِشقٍّ

  هرت

الواسعُ الشدقني؛ : واهلَريُت. وَهَرَت عِرَضه، إذا طعن فيه. وهََرَت الثوَب، أي مزَّقه. طبَخه حتَّى َتهَرَّأ: َهَرَت اللحم
وربَّما قالوا للمرأة . وكالٌب ُمهَرََّتةُ األشداقِ. وأسد أْهَرتُ بيُِّن اهلََرِت، وهو َمْهروتُ الفمِ. هَرَِت بالكسر: تقول منه
  .هَريٌت: املُفْضاِة
  هرمث

  .األسد: اهلَْرثََمةُ
  هرج
" يكون كذا وكذا، : ويف حديث أشراط الساعة. وقد َهَرَج الناس َيْهرِجونَ بالكسر هَْرجاً: الِفْتَنةُ واالختالط: اهلَْرُج

  :قال عبيد اهللا بن قيس الرقَيَّات أيام فتنة ابن الزبري. القتلُ: رسول اهللا؟ قال وما اهلَْرجُ يا: قيل" ويكثُر اهلَْرُج 
  أم زمانٌ من ِفتنٍة غري َهرَج... ليَت ِشعري أأوَّلُ اهلَْرَج هذا 

ومنه . وأصل اهلَْرج الكثرة يف الشيء. يعين أأوَّل اهلرج املذكور يف احلديث هذا، أم زمانٌ من فتنٍة سوى ذلك اهلَرج
. مرَّ َيهْرُِج، وإنَّه ِملْهَرٌج وهَرَّاٌج، إذا كان كثري اجلري: ويقال للفرس. بات َيْهُرُجها ليلَتُه َجمعاَء: هلم يف اجلماعقو

 وَهرَّْجُت البعري َتْهرجياً وأهَْرْجُتُه،. وَهرَِج البعُري بالكسر يَْهَرُج هََرجاً، إذا َسِدَر من شدَّة احلّر وكثرة الطالء بالقَطِران



وَهرَّْجُت بالسَُبعِ، . وهَرََّج النبيذُ فالناً، إذا بلغ منه فاْنهََرَج وأُهنَك. إذا محلَت عليه يف السري يف اهلاجرة حتَّى َيْسَدَر
  .إذا ِصْحَت به وزجرتَُه

  هرجب
  .الطويلة الضخمة: اهلِْرجاُب من النوق

  هرجس
  .اجلسيُم: اهلِْرجاُس
  هرجل
  .وقد َهْرَجلُْت. شياالختالط يف امل: اهلَْرَجلَةُ
  هرد

الطعُن : وَهْردَ العِرض. والَتهْريُد مثله، شدِّد للمبالغة. طبخُتُه حتَّى تََهرَّأَ وتفسَّخ: َهَرْدُت اللحَم أهرُِدُه بالكسر َهرْداً
  .وثوٌب َمْهروٌد، أي صُبغ أصفر. نبٌت: واِهلرْدى. شققته: وَهَرْدُت الثوَب. فيه

  هردب
  .املنتفخ اجلوف اجلبانُ: واِهلرَْدبَّةُ من الرجال. جوزالع: اِهلرَْدبَّةُ
  هرر
: ويف املثل. َهَرْرُتُه َهرا، أي كرهته: االسم من قولك: واِهلرُّ. واألنثى ِهرَّةٌ، ومجعها هَِرٌر. السنَّوُر، واجلمع ِهَررَةٌ: اِهلرُّ
دعاُء الغنم، والبِرُّ : اِهلرُّ يف هذا املثل: ويقال. ُه، أي ال يعرف من يكرهه ممن يربُّ" فالنٌ ال يعرف هِرا من بِرٍّ " 

وهَريرُ . ُهرَِّت اإلبلُ تَُهرُّ ُهراراً، وبعٌري َمْهروٌر، وناقةٌ مهرورةٌ: تقول منه. داٌء يأخذ اإلبل تسلَُح منه: واهلُراُر. سوقُها
  :وقال يصف شدَّة الربد. هَريراً وقد َهرَّ الكلي َيهِرُّ. صوته دون نباحه من قلَّة صربه على الربد: الكلبِ

  على حني َهرَّ الكلُب والثلُج خاشُف... إذا كبََّد النجُم السماَء بَشْتَوٍة 
. وَهرَّ الشِْبرُِق والُبْهمى، إذا يبَس وتنفََّش. وهارَُّه، أي َهرَّ يف وجهه. وَهرَّ فالنٌ الكأَس واحلرَب َهريراً، أي كرهها

  :وقال الشاعر
  إذا ما َهرَّ وامتَنَع املَذاقا... بْرَِق الريَّانَ حتَّى َرَعْين الِش
  .جنماِن: واهلَرَّاراِن

  هرز
  .َهْرَوَز الرجل، أي مات

  هرس
قال . الِشداُد: واملَهاريُس من اإلبل. حجٌر منقوٌر ُيَدقُّ فيه وُيتََوضَّأُ منه: واملِْهراُس. ومنه اهلَريَسةُ. الَدقُّ: اهلَْرُس

  :هاحلطيئة ميدح إبل
  إذا الناُر أبدْت أوجه اخلَِفراِت... َمهاريُس ُيروي رِْسلُها ضيفَ أهِلها 

قال . وأسٌد هَرٌِس، أي شديٌد، وهو من الَدقِّ. وأرض َهرسَةٌ، أي كثريةُ اهلَراسِ. شجٌر ذو شوٍك: واهلَراسُ بالفتح
  :الشاعر

  شديداً أسُرُه َهرِساً َهموسا... شديَد الساعَدْينِ أخا وِثابٍ 
  هرش



  .التحريُش: والَتهْريُش. املُهاَرَشةُ بالكالب، وهو حتريش بعضها على بعض: اهلِراُش
  هرشف
: قال أبو عبيد. قطعة ِخرقٍة أو كساٍء يَُنشَُّف هبا ماء املطر من األرض مث يُعصُر يف اجلُفِّ، وذلك يف قلَّة املاء: اهلِْرَشفَّةُ

  .وهي الكبرية اهلِْرَشفَّةُ من نعت العجوز،: وبعضهم يقول
  هرشم
  .الغزيرة: واهلِْرَشمَّةُ من الغنم. اجلبل الليِّن احملفَرِ: اِهلْرَشمُّ: وقال أبو زيد. احلجر الرِْخوي: اهلِْرَشمُّ
  هرط

مع النعجةُ الكبريةُ، واجل: واِهلْرطَةُ. تشامتا: وَتهاَرطَ الرجالن. َهَرطَ يف عِرضه َيْهرِطُ هَْرطاً، أي طعن فيه وتنقََّصُه
  .ِهَرطٌ
  هرطل

  .الطويلُ: اِهلْرطالُ
  هرع

. املرأةُ اليت تُْنزِلُ حني خيالطها الرجلُ: واهلَرَِعةُ. سريُع البكاء: ورجلٌ َهرٌِع. وقد هَرَِع. أي جارٍ بيِّن اهلََرعِ: دٌم َهرٌِع
: ، قال أبو عبيدة" ُمُه ُيْهَرعونَ إليه وجاءُه قَْو: " وقوله تعاىل. اإلسْراُع: واإلهْراُع. اجملنون الذي ُيصَْرُع: واملَْهروُع

وأُهْرَِع الرجلُ على ما مل يسّم فاعله، فهو ُمْهَرٌع، إذا كان ُيْرَعُد من . أي ُيْسَتَحثُّونَ إليه، كأنَّه حيثُّ بعضهم بعضاً
ا مسُّوا قصبةَ الراعي اليت يزِمُر وربَّم. سريعةُ اهلبوبِ: وريٌح َهيَْرٌع. اجلبانُ الضعيُف: واهلَيَْرُع. غضبٍ أو محَّى أو فََزع

  .هبا َهْيَرَعةً وَيراَعةً
  هرف
وأْهَرَف الرجلُ، مثل أْحَرفَ، . ال َتهْرِْف مبا ال تعرْف: يقال. اإلطْنابُ يف املدح والثناء على الشيء إعجاباً به: اهلَْرُف

  .وأْهَرفَتِ النخلةُ، أي َعجَّلَْت إتاءها. أي منا ماله
  هرق

. وهَراَق املاَء ُيهَرِيقُه بفتح اهلاء، ِهراقَةً، أي صبَّه. الصحيفةُ، فارسيٌّ معرَّب؛ واجلمع املَهارُِق: هَْرُقاملَ: األصمعّي
أَْهراُق ُيْهريُق إْهراقاً، فهو ُمهْريٌق، : وفيه لغة ثالثة. أَهَْرَق املاَء َيْهرِقُُه إهْراقاً: وفيه لغةٌ أخرى. وأصله أَراَق يُريُق إراقَةً

  .مطٌر ُمْهرَْورٌِق: وحكى بعضهم" . أهْريَق َدُمُه : " ويف احلديث. يُء ُمْهراٌق وُمهَراٌق أيضاً بالتحريكوالش
  هركل

واهلَراِكلَةُ من ماء البحر، حيث تكثُر فيه األمواج، قال ابن أمحر يصف . اجلاريةُ الضخمةُ، املُرَْتجَّةُ األرداِف: اِهلْركَْولَةُ
  :ُدرَّةً

  َهراِكلَةً وِحيتاناً ونونا... الغَوَّاُص َهْوالً  رأى من دونِها
  هرل

  .ضرٌب من الَعْدوِ، وهو بني املْشي والَعْدو: اهلَرَْولَةُ
  هرم



. وإبلٌ َهوارُِم. بعٌري هارٌِم، للذي يرعاه: ويقال. نبٌت، وهو ضرٌب من احلمض، الواحدة َهْرَمةٌ: اهلَْرُم بالتسكني
. ِكرب الِسّن، وقد َهرَِم الرجلُ بالكسر، وأْهَرَمهُ اهللا سبحانه، فهو َهرٌِم: واهلََرُم بالتحريك. هو أَذَلُّ من َهْرَمٍة: ويقال

، أي " إنَّك ال تدري عالَم ُينَْزأُ َهرُِمَك، وال تدري َمب يولع َهرُِمَك : " ويقال. وَتْرُك العشاِء َمْهَرمَةٌ. وقوٌم َهْرمى
  .ُيري من نفسه أنَّه َهرٌِم وليس به: وفالنٌ َيَتهاَرُم. ما له ُهرْمانٌ: يقال. لالعق: واهلُْرمانُ بالضم. نفسك وعقلك

  هرمس
  .األسد: اهلرماس
  هرمع

  .اْهَرمََّع الرجل، أي أسرع يف مشيه، وكذلك إذا كان سريع البكاء والدُّموع
  هرمل

  .وشَْعٌر َهراميلُ، إذا سقَط. َهْرَملَُه، أي نَتَف شَعره
  هرهر

املاء الكثري، وهو الذي إذا جرى : واهلُْرهوُر. لغةٌ يف فَْرفَْرُتُه، إذا حرَّكته: وَهْرهَْرُت الشيَء. َدَعْوتُها: لغنمَهْرَهْرُت با
  .وهو حكاية جَْريه. َهْر هَْر: مسعت له

  هرا
  :وقال .وَهرَْوُتُه باِهلراَوِة وَتهَرَّْيُتُه، إذا ضربته هبا. العصا الضخمة، واجلمع اهلَراوى: اهلِراَوةُ

  إذا َتهَرَّْت َعْبَدها اهلارِيْه... َيكْسى وال يَْغَرثُ َمْملوكُها 
  .صفَّرهتا: وَهرَّْيُت العمامة َتهْرَِيةً

  هزأ
واْسَتهَْزأْتُ به، وتََهزَّأُْت وهزأت به أيضاً، ُهزْءاً . َهزِئُْت منه وهَزِئُْت به، عن األخفش: تقول. الُسْخرية: اهلُْزُء واهلُُزُؤ

  .َيهَْزأُ بالناس: ورجلٌ ُهْزءةٌ بالتسكني، أي ُيهَْزأُ به، وهَُزأَةٌ بالتحريك. َزأَةًوَمْه
  هزب

  .البعري القوّي اجلريء: اهلَْوَزُب
  هزبر
  .األسُد: اهلَِزْبُر
  هزج
جت القوس، إذا وتََهزَّ. وقد َهزَِج بالكسر وَتهَزََّج. واهلََزجُ أيضاً من األغاين، وفيه تََرنٌُّم. صوُت الَرعِد: اهلََزُج

  .الصوت املَُتدارُِك، بزيادة امليم: واهلُزاِمُج بالضم. جنٌس من الَعروض: واهلََزُج. صوََّتْت عند إْنباض الرامي عنها
  هزر

 وإنَّه لذو هََزراٍت. يُْغَبُن يف كلِّ شيء: ورجلٌ ِمهَْزٌر بكسر امليم. وهََزَرُه، أي غمزه. َهَزَرُه بالعصا َهَزراٍت، أي ضربه
  :قال الشاعر. وذو كََسراٍت

  ُتْخلَْع ثياُبك ال ضأنٌ وال إبِلُ... إالَّ تدْع هََزراٍت لسَت تارِكَها 
  هزز



َهزَّ احلادي اإلبل َهزا فاهَْتزَّْت هي، إذا حترَّكْت يف سريها : يقال. َهَزْزتُ الشيء َهزا فاْهتَزَّ، أي حرَّكته فتحرَّك
. النشاطُ واالرتياُح، وصوُت غليان الِقْدرِ: واهلِزَّةُ بالكسر. وكوكٌب هازٌّ. انقضاضه واْهَتزَّ الكوكُب يف. حلُدائه

  .الريح ُتهَزُِّز الشجر فَيَتهَزَُّز: يقال. دويُّها عند َهزِّها الشجر: وهَزيُز الريح. صوتُهم وَجلبتهم: واْهتِزاُز املوكب أيضاً
  هزع

كسرُته فاْنهََزَع، أي انكسر : وَهزَّْعتُ الشيَء تَْهزيعاً. من ثلثه أو ربعهمضى هَزيٌع من الليل، أي طائفةٌ، وهو حنٌو 
آخر ما يبقى من السهام يف الكنانة، جيِّداً كان أو : واألهَْزُع. اْهتِزازمها إذا هُزَّا: واْهتِزاُع القناِة والسيِف. واندقَّ
ومرَّ فالن َيهَْزُع، أي يسرع، مثل . ُع، أي ما فيها أحدما يف الدار أهَْز: وقوهلم. ما يف كنانته أهَْزُع: يقال. رديئاً
  .وَهَزَع واْهتََزَع وَتهَزََّع، كلُّه مبعىن أسرَع. َيْمَزُع
  هزف

  .اِهلَزفُّ من الظَليم، مثل اِهلَجفِّ
  هزق

  .دالرعُد الشدي: واهلَزُِق. املرأة الكثرية الضحك: واملِْهزاُق. أهَْزَق الرجلُ يف الضحك، أي أكثر منه
  هزل
  :قال الكميت. وقد َهَزلَ َيْهزِلُ. ضد اجلّد: اهلَْزلُ

  َتجِدُّ بنا يف كلِّ يومٍ وَنْهزِلُ
وأهَْزلَ . وَهَزلُْتها أنا هَْزالً، فهي َمْهزولةٌ. هُزِلَِت الدابَّة هُزاالً على ما مل يسّم فاعله: يقال. ضدُّ الِسَمنِ: واهلُزالُ

  .هُزِلَْتالقوُم، إذا أصابت مواشيهم سنةٌ ف
  هزجل

  .الذئب اخلفيف: اهلزالج
  هزم
. التكسُّر: والَتَهزُُّم. ما تكسَّر منه: وَهْزُم الضَريع. الُنقَْرةُ يف الصدر، ويف التفَّاحة إذا غمزهتا بيدك، وحنو ذلك: اهلَْزَمةُ
: واْهِتزاُم الفرس. الَرِكيَّةُ: واهلَزميةُ. مواوَهزَْمُت اجليش َهْزماً وَهزميةً، فاْنَهَز. َتَهزََّم الِسقاُء، إذا يبس فتكسَّر: يقال

  :قال امرؤ القيس. صوت جريه
  إذا جاَش فيه َحْمُيُه غَلُْي مِْرَجلِ... على الذَْبلِ َجيَّاٌش كأنَّ اْهتِزاَمُه 

وقول . َتَبعٌِّق ال يستمسكُم: وغيثٌ َهزٌِم. تََهزََّم الرعد َتَهزُّماً: يقال. صوته: وَهزُمي الرعد. ذحبتها: واْهَتَزْمُت الشاةَ
  :جرير

  وَتلَْعُب اِملْهزاَم
  .ضرٌب من اللعب

  هزهز
  .وسيٌف َهْزهاٌز، وهنٌر ُهْزهٌُز. الفنتُ يهتزُّ فيها الناس: واهلَزاهُِز. َهْزَهَزُه، أي حرَّكه فَتَهْزهََز،

  هسهس
  :قال الشاعر. صوُت حركة الدرعِ واحلُِليِّ، وحركةُ الرجل بالليل وحنوه: اهلَسَْهَسةُ

  هلُنَّ بشُبَّاِك احلديِد َهساِهُس... وهللا فُرسانٌ وخيلٌ ُمغَريةٌ 



  .وراعٍ َهْسهاٌس، إذا رعى الغنم ليله كلَّه. عزيفُهم: وَهساِهُس اِجلنِّ. والَتَهسُْهُس مثله
  هشر

  :قال ذو الرّمة يصف فراُخ الظَليم. شجٌر: اهلَْيَشُر واهلَْيشوُر
  طاَرتْ لفائفُُه أو هَْيَشٌر َسِلُب... سائفة  كأنَّ أعناقها كُرَّاثُ

  هشش
االرتياح : واهلشاشة" . وأُهشُّ هبا على غََنمي : " خبطُتهُ بعصاً ليتحاتَّ، ومنه قوله تعاىل: َهَشْشُت الورَق أُهشُُّه َهشا

وشيٌء . ورجلٌ َهشٌّ َبشٌّ. له وقد َهِشْشُت بفالن بالكسر، أَهشُّ َهشاَشةً، إذا خففت إليه وارحتت. واخلفَّةُ للمعروف
هو َهشُّ املَكِْسرِ، أي : ويقال للرجل إذا ُمِدَح. صار َهشا: وَهشَّ اخلبُز يَهِشُّ بالكسر. َهشٌّ وَهشيٌش، أي رخٌو ليٌِّن

  .وشاةٌ َهشوٌش، إذا ثَرَّتْ باللنب. خالف الَصلوِد: والفرُس اهلَشُّ. سهل الشأن فيما ُيطلُب عنده من احلوائج
  هشل

  .الذي يأخذُه الرجلُ من غري إذِن صاحبه، يبلغ عليه حيث يريد مث يردُّه: اهلَشيلَةُ من اإلبل وغريها
  هشم
اليابس املتكسِّر، والشجرة البالية يأخذها : واهلَشيُم من النبات. َهَشَم الثريد: يقال. كسر الشيء اليابس: اهلَْشُم

وَتَهشََّم . ضعيف البدن: ورجلٌ َهشيٌم.  َهشيَمةُ كَرمٍ، إذا كان مسحاًما فالنٌ إال: ومنه قوهلم. احلاطُب كيف يشاء
  .واهَْتَشَم ما يف ضرع الناقة، إذا احتلَبه. عليه فالنٌ، إذا َتَعطََّف

  هصر

ل امرؤ قا. وَهصَْرُت الُغصَن وبالغصنِ، إذا أخذت برأسه فأَملْته إليك. وقد َهصََرُه واهَْتَصَرُه، مبعًنى. الكسُر: اهلَْصُر
  :القيس

  َهصَْرُت بغصنٍ ذي َشماريَخ ميَّالِ... فلمَّا َتناَزعنا احلديثَ وأمسَحْت 
  .األسُد؛ وهو اهلَصوُر، واهلَصَّاُر، واهلَُصُر: واهلَْيَصُر
  هصص

  .َهَصْصتُ الشيَء، غمزته
  هصم
  .القوّي: واهلَْيَصُم من الرجال. األسد: واهلَْيَصُم. الكسُر: اهلَْصُم
  هضب
. األهاضيب واحدها هضاٌب: وقال أبو زيد. واجلمع ِهَضٌب. َهَضبَْتُهُم السماء، أي َمطَرهتم: يقال. املطَرةُ: َبةُاهلَْض

وَهَضَب القوُم يف احلديث واهتضبوا، أي أفاضوا فيه . وواحد اِهلضب َهْضٌب، وهي َحلَبات القَطرِ بعد القطر
اجلبل املنبسط على وجه األرض، واجلمع َهْضبٌ : واهلَْضبَةُ. لَّمواأْهِضبوا يا قوُم، أي تك: يقال. وارتفعت أصواهتم
  .الفرس الكثري العرق: واِهلَضبُّ. وِهَضٌب وِهضاٌب

  هضض
. واهَْتضَُّه أيضاً، أي كسره. َهضَُّه يََهضُُّه، أي كسره ودقَُّه، فانَْهضَّ، والشيُء َهضيٌض وَمْهضوٌض وُمنَْهضٌّ

اجلماعةُ من الناس، : واهلَضَّاُء. يَُهضُّ أعناَق الفحول: وفحلٌ َهضَّاٌض. ا استزدَتها لهواْهَتَضْضُت نفسي لفالن، إذ



  :حكاه ثعلٌب وأنشد أليب ُدواد
  فليس بقائلٍ ُهجْراً ِلجارِ... إليه تَلَْجأُ اهلَضَّاُء طُرا 

  هضل
. أصواُت الناس: واهلَْيَضلَةُ: قال. لغزيرةُا: الضخمة الَنَصُف، ومن النوق: اهلَْيَضلَةُ من النساء: أبو عبيد عن الفراء

  .اجليُش الكثري: اهلَيَضلُ: وقال غريه
  هضم

وَهَضْمُت لك من حقِّي طائفةً، . َهَضَمُه حقَّه واهَْتَضَمُه، إذا ظلمه وكسَر عليه حقَّه: كسرته، يقال: َهَضْمُت الشيء
أن َيتََهضََّمَك القوُم شيئاً، أي يظلموك، : واهلَضيَمةُ. ي مظلومورجلٌ َهضيٌم وُمْهَتَضٌم، أ. ظلمه: وتََهضََّمُه. أي تركته

أْهَضْمُت اإلبل لإلْجذاعِ واإلْسداسِ مجيعاً، إذا ذهبت : أبو زيد. وَتَهضَّْمتُ للقومِ هتضُّماً، إذا انقدَت هلم وتقاصرت
وهذا طعاٌم . نَّه يهِضُم الطعامالذي يقال له اجلوارُِش، أل: واهلاضوُم. وكذلك الغنم: قال. رواضُعها وطلع غريها

واهلَضيُم من . ويقال للطلع َهضيٌم ما مل خيرج من كُفُرَّاُه لدخول بعِضه يف بعض. سريُع االنْهِضامِ، وبطيء االْنهِضامِ
واِهلْضمُ . وكَْشٌح مَُهضٌَّم ومزماٌر ُمَهضٌَّم، ألنَّه فيما يقال أكساٌر يضمُّ بعُضها إىل بعض. اللطيفة الكَْشَحني: النساء
الليلَ وأْهضامَ : ومنه قوهلم يف التحذير من األمر املخوف. املطمئّن من األرض، ومجعه أْهضاٌم وُهضوٌم: بالكسر
  :قال لبيد. فاحذْر فإنَّك ال تدري لعلَّ هناك من ال ُيؤمن اغتيالُُه: يقول. الوادي

  باً أْهضاُمهاَهَبطا َتبالَةَ ُمْخِص... فالضيُف واجلاُر اجلَنيُب كأنَّما 
. ال يسبق أْهَضُم من غايٍة بعيدٍة أبداً: يقال. انضمام اجلنبني؛ وهو يف الفرس عيٌب: اهلََضُم بالتحريك: ابن السكيت
ورجلٌ أْهَضُم بيِّن . واألنثى َهْضماُء. مل يسبِق يف احللبة فرٌس أْهَضُم قط، وإنَّما الفرس بعُنقه وبطنه: وقال األصمعّي

  :طرفةقال . اهلََضمِ
  وأنَّ له كشحاً إذا قاَم أهَضما... وال خري فيه غري أنَّ له ِغًنى 

  .واألْهضاُم من الطيبِ، الواحد َهْضٌم
  هطع

وبعريٌ . وأهْطََع، إذا مدَّ عنقه وصوَّب رأسه. َهطََع الرجل، إذا أقبل ببصره على الشيء ال ُيقِلع عنه، َيْهطَُع ُهطوعاً
  .وأْهطَعَ يف عدوه، أي أسرع. قَةًيف عنقه تصويبٌ ِخلْ: ُمْهِطٌع
  هطل
وسحاٌب هَِطلٌ، ومطرٌ . َهطَلَِت السماُء َتهِْطلُ َهطْالً وهَطْالناً وَتْهطاالً: يقال. تتابع املطر والدمع وسيالنُُه: اهلَطْلُ
  :قال امرؤ القيس. ودميةٌ هَطْالُء. كثُري اهلَطَالِن، وسحائُب هُطْلٌ مجع هاِطلٍ: َهِطلٌ
  طََبُق األرضِ حترَّى وَتُدّر... طْالُء فيها وطٌف دميةٌ َه

واهلَيْطَلُ، . اجلماعة ُيغزى هبم ليسوا بالكثري: واهلَْيطَلُ. متشي رُويداً: وناقةٌ َهطْلى. البعري املعيي: اهلِطْلُ: أبو عبيدة
  .هو الثعلب: يقال
  هعع

  .َهعَّ َيُهعُّ َهعَّةً، لغةٌ يف هاَع َيهوُع، أي قاَء
  هفت



التساقُطُ : والتَهافُُت. وكلُّ شيٍء اخنفَض واتَّضع فقد َهفََت واْنَهفََت. َت الشيُء َهفْتاً وُهفاتاً، أي تطاَيَر خلفَّتِِهَهفَ
. وردْت َهفيَتةٌ من الناس، للذين أقَْحَمْتُهُم الَسَنةُ: ويقال. وَتهافََت الفراشُ يف النار، أي تساقَطَ. قطعةً قطعة
  .األمحق: واهلَفاُت

  ففه

: واِهلفُّ أيضاً. ليس فيها عسل، حكاه ابن السكيت: وَشْهَدةٌ ِهفٌّ. السحاب الرقيق ليس فيه ماء: اِهلفُّ بالكسر
. الربَّاُق، واخلفيفُ أيضاً: واهلَفَّاُف. جنٌس من السمك صِغاٌر: واِهلفُّ أيضاً. الزرع الذي يُؤخَُّر َحصاده فينتثر َحبُّه

وريشٌ . وقميٌص َهفاٌف وَهفْهاٌف، أي رقيٌق شفَّاٌف. الساكنةُ الطيِّبةُ: اهلَفَّاُف والريُح اهلَفَّافَةُ والظلُّ. وقد َهفَّ َهفيفاً
  :قال ذو الرّمة. سرعةُ السري: واهلَفيُف. َهفْهاٌف

  َخبْرقاَء واْرفَْع من َهفيِف الَرواِحلِ... إذا ما نََعْسنا نَْعَسةً قلُت غَنِّنا 
  .ويقال احلديُد القلباجلبانُ، : والَيْهفوُف
  هفهف

  .امرأةٌ ُمهَفَْهفَةٌ، أي ضامرةُ البطن وُمَهفَّفَةٌ أيضاً
  هفا

  :وقال. وَهفا الطائُر جبناحيه، أي خفق وطار. وقد َهفا َيْهفو َهفْوَةً. الزلَّةُ: اهلَفَْوةُ
  َوْهَو إذا احلرُب َهفا ُعقابُْه
  ِمْرَجُم حربٍ َتلْتَظي حِرابَْه

  :قال بشٌر يصف فرساً. يطفو: ومرَّ الظُيب َيْهفو، مثل قولك. اهلواء، إذا ذََهَب، كالصوفة وحنوهاوَهفا الشيء يف 
  ُهفُوا ِظلَّ فَْتخاِء اجلناحِ... ُيَشبَُّه َشْخُصها واخليلُ َتْهفو 
  .املطرة: واهلَفاةُ. ورجلٌ هاٍف، أي جائع. اجلوُع: واهلَفُْو. وَهوايف النََعمِ، مثل اهلَوامي

  رهق
  .الطويلُ: اهلَقَوَُّر
  هقع
ثالثة أجنمٍ نيَِّرةٍ : واهلَقَْعةُ. إنَّ املَْهقوَع ال يسبُِق أبداً: ويقال. الدائرةُ اليت تكون يف ُعْرضِ زَْور الفرس؛ وُتكَْرُه: اهلَقَْعةُ

كاء واالضطجاع بني ويقال رجلٌ ُهقَْعةٌ، للذي ُيكثر االتِّ. قريبٍ بعُضها من بعض، وهي رأس اجلوزاء ينزِهلا القمر
  .هي أن يضرب باحلدِّ من فوُق: وقال أبو عبيدة. حكاية وقْعِ السيف: واهلَْيقََعةُ. القوم
  هقل
  .الفيتُّ من النعام: اِهلقْلُ
  هقلس
  .الذئبُ يف ُضْمرٍ: اهلَقَلَُّس
  هقم
الظليُم : واهلَْيقَُم. البحر: ل، واِهلقَمُّ أيضاًالرجل الكثري األك: واهلِقَمُّ. الرجل الشديد اجلوع، وقد َهِقَم َهقَماً: اهلَِقُم

وفالن َيَتقَهَُّم الطعاَم، . وصوت ابتالع اللقمة. حكاية صوت البحر: واهلَيْقَُم. الطويلُ، ويقال هو اهلَْيُق وامليم زائدة



  .إذا ابتلعه لُقَماً عظاماً
  هقهق

  .وقد َهقَْهَق الرجلُ مثل حَقَْحَق. لشديُداهلَقَْهقَةُ مثل احلَقَْحقَِة، وهي السُري ا: قال األصمعّي
  هقى

  :أفند: وأَهْقى. تناوله مبا يكره: َهقاُه َهقْياً
  هكر

  :قال أبو كبري اهلذيل. اشتدَّ عجبه: َهِكَر الرجلُ يَْهكَُر َهكَراً وِهكْراً
  فاْعَجْب لذلك َرْيَب دَْهرٍ واْهكَرِ

  .املتعجُِّب: واهلَِكُر: قال
  هكع

وذهب فالن فما ُيدرى أين . َهكََعِت البقرة حتت ظلِّ الشجرة من شدَّة احلّر: يقال. ، أي سكن واطمأنََّهكََع ُهكوعاً
  .األمحُق: واهلُكَعَةُ. َسكََع، وأين َهكََع، أي أين توجَّه، وأين أقام

  هكك
نٌ النبيذُ، إذا بلغَ منه، مثل َتكَُّه، َهكَّ فال: ويقال. انَْهكَّ َصال املرأِة انْهِكاكاً، إذا انفرج عند الوالدة: قال األصمعّي

  .ضربه: وَهكَُّه بالسيف. َتهَوُُّر البئرِ: واهلَكُّ. فاْنَهكَّ
  هكل
  .بيٌت للنصارى، وهو بيت األصنام: واهلَْيكَلُ. البناُء املُْشرُِف: واهلَْيكَلُ. الفرُس الطويلُ الضخم: اهلَْيكَلُ
  هكم

. تغنَّيت: تََهكَّْمُت: قال أبو زيد. املتكبِّر: واملُسَْتْهِكُم. تََهكََّم عليه، إذا اشتدَّ غضبهو. إذا هتدَّمْت: َتَهكََّمتِ البئُر
  .غنَّيته، وذلك إذا انربيت تغنِّي له بصوٍت: وَهكَّْمُت غريي َتْهكيماً

  هل
" حٌني من الَدْهرِ  هلْ أتى على اإلنساِن: " أبو عبيدة يف قوله تعاىل. حرف استفهام، فإذا جعلته امساً، شددته: هل
  :وهل قد تكون مبعىن ما، قالت ابنةُ احلُمارِسِ. معناها قد أتى: قال

  هل هي إالَّ ِحظَةٌ أو تطْليْق
  .أي ما هي، فلهذا أدخلت إالَّ

  هلب

الفرسُ  :واألهلُب. وكذلك ما غَلُظَ من شعرِ الذََنب وغريه. شعر اخلنزير الذي ُيْخَرُز به، واجلمع اهلُلَُب: اهلُلَْبةُ
شدَّته، مثل : وُهلَْبةُ الزمان. وعاٌم أْهلَُب، أي خصيب. فهو مهلوٌب. وَهلَْبُت الفرَس، إذا نتفَت ُهلَْبُه. الكثري اهلُلْبِ
  .ويوٌم َهالٌَّب، أي ذو ريحٍ ومطرٍ. الريح الباردة مع قَطْر: واهلَالََّبةُ. الكُلَْبِة واجلُلَْبِة

  هلبث

  .الفَْدُم ويقال. األمحق: اِهللْبوثُ
  هلبج



  .وهو الذي مجع كلَّ شرٍّ. األمحق: اِهللْباجةُ
  هلبس
  .ال ُيتكلَّم إال بالنفي. ما عليها َهلَْبسيسةٌ وال َخرَْبصيصةٌ، أي شيٌء من احللْي: يقال
  هلت
  .َنْبٌت: اهلَلْىت
  هلس
. وقد ُهِلَس، وهو ُمْهَتلَسُ العقلِ. ، أي مسلوُبهورجلٌ مهلوُس العقلِ. وقد َهلََسُه املرضُ َيْهِلُسُه َهلْساً. الِسلُّ: اهلُالُس
  :قال الراجز. ضحٌك فيه فتور: واإلْهالُس. الُسالسُ يف العقل، واهلُالسُ يف البدن: ويقال

  َتْضَحُك منِّي َضِحكاً إْهالسا
  .وهالََسُه، أي سارَُّه. أَْهلَسَ إليه، أي أسرَّ إليه حديثاً: ويقال أيضاً

  هلع
من شرِّ ما أوِتَي العبدُ ُشحٌّ هاِلٌع، : " وقد جاء يف احلديث. وقد َهِلَع بالكسر، فهو َهِلٌع وَهلوٌع. ُش اجلزعِأفح: اهلَلَُع

. رجلٌ ُهلََعةٌ، إذا كان َيْهلَُع وجيزُع وَيسَْتجيُع سريعاً: وحكى يعقوب. أي جيزع فيه العبد وحيزن" وجٌنب خاِلٌع 
. ناقةٌ ِهلْواٌع وِهلْواَعةٌ، أي سريعةٌ حديدةٌ ِمذْعانٌ: ويقال. أي ما له َجْدٌي وال َعناٌق ما له ِهلٌَّع وال ِهلََّعةٌ،: ويقال

النعاُم السريُع يف : واهلاِلُع. وذئٌب ُهلٌَع ُبلٌَع، فاهلَلَُع من احلرص، والَبلَُع من االبتالع. وقد َهلَْوَعْت، أي أسرعْت
  .ُمِضيِّه، والنعامة هاِلَعةٌ

  هلف
  .الثقيلُ اجلايف العظيمُ اللحيِة: اِهللَّْوُف
  هلقس
  :قال الشاعر. الشديد: اِهللَّقُْس

  مائلُ الَضْبَعْينِ ِهلَّقٌْس َحنِْق... أْنَصُب األذَنْينِ يف حدِّ القَفا 
  هلقم
  .األسد: واِهللْقاُم. الضخم الطويل: اِهللْقاُم
  هلك

: قال اليزيدي. اهلُلُْك بالضم: كاً وَمْهلُكاً، وَتْهلُكَةً؛ واالسمهلَك الشيء َيْهِلُك َهالكاً وُهلوكاً، وَمْهلَكاً وَمهِْل
وقال . املفازةُ: واملَهْلَكَةُ واملَْهِلكَةُ. وأهلَكَُه غريه، واْسَتْهلَكَُه. الَتهْلُكَةُ من نوادر املصادر، ليست مما جيري على القياس

  :وأنشد للعجَّاج. أْهلَكَُهَهلَكَُه َيْهِلكُُه َهلْكاً، مبعىن : متيم تقول: أبو عبيد
  وَمْهَمٍة هاِلِك من َتَعرَّجا

وقد جيمع . أراد هاِلَك املتعرِّجني، أي من َتَعرََّج فيه َهلََك: ويقال. يريد مْهِلك، كما يقال ليلٌ غاضٍ، أي ُمْغضٍ
  :قال الشاعر. هاِلٌك على َهلْكى وُهالَّلٍ

  نُّ منه عليهم وابِلٌ َرِذُمَيْسَت... ترى األراملَ واهلُالََّك تْتَبُعُه 
  :وأنشد أبو عمرو بن العالء البن جِذْلِ الِطعاِن. فالنٌ هاِلٌك يف اهلَواِلِك: وقد جاء يف املثل. يعين به الفقراء

  غَداَتِئذٍ أو هاِلٌك يف اهلَواِلِك... فأيقنُت أنِّي ثائرُ ابنِ ُمكَدَّمٍ 



وَتهالََك الرجل على . ضم اهلاء والالم، غري مصروف، أي على كلِّ حالافَْعلْ ذاك إمَّا َهلَكَْت ُهلُُك، ب: وقوهلم
الفاجرةُ : واهلَلوُك من النساء. واْهَتلَكَِت القطاةُ خوفَ البازي، أي رمت بنفسها يف املَهاِلِك. الفراش، أي سقط

: واهلَلَكَةُ أيضاً. يسقطالشيء الذي يهوي و: واهلَلَُك بالتحريك. املتساقطةُ على الرجال، وال يقال رجلٌ َهلوٌك
: قال الكسائي. احلدَّاد: واهلالِكيُّ. مهج هامٌج: هي اهلَلَكَةُ اهلَلْكاُء؛ وهو توكيد هلا، كما يقال: اهلالُك؛ ومنه قوهلم

  .يقال وقع يف وادي ُتُهلَِّك وهو غري مصروف، ومعنامها الباطلُ
  هلل
. ما ُيَضمُّ بني اِحلنَْوْينِ من حديٍد أو خشب؛ واجلمع األِهلَّةُ: واِهلاللُ. مٌرأوَّل ليلٍة والثانية والثالثة، مث هو ق: اِهلاللُ
طرف الرحى إذا : واِهلاللُ. السنان الذي له شعبتان يصاد به الوحش: املاُء القليل يف أسفل الرَِكيِّ واهلالل: واِهلاللُ

  :وقول ذي الرّمة. انكسر منه
  ِهاللٌ َبدا يف رَْمَضٍة َيَتقَلَُّب... إليك ابتذْلنا كلَّ وهمٍ كأنَّه 

. وهتَلَّلَْت دموُعُه، أي سالت. وهتَلَّلَ وجه الرجل يف فرِحِه، واْستََهلَّ. َتْألَأل:وَتَهلَّلَ السحاُب بربِقِه. يعين حيَّةً: قالوا
قد أكثرتَ : يقال. ل ال إله إال اهللاوَهلَّلَ الرجل، أي قا. سال بشدَّة: َصبَّْت، واهنلَّ املطُر اْنهِالالً: واْنَهلَِت السماُء

  :قال كعب بن زهري. َحَملَ فما َهلَّلَ، أي فما َجُبَن: يقال. الُنكوص: والَتْهليلُ. من اهلَْيلَلَِة، أي من قول ال إله إال اهللا
  فما هلْم عن ِحياضِ املوت َتْهليلُ

اْسُتْهلَِت السماُء، وذلك يف أوَّل : يقال. أوَّل املطر: اهلَلَلُ: أبو زيد. هلك فالنٌ َهلَالً، أي فَرقاً: يقال. الفَرُق: واهلَلَلُ
. وأَهلَّ املُْعَتِمُر، إذا رفع صوته بالتلبية. واسَْتَهلَّ الصيبُّ، أي صاح عند الوالدة. هو صوُت وقِْعِه: ويقال. مطرها

وأصله رفْع . ، أي نوِدَي عليه بغري اسم اهللا "وما أُِهلَّ به لغريِ اِهللا : " وقوله تعاىل. وأَهلَّ بالتسمية على الذبيحة
: ويقال. أََهلَّ: وال يقال. اْستََهلَّ هو، مبعىن َتَبيََّن: ويقال أيضاً. وأُِهلَّ اِهلاللُ، واْستُهِلَّ على ما مل يسّم فاعله. الصوت

قد ذهَب بذي ِهِليَّاٍن : ويقال. اسهأْهلَلْنا عن ليلة كذا، وال يقال أْهلَلْناُه فَهلَّ، كما يقال أدخلناه فدخل، وهو قي
  .ما أصاَب عنده َهلَّةً وال بلَّةً، أي شيئاً: ويقال. بكسر اهلاء، إذا ذهَب حبيث ال ُيْدَرى

  هلم

: " قال اهللا تعاىل. يستوي فيه الواحد واجلمع والتأنيث، يف لغة أهل احلجاز. َهلُمَّ يا رجل، بفتح امليم، مبعىن تعالَ
وأهل جند يصرِّفوهنا فيقولون لالثنني َهلُمَّا، وللجمع َهلُمُّوا، وللمرأة َهلمِّي، " . وانِهِْم َهلُمَّ إلينا والقاِئلَني إلْخ

