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حرف العينكتاب   

المضاعفباب   

الحاء والعين  

: اعلم أن احلاء ال تأتلف معها العني يف كلمة، لقُرب خمرجيهما، إال أن يشتق فعلٌ من كلمتني؛ مثل: قال اخلليل

وسح سحاً ماؤه :  قد وجدنامها مؤتلفتني، اثْعنجح املاُء مبعىن اثعنجر، وأنشد:قال اخلارزجني. حيعل؛ من حي على
  .وتربأ من حكاه من معرفته: جحلَنجع، قال: وذكر أيضاً. فاثعنجحا

الهاء والعين  

  .هو زجر لإلبل لتحتبس: زجرتها، وقيل: عهعهت بالضأن: وحكى اخلارزجني . أمهله اخلليل: عه

 هع

قاء: ع الرجلُه.  

الخاء والعين  

  خع

  .إذا انبهر يف عدوه: وخع الفَهد لصوٍت من حلِقه. شجرة : اخلُعخع: وحكى اخلارزجني. أمهله اخلليل

القاف والعين  

  عق

: -  أيضاً-والشاة .  فَذَبح شاةً عنه- وهي الشعر الذي يولَد عليه -إذا حلق عقيقَته : عق الرجلُ عن املولود

  .ما يبقى من شعاعه يف السحاب، وبه تشبه السيوف فَتسمى عقائق: وعقيقة الربق. عقيقَة

بلَدان؛ أحدمها عقيق تمرة، واآلخر : والعقيقان. موضع: والعقيق. عقيقة: واخلَرز، واخلَرزة. الغدران: والعقائق
  .مر بئيس : ورجلٌ عق. ِملح مر، وأعقه اهللا: وماٌء عق. الرملة : والعقيقة. األودية: واألِعقة. عقيق البياض

احلَفْر طوالً، : والعق. الربقة املستطيلة يف السماء: والعقة. أي ال أشاقه: وال أعاقُّه. يف معىن عاق: - أيضاً -وعق 
  .نوى هش: ونوى العقوق. الشق، ومنه عقوق الوالدين: والعق. عقة : واحلُفرة
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نبتت العقيقةُ على ولدها يف بطنها، وتسمى : وعقت احلامل وأعقَت فهي عقوق ومِعق. احلَمل: عقاق والعقَقوال
  .واحلامل؛ مجيعاً. احلائل: العقوق: أبو زيد. العقيقةُ ِعقةً أيضاً

: وعقَةُ. سطَع: وانعق الغبار.  طائر أبلق:والعقْعق. السحابة تنشق بالربق: والعقّاقة. كَلفَتين األبلَق العقوق: ومثَلٌ 

  .عقوق الرجل من جيب ِبره: واملَعقًة. قبيلة من النِمر بن قاِسط

 قع

  .بعيد شاق: وطريق قَعقاع ومتقَعِقع. حفر فصادف قُعاعاً: وأقعغ. ماٌء مر غليظ: القُعاع والقع

  .والطريق نفسه.  اليمامة إىل الكوفةطريق من: والقَعقاع. حثيث: وقَرب قَعقاع

. الرجل الذي إذا مشى سِمع ملفاصله تقَعقُع: والقَعقَاع والقُعقُعاينُّ . والبكْرة. صوت اجللود اليابسة: والقَعقَعة

  .الذي إذا حملَ على العانة صك لَحييه، ومنه وصف احلُمى بالقَعقَاع: ومحار قُعقُعاين 

. اجترأ عليه: وقَعه بالكالم وقَعقَعه. ضرب من التمر: والقُعقُعان . طائر: والقُعقُع. وموضع. جبلٌ : انوقُعيِقع

  .أجلْته: وقَعقَعت الِقدح. حركته: وقَعقَعت رأس القارورة

الكاف والعين  

  عك

 مضافةً -وأرض عكة . عكيك، وقد عكيوم : شدة احلر، ومنه: والعكة والعكة. أصغر من الِقربة: العكة للسمن
  .رملة محماة بالشمس: والعكة. حارة : -وغري مضافة 

  .احتبس: وعك هو. حبسته: وعكَكْته. قبيلة: -عدثان:  وقيل-وعك بن عدنان 

تبدلت لوناً : -كة الع:  واالسم-وأعكت العشراء. استعدته احلديثَ مرتني: وعكَكْته. ردده علي: وعكين بالقول
  .كسرته: وعكته احلُمى. غري لوا

الرجل : والعكَوك. احملوج إىل الضرب: واِملعك من اخليل. أسبلَ طريف ازاره: وائْتزر إزرةَ عك وك وعكى وكى
  .قصريالتار السمني ال: والعكوكان. أي يشارين: وهو يعاكين. اخلبيث من السعايل: والعكَنكع. القصري

 كع

. اخلبز اليابس: والكَعك. أي رقيقُه، وال يقال بغري الوجه: وهو كَع الوجه. ضعيف، وقد كع وتكَعكَع: رجل كَع

  .أي جبنت : وكَِععت وكَععت

الجيم والعين  
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  عج

. ج وعجاجإثارة العجاج والدخان، ويوم عج وِمع: والتعجيج. وهدير االبل. رفْع الصوت: العج والعجيج

  .الكثرية من االبل: والعجاجة. عطَفْتها: وعجعجت بالناقة

. صياح: ورجلٌ عجعاج. النجيب من اخليل؛ املُِسن: والعجعاج. تكعب: وعج الثدي. أغار: ولف عجاجته عليه

ت الريحجعاجيج: وأعا، ورياح ماشتد هبو.  

  . أخريةً جيماً- مشددةً وغري مشددة -ء جعل اليا: والعجعجةُ يف قضاعة

  جع

  

  .ومعركة األبطال. حمبس سوء: واجلَعجاع. حركتها لإلناخة والنهوض: جعجعت اإلبلَ

  .األرض اخلشنة ال ماء فيها وال كأل: واجلَعجاع. صوت الرحى: واجلعجعة

  .سغسغته: ت الثريدوجعجع. حنرا: وجعجعت اجلزور. األرض املتطامنة : واجلَعجع

الشين والعين  

وسقى . دقيقة العظام: وامرأةٌ عشة. الدقيقة القُضبان: والعشة من الشجر. للطري يف رؤوس الشجر: العش: عش. 
  .املطلب: واملَعش. قللها: وعش العطيةَ. أي قليالً: سجالً عشاً

وجاء . أزعجه: وأعش الظيب من كناسه.  فذهبوا عنك أيضاًوإذا تأذوا بك. أعجلْتهم عن أمرهم: وأعششت القوم
  .ضربه ضربات: وعشه بالقضيب. أي من جهده: باملال من عشه وبشه

  .رقَعته: وعششت القميص. ضعيف من الضرب أو السير: وبعري عشوش

: وأعشاش. تكرج: وعشش اخلبز. وشةاملنحنية اىل القوامي؛ بينة العشش والعشاشة والعش: والعشةُ من االبل

  .أي ِبِكبٍر : عزفْت بإعشاش : وفسر. موضع

  شع

الشراب تعشعمزجته: ش .القوم تشععب عليه ماء: وشعاً، وهو ما أِخذ طعماً فَصشعششاعاً ومعسقيتهم لبناً ش .

  .ضعف بصره: وتشعشع. فيه خلَل: وظل مشعشع

. املتفرق: والشعشاع والشعيع والشعاع والشع. واحلَسن. الطويل العنق من كل شيء: اع والشعشعانوالشعش

  .صبها: وشعغ الغارةَ. انتشار الدم: والشعاع
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فاه اليابس: وأشع الزرعه؛ وهو سعاعخرج ش.  

عاعته، واحد، وأشعتع الشمس وشها: وشعاععاعاً. شش القوم رع. متفرقني: وتطَايببوله وأش ع البعريفرقه: وش.  

الضاد والعين  

  عض

  .والفَِهم. والبخيل. والشديد اللسان. واملتكبر. الرجل السييء اخلُلق: الِعض

  .أي حسن القيام عليه، وكذلك ِعض قتال وسفٍَر : وهو ِعض مال. أي ِقرنه: وهو ِعضه

  .النوى والقت والعجني تعلَفه اإلبل: والعض

  : عرنني األنف يف قول عياض بن درة: والعضاض

الهوان فالكَه ه فأسموألْج  

  .وكثرية املاء أيضاً. بعيدة القعر ضيقة؛ وقد أعضت: وأغضى على عضاض أنٍف مصلم وبئر عضوض

ر على أي صبو: وانه لَِعضاض عيش. الضيقة الفرج: والعضوض من النساء. لصق وترها بكَبدها: وقوس عضوض
  .وثيق: وعلَق ِعض. لَِزق به: وعض بكذا. الشدة فيه

وما بقي يف األرض إال . من خيار العشب: واليعضيض . تعضوضاء : ضرب من التمر، ومجعه: والتعضوض
  .وهو ما غَلُظ من الشجر، وكذلك العض: العضاض

وهو عِضيضي . أي شيء من املأكول: وضوما لنا عضاض وعضوض ومعض. أي مستمسك: وما يف األمر معض
  .اخلضوع والتذلل: الضعضعة: ضع. أي خنتلف يف األمر ونتشاكس: وأنا عضيضه

الصاد والعين  

  .قليل اخلري: ورجلٌ عصعص. أصل الذنب، والعصص لغة فيه: العصعص والعصعوص: عص. 

  .صلب: وعص الشيُء

 صع

. جبن : وتصعصع الرجلُ. رجلَه ودهنه: وصعصع رأسه. ذهبت صعاصع: ، ومنهالتحريك والتفريق: الصعصعة

  .أقبل: وصعصع الرجلُ. طائر أبرش ال يقف مبكان: والصعصع

  .نبت يشرت ماؤه للمشي: والصعصعة

السين والعين  
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  عس

سالع :سسي العمالليل عن أهل الريبة، وبه س فْضن .سعسلَ:  الليلُوعه أنه رقَةٌ من الظُّلْمة. أقْبجماز ،ربوأد .

  .منه: الطلَب، والذئب عسوس وعسعس وعسعاس: والعس

  .وذَكَر الرجل. القدح الضخم: والعس. أي سيئة اخلُلق: بينة العسس والِعساس: وناقةٌ عسوس

  .دنت من األرض ليالً: وعسعست السحابة. موضع: وعسعس. حركه: وعسعسه

وِجىْء به عساً . من جهده: واليت تعتس العظام وترمتها وجاء به من عسه وبسه. الناقة القليلة الدر: والعسوس
  .لبين جعفر: ودارةُ عسعس. أي جيء به ال حمالة: وبساً

: وعسست أصحايب. أبطأ: س علي خربهوع. دخل وسطَها ميسح ضروعها للدر: واعتس االبلَ. جبل: وعسعس

  .اليت ال تبايل دنو الرجال: والعسوس من النساء. أطعمتهم شيئاً يسرياً

  سع

وسعسع . احنطَّ: وتسعسع. احنسرت الشفة عن أسنانه: وتسعسع فمه. واهلَرم". بسع سع " دعاء اِملعزى : السعسعة
  .زؤان احلنطة، وطعام مسعوع: والسِعيع. رواه دهناً: شعره

  

الزاي والعين  

  عز

صار يف : وقد أعز. ذات حجارة: أرض صلبة؛ وقيل: والعزازةُ والعزاز والعزاء. الِعز: والعزة. قَل: عز الشيُء
  .غَلَبه: وعزه. والسنة الشديدة. الشدة: والعزاء. العزاز

  .متاسك: واستعز الرملُ. يلُبدها، واستعزت هي: واملطر يعزز األرض. م عليعظُ: واعِززت مبا أصابه

  .ضيقة اإلحليل بينة العزوز والِعزاز: وشاةٌ عزوز. بيت عبادٍة كان بالطائف: والعزى

  .عصبة دقيقة يف عظم اخلَوران إىل الورك: والعزيزى والعزيزاء

: وعززته. أي ال حمالة: وجىء به عزاً وبزاً. شديده: وهو ِمغزاز املرض. ومات أيضاً. غُِلب: واستِعز باملريض وغريه

زز اللحمعلُب: قَويته، ومنه تص.  

: وعز علي. مجع العزيز: والِعزاز. زجر للغنم؛ وكذلك عز عز: وعز. غالب، وأرض معزوزة: ورجلٌ ومطر ِعز

  .الظبيةِبنت : والعزة. حق واشتد
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 زع

  .الشدائد: وا لزعازع. ريح زعزاع وزعزع وزعزعان: التحريك، ومنه: الزعزعة

الطاء والعين  

  عط

  .عيطْ عيطْ: حكاية صوت املُجان إذا غلبوا فقالوا: والعطْعطة . الشق من غري بينونة: العط

  .اجلَحش: وقيل. اجلدي: والعطعغط. الشجاع، ويوصف به األسد: والعطَاط

  طع

  .حكاية صوت الَمتمطق: الطعطَعة

الدال والعين  

  عد

  .أي مثلها يف العمر: الكثرة؛ وهذه عديد تلك: والعديد. واملعدود مجيعاً. اإلحصاء: ا لعد

  .أي أقرانهم: ولقي القوم أعدادهم. النظري: والِعد والعديد. صوتها: وعديد القوس وعدادها

  .واملاء الذي له مادة أيضاً. جمتمع املاء: والعدد. رالِعفْ: والِعد من الرجال

سقَيتها مث : وعددت اإلبل عداداً وعداً. أيام قُرئها: وِعدة املرأة. اجلماعة: والعدة. القدمي: واحلَسب واملاُء العد
  .أي ديوانه: ِعداده يف بين فالن: يوم العطاء؛ والعرض، ومنه: ويوم الِعداد. صرفتها ليايل

أي مرةً يف : وال آتيك إال ِعداد القمر الثريا وِعدته. الوقت، وليلةٌ يناح فيها على امليت من كل أسبوع: والِعداد
  .اهتياج ومجع اللديغ: والِعداد والِعدد. السنة

ن ويتعددون وهم يتعادو. والسرعة أيضاٌ . صوت القطا: والعد عدة. والعدة كاألهبة. البثْر: - بالضم -والعد 
  .أوله: وعدان الشباب. أي يشتركون فيما يعملون من املكارم: وهم يتعادون. يزيدون: على كذا

  دع

  .وما بني النخل إىل النخل. ومنلة سوداء. حبة سوداء: والدعاعة. الدفع: الدع

وأن . وعدو يف التواٍء وبطء. اِلق ليكتِنزحتريك اجلُو: والدعدعة. ويبيس الشجر والزبل. الناعم من النبت: والدعاع
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  .داع داع: وأن تزجر لصغار الغنم فتقول. دع أي قُم فانتعش: تقول للعاثر

  .دعد: ويقال ألم حبين. كَثُر دعاعه: ِعيال الرجل؛ وأدع: والدعاع. القَصري: والدعداع

التاء والعين  

  عت

  .الدفاع، وما زلت أعاته: والِعتات. القوي من الرجال: والعتعت.  إذا مل يستمر:كرر القول، ومنه التعتت: عت

 تع

  .التحريك الشديد: والتعتعة. العي بالكالم، وبه يشبه ارتطام الدابة يف الوحل: التعتعة

  .أي يف ختليط: ووقع يف تعاِتع

الظاء والعين  

  عظ

وحتريك الدابة بها ومشيها يف . اُء السهم عن الرمية؛ واجلَباِن عن مقاتلهالتو: والعظعظَة. الشدة يف احلرب: العظ
  .ضيٍق من نفسها

  .ِعظي نفسك: ال تِعظيين وتعظْعظي فمعناه: فأما املثل

الذال والعين  

  ذع

اع ما بني النخلة إىل الذع: وقيل. رديئه: وذَعاع النخل. أي الِفرق: والتفريق، ومنه الذعاع . التحريك: الذَّعذعة
  النخلة

لثاء والعين  

  .ِعثَاثٌ وعثَائث: جمعها. والعجوز واحلمقاء.والزمنة.واملرأة املَحقُورة. السوسة: العثَّة: عث. 

وسِويق . ازاُء مال: وهو عث مال. الِغناء: والِعثاث. صوت: وعث ِعثاثاً. ظَهر الكثيب ال نبات عليه: والعثْعث
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أحل : وعثين. راوغه: وعثْعثه الذئب. ركَنت: وعثْعثْت إليه. واإلفساد؛ مجيعاً. التلَبث: والعثْعثَة. غري ملْتوت: عثُّ
  .علي

  ثع

  

ثع مجيعاً: الثَّعء، ثَع وانالقَي .ة. سال: وثع اجلُرحثَعة الثاء والعني على اللسان: والثعثع. غَلَباللؤلؤ: والثع.  

لراءا والعين  

  عر

: والعرة. جرب: صار أجرب، ومجلٌ أغر وعار: فشا فيهم، وتعرعر: اجلَرب، واستعرهم اجلَرب : العر والعر والعرة

  .أصابه بسوء: وعره عريراً. واجلنون. والعيب . القَفر

  .بل، مجل معرورقرح يف مشافر اإل: والعر. أي من دنا منه لَطَخه بسوء: وهو عارور وعارورة

والعرار . الشدة يف احلرب، واالسم العرارة: والعرة. اليت أصابتها عني يف لبنها وأفِْسد ضرعها باحللب: واملَعرورة
الغالم : والعر والعرة . السهر: والتعار. إذا كان السمن يف مقَدِمه أكثر: ومحار أعر. املُعجالن عن الفطام: والعرارة

  .جلاريةوا

: فأما املثل. وكُل ما باء بشيٍء فهو عرار. االرتفاع: وقيل. السؤدد: والعرارة. شجر: وقيل. البهارة الربية: والعرارة

  .مها بقرتان: باءت عراِر بكَحل، فقيل

  .استوى األمران: ومعىن املثل. شدة: عرار ما يعره بشر؛ وكَحل: وقيل

. املَقْرور: واملَعرور. أتاه مجتِدياً: وعره واعتره. معروف: وِعرار بن شأس . وقد عرصوته، : وِعرار الظليم

  .شجر السرو: والعرعر

  .الرجل الشريف: والعراِعر. استخراج ِصمام القارورة: والعرعرة

. لُعبة: وعرعاِر. موضع: وعرعر. ضاًوما بني املنخرين أي. وركَب املرأة. رأسه وظَهر األرض: وعرعرةُ كل شيء

  .ِصغر السنام: والعرر. تمكثْت: وعاررت

: وجزور عراِعر. ال يسمن: وجملٌ يعرار. ِشبه الغريب: والعِرير. ساء خلقُه: وقيل. صعب أمره: وركب عرعره 

  .طويل: وعنق عراِعر. ضخم

وعرعرت . أي فيمن يلدنَ الذكور: وتزوج يف عرارة نساء. يكون أخضر ينِبت : وِملح عراِعِري . ماء: وعراِعر
قْته: العظمرع .رت العنيعرا: وعفَقَأ.  
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  .أي ألِْزمه فقره وِكلْه إىل نفسه: عر فَقْره بفيه لعلَّه يلْهيه : وقوهلم. وِطئته: وعررته. العذْراء: والعراء

ما وراء املَجرة من ناحية القُطْب الشمايل، وأصله موضع اجلَرب؛ سمي بذلك لكثرة النجوم كما مسيت : ةواملَعر
  .اإلمث: واملَعرة. السماُء جرباء

  رع

  .اضطراب املاء: والرعرعة. ترعرع الصيب، شاب رعرع ورعراع: الرعرعة

  . هذاال فؤاد له، ورعاع الناس من: ورجلٌ رعاعةٌ 

الالم والعين  

  عل

  .بقية اللنب وغِريه: والعاللَة. الشربة الثانية، عل إِبلَه يعل ويِعلُّ، وعلَّت هي: العلُّ والعلَل

: والعلْعل . والضعيف من مرض. واملِسن الصغري اجلسم من الرجال. والقُراد الضخم. الذي يزور النساء: والعلُّ

  .والذكَر من القَنابر. مما يلي اخلاصرةورأس الرهابة . الذكَر

  .بنو نساء شىت لرجل واحد: وبنو العالت. يف معىن لعل: وعل زيداً

. وغدير مطِرد. األِفيل من االبل: واليعلول. زجر للغنم واإلبل: وعلْع وعلْعلْ . أي يف شر وقتال : وإنه لفي علْعول

  .اءوالنفاخة اليت تعلو امل. وسحابة مطردة

يوم من أيام : واملعلِل. واالسترخاء يف الكالم. االضطراب يف املشي: والتعلْعل. عل مرةً بعد مرة: وِصبغٌ يعلُول
  .العجوز كأنه يعلل الناس بشيء من ختفيف الربد

  .تجنيت عليه: لْت فالناًواعتلَ. أعاقه : واعتله عن كذا. عرض ساِبِري:مبعىن قول العامة: و عرض عليه سوم عالٍة 

  لع

  .دلَع لسانه من العطش: وتلَعلَع الكلب. تكَسر: وتلَعلع. بِصيصه: السراب، واللعلَعة: اللعلَع

  .مليحة عفيفة: وامرأةٌ لعةٌ . موضع: ولَعلَع

  .يتكلف األحلانَ من غري صوت : ورجلٌ لعاعة

. والشيء اليسري من الدنيا. اِخلصب: واللُّعاعة. بقيته: ولُعاعة الشيء. ر احلشيش يؤكَلوثَم. بقْلةٌ غَضة: واللُّعاع

  .لَع لَع، ولَع، ولَعلْ؛ مبعىن لَعاً: ويقال للعاثر
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وتلعلع . الذئب؛ من هذا: واللعلَع. والضجر من كل شيء. التحزن من اجلوع: واللعلعه. لَعا: قلت: ولَعلَعت به 
  .شجر ينبت باحلجاز: واللعلع. تتبع :  كٍأل ضعيفاإلبل يف

النون والعين  

  عن

  

: أي الساعةَ من غري أن طلبته، وقيل: ورأيته عين عنة. أي خصصته به: وأعطيته عين عنٍة . حظريةٌ من شجر: العنة

  .أي تعرضت لشيء ال أعرفه: واعتننت ِلعنٍة . أولُ عائنة

نلقى عليه القَديد : ةوالعل يطْفَة أيضاً. احلَبوالع.  

وعنن الِعنني عن امرأته، وهو بني الِعنينة والعنانة، وكل معنوٍن . اعترض: وعن عنوناً وعناً وعنناً واعتن أيضاً
  .حمبوس، وهو ِعنني عن القتال وغريه أيضاً

ما ظهر من : وعننت الكتاب عناً وعنواناً، واألصل يف العنوان.  بهلَوى: وعن به كل ملْوى. مد به : وعن به
  .الشيء

 فأما -يف اخلاص من األشياء : وِشركَة الِعنان. املتقدمة يف السير: والعنون من الدواب. يف معىن لعلك: ولَعنك
  : قوله

  ِعنان الشماِل من يكونَن أضرعا

عدا : وامتأل ِعنانه. الشمال ِغالف الضرع، وِعنانه سيره الذي يعلق به: وقيل. تعرضمعانة شؤم؛ وهو من ال: فقيل
  .جعلت هلا ِعناناً: وأعننت الدابةَ وعننتها. جهده

ن الفَرسه ِبِعنانه: وأعسبن . حنهم يف عن: ومجعتنأي يف س.  

  .السحابة: والعنانة. ما عن منها: وعنانها . نواحيها: نانُ السماءوأع. ما يعرض للشيء: واحد األعنان : والعنن

: واملُعننة. العوان: اجلَبل الطويل يف األرض ويف السماء، واجلميع: والعانُّ. جعلُهم العني بدل اهلمزة: وعنعنةُ متيم

  .املرأة اللطيفة البطن

  .على حبس ريح بطنه، وما أعنهال يقدر : - مثل حكيم -ورجلٌ عِنين 

  .قَلْت حتاربوا عليه: عن اسم قبيلة، وقيل: قيل: ويوم عن. القائل عن فالن عن فالن : واملعنِعن

  نع
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  .والبظْر، مجيعاً. والضعيف. والرجل الطويل املُضطَِرب. الذكَر مسترِخياً: النعنع

  .شطت: وتنعنعت الدار. ذَباِذبها: نطقةونعاِنع اِمل. االضطراب: والتنعنع

  .بقْلة طيبة: والنعناع. املرأة الطويلة العنق: والنعنعة. حكاية نع نع: والنعنعة. بقْلةً ناعمة: والنعاعة

الفاء والعين  

  عف

  . أكلهإذا: ثَمر الطلْح، وعفْعف: والعفْعف. بني الِعفة والعفاف: رجل عف عِفيف

  .بقية اللنب يف الضرع، وقد أعفت الشاة، وعف اللنب يف الضرع: والعفَافَة والعفة

  .وأتيتك على ِعفاِن ذلك وإفاِنه. ومسكةٌ جرداء صغرية. العجوز: والعفة

  فع

: والفَعفَع. واخلَفيف. القَصاب: عوالفَعفَعاين والفَعفَع والفُعاِف. قول الراعي فاع فاع للغنم، وهو فَعفَاع: الفَعفَعةُ

  .اجلدي يف لغة بطٍن من اليمن

الباء والعين  

  .أكثره: ومن البحر. أوله: وعباب األمر. ِشدة اجلَرع: العب: عب. 

 أي ال: أي ال تعب فيه، وال أباب: ال عباب" . إذا وردت الظباُء املاَء فال عباب وإذا مل تِرد فال أباب: " ويقولون

  .صوت: وعب الغرب. تأب ِلطَلَبه أي ال تتهيأ

أي : تعبعب: نعمة الشباب؛ ومنه: والعبعب. والطويل. واجلدول الكثري املاء. الفَرس الكثري اجلَري: واليعبوب
نسة . حبِبيرب من األكسية أيضاً والعفُط: وضغاِفر العرذ من متخراب ياب.  األلبان والرائب من. شعبوالع :

  .والسيل الذي يسمع خريره من بعد. والذي خيرج صوته من حلْقه. الطويل

:  والعب-. عبب الثعلب؛ ومن قَال ِعنب فقد أخطأ: شجر، وقال حممد بن حبيب واألثْرم: نبت؛ وقيل: والعبب

  .الردن

  .زجر للتيس: - بالضم -وعب عبْ . أي ِكبر: يه عبيةوف. وفقري أيضاً. غليظ األنف: ورجل أعب

  بع
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: والبعبعة. أي نفْسه: وألْقى عليه بعاعه. أحل مبكان : وبع السحاب بعاً وبعاعاً. واجلَهاز. الثقَل: البعاع والبعع

  . الفقراء؛ وال يعرف واِحده:والبعاِبعة. الولَد بني اهلبع والربع: والبعة من أوالد االبل. حكايةُ صوت

الميم والعين  

  عم

وعمم . اختَذَ عماً: واستعم وتعمم. وهو معم مخول؛ ومِعم مخِول؛ ومعتم مخول أيضاً. مثل عمم: عم رأسه
  .بيضاء الرأس: وشاة معممة. سود: الرجلُ

    

واستوى الشباب . السيد أيضاً: والعمم. العمم والعم: ، ومجيع العميمالطويل التام من كل شيء: والعميم والعمم
متفرقون : والقوم عماِعم. العموم: عم، وقد يجمع على: اجلماعات، الواحد: والعماِعم . أي متامه: على عمِمه

  : أيضاً، قال لبيد

  وأجعَل أقواماً عموماً عماِعما

: تباعد األعمام عن األعمام اللح؛ كأنْ يقال: والعماِعم . أي يف اخلَلْق: وما يف العم ِمثْلُه. ماعوهذا كاجلَمع واجلُ

  .الغليظ الضخم: واألعم. عم عم عم فالن

  .أي ِكبر: وفيه عميةٌ . عيدان تشد بعضها اىل بعض يف البحر مث تركَب: والِعمامة 

  .أي من خاِلصهم: وهو من عِميِمِهم. حابهيعم بنصره أص: وهو ذو عمية

  مع

: وهو ذو معمعة . والعمل على عجل. الِقتال: واملَعمعةُ. صوت احلَريق؛ والشجعاء يف احلرب، واسِتعارمها: املَعمعة

  .أي صٍرب على األمور ومزاولة

حابةُ األرضت السعمععليها املطرَ دفعةً: وم تلَباحهترهما.  واحدة فَقَشعانمعةُ الريح واحلر ومعمعما: ومشد .

الذي يكون مع من : واملَعمعي. اليت أمرها جمتِمع ال تعطي أحداً من ماهلا شيئاً: وقيل. املرأة الذكية: واملَعمع 
  .غَلَب

الثالثي الصحيحباب   

  العين والهاء 

  العين والهاء والقاف
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  قهع

  .ِحكاية صوته يف ضحكه: قَهقَع الدب ِقهقَاعاً: وحكى اخلارزجني . له اخلليلأمه

  هقع

. ثالثة كواكب: - رأس اجلَوزاء -واهلَقْعة . دائرة جبنب الدابة عند املَركَل يتشاَءم ا، والِبرذَون مهقُوع: اهلَقْعة

أي : أدركَتك هقْعة اهتقَعتك:  والسريع االنكسار أيضاً، يقال.كثري االضطجاع واالتكاء بني القوم: ورجلٌ هقَعة
  .صدتك

قًعهوت ِقعتِكس: واهالفحلُ الناقةَ. ن قَعتراب: واهها للضنوخة. تِقعة: وناقةٌ هِبعض.  

  .سفهت: وتهقع. جاع وخمص: وانهقَع. حريص: ورجل هِقع . تغري: واهتِقع لونه

  .ِحكَاية وقْع السيف: واهلَيقَعة. غَفلة تصيب من هم أو مرض: واهلُقَاع

  عهق

واخلُطاف . والطويل العنِق املديد من الظباء وغريها. والغراب والبعري والثور؛ السود اجلسيمة. الالزورد: العوهق
  .ع ولُبابهوِخيار النب. واحلمامة إىل الورقَة. اجلَبِلي األسود

  .كَوكَبان إىل جنب الفرقدين: والعوهقان

وهو التحري يف . النشاط: والعيهقَة. ضللَه: وعوهقه. بنات عوهق: اسم معِرفة لفَحل قدمي، ويقولون لإلبل: وعوهق
  .طائر، وال أحقه: والعيهق. الشيء أيضاً

الكاف والهاء والعين  

  عهك

  .أي بصياِحنا: االقتتال والصراع، وسِمعوا بعيهكَِتنا: العيهكَة: وحكى اخلارزجني . أمهله اخلليل

  هكع

. واخلُشوع أيضاً. والركوع. برك، وهو السكون: وهكَع البعري هكُوعاً. السعال؛ وقد هكَع: اهلُكاع واهلَكْع

كَعنام: وه .ظْمالع ر: وهكَهعانكسر بعد اجلَب.  

ةوناقة هة: ِكعِبعة . ضكَعةٌ نبالبلد. أي ال يربح جملساً محقاً: وإنه هلُكَع كَعلَ به: وهزن.  
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الهاء والجيم والعين  

  عجه

: هجع. الْتوى : وتعجه األمر. عانهما حىت أوقَع الفُرقة: عجه بني مِحبني: وحكى اخلارزجني . أمهله اخلليل

أمحق سريع : ورجل ِهجع وهجع وهِجع. لَقيته بعد هجعٍة وبعد هجيع من الليلالنوم بالليل خاصة، و: اهلجوع
  .غَرثَ ونقَص : وهجع اجلوع. االستنامِة إىل كل أحد

  .واِسع : وطريق تهجغ

  عهج

واملرأة احلَسنة . النعامةو. والناقة الفَتية. اليت يف حقْويها خطتاِن سوداوان: الظبية الطويلة العنق، وقيل: العوهج
  . نعت لكل طويل- بعد -وهو . واحلية الطويلة. واألعرج . اللون

الضاد والهاء والعين  

  عضه

تهضهة؛ وهي اإلفْك: أعِضيبالع ه. جثتضهتته بالزور: وقد عيمة. ررنة والسحوهو أيضاً من كالم الكَه .

ِعضة : شجر الشوك؛ وهو ما كان له أرومةٌ تبقى على الشتاء، ويف واحده قيلمن : والِعضاه. العِضيهة: واالسم
  .كثرية الِعضاه: وأرض عِضيهة. وِعضهة وِعضاهة

  .إذا أكَله: يشتكي أكْلَه، وعاِضه: وبعري عِضه

  

السين والهاء والعين  

  هسع

: وِمهسع. يسِرع، وبه مسي هاِسع وهسع ابنا ِحميرأي : مر يهسع: وحكى اخلارزجني . أمهل اخلليلُ الباب أصالً

  .اسم رجل

الزاي والهاء والعين  

  هزع
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أي سهم؛ وهو : وما يف الِكنانِة أهزع وهزيع وِهزاع . خرجوا ِبهِزيم من الليل؛ وهو مضي ساعٍة منه: اهتزعوا
  . يف الكنانةاألهزع سهم يتيمن به فيدخر: أردؤها، وقيل

عزوما يف الداِر أه : دع. أي أحزأه ع. أي مالٌ : وما لَهزالرمح أيضاً: واأله.  

  .االضطراب يف املشي، واالهتزاز: والتهزع واالهِتزاع. تنكَرَ وعبس : وتهزع له

  . اقتطع:واهتزع عوداً من الشجر. ويعرج؛ مجيعاً. أي يسِرع: ومر يهزع

واهلَيزعة . الِْتواء اللَحي األسفل: والتهِزيع يف احلَنِك. ِمهزعاً: تكسرت، ومنه سمي األسد واِملدق: وتهزعت ِعظامه
  .باردة: وليلةٌ هِزيعة. واخلوف أيضاً. اجلَلَبةُ يف قتال

  عز

. والذي ال يطرب للسماع واللَّهو. لئيم:  وِعزهاٌء وِعزهاءةٌ ورجل ِعزهاةٌ. متباعدة، وقد تعزهت: أرض ِعزهاة

  .ومجع الِعزهاِة ِعزهون. وقد عِزه عزهاً

  .الذي ال يكتم بغضه لك، ومجعه عزاهي: والِعزهى

الطاء والهاء والعين  

  هطع

: وأهطَع واستهطَع. يف عنِقه تصويب ِخلْقَةً: ِطعوبعري مه. إذا أقبلَ ببصِره على الشيء ال يرفعه عنه: هطَع هطوعاً

  .أسرع

الدال والهاء والعين  

 هدع

عدعام، وأنشد: ا هلَوالن :  

  كما جال بالهدِة الهودع  على سابح قارح أجوُل

عِهد عكْر: وِهدللب رجز.  

  عهد
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دهِصية: العِز. واإلملام. واملَوثق. الوا عنه يرجعون إليهواملَنأوتل الذي ال يزالون إذا ان.  

داِنكوليس هذا كَِعه :هِدكأي كَع . دهالِعهاد -والع واِحد - :ضت الروِهدطَر بعد مطر، وعةُ. كل مدهوالع :

  .أي فساداً مل يحكَم بعد: وإنَ فيه لَعهدةً. كتاب الشرى

والت دهعِتهاد والتدواالعاهد يكون من اثنني: وقيل. االحتفاظ بالشيء: ععاهالت .كِهيدعك: وعاهدوقرحة . الذي ي
  .اشترط عليه: واستعهد منه. قدمية: عِهيدة

  عده

يدهةٌ . السيُء اخلُلُق من اإلبل: العيهديفاء: وفيه عأي ج.  

  دهع

  .عي ودهدعزجر النوق، ودهع الرا: دهاِع ودهداِع

التاء والهاء والعين  

  عته

اختَذَ ِفوق : وتعته يف الطعام. تجنن: وتعته. نقص عقلُه من غري جنون: عِته الرجلُ عتاهاً وعتهاً وعتهاً وعتاِهيةً
  .يتأنق فيه، وقد تعته يف الثياب: ورجلٌ عتهي اللباس. القدر

  عهت

  .تأنق فيه: تعهت يف األمر: خلارزجني وحكى ا. أمهله اخلليل

الراء والهاء والعين  

  عهر

  .شديد: وجملٌ عيهر تيهر . عيهران: والذَّكَر. الغول: والعيهرة. الفُجور: العهر والعهور

  هعر

  .والغول أيضاً. املرأة النِزقَة من غري ِعفَّة: اهلَيعرة
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  هرع

القَملَة : واهلَرعة. سريع املشي والبكاء: ورجلٌ هِرع . أشرعتها: وهرعت الرماح. السوق الشديد: هراعاهلَرع واإل
  .وهي اهلُرنع أيضاً. هرع : الصغرية؛ وجمعها: الكبرية، وقيل

  .فيهما لُكْنةٌ وضعف: وهو مهروع اللسان والعقل

املرأة : واهلَيرع. سريعةُ اهلبوب كثريةُ الغبار: وريح هيرع. هيرع: يزمر ا، وبه قيل للضعيفالقصبة : واهلَيرعة
  .الشِبقَة، وكذلك اهلَِرعة: الِرتقَة، وكذلك اهلَورع واهلَيرعة

سِفير : واِهلرياع. كَسر: هترع عوداًوا. وحريصاً أيضاً. أي يرعد: وجاء مهرعاً. الشِبقَة : واهلَروع واهلَروعة
  .شجرة دقيقة الِعيدان: واهلَِريعة. الشجر

الالم والهاء والعين  

  هلع

ص: اهلَلَعة اِحلرة. شدلَع وِهلْواع وِهلْواعع وهلُوع، رجلٌ هةٌ . واجلَزديدة: وناقةٌ ِهلْواعسريعةٌ ح .اِلععام؛ : واهلَوالن
  .اًلذلك أيض

    

  .ِلشدة ِحرصه: وذئب هلَع بلَع. الضعيف: واهلَيلَع. سريع: ورجلٌ هولَع

  هلع

ةً: اللًهععاً ولَهاعلَه ِسل إىل كلِّ أحد، لَهعرتة. الفاِتر يف األمر؛ املُسعيف كالمه. وبه مسي لَِهي عيلَهتأفْرطَ: و.  

  عله

  .وقَع يف املَالمة: وعِله. واسم رجل. والظليم. واجلائع.  شيءمن نازعته نفسه إىل: العلْهان

لَهماك . اِحلدة: والعفْس. واالثُ النبانُ . وأذى اخلُمار. وخلْهوالع :ِلهوقد ع ،اُء. اآلِخذُ يف كل فنلْهبان : والعثَو
  .يندف فيهما وبر اإلبليتوقى ما الشجاع يف احلرب

  .النشيطةُ يف اللجام: والعلْهى. الذي فزع حىت خف: هوالعِل

  عهل
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  .ال تستِقر نزقاً: وامرأة عيهلٌ وعيهلَة. الناقَة السريعة، وال يقال باهلاء: العيهلُ

النون والهاء والعين  

  عهن

نوف: الِعهةُ. الصنهاِه: والعنونة، قَضيب عيوبه قيل للفقريانكسار يف القَضيب من غري ب ،اِهن: نوبينهما . ع
  .أي ِإحنة: ِعهنةٌ 

  .ِتالِده: وأعطاه من عاِهِن ماِله. ونبت أيضاً. شجرةٌ غرباء ذات زهٍر أمحر: والِعهنة

ن رمى بالكالم على عواِهِنه، أو م: والعاِجل أيضاً، ومنه. احلاضر املقيم: والعاِهن. أي إزاءه: وفالنٌ ِعهن مالً
  .أي أعهد وأتذكَر: أنا أعهن من األمر شيئاً: قوهلم

ما يلي اللب : وعواِهن النخل. أي جد يف العمل: اجلَوارح، ِمن عهن: والعواِهن. عروق يف زحم الناقة: والعواِهن
وال : ضرب من الرياحني، قال: والعيهونُ. يِبست: هي اجلَريدةُ إذا يبست، وعهنت عهوناً: وقيل. من السعف

  .أحقه

  هنع

وِسمة يف منخفض عنق . منكب اجلوزاء األيسر: واهلَنعة. قَِصيرة: الِتواء يف العنق وقصر، ومنه، أكَمة هنعاء: اهلَنع
  .دك يف العنق : واهلُناع. جزع: وهِنع . اخلُشوع: واهلُنوع. الناقة

عنهتمن : واس روابانكسج .عنِجه مييناً ومشاالً: واألهراملائلُ عن س.  

عبية للموىل: واألهنرابن الع.  

  ع

  .التهوع وال قَلْس معه: النهوع

الفاء والهاء والعين  

  عفه

  .الضخمة: أن العفَاِهية: وحكى اخلارزجني . أمهله اخلليل

الباء والهاء والعين  
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  عهب

بهيعن طَلَ: الع رالضعيفالشيَء: وهو يف ِعهىب شبابه وِعِهبابه. ب الِوت تِهبخه وعرهلْته: شج.  

  هبع

وعيف السري: اهلب احلمري عب نق كمامد الع .السائق البعري بعهتع: واسعلى اهلَب لَهمح.  

عه: واهلُبج يف الصيف، وصاِحبتنبع: الفَصيلُ ياملُه.  

مالمي والهاء والعين  

 العين -ذكر اخلليلُ اهلَيمع بالعني على مثال حيدر : قلنا. سريع، منه: وذَبح هيمع. املَوت الوحي: اهلَيمع: مهع. 
 على مثال ِعثْير، وهكذا روينا - بالعني معجمة-هو اهلميع : وأنكر ذلك سائر العلماء وقالوا. -غري معجمة 

  : ألسامة بن احلارث

  من الموِت بالِهميغ الذاعِط  بلَغوا مصرهم عجلوا إذا

 ِمعه حابماِطر، ومنه: وس :معهباكى: تأي ت .عمر: واهلَيجش.  

  عمه

ِمهاناً: عهمهاً وعموهاً وعميف الضاللة، ع رددهى. تميوذهبت اإلبل الع :تبأين ذَه هاء . مل يدرمبال : وأرض ع
  .ةأمار

 عهم

والعيهوم . والعيهامةُ الناقة املاضية، وقيل الطويلةُ العنق الضخمةُ الرأس، وكذلك العيامهَة والعيهمة. عيهم موِضع
.وعهمةُ اسم رجل. واألدمي األمحر. أصلُ شجٍر   

الخاء والعين  

الشين والخاء والعين  
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: طَأْطَأَ رأسه رامياً ببصِره إىل األرض، وال يقال: واختشع.  يف البدناخلُشوع يف الصوِت والبصر كاخلضوع: خشع

  .قف غَلَبت عليه السهولة، وقف خاِشع:  واخلُشعةُ-اختشع بصره 

دى هلا: واخلاِشعتهاليت ال ي ة القوم. اهلجاء: واخلَشاع. األرضعِشيم: وخسهاخ.  

الضاد والخاء والعين  

  خضع

  

صوت بطِن الفَرس إذا عدا؛ وقد : واخلَِضيعةُ. واجلَلَبة؛ مجيعاً. والبيضة. املعركة: واخلَيضعة. ل خاِضع وأخضعرج
  .وصوت السيل أيضاً. خضع بطنه خِضيعاً

  .صوت وقِْعها: وخضعة السياط. املرأة اليت خلَواصرها صوت: واخلَضوع

صقْر : ِقصر العنق وانثناؤه، ومنه: واخلضع. تاِن مجوفتان يف بطن الفرس يسمع الصوت منهمالَحم: واخلَِضيعتاٍن 
  .يخضع لكل أحد: ورجلٌ خضعةٌ . ساا: واختضع الفَحلُ الناقةَ. خمْتِضع

السين والخاء والعين  

  .نِفي: وخسع عنه كذا. أخسهم: مخِسيعة القوم وخاسعه: حكى اخلارزجني. مهملٌ عند اخلليل: خسع

الزاي والخاء والعين  

  خزع

من أدواء اإلبل يأخذ يف : واخلزاع . العجوز: واخلَوزع. تخلف عنهم، ومنه مسيت خزاعة: خزع عن أصحاِبه
  .وهو املوت أيضاً. العنق؛ ناقَةٌ مخزوعة

  .قَعد به: واختزعه ِعرق سوء. خزاعة: والذي يقْتطَع . اقْتطَع: شيئاًواختزع منه . قَسمته: وخزعت الشيءَ بينهم

الدال والخاء والعين  

  خدع

  .واملَخدوع أيضاً. ما يخدع به: واخلُدعة. كْثَر خدعه: وتخدعه. خدع خدعاً وخديعةً وِخدعاً

  .اخلُدعةوالدهر يسمى . اخلدوع؛ وكذلك اخليدع: واخلُدعة

: وخلُقه ووصالُه خاِدع. متغري: وِريق خاِدع. خمالف للقَصد ال يفطن له: وغُولٌ خيدع وطريق خيدع وخاِدع
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  .متلون

. يلزم أقصى جحره: وضب خدع وخدوع . واألصل يف خدع دخل. إخفاء الشيء؛ ومنه املخدع: واإلخداع

  .قُِطع أخدعه:  العنق، وخِدعِعرقان يف: واألخدعان

ع املطردة: وخاعدالرجلُ. قَل، ومنه ِسنونَ خ عددع: وخخم شيقَل شيئُه، ومنه ع.  

وخدعت . اختلفت: وخدعت أمورهم. قامت: وخدعت السوق . ارتفع: وخدع السعر. أعطى مث منع: وخدع
  .والبيت يف جوِف البيت. الباب الصغري يف الباب الكبري: واخلاِدعة. غارت: عين الشمس والرجل

التاء والخاء والعين  

  ختع

  .حاِذق: ودليلٌ ختع وختوع وخوتع. رِكب الظلمةَ ومضى قاصداً: ختع ختعاً وختوعاً

  .مي السهامِغشاوة اإلام من األدم لر: واخلَِتيعة . النِمرة: واخلَتعة

القَصري : واخلَوتعة. خمعت: وختعت الضبع. أسرع: وختع. والطمع. وولد األرنب. ضرب من الذُّباب: واخلَوتع
  .الداِهية: واخلَيتع . دخلَ : وختع. رجل يضرب به املَثَل يف الشؤم: وخوتعة. من الرجال

  .هو أصح من اخلَوتعة: ويقال للرجل الصحيح

الذال والخاء والعين  

  خذع

ريح: اخلَذْعٍة كالتشنونياللحم من غري ب ة. ختزيزذُ من اللحم: واخلَِذيعتخفرقني: وذهبوا ِخذَغ مذع. طعام يتم .

  .ضرب ال ينفذُ نفاذاً: والتخذيع. ما أِكلَ من أعاله: واملُخذع من الشجر وغِريه

الراء وءالخا والعين  

  خرع

عاخلَر :عور: الرخاوة يف كل شيء، ومنه اِخلرجع. شوواخلر عة واخلَِريالفاِجرة الشابة الناعمة: واخلَِريع .

  .انكَسر: وانخرع. اخلَراعة واخلُروعة واخلُرع: ومصدرهما

كثري : ورجل مخرع. الدعارة: واخلَراعة. اخترع كذا: ه، ومنهشقَقْت: وخرعته. انخلَعت : وانخرعت أعضاُء البعري
  .االختالِف يف أخالِقه

وخِرعت . الِقرِطم: العصفُر، وقيل: واخلريع. ناِعم: وشاب وعيش ِخروع. وضعيف أيضاً. أي شِبق : وهو خِرع
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  .ذهب كَربها: النخلةُ

اعنون اإلبل: واخلُرج .واخلَرا يف طوهلا فتصري: عُة؛ يقْطع أعلى أذروعخة، والشاة مِسم  

  األذن

واخترع تسخرَ دابةً لغِريه أياماً مث ردها العني واخلاء والالم. ثالث ِقطع فَتسترخي الوسطى على املَحارة  

  خلع

وخلَع امرأته خلْعاً وخلْعةً، واختلَعت هي، وهي . خلْعاًوخلَع قَِليده ودابته . اخلَلْع كالرتْع؛ إال أن يف الرتْع مهلَة 
  .مثَل، أي رفَع احلشمة: وخلَع الِعذار. خاِلع

    

ةً. الشاِطر: واخلَليعالعخ لُعرأ منه العشرية، وقد خبثاً فَتبيا خاهلائر أوالً؛ والِقداح. والصياد. والذي أع حوالِقد :

ة والغِلعلأخو .لعساً: واملُخو. الذي كأن به مالرخ من . والضعيف ِذفٍب من البسيط حرروض لضيف الع ولَقَب
  .أجزائه

القَديد : واخلَلْع. لزوال املَفاِصل من مواضعها: وأصابه خلْع وخلَع . هز منكبه وأشار بيديه: وتخلع يف مشِيه
  . سنبلُه، خالعةًأسفى: وخلَع الزرع. املشوي

ت: واخلاِلعِضجة إذا نرسالب . اِلعخ عريِسِنه، وقد يقال: وبوال ِفرقوِبه أو زرعلى النهوض اللتواِء ع يف : ال يقدر
  .اِلعِرجِله خاِلع وخاِلعاِن وذلك يكون ِخلْقَةً، وناقة خلْعاء، وال يقال مجلْ خلَع؛ ولكن به خاِلع، وهو ذو خو

ه أيضاً: واخلاِلعقُضبان تبون قرساقَطَ حلاؤه، وإذا أوفَت ِبسإذا ي دومن الِعضاه. الع قُه : واخلاِلعرالذي ال يسقُطُ و
  .أبداً

: الفَحلُ والغالئموخلَع . والغالم املترعِرع . وجدوه فَرعوه: الذي خلَع نبته وطال، وقد أخلَع الناس: ومن الضِريع

  .طالَ قَضيبهما عن ِقصر

لَعسواس: واخلَوه. فَزع يبقى يف الفؤاِد كالومدس خيرج واهلَِبيد حني .لَعع: واخلَلَعالضب .املرأة؛ وقد : واخليلع عِدر
 هتلَعيخ.  

  .الِقمار: واملُخالَعة. شِبقَة: ة خمْتِلعةٌ وامرأ. قاربوا أنْ يرِسلوا الفحل يف الطروقة: وأخلَع القوم. والذئْب

  خعل

  .والذئْب أيضاً. ِدرع املرأة: اخلَيعلُ
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  خلع

 -اللَِخيعة : وذكرها ابن ثريد يف اجلمهرة فقال. هذه الكلمة أمهلها علماؤنا أمجع من الكوفيني والبصريني: قال

  .اسم موضع من اليمن: ويلْخع. اء يف اجلسممن اللخع، لُغةٌ ميانية، وهو استرخ: -والياء زائدة 

النون والخاء والعين  

  خنع

  .قبيلةٌ من هذَيل: وخناعةُ. ضرع، واخلُنعة االسم: وخنع له. التجِميش: الفُجور، ويقال: اخلَنغ

وعحيد عنك. الغادر: واخلَنوالذي ي.  

  خنع

عذِْحج: النخي من ماع. حخوالن : قِعرالفَقار ستبِطنه أيضاً. أبيض ينفس والعنق .ِخعوقد ن :اعة . قُِطعخوالن
  .رمى ا: النخامة، وتنخع: والنخعة 

عخقَة بني العنق والرأس من باطن: واملَنفِْصلُ الفَهم .دوالع ِخعة: ونعوخنم ضوجرى فيه املاء، وأر تببتها : نن
  .أخلَصت: خعته الود والنصيحةون. كذلك

: ونخعته حقه. مطَر إىل أن انقطَع ماؤه: وتنخع السحاب وانتخع. الذي حيِكم األمور: والناخع. أذعن: ونخع يل

  .بذَلْته

الفاء والخاء والعين  

 خفع

 ثنته وتقَت كبدرتمن اجلوع اح ِفعخ .شرئته ان تفَعخقت من داءوان.  

فَعشبه الناِعس : واخلَو ئب الواِجمان. املُكْتواخلفَع ِترخاُء املفاصل: واخلَفعواس ه بالسيف. الظلْعتته: وخفَعبرض .

ِب املعلق : واخلفْعرك الستِر أو الثوحت .عنون: واملَخفُوا.  

الباء والخاء والعين  

  .دخلَ: وخبع يف املكان. بكى حىت فُِحم: وخبع الصيب. اخلَبء؛ لغةُ متيم: اخلَبع: خبع

  .تستِتر تارةً وتبدو أخرى: وامرأة خبعة 
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  خبع

  .جهدما له: وبخعت له نفْسي ونصحي. أقَر: وبِخع بالطاعة بخوعاً. قَتلَها غَيظاً: بخِع نفسه

  خعب

  .الرجلُ الرديُء الدينء: عابة اخلَي: قال اخلارزجني . أمهله اخلليل

الميم والخاء والعين  

  مخع

  .الضباع؛ ألا تخمع إذا مشت خموعاً وخماعاً، وهي شبه الظلع: اخلَواِمع

  .املرأة الفاجرة:واخليمع واخلموع. من قوهلم ذئب مخع:ولص مخع

  خعم

  .قاألمح: واخلَوعم. نعت سوء للرجل السوء: اخلَيعامة

القاف والعين  

الشين والقاف والعين  

  عشق

  .كَِلف ا: عِشق جاريةً عشقاً

  قعش

شالشيء: القَع طْفأيضاً. ع هعموش. وجراكب النساء: والقُعت. من مشومها وقَعوالبناَء وغري تيالب تشقَعو :

  .كَِبر:  الشيخوتقَعوش. ذهبوا: وانقَعش القوم. قوضت وصرعت

    

شوليظ. اخلَفيف: والقَععري الغشاء. والبها: والقَعة رأساِفعالر.  

  شقع
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  .كَرع: شقَع يف اإلناء

  قشع

عمن أدم: القَش يتب .عقَشوان عفأقْش الريح هتعقَشعوا. والسحاب املُقِْلع، واملتفرقون عن بالدهم، وقد أقْش والقوم .

  .قطعةٌ من السحاب تبقى إذا انقطع الغيم: قَشعةُوال

وأراكَةٌ . أي شيء من الثياب: وأتى وما عليِه ِقشاع . كُناسة احلَمام: والقَشع. ذهب: وانقَشع البرد وتقَشع
  .ملْتفة: قَِشعةٌ 

عِشر: والقَشتمن اخلَلَق . ريش ووالزنبيل. والنطع. والفَر . ة. الضباعوذَكَرخاموالن- عة أيضاً، وقد قَشوهي القشاع 
وما جمد من املاء رقيقاً . والذي ال يثْبت على ما يراد منه . وما أخذْته عن وجه األرض فرميت به. واألمحق. ا

  .غَثةٌ : وشاة قَِشعةٌ . على شيء

  .جف: وقَِشع الشيُء. لَةرذْ: وعجوز قَشعة. وهي الكَشوثاء: وهو أَذل من القَشعة

  عقش

. وأطراف قُضبان الكُروم. وعروق الشوك إذا نشأ. نبت حاِمض: العقْش : وحكى اخلارزجني. مهمل عند اخلليل

  .اجلمع: والعقش

الضاد والقاف والعين  

  قعض

  .وضيعة معروفة لبين سعد. عطْفُك رأس اخلَشبة: القَعض

  قضع

. ما يتحتت من أصل احلائط: والقُضاعة والقُضاع. أي تقطيع شديد: ويف بطِنه قُضاع . املاءاسم كَلْبة : قُضاعة

  .تخلف: وانقَضع عين. القَهر: والقَضع. قبيلة: وقُضاعةُ بن مالك . وغُبار الدقيق

الصاد والقاف والعين  

  .مهمل: عصق. 

  .أي جلَبة: ياء بني القوم غصاِقيةٌ وعصاِق: حكى اخلارزجني



الصاحب بن عباد-احمليط يف اللغة  27  

  صقع

سط الكف: الصقْعبب بته. الضروبص قَعصوالديك ي .عوالصِقي :تِقعوأص ضت األرِقعاجلَليد، وقد ص.  

ولوقْبِة . أي ضربته على صوقَعِته: واسم لوسط الرأس، وقد صوقَعته. ما يلي الرأس من الِعمامة وغريها: والصوقَعة
  .وخلرقٍَة تجعلُ يف رأس اهلَودج تطَيرها الريح. يدالثر

  .ما حتت الطي من نواحيها، واجلميع األصقاع: وصقْع الركبة 

وهو اسم . يف ناِصيته: يف رأِسه بياض، ومن الفَرس: واألصقَع من الطير. الناحية من األرض: والصقْع والصقْعة
ِخرقَة تقي املرأةُ ا ِخمارها من : والصقاع. لعصفور يكون بقُرب املاء، ومجعه أصقاعِلطُوير يف ريشه خضرةٌ كا

  .ومسةٌ على قذال البعري. والذي يشد به الِكساء على رأس الناقة لترأم . الدهن

. املُتوقع صاقعةً: لصِقعوا. أي ذهب وقصد: وال أدري أين صقَع به. الدخلَةُ السوداء الرأس أو الصفراؤه: والصقْعاء

: وصِقع احلائط والبئر. ضربه ا: وصقَعه بالعصا. ضرب: وصقع به األرض. والذي ال يدرى أين يقَع يف البالد

  .تهدم

ت البئرِقعطٍة . غار ماؤها على كل حال: وصاِحلمارُ بضر قَعشرة والصقِعي من أوالد : وصنتا رطبةً م جاء
  .حلَف له على شيء: وصقع للرجل وبقع. ما نِتج يف الصِقيع وهو خري النتاج: بلاإل

  قصع

عع املاء: القَصرج ه. ابِتالعالبعِري ِجرت وابتالع .عم الشيء إىل الشيء على التسوية، ومنه القَِصيِثفال الرحى: وض .

طَشالع علُه: واملاُء يقْصيقت.  

أي ذهب : وقَصع اُهللا شبابه. ضربت ببسط كَفك على هامِته: وقَصعت رأس الصيب. قَتلها: ةً بني ظفْريهوقَصع قَملَ
  .قميء ال يزداد: وغُالم قَصع قَِصيع. ِبه وقَتلَه

. مقصع : ساد شيئاًتراب يسد به باب جحره وكل : وقاِصعاُء اليربوع وقُصيعاؤه وقُصعاؤه وقُصعته وقُصعته

  .دخلَ: وقصع فيه وقَصع بالتخفيف أيضاً

وسيف . طَلَعا: وقصع أولُ الزرع والقوم. تلفَّف : وقصع يف ثوبه. امتأل: وقَصع اجلُرح بالدم والنقْب بالقوم
  .قاطع: ِمقْصع 

  عقص

قَصة: العقْصس، ومنه العين التخول الثنايا يف الفم. دة فيهالعق: الِْتواٌء يف قَرود.  
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قْصلَة: والعها حىت يبقى فيها الِْتواء، واخلصصلٍة من الشعر مث تعقدقائص : أن تلوي كلَّ خها عة، ومجعصِقيع
ىل السهم ينكسر نصلُه فيبقى ِسنخه يف السهم فَيخرج ويدقَّق أصلُ النصل ويطول ويرد إ: واِملعقَص. وِعقاص
  .هو الذي ينكِسر فتتخفه املرأة ِمعقَصاً تعِقص به شعرها: وقيل. موضعه

الذَّوائب: والِعقَاص به أطراف قَصعاخلَيطُ ي .ِقصة: والعقَصفيه، الواحدة ع الذي ال طريق رعل الوميئَ . الروالس
  .والبخيل، ومثله العيقَص. اخلُلُِق العِسر

  .الذي تلوت أصابعه بعضها على بعض: واألعقَص.  ما فيه عيونٌ وكثافة من حشوِة البطْن:والعقَيصاُء

  قعص

صه مجيعاً: القَعصصه وقعه فأقْعبرل، ضالقَت . صوقعاصاً : وشاةٌ قَع تة، وقد قَِعصالدر ها ومتنعحالب تضِرب
. وداء يأخذ يف الدواب فيسيلُ من أنوفها شيء. يبس يف توائم الغنمو. داٌء يأخذ يف الصدر: والقُعاص. وقعصاً

  .انثىن: وانقَعص الشيء

ِعقص  

  .شديده: واِحلمار وغريه صِعق الصوِت. ومات أيضاً. غُِشي عليه من صوٍت يسمعه:صعق

  .الصعق والصعاق: واملصدر

وقد صعقَتهم السماء . وصوت العذاب أيضاً. معه قطعة من نارالوقع الشديد من صوت الرعد يسقطُ : والصاِعقَة
  .البعري املهزولُ مخه رار : والصاِعق. وأصعقَتهم 

  .متوقع صاعقةً: ورجلٌ صِعق

السين والقاف والعين  

  قعس

سب: القَعساء. ِخلْقَة نقيض احلدكَةٌ قَعمها: وربوِعز أقْ. رافعةٌ صدرها وذَنسع.  

  .مل يمض ِلما كلف: وتقاعس. الِْتواٌء يف العنق: والقُعاس. أقْعس: والعزيز أيضاً

املُشِرف الذَفْرى العظيم : واألقْعس من الرؤوس. لَقَب للمرأة الدميمة : وقُعسوس. التضخم من الغىن: واإلقْعاس
  .وهو اسم جلَبل يسمى ذا اهلضاب أيضاً. اخلُششاء

  .الغليظُ العنِق الشديد الظهر من كل شيء: والقَوعس. حي من تميم: ومقاِعس
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  عسق

  .أي الِْتواٌء وعسر: ويف خلُِقه عسق. العرجونُ الرديء: والعسق. لَِزق، عسقاً وعسقاً: عِسق به

  سقع

. أي أين ذهب: وما أدري أين سقَع به. السقْع مستعمل يف الصقْع، ألن السني مع القاف تبدل منها صاداً

قَعطُوير: واألس.  

  عقس

 قَسوت: العمن النب برض.  

الزاي والقاف والعين  

  زعق

  .حفَرَ فَهجم على زعاق: وأزعق. املاُء املُر الغلط، طَعام مزعوق، وبئر زِعقة: الزعاق

قعقال: والزبالليل، ي فعلى فُِعل، وقيل:اخلَو ِنيعوق؛ بزقْته فهو معقْته أيضاً:  أزعز.  

  .فَرخ القَبج : والزعقُوقَة

 بدابته: والزِعيق قعاح، وزهي: الصي قَتعزا وطَردها، فان صاح :تعرأس .سالفَر قعزوان :تقدم . اقعوهو ز :

  .عجلوا:  السيروأزعقوا. وعجول أيضاً. أي مشاٌء 

  .شديداً: ونزع يف القَوس نزعاً ِمزعقاً. وسير ِمزعق

قعبه: واِملز قعضون، وزبه األر قْلَعي ق أيضاً. اِملقْالععلُ ِمزوالرج .وقعالفؤاد: واملَز الذكي.  

  عزق

 قزسر: العِعالج يف ع .قزواِملع :ديد، وقد عقاً، وال يقال يف غري األرضاملَر من حزق األرض عز . ِزقوهو ع
: وعِزق به. تقبضه: حملُ الفُستق يف سنة ال يعقد لبه، وهو ِدباغٌ، وعزوقَته : والعزوق . فيه عسر وبخل: متعزق

مطمئن من : والعِزيق. أثْخنته: ضرباًوعزقْته . حبست: وعزقت عنه اخلَبر. من أمساء االست: والعزاقَةُ. لَِزمه
  .أسرع: وعزق يف عدِوه. األرض
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  قزع

عقيقَة كالظل: القَزمن السحاب ر يف الربيع. ِقطَع ناثَره. ومن الصوف ما تق ريشم ما رل . ومن السهجومنه ر
. تفرقوا: وقد تقَزع القوم. لرأس، وكذلك كبش أقْزعللقليل الناصيِة ِخلقةً وغري ِخلقٍة ؛ ولقليل شعر ا: وفَرس قَزع

سالفَر قَزعو: وتدللع رشمت.  

  .قوس قَزيع : ويقال لقوِس قُزح. مخفف : ورسولٌ مقَزع. أسرع وأبطأ مجيعاً: ومر يقْزع قَزعاً وقَزعاناً

    

الديك عزوقَو :عزقال قَنه، وال يقَناِزع قال . نفشة : ويعزة يف قُنة. قُزعاغ وال قَزعأي شيء من : وما عليه ِقز
  .الثياب

  زقع

  .ِفراخ القبج : والزقاقيع. ألشد ضراط اِحلمار: زقَع زقْعاً وزقاعاً

  قعز

  .وال أحقه: عباً، قال. والشرب. ملْء اإلناء: القَعز: وحكى اخلارزجني. أمهله اخلليل

  عقز

  .وال أحقه: دبيب النملة وتقاربها، قال: العقْز: وحكى اخلارزجني. همل عندهأيضاً م

الطاء والقاف والعين  

  قطع

والطير تقْطَع يف طرياا قُطوعاً . وقَطَعت النهر قُطوعاً. للكثري القَطْع: وانه لقُطَع وقُطَعة. قَطَعت رِحمه قَطيعةً
  .وقَطاعاً

قَواِطع واِجعذَ: وهنرو به. واهب رجاؤه: وقُِطع قَطَعقُِطع به. انبه وان به واقِْطع زاده دون طيِته: وقُِطع ِفدن .

  .جمع األقْطَع أيضاً: والقُطْعان. طائفةٌ من الشيء، واجلميع قُطْعان وِقطَع وأقْطاع: والِقطْعةُ والقُطْعة

  .والذي ال ديوانَ له. الذي ال يريد النساَء: ورجلٌ مقْطَع. لقطع من يديهملوضع ا: وضربه بقَطَعِته وبقُطْعِته 

كف : وأقْطَع ِلسانه. ذَهبت عنه السالطَةُ: ولقد قطع قطاعةً. وما كانَ قَطِيع اللسان. قام من اهلُزال: وبعري مقْطَع
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  .أي طائفةً من أرض اخلَراج: وأقْطَع الوايل قَطيعةً. كالمه

: وأقْطَعين قضباناً من الشجر. املوِضع الذي يقْطَع فيه النهر من املعاِبِر وغريها: واملَقْطَع. جاوزت به راً: أقْطَعتهو

  .ِإذا سألْت واحداً من ذلك كله: واستقْطَعت. أِذنَ يل يف قَطِْعها

  .للقُضب والسهام: طُعوهي الِقطَاع والقُطْعانُ واألقِْطعةُ واألقَاِطع واألقْ

املاُء وقَطَع قال: وأقْطَعيف غريمها؛ إمنا ي قال قطعوال ي ،ناللب وكذلك قَطَع ،بوذَه غار :ع. قُِطعوناقَةٌ قَطُو :

  .ذهب فلم يبق إال شملٌ : وحسي مقِْطع . أسرع انِقطاع لَبِنها

ة، وكذلك أصابتقُطْع ةٌ من اإلخوانوأصابت البئآرين وقَالَ يل: ين قُطْعوقطَع ين الثوبكفاين : أي انقطعوا وأقْطَع
  .لتقْطيعي

  .انقطع بيضها: وأقْطَعت الدجاجة. وسريوا حىت يقْيم اُهللا هذه الشقةَ إقْطاعاً

يف مطَر جوٍد حىت أقْطعه وما زالَ . جفَر: وأقِْطع الفحلُ. ال يقِدر على الكالم، وانقطعت حجته: وأقْطَع الرجل
  .وقاطَعته على عمل كذا. أي قَطَعه : املكان كذا

  .وبعد املفازة، مجيعاً.  والنياطُ ِعرق يف البطْن-مقَطعةُ النياط : واألرنب السريعةُ

. طع، وكذلك الطري القُطُّعِسراعاً، وهن القُ: وجاءت اخلَيل مقْطَوِطعاٍت . خيلفُها وميضي: والفَرس يقطع اخلَيلَ

  .لضعٍف أو ِسمن: قَِطيع الكالم : وقيل

. شِربه: واقْتطَع ما يف اإلناء. واقْتطَع ماالً. ومنقَِطع الِعقال يف الشر واخلُبث. ومنقَِطع القَرين يف سخاٍء أو كَرم

  .وموضعه. القَطْع: واملَقْطَع.  أقْطَعنظَر أيهما: وقاطَعه بسيفَيهما. اختنق : وقَطع حببل

وقَالع عليه . حي من بين عبس: وبنو قُطيعة. حيث ينقَِطع وال يكون: ومقْطع الرمل ومنقَطَعه. واهلَجر مقْطَعة للود
لونَ: العذاب.  

والرجلُ الكثري . وِشبه النظري. سوطوهو ال. الطائفة من الغنم وحنوه، ومجعه األقْطاع والقُطْعان والِقطاع: والقَطيع
  .االحِتراق، والكثري الركوب أيضاً

  .ما تبعثُه اجلارية إىل اجلاريِة عالمةَ أا صارمتها: واالقْطوعة. املَغص : والتقْطيع. أي القد: وهو حسن التقْطيع

  .ِقصارها: اب وغِريهاواملقَاطعات من الثي. شبهوها بقُطْع األيدي: ولُصوص قُطاع وقطْع 

والرجل . وطائفةٌ من الليل. وضرب من الثياب موشى. نصلً صغري: والِقطْع. أطراف ابنها: وقطْعان الشجر
  .الصغري

  .التمر السهريز: والقُطيعاء. مبهور: - وقد قُِطع قَطاعة -وفَرس قَطيع . البهر : والقُطْع

يف بطنه بياض قالواو . الذي ينقطع صوته: والقِطع طْن: إذا كان احلَمامالب أقْطَع.  

يعين إدراك : وهذا زمن الِقطاع. أي ألبيعها: وألقْطَعن عنق هذه الدابِة. الدراهم: - يف لغة هذَيل -والِقطَاع 
  .انقطاعه: وقَطَاع املاء. التمر
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 هلم، يقطعون احلرف من الكلمة؛ يقولون يا أبا احلكا؛ يريدون يا لغةٌ: والقُطْعة يف طيئ. والقُرط. اخلامت: واملُقطعة 
  .أي ِجزعة: وأتانا بقَطْعٍة من الرائب وِقطْعة. أبا احلكم

  قعط

طْتعةَ واقْتالِعمام طْتك: قَعاحلَن ها حتتطَة. مل أدرطوا. والِعمامةُ ِمقْعقَعطوا وانفأقْع القوم طْتهم: وقَعفْتكش. 

  .قَوضته ودهورته: وقَعوطَت الريح البناَء

  .يسِرع: ومر يقْعط. صاح: وقَعطَ وأقعط. يسوقُها شديداً: وهو يقْعط الدواب

  .اِخليار من كل شيء: والِقعاط. ذل، قَعطاً : وقَِعطَ. أفْحش فيه: وقعطَ يف القول

  .شددت: وقعطَ يف الدين. البخيل الضيق: واملُقعط

  .قَعطَة، تجعل علَماً هلا: ويقال. األنثى من القَبج: والقَِعيطة والقَعطَة

  عقط

  .العقْطُ يف الِعفة مثلُ القَعط: وحكى اخلارزجني. مهمل عنده 

الدال والقاف والعين  

قعد  

  .قام وجلَس؛ مجيعاً: قَعد: ال يقال مع الِقيام إال القُعود، قال أبو زيد

وقعد . جرى مجرى جلس جلوساً؛ إال أنه ال يقال مع القيام إال القُعود: قَعد قُعوداً: قال اخلليل : الصاحبوقال 
  .األمية: والقعود. من األضداد عند أيب زيد 

لقوم ال ِديوانَ ا: والقَعد. يف أرِضه من القاعد كذا: و يقال. صار هلا ِجذْع: وقعدت الفَِسيلَةُ . معنسة: وامرأة قاِعد
ِفراخ القطا والنسر قبل أنْ : واملُقْعدات. والثدي الناِهد أيضاً. الذي ال يقدر على النهوض، وبه قعاد: واملُقْعد. هلم

  .والضفادع. تطري

دب القَرابة ِإىل ا. قليل األباء ِإىل اجلد األكرب: ورجل مقعد وقُعدد وأقْعد امساً ألقْرل القُعِرثَ : حلي؛ يقالوقد جتْعو
  .فالن بالقُعدد، وحِكى فيه القُعدى أيضاً 

  .وقَِصير أيضاً. جبان قاعد عن املكاِره : ورجلٌ قعدد وقُعددة. أي ال ينسب إىل كرمي: ولفالٍن قُعدةَ

داٌء يأخذ اإلبل : إلقْعاد والقًعاد وا. يف منخريه سعةٌ وِقصر: وهو مقْعد األنف. طُولُها طولُ إنسان قاعد: وبئر ِقعدة
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  .البئر مل تنته ا إىل املاء: واملُقْعدة. يف أوراكها

: وأقعد أباه. واسم ضرٍب من الزحاف؛ وهو نقصان حرف من الفاصلَة. اسم رجل كان يريش السهام: واملُقْعد

  .أقام: وأقْعد باملكاِن واقْعندد. كفاه الكَسب

وأن تقبض . ومن األرض مقدار ما أخذَ رجل يف قعوده. الذي يقْتِعده الرجلُ للركوب خاصةً:  من الدوابوالقُعدة
أي مركبك مىت : علينا قُعدتك: ويقال، . يف الصراع حبجزة رجل فترفعه برجلَيه وتكبه على وجهه، وقد تقعدته

قَعود، : والبكْر إذا بلَغَ اإلثْناَء. الراعي فريكبهما وحيمل عليهما زادهيقْتعدمها : والقَعود والقَعودة من اإلبل. شئت
وهو من . أربعة كواكب خلف النسر الطائر يسمى الصليب : والقَعود. وجيمع على القُعد والقُعدات والِقعدان

  .املكان املستوي يف أعاله: اجلَبل

ِشبه غرارٍة يجعل فيه الكَعك : والقَِعيدة. أي امرأة تعز به:يدة تقعدهليست له قع: امرأته، يقولون: وقَِعيدة الرجل
  .ما استدبرك من ظيب أو طائر: والقَِعيد. والقَديد

وقَِعيدك اَهللا وِقعدك . حاِفظاه عن اليمني و عن الشمال: وقَِعيدا الرجل. ما ارتكَم بعضة فوق بعض: وقَعائد الرمل
  .واجلَراد الذي مل ينمِو جناحاه. اجلَليس: والقَِعيد. أي أذكرك اهللا: أفعلاَهللا ال 

: وبئر ِقعدة. ال يبرح: ورجلَ قُعدي وِقعِدي وقُعدة. آِخر ولده؛ للذكَر واألنثى والواِحِد واجلميع: وِقعدة الرجل

  .طولُها طولُ قاعد 

دة: والقَعقاِعدأصلُ : والقَواِعد. العِذر ج. أساِس البناء، الواِحدداهلَو تِرضات يف أسفِله: وقَواِعدعم أربع باتشخ .

  .مثل مراِفِق الرحالَة؛ منسوجة: والقَعائد. واقْتعده عن الكَرم وقَعد به وتقعده وتقعد به اللؤم

  عقد

قَدقْداً من البناء: عقْد. بىن عالع ة: وموضعقدواأل. العقْدة: عقدِنه عس الذي يف قَرة . التيقدل يف لسانه عوالرج
  .والذئب والكلب يعِقدان ذَنبهما حىت كأن فيه ِقصراً. واللئيم اخلُلُق. وحبسة 

    

عها وعدوة من األرض، وله سميت الضيعة عقدة، ومج. وشجر ال يبيد؛ وجمعها ِعقَاد. موضع ذو شجر: والعقدة
  .واجياد كل شيء وإبرامه. وقَضيب كل سبع. عقَد

وعاقَدته . اليعِقيد يف العسل، وأعقَدت العسلَ فَعقَد وانعقَد، وهو عِقيد ومعقَد: وذكر ابن دريد . قبيلة: وبنو عِقدة
  .مل ألْغُ فيها: وعقَدت األيمانَ. مثل عاهدته عهداً: عقْداً

. اليت رفعت رأسها حذَراً على ولَِدها: اليت ثُين ِعطفُها، وقيل: الظبية اليت قد انعقَد طَرف ذَنِبها، وقيل: العاِقدو

  .أخاًواعتقَد ماالً و. واِخلنزيرة املُستحِرمة، وقد استعقَدت. وحرمي البئرِ وما حولَها. الناقَة أقَرت للقاح: وهو أيضاً

ضرب من : والعقَدانُ. ال ينِزع عنه: وعقَدَ قَلْبه على شيء. صلُب: واعتقَد الشيُء. ثَبتت: واعتقَدت املودةُ بينهما
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  .تشبيهاً بالكَلْب: وكان جريرُ يلَقب الفَرزدق بالعقْداِن. التمر

  " .أعطَش من عِقد الزمان : "لما تراكَم من الرمل، ويف املثَ: والعِقد والعقدة

قَدقبيلة من اليمن: والع .الِقالدة: والِعقْد . ِقدل عممر اخلَلْق: وجاإلزار. م ِقدعيف القَريب: وهو مين م . قَّدعوت
ين: السحاببم قْدكأنه ع صار.  

  . أسفلُ الطي ويدخلَ أعاله يف اِجلرابأنْ يخرج: والتعقد يف البئر. عصبوا به: وعقَد القوم بفالن

  دعق

واإلدعاق . بثَثْتها: ودعقْت الغارةَ. الدعق: واملوضع. أثرت يف األرض لشدة الوطْء، دعقاً: دعقَت الدواب
قعالشديد: والد دقَة. الطرحة: والدعلَة. الصيواحلَم.  

: وأدعقْت. ركَضتها: ودعقْت الدابةَ. اجلَماعةُ من الناس : والدعق.  دفْعةأي: وأصابتنا دعقَة شديدةٌ من املَطَر

  .أحضرت على رجلي

  قدع

عبغِريه: وقيلَ. الكف باللسان واليد، وكذلك اإلقْداع: القَد تعباللساِن وقَد تعأقْد .عومنه، يكونُ : والقد
  .للفاعل واملفعول مجيعاً

: وإذا مات القوم بعضهم يف أثِر بعض قيل. التهافُت يف الشيء: والتقادع. قليلةُ الكَالم كثريةُ احلياء:  قَِدعةٌ وامرأةٌ

  .ضعف يف العين: والقَدع. تقادعوا

وماٌء . غضن م: وشيء مقَدع. هيوب: وفَرس قَِدع . تجاوزتها: وقَدعتها. دنت يل: وقَِدعت يل مخسون سنةً
 ملُلوحٍة أو غريها: قَِدع برشمن هذا. ال ي عواقْد :أي اقْطَع.  

  عدق

كأنه : حديدةٌ هلا ثالث شعب تستخرج ا الدلْوُ من البئر والرجلُ يعِدق بيده يف نواحي البئر ويعوِدق: العودقَة
  .ب أيضاًطَوق الكلب وله شع: والعودق. يطلب شيئاً

  دقع

. وأشد اهلَزل هزاالً، وهو الداِقع أيضاً. واملُسِرع؛ مجيعاً. اهلاِرب: واملُدِقع. افْتقَر: وأدقَع. التراب: الدقْعاء واألدقَع

  .اليت ال تأكُلُ النبات حىت تلِْصقَه بالدقْعاء: واملَداِقيع من اإلبل
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  .ص أيضاًوحر. لَِصق باألرض: ودِقع الرجلُ

  .شديد: وجوع أدقَع وديقُوع. كثرية كأا شبهت بالتراب: وغَنم دقْعاُء

والكئيب املُهتم . الذي يطلب مداق الكَسب: والداِقع. يرمي ما فيبحث الدقْعاء إذا خب: وبعري دقوع اليديِن
  .أيضاً

التاء والقاف والعين  

  عتق

تع دبالع قتقاً فهو عتيق وعاِتق عتاقةً وِعتمن كل شيء. اقاً وع قِتيقاً: والعِعت قتالكرمي، وقد ع من . الرائع والقدمي
  .والشحم . ونوع من التمر. كل شيء، وقد عتق وعتق عتاقةً وعتقاً

  .الكَعبة، ِلقدِمه، أو ألنه أعتق من الغرق؛ أو احلبشة: والبيت العتيق

: ومن الزقاق واملَزاد: فوق الناهض، ومجعه عتق : والعاِتق من الطير. العتيق: - رضي اهللا عنه -واسم أيب بكر

  .واجلاريةُ اليت مل تِبن من والديها ومل تزوج، واليت أدركَت وشبت أيضاً. الواسع

واِتقالنواحي؛ من عاِتق اإلنسان: والع . اِتقع تيقيف: وشرابمعىن ع .  

    

قَت الفرستوع :قَتبعليه كذا. س قتوع :بوج .قتاملالَ فَع قْتتلَح: وأعه فَصتلحبه. أي أص تقعقَدم : وضه مبع
  .أي إذا طَرد طَريدةً اجتاها وسِلم ا، وهذا من أعتق: وهو معتاق الوِسيقَة . فيه

  .ذا كان موضع الرداء منه معوجاًإ: ورجلٌ أميلُ العاِتق

  قتع

عة: القَتعب، الواحدة قَتمر تأكلُ اخلَشخاه. دود حاللُه ما أس هعلَه اهللا: وقَاتيف معىن قَات .عل يف : والِقتِلية النحخ
  .غار مستنقَع غريِ ذي غَور

الظاء والقاف والعين  

  قعظ

  .قةً يف أمٍر كنت عنه مبعِزلأدخلَ علي مش: أقْعظَين فالن

الذال والقاف والعين  
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  قذع

هتش: قَذَعه بالفُحتيمش: وأقْذَع. ره. القذَر: والقذَع. وكَالم قَذَع. أتى بالقذَع والقَِذيعة ومها الفُحوقذع ثوب .

 ة . أي شيٌء من الثياب: وأتانا وما عليه ِقذَاعة القليل: والقَِذعةُ الكالماملرأة احليي.  

  عذق

ب: الِعذْققود من الِعننلة. العمن النخ راخنقود إذا أِكلَ ما عليه: وقيل. والشمهو الع.  

  .ومن النبات، واألغصان. النخلة: والعذْق

: قَه إىل كذاوعذَ. وسمته به: وعذقْته ِبشر. العالمة تعلم على الشاة، وقد عذَقْتها : والعذْقة. موضع : والِعذَق 

  .عنز عِذقَة: وال يقال. حسنة الصوف: ونعجة عِذقَة. نسبه إليه

. ثَلَطَ: وعذَق البعري. القاِطع: والعاِذق. اختصصته: واعتذَقْته بكذا. أن تسِبل للِعمامة عذَبتيِن من خلف: واالعتذاق

  .االست: والعذاقة

  .خرج مثره: وأعذَق اإلذِْخر. وعذْق بن طاٍب أيضاً. جنس من التمر: ٍد وعذْق بن زي

  ذعق

  .قاتل: وداء ذُعاق . مبرتلة الزعاق: الذعاق

الثاء والقاف والعين  

  قعث

  .الكثْرة، وهو قَِعث وقَِعيث: والقَعثُ. والكَيل اجلُزاف. اإلكْثار: اإلقْعاث

. وآِخذُ املال، وقد قعثَ . املُستأِصل: واملُقَعثُ. يعدو وحيفر األرض برجليه: ومرَ يقِْعثُ. قَلَعتان: وانقَعثَت النخلةُ 

  .داٌء يف أنوف الغنم: والقُعاثُ

  عثق

ي أي ما أخصبها، وه: وما أعثَق األرض. اختلَطَ بعضه ببعض: متعثق. سحاب : وحكى اخلارزجني. أمهله اخلليل
  .عِثقَةٌ 

الراء والقاف والعين  
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  عقر

: ال تحِمل، واملصدر: وامرأةٌ عاِقر وعقَرةٌ . أدبرته: وعقَرت ظَهر الدابة. وكلب عقُور. سرج ِمعقَر وعقَر وعقَار

  .عِقرت وعقُرت وعِقرت : العقْر، والفعل

ما ال : والعاِقرُ من الرمل" . عقَرةُ الِعلْم النسيان : " ومثَلٌ . شِرب المِتناع احلَبلوكلُّ ما . خرزة العقْر: والعقَرة
  .ينِبت شيئاً

قْرر: والعقْر. املَهةُ العضيقْر. بيضةُ الديك: آِخر بيضٍة من الدجاجة، وقيل: وبةَ العمى بيضسي رلُ األبتوالرج.  

تشرب من : وناقَةٌ عِقرةٌ . موِقف اإلبل: وعقْر احلَوض. وسطُها، والعقَيرى والعقَار مثلُه: وقيلأصلُها، : وعقْر الداِر
  .عقْر وعقْر: وكلُّ فُرجٍة بني شيئني. العقْر

وصارت احلرب . مخرجه: وعقَر البرِق. وأعقَرتك كذا. الطُّعمة: والعقْر. موِضعها: معظَمها، وقيل: وعقْر الناِر
  .فَترت: إىل عقٍْر 

قْرر: والعن، وقيل. القَصيل العه: وغَيم ينشأ من ِقبدعر تسمع ه إذا مر بك ولكنهو الذي ينشأ فال تبِصر .

  .وموضع ببابلَ أيضاً

. تنبت قوادمه فَتعقَر فال تنبت أبداَ: ر وعاِقر وكذلك طائر عِق. أي تعقَر، أي يقِْطع رأسها فَتيبس: ونخلَةٌ عِقرة

. وبعض متاع اهلَودج ِإذا كان أحمر. وهو أيضاً الضبع األمحر. كثري العقار: الضياع، ورجل معِقر : والعقَار

  .واسم رجل. أعِقرة: واسم رملٍَة، وجيمع. توكَثْرةُ يِبيس النب. والنخلُ خاصةً. ومتاع البيِت إذا كان حسناً كثرياً

رِقيقْرى : والعقَارى وعع هعمر، وجقُوة. املَعرِقيقَائر: والعها عومجع ،توالص.  

  .وما عقَرَ من صيٍد . ناقَته: وعِقيرة الرجل. للشِريِف يقْتل: وما رأيت كاليوم عِقيرة

    

أي : وانه لَعقَار إبل. والرجل ال يرفُق بإِبله يف الركوب واألقْتاب. والكَأل يعِقر ما أكَلَه من املاشية. اخلَمر: اروالعقَ
  .مل أزجرها: واعتقَرت الطير. ال ينقِلب منه بعري أبداً

  .امتأل فيها: وتعقَّر شحم الناقة

  .كَثُر حىت يأخذَها النفَس يف املشي: وعقَرها الشحم. طالَ وانثىن: وتعقَّر العشب. مِطرأقام ي: وتعقَّر الغيث

أي : وعقْرى حلْقى. عقْراً؛ يف الشتيمة: قلت له: وعقرته. عقَر يب أيضاً: ويقال. حبسين: وعقَرين عن كذا
  .هِزمت: وعِقرت الرِكيةُ . مشؤومة

ِقرلُوعالرج  :ِهشدو حريق. ته عند الِقتال من الفَره قوائمِلمسوأنْ ت .قَارواألع : رجة. شاقَروإدمانُ . املُنافَرة: واملُع
  .واِهلجاء. والسباب. شرِب اخلمر

  .جعلَ هذا يضرب عراِقيب إبل هذا وهذا عراقيب إبل ذاك: وتعاقَر الرجالن
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قارِويةواِح: والعالِط األدقَاقري؛ أخالع قَاقري. دالع يدج دِديع: وحالطب قْرى. كرميماٍء : وع قَار. اسموع : اسم
  .اسم موضع: وعقَاراُء . تقَصمت أسنانه: وجملٌ أعقَر. كلب

  قعر

أخرجت من : وقَعرت شجرةً. نزلْت إىل قَعرها: عرتهاوقَ. أسفَلُه، وبئر قَِعيرة، وقد قَعرت قَعارةً: قَعر كل شيٍء 
  .أصِلها فانقَعر وقَعرا مجيعاً

  .مقعر: والذي يبلُغُ قَعر األشياِء من األموِر. يتقعر فيه: وكَالم قَيعور. املُتشدق: والرجلُ املُقَعر والقَيعر يف كَالِمه

: وقعر القوم. حنو قَطَره: وقَعر الفاِرس. الضخم: والقَيعور. حتب يف قَعِر فرجها أنْ تجامع: يرةٌ وامرأةٌ قَِعرةُ وقَِع

  .صاحوا

يف : الوهدة يف الرمل، وكذلك القَعر، ومجعه قعرة وإناٌء قَعرانُ ماًء: والقُعر. واِحد : وال أدخلُ قَِعيرةَ بيٍت وقَعرته
  .بئر عميقة: والقعور. بلَغت قَعره يف الشرب: قَعِره ماٌء، وقد قَعرته

  عرق

 ِرقع نه: لَبمطَع دفَفَس قره عأصاب .قرن: والعٍق ث مضاف. اللبرع ملٍة يف السنة. وهذه غَنلَي قرأكْملها : وأع
  .بةأصوله املُتشع: وعروق كل شي. لَبناً

واحده ِعرقَة، : أي أصلَهم؛ وهو على ِبناء ِسعالة، وقيل: واستأصلَ اُهللا ِعرقَام. اذْهبها: وعرق عروقاً يف األرض
  .وقد فُتحت التاء ختفيفاً؛ وهي لغةٌ 

: ائدة، إال أن اخلليلَ قالالذي أوجبه القياس الصحيح كَسر التاء من ِعرقام؛ ألا التاُء الز: قال الصاحب اجلليل

استأصل اُهللا عرقام، كذا قال بنصب العني والراء؛ وينصبون التاَء روايةً عنهم، وال جيعلونه كالتاء الزائدة : تقول
  .يف مجع التأنيث

ويف . ةفأما األصمعي وغريه فريوون استأصلَ اُهللا عرقام على لفظ الواحد، والعرقاة أصلُ الشيء على وزِن ِسعا
الراء؛ كما تقول العرب مقام ِضنٍة: الروايتني مجيعاً قد أقيمت الالمم قِضنٍة وِعرم ِعلْق.  

ق. احلبل الصغري: والِعرقورالع بغُ به، واجلميعصي فَربات أصون.  

  .بعهمن: وعرق املاِء. أي حديثُ العهد مل يتغريْ طَعمه: ولَبن حِديثُ الِعرِق

وهو . ورفَعت عرقاً من احلائط، واجلميع األعراق. ما ينِبت الِعكِْرش: والِعرق من األرض. طيب: وماٌء عرق 
  .معرق له يف الكرم أو اللؤم، ومعروق له أيضاً

  .صار عريقاً: وأعرق الفَرس. بأخالِقهمخالَطَه ذلك وتخلَق : وأعرق فيه أعراق العبيد. وعرق فيه أعمامه وأعرقوا

رالشج قرقُه: وأعورع ق. امتدتوأعر :أتى الِعراق .اقت الِعراق: والِعرر، وبه مسيحوِعراق املزادِة. شاطئ الب :
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منابت الشجر، : والِعراق. رق به سمي الِعراق، إلحاطَِتها بأرض العرب، ومجعه ع: اخلَرز املَثِْني يف أسفَِله، وقيل
  .الواِحد ِعرق، وبه مسي الِعراق

قوالِعر ل وحده: والعراقاجلَب ة. قُطْرعِق والصنرِتالل العاس س عندقال للفَرلى والِعراق : ويِملْه على الِعراِق األعاح
  .الشديد و الدونَ: األسفَل، يعين

    

ودلو معرقاة . اخلَشبة املَعروضةُ على الدلْو وعلى عضد القَتب، ويقال عرقُوةٌ أيضاً: والعرقُوةُ.  عرقَهأخذْت: وعرقْته
  .ومعروقَة 

ذَ عنه العظْم أِخ: والعراق. واجلَبلُ الغليظ ال يرتقى لصعوبِته وليس بطويل. كل أكَمٍة منقادٍة يف األرض: والعرقُوةُ
  .الفَحم، وعرقْته واعترقْته وتعرقته

أي : وفَرس أِمين العراق. نباته يف أثَره: وعراق الغيث. أعطيته عرقاً: وأعرقْته. فإذا كان بلحِمه فهو عرق وعروق
صبعروق ومعترق. العل مجرمهزول: و.  

: وتعرقْتها . القَليلةُ اِملزاج: واخلمر املُعرقَة؛ الصرف، وقيل. املَلْء، وأعرقْت أيضاًإذا كان دونَ : وعرقْت يف الدلْو

  .سقاه معرقاً: وأعرقَه الساقي. مزجتها

: رقةوالعرق والع. أي ما أتانا: وما عرق لنا من ثوابكم شيٌء . وِإحدى العراقي مثله. داِهيةٌ : وذات العراِقي 

  .املُصطَفَة: ومن الطير وغريِه. السِفيفَة املَنسوجة أو املَضفورة، ومسي الزِبيلُ عرقاً لذلك

  .نِديت: وعِرقْت عليه خبٍري . أي ما أعطيته، ويقال عرقْته أيضاً: وما أعرقْته شيئاً

قرنها: والعيةُ بعاحملبة. اِهلب لوصبة: نهوم. واجلزاء. وخرق الِقرله ع كًلَفْتبة، وقيل: تن الِقرأي كلَّ شيٍء حىت ثَم :

  .بقية مائها: عرق الِقربة أمر شديد، وقيل

ِلشيٍء يتخذ فوق : هو أكْسى من عرقَِة قَينة: ويف املَثَل. أي أثَِرها: ومررت على عرقَِة اإلبل. النطْفَة: والعراقَةُ
قَةُ. دجاهلَورقَة : والعرعم على احلائط بني اللِبن، وعلى البئر، وِبئْر ضرعةٌ تبشخ.  

وال تعرقَن . ضرب عروقُها يف األرض واستفْرعت: واستعرقَت الشجر. جلَس فيها ِليعرق: واستعرق يف الشمس
  .أي انظُر ما تريد، أي بني أمرك: يل

  .مبعىن الالم: وما أنت ِبِعرق مِضنٍة 

  .أي ساحيت : ونزلَ ِبعرقاي وعرقائي. أي يفاِخره: وهو يعاِرق فالناً

  رعق

  .الرعاق صوت يسمع من قنب الدابة،رعق رعقاً ورعاقاً
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  قرع

عالقَر :تإال قَِرع ِسنةٌ تامععر الرأس من داء، وقَل نش ذَهاب عقُر امعع. ، ونأقْر م يف : واحلَيةُ يصريِعه السجلَم
. وهو قَِريعةُ الذي يقارعه . والقُرعة االسم. أمرتهم أن يقْترعوا على الشيء: وأقْرعت بينهم وقارعت. رأِسه

  .انتهت إليه وبخعت له: وأقْرعت إىل احلق

 الغائص عومنه. ىل األرضانتهى إ: وأقْر : عوقَر كل ساعة: ِبئْر عقْرقليلةُ املاء ت.  

واستقْر عين مجلي . الفَحل، ألنه يقْرع الناقةَ أي يضربها: والقَِريع. كَففْته، فَقَِرع: وأقْرعته. أطَقْته: وأقْرعت بكذا
  .فأقرعته

  .سريعةُ اللّقاح: وناقةٌ ِمقْراع. أنختها له، قَرعاً تعسرت عليه ف: وقَرعت الناقةَ للجمل

خري : وقَِريعةُ البيِت. اخترته : وقد قَرعت الشيَء و اقترعته. ِخيارهم: وقَِريع القوم وقَِريعتهم وقُرعتهم وجتريعهم
  .ُموضٍع فيه للحر والربد

  .يكِْثر الفحلُ ِضرابها ويبطىُء لقاحها: وناقةٌ قَِريعةٌ . هأي سقْفَ: وال أدخلُ قَِريعةَ بيٍت 

 عقَِري ني واضح: وطريقب.  

  .رماه به، قَرعاً: وقَرعه باحلق. وكلَّ شيِء ضربته بشيٍء فقد قرعته. مضاربةُ القوم يف احلرب: واملُقَارعةُ

حمل : والقَرع. حديدة مطَولَةٌ يقْرع ا الباب: واِملقْرعة. وىف ما فيهإذا است: والشاِرب يقْرع جبهته باإلناء
  .خال من اإلبل: وقَِرع املُراح. اليقْطني، والواحدة قَرعة

ته: والقَِرعل، وقد قَرعباللي الذي ال ينام . عاء. فاسد: وظُفْر قَِرعع قَربوإص.  

تكِْثر االنبعاثَ ِإلرضاع : يتقَلَّب، ومنه ناقة قَروع: وبات يتقَرع. ان ال يثْبتان يف جملٍس واحداللَذ: والقَِرع والقَِرعةُ
  .أقْلَقْتهم: وقَرعت القوم . ولَِدها

: وقَرعته. ج بالفَِصيلوبثْر خير. قَملَة النسر: والقَرع. صلُب: واستقْرع احلاِفر. أرادت الفَحل: واستقْرعت البقَرةُ

  .البثْر أيضاً: والقُريعاء. عالَجته منه

    

  .واِجلراب الواسع األسفل، وامع قَرع وِقراع. احلَجفَة: والقَرعة

  .ونقار الشجر. االست: والقراعةُ. تجرد الشيء من ِقشره، وقد قَرعته: والقَرع

ِسمةٌ خفيفة على أنِف الناقِة والشاة؛ أو على : والقُرعةُ . الصالب من الترسة: والقُرع. شديد: وترس قَراع 
  .شبه اِملعول تكْسر به احلجارة: واِملقْراع. الساق، وقد قَرعتها

  . القرآنوواحدة قوارع. وقاِرعةُ الطريق. واسم القيامة. الشديدةُ من قَوارع الذهر: والقَاِرعةُ

وقَِرع رؤوس . أي يِسري من الكَأل. أريد أنْ أكونَ أولَ من فَعلَه وأرض ليس ا قَراعة : وأنا متقَرع هلذا األمر
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  .خرج ثَمره: العشب

  .ثَقب النار: واقْترع. اللَوعةُ من احلب: والقَرعةُ 

  .اجلَيد احلَِديد: واألقْرع من السيوف. كبحها:  باللجاموقَرعت الدابةَ. علوته: وقَرعت الشيَء

عوألْف أقْر :حاِبس. تام بن عرجلٌ شاعر: وأقْر.  

  رقع

  .وقطعة من األرض ِبِلزِق أخرى، أوسع منها. احتاج إىل الرقع: خريقَّة يرقَع ا الثوب، وأرقع الثوب: الرقْعةُ

: وِقطْعةٌ من اجلَرب، ويقال. رقًعت إليه رقْعةً وترِقيعأ: وجلَيدة يكْتب فيها، والِفعل. موما ينصب لرمي السها

  .وقطعةٌ من الكأل. رقعها اجلَرب، وبعري مرقوع: رقًعت الناقةَ باهلناِء؛ وال يقال

. األحمق، وقد رقع رقَاعةً:  والرِقيع واألرقَع واملَرقَعان .هجوته: ورقَعته رقْعاً. مل أكْتِرثْ له: وما ارتقَعت بكذا

قَعٍة: وأرأتى ِبرقَاع.  

عِقينيا، وقيل: والرللسماء الد ةٌ : اسمِقعوهي أر ،عِقيكل واحدٍة منها ر .م، : والرقعبالسه الرقْع ِسنحالذي ال ي
 ي: والرقْعمع. الرقُوري عديد: وجوقْعاء. شوشاة ر : ِبها بياضنقَر. ِىف جاُء من البفيها ألْوانٌ : والرقْع الِىت جتتمع

  .كالرقاع بياض وسواد وصفرة

  .أي من كل شيٍء شيء: وفيه من كل رق رقَع. يسمع حلَواِفِره صوت: يسِرع، وقيل: ومر يرقَع رقَعاناً

: والرقَا ِعي. رقعوها بالرقَاع: فوا من أعالها هدماً فَطَروها قامةً أو قامتني، ويقالِإذا خا: ورقعوا الركبةَ رقْعاً

  .أي ال يطيعين: وما يرتِقغ مين ِبرقَاع. جمرب: ورجلٌ مرقَع . التاِجر 

الالم والقاف والعين  

  عقل

  .احلَبل: والِعقَال. شددت يده: عريوعقَلْت الب. عقُول: والدواُء. حبسه: عقَلَ الدواء بطْنه

  .صدقَة اإلبلِلسنٍة : والِعقَالُ

وكل شاة ِجتب يف خمس من اإلبإلىل مخس . أخذَ عقاالً: وإذا أخذَ املُصدق من الصدقَة ما فيها ومل يأخذْ ثَمنه قيل
  .ِعقَال، فإذا أخذوا بنت املَخاض تركوا ِذكْر الِعقال: وعشرين

  .الذي حيتِملُ الديةَ تامةً، وبه مسِى ِعقَال بن جماشع: لعقَالُوا

: والعقْل. وكَِريمةُ كل شيء. وسيد القوم. والدرة. املرأةُ املُخدرة: والعِقيلَة. وجب عليه ِعقَالٌ : وأعقَلَ فالنٌ 

  .وثَوب أحمر عليه شبه الصلُب. اِحلفْظ 
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. قام: وعقَلَ الطلً. والدية. واِحلصن، ويسمى املَعِقل أيضاً، ومجعه عقول. ان نقشه طُوالًما ك: ومن ِشياِت الثياب 

وضعه بني ِركاِبه : واعتقَلَ رمحه وعقَلَه. وعقَلَه عقْلَةً شغزِبية فَصرعه واعتقَلَ ِرجلَيه. عقَلَ هلم الظل: وأعقَلَ القوم
  .وساِقه

ته واعاتها: قَلَ شلَبلَها بني ساِقه وفَخِذه فَحلَ ِرجعلَ . جقَلَ الرجتل على : واعلوى رجلَه من قدام وسِط الرج
  .املَوِركَة

ِطكاك اص: والعقَلُ. إدخالُ سيٍر فيما بني اخلَرزيِن إذا خرج املاُء: واعِتقَال املزادِة. مِنع من الكالم: واعتِقلَ ِلسانه
  .العقْل: واملَعقُول. ودابةٌ معقولة. داٌء يف ِرجلَي الدابة، ويخفَّف يف لُغِة: والعقالُ. وبعري أعقَل. الركْبتين

  .اسم جبلً: وعاِقل. ما تحصن يف معاقل اجلبال؛ من كل شيء: واألعقَلُ والعاِقل

  .أي بدونه: وصار دمه معقُلةً على قوِمه. اسم موضٍع: ومعقُلَة. يلْجأونَ إليه: وهو معِقلُ قَوِمه

    

  .ما ارتكَم من الرمل: والعقَنقَلُ. غَرمت ديته: وعقَلْت منه . أعطَيت ِديته: وعقَلْته

ما ويلَ األرض : ، وقيل-نقَلُ مثلُه  والع-مصرانه : وشحمةُ الضب، وقيل. ما اتسع ما بني حافَتيه : ومن األوِدية
القَدح : والعقَنقَلُ أيضاً. هزءاً" أطِْعم أخاك من عقَنقَل الضب : " من بطِنه، إمنا يرمى به، ويف هذا الوجِه قولُهم

  .والسيف، مجعه عقَاِقيل. الضخم الواِسع األعلى الضيق األسفل

ونبت . ما اعوج وتلبس: والعاقُولُ من النهِر والوادي واألمور. وبقايا املرض. م وأساِرعهاقُضبانُ الكُرو: والعقاِقيلُ
قَلَه البعريقالً: أيضاً، وقد عالكوفِة يف التوراة: وعاقوىل . أكَلَه؛ ع اسم.  

  قعل

. أخذْت ذلك عن الشجرة: واقْتعلْت. ت قُعالَته عنهانشق: وأقْعلَ النور. ما تناثَر من نور الِعنِب وأشباِهه: القُعالُ

  .السهم مل يبر برياً جيداً: واملُقْتعلُ. الوبر الناِسلُ منه: وقُعالَة البعِري

  .انتصاب يف الركوب: واالقِْعياللُ. قَبلٌ يف القدمين: والقَعولَةُ. جبيلٌ صغري: والقَوعلَةُ

  : الضخمة، قال الراجز: ةُوالقَيعلَ

لَهعالقَي قابالع وحلقَتْ بك  

  .بائنةٌ عن اجلَبل:وصخرة قَاِعلَةٌ . اجلبلُ املرتِفع: والقَاِعلَةُ. الذَكَر من األراِنب: والقَيعلُ 

  علق
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لَقذُ باحلَ: العراُء تكونُ يف املاِء تأخميبة حوود سبيقبل أنْ ي اجلامد قالدملُوععليه . لِْق، ومأخوذها م علقوالذي ي
  .وكذلك كل شيٍء يعلق به أو عليه شيء. البكْرةُ من القَامة

  .سير يجعلُ فوق فُروج الدلْو مث يخرج عليها: أداةُ الساِنية، وقيل: النطّاف نفسه، وقيل: العلَق: وقيل

والناقةُ ال تألَف الفحلَ وال ترأم الولَد، وهي . املرأةُ اليت ال حتب غري زوجها : والعلُوق. علق: ومعظَم الطريِق
  .هي الناقةُ واملرأةُ اللتاِن يعلَّق عليهما ولَد غريمها: وقيل. املَعاِلق أيضاً

إن للشيطاِن علُوقاً : "والثؤباء، ويف احلديث. البطنالولَد يف : والعلُوق. أي املَِنية: وعِلقَت به العلُوق والعالقَةُ أيضاً
  .اسم ِلما تعِلقه " 

ق: والِعلْقلُووع القعه أعملْق أيضاً، وجوع ،املالُ الكرمي .لَقه ِبِعلْقي وِعلِقه. صادف علقاً: وأعالَقْتوع .والِعلْق :

: وما عليِه ِعلْقَةٌ . والترس. والقميص بال كُميِن.  ثوٍب يتخذُ للصيبأولُ: والِعلْقَةُ. واِجلراب: ثَوب أسود للجواري

  .أي ثوب فيه خير

  .ما يتعلق به من معيشٍة أو غريها. والعالَقَة . أي آِصرةٌ : وإبل ليس ا ِعلْقَةٌ 

 القبه اإلبل: وما فيه ع بعتبه. أي ما ت ِلقمه: وعالٍق . خاصاخلُصومِةش: وهو ذو ِمع القُه: وقيل. ديده: ِمعِلسان .

قلُوواملُع القبه: واِملع لَقما علَق من شيٍء أو ع.  

  .الشنوف جتْعلُ فيه: ومعاِليق الِعقِْد. أزلَجه: وعلق الباب. ِمعالق : وِمزالج الباِب

غار، الواحد: واملَعاِلقالص لَبلَق: العوِمع لَققيل. ةٌ ِمع هِقعوم قَععاِلقَه: وكل شيٍء وم ِلقع .عاِلقَهم رالِكب ِلقوع :

 لَقعم لًغَ، الواِحدبت . قخل، قال : واملَعاِليمن الن برض :  

  من الدبى إني إذاً  لَمرزوقْ  معاِليق ونَجت نجوتُ لَئن

. سيره: وِعالقَةُ السوط.  علَقاً- أي حبه -وعِلق بقَلْبه عالقَته . نِشب: وعِلق به. أي طِفق: وعلق يفعل كذا

  .أي ِتباعةٌ للناس: وهم عِالقَةٌ . جعلْت له ِعالقَةً: وأعلَقْته

غُ ا اإلبإلىل شجر يبقى على الشتاء تتبلَّ: والعلْقَةُ. واألسماُء عالقَةٌ للمسميات. النصيب يف الشيء: والعالَقَة
  .وكُلُّ شي فيه بلْغةٌ فهو علْقَةٌ . أكَلت منه: وقد علَقَت تعلُق علْقاً وعِلقَت علَقاً. الربيع

. رعاها: وبعري عالق . شجر : والعلْقى. وما تأكُلُه قبلَ الغداء . نبت ال يلْبثُ أنْ يذْهب : - أيضاً -والعلْقَةُ 

ول: لَقوالعوةُ احلريصة. الغلَِق. والكَلْبوث طَويلُ العِديب: وحطَويلُ الذن.  

    

البعري يدخلُ بني أبِعرٍة مكْراة؛ حبساِب ذلك : والعِليقَةُ. والشراب. القَصيم: والعِليق. ِلما عِلق به: وإن به لَعولَقاً
  .نبات يتعلَق بالشجر ورمبا يبسه: والعليق. قَبيلةٌ : علَقَاتوال. الِكراء، وكلما كانَ ثَقَلٌ حِملَ عليه

 مهل اُهللا ِعلْقَاتأصتم -واساللَهم: - مثلُ ِسعالتاِء لُغة: وقيل. أي أص حالِعلِْق النفيس، وفَت عمهو ج . لَقوجاَء ِبع
  . أتى ا:وقد أعلَق وأفْلَق. داِهية: فُلَق جيرى وال جيرى 
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القد: واإلعِة باليذْرالع فْعع يف احلَلْق للتقَيؤ. دخالُ اإلصباحلابلُ. وإد لَقيف ِحبالَِته: وأع ديالص قَعو.  

 ديالص لَقأيضاً -وأع - :قَعلَق بلساِنه. ولَه به: وعاونقةُ. تِليةُ والعالَِقييد الطلَبالرجلُ اللَزوم للشيِء الشد: والع .

ت: والعالقبٍة : ويف املَثَل. نقْبِبع علقكوِب فَتعلى الر ليق،أي إن مل تقدركَِب بالتعمن املَر ضوهو ذو تعلقٍَة . ار :

  .أي مغير يعلَق بكل ما أصابه

  .لعشرةما بني الثالثِة إىل ا: اجلمع الكثري، ويقال: والعلق. القَليلُ من الطعام: والعلْقة

  .حصن يف بالب البجة جنويب أرض مصر به معدنُ التبر: - كرباِني -والعالِقي 

  لعق

قووتقول: اللع ،قلْعا يِلم ة: اسمقَةُ كاللُّقْمقاً واللعلَِعقْت لَع .اقِلع: واللُّعتا ابةٌ ممِقيقَةُ الدم. بمن : ولَع األحالف
  .تغري: والْتِعق لونه. مسلوس العقْل: ورجلٌ لَعوق. السرعةُ مع الرتَق: واللعوقَةُ. إذا مات: ولَِعق إصبعه. قريش

  لقع

الرجلُ الداهيةُ يرمي بكالِمه، القَعني بالكَالم فَلَقَعته : واللقَّاعةُ. عانه: ولَقَعه ِبعينه. رميت به: لَقَعت الشيَء
الفاِحشةُ يف : واِمللْقَاع. الِكساء الغليظ: واللَقَاع . األمحق أيضاً: والتِلقاعةُ. املُلقب اهلَماز للناس: عةُ واللُّقاعةوالتِلقّا
والْتِقع . عيسِر: ومر يلْقَع لَقَعاناً. أخذَ الشيَء مبتك أنِفِه: ولَقَع. الذُباب: واللَقاع. لَسبته: ولَقَعته احليةُ. الكَالم

  .تغير: لونه

  قلع

والقوم . عِزلَ: وقُِلع األمريُ قَلْعاً وقُلْعةً. والضعيف الذي إذا بِطش به مل يثبت. ما يقْلَع من الشجر كاألكلَة: القُلْعة
  .ال يثْبت على السرج: ورجلٌ قِلع . أي ِرحلَة: على قُلْعٍة 

  .فيه القلع وهو ما على ِجلِْد األجرِب كالِقشر: وصوف قَِلع . اًوهوَ قَِلع القَدم أيض

 ٍة : وقُص قَِلعقَلَع عمج قَلَعة: "ويف مثَل. فيه القَلَع بالعظام" هو ض روخللماِنع ما وراءه، وهي الص.  

  .السحاب العظام: عوالقَلَ. بناها: وقد أقلَع قالعاً . اِحلصن يبىن فوق جبل: والقلعةُ 

 من الرصاص: والقَلعي ةُ. اجلَيدة . الناقةُ العظيمة: والقَلَعاملالُ القُلْع ه يف قَلَع من : و أِبئْسكْترلصاِحبها، وت ال تدوم
  .وقُلُوع احلُمى وإقْالعها واِحد . أي يف يوم تقِْلع عنه: محاه

 عقَلُو سفيها: وقَو ِزعإذا نتقَلَبع.  انعري: والقَلُوقال للبِق، وال يةُ الثقيلةُ من النومالضخ .لَعمة : والقَياملرأةُ الضخ
  .ِكنف الراعي، وقد تفْتح الالم بدخول اهلاء: والقَلْعةُ والقَلْع. الرجلَيِن والقَوام
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  .وداء يأخذُ يف الفَم. نبت: والقُالَع. لَعةٌ ِشراع السفينِة، وهي مقْ: والِقلْع والِقالع والِقالعةُ

وأقْلَعت . صخرةٌ عظيمةٌ يف فَضاٍء سهل: والقالعةُ. قالعةٌ أيضاً: وما تقْتِلعه من األرض ترمي به، ويقال يف هذا
: والقَالَع . الذي يقَام عنه:  قُلْعٍة ومجِلس. كًف: وأقْلَع عن األمِر. خرجت عن إثْناٍء إىل ارباع: أسنانُ اإلِبل

فأس صِغير مع : والقَلْع. داِئرة ِبمنِسج الدابة يتشاَءم ا، وفَرس مقْلُوع: والقَاِلع. الذي يقَع يف الناس عند األمراء
  : البناة، قال

  والقَلْع والِمالَط في أيدينا

  .الدم كالعلَق: والقَلَع. التمايل: والتقِْليع يف املَشي. ير؛ لَقب جاء مثىنمها من بين نم: والقَلْعاِن

النون والقاف والعين  

  عنق

  

قِنيوالع قنالع :تعِر الدواب، والنيقال: من سوي ،قِنيوع ِنقِنق وععوم اقنق: ِمعِنيع قنر عسي .ِنقلُب : واملُعما ص
  .تفَع من األرض وحوالَيه سهلٌ، واجلَميع املَعانيقوار

اقنق: واالعنع الواحد ،اعاتالم. اجلَماإلس قنالرياح. أولُه: وع اقنجاِجها: وأعمن ع طَعقَِت الدابةُ. ما سنتواع :

  .واملُعانقَةُ يف املَودة. واالعِتناق يف احلرِب. أخرجت عنقَها

  .عانقَه: فإذا خصصت بالِفعل واحداً دونَ اآلخر قُلْت يف احلَالَيِن

ألنها تعِنق : عنقَاُء؛ لطُوِل عنِقها، وقيل: والعقَاب. طائر: والعنقَاُء املُغِرب. دخلَ: وتعنق األرنب يف الناِفقاء 
  .بصيِدها أي ترفَعه مث ترِسلُه

نة: قَاُءوالعةٌ شاِخصبضة. هزاعِلٍك من خم نق. واسمِق: واألعنالطويلُ الع . ياضِقه بنيف ع والكَلْب .اقنوالع :

  .والوسطى من بناِت نعش. والداِهيةُ. األنثى من أوالد املَعز

أي داهيةً، وقد يستعمل ذلك كلُّه يف : ض واذُني عناٍق ولِقي عناق األرض واذُني عناِق األر. واخلَيبة، وهي العناقَةُ
  .الباطل والكذب

ما : واملَعنقَةُ. ال مقام به جلُدوبِته: وبلَد معنقَةٌ . شيٌء أصغر من الفَهِد أسود األذنين طويلُ الظهر: وعناق األرض
  .لُ من اِجلبال الطوا: واملُعنقات. انعطَف يف ِقطَع الصخور

أذْرِت : وأعنقَِت للريح. طالَ وخرج سنبله: وأعنق الزرع. أشخص عنقَه: وأعنق. إذا مشى وأشرف: وعنق عليه
التراب .قاِنيعض: والتلُ من األرِق وهو السهونعالت عمج.  

  نعق
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  .كَوكَباِن من كواكِب اجلَوزاء: والناِعقَاِن.  الغراب نعاقاً ونِعيقَاَ ونعق. صاح: نعق بالغنم نِعيقاً

  قعن

نن: القَعيو قعنب تقِف، ومنه اشاألن رب. ِقصشنُ من العوعما طَالَ: والقَي .نوالقَع :نِجيفيها الع نجعةُ اليت يباخلَش.  

  قنع

أي ِرضاً، وعمود مقَاِنع، والقُنعانُ ال يثَىن وال : وهو لنا مقْنع وقُنعانٌ . قَِنع وقَِنيع وقاِنع: وهو. رِضي: قَِنع قَناعةً
  .يجمع وال يؤنث

الِقنعةُ و. مستدار الرمل: والِقنع. أحوجين: وأقْنعين. أي السؤال: وأعوذُ باِهللا من مجاِلس القُنعِة. سأل: وقَنع قُنوعاً
  .الِقنع والِقنعة : ما جرى بني القًف والسهل من التراب فإذا نضب عنه املاُء صار فَراشاً، واجلَميع: من الِقيعان 

عاً، وأقْنعتها، أصعدت وقَنعت قُنو: وقَنعت اإلبلقَنعاً. الصعود؛ يف لُغتهم: وقيل. اهلَبوط: - يف لًغِة هذَيل -والقَنوعُ 
  .خرجت من احلَمض إىل اخلُلِة ومالَت: واالسم القَنعةُ

من مكاٍن إىل مكان: والقَاِنع ل. اخلاِرجيف اجلَب توقَنع :تِعدص .اعب: واإلقْنره للشد البعريِ رأسم . قِْنعلُ يوالرج
  .أسنانه معطوفَةٌ إىل داِخل: وفم مقْنع. يمد: لصالةاناءه للماء ورأسه حنو الشيِء ويديه يف ا

وكذلك رأس مقنع إىل . الشاةُ املُرتِفعةُ الضرع الداِنية الضرِة من البظَارة ِبضرعها وأقْنعت واستقْنعت : واملُقِْنعةُ
  .يف رأِسه شخوص ويف سالفَِته تطامن : وجملٌ أقْنع.السماء

  .املُستوي بني كَمتيِن، واجلميع ِقنع: والِقنعةُ . خِنثَ رأسها: وإداوةٌ مقْنوعةٌ 

اعة: والِقنعمن اِملقْن عسباً. أورا ضصه بالعت رأسعمى. وقَنسةُ تجعوهذا ليس : والن ،ارمى ِخمسكما ت ،اعِقن
  .حي من اليهود: قَينقَاعوبنو . ِبوصٍف وإمنا هو لقب

اعاع: والِقنأقْن هعمع؛ وجوكذلك الِقن ،ععه قُنم؛ وجالسالح .عوالِقن اعوالِقن :قالطب.  

  نقع

  .ثَبتت؛ نقُوعاً: نقَع املاُء يف منقَعِة السيل؛ والسم يف ناِب احلَيِة؛ واإلبلُ يف احلَمض

  .ارتفَع: ونقَع الصوت واستنقَع. ونقَع املاُء العطَش نقْعاً ونقُوعاً. رِوي من املاء:  ونقُوعاًونقَع نقْعاً

    

تقَِع املَوون :ِره. كَثُربِبخ تبه وال صدقت: وما نقَع تجيف املاِء خاصةً. أي ماع قَعنترد: واسبنه . تلَو ِقعنتواس
توان ر: ِقعغيع؛ واملاِء. تِن من الضراللب ِضعوقَع: ومنتسم.  
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عيف املاء: والنقُو قَعنِقيع. الدواُء يع ونقُوع. وماؤه نقُوه ِبنغ ثَوببه : وصلُ فيه األفَاِويعجغ يِلِصب.  

والقُديرةً الصغرية من . إناٌء أو حنوه ينقَع فيه الشيء: النقَاعواِملنقَع واِملنقَعةُ و. أذُنٌ يؤِمن بكُل شيء: ورجل نقُوع
هو النكْثُ تغِزلُه املرأةُ : هو فضلَة يف الِبرام، وقيل: فأما منقَع البرم فَتور صغري، وهو الدن أيضاً، وقيل. اِحلجارة

  . ورِوي ِمنقَع البرم وفسر على ِوعاِء الِقدِر.ثانيةً وتجعلُه يف الِبرام ألنه ال شيَء هلا غَيرها

عِقيخ: والنِبيِب من غري طَبذُ من الزختي ابره. شعمجكَثريةُ املاِء، و وِبئْر.  

: عوها وانتقعوها وأنقَعوهاونقَ. العِبيطَة من اإلبل توفر أعضاؤها فَتنقَع يف أشياَء ِعالجاً هلا: والنِقيعةُ والنقْعةُ. أنِقعةٌ 

: وأنِقع له الشر. وقْبةُ الثريد: واألنقُوعةُ . ِحياض ينقَع فيها التمر: والنِقيع. املَحض من اللِنب: والنِقيعةُ. نحروها

  .القاع ميِسك املاَء: والنقع. أدمه له

زونةُ ليس فيها حاَء أيضاًواألرض احلُرةُ املستِويسمى النقْعة، وت .اربوالغ .تيف كلًِه ِنقَاع. والصو عوفُالنٌ . واجلَم
  .وذلك إذا حدثَك ورِويت نفسك إليه: عدلٌ منقع لك

ن الناس أي مِعيد لألمِر مرة بعد مرة؛ ويقال للحازم،ألن أنكَر الطير الذي يشرب من النقْع أل: وانه لَشراب بأنقع 
  .ال حيضرونه

الفاء والقاف والعين  

  عقف

وكَلْب . وجمعه عقْفَان. واملُحتاج الفقري. املُنحين: واألعقَف. خشبةٌ كاِملحجن: والعقافَةُ. عطَفْت : عقَفْت عقْفاً
قَفقْفَانُ. أعقبيلٍة : وع ل. اسممقْفَاُء. وِجنس من النمن النبات: والع.  

قَافل: والعقُوفَةُ الرجعاِقف وماةَ عوش ،جذُ يف قوائم الشاة فتعوداء يأخ .قْفقَطُ : والعيد األرملَب، قال حالثع :  

 أكْلٍُب يتْبعهن أكْلُب من  كأنه عقفٌ مولّى يهرب

  قعف

فطْء: القَعالتراِب بالقَوائم. ِشدةُ الو ِترافطَر . واجوم قَاِعف : ديدش.  

  عفق

وكُل . عاِفق : وكُل راِجع مختِلٍف . رِكب رأسه ومضى، عفْقاً وعفُوقاً: عفَق البعري يف املَرعى والرجلُ يف األرض
  .املُنصِرف عن املاء: واملُنعِفق . عاِفق : وارٍد صادٍر 

. الذَ ِبه: وعفَق بالشيء وتعفق. فَرقَته: وعفَقَِت الريح الشيء. ب زائراًالَذي يِجيُء ويذه: وهو ِمعفَاق الزيارة
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أتياهما مرة بعد : وعفَق اجلَملُ الناقَة والعير األتانَ. كثْرةُ حلِْب الناقَة: والعفْق والِعفَاق. وعفقت الشيء جمعته
  .حبسين: وعفَقَين عن أمري. مرة

عوهو يمنالغ وهها: فقها عن وجدرالوادي. ي عِفقفْقاً. منحناه: وملَ عمالع كمه: وعفَقْتفَقوه بالسوط. مل أحوع :

  .اسم رجلً: وِعفَاق . اسم الدبر: والعفاقَةُ. أحدثَ: وعفق. أكْثَروا ضربه

  فقع

قال: الفَقْعض، وييأِة أبب من الكمرض :عِفقْععلى الفُقُو عمجع.  أيضاً وقد يعنه : وهذا أفْقُو فَِقعنلكلِّ ما ت
وأنْ تتشدق . أنْ تشق ورقَة من الورِد باإلصبع فَتسمع هلا صوتاً: والتفِْقيع. النفاخات تعلُو املاَء: والفَقاِقيع. األرض

  .يف الكالم

  .أبيض ِفقَيع أيضاً: و يقال. شديد البياض: ام ِفقَيع وحم. وصوت األصابع أيضاً

عاً: والفَاِقعفُقُو اض، وقد فَقَعية والبة والصفْررلُ ِصفَةً يف احلُمعجكم. يما أِديوها : وفَقِّعوفَرةُ. حواملُفَقِّع : طائر
رعالب قُرنِب يل الذًنأص أبيض دووال. أسقال: فقعراط، يِمبفْقَاع : الض فَقعتوانه لَي ،به، وهو فَقاع فَقَع . وفَقري

  .شديد الفَقْر: مفْقع

  قفع

  

ب: القَفْعشونَ به إىل احلصوِن يف احلَرمه الرجالُ يل حتتخدب يذُ من اخلَشختاُء. ما يارةٌ من : والقَفْعوةٌ خشِشيح
  .منزِويةٌ كأنها أصابتها النار: ذُنٌ قَفْعاُءوا. نبات الربيع

خشبة : واِملقْفَعةُ. قَبضها وعوجها: وقَفع البرد األصإبع. ارتدت أصابعها إىل القَدم، وقَِفعت قفَعاً: وِرجل قَفْعاُء
ا األصابع برضت . قَفعوم لٌ أقْفَعجور :الرأس أب كَسنداًم.  

مى كف الكَلْب: والقُفّاعسي ِبسصلب إذا ي قَفعتم باتن.  

  .والدوارةُ اليت جعلُ فيها السمِسم املَطْحونُ ِليسيلَ منها الدهن. مصيدةٌ للطير: والقُفًاعة

ِته: والقُفَاعيرمفُه من ِشدِة حر أنقَشةُ. املُتوالقَفع :ص جيتوذُ من ختخهتوغري طَبيف قَفٍَع. ىن فيها الر وأقام الناس :

  .داٌء يأخذ يف قوائم الشاِء يعوجها: والقُفَاع. أي يف ضيٍق ونصٍب 

الباء والقاف والعين  

  قعب
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بم: القَعالضخ حةُ. القَدباء: والقَعالنس ويققٍَة فيها سطْبقٍَّة مح هةُ. ِشببةُ : والقُعقْررالنومنه. يف احلَج : اِفرح
  : العمد والكَثْرة، قال األفْوه: والقَِعيب. املُقَعر يف كالِمه: واملُقَعب. مقعب 

  وأبنَا باألسارى والقَِعيِب

  .صوتها: عقَبه ماؤهاتعجل قَبلَ مائها بالقَ: اجلَرح؛ وكأنه ِحكايةُ صوِت احلَرش، قال يِصف ِسنورةً: والقَعقَبةُ

  قبع

واِحلمار زيراِخلن عاعاً: قَبعاً وِقبرا، قَبخه. نتعِبياخلرتير وِقن هن: وقبيعا الطي ُلوثةُ أنِفه اليت يرخاع. نق: والقُبماألح .

. يا ابن قَاِبعاَء ويا ابن قبعة: باحلُمقويقال للرجل يوصف . كانَ يف اجلاهليِة أحمق أهل زماِنه: وقُباع بن ضبة

القُباع؛ ألنه غَري مكاييلَ البصرة؛ فَنظَر إىل ِمكْيال صغٍري يف العني حاطَ بدقيٍق كثري : ومسي احلَرثُ بن عبِد اهللا
. قباعاً وقُبعاً: ضب والقنفذوكذلك يسمى ال. ويسمى القبع أيضاً. ِمكْيالُكُم قُباع، وهو الذي يخفي نفسه: فقال

 وقابع اعقب فعاً: وأنوقب عه، وقد قبتبنأر تدتوالقَابع. ار :حربأيضاً. الذي ال ي وهو الراجع.  

  .وإذا تخفَف عن أصحابه، قُبوعاً. إذا طَأطَأ رأسه بني ركْبتيه يف قَِميصه: وقبع الرجلُ

وقَبعت السقاَء . مجرا وأخذْت قَلْبها: وقَبعت الشجرةَ. ذهب: وقَبع يف األرض قبوعاً. مسبوقَةٌ : وخيلٌ قَوابع
  .شِربت من فِمه: وأقْتبعته. ثَنيت فَمه إىل داِخل: قَبعاً

عطانات: وقُبمن السر ةٌ . الذكَرعأ: وامرأةٌ قُب عقْبرة وتطَلع مةُ. خرىتعيف : والقُب عانقَب صفور إذا فَِزعطائر كالع
  .جحِره

  : الغرلَةُ، أنشد: والقَِبيعة. اليت على رأس القائم: وقَِبيعة السيف. خِفي مث ظَهر : وانقبع النجم

  تحسب أعلى حوقها فُؤادا  مغْمدة إغْمادا قَِبيعةٌ

ِر: والقَوبعمقَةٌ على تأسِخرطِْوطُ .  الروِن يليالرج رمأح ةُ. وطائرع واِخلرتير: والقَوبعبالض طْمةُ. خعووالقَاب :

  .اِملحرضة

  بقع

قَعأب قع وكَلْبدر: غُراب أبواملَص ،وادوس اضيفيه ب :قَعالب .قَعأب اموع : طَرليس فيه م.  

  .ةٌ من األرض على غَير هيئِة الَيت إىل جنِبها واجلميع ِبقَاع وبقَع ِقطْع: والبقْعةُ والبقْعةُ 

وال . موِضع فيه أروم شجٍر، وبه مسي بِقيع الغرقَد: والبِقيع من األرض. أي املَنِزلة: وفُالنٌ حسن البقْعِة عند األمري
  .قُوعاًأي ذَهب، ب: يدرى أين بقَع يف األرض

منه ضِت األرِقعوب :لَتةُ. خقْعقَِته: والبِر طَريلُ ذو الكَالم الكثري يف غَيجالر .لَه قعء: وبيعلى ش لَه لفح.  
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ى على جسِمه لُمع، إذا عِرق فيِصيبه غُبار فيبق: وأصابه خرُء بقَاع. ورجل باِقعةٌ أيضاً. أي داهية: وبقَعتهم باِقعة
  .تغري: وابتِقع لونه. كأمنا خريت عليه بقاع: بقَاع، وحِكي: اسم أرض، وينونُ فيقال: وبقَاع

    

  .وكذلك البقْع. اسم أرض: وبقْعانُ. بقْعانُ أهل الشام يعين اخلَدم لبياِضهم: ويف احلديث

  .أي مل اكْتِف به: ومل أبقَع بكذا. هو الكَلْب، وما أبقَاه اِجليفَة: وتقَاذفا مبا أبقى ابن بقَيع

  عبق

. ِشين وجهه شيناً عباِقيةً: وأنْ يِصيب ارح يف حر الوجه، يقال. واملاِئق. وشجر له شوك. الرجلُ الداِهيةُ: العباِقيةُ

  .يلْزق بك: ورجلٌ عباقَاُء. س شِر: ورجلٌ وامرأةٌ ِعِبقانة

  .أي لَطْخ، وتسكن الباء: وما يف الَنحي عبقَةٌ . تطيب فَعِبق الريح به أياماً: ورجلٌ عبق . اولع به: وعِبق به

  بعق

. نحرتها: وانبعق أيضاً وبعقْت اإلبلَ. ِعق ومطَر بعاق وبا. فاجأ: وبعق الواِبلُ بعاقاً. صوت شديداً: بعق بعاقاً

  .حفَرا: وبعقْت الِبئْر. كَشفْته: وبعقْته عن كذا

  عقب

قَبالع :هاموالس ماحبه الر دشةُ. ما يقَبوالع :والِعقَاب قَبالع ل، واجلَميعيف اجلَب رعو قطَري.  

ِقبوالع :رخؤقابماألع فِّفُه، واجلميعخت م، ومتيمِقِب.  القَدطَأُ العوبوع: وفُالنٌ مئيس املَتالر.  

  .خفَف عِقباً: وأعقَب. ِإذا أخذَ يف وجٍه مث انثَىن راِجعاً: ووىل على عِقبه

أي من أين : ِمن أين عِقبك؟: ويقال للقاِدم. عِقب ومالَه تعِقبةٌ، أي . أي ولَداً ذَكَراً: ال عِقب له: وقَولُ العرب
: والتعِقيب. مل يعِقب أيضاً: مل يعِطف؛ ويقال: ووىل ومل يعقب. أي جواب: ولَو كانَ له عِقب لَتكَلَم. أقْبلْت؟

  .واالنِصراف من األموِر يريدها. الغزو بعد الغزو

أدركَين فيها : وعقبت علي يف تلك السلْعِة عقَب. تعقب يف عدِوها مل تزدد إال جودةً، وهو ذو عقٍْب واخلَيلُ 
  .درك

وكُل ما خلَف شيئاً فقد عقَبه، وهما غِقيبان، وقد اعتقَبا . تعاونا عليه: وهما يعقباِن فالناً. الدرك: والتعِقبة
  .وأتى إليه خيراً فَعقب بغير مكافَأٍة . وتعاقَبا

وعقب . ِعقَاب: وِإذا كانَ للفَرس جمام بعد انِقطاع اجلَري قيل له. املُكافَأَةُ والثواب: والعقبة والِعقَاب والعقْىب
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صار : وأعقَب هذا ذاك. عقبآِخره، ومجع العقْب على األعقاب؛ والعقْىب على ال: األمِر وعاِقبته وعاِقبه وعقْباه
وأعقَب األمر عقْباناً وعقْىب، واعِقب . إذا طويت البئْر فأعقَبت احلَوامى جبجارة من خلِْفها: وأعقَبت الطي. مكانه

  .أبدل: ِعزاً

راً وتعقبيِمن كذا خ قَبعتواس : واِحد .هتقبعه: وتأثَر تتبعع. تما يتوهربينهما أو األم كُوباقَباِن الر : كَبري
  .والعقْبة فَرسخان. هذا عقْبةً وهذا عقْبةً

وذلك ِإذا قّارنَ الثُّريا؛ ويقارا يف السنِة مرة، وهو من : وال يفْعلُ كذا إال عقْبةَ القَمِر. عقْره: وعقْب احلَوض
  .هو عودته إذا غَاب : وقيل. لَيلُ والنهاراملعاقَبة؛ وذلك ِإذا استوى ال

  .أي الشدة: ولَِقيت منه عقْبةَ الضبع. احلَلْواء: وعقْبةُ الناس بعد الطًعام. كُلّ ما يرعى بعد احلُموضة: والعقْبةُ

 ِكية: وحقْبع موةَ وأنا الينشب رهم تر قَ: كنشب يف الشأن فَاَأي كنتعض تِقباع ِر . دمياً قَوياً واليومةُ الِقمقبوع
  .ما يبقى فيها من املَرِق عند ردها إذا استعاروها: وِعقْبتها

  .ِإذا بِقيت منه بِقيةٌ : ويف عِقبِه وعقِْبه. أي بعد ما يمِضي: وِجئْت يف عقِْب الشهر وعقْباِنه

واحذر عقب اِهللا وِعقابه . أي غامِضه: وهو عامل بعقْىب الكَالم. أي مكانه: وأخذَ ِبعقْبِة فُالٍن . اسم رجلً: وعقْبةُ
  .وعقُوبته

  .أعقَاب؛ كأنها منضودةٌ عقْب على عقٍْب : وكُلُّ طَريٍق بعضها خلْف بعض

قَبواِملع :اردى به. اِخلمتهي مجوالِعقَا. ونقَابوالع ِط يف األذُن: بفا القُربه طَر عمجطُ الذي ياخلَي .قَابواِملع :

  .املَرأةُ ِوالدتها أبداً أنْ تأيتَ بذَكٍَر بعد أنثى

    

  .قَبةِسمةٌ يف األذن، وشاةٌ معاقَبةٌ ومع: واإلعقَابةُ. اخلَشبتان تنصبان على حرفَي الِبئر: والعقُوباِن

قَابوالع : شبيهاً به. طائرم، تخالض لَمل . والعوِل بئٍر، ورمبا كان يف البئر من ِقبل أو حبض جرةٌ ناِتئةٌ يف عرخوص
: واجلَمع يف الكُل.  ومِسيلُ املاء إىل احلَوضْ.معقِّب : الطي إذا زالت الصخرةُ عن موِضِعها، والذي يسويها

أي أثَره، : وعليه ِعقْبةُ جمال وعقْبته. فذلك العقَاباِن: وإذا حلَّفْت الرجلَ فلَم ترض ِبيمني دونَ ميٍني . قْبانالِع
  .وكذلك يف السرور

  .أي عن قريب: وتغري ِبعاِقبٍة . ِلضرٍب من الثياب: والِعقْبةُ لُغةٌ يف الِعقْمة

  .آِخر األنبياء: والعاِقب. أي يعقُب بعضها مكانَ بعض كأنه تقَع األخرى مكانَ األوىل: وعاِقبةٌ من الطير

: وعاِقبةُ البرِة. اليت تأكُلُ من احلَمض مرةً ومن اخللة أخرى، وقد عقَبت عقُوباً: والعواِقب واملُعاِقبةُ من اإلبل

  .ذَكَر القَبج والقَطا: ليعقُوبوا. اخلَِليف: والعِقب. حلْقَتها

وله . واملعقب الذي يتبع عِقب اِإلنساِن يف طَلَِب حق. حبسته: واعتقَبت الشيَء. بعاقيب لسرعتها:وتسمى اخليل
  .أي حفَظَةٌ : معقَبات من جواِنبه
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الميم والقاف والعين  

  عقم

 قَاموع قَامع برديدةٌ ال : حدشعلى أح دلْوي فيها أحي . قَامرأ منه: وداء عبال ي .قَاموالع :دشُء اخلُلُِق، وأنيالس :  

  وأنتَ عقام ال يصاب له هوى

ثوب كانَ يلْبس يف اجلاهلية، : وقيل. كل ثَوٍب أمحر: وقل. املرطُ األمحر: وذو ِهمٍة يف املال وهو مضيع والعقم
  .ضرب من الوشي : وقيل.  ِعقْمة ِمثْل ِشيخةوجمعه

وكذلك عقمت املرأة وعقمت، وهى معقُومةٌ وعِقيم، . ِلهزمة تقَع فيها فال تقْبلُ الولَد: وعِقمٍت الرِحم عقْماً
  .ورجلَ عِقيم أيضاً 

مالعِقي حيحاباً: والرراً وال تنشئ سجش ِقيمو. ال تلِْقحنِيا عراً على صاِحبها: الديرد خال ت.  

ِلمعاِقِد : وفَرس شِديد املَعاِقم. وهو الذي ال ينفَع صاِحبه: وكذلك العقْلُ العقيم. ال ينفع معه نسب : وامللْك عِقيم
املُِضي : ويف احلَفْر. اللَّي": واالعِتقَام " نتعقَم أصالب الكاِفري:" وِىف احلديث. محكمة: وعقْدةٌ معقُومة. األرساغ

إذا حفَرت بئراً فِإذا قَربت من املاِء احتفَرت بئراً صغريةً بقدِر ما تِجد طَعم املاء؛ فإنْ كان : اعتقَمت: سفْالً، يقال
  .عذْباَّ أتممتها

اِقماِصم: واملُعلُ. املخالرج ِقموع :ه أنا . سكَتتقّماٍت -وعقِْميه:  وفُالن ذو عمصي خقِْمي. أي يلَوع وكَالم :

 ِر. غَاِمضة القَمقْمه: وعدتوع.  

  قعم

ل فَقعمالرج أقعم :ةً. أصابه طاعون فماتاحلَي همتوأقْع :يف األنِف. لدغته فمات موالقَع : رافِطه وإشساطِْمئْنانً و
  .الضخم املِسن من اِإلبل: والقَعم . السنور: والقَيعم. خف أقْعم: ، ومنهأرنبِته

  عمق

وعمق يف . عمق: أطْرافها، الواِحد: وأعماق األرض. بِعيد: وفج عميق. ِبئر عِميقَة، وقد عمقَت عمقاً وعماقَةً
ولك . أي لَطْخ: وما يف النحِى عمقَة. يرعاه : شجر، وبعير عاِمق: والِعمقى. اسم شجر: والعماِقيةُ. قعب: كَالمه

 قمق: يف الدار عناِزل مكةَ. أي حزل من منوم :قمالع.  

 اِمققلُّ جميُء هذا اِملثال: وأعِضع، ويوم ماس.  

  معق
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فساد املَعدة، والرجلُ : وللمعق. أطْراف املَفَازِة البِعيدة: عاقواألماِعق واألم. ِبئْر مِعيق، وقد معقَت معقَاً ومعاقَةً
  : امتأل غَيظاً، قال رؤبة: وتمعق. أسم جبلً: وتمعق. جرف: ومعق السيل. ممعوق

  وإن عدو جاهد تَمعقَا

  قمع

 -والقَمع . ري؛ فأِغيرَ عليه؛ فانقَمع يف البيت فَرقاً، فَسماه أبوه قَمعةوكان قَمعةُ بن إلْياس امسه عم. قَهرته: قَمعته

    وبعري . ما فَوق السناسِن من السنام:  والقَِميع-واِحدته قَمعة 

 ع: قَِمعظيم القَمقَمع أيضاً. ع امنوس .عالفَِصيل وأقْم وقِمع : كمناِمه وتذى يف سفيه الشحمأج.  

  .ذَب القَمع: وتقَمع. مثلُ نِعر: وقَمع اِحلمار. ذُباب كبري أزرق: - والواحدة قَمعة -والقَمع 

عثْر يف العِني: والقَموقيل. ب : ِمرارِق واحفساد يف املؤ.  

العظيم القَمع؛ وهو العظْم : واألقْمع. ضِبعةٌ : ةٌ وناقَةٌ قَمع. وقَع فيها قَذى فاستخِرج باخلاتم: قَِمعت عيين: وقيل
  .أن يغلُظَ قَمعته وهو رأسه ال يحد: والقَمع يف عرقوب الفَرس. الناتىُء يف احلنجرة

  .شِربته كُله: ءواقْتمعت ما يف اإلنا. قَمحت: وقَمعت الدواَء. اخترت، ولَك قمعته: واقْتمعت الشيَء

: وتقَمعت يف األمر. وضعت فيه ِقمعاً: وقَمعته. خنثْته مث وضعت الفَم عليه وشِربت منه: واقْتمعت السقاَء

 تريحك أيضاً. تدحو ِلسجوأنْ ت .س قَِمعوفَر :قمعيوب، وقد ته.  

. ِمثْلُ التخمة، وهو مقْموع: والقَمع. ومنابت ِريش الطائر. مر والعنب، واحدها قمعما الْتزق بأعلى الت: واألقْماع

ثَِفنتا جلِة التمر، : والِقمعاٍن . ما صررت يف أعلى اِجلراب والزمعةُ يف أسفَله: والقمعة. طَلع علي فَرددته: وأقْمعته
وهي . ما يضرب ا اإلنسانُ: - جمع اِملقْمعة -واملَقامع . ضرب من الِعنب: ِعيواألقْما.ومها زاِويتاها السفْلَيان

  .ِمثْلُ األقْعم: واألقمع من األنوِف. اِجلرزةُ واألعِمدة من احلَِديد: أيضاً

  مقع

ِمثْل : واملَيقَع. تغري: وامتِقع لَونه. رِمي ا: ومِقع بالعيِن. إذا رِضع أمه: والفَِصيلُ يمقَع. الشدة: املَقْع يف الشرِب
رحنفَي قومفال ي قَعلَ يذُ الفَِصيِة تأخباحلَص.  

الكاف والعين  

الشين والكاف والعين  

 عكش
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. ير عليه خنلٌ وقُصوروماٌء ِلبين منَ. موِضع : وعكَّاش . اسم رجل: حملَ عليهم، ومنه عكَّاشةُ: عكَش على القوم

زاخلب كشوع :كَرجه. ترعش كشعتو : ِكشع رعوش ،لبدوقيل. ت :من كُل شيء: التعكُّش معةٌ . التجرجوش
. جتنس: وذَكَر العنكًبوت، وقد عكَشت. ما يلْتوي على الشجر كالعصبة: والعكاش. ملْتفَةُ األغصان:عِكشةٌ 

 ِكشرجلٌ عراً: ويِرج من نفِسه خخال ي .كَشععسر: وتةُ. تكَشطَةُ: والعوذرى به اِحلناِملذْرى الذي ي.  

  شكع

 وشاِكع ِكعكَعاً فهو شش ِكعل: شِضه ومرمن م ِجروض و: والشكَاعى. غَِضبد ِرخوالع قيقد تبقال . نوي
  .أن تشرب الدواَء ِبوسِط الفَم: شِربت الشكَاعى: وقيل.  شكاعىكأنه عود: للمهزول

الضاد والكاف والعين  

. واملرأةُ تتمايلُ يف جنبيها تفِْرغُ املَشي. الواين الضعيف الرأي: الضوكَعةُ: وحكى اخلارزنجي . أهملَه اخلليل

  .ثَقُلَ: من احلَفَاوتضوكَع . أعيا: وضوكَع يف مشِيه

الصاد والكاف والعين  

  عكص

وعكَصه كَذا. وحكى اخلارزجني رجل عِكص ملْتٍو عِسر . مهمل عنده  

: وفيه عكَص . ِشدةُ وعوثَِتِهما: وعكَص الرمل والطريِق. ضن: وتعكص علَي به. حرنت: وعِكصت الدابةُ. عسره

  .ب يف خلِْقهأي تداٍن وتراكُ

السين والكاف والعين  

  عكس

كْسةُ. رد آِخِر الشيء على أوله: العسِكيوالع سِكيساً : والعِكيع تكَسب عليه اإلهالَةُ، وقد عصت احلَليب ناللب
  .مرن يصب عليه اللبن : العِكيس: وقيل. وعكْساً، واعتكَست أيضاً

أن يشد حبل يف خطْم اجلَمل إىل رسغ يِده فيبقى معلَقاً : وقيل. اإلباض: والعكَاس. تمايلَ: شيوتعكس يف املَ
. ِمكَاس ِعكَاس على اِإلتباع: ويقال. وهو أنْ تأخذَ بناِصيته ويأخذَ بناِصيِتك: ودونه ِعكَاس وِمكاس . رأسه ِليذل

  .ض من قُضباِن الكَرماليت تمس األر: والعِكيسةُ 

  .مبعىن عسك به: وعِكس به
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  كسع

  

عء: الكَسيِر شبل على دِد والرجبالي برقال. الضف، يبالسي ِربضالقوم ت بارأد تِبعوأن ت : عم وكَسهعكَس
  .أدبارهم

ه مبا ساءهتعه: وكَستيمِرها. رباقَةَ ِبغالن تعها:وكَستها وِشدزعزيت درين يف ِخلِفها تةً من اللًبِقيقال .  ِإذا تركْت بوي
  .هو مكْتِسع ِبغبِره: للعزِب 

: وحمائم أكْسع. والنكْتةُ البيضاءُ يف جبهِة كل شيء. واحلَِمير. الريش اْتِمع األبيض حتت ذَنب الطير: والكُسعةُ

  .نِبه ِريشةٌ بيضاُء أو محراءتحت ذَ

عأكْس سِنه: وفَرثُن أطْراف تضيلُ بأذْناِبها. ابِت اخلَيعساٌء كَواِسع: واكْتجِلها، وكذلك ِظبها بني أرلَتخأد.  

  عسك

  .أي عقَدته: وعسكْت ذَنب الدابِة. لَِزق به ولَزمه: عسك به

  كعس

سالكَع :قَر وغِريمها: وهي أيضاً.  السالمىِعظَامراِجم يف األصابع، وكذلك من الشاء والبالب ِعظام : واجلَميع
اسِكع.  

  سكع

ذ: سكَعيأخ ري أينيف األرض ال يد بذه .كَعري: وسحت.  

الزاي والكاف والعين  

  زعك

  .القَصري اللئيم من الرجال: األزعِكي والزعكُوك : وحكى اخلارزجني . مهملٌ عند اخلليل

  عكز
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صاهعلى ع كَزةُ: عكازاناً، ومنه العكَزكْزاً وعكَأ، عووقيل. ت :كْزء: العيِتداُء بالشااله.  

حمالر تكَزه: وعتكزه. ركزتكاز: وعفيه الع ته واحد. أثْبزكُّوالزج وع كازوع.  

 زكُولَه فيهمثْلُ اجلب: والعِرج لُ األجذَمعجِة من احلَديِد ي.  

الدال والكاف والعين  

  عكد

. الناقَةُ املُتالِحقًةُ ِسمناً وِسناً: والعكَدة : وكذلك عكْد كل شيٍء . وسطُه ومعظَمه: أصلُ اللَساِن، وقيل: العكَدةُ

زقطُ به اخلُبنالذي ي شوالري .بالض ِكدوع :سةُ. ِمنالسمن: والعكْد.  

كَدتعواس كَدإليه وأع أ: وعكَدلَج.  

واملَحبوس . املُِقيم الَّالِزم: واملَعكُود. أي لَجأه، وهو معكُود أيضاً: وعكده. وهو معِكدي . أي قوة: ويل به عكْدةُ
  .لَِزق: وعكد به. راِهن دائم: وطَعام معكُود. أيضاً

جِكدوشض: ر ععه على بضعالِكتاِب والنبات. ياِبس ب كَدهما: وعِغلَظُهما وكثْرت.  

 كْدر الضب: والعحج .عكَدتاختَذَ: وقد اس.  

  دعك

واخلصم والثوب األدمي كتعك. لينتها : دوعدم ةُ. وطَريقاللحم: والدعكَاي الكثري.  

  .املُستذل املُهانُ: والداِعكَة والدعكَةُ.  يدعك خرأه؛ أي يسوطُهاألمحق الذي: والداِعك والدعك

  .اجلَماعةُ من اإلِبل: والدعكَةُ. اجلعل: والدعك. املاِجن املَهني، وقوم دعكَةٌ : والداِعكَةُ

املُعاِلج املُماِرس: واملُداعك.  

  دكع

لَ واإلبل يف صدور: الدكاعذُ اخلَيكوعداٌء يأخدها، وهو م.  

  كعد

  : - ومل يفسر يل-أنشدت ِلخلَِف بن خِليفة : وحكى اخلارزنِجي عن أيب الوازع قال. مهملٌ عند اخلليل

  وفي يده طبقُ الكُعدِة  يجاِدلُه قائماً ظَلُوماَّ

  .يءأرى أنه مثْلُ الكُعتِة طَبِق القارورة، ورمبا كالَ األعراب به الش: وقال
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  كدع

اععِقل؛ قال: الِكدبن م رحمالك، ومن ولِده ب رُ بنشعهو م :اعٍف وأيب الِكدعج أنا ابن  

التاء والكاف والعين  

  عتك

وعتك . ذَهب وحده يف األرض: أي عطَف ال ينهنهه شيٌء عنه، عتكاً وعتك عتكاً وعتوكاً: عتك علَيه يضربه
قدما حىت أِجن : وكذلك ماٌء عاِتك ولنب عاِتك . احمرت لقدِمها: وعتكَِت القَوس. اعترض له: ه خبير أو شرعلي

  .حزر، وعتكَا عتوكاً: وحِثر؛ وقيل

 اِتكذ عِبيون :رماٍف أحكاً. صوتع ِتكبه وع كته: وعأةُ. لَِزمكَِت املَرتوع :راِتكَةشبع تميومنه س ،فَت.  

    

أي متلبدة، وكذلك نعجةٌ : وقَِطيفَة عِتكَةٌ . عسفْته: وعتكْت البلَد عتكاً وعتوكاً. ثَنيتها يف صدِره: وعتكْت يده
  .اسم موِضع: وِعتكَانُ. هاستقام لوجِه: وعتك بنيِته. أبو قبيلة:وعتك.شديد احلَر: ويوم عتك. عِتكَةُ الصوف

  كتع

 عوكُت عل كَِتيجر : لَئيم . وكتاع عاِر كَِتيد: وما بالدالد الثَّعلب. أي أحمن أو عؤها، واجلَمع : والكُتدأر
 رجعت أصاِبعه إىل كَفه الذي: واألكْتع. أمخَع أكْتع، وال يفْرد: حرف يوصلُ به أجمع، يقال: وأكْتع. الِكتعان

  : كَمرةُ احلمار، قال: والكَوتعةُ. وظَهرت رواِجبه

  وأنْفٌ مثُْل كَوتَعِة الحماِر

. سرعهرب وأ: وكَتع كَتعاناً. القَِصيرة: والكُتعةُ من الدالء. تتابعوا: يف معىن قاتلَه اهللا، وتكاتعوا كَذا: وكَاتعه اللُه

  .وسفَر كاِتع. دأب: وكَتع يف السيِر. تباعد يف األرض: وكَتع كُتوعاً

يف املخازي ما كَفَاك تعب: وكَتإذا س .يف احملاِمد ما كَفَاك تعوكَت :ِمدإذا ح . عكْتع ممجم أياُء. ورعوالكَت :

  .األمة

  كعت
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  .البلْبل، ويخفَف أيضاً، ويجمع على الِكعتان: الكُعيت: ِجيوحكى اخلارزن. أمهله اخلليل 

ورِكب منتِفخاً من . قَعد: وكْعت. طَبق القَارورة، ورمبا كالَ به األعراب: والكُعتةُ. قَِصير : ورجلٌ كَعت
  .نِسبت إليه اخلَيلُ املُكِْعِتية:  سويدومكِعت بن. نصب من ظَهِره: وكْعت يف سيِره. الغضب

الظاء والكاف والعين  

  عكظ

  .إذا عركَه، وذلك ِلتفاخِرهم فيها:عكظ خصمه: اسم متسوٍق للعرب؛ مأخوذٌ من قوهلم: عكَاظُ

: وعكَظَ يف اِإليصاء. حبسها: ظَ دابتهوعكَ. ِإنه لَعِكظُ العطاء: احتبست وتعسرت، ومنه: وتعكَظَت عليه حاجته

  .بالَغَ

  كعظ

  .القَِصير الضخم: الكَِعيظُ واملُكَعظ

الثاء والكاف والعين  

  كثع

: احمرت وكَثَعِت الغنم واإلبلُ كُثُوعاً: وقد كَثَعت كَثْعاً وكُثُوعاً. وامرأةٌ مكثعةٌ . كَثُر حلمها: شفَةٌ كاِثعةٌ 

ها وثَلَطَتطونب تختربكُثوِعها. اس تمئها. وقد ررخب توكَثع.  

 حاجلُر ٍر : وكَثعوَ على غَباله وهرأ أعب .رِت الِقدوكَثع :دعل بغها وملا تدبز فَعتار.  

  .دسمكَلْت ما عليه من ال: وكَثعت ِسقاءكم. ظَهرَ دسمه فَوقه: ولَبن مكَثًع

  .غَِليظُ اللثَة : ورجل أكثَع.جنَم نباتها: و طَالَت وكَثرت، كَثعِت األرض.خرجت ضربةً واِحدةً: وكَثعت ِلحيته

  عكث

  : موِضع، قال: وذات العنكَِث. شجر: العنكثُ. أمهله اخلليل 

  أتَعرفُ الدار ِبذَاِت العنْكَِث

ِكثُ الوع رلُ فيها األِقطُ: والعكثَةُ . أي كثريه: بروبعيعجةُ يِصيدالع.  

  عثك
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  .نحو الردغَِة من الطين: والعثَكَةُ . أي أعسر: رجلٌ أعثَك وأعفَك: وحكى اخلارزنِجي. مهملٌ عند اخلليل 

الراء والكاف والعين  

  عكر

  .وضعه عليه:  وعكَرَ به على كذا.عطَف: عكَر علَيه عكْراً وعكُوراً

كَرلُ وأعاللَّي كَرتواده: واعتد سه. اشوغري املَطَر كَرتواع :كَثُر .حيِت الركَرتار: واعببالغ جاءت .كَرسكَر العتواع :

  .وعِكر، وعكرته. درِدي الزيت والنبيِذ: والعكَر. رجع بعضه على بعض فلم يمِكن عده

كَرةُ: والعِسمائة من اِإلبل، والِقطْعةٌ : فوق اخلَمكَرع.  

كَركَرليظ: والعالغ نو . اللب"سِلِعكِْرها لَِمي تِلها، وقيل": عادثَلٌ، أي أصِتها: مةُ اللسان. عادكرلُه: وعويف . أص
  .أضربتين ِبِنسع : أعكرتيِن ِبضِفيٍر، أي: ويف مثَل. ، وقد عِكرتأي غُضونٌ: كَفي عكَر من القَبض على كذا

  كعر

حملَ أول : وقيل. اكترتَ سنامه: وكعر البعري وكِعر. وكَعر البطْن أيضاً. امتأل بطْنه من كثْرِة أكل: كَِعر الصيب
  .ِفالضخم األن: والكعورةُ من الرجال. الشحم يف السنام

  عرك

  

األدمي كتره، ومنه: عكة : دلكْتكة ومعررعكوا، ومرتيف احلرب، واع القَوم كْتعر.  

ال يعرف ِسمنها : وناقةٌ عروك . واملَرةُ واملرتان ال تكونُ عركاً. كَثْرةُ اجلس: جسستها، والعرك: وعركْت الشاةَ
  .كثْرِة وبِرهامن هزاِلها إال باجلس؛ ِل

: حاضت، وهي عاِرك، واعتركَت ِمعركَةً: وعركَِت املرأةُ عراكاً . أي جماعاٍت فازدحمت: وأرسل اإلبلِعراكاً 

  .سنامه إذا عركَه اِحلملُ: وعِريكَةً البعِري. للِخرقَة اليت تحتشي ا

  .أي سِلس : وانه لَلَين العريكَِة.  إال شحم يسري مل يكن يف سناِمها: وناقَةٌ عروك

. أي مرةً بعد مرٍة : ولَقيته عركَة بعد عركٍَة . عركَتها السائمةُ بالرعي حتى صارت جدبةً: واألرض معروكَةٌ 

  .ضخم: وركب عركْرك . أشداُء صراع : وقَوم عِركُونَ

  .الرجلُ والبعري الضخم القَِوي: ركوالعركْ

  : وقد قيل يف قوله
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  أصبر من ذي ضاِغٍط عركْرِك

كروالع ككْررإن الع : باجلَن فَقاِملر كرعكَةُ. هو أن يكْررةٌ من الناس: والعماعِكيةُ. جرليظةُ من النساء: والعالغ .

: وعرك السباع. عرِكي: املالحون، واِحدهم: والعرك. الصيادونَ للسمك: والعروك. ضاًعركَانية أي: ويقال

  .منجذٌ: ورجلٌ معرك. جعرها

  كرع

.  وكَوارعنخلٌ مكْرعات: أمالَ عنقَه ِليشرب املاَء من موِضِعه، كُروعاً، واملاُء كَرع، ومنه: كَرع يف املاِء واإلناِء

 جل كَِرعور : ِلمتغم .عِن: والكراقَيوسفلَةُ الناس. ِدقةُ الس.  

  .أي شديد األوِظفَة، وال يوحد: وجمل شِديد الكَرع. أصابوا مباء السماء: وماُء السماء، وقد كْرعوا

مادونَ : والكُراع من اإلنسان.  فأصاا الدخاناليت أدِخلَت بني البيوِت يف كَلَِب الشتاِء: واإلبل املُكْرعات 
  .توضأ؛ كأنه غَسلَ كُراعه: وتكرع. ما دون الكعب: الركْبة، ومن الدواب

  .ناِحيتها: كُراعه؛ مثلُ كُراع األرض: وطَرف كل شيٍء 

  .اسم جلَمع اخلَيل: اعوالكُر. ِكرعان: كُراع، وجمعه: وكل أنٍف سالَ من جبل أو حرة

  ركع

  .كل شيٍء طَأطَأ رأسه فقد ركَع ركُوعاً

الالم والكاف والعين  

  عكل

. ِمثْلُ العكَرِ من اإلبل: - يف بعض اللغات-والعكَلُ . حازها وضم قَواِصيها: عكَلَ السائق اإلبلوغريها، عكْالً

  .عكِْلي: ة، ولذلك قيلَ لكُلً من به غفلَةٌ فيهم تة وغَباو: قَبيلةٌ، ويقال: وعكلٌ 

والقَِصير . مرقَة عوكَِلية:  يؤتدم به ويجعلُ يف املَرِق فيقال-وضرب من اإلدامِ . واحلَمقاُء. ظَهر الكثيب: والعوكَلُ
جالناقَةَ. األقْح كَلْتها: وعقَلْتكَلَ به . عه: وععرص.  

  .نضدته: وعكَلْت الشيءَ بعضه على بعض. مات: وعكَلَ. املُعترك: لُواملُعتكَ

  : اِملخباطُ يخِبطُ به الراعي على غَنِمه، قال: واِملعكَلُ. ال خير فيه: وهو عكال 

  في ظَهرِ عفاٍط نَبيل الِمعكل
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أشكَلَت، واعتكَلَت : وأعكَلَت علَي األمور. حدس: يف األمر واعتكَلَوعكَلَ . أي تهِرج القَولَ: وإنك لَتعِكلُ اآلنَ
  .أيضاً

  علك

. والناقَةُ السمينةُ احلَسنة. الشقِْشقَةُ عند اهلَِدير: والعلَكَةُ . علَكَِت الدابةُ اللجام علْكاً، وبه سمي الِعلْك ألنه يعلَك

كِليوالتع : جادة أنْ يبغُ الِقربد .لَكء باِحلجاز: والعوس رجش.  

نِجيالع لَكلَكَه: وعِلكَةٌ . مة عنةٌ : وِطيراُء لينضلك. خوم: والعر والغنل واحلُمِة من اخلَيظَارق يف البهو : وقيل. ِعر
  .لُكُه ويمضغه أي يع: ويف ِلساِنه عولَك . هو البضر: وقيل. ِعرق يف الرِحم

  كلع

الكَلَع :عريم، وكذلك كَِلع الببالقَد خسوو قَاقه: شِسنشق ِفرةُ. انره: والكُلْعؤخيف م لٌ . داء يأخذُ البعريجور
 خ: كَِلعسواده كالوس دوأس . وإناٌء كَِلع : خسعليه الو لبدت.  

    

  .الكثريةُ من الغنم: والكَلَعةُ. ِكلَعةٌ : اجلَايف اهلَيئَِة اللئيم، واجلَمع: - أيضاً -ِكلْع وال. أي إزاؤه: وهو ِكلْع مالً

  .التجمع بلُغة ِحمير: والتكَلُّع.من ملوِك اليمن: وذو الكالع

  لكع

  .رأةُ لَكَاع وملْكَعانةُلؤم، وهو ألْكَع لُكَع ملْكعانُ؛ ولَِكع أيضاً، وامل: لَِكع لَكَعاً ولَكاعةً

العبد، : اللُّكَع: وقيل. للمائِق اللئيم: ورجلٌ لَِكيع . أصلُه وسخ الغلْفَة، مثً جِعل الَذي ال يبني الكَالَم: اللُّكَع: وقيل
رواملُه . واملُالِكع شاِبِري: واجلَحلَِد الناقِة كالسعلى و ما خيرج.  

  .ضرب حاِلبها ِلتدر: ولَكَع الشاةَ. أكَلْت وشِربت: ولَكَعت.  السلىعروق: وقيل

  : القَِصير، قال أبو الربيس : واللِّكْع. لَِزق: لَِكع عليه الوسخ. الوسخ: واللَّكَع. لَسعته: ولَكَعته احلَيةُ

  يرى البخَْل بالمعروِف كسباً وكسعةً

  ذْرى بالغبِر ِلكع كماتراوالت ال

  كعل
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اللئيم الراعي، واجلَمع الِكعلَةُ واألكْعالُ، : األسود القَصري الذَميم، وقيل: الكَعلُ : وحكى اخلارزنجي. أمهله اخلليل 
  .الكَِثري املال البخيلُ: والكَعلُ. القَصري أيضاً: الكُعيلُ : وحكى. وقد كعلَ كَعالَةً

. املُلْتِزق شديداً، واجلَميع ِكعلَة، وقد تكَعلَ: والكَعلُ من التمر. ضعيف صغري: - وامرأةٌ كذلك -ورجلٌ كُعلَةٌ 

  .هو الثعلُ والكُعل: والرجلُ إذا سب قيلَ

. املُنتِفخ من الغضب: واملُكَعلُ. هو مثْلُ اِخلثْيو: وألْقَِت الناقَةُ كَعالً. دويبةٌ تكون يف السقاِء إذا خبث رحيه: والثعلُ

  .أي يحركُها: وذَهب يكَعل استه

النون والكاف والعين  

  عنك

 انكل عمعاِنك : ر قاِنك وِعررةٌ، وكذلك عمنه حل. يف لَومن الرم اِنكر : والععلى السي رقْدفال ي قدعالذي ت
  .الباب: - يف لُغة اليمن -والِعنك . السمينة؛ منه: واملرأة العانك. فيه

  .أي بشي كثري: وجاَء بِعنك من الطعام وغِريه. ِقطْعةٌ : ومضي عنك من الليل

  عكن

كَنةٌ : العكنعن، وهي مالشيُء. األطْواُء يف البطن من السم كنعه فوق بعض: وقد تبعض انُ . صاركَنح  بفت-والع
  .العنق: - بلُغِة ِحمير -والِعكَانُ . الكثريةُ من اإلبل: -الكاف وسكوا 

  كنع

عابع، وقيل: الكَنيف األص جنشقُف: تعئِة القَطْع والتيمن داء على ه رالدابة. ِقص قَوائم عها: وقد كَنقطع . عوكَن
  .ِمثْلُ القُنوع: والكُنوع. دنا: كُنوعاًوكَنع . تعلق: وتكَنع بِه. أشفَها: يده

 عع كَِنيوديد: وجش .انُ: والكَِنعاجلَب.  

وكَنعِت . لُغة يف الِعنك: لقيته بكَنع ومنع والِكنع: ويقولون إذا استعار بعضهم من بعض. هرب: وكَنع كنوعاً
قَابِقضاض: العها لالنياحنمت جض .عوأكْن :عضالنَ وخ.  

  .معروف: وكَنعانُ بن سام. اكْتنع عليه: والعطْف أيضاً، يقال. االجتماع: واالكِْتناع

  نكع
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كَعٍة : األنرمِة حشد عِف ماألن رقَشاملُت .عكع: والنكُون ة من النساء، واجلَميعرالقَِصي.  

  .رد: ونِكع عن حاجِته وانِكع. نكَعته عنه نكْعاً:  عن اخلَير، يقالاليت تعجلُ: النكُع: وقيل

كَاعةُ: والنلَبياء. الغالشاةَ. واإلع كَعون :ها ِلتِدرعرض بره. ضتكَعكوعاً: ونه، نكعاً ونكَعه. أعطَيتكَته: ونب .

. من أعالها إىل قدِر إصبع وعليه ِقشرة حمراء: ونكَعةُ الطُّرثُوِث.  زالَأي ما: وما نكَع يفعلُه. نكَلَ: ونكَع عنه

ضرب بظَهِر قدِمه على : ونكَعه. أفْطَس: وأنف منكَع. وامرأةٌ نِكعةٌ أيضاً. شديد احلُمرة: أحمر نِكع : ويقال
  .دبِره

الفاء والكاف والعين  

  عكف

  

كَفع :ةأقْباعلُ يف اجلَممعتسما ي بوفاً، وأصكُوكْفاً وعل: لَ عليه، عبالقِتي ركَفَِت الطيلُ، وعكَفَِت اخلَيع .

اِكفِجد، وقلَما قيل: والعيف املَس ِكفتاملُع :كَفقيل. ع رهفيه اجلَو ِظمإذا ن ظْموالن :كَفع .فكُوواملَع : سوباملَح
  .رعى: وعكَف عكْفاً وعكُوفاً. اجلَعد من الشعر، وقد عكًف: والعِكف.  وجههعن

  عفك

فَكاألع :قمقال يف هذا. األحمالً، ويع ِسنحالذي ال ي قرلَ: واألخمالع ِفكعأيضاً، وهو ي فاكوع ِفكع .

  .اليت فيها صعوبة: والعفْكَاُء من اإلِبل

الباء والكاف وينالع  

  عكب

ثَارت هلم : الغبار والدخان، يقال: والعكُوب. ِعلْجة جاِفيه اخلَلْق: وأمةٌ عكْباُء. ِغلَظ يف لَحيي االنساِن: العكَب
: وهلم عكوب . ابةأي تدخن، وقد عكَبت عكُوباً وِعكاباً، وبه سمي عكَ: عكوب، وال تدع نارك تعكًب علَينا

  .أي جماعة من خيل وإبل وِرجال

: واألعكب. جماعة من اإلبل: والعاِكب. عكُوف، وقد عكَبت: وطَير عكُوب. أي شر: وثَارت بينهم عكُوب

واهلُموم ين االمورتكَبعراكُِب، وتض مع تعه من بلَياىن بعض أصابع ِرجدهمن: الذي ت.  

  .قَصري، وبه سمي الرجلُ ِعكباً: ورجلٌ ِعكب. عطَف: وعكَب عليه . وضعه عليه: وعكَب بالشيءعلى الشيِء
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  كعب

: وقيل. قدر صِبِة أو كَيلٍَة أولَ ما يصب: ومن السمن. أنبوب ما بني العقْدتيِن: الكَعب من القَنا والقَصب

 بالكَع :جاِمداً؛ إذا كانَ ذائباً فالهو الس نب. مواٍب وكُععلى ِكع عمجوي.  

: تربع أعاله، وأهل الِعراِق يسمونَ البيت املُربع كَعبةً، واجلَميع: كَعبة البيِت احلَرام: ويقال. مألته: وكَعبت اإلناَء

 ابس. ِكعبه ي طافي تيةَ بعِبياتوكانَ ِلربمى ذا الكَع.  

وكَعبِت اجلاِرية تكِْعيباً؛ وكَعبت كُعوبة وكَعابةً؛ فهي كَعاب وكَعابة، وثَدي كاِعب . الغرفَة: الكَعبةُ: وقيل
 بكعتوم بكَعوم.  

: وأكْعب . هو املَوِشي: اج، ويقالاملَطِْوي الشديد اإلدر: والثوب املُكَعب. الثدي: والكعب. النتوء: والكعوبة

  .رفع قَوائمه بعد املَوت: وأكْعب الظَِّليم. أسِرع ونجا

أنْ تجعلَ املرأةُ الشعر أربع قصائب : النونةُ من الشعر، وهو: والكُعكب. ضرب من املَشط: والكُعكُبيةُ والكُعكُبةُ
جعلَت هلا كُعوباً أي : وكَعبِت املَرأةُ كُتبها.  بعضهن يف بعض حىت يعدنَ كُعكباً، وقد كَعكَبتمضفورةً مث تداِخلَ

  .عذْرةُ اجلاِرية: والكُعبةُ. ابرمي يل كَعباً: ويقولونَ للمرأِة. حروفاً

  .انطَلَق مضاراً ال يبايل ما وراءه: وأكْعب الرجلُ

  كبع

عها: الكَبقْدراهم وننُ الدزه. ويد عها: وكَبفَها أو قَطَعأش.  

  بكع

كْعابع: البتِب املُترةُ الضِر. ِشده باألمتكَعبكَته: وب.  

  عبك

: ومن أمثاِلِهم. ام البِغيضالعب: والعبكَةُ. ما ثَردته من خبٍز : وقيل. أي ِقطْعةً من الشيء، أو ِكسرةً: ما ذُقْت عبكَة

  .أي وذَحةً،وهي ما يتعلق بذَنب الشاء من البول والبعر" ما أباِليهم عبكَةً "

  بعك
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وسطُه ومعظَمه، : وبعكُوكَةُ الشرِ وغِريه. أي خاصِتهم: هو يف بعكُوكَِة قَوِمه: وحكى اخلارزنِجي. أمهه اخلليل 
وقد يحوقيل: وكذلك هو يف بعكوكة ماٍل. فْت ،ال كثريقال: أي مفي حفْته، ويه وغُبارامِدحكُوكَة: ازعوهو يف . ب

 ومل - بفتح العين والباء -بعكُوك : وحكَى القُتيب . اجلَماعةُ من اِإلِبل: والبعكُوك. أي يف جلَبٍة وشر: بعكُوكَاَء 
  .يفَسره

الميم والكاف والعين  

  عكم

  

اعاملَت تكَمه: عتددين. شِكمن عليه. أِعين على شده: وأعِعيم مِكيوهو ع . ه فيه: والِعكَامِكمعالذي ت .

أي بد : ا عنه عكُوم وم. رد عن زيارِتنا، ِعكَاماً: وعِكم عنا فُالنُ. مها ِشبه احلَِقيبتين: وقيل. الِعدالن: والِعكْماِن
ما بِقي يف جوفها هزمةٌ وال عكْمةٌ إال امتالت، فاهلَزم داِخلُ اخلاِصرة؛ : وإذا شِربِت الدابةُ فامتألت. من مواقَعِته

كْمب: والعداِخلُ اجلَن.  

  .ارتكَم: واعتكَم الشيْء .  عدلَ:وعكَم عني. انتظَر: وعكَم. أي ِمثْالن" هما ِعكْما عير"و

  .املَرِجع : واملَعكم. املرأة اِملعقَاب: والعكُوم

  كعم

شيٌء جعلُ يف فَم البعِري، وهو مكْعوم اخلوف فال ينبس : والِكعام. قبلها فالْتقم فاها: كَعم املرأةَ كَعماً وكُعوماً
  .ٌء يوعى فيه السالح، وغريهِوعا: والِكعم . ِبكَِلمٍة 

  كمع

  : ضاجعها وضمها إليه، واملكَاِمع منه اشتق، قال: كامعها

  لَيَل التمام إذا المكاِمع ضمها

. واليلْمق . والقَباُء. وجاِنب الوادي. الغائطُ من األرض: كَعمه والِكمع: ويقال. ضجيعها: وهو ِكمعها وكَِميعها

وكَمع قوائم . عقْدة الفَِخذ: والكَمع. أخرج ورقَه وأبدى ثَمره: وأكْمع الغضا. شرع: وكَمع يف اإلناِء واحلَوض
  .إذا مشت ضعيفةً: وكَمعت قوائم الدابة أيضاً. أشفَها أو قَطَعها: الدابة

  معك
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كراب، وقد: املَعيء يف التالش لْكةَدالداب كْتعمة.  موه بالِقتال واخلُصومعكْت . ِعكل مجاخلُصومة: ور ديدش .

  .أي شر وجلَبة، وتضم امليم أيضاً: ووقع يف معكُوكاَء. أي كَثري املال: وهو يف معكُوكَِة مال 

الجيم والعين  

الشين والجيم والعين  

: وهو أيضاً. الذليلُ القَِميُء، وال يجمع على جتعاِشيش: اجلُعشوش: يوحكى اخلارزنج.أمهله اخلليل : جعش

  .الطويل

  جشع

ععلى األكْل وغِريه: اجلَش الشديد صاِحلر.  

  شجع

عجِجع: الشعري شقْل القَواِئم يف اإلبل، وبةُ نعرتريها: وقيل. سعنون يةُ. هو جِجعئَةُ: والشأةُ اجلَرياجلَسورةُ يف املَر 
  .كأنَ به جنوناً: ورجلٌ أشجع. جريٌء : وأسد أشجع. كَالِمها

عجس: وأشي من قَيح.  

عجواألش :اِجعه أشعمابع، وجغ إىل أصول األصسالر المى ما بنيفوق الس وداملَمد بصوقيل. هو الع : ظْمهو الع
بالرس ابعِصلُ األصهلمالذي يبقَو جتع، واحجع أشبللسباع" عاري األشاِجع:"غ؛ لكل إص . لُ واِحدعجوقد ي

  .األشاِجع شجعةً

اعجانُ: والشعجالش من احليات، واجلَميع بران . ضعاء وِشجعجعلى ش عمجوي ،عِجيوش جاعلٌ شجور
  . مصدر وِصف به اجلَمع كالصحبة- بالضم -عة شج: وِشجعة وشجعة وشجعة، وقد قيل

عجر: والشالشج روقلَةُ اجلَماعات . عب والرعذُ من اخلَشتخكانت يف اجلاهلية ت مولُج.  

عجاع: واملُشنوناً، ومنه اِخذَ الشجهي جتةُ. املُنعجبيلَه : والشله، وأرى أن س الضاوي ال فُؤاد بيلُ ما جاَء العاِجزس
  .على فُعلة ومعناه املفْعول كالسخرة وغريها

الضاد والجيم والعين  

  ضجع
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احلالُ : والضجعةُ. أي االضِطجاع: - بفتح اجليم -وهو يِحب الضجعةَ . مثلُ اضطَجع: ضجع ضجعاً وضجوعاً
  : يف القوايف، قال : واإلضجاع. اليت يضجع عليها

  عوج الضاِجع من إكفائهاواأل

  .منحىن الوادي: الضاِجعةُ: وقيل. مواِضع: والضواِجع. قصر: وضجع فيه

وعد: والضجةُ. اسم موضع لبين أسقي ثقالً، والضاِجعميلُ باملستةُ اليت تبالدنو الواسعةُ املُمتلئةُ، وكذلك : والِقر
واإلبل الّالِزمةُ للحمض، ومنه رجل ِضجِع . رية، ومرت الضاِجعةُ الضجعاءوالغنم الكث. ومصب الوادي. الضجوع

أي مخاِلف : وهو أضجع. أمحق: ورجل ضاجع. اخلَفْض: والضجعةُ. للعاجِز الالزم مِرتلَه: وضجعي وضجعة
  .وبطْن من كالب. يةًاليت ترعى ناح: والضجوع من اإلِبل. ضجوع: واملرأةُ إذا خالَفت الزوج. المرأته

    

جعِت الشمسعاً، ويقال: وضوجللغروب، ض أيضاً: مالَت تضجع .عوقلع السيل من الشجر : والضجما ي
  : وتقذَف به اجلَوانب، قال رؤبة

  وعرض ِعبريه من الضجوع

السين والجيم والعين  

  جسع

  .بعيد: وسفَر جاسع. ِإلمساك عن العطَاِء والكَالما: اجلسوع: اخلارزنجي. مهملٌ عند اخلليل

تعستعِت الناقَة و اجست: وجعسد .علُ جيسِقيُء: والرجأي ي.  

  سجع

  .دعت، وحمام سجع وسواِجع: وسجعِت احلمامة، وهي سجوع وساِجعةٌ . يسجع يف الكَالم: رجل سجاعة

  عسج

: وعِسج املَالُ. شجر كَثري الشوك: والعوسج. مضى وتعوج من الكبِر: واعسج الشيخ. عق يف السيرمد ال: العسج

  .أخذها داء من رعيِة العوسج

  عجس
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جسض على الشيء، ومنه: العها: شدةُ القَبعِجسجس القوس ومقِبِضها: عمن الليل . ِلم ضى عجسوم
والعظَام من السحاب . الِعظام املَسان: والعجاساُء من اإلِبل. ظُلْمته : وعجاساُء الليل. أي ثُلُث: وعجاساُء 

: " القَاِطر، ويف مثٍَل: وأرض تعجستها غُيوثٌ، والعجوس. وكُلُّ ما عجسك عن أمٍر أي منعك وحبسك. واجلَراِد

فْري ويٍث ياُء غَياسجذَر ع. "  

عجسو املُت اجسِسه: والعِجيل وعس اللَّيجوذٌ من عيف الِقتال، مأخ أخرأي آِخره: املُت.  

الشديد العجس أي : واالعجس. أي الدهر: وال آِتيك سِجيس عجيس، وقد يصرف عجيس فيقال عجيس
  .العجولُ: والِعجوس. الوسط

  جعس

سساً: اجلَععج سة، وقد جتعِذرالع .ساِسيل: واجلَعذَيِة هلُ أيضاً يف لُغوالنخ ،سوسعج الواِحد ،احالِقب اللئام.  

الزاي والجيم والعين  

  عجز

زجعلى: الع اِجزالع عمجها تدحلُ وذَياناً، وهزجزاً وعوجزاً وعجع زجم، عاحلَز ضِقيواِجِزنقالُ.  العِلثُّوا : ويال ت
  .ِبداِر معجزٍة ومعِجزٍة 

زجشد به: والعالذي ي قَبس، والعالقَو قِْبضها: متجزوقد ع ،ازِز. الِعججاِت العنسمى بت والسهام . وطائر
هاح الكَلِْب الصِغري، وكَثريبه كَنتوِة صإىل الصفْر ِربضزان: يِعج.  

زاجوع :قلْحو مل ي اىل ِثقٍَة . ذهب اِجزعلُ: وهو يِميه. أي يتزجه فَعتزاجه: وعقْتبه فَسقْتابس . زوجعلٌ مجور :

عجز : جلَمععجزت عجزاً وعجزت وتعجزت، وا: عجوزةٌ، والِفعلُ: ويقالُ يف العجوِز من النساء. قَل ما عنده
: مؤخر الشيء؛ حىت يقال: والعجز. واسم رملٍَة . ونصلُ السيف. واجلَعبةُ. اخلَمر؛ ِلقدِمها: والعجوز. وعجاِئز

  .رِكبت عجزه: وتعجزت البعري. عجز وعجز وعجز و عِجز : عجز األمِر، ويقال

كدابت وعجز :عةَضبعليها احلَِقي  .زجئاً: والعيش بتنال ت ضةُ. األرزِجياُء، : والعزجأةٌ عرةً، وامأِة خاصةُ املَرزِجيع
  .وقد عِجزت، واجلَميع عِجيزات، وال يقال عجائز

  .الشِديدةُ الداِبرتين: ِبها بياض، وقيلالعقَاب يف أصل ذَن: والعجزاُء. ضخمةُ العِجيزة: وهي معجزة 

ِبت، واجلَميعةُ املَنمكام كريةٌ ليس ِبرِفعترلَةٌ ممور : زجع .زجِز الدابة: والعجذُ يف عأخاٌء يد . نةُ وابزوالِعج
  .ِبر أبوهأي بعد ما كَ: وولد ِلِعجزٍة . آِخر ولَِد الشيخ: الِعجزة

  زعج
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: قال أبو سِعيد . انزعج وازدعج كان ِقياساً : زعج، ولو ِقيلَ: وال يقال: أزعجته من بلَِده فَشخص، قال اخلَليلُ

  : أزعجته فَزعج؛ قال 

  ألقْحم الفَاِرس عنه زعجا

 ِعجزم عزون : دِديش .جوالص: والزع دالطراحي.  

  جزع

  

ال يسمى ِجزعاً : جاِنب الواعي، وقيل: واِجلزع. وقطعك اِجللْد واملَفَازةَ عرضاً. اخلَرز، والواحدةُ جزعةٌ : اجلَزع
رالشج ة تنبتعة. حىت تكونَ له سقَة واِحدِويٍة يف طَِريتسض مم. وكُل أرع القَوهم: وجزحلتقال. موي : تعزله ج

واجتزعت عوداً من . قضى ِجزعةٌ من الليل؛ وله ِجزعةٌ من الغنم: أي قَطَعت ِقطعةً، وكذلك: من مايل ِجزعةً
  .اكْتسرت: الشجِر

  .جازع، وخشبة جاِزعةٌ : وكُل خشبٍة معروضٍة بين شيئِني ِليحملَ عليها شيء

يف الِقر تزعةًوجعِة ِجزاملَلَْء: ب تبقَار .ضاإلناُء واحلَو زعة: وجعفيهما إال ِجز قبةً. مل يعِجز تعزوأج : تقَيأب
  .ما هي دونَ النصف، وجمع اِجلزعِة ِجزاع : بقيةً، وقيل

اعزواألج : عِجز ل، الواِحداليا النحِن. خةُ السكيعزوج :زءتاع. هجزوكٌأل ج :لُ الدوابقْتي .عِزيجوالت :

: وتجزع الرجلُ. ما فيه كُل لَوٍن : ما أرطَب بعضه وبعضه بسر بعد، ومن املَّوات: واملُجزع من البسر. التفْريق

  .جِزع جزعاً وجزوعاً: تكسر، ويقال

الدال والجيم والعين  

  جدع

قال: عاجلَدع، وال يدوبه ج ،عدوهو أج ،فَهِف واالذُِن والشاألن قَطْع :ِدعةُ. جعع: واجلَداجلَد ِضعوم .

اعيٍء، وقيلَ: واجلَدِبكُل ش بذْهةُ تاع أيضاً: السنديب. جِدع الصته: وجعده، وجتعدَء غذاؤه، وأجاِسي .

. انقَطَعا: وانجدع الطريق واجلَبلُ. أي مل يمطَر: جذع النبت: وكذلك يقال. قَطَعته: وجدعت ِغذاَء الصِبي

  .وِخيم: وكأل جداع. سِخر ِبه ولَقاه شراً: وجدعه وشراه

  .من أسماِء الرجال: وجداعةُ وجدع

  دعج
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جاُء: الدععجياضها، وعني دواِد العِني وِشدة باُء شدة سجعأة دوامر ، .جعل أدجور وادِه: ولَيل أدعجِلس .

وجاُء: واملَدعجْنون، وبه دعمن الشهِر. ا لَةُ ثَماٍن وعشريناُء: ولَيجالدع.  

  جعد

ووجة . ِلقَِصيِرها: عللبِخيل، وجعد األصاب: وهو جتعد اليديِن. شعر جعد، وقد جعد جعودةً، وقوم ِجعاد وجعود
 دعقَليلُ امللْح: ج رديتسالقَفَا. م دعب: وهو جاحلَس عد. لَِئيمج ىٍد : وثَرن.  

 دعج دبه على بعض: وزضععريِ بطْم البعلى خ ِله. إذا صارخة ِلبدعى أبا جكني ةُ: وقيل. والذئْبدلَة، : اجلَعالرخ
 هاوكُينقِْصدهار: واجلَعدةُ. ا ألنه يعلى شاطىء األن تبنة تشِشيح.  

  .هي أولُ ما يفْتح اإلحِليلُ ِعند أول اللَبأ فَيخرج اللبن مصمغاً، ال واِحد هلا: وجعاِديد اللًبِن

  عجد

دجنجد والعالع :ببيِب أيضاً. الزب الِعنقالُ. وحببل: ويالزِبي ثَمرة غري دجالع  .دجةُ : والعانُ، الواِحدبالِغر
  : الغضوب احلَِديد، وأنشد: واملُنعِجد. عجدةٌ 

ِجدنْعِن مقيتُ الشِّدرأه نْفَرغَض  

  ممزق الشلِْو يف اهلَيجا بأظْفاِر

الظاء والجيم والعين  

  جعظ

ظَارظُ واِجلعاجلَعظَارخط عند الطعام: ةُ واِجلعُء اخلُلُِق يتسةُ. السيظَايواِجلع ظَارم: واِجلعاللًح روقيل. الكَثي :

  .هرب: واجنعظَ. العِظيم يف نفِسه إذا استكْبر: واجلَعظُ. الكَِثري األكْل العِيي اللسان: اِجلغظَايةُ

الذال والجيم والعين  

  عذج

: وعذَج عذْجاً. هو الغيور السيئ اخلُلِق: وقيل. اللوام: واِملعذَج. عذَلَه: عذَجه: وحكى اخلارزنِجى. أمهله اخلليل 

ِربش.  

  جذع
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  .قَبلَ أنْ تثِْني ِبسنٍة، واجلَِميع ِجذَاع جمذْعانٌ، وهو بني اجلذُوعة: اجلَذَع من الدواب واألنعام

ِلجدِته أب رذَعاً، وكذلك يقالوالدهمى جسر: داً يذع يف هذا األملٍَف : واجلذْع. هو جابِة على غِري عالد حبس .

  .كلُ ما ال أصل له وال نبات : واَذع واملُجذع أيضاً

  .أحياٌء من تِميم: واِجلذَاع. الداِهيةُ: وأم اجلذَع. داٍن من اإلجذَاع : وخروف متجاذع

    

لَِة: واِجلذْعجل، واملَثَلُ. ِجذْع النخر مواس : طَاكذْ من جذْع ما أعخ.  

الثاء والجيم والعين  

ثعج وعثج  

 ثَجة -العثْجةُ عٍة أخرى: - الواِحدة من الناس، ويف لُغاعاجلَم :جالثع .ججثَووالع : ِمعتاملُج الضخم السريع عريالب
 ججثَواجاًاخلَلق، وقد اعجِثيقال. اعوي :ثَجثَوواع ،ثَجثَوالع.  

الراء والجيم والعين  

  رجِع

. كَثُر ماؤه: ورجع احلوض اىل ازائه. أعطَيتكَها ترجع عليها: وأرجعتك ناقيت. رجعته فرجع، رجوعاً ورجعاً

 اِجعاعاً، وهي رانُ، ِرجِت الناقَةُ واألتعجلَفَتإذا : ورلَت ثُم أخمها حوقيل. قدرت : نِبيتسلَ أن يلَداً قَبو ِإذا ألْقَت
  .أي منفَعة: وليس منه رجع . خلْقُه 

 :والرجع. كانت مهزولَةً فَسِمنت: وقد أرجعِت الناقَةُ. أربحها: وقد أرجع اُهللا بيعته. أي مجٍد ناِفع : وهو مرجع

كُل ما ارتجعت ألهِلك : والرجعةُ. سوق الرجع: أي اشتراها، ومنه: رجع اإلبلوارتجعها وترجعها: االفِْتراء، يقال
  .من متاع تشتِريه هلم أو إِبٍل 

 يف هذا - بالفتح -مراجعة، وحكي الرجعةُ ومراجعةُ الرجل أهلَه بعد الطَالق، فأما إذا رجع إىل خيٍر فال يقالُ إال 
  .أيضاً

  .جنع:ورجع الكالم فيه؛والعلف. رجع: ويقال ِلمن يفْزع مث تؤوب إليه نفْسه

: والرجع والرِجيع. أي ردها: رجع ِذفْراه: منعطَفُها، ويقال: ورجع الذَفْرى. أسفَلُه: ورجع الكَِتف ومرجعه

قرع. العبالس وجلُ فيهما. ونوالِفع :عجلُ. رالرج أيضاً: ورجع عجع، وأرمن الرِجي.  

عر: والرجيها يف السيدابِة يالد عِجيرت .هاعجاجلَواِب وإر عجور :هرد على : ورجع الرشق يف الرمي. ردما ي
  .سالةجواب الر: واملَرجوعةُ.صاحبه
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ومتاع . ودابةٌ هلا رجوع، أي إذا أِريد بيعه وِجد له ثَمن. أي ال يرجع فيه: ولَيس هلذا البيِع مرجوع وال فيه ِرجاعة
ِجعرم : عوجرله م.  

  .اِحيبأي حجةً أرتِجع ا على ص: وأعِطين ِرجعةً. وارتجعت ِمنه كذا، ِرجعةً

عجرتواس ورجع عجتا إليه راِجعون: وارقال ِإنا هللا وإن.  

  .ورجع الوشي والنقْش ترِجيعاً. وهو تقَارب ضروِب احلَركات يف الصوت: ورجع يف الِقراءِة والِغناء ترِجيعاً

فَر: من اإلبلوالدواب: والرِجيعفٍَر اىل سه من ستعجار. واِجلرة. لكَالم املُكَرروا. ما رمن الشواء على الن وما أِعيد .

: - جمع الرجع -ورجعانُ األوِديةِ . أي املَطَر" : والسماِء ذاِت الرجع:"وفُسرَ قولُه تعاىل. والنِخيل . وفأس اللجام

  .محاِبس مائها

ما امتد فيه السيلُ مث نفَذ؛ : والرجعان من األرض. اً ِللْقَحِط أي اِخلصِب؛ يرجع فيه من كان جاِلي: وعام الرجعاِن
  .مبِرتلَِة اِجلحرِة 

اعوالرج :عِري، واجلَميعطْم البعلى خ طَمخلٌ يبح :ةُ والرجعِجععِريك. األرعلى ب ِجعوار .واِجعال، : والرالضو
ةٌ : والواِحداِجعر . اِجعويها: وامرأة رإىل داِر أب تعجها فَرجوعنها ز انُ الِكتاِب. ماتعجه: وروابج .

اعجء: واإلريإىل الش ِبيِدك ويهأنْ ت.  

  جرع

عرجتظ ييىت الغِتراع، حفهو اج ه احلَلْقلَعبرٍة قيل. كُلُ شيٍء يِبم ِرعةً بع: فإذا جمر عابوإذا ت ،عرترٍة قيلاجد م :

عرجت.  

ذات احلُزونِة و تسفي عليها الريح رمالً فتغشيها، فإنْ كانت صغريةً فهي جرعةٌ؛ واجلَميع : واجلَرعاُء من األرض
ارعاألج ؛ واجلَميععراملكانُ كُلّه أج يمةً جداً سواِسع وان كانت ،اعت اجلَ: وقد قيل. اِجلرسٍة لينوزعاُء ِبحر

الذي مل : واملُجرع من األوتاِر. يف مواِضع منه نتوٌء : وحبلٌ جِرع . ولكنها تشِبه الرملَ سهولة إال أنها أكْثَر نباتاً
قُواه على بعض بعض ره فَظَهتإغَار نسحي . ِرعجوناقَةٌ م- عاِريجم يعفيها ليس  : - واجلَم وي ولكنرفيها ما ي

     : جرع، قال

  وال مجاِريع غَداةَ الِخمس

إذا سبق : وأفْلَت ِبجريعِة الذقَن وجريعةَ الريق. جريعة: ما ذَاق جراعةً ولِكن يقالُ، : وما لَه به جراعةٌ، وال يقال
  .اكتسر: وداًواجترع ع. فابتلَعت الريق غيظا عليه

  جعر
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رعور -اجلعوج ه أجعرعمطْن: - وجالب ارعة، وهو ِمجج ياِبساً من العِذررما خ .ارْعاألكْل واِخلراءِة: وا الكَثري .

واجنَعر رعمجيعاً -وج - :راجلَع عضراً. إذا وعر جعجع يبوكُل س والكلْب .ار وأم جعاِر وأم جعٍر وجوع : ،عالضب
 اِبسمنها ي جومنه أِخذَ؛ ألن ما خيْر.  

  .بعض املَواِقيِت اليت يحرم منها: واِجلعرانةُ. لَقَب ِلبين العنبِر: واجلَعراُء

  .ستقي وسطَه ِلئال يقَع يف الِبئراحلَبلُ الذي يشد به املُ: واِجلعار. موِضع الرقْمتيِن من مؤخِر اِحلماِر: واجلَاِعرتاِن

  .ِسمةٌ على اجلاِعرتيِن، وبعري مجعر: واِجلعار. اثْرةٌ يف احلَقِْو: واجلُعرةُ

راِرياس : واجلَعالن ر. ِشرارمس من التقال هلذا اِجلنوي ،رروعج ِر رِديء، الواِحدممن الت برٍر أ: وضورعج يضاًام .

 رعجل مبظٌ : وحاُء. غَِليرعج سوقو : رعفيها ج : نان. أي أبرِجع ةُ : واممالرخ.  

  عجر

رجطْن: األعٍق أو بقَداً من ِعرء وعوترى له نكُل ما ت.  

رجةُ واِملعرجقال: والعى يةُ؛ حتقدالع : رجِف عي هذا السيشيف و :قَداًإذا ركأنَ فيه ع ئي.  

لَص اِملعجِر وهو الِعمامةُ يف الرأس من غِري إدارٍة : واالعِتجار. ضربته فانتفَخ موِضع الضربِة، وهي العجرة: وعجرته
  .حتت احلَنِك

اِجرن، تقول : واملَعممن ِثياِب الي برض :اجرعم للمر. هذه ثياب رجة: أِةواِملععمن اِملقْن رمن الرداء وأكب رغأص .

وعجرت ناقيت . عجر الفَرس ِبذَنِبه: هو الذي يكِْثر رفْع ذَنِبه، يقال: وقيل. كالِعنِني من الناس: والعجير من اخلَيل
  .ره إذا رجعت ِقبلَ أالِفها من وجٍه تريده وأنت كا:يب عجراناً وعجراً 

: وقيل. العجاري: ضخمةٌ، واجلَميع: وناقَة عجراُء. الْتفَت، عجراً: وعجر. حملَ، عجراً: وعجر عليه بالسيِف

. أي الدواهي: جاَء بالعجِري والعجاِري: ويقال أيضاً. أي الكَِذب: وجاَء بالعجِري . نوق عجر الفَقَار: العجاِري

  .املواِطر: والعواِجر من السحاب. اللئيم: فيه عقد، وكذلك عصاً عجراء والعِجير: وخيطٌ عِجر

  عرج

. أعرج: ويقال ِللغراِب. العرجانُ: وجمع األعرج. قَِبيلَة: وبنو األعرج. موِضع العرج من الرجل: العرجة

  .حيةٌ أصم تطِْفر: واالعيِرج.  وذلك ِخلْقَةٌ فيهاالضبع؛: والعرجاُء

  .أعراج وعروج: هو من الثَّمانني إىل التسعني، وجمعه: القَِطيع الضخم نحو اخلمسمائة، وقيل: والعرج من اإلبل

. الذي ال يستقيم بولُه ِلقَصِده من ذَكَِره:  اإلبلوالعِرج من. والِعرج بالكَسر أيضاً. جعلْت له عرجاً: وقد أعرجته

. غمز من شيٍء أصابه: وعرج عرجاناً. ِشبه سلٍَم أو درجٍة يعرج فيه: واِملعراج. ارتقى: وعرج عروجاً ومعرجاً

جِريعٍر : والتقيماً المم املَِطي ِبسحأنْ ي.  
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نا النرجوعراه: هلْنالوادي. أم جرععن الطًريق، وان مالقَو جرعوان :طَفعان.  

ججنرر، وقيل: والعيِحم مج : اسِجينرع .جركةَ واملدينة: والعم نيضع بوم.  

 جرعم بِوية: وثَولْتطٌ مطُواُء. فيه خجيرةُ: والعةً، : ومن اإلِبل. اهلَاِجروهار ويوماً غدالن فماً ِنصوِرد اإلبليأن ت
أي : وما عرجتك وعرجتك. ملْتِبس: وأمر عِرج . غَيبوبةُ الشمس: والعرج. أنْ تِرد بالغداة مث تِرد بالعِشي: وقيل

  .لَبثَين: وعرجين عن حاجيت. حاجتك

  .ثٌ لَب: ومايل عرجة وعِريجة

  رعج

  

وكذلك ارتعج . كَثُر، وقد رعجه اللّه: وارتعج مالُه ورِعج. تأللؤ البرِق وتفَرقُه يف السحاب: اِإلرعاج واالرِتعاج
  .كَثُر ماؤه وامتأل: الوادي

الالم والجيم والعين  

  جعل

وقد . واحد: واِجلعالَةُ واجلَِعيلَةُ. لً كذا، وال يقال صنع وال يجعلُجعلَ يفْع: مبعىن صنع؛ إال أنه أعم، يقال: جعلَ
  .أي يرشوه: وهو يجاِعلُه. جعلْت له اجلُعل

أنزلْتها : ما ينزل به القدر من ِخرقٍَة أو غِريها، وقد أجعلْتها: واِجلعالُ واِجلعالَةُ. من اجلُعل: وأجعلْت لفُالٍن إجعاالً
  .به

ِميالٌ الفَهِعلٌ . شاِعر: وِجعجةٌ موكَلْب :ِت السفَادادِعلٌ . أرجِعلٌ وملٌ : وماٌء جعج فيه اِجلعالنُ، والواِحد تمات :

  .وقد يقال ذلك لسواِده تشبيهاً بالدابة. لَجوج: ورجلٌ جعل. وهي دابةٌ 

  .النخلُ القصريةُ الصغار: - واحده جعلَة -واجلَعلُ . أي لَزق به من يكْرهه" : سِمك به جعلُه: "ويف مثَل

  عجل

. واحد، ورجلٌ عِجلٌ وعجلٌ، وأعجلته واستعجلته وتعجلْته، وهو عجالن، وقوم عجاىل وِعجال: العجلُ والعجلة

  .الطين واحلَمأة: والعجلُ. واِحد عجلَةٌ، وجتْمع على األعجالعجلُ الثيران، وال: والعجلُ. اإلبل: والعجالُ 

الواِله : واإلداوةُ الصغريةُ أو املَزادةُ أو اِملطْهرةُ والعجولُ. املْجنونُ: والعجلَةُ. درجةٌ من خشِب النخل: والعجلَةُ
  .الثكْلى من اإلبلوالناس
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ما يتعجلُه قبلَ الغداء : والعجلُ والعجلَةُ والعجالَةُ. العاِجلَةُ: والدنيا. عجل وأجلْ: اآلِجل، تقولنِقيض : والعاِجلُ
: ولَد البقَرة، ويف لُغٍة : والِعجلُ. ما يتعجلُه لنفِسه قبلَ حلِْب اجلَميع: وإعجالَةُ الراعي من اللَبن. أو إدراِك الطعام

معها ِعجلُها، والعجولَةُ : وبقَرةٌ معِجلٌ . قد يجيء ذلك يف الشعر نعتاَ لإلبل السراع والقَوائم اِخلفَاِفو. عجولٌ 
  .جمع ِعجل: والِعجلةُ

والعجالُ . د ِمعجالٌ شعب يتشعب منها، الواِح: واملَعاِجيلُ من الطُّرق. يضرب به املَثَل يف احلُمق: وِعجل بن لُجيم
  .جمعةٌ من التمر عِجن بالسمن: والِعجولَةُ والعجالُ 

عجلْت أِقطي عجاِجيلَ : وكذلك عجاِجيلُ األِقِط ملا يجعلونها ِطواالً كَِغلَِظ الكَف، واِحدها ِعجولٌ وعجالٌ، يقال
  .طائر أسود يكِْثر تحريك ذَنِبه: وأم عجالَنَ. ب من املَشيضر: والعجيلى. وتعجلْتها

: واملُعِجلَةُ. وكذلك كُل من عِملَ شيئاً قبلَ وقِته. الذي يحلُب اإلبلفَيعِجله إىل أهل املاء قبلَ وروِد اإلبل: واملُعجلُ

ليتين وفُالناً يفْعلُ بنا كذا حىت ميوت : "  التجلُِّد وصحة اِجلسمومن أمثاِلهم ىف. اليت تِثب ساعةَ يغترز يف غَرِزها
  ".األعجلُ 

  لعج

  .حرارتهما يف الفؤاد: لَعج احلُزن واحلُب

  علج

جلُولُوجى والعاُء والَعجلُوم: العجالِعلْج من الع عمج .والِعلْج :ِشيحالو ف. اِحلمارماٍلوفُالنٌ. والرِغي إذا :  ِعلْج
  .استعلَج: والرجلُ إذا خرج وجهه وغَلُظَ قيل. باشر بنفِسه

. تقَاتلوا أو تصارعوا؛ والْتطَمت: واعتلَج القَوم واألمواج. غَلبته : وعالَجته فَعلَجته علْجاً. زاولْته: وعالَجت الشيَء

لجد: والعلُ الشالرجيد.  

: وبِعير عاِلج. شجر أخضر ال تأكُلُه املَالُ إال مضطَرةً: والعلَجانُ. تراب تجمعه الريح يف أصل الشجرة: والعلَجانةُ

  .إذا رعاه

هي املُتالِحقَةُ ِسمناً : يلالناقَةُ الشديدةُ، وق: والعلج والعِلجةُ . اضِطرابها: - يف لُغِة هذَيل -وعلَجانُ الناقَِة
حي من : وبنو ِعالٍج. اجِتماعه: وتعلُجه. بالباِدية: ورملُ عاٍجل. تحيدت يف املَشي وشِرست: وعلَجِت الناقَةُ.وِسناً
  .من الِعالج: واستعلَج اِملغالَق . ثَِقيف

 جلُووال ع لَجعا م وما :لَكعتٍر أي ميادُ خروم .  

  جلع
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. البعري احلَديد النفْس: واجلَلَعلَع. وأنْ يباِهتك الرجلُ مبا لَم تفعل. تنازع القَوم عند شرٍب أو ِقماٍر : املُجالَعةُ

ِإذ ا أبدت : وجلَعِت املرأةُ. اجلَالعةمتهتكَةٌ ماِجنةٌ، واالسم : وامرأةٌ جِلعة. والقُنفُذُ. اجلُعلُ: واخلُنفُساُء، وقيل
ساِفر، وقد جلَعت : وامرأة جاِلع وجِليع . مضحك األسنان: واجلَلْعةُ واجلَلَعةُ. وإذا نشرت أسنانها. سوأتها
: وجلَع الصيب. أجلَع، وشفَةٌ جلْعاُء: هومنه يقال للذي ال تنضم شفَتاه على أسناِن. خلَع: وجلَع ثَوبه. جلُوعاً

لَعِته، وهو أجره عن كَمقُلْفَت فَلَقَته. انتلُ ِعمامها عن رأِسه: وجلع الرجرسالشيُء. ح ف: واجنَلَعانكَش.  

النون والجيم والعين  

  جنع

ونجع . هنأه: ونجع الطَّعام فيه نجوعاً.  وحنن ناِجعة ومنتِجعوننجعنا وانتجعنا،: طَلَب الكَِأل واخلَيِر، يقال: النجعةُ
واخلَبط يضرب بالدِقيق وباملاِء يوجر به اجلَملُ، . تلَطَخ: دم اجلَوف، وقد تنجع به: والنِجيع. أثر: فيه القَولُ

عوجوكذلك الن :وقد ن ،دهو املَِديعريالب تعج.  

 عوجوماء ن : رِميعاً. نجن تِجعبه ون تعجون : اعجن اعجوش تفَعتباع: انعلى اإلت.  

  .أرضعه: وأنجع الفَِصيلَ

  نعج

.  كَِريمةٌ وامرأةٌ ناِعجة كذلكحسنةُ اللَّوِن: وناقة ناِعجةٌ . نِعج اللَونُ األبيض نعجاً ونعوجاً، وهو البياض اخلاِلص

ويكىن بالنعجة عن . يقَع على إناِث البقَر والشاِء والضأِْن الوحشية: والنعاج. األرض السهلة املُستوية: والناِعجةُ
  .السراع من اإلبل: والنواِعج. املرأة

  .وهو السمن أيضاً. االنِتفَاخ والربو: لنعجوا. أكَلَ لَحم ضأٍن فاتخم عنه: ونِعج الرجل

  .شيٌء يعِرض عن أكْل الدسم ينِعس: والنعج . طَرد ين: وتنعجين. سِمنت ِإبلُهم: وأنعجوا

  عنج

اجِسكَه: الِعنمب لكي يكَر ا مث يعقد فوقورلِْو أو عفَل الديف أس دشطٌ ييأو خ ريسذَمالو خفَساج. ا إذا انوالِعن :

. هو الرجل: - ِبلُغِة هذَيل -والعني . ِعضادة عند باِبه يشد ا الباب: وعنجه اهلَودج. جذَبته: وعنجته. الزمام

رائع من اخليل الطويل، ال: والعنجوج. واالطْمئنانُ يف خلِق الفرس، وهو أعنج. إحكام الرأي: - أيضاً -والعنج 
جِجيوكذلك الِعن.  
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  .أوائلُه: وعناِجيج الشباِب. أي سننهم: واستقام عنجوج القَوم. وجهها: وعنجوج اِجلمال والقَوم

 جوعري عنجاهلبة: وب عِريس .ججنران: والعميها: وعنج نعلَه. الضأْسر طَفع.  

  عجن

نجناًعجع قيقثٍَل.  الده : "ويف مفَقَيِبِمر ِجنعقاً" هو يموالعجانُ. ح :قملُ . األحالرج نجوع- اِجنفهو ع - :

والكَثريةُ لَحم الضرع مع ِقلة اللبن، . يف حيائها كالعفَل: والناقَةُ العجناُء. كَِبر وكان قيامه اعتماداً على يديه
منهماواملصدر  : نجبفتح اجليم -الع -.  

  .ال يقَر الولَد يف بطِْنها، ونوق معاِجين : وناقَة عاِجن . يا ابن العجناِء، يراد به األمة: ويقال

  .املُكْتِنز ِسمناً: واملُتعجن من اإلِبل

. العنق: - ِبلُغة اليمن -وهو. واألرض ال تنِبت شيئاً. جنالع: آِخر الذكَِر ممدوداً إىل الدبر، واجلَميع: والِعجانُ

وأم . جماعةَ: - بتقِدمي التاِء على العين -ورأيت عِجينةً من الناس ومتعجنةً . تحت الذقَن: - ِبلُغة ِحمير -و
  .الرخمة: عِجينة

  جعن

  .اسم رجٍل من أهل البدو: جعونةٌ : إال يف االسماِء" جعن "مل يأِت 

  جنع

  .حب أصفَر يكون على شجرٍة ِمثْل احلبةَ السوداء: اجلَِنيع: وحكى اخلارزنِجي. أمهله اخلَليل 

 عع واجلَِنيات الصغار: واجلَنالنب.  

الفاء والجيم والعين  

  فجع

  

  .اسم كالرِزية: والفَِجيعةُ. فاِجع، ألنه يفْجع بالبيِن: ل للغرابؤيقا. فُِجع بكَذا فَجعاً، ونزلَت به فَاِجعة 

  عجف
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صربتها عليه : وعجفْت نفْسي على املَريض. حبستها عنه على اجلُوع، عجفاً وعجوفاً: عجفْت نفسي عن الطعام
  .ومل أؤاِخذْهحملْت عنه : وعجفْت نفْسي عنه عجفاً. ومرضته، عجفاً

  .هزلْتها، وقد عجفَت، وهي عِجفَة وعجفَاُء: وعجفْت املَالَ وأعجفْتها

واجلَمع ِعجاف من الذَكَر واألنثى، وليس يف : أعجف للذكَِر وعجفَاُء لألنثى فَحسب؛ مث قال: وذَكَر اخلليلُ 
واسم من أسماِء . واألرضونَ اليت مل تمطَر. حدث احلَنظَل: لِعجافوا. الكَالم أفْعلُ جِمع على ِفعاٍل غري هذا

  .الزمان

  جعف

 فعن: جمي من اليح .فع: واجلَعرةُ الصِشد . افعاِعف وجلٌ جيةَ: وسرجالش فعتاج ،جِعفها: ملَعاقْت .

 يف قوله : وقال الباِهلي ِفياجلُع :  

   الرخاِضيَل جعفهاوبذَّ

  .أنِبذَة التمر: والرخاضيل. هو الساقي

  عفج

خرجت : وهو لكل ما ال يجتر يجمعونَ األمعاَء باالعفاج فيقال للبعري:  وِعفْجه - بكسر الفاء -عِفج البطِْن 
  . يف الروضِة يبقى املاُء فيه زماناًشق يكونُ: ما ينعِرج يف القَاع، وقيل: والعفْج من األرض. أعفاجه

 ججفَنلُ، وقيل: والعالًلهاِزم األكُولُ الفَس مخلُ الضاجلَايف: الرج قرفَج. هو األخكذلك: واِملع . فَجوع :قرخ .

  .ضربه، عفْجاً: وعفَجه بالعصا

فُجعوالت :ل أععريِ من ِقبي البشضائهالِْتواٌء يف م.  

  جفع

  .صرع، وأراه مقْلوب جِعف: جِفع فُالنٌ : وحكى اخلارزنِجي. أهمله اخلَليل 

الباء والجيم والعين  

  بعج

وشاةٌ . فَعلَت ذاك لزوِجها، ونساء بعجى: وامرأة بِعيج. بالَغت يف نِصيحتِه: وبعجت بطْين له. شقَه: بعج جوفَه
وتبعج . هي البطْن يتبعج: وقيل. األرض السهلَةُ اجليدةُ للنبات: والباِعجةُ. يف بطِْنها خط بالكَي : مبعوجةٌ
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حابق: السعن الود جفَران.  

 األرض كأنه منفَِرج البطْن من ضعف مشِيه وبعجت هذه: ورجل بِعج. فَحص من ِشدته: وبعج املَطَر يف األرض
  .انبعق وانبعثَ: وانبعج علَي الكَالم. توسطَت: عذَاةٌ 

  عجب

  .أمر عِجيب عجب، عجاب عاجب، فالعِجيب يكون مثلَه، وأما العجاب فاملُجاِوز حد العجب

جابِتعجب: واالسعةُ التب. شدجة من العبجوما هو إال ع.  

ابجلٌ ِتعجةٌ ور :ا الناس جبعي بأعاِجي صاِحب . ابجه أيضاً، وبعضهم أعبةُ ِعجفالنة، وفالن بوفُالن ِعج
  .ما ضمت عليه الوِرك من أصله: وعجب الذَنِب. بعض

إذا دق أعلى : شد ما عجبِت الناقةُولَ. بينةُ العجِب والعجبة: وناقَة عجباُء. أواِخرها املستِدقةُ: وعجوب الكُثْباِن 
  .مؤخِرها وأشرفَت جاِعرتاها

  جعب

أي : نملَةٌ جعباُء: ويقال. ضرب من النمل أحمر: واجلَعِيي . وقد جعب . صنعةُ اجلَعاب: واِجلعابةُ. الِكنانة: اجلَعبة
الدينء من الرجال : واجلُعبوب. خم البطِن ضعيف العملض: ورجلٌ أجعب. كبرية، وكذلك الناقَةُ والشاة

أيضاً. الضعيف والقَصري.  

بة : واجلُعبه ِجععمقُح، وجالَ من حتِت السرِة إىل القُحدِت، وكذلك : واِجلِعبا واِجلِعباُء. ما انمن أمساِء االس
  : اجلعباُء، قال

   ساِلمكما جاد بالجعباِء سهُل بن

  .رمى بعضه فوق بعٍض: وجعب املَتاع. ضربته حىت سقَط: وجعبته جعباً. صرعته وأهويته: وجعبيته وجعبته

  جبع

: ويقال.  كبريةواليت لَيست بصغريٍة وال. اجلُباعةُ املرأةُ القبيحةُ اِملشيِة واللَبسة: وحكى اخلارزنجي . أمهله اخلليل 

  .ِإذا تغريت استه من هزال: وقد جبع. االست: - بفَتح اجليم -واجلَباعةُ . القَصري القبيح: واجلُباع. جباع أيضاً

  عبج
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  .ةَ فيهفُالن عبجة من العبج أي جاِهلٌ ال أنس به بغيض، وما أبين العباج: وحكى اخلارزنجي. أمهله اخلليل 

الميم والجيم والعين  

  جمع

جعم؛ وتعجتعاً؛ وامجم عجن؛ وقيل: مباللب روهو التم عد: أكَلَ املَِجيةُ . بالزباعد: واةُ. الزباعالَةُ : واملُجفُض
: املاِجن اخلليع، واجلَميع: جعواِمل. كَثري التمجع، ومنه سمي الرجلُ جماعةً: - بالضم -وهو جماعةٌ وجماعة . املَِجيع

  .واجلاهل األمحق الضعيف. اِملجعةُ

  .الزا نية: واملاِجعةُ. أي يغاِزلُهن ويراِفثُهن: وهو يماِجع النساَء. املُجون : واملَجاعةُ

  .اسِقِه اللبن من اإلناء: وأمِجع الفَِصيلَ

  مجع

عِمعون: ا جلَمتواجلُما. ا ملُجفَرقون: عالناس: وقيل. املُت ماعالطُهم: جع. أخوماعة الناس: واجلُماسم ِلج .

 اعع أيضاً: وِجممِضع. للجوماً للناس وللمكذلك، يكونُ اس عمواملَج.  

  .واحد : وِجماع الشيِء وجميعه

مجتمع خلِْقه، ومن ذلك : وجماع كل شيء. يةَ شباِبهالذي بلَغَ غا: واملُجتِمع. مجتِمع يف خلِْقه: ورجل ِمجيع
  .رأسه: جماع جسِد اإلنسان

عظيمةٌ : وِقدر ِجماع وجاِمع وجاِمعةٌ . ِإذا اجتمعت براِعيم يف موضع واحد على محلها: وجماع الثَّمرِة وحنِوها
كلُّ لَون : وقيل. الدقَلُ يخلَطُ بعضه ببعٍض من تمِر مخسني خنلةً: معواجلَ. أجِمعةٌ : تستوِعب شاةً، وجمع اِجلماع

 عمرِ فهو جمه من التامس فرعع. ال ير: واجلَممغُ األحمالص.  

 عمجمبكَة: و ع . موضعاجلَم الِقيامة: ويوم ع. يوممةٌ جامعون :،دعب مها الظَِّليِفدسعمل يمأةُ ِبجِت املَرومنه مات  :

. أي قد أثْقَلَت: وذَهب وترك امرأته ِبجمع. إذا ماتت ويف بطِْنها ولَد : ماتت ِبجمع: ويقال أيضاً. ِإذا مل تقْتض

  .وضربته جبمع كَفي وِبجمِعه أيضاً

. أي كله: - مكسوراً -وذهب الشهر ِبجمع؛ وِجبمع . أي مكْتوم : معوأمرهم ِبج. أي مًأل: وأعطَيته ِجمع كَفي

عنيمتجٍة معمِبج تررٍة : ومماعأي ِبج.  

  .الجِتماع الناس فيه: وقيل. مسيِت اجلُمعةُ جمعةً ألنه جِمع فيه خلْق آدم : وقيل

معةَ: وقد جاعةَ واجلَمعِهد اجلُماِمعو. شل جمةً : جناِله سه على حقَعى يتح ع ِسننيبالً ألروزب ِلفخي نوهو ِحي
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  .يف أولَ ما تحِملُ: وأتانٌ جامع . أو سنتيِن ال يزيده، الِكبر وال ينقُصه، وناقَةٌ جاِمع أيضاً، وال يقالُ ِلغيِر اإلِبل

  .الغل: واجلَاِمعةُ. تصلُح للسرج واإلكَاِف: ودابة جاِمع. غَِزيرة: وناقَةٌ جاِمع

  .ولك هذا أجمع وهذه جمعاُء وهن جمع، وجاؤوين بأجمِعِهم وبأجمِعِهم. أي أمر: وجمعتنا جاِمعةٌ 

  .سنبلَ كُله: مع الزرعواستجمع الفَرس جرياً؛ واستج. مبعىن اجتمع: واستجمع الشيُء

البلدانُ ال يقْطَعها إال اجلَماعةُ من مخافتها، وارى أنه ِمن أجمع : واملُجِمعات. صر جميع أخالفها: وأجمع بناقَِته
عمذا ج اركَذا. أي ص تعمته: وأجدده. أي أعتعمت عليه: وأجمزع.  

  .مجموع: ونهب مجمع. فإذا مل تسق فهو اجلَمع. م ِسيقَت فهو اإلجماعوإذا مجعت اإلبلث

  : وفُسر قولُه. اليت ال يدخلها خلَلٌ : واملُجمعةُ من اخلُطْبِة

  جمعتُها من أينق ِغزاِر

  .اخترتها: على

أي لَِبسِت الدرع واِخلمار : جمعِت الثياب: ةُ إذا شبت لًيلواجلاِري. أي ما بنيت: وما جمعت بامرأٍة وعن امرأٍة 
  .ليس ِبمنتِشِره: وهو جِميع الرأي. أي يأوونَ إليه: وفالن ِجماع القَوم. وغريمها

  جعم

ورجلٌ . قَِرم إىل اللًحم وهو يف ذاك أكُول: وجِعم جعماً. والناقَةُ املُِسنة أيضاً. املرأةُ اليت أنكر عقْلُها هرماً: اجلَعماُء
  .أي ملْجأ ِللدهر: وهو مجعم. غَليظُ الكَالم يف سعِة خلٍق : جعم

    

 معجم اِعم: وكُآلمليس ِبن .تبالن ِعمواج : موعجوم معجه فالِْجىَء إىل أصوله، وهو مأكلت فُروع .امداٌء : واجلع
: وجِعم جعماً. أبطَأ احلَمض عليها وهي مختلةٌ : وجِعمت اإلبلوتجعمت . ذ اإلبلوغريها عن رعى النشريأخ

طَِمع.  

  عجم

جمواألع مجوالع مجب: العرالع ضد .همجوأع :مجعي مجوقد ع ،مجفهو أع فِْصحاَ، فأما ِإذا مل يِميجأتى به ع 

مجِبيٍة فهو أعراجليم وكلُّ كَالم ليس بع اُء. بضممجةُ: والعمِهيقْرأ فيها . البالة ال يوكلُّ ص .مجواملُع : روفح
  .وعجمت الِكتاب. اِهلجاِء

وِصغار اإلِبل، وال . ض الع: والعجم. والنوى . حب الزبيِب: والعجم. ومعظَم كل شيٍء . أكْثَره: وعجمةُ الرمل
  .واِحد هلا
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  .أي ما أخذَتك: وما عجمتك عيين منذُ كذا. أي يدلُكُه بشجرٍة لينظفَه: والثورُ يعجم قَرنه

  .طبخته: وعجمت النوى. اخلُفاش الضخم: والعجام. هو صلْب املَعجم: والرجلُ العِزيز النفْس

كذاوهو ي مجِرفه: ععه. أي يبجالذنِب وع جموع : واِحد.  

: والعجمجمةُ. وهي الناقةُ الصلبةُ أيضاً. عجمة بالفتح أيضاً: صخرة تكونُ يف الوادي ناِتئة، ويقال: والعجمة

  .الشديدةُ من اإلبل

  معج

جٍه : املَعجيف كل و عاجلَِريُء السري .معاج اردوه مييناً ومشاالً : وِحميف ع قنشيف النبات. ي جعمت ه : والريحقلبت
  .وتفْليه

  .يسِرع: والوادي يمعج بالسيل. لَهزه وقلب فاه يف نواحيه: ومعج الفَِصيلُ ضرع أمه

باِبه. التلوي والتثَين: والتمعجِة شجعأوله: وهو يف م .ةً مقْبنا عجاً وِسروعيدةً طَويلةً: عيف . أي ب القوم كْتروت
  .أي ِقتال واضطراب: معج ومأج

  عمج

  .احليةُ: والعومج. أسرع: وعمج يف السيِر. سريع : وشباب عمج . تلوت يف سيِرها: تعمجِت احلَيةُ

الشين والعين  

السين والشين والعين  

  شسع

املكانُ شسو سععاًش .واجلميع: والشسع ،راع: السيسع واألشالشسو .تعسلَ وأشالنع تسعنا : ويف املَثَل. وشأد
  .أي حسن الِقيام عليه: وهو ِشسع ماٍل. أي مال قليل: وله شسع مال. من الشسع 

الزاي والشين والعين  

  عشز

زوشمن اإلبل: الع من الطًريق واأل. الشديد رضواخلَِشن .اِوزشه الععمم، وجمن اللَّح لَ للقَناة. والكثريوإذا ِقي :

  .ِمثْلُ عكَز: وعشز على عصاه. ِمشيةُ املَقْطُوع الرجل، وقد عشز: والعشزانُ . عشوزنةٌ؛ فإمنا يراد صالبتها
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الطاء والشين والعين  

  عطش

أنْ يشرب : والعطَاش. أي يسابه ويمنعه من املاء: وهو يعاِطشه.مواقيت الظمأ: شواملَعاِط. امرأةٌ عطْشى وعطْشانة
  .أي حمتاج إىل املاء: ومكان عِطش وعطُش . فال يروى

  .ِردت على ِظمئها يف حبسها عن املاء يوماً أو يومين وكذلك زرع معطش : وعطشت اإلبلَ

طَاشيادة :واإلعش يف الزِطيعفوق الت .  