وإذا . هَْيَت لك: َهلُمَّ لَك وَهلُمَّ لكما، كما قالوا: وقد تُوَصل بالالم فيقال. وللنساء َهلُْمْمَن، واألول أفصح
نَّ يا رجل، وللمرأة َهلُمِّنَّ بكسر امليم، ويف التثنية َهلُمَّانِّ للمؤنث واملذكَّر أدخلت عليه النون الثقيلة قلت َهلُمَّ

. جاءنا باهلَْيلِ واهلَْيلَماِن، إذا جاء باملال الكثري: ويقال. مجيعاً، وَهلُمُّنَّ يا رجال بضم امليم، وَهلُْمْمنانِّ يا نسوة
  .واهليلمان بفتح الالم وضّمها

  هلهل
. وقد َهلَْهلَ النسَّاجُ الثوَب، إذا أرقَّ نسَجُه وخفَّفُه. سخيُف النسجِ: ثوٌب َهلَْهلٌ: ويقال. مٌّ، وهو معرٌَّبَس: اهلَلَْهلُ

  :قال النابغة
  ومل يأتِ باحلقِّ الذي هو ساطُِع... أتاكَ بثوبٍ َهلَْهلِ النسجِ كاذبٍ 



  .املاء الكثري الصايف: واهلُالِهلُ. قال كدتُ أدرِكهَهلَْهلُْت أدرِكُُه، كما ي: ويقال. وِشْعٌر َهلَْهلٌ، أي رقيٌق
  هال
  :وقال. وللناقة أيضاً. زجٌر للخيل، أي توسَّعي وتََنحِّي: َهال

  حتَّى َحَدوْناها هَبْيٍد وهال
  :قال اجلعدّي. ومها زجران للناقة، وقد ُتَسكَُّن هبا اإلناث عند دنوِّ الفحل منها

  الأال حيِّيا لَيْلى وقُوال هلا َه
. وَهالٍ مثله، أي اقُْريب. زجٌر للخيل: وَهال. وأما َهالَّ بالتشديد فأصلها ال، ُبنيْت مع َهلْ فصار فيها معىن التحضيض

  .َهال، استعجالٌ وحثٌّ: وقوهلم
  مهأ

  .بلَي وَتقَطََّع: َتَهمَّأَ الثوُب
  مهج
الشاة : واهلََمَجةُ أيضاً. م واحلمري وأعُينِهامجه َهَمَجٍة، وهو ذباٌب صغري كالبعوض يسقط على وجوه الغن: اهلََمُج
  :وقول أيب ذؤيب. املهزولة

  مَُوشَّحةٌ بالطرََّتْينِ َهميُج... كأنَّ ابنةَ الَسْهِميِّ يوَم لَقيُتها 
  :وقول الراجز. إنَّما هم َهَمٌج: ويقال للَرعاعِ من الناس احلَمْقى. ظبيةٌ ذُِعَرْت من اهلََمج: قالوا

  جاَرُتنا من اهلََمْجقد َهلَكَْت 
  وإنْ َتُجْع تأكُلْ َعتودَّاً أوْ بذْج

وَهَمَجِت . َهَمٌج هاِمٌج، توكيدٌ له، كقولك ليلٌ الِئلٌ: وقوهلم. اجلوُع: وقيل اهلََمُج. سوُء التدبري يف املعاش: قالوا
  .وأَهَْمَج الفرُس، أي جدَّ يف جريه. اإلبلُ من املاء َتْهَمُج هَْمجاً، باإلسكان، إذا شربت دفعةً واحدةً حتَّى رَوَِيْت

  مهد
وأَْهَمَد يف . َبِلَي: وَهَمَد الثوبُ َيْهُمُد ُهموداً. السكتة: واهلَْمَدةُ. َهَمَدِت النارُ َتْهُمُد ُهموداً، أي طفِئْت وذهبْت البتَّةَ

: ونباٌت هامٌد.  نبات فيهاال: وأرٌض هامدةٌ. وهذا احلرف من األضداد. أسرَع: وأَْهَمَد يف السري. أقام: املكان
  .يابٌس
  مهذ

  .شدَّته: وَهماِذيُّ املطرِ. البعُري السريُع، وكذلك الناقةُ بال هاء: اهلَماِذيُّ
  مهر

. وَهَمَر له من ماله، أي أعطاه. وَهَمَر ما يف الضرع، أي حلبه كلَّه. وقد َهَمَر املاُء والدمُع َيْهِمُر َهمْراً. الصبُّ: اهلَْمُر
  :وقال ميدح رجالً باخلطابة. َهمَّاٌر وِمْهماٌر وِمْهمٌَر، أي ِمهذار َيْنَهِمُر بالكالمورجلٌ 

  إذا َخِطلَ النَِثُر اِملهمُر... َتريُع إليه هَوادي الكَالمِ 
  .سال: واْنَهَمَر املاء. واْهَتَمَر الفرُس، أي جرى

  مهرج



  .، أي َخلَّطُْتُهوَهْمَرْجُت عليه اخلرب. االختالط يف املشي: اهلَْمَرجَةُ
  مهرجل

  .النجيبةُ الراحلةُ: اهلََمْرَجلَةُ من النوق: وقال أبو زيد. السريُع: اهلََمْرَجلُ من اإلبل
  مهرش
  .العجوُز الكبريةُ، الناقةُ الغزيرةُ: اهلَمَرَُّش

  مهز
  :قال الراجز. وقد َهَمْزُت الشيء يف كفِّي. اهلَْمُز مثل الَغْمزِ والضغِط

  ا رأَْسهُ َتَهشَّماومن َهَمْزن
. السنَّوُر يهمزها: أََتْهِمُز الفاَرةَ؟ فقال: وقيل ألعرايبٍّ. وقد َهَمْزُت احلرَف فاْنَهمََز. ومنه اهلَْمُز يف الكالم، ألنَّه ُيضغط

وَهَمَزُه، أي دفعه . َمَزةٌ أيضاًيقال رجلٌ ُهَمَزةٌ، وامرأةٌ ُه. واهلَُمَزةُ مثله. العيَّاُب: واهلاِمُز واهلَمَّاُز. واهلَْمُز مثل اللْمزِ
واِملْهَمُز . وقوٌس َهَمزى، أي شديدة الدفع للسهم. َخطَراته اليت ُيخِطرها بقلب اإلنسان:وَهَمزاُت الشيطان. وضَربه
  :قال الشماخ. حديدةٌ تكون يف مؤخَّر خفِّ الرائض: واِملْهماز

  ْغَن الَشموسِ املَهامُِزما قُوَِّمتْ ِض... أقاَم الِثقاُف والطريدةُ َدْرأَها 
  مهس
" . فال تسمُع إالَّ َهْمساً : " قال اهللا تعاىل. أخفى ما يكون من صوت القدم: وَهْمُس األقدام. الصوت اخلفيُّ: اهلَْمُس

ا مسِّي ، وإنَّم" َحثَُّه َشْخٌص فََسكََت : " واحلروُف املَْهموَسةُ عشرةٌ جيمعها قولك. اخلفيُّ الوطِء: واألسُد اهلَموُس
  .احلرف َمْهموساً ألنَّه أُضِعَف االعتمادُ يف موضعه حتَّى جرى معه النَفَُس

  مهسع
  .الرجلُ القوّي: اهلََمْيَسُع بالفتح

  مهش
وكذلك . رأيتهم َيْهَتِمشونَ، وهلم َهْمَشةٌ: يقال للناس إذا كثروا مبكاٍن فأقبلوا وأدبروا واختلطوا: ابن السكيت

اْهَتَمَشِت الدابَّة، إذا : قال أبو احلسن العدوّي. له َهْمَشةٌ يف الوعاء: ٍء فَعال بعُضه يف بعضاجلراد إذا كان يف وعا
  .وامرأةٌ َهَمشى احلديِث، بالتحريك، وهي اليت ُتكثر الكالَم واجللَبة. دبَّْت دبيباً

  مهط
. األخذ بغري تقدير: واهلَْمطُ أيضاً. حقَّهم َهَمطَ الناَس فالنٌ َيْهِمطُُهْم، إذا ظلمهم: يقال. الظلُم واخلبطُ: اهلَْمطُ

  .واهتمط عرض فالن أي شتمه وتنقصه
  مهع

وكذلك . وقد َهَمَعْت عينُه َتْهَمُع َهْمعاً وُهموعاً وَهَمعاناً، أي دمعت. السائلُ: واهلاِمُع. السَيالنُ: بالضم: اهلُموُع
  .وَتَهمََّع الرجلُ، تباكى. ٌع، أي ماطٌروسحاٌب َهَم. َهَمَع: الطَلُّ إذا سقط على الشجر مث سال قيل

  مهغ
  .املوُت املَُعجَّلُ: اِهلْمَيغُ
  مهق



  .وَمشى اهلَمَقى، إذا مشى على جانبٍ مرَّةً وعلى جانبٍ مرَّةً. اهلَشُّ: اهلََمُق من الكأل
  مهك

  .وكذلك َتهَمََّك يف األمر. اْنهََمَك الرجلُ يف األمر، أي جدَّ ولَجَّ
  مهل

واهلََملُ، . واْنَهَملَْت مثله. َهَملَْت عينُه َتْهُملُ وَتهِْملُ َهْمالً وَهَمالناً، أي فاضْت: مصدر قولك: بالتسكنياهلَْملُ، 
: يقال. اإلبل اليت ترعى بال راعٍ، مثل النَفََش إال أن النفش ال يكون إال ليالً، واهلََملُ يكون ليالً وهناراً: بالتحريك

: " ويف املثل. وتركتُها َهَمالً، أي ُسًدى، إذا أرسلتها ترعى ليالً وهناراً بال راعٍ. وُهمَّالٌ، وهَواِملُإبلٌ َهَملٌ، وهاِملَةٌ، 
خلَّيت بينه : وأْهَملُْت الشيَء. املاء الذي ال مانعَ له: واهلََملَ أيضاً. الذي له راعٍ: واملَْرِعيُّ" . اختلط املَْرِعيُّ باهلََملِ 

  .خالف املستعَمل: لُ من الكالمواملُْهَم. وبني نفسه
  مهلج

  .واحد اهلَماليج، ومشُيها اهلَمْلََجة، فارسيٌّ معرَّب: اِهلْمالُج من البَراذينِ
  مهلع
  .السريُع من اإلبل، وربَّما مسِّي الذئب َهَملَّعاً، والالم مشدَّدة وأظنُّها زائدة: اهلََملَُّع
  مهم

. األمر الشديد: واملُهِمُّ. َهمَُّك ما أَهمََّك: ويقال. مَّين األمُر، إذا أقلقك وحزَنكوأَه. احلُزنُ، واجلمع اهلُموُم: اهلَمُّ
ويقال ملا أُذيب من . واْهَتمَّ له بأمره. االغتمام: واالهِتماُم. ذابا: واْنَهمَّ الشحُم والَبَرُد. أذابين: وَهمَّين املرُض

. وَهَمْمُت بالشيء أُهمُّ َهما، إذا أردته. فالنٌ بعيُد اهلَمَِّة أيضاً بالفتح: قالي. واحدةُ اِهلَممِ: واِهلمَّةُ. اهلاموُم: الَسنام
  :قال الكميت. ال َمَهمَّةَ يل بالفتح، وال َهمامِ، أي أَُهمُّ بذلك وال أفعله: ويقال

  بِهِمُ ال َهمامِ يل ال َهمامِ... عاِدالً غريهم من الناس طرا 
الشيخ الفاين؛ واملرأةُ : واِهلمُّ. الدبيُب، وقد َهَمْمُت أَِهمُّ بالكسر َهميماً: واهلَميُم. طامِوهو مبينٌّ على الكسر مثل قَ

واحدة اهلَوامِّ، وال يقع هذا االسم إال على : واهلامَّةُ. البئر الكثرية املاء: واهلَموُم. امللك العظيم اِهلمَِّة: واهلُماُم. ِهمَّةٌ
وَهمََّمِت املرأةُ يف رأس . مطٌر ليُِّن ُدقاقُ القطر: واهلَميمةُ. نِْعَم اهلامَّةُ هذه: دابَّةويقال لل. املَخوِف من األحناش

  .ذهبت أَتَهمَُّمُه، أي أطلبه: ويقال. الصّيب، وذلك إذا نوَّمْته بصوتٍ ترقِّقه له
  مهن

  .الشاهد، وهو من آمن غَريه من اخلوف: املَُهْيِمُن
  مههم

  .ُيَهْمهِمُ يف صوته: ومحاٌر ِهْمهيٌم. ت يف الصدرترديد الصو: اهلَْمَهْمةُ
  مهى

وِهْميانُ . ضَوالُّها: وَهوامي اإلبل. وَهَمِت املاشية، إذا َندَّتْ للرعي. مهى املاء والدمُع َيْهمي َهْمياً وَهَمياناً، إذا سال
  .الدراهم، بكسر اهلاء، وهو معرَّب

  هنا



وهُناَك وُهناِلَك للتبعيد، والالم زائدةٌ، والكاف للخطاب وفيها دليلٌ على  .ُهنا وَهُهنا للتقريب إذا أشرت إىل مكاٍن
: وَهُهنا أيضاً. اجلْس َهُهنا قريباً، وتََنحَّ َهُهنا أي تباعْد: يقال: قال الفراء. تفتح للمذكّر وتكسر للمؤنث. التبعيد

  :وأنشد األصمعيّ المرئ القيس. اللهو واللعب
  وحديثٌ مَّا على ِقصَرِ... ا وحديثُ الَركْبِ يوَم ُهن

. جيمَّعوا من َهنَّا ومن َهنَّا، أي من َهُهنا ومن َهُهنا: ومنه قوهلم. وُهنَّاَك، أي هُناَك. وَهنَّا بالفتح والتشديد معناه َهُهنا
  :وقول القائل

  َحنَّْت نَواُر والَت َهنَّا َحنَِّت
  :يقول ليس ذا موضع حنني وقولُ الراعي

  ا إنَّ قلَبَك ِمتَْيُحنَعْم الَت َهنَّ
  .يا َهناُه: ويقال يف النداء خاصَّةً. ليس األمر حيث ذهبَت: يقول
  هنأ

وهََنأَين الطعامُ : عن األخفش، قال. وكذلك َهينَء الطعاُم مثل فَِقَه وفَقَُه. َهُنَؤ الطعاُم يَْهُنُؤ َهناءةً، أي صار َهنيئاً
" كلوُه فهو َهنيئاً مَريئاً " َهنِئُْت الطعاَم، أي َتَهنَّأُْت به، و : وتقول. ملهموز، َهْنأً وهِْنأًَيْهنِئُين وَيْهَنُؤين، وال نظري له يف ا

هَنِئَِت املاشيةُ، إذا أصابت حظًّا من البقلِ من غري : أبو زيد. ولك املَْهَنأُ. ، وكلُّ أمرٍ يأتيك من غري َتَعبٍ فهو َهينٌء
وهََنأُْت الرجل أْهَنُؤُه، . وإبلٌ َمْهنوءةٌ.  أَْهنُُؤُه، إذا طليته باِهلناِء، وهو القَِطرانُوَهنَأُْت البعَري: قال. أن تشبَع منه

ِلَتهْنِئَ، بالكسر، : قال األصمعّي. وَهنَأُْتُه شهراً أهنُؤه، أي ُعلُْتُه. وأْهنِئُه أيضاً، إذا أعطيَتُه، واالسم اِهلنُء، وهو العطاُء
  .َهنَّأُْتُه بالوِاليِة هتنِئَةً وتَْهنيئاً: وتقول. خالف التعزيِة :والتهنِئَةُ. لُتمْرَِئ: أي
  هنب

  .مصدر قولك امرأة َهْنباُء، أي بلهاء بيَِّنةُ اهلََنبِ: اهلََنُب، بالتحريك
  هنبث

  .اهلَْنبثة، االختالط يف القول، ويقال األمر الشديد
  هنرب
  :قال الشاعر. ع أّم اِهلنْبِرِ، يف لغة بين فزارةمن أمساء الضبا: قال أبو زيد. ولدُ الضبع: اِهلْنبُِر

  أُمُّ اهلَُنْيبِرِ من زَْنٍد هلا واري... يا قاَتلَ اهللاُ ِصبْياناً جتيُء هبم 
  .أمُّ اِهلْنبِرِ: ومنه قيل لألتان. اجلحش: اِهلْنبُِر: وقال أبو عبيد

  هنبل
  .ِمشيةُ الضبع العرجاِء: اهلَْنَبلَةُ
  هند

  :وقال أعرايبٌّ. ةٌ، أي َتيََّمْتين باملغازلةَهنََّدْتين فالن
  غَرََّك من َهنَّاَدةَ الَتهنيُد

  َمْوِعُدها والباِطلُ املَْوعوُد

  :قال جرير. املائة من اإلبلِ وغريها: واهلُنَْيَدةُ. السيُف املطبوُع من حديد اِهلْنِد: واملَُهنَُّد
  طاِئهُِم َمنٌّ وال سََرُفما يف َع... أْعطوا ُهَنْيَدةَ َيْحدوها ثَمانَِيةٌ 



  :وأنشد لسلمة بن احلارث. هي اسٌم لكلِّ مائة: قال أبو عبيدة
  وِتْسعَني عاماً مث قُوَِّم فاْنصاتا... وَنْصرُ بُن ُدْهمانَ اهلُنَْيَدةَ عاشَها 

  هندب

  .دُّ ويقصراهلنِدبا بكسر الدال مي: وقال أبو زيد. بَقلٌ: ِهْنَدُب بفتح الدال، وِهنَدبا، وهِندَباة
  هندز

ومنه املُهَْنِدُز، وهو الذي يقدِّر جماريَ . أعطاه بال حسابٍ وال هِْندازٍ: يقال. اِهلْنداُز معرٌَّب، وأصله بالفارسيَّة أَْنذاَزه
  .القُنِيِّ واألبنية

  هندس
  .واالسم اهلَْنَدَسةُ. ةالذي يقدِّر جماري القُينِّ حيث ُتْحفَُر، وهو مشتق من اهلِْنداز، وهي فارسيَّ: املَُهْنِدُس
  هندم
  .وهو معّرب، وأصله بالفارسية أْنداْم مثل مهندس وأصله أْنذاَزْه. هذا شيء ُمَهْنَدٌم، أي ُمصْلٌَح على مقدار: يقال
  هنع
مخسة أجنم  منِكب اجلوزاء األيسر، وهي: واهلَْنَعةُ أيضاً. بعري َمْهنوٌع، وقد ُهنَِع: يقال. مسةٌ يف منخفَض العنق: اهلَْنَعةُ

  .مصطفَّةٌ ينزهلا القمر
وظليمٌ . وقد َهنِعَ َيْهَنُع َهنَعاً. تضامنٌ يف عنق البعري، وهو أن تنحدر قََصَرُتُه ويرتفع رأسه وُيشرف حاركه: واهلَنَُع

اُء، أي وأكمةٌ َهْنع. أْهَنُع، ونعامةٌ َهْنعاء يكون يف عنقها التواء حىت يقصر لذلك كما يفعله الطائر الطويل العنق
  .واهلََنُع يف الُعفْرِ من الظباء خاصَّةً دون اُألْدمِ، ألنَّ يف أعناق العُفْرِ ِقَصراً. قصريةٌ، وهي ضدُّ َصْنعاء

  هنف
  :قال الكميت. وكذلك املُهاَنفَةُ والتَهاُنُف. ضحٌك فيه فتور، كضحك املستهزئ: اإلهناُف

  فُ للجُهَّالِ منا وتلعُبَتهاَن... ُمَهفَْهفَةُ الكْشَحْينِ بيضاء كاعٌب 
  هنم

  .خرزةٌ كان النساء يؤخِّذنَ هبا الرجال: واِهلنََّمةُ. الصوت اخلفّي: اهلَْيَنَمةُ
  هنن
  :وقول الراعي. َهنَّ َيهِنُّ َهنيناً، أي َحنَّ: الفراء

  َنَعْم الَت َهنَّا إنَّ قلبك ِمتَْيُح
: واِهلَنَنةُ. وأَهنَّه اهللا فهو َمْهنونٌ. ةً بالضم، أي ما به ِطْرٌقما بالبعري ُهناَن: ويقال. ليس األمر حيث ذهبَت: يقول

  .ضرٌب من القنافذ
  هنو
َهَنةٌ وَهْنٌت أيضاً بالتاء : وتقول للمرأة. هذا َهُنَك، أي شيئَُك: تقول. كلمة كناية، ومعناه شيٌء وأصله َهَنٌو: هن

  :وقال. واجلمع َهنات وَهَنوات .ساكنة النون، كما قالوا بنٌت وأخٌت، وتصغريها ُهَنيَّةٌ
  على َهَنواٍت شأنُها متتابُع... أرى ابن نِزار جَفاين وَملَّين 

. جاءين َهنوَك، ورأيت هَناَك، ومررت بَِهنيَك: وتقول. ويف فالٍن َهنَّاٌت، أي خصالتُ شرٍّ، وال يقال ذلك يف اخلري
. يا َهنَْه: ولك أن تدخل فيه اهلاء لبيان احلركة فتقول. ا َهنونُ أقبِلوايا َهُن أقْبلْ، ويا َهناِن أقبِال، وي: وتقول يف النداء



  :وأنشد أبو زيد يف نوادره. يا َهناُه أقبِل هباٍء مضمومة، ويا َهنانيِه أقبِال، ويا َهنوناُه أقبِلوا: ولك أن تقول
  ُه وَحيَك ألَْحقْتَ شرا بِشَّر... وقد راَبين قْوهلا يا َهنا 

  .همَني فحققِت األمرتعين كنا متَّ
  هوأ

أبو . يسمو هبا إىل املعايل: هاَء الرجلُ، وإنه لََيهوُء بنفسه، أي: تقول منه. بعيد اِهلمَِّة: فالنٌ بعيدُ اهلَْوِء بالفتح، أي
: سر اهلمز، معناههاِء يا رجلُ بك: وقوهلم. الصحراء الواسعة: واملُْهَوأنُّ بضم امليم. ُهْؤُت به خرياً، إذا أزَْنْنُتُه به: زيد

: هاُءوا؛ وللنساء: هائِيا، مثل هاِتيا؛ وللرجال: هايت؛ وللرجلني واملرأتني: هاِئي بإثبات الياء، مثل: هاِت؛ وللمرأة
هاءَ : وللمرأة. هاُؤما، وللجميع هاُؤْم: هاَك، ولالثنني: هاَء يا رجلُ بفتح اهلمزة، كان معناه: وإذا قلت. هائَني

وفيه لغةٌ أخرى، َهأْ يا رجل هبمزٍة ساكنة، مثل َهْع، أي خذْ، وأصله هاْء أسقِطت . اُؤما وهاُؤنَّبالكسر بال ياء، وه
هاءوا، : هاعا، وللرجال: هاَءا، مثال: األلف الجتماع الساكنني، وللمرأة هائي، مثل هاعي، وللرجلني واملرأتني

  .ما آُخذُ، وما أهاُء على ما مل يسّم فاعله، أي ما أعطىما أهاُء، أي : وإذا قيل لك هاَء بالفتح قلت. َهأْنَ: وللنساء
  هوب

. الرجل األمحق الكثري الكالم: اهلَْوُب: أبو عبيد. تركته يف هَْوبٍ، أي حبيث ال ُيدرى أين هو: تقول. البعد: اهلَْوُب
  .وهج النار: واهلَْوُب
  هوج

: واهلَْوجاُء. الناقة اليت كأنَّ هبا َهَوجاً من ُسرعتها: ْوجاُءواهلَ. رجلٌ أْهَوجُ بيِّن اهلََوج، أي طويلٌ وبه تسرٌُّع ومحٌق
  .الريح اليت تقلع البيوت، واجلمع هوٌج

  هود
ويقال . التوبة والعمل الصاحل: التهَوُُّد: قال أبو عبيدة. تاَب ورجع إىل احلّق، فهو هائٌد وقوٌم هوٌد: هاَد َيهوُد َهوْداً

وأرادوا باليهود اليهوِديَِّني، ولكنهم حذفوا ياء اإلضافة كما . اليهوُد: واهلوُد. يهوديا هاَد وَتَهوََّد، إذا صار: أيضاً
أسرِعوا املشَي يف : " ويف احلديث. وأصله من اهلواَدِة. املشي الرَُوْيُد، مثل الدبيبِ: والتهويُد. قالوا زْنجِيٌّ وزِْنٌج

. ِغناٌء ُمَهوٌَّد: يقال. وكذلك التهويُد يف املنِطق، هو الساكُن" . نصارى اجلنازِة وال ُتهَوِّدوا كما ُتهَوُِّد اليهوُد وال
فأَبواُه ُيَهوِّدانِه : " ويف احلديث. أن يصيََّر اإلنسان يهوِديا: والتهويُد. إسكاُرُه: وهتويُد الشرابِ. النوُم: والتهويُد أيضاً

  :وقال الشاعر. الَسناُم، واجلمع َهوٌَد: واهلََوَدةُ، بالتحريك. ةُ واملمايلةُاملصاحل: واملُهاوََدةُ. الصلُح وامليلُ: واهلَوادةُ" . 
  كوٌم عليها َهَوٌد أْنضاُد

  .وتسكّن الواو فيقال َهْوَدةٌ
  هوذ
  :قال األعشى. القَطاةُ، وهبا مسِّي الرجلُ َهْوذَةَ: اهلَْوذَةُ

  وَق التاج أو َوَضعاإذا َتعَمََّم ف... من يلَق َهْوذَةَ يْسُجْد غَري ُمنَِّئبٍ 
  هور

وهوَّْرُتُه . جرٌف هارٍ، خفضوه يف موضع الرفع وأرادوا هاِئٌر: ويقال أيضاً. هاَر اجلْرفُ َيهوُر هَْوراً وُهؤوراً، فهو هائٌر
. الشيء بقلَّة مباالة الوقوع يف: والَتَهوُُّر. وُهْرُتهُ بالشيء، أي اتَّهمته به، واالسم اهلوَرةُ. واْنهاَر، أي انَْهَدَم. فََتَهوََّر



. ذهب أكثره وانكسر برده: وَتَهوََّر الشتاء. أي مضى أكثره وانكسر ظالمه: وَتهَوََّر الليلُ. فالنٌ ُمَتَهوٌِّر: يقال
  .املشرِف: والتَْيهوُر من الرمل. هلك: واَهَتوََّر الشيء

  هوس
. األسد: واهلَوَّاُس. شدة األكل: الطََوفان بالليل واهلوس :واهلَْوسُ أيضاً. ُهْسُت الشيء أهوُسُه: يقال. الدقُّ: اهلَْوُس

  :قال الكميت
  وفيمْن ُيعاديهِ اِهلَجفُّ املُثَقَّلُ... هو األْضَبطُ اهلَوَّاُس فينا َشجاَعةً 

: ْوُسواهلَ. ومنه مسِّي األسُد اهلَوَّاُس. املشُي الذي يعتمد فيه صاحبه على األرض اعتماداً شديداً: اهلَْوُس: ويقال
وإنَّما شبِّه َهَوسانُ الناقِة هَبَوساِن األسِد، ألنَّها متشي . ُهْسُت اإلبل فهاَسْت، أي ترعى وتسري: يقال. السوُق الليُِّن

  .طرٌف من اجلنون: واهلََوُس بالتحريك. الناقةُ الَضبَِعةُ: اهلَوَِسةُ: قال الفراء. ُخطوةً وهي ترعى
  هوش
قال ذو الرمة . وكذلك كلُّ شيء خلطته فقد َهوَّْشَتُه. قد هَوََّش القوُم: يقال. ُج واالضطراُبالفتنةُ واهلَْي: اهلَْوشَةُ

  :يصُف املنازلَ وأنَّ الرياح قد َخلَّطَْت بعض آثارها ببعض
  هبا نائجاُت الصيِف شرِقيَّةً كُْدرا... َتَعفَّْت ِلتْهتاِن الشِتاِء وَهوََّشْت 

  :وقول الراجز" . إيَّاكم وَهَوشاِت الليلِ وَهَوشاِت األسواق : " عنهويف حديث ابن مسعود رضي اهللا 
  قد َهوََّشْت ُبطوُنها واْحقَْوقَفَْت

من أصاب ماالً من : " ويف احلديث. وقد َتَهوَّشوا. وكذلك هاَش القوُم َيهوشونَ َهْوشاً. أي اضطربت من اهلزال
ويقال للعدد . كلُّ مالٍ أصيب من غري ِحلِِّه، كالغصب والسرقة وحنو ذلكفاملَهاوُِش " . َمهاوَِش أذهبه اهللا يف َنهابَِر 

  .اجلماعات من الناس ومن اإلبل إذا مجعوها فاختلط بعضها ببعض: واهلُواشاُت بالضم. هَْوٌش: الكثري
  هوع

وهاَع القوُم بعضهم إىل . التقيُُّؤ: والَتَهوُُّع. ُألَهوَِّعنَُّه ما أكل، أي ُألقَيِّئَنَُّه: يقال. هاَع َيهوعِ َهواعاً وَهْيعوَعةً، أي قاء
  .بعض، أي مهُّوا بالوثوب

  هوف
  .الريُح احلارَّةُ: اهلَْوُف
  هوك

  .مثل التهوُّر، وهو الوقوع يف الشيء بقلَّة مباالٍة: والَتَهوُُّك أيضاً. التحيُُّر: التََهوُُّك
  هول

  :قال اهلذيلّ. وكذلك مكانٌ َمهالٌ. هيلٌ، أي خموٌفومكانٌ َم. هالَُه الشيء َيهولُُه َهْوالً، أي أفزعه

  َمهاوَي خَْرقٍ َمهابٍ َمهالِ... أجاز إلينا على بعِده 
قال أبو . وهَوَّلَ القوُم على الرجل. ما هالََك من شيء: والَتهاويلُ. التفريغ: والَتْهويلُ. أفزعته ففزع: وُهلُْتُه فاْهتالَ

ناٌر وعليها َسَدَنةٌ، فكان إذا وقع بني رجلني ُخُصومة جاء إىل النار فيحلف عندها،  كان يف اجلاهلية لكلِّ قومٍ: عبيدة
  :قال أوس. وكان السدنةُ يطرحون فيها ملحاً من حيث ال يشعر، ُيهَوِّلونَ هبا عليه

  كما َصدَّ عن نارِ املُهَوِّلِ حاِلُف
  :قال الكميت. واسم تلك النار اهلولَةُ بالضم



  لدى احلاِلفني وما َهوَّلوا... َد املُحِلفونَ كهولَِة ما أْوقَ
: أبو زيد. وَهوَّلَِت املرأة، إذا تزيَّنت حبليها ولباسها. األلوان املختلفة، من األمحر واألصفر واألخضر: والَتهاويلُ أيضاً

  .الداَرةُ حول القمر: واهلالَةُ. َتَهوَّلُْت للناقة َتهَوُّالً، إذا تذاءْبت هلا
  هوم

  :وقال الشاعر. الرجل، إذا َهزَّ رأسه من النعاس َهوََّم
  ما َتطَْعُم العُني نوماً غري هتْوميِ

  .وقد َهوَّمنا
  هون
وهَوََّنُه اهللا . مصدر هانَ عليه الشيء، أي خفَّ: واهلَونُ. وفالن ميشي على األرض َهْوناً. السكينةُ والوقار: اهلْونُ

. وقوم َهْينون لَْينونَ. وَهْيٌن خمفٌَّف، واجلمع أْهوِناُء. على فَْيَعلٍ، أي سهلٌوشيٌء َهيٌِّن، . عليه، أي سهَّله وخفَّفه
. رجلٌ فيه َمهانَةٌ، أي ذُلٌّ وضعٌف: يقال. استخفَّ به، واالسم اهلَوانُ واملَهانَةُ: وأهاَنُه. اهلَوانُ: واهلون بالضم

  :وقوله. استحقره: واستهانَ به وهتاونَ به
  تركع يوماً والدهُر قد رفَعَْه... َعلََّك أنْ وال ُتهَني الفقَري 

وكانت العرب . اْمشِ على هينِتَك، أي على رِسلَك: ويقال. أراد ال تُهيَنْن، فحذف النون اخلفيفة ملَّا استقبلها ساكن
  .أْهَونَ، يف أمسائهم القدمية: تسمِّي يوم االثنني

  هوه
  .رجلٌ هوَهةٌ بالضم، أي جبانٌ

  هوى
  :قال زهري. وكل خالٍ هواٌء. ما بني السماء واألرض، واجلمع األْهوَِيةُ: اهلواُء ممدوٌد

  من الِظلماِن ُجْؤُجُؤُه هَواُء... كأنَّ الَرْحلَ منها فوق صَْعلٍ 
وإذا . واجلمع األهْواُء: َهَوى النفس: واهلََوى مقصوٌر. إنَّه ال عقول هلم: يقال" . وأفئدهتْم َهواٌء : " وقوله تعاىل

  :وقال ذؤيب. َهَويَّ: وُهذَْيلٌ تقول. إليك قلت َهواَي أضفته
  فَُتُخرِّموا ولكلِّ َجْنبٍ َمصَْرُع... سبقوا َهَويَّ وأْعنَقوا هلَواهُهُم 

  :قال الشاعر. وهذا الشيء أْهوى إيلَّ من كذا، أي أحبُّ إيلَّ
  يف غري ما َرفٍَث وال إثْمِ... ولَْيلَةً منها تعودُ لنا 

  مما َملَكُْت ومن بين َسْهمِ... سي ولو َنَزَحْت أْهوى إىل نف
  .وَهوَِي َيهوى َهًوى، أي أَحبَّ

وَهوى واْنهَوى . وكذلك اهلُوِيُّ يف السري إذا مضى: قال. َهوى بالفتح َيْهوي ُهوِيا، أي سقط إىل أسفل: األصمعّي
. أْهوَْيُت بالشيء، إذا أْوَمأْتَ به: قال األصمعي. وأْهوى إليه بيده ليأخذه. فتحت فاها: وهََوِت الطعنةُ َتْهوي. مبعًنى
. ما بني اجلبلني وحنو لك: واملَْهوى واملَهْواةُ. واُألْهوِيَّةُ مثلها. الوَْهَدةُ العميقةُ: واهلُوَّةُ. أْهَوْيتُ له بالسيف: ويقال

  .وَتهاوى القوُم يف املَهْواِة، إذا سقط بعضهم يف إثر بعض
واسْتهواهُ الشيطان، . ومضى َهوِيٌّ من الليل، أي هزيٌع منه. شدَّة السري: واملُهاواةُ. املُالجَّة: اواةُاملُه: قال الشيباين
وَهيَّانُ بن . ما أدري أيُّ َهيِّ بن َبيٍّ هو، معناه أيُّ اخللق هو: ويقال. األمحق: اهلَوْهاءةُ باملّد: أبو عبيد. أي اْسَتهاَمُه



قال . اسٌم من أمساء النار، وهي معرفة بغري ألٍف والمٍ: وهاويةٌ. طاِمرٍ، ملن ال ُيعرف أبوه بيَّانَ، كما يقال طاِمُر بن
  :وقال. املَهْواةُ: واهلاوَِيةُ. ُمْستَقَرُُّه النار: يقول" . فأُمُُّه هاويةٌ : " تعاىل

  كنَت كمن هتوي به اهلاوِيْه... يا عمرو لو نالَْتَك أْرماُحنا 
  :قال كعب بن سعدٍ الَغنَوّي يرثي أخاه. ه فهي هاوِيَةٌ، أي ثاِكلةٌهََوْت أُمُّ: وتقول

  وماذا ُيؤدِّي الليلُ حني َيئوُب... َهَوْت أُمُُّه ما يبعثُ الصبُح غاِدياً 
  :قال ابن أمحر. الباطلُ واللغُو من القول: واهلَواهي

  ياإيلَّ وما ُيْجدون إال اهلَواِه... أيف كل يومٍ َتْدعُواِن أِطبَّةً 
  .يا عجباً: يقال يا َهّي مايل، ال يهمز، معناه: الكسائي

  هيأ

  :وأنشد الكسائي. كلمة أَسٍف وَتلَهٍُّف: قوهلم يا َهْيَء مايل
  َمرَّ الزمان عليه والتَّقْليُب... يا َهْيَء مايل من ُيَعمَّْر ُيفْنِِه 

: وهيَّأُت الشيء. ِهئُْت لألمر أِهيُء َهْيئَةً وتََهيَّأُت هتَيُّؤاً مبعًنى: يدأبو ز. الشاَرةُ، وفالن حسُن اهلَْيئَِة واِهليئَِة: واهلَْيئَةُ
  .أصلحته
  هيب
وهذا الشيء . وقد هاَبُه َيهاَبُه، األمر منه َهْب، وإذا أخربت عن نفسك قلت ِهْبُت. وهي اإلجالل واملخافة: املَهاَبةُ

  :قال ابن مقبل. أي خفته وخوَّفين وَتهَيَّْبت الشيء، وَتهَيََّبين الشيُء،. َمهيَبةٌ لك
  إذا جتاوَبِت األصداُء بالسَّحَرِ... وما َتَهيَّبين املَْوماةُ أركُبها 

ورجلٌ َمهيٌب، أي هتابه الناس؛ وكذلك رجلٌ َمهوٌب، ومكانٌ َمهوٌب، . وَهيَّْبُت إليه الشيء، إذا جعلته َمهيباً عنده
  :وأنشد الكسائي. فاعله هوَب الرجلُ، فيما مل يسّم: ُبين على قوهلم

  فَالً ال َتَخطَّاهُ الرِفاُق َمهوُب... ويأوي إىل ُزغْبٍ مساكَني دوَنهم 
ورجلٌ َهْيبوَبةٌ . ، أي إنَّ صاحبه يهاب املعاصي" اإلميان َهيوٌب : " ويف احلديث. اجلبان الذي يهاب الناس: واهلَيوُب

وأهاب . وأهاب الرجل بغنمه، أي صاح هبا لتقف أو لترجع. ان متهيِّبوَهيَّاَبةٌ وَهيَّاٌب وَهيبانٌ بكسر الياء، أي جب
  :وقال الشاعر طرفة. البعري

  بذي خَصلٍ َرْوعاِت أكْلََف ُملْبِِد... َتريُع إىل صوِت املُهيبِ وتتَّقي 
  :قال اهلذيلّ. ومكانٌ َمهاٌب، أي َمهوٌب

  َمهاوي خَْرقٍ َمهَابٍ َمهالِ... أجاَز إلينا على بعِدِه 
  .وَهيب مثله، أي أقبلي. زجر للخيل: وهابِ
  هيت

قال الشاعر يف علي بن أيب طالب رضي . َهْيتَ لك، أي هلمَّ لك: وقوهلم. َهيََّت به وَهوََّت به، أي صاح به ودعاه
  :اهللا عنه

  نَ أخا العراقِ إذا أتْينا... أْبِلغْ أمَري املؤِمين 
  َهيْتا سلٌم إليك فََهْيَت... إنَّ العراَق وأهلُه 



. َهْيتَ لكما، وهَْيَت لكُنَّ: تقول. يستوي فيه الواحد واجلمع واملؤنث إال أن العدد فيما بعده. أي هلمَّ وتعال
هاتِ يا رجل بكسر التاء، أي أعطين، : وتقول. وكذلك اهلُوَتة بالضم. املنخفُض يف األرض: واهلَْوَتةُ بالفتح

. مثل عاطَني: هاتَني: هاِتيا، وللنساء: هايت بالياء، وللمرأتني: توا، وللمرأةها: هاِتيا مثل آِتيا، وللجمع: ولالثنني
وال يقال منه هاَتْيُت، . وما أُهاتيَك، كما تقول ما أُعاطيَك. هاِت ال هاَتْيَت، وهاِت إن كانت بك ُمهاتاةٌ: وتقول

  .وال ُينهى هبا
  هيث

اجلماعة من الناس، مثل : واهلَْيثَةُ. احلركة مثل اهلَْيشِ: واهلَْيثُ. يئاً يسرياًهِثُْت له َهْيثاً وَهثَياناً، إذا أعطيته ش: أبو زيد
  .اهلَْيشَة
  هيج

. وهيََّجُه وهاَيَجُه مبعًنى. وهاَجُه غُريُه؛ يتعدى وال يتعدى. هاَج الشيء َيهيُج َهْيجاً وَهَيجاناً، واْهتاَج وهتَيََّج، أي ثاَر
. يبس بقلها أو اصفّر: وأرٌض هائَجةٌ. وهاَج النبُت هياجاً، أي يبس .الفحل الذي يشتهي الضراب: واهلائج

وَهَدأَ . وهاَج هائجُُه، أي ثار غضبه. وأهَْيْجنا األرض، أي وجدناها هائجة النبات. أيبسته: وأهاَجت الريُح النبت
. وهتاَيجَ الفريقان، إذا تواثَبا للقتال. يوم القتال: ويوُم اهلِياج. احلرب ميّد ويقصر: واهلَْيجا. هاِئُجهُ أي سكنت فَْورته

  .وناقةٌ ِمْهياٌج، أي َنزوعٌ إىل وطنها
  هيد

ما : وتقول. ، يعنون به املسجد، أي ُهدَُّه مث أصِلْحُه" ِهْدُه : " ويف احلديث. حرَّكُتُه: ِهْدُت الشيَء أهيُدُه َهْيداً
. اجلبانُ: واهلَْيدانُ. ال ينطق بيهيد إال حبرف مجد: قوبَيهيُدين ذلك، أي ما يزعجين وما أكترث له وال أباليه قال يع

  :وأنشد البن َهْرمة. ما له هَْيٌد وال هاٌد، أي ما يقال له َهْيِد وال هاِد: وقوهلم. زجٌر لإلبل: وَهْيِد وهاِد
  فما ُيقالُ َهْيٌد وال هاُد... حتَّى استقامْت له اآلفاُق طائعةً 

  .ِهْدُت الرجل وهَيَّْدُتُه: تقول منه.  ُيزجر عنهأي ال حيرك وال مينع من شيء وال
  هري

واليَْهَيرُّ بتشديد . هٌري وَهْيٌر عن الفراء، لغة يف إْيرٍ وأْيرٍ: ويقال للَشمالِ. لغة يف هوَّرُتُه فََتَهوََّر: َهيَّْرُت اجلُْرَف فََتَهيََّر
: قال أبو بكر بن السراج.ومنه مسِّي صمغ الطلح َيْهيَرا. الُصلُب: احلجر الَيْهَيرُّ: وقال األمحر. صمغُ الطلحِ: الراء

  .أكذب من الَيهَْيرِّ، وهو السراب: وقوهلم. وهو من أمساء الباطل: قال. َيهَْيرَّى: ورمبا زادوا فيه األلف فقالوا
  هيس

ُهْم، أي داسهم، مثل يقال حََملَ فالنٌ على عسكرِِهم فهاَس: قال األصمعّي. السري الشديد، أي ضربٍ كان: اهلَْيُس
  .اسُم أداِة الفدَّان كلّها: واهلَْيُس. الشجاُع، مثل األحَْوسِ: واألهَْيُس. حاسَُهم
  هيش

. وهاَش القوُم يهوشونَ َهْيشاً، إذا حترَّكوا وهاجوا. واهلَْيَشةُ مثل اهلَْوَشِة. اجلماعةُ من الناس: اهلَْيَشةُ: قال األصمعي
  :قال الشاعر
  تعطيكُُم احلَقَّ منَّا غري منقوص... ا وكنتم َتكَنفون مبا ِهْشُتْم علين

  هيض



وكلُّ وجعٍ . واْهتاَضُه أيضاً فهو ُمْهتاٌض وُمْنهاٌض. هاَض الَعظَْم َيهيُضُه هَْيضاً، أي كسره بعد اجلبور، فهو َمهيٌض
  .َضةٌ، أي به قُياٌء وقياٌم مجيعاًبالرجل َهْي: ويقال. هاَضين الشيُء، إذا ردَّك يف مرضك: يقال. على وجعٍ فهو َهْيٌض

  هيط
هتاَيطَ القوُم، إذا اجتمعوا وأصلحوا : قال الفراء. وقع القوم يف ِهياٍط ومِياٍط: يقال. الصياح واجلَلَبة: اِهلياطُ واملُهاَيطَةُ

  .أمرهم بينهم، وهو خالف التمايِط
  هيع

سيالن الشيء املصبوب على وجه : واهلَْيعَةُ. ُع َهْيعاً وَهَيعاناًهاَع َيها: وفيه لغة أخرى. هاَع يَهيُع ُهيوعاً، أي َجُبَن
ورجلٌ هاٌع الٌع، . جرى: واْنهاَع السراُب. ورصاٌص هائعٌ يف املَذَْوبِ. وقد هاَع يَهيُع َهْيعاً. األرض مثل املَْيَعِة

كل ما أفزعك من صوٍت أو : واهلَْيَعةُ. دالصوُت الشدي: واهلائَعةُ. وامرأةٌ هاَعةٌ العةٌ. وهائٌع الئٌع، أي جبانٌ َجزوٌع
  :قال الشاعر. فاحشة ُتشاع

  منِّي وما مسعوا من صاحلٍ دفنوا... إن يسمعوا َهْيَعةً طاروا هبا فرحاً 
  .واملَْهَيَعةُ، هي اجلُْحفَةُ، ميقاُت أهل الشام

  هيغ
ويقال عاٌم أْهَيغُ، إذا كان خمصِباً كثري : قال. يقال إنَّهم يف األْهَيَغْينِ، أي اخلصبِ وُحسنِ احلال: قال ابن السكيت

  .ووقع فالنٌ يف األْهَيَغْينِ، أي يف األكل والشرب. وَهيَّْغُت الثَريدةَ، إذا أكثرت َوَدكها. العشب
  هيف

اهلَْيُف مثل اهلُوِف، وهي ريٌح حارَّةٌ تأيت من اليمن، وهي النكباء اليت جتري بني اجلَنوب والَدبور من حتت جمرى 
  :قال الشاعر. سهْيلٍ

  َهْيٌف َيمانَِيةٌ يف َمرِّها َنكَُب... وَصوَّحَ البَقْلَ نّآٌج جتيء به 
وَتَهيََّف الرجل من اهلَْيِف، كما يقال . ذهبْت َهْيٌف ألدياهنا، أي لعاداهتا، ألنَّها جتفف كلَّ شيء وتيبِّسه: ويف املثل

: قال األصمعي. واهْتاَف، أي عطش. عطش سريعاً، وكذلك اِملْهياُفاليت ت: واهلافَةُ من النوق. َتشَتَّى من الشتاء
ضْمرُ : واهلََيُف بالتحريك. وأهاَف القوُم، أي عطشت إبلهم. السريع العطش: واِملهْياُف. رجلٌ َهْيفانٌ، أي عطشانٌ

  .اَف العيُد، أي أَبَقوه. ضامرةٌ: وفرٌس َهْيفاُء. ورجلٌ أْهَيٌف وامرأةٌ َهْيفاُء، وقوٌم هيٌف. البطن واخلاصرة
  هيق
  .الظليُم، وكذلك اهلَيْقَُم، وامليم زائدة: اهلَيُق
  هيل

: وكلُّ شيء أرسلته إرساالً، من رمل أو تراب أو طعامٍ وحنوه، قلت. صَببته من غري كَْيلٍ: ِهلُْت الدقيق يف اجلراب
ويقال . وأَهلُْت الدقيق لغة يف ِهلُْت، فهو ُمهالٌ وَمهيلٌ. بََّبَتَص: وَتهَيَّلَ. ِهلُْتُه أهيلُُه َهْيالً، فانْهالَ، أي جرى وانصبَّ

  .أي بالرمل والريح: قال أبو عبيد. جاء باهلَْيلِ واهلَْيلمان: للرجل إذا جاء باملال الكثري
  هيم
قال ذو . ٌمواهلاَمةُ من طري الليل، وهو الَصدى، واجلمع ها. رئيسُهم: وهاَمةُ القوم. الرأس، واجلمع هاٌم: اهلاَمةُ
  :الرمة

  يف ِظلِّ أْخَضَر يدعو َهَمُه البوُم... قد أْعِسُف النازَِح اجملهولَ مَْعِسفُُه 



اسقوين اسقوين، فإذا : وكانت العرب تزعم أن روُح القتيل الذي ال يدرك بثأره تصري هامةً فتزقُو عند قربه، تقول
  :وهذا املعىن أراد الشاعر بقوله. أُدرَِك بثأره طارت

  ونفَر طرياً عن ُجعاَدةَ وقّعا... نا الذي أبكى ُصَديَّ بن ماِلٍك وم
وقلٌب . ذهب من العشق أو غريه: وهاَم على وجهه َيهيُم َهْيماً وَهيماناً. قتل قاتلَه فنفرت الطُري عن قربه: يقول

داٌء يأخذ اإلبل فتهيُم يف : ياُمواهل. واهلُياُم كاجلُنون من العشق. أشدُّ العطش: واهلُياُم بالضم. مستهاٌم، أي هاِئٌم
الرملُ ال يتماسك أن يسيل من : واهلَياُم بالفتح. املفازة ال ماء هبا: واهلَْيماُء أيضاً. ناقةٌ َهْيماُء: يقال. األرض ال ترعى

  :ومنه قول لبيد. اليد ِلِلينِِه
  بُعجوبِ أنقاٍء مييل َهياُمها... جيتاب أصالً قاِلصاً ُمَتَنبِّذاً 

ومن . العطشان: اهلَْيمانُ: قال األصمعي. وناقةٌ َهْيمى. اإلبل الِعطاش، الواحد َهْيمانُ: واِهلياُم بالكسر. ع ُهُيٌمواجلم
، هي اإلبل العطاُش، " فَشارِبونَ شُْرَب اهليمِ : " وقوله تعاىل. وقد هاموا ِهياماً. وقوٌم هيٌم، أي عطاٌش. الداء َمْهيوٌم
  .مشيةٌ حسنةٌ: الَتَهيُُّم: ينقال الشيبا. ويقال الرملُ

  هيه

  :قال جرير. كلمة تبعيد: َهْيهاَت
  وَهيْهاَت ِخلٌّ بالعقيقِ ُنحاوِلُْه... فََهْيهاَت َهيْهاَت الَعِقيُق وأهلُُه 

  .وقد ُتبدل اهلاء األوىل مهزة فيقال أَْيهاَت، مثل َهراَق وأَراَق
  حرف الواو

  وأب

قال . ونكح فالنٌ يف إبٍَة، وهو العار وما ُيستحيا منه. وَأََب يَِئُب َوأْباً وإبَةً: ل منهتقو. االنقباض واالستحياء: الَوأُْب
  :الشاعر

  َعَصْبَن برأسه إَبةً وعارا... إذا املََرِئيُّ َشبَّ له بناٌت 
  :واتَّأَب الرجلُ، أي استحيا؛ قال األعشى ميدح َهْوذَة بن عليٍّ احلَنفي

  إذا َتعَمََّم فوق التاجِ أو َوَضعا... ُمتَِّئبٍ من يلَْق َهْوذَةَ يسجد غري 
وحاِفٌر وأٌْب، أي . رددته عن حاجته: وأوأبته أيضاً. املْخزِيات: واملوِئباُت. وأَوْأَْبُتُه، أي فعلت به فعالً ُيستحىي منه

  .النُقرة يف الصخرة ُتمِسُك املاء: والَوأَْبةُ. البعري العظيم: الَوأُْب: ويقال. ُمقَعٌَّب
  وأد

  :قال الفرزدق. َوأََد ابنته يَِئُدها وَأْداً، فهي َمْوُءوَدةٌ، أي دفنها يف القرب وهي حيَّةٌ
  وأْحيا الَوئِيَد فلم ُيوأَِد... وِمنَّا الذي َمَنَع الواِئداِت 

واتَّأَدَ . على ُتؤْدة ومشى مْشياً َوئِيداً، أي. الصوت الشديد: الوَأُْد والَوئِيُد: أبو عبيد. يعين جّده صعصعةَ بن ناجية
  .اتَِّئدْ يف أمرك، أي َتثَبَّْت: يقال. وأصل التاء يف اتَّأَد واٌو. يف مشيه وتََوأَّدَ يف مشيه، وهو افْتََعلَ وَتفَعَّلَ، من التَُؤَدِة

  وأر



  :ال الشاعرق. تتابعت على نِفارٍ: اْسَتوْأََرِت اإلبلُ: األصمعّي. َوأََرُه َيئُرُه وَأْراً، أي أفزعه وذعره
  من الطَعنِ حىت اْسَتأَْوروا وَتَبدَّدوا... َضَمْمنا عليهم َحجَْرَتيْهِْم بصادقٍ 

  .وهو مقلوب منه: قال. شديدةُ اُألوارِ: أرٌض َوئَِرةٌ، على فَِعلٍَة: الكسائي
  وأل
الدِمنةُ : والوَأْلَةُ. َوواَءلَ، أي طلب النجاة. أوقد وَأَلَ إليه يِئلُ َوأْالً ووءوالً، أي لََج. امللجأُ، وكذلك املَوْأَلَةُ: املْوِئلُ

. واْسَتوْأَلَِت اإلبل، اجتمعت. أوْأَلَِت املاشيةُ يف الكأل، أي أثرت فيه بأبواِلها وأْبعارِها: يقال: األصمعي. والِسرجني
  :قال الشاعر. يِّن األوَّليَِّةهذا أوَّلُ ب: وتقول. واألولُ نقيض اآلخرِ، وأصله أْوأَلُ واجلمع األوائلُ واألوايل أيضاً

  على ُحسودِ األعادي مائٌح قُثَُم... ماَح البالَد لنا يف أوَِّليَِّتنا 
  :وقول ذي الرمّة

  تَُعدُّ إذا ُعدَّ القدُمي وال ِذكُْر... وما فخُر من ليستْ له أوَِّليَّةٌ 
وكذلك اجلماعة الرِجالُ من . أُْخَرى وأَُخَر هي األوىل، واجلمع األوَّلُ مثل: وتقول يف املؤنث. يعين مفاخر آبائه
  :قال الشاعر. حيثُ التأنيث

  َعْوَد َعلَى َعْوٍد ألقْوامٍ أَُولْ
  .وإن شئت قلت األوَّلونَ. يعين ناقةً ُمِسنَّةً على طريقٍ قدميٍ

  وأم

أي . لوال الوِئاُم هللك األنام: ويف املثل. واَءَمُه ُمواَءَمةً ووِئاماً، إذا فعل كما يفعل: يقال. املوافقة: املُواءَمةُ: أبو زيد
: لوال الوِئاُم هلك اللئام، والوِئام: ويقال. لوال موافقةُ الناس بعِضهم بعضاً يف الُصحبة والِعشرة لكانت اهلَلَكَة

شّبهاً بأهل أي إنَّ الرجال ليسوا يأتون اجلميل من األمور على أنَّها أخالقهم، وإنَّما يفعلوهنا مباهاةً وت. املباهاة
  .الكرم، ولوال ذلك هللكوا

  وأى

. اجلواِلُق الضخُم: والَوِئيَّةُ. احلماُر الوحشيُّ املقتِدُر اخلَلْقِ: والَوأَي بالتحريك. َوأَْيُتُه َوأْياً: يقال منه. الوعُد: الَوأُْي
  :قال أوس

  طوائُفَوهي َعقْدُها فارفضَّ منها ال... وَحطَّْت كما َحطَّْت َوِئيَّةُ تاجرٍ 
  :وقال. ضخمةُ البطن: وناقةٌ َوِئيَّةٌ. ضخمةٌ: ِقدٌر وئيَّةٌ: وقال الكاليب

  أَنْخُت هلا بعد اهلدوِء األثاِفيا... وِقْدرٍ كَرَأْلِ الَصْحَصحاِن وَِئيٍَّة 
  وبأ

األرضُ َتْوَبأُ َوَبأً فهي َمْوبوَءةً، إذا وقد َوبِئَتِ . ومجع املقصور أْوباٌء ومجع املمدود أْوبِئَةٌ. مَرٌض عامٌّ: الَوَبأُ، ميدُّ ويقصر
: وفيه لغة ثالثة أَْوبَأُْت فهي موئبة واستوبأن األرَض. وكذلك وَبِئَْت تَْوَبأُ َوباَءةً، فهي َوبِئَةٌ ووَبيئَةٌ. كثُر مرضها
  :قال الشاعر. إليه لغة يف َوَمأُْت وأوَْمأُْت، إذا أشرت: وَوَبأءتُ إليه بالفتح، وأَْوبَأُْت. وجدُتها َوبِئَةً

  وإنْ حنُن أْوَبأْنا إىل الناس َوقَّفوا
  وبخ



  .التهديد والتأنيب: التَْوبيُخ
  وبد

رجلٌ : شدَّة العيشِ وسوء احلال؛ وهو مصدٌر يوصف به، فيقال: الوََمُد بالتحريك. َوبَِد عليه، أي غضب، مثل َوِمَد
رجالٌ أوْباٌد، كما يقال : رجلٌ عدلٌ، مث جيمع فيقال: لكَوَبٌد، أي سيِّء احلال، يستوي فيه الواحد واجلمع، كقو

  :قال الشاعر. ُعُدولٌ على َتَوهُّمِ النعت الصحيح
  عند التَفَرُّقِ يف اهلَْيجا جِمالَْينِ... َألصبَح احلَيُّ أْوباداً ومل جيِدوا 
  .وكذلك املُْستَْوبُِد مثل الوََبِد

  وبر
والَوْبرُ . طحالء اللون ال ذََنَب هلا، ترُجُن يف البيوت، ومجعها َوْبٌر ووِباٌر. الِسنَّوردويبةٌ أصغر من : الَوْبَرةُ بالتسكني

وقد َوبَِر البعُري بالكسر، فهو َوبٌِر وأْوَبُر، إذا كان كثري . والَوَبُر للبعري، الواحدة َوبََرةٌ. يوٌم من أيام العجوز: أيضاً
  :رقال الشاع. وما هبا وابٌِر، أي أحد. الَوبرِ

  جَريضاً ومل ُيفلْت من اجليشِ وابُِر... فأُْبُت إىل احلَيِّ الذين َوراءهْم 
. َوبََّرِت األرنُب تَوبرياً، أي مشت يف احلَزُونِة: ويقال. كمأةٌ صغاٌر ُمَرغََّبةٌ على لون التراب: بناُت األْوَبرِ: أبو زيد

  .َر الرجل أيضاً يف منزله، إذا أقاَم حيناً ال يربحَووَبَّ. إنَّما ُيوبَِّر من الدواب األرنُب: قال أبو زيد
  وبش

  .األخالطُ، مثل األوشابِ: األْوباُش من الناس
  وبص

. يقال أوَْبَصِت األرضُ يف أوَّل ما يظهر نبتها: قال ابن السكيت. َوَبَص الربُق وغريه َيبُِص َوبيصاً، أي بََرَق وملع
إنَّ فالناً لَوابَِصةُ مسعٍ، إذا كان : ويقال. فتح عينيه: وَوبََّص اجلرُو َتوْبيصاً. هاوأوَْبْصُت ناري، وذلك أوَّل ما يظهر هلُب

  .يثق بكل ما يسمعه
  وبط

ويقال أردُت . الضعيُف اجلبانُ: والوابِطُ. َوَبطَ رأُي فالٍن َيبِطُ َوبْطاً وُوبوطاً، أي ضُعف، وكذلك َوبِطَ َيْوبطُ َوَبطاً
  .، أي حبسينحاجةً فَوَبطين عليها فالنٌ

  وبع
  .كذبْت وبَّاعَُتَك وَوبَّاغَُتَك، بالعني والغني، كلُّه مبعًنى، أي َرَدَم: يقال. االسُت: الَوبَّاَعةُ
  وبغ

  .وَوبَّاعَُتَك، إذا َضَرط. كذبْت وبَّاغتَك: يقال. االسُت، بالغني والعني مجيعاً: الَوبَّاغَةُ
  وبق

: " ومنه قوله تعاىل. واملَْوبُِق َمفِْعلٌ منه، كاملوِعد َمفِعلٌ من َوَعَد َيِعُد. هلك: بوقاًوبق يوبق وبقاً وفيه لغة ثالثة َيبُِق ُو
  .وأْوَبقَُه، أي أهلكه. َوبَِق َيبُِق بالكسر فيهما: وفيه لغةٌ أخرى" . وجعلنا بينهم َمْوبِقاً 

  وبل

بالشاةِ : ويقال أيضاً. م وَْبالً وَوباالً، فهو وبِيلٌ، أي وخيٌموقد وَُبلَ املرَتُع بالض. الِثقلُ والَوخاَمةُ: الَوَبلَةُ بالتحريك
واْستَْوَبلُْت الَبلََد، أي اْسَتْوَخْمُتُه، وذلك إذا مل يوافقَك يف . وقد اْستَْوَبلَِت الغنم. وَبلَةٌ شديدة، أي شهوةٌ للفحل



  :وقال. العصا الضخمةُ: والَوبيلُ. َبَدنَِك وإن كنت ُتحبُّه
  ويف كَفَِّي األخْرى وبيلٌ ُتحاِذرُْه... يف ُيْمىن َيَديَّ زِماُمها لَو أصَبحَ 

  :وقال. وكذلك املَوْبِلُ
  أسعى بَِمْوبِِلها وأكسُبها اخلَنا... َزَعَمْت ُجَؤيَّةُ أنين عبٌد هلا 

واألرض . السماُء َتبِلُوقد َوَبلَِت . املطر الشديُد: والوابِلُ. احلُزمةُ من احلطب، وكذلك الَوبيلُ: واملَْوبِلُ أيضاً
. وضرٌب وَبيلٌ وعذاٌب وَبيلٌ، أي شديٌد. ، أي شديداً" أَْخذاً َوبيال : " ومنه قوله تعاىل: قال األخفش. َمْوبولَةٌ
  .طرفُ الكَِتِف، وهو رأس العُضد: والوابِلَةُ

  وبه

وأنت . ْهُت به وما َوبِْهتُ له، أي ما فِطنت لهما َوَب: ابن السكيت. فالن ال يوَبُه له وال يوَبُه به، أي ل يُباىل به: يقال
  .تيَبُه بكسر التاء، أي تبايل

  وتح
ورجل وَِتٌح، . وشيٌء وَْتٌح وعٌر إتباٌع له، أي َنْزٌر. وقد وَُتَح بالضم ُيوُْتُح وتاَحةً. شيٌء وَْتٌح ووَِتٌح، أي قليل تافه

شربت شيئاً : وتََوتَّْحُت من الشراب. وكذلك التَْوتيُح. هاوأوَْتَح فالن عطيََّته، أي أقلَّ. بكسر التاء، أي خسيٌس
  .قليالً
  وتد

وإذا أمرتْ . َوَتْدُت الوََتَد َوْتداً: تقول. وكذلك الَودُّ يف لغِة من ُيدغم. واحد األوتاِد، وبالفتح لغةٌ: الَوِتُد، بالكسر
. اللذان يف باطنهما كأنَّهما وَِتٌد، ومها الَعْيرانِ أيضاً: ألذننيوالوَِتدانِ يف ا. ِتْد َوِتَدَك باِمليَتَدِة، وهي اِملَدقُّ: قلت
  .أْنَعظَ: ووتََّد الرجلُ. شغلٌ شاغلٌ: َوِتٌد واِتٌد، كما يقال: ويقال
  وتر

متيم  وأمَّا. فأمَّا لغة أهل احلجاز فبالضدِّ منهم. الذَْحلُ، هذه لغة أهل العالية: والَوْتُر بالفتح. الفَرد: الوِْتُر بالكسر
ووََترةُ . العِرُق الذي يف باطن الكََمرة، وهو ُجلَْيَدةٌ: والَوَتَرةُ. واحد أْوتار القوس: والوَتُر بالتحريك. فبالكسر فيهما

ما زال على : يقال. الطريقة: والوتريَةُ. ِحتاُرُه: وََوَتَرةُ كلِّ شيء. حجاب ما بني املَنِخَرْينِ، وكذلك الَوتَريةُ: األنف
والَوتَريةُ من . وسٌري ليست فيه َوتَريةٌ، أي فتوٌر. ما يف عمله َوتريةٌ: يقال: الفترَةُ: والَوتَريةُ أيضاً. واحدة َوتَريٍة
وكذلك وتََرُه حقَّه، . وََتَرُه َيتُِرُه َوتْراً َوِترَةً: تقول منه. الذي قُتل له قتيل فلم ُيدرك بدِمِه: واملَْوتوُر. الطريقة: األرض

حلْقةٌ من َعقَبٍ ُيتعلَّم : والَوتريَةُ. ، أي لن يتنقَّصكم يف أعمالكم" ولْن َيِترَكُْم أعمالَكُْم : " قوله تعاىلو. أي نقصه
إْنباضٌ : ويف املثل. وأوَْتَر قوسه وَوتََّرها، مبعًنى. أوَْتَر صالته: يقال. وأوَْتَرُه، أي أفَدَُّه. فيها الطعُن، وهي الدريئة أيضاً

. وال تكون املُواَتَرةُ بني األشياء إال إذا وقعت بينهما فَترةٌ، وإالَّ فهي ُمداركةٌ ومواصلةٌ. املتابعةُ: واملُواَتَرةُ. بغري َتْوتِريٍ
. أن تصوم يوماً وتفِطر يوماً أو يومني، وتأيت به وِْتراً وِْتراً، وال يراد به املواصلة، ألنَّ أصله من الوِْترِ: وُمواتََرةُ الصوم

تضع : وناقةٌ ُمواِتَرةٌ. اَتْرُت الكتب فََتواَتَرْر، أي جاءت بعضها يف إثر بعض وِتْراً وِتْراً، من غري أن تنقطعوكذلك و
وتَْترى أصلها َوتْرى من . إحدى ركبتيها أوَّالً يف الربوك مث تضع األخرى، وال تضعهما معاً فُيشقُّ على الراكب

  .، أي واحداً بعد واحد"  أرسلْنا ُرُسلَنا تَْترى مثَّ: " قال اهللا تعاىل. الوِْترِ، وهو الفرد
  وتش



  .وإنَّه ملن َوْتِشهِْم، أي من ُرذالِهم. القليل من كلِّ شيء، مثل الوَْتحِ: الَوتُش
  وتغ

  .ديَنه باإلمثوأْوَتغَ فالنٌ . وأْوَتَغُه اهللا، أي أهلكه. وقد َوِتغَ َيْوَتغُ َوَتغاً، أي أِثَم وهلك. اهلالُك: الَوَتغُ بالتحريك
  وتن

الشيء الدائم الثابت يف : والواِتُن. وقد َوَتْنتُُه، إذا أصبت َوتينته. ِعرقٌ يف القلب، إذا انقطع مات صاحبه: الَوتُني
. املاء املَعُني الدائُم، الذي ال يذهب: والواِتُن. َوَتَن املاُء وغريه ُوتوناً وِتَنةً أيضاً، أي دام ومل ينقطع: يقال. مكانه
  .املالزمة يف قلّة التفّرق: واملُواَتَنةُ

  وثأ

  .وأصابه َوثٌْء، والعامَّة تقول وَثٌْي، وهو أن ُيصيَب العظَْم َوْصٌم ال يبلغ الكسر. ُوِثئَْت يده فهي َمْوثوءةٌ، َوَوثَأُْتها أنا
  وثب

تََوثََّب فالنٌ يف ضيعٍة : وتقول. اثََبُه، أي ساَوَرهوو. وأوْثَْبُتُه أنا. والَوثيُب، مثل الوثب. طَفََر: وثب وثباً ووثوباً وَوثباناً
. َمْوثَبانُ: ويقولون للملك إذا قعَد ومل َيْغُز. اقُْعْد: وِثْب يف لغة ِحْمَيَر. املقاعد: والوِثاُب. يل، أي استوىل عليها ظُلماً

  .، إذا طرحها له ليقعد عليهاَوثََّبُه وسادةً: وربَّما قالوا. َوثََّبُه توثيباً، أي أقعده على وسادة: وتقول
  وثج

: الَوثاجَةُ: قال أبو زيد. وفرٌس وثيٌج، أي ُمكَْتنٌِز. وقد وَثَُج الشيُء بالضم َوثاجَةً. الكَثيُف من كلِّ شيء: الَوثيُج
. ومتَّ اْسَتوْثََج نبُت األرض، إذا َعِلَق بعضه ببعضٍ: واْسَتوْثََج الشيُء، وهو حنٌو من التمام؛ يقال. كَثرة اللحم
  .اْسَتوْثََج الرجل من املال، إذا استكثَر منه: وقال األصمعي. واْستَْوثَجَ املال كَثُر. األرض الكثرية الكِإل: واملُْؤتَِثَجةُ

  وثر
بالضم وَوثَُر الشيء . كثريةُ اللحم: وامرأةٌ َوثَريةٌ. ما حتته وِثٌْر ووِثاٌر: يقال. الفراش الوَِطيء، وكذلك الوِثُْر: الَوثُري

  :قال القُطامّي. كثرة اللحم: كثرة الشحم؛ والَوثاجَةُ: الَوثاَرةُ: قال أبو زيد. َوثارَةً، أي َوطَُؤ
  ال بل َتزيُد َوثارةً ولَيَانا... وكأمنا اشَتمل الَضجيُع بَِرْيطٍَة 

ِثرها َوثْراً، إذا أكثر ِضراهبا ومل وَثََرها الفحل َي: يقال. ماء الفحل جيتمُع يف رحمِ الناقة مث ال تلقح: والَوثُْر بالفتح
لِْبَدتُُه، غري مهموز، : وميثََرةُ الفرس. واستوثرُت من الشيء، أي استكثرُت منه، مثل اْستَْوثَْنُت، واستوثجُت. تلقح

راكب العجم، من وأمَّا املَياِثُر احلُْمُر اليت جاء فيها النهُي فإنَّها كانت من م: قال أبو عبيد. واجلمع َمياِثُر ومَواثُِر
  .ديباج أو حرير

  وثغ
  .وقد َوثَغَ فالنٌ ناقَته َيِثُغا َوثْغاً، أي اتَّخذ هلا َوثيَغةً. الُدْرَجةُ اليت تُتَّخذُ للناقة: الَوثيَغةُ: أبو عمرو

  وثق
ع املَواثيُق على األصل، واجلم. العهُد، صارت الواو ياًء النكسار ما قبلها: وامليثاُق. وِثقُْت بفالن أَِثُق، ثقةً إذا ائتمنته

  :وأنشد ابُن األعراّيب. واملَياِثُق واملَياثيُق أيضاً
  وال نسألُ األقواَم َعْهدَ املَياثِقِ... ِحًمى ال ُيَحلُّ الدهَر إالّ بإذْنِنا 

. وأْوثَقَُه يف الَوثاقِ، أي شدَُّه " .ومِيثاقَُه الذي واثَقَكُْم به : " ومنه قوله تعاىل. املعاهدةُ: واملُواثَقَةُ. امليثاق: واملَْوِثُق



الشيء احملكم واجلمع وثاق وقد وثَُق بالضم : والوثيق. والوِثاقُ بكسر الواو لغةٌ فيه" . فَُشدُّوا الَوثاَق : " وقال تعاىل
قُْت الشيء تَْوثيقاً فهو وَوثَّ. وَتَوثَّقَ يف أمره مثله. أخذ بالَوثيقَةِ يف أمره، أي بالِثقَِة: ويقال. َوثاقَةً، أي صار َوثيقاً

  .واْسَتْوثَقُْت منه، أي أخذت منه الَوثيقة. وَوثَّقُْت فالناً، إذا قلت إنَّه ِثقَةٌ. وناقةٌ ُمَوثَّقَةُ اخلَلْقِ، أي ُمْحكَمتُه. ُمَوثٌَّق
  وثل

  .الليُف: والوَثيلُ. احلبلُ من الليِف: الَوثَلُ، بالتحريك
  ومث

  :قال عنترة. شديد الوطء كأنَّه َيِثمُ األرض، أي يدقُّها: وُخفٌّ ِميثٌَم. وَوثََم َيِثُم أي َعدا. الَدقُّ والكسُر: الَوثُْم
  تَِطُس اإلكاَم بكلِّ ُخفٍّ ِميثَمِ... َخطَّاَرةٌ ِغبَّ الُسرى زيَّافَةٌ 

ال والذي أخرج النار : وقوهلم. ِثْم هلا، أي امجع هلا: يقال. اجلماعة من احلشيش أو الطعام: الوَثيَمةُ: ابن السكيت
  .وقد وَثَُم بالضم وثامَةً. املكتنز حلماً: والَوثيُم. من الَوثيَمِة، أي من الصخرة

  وثن
. اْستَْوثََن الرجلُ من املال، إذا استكثَر منه، مثل اْستَوْثََج واْستْوثََر: األصمعي. الصنم، واجلمع ُوثٌْن وأْوثانٌ: الَوثن

  .والواِثُن هو الثابت الدائم
  وجأ

: ومسعُت الِكاليبَّ يقول: قال. اجلرادُ ُيَدقُّ مثَّ ُيلَتُّ بسمنٍ أو بزيٍت فُيؤكل: الَوجِئَةُ: قال الطائي: ابن السكيت
: وَوجَأُْتُه بالسكِّني. التمُر ُيَدقُّ حىت خيرج نواُه مثَّ ُيَبلُّ بلنبٍ ومسنٍ حىت َيتَِّدنَ وَيلَْزَم بعضه بعضاً فُيؤكل: الوجيئة
. َرض ُعروقِ البَْيَضتني حتَّى تنفَِضَخ فيكون شَبيهاً باِخلصاِء: والوِجاُء بالكسر واملّد. وُوجِئَ هو فهو َمْوجوٌء. ُتُهضرب

  .وقد َتَوجَّأُْتُه بيدي. ضربته: ووجأُْت ُعُنقَُه َوجْأً
  وجب

وأوجبت . َب البيعُ َيجُِب جَِبةًووَج. وأوجبه اهللا، واستوجبه، أي استحقّه. وجَب الشيء، أي لَزَِم، َيجِب ُوجوباً
ووجب . قد استوفيَت َوجيبََتَك: أن توجب البيع مث تأخذَه أوَّالً فأوَّالً، فإذا فرغت قيل: والوجيبة. البيع فوَجَب
  :قال الشاعر. اجلبان: والَوْجُب. وأوَجَب الرجل، إذا عمل عمالً يوجب له اجلنَّة أو النار. اضطرَب: القلُب َوجيباً

  ُب األعادي ال َسُؤوُم وال َوْجُبطَلو
: " قال اهللا تعاىل. َجبْنبِِه فلتكْن الَوْجَبةُ: ويف املثل. الَسقطة مع اهلَدَِّة: والَوْجبةُ. َوُجَب الرجل بالضم ُوجوبَةً: تقول منه

. ُت، إذا سقط وماتوَوَجَب امليِّ. خرَج القوُم إىل َمواجبهم، أي َمصارعهم: ومنه قوهلم" . فإذا َوَجَبتْ ُجنوُبها 
  :قال الشاعر. ويقال للقتيل واجٌب

  عن السِلْمِ حتَّى كان أوَّلَ واجِبِ... أطاعْت بنو َعْوٍف أمرياً هناُهُم 
. َوَجَبِت اإلبل، إذا أعَيْت: ويقال أيضاً. وَوجَّْبُت به األرض توجيباً، أي ضربتها به. َوَوَجَبِت الشمُس، أي غابت

. وقد َوجَّبَ نفسه توجيباً، إذا عوَّدها ذلك. فالنٌ يأكل وجبة: يقال. كل يف اليوم والليلة مرةًالذي يأ: واملَُوجُِّب
  .وكذلك إذا حلََب يف اليوم والليلة مرَّةً

  وجج



  .ضرٌب من األدوية، فارسيٌّ معرَّب: الَوجُّ
  وجح

لَِقيته : ويقال. َوجاٌح: مقدار ما يستره ويقال للماء يف أسفل احلوض إذا كان. الِسْتُر: الَوجاُح والوِجاَح والُوجاُح
وبابٌ . ومنه ثوب ُموَجٌح، أي صفيٌق متٌني، وَوجيٌح أيضاً. ضيَّق عليه: وأْوَجَحُه البول. أدىن َوجاحٍ، ألوَّل شيء يرى

َح، إذا بلغ حفر حىت أْوَج: ويقال. وأْوَجَح لنا الطريق. وأْوَجَحِت الناُر، أي َوَضَحْت وَبَدْت. َمْوجوٌح، أي مردوٌد
  .الصفا
  وجد

. وََوَجَد عليه يف الغضب مَْوجِدَةً، ووِْجداناً أيضاً، حكاها بعضهم. وَوَجَد ضالَّته وِْجداناً. َوَجَد مطلوبه َيجُِدُه ُوجوداً
  :وأنشد

  على َحَنقٍ ووِْجدانٍ َشديِد... ِكالنا َردَّ صاِحَبهُ بَغْيٍظ 
. وأْوَجَده اهللا مطلوبُه، أي أظفره به. يف املال ُوْجداً ووِْجداً وجَِدةً، أي استغىن وَوَجدَ يف احلزن َوْجداً بالفتح، وَوَجَد

وُوجَِد الشيء عن عدمٍ فهو . احلمد هللا أْوَجَدين بعد فقرٍ، وآَجَدين بعد ضعٍف، أي قوَّاين: يقال. وأْوَجَدُه، أي أغناه
  .هأي حزِنت ل: وَتَوجَّْدُت لفالٍن. وأْوَجَدُه اهللا. موجوٌد
  وجذ

  .ُنقَْرةٌ يف اجلبل جيتمع فيها املاء، واجلمع وِجاذٌ: الَوْجذ باجليم
  وجر

وأْوجَْرُتُه الرمَح ال غُري، إذا طعنته . َوجَْرُت الصيبَّ وأْوجرُتُه، مبعًنى: تقول منه. الدواء يوَجُر يف وسط الفم: الَوجوُر
وَوجِْرُت منه بالكسر، . أي تداوى بالَوجورِ، وأصله اوَْتَجَر: َجَرواتَّ. وامليَجُر كاملُْسُعِط، يوَجرُ به الدواء. يف صدره
  .سرُب الضُبع: والوِجاُر. وال يقال يف املؤنَّث َوْجراُء، ولكن َوجَِرةً. وإنِّي ألْوَجُر، مثل ألْوَجلُ. أي ِخفُْت

  وجز
  .ْزُت الشيء، مثل تنجَّْزتهوَتَوجَّ. وكالٌم موَجٌز وموجٌِز، وَوْجٌز وَوجيٌز. قصَّرته: أْوجَْزُت الكالم

  وجس
وأْوَجَس قي نفسه خيفةً، أي أضمر، . اهلاجُس: والواجُِس. فزعةُ القلب: والَوْجُس أيضاً. الصوُت اخلِفيُّ: الَوْجُس

  :قال ذو الرمة يصف صائداً. التسمُّع إىل الصوت اخلفّي: والَتوجُُّس أيضاً. وكذلك الَتَوجُُّس
  أو كان صاِحَب أرضٍ أو به املوُم... َسنابِِكها إذا تََوجََّس رِكْزاً من 

  .ال أفعله َسجيَس األْوَجسِ، واألْوُجسِ أيضاً، بضم اجليم عن يعقوب، أي أبداً: ويقال. الدهر: واألْوَجُس
  .ما ذقت عنده أْوَجَس، أي شيئاً من الطعام: يقال: قال األموي

  وجع

َوجَِع فالن َيْوَجُع ويَْيَجُع وياَجُع فهو َوجٌِع، وقوٌم َوجِعونَ وَوْجعى مثل وقد .املرُض، واجلمع أْوجاٌع ووِجاٌع: الَوَجُع
وفالن َيْوَجعُ رأَسه، نصبَت الرأس، فإن جئت باهلاء، رفعت فقلت َيْوَجُعهُ . مرَضى، ونسوةٌ َوجاعى أيضاً وَوجِعاٌت

  :قال الِصمَّةُ بن عبد اهللا القُشريّي. عامَّة تقولهوأنا أْيَجعُ رأسي ويَْوَجُع رأسي، وال تقل يُوجُِعين رأسي، وال. رأُسه
  َوجِْعُت من اإلصغاِء لِيتاً وأَْخَدعا... َتلَفَّتُّ حنو احلَيِّ حتَّى َوَجْدُتين 

 .السافلةُ، وهي الُدُبُر: والَوْجعاُء. وَتَوجَّْعُت لفالٍن من كذا، أي َرثَْيُت. وضرٌب َوجيٌع، أي موجٌِع. اإليالُم: واإلجياُع



  .نبيذ الشعري: واِجلَعةُ
  وجف

وقد َوَجفَ البعري َيجِفُ . ضرٌب من سري اإلبل واخليل: والَوجيُف. وقلٌب واجٌِف. َوَجَف الشيء، أي اضطرب
، أي ما " فما أْوَجفُْتْم عليه من خْيلٍ وال رِكابٍ : " وقال تعاىل. أْوَجَف فأعجَف: يقال. َوْجفاً وَوجيفاً، وأْوجَفُْتُه أنا

  .تمأعمل
  وجل
ويف املستقبل منه أربع . َوجِلَ َوَجالً وَمْوَجالً بالفتح، وهذا َمْوجِلُُه بالكسر، للموضع: تقول منه. اخلوف: الَوَجلُ
إين : وتقول. واألمر منه اَجيلْ، صارت الواو ياًء لكسرة ما قبلها. َيْوَجلُ، وياَجلُ، ويَْيَجلُ، ويِيَجلُ بكسر الياء: لغات

  .وال يقال يف املؤنث َوْجالُء، ولكن َوجِلَةٌمنه ألْوَجلُ، 
  وجم

مل أَجِمْ : ويقال. مايل أراك واجِماً: يقال. الذي اشتدَّ حزنه حتَّى أمسك عن الكالم: والواجُِم. َوَجَم من األمر ُوجوماً
والَوْجَمةُ مثل . ةًيكون ذلك َوْجَمةً، أي مسبَّ: ويقال. ويوٌم َوجيٌم، أي شديد احلّر. عنه، أي مل أسكت عنه فََزعاً
  .واحد األْوجامِ، وهي عالماٌت وأبنيةٌ ُيهتدى هبا يف الصحارى: والَوَجُم بالتحريك. الوجبة، وهي األكلة الواحدة