الذال والشين والعين  

  شعذ

. والسرعةُ يف األمر أيضاً، ومنه أخِذ الشعوذي وهو رسولُ األمراء على البريد. ِخفةٌ يف اليد وأخذٌ : الشعوذَةُ

  .الْتفُوا : وتشعوذَ بعض القَوم بعضاً

الثاء والشين والعين  

. أخذْت بعضه: وشعثْت منه شيئاً. اغْبر شعره وتلَبد، وهو أشعثُ وشِعثٌ وشعثَان: اً وشعوثَةًشِعثَ شعث: شعث. 

  .مل اللُه شعوثَهم: انِتشار األمر، وقد يجمع فيقال: والشعثُ. تفَرقوا: وتشعثُوا

ما صار يف آخره :  العروض يف الضرِب اخلفيِف من الشعرواملُشعثُ يف. اسم للوتِد؛ ِلتشعِث رأِسه: واألشعثُ
  ".مفعولن" "فاِعالُتن"مكانَ 

الراء والشين والعين  

  عشر

القوم ترشهم: ععاِشر ٍة . ِصرترشع عاِشر تةً: وكُنرشوا يب عمأي كانوا تسعةً فَت.  

القوم تشرقال بالتخفيف-وعوي - : رشالع ذْتشاراًأخع شارالع ميمن أمواهلم، وبه س.  

    

ارشواِملع رِشيوالع رشوالع : واِحد .رشقي عدِد : والع اِشرووالع ِمعتجِزلُ احلِّزةَ القَليلةَ من غري أن يناليت ت قالنو
  .وهي اآلية اليت ا تتم اآلي عشراً: جمع عاِشرٍة : آياِت القران

  .والِقطْعةُ تنكِسر من القَدح أو البرمة. ِورد اإلبل: شروالِع
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واألعشار . قدور أعاِشير: وكُلُ شيٍء يصري ِفلَقاً ِكسرأ فهو أعشار، ِقدر أعشار، ال يفْردونَ الِعشر، ويقولون
  .قَواِدم ِريش الطّائر: والعواِشر

 ارشارَ عشع وجاَء القومرشعم رشعة: ومرشةً عرشأي ع.  

: واملُعشر. نقصته من العشرة واِحداً، فالعشور نقْصانٌ والتعِشير تمام : وعشرته. كَفَلْته عشرةً: وعشرت الشيَء

ف حىت يبلغَ به عشر نهقاٍت، وكانوا إذا أرادوا نِعت بذلك ألنه ال يكُ: اِحلمار الشديد النهيِق املُتتاِبعه، ويقال
  .الذي أنتجت إبله: واملُعشر. دخولَ قريٍة وِبئٍة وقفوا على باِبها وعشروا ِلئال يصيبهم وباؤها

تشراراً، والواحدةُ: وعِعش اء: صارترشةُ أشهر وِإىل أ: عرشملها عنْ تضع، وهي اليت أتى عليها من أيام ح
ويجمع العشراُء على . بل يقع اسم الِعشاِر على النوِق حني نِتج بعضها أو أقْرب بعضهما: وقيل. تسمى بذلك

  .ماٌء : وقيل. موِضع : وتعشار. والعاشرة حلْقَةُ التعِشريِ يف املُصحف. العشائِر والعشراوات

رشوالع :مله ص رجقال لهشر: غٌ يشالع كَرس .رِشيك، قال اخلليل : والعاِشرعراء : الذي يشعلى الع عمجوال ي
  .بلى؛ يقال عِشير وعشراُء وعِشيرون، وبه سمي زوج املرأِة عِشيراً: هم معاِشروك، وقال غريه: ولكن يقال

رشواملَع :هم واِحدرةُ أماجلَماع.   

اِريشِسنني: والع رشع أو أتى عليه عأذْر رشلُه عما طُو . نة، ومنهم مبسمن الن ميتنع نفمنهم م رشالع زفإذا جاو
أحد عشري، ومنهم من ينسب إىل األول، ومنهم من ينسب إىل كلِّ واحٍد : ينسب إىل االسم األخِري فيقول

  .منهما

اشراُءوالعم: وراِشِر من املُحالع ماس.  

من أسماِء الضبع، اسم معِرفَةٌ، ويجمع على عاِشراٍت، سميت بذلك : وعاِشرةُ. أي بالقُلَِة: والعبين بالعويِشراِء
  .وهو صوتها: لعِشيِرها

  شعر

روالشع رعاِر: الشعِر واألشوعالش اف : وهو أيضاً. واِحددوال ي قحسال ي انُ ما دامفرالزع.  

جبل : وشعر. أي ِنصفَان: واملالُ بيين وبينه شق الشعرة. أي الشيب: ورأى فُالنُ الشعرةَ. ورجلٌ أشعري وشعراين
  .خلْف ضرية

ارمن الثياب: والشع دِب. ما يلي اجلَسيف احلَر نادي به القومهم بعضاًوما يبعض رفعِلي  .ت. والرعدواملَو . دشوأن
  : يف الرعد

  باتَتْ تُنَفجها جنوب رأدة

  . أيضاً- بالفتح -الشعار: وِقطار ساِرية ِبغيِر ِشعاِر ويروى

  : وأنشد يف املوت
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  لينظرَ هل قَضى عنه الشعار  عليه أهلوه ويبقى يرن

رعواألش :تداراعرما اساألش ر، واجلَميععهى اِجللِْد من الشتنة.  باحلاِفِر من منيل جلُهبل. وججر مواس . اسون
الطفُر الذي يبدو ِإذا قُلِّم ونَ اللَحمسمر: يعأش .اعراقِة مثْلُ الثُّآليل : واألشِحم النيف ر وقيل. هنات : هي خروف

  .احلَياء

قليب ه رعه: ماًوأشطَنأب .يت اهلدرعوأش :اِجلراحات يمالمٍة، ومنه سه بعتلَمرات: أععاخلف . املُش ترعوأش
 وشعررت ترعر: وشته بالشعبطن.  

  .شعرته: عِلمت، وقد قيل: وشعرت به ِشعراً وِشعرة وشعوراً

. قالَ الشعر: وشعر. ِشعر شاِعر، إذا كان جيداً: ويقولون. لشعورالقَريض، يجمع على االشعار وا: والشعر

ِعرر-وششاعراً: - بالكَس أةَ. صاراملَر ترعاٍر : وشمعها يف ِشع منت.  

رِعيالش رعوش-ارةً- بالضمععرياً:  شش صار.  

والثقَيب الذي يف . البدنةُ ْدى إىل بيِت اهللا: والشِعيرةُ أيضاً. أعمالُه وعالماته، والواحدة شِعيرةَ: وشعائر احلَج
  .ومخرج املاِء من رأس قَضيِب البعري. فأس اللجام

    

  .ما يتخذُ أمثالَ الشِعري: ومن احلَلْي. وحديدة أو ِفضة تجعلُ ِمساكاً ِلنصل السكني حيثُ يركًب يف النصاب

. لَِعبنا الشعارير: لعبةٌ للصبياِن، وال يفْرد حينئٍذ، يقال: وهي أيضاً. شعرورة: ِصغار الِقثاء، الواِحدةُ: يروالشعاِر

راِريعوا شفرقني: وذهبتاُء من الفاِكهِة. أي مرواء: والشعه سعمه وجخ، وواِحدمن ِذباِن الدواب. اخلَو وذُباب .

  .داهية شعراء:  يقالوالداِهية،

: كثرية الشعار: وأرض شعراُء. الشعر الناِبت على العانة: والشعراء والشعرةُ. ذُباب الكَلْب : والشعرانةُ الشعراُء 

. ضرب من الرمث: رانوالشع. قَبيلةَ: وبنو الشعيراء. شجر بلغِة هذَيل: والشعيراُء. أي الشجر، واجلميع شعارى

  .جبلٌ؛ مسي به ِلكَثْرة شجره: وشعرانُ. كوكب وراَء اجلَوزاء: والشعرى

ارعر الكثري: والشجرى. املكانُ ذو الشعطَِر الشعن م تبعرةُ. وما نها : والشبني ِظلْفَي الشعر تبنالشاةُ اليت ي
  .اسم واٍد : وذو شوعر. اخ الرخم ِفر: والشعِريات. فَيدمى 

  عرش

وقوام أمِر . وما يستظَل به، والعِريش كذلك، وجمعه عروش . سرير الَمِلِك؛ واجلميع ِعرشةٌ وأعراش : العرش
  .عرشوها: اء باحلجارة؛ تقولوطَي الِبئِْر باخلَشب بعد ما يطْوى موِضع امل. ثلَّ عرشه: الرجل، وِإذا زالَ قيلَ

لَيلَةٌ : كواكب أربعةٌ يف اجلُنوب على صورِة النعش؛ وهي عجز األسد، وينسب إليه النوُء فيقال: وعرش السماِك
  .عرِشيةٌ 
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شروالع شِريوالع :ش والِعرورعلِى الع شرالع عمجوي ،به الكُروم شرعشما تراش والع .مالكَر رشتال : وقد اعع
وإذا حملَ . ِشبه هودج يتخذ للمرأة تقعد فيه على بعِريها: والعِريش. وأعرشت العرش وعرشته مجيعاً. عليها

ما بين العير واألصابع من ظَهر : والعرش يف القَدم. عرش ِبعانِته: اِحلمار على العانِة راِفعاً رأسه شاِحياً فاه قيل
م، واجلَميعراش : القَدةُ واألعشاِن. الِعرشرِق عندعاِن: وللعق وفيهما األخناَء العدطيلتاِن عتستاِن ممومها لَح.  

  .عظْماِن يف الَّلهاِة يِقيماِن اللسانَ: العرشان: وقيل

شركةُ: والعقال اُهللا عز وتعاىل: - أيضاً -وهو. م ،تيوشها: "البرة على عاِويخ وهي. "  

أي : انه ملعروش الظهر: ويقال للجمل. اختَذْته: وعروشت ِظالً. استظَل: وتعروش بالشجرة. تعلق: وتعروش يب
  .أبطَأ: وعرش عين األمر. خِرق فلم يمن للصيد: وعِرِش الكلْب. شديده

  .أوِقد وأِديم: وعِرش الوقُود وعرش. ثَبتنا: وتعرشنا ببالِدنا

  رعش

تشعتهي، وار تِعشت؛ مجيعاً، ورِعشه وأريد تِعشةُ. رشه الرعذَتة: وأخدوهي الرع . شِشيوهو ِرع .

اشوالرع شاِشيوالرع :شى من داء ال تغةٌ تشكُنِرعام. سعاُء من النشلٌ . السِريعةُ: والرعمن، وجشرع موالظًِلي
  .رعشن، وناقَةٌ رعشنةٌ 

  شرع

 -وقد شرعت اإلبل. موِضع يهيأُ للشرب: والشِريعةُ والشراع واملَشرعةُ واملَشرعةُ. تناولَ املاَء: شرع الواِرد شروعاً

: وِورد شرِعي . صارت على الشريعة: وشرعت هي أيضاً. أوردتها الشريعةَ: -أهونُ الِورِد التشِريع : لويف مثَ

 عِريس.  

الواِحدةُ: والشرائع،اتبتريعةٌ : العةُ. شعةُ والشرعوالشِري :ِرعتشين، وهو ير الدِلعباِده من أم اللَه عرهما شتعِشر .  

  .هيأته للطَّعن، وكذلك ِىف السيف: وأشرعت الرمح وشرعته. أي ِمثْلُه: وهذا ِشرعةُ ذاك

  .بابها إىل طريٍق ناِفٍذ : ودار شاِرعةٌ 

اعرس: والشدوداً على القَوشم ما دام رفقُه. الوتصِة تٍة كاملُالََءِة الواِسعبشخ فيمضي بالسفينة، وقد وما فوق الريح 
السفينه تعرعِري ِشراعاً؛ تشبيهاً به. شالب قنمى عسوي.  

    

عد: والشروالع تاررع . أواَ-وحنن يف هذا األمر شأيض فَفخواملؤنث : - وي وي فيه اجلَميعتسواء، ويأي س
ةُ. واملذَكرعاأل: والشر فَةُ، واجلَميعاعالسِقيرش.  

وشرع . أحسبين: أي حسبك، وأشرعين: وشرعك هذا. واجلَميع األشراع. الشرع : وأهلُ اليمِن يسمونَ الفدانَ
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عريض: البحنو األر هاِديه دلَ . مرع احلَبوش :ِشطْهأن.  

  .ه من ِقبل الرجل، شرعاًسلخت: وشرعت الظبي. رفَعته ِجداً: وشرعت الشيَء

خاِفضة وناقَة شراِعية وشراِعيةُ : راِفعة رؤوسها، وقيل: وِحيتان شرع. أي امتدت أرنبته: شرع أنفه: ورجل أشرع
  .ِسنانُ الرمح: طَويلَةُ العنق والشراِفي: العنِق

الالم والشين والعين  

  شعل

صارت ذات، شعل، وفَرس أشعلُ : الشعلَةُ، وقد أشعلَِت اخلَيل: لناِصيِة ويف الذنِب، واالسمبياض يف ا: الشعلُ
  .وشعيل وشاِعلٌ 

  .النار: والشِعيلَة. أشعلْت النار يف احلَطَب، فاشتعلَت: من النار، تقول: والشعلَةُ

. واشتعلَ الرأس شيباً. كَثري متفَرق: وجراد مشِعلٌ . بثَثْتها، فَشِعلَت:  يف الغارِةوأشعلْت اخلَيلَ. وأشعلْته غَضباً

  .هو اِملصفَاة: وقيل. شيٌء من جلُوٍد له أربع قَوائم ينبذُ فيه: واِملشعلُ واِملشعالُ

  .أي متفَرقة، وقد أشعلْتها: وأصبحت اإلبلشعاِليلَ

. واحلراق. ِشبه الكَواكِب يكونُ يف أسفَل القدر: والشِعيل. لَقَب تأبطَ شراً: وشعلٌ . خِفيف: وغُالم شعل

  .انتفَش وثَار: واشعال رأسه

سالَ ماؤها : ربةُ أو املَزادةُأو اشتعلت الِق. خرج دمها متفَرقاً: وأشعلَِت الطعنةُ. جللَها به: وأشعلَ إِبلَه بالقَِطراِن
  .متفَرقاً

  علش

شري: الِعلو؛ بلُغِة ِحمأيضاً. الذئْب احلَريص فواخلَفي.  

النون والشين والعين  

  شنع

عوةُ والشناعوالشن عع: الشنِنيوش عنوأش ِنعالشيِء، وهو ش حه . قُبتِنعبه وش تِنعراً شأم أي : -  أيضاً-ورأيت
  : ارتفَع يف السماء، قال ابن حمصن الناشيب: جهلَه وشنع النجم: واستشنع ِبفُالن. سببته: وشنعته. استشنعته

  كَلَوِن الغَسل طام وردتُه وماء
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عنشوت تعنِت الناقَةُ وأشنعا وشعنم شجالتايل من الن كَبإذا ِالًكَوت :تعروأس ،تجتدرِ ويف السي ترمش .

 ة: والشناععةَ. الناقَةُ السِريارالغ تعنشبثثتها : وت .سالفَر تنعشته: وتِكبا. روِنعشةَ: وتِلحوا األسلَِبس.  

  .ِدقَاق األساِفل والقَوائم: وأتن شنع .يأ: وتشنع لألمِر

  نشع

عشقولُ: النعلُ الكاِهِن، تج :احلَازي تعأنش .عووالنش :روجه أيضاً. الوتعشعاً، وأنوشالصِبي ن تعشون .

ِكيِف، قال مرار: وحيف األن عوان النش :  

  نُِشعتُ الِعز في أنْفي نشُوعا

: كل ما يرد النفس، تقولُ: والنشوع. املوت مث نجاكَرب من : ونشع نشوعاً. أي مولَع : وهو منشوع بكَذا

  .وقد حكي هذا وما قَبله بالغين معجمةً. شهق: ونشع. أي أِغثْين: أنِشعين ِبشربٍة 

  نعش

شاملَيت: النع رِريته. سشعلْته عليه : ونمش . حعن اتنوب :ن ناب بع، الواِحدأر شكواِكبع .شيعللسهى : ون ماس
خشبةٌ على قَدِر قامتين يف رأِْسه ِخرقَةٌ تسمى : والنعش. رفَعه اللَّه: وأصلُه. سد فَقْره:  ونعشه اُهللا وأنعشهً.منها

  .حرجاً يصاد به الرئالُ

 عنش

 ششننلٌ عجةٌ . رشنشنع سلَةٌ : وفَرطَوي .وعهشلَه: انه. قَاتشنتواع : قه يف غري حاثَبه وواِطٍل. ظَلَمه ِببشنتواع :

  .الطَّويلَةُ يف السماِء من النوق: والِعنواش. قَرفَه به

 شونعم قنه. طَويلٌ : وعتشانقْته : وعانع .نشلُّ: والعالش .داملا. والطَّر شنعتٍه وهو يجلَ من كل و :عمجأي ي .

شوشنِقيةٌ من املال: والعب.  

  عشن

  

  .ظَن: وعشن واعتشن. استبد: عشن ِبرأِيه واعتشن: وحكى اخلارزنجي. أهمله اخلليلُ 

  .اين جبرٍم مل أشعر به؛ أيضاًوده. واثَبين يف غِري حق : واعتشنين. قَرفَه به: واعتشن عليه باِطالً
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  شعن

  .على اإلتباع: ومجنونٌ مشعونٌ . أي منتِفشه شِعثُه: هو مشعانُ الرأْس: وحكى اخلارزنِجي. أهملَه اخلَليلُ 

الفاء والشين والعين  

  شعف

. املَجنون: املَشعوف: ويف لُغٍة . شعفَها حباً أيضاً: ، وقيلشعفَين حبه: رأْسه ِعند معلِق النياط، ومنه: شعفَةُ القَلِْب

افن: والشعوفُها أيضاً. اجلُنعِرها؛ وشاألثَايف وغَي فَاتعؤوسها: وشر.  

  .وهي شعره املُِحيطُ برأِسه: وضربه على شعفَاِت رأِسه

داٌء يتمعطُ منه خرطوم النوِق خاصةً وشعر عينيها، وقد : والشعف. يضاًالشعفَةَ أ: ويسمى الوبر يف أعلى السنام
ِعفَتش.  

لِكن ِبشعفَيِن أنِت جدود، : فأما املَثلُ اآلخر. ما تفْعلُ الشعفَةُ يف الوادي الرغُب: املَطْرةُ اهلَينة، ويف املَثل: والشعفَةُ
  .فهو موِضع

  شفع

أي شفَعها ولَدها " : أِتي ِبشاٍة شاِفع: "وكذلك الشاِفع، ويف احلَديث. الشفَاع: الزوج، واجلَميع: ع من العدِدالشفْ
ه، واملصدرتفَعوش : ر الشني -الشفْعمن الضرة- بكس ؛ كالضر.  

يس بعينه، وأرى انه الذي ِإذا ألْقَح ألْقَح شفْعاً ال الت: هو أيضاً : وقيل. كالتيس من اِملعزى : والشاِفع من الضأِْن
  .الطًاِلب ِلغيره: - جميعاً -والشاِفع والشِفيع . ِوتراً

 عفُواقَةٌ شن: ونيلَبِمح نيب عمجداوة. تيل بالع فَعشن: وهو يِعيأي ي .فَائعوالش :اثْن تبني ينألْوانُ الرعيِن اثْني.  

الباء والشين والعين  

  عشب

 بشل عقال: رجٍة وذلة، وياميف دم ة: قَصريبوشوع َبشعي بشع .بشوالع :الكَأل الرطْب .باِشيعمنه، : والت
  .كَثُر عشبها وطَالَ: شوشبتواع. عِشبِت األرض: وال يقال. بينةُ العشابِة: عشبةٌ ومعِشبةٌ . جمع ال واِحد له

وما أنت . عشبةٌ : الِكبار املُِسنةُ من كُل شيٍء، الواِحد: والعشب. أي صادفوا عشباً: وأعشب القَوم واعشوشبوا
  .اخلَشبةُ اجلاِفيةُ املُلْتوية: والعشبةُ. للياِبس من اهلُزال: إال عشبةٌ 
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  شعب

شاحلَي نيب تببينهم: ع أيضاً. فَرقْت تلَحوأص .مهبعام شفَرٍق : والْتت دععوا بمتهم. أي اجبعقَ شفَررقوا : وتافْت
ِتماعبعد اج .بعوالش :ابعه الشبعشي عدةُ. الصبعبه: والش بعشما ي .بعواِملش :اِملثْقَب .ةُوالشبالطّاِئفَةُ من : ع

  .واحلَالَةُ. والطَّريقَة. واجلَاِنب. الشيء

: وشعب من العنقُوِد شعبةً. الشعاب: الشعب، وِلعروِق الضرع: حتى يقال ألقْطاِر الفَرس وأغْصاِن الشجرة

واخلَشبةُ . وصدع يف اجلَبل تأوي إليه الطِّير. قَرارِة الرملاملَِسيلُ يف االرتفاع إىل : - أيضاً -والشعبةُ . قَطَعها
  .تنصب للجرىب ِلتحتك ا

: ما تفَرق من قَبائل العرِب والعجم، واجلَميع: والشعب . أي بني ِرجلَيها: جلَس بين شعبيت املرأِة: ويقال

بوعالش.  

ِبيوعالً على غِريهم: والشرى هلم فَضب وال يرشأنَ الع رغصالذي ي .بعن : - أيضاً-والشلَيبج نيب جفَرما ان
  .أماته املَوت فَمات: وشعبته شعوب؛ فأشعب وانشعب. وحنوِهما

  .الشعوب باأللِف والالم أيضاً: و حاِتم اسم معِرفَةٌ ال ينصِرف، وحكى أب: وشعوب: قال اخلَليلُ 

باعوقيلَ: وش ،فه: أدنتباعه : شلْتقاب .بعيلُ: واألشن. الطَويِكباملَن نيما ب يدعما بني . والب فَِرجاملُن سوالفَر
  :  امرؤ القَيسوالظَّبي البعيد ما بني القَرنين، وِمثْلُه الشعب، قال. الرجلَين

 الصدع الشَعِب ِمثُْل  وأحوى سِلس المرِسِن

    

  .اسم رجٍل" ال أطْمع من أشعب: "ويف املَثَل. ذَكَراه : وأشعبا الضب. الشعب: واملَصدر منها

ابعوالش :يلَيها األعفَيطَر نيالقى بطّاِن يةٌ يف طُول الفَِخِذ خِسم بوعشم عريفَرقان، والبتفَالِن من، واألس .

والغِريب، وأرى أنه . املَزادةُ: السقَاُء، وقيل: والشِعيب. وحي من األحياء. اسم شهر، واجلَميع شعاِبين: وشعبانُ
ِعبتمن اش :ِزعتأي ان.  

 بعدان: وشماُء. حي من هبعةٌ شفْرر: وحعيدةُ القَعب .شالكَب تِعبفاد: وشه من السعنماٍم ته ِبِكمتمكَم .

بعبعماٌء : وش . ِضعوأو م . بوعش رة : وقَصانباالرِتفاع واحلَص صوفوم رقَص.  

  شبع

: وتشبع به. فقد أشبعته: وفَّرته من ِصبٍغ وغِريهوكُلّ ما . املَصدر: والشبع والشبع. القدر الذي يشبع به : الشبع

كَثَروا. تعبشا أكالً على إثِْر أكٍْل: وتِبع. أكَلوش مهلٌ : وسوقَت.  

  .اسم من أسماِء زمزم: وشباعة. الفضالَةُ بعد الشبع: والشباعةُ 
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  بشع

ِشعالب :فُوه فيه حكَِري مةٌ طَعارروم شع. فجلٌ بةً: وراعشبشعاً وب ِشعح الفَم، وقد بِري هكَِري.  

  .كَِثيرةُ األبن: وخشبة بِشعة. غَليظ اِجلسم: ورجل بِشع . ضاق: وبِشع الوادي م

 ِشعب بِشن: وثَوِه. خجالو ِشعفْس: وهو بالن ِشعه، وباِبسبيثُه: عاخ .ِشعٍة : والبامخلُ يف وِخيالب.  

  .أي اتِخمت منه: وأكَلْت طَعاماً فَأبشعين 

الميم والشين والعين  

  شعم

  .وحِكي بالغيِن معجمةً: الطَويل، قال: الشعموم: وحكى اخلارزنِجي. أهمله اخلَليل

  عمش

شمالع :لُ دِسيت نيزالَ الععاًإال تعن األمر. م تشامعت: وتيامعت.  

شموالع- مزقال: - جِن، يدللب الَحِبي: ما فيه صللص شمانُ عش لك واِخلتمع امصا . هذا طَعه بالعتشموع
  .العنقُود إذا أِكلَ ما عليه: لعمشوشوا. عمش أيضاً: وخبطُ الورِق . ضربته به يف اسِتعراض من غَيِر تعمٍد : وغَيِره

  عشم

موشيالع :ِبسمن احلُماض وي اجما ه .رلُ منه احلُصمعت قَاقطَويلٌ د تبون . حفيه الري تقَعه إذا وتوص رجوش
  .كَصوِت األثْل؛ وهو يشِبهه أيضاً

مشيم: ِمن: والعشع زاخلُب ِشمماًعوشة: اً وعرضه خلَتوع دوفَس ِنزةٌ . خمشل عجِسن: ورال . ممن اهلُز وياِبس
  .أيضاً

. خِليس يابسها أكْثَر من رطِْبها: وشجرة عشماُء. بيضاُء املَرمِة: وشاةٌ عشماُء. الكَبريةُ من النعِاج: والعشمةُ

مشِن: واألعينلَطاكل لَوتاخ  .مشة: والعمجعِر من غَييل بالسكاه اخلَليٍد، وحِعيعن أيب س ،عاملَالُ . الطًم مشوع
  .كَثُر: تعِشيماً

  مشع
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  .الشمع والشمع والشمع: يقال

الضحوك املَزاحةُ، وقد : نفْس، وقيلاجلاِريةُ احلَسنةُ احلَديِث الطيبةُ ال: والشموع. وأشمع السراج سطَع نوره
  مخلُوطَ بالعنبر: وِمسك مشموع ِشمعاً . تفَرق: وشمع شموعاً. شمعت ِشماعاً

  مشع

  ..كَسب: ومشع. االسِتنجاُء باحلجارِة خاصةً: والتمشع . مضغته: مشعت القثَّاءةَ مشعاً

. حلَب: ومشع جميع ما يف ضرع الناقَة؛ وامتشع. ضربه: ومشعه باحلَبل وغَيِره . حذَف : بويل ومِنيهومشع ِب

  .اسِتخراج السيِف من الِغمد: واالمِتشاع. أي خذْ ما وجدت: وامتِشع منه ما مشع لك

الضاد والعين  

الطاء والضاد والعين  

 ضعط

لٌ عند اخلَليل ممعيٍد . هوحكى اخلارزجني عن أيب س :طَهعه، وِمثْلُه: ضحطَه: إذا ذَبذَع.  

الدال والضاد والعين  

  عضد

  .عضد وعضد وعضد وعِضد بالكَسر أيضاً

ِضدوالع دضضد: واألعالع قِقيمن األخرى. الد ره أقْصيدضدى عوالين إح.  

  .من إزائه إىل عقِْره: حلَوضوعضد ا

    

ما يسد من حوالَيه من البناء وغريه؟ مثلُ أعضاِد احلَوض وهي صفَائح من حجارٍة ينصبن حول : وأعضاد كُل شي
  .جدره: شِفيره الواِحد عضد، ومثْلُ أعضاِد الديار

  .طَِة بأسفَِلهاخشبتاِن لَِزيقَتاِن بالواِس: وعضد الرحل

دضه: والعضدةُ، وقد عنولَ. املَعجده: وأخو الرضع.  

دضد، وقيل: والعضةً: داٌء يف العداً. هو يف اإلبلخاصضع رجالش تدته: وعضقَطَع .رجوالش : دضع . دضوع
مف: السهالَ عن اهلَدم.  

  .القَِصير املُكَتلُ: ضاد والع- مخفًف الياء-والعضادي 



الصاحب بن عباد-احمليط يف اللغة  93  

 ادضها: وامرأةٌ عتجمِد سضد. غَليظةُ العضِة إىل ِغلَِظ العبسم أيضاً: النادي بالضضوع اديضع.  

ادضي: والعطيُء املَشالب.  

  ".إزاؤه " ِخالف : وهو عضاد مالً

اِضدوالع :ق الناقِة فَينذُ ِبعلُ يأخهااجلَمنوخت .ِضدثاً، وكذلك العِثيقاً حوس والساِئق.  

  .جعلْت له ِعضادةً: وعضدت الرحلَ. ِسمةَ يف العضد: والِعضاد. جاِنبا الشراك: والعاِضدتاِن

  .اِنبيهمن ج: وِعضادتا اإلبِزيم . ِمساكاِن عليهما تطِْبيق الباِب إذا أسِفق: وِعضادتا الباِب

دضواِملع ادضواِملع ادوالِعض :لُجماب. الدالقَص راطُوام. وسالكَه فاعي . والسيا الر ِصرهل يجةٌ كاِملندِديوح
  .العوداِن يف ِنيِر الثور: والِعضادتاِن. فروع الشجر على إِبله

  .اجلَبار من النخل: - وجمعه ِعضدانٌ -عِضيدوال. ِهميانُ الدراهم: واِملعضدةُ

  .بقْلَة مرةٌ تؤكَلُ يف الربيع: واليعِضيد

  .األعاِضيد أيضاً، يعين الوشي: املُضلع الذي فيه عضد صفْر، ويقال: واملُعضد من الثِّياِب

  .يعين ناِحيةَ اليمن: ضِد أتاك الغيثِإذا نخرت الريح من هذه الع: وحِكي عنهم

  العني والضاد والراء

  ضرع

عرةً: الضاعرض عروقد ض ،فالضِعي رمأيضاً. الغ الصغري فِعيع. والضوِمثْلُه الضِري . عرض وقوم ،عرلٌ ضجور .

 ارعه ضارع، وهو ضبنج ،ارعوخده ض.  

  .وقَوم ضرعةٌ . أي تضرع: وقد ضرع ضرعاً

عِريِرِق، وقيل: والضالِعش سِبيرٍة : يجكل ش سِبير. يحمي به البرالريح ي ِتننم رأخض اتبالرقيق. ون رابوالش .

  .ِصل إىل األرضونبت يف املاء اآلِجِن له عروق ال ت. واِجللْدةُ اليت على العلم حتت اللَحم من الضلَع

  .وحسنةُ الضرع أيضاً. عظيمةُ الضرع: وشاة ضريعةٌ 

ِرعضِت الناقةُ، وهي معرن: وأضزول اللَباج عند نِب النتِلقُر.  

جيعلُه لكل دابٍة : والضرع نقال. للشاة والبقرة وحنِومها، ومنهم موي :عوال ضر عرز ما لَه.  

  .املُشاِبه له: يءواملُضارع للش

مسِت الشعٌء منه: وضريعمل يف غريها مما يدنو هو أو شتسوي ،فَفخوقد ت ،تروب أو غَابمن الغ تند.  

  .إذا طَبخت العِصير فلم يتم طَبخه: وضرع الرب

رِت القدرع الظل. حان إدراكُها: وضرعضوقل: وت وال. قَلَص عرضوالتعِريضد: توييف ح بقَرالت.  
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  رضع

 عِضيور اعاً، وهو راِضعضةً وراعضر عضور الصِبي ِضعةٌ . رِضعرضع ومرم ِضعاً. وأالمرنا مرأجتأي ِظئْراً؟ : واس
  .كأنه اسم هلا؟ بغِري هاٍء

ر عضري عضوقد ر ،ضاعِضيع وراِضٍع ورر مالناقةَ لئال ولَِئي عضربه ألنه ي ِعتبالفتح أيضاً، ون عضةً، وراعض
  .هو الذي يرضع الناس أي يسأهلم: لَِئيم راِضع : يسمع شخب اللبن فَيستسقى، وقيل

  .كاحلَلُوبةاليت ترِضع : والرضوعةُ. اللَتاِن شِرب عليهما اللبن: والراِضعتاِن من األسناِن

أي : ِلِريح بني الدبوِر واجلَنوب، وذلك ألا إذا هبت على اللقَاح رِضعت ألْبانها: اسم للدبوِر، وقيل: والرضاعةُ
قَلَّت .ععاه اإلبلُ: والرضرر تجش.  

  عضر

رضن: العمي من اليرَ بكَِلمة. حضا: وع احب .رضع تِمعراً: ةًوسبأي خ.  

  عرض

  

 اضروع ضِريةً، وهو عاضرضاً وعضاً وِعررُء عيالش ضره. عتضره وأعتضرضاً: وعِريه علْتعهو. ج ضروأع :

  .صار ذا عرض

  .أي جم املال: ومات وهو عِريض الِبطَاِن. أتت بأوالٍد ِعراض: وأعرضِت املَرأةُ

  .اسم ِلجبل منقَاٍد يف ِنيِر عاِضرة: عِريض و

ضِريوالع :ا أو كادزلَغَ وني إذا بد أهل اِحلجاز. اجلَدم: وهو ِعننمنهما. اخلَِصي من الغ عانُ: واجلَمضالِعر .

  .خصيته، واستعرض: وأعرضته

: وعرضت الِكتاب واِهلبةَ، وعارضته. أمررتهم علَي: ت اجلَيش فاعترضواوعرض. وعرضه للشرى أو اِهلبِة عرضاً

  .وعرضتهم على السيِف والسوط ضرباً وقَتالً، عرضاً. قَابلْته

  .مر مائالً رأسه وعاِرضاً صدره: وعرض الفَرس يف عدوِه، عرضاً

وعرضِت الشاةُ . وعرضت أعواداً بعضها فوق بعٍض فاعترضت عرضاً.  أي أعطَيته بدلَه:وعرضته من حقَه كذا
  .وعِرضت له الغولُ بكَسر الراء، وفَتحها لُغةُ، عرضاً. وهي العاِرضةُ اليت تذْبح ِلِعلٍة تعتريه: عرضاً

. غَبنته وصار الفَضلُ يف يدي: وعارضته يف البيع فَعرضته، عرضاً. راء، وكَسرها لُغةٌ ومر فَعرضت له، بفَتح ال

  .حاد: وأعرض عين. أي موجود ال تمنع منه: والنهر معِرض لَك. بدا عرضه: وأعرض الظبي، وعرض أيضاً
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  .ِسرت ِحياله: وعارضته يف املَِسير.  أي ناِحييتجعلْته يف عرضي: وأعرضت به

  .أي ناِحية: -ِعراض أيضاً:  ويقال-أخذْت يف عرض: وعارضت. باريته وصنعت ِمثْلَ ما صنع: وعارضته فيه

  .أي ِزىنً: وولد ِعراضاً وعن معارضٍة وِعراض

الفَحل؛ سمي به ألنه : الِعراض: وقيل. و أنْ يتنوخها فَيضِربها من غِري أنْ يقَاد إليهاوه: ولقَحِت الناقةُ ِعراضاً
  .يعاِرض النوق، وجمعه أعِرضة

  .وعارضته ِبمتاع معارضةً. أخذَ يف طريٍق وأخذَ هو يف غريه مث لَِقيه: وعارض فالناً

  .أي من عرٍض: ونظَرت إليه معارضةً

اضرض الفَِخِذ: والِعريف ع مسه. ِميترضوع البعري تضروقد ع . ضروبه ع :اضأي ِعر .اِرضواملُع : أمراقةُ تالن
  .تكًلّفْته: واعترضت الشيَء. بأنِفها وتمنع درها

. وإذا قابلَه وساواه يف احلَسب أيضاً. وقَع فيه وتنقَصه: ِعرضهواعترض . نحوت نحوه: واعترضت عرضه 

: واعترضت املَتاع والناس. أقْبلَ قُبلَه فَقَتلَه: واعترض له ِبسهٍم. مل يستِقم لقائِده: واعترض الفرس يف الرسِن

  .أخذه بأدناه : واعترض الكالم. عارضتهم واِحداً واِحداً

عريالب ضرتواع :ضرمل ي بعه وهو صِكبر . ضوِعر ضورلٌ عمقال جوي :ِكمحتسِة ومل يياضالر أي قَِبلَ بعض .

  .أي جاِنِب سوء: وأخذَ يف عروض سوء وعرضاِء سوء

  .مكًةُ واملدينة واليمن: لعروضوا. أي أمراً صعباً: ولَِقيت منه عروضاً صعبةً

وعروض . العرض : طَريق يف عرض اجلَبل، وهو ما اعترض يف مِضيٍق، واجلَميع: والعروض. كَثري : وحي عروض
  .شعبة منه: اجلَبل

ضوروكذلك: والع ،اِرض: السحابوالع ضروالع ضالِعر.  

ومنهم من جعلَه . هر النصف األولُ من البيت: وقيل. فَواِصلُ األنصاف، يؤنثُ، وجيوز تذكريه: وعروض الشعر
  .وتعرض له بكذَا وملَعروِفه. طريق الشعِر وناِحيته

 ضير: وهو ِعرللناس بالش ضرعتكذا . ي ضرعه: وتضردى عأب .ُء واحلَبيالش ضرعوت:دفَس  . ترضعوت
: وعرفْته يف ِمعراض كَالِمه. ومنه املَعاريض. ِخالف صرحت: وعرضت له وبه. أخذْت فيه يميناً وِشماالً: اجلَبل 

كذلك و. مل يبِق أحداً إال ضربه: واستعرضهم بالسيِف. ذهب بالشيء مرةً هكذا ومرة هكذا: وعرض. أي فَحواه
  .استعرضهم بالعطاء

    

اضرض: واألعِعر عمج :واألثلُ واحلمض هم. وهو األراككى بعضاوات: وحضرا عِبِبالِدن : ِبتنت ألماِكن
راضاألع.  

ضة: والِعراموادي اليم موقيل. اس :رجاٍد فيه الشِلكُل و مى. هو اسووادي القُر :ضِعر.  
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  .هي مثْلُ األقاليم والرساِتيق: ويف لُغٍة أخرى. قُرى بين اِحلجاز واليمن والسراة: عراضواأل

  .طَبق منه: وِعرض من اجلَراد

ضساِن: والِعرنَ اِإلندلي بالذي ي بالناس يقول. الثو ِن اِإلنسان، وأكْثَردب حه: وِريضه: ِعرفْسن .بواحلَس .

  . أيضاً- بالفَتح-العرض: اجلَبلُ، ويقال يف اجلَبل خاصةًو

  .أي ال تذْكُره بسوء: ال تعِرض ِعرضه: ويقال

اجلَماعةُ من اجلَراد والنحل تمأل : والعرض والعاِرضةُ. خِليقَته: وقيل. ما يمدح منه ويذَم: ِعرض الرجل: وقيل
  .أعراض البدِن نواِحيه: وقيل. املَغاِبن: ضواألعرا. األفق

ضراحلائط: والع ضرر. عحالب ضراملال وع ضرطه: وعسء: وقيل. أي ويالش ضررى يف . هو نفسه: عوج
أي ال : ، وهو ال يعِرض بهاهلَمةُ: والعرضةُ. أي ناِحيٍة : ونظَرت إليه عن عرٍض. عرض احلَِديث ويف عراِضه أيضاً

  .يهم به

  .أي جعلْته عرضةً: وقد عرضته. أي ال يزالونَ يقَعون فيه: وهو عرض للناس وعرضةٌ هلم

  .أي ذو قوة: - مبعىن عرِضيٍة -وهو ذُو عرِضي . وفيها عرِضيةٌ . صعبةٌ : وناقَة عرِضيةٌ 

  .املنديلُ على وسط القَصاِب كُلَما أصابه أو ِسكينه وسخ لَطَخه به: والعرضةُ

السهم الذي ال ِريش عليه يمضي : واِملعراض. أي من سِفلَِتهم: وفُالنٌ من عرض الناس. ال جتْعلْه عرضة: ويقال
  .تعرض فيه اجلَاِرية: وثَوب ِمعرض. عرضاً

ضخمةٌ ذهبت عرضاً من : وامرأة ِعرضنةٌ . إذا اشتق يف العدِو معتِرضاً من النشاط: ي الِعرضىن والِعرضنةَوهو يمش
  .ِسمِنها

ضرت: والعداِث الدنيا حنو ملرض واملَويا أيضاً. واملَالُ. من أحالدن طَامٍض. وحرع مهه ساباف-وأصضم - : 

معهتابه فأصبه غري د.  

والشيُء يطِْعمه الركْب من . وما تعجلْته من طعاٍم قبل أن يشِرك. اهلَِديةُ يهِديها القاِفلُ من سفَِره: والعراضةُ
وفُالن شديد . أطْعمتأي ما أهديت وال : وما عرضتهم. ِمثْلُ العِريضة: والعراضةُ. استطْعمهم من أهل اِملياه

: وتسمى الضواِحك من األسناِن. ما يبدو منه ِعند الضِحك: وعاِرضةُ الوجِه. أي ذو جِلِد وصرامة: العاِرضِة

  .فهو عاِرض : وكُلُّ ما استقْبلَك من شي. أي عاِرضي اللِّحية: وهو خفيف العاِرضين. العواِرض

  .وكذلك عواِرض اخلَشِب فوق البيت. سقَائف املَحِمل الِعراض اليت أطْرافُها يف العاِرضتين: لعواِرضوا

 بقُوعِرضاً : "قال يعِق شيئاً" : طَأ متوال ت تقَعلَك حيثُ وِرج عِرضاً : "ومنه. أي ضعفَادانَ م."  

الالم والضاد والعين  

  عضل
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ضقال: لَةُالعن، وقد ييدضن والعاللحم من الساقَي ِضعوائل: مضلَةٌ وعِضين. عيدضن والعاقَيِضلُ السإذا : وهو ع
  .ويد وِرجلٌ عِضلَةٌ. كَثُر لَحمها

 ضخم، وكذلك ناقَةٌ عِضيلَةٌ، منكَر: ورجلٌ عِضيلٌ . القَِصير: والعِضلُ. صلْب مِسيخ ال طَعم له: ولَحم عِضلٌ 
  .يغِلب الناس: وأمر عِضيلٌ ومعِضلٌ . وِحصن عِضيل 

ضيقْت عليه، يف : وعضلْت عليه. ضاق بأهِله: وقد عضلَ. واملُشِرف أيضاً. الضيق بأهِله: والعِضيلُ من املَواِضع
  .منعتها من التزويج ظُلْماً:  وعضلْتهاوعضلْت املَرأةَ عضالً،. أمِره

لَتضلَِدها، وأعِبو لَتضها: وعتعليها ِوالد رسالٌ . عاٌء عضم: ودا األِطباَء فأعضلَهيهم: أعلَةُ . أي غَلَبضوهو ع
  .الشِديدةُ ينشب فيها: والعضلَةُ. أي داِهيةٌ من الدواهي: من العضل

  .اللئيم الضيق اخلُلُِق: والِعضيل. القَوي من الرجال: والعضِلي . العِسرةُ: والعضلُ

    

  .وموضع بالباِدية كَثري الِغياض. ِعضالنٌ : اجلُرذُ، واجلَميع: والعضلُ

  .اشتد الِتفافُها: واعضألَِت الشجرةُ. حي من خزيمة: وبنو عضٍل

  علض

  .ابن آوى، ِبلُغة ِحمير، ومل يسمع من غَيرهم: لوضالع

  ضلع

لْعوالض لَعتان: الضخ؛ على التشبيه. لُغمن الِبطي عليه: وكذلك. وِضلَع جاء: هي ِضلَعوع لَعةٌ؛ ألنَ الضائرأي ج.  

  .اخلَلْفمن أسماء الكَياِت؛ وهو أن يكْوى كيةً وراَء ِضلَع : وِضلَع اخلَلِْف

الفَخ: والضلَع .علُ ليس بالطويل، واجلمواجلَب : علُوض.  

  .أي الناحية: وانِزلْ ذه الضلَع

عن: والضِلييباجلَن ريض الصدِر الواسعالع العِف النيب. الطويلُ األضصام، ويف وصلى اهللا عليه وسلم-والت- " :

. األضلَع: والذي تشِبه أسنانه األضالع، ويسمى أيضاً. الضالعةُ:  األمر، واالسموالقَِوي على" . كانَ ضِليع الفَم

لَعليظ : واألضوالغ دِديالش.  

 ِلعضةٌ مابل: ودها على احلَمالعقْوى أضال ت.  

 ِلعضلٌ مثِْقلٌ : وِحمه. متطَلَعالعي: واضه أضلَتمتوكذلك. اح :ةُ الضاِد يف الطّاءإنغَمد؛ مطَِّلعِر مي هلذا األم.  

  .اجلَاِئر: والضاِلع. املَكْسور الضلَع: واملَضلُوع أيضاً. قَِويةُ األضالع: وناقَةٌ مضلُوعةٌ 

وقد . أي ألب واِحد : لْع واِحد وهم علَينا ض. سمكَة خضراُء قَِصيرةُ العظْم: والضلَعةُ. أي ميلُه: وضلْعه معك
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  .أي امتأل: وأكَلَ حىت تضلع. املُسري: واملُضلَّع من الثياب. ضلَع عنه ضلْعاً

  .معوج: ورمح ضلع. ِثقَلُه: وضلَع الديِن

النون والضاد والعين  

  نعض

ضعالن :بدانٌ يبق؛ وإمنا هي قُضرراء ليس هلا وضة خرجإال باِحلجازش تبنائها؛ وال يغُ ِبلح.  

الفاء والضاد والعين  

  ضعف

فعِحها-ضن وفَتيالع مفاً- ِبضعفاً وضعد: وقيل.  ضيف اجلَس فعقْل والرأي، والضيف الع فه فهو . الضعفْتعوأض
: جعلْته ِمثْلَين وأكْثَر، ويقال يف هذا أيضاً: ه وضاعفْتهوأضعفْت الشيَء وضعفْت. مضعوف ِمثل أحببته فهو حمبوب

  : مضعوف، قال

 ومرجان يشُك المفاِصال جمان  وعالَين مضعوفاً وفَرداً سموطُه

  .كَثَرتهم فَصار لك وألصحاِبك الضعف عليهم: وضعفْت القَوم ضعفاً

 ِعفضلٌ مجالدابِة واإلِبل:ور عيفعفَةٌ .  ضضض موأر ،ته وكَثُرتعيض تعيف: وإذا فَشض طَرها مابأص.  

افعواألض :فه فوق بعض. اجلَوضعاقاً بِد: وقيل. وكُلُّ ما كانَ أطْباجلَس افه: أضعِعظَام.  

فعفَةُ كالنفَض: والضعاملُض الَنُ . الثيابمى حمسِمياِءويالِكي :فِعيالتض.  

  ضفع

. ِخثْي البقَِر: ثَمر السعدان، والواحدةُ ضفْعانة، والضفَاع: والضفْعانُ. مقْلُوب، لُغةُ: وفَضع . حبق: ضفَع ضفْعاً

  .إذا رمى ِبعِذرِته: ضفع: ومنه

الباء والضاد والعين  

  ضبع
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تعباقَةُ وأضِت النِبعض:ِت السفَادقال.  أرادعاناً، ويبضعاً وبيف السري ض تعبأيضاً: وض تعبض : تدوم تجد
  .ضبعها

  : مد ضبعه ويده بالسيف إليه، قال : وضبع فُالنٌ 

  ال صلْح حتى تْضبعونا ونَضبعا

عبعو: وضديه يدي دبالِكساء. م عبوض :زِب أو غريتبالثو اعِطبلَ به، ومنه االضأبطُه: موا إىل . وهو تعبوض
  .مالُوا: الصلْح 

ابعض سقَه: وفَرنثْين عه ويِشقَي دأح عبتي: وقيل. ياجلَر دديهو الش.  

  .جعلوا لنا ِقسماً:  الطَّريقوضبعوا لنا من. أراد رمي شيٍء فَحلْت بينه وبني املَرِمي: وضبعته

عِمه: والضبِد بلَحضطُ العسقال. وِعه: ويبِبض دمه: مه باسوه ونفَعةُ. ِإذا رعبما : والضد مضالذي حتت الع الَلحم
  .الًلحمةُ اليت حتت اإلبط من قُدم: واملَضبعةُ. يلي اإلبطَ

  .أي باِطالً: وذَهب ضبعاً لَبعاً. درها وتراجع عضداهاتقدم ص: وناقَة مضبعة

    

. ضبعةٌ أيضاً، وتجمع على الضبع: األنثى من الضباع، ويقال: والضبع. قَبيلةٌ: وضبيعةُ. اسم امرأة: وضباعةُ

على الضبعاناِت والضباِعيِن، وكانَ أبو حاِتم ينِكر الذكَر، ويقال لألنثى ِضبعانةٌ أيضاً، وتجمع : والضبعانُ
ألنها تدور إىل ِنصِف : دلْجةُ الضبع: وإنما قيِل. أي يخِرجها من ِوجاِرها: سيلٌ جار الضبع: ويقال، . الضباعني

  .ِإذا جبن: ضبع فُالنٌ : ويقال. الَليل

اعبكَثري: والض شكَواِكبعاِت ننفَلُ من بةٌ أس .عوالضب :عة. اجلُوِْدبةُ انوالس.  

  بضع

  .بضعة: والِقطْعةُ. جعلَه ِقطَعاً: بضع الَّلحم بضعاً؛ وبضعه

بضعت منه و. جمع بضع، كَعبد وعِبيد: خاظي البِضيع: وقيل. أي ذو ِجسم ولَحم: وهو شديد البضع والبضعِة
  .أمرته ِبشيٍء فلم يفْعلْه فَدخلَك منه ما سِئمت معه أنْ تأمره ِبشيٍء آخر: بضوعاً

: وأبضعتها. البضع، وأصلُه ِملْك العقْدة مث صير للِجماع: واالسم. وبضعها بضعاً. رِوي.: وبضع من املاء واجلماع

أي ابن : وكان تأبطَ شراً مبتضعاً. أخذَ كل واِحٍد بضع صاِحبه: وابتضع منها يف لَيلٍَة وابتضعت منه. زوجتها
  .مهزولٌ : ورجلٌ أبضع. ِبكْرين

ع احلَي ويجلُبها، وهي الذي يحِمل بضائ: والباِضع. أجمع أبضع: ورأيتهم أجمِعني أبضِعين، ويوحد فَيقال
  .بضيعة: العالئق، والواِحدةُ

عِضير: والبحاع. اجلَزيرة ِيف البضوب عِضيوماء ب : رها أيضاً. ِمنيتعضتع، وابيةَ للباعالِبض تعضه . وأبتعضتواب
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  .بينت له ما تنازعناه حىت اشتفى: بالكَالم

ِبضع : "ما بني الثالثة ِإىل العشرة، وقيل يف قَوله: والِبضع من العدد. ِقطْعةُ من الغنم انقَطَعت عنهاال: والباِضعةُ
  .أنها سبعةٌ، وحِكي البضع بفَتح الباء أيضاً" ِسنني 

  . من ِكندةمِلك: وأبضعةُ. باملَدينة: وِبئْر بضاعةَ. عِرقَت: وتبضعت ِجلْدته

  بعض

  .ِلما ال يكِون": كَلَّفْتين مخ البعوض : "ويقولون. كَثريةُ البعوض: لَيلة بِعضة ومبعوضةٌ 

ِرض دويبةٌ ِمثْلُ اخلُنفَساء تقْ: والبعضوضةُ . كأنه يتناولُ بعضها بعضاً: رأيت ِغرباناً يتبعضضن: وحِكي عن بعِضهم
الِوطاب.  

  عضب

بضالع :القاِطع. القَطْع فية. والسعن احلاج عةٌ . واملَنبوضعرأةٌ مواج: واملة عن األزضوعين . أي مبضوع
كعكَين: الوهين ونسبباً. حضباً وعضِت الشاةُ عِضبها: وعينقَر دأح كَسران .بضها أنا، وأعتبضها؛ مجيعاًوعت.  

  .اليت يف إحدى أذُنيها شق : والعضباُء أيضاً

بضواألع :دةَ له وال أحوِد أيضاً. الذي ال إخالي والقَصري.  

الميم و لضاد والعين  

  عضم

ولَوح عريض .  فَينقى من التبنوخشبةٌ ذات أصابع يذَرى ا الطَّعام. الِعضام: املَعِجس، واجلَميع: العضم يف القَوس
ا األرض قشدةٌ يِديوى. للفَداِن يف رأِسه حواألر.  

  .والعضوض. األكُولُ: والعيضوم

اموالِعض :عري، واجلَميعالب بِسيم: عضالع.  

  معض

ضعته؛ وامِمعء سيمن ش ِعضم :منه وغَِضب عجوعليه وت قه.شتضعه ومتضعوأم .  

  .اليت ترفَع ذَنبها عند ِنتاِجها: واملعاضةُ من اإلبل

الصاد والعين  
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  العني والصاد والطاء

  صطع

  .يف معىن ِمصقَع: خِطيب ِمصطَع : وحكى اخلارزنِجي. أهمله اخلَليل 

  صعط

ِجينزكى اخلاره: حطْتعه وصطْتعطُ: - مجيعاً-أصوعطْته والصعه وسطْتعط : مبعىن أسوعمبعىن الس.  

الدال والصاد والعين  

  صعد

  

العقَبة الشاقَّة، وجمع : والصعود والصعوداُء . ارتقى مشِرفاً: -الغلَواء:  ومثْلُه يف املَصاِدر-صِعد صعوداً وصعداَء
تصعدين : أي مشقَّةً، ومنها: - على ِزنِة حمراء-نك صعوداً وصعداً وصعدداً وصعداَءوألرِهقَ. أصِعدة: الصعوِد

رق عليك: هذا األمِإذا ش.  

  .أي فما فَوقَه: وصنع كذا فَصاِعداً

دوعوالص :ل ِلتدرلها األوِطف على فَِصيعلْقيه فَتها أو توارح موتاقَةُ ياقَةُ.  عليهالنِت الندعكذلك: وأص تصار .

  .الصعائد: وجمع الصعوِد. وأصعدتها أنا أيضاً

ادعوالص دِعياٍت، ويف احلديث: والصدعٍد مثً على صععلى ص عيدع الصمجكَثُر، وي األرض قَلً أم هجو" : لَو
أي ": اياكم والقعود يف هذه الصعدات : "، وكذلك قولُه"لصعدات تجأرون ِإىل اهللاتعلمونَ ما أعلم لَخرجتم إىل ا

  .الطُّرق

  .أي دنت من البزول: إنها لفي صِعيدِة باِزلَيها: ويقال للناقة

واألتانُ . واملَرأةُ املُستويةُ القَامة. اد القَناة تنبت مستويةً، وجمعها صعدات بالتثْقيل ألنها اسم وِصع: والصعدةُ
األرض، والصِعيد : صعدةُ : وقيل. اسم فَحٍل: صعدةُ: وقيل. بنات صعدةَ وأوالد صعدة : ويقال للحِمير. الطَّويلَةُ

رنات البقال بدةُ. منه، وهذا كما يعِضٍع: وصوم اسم.  

. واإلبعاد يف األرض. قَصد املَكاِن املُرتِفع : واإلصعاد. الطويلُ من اِجلبال : والصعد. طَويلة: يةوناقَةٌ صعاِد

دعس: واملُصورالع ِسياح. كُررمن األح دععد: واملُصيف ص لَمامللَم ِفعتاملُر .ادعلُ: واِملصبه النخ دعصالكُر ي.  
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  عصد

دها؛ مجيعاًعصتدصة وأعدِصيالع ِد. تصلُ العوأص :اللَي .نالطي تدصه: وعطْتوس.  

  .نكَحها: وعصد املَرأةَ. ماتا: وعصد البعري والرجلُ. لَتته: وعصدت الدِقيق بالسمِن

  .عصداً:  ويسمى املَِني.أعِصدين ِحمارك أنزِه: ويقال. العصد: واملَصدر من الكُل

  .أي الباليا واخلُصومات: وهم يف ِعصواٍد وعصواد وعصاِود. وعصدتهم العصائد 

داِويصالظَّالم: وجاءت اإلبلع داِويصها بعضاً، وكذلك عضعب ِكبميعاً. إذا رقةً، جفَرتم اءتوإذا ج .ادووالِعص :

لُ ال يجطة السيئةُ اخلُلُق. فُله شيء الرأةُ السِليواملَر . ادوِعص سوِخم : دِديش . دواد وِعصوِعص موفيه ِقتال: وي .

دورد: والِعصزقَة، قال مأةُ الرِقياملر :  

كرهدتُها لعملْمى غَداةَ عِد  ما سبصا العد تُرى كعوداء ِعصبسو  

  صدع

: - وقد تسكن دالُه خاصةً-والصدع. هو مربوع اخلَلْق: وقيل. فيت من األوعال، وكذلك الصديعال: الصدع

  .الشاب املُستقيم القَناة : وقيل. الرجلُ الربعةُ، واملَصدر الصداعةُ

تكلم به جهاراً، ومنه : دع باحلقوص. قَطَعتهما: وصدعت الفَالة والنهر. الشق يف الشيء الصلْب: والصدع 
  .أي ِمصقَع: خطيب ِمصدع

عر: والصِديلٍَق . الفَجب خةُ يف ثَودةُ اجلَديع. والرقْعحتت الدر سلْبي بم والظباء، وتسمى . وثَونقَةُ من الغوالِفر
  .الصدعة أيضاً

عر-والصدأةُ. اجلَماعةُ من الناس: - بالكَسه واملرعبم فال تشالقَو رأم عدصت  . واِحد عدوهم علينا ص : أي ألْب
  .تغيب فَاراً: وتصدعت به األرض. تفَرقوا: وتصدعوا عنه. واِحد

يئاً بعد هو ِمصدع؛ ألنه ال يقَع جملَةً؛ إنما يأيت ش: أصابه الصداع، وال يقولون: - وقد يخفَّف-وصدع الرجلُ
  .شيء

  دعص

. مات: واندعص البعري وغريه. تفَسخ: واندعص املَيت. قَوز من الرمل مجتِمع : - الواِحدةُ ِدعصة-الدعص

 أو تفَسخ قَدماه، الذي يشتد عليه احلَر والرمضاُء حىت يهلَك: واملُدعص. قَتلَه: ورماه فأدعصه. قَتلْته: ودعصته
  .ومن السائمِة والوحوش كذلك
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التاء والصاد والعين  

  صتع

  

  .صرعه: وصتعه صتعاً. ولَطَافَةُ رأس الظًِليم وِصغره. والشاب الشديد. العير: والصتع. أي يتردد: هو يتصتع إلينا

  صعت

  : والعير ليس بضخم وال صغري، قال. الرجلُ املَربوع اخلَلْق: عتالص: وعن اخلارزنِجي. أهمله اخلَليل 

هِت الربعانٍَة صِر عيع بكأنًما  يا ر هالقَلَب هنأذْناب 

الراء والصاد والعين  

  عصر

رصِرها-العن وكَسيح العفإذا ثَفَلُوه قالوا: - ِبفَت ،رهوم: الدمضم رصاِنوال. عرصهار: علُ والنالَلي .رصوالع :

 -والرياح املُثريةُ والسحابات. املَطَر، وقد أعِصروا: والعصر. العصرين: العِشي، ولذلك مسي الغداةُ والعِشي

  .املُعِصرات: -جميعاً

  .العِطيةُ، وقد عصر: والعصر. شجرةٌ كَبرية: والعصر. أي مرةً: وفَعلَ كذا عصراً 

بالِعن ترصفْسي: وعه بنتليو .ترصتيل: واع ِصرع .ارصةُ: واِملعارصوالع رِصيوالع ،رصلُ فيه شيٌء ِليععجما : ما ي
حلَبومها أيضاً. ت :أتزتات ِإذا اجِشيحاِف الووطْب يف أجِقيةُ الرا. ب روهو كَرميصتِة واملُعارصلع : دأي ِعن
أي يستغلُون أرضهم ويعتِصرونَ من : ِبفَتح الياء" وفيه يعِصرونَ : "الغلَّة، وفُسر قولُه تعاىل: والعصارةُ. املَسألة
  .زرِعها

ِتصارم أو غريه: واالعرساٍن مال ِبغمن ِإن جرخاملاُء . أنْ ي بشريف . قليالً قليالً إذا غص بالطعاموأنْ ي ِجتاعواالر
  .وااللِْتجاء". يعتِصر الوالد على ولَِده يف ماله : " واحلَبس، ويف احلديث. والَمنع. النحلَة

 الْتجأت على عصٍر إذا: - ِمثْلُ راوغْته-املُلْتجأ، وقد عاصرته معاصرةً: والعصر والعصرة واملُعتصر واملُتعصر، 
أي مل يِجىْء حني : ومل يِجىْء ِلعصٍر . مل ينم ِحين نوم: وما نام عصراً. أي ِلم يكَد ينام: وما نام ِلعصر. فَتروغ
بلَغت : وأعصرِت اجلاِريةُ. كْماِمهصار يف أ: وعصر الزرع. أي ِدنيةً دونَ من ِسواهم: وهم مواِلينا عصرةً. مِجيٍء 

وقد عصرت . الغبار الساِطع املُستِدير، واجلَميع األعاِصير: واإلعصار. إدراكَها وعصر شباِبها وعصرها وعصورها
ترصوأع حار: الريصباإلع جاءت.  
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ارالناِر: والِعص بلَهال. ت حيهلموالرار، من قَوصةُ، وِمثْلُه اإلعارواراً : " دصإع تحاً فقد القَيري قال " إنْ كُنت
  : الشماخ

  أثرن علَيه من رهج ِعصاراً

  .وباِهلَةُ بن أعصر. من عبِد القيس: وبنو عصٍر 

  رصع

. هي اليت ال أسكَتين هلا: وقيل. كانت ضيقَةَ اِجللِْد قَليلةَ اللحمإذا : ألْيةٌ رصعاُء: الرسحاُء، ومنه قيل: الرصعاُء

  .كَال بل فَلْجاوان: يداك مرتصعتان، فقال: وقيل لبعِضهم. التقَارب يف الوِركَيِن واملَنِكبين: الرصع: وقيل

سيور : ورصائع القَوس. عقْدةُ الِعذَار: وهي أيضاً. احلَبس : ِصيعةُوالر. شدد طَعنه، رصعاً: ورصعه بالرمح وأرصعه
  .تحسن ا، الواحدةُ رِصيعةٌ 

عِصيقٍْد مثلٍث : والرأيضاً. كُلُّ ع زائل السيف. واخلَرمبني اجلَفِْن وح عصروما ي.  

عِصياط: والترشه. الناننأس تعصت: وارتقَتزوالْت تبقار.  

ورصع باسِته األرض . ورصع باملَكان رصوعاً. لَِزق به : رِصع به: وكذلك. أي الْتزقَتا: وبكى حىت رِصعت عيناه
  .سافَدها: ورصع الطائر أنثاه، رصعاً. ألْزقَه: رصعاً

عوالترِصي :رالتقِْدي .رصع؟ كما يجشهوالنسع الطائر  .اعصيان: واِملرةُ الصبوقيل. دوام :عاِصياحي؛ وهي : املَراملَد
  .كُل خشبٍة يدحى ا كُرةٌ أو غريها

عاِصيواملَر :صع، الواِحدلُ هلا رحالن : ِصعرم . عصطري: والرل قبل أنْ تحالن ارِصغ.  

  صرع

  

 عل ِصريجر :ه ودتعناعصره الصأب . راعع: وصرالص ديدةٌ . شعرليم عند : وصقال للحه، وبه يبنج عضوال ي
  .أي ِمثْالِن: وهما ِصرعاِن. صرعة: الغضب

. أي طَرفَيه: رعي النهاروأتيته ص. الصرعان بالفَتح: حلَلْبتي الغداة والعِشي، ويقال: وال أفْعلُه ما اختلَف الصرعاِن

  .أي ذو لَونين، ويجمع على الصروع: وهو ذو صرعيِن

. أي ينتِقلونَ من حاٍل إىل حال: وكذلك تركْتهم صرعيِن. أي على أي حالَيه: وما أدري على أي ِصرعي أمِره

  .أي ِحذَاءه: هو صرع كذاو. أي حالٍَة: وهو يفْعلُه على كُلِّ صرعٍة 

  .ما كانت قاِفيتاِن يف بيٍت وباباِن منصوباِن معاً: واِملصراعان من الشعر واألبواب
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ما لَم ينحت منه شيء؛ وهي الفَرع، : ومن القِسي. ما ينبت على وجه األرض ليس ِبقائم: والصِريع من النبت
هو ما : ما صِنع من شجٍر ينبت على وجه األرض، وقيل: ومن الِقداح. املَساِويك أيضاًوجمعها صرع، وهي 

  .يتخذُ من العوِد الذي يجف يف شجرٍة فَيقْطَع منها

  .اسم رجلً: وصراع . تواضع: وتصرع له

  عرص

صره: العترصالسقِْف، وقد ع ائزةُ . جصراِروعهم، : الدهم ولَِعبِطراعِتراص الِولْداِن فيها وهو اصطُها؛ العسو
  .عرصة: وكُل موِضع من الدار. األرض نفسها: العرصةُ: وقيل. إذا نِشطَ ولَِعب: عِرص عرصاً واعترص: يقال

الرمح ِرصوع :راصراص، وقيل الع؛ فهو عبطَراض :رقبه؛ منالذي يانِسن  : راصِرص وعفهو ع الربق رصع :

  .هو الذي يبرق تارة ويخفى أخرى: أي كثري اللمعاِن، وقيل

ما أظل من فوق فَقرب حىت صار كالسقف؛ : - أيضاً-وهو. ما ذهبت به الريح وجاءت: والعراص من السحاب
  :  اِهلاللُ، قال:واِملعراص.وال يكونُ إال ذا رعٍد وبرٍق 

  وصاحٍب أبلَج كالِمعراص

: وعرص البِعير وغريه وأعرص. للذي يختِلط بالرماد وال يجود نضجه: ولَحم معرص . عِرص البرق: وكأنه من

  .خبثَ رحيه: وعِرص النبت . اضطَرب ِبِرجلَيه

  رعص

عر وأرالشج حِت الريصعهرته: صِت احليةُ. هزتتعصوار :لوتت.  

  صعر

اروالصع رم : الصعخدئه، ورمبا كان ذلك ِخلْقَةً يف الظِلي غرِن، وقد صه إىل الشقيجِقالب يف الوق واننلٌ يف العيم
إذا استدار : ه فاصعنرر وتصعررضربت: دحروجة اجلُعل، يقال: والصعرور. والناس، وربما كان عن ِكبٍر وعظَمة

قَبضه وتع مكانجمن الو.  

راِريعوالص :غ، والواِحدمالص ررعكاِنه، وقد صر ثاِبتاً يف مراض الشجمن أع جرخغُ يالصم : رروعوهي أيضاً. ص :

مما فيه ص رثالَ الفُلْفُل أو أكبرة يكون أمجلُ كل شمةٌ حالب.  

راِريعِفه صمن أن تجرن: وخمن الذِني ِبسِلما ي .روالصعاِري : فَرط أصلَب؛ وهو غَليحأ أولَ ما يالَلب ارِصغ
  .حثيث سريع: وقَرب مصعر. خاِثر: ولبن مصعرر . كالعجني
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والًيت فيها اعِتراض . واعتراض يف السير. ة ال تكونُ إال على النوقمس: والصيعِريةُ. شديد احلُمرة: وأحمر صيعري
  .الصيعر: من نشاٍط، وِشدة أيضاً، وكذلك

ريعيالص امنظيم: والسِكالب. الع بن ريعل: وصجر.  

الالم والصاد والعين  

  صلع

  .الصلْع والصلْعانُ: ألصلعصِلع صلَعاً وصلْعةً، وهو صِليع وأصلَع، وجمع ا

انصالع : وقيل. شديد احلَر: ويوم أصلَع. بزغَت: وصلَعِت الشمس وانصلَعت. موضع الصلَع من الرأس: والصلَعةُ
  .حرها: وِصالَع الشمس. تكَبدها وسطَ السماء: الشمس

  .املَوِضع النبت فيه: والصلع.  صالعة:العِريض مِن الصخر، الواحدة: والصالّع

برزت ال تراب : وصلَعِت اجلَبأَةُ . والداِهيةُ الشديدة. األرض املُستويةُ الواِسعةُ اخلالية: والصلْعاُء. هو احلَجر: وقيل
  .وضع ِبسالِحه مبسوطاً على األرض: وصلَع الرجلُ. عليها

    

ِت العِلعلَعاًوصفُطَةُ صا، أو أكَلَها اإلبلُ: رأغْصا رؤوس قَطَتس .ِلعيدقَة: واألصنه بِق كأن رأسالعن احلَيةُ الدقيق .

  .وهو ِكناية عن رأس الذكَر أيضاً

  علص

ةُ: الِعلوصمة. التخس يف املَعدبيةً يف املَعدة. واللوى الذي يمخِت التلصصاًوإن به لَعل. وعأيضاً. و صوإنه لَعلو .

  : املُضاربة، قال ابن العقنقل: والِعالَص. أي أخذْت علْصةً؛ وهي ِإىل الِقلِة ما ِهي: واعتلَصت منه شيئاً

  تعاطى مرهقاً فيها ِعالصا  في الحروب ِإذا ألمتْ وإنك

صليق: والعذُ منه املَرتخبه وي مديؤت تبن.  

  لصع

  .الظَِّليم الصغري الرأس من غري ِقصِر العنِق، ورجل أصعلُ؛ وقد صِعلَ صعالً: الصعلُ

  عصل
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: واألعصالُ. وال يقال أعصلُ إال ِلكُلِّ معوج فيه كَزازةُ وصالبةٌ. وصالَبة يف اللَحم. اعِوجاج الناِب: العصلُ

  .األمعاء، الواِحد عصلٌ 

. ِببالِدنا أماِكن تسمى العصالوات، ِلعقٍَد ا: العصل، حِكي عنهم: واملَوِضع الذي ينبت فيه. القُالم: والعصلُ

  .العصل: شجرةٌ تسلح البعري إذا رعاه، واجلميع: والعصلَةُ

  : حتْو اِملعضاِد للشجر، قال: واِملعصالُ

   السلمإن لها رباً كِمعصال

  .وكذلك السهم املُعوج املَتن. عوجاُء ال يقْدر على إقامتها لصالبتها: وشجرةٌ عِصلَة

  .قَليلُ الريش: وكذلك سهم أعصلُ. وطَِويلٌ قليل الشعر. معوج الساق: ورجلٌ أعصلُ

  .امة اخلَلْق أيضاًوالت. املَرأةُ الياِبسةُ ال لَحم عليها: والعصالُء

  .معصلٌ : ومنه قيل للسهم إذا التوى يف الرمي. البطْء: والتعِصيلُ. ِخماص: وإِبل عصلٌ 

النون والصاد والعين  

  نصع

عصاألبيض: الن ميياض واألدالب ديدمن الثياِب ش برِن: وقيل. ضالص اللَّوٍب خٍن كان -كُلُّ ثَولَو فهو  - أي
  .يوصف به كُل لون بالغً: وكذلك الناِصع. نصع

  .أي واِضح: وحق ناِصع

عصر: وأنى للشدصفِْسه. تما يف ن ره. وأظْهلون زرميعاً. وبالِقتال؛ ج قدوص.  

  .إذا عنت للفَحل: وأنصعِت الناقَةُ

اِصعاليها اإلنسانُ ِل: واملَن رزبتي املواِضعع: قَضاء احلاجة، الواِحدصنم.  

عصحىت ن وشرب :قَعىت نأي ح.  

عفّف أيضاً: والنصخوقد ي ،طَعالن.  

عِكر، وقيل: والنِصيكاه اخلَليل، وانر، ححبالباء والضاد: الب عِضيهو الب.  

  صنع

اعواق: األصنفيه: وقيل. األس ِنعِضع صووكُل م وهي . املَدائناملاء ايضاً، الواِحد اِقعنم : عر الصاد-ِصنبكَس - ،
اِنعة: وِمثْلُها املَصنعصم الواِحد . اِنعة: - أ يضاً -واملَصِنياألب اآلثار.  

ثْل اخلَشب ِم: - جماعةُ ِصنع -وكذلك األصناع . خشب يتخذُ يف املاء ِليحبس به ويسوى: والصناع والصناعةُ
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  .يتخذُ لُمستنقَع املاء

رجل : قال يعقوب . كذلك: وامرأةٌ صناع اليد. رفيق،، من قوم صنع األيدي: ورجلٌ صنع اليدين وِصنع اليدين
ن قُلتيِإىل اليد فْتفإذا أض ،عنص :تكنين؛ فَسدالي عِصن.  

عوالصن : دفُّوقال.السأيضاً، ي بعاً جيداً:  والثوعليه ِصن تةُ. رأيعٍر : والصِنييمن خ تعطَنه. ما اصتعِنيوهو ص :

  .الصناعة: والِفعلُ. الذين يعملون بأيديهم: والصناع. إذا اصطَنعه وخرجه

  .من الرشا: واملُصانعةُ

عنصرائي: والتالت.  

  .أحسنت الِقيام عليه: فَرس فهو صِنيع وصنعت ال

  .أي أحسن اليها وسمنها: أو صنع اجلاريةَ تصنيعاً

  .ِإذا أعانَ آخر: أو أصنع الرجلُ. ألنه يكونُ ِبِعالٍج طويل وأشياَء كثرية: وصنع اجلاريةَ تصِنيعاً

رقاألخ عنأو أص :كموأح لَّمعت.  

  عنص

  .حِثيثٌ : رب عنصنصقَ

  .إذا ذَهب معظَمه وبِقي منه نبذٌ : وبِقي من ماِله عناص

  .ِعنِصيةٌ وعنصوةٌ وِعنصاةٌ : بقَاياً تبقى من الشعر يف السنام وغِريه، والواِحدةُ: والعناِصي

  نعص

  

  .سِد بن ناِعصٍة املُشيِب ِبخنساءليس بعريب إال ما جاء من أ: أهمله اخلَليلُ وقال 

ِجنيزكى اخلاروح :اصِتعط: االنبعد السقُو اشِتعاالن.  

  .انتعص ومل يبالَ : أن يوتر الرجلُ فال يطْلُب ثَأره، يقال: ويف لًغِة هذَيل

  .أكَلَ نباتها كُلَها: ونعص اجلَراد األرض. دغَِضب وحِر: انتعص: وخالَفَين غريهم فقالَ: قال أبو نصر

  صعن

  .الطليم الدقيق العنِق الصغري الرأس: والصعونُّ. املُصعنةُ من اآلذَان اللَِّطيفةُ الدقيقة

ِجنيزطَل: قال اخلارل األخفأما قَو :  
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  صعاِنين أتْراب ِكرام المناِسِب

  : وقولُه

 انينعجىصالد نجد كِْشفْني  

 هه، وأراها ِشبتفسري عمراب"فلم أسوال أحقه"األت ،.  

  العني والصاد والفاء

  عصف

فصِق الياِبس: العرع من الواِق الزرن؛ وعلى سور التبٍف مأكول"وقيل يف تفسري . ما على احلَب من قُشصكَع "

نِتب ِقيع قد أِكلَ حبه وبرة : وقيل. هكُل زذِْريد التح ِعنمع الري طرين الذي يبالت قَاقهو د.  

  .القَِصيل: العِصيف: وقيل. جززناه: وقد عصفْنا العِصيفَةَ. العِصيفَةَ، والعصافَةَ أيضاً: ويسمى ورق الزرع 

عرالز فصوقد أع .فصع : والعرالز ؤوسذَ رِبلَ، ويكونُ ذلك أقْوى لهأنْ تؤخنل أنْ يسقَب.  

 ِصفعكانٌ من: ومبِف والتصالع كَثري .فَتصح وأعيفَِت الرصوع :تدتاش.  

  .أيضاً. وقد عصف وأعصف جميعاً. السريع: والناقَةُ والظَّليم العصوف

 فوصع برديدةٌ : وحش .افصف . اهلْالك: والعصتِلِعياِله واع فصوع :بِصفُهم. كَسعي جريف معىن : وخ
  يعِصف هلم

  عفص

فْصلُّوط: العٍة من البرجلُ شمح.  

ورة: والِعفَاصالقار امميعاً. ِصمها جتفَصها وأعتفَصقَه. وقد عنع تفَصها ِإيلَّ: وعتيه. ثَنياذُن تفَصوكذلك ع :

  .جامعتها: وعفَصت املَرأةَ. هصرما

  .أثْخنته يف الصراع: وعفَصته. أخذْته: واعتفَصته منه. وطالَبته ِبحقّي حىت عفَص منه 

  فصع

  .تقِْشيرها: وفَصع الرطَبِة. فَضع تفِْصيعاً، يقال ذلك يف نتٍن وفَسٍو، يكْىن عنه

  .أعطاِنيه: وفَصع يل به. استوفَيته ِبقَهٍر : وافْتصعت حقي منه. فَصلَه: وفصع منه كذا

  .اخلَلْع: والفَصع



الصاحب بن عباد-احمليط يف اللغة  110  

الصِبي عصه: وافْتقُلْفَت ركَش .عوهو أفْص :الصيب عيه، وقد فَصره من كَمقُلْفَت تدِت الدابةُ. بعياءها : وفَصح تدأب
  .فَسخها وحسرها عن رأِْسه: وفَصع ِعمامته. رى، وذلك ِعند البولمرة وأخفَته اخ

  صفع

الصفْع :رع كفه قَفَا آخمجب ِربضفَعاين. أنْ يصل مجل به ذلك: ورفْعي.  

  صعف

  .شراب ألهل اليمن: الصعف: وحكى اخلارزنِجي. أهمله اخلَليل 

الباء والصاد والعين  

  بصع

عصةً: الباعصب عصبي عصينفُذ فيه املاُء، ب يق ال يكادالض قاخلَر .قرالع عبصعر: وتمن أصول الش عبن.  

  .أي جوش منه: ومضى ِبصع من اللَّيل

  صبع

عبل : الصِسيمثً ت كيتك، أو سبابيهامن ِإبيقاِبلَ بذَ اإلناَء فتيق الرأس . ما فيهأن تأخلَ شيئاً يف شيء ضعجوأنْ ت
  .فَيصبع صبعاً

األثَر : واإلصبع أيضاً. أشار حنوه بِإصبِعه: وصبع به أو عليه. ِإصبع وأصبع واصِبع وِإصبع: فيه أربع لُغات: واالصبع
  .أي يجعل: ع اللَّبن يف الشكْوةيصب: وهو صباع . أي دلَ: وما صبع علينا. احلَسن

  .اليت يتعلَّق ا الِعنب من قُضبان الكَرم: واألصابع. أي أدخلَ ِإصبعه يف اسِتها أِبها بيض أم ال: وصبع الدجاجةَ

  بعص

  .بعصوصةُ؛ ِلِصغِرهيا : ويقال للصِبي. دويبةٌ صغرية هلا بريق من بياِضها: البعصوصةُ

صوصعوالب :صعصِرِك والعالو ظْمع.  

  .وكذلك تبعصت. لَوت بذَنِبها: وتبعصصِت احلَيةُ

  عصب
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بصاملَفاِصل: الع صب. أطْنابع مب: ولَحصالع م. كثريِب القَوصأي من ِخياِرهم: وهو من ع . تِصبوما ع
  .ومنه اشتقًِت العصِبيةُ. الذين يرثونَ عن كَاللٍَة : والعصبةُ. مل أطُر ِبه: اِن؛ عصباًبذلك املَك

 بصاد -والعالص كَّنساخلَلْق: - م ِصبوصعوهو م ،ديدالش ِبطها . الطَّيخٍل مث تبرة حبجانَ الشأغْص مضوأن ت
: ويقال.  أغْصانَ الشجرة باِملحجِن مث تدِنيها من اإلبل ِإذا مل تنلْ أن تعلُق ما عليهاهو أنْ تمد: وقيل. أو تقطَعها

  .ألعصبنهم عصب السلمة

  .عليه العصب: وقيل. ما يعصب غَزلُه أي يدرج مث يصبغُ: وبرد العصِب

  .اجتمعت:  اإلبلوعِصبتوعصبت. الْتفُوا به وأطافوا: وعصبوا به

 وبصل -واملَعذَيِة هوباً أيضاً: - يف لُغصع س، وهو عاِصببيعاؤه تأم تكاد ه : وقيل. اجلائعوباً ألنصعمي مس
  .جوعتهم: وعصبتهم. عصب بطْنه ِبحجٍر من اجلوع

األفُق بصر: وعمواح ِبسِت ال. يبصعباًوصالُ اإلبل؛ عها: ِفصتقدمت.  

  .وعصبِت األفْواه عصوباً أيضاً. وعصب الريق فاه عصباً. يِبس: وعصب الريق بالفَم

بصقُطا: والعسىت تالدابِة ح يثيد أنشأن ي.  

  .وغَيم أحمر تراه يف األفُق الغربية. النكاح: صبوالع. شجرةٌ تنبت يف أجواِف الِعضاه تلْتوي ا: والعصبةُ

  .ما بين العشرة ِإىل األربعني : وقيل. العشرةُ من الرجال: والعصبةُ

  .اجلَماعةُ، وكذلك الِعصابةُ من الناس والطير واخلَيل: وهي يف كَالِمهم

. أي الشديِد: ذا صلوا يف السير أيضاً، وكأنه من األمِر العِصيِب والعصوصِبوِإ. صاروا ِعصابةً: واعصو صبوا

 رالسي بصوصواع :دتاش.  

  .وما يشد به غَير الرأس فهو الِعصاب، فَرقاً بينهما. ما يشد به الرأس من الصداع: والِعصابةُ

عو بصعبالتاج و بصتواع بص.  

بوصاُء: والعحأةُ الرسأيضاً. املَر ؤومِغِريها وذلك إذا . والن لَدو أمرفُها؛ ِلتدر؛ أو ألنْ تفَِخذُها وأن بصعاقَةُ يوالن
  .وقد عصبتها عصباً. مات ولَدها

وبرد معصب إىل . ه السنون أكَلَت مالَهالذي عصبت: واملًعصب. الغزالُ: والعصاب. شديدةٌ : وحرث عصوب
  .ِمعصب : ِمثْلُ ِشقَاقي من همالِن السيل، الواِحد: واملَعاِصب. احلُمرة

ائبصفيه: والع جفَتدر رجالش ِصبعت لُه. الرياحفأما قَو :  

دِعيِرم وأتاني عن أبي ه  

فاملَع كابب به الرخت وبعصومبواب: صالِكت.  
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  صعب

وابمن الد بعالذَّلُول: الص ِضد . بعصلُ فهو ماجلَم ِعبلٌ : واصبه حسسمقَط، ومل ي كَبرمل ي . يموبه س
  .وقد صعب صعوبةً. صعب: وأمر مصعب . مصعباً: الرجلُ ِإذا كان مسوداً

  .دته صعباًوج: وأصعبته

ِعبب: واملُصعس الصالفَر صاِحب .باِبيعاملَِنيع: والص بعٍب؛ وهو الصوبعص عمج.  

ليع بن بعأبو قَبيلٍة : وص.  

الميم والصاد والعين  

  مصع

عةُ: املَصج، والواِحدسولُ العمةٌ : حعصه. متعف، ومنه ماصبالسي بره:والضلْتقات .  

  .حركَه: ومصع ِبذَنِبه

  .أي شديد: يف معنى عماٍس:  ويوم عماص "-"نقص. مصع بذَرِقه وبسلِْحه: وكذلك. رمت به: ومصعت بالولَِد

  معص

 صعمتم ِعصل : هو مِه اخلَجِلِشب . صعطِْنه مويف ب-ة، وممجعن غريِ مية أيضاً  بالعمجٍع يف اِملعى : -عقِْطيِلت .

اللْتواٍء يف : ومِعصت ِرجلُه. نِكبت: ومِعصت ِإصبعي. يف العصِب ال غَير: واملَعص. معص الشيء بطْين: ويقال
  .مفِْصِلها ِلكثْرة املَشي

  .كْض وغِريهتكِْسير تِجلُى يف اجلَسد ِلكثْرة الر: املَعص: وقيل

  عصم

  

: وأعصمته. الْتجأ: واستعصم. واعتصم من الشر بكَذا وأعصم مجيعاً. وكُل شيٍء اعتصمت به. املَنع: الِعصمةُ

  .أي ِبِربقَِته ورمِته: ودفَعته إليه ِبِعصمِتِه. هيأت له ما يعتِصم به

وأعِطين عصم . أعصم : وبه سمي الوِعل. بياض يف الرسغ: والعصمةُ. جمع على األعصامالِقالدة، وت: والِعصمةُ
شعر أسود ينبت حتت وبر : والعِصيم. أثَره ِإذا جف: وعِصيم العرِق واِهلناء وغِريمها. أي ما بِقي منه: ِخضاِبك

  .البعري ِإذا انتسل
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: مستدق طَرف الذَّنب، واجلَميع: والِعصام. وأهب عصم . تركْناه يِجف ِبشعره؛ وهو عِصيم : عصمنا اإلهابوأ

  .وسير يجعل يف املَزادة كهيئة العروة، وقد أعصمتها . األعِصمة

وكُلُّ ما يعصم به شيء؛ فهو ِعصامه، .  العاِرضتين يف أعالمهاِشكالًه وقَيده الذي يشد طَرف: وِعصام املَحِمل
 مصع عواجلَم.  

  .موِضع السوارين من ساِعديها: وِمعصم املَرأة

  .ِمعصم ِمعصم، مسكَن امليم: وتدعى للحلِب فَيقَال. اسم للعنِز: وِمعصم

السين والعين  

الطاء وسينال والعين  

  سطع

  .سطَع سطُوعاً: كُل شيٍء انتشر وانبسط من برٍق صِريح طَيبٍة وغباٍر قيل

مالظِلي طَعقَه: وسنه ومد عأسر فَعالسطَع. ر طع بنيأس مق: وظَِلينلُ. طَويلُ العوالِفع :ِطعس.  

عوالسِطي طَعالطويل: واألس . لٌ ِسطَاعمطَويل: وج مضخ.  

والسطَاع :السطُع عاق، واجلَمياِء والروِط اِخلبسيف و بصنة تبشخ . اطعسعري، وهو مق من البنةٌ على العوِسم.  

  .ِلصوِت ضربٍة أورميٍة؛ كأنه ِحكاية: وسِمعت له سطَعاً

 طَعطيب ِمسقَع: وخِمثْلُ ِمص.  

  سعط

  .السعوط: والدواُء. وهو سِعيطٌ . ًء وسعطْته؛ فاستعطَهأسعطْته دوا

  .ودهن احلَِلي والعرق. ِريح اخلَمر: والسِعيطُ. أصبت أنفَه: وطَعنته فأسعطْته

  عطس

فإذا .  على يعِطس- بالكَسر- على يعطُس، واملَعِطس- بالفَتح -املَعطَس : واألنف. عطَس يعِطس ويعطُس عطْساً
  .الراِغم األنِف: واملُعطس. صار غاِلباً كأنه داد فهو العطَاس

  .أي ذَهبت به املنيةُ: -غَطَست معجمةً :  وبعضهم يقول-عطَست به اللُّجم : ويقال

 اِطسع موء: ولُجِلفَال الس.  

حبالص طَسولذل: وع ،فَلَقطَاساًانع حبى الصمسك ي.  
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  طسع

ةَ له: الطِسعرالذي ال غَي .ة فيه: والطِزعيف الِبالد. لُغ عوطَس :بذَه.  

 عاٍد ِمطْساِذق: وهح.  

  عسط

سطُوسجي: فأما العنزباعي قال اخلاريف الر هراِن فإن اخلَليلَ ذَكَرزٍة كاخلَيرجِلش :وهو ثُالثي.  

الدال والسين ونالعي  

  سعد

دس: السعالنح ضِقيد. نعس مور. ويناِزل القَميف م دةٌ : والسعوعبأر.  

أدركَه اللُه ِبسعدٍة ورحمة وسِعيد : ويقال. وسعده اللُه وأسعده. وسِعد فُالنٌ سعداً وسعداً وسعادةً وسعوداً
  .يهانهرها الذي يسق: األرض

اِعدالذَراع: والس ظْمالسواِعد. ع ليلُ ِخلِْف الناقَة، واجلَميعع، : وقيل. وإحرن إىل الضري منها اللَّبجي وقرهي ع
  .مشتق منه: وساِعد النهر

  .خشبةٌ تنصب ِلتمِسك البكْرة: والساِعدة . وقَبيلةٌ من األنصار. اسم لألسد: وساِعدةُ

ادعةُ والسداعة: واملُسناوقال. املُعته : ويدعه فَستدنَ: ساعومنه وأع دعأس تأي كُن.  

در: والسعممن الت برٍة . ضادعادةَ ِبسواملَز وا الدلْواعدقَها: وسافُوا ِضيفيها إذا خ زادة تقْعِلر.  

  .ِسعادةً أيضاً: لقَِميصوتسمى ِزيادةُ اخلُف وبنائق ا

اناتدفَل امليزان: والسعيف أس قَدلُ. الععةُ. والناندس: والسعالفَر مت. اسمن ِحتاِر االس قبضةُ . وما تِكروِكر
  .وما أحاطَ بالثدي مما خالف لَونه لونَ الثدي. واحلَمامةُ االنثى. ولَحمات يف احلَلْق. البعري

    

وحِكي أنه قيل . أي يطْلُبونه: وخرجوا يتسعدونَ. مرعى وال كالسعدان: نبات له شوك، ويف املَثَل: لسعدانُؤا
  .أما ما وقَع السعدانُ مستلِْقياً، فال، وهو نبت ال ينبت إال مستلِْقياً: ، ما تِريد الباِديةَ؛ فقال:لبعِضهم

  .لبيك وسعديك: من قَولك: سبحانه وسعدانه: لويقا

دوالسع :دية، والسعها، قال: ثُلُثُ اللَِبنعبر :  

دد قد يأتينا والسعيوالِمالطُ في أيدينا  والسع والقَلْع  
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  .س أم سعد أنح: نحس، وهو كما يقال: سعيد" : أسعد أم سعيد"وقال أبو سعيد يف املَثَل 

  .يف إدراك احلاجة بال مشقَّة" أوردها سعد وسعد مشتِملْ : "ومثَلٌ 

  .السعاديات: نبت السعد؛ أصلُه األسود، واجلَميع: والسعادى

ادعح: واإلسوكاء والنل إال يف البمعتسال ي.  

  عسد

دسد، وهو اِجلماع: العزة يف العلُغ.  

  .وهو احليةُ العظيمة أيضاً. الِعسودات والعساِود: ِبنت نقَا، واجلَمع: دويبةٌ بيضاُء يف الرمل يقال هلا: والِعسود 

  دعس

سالدع :نطْء. الطعاع. وشدةُ الوواِجلم . اسعِمد ذَلَلٌ : وطَريقاَء. مالِوع سعاه: ودشح.  

  .القُطْن: والدعس. أنْ تدِخل اليد بين البدن واإلهاب: الشاِةوالدعس يف سلْخ 

  عدس

ِدسل: عقْتة تثْرةُ؛ وهي بسدعليه الع تجرخ.  

سدل: وعغجر للببه . ز تدسه أيضاً -وقد عتسدساً- وعدله:  ع قُلْت :سساً. عددى عمسي هفسلُ نغوالب .

  .ذهبت به: وعدست به املَنيةُ.النجاُء: معىن عدس: وقيل

  .ذهب: وعدس يف األرض عدساً وعدوساً

اسسانُ والِعددوالع سدوالع :سدالسريع، وقد ع يساً. املَشداملالَ ع ته: وعدستيعر.  

  .اجلَِريئة: عدوسوا ل. قَبيلة من تميم: وعدس . يرعى عليه: وهو يعدس عليه

  سدع

عدهه: اِملسجالدليل املاضي ِلو.  

  دسع

  .دسمته وسددته ِبمرة: ودسعت اجلُرح . دفَعها من جوِفه: دسع البعري ِبِجرِته

ر: واملَدسعة النحرظْم ثُغجل املريء يف عوم قِضيظْم. مذلك الع واسم :عالد ِسي.  
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  .مغِرز العنق يف الكاِهل: ِسيعوالد

. الدسع: واجلَميع. والقوة. وكُل مكْرمٍة يفعلُها الرجل. وخلُق الرجل. والعنق. واجلَفْنة. املائدةُ الكَرمية: والدِسيعة

كثريةُ : وقيل. ضخمة: وناقَةٌ ديسع. هخِفي يف اللحم ومل يظْهر الكِْتناِز: ودسع الِعرق. مألتها: ودسعت القَصعةَ
  .االجِترار

آلتاء والسين والعين  

  تسع

  .تِسيع : يقال يف التسع

  .وجعلْتهم تسعةً أيضاً. اخذْت التسع من أمواهلم: وتسعتهم

  ستع

  .أي سريع ماض يف األمر: لُغةٌ يف ِمسدع: ِمستع

  تعس

سالتع : ِعشتةأال ينثْرفَال. من العيف س كًسعساً. وأنْ ينت ِعسه؛ مجيعاً. وتسعه اُهللا وأتسعوت.  

الراء والسين والعين  

  عسر

  .قلةُ ذات اليد: والعسرةُ. وأعسر الرجلُ. نِقيض اليسر واليسرى: العسر والعسرى

رسعليه. ِخالف والِْتواء: والع تِسروقد ع .رلُوأمر، والِفعِسيِسر عع مميعاً:  ويور جسوع ِسرر. عاألم رسعتواس .

 ِسرلٌ عجكس: ورش.  

  .فإذا غَلبِت الشملى على اليمىن فهو أعسر. يعملُ ِبيديه مجيعاً، وامرأة عسراُء يسراء: وهو أعسر يسر

سه مجيعاً؛ عرسه وأعِسرسرته أعه أيضاًوعترسراً؛ وأع :رسة، وما كانَ أعرسيبه إىل م فُقمل أر .رِملَ : ولقد عسع
  .الْتبس فلم يقدر على تخليصه: وتعسر الغزلُ. طَلَبت معسوره: واستعسرته. بعسارة

.  اليت اعتاطَت فلم تحِمل سنتها، وقد أعِسرت:العِسير: وقيل. حملَت من سنِتها، وهي عِسير: وعِسرِت الناقَةُ

  .عِسر عليها ِوالدتها: وأعسرِت املَرأةُ
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أخذْتها من اإلبل واقْتسرتها، : وقد عسرتها عسراً واعتسرا. الناقةُ مل ترض: والعِسير والعوسرانيةُ والعيسراِنية 
ستالشيَءوكذلك اع تة: راهيذْته على كَرقال. اخح الياُء فيطْرانٌ مجيعاً يف الذكر: وقد ترسيسرانٌ وعيع.  

عسارةٌ : الِفرق من الناس، والواحدة: العساريات: وقيل. أي متفرقني واِحداً بعد آخر: وجاء القَوم عسارياٍت 
  .وعسارى

  .ون خشبةً وترمى من غَلوة بأخرى؛ فَمن أصاا قمرلُعبة هلم ينِصب: والعسر

إذا كان يف جناِحهما من : عقَاب عسراُء وحمام أعسر: ريشةُ بيضاُء يف باطن الذنب، يقال: وعسراُء العقَاِب
 ياضسار بالي.  

  سعر

وسعرت النار والشر وأسعرتها . لتنور يحفَر يف األرضكهيئة ا: والساعور. مبعىن: سعر أهل السوق وأسعروا
  .أي وقاد هلا: وهو ِمسعر حرب. وسعرتها

رعوالس ارر: والسعر السِعيح .روتعسر: واليالسِعي.  

روعواملَس :طشوالع موه السمتبرع. الذي ضبشانُ: وقيل. والذي ال يوإىل الطعامهو الشه  . رعع: وبه سوأي ج.  

هلم: والسِعررى؛ كقَوععر وسمعه سنون، وجعر. كَلب وكَلْىب: املَجس أي كَلب: وكَلْب.  

  .أي ال تستقر قلقاً وِخفة: أي جنون، ومنه ناقَة مسعورة" يف ضالل وسعر: " ويف القُرآن

  .يالسريع املَش: واِملسعر من الدواب

  .القَوائم، والواِحد ِمسعر : واملَساِعر. طَويلَة: وعنق ِمسعر

. لَون فُويق األدمة: والسعرةُ يف اإلنسان. آباطُه وأرفاغُه، والواِحد مسعر: وقيل. مشاِفره: ومساِعر البعِري

  .اهلَباُء املُنبث: والسعرارةُ

  سرع

 عع والسرحها -السرن وفَتر السية: - بكَسععاً. السرِريوما كانَ س .عرس فَي . ولَقَد ىنفهو يع عروأما أس
ه: األصل يرادرأو غَي ياملَش عرأس.  

تح لَسرعانَ ما فَعلْت كذا، فيقال بفَ: فأما. أي على أمِرك السريع" اسع على ِرجِلك السرعى: " ويقال يف املَثَل
  .لَسرع: السين وضمها وكَسرها؛ ثالث لغاٍت، واملعىن

  .الذين يسِبقُون إىل األمر: وسرعانُ الناس

  : السرعانَ، قال ابن ميادة: ويسمى الوتر. خصلُهما الطوال يئخذُ منهما أوتار الِقِسي: وسرعانُ املَتنين
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  اوعطلت قَوس اللهو من سرعانه

: وأساِريع القَوس. أبو سِريع: ويقال للعرفَج. صار دوام ِسراعاً: وعادت سهامي بني رث وناِصل وقد أسرعوا

  .طَرائق فيها وخطُوط

عاِرينان وماؤها: واألساألس ؤكَلُ. ظَلْمةٌ تلة حاِمضل احلَبيف أص تبنت كُرِك . وشد يكون على الشووشودواحلَِشي .

  .يسروع، ويجمع حينئٍذ على اليساِريع: أسروع، وقد يقال: والواِحد يف الكُل

أسروع : ويحكى عن أيب عمرو أنه قال. رمل أو موِضع: نبات النقا، وظَبي: األساِريع: فقيل" أساريع ظَبي: "فأما
  .الرجلعصبة تستبِطن اليد و: الظبي

  .راِبيةٌ من الرمل: والسروعةُ

  رسع

عتان: الرسسع؛ لُغور ِسعن، وقد ريالع ادفَس .عسوقٍَب على الِقِسي : والرد أطْرافُها بعشيف الِقِسي مث ت عستر روسي
  .للحمائل

  عرس

ل: الِعرسأةُ الرجرد. امس. ولبوءة األسورل واملَ: والعأةُ مجيعاًالرجرأِته. ربام سرذُ : والعرس. وأعتخي امالطع
  .تحبب إليها: وتعرس المرأته. للعروس، وهي مؤنثة

  " .أحيا من عروس"و " أنقى من اخلَير من طَسِت العروس: "ويف املَثَل

: والتعِريس. اختَذَ أجمةً: واعترس. تف تأوي إليه األسدالشجر املُلْ: والعريس والِعريسةُ. كرامها: وعراِئس النوِق

  .نزولٌ خفيف يف آِخر الليل

ضرب من الضبغ لَونه لَونُ ابِن : والِعرِسي. دويبةٌ دونَ السنور، واجلَميع بنات ِعرس ذَكَراً كان أو أنثى: وابن ِعرس
قَفَز : واعترس الفَحلُ الناقَة. الِعراس: واحلَبلُ. شددت عنقَه إىل إحدى يديه وهو باِرك : وعرست البعري. ِعرس

  .على رقَبِتها وكْرهها على الربوك

    

ريسمكانه يف الِقتال: والع حربال ي اع؛ مجيعاً. الشجالدِهش ريحد. واملُتعن الصي الكَلْب ِرسنُ خر: وعدفلم ي ق
  .لَزمه: وعِرس به. منه

  .تفَرقوا: واعترسوا عنه

 رعس
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وناقَة . وقيل هو املُضطَِرب يف سيِره. وحكى اخلارزنِجي البعري الرِعيس الذي يشد يده إىل رأِسه. أهمله اخلَليلُ 
.ِكبراًوقيل اليت يرجف رأسها . رعوس سِريعةُ رجع القَوائم  

النؤوم : واملَشرِفي يف األكُف الرعس والرعوس: االرتعاش سواء، قال: واالرِتعاس . رعوش أيضاً: وحكي فيه
  : نِشيطة، قال الكُميت: وناقة راِعسة. يضطَرب رأسه من النوم

  ونَصوا إليك اليعمالِت الرواِعسا

الالم والسين والعين  

  عسل

  .جمع العسل: عسلُال

  .صاِحب العسل يشتاره: والعاِسلُ. وعسلَ النحلُ يف العسالة وهي الكوارة

. واملُِضي ِبسرعٍة، وقد عسلَ الذليلُ. شدة اهِتزاِز الرمح: والعسالنُ. الشديد الضرِب السريع رجع اليدين: والعِسلُ

  : ن الصالية، قالِمكنسة املسِك م: والعِسيل

  وعالَج ِمسكَه يدعو بدهٍق

  : لديه الريهقَانُ مع العِسيل وله ِلحية ِمثْلُ ذَنب العِسيلَة، قال

 ذَنَب العِسيلَه كأنها  تهوي بها عصفُ الرياح

  .ِلحسِن الرعية: هو عسلٌ من أعساِلها: وقيل أيضاً. أي ازاؤه: وهو عسلُ مالً

مبعىن : وبسالً له وعسالً. ِعسلٌ : أي على أثٍَر من أثَِره، والواِحد: وهو على أعسال من أِبيه. أي ِمثْلُه: هذا عسلُهو
  .تعساً له وأبعده اُهللا

: وعسلَها. وِيهااضطرب ِلهب: وعسلَ املاء. الرياح تهب بالليل: والعواِسلُ. إذا حلَبت ِبِستني : والعسلُ يف احلَلَب

  .وفسر على أا النطْفَة" حىت تذُوقي عسيلَته ويذُوق عسيلَتِك:"- عليه السالم -جامعها، ومنه قوله 

وعسلْته . أي ِعرقاً طَيباً: وما ترك له مضِرب عسلٍَة . أي من النسب: وما له مضِرب عسلٍَة . النسل: والعسلَةُ
ملُهأعسلَ: ِسلُه وأعسه العأدم لْتعه. جلَ: وعسلْتسه العتدوز.  

  .كأنه شبه العملَ الصاحل الذي يفْتح للعبد بالعسل" ِإذا أراد اُهللا ِبعبٍد خيراً عسلَه: "ومنه احلَديثُ

  .يذَكر ويؤنث: والعسل

  سعل
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  .ا السعال: وناقة ساعل. ِشعر شاِعر: هلمهو ذو سعاٍل، ساِعل؛ كقَو: يقال

  .وقد استسعلَت املَرأة. من أخبِث الِغيالن : والسعالة. قَصب السعال: ويسمى عروق الرئة

بلَه اِخلصعنته : وأسج .ه حئى ِحتقْتلْتاعت: وسأي طَالَب.  

  لسع

علْست بقْرةُ والعه احلَيتعؤخِرهلسوقيل. ، مب :عمبؤخره: اللس برِلكُل ما ض.  

. وهاٍد ِملْسع . ضرب فيها وذَهب: ولَسع يف األرض. املُقيم ال يبرح: واملُلسعةُ. وهو لسعةٌ . قرصه: ولسعه ِبلساِنه

عوأةُ الفاِرك: واللسم. املَربني القَو عآكَلَ وأغْرى: وألْس.  

  سلع

لَعم:السقال هو سات يبقون .  نستسي اريوِقدونَ فيهما النب ود اجلَدقَر ِعنشر يف أذْناب البه مع العونشدر يجوش
  .انشقت: وسِلعت قدمه سلَعاً. ما

  .تهشقَقْ: شق يف اجلَبل، واجلَميع السلُوع، ومنه سلَعت رأسه: - لُغتاِن -والسلْع والسلْعُ 

 الفَالة: وهاٍد مسلَع ق أجوازشاِن. أي ياِن، وغلمانَ أسالع: وغُالماِن سلعبتر.  

  .موِضع: وسلْع . ما تفلق من اللحم عن نسييها إذا سِمنت: وأسالع الفَرس

  .خراج يخرج كهيئة غدٍة يف العنق، وهو مسلُوع: - مجيعاً -والسلعةُ والسلَعة 

  علس

العلَس: لْسوقد ع ،بمجيعاً: وقيل. الشر بهو األكل والشر.  

  .أي شيئاً: وما ذُقْت علُوساً وال عالَساً

سِلين: والعِمياء سزول: وقيل. ِشوهِمٍني وال مليس ِبس.  

: والعلَِسي. حلب حبتيِن حبتني وشجرة كالرب إال أنه مقْترنُ ا. القُراد الكبري، وبه مسي املًسيب بن علَس: والعلَس

  .وشجرة تنِبت عرجوناً كهيئة عرجون النخل. اجلَملُ الشِديد

    

 علسجل منجذ: ورةٌ . أي معلسة : وناقَة مذَكرم .سِليواملَقَالَة: والتع بالصخ.  

  لعس
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سأة البيضاء،: اللعفَةَ املَرلو شعفية تة خمد كله فقالأدةُ يف اجلَسبؤوقدَ جعلها ر  :  

  وبشَراً مع البياض ألْعسا

 لعستم وسل لَعجِريص: ورأكُول ح.  

  .أي شيئاً: وما ذاق لَعوساً

النون والسين والعين  

  نسع

عة نسع: النسع، والِقطْعوالنسو اعسالُ، واجلَميع األنبه الرح دشفَر تر يضيةس.  

  .الطويلةُ املُتك : الطويلة السن وقيل:وقيل. طُولُه: الطَويلة املَتن، ونسوعه: واملَرأةُ الناِسعة

ِفع: والناِسعته. الناتىء املُرنانأس تعسلُها: ونأصو تخرتاس.  

  .ِريح ِنسِعة: ويقال. ِلِريِح الشمالاسم : والنسع. انحسرت شفَته أو ِلثَته عن أسناِنه: ونسع فُوه

  .ذَهب: ونسع يف األرض. لُغةٌ فيه: - بالغين-وانتسغَ. تفرق: وانتسع الشيُء

  سنع

  .السنعةُ واألسناع: السالمى، واجلَميع: السنع

  .فَةُ الِعظام حسنةلينةُ املَفاِصل لَِطي: - وقد سنعت سناعةً -وامرأةٌ سِنيعة 

الفاِضل، : والسِنيع. كبر، وهو سِنيع: وأسنع مهرها. جميل: وبكْر سِنيع. طُرق يف اجلبال: والسنائع يف لُغة هذَيل
  .نسع، واألول أصح: ِخيارها، وحكي: وسنع اإلبل. وقد سنع، وسنع أيضاً، سنوعاً

  عنس

سذَنبها. اقةُ التامةُ السن القويةُالن: العن سنوها: واعنلْبه طالَ وكَثُر.  

صارت نصفاً ومل تتزوج بعد، وعنسها أهلُها، وهي عانس ومعنسةٌ، ورجل : وعنسِت املرأةُ عنوساً؛ وعنست أيضاً
  .عاِنس أيضاً، وتجمع املُعنسة على املَعاِنس واملُعنسات

 به الشيسنفيف -وععله عاِنساً: - بالتخج.  

  نعس

  .نعسانٌ أيضاً كأم حملوه على وصنان: نعس نعاساً، وهو ناِعس، ويقال
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  سعن

نذُ فيه، واجلَم: السعبتن؛ ويله قَوائم ِعلَتدير؛ ورمبا جتستطيلٌ ومسذ من األدم إال أنه متخلٍْو يد هِشبنةُ : يعالسع
  .وال يسمى الدلْو سعناً. السعن ِقربة بالية يربد فيها املاُء: وقيل. واألسعان

لُ بينهما: والسعنقَابن يذُ من أدمييتخي برالغ.  

نوالسع :دى الومد، واجلميعطوِحهم ِلنان على سملُ عن: ظُلةٌ يتِخذُها أهوالسع.  

املَعروف، ومنه : الودك؛ واملَعن: السعن: وقيل. ، أي ماله شيء، ويقال بغير اهلاء أيضاً"نة وال معنةٌمالَه سع"و 
  .املشؤومة: املَيمونة؛ والقعنة: السعنة: وقيل. ال حاجةَ له : وقيل. أي ال قَليلَ له وال كَثري: وقيل أيضاً. املاعون

. ما تدىل من الشفَة العلْيا من البعري: وهي أيضاً. اِحدة على فَم الدلْو؛ فإذا ثُين فهما العرتوتاناخلَشبة الو: والسعنةُ

  .امتأل ِسمناً: وتسعن اجلَملُ

  عسن

  .ضيقات: ومواِضع عاِسنات . شكُور : ودابةٌ عِسن . نجع فيها الكَأل: عسنت اإلبل عسناً

ِعسن : سِمنت على عسن وأسٍن ويقال: حملَِت العسن وهو الشحم، ويقال: وأعسنِت الناقَةُ. ضعمو: وعسن 
  .أي شحم كانَ قَبل ذلك: بالكَسر أيضاً

 نسق عوها عسن: ونليمينة، ونعِسات، وعئة: سيأي ه .بها اجلَدسنها: وعمحش ففاألعسا. خ نسح ن وبعري
  .أكَلَ شيئأ قليالً: واستعسن البعري. أي حسن األلواح واخللق: واألعسام

تسنعوت ضِت األرئاً من النبات: وأعسنيش تتبانٌ . أنسض أعويف األر.  

  .ِعسن: أي على أخالِقه وأثٍر من أثَِره، الواِحد: وهو على أعساِن أبيه

: وهو ِعسن مالً. أي دلت دالَلةً: وتعسنِت الطريق. أي أشبهه: لُه، وتعسنه من أبيه شبه أي ِمثْ: هو ِعسنه: وقيل

  .أي ازاؤه

الفاء و لسين والعين  

  سفع

  .لَفَحته: سفَعته النار والسموم سفْعاً

األثايف: والسفْع فيوبه س ،ودفْعاً: السس.  

واٍد يف اخلَ: والسفَعة سفْعةسأة الشاِحبن من املَرِشي. ديحٍر ووكذلك كُلُّ ثَو ،فعقٍْر أسوكُل ص.  
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  .اليت صارت سفْعتها يف موِضع الِعالَطَين فُويق الطوق: والسفْعاُء من احلَمام

  .ضما تلبد من ِزبل أو رماٍد فَتراه مخاِلفاً ِللَون األر: والسفْعةً يف دمنة الدار

  .سفَعت وجهه بيدي ورأْسه بالعصا: لَطَمه، وكذلك: وسفَع الطائر ضِريبته

  .ِمثْلُ سافَحها: وسافَعها. أي خذْ بيِده وأِقمه: واسفَع ِبيِده. اجتذَبتها: وسفَعت ناِصيتها 

وهو . أي عين : أصابته سفْعةٌ : ورجل مسفوع .  صرعه:وسفَع به. االعِتناق يف احلَرب: والسفَاع واملُسافَعةُ
  .اصطَلِى: وتسفع. ِمثْلُ التهبج : واالسِتفَاع. أي غائرها: مسفُوع العين

 والسفْع :اب، واجلَميعب من الثيفُوع: ضرس.  

فْعةُ: والسوادها، الواِحدظَل ِلسب احلَنح :فْعقال. ةسو ي :فَعأس ل اليكإىل احلَلب: أش تِعيز إذا دنللع موهو اس.  

  عسف

فسالع :سفبري، ومنه التعدٍد وال تر قَصر وغِريه من غَياألم بكور .فِسير: والعهانُ به . األِجيتاملُس دبوالع.  

  .أي كَم أعمل لك: كَم أعِسف علَيك: ويقال

  .إذا كان باملَوت، وهو ِمثْلُ الرتْع لإلنسان: بِعير عاِسف و

  .أي يرعاها: وهو يعِسف ضيعتهم. موِضع باِحلجاز: وعسفانُ

  سعف

  .أي يِبس: سِعف سعف النخل: ويقال. سعفَة، وكْثَر ما يقال ذلك إذا يِبست: أغصانُ النخلَة، الواحدة: السعف

  .يف رأسه سعفةٌ، ويقال بغير اهلاء أيضاً: قُروح ختْرج على رأس الصيب ووجهه؛ وهو مسعوف : والسعفةُ 

عافبه. ودنوها. قَضاُء احلاجة: واإلس فت الدارعوأس :تبأي قَر.  

  : هو سعوف حباجِته، قال الغنِوي: وقد قيل

  ومجلُوة أمهرتُ ألْفاً ونحلَة

  .أي الطبائع، وال واِحد هلا: وهو طَيب السعوِف. واملُداناة . املُساعدة: ا مسعوف مبا أنا طاِلب واملُساعفةُفال أن

  .أمِتعةُ البيت كالدلْو والتور واحلَبل والقَصعة: والسعف والسعوف 

فعالس قال، ِبئْسط: ويأي السلعةُ واخلَِلي .فداٌء: والسعفعذ يف أفْواه اإلِبل، واألسب يأخب؛ .:  كاجلَرراألج
  .مأخوذٌ من السعفَة ِبفَتح العين

افعه: والسدي ِعفَتأصاِبِعه، وس أطْراف فَتعسفَل الظفُر، وقد تيف أس قَاقش.  
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  .عفَاءداء يتمعط منه خرطُومها، وناقَةٌ س: والسعف يف النوق خاصةً

  .فيها بياض : وناِصية سعفَاُء

  عفس

فْسق اإلِبل: العوةُ سس. شدة املرأة. واحلَبزِجيِلك على عبِرج ِربضوأنْ ت.  

اعي الشاِعر: والِعفَاسناقٍة للر ماس .فَسيليظ: والعر الغالقَِصي.  

 سفوعوم فسعم بوثَو :روبذَلٌ صتبعلى الِبذْلَةأي م  . ِفسر -واملَعية ِحمان: - يف لُغسفَاِصل اإلناملَفِْصلُ من م .

فَسعراب: وانيف الت انعفَر.  

  فعس

  : هي الكَمرة، قال : الفَرج؛ ألا تنفَِعس أي تنفَِرج، وقيل: الفاعوسة: وحكى أخلارزنِجي.أهمله اخلَليل 

تُ فاعوتُها تَألَُلتَِبيس  

  : والفاعوس األفْعى، قال

سووالفاع قَماألر قد يهِلك  

واسم . الفَم الثقيل املَِتين : ومن كُل شيء من الدواب. والكراز. الوِعلُ: - أيضاً -والفاعوس. احلَيات: والفعس 
  .ع نفَر فَيتسمونَ بأسماءوهي لعبة هلم يجتم: يسمى به أحد املُالِعبين باملواغدة

الباء والسين والعين  

  سبع

غَسلْته سبع : مسبع وسبعته: وراِعيها. افْترسها: وسبع الذئب الشاه. وذَعرته؛ مجيعاً. وقَتلْته. أي وقَعت فيه: سبعته
  .مرات

املُهملُ : ويف لغة هذَيل. الدِعي: ويف لغة متيٍم. سلَم إىل الظؤورةاملُ: واملُسبع. العظيم الطَّويل: والسباِعي من اِجلمال
  .وهو ولَد الزنا أيضاً. يف الرعي حىت صار كالسبع

  .والذي ينسب إىل سبعة آباء يف العبودة أو اللؤم. مسبع : والذي ولد يسبعة أشهر فلم تنِضجه الشهور، وامه

    

تمام سبعة أيام، ويسمى ذلك كلُّه اسبوعاً واحداً، وكذلك األسبوع من الطواف ونحوه، وجمعه : عواألسبو
  .أساِبيع وأسبوعات



الصاحب بن عباد-احمليط يف اللغة  125  

  .متمتهم سبعةً: وأسبعتهم وسبعتهم. ِصرت ساِبعهم، وأنا سابع، واجلمع سبعة: وسبعتهم

  .والسبع والسِبيع واِحد .  من يوم الشربأي السابع: وسقَينا اإلبلِسبعاً

وهي : أريد سبعة: عملَ سبعة ِرجال، وقيل: ، أِريد به املُبالَغةُ يف الشر، وقيل"ألعملَن به عملَ سبعٍة : "وقَولُهم
  .ذات ِسباع: وأرض مسبعةٌ . اللبوءة

  .من قَبيلٍة من قَبائل اليمن: ورجلٌ سِبيِعي.  خالصاًما أكَلَ اللحم: والسبع من الطري

  .اسم موِضع، ومل يِجيء على هذا الِبناِء غَيره: وسبعانُ

  عبس

ما يِبس على هلْب ذَنبها من البول : والعبس من اإلبلكالوذَح من الشاء. أي غَضبان: هو عاِبس الوجه، عبوساً
  .شديد: وم عبوس وي. والبعر

سبل: والعه، وبه مسي. ماُء الفَحابوِضر : سبع. سِعب سوهو ِجب- باعأي لَئيم: - إت.  

  عسب

  .عظْمه: غِسب الذنب وعِسيبته

بِسياء: والعحل يف األنسبه الع بع يصوف كالِقمجم دوفيه املَ. ع بصل يق يف اجلَبحىت ينتهي وش ارتلَ املُشس
  : وفُسر هذا البيت علًى ثَالثَِتها. نفْس الزق: وهو أيضاً. إىل صاِحب له أسفَلَ فَيجمعه ويصريه يف الزق

 ِلنَواِطف صفِْر متَقَبل  فَهراقَ في طَرِف العِسيب إلى

بِقيمة دقيقةٌ، واجلَم: والعِسيتسل مةٌ من النخريدجانُ: يعبسالع.  

بسعرياً: والعساً كانَ أو بل فَرماُء الفَح .ابميعاً. والضرذُ عليه، جؤخوالِكراء الذي ي.  

  .أي ماءه ونسلَه: وقطَع اُهللا عسبه

ِسبعتطِْرق: واملُستها بعضاً. املُسضبع اعوعسب السب.  

بوسعل: واليلُ النحاسو. والرئيس. فَحر من النل . األِمياحلج س. وذَكَركض الفَررائرة عند مود . ظَموطائر أع
. وكُل بياض يكونُ على قَصبة أنف الفَرس مث ينقَِطع. والثور. من اجلَراد تشبه به اخلَيلُ والِكالب يف الضمِر 

الذئب بسا وفَر: واعدع . ِسبع أْسور :سسمط قطمل يشه م.  

  سعب
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ما جرى من املاِء وغَيِره لَِزجاً ممتداً؛ حىت يسمى به الشراب : السعاِبيب: وحكى اخلَارزنِجي. اهمله اخلَليل 
اب، والواِحدوالُّلع :ببعسوقد ت ،بوبعلَد. سالو باِبيعلَه: وسقَب جرما خ.  

  بعس

  .البعائس والِبعاس: الناقةُ الشائلَةُ املَنهوكَة، واجلميع: البعوس: وحكى اخلارزنجي.ضاً أهمله اخلَليلُ أي

الميم والسين والعين  

  مسع

  .سِمعت سمعاً وسماعاً وسميعاً 

 عمةُ واملَسوالساِمع عميعاً -والسماألذنُ: - ج .عمقُها: واِملسرخ .أذُين ز تِمعقولُ كذاوسداً يي : تِمعأي س .

  .كَثرته وأذَعته: ومسعت به

اعاء: والسمة. الغنِمعة: واملُسنيئيةً. املُغرةً وتِمعسةً وتعملَه ِرئاًء وسبه : وفَع عمسرى ويبه. أي كي ي تمعوس :

  . غَيِرهما سمعت به من طَعام على ِختاٍن أو: واملَسمعةُ. نوهت

  .أي تستِمع إىل كُل من يتكلم وتنظُر إليه: وامرأة سمعنةٌ نظْرنةٌ 

: سماِعني، ألن من سِمع باسِمه وِفعاِله قال: ويقولون للرجل إذا سمى ابنه باسٍم حسٍن مث صدق االبن اسمه ِبِفعِله

  .مساع صادق

  .الدماغ: وأم السِميع. يف معىن اسمع: وسماع 

عروةٌ أو عروتاِن يجعلُ يف وسِطها مث يجعلُ : ومن الدلِْو. ما جاوز خرت العروة إىل الطرف : واِملسمع من املَزادة
  .وقد أسمعتها. فيها حبلٌ ِليعتِدلَ به

  .وقد أسمعته. يف عروته إذا أخرج به التراب من البئْرخشبتاِن تدخالِن : واِملسمعاِن للزِبيل

عع والذئْب: والسمبالض نيب لَده يف الناس. الوعِسم به: وذَهأي ِذكْر.  

  .أي نسمع ِبمثْله فال تنِزلْه بنا: اللهم ِسمع ال ِبلْغٌ؛ وسمع ال بلْغٌ : ويقولون

  .أي ال يقْبل: لوهو ال يسمع ما أقو

    

  ".من القُنفذ"و " من الفَرس "و " من فَرخ العقَاب" و " من القُراد"و " أسمع من السمع األزل:" ويف املَثَل

  .وهو يف ذلك داِهيةٌ أيضاً. والصغري الرأس واللحية . الرجلُ املُنكَِمش املاضي: والسمعمع

  .تشبيهاً ا: وامرأة سمعمعةٌ . مسعمع؛ ِلخبِثه : والغول
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  عمس

اسمةُ: العالشديدة. الداِهي بقَام له. واحلَرةً . وكُلُّ ما ال ياسمع سمس، وقد عممن أيام ع ،سومعاس ومع مووي
  .وعموساً

  .لذي يتعسف األشياَء ِشبه اجلاِهلا: والعموس. أي أخِفه: واعِمس األمر. تجاهلَ: وقد تعامس عنه

  عسم

مسالع :دمنه الي جوعفَِق تيف اِملر سبي.  

موسوالع :ز القاِحل، والواِحداخلُب رسم: ِكسع .مسوالع :عأيضاً. الطَّم بوالكَس.  

وهو يعِسم يف . غَمضت: وقيل. ذَرفَت: لعينوعسمِت ا. اقْتحم: وقد عسم واعتسم وعسم ِبنفِْسه يف احلرب
  .يجتِهد: العمل

أي ما وصلْته وال أديته : وما عسمت مبثله. أي مغمز : وما فيه معسم . أي مل أنهكْه ومل أجهده: وما عسمته
  .خبب الدابة: والعسمانُ. أعطَيته: وأعسمته. حقه

سر حِعيام واألعسانوباألعس ة. أي اجلسم واِخللْقَة: ننو عسامن: وبِريعمن األش طْنب.  

  .موِضع : وعاِسم 

  مسع

  .اسماِن ِلِريح الشمال: اِملسع والنسع: وحكى اخلارزنجي.أهمله إخلَليل 

  سعم

مالسع :قونو ،موعاقَة سمادي فيه، ونر والتةُ السيعرس معس .  

  معس

  .وأصلُه الدلك. النكاح: املعس: وحكى اخلاززجني. أمهَله اخلَليل 

  .املَكانُ الذي يدلك فيه اِجللْد للدباغ: واملَمعسةُ

  .أي مكن استه منها حيركُها عليها كما يمعس األِديم: وامتعس يف األرض

الزاي والعين  
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الطاء والزاي والعين  

  طزع

لُ: الطِزعةَ له، والِفعرالذي ال غَي :ه أيضاً. طَِزعاَء ِعندوالذي ال غَن.  

  الدال والزاي والعين

  عزد

  .جامعها: عزدها عزداً 

  زدع

  .السريع املاضي يف األمر : اِملزع

الراء والزاي والعين  

  زرع

عرزه اهللا فانعرماه: زه وأنتبأي أن.  

  .مزرعةٌ ومزرعة: مواِضع الزرع؛ كاملالحات، ويقال:  والزراعات.البذْ ر: والزرعةُ

عالزر عروأز :ِصدأح .عاء: والزريقى من السمسالذي ي ثَِرييعاً؛ تشبيهاً به. العمى زرسوكُلُّ ناِعم ي .عوازدر :

  .إذا أصاب ماالً بعد احلاجة: عد شقَاوٍة زرع له ب: ويقال. إذا زرع أو أمر به لنفِْسه خصوصاً

  .أوالد زارع : ويقال للِكالب. اسم الكَلْب: وزارع. أي يتسرع: وهو يتزرع إىل الشر

  .لَقَب ِلكَعب بِن سعٍد ومالِك بن كَعب؛ من بين كَعب بن سعد: واملَزرعاِن 

 عيرةُ وزعرمان: وزاس.  

  عزر

زالعرِزيوالع ر :الكَأل، واجلَميع نائر: ثَمزالع .رِزيعوالت رزاب: والعالِعت .رِزيةُ: والتعرالنص .نَ احلَدرب دووض .

اِزريا: والع شدالَة تيف املَح رال: وقيل. أسِب املَحشخ دوأج.  

رياِزير، و ال واحد هلا: والعبقايا الشج .ه على كَذاوعرراً: ززه، عربأج.  
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من أسماء : وعيزازةُ وعزرةُ وعزير . العيزاِرية: وضرب من أقْداح الزجاج يسمى. أبا العرتَار: والكُرِكي يكَىن
  .توِضع: وعزور. الرجال

  زعر

الزعر :ار ازععراً، وازز ِعرقُهما، زفَرش وتر والريراراًقلةُ الشعارةُ . عها -والزعففَتخددة الراء ومشةٌ : - مشراس
طائر ال يرى إال مذْعوراً : والزعرة. زعرورةٌ : ثَمر شجرٍة أحمر، والواِحد: خلُق زِعر والزعرور: يف اخلُلُق، يقال

  .زعرةْ زعرةْ، وقد زعر به: لواوإذا دعوا اجلَحش للسفاد قا. يهز ذَنبه يدخل يف الشجر

  عرز

زرم: ا لعاللو .زِريعة: والتريض يف اخلُطْبعكالت .زرةٌ -والعزرةُ عام وأدقه: - والواِحدةٌ، من أصاِغِر الثمرجش .

  .والثمام ينبت يف اِجلبال

    

زرعتواس رزعلَي وترز ععو :تو بعصتاسعنز . مرعتومثْلُه: - أيضاً -واس ،ضقَبان :زاروع زاخ. راعالشم تيوب :  

اِرزعل خليل صاِرم أو مصلو  

  .أخفى علَي أمر: وعرز علَي . املُغاِضب واملُخاِلف: املُعاِرز: وقيل". مراِعز : " ويروى

تِرزين فَعزروع :سأين فَجسأجأت.  

زِريقال: والتعِييبه، يعتِء وياد الشمنه: افْس رزاللًه منه وع زره: أعأي أفْقَد.  

زرز: والعوين. ِمثْلُ العزراع وال ِسالح: وأعتكَين بال مرأيضاً. ت ِرزعِرز من املال، ومبه. وهو ع زربه: وأع قَعو .

  .تمنعت عليه يف حاجِته: ى الرجل وتعرزتوعرزت عل. وقَي أصلَه

الالم والزاي والعين  

  زلع

لَعقال: الزم وباِطِنه، ييف ظاِهر القَد قَاقاء: شلْعوهي ز ،لَعت، وهو أزلعله وتزِرج تِلعز.  

 والزلْع- زومجل: - متٍء يف خشي ِتالبه. استلَعته: وأزعأطْم .لَعه بالناروزِجلْد قه: ترأح.  

زلعوت :كسرت .لَعيوالز : ارع ِصغدمن الو برض.  

  علز
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  .وهو الضجر أيضاً. ِشبه ِرعدٍة تأخذُ املَريض واألسري واحلَريص: العلَز والعلَزانُ

زى: والِعلَّوإذا غَلُظَ. اللو ظْروالب .زن: والِعلوواجلُن .ينواعلَز :لَيع ِلزين، وعزجمبعىن أع.  

  زعل

  .أزعجين: وأزعلَين من مكاِنه. النِشيطُ، وقد زِعلَ زعالً، وأزعلَه كَذا: الزِعلُ

  .اخلَِفيف من الرجال: والزعلُولُ. اليت تِلد سنةً وال تلد أخرى ما عاشت: والزعلَةُ من احلَواِمل

  .رجلٌ : بن عروةوزِعلُ 

  عزل

  .واِحد : واعتزلْت وتعزلْت. وهو ِبمعِزل عن األمر وعن األصحاب. حناه يف جاِنٍب : عزلَه

  .مل يِرد ولَدها: وعزلَ عن امرأِته

  .ى احلَرقَفَتين أصغر من األخرىهي أنْ تكون ِإحد: احلَرقَفَة، واجلَميع عزل، وقيل: وهي أيضاً. االعتزال: والعزلَةُ

  .مؤخره: وعزلَةُ الرجلَ

وبذلك مسيت عزايل . ومصب املاء من الراِوية حيثُ يستفْرغُ ما فيها، واجلَمع العزايل. اسم لالسِت: والعزالُء
  .أرسلَِت السماُء عزاِليها: السحاب تشبيهاً ا، يقال

لُواألعزل: ززال والعل والعزع على العمجالً، ويزِزلَ عه، وقد ععم الذي ال ِسالح .وابوهو من الد : جواملُع
  .برج ال ينِزلُ به القَمر: والسماك األعزلُ. العِسيِب

  . ِإىل محل النجمما يورد بيت املال تقِدمةً غري موزوٍن وال متنقٍد: والعزلُ

  .الريشتاِن اللتاِن يف طَرِف ذَنِب العقَاب، وجمعها أعِزلَة: والعزاالِن. الذي الَ ينِزل مع القوم يف السفَر: واِملعزال

  لعز

  .النكاح، وهو من كَالم أهل الِعراق، وليست ِبعربيٍة محضٍة : اللعز: قال اخلَليلُ 

ونالن والزاي والعين  

  نزع

ونزعت يف . يسوق سوقاً: وهو ينِزع نزعاً. صِرف: ونِزع العاِملُ عن العمل. أسرع: قَلَعته، وانتزعته: نزعته نزعاً
  .السهم: ونزعت وانتزعت له ِبسهم، واِملنزع. القَوس نزعاً
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  .أي رجع احلَق إىل أهِله" :  الرتَعة عاد السهم إىل: " ويف املَثَل

  .أي حنت هلم: وقد أنزعوا. وناقَة نازع ونزوع. حننت: ونزعت إليه ِنزاعاً

  .أي أشبههم: ونزع أخوالَه ونزعوه ونزع ِإليهم. كَفَفْت: ونزع عنه نزوعاً

  .ونزعنا من كُل أمٍة شهيداً: حضر ا، ومنه: ونزع ِبحجِته.  طَلَقاًجرت: ونزعِت اخلَيلً سنناً

  .وما انحسر عنه الشعر من أعلى اجلَِبين، وقَد نِزع الرجلُ، وهو أنزع. الطريق يف اجلَبل: والنزعةُ

    

: وغَنم نزع . س هلا زهرة وال ثَمرةٌ يقْي ألْبان اإلبإلذا رعتهنبت من البهمى لي: - جميعاً -والرتْعةُ والنزعةُ 

إذا استسِقي منها : - مجيعاً -بئْر نزوع ونِزيع : اجلَملُ ينزع عليه املاُء من الِبئْر وحده، ويقال: والنزوع. حرمى
  .املَثَابة: واملَنزعةُ يف الِبئر.  املَنزعأي هو بعيد: باليد، وللماء نزع ونزع 

: والنزاع من اخلَيل والنساء. والغِريب أيضاً. البعيد: والنِزيع. أي طَيب مقْطَع الشرب: وهذا شراب طَيب املَنزعة

  .أي نزع يده من الطاعة: وخرج نازع يِده. الفالتجاذُب واالخِت: والتنازع. اليت تجلَب إىل غري ِبالدها ومنتتِجها

  عرت

زنالع :عاء، واجلَمال والظبعزى واألواألنثى من اِملع : زونلٌ، واجلميع. عغِملُها بحةٌ ال يركَةٌ كَِبيمة: وسِنزأع .

وأرض . والعقَاب. وصخرة تكونُ يف املاء. عنوز : جمعهوالنسر األنثى، و. عنز املاء: وضرب من طَير املاء يقال له
وضرب من الذَئاب كالسلُوِقية من .العكازة: والعنزةُ. ِعناز : وأكَمة وتل فيه ِحجارة، واجلميع. فيها حزونة

  .العنز: يأخذُ البِعري من ِقبل دبِره، واجلميعوسبع على قَد ابِن ِعرٍس دِقيق اخلَطْم يكونُ بالباِدية . الِكالب

زنتواع :زنعتة، وكذلك اسلَ ناِحيزنحى ونه أنا. تزتنزاً. وأعز عننلَ : وعدع.  

  .نزلَت به داِهية: ورجلٌ معنوز وعنيز . طَعنته، عنزاً: وعنزته بالكَالم والسكَين

واملُعزه: نجم الون. القَليلُ لَحيأس واألذنالر غريلية. والصِز اجلَبنكالع ريعالس واخلَفيف.  

  .من أسماء الرجال: وعنز وعناز وعنزة

الفاء والزاي والعين  

  فزع

يفَزع الناس :  ويفْزع منه، وفَزاعةٌ يفَزع به: كِثري الفَزع، وفُزعة: ورجل فُزعةٌ . فَِرق، وهو فَِزع : فَِزع فَزعاً
  .كثرياً

. أي نفْزع منه، ويستوي فيهما الواِحد والتثِنية واجلَمع والتذكري والتأنيث: أي نفْزع إليه، ومفْزعةٌ : وهو لنا مفْزع
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  .أغاثَ، وكذلك أفْزع: وفَِزع فَزعاً

  .أحلَلْت م الفَزع: - أيضاً -وأفْزعتهم . ليك فَأغَثْتهمإذا فَزعوا إ: أفزعت القَوم: يعقوب

  عزف

اسم خاص ِلضرٍب من الطَّنابِري تتخذُه : واِملعزف. املَالهي، الواِحد عزف ومعِزفَة : واملَعاِزف. عزف : كُلُّ لَِعب
  .أهلُ اليمن

  .الذي ال يكاد يثْبت على خلة خليل: فوالعزو. صرف النفْس عن الشيء: والعزف 

  .نزت حنجرته عند املَوت: وعزف البعري. صوت اِجلن: والعِزيف. دويها: وعزف الرياح

زافد: والععين سل ِلبمر.  

  عفز

   :جوزةُ القُطْن، وأنشد: العفَازةُ: وحكى اخلَارزنِجي. أهمله اخلليل 

باءهقها صِبشد ثْخَنة كأنل  ملْهاله ِة أو سهامفَازقَقَ العي  

  .الرباوةُ من األرض: والعفَازةُ. أناخه: وعفَز البعري عفْزاً 

  زعف

احلَيةُ : اِملزعافَةُو. أجهزت عليه: وأزعفْت عليه. عاِجلٌ : موت زعاف ومزعف: وحكى اخلارزنِجي. أهمله اخلَليل 
  .ليس ِبعذٍْب : وِحسي مزعف . القاِتلة

الباء والزاي والعين  

  بزع

عزبة وتاعزب عزاث: بدقال إال لألحوال ي ،فر. ظَرالش زعبوت :قَعوملَا ي دعوأر هاج.  

عوزد: وبعلَةٌ من رمال بين سمامرأة.ر مواس  

  زبع
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بةُالزوطاٍن : عيش ماس .ارصنَ اإلعوكَنراِب يانُ األعيٍة : وِصبعبوأبا ز .عبزوت :ريأ للشهت.  

زبعُء اخلًلُِق: واملُتِبد. السيراع. واملُعبل: وِزنجر ماس.  

  عزب

أي تذْهب : امرأته؛ ألا تعزبه: معزبةُ الرجلو. رجلٌ عزب، وامرأة عزب؛ وعزبة أيضاً، وقد عزب عزوبةً
  .الذي طالَت عزوبته حىت مالَه حاجة يف األهل: واِملعزابةُ. ِبعزوبته

    

  .وأعزبه اُهللا. ذَهب عنه، وعزب ِحلْمه عزوباً؛ وكذلك ما غاب عنك: وأعزب ِحلْمه

اِزبعي: والعاملَطْلَِب، وقيلالكَأل الب قَط: د عروا. الذي مل يبزوا عاِزباً: وأعابأص.  

  .ورجلٌ عِزيب. وعزب به صاحبه. بعد عن أهِلِه: ومال عزب

  .أي بعد عهده مبا ابتدأه منه" : من قَرأ القُرآنَ يف أربعني لَيلَةً فقد عزب: "ويف احلَديث

  زعب

  .اهلادي السياح يف األرض: والزاِعب. ح منسوبةٌ إىل زاِعب؛ رجل أو بلٍَد ِرما: الزاِعبيةُ

بعواألز : يدتار جمن األو برض .بعزة: والتشاط واحلدمن الن.  

وزعب النحلُ . جها بفَرِجِهجامعها فَمأل فَر: وزعب املَرأةَ. احتملها وهي مملُوءةُ: مألها، وقيل: وزعب الِقربةَ
يدفَع بعضه : سيلٌ زاعب : يتدافَع، ومنه: وهو يزعب ِبحمِلِه. يعدو شديداً: ومر يزعب. صاحا: والغراب زعباً

  .بعضاً

: وتزعبوا املالَ.  له ِقطْعةً واِحدةأي قَطَعت:  فازدعبه- بضم الزاي -وزعبت له ِزعباً من املال وزعبةً وزعبةً 

  .أكْثَر: وزعب يف الشرب واألكْل؛ وتزغب. اقْتسموه

بوبعب: والزعمن الرجال، وهم ز ار: القَصريأي ِقص.  

الميم والزاي والعين  

  مزع

ويكاد . زبده كأا تقطعه مث تؤلفُه تجوده بذلكت: واملَرأةُ تمزع القُطْن. أسرعا: مزع الظبي والفَرس يف عدِوِهما
  .أي يتطاير ِشقَقاً: يتمزع من الغيظ

: وقيل. ماله ِجزعةٌ وال ِمزعةٌ : وبِقيةٌ منه أو من الدسم، يقال. ِقطْعةٌ من اللَّحم: واملُزعةُ. قَسمته: ومزعته وتمزعته 
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  .م الذي يضرى به البازياللَح: املُزعةُ

  .كاِملزقَة من اِخلرق: واِملزعةُ من الريش والقُطْن

  زمع 

عاء: الزمعماةٌ زن، وشوها خِلقت من القُرغ ذي الظلْف واحلاِفر كأنسار يف رِصغ اتنه.  

أي : بل هي اليت تزمع زمعاناً: ؛ ِلزمعاٍت هلا، وقيلووصف األرنِب ِبزموع. شعرات خلْف الثُّنة: الزمعات: ويقال
  .تسِرع وتِخف ِلنشاِطها

  .الزيادةُ يف األصابع، رجل أزمع: والزمعةُ

عم: والزمِد من الكَراِقيناِرج العخن تكونُ يف ملَةُ. أبِت احلُبعمها: وقد أزتعمز تظُمإذا ع .عمبوزِد الِعناِقينع  :

  .والسيلُ الضِعيف أيضاً. ِشبه الرعدِة يأخذُ اإلنسانَ: والزمع. ِصغارها

  .هم زمع وأزماع: ويقال للرذالَة واألتباع

ورجلٌ .  أزمع:الدواهي، والواِحد: واألزاِمع. أزماع: هي القَرارة من األرض، واجلَميع: وقيل. التلعةُ: والزمعةُ
 ِمعه: زعملُه أو دوقَه ببس إذا غَِضب .ه: والزمععِميزهلم، وت عمزيانُ يببه الص بلْعةَ له يرال إب روه: زنبتندند.  

 علٌ زمجة: ورللحاج ِخفوال ي ِمعزي .عِميبا. السريع: والز ِمعزالذي ي اعجاءوالشعر، وهم الزمألم . عِميوهو ز
  .أي مجتِمعه، وزِميع األمِر أيضاً: الفُؤاد

مععلى كَذَا وز عموأز :ىنعمب .بنِت األرعموأز :تدع .تالنب عمه : وأزضعةً بةً ِقطْعو كُله وكان ِقطْعتسمل ي
  .أفْضل من بعض

  . أيضاً- بالراء -رمعت : ويقال. قَت ولَدهاألْ: وزمعِت الناقَةُ

  .ويقال بالراء أيضاً. اليت تتحرك من يافُوخ الصِبي: والزماعةُ

  .ضرب من النكاح؛ وهو أنْ يقوم املُتناِكحاِن على أطراِف الزمع: واملُزمعةُ

  عزم

اليت تعزم على اِجلن واألرواح من الرقى : والعِزيمةُ. ورأيه ذو عِزيم. هأي ال يثْبت على أمٍر يعِزم علي: ما لَه عِزميةٌ 
  .أي صبر : وما لَه عزم . وحنِوها

  .ما عقَد عليه القَلْب من أمٍر انك فاِعلُه: والعزم

امِتزر وغِريه: واالعد يف احلُضالقَص مولُز .تِثناء، وقد اعاألن كروتالطَّريق تمز.  

واليت أسنت وفيها . القِصيرةُ من النساء: والعوزم. الناقَةُ املُِسنه: والعزوم. مر جاِمحاً: واعتزم الفَرس على اجلَري
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  .االست: وأم عزم . بعد بقيةٌ أيضاً

  

  زعم

  .زعم زعماً وزعماً، ويستعمل فيما يرتاب به

 مه على : ِمثْلُ الظَن، تقول : - أيضاً -والزععقُوأين، وو تمعين وزتمعد" انَ " زووأج أكْثَر.  

  .زعم زعامةً وزعاماً: والِفعلُ منهما. والكَِفيل. الرئيس: والزِعيم. أي طَِمع يف غري مطْمع: وزِعم يف غَيِر مزعم

أهلُ زعاماٍت وشحاج : والبقَرةُ، وانِشد يف البقرة. السالح : - أيضاً -والزعامةُ .  أكْثَره وأفْضلُه:وزعامةُ املال
مووالزع ِخبط : صبغجس وينها فَيشك يف ِسمر يالشاةُ أو اجلَزو. اِعمزبه: ومنه رجل م ه.أي ال يوثَقمتوزاع :

  .أخذَ يطيب: عم اللبن وزعموأز. زامحته وزابنته

راألم معوأز :كَنعم له. أمزاِفق: وهو موه. أي متمعته: وما أزأي أطَع .معزوت :كَذبت.  

  معز

زاملَع : زىِمع رم، والكَِثينر من الغعالش اتِفه -ذَوريف ص لَفتخاُء - ال يزوِمع - دومدز،  وِم- مِعياة ومزوِمع ازع
الذًكَر ماِعز: والواِحد .زعه: وأمزعم كَثُر . غازوهو م :زىِمع اِحبقال. أي صالضأنَ: وي تأنزى وضاِملع تزعم :

  .إذا عزلْت هذه من هذه 

زوععال: واألماِتل من األوةُ الثياعمج . ِعزاِعز وملٌ مجل: وربص . نئيوض ائنف: وضِعياُء. ضزواملَع زعواألم :

ارة، واجلَميعاِحلج ةُ ذَاتناحلَز ضات: األراوزواملَع واألماِعز زاملُع.  

عريالب معزه: وتودتد عاش .هجزَ الوعموت :قبضت.  

حروفهمامع الطاء  والعينباب   

الدال والطاء والعين  

  عطد

العهم يقول: طَودضعء، وبييف كُل ش الشاق طَوطٌ : الشِديدأيضاً.ع السريع طالقواالن.  

 دطَولٌ عووح : تد. كَِريطَوع مود. طَويل: ويطَولٌ عجب: ورِجين.  

الظاء والطاء والعين  
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  عظط

 ِجينزكى اخلارطُ: حوط؛ وه: الِعظْيودىمبعىن الِعذْيلَه أبو الذي إذا أتى أه.  

  : اليربوع األنثى، قال الشرقي: والِعظْيوطَةُ

 ذَوطٌ تَريع لفرِنباِت بها  ِإلى ِعظْيوطٍَة تهوي سِريعاً

  .األدراص: الِفرِنبات 

الذال والطاء والعين  

  .أي كاد يموت:  حتى انذَعطَ وبكى حتى انذَعطَ وعِطش. الذبح: وأصلُ الذعِط. ذَعطَته املَنيةُ ذَعطاً: ذعط. 

  عذط

  .الذي إذا أتى أهلَه أبدى، واجلَميع العذاييطُ والعذاِويط والِعذْيوطُون، وقد عذْيطَ: الِعذْيوطُ والِعذْوطُ

الثاء والطاء والعين  

  ثعط

  .اللَحم املُنِتن!: والثعطُ . تنقُلُه الريحدقَاق رمٍل يِسيلُ على وجِه األرض : الثِعيطُ

  ثطع

  .زِكم: ثُِطع ثطْعاً 

  : كَسره، قال ابن نجدة الفَهِمي: وثطع الشيَء

دون سفَه العراب نثطعنَه قدح قدام  يالَسإذا ج 

الراء والطاء والعين  

  عطر

  .ورجلٌ عِطر وِمعِطير وِمعطَار . ِحرفَةُ العطار: والِعطَارةُ. اسم جاِمع ألنواع الطيب: الِعطْر

  .الكَِريم أيضاً: والعِطر
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  رطع

  .جامعها: رطًعها رطْعاً: أبو زيٍد . الزكَام أو نحوه: الرطْع: أهمله اخلَليل وحكى اخلارزنجي عن النضر

  عرط

ِجينِط: اخلارزيالِعر ب: أمقْرالع.  

الالم والطاء والعين  

  عطل

  .اليت ال حلْي عليها، وقد عِطلَت عطَالً وعطُوالً، وهن عواِطل: العاِطلُ والعطُلُ واملُتعطلة

  .ال وتر عليها: وقَوس عطُلٌ 

  .الذين ال ِسالح عليهم: ومن الرجال. اليت ال قَالئد هلا وال أرسان: واألعطَالُ من اخلَيل

وكُلُّ ماتِرك ضياعاً . إال تورد: وإذا تِركَت اإلبلبال راع فقد عطلَت، وكذلك تعِطيل البئر. فَرغْتها: ت الداروعطلْ
  .فقد عطَل

    

.  عطَلَهاعِطلَةٌ؛ وما أحسن: والناقة الصِفي الكَرميةُ، ويقال هلا. الطويلَة يف حسِن ِجسم من النساء والنوق: والعيطَلُ

  .اسم جبل: وعطَالَةُ. يعرف يف عنِقها أنها من الِغزار: وشاةٌ عِطلَةٌ 

  .األعطَالُ والعطُول: وِجسمه أيضاً، واجلَميع. قَامةُ الرجل: والعطَلُ

وقد . ِمثْلُ األعطَان: واألعطَالُ. لُ ا ِحيناًالدلْوُ تِرك العم: والعِطلَةُ.أي عظُم بدنه، وهوعِطلٌ وعِطيل: وقد عِطلَ
  .أي جعلْته عطْالً : عطَّلْت املَكانَ

  علط

  .صفْقا العنِق من اجلاِنبين: والِعالطاِن. من الِعذَاِر: العلْطُ

. ال ِسمةَ عليها: موسوم، وعلُطٌ : طوبِعير معلُو. العلُطُ واألعِلطَة: ِسمةٌ يف العنق عرضاً، واجلَميع: والعالَطُ

عريالب لطْتل: وعِقه وهو احلَبنِعالطَه من ع تعزِة. نرطُها: وِعالَطُ اإلبيخ.  

  .وكذلك أعالط النجوم. ِجماعه: الذي كَأنه خيطٌ إذا نظَرت ِإليه، واألعالطً: وِعالطُ الشمس

عريالب طْتلَوواع :لُطاً بال ِخطَامره عتِكب.  
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: وقيل. تعلَّقْت به وضممته إلَي: واعلَوطْته وتعلْوطْته. والتقَحم على الشيء من فَوق. ركُوب العنق: واالعِلواطُ

  .العلَط: الِقالق، واجلَميع: والعلْطَةُ. األخذُ واحلَبس: االعِلواطُ

  .ِوعاُء حبه: وقيل. نف املَرخ وهو ورقُهِس: واِإلعِليطُ

  لطع

  .يمض أصاِبعه ِإذا أَكَلَ: وهو لَطَّاع . لَِحسه باللَسان: لَطَع لَطْعاً

ها: وااللْطَعناخِر أسدريف الد تِقيه وبنانأس تبوقيل. الذي ذَه :فَه: بل اللَطَعِدقَة يف الش.  

  .هي املهزولة: وقيل. سةُ الفَرجالياِب: واللطْعاُء 

  .أصبته: ولَطَعت الغرض. لَطَمتها: ولَطَعت عينه. ضربته: ولطَعته بالعصا

اليت ذَهب فَمها من اهلَرم، : والتلِْطع من اإلبل. ذَهب ماؤها: ولَطَعِت البئر. وامحه؛ جميعاً. اكْتبه: والْطَع اسمه
  .مات: ولَطَع إصبعه. قد تلَطعتو

  .ويقال يف الطعام أيضاً. لَطَع الكلْب والذئب املاَء: شِرب، وكذلك: ولَطَع الشراب والْتطَعه

واللَّطْع : ألْطَاع ك، واجلَميعاحلَن.  

  طلع

  .طَلَعِت الشمس طُلُوعاً وطَلْعاً ومطْلَعاً

قْت، وكذلك الطِّالَع. املَكانُ: واملَطِْلعض: والومن األر سمت عليه الشما طَلَع.  

  .رؤيته: وطَلْعته. وأقْبلَ، طُلُوعاً. هجم: وطَلَع علينا

ا مل وأطْلَعته على م. االطَالَع نفْسه: والطَالع. أشرف على الشيء: وأطْلَع رأسه واطلَع . أدبر: وطَلَع عنا طُلُوعاً
مه، واالسلَمع؛ تقول: يِر: الطلْعهذا األم ين ِطلْعأطِْلع.  

  .الديدبانُ، يقال ِلواحد وجماعٍة، واجلَمع الطَالئع: والطِليعةُ. أتيته فَعرفْت ما ِعنده: وطالَعته

  .أي تنازع: ونفْسه طُلَعةٌ إىل هذا األمر وانها لَتطًلع إليه

ةوامرى: رأةٌ طُلَعحي أختنظُر تارةً وتنلَةُ . تخِت النها، الواحدة: وأطْلَعت طَلْعجرها، : أخمحة، وهي شطَلْع
  .أي خرج: أطْلَع نبت األرض: وكذلك يقال. ويجمع الطلْع على الطلُوع

  .لَ منهااليت ِإذا طالَِت النخلُ كانت أطْو: ونخلَة مطِْلعةٌ 

  .أي مألته ففاض: طَلَعت كَيلَه فَتطَلًع: أي قاَء، وهو من: القَيء، وقد أطْلَع: والطلَعاُء

 ِطالع حلىء: وقَدتمومنه. أي م ،ِطالع نيوكذلك ع : ِطالع سها الكَف: قَوأل مقبضمأي ي.  

  .اله شيئاًالذي تجاوز الغرض من أع: والطاِلع من السهام
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وأطْلَعت من . أي صِعدته: طَلَعت اجلَبلَ وأطلَعته: الطَريق يف اجلَبل، يقال: واملَطْلَع. أي ِحبذَائه: وفُالن ِبِطلْع الوادي
  .أي انحدرت: اجلانب اآلخر

  ".اِلع األكَمالشر يلْقى مط: "أي ظاِهر باِرز، وِمثْلُه" : هو على مطْلَع الثِنية: "ويف مثَل

  .أي عاٍل وقاِهر: وهو مطِلع لذلك األمر

    

. الذي يبِطش ويخاِصم فوق قدِره: واملُطِلع. أي مل يتعقًب كَالمي: عافَاك اللَه من رجل مل يتطَلَع يف ِفي: ويقال

  . ذَهبت به:وأخذْت مالَه واستطْلَعته. أي يِزيف يف ِمشيته: وهو يتطَلع

  .ماٌء ِلتميم: وطُويِلع. نظَرت ما عنده: واستطْلَعت رأْيه

  لعط

أي : ومر يلْعطُ. حشاه: ولَعطَه ِبسهٍم. أي يلْحس، من املَراعي: املَلْعط يلْعطُ: وحكى اخلارزنِجي. أهمله اخلَليل 
  .ططُونَ على صفْح رقَبِتها، وهي ملْعوطَةِسمةُ الشاِة يخ: واللَعطُ. يسِرع

النون والطاء والعين  

  نطع

  .ِنطَع ونطْع ونطَع ونطْع، ويجمع على األنطَاع: يقال

طَعثَقَّل -والنوي فَّفخع: - يطُوه نعمزيز، وجلى فيه آثار كالتحار األعمن الغ رما ظَه.  

ن-والنطَعيتحأثْقَال الدابة ومحلُها:- بفَت .  

 ناِطع اضيِمثْلُ ناصع : وب.  

  .تعمق وبالَغَ: وتنطع يف القَول والعمل

  نعط

  .وبطْن من همدان. اسم جبل: ناِعطٌ 

  عنط

  .طَويلَة العنق مع حسن قَوام: وامرأة عنطْنطَةٌ . طُولُ العنق: العنطُ
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  طعن

  .يطْعن؛ فَرقاً بينه وبني الطعن بالرمح: ثَلَبه؛ يطْعن، وبعضهم يقول: وطَعن فيه. خلَ العيب عليهأد: طَعن عليه

  .مضى فيها وأمعن: وطَعن يف املَفَازة. أصابه الطاعونُ: وهو طَِعين ومطْعونٌ 

  عطن

طَنالع :ارك اإلبلومبض والِبئر من ملَ احلَووطَانما حاألع اِخها، واجلميعن .ِطنكذلك: واملَع .طَنتأي : وقد ع
  .احتبست ِعند املاء بعد الِورد، عطُوناً

مالقَو طَني وأعتطنإبلُهم: وأع تطَنع . اِطنوراٍع ع :ج احلَرهانَ من ورالِغي منِخلُ الغدعنهم يف . أي ي ِكيوح
  .يظَلُّ ِرعاؤها عطُوناً : وصِف أرٍض

  .ِإذا الِْقي يف العلْقى أو الفَرث حتى ينِتن ثَم يلْقى بعد ذلك، يف الدباغ: وعِطن اِجللْد عطَناً، وقد عطَنته

الفاء والطاء والعين  

  عطف

  .وقد عطَفَه اللَّه. وهو عطُوف وعطَاف. ف عليهوعطَف على ذي رِحِمه وتعطَّ. أمالَه وثَناه: عطَفَه عطْفاً وعطُوفاً

  .إذا حرك رأسه: وهو يتعاطَف يف مشِيه. أي ِإذا عِطف رأسها: ودابة لَينةُ العطْف

 فطُووناقَةٌ ع :أمه، واجلميع رو فَتها على بِطفُها صاحبعطُف: يالع.  

 ةٌ عاِطفيوظَب :عوت ِبضرقَهاأي تنع له. ِطفتوه وخدعاِطفاً يف ع ما كان الذئبورب.  

يِرِكه: وِعطْفا كل شنْ رأِسه ِإىل واِنباه من لَدفا: ثَىن ِعطْفَه: ويقال. ججو ضرإذا أع.  

  .عطَائف: وتسمى الِقِسي. لَينةُ االنِعطاف: وقَوس عطف. ِسيتها: وِعطْف القَوس

طُومجيعاًوالع فوالعاطُو ةً: فديِمص ِعلَتطوفَة جعةٌ مبشخ.  

واليت يتعلَّق عليها الِعنب بالشجر من قُضبان . ما تتعلَقُها تتعاطف ا مودةَ أزواجها عليها: والعطْفَةُ من خرِز النساء
  .الكَرم

طَفوالع :خض قرج له وسومثْلُ الع رجش ة طيئ. ملُ: ويف لُغالرج ِطفاد، وقد عادي الِوسعالرأس من ت عجو .

  .ذَليلةٌ ِمطْواع: وامرأةٌ عِطيف . انِعطاف األشفَار: وهو أيضاً

 والِعطاف- طُفه ععممجيعاً- وج طَفِعطَايف. الرداء:  واِملع طَفْتتته: واعيتديب. ارثَو طَّفْتهلْته له ِعطَافاً:وععج  .

  .ِشبه توشحت: وتعطفْت ِبثَويب

 ماء الكَلْب: وِعطَافمن أس.  
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  عفط

  " .أهونُ من عفْطَة عتوٍد باحلَرة: "ويف املَثَل. نثْرةُ الضأْن بأُنوِفها: العفْطُ والعِفيطُ

رة، وقيل: لقي: ، فالعاِفطَة"ما لَه عاِفطَة وال ناِفطَة : "ويف آخجم؛ : النعقوِفط يف كالِمها أي ال تعةُ تاألم
قال: كالِعفَاِطيفاط: وهو األلْكَن، يفْطاً، وهو عفَطَ يف كالِمه عع.  

  .ضرط: وعفَطَ عفْطاً

الباء والطاء والعين  

  عطب

  .انكَسر: وعِطب البعري. هلَك: عِطب عطَباً

    

  .ِإذا أخذْت النار فيها: واعتطَبت بعطْبٍة . العطب: ، واجلميعالقُطْنة: والعطْبة

  عبط

  .نحرا من غري داء وال كَسر، واسمها العِبيطَة: عبطْت الناقَةَ عبطاً واعتبطْتها

حفَر موِضعاً مل يحفَرْ قبل : تبطَهاِإذا ألْقاهما فيه وعبطَ األرض واع: وهو يعِبط بنفِْسه وبسيفه يف احلَرب عبطاً
  .واعتبطَه املَوت. أي شاباً صحيحاً: ومات عبطَةً. ذلك

  .الطًِري من كل شيء، بني العبطَة : والعِبيطً

  .شقَقْته، عبطاً: وعبطْت الثوب. تناولَته من غري اسِتحقاق: وعبطَته الدواهي

طَ الكِذببطَوعبتلَي واعقولَ:  عت.  

  بعط

  .الغلو ىف اجلهل واألمر القبيح: اإلبعاطُ

  .أبعده: وأبعطَه. اإلسراع يف السير: واإلبعاطُ. أبيته وهربت منه: وأبعطْت من األمر

  طبع
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عأيضاً: الطب كَنسدأ السيف، وقد يقال. صالق، ياألخ سنود :طَِمع ل طَبعجر.   

عاً: والطباعع طَبوقد طَب ،وفلُ السيمعة. الذِى ياعه الطبتطْبوع على كذا. وطبعوهو م.  

اعب: والطبراع املأْكَل واملَشيلَ يف االنسان من ِطبة. ما جعوالطِبي :من. االسسة: وله طابع حنسأي طَبيعة ح.  

اخلَلْق اللَّه علقَهم: وطَبخ.  

  .أي ِطينه الذي تختم به الكُتب: وهذا طُبعان األمري. اخلاتم: والطابع. اخلَتم: بعوالط

  .تدفق: وتطَبع النهر. ملُْء اِملكْيال واإلناء: والطًبع. مألته: وطَبعت اإلناَء وطَبعته

عادة: والطباملَز.  

  .مغائض املاء: واألطْباع

 عوِن كلوٍب -والطبزدابة شديدةُ األذى- على و .  

الميم والطاء والعين  

  طمع

عاِعيةً واملَطمعاً وطَميف كذا طَم فيه: طَِمع تة. ما طَِمععِله: واملَطممن أج.  

 اعرأةٌ ِمطْمكَن: وامموال ت طِْمعت .بدال: واملُطِْمع ادصكَة ِليبط الشسيف و دشي لَِته الطُّيورالطائر .عوالطم : قِرز
د، واجلَميعاع: اجلُناألطْم.  

  مطع

ىن الفَم: املَطْعمن األكْل بأد برض.  

  .اليت تشخب أطْباؤها وتغذو لَبناً: والناقَةُ املُمطعةُ الضرع

  طعم

ملُ اهللا تعاىل: الطَّعومنه قَو ،قه فإنه ِم: "الذَومطْعمل ي نينوم ."ملْقى للطَري، وقيل. األكْل: والطعواحلب الذي ي :

  .الطعام: والطُّعم. والشهوة. الطعم

: والطعام.  الدعوة إىل الطعام تصنع للقَوم- أيضاً -والطعمةُ . أي مأكَلَةً ال يحاسب عليه: وجِعلَ له كذا طُعمةً

  .د اجلوع طَعاماًمث يسمى كُل ما يس. هو البر خاصةً

أي : هو خبيثُ الطعمة: ويدخل فيه الكَسب يقال. اسم للحال: والطًعمة. أي طَعامه طَيب: وهو حسن املَطْعم
  .الكَسب
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 مل ِمطْعجاألكْل: ور ديدش . امهم: وِمطْعقِْريوي الناس طِْعمعن طَعاِمكم. ي وهو طَاِعم :غتسٍن عنهأي م .

  .واِإلصبع الغليظة املُتقَدمة من اجلَواِرح. القَوس: واملُطِْعمةُ. ما بين مرِسِنه وأطْراف جحفَلَِته: ومستطْعم الفَرس

مواملُطَع ميعاً -واملُطِعمِنه: - جم من ِسمالشح مخه طَعيف م ِجدت عريالب.  

  .صارَ ذا طَعم: واطعم الشيُء وأطْعم. أدركَت ثَمرتها: اًواطًعمت؛ وأطْعمت أيض

 موطَع خن فيه: ومالسم مطَع دوجي.  

 مووطَع مميعاً -وناقَةٌ طَِعيزولة: - جالسمينة واملَه نياخلَلْق. ب تطاِعمه: وهو متاِبعتأي م.  

مطَاعالُ الفَم يف ال: والتخقْبيلِإدةُ. فم عند التمال: وطُعجماء الرمن أس.  

  معط

واألمعطُ . أي ممدد: وهو طَويل ممِعط. ومعطَ يف القَوس. املد، معطْت السيف من الِغمد وامتعطْته: املَعطُ
  .وامعطَ الشعر. الذي تمرطَ شعره: واملَِعطُ

. أبا معطَة : ويكنى الذَئب. تشبيهاً بالذَئاب: ولص أمعطُ ولُصوص معطٌ .  باخلُبثيوصف: والنعيب األمعطُ

  .نكَحها: ومعطَها معطاً. وكذلك الرمالُ املُعط. ال نبت فيها: وأرض معطَاُء

  .معطَ بالضرطَة: وكذلك يقال. رمت: ومعطَِت الناقةُ ِبولَِدها

  

الدال ونالعي  

التاء والدال والعين  

  عتد

ومن ذلك مسيِت العِتيدةُ اليت يكون . العتد واألعِتدة: أي معد، وأعتدته أنا، واجلَميع: عتد الشيُء عتاداً، وهو عِتيد
  .فيها الطيب وغريه

 ِتدتد وعع ساء: وهذا الفَروثى فيه سواألن عد، الذكَرأي م.  

دوتوقيل: والع ،شكْرتالذي قد اس يه: اجلَدعموج ،لَغَ السفَادةٌ وِعدانٌ : الذي بتدأع.  

 دوتٍل: وعولى فَعع وِضع، وهوم ماس.  

اِئدتة : وعطِن الرمِبب دوس ابرةَ؛ وهي أظْرمن بالِد م.  

الظاء والدال والعين  
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  دعظ

  .والقَصري أيضاً. الكَثري الفحم من الرجال: الذَعظَايةُ: وحكى اخلار زنجي. لباب أصالًأهملَ اخلليلُ ا

الثاء والدال والعين  

  دعث

  .وحق أيضاً. أي عداوةٌ : ويل عنده ِدعثٌ . أولُ املَرض يبدو، وقد دِعثَ: الدعثُ

التِبعةُ :  وبني القوم ِدعاثات ودعاِئث، وكأن أصلَ الدعِث.وتدعثَت صدورهم. صدرك علَي ِدعثٌ : ويقال
  .والعلْقَةُ

  : بقيته، قال: وِدعثُ املاء. أي ما أبقَيت: وما أدعثْت عنده شيئاً. أمعن فيه: وأدعثَ يف الشر

تُهدركاِرس  ِبذُبٍل خَواِمس والم ثاً ال ِبدِدع تَفْنفاس  

  .الساِرق املُِريب: دِعثُواملُ

  ثعد

ش ثَعد : ويقال.واملاُء. والعشب الغض. ما النَ عند التلْوين، والواِحد ثَعدةٌ : الثعد من البسر : حكى اخلارزنجي
أي لَِحيم : ورجل ودابةٌ ثَِعد . اِعمالغالم الن: واملُثِْعد . أي ينعم: وهو يثْعد. أي مخِصب، وثرى ثَعد وجعد: معد

 ناِعم.  

الراء والدال والعين  

  دعر

رعةٌ : الدرعةُ داحِتراقُه، والواِحد دتشل أنْ يطَب أو غِريه فَطَِفىَء من قَبمن ح قرتناِد . ما احبه : ومن الز ما فِدح
يف خلِقه دعارة : ومنه يقال. خِبيثٌ فاِجر، بني الدعارة: رجلٌ داِعر و. ِمراراً حىت احترق طَرفُه فصار ال يوري

ولَون . وهو دود يأكل اخلشب: وإذا وقَع فيه الدعر أيضاً. كثري الدخان: وعود دِعر . على وزِن زعارٍة ومعناها
 رعدن ا: مناً كَلَولَو ِبهشال ي ِخلرتيرقَبيح .ررواللِئيم: وا لدع .رعماء الرجال: ودمن أس.  

  عدر
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ردالع :ردتباملَكاِن فاع درع ،الكَثري املَطَر.  

  ".ألْوط من عدار: " دابةٌ تكونُ باليمن تنِكح الناس ونطْفَتها عود، ويف مثَل : والعدار

  درع

  :  تذَكَر، قال مؤنثةٌ، وقد: ِدرع احلَِديد

  مقلَصاً بالدرع ذي التًغَضِن

  .لَِبسه: وادرعه. عو ِدرٍع: ورجلٌ دراع. ودرع املَرأِة مذَكَّر ال غري

  .صفةَ الرجل إذا بدا منها رؤوس الواِسطَِة واآلِخره، وقَد درع الرجلُ : واملدرعة 

اعواالنِدر :مقَدعوكذِل. التِريالتد اِب. كمن السح القَمر عرواند :جرخ.  

. الدرعةُ:و اسم ما حولَه. مرِعي ما حولَه: وماٌء مدرع . امتأل: واندرع بطْنه. انخلَع: واندرع الفَحم من العظْم 

 عدرم عتروكذلك م.  

إذا أدخلْت ِشراكَها يف يِدك : وأدرعت النعلَ يف يدي.  من اجلُمار، الواحدةُ درعةٌ ما اكْتسى اللِّيف: وفرع النخل
  .وكذلك كُل ما أدخلْت يف جوِف شيء فقد أدرعته. من ِقبل عِقِبها

والدرِعيةُ . ملَفِْصل من غري كَسٍرفَسخها من ا: ودرع رقَبته أو يده. إذا كان من ِقبل العنق: والدرع يف سلْخ الشاة
  .ِنصالٌ تنفُذُ يف الدرع: - واجلَميع الدراِعي -

 عراٍل داألعجاز: ولَي دوالصدور س ضاز؛ وِبيجاألع ضدوِر ِبيالص دوس.  

  .الدرع: واملَصدر.  املقدم ِالسوداُء ا ملؤخرهي السوداُء املُقدم البيضاُء املُؤخر؛ والبيضاُء: وكذلك الشاةُ الدرعاُء

  .قَبيلَةٌ : وبنو الدرعاء . رجلٌ : وحجر بن األدرع

  ردع

  

  . ِإذا كانَ فيه منيته-مقادمي اإلنسان :  والردع-أي خر صريعاً ِلوجِهه : رِكب ردعه ورِديعه

عدته فارتعده فَكفكَفَفْ: ورت .ِدعتاملُر مه: والسهدوع ركَسان فاهلَد فالذي إذا صاد.  

 عِديور عدِمر مهلُه: وسصن تثْبى يحت به األرض ِربأي ض ِدعلُه رصقَطَ نالذي ِإذا س.  

  .أي كأنه قُطْبةُ سهٍم: وقَِصير ِمردع

 عدلٌ ِمرجا: ورعمن الرددوقيل: ع والر ،كْسقال منه: ومها الند، ييف اجلَس عجالو : عودرفهو م ،ِدعر .

. الردع، وثَوب مردوع: قَميص لُفَع بالزعفَران أو الطِّيب، والِفعلُ: والراِدعةُ واملُردعةُ . الكَسالن: واِملردع



الصاحب بن عباد-احمليط يف اللغة  146  

  .وكذلك األثَرُ يسمى الردع

  .رداع: وبتقدمي الدال على األلف. صاٍف : وأحمر راِدع . فَرجه: ردع جيبه عنهو

اعدةٌ : والرعدمة. الطِّني واملاء، وماٌء رن املعجيقاالن بالغوقد ي.  

  عرد

درقال: العي ،ِصبتمن كل شي املُن ديدق، وقيل: الشني الععم دِريع ِردق أيضاً:هو عاِرد العنع .  

دروالع :داً. الذَّكَرورع الناب درد: وعتواش بصتداً. انورةُ عرِت الشجدروع :وجتاع.  

دِريد: والتعالقَص كرِهزام. تةُ االنعروس.  

  .واسم فَرس أيب دؤاد .  اإلِبلُوحمض تأكُلُه. وحِشيشةٌ طَيبةُ الريح. اجلَرادةُ األنثى: والعرادةُ

  .غَارا: وعرد املاُء والنجم. شديد: وترعرد

 ديرر: والعيار؛ بلُغة ِحماد. اِحلمدلُ: والِعرلُ. الِفيواجلَم سا الفَر دشةٌ ياووِهر .لْبالص جاعرادةُ. والشوالع : هِشب
  .املَنجِنيق

  رعد

دالرعِديوالرع دانُ: ِديد. اجلَبعد ورعتوار .فه الداُء واخلَودعوأر.  

  .الفَالُوذَج: والرعِديد. املرأةُ املمتِلئةُ اخلَلِْق املُرجتَّةُ: والرعِديدةُ

: وأرعدوا. تهدد : لُ وأرعدورعد الرج. صار فيها رعد : ورعدت السحابةُ وأرعدت. غَضارته: وِرعِديد الشباب

 دعم رهابأص.  

الالم والدال والعين  

  علد

لْدساً: العبمن كُل شيٍء كأن فيه ي الشديد .الَداألع نق، واجلَميعالع بصوع.  

  .والبظْر الغليظ. الرجل الكَبري: والِعلْود. رِزين، وقد اعلَود: وسيد ِعلْود

لوإذا مل يحريك الشيء ِقيعلى ترقد :لودلَندي. اعالَدى : والعوالع الَِندالع س، واجلَميعمن اإلبلوالفَر مالضخ
  .شجرة طَويلة من الِعضاِه ال شوك هلا: والعلَنداةُ. علَندد أيضاً: ويقال للجمل . والعلَنديات

  عدل
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وهم أهلُ املَعدول واملَعدلَِة . بني العدالَِة والعدولَة. عدولٌ : وإنْ شئتوهم عدل، . أي مرِضي: هو عدلٌ 
  .واملَعِدلَة 

: أي مستويان، وعدلْته به، وهو يعاِدلُه، وإنْ شئت" مها ِعدال عيٍر: "نظريه، ويف مثَل : وِعدل الشيِء وعدلُه

  .يعِدلُه 

  .جعلْتها أعداالً مستويةً: وعدلْت األحمالَ.  على الدابةاِحلمالِن: والِعدالِن

  .وعدلْت أنا عن الطَريق، وعادلْت أيضاً. أملْته: وعدلْته عنه. كَفَر: وعدلَ باهللا

.  يعادلك يف احملِْملمن: والعِديل. هو يعدلُ إىل مكاِن كذا: ويقولون للطَريِق أيضاً. انعرج: وانعدلَ الطًِريق

  .الفَِريضةُ أيضاً فيه: فقيل" ال يقْبلُ منها عدلٌ : "فأما قوله. الِفداء: والعدلُ

  .أقَضته فاستوى: وعدلْته فاعدلَ

. ، وتسمى املُعتِدالتولَيايل الصفَريِة أربعونَ لَيلَةً. املُتِفقَةُ األعضاِء بعضها ببعٍض: واملُعتِدلَةُ من النوق وغِريها

  .موِضع: نِسبت ِإىل عدوىل: ضرب من السفن، وقيل: والعدولية

  .رجلٌ : وعديلُ بن الفَرخ. القَدمي: والعدويلُّ

  دلع

  .وهوأدلَعه العطَش وحن. أخرجه، فَدلَع هو؛ دلوعاً، وادلع واندلَع أيضاً: دلَع ِلسانه دلْعاً

    

لَعِيه: واألدره يف جِلسان ِرجخي سه. الفَرطْنب لَعدى: واناسترخ .عِليٍو : والدتٍن مسزلُ يف مكان حالسه ريقالط .

  .الذًكَر الذي يمِذي: واألدلَِعي . ليس دونه شيء: وأمر دالع ومندلع

  .القَرنُ والعفَلَة: الدلْعة: وقيل. ِعرق أخضر حيثُ مجرى البول: البظارِة، والبظارةُتكون فوق : والدلعةُ يف الناقة

النون والدال والعين  

  عدن

بل هو من عدنت : ومنه اشتق املَعِدنُ، وقَيل. أقَام، عدناَ وعدوناً، وكذلك عدنِت اإلبل يف احلَمض: عدنَ باملَكان
احلَجناً: رده؛ عتن. أي قَلَعدِدن، وقيل: واملُعِر من املَعاحلَج ِرجخاملعِدن: م صاِحب .به األرض تندأي : وع

تبرانُ . ضع ِسنني: والعدبلس ر. اسمحواحل البوالساِحلُ من س.  

. غَرب معدنٌ : ويقال. غِريمها إذا ضاق، واجلَميع العدائنالرقْعةُ تزاد يف الدلْو والقَِميص و: والعِدينةُ والعدانة
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موِضع باليمن تنسب ِإليه : وعدنُ. من أسماء النساء: وعدانُ وعدينةُ. اجلَماعةُ، واجلميع العدانات: والعدانةُ أيضاً
ابنانُ. الثيدد: وععأيب م ماس.  

  عند

  .إذا عتا وطَغى، ومنه املُعاندة:  وعنوداً، وهو عاند وعِنيد عند عنداً

دنعوي ِندعِر؛ يعن الطَريِق واألم دنعو :ادح.  

  .الذي ال يخاِلطُ اجلَماعةَ إمنا هو وحده يف ناِحية، وقد عند: والعنود من اإلبلوالناس

: هو ِعند فُالن، إال أنَ هذا ال تستعملُ إال ظَرفا؛ إال يف موضع وهو أنْ يقال: ومنه. يةالناح: والعند والعنذ والِعنذ 

  .يراد به القَلْب واملَعقُول! أَولَك ِعند: هذا ِعنِدي كَذا؛ فيقال

 ددلنعوم دنوع دنع أي بد: ومالَه.  

وعند الِعرق . واستعنده القَيُء. إذا أمالَ عنقَه: أعند للقَيء والدم: ع، وقد يقالتتابع ومل ينقَِط: وأعند يف قَيئه 
دنوأع :فكْثَر ه. سال يف ِشقأير دنعتال ِبه: واسخ.  

  .استعند الفَرس الرسن: غَلَبه على الزمام فَجره، وكذلك: واستعند البعري الصِبي

اهواسصع دنعا يف الناس: ت ه. ضربذَكَر دنعتىن يف الناس: واسز.  

وجعلَ . واملَكْر. واجلَفْوة. العظَمةُ: والِعنداوةُ. مسِرع: وبِعير عنود . اختنثْته فَشِربت من فيه: واستعندت السقَاَء
  . وذَكَره يف بابه اخلليلُ النونَ من الِعنداوِة زائدةً

  دنع

  .أي فَسلٌ رذْلٌ دينء: وهو داِنع ودِنع، من قوم دناع. دنع دنوعاً ودناعةً

  دعن

  .السيء الِغذاء: املُدعن والدِعن: وحكى اخلارزنِجي. أهملَه اخلَليل 

  .ةُ، وقَوم دعنة املَاِجن، وما أدعنه، وهي الدعان: - بتشديد النون -والدعن 

الفاء والدال والعين  

  دفع



الصاحب بن عباد-احمليط يف اللغة  149  

ما دِفع من ِسقَاٍء أو اناٍء : والدفْعةُ. االنِتهاُء إىل موضع ِبمرٍة : والدفْعةُ. دفَع اُهللا املَكْروه عنك، ودافَع، جميعاً
  .فَع به العظيم من الشيءطَحمةُ املَوج والسيل والشيِء العظيم يد: والدفَاع. فانصب ِبمرٍة 

  .وِإذا ضخم ضرع الناقِة أو الشاة قبلَ ِنتاِجها فهي داِفع وِمدفَاع، وقد دفَعت. املَدفَع: وِمذْنبها. التلْعةُ: والداِفعةُ

احملْقُور : واملُدفع. املُِضي يف األمر: اعواالنِدف. ِدفَاع، ألا تداِفع فَِخذَها من هاهنا وهاهنا ِضخماً: والنعجةُ تسمى
ادفَعه : الذي يؤتى به ليحملَ عليه فيقال: الضخم العظيم إذا مشى تدافَع، وقيل: ومن االبل. ال يجِدي إن اجتِدي 

  .أي غري مزاحم: هو السيد غري مدافَع: ويقال. شفَقَةً عليه

 فَعدي ِفِع إليه: إىل مكاِن كذاوهذا الطريقهي إليه، ودنتهى: أي يتلُ بعِضهم. انومنه قَو : تحابة مث دِفعنا ستغَِشي
الذي إذا رِضع يف القَصعة عظم مما يليه نحاه حىت : الدفاع: وحكى اجلاِحظُ . أي انصرفت عنا اليهم: إىل بين فالن

  .يصريَ مكانه ِقطْعةُ لَحم

  فدع

  

عغ واملَفِْصل: الفَدزيغُ يف الرس .عم أفْدوكُلً ظَِلي.  

  عدف

فدلَِف: العمن الع سريقال. اليي ،اب يقال أيضاً: واألكل الكَثريرمن هذا الطعام، ويف الش ِدفعظَِللْنا ن.  

. القَذى يف العين: - بفَتح الدال-والعدف . واقاًأي فَ: وما تعدفت عدوفَةً. وما ذُقْت عدوفاً وال عدوفَةً وال عدافاً 

  .وهي العدفَةُ أيضاً. وأصلُ الشي الذاِهب يف األرض. واليسري من املال

  .واجلَميع ِعدف . والقَبيلةُ من الناس. كالصنفَِة من ِقطْعِة ثَوٍب والصدرةُ: والِعدفة

فَه دطَاه: وعأع .ديوالعء: فيةُ من الشفَة وهي الِقطْعالِعد وحقُه: قال. نوال أح.  

  عفد

اشتد م اجلُوع فجعلوا عليهم حِظرية من الشجر يدخلونَ فيها : اعتفَد القَوم: وحكى اخلارزنِجي. أهملَه اخلَليل 
  .ِمثْل اعتقَد: واعتفَد كذا. ليموتوا

ءالبا والدال والعين  

  عدب



الصاحب بن عباد-احمليط يف اللغة  150  

  .ِقطَع ِصغار من الرمل: واسم أرٍض معروف، وقيل. مسترق الرمل: العداب: وحكى اخلارزنِجي. أهملَه اخلَليل 

  بدع

عٍر : الِبدلُ يف كُل أماألو . عِديب روأم : عتدبم .عِديياَء: واُهللا البع األشدأب.  

عِديالسقَ: والباُء اجلَيد . عِديماٍء : وب مةُ. اسعن وغِريه: والِبدحِدثَ من الديتما اس.  

عريالب ِدعيف الطريق : واب ِركفَت ل. قامبالرج ِدعه: وكذلك ابرعليه ظَه ِسرِدع : "ويف املَثَل . حالباِطلَ أب تإذا طَلَب
  ".بك

  عبد

عبد اهللا : فِإذا قُلت للحر. د وِعباد وِعِبدى وِعبدان وعبدان ومعبوداُء ومعبدةٌ وعبد ومعابدعبد؛ وأعبد وعِبي: يقال
  .وهو بني العبودِة والعبوِدية. فحينئٍذ جيمع على عبدونَ وِعباٍد 

  .اختَذَه عبداً: عبده واعتبده وأعبده واست. صريه كالعبد: وأَعبده. جعله عبداً: وعبده وأعبده

  .املُتفَرد بالِعبادة: واملُتعبد. وعبدت اَهللا ِعبادةً

  .عبدةُ أيضا؛ كأنه تأنيثُ عبد: وقيل. اسم : وعبدةً. ملكَه إياه: وأعبده فالناً

بدواملُع :دبب، والعه من اجلَرعرالذي فَي ش عريدواء  : الب الذي ال ينفعه بل أيضاً. اجلَرموكذلك . واملُذَلَّلُ بالع
: وتعبدته. املُغتِلم من الفُحول: واملُعبد. املُعبد أيضاً: ويسمى الوتد. معبد : الطَريق إذا قلً حصاه أو وِطيَء باألرجل

  .لْتهأهم: وعبدت البعري. طَردته حىت أعيا

  .أي ما أبطَأ: وما عبد أنْ فَعلَ كذا. وأسرع أيضاً. ذَهب شاِرداً: وعبد الرجلُ وغريه

وقد عِبد . اآلِنِفين: وقيل أيضاً". فَأنا أولُ العاِبدين: "أنكَرتك، ومنه قَولُ اهللا تعاىل: وعِبدتك. جِرب: وعِبد عبداً
  : فَأما قَوله. غَِضب: وعِبد عليه. احلَِريص: والعِبد. أِنف: عبداً

هال باِقرحاِن المديبكَان عم  

  .أي ِمذْرويه: بنات نعش ومر راِكباً عباِديد: سهيلٌ؛ والباِقر: عبيدان: وقيل. البقَر: رجلٌ؛ والباِقر: عبيدانُ: فقيل

 داِديبوا عاِبيدوذهببفرقني، قال اخلَليلُ : وعتِجي: أي منزكى اخلاروح ،حدووال ي :دِديِعب.  

  .تفَرقُوا: وتعبددوا 

  .الفَِحثُ: والعبيدةُ. أنقُِطع. واعِبد به. عباِبيد: واألطْراف البعيدةُ تسمى

أرض : هي اخلاِليةُ من األرض، وقيل: قيل: وأم عبيٍد . التشاؤمتقال عند " : وقَع يف أم عبيٍد تصايح حياتها"و
طَأها املَطَرأخ.  
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. اندبوين كيف تفْعلُون؛ فمات على تلك احلالة: وهو رجلٌ تماوت على أهِلِه وقال" نام نومةَ عبوٍد: " ويف مثَل

  .والبقاء. والقُوةُ. الِكدنةُ: وا لعبدةُ . ِبداِملسحاة، واجلَميع املَعا: واِملعبدةُ 

  بعد

دعتاداً، وابداً وِبععب دعب :داً. مبعىنعب ِعدوب :لَكله أيضاً. ه دعقاً، وبحداً له وسعوب .عدبينهما وب اللُه داعوب .دعوب :

  .نِقيض قَبلُ

    : ي بعدك، وأنشدأ: - مثَىن -وِجئْت بعديك 

 يسلَمن بعديكُما طَلَالِن وال  أال يا اسلَما يا ِدمنَتَي أم مالك

  .أي أتيته بعد زمن مث أمسكْت عنه مث أتيت: وأتيته بعيداِت بيٍن 

أي من أرٍض بعيدٍة، وجمعها : وأتاه من بعده . أي ما ِعندك طائلٌ: ؛ وانك لَغير أبعٍد - منونٌ -وما ِعندك أبعد 
 دعٍة . بعدة: وهو ذو باِهلم عيدأي ب.  

  .أي ممن يبعد عنه، جمع بعيٍد : إذا مل تكُن من قُرباِن األمري فكُن من بعداِنِه: ويقولون

  دعب

هي أصلُ بقْلَة تقْشر وتؤكَل، : وقيل. وحنةٌ سوداُء تؤكَل. النشيطُ: والدعبوب. املُزاح، وقد دعب دعباً: الدعابةُ
: واألحمق، ويقال له.والضعيف من الرجال. والطًريق املُذَلَل، وقد دِعب وهو مدعوب. دعبوبةٌ : والواحدة

  .الداِعب أيضاً، ومصدره الدعابةُ، واجلميع الدعاِبيب

وغَن بوبعد م: منوليس إال للغ ،باِبيعباً. كثريةٌ، ودوبعروا دوم :فَرقُوا قلتفإنْ ت ،نقَاِطِريتأي م :باِبيعروا دم .

 بوبعلَةٌ دبية، . طَويلة: ولَيعةٌ ودداِعب حباً: وِريعلُ دوِت السيبعة ودِديدش : توتص.  

الميم والدال والعين  

  دمع

  .دمعت عينه دمعاً ودمعاناً ودموعاً

عمن: واملديع يف نواحي العالدم معتجةٌ . مِمعمع: وهي دكاء كثريةُ الدريعةُ البأي س.  

  ".أصفى من الدمع: "ويف املَثَل. لتأنيث الدمع: وما أكْثَرَ دمعتها

 اعمد ىٍد : وثَرم، ود. نالكَر بيع: ماعالر سيل منه أيامما ي . والدماع :لدمن رأس الصيب إذا و كرحةٌ . ما تجوش
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  .واناٌء دمعانُ. أفَضته: وأدمعت االناَء. تسيلُ دماً: داِمعةٌ 

اعمِر: والدخسائلٌ من الناِظِر ِإىل املَن مسِمي.  

  عمد

معداً وتمته عدمهعتدمتواع هتته: دديقال. قَصك: ودتمع مأي قَصدك: الْز.  

ادوالِعم دومها: والععموج ،واِحد : دموع دمة وعِمدها. أعِة الذين ال يرتلون غريِبيقال ألصحاب األخهم : وي
  .أهلُ عموٍد وِعماٍد 

  .ِعرق الكَِبد الذي يسِقيهما : والعمود. جعلْت حتته ِعماداً: هوأعمدت. أي أقَمته: وعمدت الشيَء

  .عمود السحر: ويقال للوتيِن

ِعرق ممدود من لَدِن : وقيل". أميا جاِلٍب جلَب على عموِد بطِْنه : " قيل هو الظَهر، ويف احلديث : وعمود البطِْن
  .ما توسطَ شفْرتيه من أصِله: وعمود السناِن. رةالرهابِة اىل دويِن الس

  .العمودين: ويسمى رجال الظِليم

  .وكذلك عمود األمر. معظَمها وِقوامها: وعمود األذُِن

  .عمود وعميد وِعماد، وقد يجمع الِعماد يف هذا على العمائد: ويقال للرئيس

دِميد: والعمعمود ومعوم ِميدع ومنا قَلْب ،ساِئدِبو دمعِضه حىت يرمن م بل : وقيل. الذي ال يستطيع اجلُلوس
ِميدقال: العف ويوِصلُ الداُء إىل جالذي ي :كِعمدوِجعك: ما يأي ي.  

ليس ذلك ِبعاٍر فأشكُوه، :  قَومه، ومعناهأعمد من سيد قَتلَه: اشتكى، ومنه قَولُ أيب جهل: وعِمد من الوصب
أعمدُ من كَيل : ويقولون. هلْ زاد على ذلك: أي أعجب، وقيل معناه: بل هو من قوهلم أنا أعمد من كذا: وقيل

  .أي هلْ ِزدنا على هذا: مِحق 

ِمدب: والعضمادي يف الغاملُت .دمالطِويلُ: واملُع .ادلً: والِعمله عز وجل، ومنه قَواد: "الطوذاِت الِعم ملُهم" إروقَو :

  .رِفيع الِعماد

إذا كان عظيماً فحِملَ عليه ِثقْلٌ : وبعري عِمد وسنام عِمد . املُمتلىُء شباباً العبلُ : والعمدانُ والعمداِني والعمد
  .فتكسر ومات شحمه فيه

ِمدع ىل : وثَرتبم .ضِت األرِمدإىل الثرى: وع فيها املَطَر خسإذا ر.  

  معد

  .وجيوز جمعه على املَِعِد واِملعد. دِويت مِعدته: ومِعد. لُغةٌ يف اِملعدة: املَِعدةُ
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معده : نِعم وقَِوي وغَلُظَ وكأنه من:  الصيبوتمعدد. أخذَ يف السمن: وتمعدد املَهزولُ. برأ: وتمعدد من مرِضه
 شيد. أي غَذَ : ععم مم: وِجساللَح كَثري .ددعملَب: وتصلَ إليهم. توحعد أو تين مش بيعلى ع ربوص .

 ِددعباِعد: واملُتاملُت.  

دمن الثمار: واملَع ضأيضاً. الغ ادوالفَس .تدعوملْوعد:  الدزع مها، ونتعزن.  

جره خبصييه، وال يكون املَعد إال : ومعده. وناقَةٌ معود. وسير معد . أسرع: ومعد معداناً. أي وقَذَه: ومعده احلُب
واملَعد من . نهسه: ومعد حلْمه وامتعده. سإذا افْتر: امتعد الذَئب الثاةَ: اختلَسه، ومنه: ومعده وامتعده. يف ذلك
  .ِعرق يف املَنِسج: وهو أيضاً. موِضع عِقِب الفاِرس: ما بني كَِتفَيه إىل مؤخِر املَتنين، وقيل: الفَرس

  .اسم رجل، وجيوز أنْ يكونَ من سعة املَعدة: ومعدانُ

من نهٍد، وكان : بتخفيف الدال، وأصلُه رجلٌ من ِكنانة، وقيل" عيِدي خير من أنْ تراهإلنْ تسمع باملُ: "ويف املَثَل 
  .وحِكي أيضاً بتشديد الدال؛ كأنه منسوب إىل معد مصغر. عظيم اهلَيبة صغري اجلسم

  مدع

  .عِد وهو ضرب من سمِك البحرصغار الكَن: املَداَع: وذَكَر اخلارزنِجي.مهملٌ عند اخلَليل

  .اسم موِضع: وميدعانُ

  دعم

معقال: الدفي شبه السيدا يلِْفه، وا من خ همعدٍة ته بِدعامقَوياملائلَ وت مِقيِمه: أنْ تةُ قَونَ: هو ِدعامقووتأي به ي .

  .بتا البكْرِة مبنِزلِة القائمتين من الطينخش: والدعامتان. وجمع الدعامِة الدعائم

أي : اسم أيب قَبيلٍة وال دعم يل: ودعِمي. ِإنه لَدعِمي: ويقال للشِديِد الدعام. ما يكونُ ِقوامها ا: ودعائم االموِر
  .ال قوةَ: ال ِسمن يل، وقيل

  عدم

نوع من الرطَِب باملدينة يكونُ يف : والعدائم. صار ذا علْم: وأعدم. الفَقري: والعِديم. فَقَدته: عِدمته عدماً وعدماً
  .آِخِر زمان الرطَب

التاء والعين  

الذال والتاء والعين  
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ال يكونُ . املاءأخذْت ِبرأِْسه ووجِهه فَمعكْته يف التراب كما يغطُّ الشيُء يف : ذَعته يف التراب ذَعتاً: ذعت. 
  .الذَعت إال كذلك

  .خنقْته حىت قَتلْته: وذَعته ذَعتاً

الراء والتاء والعين  

  رتع

عتقال: الرب، يإال يف اِخلص عف، ال يكونُ الرتغَداً يف الرير برون : األكْلُ والشِتعرنَ وموم راِتعاع وقَوإبل ِرت
  . أيضاً- بالفتح -عةُ والرتعةُ وأسمنه الرت. ورِتعون

ضِت األرعتوأر :منِت الغعبتاعاً من الناس. أشأر ة منهم: ورأيتأي كَثْر.  

  .تقلَب أكْالً وشرباً: ورتع يف ماِلِه

  ترع

  .والرد أيضاً .  االقِْتحام يف االمور مرحاً:والترع. ثَناه، ترعاً: وترعه عن وجِهه. مأله، فاترع وتِرع: أترع االناَء

: واجلَميع. والروضة. والدرجة. والباب الصغري. فَم اجلدول: والترعة. املُتسرع، وقد تِرع ترعاً: واملُتترع ِإىل الشر

  .الترع

  عتر

  .ماح العواِتر هي الصالبالر: وقيل. اضطَرب واهتز: عتر الرمح عتراً وعتراناً

ذَبحتها، وكانوا يذبحون الشاةَ يف رجب مث يصبون دمها على رأس الصنم، هذا يف اجلاهلية، : وعترت الشاةَ
  .ِعتراً أيضاً: وقد سموا الصنم نفْسه. العِتيرةَ واملَعتورةَ والِعتر: ويسمون تلك الشاةَ

روالِعت:لْبديد الصه.  الشترته: وعتدشد .روتةُ: والعالَبالص.  

ارتوالع روتوالع روالِعت :ه. الذكَررته: وعِقيام.  

رالِعت اهلَذَيان: والكَالم هِشب.  

شجرةٌ صغرية هلا ولد ِصغار مثلُ : والِعتر" . عادت ِلِعتِرها لَِميس: "وأصلُه، ويف املَثَل. ِنصابه: وِعتر كل شيٍء 
  .واِملسك أيضاً. وبقْلَة ِإذا طالَت قُِطع أصلُها فيخرج منه لَبن. ورِق املَردقُوش 

    

  .أحد أجداد أيب موسى األشعِري: وعتر . خشبتها اليت تسمى يد اِملسحاة: وِعتر اِملسحاِة
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ةُ الررلوِعته: جشريتصونُ منه. عِت الغفَرعالذي ت دوملُه العوأص.  

: وِعترةُ الضب. ِقثّاُء اللَّصِف: وِجرو الِعترِة. ِإذا رقَّت غُروب األسناِن وثَقَبت وجرى عليها املاُء: وِعترةُ الثغر 

  .شجرةُ العرفَج وهي لَينة يتقلًب عليها الضب

ةٌ ورارولٌ ِعتس، ال يكونُ إال كذلك: جيبمع ِغلٍَظ و ةُ. قَصريارِي من ِكنانة: وِعتوح .اِتروان: وعنز تِبن.  

  عرت

  .الشديد االضِطراِب، وقد عرت وعِرت بفَتح الراء وكَسرها: العرات: وحكى اخلارزنِجي. أهملَه اخلَليلُ 

الالم والتاء والعين  

  عتل

األكُولُ : والعتلُّ. عتلَةٌ : الِقِسي الفاِرِسيةُ، والواحدةُ: والعتلُ والعتلُ. العتلُ: واجلَميع. واِملرزبةُ. بيرم النجاِر : العتلَةُ
  .مصعب : وبكْر عتل. أي رِمي به: املَنوع الغليظُ كأنه عِتلَ باللحم

القُالَعةُ تقْلَع من األرض، : والعتلُ. العظيم املُتسرع إىل الشر: والعتلُ. قاده قَوداً عنيفاً: ويعتلُه عتالًوعتلَه يعِتلُه 
  .عتلَة : والواحدة

  .اٌء للنساءالذي ليس عنده غَن: والِعتولُّ . عتالء: واجلَميع. التاج: وهو أيضاً. األِجير: - يف لُغة طَيئ -والعِتيلُ 

  .اللين واالنِقياد: واالنِعتالُ

  تلع

لَعقال: التالضحى، ي ارتفاع :هارالن لَعت :فَعأي ارت.  

  .أخرج رأسه من الِكناس: وكذلك تلَع الشاةُ. أخرج رأسه من شيٍء كان فيه: وتلَع فُالنٌ 

  .احلَسناُء من النساء ألنها تتِلع رأسها تعرض للناِظِرين: طْلَع، ومنه املُتِلع أ: اتلَع رأسه فَنظَر؛ كما يقال: ويقال

وكُل موِضع مرتِفع . الطَّويلةُ العنق: والتالَعةُ والتِليعةُ. ورجلٌ أتلَع أيضاً. أي طَويل: وِجيد تِليع وأتلَع بين التلَع
  .أي شاِخصاً: عاً للخبر ورأيته مستتِل. أيضاً

 ِلعد تيله: وسوِت حلَفالت كثري.  

 بالتِرع: - يف بعض املعاين -والتِلع بيهش.  

الَعتتوال ي لَعتته ال يمكان ح: ولَِزمربهوض وال يه للنرأس فَعرِيه. أي ال يشيف م الَعتتوهو ي :فَعرقَه وينع أي ميد 

  .رأسه
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 اِلعتلً : ومبم جةُ. اسلْعطِْن الوادي: والتلُ إىل بيفيها الس دةٌ غَليظةٌ يتردِفعترِته"و. أرض ملْعل تيِبس ثَقوهو ال ي "

  .إذا كانَ غريَ صدوق يف أخباِره

النون والتاء والعين  

  عنت

وعِنت . سألته عن شيٍء أردت به اللَبس عليه واملَشقَةَ: وتعنته. عنته أيضاَوأ. لَِقي عنتاً أي مشقَّةً: عِنت فُالنٌ 
روْبا ظْمه كذَا. العتنوأع .تنقال. اهلَالك: والعواالثْم، ويف احلديث . الزنا: وي" :النيب سبوا أصحابعليه -ال ت 

  ". فِإن سبهم معنتة-السالم 

اِنسوالعمن النساء كالع اِنت .تونةُ العس. الطويلة: واألكَمالقَو تنتووع :رتفيه الو قَعِة حيث يالكُظْر موضع .

 تنتولُ كُلَ شيٍء : والعميعاً. أوةُ، جيواللح.  

  .شصر وارتفَع، وعتود معنِتت: وعنتت قَرنُ العتود

نعم الَكينومِرضاً: ِتتاً ععأي م .تونوالع تنتولُ : والعِجي. اجلَبنزِد بن : قال اخلارلَ أسازع قَوى أبو الووور
  : ناِعصةَ

  س وأين الشِّعرى من العنْتُوِت  نُور اِهللا أضحى من الشَم إن

  .ومل يفسر العنتوت

  نعت

تعالن :فصفُ: وقيل. الوصفيقولهو و كَلٌفتم كَلَّفته؛ إال أنْ يذهبِن مالشيَء مبا فيه إىل احلُس ك : تعهو ن
فَرس نعت : يقال. هو نعت: سوء، إال أنً العرب العاِربةَ تقول للشيء إذا كان على اسِتكْمال النعت وجيداً باِلغاً

،تعة؛ وقَد ناتعالن نيب تِعيةنتعلَن كتةٌ وإن أمتعلَن كبدتِفعة:  ِوإنَ عرة مها. أي غايِت املرأةُ وغريتعتها : وانأي كأن
  .نعتت نفْسها حسناً

    

ِجينزةَ وهو: قال اخلارِد بن ناِعصتاً ألسيوى أبو الوازع بور :  

 لُو النّاقُوس بالنّاعوِتيع حين  واحضروا الِعيد بالسعاِنين غَدواً

  .ومل يفَسِر الناعوت

  عنت
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  .مبعىن عتلْته أي قدته: عتنته إىل السجن أعِتنه وأعتنه: وحكى اخلارزنِجي. أهمله اخلَليل 

  نتع

  .نتع العرق نتوعاً، وهو ِشبه نبع؛ إال أنَ التاَء فيه أحسن: يقال

الفاء والتاءو العين  

  عفت

وعفَتين . يكِْسر كل شيء: وهو ِمعفَت . كَسرها ولَواها: وكذلك عفَت يده. لَكَنه وكَسره: عفَت كَالَمه عفْتاً
  .ورجلٌ ِصفِْتيت وال يقال عفتيت. أي غَليظٌ شديد جاٍف : ورجلٌ ِعِفتان وِصِفتان. حبسين: عن حاجيت

الباء ولتاءا والعين  

  عتب

وما عتبت بابه وال سِكفْته وال تعتبته وال . العتب و العتبات: أعلى الباب مقابالً لألسكُفَة، و اجلميع: العتبة
  .برحلَِزم عتبةَ الباِب ال ي: وتعتب. أي مل أطَأْ أسكُفته وال عتبته، ويكون ذلك يف الدخول واخلُروج: تسكفْته

ويشبه بذلك ما يشِبهه من عتباٍت يف . أي اختَذْت مرقَياٍت : عتبت عتباٍت : عتبة، يقال: وكُل مرقاٍة من الدرج
  .اجلبال وأشراِف األرض

اتبق: واملَعالطُّر.  

ِتبن؛ وكأنه من: واملَعلَياجلَب نما بي :من مكاٍن إىل مكاٍن ودر بتٍة عجٍة إىل درل. جبج مِزلُ ال ماَء به. واسواملَن .

  .عتبت إىل عتبِة الوادي: أقصاه، ويقال: وعتبةُ الوادي

  .من الشر: وحِملَ على عتبٍة كَريهٍة وعلى عتٍب كَِريٍه 

بته: والعفسدر يلَ يف األمخر، كما. ما دصطى والِبنسةوما بني الوبابهام والسما بني االب رذو .  أنً الِفت فوسي
  .قَلًيلةُ اخلَير: وقَريةٌ عِتيبةٌ . أي ذو الِْتواء عن الضريبة: عتب

 بِتيل عجإليه: ور فَتلتال ي روكتم.  

: واالخِتصار يف الطَّريق، مجيعاً، يقال. رتِفعأنْ تعلُو فوق الشيِء املُ: واالعِتتاب. أي ما أبطَأ: وما عتب أنْ فَعلَ كذا

بتتيف احلديث واع بته: عرصتإليه واخ دثَ مبا احتاجأي ح.  

ابِتتوع واملَِصري،، ومنه: واالعة: الرجباتىب يف املُعتالع.  

قُولُ أو الطاِلعاملَع بتوع :عوي ِتبعى على ثَالِث قوائم، يشباًماناً وعتبتع بقال ذلك لألقطع أيضاً، وهذا . توي
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  .تشبية كأنه ميشي على عتبات الدرج

وعاتبته، وتعتبته، فأعتب واستعتب . وبينهم أعتوبة. وكذلك عتب عليه من املوجدة، يعِتب ويعتب عتباً ومعِتبةً
إذا ذَكَر : وما وجدت عنده ِعتباناً . طَلب أنْ يعتب: واستعتب. عاتبته عيتاباً : يمن يقولونوأهلُ ال. وأعطى العتىب

  .انه أعتب فلم يوجد له بيانٌ 

 بِتيوع بيتن: وعيما قَبيلتةُ. اسبيتب وعتعان ومبوِعت تابةُ وعبتماء الرجال: وعةُ.من أستابماء :  وعمن أس
  .النساء

  تعب

  .رجلٌ تِعب متعب؛ تعباً

روْبا ظْمالع ِعبوات : ِنتِمثْلُ أع.  

  بتع

عل، وقيل: الِبتسذُ من العختذٌ يِبيقال: نب، يكُم: هو ساللَةُ الِعنعوا ِبتِتعأب .ِتعاِص: والباملَفَاِصل واملَو ديدل من الش
: وبِتع يف األرض. ظاِهرةُ الدم: - ويقال بالثاء معجمةً أيضاً-وشفَةٌ باِتعةٌ . البتع: وكذلك األبتع واملَصدر. اجلَسد

  .انقَطَع: وبِتع منه بتوعاً وانشر. تباعد فيها

  .على اإلتباع: ومررت م أجمِعني أكْتعين أبتِعني

  بعت

  .مبعىن خبيٍث : هو مبعوث يف معىن مبعوٍث، كما يقال خِبيت : وحكَى اخلارزجني.أهملَه اخلَليل 

  تبع

وتابعته على . تبع : والقَوائم يقالُ هلا. وهؤالِء تبع وأتباع. أدركَه: أتبعه: وقيل. سواء: تِبعه ِتباعاً واتبعه وأتبعه
ه لَه. واهمع تعبتوت.  

  .أي والء: ورميته ِبسهميِن ِتباعاً. وتابعت أنابينها. توالَت: وتتابعِت األشياُء

    

ع وتبو. تطَرياً من لَفِْظه: ويسمى الدبرانُ تاِبعاً وتبعاً. ِجنيةٌ تكونُ مع االنسان حيث ذَهب: - يقال-والتاِبعةُ
ِريح يقال هلا النكَيباء ب بالغداة مع طُلوع الشمس من نحو الصبا فتدور يف مهاب الرياح حىت تعود : الشمِس
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  .إىل مهب الصبا حني بدأت بالغداة

والِعجل املُدِرك، وفيه يجمع . هوالذي له عليك مال فيتاِبعك أي يطالبك ب. النِصير: والتِبيع. سواء: والتباعةُ والتِبعةُ
  .على األتِبعِة واألتاِبيع

وضرب من اليعاِسيب . الظل: والتبع. أي معها ولَدها: خادم متبع : وكذلك يقال. معها تبيعها: وبقَرةٌ متبع
  .أحسنها وأعظمها، ويجمع على التباِبيع

تبع، وال يسمى بذلك حىت دانت : ملوك ِحمير، وكُلُّ واِحد منهم: والتباِبعةُ.  خلٍْق أي أي: وما أدري أي تبع هو
إذا اتِبع : " ويف احلديث. - صلَى اهللا عليه وآله وسلَم -ودار التباِبعِة مبكًةَ ولد فيها النيب. له ِحمير وحضرموت

 ِبعتِليِء فَلْيكُم على مدلْ" : أحتحلَ فَلْيأي إذا اِحي.  

  .مستحِرمةٌ : وبقَرةٌ تبعى

الميم والتاء والعين  

  عتم

  .كَف عن الشيِء بعد املُِضي فيه: عتم وعتم مجيعاً

  .أي أبطَأت: وعتمِت احلاجةُ وأعتمت. أي ما أبطَأ وال أمهلَ: وما عتم أنْ فَعلَ كذا

  .ظُلْمةُ اللَيل: العتمةُ: وقيل. صالةُ العتمة:  الثلُثُ األولُ من اللَيل بعد غَيبوبِة الشفَق، وله قيل:والعتمةُ

  .اليت تحلَب عتمة: والعتوم. بقيةُ اللًبِن تِفيق تلك الساعةَ: والعتمةُ. وحلَبناها عتمةً وعتمةً

  .أي معِتم يف تلك الساعة: وجاء ضيف عاِتم. ساروا أو أوردوا فيها : وعتموا. ا يف العتمِةصارو: وأعتموا

 موتيلٌ عمِطيء: وجثُوٍم وهو البيىن عيف مع.  

  متع

وامتتعت منه . أي تمتعت : وأمتعت به. كُل ما استمتعت به: واملَتاع. ارتفَع، وذلك قَبلَ الزوال: متع النهار متوعاً
  .ومتع اهللا فالناً وأمتعه بكذا. وهذه أمِتعته وأماِتعه. استمتعت: بكذَا

. اسماً ِلما يتمتع بهوقد تجعل املُتعةُ . أنْ يعِطيها زوجها شيئاً إذا طَلًقَها، ومنه اشتقَّت متعةُ التزويج: ومتعةُ املرأِة

  .ِمتعةٌ : ومنهم من يكِسر امليم يف هذا خاصة فيقول

ةُ يف احلَجعةً: واملُترمجة عم إىل حضعنه. أن ت تعتوأم :تينغتاس.  

  .لئن اشتريت هذا الغالم لَتمتعن منه بغالم صاحلً : ذَهبت، ومنه قيل: ومتعت به

: ونِبيذٌ ماِتع . ظَريف جلْد : ورجلٌ ماِتع . راجح : وِميزانٌ ماِتع . الباِلغُ يف اجلَودِة الفاِضلُ: واملَاِتع من األشياء
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  .شديد احلُمرة

ل وغِريه: واملَاِتعخومنه. الطَّويلُ من الن :رجاملاُء الش عتأها: مشإذا أن.  

  .عب احلَبركَ: وابن ماِتٍع

  عمت

تياجلَريُء: الِعم ور. الظَريفمى اجلاِهلُ باألمواألع .تاِميمع عمجيو ،عيفعن . والض ِكيانُ، وحوالسكْر
  .أي تخِليطٌ : كَالم السكْراِن كُلُه عمت : بعِضهم

بل العمت ما غُِزلَ فَجِعلَ : وقيل. لِْقيه يف يِده، وقد عمته عمتاًالصوف اموع كما يفعلُه الذي يغِزلُه ِلي: والعِميتةُ 
  .أنْ تضِرب بالعصا وغِريه وال تبايل من أصاب : والعمت. بعضه على بعض

الظاء والعين  

الراء والظاء والعين  

  عظر

 بتشديد -ِعظْير : ربوع املُتظاِهر اللحم الغِليظُ العضل، ويقالالرجلُ املَ: الِعظْير: وحكى اخلارزنِجي. أهملَه اخلَليلُ 
  . أيضاً-الراء 

ويكون بالناقِة ِعرق العظَِر : قال. مل تلْقَح: وناقةٌ عِظرة. كَظه وثَقًلَ جوفَه: وأعظَره الشراب. مأله: وعظَر ِسقَاَءه
  .الِقح أيضاً، وهذا من األضداد: ِظرةٌ وناقَةٌ ع. فَيقْطَع فَتلْقَح

  رعظ

  

: ويف مثَل للمتهدد. كَسرت رعظَه: ورعظْته وأرعظْته. مدخلُ ِسنخ النصل يف السهم، واجلَميع األرعاظ: الرعظُ

  ".أرعاظُ النبلما قَدرت عليه حتى تعطّفَت علَي : "ويف آخر" هو يكِْسر علَي أرعاظَ النبل"

  .أي عِجلَ: وقد رِعظَ. أي ال تعِجلْه: وال ترِعظْه عني . أي يفَترين: وما زال يرعظُين عنه

  .أنْ تحاِولَ تسِويةَ ِحمٍل على بعٍري فَتروغ : والترعظُ

عباإلص ظتعال: ور أم أسها أِبها بكْترح .تدالو ظتعه: وره ألقْلَعكْترظ: " ويف املَثَل. حعرظَ يهأب نم " نأي م
  .ألْجأَ عدوه عطَف عليه بالشر

الالم والظاء والعين  
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  عظل

لُوا وتعظَّ. متعاِظالت، ومجتِمعات أيضاً: وجراد عظْلى. عظَلَ اجلَراد والكَلْب وكُلُّ ما يالزم يف السفَاد، وعاظَلَ
  .اجتمعوا: عليه

. ومنه يوم العظَاىل لتميم؛ ألنَ الناس رِكب بعضهم بعضاً. كَررَ وحملَ بعضه على بعض: وعاظَلَ بين القَول 

  .التضمني: والِعظَالُ يف القَوايف

  ظلع

ز: الظَّلْعمظُالَع. كالغ عريالب وأصاب :هم يقوللل: ودابةٌ ظالع. أي ظَلْع؛ هلما، وبعضثى، وكذلك غاِمزذكَر واألن :

  .ظاِلعةٌ لالنثى وميتنع من ذلك يف الغاِمز

  .ضاقَت: وظَلَعِت األرض بأهِلها

فهو بل هو الذي به ِعفة أو ظَلْع : وقيل" . حتى ينام ظاِلع الِكالَب: "استجعلَت، ومنه املَثَلُ: وظَلَعِت الكَلْبة ظُلُوعاً
ِمثْلُ : والظاِلع. بل الظّاِلع ال يطيق السفاد حىت تفْتر الِكالب مث يروم السفَاد: وقيل. ينبح الِكالب لَيلَته ِليطْردها عنه

مهالضاِلع وهو املُت . لٌ : والظلَعبج.  

  لعظ

  .طَويلةٌ سِمينة: جاِريةٌ ملعظةٌ 

النون والظاء والعين  

  عنظ

  .شخص: ظَعن ظَعناً وظَعناً

اجلَملُ الذي تركَبه، سميت به كما قيل للمزادة : بل الظِعينةُ: وقيل. املرأة، ألا تظْعن إذا ظَعن زوجها: والظَِّعينةُ
  .اجلَملُ الذي تركَبه املرأةُ خاصةً: وكذلك الظَّغونُ والظَعونةُ. راِويةٌ 

  .اسم رجلً: ومظْعونٌ . موِضع : وذو الظَِعينِة . النسع: الظَعانُو

  .على عمٍد،وهو ظَاِعنةُ بن مر غَلَبهم قَومهم فرحلوا عنهم: ويقال" على كُرٍه ظَعنت ظاِعنةٌ : " ويف مثَل

  نعظ
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  .الذي يهيج النعظَ: والناعوظُ. شبقَت: وأنعظَِت املرأةُ. نعظَ الذكَر نعظاً ونعوظاً

  عنظ

. إذا تكلَّم بالقَبيح: والفاحش من القَوم؛ يقال عنظَى. إذا استكْثَرَ رعيه له؛ عظَى: نبت، يقال عِظي البعري: العنظوانُ

  .واسم رجل من كَلْب. والذَكَر من اجلَراد،واألنثى عنظُوانةٌ 

  .ونوه أيضاً. وسمع به. سِخرَ منه: عنظَى بهو

  .أي ساءه وحزنه: صخابةٌ سيئةُ اخللُق، وهو ِمن عظَاه كذَا: وامرأةٌ ِعنِظيان 

  .قَهرته، وهو بالغيِن أكثر: وعنظْت الرجلَ

الفاء والظاء والعين  

  فظع

وأفْظَعين هذا األمر . وجدته فظيعاً: عت به واستفْظَعته وأفْظَعته وتفَظَّعتهوفَِظ. فَظُع األمر فَظَاعةً، وأفْظَع أيضاً
  .ِضقْت ذَرعاً به : وفَِظعت بكذا. املاُء العذْب: والفَِظيع. وفُِظعت به

الباء والظاء والعين  

  عظب

الطائر ظَبظْباً : عالزِمكّى، ع حريكت عرأس.  

عظَبت يده على : ومنه. وعظبته أنا. مرنَ واستمر، وال يكون إال يف مكْروٍه شِديٍد : األمِر عظُوباًوعظب على 
: وعظَب على ماِله عطوباً. يِبس: وعظَب ِجلده عليه عظُوباً. أي غَلُظَت، وعظَب البعري على العمل: األمر عظُوباً

. أي يسوفُين : وما زالَ يعظًبين عن بغييت. وإنه لَحسن العظُوِب على املُصابة. صبر:  كذاوعظَب عن. قام عليه 

  .اجلَراد الضخم، والنونُ زائدة: والعنظَب. أي سيئُه: وِعظْيب اخلُلُِق. أي عِظيمه: وهو ِعظْيب اخلَلِْق

الميم والظاء والعين  

  عظم

  

ظْمالع :اٍة خاع وال أدسل بال أنحالر بيِء أيضاً. شلُ الشةً. وأصظَاميُء ِعظَماً وعالش ظُمته . وعظَموأع
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أي : وال يتعاظَمين كذا. سواء: وعظْم الشيء ومعظَمه . أخذْت معظَمه: واستعظَمته. عظُم يف عيين: واستعظَمته
  .عيينال يعظُم يف 

ثَوب : والعظَمةُ . من التعظم والنخوة: والعظَمةُ والعظَِميةُ . أي ما يهولُين: - ويعظُمين أيضاً-وما يعِظمين ِفعلُه 
رتكُم أأسلَت كيف كانَ مطْ: وهو مستغلَظُ الذَراع أيضاً، وقيل ألعرايب. تعظم به املرأةُ عِجيزتها، وِمثْلُها الِعظَامةُ 

تظَمع واملعىن: فقال. أم ،رائرلَغت الضلَةَ الذَراع: ما بأس تلَغقُها -أبدتسرائر- وهي مها، والضتظَمع أم  : عمج
  .ضرة االبهام

: وعظَيم وضاٍح. مام؛ وهو إىل البياضِجنس من احلَ: والعظِْمي. املرأةُ تريد العظيم من األيور: واملَعظُومةُ والعِظمةُ

  .لُعبةٌ للصبيان

  مظع

  .الذبول: واملَظْع. ملسه وذَبلَه: مظَع الوتر وغَيره مظْعاً ومظَّعه أيضاً

عِظيمله: والت لَبائه ليكونَ أصماَء ِلح بالقَِضي ربشظَ. أنْ ييرع الغجوأنْ ت.  

  بِقيةُ الكَالم: واملُظْعةُ . أي تلَحسه: ا ِعنديوتمظع م

  ظعم

  .ِلما يشد به الرجلُ: الظُعم ِمثْلُ الظعني تصغِري الظِّعاِن: وحكى اخلارزنِجي. أهملَه اخلليل 

الذال والعين  

الر اء والذال والعين  

: واِملعذَار. سواء: واعتذَر وتعذر. جميعاً يف معىن: عذْرى؛ وأعذَرتهعذرته عذْراً وعذُراً وِعذْرةً ومعِذرةً و: عذر. 

  .املَعاِذير: واجلميع. االسم من العذر

ويقول . أي من يعِذرين منه: من عِذيري من فالن: أي لُمت فالناً ومل أمله، وهو العِذير؛ تقول: وعذَرته من فُالٍن 
  .أال تعِذرين من فالن، وإمنا هو شيء؛ يتقَدم به ِإليه، أي إنه يظْلمين، وإمنا يستعِذر مخافَةَ املَالمة: خرالرجلُ لآل

: واجلَميع. وهو حالُه أيضاً. ما يروم مما يعذَر عليه: وعِذير الرجل. أي هاِت من يعِذرك منه: وعِذيرك من فالن

ذُرةٌ و. العرةٌ وال غَِفيرِذيه عِفر: ما ِعندغوال ي عِذرأي ال ي .عليه: وأعذَر ذَرعأتى مبا ي.  

ذَرلُ وأعالرج ذَره، ويف احلديث : وعوبيع تِذروا من أنفسهم: "كَثُرعحىت ي الناس ِلكهي وا، على " لَنِذرعوي
  .بالَغت: وأعذَرت. رتقَص: وعذرت فيه. اللُغتين مجيعاً
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لَيع عذًرى: وتوام: والِعذَار. الْتاللَج ٍح طُوالً. ِعذَارأو كَد ِن من كَييل. وما كانَ على اخلدخمن الن وما . والسطْر
  .يرفَع حول الدبرة من الكَأل

  .ألْجمته: وعذَرته بالِعذاِر عذْراً؛ وعذرته أيضاً . ملُعذَّر ا: وموِضعه. جعلْت له ِعذاراً: وأعذَرت الفَرس واللَجام

انهمك يف : وخلَع ِعذاره. وذلك إذا عزم على الشيء: وهو شِديد الِعذاِر ومستِمر الِعذار. عصاه: ولَوى ِعذاره عنه
يالغ.  

وأصلُ . ختنته: وعذَرت الصيب وأعذَرته. اتخذْت ِعذاراً: وقد عذرت. انطَعام اِخلت: والِعذَار واإلعذ ار والعِذيرةُ
  .القَطْع: العذِْر

وداٌء يأخذُ يف . عذْرةُ اجلاِرية: والعذْرةُ. السيئَُ اخلُلُق: والعذور. واِسع اجلَوِف شديد الِعضاض: وِحمار عذور
عجلُ ماحلَلْق، والر رذُو .دتشفاحلَر ي إذا طَلَع مجر. ونلَةٌ من الشعصها. وخذَراملرأةَ وأع ذَرِتها: وعذْربع بذَه .

  .وهو أبو عذِْرها

  .وِفناُء الدار. ما خيرج من الرب والطعام مثْل احلُفَالَة إال أنه أردأ منها: والعِذرةُ

  .أي أحدثَ. وقد أعذر.  احلَدث:والعاذر والعاذرةُ والعذرةُ

اِذرةُ والعِذرة: والعِذرفيها. أي اآلثار: كثريةُ العواِذر: األثَر ودار ع ها وأعذرتوأعذرت :تها. أي أثرذرتوع :

  .طمست آثارها

واِذر: والعاِذرالع أيضاً، واجلميع وأعذرت. امليسم :تمسو .ح: والعاِذراجلُر أثَر.  

  .أي أمر يعذره :  عاذر من وجعوبه

    

وضربه حىت . أي مل يِرتلْ به قَط: هذا املَحل معتِذر من فالٍن ومتعذر: ويقال. درست: واعتذَرِت اآلثار وتعذرت
  .أصابه ِجراح يخاف عليه منه: وأعِذر منه. أي أثقله بالضرب واشتفى منه: أعذَر متنه

  .النجح: والعذْر. شكَا: واعتذر. أي شراً وشدةً: ذوراًولقيت منه عا

ِتذَارة: واالعذْروذاً من العِني من خلْف، وأراه مأختذَبِة عللِعمام ِخيس : أنْ تريف ناِصية الفُر قَدعةُ تمووهي الس
جاِمعة توضع يف العنق عند : والعذْراُء.  ِمثْل الغِديرة:والعِذيرةُ من الشعر. عذرت الفَرس: الساِبِق من الِعهن، يقال

  .أرض بناِحيِة ِدمشق: وعذْراُء. التعذيب

  ذعر

جد تبع سىب سبياً من الترك فادخلَ اليمن فَذُِعر الناس : وذو األذْعاِر. مخوف: وأمر ذُعر . أفْزعته: ذَعرته ذُعراً
وتفَرقُوا . شديدة: وسنةٌ ذُعريةٌ . الذعر أيضاً: وقد جاء. االست: والذُّعرة. نفور من الريبة: امرأة ذَعور و. منهم
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راِريذع :راِريعِمثْل ش.  

  .شيٌء يخرج منه ِمثْلُ اللبن: وذَعاِرير األنف

  ذرع

داً من الر: الذراعمى يسثُاسم جامع لكُل ما ينؤوي ذَكرن، وياِنييحمن. وة من اليين ثعلَبة لباة. وِسمالقَن ردوص .

  .اتسع: وذرع يف السباحِة . واسم نجم أيضاً

 ذرعم وثَور : دوذرع. يف كاِرِعه لُمع سم ارل مذرع. للرقْمة اليت يف ِذراِعه: واِحلمجوكذلك : ور ،قِْرفم
  .الضبع إذا كان يف ِذراِعها خطُوط: واملذرعةُ. ابن العريب للموالة، واألولُ أصح: األذْرع: قيلاألذْرع، و

على ِذراِعه: واملُذرع الَ الدمِره فَسحيف ن ِجدالذي و.  