  وجن
ومنه الَوْجناُء، وهي الناقة الشديدة شبِّهت به يف . العارُض من األرض ينقاد ويرتفع قليالً، وهو غليظ: الَوجُني
وفيها أربع . ما ارتفع من اخلدَّين: والَوْجَنةُ. شطّ الوادي: والَوجُني. هي العظيمة الَوْجنتني: وقال قوٌم. صالبتها
ما أدري أيُّ َمْن َوجََّن اجللَد هو، أيْ : ويقال. عظيم الَوَجناِت: ورجلٌ ُمَوجٌَّن. َوْجَنةٌ، وُوْجَنةٌ، وأْجَنةٌ، ووِْجَنةٌ: لغات

اِملَدقَّةُ، واجلمع : امليَجَنةُ: أبو زيد. َدقَُّه: َوَجَن القصَّاُر الثوَب َيجُِنُه َوْجناً: ويقال. الَدقُّ: أيُّ الناس هو؟ والَوْجُن
  .َمواجُِن
  وجه

هذا َوْجُه الرأي، أي هو : ويقال. والوْجُه واِجلهةُ مبعًنى، واهلاء عوٌض من الواو. الَوْجُه معروف، واجلمع الُوجوُه
قعدُت ُوجاَهَك ووِجاَهَك، : ويقال. املقابلةُ: واملُواَجَهةُ. ةُ والُوْجَهةُ بكسر الواو وضمهاواالسم الوِْجَه. الرأي نفسه
. وَتَجْهتُ إليك أَْتجَُه، أي تََوجَّْهُت. وقعدتُ ُتجاَهَك وِتجاَهَك، أي تلقاءك. واتََّجَه له رأٌي، أي سََنح. أي قبالتك

وشيءٌ . وتَوجََّه الشيخ، إذا ولَّى وكَبَِر. حانه، وتََوجَّْهُت حنوك وإليكوَوجَّْهُتُه يف حاجٍة، وَوجَّْهُت وجهي هللا سب
وأْوَجَههُ . وقد َوُجَه الرجل بالضم، أي صار َوجيهاً، أي ذا جاٍه وقْدرٍ. ُمَوَجٌه، إذا جُِعلَ على جهٍة واحدٍة ال خيتلف

ويقال للولد إذا . خََرزةٌ: والَوجيهَةُ. أشرافُُه: ُه البلدوُوجو. وأْوجَْهُتُه، أي صاَدفُْتُه وجيهاً. اهللا، أي صيَّره َوجيهاً
الَتْوجيُه هو احلرف الذي بني ألف : أبو عبيد. َيْتٌن: وإذا خرجت رِجاله أوَّالً. َوجيٌه: خرجت يداه من الرحم أوَّالً

أين أفّر مع قوله ُصُبرْ  :ولك أن تغيِّره بأيِّ حرٍف شئت، كقول امرئ القيس: قال. التأسيس وبني القافية، عن اخلليل
  .ولذلك قيل له توجيٌه. وقوله واليوم قّر

  وجى
: ويقال. وإنَّه لََيَتَوجَّى. وأْوَجْيُتُه أنا. َوجَِي الفرُس بالكسر، وهو أن جيد وجعاً يف حافره، فهو َوجٍ واألنثى َوْجياُء

  .يَّ، أي َبِخلَوسألته فأْوَجى َعلَ. تركته وما يف قليب منه أَْوَجى، أي َيِئسُت منه
  وحد



وهو منصوٌب عند أهل الكوفة على الظرف، وعند أهل البصرة على املصدر . رأيته وحدَه: تقول. االنفراُد: الَوْحدَةُ
. وُجحَْيُش وحِدِه وُعَيْيُر وحِدِه، ومها ذمٌّ. فالنٌ نسيُج وحِدِه، وهو مدٌح: وال يضاف إال يف قوهلم. يف كل حال
شِْرِذَمةٌ : يقال أنتم حيٌّ واحٌد وحي واِحدونَ، كما يقال: قال الفراء. عدِد، واجلمع ُوْحدانٌ وأُْحدانٌأوَّلُ ال: والواِحُد
  :وأنشد للكميت. قليلون

  فقد َرَجعوا كََحيٍّ واِحِدينا... فََضمَّ قَواصَي األحياِء منهم 
وَتَوحََّدُه اهللا . وتوََّحَد برأيه، تفَرََّد به. ِحٌد، أي منفرٌدورجلٌ َوَحٌد وَو. وحَّدُه وأحََّدُه، كما يقال ثنَّاُه وثلَّثُه: ويقال

وفالنٌ واِحُد . وأْوَحَدتِ الشاةُ فهي موِحٌد، أي وضعْت واِحداً، مثل أفَذَّْت. بعصمته، أي عَصمه ومل َيِكلُْه إىل غريه
وفالنٌ أوَحُد أهلِ زمانِِه، واجلمع أُْحدانٌ، . جعله واِحدَ زمانه: وفالن ال واحد له، وأْوَحَدُه اهللا. دهرِِه، أي ال نظري له

أْعِط كلَّ واحٍد منهم على : وتقول. لسَت يف هذا األمر بأْوَحد؛ وال يقال لألنثى َوْحداُء: ويقال. وأصله ُوحدان
حاَد وَمْوَحٌد، غُري أُحاَد وُو: وقوهلم. ودخلوا مَْوَحَد َمْوَحَد، أي فُرادى. واهلاُء عوٌض من الواو. ِحدٍَة، أي على ِحياِلِه

  .مصروفاٍت امليحاد من الواحد كاملعشار من العشرة
  وحر

ويف . والَوَحَر أيضاً يف الصدر، مثل الِغلِّ. دُويبةٌ محراُء تلَزق باألرض كالَغطاِء، واجلمع َوَحٌر: الَوَحَرةُ بالتحريك
ويف صدره عليَّ َوْحٌر بالتسكني، مثل َوغٌْر؛ . ، وقد َوِحَر صدُره علّي، أي َوِغَز" َيذهب بَوَحرِ الصدر : " احلديث

  .وهو اسٌم، واملصدر بالتحريك
  وحش
: وأرٌض مَْوحوَشةٌ. يقال محاُر َوْحشٍ باإلضافة، ومحاٌر َوْحِشيٌّ. الُوحوُش، وهي حيوان الَبرِّ، الواحُد َوْحِشيٌّ: الَوْحُش

  :قال الراعي. اجلانُب األميُن من كلِّ شيء: والَوْحِشيُّ. ذاُت ُوحوشٍ
  وقد ريَع جانِبُها األيسَر... فَمالَْت على ِشقِّ َوْحِشيِّها 

ليس من شيٍء َيفَْزُع إالّ مال على جانبه األمين، ألن الدابَّة ال ُتؤتى من جانبها األمين، وإنَّما تؤتى يف : ويقال
. االحتالب والركوب من جانبها األيسر، فإنَّما خوفُها منه، واخلائُف إنَّما يفّر من موضع املخافة إىل موضع األمن

ما أقبلَ عليك : وإْنِسيُّها. ظهرُها: وَوْحِشيُّ القوسِ. ب األيسر من كل شيءالَوْحِشيُّ اجلان: وكان األصمعي يقول
وأرضٌ . وقد أْوَحْشُت الرجلَ فاْستَْوَحَش. اخللوةُ واهلمُّ: والَوْحَشةُ. وكذلك َوْحِشيُّ اليِد والرِجلِ وإْنسِيُّهما. منها

. وجدهتا َوْحَشةً: وأْوَحْشُت األرَض. صارت َوْحَشةً: وتََوحََّشِت األرُض. َوْحَشةٌ وبلٌد َوْحٌش بالتسكني، أي قفٌر
وتََوحََّش الرجلُ، أي خال بطُنه من . جاَع: وأْوَحشَ الرجلُ. صار كذلك وذهب عنه الناس:وأْوَحَش املنزل أيضاً

وقد . اشاًوبتنا أْوح. وبات فالنٌ َوْحشاً، أي جائعاً. َتَوحَّْش للدواء، أي أْخلِ جوفَك من الطعام: يقال. اجلوع
  :وقال ُحميٌد يصف ذئباً. أْوَحْشنا منذ ليلتاِن، أي َنِفذَ زاُدنا
  ِذراعاً ومل ُيصْبح هبا وهو خاشُِع... وإنْ باَت َوْحشاً ليلةً مي َيِضْق هبا 

  :وقال الشاعر" . فَوحَّشوا برماحهم : " ويف احلديث. وَوحََّش الرجلُ، إذا رمى بثوبه وسالحه خمافةَ أن ُيلَحَق
  فذَروا الِسالَح وَوحَّشوا باألْبَرقِ

  وحص
  .يعين البالَد واألياَم. أصبحْت وليس هبا َوْحَصةٌ، أي برٌد: مسعُت غري واحٍد من الكالبيِّني يقولون: قال ابن السكيت

  وحف



َف أيضاً وشَْعٌر َوْحٌف، أي كثٌري حسٌن، وَوَح. اجلناح الكثري الريش: والَوْحُف. ُعشٌب َوْحٌف وواِحٌف، أي كثري
األرض فيها حجارة سوٌد، وليست : والَوحْفاُء. وقد َوُحَف شعُره بالضم، واالسُم الُوحوفَةُ والَوحافَةُ. بالتحريك

وَوحَّفَ . كذلك البعري. وَوَحَف الرجل، إذا ضرب بنفسه األرض. والصخرةُ السوداء َوْحفَةٌ، واجلمع وِحاٌف. َحبرٍَّة
  .الضرب بالعصا: والَتْوحيُف. البعري املهزول: واملَُوحَُّف. َمباركها: بلومَواِحُف اإل. َتْوحيفاً مثله

  وحل
  :قال الشاعر. املصدُر، وبالكسر املكان واالسم: واملَْوَحلُ بالفتح. الطُني الرقيُق: الَوَحلُ بالتحريك

  شازِ أن َيْرَسْخَن يف املَوَحلِ... فأصبَح العنيُ ُركوداً على األْو 

والَوْحلُ بالتسكني، لغةٌ . وقَفْت بقرُ الوحش على الروايب خمافةَ الوحلِ، لكثرة املطر: يقول. الكسريروى بالفتح و
  .وأْوَحلَُه غريه وواحله فوحله أي غلبه فيه. وقع يف الَوَحلِ: وَوِحلَ الرجلُ بالكسر. واْسَتْوَحلَ املكانُ. رديئة
  وحم

والَوحاُم . الدواّب، أن َتْستْعِصَب عند احلمل، وقد َوِحَمْت بالكسر والوِحاُم من. َوَحْمُت َوْحَمُه، أي قصدت قصده
وقد َوِحَمْت تَْوَحُم َومحاً، وهي امرأةٌ َوحَْمى . شهوة احلُبلى، وليس الوِحاُم إالّ يف شهوة احلبل خاصَّةً: والوِحاُم

َوحَّمنا هلا، : ويقال أيضاً. عمناها ما تشتهيهأط: وقد َوحَّمناها َتْوحيماً. َوْحَمى وال حََبلٌ: ويف املثل. ونسوةٌ وحامى
  .أي ذَبْحنا
  وحوح

رجلٌ : قال األصمعي. وحَْوَح الرجل يف يده، إذا نفخ فيها من شدَّة الربد: يقال. صوٌت معه َبَحٌح: الَوْحَوَحةُ
  :قال اجلعدي يرثي أخاه. وكذلك الَوْحَوُح. َوْحواٌح، أي خفيف

  وكان ابَن أُمِّي واخلليلَ املُصافيا... حَْوحٍ وِمن قبِلِه ما قد ُرزِئُْت بَو
  وحى
اإلشارة، والكتابة، والرسالة، واإلهلام، والكالم اخلفّي، وكلُّ ما ألقيته : والَوْحُي أيضاً. الكتاُب، ومجعه ُوِحيٌّ: الوْحُي

  :العجاجقال . َوحَْيُت إليه الكالَم وأْوَحْيُت، وهو أن تكلِّمه بكالمٍ ختفيه: يقال. إىل غريك
  َوحى هلا القراَر فاْسَتقَرَِّت

فأَْوَحى : " قال تعاىل. وأْوحى، أي أشار. وأْوَحى اهللا إىل أنبيائه. وَوحى وأَْوحى أيضاً، أي كَتب. أْوَحى هلا: ويروى
: َوحى، مثال الوغىوال. وَوَحْيُت إليه خبريِ كذا، أي أشرُت وصَوَّتُّ به رويداً" . إليهْم أنْ َسبِّحوا ُبكَْرةً َوَعشِيَّا 

واْسَتْوَحْيناُهْم، أي . والرعد َيحيي َوحاةً: قال. مسعُت َوحاةَ الَرْعِد، وهو صوته املمدود اخلفّي: قال النضُر. الصوُت
. وَتَوحَّ يا هذا، أي أسْرِع. يعين البِداَر البِداَر: الَوحى الَوحى: ويقال. السرعةُ، ميدُّ ويقصر: والَوحى. استصرخناهم

  .موٌت َوِحيٌّ: يقال. السريُع: والَوِحيُّ. اُه تَْوِحَيةً، أي عجَّلهوَوحَّ
  وخد
وقد َوَخَد البعُري َيِخُد َوْخداً وَوْخداناً، وهو أن يرمَي بقوائمه كمشي النعام، فهو . ضرٌب من سري اإلبل: الَوْخُد

  .واِخٌد وَوخَّاٌد
  وخز



وَوَخَزُه الشيُب، أي . الشيء القليل: والَوخُْز. َوَخَزُه باِخلنجر: يقال .الطعُن بالرمح وحنوه، وال يكون نافذاً: الَوْخُز
  .خالَطَه
  وخش
وقد َوُخشَ الشيء بالضم . وجاءين أْوخاٌش من الناس، أي من ُسقَّاطهم. ذاك من َوْخشِ الناس، أي من رُذاهلم: يقال

السهاَم يف الرِبابة مرَّةً بعد أخرى، كأنَّهم صاروا إىل وأْوَخَش القوُم، أي َردُّوا . ُوخوَشةً وَوخاَشةً، أي صار رِديا
  :وأنشد أبو اجلرَّاح بيزيد بن الطَثْريَّة. الَوخاَشِة والرذالِة

  فما صار يل يف الِقْسمِ إال ًيميُنها... وألقَْيُت سهمي َوْسطَهم حني أْوَخشوا 
  وخض
  :قال ذو الرمَّة يصف ثوراً. املطعونُ: والَوخيُض. وقد َوَخْضُتُه بالرمح. طعٌن غري جائٍف: الَوْخُض

  َوْخضاً وُتْنتَظَُم األْسحاُر واحلُُجُب... وتاَرةً َيِخُض األْسحاَر عن ُعُرضٍ 
  وخط

  .لغةٌ يف الَوْخِد، وهو سرعة السري: والَوْخطُ. الطعُن النافذُ: والَوخْطُ. وَخطَُه الشيُب، أي خالطه
  وخف

إنَّه ملوِخٌف، أي : يقال لألمحق. ما أْوَخفَْته من اِخلطِْميِّ: والَوخيفَةُ. ، أي ضربته حتَّى َتلَزََّجَوَخفُْت اِخلطِْميَّ وأْوَخفْتُُه
  .ويقال له الَعجَّانُ أيضاً، وهو من كناياهتم. ُيوِخُف زِْبلَه كما ُيوَخُف اِخلطِْميُّ

  وخم
يقال . واجلمع وِخاٌم وأْوخاٌم. ن الَوخاَمِة والُوخوَمِةرجلٌ َوخِيٌم بكسر اخلاء، وَوْخٌم بالتسكني، وَوخيٌم، أي ثقيل بيِّ

. وقد اْستَْوَخْمُتها. وبلدةٌ َوِخَمةٌ وَوخيَمةٌ، إذا مل توافق ساكنها. وشيٌء َوخيٌم، أي َويبٌء. واَخَمين فَوَخْمُتُه: منه
  :قال زهري. واْستَْوَخْمُت الطعام وَتَوخَّْمتُُه، إذا اْستَْوَبلَْتُه

  ْستَوَْبلٍ ُمَتَوخَّمِإىل كٍَأل ُم

واجلمع ُتَخماتٌ . وقد اتََّخْمُت من الطعام وعن الطعام، واالسم الُتَخَمةُ بالتحريك. وَوِخَم الرجل بالكسر، أي اتََّخَم
تقول الُتْخَمةُ  وهذا طعاٌم َمْتَخَمةٌ بالفتح، وأصله َمْوَخَمةٌ؛ والعامَّة. وأْتَخَمُه الطعام على أفَْعلَُه، وأصله أْوَخَمُه. وُتَخٌم

  :بالتسكني، وقد جاء ذلك يف شعرٍ أنشده أعرايبٌّ
  فاْرِمها باملَْنَجنيقِ... وإذا املِْعَدةُ جاَشْت 

  ليس باحلُلْوِ الرقيقِ... بثَالٍث ِمْن َنبيٍذ 
  حَني جتري يف العروقِ... هتضم الُتْخَمةَ َهْضماً 

  وخوخ

  .الضعيف: الَوْخواُخ
  وخى
وما أدري أين َوَخى فالنٌ، . وهذا َوْخيُ أْهِلَك، أي َسْمتُُهْم حيث ساروا. َيَك، أي قصدُت قصدكَوَخْيُت َوْخ: يقال

. لغةٌ ضعيفةٌ يف آخاُه، تبىن على ُيواخي: وواخاُه. وَوَخِت الناقةُ َتخي َوْخياً، أي سارت سرياً قَْصداً. أي أين توجَّه



  .اْستْوخِ لنا َبين فالٍن ما َخَبرُُهْم؟ أي استخربهم: وتقول. وَتَوخَّْيُت مرضاَتك، أي حترَّيُت وقصدُت
  ودأ

وَدَّأُْت عليه األرَض : أبو زيد. املهلكةُ واملفازةُ: املُوَدَّأَةُ: أبو عبيد. َووَدَّاَ فالنٌ بالقوم َتْوِدئَةً. َتَودَّأَ عليه، أي أهلكه
  :أخاه أَُبيا قال الشاعر الضَّيب يرثي. َتْوديئاً، إذا سَوَّْيَت عليه األرَض

  َزخل اجلوانِبِ قَْعُرُه َملْحوُد... أَأَُبيٌّ إنْ ُتصبْح رهني ُموَدَّا 
  ودج

. وهو هلا كالفَْصدِ لإلنسان. ِدج دابَّتَك، أي اقْطَْع َوَدَجها: يقال. عِرٌق يف الُعُنق؛ ومها َوَدجاِن: الوََدج والوِداج
  .ووََدْجُت بني القوم وْدجاً، أي أصلحت. َحربٍ مهابِئَْس وََدجا : ويقال. اَألَخواِن: والوََدجان

  ودح
  :وأنشد. أذعن وخضع: أْوَدحَ الرجل: أبو عمرو. مسِنت وحُسنت حاهلا: أْوَدَحِت اإلبل

  أْوَدَح ملا أن رأى اجلَدَّ َحكَْم
  .أوَْدَح الكبُش، إذا توقَّف ومل َينُْز: وربَّما قالوا

  ودد
  :قال الشاعر. دِْدُت لو أنَّك تفعل ذاك، أَودُّ وَدا وُودا ووَدادَةً، ووِداداً أي متنَّيتوَِدْدُت لو تفعل ذاك، وَو: تقول

  من اخلُالَِّن أنْ ال َيْصرِموين... َوِدْدُت وِداَدةً لو أنَّ حظِّي 
  .ووددت الرجل أوده وداً إذا أحببته

  :وأمَّا قول الشاعر. كذا بُودِّي أن يكون: تقول. املََودَّةُ: والُودُّ والَودُّ والوِدُّ
  وبِوِدَّْيَك لو َترى أكْفاين... أَيُّها العاِئدُ املُساِئلُ َعنَّا 

. ومها يتوادَّاِن، وهم أوِدَّاُء. الَوديُد، واجلمع أَُودٌّ: والوِدُّ. فإنَّما أشبع كسرةَ الدالِ ليستقيم له البيت فصارت ياًء
والَودُّ . وي فيه املذكَّر واملؤنَّث لكونه وصفاً داخالً على وصفٍ للمبالغةاحملبُّ، ورجالٌ وَُدداُء، يست: والَودوُد
  .الَوِتدُ يف لغة أهل جند: بالفتح
  ودس
. وأوَْدَسِت األرُض وَتوَدََّسْت مبعًنى، أي أنبتْت ما غطَّى وجَهها. ما أحسن َوْدَسها: يقال. أوَّل نبات األرض: الوَْدُس
  .وما أدري أين وََدَس؟ أي أين ذََهَب. وأين وََدْسَت به؟ أي أين خبَّأته. ْدساً، أي خَِفَيوََدَس عليَّ الشيُء َو: ويقال
  ودع

ما : ، قالوا" ما َودََّعَك َربُّك : " وقوله تعاىل. اقتناؤه للِفْحلة: وَتْوديُع الفحلِ. واالسم الَوداُع. التَوديُع عند الرحيل
َمناِقُف ِصغار ُتخَْرُج من البحر، وهي خََرٌز بيٌض : والَوَدعاُت. ٍن يصونهأن جتعله يف صوا: وَتوْديُع الثوبِ. تركك

  :قال الشاعر. تتفاوت يف الصغر والكرب
  َألْخَدَعُه وِغرََّتُه أُريُد... وال ألقي ِلذي الَوَدعاِت سَْوطي 

  :قال الشاعر. الواحدة َوْدَعةٌ َوَوَدَعةٌ أيضاً بالتحريك
  ُرثُ الَوَدعَْهواِحللُم ِحلْمُ صيبٍّ َيْم

. وَُدَع الرجل بالضم، فهو َوديٌع، أي ساكٌن، وواِدٌع أيضاً: تقول منه. اخلفُض، واهلاء عوض عن الواو: والَدَعةُ
: والتَواُدُع. املصاحلةُ: واملُواَدَعةُ. ورجلٌ ُمتَِّدٌع، أي صاحُب َدَعٍة وراحٍة. نال فالنٌ املكارم واِدعاً من غري كلفٍة: يقال



وأصله وََدَع َيَدُع وقد أُميتَ . َدْع ذا، أي اتركْه: وقوهلم. عليك باملَْودوعِ، أي بالسكينة والوقار: وقوهلم. التصاحلُ
َوَدَعُه فهو َمْودوٌع على : ماضيه، ال يقال َوَدَعُه وإنَّما يقال تركه، وال واِدٌع ولكن تارٌك ورمبا جاء يف ضرورة الشعر

  :وقال. أصله
  غالَُه يف احلُبِّ حتَّى َوَدَعْه... يلي ما الذي ليَت شعري على َخل
  :وقال ُخفاُف بن ُنْدبة

  َجرى وهو َمْودوٌع وواِعُد َمْصَدقِ... إذا ما اسَْتَحمَّْت أرضُه من مساِئِه 
ته إليه ليكون يقال أْوَدْعُتُه ماالً، أي دفع: قال الكسائي. واحدة الوداِئع: والَوديَعةُ. أي متروٌك ال ُيضَْرُب وال ُيْزجَُر

واْسَتْوَدْعُتُه وَديَعةً، . وهو من األضداد. وأْوَدْعُتُه أيضاً، إذا دفع إليك ماالً ليكون وديعةً عندك فقبلَتها. َوديَعةً عنده
  :قال الشاعر. إذا استحفظته إيَّاها

  فبئَس ُمْسَتوَْدُع العِلَْم القراطيُس... اْستَْوَدَع الِعلَْم ِقرطاساً فََضيََّعُه 
اسٌم من : واألوَْدُع. هي الثِياب اخلُلقانُ اليت تُْبَتذَلُ، مثل املَعاوِزِ: قال الكسائي. واحدة املواِدعِ: وامليَدُع وامليَدَعة
  .أمساء الريبوع

  ودف

. اخلضراء من نبٍتالروضة : والَوْدفَةُ والوَديفَةُ. واْستَْوَدفُْت الشحمةَ، أي استقطْرُتها فََوَدفَْت. َوَدَف اإلناُء، أي قَطََر
يقال َوديفَةٌ من بقلٍ ومن : قال أبو صاعد. أصبحت األرُض َوْدفَةً واحدة، إذا اخضرَّت كلُّها وأخصبْت: يقال

َحلُّوا يف وَديفٍَة منكَرٍة، ويف غَذَميةٍ : يقال. ُعشبٍ، وَضفيفَةً من بقلٍ وعشبٍ، إذا كانت الروضة ناضرةً متخيِّلةً
  .منكَرٍة
  ودق
  :قال الشاعر. وقد َوَدقَ َيِدُق َوْدقاً، أي قَطََر. املطُر :الوَْدُق

  وال أَْرضَ أبقَلَ إبْقالَها... فال ُمْزَنةٌ َوَدقَْت َوْدقَها 
. يضرب ملن َخَضَع للشيء حلرِصه عليه. وَدَق الَعْيُر إىل املاء، أي دنا منه: ويف املثل. دنوُت منه: وَوَدقُْت إليه

  :قول امرئ القيس واملوضُع َموِْدٌق، ومنه
  ُتَعفِّي بذَْيلِ اِملْرطِ إذْ جئُت َمْودِقي

  :قال الكميت. الداهية، أي ذات وجهني، كأنَّها جاءت من وجهني: وذاُت َوْدقَْينِ
  َنآٍد كَفَْيَت املسلمَني ُعضالَها... وكاِئْن وكَْم من ذات َوْدقَْينِ ِضئْبِلٍ 

. َوَدقَْت َتِدُق َوْدقاً، وأْوَدقَْت، واْستَْوَدقَْت: لذوات احلافر إذا أرادت الفحلويقال . استأنست به: وَوَدقَْت به َوْدقاً
  :قال اهلذيل. شدَّة احلّر: والَوديقَةُ. وأتانٌ ودوٌق، وفرٌس َودوٌق ووَديٌق أيضاً، وهبا وادٌق

  تاق الَوسيقَِة ال نِكٌْس وال واين... حامي احلقيقَِة َنسَّالُ الوَديقَِة ِمْع 
  :قال أبو قبيس بن األسلت. احلديُد: واِدُقوال

  وُمْجَنٍأ أْسَمَر قَرَّاع... َصْدقٍ ُحسامٍ واِدقٍ حدُّه 
  ودك
  ما أدري أيُّ أْوَدِك هو؟ أْي أيُّ الناس هو؟: وقوهلم. وديٌك َوديٌك. ودجاجةٌ َوديكةٌ، أي مسينةٌ. َدَسم اللحم: الوََدُك
  ودن



اْحذي لنا : وجاء قوٌم إىل بنت اخلُسِّ حبجرٍ فقالوا. بلَلُْتُه، فهو َمْودونٌ وَوديٌن، أي منقوع :َوَدْنُت الشيَء َوْدناً ووِداناً
  :قال الكميت. واتََّدَنُه أيضاً، مبعىن َبلَُّه. واتََّدنَ الشيء، أي ابتلَّ. ِدنوه: من هذا َنعالً، فقالت

  َيِليناكمتَِّدِن الَصفا كَْيما ... وراجٍ ِلَني َتْغِلَب عن ِشظاٍف 
. وَوَدَنتِ املرأةُ وأْودََنْت، إذا ولدْت ولداً ضاوياً. أخذوا يف وِدانِِه: يقال. ُحسن القيام على العروس: والَوْدنُ أيضاً

  :قال. والولُد َمْودونٌ وموَدنٌ أيضاً
  كأنَّ أناملها احلُْنظُُب... وأُمَُّك سوداُء َمْودوَنةٌ 

  وده
  :قال املُخَبَّلُ. واْسَتْوَدَه اخلَْصُم واْستَْيَدَه، أي انقاد وغُِلَب. اجتمعْت وانساقْت: َهْتاْستَْوَدَهِت اإلبلُ واْسَتْيَد

  إىل ذي النُهى واْسَتْيَدهوا للُمَحلِّمِ... وَردَّ صدوَر اخليلِ حتَّى َتَنْهَنهوا 

  .واسَْتْيقَهوا من القاِه، وهو الطاعةُ: ويروى. أطاعوا ملن كان يأمرهم باحللم: يقول
  ودى

وَودى .َودى بغري أِلٍف: تقول منه. ما خيرج بعد البول، وكذلك الَوِديُّ بالتشديد، عن األموّي: الوَْدُي بالتسكني
. واحدة الِدياِت، واهلاء عوٌض من الواو: والِدَيةُ. وال تقل أوْدى. الفرُس َيدي َودْياً، إذا أدىل ليبول أو ليضرب

: ِد فالناً، ولالثنني: وإذا أمرت منه قلت. أي أخذت ِدَيَتُه: واتََّدْيُت. َيةً، إذا أعطيت دَِيِتهوََدْيُت القتيل أَِديِه ِد: تقول
. صغار الفسيل، الواحدة َوِديةٌ: والوَِديُّ. وأْودى فالنٌ، أي هلك، فهو موٍد. ُدوا فالناً: ِديا فالناً، وللجماعة

  :قال والوادي معروف، وربَّما اكتفوا بالكسرة عن الياء كما
  قَْرقََر قُْمُر الواِد بالشاِهقِ

اخلشباُت اليت ُتَشدُّ على ِخلف الناقة إذا صُرَّْت، : والتَوادي. واجلمع األْوِدَيةُ على غري قياس، كأنه مجع َوِديٍّ
  .الواحدة َتوِْدَيةٌ

  وذأ
  :وأنشد أبو زيد. َوذَأُْت الرجلَ َوذًْءا، إذا ِعْبَتُه وحقَّرَتُه

  فبئَس ُمعَرَُّس الَركْبِ السِغابِ... ي َوَوذَأُْت بِْشراً ثََمْمُت حواِئج
  .زجرته فانزجر: وَوذَأُْتُه فاتَّذَأَ

  وذح
قال . ما يتعلَّق يف أذناب الشاِء وأرفاِغها من أبعارها وأبواهلا، فيجفُّ عليها، الواحدة وَذََحةٌ؛ واجلمع وُذٌْح: الوَذَُح
  :جرير

  ُوذٌْح كثٌري ويف أكتافها الَوضَُر... َرتِها والَتْغلَبِيَّةُ يف أفواِه َعْو
  .وَِذَحِت الشاةُ َتوْذُح وتَيذُح وذَحاء: تقول منه

  وذر
وكانت . يا ابَن شامَِّة الَوذْرَِة، وهي كلمة قذٍف: ومنه قوهلم. الِفْدرَةُ، وهي القطعة من اللحم: الوَذَْرةُ بالتسكني

واجلمع . وحنوِها! ويا ابن ذات الرايات! يا ابن ُملْقى أْرُحلِ الرُكْباِن: العرب تَتسابُّ هبا، كما كانت تتساّب بقوهلم
. وهو َيذَُرُه، أي يدُعه. ذَْرُه، أي دعه: وتقول. قطَّعته، وكذلك اجلرح إذا شرطَته: ووَذَّْرُت اللحم َتوْذيراً. َوذٌْر



  .تركه وهو تارٌك: ال يقال َوِذَرُه وال واِذٌر، ولكنو. وأصله َوِذَرُه َيذَُرُه، مثل َوِسَعُه َيَسُعُه، وقد أُميَت مصدره
  وذف
وكان أبو . التبختر: التََوذُُّف: وقال أبو عمرو. َمرَّ َيَتَوذَُّف، بذالٍ معجمة، إذا مرَّ يقارب اخلطَو وحيرِّك منكِبيه: يقال

  :اإلسراُع، لقول بشر: الَتَوذُُّف: عبيدة يقول
  َبقَُر الصَرائمِ واِجلياُد َتَوذَُّف...  ُيعطي النجاِئَب بالرِحالِ كأنَّها

  .أي ويعطي اجلياَد
  وذل

. القطعة من الفضَّة، ومجعها وَذاِئلُ: الوَذيلَةُ: وحكى أبو عبيد. املرآةُ يف لغتنا: الوَذيلَةُ: قال اهلذيلُّ: أبو عمرو
  .لقد تَوذَّلوا منه: يقال. ما يقطع اجلزَّار من اللحم بغري قَْسمٍ: والوَذالَةُ

  وذم
وقد َوذَِمِت الدلوُ َتْوذَُم وذَماً، إذا انقطع . السيور اليت بني آذان الَدلو وأطراف الَعراقّي، الواحدة وذََمةٌ: الَوذُم
: لََحماٌت تكون يف رحم الناقة أمثالُ الثآليل متنعها من الولَد، فإذا ُعوجل منها قبل ذلك قيل: والَوذَُم أيضاً. َوذَُمها

  :قال الراجز. وأَْوذََم احلجَّ، أي أوجبه على نفسه. الكرُش واألمعاء، الواحدة َوذََمةٌ: والوِذاُم. وْذمياًَوذَّْمُتها َت
  ال ُهمَّ إنَّ عامر بن جَْهمِ
  أْوذََم َحجا يف ثيابٍ ُدْسمِ

  :قال الشاعر. ُنذورواجلمع الَوذاِئُم، وهي األموال اليت ُنذرت فيها ال. اهلديَّة إىل بيت اهللا احلرام: والوَذَميةُ
  غَضاىب على بعضٍ فَمايل وذاِئُم... فإن كنُت مل أذكرِك والقوُم بعضهم 

  .وَوذَّْمُت على اخلمسني تَْوذمياً، أي زدُت عليها. أن تَُوذَِّم الكالب بقالدة: والَتْوذُمي. أي ماله كلّه يف سبيل اهللا
  وذى
أصبَحْت وليس هبا : مسعُت غري واحٍد من الكالبيِّني يقولون: يتابن السك. ما به َوذَْيةٌ بالتسكني، أي عيٌب: يقال

  .يعين البالَد واأليَّام. َوْحَصةٌ وليس هبا َوذْيَةٌ، أي برٌد
  ورب

  .َورَِب العِرُق َيْوَرُب َوَرباً، أي فَسَد، فهو عِْرٌق َورٌِب
  ورث

َورِثْتُ أيب، وَورِثْتُ : تقول. أصل التاء فيه واو والُتراثُ. املرياث أصله ِمْوراثٌ، انقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها
أورثه : وتقول. الشيَء من أيب، أرِثُُه بالكسر فيهما، وِْرثاً ووِراثَةً، األلف منقلبة من الواو، َورِثَةً اهلاء عوض من الواو

  .ه كابراً عن كابرٍوتوارثو. وَورَّثَُه توريثاً، أي أدخله يف ماله على ورثته. الشيَء أبوه، وهم َوَرثة فالن
  ورخ

وَورَّْخُت الكتاَب . وأْوَرْخُتهُ أنا. استرخى: وقد َورَِخ العجني يَْوَرُح َوَرخاً. العجني الذي أُكِثر ماؤه حتَّى رقَّ: الَورخيَةُ
  .بيوم كذا، مثل أرَّْخته

  ورد



: والوِْرُد. قرأت وِْردي: يقال. اجلُْزُء: ُدوالوِْر. واْسَتْوَرَدُه، أي أحضره. وأْوَرَدُه غُريه. حضر: َوَرَد فالن ُوروداً
: تقول. يوُم احلُمَّى إذا أخذت صاحبها لوقٍت: والوِْرُد. الُورَّاُد، وهم الذي يرِدون املاء: والوِْرُد أيضاً. خالف الَصَدر

يلُ البلدةَ، أي دخلْتها قليالً قليالً وَتَورََّدِت اخل. وفالنٌ وارِدُ األرنبِة، إذا كان فيها طولٌ. َوَرَدْتُه احلمَّى فهو َمْوروٌد
عِْرٌق تزعم العرب أنَّه من الَوتنيِ، ومها َورِيداِن مكتنفا َصفْقَي العنق ممَّا يلي مقدَّمَه، : وحبلُ الوريد. قطعةً قطعةً
ٌد، وهو ما بني الكُميت َوْرٌد، وللفرس، َوْر: الذي ُيَشمُّ، الواحدة َوْرَدةٌ، وبلونه قيل لألسد: والَوْرُد، بالفتح. غليظان
واللونُ . وقد َوُرَد الفرُس يَْوَرُد ُوروَدةً، أي صار َوْرداً. واألنثى َوْرَدةٌ، واجلمع ُوْرٌد بالضم، ووِراٌد أيضاً. واألشقر

، صارت الواو ياءً وأصله ِاْورادَّ. اْدهامَّ الفرُس واكْماتَّ: ِايرادَّ الفرُس، كما تقول: تقول. ُوْرَدةٌ، مثال غُْبَسٍة وشُقَْرٍة
  :قال لبيد. الطريُق: والوارُِد. صُبِغَ على لون الَوْرِد، وهو دون املَُضرَّجِ: وقميٌص ُمَورٌَّد. لكسرة ما قبلها

  صادرٍ َوْهمٍ ُصواُه كاملُثُلْ... مثَّ أْصَدْرناُهما يف وارٍِد 
  :رقال جري. وكذلك املَْورُِد. أصدْرنا بعَرينا يف طريقٍ صاِدرٍ: يقول

  إذا اْعَوجَّ املَوارُِد ُمستقيمِ... أمُري املؤمنَني على صِراٍط 
  ورس
وأْوَرَس الرِْمثُ، أي اصفرَّ ورقُه . أْوَرَس املكانُ: تقول منه. نبٌت أصفر يكون باليمن يُتَّخذ منه الُغمَْرةُ للوجه: الَوْرُس

وَورَّْسُت الثوَب . وهو من النوادر. ُمورٌِس: يقال بعد اإلدراك، فصار عليه مثلُ املُالء الُصفْرِ، فهو وارٌِس، وال
  .ُصبِغت بالَوْرسِ: وِملَْحفَةٌ َوريسةٌ. صبغته بالَوْرسِ: َتوريساً
  ورش

الداخلُ على الوقم وهم يأكلون ومل ُيْدَع، مثل الواغل يف : والوارُِش. َوَرشَ شيئاً من الطعام ُوروشاً، أي تناوله
اليت َتفَلَّتُ إىل اجلَْري : والَورَِشةُ من الدواّب. َورَّْشُت بني القوم وأرَّْشُت: يقال. ُشالتحري: والَتْوريُش. الشراب

  :وأنشد. اِخلفاُف من النوق: الَورِشاُت: قال أبو عمرو. وصاحُبها يكُفُّها
  باَت ُيباري َورِشاٍت كالقَطا

وجيمع على . واجلمع الَوراشُِني" . شاِن تأكل ُرطَبَ املُشاِن بِِعلَِّة الَوَر: " ويف املثل. طائٌر، وهو ساُق ُحرٍّ: والَوَرشانُ
  .وِْرشاٍن بكسر الواو وتسكني الراء، على غري قياس

  ورض
ورََّضتِ الدجاجةُ، إذا كانت ُمْرِخَمةً : يقال. َورَّضَ الرجلُ َتْوريضاً وأْوَرَض، أي أخرج غائطه وَنْجَوهُ مبرٍة واحدة

  .مبرٍة واحدة ذَْرقاً كثرياً على البيض مثَّ قامت فذرقَْت
  ورط

  :قال رؤبة. اهلالُك: الَوْرطَةُ
  فأصبحوا يف َوْرطَِة اَألْوراِط

وَورَّطَُه تَْوريطاً وأْوَرطَُه، إذا أوقعه يف الَوْرطَِة، فتَورَّطَ هو . وأصل الَوْرطَِة أرٌض مطمئنَّةٌ ال طريق فيها: قال أبو عبيد
ال ُيْجَمعُ بني : " هو كقوله: ويقال" . ال ِخالطَ وال وِراطَ : " ويف احلديث. والِغشُّاخلديعة : والوارِطُ: قال. فيها

  " .متفرِّق وال يفرَّق بني جمتِمع، َخشيةَ الَصدقِة 
  ورع



وأصحابنا يذهبون بالَوَرعِ إىل اجلبان، وليس كذلك، وإنَّما الَوَرعُ : قال ابن السكيت. اجلبانُ: الَوَرُع بالتحريك
َوُرَع بالضم َيوَرُع ُوروعاً : تقول منه. إنَّما مالُ فالٍن أْوراٌع، أي صغاٌر: ويقال. الضعيُف الذي ال غَناَء عنده الصغُري

فالن : يقال. وقد َورِعَ يَرُِع بالكسر فيهما َورِعاً ورَِعةً. الرجل التقّي: والَورُِع بكسر الراء. وَوراَعةً وُوْرعاً أيضاً
ويف حديث عمر رضي اهللا . وَورَّْعُتُه تَوريعاً، أي كفَفته. وَتَورََّع من كذا، أي حترَّج. ل الَوَرعسيِّء الرَِعِة، أي قلي

وَورَّْعتُ اإلبل عن . ، أي إذا رأيته يف منزلك فادفَْعه واكففه وال تنظر ما يكون منه" َورِّعِ اللص وال ُتراِعِه : " عنه
  :قال حسان ابن ثابت. املكاملةُاملناطَقةُ و: واملُواَرَعةُ. رددهتا: املاء

  إذا العاِن مل يوَجْد له من ُيوارُِعْه... َنَشْدُت َبين النجَّارِ أفعالَ والدي 
  ورف

وَورَف النبُت، أي اهتزَّ فهو وارٌِف، أي ناضرٌ . وقد َوَرفَ َيرُِف َوْرفاً وَوريفاً، أي اتَّسع. ظلٌّ وارٌِف، أي واسٌع
  .َرفَّاٌف شديد اخلضرة

  ورق
وجيمع " . يف الرِقَِة ُرْبُع الُعْشرِ : " ويف احلديث. الدراهُم املضروبة، وكذلك الرِقة، واهلاء عوٌض من الواو: لَوْرُقا

ويف الَوْرقِ ثالث . هذه الرِقونَ: وتقول يف الرفع. إن الرِقَني تغطِّي أَفَْن اَألفَني: ومنه قوهلم. رِقَني، مثل إَرٍة وإريَن
. كثري الدراهم: وَورَّاقٌ أيضاً. ورجلٌ َورَّاٌق، وهو الذي يَُورُِّق ويكتب. َورٌِق ووِْرٌق وَوَرٌق: ءلغات حكاهنَّ الفرا

  :قال الراجز
  جاريةٌ من ساِكين الِعراقِ

  تأكل من ِكيسِ امرئٍ َورَّاقِ
وشجرةٌ َورِقَةٌ . ةٌوالَوَرُق من أوراق الشجر والِكتاب، الواحدة َوَرقَ. أي كثري الورق واملال: قال ابن األعرايب

قال أوس يصف . وأمَّا الَوراُق بالفتح فُخضرة األرض من احلشيش، وليس من الَوَرقِ. وَوريقَةٌ، أي كثريةُ األوراقِ
  :جيشاً بالكثرة

  جَراٌد قد أطاعَ له الَوراُق... كأنَّ جيادهنَّ بَرْعنِ قُفٍّ 
يقال َوَرقَ : قال األصمعي. وأْوَرقَ الشجُر، أي أخرج َوَرقَُه. قهاوَرقُْت الشجرة أرِقُها َوْرقاً، إذا أخذَت َوَر: ويقال

وأْوَرَق الرجلُ، أي . الشجرةُ اخلضراُء الورقِ احلَسَنةُ: والوارِقَةُ. وَورَّقَ َتْوريقاً مثله. الشجُر وأْوَرَق، واأللف أكثر
ما استدار : والَوَرُق. وأْوَرَق الطالب، إذا مل َيَنل. يغَنم وأْوَرَق الغازي، إذا مل. وأْوَرَق الصائُد، إذا مل َيِصْد. كثُر ماله

  :قال الشاعر يصف قوماً قطعوا مفازةً. أحداثُهم: َوَرُق القومِ: قال أبو يوسف. من الدم على األرض
  دراهُم منها جائزاٌت وزائُف... إذا َوَرُق الفتياِن صاروا كأنَّهم 

  :الُ من دراهَم وإبل وغري ذلك، ومنه قول العجاجامل: والَوَرقُ أيضاً. َوُزيَُّف: ويروى
  إيَّاكَ أدعو فََتقَبَّلْ َملَقي

  واغِْفْر َخطاياَي وثَمِّْر َورَقي
: األْوَرُق من اإلبل: قال األصمعي. ويقال يف القوس َوْرقَةٌ بالتسكني، أي عيٌب، وهو خمرج الُغصن إذا كان خِفيا

ومنه قيل للرماد . يب اإلبل حلماً، وليس مبحموٍد عندهم يف عمله وسريهالذي يف لونه بياضٌ إىل سواد، وهو أط
  :قال رؤبة: أْوَرُق، وللحمامة والذِئبة َوْرقاُء

  فال تكوين يا ابنةَ األَشمِّ



  َوْرقاَء َدمَّى ِذئَْبها املُدَمِّي
  .وفالنُ بن َمْوَرقٍ بالفتح، وهو شاذٌّ مثل َمْوَحٍد

  ورك
  :قال الراجز. وقد ختفف مثل فَِخٍذ وفَْخٍذ. وهي مؤنَّثةما فوق الفخذ، : الَورُِك

  ما بَني َوْركَْيها ِذراٌع عَْرضا

والَتَورُُّك على . وقد َوَركَ َيرُِك ُوروكاً، أي اضطَجَع، كأنَّه وضع َورِكَُه على األرض. وربَّما قالوا ثَىن َورِكَُه فنَزل
وأمَّا حديث إبراهيم أنَّه كان يكره الَتَورَُّك يف الصالة، فإنَّما يريد . ىنوضُع الَورِِك يف الصالة على الرِجل اليم: اليمىن

وَتَورََّك على الدابَّة، " . هنى أن يسجَد الرجلُ ُمتََورِّكاً : " ومنه احلديث اآلخر. وضع األليتني أو إحدامها على األرض
. َورَّكَِت املرأةُ الصيبَّ، إذا محلْته على َورِِكهاوَت. وكذلك التَْوريُك. أي ثىن رجله ووضع إحدى َورِكَْيهِ يف السرج

وَوَركُْتُه َوْركاً، أي جعلته ِحيالَ َورِكي؛ حكاه عنه أبو عبيد يف . َورَّكُْت اجلبل تَْوريكاً، أي جاوزته: قال األصمعي
  :قال زهري. املصنَّف

  ملَُتَنعِّمِعليهن َدلُّ الناعمِ ا... وَورَّكَْن يف السوباِن َيْعلونَ َمْتَنُه 
. وإنَّه ملُورَّكٌ يف هذا األمر، أي ليس فيه ذنب. وَورََّك فالن ذَْنبه على غريه، أي قََرفَُه به. َورَّكَْن، أي َعَدلَْن: ويقال
ال وق. هذه نعلٌ َمْورِكَةٌ، بتسكني الواو، ومَْورٌِك أيضاً، عن أيب عبيد، إذا كانت من الَوَرِك، يعين نَْعلَ اخلُفِّ: وقوهلم

: قال. املوضعُ الذي يثين الراكُب رِجله عليه قدَّاَم واسطِة الرحل إذا ملَّ من الركوب: املَْورُِك واملَْورِكَةُ: أبو عبيدة
  :قال زهري. واجلمع ُوُرٌك. الُنْمُرقَةُ اليت ُتلبُس ُمقَدََّم الرحلِ مث ُتثىن حتَته يَُزيَُّن هبا: والوارُِك

  إالَّ القُطوُع على األْجوازِ والُوُرُك... واَر هلا ُمقَْورَّةٌ تتَبارى ال َش
  ورم

وَورَِم أنفُه، . وَتَورَّوَم مثله، وَورَّْمُتهُ َتْورمياً. َورَِم جلده َيرُِم بالكسر فيهما، وهو شاذّ: يقال منه. واحد األْورامِ: الَوَرُم
  .وأْوَرَمِت الناقةُ، إذا َورَِم ضرعها. روَورََّم فالنٌ بأنفه َتْورمياً، إذا شََمَخ بأنفه وجتبَّ. أي غَِضب

  وره
  .يف هبوهبا خُْرٌق وَعجرفةٌ: وريٌح َوْرهاُء. وقد َورَِهْت تَْوَرُه. ورجلٌ أْوَرُه وامرأةٌ َوْرهاُء. احلمُق، ويقال اخلُْرُق: الَوَرُه
  ورى

  :قال عبد بين احلسحاس. أكله: َورى القَْيحُ جوفَه َيريِه َوْرياً
  وأْحمى على أكْباِدهنَّ املَكاوِيا... بِّي مثلَ ما قد َوَرْيَنين َوراهنَّ َر
ري وهي ياء ضمري املؤنث مثل قومي واقعدي، : رُوا، وللمرأة: رِ يا رجلُ، ورِيا لالثنني، وللجماعة: تقول منه

" ليه الَورى، وُحمَّى خَْيَبرا سلَّطَ اهللا ع: " يقال: قال الفراء. واالسم الَوَرى بالتحريك. ريَن: وللمرأتني رِيا، وللنساء
  :قال ذو الرمة. ما أدري أيُّ الَورى هو، أْي أيُّ اخلَلْقِ هو: يقال. اخلَلُْق: والَورى أيضاً. 

  بالُد الَورى ليست له بِبِالِد... وكائْن ذََعْرنا من مهاٍة وراِمحٍ 
وأْورَْيُتُه أنا، . ورَِي الَزْنُد َيري بالكسر فيهما: وفيه لغةٌ أخرى. وَورى الزَْنُد بالفتح َيري وْرياً، إذا خرجْت ناره

. وناقةٌ واريةٌ، أي مسينةٌ. َورَِي املخُّ، إذا اكتنز: ويقال أيضاً. وفالن َيْستَْوري زِناَد الضاللة. وكذلك َورَّْيُتُه َتْورَِيةً
. وواَرْيُت الشيء، أي أخفيته. أصابه الَوْرُي: َورَّى اجلرُح سابَِرُه َتْورَِيةً: ويقال. وحلٌم َورِيٌّ على فِعيلٍ، أي مسني



َوراءَك أْوَسُع لك، : وقوهلم. وَوراَء مبعىن َخلْف، وقد يكون مبعىن قُدَّامٍ، وهي من األضداد. وَتوارى هو، أي استتر
ا ُوَرْيئَةٌ باهلاء، وهي وتصغريه. ، أي أمامهم" وكان َوراءَُهْم َمِلٌك : " وقوله تعاىل. ُنِصبَ بالفعل املقدَّر، وهو تأخَّْر

َورَّْيتُ اخلرب َتْورَِيةً، إذا سترَتُه وأظهْرَت غريه، كأنَّه مأخوذ من وراء : وتقول. َولَدُ الَولِد: والَوراُء أيضاً. شاذَّة
  .اإلنسان، كأنَّه جيعله وراءه حيثُ ال يظهر

  وزأ
َوزَّأُْت الوعاَء : أبو زيد. صرعته: َوَوزَّأَِت الناقةُ براكبها تَْوزِئةً .الشديد اخلَلق: والَوَزأُ. أْيَبْسته: َوزَأُْت اللحَم َوزًْءا

  .مألهتا: وَوزَأُْت الِقربةَ تَْوزِيئاً. امتألتْ رِيا: َتَوزَّأَْت: األصمعي. َتْوزِئَةً وَتْوزيئاً، إذا َشدَْدَت كَْنزَُه
  وزب
  .، وربَّما مل يهمز، واجلمع مآزيب إذا مهزت، وميازيب إذا مل هتمزاِملثَْعُب، فارسي معرَّب، وقد ُمرَِّب باهلمز: اِملئزاُب
  وزر

  :قال الشاعر. اإلمث، والِثقْلُ، والكاَرةُ، والِسالُح: والوِْزُر. امللجأ، وأصل الَوَزرِ اجلبلُ: الَوَزُر
  رِماحاً ِطواالً وخيالً ذكورا... وأَْعدَْدُت للحربِ أْوزاَرها 

وقد اْستوزَِر فالنٌ، وهو يُوازُِر األمريَ . لغةٌ يف الوِزارَِة: والَوزارةُ. نَّه حيمل عنه وِْزَرُه، أي ِثقْلُاملُوازُِر، أل: والَوزير
، أي ال حتمل حاملةٌ ِحْملَ " وال َتزُِر وازَِرةٌ وِْزَر أخرى : " وقوله تعاىل. ركب الوِْزر: واتََّزَر الرجلُ. وَيَتَوزَُّر له
. َوزَِر َيْوَزُر، وَوَزَر يَزُِر، وُوزَِر يوَزُر فهو َمْوزوٌر: تقول منه: قال. أثَُم آمثةٌ بإثْمِ أخرىال ت: وقال األخفش. أخرى

: َوَزْرُت الشيء: أبو عمرو. مَْوُزوراٌت: ملكان مأجورات، ولو أفرد لقال" مَأْزورات : " وإنَّما قال يف احلديث
  .غلبته: وَوَزْرُت فالناً. أحرْزته
  وزع

أغريته به، فأُوزَِع به، فهو موَزعٌ به، أي ُمغْرى : وأْوَزْعُتُه بالشيء. كففته، فاتََّزَع هو، أي كفَّ: أََزُعه َوْزعاً َوَزْعُتُه
  :ومنه قول النابغة. به

  فهاَب ُضمْرانُ منه حيث ُيوزِعُُه
: والوازُِع. َعين، أي استلهمته فأهلمينواسَْتْوَزْعُت اهللا ُشكَْرُه فأْوَز. واالسُم واملصدُر مجيعا الَوزوع بالفتح. أي يغريه

أأنا : " ويف حديث أيب بكر رضي اهللا عنه وقد ُشِكي إليه بعُض عماله. الذي يتقدَّم الصفَّ فيصلحه ويقدِّم ويؤخِّر
َوَزْعتُ : يقال. ال بدَّ للناس من وازِعٍ، أي من سلطان يكفُّهم: وقال احلسن. ، وهو مجع وازِعٍ" أُِقيُد من َوَزَعِة اهللا 

وإنَّما َسمُّوا الكلَب وازِعاً ألنَّه يكفُّ " . فهم يوَزعونَ : " قال اهللا تعاىل. اجليَش، إذا حبسَت أوَّهلم على آِخرهم
. الشديُد النَفْسِ: واملُتَّزُِع. َتَوزَّعوُه فيما بينهم، أي تقسَّموه: ويقال. القسمةُ والتفريُق: والتَْوزيُع. الذئب عن الغنم

هبا : وقوهلم. وال يكون ذلك إال إذا ضرهبا الفحل: قال األصمعّي. َعْت الناقة ببوهلا، إذا رمْت به رمياً وقَطَعْتُهوأْوَز
  .أْوزاٌع من الناس، أي مجاعات

  وزغ
  :قال الشاعر. دوْيبَّةٌ، واجلمع َوَزغٌ، وأْوزاغٌ، وُوْزغانٌ: الَوَزغَةُ

  ما ُتْنِقُض الوِْزغانُ ُزْرقاً ُعيونُهاك... فلمَّا َتجاذَبنا َتقَْعقََع ظَْهُرُه 
واحلوامل من اإلبل توزِعُ . إخراُج البول ُدفعةً دفعةً: واإليزاغُ. ويقال َوزَّغَ اجلنُني َتْوزيغاً، إذا ُصوِّرَ يف البطن



  .والطعنةُ توزُِع بالدم. بأبواهلا
  وزف

  .سرعةُ السري، مثل الَزفيف: لَوزيُفوا. خمفَّفة" فأقَبلوا إليه َيزِفونَ : " وقرئ. َوَزَف، أي أسرع
  وزم

الَوزَميةُ من : مسعُت الكالّيب يقول: قال أبو سعيد. اللحم جيفَّف: والَوزُمي. الَوْزَمةُ يف األكل مثل الَبْزَمِة، وهي الَوْجبة
. كان مكتنز اللحم ورجلٌ َوزٌمي، إذا. وهي من اجلراد أيضاً: قال. الِضباب أن ُيطبخ حلُمها مث ييبَّس، مث يدّق فيؤكل

  :قال الشاعر. ما ُجمع من البقل: والَوزُمي
  بأبلَمٍة ُتَشدُّ على َوزميِ... وجاءوا ثائرين فلم يثُوبوا 

  .ورجلٌ ُمَتَوزٌِّم، أي شديد الوطء. هو الطلْع ُيَشقُّ ليلقّح مث يشّد خبوصٍة، والواحدة َوزميةٌ: ويقال. ويروى على َبزميِ
  وزن

َوَزْنُت فالناً : ويقال. وَوَزْنُت الشيء َوْزناً وزَِنةً. وقام ميزان النهار، أي انتصَف. أصله ِمْوزانٌامليزانُ معروف، و
وقال . ودرهُم وازِنٌ، أي تامٌّ. وهذا َيزِنُ درمهاً" . وإذا كالوُهْم أو َوَزنوهْم ُيْخِسرونَ : " قال تعاىل. وَوَزْنتُ لفالن

  :الشاعر
  لو يوَزنونَ بزِفِّ الريشِ ما وزنوا... درةً مثلُ العصافري أحالماً ومق

َوَزنَ املُْعطي، واتَّزَنَ : ويقال. وهذا ُيوازِنُ هذا، إذا كان على زَِنِتِه أو كان حماذيه. وواَزْنُت بني الشيئني ُمواَزَنةً ووِزاناً
هو : وقوهلم. َوزيُن الرأي، أي َرزيُنُه وفالنٌ. احلنظل املطحون: والَوزيُن. اآلِخذُ، كما يقال نَقََد املُْعطي وانتقد اآلخذ

َحضارِ : وتقول العرب. ُنِصبا على الظرف: قال سيبويه. وهو زَِنةَ اجلبل، أي حذاءه. وزنَ اجلبل، أي ناحيةً منه
  .والَوْزنُ ُمْحِلفاِن، ومها جنمان يطلُعان قبل سَُهْيلٍ

  وزوز
  .الرجلُ اخلفيف الطيَّاش: الَوْزواُز
  وزى

  :قال ابن مقبل. املنتصب املرتفع: واملُْسَتْوزي. ومحاٌر وًزى، أي ِمَصكٌّ نشيطٌ. صري الشديدالق: الَوزى
  َشِكُري َجحاِفله قد كَِتْن... ذََعْرُت به الَعْيَر ُمْسَتْوزِياً 

  وسب

  .ويقال لنباهتا الوِْسُب بالكسر. كَثَُر عشبها: َوَسَبِت األرض وأْوَسَبْت
  وسج

  :وقال ذو الرمة. َحملُْتُه على الَوسيج: وأْوَسْجُتهُ أنا. َوَسَج البعُري وسيجاً: يقال.  اإلبلضرٌب من َسري: الَوسيُج
  والعيُس من عاِسجٍ أو واِسجٍ خََبباً

  وسخ
  .وقد َوِسخَ الثوب يَْوَسُخ، وَتَوسََّخ، واتََّسَخ، كلُّه مبعًنى، وأْوَسْخُتُه أنا. الدرن: الَوَسُخ
  وسد



وأْوَسْدتُ . وقد َوسَّْدُتُه الشيئَ فََتَوسََّدُه، إذا جعله حتت رأسه. اِملَخدَّةُ؛ واجلمع َوسائُد وُوُسٌد: الوِساُد والوِساَدةُ
  .أغريُته بالصيد، مثل آَسْدُتُه: الكلَب
  وسط

قال . أرفعَُهم َمَحالًّوفالنٌ َوسيطٌ يف قومه، إذا كان أْوَسطَُهْم و. َوَسطُْت القوَم أِسطُُهْم َوْسطاً وِسطَةً، أي توسَّطْتُُهْم
  :العَْرجِيُّ

  ومل َتكُ نِْسَبيت يف آل َعْمرِو... كأنِّي مل أكْن فيهم َوسيطاً 
: والَوَسطُ من كلِّ شيء. والتَوسُّط بني الناس، من الَوساطَِة. قطُع الشيء نصفني: والتَْوسيطُ. واإلصبع الُوْسطى

. شيٌء َوَسطٌ، أي بني اجليِّد والرديء: ويقال أيضاً. أي عدالً" ةً َوَسطاً وكذلَك َجَعلْناكُمْ أُمَّ: " قال تعاىل. أعَدلُُه
جلست َوْسط القومِ : ويقال. ُمقدَّمه: وواِسطُ الكور. اجلوهُر الذي يف َوَسطها، وهو أجودها: وواِسطَةُ القالدِة

  .بالتسكني، ألنَّه ظرف، وجلست يف َوَسِط الدار بالتحريك، ألنَّه اسٌم
  وسع
ال َيَسُعين شيء ويضيق عنك، أي وإن يضيق عنك، أي بل مىت َوِسَعين : يقال. َعُه الشيء بالكسر َيَسعه َسَعةًَوِس

، أي على قدر ِغناه وَسَعِتِه، " ِلُيْنِفَق ذو َسَعٍة من َسَعِتِه : " قال تعاىل. اِجلدةُ والطاقةُ: والُوْسُع والَسعَةُ. شيء وسَِعَك
والسماء بََنْيناها بأَْيٍد وإنَّا : " َسَع الرجل؛ إذا صار ذا َسَعٍة وِغًنى، ومنه قوله تعاىلوأْو. واهلاء عوض من الواو

َوسَّْعتُ : تقول. خالف التضييق: والَتْوسيُع. أْوَسعَ اهللا عليك، أي أغناك: ويقال. ، أي أغنياء قادرون" لَموِسعونَ 
وفرٌس َوسَّاٌع بالفتح، أي واِسعُ . سَّعوا يف اجمللس، أي تفسَّحواوَتَو. الشيَء فاتََّسَع واْسَتْوسََع، أي صار واِسعاً

  .وقد َوُسَع بالضم َوساَعةً. اخلطو
  وسف

قد : يقال للقَْرحِ واجلَُدرِيِّ إذا يبس وتقرََّف، وللجربِ أيضاً يف اإلبل إذا قَفَلَ: قال ابن السكيت. التقشُّر: التََوسُُّف
  .وتقشَّر جِلده، كلُّه مبعًنى َتَوسََّف جلده وَتقَشْقََش جلده،

  وسق
قال ضابئ بن احلارث " . والليلِ وما َوَسَق : " ومنه قوله تعاىل. مجعته ومحلته: مصدر َوَسقُْت الشيء: الَوْسُق
  :الُبرِْمجيُّ

  كقابِضِ ماٍء مل َتِسقُْه أَناِملُْه... فإنِّي وإيَّاكم وشوقاً إليكم 
نَّه ليس يف يد القابض على املاء شيء، فإذا جلَّل الليل اجلبالَ واألشجاَر ليس يف يدي من ذلك شيء كما أ: يقول

الطرُد، ومنه مسِّيت الَوسيقَةُ، وهي من اإلبل كالُرفقة من : والَوْسُق. والبحار واألرض فاجتمعْت له فقد َوَسقَها
والوِقُْر ِحمل البغل أو . لَوْسُق هو ِحْملُ البعريا: ِستُّون صاعاً، قال اخلليل: والَوْسُق. الناس، فإذا ُسرِقَْت طُرَِدْت معاً

وَوسَقَِت الناقة وغريها َتِسُق َوْسقاً بالفتح، أي َحَملَتْ . ال أفعله ما َوَسقَْت عيين املاء، أي محلُْته: وقوهلم. احلمار
  :قال بشر بن أيب خازمٍ األسدي. وأغلقْت رَمحها على املاء، فهي ناقةٌ واِسٌق ونوٌق وِساٌق

  تََبيََّنِت اِحليالُ من الوِساقِ... ألَظَّ هبنَّ ْحيدوهنَّ حتَّى 
وَوسَّقْتُ احلنطة تَْوسيقاً، أي . االنتظاُم: واالتِّساُق. نوٌق َمواسيٌق وَمواِسُق، وهو مجٌع على غري قياس: ويقال أيضاً

قال . كثُر محلها: وأْوَسقَِت النخلةُ. محَّلته ِحملَه: وأَْوَسقُْت البعَري. اجتمعت: واْستَْوَسقَِت اإلبلُ. جعلُتها َوْسقاً َوْسقاً
  :لبيد



  موِسقاٌت وحُفَّلٌ أبكاُر... يوَم أْرزاُق من ُيفَضَّلُ ُعمٌّ 
  .ومجعه مياسيُق: قال. الطائرُ الذي يصفِّق جبناحيه إذا طار: امليساُق: قال أبو عبيد

  وسل

َوسَّلَ فالنٌ إىل رّبه : يقال. والتوسيل والَتَوسُّلُ واحد. سيلُ والَوساِئلُما يتقرَّب به إىل الغري، واجلمع الَو: الَوسيلَةُ
أخذ فالن إبلي تََوسُّالً، : يقال. السرقةُ: والتَْوسيلُ والتََوسُّلُ أيضاً. َوسيلَةً، وتَوسَّلَ إليه بَوسيلٍَة، أي تقرَّب إليه بعمل

  :قال لبيد. الراغب إىل اهللا: والواِسلُ. أي سرقه
  كلُّ ذي دينٍ إىل اهللا واِسلُ َبلى
  وسم

والِعظِْلُم ُيختَضب : والَوِسَمةُ، بكسر السني. واهلاء عوض من الواو. وَسْمُتُه َوْسماً وِسَمةً، إذا أثَّرَت فيه بِسَمٍة وكيٍّ
ع األوَّل، ألنَّه مطر الربي: والَوسِْميُّ. تَوسََّم: وإذا أمرت منه قلت. وال تقل ُوْسَمةٌ بضم الواو. وتسكينها لغة. به

  :وأنشد. طلب كَألَ الَوْسِميِّ: َتَوسََّم الرجل: األصمعّي. واألرض َمْوسوَمةٌ. يِسمُ األرض بالنبات، ُنِسَب إىل الَوْسم
  على وِجهٍة من ظاِعنٍ ُمَتَوسَّمِ... وأَْصَبْحَن كالَدْومِ النواعمِ غُدَْوةً 

شهِدوا املْوِسَم، كما يقال يف : وَوسََّم الناُس تَْوسيماً. ه َمْعلٌَم ُيجتمع إليهَمْجمعهم؛ مسِّي بذلك ألنَّ: وَمْوِسُم احلاجِّ
فإن شئَت قلت قي مجعه مياِسُم على اللفظ، وإن شئت قلت . املكواةُ، وأصل الياء واٌو: واملَْيسُم. َعيَّدوا: العيد

وفالنٌ َوسيٌم، أي حَسن . ا كان عليها أثر اجلمالامرأة ذات ميَسمٍ إذ: يقال. اجلَمالُ: وامليَسُم. َمواِسُم على األصل
وَوُسَم الرجل بالضم َوساَمةً أيضاً حبذف اهلاء، مثل َجُملَ . وامرأةٌ َوسيَمةٌ، ونسوةٌ وِساٌم أيضاً. وقوٌم وِساٌم. الوجه
  :قال الكميت. َجماالً

  ِعقَْبة الَسْروِ ظاهراً والَوسامِ... َيَتَعرَّفَْن ُحرَّ وجٍه عليه 
واتََّسمَ . وواَسْمُت فالناً فَوَسْمُتُه، إذا غلبَته باحلسن. النٌ َمْوسوٌم باخلري، وقد َتَوسَّْمُت فيه اخلري، أي تفرَّستوف

  .الرجل، إذا جعل لنفسه ِسَمةً ُيْعَرُف هبا، وأصل التاء الواُو
  وسن
واْوِسْن يا َرُجلُ لَْيلََتَك، واأللف . واْسَتْوَسَن مثله. نانٌوقد َوِسَن الرجلُ َيْوَسُن، فهو َوْس. الُنعاُس، والِسَنةُ مثله:الَوَسُن

وَوِسَن الرجلُ أيضاً فهو َوِسٌن، أي غُِشَي عليه من َنْتنِ ريح البئر، . ما له َهمٌّ وال َوَسٌن إال ذاك: وتقول. ألف وصلٍ
. أي أتاها وهي نائمة، يريدون به إتيان الفحل الناقة َتَوسََّنها،: وقوهلم. وهي ركيَّةٌ ُموِسَنةٌ. وأْوَسَنْتُه البئر. مثل أَِسَن

  .وامرأةٌ ِميسانٌ، بكسر امليم، كأنَّ هبا ِسَنةٌ من َرزانتها
  وسوس
االسم، : والَوْسواُس بالفتح. َوْسَوَسْت إليه نفسه َوْسَوَسةً ووِسْواساً بكسر الواو: حديث النفس، يقال: الَوْسَوَسةُ

ويقال هلَْمسِ الصائِد والكالبِ . يريد إليهما" فََوسَْوَس هلما الشيطانُ : " قوله تعاىلو. مثل الزَلزالِ والزِلزالِ
  :قال األعشى. َوسْواٌس: وأصوات احلَلْي

  كما استعانَ بريحٍ ِعشْرٌِق َزجِلْ... تسمُع للَحلْي َوسْواساً إذا انصرفت 
  .اسمُ الَشيطان: والَوْسواُس

  وسى



وقد اْستَْوَسْيُتُه، أي . لغةٌ ضعيفةٌ يف آساُه، ُتبىن على ُيواسي: وواساُه. ما ُيْحلَُق به: سىواملو. أْوسى رأسه، أي َحلََق
  .قلُت له واِسين

  وشب
  .األوباش، وهم الُضروُب املتفرقون: األوشاب من الناس

  وشج
وقد وَشَجت بكَ . بِكَةُالَرِحمُ املُْشَت: والواِشَجةُ. اشتبكْت: ووشجِت الُعروُق واألغصان. ِعرق الشجرة: الَوشيجةُ
ليٌف ُيفتل مثَّ ُيَشدُّ بني : والَوشيَجةُ. شجُر الرِماح: والَوشيُج. وَوشَّحجها اهللا توشيجاً. واالسُم الَوشيُج. قَرابةَ فالٍن

  .َخَشبتني، ُينْقَلُ هبا الُبرُّ احملصوُد وغريه
  وشح

وِشاٌح وإشاٌح وُوشاحٌ : يقال. ه املرأة بني عاتقَيها}شيء ينسج من أدميٍ عريضاً ويرصَّع باجلواهر، وتشد: الوِشاُح
َتَوشََّح الرجل بثوبه : وربَّما قالوا. وَوشَّْحُتها تَْوشيحاً فتَوشََّحْت هي، أي لبَِسته. وأُشاٌح؛ واجلمع الُوُشُح واألْوِشَحةُ

  .املَُوشَّحة ببياض: والَوْشحاُء من العنز. وبسيفه
  وشر

: " ويف احلديث. أن حتدِّد املرأةُ أسناهنا وترقٍّعها: والَوْشُر أيضاً. لغة يف أََشْرُت: غري مهموز وَشْرتُ اخلشبة بامليشارِ
  " .لعن اهللا الواِشَرةَ واملُْؤَتِشَرةُ 

  وشز

  .أصابتهم أْوشاُز األمور، أي شدائدها: يقال. الشدَّة: والَوَشُز أيضاً. املكان املرتفع، مثل الَنشَزِ: الَوَشُز بالتحريك
  وشظ

وقال . لفيٌف من الناس ليس أصلَهم واحداً: والَوشيظُ. قطعةُ عظمٍ تكون زيادةً يف العظم الصميم: الَوشيظَةُ
  :قال الشاعر. بنو فالٍن َوشيظَةٌ يف قومهم، أي هم َحْشٌو فيهم: الكسائي

  وهم ُصلُبها ليس الَوشاِئظُ كالُصلبِ... ُهُم أهل َبطحاَوي قريش كليهما 
  .وَوَشظُْت الفأَس، أي جعلت يف ُخْرتِها قطعةَ خشبٍ ُتضيِّقه هبا. العظَم أَِشظُُه َوْشظاً، أي كسرت منه قطعةً وَوَشظُْت

  وشع
  :قال الشاعر. َوشيعَةً: لفيفةٌ من غَْزل، وتسمَّى القصبةَ اليت جيعل النسَّاج فيها لُحمة الثوب للنسج: الَوشيَعةُ

  كَنْسجِ اليماين بُْرَدُه بالوشائعِ... ُه به َملَْعٌب من ُمْعِصفاٍت َنَسْجَن
. وَوشََّعُه الشيُب، أي عاله. الطريقة يف الُبرِْد: والَوشيَعةُ. وكلُّ لفيفٍة منه َوشيَعةٌ. لفُّ القطن بعد الَندف: والتَْوشيُع

وأْوَشَعتِ . فيه ترعاهوَتَوشََّعِت الغنم يف اجلبل، إذا ارتقْت . وَشْعتُ اجلبلَ َوْشعاً، أي علوته: وحكى أبو عبيد
َشرَحيةٌ من الَسَعف تلقى على : والوشيُع. الَوجوُر، عن ابن السكيت، مثل الَنشوُع: والَوشوُع. أزهرْت: األشجاُر

  :قال كثيِّر. خشباِت السقف، وربَّما أقيم كاخلُصِّ وُسدَّ َخصاُصها بالثمامِ
  ن الَوشيَع املُثَمَّماُتجِدُّ عليه... دياٌر َعفَْت عن َعزَّةَ الصيَف بعدما 
  .أي ُتجِدُّ َعزَّةُ، يعين جتعله جديداً

  وشغ



  .أوشغ عطّيته، أي أوَْتَحها له: يقال. شيٌء َوْشغٌ بالتسكني، أي قليلٌ وَْتٌح
  وشق

هم أنَّه وزعم بعض: قال أبو عبيد. اللحم ُيغلى إغالءة مثَّ ُيقَدَُّد يف األسفار، وهي أبقى قديٍد يكون: الَوشيُق والَوشيقَةُ
تقول . ، أي ُمْحرٌِم" إين حرامٍ : " ويف احلديث أنَّه أُِتيَ بَوشيقةٍ يابسٍة من حلم صيٍد فقال. مبنزلة القديد ال متسُّه النار

  .واتََّشقُْتُه مثله. َوَشقُْت اللحم أَِشقُُه َوْشقاً: منه
  وشك
ْشِك ذلك األمر، وُوْشِك ذلك األمر، بضم وعجبت من َو. َوُشَك ذا ُخروجاً، يْوُشُك وَشكاً، أي أسرع: قوهلم

. َوْشكان ذَا خروجاً، أي َعجالنَ: ويقال. الواو، ومن َوْشكاِن ذلك األمر، وُوْشكاِن ذلك األمر، أي من سرعته
وقد أْوَشَك فالنٌ يوِشكُ إيشاكاً، أي . وامرأةٌ َوشيٌك. وخرج َوشيكاً، أي سريعاً. سرعة الفراق: وَوْشُك الَبْينِ

  :قال جريٌر يهجو العباس بن يزيد الكندّي. يوِشُك أن يكون كذا: ومنه قوهلم. السَري أسرَع
  ببعض األمَر أْوَشكَ أن ُيصابا... إذا َجهِلَ الَشقيُّ ومل ُيقَدِّْر 

  .إنَّه ُمواِشٌك مستعجلٌ، أي مسارٌِع: واَشكَ ُيواِشُك وِشاكاً، مثل أْوَشَك، يقال: قال أبو يوسف
  وشل

: وجبلٌ واِشلٌ. وَوَشلَ املاُء َوَشالناً، أي قَطََر" . وهل بالرَملِ أَْوشالٌ : " ويف املثل. املاء القليل: بالتحريكالَوَشلُ 
وفالن واِشلُ احلظّ، أي . قلَّةُ الغناِء والضعف: والُوشولُ. وجاء القوُم أْوشاالً، أي يتبع بعضهم بعضاً. يقطر منه املاء

  .ة اللنبكثري: وناقةٌ َوشولٌ. ناقصه
  وشم

. واالسم أيضاً الَوْشُم، واجلمع الوِشاُم. َوَشَم الَيَد َوْشماً، إذا غرزها بإبرٍة مث ذَرَّ عليها الَنُؤوَر، وهو النِّيلَُج
ةً، ما َعَصيته َوْشَم: ابن السكيت" . لعن اهللا الواِشَمةُ واملُْستَْوِشَمةُ : " ويف احلديث. واْستَْوَشَمُه، أي سأله أن َيِشَمُه

وأوَشَمِت . بينهما وشيَمةٌ، أي كالم َشرٍّ وعداوٍة: ويقال. وما أصابتنا العام َوْشَمةٌ، أي قطرةُ مطر. أي كلمة
وأْومشُْت الشيء، أي . هو أوَّل الربق حني يربق: قال أبو زيد. ملع ملعاً خفيفاً: وأْوَشمَ الربُق. ظهر نباهتا: األرُض

  .نظرُت فيه
  وشوش

  :أي خفيٌف عن األصمعي، وأنشدرجلٌ َوْشواٌش، 
  يف الَركْبِ َوشْواٌش ويف احلَيِّ َرِفلْ

  .كالٌم يف اختالط: والَوْشَوَشةُ
  وشى

ثوٌر : يقال. كلُّ لوٍن خيالف معظَم لون الفرس وغريه، واهلاء عوض من الواو الذاهبة من أوَّله، واجلمع ِشياٌت: الِشَيةُ
: يقال. ، أي ليس فيها لونٌ خيالف سائر لوهنا" ال ِشَيةَ فيها : " وقوله تعاىل. أَذَْرأُأْشَيُه، كما يقال فرٌس أْبلَُق، وتيٌس 

والنسبة إليه َوَشوِيٌّ ُتَردُّ إليه . َوَشْيُت الثوَب أِشيه َوْشياً وِشَيةً، وَوشَّْيُتُه َتْوِشَيةً شدِّد للكثرة، فهو َمْوِشيٌّ ومَُوشى
. والَوْشُي من الثياب معروف، واجلمع وِشاٌء. ِشْه هباٍء تدخلها عليه: نه قلتوإذا أمرَت م. الواو وهو فاء الفعل

يقال ذلك يف . الكثرية الولد: والواِشيَةُ. وَوشى به إىل السلطان وِشاَيةً، أي سعى. َوشى كالَمه، أي كَذََب: ويقال
. هذه املاشيةُ عندي بشيٍء، أي ما ولدْتوما َوَشْت . وَوشى بنو فالن َوشْياً، كَثُروا. والرجل واشٍ. كلِّ ما يِلُد



  :وقال. وقد أْوشاُه يوِشيِه، إذا استحثَّه ِمبْحَجنٍ أو بكُالَّبٍ. وفالن َيْستَْوشي فرَسه بَعقبه، أي يطلب ما عنده ليزيده
  كأنَّه كَْوَدنٌ يوشى بكُالَّبِ... ُجناِدفٌ الِحٌق بالرأس مَْنِكُبْه 

  وصب

الكثري : واملَُوصَّبُ بالتشديد. الرجل َيْوَصُب فهو َوِصٌب، وأوصبه اهللا فهو ُموَصٌب وقد َوِصَب. املرض: الَوَصُب
: " قال تعاىل. َوَصَب الرجلُ على األمر، إذا واظب عليه: تقول. وَوَصَب الشيُء َيِصُب ُوصوباً، أي دام. األوجاع

وأوصب القوُم . بعيدةٌ ال غاية هلا: ومفازة واصبة. دائماً: قال الفراء" . وله الديُن واِصباً " ، " وهلم عذاٌب واِصٌب 
  .على الشيء، إذا ثابروا عليه

  وصد
ومنه قوله . وأوِصَد الباُب على ما مل يسمَّ فاعله، فهو موَصٌد. وأوصْدت الباَب وآَصْدُتُه، إذا أغلقته. الِفناُء: الَوصيُد
والَوصيَدةُ كاحلظريِة ُتتَّخذ للمال، إال أنَّها من احلجارة، واحلظريةُ من . ُمطَْبقَةٌ: قالوا" . إنَّها َعلَْيهِْم موَصَدة : " تعاىل

  .النباتُ املتقارُب األصول: والَوصيُد. اْستَْوَصْدُت يف اجلبل، إذا اتَّخذته: تقول منه. الِغَصَنِة
  وصر
  .الَصكُّ، وكتاُب العهدة: والوِْصُر. لغة يف اإلْصرِ، وهو العهد: الوِْصُر
  وصص

  .مثل الترصيص: ْوصيُص يف االنِتقابِالَت
  وصع
  " .إنَّ إسرافيلَ ليتواضع هللا عّز وجلّ حتَّى يصري كأنَّه الَوْصُع : " ويف احلديث. طائر أصغر من العصفور: الَوْصُع
  وصف

أي صار واتََّصَف الشيُء، . وَتواصفوا الشيء من الَوْصِف. واهلاء عوٌض من الواو. َوَصفُْت الشيء َوْصفاً وِصفَةً
  :قال طرفة بن العبد. ُمَتواَصفاً

  جاٌر كَجارِ احلُذايفِّ الذي اتَّصَفا... إنَّي كفاينَ من أمرٍ َهَمْمُت به 
  :وقول الشماخ يصف بعرياً. أي صار َموصوفاً حبسن اجلوار
  هلا اإلْدالَج لَيلَةَ ال ُهجوعِ... إذا ما أدْلََجْت َوَصفَْت َيداها 

. اخلادُم غالماً كان أو جاريةً: والَوصيُف. أن تبيع الشيء بصفٍة، من غري رؤية: ُع املُواَصفَِةوبي. يريد أجادت السري
وربَّما قالوا : وقال ثعلب. واجلمع ُوصَفاُء. َوُصَف الغالُم، إذا بلغ حدَّ اِخلدمة، فهو َوصيٌف بيِّن الَوصافَةُ: يقال

واْستَْوَصفُْت الطبيَب لدائي، إذا سألته أن َيِصَف لك ما . مع الَوصاِئُفواجل. للجارية َوصيفَةً بيِّنة الَوصافِة واإليصاِف
والِصفَةُ كالعِلْم والَسواِد، وأمَّا النحويون فليس يريدون بالصفة هذا، ألنَّ الصفة عندهم هي النعت، . تتعاجل به

طريق املعىن حنو ِمثْلٍ وِسْبٍه وما والنعت هو اسم الفاعل حنو ضاربٍ، أو املفعول حنو مضروبٍ، أو ما يرجع إليهما من 
  .جيري جمرى ذلك

  وصل

وَوَصلَ مبعىن اتََّصلَ، أي َدعا دعوى . وأْوَصلَُه غريه. وَوَصلَ إليه ُوصُوالً، أي بلغ. وصلُت الشيَء َوْصالً َوِصلَةً
. ضدُّ اِهلجراِن: والَوْصلُ. لونَأي َيتَِّص" إال الذين َيِصلونَ إىل قومٍ : " قال تعاىل. اجلاهليَّة، وهو أن يقول يا لفالن



وكل شيء . وبينهما ُوْصلَةٌ، أي اتِّصالٌ وذريعةٌ. هذا َوْصلُ هذا، أي مثله: ويقال. َوْصلُ الثوبِ واخلُفِّ: والَوْصلُ
هي الشاةُ  والَوصيلَةُ اليت كانت يف اجلاهليَّة،. املفاِصلُ: واألْوصالُ. اتَّصلَ بشيء فما بينهما ُوْصلَةٌ، واجلمع ُوَصلٌ