إذا وضعت : يأسرطته ِذراع: وقيل. خنقَه من ورائه بالذراع:  أيضاً- بالتخفيف -وذرعه وذرع له وذرعه 
  .ِذراعك على حلِْقه ِلتخنقَه

  .استعانَ بيديه وحركهما فيه: وذرع يف السقي . أي بسط: وسألته عن أمرِه فذرع يل شيئاً

ِشريالب ة: وذرعةً للِبشارأومأ بيِده عالم . مذرع ل ذلك إذا أرادوا قَتلَ: وأسريفْعِذراعاه بالطيب، وكان ي ِسحهم.  

 عوا: وموت ذَِريةُ. فاش حىت ال يتدافَنعةُ والذرله عند فالٍن . الوسيلَة: والذِريع تعوذَر : وأنا ذَريع ،تفَعش
  .تشفعت: وذَِرعت به وأذْرعت به. عنده

  .احللقة يتعلم عليها الرمي: وهي أيضاً. جمل يختلُ به الصيد فَيرمى من ورائه، ورجلٌ ذَرع مستذْرع ا: والذِريعةُ

الكَثريةُ األخِذ من : والذرعةُ من اإلِبل. اخلَفيف السيِر: والذروع. أسرع: وذَرع ذَرعاً. غَلَبه: وذَرعه القَيُء 
  .انبسطَ:  وانذَرع يف السير.أعيا : وذَِرعت ِرجاله. سِريعةُ الغزل، وذَرع : وامرأَةٌ ذَراع وذاِرعة. األرض

: ومذَارع األرض. ِمذراع: قَوائمها، والواِحد: ومذاِريع الدابة. اقِْصد بِذرِعك: ويقال ملن يتوعد على غري تحقيٍق 

ة: أطرافها،الواِحدعمذْر . عوالذر :لُ، واجلَميعان: الِعجعذْرع. ِذرة مقَروب :ها ذَرعهامع . عوأذْر اتوأذِْرع :

  .مكاناِن تنسب إليهما اخلَمر

 قال: وِزق ذَارع وذَرعِة، ويها من الناقَة الذَِرعوكأن ،ارعاِب، وِزقَاق ذَورِذ من الشها : يف األخقيل هلا ذلك ألن
  .سِلخت من ِقبل ِذراعيها

. واالكْثَار يف الكَالم. القَبض بالذراع: واإلذْراع. ةَ بِذراِعه فَيتنوخهاالذي يسان الناقَ: والذراع من اِجلماِل

ذرعل: والتِر الَذَراع يف الطُوقَةً على قدشقق الشيء شقة شت.  

الالم والذال والعين  

  ذلع
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وحِكي بالغيِن معجمةً؛ :  ورم، قالوصف للذًكَر إذا كان فيه ِشبه: األذْلَِعي: وحكى اخلارزنِجي.أهملَه اخلَليل 
  .وبالذال والعين غري معجمتين أيضاً

  عذل

  .اللوم : والعذيلَةُ. لُمته فأعتب: عذلت أعِذلُ وأعذلُ عذْالً فاعتذل

. ي شديدات احلَرأ: ويسمي العرب أياماً يف أوِل ما يطلع سهيل املعتِذالت واملُتعذالت. اشتد: واعتذَلَ احلر

  .االست: والعذالَةُ. اعتزم: واعتذل عليه

    

  .اسم شوالً، وجيمع عواذل: وعاِذل. الِعرق يخرج منه دم االسِتحاضة: والعاِذلُ

  لذع

  .ولَذَع القَيح القرحة فانلتذَعت. ولَذعته باللسان أيضاً. أحرقَه: لَذَعه لَذْعاً

اح ولَذع الطائرباجلَن  :ففْرالذِكي: واللوذع واللوذَعي. ر اخلَفيف.  

رعةً: والتلَذعالسِري س حسن .البصر أيضاً. والتلَفْت قْليبوت . لَذاع د: وهومذّاععالو أي خمْالف.  

النون والذال والعين  

  عنذ

وفيهما . سيئة اخلُلُق: وامرأة ِعنِذيان. أي يغري م: هو يعنذي بالناس عنذَاة: وحكى اخلارزِجني. أهملَه اخلَليل
  .لُغات كثريةٌ تأيت يف مواِضِعها

 عذن

ِجينزكى اخلارة : حذانت: العاإلس.  

  ذعن

نأذْع :قَادانٌ . انةُ الِقياد: وناقَة ِمذْعِلسباحلَق. س نأقَر: وأذْع .عنوم نانيذْعم مالقَو ورأيت فرم عكأئه ناني
  .أي يتلو بعضهم بعضاً: ِضبعاٍن 
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الفاء والذال والعين  

  عذف

وما ِزلْت . أي شيئاً:  أيضاً- غَيرَ معجمٍة-ما ذُقْت عذُوفاً وعذُوفَةً وعدوفاً : وحكى اخلارزنِجي. أهملَه اخلَليلُ 
  .أي مل أذُق شيئاً: عاِذفاً منذُ اليوم

  ذعف

افف: الذععلى الذع عمجٍة، ويم ساعف. سوذْعام مفاً. وطَعه ذَعفْته على املكان: وذَعلْتقَت.  

 افوذُع ذِْعفم تومجيعاً: وم فوذَع ِحي، وقد ذَِعففَانُ. وت: والذعاملَو.  

فذَعى انا حتدفؤاده: وع قَطَعوان رهبأي ان .فوأذْعفَه بالسي.  

الباء والذال والعين  

  ذعب

وتذعبته . املُِسن منها: الفَِتي من الذِّئاب؛والذؤبانُ: الذعبانُ: وحكى اخلارزنِجي عن أيب عبيدة. أهملَه اخلَليل 
  .أفْزعته: اجلن

  عذب

. استقَوا وشِربوا عذْباً: واستعذَبوا. ماؤهمعذُب : وأعذَبوا. أي طيب: عذُب املاُء عذُوبةً فهو عذْب وعِذيب

ال يأكُلُ من شدة العطَش، : وعذب اِحلمار وغريه عذْباً وعذُوباً فهو عاذب وعذُوب . اخلَمرة أكِْثر ماؤها: واملُعذبةُ
  .ال صائم وال مفْطر: وكذلك رجلٌ عاذب. إذا امتنع من األكْل والشرب: وقيل

والعاِذب بذُووالع : روبني السماء ِست هنيالذي ليس ب .بذُوالقَليل: والع نباً. اللبعذُو أي شيئاً: وما ذُقْت .

  .يجيُء اسماً، ونعتاً للفاِسق: واملُعذب. منعته شيئاً: وأعذبته وعذبته مجيعاً

  .طَرفُه: وعذَبةُ السوِط

والدمن من الِقشِر والِعيداِن نوق املاء، . واملُرسلَةُ من ِشراك النعل. العذَب: سلَةُ قَضيب البعري، واجلميعأ: والعذَبةُ
. أعذاب: أي انِزع عذَبه، واجلَميع: عذِب احلَوض: العذْبة، ويقال: وكذلك العذَب، ويخفف يف هذا فيقال

. والغصن، ويخفف فيقال العذْبة أيضاً. ن البر والطعام ِمثْل احلُفَالَة إال أنه أردأ منهاما يخرج م: والعذَبةُ أيضاً

  .واخلَيطُ الذي يرفَع به اِمليزان
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ذَ ابواألع :صصالغ.  

ذْبرانَ: والععموت البةٌ ترذَل. شجتاملُب ِرقخاملُن بوالثو .بذَيين: والعمتيمماٌء ِلب .  

ِتذَابلِْفها: واالعِن من خيتذَبة عِبل للعمامسأنْ ت.  

  .الرِحم: والعذَابةُ. انتهيت: واستعذَبت عنك. امنعه : وأعذبه عن ظلِْمه. الكَِرمي األخالقي ال عيب فيه: والعذَيب

  بذع

  .أفِْزع: بِذع بذعاً

الميم والذال والعين  

  عذم

أي : والعض، وفَرس عذُوم عِذم . العذائم: وهي املَالمة، واجلَميع: العِذيمةُ: األخذُ باللوم والتعِنيف، واإلسم: عذْمال
  .والذب. واملَنع. عضوض

ذَمذَماف: والعلُ اجلُزقي شيئاً. الكَيبال ي الكَثري تواملَو . ذاموالع-ذامة عةٌ  والواحد- : دخشنض يمن احلَم رجش
  .من أسماء النساء: وعذامةُ . من أسماء الرجال: وعذام . الشيصاُء من التمر: والعذَائم. إذا مس

  مذَع

  .إذا خربك عن الشيء ببعض خبِره مث قَطَعه وأخذَ يف غريه: مذَع يل مذْعةً

    

ال وفاَء : واملَذاع ببالكَذُوداً بالغيفَظ أححت، يقال. له وال يوال يثْب روالذي يدو : ذاعوالذي يرِسل . ظل م
  .إذا حذف به: مذَع الفَحلُ مبائه: نزلَه وهو املين؛ أو بوله قبل ِحينه، يقال

  

  باب العين والثاء 

الراء والثاء والعين  

  عثر
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  .اطَّلَع وأعثَرته أنا: وعثَر عليه عثُوراً وِعثْراً. اً، وعثَر الفَرس ِعثَاراًعثَر يف ثَوِبه يعثُر عثُوراً وِعثَار

رهائم: والعاثُوةٌ للبدياِلف. ِمصتللم مب. واسيف احلَس قْصون .رواِثيالع عواجلَم.  

: عيثَرته: ويقال. هو عين الشيِء نفْسه: وقيل.  دونَ اَألثَر:العيثَر: وقيل. على اِإلتباع: وما رأيت له أثَراً وال عيثَراً

ما قَلَبت من تراٍب أو غِريه بأطْراف أصابع ِرجلَيك إذا مشيت ال يرى من القَدم : العيثَر: وقيل. أي أبصرته وعاينته
  .أَثَر غريه

. الداُء ال يبرأُ منه: وقيل. قَرحةٌ ال تِجف: والعثَّار.  أي يف ِقتاٍل-قال بالغين معجمةً  وي-وتركْت القَوم يف عيثَرٍة 

 على ِزنِة بقَّم -وعثَّر . الغبار: والِعثْير. دلَّ: وأعثَر عليه. قَدح فيه: وأعثَر به عند السلْطان. وشيٌء ناتئٌ يف الزجاِج
- : ٍةاسدأْسم م .ثَِريالع :اً. الِعذْيثَِريأي فاِرغاً: وجاء ع.  

 ثعر

 رو الثَّع راِن -الثَّعتقاِتل : - لُغ مقال هو سر يمر السجج من شرخي ة. لَثَىاحلَي مى سمسراً أيضاً: ويثَع .

راِريث: والثَّعوِقيل. الطَّراِثي :ٍت تباء يف األرض، ويف احلَديثكُلُّ نته على الشتومقى أرار : بمن الن مقَو جرخي
خرج منه الثَّعارير وهو شيٌء أبيض ِمثلُ : وثَعرر األنف. الغليظُ من الرجال: والثُّعرور. فَينبتونَ أَمثالَ الثَّعاِرير

. هو أثْعر األنف: شيٌء فيه مثلُ احلَب وهو تشقُّق خيرج يف األنف، يقال: ر األنِفثَعاري: وقيل. القَطْرة من اللَّبن

: وأثْعر. الِبيض يقال يف اللَّبن وغِريه: والثُّعر. أي بأنٍف ضخٍم، ألنه ِإذا ضخم كان فيه ثَعاِرير: وجاء ِبثَعرٍة وخشمٍة

  .الثُّعر، ومها ثُعراِن: ويقال للزاِئد يف عرِض الثِّيل. ِذبتجسس األخبار بالكَ

  رعث

كُلُّ ِمعالٍَق من قُرٍط أو ِقالدٍة أو غِريها، : والرعاثُ. واجلُلَّنار. تلْتلَةٌ تتخذُ من جف الطَّلْع، يشرب ا: الرعثُ
زنمتاها، وربما عِلق من اهلَودج رعثٌ : ورعثَتا الشاِة. عثْنونه: ورعثَةُ الديِك. ثٌصيب مرع: رعثَةُ، يقال: والواِحدةُ

: ورعثَته احلَيةُ رعثاً. ِعنب له حب ِطوال: والرعثَاُء. ابيضت أطْراف زنماِتها: ورعثَِت العنز ِرعاثاً. من الصوف

تمه ونالت منه قَليالًقَر.  

 رثع

عوالطَّم صاِحلر ثَعالر .وراِثع ِثعلٌ رجاب. وروأيضاً الص ثَعوالر.  

الالم والثاء والعين  
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  ثعل

ِعلَ ثَ: وال يعرف يف اِإلبل، يقال: أو يف طُبي الشاة والبقَرة؛ قال: ِزيادةٌ يف السن واخِتالف من املَنِبت: الثَّعلُ
والثُّعلُولُ من . واشتقاق بين ثُعٍل منه. الشاة هلا ثُعلٌ: الثَّعول. الرجلُ، وثَِعلَت ِسنه، واالسم الثُّعلُ والثُّعال، وهو أثْعلُ

. ِزيادة يف السن: والثُّعلُول أيضاً. اليت يمِكن أنْ تحلب من ثالثة أمكنٍة أو أربعٍة للزيادة اليت يف الطُّبي: الشاء

وأرض . وثُعالَةُ يقال للذَّكَر واُألنثى منها: الثَّعلَب: والثُّعلُ. السيد الضخم له فُضول: واَألثْعلُ. والرجلُ الغضبان
بةٌ صغرية تكون يف السقاء ِإذا خبثَ دوي: والثُّعلُ. أعطَش من ثُعالَة وهي الذَّكَر: ويف املَثَل. كَثريةُ الثَّعاِلي: مثْعلَةٌ
    أي لَئيم لَيس بشيء : هذا الثَّعلُ والكُعلُ: للرجل إذا سب: ويقال. ِريحه

منتِشرة : وطَعنةٌ ثَعولٌ. املُنتِشر: وقيل املُثِْعل. أثْعلَ الناس واحلَوض: وكذلك يقال. إذا كَثْر وازدحم: وِورد مثِْعلٌ
عظُم فال يدرى كيف : وأثْعلَ األمر. كثري: وجيش مثِعلٌ وثَعولٌ. اتصل بعضهم ِببعِض: وجاَء القَوم مثِْعِلين. الدم

  .يتوجه له

  علث

: وقيل.  ويقال ذلك بالغين معجمةً أيضاًوكُلُّ خِليطَين عالَثةٌ وِعِليثٌ،. خلَطَ بين شيئَني: علَثَ علْثاً واعتلّث

وكُلُّ ما تطْلَب فيه النار من . عالَثه، وقد اعتلَث: ويقال للزند ِإذا مل يوِر. ما ينبت يف الزرع من العشب: العِليثُ
اقْتضبته من شجٍر ال أدري يورى أم ال، وكذلك : داًواعتلَثْت زن. أعالَثٌ وِعلَثَةٌ: واجلَميع. فهو ِعلْثٌ: املَرخ وغِريه

مهالس لَثْتته. اعلَثْتٍط: وأعحوٍع وال شبذْته من غري نخِلثُ. اتِلثِِ: والعتب ِإىل غري أبيه: ِمثْلُ املُعسنوهو الذي ي .

األعالث، ومنه أُِخذَ عالَثةُ الشاِعر؛ أو : بوت والِعكِْرش، واجلَميعالِعيص، وهو الطَّرفاُء األثْل واحلاج والين: والعلَثُ
  .اخلَلِْط: من العلِْث

: وعِلثَ الذِّئب بالشاة. أي عِلق: وعِلثَ به. أي لَِزم يقاِتل: وقد عِلثَ القوم بعضهم بعضاً: ِشدةُ الِقتال: والعلَثُ

  .علْثَةٌ: العلَق، والواِحدة: والعلَثُ. ِإذا علَّق شيئاً عليه يريد عنته: وتعلَّثْت له واعتلَثْت له. تهتعلَّقْ: وتعلَّثْته. فَرسها

  عثل

. وثَلُ ِمثْلُهوالضخم الفَدم اجلايف األشعر، ويقال ِعثْيلٌّ أيضاً، والعثَ. الطَّويلُ اللِّحية، وهو ِعثْولُّ الشعر أيضاً: الِعثْولُّ

  .ِلحيةٌ عثْوِلية أيضاً: ويقال. والذي ال يدِهن وال يتزين. والذَّكَر من الضباع. واملُسترخي

: العثَلُو. عصب املَعرفَة الذي ينبت عليه الشعر: والعثْلُول من الفَرس. الِعذْق الضخم الغليظ: العثَوثَلُ والعثْولُ

ِإذا برأ : وعثَلَ العظْم يعِثلُ ويعثُلُ. أي عثٍْم: هذا جبر على عثٍْل: ويقال. الرديُء من كُلِّ شيٍء: والعثَالَةُ. اجلَماعات
  .ثَِنيةٌ أو واٍد بأرض جذَام: وِعثَالُ. أي مصِلحه: وهو ِعثْلُ ماٍل. وفيه عقْدة



الصاحب بن عباد-احمليط يف اللغة  171  

  لثع

واأللْثَع . هو ألْثَع: ما الَزق األصناخ من الشفَة، فِإذا انقَلَبت اللَّثْعةُ قيل: اللَّثْعةُ: و حكى اخلارزنجي. لأمهَله اخلَلي
  من يرجع ِلسانه إىل الثّاء والعين العني والثاء والنون

  نعث

   العمِل املُنكَِمشاجلاد يف: املُنِعثُ: و حكى اخلارزنجي. أمهَله اخلَليل

  ثعن

  .أمهَلَه أيضاً

جينزكى اخلاراٍن: و حعِضب فرهم عكأّن نيانثْعهم متهم بعضاً: رأيأي يتلو بعض.  

  عثن

دخنته فَعِبق : ت الشيَء فَعِثنوعثَّن. عثَنِت النار عثْناً وعثُوناً وعثَاناً، وعثَّنت أيضاً: يقال: الدخانُ ال لَهب له: العثَانُ
أي : هو ِعثْن ماٍل: دأب واجتهد، ومنه: وعثَن يف العمل يعِثن ويعثُن عثُوناً. صِعدت: وعثَنت يف اجلَبل. به الريح
  .مصِلحه

  .عثَاِنين: وجمعه يف الكًلِّ. ات عند منحِر البعريوشعر. وأوائلُ الريِح والسحاِب. أصلُ اللِّحى: والعثْنونُ

فَر: والِعثْنعين جة بف يف لُغوانُ الصة. ألْور؛ منه: ويقولون. وهذِه ِعثْنةٌ للِقطْعمةً من الِعثْن األحرمح دهو أش .

 ع :- أيضاً -والِعثْنرة تمن اخلُوص برٍة وهو ضِعثْن عمفَعجنمل ي ِبسطْباً؛ فِإذا يةُ . اه املَالُ ِإذا كان روالِعثْن
  .من نعِت األسد الكَثِري الشعر: والعواِثن. شجرةٌ غَبراُء ذات زهٍر أحمر: والِعهنة

  عنث

  .نثَةٌ أيضاًيِبيس احلَِلي ِإذا اسود وبِلي، وجمعها عناٍث، ويقال هلا ِع: العنثُوة

  .العني والثاء والفاء مهملٌ كُلُّه عن اخلَليل

  عفث
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جينزكى اخلارفَثُ: حقال: األعفَثَ، ويام كان أعوبن الع ريبروى أنَّ الزوي ،لَسج ِإذا جِف للفَركَشالت الكَثري :

  : ابن الزبير؛ وفيه يقول أبو حرة

 بأنْواع الشَِّتيمِة أعلَم فنحن  لِمهذَار يهذي بشَتِْمنادعا األعفَثَ ا

  العني والثاء والياء

  بعث

أي بِعثُوا ِإىل : وضِرب البعثُ على اجلُند. يوم البعث: والنشور، ومنه. بعثٌ: اِإلرسالُ، ويقالُ للمبعوث: البعثُ
ودالع .فان عريالب ثْتعثَوبعه: بتوم. ِهجه من النثْتعه: وبتهبِعثٌ. نلٌ بجور :موه النِلبغه وال يمكان ثَ . ال يستِقرعوب
  .وهي اخِتالطُ السواد بالبياض وحنِوه:  من البغثَة- معجمةً -وأَراه بغثَ . وال أحقُّه: خلَّطَه، قال: أمره

  ثعب

فُوه يجري : ويقال. أي جاٍر، ويجمع على الثُعبان: وماٌء ثَعب. مثْعب املَطَر: فَجرته، ومنه سمي: ملاَء ثَعباًثَعبت ا
باِبيثَع :ددماٍء صاٍف فيه تب. ِلمولٌ أُثْعيومنه: وس ،ثَِعبني :بوأُثْع دكثري: ش ريعإليه. أي س بثَعوان:وثَب  .

بلُ املاء: والثَّعِسيالٍن. مٍل وِوررانٌ، مثلُ وبه ِثععمغري، وجالص ديرانُ. والغبوِن : واُألثْعنجثَِعب املاُء من املَننحيث ي
  .وغِريه

. الوجه الفَخم يف حسٍن وبياض: عباِنيواُألثْعبانُ اُألثْ. أخرجها: وثَعب البعري ِشقِْشقَته. صبها: وثَعب عليهم الغارةَ

  .الثُّعب: ضرب من الوزغ خضراُء الرأِس واخلَلِْق جاِحظَةُ العينين، واجلَميع: والثُّعبة. احلَية الضخم الطَّويل: والثُّعبانُ

  بثع

ثَعفَةٌ باِث: البةً، شِني خاصفَتِم يف الشالد ةظُهورع .حاجلُر ثَّع؛ : وبما أِرضبفيه؛ ور جس خترروالض هِشب ثَعفيه ب جرخ
لَحمةٌ تكون ظاِهرة ناِتئةً ِخلْقَةً يف موِضع اللَّثْعة من الشفَة، وصاِحبها : والبثْعةُ. وقد بِثع أيضاً. وهو لَحم أحمر

  .أبثَع

  عبث

ِعبثَة : ويقال للطَّبخة اُألوىل من اَألِقِط إذا يبسوا. جفَّفْته يف الشمس: وعبثْت اَألِقطَ عبثاً. ثعِبثَ عبثاً؛ فهو عاِب
  .وكُلُّ ِخلْطَيِن عِبيثٌ وعوبثَاِني. وعِبثيثَة والِعبثَةُ أقَلُّ من العِبيثَة
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  .ضرب من الرياِحني: والعِبيثُ. ادطَعام يطْبخ ويجعل فيه جر: والعِبيثَة

وهم الذين ليسوا من : وِإنه لَفي عِبيثٍة من الناس. أي اختلَطَ بعضها ببعض: ومررنا على غَنم آِل فُالٍن عِبيثةً واِحدةً
  .تهبشوا من أماِكن ِلخوٍف أو ِلسنٍة. أٍب واِحد

الميم والثاء والعين  

  مثع

  .ِإذا كانت كذلك: وضبع مثْعاُء، وقد مِثعت. ِمشيةٌ قَِبيحةٌ: ثَعاملَ

 عثم

عجه فَرتعجِمثْلُ ر ،ثَمِتواٍء فَعه على غري استربثْماً جه عظْمع تثَمع .ثْمأيضاً؛ وبه ع ِثمع ظْمقال عوي . ثَاميوالع- 

والعيثُوم والعيثَم والعيثَِمي الضخم من كلِّ . وطَعام يطْبخ ويجعلُ فيه جراد.  بيضاء شجرة-والواِحدة عيثَامة 
والعثَمثَم الطَّويلُ من اِإلبل يف ِغلٍَظ، ويوصف به األسد والبغلُ . والعيثُوم الِفيلُ الذَّكَر، واجلميع العياِثيم. شيٍء

اتأيضاً، واجلَمثَمثَمع ة. عِمعْتة ادة الثَِّريمِثيعن بعٍض. والع زجوع ِله بعضمع ِملَ بعضثْماً عع ثَممن . وع ِثموأع
 وهو .وقد عثَم يف كَالَِمه مل يصححه. وهو يعِثم من الِعلْم شيئاً أي ينِتف وليس ِبعاِلٍم. خفِّي شيئاً أصِلحه واخِرزه

ِثملْ مبا قيل له. عبه ِإذا مل يثَمه. وما أعنفس كُدر ويِهد يف األمتجأي ي ِثمعي وِثم بشيٍء أي ال ينتِفع. وهتعوال ي .

.واعتثَم ِبيِده أهوى ا. وهو يعتِثم أي يبِطش  

  ثعم

مالثَّع :عزالن .بين. واجلَر ضه أرتمثَعفِْسها:  فُالٍنوته ِإىل نتره وجتبجأع.  

الراء والعين  

  

الالم والراء والعين  

  رعل

ِرعالٌ : اجلَماعة من اخلَيل املُتقَدمةُ، واجلَميع: والرعلَةُ والرِعيلُ.  ِشدة الطَّعن وسرعته- مجيعاً -الرعلُ واالرعال 
وجاء القَوم . الذي خيرج يف الرِعيل األول: واملُسترِعلُ. أوائلُها: راِعيل الرياِحوكذلك أ. وأرعالٌ وأراِعيلُ
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  .أي أرساالً متقَدمين: مسترِعِلين

منلَِت الغعرتر: واسييف الس تعابتلَةُ. تعداً: والرأب مِقها الظَِّليبة ِلسامعةُ. النلَّقَةً واِجللْدعك مرتفَت قشاِة تمن أُذُن الش 
فَحلُ : والراِعلُ والرعلُ. وهو الذي عرض وتدلّى: ومنه األرعلُ من النبات. شاةٌ رعالَء: يف مؤخر اُألذُن، يقال
وهي : خرجت رعلَتها: وأرعلَِت العوسجةُ.  الرعال:اخلَصبةُ من النخل، واجلَِميع: والرعلَةُ. النحِل، ومنه بنو ِرعٍل

  .ما سالَ من األنف: والرعالُ. مل يطْبخ جيداً: وِشواٌء رعوِلي. مشرةٌ خترج رِقيقَةً تؤكَل

النون والراء والعين  

  رنع

أي تنتهي؛ من : ما ترنع فيه العين رنوعاً: واملَرنعةُ. تغير: عاًرنع الشيُء رنو: و حكى اخلارزنجي. أمهَله اخلَليل
مرنعةٌ من خصومٍة وِقتاٍل لَها فيها : ويقال. وهي الرنعة. الهونَ؛ رنوعاً: وناس راِنعون. ِخصٍب أو لَهٍو أو شراب

اسةٌ. النعنرت لنا موا: وكانأي أصولَِعب ةً. تعنرنا مبد: وأصيةً من الصِقطْع.  

  رعن

نعناً فهو أرعر نعج: روأي أه .نعل: والرم من اجلَبقَدتي فأن :ان: واجلميععنُ والروعالر .نعأر شيله : وج
أولُ : والرِعين. جبلٌ، ونِسب إليه ذُو رعيٍن: ورعين. ليهغُِشي ع: ورِعن. الشديد القَِوي: والرعونُ. فُضولٌ

  .يف معىن لَعلَّك ولَعنك، وهو لُغةُ تيم اهللا بن ثَعلَبة: ورعنك. اجلَماعات؛ كالرِعيل

  عرن

. وهو داٌء يأخذُ يف ِرجِلها فوق الرسغ من أُخٍر: انوا عرنٌ وعرنةٌ وِعر. عِرنِت الدابةُ عرناً؛ فهي عِرنةٌ وعرونٌ

. أي بعيدة: دارهم عاِرنةٌ: والبعد، يقال. اخلَشبة تجعل يف أنف البعري، وقد عرنته أعِرنه وأعرنه مجيعاً: والِعرانُ

 تنرته، وقد عبمح وجلَِب الرع بني ثَعمجي ارماِملسحمها. الرعمِع، وجبالض ارنٌ: وِوجرع.  

نِريه: والعنروع ،مه، وقيل: اللَّحمسه ودتمهِرنٌ: زيٌء عنُ يف الذَّفَِر أيضاً، وشرأيضاً. الع نِريم؛ : والعلُ القَوتقْتم
. وتسمى الفَِريسةُ نفسها عِريناً.  من قَصٍب وطَرفاءعِرين: ويقال. وأجمةُ األسد. وال يكون إالّ بدماٍء ولَحٍم

نِريم: وعِميمن ت يح .نِريد: والعريِن األسبع هب؛ شاه. الِعزالِعض كومجيعاً. وش ،بالض رحةٌ ال . وجنوهو ِعر
. هي العرتن نفسه: وقيل: مدبوغ ا: عرتِن، وِسقَاٌء معرونٌعروق ال: والِعرنةُ. ِإذا كان خبيثاً ِصريعاً: يطَاق

شجرةٌ يدبغ فيها تنبت  : - بفَتح الراء والعين أيضاً -والعرنُ . خشب الظِّمِخ وهو خِشن يشِبه العوسج: والِعرنةُ
  .، وقد اعترنَ وعِرنَوقَرح يخرج يف باِطن ِجراِن البعري. بالشام
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نِنيف، واجلَميع: والِعراألن :ناِنيرض. العمن األر فَعتء. وما اريلُ الشوأو .ناِنيرة: والعادوالس افراألش.  

أي نكْتتيِن " يٍم ذي عرنتيِناقتلوا من الِكالب كُلَّ بِه: "ويف احلديث. أثَر سحٍج يف ِجلِْد الدابة ذَهب شعره: والعرنةُ
  .حي من اليمن: وعرينةُ. طَحمةُ السيل: والعراِنيةُ. فَوق عينيه

  نعر

  

روعون راً فهو ناِعرِعين رعم: نوشٍت يف اخلَيوةُ. ِلصرعم: النوشراً. اخلَيوعن قالِعر رعا: ون روجِة وهو خم يف ِشدلد
. ضرب من الدالء يستقى به: والناعور. صخابةٌ فَحاشة: وامرأةٌ نعارةٌ. أي نهاض: وهو نعار يف الِفتن. صوٍت

رواعزاب، ومنه: والنكاِملي بهٍر صيف ن قِضياح: مكَّبةُ على اجلَنحى املُرة الرروِع. ناعوناراِحلم ةُ يف : ررعه النتأصاب
يف أنِفه : وكذلك. أي ِكبر: وِإنه لَشديد النعرة، ويف رأِْسه نعرةٌ. ِشدةُ النفْس: والنعرةُ. وهو ذُباب أزرق: أنِفه

اِعرون فوة؛ وأُنرعواِمخ، وقيل: نون و: أي شةُ النحوفْتةٌ مرعة الطَّويلة ندوالد هِشب عريثرها البنةٌ يلُها دابن، وأصيالع
  .ومعناه يهم ِبقَتٍل وغَدٍر: عليها الزغّب، قيل

رعة والنرعاالِبل: والن الدوقيل. أو ،ِتمطُون مل تِش يف البحالو رموح :رعهو الن.  

 طائر ِمثْلُ العصفُور، وقيل - بلُغة اِحلجاز -والنعر . هو بالغين معجمةً: أي غَيرى، وقيل: وامرأَةٌ نعرى ونِعرةٌ
  .بِعيده: وسفَر نعور. هو النعر أيضاً: وقيل. بالغين معجمةً

الفاء والراء والعين  

  عرف

وصبر، وهو عاِرف وعروف، . استحذى: وعرف. أي عاِرف:  وعِريفورجلٌ عروفَةٌ. عرف ِعرفَاناً ومعِرفَةً
فر: والِعربالص .افرنَ الكاِهن: والعود .فراٍه من الثُّمام: والعٍض وال ِعضمليس ِبح باتة، ومنه . نبالطَّي حيوالر

عرفَة، : احلُدود، والواِحدة: معناه حدها هلم، والعرف: ، وقيل"نةَ عرفَها هلمويدِخلُهم اجلَ: "قَولُ اهللا تبارك وتعاىل
ِإذا طالَ عرفُه، : أعرف: ويقال. وعرف الفَرس. املَعروف: والعرف. وسميت عرفَةُ بذلك كأنه عِرف حده

  .ِضع العرفمو: جززته، واملَعرفَةُ: وعرفْته

: األعراف: وقيل. عرف: ما ارتفَع من الرمل، والواِحد: واألعراف. بعضها خلْف بعٍض: وطار القَطا عرفاً عرفاً

. ؤه جميعاًوهو اسم واِحٍد وإنْ كان ِبنا" وعلى األعراِف ِرجالٌ: "كُلُّ مرتفٍع عند العرب، ومنه قولُ اهللا عز ِذكْره

فروراف: واعرعلى األع فَعتار .رحالب فروره: واع واعواجافُه وأمرأع تفَعتار . فرفَةٌ -والعرةُ عوالواِحد - :

ةُاألملَح، عرفَةُ صارةَ، عرفَةُساٍق، عرفَ: والعرف ِبِبالِد بين أَسد. واسم موِضٍع. أشراف األرض الدقَاق املُرتِفعةُ
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عاضون ميدفَة القَررِن؛ وعيفَة املاورفَة الثَّمد؛ وعرم. وعهفْترتٍر: واعبهم عن خألْتِتراف. سبالذُّلِّ أو : واالع االقْرار
  .الذَّنب

فِريعفاٍت: والتربع فقُوفَة: الورِم عوي مِظيعنادي عليهوأنْ . وتالَّةَ فَيالض بِصيي.  

هي : وقيل: معرف ومعِرف: واِحدها: وهي الوجه: وامرأةٌ حسنةُ املَعاِرف. جندب ضخم له عرف: والعرفانُ
  .قَرحةٌ تخرج على اليد، وقد عِرف الرجلُ: والعرفَةُ. األنف وما وااله

  .نقَابة، ومنا رجلٌ عِريفكال: والِعرافَةُ

  رعف

أنف : والراِعف. أي دخلَ علينا: وبينا نذْكُره رعف به الباب. سبق: ورعف رعفاً. رعف ورعف يرعف رعافاً
  .تقَدموا: واسترعفُوا. وطَرف األرنبة. الرواِعف: اجلَبل، واجلميع

بل حجر على رأس الِبئر يقُوم عليه : حجر ناِتيٌء ال يستطَاع قَلْعه، ويقال: ةُ الِبئْر وأُرعوفَتها جميعاًوراعوفَ
  .املُستقي

  فرع

وفَرعت أرض . هعلَوت: وفَرعته. فَرع؛ أيضاً: ويقال يف اهلُبوط. يف معىن صِعد وهبطَ مجيعاً: وأفْرع. فَرع فُروعاً
  .جولْت فيها فَعِلمت خبرها: كذا

    

سالفَر تعه: وفَرتعبينهم. قَد تعوفَر :تزجح .فَاِرعم موقَو علٌ ِمفْرجا على : وروقَواس وِإذا كَفُّوا بني الن
"  وهو يف الصالة فَفَرع بينهما- صلّى اهللا عليه وآِلِه وسلَّم أنَّ جاِريتيِن أخذَتا ِبركْبتي النيب: "ذلك، ويف احلديث

قأي فَر.  

  .رأِت الدم عند الِوالدة أو يف أول ما حاضت: وأَفْرعت. اقْتضها: وفَرعها وافْترعها

: أفْسدت وأدمت، وكذلك أفْرع اللِّجام الفَرس: نموأفْرعِت الضبع يف الغ. أي صببناه: وهو أولُ صيٍد فَرعنا دمه

  .أي ابتدأْت: ِبئس ما أفْرعت: ورِوي عنهم. أي أدمى فاه

 كانوا ِإذا :وقيل. أول ِنتاج الناقَة، وكانوا يتبركُونَ بنحِره: والفَرعةُ. نحروها: وأفْرعوا الفَرعةَ واستفْرعوا وفَرعوا
فَعلَت : وأفْرعوا. أي نِتجِت الفَرع: أَفْرعِت اإلِبلُ: ويقال. بلَغَ اإلِبلُ املائةَ نحروا واِحداً وأُطِْعم الناس وهو الفَرعة

  .إِبلهم ذلك

عم: والفَرحى. الِقسع الضه يف فَرتيله: وأته. أي يف أول وفاِرعتةُ اجلَبعه: وفَرانُ. قُلَّتعال، : والفُريف اِجلب ابعالش
 ؛ - ِبسكُون الراء -الفَرعةُ : ويقال. الفَرع: القَملةُ الصغرية، وقيل الكَبرية، واجلَميع: والفَرعةُ. فَرع: والواِحد
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  .يف الِقربة أو اِجلراب ِإذا ضاقِجلْدةٌ تزاد : والفَرعة. حسانُ بن الفُريعة: والفَرع اجلَمع، ومنه

طالَ : وأفْرع فالنٌ. كَفَى أهلَه: وواٍد مفْرع. انتجعوا يف أَول الناس: وأفْرعوا. أي أخذُه: وأُفِْرع ِبسيد بين فالٍن
فَعه. وارتتدمبه فما أح تعبه: وأفْر لْتزة الوادي. ناله: وفاِرعأع .والفَرلى كُلِّ شيٍء: عأع .عفَر سِإذا : وقَو

  .اتِخذَت من رأِْس القَِضيب

عوالفَر :دقال: املالُ املُع؛ مجيعاً، يرعوالش :وفارع عوهو أفْر فَِرع .ان: اجلَميععالفُر.  

. والفَرعاُء واملَفْرع ِمثْلُه. الفَوارع: نه وظَهر؛ واجلَميعما ارتفَع م: الفاِرعةُ: وقيل. حواِشيه: وفَرعةُ الطَّريق وفاِرعته

  .تزوجت يف سادِتهم: وتفَرعتم. وهو مفْرع الكَِتِف؛ أي عِريضها

يٍء: واملُفِْرعالطَّويلُ من كُلِّ ش .اِرعاِضع: وفَووم .ان بن ثا: وفارعِة حلسٍن كان املَدينِحص ملُ . ِبتاسا قَوفأم
  : اهلُذَيلِّ

  وذَكَّرها فَيح نَجِم الفُروع

كون من احلَرما ي دزاء، وهو أشاجلَو وى, فهي فُروعرةً: ويمجعن ميِغ؛ بالغوالفُر.  

  : وقَولُ أُميةَ

 بنْيانُه بالثِّقَاِل وفُريع  حي داوود وابن عاٍد وموسى

  .أراد ب فُِريٍع ِفرعونَ: لفيقا

  .أرفَع من دابِتك: دونَ احلُضر وفَوق املَوضوع، ويقال: املَرفُوع من سيِر الفَرس: رفع

. فَاعةً فهو رِفيعورفُع ر. داورين كُلَّ مداورٍة: ورافَعين فالنٌ وخافَضين. ِمثْلُ جري الفَرس ِإذا فَعلَه البعري: والرفْعةُ

نِقيض : والرفْعة. ما ترفَعه على غريك عند السلْطان: والرِفيعةُ. ِإذا كان بعضه أرفَع من بعٍض: ورفَّع اِحلمار يف العدو
باعدتهم يف : ورفَّعتهم. تاركْته: ورافَعته. أتقى عليهم: وأرفَع م. ما تنفِّج به املرأَةُ عِجيزتها: والرفَاعةُ. الذِّلَّة

  : يف قَول جرير: وقيل. خبأْته وأَحرزته: ورفَعته رفْعاً. احلَرب

  .رفَعن الكُسا والعبقَِري المرقَّما

وهذا زمن . حِديثٌ مرفُوع: نسبته، ومنه: فَعتهور. أي ارِتفاع: ويف صوِته رفَاعةٌ رفَاعةٌ. اتخذْتها رِفيعةً فاِخرة
  .وذلك حني يحصد فَيرفَع: رفَاِع الزرِع وِرفَاِعه

  عفر

ض وما على عفَِر األر. صارعه: وعافَره. العفَر: واسم التراب. مغثْته: عفَرته يف التراب عفْراً؛ وعفَّرته واعتفَرته
رملٌ وظَبي : غُبرةٌ يف حمرة، يقال: والعفْرةُ. اسم رجٍل: يعفُر: أي على وجِهها، ويجمع على األعفَار، ومنه: ِمثْلُه
  .أعفَر
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رفُوعوِقها باألرض: والية لُزلكَثْر ،فها. اِخلشلَدةُ وِشيحِت الوفَّره على الِف: وعتنرمن م رِفيئاً شيئاً، ومنه العيطام ش
: والعِفيرةُ. غري مأْذُوٍم: وطَعام عفَار. غري ملْتوٍت: وسِويق عِفير وعفَار. وهي اليت ال تهِدي ألحٍد شيئاً: النساء

وعفُرةُ . املُختِلطُونَ من الناس: والعفُرةُ.  متلفٍَةأي يف: ووقَع يف عافُوِر شر وشر عافُوِر أيضاً. دحروجةُ اجلُعل
. والسقْي بعد الزرع، جميعاً. زرع احلُبوب: والعفْر. ِشدتها : - بفتح العين أيضاً -عفُرةُ : احلَرِب والشر؛ ويقال

فَاره: والعتفَرل، وقد عخالن حلِْقيت .جةٌورفَاِريىن وعفَروع تاةٌ وِعفِْريةٌ وِعفْروِعفِْري كَر: لٌ ِعفْرنثٌ مِبيأي خ .

: وناقَةٌ عفَرناةٌ. ِعفْر وعفَرىن وعفَرفَرةٌ: لألسد: ويقال. وقد عفُر واستعفَر. وهو أشد عفَارةً منه. وامرأةٌ ِعفْرةٌ

  .ورجلٌ ِعِفر. شِديدةٌ

نيثُ ِعِفرٍث: ولَيوثُ لُيإليِه: وقيل. أي لَي ِسبن ِضعوم نيعي. ِعِفرمين: قال األصِفرثُ عى : لَيدحتباء يةٌ كاِحلرداب
. شعر وسِط الرأس: جميعاًوالِعفِْريةُ والِعفْراةُ . هو لَيثُ ِعِفرين؛ يف املَدح والذَّم معاً: ويقال. الراِكب ويضرب بذَنبه

  .عرف الديك: والِعفِْريةُ

  .ويجمع العفَار على العفْر. عفَار: شجر يتخذُ منه الزند، واجلَميع: والعفَارةُ

. قَِبيلَةٌ من اليمن: ومعاِفر. ج ِشبه الصمغما يخر: ومعاِفر العرفُِط. لكُلِّ شجٍر نار واستمجد املَرخ والعفَار: ويف مثٍَل

فَارقال: وعالُ، يصب إليه النسنٍل تجر ماس :فَاِريلٌ عصن.  

وقَوم . ض اجلُردالغنم الِبي: والعفْر. ِبيض: ولَياٍل عفْر. لَيلةُ ثَالَثَ عشرة: والعفْراُء. الغليظُ العنق: والعفَري والعفَرىن
  .حتى ترى عفْرةَ إبطَية أي بياضهما: ويف احلديث. غَنمهم كذلك، وهذَيلٌ من بني العرب كلِّها معِفرة: معِفرونَ

.  عفْر له وال عِويصجاءين بكالٍم ال: وهذَيلٌ تقول. أي حِديثٌ: وشرفُه عن عفٍْر. أي بعد شهٍر: ولَِقيته عن عفٍْر

  .وهو من الشمس ما يقال له مخاطُ الشيطاِن ومخاطُ الشمس: والعفَر. أي معانيه: وما أغْرب عفُوره وعِويصه

الباء والراء والعين  

  عرب

وإمنا . عريب بغري اهلاء: وتصغري العرِب. ا فيهم بعدالذين دخلُو: والعرب املُستعِربة: اخلُلَّص: العرب العاِربةُ والعرباُء
. أي أعراِبيةً: وأنَّ فيه لَعروِبيةً. وسمي يعرب ألنه أولُ من تعرب؛ وهو أبو قَحطان. سميت ب عربةَ وهي بأْجتهم

تبرعنه وع تبرت: وأعحأفْص :تبرعنه:  عنهوع تكَلَّمة. تالكلمةَ الفارِسي تبرةُ. وعبراء : والعحةٌ فيها أرنِفيس
نطْحت.  

ِربعم سة: وفَرِبيرالع خاِلص .ِربعلٌ مجاب: ورل الِعراخلَي صاِحب .ابلٌ ِعرة: ِإبِبيرع.  

املُِحبةُ لزوِجها، : الضحاكَةُ الطَّيبةُ النفْس، وقيل: واملَرأةُ العروب. وبةُ اسماً علَماًعر: يوم اجلُمعة، ويقال: والعروبةُ
واجلَميع :برِت املرأةُ. عبرعر: وتمويف حديث ابن ع ،لَتزغت" :تِتيساء ما أوِة النبارعمن م دأح أي " ما أُوِتي
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  .العِزلَة: والعِربةُ. نمغازلَِتِه

  .أي وِرم من اِخلصاء: وقد عِرب. خصيناه: وعربنا التيس: الدعوةُ يف اِخلتان: والعروبةُ

    

ويقال . أثْمرت: زموقد أعربِت اخلَ: عرابةٌ: والواِحدةُ. العراب: عسلُ اخلَزِم، وسمي به ألنه يقال لثَمِرة: والعرابةُ
وماٌء . العرب: كَثريةُ املاء، واملَصدر: وِبئْر عِربة. ِطيب النفْس: والعرب. وبه سمي الرجلُ. عرابةٌ: للمتهلِّل الوجِه

: عِرب الفَرس: ومنه. أتخم: ب عرباًوعِر. العرب: النفْس، واجلَميع: والعربةُ. الشرب: والِعرب. عِرب أيضاً

وما يمنعكُم : "أنكَرته، ويف احلديث: وعربته عليه. أفْسدت: وعربت بينهم. خالَفْت: وعربت عليه. نِشطَ، عرباً
وعِرب . أنْ تكْوى على أشاِعِرها يف مواِضع ِلتشتد: والتعِريب للدابة. منعته: وعربته عنه". أن ال تعربوا عليه

حاله: اجلُرله أع حفَتوان عسورْء ِإذا تله آثار بعد الب تِقيداِخلُه أيضاً. ب دة. وفَساد املَِعدب . وكذلك يف فَسروع
بيا الطِّالُء: اجلَروأع دتقال أيضاً. اشوي :عريالب ِربعبرعتايب.  واسرع موإبلٌ وغَن .برا عو :برأي ج . سوقَو
والعرب . أعطَيته العربانَ وأسلَفْته: وأعربته وعربته. ِعربةٌ: يِبيس البهمى، الواحدة: والِعرب. مستصلَحةٌ: معربةٌ

رواحلَم :واِحد .ِصياٌء يِقيقوهو دِن والدِجياةَ من العالش ها. بطْنب ِفختنى يديداً حتتأكُلُ منه أكْالً ش.  

  رعب

يقال يف اجلَباِن : وهو رِعيب العيِن ومرعوبها. الفَروقَة: والترعابةُ. خوفْته، فارتعب: رعبته رعباً ورعباً ورعباً
  .لِة اهلَيوبوالشجاع ِبمِرت

بعوالر :ممجيعاً. اللَّؤ بعوالر بِعيرام: والتنالس عقِْطيةُ منه. تة: والِقطْعبوبعر .مهالس تبعه: وربعر تلحأص :

وكذلك . املُمتِليُء ِسمناً: رعبواملُ. الرعبة: وجمع الرعِب. كَسرت رعبه:- بالتخفيف -ورعبته . وهو رعظُه
ِببعساء. املُرةُ من النبوبعناً: ومنه أُِخذَِت الرةُ ِسمجتةُ املُرطْبوهي الش .بعوالر :جال، والواِحدمن الر ارالِقص :

  .أي واِسع ال يمأله شيٌء: ِحسي متراِعب: ومنه: يمَأل الوادي: وسيلٌ راِعب. رِعيب وأرعب

  .شديدةُ الرعِب وهو الصوت؛ أو نِسب إىل موِضٍع: وحمامةٌ راِعِبيةٌ

  برع

  .أعطاه من ِقبِل نفِْسه: وتبرع بكَذا. وبراعةً، يقال ذلك لَألِصيِل اجلَيِد الرأْي: برع برعاً

  عرب
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وناقَةٌ عبر . سِفينةٌ يعبر عليها: واِملعبر. شطُّه: وعبر النهر عبوراً وِعبرةً. بارةً؛ وعبرها، مجيعاًعبر الرؤيا عبراً وِع
  .أي مار طَريق: وهو عاِبر سِبيٍل. ال تزالُ يسافَر عليها: أسفاٍر

    

ابالِكت ربب: وع فَعرفِْسه ومل يأه يف نهقَرتولُ. ه صجالر ربوع :مات .ه عاِبرِنه. أي ثاِكلٌ: وأُميع رباه عأي : وأر
أي يصلُح : وهو عبر لكُلِّ عمٍل. وهو عبرانُ. وقد عِبر. أي العبر وهو احلُزن: وُألمه العبر. سحنةَ عيِنه وما أبكاه

جبلٌ من : ومعبر. شقَقْت عليه: وعبرت به. وزنتها واِحداً واحداً: وعبرت الدناِنير.  عنهتكَلَّمت: وعبرت عنه. له
 وبه سميِت الشعرى العبور؛ ألنها تعبر. أهلَكْته: وعبرت به. ِجبال الدهناء؛ سمي به َألنه يشق على من يسلُكُه

العبرةُ : والدمعة نفْسها. جريه: وعبرةُ الدمِع. االعِتبار: والِعبرة. باملال؛ ِإذا طَلَعت فَِبحرها وِإذا سقَطَت فَِببرِدها
. قَبيلةٌ: والعبر. لطَّويلهو ا: ما ينبت على شطوط اَألار من السدر، وقيل: والعبِري. جرت عبرته: واستعبر. أيضاً

بنو : ومن كَالِمهم. أُخر ِختانه: وغالم معبر. ِسِنني: الذي مل يجز صوفُه سنةً؛ وقيل: والعبور واملُعبر من الضان
قَوس :  والتام من كل شيٍء، يقال.الذي ال يخصى: واملُعبر من الشاء. أي ال يخِفضونها: فُالٍن ال يعِبرونَ النساَء

ربعةٌ وِسقَاٌء مربعِر. مالظَّه ربعم رِعيوب :ربه الدِصبمل ي .ربعم فن: وخيِسماملَن باِعدتم ةُ. واِسعرباقةُ اليت مل : واملُعالن
وقَوم . وقد يجمع على العبائِر: عبور: والواِحدةُ. عبر: عد الِفطاموالرخالُ ب. تنتج ثالثَ ِسنني ليكونَ أصلَب هلا

رِبيع :كَِثري .ربع سوقيل. وأن :ربون: العراِنير، وهم الِعبعالش تويكُنونَ إالّ بسالذين ال ي.  

رِبيب، وقيل: والعرانُ عند العفَرعالز :مجالَطٌ تعفَرانأخبالز ع .راِبيإليها : واملَع دشةٌ يصوبفينة منيف الس بشخ
ا، الواِحد ُفينةالس سبحِر تجمن األن رلُ، وهي أصغجاهلَو :وربعم.  

  بعر

ِعريالب :ِإذا أج رقال له بِعيسان، ويِزلَة اإلننميعاً، ِبميكونُ للذَّكَر واُألنثى جذَع .عانٌ وأباِعر: واجلَمرعةٌ وبِعرأب . رعوب
الشاةُ أو : واِملبعار. بعر األراِنب أيضاً: ويقال. يقال لِإلِبل ولكُلِّ ذي ِظلٍْف ما خالَ البقَر األهلي فإنه يخثي: بعراً

بيه عألن ،ارإىل حاِلِبها، وهو الِبع راعبالناقَةُ ت .رعه: واملَبترعه وأبترعوب ،رعثُ البيِر؛ : حعما فيه من الب ثَلْتن
واجلَميع :املَباِعر.  

  ربع

 أخذْت: وربعت اجلَيش ربعاً وِمرباعاً وِربعةً. كانوا ثالثة فَِصرنا أربعةً: وربعتهم ربعاً. أقَام به، ربعاً: ربع باملَكاِن

جمع : واألرباع. الربع، ومل يأِت على وزن اِملرباع يف تجزئة الشيء غري اِملعشار: ربع الغنيمِة منهم، وجمع الربعِة
  .واسم موِضٍع. الربِع من الغنيمة

عبواِملر :باعذُ اِملرالذي يأخ .بعوأُر ِبععاً: ورِرب مق. حالوقد ي :عِرب ىموهي ح ،تعبى وأرعليه احلُم تعبر .
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عبر موالي مك. أي كَثُروا: وهعبر اللَّه ِتك: وأكْثَريلَ بأي أه.  

واجلَميع :وعبر .عبنها: والريِبع ارع أيضاً. الدوبعلى الر عمجوت.  

  .أي باع مناِزلَه: وحملَ حمالةً كَسر فيها ِرباعه

عبةً: واملَربيع خاصِزلُ يف الراملَن .عبربيعاً: وتر أقَام .عِبيه: والرعم؛ وجغريالص رهِبعاء: النأر . عمجوالكَلَأُ أيضاً، وي
أي كَثري : وهو مربع. بور مِطيق للشيء قائم بهأي ص: وهو جلْد مستربع. سطَع: واستربع الغبار. أربعة: حينئٍذ

  .سِمن من الربيع: وارتبع ارِتباعاً وِربعةً. ِإذا سأَلَ مثَّ ذَهب مثَّ عاد: وِإنك لَتربع علَي. النكاِح

    

وِإذا . أن تحِبس اإلِبلَ ثالثة أياٍم مث توِردها الرابع:  والربع.وأوردها املاَء ِربعاً أيضاً. رعاها يف الربيع: وأربع إبله
ولد له يف : وأربع. تركتها همالً مربعاً: يقال. أُرِسلَِت اإلبلُ فَتِرد املاَء كلَّما شاءت بال وقٍْت فهو اِإلرباع أيضاً

  .وولَده ِربِعيون. شباِبه

وإذا لَِحقَت يف أوِل . هلا ربع: وناقَةٌ مربع. ربعت: أي صاروا أربعةً، هذا من غِري أنْ تقولَ:  فأربعواوكانوا ثالثةً
ما له : ويقال. الرباع : - وهو ما نِتج يف الربيع -وجمع الربِع . وكذلك اِملرباع اليت تبكِّر باحلَمل. الربيع أيضاً

هعبوال ر عب .اعببات: واِملربالن باع. املكان الباِكرواِملر عبيف : واِملر اهللا املَطَر قوم، وهي اليت يرزجع الناِبيرم واِحد
  .وقْت أنوائها

عبلٌ: والريِبط منه سهال ي بيع. املَطَرع الرمبيعاً. وهو جر ِميسى الومسأيضاًوقد ي .  

  .من الربيع؛ كما يقال يوم صائف من الصيف: ويوم رابع. أصابوا ربيعاً: وارتبعوا. وقَعوا يف الربيع: وأربعوا

. أصابها الربيع: أي أنعشين، وكأنه من رِبعِت األرض: وأربعين من ديٍن علَي. أي ربيعاً إىل ربيع: وعاملْته مرابعةً

احلَبلُ على أربع : واِملرباع واملَربوع. وكذلك رمح مربوع. ليس ِبطَِويٍل وال قَصٍري: ورجلٌ مرتِبع ومربوع وربعةٌ
  .والربعةُ اجلُونة. قُوى

عاِبيره : واليعِضيِبيه، كأنَّ بشِن؛ على التاملَت مولَحزنت عاِبيري كرحتحني ي.  

  .أي يِسيلُ من نواحيها: وجاَء وعيناه تدمعان بأربعٍة. كَثريةُ اليراِبيع: وأرض مربعةٌ

احلمار عبفيه: ور عبلَ قَوائمه األرخواه يف املاء إذا أده. شطْن أُمب رابع ِبيال: وهذا الصأَو ةُ. ِدهاأي رابعِبيعوالر :

  .أشلْتها: وقد ربعتها وارتبعتها. وا سميت رِبيعة: الصخرةُ تشالُ

  .أي انتِظر : - وكلُّها واِحد -أربع على ظَلِْعك وعلى نفِْسك وعليك : ويقال. البيضةُ من السالح: والرِبيعةُ

: ويقال. ، ويجمع على األرِبعاوات واألراِبيع- بكَسر اهلَمزة- واِإلرِبعاِء - بفَتِح الباء -ألربعاء ويوم األرِبعاِء وا

وسمي الرباِعيتاِن من األسنان ألنهما مع . هذه األرِبعةُ األوائلُ واألرِبعةُ األواِخر: يف جمِع األول وربيع اآلِخر
تيةٌالثَِّنيعبِن أر .سالفَر عبه: وأَرتاِعيبألْقى ر .عواجلَم ،اعبوهو ر :عبر.  

تعبِت الناقَةُ وارعبتقْبِل املاَء: وارها فلم تِحمر لَقغتةُ. اسعبو، وقيل: والردِديٍد فوق : أقْصى غايِة العليس ِبش ودع
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  .أي تعدو: ك ترتبعومالَ. املَشِي فيه ميالنٌ

  .حي من بين أَسٍد: والربعةُ. رفَعوا يف السير: وربعوا

خشبةٌ : واِملربع واِملربعةُ. أَخذْت بيِده وأَخذَ بيدي حتت اِحلمل ورفَعناه على البعري: ورابعته. حملْته: وتربعته وربعته
  .ألحمالُتشالُ ا ا

أي على : والناس على رِبعاِتهم وِرباعِتهم. أي أَمرهم: وما فيهم أَحد يضِبطُ ِرباعتهم. قَومه: وِرباعةُ الرجِل
: وقيل. أي على حاهلم وكانت حسنةً وال يقال يف غري احلَسنة: وتركْناهم على سِكناِتهم وِرباعِتهم. اسِتقَامِتهم

  .معناه حيثُ يسكُنون ويرتِبعون

امتاروا يف اِمليرِة : ويقال. الِعيرات يمتارونَ عليها يف أول الرِبيع: والرباعى. أي هو سيدهم: وهو على ِرباعِة قَوِمِه
  .باكُورةُ األثْمار: والربِعيةُ. الربِعيِة

  .يف أكْباِدها: داٌء يأْخذُ الِفصالَ يف مناِكِبها، وقيل: والروبع والروبعةُ. قَِدميه: وِربِعيةُ املَجِد

عبواخلَلِْق: والر اِقصالن، وقيل النِب من الفُصقُورالع القَِصري.  

    

وبيت . إذا أسرع؛ وكأنه من الربعة: ومشى األربعاء. وسإذا تربع يف اجلُلُ: وقَعد األربعاَء واألربعاوى واألربعاواَء
  .إذا كانَ على أربعة أعِمدٍة: أُربعاوى وأُربعاواُء

الميم والراء والعين  

  عمر

رموالع رمكَّر: العل السخمن ن قوحالس . رموِر -والعمالع الذي ب: - واِحد ماناللَّحنومنه. ني األس :رومع : ماس
  .رجٍل

رموالع رماةُ: والعقَاُء، ومنه. احلَياهللا: والب كرماهللا وع رماهللا. لَع كترماهللا: وع كتين ذَكَّرعاِن. يرمتاِن : والعماللَّح
  .الشنف: والعمر. املُتدلِّيتاِن على اللَّهاة

رمِسوعيهما: تا الفَرمسي نِغريان يف أصِل ِلساِنه، ومنهم مظْماِن صِن: عيرمع ِغريصه تِن كأنيِمريمى. العرموالع :

ين، ومنه واِحل. السنون: والعمر. وقد عمرته وأعمرته كذا. هو لَك عمرك: أنْ تعِطي البعري أو غريه رجالً فتقول
ويقولون للِجن إذا أرادوا . ِصنف من التمر: والِعمِريةُ. أبا عمرةَ: ويكَنى الفَقْر" فقد لَِبثْت فيكم عمراً: "قولُه تعاىل

  .عمار الدار: عمار، ومنه يقال: عاِمر، واجلَميع: أنه يسكُن مع الناس

اِمروالع :الض وراِمٍرجع بأُم تيع، ولذلك كُنكاِن كذا وعاِمراً: ويقولون. بهم ساِمراً ِبمكْترت : نِميِقيأي م
واستعمر الناس . أعمر اهللا منزلَك وعمره، وال يقال أعمره زيد ولكن عمره: ِضد الغاِمر، يقال: والعاِمر. مجتِمِعني
فَع ضها اهللاألررمةً، وأعارها ِعمورراناً: ممع رمعلَها تعاملكانَ. أي ج ترمه عاِمراً: وأعتدجٍر . ومعِبم توكُن
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  .أي ِبمِنِزٍل: ترضاه

وبينهم . وقد عومروا. أي يف ِصياٍح واقِْتتاٍل وغَضٍب: وتركْتهم يف عومرٍة. وعمرهم اهللا. طالَ عمرهم: وعِمروا
رش رموع.  

: والواِحد. والتين. واجلداء. التيوس األهِليةُ: واليعاِمير. أي جاِمعهم وحاِبسهم: ومالَك معوِمراً بالناس على بايب

رومعي .ِمرتواملُع :متةُ. املُعارموالع :ة، واجلَميعاممال: العارمع.  

  .العمرةُ يف احلَج: الزائر، ومنه: واملُعتِمر. الِعمةُ: والعمرةُ

  .أنْ تبِني باملَرأة يف أهِلها، فإن نقَلْتها إىل أِهِلك فذلك العرس: والعمِرةُ

ارمقال: والعةُ، يِحيك اهللا: الترمع :اكيانُ. أي ححيوالر .ةُ والعارةُ والِعمارمجيعاً -م - :  ِطيقي ظيمالع احلَي
  .البطْن: - جميعاً -هما : وقيل. األنِفراد، وكذلك العِميرةُ

  .هو القَديم الذي أتى عليه عمر: ِمثْلُ العبِري من السدر، وقيل: والعمِري

  .حي من عبِد القَيس: لعموروا. الصرداِن يف اللِّسان: والعويمراِن

  .اسمان: وعمارة وعمرةُ. اسم شيطاِن الفَرذْدق: وعمرو

  معر

: ورجلٌ مِعر. وخلُق مِعر زِعر، وفيه معارةٌ. ذَهب الشعر عنه: ومِعر رأْسه. أصابه شيٌء فَنصل: مِعر الطُّفُر معراً

. تغير واصفَر: وتمعر لَونه. ِللَوٍن يضِرب إىل احلُمرة: وهو أَمعر الشعر وبه معرةٌ. وكَِثري املَس لألرض. يلٌبِخ

ضِت األررعها: وأمباتلُ. قَلَّ نجالر رعقَر: وأمافْت.  

  رعم

امعا رو ،موعاةُ؛ وهي رِت الشمعٌءِل: ريسيلُ منها شِفها يذُ يف أَناٍء يأْخد.  

سمالش معها: ورتوببغَي قَبر .امعا ر نيظٍَر: وعةُ نأي ِحد .وممعة: والراِعمأة الناملَر.  

موعوالر :ِعيشل أن تؤما تأل فْسا. النِت الشمعاِل، وقد أَراهلُز ديدةُوالش.  

فِت األنِعماطُها: ورخها وهو مامعال ره. سمعامه: ورعر حسم. متلٌ يف الشذَيةٌ؛ إذا : وتقول هامعر أنت
  .من أمساء النساء: ورعوم وِرعوم وِرعم. من كُنى الضبع: وأُم ِرعٍم. شبهوه ِبنعجٍة

  عرم
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ةً وعامرع مراماًعر .ِرمع وهو عاِرم .رٍة وشامرعه بتبه، أصتمروع .امرلٌ عجش. وراجلَي امرهم: وعتهم وكَثْردح .

امرماً: والعرم عما عليه من اللَّح ِرمع ظْمم وهو العرالع عمه. أي أُِكلَ: جتمرعه: وتقْترعةُ وا. تامروالعمرم: لعاللَّح .

  .والدسم أيضاً. وبِقيةُ الِقدر

. وقد عِرم عرماً. الذي فيه بياض وسواد: واالعرم. أقْلَف: وغُالَم أعرم. ما سقَطَ من ِقشِره: وعرامةُ العوسِج

مماُء: واالسرةٌ عيمة، وحرة: العرمياٍض وحقَّطَةٌ ِببنم.  

  .عرمه: وإذا خلَط الشِعري باحلنطِة قيل. اجلُرذُ الذَّكَر: والعِرم. اجلَماعة: والعرمةُ من الناس

. العِرم، ومنه سيلُ العِرِم: ِمثْلُ املُسناة، واجلَميع: والعِرمةُ. وقد عرمناه. الكُدس اْموع غري املَدروِس: والعرمةُ

والعمرمالكَثري: ر شاِرم. اجلَيوةُ عارى: ودمن دارات اِحلم.  

اِرموفَِر: وععين جوماٌء ِلب ،بةُ. ِهضميرة: والعاه ِملْحفَالةٌ فيا ِمي.  

  رمع

وبه . واالست، جميعاً. يافُوِخهوهي اليت تتحرك من رأْس الصيب و: الرماعةُ: تحرك، ومنه: رمع رمعاً ورمعاناً
اعمر :فَارأي ص .عومربه. وهو م تعماً راهللا أُم حة: وقَبالِوالد عند تمأي ر .تعمكاء وأره بالبنيع تعمور :

الَتِته. سع يف طُممرتي هعداللته: وكَّع يف ضستفَه م. أي يأَن عمربوتضد: ن الغعره يعاناً. أي كأنمه رأْسر عمور :

  .نفَضه

عمور :عمرومنه الي ،قرةُ: بأللُؤ، والواِحدهلا ت ضى الِبيةٌ: وهي احلَصعمروقيل: ي :تفَتتةٌ توةٌ ِرخهي ِحجار .

  .كَفّا مطَلَّقٍَة تفُت اليرمعا: ويف املَثَل.  اليرمعتركْته يفُت: ويقال للمغموم املُنكَِسر إذا عِبثَ

  .ِلضرٍب من السير: ومر يرمع رمعاً ورمعاناً. أي بالباطِل: وأتانا ِبمرمعاٍت األخبار ومرمآٍت أيضاً

  مرع

: واالسم. أكْأل: وأمرع الوادي. وقد مرع مرعاً. كانٌ مِريعوم. أَمرعت فَانِزلْ: أَصابوا الكَأل، ويف املَثَل: أَمرعوا

ععاً. املَررةَ مالداب تعرها: وملْتسأَر .عرمتوم ِرعلٌ مجرو :عاملَر ةٌ من األرض. أي طَلَبوعرإذا كانت : وهذه أُم
واملُرعةُ . الشحم والسمن ألنه من اِإلمراع يكون: واملُرعةُ واِملراع. ألماِريعوأرض أُمروعةٌ أيضاً، واجلَميع ا. خِصبةً

هي طائر طَويل : وقيل. املُرع واِملرعانُ: طائر كالسماين إالّ أنه أطْولُ عنقاً، واجلَميع: - بسكون الراء وفَتِحها -
  . السماءالرجلَين يقَع يف املَطَر من

  .رمى ما من اخلَوف: ومرع بغائِطه وبوِله. ويقال بالغيِن معجمةً أيضاً: رجلْته ودهنته: ومرعت شعره

  .أَسرع: وتمرع. ذَهب: وامرع يف الِبالد. واملَرع يف السلِْح كالذَّرع
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يترمع، وجيوز أن : ليس بشيء؛ إمنا هو: قال أبو عبيد." خيلَ أنَّ أنفَه يتمرعغَِضب غَضباً حىت : "ويف احلديث
  .يكون على القَلْب منه إنْ صحِت الروايةُ عنهم

الالم والعين  

النون والالم والعين  

  نعل

.  والعقَب الذي تلِْبسه ظَهر السيِة من القَوسوالذَّليلُ من الناس،. سمكَةٌ بيضاء ضخمة الرأس يف طُول ِذراٍع: النعلُ

  .واحلَِديدةُ اليت يف أسفَِل ِغمد السيف. واحلَرةُ من األرض

 أي ذو نعٍل: وهو ناِعلٌ ومنعلٌ. ونِعلَ بكذا وانتعلَ. ونعلْت الدابةَ وأَنعلْتها ونعلْتها أيضاً، وكذلك خف البعري

فوخ .ِشيحاِفر الوقال ِلحته: ويالَباِعلٌ؛ ِلصن.  

  .أي بالدواهي: ورماه باملُنِعالِت. إذا قُِلعت من أُمها بكَرِبها: ووِديةٌ منعلَةٌ

  .أنْ يكونَ البياض واِضحاً ما دام يف مؤخر رسغ الفَرس مما يلي احلاِفر: واألنعالُ

    

لَةُوالننها، قال: عوا ثَمعمِدهم جةُ أَحابد فَقَتبينهم فإذا ن ملَ القَواعنتهذا: أنْ ي قوال أح.  

  .زرع يف النعل أي األرض الغِليظة: وانتعلَ

  علن

: - وقَوم عالَِنيون - وعالَينّ - وقَوم عالَنونَ-ِنيةٌ ورجلٌ عالَ. لُغةٌ فيه: وعِلن علَناً. علَن األمر يعلُن و يعِلن عالَِنيةً

. ِمثْلُ اشتهر: واعتلَن. أظْهر: وال يقال أعلَن إالّ لألمِر والكَالم، واستعلَن جيوز يف كلِّ شيٍء، ومعنامها. لَظَاِهِر األمِر

  . نفْسهأظْهر كُلُّ ِمنا لآلخِر ما يف: وعالَنته

  .وقد علْونت الِكتاب علْونةً وِعلْواناً. ما ظَهر منه: وعلْوانُ كُلِّ شيٍء

  لعن

أي أبيت ما تستِحق له : أبيت اللَّعن: ومنه قَولُهم للملُوك. الطَّرد، مث يوضع يف معىن السب والتعِذيِب: أصلُ اللَّعِن
نةُ. اللَّعناس: واللَّعِن من الناللَّع ة. الكَثرينواللُّع :نلْعزالُ يالذي ال ي .نٍل: واللَِّعيجئِة ريذُ يف املَزارع كهختما ي .

نعفِْسه: والْتعاء على نيف الد فصةُ. أننميعاً: واملُالعتكونُ من اثنني ومن واِحٍد؛ ج .انُ يف احلُكممنه واللِّع 
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ِة: واملَالَِعنناملَلْع عمة الطَّريق: جاس. قَاِرعِزلُ الننويف احلديث. وم" :قُوا املَالَِعنداث" أتين عند اِإلحعه. ينيف : ولَع
  .معنى لَعلَّه

الفاء والالم والعين  

  لفع

. إذا اخضر الرعي فانتفَعت مبا تأكُل: وتلَفَّعِت املالُ وألْفَعت. لُوقد تلَفَّع الرج. شِملَه: لَفَع الشيب الرأْس لَفْعاً

الرقْعةُ تزاد يف القَميص واملَزادة وغريمها إذا : واللِّفَاعةُ واللَِّفيعةُ. ضممتها ِإلَي: ولَفَّعت املَرأَة. تستر: وتلَفَّع بالثوب
  .هو إذا ثَنيتها وجعلْت أَِطبتها يف وسِطها: لَفَّعت املَزادةَ: وقد لَفَّعتها، وقيل. اللَّفَاِئع: ةً، واجلَميعكانت ضيقَ

امالطَّع لَفِّعيأكُلُه كثرياً: وهو ي .واللَّفَاع :طَعِله. النعٍري، من قَوب مِم والقُ: واسيهاللَّفاِع والد فواء صوالِكس مح
  .الغليظ

  فلع

  .ويف عِقِبه فُلُوع. وقد تفَلَّعِت الِبطِّيخةُ والعِقب. شقَّه: فَلَع رأْسه فَلْعاً

خِرزت :  مفَلَّعةٌومزادةٌ. أي متفَجرتاِن: وعيناه متفَلِّعتان. لَعن اُهللا ِفلْعتها: والِفلَع، الواِحدةُ ِفلْعةٌ، ويقال يف الفُحِش
  .من ِقطَِع اجلُلُود

  عفل

. إصالَحها: والتعِفيل. ِشبه أُدرٍة تخرج يف احلَياء: االسم، وهي: عِفلَت املرأَةُ والناقَةُ، وهي عفالَُء، والعفَلَةُ والعفَل

  .إذا كان رِفيقاً: هو يعفِّلُ العملَ: ويستعار فيقال

فَاءوالعفَلُ: فْالَُء من الشلُ أعجِحك، والرعند الض قَِلبنفْلُ. اليت تلَه: والعوِش وما حِي الكَبيصخ محش . واملوِضع
  .الذي يجتس من الشاة إذا تبيينوا هزالَها من ِسمِنها

  علف

لَفتلْفاً، فاعةَ عالداب لَفع .لَفوالع : ،مفَةُاالسلُوه: والععملَّفَةٌ. جعاةٌ مةٌ: وشنمسفَةُ. ملُوم : والعنلَف من الغعما ي
أي ملّفَّفَته كأا مشتِملَةٌ : وناقَةٌ علْفُوف السنام. وغِريها، والواِحد واجلميع فيه سواء، وقد يجمع على العالَئف

الشيخ الكَثري الشعِر : ومن الرجال. اِحلصانُ الضخم: ومن اخلَيل. اليت قد عجزت: ساءوالعلْفُوف من الن. بِكساٍء
. أفْعلَ: نبت علَّفُه وهو ثَمره، وهذا ناِدر؛ ألنه جييُء هلذا املعىن: وعلَّف الطَّلْح. الكَبري السن: وقيل. واللَّحم
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: والِعالَف. كَواِكب مستِديرةٌ متبددةٌ يقال هلا اِخلباُء أيضاً: واِملعلَف. ، وهذه كَِلمةٌ مستعارةالقاِبلَةُ: واملُعتِلفَةُ

: وعِقيلُ بن علَّفَةَ. هو ربانُ أبو جرٍم أولُ من اتخذَ الرحالَ فَنِسبت إليه: ِعالَف: وقيل. الرحلُ، والِعالَيفُّ أيضاً

شاِعر.  

  فعل

  

  .العملَة: والفَعلَةُ. اسم للِفعِل احلَسن: الفَعالُ

  لعف

حِرد وتهيأ : ولَغَ الدم، وقيل : - ويقال بالغيِن معجمةً أيضاً -ألْعف : و حكى اخلارزنجي. مهملٌ عند اخلَليل
  .للمساورة

الباء والالم والعين  

  لعب

 لَِعبلَِعب باً، وهو الِعبةُ. لَِعباً ِلعوبواُأللْع :ةٌ. اللَِّعببةٌ وِتلِْعيابةٌ وِتلْعابٍب: وهو ِتِلعلَعةٌ. أي ذو تبولُع : كَثري
  .- بالكَسر كاِملشية - واللِّعبة - بالضم -افْرغْ من هذه اللُّعبة : ويقال. اللَِّعب

. سالَ لُعابه: - وألْعب أيضاً -ولَعب . صار ذَا لُعاٍب يِسيلُ: وأَلْعب.  بال كُم له يلْعب فيه الصيبثَوب: واِمللْعبةُ

  .السراب: ولُعاب الشمس. العسلُ: ولُعاب النحل

. ِملَ الثاين وفيها بِقيةٌ من حمِلها األولهو أنْ تح: أن تحِمل يف السنة مرتني، وقيل: واالسِتلْعاب يف النخلة

  .مالِعبات أظْالٍل لَهن وأظْالهلن إنْ أردت التعريف: مالِعبا ِظلَّيِهما، وجمعه: اخلُطّاف، وتثِْنيته: ومالَِعب ِظلِّه

  بلع

. وهي سم قامة البكْرة: - الواحدة بلَعةٌ -والبلَع .  االبتالع من احلَلْقموِضع: واملَبلَع. بِلع املاَء وغريه بلْعاً، وابتلَعه

لَعب دعوقيل: وس ،راآلخ ِلعه بمها كأندمان، وذاك ألنَّ أحجض: نحني قيل لألر ه طَلَعلعي ماءِك: "بل ألناب."  

لْعلٌ بجور :الكَالَم ِلعته ِيبلَّ. كأنوببيفيه الش ع :رظَه .لُعلُعوالب :لعه من البِر املاء، وكأنق من طَينطويلُ الع طائر .

علُوب رة: وِقدةُ. واِسعلَعفَة: واملُبر إىل الشةُ من القَعةُ املَطِْويِكيالر.  

  .بالّعةٌ وبلُّوعةٌ: ويقال للبالُوعة
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  عبل

وعبلْته . وصخرةٌ عبالء. وجبلٌ أعبل. أي أبيض غَليظٌ: عبلَ عبالَةً وعِبلَ عبالً؛ فهو أعبل: يقال: خمالض: العبلُ
  .ويقال للداِهية أيضاً. أي املَِنيةُ: وعابلَين عبولُ. قَطَعته: عبالً

ما يعبلُ به الشجر أي : واِملعبلُ. أي رميته ِبمعبلٍَة: ، وكأنه من عبلْتهحبسه أمر: وعِبلَ عبالً. ذَهب به: وعبلَ به
قْطَعه. يلْتبطى واألثْل: وعِق األرروٍل كَوفْتٍق مروهو كُلُّ و لَهبع طْتبلَ. خبلَه أيضاً: وأعبلُه، وأْلقَى عبع تبن .

  .ه معاِبلُ من السهامالذي مع: واملُعبلُ

  .أي ِثقْلَه: وألْقى عليه عبالَّته. طَويلةٌ حسنة: وعبالَُء. ضخمةٌ: وامرأةٌ عِبيلَةٌ

  لبع

  .أي باِطالً: ذَهب ضبعاً لَبعاً: و حكى اخلارزنجي. أمهَله اخلَليل

  علب

ت؛ واسِلبلَباً؛ فهو عع وغريه تبالن ِلبعلَبأً: عسه. جتلَبعته جاِسئاً: واستدجو .ِلبوالع :املُِسن مخالض . ِلبوع
لَباً، فهو أعلَبع عريمنه: الب ِرمق فَتني العذُ يف جاِنباٍء يأخِلد.  

لَبقال ِلثَمِرها : والعةٌ ويلَبة عخلُ، والواِحدديئاً يابساً-النأيضاً:  - ويكونُ ر لَبةُ والعلَبةُ من اإلبل. العلَبوالع :

  .وجاء بإِبٍل وغَنٍم علٍَب، والواحدةُ علَبةٌ وهي اليت ال ِطرق ا وال ولَد وال لَبن. الكَثريةُ العصب الصلْبةُ

.  الياِبسة من األرض، وهي الِعلْباُء من األرضالدبرةُ: والعلَبةُ. علَبةٌ: املَسانُّ من اإلبل، والواحدة: والعلَب أيضاً

ه: والِعلْبعمئاً، وجيش ِبتنمن األرض ال ي الياِبس :بلُوع .بلُووالع :ر، الواِحدداِبت السنم :ةُ كلِّ . ِعلْبوبلْبوع
  .م يحلَب فيهاكالقَدح الضخ: والعلْبةُ. كَثري: ومالٌ علْبوب. ِخياره: شيٍء

  .اليت ثُِقبت باِملدرى يف ِعلْباويها: واملُعلْباةُ. ظَهرت عالَِبيه من الِكبر: وعلْبى

ٍم وسيف احلاِرث بن ظاِل. املَشدود بالِعلْباء: واملَعلُوب واملُعلَّب. وهي عصب العنق: قَطَعت ِعلْباءه: وعلْبيته وعلَبته
    : كان سماه املَعلُوب، قال

 في الجباِبرِة الرِدينا حِصيناً  وسيفُ الحاِرِث المعلُوِب أردى

لُوباخلَلْق: واملَع ديدالش سلُوباً. الفَرلْباً وعع الطَِّريق تلَبفيه: وع تةٌ. أثَّرلَّبعة بالِعالَب: وإِبلٌ مومسوم :طٌّ وهو خ
  .يف طُول العنق، وربما كان يف اجلانبني

  .اسم موِضٍع، وليس يف كالِمهم فُعيلٌ غريه: وعلَيب. إعلَ علَيب اسو سويٍد: ويقال يف زجِر املَعِز
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  بعل

وقد ابتعلَت . بعلَةٌ وبعلٌ مجيعاً:  ويقال للمرأة.صار بعالً: وبعلَ بعالً. فهو بعلٌ متبعلٌ بِعلٌ: بعلَ بعالَةً وبعولَةً
لَتعبالُ: وتلَةُ الِبعوعالب مجها، وهوز تأطاع.  

  .أي ال نزوجكم وال نتزوج إليكم: وال نباِعلُكم. مالَعبةُ الرجِل أهلَه: والِبعالُ

والنخلَةُ اليت اجتزأت أنْ تشرب املاَء . والفَحلُ من النخل. بعولٌ: يعلُوها املاُء، واجلميعاألرض املُرتِفعةُ ال : والبعلُ
اسم صنٍم كان ِلقْوِم : - أيضاً-والبعلُ . صار ذا بعٍل من النخل: ِبعروِقها أيضاً، وقد استبعلَت، واستبعلَ املَكانُ

  .جبلٌ بالقُصيبة: والبعالُ. ال تحِسن لُبس الثِّياب: وامرأَةٌ بِعلَةٌ. والبِطر، جميعاً. الدِهش: ِعلُوالب. إلْياس

الميم والالم والعين  

  معل

أي ال تقْطَعوا : كموال تمعلُوا ِركاب. عِجلْت به وقَطَعته: معلْت أَمرك معالً: و حكى اخلارزنِجي. أمهَله اخلَليل
  .النجاُء يف السيِر، والسوِق أيضاً: واملَعلُ. بعضها من بعض

  .اختلَسهم: ومعلَهم أمرهم معالً. أعجلَين: ومعلَين عن حاجيت وأمعلَِني

  .معالٍَةوهو صاِحب . وقَع فيه: ومعلَ به. أي مستعِجلٌ: وأنا معلٌ يف حاجيت

  .استخرجتها: ومعلْت اخلُصيةَ. خصيته: ومعلْت اِحلمار وغريه

  علم

: وعالَمين فَعلَمته أَعلُمه. أي اعلَمه: وتعلَّمه. أي عاِلم:  وِتعالَمةٌ- بسكون العين -هو عالّمةٌ وعالّم وعِليم وِتعِلمةٌ 

ما تجعلُه : والعالّمةُ. ويكونُ املُعتِلم السائلَ أيضاً كاملُعتِرف. أي عاِلمه: وأنا معتِلم ِعلْمه. ِعلْم فَغلَبتهغَالَبين يف ال
  .معلَماً من مكاٍن أو غريه

وعلَمت شفَته علْماً .  موِضع العالَمِة أيضاًويكونُ املَعلَم. العالَمةُ: واملَعلَم والعلَم. والباشق؛ جميعاً. اِحلناُء: والعالّم
. أي ِمثْلٌ: ومالَه علَم. ِصفَةٌ غاِلبة للبعري: واألعلَم. وهو انِشقاق يف وسط الشفَة. وأعلَمتها أيضاً فَعِلمت علَماً

لَمِن: والعيضبني أر ضلُ الطَّويل. أرةُ. واجلَبايوالر .بورالثَّو ة. قْميف الطَّريق للِهداي بصنوما ي .الَم: واجلَميعأع.  

الَميالع لَمياع: والعبمن الض الذَّكَر .لَميع رق: وِقدِذ من املَركَثريةُ األخ.  

لَميوالع :رحالكَثريةُ املاِء. واملاُء. الب والبئْر .عواجلَم :اِلمياِل. عيوعيم .لَميٍل: وعجر ماس.  

  عمل
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فإن ذَكَّر . إذا أنث: - بكَسر امليم -وما عِملَته . تعنى: وتعملَ فيه. وِبنفِْسه أيضاً. عِملَ ِلنفِْسه خاصةً: اعتملَ
لَه: قُلْتملَِة. عالِعم نسل: وهو حملَةُ. أي العمة: والعرللم.  

اسم له من : يعملٌ: يقال للجمِل: قال أبو سعيد. وأعملْت الرأْي وغريه. أي الِبطانِة: الِعملَِة واِخلملَةوهو خِبيثُ 
  : يعملَةٌ، وامتنع اخلَليلُ منه، قال: العمل، كما يقال للناقة

   جمِلصهباء يعملٍَة أو يعملٍَة  ال أزاُل على أقْتاد ناِجيٍة إذْ

ٍل: أرادمعٍل يمهم. أو جلْتمهم وأعلْتمتهم: وعطَيالَةُ. أعمالعاِمل: والع قلَةُ. ِرزموع :عضوِح. ممنَ : وعاِملُ الرود
  .الثَّعلَب قَليالً مما يلي السنانَ

  ملع

  

عةُ، وقيل: املَِليةُ الواِسعاملَفَاز : ِن. االيت ال ماَءيتلْعاً. وطَِريق بني احلَرم لَعمِريعاً: وس اروكذلك. س :لَعأم .لًعواملَي :

. أي اختلَسه: - وامتعلَه مقْلُوباً -وامتلَعه . رِضعها: وملَع الفَِصيلُ أُمه. أفْلَت: وانملَع من األمِر. الناقَةُ السِريعة

  .أي تخِفق وتسِرع: عقَاب تملَع ِبجناحيها: مالَِع على ِزنِة حذَاِم: اب مالٍَع؛ ويقالعقَ: ومنه يقال

السلْخ من ِقبِل : املَلْع. هو أخف يداً من عقَيِب مالَِع، وهو أبصر من عقَاِب مالَِع: ويف املَثَل. أرض: مالَِع: وقيل
تق، وقد امناةَالعالش تلَع.  

  ملع

وتحرك . رفَعت ذَنبها ِليعلَم أَنها الِقح: وألْمعِت الناقَةُ. اِمللْمع: أشار، ومنه يقال للجناح: لَمع بيده وأملع أيضاً
. فيه لُمع من ألْواٍن شتى: وشيٌء ملَمع. نزالتلَونَ ألْواناً عند اِإل: ولَِمع الضرع لَمعاً وتلَمع. ولَدها يف بطِْنها أيضاً

. الكَِميش يف اُألمور: واألملَِعي. تغير: والْتِمع لَونه. أملع به أيضاً: ويقال. اشتمل عليه فَذَهب به: وألْمع عليه

الداهي الصاِدق : واليلْمِعي. حاِفظٌ ِلما يسمع: ع وألْمعورجلٌ يلْمِعي وأملِعي ويلْم. والذّاِهب املاضي يف املَفَاِوز
الظَّن .علْمِق اخلُلَِّب، ولذا قيل: ويرب مِع: اسلْممن ي أكْذَب .علْموالي :ابرالس.  

  .أي أحد: الِمعوما ِبها . اختلَسه: والْتمعه. ما برق نحو البيضة: واليالَِمع من السالَح

. ما كَفى: واللُّمعةُ من العيِش والكَِإل. صار ا لُمعةٌ من الكَِإل: وألْمعِت األرض. أصابه: ولَمعه ِبعينه وبسهِمه

  .جاِنباها: والِمعا املَفَازِة. ال يقال للكَِإل لُمعةٌ حتى يبيض: وقيل

النون والعين  

الفاء ونالنو والعين  
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  فنع

عك: الفَناِملس رشن .ناُء احلَسقول. والثَّنيف اجلُود: وت عٍع. له فَنالٌ ذو فَنٍة: ومأي كَثْر . لُ، وهو فاِنعجالر وقد فَِنع
وفَِنع عوفَِني .علُ: والفَنالفَض.  

  نفع

أنْ يشق أِديم فَيجعل يف كلِّ : والنفْعةُ. اسم ِسجٍن للحجاج: وناِفع. عةُاملَنفَ: والنفَاع. أي النفْع: هو حاِضر النِفيعِة
  .اسمان: ونفَيع وناِفع. جاِنب من املَزادِة ِنفْعةٌ

  عنف

فِنيفاً؛ فهو عنع فنِره: عيف أم فُقره. مل يفْتنه وأعفْتنه أنا وعفْتنتواع :تدجقَّةًوشفاً ومنعن .  له ع فْتنتواع
. غَير خاِذٍق به: وأخذْت يف ِعلْم كذا وأنا غَير معتِنٍف به. ائْتنفه: واعتنفَه. العنفَة: مِرضت، واالسم: الطَّعام

فنتعراً ما كان يأم تكبف: وررعأي ي.  

أي أوالً : هؤالِء يخرجونَ عنفُواناً عنفاً: وحِكي عن بعضهم. أولُه:  الشيِء وعنفُوانهوعنفُو. ضِجر: وعِنف عنفاً
  .الذين ال يحِسنونَ الركُوب: والعنف. فأوالً

  نعف

فعِك: النيةُ الدرمح .حطْرم تةُ على اللَّحةُ الفاِسدقْدفَةُ. والععِك:والنيثَةُ الدعِل.  رعةُ النابوذُؤ . لَّقعةُ اليت تواِجللْد
: وأُذُنٌ نِعفَةٌ ومنتِعفَةٌ ونعوف. النعفَات والنعاف: واجلَميع. وكُلُّ ما تدلَّى من شيٍء وتذَبذَب. على آِخرِة الرحِل

  .تعرض: وانتعف له. مسترِخية

وأعلى . املَكانُ املُرتِفع يف اعِتراٍض: والنعف. املُعارضةُ من الرجلَيِن يف طَريقَين يِريد أحدمها سبق اآلخر: ناعفَةُواملُ
  .ارتقَى نعفاً: وانتعف. شماِرخيُه: ومنه مناِعف اجلَبل. كُلِّ شيٍء

  عفن

  .صِعد: وعفَن يف اجلَبل.  ندوةٌ واحتِبس فَفَسدإذا كان فيه: عِفن عفَناً

الباء والنون والعين  



الصاحب بن عباد-احمليط يف اللغة  192  

  نعب

  

 ِعبنوي بعني بعاناً- مجيعاً -نبعباً ونعباً ونِعين  :توص .بعِمن سوفَر :وادةٌ. جابعة: وناقَةٌ نعِريلُهم. سوقَو :

ابرالغ بعقال إالّ على هذاهو إذا : نال ي ،توص كَها ثُمرقَه وحنع دم.  

  عنب

  .وكذلك اجلَملُ الضخم. السيُء اخلُلُِق من الرجال: العبن والعبنى

  نبع

  . منه الِقِسيشجر تتخذُ: والنبع. خرج من العين، وله سمي العين ينبوعاً: نبع املاُء ونبوعاً

  .بالغين معجمةً أيضاً: استه، وقيل: وكَذَبت نباعته. اسم مكاٍن، وقد يضم أولُه ويقْصر أيضاً: ويناِبعاُء

 عنب

والِعنبةُ بثْرةٌ . كَرم املَعنبةَ ال- ِبلُغة أهِل الشاِم -ويسمى . وقد عنب الكَرم. والِعنبأُء الِعنب. رجلٌ عاِنب ذو ِعنٍب
.وظَبي عنبانٌ نشيطٌ. متتلئُ ماًء يف العين واحلَلْق  

  .مقَدمها: وعنبب السيِل والقَوِم. التيس الطَِّويلُ القَرنيِن: والعنيب والعنبانُ

والبظْر، . والضخم من الرجال. اجلَبل األسود الصِغري: والعناب. أي ضخمه: وهو أعنب األنِف وعناب األنِف
: وعناب. ثَمر ِلشجٍر معروف: والعناب. الطويلُ من الرجال: واملُعنب. أي بظْراء: وامرأةٌ عناب. أعِنبةٌ: وجمعه

  .اسم رجٍل

  العني والنون وامليم

  نعم

نِعمن ماً فهو ناِعمعنةً وممعن ة. ِعممعوالن مِعيماء والنعى والنمعةٌ. والنةٌ وناِعمماعنةٌ وممعنةٌ مةُ. وجاِريمعوالن : دالي
  .لُغتان: ونِعم اهللا بك عيناً ينعم وينِعم، وأنعم اهللا بك عيناً. البيضاء

عناًونياهللا ع كناً: مياهللا بك ع مك وِنعقال كَفَلْتن-كما ييكُون العبس .  

حيِت الرمعتها: وأنة لِرطُوبمعه من النوب، وكأنامى وهي اجلَنعن تبقال. هِم: ويعيف الن معالن : قَروهو اِإلِبلُ والب
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  .أداةٌ تستعمل يف جواب الواِجب: ونعم. والشاُء، ويذَكَّر ويؤنثُ

  .أفْعلُه ونعام عيٍن، وِنعام عيٍن، ونعمى عٍني، ونعم عٍني، ونِعما عٍني، ونعمةَ عٍني، ونعامةَ عٍني: ويقولون

وهو رجلٌ . هو يف نعٍم من عيِشِه: ولإذا وجد الوحِشي ماَء السماء ومرعى فيا نعم هو، كما تق: وقال بعضهم
  .أي قُصاراك: وإمنا نعاماك أنْ تفْعل كذا. أي ِنعم ما: نِعيم ونِعماً

. دقَقْته دقّاً ِنِعماً: الزيادة، ومنه: واِإلنعام. حي من اليمن: وينعم. أرض باحلجاز: ونعمانُ. نبت: والنعمانُ

وهي عصبةٌ يف باِطِن أخِمِص : رِكبه، وكأنهما من ابِن النعامة: وتنعم الطَّريق وانتعمه. تمشيت إليهم: وتنعمتهم
وكأنه من طَرِد .  سوقاًألْححت عليه: وتنعمته. اعتمدته: يف احلاجة: وتنعمته. ابتذَلَهما: ونعم قَدميه. الرجل
  .النعامة

وِحجارةٌ تنصب فوق . وخشبةُ البكْرة. والنعش. وصخرةٌ يف الرِكية ناِشزةٌ. بيت من بيوت األعراب: والنعامةُ
  : يف اجلاِهلية ِليعلَم أنه شريف، قال البريق اهلُذيلُّوعالَمةٌ كان يتِخذُها الرجلُ على ظَهر بيِته . اجلَبل ِليهتدى ا

ميعاً ِبهمج يالح دقد أشْه  منَع وعليهم امنَع ملَه 

: الطَّريق، واملعىن: النعامةُ وابن النعامِة مجيعاً: أي ذَهبوا وَ تفَرقوا، وقيل: خفَّت نعامتهم: وشالَت نعامتهم، ويروى

: فَمه، وقيل: والنعامةُ من الفَرِس. اسم للنفْس وللجماعة: النعامةُ: وقيل. قَرت نعامتهم: استمر م السير؛ ونِقيضه

  : ِدماغُه، قال

  كَثيفُ الفَراشَِة ناتي الصرد  النَّعامة ذو ميعٍة خَفيفُ

    

ثَماِنيةُ كواِكب أربعةٌ يف اَرة ويقال هلا الواِرد؛ وأربعةٌ خاِرجةٌ : والنعائم. ِظلُّ النعامة: لمفِْرط الطُّولويقال ل
  .ويقال هلا الصاِدر

  عنم

مناب؛ وبه: العنلُه كالعماِل؛ وحيلَِم والسن السواه بني غُصمن الِعض تبنأةٌ تشبنضاِن املُخنالب ه أطْرافبشت  .

ضرب من : والعنمةُ. ا العنم: وأرض معنمةٌ. بنانٌ معنم: ويقال. شوك الطَّلْح: وقيل. شجر يستاك به: وقيل
غ، واجلَميعزالو :منالع.  

  منع

  .االمِتناع: واملَنعى. فَتائهما يمتِنعاِن على السنةألنهما ب: العناق والبكْرةُ: املُتمنعتاِن

هي العِشرية جمع : وقيل. منع مناعةً ومناعاً فهو مِنيع: وهي مصدر كاحلَركَة واجلَلَبة من. والِعز. املَعِقلُ: واملَنعةُ
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  .وقد تخفَّف تجعل مصدر منع منعةً. ماِنٍع

  .يف معىن امنع: ومناِع. عِفيفَةٌ: امرأَةٌ مِنيعةٌ ومتمنعةٌو

  معن

وفُسر . ومنه املاعونُ. واملَعروف. واجلَذْب باخلُصية. واليِسير من األمر. والناِفع أيضاً. والنفْع. الرجلُ السِري: املَعن
أي ماله قَليلٌ ال كثري، : وقيل مالَه سعنةٌ وال معنةٌ. ن بأنَّ السعن الودك واملَعن املَعروفمالَه سعن وال مع: قَولُهم
  .أي ماله حاجةٌ: وقيل

ومايل . أي أعطاين: أمعن يل به: العطاء قَلَّ أم كَثُر، يقال: واملاعونُ. أي سيرها وطاعتها: وأعطَِت الناقَةُ ما عونها
. أقَر: وأمعن باحلَق. ماؤها: وماعونُ الِبئْر. أي ال شيَء يل عنده: وماعونٌ. أي ال شيَء يل عنده: عنده ماعونٌ

ناناً، وهو سيلٌ سالَ؛ مع: ومعن الوادي. أصابها املَطَر: وروضةٌ ممعونةٌ. رِوي وبلَغَ: ومِعن النبت. وذَهب به أيضاً
فِعيض.  

. املَنِزلُ: واملَعانُ. األدم: واملَِعين واملَعن مجيعاً. املاُء له مادةٌ: واملَِعين أيضاً. مِعين: جماري املاء، والواِحد: واملُعنانُ

نعوأم :برو وهديف الع دثٍَل. جقال يف موي" :م ينمن اب اسساٍنال حوى" عراٍن: ويِعي ينما اب.  

  عمن

نموع نمانَ، وقيل: أعملَّه: أتى عاه أو حنٍط بانَ بن لُومانَ ألنَّ عمي عمانُ . سمديد امليم-وعشبت  :- ضأر 
  .بالشام

الفاء والعين  

الميم والفاء والعين  

  فعم

 مةً، فهو فَعموةً وفُعامفَع مفَعمان: أفْعيآلنُ رقال. أي مل: يلْخةُ املُخمأةٌ فَعروام ،ملٌ فَعقَبم : تمها، وقد فَعغَليظَت
  .امتَأل: وافْعوعم البحر. وأفُعمته. فَعامةً وفُعومةً

يقال للحاِسد،أي " أُفِْعمت ِبيم وِغضت ِبسم: " مثٍَلويف. مْألته فَرحاً أو غَيظاً، ويقال بالغيِن معجمةً أيضاً: وفَعمته
سم : مَألك اهللا من احلَسد مبثْل ماء البحر مثَّ ال جعلَ لك مِغيضاً إالّ من سمي منخِريك، وجيوز أنْ يكونَ أراد

  .شجر: والفَعم. اِإلبرة؛ أي بأضيِق املخاِرج

الباء والعين  
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  العني والباء وامليم

  بعم

واملُفْحم الذي ال . والدميةُ من الصبغ. والتمثالُ من اخلَشب. اسم صنٍم: البِعيم: و حكى اخلارزنجي. أمهَله اخلَليل
رعيقولُ الش.  

  عبم

  .أي كثري: ٌء عباموماٌء وعطَا. أي جاٍف ثَقيلٌ: عبم عبامةً، فهو عبام عِبم عباماُء

  كَملَ الثُّالثي الصحيح

الثالثي المعتلباب   

الهاء والعينباب   

  

  عهو

  .اجلَحش: الِعهو: و حكى اخلارزنجي. أمهَله اخلَليل

  هوع

:  القيُء فإنْ تكَلَّف قيلجاءه: وهاع يهوع هوعاً وهواعاً. أهِوعةٌ وهواعات: هواع، وجمعه: يقال ِلذي القَعدِة

عوهلِْقه. تمن ح جرةٌ: وما خاعوه ما أكَلَه: وتقول. هنعوُأله.  

اعوب: واِملهيف احلَر احيالص.  

  هيع

  

اعِلي اعِهي حةٌ: ِريعريس .الئع وهائع الَع اعلٌ هجانٌ: وربج عيفِه. ضوي اعهي اعاناًوقد هعيعاً وهويه عي .

أي : وهاعت اِإلِبلُ إىل املاء. ضِجرت: وِهعت أهاع هيعاناً. وقد هاعت تهاع هاعاً. جزوع: واْمرأةٌ هاعةٌ العةٌ
عِهيت ،تِطشع .عِهيةً ويعيه اعهي اعقال: وه ،اعج :  
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  اِكالَب كَالٍّب وِسمطاً هائع

وطَريق مهيع . الصوت: واهلائعةُ واهلَيعةُ. مظِْلم: وِليلٌ هائع. سوُء اِحلرص: واهلَاع واهلَيعةُ. القاِنص: يعين بالسمِط
عيهوت : ايعهه معموج ،ٍز -واِسعمةٌ- بال هعيه ضسوطة:  وأربا. مهنوي عهيتي ابرضوالسه األرجعلى و أي : ع
  .ماٌء ورصاص هائع: سيالنُ الشيِء املَصبوِب، يقال: واهلَيعةُ. اهليعة: حاِئر، واالسم: ورجلٌ متهيع هائع. ينبِسط

  عوه

هِويعالت :سِريعقول. التفَت بك قلْحِلي شاجلَح وعدِه: وأنْ توِه عووا املَالَ. عاهه: وأعوضروا أيضاً فهم . أماهوأع
  .ِمثْلُ إيف: وِعيه الزرع. ِإذا أصابتهم عاهةٌ: معِوهونَ ومعِيهونَ

  عيه

: واجلَميع. ونَ العائهةَوال يصرفُ: أي ِصياحهم: وسِمعت عائهتهم. زجر الحِتباس اإلِبل: ِعيِه ِعيِه وعاِه عاِه وِعِه ِعِه

ائهوع.  

الخاء والعينباب   

  

  خوع

: وخوعته بالضرب وغِريه. قَضيته: وخوعت دينه. كَسر جنبيه: وخوع السيلُ الواِدي. تنقَّصه: خوعه وتخوعه

. النخامةُ، وقد تخوعت: واخلُواعةُ. وجبل أَبيض يلوح بني اجلبال. املُطْمئن من األرِض: واخلَوع. كَسرته وأوهنته

  .مكانٌ: وخوعى

القاف والعينباب   

  

  عيق
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ما القَت عنده وال عاقَت، أي مل : ويقال للمرأِة ِإذا مل تحظّ عند زوِجها. عيقَات: ساِحلُ البحر، وجمعها: العيقَةُ
. إتباع من كَالم بين أسٍد: ما يِليق به اخلَبر وال يِعيق: أي ال يليق، قال الفَراء: وما يِعيق به اخلَير. صق بقَلِْبهتلْ

  .من أصواِت الزجِر، يِعيق يف صوِته: وِعيق. ضيق لَيق على االتباع: ويقال

  عوق

قَه واعوقاً وعواقَه عاقَهعه: تفَه عما أرادرقال. صائقٍِ: ويوع اقىن ععاِق يف مقَا وعقَةٌ. عواس : وهو عقٍٍ للنِويعذو ت
. الذي ال يزالُ تعوقُه أمور عن حاجِته: فَيذْهب به ورجلٌ عوق وعوق. الذي يعتاق كُلَّ شيٍئ: واِملعوق. عن اخلَير

  .ا هم بالشيِء فَعلَه، وكأنه من األضدادوالذي ِإذ

قوه: والععند ريالذي ال خ .قوباحلجاز: وع ضعوقَةُ. مومن: والعمن الي يح .قويا، : والعيأمحر ِبِحياِل الثُّر مجن
  .وهو فَيعولٌ، يجوز أنْ يكونَ من العوق والعيق جميعاً

املُخِفق : واملُعِوق. أعوصين فلم أقِْدر عليه، وقد سبقَين، عوقاً وعوصاً: وأعوق عني. قَطَع:  الدابةُ أو الزادوأعوق يب
ِوزاملُع .مبعىن لَقووع قوأيضاً، وبه ع اب. واجلائعرِت الغوقال ِلصوي :ِن مياِق عاِق، وغاِق غاِق غاِق بالغةًعمجع .

 قعوالو قومجيعاَ -والع - : اللَِّقس.  

قوعح: ويوم نٍم لقَونص ماس .قوج: وعوع واِلد.  

  وعق

لِعق ِعققَةٌ ووقَةٌ لَععلٌ وجر :ِكدن قَه. أي لَِقسعه إىل ذلك: ووبسقال: نديدة: ويقَةٌ شعبه و .اقعوالو قِعيوالو: 

تشمِة إذا تج الدابمن فَر عمسي توص .قعين. وقد وقْتعين: وأوجلْتأع .لَيع ِعقْتوو .ِعقالنُ: والوجالع ِزقالن.  

  عقو

 قَعر الرِكية يف احلَفْر الذي إذا مل ينبطْ من: واملُعتقي. شجرةٌ، يف لُغة هذَيل: والعقْوةُ. عقْوةٌ وعقَاة: يقال للساحِة
  .وقَلَّما يقال عقَا يعقُو. كذلك: والعاقي. وكذلك يشتق يف الكَالم فَيعتقى فيه. اعتقى يمنةً ويسرةً

  قعو

  

وةُ، وقيل: القَعكْرالب :روبتان عليهما اِملحِن. اخلَشيتاأللْي ولٌ قَعجغَليظُهما، وقيل: ور:حسوأقْعى .  إذا كانَ أر
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الذي دق وطالَ يف السماء غري أن أولَه أشد ارِتفاعاً مثَّ ما يليه إىل : واألقْعى من اُألنوف. رده القَهقَرى: فَرسه
  .ِسفَاد البعِري والظَِّليِم: والقُعو والقَعو. القَعا: واالسم. آخِرِه

  قوع

وقَاع البعري . قُواع، ألنه سفُود: سِفد، ومنه قيل للذَّكَِر من األراِنب: وقاع الفَحلُ. نس ونكَصخ: قَاع قَوعاً
األقْواع : األرض الواِسعةُ املُستِويةُ، واجلَميع: والقَاع. ساحتها: وقاعةُ الداِر. عاله: وتقَوع اْألمر. ضلَع: قُواعاً

  .موِضع: واُألقَياع. ِقيعةُ والِقيعانُوال

  عقى

: أَتبعته بالكَالم، يقال: وعقِّيته. رمى به يف السماء: وعقَّى بالسهم. ارِتفاعها: تعِقيةُ العقَاِب وغِريها من الطَّير

ال تكُن خلْواً فَتسترطَ وال مراً : فأما املَثَلُ: خلارزنجيقال ا. اشتدت مرارته: وأعقى الشيُء. واِجهين وال تعقِّين
وال أدري أيقال : قال. فَتعقي، فَحكاه يعقوب بكَسر القاف على األول، وأبو عبيٍد يفْتحها وفَسره على تلْفَظَ

: وعقى الصيب والبهم عقْياً. أعرف الفَرس وعرفْته وأَجز وجززته: أعقَيته لَفَظْته ِلمراراِته أو عقَيته، فيكون ِمثْلَ

  .ذَهب ينبت نباتاً وليس مما يستذَاب من اِحلجارة: والِعقْيانُ. أي أتى بشناعٍة: وأعقى عليهم. خرج ِعقْيهما

  وقع

تضبإذا ر وابقال لِإلبل والدي :وتقال. قَعوكذلك ي :الواِقع رسومنه الن ،عقُووو قَّعو رطَي :مجوهو ن . وطائر
ووقَعته . ما يسمع من وقِْعه: ووقْع الشيِء. اليت يوضع عليها: وِميقَعة البازي. اِجللْسة: حسن الِوقْعِة، كما يقال

يف : من مقَدِم الرأِس إىل مؤخِره، وقيل: وهو الكَي على اجلاِعرتيِن، وقيل: -ِزنِة حذَاِم  على -كَويته وقاِع : وقْعاً
  .أي أوقَح: وخفُّها أوقَع من خفِّه. مذَلَّلٌ: وبعري وطَريق موقَّع. مجرب: ورجلٌ موقَّع. الوجه

ِقعوالو :يمقَد مكي لَحتشقَعاًالذي يو ِقعه، وقد و .والِوقَاع :قَةٌ، الواِحدييف اجلبال ض قطُر :قَعو .قَعواألو : ماس
. تنشأُ بعد إصحاء السماء. والسحابةُ الصغريةُ.  املَكانُ املُرتِفع من اجلَبل- أيضاً -والوقَع . ِشعٍب ِلوقاٍع فيه

قُّعووالت :ميعاً.احلَذَرج ،ظُّرنوالت .  

قَاعِتيواالس :قَعما ي فوخِي. تموالكَالِم والر بالظَّن ِقيعوقال: والتعليه، ي قَعيَء ِلتالش تزرإذا أح :قَّعأي ألِْق : و
كظَن.  

 عِقيوكُوب: - أيضاً -والتِر املَرِج على ظَهرِل والسحالر أثَر. فيه، وسددحِته يقَعف ِمبييقَِل على السيوإقْبالُ الص 
قَعوتوقد اس ،عِقيذُ: وحى له الشا. أنبايف ن ِقيعوفذلك ت قفَرتم طَرم ضاألر ابوإذا أص.  



الصاحب بن عباد-احمليط يف اللغة  199  

  .اِمليقَعة: شبةُ القَصاِر اليت يدق عليهاوتسمى خ. ضربتها باِمليقَعة وهي اِملطْرقَة: ووقَعت احلَِديدةَ

احرالب قَعت اِفره: واحلَوِربضوت طَأْهأي ت .عِقيو ةُ: وحاِفره اِحلجارتقَعةُ. وعِقيوالو :املاِء، واجلَميع قَعنمثَّ : م عِقيالو
قائعالو .ا: والِوقَاع عمِر، جهالد اتقَعِةوقْعِة، وهي ِمثْلُ الوعِقيةُ. لواِزلَةُ: والواِقعالن . تقَعم وأو تقَعوتاِن -ولُغ 

وقَع الربيع باألرض،وال : ِمثْلُ سِقطَ، ويقال: ووِقع يف يدي. أي يقَعون فيه: وهو وِقعةٌ يف الناِس. واقَعتهم : -
  .يقال سقَطَ

  .اخلَفيف الوطِْء: واملُوقِّع.  صلّى اهللا عليه وآله وسلَّم-بين سعِد ين هواِزن أِرباِء النيب من : والوقَعةُ

الكاف والعينباب   

  عوك

  

: وِعكْت عليه. وهو معاكي. لُذْت به: وعكْت به. كَر عليه: عاك عليه عوكاً: و حكى اخلارزنجي. أمهَله اخلَليل

: وإذا أخطَأ على صاِحبه مرةً بعد مرٍة واحتملَه فاملُخِطي. أي ليس عنده احِتمالٌ: وليس عليه معاك. ت إدالالًتثَقَّلْ

كي إذا أعياِك جاراتِك فَعو: "أي أرجوه أنْ يِصلَين منه مرةً بعد مرٍة، ومنه قَولُهم: وأنا أعوك على ماِله. عائك عليه
أي أولَ شيٍء جرى، : ولَِقيته أول صوٍك وعوٍك وبوٍك. ضربها: وعاك الفَحلُ الناقَةَ. أي عويل: على ذي بيِتِك

  .ازدخموا: واعتوكُوا. أولَ شيٍء زاحم: ويقال

  عكو

عطَفْته : وعكَوت الذَّنب عكْواً. من أصِل الذَّنِب قَدر قَبضٍةما فَضل عن الوِركَيِن : أصلُ الذَّنِب، وقيل: العكْوةُ
وعكَِت . قد ابيض ذَنبها: وشاةٌ عكْواُء. وناقَةٌ عكْواُء غَليظةُ العقْدِة. أي عند عكْوة الذَّنِب: وجاء معكَّياً. وعقَدته

جمع : وعكَا مراِبض الشاِة وهي اليت يكونُ فيها الثَّرب. وِسمانٌ أيضاً. ظٌ ِشدادِغال: وإِبلٌ ِمعكاٌء. غَلُظَت: اِإلِبلُ
: وعكَوت بعضه على بعٍض. النونةُ، منه: وضفْر الشعِر، والعكْوةُ. طي القُطِْن والغزِل: والعكْو. بعضها إىل بعٍض

وعكَا . وقد عكَت. اليت قد أَدركَت وصلَحت للحمِل: والعِكي من الضأْن واِإلِبِل. ِثيئةُالر: جملْته، ومنه العِكيةُ
. اللَّبن اخلاِثر، وقد تعكّى وعِكي عكَاً، وال يكونُ العِكي إالّ من لَبِن اِإلِبل: والعِكي. ألْقَحها: الفَحلُ الناقَةَ

ِكيوالع :السِل: "قَاُء، قال حاِتمداملُج ِكيراٍت كالعجكّى فُالنٌ. لدى شوع :لِْحه. ماتكّى ِبسه : وعجرأخ
  .أوثَقْته وشددته: وعكَوته وأعكَيته. ملْتوياً

  وكع
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كَعجِل على األصابِع: الوهاِم الرالنُ إبيم .كَعالطَّويلُ: واألو قمكَ. األحفَهووأن ه: عخضره وكَزاةَ. والش كعوو :

: وواكَع الديك الدجاجةَ. لَدغَته، وكْعاً: ووكَعته العقْرب. بكَته: ووكَعته يف األمِر. نهز ضرعها ِليستوِعب ما فيه

. الوثاقَةُ والشد: واِإليكَاع. جاؤا بأمٍر شديٍد: وأوكَعوا.  هيواستوكَعت. سِمنت إبلُهم: وأوكَع القَوم. سِفدها

كَعواِملي : عكيقَاُء الوالس-ةُ :  واالسمكَاعِم:  وهو-الواألِدي داجلَي ناملَِتي .كَعوته. وقد استِعدم تكَعوتواس : تقَِوي
تدتواش .عِكيو سدي: وفَرةًشكَاعو كُعوقد و ،د .علَِكي عِكيوقال له: ووي ،أيضاً: أي لَئيم كَعةُ. األوكَعوالو :

اللِّئام .عِكيٍل: ووجر ماس.  

  كوع

والكَاع عالكَو :وس كالكُر ،ِصرلي اِخلني ام، والكَاعهلي اِإلبي عِن يف الذِّراع، فالكُويدنفا الزقيل. عطَر ظُمفإذا ع :

ردواملَص ،علٌ أَكْوجر :عالكَو . عرى: - أيضاً -والكَوِن على اُألخيدِن وإقْبالُ احدى الييغسيف الر سبي . وكَاع
رِقيالع :ك. كَاسويف الش عكَورى: وتةً وعلى هذه أخرِل مجالَ على هذه الره. متعه: وكَولَلْتأش هِشب .عواألكْو :

  .اسم رجٍل

 وعك

تمحدكَِت اإلبلُ أزعأو .افُعدتو ِطكَاككَةٌ أي اصعهم ونيه. وبغَترم ديالص كَِت الِكالبعوكَةُ . ورعكَةُ معوالو
ووعكْته . واحِتدام احلَر، ومنه يوم وِعك. والتباطُؤ. بلوالوعكَةُ اجلَماعةُ من اإل. والوعك مغثُ املَرِض. األبطال

مومحأي م كوعوى، وهو ماحلُم.  

الجيم والعينباب   

  

  عجو

اهجما ع واً: لَِقيجه عهجا وجه من عالًء، وكأنب اه . أي لَقيجاه: - أيضاً -وعوإذا ز.  

: عجاةٌ، قال: كُعوب الرمِح، والواِحد: والعجى. شِرس خلُقُه: وعجا البعري. ا بين العينيِنغَليظُ م: ورجلٌ أَعجى

    " يشِرع خطِّياً فيه عجى"

  .العجايات والعجى: ِمثْلُ العجايِة، وهي عصبةٌ يف رسِغ الدابِة، واجلَميع: والعجاوةُ والعجاةُ

ِجيفهو ع ىججى ععه يمن أُم يبالص ِجيِثلَ: وععنه فأُح تواً. ماتجع ه اُألمتجه، ومنه : وعاعضر ترأَخ
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 باملَدينِة من غَرِس تمر: والعجوةُ. العجوةُ: وهو أنْ ال يكونَ لُألم لَبن فَتعاجي الولَد تعلِّلْه بشيٍء، واالسم: املُعاجاةُ
  .-النيب صلى اهللا عليه وآله وسلَّم 

  عوج

  .وما حِليت عاجةً وال جاجةً، على االتباع. متخذَةٌ من العاِج، ويجمع العاج على الِعواِج والِعياج: قُبةٌ معوجةٌ

اجِر: وناقَةٌ عياِج. ِمذْعانُ الساقَِة: وعللن رجاز تجعجل. ، وقد عمن اخلَي جووالع :بِنيجِلها تجاليت يف أر .

جووأع :لٌ كَرميقال. فَحةٌ: ويِجيولٌ أَعياُء. خجورأَةٌ عوام :جواُء، وفيه عجواُء. هٍر يقولون: قال الفَريبو دنما : ب
  .يج عيوجاًأعوج بكَالِمه عؤوجاً مبعىن ما أِع

وعاج . وعجت الناقَةَ عوجاً. عطَفْنا: وعجنا باملَكاِن أَشد الِعياِج والعوِج. أي تعِريج: وما عنده تعِويج عليهم
دوالع :ِوجِر. أي عِن واألميويف الد :جا. ِعوصويف الع :جوقال يف الكُلِّ: قال أبو عمرو. عي :ِعو جوا العفأم ،ج

ِوجع ردصفَم.  

  جوع

نائع انُ: هو جائععاع، وجوبعلى اِإلت .طَشإىل مايل وأع عوي األجوان :اقتأي أش.  

ِسمن : "ثَلويف املَ. أي على قَدِر ما يجوع: وهو ِمني على قَدِر مجاِع الشبعاِن. مجوعةٌ ومجاعةٌ: وواِحد املَجاِوِع
  .أي عند وقُوع السواِف يف املال" كَلٍْب يف جوِع أهِله

  وجع

عجيوي عوياج ِجعيوي ِجعوي ه. وِجعِجعووهو ي .عِجيو بروض :ِجعوله. م تعجووت :تثَياُء. رعجوالو :ربالد.  

  عيج

جاً وعويجاً وعيبه ع جةًال أِعيجوضى. يال أر.  

 عجى

.العجيةُ ِمثْلُ العجايِة، وهي عصبةٌ يف رسِغ الدابة  

الشين والعينباب   
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  عشو

وشالع :ريجى عندها خريانُ ناٍر يةُ. إتاِش وغِريه: والعاِشيالً من الفَرلَي ارما يأيت الن.  

  .استضاء: واعتشى به. ملُقْتِبسا: واملُستعِشي: الشعلَةُ: والعشوةُ

. دخلْنا يف الظُّلْمة: وأعشينا. أوطأْتين ِعشوةً: وعشيتين. عشوةٌ وِعشوةٌ وعشوةٌ: ويقال للظُّلْمِة واألمِر غري الرِشيِد

  .هو يف عشواَء من أمِره: ويقال. بمِرتلِة الظَّلْماء: والعشواُء

قَدح لَبٍن يشرب ساعة تروح الغنم أو بعده، وكأنه : والِعشو. أي ساعةٌ من أوله إىل الربع: مضى من الليِل عشوةٌو
  .وسقَيته، جميعاً. أعطَيته: وأعشيته. من العشا

  .صدرت عنه: ت عنهوعشو. رفَقْت به: وعشيت عن الشيِء وضحيت عنه

يجعلُه : وهو يعشي بصره ويعشوه. فَعلَ ِفعلَ األعشى: وعشا. قَصدته: - وعشيت إليه أيضاً -وعشوت إليه 
نها ال تبِصر ما أمامها كأ: وناقَةٌ عشواُء. وقد عشا عشاً. والذي ال يبِصر باللَّيل أيضاً. كاألعشى وهو السيُء البصر

: عشوت أنا أيضاً: ويقال: وعشوته وعشيته. فَتخِبط كلَّ شيٍء بيديها وذاك ِلِحدِة فؤاِدها ال تتفَقَّد مواِضع أخفاِفها

  ".ِهيج اآلِبيةالعاِشيةُ ت: "ومنه. أي تعشيت، ومثلُه عِشيت عشاًء، وأنا عشيانُ وعاٍش

. ظَلَمين، عشاً: وعِشي علَي. والعِشي السحاب، ألنه يعِشي البحر بالظَّالَم. هي القصة املبهمة:واُألعِشيةُ

ِقيته عشياناً وعشيانةً ولَ. عِشيةٌ فهي ِليوٍم واِحٍد: آِخر النهار، فِإذا قُلْت: والعِشي. وجدته جائراً: واستعشيته
     : فأما قَولُه. آلِخِر ساعٍة من النهار: وعشياناٍت وعشيِشياناً وعشيِشيةً

  عشَيتَ رحنا عاِمدين ألرِضها  جرى.................

  .عِشيةَ: فيعين

  عيش

  .لُغةٌ لألزِد: واملَعوشةُ. اسم ِلما يعاش به: ملَِعيشواملَِعيشةُ وا. عاش عيشاً ومعاشاً وعيشوشةً

ونَ الطَّعاممسانَ يملُ عوأه :شيبه أو فيه. الع اشعوكُلُّ ما ي :اشعفهو م .ةٌ: وهو عائشنسح الُهوبنو . أي ح
  .قَِبيلَةٌ: عائشةَ

  شعو

وعالش :قفَرقال: التي :باُءكَِتيوعقَةٌ: ةٌ شفَرتةَ. أي ما الغاروعلُوها: وقد أشعأش.  
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  شوع

ائعووش اِعيوقَةً: جاءِت اإلِبلُ شفَرتأي م .اعوِخماِر املرأة: واِملش تحقَةٌ تتسش . عيه من شور، وكأنناثُ التوِمحر
وبياض أحِد خدِي . ابن أشوع: أنِتشار الشعر، ومنه: والشوع. ٍن وِصبواٍنالنار، وأصلُه ِمشياع ولكنه كَِصبيا

  .أي مألَّكُم: وشاعكم بالسلِْم شوعاً. الفَرس

  وشع

وتوشعوا ضيوفَهم . تقى فيهووشع الوِعلُ يف اجلَبِل وشعاً ووشوعاً وتوشع ار. وشعت الطِريق وغريه وشوعاً علَوته
ووشع الشر بينهم . وقد وشعِت الرِحم أي وشجت. والوشع اخلَلْطُ. وكذلك وشعت املالَ وزعته. توزعوهم

لقع.  

ائعةُ: والوشلُ، والواِحدزالغ :عِشيةٌ ووعِشيو :شلَ ووزت الغعشه وقد وتميعاً -عة:  جعِشيه على الووهي : لَفَفْت
وما يوشع به اِخليام . الظِّلُّ املُشعشع: والوِشيعةُ. لَفَفْته: وكذلك وشعت القُطْن بعد الندِف. نصلٌ مستدق يلْحم به

كَرم ال حائطَ له : وهو أيضاً. وِجذْع يقوم عليه الساقي. خِلشِريجةٌ من سعِف الن: والوِشيع. أي يسد: من الثُّمام
أخرجت : وأوشعِت البقُولُ. طَرائق الغبار: والوشائع. بيت العنكَبوت: والوشع. فَيجعلُ له من حوِله شجر يمنعه

  .ي يستقيأ: وهو يستوِشع بالدلِْو اخلَلَقِِ. زهرتها

  شيع

 الَمالس كُماعوأش اللَّه اكُميح-الَمالس كُماعةٌ :  وشعاً-لُغيةَ :  شالَمكُم السسألَّكُم-أي ألْبقال.  ومكُم : وياعش
: والشياع. واألصلُ شائعتهأي امرأْته، : هي شاعته: صِحبك، ومنه: وشاعك صبر شياعةً وشياعاً. بالسالم أيضاً

اعده. الوتعيديع: وشومعه للت تجرةً. خعوعيش راخلَب اعوش :اعيبه؛ وهو ِمش ته أنا، وِشعتعوأش ،رشتوان رظَه :

اعأي ِمذْي.  

ايعواملُش :الالِّحق .ةُ. واملُتابععياب: والشحاألص . عايليل: باإلِبلوشا، ومنه قيل للد ابنادي : أهألنه ي ،اِيعاملُش
  .للطَّريق ِإذا هدى

ونزلَ موِضع : أي اليوم الذي بعده، واجلَميع أشياع: وآِتيك غَداً أو شيعه. أي وِلد بعده: وهذا الغالَم شيع هذا
فَكُلَّكُم : فأما قَولُ اهلُذْيلِّ. من أوالِد األسد: والشيع. أي ِمقْداره: ت شهراً أو شيعهوأقَم. أي ناِحيته: كذا أو شيعه

ايعِمن ذلك املاِء ش.  

: اروشيعه بالن. أي توقَد: أي ما تشيع به: - وفَتح الشين فيه لُغةٌ -وأعِطين ِشياعاً للنار . آِخذٌ ما يكْفيه: أراد

وشاع . أنصبت: وانشاعِت اخلَيلُ عليهم. نبات تأْلَفُه النحلُ: وِشيعةُ البقَِر. والشجاع. العجولُ: واملُشيع. أحرقَه
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رمت : اعِت الناقَةُ ِببوِلهاوأش. أي متفَرقٍَة: جاءِت اخليلُ شوائع وشواعي: ومنه. تفَرق، مشاعاً وشيعوعةً: الشيُء
. كَثُر فيه: وشاع فيه الشيب شيعاً وشيعاناً. أي مشاع: وله يف الداِر سهم شاع وشائع. وهو بولٌ شاع. به مقَطَّعاً

اعيفيها: والش عيفيها الراعي، وقد ش فُخنٍة يبقَص توص.  

  شعى

 :شعيا

ماس يبن - المِضٍع- عليه السوم مواس .  

الضاد والعينباب   

  

  عوض

  

. أي ِعوض: وهو ِعياض لك. طَلَب الِعوض: واستعاض. الِعوض: أخذَ: عاض عوضاً وِعياضاً، واعتاض أيضاً

ضوعقال: وم، يِري جمرى القَسجةٌ تال يكونُ ذ: قيل هي كَِلم ضوداًعقال: وقيل. لك أبي ،رهلُه : "هو الدال أفْع
  ".عوض العائضين

  : جوفُه، ورِوي بيت األعشى: وعوض اللَّيِل وغَيِره

  .بأسحم داجي العوِض ال نَتَفَرقُ

ضوقال: وع ،نمٍض: "صولَ عومبائراٍت ح لَفْتح"  

  ضوع

أي : الضواِمر من اإلِبِل وغِريها، وكأنه من ضاعها السفَر ضوعاً: والضوائع. ، أي جائٍعهو يأكُلُ يف ِمعى ضائٍع
. الذّهاب يف األرض: واالنِضياع. حركَه: وضاعه فانضاع. شاقَّه: وضاعه ضوعاً. املَروع: واملَضوع. هزلَها

عووالض :واجلَميع ،طائر :عوضا، وقد توبذلِك ِلص تيمانُ، وسعيالض :احأي ص .اعومنه: والض ،لَبالثَّع .

  .فاحت: وتضوع الريح، وضاعت ضوعاً. تضور يف البكاء: وتضوع وضاع ضوعاً

  وضع
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عضوالت عضِره: الوِملَ املرأةُ يف آِخِر طُهحأنْ توهي واِضع ،تعضِة، وقد وضقْبِل اخلَيم دهو أن : وقيل. ا وِعن
أي : وهي واِضعةٌ. ال ِخمار عليها: وامرأةٌ واِضع. وكُلُّ من خلَع ِثيابها فقد وِضعها. تجامع قَبل تمام الرضاع

  .فاِجرةٌ

وهم أصحاب . ح، وقد وضعت وِضيعةً، وأوضعت، ووضعتها أنا أيضاًترعى ما حولَ املاِء ال تبر: وِإِبلٌ واِضعةٌ
هو : وقيل. ضرب من التمِر: والوِضيع. أي مِقيمةٌ يف احلَمِض: وإِبلٌ واِضعةٌ. أي أصحاب حمٍض: وِضيعٍة ووِضيٍع

  .أنْ ييبس قليالً فَيوضع يف األوِعيِة

ةُوالوعنَ منها: ِضيوزغٍة وال يرل أمساؤهم يف كُوعجد تمن اجلُن مقَو .عِضيوثُ: والتأَنقال. الترخاُء، يتيف : واالس
عِضيوقال. كَالِمه تِعري، ويلْقِِ البخ ِتالفالِعظَام: واخ عضوم ِعريب.  

  .جلُه ويفْرش أوِظفَته مثَّ يتِبع ذلك ما فَوقَه من خلِْقهالذي تِذلُّ ِر: واملُوضع من اخليل

  .وِطئْتها: رِكبته واتضعت رقَبته: وأتضعته. أي ذَلُولٌ عند الركُوب: وبعري عاِرف املُوضِع

عضواملُو :املُقَطَّع ريا فالن. املُكَس لَ: وواِضعاحلَب دلَأي مالِعد تعال، وواضمفَلَ يف األحه:  إىل أسطْتبه .

اعةُ: والِوضاطَرميعاً. املُخكَةُ، جارةٌ. واملُتعِضيوهو و :عضوقد و ،ِعيعاً. أي دضةً، ووعَء ِوضيالش تعضوو .

. أي وِديعةٌ: ويل ِعنده وِضيعةٌ ووِضيع.  الضعِة والضعةوهو وِضيع، بين. مبعىن وِضعت: وأُوِضعت يف التجارة

أْيالر كاِضعأُو لُمعلى رأيي: وه طِلعين على رأيك وأُطِْلعكأي ت.  

 تعضوأو تعضاقَةَ فَوالن تعضميعاً -وأوِع: - جوضةُ املَونها حلَسوأن ،تبأي خ.  

  ضعو

  .الضعوات: شجرةٌ تكونُ بالباِديِة، واجلميع: الضعةُ

  عضو

وضوالع واِن: الِعضتةُ. لُغِضيعِزئةُ: والتجةُ. التلَّ: والِعضجو زلُه عةُ ومنه قَون: "الِقطْعل القُرآن ِعِضيعةً " جأي عض
  ".من ِعضٍة ما ينبتن شِكيرها: "ثٍَلجمع الِعضِة، شجرةٌ، ويف م: والِعضوات. ِعضةً

  ضيع

وِإذا أخذَ الرجلُ فيما ال يعِنيه من اُألمور . الكَثري الضياِع: واملُِضيع. ما يتعيش منه ِحرفَةً كانت أو غريها: الضيعة
  .وتركهم ِبضيعٍة ومِضيعٍة. اع الشيُء ضيعةً وضياعاًوض. فَشت عليه الضيعةُ حتى ال يدري بأي أمٍر يأخذُ: قيل

الصاد والعينباب   
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  عصو

  

ومر يعتِصي على . عصوت بالسيف واعتصيت أيضاً: ِإذا ضربت ما، وقد قيل: عصوت بالعصا وعِصيت بالسيف
هو صلْب : ويف خالِفه" هو ضعيف العصا: "ل للراعي ِإذا كانَ قَليلَ الضرب للماشيةويقا. أي يتوكَّأُ عليها: العصا
: شق عصا املُسِلِمين، فأصلُ العصا: فأما قَولُهم. هو لَين العصا: وكذلك يقال للرِفيِق احلَسِن السياسِة. العصا

واالئِْتالف ِتماعا. االجصانُ: والعِلهم. اللِّسمن قَو ،اراها، وقيل أيضاً: واِخلمصع ِة : فألْقَتِإلقام بورهو املَثَلُ املَض
  .املُساِفِر، وذاك أنها وجدت زوجاً وافَقَها فأقامت عليه

  .أي يضربونَ ا: لعصاوالناس عِبيد ا. رأْس العصا، لَقَب يذَم به: للصِغيِر الرأِْس: ويقال

: وتعصِت الناقَةُ. أي أبديت له ما يف نفْسي: وقَشرت له العصا. على العصواِت والِعِصي واألعِصي: وتجمع العصا

صوعمن ت قْلُوبه موكأن ،تتاصمبعىن اع.  

  صعو

وعالص :عِر، واجلَمياِفيصالع اراُء: ِصغعةُ. الصوعاقَةُ الصأِْس: والنةُ الررِغيالص.  

  وصع

عصوالو عصيالو :افري، واجلَميعصالع ارِصغ : عِصيانُ، والوعها- أيضاً -الِوصتوص .  

  صوع

أنْ يعِدلَ : والتصويع. جاءها من جواِنبها: لَوصاع الراعي اِإلِب. أفْزعه: وصاعه. وتباعدوا، مجيعاً. تفَرقُوا: تصوعوا
وجاء النحلُ يصوع بعضها . أي ما تقَلِّب رأْسك وال تلْتِفت: ما تصوع ِإيلَّ: ويقال. اِحلمار رأسه يمنةً ويسرةً

تشقَّق أطْرافُه : انتشر، وقيل: وتصوع شعره: جلٌ مصوعور. دور: وصوع الشيُء من جواِنِبه. أي يتبع: بعضاً
. يِبس: وتصوع النبت. والذَّهاب يف سرعٍة. التشقُّق: واالنِصياع. حددت رأْسه: وصوعت الشيَء. وتمرطَ

اللُّمع، ومن لَحِم : والصوع من النبِت. أي هيأته ِلندِف القُطِْن:  املَرأةُ موِضعاًوصوعِت. البقْعةُ اجلَرداُء: والصاعةُ
  : كالزيِم، قال: الفَرِس

  وآض أعلى اللَّحِم منه صوعا
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اعمن األرض: والص ئناِع. املُطْمواِن واألصعيام على الصمن الطَّع اعالص عمجقالويوي ، :اعصكالُ : هذا يأي ي
  .موِضع يكْنس مثَّ يلْعب فيه بالكُرة: والصاع. ِإناٌء يشرب فيه: ِمثْلُ الصاِع، وقيل: والصواع. ب ال صاِع

  عوص

وعاصِت اِإلبلُ . نه عاوصته أي صارعتهوالقُوةُ، وم. والعِويص النفْس، وقيل احلَركَةُ. العواص والعوص حاق القَلِْب
والعووص من الشاء اليت ال تدر وِإنْ . واعتاصت حالَت، وهي عوص، وِعيص أيضاً، يحملُ على الِعيِط. ِعياصاً

تاصتواع توقد عاص ،تِهدواملَ. ج ،صِويع وكذلك كَالَم ،لْبص ِويصع ابروشصوالع ردص.  

  .واملَكانُ الصعب من الوادي، ويجمع عوصاوات. الشدةُ: والعوصاُء

  عيص

صالِعي :صخالش .فاملُلْت رجأيضاً. والش ِعيصقال مر، ويجاِر الشِخي ِبتنعلى . وم عمجِء؛ وييلُ الشوأص
  .كرامهم يتناسبونَ إىل ِعيٍص أٍب هلم: يٍشوأعياص قُر. الِعيصاِن

صِعيٍل: ومجر ماس.  

  عصى

: عِصيك: وقيل. ويجعلُ العاِصي اسماً للفَِصيِل ِإذا مل يتبع أُمه. الَ يرقَأُ دمه: وِعرق عاٍص. عصى عصياً وِعصياناً

تِصيىن ععيف م.  

  صيع

  .يِبس، ِمثْلُ تصوع: نبتتصيع ال

  

  باب العين والسين
  

  سعو

قد مضى ِسعواٌء من : و قال. أي ساعةٌ: مضى ِسعو من اللَّيل، وِسعواٌء أيضاً: و حكى اخلارزنجي. أمهَله اخلَليل
جول أعاللَّي.  
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عسى وعسو  

  

أي : أعِس من اللَّيل شيئاً مثَّ ارتِحلْ: ويقال ملن أراد السفَر. أظْلَم:  أيضاًعسا اللَّيلُ عسواً، وعِسي عساً، وأعسى
وعسا . غَلُظَت: وكذلك عست يده عسواً. جسا: وعسا النبت عسواً وعساًء، وعِسي عسى أيضاً. أِقم ساعةً

ِسيةً، وعوسع خيالش :ق. كَِبرِلويخاِخ النراِسي: ال ِلِشمى. العسقال: وعِن، ويِقيوالي كللش لُحصت ،كالظَّن :

 ِسيِر -عأيضاً- بالكَس .  

  : أي مجدرةَ، قال العجاج: ومعساةَ أنْ يفْعلَه. أحِر وباحلَرى: أعِس أنْ يفْعلَ، وبالعسى، كما يقال: ويقال

  .يس القَوُل بالتَّعسيقُلْتُ ولَ

  .ظَن الشيِء: والتعسي

  عوس

. والوصاف للشيء. الصيقَلُ: واألعوس. والذِّئب يعوس ويطْلُب شيئاً يأكُلُه. الطَّواف باللَّيل: العوس والعوسانُ

ضرب : وِكباش العوِس. أحسن الِقيام عليه، وهو عائس ماٍل: عوساًوعاس مالَه . احلاِملُ من اخلَناِفِس: والعواساُء
  .منها ينسب ِإىل عوٍس

  وعس

سعاألو :فيه القَوائم بِغيلُ تماِء، وهي الرسعمن الو ظَموقيل. أع :مها واِحد .اسعاملَكانُ الذي فيه ذلك : واِملي
  : جر ِمثْلُ الزاِن تعملُ منه الِعيدان، قال ابن مقِْبٍلش: والوعس. الرمل

ِرنٍس معِد ووفي ع عجري  

  .القَدح، يعين قَدحاً من زجاج: والعود. رملٌ وعس: ويقال. الرملُ: الوعس فيه: وقيل

أي : واِإلِبلُ تواِعس بأعناِقها. ضرب من السير: واملُواعسةُ. الوعس: مىواألثَر يس. وِطئْته: ووعست املَكانَ وعساً
دمت.  

  سوع

اعوٍم: سنص ماُء. اسعوقال: والسه: املَذْي، يلُ وغَريجالر عوذَى: أسمثَّ م رشتل . ِإذا اناٍع من اللَّيوس دعب هتولَِقي
س دعٍعوبٍة: وأي بعد ساع .عوةً: وأسساع رأخت.  
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أهملْتها، حكاه أبو عبيٍد وأبو عمٍرو بالواو، : وأسعت اِإلِبلَ فَساعت تسوع. من الساعات: وعاملْته مساوعةً
  .ِمسياع: وكأنه من الياء، ِلقَوِلهم

  سيع

. السوائع: وتضِييع الشيء، هو ِمسياع ماٍل وِمضياعه، ومالٌ ضائع سائع، واجلَميع. ملالسوُء الِقيام على ا: اِإلساعةُ

 اعيي: - أيضاً -وناقَةٌ ِمسعةٌ يف الرأي ذاِهب.  

اعاملاُء وس ساعوان :عيسالَ، وهو ماٌء س .داجلَم اعسوان :ها. ذَابلَداقَةُ وِت الناعوأس:اعيه، وهي ِمسكَترت  .

اعيمنه: والس نيالس ركْسوت نضاً. الطِّياِن أياللُّب رجوش.  

 اعير -والسا: - بالكَس عيسةُ يبع: اخلَشيوهو كاِملس ،نطَياِق. أي ينِر العجقال يف زوي : تعسعوقد س ،عس عس
  .ا

  عيس

ماُء : والعيس. ضربها: وعاس الفَحلُ الناقَةَ. األنثى من اجلَراد، وقد تعيست، كأنها بياض يف سواٍد: ُءالعيسا
  .بياض يف ظُلْمٍة خِفيٍة، والعرب تجعلُه يف اِإلِبِل الِعراِب خاصةً: والعيس والِعيسةُ. الفَحل

  يسع

عسالي :ماسِبين .  

  وسع

اعسةً، فهو واعسةً ووعُء سيالش عسو .اعسوو عِسيو ريوس .عسٍة يف املال: وأوعذا س ِن. صارفَاب تعسأي : وأو
  .صار ذا سعٍة يف عيِشه: واستوسع. وجدت مكاناً واِسعاً

عسوتُء واسيالش عسوات :ه.واِحدعع:  وال أسسأي ال أُطيقُه، من الو .كعسٍة: وال يعمنه يف س تلَس .عِسيوو :

  .الدحرضاِن: اسم ماٍء يقال له وآلخر يسمى دحرضاً

  سعى

بد من مثِن رقَبِته ِإذا وما يستسعى فيه الع. استعمل عليهم ساعياً: وأسعى على صدقاِتهم. أخذُ الصدقاِت: السعايةُ
: واملُساعاةُ والسعاُء يف االماء. املَساعي: يف الكَرم واجلُود، واجلَميع: واملَسعاةُ. السعايةُ أيضاً: أُعِتق بعضه يقال له
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  .كالزنا يف احلَرائر

    

اسم آِخِر نِبي يف بين : لُغةٌ يف شعياء: وسعياُء. يف الكَسبالعملُ : السعي: وقيل. يكِْسب هلم: وهو يسعى ِلِعياِله
  .سعى سعيةَ وكأنها سميت ِلسعِيها ِإىل حاِلِبها: اسم علَم للعنز، وتدعى للحلَِب فيقال: وسعيةُ. ِإسرائيل

الزاي والعينباب   

  

  عيز

  .ِعيزِعيز، عيز عيز، وقد عزعزت ا: يقال يف زجِر الضأِْن: و حكى اخلارزنجي. أمهَله اخلَليل

  عوز

وعِوزوا اللَّحم . أحِسبه بالراء: اخلارزنِجي: قال. أي ما يِطف: ما يعوز له شيٌء ِإالّ أخذَه: أبو زيٍد عن الِكالَِبيني
  .عِوز لَِوز من اخلَير، وقَوم عوازىوهو . ِمثْلُ عِدموا: عوزاً

اِخلرق : واملَعاِوز. اشتد: وعِوز األمر. أفْقَره: وأعوزه الدهر. ساءت حالُه: وأعوز. ِإذا مل تِجده: وقد عازين كذا
يبفيها الص لَفي.  

  وعز

  .تقَدمت: زت وأوعزت ووع- مخفَّفاً -وعزت إليه 

  زوع

عوالز :طْف. اجلَذْبةُ. والععووالز :فم. القُلْقُلُ اخلَِفيومن اللَّح :ةُ، واجلَميعزالقُم :عوالز .ه وزاعملَح عوزوت :

  .اسم امرأٍة: وعوز. قَلَّبها ِوجهةً وجهةً: وزوع اِإلِبلَ. العناِكب: والزوع. زال عن العصب

  وزع
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عزالو :الكَف .عِزيوم: والتقِْسياِس. التمن الن اعزا أوها: وواِحد ،بورأي ض :عزو.  

الشِديد : عواملُتِز. أي أولَعته: مصدر من أوزعته: والوزوع. ألْهمه اُهللا: وأوزعه اُهللا. فَرقْت: وأوزعت بينهما
  .النفْس

عزى وعزو  

عزوته : ويف احلَديِث. واعتزى. وهو حسن الِعزوِة والِعزيِة. وعزيته عزواً وعزياً. نسبته: عزوته وعزيته عزواً وعزياً
: وهو أن يقالَ: فهو من االعتزاء والتعزي" بعزاِء اجلاِهليةمن تعزى :"فأما قَولُه. أي أسندته: وعزيته. أعزوه وأعزاه

  .أي العزاء: وهو حسن الِعزوِة. يالَ تميٍم

 ِزيا وعزاًء- أيضاَ -وقد عزع ، :ِزير، وهو عبص :روبةُ. صوالِعز :ةُ، واجلَميعاعقال: اجلَمنَ، ويوِعز : ،نيِعز
عهفَتنوب نِر يقولون. رحِل الشِة أهاُء من لُغعنةٌ شقال: وكَِلملقد كان كَذا، كما ي ِزيري: لَعملَع.  

الطاء والعينباب   

  

  وعط

  : األصفَر، قال: األحمر من الورد، وقيل: الِوعاطُ: و حكى اخلارزنِجي. أهمله اخلَليل

  عاِطفي مجِلٍس زين بالِو

  .ولَست أحقُّه

  عطو

طْود، ومنه: العل بالياونطَاُء: التاٍط. العوع طُوع يوظَب :قرلُ الواونتر يجِه ِإىل الشيدي فَعِإذا ر . يبوعاطَى الص
وقَوس . أعجلْته: وعطَّيته فَتعطَّى.  يِحققد يقال يف تناولَ ما ال: وتعاطَيته. عِملَ هلم وناولَهم ما أرادوا: أهلَه

  .أي مواِتيةٌ: عطْوى

  طوع

 طَاعوي عيطُو طَاعاً: - مجيعاً -طاعمةً، وعاً وطاعطَو ،ةُ: مبعىن أطَاعة، والطَّواِعيه اِإلطاعردصماً ملا يكون ماس :

ما أحسن طَواِعيتهم : وال يقال للرِعيِة, وعِت املرأةُ زوجها طَواِعيةً حسنةًطا: ويقال. ملا يكونُ مصدره املُطَاوعةَ
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: واملُطَوعةُ. أي تكَلَّف استطاعته: وتطَاوع هلذا وتطَوع. مالٌ: مبعىن طائع، كما يقال: رجلٌ طَاع: ويقال. للوايل

وهو طَوع . أي سهلُه: وفَرس طَوع الِعناِن. أي تأْكُلُ منه ما شاءت: أطَاع الكَُأل لإلِبلو. القَوم يتطوعونَ باجلهاد
ِدكع. يِجيالض عوهي طَو .طَاعويقولون اس :طَاعوأَس ،طَاعتىن اسعيف م :لُ. يف معىن أطَاعخالن أي : وأطَاع
  .أثْمر

  طيع

  : ع لك، وقد ِطعت، وينطَاع لك، قال عمرو بن معِدي كَِربهو يِطي: قُريش تقولُ

  ِإلْفَاِن من طاٍع ومن منْطَاِع

فَقَلَب ،أراد ب الطّاعي الطائع.  

  عيط عوط

  

 - فَعالٌ -االمتناع، والعياطُ: والتعيطُ. مِنيف: وقَصر أعيطُ. قارةٌ وناقَةٌ عيطَاُء: طُولُ العنِق والرأِس، يقال: العيطُ

ناقَةٌ عائطٌ، وقد عاطَت ِعياطاً وعوطَطاً، : وهو أنْ ال تحِملَ سنواٍت من غِري عقٍْر، يقال: منه، ومنه اعِتياطُ الناقَِة
  .أي يف منعٍة: طٍَةوهو مبعي. العوطَطُ املَصدر وليس باجلَمع: ونوق عوطٌ وِعيطٌ وعوطَطٌ، وقيل

كَلمةٌ يستعِملُها املُجانُ ِعند الغلَبِة، فِإنْ : وِعيِط. تعيطَ ِذفْراه بالعرق: تنبع الشيِء من حجٍر وغِريه، يقال: والتعيطُ
  .عطْعطَ: عيطَ، وِإنْ رجع قيل: مل يِزد على مرٍة قيل

  يعط

: وتقول. يعاِط، وقد يزجر ب يعاِط الذِّئْب: يا عاِط، ويف ِزجِر اخلَيِل ِإذا أُرِسلَت عند السباِق:  زجِر اِإلِبليقال يف

  . بكَسر الياء-ِيعاِط : وبعضهم يقول. يعطْت به وأيعطْت به وياعطْته

الدال والعينباب   

.  

  دوع

  .سمكَةٌ حميراُء نحو من ِإصبٍع، واجلَمع الدوع: الدوعةُ: رزنِجيو حكى اخلا. أهمله اخلَليل
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  عيد

ديعي: التنجظُ. التيغِل. والتخانُ من النديالُ : والعٍد -الطِّوجِة نةُ- ِبلُغةٌ:  والواِحدانديجِل الطَّويِل, عقال للروي :

دانٌ، تيبيهاً بهعش.  

  عدو

طَلَبك : والعدوى. سواء: وعدا عليه عدواً وعدواً وعداًء وعدواناً، واعتدى عليه وتعدى. كَثري العدِو: فَرس عدوانٌ
كظَلَم نداَء على مِب وغِريه، ويف احلديث. إىل الوايل اِإلعِدي من اجلَرعوى: "وما يدال ع."  

دىوعدعه وترداً: ا طَويدا زهم ما عتأَيه، ومنه ررقَد زاوجاٍد. تونا عنيب تدقال: وعوي ،اِرفوص فَترص : ،تادع
لَتها فاعةُ. كأناُء والعاِديوداُء والعدلُ: والعغةُ. الشواألذى: والعاِدي رالش .ِق وِعداُء الطَّريدهوعوه وِعدتواؤه وِعد :

  .ما انقَاد معك من عرِضه

  .اصِرفه ونحه: وعد اهلَم عنك. الِْتواٌء وعسر، النونُ واهلَمزةُ زائدتاِن: والِعندأْوةُ

، وهي عدوةُ اِهللا، وال نِظير له، ويجمع العدو على األعداء، والِعدى والعدى والعِدي والعداِة والعدايا واألعادي
  .حي من قَيٍس: وعدوانُ. كأنه أُِحلق ِبصِديقٍَة

: والعقْدةُ ال حمض ا، وقيل. والناِحيةُ من األرض. صالَبةٌ من شاِطِئ الوادي: - بضم العيِن وكَسِرها -والعدوةُ 

  ._ بالذّال املُعجمة-هي العذَِويةُ : وِصغار ِسخاِل الغنم، ويقال. ِصغار الشجِر ترعاه اِإلِبلُ: والعدِويةُ. هي اخلُلَّةُ

كُلُّ خشبٍة : والِعدى. حجر رِقيق واِسع، ويجمع على الِعداء: والِعدو. ما يجعلُ على القَبر من الصخور: والِعدى
. قَوم أعداء، ذا املعىن: وغُرباُء أيضاً، ويقال. بعد عنك: ورجلٌ ِعدى، وقَوم ِعدى أيضاً. بني خشبتينتجعلُ 

  .البعد نفْسه: والِعدى

  .ميزته: ذاوعاديته من كَ. بعدت: وعديت عداًء: بعيدةٌ: وأُمور ِعدوةٌ.طَرفاه: وعاِديا اللَّوِح

ئاً من ِإِبلكيش دعو :ِزلْهه. اعنيادى باىل: وعا. ووادعهم يف أثر بعٍض: وتبعض مات.  

. واألرض الصلْبةُ، أيضاً. وهو االناخةُ القَليلةُ. املَكاِن غِري املُستوي: غَير مستو، وكأنه من العدواِء: ومكانٌ متعاٍد

وال : وهي الرجالَةُ يتقَدمون اجلَيش أيضاً. - ِبلُغِة هذَيٍل -اجلَماعةُ : والعِدي. ال ترعى احلَمض: بلٌ عاِديةٌ وعواٍدوِإ
  .أي ال تغين: تعدى من األمِر شيئاً

    

عاِديةُ العنمِة والعرعرِة، وال : ِليلَة، وينسب ِإليها فيقالما يغرس يف أُصوِل الشجِر الِعظَام الظَّ: والعواِدي من الكَرم
اسم : وعديةُ. جمع الِعدِة وهي الوعد، وهذا ناِدر من املَقْلُوب: والِعدى. أعانه: وأعداه على كَذا. يسمى احلَبلَةَ

  .وهضبة، أيضاً. قَبيلٍة
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  .أي تعدى الفَريضةَ وأخذَ فَوق حقَّه: صدق علَي عداًء كثرياًكَتب املُ: ويقال

رايباألع ابن :اِد، والكَِربالفَس ِديه عألن ِدي كَِربعقالوا م :قِْبل. الفسادلُ ابِن ما قَوفأم :  

  معدى الِقالدِة من ربٍو وال بهِر

  .قَِديم، كاِْد وغِريه: وشيٌء عاِدي. ما عدا الِقالدةَ، فأدرج األلف: ، وكأنهإالّ الِقالدةَ: فأراد به

  دعو

. داِعي اهللا: واملُؤذِّنُ. أي يدعوهم ِإىل هدى أو ضالٍل: وهو داِعي قَوٍم وداِعيتهم. رجلٌ مدعو ومدِعي، جميعاً

وعِدي الرباِب يفْتحونها يف النسب .  يف الطَّعام- بالفَتِح -والدعوةُ . يف النسِب: -كَسر  بال-والدعاوةُ والدعوةُ 
  .ويكِسروَا يف الطَّعام

والتدعي و . حِتهاتطِْريب النائحِة يف ِنيا:والتدعي. سميته: ودعوته كَذا. صيره يدعى ِإىل غِري أبيه: وادعى فُالناً
أي ال : دع يف الضرع داِعيةَ لَبٍن: ويقال. اعتزى: وادعى يف احلَرِب وتداعى. أنْ يدعو بعضهم بعضاً: التدعي

وتداعِت . أقْبلُوا عليه: األعداُءوتداعى عليه القَوم و. أنزلَه به: ودعاه اُهللا مبا يكْره. صِريخ اخلَيل: والداِعية. تأِْفنه
  .انقَاضت: اِحليطانُ

. أي أحد، وهو من الدعاء: وما ا دعِوي. يريد به ِفعلَها م ال الدعاء" تدعو من أدبر وتولّى: "وقَولُه تعاىل

  .اُألدعوة، أيضاً: ، ويقالأُداِعيك ما كَذا وكذا: اُألحِجيةُ، يقال: واُألدِعيةُ

  عود

اداملَع :دوميعاً. العج ،ِضعئه. واملَوده على بدوع عجأي يف الطّريق الذي جاء منه: ور.  

  .آلِل فُالٍن معادةٌ ومعاد: املَآِتم، يقال: واملَعاِود. ِإذا أحسن مثَّ زاد: وعاد علينا ِبعوائده

أي : وهو معاِود. مبعىن: واستعدته وتعودته وأعدته واعتدته. أي يتكَلَّم بباِدئٍة وعائدٍة: بدأَ وعاد وأبدأً وأعادورأَيته 
أنت العواد : عاءويف الد. معتاد للضراب: وفَحلٌ مِعيد. أي مِطيق: وهو مِعيد له. بطَلٌ معاِود: مواِظب، ويقال

  .باملَغِفرة وأنا العواد بالذَّنب

دووالع :دووقد ع ،لُ املُِسناجلَم :واجلَميع ،بيةٌ: نةُ لُغدةُ، والِعيدالِعو .القَدمي ددؤالقَدمي. والس ةُ. والطَّريقادووالع :

دمن الطَّعام فأُِعي قيةُ . ما بادوِضوعِريه: العاِئد للمتادِعي.  

أي أي خلٍْق : وما أدري أي عاٍد هو. كُنيةٌ ِللِْقبِة ِلطُوِلها، وتسمى الَّلقّاطَةَ أيضاً، وتجمع أُمهاِت العود: وأُم العوِد
هو أولُ : مِلك، وقيل: وذُو األعواِد.  أي شر شراً:ورِكب عود عوداً. قَوم عاٍد: قَوم عوٍد، كما يقال: ويقال. هو

ما اعتاد من هم أو سروٍر، ويجمع على : والِعيد. أي عاديت: وعادين ِعيدي. من قَعد على سريٍر من خشٍب
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اد، ألنَّ الياَء الزميةَ. األعرهم بن دِإليه اِإلِبلُ ال: وِعي بسنةُتِديد: وقيل. ِعيلٌ: ِعيِده. فَحِلِعي قِْته: وردأي ِلو.  

عاِدي دجوم :قَدمي.  

  وعد

: واتعد. تهددته: وأوعدته. ال يكونُ إالّ وقْتاً أو موِضعاً: واِمليعاد. وعده خيراً وشراً، وعداً وموِعداً وموِعدةً وِعدةً

  .يرجى خيرهما: وأرض واِعدةٌ وشجر واِعد. ِعدِتكوِثق ِب

  ودع

ِدعتةٌ وماعدهو ِمي :عِديوو ةً وهو واِدعاعدو عدفٍْض، وقد وٍة وخعد ةً . أي صاِحبعدت عدِن -واتزعلى و 
  .عسوراملَ:  وعليك باملَودوِع، وال ِفعِل منه، كما يقال-تخمٍة 

    

  .ويوصف به الثَّوب املُبتذَلُ أيضاً. يكون ما يجعلُ وقايةً لغيِره: صنته يف ِميدٍع، واِمليدع: وودعت الثَّوب وتودعته

وهو يدع كذا، وال . ، أُودعأي مل أُترك، وأصلُه: مل أُدع ورائي: تركْت إخاءه، وهو من الوداع، ويقال: وودعته
: واملُوادعةُ. اسم من أمساء اليربوع: وودع. مناِقف ِصغار تخرج من البحر: والودع. يقال ودع ِإال يف ضرورٍة

  .واملُصالَحةُ أيضاً. املُناطَقَةُ

عدقال: وأوِض، يرللغ ممن: اس لك عدٍءأنا أويكُلِّ ش  .ائعدطَار: والوابيِع. األمراِفِذ واليمن القَن عدواألو : هِشب
  .ِإذا كان يف حوصلَِته بياض: حمام أودع: يقال. األبلَِق

ِدعواملُت :حيحه صواً وسائركو ِعضشه. الذي يتعدوته ماالً واستعداء: وأووه ماالً: وقيل أيضاً. ستعده ِإليه : أوتفَعد
  .شيٌء من األدِويِة، معربةٌ: والودع. قَِبلْت وِديعته: وأودعته. وِديعةً

  يدع

عداألَّي :قَّماِء، والبمن اِحلن برانُ. ضفَرعِن: وقيل. والزيواألخ مه ا. داماً كأًنِضخ تبني رجوشردلس .عدوأي :

احلَج بجأو .عوديٍس: ومفَر ماس.  

التاء والعينباب   

  

  عتو
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  .مظِْلم: ولَيلٌ عاٍت. جف: وعتا الشيُء. تولّى: وعتا الشيخ عِتياً. استكْبر: عتا يعتو عتواً وعِتياً، وتعتى

  تيع

  : قال: استقَلَّ له: وتتايع للِقياِم. رمى بنفِْسه: لسكْرانُتتايع احلَيرانُ وا

  تَنُوء وال تَتَاِيع للِقياِم  ُأمه لما رآها فَلَهف

ٌء تائعيوش :ِه األرض. أي مائعجعاً على ويت عِتيومنه قولُه: واملاُء ي ،رابره، وكذلك السوغي اجلَليد ِإذا ذاب:   

  يا أيها الغَاِشي الِقذافَ األتْيعا

والِقذَاف :عيداملكانُ الب .عيِهه: واألتجعلى و ابرري السجالذي ي.  

عها حق األربعونَ من غَنم الصدقَة، وذاك أنه تي: والتيعةُ. حولَ ألْوحه حىت كأنه ينفَك: وتتايع البعري يف مشِيه
وِتعت . ِإذا ساب وذَهب: أي عِجلَ، ويجوز أنْ يكونَ من تاع يف األرض: املُصدِق فيها حتى تاع ِإىل أخِذه

  .أي أخذْته: أخذْتها ا عند األرِتغاء، وكذلك أعطَاين ِدرهماً فَِتعت به: الرغْوةَ ِبِكسرٍة أو تمرٍة

  .ال أسِطيع: يف معىن: ال أسِتيع: ويقال. تاق، وهو متتيع ومتتايع: وتاع تيعاناًو تيعاً وتيعاً. جبته: ريقوِتعت الطَّ

  توع

عوع: التيةٌ يف التا، وهو لُغ هفَعرٍة ترناً ِبِكسمأً أو سِلب كركَس.  

الظاء والعينباب   

  

  وعظ

 ظَهعظَوعِعظَةً، فاتوظاً ومعوِعظَةً و.  

  عظى

: وعظَاه اُهللا وبظَاه. ما ساَءه: وما عظَاه. دويبةٌ على ِخلْقَِة سام أبرص إالَّ أنه أكْبر: -العظَاَءةُ :  ويف لُغٍة-العظَاِية 

  .أي ِشدةٌ وبالء: ولَِقي ما عظَّاه. كٍْرماٌء ِلبين كَعِب بن أيب ب: والعظَاَءةُ. صرفَه عن اخلَير

الذال والعينباب   
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  ذوع

ِإذا : وأرى قَولَهم أذَاع الناس مبا يف احلَوِض: قال. اجتحناه: ذُعنا مالَه ذَوعاً: و حكى اخلارزنِجي. أهمله اخلَليل
  . من الذَّوعذَهب به، ِمنه، وهما: شِربوه، وأذَاع ِبمتاِعِه

  وذع

  .أي سالَ: وذَع السيلُ وذْعاً: و حكى اخلارزنِجي. أهمله اخلَليل

  ذعى

  .اسم موِضٍع: ِمذْعى: وحكى اخلارزنِجي. أهملَه أيضاً 

  عوذ

: وعائذُ اِهللا. ومنه املُعاوذَةُ والعوذَةُ والتعِويذ. أي عائذاً : - بفَتِح الواو -وأتيته عوذاً . عذْت به عوذاً وِعياذاً ومعاذاً

  .أبو حي من اليمِن

    

واملُعوذُ من . ِإذا خوفَه ومل يضِربه، أو ضربه وهو يريد قَتلَه فلم يقْتلْه: - بفتح الواِو والعين -وأفْلَت منه عوذاً 
ودائرةُ . فهو معوذٌ: وكُلُّ ما نبت يف أصِل شجٍر أو حجٍر. جر فَمنعت من ِرعِيهما دخلَ يف أُصول الش: الكَِإل
أي : وعاذَِت الناقَةُ ِعياذاً وعؤوذاَ، وأعوذَت أيضاً، فهي عائذُ ومعِوذٌ. تكونُ من الفَرس يف موِضع الِقالدة: املُعوِذ

  .حِديثَةُ النتاج

وِةوالعأِْميائذُ من الكَواِكِب الش :عبى الرمسي ِطها كوكبسِلٍف يف وختٍع مِبيعلى تر ةُ كَواكبعأرب.  

  عذو

  .مرِعي ما حولَه: وماٌء عذَاةٌ. أرض عذَاةٌ وعِذيةٌ وعاِذيةٌ، وقد عذُوت وعِذيت عذَاةً طَيبةً

  ذيع

ذَي ه، فَذَاعتبه أيضاًأذَع تقال أذَعه: عاً، ويتأكْثَر.  
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  عذى

ِة: الِعذْيبالباِدي ِضعوماُء. مه السقَتِإذا س عروالز.  

الثاء والعينباب   

  

  عوث

:  وعوثْته عنه.أي مندوحةٌ: ويل عنه معاثٌ. أي احِملْ عني وأِعني: عوثْ علَي: و حكى اخلارزنِجي. مهملٌ ِعنده

ه وهو حائرتسباثَ. حعوان :سبحأي ان.  

  وعث

  .ال يقِْدر على الكَالم الضِطراِب لَهاِته: وهو وِعثُ اللِّساِن. انكَسرت: وِعثَت يده وعثاً

: من املَكان الوعِث: وأصلُه. سد، فَوعثَ وعوثاًخلَّطَ وأفْ: وأوعثَ. حبسته وصرفْته: ووعثْته عنه. اهلُزالُ: والوعثُ

  .الرخِو الكَثِري التراِب أو الرمِل

عجزاُء، قال ابن : وامرأةٌ وعثَةُ الردِف. وعثَاُء السفَِر واملَأْثَِم، وهي الشدةُ واملَشقَّةُ: وقَعوا يف الوعوثَِة، ومنه: وأوعثُوا
ةَهمر :  

ها ثمابلَها أتْروتْ حقام  ملْتَزثَى المداِق غَرثَةَ األرعو  

عثى وعثو  

. والثَّقيلُ األحمق. العثْي، ويقال له ِعثْيان أيضاً: العثْو، ويف لُغٍة: والضبع الكَبري، واجلَميع. لَونٌ ِإىل السواِد: األعثى

عالش و الكَثريردقال: ِر، واملَصث يثَى، ويف املؤناُء: الغثْياُء وعثْوأيضاً. ع ِثياً، وعثُواداً،عِض فَسثَا يف األروع.  

  عيث

. سهموِإدخالُ اليِد يف الِكنانِة ِلطَلَِب ال. طَلَب األعمى والداِخِل يف الظُّلْمِة الشيَء: والتعييت. أفْسد: عاثَ عيثاً

  .أي طَِفق: عيثَ يفْعلُ كَذا: والسرعةُ يف املَشي، يقال

الراء والعينباب   
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  يعر

  .إذا حملَت كَرهاً من غِري أنْ ألْقَحها صاِحبها: لَِقحِت الناقَةُ يعارةً، ويعرت يعارة

رعد، ويف املَ: واليِة األسيبعند ز دشاةُ تر: "ثَِلالشعم: وقيل" . أذَلُّ من الينالغ ارِصغ.  

ارعٍد: والييقال أبو ز ،ترعاملَعِز، وقد ي توص :دشوأن ،اِعروه اليعموج :  

اِعروِن يياعيِس الررَل جولها ح.  

  .الشاةُ تبولُ على حالِيِبها فَتفِْسد اللَّبن: واليعور. واٍغهو جمع ياِعرةَ، كَراِغيِة البكِْر ور: وهذا جمع ناِدر، وقيل

  رعو

اِإلِبلُ يعتملُ  : - ِبضم الراء وفَتِحها -رجع عنه، والرعاوى : ارعوى عن اجلَهِل ارِعواًء ورعوى حسنةً ورعوى
  .أبقَيت: ليه رعوى ورعياوأرعيت ع. والغنم الراِعيةُ. عليها

  .ما يرعى حولَ ِدياِرهم: والرعاِويةُ من املال

  عور

  

والعائر يف العين .تعاور الرياح الرسم: تعاونوا فَكُلَّما كَف واِحد ضرب آخر، ومنه: تعاوروه ضرباً واعتوروه
ارووالع : ،دمقالالرةُ يف اجلَفْن األسفل، وقيل: ويثْرر: البومنها بعد الذَّر عزنةٌ. اللَّحم الذي يعائر نيوع : ذات

كالكَلِْب : "وأعورتها وعورتها، وعرتها أنا، ويف مثٍَل. ذَهبت: وعارِت العين تعار عوراً وعِورت واعورت. عواٍر
ارهعء" ه ظُفْروعليه بس ملن يأيت مبا يرِجع برضي.  

اروانُ: والعاجلَب عيفلُ الضجِف، والرمن اخلَطاِطي برؤِمه. ضٍر من شيِبخ وِر . والذي ال يأتيكنُ من اُألمووالد
  .والرجاِل

روواَألع :قْضِته فلم تعن حاج روالذي ع :قوامو. أي عهمن الس :دأُِعي جروإذا خ جرخوالذي ال . الذي ال ي
ويسمى الغراب أَعور تشاؤماً . والصؤاب يف الرأس، وجمعه أعاِور. سوطَ معه، وجمعه عور، وكذلك العوار

  . عوير، وأعور عور اُهللا عينكعوير: ويقال يف زجِره. بل ألنَّ حدقَته سوداُء: عليه، وقيل

  .الكَِلمةُ القَبيحةُ: والعوراُء. يضرب يف املذْموم يخلَف احملمود" بدلٌ أَعور: "ويف املَثَِل

وموِضع .  وكُلُّ ما يستحى منه.السوَءةُ: والعورةُ. ليس فيها برد: ولَيلَةٌ عوراُء القُر. بالِعراق: وِدجلَةُ العوراُء



الصاحب بن عباد-احمليط يف اللغة  220  

: ومكانٌ معِور. أمكَنتك عورته: وأعور لَك الشيُء" إنَّ بيوتنا عِورةٌ: "عِور املَكانُ عوراً، وقُِريَء : املَخافَة، يقال

وفخم .ِورة: واملُعروه الباِدي العوكأن ،الفاِسق .وكُلُّ ما طَلَبككَنه فأمت :لَك رووأع كروفقد أع .منالغ رووأع :

  .أمكَنِت الضيعة، وعورها الراعي

  .فهي ثَالثُ ساعاٍت يف اللَّيِل والنهار" : ثَالَثُ عورات لكم: "وقَولُه تعاىل

وسلَكْت . أي إِبلٌ كثريةٌ: ردت عليه عائرةُ عيٍن من املاِلوو. ترك احلَق: والعور. لُغتاِن: وعوار الثَّوِب وعواره
ويف . ال يدرى من أين يأيت: وسهم عائر. أي ما يحجب العين عن النظَِر إىل غِريه: فما رأَيت ا عائرةَ عيٍن. مفَازةً
أي أخذْته : اِد عاره أي أي الناِس ذَهب به وإين ألراك عرته وِعرتهوما أدري أي اجلَر". قَبلَ عيٍر وما جرى: "املَثَِل

  .أي أَهلَكَه" عير عاره وتده: "وأتلَفْته، ومنه املَثَلُ

الزمانُ : استعرته، ويقال: وتعورت الشيَء. االسِتعارةُ والعارةُ و العاِريةُ: قَلَبته، ومنه: وأعارِت الدابةُ حاِفرها
  .إذا كَِبر وخِشي املَوت: يستِعريه ِثيابه

عارتلُ: واملُساوداملُت .ارعم سوفَر :نِميعنه. س تروعنه: وع تةَ. كذَّبِكيالر تروها: وعتسانٌ. كَبروةٌ عِكيور :

  .عورانٌ:  يف اجلَمع أيضاً:متهدمةٌ، ويقال

سمالش ترها: وعاوتةُ. راقَباراقَِة: واِإلعل للنالفَح ارِتسالَ. اعاِملكْي تره: وعاوترةٌ يف عايِن. لُغاحلُس رِعيتسوم :

دوطٌّ أسلَِته خصوأس ويف حالر دوأَس رمأَح طائر .ريووع :م مِضٍعاسٍل. وجر مواس.  

  عري

ريالع :عطَ الكَِتِف، واجلَمسايتُء والن ظْمةٌ: العرلَ. ِعيصالن تريل، وأعصِط النسيف و فرحراً: ويله ع لْتعج .

عيرةٌ، : ي، والعيور جمعه، ويقال لُألنثىواِحلمار الوحِشي األهِل" قَبلَ عيٍر وما جرى: "وإنسانُ العين، ومنه املَثَلُ
وواٍد : واسم رجٍل ينسب إليه واٍد خِصب فأقَفْر من بعد، وعلى هذا فُسر. وسيد القَوم. واملَعيوراء اجلماعةُ منه

  .....كَجوِف العيِر

وما عار يف اِحلياض من . واسم جبٍل باملَِدينة. والوِتد.  تكونُ يف مقَدِم اهلَودِجواخلَشبةُ اليت. واسم واٍد ِبعيِنه باليمن
  .إذا طَحلَب: عير املاُء: األقذاء، يقال

    

اريٍل: واألعيهس يمرى قَدجيف م رهز هو. كَواِكب ريالع برض نم ري أياخلَلْ: وال أد أي ِق هوأي . ريوفُالنٌ ع
  .أي هو ِلنفِْسه ال ينفَع أحداً: وحِده وعيير وحِده وعيير وحِده

رِعيتِر يف ِخلْقَِته: واملُسيبيهاً بالعراً. ما كان شويه عذَه: وعارُء. أخيالش اروع :رومنه أُِخذَ الِعي ،بوهي : ذَه
. ِعيرات: ، وهو جمع عائٍر، كَعائٍذ وعوٍذ، إالّ أنَّ العين كُِسرت ِلتدلَّ على الياء، ويجمع الِعيرجماعات السفِْر

  .اجلَملُ السِريع السيِر، واُألنثى عيرانةٌ: والعيرانُ
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ارِس أو الكَلِْب العاِئر: والِعيلُ الفَرِفع :فَِلتةٌوقَ. وهو املُنةٌ عائرةُ: سائرة، ومنه: ِصيداروالِعي اريه كَذا، . العترعيو
  .وزنتها واِحداً واِحداً: وعيرت الدناِنير. وعايرت اِملكْيالَ بالِعيار. ِبكَذا: وال يقال

  ورع

عروالو عراألو :ي عروو عروي عروقد و ،عيفانُ الضاجلَبع. ِرعرومن الو : عرووي ِرعوي عري رعو ،عرواملُت
  .اسم رجٍل: ومورع. الكاف: كَفَفْته، والوِريع: وورعته. وراعةً

  ريع

عيقال: الرٍء، ييلُ كلِّ شاناً: فَضعيعاً ورويرعاً وير تطَةُ وراعِت احلناعأر :أي زكَت .مالقَو اعوأَر : اعر
. الرجوع إىل الشيِء: والريع. فُضولُ كُميها على األناِمل: وريع الدرِع. كَثُر أوالدها: وأراعِت اِإلبلُ. طَعامهم

  .أي اجتمعوا: وقد ريعوا وتريعوا. أي ينضموا: اجلَماعةُ من الناس، وال يقال هلم ذلك حتى يِريعوا: والريعةُ

: وريعوا. السِبيلُ سِلك أو مل يسلَك: الريع: وقال اخلَليلُ. اجلَبلُ: الريع: وقيل. ما ارتفَع من األرض: والريع والريعةُ

  .جاَء وذَهب: عوتري. صدره: وريعانُ السراِب. علَوا الريعةَ

  .املُتحير: واملُستريع واملُتريع. رواه حتى تريع عليه: وريع اخلُبز بالسمن

عيرهان: واملُته باألدفْسن عنصي لِّقزةُ من اإلبِل. املُتانيعٍء: والريانُ كُلِّ شعين والرلُ: الكَثريةُ اللَّبهأو.  

اعيواِملر :ادععليها وي افَرساقَةُ يُء. النالقَي اعيف الفَم: ور عجر.  

  عرو

وعرى . القادةُ واألعيانُ: والعرى. ما تبقى له خضرةٌ يف الشتاء: ومن النباِت. والشجر املُلْتف. املالُ النفيس: العروةُ
وما يطُور ِبعراه . أي اتِخذْ له عروةً: وعرِه. أي بِقيةٌ دائمة: بأرِضهم عروةٌ من شجٍر:  من قوِلكبِقيته،: اإلسالِم
أي " أعريت فاحلق بأهِلك: "غَيبوبةُ الشمس، يقال: والعرى. أي ِبِحذائه: وداري ِبعراه. أي بعقْوِته: وِبعروِته
تيسةٌ.أمِريةٌ عِشيةٌ:  وعاء. أي باِردرواألع :اُء، والواِحدبرالغ :وِشرية. ِعراذُ من العمنه. واألفْخ وأي : وهو ِعر

ةُ. ِخلْوِريوالع :طَبوقيل. الر :ِمرتاً فال تطَبها ررىن ثَمتجخلَةُ يالن .تيره وأعتيرعته واستيرته: هواعتينترى . اجعتواس
  .أي أَكَلُوا الرطَب: الناس يف كلِّ وجٍه

هو ما : وقيل. واحدها عِريةٌ، وهي النخلَةُ ِلرجٍل وسطَ نخٍل كَثٍري ِلغيِره: والعرايا. اِملكْتلُ يجتىن فيه النخلُ: والعِريةُ
للخاِرِف أو غِريه، وهو ح ِنحِعلَ له ذلك هو مى والذي جرِل هو املُعخالن ِل، فصاِحبخالن صاِحب ورعي ق
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  .املُعتِري والعاري

  .ِحسهما: وعرواُء األسِد واحلُمى. واسم موِضٍع أيضاً. عروانُ: اسم هضبٍة فيها جبلٌ يقَال له: وعروى

  رعى

  

تعتِت اِإلِبلُ وارعر:عى.  واِحدواملَر :يعميعاً. والكَُأل. الرج ،ِضعب. واملَووقَة: ومن احلُبقيراُء طَويلةٌ دمةٌ حبح .

ِفعلُ الراعي، : والرعايةُ. الكَُأل: - بالكَسر -والرعي . اِحلفْظُ: والرعي. أي ِعدةً ممن يرعى: ورأيت رعياً من الناس
مهوجانُ: عيعىةُ والرعاُء والرعالر .ضِت األرعها: وأريِرع ةَ. كَثُراملاِشي تيععاه: وأررهلا ما ت لْتعج . تيوراع

ك وراِعِني أرِعين سمع: واالسِتماع أيضاً، يقال. اِإلبقاء: واِإلرعاُء. رقَبتها: وكذلك رعيت النجوم. ما يكونُ منه
ًِع ِإلَيوأر كعمةُ . سِعيرِعيةُ والترة -والتددشاعي: - مالر.  

: طائر أصفَر يكونُ تحت بطُوِن الدواب، ويقال له: وراِعيةُ اخلَيِل. العِريق يف الرعاية: والترعايةُ والترعايةُ والترِعيةُ

  .اخلَيل واحلُمر أيضاًرعاءةُ 

  .ضرب آخر ال يِطير: جندب عِظيم تسميه العامةُ جملَ احلمى وراِعيةُ اُألتِن: وراِعي البستاِن

  روع

جِميلٌ حِديد : ن الروعورجلٌ رواع وأروع بي. مثلُ ارتحت له: وارتعت له. أفْزعين: راعين فارتعت وروعين أيضاً
. رائعةٌ: وامرأَةٌ رواع. أعجبين، روعاً ورؤوعاً ورووعاً: وراعين. روع: والِفعلُ. نِشيطَةٌ: وناقَةٌ روعاُء. النفْس

  : فأما يف بيِت الطِِّرماح. وعه ورواعهرجع إليه ر: ِذهن القَلِْب، ويوضع وموِضع القَلِْب والباِل فيقال: والروع

 غير ُأحداِن النَّواِشِط روع به  وهْل ِبخَِليف الخَيِل ممن عِهدتُه

  .أي لَعِلع، وهو زجر: تقَدِم الغنم واروع ا: ويقال. ما يخطُر ويروع البالَ: فَيعين به

  .كَرمي: وفَرس رائع. رواه، ويقال بالغيِن أيضاً: لسمِنوروع اخلُبز با

  وعر

وهو . واستوعروا الطَّريق وأوعروا. توعر: وقد وعر يِعر ووِعر يوعر. أي غَليظٌ: طَريق وعر بين الوعورِة والوعارِة
وتوعرته يف . مبعىن مِعر: وشعر وِعر. حِقد، ويقال بالغين أيضاً: ره يِعر ويوعر وعراًووِعر صد. قَليلُه: وعر املَعروِف

  .بقَّيته متحيراً: الكَالم
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  عرى

: والعريانُ. جرِد وبينهالعاري هو اخلَلَق الثِّياب، فَرقاً بني املُت: وقيل. عِري عريةً وعروةً وعرياً، وهو عاٍر وعريانٌ

املُقَلَّص سل. الفَرمعليه: ومن الر رما ال شج .سالفَر تيرورراٌء: واعأع اسلٍّ، وأفْرياً بال جره عتكبوكذلك . ر
االكام ابرى السرورأع.  

  .وكُلُّ شيٍء أعريته من سترِته أيضاً.  وأعراٌءالفَضاُء ال يستر شيئاً، وجمعه أعِريةٌ: والعراُء

: وامرأة حسنةُ املُعرى واملُعراِة والعريِة. أي ما يخلَّص: وما يعرى منه. أي فيما يستره منه: وتركْته يف عرى احلاِئط

  .أي اَرد

  .هي مبادي رؤوِس الِعظاِم املُعراِة من اللَّحم: وقيل.  أبداً كالوجِه واليدينما كان باِدياً: - وجمعه معاٍر -واملَعرى 

  يرع

اعرالي :بقال. القَصانُ، ويأيضاً: واجلَب عرةٌ وياعرفيه أيضاً. فيه ي عرقال اليوي ،ضعووالب .عرقَرِة، : واليالب لَدو
دشوأن :  

  .هباٍص ِعراٍص يرعها وربوحها  عبقَري وِمسطٍَحبرجٍد من  على

  

  باب العين والالم

ألع ولع  

  .أي مأْلُوق، واألولَع كاألولَِق، وفاُء الِفعِل همزةٌ: هو مولُوع ومأْلوع: و حكى اخلارزنِجي. أهمله اخلَليل

  ليع

: وقيل. السريعةُ العطَِش: واِمللْياع. ضِجرت: وِلعت لَيعاناً. حرقَته: لَيعةُ اجلُوِع: يو حكى اخلارزنِج. أهمله اخلَليل

  .موِضع: واللِّيع. وِريح ِلياع. هي اليت تقْدم اإلبلَ ساِبقَةً مث ترجع إليها

  علو على

  

  .طَغوت وطَغيت: علَيت؛ كما يقال: يقالعالَ علُواً، وعِلي عالً وِعِلياً وعِلياً، و
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  .واسم اِحلجاز وما يليها. القَناةُ املُستِقيمةُ: والعاِليةُ. رأْس كُلِّ جبل أو شرٍف: والعلْياُء

. عِلي وعاٍل: اِفهم، واِحدهمأي أشر: وهو من ِعلْيِتهم. أعاله: وعلْو كُلِّ شيٍء وِعلْوه وعاِليته وعلْياه وعالَه

  .الغرفَةُ: - بالضم والكَسر -والعلِّيةُ . ِعلِّيتهم: ويقال

وما يحملُ على البِعيِر بعد . رأْسه: والِعالَوةُ من الرجِل. اسم فَرٍس: وعلْوى. طَهرت من ِنفاِسها: وتعلَِّت املَرأةُ
  .لّى على ِحمِله، وأعلى احلاِئِط الذي ال يغميع: ِحمِله، يقال

. السندانُ: - مقْصوراً-والعالَةُ . وعالَه واعتالَه واستعالَه واستعلى عليه. والفَرس الساِبق. الِقدح الساِبع: واملُعلّى

  .احلَجر يجعلُ فيه األِقطُ: - ممدوداً -و 

ورجلٌ ِعلْيانٌ وامرأةٌ . ناقَةٌ عِليةٌ أيضاً: واجلَملُ املُشِرف الضخم، ويقال. والناقَةُ. الذَّكَر من الضباع: والِعلْيانُ
  .العايل الصوت: - مشددةُ الياء مخفَّفَةُ الالّم -والِعِليانُ . ِعلْيانٌ

  .الذي ِإذا زاغَ الرشاُء عن البكْرِة أعاده: لوقي. الذي ِرشاؤه فوق اَألرِشيِة: واملُعلّي

  : وقال األصمعي يف قَوِله. أحد احلاِلبيِن للناقَة: واملُستعلي واملُعلِّي

خٌ ظَِهرِإنَّني شَي عِبياِل رع  

  .ارفَعها: وعاِل يدك. أي ارتِفع: وأعِل عني. خذْ مني احلَبلَ الذي أمد به: أي

ثَرع نعاِلياً: ويقولون ِلم الٍء: لَعاً لَكيف ع ِفعتش. أي ارِعينبالت االَهوقد ع.  

وجاَء ِمن أعلى وأروح، . أي من سعٍة وارِتفاع: وما هو اّألعلى أعلى وأروح. أي مؤتٍل: وهو غَير معتٍل يف األمر
  .الطَّريق: واملَعلى. مهب الرياح: أروحالسماء، و: فأعلى

. علَوت عليه الريح: يقال. أي فَوق الصيِد: وهو ِبعالَوِة الريِح. املَوِضع يقَع فيه فَرخ احلَماِم عند نهوِضه: واملَعالَةُ

ِليومن ع هلُواٍل ومن ِعِل ومن ِعلُ ومن ععه من متيالوأتلِْو ومن عاٍل ومن عومن ع لْوةُ.  ومن عالَيكُلُّ : والع
  .موِضٍع مرتِفٍع

  .عايل الكالم: ورجلٌ ِعلْو الكَالم

  .وكذلك كُلُّ ما عالَ فَهو علْوانٌ. عنوانه: وعلْوانُ الِكتاب. عِل عِل وعالَ عالَ: ويقال يف زجِر العنز

  لعو

وامرأةٌ لَعوةٌ . هي الذِّئبة: ، ويقال"أجوع من لَعوٍة: "وسميِت الكَلْبةُ لَعوةً ِلحرِصها، ويف املَثَل. حرقَته: وِعلَعوةُ اجلُ
أحد، وهو من أي ": ما ا الِعي قَرٍو"و . اسود للحمل: السواد حولَ الثَّدي، وقد ألْعى: واللَّعوةُ. حِريصة: ولَعاةٌ
و يقال -وهو يلْعى به . ما أنت إالّ لُعيةٌ: والذي الخري فيه، يقال. السيُء اخلُلُق: واللَّعو. إذا حسا ما فيه: لَعاةُ

أي نأْخذُ اللُّعاع، وهو : - واألصلُ نتلَعع-وخرجنا نتلَعى . تعقَّد: وتلَعى العسل. أي يتولَّع به: -بالغيِن أيضاً 
  .انتِعش: كلمة تقال عند العثْرة مبعىن: ولَعاً. بقْلٌ
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  لوع

والَع يلُوع لَوعاً . الذي اشتدت حرقَته: واملُِليع. وجد لَوعةً: والَع يالع. الحه، فالتاع: العه الشمس واهلم لَوعاً
  .هي اللَّعةُ: وقال أبو الدقَيش. تغاِزلُك وال تمكِّنك: وامرأةٌ العةٌ. أي حريص سيُء اخلُلُق: الٍَعولُووعاً وهو 

  ولع

وولَع . كَذَب: لْعاًوولَع ولَعاناً وو. أي يولَع مبا ال يعِنيه: وهو ولَعةٌ. أُوِلع فَوِلع ولُوعاً وولَعاً، وهو وِلع ولُوع والّعةٌ
  .أي حبسه، وما واِلعته: وال أدري ما ولَعه. مر عدواً: ولْعاً

راألم كنع لَعلّى: ووه. وهجاُهللا و لَّعيف القَوائم: وو عِليوه، ومنه التصرب.  

عِليل: والوخالن طَلْع .تبون.  

  عول

  

أعلْت األمر : وتفَاقُم األمر، يقال. واِإلنفَاق على الِعياِل. واملَيلُ عن احلق.  اِحلساِب يف الفَرائضارِتفاع: العولُ
  .أي ال يحتاج ِإذا اقْتصد: وال يعولُ على القَصِد أحد. فَعالَ

  .االفِْتقَار: واِإلعوالُ" عائلُهِعيلَ ما هو : "غَلَبه، ويف مثٍَل: وعالَه. كالعيلَة: والعولَةُ

. ويقَع أيضاً جميعاً. عنده كذا وكذا عيالً: واحد الِعيال، يقال: والعيلُ. حرص على الشيِء: وأعولَ وأعالَ وأعيلَ

  .أي كثري الِعيال: وهو مِعيلٌ ومعيل. عيلٌ وعيائل: ويقال

عاِس يالَ يف النالناًوعيلُ عِعيلُ ويأَلَهم: ولُ. سوواِملع :را احلَج قَرنةٌ يدِديالَةُ. حوالع :لْتوةُ، وقد عرأي : احلَِظي
ي واحِملْ أَِعن: عولَْ علَي: ويقال أيضاً. أي من يستعني به: ومالَه من معوٍل. استعنت: وعولْت به. بنيت عالَةً

لَيعليه. ع لْتوري إليه: وعمن أم تريطاِوالً. أي صتم كناِزعي نقولُ ِلماِح: وتيِة الصلُ ِبشدوعت لَيوبفُالٍن . أع
لُ صوت الصدِر، ومنه العولَةُ، والعِوي. الذي يقول عولْ علَي: واملُعِولُ. أي شفَقَةٌ وإضرار بنفِْسه: وبه تعِويلٌ عليك
  .وقد أعولَِت املَرأةُ

  عيل

ذَهب فيها : وعالَ يف األرِض عيالناً وعيوالً. مل أدِر أين أبِغيها: وِعلْت للضالَِّة عيالً وعيالناً. افْتقَر: عالَ عيلَةً
قزالر الَ. وطَلَبوأع الَ الذِّئْبئاً:وعيش ه بالفَالة.  طَلَبسلَ فَريه: وعبيالً. سيالَ عالٌ: وعيوهو عائلٌ وع ،رتخبت .

  .اسم رجٍل: وعيالنُ. املُساُء ِغذاؤه: واملُعيلُ. أعجزين: وعالَين عيالً ومِعيالً
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  وعل

  .وعلٌ ووعالَنُ أيضاً: قال لهأوعالٌ، وي: اسم ِلشعبانَ، واجلَميع: الوِعلُ

. الصخرةُ املُشِرفَةُ من أعلى اجلَبل: والوعلَةُ. أي الْب يف العداوة: وهم علَي وعلٌ واِحد. أي ال بد: وال وعلَ منه

: واملُستوِعلُ من احلُمر.  فيها؛ ومنه سمي الوِعلُالتوقُّلٌ: اِإلكَام، والتوعلُ: واألوعالُ. عروته: ووعلَةُ القَدِح وغِريه

ِرزتلٌ. املُحعأٌ: وماله عنه ولْجالً. أي معإليه و لُ. أي سبيالً: ومل أِجدعوالو :لُ. اهلَموعاف؛ ويف : والوراألش
 بكسر -وِعلٌ : لُغةٌ يف الوِعِل، وحِكي: -ر الواِو  بكَس-والِوعلُ ". تهِلك الوعولُ وتظْهر التحوت: "احلديث

 أيضاً، إالّ أنه مل يِجيْء مثلُه يف األمساء والصفات، ويجمع الوِعلُ أوعاالً ووِعلَةً، ويقال لُألنثى -العني وضم الواو
  .رجلٌ: ووعلةُ. وِعلَةٌ أيضاً

  يعل

  .يعلُولٌ:  السحاب، الواِحدِقطَع ِبيض من: اليعاِليلُ

النون والعينباب    

  عون

  .وعونِت املَرأةُ، وهي عوانٌ وعوانةٌ. صارت عواناً، وهي النصف: عانِت البقَرةُ عوناً

  .عيدانةُ من النِخيلال: والعوانةُ. اسم رجٍل: وعوانةُ. قُوتلَ فيها مرةً بعد مرٍة: وحرب عوانٌ

وكَواِكب ِبيض . عونُ: قَِطيع من احلُمِر الوحِشية، واجلَمع: والعانةُ. عونٌ: األرض املَمطُورةُ، واجلَمع: والعوانُ
  .حلَق عانته: وإسب الرجِل، واستعانَ. أسفَل من السعود

اتانِض: وعوم مةُاسالعاِني رإليه اخلَم بسننُ. ٍع توث: والعِع واملُذَكَّر واملُؤنللواِحِد واجلَم قَعي ،ناملُِعي . تنووما ع
: رم، وقيلاملَعونةُ، وليس يف الكَالم مفْعلٌ إالّ هذا ومكْ: واملَعونُ. احلَسن املَعونِة: واِملعوانُ. أي ما أعنت: فيه بشيٍء

  .مها جمع معونٍة ومكْرمٍة

نِويعبه: والتِصييف ن ِركلَ على غَيخدٍة، ويقولون: قال أبو حامت. أنْ تنيوِن ِبعيِر العِغيصةُ يف تالعام لَعوذو : ت
  .يف معىن ِعين: حور عونٌ: وجاء. العيينتيِن بالياء: العوينتين، وإمنا هو

  عني
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نيالع :ةُ، واجلَميعنات: الناِظريواألع نيانُ واألعينُ واألعويل. العمةُ تفور من غري عارأُ من . والفَوشنةُ تابحوالس
: والشمس نفْسها، يقال. خد الشمسهو عين غري ديٍن، وصي: واملالُ احلاِضر، يقال. ونقْرةُ الركْبِة. يمني الِقبلَة

نيِت العطَلَع :ناريه. والدتِعن ردصن: وميه بالعتبِن أيضاً. ِإذا أصينيى ذا العمسوي ،سولُ يف امليزان. واجلاسواملَي .

  ".راً بعد عيٍنال أتبع أثَ: "ونفْس الشيِء، ومنه. ولُّب الشيِء وِخياره

 نيا-والعكوح الياء وساس: _ بفَتةُ من النةٌ. اجلَماعوعائن نيوع نيا ع وما :دأي أح.  

واعتانَ . خلَبرأي يأِْتينا با: وبعثْنا عيناً يعتانُ لنا ويتعين. أي قَبلَ كُلِّ شيٍء: ولَِقيته أدىن عيٍن وأدىن عائنٍة وأدىن عيٍن
  .تبصر هل يرى أحداً: واعتانَ. ارتاده: لنا منِزالً

وسالَت . جرت: وعانِت العين عيناً. طَلَع نباتها: ونظَرِت البالد ِبعيٍن أو ِبعينيِن. كان عيناً: وعانَ عليهم يِعين ِعيانةً
نيد: أيضاً، ومنه العِعلٌالشكاء، وهو فَيالب يد . نيِحها -وِسقَاٌء عر الياء وفَتٍء، : -بكَسِة طَييف لُغ وهو اجلَِديد

  .وهت مخاِرزه: وتعين.  غري هذا- بالفَتح -وليس يف املُعتلِّ فَيعلٌ . واحلَلَق يف لُغِة غِريهم

: وحفَرت البئْر حتى ِعنت عيناً وأعينت. تتبعت ما تعين فَدِهنت وشِحمت: وعينتها. تهيأَت للخرق: وِقربةٌ عيناُء

نيالع تلَغه . بنيِل وعجالر نيلُ عجح -وهو الربالفَت -عمجى وال يثَنوال ي  . دبٍن وعيع قِديٍن وصيع ووهو أخ
وتقول . بنو أعياٍن، وهم أعيانٌ: وأوالَد الرجِل من احلَراِئر. أشرافُهم: وأَعيانُ القَوم. أي ِإذا غابوا تغيروا: عيٍن

بعوِث يف ويقولونَ للم. جبلٌ: وأسود العيِن. هؤالِء أعيانُ إخوِتهم: لألخوِة من أٍب وأُم وهلم أخوةٌ من أُمهاٍت شتى
ثَور أعين بين الِعينة والعين، : وِعظَم سواِد العيِن يف سعٍة، يقال. طائر: والعين". بعيٍن ما أرينك: "أمٍر ِإذا استعِجلَ

  .رفْيق أعين ذَيالٌ: قال ذو الرمة

األعين اسم للثَّوِر وليس : وقال أيضاً. عيناُء، واألعين يستعملُ يف غِري البقَرةبقَرةٌ : وزعم اخلَليلُ أنهم ال يقولونَ إالّ
  .وقَوم ِعين وعين. شديد العين: وهو ِمعيانٌ وعيونٌ. بِصفٍَة

والسلَف، وكأنه من . والفَساد. والشر. تاراخ: ِعين، واعتانَ: وِخيار املال، واجلَميع. اسم من عانه بالعين: والِعينةُ
نيعانَ وتته، واعتِن امليزاِن وهو ِزياديةً: عنذَ ِعيأخ.  

ا عين يل وم. أخبرته مبساوئ أعماِله يف وجِهه: وعينته. نضر ونور: وعين الشجر. ارثَها: وعين احلَرب واعتانها
  .وما أعطاين شيئاً أيضاً. أي مل يدلَّين على شيٍء ومل يبين: ِبشيٍء

  .ناِفذَةٌ، وقَواٍف ِعين: وقاِفيةٌ عيناُء. وكُلُّ عيناَء فهي خضراء. شجراُء يف رأِسه: وعيناُء ثَِبٍري

ابنا ِعيان أسرعا البيان، فَخطَّاِن يف األرض يزجر ما : وأما قَولُهم. ها يف سواٍدالبيضاُء وعينا: والعيناُء من الضأِْن
ريه قيل. الطحِقد زفُوي أنَّ القاِمر ِلمان: وإذا عنا ِعيرى ابٍء. جيعند اليأْس من كلِّ ش برضثٍَل يال : "ويف م

  ".حساس من ابني ِعياٍن

وثَوب . املُلَونُ من اجلَراد: واملُعين. ما يقْرنُ به اخلَشبةُ الطَّويلةُ من الفَداِن إىل املَكْرب: حلْقَةُ الفَداِن، وقيل: والِعيانُ
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نيعم :ارِصغ عاِبيريه تشرى يف وا املَثَل. يفأم" :نيِت العدأَوو نلَي نيه "رضهفَينسح بذْها يِلم ب.  

    

أي عين ماٍء ال ينقَِطع، ويعين بالنائمة عين صاحبها، أي هو ينام وتلك " عين ساِهرةٌ ِلعيٍن نائمة: "ويف احلَديث
  .أي تأخذُه العين ِلبراعِته: وهو مِعين ومعيونٌ. الظّاِهر: واملاُء املَِعين. تجري

  عنو

: أخذَ فيها السمن، وقيل: وتوعنِت الدابةُ. بياض يف األرض يعلَم به أنه كان وادي منٍل ال ينبت شيئاً: الوعنةُ

  .استوعيته: وتوعنته. امتَألت ِسمناً

  عنو عىن

: وعنوت الشيَء. السائل: والعاين. نِشب يف االسار: عاين األِسيِر، وعِنيمصدر لل: والعناُء والعنو. خضع: عنا عنواً

أي ما : وما يعنو يف يِده شيٌء. اكْتهلَ: عنا النبت: وقيل. أخرجته، فَعنت عنواً: وأعنِت األرض نباتها. أخرجته
وما . عِني يعين عِنياً: نجع، ورواه أبو عبيٍد عن الفَراء، وهو ناِدر، وروى غريه: لُ يعينوعنا فيه األكْ. يِصير، عنواً

  .أي ال تعن فيه: وال تعاِن هذا األمر فانك ال تنالُه. حسن السياسة: واملُعاناةُ. أي ما أغْنى: أعىن عنه شيئاً

: أي تعاِوده، ومنه: ما زالَِت احلُمى تعناه: أي ما عراك، ومنه: وما عناك.  أي ما مِسست:وما عانيت من ماله

  .هو من العناء كأنه ما يعنه: عناين الصبا، وقد قيل

ِعنو، : طٌ وجماعات، والواحدأي أخال: وفيها أعناٌء من الناس. يف معىن ما يعنيك، لُغةُ بعِض طَيٍء: وما يعنوك
  .وعناً أيضاً

: - يف لُغِة هذَيٍل -وهي . القَهر: والعنوةُ. أي تِعب، فهو عاٍن: - لُغةٌ يف عِني يعين عناٌء -وعىن يف عمِله يعنو 

رةُ، قال كُثَيالطَّاع :  

  . المرهفَاِت استَقالهاولكن بحد  تَركوها عنْوةً عن مودٍة فما

الفَحلُ ينجف على ثَيله ِنجاف مثَّ يرسلُ يف : واملُعنى. اسود هليبٍة أو حياء: وعنا وجهه عنواً. أي ما تركوها طاعةً
هو الذي يغلَق ظَهره عالَمةً ِلبلوغ إِبِل : وقيل. الشول، فيها يهِدر ِلتضبع، وال يترك يضِرب فيها، رغْبةً عن ِفحلَِته

كَبرِجل مائةً فال يالر.  

أي : وعرفْته يف معناِته. عنيته يف معىن عننته، وعنيانُ الكتاِب وِعنيانه وعنوانه: وعنوت الِكتاب وعنونته، ويقال
ماُء اجلَراِد املَطْبوخ يخلَطُ به : فالعِنيةُ" عِنيةٌ تشفي اجلَرب: "فأما مثَلُهم. يُء عناًء، وعناين، جميعاًوعناِني الش. معناه

والُ اِإلبِل واِمللْحأب .تينتةً، فاعايِعن راين األمنوع .تنتواع روأُم تنوع :تضرع.  
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  نوع

ه فَتتعونعون :حجره فَتلَّقْتع .عونتكانٌ موم :ِعيدفيه. ب اعنتمادى فيه أيضاً: واسوإذا ت ،مكهوان بِت . ذَهوناع
قَابِقضاض: العلإلن تحنج .اعلُهم: ونومنه قَو ،طَلَب :نائع جائع .قال: وقيل النائعطْشانُ، ويألْقى اُهللا عليه: الع 

عووالن عوقيل. اجلُو :باعوقيل. هو إت :عولُ: النوالِفع ،عاجلُو :ناع.  

  .وكذلك استناع البِعير، واستنعى يف معناه مقْلُوب منه: تقَدمتهم ِليتِبعوين: واستنعتهم

  .وهو الصنف: وعأي وجٍه، وكأنه من الن: وال أدري على أي ِمنواٍع هو

  نعو

وهو . األعلى: مشق اِملشفَِر األسفَل، وقيل: ويف البعِري. هو الفُرصةُ اليت هي أسفَل من الوترة: النعو يف أنِف اإلنساِن
  .الفَتق يف مؤخِر حاِفِر الفَرس: أيضاً

  نعى

لَفْظَةٌ يشِهرونَ ا موت : ونعاِء فُالناً. الناعي أيضاً: والنِعي. أي خبر موِته: هوجاء نعيه ونِعي. نعاه نعياً ونعياناً
والنفَار . االسِتدعاُء: واالسِتنعاُء. شهرها: ونعى عليه ذُنوبه. يا نعيانَ العرِب أيضاً: انع، ويقال: الرِئيس، ومعناه

  .أيضاً

  ينع

  

عنر: اليجلِّ الشةٌ من جرجر. شجأيضاً. وكُلِّ ياِنٍع من الش عنعاً، وأينعاً ويني رجالش عنوقد ي : ديدإذا كانَ ش
  .املُدِرك: أحمر، وقد ينع، ومنه اليِنيع والياِنع وملُوِنع من الثَّمِر: ودم ياِنع. الرطُوبة

الفاء ونالعيباب   

  

فيع وفوع  

. أولُه: وفَوعةُ األمِر وغريِه وفَوعه وفَيعه. أي ارِتفاعه: أتيته فَوعةَ النهاِر: و حكى اخلارزنِجي. أهملهما اخلَليلُ

  .فُوحته: وفُوعةُ الطَّيِب. أي أوِل كُلِّ شيٍء: وكان ذلك ِعند أوِل فَوعٍة
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  وفع

  .الِوفَاع: ِغالَف القارورِة، واجلَميع: الوفْعةُ: و حكى اخلارزنِجي. اً مهملٌ عنده أيض

أي ياِفع، : أي ياِفع: وغُالم وفَعةٌ ووفَع. املكانُ املُرتِفع: والوفْع. مثلُ السلَِّة تتخذُ من اخلُوص: والوِفيعةُ والوفْعةُ
  . ِوفُعانويجمع على

  يفع

والشرف من األرض، : واليفَع واملَيفَع. صِعدت فيه، يفْعاً وميفَعاً: يفَعت اجلَبل: و حكى اخلارزنِجي. أيضاً مهملٌ 
وغُالَم يفَاع ويفَع . أيضاًوجبلٌ يفَاع . ارتفَعوا على يفَاٍع من األرض: وتيفَّعوا.  أيضاً- بالكَسر -ِميفَع : ويقال

وقد تيفَّع وايفَع فهو ياِفع، وال يقال . ِغلْمانٌ يفَعةٌ أيضاً وأيفَاع: وياِفع ويفَعةٌ، ويجمع الياِفع على اليفْعان، ويقال
ِفعوم .فَّعيِف وغِريه: وتريف الش فَعتةَ. اردِليالو ويافَع : رافَج.  

  فاع

  .زجر للغنم، وقد فَعفَع ا: فَاع فَاع: وحكى اخلارزنِجي. مهملٌ ايضاً

  فعو

: أَفْعى، والذَّكَر أُفْعوان، وبعض طَيٍء يقِْلب ألفَه واواً فيقول: حيةٌ قَِصريةٌ عريضةُ الرأس، وينونُ فَيقال: األفْعى

 وبعض ،وها ياًء فيقولاألفْعٍس يقِلبقَي :يى فُالنٌ. األفْعفَعلُقُه: ومنه تاةُ. إذا ساَء خاقَة كاألفْعى: واملُفَعةٌ للنِسم .

ِن: واألفاِعييمن احلاِلب بعشتت قورع.  

عفى وعفو  

. عِفيت ِرجلُه واعتِفيت: والورم يقال. ملاِل وأطيبهالصفْح وأحلُّ ا: العفْو. و حكاه اخلارزنِجي. عفى أُهملَه اخلَليلُ 

  .عاِفيةُ الطَّير والسباع: أي أعطاه، ومنه: أي طَلَب معروفَه، فأعفاه: عفَاه واعتفاه: واملَعروف يقال

أَخذَته مبشاِفرها من فوق التراب :  اليِبس واعتفَتهواستعفَِت اِإلِبلُ. األرض اليت مل توطَأْ: والعفْو والعفْوةُ والعفَاُء
  .مستصِفيةً له، وكذلك اعتفَيت عفْو األمِر وعفْوته أي صفْوه

يكُوناِن : ِعفَاوةُ والعفْووال. ِصفْوتها: وعفْو املَرقَِة وِعفَاوتها. احلُسوةُ من املاء: والعفْوةُ. أفْضلُه وِخياره: وعفْوةُ املاِل
  .إذا مل يورد فَصفا: عفَا املاُء: ويقال. من الكَثْرِة أيضاً
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  .الفَضلُ: والعفْوةُ.  أيضاً، وعفَّيته- بالياء -كَثُر، عفُواً، وعفَوته أنا، وعفَيته : وعفَا الشيُء

  .، وتعفّى أيضاً، وعفَته الريح عفَاًء وعفُواًدرس، عفَاًء وعفُواً: وعفَا املَكانُ

. عفَوات وعفَى: الديةُ، وجمعه: والعفْوةُ. وفَّرته، من األضداد: عفَوت صوف الشاِة، أَخذْته، وعفَوته: قال أبو زيٍد

 ها -والِعفْومِحها وضن وفَتير  بكَ- والِعفَا - بكسر العِحها وبالقَصر العني وفَتس- :واجلَميع ،شفَاُء : اجلَحاألع
  .وليس يف الكَالم واو متحركَةٌ بعد حرٍف متحرٍك يف آِخِر الِبناء غري هذه: والِعفَاُء والعفْوةُ، قال اخلَليلُ

من احلَلَب: والِعفْو تِفيِفي عنها وأُعاةُ اليت عفاين. الشعتهواستفَيقالين:  فأعتأي اس.  

: والِعفَاُء. ِبِفيِه العفَاُء وعليه العفَاء: والتراب، يقال. املَطَر، وقد أعفَيِت السماُء: والعفَاُء. ماتوا: وعفّى عليهم اخلَبالُ

  .اِحلمار: وأبو العفّى. ِهكاخلَمِل يف وجِه: وِعفَاُء السحاِب. عفَاءةٌ: الوبر والريش، والواِحدةُ

  عوف

  

. وصنم كان هلم. نبات: والعوف. أي حسن الرعية: وهو حسن العوِف يف إبله. دويبةٌ: وقيل. اجلَرادةُ: أُم عوٍف

لُهم. واحلالُ. والذَّكَروقَو ،فُك: "وطائروع ِعمقد قيل هو منه" ن .فيلواأل. والضباللَّي فوعته يألن دأي : س
يطلُب .ٍء فَذَاكيِبش ظَِفر نافُه: وكُلُّ موه وعافَتوع .فوٍل: وعجر ماس.  

  عيف

  .لُعبةٌ جلَواري طَيٍء: والِعياف. زجره، ِعيافَةً: وعاف الطير. كَِرهه؛ ِعيافاً: عافَه

الذي يعِرف مواِضع : والعياف. حامت: وعافَِت الطَّير على املاء عيفاً. ن سوِسِه كَراهةُ الشيِءالذي م: والعيفَانُ
  .تزود زاداً للسفَر: واعتاف. املاء من األرض

العين الياءباب   

  

  بعو بعي

استبعاين، فأبعيته فَرساً : والعاِرية، يقال.  الكَلِْب على أُجرٍةإجارةُ: والبعو. اجترمت: بعوت بعواً وبعيت جميعاً
وما . ما قارفْته: وما بعوته. أصبته ِبعيين: وبعوته. عرضهم للهالك: وأبعى قَومه للعدو. مبعىن أخبلْته وأعرته: وغَيره
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كتوعب :كتيغما ب .عه كذاوبتواً: وعه، بتراُء. قَمعِري: الفَرفَِر البيف ِمش قي الشسممن ي تِمعِن : سووهو بالن ،وعالب
  .أعرف

  وبع

  .أي استه، ويقال بالغيِن معجمةً: كَذَبت وباعته: يقال عند الغضب: و حكى اخلارزنِجي. أهمله اخلَليل

  عىبعبو 

واألنزع . وبقْلَةٌ. الرجلُ العبام: - مقْصوراً وممدوداً-والعبا . ضرب من األكِْسيِة مخطَّطٌ، والعباءة لُغةٌ: العبايةُ
  : الغليظُ الوجِه، قال

  .كَجبهِة الشَّيِخ العباِء الثَّطِّ

 اهبه أعتيبوع اعاملَت تيبتياً- وهو شاذٌ -واعبه:  عأْتيه.  

  عبأ

  .- ممدود -عبأَ عباًء : أي ما أصنع، كأنك تستِقلُّه، تقول: ما أعبأُ به

: واعتبأَت. ِخرقَةُ احلائض: واِملعبأَةُ. هيأْا للحرب: وكذلك عبأْت اخلَيلَ وعبأْتها وعبيتها. وعبأْت الطِّيب عبأً

تدوأع تشتاح.  

  عب

بِس: العمَء الشوض .درم. والبلُهٍس : وقَومش بفَّفاً -عخأنْ يكونَ منها- م ثٍَل.  يصلُحمن : "ويف م درأب
  ".العِب

  وعب

بِعيو كْضور بِعيو تيب :وا. أي واِسعبعِعهم: وأومجاؤا بأج .بعوالوابِتعء كلِّه:  واالسييانُ على الشاألت.  

  عيب
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وعاب املَتاع . اخلاِثر من اللَّبن، وقد غاب ِسقائي: والعائب. ورجلٌ عياب وعيابةٌ. واِحد: العيب والعاب والعياب
واملُدابرة بين . ِشبه اخلَِريطَِة من األدِم: والعيبةُ. نهثَقَب الشطَّ فَخرج م: وعاب املاُء. صار ذا ِعيٍب، وِعبته أنا: وعريه
  .اِملندف: والِعياب. اِملعزى

  بوع

اعوالب عوم: البيف الكَر اعيف اِخللْقَِة والب عواِن، إالّ أنَّ البتمباِله. لُغ عوبه: وهو يطُ به باعسبلَ . أي ياحلَب تعوب
وباعاً: عاًب ى صاره حتتددقال. مقال: ويه، كما يعوب بالباع، وكَم هتعب :عيب سه، ومنه فَرعذَر ه وكَمتعأي : ذَر

بعثَ، ومنه ان: وانباع عليه بالكَالم. ساحتها: وباعةُ الداِر. املَكانُ املُتهضم يف ِلصِب جبٍل: والبوع. بِعيد اخلَطْو
  .أبواع أَبواع: أبواع؛ ِلتبوِعها يف املَشي، وتدعى للحلَِب فيقال: والنعجةُ تسمى". مخرنِبق ِلينباع: "املَثَلُ

  بيع

  : ِمثْلُ البوع، قال اهلُذَيلُّ: بيعوال. أي اشترى: أي نفَق، وابتاع: يف معىن ِبعته واشتريته، جميعاً، فانباع: ِبعته

  وكان قَبُل انِْبياعه لَِكد  البيِع ِعند رْؤيِته ِلفَاِتِح

  .األشياُء اليت ال يتبايع ا إالّ التجارة: والِبياعات. وأمسكْته للتجارة. عرضته للبيع: وأبعته

    

: وامرأةٌ بائع. البيوع: واجلَميع. املَِبيع: والبيع. تبايعوا على األمر: والطَّاعةُ، ويقال. ، ِإليجاِب البيعالصفْقَةُ: والبيعةُ

  .رىكَِنيسةُ النصا: والِبيعةُ. البايع واملُشتري: والبيعاِن. سعى به إليه: وباعه من السلْطاِن. ناِفقَةٌ ِلجماِلها

الميم والعينباب   

  

  موع

  .أي أوله: فَعلَه يف موعِة شباِبه: و حكى اخلارزنِجي. أهمله اخلَليلُ

  عمى

  : وقَولُ العجاج. اعماي: عِمي عمى، ويف لُغٍة

اؤهمٍة أعلٍَد عاِميوب.  
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أي يف : وهو يف عمياِنه. التلِْبيس: والتعِميةُ. أي أعمى القَلْب: عٍموهو . وجدته أعمى: وأعميته. كأنه جمع العمى
وهي : ِعِمياً: أي يف ضالَلٍة، وقيل: - بضم العيِن وكَسِرها -عماه، مصدر كالطُّغيان، ويف عمايٍة وعميٍة وِعميٍة 

رالِكب .اهمع مه، و: وما أتتةُأي قامايملُ الطَّويلُ: منه العمى. اجلَبوالع :اربةُ. الغايمٍل ِبعيِنه: وعبِلج مةُ . اسايموالع
. لُغةُ يف أما وِهللا: وعما واهللا َألفْعلَن. هي اجلَهام: السحابةُ الكَِثيفَةُ السوداُء، وقيل: -العماُء:  واجلَميع-والعماءةُ 

يمىوأتى وأعمكَّةَ عه صقال: تفَي فرصوقد ي ،رصمي البعت سمِت الشهار ِإذا كادالن فورواه أبو : أي ِنص ،ىمع
  .على فُعيٍل. عمى: عمرو

يميف أعاليها، ومنه: والع دبواِج القَذَى والزاألم فْعاِمه: رِبلُغ عريمى الباُء. عِتمِتيام: واالعاالع بقْلُواالخِتيار، م.  

  معو

. حبلَةُ السمِر أولَ ما تظْهر، وقد أمعِت السمرةُ: واملَعوةُ. صارت معواً، وهو الرطَب املُدِرك أجمع: أمعِت النخلَةُ

  .يف األعلى: والنعو. ِري األسفَلالشق يف ِمشفَِر البع: واملَعو. تمدد: وتمعى الشيُء

  .ِلحكايِة صوِت السناِنيِر، ويقال بالغين معجمةً أيضاً: ومعا يمعو معاًء

  معى

  : ِمعى ِلواِحِد األمعاِء وجمِعها، قال القطامي: يقال

  حواِلب غُرزاً وِمعى ِجياعا

ضرب : وِمعى الفارِة. موِضع أو رملٌ: واملُعي. ِمذْنب باحلضيض يباهي ِمذْنباً بالسنِد: ىواِملع. ِمعي أيضاً: ويقال
  .رِديٌء من التمر

  امع

الذي : عةُ أيضاًواِإلم. واملَعمِعي ِمثْلُه. وقد تأَمع واستأْمع. أنا معك:  أي يقول ِلكُلٍّ- وامرأةٌ إمعةٌ -هو إمع وإمعةٌ 
  .يتردد يف غِري صنعٍة

  عوم

موةُ: العاحباماً. السوع سى الفَرمسوي .موعت موجةُ. والنمورةٌ: والعةٌ قَصياِنيمكَةٌ عموقيل. س :ة، واجلَميعِمثْلُ احلي :

  .كَثُر محله سنةً وقَلَّ أُخرى: وِعنب معوم. حملَت سنةً وحالَت أُخرى: خلَةُوعاومِت الن. العوم ودويبةٌ مائيةٌ أيضاً

هو أنْ تزيد على الديِن : وقيل. وهي أنْ تِبيع الزرع عامك مبا يخرج من قابٍل" نهى عن املُعاومِة: "ويف احلديث
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: وهو عاِمي. ِشعر شاِعر: على التوكيد، كما يقال: وأعوام عوم. أي العام: عويٍموأتيته ذات . وتؤخره يف األجل

ةُ. ِإذا أتى عليه عاماموالع :هارعليها األن ربعِر تجذُ من أغْصاِن الشختةُ. تاموالع امام والعواِكِب ِإذا : والعةُ الرهام
لك يف الص تدةٌباممراء، وقيلك ال يقال ذلك إالّ وعليها عح.  

  عيم

العطَش، : والعيم. اشتهيته، وأنا عيمانُ: وِعمت إىل اللّبِن أِعيم عيمةً وأعام عيماً. ِخياره، وقد أعتمته: ِعيمةُ املال
  .ويقال بالغيِن معجمةً أيضاً

  ميع

املاُء والس اععاًمياب مرى: رباِب. جِر والشةُ احلُضعيشاطُهما: وملُهما ونأو.  

  .شيٌء من الِعطِْر: واملَيعة واملاِيعةُ

اللفيفباب   

  وعى

  

يعِء: الوياس. ِحفْظُ الشةُ من الناعواجلَم .يععنه و ياً: ومالَهوع ظْمى العوهو من وع كماسوت دذا ِإ: أي ب
ِإذا بِرئ أعاله وأسفَلُه : وبِرئ جرحه على وعٍي. أوِعيةً: ويجمع. مجتمعه: ووعي البطِْن. تماسك ِعند االنِجباِر

أي استوعبه، : عاهوأوعيته يف الِوعاِء، فاستو. سالَ به، وعياً: القَيح نفْسه، وقد وعى اجلُرح: الوعي: فاِسد، وقيل
. أي موثَقُهما: وهو موِعي الفُصوِص والرسِغ. ِمثْلُ أوعبت: وأوعيت جدع أنِفه. استوعتهم األرض: وكذلك

ىعو سوفَر :دِديم هو. شِتيواِعي الي مه: وِنعاِليةُ. أي وِت، : والواِعيةُ على املَياِرخلٌ منهالصبىن ِفعى. وال يعوالو :

وِذئب وعوع . ورِميةُ القَوم. وجلَبةُ القَوِم. واملَفَازةُ ال طَِريق هلا. اجلَِريُء على السيِر كُلَّ وقٍْت: والوعوع. اجلَلَبةُ
اعوعاعاً. وووعةً ووعوعو الكَلْب عوعوو .اعوعلٌ وجِم: ورذَاره.  

  عوى

طاِردةَ البرِد، كأنه يعِوي :  ويسمى- يمد ويقْصر-نجم : والعواُء. الناقَةُ الكَبريةُ ال سنام هلا، يف لُغِة هذَيٍل: العواُء
  .ِإذا ثَناه: يف أثَِره، وجيوز أنْ يكونَ من عوى رأْس الناقَِة

. كَذَّبت: وعويت عنه. أي لَوى: وكذلك عوى الشعر والِعمامةَ والقَوس عياً". ى وال يعوىما ينه: "ويقال للحاِزِم
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ِويش ِويوهو ع :ِييش ييىن ععِل. يف مقال للفِصيوي :ني ِإذا أسقال للظَّباًء، كما يوِوي ععهو ي : ،حبنهو ي
. عوى واستعوى فاستعووا: ويقال للداعي إىل الِفتنة. استغاث م: -ال بالغيِن معجمةً أيضاً  ويق-واستعواهم 

: والعوةُ. وعوى الكَلْب عيةً وعواًء" لَو لَك عويت مل أعِوه: "ويف مثٍَل" ما يعوى والينبح: "ويقال للمستضعِف

 ،تواذَّةٌالصاِء، شوٍد، وهو من العيكاه أبو زةُ. حاِويواملُع :اوي الِكالبعةُ تِرمحتةُ املُسةَ. الكَلْباِويعةُ : وأبو ميكُن
  .الدبر: - لُغتان -والعوا والعوا . ِجرو الثَّعلَب: ومعاِويةُ. الفَهد

  اعى

  .وقد أوعت ا. زجر للخيِل إذا تفَرقَت:  أعوأع. لُغةٌ يف الِوعاء: اِإلعاُء

  عاو عاى

  .قد عاعى ا وعوعى وعيعى. زجر للضأِن: عا وعو وعاِء

  عيي

: واِإلعياء. واَء لهال د: وداٌء عياٌء وعِيي. ورجلٌ عي وعِيي، وقد عِيي عن حجِته. عِييت باألمر وعِييت األمر ِعياً

أنْ تعملَ ما ال يهتدي له : واملُعاياةُ. حي من عدوان: وعيايةُ. ال يهتدي للضراب: وفحلٌ عياٌء وعياياُء. الكَالَلُ
كصاِحب .مالقَو عيوا: وعصاح.  

  يع

  .كَخ: ، وهو مبرتلة قَول العجميع: يقال للصيب ِإذا نِهي عن تناوِل شيٍء قَِذٍر

  

  باب الرباعي

  مع سائر الحروف الهاء والعينباب 

الخاءمع   

.و حكى اخلارزنِجي اخلَيهفَعاء ولَد الكَلِْب من الذِّئْبة. أهمله اخلَليل  

وأَن ،خعهعى العرها تكْترعن ناقَِته فقال ت رايبئلَ أعثُ سم امنا هو وقال اللَّيهوقال بعض ،مهذا األس الثِّقات كَر
عخاخلُع.  
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القافمع و : 

ديدش قُوعهد عقُوري عوج ِجينزكى اخلارو ح.  

 ِقعِلِق-واهلُممِة الزعلى ِزن  

قماألح .تبون .رجِب وهو شضنىن التوج.  

الجيممع  : 

عراِهلج 

الطَّويلُ األحقم .ةُ وهي اِخلفَافِقيلُوالس به أيضاً الِكالب فصووت . لَعلٍَل إالّ هذا وِهبوليس يف الكَالم على ِفع
مهوِدر موِقلْع.  

جلْهالع 

.واملُعلْهج الذي ولَدته أمتاِن أُمه وجدته. والعلْهج شجر. واملُعلْهج األحمق اللَّئيم  

عناهلَج 

لَعاألص .عاألقْر مف. والظَِّلييِة الصارممن أوالد اِإلِبل يف ح عضووما ي.  

  

هجنالع 

.والعنجهةُ القُنفُذَةُ الضخمة. اجلايف، ويف عنجِهيةُ  

اِهنجالع 

وقد تعجهن، واجلَميع .  اِإلعراِس، فإذا زفَّت فال عجاِهنالصديق الذي يتحملُ الرسائلَ بني الرجِل وأهِله قَبلَ
.والعجاِهنةُ الطَّباخونَ. والعجاِهنةُ املاِشطَةُ. العجاِهنة  

اِهنجوالع: 
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  .أهملَ اخلَليلُ الباب. الذي ليس بصِريح النسب

.و حكى اخلارزنِجي العناِهج الطَّويلُ  
 

العاخلاِثر ناللَّب اِهجوالطَّويلُ. م .واجلَميع ،جهماِهج. وكذلك العمالطَّويلُ. ع جوهموالع .الش اِهجمه لَعاِبوأنب .

 .وشاب عماِهج أي مختالٌ

 

ومهجالع 

.طائر من طَيِر املاء ِمنقَاره كاجلَلَِم  

  :مع الصاد

صعلْه 

والقار أسديداًره ِعالجاً شوعالَج هاره أدِة وغريه. رئاً ِنلْتيمنه ش تصلْهٍج. وعِضيليس بن صلْهعم مولَح.  