َوَصلَتْ : فإن ولدت الثامنة َجْدياً ذحبوه آلهلتهم، وإن ولدت َجْدياً وَعناقاً، قالوا: تلد سبعة أبطُنٍ َعناقَْينِ َعناقَْينِ
: والَوصيلَةُ. فال يذحبونَ أخاها من أجلها، وال يشرب لبنها النساُء وكان للرجال، وجرت جمرى الساِئبة. أخاها

لعن اهللا الواِصلَةَ : " ويف احلديث. ثياٌب خمطَّطةٌ ميانِيَّةٌ: والَوصاِئلُ. األرُض الواسعةُ: والَوصيلَةُ. الِعماَرةُ واِخلْصُب
وتََوصَّلَ إليه، أي تلطَّف يف الُوصولِ . اليت يفعل هبا ذلك: واملُستوِصلةُ. اليت تصل الشعر: فالواصلةُ" . واملُْستَْوِصلَةَ 

ومنه املُواَصلَةُ يف . وواَصلَُه ُمواَصلَةً ووِصاالً. وَوصَّلَُه تَْوصيالً، إذا أكثر من الوصل. ُرمِضد التصا: والتَواُصلُ. إليه
  .ما ُيوَصلُ من احلَبل: واملَْوِصلُ. ما بني عجزه وفخذه: وَمْوِصلُ البعري. الصوم وغريه

  وصم

. قد َوَصْمُت الشيء، إذا شددَته بسرعةو. هبذه القناة َوْصٌم: يقال. الصدُع يف العود من غري بينونة: الَوْصُم
  :وقال الشاعر. ما يف فالن َوْصَمةٌ: يقال. العيُب والعار: والَوْصُم

  َدلَفْنا إىل َجْرمٍ بأََألَم من َجْرمِ... فإنْ َتُك َجْرٌم ذاَت َوْصمٍ فإنَّما 
  :وقال لبيد. كالتكسري والفترِة والكسلِ: والتَْوصيُم يف اجلسد

  واْعصِ ما يأمر تَْوصيُم الكََسلْ... حيالً فارَْتِحلْ وإذا رُْمَت َر
  .َوَصَمْتُه احلُمَّى: ويقال
  وصوص
  :قال املُثَقٍُّب العبديُّ. الُبرقُع الصغُري: والَوْصواُص. ثقٌب يف السِتر وحنوه على مقدار العني ُيْنظَُر منه: الَوْصَوُص

  الَوصاوَِص للعيوِن وثَقَّْبَن... أََرْيَن َمحاِسناً وكََننَّ أُْخرى 
  .حجارة األيادمي، وهي متونِ األرضِ: والَوصاوُِص

  وصى
وأْوَصْيُتُه وَوصَّْيُتهُ أيضاً تَْوِصَيةً . واالسم الوِصاَيةُ والَوصاَيةُ. أْوَصْيُت له بشيء، وأْوصَْيُت إليه، إذا جعلته َوِصيََّك

اْستَْوصوا بالنساء خرياً فإهننَّ : " ويف احلديث. ضُهم بعضاًوَتواصى القوم، أي أْوصى بع. الَوصاةُ: واالسُم. مبعًنى
  :قال ذو الرمَّة. وَوَصْيُت الشيء بكذا، إذا وَصلَْتُه" . عندكم َعواٍن 

  ُمقاَسمةٌ يشتقُّ أْنصافَها السَفُْر... نصي الليلَ باأليام حتَّى َصالُتنا 
وهو . َتواصى النبُت، إذا اتَّصل: وربَّما قالوا. ا اتَّصل نبتهاوقد َوَصتِ األرُض، إذ. متَّصلة النبات: وأرٌض واِصَيةٌ
  .نبٌت واصٍ

  وضأ
والَوضوءُ . وتََوضَّأْتُ للصالة وال تقل تََوضَّْيُت. َوُضَؤ الرجل، أي صار َوضيئاً: تقول منه. احلُْسُن والنظافةُ: الَوضاءةُ
قال . ر من تََوضَّأْتُ للصالة، مثل الُولوعِ والقَبولِ بالفتحاملصد: والَوضوُء أيضاً. املاء الذي ُيتََوضَّأُ به: بالفتح
والُوضَّاُء بالضم . واضَأُْتُه فََوضَأُْتُه أََضُؤُه، إذا فاخَْرَتُه بالَوضاءة فغلبته: وتقول. الُوضوُء بالضم املصدُر: اليزيدّي
  :قال أبو َصَدقة الدَُّبْيريُّ الشاعر. واملدِّ

  ُخلُُق الكَرميِ وليَس بالُوضَّاِء... اِن الَندى واملرُء ُيلِْحقُُه بفِتي
  وضح



من أين : وقوهلم. وُِلد له أوالٌد بيٌض: وأْوَضَح الرجلُ. وأْوَضْحُتُه أنا. وَضَح األمر َيِضُح ُوضوحاً، واتََّضَح، أي بانَ
دك على عينك تنظر هل واْستَْوَضْحُت الشيَء، إذا وضعت ي. أْوَضْحُت؟ أي من أين طلْعت؟ ومن أين بدا َوَضُحَك

وتََوضََّح ُملُْك الطريق، . واْستَْوَضْحُتُه األمَر أو الكالَم، إذا سألته أن يَُوضَِّحُه لك. اْستَْوِضْح عنه يا فالن: يقال. تراه
الدرهُم : والَوَضُح. َمَحجَُّتُه: ووَضُح الطريقِ. الذي ُيظهر نفسه يف الطريق وال يدخل اخلَمَر: واملَُتَوضُِّح. أي استبان
بالفرس َوَضٌح، إذا كانت به : الَضوُء والبياُض؛ يقال: والَوَضُح. حليٌّ من الدراهم الصحاح: واألْوضاُح. الصحيُح

الَشجَّةُ اليت تُبدي َوَضحَ : واملُوِضَحةُ. الرجل األبيض اللون احلََسُنُه: والَوضَّاُح أيضاً. وقد يكىن به عن الَبَرصِ. ِشَيةٌ
  :قال طرفة. األسنانُ اليت تبدو عند الضحِك: ِضَحةُوالوا. العظم

  ال ترَك اهللا له واِضحْه... كلُّ خليلٍ كنُت خاللُته 
  وضخ

: وقال الكسائي. أن تسري مثل سريِ صاحبك، وليس هو بالشديد؛ وكذلك هو يف االستقاء: املُواَضخَةُ: األصمعّي
والَوضوخُ . أَْوَضْخُت له، أي اْسَتقَْيتُ له قليالً: وتقول. متبارَيني تباري املُستقيمني، مث استعَري يف كلّ: املُواَضخَةُ
  .املاُء يكون بالدلو شبيه بالنصف: بالفتح
  وضر
  :قال الشاعر. َوضَِرِت القصعةُ تَْوَضُر َوضَراً، أي َدِسَمْت: يقال. الَدَرن والدَسم: الَوَضُر

  ريُق مل َيْعلَْق هبا َوَضُر الزَْبِدأَبا... َسُيْغين أبا اهلِنِديِّ عن َوطْبِ ساِلمٍ 
  .الَوَضُر: يقال لبقية اِهلناِء وغريه: أبو عبيدو.ما يشّمه اإلنسان من ريحٍ جيده من طعام فاسد: الَوَضُر: قال أبو عمرو

  وضع
ملعقول، مصدر قولك َوضَْعُت الشيء من يدي َوْضعاً، وَمْوضوعاً وهو مثل ا: واملَْوِضُع أيضاً. املكان: املَْوضُِع
َضْعُه على غري هذه الَوْضَعةِ : ويقال يف احلََجر ويف اللبِن إذا بُنِي به. واملْوَضُع بفتح الضاد، لغة يف املْوِضعِ. وَمْوِضعاً

. واحدة الوضاِئعِ، وهي أثقال القوم: والَوضيَعةُ. واهلاء يف الِضَعِة عوض من الواو. والوِْضَعِة والِضَعِة، كله مبعًنى
حنو َوضاِئعِ ِكسرى، كان ينقلُ قوماً من أرض فُيسمنهم أرضاً أخرى، : والَوضيَعةُ أيضاً. ين َخلَّفوا وضاِئَعهمأ: ويقال

َوضَْعُت عند فالن : وتقول. أن يؤخذ التمر قبل أن ييبس فيوضع يف اِجلرار: والَوضيُع. وهم الِشَحُن واملَساِلُح
. املراهنةُ: واملُواَضَعةُ. يف حسبه َضَعةٌ وِضَعةٌ: ويقال. الدينء من الناس: والَوضيُع أيضاً. َوضيعاً، أي استودعته وديعةً

ناقةٌ : يقال. شجٌر من احلَْمض: والَضَعةُ. وواَضْعُتهُ يف األمر، إذا وافقته فيه على شيء. متاركة البيع: واملُواَضَعةُ
َوَضَعْت َتَضعُ : ْمَض حول املاء ومل تربح قيلإن َرَعِت احلَ: قال أبو زيد. واِضعَةٌ، لليت ترعاها، ونوٌق واضِعاٌت

وهؤالء أصحاب الَوضيَعِة، أي . وكذلك َوَضْعتها أنا، وهي َمْوضوعةٌ، يتعدَّى وال يتعدَّى: فهي واضعة، قال. َوضيعةً
أة َوْضعاً وَوَضَعِت املر. وامرأةٌ واضٌِع، أي ال ِخمار عليها. وَوضََعِت املرأة ِخمارها. أصحاب َحْمضٍ مقيمون فيه

ووضعَ البعري . وَوَضَعْت ُوْضعاً بالضم، أي محلْت يف آخر طهرها من ُمقَْبلِ احلَيضِة، فهي واضٌِع. بالفتح، أي وَلَدت
  :وبعٌري حسن املَْوضوعِ، قال طرفة. وغريه، أي أسرع يف سريه
  كََمرِّ صَْوبٍ لَجِبٍ َوْسطَ ريْح... َمْوضوُعها زَْولٌ وَمْرفوُعها 

. ُوِضعَ الرجل يف ِتجارته وأُوضَِع، على ما مل يسمَّ فاعله َوْضعاً فيهما، أي َخِسَر: يقال: قال اليزيدّي. َعهُ راكبهوأَْوَض
وَوَضعَ . وُوِضَع الرجل بالضم يوَضعُ َضَعةً وِضَعةً، أي صار وضيعاً. ُوِضْعتَ يف جتارتك فأنت َمْوضوٌع فيها: يقال

أن ختفض رأَس البعري لتضع قدَمك على عنقه : واالتِّضاُع. التذلُّلُ: لتَواُضُعوا. منه فالنٌ، أي حطَّ من درجته



  :قال الكميت. فتركب
  أناخوا ألخرى واَألزِمَّةُ ُتْجذَُب... إذا اتَّضَعونا كارِهَني لَبْيَعٍة 

  .لْقِورجلٌ ُمَوضٌَّع، أي ُمطَرٌَّح ليس مبستحكمِ اخلَ. خياطة اجلُبَِّة بعد وضع القطن: والتَوضيُع
  وضم
  :وقال الراجز. كلُّ شيء جيعل عليه اللحم من خشبٍ أو باريٍة، يوقى به من األرض: الَوَضُم

  ليس براعي إبلٍ وال غََنْم
  وال جبزَّارٍ على ظهر الَوَضْم

: ريدوقال ابن د. وأْوَضْمَتُه، إذا جعلت له َوَضماً. وقد َوَضْمُت اللحم أِضُمُه وْضماً، إذا وضعته على الَوَضمِ
الَوْضَمةُ : ابن األعرايب. احلَيُّ َوْضَمةٌ واحدةٌ، بالتسكني، أي مجاعةٌ متقاربةٌ: وقوهلم. أْوَضْمتُ اللحم وأَْوَضْمُت له

وقد . القوُم يِقلُّ عددهم فينزلون على قوم: والَوضيَمةُ. ِصْرٌم من الناس، يكون فيه مائتا إنسان أو ثلثمائة: والَوضيَمةُ
. الَوضيَمةُ طعام املأمت: الفراء. والَوضيَمةُ مثل الوَثيَمِة من الكأل. ن على بين فالن، إذا حلُّوا عليهمَوَضَم بنو فال

  .وتََوضَّمَ الرجلُ املرأةَ، إذا وقع عليها. واْستَْوَضْمُت الرجلَ، إذا ظلمته واسَْتَضْمَتُه
  وضن

ومها كالنِْسعِ إال أنَّهما من الُسيور إذا . حلزامِ للسرجوالتصديرِ للرحل، وا. الَوضني للهودج مبنزلة البِطان للقََتب
  :قال املثقِّب. واجلمع ُوُضٌن. ُنسج نِساجةً بعضه على بعض مضاعفاً

  أهذا ديُنُه أبداً وديين... تقول إذا درأُت هلا َوضيين 
النِْسَع أَِضُنُه َوْضناً، إذا  َوَضْنُت: تقول منه. َوضٌني يف موضع َمْوضوٍن مثل قتيلٍ يف موضع مقتولٍ: قال أبو عبيدة

ويقال أيضاً منسوجةٌ . الدرع املنسوجة توَضُن َحلَُق الدرعِ بعضها يف بعض مضاعفةً: واملَْوضوَنةُ أيضاً. نسجته
  " .على سُررٍ َمْوضوَنٍة : " ومنه قوله تعاىل. باجلواهر

  وطأ
والواِطئَةُ الذين . وقد َتَوطَّأُتُه برجلي، وال تقل َتَوطَّْيتُُه. فيهاوِطئُْت الشيَء برِجلي وطأً، ووطيَء الرُجلُ امرأَتُه، يطَأُ 
ووطَّأُْتهُ أنا . وَوطَُؤ املوضع يوطَُؤ َوطاءةً، أي صار وطيئاً. يف احلديث، هم السابلَةُ، مسُّوا بذلك لوطْئِهُِم الطريَق

. بيِّن الَوطاءِة والِطئَِة والطَأَِة: وشيٌء وَطيٌء. يئاًوفالنٌ قد استوطأَ املركَب، أي وجده وط. توِطئَةً، وال تقل وَطَّْيُت
  :قال الكميت

  منه على َوطَأٍَة والدهُر ذو ُنَوبِ... أغْشى املكارَه أحياناً وْحيِملُين 
: " ويف احلديث. موضع القدم، وهي أيضاً كالضغطَِة: والوطْأَةُ. وُيروى على ِطئٍَة، ومها مبعًنى. أي على حالٍ ليِّنٍة

: والَوطيئَةُ أيضاً. شيٌء كالِغرارِة: والَوطيئَةُ على فعيلٍة. خالف الغطاِء: والوِطاُء" . لهمَّ اْشُدْد َوطْأََتَك على ُمَضَر ال
واطَأُْتُه على األمر مواطَأَةً، إذا وافقته : أبو زيد. من أْوطَأََك عشوةً: وأوطَأُْتُه الشيَء فَوِطئَُه، يقال. ضرٌب من الطعام

لُيواِطئوا ِعدَّةَ ما : " قال األخفش يف قوله تعاىل. أي توافقوا. وَتواطَؤوا عليه. فاقِ، وفالنٌ ُيواطيُء امسه امسيمن الوِ
. أي قياماً" أشدُّ وطْئاً : " هي أشدُّ وِطاًء، باملدِّ أي مُواطَأَةً، وقرئ: " ومثلها قوله: هو من واطَأُْت، قال" : حرََّم اهللا 

  .إعادة القافية: واإليطاءُ يف الشعرِ. وهذا موطئُ قدمَك. مي مثل وطئُتُهوَتَوطَّأُْتهُ بقد
  وطب



ومجع الَوطَبِ يف القلَّة أْوطٌُب، والكثري . وهو جلُد اجلَذعِ فما فوقه: قال ابن السكيت. ِسقاء اللنب خاصَّة: الوَطُْب
  :قال امرؤ القيس. وِطاٌب

  َركَْنهُ َصِفَر الوِطاُبولو أْد... وأَفْلََتُهنَّ ِعلْباٌء َجريضاً 
  .املرأة العظيمة الثَدي، كأنَّها ذات َوطْبٍ: والوَطْباُء. الرجل اجلايف: والوَطُْب
  وطث
  .الضرب الشديد بالرِجل على األرض، لغةٌ يف الوَطْسِ، أو لُثْغة: الوَطْثُ
  وطح
. تداولوا الشرَّ فيما بينهم: َتواطََح القوُم: األموّي. ما تعلَّق باألظالف وخمالب الطري من الُعرَِّة أو الطني: الوَطُْح
  :وأنشد

  َيَتواطَحونَ به َعلى ِدينارِ
  .أي يتقاتلون

  وطد
  :وقال الشاعر يصُف قوماً بكثرة العدد. َوطَْدُت الشي أَِطُدُه وَطْداً، أي أثبتُّه وثقَّلته، والتَوطيُد مثله

  من ذي َبياٍن وأَعجما مبن فوقَها... وهم َيِطدونَ األرض لوالُهُم اْرمتْت 
مثل َوَهَصُه وغََمَزُه إىل : ووَطََدُه إىل األرض. وقد َوطَْدُت على باب الغار الَصْخَر، إذا سددته به، ونضَّدته عليه

ِدي الثابُت والطا: والواِطُد. قواعُد البنيان: والَوطاِئُد. خشبةٌ ُيمسك هبا اِملثقُب: وامليطََدةُ. أي ثبَت: وَتوَطََّد. األرض
  :قال القطامي. مقلوٌب منه

  وال تَقَضَّى بِواقي َدْينِها الطادي... ما اْعتاَد ُحبُّ ُسلَْيمى حَني ُمْعتاِد 
  وطر

  .احلاجةُ، وال يبىن منه فعلٌ، واجلمع األوطاُر: الوَطَُر
  وطس

  :قال الشاعر. باخلُفِّ وغريه الضرُب الشديد: والوَطُْس. محَي الَوطيسُ إذا اشتد احلرُب: ويقال. الَتنُّوُر: الوَطيُس
  َتِطُس اإلكاَم بذات ُخفٍّ ميثَمِ... َخطَّاَرةٌ ِغبُّ الُسرى َموَّاَرةٌ 

  وطش
وسألوه فما َوطََش إليهم بشيء، أي مل . ضربوه فما َوطََش إليهم َتْوطيشاً، أي مل ميدد بيده ومل يدفع عن نفسه: يقال

وَطِّْش يل شيئاً حتَّى أذكره، : يقال. هيَّأَ له وجَه الكالم أو العمل أو الرأيوَطََّش له، إذا : قال الفراء. يعطهم شيئاً
  .أي افَْتْح
  وطف

وسحابةٌ َوطْفاُء بيِّنة الَوطَِف، إذا كانت مسترخية . رجلٌ أَوطَُف بيِّن الَوطَِف، وهو كثرة شعر العني واحلاجبني
  .الرِخيُّ: والعيُش األْوطَُف. اجلوانب، لكثرة مائها

  نوط



. وأَْوطَْنُت األرَض، ووَطَّْنُتها تَْوطيناً، واْسَتْوطَنُْتها، أي اتَّخذهتا َوطَناً. مرابِضها: وأَْوطانُ الغنم. حملُّ اإلنسان: الَوطَُن
. من أين ميطاُنَك، أي غايتك: ويقال. وتَْوطُني النفس على الشيء، كالتمهيد. وكذلك االتِّطانُ، وهو افِتعالٌ منه

. املشهُد من مشاهد احلرب: واملَْوِطُن. املوضع الذي ُيَوطَُّن لتُرَسل منه اخليل يف السباق، وهو أوَّل الغاية: وامليطانُ
  :قال طرفة" . لقد َنَصَركُم اهللا يف َمواِطَن كثريٍة : " قال تعاىل

  مىت َتْعَترِْك فيه الفوارِسُ ُتْرَعِد... على َمْوِطنٍ خيشى الفىت عنَده الَرَدى 
  وطوط

والَوطْواطُ أيضاً، . إنَّه اخلُطَّاُف: الَوطْواطُ اخلفَّاُش ويقال: قال األصمعّي. اخلفَّاُش، واجلمع الَوطاوِطُ: الَوطْواطُ
أْبَصرُ يف الليل من الَوطْواِط، فهو : وأمَّا قوهلم. وال أراه مسِّي بذلك إال تشبيهاً بالطائر: الرجل الضعيف اجلبان، قال

  .اخلفَّاُش
  وظب
وأرٌض موظوبة، إذا ُتدووِلَْت بالرعي فلم . املثابرة على الشيء: املواظبة: أبو زيد. داَم: َب على الشيء ُوظوباًَوظَ

  :وقال سالمة بن جندل. ورجلٌ موظوٌب، إذا تداولْت ماله النوائُب. ولََشدَّ ما ُوِظَبْت. يبَق فيها كٌأل
  َجديبِ البطنِ موظوبِبكلِّ وادٍ ... كُنَّا َنُحلُّ إذا هبَّْت شآِميةً 

  وظف
. وَوظَفُْت البعري، إذا قصَّرت قيده. واجلمع اَألْوِظفَةُ. ُمسَْتَدقُّ الذراع والساق من اخليل واإلبل وحنومها: الوَظيُف
  .َتوْظيفاً وقد َوظَّفُْتُه. ما يُقَدَّرُ لإلنسان يف كلِّ يوم من طعامٍ أو رزق: والَوظيفَةُ. َمرَّ َيِظفُُهْم، أي يتبعهم: ويقال
  وعب

أوعب بنو فالٍن جالًء : ابن السكيت. أْوَعَب القوُم، إذا َحَشدوا وجاءوا موِعبَني، إذا مجعوا ما استطاعوا من مجعٍ
جدَعه فأوعب أنفَه، أي : وتقول. وجاء الفرس بركْضٍ وِعيبٍ، أي بأقصى ما عنده. فلم يبَق ببلدهم منهم أحد

  .استئصاله: واستيعاب الشيء. ْدعاً موِعباًجَدعه اهللا َج: ويف الشتم. استأصله
  وعث
وأْوَعثَ القوُم، أي وقعوا يف . املكان السَهل الكثري الدهسِ، تغيب فيه األقدام، ويشقُّ على من ميشي فيه: الَوْعثُ
ورجلٌ . تهمشقَّ: ووعثاء السفر. كثرية اللحم: وامرأةٌ َوْعثَةٌ أيضاً. َوعثٌ: ويقال أيضاً للعظم املكسور. الَوْعِث
  .أْوَعثَ يف ماله، أي أسرف: ابن السكيت. ناقص احلسب: َمْوعوثٌ
  وعد

  :قال الشاعر. وعدُته خرياً ووعدُته شرا: يقال: قال الفراء. الَوْعدُ يستعمل يف اخلري والشر
  وال َتِعداين الَشرَّ واخلُري ُمقْبِلُ... أَال َعلِّالين كلُّ حيٍّ ُمعلَّلِ 

  :قال الشاعر.  والشر قالوا يف اخلري الَوْعُد والِعَدةُ، ويف الشر اإليعاُد والَوعيُدفإذا أسقطوا اخلري
  ملُْخِلُف إيعادي ومُْنجُِز َمْوِعدي... وإنِّي وإنْ أْوَعْدُتُه أو َوَعْدُتُه 

  :قال الراجز. فإن أدخلوا الياء يف الشر جاءوا باأللف
  أَْوَعَدين بالسجنِ واَألداهمِ

  ي َشثَْنةُ املناِسمِرِْجلي ورِْجل



الَوْعُد، واهلاء : والِعَدةُ. رِْجلي شَثَْنةٌ، أي قويَّةٌ على القيد: مث قال. أوَْعَدين بالسجن، وأْوَعدَ رِجلي باألداهم: تقديره
ُت، املُواعَدةُ، والوق: وامليعاُد. والنسبة إىل ِعَدٍة ِعِديٌّ. عوٌض من الواو؛ وجيمع على ِعداٍت؛ وال جيمع الَوْعُد

. اتََّعدوا: هذا يف اخلري، وأمَّا يف الشّر فيقال. َتواَعدَ القوُم، أي َوَعَد بعضهم بعضاً: ويقال. واملوضُع، وكذلك املَْوِعُد
أوَّله  ويوٌم واِعٌد، إذا َوَعَد. التهدُُّد: والَتوَعُُّد. قَبول الوعد، وأصله االْوِتعاُد قلبوا الواَو تاًء مثَّ أدغموا: واالتِّعاُد أيضاً
  .هديره إذا َهمَّ أن يصول: وَوعيُد الفحل. وأرٌض واِعَدةٌ، إذا ُرجَي خريُها من النبت. حبرٍّ أو برد

  وعر

وقد َوُعَر بالضم ُوعورَةً، وكذلك َتَوعََّر، أي صار . وال تقل َوِعٌر: قال األصمعي. جبلٌ َوْعٌر بالتسكني، ومطلٌب َوْعٌر
. قَلَّلَُه: وأَْوَعَرُه. وفالنٌ َوِعُر املعروف، أي قليله. وجدته َوْعراً: وقد اْسَتْوَعْرتُ الشيء. عرياًوَوعَّْرُتُه أنا َتْو. َوْعراً
  .قليلٌ َوْعٌر، وَوْتٌح، وَوْعٌر إتباعٌ له: يقال
  وعز

  .إليه َوْعزاً َوَعْزُت: وقد خيفَّف فيقال. وكذلك َوعَّْزتُ إليه َتْوعيزاً. أَْوَعْزُت إليه يف كذا وكذا، أي تقدَّمُت
  وعس

األرُض اليت لو : امليعاُس: وقال أبو عمرو. والسهلُ أوَْعُس، وامليعاُس مثله. األرض الليِّنة ذاتَ الرمل: الَوْعساُء
وال تكون . وأْوَعْسنا، أي أدجلنا. ضرٌب من سري اإلبل، وهو أن متدَّ عنقَها وتوسِّع خطواهتا: واملُواَعَسةُ. توطأ

  . بالليلاملُواَعَسةُ إالَّ
  وعظ
السعيُد من ُوِعظَ : يقال. َوَعظُْتُه َوْعظاً وِعظَةً فاتََّعظَ، أي قبِلَ املَْوِعظَةَ: تقول. الُنْصُح، والتذكُري بالعواقب: الَوْعظُ

  .بغريه، والشقيُّ من اتََّعظَ به غريه
  وعق

َوَعَق الفرسُ : تقول منه. قِ من قُْنبِ الذكرصوٌت ُيسمع من بطن الدابَّة إذا مشت، مبنزلة اخلَقي: الَوعيُق والوعاُق
  .وبه وْعقَةٌ، وهي الشراسة وشدَّة اخلُلُقِ. ورجلٌ َوِعٌق بكسر العني، أي َعِسٌر. َيِعُق َوعيقاً وُوعاقاً

  وعك
وأَْوَعكَِت  وأوعكطت الكالب الصيد، إذا مرغته يف التراب. وقد َوَعكَْتهُ احلمَّى فهو َمْوعوٌك. َمْغثُ احلُمَّى: الَوْعُك

. السقطةُ الشديدةُ يف اجلري: والَوْعكَةُ. واالسم منه الَوْعكَةُ. اإلبلُ عند احلوض، إذا ازدمحْت فركب بعضها بعضاً
  .معركةُ األبطالِ إذا أخذ بعضهم بعضاً: والَوْعكَةُ أيضاً

  وعل
، أي يغلب الضعفاُء من " حوُت على الُوعولِ تظهر الُت: " اَألْروى، واجلمع الُوعولُ واَألْوعالُ، ويف احلديث: الَوْعلُ

وأنشد لذي . امللَجأُ: الوَْعلُ: األصمعّي. هم عليه َوْعلٌ واحد، بالتسكني، أي ضلٌع واحٌد: ويقال. الناس أقوياءهم
  :الرّمة

  خمافَةَ الرمي حتَّى كلّها ِهيُم... حتَّى إذا مل جيد َوْعالً وَنجَْنجَها 
َعلَْوُتُه، مثل : وَتَوعَّلُْت يف اجلبل. مايل عن ذلك َوْعلٌ وَوْعٌي، أي مايل ُبدٌّ: يقال. د ُبدامعناه مل جي: وقال اخلليل

  .َتَوقَّلُْت
  وعن



  .َتَوعََّنِت الناقةُ، أي ِمسنْت غايةَ الِسَمنِ: قال أبو زيد. األرض الُصلبة: الَوْعَنةُ
  وعوع

ومسعُت َوْعواعَ . ومهذاٌر َوْعواٌع، وهو نعٌت قبيٌح. الذئب صوت: والَوْعَوَعةُ. خطيٌب َوْعَوٌع، وهو نعٌت حسٌن
  .مجاعة من الناس: والَوْعواَع أيضاً. الناس، أي ضجَّتهم

  وعى
  :قال الشاعر. أْوَعْيُت الزاَد واملتاَع، إذا جعلته يف الوِعاِء: يقال. واحد األوِعَيِة: الوِعاُء

  أخبثُ ما أوعيت من زاِدوالشرُّ ... اخلُري يبقى وإنْ طالَ الزمانُ به 
َوَعِت : يقال. القَْيُح واِملدَّةُ: الوَْعُي: أبو عبيد. وأذنٌ واِعَيةٌ. َوَعْيتُ احلديث أَِعيِه َوْعياً: تقول. وَوعاُه، أي حفظه

يف  ، أي ُيضمرون" اهللا أعلم مبا يوعونَ " و . وَوعى العظُم، أي اجنرب بعد الكسر. اِملدَّةُ يف اجلرح، إذا اجتمعْت
والَوعى . ومايل عنه َوْعٌي، أي ُبدٌّ. أي ال متاُسَك دونه. ال َوْعَي عن ذلك األمر: ويقال. قلوهبم من التكذيب

  .الصارخةُ: والواِعَيةُ. اجللبة واألصوات: بالتحريك
  وغب

: والَوغُْب أيضاً. ِة وحنومهاوأْوغاُب البيت كالقَصعة والُبْرَم. َسقَطُ املتاعِ: والَوغُْب أيضاً. األمحق: الَوغُب: األصمعي
  .وقد َوغَُب اجلملُ بالضم ُوغوبة. اجلمل الَضخم

  وغد

. َوغُدَ الرجل: تقول منه. الرجل الدينء الذي خيدم بطعام بطنه: والَوغُْد. َوغدُت القوَم أِغُدُهْم، أي خدمتهم
وقد تكون املواغَدَةُ : قال األصمعي. ثل املُواَضخَِةواملُواغََدةُ يف السري، م. ِقْدٌح من سهام امليسر ال نصيبَ له: والَوغُْد

  .ألنَّ إحدى يديها ورجليها ُتواِغُد األخرى. للناقة الواحدة
  وغر

واملصدر . يف صدره عليَّ َوغٌْر بالتسكني، أي ِضْغٌن وعداوةٌ وتوقٌُّد من الغيظ: ومنه قيل. شدَّةُ توقُِّد احلرِّ: الَوغْرَةُ
وقد أْوغَْرُت صدره على فالن، أي أمحيته . صدُره عليَّ َيْوغَُر َوغَراً، فهو واِغُر الصدر عليَّ َوِغَر: بالتحريك، تقول

اللنب يسخَّن باحلجارة : والَوغريَةُ. وربَّما ُيْسَمطُ فيه اخلنزير وهو حيٌّ مث ُيذبح. وأْوغَْرُت املاء، أي أغليته. من الغيظ
  :عرقت قال يصف فرساً. والَوغُري أيضاً. احملمَّاة

  َنشيَش الَرْضِف يف اللنبِ الَوغريِ... َينِشُ املاء يف الرََبالِت منها 
  :قال الشاعر. وكذلك الَتْوغُري. أْوغَْرُت اللنب: تقول منه

  وعن إِثْرِ ما أْبقى الصريُح املَُوغَُّر... فساِئلْ ُمراداً عن ثالثة ِفْتَيٍة 
  :لقال ابن مقب. ومسعت َوغَر اجليش، أي أصواهتم

  كأنَّ َوغَْر قَطاُه َوغُْر حاِدينا... يف ظَْهرِ مَْرٍت َعساقيلُ السحابِ به 
وقد . اإليغاُر أن ُيوِغَر املَِلكُ الرجلَ األرَض، جيعلها له من غري َخراج: ويقال. وأْوغََر العاملُ اخلَراَج، أي استوفاه

  .يسمَّى َضمانُ اخلراجِ إيغاراً، وهي لفظةٌ ُموَلَّدةٌ
  وغف



  .شيء ُيَشدُّ على بطن التَْيس لئالّ ينزو: والَوغُْف. ضعف البصر: والَوغُْف. سرعة الَعْدوِ: يغاُفاِإل
  وغل

َوغَلَ يَِغلُ َوغالً، إذا دخل على القوم يف : ويقال أيضاً. َوغَلَ الرجلُ َيِغلُ ُوغوالً، أي دخل يف الشجر وتَوارى فيه
  :قال امرؤ القيس. والواِغلُ يف الشراب، مثل الوارِشِ يف الطعام. شراهبم فشرب معهم، من غري أن ُيدعى إليه

  إمثاً من اِهللا وال واِغلِ... فاليوَم فاشرب غَري ُمسَْتْحِقبٍ 
يقال مايل عن هذا : الفراء. والوغل أيضاً الَنذْلُ من الرجال. الشراب الذي يشربه الواغل: الَوغْلُ أيضاً: أبو عمرو

  :قال األعشى. السُري السريُع واإلمعانُ فيه: واإليغالُ. السيء الغذاء: والَوِغلُ .األمر َوغْلٌ، أي ُبدٌّ
  بنواجٍ سريعِة اإليغالِ... تقطُع األمَعَز املُكوِْكَب َوْخداً 

  .وتَوغَّلَ يف األرض، إذا سار فيها وأبَعَد
  وغم

. وَتوَغََّم، إذا اغتاظَ. وَوِغَم عليه، أي حَقَد. نهَوغَْمُت باخلرب أَِغُم َوغْماً، إذا أخربت به من غري أن تستيق: الكسائي
  .التِراُت: واألْوغاُم. الِتَرةُ: والَوغُْم
  وغى

  :قال اهلذيلّ. الَوغى مثل الَوعى
  مآِتُم َيلَْتِدْمَن على قَتيلِ... كأنَّ َوغى اخلَموشِ جبانَِبْيِه 

  .َمفاجُِر الِدبار يف املزارع: واألَواغي. ومنه قيل للحرب َوغًى، ملا فيها من الصوت واجللبة
  وفد

. الوِفاَدة: واالسم. ومجع الوَفِْد أْوفاٌد وُوفوٌد. واجلمع َوفٌْد. وفََد فالن على األمري، أي َوَرَد رسوالً، فهو واِفٌد
ويقال . ف عليهاإلشرا: واإليفاُد على الشيء. ما سبق سائرها: والواِفُد من اإلبل. وأَْوفَْدُتهُ أنا إىل األمري، أي أرسلته

. ِذْرَوةُ اجلبلِ من الرملِ املشرف: والَوفُْد. اإلسراُع: واإليفاُد أيضاً. ما أحسن ما أَْوفََد حارِكُُه، أي أَشَْرَف: للفرس
  .لغةٌ يف اْسَتْوفََز: واْسَتوْفََد الرجل يف ِقعدته

  وفر

: واملَْوفوُر. اجلُمَِّة، مث الِلمَِّة، وهي اليت ألَمَّتْ باملنكبني الشعرُ إىل شحمة األذُِن، مث: والَوفَْرةُ. املالُ الكثري: الَوفُْر
توفَُر وُتْحَمُد، من قولك وفَْرُتُه عِْرَضهُ : وقوهلم. وَوفََر الشيُء بنفسه ُوفوراً. وَوفَْرُت الشيَء َوفْراً. الشيء التام

يضرب هذا املثل للرجل . ُد وال تقل توثَُرإذا ُعرَِض عليك الشيء فلك أن تقول توفَُر وُتحَْم: قال الفراء. وماله
: والَوفْراُء. وهذه أرضٌ يف نبتها َوفٌْر وَوفَْرةٌ، وِفَرةٌ أيضاً، أي َوفوٌر مل يُْرَع. تعطيه الشيَء فريدُّه عليك غري َتَسخٍُّط
وَوفََّر عليه . وِسقاٌء أْوفَُر .مزادةٌ َوفْراُء، لليت مل ُينتقص من أدميها شيء: ويقال. األرُض اليت مل ُينقص من نبتها شيء

  .هم ُمتواِفرونَ، أي هم كثري: ويقال. وَتَوفََّر عليه، أي رعى ُحُرماِتِه. واْسَتْوفََرُه، أي استوفاه. حقَّه َتْوفرياً
  وفز

واْسَتْوفََز . أْوفازٍ وأنا على. حنن على أْوفازٍ، أي على سفرٍ قد أشَخْصنا: يقال. الَعَجلَةُ، واجلمع أْوفاٌز: الَوفُْز والَوفَُز
  .يف ِقْعدته، إذا قعد قُعوداً منتصباً غري مطمئّن

  وفض



  :قال الراجز. وأْوفََض واْسَتْوفََض، أي أسرع. الَعَجلَةُ: والَوفُْض. لقيته على أْوفاضٍ، أي على عجلٍة مثل أْوفازٍ:يقال
  َتْعوي الُبرى ُمْسَتْوِفضاٍت َوفْضا

وناقةٌ . اْسَتْوفَضَُه، إذا طرده واستعجله: ويقال أيضاً" . كأنَّهم إىل ُنُصبٍ يوِفضون : " أي تلوي، ومنه قوله تعاىل
الفَِرُق من : واألْوفاُض. شيٌء كاجلَْعَبِة من أََدمٍ، ليس فيها خشٌب، واجلمع الوِفاُض: والَوفْضَةُ. ِميفاٌض، أي مسرعةٌ

  .الناس واألخالطُ من قبائلَ شتَّى
  وفع

  .الَوفيَعةُ مثل السلَّة تُتَّخذ من العراجني واخلُوص: قال الطائّي: عمرو قال ابن السكيت عن أيب
  وفق

  .املُوافقَةُ: الوِفاُق
. واْسَتْوفَقُْت اهللا، أي سألته التوفيق. وَوفَّقه اهللا، من التوفيق. ووافَقُْتُه، أي صادفته. االتِّفاُق والتظاهُر: والتَوافُُق
والَوفُْق من . كما يقال َرِشْدَت أمرَك. وهو من التوفيق. ، بالكسر فيهما، أي صادفَته ُمواِفقاًَوِفقَْت أمرَك َتِفُق: ويقال

  :قال الشاعر. َحلوَبُتُه َوفُْق ِعياله، أي هلا لٌنب قَْدُر كفايتهم، ال فضلَ فيه: يقال. املُوافقِة بني الشيئني؛ كااللتحام
  الِعيالِ فلم ُيْتَركْ له َسَبُد َوفَْق... أمَّا الفقُري الذي كانت َحلوَبُتُه 

كان ذلك مليفاقِ اهلاللِ، وتيفاِقِه، وَتْوفاِقِه، أي : يقال: قال األمحر. أتيتك لَوفْقِ األمرِ وَتْوفاقِ األمرِ، وِتيفاِقِه: ويقال
  .رمَيأَْوفَقُْت السهَم وأَْوفَقُْت بالسهم، إذا وضعت الفُوَق يف الوتر لت: ويقال. حني أُِهلَّ اهلاللُ

  وفه
  .قَيُِّم البيَعِة، بلغة أهل احلرية: الواِفُه
  وىف

وأَْوىف على . الوايف: والويفُّ. وَوىف الشيء ُوِفيا، أي متَّ وكثُر. َوىف بعهده وأَْوىف مبعًنى: يقال. ضدُّ الغدر: الَوفاُء
وأَْوفاُه حقّه وَوفَّاُه مبعًنى، أي أعطاه . وَعْيٌر ميفاٌء على اإلكامِ، إذا كان من عادته أن ُيويف عليها. الشيء، أي أشرف

: وَتواىف القوُم. أتى: وواىف فالنٌ. املوُت: والَوفاةُ. وَتَوفَّاُه اهللا، أي قبَض روحه. واْستَْوىف حقّه وَتَوفَّاهُ مبعًنى. واِفياً
  .َتَتامُّوا
  وقب

. غاَرتا: َوقََبْت عيناه: تقول. َنقَْرُتها: وَوقُْب العني. قوَعتهأُْن: وَوقَْبةُ الثريد. ُنقرةٌ جيتمع فيها املاء: الَوقْبُ يف اجلبل
َوقََبتِ الشمُس، إذا غابت ودخلت : تقول. وَوقََب الشيء َيِقُب َوقوباً، أي دخل. مثل الَوغْبِ. األمحق: والَوقُْب
إذا دخلَ : قال احلسن" . قَب ومن َشرِّ غاِسقٍ إذا َو: " ومنه قوله تعاىل. دخلَ على الناس: ووقََب الظالُم. موضعها

  .صوُت قُْنبِ الفرس: والوقيب. أي جاعوا: وأَْوقََب القوُم. وأوقبت الشيَء، إذا أدخلته يف الَوقْبَِة. على الناس
  وقت

يقال هذا ميقات أهل الشام، للموضع الذي ُيْحرِمونَ . الوقتُ املضروب للفعل، واملوضُع: وامليقات. الَوقُْت معروف
إنَّ الصالةَ كانْت على املؤمنني : " ومنه قوله تعاىل. َوقََتُه فهو موقوت، إذا بيََّن للفعل وقتاً ُيفَْعلُ فيه: لوتقو. فيه

: " وقرئ. وقَّتُُّه ليوم كذا، مثل أَجَّلُْتُه: تقول. حتديد األوقات: والتوقيت. ، أي مفروضاً يف األوقات" كتاباً موقوتاً 
  :قال العجاج. َمفِْعلٌ من الوقت: واملَْوقت. لغة" أُقَِّتْت " فَّفة، و خم" وإذا الرُسلُ ُوقَِّتْت 



  واجلامُع الناسِ ليومِ املَْوِقِت
  وقح

وقد َوقَُح بالضم يوقَُح وقاَحة وُوقوحةً وُوقوحاً ووُقْحاً بالضم خيفَّف ويثقل، . واجلمع ُوقٌُح. حافٌر َوقاٌح، أي صلٌب
وَوقاٌح بيِّن . َوقَُح الرجلُ، إذا صار قليل احلياء، فهو َوِقٌح: ويقال أيضاً. حلافُر واْسَتوْقََحوكذلك أَوْقََح ا. وِقَحةً وقََحةً

رجلٌ ُمَوقٌَّح مثل : اللحياين. تصليبه بالَشحم املذاب: وتوقيُح احلافرِ. وامرأةٌ َوقاُح الوجِه. الِقَحِة والقََحِة والَوقاحَِة
  .جمّرباً موقَّع، وهو الذي أصابته الباليا فصار

  وقد
. وأْوقَدُْتها أنا، واْسَتْوقَْدُتها أيضاً. َوقََدِت النارُ َتِقُد ُوقوداً بالضم، وَوقْداً وِقدَةً، وَوقَداً، وَوقَداناً، أي توَقََّدْت

" . ِت الُوقوِد النَّارِ ذا: " وقرئ: قال يعقوب. احلَطَُب، وبالضم االتِّقاُد: والَوقوُد بالفتح. مثل الَتَوقُِّد: واالتِّقاُد
  .أشدُّ من احلرِّ، وهي عشرة أيام أو نصُف شهر: والوَقَْدةُ. والناُر ُموقَدَةٌ. واملوضع َمْوِقٌد

  وقذ
َوقَذَُه النعاُس، : ويقال. قُِتلَْت باخلَشب: وشاةٌ َمْوقوذَةٌ. ضربه حىت استرخى وأشرف على املوت: َوقَذَُه َيِقذُُه َوقْذاً

  :قال األعشى. إذا غلبه
  َدْيين إذا َوقَذَ الُنعاُس الُرقَّدا... َيلْويين َدْيين النَهاَر وأقَْتضي 
  .الناقةُ اليت قد أثَّر الِصراُر يف أخالفها: املَُوقَّذَةُ: األصمعي. ورجلٌ َوقيذٌ، أي ما به طِْرٌق

  وقر
وأكثر ما يستعمل . وقد أَْوقََر بغَريه. وِقَْرُه جاء حيمل: يقال. اِحلْملُ: والوِقُْر بالكسر. الثِقْلُ يف األذن: الَوقُْر بالفتح

وأَْوقََرِت النخلةُ، . وهذه امرأةٌ موقَرَةٌ، إذا محلت َحْمالً ثقيالً. الوِقُْر يف ِحْملِ البغلِ واحلمارِ، والَوْسُق يف محلِ البعريِ
. َوِقَرْت أذُنه بالكسر َتْوقَُر َوقراً، أي َصمَّْتوقد . واجلمع َمواقٌِر. خنلةٌ موِقَرةٌ وموِقٌر، وموقََرةٌ: يقال. أي كثُر محلها

اللهم ِقْر أُذْنَُه، ووقرت أذنه على : يقال. وَوقََر اهللا أذَنه َيِقُرها َوقْراً. وقياس مصدره التحريك، إال أنَّه جاء بالتسكني
  :شىقال األع. صدعته: وَوقَْرُت العظَم أَِقُرُه َوقْراً. ما مل يسمَّ فاعله، فهو موقوٌر
  بسَراِتنا وَوقَْرتَ يف العَظْمِ... يا َدْهُر قد أكْثرَت فَجَْعَتنا 

َوِقَرِت الدابة بالكسر، وأْوقََرها اهللا، عن الكسائي، مثل : تقول منه. أن يصيب احلافرَ حجٌر أو غريه فينكُبه: والَوقْرَةُ
يف صخرٍة، يعين ثُلَْمةً وَهْزَمةً، أي أنَّه احتمل املصيبة  كانت َوقْرةً: يقال يف الصرب على املصيبة. َرِهَصْت وأَرَْهَصها اهللا

وقد َوقََر الرجل َيِقُر َوقاراً وِقَرةً، إذا ثبت، . احللُم والَرزانةُ: والَوقاُر. ومل تؤثِّر فيه إال مثل تلك اهلَْزمة يف الصخرة
  :قال الراجز. فهو َوقوٌر

  بكُلِّ أخالقِ الرجالِ قد َمهَْر
  صيحَ بالقومِ َوقَْرثَْبٌت إذا ما 
ورجلٌ . ، أي ال ختافون هللا عظمةً" مالكْم ال تَْرجعونَ ِهللا َوقاراً : " وقوله تعاىل. التعظيُم والترزيُن أيضاً: والَتوقُري

قََرُه الَديُن، أي معناه أنَّه أْو: ويقال. فقٌري َوقٌري، إتباٌع له: وقوهلم. ُنقَْرةٌ يف اجلبل عظيمة: والَوقرية. ُمَوقٌَّر، أي ُمجَرٌَّب
  .الغنُم: والَوقُري. أثقله
  وقس



  .فهو بعٌري َمْوقوٌس. وإنَّ بالبعري لَوقْساً، إذا قارفه شيٌء من اجلرب. َوقََسُه َوقْساً، أي قََرفَُه
  وقش
  :قال الشاعر. وَتَوقََّش، أي حترَّك. مسعت َوقَْشُه، أي ِحسَُّه: احلركةُ؛ يقال: الوقُْش

  َتَوقَّشَ يف فُؤاِدَك واْختباال... ولَدَْيَك َهما فَدْع عنك الِصبا 
  وقص

. وُوِقَص الرجلُ، فهو َموقوٌص. َوقَْصُت عنقَه أَِقُصها َوقْصاً، أي كسرهتا، وال يكون َوقََصتِ الُعُنُق نفُسها: الكسائي
والَوقَصُ . َيِقُص اإلكاَم، أي يدقُّها والفرُس. ُخِذ اخلِطاَم وُخذْ باِخلطام: َوقََصْت به راحلُته، وهو كقولك: ويقال أيضاً
كسارُ : والَوقَُص أيضاً. َوِقَص الرجلُ َيْوقَُص َوقَصاً فهو أَْوقَُص، وأَوْقََصُه اهللا: تقول منه. ِقَصُر العنقِ: بالتحريك

  :قال ُحَميد. العيداِن ُتلقى على النار
  من َيلَْنجوجِ له َوقَصا قد كَسََّرْت... ال َتْصطَلي الناَر إالَّ ُمْجمَراً أَرِجاً 

واحد األْوقاصِ يف الَصَدقة، وهو ما بني الفريضتني، حنو أن تبلغ اإلبلُ : والوَقَُص أيضاً. َوقِّْص على نارَِك: ويقال
وبعض العلماء جيعل . فما بني اخلَْمسِ إىل الَعْشرِ َوقٌَص. مخساً ففيها شاةٌ، وال شيء يف الزيادة حىت تبلغ عشراً

  .مرَّ فالنٌ َيَتَوقَّصُ به فرسه، إذا َنزا َنْزواً ُيقارِبُ اخلَطَْو: ويقال. يف البقر خاصَّة الَوقََص
  وقط

أصابتنا مساٌء فَوقَّطَ الصخُر، : ويقال. ُحفرةٌ يف ِغلٍَظ أو جبلٍ جيتمع فيها ماء السماء؛ واجلمع وِقاطٌ: الَوقْطُ والَوقيطُ
  .َوقَطَ به األرَض، إذا صرعه: يقال. الصريُع: واملَْوقوطُ. أي صار فيه َوقْطٌ

  وقع
. َوقََع الشيء َمْوِقعة: ويقال. مساقطه: وَمواِقُع الغيِث. القيامةُ: والواِقَعةُ. والواِقَعةُ مثله. َصدمةُ احلرب: الَوقَْعةُ

: وامليقََعةُ أيضاً. ه فيقَع عليهاملوضع الذي يألف: وِميقََعةُ البازي. املوضع الذي َيقَُع عليه: وَمْوقََعةُ الطائرِ بفتح القاف
املكان املرتفع من : والَوقُْع بالتسكني. اِملَسنُّ الطويلُ: امليقََعةُ: ويقال. املطرقةُ: وامليقََعةُ. خشبةُ القصَّارِ اليت يدقُّ عليها

َع الرجلُ َيْوقَُع، إذا اشتكى حلمَ َوِق: يقال. احلَفى: والَوقَُع أيضاً. احلجارةُ، واحدهتا َوقََعةٌ: والَوقَعُ بالتحريك. اجلبل
. الذي أصابته احلجارة فرقَّقته: واحلافُر الَوقيُع. السحاُب الرقيق: والَوقَُع أيضاً. قدِمه من ِغلَظ األرض واحلجارة

: والَوقيَعةُ يف الناس. املناقُِع: والوقاِئُع. وسكٌِّني َوقيٌع، أي حديٌد ُوِقَع بامليقََعِة. ما ُشِحذَ باحلجر: والَوقيُع من السيوف
ُنقْرةٌ يف منت حجرٍ يف سهلٍ أو جبلٍ يستنِقُع فيها : الَوقيَعةُ:وقال أبو صاعد. القتالُ؛ واجلمع الَوقائُع: والَوقيعَةُ. الغيبَةُ

هي : بو عبيدقال أ. كََوْيُتُه َوقاعِ، مثل قَطامِ: ويقال. املاء، وهي تصُغر وتعظم حتَّى جتاوز حدَّ الَوقيعِة فتكون َوقيطاً
  :وقال. الدائرة على اجلاعِرَتني وحيثما كانت، ال تكون إالَّ إدارةً، يعين ليس هلا موضع معلوم

  َدلَفُْت له فَأَكْويِه َوقاعِ... وكنُت إذا مُنيُت َخبْصمِ َسْوٍء 
وأْوقَعوُهمْ يف القتال مُواقََعةً . ا يسوءهأْوقََع فالنٌ بفالٍن م: ويقال أيضاً. َوَوقَْعُت بالقوم يف القتال وأَْوقَْعُت هبم، مبعًنى

َوقََع َربيٌع باألرض، وال : ويقال. سقط، وأْوقََعُه غريه: ووقََع الشيء ُوقوعاً. ووقْعُت من كذا وعن كذا َوقْعاً. ووِقاعاً
وهو رجلٌ . ةً، أي اغتاهبموَوقََع يف الناس َوقيَع. وحافٌر َمْوقوٌع، مثل َوقيعٍ. أحدْدُتها: وَوقَْعُت السكِّني. سقط: يقال

وَتَوقَّْعتُ الشيَء . جنٌم: والَنْسُر الواقُِع. وَوقََع الطائُر ُوقوعاً، وإنَّه حلََسُن الوِقَْعِة بالكسر. يغتاب الناس: َوقَّاٌع وَوقَّاَعةٌ
. وطريٌق ُمَوقٌَّع، أي مذلَّلٌ. ٌع جائٌزالسروُر َتْوقي: يقال. ما يَوقَُّع يف الكتاب: والَتْوقيُع. واْسَتْوقَْعتُُه، أي انتظرت كوَنه



  :قال الشاعر. وكذلك البعري. رجلٌ ُمَوقٌَّع؛ للذي أصابته الباليا: ويقال
  ِلغارِتنا إالَّ ذَلولٌ ُمَوقَُّع... فما منكُُم أفْناَء بكرِ بن وائلٍ 

. الَدَبُر: والَتْوقيُع. وِمْرماةٌ ُمَوقََّعةٌ. ُمَوقٌَّع، أي حمدٌَّدوسكٌِّني . إقبالُ الَصْيقلِ على السيف مبيقََعِتِه حيدِّده: والَتْوقيُع أيضاً
  :وأنشد ابن األعرايب. إنَّه ملَُوقَُّع الظهرِ: وإذا كثُر بالبعري الدََبُر قيل

  ُيْحِسُن مشياً إالَّ إذا ُضرِبا... مثلُ احلمارِ املَُوقَّعِ الظَْهرِ ال 
  .َوقِّْع، أي الْقِ ظنَّك على الشيء: يقال. هُُّمهتَظَنِّي الشيِء وتو: والَتوقيُع أيضاً

  وقف

وفرٌس ُمَوقٌَّف، إذا أصاب األَْوِظفَةَ . َوقَّفُْت املرأة َتْوقيفاً، إذا جعلت يف يديها الَوقَْف: يقال. سِواٌر من عاج: الَوقُْف
َوقَفَِت الدابةُ َتِقُف ُوقوفاً، َوَوقَفُْتها : الويق. منه بياٌض يف موضع الَوقِْف ومل َيْعُدها إىل أسفل وال فوق فذلك الَتْوقيُف

وَوقَفُْت الدار للمساكني َوقْفاً، وأَْوقَفُْتها باأللف . وَوقَفُْتُه على ذْنبه، أي أطلعته عليه. ، يتعدَّى وال يتعدَّى.أنا َوقفاً
  :قال الطرمّاح. نت فيه، أي أقلعتأَْوقَفُْت عن األمر الذي ك: وليس يف الكالم أَْوقَفْتُ إال حرف واحد. لغةٌ رديئة

  ُت رًضى بالُتقى وذو البِرِّ راضي... جاِمحاً يف غَواَييت مث أَْوقَْف 
وحكى ابن السكيت عن . أَْوقَفُْت: وكلُّ شيء ُتْمِسُك عنه تقول. كلَّمتهم مث أْوقَفُْت، أي أَْسكَتُّ: وحكى أبو عمرو

املوضُع الذي : واملَْوِقُف. قَفََك ها هنا؟ أْي أيُّ شيء صيَّرك إىل الُوقوِفما أَْوقَفََك هل هنا؟ وأيُّ شيء أْو: الكسائي
. إنَّها حلََسَنةُ املَْوِقفَْينِ، مها الوجه والقدم: ويقال للمرأة. اهلَْزَمتانِ يف كَْشَحْيِه: وُمْوِقفا الفرس. َنِقُف فيه، حيثُ كان
والَتْوقيفُ . ُوقوفُُهْم باملَواِقِف: وَتْوقيُف الناس يف احلج. من إظهاره عيناها ويداها وما ال بدَّ: ويقال َمْوِقُف املرأة

والَتَوقُُّف يف . واْسَتْوقَفُْتُه، أي سألته الُوقوَف. وواقَفُْتُه على كذا ُمواقَفَةً ووِقافاً. وَتواقََف الفريقان يف القتال. كالنّص
  :وقال. كالب إىل صخرة فال ميكنه أن ينزل حتَّى ُيصاَدالوِعلُ تلجئه ال: والَوقيفَةُ. الشيء، كالتلوُّم فيه

  ُمطَرََّدٍة ممَّا تصيدك َسلْفَُع... فال َتْحَسبَنِّي شحمةً من َوقيفٍَة 
  وقل

يف  وقد وقَلَ بالفتح، إذا َتَوقَّلَ. َوِعلٌ َوِقلٌ وَوقُلٌ: يقال منه. علْوُته: وَتَوقَّلُْت اجلبلَ. شجُر املُقْلِ: الَوقْلُ بالتسكني
وفرٌس َوِقلٌ، بالكسر، إذا أحسن الُدخول بني . وهو ولُد اَألرْوِيَِّة" . أَوْقَلُ من غَفْرٍ : " ويف املثل. اجلبل، أي َتَصعََّد

  .اجلبال
  وقم

  :قال الشاعر. قهره: وقال أبو عبيدة. َوقََمُه، أي ردَّه: األصمعي
  اللُيوثُ من القَِطمَني إذْ فرَّ... به أَِقُم الشجاَع له ُحصاٌص 

. الشديُد احلُزن: واملَْوقوُم. رددُتُه أقبَح الرّد: وَوقَْمُت الرجل عن حاجته. جذْبك الِعنان: والَوقُْم. اهلائج: والقَِطُم
ْمتُ وَتَوقَّ. وُوِقَمِت األرض، أي وُِطئْت وأُِكلَ نباهتا. َوقََم اُهللا العدوَّ، إذا أذلَّه: يقال. كسُر الَرُجلِ وتذليله: والَوقُْم
  .وفالنٌ َيَتَوقَُّم كالمي، أي يتحفَّظه ويعيه. قتلته: الصيد
  وقه
  .وقد َوِقْهُت وأَْيقَْهُت واْسَتْيقَْهُت، أي أطعُت. الطاعةُ مقلوٌب من القاِه: الَوقُْه
  وقوق



  .جٌر تُتََّخذُ منه الدُويُّش: والَوقْواُق. والَوقواُق، مثل الَوكْواِك، وهو اجلبان. ُنباح الكلب عند الفََرقِ: الَوقَْوقَةُ
  وقى

. املُتَّقي: والَتقيُّ. اتَّقى تَِقيَّةً وُتقاةً: يقال. التَِقيَّةُ: والُتقاةُ. واحٌد: والَتقْوى والُتقى. اتَّقى َيتَّقي، أصله اْوتَقى على افَْتَعلَ
وسرٌج واقٍ، إذا لك . ه، مثل اْرَق على ظَلِْعَكقِ على ظَلِْعَك، أي الزْمُه وارَْبْع علي: ويقال. ما أَْتقاهُ ِهللا: وقد قالوا
ُمَوقًّى، أي : ويقال للشجاع. وقد َوقى يَقي. وفرٌس واقٍ، إذا كان يهاب املشي من وَجعٍ جيده يف حافره. يكن ِمْعقَراً
. والَوقاَيةُ بالفتح لغةٌ.  للنساءاليت: والوِقاَيةُ أيضاً. وَوقاُه اهللا وِقاَيةً، أي َحِفظه. وَتَوقَّى واتَّقى مبعًنى. َمْوقيٌّ جدا

واجلمع األواقّي، وإن شئت . واالوقيَّةُ وْزن عشرة دراهم ومخسة أسباع درهمٍ. ما َوقَْيتُ به شيئاً: والوِقاُء والَوقاُء
  :قال مهلهل. مجع واِقَيٍة: واألواقي أيضاً. خفَّفَت الياء يف اجلمع

  ا لقد َوقَْتَك األواقييا َعدِي... ضَرَبْت صدرها إيلَّ وقالْت 
وُيروى قول . ويقال هو الواقِ بكسر القاف بال ياء، ألنَّه مسِّي بذلك حلكاية صوته. الُصَرُد، مثل القاضي: والواقي
  :الشاعر

  يقول َعداين اليوَم واقٍ وحاِتُم... ولسُت هَبيَّاب إذا َشدَّ َرْحلَُه 
  وكأ

واتَّكَأَ على الشيِء، فهو ُمتَّكيٌء، واملوضُع ُمتَّكَأٌ، . ما ُيتَّكَأُ عليه: والتكَأَةُ أيضاً. كثري االتكاِء: رجلٌ ُتكَأَةٌ مثال ُهَمزٍَة
وطعنه حتَّى أَْتكَأَُه، على أفَعلَُه، أي ألقاه على . هو يف معىن جملسٍ: قال األخفش" . وأَْعَتَدْت لَُهنَّ ُمتَّكَأً : " وقرئ

  .وأَْوكَأُْت فالناً إيكاًء، إذا َنَصْبَت له مُتَّكَأً. لعصا، وأصل التاء يف مجيع ذلك واٌووَتَوكَّأُْت على ا. هيئِة املُتَّكيِء
  وكب

وقد أوكَب البعُري، . القوم الُركوب على اإلبل للزينة، وكذلك مجاعة الفرسان: واملوِكُب. باَبةٌ من السري: املوِكُب
وَوكََب الرجلُ على األمر . وكذلك إذا سابقتَهم .واكبت القوَم، إذا رِكبت معهم: وتقول. إذا لزم املوِكب

: يقال. ِمشيةٌ يف تَؤدٍة وَدَرجاٍن: والوَكَبانُ. القائمة: والواكبة. االنتصاب: ويقال الَوكُْب. وأوكب، إذا واظَب عليه
  .وأوكَب الطائُر، إذا هتيَّأ للطريان. ظبيةٌ َوكوٌب وناقةٌ ُمواكبةٌ، لليت ُتْعنُِق قي سريها

  وكت
  .وَوكََّتتِ الُبْسَرةُ توكيتاً، من ُنقَط اإلرطاب. يف عينه َوكَْتةٌ: يقال. كالنقطة يف الشيء: لَوكْتَةُا

  وكح
  .غلُظْت: اْسَتوْكََحتِ الفراُخ

  وكد
أي  وكذلك أْوكََدُه وآكََدُه إيكاداً فيهما،. وكَْدُت العهَد والسرجَ توكيداً، وأكَّْدُتهُ َتأْكيداً مبعًنى، والواو أفصُح

  .حبلٌ ُيَشدُّ به البقر عند احللْب: والوِكاُد. َوكََد وَكَْدُه، أي قصد قصده: وقوهلم. وَتَوكََّد األمُر وتأكََّد، مبعًنى. َشدَُّه
  وكر

الُعشُّ حيثما كان، يف : الَوكُْر: مسعت أبا عمرو يقول: قال أبو يوسف. واجلمع ُوكوٌر وأْوكاٌر. ُعشُُّه: َوكُْر الطائر
وَوكََرتِ الناقة َتِكُر َوكْراً، إذا َعَدتِ الَوكَرى، وهي . وقد َوكََر الطائر َيِكُر َوكْراً، أي دخل يف َوكْرِِه. و شجرٍجبلٍ أ

مألتُُه، وكذلك َوكَّْرُتهُ : وَوكَْرُت الِسقاَء َوكْراً. وناقةٌ َوكَرى أيضاً، أي قصرية. عدٌو فيه َنْزٌو، وكذلك الفرس



شرب حتَّى : قال األصمعّي. اتِّخاذ الَوكريِة، وهي طعام البِناء: والتوكُري. َر فالن بطَنه وأَْوكََرُهوكذلك َوكَّ. َتْوكرياً
  .امتألْت حوصلُتُه: وَتَوكَّرَ الطائر. َتَوكََّر، وحتَّى َتَضلََّع

  وكز
  .ِه على ذقنهضربه ُجبْمع َيِد: َوكََزُه أيضاً: ويقال. َوكََزُه مثل َنكَزَُه، أي ضربه ودفعه: األصمعي
  وكس
، أي ال نقصان وال " هلا َمْهُر مثلها ال َوكُْس وال شطط : " ويف احلديث. وقد َوكََس الشيء َيِكُس. النقُص: الوَكُْس
ُوِكَس فالن يف : يقال. وبََرأَِت الَشجَّةُ على َوكْسٍ، إذا بقي يف جوفها شيء. َنقَْصُتُه: وقد َوكَْسُت فالناً. زيادة

  .وِكسَ أيضاً على ما مل يسمَّ فاعله فيهما، أي َخِسَرجتارته، وأُ
  وكظ
  .املُداومة على األمر: واملواكَظَةُ. َوكَظَُه َوكْظاً، أي دفعه وَزَبَنُه: يقال. الدفُع: الَوكْظُ
  وكع

  :ومنه قول الشاعر. وقد َوكَُع بالضم، وأَْوكََعُه غريه. سقاٌء َوكيٌع وفرٌس َوكيٌع، أي صلٌب شديٌد
  َجلٍ َمكْتوُبُهنَّ َوكيُعكلى َع

: يقال. إقبالُ اإلهبام على السبَّابة من الرِْجل حتَّى ُيرى أصلُها خارجاً كالُعقدة: والَوكَعُ بالتحريك. يعين سقاء اللنب
َتْوكََعْت معدتُُه، أي واْس. وأََمةٌ َوكْعاُء، أي محقاُء. َعْبٌد أَوْكَُع؛ يريدون اللئيم: وربَّما قالوا. رجلٌ أَْوكَُع وامرأةٌ َوكْعاُء

وأنشد . وَوكََعْتُه احليَّةُ. وَوكََعِت العقرُب بإبرهتا، أي ضربْت. سكَّةُ احلِراثَِة، واجلمع ميكٌَع: وامليكََعةُ. اشتدَّت طبيعته
  :أبو عبيدٍ لعروة بن مرَّة اهلذيلّ
  وَرْمُي نِبالٍ مثلِ َوكْعِ اَألساوِِد

  .وبات الفصيلُ َيكَُع أمَّه الليلة. عند احللب وَوكَْعُت الشاة، إذا هنرت ضرعَها
  وكف

. النِطُْع: والَوكُْف. وناقةٌ َوكوٌف، أي غزيرةٌ. وأَْوكََف البيتُ لغةٌ فيه. َوكََف البيت َوكْفاً وَوكيفاً وَتْوكافاً، أي قَطََر
  :قال أبو ذؤيب

  بو غُراُبهاجبرداَء مثلِ الَوكِْف َيكْ... َتَدلَّى عليها بني ِسبٍّ وَخْيطٍَة 
. وقد َوِكَف َيْوكَُف، أي أِثَم. اإلمثُ: والَوكَفُ بالتحريك. مازلت أََتَوكَّفُُه حتَّى لقيته: يقال. التوقُُّع: والَتَوكُُّف

  :قال الشاعر. ليس عليك يف هذا َوكٌَف، أي منقصةٌ وعيٌب: يقال. العيُب: والَوكَُف أيضاً

  تيهُم من ورائهْم َوكَُف ...واحلاِفظو َعْوَرِة العشريةِ ال يأ 
  :وقول الراجز

  َيْعلو َدكاديَك وَيْعلو َوكَفا
  .آكَفُْت البغل وأَْوكَفُْتُه: يقال. والوِكاُف واإلكاُف للحمار. هو سفح اجلبل

  وكل

أمَرُه إىل غريه،  فالنٌ وكلَةٌ ُتكلَةٌ، أي عاجٌِز َيِكلُ: يقال. رجلٌ َوكَلٌ بالتحريك وُوكَلَةٌ أيضاً مثال ُهَمَزٍة، وُتكَلٍَة
يتَّكلُ على صاحبه يف العدو وحيتاج إىل الضرب، : وفرٌس واِكلٌ. وواكَلَِت الدابَّةُ، إذا أساءت السَري. ويتَّكل عليه



وكَّلُْتُه بأمر كذا َتْوكيالً، واالسم الَوكالَةُ : يقال. والَوكيلُ معروٌف. دابَّة فيها وِكالٌ شديٌد، وَوكالٌ شديٌد: يقال
واتَّكَلُْت على فالنٍ يف أمري، إذا . إظهار العجز واالعتماد على غريك، واالسم الُتكْالنُ: والَتوَكُّلُ. الَةُوالوِك
  :وقوله. وَوكَلَُه إىل نفسه َوكْالً وُوكوالً، وهذا األمُر موكولٌ إىل رأيَِك. اعتمدتُُه

  واكبِوليلٍ أُقاسيِه بطيُء الك... ِكليين هلَمٍّ يا أَُمْيَمةَ ناِصبِ 
  .وواكَلُْت فالناً ُمواكَلَةً، إذا اتَّكلَْت عليه واتَّكَلَ هو عليك. أي دعيين

  وكم
  .وُوِكَمِت األرض، إذا وطئْت وأُِكلَ نباهتا. َحَزَنُه: وقد َوكََمُه األمر. املَْوكوُم مثل املَْوقومِ

  وكن
والَوكْرُ . مأوى الطائر يف غري عّش: الَوكُْن: األصمعّي .واملَْوِكُن مثله. ُعشُّ الطائر يف جبلٍ أو جدارٍ: الَوكُْن بالفتح

مواقع الطري حيثُما وقعت؛ واجلمع ُوكْنانٌ، وُوكْناتٌ : الُوكَْنةُ واُألكَْنةُ بالضم: أبو عمرو. ما كان يف عشٍّ: بالراء
قال عمرو بن شأس . اجلالس: والواِكُن. وتََوكََّن، أي متكََّن. وَوكََن الطائر بيَضه َيِكُنُه َوكْناً، أي َحَضَنُه. وُوكٌَن

  :وذكََر نساًء
  ظباُء الُسلَيِّ واِكناٍت على اخلَْملِ... وِمْن ظُُعنٍ كالَدْومِ أشَرَف فوقها 

  .اسم موضع: والُسلَيُّ. أي جالسات على الطنافس اليت َوطَّأْنَ هبا اهلوادج
  وكوك

  :قالت امرأةٌ ترثي زوجها. اجلبانُ: الَوكْواُك
  مكانَك حتَّى يبعث اخلَلَْق باِعثُْه... َوكْواٍك وال بزََونٍَّك ولسَت ب

  وكى
أوْكى على ما يف ِسقاِئِه، إذا : يقال" . اْحفَظْ ِعفاَصها ووكاءها : " ويف احلديث. الذي يشدُّ به رأس الِقربة: الوِكاُء

كان يوكي بني : " ويف احلديث أنَّه. علينا، أي َبِخلَوسألناه فأَْوكى . ما يَبِضُّ بشيء: وإنَّ فالناً لوِكاٌء. شدَّه بالوِكاِء
ويقال معناه أنَّه كان يسكت فال يتكلَّم، كأنَّه . ، أي ميأل ما بينهما سعياً كما يوكى الِسقاُء بعد امللِء" الصفا واملروة 

  .شحماً واْسَتْوكَِت الناقةُ، إذا امتألْت. أَْوِك َحلْقََك، أي اْسكُْت: وهو من قوهلم. يوكي فمه
  ولب
الذاهُب يف : الوالب: قال الشيباين. َنسلُها وأوالدها: ووالبة اإلبل. الزرعة تنبت من عروق الَزرعة األوىل: الوالبة

  :وقال. الشيء الداخلُ فيه
  وبئَس الفىت إنْ ناَب دهٌر ُمبعْظَمِ... رأيُت ُعَمْيراً واِلباً يف ديارهم 

  .وصل إليك كائناً ما كان: ُولوباً َولََب إليك الشيُء َيِلُب: أبو عبيد
  ولث

َولَثَ : يقال. العهد من القوم يقع من غري قصٍد، أو يكون غري مؤكَّد: والوَلْثُ. أصابنا َولْثٌ من مطرٍ، أي قليلٌ منه
ِلثُُه َولْثاً، أي ووَلَثَُه يالعصا َي" . لوال َولْثُ َعقٍْد لضربت عنقك : " ومنه قول عمر رضي اهللا عنه للجاثَليقِ. له َعقْداً
  .ضربه
  وجل



، " يوِلُج الليلَ يف النهار ويوِلُج النهاَر يف اللْيل : " وقوله تعاىل. أدخلَُه: وأَْولَجَُه. َولََج يَِلُج ُولوجاً وِلَجةً، أي دخل
أو كهفٌ موضٌع : والوَلََجة، بالتحريك. واتَّلََج موَاجل، أي دخل مداخل. أي يزيد من هذا يف ذاك ومن ذا يف هذا

. رجلٌ ُخَرَجةٌ ُولَجَةٌ، أي كثري اخلروج والدخول: وقوهلم. تستَِتُر فيه املارَّةُ من مطر وغريه، واجلمع وَلٌَج وأَْوالٌج
  .ِكناُس الوِحش الذي يَِلُج فيه: والتَوْلَُج. وجٌع يأخذ اإلنسان: والواِلجة. خاصَّته وبِطانته: وَوليَجةُ الرجل

  وحل
  :قال أبو ذؤيب يضف سحاباً. الغرائُر، واِجلاللُ أيضاً: والوَليُح والَوالِئُح. اَرةُالِغر: الَوليَحةُ

  ضِ ُجلِّلَْن فوَق الَواليا الَوليحا... ُيضيُء َرباباً كَدُْهمِ املَخا 
  ولد

وقد يكون " . َبْيِك وُلُْدِك من َدمَّى َعِق: " ومن أمثال بين أسٍد. الَولَُد قد يكون واحداً ومجعاً، وكذلك الوُلُْد بالضم
الصيبُّ : والَوليُد. ما أدري أيُّ َولِد الرجلِ هو، أْي أيُّ الناس هو: ويقال. لغةٌ يف الُولِْد: والوِلُْد. الُولُْد مجع الوَلَِد

: وأَْولََدْت. وِالداً ووِالَدةً وَولََدِت املرأةُ َتِلُد. الصبيَّةُ واألمَةُ، واجلمع الَوالِئُد: والَوليُد. والعبُد، واجلمع وِلْدانٌ ووِلْدَةٌ
هم يف أمرٍ ال ُينادى َوليُدُه، يقال أصله من َجْري اخليل، ألنَّ الفرس إذا كان جواداً أعطى من : وقوهلم. حان وِالُدها

  :غري أن ُيصاَح به الستزادته، كما قال النابغة اجلعدي يصف فرساً
  رٍ بالِعناِن لُيْرَسالوشدٍّ وأْم... أمام َهوِيٍّ ال ُينادي َوليُدُه 

. األُب: والواِلُد. وتَوالَدوا، أي كَثُروا وَولَدَ بعضُهم بعضاً. ذلك لكلِّ أمرٍ عظيم، ولكلِّ شيٍء كثري: مث قيل
ع املوض: واملَوِلُد. اسٌم للوقت الذي وُِلَد فيه: وميالُد الرجلِ. وشاةٌ واِلٌد، أي حاِملٌ. ومها الواِلدان. األمُّ: والواِلَدةُ

وعربيَّةٌ مَولَّدَةٌ، ورجلٌ موَلٌَّد، إذا كان . َولَّدَ الرجلُ غنمه تَْوليداً، كما يقال نََتَج إبلُه َنْتجاً: ويقال. الذي ُوِلَد فيه
  .ِتْرُبُه، ومها ِلداِن، واجلمع ِلداٌت وِلدونَ: وِلَدةُ الرجل. عربيا غَري حمضٍ

  ولس

  .َوالٌَّس: ويقال للذئب. عنقَتْ يف سريهاَولََسِت الناقةُ تَِلُس َولْساً، إذا أ
  ولع

وأْولَْعُتُه بالشيء، وأُوِلَع به، فهو مولَعٌ . االسم من َوِلْعُت به أَْولَُع َولَعاً وَولوعاً، املصدر واالسم مجيعاً بالفتح: الَولوُع
وقد َولَعَ بالفتح . ا تقول َعَجٌب عاجٌِبيقال َولٌْع واِلٌع، كم. الكِذب: والَولُْع بالتسكني. به بفتح الالم، أي ُمْغًرى به
مرَّ فالن فما أدري ماولعه، أي ما : يقال: قال أبو يوسف. الكذاب، واجلمع َولََعةٌ: والواِلُع. َولَعاً وَولَعاناً، أي كذب

إذا كان يف : قال األصمعّي. الَبلَقواملَُولَُّع كاملُلَمَّعِ، إال أنَّ الَتوْليَع استطالة . أدري ما حبسه وما أدري ما واِلَعُتهُ مبعناه
  .الطَّلُع ما دام يف ِقيقاِئِه: والَوليُع. بِْرذَْونٌ ُمَولٌَّع: ويقال. الدابَّة ضروٌب من األلوان من غري َبلَقٍ فذلك الَتْوليُع

  ولغ
ما مرَّ يوٌم : قال الشاعر. حبهويولَغُ، أي أْولََغهُ صا. َولَغَ الكلب يف اإلناء َيِلغُ ُولوغاً، أي شرب ما فيه بأطراف لسانه

اإلناُء : واِمليلَغُ. َولَغَ الكلُب بشرابنا، ويف شرابنا، ومن شرابنا: إالَّ وعندمها حلمُ رجالِ أو يوِلغاِن َدما وحكى أبو زيد
  .الدلوُ الصغرية: والَولَْغةُ. ال يبايل ذما وال عاراً: ورجلٌ ُمْستَْولَغٌ. الذي َيلَغُ فيه يف الدم

  ولف



ضرٌب من الَعدْوِ، وهو أن تقع القوائم معاً، وكذلك أن : والوِالُف والَوليُف. الوِالُف مثل اإلالِف، وهو املُوالَفَةُ
  :قال الكميت. جييء القوُم معاً

  على الشََرِف األقصى ُيساطُ وُيكْلَُب... وَولَّى بإِجَْريَّا وِالٍف كأنَّه 
  .وبرٌق وَليٌف، أي متتابٌع. أي مؤتلفةٌ

  ولق
. وقد َولَقَُه َيِلقُُه َولْقاً. أخفُّ الطعن: والَولَْق. جاءت اإلبلُ َتِلُق، أي تسرع: يقال. اإلسراُع، عن أيب عمرو: الَولُْق

والناقة تَعدو الَولَقى، وهو . االستمرار يف السري ويف الكذب: والَولُْق أيضاً. وَولَقَُه بالسيف َولَقاٍت، أي َضَرباٍت
  :ومنه قول الشاعر. شبُه اجلنون: واألْولَُق. طعاٌم يُتَّخذ من دقيق ومسن: والوَليقَةُ. سريعةٌ: وناقةٌ َولَقى. ٌوعْدٌو فيه َنْز

  لََعْمُرَك يب من ُحبِّ أمساَء أَْولَُق
  :وقال األعشى يصف ناقته

  أملَّ هبا من طاِئِف اِجلنِّ أَْولَُق... وُتصبِح عن ِغبِّ السُرى وكأنَّما 
  .ُمَؤْولٌَق: ويقال أيضاً. أُِلَق الرجلُ فهو مأْلوٌق، على مفعول: لٌ، ألنَّهم قالواوهو فَْوَع

  ومل
  " .أَْوِلْم ولو بشاة : " ويف احلديث. وقد أَْولَْمُت. طعام العرس: الَوليَمةُ
  وله
  :ل األعشىقا. ورجلٌ واِلٌه، وامرأةٌ واِلٌه وواِلَهةٌ. ذهابُ العقل، والتحيُُّر من شدة الوجد: الَولُه

  كُلٌّ دهاها وكُلٌّ عندها اجَتمعا... فأقبلْت واِلهاً ثَكْلى على َعَجلٍ 

" ال ُتَولَُّه والدةٌ بولدها : " ويف احلديث. أن يفَرََّق بني املرأة وولدها: والتَْوليُه. وقد َوِلَه َيْولَُه َوهلاً وَولَهاناً، وتََولََّه واتَّلََه
اليت من عادهتا أن يشتدَّ : وامليالُه. وناقةٌ واِلٌه، إذا اشتدَّ َوْجدها على ولدها.  السباياأي ال ُتجعل واِلهاً، وذلك يف

  :َوجُدها على ولدها، قال الكميت يصف سحاباً
  ُيجاوُِبُهنَّ اخليُزرانُ املُثَقَُّب... كأنَّ املَطافيلَ املَواِليَه َوْسطَُه 

  :قال الراجز. فذهب أُرِسلَ يف الصحراء: وماٌء مولٌَه وُمَولٌَّه
  حاِملَةٌ َدلُْوَك ال َمْحمولْه
  َمألى من املاء كَعْينِ املُولَْه

  :ورواه أبو عمرو
  َتْمشي من املاِء كََمْشي املُولَْه

  :وقال رؤبة. العنكبوت: واملولَُه: قال
  به َتَمطَّْت َعْرَض كُلِّ ميلَِه
  بِنا حَراجيجُ املَهاري الُنفَِّه

  .َولُِّه اإلنسان، أي حتيِّرُهأراد البالد اليت ُت
  ولول



  .ولَْولَتِ املرأةُ ولَْولَةً وولْواالً، إذا أْعَولت
  وىل
  :وقال. وكلْ مما َيليَك، أي مما يقاربك. تباَعَد بعد ويلٍ: يقال. القرُب والدنوُّ: الَويلُ

  وَعَدْت َعواٍد دون َولْيَِك َتْشَعُب
وكذلك َوِلَي الوايل البلد، وَوِليَ الرجلُ الَبْيَع، . وأْولَْيُتُه الشيء فَوِلَيُه. ، وهو شاذَّوِلَيُه َيِلَيُه بالكسر فيهما: يقال منه

: فالن َوِلَي وُوِلَي عليه، كما يقال: وتقول. ما أْوالُه للمعروف: ويقال يف التعجب. وأْولَْيُتُه معروفاً. وِالَيةً فيهما
. وتََولَّى عنه، أي أعرض. وتََولَّى العملَ، أي تقلّد. َوالُّه بيع الشيءوَوالُّه األمري عملَ كذا، و. ساَس وسيَس عليه

املطُر بعد الَوْسميِّ، : والَويلُّ. أي مستقبلها بوجهه" . ولكلِّ وِْجَهةٌ هو ُمَولِّيها : " وقوله تعاىل. وَولَّى هارباُ، أي أدَبَر
يقال . ضدُّ العدّو: والَويلُّ. ُوِلَيتِ األرُض َولًْيا: يقال منه. واجلمع أْوِليَةٌ وكذلك الوَلُْي،. مسَِّي وَِليا ألنَّه َيلي الَوسِْميَّ

الصِْهُر، وكلُّ من َوِليَ أمَر واحٍد فهو : والَويلُّ. املُْعِتُق، واملُْعَتُق، وابُن العّم، والناصُر، واجلاُر: واملَْوىل. َتَوالُّه: منه
بينهما : ويقال. َولَوِيٌّ، كما قالوا َعلَوِيٌّ: َمْولَويٌّ؛ وإىل الَوِلّي من املطر: إىل املَْوىل والنسبةُ. احلليُف: واملَْوىل. َوليُُّه