السينمع  : 

سلْهع  

.وأهملَه اخلَليلُ. الشيَء مارسه ِبِشدٍة  

عسياهلَم 

.وجد عدنان. والطَّويلُ. القَِوي ال يصرع جنبه  

الزايع م : 

لَّعاهلَز  

ريعالس لُّ. اخلَِفيفاألز عمالس العِسالَلُه. واِهلزان هتلَعزوه.  

الِعلِْهز 
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.وناب ِعلِْهز أسنت وفيها بِقيةٌ. الوبر ِبدِم احلَلَِم كانوا يأكُلونه يف القَحِط  

الِعلِْهز :مخالض ادالقُر .تباةٌ . ونةٌوشزلْهعلٌ: مِزيِضيٍج. هن غَري زلْهعم مولَح  

 الِعزِهلُ

والعزاِهيلُ اجلماعةُ من . الرجلُ املُضطَِرب-والعزهلُ بفتح العين واهلاء وكسِرمها . الذَّكَر من احلَمام، واجلَمع عزاِهلُ
.اِإلبِل املُهملَةُ، والواِحد عزهولٌ  

.حكى اخلارزنِجي زهنعت املرأةَ زينتها. ه اخلَليلأهمل  

امرأةٌ ِعنزهوةٌ ورجلٌ  

.وامرأةٌ ِعنزهوةٌ غَيور. والعنزهاِني الِعزهاةُ من الرجال. ويقال فيه ِعنزهوةٌ أيضاً. عزوفاِن عن اللَّهو  

 عونو-اهلُز جعِن ميقال بالغةٌيم  

.أُصولُ نباٍت تشِبه الطُّرثُوثَ  

الطاءمع  : 

اهلَطَلَّع:  

طَِربالطَّويلُ املُض ماجلَِسي .طَلَّعه شووب :كَثري.  
 

الدالمع  : 

.فيه عندِهيةٌ أي عنجِهيةٌ  
 

الراءمع  : 

  الشديد من كلِّ شيٍء، قال-ولَّ  ِبِزنِة الِعثْ-و حكى اخلارزنِجي الِعرهلُّ . أهملَه اخلَليلُ

 الربِع أو قد كاد للبزِل يسِدس أخا  وأعطاه ِعرهال من الصهِب دوسراً

  .الفارغُ: والِعرهلُّ أيضاً
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 اهلَراِعلَةُ

.اللِّئام، وهو أيضاً مهملٌ عنده  

عنةُ واهلُرِنعواِهلر عوناهلُر  

.الضخمةُالقَملَةُ   

.و حكى اخلارزنِجي جملٌ عراِهن عِظيم. أهمله اخلَليلُ  

  اهلَيعرةُ الفاِجرة

وهذا ثُالِثي ،ترعيهوت ترعيوقد ه ،.  

رهبالع 

نِميوقيل الياس ،ِجسرٍء. النيمن كلِّ ش اِعماخلَلِْق. والن مخوالض .بةٌ عاِضوجاِرييةُ البِة ناِصعرشقَةُ البِقيةٌ رره.  

اِهمرلٌ عمج 

ِظيمة. عبه األناثُ خاص فهم يوصٍء، وقال بعضيمن كلِّ ش اِعمالن موهرالع اِهمروالع.  

عمواهلَر 

.واهرمع إليه تباكى. واهلَرمع السريع البكاء. اِخلفَّةُ، يقال اهرمع يف املَشِي وغِريه  

  :مع الالم

 عبهلَ

. وكذلك عبهلَه العواِذلُ أي تركْنه من العتب. الراعي إِبلَه أهملَها تِرد كيف شاءت، واإلِبلُ عباِهلُ وعباِهيلُ

دشةُ، وأنباتالُ املُعهلَةُ الِعبهبالع ديِزيكى اليوح 
  وما ِعبهالُها حتْماً مطاعا  ُأمامةُ في ُأموٍر تُعبِهلُني

  .املُلُوك الذين أُِقروا على ملِْكهم ال يمنعونَ عن املُراد، وقد عبِهلُوا: والعباِهلَةُ

  



الصاحب بن عباد-احمليط يف اللغة  241  

بلْهالع 

.والوحِشي. املُِسن من الرجال  

لَعاِهلب 

.كَلٍْبوِهبلَع اسم . واهلَبلَّع األكُولُ  

اهلُالَِبع 

اللَّئيم.  

لَّعاهلَم 

ويقال للخب اخلَِبيِث أنه لَسملَّع هملَّع، . والرجلُ الذي ال يثْبت على شيٍء. الذي يوقِّع وطْأَه توِقيعاً من ِخفَِّة وطِْئه
.وينعت به الذِّئب أيضاً  

.ي اهلَلَمع السِريع البكاِءو حكى اخلارزنِج. أهمله اخلَليل  

موالِعلْه الَِهمالع  

مخالض ظيمالع.  

  

النونمع  : 

.أهمله اخلَليل  

 

.كِمشيِة الظّاِلِع والضبِع. و حكى اخلارزنِجي اهلَنبعةُ ِمشيةٌ دون اهلَنبلَِة، واهلَنبلَةُ  

فَاِهنالع 

.الناقَةُ القَِويةُ  

الفاءمع  : 
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.والعفَاِهم الناقَةُ القَِويةُ، واجلَميع العفَاِهم.  أولُهباِبوعفَاِهم الش. وأنه لَفي عفَاِهٍم من العيِش أي يف رفاِهيٍة  

  :مع الباء

بهيالع 

.البِليد من الرجال، ويقال بالغيِن معجمةً  

حروفهمامع الخاء  والعينباب   

 اخلَبعجة

.ِمشيةٌ مقَرمطَةٌ يف عجلٍَة  

 أهمله اخلَليل
.و حكى اخلارزنِجي اخلَرشعةُ قُنةٌ صغريةٌ من اجلَبل، واجلَمع خرشع وخراِشع  

ارعواخلُض ِرعضخاملُت  

حمسلُ املُتِخيالب.  

 أهمله اخلَليل
عاخلَن ِجينزكى اخلارو ح سعوقال بعضهم هو اخلَت ،عبالض اء-سلَتِ . - بالتعزخ ِجينكَى اخلارزأمهله اخلليل وح

.ومل يِجيْء من غري املُضعف على فَعالٍَل إالّ حرفاِن خزعالٌ وقَسطَالٌ. واخلَزعلُ الضبع. الناقَةُ ظَلَعت، وِبها خزعالٌ  

 أهمله اخلَليل
. جندب صغري- بضم اخلاء وفَتِح الدال -حكى اخلارزنِجي اخلُندع و   

 أهمله اخلَليل
.و حكى اخلارزنِجي اخلَيتروع املرأةُ اليت ال تثْبت على حاٍل  

روعتاخلَي 

ودويبةٌ تكونُ على . ثُ أنْ يضمِحلَّ، وختعرته اضِمحاللُهوما بِقي من آِخِر السراِب حني يتفَرق فال يلْب. الداِهيةُ
طِْرفثَما تيِضٍع إالّ روثُ يف ملْبِه املاِء ال تجنُ. ولَوتط. وكُلُّ ما ياء كاخلَيِزلُ من اهلَونراه يلُ. والذي نووالغ .

والذِّئب .عتأيت بالفَِجي روعتيخ ىوةون.  
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  أهمله اخلَليل

.وثَوب تلْبسه املرأةُ إذا حاضت. و حكى اخلارزنِجي اِخلذِْعلُ احلَمقَاُء  

 اخلُذْعوبةُ

.الِقطْعةُ من القَرعِة والِقثّاءة  

 اخلَثْعمةُ

 وخثْعم اسم جبٍل من نزلَه فهو خثْعِمي، وقيل .التلطُّخ بالدِم، ومنه عنز خثْعِميةٌ أي حمراء، وال يقال ذلك للنعجة
مثْعوا خمِمه فَسهم يف دِديوا أَيسمالَفُوا فَغحا تماٍء لَمبن أَن مثْعخ هترحٍل نمج مِه أي . اسجالو مثْعخوهو م

.مكَلْثَمه، وسمي األسد مخثْعماً هلذا  

 عاخلُرفُ

 -وقد يقال اِخلرفُع . مابطَن من مثِره العشِر ِسوى احلَبِة، ويشبه الشيب به، وهو القُطْن الفاِسد يف براِعيِمه أيضاً

. وال نِظير له-بكَسر اخلاِء وضم الفاء   

باِعياخلَر 

.وجملٌ خرعوب طَويلٌ يف حسِن خلٍْق. واخلُرعوبةُ الغصن املُتثَني. القَواِمواخلَرعبةُ الشابةُ احلَسنةُ . الِغزار من اِإلبل  

 اخلُنبعة

ةُ من واملُستِتر. وشيٌء يخاطُ كاِملقْنعِة يغطِّي املَتنيِن، ويقال فيه اخلُنبع أيضاً. مشق ما بين الشاِربيِن ِبِحياِل الوترِة
.الثّمار وغِريها  

رعش  

.خنعب طَويلٌ  

حروفهمامع القاف  والعينباب   
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  :مع اجليم

.و حكى اخلارزنِجي رجلٌ عجاِنق طَويلٌ أهمله اخلَليل  

  :مع الشني

 الدعشوقَةُ

.ة قال اللَّيثُ وأظُنه ليس بعريبدويبةٌ كاخلُنفَساِء، وربما قالوا للصِبيِة وللمرأَِة يا دعشوقَ  

تبالن قرشوع ضاألر  

.والِعشِرق شجرةٌ ضخمةٌ ذات ورٍق ِكباٍر. أخضرا  

رعالقُش 

ر، يقال اقْشعرِت السنةُ من وكُلُّ ما تغير فهو مقْشِع. والقُشعِريرةُ اقِْشعرار اِجللْد. الِقثّاُء الصغار، الواِحد قُشعرةٌ
.احملِْل، واقْشعر اجللْد من اجلَرِب، واقْشعر النبت مل يِجد ِرياً  

.والعنقَش اهلُزالُ. و حكى اخلارزنِجي عنقَش يف كَذَا تعلَّق به وضبطَه، وهو عنقَش تلَوى وتشدد. أهمله اخلَليل  

قنشالع 

وامرأَةٌ عشنقَةٌ طَويلةُ العنِق. والعشاِنق الطَّويلُ  

معالقَش  

 والِقشعام املُِسن من - ِمثْلُ الثُّعلُباِن - والقُشمعانُ - بكَسر األول والتشديد - والِقشعم -ِبفَتح األوِل والتخِفيف 
. وقَريةُ النمِل. والداِهيةُ. والعنكَبوت. والضبع. وأُم قَشعٍم احلَرب. لقَشعم الشيخ الكَبريوا. النسوِر والرخِم

.والِقشعامةُ الفَخ يصاد ِبه، وال أحقُّه  

اسم رجٍل كانَ يعملُ :  وقَعضب.اسِتئصالُ الشيِء: والقَعضبةُ. الضخم الشِديد اجلَريُء: القَعضب: مع الضاد
  .األِسنةَ

دراألد ِعمالِقض  

.وناقَةٌ قَضِعم هِرمةٌ  
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الصادمع  : 

 العقَيِصر دابةٌ

.يتقَزز من أكِْله  

 القَرصعةُ

واملُقَرِصع الذي يأكُلُ وحده .  تقَبض وجلَسوقَرصع يف بيِتِه. وهي القَرمطَةُ يف اخلَطِّ، قَرصع ِكتابه. اِملشيةُ القَبيحةُ
.والقَرصعةُ األكْلُ. مختِفياً من لُؤِمه  

  .، وهو من أهِل اليمن" أألم من قَرصٍع؛ ومن ابِن قَرصٍع: "ويقولون

 سِمعت ِلِرجِله صرقَعةً

.ِة طَرفُها الذي يصوتوِصرقاعةُ اِملقْالَع. ِمثْل فَرقَعٍة من الصوِت  

قُرعالص 

.والصقْعرةُ أنْ يصيح االنسانُ يف أُذُِن آخر. الصقَعر املاُء املُر الغليظُ، ومر مصقِْعر انتهت مرارته. بيض السمكَة  

 العرقَصةُ

. بالباِديِة، الواِحدةُ عريِقصاةٌ، وكذلك القُريِقصانُ، والواِحدةُ عريِقصانةٌوالعرقُصاء والعريِقصاُء نبات. ِمثْلُ الرقْص  

لْقَعةُ والصلْقَعالص  

.وصلْقَعه ضرب ِعالوته. وصلْقَع صوته أي شدده. اِإلعدام، ويقال أيضاً بالسين  

 الصقَعلُ

. الياِبس ينقَع يف اللَّبِن احلَليِب التمر-على ِمثاِل ِدمقٍْس   

 العصقُولُ
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.والعصاِقيلُ األعاِصير. ذَكَر اجلَراِد  

 الصعفُوق من الرجال

 اد -اللَّئيمح الصوا . - بفَتبرعتبيداً فاسافَقَةُ كانَ آباؤهم ععالص موقيل الذي ال مالَ له. وه . قفُوعقال صوي
وصقاِفيعص واجلَميع ،فَقيعوص فَقع.  

بقْعالص 

.وناب صقْعب مصوت، وجمعه صقَاِعب. الطَّويلُ من الرجال  

  القُعموص ضرب من الكَمأة

. مقْتتلُ القَوم: لدعسوقَةُوا. حملَ عليهم: ودعسق على القَوم. وِطئته وكَسرته: دعسقَِت اِإلبلُ احلَوض: مع السني

  .والطَّرد أيضاً. االدبار. واالقْبالُ. كالدؤوِب: والدعسقَةُ يف املَشِي

  .دويبةٌ: والدعسوقَةُ. استقَام وجهها: ودعسقَِت اِجلمالُ. طَويلةٌ: ولَيلَةٌ دعسقَّةٌ

قُدسالع  

جمن الر ظيماجلايف اخلَلِْقالع اراِل الت.  

 الِقرعوس من اِإلِبِل

ديدلُ الشالذَّلُو .مخض سعقَر شوكَب.  

  

 القَعسرةُ

لُ الضخم والقَعسِري اجلَم. ومكانٌ قَعسر قَدمي. وعبد قَعسر جيد السقْي. واملُعازةُ واملُغالَبةُ. سوُء املَتِح يف السقْي
.والقَعسِري اخلَشبةُ اليت تدار ا الرحى الصغريةُ يطْحن ا باليِد. الشديد، وهو القَعسر أيضاً  

سقْرع  
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.حي من اليمن  

لْقَعالس 

 البرق استطَار يف الغيم، والسِلنقَاع واسلَنقَع. والظَّليم أيضاً. واحلَصى إذا حِميت عليها الشمس. املَكانُ احلَزنُ
.االسم من ذلك  

.وكُلُّ سبٍع جريٍء على الصيِد عسلَّق وعساِلق  

 العسقُولُ

راِب، وِقطَعه والعسقَلَةُ والعسقُولُ تلَمع الس. ضرب من الكَمأَِة لَونها بني البياِض واحلُمرِة، والواحدةُ عسقُولَةٌ
. والعسقَلَةُ مكانٌ فيه صالَبةٌ ونشوز يرفَعها السراب. وِقطَع من السحاب تلْمع متفَرقَةً عساِقلُ أيضاً. العساِعيلُ

.وعسقَالَنُ موِضع الشام  

لَّقسوالع :عاِل والنجاجي، وكذلك من الرالن اخلَفيف اِمالذئب .لَّقساخلَلِْق أيضاً، والع هوةً: وهو املُشله خاص ماس.  

اسعالِقن 

مخلُ الضاجلَم .عاملِني ديدلُ الشجب. والردٍر منها كاألحنقَه يف ِقصِل عجالر دةُ شسعوالقَن.  

سسناقْع 

رأخأي ت.  

قفُوعس  

.اسم رجٍل  

 ةُالعسقَفَ

.نِقيض البكاء، وذلك إذا أراد البكاَء فلم يقِْدر عليه  

سفَقْع 
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.حي من أسٍد  

اِسبالقُع 

اِسبقُع ظَرالطَّويلُ، ب.  

سقَاِبيالع 

.وهي الشدائد من اُألمور أيضاً. كالعقَاِبيِل، ِلبقايا املَرض، ال واحد هلا  

ساِقيبوالع 

.شياِء، وهو من املَقْلُوِببقايا عقَِب األ  

 الِعسقَبةُ

اِقبسالع ِم، واجلَميعخِد الضقُونِل العِزقاً بأصلْتفَِرداً منيكونُ م دِقيينع.  

الزايمع  : 

قلُوعالز 

.وضرب من النبات. النِشيطُ، ورِوي بالذَال  

 املُقْزِعلُّ

م رٍف غَيراللُالذي هو على شوهو االقِْزع ،من كلِّ شيٍء. طْمئن ريعوالس.  

 القُنزعةُ

.والذي تتِخذُها املرأةُ على رأِسها. من اِحلجارِة أعظَم من اجلَوزِة  

  والقَناِزع الدواهي

.وهو من الكَِأل الِقطَع املُعراةُ، الواِحدةُ قُنزعةٌ  
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قَرنالع 

شوجزاملَر .اِروجانُ اِحلمدر.  

فَزنِفزاً، وقد اقْعوتسى أي مفَزالقَع ِلسجقَةٌ. هو ييةٌ ضيةُ ِمشفَزفِْسه. والقَعه عن نفْعِإذا أراد د له الكَالم فَزوقَع .

كرِإذا ب فَزقَعةٌ. وتبكَبتةٌ أي مِفزقَعتةٌ مرجوش .تبن فُوزوالقُع.  

الزقبعب  

.الفاِحش السيُء اخلُلُِق  

مالقَو قْتبعَء وزيالش  

.زعبقَةً أي فَرقْته وبددته  

 والبعزقَةُ

.ِمثْلُه، تبعزقْنا النعم وغَريه تقَسمناه  

  :مع الطاء

 العريِقطَةُ

.دويبةٌ عِريضةٌ من ضرِب اجلُعِل  

قطَرالع 

.اسم رجٍل  

طَعالِقر 

.قَملُ اِإلِبِل  

 القَعطَرةُ

.واقْعطَر الرجلُ من البهِر انقَطَع نفَسه. وقَعطَرت الِقربةَ مْألتها. والصرع أيضاً. ِشدةُ الوثَاِق  



الصاحب بن عباد-احمليط يف اللغة  250  

 اقْطَعر الرجلُ

.انقَطَع نفَسه من بهٍر  

 قَعطَلَه

.صرعه  

طَّاقْلَع 

.واملُقْلَِعطُّ اهلاِرب اجلاد اخلائف الناِفر. الشعر اقِْلعطاطاً وهو اجلَعد الذي ال يطُولُ  

 اقْعطَن الرجلُ

.انقَطَع نفَسه من بهِره  

 البعقُوطَةُ

.دحروجةُ اجلُعل  

بقَر 

دِديش طَِبيقَع.  

 اقْمعطَّ الرجلُ

ظُممص أسفَلهِإذا عطِْنه وخلَى بأع .  

 القُعموطَةُ

يبفيها الص لَفقَةٌ طَويلةٌ يِخر.  

 
الدالمع  : 
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  القُردوعةُ

.وأخذَ ِبِقرِدعِته أي ِبعنِقه. والِقرِدع قَملُ اِإلِبِل والدجاِج، الواِحدةُ ِقرِدعةٌ. الزاِويةُ يف ِشعِب جبٍل  

 الدرقَعةُ

.واملالُ مدرِقع جاد يف الرعي. والذي يتتبع طَعام الناِس ويشِتمهم. رار الرجِل من الشدِة، وهو املُدرِقع واملُدرنِقعِف  

 العرقَدةُ

.ِشدةُ الفَتِل  

  الدعلَقَةُ الدناءةُ

.اُألموِر املُغمض فيهاواملُدعِلق الداِخلُ يف . وتتبع الشيِء  

جِهه واقْلَعد على  

.أي مضى يف البالد  

  العنقُود من الِعنِب

.وحملُ األراِك والبطِْم، ويقال ِعنقَاد أيضاً  

 العندقَةُ

.موِضع يف أسفَِل البطِْن عند السرِة كأنها ثُغرةُ النحِر  

قِْعمالد 

ابرةٌون. التِرمه قِْعماقَةٌ د.  

ِعداملُقْم 
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قادنوال ي لك لنيوال ي ِدكهجه بكَلِّمالذي ت.  

  :مع الذال

املُقْذَِعر 

.املُتهيئُ للشر املُتعرض للقَوِم ِليدخلَ يف أُموِرهم وحِديِثهم  

عِرياملُقْذَِعلُّ الس  

من الر سلُ اخلَِسيِملٌوالقَذَعقال قُذَعاِء، ويساِل والنج.  

 تعذْلَق الرجلُ

.يف مشِيه تعذْلُقاً ِإذا مشى مشياً متحركاً  

قلُوالذُّع 

تدعى للحلَبِ واخلَفيفةُ األِسيلَةُ الضيقَةُ الفَِم من الضأِن، و. ونبت بالباِديِة. وضرب من الكَمأِة مستِطيلَة. النِشيطُ
قلُوذُع قلُوقال ذُعفي 

ذُعثُ والقُنويالد ذَعالقُن  

شالكَالِم والفُح قَبيح اِذعواهي أيضاً. والقَنوهي الد.  

الثاءمع  : 

ثَعالقَر 

. ودويبةٌ هلا صدفَةٌ تكونُ يف البحِر. عينيهاواملرأةُ اليت تكْحلُ إحدى . واألسد. والظَِّليم. املَرأةُ اجلَريئةُ القَليلةُ احلَياِء

وابعلى الد ارِصغ ربو ثَعةُ والقَرثَعوالقَر .ثَعقَر فووص .تبايل ما كَسبناءةَ وال تأي تأيت الد ثَعلَقَر كه . وأنوأن
.لَقَرثَعةُ ماٍل أي متعهد له  

  .وهو اسم رجٍل مِلح" أَلُ من قَرثٍَعاس: "ويف املَثَِل
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 القَعثَرةُ

.اقِْتالعك الشيَء من أصِله  

  القعثَلَةُ

.ِفعلُ املُقَعِثِل وهو الذي يحفر بقَدميه ِإذامشى ِلقَبٍل فيهما  

 رجلٌ مقَنِثع اللِّحيِة

.عِظيمها منتِشرها  

بعثَاةٌناقَةٌ قَ وجملٌ قَبعثى  

.وِصرم قَبعثى ِإذا كان كثرياً هولَ اجلَناِن=  مقْصور -ويقال للرجِل العظيِم القَدِم قَبعثى . ضخم الفَراِسِن  

 القُعثُبانُ

.القَعثَب الكَبري. دويبةٌ شبه اخلُنفَساِء تكونُ على النبات  

الراءمع  : 

  عرقَل

ِلص ماس.  

ارعالِقن 

منيِل السوعمن الو ِظيمالع.  

قَرنالع 

صخر ِب وحنِوه وهو غَضوِل القَصمن أُص تبنلُ ما يةٌ. أوقَرن؛ . الواحدةُ عقُرنقالُ هلم عِن ياِقيهالد الدوأو
.وعنقُر الرجِل أصلُه، ويفْتح القاَف. ِلترارِتهم  
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ةُوالعقُرن: 

  .اسم من أسماء النساء: وعنقَر. اُألنثى من الباشِق

  عقَرقَوف

روفعم ِرفشم ِضعوم.  

 الفَرقَعةُ

قاعابع، وهو األفِْرناألص فُّضنوا. تحني أي تنِقعوا عنلِّياً. وافْروديداً مواً شدا عدِإذا ع قَعه. وفَرقَعقَهوفَرنى علَو .  

رورعالقَب 

.الرِديُء من التمر  

بعاقْر  

ِد اقِْرعرابمن الببجنشاً ت .ضقَبتأي م ِعبه ملُقْرباً. وِإنض غَضِإىل األر رأِسكلِْقياً باً أي مِعبقْرم ومالَك.  

  

تقَبرع 

والعرقُوب من الوادي ما انحىن . وب موتر خلْف الكَعبين، ومن اإلنسان فُويق العِقِبوالعرقُ. الدابةَ قَطَعت عرقُوبها
ومر بنا . وهو ِرجلٌ يثِْريب" أكْذَب من عرقُوب"ويف املَثَِل . وعراِقيب اُألموِر عصاِويدها وِإدخالُ اللَّبِس فيها. منه

. والتعرقُب أنْ يأخذَ بك الرجلُ يف كَالِمه فَيدعه ويأخذَ يف مذْهٍب آخر. ن عرقُوِب القَطا يعين ساقَهايوم أقْصر م

.والتعرقُب أن تركَب الدابةَ من خلِْفها. والعرقُوب ِعرفانُ احلُجِة. وتعرقَبت عن كذا عدلْت عنه  

بقْرالع 

وِإنَّ فُالناً . أرض معقِْربةٌ كَثريةُ العقَاِرِب. والعقْربةُ تأنيثُ العقاِرِب. والعقْربانُ العقْرب الذَّكَر. ذَّكَر واُألنثى سواٌءال
اسالن صه ِإذا قَرقَاِربع ِدبلَت.  
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بقْريف ثَفَِر : والع مِزيِفه ابيف طَر رفُوضم ريامسماِك عند الزرِة الشقْدقال لَعِة، ويةُ: الداببقْرماء: املُعيف الس جروب.  

ومرت . دويبةٌ قيل أنها دخالُ اُألذُِن، وتشدد الباُء منه: والعقْربانُ. أي ملَزز مجتِمع شديد: وِحمار معقْرب اخلَلِْق
قَاِرباِءبنا عتِدها:  الشرب قاتأي أو.  

قَربع 

.وقيل هي احلَية" كأنهم ِجن عبقٍَر"موِضع بالباِديِة كَثري اِجلن، ويف املَثَِل   

  .وهو البرد" أبرد من العبقُر: "ومثَلٌ. التارةُ اجلَميلةُ، وتالْلُؤ السحاب: والعبقَرةُ من النساء

قَِريبةُ يف القُرآن: والعاعِط، واجلَمسمن الب براٍن: "ضِحس قَِريبوع."  

قَِريبلٌ عجويف احلديِث: ور ،قَِوي ديده: "شفْري فَِرياً يقَِريبع أي كبريهم" فلم أر.  

قَِريبع وظُلْم :فائق .قَرباء: وعسماء النمن أس ماس.  

وِسمةٌ بالفَِخِذ من البعِري، . برقَع وبرقُوع: البراِقع، ويقال: معروف، واجلَميع: والبرقُع. اسم السماء الراِبِعة: رِقعالِب
قُعرلَِب. ِإبلٌ عليها البللح تِعيِز ِإذا دنللع مواس.  

  .ضربته ا بين أُذُنيِه: وبرقَعته بالعصا. ِإذا عدا عدواً شديداً مولِّياً: رقَعوب. البيضاُء الرأِس: واملُبرقَعةُ من الشاِء

 الِقرعامةُ

.الضخمةُ التامةُ من النِخيل وغِريها  

الالممع  : 

 العقَنقَلُ

.مصرانُ الضب الضخِم؛ ِمثْل العنقَِل  

  الثَّعلَب بوزِن -العفْقَلُ 

.الرجلُ العظيم الوجِه  

 الِعلْفَعةُ
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ه قَالَِفععمض، وجِر اَألرأَة من ِقشمن الكَم ِفعترِر الواِسعِ . ما يِب كهيئِة الِقشرعِري األجعلى ِجلِْد الب رِصيوما ي
.ِلحوصوف مقَلِْفع قَ. وما يتفَرق من احلَديِد ِإذا طُبع. ِقطَعاً  

فْلقالع 

. والتعفْلُق اخلَفَّةُ يف الكَالم. والعفَلَّق من الرجال القَِصير السِمين املُكْتِنز. الفَرج من املرأة إذا كانَ واسعاً ِرخواً

.واملُداركَةُ  

 االقِفعالَلُ

.، وكذلك اقْلَعف اقِْلعفافاً مبعناهتشنج األصابِع والكَف من برٍد وداٍء، وأُذُنٌ مقْفَِعلَّةٌ  

قْلَِعفي 

.والبعري ِإذا ضرب الناقَةَ فانضم ِإليها   

 وهو يمِشي القَبعلى

.وتقَدم العين فيهما. والقَبعلَةَ كأنه يكْبو على وجِهه  

 القَعبلَةُ

والقَعبلُ ضرب . ورجلٌ مقَعبلُ القَدميِن ِإذا كان شديد القَبِل. عبلُ املُتقَلِّع اِجللْفوالقَ. يف املَشي كأنه يحِفر ِبِرجلَيِه
.من الكَمأَِة ينبت مستطيالً دقيقاً، وجمعه قَعاِبلُ  

لْقَعب 

اُء. قَفْراملَلْس ضةُ األرلْقَعوالب .ام كأنهمن الس لْقَِعيوالببوسنه م.  

  

 العقْبولُ
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وصاِحب الشر . وقيل هي بقايا املَرِض. الذي يخرج من الشفَتين يف ِغب احلُمى، والواِحدةُ عقْبولَةٌ واجلَمع عقَاِبيلُ
.وفُالنٌ عقَِبلَةٌ فُالٍن. وتعقْبلْت فُالناً أي تعقَّبته. ذو عقَاِبيل  

لْعالبق 

بناس التمِر، طَيمن أج .اتواِسع الَِعقةٌ بِكنوأم.  

لْقَمالع 

.وشيٌء معلِْقم. شجر احلَنظَِل، والِقطْعةُ علْقَمةٌ  

 القَمعلُ

والقُمعلُ اِملرجلُ الضيق . مرةوِقمعالُ كلِّ شيٍء رأْسه؛ حتى الثَّ. والِقمعالُ سيد القَوِم. القَدح الضخم ِبلُغِة هذَيٍل
.والقَدح أيضاً. والبظْر، ويقال قَبح اهللا قُمعلَك. وطُوير قَِصري الرقَبِة واِملنقَاِر يأكُلُ النملَ. العنِق  

 مالِقلْع-ممبعىن الِقلْح  – 

اهلَرم املُِسن . مٍم -وِقلْعهِن ِدرزِبو -اس م.  

  ِعمالَق

اِلقَِة جماِبوأبو العامبةٌ كانوا بالشيف الكَالم. ر قِميعلَقَةُ التمفَه. والعِبظَر اسالن عدخالذي ي الَقلَقَةُ . والِعمموالع
.البولُ والسلْح والرمي ا  

رأسهمع قَلْ  

.ِللَّذي ال شيَء له فهو متجرد" صلْمعةُ بن قَلْمعة "ويقولون. ضربه فأندره، وهو ِمثْلُ القَلْع  

النونمع   : 

 القُنفُعةُ

.وهي الفارةُ أيضاً. اسم من أسماء القُنفُذَة اُألنثى؛ سميت ِلتقَبِضها  
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 العنفَقَةُ

من م الَتس اتريعالذَّقَِن ش نيفْلى وبفَِة السالش نيفْلىبفَِة السِم الشقَد.  

 الفَنقَعةُ

 تةُ هي االسقُعةٌ -الفُرماِنيةٌ يلُغ -الفاُء والقاف مض؛ وت .تاملَو قَعوالفَن.  

 أبعنقى

المالغ  

  أبِعنقَاًء

  .ِمثْله: ساَء خلُقُه، واعقَنىب

قَابوع 

.عقَنباةٌ أي داِهيةٌ من الِعقْباِن  

ةُِقنعِبي 

نا الطِّي ُلُوثِفه اليت يةُ أَنرخِزيِر نة. اِخلنعِبيقال هلا الِقني تب. واألسضمن الغ ِفختع املُنبأْسِ . واملُقَنالر ِبعقَنوم
وقَنبعِت الشجرةُ صارت زهرتها يف . ها أصغروالقُنبعةُ مثل اخلُنبعِة إالّ أن. وقَنبع يف بيِتِه وجحِرِه دخلَ فيه. مبرطلُه

.قُنبعٍة أي يف غطاٍء  

بنقَع 

.والقَعنب الشديد الصلْب من كلِّ شيٍء. اسم رجٍل من حنظَلَةَ  

الكاف والعينباب   

  :مع اجليم
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كِكيعواجلُر ككُوعاجلُر  

نالثَِّخي ائبالر ناللَّب.  

الشينمع  : 

  الِعكِْرشةُ

وِعكْراش رجلٌ من أرمى أهِل زماِنه صاِحب . والِعكِْرش نبات يشِبه الثَّيلَ ولكنه أشد خشونةً منه. األرنبةُ الضخمةُ
.ِقفَاٍر وفَياٍف  

كَشنالع  

.حمعه عناِكشالرجلُ الذي ال يبايل أن ال يدِهن وال يتزين، و  

كَشنعكُِّش -: والتعِض : - ِمثْلُ التقَبِمِع املُتتجللم.  

شنكَعت 

.الطير يف الشبِكة نِشب فيها  

شنكَعوت 

.يف دينه غَِرق فيه  

 الكَعبشةُ

.عبش التشنجأخذُ األنساِن وربطَه، وهو اجلَمع بني القَوائِم والشد والتكَ  

شكْبعوت 

.وظَبي ِعكْباش من العكَاِبيِش ألوِل ما طَلَع قَرنه قبلَ أنْ يطُولَ أو يتعقَّف. الغصن ِفي نِشب ِبشوكَه  

  :مع الضاد

 العضنك املَرأةُ
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.وفَرج املرأِة والعظيم. االلَّفّاُء العجِز اليت ضاق ملْتقَى فَِخذَيها مع ترارِته  

.وهو من الرجاِل الضخم مع حسِن خلٍْق  

  :مع الصاد

لُوكعالص 

كاِليعه صعمه. الذي ال مالَ له، وجته أفْقَرلَكْتعه. وصرودأِْس مالر لَكعصلٌ مجاِم اليت . ورنلَكَةُ السعصوناقَةٌ م
.وصعلَِكيك اسم يف ِشعِر جريٍر. وتصعلَكَت اإلِبلَ طارت أوبارها ورقَّت.  يف السماءصِعد سنامها  

  

 كَِمصِبٍد-العدِمثْلُ ه - 

.ويف بين تميٍم رجلٌ يكَنى أبا العكَِمِص. والداِهيةُ، جاَء بالعكَِمِص. والعجب. احلاِذر من كلِّ شيٍء  

  :مع السني

 الدعكَسةُ

.ِلعب املَجوِس يف نوٍع من الرقِْص يتدعكَس بعضهم على بعٍض  

كَسرع 

.أصلُ ِبناِء اعرنكَس ِإذا اجتمع بعضه مع بعٍض  

عوسالكُر 

واجلَماعةُ من . والكُرسوعة الصرم.  منهاوامرأةٌ مكَرسعةٌ ناتئةٌ ذاك. رأْس الزنِد الذي يلي اِخلنصر الناتئَ عند الرسغ
.الناِس، وكذلك الكُرسعةُ  

كَرسع 

وعسكَر من ِعياٍل وِظباءٍ . واملُعسكَر للجيِش، بفَتِح الكاف. وعسكَر اللَّيلُ أظْلَم. ِبموِضع كذا أي أقَام عسكَره
.ةُوالعسكَرةُ الشد. وغِريمها جماعةٌ  
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لْكَسع 

.واملُعلِْكس واملُعلَنِكس ِمن اليِبيِس ما كَثُر واجتمع. ِبناُء اعلَنكَس الشعر ِإذا اشتد سواده وكَثْر، منه  

كَسنع 

.اسم نهٍر فيما يقال  

 الكَعسبة

.السرعةُ وتقَارب اخلَطِْو، وقد كَعسب يف خطِْوه  

  عكَاِبسمالٌ

كَثري كَِمسوع كاِمسوع كَِبسُء. وعيالش سكْبعوت  

.تراكَب بعضه على بعٍض  

موسوالكُع سوكْمالع  

.احلَمار؛ ِبلُغِة ِحميٍر  

  

الزايمع  : 

كُررع  

.اسم شاِعٍر معروف  

 العكاِزيلُ

.براِثن األسِد  

 ن و-الِعلِْكزيح العالكاف وبفَت  – 
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ديدليظُ الشالغ.  

كبعبلٌ زجور ِكيبعبز  

وهو الفاِحش ،ربايل ما قيل له من الشوهو الذي ال ي.  

.ويقال ِلذَكَِر الرجِل عكْبز، وجمعه عكاِبز، ويقال بامليم أيضاً  

 والعكْموز من النساء

.التامةُ احلاِدرةُ  

  

الطاءمع  : 

 لَبن عكَِلطٌ

خاِثر.  

الدالمع  : 

عريالب دكْرع: 

كأنك أردت أنْ تركَب ا وجهاً فَرجعت ِقبلَ أُالِّفها وأنت : وعكْردت ناقَيت عكْردةً. قَِوي: سِمن وغَلُظَ، وقيل
احلُلُِم. كَاِره قَاِرباملُت الَموالغ :كَِردوع دكْرع.  

بلْعك وةٌ دلْعكناقَ  

.ضخمةٌ فيها اسِترخاٌء وإبطَاٌء  

 الدعكَلَةُ

.أنْ تدعكَلَ األرض باألرجِل وطْأً  

لْكَدع ر وغُالَموزغَليظٌ ح الَِكدع  
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.والعالَِكد الناقَةُ الضخمةُ السناِم املُكْتِنزةُ اللَّحِم  

 :والعلِْكد من النساء

  .اهلُدِبد من اللَّبن: والعلَِكد. اللَِّحيمةُ القَليلة اخلَيِر

 الدعكَنةُ السِمينةُ

.وناقَةٌ دعكَنةٌ مردد بعضه يف بعٍض، ودعكَن؛ بالهاٍء. والضخم من األحراح  

دنالكُع 

.ضرب من السمك  

الكَعدب والكَعدبةُ  

. الرجالالفَسلُ من  

 دعكَم

.اسم رجٍل  

التاءمع  : 

رتالكُع  

اِتره كَععمفُور، وجصكالع غريص ريِو. طُيدةُ العةُ ِشدرتلِ . والكَعمايكَت يشي، وقيل هو ماملَش عِريالس ِترواملُكَع
.السكْراِن  

عتالكُر 

.واملُكَرِتع يف املَشي ِمثْلُ املُكَعِتِر. وكَرتع الرجلُ وقَع فيما ال يعِنيه. به وخبِثهمن أسماء الثَّعلَِب، سمي ِلِخ  

 الكَعتلَةُ
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.يف العدِو الثِّقَلُ فيه واالبطاُء  

الظاءمع  : 

 الكَعظَلَةُ

.وكَعظَلَ ِبيِده أي تمطّى ومتَدد. وأسد كَعظَلٌ. العدو البِطيُء  

الثاءمع  : 

 الكَعثَلَةُ

.الثَِّقيلُ من العدِو  

 العثْكُولَةُ

.الِعذْق، وكذلك العثْكالُ  

 العنكَثُ

عضوكَِث منالع بات، وذاتمن الن برض.  

الراءمع  : 

  الكَنعرةُ

اِعرها كَنعمظيمةُ، وجاقَةُ العالن.  

ِفعالِكر 

.ما غَلْظَ وتلَبد من الزبِد  

 الكَربعةُ

.وكَربعوا قَواِئمه أبانوها. الصرع  
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كُعرالب 

.وهو من الفُصالِن الذي ال يِصلُ عنقُه إىل األرِض. القَصري من الناِس واإلبِل  

  .من احلَفَا يف مشِيه: وهو يتبركَع. عسقَطَ على ركْبتيِه، مبركَ: وبركَع الرجلُ. ِإذا قَطَعته: وبركَعت الرجلَ بالسيِف

 كَعبرته بالسيِف

واملُكَعبر الذي فيه كُعبورةٌ أي عقْدةٌ؛ له رأْس . كَعبرةً أي قَطَعته، ومنه سمي املُكَعِبر، ألنه ضرب قَوماً بالسيف
مخِعظَاِم الفَِخذَ. ض ؤوسر اِبرةٌوالكَعربها كُعتفْل، واِحدايل والسِن األعلُه. يأِْس أصالر ربوكُع . ِركةُ الوربوالكُع

وهو . والكُعبر سلْح البِعِري على ذَنِبه الياِبس. وكُعبرةٌ من الشحِم ِقطْعةٌ مجتِمعةٌ مكْتِنزةٌ. الضخم، ويقال كُعبورةٌ
ةمن العيف اخلَِلي ِمعتجٌء ميل شس.  

ركْبوالع 

.أُبنةٌ يف العوِد  

،ام الذَّكَِر ِعكِْرممقال للحثى وويةُ لُألنِعكِْرم  

.وعكَاِرم قَبيلةٌ من بِلي. وأتانا يف ِعكِْرِم اللَّيِل أي يف سواِده  

الالممع  : 

ِككلَنعم رعووش ِكسلَنعم  

 ديدشاِد كَثيفوالس.  

 بلْكَعت الرجلَ بالسيف

. ِإذا قَطَعته-ِمثْلُ بركَعته   

كلْعوناقَةٌ ب كلْعد  
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فوقيل هي القَطُو ،مطَاٌء وهلا ِضخخاٌء وإبِترفيها اس .كلْعرأةٌ بوام ،قماِل األحجوقيل هو الذي ال . وهو من الر
. وال ينقَِبض وال يكْتِرثُيبايل ما ِقيلَ له  

ملْكُوالع 

.من النوِق اجلِسيمةُ السمينةُ العظيمةُ السنام  

النونمع  : 

ِنباملُكَع 

 الرجلِ والكَعاِنب عقَد القَرِن يف أسفَِله، ويف أصاِبِع. من الشاء املُلْتِوي القَرِن قد انفَتلَ قَرنه، واُألنثَى مكَعِنبةٌ
.كالبراِجِم، الواِحدةُ كُعنبةٌ  

 العنكَباةُ

كَبنوالع توكَبنهي الع . ِكبينوت عكَبنع رِغيصوت ،اِكبنوع اِكبنها ععمعيفةٌ، وجقَِصريةٌ ض كَبنرأةٌ عوام
بكَِبيينوع.  

الجيم والعينباب   

الشينمع  : 

 اُءعشجذَِت السم

تأي أقْلَع ذَتجىن أشعمب.  

عجرالش 

واملُشرجع من مطاِرقَِة احلَداِدين ماال . وخشبةٌ طويلةٌ مربعةٌ. والسرير الذي تحملُ عليه املَوتى. الناقَةُ الطَّويلةُ
.حروف لنواِحيه  

عشاجلُر 
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.واجلَراِشع ِجبالٌ ِصغار ِغالظٌ.  املُجفَر اجلَنبيِن الضخم الصدِروهو من اخلَيِل. الوادي الواِسع اجلَوِف  

جنشالع 

.املُتقَبض الوجِه السيُء املَنظَِر  

معجالش 

.وطالَ شجعمه....ويف قَوِل رؤبةَ . الطَّويلُ من اُألسِد ِعداًء مع ِعظٍَم  

مه أجدسأي طالَ جع.  

مشاجلُع 

.الصِغري البدِن القَليلُ اللَّحِم، وقيل هو الطَّويلُ مع ِعظَِم اجلسِم، وكذلك من اإلِبل  

الضادمع  : 

عجرالض 

.اسم من أسماء النمِر خاصةً  

اجالِعفْض 

 وخالر منيالس مخطِْنه -الضب ه ِعظَمتجفْضوع -فَاِضجةٌ فيه.، وهو العلُغ اِفجضوالع .  

 العضمجةُ

.الثَّعلَبةُ  

 العجمضى

ارمِر ِصغمن الت برض.  

جعمالض 
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.وامرأةٌ ضمعج قَِصريةٌ. من اِإلِبِل الواِسعةُ املَشي، وهي من النوِق الضخمةُ  

الصادمع  : 

جنعاملُص 

 ِمثْلُ املُصعنِب

وِب املُدصنلَِكللمِهه. مجلَ فيه عن وِويحال ت حيحص وهو كَالم.  
 

السينمع  : 

 العسجِديةُ

.والعسجد من أمساء الذَّهِب، وقيل اسم جاِمع للجوهِر كُلِّه. الِكبار من الفُصالن  

رجسالع 

والعيسجور الناقَةُ القَِويةُ . جور الدعموص يف املاءوالعس. اِمللْح، عسِجروا لَحمكُم أي ملِّحوه، ويقال بالالّم
.والسعالَةُ، وعسجرتها خبثُها. السريعةُ  

  

 عسجلٌ

.موِضع من حرِة بني سلَيٍم  

جولَعس 

. اسم بلْدٍة-على تقِْدير قَربوٍس   

جلُوسوالع  
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وقيل هو . وطَعام عسلَّج رِقيق، وهو الذي فيه دِقيق وماٌء.  والقَوامباِباِريةٌ عسلُوجةُ الشوج. الغصن ابن سنِته
بةٌ. الطَّيصخر اِقرنِج؛ وهي عاِليسلواِحِد الع جلُوسوع الجها وهي . وِعسجاِليسع تجرةُ أخرجِت الشلَجسوع

الش قوررعج.  

سنجالع  

.اإلِبلُ الضخمةُ  

اِنساجلَع 

.اِجلعالَنُ، وهي مقْلُوبةٌ من العجاِنس  

سباجلُع 

.املائق من الرجال  

جعمس نلَب 

لْوح ِسمد.  

سوماجلُع 

جاِخللْقَِة القَِبي اللَّئيم .ِمسعجم اِمسعلٌ ججةُ، ورِذروالع.  

  

الزايمع  : 

زورجالع  

.واِحد العجاِريِز وهي خطُوطُ الرمِل من الرياح  

ِلزةُ والِعجِلزالِعج  

.الفَرس الشديد اخلَلِْق، وجملٌ ِعجِلز، وتفْتح العين والّالم  
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بجعالز 

قيقر مأي غَي بجماِء ِزعوما يف الس ،قيقالر ابحالس.  

  :مع الطاء

جطُورع 

.اسم مِلٍك  

 اجلُلَعِطيطُ

.من اللَّبِن الرائِب ما ثَخن منه  

 العجِلطُ

.والعجلَّطُ األملَس املُحملَج اجلسِم، وقيل القَواد. اخلاِثر من األلْبان  

عالْطَج 

عطَجمبعىن اض.  

الدالمع  : 

دوجرالع 

.وعرجدةُ اسم رجٍل. يخرج أمثَالَ الثأِليِل، وهو ِمثْلُ العرجوِنما خرج من الِعنِب أولَ ما   

عجرالد 

.ضرب من احلُبوِب وهو علَف للثَّيران  

 أبو العدرِج

.وما ا من عدرٍج أي أحٍد. كُنيةٌ لشاِعٍر معروٍف  
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 عجرِديةٌ

. واملُعجرد العريانُ، والعجرد يوصف به األير. واخلَِفيف السريع. رد اسم رجٍلوعج. ضرب من احلَروِرية

.واألملَس أيضاً. والعجرود األجرد املَمشوق الطَّويلُ  

درجوالع :اخلَفيف ةُ من اإلِبِل. الذَّاِهباِردجوالع :الكَثري.  

لَجعالد 

. وضرب من املَشي. والدعلَجةُ التردد يف الذَّهاِب واملَجيِء. واِحلمار. وضرب من اجلَواِليِق واِخلرجِة. وانُ الثِّيابألْ

. والدحرجةُ. ِإذا ِسيقَتوالدعلَج الناقَةُ اليت ال تنساق . وأنه لَيدعِلج يف حوِضه أي يجيب فيه. وأثَر املُقِْبِل واملُدِبِر

.والطُّلْمةُ  

 اجلَعدلُ

القَِوي مخالض عريالب.  

اِلدجالع 

بالطَّي اخلاِثر ناللَّب .دتواش ظُمع راألم لَدجعوت.  

داجلَلْع 

.حِوهواجلَلْعدةُ السرعةُ يف اهلَرِب ون. الناقَةُ القَِويةُ الظَِّهيرةُ  

دجنالع 

دجنقال عوي ،بِبيه. الزداِقينع رظْهلَ ما يوذلك أو بالِعن دجنوع.  

عدنج 

وقَوم جناِدع ِإذا كانوا متفَرِقين، الواِحدةُ . يعين اآلفاِت والباليا" أخاف عليكم اجلَناِدع"وجناِدع يف احلَديِث 
. وجنادع الشر أوائلُه. واجلَناِدع أنْ تحتِفر عن الضب أو الثَّعلَِب، يقال جاءت جناِدعه ِإذا بلَغت أقْصاه. جندعةٌ

.واجلُندعةُ نفّاخةٌ ترتِفع فوق املاِء من املَطَر، وجمعها جناِدع. ومن القَوِل ما يسوُء  
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دعاجلَم 

.رةُ اْموعةُاِحلجا  

 جعدبةُ

.واجلُعدبة احلَجاة يف املاء. اسم رجٍل من املَدينة  

  

الظاءمع  : 

ظَِرياجلَع  

ظَارلُ، وهو اِجلِعنِم. األكُوِليظُ اِجلسِن الغلَيجالر القَصري ظَارا . واِجلعلِْقه قَِويِة خاررتِمه وفإنْ كانَ مع ِغلَِظ جس
واجلُعظَر الضخم اإلسِت ِإذا مشى . واجلَعظَرةُ سعي البِطيِء من الرجال القَريِب اخلَطِْو. أَكُوالً سمي جعظَِرياً

.حركَها  

  

 اِجلنعاظَةُ

.واِجلنِعظُ الشيخ الشِره. السيُء اخلُلُِق يتسخطُ عند الطَّعام  

 اجلُعمظُ

الشننيالض خي.  

الذالمع  : 

ذَِرياجلَع  

.بمعىن الظّاء  

ذْلَجاملُع 
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اِعمقَاء املَلُْء. النةُ يف السذْلَجماً. و العحِلئةُ شتاء املُمسةُ من النذْلَجنِ . واملُعياِحيمن الر قَدعةُ ما يذْلَجةُ واملُعذْلَجوالع
.كَهيئَة الفَواِدج  

 ذْعمةُاجلَ

 ديث علييف ح رِغيحني قال - رضي اهللا عنه -الص " لَمواهللا -أس - عمسةٌ أقُولُ فال يمذْعأبو بكٍر وأنا ج 
".قَوِلي  

الثاءمع  : 

  :الثَّعجرةُ

مملُوءةٌ : وجفْنةٌ مثْعنِجرةٌ. طَبر نفْسهوكذلك السحاب واملَ. أي صبه؛ فاثْعنجر: ثَعجره. انِصباب الدمِع املُتتاِبِع
  .ثَريداً

 مكانٌ عثْجلٌ

طِْن. وِسقَاٌء كذلك. واِسعالب ظيملُ العثْجوالع.  

اِثجنالع 

ثَجنوكذلك الع ،مخالض ِمنيالس الفَاِدر .مخالض ثَجثَنوالع.  

ِثناِجلع 

وجعِثن من أسماء . وِجعِثن، واجلَميع جعاِثن. يها من األغْصاِن ِإذا قُِطعت، الواِحدةُ ِجعِثنةٌأرومةُ الشجِر مبا عل
.وفَرس مجعثَن اخلَلِْق أي مجتِمعه. واِجلعِثنةُ اسم رجٍل. النساء  

مثُواجلُع 

مخلُ الضومرِثِن. الغكاِجلع ِثمواِجلع.  

  

لراءامع  : 



الصاحب بن عباد-احمليط يف اللغة  274  

  العرجلَةُ

والعراِجلَةُ الذين يمشونَ على أرجِلهم . والعرجولُ واِحد العراِجيِل يعين اجلَماعاِت. والرجالَةُ. القَِطيع من اخلَيِل
.نحو من مائٍة  

 العرجونُ

واجلَميع . وضرب من الكَمأَِة قَدر ِشبٍر أوَ دوين ذلك. أصلُ الِعذِْق أصفَر عِريض يشبه به اِهلاللُ ِإذا انمحق
ناِجيرل. العخاِجِني النرع ويرصةُ تنجرا. والع هتبرا ضصه بالعتنجروع.  

 العنجورةُ

راِجينه ععمِة، وجروالقار ٍل. ِغالفجر مةُ اسروجنوع .ةٌوامرأَةٌ عمخةٌ ضرجن.  

ِعنجاملُر 

.وضِرب فُالنٌ فارجعن ارِجعناناً أي اضطَجع وألْقى نفْسه. املَصروع، ويقال مجرِعن أيضاً  

 جرعنه

.فارجعن أي صرعه  

فوجرالع 

.نحو العرجوِم للشديدة الضخمِة  

فَراجلَع 

.والصغري أيضاً. لكَبري الواِسعالنهر ا  

 العجرِفيةُ

.وسرعةٌ يف املَشي، بعري ذو عجاِرف. وخرق يف العمل. جفْوةٌ يف الكَالم  
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فورجوالع:  

.هو النملُ الذي رفَعته عن األرض قَوائمه: وقيل. دويبةٌ ذات قَوائم ِطواٍل  

  

الد فاِريجِروعه:  

  .خِفيفَةٌ فيها عجرِفيةٌ: وناقَةٌ عجروف. حواِدثُه

فَجرالع 

والعراِفج من الرمال اليت ال . من نباِت الصيِف لَين أغْبر له ثَمرةٌ خشناُء كاحلَسِك، الواِحدةُ عرفَجةٌ، سِريع االتقَاِد
.ولَي العرفَجِة ضرب من النكاح. طَريق فيها يف قَوِل ِهمياٍن  

بوعاجلُر 

. وقيل مات. وجرعبه أي صرعه، فاجرعب. وجرعب املاَء شِربه شرباً جيداً. الضخم الشديد اجلَرِع للماء

.والنعم استمر واتَألب ِلوجِهه. واجرعب الشيُء سقَطَ  

 لعربجا

لَِويِر العِم يف ِشعخللكَلِْب الض تعن.  

 ويقال للضبعاِن

.عنبج؛ ِلِثقَِله  

 اجلَعبريةُ

.والغِليظُ الصلْب. واجلَعبر املَحلَب من اخلَشِب يف جنِبه ِمثْعب. واجلَعبرةُ القَصريةُ الدِميمة  

  

مرجالع 
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وأنه لُمعجرم . والعجاِريم من الدابة مجتمع عقٍَد بني فَِخذَيه وأصِل ذَكَِره. صلْبةٌ يف الشجِر تأكُلُ احلَِشيشدويبةٌ 
. جرومةُوالعجرمةُ شجرةٌ عِظيمةٌ هلا عقَد كهيئة الكَعاِب تتخذُ منها الِقِسي، وهي الع. ِإذا كان غَليظَ األصل

والعجرم من الرجال الشديد .  ما بني اخلَمسني واملائتني إىل الثالمثائة- وهي العجرمةُ -وجماعةٌ من اإلِبِل كَثريةٌ 
.الضاِبطُ  

اِرمجوالع: 

  .ما يصير هلا ِمثْل ِحمصٍة أيام الربيعأولُ : وعجرمِت الشجرةُ. وجملٌ عجرم. شديدةٌ: وناقَةٌ عجرمةٌ. اجلُردانُ

موجرالع 

.الناقَةُ الشديدةُ  

  اجلَعمرةُ

. واجلُمعور املكان الغليظُ، وجمعه جماِعير. ويضم اجليم والعين. والقَارةُ اْتِمعةُ. الغليظَةُ املُرتِفعةُ من األرِض

نِطي رعواجلَمتِفرمن الِبئر إذا ح جخير ة كالفَلْكَِة.  أصفَربأِْس اخلَشةُ يف رروعةُ من األِقِط، وقد . واجلُمموالكُو
.جمعرها أي دورها  

 اجلَعمرةُ

مالكَد مل على العاِنة أو غِريها ِإذا أرادحه مث يفْسن اراِحلم ِمعجأنْ ي.  

  

الالممع  : 

لْجالعن 

.وناقَةٌ علْجونٌ شديدةٌ. وهي من النساء املاِجنةُ. الناقَةُ الِكناز اللَّحِم وفيها بطٌْء من ِعظَِمها  

 جعفَلْته

.وِإذا طَرحت الشيَء وألْقَيت بعضه على بعٍض قُلْت جعفَلْته. جعفَلَةً ِإذا صرعته  
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 ورجلٌ جلَعىب العيِن

. وبعير جلْعاب ضخم. أةٌ جلَعباُء العيِن وهي الشديدة البصِر، وكذلك الناقَةُ واجلَملُ ِإذا كانَ فيهما بِقيةٌوامر

.واِجلِلعبانةُ من النساء السيئَةُ اخلُلُِق الضيقَته  

 :واجلَعبِت اإلبلُ

وِإذا استمر .  وكذلك ِإذا دفَعته فَوقَع أو أسرع ماِضياً- وهو من األضداد - اضطَجع: والرجلُ. مضت يف هوٍج
هجووت .لَِعبجلٌ ميثَاِء: وسالغ كَثري .بواجلَلْع :رلُ اجلايف الكَثري الشجالر .لَِعبِجلُ املاضي: واملُجعتوهو , املُس

  . السوِء الشريِرمن نعِت الرجِل: أيضاً

 وامرأةٌ مجمعلَةُ اللَّحِم

واجلُمعِليلَةُ من اإلِبل هي الناقَةُ . وجمعلَةٌ من سمٍن وعسٍل قَدر اجلَوزِة أو حنوها. أي معقَّدته لَيست ِبملْساء
.وقيل هي ِإذا كانت راِزمةً مث انبعثَت. الشديدةُ الوثيقَةُ  

  العلْجم الطَّويلُ

مالَِجيالع واجلَميع ، .مولْجةُ عمخديدةُ الضاقَةُ الشالن .ماألد يالظَّب مولْجأيضاً. والع والظَّليم .شِعلُ. والكَبوالو .

.والظَّلْماُء املُتراِكمةُ.  الذَّكَروقيل البطُّ. والضفِْدع الذَّكَر. واملاُء الكَثري. والتام املُِسن من الثَّيران  

  

النونمع  : 

جفَِجينناقَةٌ ع  

.جاِفيةٌ  

ججفَنوالع 

.من الناس كُلُّ ضخِم اللَّهازم ذو وجناٍت وألْواٍح أكُوٍل فَشٍل  

جبنالع 
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وهو األحمق الذي ال حالَوة له، ويقال . عانُوالضخم الرخو من كلِّ شيٍء، ويوصف به الضب. الثَّقيلُ من الناس
.عنبوج أيضاً  

الشين والعينباب   

الصادمع  : 

رصعالش  

يرالب زاجلَو.  

  

الزايمع  : 

 رزوشِر-العزنشِمثْلُ الع  

.الشديد من كلِّ شيٍء  

 عشوزلُ

.اسم موِضٍع يف ِشعِر ابن الدمينِة  

نُالعزوش 

.والعشنزنُ لُغةٌ فيه. وجمعه عشاِون. وعشزنته ِخالفُه. العِسر املُلْتوي اخلَلِْق من كلِّ شيٍء  

  

الطاءمع  : 

 العشنطُ

ِت املرأةُ وتعشنطَ. وقيل هو الشاب الظَّريف مع حسِن ِجسٍم. الطَّويلُ من الرجال، واجلميع عشنطُون وعشاِنطُ
.زوجها إذا تعلَّقَته خلُصومٍة  

 العنشطُ
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.السيُء اخلُلُِق، ورِوي بتقْدمي الشني على النون  

  

 اشمعطَِّت

.اخلَيلُ ِإذا ركَضت تباِدر شيئاً تطلُبه فهي مشمِعطَّةٌ  

الدالمع  : 

فَشعد 

.اسم من أسماء األعراب  

اِدعبالش 

.والدواهي أيضاً. العقَاِرب؛ واِحدتها ِشبِدعةٌ  

ِدعبانُ، ويف احلديث: والشمن اآلثام: "اللِّس ِلمِدِعِه سعلى ِشب ضع نم."  

  .أي طَعنهم وِغيبهم: وسرت إلينا شباِدعهم

  

الذالمع  : 

 الشعبذَةُ

.مثْلُ الشعوذَِة  

الراءمع  : 

علٌ رمجنش 

وِذئْب رعشِني خفيف، . وِورد رعشِني سريع. والرعشِني أيضاً، وهو يف السخاِء والتظَرِف. وهو اَأللْيس الثَّقيلُ
.وهو من االرِتعاش، والنونُ زائدةٌ  

فَرعش 
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.بطْن من بين ثَعلَبةَ يقال هلم بنو السعالَِة  

اعشالِبر 

.وقيل هو الضخم اجلايف. ِمثْلٌ اِهلردبِة من الرجال، وهو املُنتِفخ اجلَوِف الذي ال فُؤاد له  

ِبيعرالش 

رعب ورجلٌ مش. وهي ِقطْعةٌ كالذِّعِلبِة. والشرعبةُ شق اللَّحِم واألِديِم طُوالً. ضرب من البروِد مخطَّطٌ ِبحمرٍة
.طَويلٌ  

موشرع ىفَت  

.طَويلٌ  

مرشع  

.اسم من أسماء العرب  

  

الالممع  : 

لَعنعلٌ شجر 

.وشجرةٌ شعلَّعةٌ وشجر شعلَّع إذا كان متفَرقَةَ األغْصاِن غري ملْتفٍَّة. وشعلَّع طَويلٌ  

 العفْشِليلُ

.ورجلٌ ِعفْشالٌ أي فَشلٌ قَليلُ البأِْس. تنفِّش الرأس، ويوصف به الضبعانُالكَثري الشعِر اجلايف املُ  

فلَّعالش 

.ويقال بالسين أيضاً. املُضطَِرب اخلَلِْق  
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 املُتشعِملُ

.من قَوِلك للشجِر متشعِملُ األغْصاِن أي متفَرقُها  

دوهلَِت اليعمش 

مهمشلَةً وهي ِقراءتاطاً. عشنحاً وفَر تضمو قَتفَرلَِّت اإلِبلُ تعمطَةٌ، وكذلك . واشِشيةٌ نِريعلَةٌ سعموناقَةٌ ش
والطَِّويلةُ من . ألغْصاِنواملُشمِعلُّ من النخِل املُتفَرق ا. وِضرام مشمعلٌ. وشمعلْت النار يف الشيِء أشعلْت. مشمِعلَّةٌ

.واشمعلَِّت الِقربةُ واملَزادةُ سالَ ماؤها. وهي السريعةُ، وكذلك الشمعلُ بغير هاٍء. النوِق مشمِعلَّةٌ  

النونمع  : 

 أنه لَعفَنش اللِّحيِة

ورجلٌ عنفَاش . اِجبيِن وعفْنشت ِلحيته وعنفَشت ضخمتوعفَنش العينيِن أي ضخم احل. إذا كانت ضخمةً واِفرةً
.اللِّحيِة وعناِفش وعفَاِنش بذلك املعىن  

شفَنوالع :الكَبري خيالش.  

افعنالش 

اِمخاِل الشوهو من اِجلب ،العاِجز وخالطَّويلُ الر.  

 ابعنبالباء-والش  

.لُ الشديدالطَّوي  

  

الباءمع  : 

 العبشمةُ

وهو من األضداِد. وقيل هو ضعف البصِر. ِمثْلُ البرشمِة يف النظَِر، وهو ِشدةُ النظَر  

الضاد والعينباب   
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السينمع  : 

سرضالع 

وعن ابِن األعرايب . والعضرس البرد. مار الوحِشوقيل هو ِح. نبات فيه رخاوةٌ تسود منه جحاِفلُ الدواب إذا أَكَلَته
درالب سرضويف املَثَل . الع ،ٍس"وقيل الثَّلْجرضمن الع درى". أبدعليه الن ِبحصالذي ي قرةُ . وقيل الوروقيل هي اخلُض

.وكذلك الريق اخلَِصر.  شديد البرِدوماٌء عضاِرس. الالِّصقَةُ باِحلجارِة الناِقعِة يف املاء  

الزايمع  : 

 ناب عضمزةٌ

والعضمزةُ . وِمثْلُه العيضموز. وقيل هي الغليظة اللّحم املُتقَاِربة اخلَلِْق. مجتِمعةٌ شديدةٌ اليت إذا رأَيتها كأنها غَضىب
وناقَةٌ كذلك أي . وصخرةٌ عيضموزةٌ. والعجوز أيضاً. وقيل هي القَبيحةُ الوجِه. لداِهيةُمن النساء الغليظةُ الَّلحييِن ا

.والعضمز البِخيلُ من الرجال. والعضمزةُ الداِهيةُ. وقيل هي اهلَِرمةُ. طَويلةٌ عظيمةٌ منعها الشحم أنْ تحِملَ  

 
الطاءمع   

  العضاِريطُ

والعضروطُ مِريُء احلَلِْق وهو رأْس املَِعدِة الالِّزق باحلُلْقُوِم أَحمر مستطيلٌ . العروق اليت يف اِإلبِط بني اللَّحمتيِن
فُه أبيضوجاِس ِخفَافُها وِدقاقُها. وطُ الناِريضوع.  

هو الِعجانُ،  : - ِبلُغِة هذَيٍل-والعضرطُ .  العضاِرطَةُ والعضاِريطُالذي يخدمك بطَعام بطِْنه، وهم: والعضروطُ
  .كَثري شعِر اجلَسِد: ورجلٌ أَهلَب عضرطٌ. وهو العضاِرطي أيضاً

 العيضفُوطُ

.لُغةٌ يف العضرفُوِط وهو ذَكَر الِعظَاء، ويجمع عضاِفيط  

الدالمع  : 

  ِدعةُالضفْ
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.وعظْم يف جوِف احلاِفِر يف باِطِنه من الفَرِس. اُألنثى من الضفَاِدِع، ويفْتح الدالُ  

 الِعرضنةُ

ورجلٌ عرضن وامرأَةٌ ِعرضنةٌ . وامرأَةٌ ِعرضنةٌ ضخمةٌ قد ذَهبت عرضاً من ِسمِنها. والِعرضىن عدو يف اشِتقاٍق
تعاس بالباِطلتعلى الن ِرض.  

اضبِعر دأس  

والِعرباض الرتاج الذي يلْزق خلْف .  على وزِن ِدرفٍْس-وهو من اِإلِبل الشديد، وِمثْلُه الِعربض . رحب الكَلْكَِل
. مما يلي الغلَقباِبال  

  العرمض يف املاء

لُبر ا. الطُّحجةٌ من شرجوشكواِه هلا شول. لِعضيف اُألص تبناك اليت تاألر اروِصغ.  

الالممع  : 

لْفَعض  

ِضعوةُ. ملْفَعِة، وهي الضة اهلَناِء، الواِسعسمن الن لْفَعوالض.  

الصاد والعينباب   

الدالمع  : 

ِعدماملُص 

ظَِلقاملُن الذّاِهب.  

صومعالد 

وهو دعيِميص هذا . وهو رجلٌ" أهدي من دعيِمِص الرمِل"ويف املثل . والرجلُ الدخالُ يف اُألمور. ملاءدويبةٌ يف ا
.األمِر أي عاِلم به  
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التاءمع  : 

ريتعالص 

والصعاِتر الشداد الصعاب، . ى الصعتروصعتر النحلُ رع. والصعتر من البقُوِل معروف. الشاِطر، ِبلُغِة أهِل العراق
رتعةُ صه. الواِحدنيزه أي يِترعصوهو ي.  

 رجلٌ مصعتلُ

.الرأِْس أي مستِطيلُه  

عتنصلٌ مجر 

.الرأِْس مستطيلُه صلْبه  

عتنص اروِحم: 

  . عِريض اجلَبهِة، وظَِليم صنتعشديد الرأِْس ناِتئُ اجلَِبينيِن

عتنوالص عتنواملُص :فراملُح.  

توتعمالص  

.احلَديد الرأِْس  

الراءمع  : 

رصنصع  

نصب والعنصر أصلُ احلَسِب، وت. وليس عن ذلك عنصر أي بد ومدفَع. ماٌء ِلبعِض العرب، وقيل اسم موِضٍع
ح؛ وهو فَِصيادالص.  

فُرصالع  
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. وِشمراخ يِسيلُ من غُرِة الفَرِس ال يبلُغُ اخلَطْم. واجلَراد الذَّكَر. والعصفُور طائر ذَكَر. نبات سالفَته اِجلريالُ

. وهو يف اهلَودج خشبةٌ تجمع أَطْراف اخلَشباِت. لُهوقُطَيعةٌ من الدماغ تحت فَرِخ الدماغ بينهما جلَيدةٌ تفِْص

. وهو يف النيِر خشبةٌ. وعصفُور اِإلكَاِف عند مقَدِمه يف أصِل الذَّئبِة وهي ِقطْعةُ خشبٍة يشد بني اِحلنويِن املُقَدميِن

ِس والشي الفَراتئُ بني أُذُنالن ظْموالعراِفيصع معجعر، وي .الش رفُوصهبابوعتِليأو  . ائبجا الن فصوي اِفريصوالع
.من اإلِبل  

رِت احلُمفَرنعاص 

قَتفَرت.  

افصالِعر 

والعراِصيف أربعةُ أوتادٍ . شقَقْته مستطيالًوعرصفْت الشيَء جذَبته من شيٍء فَ. العقَب املُستطيلُ يف املَتنيِن واجلَنبيِن
وعراِصيف القَتِب عصاِفيره اليت . يجمعن بني رؤوِس أحناِء الرحاِل يف رأِْس كلِّ ِحنٍو وداِن مشدوداِن ِبجلُوِد اإلبِل

. ظَهِره، واِحدها عرصوفوعراِصيف سناِم البعِري أَطْراف سناِسِن. وصفْناها  

  

  .عموداِن أُدِخال يف دجري الفَداِن يتفَرقاِن: والعرصوفاِن. ِعظَام تتثَنى يف اخلَيشوم: وعراِصيف اخلُرطُوم

ربعالص 

.شجر مبرتلة السدِر  

 التبعرص

.بعرص، وِمثْلُه تبرعص؛ مقْلوبواحلَيةُ ت. أن يتحرك اإلنسانُ تحتك  

ِريعمالص 

اللَّئيم .رةٌ وال ِسحقْيلُ فيه رمعاِت اخلَبيثَةُ. وهو أيضاً الذي ال يةُ من احلَيِريعمأِْس. والصةُ الروةُ فَررعمقال . والصوي
رعمديٍد صٍء شيةُ ما غَلْ. لكلِّ شرعمٍنوالصزِل كانَ أو يف حهِض يف سظَ من األر.  

ورمعوالص راِميعالص  
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راِميصوالع رومصِن، وكذلك العونجِدالَُء املَن.  

مصالِعر 

.لُوقيل الشِحيح البِخي. وقيل الضئيلُ اِجلسم، وكأنه من األضداد. الرجلُ القَِوي الشديد البضعِة  

الالممع  : 

  العنصلُ

وعنصلَتِ . والعنصالُء ِمثْله ممدود. نبات أصلُه ِشبه البصِل؛ ورقُه كَورِق الكُراِث أو أعرض شيئاً ونوره أصفَر
إذا ضلَّ سلَك طَريق العنصلَينِ ويقال للرجِل . وطَريق العنصِل موِضع. الِكالب أذْنابها عنصلَةً أي لَوت بأذْناا

.والعنصِل  

 الفُصعلُ

.وولَد العقْرِب الصغري. اللَّئيم من الرجال  

تلْفَصع 

.األنسانَ إذا ضعفْت عنه عند الصراع فَلَويته تلِْويةً وأنت عاِجز عنه  

تلْفَعص 

.ورجلٌ مصلِْفع مدفَّع مفِْلس. والصلْفَعةُ ذَهاب املال. وكذلك إذا حلَقَه. فأطَحتهرأْسه وصلْمعته أي ضربته   

صلْعالب 

.جوف الركَِب نفْسه  

لَِبيصالع 

.وعصلَبته ِشدةُ عصِبه. الشديد الباقي على املَشي والعمل  
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صِليمالع 

.بالسير املُِجد الدائ  

 صلْمعت رأْسه

"صلْمعةُ بن قَلْمعة"ويقال . وصلْمعت الشيَء قَلَعته من أصِله. وكذلك إذا حلَقه. أطَحته  

  

النونمع  : 

ِفصنالع  

. واِخلفَّةُ. لتعنفُص الصلَفوا. وِجرو الثَّعلَِب اُألنثى. املرأةُ القليلةُ اِجلسم، وقيل هي الداِعرةُ اخلَبيثَةُ، وقيل القَصريةُ

.وقيل الِعنِفص املُنِتنةُ الريح. وامرأةٌ عنفَصةٌ كثريةُ الكَالم. ورجلٌ عنِفص سيُء اخلُلُق. والزهو واخلُيالُء  

 الصعنبةُ

ورجلٌ . صعاِنب رؤوس الذَّر والنمل، الواحدةُ صعنبةٌوال. أنْ تصعِنب الثَّريدةَ تضم جواِنبها وتكَوم صومعتها
.مصعنب الرأِس يف الطُّوِل صعداً  

 الصنبعةُ

.ورجلٌ مصنبع الرأِْس إىل الطُّوِل ما هو. وصنيِبعات موِضع سمي ذه اجلَماعِة. انِقباض البِخيِل عند املَسألِة  

السين والعينباب   

الطاءمع  : 

طَِريسالع  

اِل القَويجمن الر ديدالش.  

طَسرع 
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طَزرٍة عا، ويف لُغنى عحنا فالنٌ أي تنع.  

سوطْرع 

 يف ِشعِر اخلَنساِء مل يفَسر، يف قَوِلها

طْروسِض عالِبي رخَاِلفُ ظَهإذا ي.  

  

الغين و بالعين- اسمعطَّ الرجلُ  

  .إذا أنعظَ وامتد: وذَكَر األنساِن. امتأل غَضباً

سوطَميالع 

.ويقال عطْموس. املرأة التارةُ ذات قَواٍم، ويقال هلا ذلك إذا كانت عاِقراً  

الدالمع  : 

  غُالَم مسرعد

  للحسِن الِغذاِء السمِني-مبعىن مسرهٍد 

ساِديرالع 

.مجتمع كلِّ عظْمين من األنساِن وغِريه  

سولْعالد 

وهي من النوِق اجلَريئةُ باللَّيِل، وكذلك الدلِْعيس والدلْعاس، وقيل الدلْعوس . املَرأةُ اجلَريئةُ العِصيةُ ألمِر أهِلها
لُ من اِجلمهو الذَّلُو لْعاسوالد سلَعٍر-اِل، وكذلك الدباءٌ . - على ِهزخِترةُ اليت فيها اسمخِق الضومن الن سلْعوالد

.وابطاٌء  
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سبدالع 

. العظيم من اإلِبِل القَصري الضخم الغليظُ-على ِمثاِل سفَنٍج   

سوبعالد 

قمساِء األحِر اخلَنيف ِشع.  

دعماس 

ظَالرعه، وكذلك يف الذَّكَِر إذا أنهجو مروتاً وبأل غَضتلُ امِتفاِع. جِتداِد واالركاالم اددِمعواالس.  

.ويقال لليِبيِس من الكَِإل والنباِت إذا كَثُر عداِمس  

دعيمالس 

اعجالش.  

التاءمع  : 

سرتالع 

ِم من الدراِملخ مخالضواب .ديدضاِبطٌ ش سرتلٌ عجال. ورجمن الر ركَباملُت اراجلَب سِريةُ. والِعتاِهيةُ . والدسرتوالع
.الفَرسوقد يوصف به . والعنتِريس الناقَةُ الوثيقةُ اجلَواد. والِعتِريس من الِغيالِن الذَّكَر. الغلَبةُ واألخذُ بالشدِة  

رتعالس 

روفعم تبن.  

الراءمع  : 

اسنرِم: العر من حتِت القَدطيى يتبه ح رعشِة ال يامكاحلَم ِر وحنِوها. طائررالس ساِنيرري ما : وعروفَةٌ، وال أدعم
  .واِحدها

اسالِعفْر  
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.فِْرس ما أخذَه أي يصرعه ويغلبه، وكذلك العفْروس الشديد العنِق ألنه يع-من صفاِت األسِد   

فاسالِعر 

راِفسه ععمِد، وجماء األسساء. من أسمن اِإلِبِل والن ديدالش خمالض سفَِسيروالع.  

 السرعفَةُ

ناِعم فوعرةُ، وهو سمعالِغذاِء والن نساللَّ. ح ٍءوهو أيضاً اخلَفيفيِم من كلِّ شلِ . حةُ من اخلَينفَةُ احلَسوعروالس
.وقيل هي الطَّويلةُ. والنساء  

سِعيالِبر 

ساِعيرها بعمة، وجةُ الكَرميرِزيق الغومن الن.  

اِبرعالس 

.ئر سعبرةٌوِب. وماٌء سعبر كثري. يف الطَّعام نحو الكَعاِبِر، الواِحدةُ سعبرةٌ  

ربسالع 

اِبرسع عمجثى من الثَّعاِلِب، ياُألن .ِمرالكَلِْب من الذِّئبة. وقيل هو الن لَدو روبسوالع.  

  .عبسورةٌ: الناقَةُ السريعةُ من النجائِب، ويقال: والعسبورةُ والعسبرةُ. ولَد الضباِع من الذِّئاب: والِعسبارةُ

ِبسوالِعر سِسيبرالع  

.املُستِومين األرِض، ويكْسر العين منه  

بوعرالس 

.اسم ابن ِعرٍس  

 ناقَةٌ ذات ِسبعارٍة



الصاحب بن عباد-احمليط يف اللغة  291  

.وسبعرتها نشاطُها إذا رفَعت رأْسها وخطَرت بذَنِبها واندفَعت. يعين ِحدتها ونشاطَها  

ِعرِمس 

.اسم الصخرِة، وبه نِعتِت الناقَةُ الصلْبةُ  

موووي ديدش سرمع رش  

ريعس سرمع دوِور .وزلَغَ النل إذا باجلَم سورمالع .عيفوالض .اِرسمه ععمالم احلاِدر، وجوهو من اِإلِبل . والغ
ع بعدوغِريها ما قد سِمن وهو راِض  

  

الالممع  : 

 سلْعن فُالنٌ

.خب، سلْعنةً  

 العنسلُ

.الناقَةُ القَِويةُ السريعةُ  

فلَعالس 

الالَّم ددشاخلَلِْق، وت طَِرباملُض.  

فلْعليظُ: واملُسالغ.  

لْفَعالس :رواجلَس اعجةٌ. الشلْفَعوامرأةٌ س لْفَعلٌ سجطَةٌ:ورِليس  .لْفَعٍة: وسكَلْب ماس  

سلْعالب 

والِبلْعوس املرأةُ احلَمقاُء. الثَّقيلةُ من النوِق  

 العسبلَةُ
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.وهو أيضاً التردد واالخِتالف. اجِتماع الناِس بعضهم إىل بعٍض، هم يعسبلُونَ  

لعمالس 

.ذِّئِب يف السرعِة واِخلفَّةوهو من نعِت ال. اخلَب اخلَبيثُ  

املْعالس 

 الواِسع احلَلِْق العظيم البطِْن

لَّسمالع 

 - من نعِت القَوِس-والعملُوسةُ . وهو القَِوي على السيِر السريع. والكَلْب، يقال عملَّس دلْجاٍت. الذِّئْب اخلَبيثُ

ريعةُ السديدةُ السِمالشه.  

  .ِلرجٍل كانَ حيج بأُمه على ظَهِره" ِإنه اَألبر من العملَِّس: "ومثَلَ

  

النونمع  : 

ِفسالِعن 

اللَّئيم القَصري.  

سبنع 

.اسم لَألسِد، من العبوِس  

  

 السمعنةُ

ِع، وهو ثُالثيممن الس.  

الزاي والعينباب   
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الراءمع  : 

 الِعرزالُ

وِعرزالُ الصياِد أهدامه وِخرقُه يف القُترِة، وقيل هو ما جيمع من . ما يجمعه اَألسد يف مأْواه من شيٍء يمهده ألشباِله
والقَِفيةُ . اتلَ يكونُ فيهوبيت صغري كان يتخذُ للمِلِك ِإذا ق. وموِضع الناِظِر أيضاً ِعرزالٌ. القَديِد الياِبِس يف قُترته

ثَرؤا اإلنسانُ وي قْفَىي.  

ازعالفَر 

.وقيل الفَرزع حب القُطِْن. وكلُّ مفُتِرٍق فَرازع. الِقطَع من الكَِإل املَِعرةُ، والواِحدةُ فَرزعة، تفَرزع الكُأل  

  الزعفَرانُ

.ى مزعفَراً؛ ألنه ورد اللَّوِن يضِرب إىل صفْرٍةواألسد يسم. ِصبغُ من الطِّيِب  

رفْزع 

.اسم رجٍل  

بزرالع 

.وقيل اِحلر نفْسه والركَب. شعر العانِة  

امرأةٌ ِزبعراةٌ ورجلٌ زبعرى  

كَسلُِقها شِق. يف خرريض الوِو وليس ِبعمن املَر برض رعبوالز.  

 لزعبِريا

بوسنهام ممن الس برض.  
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 اِملرِعزى

.كالصوِف يخلَص من بني الشعر، وثَوب ممرعز، ويقال ِمرعزاُء  

  الِعرِزم القَدميةُ

والعرزم الشديد . انةٌ نسبه ِإليهاقال عرزم جب" ال تجعلُوا يف قَربي ِلبناً عرزِمياً"ويف حديِث ِإبراهيم النخعي أنه قال 
تدتاشو تمخةُ ضِزمِت اللِّهمزنرٍء، واعيمن كلِّ ش القَِوي.  

  

الالممع  : 

 الزعبلُ

وزعبلُ . ه احلَمقاُء، ورِوي بالراءمالَه هِبلَته الزعبلُ أي أُم. الصيب الذي مل ينجع فيه الغذاُء فَعظُم بطْنه ودقَّت عنقُه
روفعٍب مٍب أخو احلَِرث بِن كَعكَع لُ األفْعى. بنبعباُء. والزةُ القُطِْن. واِحلررجوش.  

لَِعبزلٌ ميس 

.كَِثري الغثَاِء  

 ازمعلَّ

عرمبعىن أس.  

  

النونمع  : 

  ويقال للقَِصري ِزعِنفَةٌ

عز هعمٍءوجيوطائفةٌ من كلِّ ش ،لُهم واحداً، وقيل هم . اِنفاُء الذي ليس أصِعيِك، واَألدمةُ السِنحأج عاِنفوالز
.الِفرق مبرتلة زعاِنِف األِديم  

 الزنباعةُ
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.وروح بن ِزنباٍع من ذلك. طَرف اخلُف والنعِل  

 الزعبانةُ

.ومنه اشتق ابن زعبان. زمام معقُوداً ا يف النعِلالعقْدةُ اليت يف ال  

الطاء والعينباب   

  

الدالمع  : 

طَاِردع 

سمالش فاِرقال ي كبةَ. كَوراربن حاِجِب بن ز طَاِردوع .ادتةُ والعدةُ العدطْرلْه . والععاج كهذا عند طِْردع
ورجلٌ كذلك أي نِجيب، وكذلك . والعطَرد الطَّويلُ، يوم عطَرد، وسفَر عطَرد. د اسم أيب حيوبنو عطَاِر. عطْرداً

انُ املُذَلَّقنالس.  

  :مع الذال

عذَاِلطٌ ولَبن عذَِلطٌ  

. أي ثَِخين-مبعىن الثاء، واجليم  

 الذَّعمطَةُ

.والذَّعِمطُ من النساء البِذيةُ. تهالذَّبح الوِحي، يقال ذَعمطْ  

  

الثاءمع  : 

 الثُّرعِطيطَةُ

.هي السِخينةُ، والثُّرعطُطُ أيضاً  
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عثَِلطٌ وولَبن عثَاِلطٌ  

.أي خاِثر حاِمض  

 امرأةٌ ِطعِثنةٌ

  وقيل هي الرديئةُ الشريرةُ- ويفْتح الطاُء -حمقاُء 

 البعثُطُ

.وقيل البعثُطُ االست". أنا ابن بعثُِطها"ومنه قَولُ معاِوية يف قريش .  الوادي ووسطُهسرةُ  

  

الراءمع  : 

  العرطَلُ

.ومر معرِطالً إذا كان يف مشِيه اسِترخاٌء. الطَّويلُ من كلِّ شيٍء  

 العرفُطُ

.واِحدةُ عرفُطَةٌشجر من شجِر الِعضاِة تأْكُلُه اِإلبل، ال  

 العرطَبةُ

روبميع املَالهي. الطُّنكلُّها من ج تارلُ. وقيل األووقيل الطَّب.  

  

 العمروطُ

والعمروطُ الطَّويلُ . وقيل العماِرطُ الفُقَراُء، واِحدهم عمروطٌ. اللِّص، وجمعه عماِرطَةُ وعماِرطُ، ولص متعمِرطٌ
.وقيل اجلَسور الشديد. والعمرطُ اِخلفَاف من الِفتيان. والعماِرِطي فَرج املرأِة العظيم. من الرجال  
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الالممع  : 

  العلَِبطَةُ

 عليِه علَِبطَه أي ِثقْلَه وألْقَى. ورجلٌ عالَِبطٌ ضخم ثَِقيلٌ. الكَثريةُ من الغنم نحو املائِة واملائَتيِن، وكذلك العالَِبطَةُ
.- مشددةُ الباء-وناقَةٌ علَبطَةٌ . ونفْسه، وعالَِبطَه أيضاً  

  .ضخم. - خِفيف الباء -وبعري علَِبطٌ 

 العطْبولُ

.الطَّويلةُ العنِق من النساء والظِّباء، واجلَميع عطَاِبيلُ وعطَاِبلُ  

 العملَّطُ

ديدالشقْلوبلَّطٌ معقال مجال واِإلِبِل، ويةُ.  من الراِهيجاِل اخلَبيثُ الدوهو من الر.  

 اللِّعِمطُ

.من النساِء البِذيةُ  

  

النونمع  : 

 العنفَطَةُ

.هي النثْرةُ وهي بيي شاِربِي الرجِل إىل األنِف  

 العفَنطُ

.ناق األرِضوع. اللَّئيم السيُء اخلُلُِق  

الدال والعينباب   
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الثاءمع  : 

عاِثرالد 

رثُوعد ِمها، الواِحدوِة من يللواِرد عنصت ارِصغ اضِحي . بصباً يها ثَولَيلُ ععجي لُ ثُمجها الرروبةٌ يريووهو أيضاً د
. الضخم- على وزِن ِقمطٍْر -وجملٌ ِدعثْر . ونعم دعثُور كَِثري.  مدعثَرونؤي. ودعثَر احلَوض قَلَبه. عليه املاَء  

 جملٌ ِدلْعاثٌ

مخثى ضلَعثٌ ودووِدلْع ،ديدلٌ شثٌ ذَلُووِدلْع.  

ِعداملُثْم 

.وغُالم ثَمعد أيضاً. مِتالُء ِرياً وِسمناًواالثِْمعداد اال. من الوجوِه الطَّاِهر البشرِة احلَسن السحنِة  

  :مع الراء

 مر الرجلُ معرِدالً

.والعردلُ العرد الشديد. إذا كان يف مشِيِه اسِترخاٌء  

 ادرعفَِّت

وناس . تاِل استنتلَ من الصفوادرعف الرجلُ يف الِق. اِإلبلُ انطَلَقَت على خف واِحٍد بعضها يف أثِر بعٍض
.مدرِعفُّونَ أي مقَلِّصونَ يف سيِرِهم  

 العبِردةُ

.غُصن عبِرد، وعشب كذلك. وأغْصانٌ عباِريد لَينات ناِعمات. البيضاُء الناِعمةُ من النساء  

 العربدةُ

وقيل الِعربد دابةٌ من احلَشرات، ويشدد . ِد حيةٌ تنفُخ وال تؤذي؛ أي أنه يِثب املُعرِبِدمعروفُةٌ وهي مأْخوذَةٌ من الِعرِب
.وغَضب ِعرِبد شديد. ورِكبت ِعرِبدي أي مضيت فلم ألِْو شيٍء. ومازال ذاك ِعربده أي دأبه. الدالُ منه  
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 الدعرمةُ

وقيل الدعِرم من . والدعِرمةُ القَصريةُ القَطُوف من الداواب، وجمعها دعاِرم. ةُ يف املَشي وِقصر اخلَطِْوالقَرمطَ
.والرجلُ اخلَبيثُ. واملَرأةُ اخلَبيثةُ. القَعوِد إىل الصغِر ما هو، حثيثُ السيِر  

مدرجال والعانُ من الرمدرالع  

.والِعردام ِعذْق النخِل فيه الشماِريخ. وقيل هو القَِوي. والعردم أعقَلُ من العردمان. العرد الشديد اجلايف  

ِرسالش درمالع 

ِض والطَّريِق. اخلُلُِق القَويمن األر ِمثْلُ . والبعيد ديدوقيل هو الش ،ريعس درماٌء عجِسونرمالع.  

  

الالممع  : 

 عندلَ

تولَةً صدنع دهدِل أيضاً. الْهلْبالب توأْس. وهو صالر مخلُ الضدنوالع .لَةٌ. والقَِويدنثى، عوالطَّويلُ، واُألن .

. ضرب من العصاِفري- بالالم-والعندِليلُ . والعناِدالن اخلُصياِن. والناب الثَّقيلةُ العظيمةُ  

  مر الرجلُ منعِدالً أي مسترِخياً

  

ِددلَنعوما عنه م 

ورجلٌ علَند سمني، ومنه . واعلَندى البعري اعِلنداًء صار علَندى غَليظاً شِديداً. أي بد، ومايل عنه عندد، وبالالم
.ناقةٌ علَنداةٌ  

 الدعِبلُ

فِْدعالض ضيب .اِرفاقَةُ الشاِعِر. والنِبٍل الشِم ِدعاس ِتقَاقومنه اش.  
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الناس وادلَعب املالُ  

.وادلَعب يف السيِر مضى فيه. واملُدلَعب طَِريق املاِل حيثُ وجه. استمرا وتوجها  

 الِعلْمادةُ

ةُ الغعليه كُب كَبةٌما تالَِمدع ِل، واجلَميعز.  

مِليدالع 

اتِليمدالع واجلَميع ،ِرمإذا ه بالض .فَاِدعلُ الضاِميدةُ. والعاِديالقَدميةُ الع اهلُ. واِمليمدِم العخمن الر والذَّكَر.  

  

النونمع  : 

اِدمنع تيكُم 

.م دم األخويِنوالعند. أي أحمر، يعين الفَرس  

التاء والعينباب   

الراءمع  : 

نترالع  

تبوغٌ به. نبدم نترعم ماِق. وأِديمةٌ ِمثْلُ السِر اجلباِل هلا ثَمرجمن ش نتروالع نتنرنُ والعوترالع.  

رتنالع 

.وعنترةُ الشاِعر معروف. بابضرب من الذُّ  

قَةُالِعتِري 

والِعتِريف من الرجال الفاِجر اخلَبيثُ، وهو أيضاً . وبِعري عتِريف وعتروف شديد، وجمعه عتاِريف. القَليلةُ اللَّبِن
قَوِل ابِن مقِْبٍل العزيزةُ النفِْس اليت ال والِعتِريفَةُ يف . والتعترف التغطْرس. والعترفَةُ الشدةُ. واملُتكبر. اجلَريُء املاضي
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رجبايل الزت .سطْرغالت فرتوالع .رجبايل الزفِْس اليت ال تةُ النزيزقِْبٍل العِل ابِن مفَةُ يف قَوِريوالِعت .تبفانُ نرتوالع .

.ىنالتعفْرت من التعفْرِف مبع. واسم للديِك  

 العرتمةُ

.روثَةُ األنِف، وقيل ما بين الوترِة والشفَِة، وقيل هي السويداُء عند األنِف  

  

الالممع  : 

 –  بالتاء-العنتلُ 

ظْرِل وهو الببنقَه ِقطَعاً. كالعرَء خيلَ الشتنلَ. و عاَألِكي قرخاِتلُ اليت تناع والعباًوالضةَ ِقطَع.  

 البلْتعةُ

.والبلنتعةُ نحوها. وجمعها بالَِتع. من النساء السِليطَةُ الكَثريةُ الكَالِم  

علْتبفيه، وقيل: والت قْذَعه يبالكَالم وكأن حفَته: التانى ِلسوهو الذي الْت .لِْتعبى يف كَالِمِه ول: واملُتدهتيس الذي ي
احلاِذق بكلِّ شيٍء، : والبلْتع. البين الفَصيح: والبلْتِعي. هو املُتظَرف املُتكَيس: وقيل. عنده شيٌء، وهو البلَنتع أيضاً

  .بالَِتع وبالِتعةٌ: وجمعه

بلَعات 

رمتاس .قَامتِد. واسعلى القَص قَامتواس.  

الظاء والعينباب   

الِعظِْرب 

.األفْعى  

 النعظَلَةُ

.وقيل ِقصر اخلُطى واحلَيكانُ يف املَشي يمنةً ويسرةً. من العدِو البِطيُء  
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 اللَّعمظَةُ

واللِّعماظُّ الطِّرماذُ؛ . اِمظَةٌواللُّعموظُ الطُّفَيِلي، وجمعه لَع. واللَّعمظُ واللُّعموظَةُ الشِره. الشره واِحلرص على الطَّعام
.واللَّعمظَةُ انِتهاس العظِْم مبلِْء الفَِم. وهو أنْ يعِطيك صاِحبك من الكَالِم ماال أصلَ له  

ظِْلمم ٍل ِعظِْلملَي  

. أظْلَموتعظْلَم اللَّيلُ. وأَصلُ الِعظِْلِم عصارةُ شجٍر لَونه أخضر إىل الكُدرِة  

ظُبنالع 

اِظبنالع واجلَميع ،الذَّكَر ادِب أيضاً. اجلَرطُونوالع ظَابوهو الِعن.  

الذال والعينباب   

  معجمةً-اذْرعفَِّت اِإلِبلُ 

.مبعىن ادرعفَّت أي مضت على وجِهها، وكذلك يف الِقتال  

 العذَاِفرةُ

.وقَِري املاِء الطَّويلُ القَليلُ العرِض. العذَاِفر كَوكَب الذَّنِب. ةُ الوِثيقَةُ الظَّهِرالناقَةُ الشديدةُ األمين  

رارِذعاالب 

قفَرالت.  

  

 البرذَعةُ

راِذعالب ِل، واجلَميعحالر تحت اِحللْس.  

 ذَعلَفَه
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لَكَهبه وأه حلَفَةً طَوذَع.  

 الذِّعِلبةُ

النالذَّعاِلب فَر، واجلَميعةُ على السديدةُ الباِقياقَةُ الشةُ، والنامشقِّقَةُ. عاملُت ِق الِقطَعمن اِخلر ِلبِط. والذِّعلَولُ املُعوقَو .

"بالذَّعاِلي مضوذِّياً إذا انة اخلَفيفةُ". وأحِة وهي احلاجِلبالذِّع عمِل. وهي جذَعالثَّياِبواملُت اخلَفيف ب . اِلبوالذَّع
.أطْراف كلِّ شيٍء  

اباباذلعب الجمل في سيره اذلع  

.ً من النجاِء والسرعِة  

  العلْذَِمي من الرجال

.احلَِريص الذي يأكُلُ ما قَدر عليه  

 اللَّعذَِمي من الرجال

 مونا اليذَملَعقال ما تأيضاً، ي أي ما أكَلْناهاحلَريص الطَّعام .عىنمب ثَملَعوت ذَملَعوت.  

 الذُّعبانُ

.الفَِتي الشاب من الذِّئاب  

الثاء والعينباب   

املَطَر نثَعار 

وجاد تثَب .لُ الغاِلبيالس ثَِعنواملُر .رله أم تمالذي ال ي عيفجال الضوهو من الر.  

الشعر وراكوارثَعن األ  

.تسدلَ  

 ابثَعرِت اخلَيلُ
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.ركَضت تباِدر شيئاً تطْلُبه  

 العبوثَرانُ

اُءنبات ِمثْلُ القَيصوِم يف الغبرِة ذَِفر الريِح إالّ انه أطْيب لألكْل، الواِحدةُ عبوثَراتةٌ وعبوثُرانٌ وعبيثُرانٌ وتفْتح الثّ  

رِة شثَريباٍن وعثَريبوع راِن شثَروبوا يف عقُعِة: ووداُء: وقيل. أي يف الشهو الفَن.  

   بالعيِن غِري معجمٍة-البعثَرةُ 

. وبعثَرت املَتاع بعثَرةً خلَّطَته. رغَثَيانُ النفِْس، واملعروف فيه الغين وقد ذُِكر، قال ومنه اشِتقاق اسِم ابِن بعثٍَر الشاِع

ِسخنُ الوةُ اللَّوثَرعوالب.  

ضاألر ثَرعوب :ضها، وكذلك احلَوره: قَلَبها وثَومدإذا ه .ثَرحلُ وبجالر ثَرعوب :شوفَت ظَرن.  

  بالثّاء-العرثَمةُ 

ِف، وقد تثَةُ األنويف معىن التاء؛ رمقَد.  

 العثْمرةُ

.من الِعنِب اليت امتص ماؤها وبِقي ِقشرها  

 النعثَلُ

واملُنعِثلُ من اخلَيِل الذي تفَرق قَوائمه فِإذا . والنعثَلَةُ ِمشيةُ الشيِخ. والذَّكَر من الضبعاِن. الشيخ األحمق، وفيه نعثَلَةٌ
ها كأنفَعٍلرحها من وِزعنما ي.  

 العثْلَبةُ

. وتعثْلَب الرجلُ ساءت حالُه وجِفي وهِزلَ. وأنْ ال تعملَ عمالً محكَماً. وانِتقاص يف اِجلسم. جفَاٌء يف الشخِص

لَقأخ بالثَّو ثْلَبوع .ِري أموري أيدرٍة ال يجذَه من شداً أخنز ثْلَبه.  الوعركَس ضاحلَو ثْلَبوع . ماس ثْلَبوع
.ماٍء  

الذَّكَر لَبالثَّع  
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وتثَعلَب . وثَعلَب الرمِح ما دخلَ من عاِمِل صدِرِه يف جبِة السناِن. وأرض مثَعِلبةٌ كَثريةُ الثَّعاِلب. واُألنثَى ثُعالَةُ
نبوج لُ فَِرقجلُ منه ماُء املَطَروالثَّ. الرِسيالذي ي راحلَج لَبِد. عباِملر رجوح رملُ فيه التعجالذي ي ِصعوهو املَو .

 بن والثَّعلَبتاِن ثَعلَبةُ بن ذُهِل بن جدعان وثَعلَبةُ. وموِضع بالبادية. والثَّعلَِبيةُ عدو أشد من اخلَبِب؛ من عدِو الفَرِس
.جندب  

 تلَعثَمت يف األمِر

كَلْتن .ددرتكَّث ومل يمتأي مل ي ثَملَعأ فما توقَر.  

 العميثَلُ

وهو . والسيد الكَرمي. وهو من الوعوِل الذَّيال.  الضخم الثَّقيلُ من كلِّ شيٍء، وكذلك باهلاء-واجلَميع العماِثلُ
ممشي العثَلَييمالع داألس يمٍل، وبه سوذُي رٍس وجقَاعيف ت يشةُ وهو مثَِليي.  

.ولولَِد احلَيِة أيضاً، ومنه اشِتقاق اسِم عثْمان. يقال ِلفَرِخ احلُبارى عثْمانُ  

الراء والعينباب   

  

 الفُرعلُ

.من الغزِل واملُراودِة" أعزلُ من فُرعٍل"ويف املَثَل . عالَنُ ذَكَر الضباِعوالفُر. ولَد الضبِع، واجلَميع الفَراِعلُ  

 البرعلُ

.لُغةٌ يف الفُرعِل  

 ثَِكلَته الرعبلُ

لثَّوب فَتمزقه ِمزقاً، والواِحدةُ ورعبلْت اللَّحم أُرعِبلُه رعبلُه أي قَطَعته ِقطَعاً ِصغاراً، كما ترعِبلُ ا. أي أُمه احلَمقاُء
وِشواٌء مرعبلٌ يقْطَع حتى تِصلَ النار إىل اللَّحمِ . وامرأةٌ رعبلٌ يف خلْقان الثِّياِب. رعبولَةٌ، واجلَميع الرعاِبيلُ

.فَتنِضجه  
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عملَّ الدعمار 

عابتت .ِرعِعلُّ املُسمكى. واملُروب ِهقوكذلك إذا ش ،فَعته ارتولَّ صعماطُه. وارخإذا سالَ م ِبيلَّ . وهو يف الصعموار
.وارمعلَِّت اإلِبلُ تفَرقَت. واملُرمِعلُّ الشحم تلِْقيه على النار فَيذُوب. األِديم ترطَّب شديداً، والشواُء سالَ، ارِمعالالً  

  رعملي

.أنه كذا مبعىن لَعمري  

عنالِفر 

انعالفَر الفاُء، واجلَميع مضطُ، ويسلُ الوالقَم.  

  على ِمثاِل ِهزبٍر-الِعفَرنُ 

داألس.  

 الفَرعنةُ

.ويقال فُرعونُ أيضاً. وهو ذو فَرعنٍة أي ذو دهاٍء ونكٍْر. مصدر ِفرعونَ  

 العربانُ

تبروأع تنبرقال منه عي ،روفعانُ مبرنُ والعوبرنُ والعوبروالع.  

ربنالع 

اِبرنع واجلَميع ،سرِته. التتاِء أي يف ِشدرِة الشبنه يف عتياِبهم . وأتسٍص أنلُوين خعهم، يبم ِطيرةُ القَوبنوع
.وبنو العنبِر أهدى قَوٍم. ذا البلِد عنبري يضرب مثَالً يف اِهلدايِةوأنت . وأحساِبهم  

 أرمعن الرجلُ

.ارِمعناناً وهو الشِهيق والبكاُء  
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رفَراِن شوبوا يف عوقَع 

.أي يف ِشدٍة  

معروالب موعرالب  

.زهرة الشجر  

الالم والعينباب   

بلُ العبٍل-نعنعلى ِمثاِل فَع  

.العظيم من اِإلِبل؛ ومن الناِس أيضاً  

 االعِلنباُء

أنْ يشِرف الرجلُ ويشِخص نفْسه، وقد اعلَنىب يعلَنيب، والديك إذا تنفَّش شعره فكذلك، واعلَنبوا يف الشتمِ 
.باِحلمِل أي قَِوي عليهوأنه لَمعلَنٍب . والشِديِد  

  امرأَةٌ عنبلَةٌ

.والعناِبلُ الوتر الغليظُ. والعنبلَةُ اخلَشبةُ اليت يدق ا الشيُء يف اِملهراِس. وعنبلُها طُولُ بظِْرها  

 الفَعملُ

.الضخم، الالّم زائدة  

مولْعالب 

فَلَِة اِحلمحيف ج اضيِق أيضاًالبنِف الفَِم وباِطِن العةً. اِر، ويف طَرملْعها، بها وأكَلْتتمةَ لَماللُّقْم تملْعوب . ملْعوالب
.والبلْعوم باِطن العنِق كلِّه.  للمِريء- ِمثْلُ البلْعوِم-والبلْعم . الكَِثري األكِْل الشديد البلْع  

الكَِلم ةُاخلُماِسي 
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على خمسة أحرٍف، ال بد أنْ يكونَ من تلك اخلَمسِة واِحد أو اثناِن من حروف الذَّلَِق وهي ر ل ن ف ب م فإذا 
وحكَى . وردت كلمةٌ خلَت من واِحٍد من هذه الستِة فاعلم أنها ليست ِبعرِبيٍة، وذلك نحو العضاِثِج واحلُضعثَِج

.ِمِلِة أنه سِمع جحلَنِجنع وأنشد فيه بيتاًصاحب التكْ  

علَنْجحها جرِبيٍة صممن طَح  

هرفَسومل ي.  

 وحكى أيضاً اثعنجح املاُء

- رجنالَ- مبعىن اثْعإذا س .  

قَعنةُ واهلَبقَعناهلَب  

وهو أيضاً الذي يِحب حِديثَ . وأُموِره، واجلَميع هبنقُعونَ وهبنقَعاتاملَزهو األحمق يعرف حمقُه يف جلُوِسه 
.والذي يسأَلُ الناس ويف يِده عصاً. النساء  

  .قُعود الرجِل على عرقُوبيه: واهلَبنقَعةُ

 اخلُزعِبيلَةُ

مبه القَو كْتحما أض.  

 اخلَنثَعبةُ

.قَةُ الغِزيرةُالنا  

  

ِثنعاخلُب 

.التار البدِن الريانُ املَفَاِصِل، يقال اخبعثَّ يف مشِيِه؛ وهي كَِمشِة األسِد، وأسد خبعِثنةٌ  

 اخلُرعِبيلَةُ

.املُلَح، واجلَميع خرعِبيالت بالراء والزاي  
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قَبرجالع 

.يِث، على سفَرجٍلمن نعِت املُِريِب اخلَِب  

قفَِلياجلَع 

.العِظيمةُ من النساء  

طَِريقَعالس 

نِطيالب ديدالش مخالض.  

 اقْرنشع الرجلُ

عشنقْرطَ، فهو مشنوت كرحه وتأْسر فَعله. إذا ر ِصبتاملُن رُء للشيهوهو أيضاً املُت.  

ِصعناملُقْر 

.ملُتزملُ يف ِثياِبه، اقْرنصع اقِْرنصاعاًا  

رقَعنالص  

.والِفدرةُ من الصمِغ. األِقطُ. -على ِمثاِل ِقنصعٍر   

رعصالِقن 

.املُكَتلُ اللَّئيم اخلَلْقَِة  

قُعلَنقال للطَّريِق صوي 

ديدش قَعلَنص تووص.  

 شربةٌ ِصنقَعلَةٌ
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.دةٌأي باِر  

قَعقرالس 

.شراب ألهِل اِحلجاِز من الشعِري واحلُبوِب  

قَسفَنوالع فَسقَنالع  

  .وما الذي عفْقَسه وعقْفَسه. السيُء اخلُلُِق واملُتطاِولُ على الناس: - لُغتاِن -

قَسنبالع 

.ل هو السيُء اخلُلُِق، والعقَنبس مقْلُوب منهالذي جدتاه من ِقبِل أبيه وأُمه عجِميتان، وقي  

  اقْعنفَز الرجلُ اقِْعنفَازاً

.إذا جلَس مستوِفزاً، واالسم القَعفَزى  

 امرأًةٌ قَفَنزعةٌ

.قَِصريةٌ  

نطَعالِقر 

.األحمق الثَّقيلُ  

  .ياِبأي شيٌء من الثِّ: وما ِعنده وعليه ِقرطَعنةٌ

  الِقنذَعلُ

قماألح.  

 القُذْعِميلُ
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وهي من النساء . والقُذَعِملُ والقُذَعِملَةُ القَِصري الضخم من اإلِبِل. الضخم الرأِس، وقيل املُوثَّق اخلَلِْق اخلَفيف السيِر
وما يف حسِبه قُذَعِملَةٌ أي . وهو الشيُء الصغري نحو احلَبِةوما يف الِوعاِء قُذَعِملَةٌ أي شيٍء، . اخلَِسيسةُ القَِميئةُ

.والقُذَعِملَةُ الشِديد من األمِر. ضؤولَةٌ  

  القَبعثَري

.ورجلٌ قَبعثَر ضخم القَدميِن جاٍف. الفَِصيلُ املَهزولُ، واجلَميع القَبعثَرات والقَباِعثُ  

عةُالقَرالَنب 

.دويبةٌ عِريضةٌ محبنِطئَةٌ  

 اقْرنِفع عليه

عليه فَأفَاق إذا أُغِْمي.  

رقَِفينالع 

.الداِهيةُ، وغُولٌ عنقَِفير، وعقْفَرتها دهاؤها  

 اقْرنبع الرجلُ

.يف سيِرِه ومجِلِسه اقِْرنباعاً تقَبض من البرِد  

 نقَاعاالبِل

قَعلَنب قَعلَنقال للطَّريِق صوي ،حبالص قَعلَناب ،اجِفراالن.  

كَارِعناالد 

.يف السيِل إقْبالُه وسرعته  

 عنكَبوت
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باعييف الر ذُِكر.  

ِردجنلٌ عجر 

.خفيف سيُء اخلُلُِق  

 اجلَنعدلُ

.وقيل هو القَِوي على ما يحِملُ. من الرجالالتار الغليظُ الربعةُ   

 اجلَندعلُ

.ِمثْلَه  

فَعاجلَلَن 

غْبالو مال الفَدجليظُ. من الروهو من اإلِبِل الغ.  

 العفَنجلُ

ِل الكَالموفُض لُ الكَثريالثَِّقي.  

سمشبع ِجينزاخلار وذَكَر  

.يف معىن عبِد شمس  

العابةُ النِزرنش 

.وهو نعت يرِجع يف كلِّ شيٍء إىل الشدة واملُبالَغِة. إذا أسنت وفيها بِقيةٌ  

  العشنبرةُ الغليظةُ

.وهي من ِصفَِة الضبِع اجلاِفيِة  



الصاحب بن عباد-احمليط يف اللغة  313  

طُذَكَرفُورضالع 

ضطُ وعاِفيضع طٌ، واجلَميعفُوضقال فيه عظَاِء، ويوِركاِبهمالع اِجلن ابووقيل هو من د طاتفُوةٌ . ربيووقيل هي د
.بيضاُء ناِعمةٌ يشبه ا أَصابع اجلَواِري  

رِت احلُمفَرنعاص 

تعروأس قَتفَرت.  

ربعنالص 

.شجر مبرتلِة السدِر  

رعبنالص 

.السيُء اخلُلُق  

  

طَعلَنالس 

.واسلَنطَع الرجلُ استلْقَى. ملُتعته يف كَالِمه كأنه مجنونٌا  

سلْطَِبيوالع 

اقرالب لَساألم.  

سلْطَِميالع 

.وهو أيضاً من ِصفَِة الكَثِري األكِْل الشديِد البلِْع. وقيل الضخمةُ املُشِرفَةُ السنام. الناب الكَبريةُ  

سدنرالع 

.وكَبش عرندس عِظيم. الشديد من اُألسِد واجلَمِل وحنِومها، وناقَةٌ عرندسةٌ  
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سنفَرالع 

.من اُألسِد الغليظُ العنِق  

 اعرنفَز الرجلُ

إذا مات ِفزنرعفهو م.  

 املُعرنِزم الرجلُ

.واعرنزم املَطَر قَلَّ ومل يمطُر. تقَبضواملُ. القَليلُ البكاِء اجلَمود العيِن  

 الضرعِمطُ

اِن اخلاِثرٍء. من األلْبيانُ إىل كلِّ شوهاِل الشجِمطُ ِمثْلُه. وهو من الرعوالذُّر.  

 ابرنذَعت لألمِر ابِرنذَاعاً

تمقْدتواس تبصتأي ان.  

ثُملَعالت 

ظُّرنالت.  

 العندِبيلُ

.طائر أَصغر من ابِن تمرةَ  

بِليدنالع 

.طائر يصوت ألْواناً  

عتلًنالب 
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الَِتعها بعماِء، وجسطَةُ من النِليةُ السعتلَنٌء والبييف كَالِمه وليس عنده ش لَّعبتى ويهدتالذي ي.  
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حرف الحاء كتاب  

رناحلاُء حيِجه من العرخِلقُرِب م ،نيالع هبةٌ فيه ألشحروِف احلَلْق، ولوال بمن ح ف.  

وبعد احلاِء اهلاُء، ومل يأْتِلفا يف كلمٍة واحدٍة أصِليِة احلُروف؛ ِلقُبِحه على ألِْسنِة العرِب، ولكنهما يجتمعاِن من 
حي هل، وحي : حيهاؤه وحيهلُه، فيه لُغات: حي هلْ، وكقَوِله: دٍة، كقَوِلِهمكلمتني ِلكُلِّ واِحدٍة معىن على ِح

  .- منونٌ- وحي هالً- مسكَّن -هالَ 

  .شجرةٌ، ومل يوجد هلا أَصلٌ يف الشعِر وال ِروايةٌ صحيحةٌ، والكلمةُ مولَّدةٌ: وحِكي أنَّ احلَيهلَة

القاف والمضاعف الثنائي الحاءباب   

  حق

الباِطِل، واحلَقَّةُ: احلَق ضِقيقَّيت: نقَّي: ِمثْلُه، هذه حُء. أي حيالش قوح : قِقيوهو ح ،ِحقوي قحي ،بجو
قُوقحِر. ومقَةَ األمِقيح تلَغأِْنه: وبش نِقيقَةُ. أي يةُ: واحلَِقيايهلم. الرةُ أيضاً، من قَومحاِمي احلَِقيقَِة: واحلُر.  

  ".ِليِحق احلَق: "قال حقّاً؛ أو ادعى حقّاً فَوجب له، من قَوِله عز وجلَّ: وأَحق الرجلُ

. ادعيت أنك أوىل باحلق منه: لَوحاقَقْت الرج. املُحاقَّةُ: واِحلقَاق. الناِزلَةُ اليت حقَّت فال كاِذبةَ هلا: واحلاقَّةُ

  : وقَولُ لَِبيٍد. ِمثْلُه: غَلَبته على احلَق، وأحقَقْته: وحقَقْته

 .طَلَب المعقَِّب حقَّه المظْلُوم  حتَّى تَهجر في الرواِح وهاجها

  .حاقَّه فحقَّه: حجه وغَلَبه، من قَوهلم: معناه

    

اإلدراك، وهو أنْ : يعين" إذا بلَغَ النساُء نص اِحلقاِق فالعصبةُ أولَى ا : "- رضي اهللا عنه - حديِث علي ويف
لَحق ال آِتيك، رفْع بال : ويقولونَ. خمَفَّف مبعىن التشديد: وحقَقْت ظَنه. نحن أَحق: أنا أَحق، ويقولُونَ: تقولَ

. هو نزر اِحلقَاِق: والرجلُ إذا خصم يف صغاِر األشياِء ِقيلَ. وإنه لَحق عاِلٍم وحاق عاِلٍم، ال يثَنى وال يجمع. يٍنتنو

ي ما يٍحق أ: وما كانَ يحقُّك أنْ تفْعلَ كذا. احلَق يف يدي: مىت تغلُوا تحتقُّوا يقولُ كُلُّ واِحٍد منهم: ويف احلَديث
وحق اُهللا . إذا كُنت منه على يقٍني: وحقَقت األمر وأحقَقْته. أي شددتها فانشدت: وحقَقْت العقْدةَ فانحقَّت. لك

ره. األمفْسن األمر قه. وحقَقْتلَ وأحجالر قَقْته: وحذَرحبه ما كانَ ي لْتا. فَع قَقْتةَوأحِميها على املَكان: لرلْتقَت .

الالّيت مل ينتجن يف العام : واملَحاق من املال. ِمثْلُه: وأحقَِّت الناقَةُ واستحقَّت. سِمنوا: وأحق القَوم من الربيع
نلَبحاملاضي ومل ي .واِحلق :كُوالر ِحقتسٍة ينمن اِإلِبِل ِبس لَاجلَذَعالفَح ِحقتسها تواُألنثى ِحقَّةٌ ألن ،قَِّت . بوأَح
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. أي ما بلَغت: وما حقَِّت السحابةُ القُلَّةَ حتى اآلنَ. وبلَغِت الناقَةُ ِحقَّتها. صارت ِحقَّةً: البكْرةُ من اإلبِل إحقاقاً

واألحق من . سير الليِل يف أوِلِه: واحلَقْحقَةُ. معروفَةٌ: ةُ من خشٍبواحلُقَّ. أعجبه: واستحق الرجلُ مكانَ كذا
. فهو أَحق أيضاً، واالسم احلَقَق، وهو عيب: وإذا طَبق حاِفر ِرجلَيه موِضع حاِفِر يديه. الذي ال يعرق: اخلَيِل

: وقَرب حقْحاق. بنات احلُقَيِق: ويقال ِلضبٍب من التمِر. حق، إالَّ الظَّهر: فَرسويقال ِلملْتقَى كُلِّ عظْميِن من ال

  .أي عند وجوِبه: وكانَ هذا عند حق لقاِحها. زاد على مرحلٍَة

  قح

اِس وغِريهم: القُحاجلايف من الن .ئاً: والقَِحيحيش بالع قفَو .قُحوالقُح :ِنالعيتاأللْي ِر فوقاتئُ من الظَّهالن ظْم .

: وجئتك باألمر قحاحة. أي إىل أصِلك وجهِدك: قحاحك: وَألضطُرنك إىل قَحاِحه. واألرض اليت ال تنِبت شيئاً

  .وعريب قُح، بين القَحاحِة والقُحوحة. أي من خاِلِصه

الكاف والحاء  

  حك

أي : وأَحكَّين رأْسي فَحكَكْته. احتك رأْسي احِتكاكاً: وإذا جعلْت الِفعلَ للرأِس قُلْت. ت الرأس أحكُّه حكّاًحكَكْ
 إذا وما تحاك بني حجريِن. ما يِجده اإلنسانُ من ِحكٍَّة يف عينيه، وهو من األدواء: واحلُكّاك. اضطَرين إىل حكَّه

الكَعب : واحلَِكيك. وهو ما يقَع يف القَلْب من الوساِوس: وحك يف صدِري واحتك. حكَكْت أَحدمها باآلخر
ككُواملَح .تِحيالن واحلاِفر .يُء اخلَِفيوالش .من احلَصى : واحلَكَك لبخام وأصخى من الرأر أبيض وِرخ رجح

السن، ما يف فيه : احلَاكَّةُ. البورق: واحلُكَاك. ِمشيةٌ فيها تحرك كَِمشيِة القَصريِة إذا حركَت منِكبيها: كواحلَكَ
  .أنا جذيلُها املُحكَّك وعذَيقُها املُرجب: التحرش والتعرض للشر، لقَوهلم: والتحكُّك. حاكَّةٌ

وما أنت من . أحكاك: ِنكْلُ شر، وانه لَِحك شر، وِحك ماٍل وِضغٍن، وجمعه: هو ِحكَاك شر، كقَوهلم: يف مثٍَلو
  .الذَكَر من العظَاء، وليس من هذا الباب: واحلَكّاُء. أي من ِرجاِله: أحكاِك فالٍن

  كح

الكُحكُح : وقيل. وتكْسر الكافاِن، ويفْتح الكافاِن.  والذي تحاتت أسنانه.املُِسن: الكُحكُح من الشاِء واِإلِبِل
قُحوالقُح :واِحد .وقُح كُح وأعرايب.  

الجيم والحاء  
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  حج

احلَج :نسأح بصاحلاُء، والن ركْسةً، وقد يِت خاصيإىل الب ريالس .اجواحلَج :احلَج الكَثري .جواحلَِجي اجواحلُج :

ةُ احلاجاعمج .رير: واحلَّجقال ج ،اجاحلُج :    

وكأن ةَ النُّوِر عليهمُل  عاِفيواِز نُزجفََل ذي المبأس جح  

أيضاً: واحلاِجج ِر: ويقولونَ. احلاجاِء األمإلفْش تعمأس ثَلٌ. احلاجم جفَح ِةوذي ا. ولَجِحلج :احلَج رهش . جوح
الوجه الذي به يقَع الظَّفَر عند : واحلُجةُ. شحمةُ اُألذُِن: واحلَجةُ. قاِرعةُ الطَّريِق الواِضح: واملَحجةُ. قَِدم: علينا فُالنٌ

أَِحجةٌ : ظْم املُستدير حولَ العيِن، وجمعهالع: وهو أيضاً. مصدر: واِحلجاج. حاججته فحججته: اخلَصومة، ويقال
ججوح .جاج: واألحاِحلج ظيمةُ. العجحواحلَج :صكُواً. النجها حجةَ أحجالش تججلَ فيها : وحاِملي لْتخأد
  .املَشجوج: واحلَِجيج. ِلتسبرها

جأح سوهو: وفَر ،ّقركاألحييف الس طاِبقاٍر.  الذي يرلُ موقَو :  

 كأن مقْدمه نَِصيُل أحج  ضربن بكُلِّ ساِلفٍَة ورأٍس

أي : حِديدةٌ ِبمنِزلِة املَرتحج ا األرض: واِملحجاج. الوقْرةُ يف العظْم: واحلَجج. الصلْب الضخم، وصف إبالً: يعِني
قشت .هجوش هجوح :واِحد .جحال: واحلَججلُ من الريل بالكَالم. الفَس جحجه: وحنيبومل ي مجمج .ججوح :

  .زجر للغنم

  جح

احجاجلَح :واجلَميع ،الكَرمي حمالس ديبالكَ: الس حِجحجه يبذلك ألن يمةُ، وساِجحبهاجلَح اِدربه يم، كأنر .

ِجيء بسيٍد : إنْ ِسرك الِعز فَجحِجح ِبجشم أي: وقَولُه. غُالمي ِبِشعِب كذا يجحِجح ويخِبطُ: وهذَيلٌ تقولُ
.  الكَبش الضخم:واجلُحجح. حملَت وأقْربت، وهي كَلْبةٌ مِجح: وأجحِت الكَلْبةُ. وقد رِوي باخلاء. منهم

دلُ العجالر حجحاه: وجقْصتاس .واجلُح :فَرظَل. الِقثّاُء األصه. وكذلك احلنحجَء ييالش حه: وجره وجبحإذا س .

.  جح جح، ويضماِن:ويقال للضأن إذا زجرتها. يكْره للرجِل أنْ يصلِّي وهو مجح، أي حاِقن: ويف احلَديث

  .نكَصت عنه، كذا حِكي: وجحجحت عن األمر

الشين والحاء  

  حش
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والناِبلُ إذا راش سهمه فَأَلْزق القُذَذَ به من . وهو ضمك ما تفَرق مه إىل النار: حششت النار باحلَطَِب أحشها حشاً
ِنعم : ويقال. حش ظَهره ِبجنبيِن واِسعيِن:  والفَرس أو البعري ِإذا كانَ مجفَز اجلَنِبيِن يقال.حش سهمه: نواِحيه يقال

. أي ِبموِضٍع كثِري احلَِشيش: وهو ِبمحش ِصدٍق. ِمحش احلَرِب، وِنعم ِمحش الكَِتيبِة، وحشاش احلَرِب هو

واِملحش، الِكساُء الذي يحتش . ِفعلُك احلَِشيش: واالحِتشاش. وهو رمق من حياِة النفْس. وح القَلْبر: واحلُشاشةُ
ت، يِبس: وحشت يده. الدبر: واملَحشةُ. اِحلشانُ: مجاعةُ النخِل، واجلَميع: واحلَش واحلُش. واحلَِشيش الياِبس. فيه

تشوأح :شوشه، واُألحطِْن أُميف ب لَدالو شالد: ِمثْلُه، وحطْن من األويف الب شحوهي . الذي ي ،ارِت الدشوأح
ِحشم .ه: واحلَشعموج ،جرنَ: املَخوشوح شوشكٍَر. حناٍد ملَةَ ِبحِت اِإلبلُ اللَّيشوح :تنأي أُِعي.اشواِحلش  :

فيه احلَشيش القٍء. اجلُوياشا كلِّ شةُ. جاِنباه: وِحشه: واحلُشعمظيمةُ، وجةُ العةُ: القُناشوكذلك احلُش ،ششح .

  .الطُّولُ: شاشواالسِتح. اليت دقَّت أوظفَتها من ِعظَِمها: واملُستحشةُ من اإلبِل. الصغري الرِديُء: واملُحش من الناس

. حضضته: وحششته. أعجلْته: وأحششته عن حاجِته. أصلَحت من حاِله وسددت خلَّته: وحششت فُالناً

مش القَوحشحقوا: وتفَروا. تشحتةً. قَلُّوا: واسِحشتسفْ. أي ِعطَاشاً: وجاءِت اِإلبلُ مأنْ ت ا شاكشلَ كذا وحع
اداكهوج :ِبمعىن.  

باإلش يَء بالشيِء: وألِْحِق اِحلشأي الش.  

  شح

  

حالش :صلُ واِحلرخالب .ِشحي حش .اححلٌ شجٍح: ورِحيالثَّالثُ. مبعىن ش اتوفيه اللُّغ.  

: والشحشح. الذي ال يوِري: والزند الشحاح. قيكِْفيك نصيبك شح القَوِم عند االكْتفاِء مبا رِز: ويف املَثَل

احشحانُ والشحشحعلى الشيِء املاضي فيه، حىت اخلَِطيب، وكذلك الش اِظباملُو .حشحةٌ: وقَطَاةٌ شحاد .

احشحوالش حشحِر: واملُشالقَليلُ اخلَي .احشحا: وواٍد شبصٍو يف حتسَءم .اححمن األماِكِن: والش عيدأةٌ . البروام
احشحلٌ: شجها رعليه. كأن تحشحعليه: وش تِدبر. حمن اهلَِدي شححِق. الذي ليس خباِلٍص: والشوومن الن :

  .ي يف حالِه اليت يِشح عليهاأ: وأوصى فالنٌ يف ِصحِته وِشحِته. قَِليلةُ الدر: وِإِبلٌ شحائح. السريعةُ

الضاد والحاء  

  حض

. دواٌء يتخذُ من أبواِل اإلبل: واحلُضض. كاِحلثِّيثى: واِحلضيضى. كاحلَثِّ، إالّ أنَّ احلَثَّ أجمع: احلَض على اخلَيِر

ضه: واحلَِضيعمِض، وجاألر ارقَر :ضضةٌ وحأيضاً. أِحض راةُ. وهو احلَجضواةُ: واحلَضضوزلِة الضنمب .



الصاحب بن عباد-احمليط يف اللغة  320  

. استزدتها: واحتضضت نفْسي لك. اخذْته منه قَسراً: واحتضضت من فالٍن شيئاً. البعد أيضاً: واحلَضوضى

:  واحلَجر احلُضي.أي شيٌء: وما ِعنده حضض وال بضض. أي ِملْك يدي: وأخرجت إليه حِضيضيت وبضيضيت

نبت، عن أيب : واحلُضحض. واسم للنار. جبلٌ يف البحِر ينفى إليه اخلَِليع: وحضوضى. الذي يف حِضيِض اجلَبِل
  .ماِلٍك

  ضح

حيوالض حِس: الضمُء الشومن املاِء. ض احضحفيه: والض قةُ. ما ال غَرحضحمن السراب:والض  . موغَن
احضحض :وهو القَليلُ أيضاً. كَِثري .حوالض :مسعليه الش تقَعاُء. ما وقال. والفَضِح أي : ييوالر حِجاَء بالض

  .بالشيء الكثري

الصاد والحاء  

  حص

اصٍة: احلُصعرِو يف سدةُ العاطُ. ِشدروالض .بواجلَر .واحلُص :غُ بهالوبصي سر .جاً، : واحلَصحِر سعاب الشذَه
. الذي تطْلُع شمسه وتصفُو سماؤه: واألحص من األيام. وهو احلَلْق أيضاً. كما تحص البيضةُ رأْس صاِحِبها

صأح فيفيه: وس ال أثَر .ِو: واحلَصدةُ يف الععراُء. السحص ِحمةٌ:ورعقْطُوم  .اصواِحلص :دجوِرقَّةُ القَلْب. الو .

صلٌ أحجور :ِكدن.  

  .أعطَيتهم اِحلصص: وأحصصت القَوم. اقْتسموا باِحلصِص: وتحاص القَوم. اِحلصص: النِصيب، واجلَميع: واِحلصةُ

: وبيانُ احلَق ووضوحه بعد ِكتماِنه، ومنه قَولُه تعاىل. ستِقر فيه ويستمِكناحلَركَةُ يف الشيِء وحىت ي: واحلَصحصةُ

"احلَق صحصحاٍص". اآلنَ حصٍب حِت اِإلبلُ ِبقَرٍع: وباتِريئه. أي سرِبخ صحصرمى به: وح . ِحصواِحلص
  .اللُّؤلُؤ، على التشِبيه: واحلُص. اصاُءالتراب، وكذلك احلَصحاص واحلَص: والِكثِْكثُ

ما يبقى يف : واحلُصاصةُ. مشعشعةً كأَنَّ احلُص فيها يعين النفّاخاِت اليت ترتِفع فوق اخلَمر: وقول عمرو بن كُلْثُوم
  .مبعىن واِحٍد:  الطَِّريق وتحصرتهوتحصصت. ما فوق أشعِر الفَرس: واحلَِصيصةُ. الكَرِم بعد ِقطَاِفه

  صح

وال يوردنَّ . الذي إِبلُه وِعيالُه أِصحاُء: واملُِصح. الصوم مصحةٌ، وقيل مِصحةٌ: ويف احلَديِث. نِقيض السقْم: الصحةُ
ِصحٍة على مذو عاه.  
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اححِح: والصِحيالص عمج .اححوالص :ردصوقيل. م :اححوص حِحياٍل: صٍل وطُوقِْمه، . كطَِويه وسحوهو يف ص
  .مستٍو: وبلَد صحاح. ما استوى من األرِض وجِرد: والصحصحانُ والصحصاح. وصحاِحه وسقَاِمه

السين والحاء  

  حس

وجلَّ: احلَس زيف قَوِله ع علُ الذَِّريبِإذِْنه: "القَت مهنوسحراقُه الكََأل" إذ تِد وإحرالب اروإضر.  

    

اسحواحلَس :راملُِبي فيالس .اه، وكذلك: واِحلسره وال تعمست ساحلَِسي :اسراً. اِحلسبخ سسحوت : ،لْ واطْلُبس
وجع املَرأِة يف رِحِمها بعد : واِحلس. أي ذِكي: النٌ حسوفُ. حِسست وأحسست وحِسيت وأحست: يقال

  .وهو مس احلُمى أيضاً. الِوالَدِة

  .رقَقْت له: وحِسست له وحسست. تحاتاً: وانحست أسنانه وشعره. أي الِْتهاباً: وأِجد يف نفْسي حساساً

وضربه فما قال . توجع: وحسحس الرجلُ. كَِلمةٌ تقالُ عند التوجع: وحس. ا، ورِوي بالشنيدبره: ومحسةُ املَرأِة
سوب سوح ،وِبس وِحس ،سوال ب سح.  

ألِْحِق اِإلس باِحلس و. وِجئْ به من حسك وبسك أي من حيثُ ِشئْت. وَألطْلُبنه من حسي وبسي أي من جهدي
  .أي الشيَء بالشيِء

  .سمك ِصغار يجفَّف: واحلُساس. أي ِبحالٍَة سيئٍَة شديدٍة وِشدٍة: وبات فُالنٌ ِبِحسِة سوٍء

اسواحلُس :رالش .مؤوالش .اِإلبِل. واحلَر بارأو تسحسحوت :قَطَتس .ته قيلوإذا طَلَبِجدئاً فلم تيش  :اسسال ح .

اسواِحلس :ار. اِحلسةُ بالنسحاِجللِْد: واحلَس قرح.  

  .وفَعلَ ذاك قَبلَ حساِس األيساِر وهو أنْ تجعلَ اللَّحم على اجلَمر، وبه سمي عبد بين احلَسحاس

  : وقَولُ األفْوِه

  وقد تَردى كُلُّ ِقرٍن حِسيس  ِر القَنالهم عند انِْكسا نَفْسي

  .الِفرجونُ: واِملحسةُ. كُلُّ ِقرٍن نجٍد كَرٍمي: أي

  سح

ححاً: السوحاً وسحس حست تحس ،نمالس . اححوس اححس موغَن ،احاةٌ سوش-ددشوم فَّفخم - املَطَر حوس 
. تِسيلُ من مطٍَر يِسيٍر: وأرض سحاح. تسح بالدم: وكذلك طَعنةٌ سحساحةٌ. وهو ِشدةُ انِصباِبه: لدمعيسح وا

حِمس سةٌ: وفَرِريعس.  
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حسحقال: والسةُ، ياحار، وهي السةٌ الدصرحي وساحيت: عسحِبس كنيفَال أر باذْه :يتأي ناِحي .حس رموت :

قفَرتم .حوس :زكْنال ي ياِبس.  

الزاي والحاء  

  حز

غري بائن: احلَز ه. قَطْعتززته واحتززح .زواملَح :املَقْطَع .ِزيزحِل: والتجناِن اِملنكأس ةُ احلَزكَثْر .ازةُ : واحلَزِريِهب
: واحلَزازةُ. اِحلزانُ: موِضع كَثُرت ِحجارته وغَلُظَت، وثالثَةُ أِحزٍة، واجلَميع:  من األرضواحلَِزيز واحلَز. الرأِْس

به : وإذا أصاب اِملرفَق طَرف ِكرِكرِة البِعِري فَقَطَعه يقال. وجع يف القَلِْب من غَيٍظ أو أذى يِصيبه وقد يشدد بال هاٍء
ازٍة أتانا. حزح ٍة وِحٍني: وعلى أيعلى أي ساع ذا على ذا. أيزعليه: وح زاد أي .ازواحلَز : دِديلُ الشجالر

عام الطَّ: واحلَزاز. غَِليظُ الكَالم: وِمحز. محذَف: ورجلٌ حز. الشدةُ: واحلَزز. ِمثْلُه: واحلَزاِزي. السوِق والعمِل
  .واِإلدبار. اإلقْبالُ: واحلَزاِحز. ِمثْلُ تزحزحت: وتحزحزت عن املَكاِن. يحمض يف املَِعدة

  زح

حاً: الزحه زحزه يحلٍَة، زجِء يف عيالش ذْبةُ. جحزحِّء: والزيةُ عن الشِحيناح. التزحوالز :ِعيدالب.  

الطاء وءالحا  

  حط

. االنِحطاطُ: والالّزم. وهو احلَدر من العلُو. ويف السعِر. واالعِتماد يف السير. معروف: احلَطُّ يف وضِع األحماِل

  .كلمةٌ تستحطُّ ا األوزار: وِحطَّةٌ. كاحلُدوِر: واحلُطُوطُ

    

وسيف . ما يحطُّ به اِجللْد: واِملحطُّ. ممدودةٌ حسنةٌ: يةٌ محطُوطَةُ املَتنيِنوجاِر. بثْرةٌ يف الوجِه: واحلَطَاطَةُ
وحطَّ البعري فهو . واحلُطَائطَةٌ برةٌ حمراُء ِصغار. أي ضخم : - إتباع -وِحر حطَاِئطٌ بطَائطٌ . مرهف: محطُوطٌ
من : وِحطِّيطى. أي نِزق: ورجلٌ حطَوطَى. جع فَيمر بني أضالِعه وِتد إمراراً ال يحزقإذا طَِني فَيض: محطُوطٌ

  .مبعىن: وانحطَّ الشيُء وحطْحطَ. أي أكَلْنا: - مخفَّف ومشدد -وأتانا بطعام فَحططْنا فيه . احلَطِّ

  طح
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ٍء : الطَّحيه على شِقبع عضاأنْ ي هجحساِة. يةُ من الشِظلِْفها: واِملطَح رؤخةُ. مطَحوالطَّح : الكوإه قفَرالت
: وما على رأِْسه ِطحِطحةٌ. مبرتلِة الصحصح: والطَّحطَح من األرِض. أي ِخرقَةٌ: وأتانا وما عليه ِطحِطحةٌ. الشيِء

  .أي شعرةٌ

الدال والحاء  

  حد

طَرف : وحد كُلِّ شيٍ. أي ضيعته تحاد ضيعيت: وفُالنٌ حِديدي يف الضيعِة. حدهما:  ما بين كُلِّ شيئَيِنفَصلُ
وحدود . ِديدمبعىن ح: وانه لَحداد. واستحد الرجلُ واحتد، فهو حِديد، وهم أِحداُء. وحد السيف واحتد. شباِته

نفَاذُه : صالبته، والرجِل: وحد الشراِب. حد القاِذِف ِمما يقام عليه من اجلَزاِء مبا أتى: واحلَد. ما ال يتعدى: اهللا
: ويقال. املَمنوع عن اخلَير: داللهم احدده، والرجلُ املَحدو: والصرف عن الشيِء، وتدعو عليه فتقول. يف نجدِته

وأحدِت املرأةُ على زوِجها . حلْق الشيِء باحلَِديد: واالسِتحداد. معروف: واحلَِديد. ِثياب حداٍد: للدروِع والبيِض
ادفهي ح تدوح ،ِحدم ِته: فهيوم دعِجها بوعلى ز لُّبسهو. وهو التتده: حادماس زِله عه، من قَوتيإن : "عاص

حي من العرِب : وحدانُ. أي معِدلٌ: وما عن هذا األمِر حدد وال محد وال محتد". الذين يحادونَ اهللا ورسولَه
. أي تحرش: وتحدد م. قَصدته: وحددت له وإليه. أي ِبِلزِقها: ودار فُالٍن حِديدةُ داِر فالٍن. من اليمِن من األزِد

كدهلَ كذا أي جفْعأنْ ت كاددةُ. وحِة والكُثْبِة: واحلُدبِو اإلبِل. ِمثْلُ الصشِر حجويف ز :ْدأح.  

  دح

دحدوح حدحلٌ دجر :ود حوحدوم احدحود ،لَملَمم راِدحقَِصيح .حوالد :سالد هِشب .فْعوالد عوأنْ . وهو الد
املُمتد : واملُندح. اِجلماع: والدح. والناقَةُ العظيمةُ. املَرأةُ: والدحوح. والضرب ِببسِط الكّف. ترِمي بالشيِء قُدماً

ِسعاملُت.  

  احلاء والتاء

  حت

ِب:احلَتَء عن الثَّويالش كُكيٍء.  فَركُلِّ ش اتتمنه: وح اتحما ت .واحلَت :تحلُغُ النبالذي ال ي .تح سوفَر :

قِتيع أيضاً. كَرمي عِريوهو الس .اتحتح بىن الثَّاء: وقَرعةُ. يف متحِء: واحلَتيكَِة الشرح توص .تومن واحلَت 
داٌء يِصيب الشجر فَتحات : واحلَتت. يِبس: وأحت االرطى. حتوت: ِلضرٍب من الشجِر: ويقال. اِملنثَار: النخِل
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وما يف . غَير ملْتوٍت: وسِويق حت. اإلطْالق عن الدواب: واحلَتحتةُ. أي استأْصلْتهم: وتركْتهم حتاً بتاً. أوراقُها
تح دي منكيٌء: يانَ. أي شتةَ حدكُوا إالَّ ِرمرِح: وما تيبه يف الر فَخنةً. أي ما يعنه ساع تتوح :طَطْتح.  

  تح

صوت : والتحتحةُ. نوزالكُ: وقيل. ال تقُوم الساعةُ حتى تظْهر التحوت أي كانوا تحت أقْدام الناس: يف احلَديِث
  .حركَِة السير

الظاء والحاء  

  حظ

 على -واحلُظُوظةُ . واِحد: واحلُظْوةُ واحلَظُّ. وحِظظْت يف األمِر أحظُّ.حظُوظٌ: النِصيب من اخلَيِر، وجمعه: احلَظُّ
  .أي ِرزق: ظُّ ناٍرولَيِس يل يف هذا األمِر ح. جمع احلَظِّ: -فُعولٍَة 

  

الذال والحاء  

  حذ

: واحلَذّاُء. أحذَّ: والقَلْب يسمى. مصدر األحذِّ، وهو الذي ال يتعلَّق به شيٌء: واحلَذَذُ. القَطْع املُستأْصل: احلَذُّ

واِحلمار القَِصري . ضرب من الشعِر: واألحذُّ. سائرةٌ: ذّاُءوقَِصيدةٌ ح. مدِبرةً: والدنيا ولَّت حذّاَء. اخلَِفيفَةُ السِريعةُ
احلُزةُ من : واحلُذَّةُ. سِريع: وقَرب حذْحاذٌ. ِبمعىن جذَاَء: ورِحم حذّاُء. اليِمين املُنكَرةُ: واحلَذَّاُء. أحذُّ: الذَنِب
  .اللَّحم

  ذح

وذحذَحِت الريح . الضرب بالكَف: والذَّح. القَِصير : - ِبمعىن الدحداِح -الذَّحذَاح : ياخلارزنِج. مهملٌ ِعنده
ابره: التفَتس.  

الثاء والحاء  

  حث
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وقَوم . جاد سِريع: ثٌحثَثْته فاحتثَّ، وهوحِثيثٌ محثُوثٌ وحثُو. االسم منه: واِحلثِّيثى. اإلعجالُ يف اتصاٍل: احلَثُّ
. وانِتخال املَطَِر من غِري انِهماٍر. واضِطراب البرِق يف السحاب. طَلَب الشيِء وحركَته: واحلَثْحثَةُ. ِحثَاثٌ

. غَير ملْتوٍت: وسِويق حثٌّ. سِريع: وقَرب حثْحاثٌ. منكَرةٌ: ومعزى حثْحوثٌ. وقيل الكَِثري. السِريع: واحلُثْحوثُ

حر يف العيِن : واِحلثَاثَةُ. واخلاِلص من كل شيٍء. والياِبس من الرمِل اخلَِشن. حطَام التبِن: واحلُثُّ. وذُِكر يف التاء
  .النائم: واملُحثِّثُ. أي نوماً : - بالكَسر- وما ذاقَِت العين ِحثَاثاً - بالفَتح -وما اكتحلْت حثَاثاً . وخشونةٌ

الراء والحاء  

  حر

ِد: احلَررالب ضِقياً. نرح ِحري ارهالن رِحر. حت ترروح ،رحت مويا ي تِرروح .ِحرنا فهو مموي روأح .روواحلَر : رح
أي : وأِجد يف فَمي حرورةً. ِمثْلُ عطْشانَ وعطْشى: واحلَرانُ واحلَرى.  ِحرةً وحرراًوحرت كَِبده تِحر. الشمِس
احلَرات : أرض ذات حجارٍة سوٍد، واجلَميع: واحلَرةُ. دِقيق يطْبخ باللَّبِن: واحلَِريرةُ. ِثياب إبريِسٍم: واحلَِرير. حرارةً

ورواألحارنَ واِحلرونَ واحلَر .اح: واحلُرِر الطِِّرميف ِشع فِة اللَِّطياحلَي لَدو .ِد: واحلُربالع ضِقيام. ناحلَم خوفَر .

  .والكَِريمةُ. ِضد األمِة: واحلُرةُ

. أعتقُه: وحر كُلِّ شيٍء. ِخيارهم: واحلُريةُ من الناِس. راِروهو حر بين احلُريِة واحلُروِريِة واحلَرورية واحلَرارِة واحلَ

. وسطُها: وحر الداِر. الرملَةُ الطَّيبةُ: واحلُرةُ واحلُر. مجالُ القُرِط: وحر الِذفْرى. ما بدا من الوجنِة: وحر الوجِه

وحريةُ . ما يؤكَلُ غَير مطْبوٍخ: وأحرار البقُوِل. إقامةُ حروِفها: وتحِرير الِكتابِة. بِة املَرأَِة الزوجلَيلَةُ غَلَ: ولَيلَةُ حرٍة
: وحروراُء. بلَد: وحرانُ. النِذيرةُ يف ِخدمِة الكَِنيسِة: واملُحرر. توصف بكَثْرِة املَطَِر: وسحابةٌ حرةٌ. ِمثْلُه: البقِْل

ِضعوم .رح وساَق :ِله. طائريف قَو واحلُر :  

رِبح هذا ِمنِْك ماِوي سلَي  

 زجر: وحر. شعر املَنخريِن: واحلَار. سواد يف ظاِهِر أُذُنيه: وهو من الفَرِس. ولَد الظَّبي: واحلُر. ِبحسٍن: أي

املُعِطشونَ : واملُِحرونَ. كَوكَباِن أَبيضاِن بني العواِئِذ والفَرقَديِن: واحلُراِن. ضرب من احلَياِت: ومحرر داِرٍم. للِحمار
  .ِحرح: ِحلِروأصلُ ا. مولَع باألحراح: ورجلٌ حِرح. أَخواِن حر وأَبي: واحلُراِن. الذين عِطشت إِبلُهم

  رح

ححِم: الرالقَد ضاطُ احلاِفِر وِعرِبسان .سِت الفَرحرحرلَ: وتوبها لَتقَوائم تجانُ. فَححرحور :ِضعواٌء . موإن
حرحانٌ ورحرحر :احرحور ،ِمثْلُه: واِسع.  

الالم والحاء  
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  حل

  

: واملَحلَّةُ. قَوم نزولٌ: واِحللَّةُ. وحلَلْت رحلي وأَحلَلْت. نقيض املُرتحِل: واملَحلُّ.  االرِتحاِلنِقيض: حلَّ يحلُّ حلُوالً

 القَوم أكْثَر: وروضةٌ ِمحالَلٌ. يا حاِملُ اذْكُر حالً: ويف املَثَِل. مصدر كاحلُلُوِل واحلَلِّ: واملَحلُّ. املَكانُ ينِزلُونَ فيه
وحلَلْت العقْدةَ . وهو يف ِحلَِّة ِصدٍق ومحلَِّة ِصدٍق. جماعةُ احلالِّ: واحلُلُولُ واِحلالَلُ واحلُالّلُ واحلُلَّلُ. احلُلُولَ ا
لَّتحأ. فَانقَر نيب: "وملُلْ عليه غَضحزل: يقول" ينقَرأ. ي نِللْ يقول: ومحِجب: يلَّ. يوحِحالعليه م ينالد  :

بجى. وِر ِمبنحالن موي يِحلُّ اهلَدِحلُّ. ويةُ تبقُولَِّت العلُ واِحللُّ. وحِنه: واحلَالّلُ واحلَِلييأيضاً -واِحللُّ . احلَالَلُ بع 
- :ماحلَر زاولُ احلَالّلُ. ما ججمل : والر اِمه أورمن إح جرالالًالذي خِحلُّ إحلَّ يأح ،ِرمحالذي ليس : واملُِحلُّ. ي

أي ما : وأعِطه حالَنَ يِميِنه. ِشبه التعِزيِر: وضربته ضرباً حتْليالً. وحلَّلْت اليِمين تحِليالً وتِحلَّةً. له عهد وال حرمةٌ
: واحلَِليلُ واحلَِليلَةُ. موِضع حزٍن وصخوٍر ِبِبالِد بين ضبةَ: واحلَلَّةُ. من مراِكِب النساءمركَب : واِحلالَالُ. يحلِّلُ يِمينه

أةُ واجلَميعواملَر جوباِإلبل. احلَالئلُ واألِحالُّء واألِحلَّةُ: الز لْتلْحهلا: وح لْ : قُلْتِفيِف -حخبالت -رجز  .

. الشيُء اليِسير: واملُحلَّلُ. ازار وِرداٌء: واحلُلَّةُ. السيد الشجاع:واحلُالَِحلُ. أزلْتهم عن مواِضِعهم: لقَوِموحلْحلْت با

ِزلُ اللَّبن يف الغنم الذي ين: واملَحالُّ. مخرج البوِل من الذَّكَِر، واللَّبِن من طُبِي الفَرِس وِخلِْف الناقَِة: واإلحِليلُ
شجرةٌ شاكَّةٌ أَصغر من : واِحللَّةُ. أي ضعف: يف عرقُوبيه حلَلٌ: وبِعير أحلُّ. ضرِعها من غَيِر ِنتاٍج، الواِحدةُ مِحلٌّ

الِقطْعةُ : واحلَلَّةُ. ير فَحٍل، أحلَّت إحالالًاليت تنِزلُ ِدرا من غَ: واملُِحلُّ من النوِق. آالت السفَِر: واملُِحالت. القَتاد
. وقَِتيلٌ حالّنٌ وحالّم أي باِطلٌ دمه. احلَالَِلين: احلَملُ، واجلَميع: اجلَدي، وقيل: واحلُالنُ. من احلَرِة السوداء

هو البِقير الذي يِحلُّ لَحمه ِبذَبِح : وقيل.  حيثُ تدِركُهاأنْ ال تقِْدر على ذَبِح الشاِة وغِريها فَتطْعنها من: واخلُالَّنُ
هو ابن قُدامةَ بِن : وابن املُِحلِّ. املُحلِّلُ: والفَرس الذي يدخلُ بني فَرسيِن يف الرهان. ِمثْلُ احلَالَل: واحلَِليلُ. أُمه

  .خرجت من الِعدِة: وحلَِّت املَرأَةُ. اسم موِضٍع: واحِليالَُء. األسوِد يف ِشعِر ابن فَسوةَ، و له حِديثٌ

  حل

احاِإللْح :احِملْح ِلحلٌ مجٍر، روِء من غَِري فُتيالُ على الشباملَطَِر. اِإلقْب ابحالس وألَح :دام .مالقَو لَحلَحوا : وتأقام
: الْتصقَت، ومنه: ولَِححت عينه. ياِبسةٌ: وخبزةٌ لَحلَحةٌ. بقْلَةٌ يقال هلا ِلحةُ التيِس:  واللِّحةُ.مبكاِنهم فلم يبرحوا

لَح مع اً، وابني لَحمع ابن .احِملْح بِر: وقَتللظَّه الزم .احواِمللْح :ضعاحاً. الذي يلُ إلْحجالر وألَح :ه بر
  .أي ضيق: ومكانٌ لَحلَح والح. سيد: ورجلٌ ملَحلَح. سعياً

النون والحاء  
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  حن

  

اِحلن :دوالس إليهم الِكالَب بسنت من اِجلن ينٌ. حونحلٌ مجنٌ: ورونجاقَِة. مالن نِنيها: وحتوها إىل . صاعوِنز
. زوجته: وحنةُ الرجِل. أُم مريم: وحنةُ. وحنانيك يا رب وحنانك. وكذلك التحنن.  الرحمةُ:واحلَنانُ. ولَِدها

وعود . فَحنالذي استحنه الشوق إىل أُالِّفِه : واملُستِحن. االسِتطْراب: واالسِتحنانُ. ِخرقَةٌ تلْبسها املَرأَةُ: واحلَنةُ
اجلُعلُ، : واحلَنن. أِحنةٌ: ، وجمعه- مشددةً -احلَِنين واِحلنين : والعرب تسمي جمادى اآلِخرةَ. مضطَِرب: حنانٌ

وإنه لَيأخذُ يف كلِّ . واِضح: نانٌوطَِريق ح. وفُالنٌ ال يحن عني كلمةً. أي رده: وحن عنا شرك. حنين: وتصِغريه
نوح فَن .حللغنم: وحن جرز.  

  نح

حنحنةُ والتحنحل: النِخيال، وهي ِعلَّةُ البعلُ السهةُ. أساححوالن :ربٍة عن كذا. الصحِحيفْسي ِبنةُ. وما ناححوالن :

  .كَلمةٌ يعىن ا اجلَميع: وحنْن. أي حثَثْته: ونححت اجلَملَ أنحه. من األضدادوالبخلُ،معاً، وهو . السخاُء

الفاء والحاء  

  حف

فٍم: احلُفُوسمن غري د سبالي .افح قِويٍت: وسولْتم غري .حاف رعٍن: وشِهيد أَةُ. غريفَِّت املَرتواح : رعش فَّتح
". حافِّين من حوِل العرِش: "إذا أطافُوا به وعكَفُوا عليه، من قَوِله عز وجلَّ: والقَوم يحفُّونَ ِبسيِدِهم. اوجِهه

ن ال يضر وال ما أنت ِبحفٍَّة وال ِنيرٍة ِلم: ويف املَثَل. خشبته العِريضةُ: وحف احلائِك. رحلٌ يحف ِبثَوٍب: واِملحفَّةُ
فَعنٍء. يياه: وِحفَافا كُلِّ شجاِنب .ِره االّ ِحفَافعمن ش ِقيأِْسه: وما بلَ روِة حقى منه كالطُّربوهو أنْ ي .واِحلفَاف :

اتاعِل. اجلَممةُ، كاِحلفَاِف من الررِديتاملُس واحلَلَق .فِة: واحلَِفييمكالر توص.فحي فانُ طائٍر، حرأو طَي  .

القُوت : واحلَفَف. أي إباِنه وِحيِنه: وأتانا فالنٌ على حفَِص ذاك. اخلَدم: واحلَفّانُ. ِصغارمها: وحفّانُ اِإلبل والنعاِم
: وإنه لَحاف العينيِن. قَِصير املُقْتِدر اخلَلِْقال: وهو من الرجاِل. وِشدةُ العيِش. واحلاجةُ. القَِليلُ كالكَفَِف ال فَضلَ فيه

: وماله حاف وال راف، احلاف. الياِبس من الكَأل: واحلَِفيف. حفَافَةُ التبِن والقَت وهو بِقيتهما: واحلُفَافَةُ. خِبيثُهما

افه، والرمضه: الذي يطِْعملُ ا. الذي يأَِةومنه قَوملَر :ِركتفَّنا فَلْيفَّنا أو رح نفّانٌ ماًء. مآلنٌ: وِسقَاٌء حأي م .

ويقال للديِك والدجاجِة إذا . سمكَةٌ بيضاٌء شاكَةٌ: واحلَف. ِصغار اإلِبِل والنعاِم: واحلَفّانُ. وقَِريب من ِحفَاِفه
  .حف حف: زجرتهما
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  فح

حٍة: الفَِحيضنضاِت األفاعي يف نوةُ. من أصاِة: والفَحدةُ الغمون . ةُ. واخلَاُء فيه أكْثَرفَحل : والفَحجةُ، رحالب
فَاحفَح.  

الباء والحاء  

  حب

  

اِت: احلَبِة واحلَبِب واألِحبوعلى احلُب عمجوي ،وفرعهم. ماتبح ةُ . وما أكْثَرةُواحلَبقِْل: واِحلبالب روزةُ. بواِحلب :

تبِن. نياِحيالر ةُ: وِحبه، الواِحدبةٌ: حةُ القَلِْب. ِحببه: وحترثَم .ِض: واحلُبغالب ه. ِضدتببه: وحتببىن أحعيف م .

بوبحةُ. وهو مواِحلب ِب واحل: واِحلبِزلَِة احلَِبينِةمبواحلُب ِة وِبمرتلِة احلُببأنْ يكونَ ذاك. ِبي كاببةُ : وحناه غايعم
، وتميم - بكَسِر احلاء وفَتِح الياء -وهو يِحبه . منع: وحب شيئاً ما. مبعىن ما أحبه: وحب بفُالٍن. محبِتك ذاك

احلَِبيب، كالعجاِب : واحلُباب. أي متحاباِن: ورجالَِن محتباِن. اسماِن: وحبانُ وِحبانُ. أنا أِحبك: تقولُ
. فَرق بين معد تحاب: ويف املَثَِل. أي محبوباً: وأمسى محباً. وإنه من حبِة نفْسي. أحببته: وحببته. والعِجيب

واحلُب :مخةُ الضاجلَرةُ: ةُ، واجلَميعبواِحلب اباِحلب.ٍة: واِحلبٍة واِحدبطُ من حاملاِء. القُر اببقال: وحه، ويفَقَاِقيع :

. الطَّرائق يف الرمِل: واحلَبب. ما يجِري بعضه يف اثِْر بعٍض: وحبب الدموِع والريِق. والطَّلُّ أيضاً. وطَرائقُه. معظَمه

هو ذُباب : وقيل. اتقَادها: ما اقْتدح من تصادِم اِحلجارِة، وحبحبتها: ونار احلُباِحِب. تنضدها: حبب األسناِنو
اععباللَّيِل له ش رِطيذا هو. يبإليه ذا: وح مض بح .اببٍض: واإلحرمن كلِّ م كؤرب .ِحبم رِعيوب: ره كَسابأص 

: واحلَبحب. الصغري الرذْلُ، وكذلك احلَبحِبي: واحلَبحاب. السيي الِغذاِء: واحلَبحب. أو مرض فال يبرح مبركَه

: واحلُباب.  ِمثْلُ حثْحاٍث:والسوق، وقَرب حبحاب. واِحلفْظُ. اجلَمع: واحلَبحبةُ. حباِحب: حبلٌ صغير، وجمعه

ذو : وضرب من الشِعيِر يقال له. انِعق ا: وحبِحب بالغنِم. االمتالُء، شِربِت اِإلبلُ حتى تحببت: والتحبب. احلَيةُ
  .احلاجةُ: واحلَبةُ. جاِبر بن حيةَ: ويقال للخبِز. احلَبتيِن

  بح

حالباً: ححاحةً وبححاً، وبوححاً وبحب بحوي حبي حب ،حاَألب ردصم .اححةُ. فإنْ كانَ من داٍء فهو البحوبحوالب :

لذي استوى طُولُه وعرضه، ا: والبحباح. السِمين: واألبح. التمكُّن يف احلُلُوِل واملقَاِم: والتبحبح. وسطُ محلَِّة القَوِم
: والبح. النخام: والبح. بحباِح، أي مل يبق شيٌء: بِقي ِعندكُم شيٌء؟ قال: وقيل ِلبعِض بين عاِمٍر. بحابح: وجمعه

احِل، وهي الِقدبالن امةُ. ِسهاحبحاِء: والبسةُ من النحمالس .بحةُوالبِم: حةُ القَواعمج.  
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الميم والحاء  

  حم

  

وأُِحم رهذا األم ماؤه: حضى قَضم .امةُ: واِحلمِت، الواِحداُء املَوةٌ: قَضه. ِحمتفُالنٌ ِحم ه: ولَِقيتِنيين . أي مموأح
رله. هذا األم تممتواح :تممتىن اهعةٌ. يف مِحمةٌ مةٌوحاجِهمِب.  ومضةُ الغمه: وحظَمعيت . محاج تموح

تموأح تموح توأُِحم .مواحلَِمي :كدوه ويدوت بةُ. القَِريِتِه: واحلامابِل من ذَِوي قَرجةُ الراصماِله. خ اروِخي .

: واِملحم. املاُء احلار: واحلَِميم. وأحمه اُهللا فهو محموم.معروفَةٌ: مىواحلُ. أعزه، وحماِئمه ِمثْلُه: وحوام املاِل

قُممنه. القُم قتشم امواحلَم .قرةُ. وهو العماِر: واحلَِميعلى الن نخساملاُء ي .امواحلُم :وابى اِإلِبِل والدمح .

وما . احلَر: واحلَم. عين فيها ماٌء حار: واحلَمةُ. أرض ذات حمى، أو طَعام يحم عنه: ةُواملَحم. وحمى االنساِن
وحممت وجه . سوداُء: وجاِريةٌ حممةٌ. الفَحم الباِرد: واحلُمم. حمةٌ: اصطُِهرت إهالَته من األلْيِة، الواِحدةُ

. احلُمةُ: األسود من كُلِّ شيٍء، واالسم: -احلُم :  واجلَميع-مصدر األحم : واحلَمم. ودته باحلُمِمس: الرجِل

مومحخانُ: والياِن. الدمعالن سوفَر .خالفَر ممه: وحشِري بتن .ممحوالت :عتمالت .ِحمواِحلم : دومن كلِّ األس
صوت ِللِبرذَوِن دونَ : واحلَمحمةُ. شجرةٌ خضراء: - بضمتيِن -واحلُمحم. ونبت معروف غري اِخلمِخِم. شيٍء

 القَصد، :واحلَم. املَطَر بني اخلريف والصيِف: واحلَِميم. حي من متيٍم: وِحمانُ. الصوِت العايل، وكذلك للثَّوِر
كمح نماُء. ألحواحلَم :رباُء. الدميةُ: واحلُمراحلُم .امواحلَم :وفرعاماً. ممٍق حرٍر زي كلَّ طَيمست بروالع .

. أي ِممن أُِحبه: مِة نفْسيوهو من ح. واِملرآة. واسم ماٍء أيضاً. اسم رملٍَة: واحلَمامةُ. أحمق من حمامٍة: ويقُولون

  .أي ال بد: وال حم منه. عجلْته: وحممت ارِتحالَ البعِري. خيرته: وحمةُ املاِل. ِحدته وبِريقُه: وحمةُ الشيء

  مح

املَح :حوأم بالثَّو حالبايل، م بالثَّو .حوأَم ابالِكت حوم:سردان  .احلَ : واملَحبالكَالم وال ِفع اسضي النرالذي ي
. خِفيف نِزق: ورجلٌ محمح. ِمثْلُ األبح يف السمن: واألمح. الكَثري اللَّحم: واملُحاِمح. صفْرةُ البيِض: واملُح. له

حمحمأةُ تواملَر :لَدها الوعضا ونإذا د .حمحمطَه: وتسواملَكَانَ وت لَِزم .اححم ضض: وأرلَة احلَمقال. قَِليوي : ِقيب
  .أي مل يبق شيٌء: محماِح: ِعندكم شيٌ؟ فيقال

  الثالثي الصحيح

الهاء والحاء  
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إذا أراحها إىل املُراح، واهلاء : يهِريحها ِهراحةًهراح اِإلِبلَ : أُهِملَت وجوهها إالّ ما حكاه صاِحب التكِْملَِة، وهو
حيهلَةٌ، وسمي بذلك ألنه إذا : هو اهلَرم، والواِحدةُ: احلَيهلُ من النباِت: - ايضاً -وحِكي . مقْلُوبةٌ عن اهلَمزة

  .همالُ بالبابيِن أوىلواإل. أي أعجلْ: وحي هال. أصابه املَطَر نبت سِريعاً

القاف والحاء  

  .أُهِمال مع حروِفهما إىل الشين

الشين والقاف والحاء  

  شقح

  

تلِْوين البسِر إذا اصفَر : والتشِقيح. وجاَءنا بالقَباحِة والشقَاحة. وقَِبيح شِقيح. قُبحاً له وشقْحاً، ويفْتحاِن: يقولونَ
مواحةُ. ررسةٌ: والبقْحه. شقَحه اُهللا وشحه: وقَبجقَِر. أي شر األشمقال لألحوي :قَحألش هةٌ. إنقَِحيوحلَّةٌ ش :

:  باجلَندِلوألشقَحنك شقْح اجلَوِز. الناِقه من املَرض: والشِقيح. است الكَلِْب، ويكْسر الشين: والشقّاح. حمراُء

كقْحاً له ولَقْحاً. أي ألكِْسرنوش .رلٌ آلخجفقال له: وقال ر ،ظاِلم تبالظُّلْم: أن وألْقَح قَحأش تقةُ . بل أنقْحوش
  .طُبيتها: الكَلْبِة

  قشح

: - بالشيِن معجمةً -والقاِشحةُ . جعاِرمن أسماِء الضبِع، على وزِن : قَشاِح: اخلارزنِجي. مهملٌ عند اخلَليِل

  .الياِبسةُ

الصاد والقاف والحاء  

وقَحص . أي سبقَين عدواً: - مبعىن واحٍد -سبقَين قَبصاً وقَحصاً وشداً : يقولونَ: اخلارزنِجي. مهملٌ عنده
صحريعاً: وماً سرم رم .ِله ودِبِرج صوقَحصوفَح صح :واِحد .صوالقَح :سٍة . الكَنصعن ج ضِت األروقُِحص

  .بيضاَء، قَحصاً

السين والقاف والحاء  

  قسح
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حالقَس :وحقْسم احه لَقُسقال إناِظ، يعقَاُء اِإلنب .حلَ: والقَساحلَب تحقَس ،ديدلُ الشالفَت.  

  سحق

قحالس :نَ الدودِو. قدِر: وهو يف العنَ احلُضوقال. دالبايل، ي بقَه الِبلى: والثَّوحس .قححاً له : والسِد، قُبعكالب
قِحيس دِعيقاً، وبحِل. وسخمن الن قوحوالس :قحه، سعمواجلميع. الطَّويلةُ، وج ،قوحس وِحمار قوحانٌ سوأت :

،قحانُّالسالُ املَسر.  وهي الطِّوكاِسيكَِسٍر ومنكَم ،قاِحيسم عومود ،ِحقسنم عمقاً، ودحس عمالد قحست نيوالع .

اقحطِْن: واإلسقُه بالبوِع ولُصرالض ِتفَاعاب. ارحمن الس قوحوالس :الواِحد ،ِقيقعن أيب عم: الر ،قحروس .

قحولُ: والسالطَِّوي .حيقَِت الرحوس :ترم.  

الزاي والقاف والحاء  

  قحز

زقال: القَحي ،انُ والقَلَقثَبالو :زه فَقَحتبرض .شى عليه: والقاِحزغزاً. الذي يولُ قُحجالر زوقَح :ه . ماتزوقَح
شيٌ يصطاد : والقُحازةُ. يعين طَعنةً: ِبقاِحٍز معروِرِف: وقَولُه. القَوس اليت تنزو: والقَحزى. ضربه: بالعصا وقَحزه

ربه الطَّي .يل الكَالم زقَحيل: وهو ي زقَحتلِّظُ، ويغِد: أي يِعيالو هله . ِمثْلُه، وهو ِشبزوقَح- فَّفخِمثْلُه: - م . وقُِحز
  .رد: عن املاِء

  حزق

قِر: احلَزتاِط والوبةُ اجلّذِْب يف الرِشد .قزحلُ املُتجكاً، وكذلك: والرنِده ضعلى ما يف ي ددشقَّةُ: املُتواحلُز قاحلُز .

من : وِحزقَةٌ وِحزق. ئق واحلُزقاحلَزا: وهي اجلَماعةُ أيضاً، واجلَميع. كاحلَِديقَة: واحلَِزيقَةُ. القَِصري: - أيضاً -وهو 
الذي : واحلاِزق. ضيقُها: وإبِريق محزوق العنِق. اجلَماعةُ تِحيطُ بالشيِء: واحلاِزقَةُ. أحاطُوا به: وحزقُوا به. النعام

. حزقَّةٌ: نحو احلُزقَِّة، ويقولون: واُألحزقَّةُ. اشتد: اًوتحازق األمر تحازق. الضيق من األماِكِن: واحلَِزيق. ضاق خفُّه

قبالباِصِر: واِحلز هبيش كَبرم .اقليظُ: واِحلزالغ اروالس.  

  قزح

ححاً: الِقزتقِْزي رالِقد تحِر، قَزالِقد ارزاب .حقُز وقَوس :روفعم .حاليت: والقُز ةٌالطَّرائقحفيها ، والواِحدة قُز  .

قِْزيحثُِن الكَلِْب: والترباً كبعش بعشٍت إذا انبٍة أو نرجةُ. يكونُ على رأِْس شحةُ املُقَزرجوالش : الكَلْب حاليت قد قَز
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من نعِت : والقاِزح.  رمى به على احلائطإذا: وقَزح الكَلْب ِببوِله وقَزح. يف أصِلها، ونِهي عن الصالِة خلِْفها
  .إتباع: ومِليح قَِزيح. الذَكَِر الصلِْب

  زقح

  

  .صوت: زقَح الِقرد يزقَح زقْحاً. مهملٌ عند اخلَليِل

  .ِرجِلها ترمح ا اليت تقْزح ِب- ِبمنِزلَِة القاِحزِة -احلاِقزةُ : اخلارزنِجي. أيضاً مهملٌ: حقز

الطاء والقاف والحاء  

  قحط

جامع : وأقْحطَ الرجلُ. أكُولٌ: ورجلٌ قَحِطي . احتبس: وقَِحطَ املَطَر. احِتباس املَطَِر، قُِحطَِت األرض: القَحطُ
  : ري، أنشدالذي ال يكاد يعِيي من اِجل: واِملقْحطُ من اخلَيل. أهلَه ومل ينِزلْ

  .يعاِود الشَّد ِمعنّاً ِمقْحطا

  .أبو اليمن: وقحطان

  حقط

  : ِهِجد وِحِقطّْ وأنشد: كيف تزجر الفَرس؟ فقال: قُلْت أليب ِزياٍد: حكى اخلارزنِجي عن أيب عبد اهللا. مهملٌ عنده

   فاِرساً محتَطّيأيقَنْتُ أن  رأيتُ زجرهم ِحِقطٍّ لَما

  .يحطُّين عن سرجي: أي

الدال والقاف والحاء  

  قحد

  .عظيمةُ القَحدِة، وقَحدِت الناقةُ وأقْحدت: وناقَةٌ ِمقْحاد. ِمثْلُه: أصلُ السنام، واملَقْحد: القَحدةُ

  حقد
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اِحلقْد :ِة، حصقْت الفُراوِة يف القَلْب ِلودالع ساكةٌإملُغ ِقدوح ،دقُوفهو ح ،قُدحوي ِقدحي ِدنُ. قَداملَع ِقدمل : وح
: واملَحِقد. أي ِعِسر: ورجلٌ حِقد وحاِقد. املَعاِسر: واملَحاِقد. انقَطَع ِركازه: وأحقَد الرجلُ. يصب فيه ِفضةٌ

وحقَدِت . الناقَةُ تلْقي ولَدها وعليه شعر: واحلَقُود واملُحِقد. وهو الوطَن أيضاً. ِدهاملَحِتد، رجع عبد سوٍء إىل محِق
  .امتألت ِسمناً وشحماً: الناقَةُ

قَدح الزنِد : والقَدح. وحجر الناِر. الرخص من القَضِب وغريِه: والقَداح. أقْداح: من اآلِنيِة، جمعه: القَدح: قدح
أُكَالٌ : والقَدح. اسم مشتق من االقِْتداح: والِقدحةُ. ِفعلُ القاِدِح: والقَدح. احلَِديدةُ يقْدح ا: واِملقْدح. بالقَداح

اِدحوهي القَو ،نِر والسجيف الش قَعي .حوالِقد :احواألقْد احلُ، وهي الِقدبالنحومن .  والقُد خنى فيه السروما ج
ما يقْدح : وهو أيضاً. ما يبقى يف أسفَِل الِقدِر: والقَِديح. إذا نظَر فيه ودبره: واِإلنسانُ يقْتِدح األمر. مقْدح: الِقدح
وقَدحت . ها اِملقْدحةُ يضرب مثَالً ِلخبٍر يعمى وال بد يظْهرستأِْتيك مبا يف قَعِر: ويف مثٍَل. وهي اِملقْدحةُ: باِملغرفَِة

وكذلك . عِملَ ما يكْره: وقَدح فالنٌ يف ساِق فالٍن. ضمرتها، تقِْدحياً: وقَدحت خيِلي. غَارت، فهي مقَدحةٌ: عينه
. يِصفُونه بالِقلَّة: وهذا ماٌء ال ينام قاِدحه. فهي قَدوح:  ماؤها إالّ غُرفَةً غُرفَةًوإذا كانِت الِبئْر ال يؤخذُ. إذا عابه

حغي: والقَدرى يحت ناللَّب حجدويف املَثَِل. أنْ ي :ِحه أي قال احلقِقد مسم وقَهدِحك أي . صِقد مسو ِصرو أب
كفْسن ِرفاع.  

  حدق

قاحلَد :اقِن، واِحلديادُِ العوقَِة وهي سةُ احلَداعمج :عمقَةُ. جها: واحلَديعمثِْمٍر، وجٍر مشج ذات ضأر :ائقدح .

: بهوكُلُّ ما استدار ِبشيٍء فقد أحدق به، وحِدق . كُلُّ روضٍة قد أحدق ا حاِجز أو أرض مرتِفعةٌ: ومن الرياض

 قدةٌ، وحبه:  أيضاً-لُغ قدودواح :مبعىن .ِديقحظَِر: والتةُ النِشد .قواحلَد : رجٍل -شذَيِة هشاكَةٌ - يف لُغ 
  .الباِذنجانُ: - أيضاً -وهو . موِرقَةٌ

  دحق

  

قحِء: الديِل الشاونِل عن تجالر دي رقْصأنْ ت .مويف الشقَه اُهللا: تحر: أده عن اخلَيدأي باع .ِحيقلٌ دجور : ىحنم
إذا أخرجت رِحمها بعد : ودحقَِت املَرأةُ والناقَةُ ِبرِحِمها تدحق. رمت باملاِء فلم تقْبلْه: ودحقَِت الرِحم. عن الناس

من عانك عينه دِحيق فيها : ويف رقاهم. الرأْراُء العيِن: والدحوق. دحقوكُلُّ ذاِت رِحٍم ت. النتاج فال تنجو منه
قِفيده تمود قِحيس ابرت .قِحياملَطْروفَِة: الد هجاِل. ِشبمن الر اِحقِق، : والدِء احلُمواِفِه، وهو من أسِمثْلُ الت

  .داِحقُونَ: وجمعه
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الذال والقاف والحاء  

  حذق

ٍء: اِحلذْقيةُ يف كُلِّ شاراحلَذَاقَةُ واملَه .واحلَذْق :رداحلَذَاقَِة. املَص نيب ،فهو حاِذق ،ذَقحوي ِذقحي ذَقوح ِذقح.  

مذَاقاً، واالسذْقاً وحالقُرآنَ ح ِذقحي المِذ. احلَذَاقَةُ: والغأح َيالش ذَقْتٍل : قُهوحجه ِبِمنقْطَعيْء تالش كدوهو م
ٌء، والالِّزميقى منه شبى ال يِوه حتحون :ِحذَاقاالن .واحلَذْق :القَطْع .اللِّساِن: واحلُذَاِقي حالفَِصي .ذَاِقيح نوِسكِّي :

ددحم .اخلُس وقيل ألم :؟ قالترجاِل شالر أي :ِصي املُحعه ويأُم ِطيعِته وييف اس ِشبذِّقُه الذي يالكَالِم املُب ذِّق
  .أي أقْطاع: وحبلٌ أحذَاق. ِمنه: وابن حذَاٍق. محض: وحذَق اللَّبن واخلَلُّ ِحذَاقاً. وهو من األول. عمه

  ذقح

  .يفْعلُ ذلك: وفالنٌ ذُقّاحةٌ. جرمت وتجنيت عليه ما مل يذِْنبهت: تذَقَّحت ِلفُالٍن: اخلارزنِجي. مهملٌ عنده

  قذح

  .أي تشرر: املُقَابحةُ واملُشاتمةُ، تقَذَح يل فالنٌ ِبشر: املُقَاذَحةُ: اخلارزنِجي. أيضاً مهملٌ

الراء والقاف والحاء  

  رقح

قَاِحيالر :اِجرالت .هوإنتشِعيم قِّحره لَي :مها، واالسِلحصةُ: أي يقَاحة. الرِة اجلاِهليلِْبيِة أي : ويف تقَاحمل نأِْت للر
  .للكَسِب والتجارِة

  حقر

احلَقْر :ِتقارةً، وكذلك االحقِْريقْراً وحح ِقرحي قَرالكلمِة. الذَّلَّةُ، ح رِقيحه: وترغيصثاِلهم. اتومن أم : قَرح نم
  .الرجلُ الضئيلُ: واحلَيقَر. هي اسم السماِء الراِبعِة: واحلاقُورةُ يف قول أُميةَ. حرم، يف اصِطناع املَعروِف وإنْ قَلَّ

  قرح

  

حوالقُر حالقَر :يف اجلَس جرخا يالَِح وحنِوه ممالس ضاِن يف عتلُغحوقَِري ِد، وهو قَِرح .حامى إىل : والقَررإذا ت ثْرالب
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. جرب يِصيب الفُصالنَ فال تكاد تنجو: والقَرح. اجلُرح: ألَم اِجلراِح، والقَرح: - بالضم -القُرح : وقيل. فَساٍد

حوقْرلٌ موفَِصي .حالنَ : وأقْرالفُص بِصيي بروججنت كادفال ت .حوقْرلٌ موفَِصي .مالقَو حهم : وأقْرواِشيم أصاب
إذا مل يظُنوا ا حمالً ومل تبشر ِبذَنِبها حتى يستِبين احلَملُ يف بطِْنها، : وناقَةٌ قاِرحةٌ، قَرحت تقْرح قُروحاً. ذلك

اِرحقَو قوون . تحرلَواقْتاجلَم :كَبرِل أنْ يه من قَبتِكبةٌ. رحِط من ماِء الِبئِْر قَِريبِل النقال ألووي .واالقِْتراح :

فِْسكه من ذاِت نِرحقْتِء تيالش اعِتداب .الِبئْر تحفيه املاُء: وقَر دجوِضٍع ال يوها يف متفَرأي ح . حقْروواٍد م
حفيه املاُء:وقُر حرقْتالوادي.  وهو الذي ي حطَّه: وقُرثٍَل. شٍح: ويف ملَّ ِبوادي قُرح نم حزن .حواملَقْر :املَطْلَع .

الغرةُ : ةُوالقُرح. قاِرح: والقَوس البائنةُ الوتِر. أقْرح، ألنه سواد يف بياٍض: والصبح. الفَضاُء الواِسع: - أيضاً -وهو 
تعِة، والنهِط اجلَبساء: يف وحوقَر حاُء. أقْرحةٌ قَرروون :ضيأب روِطها نساب. يف ووكُلُّ ذُب :حةُ . أقْررةُ الثُّغحوالقُر
: وقَرح الفَرس قُروحاً، وقَرح نابه، واجلَميع. لُهأو: وقُرحةُ الشتاِء والرِبيِع والوسِمي. قَرح: يف نحِر العدو، وجمعها

حوالقُر اِرحوالقَو حثَى. القُرةٌ: واُألنقال قاِرحوال ي ،قاِرح .حواملَقَاِري :ٍح، الواِحداٍس قُرأفْر صاِحب :قِْرحم .

ِبيالص ِسن تحاِت: وقَرببالن تمانُ. هحوالقُر :واجلَميع ،وحنوه ِريه اجلُدِصبمل ي ننَ: موانحقُر .اِحيِمثْلُه: وقُر .

املاُء الذي مل يخاِلطْه ثُفْلٌ والذي : والقَراح. ضرب من الكَمأَِة ِبيض ِصغار ذَوات رؤوٍس كالفُطِْر: والقُرحانةُ
. كُلُّ ِقطْعٍة على ِحياِلها من مناِبِت النخِل: والقَراح من األرِض. قَرحت الرجلَ: يشرب على أثَِر الطَّعاِم، يقال منه

احوِض: والِقرِوي من األرتةٌ فيه. املُسلُغ ياحوالِقر .حاِويلٌ قَرخا: ونمن كَر تدرجت .حاِويالُ، : والقَرالطِّو الِعظَام
ها ِقرواِحدٌء: وهو أيضاً. واحياِء شمه من السرتسالذي ال ي العاِذب .احوِمثْلُه: وناقَةٌ ِقر ياحائم، وِقرلَةُ القَوطَِوي .

 متقَرح وأنا. اخلاِصرتاِن: والقُراِحيتاِن. الِقطْعةُ من الشجِر املُنفَِردةُ: - أيضاً -وهي . األملَس من األرِض: والقَرقَحةُ
وهو قُرحةُ . الرجلُ املُختار من بني أصحاِبه: والقَِريح. رماه به: وقَرحه باحلق قَرحاً. أي متهيٌء له: هلذا األمِر
  : وقَولُ عنترةَ. كذلك: وقُرحةُ اإلبِل. أصحاِبه

 روه ساراأصحابه ذَم إذا  أقَلُّ عليك ضراً من قَِريٍح

. اجلَِريح: وقيل. هو السالَح: وقيل. هو الرجلُ الشجاع: وقيل. هو اسم رجٍل: وقيل. هو سيد القَوم: قيل

 ونبت أول وإذا جرى املاُء يف عوِد العرفَِج. ما ارتفَع طُوالً يف السماء، ينِبت أسفَلُه دون أعاله: واألقْرح من الرمِل
كَوكَب أسفَل من : والقُرحةُ. اسم كَلٍْب رمى ضابئُ أم أُناٍس من العرِب به: وقُرحانُ. فقد قَرح تقْريحاً: النباِت

  .كَوكَبِي القَرِن كَموِقِع قُرحِة الدابة

  حرق

  

قِر: احلَرِن باآلخيابِد النأح قرن. ح قرقاًحورقاً وحرح ِرقحوي قرحه، ويِظ: ابياِب. من الغالن قِريِف : وحِريكَص
ِمن حرِق الناِر، ويف : واحلَرق. ونار حراق وِحراق. وهو تحِريق على اُألرِم: وحروق الناِب محدثٌ. الباِب
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واحلَرق ما يِصيب . ِمثْلُه: ما تورى به النار، واحلَروقاُء: واحلَروق واحلُراق. هادةٌاحلَرق والغرق والشرق ش: احلَديِث
سفُن فيها : واحلَراقات. يف النار: واِإلحراق والتحِريق. والِفعلُ الالِّزم اإلحِتراق. الثَّوب من حرٍق من دق القَصاِر

. املُباضعةُ على اجلَنِب: واملُحارقَةُ. موِضع القَالّئني والفَحاِمني: - ايضاً -وهي . ٍن يرمى ا العدومرامي ِنيرا

. حِرق الرجلُ، وهو محروق: عصبةٌ بني واِبلَِة الفَِخذ والعضِد، وإذا انقَطَعت مل تلْتئم أبداً، يقال منه: واحلاِرقَةُ

: واحلُرقَةُ. اسم له: واحلاِرق من السبِع. املَحمودةُ اِخلالَِط: واحلاروق. الضيقَةُ اهلَنِة:  من النساِء- أيضاً -اِرقَةُ واحل

. حي من العرِب: قَةُواحلُر. سواٌء: وحرقْته باللَّوِم وأحرقْته. ما تِجدها يف العين من الرمِد، ويف القَلِْب من الوجع

واحلَِريقَةُ . حي من قُضاعةَ: - بضم الراء -واحلُرقَةُ . تيم وسعد رهطُ األعشى: واحلُرقَتاِن. من األسماء: وحريقَاُء
، وقد أحرقْنا حِريقَةً وحروقَةً، وهي احلُراقَةُ املاُء يغلى ثُم يذَر عليه الدِقيق ويلْعق، وقيل احلَروقَةُ: - على فَِعيلٍَة-

. ِمثْلُه، وهو الشجاع: حِديد، وحرقَةٌ: ورجلٌ حرقِْريقَةٌ. الريش من الطَِّري الذي انحسر ِريشه: واحلَِرق. أيضاً

. زعاق: وماٌء حراق. يفِْسد كلَّ شيٍء: اق وِحراقورجلٌ حر. ِمثْلُه: ماٍض، وحاروقَةٌ: وسيف حرقةٌ وحراقَةٌ

قورِلهم: واملَحيف قَو دفُّوالس :  

  يشُوُل بالِمحجِن كالمحروِق

. وقِحرقَةٌ وأحراق وحر: اِحلرق، واجلَميع: والشمروخ الذي يلْقَح به النخلُ. هو الذي زالت حاِرقَته: قيل

  .أعلى اللَّهاِة من احلَلِْق: واحلَرقُوةُ

  رحق

قِحيِله: الرقَةُ يف قَوِتيالع رٍق: "اخلَمِحينَ من رقَوسي ."قِحير بسوح :خاِلص .قِحيِب : والرمن الطِّي برض
  .والِغسِل

  قحر

رةٌ: القَحِقيوفيه ب ِب. املُِسنورقال للشِرويةٌ:  القَِصياِريه. قُحتاِريقُح ده: وما أشتموصه وخبأي غَض .رقَحإن خيوش :

ِسنم.  

الالم والقاف والحاء  

  حقل

بيع الزرِع قَبل : واملُحاقَلَةُ. وأحقَلَ الزرع. أحقَلَِت االرض. الزرع إذا تشعب ورقُه من قَبِل أنْ تغلُظَ سوقُه: احلَقْلُ
حسافَةُ التمِر وما بِقي من : واحلَقْلَةُ. ماُء الرطِْب يف األمعاِء: واحلَِقيلَةُ. املُزاِرع: واملُحاِقل. بدو صالَِحه، ونِهي عنها



الصاحب بن عباد-احمليط يف اللغة  337  

الغرمولُ اللَّين، والقارورةُ : - أيضاً -وهو .  املَشيسرعةُ: واحلَوقَلَةُ. الشيخ إذا فَتر عن النكاح: واحلَوقَلُ. نفَاياِته
. ومتن من األرِض ال يبلُغُ أنْ يكونَ جبالً. موِضع بالباِديِة: جبلٌ، ويقال: وحِقيلٌ. الطَّويلةُ العنِق تكونُ مع السقّائني

. من أدواِء اإلبِل، حِقلَت تحقَلُ حقْلَةً: واحلَقْلَةُ. يةُ اللَّبِن يف الضرِع، واحلُقْلَةُ ِمثْلُهوبِق. بِقيةُ املاِء يف احلَوِض: واِحلقْلَةُ

املُعيي، واِحليقَالُ ِمثْلُه : أعيا، واملُحوِقلُ: وحوقَلَ الرجلُ حوقَلَةً. أحقَالٌ: وجع يف البطِْن، وجمعه: - أيضاً -وهو 
  :  قَولهيف

  وبعض ِحيقَاِل الرجاِل الموتُ

  .حواِقيلُ: سمكَةٌ أخضر طَِويلٌ له ِمنقَار طُولُه ِذراع، وجمعه: واحلَاقُولُ. الذي ال خير فيه: - كالصيقَل -واحلَيقَلُ 

  قحل

  

وشِربنا . كالتقَهِل: والتقَحلُ. لُغةٌ: - أيضاً -حلُ قُحوالً، وقَحلَ وشيخ قاِحلٌ، قَِحلَ يقْ. اليابس من اجلُلُود: القاِحلُ
  .أي مالَزمةً: مقَاحلَةً ومواظَفَةً

  قلح

القَلَح :تعنانَ، والنلُو األسعةٌ تفْرص :مةٌ، واالساُء وقَِلحأةُ قَلْحواملَر ،وقَِلح أقْلَح :القُالَح .مِلقَذَِر وس لُ أقْلَحاجلُع ي
. وقَوم ِقلَحةٌ. من اجلَفَاء واجلَشابِة يف اللِّبسِة: والِقلْح والِكلْع. وأقْلَحها الزمانُ. أخذْت قَلَحها: وقَلَّحت أسنانه. فَِمه

  .عود يقَلَّح يضرب للرجِل املُِسن يؤدب: ويف املَثَل

  لقح

استبانَ لَقَاحها، : وإذا استبانَ حملُها قيل. إذا حملَت: مصدر لَِقحِت الناقَةُ لقَاحاً: واللَقَاح. ماُء الفَحِل: قَاحاللُّ
فهي الِقح .كاللِّقَاح: واملَلْقَح ردصِح. ماملَالِقي الداِء : وأوالش الدِة، وهي أوعايعنها يف املُب ِهياِتنهِن اُألمطُويف ب .

وإذا . جماعةُ اللَّقُوِح: واللُّقُح. جماعةُ اللِّقْحِة: والِلقَاح. ناقَةٌ لَقُوح: الناقَةُ احلَلُوب، فإذا جعلْتها نعتاً قُلْت: والِلقْحةُ
مصدر ما يلِْقح به النخلَ من : واِإللْقَاح. نثى احلاِمِلِتشبيهاً باُأل: وجرب الِقح. ِلقَاح: وضعِت اِإلِبلُ كُلُّها فهي

واللَّواِقح من . وألْقَحِت الريح الشِجِرةَ. أىن هلا أنْ تلْقَح: واستلْقَحِت النخلَةُ. الفُحالَة، ألْقَحتها، ولَقَّحتها للمبالغة
. مجرب منقَّح: ورجلٌ ملَقَّح. مل يمِلكُوا قَطّ: وحي لَقَاح. تمجه يف السحاباليت تحِملُ الندى مثَّ : الرياِح

  : العقَاب، قال: واللِّقْحةُ. وقد مر يف الذَال. تجنيت عليه ما مل يذِْنبه: وتلَقَّحت ِلفُالٍن

بةٌ طَلُوكأنها ِلقْح  
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  حلق

قاللَّح :يف كُلُّ ش جرخمثَّ ي ِمرتوي ِطبرٍل، وهو أنْ يخِل نمٍم ومن حكَراٍت وبه به من نقْتئاً أو ألْحيش ٍء لَِحقي
لْحق واست. األلْحاق: ما زِرع مباء السماِء، واجلَميع: واللَّحق. بعِضه شيٌء أخضر قَلَّ ما يرِطب حتى يدِركَه الشتاُء

مالقَو :اقوا األلْحعراِس . زمن الن قهم: - كذلك -واللّحِضيم دعٍم بنَ ِبقَوقُولْحي .اقواللَح : قلْحي لَِحق ردصم
اليت ال : واِمللْحاق. لُ ِبغيِر أبيهالدِعي املُوص: واملُلْحق. - بالكَسر -إنَّ عذَابك بالكُفَّاِر ملِْحق : ويف القُنوِت. لَحاقاً

والِحق اسم . الِقراب الذي يكونُ فيه: وِلحاق القَوِس. وتالَحقَِت الركْبانُ والركَاب. تكاد اِإلِبلُ تفُوقُها يف السيِر
  .فَرٍس يف اجلاهلية

  حلق

  

اِب يف املَِر: احلَلْقراِم والشاغُ الطَّعسمهعمِم، وجيِء واحلُلْقُو :لُقوح قلُولَقَه. حلْقَه: وحح ابه فأصبرض .واحلَلْق :

األكِْسيةُ اليت تحِلق الشعر من : واملَحاِلق من الثِّياِب. حلَقَةٌ، ِمثْلُ كاِتٍب وكَتبٍة: وجمع حاِلق الرأِْس. يف الشعِر
. موِضع حلِْق الرأِْس ِبمىن: واملُحلَّق. وهذه حالَقَةُ اِملعزى. جز شعرها: وعنز محلُوقَةٌ. ِمحلَق: دخشونِتها، والواِح

ةُ: واحلَلَقاِب، الواِحدِة للِخضمسلَطُ بالوخةٌ، يضومِقه حرِلو اتبلَقَةٌ: نح .قَةُ: واحلاِلقواحلالُو ،مؤوِمثْلُه، : املَش
يراد : ، وقيل- منونٌ -عقْرى حلْقى أي مشؤومةٌ مؤِذيةٌ، وعقْراً حلْقاً : ويف الشتِم للمرأِة. يِقِشرهم: يحِلق قَومه

: واحلالُوقَةُ. يعِني حلْق الرأِْس: وُألمه احللقي. وسقُوا بكأِْس حالَِق أي بكأِس املَِنيِة احلاِلقَِة. حلَقَها اللَّه وعقَرها

 من القَوم -احلَلْقَةُ : وقيل. احلَلَق، ومنهم من يثَقِّلُه: حلْقَةُ القَوِم، واجلَميع: - بالتخِفيِف -واحلَلْقَةُ . املَشؤوم أيضاً
. احلَلَقَة: والسالَح كُلُّه يسمى. ِدرع يسميها احلَلَقَةَوكان للنعماِن .  مثَقَّلَةٌ- من احلَديد - مخفَّفَةٌ، واحلَلَقَةُ -

ِد: واِحلالَقلْقَِة القَيح عملْقَةُ الباِب، وِحلْقَةٌ. جِث: وحرلْحةٌ ِلبلُغ .واِحللْق :ٍة بال فَصوهو املالُ . اخلامتُ من ِفض
ما : وهو من الكَرِم. اجلَبلُ املُِنيف: واحلاِلق. مجاِريها وأوِديتها ومضائقُها: وحلُوق األرِض. الكَثري، وجاَء باِحللِْق

: واحلاِلق. ارتفَع إىل البطِْن وانضم: وحلَق الضرع يحِلق حلُوقاً. من تعاِريش الكَرم: واملَحاِلق. تعلَّق بالقُضباِن

ه يف قَوفْسن عرٍدالضقاً. ِل لَِبيِليحت الطّائر لَّقاء: وحيف اهلَو فَعتار .رالقَم لَّقحةٌ: وتاروقَه دفَو تلْقَةَ . صارح تفَّيوو
: ويف اإلناِء. حلْقَةٌ: وهو ما بِقي منه بعد أنْ يجعلَ فيه املاُء إىل ِنصِفه فما فَوقَه، والنصف إىل أعاله: احلَوِض واِإلناِء

سِفد : وحِلق الفَرس. احمر وتقَشر: وحِلق قَِضيب اِحلنماِر يحلَق حلَقاً. وحلَّق املاُء قَلَص وغار. هو البقِّيةُ الصاِلحةُ
. وشاةٌ محلِّق مهزولَةٌ. ضج البعضإذا نِضج بعضه ومل ين: ورطَب. منتِفخ اخلُصيِة: وفَرس حِلق. فأصابه ذلك

ِسمةٌ من ِسماِت اإلبِل، : واحلَلَق. اسم رجٍل يف قَوِل األعشى: ومحلَّق. أي نفَخ بطْين: وشِربت صواخاً فَحلَّق يب
: ويقال للصِبي املَحبوب إذا جتَشأ. كأنه سبقه: حلْقَتهوانتزعت . الكر الذي يصعد به النخلُ: واحلَلْقَةُ. إبلٌ محلَّقَةٌ
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أي من قَوِل ال : واكْثَرت من احلَولَقَِة. أي حِلق رأْسك حلْقَةً بعد حلْقٍَة حتى تكْبر: حلْقَةٌ وكَربةٌ وشحمةٌ يف السرِة
  .ماٍض: وسيف حالُوقَةٌ، ورجلٌ حالُوق. أسماِء الداِهيِة، وكذلك حيلَقمن : واحلَولَق. حولَ وال قُوةَ إالّ باهللا

النون والقاف والحاء  

أنا : ويف اِحلذِْق يف اُألمور. جمعته: وحقَنته. أىب احلَِقين الِعذْرةَ: ويف املَثَِل. لَبن محقُونٌ يف ِمحقَن: احلَِقين: حقن
  .ِإلهالَِة وذلك أنه ال يحِقنها حتى يعلَم أنها قد بردت لكي ال تحِرق السقَاءمنه كحاِقِن ا

    

: وبِعري ِمحقَانٌ. اسم دواٍء، يحقَن ا املَِريض املُحتقَن: واحلُقْنةُ. فقد احتقَن: وإذا اجتمع الدم يف اجلَوِف من طَعنٍة

حالذي يلَ فإذا باِل أكْثَروالب ِقن .ابرالش تقَّنحمنه: وت لَّأتمِت اِإلبلُ الكََأل. تقَّنحفالٍن. ِمثْلُه: وت مد تقَنوح :

ما أقْرب : ، ويقولوناملَِريُء: احلاِقنةُ: وقيل. احلَواِقن: نقْرتا الترقُوتيِن، واجلَميع: واحلاِقنتاِن. أي أنقَذْته من القَتِل
واملُحتِقن من . و َأللِْزقَن حواِقنك ِبذَواِقِنك أي َألجهدنك وأُِطيلَن عناءك. املَِعدةُ: حاِقنته من ذاِقنته، والذّاِقنةُ

وهو الذي يرتِفع طَرفاه : الٍل حاِقٍنِهالَلٌ أدفَق خير من ِه: ويقولون. الذي لَِحق بالفُروِج والصفَاِق: الضروِع
وهو وجع يكون يف البطِْن، وقد =:  كاألحقَاِل واحلَقلَة -واألحقَانُ واحلَقْنةُ . األعوج: واألدفَق. ويستلْقي ظَهره

ذُِكر.  

  نقح

قْحه: النتيحن ها، وكذلك يف كلِّ أذىنا أُبصك عن العِذيبشه: تتقَّحه. فقد نقَّحون ظْمالع قَحه: ونخم جرختاس .

. أملَّ م: ونقَّحهم الدهر تنِقيحاً. وناقَح فالنٌ فالناً بالكالم مناقَحةً أي سابه. يكْسر ا احلَجر: وصاقُورةٌ ناِقحةٌ

قَّحوقَّحٌِ ومنلٌ مجور :تابأص برجه الباليام.  

  قنح

حالقَن :سه الفُريمسِوه، وتحةَ باٍب ونادا ِعض دشةً تاحقُن اذُكخات :هفان .حقَنِب: والتريف الش.  

  حنق

قاحلَن :ِنققاً، فهو حنح قنحي ِنقاِظ، حةُ االغِْتيِشد .اقنلْ: واإلحطِْن بالصالب قوِبلُز .قاِنيحوإِبلٌ م : قنوح رمض
عراِبِله: الزنس افأَطْر تجرإذا خ.  

الفاء والقاف والحاء  
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  حقف

: واِحلقْف. ثاٍن عنقَه: وظَبي حاِقف بين احلُقُوِف. واحقَوقَف ظَهر البعِري. احقَوقَف: يقال للرمِل إذا اعوج وطالَ

مِف واِحلقَفَِةالرقَاِف واحلُقُوعلى األح عمجِل. لُ، ياجلَب ه: وِحقْفنآِن. ِضبيف القُر قَافا : واألحينطٌ بالدِحيلٌ مبج
  .الذي ال يأكُلُ وال يشرب، وكأنه مقْلُوب قَفَح: واِملحقَف. فيما يقال

  قحف

فالِقح :ماغ من اجلُمالذي فوق الدة، واجلَميعمفَةُ: جالِقح افاألقْح .فلٌ : والقَحجه، ررِف أو كَسالِقح قَطْع
فوقْحم .فِب: والقَحرةُ الشراِب. ِشدس ملّا قُِتلَ أبوه وهو على الشالقَي ؤروقال ام :  

  .اليوم ِقحافٌ وغَداً ِنقَافٌ

. أي مقَاِرباً: ومر الشيُء مِضراً مقِْحفاً. ذا جاَء مفَاجأَةً فَاقْتحف كُلَّ شيٍءكالقاِعِف، إ: والقاِحف من املَطَِر

هو أفْلَس من ضاِرِب ِقحِف رأِْسه وِلحِف اسِته، وهو : ويقولونَ. اِملذْراةُ يقْحف ا احلَب أي يذَرى: واِملقْحفَةُ
  .شقُّه

الزبدةُ : والقَِفيحةُ. وهو أنْ ترى شعوباً تتشعب منها: وعجاجةٌ قَفْحاُء. أي عافَه: ن كذاقَفَحت نفْسه ع: قفح
  .يحلَب عليها الشاةُ

 بعض ومنه حديثُ عبيِد اِهللا بن جحٍش حني تنصر فَرأى. أي فَتح عينه: تفَقَّح وفَقَّح: اِجلرو إذا أبصر: فقح
الزهر : والفَقْح. تفَتحت: وتفَقَّحِت الوردةُ. فَقَّحنا وصأْصأْتم أي أَبصرت ِديين ومل تبِصروا دينكُم: الصحابِة فقال

معروفَةٌ، سميت بذلك : حةُوالفَقْ. حِشيشةٌ: وفُقّاح اِإلذِْخِر. من العطِْر، ويجعلُ يف األدِويِة: والفُقّاح. من النبِت
: وحلَّةٌ فُقّاِحيةٌ. التفَتح بالكَالِم: والتفَقُّح. فٌقّاحةٌ: ، ويقال- ِبلُغِة اليمِن -وهي الراحةُ . وهو انِفراجها: ِلتفَقُِّحها

حفِْقيفِْقيِح، والتبالت مِد حني هرِن الوعلى لَو :فكَشويقولون. الت :ضِميغأو ت حفِْقياُهللا إنْ هو إالّ ت ِلمإذا : ع
  .بقْلَةٌ تنبت هلا ثَمرةٌ بيضاُء: والفُقّاحةُ. استحيوا من أمٍر يفْعلُونه

  فحق

  

  . بني ِرجلَيهأي يباِعد: واملَختونُ يتفَحق. مبعىن انفَهق، أي توسع: انفَحق بالكَالم

الباء والقاف والحاء  

  حبق
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. وهو ضراطُ العنِز أيضاًن حِبقَت تحبق حبقاً. اِحلباق: الفُوذَنج، واجلَميع: إذا أنبت احلَبق، احلَبق: حبق البستانُ

ِبقاقاً: واملُحبإح سالفَر قبأح ،ِرعاملُس عِريالس .قِط: واحلَبوِل والسِر واحلَبباجلَِري برالض . مقَةٌ وقَوبلٌ حجور
قَاتبالَُء: حهنَ على فالٍن. أي جِبقُوحِهلُوا عليه: وظَلُّوا يوه وجقَّةُ. سبواِحلب :لُ القَصريجِق. الرياحلُب اتبون :

  .السيُء اخلُلُِق: واحلُبقِْبيق. بيٍقعذْق ح: ضرب من التمِر رِديٌء، ويقال له

  حقب

اقَةَ: احلَقَبالن تقَبوأح ،ِديرصه التِذبجعِري لئالً يطِْن البلُ يف بحبه الر دشلٌ يبها: حقَبح تددعري . شالب ِقبوح
يِصيب ضرعها فَتقْطَع حواِملُه فال : واحلَقَب يف الناقَِة. ِقبال ِرأْي حلا: ويف احلَديِث. تعسر عليه البولُ: حقْباً

الدِقيقَةُ املُستِطيلَةُ : والقارةُ احلَقْباُء. حقْباُء: ِحمار الوحش، سمي به ِلبياِض حقْويه، واُألنثى: واألحقَب. تحلَب أَبداً
شد احلَِقيبِة من : واالحِتقاب. احلُقُب:  تتِخذْه املَرأَةُ تشده على وسِطها، واجلَميعشيٌء: واِحلقَاب. يف السماء

قَابِتحلٍْف، وكذلك االسةُ. خبقال: واحلَِقيأِة، يِل واملَرجالر زجِة: عباحلَِقي فُجأَةٌ نرام .ِقبِدِف: واملُحكاملُر .

وحِقب . ِمثْلُه: ثَمانونَ سنةً، واحلُقُب: األحقَاب واِحلقَب، ويقال: مانٌ من الدهِر ال وقْت له، واجلَميعز: واِحلقْبةُ
العام املَطَر :رأَخت .ضِت األرِقبثٍَل. وحاِرِج: ويف مِق املَخِضي دقال ِعنِن ياِذيرالب أصحاب وزالغ قَبحتاس .

  .اسم جبٍل: ِحقَابو

  قحب

بباً: القَحاباً وقَحقُح بقْحي بالُ، قَحعةُ. السأَةُ املُِسنةٌ: واملَربةُ. قَحبل: والقَحالفَاِجرةُ، وهو من األو.  

  قبح

حالقُب :روفعه اُهللا. محٍري: وقَباه عن كلِّ خححه . نوقَب- فَّفخحاً- مقَب  :هشةُ. جحةُ: واملُقَابماتاملُش .والقَِبيح :

فَِق، واجلَميعظِْم اِملرع فةُ: طَرواَألقِْبح ائحالقَب .ثْرالب تحه: وقَبتضيب جرخه قبل أنْ تترصةُ . إذا عحوناقَةٌ قَِبي
  .أي واسعةُ اِإلحِليل: الشخِب

الميم والقاف والحاء  

  قحم

قَحمحماً واقْتوقُح مقْحلُ يجالر ٍة: مِويٍر بال رهٍر أو أمفِْسه يف نه بنيمةُ. وهو رموالقَح مةُ : والقَحخيوالش خيالش
: ما صعب منه، الواِحدةُ: وقُحم الطَِّريِق. قحمةٌ: اُألمور الِعظَام، الواِحدةُ: والِقحام. اخلَِرفاِن، قَِحم بين القُحومِة
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ةٌ، واجلَميعمقُح :امالِقح .املٍَة: واإلقْحجالٌ يف عسمن اِإلِبِل. إر مساٍل فيها، : واملَقَاِحيلَ من غري إروالش ِحمقْتاليت ت
الواِحد :امِمقْح .مٍة فَ: واملُقْحٍة واِحدنثْين يف سوي ِبعرالذي ي عريالبعلى ِسن ِسن ِحمقْتت .عريالب وهو الذي : وأُقِْحم

أنْ : والتقِْحيم من الفَرِس. نشأَ بالباِديِة مل يخرج منها: وأعراِبي مقْحم. يقْحم يف املَفَازِة من غري مِسيٍم وال ساِئٍق
سنةٌ جدبةٌ : وقُحمةُ األعراِب. ومِة قُحماً أي يتقَحم على املَهاِلِكإنَّ للخص: ويف احلَديث. يرِمي فَاِرسه على وجهه

موالَةٌ قَححعليهم وم ِحمقْتاِرها: تِحدةُ انعرةُ. وهو سِة: واألقِْحمىن اَألقِْمحعيف م.  

  قمح

  

حالقَم :الس حِل، أقْمبنيف الس قِقيى الدرإذا ج لُالرببن .احه، : واالقِْتمِلعتبه أي تِمحقْتمثَّ ت تكيَء يف راحالش ذُكأخ
مةُ: واالسحةُ. القُموالقَِميح :ناِرشةٌ من كٍَأل. اجلَوحوقَِمي :ٌء كَثرييانُ. شحوقيل: والقُم ،سرفَرانُ والوعالز :

رلُو اخلَمعةٌ ترذَِري .من اِإلبِلوالقِمح قال منه:  واملُقَاِمحلذلك، ي رفْته فَيطَشع دتحاً، : الذي قد اشوقُم حقْمي حقَم
طَشه العحوأقْم .حقْمم ِعريه: وبأْسر فَعرلٌ ال يآن. ذَِلينَ: "ويف القُروحقْمم مهم" فَهارصنَ أبوفَعرونَ ال يخاِشع .

الفاِضِح: ثٍَلويف م يمن الر ريخ أ القاِمحالظَّم .تحقَمى انتح تِويور :ابرالش كْترفالنٌ فالناً. أي ت حوقَم :

شهرا : لبرِدويقال ِلشهرين يف أشد ا. ما بين القَمحدوِة ونقْرِة القَفَا: والِقمحانةُ. دفَعه بالقليِل عن كَثٍري يِجب له
  .شمخ به: أقْمح بأنِفه إقْماحاً: ويقال. أي تأْىب الشرب: ِقماٍح، ألنَّ اِإلِبلَ تقَاِمح فيها

  حمق

قكَِة: املَحرالب ِتفَاعانُ وارقْصالن .قحتوام قحمقَه اُهللا فانحلُ. ومجالر قحوام :لَكه .اقِتحا: واالمِتراقالح .

اقاِق اِهلالل: واملُحِمحِر النهالش ِف. آِخريه: وجاءنا يف ماِحِق الصرأي ح.  

: وفَرس محِمق. فَعلَ ِفعلَ احلَمقَى وامرأَةٌ محِمقَةٌ ومحِمق: واستحمق الرجلُ. حمق يحمق حماقَةً، وانحمق: محق

  : شرب اخلَمر، يف قَوِل النِمِر: اخلَمر، لعلَّه على التشِبيه، ومحق الرجلُ: واحلُمق. جها ال يسبقإذا كان ِنتا

 فَجامعها مظْلما إليه  عِشيةَ حمقَ فاستَحصنَتْ

 قومحلٌ مورج- روقْصقَى، ميه: - من احلُمفَط ِجلْدنو. وهو أنْ يقِحيياحلُم :ضيأب طائر . قِمييمأيضاً -وح - :

ِنه : ويقولونَ. طائرواء ومن دمكلَّه فيكونُ يف الس لَهلَي رفيها القَم طْلُعِمقَاِت، وهي اللَّيايل اليت ياملُح روين غُرغَر
تحبقد أص كأن ظُنءاً فَتورى ضفَت ابحعليه: ثَِلويف املَ. س رئتجى يِل حتجبالر سأْني نلَه ِلممج قيمح فرع.  

الكاف والحاءباب   

  احلاء والكاف والشني
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  حشك

ككَةٌ:احلَشوشحها، فهي منلَب ِمعتجى يها حتلُبحال ت كُكرت .كِة: واحلَشِمعتِة املُجرللد مكَةُ. اسشةُ ا: واحلَومخلَثْر
سواء، : واحلاِشك واحلاِشد. أي ِبجماعِتهم: وجاَء بنو فُالٍن ِبحشكَِتهم. وما تسمعها يف ناِحيٍة من الداِر واملَنِزِل

 واحلاِشك يف قَوِل .مثْلُ البغشِة من املَطَِر: واحلَشكَةُ. حشكَت: وإذا كَثُر حملُ النخلَِة قيل. من االجِتهاِد يف األمِر
  .هي الضعيفَةُ، وكأنه من األضداد: وقيل. الشِديدةُ: والرياح احلَواِشك. املُتتابع: ساِعدةَ

  شحك

 كحاِك -الشحه: - من الشكْتحاع، شضه من الرعنمِي ييف فَِم اجلَد ضرعي دوع.  

  كشح

إذا استمر : وطَوى فالنٌ كَشحه على أمٍر. املَطْعونُ يف كَشِحه: واملُكْشح. اِصرِة إىل الضلَِعما بين اخل: الكَشحاِن
: اِملسن، واجلَميع: واِملكْشح واِملكْشاح. العدو الباِطن العداوِة، وهو بين الكُشاحِة واملُكَاشحة: والكاِشح. عليه

حوقيل. املَكاِشي :دشِف، وأنيالس دح :  

حكاِشيلَتْ عنها المِب جقُوثُْل السم  

وأين . ذَهبوا: وكَشح القَوم عن املاِء. قَشرتها، وهو مكْشوحةٌ ومكَشحةٌ: وكَشحت اخلَشبةَ. املُكَاشفَةُ: واملُكَاشحةُ
تحكَش :تيضم نوالكَ. أي أيحه: شعموج ،عدالو :حوأَةَ. كُشلُ املَرجالر حكَشها: وتعجام .احةٌ : والِكشِسم

حوكْشم رلُوِع، ِبِعيفَلَ الضاس .ححاً: والكَشكَش ِب، كُِشحاجلَن ذات.  

  حكش

  

  .ٍشومنه اسم حنكَ. التجمع والتقَبض: احلَكَش. مهملٌ عنده

  شكح

  .شواِكح: ِشبه ِرتاِج الباِب، وجمعها: الشوكَحةٌ: اخلارزنِجي. أيضاً مهملٌ

الضاد والكاف والحاء  
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  ضحك

كحأيضاً: الض ِحكوهو الض ،وفرعكَةُ. محمنه: والض كحضُء ييكَةُ. الشحِحِك، : والضالض لُ الكَثريجالر
حِمثْلُهوالض كَّةٌ . اكحلٌ ضجقٍَّة -ورزِن حزعلى و - :اكحاِحكَةُ. ضاِس ما يبدو : والضرِم األضقَدمن م كُلُّ ِسن

، قال "فَضِحكَت: "الطَّمثُ، من قَوِله تعاىل: والضحك. ما وضح واستبانَ: والضحوك من الطُّرِق. ِعند الضحِك
  : ميتالكُ

  وأضحكَِت الضباع سيوفُ سعٍد

. سرتها وبشرا حتى جعلَتها تضحك: وقيل. والضبع إذا وجدت قَِتيالً قد انتفَخ جردانه رِكبته فاستعملَته: قال

كحوالض :لَحوقيل. الب :دهالش .والطَّلْع .دبوا.والز بجٍب- أيضاً -لعيِل أيب ذُؤيف قَو  :  

  هو الضحك إالّ أنَّه عمُل النَّحِل

ِحكَتوض :تِجبع.  

الصاد والكاف والحاء  

 يفْحص رمى ِبيديه رمياً، يرفَع سنبكَه عن األرِض: مر الفَرس يكْحص ويفْحص: اخلارزنِجي. أهملَه اخلَليلُ أصالً
ابرالت .اِحصوأطْاللٌ كَو :اِرسوأي د .صصاً فَكَحكِْحيت ابالِكت تصوكَح :سره فَدتسرد.  

السين والكاف والحاء  

  حسك

كِء: احلَسيبالش لَّقعتي ِشنخ رله ثَم اتبِب. ناِت احلَروٍد: ومن أَدِديذُ من حختأيضاًوالقُ. ي مخالض فُدن .

ِر: واحلَِسكعالش ِر. اخلَِشندالص كسِة: وحاودالع ِر على فالٍن. ِحقْددالص ِسكه لَحكَةٌ . وإنِسيح لَيِره عدويف ص
  .قَِضيم الدابِة: واحلَِسيكَةُ. واحلُساكَةُ ِمثْلُه. حسائك: وحِسيفَةٌ، وجمعه

  سحك

ِجينزاخلار :ككُوحس دواِد: أسوالس دِديش.  

  كسح
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حالكَس :سةُ. الكَناحِح: والكُسباِملكْس كُِسح عومجم ابرةُ. تحةُ: واملُكَاسِديدةُ الشباراملُش .حِثقَلٌ يف : والكَس
العاِجز، : والكَِسيح. الظُّالَع: والكُساح. ورجلٌ أكْسح. نُورجلٌ كَسحانٌ، وِرجالٌ كُسحا. إحدى الرجلَيِن

حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص: والكَسويف ح ،زجيان: العماِن والعحما هي مالُ الكُسماٍل، إن رقَةُ شدالص .

  .واملَكاِسيح ِبمنِزلَِة املَكاِشيِح ومعناه

ايالز والكاف والحاء  

  .أهملَه اخلَليلُ أصالً

  زحك

ِجينزاخلار :كحزي كحان: زاللِّس يا، وكذلك يف ِعيفاً. أعحكاً وزحِط فالنُ إالّ زعٍد: ومل يهأي على ج .

فحلُ وأزجالر كحه: وأزتداب تيلَ. أَعحوز كحى: وزحنت.  

  حزك

اكِتزا: االحِتزِباالحبالثَّو ِزكُه. مِل أحه باحلَبكْتزه: وحقْتزمثل ح.  

الطاء والكاف والحاء  

  .مهمالت عنده

  : اليت مل تبرك بعد، أنشد: الطُّحك من اِإلِبِل: اخلارزنِجي: طحك

  تَرى الِحقَاقَ المسنَماِت طُحكا

  كحط

  .طٌ وكاِحطٌكَِحطَ القطْر وقَِططَ، وعام قاِح

الدال والكاف والحاء  

  كدح

حلَّ: الكَدجو زِله عفِْسه، من قَوِلن حكْدي ،رٍر أو شياِن من خسلُ اإلنمحاً: "عكَد كبإىل ر كَاِدح كإن ."

حِر أيضاً: والكَدناِن، وهو باحلَجِم، باألسنَ الكَدود .حكَدِش محالو ارضاً: وِحمعِضها بعِض بِضيعمن . ِلت حوكَد
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 عى شام حتالطَّع :اي أكَلَ فأكْثَر .هوالكَد حوالكَد :عببه الس رجزي توالص.  

تقَاعس : يِءوأحكَد إىل الش. رجع: وحكَد الشيُء إىل أصِله. وطَنه: أصلُه، ويقال: محِكد الرجِل ومحِتده: حكد
  .اعتمدت عليه: وحاكَدت وأحكَدت. وهو يف محِكِد ِصدٍق. إليه

التاء والكاف والحاء  

  كتح

  

حِب: الكترِح، يف الضنَ الكَدود.  

  حتك

: واحلَوتكَات. واحلَوتِكي ِمثْلُه. حتكَةٌ: الصغري احلَِقير، الواِحدةُ: واحلَوتك. كالرتِك والرتكاِن: احلَتك واحلَتكانُ

ارغانُ الصيبالص .كاِم: واحلَتعالن اخِفر .ابومن الد اِتكةُ: واحلَوالواِحد ،ثَالتكَةٌ: املُحتوح . دِديالش ِكيتواحلَو
  .ِمثْلُ احلَذْلَمِة، ومها ِمشيةُ القَِصِري: واحلَوتكَةُ. يةٌ متقَاِربةٌِمش: - على ِمثَال الزِمكّى -واِحلِتكّى . األكِْل من الرجاِل

الثاء والكاف والحاء  

ورأَيت كُثْحةً من الناِس . يضِرب به: كَشف الريِح الشيَء عن الشيِء، يكْثَح بالتراِب واحلَصى: الكَثْح: كثح
  .امتار فَأكْثَر، وكذلك من كُلِّ شيٍء: وكَثَح من الطَّعاِم. ِمثْلُ تكَافَحنا: كاثَحنا بالسيوِفوت. أي جماعةً: وكُفْحةً

الراء والكاف والحاء  

 أي أُسيره :وظَِللْت اليوم أحرك هذا البعير. حرك الشيُء يحرك حركاً وحركَةً، وتحرك ِمثْلُه، وما به حراك: حرك
رِسيكاً. فال يرِف حيبالس ِركَهحم كْترأِْس: وحفِْصِل الرِق عند منتهى العنحاِركَه، وهو م تبرض . كرحوم- 

: راِقف، الواِحدةُاحلَ: واحلَراِكيك. الِزم حلاِرِك بِعِريه: ورجلٌ محتِرك. أعلى الكاِهِل: واحلاِرك.  أيضاً-على مفْعٍل 

  .الغِليظُ القَِوي: واحلَركْرك. أي مهزولٌ: دابةٌ باِديةُ احلَراِكيِك. وهو ما ظَهر عن عجِب الذَنِب: حركَكَةٌ

  حكر

ِة: احلَكْررُء الِعشوالظُّلم وس .فالناً، وهو ِحِكر ِكرحوفالنٌ ي .واحلَكَر واحلَكْر :ا ما احوه ممحمن طَعاٍم أو ن تكَرت
  : وقَولُه. لَج: حِكر. اللَّجاجةُ: واملُحاكَرةُ. محتِكر، واحلُكْر واحلُكْرةُ ِمثْلُه: يؤكَلُ، وصاِحبه
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  ولم يسكَةْ ِبحكٍْر فَِطيمها

  .هو الشيُء القليلُ من الطَّعام

  ركح

كْحل : الرمن اجلَب كْنرواجلَِميع ،بعف صِنيم :كاحوأر حكُواِل. رجمن الر كاحواِملر : كْحر هالذي كأن ظيمالع
وهو يف ركِْح . وإنه لَمرتِكح إىل ِغىن. استندت، وركَحت لُغةٌ، وكذلك ارتكَحت: وأركَحت إليه إركاحاً. جبٍل
: واجلَفْنةُ مرتِكحةٌ. البِقيةُ من الثَِّريِد يف اجلَفْنِة: والركْحةُ. أي يتِسع: وله ساحةٌ يتركَّح فيها. أي يف خيٍر كَثٍري: خٍري

  : والركْح يف قَوِل رؤبة. أي مكْتِنزةٌ

  غَوراً بِعيداً سيرها وركْحا

. مراِكيح: الذي يتاخر فيكونُ مركَب الرجِل فيه على آِخرِة الرحِل، وجمعه: واِملركَاح من الرحال. املُسترِخيةُ

  .اسم كَلٍْب: وركّاح. هو الذي يعض على ظَهِر البعِري: وقيل

  كرح

احةُ: األكْراِن، الواِحدبهالر يوتب :قال القُطامي ،حِكر :  

  راحاأما تَرى ما ِغِشي االكْ

  .األركاح: والروايةُ املَعروفَةُ

الالم والكاف والحاء  

  كحل

  

: والِكحالُ. مصدر األكْحِل والكَحالِء: والكَحلُ. معروفةٌ: واملُكْحلَةُ. اِمليلُ: واِملكْحالُ. ما يكْتحلُ به: الكُحلُ

كَحلَتهم . ِشدةُ املَحِل: - مجزوم -والكَحلُ . ِعرق احلَياِة: ألكْحلُوا. صارت كَحالَء: واكْحالَِّت العين. الكُحلُ
واِملكْحاالِن . ضرب من القَِطراِن: والكُحيلُ. والكَحالُء ِمثْلُه. أي سنةٌ منكَرةٌ: وصرحت هذه السنةُ كَحالً. السنةُ

من خرزاِت العرِب : والكَحلَةُ. صاِن مما يلي باِطِن الذِّراعيِن من مركَِّبهما يف الركْبِةعظْماِن شاِخ: يف ِذراعي الفَرِس
وهو ما : ورأيت كُحلَ الغيِث واحلَِشيِش. أكاِحلَ: بقْلَةٌ، وتجمع: والكُحلَةُ. نبت: والكَحالُء. تؤخذُ ا الرجالَ
مكْحلْ : والنعجةُ تدعى للحلِب فيقال هلا. وأصبحِت األرض قد تكَحلَت واكْتحلَت.  الِكباِرينبت يف اُألصولُ
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: ويف املَثَِل. كُحلُ كُحيلَه سود سويده: وإذا زِجرت ِقيلَ هلا. أي كأنها مكْحلَةٌ مألى كُحالً من سواِدها: مكْحلْ

رع ِنباءتيِويتسِلكُلِّ م برضتا فَماتتا، يطَحتتاِن انقَرما بل وهاِر بكَح.  

  حلك

كاقَِة: اللَّحهذه الن فَقَار ِحكَتِء، لُويألِم الش ُياِن. ِشدنكَةُ يف البكَةُ . وكذلك املُالَحِة -واللُّحرهةٌ : - كالزبيود
  .املَضائق من اِجلباِل وغِريها: واملَالَِحك. للَِّحك البِطيُء اِإلنزاِلوا. تشِبه العظَايةَ

  حلك

احلَلَك :لَكحي ِلكوح ،لُكحي لَكلَكَةٌ، وحح كلْكُووح راب، فهو حاِلكِن الغاِد كَلَوواِد السوةُ سواحلُلْكَةُ. ِشد :

ضرب من العظَاِء يغوص يف الرمِل : واحلُلُكّى. ك، وحلَكُوك ومحلَوِلكأي حاِل: ورجلٌ حلَكِْلك. كاحلاِلِك
رظْهوي.  

  حكل

كُلُّ ما ال يسمع له صوت : واحلُكْلُ. أي عجمةٌ: ويف ِلساِنِه حكْلَةٌ. - صلى اُهللا عليه وآله وسلَّم-سلَيمانُ : احلُكْلُ
اشتبه، : وأحكَلَ علَي األمر. اللَّجاج باجلَهِل: والتحكُّلُ.  كُلّ كَالٍم معمٍس ال وجه له:وهو أيضاً. من الدواِب

لئن أظْفَرين اُهللا بك ألحكُلَنك : وِلبعِض هذَيٍل. إذا أقامه على إحدى ِرجلَيِه: وحكَلَ فُالنٌ رمحه. ِمثْلُه: واحتكَلَ
  .البِخيلُ: وقيل. القَِصري: واحلَوكَلُ. ضرب من املَشي: واحلَوكَلَةُ. أي ألضِربنك ا:  حكْالًبالعصا

  كلح

ِس: الكُلُوحوبناِن عند العاألس ودب .كاِلح رهود .قرالب كَلَّحضاء: وتيِة الباممه يف الغعابتوهو ت .رالقَم مل : وكالَح
ِزليِدل عن املَنع .لَحظَِر: والكَواملَن القَِبيح.  

النون والكاف والحاء  

  نكح

كَاحالن :جِويزالت .كْحوالن :عضالب .أةٌ ناِكحرٍج: واموز كْحٌِ: ويقولون. ذاتن طْبوخ ،ِنكْح ِخطْب : تطَبأي خ
اكنكَحمن ِنك: ويف املَثَِل. وأن عرديثٌأسةَ وله حخاِرج اِح أُم.  
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  حنك

  

وحنك الدابةَ يحِنكُها . وحنكْت الصِبي بالتمِر يف حنِكِه. األعلى واألسفَلُ، فإذا أُفْرد فهو احلَنك واِحلناك: احلَنكاِن
.  تغِرز عوداً يف حنِكها األعلى حتى تدِميه ِلحدٍث فيهأنْ: والتحِنيك يف الدابِة. جعلَ الرسن يف فيها: ويحنكُها

خشبةٌ تجعلُ تحت لَحيِي الناقَِة تربطُ ِبخيٍط ثُم يربطُ اخلَيطُ إىل عنِق الفَِصيِل فَترأمه، ويقال ِحناك أيضاً، : واِحلناكَةُ
عمجوت :نائكح . كنحتلُواسجأكْلُه بعد ِقلٍَّة: الر دتلَ. اشجالر كْتنتئه: واحيمالَه وش ذْتأخ . كنتواملُح

كنه : واملُحكَتنوأح ،نوالس اِربجه التكَتنقِْل حالع املُ التجكَِة. - باأللف-الرِك واحلُنِل احلَنأي من : وهو من أه
نِل السِمثْلُهأه كواحلَِني ، .كنلٌ حجِنكَةٌ ِمثْلُه: وره، وحبرجكَةُ. مِل، : واحلُنحالر فاِصيرع مضةُ اليت تالِقد
ِصغار إكام : وهي أيضاً. حجارةٌ ِمثْلُ احلَكَِك يف ضفَِّة نهٍر أو مِسيِل ماٍء: واحلَنك. حنكٌِ وِحناك وحنك: وجمعها

اكوهي اِحلن ،ضكَةُ. بياقَةُ احلَِنيةُ األكِْل: والندمن هذه. هي اجلَي كنأكّالً: وهذه أح هو ِمثْلُ : ويقولونَ. أي أشد
  .وأسود حاِلك وحاِنك. أي لَوِنه: حنِك الغراِب وحلَِكه

الفاء والكاف والحاء  

  كفح

إذا قَبلَها غَفْلَةٌ ِوجاهاً، : ويف التقِْبيِل. وهو يف احلَرِب املُضاربةُ ِتلْقاَء الوجِه. جِه بالوجِه مفاجأةًمصادفَةُ الو: املُكَافَحةُ
م منه: والِكفْحةً من رجاٍل. اسكُفْح تة منهم: ورأَياعمأي ج .أكْفَح دواِد: وأسوالس دِديأي ش . ه كَفْحوأصاب
من السِم ولَفْحوم .عن فُالٍن فأنا كَِفح توا: وكَِفحنبج مالقَو ِجلٌ وكَِفحأي خ .حنَ : والكَِفيواِر دعيف الش عالكَِمي
  .وكَفَح الدابةَ باللِّجام وكَبحه، وأكْفَحه ِمثْلُه. الضرب على الرأِْس: والكَفْح. الدثَار

ءالبا والكاف والحاء  

  كحب

بةُ: الكَحواحلَب ،ِرمةٌ: اِحلصبلُ: - أيضاً -وهو . كَحوالِفع ،ربه: الدبكَح.  

  كبح

حها أيضاً: الكَبتحةَ، وأكْبابالد تحاِم، كَبِة باللِّجابالد حكَب .حأكْب رِعيوب :دِديةُ. شحةُ: واملُكَابماتاملُش . حوأكْب
  .شمخ بأنِفِه: محوأكْ
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  حبك

ِرباطُ : واِحلباك. إذا كان فيه اسِتواٌء مع ارِتفاٍع: وفُالنٌ محبوك املَتِن. ضرب يف اللَّحِم دونَ العظْم: احلَبك بالسيِف
: وحبكْت الثَّوب، وِحباكُه. شددته: ياحتبكْت إزار: ومنه. احلَِظريِة بقصباٍت تعرض كما تحبك عروش الكَرِم

وِخلْقَةُ وجِه . جماعةُ احلَِبيِك: واحلُبك. كُلُّ طَِريقٍَة يف الشعِر واملاِء والرمِل والبيِض من احلَِديِد: واحلَِبيكَةُ. ِكفَافُه
وما طَِعمنا . - بكَسِر احلاء-بالتسِكِني، واِحلبِك " حلُبِكوالسماِء ذاِت ا: "حبك، وقُِرئ: حبك، وقيل: السماِء

املَجدولُ يف : واملَحبوك. وجاد ما حبك الناِسج الثُّوب. أي حبةً من سِويٍق ولُقْمً من ثَِريٍد: عنده حبكَةً وال لَبكَةً
  : قَوِلِه

الكَتَد كوبحشِْرفَ الحاِرِك مم  

كواِحلب :اللَِّئيم .دِديالش كِل. واحلُبِم، واحلَبته بالشكْتبه: وحتددكَين. أي شبِع وحيه يف البكْتبين: وحأي راد .

جبا وح كبطَ: وحركَةُ. أي ضها: واحلُبعمقَةُ الفَِم، وجيةُ الضروالقار :كبح .اماحلَم اكالذي قد : ِةوِحب وادالس
  .اخلُيوطُ السود اليت تخاطُ ا أطْرافُه: وِحباك اللِّبِد. جاز ما فَوق اجلَناحيِن

الميم والكاف والحاء  

  حكم

احلَكَم :موجلَّ، وهو احلَِكي اهللا عز.  

    

. صار حِكيماً: وحكُم.  حِكيماً، وعلى ذا فُسر بيت الناِبغِةكُن: واحكُم يا فُالن. العدلُ واِحللْم: واحلُكْم واِحلكْمةُ

مواها: واحلَِكيه عن هفْسن دري .مقِّظُ: واحلَِكيياملُت .راألم كَمحتواس :ثُقفالنٌ يف ماِل فالٍن. و كَمتواح : جاز
مه فيه، واالسكْمةُ: حمكُواُألح .حِةوالتِريوِل احلَريف قَو مإالَّ هللا: ِكي كْما. ال حننينا فالناً بكَّمناه أنْ : وحرأم

كُمحناه إىل اِهللا. يكِْمِه: وحاكَمناه إىل حوعاِم. دةُ اللِّجكَمِي : وحه من اجلَرعنمها تألن تيمه، سكَيناطَ ِبحما أح
أي امنعوهم ": أحِكموا سفَهاءكم: "وقَولُ جِريٍر. فقد حكَمته وأحكَمته:  شيٍء منعته من الفَساِدوكُلُّ. الشِديِد

وسمى األعشى . محكَمةٌ، وحكَمته وأحكَمته: يف رأِسها حكَمةٌ، وحكَى غريه: وفَرس محكُومةٌ. من التعرِض يل
. اسم موضوع: ومحكَم. وكان أبو جهٍل يكْنى أبا احلَكَِم. أتقَنته: وأحكَمت الشيَء. حِكيمةً: حكَمةَالقَِصيدةَ املُ

ِل املُِسنجقال للروي :كَماِن. حسةُ من اإلنفَلَ فَِمه: واحلَكَمِهِه أسجو مقَدقِْبٍل. ملُ ابن موقَو :  

  م واِضع حكَماِتِهوهن ِسما

واستحكَم على فالٍن . القَدر واملَنِزلَةُ: واحلَكَمةُ. وضعت ألِْحيها على األرِض: أي رؤوسه ِليشرب، وقال غريه
  .أي الْتبس: كَالمه
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  حمك

كاملَح :اجادي واللَّجمعاِن. التيماِن والباخلَص كاحموت.  

  محك

: القَملَةُ، وجمعها: واحلَمكَةُ. حمك يحِمك حمكاً: من نعِت األِدالِّء الذين يتعسفُونَ الفَالةَ، والِفعلُ: مكاحلَ

كماِس. حِك النمذاِلهم: وفالنٌ من حأي ر .كعام: واحلَمالن اخِفر .كٍك واِحٍد: واحلَمماألصلُ، هم من ح.  

  كمح

الكَمه أيضاً: حتحِس باللِّجام، وأكْمالفَر در .حمناِن يف الفَم: والكَواألس اِكبرلَِة. املُتةُ احلَبعمز تحِإذا : وأكْم
شمح : بأنِفهوأكْمح الرجلُ . املَقاَِريب، أكْمحت إكْماحاً: واملَكاِميح من اِإلِبِل. ابيضت وخرج عليها ِمثْلُ القُطِْن

  .وهو املُشِرف. ِكيح كَيموح: التراب، يقال: والكَيموح. به

  كحم

  .كَحمتاِن: ، وتثَنى- ِبلُغِة أهل اليمن -العين : الكَحمةُ. أهملَه اخلَليلُ

الجيم والحاءباب   

الشين والجيم والحاء  

  شحج

جِحيِل: الشغالب توِع. صاجاًونحشاجاً وتحجاً وشحش جحشي ِحجاِب، شرالغ قلُ. يغشاِحٍج : والب اتنب
اجحوش .ِشيحالو ارواِحلم :اجحوش جحِمش.  

  جحش

شاجلَح :ددل، والعِر من أوالد اخلَيمن أوالد احلَمِري كاملُه :ةٌ، واجلَميعشان: ِجحشوِجح اشوال. ِجح يِة -ظَّبِبلُغ 
. عظُم: واجحنشش بطْن الصيب. يتِخذُها الراعي من صوٍف كاحلَلْقَِة ِليغِزلَها: واجلَحشةُ. جحش: -هذَيٍل 

وشحوج :فرصٍل، ال يبج ماس .اشٍل: وِجحجر ماس .اشَء عن : واِجلحيساِن الشةُ االنافَعدفِْسهمن .شواجلَح :

شوحجفهو م ِحشِش، جنَ اخلَدود .شوحقال: وج ،ِلمتحأنْ ي بقد كَر ِبيص :  
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  وآخَر جحوشاً فوقَ الفَِطيِم

  .توجحشِت السماُء علينا فاستهلَّ. أي منفَِرداً: هو اخلُماِسي الصغري وحلَّ فالنٌ جِحيشاً: وقيل

الضاد والجيم والحاء  

  حضج

  

املاُء : واِحلضج. أدخلْت عليه ما يكاد ينشق منه: وحضجته أنا. ضرب بنفِْسه األرض غَضباً: انحضج الرجلُ
. مدفَع الوادي: واملَحضج. اجأحض: الناِحيةُ، وجمعه: واِحلضج. بِقيةُ املاِء: واحلَضج. الالِّزق يف أسفَِل احلَوِض

وحضج البعري . عدلُوا عنه: وانحضجوا عن الطَّريِق. استرخت: وانحضجت خاِصرته. ِإذا امتد: وانحضج الوادي
الزق الضخم : واِحلضاج. هاِمثْلُ حضأْت: وحضجت النار. صرعته: وحضجت بالرجِل. طَرحه: ِحملَه حضجاً

  .ِشبه التضِجيِع يف الكالم: والتحِضيج. املُتقَوس الظَّهِر اخلاِرج البطِْن: واحلُضاج من الرجاِل. املُسند ِإىل شيٍء

السين والجيم والحاء  

  سحج

جحالس :رجاً. القَشحِط سأْسي باملُشر تجحأِس: وسِة الروعلى فَر نلَي حِريسوهو ت.وابِي الدرنَ : وهو يف جود
اجحوِمس جحِمس ِحمار ،دالش .جحواملُس :ملُ اِإلِبلَ. املُكَدجالر جحساقَها: وس .جحا : واِملس رىباِة يركاِملب

ببا. اخلَش بالثَّو احلائك جحةوسجحق: ِملسِقيعليه ماَء الد شر.  

  سجح

احجفِْو، ومنه: اِإلسالع نسح" :ِجحفَأس لَكْتم ."حِجيباُألمور: والس قِفيحاً. الرِجيحاً وسجياً سشى مشوم .

حجوالس :تعوالن ،اخلَد ناُء: ِليحجوس حجأس .حجماِء ا: وِمساِلمن أسجةُ. لرحِجيةُ: والسعهم . الطَِّبيتويا بونوب
: والسجحاُء. مسجوح أيضاً: ويقال. القَصد: والسِجيحةُ. أي وسِطه: وتنح عن سجِح الطَّريِق. على سجٍح واحٍد

  .هلَواُءاللَّوح وا: والسجاح. سجح: الطَِّويلةُ الظَّهِر، وجمعها

  جحس

  : واِجلحاس واِجلحاش، قال. وهو اِجلهاد، جاحسه وجاحشه. ِمثْلُ اجلَحِش: اجلَحس. مهملٌ عند اخلَليل



الصاحب بن عباد-احمليط يف اللغة  353  

  والصقْع في يوِم الوغى الِجحاِس

الزاي والجيم والحاء  

  حجز

زن: احلَجقَاِتليبني م زجحأنْ ت .واحلاِجز ازواِحلج :االسم .ازاِحلج يمأِْم: وسِر والشولٌ بني الغه فَصويقولونَ. ألن :

حبلٌ يلْقى للبعِري من ِقبِل ِرجلَيِه مثَّ يناخ عليه يشد به رسغا : واِحلجاز. أي ِليحجز أحدكُما صاِحبه: حجازيكُما
حه فهو متزجه، حيقْوه ِإىل حلَيِل بِإزاِرهِرججاِز الرِتجكاح ،زوةُ. جزِث : واحلُجاِإلزاِر يف لَو فثْىن طَرثُ ييح

. أصلُه ومنبته: وحجز الرجِل. وهو فَصلُ ما بين فَِخِذه والفَِخِذ األخرى من عشريِته: وفالنٌ طَيب احلُجزِة. االزاِر

ِجزتواملُح :ِملُ شحِتهالذي يزجئاً يف حِضه ِإىل بعٍض. يعب ملَح زجتواح :عمتاِبِه. أي اجِل النجثاهلم يف الرومن أم :

وانحجز القَوم . النخلَةُ تكونُ عذُوقُها يف قَلِْبها: واملُحتِجزةُ. أي ليس ِممن يخفَى مكانه" ما يحجز فالنٌ يف الِعلِْم"
زواواحجت :ازوا اِحلجأت.  

  جزح

وغُالم جزح . جزح: وِإذا ضرب الشجر ِليحت ورقَه قيل. قَطَع، وهو جاِزح: جزح لنا من ماِله جِزيحةً وِجزحاً
حزوج :سكَايتو ظَراُء. ِإذا نِت الظِّبحزِح: وجواجلُز داِسها، أشيف ِكن لَتخةُ. دحعلى اِإلنساِن : واجلَِزي حزجأن ت

  .أي جزمته عليه: شيئاً يفْعلُه

الطاء والجيم والحاء  

  حطج

. ِجِطح، بتقْدمي اجليم: وحكاه اخلارزنِجي. ِحِطج، وقد مر يف الدال: يقول العرب للعنِز ِإذا استعصت عند احلَلَِب

هما أصوال أدري أيح.  

الدال والجيم والحاء  

  جحد

  

دوار: اجلُحاِإلقْر ِضد .دواجلَح :قيالض .حوالش .ِحدلٌ ججقال منه: ورِر، يقَليلُ اخلَي :دحوأج ِحدج .دةٌ : واجلُحلُغ
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: واجلَحاد. اٌء مْآلن، أو ِغرارةٌ مملُوءةٌ تمراًِقربةٌ أو ِسقَ: واجلُحاِديةُ. الضخم، واخلاُء لُغةٌ فيه: واجلُحاِدي. فيه

  .البِطيُء اِإلنزاِل

  حدج

جِديحٍة: التعور دعظَِر بالن هِشب .جطْباً: واحلَدر ظَِل ما دامِخ واحلَنلُ الِبطِّيمح .جاِكِب : واِحلدرمن م كَبرم
. أي ِبعته ِبغبٍن: وحدجته ِببيِع سوٍء. رميت: وحدجت ِببصري ِإىل الشيِء.  وأحدجتهاالنساِء، حدجت الناقَةَ

  .ضربه ا: وحدجه بالعصا

  جدح

حح: اجلَددِق وغِريه باِملجِويالس ضوخ .احداِب، يقولونَ: واِملجحِق املاِء يف السير ددرت: حاِديجاُء مملَِت السسأر 
. آثارها: ومجاِديح السيوِل. وهو نجم يستمطُر به: واستسقَيت ِبمجاِديِح السماء، واِحدها ِمجدح. الغيِث

حدةٌ هلا ثَالثَةُ أطْراٍف: واِملجِسم .رِعيالب تحدِز. جاملَع رجوز :ِجِدح.  

الظاء والجيم والحاء  

  جحظ

  .أي حدده: وجحظَ يل ِببصِره. حدقَتا العيِن ِإذا كانتا خاِرجتيِن، رجلٌ جاِحظٌ، وقَوم جحظٌ: اجلاِحظَتاِن

الذال والجيم والحاء  

ذِْحجم 

.وبه سميت مذِْحج. أكَمةٌ حمراُء يف اليمِن  

الراء والجيم والحاء  

  جرح

راِر: احلَجاِر واِحلججعلى األح عمجي ،روفعِره. مجفالنٌ ِبح ِميٍن ِمثِْله: وراِن. أي ِبِقررةُ: واحلَجوالِفض الذَّهب .

رةٌ: واِحلجرجه حِت كأنيبالب اركَّةَ، وهو املُدم مِطيح .رجِة: وحاممبالي ِضعوم .واحلاِجر :ِةاسِزٍل بالباِدينم م .

 رواحلُج راِن -واِحلجتوجلَّ: - لُغ لُه عزومنه قَو ،امرا: "احلَروجحراً ميت يف ": وِحجمرح مرحم عليك امرأي ح
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: املَحاِجر: وقيل. ما بدا منه: وقيل. حيثُ ال يقَع عليه النقَاب: واملَحِجر من الوجِه. املُحرم: واملُحجر. هذا الشهِر

استدار ِبخطٍّ : وحجر القَمر. حولَ العيِن كاحلَلْقَِة: والتحِجير من الكَياِت. احلَدايق، ومواِضع يحتِبس فيها املاُء
أنْ تحجر على : واحلَجر. وحجور، وهي تتخذُ للنسِلأحجار : ِحجر، واجلميع: واُألنثى من اخلَيِل يقالُ هلا. دِقيٍق

واحلاِجر . حائطُها: وِحجارها. مصدر للحجرِة اليت يحتِجرها الرجلُ: واحلَجر. انساٍن يف ماِلِه، وهو اِحلجر أيضاً
: الناِحيةُ، ويف مثٍَل: واحلَجرةُ. احلُجرانُ: ند أو نهر، واجلَميعما استدار به س: من مساِيل اِملياِه ومناِبِت العشِب

القَرابةُ، يف : وقيل. العقْلُ: واِحلجر. اِحلضن: واِحلجر واحلَجر. وكذلك املَحِجر". يرِبض حجرةً ويرتعي وسطاً"
وأصلُ ذلك أنْ تجلُب . اجترأ عليه: واستحجر فالنٌ بكَالمي". ذي ِحجرهل يف ذلك قَسم ل: "قَوِل اِهللا عز ِذكْره

: ويف الدعاء. حاجور: ويقال للمعاِذ واملَلْجأ. ِعند كَراهِة الشيِء: عوذٌ باِهللا وحجر: ويقولونَ. ماالً من بلٍَد ِإىل بلٍَد

  .اللّهم ِإين أحتِجر بك منه

  جحر

ره: اجلُحعمةٌ: جرِجح .رحجه فانترحوأج :ره اجلُحلْتخراً. أدحفِْسه جِلن رحتنا. واجنا عامرحوهو من : وأج
الفَرج : اجلُحرانُو. أي احتبس يف أوِل السنِة ثُم جاَء يف آِخِرها: وجحر عنا الربيع. اجلَحرِة اليت هي السنةُ الشديدةُ

  .أجحار: الغار البعيد، وجمعه: واجلَحر. يف حِديٍث ِلعائشةَ

  حرج

  

جاحلَر :قيالَض .واملَأْثَم .لٌ حاِرججِمثْلُه: ر جروح ِرجوح ،أي آِثم .جوِحر .جرحعن اِإلثِْم: واملُت الكاف .

أي ألْجأَين : وأحرجين إىل كذا. فقد حِرج إليه: وكُلُّ شيٍء انضم إىل شيٍء.  بالطَّالِقأي: وأكْسعها باملُحِرجاِت
تِرجإليه، فَح .اجرلَةٌ ِمحولَي :وِكن ىإىل ذُر ِرجحت ِديدةُ القُرةُ. شجواحلَر :ةُ، واجلَميعضيالغ :اجاِحلر .جواِحلر :

دةٌ من وهِقالدعمةٌ: ٍع، وجِرجوأح اجرةٌ. أحجرحم ةٌ: وِكالَبقَلَّدوقيل. م :جِد: اِحلريالكَلِْب من الص بِصين .

جوجةُ القَلِْب: واحلُرقّاداقَةُ الوِح. النيةُ: وهي من الرِديدةُ الباِردالش,ججرناه: وناقَةٌ حعمب .انُ: واحلَِرجبضلٌ . الغجور
ِرجالَ: حالِقت حربُء. ال ييالش ِرجوح :ةُ. بارجريةٌ: واحلُرٍم صغمن أد لْوها. دوربةَ وزِكيوا الرجروح :مبعىن .

روحعليه الس ِرجها: وحتجرالةُ، وأحِت الصِرجوح ،مرها: حتمرح .جفوق: واحلَر عضواِءما يسِش للنعوهي .  الن
  : ِخرقَةٌ مشدودةٌ على رأِْس املُرانِة تتخذُ ِلصيِد ِرئاِل النعاِم، قال عنترةُ

قُلَّةَ ِرْأِسِه وكَأنَّه نعتْبِم  يخَيم نٍش لَهعلى نَع جرح  

  جرح
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ححاً: اجلَرره جتحرلُ اجلاِرِح، جةُوا. ِفعحويقول القاضي: جلُر ،كدوهوش كموصبه خ تحرقد : كُلُّ ما ج
. الواِحدةُ من طَعنٍة أو ضربٍة: واِجلراحةُ. االسم: واجلُرح. للخصِم ِإذا أراد أنْ يوجه عليه القَضاَء: أقْصصتك اجلُرحةَ

واجلَواِرح من الطِّيِر . عملُه ا، أي اكِْتسابه: واجِتراحه. ه، وهي اجلَواِرحعواِملُ جسِد: وجاِرحةُ اإلنساِن
. هي الكَواِسب" وما علَّمتم من اجلَواِرِح مكَلِِّبين: "وقَولُه عز وجلَّ. جاِرحةٌ: ذَوات الصيِد، الواِحدةُ: والسباِع

هو " مل تزدادوا على املَوِعظَِة االّ اسِتجراحاً: "واالسِتجراح يف قَوِل عبِد املَِلِك بن مروانَ. منه": اجترحوا السيئاِت"و
ادانُ والفَسقْصالن .حزطَاٍء كَثٍري وجفيهم ِبع حروج :واِحد.  

  رجح

اِجحاِزنُ: الرانَ. الرزاِملي تحجوأر :جى ره حتأثْقَلْتانُ. ححجوالر :حوجوكذلك الر ،ردلَ. املَصجالر تحجوأر :

. ِمرجاح وِمرجح: وقَوم مراِجيح يف اِحللِْم، الواِحد. التذَبذُب بني شيئِني: والترجح. وِحلُم راِجح. أعطَيته راِجحاً

  .ذو املَراِجيِح: واِملرجاح من اِإلبِل. اهِتزازها يف املَشي: والراِجيح يف اِإلِبِل. وحةُلُعبةٌ، وكذلك املَرج: واُألرجوحةُ

الالم والجيم والحاء  

  حجل

. ِصغار اِإلِبِل اسِتعارةً: واحلَجلُ. جماعةُ احلَجِل: - على ِفعلى -واِحلجلى . حجلَةٌ: القَبج، الواِحدةُ: احلَجلُ

واِإلنسانُ ِإذا رفَع ِرجالً وتوثَّب . مشي املُقَيِد: - مجزوم -واحلَجلُ . ِحجالٌ وحجلٌ: حجلَةُ العروِس، وجمعهاو
. الُاخلَلْخ: واحلَجلُ واِحلجلُ. حجلُه، حجلَ يحجلُ ويحِجلُ: ونزوانُ الغراِب. فقد حجلَ يحجلُ: على ِرجٍل

بياض يف : والتحِجيلُ. أطْلَق قَيده من يِده اليمىن وشده يف اليسرى: وأحجلَ بِعريه إحجاالً. حلْقَتاه: وحجال القَيِد
. غِريها، وقد تشدد الالّمقَواِرير الذَِّريرِة و: واحلَوجلَةُ. قَوائم الفَرِس، وهو باٍد حجولُه، وفَرس محجولٌ ومحجلٌ

  : البِريق، يف قَوِل طَرفَةَ: واحلَجالُ. القَلْت يف الصخرِة: واحلَجالُء. ِشبه حفْرٍة يف البطْحاِء من السيل: واحلُجيالُء

  ودروعاً ترى لها حجاال

    

مبعىن : وامرأةٌ محجلَةٌ. لُزوم البيِت: والتحِجيلُ. كَتحِجيِل الفَرِسأنْ يصب فيه : وتحِجيلُ اِملقْرى يف الشِعير
: وِإذا أُشِليِت النعجةُ للحلَِب قيل. غارت: وحجلَت عينه وحجلَت. بِعيدةٌ: وعقَبةٌ حجولٌ وحجونٌ. محجبٍة

  .حجلْ حجلْ

  جحل
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. اِحلرباُء العظيم: وهو أيضاً. حشوها: وكذلك من اِإلبل. اِجلحالنُ:  من ِصغاِر اليعاِسيِب، واجلَميعضرب: اجلَحلُ

مخقَاُء الضلٌ. والسوحوج ليحلٌ وجحج بوض :لُ. كَثريحم: واجلّيجِل أيب النةُ، يف قَورخالص :  

يٍز كَِصفَاِت الججِلمنه ِبعح  

ضرب : وجحلَه وجفَلَه. غَِليظَةُ اخلَلِْق ضخمةٌ: وامرأةٌ جيحلٌ. ِجلْد نوٍع من السمِك يتخذُ منه الترسةُ: وهو أيضاً
ضلُ. به األرحواملُج :عورٍل. املَصحةَ: وأبو ججسوع بن ِلمسم.  

  جلح

حيف ال: اللَّج صِناللَّخيوقيل. ع :حه: اللَّجفْسن صمعلى : - أيضاً -وهو . الغ احلاِجب تبنن الذي ييالع غَار
ومكانٌ بِعيد . ونقْب يكونُ يف أسفِل الوادي والِبئِْر واجلَبِل، ابن األعرايب. لُجح: وكُلُّ ناِتىٍء من اجلَبِل. حرِفه
  .رِفأي اجلاِنِب والطَّ: اللُّجِح

  حلج

جم إليه: اللَّحهجوا إىل كذا، وألْحجحلَةُ، الْتلُوم: املَيالَهاً. أمجباملَكاِن لَح ولَِحج :فَي . أقَام ِإذا نِشب فيوالس
 ولَحوج الرجلُ أمره .ِإذا ارتاب ا الناس: وخطَّةٌ لَحجاُء وملْحوجةٌ. لَِحج، وكذلك اخلاتم يف إصبعي: الِغمِد

: واِإللْحاج. أنْ تظِْهر غري ما يف نفِْسك: والتلِْحيج. ولَحجوا بالقَوِل كُلَّ ملْحٍج. والضب جحره. خلَطَه: ولَهوجه

ادعن كذا. اِإللْح تجلَحوت :ترأَخمالَه. ت جلْحتأَه: واسبخ .تجحقِّيوالْته:  منه حتجرختلَ. اساخلَي تجولَح :

كَمنةٌ وحمرةٌ يف : واللَّحج. غَلَت: ولَحجِت الِقدر. أي يبرق: الشراب، ألنه يلْحج ِإذا غَلى: واللَّحج. ضمرتها
. املَلْجأُ: واملُلْتحج. كأَنه نقْب ال يستطَاع اخلُروج منه: بِلويف اجلَ. ِمثْلُ الدحِل: وهو يف الوادي. العيِن، عين لَِحجةٌ

وااللِْتحاج :ارِطراالض .جاُألذُِن: واِمللْح اخِصم.  

  جلح

اجلَلَح :تعأِْس، والنِم الرقَدِر من معالش اباُء: ذَهلْحوج لَحه. اجأْسر لَحتفَه: واجكَش .حِليجيف : والت مِميصالت
يف : وناقَةٌ ِمجالَح ومجلِّحةٌ على السنِة الشِديدِة. املُكاِبر: واملُجاِلح. راِكب رأْسه: وِذئْب مجلِّح. األمِر واملُِضي فيه

واجلَميع ،والقُر واحلَر رِنها على الضقَاِء لَبواملَ: ب حاِليةُاملَجوالواِحد ،اِلحج :اِلحجم .اِلحةُ واجلَوواجلاِلح : رطَايما ت
اسم أيب أُحيحةَ : واجلُالَح. رجلٌ من كَلْب: وابن جالٍَح. وكذلك الثَّلْج ِإذا تهافَت. من رؤوِس النباِت ِشبه القُطِْن

جيراخلَز .الَحلٌ جيوس :افرج .ٌء: اَءةُواِجللْحيها شرتساٌء ال يئاً وفَضيش ِبتنال ت ضاألر .لَحأج موه : ويرتسال ي
: واملُجالَحةُ. ال قَرنَ له، وِثيرانٌ جلْح: وثَور أجلَح. ليس له ارِتفاع وال رأْس: وهودج أجلَح. شيٌء من الشمِس
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واملُجلَّح من . نبت: واِإلجِليح. شديد األحناِك: ومالٌ مجاِلح. املُكاشحةُ والعداوةُ: -  أيضاً-وهي . املُبارزةُ
  .أتى عليه: وجلَّح الشيَء. أي يأْخذُ أموالَهم: وهو يجلِّح القَوم. املَأْكُولُ، وقد جِلح حتى أُلِْجىَء إىل أصِله: الشجِر

  حلج

  

. الباِرقَةُ: واحلَلْوج من السحاِب. بيننا وبينهم حلْجةٌ بِعيدةٌ. يف السيِر: واحلَلْج. حلْج القُطِْن باِملحالج: لْجاحلَ

. املَحاِور: جواملَحاِل. واالحِتالج كاالخِتالِج. وحلَج يف صدِره منه شيٌء وخلَج. تبرقُها واضِطرابها: وتحِليجها

  .أي سرطَ: واحتلَج ا. السمن على املَخِض: وهو أيضاً

النون والجيم والحاء  

  حجن

ناِفه: احلَجه يف أطرتودعِر اليت جعِف والشوقاِر واُألنى اِملنِن حتجِء األحيالش ِوجاجناُء. اعجح سوفَر .نجواِملح :

. احتجنه ِلنفِْسه: ويقال للرجِل ِإذا اختص شيئاً دون أصحابه. االحِتجانُ: والِفعلُ منها. ها عقّافَةٌعصاً يف طَرِف

اليت يظِْهر غريها مثَّ يخاِلف إىل : والغزوةُ احلَجونُ. أي حجرت عليه: واحتجنت عليه حجنةً. صددته: وحجنته عنه
: واحلَجونُ. إصالحه: واحِتجانُ املاِل. أي حسن الِقياِم عليه: وفالنٌ ِمحجن ماٍل. هي البِعيدةُ: وقيل. ذلك املَوِضِع

ِإذا : وأحجن الثُّمام. أشعر الساِق: وتيس أحجن. اإلقْعاد، وهو عيب يف الرجِل: واحلَجن يف الدابِة. الكَسالَنُ
قُضبانُ الكَرمِة : واحلُجن. حيثُ انحىن بني السنبِل والساِق: واملُحجن من الزرِع. خرجت حجنته وهي أماِصيخه

باليت فيها الِعن .نِجيحةٌ: والتجوعةٌ منُ. ِسموواحلَج :بذلك ألنَّ الطَّريق تيمكَّةَ، سمب ِضعومنه إىل ِمىنم نجحان  .

  .نهراِن بالشام: وحيجونُ وحيجانُ

  جنح

احجوالن حجالن :حاً. الظَّفَرِجيراً ناِجحاً ونيس كاً: وسارِشيأي و .حِجين أْيور :ابوص . تعابتائم ِإذا تقال للنوي
  .صرعك: يقولُ" ِإذا رمت الباِطل أَنجح بك: "ويقولون. هتناجحت عليه أحالم: عليه أحالم ِصدٍق

  جنح

والسِفينةُ ِإذا . وكذلك الرجلُ ِإذا أقْبلَ على الشيِء يعملُه ِبِجد. كَسر من جناحيه شيئاً مثَّ أقْبلَ: جنح الطّائر جنوحاً
. - لُغتاِن -اِجلنح واجلُنح : أقْبلَ، وأجنح أيضاً، واالسم: وجنح الظَّالم جنوحاً. تجنح: انتهت إىل املاِء القَليِل
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اراجلَر كَرسه به العبشكَِر. ويساحا العناه: وججاِنب .الَعةُ: واألضوالواِحد ،اِنحوةٌ: جاقَةُ على . جاِنحالن وِإذا مالَت
ِد ِشقَّيقاِلأحها ي :تحنِن. جيبةَ اجلَنواِسع تاقَِة ِإذا كانقال للنوي .حنته فاجتحنوأج : لُه عزالَ، ومنه قَوه فَملْتأم

:  واالنساِنوجناحا الطّائِر. واملَيلُ عن احلَق. والتضِييق. اِإلثْم: واجلُناح". وإنْ جنحوا للسلِم فاجنح هلا: "وجلَّ

: وهو اِإلبطُ يف قَوِله تعاىل. اجلُوار: واجلَناح. يِمينه وِشمالُه: وجناحا الوادي. جمع اجلَناح: واألجنح. يداه

"كاحنج إليك ممفالناً يف مايل". واض تحنه: وأجكْترَء. أشيالش تحنه: وأجثَّقْتةُ . وجعلَِب والنللح تِليِإذا أُش
  .هي السوداُء: واجلَناح. جناح جناح: يقال هلا

  حنج

جه أيضاً: احلَنتجنوأح ،جنته فاحتجنِهه، حجِء عن ويالَةُ الشه. ِإمتجنفيه: وح تعرةُ. ِإذا أسجنٌء من : واِملحيش
كاملَعنوِج وهو : واملَحنوج. أي عرضت: وحنجته حاجةٌ فَذَهب هلا. أي أصِله:  وِبنِجهورجع إىل ِحنِجه. األدواِت

املَثِْني .ِنجلِْفه: واملُحإىل خ ظَرشى نالذي ِإذا م.  

  جحن

  : السيُء الِغذَاِء يف قَوِله: واجلَِحن. نهر خوارزم: جيحونُ وجيحانُ

ِنِقرِحٍن قَِتيى ج  

  .جحن: القُراد، وجمعها: واجلُحنةُ. لَِزمه: وجِحن فالنٌ يف بيِته جحناً

الفاء والجيم والحاء  

  حجف

  

فةُ: احلَجدِة، الواحسرمن الت برفَةٌ: ضجح .اِجفا: واملُح ُاملُقاِتل .افِة ا: واحلُجري من كَثْرتعألكِْل، داٌء ي
أي : وأحجفْت نفْسي عن كذا. حجفَةٌ: الصدور، واِحدها: واحلَجف. رجلٌ محجوف. كاالسِتطْالِق والقَيِء

: وحاجفْته. تضرع له: وانحجف فالنٌ ِلفُالٍن. حزته: استخلَصته، والشيَء: واحتجفْت الرجلَ. ظَلَفْتها عنه

  .عارضته

  جحف
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فِف: اجلَحِمثْلُ اجلَر .ةً بالكَففَةً واِحدحفْنا ماَء الِبئْر ِإالّ جحتاج .افواِجلح : لْوالد بِصيلُ فَيجالر ِقيستسأنْ ي
تناولُ : وهو يف الِقتاِل. تجاحفُونَ الكُرةَوالِفتيانُ ي. الدلْو اليت تجحف باملاِء تأخذُه: واجلَحوف. فَم الِبئِْر فَتتخرق

. من مواِقيِت اِإلحرام: واجلُحفَةُ. املَوت: واجلُحاف. تجتِحف أموالَهم: والسنةُ املُجِحفَةُ. بعِضهم بعضاً بالسيوِف

  .أي مقاِرباً: ومر مجِحفاً.  أكْلُ الزبِد بالتمِر:واجلَحف. جحف: أي نقْطَةً، وجمعها: ووجدت جحفَةً من كٍَأل

  فحج

جالفَح :اُء، واجلَميعجوفَح جأفْح تعِن، والنما بني الساقَي داعبت :جفالنٌ عن كذا. فُح جثَىن عنه، : وأفْحأي ان
  .إفْحاجاً

الباء والجيم والحاء  

  حجب

ه: احلاِجبعموج ،روفعةُ:مبواحلَج ابةُ.  احلُجابه: واِحلجتوالي .ابه: واِحلجعمِن، وجئييبه ش تبجما ح ماس :

بجِر. حه عن األمبجه: وحزجفالنٌ. ح بجتاِب: واحراِء اِحلجمن و نِف. اكْتاجلَو اببني الفُؤاِد وسائر : وِحج
رؤوس ِعظاِم الوِركَيِن، : واحلَجبتاِن. حواِجب: ماِن فوق العينيِن بشعِرمها، وجمعهالعظْ: واحلاِجباِن. البطِْن

واجلَميع :باحلَج .به: واحلَجردص ِجبفَِس، حى النجرم :ِل. ضاقالِفي وحاِجب :شاِعر .ابلُ، : واِحلجاجلَب
  .مةُاألج: واحلَِجيب. حجبانٌ: وجمعه

  حبج

لَموالع ارلنا الن تجبةً: أحتغدا بب .جقال: واحلَبفَِج، يرري من أكِْل العتعلُ اِإلِبلَ، يقْتاجى: داٌء يبوإِبلٌ ح ،تِبجح .

. ةٌ عند خاِصرِة البعِريكَي: وهو أيضاً. جمع احلَبِج وهو البعر املُتكَبب يف البطْن: واحلَبجةُ. وكذلك الرجلُ

قورِت العجباجاً: وأحبإح ،تخصوش ترد .جوواحلُب :افاالكِْتن .جبوح :اجبلُ حجطَ، والررض . جبوح
وحبجت به . به اضر: وحبجه بالعصا. شجيرةٌ سحماُء يتخذُ من بعِضها ِقداح: واحلَبج. رمى ا: بكَلمٍة
ضه: األرتعرجاً. صبح رينا السجبديداً: وحراً شينا سِره. ِسرصه ِببجبه: وحرصب امِإذا أد.  

  جبح

  .أي أفْرحين فَفَِرحت" بجحين فَبِجحت: "ويف احلديِث. أي يهذي به إعجاباً وفَخراً: فالنٌ يتبجح بفالٍن
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  جبح

  .ِجبح: مواِضع النحِل يف اجلَبِل، والواِحد: واَألجبح. أي رموا ا ِلينظُروا أيها يخرج فائزاً: جبحوا ِبِكعاِبهم

الميم والجيم والحاء  

  حجم

امجةً: اِإلحبيِء هيعن الش صكُوالن .ماِم: واحلَجلُ احلاِجِم واحلَجاحلديِثويف. ِفع " :موجواملَح احلاِجم أفْطَر ."

ومنه نِعت القُبلُ فقيل . موِضع اِملحجمِة من العنِق: واملَحجم. رِفيق: وحاِجم حجوم وِمحجم. قارورته: واِملحجمةُ
موجح :صوصأي م .مه: واحلَجِريدا يمساناً عإن ِس. كَفُّكماًومجله ح تدجَء فَويالش تاً: سسأي م .امواِحلج :

موجحم عريب ،ضه من الععنمعِري يطِْم البلُ يف خعجٌء ييش .يالثَّد مجِمثْلُه: وح مجوأح ،دهِنه. نيفالنٌ ِبع مجوح :

طِْرفال ت تتأي ثَب .ثَد ِبيالص مجهوحأُم ه: يصاماً. أي مجِد إحلُووللم تمجوأح .يالثَّد مجمن : وأح كَنأم
  .الورد األحمر: واحلَوجم. الرضع

  جحم

  

مِج: اجلَِحيأَجةُ التدِديالش ارِب. الناحلَر ِل: وجاِحمةُ القَتقولونَ. ِشدفالنٌ جاِحماً من احلَ: وي قال ذاقي ،درِب فَبر
واملَرأةُ جحماُء، . شديد حمرِة العيِن مع سعِتها: واألجحم. العين ِبلُغِة ِحمير: واجلَحمةُ. ذلك للمحتمي يف احلَرِب
اتاومحوج محاٌء جوِنس .محظُ فيه: واملُجحجديداً يظَراً شن ظُرنالذي ي .جِنوريالع محها: لٌ اجرودم .

امؤوِس الِكالِب: واجلُحذُ يف رداٌء يأخ .امحلٌ ججِب: ورلٌ، من جاِحِم احلَرِخبي قيماً. ضوحج ارِت النمحوج :

تمطَراض.  

  مجح

وفَرس جموح . ك كلُّ شيٍء مضى ِلوجِههوكذل. ِإذا ذَهب يجري جرياً عاِلياً: جمح الفَرس بصاِحِبه، ِجماحاً
وا ِبِكعاِبهم. جاِمححموا: وجحبِمثْلُ ج .حةُ واجلَماِمياحاِن: واجلُملِّيوالص احلَِلي ؤوسمن : "ويف املَثَل. ر فأخ

  .جبلٌ: وجمح. جبلٌ ِلبين نميٍر: واجلُمح. أرض: واجلُماح. وهو سهم يلْعب به الصبيانُ" اجلُماح

  جمح
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حجمِء: التيبالش ابجاِإلع.  

  محج

وقد يكونُ من تغيِر الوجِه من .نظَر ِبخوٍف: وهو أيضاً. حمج تحِميجاً: غُؤورهما، ويقال: تحِميج العينيِن
. هزالُها مع غُؤوِر أبصاِرها: وتحِميج اخلَيِل". ما يل أراك محمجاً: "اب ِلرجٍلالغضب، وهو من قَوِل عمر بن اخلَطّ

جوها: واحلَمرِغيصصاً هلؤالء الثَّالثَة، وتوصقَِر، خلَِد البو ِة أوِويلَِد اُألرو لَِد الظِّباء أوغري من والص : ،جِمييمح
عواجلَم :محجاِمي.  

  حمج

جٍء: املَحيٍء عن شيش حساٍء. مِتقْصباس .ضاألر جحمت حيِض: والرِة األرملَ من أدناوتى تاِب حتربالت بذْهت .

ضاألر تجحقالُ باخلاِء: ومها، ويتضخضخ .جواملَح :كاحجاً. النوحةً مقَبنا عِع: وِسرةًأي بدي .اجحم فَروس :

  .بِعيدةٌ

الشين والحاءباب   

الصاد والحاء الشين  

  شحص

شحصةٌ وشحصات وأشحاص . اليت ال لَبن هلا وا : والشحاصةُ والشحصةُ. الشاةُ ال لَبن هلا: الشحصاُء
اصةٌ أيضاً. وِشحصحش زنه. وعتصحه: وأشتدعهم عن املكان. ابصحم: وأشالهأج . صحوكذلك الش

  .والشحصةُ، يقال

  .ورأْيته شاِحزاً. فَِزع: شِحز الرجلُ. احلاء والشني والزاي مهملٌ عند اخلَليل

الطاء والشين والحاء  

  شحط

ويقال ألثَِر سحٍج . ٌء يأخذُ اِإلِبلَ يف صدوِرهادا: والشحطَةُ. البعد، شحطَت تشحطُ شحطاً وشحوطاً: الشحطُ
عود يوضع عند قُضبان الكَرم يِقيه من : واِملشحطُ. من النبع: والشوحطُ. أصابته شحطَةٌ: يِصيب جنباً أو فَِخذاً

االضِطراب يف الدم كما : والتشحطُ. لريح من الذَّيِجاملَوِضع الذي تقَعُ فيه ا: واملَشحطُ. األرض، وكذلك الشحطَةُ
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بلَغت أقْصى ثَمِنه، أشحطُه : وشحطْت البِعير يف السوم. الطَّويلةُ: والشوحطَةُ من اخلَيل. يتشحطُ الولَد يف السالء
وقْعةٌ للعرِب : ويوم شواِحٍط. أي يكونُ عليك بالٌء: ِم شواِحٍطوِإني َألرجو أنْ يكونَ عليك ِمثْلُ يو. شحطاً
  .شديدةٌ

  شطح

  .واِإلهمالُ بالباِب أوىل. - الطّاٌء شديدةٌ-ِشطِّح : يقال للعِريِض من أوالِد املَعِز إذا زِجر: اخلارزنِجي. مهملٌ عنده

الدال والشين والحاء  

  حشد

. وهو الذي ال يفْتر عن حلِبها: لِإلِبِل حاِلب حاِشد: ويقولون. خفُّوا يف التعاوِن وأسرعوا اِإلجابةَ: قَومحشد ال

. دحشائ: ال تخِلف قَرعاً واِحداً أنْ تحِملَ، واجلَميع: وحشود. ساِهرةُ الِعرِق سِريعةُ اجتماع اللَّبن: وناقَةٌ حِشدةٌ

ادشح ضِريعاً: وأرفيها املاُء س ِشدحةٌ يلْبص.  

  شدح

  

حدوِق: الشوالطَّويلُ من الن .حدرو حدوش :ِطنوب ِمنس .حدمن كلِّ شيٍء: واألش الواِسع.  

التاء والشين والحاء  

  .احلَرد وخبثُ النفْس: وقيل. بن والفَرق، رجلٌ أتشحاجلُ: التشحةُ والتشح: اخلَارزنِجي. أَهملَه اخلَليلُ

الذال والشين والحاء  

  شحذ

فَوق البغشة، شحذَِت السماُء : والشحذَةُ من املَطَِر. وشحذْته وأشحذْته. التحِديد، ِسكِّين شِحيذٌ مشحوذٌ: الشحذُ
: ورجلٌ شحذَانٌ. رميته به: وشحذْته ِببصِري. أي يطْرده: ومر يشحذُه ِمن خلِْفه. أقْلَع: طَروأشحذَ املَ. تشحذُ

إذا رفَعت : وشاحذَِت الناقَةُ ِشحاذاً عند املَخاض. حِديد: وشحذُوذَةٌ. هو اجلائع: يدخلُ يف كلِّ أمٍر شديٍد، وقيل
  .م ألْوته إلْواًء شِديداًذَنبها ثُ
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الثاء والشين والحاء  

  شحث

  .ِمثْلُ الشحاِذ، وهو املُِلح يف مسأَلَِتِه كإلْحاِح الشحاِذ على السيِف عند التحِديد: الشحاثُ

الراء والشين والحاء  

  حشر

رة: احلَشِم الِقياموي رشح .رشو: واملَح ، عمأيضاًاملَج ِشرةَ. هو املَحنم السهترشوح : ِلكهواحي، وتهم من النتمض
كلُّ ملَزِز اخلَلِْق : واحلَشور من الدواب. ِصِغار دواب األرض، واجلَميع احلَشرات: واحلَشرةُ. يف ِخالِل ذلك

وحشرت السنانَ فهو . ما لَطُف: حلَشر من اآلذاِن وِمن قُذَِذ ِريِش السهاموا. العِظيم اجلَنبيِن: وهو أيضاً. شِديِده
روشحه: مقَّقْتةُ. ررذلك: واحلَش ِضعولَة، ومبنالس بةُ تكونُ على حرةُ: الِقشرشِض : وقيل. املَحيف األر ِقيا بهو م

: وحِشر فالنٌ يف رأِسه واحتِشر. اجتمع عليه الوسخ: ووطْب حِشر.  وينبت أخضرمن نباٍت بعد حصِد الزرع،

  .هي املُتظَرفَةُ البِخيلَةُ: وعجوز حشورةٌ. كذلك

  شحر

رحن: الشمساِحلُ الي.  

  شرح

حِريشةُ: التظِْم ِقطَعاً، والِقطْعِم على العاللَّح ةٌ: قَطْعحرش .حرانُ: والشيه. البردص اللَّه حره: وشعسأي و .

 اِرحِن -والشمِة اليِر: - ِبلُغاطُواحلاِفظُ كالن.  

  رشح

حشالر :حشِق، والررِد من العةُ اجلَسِدينِق: ترذلك الع مِج. اسرةُ السحشمنه: وِمر .اُألم حِشيرهاوتلَدها :  وجِريدت
قْوى على املَصى يِن حتاه يف اللَّبهلم: وقيل. إيةُ، من قَوِبيرللِخالفِة: هي الت حشرلُ: هو يمؤى ويبرأي ي . اِشحوالر

جبالٌ تندى ويف أُصوهلا ماٌء : واِشحوالراِشح والر. اليت معها راِشح: واملُرِشح. الذي قد مشى ونزا: من أوالِد الظِّباِء
أي : وفالنٌ أرشح فُؤاداً من فالٍن. القَفْز واألشر، رشح يرشح: والرشح. ثُعلُ الشاِة خاصةً: الرواِشح: وقِْيلَ. قَليلٌ

  .عال وارتفَع: واسترشح البهمى. أذْكى
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  حرش

  

ِريحوالت شاحلَرنانِري. اِإلغْراُء: شمن الد شرِته: واألحةٌ ِلِجدنوشما فيه خ .بومن الض :ززحه ماِجللِْد كأن اخلَِشن .

بالض تشرته: واحتجيه .شواحلَِري :اِلبخةٌ هلا مداب .شها: واحلَرِرشحي ع، باتضمن الب برض .شواحلَر :

ِلِعيالِهالَج ِرشتحي ،عهلم: م كِْسبشاُء. أي يواحلَر :تبِف. نشقْلَةٌ كاحلَرِب. وبوهو من اجلَر : ،دعطُلْ بةُ مل تالباِثر
إنَّ يف و. أي أكُولٌ: - وِجمالٌ حرش -وجملٌ حِريش . اِحلراش: واَألثَر. وحِرش البعري حرشاً، وأحرشه اِهلناُء

شورحم عريِره لَِحراشاً، وبةُ يف احلَلٌق. ظَهشاطَِة: واحلُركاحلَم .شِك: واحلَِريوِط الشرِن من خيفَتالش لِّعزاملُت .

شواخلَر شواحلَر :شيت. اخلَدشِريله ح تجردي: وأخي أي ِملْك .اشرواِملح :ٍل عوِبِمع هِبيِريِض القُِذِذش .

اِس. ِمثْلُ القَِلِق: واحلَِرشاعاِت النقال جلَموي :اٍل وكَِرشمن ِعي ِرشةٌ: حاعمأ ي ج.  

الالم والشين والحاء  

  .أهملَه اخلَليلُ

  شلح

ِجينزاخلَار :حِليشلَ: التِب، ومنه السِف واخلَشيه بالسلَّحِب، شرِم والضتيف الشب.  

  شحل

  .طَويلُ الرجلَيِن: رجلٌ شحولٌ

  احلاء والشني والنون

  حشن

: والتحشن. اِحلقْد، وهو من األول: واِحلشنةُ. إذ ِتغيرت رائحته وبِلي: حِشن السقَاُء يحشن حشناً، وأحشنته أنا

اباالكِْتس.  

  شحن
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نحالش :نحةٌاملَلُْء، شونحشم ةَ فهينِفيالس ت .اِحنفُن: والشالس ظَماُء. أعنحوالش :اِحنشم ودةُ، وعاودالع .

: وأشحن الصِبي للبكاء. رفَعه ِليضِرب به: وأشحن له بالسيِف. أي يطْردها: والشيُء احلاِمض يشحن الذِّبانَ شحناً

أ لهتيةً. هناحشَء ميه الشتنه: وشاحتضه وفاوالَطْتخ.  

  شنح

  .شنعت: وشنحت عليه. طَِويلٌ: ورجلٌ شناح. اجلَملُ التام اخلَلِْق غَير مضطَِرٍب: الشناح والشناِحيةُ

  نشح

اِربالش حشَأل: نتام.ابروالش :حوشالن.احشِلىٌء:  وِسقَاٌء نتمم .حشاقي: والنوالس ،قْيالس :اِشحالن .ِشحتوان :

برأي اش .حوشاملاُء القَليلُ: والن.  

  حنش

شاحلَن :ها، واجلَميعوغري واحلَراِبي اتاحلَي :اشناألح .شنلٌ ِمحجور :بوِملٌ كَستعم .يالص تشنوحإذا : د
: ورجلٌ محنوش. املُغرى: واملَحنوش. أغْريتهم: وحنشت الناس حنشاً. أعجلْته عنه: وأحنشته عن األمر. ِصدته

  .الذُّباب: واحلَنش. لَدغَته: وحنشته احلَيةُ. مغمور احلَسب، ومنه اشِتقاق أيب حنٍش

الفاء ونالشي والحاء  

  حشف

فلُ: احلَشخفَِت النشِر، وأحمِو من التنفَةُ. ما مل يِة: واحلَشرالكَم أْسر .فواحلَِشي :اخلَلَق بالثَّو .فشحواملُت :

: واحلَشفَةُ.  الناقَِة إذا استشنضرع: واحلَشف". ما يل أراك متحشفاً أسِبلْ: "املُتيبس، يف قَوِل أبان بِن سعيٍد لعثْمان

أُصولُ الزرِع تبقى بعد احلَصاِد، يف لُغِة أهِل : واحلَشفَةُ. املاُء القَليلُ: واحلُشافَةُ. حشف: ِشبه الكَذّاِن، وجمعها
  .اليمِن

  فحش

  .حشاً، وفَحش عليناوأفْحش الرجلُ فُ. اسم الفَاِحشِة: الفُحش والفَحشاُء

  حفش
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اِحلفْش :ِر وغِريها، واجلَميعِة كالقَواِريفاِط اآلِنيأيضاً: ما كانَ من أس واحلَفْش ،فَاشاألح .يف : واحلَفْش احلَفْر
: واِفش، والواِحدةُجمع املاَء من كلِّ جانٍب إىل مستنقٍَع واِحٍد، وهي احلَ: وحفَش املَطَر املَِسيلَ حفْشاً. األرض

صبوها : وحفَشوا علينا اخلَيلَ. أي يعِقب جرياً بعد جرٍي وال يزداد إالّ جودةً: والفَرس يحِفش اجلَري. حاِفشةٌ
موِعدك ِحفْش ": ، من قَول عمرو بن العاص ِلرجٍل من رِبيعةَ- أيضاً -وهو اِحلر . بيت صغري: واِحلفْش. علينا
كاُء أيضاً". أُموهو الِوع .فَاشالُ: واِإلحجاِإلع.  

  شفَح

  .املَحروم الذي ال يِصيب خيراً: املُشفَّح: اخلارزنِجي. مهملٌ عنده

  فشح

: والفَشح. وتركْته، وقد يخفَّف مبعناهعدلْت عنه : فَشحت عنه تفِْشيحاً: اخلارزنٍجي.  مهملٌ عنده- أيضاً -فشح 

: وانفَشح الوادي. إذا جامعها: وتفَشحها. أشد من الفَرشحِة يف املَشي، إالّ أنَّ الفَشح غَير ِخلْقٍَة والفَرشحة ِخلْقَةٌ

حفَسمبعىن ان.  

الباء والشين والحاء  

  حشب

بشيف باِطِن : احلَو ظْماحلاِفِرع .بشب: واحلَوشوبن ح رهش يمِن، وبه سيبطِْن واجلَنالب ِظيمهو : وقيل. الع
. مبعىن أحشمين أي أغْضبين: وأحشبين. من أمساء الرجال: وحشب. الكَِثري من الناس: واحلَوشب. الصغري الرأِْس

  ، كاخلَِشيبالغليظُ: واحلَِشيب من الثِّياِب

  شحب

  .قَشرتها: وشحبت األرض. تغير من هزاٍل: شحب لَونُ الرجِل يشحب شحوباً وشحوبةً

  حبش
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وكذلك من . وادالشديدةُ الس: واحلُبِشيةُ من اِإلِبِل واحلَبِشيةُ. السودانُ، واحلَِبيش واُألحبوش ِمثْلُه: احلَبش واحلُبشانُ
. احياٌء من القارِة وقَعت بينهم وبني قُريٍش حرب، وسموا بذلك ِلتجمِعِهم: واألحاِبيش. سود ِعظَام: النمِل

شِبيحى: والتشِل األعمن قَو ،عِميجالت :  

  ُأالك حبشْتُ لهم تَحِبيشي

بواأله اشبواألحةُ: اشاشاِس، وكذلك احلُبالن اتماعج .شبله وه شبوح :عمج . فَّتمى إذا الْتهويقال للب
تةٌ: وكَثُرِشيبةُ. حِشيبوح :قُوبعأِة يرام ماس .شبه: واألحتاِئدم نيزوي هأْكُلُ طَعامانُ. الذي يشمن : واحلُب برض

  .اجلَراد

  شبح

حبالش :الباء، واجلَميع كَّنسه، ويصخش دا لكما ب :باحٍح باِطٍل: "ويف املَثَِل. األشبمن ش قاء" أدنَ اهلَبونعي .

حبوالش :ِجفاٍد ِليتئاً بني أويش كدن. ميقَابللع ِبحلُ إذا شجوكذلك الر .ِديأَي مالقَو حبعاءوشم إىل اهللا يف الده :

وابحٍد شوها، وأيفَعِن. ريالذِّراع وحبشلٌ مجلُهما: ورطَِوي .حبواملُش :ضراملُع .حبوالش :ضِريالع .دوالع تحبوش :

املَقْشور : واملُشبح. شِبيحةٌ:  يف القَتِب، الواِحدةُِعيدانٌ معروضةٌ: والشبائح. الباب العِريض: والشبح. نحته وعرضته
  .خشبتا اِملنقَلِة: والشبحتاِن. أيضاً

الميم والشين والحاء  

  :حشم

ماحلَش :ةُ ِمثْلُهمِل،واحلَشجالر مدِل. خجةُ الرمشونَ له: وحبضغه الذين يتةُ. خاصمتقولُاال: واحلُش ،اضِقبما : ن
: واحلُشوم. أي ما أكَلَت: وجاءِت اِإلِبلُ وما حِشمت عوداً. الربو واِإلعياُء: واحلُشوم. الذي حشمك وأحشمك؟

ِشمحي مشاِل، حالُ بعد اهلُزِت . اَإلقْبمشوح     

. أي ذَمه وعابه: وحشمه. أي طَِلبةٌ: ويل عنده حشم وحشوم. ظُم بطُونهاأي حسنت وع: الدواب يف أول الرِبيِع

أي ِجرياين : وهؤالِء أحشاِمي وحشمائي. أي ما يتوقّاها: وما يتحشم املَحاِرم. تحرمت به: وتحشمت بفالٍن
وهو أنْ : وحشمت الرجلَ وأحشمته. وإنَّ ذلك لَِمما يحِشم بين فالٍن. أي أغْضبته: وأحشمته فَحِشم. وأضياِفي

هكْرما ت كِمعسوي كؤِذيإليك فَي ِلسجي .ِشمتواملُح :ِمعتِني املُجعِشِد يته. ِمثْلُ املُحتمشحه : وتتضضحت
  .عِيريكالت: والتحشم. واستعطَفْته

  شحم
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محالش :مالقَو محوأش ،وفرعم :ِة: "ويف املَثَِل. كَثُر عندهم ذاكمحبالش نأض لُ ما تقول" الكَلْبفْعال ت كأي ِإن .

وِعنب . رمانةٌ شِحمةٌ: يلهنةٌ يف جوِفها، فِإذا غَلُظَت ق: وشحمةُ الرمانِة. أي ِبِجن نشاِطِه: ولَِقيته ِبشحِم كُاله
ِحماِء: شاللِّح لْبةُ اُألذُِن. قَليلُ املاِء صمحفَل: وشِط من أسلَِّق القُرعةُ يف ممِض. اللَّحةُ األرمحضاُء: وشيةٌ بدود .

  .الشحمةَ: ولُعبةٌ للعرِب تسمى

  محش

شالقَواِئم، و: احلَم قِقيةٌ، قالالدِمشحتسةٌ مشمح اقس :  

  قُطْناً ِبمستَحِمِش األوتاِر محلُوِج

ويقال للرجِل إذا اشتد . احلُمش واِحلماش: واجلَِميع. وحمشت قَواِئمه وحمشت. وأوتار حمشةٌ مستحِمشةٌ
إذا أشبعت وقُود النار فيها حتى : وأحمشت بالِقدِر إحماشاً. أنا غَضباًقد استحمش غَضباً، وأحمشته : غَضبه
  .اشتد: وحِمش الشر. اقْتتال: واحتمش الديكاِن. تغِلي

  حمش

شاملَح :هِضجنوال ي اِجللْد ِرقحلٌ من لَهٍب ياوناِشىُء. تواملَح :من األكِْسي برةُضأةٌ: ة، الواِحدشِمح . وباب
ولست . ضرب من الثِّياب: واملاِحشون. الكَثري األكِْل: واملاِحش. ِشدةُ النكاح: واملَحش. املُعتلِّ املَهموِز أولَى به

  .أحقُّه

  مشح

  .بلَتيِن، مِشحت تمشح مشحاًوهو اصِطكاك الر: -مثْلٌ املَشِق -املَشح : اخلارزنِجي. مهملٌ عنده

الضاد والحاءباب   

  احلاء والضاد والدال

  دحض

ضحالد :لَقأيضاً -وهو . الز - :حاضلَقَةٌ ِمدزلَقَةُ، وماملاُء الذي تكونُ منه املَز .اضالُّ: واألدحِت . املَزضحود
وأدحضته عني . بطَلَت، وأدحضتها أنا، وهي مدحضةٌ:  حجةُ فُالٍنودحضت. زالت: الشمس عن بطِْن السماء

  .موِضع: ودحيضةُ. أي بحثَ: ودحض عن األمِر ودحص. دفَعته: إدحاضاً ودحضته
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الظاء والضاد والحاء  

  مهملٌ

  .ملَعروِفلُغةٌ يف احلُضِض للدواِء ا: حضظٌ: إالّ قَولَهم

الراء والضاد والحاء  

  حضر

  

رِو: احلَضدالب ةُ. ِخالفِة: واحلاِضرالباِدي ارةُ ِمثْلُه. ِضدةُ، واحلَضاوةُ والِبدارواِحلض .روةُ احلاِضِر: واحلُضاعمج .

. وحِضر يحضر حضوراً. وحضِره وحضِرهوضربته مبحضِر فالٍن وحبضرِتِه وحضرِته . قُرب الشيء: واحلَضرةُ

واحلاِضر :رضح مهم، وقَوعمتجوا مرضإذا ح ِر. احلَيضاملَح عموج :اِضرةُ. املَحراضإنسانٌ : واملُح كاِضرحأنْ ي
اجلَماعةُ : واحلَِضيرةُ. الةُ وحِضرت، تحضر فيهماوحضرِت الص. يف معىن احضر: وحضاِر. ِبحقِّك فيذْهب به غَلَبةً

: من عدِو الدواب، والِفعلُ: واحلُضر واِحلضار. حضائر، وكذلك احلَضرةُ: من القَوِم سبعةٌ أو ثَماِنيةٌ، وجمعها

حضر ِبخيٍر وبياٍن، : وحضر. شديد احلُضِر: رجلٌ حضرو. وفَرس ِمحِضير وِمحِضيرةٌ وِمحضار. أحضر إحضاراً
ما اجتمع من جاِيئَِة اِملدِة يف اجلُرح، ومن السخِد يف : واحلَِضير. وهو ِمني حضر الفَرِس. وِإنه لَحسن احلُضرِة

لَك شومها : ويقال لِإلِبِل. حضاِر: ويسمى الثَّور األبيض. كَوكَباِن، وهو املُحِلف: وحضاِر والوزنُ. السلى
اسماِن جِعال اسماً واِحداً، : وحضرموت. إذا جمعت قُوةً ورحلَةً: وناقَةٌ حضاِر. وحضارها، وتكْسر احلاُء أيضاً

اتوفيه لُغ .احلَطَِب: واحلاِضر ارانُ وِصغدِلهالِعييف قَو  :  

هِم وحاِضرِشياله ِليودعليها ع  

ارجال. داٌء يكونُ يف اِإلبل: واحلُضمن الر رواحلَض :ِم وهو عنه غَِنياِم القَوِلطَع ضرعتالذي ي .رواحلَض :رقَص .

  .ماٌء من ِمياِه العرب: ومحضوراُء

  رحض

ضحالر :بلُ، ثَوسالغضوحروم ضِحير  .اِحضالُ: والرسةُ. الغضحأُ فيه: واِملرضوتٌء ييش .اضحةُ : واِملربشخ
  .الشنةُ واملَزادةُ اخلَلَق: والرحض. عرق احلُمى، رِحض الرجلُ: والرحضاُء. الغساِل، واملُغتسلُ

  حرض
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ضِريحالت :حالتضِضي .ضانُ: واحلُرنةُ. اُألشضرِض: واِملحراُء للحالِوع .اضِرقُه: واحلَرحالذي ي .ِضعواملَو :

وهو الكالُّ الضعيف . أي محرضاً يِذيبك اهلَم": حتى تكونَ حرضاً: "واحلَرض يف قَوِل اِهللا ِعز وجلَّ. احلُراضةُ
الذي ال خير فيه وال يكاد : واحلاِرضةُ واحلَرض. ال خير فيه: وجملٌ حرضانٌ. جالٌ أحراضالذي أشرف، وِر

ركْبي .ضِريواِإلح :فُرصوقيل. الع :قتاسشالن .ضرٍل: وأحذّيِل هبِلج مِر. اسعلى األم ضوحار :مأي داو .

املُتفَتت : واألحرض من الرجال. هو البرم: احلُرضةُ، وقيل: والذي يضِرب ِبها. ةُ بالِقداحاملُضارب: واملُحارضةُ
ضرح مضاُء، وقَورأةٌ حرِن، وامينيفاِر العوقيل. أش :كَِرب ِديعِل عمرو بن ميف قَو :  

  نَِحيط المحرضاِت من السعالي

  .أغْضبِني: اِت، أحرضيناملُغضب: أي 

  ضرح

حرالض :يمحوا فُالناً. الرطَرذُوه: واضبِم. نةَ القَوادهش تحرها: وضتحرج .حرت: والضيللم حِريالض كفْرح .

احرأيضاً: والض حِرية، وهو الضبالَ الكَعماء ِحييف الس تيب .ِحيرِرواملَضقُواحاه:  من الصنما طالَ ج . ديوهو الس
وهو الذي . اِمليدعةُ: واِملضرح. النفُوح ِبِرجِله: والضروح من اخلَيِل. هو األبيض من كلِّ شيٍء: وقيل. السِري أيضاً

كيتى ناِحيدبِإح كاِرضعانُ. يوه. والصعموج :اِرحضلفالٍن. م اِرحضله: وفالنٌ م اِضبغما بني . أي م حرضوان
جرضِم وانالقَو :داعبِس. أي تِر الفَرجويف ز :حرال واضه .كصاِحب وضاِرح :هأي قاِرب.  

  رضح

حضاِح: الرضوى باِملرالن كحضةٌ فيه: رِر، واخلاُء لُغبه ا. أي باحلَج حضورضا: ألر هبرفالنٌ . أي ض حضتوار
  .أي اعتذَر: من كذا

الالم والضاد والحاء  

  ضحل

  

: واملَضحلُ. صخرةٌ بعضها يف املاء وبعضها ظاِهر: وأتانُ الضحِل. األضحالُ: املاُء القَريب القَعِر، واجلَِميع: الضحلُ

  .قلَّ ماؤها: درانُوضحلَِت الغ. مكان فيه املاُء

  حضل
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  .فَساد أُصوِل سعِف النخِل، وقد حِضلَت، والظّاُء لُغةٌ فيه: احلَضلُ

النون والضاد والحاء  

  حضن

نِح، ومنه: اِحلضِط إىل الكَشنَ اِإلبوانُ: ما دِتضاالح .نضتواملُح :نةُ. اِحلضانواِحلض :ِن واحلاِضناحلاض ردصِة، م
يبكَّالِن بالصِة. ومها املُوتا املَفَازناها: وناِحيناً. ِحضوضها حضيب ِضنحةُ تامها: واحلَمِضعوعليه، وم تنجر :

اِضنواملَح نضِر. املَحه من األمنضجه عنه: وأحرانُ. أخلَ: واِحلضطُوِز وتني العيى طُبدإح رقْصاً، أنْ ترى ِجداُألخ 
  : يف قَوِله: وقيل. وكذلك يف البيضتيِن. عنز حضونٌ

اِضنوح ننَهيعلى ما ب فْعوس  

جبلٌ ِبنجٍد، : وحضن. سود أيضاً: ضرب منها حمر شديد احلُمرِة، وقيل: واألعنز احلَضِنيات. إنها األثايفُّ
وأصبح فالنٌ . أي استضعفْته، فَحضن يحضن ِحضاناً: وأحضنت بالرجِل". نجد من رأى حضناًأ: "ويقولونَ

وال . أي يحظَر عليه: أنْ يحضن على الرجِل يف ماِله: واحلُضنةُ. أي أصابته هِضيمةٌ فلم ينتِصر: ِبحضنِة سوٍء
ويقال للنخلَِة القَِصريِة . امتنعت: وتحضنت. ِمثْل أمعن به: وأحضن يل ِبحقّي. أي كُرٍه:  على حضنٍةأُعِطيك إالَ

  .إذا كانَ أحد شفْريه أعظَم من اآلخر: وفَرج حضونٌ. حاِضنةٌ: العذُوِق

  نضح

حضل: الن خضإالَ أنَّ الن ،حضكالنةُ. ه أثَرلُ واجلَروكذلك اجلَب ،ِضحتنحاً وتضباملاِء ن حضنت نيوالع. حضنتواس
إذا أظْهر البراَءةَ : والرجلُ ينضح عن نفِْسه ما قُِرف به. العرق: والنِضيح. رش على نفِْسه املاَء: الرجلُ يف الوضوء

.  ِبفَتحتيِن، وجمعه أنضاح- أيضاً -ما قَرب من الِبئْر، وهو النضح : والنِضيح من اِحلياِض. تذَراع: وانتضح. منه

اِضحوالن :قى عليه، واجلَميعتسلُ الذي ياجلَم :واِضحالن .حضةٌ: والنِحيضن ساب، وقَوشم بالنهوحضن ،يمالر :

: وِإذا تفَطَّر الغضا لِإليراِق قيل. قد انتضح: وِإذا ابتدأ الدِقيق يف حب السنبِل الرطِْب يقال. نضاحةُ بالنبلوهي ال

 وأنضحت .أي جمعاً وكَثْرةً: ورأيت نضحاً من الناِس. وجدت من الِكِإل ِشبعها: ونضحِت الغنم. نضح نضحاً
  .ذَب عنها: ونضح عن نفِْسه. الطِّيب: والنضوح. أفْسدته: ِعرِضي وأمضحته

  حنض

ضحه: النفْسن مةُ. اللَّحضحةُ: والنمخةُ الضالِقطْع .ضحوقد ن ،ضِحيلٌ نجأةُ. ورِت املَرِحضا نفأم : بفقد ذَه
ها، وهي مملَحضِحيةٌ ونضوحن .ضوحنِح فهو ممانَ الرِسن تضحون :قِقيةُ. أي رضاحواملُن :مكَةُ واللَّواحاملُم.  
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  ضحن

نحِله: الضلٍَد يف قَوب اسم :  

  أو من ِقنَاٍن تُؤم السير للضحِن

  .وأُقَدر أنه باِجليم

الفاء والضاد والحاء  

  فضح

حِح: الفَضومن الفاِضِح واملَفْض .مواالس :ةُ، واجلَميعحالفَِضي :ائحالفَض .حوه: والفَضعموج ،ِضحاملُفْت : ائحفَض
لذي ا: والصبح الفَضح. أي سيُء الِقياِم عليه: وهو فَِضيح يف املاِل. أي فَِضيحٍة: وهذا يوم ِفضاٍح وفُضوٍح. أيضاً

  .األبيض لَيس بشديِد البياِض: واألفْضح. تعلُوه حمرةٌ

  حضف

  .احلَيةُ، وهو اِحلضب: اِحلضف: اخلارزنجي. مهملٌ عنده

  حفض

  

مبا عليه، وقيل: احلَفَض دوِة: القَعِبياألخ دموقيل ع ،اعفيه املَت اِلقهو اجلُو .واحلَفَض :ارِصغ ،كَبرلَ ما تاِإلِبل أَو 
عطْف : واحلَفْض. أي ألْقَيته وطَرحته: وحفَضت الشيَء أحِفضه حفْضاً وحفَّضته تحِفيضاً. أحفاض: وجمعه
  .أي ياِبسةٌ: وحفِّضت أرضنا، وأرض محفَّض. الشيِء

الباء والضاد والحاء  

  حضب

وهو ِعدادها . وصوت القَوس. أحضاب: حيةٌ بيضاُء، وجمعه: واحلَضب. وقُودها: يعين"  جهنمحضب: "قُِرىء
. واِحد: وِحضب الوادي وِحضنه. وكذلك انِقالب احلَبِل من املَحالَِة، وبكَرةٌ حضوب. وانِقالب وتِرها. أيضاً

اِملسعر للناِر، : واِملحضب. وهو مأْخوذٌ من أحضاِب الوادي. أَخذَ يف طَِريِق حزٍن وترك البِعيد: وتحضب الرجلُ
  .مبنِزلَِة اِملحضأ
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  ضبح

نار فَضبحته، الذي أَصابته ال: واألضبح من الِقداح. أحرقْت شيئاً من أعاِليه، فهو مضبوح: ضبحت العود بالنار
واجلَميع :حبالض .احبلَِب واهلاِم أيضاً: والضالثَّع توحاً. صبِوها ضديف ع حبضلُ تتاً: واخلَيواِفها صومن أج عمست .

حبل: والضاخلَي فَاسأيضاً. أَن ادمةُ. والرحابفَةُ بالقَبيح: واملُضاملُكَاش.  

  حبض

حِبضحي القَلْب ضديداً: بباً شرض ِربضأي ي .ِبضحي قةَ. والِعربؤِل رمن قَو ،مهوالس رتوكذلك الو :  

  والنَّبُل تَهِوي خَطًَأ وحبضا

وأصاب الناس داِهيةٌ من . إذا رميت به فأرسلْته: وأحبضت السهم. فَقد حبض: وإذا قَصر السهم عن اهلَدِف
بطَلَ، وأحبض ِبحقّي : ذَهب أجمع، وحق الرجِل: وحبض ماُء الرِكيِة يحِبض. أي من ضرباِنه: حبِض الدهِر

قُضبانٌ يستخرج : واملَحاِبض. الصوت الضعيف: واحلَبض. بِقيةُ احلَياِة: احلَبض" ما به حبض وال نبض"و. إحباضاً
  : ا العسلُ، من قَوِله

  محاِبيض أرساهن ساٍم معسُل

  .ِمحبض: ما يضِرب به النداف الوتر، والواِحد: واملَحاِبض. أي أعطانا: وحبض لنا ِبشيٍء

الميم والضاد والحاء  

  محض

ضاحلَم :بِظكُلُّ نقى على القَيبضاً. اٍت يومح ضمحِت اِإلبلُ تضمأيضاً: ح تضموأح ،ضِت احلَمعوهي . ر
اِمضوناها. حضمة. وأححلُوي كلَّ ماِء ممسي نِب مرضاً: ومن العمِء احلاِمِض. حيقال للشةً : ويضومح ضمح

أيضاً، وإن ضمضاً، وحمِضوحاحلَم دِديٍر. ه لَشالً عن أمجر لْتوه: وإذا حتضمالفُؤاِد يف . فقد أح وفالنٌ حاِمض
الذي يف : وحماض اُألترج. من ذُكُوِر البقِْل له زهرةٌ حمراُء كأنها دم: واحلُماض. إذا تغير وفَسد عداوةً: الغضب

  .أخو بلْعاِء بن قَيس: ةُوحمض. جوِفِه

ضِميحع: والتضذُ يف البفِْخيلنا يف الِقرى. الت ضملُ أيضاً، وحقِْلياِن. وهو التمن األلْب ِمضحتِطيُء : واملُسالب
  .ِمياه ِملْحةٌ ِلبين عِميرة: واحلَواِمض. الروِب

  حمض
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ضبال: املَح اخلاِلص نٍةاللَّبغْوةُ وغريمها.  رض والِفضوحب املَمى احلَستٌء حيش هبشوإذا . وكذلك كلُّ ما مل ي
  .الذي يشربه: واملَِحض. امتحض ومِحض: شِرب املَحض من األلْباِن قيل

  مضح

ومضحت عنه . لك إذا أفْسده وأذالَهوكذ. ِمثْلُه : - باأللِف -شانه، وأمضحه : مضح الرجلُ ِعرض صاِحِبه
حضعنه: أم تبداد. أي ذَبوهو من األض.  

الصاد والحاءباب   

  حصد

  

داحلَص:اتبوالن رالب كزةُ. جدواحلَِصي :واجلَميع ،تِصدةُ إذا حعرِله تعاىل: املَزمن قَو ،ائدد: "احلَصاحلَِصي بحو "

حِصيد، من : وقَتلى الناِس. اسم للبر املَحصود: واِحلصاد. حانَ حصاده: وحصد البر. ب البر املَحصودح: يعني
مصدر الشيِء : واحلَصد. يف معىن عصد أي مات: وحصد يحِصد". جعلْناهم حِصيداً خاِمِدين: "قَوِلِه عز وجلَّ

والدرع : وهو املُحكَم الفَتِل من اِجلباِل واألوتار والدروِع، وأُحِصد فهو محصد وحِصيد مستحِصد. املُحصِد
هو و. نبت ِشبه السبِط: واحلَصاد. غَِضب: واستحصد فالنٌ على فالٍن. اجتمعوا: واستحصد القَوم. احلَصداُء

  .شجرةٌ ِمثْلُ النِصي: أيضاً

  صدح

حداِب وغِريمها: الصرِك والغيِت الدوِة صمن ِشد .حديِة: وصمِة. ناقَةُ ذي الرعرائِب اِإلِبِل يف السجوِصفَةٌ ِلن .

. صدح: اِجلبالُ، واِحدها: واألصداح. أحدمها فُحالُ النخِل، واآلخر مذَاب السمن: والصِديح صِدحياِن

أسرعت حتى : وصدحت اِإلبلُ صدحاً. ِصالب اِحلجارة: والصدحانُ. آكام ِصغار لَيست بالطِّوال: والصدحانُ
. الشديد الصوِت: وكذلك الصيدِحي. دالشِدي: والصيداح. الضرب بالقُلَِة، وبالعوِد أيضاً: والصدح. مار ضبعاها

ِحيديص توة. وصاِدحةُ الصنةُ: والقَيِنياملُغ.  

  دحص

  .املَفْحص: واملَدحص. واِحد: دحص الرجلُ بِرجِلِه وفَحص: اخلارزنِجي. مهملٌ عنده

الراء والصاد والحاء  
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  حصر

رمن: احلَص برفالنٌض ِصرح ،راً.  الِعيصح رصحه يردص ِصروح :ضاق .ارفيه : واِحلص رصحالذي ي املوِضع
: واحلَِصير. أنْ يحِصر احلاج عن بلُوِغ املَناِسِك مرض أو حنوه: واإلحصار. حصروه وحاصروه: االنسانُ، تقول

سوباملَح روصأيضاًو. املَح بوجاملَح هو املَِلك . روِب -واحلَصوِء : -كاهلَييعن الش ِجمالذي : وهو أيضاً. املُح
: محصور، وقيل: اعِتقالُ البطِْن، وصاِحبه: واحلُصر. ال يشرب: ورجلٌ حصور وحِصير. يحِبس ِرفْده عن الندامى

وقال إالَّ يف البلال ي .ربالس له: واحلَِصر موالكَت .رواحلَِصي :ِديرفَةٌ من بِفيِض. ساألر رِصيوح :ها، واجلَميعهجو :

ددوالع ،رةٌ: احلُصِصرأح .رِف: واحلَِصييالس دِفِرن .الطَّريق ترصحأيضاً، وت ه: وهو الطَّريقتكبر .رواحلَِصي :صةُ العب
احتصرت البعري، : حِقيبةٌ تلْقَى على البعري، يقال: واِحلصار. اليت تبدو يف جنِب الفَرِس بني الصفَاِق واألضالع

  .الضيقَةُ اإلحِليل: واحلَصور من الغنم. كذلك: واِحلصرةُ واحلُصرةُ

  صحر

. صحر: لُغةٌ، وجمع الصحراِء: الصحاِري، والصحارى: برزوا، واجلَميع: حر القَومالفَضاُء الواِسع، أص: الصحراُء

لَونٌ : واألصحر. أي ِعياناً ومواجهةً، ويضم أيضاً" ألْفَيته صحرةَ بحرةَ"و. أي مجاهرةً: وأبرز ما يف نفِْسه صحاراً
رشم ضيأبردِن، واملَصاللَّو رحاٌر أصةً، وِحمرمح ب :رحةُ والصرحالص .اتبالن ارحةُ : واصفْرفيه الص ذَتأَخ

حر من صوِت احلَِميِر أشد من الصِهيِل، صحر يص: والصِحير. إذا احمر السناِبلُ: واصحار الزرع. واحلُمرةُ
: وصحر. صِحيرةٌ، صحرته أصحره: وإذا سخن محض اللَّبِن احلَِليِب حتى يحتِرق فهي. وصحار اسم. صِحيراً

  .أي ليس يل ذَنب، وله حديثٌ" ما يل ذَنب إالَّ ذَنب صحر: "ويف املَثَِل. اسم ابنِة لُقْمانَ بن عاٍد

  صرح

  

الصحر :ماً طويالً، واجلَميعخفَِرداً ضنىن مبي تيب :حورأيضاً.الص رةُ. وهو القَصحروقيل: والص ،ِضعومن : م نتم
لُ والرج. املَحض اخلاِلص من كلِّ شيٍء: والصِريح. اخلاِلص: والصرح. ساحتها: وصرحةُ الداِر. األرِض مستٍو

وصرح . وعرب صِريح وصِريحةٌ. محض النصح: وصِريح النصِح. وخيلٌ صرائح. الصِريح يجمع على الصرحاء
: لصراحوا. ذَهب عنها الزبد: وصرحِت اخلَمر تصِريحاً. مل تشب ِمبزاٍج: وخمر صراح. أي أبداه: مبا يف نفِْسه

ارحاً. اِجلهره صتناً: ولَِقييأي واِضحاً ب.احراقَةُ اِملصها: والنبخغي شراليت ال ي .حاِريصهلا: وإِبلٌ م نال لَب . حروص
إذا أظْهر أقْصى  : -ِني  غري مصروفَ-" صرحت ِبِجلْدانَ وِبِجدانَ: "ومن كَالَِمِهم. إذا مل يِصب يف الرمِي: الرامي

  .خرجت من ِمىن: وصرحت. أي بِريُء: وهو صِريح من كَذَا. ما يف نفِْسه
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  حرص

ِرصتواملُح ،اصاُء وِحرصرح مصاً، وقَوِحر صرحي صرح :صةُ. احلَِريصِة: واحلَرصرةُ. ِمثْلُ العةٌ : واحلاِرصجش
. سحابةٌ تقِْشر وجه األرِض ِبمطٍَر شديٍد: واحلَِريصةُ. لْد قَليالً كما يحِرص القَصار الثَّوب عند الدقتشق اِجل

  .بثْرةٌ تخرج يف الضرع: واحلَرصةُ

  رصح

  .األرصع الذي ال عجز له: األرصح: اخلارزنجي. مهملٌ عنده

الالم وصادال والحاء  

  حصل

. احلَِصيلَةُ: واالسم. تمييز ما يحصلُ: والتحِصيلُ. الباقي الثّاِبت: واحلاِصلُ. حصلَ الشيُء يحصلُ حصوالً

. ِمثْلُه: لةً، واحلَصلُأنْ ينزلَ الناس كُلٌّ منهم منِز: والتحِصيلُ. كَقَوهلم نقَصته فَنقَص: وحصلْت الشيَء فَحصلَ

. ثَىن عنقَه وأخرج حوصلَته: واحونصلَ الطَّائر. -ممدود -حوصلَّةٌ وحوصالَُء : حوصلَةُ الطّاِئِر، ويقال: واحلَوصلَةُ

ما يسقُطُ من البسِر ِصغاراً، : حلَصلُوا. الذي خرج بطْنه من ِقبِل سرِتِه: واملُحوِصلُ واملُحصوِصلُ من البطُون
أنْ يأكُلَ اِإلبلُ : واحلَصلُ. إذا وقَعِت احلَصاةُ يف أُنثَييه: وحصلَ الصيب. سقَاطَةُ البر: واحلُصالَةُ. حصلَةٌ: الواِحدةُ

 ىصوح ابرقْالً فيه تلَةُ. بصالِف: واملُح ابرِسلُ تغِةاليت تلُ. ضِصيحِة: والتِب من الِفضالذَّه اجرلُ. إخصواحلَو :

تبن.  

  صحل

  .صوت فيه بحةٌ، صِحلَ صوته صحالً، فهو أصحلُ الصوِت: الصحلُ

  صلح

لْحِم بينهم: الصالقَو الُحصت .الَحوالص :ِلحصم لٌ صاِلحجالطَّالح، ور ةَو. ِضدابالد تلَحإليها: أص تنسأح .

  ....يسومونَ الصالَح: والصالَح يف قَوِل ِبشٍر

. نهر مبيسانَ: والصلْح. أي صالَح: وما بعد ذاك صلُوح. مبعىن صاِلٍح: ورجلٌ ِصلْح. من الصلِْح واملُصاَلَحِة

كَّ: وِصالَحماِء ممن أس مةَاس.  
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  حلص

صلِْحيوالت صه: اللَّحره وأمربفالنٌ خ صلَح ،ِينيبه. التصه اىل كذا ولَحصحه: والْتطَراِص. أي اضطَّةٌ : ولَحخ
: واللَِّحيص. سدان: والْتحص خرت اِملسلَِّة. حبسين: والْتحصين عن كذا. تلْتِحص الرجلَ إىل األمِر تلِْجئُه إليه

قيفذلك. الض ِن من اجلَفِْن وكَثُريلى العأع نضغوإذا ت :صِص . اللَّحاللَّخ رانُ. -باخلاِء -وهو غَيصواللَّح : ودالع
  .املَرِجع: واملَلْحص. والسرعةُ

النون والصاد والحاء  

  حصن

  

ناِحلص :ٍن، حِصيِضٍع حولُهكلُّ مه أهنصةً، وأحانصح نصحي نةُ. صناحلَِصي عرةُ: والدكَمانُ. املُحواِحلص : سالفَر
واجلَميع ،نصحلُ، وقد تالفَح :ناحلُص .نصحِة، وهي تانِن واحلَصِن واحلُصةُ احلَصنيِج، بانُ الفَرصأَةٌ حرإذا : وام

فَّتع .نصوأح نصحلُ فهو مجالر - بهسفهو م بهةُ. -ِمثْلُ أسنصها: واملُحجوها زنصةُ. اليت أحِصنواملُح :

الشيُء املُدخر، أُحِصن، : وهو أيضاً. املُتزوج: واملُحصن من الرجال. جماعةُ حاِصٍن: واحلَواِصن. أحصنت فَرجها
ِخرهأُدِذكْر زِله عونَ: "، من قَوِصنحا تإالَّ قَليالً مم ."نصل: واِملحِبيلُ والزاِملكْت .اتاِنيِر: واحلَصمن الطَّي برض.  

  .يف ِدياِر نميٍر: ودارةُ ِمحصٍن

  صحن

نحاِر: الصةُ الدِضٍع واِسع. ساحوِض. وكُلُّ موى من األرته. وكذلك ما اسعمنٌ: وجوحص .نحوالص : هِشب
ضظيِم فيه ِعرالع سالع .الناس نحصتٍن: والسائلُ يحم يف صإذا سألَه .تنطَحن: واصحمن الص تِربش .

. أي أصلَحت بينهم:  القَوِموصحنت بين. صياِحين: لَونٌ من التمِر، وجمعه: وصيحانٌ. معروفَةٌ: والصحناةُ

نحه: والصنحصه ينحص ،حموالر برِس. الضمن حاِفِر الفَر نحِم، وقيل: والصِليِر والسوسالن نيما ب : فوهو ج
  .احلاِفِر

  نصح

وانتصحته . كَثْرةُ النِصيحِة: والتنصح. اِصح اجلَيِبوهو ن. نصحت فالناً وأنصحت له، نصحاً ونِصيحةً ونصاِحيةً
. النواِصح: اخلاِلص األبيض، واجلَميع: والناِصح. وقد يضم النونُ. اليت ال تنقَض: والتوبةُ النصوح. واستنصحته
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برِت اِإلِبلُ الشحصه: ونقَتدهاوقد أ. صتحصها: نتيوةُ. أي أراحصها: والنرِغيصا، وت ُاطخاليت ي كلُوالس :

  .اتصلَ نبتها: وغُيوثٌ نواِصح، ونصح الغيثُ الِبالد. ِمثْلُه: مِخيطٌ، وِمنصاح: وقَِميص منصوح. نصيحةٌ

  حنص

صوحالن :ِشيحانُ الول. ةُ احلائلُاألتاجلَب صحلُه: ونأص .صِحيصاً: والنوحن صحِن، قد نمالس دِديالش . تصحون
  .أي أديته عنه: لفالٍن ِبحقِّه

الفاء والصاد والحاء  

  صحف

فحالص :فَّفخفَِة، ويِحيةُ الصاعمج .ِحفه أُصألن فحاملُص يمِعلَ: وسِفجحاً للصِه.  جاِمعجفَةُ الوِحيوص :

الذي : واملُصحف. الصحاف: ِشبه قَصعٍة عِريضٍة، واجلَميع: والصحفَةُ. وجه األرِض: والصِحيف. بشرةُ ِجلِْده
  .صحف: حوٍض يتخذُ للماِء، وجمعهِشبه : والصحاف. يروي اخلَطَأ على ِقراءِة الصحِف، وهو الصحفي أيضاً

  حصف

ففاً: احلَصصه حِجلْد ِصفظُم، حعوال ي حقَيي ِصغار ثْرافَةُ. بواحلَص :ِصفوح فِصيلٌ حجقِْل، رةُ العكانر .

فصحم بِج: وثَوسالن كَمحم .سالفَر فصديداً: وأحواً شددا عع.  

  صحف

حارى: الِفصصالن ارى. ِفطْرصالن حم: وأفْصهحجاَء ِفص.ونَ فيه: واملُفِْصحفِْصحنَ: حيثُ يوِوزنمن . أي ي حواملُفَص
فَصح اللَّبن وال يقال : إذا ذَهب عنه اللَّبأُ وكَثٌر محضه، فَصح اللَّبن تفِْصيحاً، وأفْصح اللَّبن، وقال النضر: اللَّبِن

حلَ. أفْصوالقَو الكَالم حةً، وأفْصاحفَص حفَص ،حلٌ فَِصيجور .حه: والفَصحفَص نيما أب ،حه: الفَِصيتاحأي فَص .

فِْصحوم حفَص مووي :مفيه وال غَي قال. الذي ال قُرمن ِشتائنا: وي فِْصحن ِظرتجأي: انرخن .  

  صفح

  

فْحالص :بٍء. اجلَنيفْحا كلِّ شِف. جاِنباه: وصيتا السفْحهاه: وصجِل. وجةُ الرفْحِره: وصدص ضرع . فيوس
فَحصم :ضِريٍة. عضِريٍة عبشٍض أو خِريٍف عيكذلك، وكُلُّ س فَحاملُص ردةٌ. والصِفيحةٌ صدِديفالنٌ . وح فَحوأص
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السيوف ألا : واملُصفَّحات. ورجلٌ مصفَّح الوجِه. ونظَر إليه بصفِْح وجِهه وصفِْحه. ضرب بصفِْحه: ِبسيِفه
تحني طُِبع تفِّحةً. صِة خاصارمن اِحلج فّاحةُ: والصوطالَ، والواِحد ضرةٌ: ما عفَّاحص .روفةٌواملُصعةُ مافَح .

فْحوالص :فْوالع .اضرواإلع .اسالن تفَحهم واِحداً واِحداً: وصتضريف حاِلهم، أو ع تظَرن . قرو تفَحوص
األعوج من : فَّحواملُص. صفّاحاٍت وصفَاِفيح: اليت عظُمت أسِنمتها، وتجمع: والصفّاح من اِإلِبِل. املُصحِف صفْحاً

إذا : وصفَحت الرجلَ أصفَحه صفْحاً. أي ِدقَّةٌ وهضم: وجملٌ فيه صفْح وِصفَاح. وهو مصفَّح اِجلسِم. السهام
ملَردود عن ا: واملُصفَح. - باأللف -صفَحته وأصفَحته : وِإذا سألَك فلم تعِطه قُلْت. سقَيته أي شراٍب كانَ

  .أي فُجاءةً: ولَِقيته ِصفَاحاً. واِحد، وهو التصِفيح والتصِفيق: وصفَّح وصفَّق. حاجِته

  فحص

صِر: الفَحعن األم تصٍء، فَحيخاللَ كلِّ ش ِخذَ. الطَّلَبتاِب ِلترها يف التياحنها وجلَيِبِرج صفْحةُ تجاجوالد 

إذا : واملَطَر يفْحص التراب. عِملُوا ِمثْلَ أفَاحيِص القَطا: وفَحصوا عن أوساِط رؤوِسهم. لنفِْسها أُفْحوصةً للبيِض
  .أي يسِرع: ومر يفْحص. النقْرةُ يف الذَّقَِن: والفَحصةُ. قَلَبه ونحى بعضه عن بعٍض

  حفص

. وبيت صغري. زِبيلٌ من أدٍم: واحلَفْص. حفْصاً، وبه سمي اِإلنسانُ: وولَد األسِد يسمى. أُم حفْصةَ: ىنالدجاجةُ تكْ

  .ومر يحتِفص يف عدِوه، وهو البطُْء. الصغري احلَجم: أي جمعته،ومنه اِحلفْص: وحفَصت الشيَء

الباء والصاد والحاء  

  حصب

بباً: احلَصصى حمسِر فال يوجٍل للسمعتسم غري ا ما دامٍد، فأمقُوٍر أو وونلْقَى يف تالذي ي احلَطَب . ارالن تبصوح
ِإنا أرسلْنا  ":وقَولُه عز وجلَّ. رميك باحلَصباِء ِصغاِر احلَصى وِكباِرها: واحلَصب. طَرحت فيها حطَباً: حصباً

النوم بالشعِب الذي مخرجه إىل : والتحِصيب. موِضع اِجلماِر: واملُحصب. يعين ِحجارةً قُِذفُوا ا": عليهم حاِصباً
معروفَةٌ، ما يخرج باجلَسِد، : ةُواحلَصب. وما تناثَر من دقَاِق البرِد والثَّلْج. ِريح تحِملُ التراب: واحلاِصب. األبطَح

بوصحلُ فهو مجالر ِصباباً. حصوا عنه ِإحبصِب، وأحاحلَص دأش مالقَو بصا عنه: وحلَّوو .سالفَر بصوأح :

فصِريعاً، ِمثْلُ أحاً سرم رِض. ميف األر بصفيها: وح بذَه .احلَم بصحوتاري ِلطَلَِب : امحِإىل الص جرخ
احلَب .ِبصواحلَص :ارِصغ صىح.  
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  صحب

  

بحالص :ابحاِحِب، واألصةُ الصاعماِب: جحِة والصبحان والصبحأيضاً بالص عمجِب، ويحةُ الصاعمج .

كتابحاهللا ص نسوِديِع. وأحا: وتقولُ عند التعباًماحصلُ. ناً مجالر بحِإذا كانَ ذا صاِحٍب: وأص . بحوأص- 

: وأصحب فالنٌ فالناً. وكُلُّ شيٍء َألم شيئاً فقد استصحبه. وكذلك ِإذا بلَغَ ابنه مبلَغَ الرجاِل. تبع وانقَاد: -أيضاً 

: أنْ يدبغَ اِجللْد ويبقى عليه شيئٌ من صوٍف أو وبٍر، يقال: واِإلصحاب. ِبعهاستتبعه فَت: أي غَلَبه، فأصحبه، يعين

بحصم مأِدي .بحصم دواؤه: وععليه ِلح .بحصٍر: وماٌء مِر كُثَييف ِشع ،لَبطَحه. موحن بِحيه . واِإلصوِإن
وما . أي يجارونَ" وال هم ِمنا يصحبونَ: "أجرته، من قَوِله عز وجلَّ: صحبتهوأ. أي قَِوي عليه: لَمصِحب له

  .أي ال يستحيي: يتصحب فالنٌ من شيٍء

  صبح

احبواِإلص احبوالص حبالص :اِح. واِحدباِإلص وفاِلق :حبين الصعي .حبصبال: والت مواِةالنداحةً . غبص حبالص حبوأص
املَوِضع الذي يصبح فيه، من قَوِله عز : واملُصبح. الذي يبرك يف معرِسه حتى يصِبح: واِملصباح من اِإلِبِل. وِإصباحةً

وكذلك ِإذا أتيتهم مع . حت القَوم ماَء كذاوصب. أي قَبلَ طُلُوع الشمِس" فأخذَتهم الصيحةُ مصِبِحين: "وجلَّ
: والصبوح. وأتيته ِلصبِح خاِمسٍة وِصبِح خاِمسٍة. أي صباحه ومساءه: وأتيته أُصبوحةَ كلِّ يوٍم وأُمِسيته. الصباح

رداِة أيضاً. اخلَمبالغ بروالش .حبوالص :م كقْيلُسحاً، والِفعوبجاَء ص ن :احِطبين فالنٌ. االصحباحاً : وصبأتاين ص
هو أكْذَب من : "ورجلٌ صبحانُ وغَبقَانُ، ويقولون". أعن صبوٍح ترقِّق: ويف املَثَِل. أو ناولَين الصبوح صباحاً

ِإذا استغاثُوا، ويوم : ونادوا يا صباحاه. ناهم أي غاديناهم باخلَيلصبح: وتقول يف احلَرب". األِخيِذ الصبحاِن
أعالم : واملَصاِبيح من النجوِم. قُرطُه الذي يف الِقنِديِل: والصباح. السراج: واِملصباح. يوم الغارِة: الصباِح

الكَواكِب، الواِحد :احبِمص .بوالصح :حبِر، وهو أصعٍة يف الشرمةُ حِشد .ِحيبها، : واألصاداِط وِجييغالظُ الس
. اجلَِميلُ الصِبيح: والصبحانُ. الوِضيُء الوجِه، صبح يصبح صباحةً: والصِبيح. هي منسوبةٌ إىل ذي أصبح: وقيل

ابحالص واحلَق :يالبحبصي احلَق حبص ،ن .احيبالص ماجلاري: والد رماألح .لك وأنا صابح :ِحرصأي م . بحوأص
اليت : والصبحى من النوِق. الكَوماُء، واِملصباح أيضاً: والناقَةُ اِملصبح. وِعيد: -"ضح رويداً: " كقَوهلم-رويداً 

  : صباحي، من قَوِلهم:  املُراِح، وجمعهاتحلَب يف

  وقد حاردتْ ِسيان صبحى وطاِلق

  .بطْن من العرِب: وبنو صباٍح
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  حبص

  : السعي واالسِتنانُ، قال حميد بن ثَوٍر: االحِتباص: اخلارزنجي. مهملٌ عنده

  ال ترى ذَيلَها عجالن محتَِبصاو  الخَراِئِد ال تَمشي مبادرةً من

الميم والصاد والحاء  

  محص

أنْ يترجح الغالم على املَرجوحِة من غري أنْ : واحلَمص. بقْلَةٌ طَيبةُ الطَّعِم حاِمضةٌ: واحلَمِصيص. معروفَةٌ: اِحلمصةُ
ده أححجري .كَنِإذا س مروالو :صمحصاًانومح صمحمبعناه، ي حاجلُر صمواُء، وحه الدصموح ، . تقَعوِإذا و

: وانحمصِت اجلَرادةُ. ذَهاب املاِء عن الدابِة: واحلَمص. حمصتها ِبيدي: قَذَاةٌ يف العيِن فأخرجتها ِبِرفٍْق تقولُ

  .من كُوِر الشام: وِحمص. فَقد انحمصت: هب ِعظَمها وِضخمهاوِإذا ذَ. احمرت من أكِْل القَرِظ

  حمص

  

صصاً: املَححه متصحِء، ميالش صلُوٍب: خيه من كلِّ عتلَّصى. خوالش صوحمم سوفَر .صِحيموالت : رطِْهيالت
. ِإذا مر مراً سِريعاً: ومر الفَرس يمحص ويفْحص". ص اللُّه الذين آمنواوِليمح: "من الذُّنوِب، من قَوِله عز وجلَّ

لَصمِر وانمن األم صحموان :فَلَتصاً. أي انحم صحملُ ياحلَب ِحصه: ومِزئِْبر بوذَه درجان .اصواملَح : اقرالب
ابرالس صحم .ووالداصةُ املَحي :ريفيها الس اسالن صحمونَ: اليت يِجدأي ي .مرالو صحموان :صمحِمثْلُ ان .

صحأ: وأمرِإذا ب .ضبه األر تصحا: وم هتبرلِْحه. ِإذا ضاِطه وِبسرِبض صحمرمى به: و.  

  صحم

: وِإذا أخذَِت البقْلَةُ ِريها واشتدت خضرتها قيل. وبلْدةٌ صحماُء. السواِد القَليِللَونٌ من الغبرِة ِإىل : الصحمةُ

تامحاِد. اصصه للحألوان تريغاُء. وكذلك ِإذا تمحة: والصرِة اخلُضدِديِبش تسقْلَةٌ لَيِل . بيف قَو ِطحامواالص
   :كَعِب بن زهيٍر

  يوماً يظَلُّ له الِحرباء مصطَِحماً

ابِتصاالن.  
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  مصح

ومصحت ألْبانُ اِإلِبِل . قَصر: ومصح الظِّلُّ. درست: ومصحِت الدار. رسخ يف الثَّرى: مصح الشيُء مصوحاً
ذَهب فيها، يف ِشعِر : وامتصح يف األرِض. ينهذَهاب العيِن، مصحت ع: واملُصوح. قَلَّت: مصوحاً
  : واملُصاحات يف قَوِله.األعشى

حباتُ الراحصتْ مدِمثَْل ما م  

  .بالنوِن" ِنصاحات: "وهي مسوك الفُصالِن تحشى فَتطْرح للناقَِة كي تظُن أنها ولَدته، والروايةُ املَعروفَةُ

  صمح

سمه الشتحموص فيه الصحمص :مِدماغَه، واالس بِذيي كَاد :احمالص .احموالص :فْرانُ والدنالص .حموالص :

احمكْلُ، وكذلك الصوالر كْضِب. الررللض حمه: والصنيع تِمحص ،له أثَر .احمذَا: والصةٌ تمحش عضوفَت ب
: وهو املُجتِمع األلْواِح يف السن الصحيح البدِن، وقيل: ورجلٌ صمحمح وصمحمِحي. على ِشق الرجِل للتداوي

. محمحص: واِجللْد الياِبس. الشاب الذي رق شعره وفيه ِقصر: وهو أيضاً. هو الطَّويلُ من الرجال واِجلباِل

  .موِضع: وصومحانُ. جمع ِصمحاءٍة وهي األرض الغليظةُ: والصمحاُء

  حصم

ِصمحي سالفَر مصطَ: حرةُ. ِإذا ضمصه : واِملحِصمحه يمصِب، حِة والذَّهةُ الِفضبه ِحجار قديٍد يدٌء من حيش
  .حصماً

السين والحاءباب   

الطاء والسين وءالحا  

  سطح

طْحِض: السِه األرجَء على ويالش طُكسب. بم: ويف احلَرهوعجم أي أضهوطَحس .حطُوواملَس حِطيهو : والس
عود من ِعيداِن اِخلباِء : واِملسطَح. ظَهر البيِت ِإذا كانَ مستِوياً: والسطْح. هو الضعيف البِطيُء الِقياِم: القَِتيلُ، وقيل

. واِملحور الذي يبسطُ به العِجين. ومستنقَع ماٍء. وِبساطٌ من خوٍص. اِملربد الذي يجعلُ فيه التمر: وهو. والكَرِم

املَزادةُ اليت : والسِطيحةُ. ِشبه ِمطْهرٍة: ةُواِملسطَح واِملسطَح. نبت من نباِت السهِل ينبِسطُ على األرض: والسطّاحةُ
رِن ال غَييتكونُ من ِجلْد .الكاهن حِطيوس :روفعم.  
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  سحط

  .فالنٌ كالشجى يف مسحِط فالٍن: احلَلْق، يقال: واملَسحطُ. وهو ذَبح وِحي: سحطْت الشاةَ سحطاً

الدال والسين والحاء  

  حسد

  .معروف، حاِسد، وحسدةٌ جمع، وهو يحِسده ويحسده: سداحلَ

  سدح

حدِض: السعلى األر طُكَهسَء وبيالش كحةٌ. ذَبحودسةٌ مبلُوءةٌ: وِقرمه . متحاج ِل ِإذا أصابجقال للروي
  .أكْثَرت من الولَِد: ملَكَت مالَها وأُِطيعت، وقيل: وسدحِت املَرأةُ. قد سدح وردح: وحسنت حالُه

  حدس

  

ساحلَد :والظَّن مهوِر. التيةٌ يف السعرٍة. وسِمرتسقٍَة معلى طَِري ِضيلُ بناقَِته. ومجالر سدأً يف : وحجها وأناخ
. الذي يعرف باحلَدِس: واحلَدس. املُضطَِجع نائماً كان أو يقْظانَ: دوسواملَح. صرعه: وحدس به األرض. منحِرها

. زجر للبغل: وحدس. حي من اليمن من لَخٍم: وحدس. أي ذَبح هلم شاةً مهزولَةً" حدسهم ِبمطِْفئِة الرضِف"و

سدواملَح :املَطْلَب .عن األخ تسدحاِروتعنها: ب تقَّرأي ن .سواحلَد :ويقولونَ. األثَر :اساِحلد تلَغةَ:بأي الغاي.  

  سحد

  : الشديد املاِرد، وأنشد قَولَ جندٍل: السحدد: اخلارزنِجي. مهملٌ عند اخلَليل

ددحس تُ ِجنِعفِْري شَيطنم  

  دحس

سحِس: الدِسيدثَالتوا عنك احلَِديسحفَاٍء، دِء يف خيالش فرعه:  وتومةُ. كَتاسحاُء : ودفْراِب صرالت تحةٌ تدود
: سوالدح. املَملُوُء: واملَدحوس. الزرع ِإذا امتَأل حباً، دحس دحساً وأدحس ِإدحاساً: والدحس. تشد يف الِفخاِخ
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: والداِحس. الكَشطُ: والدحس. من الداِحِس: ودِحست ِإصبعه. حشاه: ِإدخالُ الشيِء يف الِوعاِء، دحس الِوعاَء

قُطُ منه الظُّفُرسِع فَيبذُ يف االصأْخي عجو.  

التاء والسين والحاء  

  سحت

تحح الذِّكِْر: السراٍم قَِبيِتهو. كُلُّ حارلُ يف ِتججالر تحتاً: أسحس بأي كَس .تحوالس :دم. اجلَهناهتحس :

ال يشبع، وِإنه : ورجلٌ مسحوت اجلَوِف. استأْصلْناهم: -لُغةٌ -وأسحتناهم . بلَغنا مجهودهم يف املَشقَِّة عليهم
تحاداً. لَسمالَه فَس تحه: وأسداُء. أفْستحس وأرض ،تحأس فيها: وعام يال ِرع .تِتيحالقِليلُ : والس قويالس

: وثَوب سحت وسحِتي. سحاِتيت: سحتوت، وجمعه: واملَفَازةُ اللَّينةُ التربِة. الدسِم الكَثري املاِء، والسحتوت أيضاً

لَقخ .تاًوسحقَين سيف األرِض. ب تحسي رها: وموحسأي ي .تحوب تحس دروب :َء من . صاِدقيالش تحتواس
  .اختلَسته: يِده

الراء والسين والحاء  

  حسر

رِء: احلَسيَء عن الشيالش طُكه. كَشياععن ِذر رساِسِر. وحةُ املَحنسها لَحِر. أي اخلَلِْق: وِإنساملَح لٌ كَِرميجور :

اِإلعياُء، حسرِت الدابةُ، وهي حِسير : واحلَسر واحلُسور. ال تنِبت شيئاً: وأرض عاِريةُ املَحاِسِر. أي الطَِّبيعِة
عواجلَِمي ،روسحرى: ماحلَس .رسحلٌ مجور :ذىؤةُ. مرفهو : واحلَس ِسرراً، وحسةً وحرسح رسحي ِسرح ،مدالن

روسحم .رحالب رساِحِل: وحاملاُء عن الس بضتيِق. نِش العيمن الر ِسرحني روالطَّي .لٌ حاِسرجاِرِع، : ورالد ِخالف
  .باِت يسلِّح اِإلِبلَضرب من الن: واحلَسار. حسر وحسرونَ: وجمعه

  سحر

رحلُه: السِفع رحوالس ،روفعةُ. مارحةٌ: والسبلُع .رحةَ، : والسرحٍة وسرحوِبس رحراً وسحه ستِل، لَِقياللَّي آِخر
ما يؤكَلُ سحراً، وأسحرنا : والسحور. ِةسحر مع الصبح وسحر قبل ذلك، وسحِري هذه اللَّيلَ: وبأعلى سحريِن

ويقولون ِإذا . الرئةُ وما تعلَّق باحلُلْقُوِم: -لُغتاِن -والسحر والسحر . بقْلَةٌ يسمن عليها املالُ: واِإلسحارةُ. وتسحرنا
أنا منه غري : "ويف املَثَِل. انقطَع منه سحري: وِإذا يئس من الشيِء قيل. رهانتفَخ سحره ومساِح: نزت بالرجِل الِبطْنةُ

أثَر : والسحر. ال تنِبت شيئاً: وأرض مسحورةٌ. قَليلةُ اللَّبِن: وعنز مسحورةٌ. أي غري منقَطِع الرحِم" صِريِم سحٍر
  .ت وابيض موِضعهادبرِة البعِري ِإذا برأ
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  حرس

  

سنَ احلُقِْب: احلَروِر دهمن الد قْتِل. ومن اللَّي سرضى حةٌ منه: ومساع .سواحلَر : ،اسرواألح اسم احلُره
السِرقَةُ يف اِإلِبِل والشاِء : واحلَِريسةُ. هو األصم من البنياِن: والِبناُء األحرس. حرس يحرس، ويحتِرس: والِفعلُ
". ال قَطْع يف حِريسِة اجلَبل: "ويف احلَديِث. ما يسرق من الراعي يف اِجلباِل وأدركَه اللَّيلُ: وحِريسةُ اجلَبِل. خاصةً

  .أي السِرقات: احلَرساِتوهو يأْكُلُ . وحرسين شاةً من غَنٍم. واحلَِريسةُ ِجدار من ِحجارٍة للغنِم

  سرح

حرالس :عى، واجلَميعيف املَر امساملالُ الذي ي :حرواملَس ،حورالس :اِرحعى، والساعي: املَرالر موهو أيضاً. اس :

حرالذين هلم الس مالقَو .حرلٌ: والسمله ح رجةُ. شرحضاء: والسيةٌ برجش .والسحاِسِه: رِتباح دِل ِعنوالب ارِفجان .

وكُلُّ ِقطْعٍة . إذا كانَ قَِليلَها خِفيفاً فيها: ورجلٌ منسِرح الثِّياِب. ولَدته سرحاً وسرحاً: وِإذا سهلَت ِوالَدةُ املَرأِة قيل
وِإذا ضاق الرجلُ بأمٍر فَفَرجت عنه . العجلَةُ: والسِريح. السرائح: ميعسِريحةٌ، واجل: من ِخرقٍَة متمزقٍَة أو دٍم سائٍل

قُلْت :حرسعنه، وقد ان تحريف الطالِق. س حِريسِر. منه: والتعه: وهو يف الشصِليخِل. توسسال الرويف إر :

هي املُنسِرحةُ يف سيِرها : وناقَةٌ سروح". السراح من النجاح: "ويف املَثَِل. وفَّقَه: ِرحياًوسرحه اللُّه للخيِر تس. توِحيته
. الذِّئْب، ويجمع على السراِح والسراِحيِن: والسرحانُ. أي خصلُ عِقبه: وبِعري طَويلُ سراِئِح املَتنيِن. السِريعةُ

مستفِْعلُن "ما بِني على : واملُنسِرح من الشعِر". سقَطَ العشاُء به على ِسرحان: "ويف املَثَِل. ألسدهو ا: وقيل
الَتوفْعاٍت" مرم ِل. ِستمن اخلَي احيراِد: والسالِقي ِلساقَِة. الطَّويلُ السوقيل. اجلَليلةُ: وهي من الن :ادهو اجلَر .

األتانُ اليت قد أدركَت ومل : والسرحةُ.هي سرحته: ويقال المرأِة الرجل. اسم كَلٍْب، وسرحةٌ أيضاً: أيضاًوهو 
  .مبعىن سلَح: وسرح الرجلُ. تحِملْ

  رسح

حسحاً: الرسر حسرت تِسحاُء، رحسرأةٌ رِة، وامزِجيالع رِصغ.  

  لسني والالماحلاء وا

  حسل

ال أفْعله ِسن : "ويف املَثَِل. اِحلسلَةُ واحلُسولُ واألحسالُ: أبو ِحسٍل، واجلَميع: ولَد الضب، وكُنيةُ الضب: اِحلسلُ
والشيُء . حسلَةٌ: ، الواِحدةُوالنبق األخضر. السوق الشديد: واحلَسلُ. وهم سواٌء كأسناِن اِحلسِل. أي أبداً"اِحلسِل
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. حِسيلَةٌ وحسالنٌ: واحلَِسيلُ أوالَد البقَِر، الواِحدةُ. الرديُء من كل شيٍء: واحلُسالَةُ. الرذَالُ، وهو محسولٌ

  .أي يركَب ا الدناءةَ: وفُالنٌ يحِسلُ بنفِْسه. حشف النخِل: واحلَِسيلَةُ

  حلس

  

. اِحلمار الوحِشي: واِملسحلُ. سحلْت الغزلَ وأسحلْته جميعاً: ثَوب ال يبرم غَزلُه، وكذلك السِحيلُ، يقال: السحلُ

. لِّسانُ، واخلَِطيب أيضاًال: واِملسحلُ. أي شتمه: وسحلَه ِبِلساِنِه. ِمبرد اخلَشِب: واِملسحلُ. صوته األشد: والسِحيلُ

: وقيل. ما تحات من احلَِديِد إذا بِرد ومن غَيِر ذلك: والسحالَةُ. أي تقِْشرها: والرياح تسحلُ األرض سحالً

قَتا شِكيم اللِّجاِم، حلْ: واِملسحالِن. وهو السوق أيضاً. الضرب بالسياِط: والسحلُ. عاِرضه: ِمسحلُ الرجِل
الُ: واجلَميعحاِحلُ، وكذلك الساِحلُ. املَسِر: والسحِحلُ. شاطىء البةٌ شاكَةٌ: واِإلسرجالنُ. شحسواٍد: وم ماس .

والسحاِليلُ من . رنِباِخلرِنق من أوالِد األ: والسحلَةُ. طَويلٌ حسن الِقوام: وشاب مسحالنٌ ومسحالِني وأسحالنٌ
: واملَسحولُ من الرجال. العظيمةُ: وهي من الِقرِب. ِسحاللٌ: الطِّوالُ البطُوِن العظيمةُ الضرِع، واِحدها: الغنِم

احلَقري غريلُ: ومن األماكِن. الصِحيوكذلك الس ،اِيلُ املاِء: واألساِحلُ. املُستوي الواسعسلُ . محساُء تمِت السوبات
  .أي تصب: لَيلَتها

  سلح

الحه: السدحِف ويقال للسِب، ويرللح ِعدته: ما اسعموج ،ةٌ: ِسالحِلحوأس لُحةُ. سلَحِضِع : واملَسوٍة مبديف ع مقَو
ٍد، واجلَميعصرم :اِلحاملَس .حِليواِإلس :ةٌ ترجعليها اِإلِبلُ، ولذلك قيلش رزةٌ:غحِريةٌ وصغْوِح رِليةُ اِإلسرجش .

نلَِحيينُ: وسولَحيوكذلك س ،ضأر .لَحها: والسعمِل، وجاحلَج انٌ: أوالدالَح. ِسلْحوالس لْحأي : والس ،روفعم
  .العِذرةُ

  حلس

الظَّ: اِحللْس ِليٍء ويِلكُلُّ شالَّرح تحت رِل. هالِس اخلَيِة، وقيل: وفُالنٌ من أحسوهو الِكفْلُ الذي ليس : يف الفُر
مطَرت مطَراً رِفيقاً : وأحلَسِت السماُء. ما يبسطُ حتت حر املَتاِع، حلَست البعري أحِلسه: وأحالس البيِت. بفاِرٍس
صار النبات : وأرض محِلسةٌ. له طَراِئق بعضها فوق بعٍض من تراكُِمه، ومحِلس أيضاً: تحِلسوعشب مس. دائماً

. أي كثرياً: ورأيت ِحلْساً من الناس. وكذلك اللَّيلُ بالظَّالم، والسنام بالشحم. عليها كاِحللِْس، ومستحِلسةٌ

ابعاِح: والرمن الِقد :اِحللْس .رضِع، من قَوِلهم: احلُالساُء من اِإلِبِل: وقال النتِض واملَرباحلَو تِلساليت قد ح : ِلسح
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ريب هذا األم .ِلسحلٌ مجور :فِْلسأي م .مكانَ اِإلِبِل: واحلَلْس قْدالن قدذَ املُصأْخاِء. أنْ ياُء من الشاليت : واحلَلْس
  .كاملَهلُوِس، وهو القَليلُ اللَّحِم: واملَحلُوس من األحراِح. هِرها أسود وتختِلطُ به شعرةٌ حمراُءشعر ظَ

  حلس

سذلك: اللَّح وحون فوِد الصوأكْلُ الد .سوه: والالّحمقَو سلْحالذي ي .سالذي يأْكُلُ كُلَّ ما : واِمللْح اعجالش
لهي ِفعتاِس. رمن الن سوةَ: واللَّحاحلَالو بعتالذي ي .ضِت األرها: وأُلِْحستبن وابِت الدساملالُ . لَح وأصاب

رع أس: "ويقولون. أي ِبفَالٍة من االرض" تركْته ِبمالِحس البقَِر أوالَده: "ويقال. أي ما يلْحسه من البقِْل: لَحوساً
  .أخذْته: والْتحست منه حقِّي. يف منتهى تشِبيِه السرعِة" من لَحِس الكَلِْب أنفَه

النون والسين والحاء  

  حسن

نتقول: احلُس ،نسِلما ح تعناً: نسح نسحي نسح .نسواملَح :ِن، واجلَميعديف الب ناحلَس ِضعاملَو :اِسناملَح .

. ال يزالُ يحِسن: وفالنٌ ِمحسانٌ. ِضد املَساوىِء: واملَحاِسن. وامرأةٌ حسناُء، ورجلٌ حسانٌ، وجاِريةٌ حسانةٌ

 شجرةٌ -  ممدودةٌ-واحلُسيناُء . الغِليظُ: وِكتاب التحاِسيِن. اسم رمٍل ِلبين سعٍد: وحسن. ِضد السوأى: واحلُسىن
ِغريص قروو براُء هلا حضخ .نفَِق: واحلَسيف اِملر ظْمع.  

  سحن

  

نظَرت : وتسحنت املالَ. اهلَيئةُ والشارةُ، وِإبلٌ مسحنةٌ: والسحنةُ. نظَرت إىل سحنِته: ِلين البشرِة، ساحنته: السحنةُ
: والسحن. أي فَحواه: وعرفْت ذلك يف سحناِء كَالِمِه. اهلَيئةُ، وتسكَّن احلاُء: -ِبفَتحتيِن -حناُء والس. يف سحنائه

ةُ ِحجارةٌ تدق ا ِحجار: املَساِحن: وقيل. أنْ تدلُك خشبةً ِبِمسحٍن حتى تِلين من غِري أنْ يأْخذَ من اخلَشبِة شيئاً
  .املُغازلَةُ واملُثَافَنةُ، وكأنها من مباشرِة السحناِء: املُالقاةُ، وقيل: واملُساحنةُ. ِمسحنةٌ: الذَّهِب، الواِحدةُ

  حنس

سحالن :ِد، واجلَميععالس ِخالف :اتسحن اموأي ،وسحالن .سحواملُن :ناحلَِزي .اسحوالن :فِْرضمن الص بوهو . ر
. تحسست: وتنحست عن األخباِر وتندست. أصلُ الشيِء وطَبعه: والنحاس. الدخانُ ال لَهب له: أيضاً

  .واألمر املُظِْلم. الغبرةُ: والنحس. استخبرته: واستنحست فالناً
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  سنح

حِنيوالس اِنححاً: السونيل س حنبه، س نميتي ميِنكعن ي ما أتاك .ضوقَِري أْيح يل رنوس :ضرين . عحنوس
وتنح عن سنح الطَِّريِق أي عن ممره . الساِنح ما والّك مياِمنه والباِرح ِضده: مضت على يساري، وقيل: الطَِّريدةُ
  .الدر: اللُّؤلُؤ، وقيل: والسِنيح. ِبمنِزلَِة السنِخ وهو األصلُ: والسنح. ر القوم على أَسناِحِهموم. وقَصِده

  نسح

احسوالن حسِره وأقْماِعِه: النِر ِقشمعن الت اتحما ت .احسى به: والنذرأو ي رابِبه الت فَعدٌء ييش.  

  حنس

مهِر. لٌ عندهمضعن الن ِجينزجال: اخلارمن الر سناحلَو :ده أحمِضيالذي ال ي.  

الفاء والسين والحاء  

  سحف

فحٌء: السيقى شبى ال يعن اِجللِْد حت رعالش طُككَش .ائفحوالس :فوحِم، ناقَةٌ سحالش كَثريةُ : طَرائق
. سياِحف: النصلُ العِريض، وجمعه: والسيحف. ِمسحفَةٌ: والذي يقْشر ا اللَّحم. سحفَةٌ: عةُالسحائِف، والِقط

 أي كثريةُ اللَّبِن يسمع ِلصوِت: وناقَةٌ أُسحوف األحاِليِل. طَويلةٌ: وِلحيةٌ سيحِفيةٌ. أي لَِسن: وهو سيحِفي اللِّساِن

 أيضاً -وناقَةٌ إسحوف . أثَرها يف األرِض: ومسحف احلَيِة. شخِبها سِحيف كسِحيِف األفْعى وهو صوت ِجلِْدها
 من الشحمةُ: والسحفَةُ. هي السِمينةُ: الرِقيقةُ صوِف البطِْن، وقيل: والسحوف من الغنِم. ، على ِمثاِل ِفردوٍس-

تجحف ما يف البئِر : ودلْو سحوف. املَطْرةُ تسحف كُلَّ شيٍء أي تجرفُه: والسِحيفَةُ. أصِل رقَبِتها إىل عجِب ذَنِبها
  .جاِنبا العنفَقَِة: والسحفَتاِن. أحرق: وسحف يسحف. من املاء

  حسف

. حسفْته: وِإذا نقَّيته من رِديئه تقول. خلَطْته ِبحسافَِته: وأحسفْت التمر أُحِسفُه. هي رِديئُهحسافَةُ التمر و: احلُسافَةُ

. أي دغَلٌ: ويف قَلِْبه حسافَةٌ وحساكَةٌ. وحِسف قَلْبه وحِسك. احلَسائف: الضِغينةُ واِحلقْد، واجلَميع: واحلَِسيفَةُ

حاِسواملُتمن الن فئاً إالّ أكَلَه: سيش عدفاً. الذي ال يِسيحه تشاِرب فسلَقَه: وحأي ح .فواحلَس : ،داحلَص
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وهو دونَ : وحسفَها يف اِجلماع. سقْتها: وحسفْت الغنم. أي تطَايرت: وتحسفَت أوبار اِإلِبِل. احلُساف: وكذلك
اِت. ِنالفَِخذَيِش احلَيرقال ِلحوي :فسوح فِسيوح فسح  

  سفح

  

فْحالس :ِل، واجلَميعاجلَب فْحس :حفُوالس .فْحِل: والسمظُ من الرِليفَحاناً. الغفْحاً وسس عمالد فَحوس . فّاحلٌ سجور
: والسِفيحاِن. ابِن املُساِفحِة والسِفيح، وهم السفَحاء: قال الِبن البِغيوي. املُسافَحةُ يف الزنا: والسفَاح. للدماء

  .اللَّئيم من الرجاِل، وهو مأخوذٌ من السِفيِح الذي هو الِقدح بال نِصيٍب: والسِفيح. جواِلقاِن كاخلُرِج

  فسح

والرجلُ يفْسح . ومجِلس فُسح. وفَسح املَكانُ وأفَسح. ومفَازةٌ فَِسيحةٌ وفَاِسحةٌالسعةُ، بلَد فَِسيح، : الفَساحةُ
وهو : ومر يمِشي الفَيسِحي. من نعِت الذَّكَِر الصلِْب: والفُساح. ِإذا مل يرده شيٌء: وانفَسح الطَّرف. ألخيه فَسحاً
  .وأنْ يبِعد اخلَطْ

  فحس

سِوِه: الفَححمن املاء ون وفَِمك اِنكِبِلس ِدكَء عن ييالش ذُكساً. أخفا فَحعنه الس قَطَعى انحت لْتالس تسوفَح :

هلَكْتأي د.  

  حفس

والذي يغضب من غِري شيء ويرضى . والبِطين. هو األكُولُ: وقيل. إىل الِقصِر ولُؤِم اِخللْقَِة: رجلٌ ِحيفْس وِحيفْسأٌ
: والتحيفُس. والغِليظُ الضخم البطِْن. ِمثْلُ حفَيسأ: ورجلٌ حفَاِسي. ِحيفْس ِليفْس: ويف اِإلتباِع. من غِري شيء

  .املُغضب: - على ِمثاِل صيقٍَل -واحلَيفَس . التحلْحلُ

الباء والسين والحاء  

  حسب

باُء: احلَسبسح موقَو ،بِسيلٌ حجيف اآلباء، ر فره. الشبسفالناً ح تبسِلِه: وحه إىل أصتددر .بسواملُح :

 -  مجزوم-وأما حسب . األجر على حسِب ما عِملْت: قَدر الشيِء، كَقَوِلك: واحلَسب. احلَِسيب ذو الكَرم
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ناهعذلك. كَفى: فَم كبسوقد أح :لَ. كَفَاكجالر تبسضى: وأحرى يتِطيه حعوت عبشى يه حتتقَيته وسمِإذا أطْع .

ابواِحلس :وفرعةُ. مابواِحلس : تبستاباً، واحه ِحسبسَء أحيالش تبسح ردصةً- أيضاً -مبوقَ.  ِحس مو
ابسةُ. حباهللا: واِحلس دِعن راألج كابِتسلُه. احباٍن: "وقَوسِبح روالقَم سماٍب" الشِة . أي ِبِحسباِحلس نسه لَحوِإن
أي ال : ال يحاسبوفالنٌ . أي أكَلَت: واستحسبِت الغنم من البقِْل ما شاءت. ِإذا كَانَ حسن التدِبيِر: يف األمِر
من الظَّن، حِسب : واِحلسبانُ. حسبانك على اللَِّه: ويقولون. اسم امرأٍة: واحلَسباُء. النار نفْسها: احلُسبانُ. يعتد به

الذي ابيضت ِجلْدته : واألحسب. ِةِسهام ِصغار يرمى ا عن الِقِسي الفاِرِسي: احلُسبانُ. يحِسب ويحسب ِحسباناً
  : دفْن املَيِت، وأنشد: والتحِسيب. من داٍء فَفَسدت شعرته فَصار أحمر وأبيض، وكذلك من اِإلِبِل

  غَداةَ ثَوى في الرمِل غَير محسِب

. وتحسب هو. أقْعدته عليها: وحسبت الرجلَ. الِوسادةُ الصِغريةُ: بةُواحلُسبانةُ واِملحس. غَير مكَفٍَّن: ويقالُ

راخلَب تبسحه: وتتسسحفِْسي. مبعىن تما يف ن تبسته: واحتربتأي اخ.  

  سحب

بحالس :ابرِح التيِب الرحِض كَسِه األرجَء على ويالش كراء.جاِبِه يف اهلَوِسحاباً النحس ابحالس يموس  .

بحِب: والسرةُ األكِْل والشِشد .بوحلٌ سجلٌ: ورلَِة، . أي أكُومةٌ من املاء، وهي ِمثْلُ السبحِض سوما يف احلَو
أي طُولَ : وما ِزلْت أفْعلُ كذا سحابةَ يومي. سحبال: ويسمونَ ِسنةَ الفَداِن. وهي السحابةُ. سحب: وجمعها

  .اسم رجٍل معروٍف بالفَصاحِة: وسحبانُ. اسم فَحٍل: وسحبانُ. يومي

  سبح

  

حبِلِه تعاىل: السفِْسِري قَواغُ، يف تحاً طَويالً: "الفَربهار سيف الن ِإنَّ لَك ."تحبقَ: وسرتانَ اهللا. دحبعن : وس ِزيهنت
سبحانَ : وقال النضر. اُهللا عز وجلَّ: والسبوح. تسِبيحاً: كُلِّ ما ال ينبِغي أنْ يوصف به تبارك وتعاىل، على معنى

" ألَم أقُلْ لكم لَوالَ تسبحونَ: " يف قَوِلِه عز وجلَّ.االسِتثْتاء: والتسِبيح. هو السرعةُ إليه واِخلفَّةُ يف طاعِتِه: اِهللا

. التطَوع: والسبحةُ من الصالِة. مبعىن الصالِة: وقد يكونُ التسِبيح. اخلَرزةُ اليت يسبح الناس ِبعدِدها: والسبحةُ

حبِة: والسباحكالس درصمن ا. م ابحِلوالسِي: خلَيِن يف اجلَريدالي دم نيف الفَلَِك. احلَس حبست موجوالن .احبوالس :

الرهطُ اليت تلْبسه املَرأةُ : والسبحةُ. هو ِشبه ِنطٍَع يجلَس عليه الصِبي الرِضيع: كالسماِح، وهي بيوت من أدٍم، وقيل
  .العجب: - أيضاً -وهو .أنت أعلَم مبا يف سبحاِنك: سبحانٌ، يقال: ويقال للنفِْس. ِسباح: ا، وجمعهاأيام حيضه

  حبس
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سِهِه: احلَبوج ئاً عنيش ِبسحأن ت .ِبسفيه: واملَح سبحالذي ي تيالب .واحملبس سِس : واحلَبوبحاِن للمماس
ما يحبس به : واِحلباس. الفَرس يحبس يف سِبيِل اهللا، وحبسه حبساً ومحبساً: واحلَِبيس. احلُبوس: واجلَِميع. احلَِبيِس

 .وِحجارةٌ يحبس ا املاُء للسقِْي. املاُء اموع لَيست له مادةٌ: واِحلبس. املاُء، وهي احلُباسات يف األرِض

الرجالَةُ : واحلُبس. الراِهب من النصارى الّالِزم للبيعِة كاملَحبوِس: واحلَبس. اختصصته ِلنفِْسي: واحتبست الشيَء
  .وهي اِملقْرمةُ: بِسوحبست الفَرس باِملح. عقْلَةٌ تمنع من البياِن: واحلُبسةُ يف اللِّسان. ِلتحبِسهم عن الركْباِن

الميم والسين والحاء  

  حسم

مه: احلَسملَ دِسيال ي ه كَيكِْويقاً فَتِعر ِسمحريد. أنْ تا يعم ودالع ِسمحه ياماً ألنسح فيالس يموس .واحلُسام :

احلَد .موواحلُس :مؤِم. الشواخلَ: ولَيايل احلُس ِسمحعن أهِلهات ري .امسلَةٌ حها: ولَيعمقال اهللا : دائمةٌ، وج ،موسح
. من أسماء مواِضع بالباِديِة: وحسم وحاِسم. هي الشديدةُ: أي ِتباعاً، وقيل" ثَماِنيةَ أياٍم حسوماً: "عز وجلَّ

. كثري الشعِر: وفالنٌ حسِمي. الصغري اجلُثَِّة من فَساِد الرضاع: واملَحسوم. اسم رجٍل من خزاعةَ: واحلَيسمانُ

  .ولَست أحقُّه

  سحم

هو صنم يف : وقيل. والقَرنُ األسود. والسحاب األسود. اللَّيلُ: واألسحم. سواد كَلَوِن الغراِب األسحِم: السحمةُ
  : قَوِلِه

  اٍج عوض ال نَتَفَرقُبأسحم د

  .كٌَأل كالسخبِر: والسحمةُ. شجر: والسحم. ال يرغُو: وبِعير أسحم. والرِحم أيضاً. الدم: وقيل

  مسح

ِإذا جاد : سماحاًوقد سمح سماحةً وسموحاً و. ورجلٌ ِمسماح، ورجالٌ مساِميح. رجلٌ سمح، وِرجالٌ سمحاُء
وسامحين . أي ِلن وهن: ِإذا مل تِجد ِعزاً فَسمح: ويقولونَ. مبعىن سامح، تسِميحاً: وسمح. وِنسوةٌ ِسماح. مبا لَديِه

. ثُقِّف حتى النَ: ورمح مسمح. غِريمهااملُساهلَةُ يف الطِّعاِن والعدِو و: واملُسامحةُ. السرعةُ: والتسِميح. فَسمحته

  .بيوت من أدٍم: والسماح. ال أُبن فيه: وعود سمح بين السموحِة والسماحِة

  مسح
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حاملَس :ِدكئاً ِبييش كحسعاء. مويف الد :اُهللا ما بك حسم .ِسيِه مجالو حوسملٌ مجورٍو: حتسأي م .حواملَِسي :

: ال أخمص له، أو ألنه يمسح األرض: عيسى بن مريم، وسمي بذلك ألنه كانَ أمسح الرجِل: وقيل. الدجالُ

:  واألمسح من املَفَاِوِز.وهي ذات ِحجارٍة: جمع املَسحاِء من األرِض، وأرضونَ مساٍح ومسح: واملَساحي. يقْطَعها

واجلَميع ،لَساألم :األماِسح .حِف: واملَسيحاً بالسسِق منالع برةُ. ضاحِض: واِملساألر عذَر .احسموالت حسموالت :

: واملَِسيحةُ من الشعِر. عليه مسحةٌ من جماٍلو. املُالينةُ يف املُعاشرِة والقُلُوب غري صاِفيٍة: واملُماسحةُ. خلْق يف املاء

: واملَسائح.معروف: واِملسح. وهو املُداِهن أيضاً. الكَذّاب، وكذلك التمساح: والتمسح. ما تِرك فلم يعالَج ِبشيٍء

. وِقطْعةٌ من الِفضِة. العرق: واملَِسيح. شبٍة طَويلٍة يف السفينةكُلُّ خ: واُألمسوح. مِسيحةٌ: الِقِسي اِجلياد، واِحدتها

حكاح: واملَساُء. النحسأةٌ مرالَُّء: وامز .حسمتهلم: وجاء يِه، كَقَوياعِذر حسمه يَء معه كأنيأي ال ش : ِربضجاء ي
: وغارةٌ مسحاء. مواِسح: أي حاز، وجمعه: وبِعري به ماِسح. ِمسح: ادةُ، الواِحدالطُّرق اجل: واملُسوح. ِلحف اسِته

  .من مسحهم ِإذا مر م خِفيفاً

  محس

سملٌ أحجر :اعجاُء. شسمةٌ حنوس سمأح وعام :سموح نَ أحاِمسوةٌ، وِسنِديدِد األ"و . شيف ِهن قَعحاِمِسو "

أُمهاتهم من قُريٍش كانوا متشدِدين : وأحماس العرِب. قُريش: واحلُمس. التنور: واحلَِميس. أي يف الداِهيِة والتهلَكَِة
. والصوت. اجلَرس: مسواحلَ. املَكانُ الغِليظُ الشديد: واألحمس. ِإذا لَِزمه، يحمس حمساً: وحمس به. يف ديِنهم

  : وقيل يف قَوِل ساِعدةَ. احلُرمةُ: واحلُمسةُ

علهم فَز تَعرساً ولم يمح نوعدي  

  .يدعونَ شجعاً: هي كَِلمةٌ تقوهلا العرب عند الشيِء ينِكرونه، ومعناه
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حروفهمامع الزاي  والحاءباب   

الالد والزاي والحاء  

 دحز

اِجلماع زحالد .دروقيل الع.  

الراء والزاي والحاء  

 زحر

رِحيزوالت رحزِحرياً، وكذلك التز رحزي رحِة، زدٍني عند الشفَِس بأنالن اجرِإخ رِحيالز.  

وفالنٌ يزاِحر . تقِْطيع يف البطِْن: والزِحير. تزحر مباِلهوالشِحيح ي. زحرت به وتزحرت عنه: واملَرأةُ إذا ولَدت قيل
  .إذا كانَ يعاِديِه وينتِفخ له: فالناً

روحزر احلَز 

ف وقال األصمعي احلَزور الضعي. - بسكُوِن الزاي -الذي قد اشتد وبلَغَ، وهم احلَزاِورةُ، وهم احلَزور أيضاً 
غرياِد، وقيل الصدوهو من األض ،والقَِوي.  

: واِلحزوار. الصلْب من األماِكِن: واحلَزر. خرصه: وحزر النخلَ. وهو حدس وظَن: وحزرت الشيَء أحزره حزراً

: واحلَزرةُ. أي متغضباً: وأتاين فالنٌ محزِوراً. ةُ املُقَتلَةُ املُذَلَّلَةُالناقَ: - مخفَّفَةٌ -واحلَزورةُ . حزاِور: األكَمةُ، وجمعه

  .الذي عدا القُروص: واللَّبن احلاِزر. وحزر اللَّبن يحرز ويحِزر. مرارةُ نِبقٍَة مرٍة

  " .ال تأْخذْ من حزارِت أنفُِس الناِس شيئاً: " ويف احلَديِثحزارت، : ِخيار املاِل وسراته، وجمعها: واحلَزرةُ

 رزح

.رزح البعري رزحاً ورزوحاً أعيا فَقَام، وبعري راِزح، وإبلٌ رزحى ومراِزيح، ومراِزح كذلك  

  

خشبةٌ يرزح ا : واِملرزحةُ. الصوت الصلْب: واِملرِزيح. ِشدةُ اهلُزاِل: والرزاح. اهلاِلك هزاالً: والراِزح من اإلِبِل
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: واملَرزح. السقُوطُ ولُزوم األرِض: مراِزح، وأصلُ الرزوِح: أي يرفَع، وجمعه: الِعنب إذا سقَطَ بعضه على بعٍض

  .املُطْمئن من األرِض

زحرز اِحلر 

ٍزما أحفِْسي يف ِحرن لْتعج تزرتِضٍع، واحومن م تززاً. رةً وِحرازرح زروقد ح ،زِريومكانٌ ح.  

النِصيب : واحلَرز. األحراز: هو اخلَطَر يف ِلعِب الصبياِن باجلَوِز، واجلَميع: واحلَرز. أي تحرز: ورجلٌ فيه حرازةٌ
ه، ومنه املَثَلُالذي أحتزواِفال: " رغي النتزي وابرِل" يا حاِب املاِل والفَضيف احلَثِّ على اكِْتس.  

 زرح

واملَزرح املُطْمئن من األرِض، ويروى بتقْدمي . اخلارزنِجي الزراِوح الروايب الصغار، واِحدها زروح. مهملٌ عنده
.الراِء  

الالم والزاي ولحاءا  

 زحل

ورجلٌ زحلٌ وامرأَةٌ زحلَةٌ عن . والناقَةُ تزحلُ زحالً إذا تأخرت يف سيِرها. تقولُ للشيِء ِإذا زلَّ عن مقاِمه زحلَ
وقال أبو عمرو الزيحلَةُ . وزحلُ نجم. سياٍحورجلٌ زحلَةٌ يزحلُ قَليالً ليس ِب. واملَزحلُ املَوِضع. الشيِء أي متنحيةٌ

وعقَبةٌ .  من اِإلِبِل الذي يزحلُ اِإلِبِل يف الِورِد أي يزحمها- على ِمثاِل ِخدب -والزحلُّ . ِمشيةُ خيالء وِمراٍح
وأزحلْت األمر إىل فالٍن أي . والزحِليلُ املَكانُ الزِلق.  اسِتهاوالزحلَةُ دابةٌ تدخلُ جحرها من ِقبِل. زحولٌ بِعيدةٌ

.ألْجأْته ِإليه  

 حزل

واحزأَلَّتِ . احلَزلُ من قَولك احزأَلَّ احِزئْالالً تِريد به االرتفاع يف السيِر، كالسحاِب ِإذا ارتفَع حنو بطِْن السماِء
تِضاِإلِبلُ اجِن األرتعلى م تفَعتمثَّ ار تعلَةُ القَِصرياِن. مزلُ واحلَوزواحلَو.  

 زحل

.والزلَحلَح الضيق الصدِر من الناِس. والزلْح الباِطلُ. الزلْح من قَولك قَصعةٌ زلَحلَحةٌ ؛ وهي اليت ال قَعر هلا  
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 حلز

الن حِحيالش ها عنك. فِْسالَّلِحزطِْويةُ يراُء الذَِّخيزياُء واحلُوزيعن كذا. واللُّح تزلَحت ،رأخالت زلَحوالت.  

 لزح

.التلَزح تحلُّب ِفيك من أكِْل رماَنٍة أو إجاصٍة  

 حلز

.وِحلِّزةُ اسم مشتق من ذلك. ِبد ِحلِّزةٌ أي قَِرحةٌكاالعِتصاِر فيه، قَلْب حاِلز، وكَ" القَلْب يتحلَّز عند احلُزِن  

 :واِحلِلزةُ

واحتلَزت حقّي من . تشِمير الرجِل ِثيابه للِقتاِل: والتحلُّز. البِخيلُ: القَِصير من الرجال الصغري القَليلُ، وهو أيضاً
  .نبت: واِحللِّزةُ. دابةٌ تكونُ يف الرمِث: واحلَلَزونُ. نه شيٌءومل يتحلَّز يل م. أخذْته: فالٍن

النون والزاي والحاء  

  حزن

وأحزنين يحِزنين، فأنا محزنٌ، وهو . احلُزنُ واحلَزنُ معروفان، حزنين يحزنين حزناً، فأنا محزونٌ، وهو حاِزنٌ
ةُ الرانزِزنٌ، وححمناحلَِزي ِكيِزنُ البتنٌ واملُحزةٌ أي حانزِره، ويف قَليب عليك حنُ بأمزحتي نِل منٌ، . جوزحلٌ مجور

.وال يقال حزنه األمر ؛ عند قَوٍم، بل يقال أحزنه األمر ؛ يف املعىن، ويقولون يحزنه  

ما ساله صاِحب : - بفَتحتين -ما ثَبت يف القَلِْب فلم يسلَ، واحلَزنُ : احلُزنُ: يبقال ابن األعرايب وحممد بن حب
ما فيه : واحلَزنُ واحلَزنةُ من األرِض والدواب. لقد شغلَين احلُزنُ عليك عن احلُزِن لك: وقال احلَسن البِنه. املُِصيبِة

: وبعري حزينٌّ. الشاةُ السيئةُ اخلُلُِق: واحلَزونُ. شِرس، وقَوم حزنٌ: ورجلٌ حزنٌ. حزونةًحزنَ : خشونةٌ، والِفعلُ

  .الصخور، واحلُزونةُ: واحلُزنُ. يرعى احلَزنَ

  

 زحن



الصاحب بن عباد-احمليط يف اللغة  397  

مِرِه وعطْؤه عن أمناً وهو بحزت نحزناً وتحز نحزلُ يجالر نحطئُهزبلٌ يغأي ش دعةٌ بنحلُ . ِله، وله زجوالر
 الزيحنةُ املُتباطئُ عند احلاجِة، قال

  إذا ما استَوى الزيحنَّةُ المتَأزفُ

. شِديد احلَر: ويوم زِحن. يما اعوج من الواد: والزحنةُ. تكَارهت عليه وأنت ال تشتِهيه: وتزحنت الشراب تزحناً

  .أي مكَانةً: وإنَّ فيك زحنةً. احلَر: والزحنةُ

 نزح

ناِزح لَدوب ،تدعحاً إذا بوزن حزنت ارِت الدحزةً. نوحدنحاً أي مدتنحاً ومزتنعندنا لَم وِإنَّ لك.  

الِبئْر تحزنو .زن وِبئْرحزن وآبار حما فيها: و ِقيتها. قَلَّ ماؤها أو اسعمأيضاً، وج حزن اح: وِبئْرزأن .حزتوان : دعب
  .جاءت من املَكاِن الناِزح : وِإِبلٌ مناِزيح. وِنيةٌ نزح وقَذَف. وتنحى

 زنح

.وزنحت وتزنحت من املاِء أي امتْألت . ِل نفْسه عن قَدِرهورفْع الرج. الترنح التفَتح يف الكَالم  

 حنز

والنحاز داٌء يأْخذُ اِإلِبلَ يف . والراِكب ينحز بصدِره واِسطَةَ الرحِل. وهو ِشبه الدق يف السحق. النحز كالنخِس
ازحا ن أي ازاً. ِرئِتها، ناقَةٌ ناِحزحن زحناقَةُ تِت النِحزون.  

 اِحزقال: - أيضاً -والنه فيتِكرِكر فَقاِملر بِصيأنْ ي :ا ناِحز .مالقَو زحوأن :ازحِإِبلَهم الن اباز. أصحما : واِملن
كالطِّبِة محدودبةٌ يف بطِْن األرِض : والنِحيزةُ من األرِض. طَِبيعته، وتجمع على النحِائِز: ونِحيزةُ الرجِل. يدق فيه

خسالفَر دقُوت .ائزحام: والنمن اِحلز ضراالً أعكاً ِطورش تِم إذا قُطِّعِق واألدمن اِخلر بالطِّب .جسالن تزحإذا : ون
 ِكمحِلت ةَ ِإليكصيالص تذَبةَ جماللُّح.  

الفاء والزاي والحاء  

  زحف

. وأزحف لنا بنو فالٍن صاروا لنا زحفاً يقاِتلُوننا. وهم الزحوف أيضاً. الزحف جماَعةٌ يزحفُون إىل عدو هلم

ِسنه زحف يزحف زحفاً، فهو زاِحف، واجلَميع والبعري ِإذا أعيا فَجر ِفر. والصِبي يَتزحف على األرِض قَبلَ املَشي
واِحفأيضاً. الز فحوأز .ريفَها السحفُوا. وأَزاحزيف معىن ت اسالن فحدةَ . وازعِريوهو أنْ تكونَ س افوناقَةٌ ِزح
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والزحنفَفَةُ . وأزحف الرجلُ انتهى إىل غاية ما طَلَب وأراد. والزحوف واِملزحاف اليت تجر ِرجلَيها إذا مشت. احلَفَا
ورجلٌ زحفَةٌ زحلَةٌ ليس . وهو أيضاً الذي يزحف على األرِض. القَصري من الرجاِل الذي يكاد عرقُوباه يصطَكَّاِن

.ِبطَياٍح وال سياٍح يف الِبالِد  

رايبحاً ؟ فقال:وقيل ِلأعساِب، :  ما بالُ ِنسائكم رةُ االلِْتهعِريها سفَِج، ألنرالع ِن، أي ناريفَتحالز نار نهحسأَر
  .فَِحين تلْتِهب تتنحى فإذا خمدت رجعت ِإليها 

 حفز

. واللَّيلُ يحِفز النهار يسوقُه. جلُ يحتِفز يف جلُوِسه يرِيد الِقياموالر. احلَفْز حثُّك الشيَء من خلِْفه سوقاً وغَير سوٍق

 وقال أبو عمرو احلَفَز األجلُ يف لُغِة بين سعٍد، وأنشدوا أو تضِربوا حفَزاً ِلعاٍم قاِبِل
: أنْ يسوقَها سوقاً، وكذلك حفَزها: واحلَوفَزةُ يف البضِع. عتهحفَزته أي دافَ: وأصلُه من املُدافَعِة والتأِْخِري، يقال

: -عليه السالم -ويف حديِث علي . لُعبةٌ ؛ وهو أنْ تلِْقي الصِبي على أطْراِف ِرجلَيك مث ترفَعه: واحلَوفَزى. جامعها

 "ِفزتحأَةُ فَلْتلَِّت املَرِإذا ص "أي تتلَسإذا ج امض .قُّه: واحلاِفزِق وال أحدهي من الشتنثُ ييانُ. حفَزواحلَو : لَقَب
  .احلاِرِث بن شِريك 

الباء والزاي والحاء  

 حزب

كباً ِإذا نابزين حبزحي رين األمبزح .ديدأي ش بِزيوح حاِزب روأم .ِل مجالر حابأص بأِْيه واِحلزه على رع
ابزاألح ره، واجلَميعزاباً. وأمتمعوا فصاروا أحاج مالقَو بزحم فالنٌ. وتهبزِبه. وحمن ِحز ته كُنتبوحاز .

ِحلزب الِورد من وا. وهذَيلٌ تسمي السالَح اِحلزب ؛ تشِبيهاً وسعةً. وفالنٌ يحاِزب لفالٍن أي يعصب به وينصره
. واِحلزباَءةُ أرض حزنةٌ، واجلَميع احلَزايب. وهي من النوِق الشديدةُ. واحلَيزبونُ العجوز، والنونُ زائدةٌ. القُرآن

.وركَب حزاِبيةٌ ضخمةٌ. واحلَزاِبيةُ يف وصِف اِحلمار اسِتدارةُ خلِْقه  

 زحب

.وهو بالفاء أعرف. اخلارزنجي الزحب الدنو، زحب ِإلَي. مهملٌ عنده  

الميم والزاي والحاء  

 حزم
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واِحلزام للدابةِ . واحلُزمةُ اجلَماعةُ من الناس. والِفعلُ حزمته أحِزمه. واِملحزم ِحزامةُ البقِْل. حزمك احلَطَب حزمةً
ِبيِمثْلُه. والص مِر، واحلَِزيداِم من الصاِحلز ِقعوم ِزمِر . واملَحلألم رمشِل ِإذا تجقال للره" ويماِزييه وحمِزيح دش . "

. م وسطُ الصدِرواحلَيزو. واِحلزامةُ ما يحزم على الِكيِس من خيٍط وحنِوه. وأخذَ ِحزام الطَّريِق وِحزامته أي قَصده

واحلَزم من األرِض ما . واحلَزم ضبطُ الرجِل أمره، تقول حزم يحزم حزامةً فهو حاِزم. واألحزم الغليظُ الوسِط
مواحلُز ِض، واجلَِميعاِت األروجل من نمن املَِسي مزتِن. احِزلَِة احلَزنوهو ِبم .واحلَز ِن -ميتحِص يف - بفَتصكالغ 

واحزوزم الشيُء اجتمع . واِحلزم مبعىن اِحلزب، وهم األحزام واألحزاب. وحزم الرجلُ ِبحجِتِه ِإذا عرفَها. الصدر
زنقَّةٌ ِإذا كانَ قَِصرياً. واكْتزةٌ وحمزلٌ حجيقو. ور ما وقال الِكسائيزا واِهللا، وكذلك عما واِهللا مبعىن أمزلون ح

.وحيزوم اسم فَرِس جربئيل عليه السالم. واِهللا  

 زحم

.  الولَدوالزحمةُ والزكْمةُ الزحرةُ اليت يخرج معها. واألمواج تزدِحم ِإذا الْتطَمت. الزحم تزاحم القَوِم ِإذا ازدحموا

.وكُنيةُ خاقانَ صاِحب الترِك. وأبو مزاِحٍم كُنيةُ الِفيِل. وزحمها ودحمها أي جامعها  

 مزح

روفعم حاملَز .ماالس احِة. واملُزحازكاملُم ردصم احلِْويناً. واِملزنَ تأي لَو بالِعن حزوم .رِإذا أثْم موالكَر. واِجليم 
.واملَزح السنبلُ. أوىل  

 زمح

حمجال، وكذلك الزمن الر القَبيح دواألس حموُء اخلُلِق. الزيلُ. وهو أيضاً السمالد اِمحعلى . والز ِربضي قوالِعر
.فورجلٌ زماح وزمح ضعي. والعقَبةُ الزموح البِعيدةُ. صاِحِبه  

 محز

ورجلٌ حِميز . ورجلٌ حاِمز الفُؤاِد وحِميزه قَِويه. واحلاِمز الشديد من كلِّ شيٍء. حمز اللَّوم فُؤاده أوجعه وعصره
ظَريف الفُؤاِد ذَكي ِفيفخ زةَ منه. أي نزمح ِتقاقه. واشضقَب واحلَر دره البزموح .جهورديداِن شالش زومحلٌ م .

تِبها ِإذا لَِقحبذَن رشباِمِذ ؛ وهي اليت تِق كالشومن الن واحلاِمز .صمحوان حاجلُر زمحللفَِم أي . وان زوموهذا ح
.سد أيضاًواأل. واحلَمزةُ نبت ِمثْلُ البهمى. وحمز اللَّبن حمض. يصلِّب اللِّثَةَ  
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 حمز

.املَحز النكاح، محزها محزاً  

الطاء والحاءباب   

الراء والطاء والحاء  

 طحر

واملُطِْحرةُ . وقَوس ِمطْحر ترمي ِبسهِمها صعداَء ال يقِْصد إىل الرِميِة. الطَّحر قَذْف العيِن قَذاها وعيِن املاِء عرمضها
وما يف السماِء طَحرةٌ أي شيٌء من . وأطْحر احلَجام اِخلتانَ ِإطْحاراً ِإذا استأْصلَه. ذا الْتوت يف الثِّقاِف فَوثَبتالقَناةُ ِإ

 والطَّحر. وأتانا فالنٌ وما معه طُحرور أي شيٌء. السحاب، وحكى اللِّحياينُّ طُحرة وطَحرة، وطُحرور مبعناه

ددمطّي والتمالت .ِر وهو اِجلماعحوهو أيضاً كالد.  

 طرح

حوُء املَطْريالش حه، والطِّرحَء أطْريالش تحطَر ِلكمن قَو حالطَّر.  

حوةَِ وغِريها: والطَّرلْدو البحعيدةُ نالب .اِرحطَو ارِعيدةٌ: وِديب . احِمثْلُه:- أيضاً -والطَّر حوالطَّر ،عيدالب .  

حالطَّويلُ: واِإلطِْري .ِة اخلُسنويف كالٍم الب :حِإطِْري امنوس حِريةٌ وصغْور :عِفيِلهم: أي راءه: من قَوِبن حأي : طَر
وقالِت . ِسراع: واِبلٌ مطاِريح. بِعيد: ير طُراِحيوس. بعد القَدِر يف األرِض: والتطِْريح يف خبِب الفَرِس. رفَعه وطَولَه

  .طُروح: التمر، وجمعه: والطَّرح. أي يرمي مبائه أقْصى الرِحِم: انَّ زوجي لَطَروح ِإذا نكَح أحبلَ: امرأةٌ

 حطر

واهلَمزةُ فيه . وحطَرت القَوس وهي محطُورةٌ أي وترتها. طَرهااخلارزنِجي احلَطْر واألطْر النكاح، ح. مهملٌ عنده
فرأع.  

الالم والطاء والحاء  

 طحل



الصاحب بن عباد-احمليط يف اللغة  401  

والطَّحلُ الِْتزاق . ورجلٌ طَِحلٌ. وطَحلْته أصبت ِطحالَه. الطِّحالُ معروف، تقول طَِحلَ يطْحلُ طَحالً عظُم ِطحالُه
ِئة باجلَنه. بالرلُبطُح ه وكَثُرحِري دوفَس ريغلُ تطْحاٍد قَليٍل. وطَِحلَ املاُء يواِض يف سيِة والبربنٌ بني الغلَةُ لَووالطُّح .

.والشراب الطّاِحلُ الذي ليس ِبصايف اللَّوِن. وِذئب أطْحلُ. ورماد أطْحلُ  

 طلح

واِبلٌ طُالَِحيةٌ . واِبلٌ طَالحى وطَِلحةٌ اشتكَت من أكِْل الطَّلِْح. وقيل املَوز. ، والواِحدةُ طَلْحةٌالطَّلْح شجر أُم غَيالنَ
والطَّلَح النعمةُ، من قَوِل األعشى. والطَّالَح نِقيض الصالَِح، والِفعلُ طَلَح يطْلَح. ألْقَِت الطَّلْح وأكَلَته  

نا الميوأرراً ِبطَلَحمع لْك  

: ِطلْحاً، واجلَميع: واملَهزولُ من الِقرداِن يسمى. اِإلعياُء الشديد، بِعري طَِليح، وناقَةٌ طَِليح وِطلْح: والطَّالَحةُ

ئةُ: وذو طَلٍَح. األطْالحه احلُطَياملَكانُ الذي ذَكَر :  

  ماذا تقوُل ألفْراٍخ بذي طَلٍَح

 شى- أيضاً -وطَلَحه األعذَكَر ، .لٌ ِطلْحجام: ورِف من الطَّعماٍل. خايل اجلَو ه: وفالنٌ ِطلْحِلحصأي م . وِطلْح
  .ألَح عليه يف املَسألة: وطَلَّح فالنٌ على فالٍن. أي ِتبعهن: ِنساٍء

 لطح

. أَثَراللَّطْح كاللَّطِْخ ِإذا جف أو حك مل يبق له  

ِد، ويف احلديث: واللَّطْحبالي برالض " : ِبيِة- صلى اهللا عليه وسلم -كان النقَبلَةَ العاذَنا لَيأفْخ لْطَحي . "  

 حلط

 بوزنِ - واحلَلَطُ .واحتلَطَ الرجلُ عند الغضِب. وأحلَطَ الرجلُ ِبمكاِنه أقام به. أحلَطَ فالنٌ ِإذا تِرك حباِل مهلَكٍَة
.واحتلَطَ يف عمِله نِهك نفْسه فيه. وأحلَطَ بالَغَ يف الغضِب، ويف األمِر كذلك.  غَضب الرجِل-املَطَِر   

 حلط

.اخلارزنجي املُلْتِحطُ واملُحتِلطُ واِحد، مقْلُوب. مهملٌ عنده  

النون والطاء والحاء  
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 طحن

والطَّاحونةُ والطَّحانةُ اليت تدور، واجلَميع . والطِّحانةُ ِفعلُ الطَّحاِن. والطَّحن الِفعلُ. طَِّحين املَطْحونُالطِّحن ال
نةٌ. الطَّواِحياِس طاِحنرٍس من األضٍء. وكلُّ ِضريكلَّ ش نطْحةُ اليت تبنُ الكَِتيووالطَّح .يوةُ دنِلوالطَّحةٌ كاجلُعب .

والطَّحونُ نحو الثَّلثمائة من . والطَّحانةُ والطَّحونُ كالرطّانِة والرطُوِن ؛ وذلك ِإذا كانِت االِبلُ ِرفاقاً مع أهِلها
ومنه . ت سائرها يف الرمِلوطَحنِت األفْعى ِإذا أبدت رؤوسها ودفَن. ومالٌ طُحنةٌ أي كثريةٌ تطْحن ِبوطْئها. الغنم

والطّاِحن الثَّور الذي يقُوم . والطُّحن القَِصير من الرجاِل، وجمعه طُحنونَ. الطُّحن للدويبِة اليت تندس يف التراب
.وسطَ الكُدِس فَيِقلُّ دورانه  

 حنط

وحنطَ . وحنطَ األِديم فهو حاِنطٌ ِإذا احمر. واحلَنوطُ ِطيب للميِت. بياعها حناطٌاِحلنطَةُ البر، واِحلنطُ جمع، و
.واألحنطُ العِظيم اللِّحيِة الكَثُّها. واحلاِنطُ ثَمر الغضى.  ِإذا أدرك وابيض- معاً -الرمثُ والغضى وأحنطَ   

 حنط

. والنِحيطُ ِشبه الزِفيِر. يب االِبلَ واخلَيلَ يف صدوِرها فال تسلَم، يقال ناقَةٌ منحوطَةٌ ومنحطَةٌالنحطَةُ داٌء يِص

.والنحاطُ الرجلُ املُتكَبر ينِحطُ من الغيِظ. والقَصار ينِحطُ ِإذا ضرب بثَوِبه على احلَجِر  

 نطح

للِكب طْحلُ. اِشالنويوالس اجوِت األماطَحناطَحا فماتا. وتنآن ما تةُ يف القُرحِطيوالن . كأِْتيالذي ي اِطحوالن حِطيوالن
ِل ابن واألنطاح يف قَو. وأنطَح الزرع إنطاحاً سِمن وامتَأل حباً، وهو بالضاِد أعرف. من أماِمك من الطَّيِر وغِريها

والنطْح يف قَوِل الراِجز. وقيل هو جمع الناِطِح، كالصاِحِب واألصحاب. ميادةَ ومحائٍل أنطَاِح هي املُوثِّقَةُ  

  بين التِّياسيِن وبين النَّطِْح

  .هِة يف الفَرِسدائرتاِن وسطَ اجلَب: والنِطيح. نجماِن: الشرطَيِن، والتياساِن: أراد

 حطن

. يعير به الرجلُ إذا نِسب إىل احلُمِق، قال وال أحقُّه- على حبنطى -اخلارزنِجي حطَنطى . مهملٌ عنده  

الفاء والطاء والحاء  
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 فطح

وناَقَةٌ فَطُوح ضخمةُ .  اليديِن كاألفْدِعواألفْطَح يف. الفَطَح ِعرض يف وسِط الرأِْس ويف األرنبِة حتى تلْتِزق بالوجِه
.وفَطَحته بالعصا فَطْحاً ضربته ا. البطِْن  

 طفح

َأل، وهو طاِفحتام هرالن انُ. طَفَحكْرْآلنٌ. وكذلك السانٌ ماٌء طَفْحا. وِإن تطَعةَ إذا سالقُطْن طْفَحت حيوالر .

وإذا ولَدِت املَرأةُ . وطَفَحت نفْسه عن كذا أي انتهت عنه. واالطِّفَاح اللِّعق.  غُثَاُء الِقدِر أولَ ما تغليوالطُّفَاحةُ
.وركْبةٌ طاِفحةٌ أي ياِبسةٌ ال يقِْدر صاِحبها أنْ يقِْبضها، وقد طَفُحت ركْبته. لتماِم قيل طَفَحت به طَفْحاً  

الباء والطاء واءالح  

 حطب

ويقال للمخلِِّط يف . احلَطَب معروف، حطَب يحِطب حطْباً، واحتطَبت احِتطاباً، وحطَبت القَوم احتطَبت هلم
ومالٌ حِطب . طَبويقال للشديِد اهلُزاِل أح. وحطَب فالنٌ بفالٍن سعى به، واحلَطَب النٍميمةُ. كَالِمه حاِطب لَيٍل

واحلَطُوبةُ ِشبه حزمٍة من . واِحلطَاب ما يقْطَع من أعاىل قُضباِن الكَرِم، يقال استحطَب ِعنبكم فاحِطبوه. هزىل
باتطُوها حعمطٍَب، وجِلهم. حبيف ح طَبم قيل حهرصون ملُ القَوجانَ الروإذا أع .طَبترِ واحعليه يف األم 

قَبتٍر. واحيعلينا خب طَبوح.  

  

 حبط

وإذا عِملَ الرجلُ عمالً فأفْسده قيل حِبطَ عملُه حبوطاً، . احلَبطُ وجع يأْخذُ البِعري يف بطِْنه، حِبطَت تحبطُ حبطاً
وحِبطَ اجلُرح . واِحلبطَةُ بِقيةُ املاِء يف احلَوِض. دم الرجل بطَلَ وذَهبوحِبطَ . وحبطَ ماُء الِبئْر قَلَّ. وأحبطَه صاِحبه

.واحلَِبطُ حي من تميٍم. واحلَبطُ اللَّحم الزائد على الندوِب. يحبطُ إذا بِقيت له آثار بعد البرِء  

 بطح

والبطْحاُء مِسيلٌ فيه .  باِطح طَويل البطْحِة يعِني طُولَه إذا انبطَح على األرِضالبطْح االنِبطَاح على الوجِه، ورجلٌ
. وتبطَّح السيلُ ِإذا سالَ سيالً عِريضاً. والبِطيحةُ ماٌء مستنقَع ال يرى طَرفاه من سعِته. دقَاق احلَصى، واألبطَح ِمثْلُه
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والبطَاح داٌء يأْخذُ يف الظَّهِر ويضخم له البطْن ويصفَر اللَّونُ، بِطح الرجلُ فهو . ةَ وأبطَحها معروفاِنوبطْحاُء مكَّ
حطُوبم.  

الميم والطاء والحاء  

  حطم

واحلَطْمةُ السنةُ . وِقشر البيِض حطَامه. احلَطْم كَسرك الشيَء الياِبس، حطَمته فانحطَم، واحلُطَام ما تحطَّم من ذلك
وسنةٌ حاطُوم . واحلاطُوم اجلُواِرشن. واحلُطَم الرجلُ الذي ال يشبع، والذي يحِطم كلَّ شيٍء ويكِْسره. الشديدةُ
وحطْمةُ . واحلَِطيم ِحجر مكَّةَ.  من أبواِب جهنماببوقيل . واحلُطَمةُ النار. وحطْم األسِد يف املاِل عيثُه. مجِدبةٌ

وهو يف كلِّ ذي . ، يقال حِطمِت الدابةُ تحطَم حطَماً ضعفَت- بفَتحتيِن -واحلَطَم الضعف . السيِل دفّاع معظَِمه
واحلُطَِميةُ دروع، وال أدري . وتحطَّم الزرع استحصد. لقَوِم صوتهموحطَمةُ ا. حاِفٍر تفَسخ أرساِغه وفَساد عصِبه

بسنٍء. إىل ما تيمن كلِّ ش ِغريواِحلطِْمطُ الص.  

 طحم

وكذلك طَحمةُ . لدفْعقال أبو تراٍب عن األصمعي الطَّحوم الدفُوع، والطَّحم ا. طَحمةُ الِفتنِة جولَةُ الناِس عندها
والطَّحماءُ . واملَطْحوم املَملُوُء. ورأيت طُحماً من الناِس أي جماعةً. ومالٌ طُحمةٌ كَثريةٌ. والطَّحوم السِريع. السيِل

.نبت من نباِت السهِل  

 حمط

واإلمِتحاطُ من عدوِ .  الوتر هو أنْ تِمر ِإصبعك عليه ِلتصِلحهومحطْت. امتحطَ البازي، ومحطَ ِريشه أي أدماه
.اإلِبِل كالربعِة  

 طمح

حه قيل طَميدي فَعِف، وِإذا رالطَّر طاِمح سِء، وفَريإىل الش ماهِره إذا رصفالنٌ ِبب حه. طَمدائدِر شهالد اتحوطَم .

والطِّمح . وطَمح يف السوِم إذا استام ِبِسلْعِته فأبعد. الشيِء تطِْميحاً رميت به يف اهلَواِء، وطَمح ِببوِلهوطَمحت ب
ِشنخ رجش .حالطُّم ِق، واجلَميعنالطَّويلُ الع عريالب احٍل. والطَّمجر ماس احوالطَّم.  

 محط
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. واحلَماطَةُ شجرةٌ عِظيمةٌ كالتيِن، وهو أيضاً يِبيس األفاين. احلَماِطيطُ واحلَماطُ كُلُّ ذلك نبتاحلَمِطيطُ و

واحلَماطَةُ حرارةٌ يِجدها اإلنسان . وأصبت حماطَةَ قَلِْبه أي سويداَء قَلِْبه.  نبت- على ِمثِْل سلَاماِن -واحلَماطاِن 
.واِحلمِطيطَةُ دودةٌ تصعد يف العشِب موشاةٌ، وجمعها حماِطيطُ، واحلُموطُ ِمثْلُه. حلِْقهيف   

 مطح

.حكى اخلارزنجي امتطَح الوادي ارتعج أي امتَأل وكَثُر ماؤه. أهملَه اخلَليلُ  

الدال والحاءباب   

التاء والدال والحاء  

  .همهمالت عند

ومنِصب حِتد . واحلُتد جوهر الشيِء وأصلُه. واحلُتود املَشارع يف املاء. حتد اخلارزنِجي عين حتد ال ينقَِطع ماؤها
ِتدومنه املَح ،لٌ خاِلصأَِصي.  

الثاء والدال والحاء  

  

 حدث احلَدثُ

واحلَِديثُ معروف، حدثَ يحدثُ . لناِزلَِة، وهو أيضاً اِإلبداُء، والِفعلُ أحدثَواحلَدثانُ من أحداِث الدهِر ِشبه ا
. وصار فالنٌ أُحدوثَةً أكْثَروا فيه األحاِديثَ، ورجلٌ حدثٌ وحِدثٌ كَثري األحاديِث، وِحديثٌ جيد السياِق هلا

.حدثٌ يرى الرأْي فيكون كما رأىوم. وِحديثٌ يزين احلَِديثَ  

. وشاب حدثٌ، وشابةٌ حدثَةٌ، وقَوم حدثانٌ. وحدثَ الشيُء، واستحدثْت أمراً. املُحدثُ: واحلَِديثُ من األشياِء

: أبدعه، واستحدثَه: وأحدثَ الشيَء. ةٌواألحاِديثُ من الِفقِْه ونحِوه معروفَ. مصدر الشيِء احلَِديِث: واحلُدثانُ

  .الفَأْس: واحلَدثانُ. حِديثَه النتاِج: وناقَةٌ محِدثٌ. أي جعلَه حِديثاً: وهذا ِحدثانُ ما فَعلَ هذا. ِمثْلُه

  دحث

الس ديباً، وهو جقْلُوثُ مثُ احلَدحالد ِجينزلٌ عنده، اخلارمهِثمِدياِق للحٍر. يصين نٍل من بجر مثٌ اسيحود.  

الراء والدال والحاء  



الصاحب بن عباد-احمليط يف اللغة  406  

  دحر

وقال أبو " . ملُوماً مدحوراً" ومنه قَولُه عز وجلَّ . واللهم ادحر عنا الشيطانَ أي اطْرده. الدحر تبِعيدك الشيَء
.وكُلُّه من األول. وطَعنه فَدحدره أي دفَعه. لدحرجةُعمرو الدحدرةُ الدفْع وا  

  حدر

ِحدارفٍْل، وهو االنإىل س لُوه من عردحٍء تيكلُّ ش ر؛ . احلَد عمالد نيِت العردراً، وحدالِقراءةَ ح تردومنه ح
ردحوت ردحالوا. فان ردحنم روِومهاواحلَدحِل وندي واجلَب .اِإلكَام روِض. واحلُدمن األر زشالن رواحلَد . رودواُألح

واحلاِدر املُمتِلىُء لَحماً وشحماً مع ترارٍة، والِفعلُ حدر حدارةً، ورجلٌ أَحدر وامرأةٌ . واحلادور ِمثْلُ احلَدوِر
وناقَةٌ حاِدرةٌ العينيِن إذا امتلَأتا ِنقْياً . وغُالم حدر أي حاِدر غَِليظٌ. - بفَتِح الداِل - حدر ومن احلاِدِر. حدراُء

 ؛ - على فُعلّى -واحلَدر حمرةٌ فيها وِضخم، وعين حدرى بدرى . فَحسنتا وعين حدارُء ِمثْلُه، وإنه ألحدر العيِن
وحدر ِجلْده يحدر حدوراً .  قَرحةٌ تخرج بباِطِن جفِْن العيِن، حِدرت عينه حدراً- جزم -واحلَدرةُ . حدرةٌ بدرةٌو

مروٍب. ترٍبض تِدره ؛ وأُحتِجلْد تردوح .روده حعمِة، وجحُء القَروتن رواحلَ. واحلَددشأن ،ديرتاحلَصى املُس اردي  

  يرمي ِبجنْدلَِة الحصى الحيداِر

روه: واحلَادعمطُ، وجالقُر :راِديوِة. حرداه اُهللا باحلَيمةُ. أي باهلَالِك: ورردواحلَي : ليع َيِد، وبه مساِء األسممن أَس
عليه حدرةُ إِبٍل، : نحو األربعني من اِإلِبِل، يقال: احلُدرةُ: وقال النضر. يدرةَ ح- رضي اهللا عنه -بن أيب طالٍب 

أُكَالٌ يف قَعِر : واحلَدر يف األسناِن. أي مجتِمع كَِثري: وحي حاِدر. أي ٍقطْعةٌ: وكذلك حدرةٌ من الغنِم وحدرةٌ
  .وهو مصنوع. ما شِربته من الدواِء للمشي: واحلَاُدور. إذا كَفَّه: ب إحداراًوأحدرت الثَّو. باِطِنها

  

  ردح

وناقَةٌ رداح وامرأَةٌ كذلك ضخمةُ العِجيزةِ . وبيت مردوح ومردح. الردح بسطُك الشيَء تسوي ظَهره باألرِض
حدةٌواملَآِكِم، روراِدح حودةً ؛ فهي راحدر ساِن. تةٌ كثريةٌ الفُرلَملَمم احدةٌ ربِة. وكَِتياأللْي مخض احدر شوكَب .

 ،تكَّنموت تتثَب تحدلَِد، ورمن الو تأكْثَر تحدس ،تحدرو تحدقال سةُ ؟ فيفالن تعنما ص رضوقال الن
والردحةُ ما يزاد يف البيِت من بيوِت األعراِب، . كذلك الرجلُ إذا أصاب حاجته، واملَرأةُ إذا حِظيت ِعند زوِجهاو

ِدحوأُر ِدحقال رِت. ييِر البؤخةٌ يف مرتها مائلةً إىل. وهي أيضاً سانأغْص ٍح إذا كانتدر ةُ ذاترجوهذه الش 

.األرض  
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 حرد

احلَرد مصدر األحرِد من الدواب ؛ وهو الذي إذا مشى رفَع قَواِئمه رفْعاً شِديداً ويضعها مكانها من ِشدِة قَطَافَِته، 
دروهو أَح ،ِردي قيل حِبساطَ يف املَشِطع االنتسفلم ي عرعليه الد لُ إذا ثَقُلَتجوكذلك الر.اعِسر دروقَطاً ح  .

 دِن- أيضاُ -واحلَرلَيجنْ الرِن دويدذُ اِإلِبلَ من الِعقَاِل يف اليداٌء يأخ  .دالقَص دوجلَّ. واحلَر لُه عزا على " وقَوووغَد
ورجلٌ . وحِردت داره بعدت. عن القَِبيلَِةواحلَي احلَِريد الذي ينِزلُ معتِزالً . أي على ِجد من أمِرهم" حرٍد قَاِدِرين

واحلُرِديةُ . حِرد وفَِرد، وحرد فَرد وحِريد فَِريد، وحاِرد فَاِرد ؛ من قَوٍم حرداَء، ومنحِرد منفَِرد، واحترده أفْرده
ويف . واحلُرود مباِعر اِإلِبِل، واِحدها ِحرد. تحِيريداً، واجلَمع احلُراِديِحياصةُ احلَِظريِة بقَصٍب وغِريه، يقال حردناها 

زجأي ع دويوح دورِد حوالع .دوره حعمِء، وجييف الش احلَز ده. واحلَرتقَطَع ماللَّح تدرِق، . وحنلُ العأص درواملَح
نالع دواحلَرق .اِفراملَش اِردى. واملَحراُألخ تيخِن وأَريتإحدى القُو تددوذلك إذا ش ،درلٌ أحبوح ،ِردح رتوو .

ذا أعطَى مثَّ وحارد الرجلُ إ. وناقَةٌ محاِرد وهي اليت ينقَِطع لَبنها سِريعاً. واحلُرود حرف احلَبِل، وحراِديده، حيوده
كسكذلك. أم ةً، وإِبلٌ ِحراددارحم ردت اليت ال تكاد دوِره. واحلَرييف س درقال أَحِر، يياملُِغذُّ يف الس ِردواملُح .

بضاملُغ درواملُح .ماالس دواحلَر .مناملُس دراملُح تيوالب.  

  درح

وهو أيضاً اللَّئيم . الدرحايةُ القَصير من الرجاِل كأنه يتدحرج ِإذا مشى، وجمعه ِدرحايونَ. ِلمهملٌ عند اخلَِلي
.والدِرح املُلْهج بالشيء املُولَع به. والدرِدح الكَبري الذي تحاتت أسنانه، وجمعه دراِدح. اِخللْقَِة  

مالال والدال والحاء  

 حدل

واملُحدلَةُ القَوس اليت . وقيلَ هو األعسر. واألحدلُ املائلُ أحِد الشقَّيِن. األحدلُ ذو اخلُصيِة الواِحدة من كلِّ شيٍء
الُء مخاِلفَةٌ ِعند قَصِدها، بينةُ ورِكيةٌ حد. والتحادلُ اإلنِحناُء على القَوِس ِعند الرمي. أَحد أَبهريها أوىف من اآلخِر

. وحدلَ على الرجِل يحِدلُ حدالً جار، وهو حدلٌ غَري عدٍل. واحلَدلُ النظَر يف ِشق العيِن، عين حدالء. احلَدِل

. ورجلٌ حيدالنٌ قَِصير. قال للقَِصِري إنه لَقُفَّةٌ وِحديلٌوي. واحلَودلُ الذَّكَر من الِقرداِن. وبنو حداٍل نِسبوا إىل محلٍَّة

.واِحلدلُ واِإلدلُ وجع العنِق من تعادي الِوسادِة. واحلُدالُ اَألملَس، وِرك حدالٌ  

  

 دحل
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وِبئْر دحولٌ ذات . دحالَنُ واألدحالُ والدحالُالدحلُ مدخلٌ حتت اجلُرِف ونحِوه من املَواِرِد واملَناِهِل، واجلَميع ال
. والداحولُ واجلَميع الدواِحيلُ وهي خشبات على رؤوِسها ِخرق ِلصيِد احلُمِر. والدِحيلَةُ حفْرةٌ كالدحِل. تلَجٍف

. وهو أيضاً الكَثري املاِل. الناِس من يداِحلُ عند البيع أي يماِكسوالدِحلُ من . والدِحلُ اخلَوف والدهش، ال تدحلْ

.والدحولُ من اِإلِبِل ِمثْلُ العنوِد ؛ وهي اليت تعاِرض اِإلِبلَ متنحيةً عنها. والدحلُ الِبطْنةُ  

 حلد

والرجلُ . وقَبر الِحد وملْحود أي ذو لَحٍد. ولَحدوا له لَحداً. حودوقَبر ملْحد وملْ. اللَّحد ما حِفر يف عرِض القَبِر
" ، و" ِإنَّ الذين يلِْحدونَ" ولَحد ِبِلساِنه أي مالَ، ومنه قَولُه عز وجلَّ . يلْتِحد إىل الشيِء يلْجأُ إليه، يقال ألْحد إليه

" . ومن يِرد فيه بإلْحاٍد ِبظُلٍْم" د يف احلَرِم ِإذا ترك القَصد فيما أُِمر به، من قَوِله عز وجلَّ وألْح. من لَحد" يلْحدونَ

.ورِكيةٌ لَحود زوراُء مائلةٌ فيها لَحد أي عوج. وألْحدت الرجلَ ِإلْحاداً ِإذا أزريت به  

 دحل

والدلَح من اخلَيِل الكَثري . والسحابةُ تدلَح من كَثْرِة مائها. ح وهو تثاقُلُه يف مشِيه من ِثقَِل احلمِلالداِلح البعري إذا دلَ
.العرِق  

النون والدال والحاء  

 ندح

والندح املَكانُ الواِسع، . ِعيدةٌ واِسعةٌوأرض مندوحةٌ ب. إنك لفي ندحٍة من األمِر ومندوحٍة. الندح السعةُ والفُسحةُ
احوِند احده أنعموج .تدتاِبِضها امريف م منِت الغحدنواحي. وتالن حودٍد. والنِعيمن ب اهرُء تيالش حدوهو . والن

.ةُ القَطاواُألندوحةُ أُفْحوص. الثِّقْلُ أيضاً عن أيب عبيدةَ  

 دحن

نِميالس رةُ القَِصينوحالد .نحدي ِحنطِْن، دةُ البعس نحةٌ . والدننٌّ وِدحوِدح عريٍة -وبعلى ِمثاِل ِضفَن -ضِريع  .

ثُ اخلَبِحلُ اخلَِبيوالد ِحنوالد .ممنها آد اللَّه لَقخ ضاُء أَرنحود.  

الفاء والدالو الحاء  

 حفد
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واالحِتفاد السرعةُ، ومنه قَولُه نسعى ونحِفد أي . ويف ِشعٍر حفَّداً أقْدامها أي ِسراعاً. احلَفْد اِخلفَّةُ يف اِخلدمِة والعمِل
ضاِتكريف م ِخفِب. نِي ؛ كاخلَباملَش قانُ فَووقي. واحلَفَد ،مةُ اخلَدواحلَفَداتنلَِد، وقيل البالو لَديف . ل و فَدتواح

. ويقال من السرعِة حفَد وأَحفَد. وفالنٌ محفُود أي مكْرم. ومالَك تحاِفدين بالكَالِم أي تناِفرين. معىن احتفَلَ

.وهو أصلُ الرجِل ؛ كاملَحِتِد. نامواملَحِفد الس. وقيل قَدح يكالُ به. واِملحفَد شيٌء يعلَف فيه  

 فدح

حوفْدوم حفْده مِل، وصاِحبِر واِحلمإثْقَالُ األم حثِْقلٌ. الفَدِر أي ممن األم م فاِدح َلزون . راألم تحأفْد ائيالِكس
.وجدته فاِدحاً، واستفْدحته  

الباء والدال والحاء  

 دبح

ديالتأِْس يف املَشالر سِكينت حويف املَثَِل . ِبي "اراِحلم حبدالِة كما يوا يف الصحبدا" . ال تدع حبدي حبيف . ود حبود
. من ذلك- ِفعيلٌ -والدبيح . بيِته إذا لَِزمه فلم يبرح  

  

 بدح

 - على ِمثاِل جناٍح -والبداح . ورأَيتهم يتبادحونَ بالِكرِبِر والرماِن أي يترامونَ. وةٌالبدح ضربك ِبشيٍء فيه رخا

حده بعمةُ، وجالواِسع ضاألر .حودوب احده أبعمطُوِنها، وجوِرها وبِض من ظُهِتواُء األراس حدوالب . زجع حدوالب
وبدحاً عالَِنيةً، بدح ذا . وبدحه بأمٍر وبدهه استقْبلَه. وبدحين األمر أثْقَلَين. عن حمالَِته والبعِري عن ِحمِلهالرجِل 

حدببه ؛ فهو ي ِر أي باحةَ . األمةَ لعائشلَمس لُ أُمومنه قَو ،قوش قَطْع حدآنُ" والبالقُر عمهقَد جِحيدبلَِك فَال تذَي  "

والبدحاءُ . وامرأَةٌ بيدح أي باِديةٌ متثَاِقلَةُ املَشي. وتبدح املَرأَِة حسن ِمشيِتها وتثَاقُلُها فيها. أي ال توسِعيِه باحلَركَِة
.والبدح سمكَةٌ قَِريب من خمِس أصابع. ِل، وجمعه بدحواألبدح الطَّويلُ من الرجا. من النساِء الواِسعةُ الرفِْغ  

 حدب

واحلَدب والندب األثَر يف . واحدودب ظَهره. وحِدب يحدب حدباً. واملَوِضع احلَدبةُ. احلَدب مصدر األحدِب
وواِلد . وحِدب فالنٌ على فالٍن يحدب عليه حدباً ِإذا عطَف.  الِكبرِإذا حناه. وأحدب الشيخ ِإحداباً. اِجللِْد

بدح .اباِحلد ِل، واجلَميعمِح والريالر بدٍب، ومنه حبيف ص رودح بلٌ. واحلَدأي طُو بدله ح بشوع .
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رظَه ظُماِقفُها وعرح تدِة ِإذا بابقال للدويراِبيدح بد؛ وح رِبيباُء ِحددها ح .ِديدش بدأح رييف . وس بدواألح
.ولُعبةٌ تسمى حدبدى وحدبدى. واآللَةُ احلَدباُء الداِهيةُ. الذِّراِع ِعرق مستبِطن عظْم الذِّراع، وهما أحدباِن  

 دحب

. ودحب علَي هذا املالَ أي دفَع من كلِّ وجٍه. نم دحبةٌ وأغْنام دحبات أي كَثريةٌاخلارزنجي غَ. مهملٌ عنده

.واملَعروف يف هذا احلَرِف اِمليم. والدحب الدفْع، والنكاح أيضاً، دحبها دحاباً  

الميم والدال والحاء  

 حدم

ياِء الشمةُ إحِشد ماحلَدمدته فاحمداِت. ِء، تقولُ أحميِع احلَيج توةُ صمهم. واحلَدتوِم صةُ القَومدوح . امِتدواالح
.وِقدر حدمةٌ سِريعةُ الغلَياِن. وقَوم ِحدام أي ِغضاب. وفالنٌ يتحدم علَي أي يغتاظُ. صوت نفَِس اِحلماِر ِإذا عدا  

 مدح

والداحوم حباِئلُ الثَّعلَبِ . والدحام الزحام. وقال أبو عمرو الدحمةُ الزحمةُ. دحم ودحمانٌ ودحم من األسماِء
.يصاد ا  

 مدح

.واِملدحةُ اسم املَِديِح. مدحته مدحةً واِحدةً. املَدح نِقيض اِهلجاء  

 محد

داحلَمالذَّم ِقيضداً.  نومحداً مِميه حتدجه وتدمه فأحتلَوةُ. بِمدومنه املَح .كدمحلَ كذا أي نفْعأنْ ت اداكموح .

م أحمد ِإليك اللَّه وقَولُه. ومحمد وأحمد اسماِن. وأحمد الرجلُ فَعلَ ما يحمد عليه. والتحِميد كَثْرةُ حمِد اهللا
وأحمدت الرجلَ . وأتينا منِزالً حمداً وذَماً، ورجلٌ حمد وذَم. ورجلٌ حمدةٌ يحمد الناس. أي أحمد معك اللَّه

ه مبعىنتِمدةٌ . وحدماِر حقال للناُء يٍة -قال الفَرمدِزلَِة حنِت - ِبموالِْتهاِبها ِلص .ِمدتحم مووي.  

 دمح
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.  وهو املُستِدير املُلَملَم، وجمعه دماِمح- ِمثْلُ الدمكْمِك -اخلارزنِجي الدمحمح من الرجاِل . مهملٌ عند اخلَليِل

.ودمح الرجلُ طَأْطَأ رأْسه  

التاء والحاءباب   

الراء والتاء والحاء  

  

 حتر

وكذلك حلْقَةُ . وِحتار الظُّفِر ما أحاطَ به. واِحلتار ما استدار بالعين من باِطِن اجلَفْن. احلَتر الذَّكَر من الثَّعاِلِب
 شيئاً أي ما وما حترت اليوم. وهو أيضاً ِكفَاف الثَّوِب، وجمعه حتر. واِحلتار طُنب من أطْناِب اخلَيمِة. الدبر
ه. ذُقْته قاترترةً. وحتلنا ح رتاِء، حالِبن امةُ طَعرواحلُت .رالقَت رواحلَت .القاِتر واحلاِتر .اراِإلقْت ارتله . واِإلح ترتوح

.تر ما ارتفَع من األرِض وطالَواِحل. واملُحتر املُحكَم. شيئاً أعطَيته قَليالً، وهو حاِتر ومحِتر أيضاً  

 حرت

. واحلَرت صوت قَِضيِم الدابِة. واملَحروت أصلُ اُألنجذَاِن. حرت الشيَء حرتاً وهو قَطْعك ِإياه مستديراً كالفَلْكَِة

. املَضغُواحلَرت. ورجلٌ حرتةٌ طُحنةٌ. واحلَرات صوت الِْتهاِب الناِر  

 ترح

. واملُترح الذي ال يزالُ يسمع ويرى ما ال يعِجبه. ونيلٌ مترح قَليلٌ. وعِيش مترح شِديد. الترح نِقيض الفَرِح

حاِرياملَت ِنها، واجلَميعلَب ِقطاعان ِرعسِق اليت يومن الن احرواِملت.  

الالم والتاء والحاء  

 لتح

واللَّتح أنْ ال تدع عند . واللتحان اجلائع، وامرأةٌ لَتحى. اللَّتح ضرب الوجِه واجلَسِد باحلَصى يؤثِّر فيه من غَيِر جرحٍٍ
.ولَتحت املَرأةَ نكَحتها. ولَتحته باألرِض صرعته. اإلنسان شيئاً إالّ أخذْته  

 حتل
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مهلٌ عندهم .اِهقاملُر الملُ الغتأيضاً. احلَو عيفوالض .رلَةُ القَِصيتواحلَو.  

 حلت

تبن تاِحللِْتي .دطُ واجلَِليِقيالس تفَه. واحلَِليتلْتاً ناِة حعن الش فوالص لَتم. وحناهياهم أفْننلَتوح . تلُوحم ٌأْسور
ٌقلُوحم .ثاِن ِنتاِجهاوحه يف ِحدقِْذيِحِم ما تةُ الرلَات .خسنُ والورالد داً. واحلُلَاتلَه أبِحم رؤخالةٌ يلٌ ِمحموج .

وحلَته بالسيفِ . وحلَته مائَة سوٍط أي جلَده. وحلَت ِبسلِْحه أي رمى به. وأحِلت به وأكِْلت أي أطْرح وأنِبذ
رهضه ألْفاً أعطاه. بلَتوح.  

 حلت

صاِدق تلَح دره. بذْتئاً إالّ أخيله ش عدثُ الذي ال تاحلَر تا. واللَّح هبرا ضصه بالعتولَح.  

النون والتاء والحاء  

 حنت

تحنوي ِحتني تحن ،باِر اخلَشجالن تحن تحةُ. الناتحوهو الن .هوجاِسمنم تتحقد ان تِحيلٌ نم . تحوالن
كاحالن .ائتحه نعمِه وجتِحيالن مه لَكَِريِته، وإنيِته أي من ِشمحِمثْلُه. وهذا من ن تِحياِر، والنضالن ضد اتحوالن .

.والنحت النقَر يف الصفا. النِحيثُ النئيت يف الصدِرو. وبرد نحت أي صاِدق. ونحته ينِحته أي صرعه  

 حنت

 احلَتن من قَِوِلك تحاتنت دموعه، أي تتابعت، وذكلك يف النضاِل واملُراماة، ويف املَثَِل
  الحتَنى ال خَير في سهٍم زلَج

نالباِطلُ: واحلَت .ناتحوالت :ةُ. باريالتناتاواةُ: واملُحاِن. املُسساإلن نه وِمثْلُه: وِحتناُء من اإلِبِل. ِقرنداُء، : واحلَتاحلَر
  .حروف اِجلبال: واحلَتن. الشيُء ال يخاِلف بعضه بعضاً: واملُحتِنن. حتن، وقد حِتنت حتناً: وجمعها

 نتح

جورخ حتهالناِرجخه ماِتحنِق، ومراؤها أُخرى.  العةً واخِتبرأِة ماملَر ظَرن حتنوالت.  

  حنت
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وما . وهو القَِصير املُتحذِْلق أيضاً.  وامرأةٌ ِحنتأْوةٌ معجب بنفِْسه- مهموز -اخلارزجني رجلٌ ِحنتأٌو . مهملٌ عنده
دأي ب أْوتيتٌّ. عنه ِحنووحان إليه حاِني بسث، والننؤوي ذَكَّري توواحلان .اروقيل اخلَم ،راخلَم تووليس . واحلان

.، مها من حتأ وحِتىَءباِبالكلمتاِن من ال  

  

الفاء والتاء والحاء  

  حتف

ِلِجنايِة الرجِل على " حتفُها تحِملُ ضأْنٌ بأظْالَِفها " احلَتف املَوت، مات حتف أنِفه، واجلَميع احلُتوف، ويف املثل
.نفِْسه، وحيةٌ حتفَةٌ ؛ نعتاً هلا  

 حتف

.التحفَةُ أصلُها وحفَةٌ، أتحفْته تحفَةً يعين طُرفاً  

 فتح

ربنا " م بني قَوٍم يختِصمونَ إليك، من قوله عز وجلَّ والفَتح أنْ تحكُ. الفَتح معروف، وهو أيضاً افِْتتاح داِر احلَرِب
. والفَتاح احلاِكم. أي تستنِصروا فقد جاءكم النصر" إنْ تستفِْتحوا فقد جاءكم الفَتح" وقوله " . افْتح بيننا

وافِْتتاح الصالةِ . وفَواِتح القُرآِن أوائلُ السوِر. سان مبا عنده من ماٍلوالفُتحةُ تفَتح اإلن. والفُتاحةُ والِفتاحةُ املُحاكَمة
واملُفْتح اِخلزانةُ ؛ ويقال مفْتحٌ أيضاً، . وقارورةٌ فُتح ال ِصمام هلا.  فُتح واِسع، ومفْتوحبابو. التكِْبريةُ اُألوىل
املَفَاِتح وقيل هي الكُ. واجلَميعزوِهللا. ن دةُ الِكتاِب احلَمح، . وفاِتحِح الفَتِخ من الِقدنرى السجى معداُء يوقال الفَر
حوه فُتعموج .تشالفُها إذا مأخ بخشوهي اليت ت حووناقَةٌ فَت . حوالفُت واجلَميع ،حالفَت ِميسالو طَرى ممسوي

ِتحفْته يباملَطَِرألن رهثُها.  الشرِض مثَّ حاألر رخم احوالِفت .فكاش حه، وقال . وفاترأي باش تاِجره عيالب حوقوله فات
.واِملفْتاح ِسمةٌ بالفَِخِذ والعنِق. أبو سعيد أشطَّ يف السوم  

 تفح

روفعم فّاحِن. التس الفَِخذَيؤواِن رتفّاحِبيهاًوالتشِن، تِركَييف الو .  

 حفت
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. القَِصري اللَّئيم اِخللْقَِة- مهموز مقْصور -واحلَفَيتأُ . احلَفْت اهلَالك، حفَته ولَفَته أهلَكَه  

الباء والتاء والحاء  

 حبت

رغصوال ي عمجال ي ،ُء اخلاِلصيالش تحالب .احبفالنٌ املاَء م تتاًوباححه بِربةً شت.  

الميم والتاء والحاء  

 حتم

مالقاضي، ومنه احلَت احلاِتم .دواألس ابرالغ ة. واحلاِتممن الطَّعام على املائد ِقيةُ ما بام؛ . واحلُت متح وحاِمض
.الياِبس اهلَِشيم من النباتواحلَتم . والتحتم أكْلُ شيٍء هش. شِديد احلُتومِة أي احلُموضة  

 حتم

.والتحمةُ ِشدةُ السواِد، فَرس أتحِمي وأتحم وهو األدهم. األتحِمي ضرب من البروِد  

 متح

حتم ؛ وآبار حوتم ٍة، وِبئْرٍد واِحدشاَء ِبيالر كذْبج حاملَت .يف س حتمتأيديهاواإلِبلُ ت حاورِرها وهو تهم . ينيا وبننيوب
ويقال للرجِل إذا أحدثَ قد متح . ومتح النهاُر واللَّيلُ امتدا. وفَرس ماِتح ومتاح مداد. كذا فَرسخاً متحاً أي مداً

.ومتحه صرعه أي صرٍع كانَ . ومتحه مائَة سوٍط. ا  

 محت

تاحلُم ِن، واجلَميعموعاُء الس تاحلَِمي .حاِمت لْوه، وحتالوه أي حتتومح تدتُء اشيالش تموح . تواحلَِمي
لْبِة. الصاحلَالو ِديدِر الشمو من الت .ِديدش تِميح بِمثْلُ. وغَض تموح ،احلَر ديدش تمح مووي تمه، وح

.وتحمت لَونه أي تخلَّص وصار خاِلصاً. يومنا  

 حمت
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. وبرد محت وبحت صاِدق. اخلارزجني املَحت من الرجال العاِقلُ اللَّبيب، وجمعه محوت ومحتاُء. مهملٌ عنده

.نك غَضباًويقال لَأمحتنك أي لَأمَأل. وحر محت ِمثْلُه  

حروفهمامع الظاء  والحاءباب   

الراء والظاء والحاء  

  

  حظر

اِحلظَار حائطُ احلَِظريِة تتخذُ من خشٍب أو قَصٍب، وصاِحبها محتِظر ؛ ِإذا اتخذَها لنفِْسه، فِإذا مل يختص ا فهو 
ظِّرحم .ٍء فقد حيوبني ش كنيه عليكوكُلُّ ما حالَ بِة. ظَررةُ مبعىن احلَِظيكِ . واِحلظَاروذو الش رجالش واحلَِظر

وقيل . وقيل مباٍل كَثٍري. ومشى فالنٌ بني احلَي باحلَِظِر الرطِْب أي بالنمائِم والكَِذب. يحظَر به على الشاِء وغِريها
.، وال أحقُّهبابواِملحظار ضرب من الذُّ. ينك وبني املَكاِن أنْ تدخلَه ما حالَ ب- ِبفَتِح احلاء -واحلَظَار . باخلَيبة  

الالم والظاء والحاء  

 حظل

رظَالناً. احلَِظلُ املُقَتظْالً وحظُلُ ححظَلَ يح ،عِله. واحلَظَالنُ املَنخه ِلبأترام اِسبحلُ الذي يِظلٌ . واحلَظُوح ِعريوب
.ومر يتحظَّلُ ِإذا قَرمطَ اخلَطْو. واحلاِظلُ الغضبانُ. حلَنظَلَأكَلَ ا  

 حلظ

وقال أبو عمرو اللِّحاظُ بطْن الريشِة األبيض ِإذا أُِخذَت . واللَّحظَةُ النظْرةُ من جاِنِب اُألذُِن. اللِّحاظُ مؤِخر العيِن
وجبلٌ من ِجباِل هذَيٍل يسمى . واللِّحاظُ وسم على العينيِن. ا األبيض هو اللِّحاظُمن اجلَناِح فَقُِشرت فأسفَلُه

.ولَِحيظُ اسم ماٍء. واللَّحوظُ الضيق. لَحوظَ ؛ سمي به ِلتلَحِظه أي ِضيِقه  

النون والظاء والحاء  

 حنظ
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وهي أيضاً القَملَةُ الضخمةُ، وجمعها .  هي العِريضةُ الضخمةُ- على زؤِزئٍة -حنِظئَةٌ اخلارزنِجي عنز . مهملٌ عنده
. ورجلٌ ِحنظَأْوةٌ عِظيم البطِْن.  هي العِريضةُ املَلْآنةُ- على وزِن ِهبِريٍة -وكذلك اِحلنِظئةُ . - مهموز -حناِظيُء 

اِظي املَِدينلٍَةوحهٍض سيف أر اررانٌ ِصغةٌ، وقيل هي ِقيظُونةُ حها، والواِحدزوشِة ناِس. نبه يف الن هوظى به ِإذا ننوح .

فروهو باخلاء أع.  

الفاء والظاء والحاء  

  حفظ

ورجلٌ حاِفظٌ . واحلَفَظَةُ اجلَماعةُ ؛ منه. واحلَِفيظُ املُوكَّلُ بالشيِء يحفَظُه، وكذلك احلاِفظُ. اِحلفْظُ ِضد النسياِن
واِحلفَاظُ املُحافَظَةُ على . واملُحافَظَةُ املُواظَبةُ على الصالِة وغِريها. والتحفُّظُ ِقلَّةُ الغفْلَِة يف اُألمور. وقَوم حفّاظٌ

واِحلفْظَةُ مصدر االحِتفاِظ ؛ عندما ترى من حِفيظَِة الرجِل، . فَاِظوأهلُ احلَفَاِئِظ أهلُ اِحل. املَحاِرِم، واالسم احلَِفيظَةُ
.واحفَاظَِّت اِجليفَةُ انتفَخت" . احلَفَائظُ تحلِّلُ األحقَاد" ومنه قَولُهم يف املَثَِل . تقول احتفَظْته فاحتفَظَ ِحفْظَةً  

الباء والظاء والحاء  

  .مهمالت عنده

  بحظ

" ومنه قَولُهم . وحظَب البعري يحِظب ويحِظب حظَابةً امتَأل شحماً. اخلارزنِجي احلاِظب الذي اكْتنز لَحم بطِْنه

ظُبحلَلْ تأَع "نمسى تٍة حترم دعةً برأي كُلْ م .نِطيالب ظَئبِب. واملُحضالغ عِريأَةٌ . وقيل السروام ،ظُبلٌ حجور
. مثَلٌ، وهو الوتر، وجمعه ِحظَبيات" شد ِحظَبى ِمزهِرك" ويقولونَ . وهو أيضاً الضيق القَليلُ اخلَير. حظُبةٌ ِمثْلُه

ةٌ مزومهةٌ، مظَئبح؛ فهي م تدتأي اش تظَأبِس قد احام والقَوقال للِحزةٌويددنَ . شرِر ومعلى ذلك األم ظَبوح
واحلَظْب ضرب من . واحلَظَبانُ من املَشِي والسرعِة. ولَِقيته محظَوِظباً أي منتِفخاً من ِبطْنٍة أو غَضٍب. مبعنى واِحٍد

.البقُوِل، وال أحقُّه  

الميم والظاء والحاء  

  .أهملَه اخلَليلُ

  محظ
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هاخلاررصى واِحٍد ؛ أي عنه مبعزمظَه وحماٍب حرعن أيب ت ِجينز.  

  حمظ

.اِملحاظُ واملُماحظَةُ أنْ يستِنيخ الفَحلُ الناقَةَ ِليضِربها، يقال ماحظَها ِمحاظاً  

الذال والحاءباب   

الراء والذال والحاء  

  

 حذر

" أي مستِعدونَ، و" وِإنا لَجِميع حاِذرونَ" وتقْرأُ هذه اآليةُ .  حاِذر وحِذر وحذُراحلَذَر مصدر قَوِلك حِذرت فأنا

وحذَاِر حذَاٍر ينونُ . وحذَاِر يا رجل أي احذَر. وأنا حِذيرك من فالٍن أي أُحذِّركَه. نخاف شرهم" حِذرونَ
األِخري .لٌ ِحذِْريجوركَرنوا. ةٌ مذَرِذروا أي احتِض، وقيل هي . واحليظُ من األراملَكانُ الغ ةُ واحلَذَاريواِحلذِْري

واحلَذَر يف . واِحلذِْريةُ والِعفِْريةُ واِحد، يقال نفَّش ِحذِْريته وهي قُنزعةُ الديِك. وهي اِحلذِْرياُء أيضاً. رأْس األكَمِة
وحذَار اسم أيب رِبيعةَ من . وأبو حذٍَر دويبةٌ ترفَع رأْسها مرةً وتضعه أُخرى تتلَونُ ألْواناً.  ِثقَلٌ فيها من قَذىالعيِن

.بين أسِد بن حزيمةَ   

  ذرح

يقال ذُروح . وطَعام مذَرح. ، مجزعباب الذُّالذُّرحرحةُ واِحدةُ الذَّرائِح، ويقال ذَريحةٌ واِحدةٌ، وهي أعظَم من
حوحوذُر حيوِذر حونوذَر احب. وذُررمن الع مٍح قَوو ذَِرينوب .ِضعوم حمن . وأذْر اِمضووالغ اِهلضاب والذَّرائح

ولَونٌ ذَِريح وألْوانٌ ذُرح، وِرجالٌ ذُرحاءُ . ِشدةُ حمرِتهوذَرحه . وأحمر ذَِريِحي. األرِض، واِحدتها ذَِريحةٌ
والذَّرح شجر يتخذُ منه . ولَبن ذَراح وضياح فيه شيٌء يِسير من ماٍء. وذَرحت املاَء يف الزعفَراِن دفْته فيه. األلْواِن

.الرحالَةُ   

الالم والذال والحاء  

  ذلح
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. وقيل هو سقُوطُ هدِب العيِن واحِتراق األشفَاِر.  حمرةٌ يف العيِن، حِذلَت عينه تحذَلُ حذَالً- مثَقَّلٌ -احلَذَلُ 

 -واِحلذْلُ .  أيضاًوهو الثِّبانُ. واحلُذْلُ احلَجر، وهو يف حذِْله أي حجِره. واحلُذَالُ شيٌء يخرج من السمِر ِشبه الدِم

. أُِخذَ من حذَِل العيِن. واحلَذَالُ ضرب من صمِغ الِعضاِه.  ما يدخلُ به الرجلُ مثْقَالً من شيٍء يحِملُه-بكَسِر احلاِء 

.لَ خفّا البعِري يف ِشقوقال النضر احلَوذَلَةُ أنْ يِمي. واِحلذَالُ الذي يف زهِر الرماِن ِشبه الزعفَراِن  

 ذحل

عليك تِنيٍة جكافَأٍة ِبِجنايم لُ طَلَبالذَّح.  

 ذحل

وذُِكر . اخلارزنِجي الذَّالَح اللَّبن احلَِقين اآلِخذُ الطَّعِم من كَثْرِة مائه، وقد ذَلَّحت القَوم وذَلَّحت هلم. مهملٌ عنده
.يف الراِء  

النون ولذالا والحاء  

 حنذ

. وِعجلٌ حِنيذٌ ومحنوذٌ مشِوي. احلَِنيذُ واحلَنذُ اسماِن ِللَّحِم املَشِوي باِحلجارِة املُحماِة، حنذْته ؛ وأنا أحِنذُه حنذاً

نذْت الفَرس أحِنذُه ِإذا أجريته وح. - باحلاء واخلاء -واملَحنِذي الذي يندد ِبصاِحِبه ويشِتمه، حنذى به وخنذى 
ويقال ِإذا سقَيت الرجلَ فأحِنذْ . واستحنذْت يف الشمِس اسِتحناذاً اضطَجعت فيها الَعرق. ِليعرق، واالسم اِحلناذُ

.ِريب من املَدينةوحنذٌ موِضع قَ. واحلَِنيذُ ِغسلٌ مطَيب. أي أقِْللْ من اِملزاِج  

 حذن

. وحذُنةُ اسم موِضٍع. ورجلٌ حذُنةٌ وحذُنٌّ صغري اُألذُنيِن. اخلارزنِجي احلُذُنةُ القَِصير من الرجاِل. مهملٌ عنده

 بذْهه ويطْنب مخضى يصغرياً وأُِذلَّ حت ِعدداِن ما اقْتةُ من الِقعه واحلُذُنامنس.  

الفاء والذال والحاء  

  

 حذف
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واحلَذْف الرمي عن جاِنٍب والضرب عن جاِنٍب، حذَفَه . احلَذْف قَطْع الشيِء من الطَّرِف، كحذِْف ذَنِب الدابِة
هو بين كُلِّ " و.  أي شيٌء من طَعاٍموما يف رحِله حذَافَةٌ. وحذَفَين فالنٌ ِبجائزٍة أي وصلَين. بالسيِف يحِذفُه حذْفاً

. واحلَذَف ضرب من الغنِم السوِد الصغاِر، واِحدها حذَفَةٌ. ، واحلاِذف بالعصا والقاِذف باحلَجِر" حاِذٍف وقاِذٍف

ف يف مشِيِه حذْفاً أي حرك جنبه واحلَذْف تداين اخلَطِْو، حذَ. وتحِذيف احلَجاِم منه. وحذْف الشعِر طَلْسه
أنه خرج رسولُ اهللاِ " واحلُذَاِفي اجلَحش، ويف احلَديثُ . واحلُذَفَةُ املَرأةُ القَصريةُ املُستوي طُولُها وعرضها. وعجزه

. وحذَف ِإذا خرجت منه ِريح. صعدةُ األتانُوال" . صلى اهللا عليه وسلم ذات يوٍم على صعدٍة يتبعها حذَايفٌّ هلا

.ويقال لالسِت احلَذّافَةُ  

الباء والذال والحاء  

 ذبح

ِملذْبح وا. والذَِّبيح املَذبوح. والذَِّبيحةُ والذِّبح الشاةُ وما يهيأُ للذَّبِح. وموِضعه املَذْبح. الذَّبح قَطْع احلُلْقُوِم من باِطٍن
 شقَاق يف - مشدد -والذُّباح . والذُّبحةُ داٌء يأْخذُ يف احلَلِْق. والذَّاِبح شعر ينبت على املَذْبِح. السكِّين يذْبح به

فَيخرج أبيض ؛ حلْو طَيب ِمثْلُ والذُّبح نبات له أصلٌ يقْشر عنه ِقشر أسود . يحباِبالرجِل من التراِب، وجمعه ذَ
والذّابح من . والذَّبح الشق، ذَبحت فَأْرةَ اِملسِك فَتقْتها. والذُّبح والذُّباح نبات من السم. اجلَزِر، الواِحدة ذُبحةٌ

.وسعد الذّاِبح من مناِزِل القَمِر. صارى يكُونُ فيها كُتبهمواملَذَابح جمع مذْبِح الن. السماِت ِميسم على احلَلِْق  

  بذح

وبذَحت اِجللْد عن الِعرِق قَشرته . اخلارزنِجي بذَحت ِلسانَ الفَِصيِل بذْحاً وهو التفِْليك واِإلجراز. مهملٌ عنده
وقالوا لو سألْتهم عن هذا ما . وبذَحت الرجلَ قَطَعت منه شيئاً. ذَّبِحوالبذْح الشق، وجمعه بذُوح، كال. عنه

.والبذَح واملَذَح سحج الفَِخذَيِن. بذَحوا فيه ِبشيٍء أي مل يغنوا فيه شيئاً  

 حبذ

.حبذا معناه أحِبب ذا، وقيل معناه حبب ذا  

الميم والذال والحاء  

 حذم
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واحلُذَم القَِصير من . وحذَاِم اسم من أسماِء النساِء. وسيف حِذيم قاِطع. احلَذْم القَطْع الوِحي، حذَم يحِذم حذْماً
واحلَذْم طَيرانُ . ير أيضاًواحلُذُمةُ القَِص. الرجاِل القَِريب اخلَطِْو، وكذلك احلَذّام واحلُذَمةُ، ويقال لألرنِب حذَمةٌ لُذَمةٌ

وِقدر " . هو أطَب بالكَي من ابِن ِحذْيٍم" وِحذْيم مشتق منه، ويف املَثَِل . الطّاِئر وقد قُص من جناحيه، يحِذم حذْماً
.حذَمةٌ ِإذا كانت سِريعةَ الغلَياِن  

  مذح

وامرأةٌ مِذحةٌ . ِإذا مشى تسحجت إحدامها باُألخرى، يقال مِذح الرجلُ، ورجلٌ مِذحاملَذَح الِْتواٌء يف الفَِخذَيِن ؛ 
.أي منتنةُ الريِح، ما أمذَح ِريحها  

الثاء والحاءباب   

الراء والثاء والحاء  

  

  حرث

وحرثُ . واملَرأةُ حرثُ الرجِل.  الزرع ومن كَسِب املاِلواالحِتراثُ من. احلَرثُ قَذْفُك احلَب يف األرِض لألزِدراِع
واِإلحراثُ هزلُ . الثَّواب والنِصيب" من كانَ يِريد حرثَ اآلِخرِة" واحلَرثُ يف قَوِل اِهللا عز وجلَّ . الدنيا متاعها

وِمحراثُ احلَرِب، ما . واِملحراثُ من احلَِديِد ما تحرك به النار. ثْناها لُغةٌوحر. اخلَيِل، تقول أحرثْناها أي هزلْناها
واِإلحراثُ . وحرثَ عنقَه بالسكِّيِن حرثاً قَطَعها. واِحلراثُ السهم الذي مل يِتم بريه، واجلَميع األحِرثَةُ. يهيجها

.وحرثْت القُرآنَ أحرثُه حرثاً أَطَلْت ِقراءته ودرسه. ر احلَرثُ يف األرِضالتأِْثير كما يؤثِّ  

  حثر

. وأِجد يف عيين حثَراً أي خشونةً من رمٍص. اخلارزنِجي حِثرت عينه تحثَر ِإذا خرج فيها حب أحمر. مهملٌ عنده

رلُ وغَيسالع ِثروحثَّربِإذا ت ؛ واِجللْد ريغتِلي ببحتذَ يالَِن. ه ِإذا أَخِمثْلَ اجلُلْج رِصيِب حني يمن الِعن ةُ . واحلَثَرواحلَثَر
النخلَةُ والطَّلْعةُ أيضاً وِإذا تشقَّقَِت . وأحثَر الِعضاه أيضاً. ثَمر الغضا يخرج يف أيام الصفَِريِة ؛ تسمن عليها االِبلُ

تثَرثَراً. فقد أحِء ؛ حيالش مطَع قَّقحتِلساين ِإذا مل ي ِثره. وحكَراحلَِديِد ع ثَره، . وحمخِف ضاألن ثَرحلٌ مجور
.وثَرةُ اسم رجٍلوح. واحلَوثَرةُ الكَمرةُ نفْسها.  للضخِم- وحِثر أنفُه -وهو محِثر أنِفه   

الالم والثاء والحاء  
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  حثل

رهثَلَه الده ؛ وأحه أُمثَلَتضاِع، تقول أحُء الروهم. احلَثْلُ سذَالَتاِس رثَالَةُ النوح . فَّشنوت ثَئلُّ الذي قد غَِضبواملُح
. وهو الكَسالنُ أيضاً. يلٌ قَِصير عِريض، وقيل هو نحو املُحثَِلورجلٌ ِحثْ. واِحلثْيلُ شجر ينبت يف اجلَبِل. للِقتاِل

ظُمفالٍن حثَالً أي ع طْنِثلَ بِض. وحلَةُ املاِء يف احلَومواِحلثْلَةُ س.  

النون والثاء والحاء  

  حنث

مِظيع بثُ ذَنها. اِحلنِرربِنه ِإذا مل يِميِنثَ يف يثَ ا. وحنحلَوتزتواع دبعأي ت فنحلُ وتجثُ إلْقَاءُ . لرنحوالت
.وكُلُّ شيٍء يختلَف فيه عند العرِب فهو محِنثٌ ومحِلف. اِحلنِث عن النفِْس  

الفاء والثاء والحاء  

 حفث

ويقال للغضباِن ِإذا انتفَخت أوداجه . كُلُ احلَِشيشواحلُفّاثُ ضرب من احلَياِت تأْ. اِحلفْثَةُ ذات الطَّرائِق من الكَِرِش
. ِجنس من احلَياِت خِبيثٌ- أيضاً -واحلَِفثُ . قد احرنفَش حفّاثُه  

  حثف

.اخلارزنِجي اِحلِثف شيٌء يكونُ يف الكَِرِش فيه فَرثٌ، على ِمثاِل إِبٍل. مهملٌ عنده  

 ثحف

. الثَِّحف مبِرتلَِة الفَِحِث، والثِِّحف مبِرتلَِة اِحلِفِث.مهملٌ أيضاً  

الباء والثاء والحاء  

  حبث
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وقال أبو زيدٍ . وهو أيضاً أنْ تبحثَ عن شيٍء وتستخِبر، تقول استبحثْت وبحثْت. البحثُ طَلَبك شيئاً يف التراِب
ره اليعمجي ابرباِحثَاواٍتالباِحثَاُء ت عمجوي ،عوثٍَل . بِة" ويف ميِز الباِحثَِة عن املُدنثُ " . كالعحباقَةُ تثُ النوحوالب

.التراب بأيِديها  

 حبث

.اخلارزنِجي احلَِبثُ حيةٌ. مهملٌ عنده  

الميم والثاء والحاء  

البِقيةُ تِبقى يف الوادي من الرمِل، : واحلَثْماُء. األكَمةُ: واحلَثَمةُ. بالُ الصغاراِجل: احلَثَم: اخلارزنِجي. مهمالت عنده
وبِعير . أي وسطٌ يف الطُّوِل: ورجلٌ حوثَم. ما أشرف من األرِض: وهي أيضاً. ِحثَام وأحثَام وحثْم: وجمعه
ثَموكذلك: ح.  

الراء والحاءباب   

الالم والراء ولحاءا  

  

 رحل

رحلْت بِعرياً، وأنا أرحلُه . والراِحلَةُ املَركَب من اإلِبِل. وهو السرج أيضاً. الرحلُ مركَب للبِعِري، والرحالَةُ نحوه
وقد يكونُ اسم . واملُرتحلُ نِقيض املَحلِّ. والرِحيلُ اسم ارِتحاِل القَوِم. وارتحلَ البعري ِرحلَةً سار فَمضى. رحالً

والرحولُ من . وناقَةٌ رِحيلَةٌ صاِبرةٌ على الرِحيِل. وترحلَ القَوم وهو ارِتحالٌ يف مهلٍَة. املَوِضِع الذي يرتحلُ عنه
كَبرألنْ ت لُحصةُ. اِإلِبِل اليت تفْرلَةُ السحِحلَ إليه. والرترأنْ ت دِريالذي ت هجالُ. وهو أيضاً الوِتحلَةُ اإلرحوالر .

. ورأيت فالناً يرحلُ فالناً مبا يكْره أي يركَبه به. ورحلُ الرجِل منِزلُه ومسكَنه. ورجلٌ مرِحلٌ كَثري اإلِبِل للرحلَِة

واملُرحلُ . وَألرحلَنك بالسيِف أي ألعلُونك. م وتكْين فتقولُ يا ابن ملْقى أرحِل الركْباِنوالعرب تقِْذف أَحده
واألرحلُ األبيض الظَّهِر، وكذلك الرحالَُء من . ضرب من البروِد باليمِن، سمي بذلك ألنَّ عليه تصاِوير رحٍل

اِء والدالشِن. وابةٌ على الكَِتفَيرمةٌ أو حبهلُ شِحيرالََء. والتيحِت الرلَدٍض قيل وعب دعها بضعب منِت الغلَدوإذا و .

وجملٌ . ةٌ أي ظَِهيرةٌ سِريعةٌوناقَةٌ رحلَ. والرحلَةُ القُوةُ أيضاً. والرحلَةُ نجابةُ الناقَِة، إنَّ يف ناقَِتك لَرحلَةً أي نجابةً
بِجيأي ن ليحٍف. رعض دعه برظَه قَِوي عريلَ البحلَه راِحلَةً. وأرعباً فَجعذَه صحاالً أخإر عريلُ البجلَ الرحوأر .
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حت ِل ثُمحئَِة الريكَه نهنيلُ بقَابت باتشلَةُ خواحلُوالراِحيوالر ٍب، واجلَميعِبثَو ى . فمسةُ تجعوالن رضوقال الن
.الرحالَةَ، وتدعى فَيقالُ ِرحالَه ِرحالَه، سميت ِلبياٍض ِبظَهِرها   

النون والراء والحاء  

  حرن

واِملحرنُ اِملندف، واجلَميع . حرنْ هذا القُطْن أي انِدفْهوقال األصمعي أُ. حرنِت الدابةُ وحرنت ؛ وهي تحرنُ ِحراناً
ناِريالقُطِْن. املَح بح ناِريوقيل املَح.  

  رنح

عودِ واملُرنح ضرب من ال. ورنحه الشراب أيضاً. رنح فالنٌ ترِنيحاً إذا اعتراه وهن يف ِعظاِمه عند ضرٍب أو فَزٍع
وارتنح ارِتناحاً إذا دبره ِبضرٍب يِصيبه . والرنح نحو العصفُوِر من ِدماِغ الرأِْس كأنه بائن منه. من أجوِده يجمر به

.لقاِرِب يجلس عليها القَومواملُرنحةُ تكونُ يف مقَدِم ا. واملُرتِنح الذي أُِصيب رنحه، وكذلك الرِنح. يف رأِْسه  

  حنر

واحلَِنيرةُ ِمندفَةُ النساءِ . واحلَِنيرةُ العقْد املَضروب ليس بذلك العِريِض، حنرت حِنيرةً بنيتها. اِحلنورةُ دويبةٌ دِميمةٌ
ا القُطْن فدني.  