. املُوالونَ: والَوالُء" . َنهى عن بيع الَوالِء وعن ِهَبِتِه : " ويف احلديث. َوالُء املُْعِتقِ: والَوالُء. َوالٌء بالفتح، أي قرابةٌ
وافَْعلْ هذه األشياء على الوِالِء، . واىل بينهما وِالًء، أي تاَبَع: ويقال. ضد املعاداة: واالةُواملُ. هم َوالُء فالن: يقال

. السلطانُ: والوِالَيةُ بالكسر. واْسَتْوىل على األمد، أي بلغ الغاية. وتَواىل عليه شهران، أي تتابع. أي متتابعةً
: وقوهلم. واجلمع الَواليا. هي اليت تكون حتت البِرذعة: البِْرذَعةُ، ويقال: ةُالَوِليَّ: أبو عبيد. الُنْصرةُ: والَوالَية والوِالَيةُ

  .وفالن أْوىل بكذا، أي أحرى به وأجدر. َتَهدٌُّد وَوعيٌد! أوْلَى لك
  ومأ

  :وأنشد القَنانِيُّ. وَومَأُْت إليه أََمأُ َوْمئاً لغةٌ. وال تقل أوَْمْيُت. أشرُت: أْوَمأُْت إليه
  وما كان إال َوْمؤها باحلَواجِبِ... ُم فاتَّقَْت من أَمريِها فقلنا السال

يقال وقع يف واِمئٍَة، أي يف أُغْوِيٍَّة : أبو زيد. ذهب ثويب فما أدري ما كانت واِمئَُتُه، أي ال أدري من أخذه: ويقال
  .وداهيٍة
  ومد

  .لغةٌ يف َوبَِد، أي غضَب وَحِمَي: وَوِمدَ الرجل أيضاً. وقد وَِمَدْت ليلتنا. شدَّة حرِّ الليل: الوََمُد والوََمَدةُ بالتحريك
  ومس

  .الفاجرةُ: املوِمَسةُ
  ومض

  :قال امرؤ القيس. َوَمَض الربُق يَِمُض َوْمضاً وَوميضاً وَوَمضاناً، أي ملع لَْمعاً خفيفاً ومل يعترض يف نواحي الغيم
  يف ِحيبٍّ ُمكَلَّلِكَلَْمعِ اليدينِ ... أصاحِ تَرى َبْرقاً أُريَك َوميَضُه 
  .أَوَْمَضِت املرأةُ، إذا سارقت النظر: ويقال. وكذلك أَْوَمضَ الربُق إمياضاً

  ومق
  .وقد َوِمقَُه َيِمقُُه بالكسر فيهما، أي أحبَّه، فهو واِمٌق. احملبَّةُ: اِملقَةُ
  ومن



  :وأنشد األصمعيّ للفرزدق. سَلُْحُه: َونيُم الذباب
  كأنَّ َونيَمُه ُنقَطُ اِملداِد... حتَّى  لقد وََنَم الذُباُب عليه

  وىن

  :قال امرؤ القيس. الضعُف والفتوُر، والكاللُ واإلعياُء: الَوىن
  أثَْرنَ الُغباَر بالكَديِد املَُركَّلِ... ِمَسحٍّ إذا ما الساحباُت على الَوىن 

وفالنٌ ال . أتعبتها وأضعفتها: ةٌ وانَِيةٌ، وأَْوَنيُْتها أناوناق. َوَنْيتُ يف األمر أَين وًَنى وَوْنياً، أي ضعفُت، فأنا واٍن: يقال
فيها فتور، وقد تقلب الواو : وامرأةٌ وناةٌ. وافَْعلْ ذاك بال َوْنَيٍة، أي بال َتواٍن. َيين يفعلُ كذا، أي ال يزال يفعل كذا

  :وقال. أَناةٌ: مهزة فيقال
  حى يف َمأَْتمٍ أَيِّ مأَْتمَِنئومِ الُض... َرَمْتُه أَناةٌ من َربيَعِة عاِمرٍ 
  .كَالَُّء السفن ومرفؤها، وهو ِمفْعالٌ من الَوىن: واِمليناُء. وَتواىن يف حاجتها قصَّر

  وهب
سؤال : واالستيهاب. قَبول اهلبة: واالهتاب. وهبت له شيئاً َوْهباً، وَوَهباً بالتحريك، وِهَبةً؛ واالسم املَْوِهُب واملَْوِهَبةُ

َهْب زيداً منطلقاً، مبعىن أحسْب، يتعدَّى إىل مفعولني، وال : وتقول. القوُم، إذا وهَب بعُضهم لبعض وتواهَب. اِهلبة
. ُنقرة يف اجلبل َيْسَتْنِقُع فيها املاء؛ واجلمع مواهب: بالفتح: واملَْوِهبَةُ. يستعمل منه ماضٍ وال مستقبلٌ يف هذا املعىن

  :قال الشاعر
  من ماٍء َمْوَهَبٍة على َشْهِد... ا ولَفوِك أْشهى لو َيِحلُّ لن

ويقال للشيء . أَوَْهَب له الشيُء، أي داَم له: أبو عبيد. ورجلٌ َوهَّاٌب وَوهَّاَبةٌ، أي كثري اهلبة ألمواله، واهلاء للمبالغة
  .راًواصبح فالن موِهباً، أي ُمِعدا قاد. هو ُموَهٌب، بفتح اهلاء: إذا كان ُمَعدا عند الرجل مثل الطعام

  وهت
  .أَْنَتَن، وأَْيَهتَ يوِهُت لغة: أَْوَهَت اللحمُ يوِهُت

  وهج
وَتوَهََّجت . مصدر َوَهَجِت النار تَهُِج َوْهجاً ووََهجاناً، إذا اتَّقدت: والَوْهجُ بالتسكني. َحرُّ النار: الوََهُج، بالتحريك

  .َتْألَأل: وَتوَهََّج اجلوهر. وتوهََّجْت رائحةُ الطيب، أي توقَّدت. وأَوهجُتها أنا، وهلا َوهيٌج، أي َتَوقٌُّد. َتوَقََّدْت: الناُر
  وهد

  املكان املطمئن، واجلمع وهد ووهاد: الوهدة
  وهز

  .وطُء البعري املُثْقَلِ: والَتَوهُُّز. َوَهْزُت فالناً، إذا ضربته بِثقل يدك
  وهس
أن يطبخ اجلراد مث جيفَّف مث يدقُّ : والوَهيَسةُ. ي املُثْقَلِمش: والَتوَهُُّس. الوطُء: والَوْهسُ أيضاً. الدقُّ: الوَْهُس

  :قال ُحمَْيُد بن ثَْور: الشرُّ والنميمةُ: والَوْهُس. فُيقَمح، أو يُبكل، أي ُيخلط بدسمٍ
  بَتَنقُّصِ األعْراضِ والوَْهسِ



  .املُسارَّةُ: واملُواَهسَةُ
  وهص
ورجلٌ َمْوهوُص اخلَلْقِ، كأنَّه تداخلتْ . شدَّةُ الوطِء: والَوْهُص أيضاً. وقد وََهَصُه اهللا. كسُر الشيء الرخوِ: الوَْهُص
  .وُمَوهَُّص اخلَلْقِ أيضاً. عظاُمه
  وهط

َوْهطَةٌ، وهي لغةٌ يف وَْهَدٍة، واجلمع َوْهطٌ : يقال ملا اطمأَنَّ من األرض: قال األصمعّي. كسره: َوَهطَُه َيهِطُُه َوْهطاً
  .وأَْوَهطَُه، أي صرعه َصرعةً ال يقوم منها. من ُعَشرٍ، كما يقال عيٌص من ِسْدرٍ ويقال َوْهطٌ. ووِهاطٌ
  وهف

ما يوَهُف له شيٌء إالَّ أخذه، : وقوهلم. َوَهَف النباُت َيهُِف َوْهفاً وَوهيفاً، أي أورق واهتزَّ، مثل َوَرَف َوْرفاً وَوريفاً
  .أي ما يرتفع

  وهق
: وُمواَهقَةُ اإلبل. واملُواَهقَةُ مثل املُواغََدِة واملُواَضَخِة. لِ؛ وقد يسكَّن مثل َنْهرٍ ونََهرٍحبلٌ كالِطَو: الَوَهُق، بالتحريك
  .تواَهقَتِ الركاُب، أي تسايَرْت، وهذه الناقةُ ُتواِهُق هذه، كأنَّها تباريها يف السري: يقال. مدُّ أعناِقها يف السري

  وهل
وقد َوِهلَ َيوَْهلُ، وهو َوِهلٌ . الفََزُع: والوََهلُ بالتحريك. الفَْزَعةُ: والَوْهلَةُ. شيٍء لقيُتُه أوَّلَ وهلٍة، أي أوَّلَ: يقال

إليه بالفتح أهل " َوِهلَ يف الشيء وعن الشيء، َيوَْهلُ َوَهالً، إذا غلط فيه ومسها، ووهلت : أبو زيد. وُمْسَتْوِهلٌ
  .ل وَهْمُتوهالً إذا ذهب َوْهُمَك إليه وأنَت تريُد غَريُه، مث

  وهم

وَوَهْمُت يف الشيء، بالفتح أَِهُم َوْهماً، إذا ذهب َوْهُمَك . َوِهْمُت يف احلساب أَوَْهُم وْهماً، إذا غلطت فيه وسهوت
واتََّهْمُت فالناً بكذا، واالسم . والَتوهيُم مثله. وأَْوَهْمُت غريي إيهاماً. وَتَوهَّْمُت، أي ظننت. إليه وأنَت تريُد غريه

. أَوَْهَم من احلساب مائةً، أي أسقط: يقال. وأَْوَهْمُت الشيَء، إذا تركته كله. َهَمةُ بالتحريك، وأصل التاء فيه واٌوالُت
قد أْتَهمَ الرجل : يقال. أَْتَهْمُت إْتهاماً، مثل أَْدوَأُْت إدْواًء: يقال للرجل إذا اتََّهْمَتُه: أبو زيد. وأَْوَهَم من َصالِتِه ركعةً

. الطريُق الواسع: والوَْهُم أيضاً. واألنثى َوْهَمةٌ. اجلمل الضخم الذَلول: والوَْهُم. َعلَ، إذا صارت به الريبةعلى أفْ
  .ال َوْهَم من كذا، أي ال بدَّ منه: ويقال
  وهن

وأَْوَهْنُتهُ أيضاً . َضُعَفوَوِهَن أيضاً َوْهناً، أي . يتعدَّى وال يتعدَّى. الَوْهُن، الضعُف، وقد َوَهَن اإلنسانُ، وَوَهَنُه غريه
هو حني : قال األصمعّي. حنٌو من نصف الليل؛ واملَْوِهُن مثله: والَوْهُن. الكثيف: والَوْهُن من اإلبل. وَوهَّْنُتُه َتْوهيناً
فيها فتور : ةٌوامرأةٌ َوْهناَن. القَُصيْرى، وهي أسفل األضالع: والواِهنَةُ. صرنا يف تلك الساعة: وقد أَوَْهنَّا. ُيدبر الليل

  .وأناة
  وهوه

  .وَوْهَوَه احلماُر حول عاَنِتِه إشفاقاً عليها. َوْهَوَه األسُد يف زئريه فهو َوْهواٌه
  وهى



. ويف السقاِء َوْهٌي بالتسكني، وُوَهيَّةٌ أيضاً على التصغري، وهو خرٌق قليلٌ. َوهى الِسقاُء يَهي َوْهياً، إذا خترََّق وانشقَّ
  :ويف املثل

  سبيلَ َمْن َوهى سقاؤه َخلِّ
  وَمْن ُهريَق بالفالة ماؤه

ضرَبه فأْوَهى يَده، أي أصاهبا كسٌر أو : ويقال. وَوهى احلائطُ، إذ َضُعَف وهمَّ بالسقوط. يضرب ملن ال يستقيم أمره
ى، وهو أن وأَْوهَْيُت السقاَء فَوه. وَوَهْت عَزايل السماء مبائها، وكذلك كلُّ شيء استرخى رِباطه. ما أشبه ذلك
  .غاَدَر َوْهَيةً ال ُتْرقَُع، أي فَْتقاً ال يُقَْدُر على رتقه: وقوهلم. أَْوَهْيَت َوهْياً فاْرقَْعُه: يقال. َيَتَهيَّأَ للتخرُّق

  ووه
 َوْيهاً يا فالن، وهو حتريٌض،: وإذا أغريتَ إنساناً بشيء قلت. واهاً له ما أطيَبُه: إذا تعجَّْبَت من طيبِ الشيء قلَت

  .دوَنك يا فالن: كما يقال
  وى
َوْي كأنْ، : وقد تدخل َوْي على كأنْ املخفَّفة واملشدَّدة، تقول. َوْيَك وَوْي لعبد اهللا: ويقال. كلمة تعجُّبٍ: َوْي

  .وَوْي كأنَّ
  ويب
  .ُنِصَب َنْصَب املصادرَويَْبَك وَوْيبَ زيٍد، كما تقول َويْلََك، معناه ألزمك اهللا ويالً، : تقول. كلمة مثل وَْيلٌ: َوْيٌب
  ويح
  .مها مبعًنى: وقال اليزيدّي. وويلٌ كلمة عذابٍ. كلمة رمحة: َوْيٌح
  ويك

  :قال الشاعر. َوْيَك كلمةٌ مثل َوْيَب ووَْيَح، والكاف للخطاب
  َبْب ومن َيفَْتِقرْ َيِعْش َعْيشَ ضُرِّ... َوْيكأَنْ َمن يكن له َنَشبٌ ُيْح 

  .كأنْ: هي َوْي مفصولةٌ، مث تبتدئ فتقول: وقال اخلليل. دخل عليه أنْ، ومعناه أمل تََرهو َوْيَك أ: قال الكسائي
  ويل
  :قال األعشى! وَْيالُه: َوْيلَُه ووْيلََك وويلي، ويف الندبَِة: كلمة مثل ويحٍ، إال أنَّها كلمةُ عذابٍ، يقال: ويلٌ

  ويلي عليَك ووْيلي منَك يا َرُجلُ
  .ويلةٌ: الوقد تدخل عليها اهلاء فيق

  وين
  .وَْيَنةٌ: العنُب األسَود، الواحدة: الَوْيُن

  حرف الياء

  يئس

. ورجل َيؤُوٌس. يَِئَس يْيِئُس بالكسر فيهما، وهو شاذٌّ: وفيه لغة أخرى. وقد يَِئَس من الشيء ييأَُس. القنوطُ: اليأُْس
  :قال سحيم بن وثيل الريبوعي. وَيِئسَ أيضاً مبعىن علَم، بلغة الَنَخعِ

  أمل َتيْأسوا أنَّي ابُن فارسٍ َزْهدَمِ... أقولُ هلم بالشعبِ إذ َيْيسروَنين 



  .وآَيَسُه فالنٌ من كذا فاْسَتيْأََس منه، مبعىن أَيَس، واتَّأَسَ أيضاً" . أفَلَْم ييأَسِ الذين آمنوا : " ومنه قوله تعاىل
  يأيأ

  .وجاء يف الشعر اليآيي. طائٌر من اجلوارح يشبه الباشق، واجلمع اليآِئيُّ: اليؤيُؤ
  يبب

  .ويقال خراب يباب، وليس بإتباع. أرٌض َيباٌب، أي خراب
  يبس

والَيْبسُ . َيبِسَ ييْبُِس بالكسر فيهما، وهو شاذّ: وفيه لغة أخرى. مصدر قولك يَبَِس الشيُء ييَْبُس: اليُْبُس بالضم
  :قال علقمة. قَةٌكأنَّه ِخلْ: قال ثعلب. حطٌب يَْبٌس: يقال. اليابُِس: بالفتح

  كما َخْشَخَشْت يَْبَس احلصاِد جنوُب... َتَخْشَخُش أْبدانُ احلديِد عليهُم 
  :وقال أبو عبيدٍ يف قول ذي الرّمة. هو مجع يابِسٍ، مثل راكبة وَركْبٍ: وقال ابن السكيت

  من الُرطبِ إال ُيْبُسها وَهجُريها... ومل يبَق للَخلْصاِء ممَّا َعَنْت له 
فاضْرب : " ومنه قوله تعاىل. املكان يكون رطباً مث َييَْبُس: واليَبيسُ بالتحريك. بُسها بالفتح، قال ومها لغتانويروى َي

امرأةٌ : ويقال أيضاً. ويَْبٌس أيضاً، بالتسكني. شاةٌ َيَبٌس، إذا مل ميكن هبا لنب: ويقال أيضاً" . هلم طريقاً يف البحرِ َيَبْس 
وأْيَبسَ . َيبَِس بقلُها: وأيَْبَسِت األرُض. يَبَِس فهو َيبيٌس: يقال. ما يَبَِس منه: واليَبيُس من النبات .ال ُتنيلُ خرياً: َيَبٌس

وَتْيبيسُ . ما ال حلَم عليه من الساقَني؛ واجلمع اَأليابُِس: واألْيَبساِن. أجَْرُز من األرض اجلُُرزِ: القوُم أيضاً، كما يقال
وأنشد لبشر بن أيب خازم يصف . العرُق، عن أيب عمرو: ويبيس املاء. ُه فاتََّبَس فهو ُمتَّبٌِسوقد َيبَّْسُت. جتفيفه: الشيِء
  :خيالً

  ُمخاِلطَ ِدرٍَّة منها ِغراُر... َتراها من يَبيس املاِء ُشْهباً 
  .يها جيفُّ فيبيضُّوإنَّما قال ُشهباً ألنَّ العرَق عل. تعطي أحياناً ومتنع أحياناً: يقول. انقطاع الدرَِّة: الغِراُر
  يتم

واليُْتُم يف الناس من قبل األب، . وقد َيِتَم الصيبّ بالكسر َييَْتُم ُيْتماً وَيْتماً، بالتسكني فيهما. اليَتيُم مجعه أْيتاٌم وَيتامى
يعزُّ نظريه فهو  وكلُّ شيٍء مفرٍد. أَْيَتَمِت املرأةُ فهي موِتٌم، أي صار أوالدها أْيتاماً: يقال. ويف البهائم من قبل األم
  :وقال الفِْنُد الزِمَّانِيُّ. جعلهم أْيتاماً: وَيتََّمُهْم اهللا تَْيتيماً. َيتيٌم، يقال ُدرَّةٌ َيتيمةٌ

  وَتْيتيٌم وإْرنانُ... بضربٍ فبه تأييٌم 
  :وقال الشاعر عمرو بن شأس. يف سريه َيَتمٌ بالتحريك، أي إبطاٌء: ويقال

  َتَيمََّم خِْمساً ليس يف سريه يََتُم... ٌب وإال فسريي مثلما ساَر راِك
  ينت

  .أْيَتَنِت املرأةُ والناقة: يقال منه. أن خترج رِجال الولد قبل رأسه ويديه يف الوالدة: الَيْتُن
  يدع

  :قال رؤبة. الزعفرانُ: األْيَدُع
  كما اتَّقى ُمْحرُِم َحجٍّ أَْيَدَع

وأَْيَدَع احلجَّ على نفسه، أي أوجبه، وكذلك إذا تطيَّبَ . صبغُته بالزعفرانوَيدَّْعُت الشيَء أَيدُِّعُه َتْيديعاً، أي 



  .إلحرامه
  يدى

  :وبعض العرب يقولون لليد يدى قال الراجز. وأياٍد. اليُد أصلها َيْدٌي على فَْعلٍ ساكنة العني، ألنَّ مجعها أْيٍد وُيِديٌّ
  يا ُربَّ سارٍ باَت ما تََوسََّد

  أو كفَّ الَيَدىإال ِذراَع الَعْنسِ 
  :قال الشاعر. وتثنيتها على هذه اللغة َيَدياِن، مثل َرَحياِن

  قد ينفعانَك منهما أنْ تُْهَضما... َيَدياِن بيضاوان عند ُمحَرِّقٍ 
: " وله تعاىلوق" . والسماَء َبنيناها بأْيٍد : " قال تعاىل. وما يل بفالن َيداِن، أي طاقةٌ. القوَّةُ، وأيََّدُه، أي قوَّاه: واليُد

النعمة واإلحسان تصطنعه، : والَيُد. َنقداً ال نسيئةً: ، أي عن ِذلٍَّة واستسالم، ويقال" حتَّى ُيْعطوا اجلزيةَ عن َيد 
ما له َيِدَي من : يقال. يِدَي فالن من َيِدِه، أي ذهبت َيُدُه ويبست: اليزيدي. وجتمع على َيِديٍ وَيِديٍّ، وأَْيٍد أيضاً

فإنْ أردت أنَّك . أصبُت َيَدُه، فهو َمْيِديٌّ: وَيَدْيُت الرجلَ. ما له َترَِبْت َيداُه: دعاٌء عليه، كما يقال وهو! َيِدِه
  :قال الشاعر. وَيَدْيُت لغةٌ. أْيَدْيُت عنده َيداً فأنا موٍد، وهو موًدى إليه: اتَّخذت عنده َيداً قلت

  ذي اِجلذاِة َيَد الكَرميِبأسفلِ ... َيَدْيُت على ابن َحْسحاسِ بن َوَهبٍ 

جازيته يداً : ويادَْيُت فالناً. أْمَيِديٌّ أم مرجولٌ؟ أي أَوقََعْت يدُه يف احلبالة أم رِجله: وتقول إذا وقع الظيب يف احلبالة
بيعٍ وال قرضٍ  أعطيُتُه ماالً عن ظهر َيٍد، يعين تفضُّالً ليس من: األصمعّي. وأعطيُتُه ُمياداةً، أي من َيدي إىل َيدِِه. بيٍد

إنَّ بني َيدي الساعة : ويقال. وابتعُت الغنم بالَيَدْينِ، أي بثمنني خمتلفني، بعضها بثمن وبعضها بثمن آخر. وال ُمكافأٍَة
هذا ما جنْت َيداَك، أي جنيته أنت، إال أنَّك تؤكِّد : وهذا ما قدَّمتْ َيداَك، وهو تأكيٌد كما يقال. أهواالً، أي قُدَّامها

ُسِقطَ من َيَدْيِه وأُْسِقطَ، أي َنِدَم، : ويقال: قال األخفش. يقال لقيته أوَّلَ ذاِت َيَدْينِ، ومعناه أوَّلَ شيء: أبو زيد. هبا
ذهبوا أْيدي َسبا وأيادي َسبا، أي متفرِّقني، ومها : وقوهلم. ، أي ندموا" وملَّا ُسِقطَ يف أْيديهِْم : " ومنه قوله تعاىل

  :قال األعشى. ال أفعله َيَد الدهر، أي أبداً: وتقول .امسان جعال واحداً
  َيَد الدهرِ حتَّى ُتالقي اِخليارا

  :وقول لبيد
  حتَّى إذا ألْقَْت َيداً يف كافِرٍ

وامرأةٌ . والنسبة إليها َيِديٌّ، وإنْ شئَت َيدَوِيٌّ. وهذا الشيء يف َيدي، أي يف ملكي. يعين بدأت الشمس يف املغيب
  :قال العجاج. وهذا ثوٌب َيِديٌّ وأَِديٌّ، أي واسٌع. ورجلٌ َيِديٌّ. وما أْيَدى فالنةً. ناٌعَيِديَّةٌ، أي َص

  يف الدارِ إذْ ثَْوُب الِصبا َيِديُّ
  وإذْ زمانُ الناسِ َدغْفَِليُّ

  .ثوٌب قصُري الَيِد: يقال. ما فضلَ منه إذا َتَعطَّفَْت به والتحفَت: َيُد الثوبِ: األصمعّي
  يرر

واجلمع : إنه ليبصر أثر الذَرُّ يف احلجر األَيرِّ: " ويف حديث لقمان. حجٌر أَيرُّ، أي صَلٌد ُصلٌب: مصدر قوهلم: ُراليََر
  .وشيٌء حارٌّ يارٌّ، وحَرَّانُ يَرَّانُ، إتباٌع له. ُيرٌّ
  يرع



ويقال للجبان َيراعٌ . القصبةُ: ةُوالَيراَع. القصُب: واليَراُع. مجع يَراَعة، وهو ذباٌب يطري بالليل كأنه ناٌر: اليَراُع
  :وأما قول أيب ذؤيب يصف مزماراً. وَيراَعةٌ

  أِتيٌّ َمدَّهُ ُصَحٌر ولوُب... َسبِيٌّ من يَراَعِتِه َنفاُه 
  .فيقال إنه أراد باليَراَعِة األمجِة

  يرق
  .اجلباَرةُ: والياَرُق. أْروٌق وَمْيروٌقزرٌع َم: يقال. الَيَرقانُ مثل األَرقاِن، وهو آفةٌ ُتصيُب الزرع، وداٌء ُيصيب الناس

  يرن
  .ماء الفحل، وهو ُسمٌّ: اليَرونُ
  يسر
: ويقال أيضاً. وقد َيسََّرُه اهللا للُيسْرى، أي وفَّقه هلا. ضد املعسورِ: وكذلك الُيُسُر واملَْيسوُر. نقيض العسرِ: الُيْسُر

  :قال الشاعر. َيسََّرِت الغنُم، إذا كثر ألباهنا ونسلها
  َيسودانِنا إنْ َيسََّرْت غَْنماُهما... مها سيِّدانا يْزُعماِن وإنَّما 

الفتلُ إىل أسفل، : والَيْسُر. وقعَد فالنٌ َيسرَةً، أي شأَْمةٌ. رجلٌ ُمَيسٌِّر بكسر السني، وهو خالف املَُجنِّبِ: ومنه قوهلم
وتََيسََّر لفالن اخلروج واْستَْيَسرَ . ِحذاَء وجهِك: ُروالطعُن الَيْس. والشَْزُر إىل فوق. وهو أن متدَّ ميينك حنو َجَسدك

ِقمار : واملَْيسُِر. الَسَعةُ والِغىن: واملَْيَسَرةُ واملَْيُسَرةُ. خالف املَْيَمنَِة: واملَْيسََرةُ. نقيض األمين: واألَْيَسُر. له،مبعًنى، أي هتيَّأ
مسةٌ يف : والَيَسَرةُ أيضاً. ذا كانت غري ملتزقٍة؛ وهي ُتستحبُّأسراُر الكّف إ: والَيسََرةُ بالتحريك. العرب باألزالم

  :قال ابن مقبل. الفخذين، ومجعها أْيساٌر
  وألواَحها العليا الَسقيُف املُشَبَُّح... على ذاِت أْيسارٍ كأنَّ ُضلوَعها 

  :وقال الشاعر. يقال الِسمنودابَّةٌ حسُن الَتْيسورِ، أي حسُن نقلِ القوائم، و. القوائمُ اِخلفاُف: والَيَسراُت
  وعلى الَتْيسورِ منه والُضمُْر... قد َبلَْوناُه على عالَِّتِه 

. وبعضهم ينكِّره. لغةٌ يف ياِسر: وَتياَسْر يا رجل. ياِسْر بأصحابك، أي خذْ هبم َيساراً: تقول. نقيض اليامنِ: والياِسُر
  :قال الشاعر. قد َيَسَر َيْيِسُرو. الالعب بالِقداح: والياِسُر. وياسِْرُه، أي ساهلُْه

  وإذا هْم نزلوا بضَْنِك فانْزِلِ... فإِعْنُهُم واْيِسْر مبا َيَسروا به 
  :قال أبو ذؤيب. والَيَسُر والياِسَر مبعًنى، واجلمع أْيساٌر

  َيَسٌر ُيفيض على الِقداحِ وَيْصَدُع... وكأنَّهنَّ رِباَبةٌ وكأنَّه 

قال . وَيَسرَ القوُم اجلَزوَر، أي اجتزروها واقتسموا أعضاءها. لذي يعمل بكلتا يديه مجيعاًرجلٌ أعسُر َيسٌَر، ل: ويقال
  :سحيُم بن وثيل الريبوعي

  أمل تيْئسوا أنِّي ابُن فارِسِ زَْهَدمِ... أقول هلم بالِشْعبِ إذْ َيْيسروَنين 
اتََّسروها يَتَّسروهنا اتِّساراً، أي : يقال أيضاً: وقال أبو عمر اجلرِميُّ. كان قد وقع عليه ِسباٌء فُضرَب عليه بالِسهامِ

خالف اليمني، وال تقل اليِسارُ : والَيساُر. وناٌس يقولون يأَتِسروَنها ائِتساراً، باهلمز، وهم مؤَتِسرونَ: قال. افتعلوا
  :وقال. وقد أَْيَسَر الرجل، أي استغىن، يوِسُر. الغىن: والَيساُر والَيساَرةُ. بالكسر

  ولقد ُتخِف شيَميت إْعساري... َتخفى َيساَريت قدَر يومٍ ليسَ 
  :قال الشاعر. أنظرين حتَّى َيسارِ، وهو مبين على الكسر، ألنَّه معدولٌ عن املصدر، وهو املَْيَسَرةُ: ويقال



  حنُجُّ معاً قالْت أعاماً وقابِلْه... فقلُت اْمكُثي حتَّى َيسارِ لعلَّنا 
  .َيسٌري، أي هيٌِّن وشيٌء. القليلُ: والَيسُري
  يصص

  .لغة يف َجصََّص وَبَصَص، أي فتح: َيصََّص اجلرُو: أبو زيد
  يعر

  :قال الشاعر. اجلدُي يربط يف الُزبَيِة لألسد: الَيْعُر واليَْعَرةُ
  ُمقيماً بأمالحٍ كما ُربِطَ الَيعُْر... أساِئلُ عنهم كلَّما جاء راِكٌب 

الشاة اليت تبول على : والَيعوُر. وَيَعَرتِ العنُز َتْيِعُر بالكسر، ُيعاراً بالضم، أي صاحْت. هو أذلّ من الَيْعرِ: " ويف املثل
أن حيمل على الناقة الفحلُ معارضةً ُيقاُد إليها، إن اشتهت ضرهبا وإال : والَيعاَرةُ بالفتح. حالبها وَتيَْعُر، وتفسُد اللنب

  .فال، وذلك لكرمها
  يعط

  .أْيعَطُْت بالذئب: تقول منه. للذئبزجرٌ : َيعاِط، مثل قطامِ
  يفع

وغالٌم َيفٌَع وَيفََعةٌ أيضاً، وغلمانٌ أْيفاٌع وَيفََعةٌ . وأْيفَعَ الغالم، أي ارتفع، وهو يافٌِع. ما ارتفع من األرض: الَيفاُع
  .أيضاً
  يفن
  :قال األعشى. الشيخ الكبري: الَيفَُن

  أو َيفَْن يغادر من شارخٍ... وما إن أرى الدهَر فيما خال 
  يقظ

. واالسُم الَيقَظَةُ. وأْيقَظُْتُه من نومه، أي نبَّهته فََتَيقَّظَ واْسَتْيقَظَ، فهو َيقْظانُ. رجلٌ َيِقظٌ وَيقُظٌ، أي متيقّظٌ حذٌر
  .أثرُتُه، وكذلك َيقَّظُْتُه َتْيقيظاً: وأْيقَظْتُ الغباَر

  يقق
  .أبيُض َيِقٌق أيضاً، بكسر القاف األوىل: وحكى يعقوب. يقال أبيض َيقٌَق، أي شديد البياض ناِصعُه: الكسائي

  يقن
وأنا على َيقني . َيِقْنتُ األمر َيقْناً، وأْيقَْنُت، واْسَتْيقَْنُت، وَتَيقَّْنُت، كلُّه، مبعًنى: يقال منه. العلم وزوالُ الشك: الَيقُني
وربَّما عبَّروا . صّغرته رددَته إىل األصل وقلت ُمَيْيِقٌنوإذا . وإنَّما صارت الياء واواً يف قولك موِقٌن للضمة قبلها. منه

  .عن الظّن بالَيقنيِ، وبالَيقنيِ عن الظّن
  يلب
قال . وهو اسم جنسٍ، الواحدة َيلبة. الدروع اليمانية، كانت تتَّخذ من اجللود ُيخرُز بعُضها إىل بعض: الَيلَُب
  :الشاعر

  اٌف يقُْمَن ويْنَحنيناوأسي... َعلَينا البَيُض واليلَُب اليماين 
  :وقال. َيلٌَب: ومنه قيل للَدَرقِ. كلُّ ما كان من ُجَنن اجللود، ومل يكن من احلديد: اليلب: ويقال

  ويف أيديهم الَيلَُب املُداُر... عليهم كُلُّ سابَِغٍة ِدالصٍ 



  :قال أبو ّدهْبلٍ اجلَُمحيُّ. اسم اجللد: والَيلَبُ يف األصل
  ها َشكٌّ َعَجْبِدرعي ِدالٌص َشكُّ

  وَجْوبُها القاِتُر من سريِ الَيلَْب
  يلق
  :األبيُض من كل شيء، ومنه قول الشاعر: الَيلَُق

  ِحْضَنْيِه زرقاُء َمتُْنها َيلَُق... وأتُرُك الِقْرنَ يف الغبارِ ويف 
  .العنزُ البيضاء: والَيلَقَةُ
  يلل
  :قال لبيد. ورجلٌ أَيلُّ، وامرأةٌ َيالَُّء. داخل الفم انعطافُها إىل: قصُر األسنان العليا، ويقال: اليَلَلُ

  ُتكِْلحُ األْرَوَق منهم واألَيلّ... َرِقِميَّاٌت عليها ناِهٌض 
  .أي رميُتُهْم بسهامٍ

  يلمق
  .واجلمع الَيالِمُق. القَباُء، فارسيٌّ معرَّب: الَيلَْمُق
  يلملم
  .نلغةٌ يف ألَْملََم، وهو ميقاتُ أهل اليم: َيلَْملَُم
  يلنج

  :قال محيد بن ثور. وكذلك َيلَْنَجٌج وألَْنَجٌج. عوٌد يتبخَّر به: َيلَْنجوج
  َق كَسََّرْت من َيلَْنجوجٍ له َوقَصا... ال تصطَلي الناَر إال ِمْجمَراً أرِجاً 

  ميم

َتَيمَّْمُتكَ : د والتوخِّي، من قوهلموَتَيمَّْمُت الصعيدَ للصالة، وأصله التعمُّ. تقصَّدُتُه: وَتَيمَّْمُتُه. قصدُتُه: َيمَّْمُتُه
مث كثر استعماهلم . ، أي اقصدوا لصعيٍد طيِّبٍ" فَتَيمَّموا صعيداً طيِّباً : " قوله تعاىل: قال ابن السكيت. وَتأَمَّْمُتَك

. دته دونَ َمْن سِواهوَيمَّْمُتُه برُْمحي، أي توخَّيته وقص. هلذه الكلمة حتَّى صار الَتَيمُُّم مسَح الوجه واليدين بالتراب
  :وقال

  هذي املروءةُ ال ِلْعُب الَزحاليُق... َيمَّْمُتُه الرمَح صدراً مث قلُت له 
وهي اليت تألف : وقال الكسائي. احلماُم الوحشي، الواحدة َيمامَةٌ: الَيماُم: األصمعّي. وَيمَّْمُت املريَض فَتَيمََّم للصالة

  .الرجلُ فهو َمْيموٌم، إذا طرح يف البحر البحُر، وقد ُيمَّ: والَيمُّ. البيوت
  مين

قال أميَّة بن . وبعضهم يقول َيمانِّي بالتشديد: قال سيبويه. بالد للعرب، والنسبة إليها َيمَنِيٌّ وَيماٍن خمفَّفةً: الَيَمُن
  :خلف

  وينفُخ دائماً لََهَب الشُواِظ... َيمانِيا يظَلُّ يشدُّ كِرياً 
وكذلك إذا أخذ يف سريه . وأَْيَمَن الرجل، وَيمََّن، وياَمَن، إذا أتى الَيَمَن. وامرأةٌ َيمانَِيةٌ أيضاً. انونَوقوٌم َيمانَِيةٌ وَيم

: والُيْمُن. أفق الَيَمنِ: والَتْيمَنِيُّ. تََنسََّب إىل الَيَمنِ: وَتَيمََّن. ياِمْن يا فالن بأصحابك، أي خذْ هبم َيمنَةً: يقال. مييناً



. تربَّكُت: وَتَيمَّْنُت به. وَيَمنَُهْم فهو ياِمٌن. ُيِمَن فالنٌ على قومه، فهو َمْيمونٌ، إذا صار ُمباركاً عليهموقد . الربكة
خالف األيسر : واألْيَمُن واملَْيَمَنةُ. قعَد فالنٌ َيْمَنةً: يقال. خالُف الَيسرِة: والَيْمَنةُ بالفتح. خالُف األشائم: واألياِمُن
  :قال الشماخ. القوَّة: واليمُني. وامليسرة

  َتلَقَّاها َعراَبةُ باليمنيِ... إذا ما راَيةٌ ُرفعْت جملٍد 
كأنَّه . أي من ِقَبلِ الدينِ، فتزيِّنونَ لنا ضاللَتنا: قال ابن عبَّاس رضي اهللا عنهما" . تأتوَننا عن اليمنيِ : " وقوله تعاىل

القََسُم، واجلمع أْيُمٌن : والَيمُني. ندنا بالَيمنيِ، أي على الُيْمنِفالنٌ ع: األصمعّي. تأتوننا عن املأتى السهل: أراد
َيمُني : والَيمُني. مسِّي بذلك ألنَّهم كانوا إذا َتحالفوا ضرب كلِّ امرٌئ منهم َيميَنُه على َيمنيِ صاحبِِه: يقال. وأْيمانٌ

اسٌم : وأْيُمُن اهللا. البُْرَدةُ من ُبرود الَيَمُن: ْمَنةُ بالضموالُي. وتصغري الَيمنيِ ُيَميٌِّن، بالتشديد بال هاٍء. اإلنسان وغريه
  :وأنشد المرئ القيس. َيمُني اهللا ال أفعلُ: وكانوا حيلفون باليمنيِ فيقولون: وقال أبو عبيد. وضع للقسم

  ولو قَطَعوا رأسي لديِك وأوصايل... فقلُت َيمُني اهللا أبرُح قاعداً 
  :كما قال زهري. مث جيمع الَيمُني على أْيُمنٍ. يريده فحذف ال وهو. ال أبرْح: أراد

  ُمبقَْسَمٍة متوُر هبا الِدماُء... فُتْجَمُع أْيُمٌن منَّا ومنكم 
  .أْيُمُن اهللا ألفعلنَّ كذا، وأْيُمُنكَ يا َربِّ إذا خاطبوا: مث حلفوا به فقالوا

  ينع
قال عمرو بن . واليَنيُع واليانُِع، مثل الَنضيجِ والناِضجِ. وأْيَنَع مثله. اً، أي نضَجَيَنَع الثمُر يَْينُِع ويَْيَنُع َيْنعاً وُيْنعاً وُينوع

  :معدي كرب
  يُفَضُّ عليه ُرمَّانٌ َينيُع... كأنَّ على َعوارِِضهِنَّ راحاً 

  .ومجع اليانِع َيْنٌع
  ينم

  .ضرٌب من النبت، الواحدة َيَنَمةٌ: اليََنُم بالتحريك
  يهم

وعند : قال. ومها األْعَميان. السيلُ واجلملُ اهلاِئجُ الصُؤولُ ُيَتَعوَّذُ منهما: َهماِن عند أهل الباديةاألْي: ابن السكيت
. وإنَّما مسِّي أيَْهَم ألنَّه ليس ممَّا ُيستطاع دفُعُه ال ينطق فُيكَلَّمُ أو ُيْسَتْعَتُب: قال أبو عبيد. أهل األمصار السيلُ واحلريُق

  :قال األعشى. وللّرب أَْيَهُم.  ال ُيهتدى فيها الطريُق َيْهماُءوهلذا قيل للفالة اليت
  ُيؤْنُِسين صوُت فيَّاِدها... وَيْهماُء بالليل غَطْشى الفَال 

  .الشجاُع: واألْيَهُم. األصّم: واألْيَهُم من الرجال
  يهيه

  :قال ذو الرّمة. ياِه ياِه، أي أقبل: يقول الراعي لصاحبه من بعيٍد
  ُصَوْيُت ُرَوْيعٍ ضلَّ بالليل صاحبْه... ياٍه وياٍه كأنَّه ُينادي بَيْه

  .ياِه ياِه: وَيْهَيْهُت باإلبل، إذا قلت هلا
  يوم



ْومٍ : " قال األخفش يف قوله تعاىل. الَيْوُم معروٌف، واجلمع أيَّاٌم، وأصله أْيواٌم فأُدغَم أُسَِّس على التَّقْوى من أوَّلِ َي
. ُمشاَهَرةً: وعاملُتُه ُمياَوَمةً، كما تقول. لقيت كلَّ رجلٍ، تريد كلَّ الرجال: كما تقول. مِمن أوَّل األيَّا: قال" . 

  .َيْوٌم أْيَوُم كما يقال ليلةٌ ليالء: يقال. وربَّما عبَّروا عن الشدَّة بالَيْومِ
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