  حنر

وإذا تشاح القَوم على شيءٍ . ويوم النحِر يوم األضحى. والناِحر ِعرق يف ثُغرِة النحِر.  املَنحِرالنحر ذَبحك البعري يف
وقَولُه. قيل انتحروا عليه  

رانْتَح شَاء نالً فَمفَض هوزاد  

وإذا . أي مقاِبالً له: وجلَس يف نحِر فالٍن. ذه تنحر تلكه: وإذا استقْبلَت دار داراقيل. أي قَتلَ نفْسه حسداً
انحِر البدنَ، : قيل" فَصلِّ ِلربك وانحر: " نحر، ومنه قَولُه عز وجلَّ: انتصب اإلنسان يف صالَِته فَنهد صدره قيل

النِحيرةُ آِخر : وقيل. أوائلُ الشهوِر: والنحور. أولُه: رةُ الشهِرونِحي. ضِع اليمني على الشماِل يف الصالة: وقيل
  : سالَ مطَرها، قال: وانتحرِت السحابةُ. استقبلَه: ونحر النوُء اِهلاللَ. نواِحر: الشهِر، وكذلك الناِحرةُ ؛ وجمعه

اِتها فهيتْ لَبراً نَحبقَّفُصو   
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أي ِعياناً ومواجهةً، : ولَِقيته صحرةً نحرةً. عدلُوا عنه: نحر بعضهم بعضاً، وعن الطَّريِق: وتناحروا على الطَِّريق
  .ِني الضلُوعثَالثٌ من كلِّ جاِنٍب، يع: والناِحرتاِن يف الدف. احلاِذق العاِلم: والنحِرير. ينونُ كلُّه

الراء والفاء والحاء  

  حرف

وإذا مالَ إنسانٌ عن الشيءِ . والتحِريف يف القُرآِن ويف الكَالِم تغِيير الكلمِة عن معناها. احلَرف من حروِف اِهلجاِء
فرورواح فرحوان فرحِح. قيل تِره أي على إنٍف من أمراٍفواإلنسان على حها. رِة جاِنبنِفيالس فروح .

موراملَح فارمانُ. واملُحاِحلر فِل. واحلُرِف اجلَبرحب هبشةُ ؛ تلْباقَةُ الصالن فِلهم . واحلَرولَةُ، من قَوزوقيل هي املَه
واملُحارفَةُ . واحلُرف حب الرشاِد، واحلَبةُ حرفَةٌ. ٍب وقَعبٍةويقال حرف وحرفَةٌ كقَع. أحرفْت الناقَةَ إحرافاً هزلْتها

به اِجلراحات ربسلُ الذي تاِف وهو اِمليرةُ باِملحساملُقاي . ،ِرفح؛ فهو م لُحما مالُه وصافاً نرلُ إحجالر فروأح
وانحرفَت . واحلَرف املُنحِرف. وحِرف يف ماِلِه ذَهب منه شيٌء. ِله أي يكِْسبوالرجلُ يحِرف ِلعيا. واالسم اِحلرفَةُ

.واملَحِرف املَصِرف واملُتنحى، مايل عن هذا محِرف .م دنياهم  

 فرح

رين به مفْروح ومفِْرح فاملَفْروح الذي أَفْرح وما يس. الفَرح نِقيض احلُزِن، رجلٌ فَِرح وفَرحانٌ، وامرأَةٌ فَِرحةٌ فَرحى
وقال ابن األعرايب أفْرحته سررته، وغَممته أيضاً، وهو من . واِملفْراح نِقيض اِملحزاِن. به، واملُفِْرح الشيُء يفِْرحين

دشاِد، وأنداألض 
 أبِشر ِبِعز ومغْنَِم ِلُأفِْرحه  كُنولما تَولّى الجيشُ قُلْتُ ولم أ

  .أي أثْقَلَه: ورجلٌ مفْرح، أفْرحه الدين. أي بشرى، وفَرحةٌ أيضاً: ولك عندي فُرحةٌ. مل أكُن ألغُمه: أي

 حفر

والِبئْر إذا وسعتها فوق قَدِرها سميت . ِفرواحلَفْر اسم املَكاِن الذي ح. احلَفْر ما يحفَر يف األرِض، واحلَِفيرةُ كذلك
أي عند أولِ " - ويروى عند احلاِفرِة -النقْد عند احلاِفِر " ويقولونَ . واحلاِفر حاِفر الدابِة. حفَراً وحفْرةً وحِفيرةً

أئنا " واحلاِفرةُ العودةُ يف الشيِء، من قَوِله عز وتعاىل . كلمٍة، وقيل عند توِليِة الرجِل عنك عند وجوِب البيِع
ويقولون ال أَفْعلُه حتى يرد األمر . أي يف اخلَلِْق األوِل، وقيل يف األرِض، واألصلُ محفُورةٌ" لَمردودونَ يف احلاِفرة

دعلى ب هدوِلهم عِته، ِمثْلُ قَوفَراً. ئهعلى حاِفره حنانأَس تِفرناِن من باِطٍن وظاِهٍر، حباألس قلْزما ي واحلَفْر واحلَفَر .
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واخلَشبةُ . واِحلفْراةُ واِحلفْرى نبت من نباِت الربيع. وأصبح فَم فالٍن محفُوراً وهو سالق يأْخذُ يف أُصوِل األسناِن
ا الكُد ىذَراةُ أيضاًاليت ياِحلفْر س .الر فَرح اِضعواُء ممأس فَراِبوحِرببنبين الع فَرٍد، وحعس فَرلٌ . ، وحوهو فَع

ك ِإذا وأحفَر املُهر ِإحفَاراً ؛ لِإلثْناِء واِإلرباِع وذل. وحِفير موِضع معروف. مبعىن مفْعوٍل، ألنها مواِضع محفُورةٌ
وشر حافُور وعافُور أي . وحفَر الولَد الناقَةَ وهو أنْ يمتصها حتى يهِزلَها. تحركَت ثَِنيته وهمت ِسنه باخلُروِج

ةُ . كَِثريرةُ الفاء -واحلافِّيددشداُء- موةٌ سرِديتسكَةٌ ممس .  

الباء والراء والحاء  

  

 حرب

ودار احلَرِب بالد . وهو حربه أي محاِربه. ورجلٌ ِمحرب شجاع. رب نِقيض السلِْم، تؤنثُ، وتصِغيرها حريباحلَ
. يعين املَعِصيةَ" هيحاِربونَ اَهللا ورسولَ" وقَولُه . يعين القَتلَ" فأْذَنوا ِبحرٍب من اهللا" وقَولُه عز وجلَّ . املُشِركني

وحِرب . واحلَِريب املَسلُوب. والتحِريب التحِريش. وقَوم محتِربونَ من احلَرِب. وأحربت احلَرب هيجتها، إحراباً
وأحربين فالنٌ دلَّين . يب، وشيوخ حرىبواحلَرب الويلُ، حِرب الرجلُ فهو محروب وحِر. سِلب حِريبته وهي مالُه
 مجعه -واِملحراب . واملُحرب املُحدد، ِسنانٌ محرب. واحلَربةُ معروفَةٌ، واجلميع اِحلراب. على شيٍء أغَرت عليه

 اريبحم-اِجده.  وهي املَستسيِد ِعراألس ابروِمح .رِزلُواِملحاملَن فَةُ. ابرِب الغراملَِلِك. وهو عند الع ِلسجوم .

ايبِبئةٌ كَثريةُ احلَررحم ضوأر ،ايباحلَر واجلَميع ،صرأب امةٌ على ِخلْقَِة سبيوباُء درِ . واِحلراِمياملَس سؤووهو أيضاً ر
واِحلرباُء نشز . وحرايب املَتِن لَحمه وِفقَره الوسطى. ِد لَحم قد استبطَنها من باِطٍنوِحرباُء الكَِب. يف حلْقَِة الدروِع

ويقال ِليوِم اجلُمعِة حربةٌ، وجمعها .  ِوعاٌء كاجلُواِلِق- بضم احلاء -واحلُربةُ . - بالزاي -من األرِض، كاِحلزباِء 
ابوِحر باترح.  

  رحب

 ترحب رحباً، - بكَسِر احلاء -ورِحبت ِبالدك . الرحب الشيُء الرِحيب، رحب رحباً ورحابةً، وأرحب إرحاباً
تبحوأر .ةُ واِحدبحةُ والربحه. والرتِجِد ساحةُ املَسبحور .ِزلْ يف الرأي ان باً بكحرلُه مِةوقَوعِب والسىب . ححوالر

وأرحب حي أو موِضع تنسب إليه . وهي أيضاً ِسمةٌ على جنِب البِعِري. أعرض ِضلٍَع يف الصدِر، ومها رحبياِن
ويقال للفَرسِ . ه، وجمعه رحباتوهي من الرمِل الغليظُ من. والرحبةُ مستقَر املاِء من األرِض. النجائب األرحِبيةُ

بحوللذَّكَِر ار ،يحنِسعي وتها، أي أوترجيب إذا زحار.  
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  برح

ويقولُون مل يتبرح أي مل . وما بِرحت أفْعلُ كذا أي ما ِزلْت. وأبرحته أنا. بِرح الرجلُ براحاً إذا رام من موِضِعه
حربلُهم . ياخلَفَاُء" وقَو ِرحب "فكَشوان راحاً. أي ظَهرانُ، جاء بالكُفِْر بيالب احراليت ال ِبناءَ . والب احرالب ضواألر
ح بنا فالنٌ تبِريحاً فهو وبر. والتباِريح كُلَف املَِعيشِة يف مشقٍَّة. ويقال للمحموِم الشِديِد احلُمى أصابته البرحاُء. فيها

 -وضربته ضرباً مبرحاً . - مخفَّف -وأبرح به إبراحاً أي فَدحه وكَرثَه، وبرح به . مبرح إذا آذاك باِإللْحاح

. والبراح الرأْي املُنكَر. غَِضبوبرح فالنٌ علَي يبرح أي . وهذا األمر أبرح من ذاك أي أشق. -بالكَسِر ال غَير 

" ِإنك لَكَبِاِرح األروى قَليالً ما ترى" ويف املَثَِل . والبروح مصدر الباِرِح، وهو ِخالف الساِنِح من الظِّباِء والطَّيِر

والباِرح من الريِاح اليت تحِملُ . نَّ األروى يتشاءم ايقال ذلك للرجِل إذا أبطَأَ الزيارةَ، وقيل يضرب مثَالً للشؤِم أل
وهو من قَوِله أبرحت رباً . وقال الفَراُء بِعري برحةٌ من البرِح وهو اِخليار، أعِطين برح إبِلك. التراب يف ِشدِة اهلُبوِب

تظَمجاراً أي أع تحرمن. "وأب تولَِقينِحيروالب نِحيالباُء" ه الِبر حفْتةَ، وقد ياِهيٍح مثله. أي الدرب اتنوب .

بجالع حرلَه. والبفالنٌ فالناً أي فَض حروأب .فج وكَشعنه أي فَر اللَّه حرة . وبلَِة املاِضيضى، ومنه قيل ِللَّيم حروب
تحرها بةُ، ألنالباِرحتضفَم  . احراِح وبرب لَكَتذَاِم، يقولونَ دِس على حمللش ماِح اسرويٍن -وبنبت مضي- .

وبرحايا اسم . ويقال للغراِب ابن بِريٍح، وهو من السِنيِح والبِريِح.  يقال للرامي إذا أخطَأَ-وبرحى على فَعلى 
.واٍد   

 ربح

والرباح اسم ِللِقرِد، . والرباح الربح. وأعطَيته ماالً مرابحةً. وبيع مرِبح. نٌ، وأربحته، ِربحاً ورباحاً وربحاًربح فال
. رجلُ الباِذخ الفَخور ال- على ِمثاِل قُراِسيٍة -والرباِحيةُ . وضرب من التمِر يقال له زب رباٍح. وتخفَّف الباُء

والرباح والربح الفَِصيلُ ؛ يف قَوِل األعشى. والتربح أن ال تدِري أين تذْهب حيرةًً  

حباحاتُ الرتْ ِنصدِمثُْل ما م  

ربح ؛ وهو ما اشتِري من : ورِوي يف البيِت. اغَطائر يشِبه الز: والربح. الربح اجلَدي، والرباح الفَِصيلُ: وقيل
  .الشحم أيضاً : والربح. اِإلِبِل للتجارة

  

  حرب

ِبلُ  اجلَمالُ والبهاُء، يقال جاءِت اِإل-يفْتح ويكْسر -واِحلبر والسبر . وأحبر ِجلْده ترك به حباراً. احلَبار أَثَر الشيِء
 بكَسرِ -واِحلبر الذي يكْتب به، وكذلك اِحلبار .  أي أَثَر من الضرِب- بفَتحتيِن -ويف ِجلِْده حبرٌ . حسنةَ األحباِر
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. - على وزن ِإِبٍل - واحلَبر صفْرةٌ تعلُو األسنانَ، وكذلك اِحلِبر. واِحلبر واحلَبر العاِلم، واجلَميع األحبار. -احلاء 

واحلَبرةُ النعمةُ، حِبر الرجلُ . وحبرت الشعر والكَالم. وحِبر اجلُرح بِقيت له آثار. واِحلبرةُ ضرب من البروِد باليمِن
واحلَِبير اجلَِديد، . ورجلٌ يحبور منعم" .  يحبرونَفَهم يف روضٍة" حبرةً وحبراً ؛ فهو محبور، ومنه قَولُه عز وجلَّ 

ائربه حعمِة املاِء. وجِر من كَثْرِميناِب ما ترى فيه كالتحمن الس رعِري. واحلَِبيأِْس البعلى ر امقال . وهو أيضاً اللُّغوي
واحلُبارى طائر، وكذلك . وقيل احلَبربر اجلَملُ. ى رأِْسه حبربرةٌ أي شعرةٌوما عل. ما أغْنى عنه حبربراً أي شيئاً

اِبرحه يعمةُ، وجروبحروفَِة. اليلَِة املَعللقَِبي اِبرحي تيموبه س .ارى على حاحلُب ِمعاِبوقَد جِربعيف الش رويقولون . ي
وِإذا دِعيت . وشاةٌ محبرةٌ يف عيِنها تحِبير من بياٍض وسواٍد. حبار األرض السريعةُ الكَألواِمل. أشرد من حبارى

ربح ربلَِب قيل حللح .كَمحم ربحقُّه. وِسقَاٌء محاِبر، وال أح لَ ؛ فهيةُ ِإذا أرادِت الفَحقَرِت البربوح.  

  حبر

الب يمِتهسعاِطه وسِبساِره وانحِتبراً السحب ريف الِعلِْم واملاِل. ح رحبوكذلك الت .رحوا البكبر مالقَو رحوأب . رحوأب
مرج البحرينِ " لَّ والبحراِن اِمللْح والعذْب يف قَوِله عز وج. واملاُء البحر هو اِمللْح، وجمعه ِبحار. املاُء صار ِملْحاً

. واملَبحر الكَثري املاِء. والبحر الريف. والروضةُ أيضاً، وقد أبحرِت الروضةُ. والبلْدةُ. والبحرةُ األرض" . يلْتِقياِن

وبنات بحٍر ضرب . هو شق أُذُِنها، وهي البِحيرةُوبحرت الناقَةَ بحراً و" . ال أفْعلُه ما بلَّ بحر صوفَه" ويف املَثَل 
والبِحر الذي أصابه انِقطاع يف عدٍو أو فَزع . والباِحر األحمق الذي ِإذا كُلِّم بِقي وبِحر كاملَبهوِت. من السحاِب

والدم البحراينُّ . ورجلٌ متبحر يسكُن البحريِن.  البصرِة وعمانَورجلٌ بحراينٌّ منسوب إىل البحريِن بني. من حباٍر
وبِحر البِعري بحراً ِإذا أُوِلع باملاِء فأصابه منه . وناقَةٌ باِحرةٌ من نوٍق بحٍر وهي الصفايا الِغزار. اخلاِلص، وباِحِري ِمثْلُه

والباِحرةُ شجرةٌ من . والبحر من اخلَيِل الذي به بحر ؛ وهو حر يِصيبه فيأخذه منه الربو.  أعرفداٌء، وهو باِجليِم
. والبحور من اخلَيِل الذي يجري فال يعرق وال يِزيد على طُوِل اجلَرِي إال جودةً، وجمعه بحر. شجِر اِجلباِل شاكَةٌ

والبحر انِقطاع الرجِل يف عدِوه طاِلباً . لَِقيته صحرةَ بحرةَ أي ِعياناً ومواجهةً، وقد ينوناِن ويضماِن يعين أولَهماو
.كان أو مطْلُوباً  

الميم والراء والحاء  

  

  حرم

واملُحرم هو احلَرم يف ِشعرِ " .  واملَِدينةُ حرمي- السالم  عليه-حرم ِإبراِهيم " احلَرم حرم مكَّةَ، ويف احلَديِث 
وأحرم الرجلُ فهو . واملَنسوب من الرجاِل إىل احلَرِم ِحرِمي ؛ ومن غَيِرهم حرِمي. واحلَرماِن مكَّةُ واملَدينةُ. األعشى
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لَ يف عخأو د ،ملَ احلَرخِإذا د ِرمحٍة أو إحدامهامرمٍة وعجِبح مرٍد، أو أحن. هوِرمحم مرح موقَو امرح موقَو .

مروح امرح رهوش .مرِة واملُحِة وذو اِحلجدوذو القَع بجر مرح رهام. وأشِر احلَرهاِخلُ يف الشالد ِرمويقال . واملُح
كما ي امروح مالَلٌِحرِتهاكُه. قالُ ِحلٌّ وحِحلُّ لك انةُ ما اليمةٌ. واحلُرمرله ح لُ كانتجالر مرلِ . وأحجالر مروح

 احلُرمةِ واملَحرم ذو. أي عند احلُرمِة" ال بقْيا للحِميِة بعد احلَرائِم" ويف املَثَِل . واملَحاِرم ما ال يِحلُّ اسِتحاللُه. ِنساؤه
وحِريم الداِر والنهِر ما أُِضيف ِإليهما وكان . وحكى الِكسائي محرمةٌ ومحرمةٌ. وهو ذو رِحٍم ومحرٍم. يف القَرابِة

واحلَِريم الذي حرم مسه فال يدىن منه يف قَوِله. من حقُوِقهما  

مِريح دي الطائفينبين أي لَقى  

ِضد احلَالِل، : واحلَرام. هو شيٌء كانوا يصنعونه من سناِم اجلَزوِر ال يمسه ِإالّ من شِهد الوقْعةَ: قال أبو عمرو
واجلَميع :ماحلُر .مروح مروح موِحر امروهو عليه ح .لُ ذاكاِهللا ال أفْع امراِهللا: وح نِميواملَ. أي يمورح : ِرمالذي ح

: اِحلرمانُ، يقال: واحلُرم. حرم ذلك عليها" حرام" أي واِجب، و" وِحرم على قَريٍة: " وقُِريء. اخلَير ؛ ِحرماناً

هي : ى من الشاِء والبقَِرواحلَرم. ِإذا لَج يف شيٍء ومِحك: وحِرم الرجلُ. حرمه حرماً وحرماً وحرمةً وحِريمةً
ِرماتحتسامى مرح نوه ،فادِت السةُ ِإذا أرادِرمحتاملُس .مراملُح عنْ: والقَِطيرمةُ. الذي مل يمرةُ، : واحلَيقَرالب

واجلَميع :مرٍد. احلَيياماً: وقال أبو زرلَ ِإحجالر تمره: أحترماًِإذا قَمرح مرحهو ي ِرماجلَماِل . ، وح ِرمه لَحوِإن
القَرُء ِإذا حاضِت املَرأةُ وحرم عليها : واحلُرم. أي له عقْلٌ: وما هو حباِرِم عقٍْل. أي ليس باجلَِميِل: وحاِرم اجلَماِل

  .الصالةُ

 رحم

قّاِن من الرتشاِن مماس مِحيوالر منحِةالرمعليه. ح تمحرةً، وتمحرةً وممحه رتِحمةُ، رمحةُ الرمحواملَر .

والرِحم بيت مِبيِت الولَِد وِوعاؤه يف . وما أقْرب رحم فالٍن ِإذا كَانَ ذا ِبر ورحمٍة.  ِمثْلُه- بفَتحتيِن -والرحمةُ 
. والرِحم القَرابةُ، واألرحام جمع. أصابها داٌء يف رِحِمها فال تقْبلُ اللَّقَاح، يقال رحمتوناقَةٌ رحوم . البطِْن

.والرحمةُ السلى يف بطِْن النتوج  

 مرح

حورم احرِمم ِرحم سِح، فَرةُ الفَرِشد حه. املَرنهأي اد كِجلْد حروم .موالتنِريمالت حِري . بجعحى له تروم
ومِرحِت العين بقَذاها ومائها رمت به، وهو من . وهو أيضاً زجر. ومدح، يقال ذلك للمرِسِل السهم عند اِإلصابِة

أي ِمما " فَرغْنا من مرِح اجلَمِل " -الم  عليه الس-ويف حديِث عِلي . مرِح املَزادِة وهو سيالنُ مائها، تمرح مرحاناً



الصاحب بن عباد-احمليط يف اللغة  429  

واملُمرح يف . والنار اِملراح اليت يصعد لَهبها. ورِوي من مرحى اجلَمِل ؛ وهو موِضع احلَرِب. نحن فيه من الِقتاِل
 قَوِل ابِن هرمةَ

  تَواعدن كَرماً بالسراِة ممرحا

  .اسم موِضٍع: ومرحيا. وقد حِكي يف باِب احلاِء والزاي وامليم. هو املُعرش: ثِْمر من ذَواِت الثِّماِر، وقيلهو املُ

  

  رمح

ماحوأر احه ِرمعمج حمالر .احمِخذُه الرتةُ. وماحمه الرفَتلٌ. وِحرِح ؛ أي طَِويمكِظلِّ الر موويقولون يقيوِإذا .  ض
والسماك . وِإذا امتنعِت البهمى ونحوها من املَراعي قيل أَخذَت ِرماحها. وقَع بني قَوٍم شر قيل كَسروا بينهم رمحاً

.  الدابةُ ترمح رمحاً ضرباً بِرجِلهاورمحِت. وذو الرميِح ضرب من اليراِبيِع طَويلُ الرجلَيِن. الراِمح نجم يف السماِء

والرمح الفَاقَةُ . ورمح البرق يرمح لَمع. ورمح اجلُندب ضرب احلَصى بِرجِله. وبِرئْت ِإليك من اِجلماِح والرماِح
ودارةُ رمٍح من داراتِ . وِرماح اِجلن الطَّاعونُ. ِل وِسمِنهاكما يكَنى بالرماِح عن شحوِم اِإلِب. والفَقْر ؛ تشبيهاً

ضيأب قرِب أبرالع.  

  محر

. ويقال للعجِم احلَمراُء ؛ ِلحمرِة ألْواِنهم. واحمار يحمار احِميراراً. واحمر الشيُء احِمرارا. احلُمرةُ لَونُ األحمِر

وقد . وموت أحمر، ومِنيةٌ حمراُء شِديدةٌ، وكذلك سنةٌ حمراُء وِسنونَ حمراوات. أحمرونَ وأسودونَوِرجالٌ 
 يكونُ األحمر األبيض يف قَوِل أوٍس

روداً عليه النُّسعج رموأح  

. اخلَمر واللَّحم: واألحمراِن. احلُمرةُ: واحلُمورةُ.  تجشم فيه املَشقَّةَأي من طَلَب اجلَمالَ" احلُسن أحمر: " ويقولونَ

وكُلُّ حِمٍر أبخر، ومنه . داٌء يعتري من كَثْرِة الشِعري، حِمر الِبرذَونُ: واحلَمر. الزعفَرانُ واللَّحم واخلَمر: واألحاِمرةُ
احلَِمير : العير األهلي والوحِشي، واجلَميع: واحلْمار. تعتري اإلنسانَ: واحلُمرةُ. أي أبخر:  حِمروافَرٍس: قَولُه

اترواحلُم رةٌ. واحلُمارثى ِحمواُألن .رمِمح سوفَر :رى اِحلماِر، واجلَميعجري مجي :راِميواملَح اِمراملَح .

راُءواملَحواِحلماِر: م عمري: " ويقولونَ. ججِك فازيارىن ِحمأد "دعيل األبناوت ِرِك ثُمىن أمةُ . أي عليِك بأداروِحم
. ِلخشبةٌ يف مقَدِمه، وكذلك خشبةُ الصيقَ: وهو يف الرحِل. هي املُشِرفَةُ بني مفِْصِلها وأصاِبِعها من فَوق: القَدِم

ضرب من الطَّيِر، : واحلُمرةُ. حجراِن يجفَّف عليهما األِقطُ: واِحلماراِن. دويبةٌ صِغريةٌ الِزقَةٌ باألرِض: وِحمار قَبانَ
: واحلَمائر. معظَمه وأشده: وحمر الغيِث. ِمثْلُه: ِشدته، وِحِمره: وحماَرة القَيِظ. وكذلك احلُمرةُ على وزِن الزهرِة
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: وحمر شاته. قَشرت عنه الشعر والتحِلىَء: وحمرت األِديم حمراً. حِميرةٌ: ِحجارةٌ تنصب حولَ القُترِة، واِحدتها

رومحفَها، فهو متن . ِل اِحلجاِز -واِحلِمرِة أها: - ِبلُغ ميِضالغاألر هجو رمحه: لذي يقِْشرأي ي .لٌ ِحِمريوس :

دِديأِْس. شِة الرِريقال ِلِهبةُ: ويارلُ. احلَمجالر ريمحلُقُه: وتساَء خ .رمِة، وحِرييباِحلم كَلَّمكذلك، : وكذلك ِإذا ت
. شديد احلَالَوِة: ورطَب ذو حمرٍة. شجرةٌ هي أحب شيٍء ِإىل احلَِمِري: واحلُمرةُ" . من دخلَ ظَفَاِر حمر: " ومنه

رمأح وأثَر :ِد طَِريهثُ العِديأي ح .رمِر: واألحمناِف التمن أص فاُء. ِصنرطْأةُ احلَمداُء: والوواجلَِديدةُ، والس :

رومحةُ والياِرسالد :برِرضنَ: ويقولون.  من الطَّيورمحم نحنا للذِّئِْب فَنرمِله: حلَةٌ هلم يف قَتوهو ِحي .

البِطيُء، : واِملحمر. البهم الصغار ؛ سميت بذلك ألنها ترعى قُرب احلَي ِشبه احلُمِر ال تبعد: واملُحمرات من الغنِم
  : محاِمر، قال احلُطَيئةُ: وجمعه

رروتَب ادالِجي بالنُّج  اِمرحالم الكُذُب لَّدوب  

    

رمِمح سوفَر :نِجيِك. همقُّه: ومن السوال أح ،ِغريانٌ. صرملٌ حجور :رملٌ أحجعليه، ور وجاَء فالنٌ . ال ِسالح
  .هاِزيلَأي م: ِبغنِمه حمر الكُلَى

  حمر

.وهما من املُعتلِّ. بابيف هذا ال. واملَحار الرجوع. ذَكَر اخلَليلُ املَحارةَ الصدفَة  

الالم والحاءباب   

النون والالم والحاء  

 حلن

، وقد يفْتح " عِرفَنهم يف لَحِن القَوِلولَت" اللَّحن ما تلْحن ِإليه ِبِلساِنك أي تِميلُ ِإليه ِبقَوِلك، من قَوِل اِهللا عز وجلَّ 
ِإنا لَنرغَب عن كَثٍري من لَحنِ "  اللُّغةُ، ويف احلَديث - أيضاً -واللَّحن . واللَّحانُ واللَّحانةُ الكَثري اللَّحِن. احلاُء
يِة" . أُبعوضاِت املَوويف األص نواللَّح .القاِدر ِجواللَِّحنناً.  على الكَالِم واحلُجلَح نلْحي ،لُ فَِطنجالر ولَِحن .

وقال ابن األعرايب لَحن يلْحن أي تكَلَّم بكالٍم ال يعِرفُه غري أهِل تلك اللُّغِة، . واللَّحانةُ واللَّحاِنيةُ كالفَطَانِة والفَطَاِنيِة
 ومنه قَولُه

  . .لْحن أحياناًمنِْطقٌ طَيب وتَ

  .مبعناه: ولَحنت لفُالٍن
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  حنل

وانتحلَ فالنٌ ِشعر . ونحلُ املَرأِة مهرها، وكذلك النحلَةُ. والنحلُ ِإعطاؤك شيئاً بال اسِتعواٍض. النحلُ دبر العسِل
ويقال . وجملٌ ناِحلٌ مهزولٌ. وسيف ناِحلٌ دِقيق. لَه اهلَمونِحلَ اِجلسم نحوالً فهو ناِحلٌ، وأنح. فالٍن ادعاه

.لألِهلَِّة النحلُ ؛ ِلِدقَِّتها  

الالم والفاء والحاء  

  حلف

مالقَس واحلَلْف باِهللا ما قال . احلَِلف فَهلُوحويقولونَ م- بصاحلَِلِف. - ن الّفَةٌ كَثريح الّفلٌ حجوغُال. ور م
ويقولون حضاِر والوزنُ محِلفَاِن لكَوكَبيِن يطْلُعاِن قَبلَ سهيٍل فَيظَن . محِلف يتمارى يف ِإدراِكِه فَيحِلف عليه

لْفَاُء شجر حملُه قَصب واحلَ. واُألحلُوفَةُ اليِمين اليت يحلَف ا. وكُلُّ شيٍء مختلٍَف فيه محِلف. أحدمها أنه سهيلٌ
وواٍد حالَيفٌّ ينِبت . واِحلالَف جمع احلَلْفَاِء. وقد أحلَف احلَلْفَاء. النشاِب، واِحدته حلْفَاءةٌ وحلَفَةٌ ؛ كقَصباَء وقَصبٍة

.ِليف احلَِديد اللِّساِنواحلَ. وقال أبو عمرو احلَِليف من النصاِل العِريض الشفْرِة. احلَلْفاَء  

  حلف

. واِمللْحفَةُ املُالََءةُ. وتلَحفْته، والْتحفْته. اللَّحف تغِطيتك الشيَء باللِّحاِف، لَحفْت فالناً وهو جعلُك له ِلحافاً

ولُِحف يف ماِله . وألْحف الرجلُ ظُفره استأْصلَه.  ِبهوألْحفْت يب وأغْلَلْت ِإذا أضر. واِإللْحاف اِإللْحاح يف املَسألِة
.أي ِشقّه" هو أفْلَس من ضاِرِب ِلحِف اسِته" ويف املَثَِل . واللَّحف واللَّحس واِحد. لَحفَةً أي ذَهب منه شيٌء  

 فلح

روحالس الفَالَح .زوالفَو .ِر، الفَالحقاُء يف اخلَيومنه يف األذاِن والب ،على الفَالِح"  والفَلَح يأَةِ " . حرويقولونَ للم
. والفَلَح الشق يف الشفَِة، رجلٌ أفْلَح وامرأةٌ فَلْحاُء. ِإذا أُِريد تطِْليقُها استفِْلحي بأمِرِك أي فُوزي به، وِمثْلُه أفِْلحي

واألكّار . والفَالّحونَ املَلّاحونَ. أي يشق، يضرب مثَال للرجِل النجِد يلْقى ِقرنه" لَحاحلَديد باحلَديِد يفْ" وقَولُهم 
يقال له الفَلّاح .واملُكاري فالَّح .قشنى تةً حتحى فَلْيسمِخ، وال تفَةُ املَرةُ ِسنحوالفَِلي .ِم أفْلَحِم وبالقَوللقَو توفَلَح 

.وفَلَّحت تفِْليحا مكَرت م. فَلَاحةً وهو أنْ تزين البيع والشرى للبائِع واملُشتري  

  لفح
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اره النتلَفَح :لْفَحت مومه، والسهجو تِة. أصابائحالر بطَي فَرٌء أصي؛ وهو ش روفعم واللُّفّاح.  

  فحل

  

لُ، واجلَميعالُال: الفَحلَةُ والِفحولُ والفُحولَةُ. فُحالً: والِفحالُ اإلنسان فَحلٌ. افِْتحلٌ فَِحيِب: وفَحجتاملُن ميكَر .

الذي ال يحِملُ : واملُتفَحلُ من الشجِر. فُحالٌ وفَحاِحيلُ: الذي يلْقَح ا حواِملُ النخِل، واجلَميع: وفُحالَةُ النخِل
: ويقال للحصيِر. جعلْت هلا فَحالً ِليضِرب يف إِبِلك: - بغِري أِلٍف -وفَحلْت اِإلِبلَ فَحالً . ال يثِْمر كالفَحِلو

لَ له أنه ملّا قَِدم الشام تفَح" - رضي اهللا عنه -ويف حديث عمر . الفَحلُ ؛ ألنه يعملُ من سعِف الفَحِل من النخِل
  .اخشوشنوا يف الزي واللِّباِس واملَطْعِم: معناه" أُمراُء الشاِم

  حفل

: حفَلَ القَوم واحتفَلُوا: أي مجتمِعه، حفَلَ املاُء يحِفلُ حفُوالً وحفْالً، ومنه: اجِتماع املاِء يف محِفِله: احلَفْلُ

احتفَلَ لَبنها يف : وشاةٌ حاِفلٌ. وهم اجلَماعةُ: - باحلاِء -ودعا احلَفَلى واألحفَلى . ِلساملَج: واملَحِفلُ. اجتمعوا
: واحلَفُولُ من النساِء. التزِيين: والتحِفيلُ. أي ما أُباِليِه: املُباالةُ، ما أحِفلُ به: واحلَفْلُ. ضرِعها، وحفَّلٌ وحواِفلُ

أقْصى األمِر وأكْثَره ؛ وهو جهد : واحلَفْيلُ. جلَوته: وحفَلْت الشيَء. حواِفلُ: حفَائلُ، وقيل: ، وجمعهاجلَِميلَةُ
أنْ يرى صاحبه أنه قد بلَغَ أقْصى : واالحِتفَالُ يف حضِر الفَرِس. اإلنسان فيما يلَيه من األعماِل، وكذلك اِحلفَالُ

  : املُكَتلُ من اللَّحم، من قَِوله: واملُحتِفلُ. يه بِقيةٌحضِره وف

  ما ثاخَ في محتَِفٍل يخْتَلي  إذا . .. ..

قفَلَ الطَِّريتواح :حضانَ ووبتِبه. اسساِفلٌ على ححلٌ مجاِفظٌ: ورحِفلُ. أي مواملَح :ِل، واجلَميعيرى السجم :

  .أي رذاِلهم: كاحلُثَالَِة، هو من حفَالَِة الناِس: واحلُفَالَةُ. املَحاِفلُ

الباء والالم والحاء  

  حبل

  : واملُحتبلُ يف قَوِل لبيد. احلَبلُ: واملُحبلُ يف ِشعِر رؤبةَ. اِحلبالُ: الرسن، واجلَميع: احلَبلُ

  صاِحب غَير طَويِل المحتَبْل

وجعلَ القَوم حبولَهم على . مجعده كاحلَبِل: ورجلٌ محبلُ الشعِر. احلَبلُ: واحلابولُ. موِضع احلَبِلالرسغُ و
: كومصدر قَوِل. وموِضع بالبصرِة. والرملُ الضخم الطَّويلُ مع األرِض. العهد: واحلَبلُ. أي ِحبالَهم: غَواِرِبهم
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. واحتبلَه املَوت. أسبابه: وحبائُل املَوِت. اِملصيدةُ، وكذلك اُألحبولُ: واِحلبالَةُ. إذا أخذْته: حبلْت الصيد واحتبلْته

اِلهم يف ِبر الرجِل بصاِحِبه ومن أمث. عروقُها وعصبها: وِحباُل األيدي. وصلَةُ ما بني العنِق واملَنِكب: وحبلُ العاِتِق
ولَد الولَِد : وحبلُ احلَبلَِة. وحِبلَِت املَرأةُ تحبلُ حبالً، وهي حبلى" . هو على حبِل ِذراِعك: " وِقلَِّة اِخلالِف عليه

نوع من : وهي أيضا. من قُضباِن الكَرم: لَةُواحلَب. وِنساٌء حباىل وحبالَيات. الذي يف البطِْن، وهو املَنِهي عن بيِعِه
مِر كالسجالش .عرل الزبوح :نبلَةُ يف الكُمالس لُ. صاره: واِحلبعمةُ ؛ وجاِهيلٌ : الدوبلٌ، وكذلك حوبعلى -ح 

  : ، قال املرار-فَعوٍل 

  حاِبلَتي حبوُل

ِن الرِل احلَسجِةويقال للرياِلها: عبلٌ من أحه لَِحبِبلُ. أنِل: واملَحخنِل املُتلُ ؛ يف قَواألو ابالِكت :  

  خُطَّ له ذلك في المحِبِل

امتَأل إذا : وهو حبالنُ. وحبلٌ من الشراِب، وبه حبلٌ. أي ِحيِنه: وأتيته على حباَِّلة انِطالٍق. هو حلقَةُ الرِحِم: وقيل
  : ضرب من احلُِلي، أنشد: - بضم احلاِء -واحلُبلَةُ . بطْنه، وكذلك إذا امتَأل غَضباً

  وقَالئد من حبلٍَة وسلُوِس

    

الْتبس احلاِبلُ " : ومن أمثاِلهم يف اسِتحكاِم البالِء. السحرةُ: الساِحر، واحلَبلَةُ: واحلاِبلُ. ثَمر الِعضاِه: وهو أيضا
صاحب : صاِحب اِحلبالَِة، والناِبلُ: وقيل احلاِبلُ. اللُّحمةُ: من السدى ؛ والناِبلُ: يريد االخِتالطَ، واحلاِبلُ" بالناِبِل
  : واحلَبلُ يف قَوِل أيب ذؤيب. حبلْ حبلْ: وإذا زجرت الشاَء قُلْت. النبِل

ُأو اِدرِلتُبباِبقاِت إلى الحلى الس  

  .حبلُ عرفَةَ

  حلب

احلَلَب :باحلَِلي ناللَّب .فيه: واِحلالَب لَبحي لَباِملح .البلُوه إىل : واإلحمٍر حيعب قسلَغَ وى إذا بن حتاللَّب عمج
وناقَةٌ حلْباةٌ ركْباةٌ ؛ . هذه احلَلُوبةُ: ذا صيرتها اسماً قُلْتذات لَبٍن، فإ: وناقَةٌ حلُوب. أحاِليب: احلَي، وجمعه

. تِجيد اِحلالَب: وامرأَةٌ ِحِلبانةٌ. ا حلَب: وناقَةٌ محلَب. حلَيِبيةٌ: وتصِغير األوِل. وحلْبانةٌ ركْبانةٌ، وحلْىب ركْىب

: " ويف املَثَِل الجِتماع الناِس وافِْتراِقهم. أي أِعني على احلَلِْب: وأحِلبين.  أحلَبنا رعاتنا اليوموما. وأحلَبتك الناقَةُ

يض الطِّين األب: واِملحلَب. شجر يجعلُ حبه يف الِعطِْر: واملَحلَب. من اِجلبايِة للصدقَِة: واحلَلَب" . شتى تؤوب احلَلَبةُ
  : يف ِشعِر ساعدة

لَبِمح ائبتَقَلَّ بها الشَّرثُ اسيح  
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ِل املَراعي: واحلُلَّبمن أفْض اتبةٌ. نبلُوحةٌ مبباحلُلَِّب: وِقر تِبغد .البواِحللَب :تبن .ةُ: واحلُلَبالواِحد ،بح :

وإذا جاَء القَوم من كلِّ . ضرب من النباِت: واحلُلْبوب. احلَالئب:  واجلَميعخيلٌ تجمع للسباِق،: واحلَلْبةُ. حلْبةٌ
: واحلَلْب. كَثري: ومالٌ حلْبوب. اللَّونُ األسود: واحلُلْبوب. وتحلَّب فُو فالٍن ؛ والثَّدي إذا سالَ. فقد أحلَبوا: وجٍه

ِة، يكْبعلى الر سفَكُلْ: قالاجلُلُو لُباح .لَباِم: وحةٌ من الشركُو .قُلَّب لَّبلٌ حجيف : ور فرصتم سأي كَي
  .األمور

من : واحلاِلب. أحلَبت أم أجلَبت: ويقُولون. أجلَب: أحلَب، وإذا نِتجت ذُكُوراً قيل: وإذا نِتجت اإلِبلُ إناثاً قيل
  .، وهي كَيةٌ توضع على متِن احلاِلِب عن ِشماِل السرِةأسماء الكَياِت

  حلب

بالً: اللَّحطُو ماللَّح كِس. قَطْعالفَر نتم بٍر: ولَحولس يف حدإذا أم .بِرها : وناقَةٌ لَِحيها من ظَهذهب حلْم
  .أي نكَحها:  ولَحب الرجلُ املَرأةَ لَحباً.واِضح: وطَِريق الِحب قد لَحب لُحوباً. ِلغزارِتها

  بلح

لَحالب :ضرأخ اخلاللُ ما دام .فَِتقنلِم ما مل توكذلك مثرةُ الس .لَحوالب :واجلميع ،انُ: طائرالِبلْح . مخوكذلك الر
وقيل. الذَّكَر :ظيمالع رسهو الن .حلُواحلاِمِل: والب لُّدبقال األعشىت ،باِلح ِل ِلِثقَِله، وبعريمن اِحلم  :  

الباِلح مرالب إذا أكَب  

. إذا سئل فلم يعِط، وإذا انقطع يف يِد خصِمه: انقطع جريه، والرجلُ: وبلَح الفَرس. نضب وقلَّ: وبلَح املاُء بلُوحاً

لَحلَحةُ اليت ال قعر هل: والبعقُّهالقَصا، وال أح.  

الميم والالم والحاء  

  محل

أجر ما يحملُ، وهو : واحلُمالنُ. حملَ يحِملُ حمالً وحمالناً: ومن اِحلمِل. وبرج يف السماء. اخلروف: احلَملُ
يف : ملْت فالناً وتحملْت به عليهوح. وحملْته أمري فما تحملَ. ما يحملُ عليه من الدواب يف اِهلبِة: أيضاً

  .كَلَّفْته ما ال يِطيق: تكَلَّفْته على مشقٍَّة وإعياٍء، وتحاملْت عليه: وتحاملْت يف املَشِي. الشفَاعِة

    

: لُمت عنه، ورجلٌ حمولٌإذا ح: وحملْت عن فالٍن. أي حملْته حوائِجي وأُموري: واستحملْت فالناً نفْسي

ما تحِملُ األناثُ يف بطُوا : واحلَملُ. أعانين على ما أحِملُ: وأحملَين فالنٌ. االحِتمالُ: واملَحملُ. صاِحب ِحلٍْم
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ما ظَهر فهو : اَء ويقولونفمنهم من يكِْسر منه احل: فأما محلُ الشجِر. ما يحملُ على الظَّهِر: واِحلملُ. من األوالِد
ما : وحِميلُ السيِل. املَنبوذُ يحِملُه قَوم فَيربونه: واحلَِميلُ. امرأَةٌ حاِملَةٌ وحاِملٌ: ويقال. ِحملٌ وما بطَن فهو حملٌ

  .يحِملُ من الغثَاِء

ِعيقال للدوي :طِْن األميف ب لَدلٌ وكذلك الوِميِكحرمن ِبالد الش ذَتالً:  إذا أُخِمياِس. حلَةٌ على النِميوفالنٌ ح :

ِعالَقَةُ السيِف، وهو اِملحملُ، : واِحلمالَةُ. حمالُء: الكَِفيلُ، بين احلَمالَِة، وجمعه: واحلٍَميلُ. أي كَلٌّ عليهم وِعيالٌ
اِملُ: واجلَميعائلُ واملَحِملُ. احلَمِملٌ: واملَححعري مِشقّان على البعِري، وما على الب.  

. اإلِبلُ اليت تحملُ عليها األثْقَالُ: واحلَمولَةُ. حمالٌ أيضاً: الديةُ اليت يحِملُها قَوم على قَوٍم، ويقال: واحلَمالَةُ

  .إذا حملَ املاَء، وكذلك اإلبل السود: ود، وسحاب ذو حومٍلالسحاب األس: واحلَوملُ. اإلِبلُ بأثْقاِلها: واحلُمولُ

عروق : وهو يف الضروِع. حاِملَةٌ: عصبها ورواِهشها، والواِحدةُ: واحلَواِملُ يف الذِّراع. أولُه: وحوملُ كلِّ شيٍء
  .التحلُبةُ: ومثلها من الشاِء. ها من غري حبٍل، قد أحملَت إحماالًواملُحِملُ املَرأةُ اليت ينِزلُ لَبن. اللَّبِن

: ورجلٌ محمولٌ. واِحد: واحتِملَ لَونه واْمِتقَع. غَِضب: واحتِملَ الرجلُ. أي كافَأت: وحاملْت الرجلَ محاملَةً

  .مجدود من ركُوِب الفُرِه 

  .أجوع من كَلْبِة حومٍل: ويقولون. اسم فَرٍس: واِحلمالَةُ

  حمل

. وأرضون محولٌ وأمحالٌ ومحولٌ، وأمحلَِت األرض فهي ممِحلٌ: محلٌ: انِقطاع املَطَِر، ويبس األرِض: املَحلُ

ملَ القَوحانٌ ماِحلٌ. وأممالُ. وزِة، ومنه: واِملحدمن املَِكي:ارِهمالد لْتحمِحلَ به، إذا :  تلَ فالنٌ بفالٍن ومحوم
  .كاده، وِإنه لَمِحلٌ دِحلٌ

-محالَةٌ :  والواِحدةُ-واملَحالُ . حِقن فلم يترك يأْخذُ الطَّعم حتى شِرب: ولَبن ممحلٌ. سعيت به: ومحلْت بفالٍن

  .قَاِر الظَّهِروهي الفَقَارةُ من فَ: 

املَحالَةَ اليت يستقي عليها الطَّيانونَ، وقَوهلم ال محالَةَ ؛ يف هذا الباِب، : وذَكَر اخلَليلُ. ضرب من احلُِلي: واملَحالُ
  .بِعيد: وسبسب متماِحلٌ. املُطَولُ: واملُمحلُ. الطُّولُ، وناقَةٌ متماِحلَةٌ وجملٌ متماِحلٌ: والتماحلُ. وهو من املُعتلِّ

  ملح

رصوالب قرالب حةُ. لَمحةُ: واللَّمظْره. النحِره وألْمصه ِببحولَم .احلَم ضيوأب .ِمعه والْترصب به: واْلُِتمح ذُِهب .

ِحيواأللْم :احكَثرياً، وكذلك اللَّم حلْمالذي ي.  

  ملح
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وسمك ماِلح، وبقْلَةٌ ماِلحةٌ، وملَحت الشيَء . ِخالف املاِء العذِْب: املُواكَلَةُ، وهو أيضاً: ما يؤكَلُ، واملُمالَحةُ: لْحاِمل
لَّحمم حِليم حلُومه، فهو متلَّحةُ. ومواملَالّح :رالِقد تلَحاِمللِْح، وأم ِبتنِم: م تهاأكْثَرتلَّحها، ومها : لْحتدأفْس

وأملَح املاُء إمالَحاً، وملَح أيضاً، . صار لَبنها ماِلحاً من طُوِل الترِك، وشاةٌ مملِّحةٌ: وِملَّحت ناقَتك وشاتك. باِمللِْح
  .صاِحب اِمللِْح: قِْبٍلصادفَت ماًء ِملْحاً، وراِكب متملِّح يف قَوِل ابن م: وأملَحِت اإلبلُ

    

: وأملَحت يا رجلُ، وما أُميِلح فالناً. الكَِلمةُ املَِليحةُ: واملُلْحةُ. ملُح يملُح مالحةً وِملْحاً ؛ فهو مِليح: ومن املَالَحِة

: ويقال ِلشهري الشتاِء. ش أملَح بين املُلِْحةَ واملَلَِحبياض تشقُّه شعيرات سود، كَب: واملُلْحةُ يف األلْواِن. أي أملَحه

ضياألب لَحاِض اِمللِْ فيهما ؛ ألنَّ األميانُ ؛ لبلْحبانُ وميش.  

 اِب -واِمللَاحِن اِحلسزثُ: - بويِزلُ الغنِض حني ياألر درب .ِب، وهو من: واملُالَِحيمن الِعن براِتضبما قد :  الن
: واملَلْحاُء. اِملالَحةُ: صاِحب السِفينِة، وصنعته: واملَالّح. من نباِت احلَمِض: واملُالّح. املَاح نبته أي ابيض من الندى

ِر، واجلَميعسطُ الظَّهو :اواتالح: وهو أيضاً. املَلْحضاُء من السيةٌ ببكَِتي.  

إنا لَو : " - صلّى اهللا عليه وآله وسلم -الرضاع، يف قَوِل السعِدي لرسوِل اهللا : - ِبكَسِر امليم وفَتِحها -ِمللْح وا
  : وقيل يف قَوِله. وكانَ مسترضعاً فيهم. كُنا ملَحنا للحاِرِث بن أيب شِمٍر وللنعماِن بن املُنِذِر حلَفظَ ذلك لنا

  ي َألرجو ِملْحها في بطُوِنكموإنِّ

هو : وقيل. اِملخالةُ بلُغِة هذَيلٌٍ: اِمللَاح: وقال النضر. واملَودةُ أيضاً. وقيل البركَةُ. هو اِمللْح ِبعيِنه: وقيل. على هذا
  .طائلَ فيها وال حجةَ تقوم ا وقد طَولَ فيهما اخلارزنِجي واستشهد بأبياٍت ال . ِسنانُ الرمِح

. إذا بدا فيها الربيع وسمنت: وتملَّحِت اإلِبلُ والغنم. ما يعالَج به حياُء الناقَِة لكي يلْقَح: - أيضاً -واِملالَح : قال

- بكَسِر الالِّم -الشحم، جزور مملِّح : واِمللْح. ٍمأي شيئاً من بياِض شح: وإنَّ يف املاِل لَملْحةً من الربيِع وتمِليحاً

 . لَحوم- فِفيأيضاً- خ  :ِمنلُه. سا قَوفأم :  

كَبةٌ فوق الرعوضوها مِملْح  

 حرمةَ له وال ِحفَاظَ عنده، أي ال" يأْكُلُ اِمللْح على ركْبِيته: " هو من قَوِلهم: وقيل. فقد فُسر على السمِن والشحِم
  .هو مضيع للحق ينِسيه أدىن شيٍء، كما أنَّ الذي يضع اِمللْح على ركْبِته يبدده أدىن شيٍء: وقيل

  .حِت الداَّبة ومِلحتتملَّ: ورم يف عرقُوِب الفَرِس خفيف، يقال: واملَلَح. إذا اغْتابه: وملَح فالنٌ ِعرض فالٍن

  حلم

واجلَميع ،مولَح ملَح :امواللِّح مواللُّح .مواللَِّحي :لٌ لَِحمجةً، وراملَح مِد، ولَحِم اجلَسلَح ِم، : الكَثريلٌ للَّحأكُو
لَِحم تيوب .لِْحموم وباٍز الِحم :واجلَميع ،ماللَّح مطْعاِح: ياللَّوم .مالقَو تموألْح : ماً، ولُِحمهم فَصاروا لَحلْتقَت

ملُ فهو لَِحيجلٌ، قال ساعدة: الريأي قُِتلَ فهو قَت :  



الصاحب بن عباد-احمليط يف اللغة  437  

ملَِحي ثَم قد كان أن بيوال ر  

: ِم، ولَحمت العظْم ألْحمه وألْحمهالِحمةٌ مبعىن لَحمِت اللَّحم عن العظْ: بلَغِت اللَّحم، ويقال: وشجةٌ متالِحمةٌ

سدى الثَّوِب، : واللُّحمةُ. قَرابةُ النسِب: واللُّحمةُ. احلَرب ذات القَتِل الشديِد: واملَلْحمةُ. أخذْت ما عليه من اللَّحِم
الالّم حفْتةُ البازي. وقد يمه: ولُحتمِض. طُعةُ األرمولُح:ها، واملُلِْحمِهها إذا لَِبسجقْلُ يف ولْقي مالَه يف :  البالذي ي
  .لُحمِة األرِض

    

امواللِّح :ِحملْتِء ِلييالش عدبه ص ملْحما ي .مواملُلْح :بٍد. الثَّويه الِقتالُ إلْحاماً: وقال أبو زمه، : ألْحبه وغَِشي لُز
أقام : وألْحم باملَكاِن. أدركَه، فهو ملْحم: وألْحم فالنٌ غريه.  وكذلك إذا نِشب يف الشيِء فلم يبرح.لَحمه: وِمثْلُه

لك أي أمكَنها منها، وكذ: وألْحم فالنٌ نفْسه املَوت. املُلْصق بالقَوم: واملُلْحم. تبع: واستلحم الطَِّريدةَ والطَِّريق. به
تملْحتإلْحاماً. اس عرالز مه: وألْحبرى املاُء يف حج .يمِل سبنيف الس حالقَم ِلقماً: وإذا خلْحةُ من . مالِحمواملُت

  .الضيقَةُ املَالقي: النساِء

  حلم

الم: احلُلْمعلى األح عمجوي ،ِتالميا، وهو االحؤوالفاِعلُ. الر:ِلمتحوم حاِلم .  

ولَدِت : وأحلَمِت املَرأةُ. األحالم، واحلَِليم واحلُلَماُء: األناةُ، واجلَميع: واِحللْم. ِثياب ِغالظٌ مخطَّطةٌ: وأحالم نائٍم
. وأِديم حِلم. كَثري احلَلَِم: بعري حِلمو. القُراد الكَبري: - واجلَيمع احلَلَم -واحلَلَمةُ . األجسام: واألحالم. احلُلَماَء

 هِلمحت اقنوع- اِلمحه تعموج - :عليها احلَلَم ٍة: " ويف املَثَِل. كَثُرلَمطَأُ من حٍة و" أبلَممن ح و أقْطَف :  

ماألِدي ِلمكداِبغٍَة وقد ح  

  .ديورأْس الثَّ. شجر السعداِن: واحلَلَمةُ

لِّمحِة: وماممبالي ر .َةمِليح موب: ويرللع روفعم موي .واحلُالّم :ياجلَد .لّامح ممن قوهلم: ود ،ردأي ه :  

لّامٍب حٍل في كُلَيكُلُّ قَِتي  

  .حي من عداونَ: وحلَام. هي اجلَدي: وقيل

مواحلالُو :الذي ي نناللَّبكاجلُب دمة. جمِليِت اإلِبلُ: وشاةٌ حلَّمحةٌ، وتنِميس :تِمنس.  

النون والحاءباب   

الفاء والنون والحاء  

  حنف
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فاحلَن :فني األحموبه س ،فنلُ أحجم، والرِر القَددلٌ يف صيٍع. مبانْ: وهو يف كُلِّ ذي أرسِن، ومن االنيديف الي :

  . الرجلَيِن، والسيوف احلَنِفيةُ تنسب إليهمن

: ، سمي بذلك ألنه تحنف عن األدياِن كُلِّها-احلُنفَاُء :  واجلَميع-املُسِلم : واحلنِيفُ. رهطُ مسيِلمةَ: وبنو حِنيفَةَ

  .أي مال

فاِل: واحلَِنيجمن الر روالقَِصي ،احلاج .فنحوت :دبعت .فاحلَِني بواحلَس :اخلاِلص .فاحلَذّاُء: واحلَِني.  

  حنف

فِحيافَةً، فهو نحلُ نجالر فحن.  

  نفح

إذا : ونفَحه بالسيِف. هارمت ِبحد حاِفِر: ونفَحِت الدابةُ. وله نفْحةٌ طَيبةٌ وخِبيثَةٌ. نفَح الطَّيب ينفَح نفْحاً ونفُوحاً
  .هي املَحضةُ: والنفْحةُ من األلْباِن. وال تزالُ له نفَحات من املَعروف: ونفَحه باملاِل. تناولَه من بِعيٍد شزراً

شجرةٌ تشِبه :  وهي أيضاً.هو اجلُبن، وتشدد احلاُء منه: لكُلِّ ذي كَِرٍش، وقد يكْسر الفاُء، وقيل: واإلنفَحةُ
مرى اِحلصمسها تترانَ وثَمجةُ. الباِذنفَحةُ: واِملنفَحاإلن .حزون فَحةٌ نة: وِنيدِعيب . افَعِمِه ودلُ عن قَوجالر ونافَح :

ةً. واِحدافَحنه بالكَالِم مه: ونافَحفالنٌ بفالٍن. ساب حفَتإذ: وانحٍفيه لَنله، وإن ضرته واعضا عار :ِريضوهو . أي ع
  .أي انقَلَبنا: وانفَتحنا إىل موِضِع كذا. إذا حركَها: ينفَح ِلمته

  حفن

احلَفْن :ِة كَفِّكاحَء ِبريالش ذُكةٌ. أَخفْنح لُ منه. وِملُْء كُلِّ كَفوالِفع :تفَنتواِمل. احفَنلُ ذو احلَفِْن : حجالر
ما دونَ : وهو من اإلبِل. ِفراخ النعاِم: واحلَفّانُ. االسِتكْثار منه: واالحِتفانُ من الشيِء. اسم رجٍل: وِمحفَن. الكَثري

  .حفّانةٌ: اِحلقَاِق يف السن والواِحدةُ

    

أنْ يقِْلب قَدميه كأنه يحثَر ما إذا : واحلَفَن يف املَشي. زبيةٌ للسباِع: وهي أيضاً. نحفَ: احلُفْرةُ، وجمعها: واحلُفْنةُ
فَنلُ أحجشى، والرِتفَاناً. مه احفَتتله: واحمته مث احيذَ مبأِْبضه وأختيكْبِه حتت ريدلَ يعإذا ج.  

الباء والنون والحاء  

  حنب



الصاحب بن عباد-احمليط يف اللغة  439  

اِحلبن :واجلَميع ،ِرموي قْيحري اإلنسان فَيتعنُ: ما يواحلُب .نواحلَب : طْنظُم البعطِْن فَيِم البحيف ش قْيكْثَر السأن ي
العِظيمِة الضخمِة : ِءامتَأل غَضباً، واشِتقاقُه من احلَنبا: وحِبن فالنٌ. إذا تعقَّدت: واحبأَنِت القَرحةُ يف محبئَّنةٌ. لذلك
  .والدلْو احلَبناُء كذلك. البطِْن

  .ضرب من التمِر عذبةُ الرطْبِة: واِحلباِنيةٌ. حبينةٌ: على ِخلْقَِة اِحلرباِء، ويقال هلا: وأُم حبيِن

  حنب

بِن: احلَناقَييف الس ِوجاجاع .بنحلٌ مجور :م خيٍنشحِل. نيف اخلَي بِنيحِة : والتده بالشبه صاِحب فصوما ي
وفالنٌ متحنب على . ِمثْلُ حلْكُوٍك: -حناِبيب :  وجمعه-اسود حنبوب : ويقال. وليس ذلك من اِعوجاٍج شِديٍد

  .مبعىن متحنٍن: فالٍن

  حنب

بحالن :ذْرواخلَ. النِظيمطُر الع .بحواملُن :اِطراملُخ اِهناملُر .ابِتحةُ: واالنبحوالن بِحيكاِء، وهو النالب توص .

  .العظيم من اإلِبِل، عن أيب عمرو: والنحب. املُشارةُ يف اخلُصومِة: وهو أيضاً. املُحاكَمةُ: واملُناحبةُ

بحوالن : رياٍتالسيحننا ثالثَ لياٍل موِسر ،دِديأي دائباٍت: الش .ابحاِب: والنواِء اإلِبِل، كالقُحمن أد . وبات
  .أي فَرغْت منه : وقَضيت منه نحيب. جد فيه: أي يعملُه، ونحب فالنٌ يف كذا: فالنٌ يف عمِل كذا ينحبه

  نبح

حبالكَلْ: الن توحاًصِبياحاً ونبحاً ونبن ِبحني حبِب، ن .حوبوالن وابحوالن : حبني سيابِح من الِكالِب، والتةُ النماعج
: لواِحدةُمناِقف ِصغار ِبيض يجعلُ فيها القَالِئِد والوشِح ا: والنباح. وكذلك احلَية والظَّبي والشاِعر. عند السفَاِد

  .نباحةٌ

حوب؛ يف قوله: والن ِة احلَياعمج اتوِد، وأصدةُ العكَثْر :  

  إن العرارةَ والنُّبوح ِلداِرٍم

  حبن

حونةٌ، إذا كانَ عِظيماً كَثري األخِذ، وكذلك ناقَةٌ ب: - على ِمثال جدوٍل -غَرب بحونٌ : اخلارزجني. مهملٌ عنده
 - وقَوم بحاِونةٌ -ورجلٌ بحونةٌ . بنات بحينةَ، ومنه اشِتقَاق اسِم بحينةَ: وضرب من النخِل يقال له. ونخلَةٌ ِمثْلُه

ِرعسِيه ويشيف م قاِربةٌ: ويقال للقَِصِري. أي ينوحب.  
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الميم والنون والحاء  

  حنم

الفَه محنعبماً وكذلك السِحين ِحمني د :ديدالش توئيِم وهو الصوهو ِمثْلُ الن.  

امحلُ نِخيالُه: والبعس إليه كَثُر إذا طُِلب . محوالن- بِم- على ِخدِحيالن ديدالش  .امحعلى : والن رمأح طائر
زِخلْقَِة اإلو .امتحعلى كذااال: واالن محتان ،امِتزويقولونَ. ع :معى ننعيف م محن.  

  منح

ويف . استعرته: وامتنحت الشيَء. ِبمنِزلَِة العاِريِة يف اللَّبِن خاصةً: منحت فالناً شاةً أو شيئاً أمِنحه، وهي املَِنيحةُ
: وأمنحِت الناقَةُ فهي ممِنح. واملَرأَةُ تمنح وجهها اِملرآةَ. منفَعتك إياه مبا منحته: واِملنحةُ. اِملنحةُ مردودةٌ: " احلَديِث

  .الثّاِمن من الِقداِح: واملَِنيح. إذا دنا ِنتاجها

  محن

: واحلَمنانُ. أي كَثرية احلَمناِن: ينا إىل محِمنٍة من األرِضوانته. ِصغار الِقرداِن: -حمنانةٌ :  والواِحدةُ-احلَمنانُ 

  .حومانةٌ: أماِكن ِغالظٌ منقَادةٌ تتِصلُ بالرمِل، والواِحدةُ: واحلَواِمين. حب الِعنِب الصغار، شبه بالقُراِد

  حمن

  

فقد : وكلّ شيءٍٍ جهدته من دابٍة أو رِكيٍة.  أردت أنْ أَعِرف ِبكَالِمه ضِمير قَلِْبه:امتحنته: التجِربةُ، تقول: اِملحنةُ
  .محنته بالعصا: أي ضربته، وكذلك: املَحق والبخس ومحنته ِعشِرين سوطاً: واملُحونةُ. والتمِحين ِبمعناه. محنته

فاءال والحاءباب   

الميم والفاء والحاء  

  فحم

مةُ: الفَحالطّافئُ، الواِحد رةٌ: اجلَممةً. فَحاموماً وفَحفُح موقد فَح ،فاِحم رعوش :نسح دوأي أس . ِبيالص وفَِحم
  .إذا طالَ بكاؤه حتى انقَطَع نفَسه: يفْحم فَحماً
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شرب : الشربةُ يف فَحمِة الِعشاِء وهي ِشدةُ الظُّلْمِة، واالفِْتحام: والفَحم. يِطق جوابكإذا مل : وكَلَّمين فَأَفْحمته
  .وأفِْحموا أيضاً. أي ال تِسيروا أولَ اللَّيِل حتى تذْهب فَحمته: وفَحموا من اللَّيِل. اللَّيِل

الثالثي المعتلباب   

القاف والحاء  

  

  وحق

وحقْوا الثَِّنيِة يف . إذا عاذَ به ليمنعه: أحٍق، وعذْت ِبحقِْو فالٍن: األحقاُء، والعدد: اخلاِصرتاِن، واجلَميع: احلَقْواِن
قْوِيِن، حِقي داٌء يأخذُ يف البطِْن يوِرثُ نفْخةً يف احلَ: واحلَقْوةُ. أي ازاره: ورمى فالنٌ حقْوه. مخِرماها: اجلَبِل

قُوحلُ فهو مجه: واِحلقَاُء. الرعمِل، وجحسطُ الربه و دشي عِري ثُمِي البقْولُ بني حخداٍء يِكس هةٌ: ِشبِقيوهو . أح
  .ي الريشمستدقُّه من مؤخِره مما يل: وحقْو السهِم. اِحلزام الذي يكونُ عند الثِّيِل: أيضاً

  .ِحقَاٌء: احلَقْو، وجمعه: وما أَشرف من األرِض

  قحو

والقَح :ىقْحوم وقْحواٌء مروِف، وداِت املَعباِن للنواُألقْح سأِْسيانُ: توانُ أيضاً: ويقال له. فيه اُألقْحوالقُح .

إذا جرفْته، : وقَحوت الثَّلْج والطِّين أقْحاه قَحواً.  االسِتئْصالُ ؛ كاجلَحو:والقَحو. موِضع بالباِديِة: واُألقْحوانةُ
  .اِملقْحاة: وتسمى اِملجرفَةُ

  حوق

قواحلَو ققَاُء، ويقال: احلُوولَةٌ حشرِة، فَيبالكَم اردتأيضاً ؛ وهي قَلِيلَةٌ: ما اس قِح إذا . احلُوررويقال للجبتان :

قوحقاً. توح تيالب قْته: وحتساقَةُ. كَنةُ: واحلُواسقَةُ. الكُنوِتياقاً. وكذلك اِملحِء احيعلى الش قَتتمبعىن : واح
عليه الكالم، وهو عوج : وحوق فالنٌ على فالٍن. ِمثْلُ القَحِو واجلَرِف: واحلَوق واالحِتياق. احتطْت احِتياطاً

  .إذا أشعلَ النيرانَ يف الكَراِنيِف: وتركْت النخلَةَ حوقاً. مأْخوذٌ من حوِق الذَّكَِر

  وقح
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قَاحالو :ِة، واجلَميعارعلى اِحلج لْبالص احلاِفر :قَّحوالو قُحةً. الوةً وِقحقَاحو سالفَر قَحوو .حِقيووالت : قِّحوأنْ ت
وقَاح الوجِه صلْبه، وقُح وقاحةً : والوِقح. صلُب: واستوقَح اِحلمار. احلاِفر ِبشحمٍة ثُم كَويت ا مواِضع احلَفا

  .مكْدود بالعمِل: وبِعري موقَّح. موقَّع أصابته الباليا: ورجلٌ موقَّح. وِقحةً

  حيق

قهم: احلَيكْرم م اُهللا اقوٍء، قد أحكٍْر أو سباإلنسان من م ما حاق .اقر وأحبه اْألم ه، وحاقكْربه م وحاق .

قيِن: وحمبالي ِضعوم.  

  قيح

حٍم: القَيِر دةُ من غَيةُ اخلاِلصأيضاً. اِملد حوقَي حقَيوت حاجلُر ِق. قاحي وأقاححي.  

  قوح

  .صحنها: قاحةُ الداِر وباحتها

الكاف والحاء  

  

  حوك

كقْلَةٌ: احلَوكاً. بوح رعالش كوحي اِعره. والشفَتاكَةُ ِحركاً، واِحلييح جسالن كوحي احلاِئِك. واحلائك عموج :

  .االحِتباُء به: واالحِتياك بالثَّوِب. أي ِمثْلُه يف السن: كَِتهوهذا على حوِك هذا وحو. حائكُونُ وحاكَةٌ وحوكَةٌ

  كوح

  

  .غَلَبته أيضاً: ورأيتهما يتكاوحاِن يف اخلُصومِة، وكَوحته. كاوحت فالناً مكَاوحةً فَكُحته، إذا قَاتلْته فَغلَبته

وهو ِكواح . أي جهدته ؛ تكِْويحاً: وكَوحته. أي أضر م: وكَوحهم الدهر. ه فَيغِلبهأن يمد: والتكِْويح يف الزمام
أي : وسيف كالٌّ ال يِكيح يف شيٍء. أي ما أعطاين: وما أكاحين. اإلذْاللُ: والتكِْويح. أي حسن الِقياِم عليه: ماٍل

كِحيه ف. ال يتبروضفيفيه الس ٍم: ما كاحلَيةُ سلُغ .وأكاح وكاح :وأحاك ِمثْلُ حاك.  
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  حكأ

  .ثَبت: واحِتكَأَ ذلك يف األمر يف نفِْسِه. شددتها ؛ إحكَاًء، واحتكَأِت العقْدةُ: أحكَأْت العقْدةَ

  حكى

. استحكَم: واحتكَى أمري. أي لُغتنا: وهذه ِحكَايتنا. ثْلَ ِفعِلهفَعلْت ِم: من قَوِلك حاكَيته وحكَيته: اِحلكَايةُ

  .اليت تحكي الناس: وهي أيضاً. النِملَةُ النمامةُ: واحلَِكي من النساِء. أبر عليهم: وأحكَى عليهم

  حيك

كاحلَي :جسكال. الن كِحيِل يف القَلِْب، ما يذُ القَووأخكِحيك فيه وما يكانُ. مفيها املاشي : واحلَي كرحةٌ ييِمش
وامرأةٌ . اسم منه: - على وكَرى -واحلَيكى . وضب حيكانةٌ وحيكانةٌ وِحيكانةٌ. ألْيتيه، رجلٌ حياك وامرأَةٌ حياكَةٌ

  .قَِصيرةٌ مكَتلَةٌ: حييكَةٌ كُييكَةٌ

  كيح

حِف: الِكياجلُر قْعِل، ويقال له. ساجلَب دنه: وسعمأيضاً، وج انٌ: الكاححِل: وقال أبو زيد. ِكيجقال للرله : ي
يِح والقَوم من ِك. هي األرض الغليظُة: ِكيحةٌ، وقيل: التراب، وجمعه: والِكيح. الِكيح والكَيموح يعين كَثْرةَ ماِله

  .أُم الِكيِح: ويقال للعقَاِب. أي من أصِل هذه البلْدِة: العقْدِة

  وكح

وأوكَحت إىل . وهو اخلَيبةُ أيضاً. أي قَطَعها: أوكَح الرجلُ عِطيته إيكاحاً: اخلارزجني عن أيب زيٍد. مهملٌ عنده
الركايا : - أيضاً -والوكُح . وهي ِفراخ وكُح. غَلُظَت: واستوكَحِت الِفراخ. أعيا: وأوكَح. ال أُِريد غريه: األمِر

  .اليت انقَطَع ماؤها وغار مِعينها

  حكو

  .أيضاً مهملٌ

  .حِكي: الضخمةُ من العظاِء، واجلَميع: واحلُكَاةُ. مبعىن حكَيته: حكَوت كَالمه

الجيم والحاء  
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  حجو

االسم، : واُألحِجيةُ. تصِغير احلَجوى: واحلُجيا. ألْقَيت عليه كِلمةً محِجيةً، واجلَواري يتحاجين: حاجيته فَحجوته
وحجا . اكحج حجي: ويقولون. أي ادِعه: املُداعاةُ، واحتجوا احِتجاًء، واحتجه : واملُحاجاةُ. وكذلك اُألحجوةُ

  .احلَجوات واِحلجى: فُقّاعةٌ ترتِفع فوق املاء، واجلَميع: واحلَجاةُ. هدر ا فَعرفَت هِديره: الفَحلُ الشولَ

  .تِملْت ولَجأْ: وهو املَلْجأُ أيضاً، وحِجيت إىل فالٍن. األحجاُء: العقْلُ، واجلَميع: - مقْصور -واِحلجى 

أي لَحِرى، وما أحجاه، وأحِج به، وإنه : وإنه لَحِجي أنَْ يفَعلَ ذاك. اِملقْدار الذي تحجوه أي تحرزه: واِحلجى
واحي واجلَواِنب، الن: واألحجاُء. اجلَحمةُ وهي احلَدقَةُ: واحلَجوةُ. زمزمةُ املَجوِس: واِحلجاُء. ِمبحجاِة أنْ يفْعلَ كذا

وحِجىَء . الستر: واِحلجى. أي الجئٌ إليهم: ِشبه املَلْجِإ، وإنك لَحِجيٌء إىل بين فالٍن: واملَحجأُ. حجي: واِحدها
  : ثْلُه، قالأقام، وحجا ِم: وتحجى. واِحد: وتحجأْت وتلَومت. البِخيلُ: واحلَِجيُء. أقام به: باملَكاِن

  فَهن يعكُفْن به إذا حجا

    

: وحجا فالنٌ ِسره حجواً. ما يحجو فالنٌ غَنمه: والراعي إذا ضيع غَنمه فَتفَرقَت. حبسته عنه: وحجأْت عنه كذا

أي توخيته وقَصدته، :  وتحجيته تحجياً .منعتك عنها: وحجوتك عن حاجِتك. اخلَبُء: كَتمه، واالحِتجاُء
  .تظَنى: أي ظَننته إياه، وتحجى: وحجوت فالناً كذا. وحجوته كذلك

: جاهاملُعاركَةُ، حا: واِحلجاُء. أي ال تمالُك هلا: وال ِحجى هلا. أي أعظَم قَدراً وأملَك للنفِْس: والصبر أحجى

  .احلاج: واحلاجي. فَِرحت به: وحجأْت باألمِر. مبعىن واِحٍد: وأحجاين الرجلُ إحجاًء وأملَّين إمالالً. عاركَه

  حوج

جلُ: احلَوجالر جوه اللُّه، وأحجوِة، أحِة: من احلاجاحلاج عموج ،اجتاح :واحلاجات ائجواحلَو ةٌ وح. احلاجاج
وكَلَّمته فما رد علَي . احلاجةُ: وكذلك احلَوجاُء. احلاجات: طَلَب احلاجِة بعد احلاجِة، واِحلوج: والتحوج. حائجةٌ

.  وِعوجأي حاجةٌ: وليس يف أمِرك حوجاُء وال لَوجاَء وال حويجاُء وال لُويجاُء. أي كَِلمةً: حوجاَء وال لَوجاَء

أي : وخذْ حويجاَء من األرِض. أي عوج: وحوج بنا الطَِّريق ولَوج. إذا تركْت طَِريقَك يف هواه: وحوجت لفالٍن
ةٌ وحاجات حوج، مِهم: وحاجةٌ حائجةٌ. أي انعاج إليه: وقَولُهم احتاج الرجلُ إىل كذا. طَِريقَاً مخاِلفاً ملْتِوياً

جوحتجاِء وهو يِج واحلَواحلَو نيب اجتحه: ومتشِعيم طْلُبِك. أي يومن الش منه: واحلاج برض . ِت األِرضاجوأح
تجيٍك: وأحوحاٍج وش ذات تصار.  
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  جوح

حهم: اجلَوتةُ وجاحنهم الستاحتاج، اجِتيةٌمن االجةٌ جائحنحاً، وسوةً وجاحهم ِجيحوجةٌ: ، وهي تبدج .حواجلُو :

  : جمع األجوِح وهو الواِسع من كلِّ شيٍء، أنشد

حواِلِس ججلدى الم ملُووح  

  .أي أحفَيتها: وجوحت ِرجلي

  وجح

ارِت النحجوأو ،لنا الطَّريق حجو :وب تحضِسأوةُ الفَرغُر تحجوأو ،تِة. داحجالو نيب حِجيإذا كانَ : وو
. مستتِحصد: ونبت مستوِجح. السابغُ: وهو أيضاً. أي متِين صِفيق: وثَوب وِجيح وموجح. حِصيفاً عاِقالًَ

  .حِفيت: واستوجحت ِرجلي

  .وما دونه إجاح وأُجاح وأجاح . أي شيٌء يستره، وكذلك الِوجاح: يه إجاحوجاَء فالنٌ وما عل

احجِء: والويةُ الشِقيب .احالثَّالثُ: والوج اتوفيها اللُّغ ،رتالس .احفَاةُ: والِوجالص .احجةُ: والوالكُو.  

  جحو

مأْخوذٌ : وبنو جحوانَ. مبعىن اجتاحه: واجتحى الشيَء. نحوه: تأْصلْناها، وجحناهاأي اس: جحونا نعمه وقَحوناها
  .من ذلك

  جيح

  .واٍد معروف: جيحانُ وجيحونُ

  حيج

أي :  اليوم شيئاًوهل أحجت. أي ال يعملُ فيه شيئاً: ما يِحيج كَالمي عنده حيجةً: اخلارزجني. مهملٌ عنده
تعالَج .جوحوي جِحيلُ يجالر جاً: وحاجيجاً وحواج، حتإذا اح.  

  وحج
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جحجاً: الوحو جحولُ يجالر ِحجأ، وه إىل كذا. املَلْجتجحه: وأوأْتألْج .حاجها: واألوتةُ، واِحدالغاِمض األماِكن :

  .وحجةٌ

لشينا والحاء  

  

  حشو

وةُ: احلَشه، واحلَِشيوغري به الِفراش توشه: ما حعموج ،وشاملَح اشِل: الِفراوى، على األصشح.  

تيشتواح :لْأتتٍت. يف معىن امويف ص توى صشحشي. وانتحةُ تاضحتواملُس . اشِو -واملَحلٌ من احلَشفْعم - :

  .ِفيفقَوم لَ

وما أحشاين وما . حشو اإلِبِل، والفَرد حاِشيةٌ: - على فاعوٍل -: واحلاِشي. واحلَشو ِصغار اإلِبِل، وحاشيتها
  .ابن املَخاِض وابن اللَّبوِن: واحلاِشيتاِن. أي ما أعطاين حاِشيةً من اإلِبِل: أجلَّين

    

الفَضلُ الذي ال : واحلَشو من الكَالم" . غَلَبت ِجلَّتها حواِشيها: " مهانٍة ثُم ينتِقلُ إىل الِعزويف املَثَِل ملَن يكونُ ذا 
: وحاِشيتا الثَّوِب. وهو الضِعيف أيضاً. وهم األنذَالُ ؛ واِحلشوةُ أيضاً: ورجلٌ حشاوةٌ وقَوم كذلك. يعتمد عليه

  .احلَواشي: كُلُّ ناِحيٍة منه، واجلَميع: يةُ السراِبوحاِش. جاِنباه

. وما دونَ اِحلجاِب ِمما يف البطِْن كالكَِبِد والطِّحاِل والكَِرِش. والذَّرى. والناِحيةُ. الطَّرف من األطْراِف: واحلَشى

والعرب تسمي . منتِفتخةٌ من بهٍر ونحِوه: اِبيةًوحشى ر. أحشاء: ظاِهر البطِْن وهو اخلَصر، واجلَميع: وهو أيضاً
وبرى تها حتِعبتها تةَ الِكالِب، ألنِشيحم بنِم. األرهه بالسأْتشوح :اه، واحلَِشيشح تباه: أصشكي حتشالذي ي .

  .أحشاٌء: ِشيةٌ، واجلَميعالذي به الربو، امرأةٌ حشيانةٌ وح: واحلَشيانُ

  .املَحاِشيُء: ِكساٌء يشتملُ به، واجلَميع: واِملحشأٌ. أصبت حشاه: وحشوته

ئاُء، احلَش: احلَرةُ، واجلَميع: واحلَشأةُ. نكَحتها: حششتها واملَرأةَ: وحشأْت النار. ضربته ا: وحشأْته بالعصا حشأ
أي غَيرك : وفَعلُوا ذلك وحشاك. الياِبس: واحلَِشي. - بالضم والكَسر -وحشوةُ الشاِة وِحشوتها . واحلُشةُ ِمثْلُها

وحاشيت . أي ما بالَيت: وشتمتهم فما تحشيت منهم وال حاشيت منهم أحداً. وخالك، وحِشي كذا وحاشاه
  .املَسدود املَذاِهِب ال يهتدي إىل اُألمور: واحلُشِوي. إذا نزهته ودافَعت عنه مبعىن: فالٍن وحشيتهعن 

  حوش
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شاحلُو :اِجلن ِبالد .ِشيولٌ حجور :اساِلطُ النخال ي .ِشيولٌ حهائلٌ: ولَي ظِْلمناها. مشوأح دينا الصشوح :

هاأخوالَيذْناها من ح .ديين صاِحيب الصشوتقول. وأح مِميوت :هتشه ؛ وأحشوه أحتشفالناً . ح مالقَو شوتواح
  .مل يكْتِرثْ له: وما ينحاش فالنٌ من شيٍء. جماعةُ النخِل، وال واِحد هلا: واحلائش. وتحاَوشوه بينهم

شِويحلُ: والتِويححاشى فالٍن. الت مال: وجاء القَولِله. يف معىن خ الفُؤاِد. وحاش شوه: وحقِّدوته مدِديوقال . ح
. أي أكَلُوا منه: وجاؤوا بطَعاٍم فأحوشوا فيه. االسِتحياُء: والتحوش. أكْلُ بعِض الكَلَأ: التحِويش: أبو عمرو

. احلُرمةُ واِحلشمةُ، وكذلك االنِحياش: واِحليشةُ. اُألمور فيها القَِطيعةُ واِإلثْم: وهي أيضاً. لقَرابةُ والرِحما: واحلُواشةُ

ه حيثُ ما مداورت: ومحاوشةُ البرِق. االنِحراف: واملُحاوشةُ. أي تحرجت منه: وتحوشت من ذلك األمِر أنْ أفْعلَه
  .حرضته عليه: وحاوشت فالناً على الشيِء. دار انحرف عن موِقِع مطَِره

  وحش

شحالو :واجلَميع ،أِْنستسما ال ي رالب ابوٍش: من دحو اروِحم ،شوحانُ. الوشحوالو :شوحالو .شِحيوالو :

ما خالَفَه، : والوحِشي. ِشقّا كلِّ شيٍء: والوحِشي واِإلنِسي. ذات وحٍش:  موحوشةٌوأَرض. حماعةُ الوحِش
. واملُحتمي ِلشرِب الدواِء كذلك. وأوحش أيضاً. قد توحش: ويقال للجائع اخلايل البطِْن. ووحِشي القَوِس أيضاً

اِإلب نيب ِحشولٌ مجاِشورح :ه. جائععمشاً، وجحفالنٌ و وبات :حاشأو.  

أي : - على فَعالء -وبينهما وحشاُء . ِضد األنسِة، دار موِحشةٌ، وطَلَلٌ موِحش، ومنِزلٌ وحش: والوحشةُ
: " إذا رمى به بِعيداً، ويف احلديث: بثَوِبهووحش الرجلُ بسيِفه و. وجدتها وِحشةً: وأوحشت األرض. وحشةٌ

  .رموا ا" فَوحشوا ِبِرماِحهم

  وشح

حشومنه: الو ،حشالو اِح، واجلَميعِبه: من الِوشلُ ِبثَوجالر حشوةٌ. تحشوطَّطَةٌ: وشاةٌ مخلَ. ماجلَب تحشووت :

  .ِمياه لبعِض العرِب: ووشحى. جامعها: ح الرجلُ املَرأةَوتوش. تسنمته وعلَوته

 شحى

  

أي : وأقْبلَِت اإلبلُ شواِحي وشاِحياٍت. واللِّجام يشحى فَم الفَرِس شحياً. وشحى فُوه. شحى فالنٌ فاه شحياً
  .فاِتحاٍت أفْواهها

  شحو



الصاحب بن عباد-احمليط يف اللغة  448  

  .اخلَطْوةُ البِعيدةُ: وهي أيضاً.  الشحوِةاجلَوف، إناٌء واِسع: الشحوةُ

: وتشحى فالنٌ يف السوِم. ماٌء لبعِض العرِب ؛ وهي ال تجري: - مقْصور -وشحى . واِسعةُ الرأِْس: وِبئر شحواُء

دعأب.  

  شيح

حيالش :اتباُء. نحويواملَش :يالش ِبتناليت ت ضاألرح .حيوالش :حين، واملُشمِد اليورمن ب برطَّطُ من : ضاملُخ
التحِذير، : والتشِبيح . حاِزم، ومشائح: وإنه لَمِشيح. حِذر، وِشيح: رجلٌ شائح: اِحلذَار: والشياح. البروِد

دِعيبوالت .احيوالش :طُ واملَحه قيل. لُالقَحبذَن سخى الفَرِبه: وإذا أربذَن احه عن . قد أشهجلُ وجى الرحوإذا ن
  .أشاح وجهه: وهٍج أصابه قيل

 أي يف ِضيٍق وِشدٍة، ومِشحاَء: هم يف مشيوحاَء من أمِرهم: أنْ يكونَ القَوم يف أمٍر يبتِدرونه، يقال: واملَشيوحاُء

  .الغيور من الرجال: والشيحانُ. أيضاً، وهو من الشياِح واِإلشاحة

  حيش

  .اجلَماعةُ: واحلَيش. وهو الفَزع أيضاً. والسرعةُ، حاش يِحيش حيشاً. االنِكماش: احلَيش: اخلارزجني. مهملٌ عنده

الضاد والحاء  

  

  حضأ

ارالن أْتضح :حإذا فَتارأِت النضوح ،ِهبلْتها ِلتنيع ا. تيار: واحلُضالن بأُ. لَهضبه : واِملح كرحالذي ي دوالع
  .أي يقَق: وأبيض حِضيٌء. النار، ونار محضؤةٌ

  ضحو

وحاِر: الضهالن ِتفَاعحى. ارِغريها : والضصثَةٌ، وتؤنذلك، وهي م قيا فُويحر هاٍء -ضينا. - بغيحنا وضوحوض .

أصابه حر : وضِحي الرجلُ يضحى ضحاً. أي نتغد: وهلُم نتضح. أنْ يمتد النهار وكَرب أنْ ينتِصف: والضحاء
  .- ممدوداً -الشمِس، وتسمى الشمس الضحاَء 

جحى الرلُ ذاكوأضفْعهاِر: لُ يِل النلَه من أوحى. إذا فَعى: وأضحالض قْتلَغَ ولُ : ويقولونَ. بجيا ر حإض- 
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الضحايا :  واجلَميع-واُألضِحيةَ والضِحيةُ . من ضحيت اُألضِحيةَ: وضح. ابرز للشمِس:  أي-بكَسِر األِلِف 
  .اُألضِحيةُ: واألضحاةُ. لشاةُ اليت يضحى ا أي تذْبح يوم األضحى وهي ا-واألضاحي 

: والضاِحيةُ. الباِرز للشمِس: والضحيانُ من كلِّ شيٍء. مِضيئاِن ال غَيم فيهما: ولَيلَةٌ إضِحيانةٌ ويوم إضِحيان

سمالش .واً وضححى ضضو ويحضحى ياًوضوِس: حمللش زراُء. بيحلَةٌ ضاةٌ، ولَييحض مولَةٌ : ويئةٌ، ولَيِضيم
أَخذَت يف الرعِي من أوِل النهاِر، : وتضحِت اإلِبلُ. لُغةٌ يف ضِحيت: وضحيت للشمِس. إضِحيةٌ، وبراح ضحيانٌ

  .ورأيتها متضحيةً. اَءرعيتها الضح: وضحيتها

والضحواُء من . نواِحيه: وضواحي احلَوِض. وهم ينِزلُونَ الضواحي والضاِحيةَ. ناِحيتها الباِرزةُ: وضاِحيةُ كلِّ بلْدٍة
  .وفَرس أضحى. ضحو: بياضها، وجمعها: البيضاُء، وضحاها: النساِء

  : يف بيِت ِشعٍروأنشد 

  ليس له حالوةٌ وال ضحى

  .أي نور: - ممدود -وال ضحاٌء 

  : وأنشد. أي رفَقْت به: وضحيت عن الشيء وعشيت عنه. بعد عنه: وأضحى عن كذا وكذا

  لَضحتْ رويداً عن مظاِلِمها عمرو

  .مبنِزلَِة الغرا للناِس: والضحاُء لإلِبِل. نبت قَريب من األقْحواِن: واِإلضِحيانُ.  ال تعجلْضح رويداً أي: ويف الَمِثل

  وضح

  

حضِس: الوةُ الفَرِص، وغُررِح والببالص اضيلُ يف القَوائم، وهو من األلْواِن. بِجيحاِن : والتيف ألْو غاِلب اضيب
هي : والكَواِكب الوضح. أبيض حسن الوجِه: ورجلٌ وضاح. به توِضيح شديد، وقد توضح: قولالشاِء، ت
ساخلُن .رهذا األم ِضحوتواس ،حضوه فَتتحضوو ،حضراً فَوأم تحضثْ عنه: وأوحةُ. أي ابحِضيكُلُّ ما : والو

  .ح من كلِّ لَوٍنتوضح لك وال

حواألواِضي ضاحواألو ضائحوالو اتحرى من املال: والضاليت ت احبهي األش .احضِتيه : واالسدلُ يجالر عضأنْ ي
. ب وأوضحوِمن أين وضح هذا الراِك. الذي يِسير نهاراً: واملُتوضح. على عيِنه يف الشمِس هل يرى شيئاً

  .الشجةُ اليت تِصلُ إىل الِعظاِم فأوضحت عنها: واملُوِضحةُ. األسنانُ تبدو عند الضِحِك: والواِضحةُ

حضٍة: والومن ِفض لْيح .ِضحووت :ِضعوِن. ماقَةُ باللَّبِت النحضها، و: ووعرض روكَب جتنأنْ ت تاألتانُ إذا أراد
تبها إذا أقْراعةُ. كذلك وهو إلْمحضوالو :األتانُ، واجلَميع :اتحضالو .حضمن قول اهلذيل: والو ،ناللَّب :  

  حبذا الوضح: وقالوا
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  .وماٌء ِلبين ِكالٍب. اإلِبلُ: والوضح. لُعبةٌ ِلِصبياِن األعراِب: وعظَيم وضاٍح

  حوض

ضولُحوالِفع ،اضووأح ،اضاملاُء: ، وِحي ضحوتواس ،ضِويحضاً: التوفِْسِه حذَ ِلنخات . رذلك األم ضووأنا أُح
  .اسم موِضٍع: وحوضى. محارتها: وحوض األذُِن. أي أدور حولَه: وأُحوطُه

. حوض ِحماٍر: كُلُّ رجٍل مقَعِر الصدِر فإنا نسميه: اِحلماِر فقالسألْت عمارةً عن حوِض : قال أبو سعيد

اضواِحلي :ضوٍء حزِضٍع، وكلُّ جوِضٍع بعد مويف م ردِض جاِر األرلَ بني ِديعجأنْ ي.  

  ضيح

احيِر: الضوي حيضتى يفيه املاُء حت بصي اخلاِثر ناللَّبه. قحيضوت ،حيضباملاِء فقد ت ِدحواُء إذا جه: والدديزت .

البصر، ما أجود ضاحته، وكأنه من : والضاحةُ. ِريح ِضيح، إتباع: ويقولونَ. والضيح العسلُ املُصفَّى، واللَّبن أيضاً
أي تحركَت من اهلُزاِل، وانكَشفَت، وهي تِضيح ضيحاً :  ِعظامهوضاحت. الضيِح الذي هو نور الشمِس

  .وضيحاناً

  حيض

روفعم ضاحلَي .مةُ: واالسضاِحلي .اتضواحلَي ضواِحلي :ضياٌء حضاً، وِنسِحيضاً وميأةُ حِت املَراضةٌ وحاعمج .

. تلَجمي وتحيضي أي اقْعدي أيام حيِضِك: " ويف احلديث يف املُستحاضِة. لدم فال يرقَأاليت غَلَبها ا: واملُستحاضةُ

  .حاضِت السمرةُ: ما يِسيلُ منه كَدِم الغزاِل حمرةٌ، يقال: وحيض السمرِة

الصاد والحاء  

  

  صحو

وحالص :وم وحاٌء صمِم، سيالغ ابٍحذَهصوم وحم صوةٌ، ويِحيص .وحكِْره : والصه من ستيحكِْر، وأصالس ابذَه
ِكشافِو االنحلُ الصحا، وأصاةُ. فَصحفيه: واِملص ِربشجاٍم ي هِشب.  

  حوص
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صا: احلَوصوأةٌ حروام ،صولٌ أحجرى، ورِن دون اُألخينييف إحدى الع قُءِضي .اصِتيِن: واالحيمؤخِر العب ظَرالن .

عقْدها حتى ال يقِْدر : واالحِتياص يف رِحِم الناقَِة. حوص: ومنه قيل للِخياطَِة. اجلَمع بني الشيئَِني: وأصلُ احلَوِص
  .ناقَةٌ حائص ومحتاصةٌ: الفَحلُ أنْ يِجيز عليها من ذلك، يقال منه

    

ويف املَثَِل يف رتِق الفُتوِق . حرقَةٌ يف احلَلِْق: واحلَوص. الذي تراه كأنَّ ِصفَاقَة الِصق بصلِْبه: واملُحتاص من البطُوِن
 أي ُألفِْسدنَّ ما "َألطْعنن يف حوِصهم: ويقولونَ. أي تصِلحه وتالئمه" إنَّ دواَء الشق أنْ تحوصه: " وإطْفاء النائرِة

. قبل أنْ أبطُن أمر الناِس وأخبرهم: كُنت قبل أنْ أدخلَ يف حوِص الناِس أفْعلُ كذا ؛ أراد: ويف كَالِمهم. أصحلُوا

ذَر احلَ: واالحِتياص. مبعىن: وإني ُألحوص حولَ ذلك وأحوطُ وأحوم. - باأللِف -ووقَعوا يف حاِص باِص 
  : واألحاِوص يف قَوِل امرئ القَيِس. والتحفُّظُ

فَتْه األحاِوصخْرلٍْك زِر مكَفا ثُو  

صوأح نَ، الواِحدوقَّاشرى: وقيل. النمن اُألخ رغه أصينيدى عهو الذي إح.  

  صوح

حوصِب: التقْلُ إذا ياُثُره، والبنِر وتعالش قُّقشقيلت ةُ: ساحووالص ،حيه الرتحووص ،حوصِف، : تومن الص اثَرنتما ي
جاِنبا اجلَبِل وبينهما : والصوحاِن. الذي يِبس أعاله وفيه ندوةٌ: واملُتصوح. إذا صِلع وذَهب شعره: وصِوح رأْسه

: والصواح. النِاحيةُ، ومنه اشِتقاق زيِد بن صوحان: والصوح. صوح: جلَبِل وعرضهوسفْح ا. سيلٌ، وجاِنبا الوادي

ضياألب قرهاً: وهو أيضاً. العِبيشِل تخالن ذَاِج. طَلْعِفيقال لالسوي :احوالص .سِت الفَرحوصما يف : وت ألْقَت
: وانصاح القَمر. املُستوي من األرِض: واملُنصاح. أي ذَهب فيها: - مبنِزلة انصاع -رِض وانصاح يف األ. بطِْنها

  .استبانَ

  حصى

أي " صمت حصاةٌ ِبدٍم: " ومن أمثاِلهم يف تعِظيم األمِر. وكَثْرةُ العدِد، تشِبيهاً بذلك. ِصغار اِحلجارِة: احلَصى
ٍمكَثَرإالّ على د قَعاةٌ مل تصح تقَعى لو وماُء حتقَى. ت الده: ويقولونَ يف الردار أتاةٌ نوه ونأثَر صاةٌ حصح .

ِة، حِصي داٌء يقَع يف املَثَان: واحلَصاةُ. حصاةٌ: وكُلُّ ِقطْعٍة من اِملسِك. رزانته وعقْلُه، وما أحصاه: وحصاةُ الرجِل
  .املَقْلَةُ: وحصاةُ القَسِم. إحاطَةُ الِعلِْم باسِتقْصاِء العدِد: واإلحصاُء. الرجلُ فهو محِصي، وحصى أيضاً

  صيح
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حيصه: التعدصِب وتاخلَش قُّقشت .احياحاً: والصةً وِصيحيص صاح ،دتيٍء إذا اشكلَِّ ش تولَ كلِّ و. صه قَبتلَِقي
. صيحةُ احلَي: وصيحةُ الغارِة. العذاب: والصيحةُ. إذا صاح: وأصاح بابه. لُغةٌ يف الصياِح: والصياح. صيٍح ونفٍْر

ضرب من التمِر : والصيحاينُّ. عاِجلُهمأي شراً ي: وما ينتِظرونَ إالّ ِمثْلَ صيحِة احلُبلى. صيحةُ املَناحِة: والصاِئحةُ
دوأس.  

احيمن الِعطِْر: والص برقْلُ. ضالب حيصوت :حوصمبعىن ت.  

  حيص

صِء: احلَييعن الش داحلَي .صِحيوماله م ،اِيصحعنه وي صِحيِدلٌ: يعأي م .صيب صيوح :به عند اخ كَلَّمتِتالِط ي
  .حيٍص بيٍص: األمِر وفيما ال يقْدر على اخلُروج منه، وينونُ فَيقال

  حصو

رِويت منه، : وحصأْت من املاِء. أي أجتِنب: املَنع، حصوته، وِإين لَأتحصى: احلَصو: اخلارزجني. مهملٌ عنده
إذا وِصفُوا : ورجلٌ جيد احلَصا، وما أحصاهم.  مبعناه-ِفيِف اهلَمزِة  بفَتح الصاِد فيهما وتخ-وحصى يحصى 

  .أي أرويته: - باأللِف -وأحصأْته . أي شبع: وحصى الصِبي واجلَدي من الطَّعام. بالوفُِور من العقِْل واحلَزم

  .حصأ ا: وإذا أحدثَ الرجلُ ِقيلَ. إذا كَانَ ظَِريفاً: وفالنٌ حصاةٌ من القَوِم

  وحص

  .ما ا جرح وال أذى: أي برد، وقيل: أصبحت وما ا وحصةٌ وال وذْيةٌ: يعقوب. مهملٌ عنده

السين والحاء  

  

  حسو

  

واُء أيضاً: احلَسواً، وهو احلَسسو حسحسا يح ،روفعةُ. موةُ ِملُْء الفَ: واحلُسلٍَة -ِم، واحلَِسيوقال أبو . - على فَِعي
هو قَِريب املَحسى من املَفْسى، : ويقولون. أي كُنت أخدمك" ِلِمثِْلها كُنت أُحسيك احلُسى: " من أمثاِلهم: عبيٍد

  .تور النضوِح: اِملحساةُ: وقال أبو زيٍد. أي قَِريب األعلى من األسفَِل
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  سحو

 ِحيوأس وححي، وأسياً، وأنا أسحواً وسحاِة سحِباِملس نالطِّي توحاٍت -ساِحي. - ثالثُ لُغِخذُ املَستوم :

ويف السماء سحاةٌ ؛ . وسحاةُ النواِة والِقرطاِس. وكذلك سحو الشحِم عن اإلهاب. السحايةُ: وِحرفَته. السحاُء
ويسمى . ِسحايةٌ وسحاة أيضاً: ِلشد الِكتاِب، وبعض يقول: وسحيت تسِحيةً. - مقصور -يٍم ؛ وسحى من غَ

: ورجلٌ أُسحوانٌ. وانسحى السقَاُء انِسحاًء ؛ وهو ذَهاب ِجلْدِته العلْيا. مساِحي ؛ ِلسحيها األرض: سناِبك اِحلماِر

. كلُّ ِقشرٍة تكونُ على مضائِغ اللَّحِم من اِجللِْد: واُألسِحيةُ. الرجلُ اجلَميلُ: وقيل. الطَّويلُ: وقيل. كَثري األكِْل

  .ِسحاَءةٌ: ، واِحدتها- ممدود -السحاُء : سحاً، وقيل: اخلُفّاش، وجمعها: - مقْصور -والسحاةُ 

نبت تأْكُلُه النحلُ فَيِطيب ا عسلُها، والضب : والسحاُء. ِجلْدةُ أسفَل اللِّساِن: والسحاءةُ. رِقيُء البيِضِغ: والسحا
ينك اذْهب فال أر: ويقال. شجرةٌ شاكَةٌ كأنها بقْلَةٌ: والسحاءةُ. ضب السحاِء وضب ساٍح: أيضاً ؛ حتى يقال

  .السحاب: والسحاُء. أي بناِحييت: ِبسحايت

  حوس

سه: احلَوتسِل، حِة والقَتالغار ارتشه: انه، ومنه قوهلم. خالَطْتطْئْتياِر: " وووا ِخاللَ الدوا أيضاً" فَحاسوجاس .

سوحٌء: والتيلُه شغشفَراً فَيس ريده يةُ ؛ كأنٍء، أنشداإلقاميبعد ش  :  

سوتَحها المأي قد أنى لك ِسر  

اجلَِريُء الذي ال : وهو أيضاً. الدائم الركِْض: واألحوس. اِإلقامةُ: واحلَوسأ. أي مِقيم: وإنك لَأحوس ذا البلَِد
أي قَرابةٌ، : يل يف بين فالٍن حواسةٌ: يقال: ال ابن األعرايبوق. طَالّب باللَّيِل: ورجلٌ حواس عواس. يهولُه شيٌء

  .واحلُويساُء ِمثْلُها. ِبغيةُ متأنٍّ متثَبٍت: وقيل

تعجوله وت تسوحواِحٍد: وت ِم. مبعىنةٌ بني القَواسوح تقَعٍة: ووٍم أو غارةٌ ِبدِم. أي طَِلبةُ القَواسووح: 

. جرت ذَيلَها: طَويلُة الذَّيِل، حاست تحوس حوساً: وامرأةٌ حوساُء. الكَثري من اإلِبِل والغنِم: واحلَوساُء. مجتمعهم

: واالنِحياس. اره فَيطَأهوأنْ يِذيلَ الرجلُ ثَوبه وإز. الكَشطُ أوالً فأوالً: واحلَوس يف سلِْخ اإلهاِب. واالنِحياس ِمثْلُه

ارِجراالن .ه: واحلَِوسعماألكِْل، وج ديدلُ الشجالر :اسوه. أحعموج ،منالغ سوحه يألن سوأح ى الذِّئْبمسوي :

اتسووح سوساُء. حلَةُ: واحلَواقَةُ األكُوِت فهو ا. النبالن سبي قَّهوإذا كَثُرأح تولَس ،حلائس.  

  حسى

يِحس :فيه املاُء، واجلَميع ِقعنتسلٌ يهس ِضعواُء: مسياً. األحنا ِحسيستناه: واحفَرح .يسوذو ح :ِضعوم .

راخلَب تيسحه: وتتِسيوح ،تسسحاحلَسى. مبعىن ت دباِر أشلألخ سلٌ حجور .تِسيهوحتِلمبه.  به ع نسوأح.  
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  سيح

  

حيالس :حِسيِض، يِه األرجةُ. املاُء اجلاري على واحيوالس : حاملَِسي يمِة، وبذلك سِض للِعبادِل يف األرجالر ابذَه
ميرم ِح: " ويف احلديث. بناِييوا باملَسسةُ اِهللا لَيأولئك أئم "حِن: واملَِسيينيى العدإح حوسمه مالُ، ألنجالد .

حواملَِسي :قرةُ. العاحوالس :واجلَميع ،ِر احلَيود نياٌء بها: فَضرِغيصوت ،حووالس احاتةٌ: السحيوس .حيوالس :

حيسم درِوِد، ويرمن الب برطَّطٌ: ضخباً . مد تأيةُورحاً، الواِحديسياٍض: مواٍد وبطٌ من سطُوةٌ، أي فيه خحيسم .

  .أخرجه من قُنِبه: وأساح الفَرس ذَكَره

  حيس

سساً: احلَيِييحه تتسيساً، وحيه حتِن، ِحسمِر والسملْطُ األِقِط بالتِك: وقال أبو عبيٍد. خمن املَماِلي سويالذي املَح ،
  .قد أحدقَت به اإلماُء من كلِّ وجٍه

الزاي والحاء  

  

  حزو

: والنخلَ. زجرها، وحزوتها وحزيتها أيضاً: وحزا الطَّير. السوق، حزاها يحزوها: واحلَزو. موِضع بالباِدية: حزوى

جماُء املاِل وحزره، ومحزاته ِمثْلُه، : واِحلزو. قَدر الشيِء: حلُزاُءوا. حاٍز: إذا خرص ما عليه، ومنه قيل للكاِهِن
الذي رفَعه : واملَحزو. - مهموز -رفَعه، وكذلك حزأه : وحزا السراب الشيَء يحزوه. وهذه أحزاُء املاِل

ابرإىل كذا. الس زواح :وأش ِفعتمن قولهأي ار ،ِرف :  

  ِبمصدرِة الماِء راٍم رِذي  أحزى لها ............

أتبعت : وحزأْت اإلِبلَ. جامعها: وحزأ املَرأةَ. أي عِلمت به: وأحزيت هلذا. أي عسرت: وأحزيت علَي يف ِسلْعيت
  : ه، قالدفَعت: وحزأْت الشيَء. بعضها بعضاً

  ينْقَع من غُلَّتي وأحزاها

املُرتِفع الغليظُ : وهو أيضاً. قَرح يف الرأِس يخرج به ليس ِبمستِقرٍح ؛ وهو مجتِمع شديد ِمثْلُ ثَِفنِة الشاِة: واحلَزاُء
  .من األرِض 
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  حيز

أنْ ينضم إىل قَوٍم : واملُتحيز يف احلَرِب. أحياز: حيز، وجمعه: لُّ ناِحيٍةوكُ. ما انضم إليها من املَراِفِق: حيز الداِر
السير الرويد، وِحزتها : واحلَيز. شديد غَليظٌ: ورجلٌ ِحيز. تركُوا مراِكزهم إىل موِضٍع آخر: وانحاز القَوم. آخرين

  .حيِز حيِز: ويف زجِر العنِز. تلَوت: وتحيزِت احلَيةُ وتحوزت. وحزتها حوزاًأِحيزها حيزاً، 

  زيح

حيالز :حِزيوهي ت ،تاحفَز كِعلَّت تحِء ؛ أزيالش ابذَه.  

  حزى

. حزاءةٌ: نبات كالكَرفِْس، الواِحدةُ: -مدود  م-واحلَزاُء. الكاِهن، حزا يحزي ويحزى، وتحزى، حزياً: احلازي

. اجتمعت: واحزوزأِت اإلِبلُ. وهو أنْ تضمها وتسوقَها: وحزأْت اإلِبلَ أحزؤها" . ِريح حزاٍء فالنجا: ويف املَثَِل

  .والطَّير يحزوزىُء على البيِض

  أزح

: واألزوح من الرجاِل. التبطُّؤ والتقاعس: والتأزح. املُتخلِّف: واألزوح. تخلَّف وتنحى: اً وازاحاًأزح يأِْزوح أُزوح

م قَِصيرةٌ مضطَِربةٌ، وأقْدا: وقَدم آِزحةٌ. انضم بعضه إىل بعٍض: وأزح اإلنسان أُزوحاً. الذي يسَتِأخر عن املَكاِرم
حأُز .قالِعر حوأز :ضبون باضطَر.  

  حوز

زاحلَو :اةً، واجلَميعنسم الَِيهوِخذُ حتلُ يجه الرزوحي ِضعوم :ازوه. األحازتَء واحيالش ِل. وحازجالر زوه : وحتعطَِبي
رٍر أو شيمن خ .زوحتت وما لَك :سإذا مل يِقرللِقيام. ت زوحكاٍن إىل مكاٍن: وتله من م قَلَعان .زواحلَو :ناللَّي ريالس .

  : املُخالَطَةُ ؛ يف قوله: واملُحاوزةُ. ساقَها: والسوق، حاز إِبلَه

اِوزحي نمع روواز  

    

اِوزب: واملُحاملُطاِرِد يف احلَر هِشب .وواألحز :ِزيوِره، وهو األحيف أم ه اجلاديف ناِحيت ازحوقال يعقوب. املُن :

زها: احلَوقد حاز ،كاحِته. النِزيوِلح باه: وذَهوِته وهايل. أي ِلطَيبوال ي اشحنٍء وال ييمن ش ازحنوليس ي.  
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: جماعةُ اإلِبِل، واحلُوِزيةُ من اإلِبِل: واحلَوز.  الذَِّخيرةُ يطْويها عنكوهي: - ممدود -وإنَّ فيك حويزاَء عني 

وهو . ِعنب ليس ِبعظيم احلَب: واحلَوزةُ. لَيلَةُ املاِء، قد حوزها تحويزاً: ولَِيلَةُ احلَوِز لإلِبِل. املَجموعةُ إىل أوساِطها
  .حزت النزع: بالَغةُ فيه، يقالاملُ: من النزِع يف القَوِس

الطاء والحاء  

  

  حطأ

. وهو الدفْع أيضاً. وهو ِشدةُ القَفِْد براحِتك: وحطَأْت رأْسه حطْأةً. ِشدةُ الصرِع، حطَأْت به األرض: احلَطُْء

. حطَأةٌ: الِعظَامُ من القَمِل، الواِحدةُ: - مقْصور -طا واحلَ. إذا انتفَخ، وحِكي بالظاء معجمةً: واحطَوطى الرجلُ

  .الرذَالُ: - ِبوزِن فَِعيٍل -واحلَِطيُء 

رمى : وحطَأ ِبسلِْحه. نكَحتها: وحطَأْت املَرأةَ. النملَةُ، وهي البِقيةُ من املاِء، وما يف السقَاِء ِحطٌْء من ماٍء: واِحلطُْء
  . وهو يف الضرِط أيضاً، وسمي احلُطَيئُة بذلك.به

  طحو

ووجلَّ: الطَّح طُ، من قوله عزسِو وهو البحِض وما طَحاها: " كالدطَها" واألرسأي ب .كمه ا بكأي : وطَح
وضربه . النسور تستِدير حولَ القَتلى: حيواملُدومةُ الطَّوا. ذَهب بك مذْهبا بِعيداً، وهو يطْحى بك طَحواً وطَحياً

الذي ملَأ : والطّاحي. أي بطَحته: وضربته فَطَحوته أطْحوه. أي امتد من الضرِب، وطَحى تطِْحيةً ِمثْلُه: حتى طَحا
  .حي؛ مشتق منه: مِر الطّاحي، وطاِحيةُال والقَ: ويف اليِميِن. مشِرف: وفَرس طاٍح. كلَّ شيٍء كَثْرةً

وِمظَلَّلةٌ مطْحوةٌ . أي لَطْخ من السحاِب: وما يف السماِء طَحيةٌ. قد طَحا به شحمه: ويقال للرجِل إذا كانَ سِميناً
  .وهي العِظيمةُ الضخمةُ: ومطِْحيةٌ وطاِحيةٌ 

  حوط

. قَوم يحوطُونَ: واحلُواطُ. أي يجمعها، واالسم اِحليطَةُ: ِلك حاطَ يحوطُ، واِحلمار يحوطُ عانتهمن قَو: احلَوطُ

: واحلائطُ. وحوطْت حائطاً. سمي ألنه يحوطُ ما فيه: واحلائطُ. أحدقَت به: واحتاطَِت اخلَيلُ وأحاطَت بفالٍن

لُ املُجخالناٍط، والكَثريووثالثَةُ أح ،ِمعطانُ: تاطُ. احلُواِم وغِريه: واِحلوذُ للطَّعختةٌ ترِظيح.  

وهو : واستحاطَ السائلُ والتاِجر اسِتحاطَةً. احلَوطُ شيٌء تعلِّقُه اجلاِريةُ على جِبيِنها من ِفضٍة أو نحِوها: وقال الفَراُء
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وأُِحيطَ : " أي تِحيطُ بأمواِل الناِس وتستأِْصلُها، من قوله عز وجل: وسنةٌ تحوطُ وتِحيطُ وتِحيطُ. تقِْريراسِتدراج و
  " .ِبثَمِره

  : وقيل يف قوله. وحطْين القَصا أي تباعد عني. اجتمعوا: اجلَماعةُ، حاطُوا: واِحلطَّةُ. أي يف الشدِة: ووقَعوا يف تِحيطَ

  ... فَحاطُوا بالقَصا

  .هي اللُّعبةُ، تسمى الدارةَ: واحلُوطَةُ. ذا املعىن: وحاطَهم اللُه قَصاهم وِبقَصاهم. حِفظُونا يف ناِحيِتنا

  طوح

الطّائح :اهلاِلك .بوذَه ٍء فَِنييحاً: وكُلُّ شحاً وطَوطَي حِطيي وا بفُالٍنوطَ. فقد طاححِب : وكُولُوه على رمح
وِنيةٌ . العصا: الضرب بالعصا، واِملطْواح: والتطِْويح. ِمثْلُه: رمي به يف مهلَكٍَة، وطَيح: وطَوح الرجلُ ِبثَوِبه. مفازٍة

حوطَر حةٌ: طَودِعينا. بنيب رنا األمحطاوطا: وتنامبعىن تحةُ. رحِة: واِملطْوةُ لألكْلَِة الواِحدبجالو.  

  وطح

  

طْحةُ: الوِر من الطِِّني وغِريه، الواِحداِلِب الطَّيخباألظْالِف وم لَّقعةٌ: ما تطْحاطُحاً. ووت مالقَو اطَحولُوا : وتداوإذا ت
  .كذلك:  عليه، وائْتطَحِت السباعازدحموا: وتواطَحوا على كذا. الشر بينهم

  طيح

حالطَّي :اهلَالك .حان: والطَّيفَِل الفَدةُ اليت يف أسباخلَش.  

الدال والحاء  

  

  حيد

ِن العقَد يف قَر: واِحليد. حيد: وكذلك كُلُّ عضلٍَة شاِخصٍة. ما شخص منها واعوج: احلَيد واحلُيود من اِجلباِل
وما لَك عنه . إذا صد عنه، حيدودةً وحيدناً ومِحيداً وحيداً: والرجلُ يِحيد عن الشيِء. حيدةٌ: الظَّبِي، الواِحدةُ

دِحيى. مواحلَيد :دِحيدي. الذي يِشي احلَيمالَء: وهو ياداً وال لَياداً. أي اخلُييله ح كْترئاًأي : وما تيوما . ش
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وما ينظُر إلَي إالّ احلَيدةَ وإالّ . إذا أُِمر باحلَيدودِة: حيِدي حياِد: ويقولونَ. أي شخباً من اللَّبن: رأيت بإِبِلكم حياداً
  .وهو نظَر سوٍء: ِظالَماً

  حدو

: احتدى يحتدي: وقال ابن األعرايب. ادي ثَماٍن من العانِةواِحلمار حادي ثَالٍث وح. تِبع شيئاً: حدا يحدو حدواً

أي : وأنا حدياك ذا األمِر. من التحدي وهو املُباراةُ واملُنازعةُ: واحلُديا. النجاُء يف السيِر: والتحدي. صار حاِدياً
وبينهم أُحدوةٌ يحدونَ . حادي النجِم: والدبرانُ. ه يتحداها بشباِبهكأن: وحديا لك بالشباب. ابرز يل فيه وحدك

  .إذا لَِزم موِضعه فلم يبِرح: وحِدي فالنٌ ِبمكاِنه حدي فهو حٍد. من احلُداِء: ا وأُحِديةٌ

  حدأ

ِشبه فاٍس تنقَر به اِحلجارةُ، وقد يكْسر : واحلَدأُ.  يفْتح حاؤها يف لُغٍةطائر يِصيد اِجلرذانَ، يمد أِلفُها، وقد: اِحلدأةُ
  .هما قَِبيلَتاِن من اليمِن: وقيل. ِحدأ ِحدأ وراك بندقَةٌ هي ترِخيم ِحدأٍة: وقوهلم. احلاُء

  .وهو أنْ ينقَِطع سالها : وحِدئِت الشاةُ تحدأ حدءاً

  .عطَفَت عليه، حدءاً : حِدئِت املَرأةُ على ولَِدهاو

  .لَجأْت إليه : وحِدئْت إليه

  .صرفْته ؛ حدءاً : وحدأْت الشيَء

  .دفَعت عنهم : وحدأْت عنهم

  .حدأٌ: حدأةٌ، وجمعها: ويقال ِلحد الناِب وِلشباِة السهِم

  .لِّساِن وهي جد مقَدِمه كُلُّه ِحدةُ ال: واِحلدةُ

  .احلَداد: واحلداء

  .ساِلفَةُ عنِقه: واِحلدأةُ من الفَرِس

  دحو

وحطُ، من قوله: الدسحاها: " الببعد ذلك د ضواألر . "اتوحواملَد اتِحينَ : واملَدوضاألر.  

  .يِه رمياً ال يرفَع سنبكَه عن األرِضإذا رمى ِبيد: ومر الفَرس يدحو دحواً

  .صِحيفَةٌ يترامونَ عليها : واِملدحاةُ

واِحد حودي والتحدِة: والتعمن الس.  
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  دحي

ِحيةُ: اُألدامعفيه الن ضيباليت ت ِضععائِم والذّابِح. املَوماء بني النِزلٌ يف السنوم.  

حةُوالدي :ةُ الكَلِْبييِدح يم؛ عن أيب حاِتٍم، وبه س ئيسالر.  

  دوح

حوةُ: الدالواِحد ،الِعظام رجةٌ: الشمِظيةٌ عحود.  

ه وداحطْنب احدأل: وانتوام ظُمأي ع.  

  .مِليٌء تام: وشهر دائح

حودِدياِح: : والتِمثْلُ اإلن.  

 احِةوالدِورلٍَة: من األسوفْتم ِب: وقيل. ذو قُوىمن الطِّي قِر وغِريه. هو اخلَلُوطٌ على الثَّوطُووخ يشوو.  

  .داح داح: والصِبي إذا أرادوا تعِليلَه قالوا

  وحد

دحالو :دِحييٍء، وكذلك الومن كلَِّ ش فَِرداملُن.  

  .وذلك على ِحدِته، ويثَني ويجمع، وعلى وحِده كذلك. دةًووحد الشيُء يِحد ِح

  .اإلنِفراد، وحد يوحد وحادةً ووحدةً، ووِحد ِمثْلُه: والوحدةُ

دِحيولَّ: والتوج اإلميانُ باِهللا عز.  

    

اُء وجسِدمها ؛ وهم نحجا وِسيِده ؛ ومها نحو جِسيِدهموهو نح :دِل أحه يف الفَضقاِرعِه ال يأيفي بروهو املُكْت .

يجري مجرى واِحٍد : أولُ عدِد اِحلساِب، وأحد عشر: والواِحد. وِلد وحده من غَيِر توأٍم فيكون فيه ضعف: وقيل
والوحاد كالثُّناِء، واِمليحاد . أي وحداناً: ىن، وأُحاد وثُناٌءجماعةُ واِحٍد، واملَوحد واملَثْ: والوحدانُ. يف العدِد
  .مواِحيد: وهو جزٌء واِحد، وجمعه: كاِملعشاِر

دحِر بأويف ذلك األم تِث: ولَسٍة، ويف املُؤنٍة، ويقال: أي على ِحددحوٍة وال مبيٍة وال بواِحدِاندحاء ؛ : ِبودحو
دودمم.  

  : وقيل يف قوله

  ولَقَد شَِهدتُ إذا الِقداح تُوحدتْ
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واملُوِحد من . الوحدةُ: والوحودةُ. الذين يخرجونَ يف الغزِو: واملَواِحيد. أي كُلُّ رجٍل منهم أخذَ ِقدحاً ِلغالِء اللَّحِم
وأقَمنا عندهم ليايلَ . مها واِحداِن ؛ لألثْنيِن: ياً واِحِدين ِمثْلَهم، ألنهم يقولونومل أر ح. اليت تِلد واِحداً: الغنم

  .واِحداٍت

  ودح

اِخلصاُء، : واإليداح. لَيينته وذَلَّلْته: وأودحته. إذا أقَر، فهو موِدح: أودح فالنٌ: اخلارزجني عن أيب زيٍد. مهملٌ عنده
حدتاهقد أويصخ قَطَتا: تاقَةُ إيداحاً. سِت النحدن: وأومحالُها يف الس تنسح .ضاحلَو تحده : وأوتلَحأص

هتِب. وطَيها بالطِّيفْسفالنةُ ن تحدوأو.  

  أحد

اينُّ والِكسائييِد: اللِّحمن األح تاِس: ما أنأي من الن .دى اإلحلَ به إحزواهي: ِدوندى الدويقولون. أي إح :

ادوأح داٍد: أحدٍد وسدكس .عمجِد ياألح موياداً وآحاداً: وإح .نهدةٌ فَأَحرشعي عوم :رشع دأح نهريأي ص .

كبر دوأح :هدحمبعىن و .دساِء أحجاِل والناِر من الروما يف الد.  

التاء وءالحا  

  

حتأ وحتى وحتو  

وٍة: احلَتواً، ويف لُغته حوتقاً به، أحلْزاِء مالِكس بده اًء: كَفُّكته إحأْتتأً، وأحته حأْتتح.  

  .ضربته: وحتأْت فالناً. - مهموز -حطُّ املَتاِع عن اإلِبِل : واحلَتُء

  .أدمت إليه ِببصري: وحتأْته ِببصري. هانكَحت: وحتأْت املَرأَةَ

  .أي ما يترك: وما يحتى فالنٌ شيئاً. أحكَمته: وأحتيت الشيَء وأْحكْيته

لى: واحلَِتيِدِم األعوالد رٍء. ِقشيىت كلَّ شه: وأحدأفْس.  

املُقِْل، وكذلك: واحلَِتي قيوا : ساحلَت-  روقْصى. -متِة: وحيف الغاي رجها وتدعما ب ِصبنأداةٌ ت.  

  حوت

تاحلُو :واجلَميع ،كمةٌ: الستوِحو اتوتانٌ وأحٍت: " وهو. ِحيوتانُ" . آكَلُ من حواحلَو تمانُ الطّاِئر : واحلَووح
  .حولَ الشيِء
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هته: وحاوره وعاسةُو. إذا دافَعتاوٍة: املُحداعوٍة أو مرشاوةُ ِبمِع. املُكالَميه: وهو يف البتوحي هةُ عليه، حاتراواملُد .

  .ضرب من الترسِة: واحلَجفَةُ احلُوِتيةُ

  وتح

حتةً: الوةً وِتحاحتطاؤه وع حتةَ، ووِطيح العتٍء، ويالقَليلُ من كلِّ ش.  

  يحت

ال يزالُ يقَع يف بليٍة، وقَلْب ِمتيح، : ورجلٌ ِمتيح. هيَء له: وأُِتيح الشيُء. أتاح اُهللا ِلفُالن من أنقَذَه، وتاح له أيضاً
تائحانٌ. وِرجالٌ محيلٌ تجمنه: ور قتشاِن محيالت نٍر، وابيف كلِّ أم قَعأي ي.  

  توح

لٌ عندهممحاً . هوت حوتله كذا ي تاح- حِتيي مبعىن تاح - :له وطَلَع فرإذا أش.  

الظاء والحاء  

  

  حظو

: اِحلظى، وجمع أحٍظ: املَكانةُ واملَنزلَةُ من ذي سلْطاٍن، حِظيء عنده وهو يحظَى حظْوةً وِحظْوةً، واجلَميع: احلُظْوةُ

  .أحاٍظ

إالّ حِظيه فَال أِليه يف : ويف املثل. اِحلظْوةُ: واِحلظَةُ. أحظَاٌء:  وجمعه- بالكَسِر والقَصِر -ذُو ِحظى يف املال وإنه لَ
  .مداراِة الناِس

    

: وقال أبو عمرو. اِحلظْوةُ: حظى وِحظَاٌء، وكذلك: السهم واجلَميع: واحلُظْوةُ. تهلَّلْت يف وجِهه: وأحظَيت الرجلَ

إحدى حظَياِت : ويف املَثَِل ِلمن عِرف بالشر مثَّ يكونُ منه اهلَنةُ من اإلحساِن. املَشي الرويد، حظاً يحظُو: احلُظَيا
  .وهو تصِغري حظْوٍة: لُقْمانَ

. أي ممتلىٌء عداوةً: وبطْن فالٍن محظَوٍظ. اشدديا حظَياً قَوسك: اشدد حظَياً قَوسك، يِريدونَ: ويقولونَ أيضاً

  .ِحصن وسوق ِلبين نميٍر: وحظَيانُ. جمع حظَاٍة وهي القَملَةُ الضخمةُ: واحلَظَا
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الذال والحاء  

  

  حذو

  .ألْبسه إياه: وحذاه نعالً. قَطَعتها على ِمثَاٍل: حذَوت النعلَ

إذا كانَ : ِصرت ِبِحذائه، ورجالِن ِحذَتاِن: اإلزاُء، حاذَيته: واِحلذَاُء. أي يقْتدي به يف أُموِره: وفالنٌ يحتذي فالناً
  .ذَّ إذا أمرتأي إزاؤك، وتح: والرجلُ حذَياك. ِمثْلُه: كُلُّ واِحٍد منهما بإزاِء اآلخِر، وحذَياك، وحذْوه

  .أي القَد: وفالنٌ جيد اِحلذَاِء

  .شجرةٌ تنبت على ساٍق: واِحلذَأُ

  : اقْتسموه، من قول الكميت: وتحاذى القَوم فيما بينهم. النِصيب ِمما يغنم: واِحلذْوةُ

  وال يتَحاذى الحائمون ِفضالَها

  حذى

وأعطَيته ِحذْيةً . احلُذْياُء: أعطَيته، واحلُذَايةُ: هِديةٌ الِبشارِة، وأحذَيته: واحلُذَيا واحلُذْيا. قَرصه: حذى النِبيذُ اللِّسانَ
  .ِحذْوة: أي ِفلْذَةً ويقال: من اللَّحِم

  .أي قُطَع: وما ِبِجلِْده حذْيةٌ ال وذْيةٌ. قَطَعته: وحذَأْت الشيَء

  حاذ

وفالنٌ خفْيف . هو الظَّهر: وقيل. األحواذُ: أدبار الفَِخذَيِن، واجلَميع: واحلاذَاِن. حاذَةٌ: شجر ِعظَام، الواِحدةُ: حلَاذُا
. يحوطُيف معنى حاطَ : وحاذَ يحوذُ حوذاً. أي بحالٍَة واِحدٍة: وهما حباذٍَة واِحدٍة. أي احلاِل واملؤونِة: احلاِذ

  .غَلَب عليه، واستحاذَ ِمثْلُه: واستحوذَ علسه الشيطانُ

وأحوذَ الرجلُ . اخلَِفيف املاضي: واألحوذُ. نِسيج وحِده: ورجلٌ أحوِذي. يعملُه ِبعجلٍَة: وهو يستحِوذُ يف الشيِء
  .السير الشديد: حواذُواحلَوذُ واإل. إذا ضمه إليه: ثَوبه

  وذح

ذَحةُ: الوجعِت النِذحِل، ووِر والبعِم من البناِف الغوبأص لَّقعما ت .رضيف باِطِن : وقال الن اجِسحوان ِتراقاح ذَحالو
  .السوق الشِديد: الوذْح: وقال أبو عمرو. الفَِخذْيِن ؛ كاملَذَِح
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  ذوح

لٌ عندهمماخلارزجني. ه :حالذَّو :فِنيالع قوالس :ها، فهو ذائححها أذُوتذُح .حواِملذْو :باً . الطّاِردرناهم ضوذُح
  . بحثَته:وذاحِت الضبع التراب ِببراِثِنها. أعطَيت منه وأطْعمت: بدده، وذُحته: وذَوح مالَه. وطَعناً نذُوحهم

  ذحو

 - معجمةُ الذّاِل -واملَذْحاةُ . ساقَها سوقَاً عِنيفاً، ولعلَّه مقْلُوب من ذاحها: ذَحا اإلِبلَ يذْحاها ذَحواً. مهملٌ عنده

  .أي تنِسفُها: اليت ال شجر ا، تذْحاها الرياح ذَحواً: من األرِض

  ذحى

  .أنْ يطْرق الصوف باِملطْرقَِة فَيأْخذه هذا ثُم هذا: الذَّحي: جنياخلارز. مهملٌ عنده

  حيذ

  .الورشانُ ؛ وال أحقُّه: احلَيذُوانُ. أيضاً مهملٌ

الثاء والحاء  

  

  حثى

.  يجمعه اليربوع، يقال منه، تحثَّيتتراب: واحلاِثياُء. أي دقَّتها: وأحثَِت اخلَيلُ الِبالد وأحاثَت. حثَى التراب حثْياً

حثَياِن وحثَواِن، وكذلك دقَاق التبِن : ، وكذلك ما حثَوت من شيٍء، ويثَني- مقْصور -حثى : وحطَام التمِر
  .ِمثْلُ قَسمت: وحثَوت له من العِطيِة. حثى: والتراِب

حوث وحيث  

  

رتاِنللعثُ لُغيماً فيقُولون: ِب يف حلُ اسعجٍب، وقد يصِضٍع نوه يف مِصبني نثُ، ومنهم موثُ وحيح : نسهي أح
  .احلَوثُ ِعرق الكَِبِد: وقال النضر. الناِس حيثَ نظَر ناِظر ؛ يعين وجهاً
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  .إذا تفَرقُوا ِشلَاالً، وحوثاً بوثاً، وحيثَ يبثَ: وم حوثَ بوثَ وحاِث باِثوضار القَ. من أعفَاِج البطِْن: واحلَوثَاُء

  .محرك: وجمر محاثٌ. طَلَب الشيِء يف التراِب، وهو يستِحيثُ ويستِبيثُ: واإلحاثَةُ

الراء والحاء  

  

  حرو

وفالنٌ . سِمعت حراةَ الناِس، أي صوتهم وجلَبتهم: وقال أبو زيٍد. احلَروةُ: كذلكحرافَةُ اخلَردِل وغِريه، و: احلَراوةُ
  .حرارةٌ يِجدها اإلنسان يف حلِْقه: وهي أيضاً. أي الغيِظ: شِديد احلَروِة

  .ذو النجدِة والبأِْس من الرجال: واحلَراوي

  حرى

يانُ بعد : احلَرقْصاُءالنرواإلح ،رري القَمحِة كما ييادرى: الزِل حةُ ِفعزاوجمانُ. مالز اهره: وأحقَصواحلَرى . ن- 

 ورقْصاٌء-مره أحعمأْوي إليه:  وجِي يالظَّب ِضعوِض، وميالب ِضعوويقولونَ. م :ايرايت وحرِبح كنيفال أر باذْه .

وحروت الرجلَ بكَذا وحجوته به، يعين حِسبته .  اخلَِليق، باحلَرى أنْ يكونَ كذا، وهو حِري به، وأحِر ِبِه:واحلَرى
وهو يتحرى . وهو محٍر بذاك. أي يجعلُه حِرياً له: املُخِلق، ويحِريِه ِلكَذا: واملُحِري. وظَننته، أحروه حرواً

يتمرها: سدمعتياً. أي يرحي ترحوت :سبحله. ت تيرحوت :تضرعىن تعي. مبرحالُ: والتاإلقْب .اربوِحراٌء . واإلد
- دودملٌ مبكَّةَ- مبج .  

: وِحرةٌ. لُه ِحرح، ويجمع على األحراِحأص: وِحر. وهي التين قد كَِبرت فَنقَص ِجسمها: ورماه اللّه بأفْعى حاِريٍة

  .مبعىن ِحٍر

  رحى

: وفَراِسن الِفيِل. مرحى احلَرِب: حومتها، وكذلك: ورحى املَِنيِة.  ؛ ورحياِن، وأرٍح وأرحاٌء- مقْصور -الرحى 

: وهو أيضاً. والِقطْعةُ من النجِف يعظُم نحواً من ِميٍل. ِريوكذلك األضراس الطّاِحنةُ، والِكرِكرةُ من البِع. أرحاٌء

سيه الفُرمست اتبناخ: نِبيلَ األظْفَاِر. اسوةُ اليت حائروكذلك الد.  

  .جماعتها: ورحى اإلِبِل والناِس

  .العجب: واملَرحى. أي سيدهم: وفالنٌ رحى بين فالٍن
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  روح

والرِح: حيِم الرِسين درب .حيوالر :ةً. ياؤها واوبرائحةً طَي توِرح :تحوأر ،تدجاملاُء. ِمثْلُه: أي و حووأر : ريغت
ائحةٌ: والربطَي حِري .حوروم حِريم نوغُص :حيه الرتابأص .ؤور حرووي احرنا يموي ِح: حاًوراحيالر ديدإذا كانَ ش.  

ويوم . ذو الروِح: والريح. يهيج الرياح يف البطِْن: وطَعام ِمرياح. وجد ِريحي ونشويت: وأْروحين الضب وأنشأين
احٍة: رديدٍح شذو ِري .موالي ديدةٍِ: وأراحٍح شةُ. جاَء بِرياحوالر :دقٍَّةِوجشم دعحاً بور كةُ . انحِويرِت التيموس

  .السِتراحِة القَوِم بعد كُلِّ أربِع ركَعاٍت: يف شهِر رمضانَ

احوةٌ: وما ِلفُالٍن رةُ. أي راححاوٍل: واملُرمالِن يف عمع .طاره األمتحاوروت .اٍح ورريف س لْ ذَاكاٍحوافْعأي : و
  .املُستِريح، واملُرتاح ِمثْلُه، وحنن مرِوحونَ: واملُِريح. مبعىن الراحِة: وما فيه رواح وال رِويحةٌ وال راِيحةٌ. سهولٍَة

أنْ يراح : والرياحةُ. اخلَمر: والراح. جمع راحِة الكَف: والراح. أي رددته عليه: وأرحت على الرجِل حقَّه
تاحرطُ له ويشنه يٍء كأناإلنسان إىل شي .ائحِف: والرورعللم احرالذي ي .ِحيياخلُلُِق: واألر لُ الواِسعجوكُلُّ . الر

  .أريح: واِسٍع

    

. الرزق أيضاً: والريحانُ. تشمم الريحاِن: واالسِترواح. عروفم: والريحانُ. أريِحي: بلْدةٌ، والنسبةُ إليها: وأريحاُء

قد : وغُصن راح. أي يحِييه: واملَطَر يسترِوح الشيَء. اهتز: واستروح الغصن. سبحانَ اِهللا وريحانه: ويقولونَ
تبون قرأو :رجالش حورباِت: وتبالن فَّسنت .رجالش وراح :احري ،حورِمثْلُ ت.  

النفْس اليت يحىي ا البدنُ، يذَكَّر : والروح. ألْقى ورقَه: وراح الشجر. ما خرج يف األرِض بعدما توِبس: والريحةُ
  .ويؤنث

: "  يف قوله- عليه السالم -جربئيل : والروح. روح اِهللا عز وجلَّ: واملَِسيح.  املَالئِكةنحو: والروحاينُّ من اخلَلِْق

  .والنفْخ. والرحمةُ. والِعصمةُ. والعظَمةُ" . روح القُدِس

ماللَّح حوه: وأرحِري تريغت .احواحاً: والرونا رحر ،ِشياًأ: العِشينا علُونَ كذا. ي ِسرفْعوا يةُ. وراحاحواإلر : در
  .املَوِضع الذي يروح منه القَوم: واملَراح. مبعىن راحوا: وتروح القَوم. اإلِبِل عِشياً، أراَحها الراعي

  : وقيل يف قول األعشى. مبعىن: العشي وأراِويحهوأراِييح . أي ِببقِيةٍَّ: وخرجنا ِبِرياٍح من العِشي وِرواٍح

حوٍر رمن طَي موف الييما ِتع  

ةَ: أرادحوقَةُ: وقيل. الرفَررائٍح ؛ ِمثْلُ طاِلٍب وطَلٍَب: وقيل. هي املُت عمهي ج .حوه : واألريمِر قَددالذي يف ص
ورلُ يجالر ِوحاطٌ، رِبساُءانحور محاً، وهي قَدور اُء. ححوةٌ رعِر: وقَصةُ القَعواِسع.  

احهاِر ِريقَايا، وأنشد: وأتى فالنٌ وعليه من النأي ب :  

احِري ِشيِف العدمن س لَيوع  
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إذا كانت تستِريح : والفَرس رائحةٌ. نتحص: وراح الفَرس يراح. أي دم ؛ من الفَرِق: وأتانا وما يف وجِهه رائحةٌ
هارالن.  

  .الراحات: ما استراح فيه الوادي من سعِته، واجلَميع: والراحةُ من األرِض. ساحته: طَيه، والبيِت: وراحةُ الثَّوِب

أي مهب الرياِح من آفاِق األرِض : ء من أعلى وأروحوجا. القَِطيعةُ من الغنم: والرواحةُ. مات: وأراح الرجلُ
حاِويها: واملَرتاُء، واِحدةٌ، وهي أيضاً: الِكوحوِمر :حيِرقُه الرتخالذي ت ِضعاملَو.  

احوةٌ ِمرفَازاها: ومنعِبم .حورلٌ مجٍح: ورِري صاِحب .حواملُر ِكاملُ: واإلثِْمدباِملس بطَي .حوماِغ : واملُرالد فاخلَِفي
  .القليلُ العقِْل

 وحر

رحظُ: الويالغ هرحوو ،رحيوي رحوه يردص ِحرِيظْ، وِر من الغديف الص غَرةُ. ورحِة: والوظَايمن الع رغغَةٌ أصزو .

ِحرالو معلي: واللَّح تبةُالذي درحةٌ. ه الوِحرأةٌ ورةٌ: واممِميداُء دوةُ: وقيل. سراُء القَِصيره . هي احلَمرحوقد أو
امالطَّع :يُء واملَشذَ القَيوهو أنْ يأْخ.  

  حور

رِء وعنه: احلَويإىل الش عوجالر .روحةُ تصِت الغها: وحارها صاِحبوأحار ،تردحر من حاٍل .انيغتٍء ييوكُلُّ ش 
. مراجعةُ الكَالِم: واملُحاورةُ. احلَور بعد الكَوِر أي الزيادة بعد النقْصاِن: " ويف احلديث. فقد حار: إىل حاٍل

رواباً، واملَحوإليه ج ترفالناً، وأح تراجلَواِب: حاو عوجربكلمٍة. م ارو. وما أحرةُ، وكذلك : احلَِويراواملُح
  .اِحلوار واِحلور واملَحورةُ أيضاً

: مصائر أمِره، واِحدتها: ومحاِور الرجِل. والِله ما تحور وال تحولُ، أي ال تزداد خيراً: ويقولُ الرجلُ ِلصاِحِبه

حور يف : " ويف مثٍَل. - ِبضم احلاِء ؛ على ِمثاِل النوِر -النقْصانُ : واحلُور.  الرجوع- أيضاً -واملَحورةٌ . محورةٌ
  .املَنقَصةُ: واملَحارةُ. رجوع يف نقْصاٍن: أي باِطلٌ يف نقٍْص، وقد يفْتح احلاُء ومعناه" محارٍة

    

وهي . ما تحت الكَوِر من الِعمامِة: واحلَور. رجع اليِد يف السيِر: إلحارةُوا. أي يف ضيعٍة: وإنه لَفي حوٍر وبوٍر
  .األحوار: حورته تحِويراً، واجلَميع: وكذلك األِديم املَصبوغُ ِبحمرٍة، يقال. خشبةٌ يقال هلا البيضاُء: أيضاً

ارواحلُو ارلُ : واِحلوالفَِصيواجلَِميع ،جتنلَ ما يانُ: أوراقَةُ. اِحليِت الني : وأحارمست براٍر، والعوح ذات تصار
  .عقَيِرب اِحليراِن، وال ينِتجونَ فيها، أي تِضر باحلُواِر: عقْرب الشتاِء

رٍة: واحلَورمغُ ِبحوباملَص مياَألد .رراُءِش: واحلَووأةٌ حراِدها، وامواِد سوِة سِن يف ِشدياِض العياِض بيةُ بضاُء : ديب
. مستِديرةٌ: وعين حوراُء. بيضاء: وامرأةٌ حواِريةٌ. احلُور واِحلير: واجلَميع. صارت حوراَء. واحورت عين.حسنة 
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روواِملح :دِماحلَِديِزيانُ اإلبفيها ِلس رودا : وهي أيضاً. ةُ اليت ي ُطسبةُ، واليت يكْرعليها الب رودةُ اليت تباخلَش
نِجياري. العه: واحلُولَصِق وأخِقيالد دوأج .قِقيالد تروه: وحتضيه. بترووح بالثَّو تروح :سه بالغتضيلب .

ناِصرو النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وناِصرو عيسى بن مرمي صلى اهللا عليه وسلم ، وكُلُّ مجاِهدٍِ عند : واحلَواِريونَ
  .حواِري: العرِب

اٍش: وقال األصمعيحقٍْل، وقيل بقَلٍْب و؛ أي بع روبأح شِعيما ي .روروٌء: وماله حيأي ش .رووحعريالب ت :

  .والكَيةُ تسمى احلَوراَء. أي حجر حولَها ِبكَي: وحور عين بِعِريك. اِملكْواةُ: كَويته، واِملحورةُ

وهو أنْ : واِصر اإلِبِلوحورت خ. كلُّ مستداٍر من فَضاٍء وغِريه مبِنياً أوغري مبِني: واحلارةُ. مبعناه: وحور احلائطَ
ابيض لَحمها قبل : واحورِت الِقدر. والودك أيضاً. املَهزولُ: واحلائر. يؤخذَ ِخثْيها فَيضرب به على خواِصِرها

  .النضِج

را: واحلَوصذُ من الرختِة ؛ ينيها عند الزهوجساُء وِفلُ به النحِصما ت .ريف قول الراعي: واحلَو ،رجش :  

  كالجوِز نُطِّقَ بالصفْصاِف والحوِر

عينه : " رد إىل جوِفه، وهو كقوهلم: أحار" أراك بشر ما أحار ِمشفَرةٌ" ويف املَثَِل يف شواِهِد الظّاِهِر على الباِطِن 
  " .ِفراره

أنْ تسود عين البقَرِة والظَّبِي كُلُّها، وليس يف : واحلَور. أي ما ردت: أحارت شيئاً من الدِقيِقوطَحنت الطِّاحنة فما 
روأح مين آدب.  

  حري

احلائر :لُ املاِء، واجلَميعِسيإليه م بيسي ضوى أيضاً: حمسانٌ، ويرِحي :ريحته ي؛ ألن رِت .  فيه املاُءاحلَيريحوت
: وحار بصره يحار حيرةً وحيراً، وهو حيرانٌ، واجلَميع. ضلَّ فلم يهتِد ِلسِبيِله: وتحير الرجلُ. األرض باملاِء

  .يدري أين منفَذُهالذي يأْخذُ يف عرِض مفازٍة ال : والطَِّريق املُستِحير. حياري، وامرأةٌ حيرى

  .ظَلَع، وأصبح بِعيركم مستِحيراً: والبعري. تم وانتهى: واستحار شبابه. نزلَه أياماً: واستحاَر الرجلُ مبكاِن كذا

حاِري، وِحيروا ذا : ، والنسبةُ إليهابلَد ِبجنِب الكُوفَِة: واِحليرةُ. الذي يف وهداٍن: واملُستحار من األرِضيني
: واملَحارةُ. كُلُّ محلٍَّة دنت مناِزلُهم: واحلارةُ. اِحليرةُ والكُوفَةُ: واِحليرتاِن. أي أِقيموا، وبه سميِت اِحليرةُ: املَوِضِع

فدالص .رِل واملاِل، وهو احل: واِحليمن األه ةٌالكَثريريحتةٌ ومرِحيتسةٌ مدوثَِري ،كدأيضاً، وكذلك الو كَثريةُ : ائر
  .الودِك

  .أي مخضرةً مبِقلَةً: وأصبحِت األرض حيرةً. أي آِخره، وقد تسكَّن الياُء األِخريةُ: ال أفْعلُه ِحيرى دهٍر: ويقولونَ

الالم والحاء  
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  حلو

  

من تستحِليه العين وقَوم : واحلُلْو واحلُلْوةُ. معروفَةٌ، حال يحلُو حلْواً وحلْواناً، واحلَوىل يحلَويل، وتحلَّى: احلَالوةُ
. حلى حلْواناًوحِلي بصدري ي. وحال يف عيين يحلُو حلْواً. حلْو: وشيٌء حِلي. ومن أحال فالنٌ وال أمر. حلْوونَ

 لَّأتوح قِويالس تلَّيوح- زومهالطّائِف- م اِكهٍة:  وفَولْوح عمالين فالنٌ. ِحلْأ ؛ جلَوالين: واححتاس.  

أنْ يأْخَ من مهِر ابنِته شيئاً و. وهو الرشوةُ أيضاً. إذا أعطَاه على كَهانِته شيئاً: وحال فالنٌ فالناً يحلُوه حلْواً وحلْواناً
  .ِلنفِْسه

  .أي هِنئْت" حلَيت وال تنكَه: " ويف املثل

حاق وسِط القَفَا، وحلَواءةُ وِحالَوةٌ وحلَاوةٌ : وحالَوةُ القَفَا. حالَِويةٌ: ضرب من النباِت، الواِحدةُ: واحلَلَاوى
  .-كَاعي  على وزِن ش-وحلَاوى 

به: واِحللْو جسني ِغريص فانُ. حلْوٍة: وحركُو ماِء. اسسللن واحلَلْي :فورعم .تِليأةُ وحلَِّت املَرحوت : ذَتخات
واجلَميع هتلَِبس لْياً أوح :احلُِلي.  

تحِليتك وجه الرجِل : واِحللْيةُ. جعلْت هلا حلْياً، وحِليت هي: يتهاوحلَوت املَرأةَ وحلَ. اِحللْيةُ للسيِف: واحلَالَةُ
عمجه، وتتاٍت: ِحلْيلَوالً. حلى ححٍر ييمنه ِبخ ِليٍة: وحه، ويف لُغابلي: أصحال يح .واحلَِلي :ِصيالن سِبيلُ . يواه

نَ اخلَشومسِن يماليِينرلَةَ بني الثَّوةَ الطَِّويب :ِة: واحلَال. احلَِليِويمن األد ذَافِة، : واحلَالةُ. ما يلٌ من احلَربج
احلاَء: واجلَميع كِْسري نومنهم م ،لَىِر: واحلُالةُ. حجالكَثريةُ الش ضاألر.  

  .مأْسدةُ من ناِحيِة اليمِن: وحلْيةُ. فيه التمرما يدلَك : وهو من األطِْعمِة. نبت: واحلُلَيا

  حأل

زومهلْأ: احلُالَءةُ. مفالناً ح لَأْتح ،نيلُ به العكْحِن تريجكَاكَةُ حُء. حاِء: واحلَلُووللد رلَ . احلَججالر لَأْتوأح
أحمق : ويف املَثَل. قَشرت عنه التحِليَء: وحلَّأْت األِديم. ستها عن الورودحب: وحلَّأت اإلِبلَ. فَعلْت به ذاك: إحلَاًء

حلَأَت حاِلئةٌ عن كُوِعها أي أنَّ حاِلئَةَ األِديِم إنْ رفَقَت سِلمت وإنْ خرقَت قَطَعت : و" من الدابِغ على التحِلِئ
  .كُوعها

حه تفَتش ِلئتلَأًوحقال له: لَأ حا احلَلَأُ الذي ي جرفَخ ِربه: إذا شِمزهال ي نى، ومنهم ماحلُم لَهقُب.  
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حيةٌ من : واحلاِلئةُ. وحلَأْته بالسوِط وحلَوته. ضربته باألرِض: وحلَأْت الرجلَ. يلْزق باإلنسان فَيغمه: ورجلٌ ِتحِلئةٌ
  .احلَوايلُء: ِت، واجلَميعاحلَيا

 حلى

 - مقْصور -واللِّحى . لَحِوي: األلِْحى، وإذا نسبت إليه قُلْت: العظْماِن فيهما مناِبت األسناِن، واجلَميع: اللَّحياِن

  .أنْ تجعلَها تحت احلَنِك: مامِةوالتحلّي بالِع. طَِويلُ اللِّحيِة: ورجلٌ لَحيانُ. جماعةُ ِلحيٍة: واللُّحى

. أخذْت ِقشره:  ما على العصا من ِقشِرها، الْتحيت الِْتحاًء ولَحيت لَحياً، ولَحوته- مقْصور ؛ وقد يمد -واللِّحى 

. املَالحاةُ واملُشاتمةُ، وهي العذْلُ: - ممدود -ُء واللِّحا. آلَةُ تلْحى ا النِخيلُ: واِمللْحى. أهلَكَه: ولَحاً اُهللا فالناً

  : وقيل يف قول رؤبة. لَحيته ؛ ال غَير: العواِذلُ، تقولُ: واللَّواحي. واللَّعن أيضاً

  قالَتْ ولم تُلْح وكانَتْ تُلْحى

الملْحى وتإىل أنْ ت ِوجحاُء. أي تواللِّح :من األر ِفرٍرما حصانَ. ِض، عن أيب نيٍل: وبنو ِلحذَيمن ه يح.  

  حول

  

: ودار مِحيلَةٌ. لُغةٌ: أتى عليه حولٌ، وحالَ: وأحالَ الشيُء. سنةٌ بأسِرها، حالَ احلَولُ يحولُ حوالً وحؤوالً: احلَولُ

ارلَِت الدوالٌ، وأحوعليها أح تِب. أتلَ الصووأحالَةٌ: يحتسم ضلٌ، وأروله ح مِة: تاعرواالً من الزأح ِركَتت .

  .اِحليلَةُ، ما أحولَه: واحلَولُ. ِصغارها، تشِبيهاً: وحويلٌّ احلَصى

ذو ِحيٍل، : ورجلٌ حول قُلَّب. األمر باِحليِلمطَالَبتك : واملُحاولَةُ. اِحليلَةُ، وكذلك احلَويلُ واِحلولُ واملَِحيلَةُ: واملَحالَةُ
. أي ِحيلَةٌ: وحالَ الرجلُ حوالً وِحيلَةً، واحتالَ، وما فيه حائلَةٌ. أي ال ِحيلَةَ: ال حولَةَ: ويقولونَ. وحوايلٌّ أيضاً

وال يكون . نعت من اِحليلَِة: واِملحولُ. لذي بِلي بهأي تحولَ عن األمِر ا" لو كان ذا ِحيلٍَة تحول: " ويف املَثَِل
ما حولَ عن : واملُحالُ. كَثري محاِل الكَالم: ورجلٌ ِمحوالٌ. ال محالَةَ: ويقولونَ يف موِضِع ال بد. الفَىت ِمحوالً

  .وجِهه، كَالم مستِحيلٌ محالٌ

سالَةٌ ومحتسم سلَةٌوقَوِحيحالَةٌ: تتلُ املُسجوكذلك الر ،ِوجاجِتها اعِن: يف ِسييجوعاِق مفا السطَر إذا كانت .

وهو . انقَلَبت عن حاهلا اليت غُِمزت عليها: وأحالَِت القَوس وترها، وحالَِت القَوس. وحالَ وتر القَوِس ِحياالً
صوخلُ الشِحيتسلُ: يوزلُ وتوحإليها هل ت ظُرنلُ. يِحيتاملَلْآنُ، يف قوله: واملُس :  

  مستَِحيالً جِفيرها
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  .صبها: وأحالَ الدلْو يف احلَوِض

هم حولَيك : لَيِه، ويقولوناحتوشوه من حوا: جاِنبيِن، واحتولَه القَوم: حوالَيِن ؛ كقَوِلك: وحوالَِي الداِر يف األصِل
الَكووأح الَكووح كالَيووح :ىنعالُ. مبلَِة: واِحلواواملُح ردصِني: - أيضاً -وهو . ماْثَن نيٍء حالَ بيوهذا . كُلُّ ش

  .التحِويلُ: واِحلولُ. أي حائلٌ: ِحوالٌ بينهما

وؤلُ حوحُء ييالًوحالَ الش :ريغلّ أيضاً. توحالُ: واحلائلُ. وتتوكذلك املُح ،ريغةَ. املُتلَ وال قُووأي ال : وال ح
كرحِر. تهلَِة الدومن ح تِجبالئه: وعوه، ومن حِقالبلَه وانوحت دِريه: يواِهيِل. أي دلَةٌ من احلُوووهذه ح .

اليت ال تحِملُ تلك السنةَ، حالَت تحولُ : والناقَةُ احلائلُ. راه يتحرك من مكاِنه أو يتحولُ من موِضِعهما ت: واحلائلُ
االً، واجلَميعالً وِحيوؤلَلُ: حلُ واحلُوالُ واحلُواِحلي.  

وأحالَ الرجلُ إِبلَه . إذا تتابع عليها اِحليالُ ثالثةَ أعواٍم: ٍلحائلُ حو: ويقولونَ. احلائلُ من ذَواِت احلَمِل: واملُحتالَةُ
العام :ى حالَتلَ حتها الفَحِربضلَانُ. إذا مل يواِحلي :سا الكُد اسدِبها يشِبخ ائدالَةُ. احلَدماً: واحلَوغَِري كالَتإح .

إقْبالُ احلَدقَِة على األنِف، حِولَت عينه تحولُ حوالً، واحولَّت احِوالالً، : واحلَولُ. أو تحِويلُ ماٍء من نهٍر إىل نهٍر
  .أُحيلٌ وأُحيِولٌ: حالَت عينه تحالُ حوالً، وتصِغير أَحولَ: واحوالَّت، ولُغةٌ

: وحاالت الدهِر وأحوالُه. حالُ الرجل، مؤنثَةٌ: واحلالُ. ، وتكْسر احلاُءكاملَِشيمِة من املَرأِة: واحلُوالُء من الناقَِة

  .صروفُه

    

. والدراجةُ اليت يتعلَّم عليها الصِبي املَشي. واملَرأَةُ أيضاً. واحلَمأَةُ. الوقْت الذي أنت فيه، والتراب اللَّين: واحلالُ

والورق يخبطُ . تحولْت ِكسائي أي جعلْت فيه شيئاً ثُم حملْت على ظَهري:  الذي يحتش فيه، يقال منهوالِكساُء
: محولٌوامرأَةٌ . وسطُ الظَّهِر: واملَحالَةُ واملَحالُ. املَحاِولُ: منجنونٌ يستقَي عليها، واجلَميع: والَمحالَةُ. من السمِر

أي تخِطئُ حوالً وتِصيب حوالً، وتحاِويلُ األرِض : وال تضع إالّ تحاِويلَ. إذا عاقَبت يف الِولَاِد بين جاِريٍة وغُالٍم
  .من ذلك، أنْ تزرع سنةً وتترك سنةً: وتحِويلَاتها

وفالنٌ على . سترةٌ يستر ا البيت: وهو أيضاً. والثَّبات. القُوةُ: واِحلولُ. لكَِميشاملُنكَر ا: واحلَولْولُ من الرجاِل
وأحالَ عليه . أقْبلَ عليه يلَغُ فيه: وأحالَ على الدِم. مل يِصبها املَطَر: وأرض محتالَةٌ. أي ِمثْلُه يف السن: حوِل فالٍن

ِربضِط يوهبالس.  

  .جماعةٌ: وحائلٌ من نخٍل. وثَب عليها، وأحالَه غَيره يف ظَهِرها: وحالَ يف ظَهِر الدابِة وأحالَ

  لوح

حِب: اللَّوفائِح اخلَشٍة من صحِفيِد. كُلُّ صاجلَس احِن: وألْولَيجِن والريدالي به ما خال قَصواِمللْ. ِعظَام احواِمللْوحو :

. غَيره، والْتاح الرجلُ: العطَش، ولَوحه: واللَّوح. الطَِّويلُ، وقَوم مالَِويح ومالَِوح: - أيضاً -العظْيم األلْواِح، وهو 
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احواِمللْو :طَشاِملع.  

قْموالس درالب هوالح .احواِمللْو :اِمرأَ: - أيضاً -وهو . الضبرادميةُ الص .حري : واللَّوصه ِببتِة، لُححةُ كاللَّمظْرالن
  .لَوحةٌ

وكُلُّ شيٍء لَمع ِبشيٍء فقد أَلَاح به، ولَوح به والح يلُوح لَوحاً . وأالَح البرق فَهو مِليح. برز: والح الرجلُ لُؤوحاً
والصبح . الثَّور الوحِشي ِلبياِضه: واللِّياح. التبصر: واالسِتالَحةُ. اهلَواُء: واللُّوح.  يف الرأِْسوالشيب يلُوح. ولُؤوحاً

ح وأالَ. أشفَق ؛ إلَاَحةً، وكذلك االسِتغاثَةُ والدعاُء: وأالَح من كذا. حاذَر: وألَاح الرجلُ من الشيِء وأشاح. أيضاً
ولّوِح . العيش اخلَِفيف غري املَحموِد: واملَالِويح. علوته ما ضرباً: ولَوحته بالعصا والسوِط. ذَهب به: بحقّي
ِبيِسكُه: الصمه ما يأي قُت .لْتاحوفالنٌ م :ريغتم.  

  وحل

: واملُتحلِّلُ واملُتِحلُ. الوحولُ واألوحالُ، واستوحلَ املَكانُ:  وحالً، واجلَميعالطِّين، وِحلَ يوحلُ ويأْحلُ: الوحلُ

  : املُستثْىن املُتحلِّلُ، قال النابغة

  وفي ميسِر األيساِر متَِّحال

  وحل

  .فقد ولَحته:  حملْت على البعِري ما ال يِطيقُهوإذا. الوِليح: الضخم من اجلُواِلِق الواِسع، واجلَميع: الوِليحةُ

  حيل

أي القُوِة وما : ال حيلَ وال قُوةَ، وإنه لَشِديد احلَيِل: وسِمع من العرِب. القَوطُ الكَثري من الغنِم: احلَيلَةُ. مهملٌ عنده
  .يِريد ِحيلَته: لَه ال شد حيلُه

النون والحاء  

  

  حنو

واِحلن :واجلَميع ،ِوجاجٍء فيه اعيكُلُّ ش :اُء واحلُِنيناألح . تينِب، وحالِع والقَتِى واألضاِج واللَّحِو اِحلجكِحن
  .فهو ِحنو: العود وحنوته، وكذلك كلُّ منعرٍج يف واٍد أو جبٍل



الصاحب بن عباد-احمليط يف اللغة  472  

قُراِقر ووِحن :ِوِضعره. ماٌءويف ظَهِحنةً.  انايِق. وإنَّ فيه لَِحنناُء العونِس: وناقَةٌ حِقها كالقَعنإذا كان يف ع . تينوح
  .احلَنايا: القَوس، واجلَميع: واحلَِنيةُ. عطَفْته: الشيَء حنواً وحنياً وحنوته

    

ما : وأحناُء اُألمِور. العلْبةُ: واملَحِنيةُ. محناةٌ: ِفضاً عن السنِد، ويقال هلامنحىن الوادي حيثُ ينعِرج منخ: واملَحِنيةُ
  .يشِفق: وحىن عليه يحىن ويحنو. واُألم تحنو على ولَِدها. األحناُء: واجلَواِنب يقال هلا. فيها من االشِتباِه

 شةُ الكَبجعِت النكَنقالوإذا أماِفها: ية ِصرةٌ، وذلك من ِشد؛ فهي حاِني تنح .ِت، : واحلاِنيوإىل احلان بوساملَن
 مفْعلَةٌ -واملَحنؤةُ . جامعتها: وحنأْت املَرأَةَ. خضبته باِحلناِء: وحنأْته. شجرةٌ طَيبةُ الريِح: واحلَنوةُ. وكذلك احلانويت

  .ن اِحلناِءم: -

  حنو

وحِة، وقال أبو زيٍد: النِبيريف الع وحالن يمومنه س ،هوحن توحن ،دالقَص :هوحوأَن اهحه أَنوحيف نطَر توحن :

ه عنه قُلْتلْتده إليه، فإنْ عفْترري عنه: صصب تيحةُ. أناِحيوالن :حنقالُكلُّ جاِنٍب تاِر، ويناه، : ى عن القَرعناٍح، مب
: - من أسماِء القَوِس -واملُنحاةُ . ناحةٌ: النواحي، واِحدتها: والناحات. ونحيته فَتنحى، ونحيته، وأنا أنحاه نحياً

  .لِْبوإنه لَمنحى الص. العِظيمةُ السناِم: وهي من اِإلِبِل. الضخمةُ

. أي اخلاصةُ، والذين لَيسوا بأقاِرب: أهلُ املَسمِة وأهلُ املَنحاِة: ويقولون. ما بين الِبئِْر إىل منتهى الساِنيِة: واملَنحاةُ

  .يعملُونهإذا انتحوا على عمٍل : وقَوم أَنِحيةٌ. أي نحٍو ومذْهٍب واِحٍد: وهو على نِحيٍة واِحدٍة

  حنى

ىحاه: النحنه ويِحيني نحى اللَّبِن، ناٍر ِللَّبفَخ اره: ِجرعمه، وجضخماٌء: أي يحأن .قهو : " ويف املَثَِل. وكذلك الز
: وكُلُّ من جد يف أمٍر.  له ِبسهٍمأقْبلْت عليه ضرباً، وانتحيت: وأنحيت عليه. وهلا حديثٌ" أشغلُ من ذاِت النحييِن

  .فقد انتحى فيه

  حني

ناحلَي :نيحه اُهللا فَتنيوح ،نِحيحانَ ي ،ةُ. اهلَالكواحلائن :ِن، واجلَميعاحلَي اِزلَةُ ذاتالن :ائناحلَو .نمن : واِحلي قْتو
مجةً، وينونيح نِحيماِن، حانَ يهالزتنيِن، وحعلى األحاِيي ان ؛ ثُميعلى األح ناً: عله ِحي لْتعج .نواِحلي : موي

  .أنْ تعملَ عمالً يف ِحيٍن واِحٍد: والتحِيين. الِقيامِة

أنْ تحلُب الناقَةَ يف : والتحِيين. بِعيد قَوِلك اآلنَت: وِحينِئٍذ. أُطِْعموا يف اليوِم واللَّيلَِة مرةً: وحين الضيفَانُ وأُِحيونا
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.  الوجبةُ- بالفتِح -واحلَينةُ . أي وقْتها الذي تحلَب فيه، وكذلك ِحالبها بالرطِْل: ومىت ِحينةُ ناقَِتك. اليوِم مرةً

  .األحمق، وامرأَةٌ حائنةٌ: واحلائن. أي جاَء ِحينه: وبلَغَ ِمحيانُ ذاك

  نوح

حوصلى اهللا عليه وسلم : ن يبالن ماس.  

حوةٌ: والناحوحاً، ونوةً وناحِني حوني ناح ردصِة، : ماحيف املَن نعمتساء الالّيت اجعلى الن حوالن قَعٍة، وياحنم ذات
: والرياح إذا اشتد هبوبها يقال. نوح احلَماِم: والنوح. لنوائِح، وسميت ِلتقَابِلِهن عند البكاِءويجمع على األنواِح وا

  .إذا تقابال: تناوحِت الرياح، واجلَبالِن يتناوحاِن

  نيح

حيالن : حِنيي ٍة، ناحبطُور دعظِْم بالع ِتداداشحين ظْمحاً، وعين :ديده. أي شظْمع اللَّه حيه: وننهأَو.  

  أنح

  .تأَذّى من مطٍَر أو بهٍر: أَنح يأِْنح أُنوحاً وأنحاً

حواُألن :حوواُألن ماِنعاً، وكذلك اآلِنح حنحنمن لُؤِمه أي ت حه أنأَلْتةُ من ا. الذي إذا سحساِءواُألنةُ: لناممالن .

  .القَِصير الضخم البطِْن: واآلِنحةُ من الرجاِل

  أحن

  .حقَد: اِحلقْد، واِحلنةُ كذلك، وِحن عليه وأحن: اإلحنةُ

الفاء والحاء  

  

  حفو

  

حجت ِفرِسن البعِري أو احلاِفر حتى مصدر احلايف ، حِفي يحفى ِحفْيةً وحفْوةً، وكذلك إذا انس: احلُفْوةُ واحلَفى
قَّتلُ. رجفى الره: وأحتداب تِفيفى فالناً فالناً. حاِح عليه: وأحبه يف اإللْح حرعليه يف الطَّلَِب. ب أَله فأكْثَرأو س .
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عِني به، : وتحفّى فالنٌ بفالٍن. ف املُحتفي بك يبركمصدر احلَِفي وهو اللَِّطي: واِحلفَايةُ. استأْصلَه: وأَحفى شاِربه
كَأَنك : " العاِلم، من قوله عز وجلَّ: واحلَِفي. بِششت به: وحِفيت به حِفياً. قام يف حواِئِجه: وحِفي به حفَاوةً

  " .حِفي عنها

وحفَوت . مشي الرجِل حاِفياً: واحلَفَا. احتفَأْت: البرِدي األخضر، تقول: -حفَاةٌ :  مقْصور، الواِحدةُ-واحلَفَا 
ويقال . اخِتالف كَالِم اخلُصوِم: والتحايف. نازعته وماريته: وحافَيته. اِحلفْوةُ: منعته، واالسم: الرجلَ أَحفُوه حفْواً

أي استخبرته، : واستحفَيت الرجلَ عن كذا. أزريت به: وأحفَيت بفالٍن. تحاكَمنا: حافَينا إليهوت. احلايف: للحاِكِم
  .حملْته على أنْ يبحثَ عن اخلَبر: اسِتخفاًء، وأحفَيته

  فحو

وإنه لَيفَحي .  والفُحواُء والفُحيواُء- ممدود - ما يعرف يف مذْهِب الكَالِم وبغمِتِه، وكذلك الفَحواُء: الفَحوى
أفْحاُء، : األبزار الياِبس، وجمعه: والِفحى. طُبع عليه: الطَِّبيعةُ، فُِحي فالنٌ على كذا: والفَحوى. بكَالِمِه إىل كذا

  . ِمثْلُ ِمعى- وِفحى - ِمثْلُ قَفاً -وفَحاً 

. أي تلْذَم به فال تدعه: أنْ تفْحى باألمِر: والفَحى. وفَح ِقدرك وأفِْحها. اليت فيها حرافَةٌ: طِْعمِةوالفَحواُء من األ

ِبيكاِء: وفَحى الصِة البمن ِشد ماُء. أي فَحووالفُح :نواجلُب ِقطاعاالن.  

  فوح

حويف احلَديِث: الفَو ،احلَر عطُوةُ: " سِشدمنهِظ من فَِيِح جِحه أيضاً" .  القَيوفَو .حووالفُي حِب : والفَيمن ِخص
: ويقولون يف الغارِة. أفْيح، وروضةٌ فَيحاُء، فاح يفَاح فَيحاً: وكلُّ موِضٍع واِسٍع. فَياض باخلَِيِر: ورجلٌ فَياح. الرِبيِع

: نفَحت به، وطَعنةٌ فَياحةٌ، ودم مفّاح: وفاحِت الشجةُ بالدِم تِفيح.  عليهم وتفَرقيِفيحي فَياِح أي اتِسعي" 

  .الضخمةُ الضرِع الغِزيرةُ: والفَياحةُ من النوِق. مهراق، وأفَحته أنا

  حوف

فاحلَو :اِت، واجلَميعةُ يف بعض اللُّغيالقَر :واألحِج وليس به: وهو أيضاً. افداِن : واحلافاِن. كاهلَورضقاِن أخِعر
اِن، الواِحداللِّس تحت :افٍء. حيةُ كلِّ شها: وناِحيرِغيصه، وتفَةٌ: حافَتيوِوفَةُ. حها : واألحٍر كأنويمن س رأُز

ِة، والواِحدلُ الباِديا أه ِزرتي كرالش :فوَء. حيفْت الشوحه ِمثْلُه: وتفْتيحه، وتتقَّصنت . ذْتوكذلك إذا أَخ
  .حافَته

  حيف
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فقالُ: احلَيحافَةٌ، وي موقَو ،لٌ حائفجفاً، وريح فِحيي لُ يف احلُكِْم، حافاملَي :فيوح فيَء. حيالش فْتيحوت :

: واحلائف من اجلَبِل. حيوف: حد احلَجِر، وجمعه: واحلَيف. مل يِصبه املَطَر، وأرض حيفاُء: د أَحيفوبلَ. تنقَّصته

عهممبرتلة احلافَِة، وج :فيةُ: واحلافَةُ. حدةُ والشِس. احلاجوائِس يف الكُدها : ومن الدِف وهي أكْثَراليت يف الطَّر
  .ناًدورا

  وحف

  

فحالو :دواألس الكَثري رعفَةً. الشوحافَةً ووحو فحوي فحانُ، ويالر اتبفَةُ. والنحِب الوادي : والونةٌ يف جرخص
أي : وحفْنا إىل فالٍن: روقال النض. الصوت: والوحفَةُ. السوداُء: وقيل. احلَمراُء: والوحفَاُء من األرِض. سوداُء

الضرب : والتوِحيف. االسم: ضربها ا، والوحفَةُ: ووحف فالنٌ ِبنفِْسِه األرض. دنا: ووحف يِحف. دلَفْنا إليه
  . الباِرك وعاداهإذا أَوحف: ومناخ موِحف. توِفير الِعضِو من اجلَزوِر: بالعصا اعِتراضاً، وهو أيضاً

  فحى

. وهي املَأقَةُ بعد البكاِء: وبكى الصِبي حتى فَحى. كَهيئَِة احلَسِو: الفَحيةُ من اللَّبِن والدِقيِق: اخلارزجني. مهملٌ عنده

  .الذي يف حلِْقه بحةٌ: واألفْحى

الباء والحاء  

  

  حبو

وبحي ِبيا الصبلَ : حأَقْبمقُولَ. أنْ يه إىل بعٍض ِقيضعلَ بصلُ إذا اتا: واملَِسيبلِْب. حإىل الص الَعِت األضبوح .

. الذي يزحف إىل اهلَدِف: واحلايب من السهاِم. أي مشِرف اجلَنبيِن، والسِفينةُ يف اجلَرِي: وفالنٌ حايب الشراِسيِف

الثَّوب : واحلُبوةُ. واِحلبوةُ من االحِتباِء، وقد يضم احلاُء، وِحبيةٌ وحبيةٌ فيهما أيضاً. دنوت هلا: ينوحبوت للخمِس
  .املُحاباةُ: عطَاٌء بال من وال جزاٍء، حبوته أَحبوه، ومنه: واِحلباُء. الذي يحتىب فيه

: وحبا لَه الشيُء. املُتراِكم: واحلَِبي من السحاِب.  يجمعها ويمنعها من فَحٍل آخر، ِحباوةًأي: والفَحلُ يحبو اإلِبلَ

ضرتي. اعِب، وقيل: واحلُبةُ الِعنبِة وهي حاحلُب عمةُ: جاحلُب :سرغمامل ي من احلَب تبنل ما تأو بالِعن.  

حبأ وحبي  
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أُ احلَب- رقْصوم زومهم - :هاُء املَِلِك وخاصترزاِء وهم وباألح يت. واِحديمن ِحب كيت: وإنىب . أي خاصوهو أح
سِره: أقْواَء ظَهرا وِلم وقيل يف قول رؤبة. أي مانع :  

  والدهر أحبى يفِْتُل المفَاِتال

 يجمع -واحلاِبيةُ من الرمِل . أي يحوطُهم: وفالنٌ يحبو قَصاهم. صاِرف يِميناً ومشاالًأي شديد طَويلٌ يصرف املَ
ونار . حباب املاِء: - مقْصور -واحلَبا . أَشرف: وهو ارِتفاعه على ما هو فيه، حبا الرملُ يحبو حبواً: -حوابي 

  .باِحِبنار احلُ: احلُبا

  بوح

حوِح: البوؤِل البجقال للرحاً، ويؤوحاً ويوي ببِسر تحِء، بيالش روِره: ظُهدانٌ مبا يف صحيةُ. بةُ : والباحصرع
: واإلباحةُ. هو من األصِل: أي الناِشيُء يف باحِة بيِتك، وقيل" ابنك ابن بوِحك: " بوح، ويف املَثَِل: الداِر، وجمعها

احبٌء ميةُ، وشاحِتبيب، وكذلك االسهالن هِس. ِشبمقال للشقال: ويفي والالّم لُ عليه األلفخدح، وقد يوب : رخس
فررى، وهو بالياء أعللو حواُهللا الب .حوِحه: والبوإىل ب عجلُ، روا يف. األصقَعٍحوووِر :  بِتالٍط من األمأي اخ

  .وفَِضيحٍة

  بيح

احيالب :ارِك ِصغممن الس بره. ضروغَي ماللَّح تحيه: وبتمه. قَسقْتٍء فَريه: وكُلُّ شتحيفقد ب.  

  حوب

  

جاِه ال : حاِب ال حبِت، كقَوهلم:  ويقولونَ للناقَِةالبعري، يسمى ِبزجِره،: واحلَوب. زجر للبعِير ِليمِضي: حوِب
وهي اُألم : ولفالٍن يف بين فالٍن حوبةٌ وِحبيةٌ. األبواِن: واحلَوبةُ واحلَوب. زجرته ِبحوِب: وحوبت باإلِبِل. جهِت

تت والِبنةُ. والُأْخبواحلَو :ةُوكذلك ا. ِرقَّةُ فُؤاِد اُألمةُ: حلاجكَنواملَس .واحلائب :تاجعاء. املُحاُهللا : ويف الد قألْح
 -واِحلبيةُ . الذي يذْهب مالُه ويهِلك ثُم يعود: واملُحوب. أي النساَء املُحتاجاِت: وارحموا احلَوباِت. به احلَوبةَ

  .وذكلك إذا صاح الصائح. أي يتضرع: وهو يتحوب يف دعائه. واحلُزنُ. سوُء احلال: واحلُوب. احلاجةُ: -أيضاً 

جاء : وأَحوب الرجلُ. ِمثْلُها: االثْم الكَبري، واحلَوبةُ: واحلُوب. روح القَلِْب: واحلَوباُء. توجع: وتحوب من كذا
ةً وحابِحي بوحي ِب، وحاباًباحلُوباً وحابوباً وحلُ: وجالر بوحباً، وتوحت بوحوت ،عن : أي أِثم بألْقى احلُو

  .القاِتلُ: واحلائب. نفِْسه
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أبوح وحاِفر :مخض بقّعم .أبواحلَو :ِضعوالِء وغِريها. مقَاِء والدِة ومن السِديمن األو ةُ. والواِسعأَبواحلَو :

  .حوائب: املَزادةُ العظيمةُ الرِقيقَةُ، وجمعها

  .أي مبكاٍن واِسٍع: ونزلْنا ِبحوبٍة من األرِض. عِظيمه: ورجلٌ حوأب البطِْن

  وحب الوحاب داٌء يأْخذُ اإلِبلَ

  حبو

  .كَلَّت: أبحت علَي دابيت. اع من كلِّ شيٍءاالنِقطَ: - بوزِن اإلعطاِء -اإلبحاُء : اخلارزجني. مهملٌ عنده

الميم والحاء  

  

  محو

واُء: احلَممفهم أَح ،جولي الزي نٍة ِممابِج وكُلُّ ذي قَروِج وأخو الزواٍت. أبو الزوفيه ثَالثُ لُغ : مىصاً -حِمثْلُ ع
- م؛ وح وموقيل- ِمثْلُ فٍَم - ؛ وح  :ٌء حم- روقْصم زومهم -.  

 -واحلَمأَةُ . اسود، ومنهم من يهِمزه: واحمومى الشيُء. لَحمةٌ منتِبرةٌ يف باِطِن الساِق: واحلَمأةُ. وحماةٌ حاِميةٌ

ماُء : واجلَميعِمئةٌ: -األحح نيوع ،ِتناملُن دواألس نالطِّي :مح أٍةذات .الِبئْر أْتمها: وحأَتمح تجرها. أخأْتموأح :

  .جعلْت فيها احلَمأَةَ

  .نبت ينبت ِبنجٍد يف الرمِل والسهِل: واحلَمأَةُ

  محى

وأحميت . ٍء دفَعت عنهوكُلُّ شي. موِضع فيه كَُأل يحمى، وحميُ القَوم ِحمايةً ومحِميةً: - مقْصور -اِحلمى 
جماعةٌ : وهي أيضاً. الذي يحمي أصحابه يف احلَرِب، كانَ على حاِميِة القَوِم: واحلاِميةُ. مبعىن حميته: املَكانَ

ورجلٌ . ِنفْت وغَِضبتأ: وحِميت من الشيِء وحميت أحمى حِميةً. ِحمياِن وِحمواِن: وتثِْنيةُ اِحلمى. يحمونَ
  .حمى أنفْه محِميةً ومحِميةً: جمع احلَِميِة يف األنِف، يقال: واحلَمايا. ال يحِتمل الضيم: حِمي األنِف

ِميحوم ِمياًء، وهو حِتمى احمتةً، واحومةً وحيِحم ضاملَِري تيموح .الفَر ِميوحس : ،ِرقوع نخإذا س
اُء: واجلَميعمِة وحنِوها. األحدِمثْلُ احلَِدي نخاء: وكُلُّ ما سمةَ إحداحلَِدي تيموأح ،مىمى ححي ِميوهو . ح

  .حسن احلَماِء
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وأتيته صكَّةَ وحمى . أي يف ِشدِة احلَر: حماهاوأتانا يف حمى الظَِّهيرِة و. اشتد حمو الشمِس، وحميه أكْثَر: الفَراُء
ىما. وعيطَكَِّت احلُماص نه ِحيتيواً. وأتمياً وحممي ححةٌ، تفهي حاِمي سمِت الشِميةُ. وحةُ اليت : واحلاِمياراِحلج

ا الِبئْر طْويةُ. تقْرِب وحنِوه وهو كُ: واحلُمةُ العمحمٍة ذاِت سِته. لُّ هاميمى يف حشلَِته: ومما . أي يف حيموح
  .أي يحمي حوزته: وهو حامي احلُميا. سورتها: الكَأِْس

    

أي : يتومضيت على حاِمي. مبعىن أما واهللا: حما واللَِّه ال أَفْعلُ ذاك: ويقولونَ. طَما، فهو منحٍم: وانحمى املاُء
  .اسم للسورِة ال يصرف: وحم. اِحلمام: واِحلمى. وجهي

  حمو

واه: املَححه وأموحه، وأنا أَمأَثَر بذْهٍء ييٌء تقول. كُلُّ شاً: وطَيوحواً ومحياً ومحه متِحيُء . ميحى الشوام
  .ومحى الشيُء ومحاه غريه. حومبعىن مم: وكتاب ماٍح وممٍح, وامتحى 

وتركْنا األرض . للمطْرِة اليت تمحو اجلَدب: وهي املَحوةُ. اسم ِلريِح الشماِل ألنها تمحو السحاب: ومحوةُ
  .إذا ِجيدت كُلُّها، كانت ا غُدارنٌ أم مل تكُن: محوةً

  حوم

ممن اإلبِلال: احلَو مخالض عةُ. قَِطيمِض: واحلَوِر ماًء، وكذلك يف احلَوحِضٍع يف البوم أكْثَر .ائماإلِبلُ : واحلَو
حائم اموه ،اغُها: الِعطَاشِدم ِطشانُ . عمٍة -واحلَوانموح عمِة: - جبالباِدي اتبن.  

  : واحلُوم يف قول علقمة. حومةٌ: الِبلَّور، الواِحدةُ: واحلُوم. ئٍر يحوم حول الشيِءدومانٌ وطَيرانُ طا: واحلَومانُ

موةٌ حبابها حاِنيِض أرعِلب  

  .استدمت: وحومت يف األمِر. هي اليت تدور يف الرأِْس وتحوم: هي الكَثريةُ، وهي احلَوم أيضاً، وقيل

  يحم

حاملَي :لٌ مائحجِتقاُء، ره: االسابحأص حِميوي لْولَأ الدمِزلُ إىل الِبئِْر فَينروفاً. يعطى مأَع نوكُلُّ م :فقد ماح .حواملَي :

وماح فاه . كَفُّؤ يف اِملشيِة والتميلُالت: والتميح. ضرب من املَشِي يف رهوجٍة حسنٍة: واملَيحوحةُ واملَيح. املَنفَعةُ
حِمياِك يوالَطَةُ. بالساَء، وهي املُخسلْطانَ والنالس تحوما ي.  

حميتي ريف ِظلِّه: وم ظُرنأي ي .حقُّه: واِمليِل، وال أحخاُء من النصيالش.  
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  وحم

لَى إذا اشأِة احلُبرقال للمئاًييش تهةً: تحاموماً وحو محوت تِحمناها. ومحاِم، وقد ونةَُ الِوحيمى بحفهي و :

ووِحمِت الدابةُ . يضرب ِلمن يسأَلُك أبداً وال ينفَعك" وحمى فأما حبلٌ فال حبلْ: " ويف املَثَِل. أطْعمناها شهوتها
  .شديد احلَر: ويوم وِحم. إذا حملَت فاستعصت: -ِوحام  وهي ال-

محفُه: والوِفيراِن الطّاِئِر وحطَي توِع، وصِظ واجلُويِف من الغيف اجلَو اقِترةُ واالحاراحلَر.  

  موح

  .بياض البيِض: واملاح. سوح وموح: واِحدةٌ، وجمعها: ساحةُ الداِر وماحتها: اخلارزجني. مهملٌ عنده

اللفيفباب   

  الحاءما أوله

  .حييةٌ: حرف ِهجاٍء، هذه حاٌء مكْتوبةٌ، وتصِغريها: احلاُء

كَماٌء وحلَتاِن: وحقَِبي.  

  .على احلاِء: وهذه قَِصيدةٌ حاِويةٌ

حا للكَبِش عند السفَاِد : ال يستِطيع أنْ يقولَ: محِسن وال مِسيٌء وقيلأي ال " ابن املاِئة الجا والسا: " ويقولونَ
  .وللغنِم عند السقِْي

تيله وحاح أْتاحوح.  

واةً: وححوبه ح أْتحوِز، حعللم رجز.  

 يلَةٌ -وحا، يقولُ: - ثَِقي بدناِء: يدِر والغعلى اخلَي يح.  

  .فَتكْتب بالِواو ليعلَم أنَّ الواو بعد الياء: وأما احلَياةُ

  .الِغذَاُء للصِبي مبا به حياته: واملُحاياةُ

  .أي يتركُوهن أحياًء" ويستحيونَ ِنساءكم: " وقوله عز وجلَّ

  .ال يموت ولَدها: وناقَةٌ محِي ومحِييةٌ

تيوأتفالٍن قائم يوح ك :يأي هو ح.  

  .أي أَطْولُ حياةً" أحيا من ضب: " ويقولونَ

  .كُلًُّ ِذي روٍح، وماٌء يف اجلَنِة: واحلَيوانُ

اتوواِن: واحلَيِزلَِة احلَينمب.  
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 وحواٌء، وسميت ألنها تتحوى يف -على فاِعٍل  -حاٍء : وصاِحبها. حيوةٌ: اشِتقَاقُها من احلَياِة، وأصلُها: واحلَيةُ
  .جمع احلَيِة: واحلَيوات. ذَكَر احلَياِت: واحلَيوت. كثريةُ احلَياِت: وأرض محواةٌ ومحياةٌ. الِْتوائها

  .أي نفْس زيٍد: وهذا حي زيٍد

  .يٍدأي حياةَ ز: ومكَثَ فالنٌ عندنا حي زيٍد

  .أي ال أَحد يل: وال حي يل. ِمثْلُه: أي روح، واحلَيوات: وما ذا حيوانٌ. احلَياةُ: واحلَيوانُ

  .أظْلَم من حيٍة: " ويقولون. أُم احلَي: وامرأَةُ الرجِل

مبنعىن حىي، كما : جلٌ حِيي وامرأَةٌ حِييةٌ، وحيا فالنٌ، ور- ِبيائَيِن -من احلَياِء، واستحييت: وحِيي الرجلُ يحىي
  .مبعىن بِقي: يقال بقي

: وأحييت األرض.  حياُء الربيِع تحىي به األرض، وتتابع علينا حياً وحيياِن وأحياُء من مطٍَر- مقْصور -واحلَيا 

ممدود ومقْصور واملَد أَكْثَر، : وحياُء الشاِة. حمرةٌ تضِرب إىل السواِد، شفَةٌ حواُء: واحلُوةُ. ِتوجدتها حيةَ النبا
  .حي من أحياِء العرِب: واحلَي. وجمعه أحِييةٌ

تِحيةُ القَوِم بعِضهم : واملُحاياةُ. يِة فب أعلى اجلَبهِةحيثُ انفَرق اللَّحم حتت الناِص: الوجه، وهو يف الفَرِس: واملُحيا
. أفْرحك وأضحكَك: وِقيل. يعين به االسِتقْبالَ باملُحيا، واشِتقَاقُه من احلَياِة أو احلَياِء: حياك اللَّه: وقَولُهم. بعضاً

ورجاُء بن . السالم: وقيل. البقَاُء، وقيل املُلْك لِله عز وجلَّ:  والتِحيات هللا.الِصقَةٌ بأسفَِل الناِصيِة: ودائرةُ املُحيى
  .معروف: حيوةَ

اِييحةُ: والتِة، الواِحدعثالثةٌ ِحذَاَء اهلَن اةٌ: كَواكبيةُ. ِتحٍش: واحلَيعاِت ننِن وبيقَدما بني الفَر كَواكب .دواألس :

يةً. ةُ الواديحايواً وحيح وي فالنٌ مالَهوى عليه: وحته، واحزره وأحعمةُ . جاٌء : واحلَِويأِة، وِكسرللم كَبرم
جوِم إذا اسِتدارةُ كلِّ شيٍء كَحِوي احلَيِة والن: واحلَِوي. يحوي حولَ سناِم الِبعِري ثُم يركُب، وجمعه حوايا

قَتساُء. اتةُ واحلاِويةُ واحلاِويواحلَِوي :اُء، واجلَميععايا: األمِسكُها : وهي أيضاً. احلَوموى فَيطَها النسلْقى واليت ي
رطَايتلئالّ ي حضراُء. حني ياٍء واِحٍد، و: واِحلولُ ِحوها من بعٍض، هم أهضعداين بةٌ تِبيأخ عمواِحٍد، وج ِويمن ح

  .أحِويةٌ: اِحلواِء

. هي البراِبخ: وقيل. وحويت للماِء حِوياً، فأنا أحِويه حياً. حِويةٌ: املَساِطح حول املاِء ِلتحِبسه، والواِحدةُ: واحلَوايا

أي : وهو حواءةُ ماٍل. بِت املُسطَِّح على األرِض يسمى احلُواءةَال يبرح، مشبه بالن: ورجلٌ حواءةٌ. معروف: وحوا
  .الِزم هلا حسن الِقياِم عليها

ما يعِرف احلَو من اللَّو واحلَي من : " ويقولون. وهو طائر كالعصفُوِر أَسود البطِْن والرأِْس: وهذا حوي خبٍت واِقعاً
من الباِطِلأي ا" اللَّي حلَق .تيوحَء ليس يل: وتيالش تيجرى. أي تمست زنةَ : والعواٍة -حرجر مهلا - غَي م؛ اس 

  .تدعى به للحلَِب
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 يال -وحهيلْ: - مبعىن حجقال للِحماِر. أي اعِه: ويوِحي يه، وحترجه ؛ إذا زياِي. ِمثْلُه: حوحاِح وح اِنكِبض 
  .أي ادعها: ا

  الواوما أوله

  : كَتب يكْتب، وأنا أَِحي، وأنشد: وحى يِحي وحياً

  ِلقَدٍر كَان وحاه الواِحي

    

ووحيت لك ِبخبِر . ةُاِإليماُء واإلشار: واإليحاُء. أوحى هلا ووحى هلا: ويقال. ألْهمه: بعثَه، وقيل: وأَوحى اللَّه إليه
. أي استخِبره: واستوِح يل من فالٍن ما خبرهم. من وحي يوحي، يف العجلَِة: والوِحي. أي أَخبرت: كذا

سِمعت . وحاةُالتحرك، وكذلك ال: الصوت، وقيل: والوحوحةُ. أي استعجلْته ؛ من الوحا الوحا: واستوحيته
  .أيا ما: ويحاً ما ؛ كما يقال: رحمةٌ ِلناِزٍل به بِليةٌ، ويقال: وويح. أي جلَبتهم: وحي القَوِم ووحاتهم

احوحوقيل: والو ،عِريِت، وقيل: السوِة بالصحوحالو الكَثري :كَِمشفِْس املُنالن دمن و. احلَِدي ِوححوجاَء فالن ي
: والوحى من اجلَبِل. وح: ويقال البقَِر إذا زِجرت. ضرب من الطَّيِر: والوحوح. أي يضطَِرب ويتنفَّس: البرِد

  .داً بشيٍء فهم ِمثْلُهأي اخلَبر ال يخِبر أَح" الِعي وحي يف حجر: " ويقولونَ. أي ال بد: وال وحى عن كذا. سنده

  األلفما أوله

احظُ: اُألحيفَاِد قيل. الغللس شالكَب ِعيوإذا د :وأُح وِة. أُحِم عند اإلصابهِسِل السرقال للما: ويحا. إيحوأي : اعبات
  : ِحكايةُ صوِت الساِعِل، أنشد: وآِح. ِلمرحى

  آِح: يقوُل من بعِد السعاِل

الرباعيباب   

القاف والحاء  

  .وال طائلَ يف احلَرِف. دويبةٌ، وهي احلُبشقَةُ: احلُبشوقَةُ: اخلارزجني

ونسج محرقَص وخرز . هو ِقراب اخلَطِْو كالرقِْص: و املَشِي. ِفعلُ اللُّقّاعِة بالكَالِم، يحرِقص الكَالَِم: احلَرقَصةُ
  .وكذلك احلُرقُوص. دويبةٌ أيضاً: - على ِمثاِل حبركى -وحرقْصى . دويبةٌ: واحلُرقُصاُء. أي مقَارب: كذلك

  .وثَب وثْباًُ مقَاِرباً: قَرسح الرجلُ

اسالِقلْح :حالقَِبي ِمجالس.  

قوحمالس :قوحملَةٌ سخنلُ، ووال. الطَِّوياقحمأِْس: سِف الرِقح ققَةٌ فَوِقيةٌ رٍم. ِجلْدمن غَي قاِحيماِء سمويف الس.  
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قُرزحةٌ، : شجر، الواِحدةُ: والقُرزح. وثَوب كانت ِنساُء العرِب تلْبسه. القَِصيرةُ الدِميمةُ: القُرزوحةُ من النساء
  .اِجلص: والقَرزح. واسم فَرٍس. ساُء العرِب تلْبسهوثَوب كانت ِن

قرزاخلُلُِق: املُح قيِب الضضالغ عِريعليه. الس قيواملُض.  

  .نظَر نظَراً قَِبيحاً: وحرزق الرجلُ

  .أي ِبعصاي، مشددةُ الالّم:  ِبقَحزلَّيتوضربته. أي وقَع: وضربه حتى تقَحزلَ. العصا: والقَحزلَةُ

 زٍر -الِقلَّحبِله: - على ِمثاِل ِصنمن ِفع لُه أكْثَرالذي قَو ائهالت جاِل القَِصريمن الر نِميةُ. السزةُ القَِصِري، : والقَلْحيِمش
  .وهي القَحلَزةُ أيضاً

  .القَوس: القَزحلَةُ

ِيفالنٌ ييف املَش لَزقَحتييف الكَالِم و لَيع ِلزظُ: قَحِليغوهو الت .لَزقَحه فَتتبرلَ: وضدجأي ان.  

ِلقِزح حديدةٌ: ِريش .لَفحزتو لَقحزقَةُ: وتلُوحومنه الز ،واِحد :فاِليحوالز قاِليحاِن، والزيبلَقَِة الصزِلم.  

 لَقوكٍَر -احلَزوبعلى ح - :ِمعتاملُج رالقَِصي.  

  .اسم: وِحزِقلُ. خشارتهم: وحزاِقلَةُ الناِس. الضيق يف خلِقه: اِحلزِقلُ

  .أي وقَع: وضربته حتى تقَحزنَ. قَحاِزنُ: العصا، وجمعها: القَحزنةُ

سرعةُ : والقَحفَزةُ يف املَشِي. أي غَلَّظْته له: وقَحفَزت للرجِل الكَالم. حشوتها حشواً نِعماً: حفَزةًقَحفَزت احلَِقيبةَ قَ
  .نقِْل القَدِم

  .ِلرجٍل. صرفْته عنه، ومنه اسم قَحزٍم: وقَحزمته عن ذاك. نِشب فيه: تقَحزم الرجلُ يف أمِره

  .يف اِجلماِع: وقَحطَرت املاَء. وترتها: حطرت القَوس قَحطَرةًقَ

  .- بكَسر احلاِء -اِحلنِقطانُ : ويقال للحيقُطاِن. الداّرج، وكذلك اِحلنِقطُ، وسمِت العرب ِحنِقطاً: احلَيقُطانُ

    

  .صرعه: وقَحطَبه. هإذا عالَه فَضرب: قَحطَبه بالسيِف قَحطَبةً

  .احلَراِقد: عقْدةُ احلُلْقُوِم، واجلَميع: احلَرقَدةُ

ِقندحرةً، : أي يف وجوٍه شتى وكذلك: - بإسقاِط الباء -تفَرقُوا شعاِرير ِبِقدحرٍة وِقذَّحرٍة وِقدحرةً وِقذَّحرةً 
  .تهيأَ للسباِب: واقْدحر الرجلُ. -  بفَتِح القاِف-وِبقَدحرٍة 

حوداِن: القُردمن الِقر مخالض .حدِد: والقَرورمن الب برلُ. ضجالر حدبه: وقَر منه أو طُِلب طْلَبمبا ي وقال . أقَر
وأنْ تطَأِْطئَ رأْسك حتى ال يِصيبك . الذُّلُّ: والقَردحةُ. إذا وقَعتم يف ذُلٍّ فَقَرِدحوا له يجزكم: بعضهم ِلولَِده

مهالس .حوده: والقُرعموج ،رِغيالص تيالب :حاِديةُ. قَرحدةُ والقُرحودوالقُر :فَعالِم إذا أيلِْق الغِة يف حزكاجلَو.  

  .ظَرإدارةُ العيِن يف الن: احلَدقَلَةُ

  .هي العين الكَبريةُ، أكَلَ الذِّئْب من الشاِة حدِلقَتها، ويروى بالذّاِل: وقيل. شيءٌٍ من جسِد الشاِة: احلُدِلقَةُ
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  .انِتفَاخ البطِْن، غري ثَبٍت: الدحقَلَةُ

ُء اخلُلُِق، قال أوس: واحلَقَلَّديلُ السِخيوالب ،لٌ فيه إثْممع:   

  ِبنَهكَِة ذي قُربى وال ِبحقَلَِّد

  .اِحلقَد والعداوةُ: وقيل

ققُوداحلَن :لُ القَِصريجقي. الرقُودِنه: واحلَنيإيلَّ ِبع قدنوح القَت هِشب :قدأي ح .ِدقنِء: واملُحيطُ بالشاملُِحي.  

  .ورائهالدفْع، دحقَبة من : الدحقَبةُ

قباحلُد :ِمعتاملُج القَِصري.  

  .مؤخر القَذَاِل: القَمحدوةُ

قحمطُ: الدعاٌء: وقيل. املُسسوح امهو طَع .بالثَّو قْتحمِج: ودسِق للنِقيالَِة والدخه ماَء النتقَيس.  

مقُوحقال: الداخلَلِْق وي ظيمالع :ومح؛ على القَلِْبد ق.  

  .ِضيق النفِْس من بخٍل وضجٍر: احلَبتقَةُ

  .الفاِحش العاِبس السيُء اخلُلُِق، وكذلك القَيذَحور: واملُقْذَِحر. تهيأ للشر والغضِب: اقْذَحر الرجلُ

  .وتفَرقُوا شعاِرير ِبِقذَّحرٍة وِقنذَحرٍة

التذْلُقاإلنسان مبا ليس فيه: ح نيزتأنْ ي.  

  .التبِديد، وال أحقُّه: القَذَحرةُ

  .كَِبري مِسن، والنونُ زائدةٌ: رجلٌ إنقَحر وإنقَحلٌ

: وحرقَف اِحلمار األتانَ. ت حراِقفُهحرقُوف، وبد: والدابةُ الشِديدةُ اهلُزاِل يقال هلا. عظْم رأِْس الوِرِك: احلَرقَفَةُ

  .دويبةٌ من أَحناِش األرِض : واحلُرقُوف. أَخذَ ِبحراِقيِفها

  .محلِْقن وحلْقَانٌ: إذا بلَغَ اإلرطَاب من البسِر ثُلُثَيِه فهو. اسم موِضٍع: حرقَم. قُبح الوجِه: البرقَحةُ

لٌ إنلٌرجلٌ وقَحقَح :وقيل. مبعىن :لُ. هو املُِسنحِد: والقُنبالع ماس.  

  .أي يتبشبش: يضحك يف وجوِه الناِس، ويتفَلْقَح هلم: رجلٌ فَلْقَحى

  .شِربه أجمع أو أكَلَه: قَلْفَح ما يف اإلناِء

فْلَقلٌ حجق: رمأي أَح.  

  . من شيبانَاسم حي: فَقْحلٌ

  .القَِصير الصغري من الرجال: واحلَبلَّق. أغْنام تكونُ ِبجرش: احلَبلَّقَةُ

  .كاملُحلِْقِن: واملُحلِْقم من الرطَب. احلَالِقيم: قَطْع احلُلْقُوم، واجلميع: احلَلْقَمةُ

الَقاِض املُ: اِحلمينُ من به اجلُفُوِل من باِطٍن. قْلَِةما غَطَّتِضِع الكُحوِن من ميبالع وما لَِزق .قلُوواحلُم : وحن
  .فَتح عينه ونظَر نظَراً شديداً: وحملَق الرجلُ. اِحلمالِق
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مٍء، وقيل: والِقلْحيمن كلِّ ش فِْسه: املُِسنيف ن ظِّمعاملُت مخهو الض .الش مواقْلَحخي .مواخلَلِْق: والقُلْح مِظيالع.  

 قنحِس، وقيل: - باحلاء -والبنرِع كالبرالد عاطُ مخٌء ييٍت: مبعىن اخلاء ؛ وهو شوليس ِبثَب ،قُعرالب.  

الكاف والحاءباب   

كَشننُ زائدةٌ: حواِس، والناِء النممن أس.  

    

اخلُصيتاِن، : واِحلسِكلَتاِن. حساِكلُ: ِحسِكلٌ، حتى أوالد النعاِم، وجمعه:  من كل شيٍء، الواِحدالصغار: اِحلسِكلَةُ
  .وما يتفَرق من احلَِديِد إذا طُِبع فَيتطَاير كالشرِر

حِسيه: الِكنِدنعيِء وملُ الشماٍل. أص حِسيوإنَّ له لَِكن :ةَ ماٍلأي كَثْر.  

  .مشي اخلاِئِف املُخفي نفْسه: الكَسحبةُ

كحاِليةُ: الزالواِحد ،فحاِليكَةٌ: هي الزلُوحز.  

  .القَِصير: احلَزوكَلُ

املُنكَِمش على : رِدحواملُكَ. البطُْء. والكَردحةُ. من عدِو القَِصِري املُتقَاِرِب اخلَطِْو املُجتِهِد يف عدِوه: الكَردحةُ
: وكَردح. قَِصير: وكُراِدح. صرعه: وكَردحه. ضرب من املَشي: - على وزِن كَربالََء -وكَردحاُء . الشيِء

زوجوقيل. ع :ديدش لْبص.  

  .ضرب من املَشِي كالكَردحِة: الكَلْدحةُ

كتِنزلَِة احلَ: احلَرهِبمعماس، وجمن الن ارغِك ومها الصت :اِتكرح.  

  .يسِرع: ومر يكَرِتح يف مشِيه. صرعه: كَرتحه وكَردحه

  .ضرب من املَشي: الكَلْتحةُ 

حتالكَن :قماألح.  

اِتكواحلُب كتِم: احلَباِجلس غريالص.  

  .حركَته من موِضِعه، وال أحقُّهالزعزعةُ، : احلَركَتةُ

  .ِعظَم البطِْن: الكَحثَلَةُ

ثَحلٌ كَنجور :قمأح.  

  .ضرب من النباِت: واحلَنكَثُ

  .أي حطَام من يِبيٍس: وا كُثْحمةٌ من دِريٍن. واِفر الشعِر: ورجلٌ ذو كُثْحمٍة. ضخمةٌ: وِلحيةٌ كُثْحمةٌ

  .ضرب من املَشي: احلَركَلَةُ

  .أي مشوهاً: جاءِت املَرأَةُ ِبولَِدها مكَرفَحاً
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هو الصِغري الغِليظُ الرقَبِة، : وقيل. الطَّويلُ الظَّهِر القَِصري الرجلَيِن الذي كاد يكونُ مقْعداً من ضعِفهما: احلَبركى
- أيضاً -واحلَبركى . - على جعفٍَر -احلَبرك : حبرِكيات، ويقال له: والقُراد، وجمعه. بركاةٌح: ودويبةٌ، واُألنثَى

 :الَئماملُت كَاِثفاملُت ابحالس .اِكمرلُ املُتموالر.  

كَروبكَرى، ويف الشعر: حوبةٌ، وكذلك جاِهيد :  

  هي اُألربي جاءتْ ِبُأم حبوكَري  تُ أنَّهاغَسا لَيلي وأيقَنْ فلما

وضفْرةُ الرمِل . حباِكر: القَطُوف املَشِي القَِضيف، وجمعه: واحلَبوكَر من الناس. - أيضاً -أُم حبوكَران : ويقال
أي جماعةٌ الكَربحةُ يف : ومرت علَي حبوكَرى من الناِس. خلَلِْقالضخم املُجتِمع ا: واحلُباِكِري. أُم حبوكٍَر: الوعثَةُ
  .دون الكَردمِة: العدِو

  .دون الكَردمِة، وال يكَرِدم إالَّ اِحلمار والبغلُ: الكَرمحةُ يف العدِو

أي تثَاقَلْت : وحنكَلْت يف املَشِي حنكَلَةً. حناِكلُ: للَّئيم، وجمعههو ا: الدِميمةُ من النساِء القَِصريةُ، وقيل: احلَنكَلَةُ
اطَأُتبوت.  

  .الضِعيف، وليس بِثقٍَة: احلَفَلْكي واحلَفَنكي

  .الداِهيةُ، وهي بالراِء أعرف: احلَبوكَلُ

بةُ ِمثْلُه: وكَلْحباِء، وكَلْحساِء النمةًوكَ. من أسبِل كَلْحجالر هجو بلْح :ضقَبوت جنشت.  

ه من احلاِلِك: احلَلْكَموكأن ،دواألس.  

الِكلِْحم :والِكلِْمح ِمثْلُه، بفْيِه الِكلِْحم ةُ، والِكلِْمحارواِحلج ابرالت.  

كلَمقال: املُحتداين، يلٌ: الُمخكَةٌ، ونلَمحةٌ مكذلكظُلْم  .اكِلِنمالً: واالحخب ِتداداالش.  

  .الضعيف، وال أحقُّه: احلَفَنكى

بحٍت: الكَنوليس ِبثَب ،تبن.  

حروفهمامع الجيم  والحاءباب   

كُوز نِظيف : واحلَشرج. ياهحِفيرةٌ تحفَر ِشبه األحساِء تجمع فيها اِمل: واحلَشرجةُ. تردد صوِت النفَِس: احلَشرجةُ
غريص .قِقياِض صاٍف ررضري على الرجوهو الكَذّانُ أيضاً. وماٌء ي.  

اِشرلُ املَفَاِصل: واجلُحبِم العاِجلس ِظيماخلَلِْق الع احلاِدر .رشةُ : واجلَحاِشرواجلُح ،ِفرجوهو م رلُوِعه ِقصالذي يف ض
  . وكذلك اجلُحشرنحوه،

    

  .السِريع اخلَِفيف: واجلُحاِشلُ واجلُحشلُ

ِششنحاملُج :ِلمتحأنْ ي بالذي كَر الَمالغ.  
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مشِن: اجلُحيباجلَن ِفختنم ِعريب.  

ِرشمواجلَح شمالكَِبريةُ: اجلَح زوجالع.  

ِحرجاملُض :جِسطُ على وبطٍْباملُنِو ِسقَاٍء أو وحِض من نِض. ِه األرفِْسه على األرلُ ِبنجالر رحجواض.  

  .مبعناه: وحضجرتها. مُألتها: ضحجرت الِقربةَ

روجضةٌ حرةٌ: ضمخِر. أي ضجلُه من اِحلضطْ: وأصلُ الباألثْج عصوكذلك األر ،ِظيمقَاُء العوهو من . ِنوهو الس
  .من أسماء الضبِع: وحضاِجر. الضخم: الرجاِل

  .ِحنِضج، وال أحقُّه: يقال للرجِل الذي ال خير فيه

اجاِحلفْض :عصطِْن األرلُ البةٌ. األثْجاجأةٌ ِحفْضرةُ اخلَلِْق: وامِخيرتِن املُسيتةُ اخلاِصرمخِمثْلُهواحلُ. هي الض فَاِضج.  

اِجمواحلُض ِجمم: اِحلضظُ اللَّحِلياحلجايف الغ.  

  .دلْكُك الشيَء وصقْلُك إياه: السحجلَةُ

كيجى الدنحٍج: اسنحساِح، فهو ميبالص فاه رفَغ.  

جحمالس :والس اجحمِر، وكذلك السلَةُ الظَّهانُ الطَِّوياألتجاِحيم .جوحموالس :ضِغبلُ البالطَِّوي.  

ازوِجلْح لٌ ِجلِْحزجلٌ: رِخيب ٌيض.  

جزحالب :احلَِقري غرياِس الصمن الن به اللَّئيم فصوة، وبِشيحِة الوقَرالب لَدو.  

  .العجوز اهلَِرمةُ، واخلاُء لُغةٌ فيه: اِجلحِرطُ

داجلَحر :القَِصري داجلَع .اِدِريواجلُح :ِظيمالع .تردحوج :تجرحكَاِرها. مبعىن دمن أو رِت الطَّيردحجتو :

تفَطار كَترحه. تردحه: وجعرص.  

جردولُ: املُحٍج. املَفْتردا من ح ٍد: وماأي أَح.  

ةُ القَِصريعبلُ الرجاًوالرِجد  :عمجةٌ، ويجرحد :اِرجحد .جاِريحمن القَذَِر: والد جرحدةُ. ما يةٌ: الواِحدجورحد.  

  .الضفّاطُ من ماٍء إىل ماٍء ومنِزٍل إىل منِزٍل: واملُجحِدلُ. صرعته: جحدلْته

جدناناً من: حألْو ِبتنةٌ تبلَةٌ طَيمراِت، واجلَميعبِل:  النمةٌ من الرِدجوِحن ،جاِديِل: احلَنِب يف اجلَبعِمثْلُ الش .

اِدجها: واحلَنمن اإلِبِل، واِحد الِعظَام :جدنح.  

جنحثَلٌ: دِقرية، ومةٌ حبيود " :جنحمن د لَينُ عوأه تَألن. "  

ورجواحلُن دوجِة: احلُنرةٌ طَويلةٌ للذَِّريروةُ، وقاررجٍد. احلَنوجنو حنٍس: وبةُ. قَِبيلةٌ من قَيمدِو: اجلَحدةُ يف الععرالس.  

  .- على وزِن ِجرِبياَء -ِجلِْحظاُء : الكَثري الشعِر على جسِده من ِضخٍم، ويقال: اِجللِْحظُ واِجللْحاظُ

  : الِقماطُ، أنشد: : اجلَمحظَةُ

  فَظَلَّ في ِنسعِته مجمِحظاً
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وهو مشي : وجحمظَ يف املَشِي جحمظَةً. إذا شددت يدِيِه على ركْبتيِه مثَّ ضربته: جحمظْت الغالَم جحمظَةً
  .القَِصِري

ظَمِظ: اجلَحوِن، وهو من اجلُحينيالع ظيمالع .تتجذْحمنه: م ذِْحجم ِتقَاقذِْحٍج، واشِبم تعمتاج.  

  .قَِطيع من اخلَيِل: وحرجلٌ. السِريع: الطَّويلُ، وقيل: احلُرجلُ

  .وهو أنْ يعدَو مرةً كذا ومرةً كذا يمنةً ويسرةً: وحرجلَ يحرِجلُ حرجلَةً

  .ي ونشاطٌهو عدو فيه بغ: وقيل

  .أي يدبر كَالَمه: هو يترنجح يف كَالِمه

  .حرف احلُلْقُوِم، واحلُنجور أيضاً: احلَنجرةُ

ن أمثاهلم وم. ثَِقيلَةٌ: ورحى مرجِحنةٌ. ارتفَع: وارجحن السراب. إذا وقَع ِبمرٍة، وإذا اهتز أيضاً: وارجحن الشيُء
  .إذا ارجحن شاِصياً فارفَع يداً أي إذا رأَيته خضع فاكْفُف عنه: " يف العفِْو عند املَقِْدرِة

فورلَِة: احلُجممن الن ظَماِئِم أعةٌ طَويلةُ القَوبيوِيِه. دشيف م حجفَر :جفَحجى. تحوالفَر :شةُ ؛ كالفَريِةاملَشح.  

فجرح :ةٌ، واجلَميعباِرد حِري :اِجفاحلَر.  

    

رجٍء: اِحلبيليظُ، وكذلك من كُلِّ شالغ رتالو .رجبلٌ حجِن: وريباجلَن ِفختنطِْن. ميف الب رجبحاٌء يف : وبه توهو الِْتو
  .األمعاِء

وفَرس جحرب . القَِصري الضخم اجلَنبيِن: واجلُحرب. اجلَحاِرب: فَرِس، واجلَميعِعرقَاِن يف ِلهِزمتِي ال: اجلُحربان
اِربحوج.  

اجباِحلر :واجلَميع ،مخالض : احلَرابج.  

جرةُ: احلُبجرارى، واحلُبمن احلُب ظَمِق أعنطَويلُ الع ه: طائرعمارى، وجاحلُب :اِرجبح.  

  .الضيق وسوُء اخلُلُِق، ورجلٌ جحرمٌ وجحاِرم ومجحرم: اجلَحرمةُ

  : رددت بعضها على بعٍض، قال: حرجمت اإلِبلَ

هنِْجمرحأقْصى شَلِِّه م نكُوي  

  .ضرب من السباِع، وليس ِبثَبٍت: احلُنجلُ

وجحفَلْت فالناً وبكَّته . ما يتناولُ به العلَف: وجحفَلَةُ الفَرِس. اجتمعوا: وتجحفَلَ القَوم. كَثري: جيش جحفَلٌ
  .أي صرعه: وطَعنه فَجحفَلَه. واِحد: ِبِفعِلِه

  .رِس كأنهما كَيتانمها الرقْمتاِن املُتقَاِبلَتاِن يف باِطِن الذِّراعيِن من الفَ: واجلَحفَلَتاِن

احلَفَلَّج :جاألفْح .واحلَفَاِلج :اإلِبِل، الواِحد ارِصغ :فَلَّجح .جواِحلفِْلي :القَِصري .أيضاً: واحلُفَاِلج جاألفْح . واحلَفْلَج- 

  .ِميمةُ القَِصيرةُالد: وقيل. الداِهيةُ: اِجللْبح.  الذي يحرك جسده إذا مشى-ِبجزِم الفاِء 
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  .وهو القَِديم، وقيل هو الذي يجمع مع الصلَِع ِضخماً. شيخ ِجلْحاب وِجلْحابةٌ

  .الطَّويلُ: اِجللْحب: وقال أبو عمرو

الجاِئِغ: اِحلمالص فَاخِر. ِمننُ الثَّووقَر .لَجمحم الجلٌ ِحمبوح :جمداإلِبِلوكذلك من . م.  

استأْصلَه، وجاِريةٌ مجلْمحةُ : جلْمح رأسه وجلَحه. الصرع: اجلَحلَمةُ. لَحم يكونُ يف الصدِف ِمثْلُ الغدِد: اجلُمحلُ
  .زعراُء الشعِر: الرأِْس

جاحلَفَن :ِن القَِصريلَيجقَاِبلُ الراملُت .اِجفاحلَن :أطْرافالواِحد ،لْبلي الصا يالِع مماألض  :فجنِس. حوهو من الفَر :

  .كَفَلُه

فوجقَفَِة: واحلُناحلَر فةُ أيضاً. طَربيووهي د.  

بناجلَح :ديدِن، وقيل: وقيل. الشوديِد النشٍد بتيأبو ز كاهوح ،ُء الِغذَاِء: القَِصرييهو الس .هوالِقدعمأيضاً، وج ر :

اِنبحج.  

حباجلُن :ِظيمالع.  

اِبجاحلَن :اً، الواِحدبِلئةُ حتاِبلُ املًمنالس :جبنح .جبواحلُن :ظيمةُ. العجبلَةُ الكَبريةُ: واِحلنالقَم.  

بجٍت: احلُناِء، وليس ِبثَبيمن األش الياِبس.  

فهماحرومع الشين  والحاءباب   

ِزرنحاٍن، وقيل: املُشسِم إنتِلش ِعدتقليالً: املُس بهو الذ قد ش.  

  .أي أوهنه: وضربه حتى طَرشحه. االسِترخاُء: الطَّرشحةُ

  .الطَِّويلُ: الشمحوطُ والشمحطُ

شوراحلُت :ديدالش لْبوقيل. الص :ِم الصاِجلس غريالصلْب .ِعيفلُ الضوالفَس .ِرشوكذلك اِحلت . اسوقال الن
: وسِمعت للجراِد حترشةً. أنْ تسمع صوت الشيِء وال تراه: يتحترشونَ للصالِة ؛ يعىن احلَركَةَ واِحلس، واحلَترشةُ

  .واإذا حشد: وتحترش القَوم. وهو صوت أكِْله

فوذْحٍت: الشِل أو غِريه، وليس ِبثَبمن اجلَب دداملُح.  

  .اسم من أسمِاء العرِب: حرشلٌ

فشركَِة: حمالس سفُلُو .فشواحلَر :شائك تباِس. نالن اعاتمالَةُ، وججالَِح. والرالس فشربه: وح نيما ز .

ِن يملُ اليوأهسنَ الكُدومس :فشفَةُ. احلَرشه: واحلَرعموج ،فشظَةُ، وكذلك احلُرِليالغ ضاألر :اِشفرح.  

. والضخم القَدميِن. الرجلُ الضخم: والشرحاف. االشِرحفَاف: تهيأ ِلقتِاله، وِفعلُه: اشرحف الرجلُ للرجِل

وكذلك النضِريلُ العمن اخلَِيِل. ص ِحفرواملُش :اخلَِفيف ريعالس.  
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ما اتسع من األرِض : والِفرشاح. الكَبريةُ السِمجةُ: والِفرشاح من النساِء واإلِبِل. تفَحجت للحلَِب: فَرشحِت الناقَةُ
: والفَرشحى. يف املَشِي: والفَرشحةُ. اسم الذَّكَِر: والِفرِشيح. فَراِشيح: عهوهو املُنبِسطُ من احلَواِفِر، وجم. واستوى

  .نحو الفَرحجى

فَختِء إذا انيقال للشي :فَشنراح .ِفشأَ : واِحلريهوكذلك اإلنسان إذا ت ،ثْبِت الوإذا أراد ِفشنرحها تةُ ألناحلَي
رللش.  

شِبيواِحلر ِبشاألفْعى: اِحلر .ِحيمروالش حمرالُ من : الششاِحلن حمرِمثْلُه، وكذلك الش حرموالش ،الطَّويلُ القَوي
  .الصِغري من الرجاِل: واحلُنشلُ. والرِغيب الضعيف أيضاً. السِريع الغضِب: الرجاِل

فَلَّحجاِلالشِن:  من الريفَتالش مِظيِن العيِخراملَن اِء. الواِسعساِع: ومن النةُ املَتِن الواِسعيكَتةُ اإلسمِظيوقيل. الع :

ٍف لو ِشئْت ذَبحت بكُلِّ وثَمر اللَّصِف، ونبت ينبت على سوٍق هلا أربعةُ حرو. املُشقَّق اليديِن والرجلَيِن والشفَتيِن
  .ما تشقَّق من بلَِح النخِل األخضِر: حرٍف منها شاةً، وهو أيضاًُ

  .الِغلَظُ يف سواٍد، رجلٌ بحشلٌ وبحشلي: البحشلَةُ

  .وهم الِعيالُ أيضاً. أي جماعةً: رأيت حشبلَةً من الناِس

شِفيواِحلن ِفشها: اِحلنعمةُ، وجاحلَي :شاِفينح.  

فحنالش :فرالطَّويلُ، وهم باخلاء أع.  

  .حدثَ وضِحك: أي آِنسنا، وحنبش الرجلُ: حنِبشاً حبِديِثك: يقولونَ

الضاد والحاءباب   

  .موِضعاِن، أحدمها وِسيع واآلخر دحروض: الدحرضاِن

فَضرةٌ، أنشد: ةٌحماقَةٌ كَِرين :  

  وقُلٍُص مهِريٍة حراِفِض

  .حراِفض، وقيل مهزولٌ: ذَلُولٌٍ، وجمعها: - على علَِبٍط -وبِعير حرِفض 

  .ِمثْلُ احلَظْربِة، وهي ِشدةُ الفَتِل، وتر محضرب: احلَضربةُ 

: والنعلُ احلَضرِميةُ. لَحن: وحضرم يف كالِمِه. ِمثْلُ احلَضربِة:  الشجِر، وهو شد الوتِرانِتزاع ِلحاِء: احلَضرمةُ

  .منسوب إىل حضرموت

  .هو بِريق املاِء: قَلْت يف صخرٍة، وقيل: احلَنظَلَةُ

  :ِمثْلُه: - مقْلوب -وامضحلَّ . ذَهب: اضمحلَّ الشيُء

حروفهمامع الصاد  والحاءباب   
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  .ضخمةٌ قَِويةٌ: جاِريةٌ صلْطَحةٌ

حدرص :لْبكانٌ صم .احدروى: والصتِض واسمن األر زرِة وهو ما بحدرِمثْلُ الص.  

حدلَوالص :دِديالش لْبالص.  

  .حجراِن عِريضاِن: الصندحاِن

ص نلَب ددحٍء خاِلٍص: ميوذكلك كُلُّ ش ،أي خاِلص.  

حديمالص :حديمص مووي ،اِدحموكذلك الص ،حديمص توص ،ديدالش : برنا، وضموي حدموص ،احلَر ديدش
لِدِحيمص :ديدش.  

اِدحمٍء: والصيمن كلِّ ش اخلاِلص.  

فالنٌ ص ِكبالطَّريِقور اِدحيه: مأي واِضح.  

  .وهو من ح ر ص. هي لَحمةٌ رِقيقَةٌ حمراُء الِصقَةٌ ِبحجاِب القَلِْب: ذَكَر اخلارزجني اِحلرِصياَنَ قال

ارصه: اِحلنوحالُ نصطِْن، واِحلنالب مخالض قِقيالد.  

ضاألر تِبصرفيها ماًء: ح لْتسأردوجها ِلتترخةٌ.  فَمصِصببراخلاُء: وما عليه ح روفواملَع ،بأي ثَو.  

  .الضيق والبخلُ: احلَصربةُ

ِرماِحلص :قدوالع .سالقَو مرصها: وحرتو دإذا ش .مرصحلٌ مجِر: ورقَليلُ اخلَي .ِرمجاِل، : واِحلصمن الر القَِصري
إذا مْألتها حتى : وحصرمت الِقربةَ حصرمةً. الشح والبخلُ: واحلَصرمةُ. الضيق اخلُلُِق: واملُحصِرم. البخيلُ الكَزو

قِضيت .ِرمقالُ له املَظُّ: واِحلصٍر يجاةُ شنج.  

  .القَِصري الضخم البطِْن من الرجاِل: اِحلنصالَةُ

  .متاع الدابِة والرحِل الذي بني قواِئمه: والصلَّحف. فُطَيحاُء، والمها شديدةٌ: قَصعةٌ ِصلَّحفَةٌ

    

لْفَحقَّةٌ: املُصه شوؤس كأنمن الر ِريضالع.  

  .البزغُز، وهو ولَد البقَِر: البحصلُ

ِلبوا: وِبفِْيه اِحلص ،ابرِمثْلُهأي الت ِلمِحلص.  

  .حِلق: أي زعراُء الشعِر، وصلِْمح رأسه: وجاِريةٌ مصلْمحةُ الرأِْس

  .متاع الرجِل واملَرأِة، يعين فُروجهما: الصنحفَةُ

ِفصئيلُ: اِحلنِم الضاِجلس ِغربنُ زائدةٌ. الصووالن.  

ِبصقَبيلةٌ: ِحن.  

حروفهمامع السين  وحاءالباب   
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الَِطحالس :ضِريةٌ: وهي أيضاً. العواِسع ضأر .حلْطُووالس :لَسلٌ أمبويقولون. ج :األباِطح اِطحني الَِطحثٌ سغَي.  

  .السناِطح، وهي الرحاب الفُروِج: الذَّكَر، واجلَميع: السنطَاح من اإلِبِل

احدرةُ: السةُ الطَّلِْح، الواِحداعمةٌ: جاحدِسر .احتوِسر احدةٌ، وقيل: وناقَةٌ ِسرملَةٌ: كَِريطَِوي .حاِديروالس : اِكنأم
  .عِظيمها: ورجلٌ ِسرداح القَدِم. هي جماعةُ الطَّلِْح: وقيل. ِسرداحةٌ: لَينةُ تنِبت النجمةَ والنِصي، الواِحدةُ

  .اسم: وسحدلٌ . الزب، وما يعِرف سحاِدلَيِه من عناِدلَيِه أي خصييه من ذَكَِره: الُّسحاِدلُ

ِدسةُ: اِحلنلُ. الظُّلْمجالر سدنحنُ زائدةٌ: وتووالن ،فعقَطَ وضس.  

 اِعججاِننا عيفَِلِصب اِدحبنا سحبِثأصريف ِقلَِّة الطَّعام: من الغ اِدحبالس.  

غَِليظاِن، وكذلك دحسمانٌ ودحمسانٌ، : ودحمس ودحاِمس. أظْلَم: ودحمس اللَّيلُ. األسود: الدحمسس
  .الدحمس. والزق الذي يجعلُ فيه اخلَلُّ. دحاِمس: وجمعه

  .أي مخلَّطُه: وإنه لَدحسمانُ األمِر.  احلاِدر السِمين يف أُدمٍة:الدحسماينُّ

سحموالد :نِميالس دِدياِل الشجمن الر دواألس .ِسيحماِن: والدمسحِمثْلُ الد.  

  .املاِجنةُ: السلْحوت من النساِء

بتحالس :اجلَِريُء املُقِْدم .موهو اس.  

ناِسياحلَر :ةُ، وليس له واِحددوهمن اإلِبِل املَج افالِعج .اِسنك: واحلَرممن الس عون.  

  .ِذئْبةٌ: لُألنثى من السراِحين، كما يقال: ِسرحانة

سِسيبرِه حلَياِب: ما عٌء من الثِّييأي ش.  

الطَِّويلَةُ على األرِض ويف السماء، وكذلك : والسرحوب. سرحوب سرحوب: يت للحلَِبإذا أُشِل: يقال للنعجِة
بحرالس.  

اسماِحلر :لَساألم.  

اِمسرنَ حووِسن :الواِحد ،ادةٌ ِشدِدبجأي م :ِمسِحر.  

سويف املَثَِل: الفَلْح ،الكَلْب " :من فَلْح عاُء" . ِسأطْمحسأةُ الرأيضاً، واملَر صلُ احلَِريجوالر.  

  .الصِغري: الصغار، وهم اِحلسِفلَةُ واِحلسِكلَةُ، واحلَسفَلُ: واحلَساِفلُواحلَساِكلُ. الواِسع البطِْن الذي ال يشبع: اِحلسفْلُ

ِم، وهو أيض: اِحللَفْساللَّح الكَثري ازيِع: اًالتضِر والباهلَب كَِثري.  

  .دويبةٌ، وكذلك السلَحِفيةُ: السلَحفى

لَِحباملُس :بلَحاس ،نيالب الطَّريق :دتام .بلْحِة: والسالقام دالطَّويلُ املَِدي.  

واحلُالَِبس ساحلَلْب :اعجالش .سولْبأْنُ حواحلُلَ. كثريةٌ: وض أيضاً -ِبس - :اعجالش .سِد: واِحللِْبياِء األسممن أس.  

  .الشبلُ إذا أدرك الصيد: والسبحلَلُ. يِصفُه بالترارِة والنعمِة: ِسبحلٌ ِربحلٌ

  .موِضع: وصحراُء سحبٍل. عِريض البطِْن، وكذلك الرجلُ: ضب سحبلٌ
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رلُمسحبتلِّطُ:  بنا يخأي ي.  

لَسحبتَء معه: وجاء ييأي جاَء وال ش.  

سلْبه: احلَبحربم باملكاِن ال يِقيالذي ي.  

مِمثْلُه: اِحللْس واحلَِلس ،صاحلَِري.  

ِفساِحلن :اخلَلِْق، واِحلفِْنس غريمنه: الص قَريب.  

  .حفَاِسىُء:  القَِصري الضخم البطِْن، وجمعه:- مهموز -واحلَفَنسأُ 

محلٌ فُسجزائدةٌ: ر مه، واِمليِر واِسعدالص فَِسحنم .محوالفُس :رالكَم.  

الزاي والحاءباب   

  

. أي حزمته حزماًُ شديداً:  املَتاعاملَسحاُء من األرِض املُستِويةُ فيها ِحجارةٌ، والشد أيضاً من حزفَرت: احلَزفَرةُ

  .ملَأْتها: وحزفَرت الِقربةَ. استعدوا هلم: وحزفَر القَوم للقَوِم

 روبزاء -احلَيِق: - بالروِن، وهي من النوبزئُة اخلُلُِق: ِمثْلُ احلَييالس.  

. أنْ ينفَِتق نور الكُراِث، وهي احلَزاِمير: واحلَزمرةُ. ملْأتها: وحزمرت الِقربةَ.  والسقَاِءاحلَزم نفْسه للِوعاِء: احلَزمرةُ

رمِض اللُّغات: واحلَزعيف ب املَِلك.  

  .مقْلُوب: مبنزلَِة حزمرت: زحمرت الِقربةَ

  . اشتق بنو ِحرماٍزأي لَعنه اللُه، ومنه: حرمزه اللُه

مرزٍل: حبج ماس.  

 لَفحلُ وازجالر فلَحاِن -ازتى: - لُغحنأي ت.  

لُفحزفَةُ: والتلُوحلُِق، والزحزنَ عليه: ِمثْلُ التلَقُوحزتانُ إليه فَييبيأيت الص ِضعولَقَةً. محاالناَء ز لَفْتحه، أ: وزأقْتت
لَفحزله مائةً. وإناٌء م لَفْتحاه: وزها إيتطَيقِْل. أعالص حاِلفز رمانٌ: وحطُوِن ِسمالب لْسأي م .فلُوحوالز :

وزحلَف يف . زلَقَةُ أيضاًاملَ: والزحِليف. متن كَزحلُوٍف من اهلَضِب: الصفا األملَس يشبه املَتن السِمين به فيقال
  .مبعىن السرعِة فيه: كَالِمه زحلَفَةً

  .أي تنحى: ازلَحف فالنٌ عن كذا

  .زال عنه: تزلْحب عن الشيِء

  .حزاِملُ، وأظُنه تصِحيفاً: اخلَِسيسةُ من النساء، واجلَميع: اِحلزِملُ

  .واهيمن أسماء الد: الزنحفَةُ

ابزاِحلن :كياخلَلِْق، والد ِدراملُقْت اراِحلم .رالب رزجاِل. وجمن الر ضيليظُ. والِعرالغ القَِصري .بوزمن : واحلُن برض
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  .النباِت

  .الذي ينام على ظَهِره ويرفَع ِرجلَيه إىل السماء: واملُحزنيب

  .األفْعى: وقيل. السيئةُ اخلُلِق عند احلَلَِب: العجوز الكَبريةُ، وهي من النوِق: احلَيزبونُ

حروفهمامع الطاء  والحاءباب   

  .خلَّطَ يف كالِمه، وال أحقُّه: ذَحلَطَ الرجلُ ذَحلَطَةً

  .أي ترددت واستدرت: رتوتحنطَ. أي شيٌء من السحاب: ما عليها حنطَِريرةٌ وال طَحمِريرةٌ

  .عِريضه، فُرِطح فَرطَحةً وِفرطاحاً: وفُالنٌ مفَرطَح الرأِْس. بسطَها: فَرطَح اخلُبزةَ وفَلْطَحها

  .أي شيٌء: وما عليها طَحبِريرةٌ. ملَأْته: طَحبرت السقَاَء

برِب: الطَّحضالغ عِريهالسعمِر، وجدِك والصاملَس قيالض  :باِريقال. طَحوي :ناِطيرةُ: للضبرةُ، والطَّحاِربالطَّح :

أي ِخرقَةٌ، : وأتانا وما عليه ِطحِربةٌ. املَلُْء: والطَّحربةُ. أي ِقطْعةٌ من سحاٍب: وما يف السماِء طَحربةٌ. الفُساُء
  .ربةٌ، وتشدد الباُء منهطُح: ويقال

فَعتفار رمطَح :سالقَو ترموطَح ،ثَبقَاَء. أي والس ترحه: وطَمْألتةٌ. مرمةٌ وال طَحرِريمأي : وما عليها طَح
رِميةٌ أيضاً وِطحرمقال طُحوي ،ابحس .اِمرلٌ طُحجِف: وراجلَو مِظيكانٌ طَ. عوماِمرح :دِعيب.  

احاَء: الطِِّرمالبن حملُ، طَرالطَِّوي ِفعتلَه: املُرطَو .حوملُ: والطُّرالطَِّوي دعياخلَطِْو. الب دِعيالب حموالطَّر.  

  .مْألته: وطَحرمت السقَاَء. ِمثْلُ ِطحِربٍة: وأتانا وما عليه ِطحِرمةٌ

ِحيوالطِّماِن: رسةُ ذَكَِر اإلنِجلْد .رِريحوطَم اِحرلٌ طُمجطِْن: ورالب مظْيع .ِحرلىُء: واملُطْمتاملُم.  

  .أي قائمةٌ موقَرةٌ: وإِبلٌ محمطَرةٌ. وترتها: مْألتها، والقَوس: حمطَرت الِقربةَ

موحوالطُّر :حومِمثْلُه: الطَّويلُ، والطُّر.  

طِْمرانُ: املُحبضه. الغتبِقر رطْملَأها: وحم.  

  .التار العِظيم: والِفطَحلُ. أيام كانِت السالَم ِرطاباً: زمن مل يخلَِق الناس فيه بعد، وقيل: الِفطَحلُ

    

: وجوع ِطلَّحف وضرب كذلك. فَّف الالّم، وهو باخلاء أعرفأي شديداً، وِطلَّحفاً، وتخ: ضربته ضرباً ِطلَحِفياً

ديدأي ش.  

ه: والطُّالَِفحطَلْفَح ،قِقيالر قَّه: املُخأر .والطَّالَِفح :اضةُ. الِعروالطَّلْفَح :ارِتشوان اعسِر : وهو أيضاً. ِرقَّةُ واتلُ قَعطُو
  .اخلايل اجلَوِف: والطَّلَفْنح. ِتهاالشيِء وارتفاع شفَ

  .بسطَها: فَلْطَح اخلُبزةَ

 لُبالطُّح- اِلبالطَّح قال: - واجلَميعِمِن، ويأِْس املاِء املُزةُ على ررأيضاً: اخلُض ِلبةٌ. ِطحِلبله ِطح ِركأي : وما ت
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  .شعرةٌ

واطْلَحب الرجلُ . أي ضرب ِبنفِْسه األرض: وضربه حتى بلْطَحه. حسالَِطح وبالِط: ويقال لألرِض الواِسعِة
  .أي وقَع من سكٍْر أو ضرٍب: اطِْلحباباً

  .وهو نحو املاِئة واملائتين: وضأْنٌ حلَِبطَةٌ وعلَِبطَةٌ

موالطُّلْح :املاُء اآلِجن .اموِطلْح :ِضعوم.  

واحبنطَأْت . واملُستلْقي على ظَهِره واألقْعس أيضاً. وهو املُطِْرق أيضاً. العِريض اللّاِزق باألرِض القَصري: ئُاملُحبنِط
تطَينبواح :تبضغطَأةُ. أي تنطِْن: واحلَبالب مِظيالع.  

حروفهمامع الدال  والحاء  

فَ: اِحلثِْردمن أس ثَاُء الياِبسِنالغيِر العويف قَع ِل الكُر.  

  .هو على حندِر عيين: حندورةٌ واحلُندر كذلك، ومن أمثاهلم: احلَدقَةُ ويقال: اِحلنِديرةُ

: وناقَةٌ ِحدبار. اِبيرحد: جدبةٌ، وجمعها: وسنةٌ ِحدبار. إذا بدت حراِقفُه وعظْم ظَهِره: حدباُء ِحدِبير: يقال للدابِة

  .ِخفَّةٌ ونزق: واحلَردبةُ. حب الِعشِرِق: اإلكَام والنشوز احلَردب: واحلَداِبر. ذَهب سنامها

  .طَأْطَأ، وهو باخلاء أعرف: دربح فالنٌ

قَمواملُقَر ِريدحالب :بشالذي ال ي .دماحلَر :يغِن، أنشداملُتِح، واللَّويالر ر :  

  وثَْأٍط حرمِد

  .والطِّين األسود. هو احلَمأةُ أيضاً

  .الِغرين يف أسفَِل احلَوِض: واِحلمِردةُ

  .اللَّجاج يف األمِر: احلَردمةُ

  .دويبةٌ: والدحمور. مُألتها: دحمرت الِقربةَ

  .لقَِصيرا: احلَندلُ

ويف . اسم موِضٍع: وبلْدح. باِدنةٌ: وامرأةٌ بلْدح. بلَّد وأعيا: وبلْدح الرجلُ. القَِصير السِمين: البلَندح من الرجاِل
  .ولبه حِديثٌ" لكن على بلْدح قَوم عجفى: " املَثَِل يف التحزِن باألقاِرِب

حلْبدحبرِض:  ودباألر ه ولَِصقأْسطَأْطَأ ر.  

  .اِخلفَّةُ، ومنه بنو بحدٍل: البحدلَةُ

  .ضخمةٌ: ضأْنٌ حلَِبدةٌ

  .دهورتك الشيَء يف ِبئٍْر أو جبٍل: الدحلَمةُ

  .الضخمةُ من النساِء التارةُ: الدملُحةُ
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. املُكْتِنز، وكذلك الدماِحلُ: وهو من الرمِل. دمِحلٌ:  ضخمةٌ سِمينةٌ حسنةُ اخلَلِْق، والرجلُ:وامرأةٌ دمِحلَةٌ

  .دحرجته: ودمحلْت الشيَء

أي : وعجوز دحملَةٌ. الوطُْء: لَةُوالدحم. أي مسويِن باألرِض مصرِعين يوطَأُونَ: دحملْت القَوم، وتركْتهم دحملَةً
  .ناِحلٌ مسترخي اِجللِْد

بحندوم احبلٌ ِدنجه: ررطَأِْطئُ ظَهالذي ي .حبنجال: والدُء اخلُلُِق من الريالس.  

  .اِخليانةُ، وال أحقُّه: الدنحبةُ

  .ثَبٍتجماعةٌ من الناِس، وليس ِب: اِحلنِدمانُ

التاء والحاء  

  .الضيق: احلَنترةُ

رياحلَفَت :القَِصري .رتاحلَب :رتيوهو احلَب ،القَِصري .رتبمن أمساء الثَّعاِلِب: وح .اِترواحلُب :دحوتِحِم الذي يالر األقْطَع.  

رتحه: البعموج ،قَاِر: القَِصريوهو املُت ،اِترحاخلَطِْو أيضاًب ب .رتحلَةٌ: وبٍل. قَِبيفَح ميف كَالِمه. واس رتحبتوهو ي :

  .أي يتظَرف وال ظَرف له

تِيروِبح تِريِحب كَِذب :تِريبنوح ،ِمثْلُه: أي خاِلص.  

    

براحلَت :أْلٌ . القَِصريتنماله من ذاك ح-هم روغَي زومهم  زووى بالثاء: -مرالَةٌ، ويتالٌ وِحنتوِحن ،دأي ب.  

  .قَِصير، وهم اِحلنتأْلُونَ، وهو الفاِحش السِريع إىل الفُحِش: ورجلٌ ِحنتأْلٌ

بلُ: احلَلْتِخيبه الب فصوي.  

  .قَِصري، وهو بالياء أعرف: رجلٌ حفَنتأٌ

فتنح :ماِسمن أساِء الن.  

متاحلَن :راخلُض ارظَِل، واِجلراحلَن رجة. شره إىل احلُمنبه لَو ِربضوما ي .ابحوالس.  

الظاء والحاء  

الرجلُ : واملُحظِْرب. مضيق عليه: ورجلٌ محظْربٌ. شديد الفَتِل: أي وتره وحزقَه، ووتر محظْرب: حظْرب قَوسه
: وحظْربت الِقربةَ. املُمتلئُ عداوةً: واملُتحظِْرب. والصِلف الكَثري الكَالِم. والشِديد الِقتاِل. الضيق اخلُلُِق البِخيلُ

  .مْألتها

  .مقْلُوب من حظِْربت: حرِبظَِت القَوس ِحرباظاً

  .الِبطِّيخ املُستِدير، تشِبيهاً: حنِظلُواملُ. معروف: احلَنظَلُ
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  .أنْ يقِْفز الرجلُ قَفَزانَ اليربوِع، أو الفارِة، بحظَلَ بحظَلَةً: البحظَلَةُ

  .السرعةُ يف العدِو، ومر يحظِْلب وهو مقْلُوب: احلَظْلَبةُ

ظَبواحلُن ظُباخلَ: احلُن أيضاًذَكَر دماِد، وياجلَر اِفس، وذَكَراِء. نسمن الن بظُوِر: واحلُنئَةُ اخلَبِديةُ الرمخالض .

ظَابىب: واِحلناحلُظُن رالقَِصي :رِبيُء. الظَّهظَنواملُح :ظَئبُء اخلُلُِق، وهو املُحيِب السضالغ ريعالس.  

الذال والحاء  

  .وهو النيم أيضاً. حراِذين: اِحلرباُء الضخم، وجمعه: اِحلرذَونُ

  .لُغةٌ يف احلَراِفِض وهي الكَِريمةُ املَهاِزيلُ: احلَراِفذُ

فذْروى حنو احلاِفِر والظِّلِْف: املُحتذَّف املُساملُح .فذْرحٌء: وإناٌء ملُومم .فِحذْر ةُ ال: وأُميِعكُنبض.  

  .وهو الرأْس أيضاً. والناِحيةُ. اجلانب: واِحلذْفار. أي بأصِله ورمِته: أخذْت الشيَء حبذَاِفيِره وحذْفُوِره

  .ِحذِْمر: ويقال للقَِصِري

  .ورجلٌ حذَاِرمةٌ. كَثْرةُ األكِْل والكَالِم: واحلَذْرمةُ

: وتحذْلَم الرجلُ. بريته وسويته: وحذْلَمت العود. تدحرج: وتحذْلَم.  مَأله، وهو محذْلَمأي: حذْلَم ِسقاءه حذْلَمةً

بأدةُ. تةُ: واحلَذْلَمعراخلَطِْو أيضاً. الس روِقص .مواحلُذْلُو :فاخلَِفي .اخلَلِْق: واحلَذْلَم زاملُلَز القَِصري.  

  .كأنه يتدحرج: ومر يتذَحلَم. القَتلُ والذَّبح: حلَمةُالذَّ

الثاء والحاء  

ثَراحلَن :القَِصري .ثَِرينوح ثَرنلٌ حجٍت: وروليس بثَب ،قمإذا ح.  

  .أي بآِخِره: وأخذْت ِبحثاِفيِر األمِر. خثُورةٌ وقَذى يف أسفَِل اجلَرِة: واحلُثْفُرةُ. سقَطُه ورذَالُه: حثْفُر املاِل

  .خشونةٌ وحمرةٌ يف العيِن: احلَثْرفَةُ

  .من أحراِر البقُوِل: وهو أيضاً. نبات ِمثْلُ الشبِرِق: احلُربثُ

الناتئةُ يف : واِحلثِْربةُ. أِسن: وحثْرب املاُء. خثُورةٌ يف أسفَِل احلَوِض واجلَرِة وغِريمها، وهو احلُثْرب وأيضاً: واحلَثْربةُ
  .وسِط الشفَِة العلْيا

  .وإذا كَشف عنه أيضاً. فَرقَه: بحثَر الرجلُ متاعه

  .غَليظُ اِحلثِْرمِة: ورجلٌ حثَاِرم. الدائرةُ حتت األنِف يف وسِط الشفَِة العلْيا: واِحلثِْرمةُ

  .الصغري الضِعيف: واحلَنثَلُ. أي بداً: ِجد حنثَاالً وحنثأْالًما أ

  .بِقيةُ املَرِق، ووضر الرِحِم: احلُثْفُلُ

  .أنْ يقَاِرب يف املَشِي، ويسِرع: البحثَلَةُ
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قال: اِحلثِْلبِن، ويمِن والسهالد كَرع :وِحثِْلم ثْلُبح.  

ثَنحِربلُ يف األمجةً:  الرثَنحاخى فيه، برت.  

الراء والحاء  

  .تارةً: واِسع، وجاِريةٌ ِربحلَةٌ: طَِويلٌ، وثَوب كذلك: شعر ِربحلٌ ورجلٌ ِربحلٌ

    

: واملُحرنىب. االتساع يف املَكاِن: االحِرنباُءو. إذا تهيأ للغضِب والشر: إذا ازبأر، والرجلُ: احرنبى الكَلْب احِرنباًء

اِخصالش.  

  .أي يف ِشدِة البرِد: أتانا يف حنبرِة قُر شديٍد

الالم والحاء  

نبالٌ وِحنبالَةٌ ؛ مع والضخم البطِْن يف ِقصٍر، حنبلٌ وِح. البحر، والرجلُ السِخي، واخلُف أو الفَرو اخلَلَق: احلَنبلُ
  .شديد: حناِبلٌ: ووتر. ثَمر اللُّوِبياِء: ثَمر الطَّلِْح، وقيل: واحلُنبلُ. تطَأْطَأ: وتحنبلَ تحنبالً. كَثْرِة كالٍم

الخماسيباب   

طَبقَحِن: شيكَرنِن مينذو قَر شكَب.  

. القَِصري: واحلَبرِقيص. وهو املُتداِخلُ اللَّحِم أيضاً. الصِغريةُ اخلَلِْق والرأِس، والرجلُ حبرقَص: احلَبرقَصةُ من النساِء

قَصرةٌ: واحلَببيوِص، دقُواحلُر لَدو.  

قَسرِة: احلَبالِن والِبكارئيلُ من احلُمالض.  

  . واحلُبمن خرِز االسِتعطاِف: الِقرزحلَةُ

اسم من أسماِء : القَحفَِليز. من أسماِء احلَياِت، ويجمع على ِحنزقْراٍت: وهو أيضاً. القَِصري من الرجاِل: اِحلنزقْرةُ
  .الفَرِج

  .القَِصيرةُ، وليس بثَبٍت: واحلُزنقُفَةُ

. وكذلك بِقنذَحرٍة. أي أيادي سبا: وذَهب القَوم ِقندحرةً وتفَرقُوا ِبِقردحمٍة. واإذا تفَرقُ: تفَرقُوا شعاِرير ِبِقندحرٍة

  .وِقندخرٍة

  .املُستِعد للشر: واملُقْرنِدح. وهو ِشبه التجني عليه: واقْرندح يل

ذَموالقَلح :عِريالس فاخلَِفي.  

ِككنحاملُس:اعيبِة، وهو رالظُّلْم ديدلُ الشاللَّي .  

  .القَِصري: واحلَبركَلُ
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كلَِنمالً: واملُحخب ددشاملُت.  

ذلك وك. خشناُء غَِليظَةٌ: أفْعى جحمِرش. والعجوز املُِسنةُ الكَبريةُ. والسِمحجة أيضاً. الثَِّقيلَةُ: اجلَحمِرش من النساِء
ِضعاملُر بناألر.  

  .الطَّويلُ، والقَِصري السِمين: والعنق اِجلردحلُ

حدثى: واجلَلَنواُألن ،ديدالش لْبةُ: الصحدلَنج.  

اربجاِل: واِجلِحنِف من الراجلَو الواِسع فَراملُج رالقَِصي.  

ِحرنبِب: املُحضمن الغ ِتِفخاملُن.  

ِجمنراملُح :ِمعتاملُج.  

  .الغليظُ الشفَِة: اجلَحنفَلُ

ِزرنحقَليالً: املُش بالذي قد ش.  

ِظرنحِن: املُشينياجلاِحظُ الع.  

فَحنرِن: الشيمالقَد فاخلَِفي.  

فَشناحلَر :ِظيمالع .فَاشِرنواالح :ارِبئْراالز.  

ِشمنرلُ: املُحوزاملَه اِمرالض.  

  .الصلْبةُ: الصلَندحةُ

فَحنرِة: الصضِن والقَبيالذِّاَرع ديدفيما عنده: وهو أيضاً. الش عطْمالذي ال ي طُ: وقيل. احلاِزمِليويف كَالِم . الس
  .القَِصير: قيٍس

فَحلَنوالص :ضِريالع ظيمِمثْلُهو. ِمثْلُه، وهو الع لْفَحاملُص.  

  .يكونُ طَويالً دِقيقاً: والصِلنباح من السمِك

  .استلْقى: اسلَنطَح على قَفَاه

طَحلْنوالس :اُء الواِسعالفَض .طاحِلنواالس :ضرلُ والعالطُّو.  

سِليدنوح ِلسدنةٌ كَرميةٌ، وقيل: وناقَةٌ حبِجين :ِظيمةُهي الثَِّقيِي العةُ. لَةُ املَشمخلَةُ الضوهي القَم.  

ِطرنحطِْنه: واملُسعلى ب لَلُ. الواِقعحبوالس :اِعمالن ظيمالع.  

ِفرنحاملُس :احلاِذق .ِفرنحسم قوطَِري :مِقيتسِره. ميف كَالَِمِه وأم فَرنحفيه: واس دج.  

رحم اتيأباتِفزن :اداح. أي ِجيوفَزوا للرنروا: واحعمتاج.  

فَحلَنُء اخلُلُِق: الزيالس.  

  .ضخم: وِجر حزنبلٌ. القَِصري: احلَزنبلُ

فَحلٌ طَلَنجام: رِف من الطَّعخايل اجلَو.  
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حدلَنه: البعمال: الطَّويلُ، وج وهو القَِصري ،الِدحوكذلك ب ،حدلَنراً فهو بيمنه خ ِصبومل ت يا عليكوِإذا أع ،نِميس
  .الذي يستلْقي على قَفَاه ناِعم الباِل

  .أي شيئاً: ما يمِلك فالنٌ حذْرفُوتاً

فْرتجال : اِحلنمن الر رالقَِصي غريالص.  

    

رتنق: احلَبِتر، وينكاحلَب رالالقَِصي :رتنبح.  

تِريبنح بوح :خاِلص.  
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حرف الهاءكتاب   

المضاعف الثنائيباب   

الخاء والهاء  

هغ وهخ  

ومل يستعمال يف غري ذلك إالّ بفَصٍل الِزم، ولو ضوِعف آلِخِر احلكاية يف : ِحكايةُ املُتنخم واملُتغرِغر، قال: ِهخ وهغ
سان وقَبح يف املنِطق، وإنْ جاء يف اضِطراِر ِشعٍر مل يرد، ألنَّ العرب تِجيز يف احلكايات التصريف لَثَقُلَ على اللِّ

  .املُضاعفَة ما ال تِجيز يف غِريها، فإذا قُِلبتا مل تحسنا على حاٍل

القاف والهاء  

  قه

  : السرعةُ والعجلة، قال: والقَهقَهةُ يف قَرِب الورِد. ضرب من الضحك، قَهقَه قَهقَهةً، وقَه الضاِحك: القَهقَهةُ

  يطْلُقْن قَبَل القَرِب المقَهِقِه

  هق

  .السير الشِديد: اهلَقْهقَةُ

الكاف والهاء  

  كه

ِكِه: كَهيف زئِريه. ِحكايةُ املُكَه ِكهكَهي داةٌ . واألسةٌ وكَهتاِن -وناقَةٌ كَهلُغ -: تةُ، وقد كَهمة املُِسنخوهي الض 
 أيضاً -املُتهيب، واخلَبيثُ اخلُلُِق، واجلَبانُ : والكَهكَاةُ. ِحكايتهما: والكَهكَهةُ يف الزمِر ويف الضحك. تِكه كُهوهاً

النكْهةُ، : والكَهةُ. ا عاِليتها من الشبعإذا امتَألت من الرعي حتى ترى أنفاسه: ولإلبل كَهاِكه. كَهكاهةٌ: -
  .وإخراج النفَِس

  هك
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. انفَرج يف الِوالدة: وانهك صالَ املَرأِة. االنِفراج: واالنِهكَاك. اخلَِلع املَفاِصل: املُنهك: اخلارزجني. مهملٌ عنده

ككُوأةٌ هركُّها كلُّ إنساٍن أي: وامهِرييةُ يف الساع، وكذلك الدابها يف اِجلمدهجب .  

اضطَرب يف مشِيه : وتهكَّك الرجلُ. بلَغَ منه: وهكَّه النِبيذُ. ال يمِلك استه: وهو مهكُوك. أي فَسا: وهك الرجلُ
وقَوم . الفاِسد العقِْل: واهلُك. وأمحق هاك. جن يف كالِمهالذي يتم: واملُهكُوك. وغْد: وضِعيف هكُوك. وكالِمه

كاكِهكَكَةٌ وأه .كهي كوه :مده .قاخلَر ارجالن كوه :كُوكهم قره، وخعسبالكالم. أو كّاكلٌ هجإذا : ور
  .تكَلَّم بكالٍم يرى أنه صواب وهو خطأٌ

الجيم والهاء  

  جه

. صوت الرجِل إذا صاح باألسد: واهلَجهجةُ. غار يف الرأِْس من جوٍع أو عطٍَش، وهج أيضاً: هجج البصر تهِجيجاً

اجهجلٌ هبناقَِته. وفَح ِهججهلُ يجوالر :جإذا قالَ ِهي .ِهججوماٌء ه :وقيل. كثري :وال ِملْح ذْبمن واهلَ. ال ع جهج
  .ورجلٌ هجاِهج. اليت ال نبت فيها: األرِض

: وهو مهتج يف األمِر. جمع هِجيٍج وهي األرض الطَّويلةُ تستِهج السائرةَ أي تستعِجلُهم وتستِفزهم: واَألِهجةُ

ورِكب فالنٌ . الواِسع من الطُّرِق وغِريها: واملَهج. ِريق املَدعوقالطَّ: واهلَج. الوادي العِميق: واهلَِجيج. متماٍد فيه
أي : ورِكب هجاجه. األحمق أيضاً: واهلَجاجةُ. األحمق: واهلَجاج. إذا رِكب رأْسه: - على نزاِل -هجاجٍِ 

  .الذي ينِطق يف حق وِباِطٍل: واملُستِهج. باِطلَه

. ضخم: وجملٌ هجاِهج. إذا استكْفَفْت الناس: وهجاجيك. أي جماعةً، وهجةً وهجاِج مبعناه: جاءوا هجاجاًو

اِهججه مِت: وظَِليوالص كثري.  

. والنِشيطُ اخلَِفيف. ايف األمحقواجل. املُِسن: واهلَجهاج. سِمعت صوت اشِتعاهلا: وهجِت النار تِهج هجاً وهِجيجاً

الذي ال يحِسن أنْ : واهلَجهاجةُ. مضطَِرب اخلَلِْق: ورجلٌ هجوجى. العجاجة: واهلَجاجةُ. وكُلُّ دابٍة ظَِهيٍر جواٍد
كَبرومن اإلبِل. ي :وزنأنْ ي ِسنحِس. الذي ال يِر الفَرجيف ز جأي : وهكُف .ر: واهلُجعلى أعناِق الثَّو ريالن.  

  جه

  

هب: جاألبطاِل يف احلَر احِة وهو ِصيهجةُ اجلَهِحكاي .اهجواجلَه اجهواهلَج :ِس. املُِسنِر الفَرجويف ز :هوجهج .

  .ت به، وبالسبِع أيضاًوقد جهجه: جه جه: وزجر البعِري والتيِس. وهو املَكْروه أيضاً

الشين والهاء  
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  هش

يهش : ورجلٌ هش إىل اخواِنه وهاش. ما كانَ فيه رخاوةٌ، هش يِهش هشاشةً، فهو هِشيش: اهلَش من كلِّ شيٍء
ِهشُء . إليهم وييين الششهتفَّين: واسختاس .م: واهلَش نصالغ كذْبِة إليكجرجقَها . ن أغصاِن الشرو كثْرأو ن

أي : وللقَوم هشاِهش. احلَركةُ: واهلَشهشةُ. استضعفَه: وهشش الرجلُ غَيره. الكَِثري العرِق من اخلَيل: واهلَش. ِبعصاً
ابِطرروف . اضعللم تِششه: وهتيهتاملَكِْسِر. اش شان:وهو هلُ اللِّسهأي س .  

  شه

هش :ارِتهه انِحكايةٌ كالٍم كأن.  

الضاد والهاء  

  هض

ة: اهلَضضهوكذلك اهلَض ،ضالر قفَو راض. كَسهول: واهلَضالفُح أعناق ضهلُ الذي ييف . الفَح ضهوجاء ي
 زهي وياملَش- دا: - مبعىنتياً مشِفعاًوذلك إذا مشى م .مبعىن تضضوح تضضيئاً. وهمن فالٍن ش تضضتواه :

  .استزدتها له: واهتضضت نفْسي لفُالٍن. يف البيع: واهلَض. ما يتهض منه: واهلُضاضةُ. أخذْته منه

  ضه

  .وبابه يف املُعتلُ. اليت ال تطِْمثُ: -هلاء  با-امرأة ضهياةٌ وضهياه : اخلارزجني ذَكَر هاهنا. مهملٌ عنده

الصاد والهاء  

  هص

ِز: اهلَصمِض والغةُ القَبأيضاً، ومنه. ِشد قان: والدو ِهصنب .راحلَج تصصه: وهقَقْته ودتركَس .صيصوه : ماس
  .و من نعِت األسد أيضاًوه. القَِوي من الناس: واهلُصاِهص. أيب حي من قُريٍش

  صه

هٍر: صجكُوٍت وزقال: كلمةُ سفي فاعضي :مالقَو تهصهص.  



الصاحب بن عباد-احمليط يف اللغة  503  

السين والهاء  

  هس

اسهسه بقَر :عِريةً. سسهسه ِهسسهاملاِء ت نيلُ مائها: وعلْسساحلَلِْي. وهو ت توةٌ: وصسهسه . ترجوإذا ز
  .دأَب أو مشي: وهسهس الرجلُ لَيلَته. ِهس ِهس: تالشاَء قْلَ

  سه

هعن اخلَليل: الس ،تاالس.  

الزاي والهاء  

  هز

طَِرب: اهلَزضوي زتهَء فَييالش ِريكُكحر. تيفالنٌ للخ زتواه .النبات ًزتِر. طالَ: واهييف الس زياِإل: واهلَز ريكحبِل ت
كثري جاٍر، : وماٌء هزِهز. اهلَزاِهز: تحِريك اِجلالِد يف أول احلَرب، واجلميع: واهلَزهزةُ. يف ِخفَِّتها، وهزها احلادي

و من وه. كذلك وفيها ِضيق: ال تنزح من كثرة مائها، وهزهزةٌ: وِبئْر هزهز. وهزهز وهزاِهز وهزهاز ِمثْلُه
وهز . اسم كَلٍْب: وهزهاز. ذَلَّلْته: وهزهزت الشيَء. الشريرةُ: واهلَزةُ من النساِء. اخلَفيف السِريع: الرجاِل

كَبالكَو :قَضان.  

  زه

  .املُختالُ يف غَيِر مرآٍة: الزهزاه: اخلارزجني. مهملٌ عنده

الطاء والهاء  

  طه

طَاهالطَّه :الرائع الفَِتي سِل. الفَراخلَي اِطهها: وطَهاتوأص .ل: وطَهجمعناه يا ر.  

  هط

  .صوتها: واهلَطْهطَةُ. الفَرس: اهلُطَاِهطُ: اخلارزجني. مهملٌ عنده
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الدال والهاء  

  هد

  

ديد: اهلَدالش ماهلَد .ره األمدةُ. وهواهلَد :سما تٍل، وكذلك اهلادبكٍْن أو ناحيِة جقوِط ره من سعم . دعوالر
ِهددهِره. يِديل يف هوكذلك الفَح .دهام أيضاً: واهلُداحلَم وذُكُور ،اِهدوكذلك اهلُد ،طائر :دهده . ددهوالت

اددهِعيد: والتةُ. من الودهواهلَد :اُألم كِريحتقول لهت ،امنها ِليلَدو  :ِديه ِديويقولون. ه :كياددالً ههه . موإن
الطّاشةُ من الناس، : واهلَداد. الرجلُ الضعيف: واِهلد . أي كاِفئْك: أي ِنعم الرجلُ، وهدك من رجٍل: لَهد الرجلُ

  .الواِحد هدادةٌ

دوهلةُاألر: واهلَدالس ةُ. ضة: واهلُدنَ. املَفَازوادهتي لُونَ: والناساتستداً. أي يدِل. وجاءوا هممن الر ددهالذي : واملُت
كماستال ي .اِهددفالٍن ه دوما يف و :ولُطْف أي ِرفْق .اِهددن: وهممن الي يح .اددٍد: وهواهلُ. قَبيلةٌ من أساِهدد :

  .الورشانُ والدخلُ

  ده

قَذْفُك اِحلجارةَ، أو الشيَء، تدهِدهه من : والدهدهةُ. أي إنْ مل تثْأَر به اآلنَ مل تثْأَر به أبداً" إالّدٍه فَالَدٍه: " يقولون
. وكذلك الدهيِدِهين. ِصغار اِإلبل، وال واِحد هلا: اهوالدهد. فهي الدهدهانُ: وإذا كَثُرِت اإلبلُ. أعلى إىل أسفَلَ

: - مقْصور -وما أدري أي الدهدا هو . جمعتها: " ودهدهت اإلبلَ للسوق . املائةُ وأكْثَر: والدهدهةُ من اإلبل

  .أي أي الناِس هو

  هت

ت: اهلَتوِر للصصالع هِشب .تياًوالبِتيه ِهتي ه. كْروحةُ نتهةُ. واهلَتزيف أقصى احلَلْق: واهلَم وتتهم تووظَلَِّت . ص
له : وسيلٌ هتهات. وأخذَ يف أُهتوٍت من الكالم. أي يهذُّه: وبهت احلَِديثَ. أي تتابع وتوايل: املرأةُ تهت الغزلَ

هةُ ماٍء يتاًمادوله ص عمسفيه فَت ِهتويف املَثَل. ت " :رِة إىل الشِهتتمن املُه عرة" أساممجرِة. وهي النالش قرو توه :

  .الصب بعضه يف أثر بعٍض: واهلَت. نثَرها

  ته

هاء اللِّسان: تِتِه يف الِْتوهةٌ املُتِحكاي .اِتههوالت :رواألباِطيلُالت اته.  
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الذال والهاء  

  هذ

. أي ِوالًء ِتباعاً: وضرباً هذَاذَيك. إذا كَفَفْت: وهذَاذَيك. سِريع: وقَرب هذْهاذٌ. سرعةُ القَطِْع والِقراءِة: اهلَذُّ

  . هذا منهم وِمن خدِمهم:الذين يقولون ِلكُلِّ من رأوا: واهلَذَاِهذُ. اسم ملَصدِر هذَذْت: وهذَاذُ

الثاء والهاء  

  هث

وقَرب . هثْهثَ الناس: والوايل إذا جار، يقال. وهو بعض كالِم األلْثَغ. انِتخالُ الثَّلِْج والبرِد يف سرعٍة: اهلَثْهثَةُ
  .التراِبكثري : وبلَد هثْهاثٌ. هثْهاثٌ: والشيُء املُخلَّطُ. سِريع: هثْهاثٌ

الراء والهاء  

  هر

: وهره الناس. ونظَر الكُماِة بعِضهم إىل بعض. دونَ نباح الكَلْب: واهلَِرير. اسم امرأة: وِهر. السنورةُ: اِهلرةُ

  .اشتد يبسه: وهر الشوك. كَِرهوه

واهلُر روهمن املاِء: واهلُر ةًوال. الكثريرهرله ه تِمعه ستلَبإذا ح نلَّب .ارواهلُر : لَحسِم، ترذُ اإلبلَ، ِمثْلُ الوداٌء يأْخ
الرِقيق اجللد، تلْفُظ رِحمها املاَء فال : واِهلرِهر من النوِق. رمى به: وهر بسلِْحه. وهر اجلَملُ فهو مهرور. عليه

موج ،لْقَحتاِهرره هع .هارله: واهلَر مثُّ الذي ال طَعالغ ماللَّح .ِهرةٌ وِهرِهرِهر زوجةٌ: وعفاِني كَِبري .هارواهلَر :

  .إذا حركَه: وهرهره. الكثري الضحِك

    

: هرهرةً من بربرةً: أي عقُوقاً من لُطٍْف، وقيلما يعِرف ِهراً من ِبر : وقوهلم. دعوتها إىل املاء: وهرهرت باملَعِز

ِمن أهررت بالغنِم إذا : وقيل. اِهلر السنور، والِبر اجلُرذُ: وقيل. واهلَرهرة صوت بالضأْن، والبربرة باملَعِزيف يف الزجِر
  .أي يدفَع عنه: نٌ يهر عن فالٍنوفال. أوردتها، وأبررت ا إذا أصدرتها

قَلْب العقْرِب والنسر الواِقع، هلَِريِر الشتاِء عند : واهلَراراِن. أي من يذُب عنه: هلَك من ال هرار له: ويقولون
  .قُف باليمامة: موِضع، وقيل: وهرار. وشر أهر ذا ناٍب. طُلُوِعهما

  ره
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وهو : ورهِره باِملعزى. أبيض من النعمة: حسن بِصيِص لَوِن البشر وأشباه ذلك، ِجسم رهراه ورهروه: رهرهةُال
  .دعاؤها إىل املاء

الالم والهاء  

 هل

وهلَّ . بغري األلف والالموقد يخفَّف . أشد اهلَلِّ وأوحاه: هل لك يف كذا ؟ فقال: وقيل. حرف استفهاٍم: هلْ
  .الثَّلْج: واهلُلْهلُ. األمطار تنهلُّ، وكذلك اِهللَّةُ: واَألهاِليلُ. وهو ِشدةُ انِصباِبه: السحاب باملطر، وانهلَّ املَطَر انِهالالً

. افْتر عن أسناِنه يف التبسم: واهتلَّ فالنٌ. هلُولٌمن التهلُّل والِبشِر، واِحدها أُ: واألهاِليلُ. وتهلَّلَ الرجلُ فَرحاً

  .األرض يستِهلُّ ا املطر وما حوالَيها غَير ممطُوٍر، واملاُء الصايف املُنهلُّ املُتسكِّب، وجمعها هالئلُ: واهلَِليلَةُ

رأيناه، وكذلك إذا : وأهلَلْنا ِهاللَ شهِر كذا. أُبِصر. طَلَع، وأُِهلَّ: ، وأهلَّغُرةُ القَمر، أُِهلَّ، وال يقال هلَّ: واِهلالَلُ
  .وافَقْنا ِهاللَه

: وهلَّلَ البِعري. وتكاريته مهالَّةً. إذا أوجب احلُرم على نفِْسه، وإذا كَبر عند رؤِية اِهلالل: واملُحِرم يِهلُّ باإلحرام

تاالًاسزه هطْنب قزه والْترظَه سبين فالٍن. قْو ابلَّلَ ِنصواشيهم وإبلُهم: وهم لَكَتلُ. أي هِليهوالت :غُ . اهلَالَكوالفَز
  .أيضاً

: واِهلالَلُ. كاؤه حني يسقُطوهو ب: والصِبي يستِهلُّ. قَولُ ال إله إالّ اهللا: والتهليلُ. أي ضرب ِقرنه: وحملَ فما هلَّلَ

ةُ الذَّكَراحلَي .شحا الو قَبرعِديدةٌ يوح ،قِقيالر اربِل. والغحأحناَء الر مضِديدةٌ تونةُ، وحوالطاح . ،ه أِهلَّهعموج
بساء، وصالِبس النٌء من ميلَّلٌ، وشهلٌ مماِت اإلبل، جةٌ من ِسمماِء املاَءوِسملُ.  السالقاِتلُ: واهلَلْه مالس .

  .أردؤها: واملُهلْهلَةُ من الدروع. سخافَةُ النسِج، ثَوب مهلْهلٌ وهلٌ: واهلَلْهلَةُ. اهلَلَلُ، وهم سم ساعٍة: وِدماغُ الِفيِل

. اِملسرجةُ، وجمعها هلَلٌ: واهلُلَّةُ. أي ما يفْرح به: لٍَّة وال ِبلٍَّةمن وصِف املاِء الصايف الكَثري وما جاَء ِبه: واهلُالَِهلُ

فيِهلَّ الستلَّ: واستلَّ فالنٌ بكَذا. اسأ: وأهدتلِّلُ. ابهلَّلَ يوه :بأْياً. كَتلِّلْ يل راًء وروه :ِضحأي أو . لْتلْهوه
قال له هالَ : وهلْهلَ بفَرِسه. إذا جاَء جائعاً: وجاء يتهلْهلُ. تتابعوا: وتهلَّلُوا. أمهلْته: تهوهلْهلْ. أي ِكدت: أُدِركُه

  .اهلاِدرةُ من احلَمام: واملُهلِْهلَةُ. تسكيناً له

ِمثْلُ شآبيِب : واهلَلَّةُ. ةَ فَتراها متفَرقَةً، الواحدة هلَّةٌأنْ تِشيم السحاب: واهلَلَلُ. اجلَبانُ، والذي يرقِّق الشعر: واملُهلِْهلُ
  .الشمس

  له
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وجاءِت اإلبلُ تلَهلَه يف كٍَأل . املكانُ الذي يطَِّرد فيه السراب، وجمعه لَهاِله: واللُّهلُه. ِمثْلُ اهلَلْهلَِة يف النسج: اللَّهلَهةُ
  .ع قَليلَهأي تتب: ضعيٍف

النون والهاء  

  هن

  

نع: همجى ويثَنوي ،نةٌ وهنا عن اسم االنسان، أتاين ه كْىنكلمةٌ ي .اتنويف فالٍن ه :رأي أنواع من الش .

وقيل يف . ةٌهان: أي شحم، ويقال: وما ِبِه ِطرق وال هنانةٌ. ويكْىن عن الذَّكَِر ِبهن، وليست الكلمتاِن من الباب
  : قَول عمرو بن أمحر

  بين الِهنَاتَيِن الِجداً وال لَِعباً

أي ليس هذا : والت هناً. بكى: أي حن وقيل: وهن الرجلُ. مبعىن إلنك: ولَِهنك لَظَِريف. بين الشيئِْين: أي
  .موضع ِذكِْره

  نه

  .مبعىن لَهلٍَه:  نهنه النسِجوثَوب. كَف وزجر: النهنهةُ

الفاء والهاء  

 هف

فاهلَِفي :ِهفي فِر، هيةُ السعراهلَفَِّة. س قَاقفِن: وزالس قرتخِة فيه محِطيمن الب ِضعوفاِء. مقال للجالرية اهلَيوي :

قيقةُ اخلَصطِْن الدةُ البصفَةٌ، وهي اخلَِميفْههِرم .جال: واِهلفمن الر ففّافَةٌ. اخلَِفيه حو ِهفّانَ : وِرينوب ،ةُ املَرعِريس
  .منه

الناس فهت حيرِدها: والربهم بِربضأي ت .الذي ال ماَء فيه: واِهلف ابحالس .ةٌ ِهفدهلَ فيها: وشسال ع.  

ِهف عره من قَ: وزبح اثَرنتل اجلَزب .اففْهه بوثَو :قِقير .ِتفافاِمع: واالهيف املَس ِوياِب والدرالس ِريقب .

ففُوهوقيل: والي ،قمالقَلِْب: األح داحلَِدي.  

  فه
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اً وفَ: الفَهفَه فَهلُ تجيا ر تةٌ، وفَِههِته، واملرأةُ فَهجعن ح ِبيلُ العجةٌالراهةٌ. هلٌ فَِهيجور.  

الباء والهاء  

  هب

: وتهب الناقَةُ يف سيِرها ِهباباً وهبوباً. ويِهب التيس هِبيباً. والنائم يهب هباً وهبوباً. هبِت الريح تهب هبوباً وهِبيباً

شطتن .ابرالس َبهبوه :ققْررت .بوأهفيالس تب :بٍة وهبذو ه فيه، وستززه .ابهحاِب: واهلَبالس ماس .

  .راِعيها: ويقال. تيس الغنم: واهلَبهِبي. ولُعبةُ للصبيان

بالثَّو تببوه :به، واِهلبقْترخ :ائببوه اببه أهعممنه، وج الِقطَع.  

ابواهلَب :حاءناهلَب ة: ويقولون. وِة باهلُبةُ اإلبلُ. كالبائع الكُبوالكُب ،حيةُ الراهلُب .بهبهتإذا جاء جائعاً: وجاَء ي .

  .تهغُلْم: كَثْرةُ اِجلماع، وهِبيب الفَحِل: واِهلبةُ. ساعةً من السحِر: أي ِحقْبةً، وقيل: وِعشنا بذاك هبةً من الدهر

  به

ِهيبهاجلَِريُء: الب ةُ. اجلَِسيمهبهِل: والبِر الفَحِدييف ه .هب هوب :خب خمبعىن ب .مالقَو هبهبوا: وتظَّمعفُوا وترشت.  

الميم والهاء  

  هم

فِْسك: اهلَمبه يف ن تممما ه.  

واهلَم .رين األممنُ، أهويقولون. احلُز: " كمما ه كمه "ما عناك كمأي ه . كمأيضاً -وه - :كةُ. أذابواِهلم :

. تهم ويهم بك عند التزهيد والتعِيِير بطول األمل: ويقولون يف املَثَل. وكذلك اهلَمة. ما هممت به من أمِر ِلتفْعلَه

اتواملُِهم :اددو. اُألمور الشامِته: اهلُمظْم ِهمِلع ،ةً: ويقولون. املَِلكمهاً، ومموال ه ،مهوال ي كادال ي .مواهلَِمي :

ِدبأي ت ِهما تقاِرب، ألات والعاألرض، حنو احلَي اموه بيبام. دواهلَم :ِدبِة أي يمِميبالن مهألنه ي ،اممالن.  

: واالنِهمام. أدركي القُويمةَ ال تأْكُلُها اهلُويمةُ اهلُويمةُ تصغري اهلامِة، والقُويمةُ الصِبي الذي يقُم كلَّ شيٍء: ويف املثل

تقُوِل إذا طُِبخِهمام البخاؤه، كانِترِء واسيبانُ الشِم. ذَوحمن الش موالِة: وهاماإله وا. كثريمهلُ: ملُنوزاملَه .

  .أذْهبت ِطرقَها. وهممتها باحلَلَِب

    

إنه : ويقال للقَصب إذا هزته الريح. ونحو أصواِت الفيلَِة والبقَِر. تردد الزئِير يف الصدِر من اهلَم واحلُزِن: واهلَمهمةُ
مِهيلَِهم .امموه :جر مٍلاس .مومةٌ هابحة منه: وسيمةٌ باملَطَر، واهلَِمياببص .من املطر: واِهلم .الفاين، : واِهلم خيالش
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ائممونساٌء ه ،اممأه موقَو .ِهمفهو م خيالش موأه.  

ِهم حوقَد :ركَسان .موهمه كَرجلَماعة اإلبل: وع .هاممه بوقَر :ديدام يل: ويقولون. شمال ه :مأي ال أه .

وهممِت الدابةُ بصاِحِبها من اُألنِس . همهاِم: أبِقي عندكم شيٍء ؟ قالوا: وِإذا قيل. أي يهمِهم: وجاء زيد هماِم
  .احلُمر تتفاىل من اُألنس: به، كقوهلم

همام، ألنه يهم : ويقال لليوم الثالِث من البرد. يعين الفَرس: وِنعم اهلامةُ هذا. ساًأي متجس: وجاء متهمماً للخبِر
درد وال بربالب.  

  مه

. مه:  لهأي ما ارتدع، وإذا قُلْت: زجر ونهي، ومهمهت بفالٍن فما تمهمه: ومه. اخلَرق األملَس الواِسع: املَهمةُ

هواملَه :ناللَّي ريالس .اهثَلٌ. وقيل املَهوهي اللَّذَّةُ والطائلُ: وم نهساَء وِذكْرال النما خ ههٍء ميلُ . كُلُّ شواملَه هواملَه
واِحد.  

الثالثي الصحيحباب   

الخاء والهاء  

  :مهمالت الوجوه إالّ

  هبخ

. اهلَبيخ، الذي ال خير فيه: وقيل. هي من النساِء الطَّويلةُ العِظيمةُ: وقيل. يةُ التارةُ، لُغةٌ ِحميِريةٌاجلاِر: اهلَبيخةُ

خيأيضاً: واهلَب مخِم الضاللَّح خي. الكثريياٍد: واهلَبهر وتتخبةٌ يف تياخاً. ِمشِبيت املرأةُ اهخيباه.  

الغاء وهاءالباب   

القاف والغاء والهاء  

  .ِمثْلُ العيهِق وهو اجلُنون والنشاطُ: الغيهِق: اخلارزجني. مهملٌ عنده

الدال والغين والهاء  

  .مهملٌ أيضاً

  هدغ
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  .مبعىن فَدغْته: دغْت الطَّعاموه. فقد انهدغَ: وكُلُّ شيٍء النَ عن يبٍس. احلَسو اللَّين من الطَّعام: املُنهِدغُ: اخلارزجني

الراء والغين والهاء  

  :مهمالت أيضاً

  غره

  .مبعىن غَِري: غَِره يب يغره غَرهاً: اخلارزجني

الالم والغين والهاء  

  هلغ

  .شيٌء من ِصغار السباع: اِهللْياغُ

النون والغين والهاء  

  هنغ

  .املَرأَةُ اهلاِنغةُ الضحاكةُ: واهلَينغُ. لْتهاأي غاز: هانغت املَرأةَ مهانغةً

الفاء والغين والهاء  

  .ضعف من جوٍع أو مرٍض: هفَغَ هفُوغاً. مهمالت عنده

الباء والغين والهاء  

  هبغ

  .النوم: اهلُبوغُ

  غهب

بهأَ: الغ تٍد، غَِهبمعِر تِء من غَييفْلَةُ عن الشباًالغغَه بغْه.  

ويف . البطْن: والغيهبانُ. اجلَلَبةُ يف الِقتاِل: والغيهبةُ. مظِْلم: السود، ولَيلٌ غَيهب: والغياِهب. والغيهب الظُّلْمةُ
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أي : أولُ الشباِب، من غَِهبت عن الشيِء: و الِغِهبي. ما ثَلْثُ دجه يحِملْن دجه إىل الغيهبان فاِملنتجه: أَحاِجيهم
  .سهوت عنه

الميم والغين والهاء  

  .أُهِملَت عنده

  مهغ

: وانهمغَ الشيُء. مبتلَّةٌ: وقَرحةٌ منهِمغةٌ. أي شدخه: همغَ رأْسه: املَوت الوِحي، من قَوهلم: اِهلميغُ: اخلارزجني

خفَسغُ. انمواهلَي :دها املَغرةٌ ثَمرجش.  

  غهم

  .غَيهم: يقال للظُّلْمِة

القاف والهاءباب   

الشين والقاف والهاء  

  شهق

قِهيِفِري: الشالز ِضد .ِهقشيو قهشي قهفَِس، شالن دور .لٌ شاِهقبوج :اِهقوالش الً، واجلَميعطُو ِنعتمق. مال وي
  .جبلٌ قَِريب من بيلَةَ: وشهاق. إنه لَذُو شاِهٍق: للرجِل إذا اشتد غَضبه

  شقه

  

  .مبعىن شقَّح: شقَّه النخلُ تشِقيهاً: اخلارزجني. مهملٌ عنده

الصاد والقاف والهاء  

  .حملُ نبٍت، وال أحقُّه: اهلُقْص: اخلارزجني. مهملٌ عنده

السين والقاف وءالها  
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  سهق

قوهِر وحنِوها، وقيل: السجِق الشواً من ساً ِرييرٍء تيكُلُّ ش :قهوهو الطَّويلُ، وكذلك الس . قوهعلى -والس 
  .البِعيد اخلَطِْو: -كَروٍس 

  قهس

س الرملي الطَّويلُ، وسمي ألنه يتقَهوس يف عدِوه أي والتي. الضخم اجلَِسيم: القَهوس: اخلارزجني . مهملٌ عنده
  .اسم: وقَهوس. والطَِّويلُ من الرجال. ينحين ويحدوِدب، وهو الضخم القَرنيِن أيضاً: يسِرع، وقيل

الزاي والقاف والهاء  

  زهق

ويقال للِبئر البعيدِة القَعِر وللمتلَفَِة البعيدِة . وكُلُّ ما هلَك فقد زهق. ت ِمثْلُهوزِهقَ. ذَهبت: زهقَت نفْسه زهوقاً
وزهقَِت . املَهزولُ الشديد اهلُزال: وقيل. السِمين: والزاِهق من الدواب. الوهدةُ: والزهق. زاِهقَةٌ وزهوق: املَهواة
: وزِهق السهم وزِلق. شديد اجلَريِة: وماٌء زاِهق. أي أمام اخلَيِل: وجاء زاِهقاً. كذلك: وانزهقَت. دمتتقَ: الراِحلَةُ

مبعىن .مهالس قهوز :عرمن الزاِهق. أس ريواحلايب: واحلايب خ ،فاهلَد اِوزجقريباً من : وهو الذي ي قَعالذي ي
  .اهلَدف

زاِهق هرلُ. ونيقَه السهه: وأزرطَح .قهالكالم: واِملز قَةُ . الكثريوهباهلاء -والز - :فوء . اخلَِفيقَةُ يف سزهوالز
  .رار، وهومن األضداد: حسن السمِن، وقيل: ومخ زاِهق. كالقَهقَهة: الضحك

  هزق

اقزِزقَةٌ ِمهأةٌ هرِضٍعوهي ا: امويف م ِقرتسليت ال ت .ِزقه اراِن: وِحمِتناالس كثري .قه: واهلَزلْقَتِد وصعةُ الرِشد .

  .أفْرطَ يف الضِحك: وأهزق الرجلُ

  قهز

 زوالِقه زاِن -القَهتلُغ - :الش هبشي، ويِعزوٍف كاِملرذُ من صختمن الثِّياب ي بربه، وهي ض ناللَّي رأيضاً -ع - 

رخاِلطُها احلَِريي ضِبي ثياب.  

الطاء والقاف والهاء  
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  .والطَّهق لُغةٌ فيه. سرعةُ املَشي: - لُغةٌ مياِنيةٌ -واهلَقَطُ . ِهِقطْ: يف زجِر الفَرِس: اخلارزجني. مهملٌ عنده

الدال والقاف والهاء  

  قهد

دمن أ: القَهاداٍض، واجلميع الِقهيإىل ب ِربضأِْن يةُ. والد الضِحشيةُ الوقَروالب :دقَه.  

دهق  

. فَوق العنِق: وهو أسوأُ الضحِك، ويف املَشِي. دورانُ البضعِة الكَبريِة يف الِقدِر إذا غَلَت، وللِقدِر دهداق: الدهدقَةُ

اقدهةٌ دوداب :الَجِهم .قهوالد :ما الساق زمغتاِن يبشهاقاً. خةُ ادارقَِت اِحلجهلُ : وادوخِمها ودالزةُ توهو ِشد
ضربين، وهم : ودهقَين فالنٌ. شددت مْألها: وكأس ِدهاق، وأدهقْت الكَأْس. بعِضها يف بعٍض مع كَثْرٍة

  .اشتد يف بدئه:  ودهقَه املَطَر.مدهوقُونَ

الراء والقاف والهاء  

  قهر

رالقَه :قذُ من فَوةُ، واألخلَبلُ. الغجالر رٍد: وأقْهه كُلُّ أَحرقْهٍر يذا قَه صار .روأقْه :رقْهجاَء مبا ي .ارالقَه واللَّه .

اِهرالٌ قَوةٌ: وِرجاِليةٌ عٍءو. شاِمخيةُ من كلِّ شةُ: القاِهرق. هي الباِدرنِكِب إىل العةُ بني املَنيِربوهي . وهي الت
ردالص .ماللَّح لُ ماؤه: وقُِهرِسيفَي ذُه النارأْخلُ ما تةُ. وهو أورعليه : والقَِهي فإذا غلى ذُر ،فضلْقى فيه الري ضحم

  . الصمغُ- شِديدة -والقَهقَر . الطَّعام يف األوِعيِة منضوداً: - مخفف -والقَهقَر . الدقيق أو ِسيطَ

    

. والتيس القَِديم. املُِسن: والقَهقَر. وهي ِقشرةٌ حمراُء على لُب النخلَة: - بالضم -أحمر كالقُهقُر : ويقولون

قَاروالقَه :ةالعارمن اِحلج ساء. لَمةُ من النرةُ: والقُهريرلُ. الشجالر قَروقَه :قَهمبرتلِة قَه ،ِحكض.  

  قره

  .التقَشف: والقَره. أقْره وقَرهاُء ومتقَره: كالقَلَِح يف األسناِن، والنعت: القَره يف اجلَسِد

  هقر
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  .الطَّويلُ من الرجال: اهلَقُور: جنياخلارز. أهملَه اخلليل

  هرق

قِريهحابةُ ماَءها، وهي تاقَِت السره .اقرهواملاُء م .ِرقورهم طَرك. ومرِخم لَيع ِرقك: وهبغَض كِّنأي س .

خلِّ سِبيلَ من : " بِة من يرغَب عن صحبِتهومن أمثاهلم فيمن يدخلُه األنف من مصاح. لُغةٌ يف هراق: وأهراق املاُء
وهو ثَوب . وهي الصحراُء املَلْساء. الصِحيفَةُ البيضاُء يكْتب فيها: واملُهرق" . وهي ِسقاؤه، ومن هِريق بالفالِة ماؤه

ِمنيأو ي دهب فيه عكْتقَل ويصِس ين الفُرميف ز.  

رقَانُواملَه :رحر: وقيل. البحيف الب فدِة الليِل. صمقوا عنكم من فَحِريِة: وهرِزلوا، ومن الظَِّهيأي ان .ِرقواملَه : نتم
األرِض كالفَج.  

  رهق

قهقِْله: الرلٌ يف اإلنسان وِخفَّةٌ يف عهج .قهرلٌ مجِق: ورهبالر وفصوفالنٌ . م ِهقه أنْ : فالناًوربه فَقَارِبعإذا ت
: ومرهق. الغالم الذي قارب احلُلُم: واملُراِهق. حملْناهم عليه: وأرهقْناهم اخلَيلَ فهم مرهقُونَ، وأمراً صعباً. يلْحقَه

  .يظَن به السوُء ويتهم والذي ينِزلُ به الضيفانُ ويأتونه

هوالريِء: قانُ الشيِغش .هكْرِهقَه مبا يقى. رهو الردعوهو ي :ق املطلوبهري ى يكادحت ِرعسوهو أنْ ي . قهوأر
إذا صلّى أحدكم إىل الشيِء فَلْيرِهقْه أي فَلْيدنُ من : " ويف احلَِديِث. أخرها حىت تدنوا، اُألخرى: فالنٌ الصالةَ

  .الزعفَرانُ: والريهقانُ. أي زهاؤها.: وإبلٌ رهاق مائٍة وِرهاق مائٍة . ِملحرابا

الالم والقاف والهاء  

  قهل

إذا تكَلَّف : وأقْهلَ الرجلُ. شاِحب اللَّون ياِبس متقَشف: كالقَرِه يف قَشِف اإلنسان وقَذَِره، ورجلٌ متقَهلٌ: القَهلُ
وقَهلْت . ِلين الصوِت وخفْضه: والتقًهلُ. إذا استقَلَّ العِطيةَ وكَفَر النعمةَ: وقَِهلَ يقْهلُ.  يعِينه ودنس نفْسهما ال

الذي يمشي على ِرجلَيه مشياً : واملُتقًهلُ. أي الطَّلْعةً والوجه: حيا اللَّه هذه القَيهلَةَ: ويقولون. ِعنته: الرجلَ قَهالً
  .بِطيئاً

  هقل
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الضب، : واهلَيقَلُ. ضرب من املَشي والعدِو: واهلَيقَلَةُ. البِطيُء من املَشي: والتهقُّلُ. الفَِتياِن من النعام: اِهلقْلُ واِهلقْلَةُ
الذَّكَر من : واهلاِقلُ. اخلَِميص من اجلائع، وهم اهلَِقلُونَ: واهلَِقلُ. الطَّويلُ من الرجاِل األخرق: واِهلقْلُ. أُِخذَ منه

  .الفار

  قله

ِه: القَلَهةٌ يف القَرٍم: وقَلْهى. لُغلَيين سيف ب وِضعم.  

  هلق

ققَةٌ: اللَّهِب، واُألنثى لَهيِر والشالثَّو تعقَِق، وهو نٍق كاليِريليس بذي ب األبيضاقوِله لٌ . ، واجلميع لَِهقَاتجور
قولهتوهو ي ،قوه: لَهتِجيبغري ما عليه س ِخرفْتخائه ويدي من سبقَةُ. يوٍء: واللَّهيمن كلِّ ش سِسيلٌ خمع .

وقٍء: واللَّهيوانُ من كلِّ شهلُ املَسصالن  

  هلق

  .أَسرع: لَقى، هلَق يهِلق وتهلَّقعدو كالو: اهلَلَقى: اخلارزجني

النون والقاف والهاء  

  نقه

ِقهقَهاً فهو نن قَهني ِقهة: نالِفطْن ِريعقُوهاً. سن قَهنِضه فهو يرمن م قَهون :فهو ناِقه ،احلَِديثَ. أفاق تقَهةٌ يف : ونلُغ
تِقهن.  

  ق

  

 قهالن- مزج - :كَلُنباتؤِر، يِجيباِجلر هِبيش  .قِهبقاً : والنهقاً ونِهين ِهقني قهن ،اقهاِحلمار، وكذلك الن توص
قهنةٌ، ويلُغ قهناقاً، ويهِة. ونالداب اِهقوها، الواحدة ناِهقَةٌ: ونماِشييخ فَتتاكْن قورظْماِن: والناِهقَاِن. عناتئاِن ع 

  .أسفَلَ من عينِي الفَرس يستحب عريهما

  هقن
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  .اِجلرِجير نفْسه: األيهقَانُ

  قهن

  .وهو من املُعتلِّ. تيس قَهوانُ أي مِسن: الضخم: القَهوانُ: اخلارزجني. مهملٌ عنده

  هنق

قري االنسانَ، أ: اهلَنتعِر يجبالض بيهاقاًشنُء إهيقَين الشنه.  

الفاء والقاف والهاء  

  فهق

. كَيةٌ على الفَهقَِة، وتجمع فَواِهق: والفاِهقَةُ. فُِهق الصِبي: عظْم عند فائِق الرأِْس مشِرف على اللَّهاة، يقال: الفَهقَةُ

ِعريالب قْتوأفْه .قوالفَه :نٍء ييكلِّ ش اعساتممنه ماٌء أو د عب .نيةُ والعنقَِت الطَّعفَهان .قهمن كلِّ : والفَي الواِسع
قهةٌ فَيفَازٍء، ميش.  

قهوناقَةٌ فَي :ِفيص .قرالب قوأفْه :عساءه. اتإن قَأله: وأفْهم .ِهقفَيتلٌ مجوقيل: ور ،ِذخيف كالِم: أي ب عسوته م
  " .إنَّ أبغضكم إيلَّ الثَّرثارونَ املُتفَيِهقُون: " يفْهق به فَمه، ويف احلديث

  فقه

فَقَهاً: الِفقْه فْقَهي ِفقْهاً وفَِقه فْقُهلُ يجالر ين، فَقُهيف الد الِعلْم :ِلمه. عتله: وأفْقَه تنيأي ب .فَقُّهالِفقْ: والت لُّمعِهت .

هلٌ فَِقيِع منها: وفَحباِت الضبذَو عاِلم.  

  هقف

  .ِقلَّةُ شهوِة الطَّعام: اهلَقَف: اخلارزجني. مهملٌ عنده

الباء والقاف والهاء  

  قهب



الصاحب بن عباد-احمليط يف اللغة  517  

بةٌ: القَهبواألنثى قَه ،ايبوقُه اباِإلهاِب وقُه ه لَقَِهبز، وإنقَِر واملَعمن أوالد الب أيضاً. األبيض وهو املُِسن .

ِبيل: والقَهمن احلَج الذَّكَر .بالَ الطَّويلُ: والقَهمن اِجلب ِظيمام. العهاِل السةُ من ِنصبوٍب ثالٍث، : والقَهعش ذات
  .واجلميع القَهوبات

  .باِناألقْه: ويقال للِفيل واجلاموِس. أمسك ومل يشتِهه: وأقْهب عن الطَّعام

  هقب

الطَّويلُ: اِهلقَب مخالض .ِقبلٌ هجنيا: ورعلى الد ِريصأيضاً. ح وهو اجلائع .قَباب: واهلَيبمن الض الكبري .

  .من ِصفَِة الكَثِري األكِْل: واِهلقَب واهلاِقب. أكَلَه وأهلَكَه: وهقَب الشيَء 

  ق

قهالب :نَ البود اضيةَبرشلُو البعِص، ير .قهلٌ أبجور.  

الميم والقاف والهاء  

  قهم

: واجلائع أيضاً، واإلقْهام. القَِبين: والقَِهم. وهو الذي ال يذُوق شيئاً أو أقْذَره فَتركَه: أقْهم عن الطَّعام إقْهاماً

عاُء إقْهاماً. اجلُومِت السمعنها : وأقْه عقَشانميالغ.  

  .الفَحلُ الضخم املُغتِلم: والقَهقَهم. أغْمضت: وأقْهمت يف الشيِء

  هقم

ِقملٌ هجاجلُوع: ر األكْل شديد كثري .قَمهوان :صموخ جاع .ِهقَم رحر: وبالقَع ِعيدب واِسع .الطَّعام قَّمهتأي : وي
  .الظَِّليم الطَّويلُ، واهلَيقَماينُّ أيضاً، واجلميع اهلَيقَمانيات: واهلَيقَم. ظاماًيتلَقَّمه لُقَماً ِع

  مقه

املَقَه :قَهأم ابراء، وسقْهأَةٌ مرقٍَة، وامريف ز اضيب .قَهواَألم :ِعيدِقلَِّة : وقيل. الب عةُ املَآقي واجلُفُوِن مرمهي املُح
  .شعٍر

  هقم
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ققَاء: املَههأَةٌ مرقٍَة، امريف ز اضيب .قهأم ابراملاء: وش رضأخ .ابرالش قهموت :لَهفَِصي قهوم ،ِويأي ر .

قهمع: وترجت .قِهيموالت :فَجراملُخ اعضالر .قهملُ تكِْص: واخلَيو عند الندعواملَِه. أي تقي :وباملَلْح اَألثَر .

  .البِعيد: وقيل

  قمه

  

هقْمُء ييالش هقَم :األحيانَ، فهو قاِمه سمغاألحيانَ وان فَعتمن حتِت املاِء فار إذا غُِمس .هقُم وِقفَاف : رظْهوت ِغيبت
  .الذَّواِهب يف األرض: والقُمه.  يذْهبأي ال يدري أَين: وخرج يتقَمه يف األرِض. يف السراب

  مهق

 اققاقَةً -اهلَقْممها هاع: - واحدتكَل فَيِزيد يف اِجلمؤخاش، ويقِْل اخلَشالقُطِْن يف م بشِبه حي بح .قِقيواهلَم :

تبن .قواهلَم :ِيسِت، واليبمن الن الكثري .قملٌ هجور :مأي أَحطَِربضم ي. ققّى من املَشةٌ فيها : واِهلميِمش
ِتالفاخ.  

الكاف والهاءباب   

الشين والكاف والهاء  

  شكه

  . وشاِبه- يف املَدح -أي قاِرب : شاِكه: وقَولُهم. املُشابهةُ: املُشاكَهةُ

الصاد والكاف والهاء  

  .ء النساءاسم من أمسا: صهاك: اخلارزجني. مهملٌ عنده

السين والكاف والهاء  

  سهك

كهالس :حيِهكَِت الراإلنسانُ، س ِرقها إذا عِجدةٌ تهكَِري حوكاً. ِريهس ابوكَِت الدهيف : وس فْيفخ يروهو ج
اليت تسهك التراب عن : ساِهكَةُ من الرياِحوال. سهوكُها اسِتنانها يِميناً وِشماالً: وقيل. سِريع: وفَرس ِمسهك. ِليٍن
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الريح السريعةُ املَر الشديدةُ، : والسهوك. رويد: وهي ِمشيةٌ قَِبيحةٌ، وقيل: وتسهوك يف مشِيه. وجِه األرض
وهو كَسرك : وسهكْت الِعطْر.  يمر يف الكالم مر الريح:وخِطيب ِمسهك. ممر الريح: واملَسهك. والسيهك نحوه

  .ضرب من الطَّعام: والسِهيكَةُ. أْلْوانُ اجلَرِي: واألساِهيك. إياه بالِفهِر ِلتسحقَه

الزاي والكاف والهاء  

 زهك

  .أي تحرك رويداً: - مبعىن تسهوك -تزهوك اجلَملُ : اخلارزجني. مهملٌ عنده

الدال والكاف والهاء  

  كهد

خيوالش خالفَر دهاكْو :دعته. ارتدوكَه :ه، والكاِهدتده وكَدتدمبعىن لَه :الكاِدح .دهكَو خيوش :ِعشترم.  

  كده

. املَغموم: واملَكْدوه.  يكْده كَدهاً، فهو كاِده، وجمعه كُدهصكَّةُ ِبحجٍر ونحِوه يؤثِّر أَثَراً شديدأً، كَده: الكَدةُ

هوالكُد :اعببه الس رجزت توص.  

  دهك

ودهكَت . طَحنه وكَسره: ودهك الشيَء. وهو ِشدةُ مضِغه إياها: إنه لَيدهك ِجرته: اخلارزجني. مهملٌ عنده
  .جهدها: ودهكَها يف اِجلماع. وطْئْتها: رضاأل

  هدك

كدوه غُالم :التار نِميوهو الس .كواهلَد :ماهلَد .كدهِق: والتبالكالم. من احلُم لَيع كدهتوهو ي :مدهتأي ي.  

التاء والكاف والهاء  

  هتك
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كاهلَت :راً وثَويس ِذبجِضِعه، ومنهأَنْ توه من مقْطَعِر: باً فَتتوك الستهلٌ مجر :ِتكهتسلٌ مجكُه، ورتهتبايل : مال ي
  .ِسرنا يف دجاها: ساعةٌ من اللَّيل للقَوم إذا ساروا، وقد هاتكْنا: واهلُتكَةُ. أنْ يهتك ِستره عن عورِته

الراء والكاف والهاء  

 كهر

الكَهناً به: راوهٍه عاِبٍس تجاإلنسان بو ِتقبالُكة. اسرورِمن هذا: والكَه ،لُ الكاِهرجهاِر. الرالن ره يف : وكَهِتفَاعار
ِة احلَرحى. ِشدالض روجاءنا كَه.  

  كره

هالكُر :هكَلَّفَها، والكَرِر أنْ تقَّةُ من غَيكَلَّ: املَشقَّةُ تاملَشهٍه والكُرفُها فتحِملُها على كُر :هواملَكْر . راألم توكَِره
وامرأَةٌ . وأمرةٌ كَِريه مستكْره مكْروه. شديد الرأِْس: وجملٌ كَره. ورجلٌ كَِريه متكَره. كَراِهيةً وكَراهةً ومكْرهةً

  .نواِزلُه: وكَرائه الدهِر. الشدةُ يف احلَرب: والكَِريهةُ. اغُِصبت نفْسه: مستكْرهةٌ

    

رهذا األم إلَي هعندي حباٍل كَِريهٍة: وكُر ريأي ص .ناِهيةُ: والكَراهالكَر .كِْرهةٌ مويف قول ابن : وِنس ،اتهكَِري
  .أعلى النقْرِة، بلُغِة هذَيٍل، والكُرهيات والكُرهى ِمثْلُه: والكَرهاُء. مكْره أخوك ال بطَلٌ: ويف املَثَِل. مقبٍل

  رهك

أي سحقْته، فهو مرهوك، وهو الدلْك : جش الشيِء بين حجريِن، رهتكُه رهكاً: الرهك: اخلارزجني. مهملٌ عنده
  .جهدها: والعرك، ورهكَها يف اِجلماع

اسِترخاُء : والرهوكَةُ. ضعف يف املَشيِة واملَنِطق: واالرِتهاك. أي يضطَِرب: الرخوةُ اللَّحِم، يرتِهك لَحمها: والرِهكَةُ
أقام : ورهك باملكاِن. لُ الصاِلحالعم: والرهك. ناِعم: وشباب رهوك. ضِعيف مضطَِرب: وأمر مرهوك. املَفَاِصل

  .أي اضطَربوا: ورهوك القَوم رهوكَةٌ. به

  هكر

  .موِضع: وهكْر. وإذا بِقي متعجباً. إذا اعتراه نعاس واسترخت ِعظامه: هِكر الرجلُ

الالم والكاف والهاء  
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  كهل

. لشيب وله بجالَةٌ، وامرأةٌ كَهلَةٌ شهلَةٌ، وقد اكْتهلَ وكاهلَ، وهم الكُهولُ والكُهلُالرجلُ إذا وخطَه ا: الكَهلُ

: كَهلٌ، وكُهالن: ورجلٌ كَِهيلٌ. مختِمرةُ الرأِْس بالبياض: ونعجةٌ مكْتِهلَةٌ. إذا عمها نورها: واكْتهلَِت الروضةُ

  : كاِهلُه، يف قوله: وزبرةُ األسِد. عظُم: مقَدم أعلى الظَّهِر مما يلي العنق، واستكْهلَ الكاِهلُ: كاِهلُوال. جمعه

عاضاِن تَودالي نَتْهِن واألنْفُ والكاِهُل  ما قد بليَوح  

  .السِخي: لُوالكُهلُو. زبرةُ األسِد: ِذراعا األسِد، واألنف: اليداِن

  هيكل

. مشي اِحلصاِن واملَرأَِة اخِتياالً: والتهكُّلُ. بيت للنصارى فيه صنم: واهلَيكَلُ. الفَرس الطَّويلُ علْواً وعدواً: اهلَيكَلُ

  .تنازعوا فيه: وتهاكَلَ القَوم يف األمِر

  هلك

ِمثْ: اهلُلْك واهلَلْك ،اهلَالكِتالكلُكٍَة: لُه، واالههه يف تفْساإلنسان ن يمر . مف البازي، وقَوومن خ ِلكتهوالقَطاةُ ت
مشرفَةٌ املَهواِة : واهلَلَك. والذي يهِلك أهلُه. الذي يهِلك هو: وهاِلك أَهٍل. الصعاليك: واهلُالّك. هلْكى وهاِلكُونَ
واملُستِهلك . الذي ليس له هم إالّ أنْ يتضيف الناس: واملُهتِلك. ، وهو ِجيفَةُ شيٍء هاِلٍكمن جو السكَاِك

هاِلكِجلُ: واملُتعتاملُس ويقولون. املُِجد :لْكه لَكَتا هإم لُ ذاكأفْع :لَتيلُه على ما خوهي اهلَلْكَةُ اهلَلْكاُء، . أي أَفْع
آءكالسوَءِة السو.  

. السِريع اإلنزاِل: الفَاِجرةُ، وهو من الرجاِل: واهلَلُوك. الصقْيل: احلَداد، وقيل: واهلاِلِكي. وهاِلك يف اهلَواِلك

اِملنجلُ الذي ال : يلَكُونُواهلَ. األرض اجلَدبةُ وإنْ كانَ فيها ماٌء: واِهللَكُونُ. سقَطَ عليه: والَك على الِفراِش واملَتاع
  .أسنانَ له

النون والكاف والهاء  

  ك

كهِض: النكَةُ املَرهن تدوب ،وكهنى فهو مه احلُمِهكَتن ،قُّصنةَ فالٍن. التمرح كْتهتِحلُّ: وانا مبا ال يلْهاونأي ت .

 كِهيلٌ نجاكةً-ورهن كهني كهك: -  نِهيِد النكاألس اعجأي ش .كِهين فيلُ . ماٍض: وسفْعفالنٌ ي كهنوما ي



الصاحب بن عباد-احمليط يف اللغة  522  

أي انتهى يف كماله إىل : ومررت ِبرجٍل ناِهيك من رجٍل. احلُرقُوص، الواحدة نهيكةٌ: والنهيك. أي ما ينفَك: كذا
  .الغاية

  كنه

  .بلَغت كُنهه: يته ووقْته، وأكْنهت الشيَءغا: كُنه كُلِّ شيٍء

  نكه

ونكَه . اشتد حرها: ونكَهِت الشمس. أي تششممت ِريح فَِمه، واالسم النكْهةُ: نكَهت فالناً ونِكهته واستنكَهته
  .فالنٌ على يِدِه نكَهاناً عند البرِد

  كهن

  

نةًكَهانكَه نكْهله: " ويف احلديث.  ي نكُهوت نكَهت نا مةُ" . ليس ِمنانفَةُ: والِكهةُ. اِحلرناباةُ: واملُكَاهاملُح .

  .وهو يكْهنين ويكْهنين كَهانةً وكُهوناً. إذا خلَفَك فيهم: وكَهنين فالنٌ يف أهلي ومايل

  هكن

  .تندم: الرجلُتهكَّن : اخلارزجني

الفاء والكاف والهاء  

  فكه

: والتفَكُّه. الفَِكيهةُ والفُكَاهةُ: واالسم. وفاكَهت القَوم مبلَِح الكالم. كلُّ الثِّماِر، فَكَّهت القَوم تفِْكيهاً: الفاِكهةُ

. فَِرِحين أِشِرين" : فَِكِهين" و. أي ناِعِمني" فاِكِهين: " قولهو" . فَظَلْتم تفَكَّهون: " التعجب، من قوله عز وجلَّ

لٌ فَِكهجور :مبا هو فيه، وفاِكه بجعم :بتعجلَةٌ فاِكهةٌ. يخةُ: ونِت الفاِكهيمةٌ، ومنه سِجبعٍة. موجاءنا بأُفْكُوه :

 - أيضاً -وأفْكَهت .  يف لَبِنها خثُورةً ِمثْلَ اللِّبِإ قَبلَ أنْ تضع، فهي مفِْكهةٌإذا رأَيت: وأفْكَهِت الناقَةُ. أي بأُعجوبٍة

تالِبن :تلَدو.  

  كهف
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فالكَه :فوواجلميع الكُه ،ل، وهو واِسعِة يف اجلَباروٍف. كاملَغكُه ِمها: وناقَةٌ ذاتِنها وكثرِة لَحمن ِسم .

اجلَب فكَهلُ وت :فوفيه كُه صار.  

  هفك

  .االضِطراب واالسِترخاء: التهفُّك يف املَشي: اخلارزجني. مهملٌ عنده

  هكف

  .السرعةُ يف العدِو أو املَشي، ومنه بناء هيكَف وهو اسم: اهلَكَف. أيضاً مهملٌ

الباء والكاف والهاء  

  كهب

  . سواداً يف أَلْواِن اِإلبِل خاصةً، بِعير أكْهب وناقَةٌ كَهباُءغُبرةٌ مشربةٌ: الكُهبةُ

  هبك

  .ِمياةٌ هلم: وهباكات كَلٍْب. تسوخ فيها القَوائم، وانهبكَت به األرض: وأرض هبكَةٌ. األحمق: اهلُبكَةُ

الميم والكاف والهاء  

  مهك

  .ومتاىأي لَج : انهمك يف أمِره

  مهك

: العدو: أسرع، واملُمِهك : السرعةُ، مهك يمهك: واملَهك. نفْخته وامِتالؤه، وشاب مهمك: مهكَةُ الشباِب

ِحقسأَةَ. املُنلُ املَرجالر كهاع: ومها يف اِجلمدهإذا ج .مالقَو كاهمكُوا ولَ: وتماحوامبعىن تج .كوهواملَم : األملس
  .املُرتِفع، واملُمِهك ِمثْلُه

: وامهك صال الناقَِة. أي بينه: وطَِويلٌ مِهك الطُّوِل. أي واِسع: وفَرس ممِهك اللَّباِن. خف لَحمه: وانمهك الرجلُ
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والفَحلُ إذا . الكَثري خطَإ الكالم: واملَمهوك من الناس. ل، ونقْش الرجِل ِبيِدهالتحسن يف العم: والتمهك. استرخى
  .مهك: ضرب فلم يلِْقح قيل

  كمه

هالكَم :هبه اإلنسانُ، وهو أَكْم ولَدمى الذي ييف األرض. الع هكَمتفالنٌ ي جروقيل: وخ ،بذْهي ري أيندال ي :

ذْهيِصربِه ال يكاألكْم ب .هاُء، كََإل: وكَلَأْ أَكْمهله من كثرته، وهذا كَم هجترى كيف يدال ي.  

ارهالن ة: وكَِمهرمِس غُبيف الش تضرتنُ االنساِن. إذا اعلَو كَِمهو :ريغهى. تيإِبلُه الكُم تبوذَه .هامليم -: والكُم 
 مزاٌء: -جاٍع، واجلميع أكْممن ِذر كَةٌ طُولُها قَِريبمس.  

  كهم

بِطيئاِن عن الغاية، وقد : إذا كَانَ بِطيئاً عن النصرة واحلَرب، وفَرس وسيف كَهام: كَهم الرجلُ يكْهم كَهامةً
دائده الشتمه عن اِإلقدام: كَهتكَصإذا ن .كَما: والكَهانُ: وقيل. لكَبريجالباِذن.  

  هكم

اهلَِكم :رللناس يف الش ضرعِنيه املُتععلى ما ال ي ِحماملُقْت .كِّمهةُ: واملُتمكُوواُأله ،ئزهها : املُتعماء، وجزِتهاالس
مأهاِكي .مكَهوالت :دععلى األمر ب مدنفِْس، والتِديثُ النحتكَّمهوت ،تووالص ،منروالت ،كتفُوما ي :تينغت .

ِت الِبئْركَّمهوت :تمدهعليه. ت مكهوت :غَِضب.  

الجيم والهاءباب   

الشين والجيم والهاء  

  جهش

  

تشهفْسي، وجن تشهكاء: أجبالب تموه ،إليك تضهةً. إذا نجاِهش ةً، :  من الناسورأيتقَةً وكَثْرأي ِفر
. أعجلَه: وأجهشه عن األمِر. هرب: وجهش جهشاً. أقْبلَ إليهم: وجهش القَوم. اجلَماعةُ من الناس: واجلَهشةُ

  .دنوت منه: وجهشت جهوشاً

  هجش
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. تاقَت: وهجشت له نفْسي. جشةً من ناٍس قد هجشواالنهضةُ، ورأيت ه: اهلَجشةُ: اخلارزجني. مهملٌ عنده

شوشاً: واهلَججهماالً م ورأيت ،نلَي قوقاً: سوسأي م .شواهلَج :شِريحاإلثارةُ والت.  

الضاد والهاء الجيم  

  جهض

ضِت: اجلَِهيضهه، وأجحوفيه ر ِفخلْقُه ونخ مقْطُ الذي تها:  الناقَةُالسلَدو ألْقَت .اضاجلَه ملَِد. واالسالو مواس :

ضةٌ. اجلَِهياضههذه لَج كاقَتةٌ: وإنَّ نِرمِة. أي هشةُ من اِجلحواجلاِهض :اِهضوها حعمةُ، وجِليهي احلَو . ِعريوالب
وإذا كَِبر ثَمر . وإذا طَرده أيضاً. أعجلْته عنه: ضته عن األمِروأجه. هو الشاِخصها املُرتِفعها: اجلاِهض الغاِرِب

رضاضاً وهو أخهي جماِك ساألر.  

  ضهج

  .ِمثْلُ أَجهضت: أضهجِت الناقَةُ: اخلارزجني. مهملٌ عنده

  هضج

  .ِصغار: وِصبيانٌ هِضيج. يِجد رعيهاإذا مل : هضج الرجلُ مالَه تهِضيجاً: اخلارزجني. مهملٌ عنده

الصاد والجيم والهاء  

  .أي ِشداد ملْس صلْبةٌ: سناِسن صياِهيج: اخلارزجني. مهمالت عنده

السين والجيم والهاء  

  هجس

ساهلَج :مفْسي هيف ن سجه ،لَِدكيف خ قَعِن. ما وةُ من اللَّبسين. اِمطُاخل: واهلَِجيِجسهِر وهو يين عن األمسجوه :

  .أي عماٍء منه: ووقَعوا يف مهجوٍس من األمِر. أي عاقين

  سهج
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، مرت تسهج: الريح السِريعةُ املَر الشديدةُ، والسهوج والسيهج ِمثْلُه: السهوج والسيهوج: اخلارزجني. مهملٌ عنده
اتوساِهج جهس احوِري .جهواملَس :جح واألساِهييالر رمانُ الباِطِل: مِي، وألْوانُ اجلَرِت اإلبلُ. أَلْوجهلَِت : وسجع

ريالس .جهِمس بِطيِح: وخيالر ريف الكالم م رمي .ساِهج اروغُب :ِفعترم .الطِّي تجهوسه: بقْتحأي س.  

الزاي والجيم والهاء  

  هزج

جاهلَز :طِْربم توت. صوبالص ِزجه دعور .جر: واهلَزعمن الش برض.  

  جهز

. ، وجمعه جهزقُبلُها: وجهاز املَرَآِة. وكذلك العروس واملَيت. إذا تكَلَّفْت جهازهم للسفَِر: جهزت القَوم تجِهيزاً

وأرض . موح: إذا أثَبت قَتلَه، وموت مجِهز: وأجهزت على اجلَِريح. يف جهاِزه أي ذَهب على وجِهه: ويقولون
  . قَطُّ إالّ بالراءخاِرجةُ احلَدقَِة، وهما بالراء، واستشهد ِببيٍت مل يرو: وعين جهزاُء. مرتِفعةٌ: جهزاُء

  ِشنِْظيرةُ األخْالِق جهزاء العين  تُحنِْظي بك بين الحيين قامتْ

هي ِعرس الذِّئِْب، : وقيل. أحمق من جِهيزٍة، وهي اسم امرأٍة: ويقولون. الدبةُ: وقيل. اُألنثى من الضباع: واجلَِهيزةُ
و عدها تِعألنبالض لَدو ِضعرها وتلَد .زواجلَِهي :زِهيج سفَر ،عِريالس.  

  زهج

اِزجهالز :جزهها زها، واِحدتلَبوج اِجلن فِزيع.  

الطاء والجيم والهاء  

  .مهمالت

الدال والجيم والهاء  

  جهد

داجلَه :ٍر شاقٍض أو أمراإلنسان من م دهوه. ما جدوهجةٌ. و ملُغ دها، ويقولون. واجلُهتدهفْسي وأجن تدهج :

داييهِر وجيف األم ايدهج نلُغَألب .لَ ذاكفْعأنْ ت اداكهوج :اكارأي قُص .دلُ : واجلَهجبه الر شِعيٌء قَليلٌ ييش
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  .املُِقلُّ

    

: وجاهدت العدو مجاهدةً وِجهاداً. حملْته على ذاك:  جهد واجتهد، وأجهدتهوكُلُّ من بالَغَ يف شيٍء فقد

: املُشتهى من الطَّعام واللَّبِن، واجلاِهد: واملَجهود. أصحرنا وبرزنا: أَجهدنا: اإلشراف والظُّهور: واإلجهاد. قاتلْتهم

انُ، وجوهادالشهه أجعم.  

ِهدان: واملُجبضُء. الغيالش دهوأج :فكَشت .ادةُ: واجلَهلْبالص ضةٌ: وقيل. األرا أكَم اُء ليسةُ املَلْسِويتاملُس .

مالقَو دهاِد: وأجذوا يف األرِض اجلَهةٌ. أَخدِهيج ضوأر دِهيوكََأل ج :دهجت ِيإذا كانتعةُ بالروأتاين . مها املاِشي
  .أي مختِلطٌ: وانه لَمجهد بك. أي لَبٍن ممزوٍج، وكلُّ شيٍء مزجته فقد جهدته: جبهٍد له

  هجد

. ألقْى ِجرانه على األرِض: داًوأهجد البِعير إهجا. استيقَظُوا: وتهجدوا. ناموا، وأهجد ِمثْلُه: هجد القَوم هجوداً

  .ِهجدنه: أقول ِهجد، وللجميع: كيف تزجر فَرسك ؟ فقال: وقيل أليب زياٍد

  هدج

ع تقَطُّ: والتهدج. حنت وصوتت: وهدجِت الريح. سعى يف ارِتهاٍش: وهدج الظَِّليم. ِمشيةُ الشيِخ: اهلَدجانُ
مركَب : واهلَودج. والِقدر هدوج. غَلَت شِديداً: وهدجِت الِقدر. رئمته: وتهدجِت الناقَةُ على ولَِدها. الصوِت

  .السِريع يف ِمشيِته: واهلَدج. ِنساِء األعراب

  جده

  . فَِزعمشدوه: رجلٌ مجدوه: اخلارزجني. مهملٌ عنده

  دهج

  .أدهج أدهج: أدهج، وتدعى للحلَِب فيقال: تسمى النعجةُ

التاء والجيم والهاء  

  .وباب املُعتلِّ أوىل به. أي اتجهنا: تِجهنا لكَذا: ذَكَر اخلارزجني

الراء والجيم والهاء  
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  هجر

 رضي اهللا عنه -ورهم وعشائرهم يف اهللا عز وجلَّ، وقال عمر بن اخلطاب سميت ألنَّ املُهاِجِرين هجروا د: اِهلجرةُ
ِهجرةٌ إىل احلَبشِة وِهجرةٌ إىل : أي أخِلصوا اِهلجرةَ وال تشبهوا باملُهاِجِرين، واِهلجرتاِن" هاِجروا وال تهجروا: " -

  .املَِدينة

رانُ واهلَجرما: واِهلج كرهتماس ه، ومنه قوله عزداهعت كملْزراً: "  يوجهآنَ مذُوا هذا القُرخات . "رواهلَج : فِنص
هو : وقيل. ساروا يف ذلك الوقْت، وسمي ألنه يهجر البرد: النهار، وهو اهلَِجير واهلاِجرةُ، وأهجر القَوم وهجروا

  .ر من ذاك أي أضخمأهج: من قَوهلم

رِم، ومنه قولُه: واهلُجسرانُ املٌبذَينَ: " هورجهأي" . ساِمراً ت :مم، واالسونَ يف النذُوهت : رجهري، وهو يياِهلج
  .أهجر إهجاراً: يقولونَ اهلُجر وهو اخلَنا وهو القَِبيح من القَول، تقول منه: وقيل. هجراً

مخاِلف للشكَال، تشد به يد : واِهلجار" . من أكْثَر أهجر: " ومثَلٌ. أي بفَواِحش: ورماه ِبهاِجراٍت ومهِجراٍت
  .والطَّوق والتاج. الفَحِل، فَحلٌ مهجور، وهو وتر القَوِس أيضاً

رواهلَج :اِخلطَام .رجوه :سوالن ،لَدثَلٌبوم ،ِريجةُ إليه هٍر: " بجر إىل همِضع التبتسُكم .رواهلَِجي : ،مخالض حالقَد
فائقةٌ يف الشحم : ناقَةٌ مهِجرةٌ وهجر: واحلَوض أيضاً، وسمي ألنه هجر على اِحلياض أي عظُم وفاق، من قوهلم

  .والسمِن

ِجرهم رِعيلٌ كذلك:وبجور ،اِجرهه معموج ،مكَِري  :رجفهو ه رجناً، وقد هساً حِريِت . إذا كان سروأهج
فاِدر حاِدر من كَثْرِة : وفَحلٌ هِجير. من حمِر الوحِش، السِتعالِج خلِْقه: واهلَِجير. أكْثَرِت احلَملَ: النخلَةُ

  .إذا قَرص، هجر هجوراً: واللَّبن إذا خثُر وطاب، وهجر أيضاً. هِجير: - أيضاً - احلَمِض ويِبيس. الضراب 

وما بلَد . أي بعد حوٍل: ولَِقيته عن هجٍر. أي دأْبه، وكذلك ِهجِرباه وهجيره: وما زال ذاك هِجيراه وإهِحيراه
  .أي ِخصب: اإلهجاركذا إالّ هجر من 

  

  جهر

وصوت جِهير، : وجهر جهارةً. عالَمتهم به: وجاهرتهم باألمر. جهر فالنٌ بكالِمه وِقراءته جهراً، وأجهر ِقراءته
  .املاضي، واجلَيش العِظيم تجهره العينالرجلُ اجلَِريُء املٌتقَدم : واجلَهور. ورجلٌ جِهير مجتِهر يف املَنظَِر واِجلسِم

 ره- أيضاً -واجلُهِهرجت نيه العتِهرقد ج ظَراحلَِديثَ.  املَن تروهه: وجتلَنويف املَثَل. أع : ةً إذْ مل أِجدراهجم
  .ما خِلقَت عليه ِجِبلَّةُ الشيِء: جلَوهروا. أي العالِنية: وفالنٌ عِفيف السِريِرة واجلَِهيِرة" . مختالً

وجهرت . املُرتِفعةُ، وجمعها جهاٍر: واجلَهراُء من األرِض. اليت ال تبِصر يف الشمس، والكَبش أجهر: والشاةُ اجلَهراُء
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  .ر مجهورةٌوِبئْ. أخرجت ما فيها من احلَمأِة واملاء: الِبئْر واجتهرتها

ترهفأَج تفَرراً: وحيخ قَاَء. مل أُِصبالس ترهوج :رِهيج نه، ولَبتضخه: مدبز ِرجأُخ .روهواجلَي رواجلَِهي :

ماللَّح فِْسدالذي ي الذُّباب.  

  هرج

جِتالِط: اهلَراِل واالخالِقت جره .جهارتهم يتأيه: ونَ فيهاو رلَتها لَيجرهي نَ، وباتوسافَدتأي ي .جلٌ ِهرجور :

قمأح .ةُ من الِقِسيجةُ: واِهلرنِمه. اللَّيويف ن جروه .اجره سوفَر يف كالِمه وأكْثَر جرِي: وأهاجلَر كثري.  

أن يسدر البِعير من ِشدِة احلَر، : واهلَرج. أي صوتاً شديداً: ت مهرجةًوسِمع. ِصحت به: وهرجت السبع وبالسبِع
  .بلَغَ منه: وانهرج النِبيذُ. هِرج هرجاً

  رهج

جهالر :اربةُ. الغجهةُ اليت ال ماَء فيها: والرابحماُء. السِت السجهوا يف الكالم. وأرجهلَّطُوا:وأروا.  خجوهور :

  .وأمر مرهوج. ال مقِْبلُونَ وال مدِبرونَ: وهم مرهِوجونَ. اختلَطُوا

  .الناِعم، وكذلك الرهِجيج: والرهجوج. سير لَبن: والرهوجةُ

  جره

. هي اجلَماعةُ: وقيل. المهم وصوتهم، ورجلٌ ذو جراِهيٍةأي ك. سِمعت جراِهيةَ القَوِم: اخلارزجني. مهملٌ عنده

  .انكَشف: أي ِصراحاً، من تجره األمر: ولَِقيه جراِهيةٌ. ِخيارها: واإلِبِل. ِعظَامها: وجراِهيةُ اُألموِر

الالم والجيم والهاء  

  جهل

واجلاِهليةُ " . كفي بالشك جهالً: " ويف املَثَل. ِهلَ به، واجلَهالَةُ املَصدرنِقيض الِعلِْم، جِهلَ عليه، وج: اجلَهلُ
  .خشبةٌ يحرك ا اجلَمر: واجلَيِهلَةُ. زمانُ الفَترِة: اجلَهلَاُء

  هجل

: واهلَوجلَةُ. دةُ اليت تلْقى يف املاء يمسك ا السفينةُالفَالةُ ال أعالَم ا، والبِطيُء املُتواين ذو الغفْلَِة، واحلَِدي: اهلَوجلُ

  .ال بطيئةٌ وال سِريعةٌ: وِريح هوجلٌ. ضرب من السيِر، واحلَمقَاُء من النساء
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: واهلَجولُ. اآلِخذُ فيه: هاِجلُواملُ. كالغائِط، منفَِرج بين اِجلباِل مطْمئن صلْب: واهلَجلُ. واِسع: وحلْق هوجلٌ

ِغيةُ البِمسهلم. املُوائلُ، من قَوجها هعمبه: وج تعمبه أي س لْتجه.  

. أي يهذي: ويهِجلُ بفُالٍن ويهجلُ. أي تشِتمين، ترفَعين تارةً وتخِفضين أُخرى: ومالَك تهجلُين منذُ اليوِم

لَةُواملُهلٌ: ججهلَةُ، ومالٌ مماٍع: املُهضله، وكذلك كُلُّ م طَِريقاً وكَالماً. ال راِعي لْتجتهما: واهتعدتاي . وطَِريق
  .سائلةٌ: ودموع هجولٌ. رميت به: وهجلْت الشيَء. غَير ملْحوٍب: هجلٌ

  هلج

والفَِصيلُ يلْهج . طَرف اللِّساِن، وجرس الكالِم، ويفْتح اهلاء: واللَّهجةُ. جلٌ ملْهج بهأُوِلع به ور: لَِهج فالنٌ بكذا
ها باملَصعرلَ ضاونه، إذا ته. أُمتجوألْه :عضره ِلئالّ يلَلْتخ .ماللَّح تجوولَه :هِضجنإذا مل ت.  

    

وكذلك لَبن . اختلَطَت بالنعاس: والْهاجت عيين. الذي ينام ويعِجز عن العمل: واملُلَهج. هنةِمثْلُ اللُّ: واللُّهجةُ
بالثَّو جولَه اجلْهم :ِليب.  

  جله

من اجلَلَِح: اجلَلَه دةُ. أشِب: واجلَلَِهينرى مى يِنه حتِبيعن ج متاملُع كِْشفعِرهأنْ يش ت .لَهأج رنَ له: وثَوال قَر .

  .املَوِضع تجلَه حصاه أي تنحى: واجلَِليهةٌ. ناِحيتا الوادي فيهما صالبةٌ: واجلَلَهتاِن

هلُوواملَج :رفيه وال ِست الذي ال باب تيه. البتساح تِلهوج :ِطلَتةُ. أي عواجلَلْه :اُء القَولُّهم، وهي ِفنحِم وم
ها ِجالَهعمفيها املاُء، وج ِقعنتسةٌ يضوةُ. ررِديتةُ املُسمخةُ الضرخوالص.  

  هلج

لَجلَج: اهلَِليِليةٌ يف إهة، لُغِويمن اَألد .تجروه تلَجبه: وه ِقنومن األخبار مبا ال ت كأِْتيوهو أنْ ي .م: واهلَلَج راها ت
  .الطَّمع، هلَّجين تهِليجاً: واهلَلَج. يهذي: ويهِلج يف الكالم. يف النوِم كاألضغاث

النون والجيم والهاء  

  هجن

اهلاِجن :اِجنواجلميع اهلَو ،فَادلُغَ السبل أنْ تِملُ قَبحاليت ت قِتيالع اقنالع.  

: واملُهجنةُ من اإلِبِل. والقَرم اِهلجانُ نحوه.  الِكرام، ناقَةٌ وبِعير ِهجانٌ، ويجمع على اهلَجاِئناِإلِبلُ الِبيض: واِهلجانُ
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اراِخلي امانٌ. الِكرِهج ضةٌ بيضاء: وأرنها لَيتبرت وِن. إذا كانتةَ اللَّبنلُ ابالفَح نجتها : واهها فألْقَحبرقبل أنْ ض
هاِجن وناً ؛ فهيجه نجهت تنجه ،ِحقتسويف املَثَل. ت :لَبحعن أنْ ت ترغفِْد أي صعن الر لَِّت اهلاِجنج.  

اجلميع اهلُجناُء، وهجن ابن العرِبي من األمِة الراِعية، و: واهلَِجين. النخلَةُ تحِملُ وهي صِغرية: واملُتهجنةُ واملُهتِجنةُ
  .يهجن هجانةً وهجنةً

ويف . واملُهاجنةُ كذلك. اهلُجناُء: واملَهجنةُ واملَهجنةُ. الذي ليس ِبصِريٍح وال ِلبٍإ: وهو من اللَّبِن. العيب: واهلُجنةُ
إذا ارتبت به مث : وتهاجنت بالشيِء تهاجناً. اآلخر ليس كذلكوهو أنْ يكونَ أحدمها واِرياً و: الزناِد هجنةٌ أيضاً

  .أي لَبٍس: ووقَعنا يف تهِجيٍن من األمِر. رِكنت إليه

  جهن

  .وِعند جهينةَ اخلَبر اليِقين: ويف املَثَِل. ومنه جهينةُ اسم. شابةٌ: جاِريةٌ جهنانةٌ

  ج

ربو يعلُو اإلنسان : والنهجةُ. واِضحه: وضح، ومنهج الطَِّريِق: يق نهج، وطُرق نهجةٌ، ونهج األمر وأنهجطَِر
أي : نهجنه تنهجاًوت. نهج، وأنهجه الِبلى: والثَّوب إذا بِلي ومل يتشقَّق. أي ِرزهم: وسِمعت نهجةَ القَوِم. والدابةَ

  .قَهرته وضبطْته

  جنه

  .أقْبح الرد، نجه ينجه نجهاً: والتنجه. استقْبلْته مبا ينهِنهه عنك: نجهت الرجلَ 

  جنه

  .مهملٌ عنده

  .رعن ِحكايٍة وأطْرفَهااخلَيزرانُ، وحكى عن القُتيِبي فيه أ: اجلُهِني: اخلارزجني

  هنج

  .تحرك وأخذَت فيه احلياةُ: تهنج الفَِصيلُ: اخلارزجني. أيضاً مهملٌ

الفاء والجيم والهاء  
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  هجف

فاِهلج :املُِسن مالظَِّلي .ففْجواهلَج :فوكذلك اِهلج ،بِغيفاً. الرجه ِجفوه :ِجففهو ه ،اعفَانُواهلَ. جج :

  .تناثَر ما فيها: وهِجفَت أرضنا. العِجفَةُ من اهلُزال: واهلَِجفَةُ. العطْشانُ

  فهج

  .هي اِملصفَاةُ: وقيل. اخلَمر: الفَيهج. مهملٌ عنده

الباء والجيم والهاء  

  ج

واِملبهاج . غَلَبت عليها البهجةُ: ج، وامرأَةٌ بِهجةٌ وهي ِمبهاجحسن لَوِن الشيِء ونضارته، ورجلٌ بِهج مبتِه: البهجةُ
  .املُباراةُ: واملُباهجةُ. الذي يسمن فُيرى له بهجةٌ لِسمِنه: من األسِنمِة

  هبج

  

جإذا قُِتلَ: اهلَب الكَلْب جبهب كما يباخلَش برالض .كالو جِبيهموالتر . جبواملُه جوبواملَه :فاِوتظُ املُتِليالغ .

الظَّبي الذي له : واهلَِبيج. ضربه: وهبجه بالعصا وبالسيِف. املُطْمئن من األرِض وهو مندفَع الوادي: واهلَوبجةُ
: واهلَوبجةُ من الرمِث. وهو باخلاء عندي ال غَير.  ال خير فيهالذي: واهلَبيج. جدتاِن بين شعر ظَهِره وشعِر بطِْنه

الكَثري.  

  جبه

استقْبلْته بكالٍم : وجبهت فالناً. مصدر اَألجبِه للعِريِض اجلَبهِة: واجلَبةُ. مستوى ما بني احلاِجبيِن إىل الناِصية: اجلَبهةُ
  .وذلك إذا كانَ ِملْحاً فلم ينضح املالَ الشرب منه: ا ماٌء له جِبيهةٌووردن. فيه ِغلْظَةٌ

أنْ يحملَ : والتجِبيه. واخلَوف أيضاً. واالجِتباه االسِتجفَاُء. وردناه وليس عليه قامةٌ وال أداةٌ: وجبهنا املاَء جبهاً
وكذلك اجلَماعةُ من . سيدهم: أي جماعةٌ، وقيل: وجاءنا جبهةٌ من الناس.  أقْفائهماالزاِنياِن على ِحماٍر يقَابلُ بني

  .وهي املَذَلَّةُ أيضاً" وليس يف اجلَبهِة صدقَةٌ: " ومنه احلَِديثُ. اخلَيل

اء: واجلاِبهِد من الظِّبالقَِعي واالنسانْ. ِضد لَدالب تهبتواج :ه واستهكَِرهلْتهوت.  
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  هجب

جمع اهلَجِب يف : واَألهاِجب. ضربته ا: وهجبته بالعصا. السوق والسرعةُ: اهلَجب: اخلارزجني. مهملٌ عنده
  .الضرِب

الميم والجيم والهاء  

  جهم

تقْبلْته ِبوجه كَِريٍه، وأسد جهم الوجِه، وجهمين اس: وتجهمت لفُالٍن. رجلٌ جهم الوجِه، وفيه جهومةٌ، أي ِغلَظٌ
  .والريح تستِخف اجلَهام فَتمر به ِلِخفَِّته، ألنه ال ماَء فيه. عاِجز: ورجلٌ جهوم. فالنٌ ِبوجٍه عاِبٍس يجهمين

ساعةٌ من اللَّيل، وجمعها جهم، وهي أولُ مآِخيِر اللَّيِل، وقد يفْتح : واجلُهمةُ. ثَمانونَ بِعرياً أو نحوه: واجلَهمةُ
مانُ: قال. اِجليمهقُّه: واجلَيانُ، وال أحفَرعالز .مهيوج :اِجلن كثري ِضعوم.  

  هجم

انتهينا إليهم : وهجمنا على القَوِم هجوماً. ات وِهجامما بين التسِعني إىل املائة، وجمعها هجم: اهلَجمةُ من اإلبل
 يف -وهجمت عينه . إذا حلَّت أطنابه فانضمت أعِمدته، وإذا وقَع أيضاً: وبيت مهجوم. وأهجمنا مبعناه. بغتةً

  .اهتجم أي حلَب: لَب، يقالالقَدح الكَِبري، واحلَ: واهلَجم. غارت: -احلَِديِث 

العنكَبوت : واهلَيجمانُ. اسم امرأٍة: واهلَيجمانةُ. إذا رأيتهم هجموا ِببلٍَد أي نزلُوا به: وهناك هجم من الناس
ةُ. الذَّكَرمواهلَِجي :ضخملَ أنْ يقَب نعليه امل: وقيل. اللَّب باُءهو ما ص .موجِن: وناقَةٌ هكثريةُ اللَّب .موجةٌ هوهاِجر :

ِديدةُ احلَرش.  

إبلَك مجها: واهِجمها، وأهلُبها: أي احأِرح .امِهجالنُ: واالنيى. السِد احلُمي من ِورعن مجوه :كَّنأي س .

امِتجِل، تقول: واالهة اللَّيمجمن ه :كتيلأتٍة من اللَّيمجه دعِره:  بدص ِضيم دعِح. أي بيمن الر مواليت : واهلَج
امالثُّم قْلَعى تتح دتشت .موجهم: واملَهتيعليهم ب مجاِقطُ، هالس.  

  مهج

. واملاِهج ِمثْلُه. طَيب الدسم، وأُمهجانٌ خاِلص: مهوجولَبن م. انتِزعت مهجته: دم القَلِْب وامتِهج فالنٌ: املُهجةُ

جهأُم محِك: وشدالو طِْن. كَثريالب جوهملٌ مجٍخ: وررتسم.  

  مهج
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جوٍض: اهلَمعاٍب أو بفَقَّأُ عن ذُبتٍد يواء. كُلُّ دمن الظِّب جيف: واهلَِمي جلُ اهلَمخدخِرهاايل ينذَالَةُ الناِس.  مور :جمه .

  .الذي ال يروى: شِرب منه، واهلَِمج: وهِمج البِعري من املاء

    

جطِْن: واهلَِميالب صاخلَِمي .نِميو الس .جثَلٌ: واهلَماء ومفَسةُ النوهةٌ: " شِمجةٌ هفُوسنِت إالّ مما أن . " تجمتواه
أبطأَ احلَمض : وهِمج املالُ. وكأنه من األضداد. والسمن أيضاً. الضمر: واهلَمج. ضعفَت عن حر أوجهٍد: سهانفْ

  .رِقيقَةٌ ليست بصِليبٍة: وأرض همجةٌ. ليه، وإِبلٌ همجى

ِمجوماٌء ه :بوره. شتجمه وهجمه نيوما أب .مِيوأهيف اجلَر فيه: ج عرةُ. أسةُ الكالِم من : واهلَِمجالفاِحش
  .نظَر نظَراً شِديداً: وهمج الغضبانُ. واهلَمجى ِمثْلُه. النساء

الشين والهاءباب   

الطاء والشين والهاء  

  .مهمالت عند اخلليل

  طهش

  .وال أحقُّه: وقال. ومنه اسم طَهوٍش.  فيه من عمٍل ِبيِدهاخِتالطُ الرجِل فيما أخذَ: الطهش: اخلارزجني

الدال والشين والهاء  

  شهد

دهاد: الشهعلى الش عمجلُ، ويسالع.  

 ألنَّ اللَه :وقيل. من استشِهد فالنٌ فهو شِهيد وهم شهداُء، وسمي شِهيداً ألنه حي ِعند ربه حاِضر: والشهادةُ
  .ألنهم يشهدونَ ملَكُوت اِهللا عز وجلَّ وملْكَه: ومالئكَته شهود له باجلَنة وقيل

واملَشهد . ِقراَءةُ التِحياِت ِهللا: والتشهد. ِشِهيد: وشِهد فالنٌ ِبحق فالٍن شهادةً، فهو شاِهد وشِهيد، ولُغةُ تِميٍم
النيب : الشاِهد" : وشاِهٍد ومشهوٍد: " وقَولُه عز وجلَّ. مواِطنها: ومشاِهد مكةَ. جمع من الناس، وكذلك الشهداملَ

  .أمذى: وأشهد الرجلُ إشهاداً. يوم الِقيامة:  ؛ واملَشهود-صلى اهللا عليه وسلم 

شاِهد روأم :عِريوالشاِه. سِرب: دالةُ املَغِة. صالداب ِرها: وشاِهديلُ سأو .ِهدشأةٌ مروام :ها شاِهدجوز . دوهوش
  .موِضع منِتجها: الدابِة

  دهش
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شهه كذا: الدشهوأد ،شوهدفه م ِهشل، دقْل من الذَّهالع ابذَه .ِهشفهو د ِهشود.  

  هدش

الكَلْب ِدشهشدهفان  :شرأي ح.  

  شده

  .ِمثْلُ دِهش، فهو مشدوه، وال يقال أشدهه: شِده الرجلُ

التاء والشين والهاء  

  هتش

شتتفاه ِتشاع: هبقال إالّ للسوال ي ،شرأي ح.  

الراء والشين والهاء  

  هشر

رشاهلَي :عرفيه طُول، وعلى رأِْسه ب وِرخ أِْلنباتق الرنةٌ كعمو .رشيلٌ هجور :عيفض ومن اإلبل. ِرخ شارواِمله :

: وهشرت الشجرةَ. إذا حلَبتها كثرياً: وهشرت الناقةَ واهتشرتها . اليت تضبع قبل اإلبِل وتلْقَح يف أوِل ضربٍة

كلُّه، وش قرالو تحها فانطْتبخروشه رج.  

  شهر

رهةُ: الشراهِر، واملُشهلُه من الشٍر: أصهراً بشهلَةُ شاماملُع .ِهرواملُش :رهأةُ. الذي أتى عليه شِت املَررهوأش : لَتخد
  .أقَمنا شهراً: وأشهرنا. يف شهِر ِوالِدها

: وشهر فالنٌ سيفَه. حىت يشتِهره الناس ويشهرونه، فهو مشهور ومشتِهر وشِهيرظُهور األمِر يف شنعٍة : والشهرةُ

  .انتضاه

: والشهِريةُ. استخفَفْت به: واشتهرت بفالٍن. وهي العِريضةُ الضخمةُ: - كذلك - وأتانٌ -وامرأةٌ شِهيرةٌ 

والش ،ناِذيرهاالبعمج اِريه.  

  هرش
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ِرشلٌ هججاٍف: ر ةُ بني الِكالب وحنِوها. مائقشارة: واملُهشارشاً. كاملُحره شرهمانُ يوالز رهالد شروه :دتاش .

ميالغ شرهوت :عقَشان. إذا انيف الِعن شفيه، ولذلك قيل: واهلَر ثُوبةُ : الوشارهاِنمشى. الِعنرلٌ، ويف املَثَل : وهبج
  : يف سهوِلة األمر من وجهيِن

  ِكال جاِنبي هرشى لَهن طَِريقُ

  رهش

شهةٌ، وكذلك يف : الرة راِهشه، الواِحديدي بصه وهي عواِهشر ِقرعاه فَتدي طَِدمصة، وهو أنْ تيف الداب ِتهاشار
  .اِهلزةُ، من االرِتهاش:  والرهوشةُ.اإلنسان

    

حِيي كَِرمي، ولقد : ورجلٌ رهشوش. غَِزيرةُ اللَّبِن: وناقةٌ رهشوش. ضرب من الطَّعن يف عرٍض: واالرِتهاش
 الناقةُ القليلةُ لَحِم -وهو أيضاً . اإلبِل الصفيالغِزيرةُ من : والرِهيش. ترهشش، وهو بين الرهشِة والرهشوشِة

  .هي الرِقيق منها: وهي اليت يِصيب وترها طائفَها فيؤثِّره، وقيل: وقَوس رِهيش. والرِقيق أيضاً. الظَّهِر

  شره

  .حِريص: رجلٌ شِره شرهانُ النفِْس

الالم والشين والهاء  

  شهل

هنالشيلَةُ يف العهفَةُ العاِقلَةُ. لُ والشصأةُ النِه أي : واملَرجِل ماء الوشهلَت تيمةً، وسهلا خاص ملَةٌ ؛ اسلَةٌ كَههش
  .أي كَِذب: ويف فالٍن شهٍل. املُشاتمةُ: واملُشاهلَةُ. شهلَةٌ: ويقال َأليام العجوِز. احلاجةُ: والشهالُء. ذَهاِبه

  هشل

الذي يركَب البِعري املُهملَ لغيِره فيقِضي حاجته : واملُهتِشلُ. ما اغْتِصب: اهلَِشيلَةُ من اإلبل: اخلارزجني. مهملٌ عنده
هشلَِت الناقَةُ و. ما جمعت من حالٍل وحراٍم ومل يكن ِتالداً، وجمعه هشائلُ: - أيضاً -وهو . لضعِفه مث يسيبه

  .أنزلَت شيئاً من اللَّبن: تهِشيالً

النون والشين والهاء  
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  ش

شهلٌ بالفَم : الناونت- ضةُ- مثلُ العاحلَي شهنٍد كما تعمن ب  .شوهواملَن :دوهاملَج .ِهشن رِعيوب : نيبتي فِّه أثَريف خ
ٍةيف األرض من غَير أُثْر.  

  .أي خِفيف: وفَرس نِهش املُشاِش

  هنش

  .اخلَِفيف: اهلَنشنش: اخلارزجني. مهملٌ عنده

الفاء والشين والهاء  

  شفه

فَهةٌ: الشهفَيها شِغريصمنها اهلاُء، وت ِذفَتةُ. حافَهإىل ِفيه: واملُش ةُ من ِفيكهاملُواج .هفُوشطْ: وماٌء مكْثُري مي لوب
عليه الناس .فُوهشم قَليلٌ: وطَعام . فَاِهيلٌ شجور- فَِة- بالضمالش ِظيمع .  

وشِفه . أي كَِلمٍة: وما كَلَّمته ِبِبنِت شفٍَة. أي ثَناٌء حسن: وله شفَةٌ يف الناس. أي قَليلُ السؤال: وخِفيف الشفَِة
  .أي شِغلَ عنك: هاًعنك ما عندنا شفَ

الباء والشين والهاء  

  شهب

بهالش :بهته واشأْسر ابهيف ِخالِله، واش ادوه سعدصاٍض يينُ بةٌ . لَورضإذا كانَ يف ِخالِله خ عروكذلك الز
ِلما فيها : يٍح باِردٍة وليلةٌ شهباُء، وكَِتيبةٌ كذلكذو ِر: ويوم أشهب. جمع الشهاِبيِن والشهاِب: والشهبانُ. قَليلةٌ

  .من بياض السالح

وشهبتهم السنةُ فهي . شعلَةُ ناٍر ساِطٍع، واجلميع الشهب والشهبانُ: والشهاب. ِشهاب حرٍب: والرجلُ املاضي
بوهش :أموالَهم، وكذلك القُر تدرِن. أي جمن اللَّب ابهوالش :احيهِر. الضقال للثَّالِث من الشوي :بهش .

  .شهبةً: والقُنةُ الشهباُء تسمى

  ش



الصاحب بن عباد-احمليط يف اللغة  538  

شهُء املُقِْل: البِديفُه. رإىل فالٍن. وما أُِكلَ ِقر تشهوب :ِهشإليه، فهو ب تننح :شوا. هشهوا: وبعمتاج .وس ري
شهبتم :عِريس .شهِء: والبيثُ عن الشحٍء. البيالِن بينهما بشجالر شاهبوى كلُّ واحٍد منهما لصاِحِبه : وتإذا أه
  .بشيٍء

  شبه

هبأيضاً: الش هاس، وِشبحمن الن برض .كهِبيوش كهبك وشهوفالنٌ ِشب .شاِبهاتواملُت :شها بعضاًيبعض ِبه .

هاتبعليه: واملُش تهبش ،ِكالتاملُش :راألم هبتواش ،لَّطْتها . أي خاٍء فإنوٍء سيوكُلُّ ش ،اهبالِبئِْر أش فوروح
اهبأش.  

اهبواء: والشللد برشِف، يِن احلُرعلى لَو بويف حديث عمر. ح " :نإنَّ اللَّب عِضيعليه أي إنَّ الطِّفْلَ الر هبشي 
  .ربما نزع يف الشبِه إىل الظِّئِْر من أجِل اللبِن

  هبش

  

وهو : وهبشنا الغنم هبشاً. نوع من الضرِب كثري: واهلَبش. ما جمعت وكَسبت، وهو يتهبش لِعياِله: اهلُباشةُ
ِش الصجِدكَنئاً. يييل ش شبوهو اإلقْاللُ: وه .تشبطاًء وهمنه ع تشبته: واهتبأي أص.  

الميم والشين والهاء  

  شهم

موهه الشعموج مهنَ يف اُألمور: الشالناِفذُو ادجةُ األنالساد .مهش سه : وفَرمهأش سالفَر تمهطٌ، وشِشين عِريس
  .كاملَذْعوِر، سواء: واملَشهوم. شهماً

  .العجوز: والشيهمة. الدلدل، وما عظم شوكه من ذكران القنافذ، والرجل احلديد: والشهم

  هشم

ماهلَش :الياِبس فوَء األجيالش كرةُ. كَسواهلاِشم :ظْمالع ِشمهةٌ تجش .ِشيماً وكذلك الشه ضِت األررةُوصارج :

  .والضعيف أيضاً. هِشيم: إذا يِبس وتكَسر، ونبت العاِم

. وكذلك الناقَةُ البِطيئةُ السمِن. الذي يعجف من كَثْرِة احلَلَِب: واِملهشام. أي حلَبها: وأهشم فالنٌ الناقَةَ وهشمها

  . هشم الثَِّريد لقَوِمهوهاِشم أبو عبد املُطَِّلب، سمي بذلك ألنه
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امواِهلش :داجلُو .واهلَِشم :ِخيالس .مشهي: والتضروكذلك الت ،والطَّلَب طافِتعاالس .موشلٌ هجِن : وروضى بدري
: واهلُشوم من األرِض.  اجلَبِل ذاِت الكَذّانِةنفْس مشاِش: واهلَشمةُ. أي ال يمنع شيئاً: وما هو إالّ هِشيمةُ كَرٍم. حقِّه

  . أفْواه األوِديِة ومكاِسرها- أيضاً -وهي . ما تصوب يف ِليٍن وِدقٍَّة

  .اليت تهشمت ِعيدانها من الِبلى: واهلَشمةُ من األرض. مجدبةٌ: وأرض هشمةٌ

  مهش

ِل ب: اهلَِمشمالع عِريشى احلَِديِث. أصاِبِعهالسمأةٌ هروام :لِّبجوت الكالم كِْثرأي ت .شواهلَم :ضالع . تشمهوت
. أي ضوضناةٌ: وللناس همشةٌ. جمعته: وهمشت الشيَء. تحلَّبت: وتهمشت عيونُ الِبئِْر. تحلَّبت له: لفُالٍن

شمهوالت :كُِّككالتحونَ. أكُِّل والتِمشهي مونَ: وهعمجأي ي.  

الضاد والهاءباب   

الزاي والضاد والهاء  

  ضهز

  .العض ِبمقَدِم الفَِم: الضهز: اخلارزجني. أهملَه اخلَليلُ

الدال والضاد والهاء  

  شهد

إنْ : ويقولونَ. إذا تنقَّصته وجرت عليه:  به إضهاداًوأضهدت. قَهره، فهو مضطَِهد: ضهد فالنٌ فالناً وأضهده
  .والصاد فيه أعرف. الطَِّويلُ : والضهيد. أي ال يضِهدين رجلٌ واِحد: تلْقَين ال تلْق ضهدةَ واِحٍد

  دهض

  .ِمثْلُ أجهضت: أدهضِت الناقَةُ: اخلارزجني. مهملٌ عنده

الراء وءالضا والهاء  

  ضهر

رهِل أيضاً: الضمالر فره، وهو حِجِبلَّت خاِلفٍر تخِل من صِخلْقَةٌ يف اجلَب.  
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  هرض

  .أي مزقْته: هرضت الثَّوب هرضاً: اخلارزجني. مهملٌ عنده

الالم والضاد والهاء  

  هضل

: ومن العدِو. والغِزيرةُ من النوق. الضخمةُ من النساء: واهلَيضلَةُ. ربجماعةٌ متسلِّحةٌ أمرهم واِحد يف احلَ: اهلَضلُ

: وأهضلَِت السماُء. وهو اإلكْثار، ويهِضلُ يف كَالِمه ويهِضب: وهيضلْت علينا بكَالم مختِلٍف. عدو مسترٍخ

  .إذا ضربها جالُ الِبِئر فَنضحت باملاء: لَتوأهضلَِت الدلْو وهض. سحت مبطَِرها

  ضهل

  

وضهلَ . أي عِطيةً نزرةً: وأعطَيته ضهلَةً من ماٍل. قَلَّ لَبنها، فهي ضهولٌ، وإنها لَضهلٌ بهلٌ: ضهلَِت الناقَةُ
ابرالش :قةٌ ضاِهلَةٌ. قَلَّ ورمةُ املاِء: وجرزوهل. نريلَ اليكم خهض  :قَعأي و .ريلَ منه خهوما ض : جرخأي مل ي
ريت. منه خعجإليه ر لْتهوض .ضلَِت األرهِي: وضعالر دعهاً بكْرتسئاً ميش تتبأن .راخلَي لْتهضتأي : واس

والرجوع . البيوض: والضهولُ من النعام. أبصرت فيها الرطَب: ةُ إضهاالًوأضهلَِت النخلَ. استوحيت ما أمكَنين منه
  .إىل ولَِدها

  هلض

  .إذا انتزعته: هلَضت الشيُء هلْضاً. مهملٌ عنده

النون والضاد والهاء  

  ض

ضوهِضع: النمن املَو احرالب.  

الذي: والناِهض خالفَرواِهضان، واجلميع النرللطَّي ضهاحاه وننج فَرِعري.  والب ضهِكِب، : ونالكَِتِف إىل املَن نيما ب
ةَ. وهو الناِهضبالِقر تضهلْئها: وأنمن م توند .ضهوالن اضهفيه: والن دوعِق وهي الصِض من الطُّروهالن عمج .

  .جماعةٌ يسعونَ يف حمالٍة:  من الناِسوناِهضةٌ
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الفاء والضاد والهاء  

  .مهمالت عنده

  فهض

  .وال أحقُّه: قال. مثلُ الفَضِخ، وهو الكَسر، فَهضت الشيَء: الفَهض: اخلارزجني

الباء والضاد والهاء  

  هضب

: واهلَضب. بلَّتهم: بةٌ كذلك، واجلميع أهاِضيب، وهضبتهم السماُءاملَطْرةُ الدائمةُ الِعظام القَطِْر، وأُهضو: اهلَضبةُ

. كلُّ جبٍل خِلق من صخرة واِحدٍة، واجلميع اِهلضاب: واهلَضبةُ. اجلَمع، هضب لنا حطَباً وناراً، وأهضبها

بواِهلض :لْبالص ديدِم. الشقال للقَوإذا كا: وياحطٌ وِصيباً: ن هلم لَغضنَ هوِضبهي.  

بةُ: واهلَضقِْع احلاِفِر. اجلَلَبو توطٍَر. وصاُء مبمِت السبضٍة. وهٍة أي ماِطرمبعىن هاِضب ،بضيةٌ هوسحاب . بضوه
ِضبهي :وابِليِد من الدالب يششى مم .بِضيه منقَليلةٌ اللَّ: وغَنِل. بمن اخلَي بِق: واِهلضرالع الكَثري.  

  ضهب

: واملُضاهبةُ. شِوي كذلك: ولَحم مضهب. ضيهب: كلُّ قُف أو حزٍن تحمى عليه الشمس حتى يشوى اللَّحم به

  .اخِتالطُهم: لقَوِموضهب ا. جمعها، وكذلك ضهضبها: وضهب لنا ناراً. املُكاشفَةُ بالقَبيح

الميم والضاد والهاء  

  هضم

ةٌ: اهلاِضمومضهةٌ مبوقَص ،مضهه فانتمضةٌ، هاوخا فيه رمم اِدخالش . مضهم ماروِمز.موواهلاض :ناِرشاجلُو . طْنوب
مِضيه .مضم أهوضهم حوكَش .مواهلَض :ِضمام أعايل الضقّي طائفةً. لُوعانمن ح تمضوه :امه، وهو اهلَضكْترت .

  .واهتضمت له، وتهضمت نفسي

: ضرب من الطِّيب يخلَطُ بألباِن واِملسِك، وكذلك األهضام، واِحده ِهضم وهِضيمةٌ، وِريح البخوِر: واملَهضومةُ

امضذ. أهلإلج راملُه مضضاماًوأهنا له: اع إهعلى فالٍن. د مضعليه: وه مجه .امِهضواإلن : دعِء بيبانُ الشذَو
  .الطَّعام يعمل يف وفاِة الرجِل، واجلَميع اهلَضائم: واهلَِضيمةُ. جموِده
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موالُ: واهلَضاِملفْض ِخيالس .مضلِْح وأهللص رسيته معلى ذلك:وإن أي زاد  .موة: واهلُضِدياألو اهأفْو . موِهض
: " ويف املَثَل يف التحِذير. أساِفلُه، وهو املُطْمئن من األرض، وجمعه هضوم، وكذلك املُتهضم: الوادي وأهضامه

  .يف وجِههالذي ترى احلُزنَ : والرجلُ املُهتِضم" . اللَّيلَ وأهضام الوادي

الصاد والهاءباب   

الدال والصاد والهاء  

  صهد

  

دِهيالطَّويلُ: الص .دوهوالص :ماجلَِسي .دِهياجلاري: والص ابرمس. السالش ابولُع .ديهص موه : ويدهوقد ص ،حار
دهوالص ،ةُ: احلَراإلذاب .دوهيَء في: وفَالةٌ صيِض أيضاًال شوهو أعايل األر ،ياِهدص عمجةُ، ويدهيها، وكذلك الص.  

دوهوالص :مخالض ديدالش .دوهص وِعز :عِنيم.  

 دهيِت الذَّكٍَر -والصعلٌ: - من نييف رأِْسه م مخالض.  

الراء والصاد ووالهاء  

  صهر

رهِة: الصونةُ اخلُتمرح .نفيهم: واخلَت جوزواملُت ،رِصه :رم. ِصه رهِل: وأصجةُ الررراً، وِصهفيهم ِصه صار : تأُخ
: والصِهير. وكذلك االصِطهار يف إذابِته وأكِْل صهارِته. ما ذاب منه: إذابةُ الشيِء، والصهارةُ: والصهر. امرأِته

ِويباُءو. املَشاِحلر رطَهاص :ه احلَررهةٌ. أي صارهِعري صوما بالب :قوِطر أي ِنقْي.  

روهيِوه: والصحفٍْر ونِت من صيالب اعتعليه م عضوما ي .اِهرصٍل: ومجر ماس .رِريههِريج: والصةٌ يف الصلُغ .

  .من القَرابة : وفالنٌ مصِهر لنا. هم من بعٍضدنا بعض: وأصهر اجلَيش للجيش

  هصر

راهلَص :ارصه رصيه دونٍة، وأسنيه إليك من غري بكِْسرٍء فَتيذَ برأِْس شأْخأنْ ت .اِصِريِد : واملُهورمن ب برض
  .اليمِن

  رهص
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 صهِسماً فَ: الرنحاِفراً أو م رجح بِصيهأنْ يصهري ره احلَجصهه، روى باِطندةٌ : يصِهيةٌ رة، ودابصهمن الر
: ورهصين ِبحقِّه. ال مين: ورهصين. ِشدةُ العِصِر: والرهص. وهي املُتراِصفَةُ الثاِبتةُ: واِحلجارةُ رواِهص. مرهوصةٌ

أسفَلُ عرٍق يف احلائِط مبا : والرهص. من فُرساِن العرب: واألسد الرِهيص. هصةموِضع الر: واملَرهص. أخذَين به
اصهه، والرمِقيي :صهلُ الرمعالذي ي .اِهصةٌ: واملَرصهرها متواملَناِزلُ، واِحد اِتباملَر.  

  هرص

  .ع املاء وجمعه هرائصمستنقَ: اهلَِريصةُ: اخلارزجني. مهملٌ عنده

الالم والصاد والهاء  

  صهل

  .صهلَ الفَرس يصِهلُ صِهيالً، فهو صهالٌ وصاِهلٌ وذو صاِهٍل

الباء والصاد والهاء  

  صهب

. هاِبيةٌ، نعت للجوادحمرةٌ يف شعر الرأِْس واللِّحيِة، وبِعير أصهب وصهايب، وناقَةٌ صهباُء ص: الصهب والصهبةُ

. الصخور الصالب: والصياِهب. األرض املُستِويةُ: والصيهبةُ. والعدو أصهب السباِل. الناقَةُ فيها صهبةُ: والصيهبةُ

بهيها صتدةُ: - أيضاً -وهي . واحِويتاملُس األرض .احلار موقال.واليلَِب فيعى للحدأْنُ يوالض  : ،صاِهب بهأص
  .وهو اسم هلا

  هبص

صلَةُ: اهلَبجشاطُ والعصاً. النبه الكَلْب ِبصد: هيعلى الص صرح .ِبصهتِحِك ويبالض ِبصهوهو : وفالنٌ ي
  .سرعةُ املَشِي: واالهِتباص واهلَبص. الضحك الشديد

ص  

من قولك ما أصبت : والبهصوص. أي منعين: وأبهصين عن كذا مرض. العطَش: البهص: اخلارزجني. مهملٌ عنده
  .أي شيئاً: منه بهصوصاً
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الميم والصاد والهاء  

  هصم

مصاهلَي :دلَِته. األسوِته وصلِشد مصموهو اهلَص .مصظُ: واهلَيِليالغديدالش  . ه- أيضاً -والكاِسرمصه ،.  

  صهم

مِميهِء اخلُلُق: الصوِت اإلبل يف سعهو الذي ال يرغو: وقيل. من ن.  

  مهص

. أي أكَلَه: وهمص لَحمه.  وعلَوته- أيضاً -وإذا صرعته . أي قَتلْته: همصته واهتمصته: اخلارزجني. مهملٌ عنده

الفؤاِدور صومهلٌ موثُه: جغضأي م.  

  مهص

وأرض مهصاُء، وقد . نظَّفَه وبيضه: ومهص ثّوبه. انغمس: تمهص يف املاء تمهصاً: اخلارزجني. مهملٌ أيضاً
تاصهقُها: امرها ووتبن بأي ذَه.  

السين والهاءباب   

  

الطاء والسين والهاء  

  .همالتم

  طهس

  .دخلَ فيها إما راِسخاً وإما واِغالً: طَهس يف األرض: اخلارزجني

  هطس

ه: اهلَطْسِطسه أهتطَسه ،رالكَس.  
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الدال والسين والهاء  

  سهد

دهوالس ادهقاد: السالر ِقيضن .دهوالس :قِّدوالفُؤاِد املُت الذَّكي .دوهالطَِّو: والسِديديلُ الش.  

  دهس

وهو املَكانُ اللَّين . الرملُ ال ينِبت شجراً، تِغيب فيه القَوائم: والدهاس. لَونٌ كَلَوِن الرمِل يعلُوه أدىن سواٍد: الدهسةُ
.  يغِلب عليه لَونُ اخلُضرِة، وقد ادهاستالنبت الذي مل: والدهس. األسد: والدهوس. ال يبلُغُ أن يكونَ رمالً

  .عِظيمةُ العجِز: وامرأةٌ دهاس. كما يقال شعراء: وداِهيةٌ دهساُء

التاء والسين والهاء  

  سته

. ستيهةٌ: وتصغري االسِت. مستهاُء وسته: مصدر األستِه وهو الضخم األسِت، ويقال للواِسعِة من الدبِر: الستةُ

اهتواجلميع األس .اِهيتلٌ سجِت: وراالس ِظيمع .ههتسي مرو :هِتيسوقيل الت ،هتفاِرقُه، وهو املُسه ال يعبتأي ي :

  .االسِتخبار عن كلِّ شيٍء

هتِته: واملُسزي باسةٌ. املُبِد: وِستدابمن العيف اِحلس   

الراء والسين والهاء  

  سهر

رهراً: السهله س تِهرين كذا فَسرهل، أسِم باللَّيوالن ِتناعام .رووالساه :رهِره، : ويقولون. السويف ساه رلَقُوا الش
: واألسهراِن. األرض العِريضةُ البِسيطةُ: اِهرةُوالس. وهو السحاب أيضاً. ِر!من أمساء القَم: والساهور. أي يف كَثْرِته

  .مها ِعرقا اُألنثَييِن اللَّذَيِن يمذي منهما الفَرس: ِعرقاِن يف األنِف من باِطٍن، وقيل

  .ين ساِهرةٌ ِلعيٍن نائمٍة يعين عين املاءوخير املاِل ع. وهو طُولُ حفِْلها وكَثْرةُ لَبِنها: إنها لَساِهرةُ الِعرِق: ويقال للناقة

  هرس

سنَ بكَلْكَِله: اهلَرالِقر ِرسهلُ يوالفَح ،قُورنم رجاس وهو حرِء باِملهيِق والشنالع قجال. دمن الر اسرالذي : واِمله
ىرلٌ وال سه لَيبيهتوِد. ال يمن اُألس واهلَِرس :اِسالشاِملر من اإلبِل. ِديد ساِريِة : واملَهبكَثْر تيمالثِّقَالُ، س اماِجلس
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  .األكِل

ويف . السنور: واهلَِرس. اخلَلَق من الثِّياب: واِهلرس. اخلَِشن من األماِكِن: واهلَراس. شجرةٌ كثريةُ الشوِك: واهلَراسةُ
  .ِعزهم: وهراسةُ القَوِم. ٍس، أعلَم من هِرٍسأزنى من هِر: املَثَل

  هسر

سرمبعىن ه.  

  رهس

. أي اضطَربوا، وهو االجِتماع أيضاً، وترهسوا أيضاً: تركْت القَوم قد ارتهسوا: اخلارزجني. مهملٌ عنده

  .اهلَرِس يف النحِر والدقِمثْلُ : والرهس. اصطَكَّتا: وارتهست ِرجالً الدابِة

الالم والسين والهاء  

  هلس

لُوٍس: اهلُالَسهكٍَب مر أةٌ ذاترال، وامالِل من اهلُزالس هفْالً: ِشبها جمِفلَ لَحه جكأن .لَسهثٌ مِديفًى : وحخم
رسةُ. مالَسواملُه الساً: واإلهِسر والضحك نَ بينهموهم . الكَالموهالَستنَ: يوسارتأي ي .السواإله :اداإلفْس .

  .الذاِهبه: واملُهتِلس العقِْل

  سهل

أنْ : وإسهالُ البطِْن. نزلوا إىل السهِل. كلُّ شيٍء إىل اللِّيِن وذَهاِب اخلُشوِنة، سهلَ سهولَةٌ، وأسهلَ القَوم: السهلُ
ِهلَه دسلُيوهواٌء، والس :ولَةُ. املَشهِهلٌ: والسس رهِل، ونمكالر ابرلَةٌ: تلَةَ وهي : ويف املَثَل. فيه ِسهيهمن س أكْذَب

حيلٌ. الريهراسان: وسرى خبال ي كَبكَو.  

  هلس

اِهساللَّو :اعرالس اِخلفَاف .سواللَّه :ساللَّح .ةُواملُالهِء: سيعلى الش ِدحامِء، واالزيةُ إىل الشزاراملُب.  

  سله
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  .ِمثْلُ السِليخ: سِليه مِليه. مهملٌ عنده

النون والسين والهاء  

  

  سنه

  . تحِملُ أُخرىتحِملُ سنةً وال: وشجرةٌ سنهاُء. مسانهةٌ: والُمعاملَةُ من وقِْتها. تصِغريها سنيهةٌ: سنةٌ

  س

سهه: النرتِم ونعلى اللَّح ضاِهِس . القَبنا كثريةُ املَنضوأر- سهنها مُء : - واِحديمنه الش سهنوهو املَكانُ الذي ي
  .طائر: والنهس. ويؤكَل

  سهن

وليس بعريب . إذا مل يكن معه شيٌء: اِه اذْهب معنايقال سهنساه أدخلْ معه وسهنس: اخلارزجني. مهملٌ عنده
  .صحيح

الفاء والسين والهاء  

  سهف

فهِعِه واضِطِراِبِه: السزيف ن فهسطُ القَتيل، يحشت .اِهفاف: والسهانُ، والسطْشالع :طَاشالع .ٍهفوالس : الياِبس
  .متغيره.  الوجِهوساِهف. احلَلِْق الذي ال يروى

  سفه

: صار سِفيهاً، وسِفه رأيه وِحلْمه ونفْسه: وسفُه. قَلَّت: نقِْيض اِحللِْم، سِفهت أحالمهم: السفَه والسفَاه والسفَاهةُ

: وأصلُ السفَِه. شِربته: وسِفهت املاَء. فَهسِفه يس: وإذا أَكْثَر الشاِرب من املاء ومل يرو قيل. حملَها على أمٍر سفَهاً

تهدمت، يضرب : قَرارةٌ تسفَّهت قَراراً تسفَّهت: ويف املَثَل. ميلَتها: وتسفَّهِت الريح الغصونَ. االضِطراب واملُنازعةُ
  .سِفيه مل يِجد مساِفهاً: ويقولون. أَسرع منها الدم: وسِفهِت الطَّعنةُ. لكُلِّ أمٍر وافق أمراً
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الباء والسين والهاء  

  سهب

بهس سفَر :ادوج ِهبتسه لَمِق، وإنرُء العِطيي باجلَر عِريةٌ. سبهس فَروا : وِبئرملُ، حمنها الر جرخِر يِعيدةُ القَعب
 وا، وِبئْربهةٌفأسبهساُء. مبهٍد: والسعِين سِلب الفَالِة. بئْر بوهفيها: وس لَكسواِحيها اليت ال موهي أيضاً . ن- :

  .وروضةٌ تسمى السهباَء، مخصوصةٌ ذا االسم. األرضونَ البِعيدةُ املُستِوية

هو الذي ذَهب عقْلُه من : وقيل. ال تنتهي نفْسه عن الطَّعام والشرابالذي : واملُسهب. أكْثَر: وأسهب يف املَنِطق
  .األخذُ: والسهب. الطَّويلُ، واملُهمل أيضاً: واملُسهب. تيهانه باملرأة: وإسهاب اللُّب. عضِة حيٍة، ومسهب ِمثْلُه

  سبه

هبٍم: السرقِْل من هالع ابة. ذَههبسالفُؤاِد وم هوبسلٌ مجهاً: ورِبيست هبلَِّة، سِمثلُ املُد .اهبلَّلُ : والسعلى ِمثال -املُض 
  .والقَليلُ العقِْل أيضاً. الطَّليق اللِّساِن السمح: واملُسبه. متكَبر: ورجلٌ سباِهيةٌ. -كَهاٍم 

  س

سهيدمن أمساء: باألس  .سهيراِك الثار: وببه املَثَلُ يف إد برضالذي ي .سهيأةٌ بريف : وام سهيبتي، تةُ املَشنسح
  .أي ال شيَء معه: وأتاين يتبيهس. تتبختر: مشِيها

الميم والسين والهاء  

  سهم

: والسهم. النِصيب واحلَظُّ: والسهمةُ" . فَساهم فكانَ من املُدحِضين: " ىلاقْترعا، من قَوِله تعا: استهم الرجالِن

ورجلٌ . مخطَّطٌ: وبرد مسهم. وِست أذْرٍع يف معامالِت الناِس وِمساحام: والِقدح: . والنِصيب. واِحد من النبل
  .ذاِهبه: مسهم العقِْل

من فَاز بفُالن فقد فاز بالسهم : ويف املَثَل. كَوكَب: وسهم الرامي. سهم: لُّ فَصٍل يف الِعقِْد من ِنظام اخلَرز فهووكُ
  .عبوس الرجِل من اهلَم، وهو ساِهم الوجِه، يف احلَرِب وغِريها: والسهوم. األخيِب

لُ الفَتجالر عبتياِت قيلوإذا ت :وهو ساِهم ،مهسي بام. ذَههلُ: والسجالر ِهماِته، سرِف وغَبيهِج الصمن و . سوفَر
موهس :رده، واملَصينيع عجنالذي ي :موهالس .موهِتها: والسمهِد أي نيِتها يف الصمهِلس تيمس ،الطائر قَابالع .

  .سكُونُ الريِح وِشدةُ احلَر: والسهام. أي ضخم: ورجلٌ سيهم. النهمة: لسهمةُوا
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  مهس

  

سِطق: اهلَمةَ يف املَنارهِر وال جدِت الصوله من ص ابرا ال إشِت يف الفَم ِمموالص األقدام. ِحس سمفى : وهأخ
  .أي ساره: وهامسه. وهو املَضغُ، وأنْ ال يفْغر اآلِكلُ الفَم. القَبر: مسواهلَ. ما يكون من صوا

  مسه

ها فهو ساِمهومِطه سويف ش سوالفَر ِعريالب هماِإلعياَء: س ِرفعهى. ال يميف : والس باألباِطيلُ والكَذِب، ذَه
جرى فالنٌ جري : " وإِبلٌ مسهمةٌ ومن أمثاهلم يف الباِطِل. ، ويقال السميهىأي يف التيِه، وقد يمد: السمهى

 -وذَهبت إبلُه السميهى . اهلَواُء ما بني السماء واألرِض: والسمهى. ذاِهبه: ورجلٌ مسمه القَلِْب والعقِْل. السمِه

  .خوص يسف مث يجعل شبيهاً بالسفْرة: والسمه. الريح: ويقال. قَت يف كلِّ وجٍهإذا تفَر: -مخففَة امليم 

  هسم

مه: اهلَستمسه ،ره: الكَستركَس.  

الزاي والهاءباب   

الدال والزاي والهاء  

  زهد

وأزهد الرجلُ . ومها القَليلُ طُعمهما: لٌ زِهيد وامرأةٌ زِهيدةٌورج. يف الدين والدنيا، وزهدت لُغةٌ: الزهد و الزهادةُ
أي : وخذْ زهد ما يكِْفيك. خرصته، أزهده: وزهدت املالَ والنخلَ. ال يرغَب يف ماِله لِقلَِّته، وهو مزِهد: إزهاداً
وأرض . الضيق منها: والزِهيد من األوِدية. حلَزر والتقِْدير، واالحِتقار أيضاًا: واإلزهاد. الزاِهد: واخلاِرص. قَدره
ادهطٍَر: زمن أدىن م إذا سالَت.  

الراء والزاي والهاء  

  هزر

رزوالب رراً: اهلَززه هرزهه يرزب، هِب باخلَشرةُ الضِشد .رواهلُز :الًقَبيلةٌ من اليوا فَقُِتلوا لَيتين بم .رواِهلز :قماألح .

  .إذا صرعته، وضربته أيضاً: وهزرت به. طَرده ونفَاه: وهزره. أي طُرقَةٌ: وفيه هزرةٌ من حمٍق. والشديد أيضاً



الصاحب بن عباد-احمليط يف اللغة  550  

ريف احلاجة: واهلَز اعرواإلس ،الضحك .رزطاء، هيف الع يلواإلكْثار  .رر: واِهلزمن الِفز أكْثَر .روواهلَز :عيفالض .

ارطائر: واهلَز.  

  زهر

تْأللُؤ السرِج : والزهور. وزهرِت األرض وأزهرت، وشجرةٌ مزِهرةٌ. حسنها: وزهرةُ الدنيا. نور كُلِّ نباٍت: الزهرةُ
واألزهر القَمر، زِهر يزهر زهراً، وكُلُّ لَوٍن أبيض . زهرت بك ِزنادي: النار وأزهرتها، ويقولونوزهرت . الزاِهرِة

  .كالدرة الزهراء

النار ويرفَعها والذي يزهر . العود: واِملزهر. اجلَذْالنُ: واملَزدِهر. اِحلفْظُ: واإلزِدهار. اسم كَوكٍَب: والزهرةُ
  .ِمشيةٌُ التبختِر: والزاِهِريةُ. لألضياف

  رهز

زهالر :تزهتها فارزهر كُمها مجيعاً يف اجلماع: من قولكرحوهو ت.  

  هرز

  .هلَك: وتهروز من اجلُوع. إذا مات: هروز الرجلُ هروزةً: اخلارزجني. مهملٌ عنده

الالم والزاي وهاءال  

  هزل

: نقِْيض السمِن، هِزلَِت الدابةُ، وأهزلَ الرجلُ: واهلُزالُ. نِقيض اِجلد، يهِزلُ يف كَالِمه، فهو هاِزلٌ، واهلَزلُ لُغةٌ: اهلَزلُ

اسم رجٍل، وهزيلٌ : وهزالٌ. منها: هزلَ القَومو. اهلُزالُ: واهلَِزيلَةُ من قوهلم فَشِت اهلَِزيلةُ يف اإلبِل. هِزلَت دابته
  .هزىل، اسم هلا: ويقال للحياِت. كان تحت اهلُزيلَِة أي الراية: ويف احلَِديِث. أيضاً

  هلز

زِر: اللَّهدِد يف الصِع اليمجب برالض .زولْهفهو م رة القَِتيزولَه .مه بالرزه به: ِحولَهنه. طَعأُم زلْهلُ يإذا . والفَِصي
عضرها بِفيه ِليعرض برِة. ضكْريف الب ازواللِّه :رواِملح عسِة إذا اتكْرالب لُ يف قَبخدةٌ تقْعأيضاً -وهو . ر - : مسِمي

زولْهم سِة، فَرِزميف اللِّه.  
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والالِّهز :ةُاملاِضغ .اتزةُ: واللَّهزواللَّه ،واحلَلْق اِزمةُ: اللَّهِزمةُ. اللِّهِن: واللَِّهزقَيدوِر الشِمينةُ ظُهأَةُ الساملَر.  

  زله

لَهثْقَلٌ: الزم مِة أو هاحلاج فِْس من غَمإىل الن ِصريما ي .لَهلَهاً: والزز لَهزي ِلهز ،عمالز.  

  زهل

  .ابياض وإمالس: زِهلَ يزهلُ زهالً. اخلَِفيف، وجمعه زِهاليلُ: أي أَملَس، وهو من الرجاِل: أصبح الفَرس زهلُوالً

  هلز

  تشمر له: تهلَّز الرجلُ لألمِر: اخلارزجني. مهملٌ عنده

النون والزاي والهاء  

  نزه

ن ِزهكانٌ نمهزنتةً وهو ياهزن هزن ،هساتني: ِزيإىل الب جرإذا خ .هزنةً عنه: والتغْبماً وركَرِء تيه عن الشفْسه نفْعر .

هِزيوفُالنٌ ن :مأي كَِري .وهزواإلن :ركَباإلبلَ. املُت تهزها عن املاء: ونتدِم. باعروا حبهزنكاناً : كُموتوا هلا مأي اطْلُب
  .نِزيهاً أي خلَاًء

  ز

زهالن :لُ إليكناوِل مجيعاً. التناوللت ضوهةُ. والنزهِنيمة: والنلك، كالغ ضرعِء الذي هو ميالش اسم . زهنوالناقَةُ ت
  .تنهز:  إذا ذَبت عن نفِْسهاوالدابةُ. إذا نهضت لتمِضي وتِسير: بصدِرها

: وهو ناِهز القَوم. أي قُراب مائٍة، وِنهاز مائٍة: هم نهز مائٍة: ناِهز، واجلاِريةُ ناِهزةٌ، يقال: والصيب إذا دنا للِفطام

ما ظَهر من : واملُنهز من الرِكبة. يضاًاإلفْرطُ فيه وتقِْبيحه، وهو السرعة أ: واالنِتهاز يف الضحِك. أي كاِسبهم
  .ظَهِرها حيثُ تقوم السانيةُ إذا دنا من فَم الرِكبة

  هزن
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  .حي من اليمن، وهو جمع، ألنه هلم هوزنٌ، وأبو عاِمٍر اهلَوزينُّ منهم: وهوازِِنُ. ِهزاِنيةٌ: يقال للحواء من الشاِء

الفاء ويالزا والهاء  

  هزف

ِزفم هوهو اجلايف: ظَِلي فيف معىن ِهج .يحه الرفَتزفاً: وهزِزفُه ههه، تفَّتختاس.  

  زهف

فهزالت :دودوهو الص ِدهافعليه. منه االز فهلَه فأزةُ: وقَتنه الطَّعفَتهعليه، وز زهه: مبعىن أجلَكَته . أهفْتهوأز
وأزهف . االسِتقْدام: واإلزهاف. أوقَع شراً: وأزهف فالنٌ. أذَلَّه: الذُّلُّ، أزهفَه: والزهوف. أدنيته فَدنا: ازدهفف

راخلَب :فيه وكَذَب َء. زاديالش فْتهه: وأزتيجأز.  

ِهفواملُز :رري بالشِله. املُغيف قَو فهده: وازتوص فَعيف ور ددشل. تفَين بالقَوهدطَلَه: وازيل وأبلَّ قَوأي أض .

افِدهِتمالُ: واالزاإلح .ِحرافةَ. واإلنداوالع فهدها: وازبساكْت .فَه مبا طَلَبهفَه: وأزعأي أس . ِدهافواالز :

اعِطناالص.  

الباء والزاي والهاء  

  هزب

زاهلَوُء: باجلَِري ب. املُِسنيزواهلَي :بزيثٌ هلَي ،داحلَِدي .بزواهلَو :لُ املُِسنواجلَم ،رساُء. النمن . واهلاِزب برض
  .- ممدود -السمك 

  ز

زهي: البنه عتزهب ،فِنيالع فْعالد .زهٍم: وبلَيمن س يح .زهو بنةَ: ةَوبزهب ابن لٍَّة، والواِحدع الدأو مه . تزوباه
أما إني لو عِلمت أنَّ الظُّلْم ينمي لَتبهزت أشياَء : ويقول الرجلُ خلَصِمه. أي بادرته إياه: فالناً الشيَء وبارزته

  .أي لَعِملْت أشياَء: كثريةً

  هبز

  .الوثْب: واهلَبز. إذا مات: هبز يهِبز هبوزاً: زجنياخلار. مهملٌ عنده
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  زهب

احتملَه وأخذَه، وجمعها : وازدهبه. إذا أعطاه ِقطْعةً واِفرةً، وِزهباً مثله: زهب يل من ماِله زهبةٌ. أيضاً مهملٌ عنده
هابهم. أزنيوا املالَ ببهزوقد ت :قَسوهأي تِبه. مِبِزه ِزئتجم تيفِْسه: وهذا الببن أي هو قائم.  

الميم والزاي والهاء  

  زهم

  

. الشحم ؛ اسم له خاصةً من غَير أنْ تكونَ فيه زهومةٌ: والزهم. ِريح لَحٍم سِمٍني منِتٍن، ولَحم زِهم: الزهومةُ

. وزِهمت كذا. قَارب وخالَطَ. وزاهم بعضناً بعضاً. إذا دنا هلا: وزاهمت اخلَمِسين مزاهمةٌ. اللَّحم األبيض: ويقال

امِدهواالز :به. القُرماهبه فَز رانُ. أي حاكَّه: وممهوالز :خملُ، اتجالر ِهمز ،ِخماملُت.  

. أكْثَر عليه الكالم: وزِهمه يزهمه. أي معه عدته وآلَته" يف بطِْن زهمانَ زاده: " ومن أمثاهلم يف االسِتعداد للنائبِة

  .الرتكانُ: وهو يف املَشي. ِمثْلُ الزمزمِة: والزهزمةُ 

  هزم

ماهلَز :غِفه، كما تويف ج ِزمهنفَي ِدكه ِبيِزمهَء، تيالش كزغَمومواهلُز مواجلميع اهلُز ،ِزمهنالِقثّاءةَ فَت ِمز . ِزمثٌ هوغَي
ِزمهنعن مائه: م ِزمهنه مكأن ،ِسكمتسِد. ال يعحاِب والرالس مِزيه: وكذلك هتوص .ِزمه سه : وفَروإن ،توله ص

  .اهلَِزيمةُ: وهِزم القَوم يف احلَرب، واالسم. جلَرِي شديد الصِهيلكثري ا: وفَرس هِزيم. لَهزام الصوِت

: واهلَِزيم. الذَّبح: واالهِتزام. أي عطَفْت: وهزمت عليك. أي داِهيةٌ كاِسرةٌ: وأصابتهم هاِزمةٌ من هواِزم الدهِر

كلُّ مطْمئن من األرِض، واجلميع اهلُزوم، : واهلَزمةُ. حفَرتها: وهزمت الِبئر. هةُالِبئار املَي: واهلَزائم. الكَثري من املاء
  .واألهزم أيضاً

تِزموا واه. كَبريةٌ: وقَوس هزمةٌ. واهلَزم املَسانُّ من اِملعزى والغنم املَهاِزيلُ، الواِحدةُ هزمةٌ. تهدم: وتهزم الِبناُء
حركُوه : وهزمزوا أمراً. ِمثْلُ اهلاِشمة: واهلاِزمةُ من الشجاج. أي اذْبحوها ما دامت سِمينةً قبل أنْ تهزلَ: شاتكُم
وا. يف ِسرزمزهوت :ِعيدوا، وذلك بلَعقُوا، وليسا من الباب إالّ أنْ يكون فَعفَر.  

  مهز
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زاهلَم :رصةَ بكَفّيالعزاجلَو تزمأيضاً. ، ه ضِجها. والعرخعن م ِمزهنفَت زمهها تةُ يف احلُروف ألنزِت اهلَميموس .

ازٍب: واهلَميأخاه يف قَفَاه ِبع ِمزهةُ يزاإلنسانَ. اهلُم ِمزهطانُ ييواساً: والشسيف قَلِْبه و سمإذا ه .ه سزىوقَوم :

  .شديدةُ اهلَمِز والصوِت إذا نِزع فيها

الطاء والهاءباب   

الذال والطاء والهاء  

  ذهط

  .مكانٌ: الذِّهيوطُ

الراء والطاء والهاء  

 هطر

.هطَره يهِطره هطْراً باخلَشب  

  طهر

رفإ: الطُّه ،ترِت املرأةُ وطَهروطَه ،ه أطْهارعمِض، وجاحلَي ِقيضقيلن لَتسذا اغَت :ترطَهت .ارالُ: واإلطِّهاالغِْتس .

روِظيٍف: والطَّهء، وكلُّ ماٍء نوضاملاء، كالو ماس :ورةُ. طَهاربه: والطُّه ترطَهلُ ما تةُ. فَضرٍم : واِملطْهذُ من أدختت
  .للماء

رطَهعن اإلثْ: والت والكَف هزنالثَّوِب. ِمالت ٍس: فالنٌ طاِهرنوجلَّ. أي ليس بصاِحِب د وقوله عز " :رفَطَه كوِثياب "

كرونَ . أي قَلْببه: ويقولونَ. املَالئكةُ: واملُطَه رِت اللَِّه فأطَّهيين إيل بجوه . ما أحره وطَحروطَه- واِحد - :

  .أبعده

  هرط

. وقَع فيه: وهرِط ِعرضه. إذا خلَّطَ. واإلنسان يهِرطُ يف كالِمه. زولة وال ينتفَع بلَحِمها غُثُوثَةًمه: نعجةٌ ِهرطَةٌ

الكَِثري من املاِل : واِهلرطُ. األحمق الشديد احلُمِق الذي ال شيَء له: واِهلرطَةُ. لُغةٌ يف اهلَرِت، ومها املَزق: واهلَرطُ
أكْلُك : واهلَرطُ. الرخو: واهلَيرطُ. الذي هِرطَ لَحمه أي دِخل فهو مدخولٌ: واملَهروطُ. اِس، واجلميع اِهلرطُوالن

عبشال ت الطَّعام.  
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  رهط

  

ِعظَم اللُّقَِم : والترِهيطُ. جمع كلُّه: عدد جمٍع من ثالثٍة إىل عشرة، وهؤالِء رهطُك وأراِهطُك وأراِهيطُك: الرهطُ
أِدمي يقْطَع مث يشقَّق كأمثاِل : والرهاطُ. جحر اليربوِع، والرهطَةُ ِمثْلُه: والراِهطَاُء. وِشدةُ األكِْل ورجلٌ ترهوطٌ

ِهطَهأَر ددةَ، والعاجلاِري سلْبِك يرلُ. الشجطَ الرهِنِزله إذا : ورم فوج ِزلْ، وكذلك إذا لَِزمنِة فلم ياملَِطي رظَه لَِزم
جرخِه. فلم يجطُ الوهرلٌ مجه: ورجبهطُ. أي مهوالر :ودالع.  

الطاء الالم والهاء  

  هطل

ِجنس : واهلَيطَلُ واهلَياِطلَةُ. اِإلعياُء: واهلَطَلُ. دمع هاِطلٌتتابع املَطَِر املُتفَرِق الِعظاِم القَطِْر، وكذلك العين، و: اهلَطَالنُ
متتاِبعةً بعضها يف أثَِر : اإلبلُ اليت تمشي رويداً، ويقال: واهلَطْلى. برأْت: وتهطْالْت من املَرض. من الترِك واِهلنِد

  .املُتفَرقَةُ: وهي من الوحِش. بعٍض

ِطلُورأيتهالً يجطَالناً:  ره، هدحشي ومأي ي.  

  طهل

. والطَِّهيلَةُ من الناس األحمق، وهو الطِّهِلئَةُ أيضاً. ِطين يف احلَوض مما ينحت فيه بعد أنْ ِليطَ: الطَِّهيلَةُ والطِّهِلئَةُ

أِجن وماٌء طَِهلٌ : وطَِهلَ املاُء طَهالً. ِزق باإلنسان يغمه ويضِجرهوهو السِدك الال. وهو الذي يتِبع طعام الناِس أيضاً
  .شيٌء قَليلٌ أولَ ما يخرج: والطُّهلَةُ من النِصي خاصةً. أي شيٌء من الثَّياب: وما عليه ِطهِلئةٌ. وطاِهلٌ

  هلط

: ولَهطَ به األرض. وهو الضرب بالكَف منشورةٌ أي اجلَسِد كانَ: لَهطْته ألْهطُه لَهطاً: اخلارزجني. مهملٌ عنده

  .أي رمت به: ولَعن الَّلُه أُماً لَهطَت به. رمى به

  طله
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اٍد أطْلَه وو. يف أوِل نباِتها: وأرض أطْلَهت. قَليلٌ منه: وطُلْهةٌ من كََأل. أي أسماالً: رأْيت عليه طُلْهةً من ثياٍب
ةٌ طُلْهِديمبعىن طُلٍْس: وأو.  

ِتقَامٍة: والطَّلْهؤوٍب واسيف د بِبيد.  

النون والطاء والهاء  

مهمالت.  

  ط

  .الطَّعن، نهطَه بالرمح : النهطُ: اخلارزجني

الفاء والطاء والهاء  

  .مهملٌ

  هطف

  .اسم رجٍل: واهلُطَف. ب فَتسمع هطْف احلَليِب أي حِفيفَهاحتلَ: هطَف الراعي يهِطف هطْفاً: اخلارزجني

  فطه

  .سعةٌ يف الظَّهِر، فَِطه فَطَهاً: الفَطَه: اخلارزجني

  طهف

فِة: الطَّهبه من الذُّر زبتخي طَعام .فِن: والطَّهبالت قَاقاِن. دلِّيفَةٌ: وأعايل الصطَه .فلِّيانُوقد أًَطَهباتاً :  الصن تبن
  .حسناً ؛ ليس بأِثيِت األسافل

 فِسه: - أيضاً -والطَّهِبيِضِره ويعلى خ نمسجاري املاء، واملالُ تت يف غَلٍَظ من األرض ومبني تبله . ن فوأطْه
  .خفَّف منه: وأْطَهف يف كالِمه. أعطاه منه: ِطهفَةً من ماِله

الباء والطاء والهاء  

  ط
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  : وهو األرز باللَّبِن والسمِن خاصةً، وقد استعملَته العرب فقالت: - ِسنِديةٌ -البهطُّ 

  ِمن أكِْلها األرز بالبهطِّ

رطَين األمهظَين: وبهمبعىن ب.  

  هبط

. نزلْناها: ما تطامن من األرض، هبطْنا أرض كذا: واهلَبطَةُ. أي انحدر من صعوٍد يف هبوٍط: هبطَ اإلنسان يهِبطُ

مصدر قَولك هبطَ يهِبطُ : واهلُبوطُ. اسم كاحلَدوِر، وهو املَوِضع الذي يهِبطُك فيه من أعلى إىل أسفَلَ: واهلَبوطُ
: هبطَ املَرض فالناً: الذي كانَ سِميناً فانحطَّ ِسمنه، من قوهلم:  الدوابواهلاِبطُ من نعِت. الضاِمر: واهلَِيبطُ. هبوطاً

طَّهطاً. حبطَه هبه: وهبرض.  

  طهب

  .من أمساء األشجاِر الصغار، وليس بثَبٍت: الطَّهب: اخلارزجني. مهملٌ عنده

الميم والطاء والهاء  

  طهم

  

ماملُطَه سلُاجلَِه: الفَرجاِل، وكذلك الراجلَم رم: " - صلى اهللا عليه وسلم -ويف ِصفَِة النيب . يوهو " ليس باملُطَه
ومنه املُطَهمةُ من . مبعىن: وتطَهم فالنٌ وتنطَّس. أي ما يف اخلَلِْق: وما يف الطَّهِم ِمثْلُه. أنْ يضِرب اللَّونُ إىل السواد

  .قليلةٌ لَحِم الوجه: وامرأَةٌ طَهمةٌ. ها أُِعزت من أنْ تذالَألن: اخلَيِل

  مهط

. أي تنقَّصه وشتمه: واهتمطَ فالنٌ ِعرض فالٍن. اخلَلْطُ من األباِطيِل والظُّلْم، يهِمطُ ويخِلط، همطاً وخلْطاً: اهلَمطُ

  .الظُّلْم: وأصلُ اهلَمِط.  مرةً مث مرةً من غري وجِههأخذَ: واهتمطَ املالَ والطَّعام وغريمها

  مطه

  .ذَهب فيها: مطَه يف األرِض مطُوهاً: اخلارزجني. مهملٌ عنده
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الدال والهاءباب   

الثاء والدال والهاء  

  ثهد

دهةٌ: الثَّودهوجارَِيةٌ ثَو ،التام ممبعناه: اجلَِسي دوةٌ، وثَهاِعمن.  

الراء والدال والهاء  

  هدر

رداراً: اهلَدناه إهردراً، وأهدِدر ههه يمد ردطُلُ، هبراً. ما يِديراً وهده ِدرهي ِعريالب ردوه .ِدرهةُ تامواحلَم .

: - أيضاً -وهو . ةٌ من حمٍق، بين اهلَدارِةالرجلُ الذي فيه طَرقَ: واِهلدر. الكَِثري: والعشب اهلاِدرةُ. واألرض اهلاِدرةُ

  .اِملنِطبق ويجمع ِهدرةً، والثَِّقيلُ أيضاً، وكذلك اهلُدرة

ردواأله :ِفختةُ. املُنردواملَه :اِدرمن الثَّنايا، وهي املَه رغاملاَء. ما ص ِسكمي بعوالش .يفيه الس ردوكلُّ ما ه رِديلُ ه
أنت : وقَولُهم. أي سقَطَ، هدوراً: وضربته فَهدر. هدر: وإذا انشق كافور النخِل قيل. احلَمام، وهي املُهيِدرة

  .هاِدر: وإذا خثُر أعلى اللَّبن وأسفَلُه رِقيق فهو. كاملُهدِر يف العنة

 دهر

رهالد :داملَم دونَاألبِريهود ِريهلٌ دجر دأي يقولونَ: و " :رهِلكُنا إالّ الدهما ي "رهاِريِر: والدهلُ الدأو . رهود
رِهيِم. طَِويلٌ. دجِر النهوكانَ ذلك يف د :طْلُعي نأي ِحي .رهوالد :رم أَمهرهالناِزلَةُ، د :وكْرم م َلزأي نوما . ه

دهدراِن : ويقولونَ. الباِطلُ: والدهدر. جمع الشيِء وقَذْفُه يف مهواٍة: والدهورةُ. أي ما همي وغاييت: دهري بكَذا
 من الدر أَسود وأبيض وذا ما ال يغِنياِن عنك شيئاً، ودهدريِن سعد القَيِن يضرب مثَالً للكَذّاِب الذي يجئُ بلَونيِن

  .ال يكون

رودهوالد :ةُ. الكَذَّابردهِت: والداالس ِريكحِل. تةُ الطُّواِهرها لَداً: وإنِت. أي طَِويلةٌ ِجدوالص ِريوهه لَدوإن :

  .مبعىن جهوِريٍّ، وجمعه دهوِريونَ

  رهد

دِهيلُال: الروالِفع ،ةٌ: ناِعمدِهياةٌ رة، فَتاصخةُ، وهو من الرادهةٌ: الرصخر .دوهرم رهم : وأمكْتروت ،دعب كَمحمل ي
نِوِديهرٍر: معلى أم نةُ. أي غري عاِزِميدوهوالر :وِرخ نلَب ريس.  
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  هرد

: ِصبغٌ أصفَر، ويقال: واهلُرد. نبت: واِهلردى. لِْويةً بطاقاِت الكُروِم يرسلُ عليها الكُرومقَصبات تضم م: اهلُرِديةُ

رمأح نِطي .دِريوه دورهم بقُوق: وثَوشفالٍن. أي م ضفالنٌ ِعر دروه :هعاب.  

النعامةُ : واِهلرد. ساِقطٌ: ورجلٌ ِهرد. أي يتناثَر، وأنضجه حتى أهرده: دولَحم هِر. مبعىن أهرت: وهو أهرد الشدِق
  .مبعىن أراده: هراده يهِريده: ويقولونَ. األنثى

  رده

هدةٌ، وهي : الرهدٍة كثريِة احلجارة، الواحدة رِشنأكاٍم خ هيف القُ: - أيضاً -ِشب فَرحي رِفيوِخلْقَةٌ فيهح ف .

إذا جعلْت العير إىل جنب : "ويف املَثَل يف االمِتغناء عن حثِّ اإلنسان على حظِّه. اِملرداس وهو احلَجر: واِملرداة
  ".الردهِة فال تقُلْ له سأْ

  دره

  

هرهلم: الدلُه إالّ قَوِفع تا: أُِمي هرٍب، وِمدرح هرمِمدفيهم: لقَو ئيسعنهم الر اِفعِم. وهو الدالقَو هيأي : وهو ِدر
: ودرهه. وإنه لَذُو تدرِههم يف احلَرب. والرسولُ أيضاً. الطُّفَيلي: والداِره. الطُّلُوع على القَوم: والدروه. كبريهم

  .دعوتها إىل املاء: ودرهت باِملعزى. يهاأشرف عل: ودره على املائة. أي تنكَّر له

الالم والدال والهاء  

  .وليس ذا موِضعه. الترب، يف هذا الباب: اللِّدةُ: ذَكَر اخلَليلُ

  هدل

المِديالً، والغِدلُ ههةُ تلَِت احلَمامده :تولُها. صِديخها: وهام أيضاً. فَرمن احلَم لُ. وهو الذَّكَرخاُء : واهلَدِتراس
أرسلْته إىل : وهدلْت الشيَء أَهِدلُه. استِرخاُء ِجلْدِة اخلُصيِة: والتهدلُ. وشفَةٌ هدالء. اِملشفَر، ِمشفَر هاِدلٌ وأهدلٌ

ورأيت هدالةً من . هدالةٌ: كٍة أو طَلْحٍة فهيوكُلُّ غُصٍن ينبت مستقيماً يف أرا. ضرب من الشجِر: واهلَدالُ. أسفَلَ
  .أهِد هدالَةَ أِسي سيالَة: ويقال للعنِز إذا دِعيت للحلَب. أي جماعةً: الناس

  دهل
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  .أي ساعةٌ منه: ومضى دهلٌ من اللَّيل. ال تخف: - بالنبِطية -ال دهلَ 

  دله

لَهالفُؤاِد : الد هذَهابتلَِدها إذا فَقَدأَةُ على واملَر لَّهدكما ت ممن ه .لَّهدِليها فهو مدلِّه تد.  

  هلد

دِر: اللَّهدديدةُ يف الصةُ الشمدالص .فْعوالد .دلَهلٌ مجكثرياً: ور فَعدِل. من ِذلٍَّة. يجبالر تدبه : وألْه تيأغْر
  .الذي أصابت جنبه ضغطَةٌ فَأَفْسدت رئَته، فهو ملْهود: والبِعري اللَِّهيد. وظَلَمتهوأعنت عليه 

. الورم، وجمعه ألْهاد: واللَّهد. مبعىن: ولَهد دابته وجهدها. املُتثَاِقلُ الذي يقْعد وال يقُوم: واملُلِْهد إىل األرض

ادالفُ: واللُّهاقةُ. ودا ِيد: واللَِّهيصةُ من العوخالر.  

  هلد

  .أي أَخذَهم وعمهم: هلَد الوعك الناس: اخلارزجني. مهملٌ عنده

النون والدال والهاء  

  هدن

أي " هدنةٌ على دخٍن: " ثوهو الصلْح والسكُون، ويف احلدي: من اهلُدنة، هدنت أَهدنُ هدوناً ومهدنةً: املَهدنةُ
مصدر اِهلداِن وهو البِليد الذي يرِضيه الكالم دونَ : واهلَدنُ واهلُدنة. أي تهابه: وإنك عنه لَهيدانٌ. صلْح على فَساٍد

  .الِفعِل، وهِدنَ عنك فالن

: واهلَودنات. هدنت املَيت: والدفْن. القَتلُ: واهلُدونُ. يثُ والبطُْءالر: والتهِدين. أي ِثقَلٌ وفَترة: ويف ِلساِنه هدنةٌ

وقنُ. النواِهلد :بلَ. اِخلصاخلَي تندها: وأهترمنٌ. أضدهم سه: وفَرظِْهرياً مل يرج مكَت.  

  دهن

نهالد :نهوالد ،ماِوز،: االسلُ املُجالِفعنهواد نهانُ.  دهٍن: والدهد عمج .نِهيرى : وناقَةٌ دماً يِن ِجدقَليلةُ اللَّب
: اللِّين واملُصانعةُ، من قوله عز وجلَّ: واإلدهانُ. قَدر ما يبلُّ وجه األرِض: والدهن من املَطَر. ضرعها فال تدر قَطْرةً

 "وا لو تدونوِهندفَي ِهند . "نهواملُد :نهلُه اِملدأص.  

نهدٍل فهو ميٍة أو سفْرِضِع حواُء. وكُلُّ منهوالد : ينهود اِوينهإليه د بسٍل، والنمر ِضعونُّ. مدهالباِطلُ: والد .
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الدوار : والدهن. ضربته ا: ودهنته بالعصا. عف، واحلُمق أيضاًالض: أي ضعف، والدهن: ودِهن الرجلُ دهناً
نهدفهو م ِهنأُد ،ِعريذُ البأْخي.  

  .الكَِبري من األشجار: - أيضاً -وهو . ما يقْتلُ به السباع وتصاد: والدهن من الشجر

األِديم : والدِهين. أي رخاوةٌ وِلين: وفيه دهن. قَصرت: وأدهنت يف أَمِره. القَليلُالشفَق : والدِهن من العيش
  .واملَكانُ الزِلق. من األنطاع: والدهانُ. الشديد احلُمرِة

  د

  

إخراج القَوم نفَقاِتهم يف الرفْقَة على قَدٍر، : هدوالن. اجلَِسيم املُشِرف، وهو نهد القُصيري: النهد يف نعِت اخلَيِل
  . بيِن ِنساء احلَي- أيضأً -تناهدوا، وهو يف اللَّبِن 

: ريةًالزبدةُ الضخمةُ الغليظة، وإذا كانت صغ: والنِهيدةُ. أنْ ينهد بعضهم إىل بعٍض أي ينهض: واملُناهدةُ يف احلَرب

  .وهو املُراَِهق: وغُالم ناِهد. إذا انتبر وكَعب، وهو ناِهد: والنهداُء من الرمِل. وهي العِصيدةُ من لُباب اهلَِبيِد. نهيدةٌ

.  مْألته، وحوض نهدانُ ماًءإذا: وأنهدت احلَوض إنهاداً. وهو نهد املائِة ونهادها. أي قَربانُ ماًء: وإناٌء نهدانُ

  .قاربت: ونهدِت الِقربةُ لألمِتالء

  هند

  : قال. أي أورثَته باملُغازلَِة ِعشقاً: وهندِت امرأةٌ فالناً. مائةٌ من اإلبل، وجمعها هنيدات وهنود: هنيدةُ

ِنيدةَ التَّهنّادمن ه كغَر  

 نده

.ود الثدي وداً. رابية املتلّبدة، وهي كرمية تنبت الشجركال  

هدِض وغِريه: النعن احلَو رجةُ يف املال. الزهديل من ماِله: والن هدةُ، وأنهدةُ، وكذلك النِت : الكَثْرهدنتواس أكْثَر
  .أي ال أردِك عن وجِهِك يف الطَّالِق: ِكاذْهيب فال أنده سرب: ويقولون. استوسقَت: اإلبلُ

الفاء والدال والهاء  

  هدف
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فاهلَد :ضرجال. الغاأللواح: وهو من الر ِريضِق العنالطَِّويلُ الع ماجلَِسي .ِدفهتسم كَبلك . ور فدوأه
وهدفُوا إىل موِضع . يِقيمونَ يف مواِضعهم، وذلك اهلاِدفَةُجماعةٌ من الناس : واِهلدفَةُ. انتصب: السحاب والشيُء

وهدف . أي لَجأ إليهم: وأهدف إىل بين فالٍن. أي استقْبلَه: واستهدف هذا املَوِضع مكَانَ كذا. رحلُوا إليه: كذا
  .أي قَاربها: للخمِسني

ِدفهي فدوه :فعكَسلَ وض .واألهافد :فدها هواِحد ،ِرفشِل تممن الر دويلَب . حةُ للحجععى الندوت
  .هدف هدف: فيقال

  فهد

وغُالم فَوهد " . أنوم من فَهٍد: " نام وتغافَلَ، يفْهد فَهداً ويقولون: وفَهد الرجلُ. الفَهد والفُهود، وثالثةُ أفْهٍد
اللَّحم الناتئُ من صدِر الفَرِس، : والفَهدتاِن. ِمثْلُه: تام اخلَلِْق سِمين وراهق احلُلُم وغُالم أُفْهود: يةٌ فَوهدةٌوجاِر

  .ِمسمار يف الرحِل: والفَهد. ويجمع فَهداٍت وفُهوداً

الباء والدال والهاء  

  هدب

 باهلَد- مزج - :رباًضده ِدبهي احلاِلب بدمن احلَلَِب، ه ب .بواهلَد : قرا ال وِوه ِممحطى ونأغصانُ األر
  .له، واجلميع األهداب، والواحدة هدبةٌ، وشجرةٌ هدباُء

بدلٌ أهجها: ورِن كثرييفاِر العطَويلُ أش .واهلَِدب :ِسلُ الذي كأنَّ له هرتباًاملُسد .ابواهلُد : بده عمجي ماس
  .الثَّوِب واألرطى

: واللَّبد إذا طالَ ِزئِْبره. تسلْسلُه للودِق وانِصبابه كأنه خيوطٌ متِصلَةٌ، وكذلك هيدب الدمع: وهيدب السحاِب

بدأه .ِبدواهلُد :ِليظُ من األلباِن، وكذلك اهلُدالغاِبد .ِبددِينه هعوب :شىوع شمأي ع.  

بفيه: واهلُد رياجلايف الذي ال خ مخةٌ. الضابديه هةٌ الشاعر: وأمابديأيب ه ماُء، ومنه اسدوالكالم . س يبديلٌ هجور
وهدب ثَمر . سِريع: فَرس هِدب وهداب: ن قوهلموهي السرعةُ أيضاً يف السيِر، م. أي كَثريه وجشبه: وهيدبه
  .احتلَبها: اخترفَها، والناقَةَ: النخلَِة

  بده

هدهاً: البدين بهدةُ، وبهِديالب مقِْبلَ اإلنسان باألمر، واالستسةً. أنْ تهادبين مهةً: وباداغَتبين مةُ. أي باغَتاهدوالب 

  .- بالفَتح -يف أوِل جرِي الفَرس، وكذلك البداهةُ : والبِديهةُ
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  هبد

ُقال منه: اهلَبظَلُ، يوهو احلَن داهلَِبي كرلُ. كَسجالر دبهِره: تجذَه من شأخ .دوبٍل: وهجر ماس.  

  

  د

  .الدواهي: البواِهد: اخلارزجني. مهملٌ عنده

الميم والدال والهاء  

  هدم

ماهلَد :موت، واهلَديِر من الباملَد اِنِبه: قَلْعوِض وجمن احلَو مدهما ان .مواِهلد :امدالبايل واجلميع األه اخلَلَق . مدوه
به: الثَّوقَعةُ. رِت: والناقَةُ اهلَِدممدل وأهةُ إىل الفَحعِريةُ السِبعساء كذلكالضويف الن ،تِدمالناقَةُ وه  . ابوالن

املَطْرةُ اخلَِفيفَةُ، وجمعها هدم : واهلَدمةُ. الفاِنيةُ اهلَِرمةُ: وقيل. ومها الشِديدةُ الضبعِة: - والعجوز كذلك -املُتهدمةُ 
  .وِهدام، وأرض مهدومةٌ

الباذُّ اهلَيِئة، : واِهلدم. حسن الِقيام عليه: وفالنٌ ِهدم ماٍل. ضرب من احلَلَب: واهلَدم. الرِثيئَةُ: باِنواملَهدومةُ من األلْ
  .تهونَ: وتهدم علَي بالكالم. وتهدم عليه من الغضب. أي كَثْرةً: ورأيت ِهدماً من الناس. واهلَِدم ِمثْلُه

  دهم

األدمه :عرالز هامةٌ، واددِديةٌ شمهوبه د ،دواً: األسِري ادواله السِمثْلُه. ع تمهةُ، وادضوِت الرهامةُ. وادمهوالد :

: ودِهمهم أمر. دهِم اهللا هو ؟وما أدري أي الدهِم هو ؛ وأي . اجلَماعةُ الكَِثريةُ، دِهمونا: والدهم. النعجةُ احلَمراُء

  .أي غَِشيهم

ميهةٌ قُِتلوا فقيل: والدوِملَ عليها إخناقٍَة ح ماُء ِمثْلُه، واسميهةُ، والدم: " الداِهييهمن الد أمطْأَةُ " . أشوالو
: والدهماُء. ماُء الداِرسةُ، ألنها ادهامت بظلْمٍة على من يطْلُبهاالده: الداِرسةُ، وقيل: اجلَِديدةُ، والغبراُء: الدهماُء

  .سحنةُ الرجِل وهيئته، والِقدر أيضاً، ولَيلَةُ ِتسٍع وِعشِرين من الشهر

مهواألد :اِهمه أدعملُ، وجالثَِّقي داُء. القَيالِبن مدهدوت :مدهت .ميهوالد :قمجاِر. األحقُوِل واألشاُء من البمهوالد :

  .دهم، الواِحدةُ دهمةٌ: وضرب من األغنام، يقال هلا. شجرةٌ خضراُء عِريضةُ الورِق يدبغُ ا

  مهد
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دواهلُم :تاملَو .هاِمد ادمور :ِميوه ،ريغوت دلَبقَد تةٌ. دةٌ هاِمدروثَم :تِفنةٌ. عهاِمد ضةٌ: وأرِعرقْشوهو من . م
: وهِمد الثَّوب يهمد. قَبيلةٌ من اليمن: وهمدانُ. واإلقامةُ باملَكان. السرعةُ يف السيِر: واإلهماد. الياِبس: الشجِر

هاِمد الواِحد ،دمه وِثياب ،ِليب.  

  دمه

داملَه :ادطِّيَء، واِملهوو دهإذا م ِضعوكذلك املَو ،يبٍة: للصِهدوثالثةُ أم ،دهه معمد، وجمن املَه عمأج ماس . دواملُه
موص ِلصيٍد أو القُر: واُألمهود. هي اخلُفُوض من الرمل: النشز، واجلميع ِمهدةٌ وأمهاد وقال غَيره: من األرِض

  .خبٍز

دهموماٌء م :نخوال س ال باِرد .ذاك دهفالنٌ عندي م دهتوما ام : لَفَتٍد سروِف بال يطَلَِب املَع دقال ذالك ِعني
  .منه إليه

  مده

هيف: املَد عام ِئة، وذاكال واهلَيِت اجلَمعيف ن هح، إالّ أنَّ املَدٍءكاملَديكلِّ ش  .هدمِح: والتاملَد الِْتماس.  

  دمه

همالد :ةُ احلَرلُ. ِشدجالر همومعليه: واد غُِشي.  

التاء والهاءباب   

الثاء والتاء والهاء  

  .مهملٌ عنده

  ثهت

. املَدعو، وما أنت بالثاِهِت وال املَثْهوت: الداعي، واملَثْهوت: والثاِهت: الدعاء، ثَهت الرجلُ: الثُّهات: اخلارزجني

والثّاِهت :تومنه الص جرخي احلَلْق.  

الراء والتاء والهاء  

  هتر
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رِض: اهلَتالِعر قزم .ِترهتسلٌ مجلَ له: وربايل مبا ِقيال ي.  

    

: من احلُمِق واجلَهِل، ورجلٌ ِهتر: والتهتار. ال يبايل: ورجلٌ مهِتر. ِترإذا فُِقد عقْلُه من كَِبٍر، واسته: وأُهِتر الرجلُ

الشهادات الذي : والتهاتر. إنه لَِهتر أهتاٍر: ويقولون يف الرجِل الداِهية. كثري الكالم يف حمٍق وسقٍَط، وجمعه ِهترةٌ
ها بعضاً، وتبعض كَذِّبالِنيجالر راته.  

  هرت

تاهلَر :ِرتهنوم تورهِق ومدالش تِريوه ترأه داألذُِن، أس وحن قدالش كتره .تِء : واهلَريالش عِسيوت
: وهرت ِعرض أخيه. كَلَّم بالفُحِشالذي ال يكْتم ِسره ويت: املُفْضاةُ ومن الرجال: واهلَِريت من النساء. وتشِقيقُه

  .وقَع فيه، يهِرته

  تره

اتهرةٌ، وهي املَفَاِوز : التهرها تتحاري- أيضاً -األباِطيلُ، واِحدأيضاً.  والص ياحها . والرعماوهي، وجوالد
هاِريرحائب. تةُ. والسهرِل: والتمةٌ يف الرويبد.  

 ر

روهيل: التميق، وكذلك يف اجلَبفَِله العِفِري الواِدي وأسأعلى ش نيما ب .ِريهوالطَِّويلُ: والت امنالس .رواهوالت :

راِهيوه تعموج ،حابالس.  

الالم والتاء والهاء  

  هتل

  .ِمثْلُ اهلَتِن يف تتابع املَطَر: اهلَتلُ

  تله

  .أي ذاِهبه: ورجلٌ متلُوه العقِْل وتاِلهه. لُغةٌ يف التلَف، وأتلَهه املَرض: والتلَه. مبعىن متلَفٍَة:  متلَهةٌفَالَةٌ

  هلت
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أي حته : هوهلَته وسلَت. غُسالة السخلَِة السوداء من ِغرِسه، واجلميع اهلُالَتات: اهلُالَتةُ: اخلارزجني. مهملٌ عنده
  .نبت واِحدتها هلْتاةٌ، وقد قيل بالثاء، وهو بالتاء أعرف: واهلَلْىت. وقَشره

  ل

  .للباِطل، ويقال بالثاء أيضاً: - بالتاء -هو الضالَلُ ابن تهلٍَل 

النون والتاء والهاء  

  ت

تِهيالن :ِهتنه لَيإن ،مهمِد إذا هاألس توص.اتهوالن تِهيوالن  :اتهن ارِحم ،احيالص.  

  هنت

نتلَ: هتةٌ يف هلُغ.  

الفاء والتاء والهاء  

  هتف

فاهلَت :ِتفهامةُ تافاً، واحلَمتفاً وهته ِتفهي فته ،ديدالش توفي. الصته سر، أنشد أليب النجم: وقَوتبالو ِتفهت :  

 معِطيةً طَروحاً وهتَفي   ِشماالً همزى نَضوحاًأنْحى

  هفت

ٍة: اهلَفْتةً بعد ِقطْعِء ِقطْعياقُطُ الشست .مالقَو افَتهار: وتيف الن اشوالفَر ،ِليإذا ب تاً، والثَّوبواقَطُوا مست .واهلَفْت :

  . وجمعه هفُوتما كانَ مطْمئناً تنصب فيه وال تشعر،

تفُوواملَه :ريحاملُت.  

  تفه

هاً، فهو تاِفهفُوت ِفهتي فَهفَهاً، وتُء تيالش ِفهت :ِتحقِْل. قَليلٌ والع فُوهاً، تاِفهت فَهتلُ يجوالر :قمأيضاً-وهو . أح  :

  .ذَلُولٌ: ضعفَت وناقةٌ متفَّهةٌ: هوتفْهت نفْس. املَجهود من املَرِض واإلعياء
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 فهت

.اخلارزجني املَفْهوت املَبهوت. مهملٌ عنده  

الباء والتاء والهاء  

  هبت

تاهلَب :هتبوفيه ه ،توبهفهو م ِبته ،هِليدوالت ققْلُه. احلُمِره عمن قَد تبطَّه: وهاُء . أي حتبأةٌ هرِن  -وامزعلى و
وأصبح . متطاِمنها: ورجلٌ مهبوت التراقي. أي ضربه، وبه هبتةٌ: وهبته بالسيِف هبتاٍت. ناِقصةُ العقْل: -نفَساَء 

  .ِضعافاً .: املالُ متهاِبتاً 

  ت

تهمبا ليس فيه: الب أخاك ِتقبالُكةُ أيضاً، وا. اسروهو احلَيتهلُ وبجالر ِهتوب ،بجعِة : ويف املَثَل. لتيِهتاه بالبمر
  .املُباغَتةُ يف الفَجأَِة: واملُباهتةُ. يا لَلْبِهيتِة ويا لَلْأَِفيكَِة: ويقولون. أي بالبهتاِن والكَِذب

  تبه

هأبالت :تهأبت ،ره، وهو من . الِكبِضعووليس هذا مهأب.  

الميم والتاء والهاء  

  هتم

  

ماُء: اهلَتمتوه متأه تعِة من األصل، والنالثَِّني ره. كَستمتلَ وأهجالر تمتةُ. وهامِء : واهلُتيعن الش متهما ت
ركَسِض. فانةُ من احلَممغريةُ منه: واهلَِتيه بال. الصمتأُه ِتيماًوما ِزلْتهِب ترِعفُه: ضالِن. أي أُضجالر ماتهوت :

  .تهاترا

  م

ِهمالت :ةُ. النائماموِته :مالقَو مكَّةَ، وتاهم ماس :مهةَ، واألتاملُوا ِتهزن :اميهِة. التمهلُ التوأه : مهت مةَ، وقَولْدين البعي
ولَحم تِهم، . استكْثَر من املَرعى فال يستمرىُء: وتِهم البِعري. احلَر: والتهمةُ. دخلَه حر:  البِعري تهماًوتِهم. وتهمةٌ
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والتهائم من . ليهأتى ما يتِهم الناس ع: وأتهم الرجلُ. أي ضِنين: ورجلٌ تِهم وتِهيم. أي تغير: وقد تِهم تهامةً 
  .املُتصوبةُ إىل البحر: األرِض

  مته

ِمهةً فهو تاهمهاً وتمت همُء ِيتيالش ِمهم: تالطَّع ريغتم .اهمِن: وشاةٌ ِمتيف اللَّب هموالت ،لَبحثَ ييها رنلَب همتي :

  .كالنمِس يف اللّحم

  مته

ها: املَتريب األم هاتمت ،مقادة وهو التايوطَالَِة والغيف الب هتميب: لت داعبت .هتمه مبا : واملُتتمتل، ويفْعالذي يقول ماال ي
  .من العظَمِة: ورجلٌ ممتوه. أي يتمدح: ليس فيه

  مهت

  .توارى يف الدسم: وهمت الطَّعام املَثْرود. أخفَوه: أهمتوا الضحك والكالم بينهم

الظاء والهاءباب   

الراء والظاء والهاء  

  ظهر

رالظَّه :رظَهلٌ مجطِْن، ورالب ِر: ِخالفالظَّه ديدش .رظَِهي خيه: وشرتكي ظَهشِض. يمن األر رما غَلُظَ : والظَّه
والبِعري . أي إِبلٌ ِجياد الظُّهور: ويف بين فالٍن ظَِهيرةٌ وظَهر. لُه، والركَاب اليت تحِمل األثْقالَوارتفَع، والظّاِهره ِمثْ

ِريارى: الظِّهوِظه اِريظَه عمجِة إليه، ويةُ، للحاجدِر. العالظَّه وطَِريق :رالب طٍْن. طَِريقراً لبظَه راألم تأي : وقَلَب
  .دبرته

رةُ: والظُّهروال، والظَِّهيةُ الزهار: ساعِتصاِف النان دح .ظِْهرم ِعريوب :ترراً وأظْهظِْهيت تررةُ، وظَهه الظَِّهيتمجه :

  .من الظَِّهيرة

رلُ: والظَِّهيه، والِفعحِحيِر الصالظَّه القَِوي ِعريالب :هظَهرظْهةً، ويارظَه ه: رعبتأي ي .رومها : والظَِّهي ،كظَاِهرنُ يوالع
: والظُّهور. أي مِعينه: أي منعةٌ، وفالنٌ ِظهِري فالٍن: ظَهر الرجِل وأنصاره، وليست له ظَهرةٌ: يتظَاهراِن، والظَّهرةُ

إذا ظَه ِء اخلَفييالش ودبر .روعليه: والظُّه ِء واإلطِّالعيبالش ِب. الظَّفَريالغ روظَه :عنك ما غاب .ِتظْهارواالس :

  .مبعىن: وظَهرت على القُرآن وأظْهرته. أنْ تقْرأ الشيَء ظاِهراً
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 من الفُرِش واألقِْبيِة، له ظاِهرةٌ وباطنةٌ، وِظهاةٌ الظِّهار: والظاِهرةُ. العين اجلاِحظَةُ وهي ِخالف الغائرة: والظاِهرةُ
أنِت علَي كَظَهِر أُمي، : أنْ يقولَ الرجلُ المرأِته: واملُظاهرةُ والظِّهار. جعلْت له ِظهارةً: وظَهرته تظِْهرياً. وِبطَانةٌ

  .وتظَهر فالنٌ من امرأِته

: والظِّهِري. اجلَماعةُ، الواِحد ظَهر: والظُّهار. الذي يظْهر من ِريِش الطائر، واجلميع الظُّهرانُ: والظُّهار من الريِش

  " .واتخذْتموه وراءكُم ِظهِرياً: " الشيُء تنساه وتغفُل عنه ويف القُرآن

: وإذا نسبت رجالً إىل ظَهر الكُوفة قُلْت. مبعىن:  به وأظْهرت بهجعلْته وراَء ظَهري، وظَهرت: وأظْهرت الشيَء

ِريِهم. ظَهيرِهم وظَهيانرظَه نيِن. وهو بيانرالظَّه نيِن: وأتانا بيانرالظَّه نيه بتٍر أو حنِوه، ولَِقيهذُ شنأي يف : أي م
  . أي كلَّ يوٍم:اليوميِن، وأتانا ظاِهراً

    

َألضِربنك ِغب اِحلماِر وظاِهرةَ : ويقولون. أي كلَّ يوٍم ِنصف النهار، وكذلك اإلبلُ: وشرب الفَرس ظاِهرةً
ةُ هي مؤخر البيِت الذي يكون عليه األنضاد، وكذلك هيئ: وقيل. ظَهرةٌ وأهرةٌ: ويقال ِلمتاع البيِت. الفَرس

  .الظَّهر من الناس ِخيارهم: الرجل، وِخيار الشيِء وكَثْرته، وكذلك

روظُه ورْوقُد رظَه رةٌ: وِقدمراً. أي قَِديه ظَهعم ياً: وهو ابنٍر. أي ِدنظَه طَرمن فالٍن م تبراً كثرياً: وأصيأي خ .

الذين يِجيئونَ من : وأقْرانُ الظَّهِر. أي عدا يف ظَهٍر فَسرقَه: ِلص عاِدي ظَهٍرو. أي من قُرٍب: وسالَ الوادي ظَهراً
  .ورائك ويِعينونك، وأقْرانُ الظُّهوِر أيضاً

: ويقولون. لَحفَاةُالس: والظُّهرةُ. وهو ضرب من البضع أيضاً. أنْ تصرعه على الظَّهِر: والظُّهاِريةُ من أُخِذ الصراع

عنه العار رظَه :روعلى ذا فُس ،بأي زالَ وذَه :  

  وِتلْك شَكاةٌ ظاِهر عنك عارها

  .على رأِْس الثُّمام: أي أنه ظاهر واضح، كقوهلم: ذلك على ظَهِر العس: ويقولون

الباء والظاء والهاء  

 ظ

. ِمني مشقَّةًبهظَين األمر ثَقُلَ علَي وبلَغَ  

الذال والهاءباب   

الذال الراء والهاء  

  هذر
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اهلَذَر :ِذرلٌ هجور ،ِذرهوي ذُرهي ذَرة الكالم، هذَارةٌ: كَثْرةٌ وِمهذَاريانُ وهوِهذِْري ذَارالكالم، وِمه كثري.  

الالم والذال والهاء  

  هذل

اسم : وهذَيلٌ. الطَِّويلُ الصلْب: الٍل ِصغاٍر، الواِحد هذْلُولٌ، وهو من اخلَيِلما ارتفَع من األرض من ِت: اهلَذَاِليلُ
  .اليت يرى من بِعيٍد: واهلَذَاِليلُ من املَطَر. هذَيلي وهذَيلٌّ: قَبيلٍة، والنسبةُ إليها

. أي ِقطَعاً: وذَهب ثَوبه هذَاِليلَ. ق من الريح فَتطَيرها وتقَلِّبهاوما تفَر. أولُه، وهي مساِيلُ املاِء أيضاً: وهذَاِليلُ اللَّيِل

بين اإلحضاِر واملَشي، وأهذَلَ الرجلُ : واهلَوذَلَةُ واهلَذْولَةُ. اخلَِفيف السِريع، وكذلك اهلُذْلُلُ: واهلُذْلُولٌُ من الرجاِل
. الضعف يف اِجلماع: واهلَوذَلَةُ. رمى به: وهوذَلَ ِبسلِْحه. االضِطراب، وتمخض السقَاء: واهلَوذَلَةُ. مسِرعاً

  .واآلفَةُ. العرمةُ من الكُدِس: واهلُذْلُولُ

  ذهل

شجرةُ :  وأذْهلَين كذا والذُّهلُتركُك الشيَء تنساه على عمٍد، ذَهلْت عنه،: والذَّهلُ. حياِن من رِبيعةَ: ذُهالَِن
ال يعبأُ بالزينِة : ورجلٌ ذاِهلٌ. اخلَِفيف من الرجال، وجمعه ذَهاِليلُ، وكذلك الفَرس اخلَِفيف: والذُّهلُولُ. البشام

  .واألدهان

النون والذال والهاء  

  ذهن

نونٌ وقد ذُِه: الذِّهذْهلٌ مجاِحلفْظُ، ورقْلُ: نوالع ،نه الذِّهأي فات .ذِْهنتقْل: واملُسِن والعبالذِّه بذْهوما . الذي ي
  .أي شحماً وقُوةً: رأيت باإلبِل ِذهناً

  ذ

  .اناِهيذَ: الزهرةُ تسمى

الفاء والذال والهاء  

  هذف
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  .سِريع: يهِذف هذُوفاً، وفَرس هِذفسِريع، هذَف : سائق هذَّاف: واخلارزجني. مهملٌ عنده

  ذهف

  .أي معِييةٌ: إيلٌ ذاِهفَةٌ

الباء والذال والهاء  

  ذهب

بةُ: الذَّهوالِقطْع ،ربةٌ: التبذَه .ذَكَّروي بنثُ الذَّهؤوي .ه أذْهابعموج .بب: واملُذْهبالذَّه ُء املَطْلييالش . وذَِهب
باًالرلُ ذَهِدن: جِب واملَعيف الذَّه ريحت.  

    

اةُ أيضاً: واملَذَاِهبشاملُو دوروهي الب ،بذْهها مواِحد ،بذَهت دلُوج .بفيه: واملُذَه بكْتٌء ييش . ابوالذِّه
. ع، ووقْت من الزمان، واملُتوضأ بلُغِة أهل اِحلجازمصدر الذَّهاب، واسم للموِض: واملَذْهب. لُغتاِن: والذُّهوب

: وجرى الفَرس مذِْهباً. أي ِلمذْهِبه الذي يذْهب إليه: ذَهب ِلذَهِبه: ويقولون. املَرةُ الواِحدةُ من الذَّهاب: والذَّهبةُ

ِمكْيالٌ ألهِل اليمِن، يجمع على األذْهاب مث على : والذَّهب. اباملَطْرة اجلَود، واجلميع الذِّه: والذِّهبةُ. أي سِريعاً
  .األذاِهب

  هذب

ذابان: اإلهرِو والطَّيدعة يف العرالس .ذَّبِمثْلُه: واملُه وِبه، واهلَذْبيمن ع ذِّبأيضاً -وهو . الذي ه - : ِذباملُه
عِريذَىب. السذَا: واهلَيبمن اإله .مالقَو ذَبهم: وهاحطُهم وِصيلَغ ظَلَ. كَثُراحلَن تذَّبه بِعالج: وهمطَع تبأي طَي .

  .قَطَعته: وهذَّبت الشيَء

  هبذ

  .السرعةُ، مر يهِبذُ ويهتِبذُ: واهلَبذُ. مبعىن أهذَب: أهبذَ يف املَشي: اخلارزجني. مهملٌ عنده

الميم والذال والهاء  

  هذم
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األكْلَ: اهلَذْم .ذَمِمه فيوس ،والقَطْع .ذَاملُ أيضاً: واهلَيجال، واألكُومن الر جاعالش.  

  مهذ

اِذيي: اهلَمةُ يف اجلَرعرذَانُ. السذَ فيه: واهلَممِر، أهيانُ يف السمسذَاينُّ. الرالكالم: واهلَم يوهو م. الكَثرين املَش :

  .اخِتالطُ نوع بنوٍع

الثاء والهاءباب   

الراء والثاء والهاء  

  هرث

  .اخلَلَق من الثِّياب: اِهلرثُ: اخلارزجني. مهملٌ عنده

الالم والثاء والهاء  

  هلث

ولُهاثُ . لَِهثْت ولَهثْت:  تقولحر العطَِش يف اجلَوف،: واللُّهاثُ. لَهثُ الكَلِْب عند اِإلعياء وِشدِة احلَر: اللَّهثُ
  .ِشدته: املَوِت

  ثهل

  .والضاللُ بن ثَهلٍَل وثُهلٍُل. اسم جبٍل بالباِدية، وبه سمي ثَهالَن: ثَهالنُ

  هلث

  .، وتجمع هالَثىوجاء يف هلْثَاَء من أصحابه وِهلْثَاٍة. جماعةٌ من الناس علَت أصواتهم: - ممدود -اهلَلْثاُء 

  .من غَِريب التمِر: واِهللْياثُ

الباء والثاء والهاء  

  ث



الصاحب بن عباد-احمليط يف اللغة  573  

  الِبشر وحسن اللِّقاِء، تباهت إليه وبهثَ: والبهثُ. بطْن منهم: وبهثَةُ من سلَيٍم. ولَد البِغي: البهثَةُ

  هبث

  .ير، هبثَ مالَه، واملُهابثَةُ منهالتبِذ: اهلَبثُ: اخلارزجني. مهملٌ عنده

الميم والثاء والهاء  

 هثم

.والرملُ األحمر، وضرب من الشجِر، واسم بلٍَد، وفَرخ من النسر. اهلَيثَم العقَاب  

الراء والهاءباب   

الالم والراء والهاء  

  هرل

  .العدووهو بين املَشي و: هرولَ الرجلُ هرولَةً

  رهل

املاُء األصفر يكون يف : والرهلُ. ِشبه ورٍم ليس من داٍء، ولكن رخاوةٌ  من ِسمٍن، فَرس رِهلٌ الصدِر: الرهلُ
  .السخد

النون والراء والهاء  

  رهن

: ك إذا عرضته للرهن، وأنا لك رهن بكذاالرهن معروف، رهنت الشيَء رهناً وهو مرهونٌ، وأرهنته أيضاً، وكذل

ه. أي ضاِمننهتناً: وارهذَه رأخ .نهاٍن: والرِره عمانُ. جهم على ِسباِق اخلَِيِل: والرةُ القَوناهرم . يوهو اجلَر
  " .هما كَفَرسي ِرهاٍن: " الشِديد أيضاً، ويف املَثَل

    

تنهباًوأرراً. ه ثَوقَب تاملَي تنهه. وأرتاهللا قُو نهه: وأرنهمن اإلبل والناِس. أي أو اِهنل: والروزوكذلك . املَه
 نهري نهيي، راملُع- ةٌ . - بالضموإبلٌ راِهن :ضعى احلَمرال ت .والراِهن :تنهأيضاً، أر باملكان، والدائم هلم املُِقيم 
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ابرالش :تمه. أي أدنهماٍل ور نيف كذا. وفالنٌ ِره تنهفيه: وأر لَفْتمايل. أس تنهوأر :تطَرةُ يف . أخوالراِهن
  .سير يشد على وسِط النير الذي على الثَّوريِن: واإلرهانُ. السرةُ وما حوهلا: ظاِهِر بطِْن الفَرس

ر  

رهوالن رهالن :رهوالن ارهاِن، واجلميع األنتلُغ .هرالن رهنتِضعاً: واسوراه مجذَ ِلمأخ .رهِهر: واملَنالن ِوضعم . يموس
  .فَضاٌء بين بيوِت احلَي يلْقُونَ فيه كُناستهم: واملَنهر. النهر التساِعه

والناره :عمجمس، ال يقِْت غُروب الشر إىل وطُلوع الفَج نياُء ما بِضي .ِهرلٌ نجور :رهاٍر، والنهن صاِحب : عمج
  .أنِهرةٌ: وأدنى العدِد. فَرخ احلُباري والقَطا: والنهار. النهار

لْتقْبتِتهار، وذلك إذا اسمن االن رهوالنره عن شرجزقَها. ه بكالٍم تفَت ترهةً أنبره ضتبرها: وضتعسأي و . ترهوأن
: وأنهرِت املَرأةُ. مل أُِصب خيراً: وأنهرت. أي انتهيت إىل املاء: وحفَرت حتى نهرت أنهر. أبطَأْت فيه: يف العدِو

تِمنس.  

  هنر

ةُاهلَنةُ اُألذُِن: ره. قُبوأنار بالثَّو ارنةً: وهارنه هرينهي ،واِحد.  

  هرن

  .اسم الرجِل، وهو معرب من هارانَ: وهرونُ. اسم البدر، إنْ كانَ عربياً فهو فاعولٌ: وهارونُ. نبت: اهلَرنوى

الفاء والراء والهاء  

  هرف

فاهلَر :ِءِشبياب بالشجاِن من اإلعاهلَذَي ِته. هولكَثرة ص ِرفهت اعبويقولون. والس " :ِرفعمبا ال ت ِرفهال ت "

فح: اهلَريف املَد اإلطناب.  

  رهف

فهلُ: الرقيق، والِفعالد ِف وهو اللَِّطيفِهيِء الريالش درصهافَةً: مر فهر .لٌ مجموراِجلس فهُء . ريوالش
فهاملُر :ِهفرَء فأنا ميالش فْتهأر ،دداملُح .فِهيوالر :داحلَِدي .فهروم فوهرم مهوس :قَّقرم.  
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  فره

. - نحو صاِحٍب وصحبٍة -فُره والفُرهةُ فَره الشيُء فَراهةً، فهو فاره، بين الفَراهِة والفَراِهيِة، واجلميع الفَواِره وال

  .النِشيطُ: نِشطَ، والفاِره والفَِره: وفَِره يفْره. حاِذِقين": فاِرِهين"أي أِشِرين، و" فَرِهين: " وقوله عز وجلَّ 

  رفه

وبيننا وبينهم . نفَّست عنه ورفَقْت به: ورفَّهت عن فالٍن. ِفهأي رِغد، ورجلٌ را: رفُه عيشه رفَاهةً ورفَاِهيةً ورفْهةً
اِفهوناً: ثالثُ لياٍل رراً لييس فيهن ارسأي ي .فْهكُونُ: والرونَ، . السِفهروهم م مالقَو فَهٍم، وأرواإلبِل كُلِّ ي دوروو

اِفهوِرفْه: وإبلٌ ر برشاًت .فْهل: والرخمن الن ارغالص . رفَاه، وفَسهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن اإلرون
املُستِريح بعد الكَالل والتعب، رِفه يرفَه رفُوهاً فهو : والرفْهانُ. الدعةُ والسعةُ: وقيل. على التدهِن يف كلِّ يوم

  .ميع ِرفَاه وِرفَاهىرفْهانُ، واجلَ

  فهر

رثُ: الِفهؤني ،رةٌ. احلَجريرها فُهِغيصبن غالب. وت ريش: وِفهِس. من قُرِر الفَرضاِن حقْصلُ نمث : وأو رومث الفُت ادرالت
رفِْهيِر. التى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الفَها: و اِمعجرى وهو أنْ يلَ عنها إىل أُخوحتةً مث يلُ جاِريجلر
  .فَينِزل

  .صلْبةٌ شِديدةٌ: وناقَةٌ فَيهرةٌ. توسع فيه: وتفَهر الرجلُ يف املاِل. خِتنت: وأُفِْهرِت اجلاِريةُ

الباء والراء والهاء  

  هرب

  

بِرباً: اهلَرهوجاء م ،ارباناً. باًأي فَِزعاً هار: الِفرره بروه ،برهأي . مبعناه: وهو لنا م وال قاِرب هاِرب ومالَه
اخلَشبةُ اليت يقِْبلُ ا الزراع : واِملهرب. اجلاد يف األمر: واملُهِرب. أغْرق فيه: وأهرب يف األمر. شيٌء يهرب منه

ِبردةُ. ويواهلاِرِبي :هةٌ لبيويانمةً بن ذُبين هاِرب.  

  رهب
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الرد، : واإلرهاب. اسم من الرهب: والرهباُء. أي ِخفْته، وأَرهبت فالناً: رِهبت الشيَء رهباً ورهباً ورهباً ورهبةً
  " .رهباك خير من رغْباك: ، ويقولونالرهبةُ، والرهبوت ِمثْلُه: والرهبانُ. أي ردها: أرِهب عنك اإلبلَ

. مصدر الراِهِب: والرهباِنيةُ. التعبد، واجلميع الرهبانُ: والترهب. الرهبانُ: والرهبةُ. ورهبويت خير من رحمويت

لُ الذي قد استعِمل يف السفَر وكَلَّ، واألنثى رهبةٌ، وهي اجلَم: والرهب. عظْم مشِرف على البطْن: والرهابةُ
: ورهىب. عِظيم عِريض الِبطاِن مشبوح اخلَلْق: وبِعري رهب. معييةٌ: وناقَةٌٌ رهىب. أعيا: ورهب الرجلُ. املَهزولُة أيضاً

ِضعوم .ابهصال: والرمن الن قَاقالر.بهأي ذُلِّلَ:  وقد ر.  

  ر

. وهي الصِغريةُ الذَّليلةُ اِخللْقَِة الضِعيفةُ يف املَشي: وامرأةٌ بِهيرةٌ. واالسم البهر. عالَجته حتى ينبِهر: بهرت فالناُ

. هما األكْحالِن يف احلَِديث: وقيل. لِْب من اجلاِنبينِعرقاِن مكْتِنفاً الص: واألبهراِن. أي قَذَفَها ِببهتاٍن: وبهرها بكذا

خ: والباِهرأِْس إىل اليافُواةَ الروفُذُ شني قِعر .اِهرِش: واألبيمن الر راألقْص ِس. اجلاِنبنَ الطائف: ومن القَوود .

  .وهو عمود البيِت أيضاً

 ارهة -والبِطيِر . ثُمائِة ِرطٍْلثال: - بالِقبحالب اعتأيضاً -وم - :ارهب .ارهوالب : لُوجِريق، واملَحة كاإلبٌء من اآلِنييش
انتصف، وبهرةُ : وابهار اللَّيلُ. حي من اليمن: وبهراُء. نبت طَيب: والبربهار. وهو من نبات الربيع. من القُطِْن

ِءالشسطُه، وقيل: يه: وواده سموجن ترهب نِته ِحيمفَح ِمه وذَهابجن ه طُلوعرارِهياب.  

ِر: والباِهردلَةَ البلَي رءاً، والقَموض الغاِلب :ومجالن رهبه يألن ،ه. باِهررهوب :راً لكم. أي طالَههاً، وقيل: وببأي ح :

أي سقْياً : وبهراً له ما أسخاه. النائم على ما خيلَت : - أيضاً -املَملُوُء، بهرين األمر، وهو : واملُتبهر. تعساًتباً و
  .له

ره بهراً، وانبهر إذا أكْرهته على الضِريبِة فال يِحيك، أبه: وبهرت السيف. عجباً: أي باِطالً، ويقال: وذَهب بهراً
فيِن: السفَيِبِنص ركَسان .اتوِرها: والباِهردقِّها املاَء بصِلش ،فُنالس.  

رهأب عِريِرِق: وضالِعش سِبيوهو ي ،الِبئر. ياِبس يف طَي رهواِنبها: والبٍب من جشها خبفَم قيضأنْ ي . ِتهارواالب
لُه: ببالذَّنفْعكذا ومل ي لْتةَ. أنْ يقولَ فَعاجلاِري الشاِعر رهتِره: وابها يف ِشعِر. ذَكَردةُ الصرهوب : ردالص مما ض

رهها بعمِر، وجوويقولون. من الز :ٍة أنترهب لٍَد: من أيب من أي أي.  

  هرب

ربوٍل: هجر ماس .رةُ:واهلَبرم، واهلَبيف اللَّح ةٌ:  القَطْعِبرةٌ وهربوهفيها، وناقَةٌ م ظْمةُ حلٍم ال ععضِر، : بللكَِبريِة اهلَب
اتِبروإبلٌ ه .رواهلُب :رِبيها هأنَّ من األرض، واِحدةُ. ما اطْمِريِقيق من القُطْن، وهو : واِهلبغَب الرمن الز ما طار

أِْساحلَزيف الر از .ِديرةُ ِمثْلُها. ومن الباِريةٌ. واهلُباِريبه حا: وِريها ِلِشدِثرياألشياَء وت ِطريت.  
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سن ِجرو الفَهِد، واألنثى هبيرةٌ، وهو السو: واهلَوبر. اليت يحتشي جوفُها وبراًُ ليس فيه شعر: واملُهوِبرةُ من اآلذاِن
رماألح .رواهلَِبي :جالفَر.  

    

ويف املَثَل . واهلَبر يف الِقراءِة مكْروه، وهو أنْ يِقف على رأِْس اآلية. خرزةٌ كانِت النساُء تؤخذُ ا الرجالَ: واهلَبرةُ
  .بيرةَ أي أبداًوألْوةََ بن ه. ال آِتيك هبيرةَ بن سعٍد: " يف ترِك اللِّقاء

  بره

ِحين من الدهِر طَويلٌ، ويفْتح : والبرهةُ. ترارتها وبضاضتها، وتصغريها بريهةٌ وبريِرهةٌ: البيضاُء، وبرهها: البرهرهةُ
  .م احلَبِشي مِلِك اليمناسم أيب يكْسو: وأبرهةُ. بيانُ احلُجِة وايضاحها: والبرهانُ. الباُء

الميم والراء والهاء  

  هرم

ضرب من : واهلَرم. آِخر ولَِد الرجل: هِرم يهرم هرماً ومهرماً، وهن هرمى وهِرمات، وابن هرمٍة وابن ِعجزٍة
  .ترعى اهلَرم: وإبلٌ هواِرم" . هرمٍةأذَلُّ من : " ويف مثٍَل. النبات فيه ملُوحةٌ، الواحدة هرمةٌ

وهِرمت . أي مطْمع: وما عِندك مهرم وال هرمانةٌ. العقْلُ والرأْي: واهلُرمانُ. صاِحب احلَماَالت: وهِرم بن ِسناٍن
موالي عليك: عليك ِطفْتأي ع .مرِء: واملُهيللش ظِّماملُع .ِسه، ويف : مى من احلَطَبواهلَربانٌ من يخالذي ليس له د
  .وجدت خشباً هرمى وعشباً شرمى، هكذا رواه، وهو بالتنوين: كالم الرائد

مرةٌ هووِنس مورأةٌ هرثَةٌ: وامِبيئُة اخلُلُِق خيال: ويقولونَ. س هوهو ِشب كِرمه لَعوري مبا يدعال نطَّم.  

  رهم

. وروضةٌ مرهومةٌ، وأرهمِت السماُء وهي مرِهمةٌ. املَطْرةُ الصغريةُ القَطِْر الدائمةُ، واجلميع الرهام والرهم: الرهمةُ

  .ءهالذي فَرغَ ما: الضِعيفةُ املَهزولةُ، وشاةٌ رهوم، وهو من السحاب : والرهام من الغنم

امهوالر :الكَثري ددالع .موهلٌ رجِر اإلبل: ورياً، وهو يف سماَنُ أيضهوهو الر ،الظَّن كَبرالطَّلَب ي عيفلٌ : ضامحت
  .الغرنوق: والرهام من الطَّيِر. وتمايلٌ

  مهر
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رامل: املَه ترهراً، وأمهها مترهم ،اقدرالصةً، غاِليةُ املَهرِهيٍر. رأةَ فهي مهٍل على مجها من رتجوويف املَثَل. وإذا ز :

  " .كاملَمهورة إحدى خدمتيها." وكاملَمهورِة من ماِل أبيها". "من ينِكح احلَسناَء يعِط مهرها" 

ولَد الرمكَِة، واألنثى مهرةٌ، : واملُهر. أنْ ال تأِْتي األمر من ِجهِته: واملَهرةُ. مبعىن: يل عنده حق ومهرةٌ: ويقولونَ
رِهيموالت ،ارهواألم راتةُ واملُهواِملهار ارِر: واجلميع اِملهاذُ املُهخر. اتقال ألوالد احلُماِفر، ويف : وي؛ ملَكاِن احلَو ارهأم

احلاِذق بكُلِّ عمٍل، وخاصةُ السابح املُِجيد، : واملاِهر. ذات مهٍر: وفَرس ممِهر. م شقي مهيراًال يعد: " املَثَل
  .ومهرت باألمِر أمهر به مهارةً وِمهارةً ومهوراً ومهراً

. الِكرِكرةُ: ومهرةُ الزوِر. حلَمام الذي يشِبه الورشانَاِملهرةُ، واِحدها مهر، وكذلك فَِراخ ا: ويقال ِلثَمِر احلَنظَل

املاِهر، : وتسمى النعجةُ. العود الذي يجعل يف أنِف البخيت: واِملهار. خرزةٌ كانت النساُء يتحببن ا: واملُهرةُ
  .ماِهر ماِهر: وتدعى فيقال

  مهر

راهلَم :بصِمرهنوم املاُء فهو هاِمر رمِع واملَطَِر، وهمراً.  الدمه ضاألر ِمرهي سواِفِره : والفَرِبه حبرةُ ضوهو ِشد
ضاألر .ورمهي ِمرلٌ همور .ارواهلَم :اممالن .ارمالكالِم: واِمله ةُ. الكَثريرواهلَم رزاِت ا: واهلَمربمن خرلع .

سِبطَةُ : وظَبيةٌ هِمر. أي هدمته فانهدم: وهمرته فانهمر. إذا انحتت ِعند اخلَبِط، وهي اهلَمور: وانهمرت الشجرةُ
  .اِجلسم

  مره

: واملَرهةُ. أي سِقيمه ذاِهبه: مِره الفُؤاِدورجلٌ . ليس فيه من السواِد شيٌء: وشراب أمره. ِخالف الكَحالِء: املَرهاُء

  .حِفريةٌ يجتِمع فيها ماُء السماء

  رمه

  

  .إذا اشتد حره: رِمه يومنا رمهاً: اخلارزجني. مهملٌ عنده

الالم والهاءباب   

النون والالم والهاء  

  ل
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الرجلُ : واِملنهالُ. املَنهلُ: واملَوِرد: واالسم النهلُ. شِربت حىت رِويت: لَتوهو أولُ سقِْيكَها، ونِه: أنهلْت اإلبلَ
. العطْشانُ، والريانُ جميعاً، وجمعه ِنهالٌ: والناِهلُ. اِجلياع أيضاً: والنواِهلُ. الكَثري اإلنهاِل، وإبلٌ نِهلَةٌ ونهولٌ

ملَ القَوهإِبلُهم: وأن ِهلَتلَ. نجالر لْتهه: وأنتبالُ. أغْضهواِملن :ضٍل. أرجر ملَ آلُ فالٍن. واسهوهو أنْ : وأن
  .يرِسلُوا املاَء بعد فَراِغهم من البذِْر فيما بذَروا

  هلن

  .ِمثْلُ العلْقَِة، وجمعها اللُّهن: واللُّهنةُ من النبات. نت منهالْته: تقول. ما يتعلَّلُ به قَبلَ الغذَاء يتبلَّغُ به: اللُّهنةُ

  هلن

  .شجرةٌ: اِهللْيونُ

الفاء والالم والهاء  

  هلف

  .كثري شِعر الرأِس واللَّحيِة: ورجلٌ هلْفُوف. هلُّوف: واليوم الذي فيه سحاب. العجوز: اِهللَّوفَةُ

  هلف

: والَهفَاه والَهف أُماه، وقيل : التلَهف على شيٍء فات قد كُنت أشرفْت عليه، وتلَهف نفْسه وأُمه قال: هفاللَّ

أة الِهف امر: شِديد اللَّهِف، وامرأةٌ لَهفى، وِنسوةٌ لَها ىف وِلهاف، ويقولون: ورجلٌ لَهفَانُ. والَهفَتاه وواهلَفِْيتاه"
  " .إىل أُمه يلْهف اللَّهفَانُ: " ويف املَثَل. والِهفَةٌ

فوِغيث: واملَلْهتسي املَظْلُوم .فوِليظُ أيضاً: واللَّهالطَِّويلُ، والغ .افواإللْه :هروالش صاحلْر .فهمبعىن : والْت
بهالْت.  

  فهل

  .اللُ بن فَهلَِل أي الباِطلُوهو الض: اخلارزجني. مهملٌ عنده

الالم والباء والهاء  

  هلب
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اهلُلْب :لَبلٌ أهجعر، وراً. ما غَلُظَ من الشزِصلَ جؤته، اسبذَن ِلبوقد ه ُلُوبهم سماُء. وفَرم السهتلَبم : وههلَّتب
أي ِشدِته، ويضم : وأتيته يف هلْبِة الشتاء. أي باِردة: لَةٌ هاِلبةٌ وهالّبةٌولَي. الريح مع املَطَر: واهلَالَب. بشيٍء من ندى

ِو. الالمدمن الع بلُومنه: واأله فَن .باِليه بِلساين. واجلميع أهتلَبديداً: وهالً شيمنه ن إذا ِنلْت.  

  هلب

بمن: اللَّه لَصِتعالُ الناِر الذي خانُاشبان، واللَّهخاٍم:  الدِير ِضرغِر باجلَم قُّدوت .ابم ِلهانٌ وقَوبلٌ لَهجور : ِعطَاش
وجه من اجلَبل كاحلائِط ال يستطاع ارِتقاؤه، واجلميع : واللِّهب. وألْهبت النار فالْتهبت وتلَهبت. ِجداً، واملَرأةُ لَهىب

ابألْه.بة ولُهبوِله  .بوماء، واجلميع اللُّهأُفُِق الس بوكذلك ِله.  

الذي مل : والثَّوب املُلَهب. الغبار الساِطع: واللَّهب. ملِْهب، وله أُلْهوب: ويقال للفَرِس الشديِدة اجلَرِي املُِثِري للغبار
  .هفَانكاللَّ: واللَّهبانُ. يشبع حبمرٍة

  ل

لُغةٌ : وامرأةٌ بِهيلَةٌ. اجتهد وجد: وابتهلَ يف الدعاء. لَعنته: ولْته. إذا دعوتما اهللا على الظاِلِم منكما: باهلْت فالناً
وإذا مل تصر . اً، والناقَةُ ال ِسمةَ عليهااملُتردد بال عمٍل، والراعي بال عص: والباِهلُ. حملُ شجٍر: واألبهلُ. يف بِهيرٍة

انتزع أِصرتها : تركَها من احلَلَب، واستبهلَها فَِصيلُها: وأَبهلَ الراعي إِبلَه. أبهلَها: من أخالِف الناِقة شيئاً قيل
  .ِليرِضعها

    

حِيي كرمي، وامرأةٌ بهلٌولٌ، بين : ورجلٌ بهلُولٌ. وإِبلٌ بهلٌ.  زوج هلاال: وامرأة باِهلَةٌ. اإلبلُ ال رعاةَ هلا: والبهلُ
وأعطاه قَليالً . البهلَلَِة، وجمعه بهاِليلُ، وسموا بذلك ألنهم يتبهلُونَ بالعطاء تبهلَ الغيوِث باملَطَِر، وهو تفَجرها به

الً، وال يهبعمع. جرال يف الزهوا: واإلبذَرِسلُوا املاَء فيما برذِْر ويمن الب مغَ القَوفْرأنْ ي.  

وهو الضاللُ بن بهلٍَل . إنه لَمكِْفي مبهولٌ للحر، فأما العبد فمبهلٌ: ويقولون . أي مسترِسلٌ إليه: وفالنٌ ِبهلُ ماٍل
  .أي دع: - يف معىن بلْه -وبهلَ .  أي ال تفْعلْ- إتباعاً -مهالً وبهالً : ويقولون. ال يدرى من هوأي : وبهلٍُل

  هبل

الكَِثري اللَّحِم : واملُهبلُ. اِملقْالت: واهلَبولُ من النساء. منفَذُ فَرج املَرأة: واهلَبلُ. قيل له هِبلَته أُمه وهِبلَت: رجلٌ مهبلٌ
مروالُ. املُتواهلَب :ديِبلُ الصتيه اديِبلُ، والصتالُ، وكذلك املُهتها: املُحلْتبتكلمةً فاه تِمعه، وسِنمتغقال . أي يوي

  .السِريع: ِهبلٌُ ال حِتياِله، وهو من اِجلماِل: للذِّئْب 



الصاحب بن عباد-احمليط يف اللغة  581  

: وما بين اخلُصيِة إىل اإلسِت. أي بعد: املَهِبِل، وهو مهواةُ ماٍء بين كُلِّ جبلَيِن، وبيين وبينهم مهِبلٌجمع : واملَهاِبلُ

  .التبختر: واِهلِبلّى يف املَشي. مهِبلٌ

اسم صنٍم : وهبلُ. أخو قاِبيلَ: وهاِبيلُ. لَبالطَّ: واهلَبالَةُ. أي خائلُه: وفالنٌ ِهبلُ ماٍل. أي مسِرعاً: وجاء مهِبالً
  .لقُريٍش

  بله

لَهويف احلديث: الب ،رفْلَةُ عن الشلُه: " الغِة الُبِل اجلَنأه أكْثَر . "لُّهبالَِّة: والتالض طَلُّبت .لْهوب :فكلمةٌ يف معىن كَي .

أي بلَه : ويف فالٍن بلَهِينةٌ". تحِرقُك النار أنْ تراها بلْه أنْ تصالها: "  املَثَلودع، وعلى ويف. ويف معىن فَصٍل
  .ِطيبه وغَفْلَته: وبلَهنيةُ العيِش. ورعونةٌ، والنونُ زائدةٌ

الميم والالم والهاء  

  هلم

لُمواال: ه وي فيه الواِحدتسٍء، ييٍة إىل شوعم كلمةُ دٍد فإعِة بين سذْكري والتأْنيثُ، إال يف لُغوالت ثْناِن واجلميع
طَعام يتخذُ من : واهلَالَم. ال أُهِلم وإىل م أُهلِّم: هلْ أؤم، وإذا قيل هلُم قال: هلُما وهلُموا، وهي يف األصل: يقلون

الرجلُ املُسترخي، وامرأةٌ ِهلَّمةٌ، وِهلَّمونَ : واِهللَّم. ثري، جاَء باهلَيِل واِهلِلمانالشيُء الكَ: واِهلِلمانُ. ِعجٍل ِبِجلِْده
مالِليوه اته. وِهلَّملَمتٍء إالّ اهيبش رمبه: وال ي بقَه وذَهرأي س.  

  هلم

ره اُهللا اخلَيماه: ألْهه إيَء. أي لَقَّنيالش تهولَِهمتمهٍة:  والترَء مبيالش كِتالعوهو اب .مولٌ لَهجلٌ: ورأكُو . شيوج
املُه :رظْهلُه فال يخدي نم ِمرتغي .ملٌ ِلهجاِمليم: ور فَّفخم موِله ،موِله ،مولُو اخلُصعِم. يياللُّه ى: وأُماحلُم .

لْتألنه ي تٍدواملَوكُلَّ أح ِهم .مِله سوفَر :مواجلميع اللَّهاِمي ،اللِْتهاِمه األرض ،اِل. ساِبقعمن األو ِسنقال للموي :

موه لُهعموج ،مِله.  

ٌمومأِة: واللُّهاملَر ازهه. جنلَو ِهموالْت :ِمعِويٍق. أي الْتةٌ من طَِحٍني وسمفَّ: ولُهةُهي الس .متاء لُهعلينا من الش ِقيوب .

ميور: واللُّهةُ من القُدقال. الواِسعوي :مياالَه :ممبعىن اللَّه.  

  مهل
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: ومهلْته. أي أنظَرته: وأمهلْته. أي ِرفْقاً ال تعجلْ، ومهالً: السِكينةُ والوقَار، مهالً يا فالن: - مجزوم -املَهلُ 

 ِبفَتحتين -صِديد املَيِت : واملَهلَةُ. واملَهلَةُ أيضاً. والقَيح. والصِديد. خثَارةُ الزيِت، والنحاس الذائب: واملُهلُ. أجلْته
  .إنما هو للمهلَِة والتراب: " ويف احلديث. -

  مهل

  

اختلَطَ املَرِعي : " متروك، ويف الَمثل:  ال ترعى وال تستعملُ، وأمر مهملٌاليت: واالِبلُ اهلَواِملُ. السدى: اهلَملُ
البقايا : واهلَماِليلُ. والثَّوب املُرقع. البرجد من براِجِد األعراب، والَبيت اخلَلَق من بيوت الشعر: واِهلِملُّ" . باهلَمل

عمن الكَإل، والضمن املَطَر، وليس له واِحد اف.  

  مله

: - واِحد -واملَِليه واملَِليخ . أي ذاِهبه: ورجلٌ ممتلَه العقْل. أي بالَغت: أمهلْت يف كذا: اخلارزجني. مهملٌ عنده

  .ِلما ال طَعم له

  

  باب الهاء والنون

الفاء والنون والهاء  

 هنف

.واري بالضِحِك؛ وهو فَوق التبسماِهلناَف مهانفَةُ اجلَ  

افناِإلهافاً: ونلُ ِإهجالر فناش، أَههكاِء: مثلَ اِإلجأَ للبيهت .فنهكاُء: والتِنفاً. البهِرعاً: وأقبلَ ِإيلَّ مسأي م.  

 نفه

واملُستنفَه . ونِفهت نفْسه أُعيت. و بهم نفْهى كالَّةٌ. والناِفهةُ اُألنثى. لُواملُنفِّه الفاِع. الناِفه واملُنفَّه الكالُّ املُعيي
.وأَنفَه له من ماِله أي أقَلَّ منه. و املَنفُوه واملَفْؤود الضعيف الفُؤاِد. املُستراح، يقَالُ استنفَهنا يومنا  

الباء والنون والهاء  

 هنب



الصاحب بن عباد-احمليط يف اللغة  583  

.واهلَنباُء من النساِء املُسترخيةُ املَنِكبِني. نٍب حي من ربيعةَبنو ِه  

 ب

ابِتهةُ واالننيمالغ بهالن .هأَحبت ه أيتبهملَا أَن ى اسمبهو الن .وبهب، وكذلك النهالن عمج ابهةُ . و النباهواملُن
.ونهبت فُالناً غَلَّظْت له القَولَ.  واجلَرياملُباراةُ يف احلُضِر  

 نبه

وسِمعت كَالماً فما . وأَنبهته ونبهته مبعىن. واالنِتباه من النوِم، يقال نبهته فَتنبه وانتبه. النبه الضالةُ توجد عن غَفْلٍَة
والنباه املُشِرف الرفيع، أنشد. ونبه باِمسِه جعله مذكُوراً. ه شريف، وقد نبه نباهةًورجلٌ نِبيه ونب. نِبهت له  

  طَاِمحةُ الطَّرِف نَباِه الفائِل

هبيَء: والنالش تهبأن ،ِسياملَن :هِسيتوهاً. نبن هبلكذا أَن ِبهتون :له آب تمبعىن أَِبهه.  

 ن

وجاريةٌ بهنانةٌ لَينةٌ يف منِطقها . وناقَةٌ رمكَاُء بهوِنيةٌ تضرب إىل السواِد. البهوينُّ من اِإلبِل ما بني الكَرماِني والعربية
.وقيل هي الفاِترةُ الكَسلَى. وعملها  

الميم والنون والهاء  

 هنم

واِهلنمةُ خرزةٌ من خرزاتِ . واليهود يهيِنمونَ يف ِبيعِتهم. ِفي، واهلَينمانُ نحوه، وكَذلك اهلَينوماهلَينمةُ الصوت اخلَ
برِب للحالع .القَصري ِميمةُ الدمقلٌ. واِهلنةُ بمنواهلَي .الُقطن واهلَينم .رمالت مواهلَن.  

 م

جرز ِهيماًالنِهيمنماً وها نهتمهن ،ِضيما لت صيحاإلِبلَ ت ك .مهحِوِه نى ونِباحلَص ِة يف . واحلذْفلوغَ اِهلمةُ بمهوالن
. هلُ، ومجعه نهاِمياتالطَّريق الس_ بالكَسر _ والنهاِمي . والنهاِمي احلَداد. فُالنٌ منهوم ِبكذَا أي مولَع ِبِه. الشيء

وطريق . والنِهيم صوت فَوق الزئري. والنهام ضرب ِمن الطَِّري ِشبه اهلام. والنهاِمي الراِهب. واملَنهمةُ موِضع النجار
واِضح نيب امهها مثله. نِهيماِنها، ونغَلي وتالِقدِر ص مهون.  
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 منه

 ِمهانيةُنمةٌ يرِة، لُغاحلَي هوهو ِشب هاً وهو ناِمهمن.  

  

 مهن

بفتح امليم _ وهي املَهنةُ . ومهنهم يمهنهم. وخرقَاُء ال تحسن اِملهنةَ أي اِخلدمةَ. واملَاِهن العبد. اِملهنةُ احلَذَاقَةُ بالعمِل
ومهنت . ومهنت اِإلبل أَمهنها مهناً وهو حلبها عند الصدر . مهن مهانةًورجلٌ مِهني حقري ضعيف، . أيضاً_ 

. وثَوب ِمهنٍة وِبذْلةٌ. وثَوب ممهونٌ مبتذلٌ. ومهنه بالعصا أي ضربه ِبها. ومهنين الوجع أي جهدين. املرأة جامعتها

.واملُهوانُ اَألرض الواسعةٌ. طَعمهواملَهني من األلباِن اآلِخذُ   

 مهن

.واهلَيمنةُ أَرض سهلةٌ، وال أحقُّه. والرِقيب. واملُهيِمن الشهيد. والتكَّةُ أَيضاً. واِملنطَقَة. واِإلزاُء. اِهلميانُ اِجلبالُ  

الفاء والهاءباب   

 فهم

.واستفْهمِني فَأفْهمته. قَلَه، وأنا أَفْهمه فَهماً وفَهماً وفَهامةًالفَهم املَعِرفَةُ بالشيء، فَِهم ذَاك ع  

الباء والهاءباب   

الميم والباء والهاء  

  م

بات ِجتد والبهمى ن. والِبهام جمع بِهيمٍة من أوالد اِملعزى. البهمةُ اسم للذَّكَِر واُألنثَى ِمن أَوالَِد بقَِر الوحِش وغِريها
واِإلبهام اِإلصبع . وأَبهمِت اَألرض نبت علَيها البهمى. به اِإلبلُ وجداً شديداً ما دام أَخضر، والواحدةُ بهماةٌ

اِهيماَألب ى، واجلَمعرالكُب .ههجو فرعفالَ ي ِبهتشِر أَنْ ياألم امهوِإب .اَألم مهبتاماًواسهِتباس ر . ِهمبا مه فأَنتمهوأَب
مهبم و. وهوابِحِهبى ِلفَتدتهال ي غلقم مهبةَ فيه.  ماِحداً ال ِشيا كَانَ لَوناً واِن ماَأللْو ِمن ِهيموالب . ِهيمب وتوص

وبهم الرجلُ سِئلَ عنِ . واجلَماعةُ من الناس. والكَتيبةُ أيضاً. طالوالبهمةُ األب. ولَيلٌ بهيم ال ضوَء فيه. ال يرجع فيِه
رحتَيو ِر فَأَطرققَاِتلْ. اَألمه عنه. وكذلك إذا مل يتيحكَذَا ن نلَ عجالر تمهوأَب .ِتجه أُرعليه كالم مهبويف . وت
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فُسر على أنَّ البِهيم واملُبهم التام اخلَلْق، فمعناه أنهم يحشرونَ غري منقوِصني بل وفَاةَ و" يحشر الناس بهماً"احلديث 
وبهمت أَي أَدمت النظَر إىل الشيِء نظَراً من غَِري أنْ يشِفيين بصري . وقيل بل عراةً ال شيَء عليهم يواِريهم. اخلَلْق

.منه  

الثي المعتلالثباب   

الخاء والهاء  

  

. حثَثْته على السفَاد:وهيخت الفَحلَ. اجلَملُ الذي إذا قيل له ِهيخ هدر: اِهليخ: اخلارزجني. أَهمله اخلَليل

خِهيتل ذاك: واملُسفْعقيل له. الذي ي عريالب خخ: وإذا أُِنيخ ِهيِهي.  

الغين والهاء  

  

  هيغ

اَألهخِصبغٌ ميأَه ه، وعامبصالعيش وأخ غُ أَرغدغُ مثله. ياِن أي . وهو املاء الكثري أيضاً، واهلَوغيمنه اَأله بوذَه
.وهيغَ الرجلُ يهيغُ هيغاً أي نِعم، وهو ناعم. األطْيباِن األكْلُ والنكاح  

  هوغ

. الكثري، جاء باهلَوغ أي باملال الكثرياخلارزجني اهلَوغُ الشيُء. مهملٌ  

القاف والهاء  

  

 قوه

والذي قد تغير طَعمه وفيه . والقُوهةُ من أَلباِن اِإلبل الذي تِرك يف السقاِء فلم يأخذْ طعماً. والطَّاعة. القَاه اجلَاه
. ويف الصيِد أنْ تحوشه إىل مكاٍن. اوهاِن أي يصرخان فيتعارفانومها يتقَ. وقَوه الرجلُ تقِويهاً أي صرخ. حموضةٌ

.واستقْوهته سألته ذلك  
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 قهو

واملُقْهي املُجتوي طَعاماً ال . وهم قَاهونَ. وعيش قَاٍه رِفيه، بين القُهو والقُهوِة. القاِهي الرجلُ املُخِصب يف رحِلِه
والقَهوةُ اخلَمر، سميت بذلك ألنَّ شاربها يقْهى . الذي يِقلُّ طُعمه، أقْهى عن الطَّعاِم وقَهى_ أيضاً _ وهو . يواِفقُه

. يبواملَحض من اللَّنب واحلل. وهو ِطيب الريِح أيضاً، وفالنة طيبة قَهوة الفَم. عِن الطَّعاِم أي يعافُه، وجمعه قَهوات

.والقَهوان الكبري املُبني الضخم القَرنِني من التيوس. وكذلك القَهة  

  هيق

قيقالطَّويلُ الد ققاً. اهلَييه ى بذلك الظَِّليممسثَلٌ . ويٍق"وميه ِمن مق". أَشنالطَّويلُ الع يقواَأله.  

  هوق

.اهلَوقَةُ ِمثْلُ اَألوقَِة  

 وهق

قهةُ وغريهاالوابذ به الدخؤي ،ارلُ املُغالقَوِس.  احلَب رتري. ووقةُ املُواظَبةُ يف الساهاِق. واملُواَألعن دقَتِ . وماهوت
طَررته ِفيِه إىل ما وتوهقْت الرجلَ يف الكالِم إذا اض. وتوهق احلَصى اشتد حره. الركَاب، وهذه الناقَة تواِقه هِذه

.وااليِتهاق التواهق والتبادر. وتواهق الناس استووا يف الِفعال. ووهقَه عن كذا حبسه. يتحير فيه  

  هقى

.يف ِذكِرهوكذلك إذا هذَى ِبِه وأطْنب . هقَى فالن بفالٍن يهقَى به أَي يشِتمه ويقَبح أمره. مهمل عنده  

  وقه

واستيقَه فالن لفالٍن أَطاعه، وهو مقلوب من . واتقَه فالن أي انتهى عما نِهي عنه. وِقه يِقه أي أَطاع، وِقه فالناً
قاهتاس .املُطيع ِقهواملُت.  

الكاف والهاء  
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 كهو

لُ يف السخدت مةُ كاَدتخاقَةُ الضاة الناةُالكَههوكذلك الكَي ،ن .رخى اَألبجِه. واَألكْهالو ى عن . واَألكْلَفوأَكْه
.وِكهته أي استنكَهته. الطَّعاِم مبعىن أقْهى  

 هوك

 كوِهو ،ائكوه ،رتهوم كوهتم اكورجلٌ ه ،قاحلُم كاهلَو_ بِة. _مثلُ ِخدوقوطُ يف هى، وهو أيضاً السدالر 
. وتهوك الِبناُء تهدم". أَمتهوكُونَ أَنتم كَما تهوكِت اليهود والنصارى"والتهوك التحير، ويف احلديث . وهي اهلُوكَةُ

ووقَعنا يف . وكَةٌ، ومجعها هوكوهوك يف اَألرِض تهويكاً أي جعلَ فيها ِجحرة، واسم اجلُحِر ه. وهاك يهوك مثله
فيها القَواِئم كوهتخٍة تبس اكٍَة أيوِوكَةٌ مثلها. هكَةٌ وهوإىل . وه وابالد فيها قَوائم كوهكَة تتوه وأَرض

.اَألرساغ  

 هيك

.يقولون هيك أي أَسِرعو. اخلَارزنِجي هيك يف اَألرِض لُغةٌ يف هوك. مهملٌ عنده  

 كوه

.اخلارزنِجي تكَوهت عليه أُموره تفَرقَت واتسعت. أيضاً مهمل  

الجيم والهاء  

  

 هجو

، _ممدود _ واِهلجاُء . وهجا غَرثَه وجوعه هجواً أسكن. وأَهجيت هذا الشعر وجدته ِهجاًء. هجا يهجو ِهجاًء
تتيجهوت أْتجق. همأةُ اَألحا. واهلُج هبترى ضصبالع هأْتجه. وهتعرإذا ص ا. وكَذاكهتعامأةَ جاملَر أْتجوه .

ي أتقْرأُ واِهلجاُء الِقراءةُ، يف كالم قيسٍٍ، وقيل ِلقَيِس. وفُالنٌ على ِهجاِء فالٍن أي على قَدِرِه يف الطُّوِل والعرِض
.القُرآن؟ فقالَ واهللا ما أهجو منه حرفاً  
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هيج وهوج  

قماَألح ِج وهوور اَألهصدم جاهلَو .جوأه اعجفِْرطُ الطُّوِل. وشم جوِق ال . وطَويلٌ أَهوةُ من النِريعاء السجواهلَو
واِملهياج . ج من الرياِح اليت حتِملُ البيوت وتجر الذَّيلَ، والواِحدةُ هوجاٌءواهلُو. تتعاهد موِضع املَناِسِم يف األرِض

. وهاج البقْلُ اصفَر وطَالَ؛ فهو هائج وهيج. من اِإلِبل اليت تسِبق اِإلبلَ يف انِطالِقها ثُم تِرجع إليها بعدما تقْدمها

. وكل شيٍء يثُور كذلك. واهتاج اهتياجاً. وهاج الفَحلُ صاح وثَار؛ ِهياجاً. هائجةٌوهاجت األرض فهي 

قصروي مدي ،اُء احلَربةً. واهلَيجاصاقَِة خِر النيف زج جية . وهجييها هصغريات، وتفدعةُ، واجلميع اهلَاجةُ الضواهلاج
.سمى هاجةًوالنعامةُ ت. وهويجةٌ  

 وجه

. ووجهتك عند الناِس أَِجهك ِصرت أَوجه منك. الوجاهةُ واجلَاه املَنِزلَةُ عند السلطاِن، ورجلٌ وجيه ذو جاٍه

فَهرش ههجلْطانُ ووالس ههجيٍء. وأولُ كُلِّ شمستقب هجو. والوحةُ النواِجله .هٍ والِوججها يف أي وهلَةُ وِشبةُ الِقبه
ذَتضاً. أخهوا أَيجوهم، وتوهوج كلُّوا ِإليو كوا إليهجكْسراِن. ووأي اِحلذَاُء، وي اهجوالت اهجةُ . والوهاجواملُو

وقولُ العجاج.وجاَءه الساِئلُ فَأوجهه أَي رده. واملُوجه الذي لَه وجه يف الناِس. استقبالُ الرجِل بكالٍم أو بوجٍه  

  .يوجه اَألرض ويستَاقُ الشَّجر

وإذا خرج يد اجلَنني واملُهر حني . خرزةٌ هلا وجهان يرى الوجه ِفي أَحِدِهما: والوجيهةُ. أَي يأخذُ وجه اَألرِض
فَهو ولدي :ِجيهويقولونَ. الو" :هجوتما ي قمِتِه" أَحاجقَضاَء ح حِسنِصيِص. أي ما يخثَلٌ للتوم" : رِه احلَججو

 "أَينما أُوجه أَلْق سعداً: "وقَولُهم. وتنصب هذِه كُلُّها. أي ضع كُلَّ شيٍء موِضعه: وِجهةٌ وجهةٌ وجهةٌ" ِوجهةَ ماِلِه

  .احلَرف الذي بني اَأللِف والقَاِفيِة: والتوجيه يف قَواِفي الشعِر. أي كُلُّ الناِس مثلُ قَوِمي

 اجه

.نظروا إيل بأجيه سوء، تصغري أجوه وهي الوجوه  

  جوه

أي : ردي عليه، فقالت أخاف أن جيوهين بأكثر من هذا : قالت امرأة من غطفان وزجرها ابنها فقلت هلا
  .جاه جاه: ويف زجر اجلمل. وقد جهته وأجهته. اجهينيو
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  جهو

. أي متكشفة بارزة: واسته جهوى. ألزق جهوتك بالصلة: ويقولون. الدبر، ومجعه جهوات: اجلهوة. مهل عنده

: وأتيته جاهياً. مايل سالح، االست جهوى؛ والذنب ألوى؛ فأين املأوى: ما أعددت للشتاء؟ فقالت: وقيل للعرت

. إذا اجنلت: أجهت لنا السماء: وأجهينا. أذا اجنلت: وهو من أجهت السماء. وأجهى فالن للمبارزة. أي عالنيةً

. واألثىن جهواء. ال سقف له: الستر عليه، وأجهى: وبيت جمه. أصلع: ورجل أجهى. أجهت لنا السماء: وأجهينا

املكان املتطامن يف : واجلهوة. ى نفاسهاال تقدر عل: _وامرأة كذلك _ وناقة جمهية . قليلة التستر: وامرأة جهوى
  .مخس عشرة إىل العشرين: واجلهوة من اإلبل. جهوة، ومجعها جهوات: واألكمة. سعة

  وهج

  .اضطراب التوهج:والوهجان. وهج النار والشمس، وهي وهجة، وتوهجت: الوهج

الشين والهاء  

  

  شهو

وتشهت املرأة فأشهاها . بعد شهوةشهوة : والتشهي. رجل شهوان، وامرأة شهوى، شهي يشهى، وشهوت
  .أي أطلبها ما تشهت: زوجها

  هوش

  

  :هوشت الشيء

. كأنه من االختالط. الذي أصيب من غري حله: واملهاوش. مجع اإلبل: والتهويش. اختلطوا: وهوش القوم. خلطته

إذا نفرت اإلبل يف : واهلوش. الشاردة من اإلبل: واهلواشة. وكذلك اهلواش. اإلبل اموعة من حراٍم: واهلواشة
. واوشوا يف القتال. أي حرب: وبينهم هواشة. هاشت وش، وهن هوائش: الغارة فتفردت وترددت، يقال

: وهاش القوم بعضهم إىل بعض. أي مجاعةً: ورأيت هواشة من الناس وهويشةً. يعين الكثرة: وجائنا باهلوش اهلائش
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وهشنا ". هوشات الليل وهيشاته: "ويف احلديث. موضع: وذو هاش. مبعىن : وهاشت إليه نفسي وتاقت. تتابعوا
.مبعىن حشنا: الغنم  

  شوه

: ورجل شائه البصر". شاهت الوجوه: "ويف احلديث. وهو القبيح الوجه واخللقة: مصدر األشوه والشوهاء: الشوه

وما هو إال شوهة يف . يهونالقبيح اخللقة، وهم الش: والشيه. هي احلسنة الرائعة: والشوهاء. وشاه البصر. حديده
وال . وشهته بعيين أشوهه، وكذلك إذا أفزعته. أي حيتالون: الذين يتشوهون ليصيبوا الناس بالعني: والشوه. بوهة

تصغريها شويهةٌ، والعدد الشياه، واجلميع الشاء، وجيمع على الشوي : والشاة. أي التصبين بالعني: تشوه علي
امتداد العنق : والشوه. يف رأسها طول ويف منخريها سعة: وفرس شوهاء. اهكثرية الشي: وأرض مشاهة. أيضاً

  .أي أشار ا من بعيد: وشوه فالن بيده. وسعة الشدق

  هيش

وثب بعضهم إىل : ويش الناس بعضهم إىل بعض. أي مجاعة: ورأيت هيشة من الناس. احللب والرويد: اهليش
  .وأُم حبني. الفتنة: واهليشة. وإذا عاث يف الناس. حأكثر من القول القبي: وهاش الرجل هيشاً. بعض

  وهش

  .حفيت: واحلفا أيضاً، توهشت. مشي املثقل يف األرض: التوهش

الضاد والهاء  

  

  ضهو

  .اليت مل تنهد بعد: والضهواُء من النساء. ورمبا هِمز. وهي املُباراةُ. مشاكَلَةُ الشيء ِبالشيِء: املُضاهاةُ

  ضهى

على _أيضاً _اليت مل حتض قط، ضهيت تضهى ضهى وضهواً، ومجعها ضهو، وهي الضهياء :  النساءالضهياء من
  .مثل السيأل، ومجعها ضهياء، تنبت باحلجاز، ضخمةٌ: _مهموز _والضهيأة . وهي اليت ال تنبت ثدياها. فعللة
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  هيض

وهيض . والبجيذق. ضة بعد املرضةمعاودة اهلم واحلزن واملر: واهليضة. الكسر بعد اجلرب، هضته فااض: اهليض
  .اجلماعة من القوم: واهليضاء. وهو املهائض واحدا مهيض. سلحه، هاض يهيض: الطري

  وهض

ما اطمأن من األرض : _أيضاً _وهو . وهضة من عرفط ووهضات، والطاء فيه أعرف: اخلارزجني. مهمل عنده
  .إذا كانت مدورة

  هضو

  .وهي الذؤابة أيضاً. تان، واجلمع هضواتاأل: اهلضاة: اخلارزجني. مهمل عنده

الصاد والهاء  

  

  صهو

ما تتخذ فوق الروايب من الربوج يف أعاليها، الواحدة : والصهوات. وهي الرادفة أيضاً. مؤخر السنام: الصهوة
وأصهيت الصيب . مواقع املاء فوق رؤوس اجلبال مثل القلت: والصهباء. وهي مطمأن حمدقة به اجلبال. صهوة
  .قلت له صه: وصهصيت بالرجل. إذادهنته بالسمن مث نومته يف الشمس من مرٍض، فهو مصهى: إصهاًء

  وهص

: ورجل موهوص اخللق. وكذلك لو ضرب األرض بشيٍء. شدة غمز وطء قدمه على األرض، وصه: الوهص

  : أي جبه وخصاه، ومنه قوله: ووهصه. الزم عظامه بعضها بعضاً

  عبد وقد كذب ابن واهصة الخصى  ابن واهصة الخصى أني له زعم

  .الكسر: والوهص. وهصةٌ: ويقال ملا اطمأن من األرض واستدار. فهو موهوص ووهيص

  هيص
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  .موقع السلح، ومجعها مهايص: واملهيص. سلخ الطري، هاص يهيص هيصاً: اهليص: اخلارزجني. مهمل عنده

السين والهاء  

  

  سهو

  

. أي على حيٍض: ومحلت به أمه سهواً. حسن املخالقة: واملساهاة. لسهوالغفلة عن الشيء، إنه لساه بني ا: السهو

. أي أم يسهون عن احلاجة" إن املوصني بنو سهوان: "ويف املثل. السهلة: والسهوة. اللني والسكون: والسهو

 هلا وهي الصخرة املنتصبة ليس. أربعة أعواٍد يعارض بعضها على بعٍض؛ يوضع عليه شيء من األمتعة: والسهوة
: والسهوة يف احلديث. احلجر الواحد عظم أو صغر، ومجعه سهاء وسهوات:_يف طيئ _ وهو . أصل يف األرض

ما استطال واتسع من غري مخر : والساهية. شبه الصفة بني يدي البيت، مسي بذلك ألن العني تسهو فيه أي تنبسط
: واألساهي من السري. بعد مضي صدرهأي : ولقيته بعد سهواء من الليل. كوكب خفي: والسها. يرد العني

أي ال تبلغ : وعليه من املال ما ال يسهى وال ينهى. القمر، بلغة النبط: والسهو. ضروب خمتلفة، واحدا اسهاءة
  .ايته وغايته

  هوس

اليت : واهلوسة من النوق. شجاع: ورجل هواسة. أسد هواس: والطلب يف جرأة، تقول. الطوفان بالليل: اهلوس
ورجل . ما ختفيه يف صدرك من الفكرة والنظر، وهو اهلوس أيضاً: واهلويس. فيها الضبعة، واهلواس املصدرتردد 

  .عاث: وهاس الذئب يف الغنم. أي دققته وكسرته: وهست الشيء أهوسه. مهوس أيضاً

  هيس

هيس هيس، معناه : لتويقال يف الغارة إذا استبيحت قرية أو قبيلة فاستؤص. أداة الفدان كلها، بلغة عمان: اهليس
ديس. اجلريء الذي ال ينقبض عن شيء: واألهيس من اإلبل . ما بقي منهم أح أي تسري وتطأ: وهست .

أخذ الشيء : واهليس. وهو زجر لإلبل" إحدى لياليك فهيسي هيسي: "ويف املثل. السري أي ضرب كان: واهليس
.ثبت على السري: وهاس الرجل ليلته. بكثرة  

  وهس
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والذليل املوطوء، وقد وهسته .  شدة السري، وهسوا وتواهسوا، وسري وهس، وكذلك يف األكل والبضع:الوهس
أن يطبخ : والوهيسة. السرار: والتواهس. أي خيفيه: وهو يهس كالمه. إذا كان سراً: وكالم موهوس. أهسه

  .الدق: والوهس. اجلراد مث جيفف ويدق ويقمح أو يؤكل بدسم

الزاي والهاء  

  

  هزأ

دخلت يف : وقد أهزأت. إذا أصابك بشدة: وهزأين الربد. السخرية، هزئ به يهزأ، وهزأ، واستهزأ، وزأ به: زءاهل
وهزأ . واملعروف يف ذلك الراء، وقد ذكر. وأهزأين الربد. وغداة هازئة. وأهزأهم عليه فال حراك م. شدة الربد
  .أي تسرع: وأقبلت ناقته زأ به. أي قتله: وضربه حىت أهزاه. يهزأ_ مثله _ مات، وهزئ : يهزأ هزءاً

  زهو

والريح تزهى ". أزهى من ذباب؛ وغراب: "ويقولون. معحب بنفسه، وزهي فالن: من الكرب، ورجل مزهو: الزهو
أي : واألمواج تزهى السفينة. والسراب يزهى الرفقة والقارة. زكا: وزهى الزرع. إذا هزته بعد غب: النبات
املنظر : والزه. بدا صالحه محرة وصفرة: وزهى التمر. نوره: وزهو النبت. إذا اونت به: ناًوازدهيت فال. ترفعها

محرة لون الثياب وحسنه، ثوب زهو، وثياب : والزهو. عظم ضرعها: وزهت الشاة زهواً. احلسن؛ حنو الزهو
إذا :  وزهت اإلبل تزهو.أي حزرم: وزهوت القوم. القدر يف العدد: والزهاء. الكذب: والزهو. زهوة وزاهية

  .سارت بعد الورد ليلة أو أكثر، وقد زهوا أنا

  هوز

أي أي : وما أدري أي اهلوز هو. حروف وضعت حلساب اجلمل: وهوز. سبع كور بني البصرة وفارس: األهواز
  .مات: وهوز فالن ويزاً. اخللق هو

  وهز

اخلطو؛ يف حديث أم سلمة رضي : والوهازة. أصابعك وهزاًأن ز القملة بني : والوهز. الشديد امللزز اخللق: الوهز
  .الوطء: والوهز. إذا وطأ وطأً ثقيالً: وهو متوهز. اهللا عنها
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الطاء والهاء  

  

 طهو

وِخ:الطهِم بالشيء والطباللح قال: والطاهي. ِعالجواً، يطَه و اللحمطْهي،اة: الطباخه طُهعمطْهى، وجية. يوطُه :

ذهب : وطهى الرجل. دقاق التنب: _مقصور _ والطهاة . لعرب، والنسبة إليها طُهِوي وطُهِوي وطَهِويحي من ا
غري رقيق؛ كالطخاء، : والطهاء من السحاب. الربادة: والطهيان. انتشرت يف الرعي: وطهت املاشية. يف األرض

معناه يا : وطه. أي أحد: ما ا طهويو. مظلم: وليل طاه. والطهاة مثله. وهو قطعة مستديرة تسد ضوء القمر
  .رجل

  هيط

  

. أرادوا باهلياط الدنو وباملياط التباعد: ما زال بينهم هياط ومياط؛ ومازال يهيط ومييط: من قول العرب: اهلياط

. اجتمعوا وأصلحوا أمرهم: وايط القوم. قول ال واهللا وبلى واهللا: وقيل. اهلياط الصياح واملياط الدفاع: وقيل

كأنه من األضداد. تباعدوا وأفسدوا ما بينهم: ايطواو.  

  وهط

: واألوهاط. والكسر. وهو اهلزال أيضاً. والفعل وهط يهط. ورماه فأوهطه. شبه الوهن والضعف: الوهط

: وتوهط الفراش. غاب فيه: وتوهط الفرس بالطني. وموضع بالطائف. اجلماعة: والوهط. اخلصومات والصياح

  .أثخنته: وأوهطته. وهطة؛ تنبت بالعرفط، ومجعه وهاط: من األرضواملطمئن . امتهده

الدال والهاء  

  

  هدي

الطبق الذي دى : واملهدى. اهلداوى: ما أهديت من طريف ولطف، واجلميع اهلدايا، ولغة أهل املدينة: اهلدية
: واهلدي. يف مدح أوهجاءأن دي شعراً : واإلهداء. أي كثري اهلدايا إليهم: وفالن يهدي للناس. عليه اهلدايا
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. ما أهدى اإلنسان إىل مكة من النعم: _خيفف ويثقل _ واهلدي . هداؤها إىل بيت زوجها: واهلداء. العروس

وهديت . والدليل يهدي القوم. نقيض الضاللة: واهلدى. وكل ما يهديه من مال أومتاع فهو هدى، ومجعه هدي
. وكل شيء قاد شيئاً فهو هاديه. هاديتها: وغرة كل شهر. العصا: واهلادية. العنق: واهلادي. أي بينت لك: لك

اجلرل الضعيف : واهلداء . تقدمها: ومنه هوادي اخليل، وهداها يهديها. صار يف أوائلها: واهتدى الفرس اخليل
أي : يتكوخذ يف هد. وديع ساكن: ورجل هاد. مشي النساء واإلبل الثقال يف متايل مييناً ومشاالً: والتهادي. البليد

وفعل به مهيدياا . أي وجه وقصد: وليس هلذا األمر هدية وال قبلة. أي حاله: وهو على مهيِديِتِه. فيما كنت فيه
  .أي مثلها: وهدياها

  هدأ مهموز

. وذلك أن يكون املنكب منخفضاً مستوياً، أويكون مائالً حنو الصدر غري منتصب: رجل أهدأ وامرأة هدءاء

. إذا ركبت مقادميك: وهدئت هدءاً. الذي يذهب سنامها بعد العمد فتصري مجاء بال سنام: عريواألهداء من الب

واملقام . السكون: واهلدوء. ضربت يدي عليه رويداً لينام: وأهدأت الصيب. صريته كذلك: وأهدأت الرجل
.بعد نومة: واهلدء من الليل. باملكان  

  وهد

ووهدت . أي داسها ووطئها: وتوهد امرأة. دة، ومكان وهداملكان املنخفض كأنه حفرة، أرض وه: الوهد
  .أوهد، وجيمع أواهد: ويقال ليوم اإلثنني. مبعىن سقط: ووهد الشيء. وتوهدته. مهدته: الفراش

  دوه

: ويقال للربع إذا دعي. التقحم واالنذراع: والتدوه. أي تتغري: ما لك تتدوه يف رأيك: اخلارزجني. مهمل عنده

  .دوه دوه

  وده

: واستيدهت اإلبل واستودهت. صاح ا، إيداهاً، ليعدهلا عن جهتها: وده الراعي باإلبل: اخلارزجني. يضاً مهملأ

  .قد استيده: ويقال إذا غلب وملك عليه. اجتمعت وانساقت، يدهاً

دهو ودهى  
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هومد ِهيده؛ قهو متيهه ودتوهاء، دهان يف الدتلُغ وهوالد يهالدودهيت أي اختلت عن . ورجل داهية منكر. و
ويقولون دهى فالن يدهى دهياً، ويدهو دهاًء ودهاة، ودهي يدهى، ودهو . والدهياء الداهية من شدائد الدهر. أمر

وأدهيت الرجل وجدته . وإنه لداه ودهي وده، فجمع الداهي دهاة، ومجع الدهي أدهياء، ومجع ده دهون. يدهو
. وداهية دهوية أي شديدة؛ ودهواء ودهياء. أي إن مل يكن هذا األمر مل يكن غريه" الَّ ده فال دٍهإ"ويقولون . داهيةً

ويقولون ما أدري أي الدهداء هو . أي ما أبقيت إالَّ عليها، واملعروف أرهيت_ بالدال _ وما أدهيت إالَّ نفسك 
.أي أي اخللق هو  

 هود

واهلود . واهلوادة اللني والرفق. وغناء مهود خمفوض.  املنطق سكونويف. التهويد يف املشي الرويد شبه الدبيب
وبعري . واهلودية اليهودية. واهلود هم اليهود، هادوا يهودون هؤوداً". إنا هدنا إليك"التوبة، من قوله عز وجل 

 إىل فالن أي وودت. واملهاودة املوادعة. واملطمئن من األرض إذا كان مستديراً هودة. عظيم اهلودة أي السنام
.وهود الرجل ويداً مشى مشياً ساكناً. توسلت إليه، من قوهلم بيننا هوادة  

  

 هيد

وهيدت الرجل قلت . ومصدر قولك هادين هيداً أي كربين. والزجر أيضاً. واإلصالح. اهليد احلركة، هدته أهيده
اإلبل، ويقولون هييد يا هييد، وهاديا واهليد احلداء لقوهلم هيد هيد إذا أردوا زجر . له هيد؛ وهاد؛ زجر وردع

وهيدة . ولقيته فقال يا هيد ما أصحابك ويا هيد ما ألصحابك ويا هيد مالك أي ما أمرك. هاديا مثله، وهد أيضاً
.اسم ردهة بأعلى املضجع  

 هدو

.واهلداة األداة.اهلداوة اهلدو من ساعات الليل  

التاء والهاء  

  

 هيت
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ورجل هيات يهيت بالناس أي يصوت . وهيت لك أي يأت لك" هيت لك"وقرئ . هيت لك مبرتلة هلم لك
.وهيت موضع بشاطئ الفرات، ومسيت ألا يف هوة من األرض. م وهو أن يقول ياه ياه  

 هوت

واملهاتاة من قولك هات، وهو من هاتى . واهلوتة من األرض املهواة. يقال يف الشتم صب اهللا عليه هوتة وموتة
.اتاةيهايت هيتاً ومه  

 تيه

وفالة أتاويه، وأرض . والتيهاء من األرض اليت اليهتدى فيها. وتوه التيه والتوه لغتان، تاه يتيه تيهاً، وتيهته وتوهته
.والتيه الصلف، تاه الرجل يتاه. والتيهانة االجلريئة من اإلبل. متيهة  

 يهت

ال مىت مر عليك فالن؟ فتقول منذ أيهاٍت أي ويق. اخلارزجني املوهت اللحم املننت، وقد أيهت إيهاتاً. مهمل عنده
.وأيهان عنا الشر أي أبعده اهللا. إذا جعل امساً_ بال تنوين _ ومل أره مذ أيهات؛ وأيهات . منذ ساعة طويلة  

 وهت

.وقيل الغامض منها. ويقال ملا اطمأن من األرض وهتةٌ  

 و

.مضى واء من الليل أي طائفة منه  

 مهموز-هتأ 

وما بقي إالَّ هتء . وأتانا بعد هيتاء من الليل. الليل وهتاء منه وهيت منه أي ساعةٌ، ومجعه أهتاءمضى هتء من 
ويف فالن . واإلهتاء األكل، أهتأ يف الطعام أمعن فيه. واهلتاة سنة أهلكت كل شيء. من إبلهم وغنمهم وهو األقل

وهتأ الشيء يهتؤه هتأً كسره وطأً . رقوتأ الثوب بلي وخت. وهتأ مثله. هتاء شديد أي خرق شديد أي خرق
.برجله  
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 هتو

.هتا الشيء يهتوه كسره، بغري مهز  

الذال والهاء  

  

 هذو

.ويقال هذوت هذواً مبعىن هذيت. اهلذو أوحى من اهلذ، هذوته بالسيف هذواً، وسيف هذاء  

 هوذ

.وبه مسي الرجل. اهلوذة القطاة اُألنثى  

 هذي

وإذا فسدت القرحة .  واهلذاية الرجل الكثري اهلذيان،وكذلك اهلذاء.اهلذيان كالم غري معقول، هذى يهذي
. وآلٌ هاٍذ أي جاٍر، يعين السراب. أنضجته حىت ال يتماسك_ أيضاً _ وأهذيت اللحم . وتقطعت قيل ذأت

 لغة لبين وهذا فعل ذاك وهاذائه فعل ذاك. فاهلاء فيه زائدة دخلت للتنبيه. وأما هذا فاهلاء فيه زائدة دخلت للتنبيه
وهذئ الرجل من . واهلذء أن ذأ اإلبل أذا تساقطت هزاالً. وهذأت العدو إذا أفنيتهم. واهلذأة املسحاة. أسد

.الربد؛ هذءاً  

 ذيه

.وماذه اجللبة أي هذه اجللبة. كان من األمر ذَيِه وذَيه وذَيِه وذَيِه أيكيت وكيت  

الثاء والهاء  

  

 ثوه



الصاحب بن عباد-احمليط يف اللغة  599  

.ةوقيل اللث. الثاهة اللهاة  

 وهث

.والواهث امللقي نفسه فيه. الوهث االماك يف الشيء  

 هيث

.هثت له أهيث هيثاًوهيثاناً   

 وهث

.والواهث امللقي نفسه فيه. الوهث االماك يف الشيء  

 هيث

. وهاث من املال شيئاً أصاب منه واالستهاثة اإلكثار من الشيء. هثت له أهيث هيثاًوهيثاناً إذا حثوت له قليالً

.واهليثة اجلماعة من الناس. الذئب يف الغنم أي عاث، واستهاث مبعناهوهاث   

 هوث

.رأيت هواثة من الناس أي مجاعة، وكذلك من سائر احليوان  

الراء والهاء  

 

  

  هرأ

وهرأين . ورأ اللحم إذا طبخ حىت يتساقط. ومنطق هراء كثري. هرو أهرأ الرجل يف منطقه إذا مل يكن لكالمه نظام
وأهرأ الرجل أصابه الربديف . وأهرأنا أبردنا. وهرئت من الربد وأهرأت ضرت يف شدته. صابك بشدةالربد إذا أ

وهذه سنة هلا هرئةٌ أي يصيب الناس . وهرئت من الربد. والربد أيضاً. واهلرئة الوقت الذي يصيبه فيه. رواح القيظ
 بيت ضخم واسع جيمع فيه طعام _وليس اهلرء بشيء _ واهلروء واهلرو واهلري . واملال منها ضرر وموت
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وهروته باهلراوة هرواً . واهلراء ودي النخل أول ما يقلع من أُمه. وهرينا أهراء للطعام. السلطان، واجلميع األهراء
وهروت اللحم أهروه أنضجته، وكذلك . واهلري مجع اهلراوة، واهلراوي مثله. أي ضربته بالعصا، وريته حنوه

وهو هراءة ال حيلي وال مير، ومجعها .  السمح اجلواد الذي ال يطيق املنع، ومجعه هراؤونواهلراء. هرأته وأهرأته
.واهلروية ضرب من الثياب، وبائعها هراء. وهرى فالن ثوبه اختذه هروياً. وهو اجلبان أيضاً. هراآت  

 رهو الكركي

واملرأة اليت ال متتنع من . اسواجلماعة من الن. وسري خفيف. والرهو مشي يف سكون. يسمى رهواً، ومجعه رهاٌء
والفرجة بني الشيئني، ورها . ومستنقع املاء. اليت تعاب يف اجلماع لسعتها_ أيضاً _ الفجور، والرهوى مثله، وهي 

أي واسعاً " واترك البحر رهواً"وقوله عز وجل . والعفو يف الشيء، أعطيته رهواً. ما بني رجليه وسع ما بينهما
ورهاء بلد . والرهاء املستوية قل ما ختلو من السراب. وقيل متفرقا منفرجاً. ؛ من قوهلم ماء رهومتتابعاً، وقيل كثرياً

والرهوة شبه . واملراهي واملراخي السراع، واحدها مرهاء. وريح لينة، واجلمع الرهو. وحي من مذحج. باجلزيرة
. أثقل من اآلخر، تقول رهيأت محلكوالرهيأة أن جتعل أحد العدلني . تل صغري يف منت من األرض أو على جبل

وترهيأت . واملرأة ترهيأ يف مشيها تتبختر. وترهيأ الرجل يف أمره هم به وأمسك عنه. ويف الرأي إذا مل تقومه
. وأرهى له الطعام أي دام له. وما أرهيت إالَّ على نفسك أي ما أبقيت إالَّ عليها. السحابة أي تتمخض للمطر

وراهيت . والراهية النحلة؛ ألا تطري راهية أي ساكنة. احيه ومل خيفق ما، يرهو رهواًورها الطائر إذا نشر جن
.وتراهى الرجالن تراهياً توادعا.االحتالم قاربت  

 هور

ورحل هار . وجرف هار، وقد ور سقط. اهلور مصدر هار اجلرف يهور إذا انصدع من خلفه وهو ثابت مكانه
وهرته باألمر أهوره إذا أزنته به؛ هوراً، . ل إذا ذهب أكثره، والشتاء مضى أشدهوور اللي. ضعيف يف أمره، وهار

وهوره . وهوره ويراً صرعه. وهارهم بالكالم يهورهم. وهارين مبا ليس عندي أي غاضي، يهورين. وهو يهار به
 أي وراً يف وإن فيك هلورة. وور الوعك الناس أخذهم وغمهم. وهرت الرجل عن رأيه صرفته. وهاره هدمه

واهلور حبرية تغيض فيها مياه . وتيه متهور إذا كان مفرطاً، وهو من التهور. ورجل هري يتهور يف األشياء. األمور
.فتتسع  

 وهر
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. وتوهرت اجلل يف الكالم اضطررته منه إىل احلرية فيه. وتوهر الرمل أي ور. توهر الليل والشتاء مبعىن ور

.ةوالوهر شدة احلر يف الظهري  

 ريه

.ورآه يريه أي جاء وذهب. رجع_ أي راع يريع _ ورآه يريه . الريه والتريه ثهث السراب على وجه األرض  

 وره

.والوره من السحاب املمتلئ املتحري. وتوره يف عمله أي خرق. الوره اخلرق يف كل عمل، امرأة ورهاء  

 يهر

_ ومستوهر . برأيه استبد به، وبالعلم وثق به واستيقنهواستيهر . اليهر اللجاجة والتمادي يف األمر، استيهر جل

والباطل، . ودويبة تكون يف الصحارى، الواحدة يهرية. واليهري حجارة أمثال الكف، ويقال يهريا. مبعناه_ بالواو 
 وقيل جنس من. واليهير احلنظل. ومل يسمع له بواحد، وقيل الباذجنان. وضرب من الشجر". وذهب يف اليهريى"

. وناقة يهرية تسيل لبنا كثريا من كثرة اللنب. وإذا كان الصمغ أكرب من الصعرور فهو يهري. واملاء الكثري. السم

.واليهري املوضع الواسع  

 هري

واهليار الذي ينهار . واهلرية األرض السهلة. واهلري واألير ريح الصبا. اخلارزجني اهلري واهلري الريح. مهمل عنده
.ناء واجلرف مبعىن وروري الب. ويسقط  

 اهر

.واألهر مثله. وما أحسن أهرة فالن وظهرته. األهرة احلال احلسنة واهليئة يف املال والطعام  

  

 روه

.وهو الرواه. راه املاء يروه روها اضطرب على وجه األرض، وكذلك السراب  
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الالم والهاء  

  

 هلو

واجلماع . وقيل الولد. واللهو املرأة نفسها. هي هلوةاللهو ما شغلك من هوى وطرب، وهلا يلهو، والتهى بامرأة ف
. واله عن هذا األمر واله. واللهو الصرف عن الشيء، هلوت عنه أهلو، وهليت عنه لغة. وبينهم أهلية أي هلو. أيضاً

ا واللهوة م. واللهيات_ باملد _ واجلميع اللها واللهوات واللهاء . وهي من البعري شقشقته. واللهاة أقصى الفم
ويقولون . وفالن ذو هلوة أي كثرة مال. واللها أفضل العطاء وأجزله، الواحدة ليهة وهلوة. ألقي يف فم الرحى هلوة

.والهى الصيب من الفطام قاربه. إبله هلاء املائة أي زهاؤها  

 هول

. ول فيه هولوأمر مه. اهلول املخافة من األمر التدري على ما جم عليه؛ كهول الليل والبحر، هالين يهولين

واهلالة . زينة الوشي والتصوير، يقال هولت املرأة تزينت_أيضا _ وهو . والتهاويل مجع التهويل وما هو هالك
. واهلولول من الرجال واإلبل الظريف اخلفيف، واُألنثى باهلاء. وهالة اسم أم محزة بن عبد املطلب. دارة القمر

واهلولة يف اجلاهلية إذا أرادوا . فالن هولة من اهلول أي قبيح اخللقةو. وولت ملال فالن أي أدرت إصابته بالعني
وهالٌ . واملهول الذي يوقدها. أن حيلفوا رجالً حفروا بئرا وألقوا فيها ناراً ويطرحون ملحاً؛ يعظمون األمر بذلك

.وهال زجر للفرس، للذكر واألنثى. مبعىن آٍل  

 هيل

. واهليول اهلباء املنبث. نه حىت ينهال فيسقط، يقال هلته أُهيله فهو مهيلاهليل واهلائل من الرمل الذي اليثبت مكا

ةاهليالء من الرمل ال يكاد يستند فيها الناس والدواب؛ وهو املنخفض . وقيل الذي تراه يف ضوء الشمس يف البيت
" هليلمان؛ واهليل واهللمانجاء باهليل وا"و. وهلت التراب وأهلته". حمسنة فهيلي"ومن أمثاهلم . منه، واجلميع اهلياىل

.أي بالشيء الكثري، واهلليان مثله  

 وهل

.ووهلت يف احلساب غلطت.ولقيته أول وهلٍَة ووهلٍَة أي أول شيء، وأول واهلة. الوهل الفزع، وهل يوهل وهالً  
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 اهل

وقيل .  الناس بهوأهل الرجل أخص. وأهل يأهل أهوالً وأهالً. ويقولون أهلة. والتأهل التزوج. أهل الرجل زوجه
ومحر . ومكان مأهول وآهل له أهل. ومجعه أهلون وأهاٍل وأهالت. أهل البيت سكانه، وأهل اإلسالم من يدين به

وقوهلم مرحبا . _باهلاء _ وقيل هو أهلة لكل خري . وأهلته لألمر تأهيالً، ووهلته أيضاً. أهلية تالف املنازل والبيوت
وإم ألهل أِهلٍَة األهل . وأهل به يأهل. وأهلت به أي أنست.  هلما أهالوأهال أي أهل اهللا بك، وقيل نراك

وأستأهل الرجل . وثريدة مأهولة. واهتهلت أخذت اإلهالة. واإلهالة األلية وحنوها تذاب.احللول، واألهلة املال
".وشكان ذا إهالٍة"ويف املثل . أخذ اإلهالة  

 اله

إمنا قيل ألن _ عز وجل _ واإلله . يعين عبادتك" ويذرك وإالهتك"ويقرأ . دواآلهلة األصنام اليت تعب. التأله التعبد
ويقولون هللا . _على فعال _ واألصل فيه إاله . واسم اهللا األعظم اهللا. القلوب تأله عند التفكر يف عظمته أي تتحري

بكسر _  التعجب يا هللا ما صنع، ويف_ بالفتح _ ويقولون يف االستغاثة يا هللا . ما فعلت يريدون واهللا ما فعلت
واختلفوا يف معىن اللهم فقالوا معناه يا اهللا أمنا . واله ابن عمك. والهم اغفر يل مبعىن اللهم. واله أنت. _الالم 

منقوص مثل _ واهللا . واإلالهة عني الشمس، وكذلك األليهة. وأهلت على فالن اشتد جزعه. خبري، وقيل يا أللهم
.دلغة يف املدو_ الدم والفم   

 وله

ووقع يف .والوهلان اسم شيطان املاء. وامرأة واهلة موهلة. الوله ذهاب العقل، وهلت توله وتاله وهلا، ووهلت تله وهلا
.وامليله من البالد ما يوله من دخله. أي من سلكها وله_ اهلاء نصب _ وادي توله   

 لوه

.انااخلارزجني رأيت لوهة السراب وتلوهه بريقه، واله يلوه لوها ولوه  

 هلى

.وهال يف احلث والزجر. لى الفرس إذا أسرع  

النون والهاء  
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هنأ وهنو  

واهلينء ما أتاك بال مشقة، هنؤ يهنؤ هناءة، . اهلنء العطية، واهلانئ املعطي، واهلنء االسم، وهنأته أهنؤه وأهنئه هنأً
وهنأين الطعام يهنئين، وليس يف اهلمز مثله، ". هنئت وال تنكه"ويف املثل . ومنه اشتق املهنا. ويف لغة هنئ يهنأ ويهنؤ

وقوهلم . وهنأت القوم إذا علتهم. وهنئت اإلبل والغنم أي أكلت حىت ذهب غرثها. وهنيته وهنأته. وهنئين مثله
. واهلنء النصرة، يقال استهنأته أي استنصرته. أي لتعول وتكفي، وقيل لتفضل على الناس" إمنا مسيت هانئا لتهنأ"

واهلناء ضرب من القطران، وناقة مهنوءة، وهنأت البعريأهنؤه . واهتنأت مايل أصلحته. ي فرحتوهنئت به أ
. وقيل هو اللهو. ويوم هنا يوم األول. وهاهناك وهاهنيك وهاهناك وهاهنيك. وها هنا وهنا تقريب مث. وأهنئه

ن وهنون، وهنان ويقال ه. وفالن هن بذي هنيات كقولك كيت وكيت. وقيل اسم موضع. ويوم كذا وكذا
ويقولون يا هناه ويا هنانيه، ويف اجلمع يا هنوناه، ويف . واهلناة من القبايل، واهلنون من الناس. وهنوان يف التثنية

وهو " هنا وهنا عن مجال وعوعة"ويف مثل . وأمة يف األمم يقال هلم يهنا. التأنيث يا هنتاه ويا هنتانيه ويا هناتوه
.رجل من بين قيس بن حنظلة  

 ى

والنهاية كالغاية حيث . وفالن ي فالن أي ينهاه عن شيء. النهي خالف األمر، تقول يته عنه، ويف لغة وته
وتنهية الوادي حيث ينبسط وتنتهي . والنهاية طرف العران الذي يف أنف البعري. ينتهي إليه الشيء، والنهاء ممدود

والتنهاة ما يرد به وجه . _ممدود _ ر ويه، واجلميع النهاء وكذلك ي الغدي. واجلميع التناهي. إليه السيول
كشقى _ ورجل ي وقوم أياء . إنه لذو ية وإم لذو ى وذو منهاٍة. والنهية اللب والعقل. السيل من تراب

ومنهاة .  أمرهورجل قنعان منهاة ينتهى إىل. والنهاية النهية. وقوم نٍه وون وني إذا كانوا ذوي ى. _وأشقياء 
. _بفتح النون وسكون األلف _ وبلغت منهى األمر ومنهاته ومنهى األمر ومنهاته ومنهاه . األمر منتهاه وغايته

واإلاء . وما تنهاه عنا ناهية أي ما تكفه كافة. واء النهار ارتفاعه. ونسبه النسابة حىت ى به إىل أبيه أي انتهى
ويقولون ناهيك من رجل إذا انتهى يف كماله . ن أيت إليه السهم أي أوصلته إليهإبالغك الشيء، حىت إم ليقولو

ما أبايل ما "ومثل . وأأت اللحم. والنهيء اللحم الينء، ؤ اءةً، بني النهوء، وفيه وءة مل ينضج بعد. إىل الغاية
الزجاج _ ممدودة _ النهاء و. مجع النهاة وهي خرزة كالودعة_ مقصور _ والنها ". ئ من ضبك وما نضج
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والنهية من اإلبل اليت انتهت يف السمن وبلغت أقصى مبلغ . أي زهاؤه_ بالضم _ وهم اء ألف . والقوارير
.وية الوتد الفرض يف رأسه الذي ينهى احلبل عن أن ينسلخ. وهو من كل شيء الفائق. ورجل ي. السمن  

 هني

وهو أهون "وقوله عز وجل . وهني لني.  السكينة والوقار، جاء ميشي هوناًوهون اهلني واهلون مصدر اهلني يف معىن
وإنه هلون املؤنة للشيء . أهنت فالناً واونت به واستهنت به. واهلون هوان الشيء احلقري. أي هني يسري" عليه

. اجلميع ذا اللفظواملهوئن املكان الذي يرتل فيه كاملطمئن من األرض؛ الواسع، الواحد و. اخلفيف، وهني املؤنة

وهذا إجرياه ومهوئنه أي . ومضى مهوئن من الليل أي هوي منه. وبيين وبينك مهوأن أي بعد، وكذلك املهون
ويقال للمنحاز . واملهاوين من الرياح اللينة، الواحد مهوان. ويقال ليوم االثنني أهون، وجيمع أهاون. عادته ودأبه

.هاوون، واجلميع هوواين  

 نوه

والنائه من النبات ما . والناقة إذا رفعت رأسها فصاحت قيل ناهت نوهاً. يء ونوهت إذا رفعت بذكرهت بالش
وناه . وهو من اخليل املعجب، ناهين الشيء أي أعجبين. ورجل نائه رفيع مشرف. ال يشبع املال، وقد ناه ينوه

 ال على فع_ ينوه نوهاً أي ناح، والناس يتناوهون أي يتناوحون، وله نواه_.  

  

 وهن

وواهن يف األمر، وموهون يف . الوهن الضعف يف العمل؛ والعطم وحنوه، وهن العظم يهن وهناً، وأوهنه يوهنه
. والوهن ساعة متضي من الليل. والوهني رجل يكون مع األجري يف العمل حيثه عليه. والوهن لغة فيه. العظم والبدن

ويقال . والواهن عرق مستبطن حبل العاتق إىل الكتف. لساعةوأوهن صار يف تلك ا. ولقيته موهناً أي بعد وهن
.والوهن القصري الغليظ من الرجال. هين يا واهنة أي اسكين  

 اهن

وأعطاه من آهن ماله وعاهنه . اإلهان العرجون من فوق مشاريخ عذق التمر إىل النخلة، والعدد آهنة، واجلميع أهن
.وأيهان مبعىن أيهات. أي من تالده وحاضره  
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 انه

.واألنه كاألنح. اخلارزجني أنه يأنه مبعىن أنح يأنح. مهمل عنده  

الفاء والهاء  

  

 هفو

. والظليم إذا عدا قلت هفا. واهلفوة الزلة. وفو به الريح. اهلفو الذهاب يف اهلواء، هفت الصوفة فو هفواً وهفواً

. واهلفاة واحدة اهلفا؛ حنو الدائمة من املطر. اءواأللف اللينة هافية يف اهلو. والفؤاد إذا ذهب يف أثر شيء قلت هفا

.وهوايف اإلبل هواميها وضاهلا. واهلفاءة أعناق السحاب الساطعة يف األفق  

 هيف

ورجل مهياف . ريح ذات مسوم تعطش املال_ أيضاً _ وهي . اهليف ريح باردة جتيء من قبل مهب اجلنوب
والعبد إذا أبق قيل هاف .  وأهاف اقوم عطشت إبلهم.ورجل هيفان. واهتاف عطش. هيوف ال يصرب عن املاء
ويف . واهلياف الريح اهليف. واملهياف من اإلبل املعناق. وكذلك اإلبل، وهي إبل هائفة. يهاف أي يستقبل الريح

ولغة _ واهليف دقة اخلصر، واملرأة هيفاء، والفعل هيف . يقال ذلك للشيء إذا انقضى" ذهبت هيف ألدياا"املثل 
.يهيف هيفاً_  هاف متيم  

 فوه

والفوهة القالة، ما أنا بفاه . ورجل مفوه قادر على الكالم. فاه الرجل بكالم يفوه إذا لفظ به. الوفه أصل بناء الفم
 واستفاه الرجل اشتد أكله . وهو فاه جبوعه وفاه أي يفتح فاه ويطلب. ؛ حنو شاك السالح_يرفع _ ذلك، وفاه

. وفرس فوهاء شوهاء. ورجل فَيه أكول، وأفوه واسع الفم. الشرب قيل استفاهوإذا سكن العطش ب. بعد قلة

وأفواه . والفوهة عروق يصبغ ا. وقد خيفف. والفوهة فم النهر وفم الوادي. والفوه خروج الثنايا العلى وطوهلا
ويقال . يه الطيبوشراب مفوه بأفاو. وأفواه الطيب وأفاويه، واحدها فوه. العشب أخالطه؛ والبقول أصنافها

أفواها "ومن أمثاهلمفي شواهد الظاهر على الباطن . للمحالة إذا طالت أسناا اليت جيري الرشاء بينهن إا لفوهاء
.دعاء عليه، واهلاء كناية عن الداهية، أي لقاك اهللا داهية" فاها لفيك"وعند معصية الرجل صاحبيه ". جماسها  
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 وهف

وما يوهف له شيء إالَّ أخذه أي ما يرفع، . لنبات وشدة خضرته، يهف وهيفاًالوهف مثل الورف وهو اهتزاز ا
_ قبض رسول اهللا "_ رضي اهللا عنه _ ووهف يل عرض يل، ومنه حديث عائشة رضي اهللا عنها يف أبيها . إيهافاً

.تعين الصالة" وهو عنه راض قد طوقه وهف اإلمامة، واألمانة _ "  

 وفه

والوافه ". ال تغريوا وافها عن وفاهته"ويف احلديث . ى بيت النصارى الذي فيه صليبهمالوافه القيم الذي يقوم عل
._على مثال وضع يضع _ احلكم، قاض وافه، وقد وفه يفه   

 يهف

.اليهفوف احلديد القلب  

 فهو

.اخلارزجني فهوت عنه أي سهوت، أفهو فُهواً. مهمل عنده  

 هوف

. ورجل هوف يهفوف أمحق خاو ال خري فيه. ح حارة كاجلنوباهلوف لغة يف اهليف؛ وهي ري. أيضاً مهمل

.واهلوف حنو سحاء البيض  

الباء والهاء  

 

 هبو

وهبا الرماد اختلط . وهبا يهبو سطع. واهلبوة غبار ساطع يف السماء كأنه دخان. وهىب اهلبو حي من األحياء
ومر يتهىب . واإلهباء إهباء الزوبعة. لبيتواهلباء املنبث ما تراه يف ضوء الشمس يف ا. وتراب هاب. بالتراب ومهد
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وهبا يهبو هبواً . وإذا جاء خائفا قيل جاء يتهىب. ويقال للضعيف البصر متهب. أي ميشي اختياالً، وقيل بال معىن
وهىب جنم قد حال اهلباء دوا، الواحد هاب، وأنشد. ويقال للصيب هيب؛ وللصبية هبية. مشى مشياً بطيئاً  

  بى قباعكعين الكلب في ه

  .أي تذهب به: وهي قشرها، كأا مما بو به الريح: وذهبت الريح بابة الشجرة

  

 و

ومن كل شيء حامل مقيل الولد بني . وكناس واسع للثور. البهو البيت املتقدم أمام البيوت، واجلميع أاء
ويف . و يبهو اء، وي يبهى اءةوالبهاء ما عال العني حسنه، والفعل ا يبهي؛ و. والبهي السين . الوركني
والبيت اخلايل . وأيت اإلناء فرغته. وباهاين فبهوته ويته أي كنت أى منه. أي عطلوها" أوا اخليل"احلديث 

وأت . وهو من أيت البيت إذا خرقته، وبيت مبهى. يضرب ملن يضر وال ينفع" املعزى تبهى وال تبىن"و. باه
ويف . ونافة اء وهي اليت إذا حلبت سكنت. ، وئت به مثله_مهموز _  فأنا أؤ به وءاً بالشيء أنست به،

وهو يف النتاج إذا عظم بطنها، وقد . أي الرغوة" دعا بإناء يربض الرهط فحلب ثجا حىت عاله البهاء"احلديث 
.أت فهي مبهية، ونوق مباه، وناقة ي  

 هوب

واهلوب األمحق، واجلميع . واهلاب احلية. ب هاب، وقد أهاب ا الرجلاهلاب زجر اإلبل عند السوق، ها
وما أدري يف أي هوب هو أي . وذهبوا يف أهواب كثرية أي يف غري شيء. ويقولون فالن يف هوب دابر. األهواب

.وبلد مهوب أي مهيب. يف أي وجه  

 اهب

ويف احلديث . هيب الذي ترى له هيبةوامل. ورجل هيوب هو اجلبان يهاب من كل شيء. اهليبة إجالل ومهابة
واهليبان . وطعام هيبان أي كثري يهيب. وبلد مهاب ومهيب. ويبت الشيء ويبين الشيء سواء ". اإلميان هيوب"

واملستهاب املدعو بقتله، يقولون يال فالن يبكون . وأهاب به أي دعاه. واجلبان، وكذلك اهليوبة. نبت من النجم
فخرون بقتله أي إذا لقيتم آثاره قلتم يا لثارات فالن فندبتموه، من قول العباس بن مرداسوقيل و الذي ي. عليه  

  .قتلنا به ما بين مثنى وموحد  الغالم المستهاب بقتله وإن
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 بوه

وشاة ". أوهن من صوفة يف بوهة"ومثلٌ . وما طارت به الريح من التراب. البوهة من الرجال الضعيف الطائش
. وما ت له وت أي ما شعرت به. وت لألمر أبوه. والبوه طائر مثل اهلامة. بائهات مجعبائهة مهزولة، و

.والباهة العرصة حيث يرتل القوم. والباه احلظ من النكاح. وباهها حنو باكها  

 وهب

 أو لقد مهمت أن ال أب إالَّ من قرشي أو أنصاري"ويف احلديث . وتواهبه الناس بينهم. وهب الشيء يهب هبة
وهي السحاب . واملوهبة واحدة املواهب وهي وقائع املاء من السماء. وما يوهب لك. واملوهوب الولد". ثقفي
. وهذا الطعام موهب لك أي معد لك كثري، وقد أوهب له الطعام إيهاباً. ونقرة يف اجلبل يستنقع فيها املاء. أيضاً

.ويقولون هبه رجالً قد أخطأ أي عده واحسبه. ألهبةوجيوز أن يكون من ا. وواٍد موهب احلطب أي كثري متهيئ  

 ابه

وما أت أي . وما أت له بشيء. ويقال لألبح أبه. وتأبه عن كذا ترته عنه. األة العظمة، وتأبه علينا فالن
.وأته بكذا أزننته به. وأت لكذا آبه أبوها وأاً. شعرت  

 وبه

إيباها _ باأللف _ ووت له آبه واً وة، وأوت . ثل نبهت له نبهاًاخلارزجني وت لألمر أوبه واً م. مهمل
.ومنه ال يوبه له أي ال ينتبه له. كل ذلك إذا شعرت  

الميم والهاء  

  

 وهم

ومهت . وللقلب وهم، واجلمع األوهام. والطريق املشهور الواضح. الوهم من اإلبل الذلول املنقاد لصاحبه مع قوة
. وامته أدخلت عليه التهمة. والتهمة اشتقت من املهم. وأومهته أغفلته.  وتومهت كذا.أهم، وأومهت، وومهت

قال . وومهت وأنا أوهم ومها أي غلطت، فأنا واهم ووهم. وومهت أهم يف كذا، وأومهت أوهم إيهاما أي قاربت
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. ا قصدت للشيءوومهت أهم إذ. وقال أبو عمرو وأومهت يف كل شيٍء. يف احلساب_ أيضاً _ يعقوب وأومهت 

.وومهت يف الصالة سهوت  

 مهى

واملهامي . والبعري يهمي بالزبد يرمي به. ومهى السحاب يهمى سال، مهيا. مهت الناقة مي أي تدب للرعي
. ومهي زجر. وأمهأت الثوب أبليته. واهلمء الثوب اخللق، مى الثوب ومأ خترق. جماري املاء، واحدها مهمى

 واهلميان يف قوله
  دة باتت على هميانمبر

  .ومهت العني مو مهوا ومي مهيا. مبعىن واحد: أما واهللا ومها واهللا: ويقولون. هي قوائم من صخر

  

  :ومهى

  .اسم صنم

  

 هومهوموا

. واألهوم العظيم اهلامة. واهلامة اسم كل شيء من الروحانيني، واجلميع اهلام. ووموا هزوا رؤوسهم من النعاس

". ال عدوى وال هامة"ويف احلديث . واهلام مجاعة من الناس بعد مجاعة. ويقال للفرس هامة.  الليلواهلامة من طري

.ويقال للمومة هومة، واجلميع هومات ومومات، وهي الفالة. هوام األرض مثل احلية والعقرب  

 هيم

. كاجلنون من العشق، وهو مهيومواهليام . واهليام من الرمل ما كان ترابا دقاقا. واهلائم املتحري. اهلميان العطشان

وهم لنفسك . وقوهلم مهيم أي ما ورائك. واهليماء مفازة ال ماء فيها. واملهيم الذي يهذي بالشيء ويكثر ذكره
.ويقولون هيم اهللا ألفعلن؛ وأمي اهللا. واهتم احتل، وقد اهتام وهام  

 موه
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ومكان .  السفينة متوه ومتيه، وقد أمهتها، وهي مماهةٌوماهت. وتصغري املاء مويه، واجلميع املياه. املوهة موهة الوجه
والنسبة إليه . وأمهت السكني وأمهيته إذا سقيته. ويقولون أميهوا حوضكم أي امجعوا فيه املاء. ماه، وبئر ماهة

.وموهت الشيء طليته بالفضة. والعني املموهة اليت فيها الظفرة وهي جليدة تغشى العني من تلقاء املآقي. ماهي  

 مهى

واملها البلور، . وأمهيت عدوت بنفسي. وأمهيت الفرس أجريته. ومهو أمهيت له يف هذا األمر حبالً طويالً
وإناث بقر الوحش، والواحدة مهاةٌ، ومجعها مهيات . وهو اللؤلؤ. وكذلك املهو. والقطعة مهاة، وقيل هو الدر

ويقولون هو ميهى بزند معتلث أي . _ ممدود _وعيب وأود يف القدح، واملهاء . وإرخاء احلبل وحنوه. ومهوات
ويقال . وكذلك املهاة. واملهية ماء الفحل، ومجعها مهى، وقد أمهى الفحل إمهاًء إذا أنزل. يقدح بزند مقتضب

وكذلك اللنب إذا . ومهو الشراب واللنب ميهو مهاوة إذا رق، وشراب مهو. للشمس مهاة، وقد طلعت مهاة يا هذا
وقيل يف قول عدي.واحلساء نفسه. مصل  

  ويستهمون في البهم

حي من عبد : ومهو" إنه ألخيب صفقة من شيخ مهٍو: "ومثل. أي خيرقون الصفوف يف احلرب فال يقدر عليهم
  .القيس كانت هلم قصة

 يهم

والفحل املغتلم الذي . واجلبل الصعب الذي اليرتقى. والشجاع الذي ال ينحاش لشيء. األيهم من الرجال األصم
واأليهم . واأليهمان السيل واحلريق، وقيل السيل والليل. واألعمى، وامرأة يهماء. يقدر على الضراب من هياجهال 

.واليهم اجلنون. ويهماء مفازة ال ماء ا وال صوت. احلجر األملس  

 امه

".  بعد أمٍهوادكر"واألمه النسيان، وقرئ . األميهة جدري الغنم، أمهت تؤمه أمها وأميهة؛ فهي مأموهة ومؤمهة

.وأمه الرجل أقر  

 ومه

.ومه النهار يومه ومها اشتد حره  

اللفيفباب   
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  هاءما أوله

. وحتذير يف أي أخرى. تذكرة يف حال: وهه. وقد جتيء خلفا من األلف الذي يبىن للقطع. حرف هش لني: اهلاء

يف موضع إيه؛ أي حسبك يا : وهيه. ووه هاهة. وتكون يف معىن آه من التوجع. وحكاية للضاحك. وعيد: وهاه
: وال ها اهللا ذا. وها إنك زيد وهإنك. ها وهي: ويقولون يف موضع لىب يف اإلجابة. رجل، وينون بفتح وخفض

  : وهاء تلبية يف قوله. أي هذا: وتعلمن ها. ال هاذا اهللا: ميني، يريد

  وطالما لبى فيقول هاء

. خالف هياين هليانك: ويقولون. أي ما هينه:  وما هيان هذا.كناية عن اسم ال يعرف: وهي بن يب وهيان بن بيان

ورجل هوهاة . نعت له من الضحك: ورجل هاء وهوهاء. من زجر اإلبل: وهيا. ذاهب اللب: ورجل هآة
اليت ال متعلق ا وال موضع : _بوزن محراء _ وبئر هوهاء . وهو األمحق أيضا. أي جبان، وهواهية مثله: وهوهة

من زجر اإلبل، هيهيت ا هياء : وها. يهاهي: ومن كالم الرعاء. يف حكاية املهوهي: هو. يهاللرجل لبعد جال
  : وقوهلم. ويهأهأ باملخاض. زجر باجلمل إذا أردت أن يضرب الناقة: واهلاهاة. وهياة

  هيهات من مخترق هيهاؤه

  

ومن قال ها فحكى . هات مبعناهوأي. ومن نصب هيهات وقف عليها باهلاء. معناه البعد والشيء الذي ال يرجى
. ما أهايت أي ما أعطي: هات؛ فتقول: ويقال. ما أهاء أي ما آخذ: وإذا قال لك ها قلت. ها هيت: ذلك قال

: أي يأت لك، ومن نصب قال" هئت لك: "ويقرأ. للمتهيء يف ملبسه وحنوه، هاء فالن وهو يهاء هيئة: واهليئة

أي صار ذا : ن اهليئة من كل شيء، وما كان هييا، ولقد هاء يهاء ويهيءاحلس: _على فعيل _ واهليي . هلم لك
اهلمة، وما هؤت هوءه وال : واهلوء. أي أرفعه: وأنا أهوء به عن كذا. اإلزنان خبري، هؤت به خريا : واهلوء. هيئة

من : هوى هوياوهوى ي. من أمساء الشياطني: وهياه. أمر يتهايا القوم عليه فيتراضون: واملهاياة. شأنت شأنه
. واهلوي إىل فوق؛ واهلوي إىل أسفل، وعن أيب زيد بالضد من ذلك. موضع يف اهلواء مشرف: املهواة، واملهواة

. وهم يتهاوون يف املهواة. كل وهدة معيقة: واهلوة. كل شيء ال يدرك قعرها: واهلاوية. سقط: واوى الشيء

مثل : _على فعالة _ واهلواءة . هوى هويا: هل يف هويه يقالوإذا هوى الطائر فتم. مبعىن: وهوة من األرض وخوة
واإلنسان اجلبان، . اجلو: _ممدود _ واهلواء . وما بني أعلى اجلبل إىل مستقر بطن الوادي. البئر: واألهوية. اهلوة

.  جهنماسم من أمساء: واهلاوية. املهواة، وكذلك اهلوة: واهلاوية. واملستهام لذي يستهيمه احلب. وقلبه هواء

_ هوى الضمري، هوى يهوي هوى : _مقصور _ واهلوى . وأهوى إليه يده وبيده فأخذه. إذا مات: وهوى فالن

، وأصله هية أدغم الواو يف _على فعلة _ ورجل هو وهوية . ال تزال وى: وامرأة هوية. وهوى خمامر. _خفيفة 
وها حرف يستعمل يف . مشددة عن خمففة: _أنيث يف الت_ عن تأنيث، وهي : وهي. وهو كناية عن تذكري. الياء

جبزم _ وهأ يا رجل . هأن: هاآ، وللنساء: هاء، ولالثنني من الرجال والنساء: هاء وهاك، وللمرأة: ويقال. املناولة
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هاكما للذكرين واألنثيني، : ومن أدخل كاف املخاطبة قال. ، وهاؤما يا رجالن، وهاؤم، وهاؤن يا نسوة_اهلمزة 
: هاؤما، وللجميع: ها اقرأ ولالثنني: يقال للرجل" هاؤم اقرأوا كتابيه: "وقوله. لذكران، ولإلناث هاكنوهاكم ل

ها : ويا أيها. هاناذا وها هوذا وها هم أوالء: وكذلك هيه يف قولك. للتنبيه_ فيهما _ ها : وهذا وهذاك. هاؤم
: واهليه من الناس. يا أيه ويا أيته املرأة: ع مدا فيقوليا أيتها املرأة، ومنهم من يرف: صلة يف التأييه، تقول للمرأة

ومسعت . وهي الترهات واألباطيل. املفاوز: واهلوهاة ومجعها اهلواهي. هيه وراءك: الذي كلما أتى موضعا قيل
فيه إذا كان :  يتهاوى وإناء يتهاوىبابو. الكوة، ومجعها، اهلوى وهواء: واهلوة. مثل عزيف اجلن: هواهية القوم
وهاء قليب . مبعىن اللني والشدة: وأرسل القوم إليه باهلواء واللواء. فتحت فاها: وهوت الطعنة وي. فرج وخروق

املالجة : واملهاواة. اشتقت إليه، أهاء هيئة: وهئت إىل الشيء. إذا هذى به: وهاء به. إذا أولع به: بكذا يهيء هيئا
يا هي : ويقولون. إذا رأيتهم حمتلطني يتتايعون: رأيت هاوية من الناسو. مبعىن: وهاويت الرجل وهاوأته. يف األمر

اهلي األكل : وال يعرف اهلي من اجلي. تأويله يا عجبا مايل ويا عجبا ما أصحابك: ما أصحابك ويا هي مايل
ء اهلي: وقيل مها امسان من هأهأت باإلبل للعلف وجأجأت ا للشرب، وحينئذ يكونا مهموزين. واجلي الشرب

هه : هي هي، وإذا أردت أن تنطلق قلت: وإذا أردت أن تقف اإلبل قلت. أهو أهو؛ ليرتو: ويقال للفرس. واجليء
: يهياه أقبل؛ ولالثنني: ويقال. يا هياه أقبل ويا هياه أقبلي: ويقولون. يايه يايه: هه، وإذا أدرت أن ترعى قلت

ومضى واء من الليل . ساعة الطويلة من الليل، وكذلك اهلويواهلوي ال. يهياهون أقبلوا: يهياهان أقبال؛ وللثالثة
معناه : وهويك. نبح: وهوى الكلب. أي طائفة منه_ مثل جو _ وهو من الليل _ مقصور _ وهو من الليل 

: إن صليت العصر فلم حتسسها فال هيه: وحكى األصمعي. ويشدد الواو من هو وهي. تصغري هو: وهوي. ويك

وقالت . هيا هيا: ويف حث سوق البهائم. اليت ما ختتلف إذا قرعت أن حتمل: هيئة من النوقواملت. أي فال جتئ
.كم هيهاه: أي كو كاان ذاك، ويروى: إن ابين يقع خطوته كمهى هيه: عجوز  

  الياءما أولهو

نصب اهلاء يا هياه؛ فت: ويقال. قلت له ياه ياه أقبل، والفاعل ميهيه: ويهيهت باإلبل. حكاية صوت امليهيه: يه
  .األوىل

  األلفما أولهو

  أهو أهو؛ ليرتو: يقال للفرس

. التأوه واألنني: واأليهة. وأيهت باإلبل. حنوه: وأوه الراعي. أشالها وقال إيه إيه خذي: وأيه الكالَّب كالبه

الذي يقول أوه من هو : وقيل. الدعاء، والفقيه، واملسبح، واملؤمن املوقن: وقيل. الرحيم: يف قوله تعاىل" األواه"و
 هثنا: وإيه. كف عنا: وإيها. أهت وتأوهت: ، يقال منه_باملد والتشديد _ عذاب اِهللا، وآه من عذابه، وآوحد .
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أيهك يا فالن : ويف الزجر. التوجع: _أيضا _ واآلهة . اآلهة احلصبة، واألميهة اجلدري: آهة وأميهة: ويقولون
: الباهلي يف قول الشاعر. أه أه: الضأنويف زجر .يف معىن ويهك: وأيها  

  تعدوا بأهياه

  .هو حكاية تثاؤم من الكسل واإلعياء: قال

  الواوما أوله

اهلاء _ وويه . وقد يفعله الرجل جزعاً. والكلب يوهوه يف صوته. يوهوه حول عانته شفقة عليها: محار وهواه
 رمحة له، وانه : وواها له. تلذذ وتلهف، وينون: وواه. ويه فالن اضرب، وينون أيضاً: إغراء، يقول: _منصوب

و . إذا أغراه به: وويهاً اقصد إىل فالن. ، واها له ما أعلمه_أيضا _ وتعجب . أي طيب الذكر: لواها من الرجال
اء والسحاب إذا انبعق بامل. الشق يف األدمي: والوهي. تقور وتشقق، وكذلك القربة والثوب: وهي احلائط يهي وهيا

وما بني أعلى . النفنف: واألوهية. أي خرق: ويف السقاء وهية وأوهية. وهي: ومجع الوهي. وهت غزاليه: يقال
أي ضخمة : وجزور وهيةٌ. أي فتق ما ال يقدر على رتقه" غادر وهية ال ترقع: "ويف املثل. اجلبل إىل مستقر الوادي

  .مسينة

الرباعيباب   

الغين والهاءباب   

عةً- اهلُذْلُومجعبالذال م  

.الغليظُ الشفَّة  

 واهلَدلَوغَةُ

 قمٍة-األحمجعبالدال غري م  

فواِهللَّغ  

.املُضطَِرب اخلَلْقِِ  

  واهلُنبغُ
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. عها هنابغُوهو من النساء الضِعفة البطْش، وجم. واهلُنبغُ من أمساء األسد. وهنبغَ العجاج كَثُر وثَار. شدة اجلُوع

.وأما اهلَينغُ فالفاِجرة. واملَرأَةُ احلَمقاء  

 والنهبوغ

.طائر_ زعموا   

 واهلَبينغُ

قماألح.  

 واهلُرنوغُ

.ِشبه الطُّرثُوِث يؤكَل  

حروفهمامع القاف  والهاء  

 الشهرقة

.لوقيل هو مثل نص الغز. الدوامة، وهو شيء يطوى عليه خيط مث يدار  

 صوت صهصليق

.شديد  

 جوع هلقس

.ورجل هلقس كثري اللحم نز أي خفيف. أي شديد  

 ذئاب هقالس

.واهلقلس السيء اخللق، على وزن عشرق. واحدها هقلس. يف ألواا غربة  

 القهبسة
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.األتان الغليظة  

 اهلزرقة

.من أسوأ الضحك  

 الزهلق

ومحر زهالق . وتزهلق اللون ابيض وصفا.  بيضتهوزهلقت الثوب. وريح زهلق شديدة. السراج ما دام يف القنديل
والزهلق السريع اخلفيف من الناس . والزهلقة يف املشي قراب اخلطا، فالن يزهلق املشي. وهي البيض امللس الظهور

.والزهلقي مثل الزملق. واإلبل  

 القهقزة

.واحد القهقزات وهي العظام الكرام من اإلبل  

 والقهزب

.القصري  

 رجل قلهزم

وقيل بل هو . وقيل هو املرتبع اجلسيم ليس بفرج الرأي وال طرير يف املنطق. خللق ملحاح يف األمر ال يقلعضيق ا
.الضخم الرأس  

 الزمهقة الزهومة

.السيئة جتدها من اللحم الغث  

 امرأة قهمزية

.قصرية جداً  

 القهمزى
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.والقهمزة الوثب. ضرب من العدو، قهمز قهمزة  

قلزم ووفالن قهطم عند حوضه  

.أي لئيم ذو صخب وغلظ وضيق صدر  

 والقراهيد

.والقرهد التار الناعم الرخص. مثل الفراهيد وهي أوالد الوعول  

 مشفر

.وناب هدلق وهدليق. واهلدلقة وبر حنك البعري من أسفل. هدلق مسترٍخ  

 الدهلقة

.أخذك جلد الدابة حتلقه حىت تراه يتملص  

 الدهقنة

. ويقال دهقاناالسم من الدهقان، وامرأة دهقانة،  

 القهمد

.الرجل اللئيم األصل الدميم الوجه  

  واالقمهداد سرعة

.واقمهد تأىن وثبت. واملقمهد الرافع رأسه. شبه ارتعاد الفرخ إذا زقه أبواه  

 وتر مدمهق

. وهو املشقق أيضاً. واملدمهق من القداح النقي من العيوب املستوي املنت. قد دمهقه الفاتل إذا جاء به مستوياً

والدمهاق التراب الليرت. وكتابة مدمهقة لطيفة  
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 هرقل

.من ملوك الروم؛ أول من ضرب الدنانري وأحدث الِبيعةَ  

 القنهور

.وقيل اخلوار الضعيف. الطويل املدخول اجللد  

 القرهب

.واملسن من األوعال واحلمر. والسيد. من الثريان الكبري الضخم  

 اهلربقي

.الصائغ  

 القرهم

._أيضا _ وقرمهان مبعىن قهرمان؛ ويقال قهرمان .  وهو السيد أيضاً.لغة يف القرهب  

 والقهرمان

.املسيطر على من حتت يديه احلفيظ  

 رجل قلهف

.وهو الفدو الضخم  

 القهبلة

.وضرب من املشي. األتان الغليظة من الوحش  
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 البلهقة

.وهي الطرمذة أيضاً. لغة يف البهلقة وهي الداهية  

 اهلبلق

.القصري  

 والبهلق

والبهلق الرجل الكثري الكالم، . والبهلقة أن يلقاك الرجل بلسانه، رجل مبهلق. الضجور الصخب، واجلميع الق
والبهلق من النساء احلمراء الشديدة . ولق حي من العرب. والبهلق الداهية، وكذلك البهلقة. وهو يتبهلق تبهلقاً

.احلمرة  

 القلهبان

والقلهبة . وهو الطويل يف محق وحرص، ومجعه قالهب. يهمه خري وال شرالذس فيه رخاوة، وقيل هو الذي ال 
.السحابة البيضاء  

 اهلملقة

.السرعة  

 اهللقام

.وهلقم الشيء ابتلعه. واهللقم الكبرية من النساء. والقوي. والطويل. السيد الضخم ذو احلماالت  

 فالن قهنب

وهو من الظباء الضخم الطويل . ان الطوبل السمني من الرجالوالقهنب. وظل مقهنباً على املاء أي دائماً. ضخم تام
.القرنني  

  اهلنقب القصري
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 هبنقة

واهلبانق . واهلبنيق الوصيف، واجلمع اهلبانيق، وظلت اليوم هبانقاً أي خادماً. القيسي كان أمحق بين قيس بن ثعلبة
. فخذيك باألرض إذا جلست وتلفهماواهلبنقة أن تلزق بطون. وهي جماري األرواح. املزامري، واحدها هبنوقة  

الكاف والهاءباب   

 اهلكارس

.الضفادع  

 اهللكس

.اهللكس الدين األخالق. الشديد من اإلبل  

  كلهست

ورجل مكلهس على عمله أي .  على العملبابوالكلهسة الدؤوب واالك. من الشيء كلهسة إذا فرقته وخفته
.ك بني منكبيك، وال يكون ذلك إالَّ يف املشيوالكلهسة ركوبك صدرك وخفضك برأسك وتقريب. جاد فيه  

 كهمس

والكهمسة يف املشي كاحلفدان وهو تقارب ما بني . وناقة كهمس عليها مثلها من سنامها. من أمساء األسد
.الرجلني وحثياما لألرض  

 املكلهز

.مبعىن املكلئز وهو املتقبض املتشدد  

 الدهكث

.القصري، وال أحقه  

 واهلدكر
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واملتهدكرة . واملتدهكر من األلبان املختلط بعضه ببعض. ثرها وأشدها اعتجانا، وكذلك اهليدكورمن األلبان أخ
ودكر الرجل روي من . من الزبد اليت خترج يف الصيف ما تدري ألنب هو أم زبد؛ تصب عليه املاء فرمبا صلح

 اخللق، ويقال هلا اهليدكور واهلدكر من النساء الضخمة احلسنة. ورجل هداكري منعم. اللنب فأنامه كالسكر
وبيت هيدكور األساطني أي ثابت . واملتدهكرة من النساء اليت إذا مشت حركت حلمها وعظامها. واهلدكورة

.العمد ال يزاحم ركنه  

 والتدهكر

 يف املشي الترجرج فيه، ومنه قوهلم

  رداح هيدكر

  .ومثله التدهكر. على القلب

 الكهدل

.الشابة السمينة الناعمة_ أيضاً _ وهي . وقيل بيت العنكبوت. العجز  

 ودهكل

.مبرتلة الدمدمة يف الفرسان والبناء_ أيضا _ وهي . والدهكلة أن تدهكل األرض باألرجل وطئاً. من شدائد الدهر  

 أبو كلهدة

.من كىن العرب  

 سيوف هندكية

.وعالم هندكي مثله، ومجعه هنادك. أي هندية  

 الكهدب

.الثقيل الوخم الضخم  

  – امليم شديدة-دة الكمه
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.واكمهد الرجل أرعش من الكرب الضعف. هي الكمرة  

 الدهكم

.والتدهكم االقتحام باألمر الشديد. الشيخ الفاين  

 اهلترك

.األسد  

 اهليتكور

.من الرجال الذي ال يستيقظ ليالً وال اراً  

 وذكر

.وذكرت ذكراً ابتهجت وسررت. يف املشي مبعىن الدال  

 البهثكة

. يف العملالسرعة  

  

اهلركلة واهلركولة  

واهلركل من املشي أن يزج املاشي . والتهركل يف املشي التبختر. وهي اهلركيل أيضاً. ذات فخذين وجسم وعجز
واهلراكلة من ماء البحر حيث خياف فيه الغرق؛ وهو . وهو الضعيف_ مقصور _ وساق هركلى . وركيه

.ومجل هراكيل ضخم جسيم.  واخللقواهلركلة من النساء احلسنة املشية. الدردور  

 اهلنكورة

والكنهور قطع من السحاب مثل اجلبال، . ورجل كنهور ضخم، وعشب مثله. من النوق الضخمة العظيمة
.الواحدة كنهورة  



الصاحب بن عباد-احمليط يف اللغة  623  

 الكراهني

.الكراهة، أتيتك كراهني ذلك  

 االكرهفاف

.انتشار الذكر  

 االكفهرار

.ومنه سحاب مكفهر ووجه مكفهر. ضه على بعضواملكفهر الذي تراكم بع. االستقبال بوجه كريه  

 اهلربكة

.اجلارية الناعمة  

 امرأة

.كلة وكنة وهي الغضة  

 الكهبل

.القصري  

 كمهلت

واكمهل االنسان قعد . وتكهمل يف ثوبه إذا اجتمع. واكمهل الرجل انقبض. احلديث أخفيته وعميته على الرجل
واملكمهل . وأخذت الشيء مكمهالً أي بكماله. اموع امللففواملكمهل املوفر من املتاع واجلهاز . واقرنبع

.القطن ما دام يف احلب  

 الكمهل

.الثقيل الوخم من الناس؛ وال أحقه، وكذلك الكمهل  
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 اهلبنك

.املاشي بالنميمة_ جبزم الباء _ واهلبنك . الكثري احلمق، واهلبنكة احلمقاء  

  جارية كنة تارة عريضة

ورجل كن أيضا، أنشد.  وإنه لتتبهكن يف مشيها، يقال ذلك لذات العجيزة.وهن البهكنات والبهاكن  

  ذا برتين بهكنا ضناكاً  لها لحديا وكواكاً إن

الجيم والهاءباب   

  الشهاجر

.الرخم، وليس له واحد  

 جتهضم

. ع الصدرواجلهاضم حنو اجلهضم وهو الواس. وبعري جهضم اجلنبني أي رحب. الفحل على أقرانه إذا علها بكلكله

.واجلهضم األسد  

 الصهرجة

.والصهريج حوض. اليت يضرب عليها الغزل وينقض عليها اإلبريسم  

 الصالهج

.الصالب امللس من الصخور  

صنهاجة وعبد صنهاج  

.وأمة صنهاجية. وهو العريق يف العبودة  

 بعري صهانج
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.مبعىن صهايب يف لونه  

 السرهجة

.رهجوالفتل الشديد، حبل مس. اإلباء واالمتناع  

 سهجر فالن

.عدا عدو فزع؛ سهجرة  

 اهلجارس

واهلجارس القطقط الذي هو يف . ويوصف به اللئيم. والقرد. _أيضا _ والثعلب هجرس . دواب السرى بالليل
.ورمتين عن هجارسها أي عن شدائدها.الربد مثل الصقيع  

  املسجهرك األبيض

.والنبات إذا طال. واسجهرت الرماح أقبلت إليك  

 اهلرجاس

.جلسيما  

 السلهج

.الطويل  

 اهلجفس

-على وزن هزبر -الثقيل   

 مسهج الدراهم
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. وأرض مسهج واسعة. وريح مسهج سهلة. والسمهجة اإلرسال. ومسهج يف املشي أسرع فيه. أي روجها

ومساهيج جزيرة يف . والسمهيج من األلبان الدسم احللو، وقيل هو الذي خلط باملاء. والسماهج اللنب الشديد متنه
.بحرال  

 تزهلج

.ومل أزل أزهلجه حىت النأي أداريه. الرمح اضطرب  

 اهلزجل السريع

والنعام فيه زجل، واهلزالج نعته، وقيل هو الذي رجاله أقصر من يديه، وقيل هو الذي إذا . املشي من الرجال
.واهلزاجل األصوات املتداركة. وضع يديه على األرض اتكأ على خلفه  

 اجللهزة

.ء وأنت به عاملإغضاؤك عن الشي  

 اهلزامج

.املتدارك من الصوت، وقد هزمج هزجمة، وهي اهلزامج للجمع  

 وكأل مزمهج

.أي أنيق ناضر كثري  

   بالزاي–جهمزت املتاع بعضه على بعض 

.وضعت بعضه فوق بعض  

 الطرجهارة

.شبه طاس يشرب فيه  

 اهلردجة
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.سرعة املشي  

 الدهرجة

.يف الرحى والسري  

 اجرهد

واجلرهدة اجلرة للماء، ويقال . والرجل ذهب فزعه. والليل طال. واجرهد الطريق استمر. صدالقوم قصدوا الق
.واجلرهد الشديد الصلب. وجرهد رجل من أسلم، مأخوذ من هذا. جرهدة أيضاً  

هجدم وويف زجر اخليل هجدن  

 الدهانج

ويقال للبعري إذا . ضةوالدهنج حصى أخضر حتك به الفصوص، وليست بعربية حم. البعري الضخم ذو السنامني
.والدهانج يف بيت العجاج هي اإلكام العظام، واحدها دهانج. قارب اخلطو وأسرع قد دهنحج دهنجة  

  

 دمهج اخلرب

.والدمهج الواسع السهل. والدمهجة اختالط يف املشي. زاد فيه  

 هجدم

.لغة يف إجدم يف زجر الفرس  

 اهلرجلة

.واهلراجيل من اإلبل الضخمة. واهلرجل البعيد اخلطو. االختالط يف املشي  

 رجت

.وطريق رج واسع. املرأة وطئتها  
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 اهلرجف

.الرجل اخلوار  

 اهلرجبة

.أن يساء العمل وال حيكم  

 وماء مبهرج

.ودرهم مبهرج زيف. وصوت رج كثري. للواردين أي مهمل ال مينع منه  

 املهربج من األوتار

وثوب هربج . وهو اهلربج أيضا. لضخم السمني من كل شيءواهلربج ا. املختلف املنت الفاسد، هربج الوتر
وقيل ضرب من املشي السريع. واهلربجة ضرب من اجلن. ومهربج أي موشي.  

  اهلرجب اجلايف

.وكذلك اهلرجاب  

 مهرجت

ةً ويقولون أخذين فالن همرج. واهلمرجة لغط الناس وأصوام، ويقال هلا اهلمرجان. عليه اخلرب مهرجة خلطته عليه
.واهلَمرج املاضي. أي باطالً  

 اجلهرمية

.ثياب منسوبة إىل جهرم  

 جرهم

.حي من اليمن  
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 اجلمهور

واجلمهرة اتمع من الرمل . واجلماعة من الناس واخليل. الرمل الكثري الواسع املتراكم، واجلميع اجلماهري
. واجلمهور من النساء الكرمية. ا استطالوفالن يتجمهر علينا إذ. ومجهرت اخلرب مجهرة أخربته بطرف منه.وغريه

.واجلمهوري شراب حمدث. واجلمهورة حرة لبين سعد  

 واجلرامهة

واجلرهم . ورجل جرهام وجمرهم إذا كان جاداً يف عمله. الغليظة، وقيل هي العظيمة الرأس اجلافية من الضباع
.واجلرهوم كاجلمهور  

 والتمهجر

.التكرب مع الغىن  

 اهلنجل

.أحقهالثقبل، وال   

 قوس هيجفل

.هي اخلفيفة السهم  

 اجللهوب من النساء

.واجللهاب الوادي. العظمية الركب  

زن هزبر و على-اجلبهل   

واملهلبج املهبج الغليظ املتفاوت، وهو املهبوج . اهللباجة الثقيل من الناس.واجلبهل الضخم اجلهم. هو العيي القبيح
.واهللباج اللنب الرائب.  الثقيل الوخمواهلالبج حنو اهللباجة من الرجال وهو. أيضاً  

 امرأة جهبلة
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.واجلهبل الضخم العظيم الرأس. قبيحة دميمة  

 اجللهمة

واجللهوم مثل اجلرهوم وهو . واخلطة العوصاء.واألمر العظيم. والشدة. جلهمة الوادي وهي جلهته وجانباه
.وإبل جلهوم كثرية. اجلمهور الذي هو اجلماعة  

 اللهجم

.وتلهجم اجلمل صوت وصرف نابه. ح الواسعالطريق الواض  

 اهلمالج

.وأمر مهملج مذلل منقاد. ويقال للذكر واألنثى مهالج. حسن سري الدابة يف سرعة وخبترة  

 اهلجنف

.العظيم الطويل  

 ركية جهنام

.اسم جين_ أيضاً _ وهو . بعيدة القعر، وجهنام مثله، ومنه اشتقاق جهنم  

حروفهمامع الشين  والهاءباب   

شهريز ور شهريزمت  

 ونعجة هردش كبرية

.والعجوز. والناقة بعد الشروف هردشة  

 الدهشرة

.ودهشرها يف اجلماع. وهي يف الصراع سرعة األخذ. والدهشرة أن تعمل العمل بغري رفق وال تأن. الناقة الكبرية  



الصاحب بن عباد-احمليط يف اللغة  631  

الغالم وشهدرت اجلاري  

ورجل شهدارة أي . لعظيم املترف شهدرويقال ل. وهو أن يتحركا ما بني ثالث سنني إىل ست، فهي شهدرة
.مثله_ بالذال _ والشهذارة . فاحش  

 كلبة مشهذ

.خفيفة حريصة حديدة  

 اهلرشن

.مثل اهلدلق وهو الواسع الشدقني  

 اشرهف الغالم

.إذا أحسن غذاءه_ مثل سرهف _ وشرهف يف غذاء الصيب . وهو مشرهف وهو اجلاف الرأس الشعث القشف  

 واهلرشفة

واهلرشفة . وصوفة الدواة إذا يبست هرشفة، وقد اهرشفت.ودلو هرشفة متشنجة بالية. وضأن كبرية. عجوز بالية
.ورشف املاء رشفه. حسو يف متهل  

 امرأة شهربة

.مبعىن الشهربة وهي الكبرية  

 وشهرب فالن لكذا

رجل مشهرب و. وشهرب وبر البعري اشهاب. ومسيت العجوز شهربة لقرب وجهها من البكاء. إذا أجهش للبكاء
.والشهرب الضخم الرأس. الرأس كبريه مفطوحه  

 اهلرمشة

.واجلبل الرخو. والبئر اليت حتفر يف اجلبل اهلش. من الغنم الغزيرة  
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 اهلمرش

.واهلمرشة احلركة، مرش القوم. الغزيرة من النوق_ أيضا _ وهي . عجوز اضطرب خلقها وتشنج جلدها  

  

 شل

وشل يف مشيه إذا . شل الرجل شلة اضطرب من الكرب، وبه مسي بنو شلو. والنهشلة العجوز. اسم للذئب
.قرمطه  

 مثل الشهربة-الشهملة 

.الكبرية  

 اهلفنش

.الرجل الذي الشيء له  

حروفهمامع الضاد  والهاءباب   

 اضرهز

.فالن إىل كذا فهو مضرهز إذا دب إليه مستتراً  

 فالن ضهزم عند حوضه

.أي لئيم  

  النهضل الكبري

.نسر ضل، وباز كذلك،   

الصاد والهاءباب   

 الدمهاص
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.احملكم، صنعة دمهاص  

 الصهتم

.الشديد  

 الصهظلة

.رخاوة املشي، وهو يصهظل  

 هرصيف

.من أمساء الرجال  

 بلهص

.الرجل عدا من فزع  

 التبلهص

.خروج الرجل من ثيابه  

 البهصل

وصلت . وصله الدهر من ماله أخرجه منه. لَةُوالبهصلة القصرية من النساء، وكذلك البهص. امرأة صخابة جريئة
. والبهصل من محر الوحش الذكر الغليظ. والبهصلة أن تأكل اللحم على العظم فتكنفته من أكنافه. القوم

.والبهيصل الضعيف الرديء احلقري  

  صهلب

 بيت كبري يف قوله
  وشاد عمرو لك بيتاً صهلبا

  .الشديد، واألنثى صلهباة: _على وزن شجوجى _ عري صلهىب وب. امتدت على جهتها: واصلهبت األشياء



الصاحب بن عباد-احمليط يف اللغة  634  

 والتبلهص

.خروج الرجل من ثيابه  

 الصلهام

.اجلريء  

 اهلنبص

.واهلنبصة أخفى الضحك. ورجل هنبص عظيم البطن. الضعيف احلقري الرديء  

 البهصم

.الصلب الشديد  

حروفهمامع السين  والهاءباب   

رمت  

زِريهوس زِريِسه.  

 وساهللط

.اخلفي الشخص  

 طلس

.واهلطاليس اخللقان. واهلطالسة اللصوص، واحدهم هطَلَّس. والتهطلس طلب اللص واحتياله. طلساً وهو اهلرولة  

 التطهلس

.مثل التهطلس  

 الدهاريس
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.والدهرس اخلفة يف السري، ناقة ذات دهرس. من دواهي الدهر، الواحد دهرس  

 والدراهس

.وكذلك اهلداريس. والدراهيس مثل الدهاريس وهي الدواهي. والشديد أيضاً. مالكثري اللحم من كل ذي حل  

 سنام

.وغالم مسرهد حسن الغذاء مسني، وما أحسن ما سرهد. مسرهد وهو املقطوع يعرض قطعاً  

 بلد سهدر

.أي بعيد  

 املهندس الذي يقدر املاء

.ورجل هنداس وهندوس مهندس. وجماري القين حيث حتفر، وهي فارسية  

  هلَدبسا

.ولد الببر  

 دهسم الشيء

.أخفاه  

 الدمهسة

.وأمر مدمهس مستور. املساورة والبطش  

 السمهد

.وامسهد سنامه عظم. والسمهدد اجلسيم من اإلبل. الشيء اليابس الصلب  
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  ولد الذئب من الضبع سر

.ورجل سر شديد األكل للحم حريص عليه. ، ومجعه اسري  

  السرهفة

.نعمة الغذاء  

  يتربهسمر

.إذا مر على وجهه  

 مر يتهربس

.إذا مريتبختر  

 السرهبة من النساء

.الطيبة النفس ال فتنة هلا  

 سهربة من أمساء

.الركايا  

 ومسهرة

وامسهر . واملسمهر الذكر العرد. وامسهر الشوك يبس. والسمهري ضرب من صالب الرماح. من أمساء الركايا
.والد بشيءومسهرت زروع فالن فلم ت. الظالم تنكر لك  

 هرماس

.واهلرميسة األنثى من احليقطان وهو التدرج. واهلرميس الكركدن. واهلرمسة العبوس. من أمساء األسد  

 أمر مرمهس
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.الرمهسة التعريض بالشتم. ال يفصح به كله  

 وحديث مرهسم

.ختفيه عن صاحبك  

 ليس هلا هلبسيس

.أصبت به هلبسيسا أي شيئا يسرياوما . وما عليه هلبسيسة أي ثوب. أي أحد يستأنس به، وهلبس  

هبليس ووما ا هبلس  

.وهلبس أي أحد  

 التبهلس

.أن يطرأ اإلنسان من بلد إىل بلد ليس معه شيء  

 وجاء فالن سبهلال

وإذا مل يكن معه . وإذا جاء غري مكترث. وفارغاً. وقيل خمتاال يف مشيه. ميشي إىل احلرب بغري سالح وال عصى
.السهبلل أي بالباطلوجئت بالضالل ابن . مال  

 السلهب

.وامرأة سلهبة طويلة حسنة. الطويل من اخليل والناس  

 املسمهل

.الضامر  

 اسلهم

.املريض إذا عرف أثر مرضه يف جسده  
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 رجل مهلس

.قوي الساقني شديد املشي  

 مضت سنبهة

.من الدهر ومن الليل أي ساعة وطائفة  

  

 األسد يتبهنس يف مشيه

. ضخمورجل نس ثقيل. أي يتبختر  

 فالن تيهنبس

.أي يتجسس أخبار الناس، نبساً  

 النهمسة

.مثل الرهسمة يف السر، أمر منهمس ومدمهس أي مستور  

 التهطرس

.متابل يف املشي وتبختر  

حروفهمامع الزاي  والهاءباب   

كردم من عبس وزهدم  

.والزهدم البازي. غلب الزهدم فقيل الزهدمان  

 اهلزروف

.زروفاخلفيف السريع، وكذلك اهل  
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كل شيء والكالم وزهرفت السلعة  

.وإذا زينته أيضاً. إذا نفذته عنك  

 البهازير

والبهزر النخلة . والبهازر األشراف. ورجل زر عاقل حصيف. من النوق والنخل اجلسام الصفايا، الواحدة زارة
.اليت تتناوهلا باليد  

 اهلزبر

.من أمساء األسد، وكذلك اهلزابر  

 اهلربزي

.والرجل اجللد الناقد. اخلف اجليد  

 الزمهرير

.وغضب فازمهرت عيناه أي امحرتا. ورجل مزمهر الوجه أي كاحل الوجه. شدة الربد، ازمهر ازمهراراً  

 اهلامرز

.من ملوك العجم  

 اهلزمرة

.احلركة الشديدة  

 املرمهز

.وليس فيه مرمهز أي مطمع. وال يرمهز لشيء أي يعطي شيئا. اخلفيف  

 اهلرمزة
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.وهرمزت النار طفئت. واللؤم. وهو املضغ الضعيف. يه عن صاحبكالكالم ختف  

 زهلفت الشيء

.إذا نفذته وجوزته  

 ما يف النحي هزبليلة

.أي شيء من مسن أو زبد  

 الزهلب

.اخلفيف اللحم  

 زهلمت

.املتاع نضدت بعضه على بعض  

 االمزهالل

.وذوب الثلج. انقشاع السحاب  

 املزمهل

.أيضاواملنتصب . الصايف، ماء مزمهل  

 اهلزامل

.األصوات  

 اللهزمتان

.وهلزم الشيب خديه إذا وخطه، هلزمة. مضيغتان علييان يف أصل احلنكني  
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 اهليزبون

.العجوز السيئة اخللق، وباهلاء أعرف  

 الزمة

.يف الكالم عجلة فيه، يزم يف كالمه فهو مزم  

 اهلرتمن

.إعراب هنجمن بالفارسية وهو اجلماعة  

حروفهمامع الطاء  والهاءباب   

 اهلرطال

.الطويل من الرجال  

 املطرهف

.من اجلال احلسن  

 املطرهم

.من اإلبل املصعب الذي مل ميسسه حبل  

 هلمط الشيء

.إذا أخذه ومجعه، هلمطة  

 الطهمل

ومر القوم يتطهملون لبين فالن أي يتطلفون ليأخذوا منهم . وقيلهي الرقيقة. اجلسيم القبيح اخللقة والواحدة طهملة
.والتطهمل أن ميشي الرجل وليس معه شيء. والطهمل الذي ال يوجد له حجم إذا مس. شيئاً  
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 بعري طهبىن

.أي شديد  

حروفهمامع الدال  والهاءباب   

 الدهلاثة

.والدهلثة السرعة يف املشي. السريع املتقدم، وكذلك الدالهث والدهلث  

 الدهثم

.وهو من اإلبل الشديد. السهل اخللق، وامرأة دهثمة  

 ثهمد

.والثهمد العظيمة من مسنها. اسم مكان  

 الدمهوث

.ومجعه دهامث. الكرمي من الرجال  

 الرهدل

.وكذلك الرجل الضعيف. مثل الرهدن وهو العصفور  

 الرهدن

.ورهدنة طائر شبه قنربة ترهدن يف مشيها كأا تستدير. وقيل األمحق. الضعيف من الرجال  

 والرهدن

.اخلفيف من الرجال  

 غالم فرهد
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.والفرهد احلاذر الغليظ. م السمني الذي راهق احللمالغال  

 البهدري

.مثل البحدري وهو املقرقم الذي ال يشيب  

 رجل هردبة

.وهي من النساء الكبرية. جبان ضخم  

 واهلردبة

.عدو فيه ثقل  

 ثريدة

.هربدانة مسواة ململمة  

 الدرهم

. وادرهم بصره أظلم. درمهام السقوط من الكربواال. واملدرهم الكبري. رجل مدرهم كثري الدراهم. والدرهم لغتان

.وقيل الدرهم احلديقة  

 اهلندويل

.الذي فيه استرخاء ونوك  

 ادهلن الرجل

.مبعىن ادهلم  

 غالم فلهد

.مثل الفرهد، وكذلك الفلهد واملفلهد والفلهود  
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 البهدلة

ومنه اسم . والبهدلة اخلفة. والبهدل جرو الضبع. وهي ذات ادل. هي البأدلة وهي حلمة بني اإلبط والثندؤة
.ودل اسم طائر. دلة  

 ادهلم الظالم

.والذكر من القطا. والدهلم الذئب. والدهلام من صفات األسد اجلسور املاضي.وليل دهلم مظلم. كثف  

 اهلدمل

.العجوز  

  

 اهلدمل

واهلدملة الدهر، . نواهلدمل القدمي املزم. ورجل هدمل أشعث كثري الشعر ال يدهن وال يسرح شعره. الثوب اخللق
.ورأيت هدملة من الناس أي كثرة، وكذلك الرمل، واجلميع هدمالت. يقال زمن اهلدملة  

 واهللدم

.اللبد الغليظ اجلايف  

احدة ووهندباة-اهلندىب   

.من أحرار البقول  

 وهندب فالن الكالم

.وكالم مهندب. وهندبت أنا إذا ألبسته  

التاء والهاءباب   

 البهترة
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.تر قصري، ومجعه اتررجل . الكذب  

 برهوت

.بئر حبضرموت  

 اهلبتر

.مثل احلبتر  

  مثل العرمتة-اهلرمتة 

.مقدم األنف  

 اهلتمرة

.كثرة الكالم  

 االتفهالل

.السقوط والضعف  

 االمتهالل

.واملتمهل املنتصب. وامتهلت الروضة طال نبتها. وهو الطول، رجل متمهل اجلسم والقامة. فتور وسكون  

 اهلتلمة

.مة يف السركاهلين  

 اهلتمنة

.مثل اهلتلمة  
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 هنتب

.يف أمره استرخى وتواىن  

الذال والهاءباب   

 إبل

.واهلذروف مثله. واهلذرفة السرعة. هذاريف أي سراع  

 فراهيذ

.والفرهذ التار الناعم. حي من اليمن من األزد، منهم اخلليل الفرهوذي  

 اهلربذة

.سري دون اخلبب، وكذلك اهلربذى  

 اهلذربان

.واهلذربة مثل اهلذرمة وهو كثرة الكالم يف سرعة. اخلفيف يف كالمه ويف خدمتهالرجل   

 اهلذبلة

.اخلفة والسرعة  

 اهلذملة

.مشية فيها قرمطة وتقارب  

 اللهذم

.واللهاذمة اللصوص. وهو من أمساء فروج النساء الواسعة. السيف احلاد، وكل شيء قاطع  

  اهلنبذة
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.مور الشدادمثل اهلنبثة، ومجعها هنابذ، وهي األ  

الثاء والهاءباب   

 النهثرة

.ضرب من املشي  

 هرمثة

.واهلرمثة ما بني املنخر إىل الفم من الكلب، وقيل هي السواد الذي بني منخريه. من أمساء األسد  

 اهلثرمة

.كثرة الكالم  

اهلالبيثمع رجل هلبوث فدم، اجل  

.واهللبوث األمحق  

 اهلنبثة

.ر املثورة الشدادواهلنابث األمو. االختالط يف القول  

الراء والهاءباب   

 الرهبل من الكالم

.ما ال يفهم، والرجل مرهبل  

ناقة كذلك وامرأة هرمل  

واهلرمل الضعيف . وهرملت الشيء قطعته ونتفته. واهلرملة تساقط وبر البعري إذا مسن. إذا كان فيه هوج واسترخاء
.وهرملت العجوز صارت كاخلرقة البالية. صواهلرمولة مبرتلة الرعبولة تتشقق من أسفل القمي. احلقري  
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 املرأة املهرنفة

.وهرنف الرجل هرنفة وهو ضحك يف ضعف. الضعيفة يف صوا وبكائها  

 هو يف رفهنية من العيش

.واملرفهن الوادع. أي يف خصب  

 اهلنربة

واهلنابري رمال مشرفة، . أم اهلنربويقال للعجوز . وأم اهلنرب وأبو اهلنرب الضبع والضبعان. واهلنرب األدمي الرديء. األتان
.الواحدة هبنورة  

  النهابري

_ وهو . وهو يف الرمل حفر فيه، الواحدة بورة". أذهبه اهللا يف النهابر"وهي املهالك، من قوهلم . األمور العظام

.ما بني أعلى اجلبل وأسفله_ أيضا   

 هو يف برهنية

.من العيش  

 واملرهم ألني

.ت اجلرحما يكون من الدواء ، مرمه  

 البهرم

.وتبهرم الرأس امحر. احلناء  

 اهلربمة

.كثرة األكل  
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 برمهة

.واالبراهيمي ضرب من التمر. الشجر جمتمع ورقه ومثره  

الالم والهاءباب   

 النهبلة

.الناقة الضخمة، واجلميع النهبالت  

 الفلهم

.والفلهمة القدر الواسعة. الفرج املنفرج الواسع، واجلميع الفالهم  

 املناهل

.ومنهال اسم رجل. منازل الطريق  

الخماسيباب   

 اهللنقص

.القصري  

 القلهبس

.وكذلك حشفة اإلنسان. ويقال للهامة املدورة قلهبسة. املسن من احلمر الوحشية  

 والقهلبيس

.والقهبلس األير الضخم. العظيمة الضخمة من النساء  

 والقلهمس

.القصري اتمع اخللق  
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 والقلهزم

.والشديد. والقصري اتمع اخللق. الضيق اخللق امللحاح  

 واهلندليق

.الكثري الكالم  

 حبر قلهذم

.كثري املاء  

 اهلرنكس

.نعت لكل جائحة تستأصل الشيء ولكه  

  

 الكنهدر

.الذي ينقل عليه اللنب والعنب وحنومها  

 والكمهدرة

.الكمرة  

 الكنهدل

.الضخم الغليظ  

 اهلربكل

.الشاب احلسن اجلسم  

 الكنهبل
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.ضرب من الشعري ضخم السنبلةو. شجر عظام  

 اهلمرجل

.اجلواد السريع، ناقة مهرجل، وجناء مهرجل  

 رأس دهلمص

.إذا كان حملوقا يزل عنه ما مسه  

 السمهدر

.وغالم مسهدر كثري اللحم. الواسع البعيد من الفلوات واملهامه  

 الدهلمس

واجلمل . والدهلمس اجللد الضخم. وأمر دهلمس إذا كان مغمضا عليك ليس بني. من أمساء األسد؛ والشجعاء
.والقوي املضطلع بكل ما محل. األليس الذي ميشي وال ينفر وال خيطر  

 رجل هزنرب

.والكيس الفطن احلار الرأس. وهزنربان وهو الوثاب السيئ اخللق  

   بالسمنية–الربمهن 

.عاملهم وعابدهم  

 الطلهبس

.العسكر الكثري  

  .انقضى اخلماسي، وهللا احلمد واملنة
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  الخاءتابك

المضاعفباب   

القاف والخاء  

قخق اخلَِقي 

وأَتاَنٌ خفُوق . وِمن األحراح مِخق، وإخفاقُه صوته عند النخِج. فِإذا ضوِعف قيل خقْخق. زعاق قُنِب الدابِة
واُألخفُوق ِفقَر يف اَألرِض وهي كُسور فيها ويف . وروأَخقَِّت البكْرةُ وخقَّت اتسع خرقُها عِن اِملح. واسعةُ الدبِر

.واخلَق الغدير إذا جف وتقَلْفَع. منعرِج اجلبِل قَدر ما خيتفي فيه الرجلُ  

الكاف والخاء  

  .مهمالت عند اخلليل

 كخ

.ِر الشيِءوِكخ كَلمةٌ عند تقَذُّ. اخلَارزجني كَخ يِكخ كَخاً غَطَّ يف نومِه  

الجيم والخاء  

 خج

يحِت الرجخجبوِبها أي تلتوي، وخيف ه جخاليت ت وجاخلَج يحِة وحلوِل القوِم. الراخةُ يف اإلنرعةُ السجخواخلَج .

ورجلٌ . ومر ِخيج خِجيجاً. ستِقمواختج اجلَملُ والناشطُ يف سريِه وعدِوِه ِإذا لَم ي. واالنقباض يف موضٍع يخفى فيه
والذي تراه جاداً يف أمِرِه مجِرياً فيهِ . والذي يهِمز الكَالم وليس لكَالِمِه جهةٌ. خجخاجةٌ خفيف أَمحق ال يعقلْ

. ، وهي من الريِح الطَّويلَةُ اهلُبوبواخلَجوجى الطَِّويلُ الرجلَِني املُفِرطُ يف الطُّوِل، وخجوجاةٌ كذلك. ولَيس ِبِه

. واخلَج الدعس، خجها يف اِجلماِع وجخها. واملُتخجج املُسترِخي. ورأيته خاجاً يف الطَّريِق أي خاشاً فيها يسلُكُها

رابا الت ربِلِه إذا ضبِرج جى ِبِه. وخملِْحِه ربس جوخ.  

 جخ
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كانْجكاٍن ِإىل مم لُ ِمنوحاً وهو التخج ِجخجلُ يالر يف احلَديِث . خو"خلَّى جكَانَ ِإذَا ص ." ياحةُ الصخجواجلَخ
وجخ يف . إليِهمأي ِصح وناِد ِفيِهم، وقيلَ تحول " ِإنْ أَردت الِعز فَجخِجخ يف جشم"ويف احلِديِث . والنداُء واجلَلبةُ

وجخ بِرجلهِ . واجلَخ اِهللْباجةُ الوخم الثَّقيلُ ِمن الناِس، وجمعه ِجخخةٌ. وجخها يف اِجلماِع. نومِه، وِببوِلِه رغَى بِه
.  عند ِقياِمه فال يستِطيع أن يقومواملُتجخِجخ املُسترِخي املُضطَرب. وجخجخةُ املَاء صوته. إذا نسف التراب ِبها

رعهأَي ص هخجخفج بهروض .هظُلْمت راكَمتلُ تاللَّي خجخجوت.  

الشين والخاء  

 خش

وهو اخلشاش بضم . واألخش الذي جعل فيه ذاك. اخلش جعلك اخلشخاش يف عظم أنف البعري، واجلميع األخشة
ورجل خشاش الرأس وخشاش أي صغري . وخشاش األرض صغار دواا. واخلشاش من الطري صغارها. اخلاء

. واملغتلم من اإلبل. واخلشاش الرديء. اخلفيف_ بالكسر _ واخلشاش . واخلشاش املاضي من الرجال. الرأس

. وصوت الينبوت. واخلشخشة صوت السالح. واخلششاوان عظمان ناتئان خلف األذنني، ويقال خشاء أيضاً

وخششت فالناً شيئاً . واخلش من القطر القليل؛ خش السحاب. واجلماعة.  األبيض واألسودواخلشخاش نبت منه
والرجل املخش الذي يدخل . واملخش ذكر الرجل الذي يهتك كل شيء. واخنش منه شيء. أخشه أي أخفيته

يها بعض واخلشاء أرض ف. واخلش أن تشق أدمي األرض؛ وهو حنو اخلد. واجلريء بالليل. حيث ما محلته عليه
.وخششت يف الشيء دخلت فيه. احلصباء إذا غرس فيها النخل جاد  

 شخ

.الصيب يشخ ببوله أي يسمعك صوته  

الضاد والخاء  

 خض

واخلضيض املكان املتترب تبله . وكل شيء يتحرك وال يصوت مجودة يتضخض. اخلضخاض ضرب من القطران
نكاح "ويف احلديث . خواً إذا وصل إليه املاء أنبتوخضخضت األرض قلبتها حىت يصري موضعها مثاراً ر. األمطار

واخلضاض الشيء اليسري . واخلضض اخلرز األبيض الصغار". اإلماء خري من اخلضخضة، واخلضخضة خري من الزنا
. واخلضض سقط الكالم. واملداد. واخلضاض واخلضاضة األمحق. وما عليه خضاض أي لباس. من احللي
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. ونبت خضاخض كثري ند. ومن اجلمال مثله. من الناس السمني البطنيواخلضاخض واخلضاخضة واخلضخض 

.وقيل خضاخض هو اسم للجنوب ال يصرف. ويقال للريح اليت ب من قبل املشرق اخلضاخض  

 ضخ

.والضخ الدمع، ضخه. واملضخة قصبة يف جوفها خشبة يرمى ا املاء من الفم. الضخ امتداد البول  

الصاد والخاء  

 خص

_ بغري هاء _  الذي يسقف خبشبة على هيئة األزج، ومجعه خصاص وأخصاص وخصوص اخلص البيت

واخلاصة من اختصصته لنفسك، . وخصصت الشيء واختصصته. واخلصوص مصدر خص خيص. وخصوصة
واخلصاص شبه كوة يف قبة أو حنوها إذا . واخلصاصة سوء احلال. واخلصية مثله، وكذلك التخصة واخلصوصية

وخصص . وفرج ما بني األثايف. والغيم خصاصة. وخصاص املنخل فروقه، واجلمع أخصة. لوجهكان واسعا قدر ا
وكذلك . وصدرت اإلبل وا خصاصة أي عطش. الغالم ختصيصاً أخذ قصبة فجعل فيها ناراً يلوح ا العباً

.الرجل إذا مل يشبع من الطعام  

 صخ

ورماه فصخه صخا .  مبنقاره يف دبرة البعري أي يطعنوالطعنة، والغراب يصخ. الصاخة صيحة تصخ اآلذان فتصمها
.وصخيخ الصخرة صوا. انتهى به الوجع، وقيل قتله  

السين والخاء  

 خس

. وأخسست فعلت فعالً خسيساً. واخلساسة مصدر اخلسيس، ويقال خمسوس.اخلس بقلة من أحرار البقول

. وكذلك احلظ، وخسست نصيبه خسا. واخلسة واخلساسة_ بغري ياء _ وخسست يا رجل، وهو بني اخلسوسة 

وابنة اخلس اإليادية . ويقولون أخس خسي أن أفعل كذا أي ما أنا صانع ذلك. وامرأة مستخسة قبيحة الوجه
.واخلساسة عاللة الفرس. معروفة  

 سخ
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وسخسخ الرجل يف األرض ذهب فيها، والسهم . والسخ حفر مائل. وأرض سخاء. السخاخ األرض احلرة اللينة
.وارى، والبول إذا صوتإذا ت  

الزاي والخاء  

 خز

. واخلزز الذكر من األرنب، وثالثة أخزة، واجلميع اخلزان واخلزاز، وأرض خمزة. اخلز معروف، واجلميع اخلزوز

ورجل خزخز أي قوي غليظ العضل، . وخز اإلنسان احلائط خيزه خزاً إذا وضع عليه شوكاً لئالَّ يطلع عليه
.وخززته ببصري أخزه واختززته إذا أخذته عينك. يه محوضةومتر خاز ف. وخزاخز مثله  

 زخ

وزخة الرجل . والزخيخ شدة بريق اجلمر واحلر، زخ يزخ زخيخاً. وزخخت يف قفاه. الزخ دفعك انسانا يف وهدة
. وزخ الدابة حبمله أي هو شديد به قوي. والسرعة. والزخ الوثب. وزخ ببوله مثل ضخ. وزخها أتاها. امرأته

.والضرب يف الذقن. والغيظ. والزخة احلقد. والزخوخ الذي يدق األرض بقوائمه. مار أسرعوزخ احل  

الطاء والخاء  

 خط

واخلطوط من . واخلطة من اخلط، كالنقطة من النقط. ويقال هو خط عمان. اخلط أرض تنسب إليه الرماح اخلطية
.  فيما خط غباره أي مل يلحقهوجاراه. بقر الوحش الذي خيط األرض بأطراف أظالفه، وكذلك كل دابة

واخلطة أرض خيتطها . واخلط الكتابة وما خيط. وخططته بالسيف. وخط وجهه واختط. والتخطيط التسطري
وهو يكلفين خطة من . وشبه القصة. واخلطة اسم مشتق من اخلط. الرجل مل تكن ألحد قبله، واخلط مثله

وقيل هي أرض ال متطر .  يصيب، واجلميع اخلطائطواخلطيطة أرض يصيب بعضها األمطار وبعضها ال. اخلسف
وخط يف نومه خيط . واخلط الطريق اخلفيف يف السهل. واخلط ضرب من البضع، خط ا. بني أرضني ممطورتني

.وخطخطت بقويل خمالفا به كما يعمله الصيب. وخطخطت اإلبل يف السري متايلت كالالً. مبرتلة غط  

  طخ

والطخطخة تسوية الشيء كنحو السحاب يكون فيه جؤوب مث . ء اخللقالطخوخ من شرس املعاملة وسو
والطخطخة حكاية . ويقال للرجل الضعيف البصر متطخطخ. يتطخطخ أي ينضم بعضه إىل بعض، وهو الطخطاخ
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ورمبا حكي به صوت احللي . والطخطاخ اسم رجل. الصوت والضحك إذا قيل طيخ طيخ، وهو أقبح القهقهة
.والطخ الرمي. جامعهاوطخ املرأة . وحنوه  

الدال والخاء  

 خد

واخلد جعلك أخدودا يف األرض حتفره . ومنه املخدة وهي املصدغة. اخلد من الوجه من لدن احملجر إىل اللحي
والتخدد من ختديد اللحم عن اهلزال، ورجل متخدد وامرأة . وكذلك أخاديد السياط. مستطيالً، خد خدة

. واملخادة بني رجلني أن حينق أحدمها على اآلخر فيعارضه يف عمله.  خدهوإذا شق بالناب شيئا قيل. متخددة

.واخلدخد واخلدخد دويبة. ومضى خد من الناس أي مجاعة  

 دخ

والنكاح، دخها يدخها؛ مثل . وتقارب اخلطو، وكذلك الدخادخ. واإلعياء أيضاً. اخلدخة التذليل، دخدخناهم
.وتدخدخ الرجل انقبض. دخدخ عين الدخان أي كفه عينو. والدخخ سواد وكدرة. والدخ الدخان. زخها  

التاء والخاء  

 تخ

وأخته . والتخ العجني احلامض، تخ يتخ ختوخا. وبه مسي التختاخ. التختخة يف األصوات كأصوات اجلنان وحنوه
سمسم وعصارة ال. وأصبح فالن تاخا وهو أن ال يشتهي الطعام، تخ يتخ. وقيل تخ العجني اختمر. صاحبه إختاخاً

.والتختاخ والتختخاين األلكن. التخ  

 خت

.واخلتت فتور جيده اإلنسان يف بدنه. حكى اخلارزجني أخت اهللا حظه أي أخسه، فهو ختيت. أمهله اخلليل  

الذال والخاء  

  مهمالن عنده

 خذ
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.اخلارزجني خذ اجلرح يخ أي سال؛ خذيذاً  

 ذخ

.خلذخان الرجل ذو املنطق املعربوا. الذخذاخ من الرجال الذي ينقب عن كل شيء، وقد ذخذخ  

الثاء والخاؤ  

  مهمالن عنده

 خث

.وفالن ال خيتث من كذا أي ال حيتشم. اخلارزجني اخلثة تشبه أخثاء البقر، ومسيت ألا ختثث أي جتمع وترم  

الراء والخاء  

 خر

وصوت النمر . واخلرخرة صوت القصب وحنوه. وخرير العقاب حفيفها، ومجعه أخرة. اخلرير صوت املاء والريح
واخلرارة طراز املاء . وخر املاء املكان جعل يه أخاديد. واخلرور السقوط للوجه. ويف الشرب كذلك. يف نومها

وهي . واخلرخور الناقة الواسعة اإلحليل، واخلراخر مجعها. واخلر ما خره السيل، ومجعه خررة. ألنه خير باملاء
وساق خرخري . واخلرخار املاء اجلاري الكثري.  النوق، وجتمع خراخرواخلرخر الغزيرة الكرمية من. الكرام العزاز

وإذا اضطرب بطن اإلنسان مع عظمه قيل خترخر . وسنام خمرور مسترخ إن خر استرخى. ضعيف، وخرخرى
وجاءنا خرار الناس وهو من يسق إليك من البوادي . واألخرة أماكن مطمئنة يب ربوتني تنقاد، واحدها خرير. بطنه

واخلرور من النساء . واخلر أصل األذن، وضربه على خر أذنه. وهم اللصوص أيضاً. راب، وخرارة مثلهواألع
.الكثرية ماء القبل  

  

 رخ

والرخاء من األرض . والرخاخ لني العيش ونعمته. والرخاخ نبات هش. الرخ معروف، عجمي، ومجعه رخخة
. ورخاخ سهلة طيبة التربة، ومجعها رخائخوأرض رخة . املنتفخة اليت تكسر حتت الوطء، ومجعها رخاخي

ورجل . وطني رخراخ ورخرخ أي رقيق، وكذلك العجني. ورخخت الطعام باألدم خلطته، والنبيذ مزجته
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واملترخرخ من اإلبل والناس املسترخي إما من كرب وإما . مرخرخ اخللق إذا كان غري مستوثق مسناً، وكذلك اإلبل
.وارتخ الكفل ارتج. ورخه يرخه إذا شدخه. من هزال  

الالم والخاء  

 خل

أي ال خري " ما فالن خبل وال مخر"و. وخلل شراب فالن ختليالً فسد. االختالل من اخلل من عصري العنب والتمر
واخلل يف العنق عرق . والتخلل النفاذ. واخلل الطريق النافذ بني الرمال املتراكمة. وأم اخلل اخلمر. عنده وال شر
واخلالل اسم ما خيل به . وخللت الشيء أخله باخلالل أي شككته. وولد املربع. ثوب البايلوال. متصل بالرأس

وفالن يأكل خلله وخلته . واخللة أن خيتل الثور الكلب بقرنه. وخللته بالرمح طعنته به. حديدو كانت أوخشبة
واخلل الذي فيه . يع اخلاللواخللل منفرج ما بني كل شيئني، واجلم. وخاللته أي ما خرج من أسنانه عند التخلل

وأخل م غاب . واخللل الرقة يف الناس ويف األمر واحلرب؛ كالوهن. وخالل الدار أي حوايل حدودها. اخللل
. واختل بك فالن أدخل عليك الضرورة. واختل إىل فالن أي احتيج إليه. واخللة اخلصاصة واحلاجة. عنهم

وبنت املخاض . واخللة ، واجلميع اخلالل. وخل الرجل وأخل.  أحوجهوأخل فالن فالناً أي. واخللياللرجل الفقري
. وقيل اخللة العظيمة من اإلبل.ويقولن أتانا بقرص كأنه خف خلة أي بقرص صغري. وبنت اللبون، والذكر خل

ي واملخل الذ. وكل شجر يبقى يف الشتاء فهو خلة. واخللة من النبات ما ليس حبمض، وهو العرفج. واهلضبة أيضاً
واخلل خلول اجلسو تغرياً وهزاالً، ورجل خل وقوم . ويقولون اخللة خبز اإلبل واحلمض فاكهتها. ترعى إبله اخللة

وكان يل وداً وخالً أي . وهو خلي وخليت أي حيب. واخللة خمالة اخلليلني، خاللته خمالة وخلة وخالالً. خلول
واخلالل البلح وهو . والكبد خليالً، واألنف كذلكويسمى القلب . واخلالن واألخالل مجاعة اخلليل. خليالً

واخللة جفن . وأخلت النخلة إخالالً أساءت محلها. ويقال للكرابة اخلاللة. األخضر من البسر، الواحدة خاللة
. واخللخال معروف، وهو اخللخل واخللخل. واخللل السيور اليت تلبس ظهور سييت القوس. السيف املغشى باألدم

واملخلولة الفصال ختل عن . واملخلل الذي خيص من عم يف دعائه، وخلل. ع اخللخال من الساقواملخلخل موض
وخل البعري من . وخللت من كذا إذا أخطأته. وختلخل الثوب بلي، وثوب خلخل وخلخال. أمهاا أي تقطع

.واخللل الليل. وطائر خل ليس له ريش. الربيع أخطأه فهزله  

 خل

. وخلخت يف اجلبل أخل خلاً أي تتبعته. واللخلخانية العجمة. خله بالطيب طاله بهو. اللخلخة ضرب من الطيب

وخل يف . ويف اخلرب أن تتخربه وتستقصيه. واللخ يف احلفر أن يكون مائالً. ويلخ يف األرض أي يذهب مسرعاً



الصاحب بن عباد-احمليط يف اللغة  659  

. عيبوعرق خلوخ فيه . وأصل خلوخ معيوب. وخله لطمه. كالمه إذا جاء به غري مستقيم، ورجل خلالخ

.وامللتخ السكران الذي ال يتماسك. وخلت عينه خلاً كثر دموعها. واللخالخ الذي حيسا لسانه يف الشدقني  

النون والخاء  

 خن

واخلنان يف اإلبل كالزكام . واخلنخنة أن ال يبني الكالم فيخنخن يف خياشيمه. اخلنني من كباء املرأة دون االنتحاب
واخلنني . واملخن الرجل الطويل يف اعتدال. وفيه خمنة. اخلنة الغنة، وامرأة خناءو. يف الناس، خن البعري فهو خمنون
وفالن خين مال . وعفو املرعى وأنفه. واملخنة الفناء. واختذه خمنة أي مضحكة. الضحك اجلايف، خن خين خنيناً

 خصب، وقد أخنت وينة خمنة أي. وحنن يف خنان من العيش. وخن يف األكل وغريه أسرف فيه . فالن أي يأخذه
واستخنت البئر . واخلنان مثل اخلتان. واخلنة العزلة. وخن ماله أي ساقها. وعشب أخن ملتف. وخننت ختنيناً

.والتخنيخ اإلذابة. أنتنت  

  

 نخ

وخننخت اإلبل . والنخ من كالم العجم بساط طويل، ومجعه خناخ. النخة والنخة اسم جامع للحمر يف احلديث
. والنخ أن تناخ النعم قريبا من املصدق حىت يصدقها. وخنها خناً وخنة. جرا قلت نخ اوكذلك إذا ز. أخنتها

والنخنخة . والنخ سرية املصدق يف أصحاب األموال، ينخهم على ما يريد أي يسوقهم. والنخة الصدق بعينها
وخننخ عين الدخان أي . وخنة من املطر ليس بشديد. وخنة من خرب ما مل يعلم أحق هو أم باطل. السوق العنيف

.حنه  

الفاء والخاء  

 خف

واخلفة خفة الوزن واحلال؛ والرجل يف . واخلف ما يتخفف به اإلنسان ويلبسه. اخلف خف البعري وهو جممع فرسنه
وأخف الرجل خفت حاله، . وخفته يف عمله، خف خيف خفة فهو خفيف، ومن خفة القلب خفاف. طيشه

وخف القوم ارحتلوا . واخلفوف سرعة السري من احمللة. ف كل شيء خف محلهواخل. وكذلك إذا قل ثقله يف السفر
. السريعة_ ويقال حفانة باحلاء غري معجمة أيضاً _ واخلفانة النعامة . واخلفان موضع أشب أسد. مسرعني
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على _ وخفوف . واخلفاخف حنوه. ومسعت خفخفتها. وخفت الضبع صاحت. واخلفيف ضرب من العروض
. أمساء الضبعمن_ وزن سفود   

 فخ

. وهو من القسي ما الن. والفخ مصيدة. وافتخ الرجل يف النوم. واألفعى تفخ. الفخيخ دون الغطيط يف النوم

.والفخخ استرخاء يف الرجلني. والرائحة، فخت الرائحة مثل فاحت. ونوم الغداة. والفخة القذرة من النساء  

الباء والخاء  

  خب

والتخبيب إذا . واخلب اخلداع، رجل خب وامرأة خبة. بني ختب م الدواباخلبب ضرب من العدو، وجاءوا خم
واخلبة من الغنم ما . واخلبة من املراعي، خب السفا والنبات ارتفع وطال. واخلب هيج البحر. خبب إنساناً فأفسده

واخلب واخلبيبة . لوقد يوصف ا طريق من الرم. واخلبة شبه الطية من الثوب كأا طرة. بني الستني إىل السبعني
وثوب هبب وخبب أي .  الفحث هي احلوايا، واجلميع خببةبابوأخ. واخلب حلاء الشجرة. اخلرقة تعصب ا اليد

. واخلب الغامض من األرض. واخلبة واخلبيبة من األرض الشقيقة بني رملتني. واختب ثوبه ومن ثوبه خبة. أخالق

واخلبخاب . واخلبة طريق يستنقع فيه املاء فتنبت حواليه البقول. ملة الطرائق يف الربابواخل. واخلبب اخلد فيها
واخلبيبة من اللحم شرحية منه، وجتمع . رخاوة الشيء املضطرب، يتخبخب حلمه تسمع له صوتاً من هزال بعد مسن

ا وخبخبو. واملخابة التثاقل عن الشيء. والتخبخب اخلمص بعد البطنة، جاء يتخبخب إذا جاء حائعاً. خبائب
.أي قرابات_ واحدها خاب _ ويل فيهم خواب . عنكم يف الظهرية أي أبردوا  

 بخ

وإذا استرخى حلم الرجل واتسع جلده فهو . وتبخبخت الغنم سكنت حيث كانت. تبخبخ احلر سكن بعض فورته
ير وخبباخ وبخ هو اهلد. ودرهم خبي كتب عليه بخ. وبخ كلمة تقال عند اإلعجاب بالشيء، وقد ختفف. خبباخ
.وحسب بخ وخبيخ أي رفيع. وبخ يف النوم أي غط، وكذلك خببخ. وخببخته هديره. املتقدم  

الميم والخاء  

 خم
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واخلمخمة ضرب من األكل . وحلم خمم تغريت رحيه وملَّا يفسد. خم اللحم خيم مخوماً، وأخم مثله، وكذلك اللنب
ومخمت البيت . واخلمامة ريشة فاسدة. يحواخلمخم نبات خبيث الر. والصوت أيضاً. قبيح، وبه مسي اخلمخام

واختم . ورجل خمموم القلب كأنه نقي من الغش والغل. واخلمام الرذال من كل شيء. واخلمامة كالقمامة. كنسته
ومخان البيت واملتاع ومخانه . وهو خممة ومثمة أي شديد األكل. بكذا أي ذهب به، وكذلك إذا صرعه وانتسفه

ويقولون فالن خيم ثوب . واخلمخم دويبة يف البحر. واخلمان الرمح الضعيف. ل والناسأي رديئه، وكذلك من اإلب
وقال للذي يدخل إامه يف راحته إذا حلب قد . وفالن ال خيم أي ال يتغري عن حاله. فالن أي يثين عليه وميدحه

.خم خيم  

 مخ

وأمخ العظم صار ذا .  العني شحمهاومخ. واملخة ما يتخري. ومتخخت العظم. املخ نقي العظم، واجلميع املخخة
ويقولون ". أهون مرزئة لسان ممخ"ويف املثل . ولسان ممخ ذلق. وأمخ الرجل مثله. وأخمت الشاة اكترتت مسناً. مخ

".أمسح من خمة الري"  

الثالثي الصحيحباب   

الغين والخاء  

  .مهمالت

القاف والخاءباب   

السين والقاف والخاء  

  

 خسق

ويف . واخلاسق السهم املقرطس. قة خسوق سيئة اخللق ختسق األرض مبنامسها إذا مشتونا. خسق خيسق خسقاً
.وإنه لذو خسقات يف البيع أي ميضيه مرة مث يرجع فيه أخرى". كل ما خسق وال تأكل ما اعترض"احلديث   

الزاي والقاف والخاء  

 خزق
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.  عويد حمدد مع بياعي البسر بالنوىواملخزق. كل شيء حاد ترزه يف األرض فريتز فقد خزقته؛ فاخنزق أي ثبت

يوشك "وللرجل . وهو السنان" إنه ألنفذ من خازق"ويقولون . واملختزق الصيد نفسه. وخزقه السهم أي أصابه
واخليزقة بقلة، واجلنس . وخزقت فالناً ببصري أي حدجته ببصري. وهو الرجل اجلريء" أن يلقى خازق ورقه

.خيزق  

الذال والقاف والخاء  

 خذق

.واخلذاق مسكة يف البحر هلا ذوائب كاخليوط، فإذا صيد خذق يف املاء. واخلذق للبازي ذرقه. ق خيذق خذقاًخذ  

الراء والقاف والخاء  

والريح خترق . واالختراق املمر يف األرض. ويسمى الثور خمراقاً. خرق خرقت الثوب إذا شققته، واألرض قطعتها
والرجل املتمزق الثياب منخرق . يق من أمساء الريح الباردة الشديدة اهلبوبواخلر. واخلرق املفازة البعيدة. األشجار
وخرق خيرق أي . واخلرق نقيض الرفق، وصاحبه أخرق، خرق خيرق. واالختراق كاالختالق يف الكذب. السربال

اء ال تعدم اخلرق"ومثل . ورجل خمروق الكف ال يصيب شيئاً. وخرق يف البيت فلم يربح، خيرق خروقاً. جهل
واخلرق . وبعري أخرق يقع منسمه باألرض قبل خفه، يعتري النجابة. وناقة خرقاء ال تتعاهد مواضع قوائمها". علة

والالصق باألرض . واخلرق شبه النظر من الفزع والدهش. من الفتيان الظريف يف مساحة وجندة، واجلميع اخلراق
واخلريق البئر اليت كسر جبلتها عن . لوى فيضرب بهواملخراق منديل ي. واملخرق الساكت. وكذلك املتحري. خرق

ومنفسح الوادي حيث . جمرى املاء الذي ليس بقعري وال خيلو من شجر_ أيضاً _ وهو . املاء، وجتمع خرائق
. وناقة خريق منخرقة الرحم. واخلرق حياء الناقة. واملخراق احلسن اجلسم من الرجال طال أو مل يطل. ينتهي

واملخرورق الذي يدور على . واخلرق طائر أصغر من القنرب، واجلميع اخلرارق. ط له أوراقواخلرق نبت كالسق
.اإلبل وخيف ويتصرف  

الالم والقاف والخاء  

ورجل ". إين إذا خلقت فريت"ويف املثل . واخللق تقديرك األدمي ملا أردت. خلق اخلليقة اخللق، واجلمع اخلالئق
وسحابة خلقاء وخلقة . وما أخلقه. وإنه خلليق لذاك أي شبيه. ليقة واخلالقواخللق الطبيعة، وهو اخل. خالق صانع
وامرأة خليقة وخليق ذات . وهو من الشيء األخلق األملس احملكم. واخللقة من السحاب امللساء. خميلة للمطر

واخلالق . واملختلق من كل شيء ما اعتدل. وخلقت املرأة خالقة حسنة. جسم وخلق حسن، ورجل خليق
واخللق البايل، خلق ". ال تبديل خللق اهللا"ويقال الدين؛ من قوله عز ذكره . واخللق الكذب. نصيب واحلظ الصاحلال
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. ورجل خملق ذو خلقان. وثوب أخالق. وأخلقين فالنٌ ثوبه أعطاين خلقاً. خلوقة وخلوقا وخالقة، وأخلق إخالقاً

وامرأة خلقاء . واخلولق السحاب استوى. ق خلقاًواألخلق األملس، هضبة خلقاء، وخلق خيل. وقدح خملق ملني
وفالن أخلق . واألخلق ظاهر حافة الفرس. وكذلك اخللقاء من الفراسن اليت ال شق ا. مثل الرتقاء، وخلق مثله

. وخليقاء اجلبهة مستواها، وهي اخللقاء أيضاً. وحوض بادي اخلالئق أي النصائب. واملخلق املعدم. الكسب قليله

.واخللولق من الطيب، وفعله التخلق والتخليق. لغار األعلى باطنهوخليقاء ا  

 قلخ

وقلخ . وناقة قلخة مسينة، وقد قلخ قلخاً. والقلخ والقليخ شدة اهلدير. القلخ يف األسنان هي الصفرة اليت تعلوها
صاد به والقلخ كل نبت قصف ي. ويقال للفحل عند الضراب قلخ قلخ، وللحمار املسن قلخ.ساقه وعظمه كسره

.وقلخ الشجرة قلعها. وقلخت الرجل صرعته. السباع  

 خلق

.اللخاقيق صدوع يف األرض، واحده خلقوق  

النون والقاف والخاء  

وظليم . وناقة نقخة وهي اليت تثاقل يف مشيها مسناً. والنقاخ املاء البارد العذب. نقخ النقخ نقف الرأس عن الدماغ
. األذن واخلششاءوالنقاخ يف مقدم القفا بني. أنقخ عظيم  

 خقن

.خاقان اسم ملن ختقنه الترك على أنفسهم  

  

 خنق

واخلناقية داء يأخذ الطري . ورجل خنق وخمنوق وخانق وخنيق. واخلناق احلبل الذي خينق به. خنقته فاختنق واخننق
.بلني والرملتنيواخلانق املضيق بني اجل. واخلناقة من أمساء حبائل السباع. يف رأسها والفرس يف حلقها فيخنقها  

الفاء والقاف والخاء  
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واملخفق من أمساء . واألعالم ختفق وختتفق. وصوت النعل. خفق اخلفق ضربك الشيء بالدرة أو بشيء عريض
ورجل خفاق القدم . واخلافقان مها املشرق واملغرب. وسوط ون خشب أيضاً. واملخفقة الدرة.السيوف العريضة

واخلفاق ثوب خيفق . وسراب خافق وخفوق. ورجل خمفوق. قلب واجلناحواخلفقان اضطراب ال. عريض باطنها
وناقة خيفق . وخفق الليل ذهب أكثره. ومضى خفقة من الليل أي ساعة. واخلفق املفازة امللساء ذات آٍل. به

_ وهو . وظليم خيفق وخيفقني سريع. وامرأة خفيق طويلة الرفغني دقيقة العظام. ورجل خيفق وهو السريع جداً

ومشفر . وأخفق الرجل يف زاده نفد ما عنده، وإذا رجع خائباً من غري غنيمة أو غزو. حكاية جري اخليل_ يضاً أ
.واخلفق اجلماع. وأخفق مثله. وخفق الرجل نام؛ خيفق وخيفق، والنجم إذا غاب. خفق أي أهدل  

 قفخ

 اسم من أمساء البقرة املستحرمة، والقفخة. والقفيخة طعام من متر وإهالة يصب على حشيشته. كسر الرأس شدخاً
.وقفخت رأسه بالعصا قفخاً ضربته. والقفاخ من النساء احلسنة اخللق احلاذرة. وكذلك الذئبة إذا أرادت السفاد  

الراء والقاف والخاء  

.والبخاق الذئب الذكر. خبق البخق أقبح العور وأكثره غمضاً، خبق عينه يبخقها خبقاً، ورجل خبيق  

 خبق

وامرأة خبقَّانة سيئة . واخلبقَّى العدو الشديد. واخلبق من الدواب الوساع. وختبق الشيء ارتفع وعال. طويلاخلبق ال
.وخبقه خيبقه إذا صغر الرجل إىل نفسه. وخبوق حنو خفوق. اخللق  

الميم والقاف والخاء  

 قمخ

.اخلارزجني أقمخ الرجل أنفه إقماخاً إذا كان متكرباً  

 قخم

.صنعةالقيخمان الكثري ال  

الكاف والخاءباب   
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الشين والكاف والخاء  

 كشخ

.يقال من الكشخان كشخته وكشخنته  

الراء والكاف والخاء  

 كرخ

.والكارخ الرجل الذي يسوق املاء. والكراخة الشقة من البواري. الكرخ سوق  

 كخر

.اخلارزجني الكاخرة أسفل من اجلاعرة من أعايل الفخذين، قال وال أحقه. مهمل عنده  

الفء والكاف والخاء  

 كفخ

.وكفخه كفخاً ضربه على رأسه خاصة. الكفخة الزبدة املتجمعة البيضاء  

الميم والكاف والخاء  

 كمخ

.وهو كامخ بأنفه إذا تكرب. أكمخوا إكماخاً وهو اجللوس املتعظم يف نفسه  

 كخم

.والكخم املنع والدفع. الكيخم امللك والسلطان العظيم  

الجيم والخاءباب   

الضاد والجيم والخاء  

  .مهمالت عنده
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 خضج

.واخنضج خفه أي زاغ. وأخضجتم األمر نقضتم. اخلارزجني ختضجت الشاة أي عرجت ومخعت  

السين والجيم والخاء  

  .مهمالت عنده

 سخج

.اخلارزجني السخاوج األرض اليت ال أعالم ا وال ماء  

 خسج

.اخلسيج الكساء أو اخلباء ينسجان من صوف  

زايال والجيم والخاء  

  مهمالت

 خزج

وأخزجت من إبلي بعرياً أي . اخلارزجني املخزاج من اإلبل اليت إذا مسنت صار جلدها كأنه وارم من السمن
.خنسته  

الدال والجيم والخاء  

 خدج

وكل . خدجت الناقة فهي خادج وأخدجت إذا ألقت ولدها وقد استبان خلقه، والولد خديج وخمدج وخمدوج
.ذي ظلف أو منسم ختدج  

 جخد

.واجلراد أبو جخاد. والضخم من اإلبل. اخلارزجني اجلخادي الصحن حيلب فيه. مهمل عنده  
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الذال والجيم والخاء  

  .مهمالت عنده

 جخذ

.اخلارزجني اجلخوذة العدو  

الراء والجيم والخاء  

  

واء واجلخر من أد. واجلبان الصداد عن احلرب، واجلميع اجلخرون. جخر رجل جخر وامرأة جخرة للشديد األكل
وهي املهزولة . اإلبل؛ وهو أن تشرب املاء وليس يف بطوا شيء فيتخضخض املاء يف بطوا فتراها جخرة خاسفة

واملنتفخ املتفاجي، واجلخر يف . واألجخر األخبر. واجلخر الشيخ الكبري. ورجل أجخر قليل حلم الفخذين. أيضاً
. وجخرنا البئر فجفخرت أي اتسعت.  واجلخراء البخراء.واجلخر اجلبان من الرجال. األليتني انتفاخ ما بينهما

.والسريع اجلوع. والسمج. والعاجز أيضاً. واجلخر الفاسد العقل، وقوم جخارى  

 خرج

واخلراج ورم وقرح ". اخلراج بالضمان"ويف احلديث . اخلراج واخلرج واحد؛ للسلطان، ومجعه أخرجة وخرجان
. واخلروج نقيض الدخول. ولعبوا خراج. راج لعبة لفتيان األعرابواملخارجة واخلريج واخل. خيرج باإلنسان

واخلارجية طائفة من . واخلريج الذي خيرجه غريه يف أدب أو ما سواه. واخترجوه من السجن مبعىن استخرجوه
واخلروج . وناقة خمترجة خرجت على خلقة اجلمل. خيل سابقة هلا عرق يف اجلودة_ أيضاً _ وهي . اخلوارج

وهو من . واألخرج لون سواده أكثر من بياضه. واخلرج معروف، وثالثة أخرجة. إذا نشأت وخرجتالسحاب 
واخلرجاء من الضأن اليت ابيضت رجالها . والقارة اخلرجاء كذلك. املعز والنعام الذي نصفه أبيض ونصفه أسود

والتخريج .  دون مكانوأرض خمرجة نبتها يف مكان. وأخرجة بئر احتفرت يف أصل جبل أخرج. مع اخلاصرتني
. اسم رجلني، كذا رواه" أمل تقتلوا اخلرجني"واخلرجني يف قوله .واألخرج املكاء. أكل بعض الكأل وترك بعضه

. وختريج النخل تلوين بسره. وخاروج ضرب من النخل. واخلرجة الطريق؛ باخلاء واجليم، وأنكر أن تكون جبيمني

.والتخارج شبه املناهدة بني قوم. نان جعل عليهواخلروج من اخليل الذي يغتال بعنقه كل ع  

 رخج
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.الرخج قبيلة من العرب  

الالم والجيم ولخاء  

 خجل

والبعري إذا سار يف الطريق فتحري فيه قيل خجل البعري . اخلجل أن خيجل اإلنسان من فعل يفعله فيتشور، وخجلته
. والكسالن أيضاً. واخلجل املرح.  خجلوإذا التبس على الرجل أمره قيل. وكذلك إذا اضطرب باحلمل. خجالً

_ واخلجال . وواد خجل مغن ملتف. واخلجل من الثياب الطويل. وأخجل احلمض طال والتف، ومحض خمجل

.السم_ بتقدمي اخلاء   

 خلج

.اللخج أسوأ الغمض، عني خلجة  

 خلج

. ج، واختلجت العنيواحلركة أيضاً، خلج عينيه وحاجبيه؛ خيلج وخيل. اخللج جذب الشيء وانتزاعه بسرعة

وبيننا . وختاجلتين مهوم تازعتين. واختلج فب صدري هم. والفحل إذا أخرج من الشول قبل أن يفدر يقال خلج
. وهي الكثرية اللنب أيضاً. وناقة خلوج اختلجت عن ولدها فقل لبنها. وبينهم خلجة أي قدر ما يعيي مرة واحدة

. واخللج رثية ووجع يف الركبة.  العضد حىت يعاجل فيستطلق ويعودوخلج البعري خيلج خلجاً وهو تنقص العصب يف

وجفنة خلوج . واخللوج من السحاب املتفرق. واملخاجلة أن يأخذ هذا إمث هذا. ويكون ذلك من كثرة العمل أيضاً
 وخلجته اخلواجل أي شغله. وخيل خلج الظهور ال حلم عليها. وسحابة كذلك كثرية املاء شديدة الربق. قعرية

واحلبل ألنه خيلج ما شد به أي . واليابس من عروق األشجار. واخلليج خيتلج يف شق من النهر األعظم. الشواغل
واإلخليج . واخللج الفساد. واملختون خيتلج يف مشيته يتمايل كأنه حيتدب مينة ويسرة. واخليط والسلك. جيذبه

وهو . واخلالج من الثياب املوشي.  الطويلواألخلج. والذي يضطرب وخيتلج. الذي خلجته النساء فذهبت به
والسلكى " األمر سلكي ليس خملوجة"ويف املثل . واملخلوجة الرأي واحلزم. اخلالف أيضاً، خاجل فالن فالناً خالفه

.من املفاوز واألمكنة البعيد_ على وزن خضم _ واخللج . وعني خلجة أي رمصة. املستوية، واملخلوجة املعوجة  

  جلخ
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وسيل جالخ وجراف واحد، وجلواخ إذا مأل الوادي الضخم، وجيمع . من النكاح يف إخراجهااجللخ ضرب 
واجلخ الرجل اضطجع، واجلنخى . وجلخ به أي صرعه. وجلخ بطنه أي سحجه. وطريق جلواخ واسع. جالويخ

.وجلخه بالسيف بضع من حلمه بضعة. وجلخت ظهره خدشته. ولعبة هلم جلخ جلب. واجللخ املد. أيضاً  

النون والجيم والخاء  

  

 خنج

. والنخج من املباضعة، خنج الرجل املرأة، وامرأة خناجة. النخج السيل ينخج يف سند الوادي أي يصوت ويصدم

.والنخج صوت األست. واستنخج املكان للحفر والقوم للصلح إذا النوا. وخنج بالدلو إذا جذا حىت متتلئ  

 جنخ

ويقال ينجخ . والنجخ البضع. وسيل ذو ناجخ أي ذو موج.  ال جتتمعالنجيخة الزبدة تلصق جبوانب املمخض
والنجاخة . ومسعت جنيخ القوم وناجخهم أي أصوام. وجنخ النوء هاج. والتناجخ التفاخر. بقومه أي يفخر م

.وجنخ البئر حفرها. من النساء اليت لفرجها جنخات أي دفعات املاء  

الفاء والجيم والخاء  

 خفج

وخفاجة حي من . وورق خفج. ينبت يف الربيع، الواحدة خفجة، وهي بقلة شهباء هلا ورق عراضاخلفج نبات 
واخلفج من الرجال . واملتخفج املائل. واخلفج العرج، بعري أخفج وناقة خفجاء. واخلفج ضرب من املباضعة. قيس

.اعموعيش خفج ن. وأخفاج الوادي أجنافه، واحدها خفج. وماء خفيج شريب. الضعيف الرجل  

 فخج

والفخجاء أسوأ من الفحجاء، والفخج أسوأ . اخلارزجني الفخج تباين يف الرجلني، وأقدره تصحيفاً. مهمل عنده
.من الفحج تبايناً  

 جفخ
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.جفخ الرجل جيفخ جفخاً وهو البذخ والفخر  

 جخف

من قوم واجلخفة املرأة القضيفة، وهن اجلخاف، ورجل جخيف . اجلخف واجلخيف اخلفة والطيش مع الكرب
.ووقع يف صفري ويف جخيفي أي روعي وقليب. والغطيط يف النوم. واجلخيف الكثري. جخف  

الباء والجيم ولخاء  

 خبج

واخلبج األمحق، . واخلبج نوع من الضرب بسيف أو عصاً؛ ليس بشديد. اخلباجاء من الفحول الكثري الضراب
.وخبج خباجاً ضرط. وكذلك اخلباجاء  

 جبخ

إذا أقيمت الصالة وىل الشطيان وله جبخ "وكذلك الضراط، ويف احلديث . لكعاب والقداحاجلبخ صوت إجالتك ا
.واألجباخ أمكنة فيها خنيل. ويروى باحلاء". كجبخ احلمار  

 جخب

.واجلخب الضعيف. واجلخب املنهوك األجوف. اجلخابة الضعيف الرأي األمحق  

الميم والجيم والخاء  

 مجخ

.واجلموخ املتكرب. واجلموخة التجرب. اخمت الرجل إذا فاخرتهوج. اجلمخ مثل اجلبخ يف الكعاب  

 جخم

.حكى اخلارزجني اخلجام املرأة الواسعة اهلنة، واخلجوم مثله، يقال يا ابن اخلجوم. مهمل عنده  

 جخم
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.واملنجخم امليت. واجلخمة الشيخ اجلايف. اخلارزجني اجلخمة مثل اجلخبة وهو السمج من الناس. مهمل أيضاً  

 مخج

. وتفاحة مخجة وخممجة أي فاسدة. ورجل خممج األخالق أي خملطها. خلمجة الناقة اليت ال تذوق املاء من داء اا

.واخلمج سوء الثناء. وماء مخج ال طعم له. ومخج اللحم أروح  

 خمج

.وهو من خمج الدلو وهو حتريكها يف قعر البئر لتمتلئ. خمج الرجل املرأة خمجاً نكحها  

ينالش والخاءباب   

الصاد والشين والخاء  

 شخص

والشخوص ارتفاع، شخص اجلرح إذا . الشخص سواد اإلنسان إذا رأيته من بعيد، ومجعه شخاص وشخوص
وهو أن _ ورمبا كان خلقة _ وشخصت الكلمة يف الفم . والسري من بلد إىل بلد، شخص شخوصاً. ورم

امي إذا جاز سهمه الغرض، وسهم وأشخص الر. ومنطق شخيص متجهم. يشخص صوته فال يقدر على خفضه
.وأشخص فالن بفالن إذا اغتابه. شاخص  

السين والشين والخاء  

 شخس

والشخاس واملشاخسة يف األسنان وهو أن مييل بعضها ويسقط . الشخس فتح فم احلمار عند التثاؤب والكرف
ومنه .  القوم تباعدواوشتاخس. وأشخست له يف املنطق. ومنطق شخيس فيه جتهم. واملتشاخس املتمايل. بعضها

.تشاخس فوه  

الزاي والشين والخاء  

 شخز
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وشخزت بني القوم أغريت . وشخز عينه فقأها. والطعن أيضاً، شخز يشخز شخزاً. الشخز شدة املشقة والعناء
.بينهم  

الدال والشين والخاء  

 خدش

. ألنه خيدش الفم لقلة حلمهويسمى كاهل البعري خمدشاً؛. وخادشة السفا أطرافه. اخلدش مزق اجللد قل أم  كثر  

 شدخ

والشادخ . وهي الطويلة من األتر. الغرة الشادخة اليت تغشي الوجه من أصل الناصية إىل األنف، واالسم الشدخ
.ويقال للصيب الفطيم شدخ. واملشدخ بسر يغمن حىت ينكسر. وشداخ رجل من بين ليث. العادل املائل  

التاء والشين والخاء  

  

 شخت

. ويقال للدقيق العنق والقوائم شخت، شخت شخوتة، واجلميع شخات. ق من كل شيءالشخت الدقي

.والتشخيت اإلبالغ  

الذال والشين والخاء  

  .مهمالت عنده

 شذخ

.اخلارزجني الشذخ الصغري من الصبيان  

الراء والشين والخاء  

 شخر
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والشخري . والشخري النفري. بالنخر_ أيضاً _ وهو رفع الصوت . شخر احلمار يشخر شخرياً وهو صوت يف احللق
وشخر القتب منفرج . والتشخري أن ترفع األحالس حىت تستقدم الرحالة. ما حتات من اجلبل باألقدام والقوائم

والتشخري يف النخل وضع . وشخر البعري الغرارة بدد ما فيها وخرقها. وكذلك شخر االست شقها. أعلى طرفيه
.العذوق على اجلريدة حىت ال تنكسر  

 خشر

وخشرت . وكذلك خشارة الناس سقاطهم. اخلشارة من الشعري ما مل يكترت، وهو كالسحالة والنخالة ال لب فيه
.الشيء أخشره خشراً نفيت الرديء منه  

 شرخ

والشارخ احلدث من . والشرخ نتاج كل سنة من أوالد اإلبل. شرخا الرحل آخرته وواسطته، والسهم زمنتا فوقه
وشرخ ناب . وحديدة تكون مع الشطار. وأصل اإلنسان الشرخ، وكذلك الترب.  أولهبابوشرخ الش. الناس

.والشروخ العضاه. البعري يشرخ إذا شق البضعة وخرج  

  خرش

واخلراش مسة مستطيلة كاللذعة اخلفية، . وختارش الكالب مزق بعضها بعضاً. اخلرش باألظفار يف اجلسد كله
وما يعلو . وجلدة احلية وسلخها. البيض الداخلة، واجلميع اخلراشيواخلرشاء جلدة . وثالثة أخرشة، وبعري خمروش

وما تقذف به من صدرك إذا سعلت، ويقال ألقى من صدره خراشي منكرة . ومدة القرحة. اللنب من الرغوة
.  أمساء الرجالنوخرشة م.  عضهبابوخرشه الذ. بابواخلرشة الذ. واملخرش خشبة خيط ا اخلراز. وخرشية

ورجل خرش ال ينام . وخرش فالن لعياله إذا كسب هلم.  خيرش إذا خرج أول طرف من السنبلوخرش الزرع
.جوعاً  

 رخش

.اخلارزجني الترخش التحرك، وهم يترخشون، وهلم رخشة أي حركة. مهمل عند اخلليل  

الالم والشين والخاء  

 خشل
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وإنه خلشيل فتل أي .  من الغثاءواخلشيل اليابس. ورأس اخللخال. اخلشل من املقل الرديء كاخلشف من التمر
.وخشل الثوب بلي. ضعيف عند احلرب  

 شخل

.وشخل اللقاح حلبها. وبزل الشراب باملشخلة وهي املصفاة. الشخل الغالم الذي يصادق رجالً  

 شلخ

. وشلخه بالسيف هربه. والشلخ يف اللحم شق بالطول والعرض، ويكىن ا عن الفرج. إنه لكرمي الشلخ أي األصل

.خل جد إبراهيم عليه السالموشا  

النون والشين والخاء  

 خنش

وخنشت الشيء . وفالن يتنخش إىل كذا أي يتحرك إليه. خنش الرجل فهو منخوش من اهلزال، وهم املنخوشون
.وبطحاء خنشة ليست مبملسة. وخنش من مال أي طائفة. أخذت نقاوته  

 خنش

أيضا _ وهي البقية . وا خنشوش من الناس أي قطعة. نشاتا، واجلميع خمباامرأة خمنشة، وختنشها بعض بقية ش
.والشيء اليسري. _  

  خشن

وكتيبة خشناء كثرية . واخشوشن الرجل لبس خشناً أو قال قوالً خشناً. خشن الشيء خشونة فهو خشني
 وهي األرض الغليظة، وجبل. بقلها خضراء ورقها قصري_ ممدودة _ واخلشناء . وسنة خشناء قحطة. السالح

.ورجل أخيشن ذميم احلال. ويقال للناقة إا خلشيناء إذا كانت عجيفاء، وخمشنة قليلة الطرق. أخشن  

  شخن

.مهمل عنده  
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 اخلارزجني

.واملشخئن اإلنسان إذا تغضب. رأيت شيخوناً أي شيخاً  

 خفش

ام املنضم الذي وهو من البعري الصغري السن. اخلفش فساد يف اجلفون تضيق له العيون من غري وجع، ورجل أخفش
.وخفشت أمرك أي ضيعته. وخفشت البناء هدمته، والرجل إذا صرعته ووطئته. ال يطول، ناقة خشفاء  

 فشخ

.والتفشيخ إرخاء املفاصل. والصفع. الفشخ الظلم  

 شخف

. اللنب، وكذلك الشخاف أيضاً الشخف باحلمريية  

  

 خشف

. مشي الشيخ، يقال منه خشف خيشف خشفاًواألخشف الذي قد عمه اجلرب فهو ميشي . اخلشف ولد الظيب

. ومسي اخلشاف خلشفانه. والسرعة، دليل خمشف خيشف بالقوم، ورجل خماشف أيضاً. واخلشفان اجلوالن بالليل

والسيف اخلشيف مثل . وأصبح املاء خشيفاً. واخلشف واخلشيف الثلج اخلشن. واخلشوف الذي ال يهاب بالليل
وخماشفة السهم أن يصيب فتسمع له .  والرميبابفي كخشفة الذواخلشفة حركة أو صوت خ. اخلشيب

.واخلشاف من أمساء األسد. وأم خشاف الداهية. خشخشة من جوف الرمية  

 فخش

.فخشت أمرك أي ضيعته  

الباء والشين والخاء  

 خشب
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. واخلشبان مجع اخلشب؛ واخلشب مجع اخلشبة. واخلشابة قوم معهم خشب. اخلشب معروف، والواحدة خشبة

واخلشيبة . وهو من األضداد. وقيل هو الذي مل حيكم عمله. واخلشب الشحذ، سيف خشيب وخمشوب أي شحيذ
ورجل خشب عاري العظام والعصب؛ له صالبة . وجبهة خشباء كريهة يابسة ليست مبستوية. حده، وقيل صقاله

وأخشبا . لكوكل شيء خشن كذ. واألخشب مكان مرتفع غليظ خشن احلجارة. وشدة، واخشوشب الرجل
. ومال خشب أي هزىل خال من الربيع. وأخاشب صمان جبال هناك ليس قرا أكمة وال جبل. مكة جبالها

واملختشب الذي يأكل ما قدر . واختشب فالن شعراً خلط فيه ومل جيوده. وأرض خشاب إذا سالت من أدىن مطر
.عليه، وهو اخلاشب أيضاً  

 شخب

والفرس يشخب يف اجلري . وشخبت أوداجه دماً.  شخبت اللنب فانشخبالشخب ما امتد من اللنب حني حيلب،
شخب يف اإلناء وشخب يف "ويف املثل . وإن يف الناقة لشخبة أي ضرباً من اللنب غري كثري. شخباناً إذا مر يطري

.ملن خيطئ مرة ويصيب أخرى" الترباء  

 خبش

.وختبش من هاهنا ومث. خباشات العيش ما يتناول من طعام وحنوه  

الميم والشين والخاء  

 خشم

خشم خشما فهو أخشم . واخلشام داء يأخذ فيه وسدة، وداء خمشوم، وصاحبه خمشوم. اخلشم كسر اخليشوم
واخلياشيم من . واملخشم الذي قد سكر من الشراب. واألخشم الذي ال جيد الريح. ظاهر اخليشوم، ومنتنه أيضاً

واملخشم . ويقال للرذالة اخلشامة. واسم من أمساء األسد. نف الضخمواأل. واخلشام اجلبل الطويل. اجلبال أنوفها
.وقد أخشم وخشم وخشم، وحلم خشم. اللحم الشديد الننت  

 مخش

. ، واحدها مخوشة_بلغة هذيل _ واخلموش البعوض . اخلامشة واخلوامش صغار مسايل املاء؛ مثل الدوافع

والبقية، يقال له عند فالن . واجلراحة. واخلماشة اجلناية. دواخلمش اخلدش يف الوجه، ورمبا استعمل يف سائر اجلس
.مخاشات ذحل أي بقاياه  
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 مشخ

.ونية مشخ بعيدة. وجبل شامخ طويل، واجلميع الشوامخ. مشخ بأنفه رفع رأسه عزاً  

 شخم

واشخام نبت األرض إذا اختلط . وأشخم اللحم أننت. شخم الطعام خيشم شخوماً، وهو شاخم فاسد قد كرج
.ب باليابسالرط  

الضاد والخاءباب   

السين والضاد والخاء  

  .املداد نفسه، وليس بثبت: اخلارزجني. مهمالت

الزاي والضاد والخاء  

  .إذا خبصها: ضخز عينه: اخلارزجني. مهمالت عند اخلليل أيضاً

الدال والضاد والخاء  

والبعري خيضد عنق اليعري إذا . دوخضدت العود إذا كسرته فلم تنبته، فاخنض. خضد اخلضد نزع الشوك عن الشجر
. وخضد خيضد خضداً أكل الشيء رطباً مثل القثاءة وحنوها. واخلضاد من شجر اجلنبة، وهو مثل النصي. قاتله

وبعري خضد وخمضود وإبل خضادى وهي اليت . وخضد الرجل برد جسده. واخلضد الذي ال يقدر على النهوض
.رود مرحاً ونشاطاًواخضد املهر إذا جاذب امل. خيضدها احلمل  

 دخض

.الدخض سالح السباع، دخض دخضاً  

الراء والضاد والخاء  

  خضر

واالخضرار مصدر قولك اخضر الشيء . واخلضرالزرع، خضر خضراً، وأخضره الري إخضاراً. اخلضر نيب معمر
وخضراء إياكم "ويف احلديث . واخلضرة واليخضور امسان للرخص من الشجر. واخلضرة اسم البقلة. اخضراراً
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. وخنلة خضرية وخصرة إذا كانت ترمي ببسرها أخضر قبل أن ينضج. يعين املرأة احلسناء يف منبت السوء" الدمن

واخلضارى الرمث إذا طالت . واخلضارى اسم طائر يسمى القارية. وجعل خيضر الشجر إذا أكله طرياً خضراً
واخلضار من اللنب مثل السمار، وكذلك . وهواملخاضرة أن تبيع الثمار قبل بدو صالحها، وهو مكر. قضبانه

وخضر الشيء خضراً . واخلضارة البحر. خضار_ أيضاً _ واخلزف األخضر . اخلضارة، ومها اللتان ثلثامها ماء
وذهب دمه خضراً مضراً .واختضر الرجل املرأة اقتضها.واختضرت العدل احتملته. واخضر الشيء انقطع. قطعه

ويل عنده يد . وهم يف خضراء خري وعيش. بدنا خضراءهم أي خصبهم ودنياهموأ.وخضراً مضراً أي باطالً
. واخلضراين من ألوان اإلبل هو األخضر، واجلميع اخلضرانيات. خضراء أي يد معروفة فيها خضرة ونعمة

به وإذا قالوا أخضر القفا فإمنا يراد . وخضر حمارب يراد به السود. والليل أخضر. واألخضر عند العرب األسود
ويقال أهلك الناس . واخلضرة عند العرب اللؤم. وإذا إنه أخضر البطن فإمنا يريدون أنه حائك. ولدته سوداء

.وخضوراء اسم ماء. األخاضر يعين الذهب واللحم واخلمر  

 رضخ

. مثل الشماليل_ الواحدة رضخة _ ورضاخ من مطر . ورضخت له من مايل رضخة. الرضخ كسر النوى وشبهه

وراضخ فالن شيئاً إذا . ويقال هل رضخت تيوسكم؟ وذلك إذا أخذت يف النطاح. رامي القوم بالسهاموالتراضخ ت
.ورضخ به األرض أي جلده ا. وكنا نترضخ أي نأكل. أعطى وهو كريه، وراضخنا منه شيئاً أصبنا  

 خرض

.اخلريضة اجلارية احلديثة السن احلسنة البيضاء، واجلميع اخلرائض  

لالما والضاد والخاء  

 خضل

وأخضلت . وشواء خضل رطب. ويقال أخضلتنا السماء أي بلتنا بالً شديداً. اخلضل كل شيء ند يترشش نداه
ويومنا يوم خضلة . واخلضلة الناعمة من النساء. اللؤلؤ، درة خاضلة أي صافية_ وجزوم _ واخلضل . دموعه حليته
.ليل أظلمواخضل ال. والذي يف السماء شبه القوس خضلة. أي يوم نعيم  

النون والضاد والخاء  

 خضن
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وخضن عنا اهلدية خيضن خضناً أي . املخاضنة الترامي بقول فحش، ويف النساء املمازحة بالغزل يف كسر الطرف
.صرف وكف  

 نضخ

ونضخ املاء فار . وقيل النضخ ما تعمدت رشه، والنضخ باملاء والدم من غري تعمد. النضخ كاللطخ مما يبقى له أثر
ونضخناهم بالنبل نضخاً أي . والنضخة املطرة". فيهما عينان نضاختان" وجاش، من قوله عز وجل من العني
.فرقناهم  

الفاء والضاد والخاء  

 خضف

. والرجل عند احلدث يقال خضف ا. وخضف البعري خيضف خضفاً وضيفاً ضرط. اخلضف البطيخ الكبري

.واألخضف احلية. واخلضوف الضروط  

 خفض

وخفضت . وعيش خفض أي يف دعة وخصب، خفض عيشه. ع، خفضته فاخنفض واختفضاخلفض نقيض الرف
.والتخفيض مدك رأس البعري إىل األرض. اجلارية ختنت  

 فضخ

. والفضيخ شراب يتخذ من البسر املفضوخ املكسور. الفضخ كسر الشيء األجوف حنو الرأس والبطيخ

.واالنفضاخ صوت مثل صوت الضرطة. وانفضخت القرحة انفتحت  

الباء والضاد والخاء  

 خضب

واخلاضب من النعام إذا اغتلم يف . وكل شيء غري لونه محرة فهو خمضوب. خضب الرجل شيبه، واخلضاب االسم
وإذا لقحت النخلة وتفرق الشماريخ . واملخضب مثل إجانة يغسل فيها الثياب. الربيع فامحرت ساقاه وريشه

عضاة وغريه، ومسع بعض العرب يقول ما هذه العضاة واخضرت قيل خضبت النخلة فهي خاضب، وكذلك ال
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وأخضبت األرض . ويقال أخاضبة أم جالبة. أجلبة أم خضب، فاخلضب اخلارج عن املطر؛ واجللبة حني يتغري
.أعشبت، وختضبت  

الميم والضاد والخاء  

 ضمخ

لضمخة من وا. الضمخ لطخ اجلسد بالطيب حىت كأمنا يقطر، ضمختها وضمختها ضمخاً، فاضمخت وتضمخت
والضمخة املرأة، أو الناقة . وفالن يضمخ بالكالم إذا تكلم عرضاً فخلط. الرطب الذي قد تفطر منها شيئ

.وهو من السماق ما يكون يف الغرس. السمينة  

 مضخ

.املضخ لغة شنعاء يف الضمخ  

  

 خمض

. شقشقته، والدهر بفتنتهوالبعري ميخض ب. واملخيض الذي قد أخذ زبده. املخض حتريكك املمخض الذي فيه اللنب

وناقة ممخاض . واملستمخض البطيء الروب. واإلخماض ما اجتمع من األلبان فيصري وقراً، وجيمع على األماخيض
وكل حامل إذا . وأخمض الرجل متخضت إبله ودنا نتاجها. وخمضت اللنب أخمضه وأخمضه وأخمضه. سريعة اللنب

وابن املخاض . لنوق احلوامل، وهن شول مادام الفحل فيهاواملخاض اسم جيمع ا. ضرا الطلق فهي ماخض
.ومتخض الزمان جاء بالفنت. وخمضت املرأة وخمضت ضرا الطلق. الفصيل الذي قد محلت أمه  

 ضخم

والسيد الضخم . واملضخم الشديد الصدم والضرب. الضخم العظيم من كل شيء، ضخم يضخم ضخامة
.ان ثقيالًوماء ضخم مثل خمضم وذلك إذا ك. الشريف  

 خضم
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وما أخضمه أي . ، وهو كنحو أكل القثاء وحنوه"خيضمون ونقضم"ويف احلديث . اخلضم األكل يف رغدة العيش
والفرس الضخم . والسيد الضخم اجلواد، واجلميع اخلضمون واخلضام. واخلضم نعت للشريف املعطاء. ما أرطبه

واملسن يف قول أيب وجزة. رب الشديدوالض. والسيف القاطع، من خضمه واختضمه أي قطعه. اجلوز  

  على خضم يسقي الماء عجاج

. من خرز الرجال إذ أرادوا مهماً أو دخوالً على سلطان: واخلضمة. أي مصاصهم: وهو يف خضمة قومه

وهو . الغليظ امللح: واملاء املخضم. أي موسع عليه غين: وفالن خمضم. أن تؤخذ احلنظلة فتنقى وتطيب: واخلضيمة
.ضرط: وخضم ا وخضف. اسم موضع: وخضم. على مثال بقم. واخلضمأ الكثري. ب أيضاًالشري  

الصاد والخاءباب   

الدال والصاد والخاء  

 دخص

.صبية مدخصة مسينة، ودخوص تارة  

 صخد

ويوم . وحر صاخد وصيخد وصخيد شديد. الصخد صوت اهلام والصرد، صخد اهلام يصخد صخداً وصخيداً
وتقول أصخدنا كقولك . واحلرباء تصطخد إذا تصلى حبر الشمس. صيخد عني الشمسوال. صخدان شديد احلر

.والصيخود الصخرة امللساء الصلبة، وكذلك الصيخاد والصيخدة. وهاجرة صيخود. أظهرنا  

الراء والصاد والخاء  

 خصر

 وخمصورة يف وقدم خمصرة. وخصر القدم أمخصها. واخلاصرتان ما بني احلرقفة والقصريى. اخلصر وسط اإلنسان
وما بني الفوق وما بني . وموضع بيوت األعراب خصر. وخصر الرمل طرائق بني أعاله وأسفله. رسغها ختصري

واملخاصرة يف البضع أن يضرب الرجل يده إىل . والطريق السهل يف الرمل، ومجعه خصور. الريش يف السهم
وتستوجز، ويف الطريق كذلك، ويف اجلز أن واالختصار أن تدع الفضول . وهو املنهي عنه يف الصالة. خصرها
واملخصرة ما يأخذه الرجل بيده حنو عصا أو حنوها، واجلميع . واخلصر من الربد، ثغر خصري بارد املقبل. تستأصله
.والتخصر إمساك القضيب. املخاصر  
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 صخر

.والصخري نبات. والصاخرة إناء من خزف. الصخر عظام احلجارة وصالا  

 خرص

واحلزر يف العدد والكيل، واخلارص خيرص ما على النخلة، ". قتل اخلراصون"يف قوله عز وجل اخلرص الكذب 
وأعطين . وخرصت املال خراصة أصلحته. واجلميع اخلراص،وخرصت األرض خرصاً، وكم خرص أرضكم

. ج من البحروقيل اخللي. واخلريص شبه حوض ولسع ينشق فيه املاء من ر مث يعود إليه. خرصيت من املاء أي شريب

واخلرص من الرماح؛ يتخذ من خشب . _بفتح اخلاء _ واخلرص القرط حببة واحدة يف حلقٍة، وهو اخلرص أيضاً 
واخلرص العود واجلريد . واملخارص األسنة. وكذلك اخلرص واخلرص. ودقاق القنا وصغارها خرصان. منحوت

واخلرص الذي به . لعسل، ومجعه أخراصوكل قضيب من شجرة وعود يؤخذ به ا. من النخل، ومجعه ِخرصان
وجلدة . وجيمع خرصيات. واخلرصيان اجللد الثالث من جلد البطن. واخلرص اجلمل الشديد الضليع. جوع وبرد

واخلرصة لغة يف اخلرسة فب طعام . وخارصت الرجل أي عارضته وبادلته. محراء رقيقة الصقة حبجاب القلب
.النفساء  

 رخص

. والرخص يف األشياء بيع رخيص. وثوب رخيص ناعم. لني، رخص يرخص رخاصةالرخص الشيء الناعم ال

والرخصة ترخيص اهللا عز وجل . واملوت الرخيص الذريع. وأرخصته جعلته رخيصاً. واسترخصته رأيته رخيصاً
.للعبد يف أشياء خيففها عليه  

  

 صرخ

املصرخ . واملستصرخ املستغيث.  صراخواسم الصوت. الصريخ والصارخ الذي يأيت قوماً يستغيث م عند الغارة
وأصرختهم . والعون. _أيضاً _ والصريخ املفزع ". هلم صرخة احلبلى"ويف املثل . واالصطراخ التصارخ. املغيث

".عبد صرخيه أمة"ومثل . وصريخ بني الصروخة والصراخة. إصراخاً أغثتهم  

الالم والصاد والخاء  

 خلص
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. وخلص الشيء خلوصاً جنا وسلم". قل هو اهللا أحد"وسورة اإلخالص . اإلخالص التوحيد هللا عز وجل خالصاً

وفالن . واخلالص مصدر كاخللوص، ومصدر الشيء اخلالص. وخلص فالن إىل فالن وإىل حاجته وصل إليه
واملخلص . وهذا الشيء خالصة لك أي خالص لك خاصة. وهؤالء خلصاين أي أخالئي. خالصيت وخلصاين

وما أسفل . واخلالصة واخلالص رب يتخذ من متر. تنجية من كل منشب، خلصته وختلصتهوالتخليص ال. املختار
وذو اخللصة موضع باحلجاز فيه صنم يدعى ذا . واخللصاء ماء بالبادية. الربمة من السمن والزبد خالصة اللنب

واخللوص مجع . يتاخلصاص واخللل يف الب_ يف لغة هذيل _ واخلالَّص . وبعري خملص وهو السمني املخ. اخللصة
واخللص أن ينشق خف اإلنسان حىت يدمى قدمه، واجلميع . اخللص وهو اخللل وهو اخللل يف الشيء والشق فيه

.وخلصا الشنة عراقاها؛ ومها ما خلص من املاء من خلل سورها. األخالص  

 خلص

بعري أخلصه إذا نظرت وخلصت ال. وضرع خلص كثري اللحم. اللخص أن يكون اجلفن األعلى حليماً والنعت أخلص
وإن يف البعري للخصة وهو أن يكوى م . إىل شحم عينيه؛ وال يكون إالَّ يف املنحور؛ فتنظر أترى شحماً أم ال

.وخلصت الكتاب تلخيصاً بينته وحربته. ورائها برضيفة، وهو اللخوص ومجعه خلص  

 خصل

واخلصلة واخلصلة . واخلصيل املقمور. فأخصلاخلصل يف الترامي ويف النضال إذ وقع السهم بلزق القرطاس، رماه 
واخلصيلة كل حلمة على حيزها من حلم الفخذين والعضدين والساقني . واجلميع اخلصال حاالت األمور

والتخصيل أن ختصل خصالً من العرفط يف . واملخصل السيف القطاع. واخلصلة لفيف من شعر. والساعدين
وخصلت الرجل وخسلته؛ فهو . ملخصال ما ختصل به فروع الشجر كالفأسوا. أجوافه دقاقا وهي أطرافها وأفناا

.واخلصالة قصائر احلنطة وما فيها من األخالط، واحلاء فيه أعرف. خمصول أي مرذول  

  صلخ

ومجل أصلخ . وداهية صلوخ أي مهلكة. واصلخ الرجل اضطجع، وقد اصلخخت. يقولون أصم أصلخ مبعىن
.وأسلخ وهو الذي قد سلخه اجلرب  

النون والصاد والخاء  

 خصن
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.اخلصني الفأس ذات خلف واحد، وثالث أخصن  

 خنص

واخلنوصة النخلة اليت مل تفت اليد، واخلنوصة . واإلخنيص املتباطئ. والصغري من كل شيء. اخلنوص ولد اخلرتير
.واخلنصيص ولد البرب. أيضاً  

 خنص

وانتخص حلمه . ورجل ناخص قد هزل كرباً. اخلارزجني خنص الرجل ينخص خنوصاً وخنص أي ختدد. مهمل عنده
.ذهب  

 صنخ

.ورجل صناخية ضخم. وصنخ الودك واإلهالة إذا تغري. اخلارزجني فم صنخ خرجت أصناخه. أمهله اخلليل  

الفاء والصاد والخاء  

 خصف

ة واخلصف. واملخصف مثقب ذلك. واخلصفة القطعة مما خيصف به النعل. واخلزف أيضاً. اخلصف ثياب غالظ جداً
وكذلك من اجلبال ما . واألخصف لون كلون الرماد فيه سواد وبياض، وهو اخلصيف أيضاً. واخلصاف جلة التمر

واإلخصاف . ونعجة خصفاء هي اليت ابيضت خاصرتاها. واألخصف الظليم. كان أبرق بقوة سوداء وقوة بيضاء
.  على نفسه، واختصف بكذاخصف. واالختصاف أن يأخذ العريان على عورته ورقاً عريضاً. سرعة العدو

واملخصف من اإلبل اليت . واخلصوف من اإلبل نقيض اجلرور، ومن النساء اليت تضع يف تاسعها وال تدخل العاشر
واملخصف من الرجال الضيق اخللق، وختصيفه . وأخصفت ناقتك صارت خصوفاً. إذا أتت على مضرا نتجت

واخلصاصيف حصاير من خوص، واحدها . امهم بأقدام غريهموهم خيصفون أقد. جهده يف التكلف مبا ليس عنده
.وخصاف اسم فرس". أجرأ من خاصي خصاف"ويف املثل . خصاف  

 فصخ

ورجل فصيخ وفاصخة من الفواصخ إذا مل يكن مبصيب الرأي. فُصخ الرجل يف البيع غُِبن.  
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الباء والصاد والخاء  

  

 خصب

والنخلة . واخلصبة الطلعة. أخصبت األرض إخصاباً. اخلصب نقيض اجلدب، واإلخصاب واالختصاب من ذلك
واألخصاب . وإذا جرى املاء يف عود العضاه حىت يصل بالعروق قيل أخصبت. الكثرية احلمل، واجلميع اخلصاب

واخلصب حية بيضاء تكون . وهي األخصام واجلوانب، واخلصب واخلصم الناحية. ثياب معروفة، واحدها خصب
.ابيف اجلبل، واجلميع األخص  

 صخب

والصخبة خرزة . وماء صخب اآلذي. وعني صخبة إذا اصطفقت عند اجليشان. الصخب معروف، صخب صخباً
.من خرز العرب تستعملها يف احلب والبغض واملنافرة والصخب  

 خبص

.واملخبصة اليت يقلب ا اخلبيص، خبص وختبص. فعلك اخلبيص  

 خبص

وخبص اليد حلم . ذا أصاب الناقة داء يف خبصها فهي مبخوصةوإ. البخص ما ويل األرض من حتت أصابع الرجلني
والبخص يف . وهو الكثري اللحم والعروق أيضاً. وضرع خبص ال يكاد خيرج منه اللنب إالَّ بشدة. أصول األصابع

.وخبصت عني فالن أخبصها إذا أدخلت يدك فيها. العني حلم عند اجلفن األسفل  

 صبخ

.وصبخ الربد أقلع. والصبيخة الطريدة واملنقوشة منه. صوف صبخاً أي نقشتهاخلارزجني صبخت ال. مهمل عنده  

الميم والصاد والخاء  

 مخص
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اخلمص مخاصة البطن؛ يعين الدقة خلقة، وامرأة مخيصة البطن مخصانة، وهن مخصانات، وقيل امرأة مخصانة ورجل 
الطري تغدو مخاصاً "يف احلديث و. واخلمص واملخمصة خالء البطن من الطعام جوعاً. _بفتحتني _ مخصان 

. واخلمصة األمخص أيضاً. واألمخص صدر القدم، واجلميع األمخاص. واخلميص كساء أسود معلم". وتروح بطاناً

.وقد ذكر يف احلاء. ومخص اجلرح واخنمص إذا سكن ورمه. واخلمصة بطن من األرض صغري لني املوطئ  

 صمخ

ويقال للعطشان إنه . فالناً عقرت صماخ أذنه بعود أو حنوهوصمخت . وصمخين الصوت. الصماخ خرق األذن
والصمخ شيء يابس يف إحليل . وصماخ من ماء قليل منه. وامرأة صمخة غضة، وقيل مغموزة. لصار الصماخ

.والصمخ الصمغ. وصمختنا الشمس لفحتنا. الصماخة القطنة. ضرع الشاة، الواحدة صمخة  

 مصخ

واملمصوخة من . وكل أنبوبة أمصوخة، تقول مصخته وامتصخته.  آخراملصخ اجتذابك الشيء عن جوف شيء
.وامتصخت السيف استللته. الغنم ما يكون ضرعها مسترخي األصلكأمنا امتصخت ضرا  

  خصم

_ مصدر _ واخلصومة . اخلصم واحد ومجيع ممن خياصمك، وهو اخلصيم أيضاً، وجيمع على اخلصيم واخلصماء

واخلصم طرف الراوية الذي حبيال . ن فالناً لقنه حجته حىت خيصم ا خصمهوأخصم فال. التخاصم واخلصام
واألصول يف قول الطرماح. واخلصوم أفواه األودية. واألخصام الذي عند الكلية من كل شيء. العزالء يف مؤخرها  

  حمائم سرحات تسامى خصومها

  .عروة اجلوالق: واألخصوم

  صخم

وصمخته . واالصطخام مصدر املصطخم الساكت القائم كأنه غضبان. بالغلظالصخماء من احلرة املختلطة السهل 
.الشمس أي لفحته  

السين والخاءباب   

الطاء والسين والخاء  



الصاحب بن عباد-احمليط يف اللغة  687  

  طخس

.اخلارزجني الطخس األصل، وهو لئيم الطخس. مهمل عنده  

 سخط

.نقيض الرضا، والفعل منه سخط يسخط؛ ويتسخط_ لغتان _ السخطُ والسخطُ   

الدال وسينال والخاء  

  سخد

. ويقال للرجل إذا أصبح ثقيالً أصبح مسخداً.وهو الورم والتهيج. السخد املاء الذي يكون فيه الولد يف املشيمة

.ويوم سخد حار. وسخد ورق الشجر إذا ندي وركب بعضه بعضاً.  سخود ناعمبابوش  

  دخس

ساس شيء حتت التراب كما تدخس األثفية واند. والفيت من الدببة. الدخس اإلنسان التار املكترت غري جد جسيم
والدخس من دواب املاء، الواحدة . والدخس اسم بعض حيتان البحر. ولذلك يقال لألثايف الدواخس. يف الرماد

والدخيس من الناس العدد الكثري اتمع ومن . والدخس داء يأخذ يف قوائم الدابة، فرس دخس به عيب. دخسة
والدخس امتالء العظم من السمن، ومجل مداخس، . ة مسنت حىت صارت دخساءوامرأة مدخس. اللحم املكترت

ودرع دخاس . والدخيس الكثري من النبت، وكذلك الدخس. وهو يف اإلنسان الكثري اللحم، واجلميع األدخاس
.والدخيس العظم الذي يكون حتت الظفر. متقاربة احللق  

التاء والسين والخاء  

  

 سخت

وتسخت الورم قل، وانسخت . إذا ورمت مث احنمص ورمها، واستخاتت يده اسخيتاتاًواليد . السختيت الشديد
وجيمع سخاتيت _ والسختوت من البيد . وخرق مسخوت أملس مطمئن. مثله واسخات، وكذلك الربد والعلة

.وكل شيء دقيق جداً. والسختيت السويق القليل الدسم الكثري املاء. الدقيق التراب وامللساء املستوية_   
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الراء والسين والخاء  

 خرس

وعلم . وكتيبة خرساء ال يسمع هلا صوت وال جلبة وفيهم جندة. خرس خرساً وهو ذهاب الكالم خلقةً أو عياً
ورجل خرس ال ينام بالليل . اإلبل اليت ال ترغو_ على حبلى _ واخلرسى . أخرس ال يسمع فيه صوت صدى

. واخلرس الدن، ومجعه أخراس. واخلرسي نسبة إىل خراسان. قةواخلرس طعام يتخذ عند الوالدة والعقي. جوعاً

.واخلراس اخلمار، وصاحب الدنان  

 خسر

واخلاسر املوضوع يف جتارته، . وأخسرته أي نقصته. اخلسر النقص، واخلسران كذلك، خسر خيسر خسراناً
.اين اسم الشرابواخلسرو. ويقولون محى خيربى وخيسرى أي أا خاسرة. ومصدره اخلسارة، وصفقة خاسرة  

 رسخ

_ يف القرآن _ والراسخون . ورجل راسخ يف العلم. وأرسخته أنا. رسخ الشيء رسوخاً ثبت يف موضعه

.ورسخ الغدير رسوخاً نشت مياهه فذهبت. املدارسون  

 سخر

ورجل سخرة يسخر بالناس، وسخرة يسخر . والسخرية مصدر يف املعنيني، وهي السخري أيضاً.سخر به ومنه
. والسخرة ما تسخرت من دابة أو خادم بال أجر وال مثن، هم سخرة لك وسخري. السخر بقلة خبراسانو. منه

.وسخرته وسخرته كلفته ما ال يريد. وسخرت السفن أطاعت  

 رخس

.حكى اخلارزجني أخست السعر وأرخصته مبعىن. مهمل عنده  

الالم والسين والخاء  

  سخل
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وقيل للقمر ما أنت ابن ليلة قال .  كان أو أنثى، واجلميع السخلةالسخل ولد الشاء، والسخلة الواحدة؛ ذكراً
ويقال سخلت النخلة إذ ضعف . ويقال لألوغاد من الرجال سخل وسخالٌ. رضاع سخيلة حل أهلها برميلة

.واملسخول من النجوم الذي ال يعرف وال يسمى. والسخالة النفاية. نواها، ومتر سخلٌ  

  خلس

واخلليس يف القتال والصراع هو الرجل املخالس . واالختالس أوحى من اخللس. خماتلة واجتذاباًاخللْس أخذ الشيء 
وأخلس الرجل . واخلليط األسحم خليس أيضاً. والنبات اهلائج بعضه أصفر وبعضه أخضر. أي الشجاع واحلذر

وهو من الديكة يب . ءواخلالسي الولد بني أبيض وسودا. وأخلست حليته صار سوادها وبياضها نصفني خمتلطني
.والقرنان يتخالسان. واخللسة النهزة. الدجاجة اهلندية والفارسية  

  سلخ

والنخلة اليت ينتثر بسرها . ومسالخ احلية قشرها. والسالخ هو اإلهاب نفسه. السلخ كشط اإلهاب عن ذيه
وانسلخ . منهوسلخت الشهر صرت يف آخر يوم . والسليخة الولد. وسلخت املرأة درعها نزعته. مسالخ
والسليخة شيء . واملسلوخ اسم يلزم الشاة املسلوخة نفسها. والساخل جرب باإلبل يسلخ منه، وإبل سلخى.الشهر

والساخل األسود من احليات شديد . وسليخة الرمث والعرفج ما ليس فيه مرعى. من العطر كأنه قشر متسلخ
.ليخ ال طعم لهوشيء سليخ م. واألسلخ من الرجال الشديد احلمرة. السواد  

  خسل

.واخلسالة الرديء من كل شيء. وخسل به إذا قصر به. اخلارزجني املخسول املرذول، خسله. مهمل عنده  

النون والسين والخاء  

  سخن

وسخنت عينه سخنة وسخوناً، . السخن نقيض البارد، سخن املاء سخونة وسخنة، فهو سخن سخني مسخن
وطعام . وليلة سخناء حارة غمة. ويوم سخنان شديد احلر. نه وأبردهوأسخ. وإين ألجد سخناً وسخنة. وسخنت

واملسخنة القدر اليت . والسخني املر الذي يعمل به يف الطني. سخاخني، ومطر كذلك إذا جاء يف شدة حر القيظ
.والسخينة دقيق بتمر، وقيل حساء من دقيق. والتساخني اخلفاف. كأا تور  
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  خنس

واخلنوس االنقباض . واألخنس القراد. والترك خنس. والبقرة خنساء. نف وعرض األرنبةاخلنس اخنفاض قصبة األ
واخلنساء اسم امرأة، . واخلنس هذه الكواكب اليت جتري جمرى الشمس والقمر وختنس األحيان راجعةً. واالختفاء

.وكذلك خناس  

  

  خنس

وخنسوا بفالن . ويقال البن زنية ابن خنسة. سةالنخس تغريزك الدابة بعود أو حنوه، وبه مسي النخاس، وفعله النخا
والنخاستان دائرتان تكونان يف دابر الفخذين، والدابة . ولنب العرت والنعجة. والنخيسة الزبدة. أي أزعجوه

. والنخاسة رقعة تدخل يف ثقب احملور من البكرة لئال يأكلها احملور. والناخس جرب عند ذنب البعري. منخوس

. والنخيس موضع البطان. وهو الذي يطول قرناه حىت ينخسا استه، ووعول ناخساتووعل ناخس وخنوس 

.وخنس حلم الرجل قل  

 سنخ

وسنخت أسنانه . وسنخ الشيء إذا تغري. وسنخ السكني طرف سيالنه الداخل يف النصاب. السنخ أصل كل شيء
 العلم يسنخ سنوخاً أي وسنخ يف. وبيت فالن بيت سنيخة أي ليس ببيت ثبات. وهو أن تأتكل من أسافلها

.رسخ  

  نسخ

وتناسخ الورثة أن متوت . والنسخ أن تزيل أمراً كان من قبل يعمل به. النسخ معروف، نسخت الكتب أنسخه
.ونسخه اهللا قرداً أي مسخه. وبلدة نسيخة ونسخية للبعيدة. وذهب دمه نسخة أي باطالً. ورثة بعد ورثة  

الفاء والسين والخاء  

  خسف

وعني خاسفة هي . وخسف املكان خيسف، وخسفه اهللا. ألرض مبا عليها، اخنسفت به األرضاخلسف سؤوخ ا
وحفر احلافر فأخسف أي . وبئر خمسوفة وخسيف، وهن األخسفة. اليت قد فقئت حىت غابت حدقتها يف الرأس
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شأ من قبل واخلسف من السحاب ما ن. وجد بئره خسيفاً؛ وهي اليت نقب جبلها عن عيلم املاء فال ترتف أبداً
وناقة خسيفة . واخلسف أن حيملك إنسان ما تكره، وكذلك اخلسف. والشمس ختسف. العني حامل ماء كثري

واخلسفة . ورأيت فالناً خاسفاً أي متغري اللون واهليئة. ، الواحدة خسفة_بلغة الشجر _ واخلسف اجلوز . غزيرة
.تويةواألخاسيف مجع اخلسفة وهي األرض املس. اهلزال وسوء احلال  

 سخف

وثوب سخيف رقيق النسج، وهو عام لكل شيء حنو . ورجل سخيف العقل. السخف رقة العقل، والسخف مثله
.رقته وهزاله" سخفة اجلوع"ويف احلديث . السحاب والسقاء والعشب  

 خفس

. وأن تقول لصاحبك أقبح ما تقدر عليه، خفست احلديث يا هذا وأخفست أي أفسدت. اإلخفاس سوء العقل

. وماء منخفس متغري. وختفس اجندل. وخفست الرجل صرعته، والبناء هدمته. الشراب املخفس السريع اإلسكارو

.واإلخفاس يف النبيذ شدة املزج.والتخفس االضطجاع  

. والفسيخ والفاسخ الضعيف املنفسخ عند الشدة. وهو يف البيع نقضه. فسخ الفسخ زوال املفصل عن موضعه

. يظفر حباجته وال يصلح ألمره وال يقوم عليه، فسخت الشيء فرقته، وهو مثل الفسلوالفسخ الرجل الذي ال 

.وأفسخت القرآن نسيته   

الباء والسين والخاء  

  سخب

.والسخب لغة يف الصخب. السخابة قالدة تتخذ من قرنفل وسك  

 سبخ

والسبيخة قطنة . بوالسبخة اليت تعلو املاء كأا الطحل. أرض سبخة ذات ملح ونز، وأسخبت األرض وسبخت
". ال تسبخي عنه بدعائك عليه"ويف احلديث . والتسبيخ حنو السل والتخفيف. تعرض ليوضع عليها دواء للجرح

وسبخت يف األرض تباعدت . وسبخ من نوم ومشي وحر. وسبخت النوم سبخاً أطلته. والتسبيخ النوم الشديد
. األرض حفر فيهاوسبخ الريبوع يف. وسبخ الرجل يف الكالم أكثر منه. فيها  
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  خبس

واخلباسة الغنيمة . واخلبوس صاحب الغنيمة. واخلباساء من الغنيمة ما خيبس. أسد خباس، وخبسه أخذه بكفه
.واالختباس الظلم، اختبس ماله فذهب به. وقيل أسد خبوس وخابس، وأُسد خوابس. نفسها  

  خبس

وكذلك الظلم، وتبخس أخاك . صبع وغريهاوفقء العني باإل. البخس أرض تنبت من غري سقي، واجلميع خبوس
وتبخس املخ تبخساً دخل يف السالمى . وانه لشديد األباخس يعين أصابعه إذا قبضها، واحدها أخبس. حقه فتنقصه

.والتبخيس ذهاب املخ من العظام. والعني  

الميم والسين والخاء  

  

 سخم

والسخامي اخلمر لونه . ي حتت الريش من الطريوالشيء اللني سخام؛ حىت الريش الذ. السخام املعروف بالسواد
والسخم مصدر . وسخم اهللا وجهه أي سوده بالسخام وهو سواد القدر. والفحم سخام. يضرب إىل السواد

. والسخيم املاء ال احلار وال القار. السخيمة وهي املوجدة يف النفس وحقد، سخمت بصدر فالن وسللت سخيمته

وسخم اللحم فهو مسخم تغريت رحيه ال من ننت لكن من كراهة، وحلم . النعتوالسخم سوء الغذاء، واملسخم 
.والسخماء من احلرة اليت اختلط منها السهل بالغلظ. سخيم  

  مخس

ومخستهم متوا يب . ومخست مال فالن أخذت مخس أمواله. واخلمس جزء من اخلمسة. اخلمس تأنيث مخسة
وأمخس . واخلمس شرب اإلبل يوم الرابع. من األجزاءومخاس وخممس . وخامس مخسة واحد من مخسة. مخسة

واخلماسي واخلماسية الوصيف والوصيفة . واسم اليوم، وثالثة أمخسة. واخلميس اجليش الكثري. الرجل سقى مخساً
ويقولون ما أدري أي مخيس الناس . واخلميس واملخموس من الثوب الذي طوله مخس أذرع. طوهلما مخسة أشبار

" ظل يضرب أمخاساً ألسداس"و. أي ليتنا تقاربنا" وليتنا يف بردة أمخاس"ويف املثل . عة الناس هوهو أي أي مجا

واخلمس من الرمل يف قول الطرماح. وله حديث  

  ...عادت تميم بأخفى الخمس
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  .خمسون وخِمسون: ويقال

 مسخ

من الطعام الذي ال حالوة له، ومن واملسيخ من الناس الذي ال حالوة له، و. املسخ حتويل خلق إىل صورة أخرى
وممسوخ . واألمحق أيضاً. واملسيخ الضعيف. وامتسخ سيفه استله. واملاسخي القواس. الطعام ما ال ملح فيه

.وامنسخ الغصن إذا جذبته فانقطع. ومسخت الناقة هزلتها. العضدين دقيهقما  

 مسخ

وإنه حلسن . العرب مسخ الزرع أول ما يطلعومسع بعض فصحاء . السماخ لغة يف الصماخ، مسخته أصبت مساخه
.السمخة، وكأنه مأخوذ من انسماخ العفاص من القارورة  

الزاي والخاءباب   

الراء والزاي والخاء  

 خزر

واألعداء . وخزرت فالناً خزراً إذا نظرت إليه شزراً. واخلزرة انقالب احلدقة حنو اللحاظ. اخلزر جيل خزر العيون
واخلزرة داء يأخذ بني الوركني ويف . واخليزران نبات لني القضبان. يء يطبخ من النخالةواخلزير ش. خزر العيون

واألخزري ضرب من العمائم من نكث اخلز، . وهو ميشي اخليزرى واخلوزرى. ومستدق الظهر أيضاً. الظهر
.واخلزري مثله  

  زخر

وأخذ النبت .  أو حلرب قيل زخرواوإذا جاش الفوم لنفري. وتزخره متلؤه. زخر البخر زخوراً وزخراً طما مده
وكالم زخوري . وكل ما طال فقد زخر. والزخاري والزخور مثله. والزخرية النبت التام. زخاريه إذا أخرج زهره

. والزاخر اجلذالن. وزخرت فالناً أطريته. والزخرير النبت التام. وزاخرته فزخرته أي فاخرته ففخرته. فيه تكرب

والزخري والزخاري . والزواخر جماري املاء. وزخر العشب املال إذا مسنه وزينه. تهوزخرت الريح السحاب طرد
.وزخر الدق أذراه يف الريح. الطويل  

  خرز
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واملخرز من الطري واحلمام . وكل كتبة منه خرزة . واخلرز خياطة األدم. اخلرز فصوص من جيد اجلوهر ورديئه
".سريين يف خرزة"اهلم يف إحكام احلاجة قوهلم ومن أمث. وخرزات امللك السنون. احملرب املنمنم  

الالم والزاي والخاء  

  خزل

. واألخزل الذي يف وسط ظهره خزلة أي كسر، وهو خمزول الظهر، خزل خيزل خزالً. اخلزل االخنزال يف املشي

وهو . واملخول من الشعر سقوط تاء متفاعلن ومفاعلنت. وخزلته إذا عبته. وهو من اإلبل الذي ذهب سنامه كله
.واخلوزىل واخلوزالن واخليزالن االختيال. ميشي اخليزىل أي يظلع  

  زخل

ورماه اهللا . زخلت رجله وزخلت مبعىن. ولني. ومزلة. الزخل رفعك يدك يف رمي السهم، وقيل هو أقصى غاية املغايل
والزخلان ضرب . ةوالزلوخ حنو الزخل، هوة زلوخ مزلقة، وركية مزوخل. بالزخلة وهي وجع يف ظهر اإلنسان شديد

.من املشي يف سرعة  

النون والزاي والخاء  

 خزن

.وخزن اللحم إذا تغري. واخلزانة عمل اخلازن. خزن الشيء خيزنه أحرزه يف خزانة  

 خرت

واخلناز . واخلرتوانة الكرب، وكذلك اخليزوانة واخليزوة. وخرت اللحم خيرت تغري. خرتت اجلوزة خترت خنوزاً عفنت
.وهي دابة أيضاً". ما اخلوايف كالقلبة وال اخلناز كالثعبة"ثل ويف امل. الوزغة  

  

  زنخ

.وامرأة زخنة متغرية. زنخ السمن وسنخ فسد. أمهله اخلليل  

الفاء والزاي والخاء  
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  فخز

.والفيخر اجلردان. ورجل فيخز عظيم الذكر. الفخز والتفخز التعظم والفخر  

  خزف اخلزف اجلر

 زخف

. والتزخيف يف الكالم اإلكثار منه. والفخر أيضاً. جلخيف وهو الكرب والزهواخلارزجني مثل ا. مهمل عنده

.والتزخف التحسن والتزين  

الباء والزاي والخاء  

 خزب

 يف العشب، ويقال اخلازباز بابواخلارباز ذ. وختزب الضرع رهل. اخلزب يج يف اجللد كهيئة ورم، خزب جلده
والتخزبز تعبيس . وداء يأخذ اإلبل والناس يف حلوقها.  من البقلوضرب. أيضاً، واخلزباز واخلازباء واخلزباء

واخليزب اللحم . واخليزبان واخليزبانة الذكر من فراخ النعام. وهو يف البعري أن يضرب بيده كل من لقي. الوجه
.واخلزب لغة يف اخلزف. الرخص  

  بزخ

وتبازخت عن هذا األمر أي تقاعست . وتقاعس الظهر عن البطن، بزخت ظهره بزخاً. البزخ اخلرف؛ بلغة عمان
.والتبازخ التباهي. والبازخ األعرج. وبزاخة موضع. ورجل أبزخ أبزى. عنه  

  خبز

وخبزت القوم . واخلبازة صنعته. واخلبز املصدر. واخلبزة ما يعاجل من الطعام. والسوق الشديد. اخلبز الضرب باليد
واخلبازى نبت، وكذلك اخلبيز . وعندهم طبيخ وخبيز. بلويقولون الصليان خبزة اإل. أخبزهم أطعمتهم خبزاً

وختبزين برجله وخبزين . واخلبز الرهل. إذا انتفخ وجهه_ ال يصرفان _ ورجل خبزون وامرأة خبزونة . واخلبازة
.أي غري اخلبز" كل أداة اخلبز عندي غريه"ويف املثل . واخلبيز الثريد من خبز الفطري. أي خبطين  

  خبز
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. خبصها وفقأهاخبز عينه إذا  

 زخب

.الزخزب الذي اشتد حلمه وعظم جسمه من الفصالن وغريها  

الميم والزاي والخاء  

  مخز اخلاميز أعجمي

 زمخ

وكيل زامخ . ونية زموخ وزمخ. وبيين وبينه عقبة زموخ أي شديدة. واألنوف الزمخ الطوال. الزامخ الشامخ بأنفه
.أي وافر  

  خزم

أعطوا "ويف احلديث . مة برة يف أنف الناقة، واجلميع اخلزائم، ونعام خمزم منهواخلزا. اخلزم الشك، شراك خمزوم
أي قطران املاء من " شنشنة أعرفها من أخزم"ويف املثل . وكمرة خزماء قصرية وترا. يعين حقه" القرآن خزائمه

. واخلزم شجر. واخلزمة خوص املقل. وقيل فحل كرمي. واحلية الذكر أخزم. وقيل قطعة من جبل. ذكر أخزم

. واخلزم يف الشعر أن تزيد يف أول جزء حرفا. واخلزام الذي يتخذ احلبال من حلاء اخلزم. واخلزامى واخلزم نبت

. واملخازمة املعارضة واملضاهاة. وريح خازم باردة. خزائم_ أيضا _ واخلزوم مجع اخلزومة يعين البقر، وجتمع 

. يف سرعة العدو" أشرد من نعامة خمزومة"ويف املثل . غوة خزماءور. ولقيته خزاما وخمازمة أي فجاءة ومواجهة

.واخلزم الدرجة اليت تدخل يف حياء الناقة  

  زخم

.وازدمخت احلمل أي احتملته. الزمخة خبث الريح، وحلم زخم  

الطاء والخاءباب   

الراء والطاء والخاء  
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  .القَِطيع الضخم من اِإلبل: اِخلطْر: خطر

واخلَطَر :،عليه.  املَكانِة واملَِرتلةارتفاع اهنرتالذي ي قبوالس .ِطريوليس له خ :ِظريأي ن.  

  .اِإلشراف على شفا هالك، هو يخاِطر بنفِسه وماِله: وهو أيضاً. أي صيرت ِمثلَه يف اخلَطَر: وأخِطرت لفالن

  .طَرصار ِمثلي يف اخلَ: - فهو مخِطري؛ بالياء -وأخطَرين فالنٌ 

  .أي يحتِشدون: واجلند يخِطرونَ حولَ قائدهم

  .وسواسه: وخطَر الشيطاِن

  .اِإلحراز: واِإلخطار من اجلَوز

رشاط: واخلَِطيلة والنوالص داخلَطَرانُ ِعن.  

ر ذلك: واخلَطَرم وغَيب على األرض من القَدرح. الضبالرم طّارلٌ خجبهطَعانٌ: ر  .طّارح خمِتزاٍز : ورذو اه
  .شديد

  .والفَحلُ يخِطر بذَنِبِه عند الوِعيد، وكذلك االنسانُ يف املَشي ِكبراً

  .وخطَر على بايل يخِطر خطَراناً وخطُوراً

  .وخطَر الدهِر من خطَراِنه

  .وما لَِقيته إال خطْرةً واِحدةً

امي: واملُخاِطراملُر.  

  .ِمكْيالٌ ضخم ألهل الشأم: طْرواخلَ

  .دهن يتخذُ من الزيت بأفاويه الطيب: واخلَطّار

واِخلطْر :نبات.  

    

رل: واخلَطياحلَب .ة. والزمامالشمس يف اهلاِجر ابولُع .طائره خعمةُ الليل، وجويف املَثَل يف طَلَب السالمة. وظلْم :

  .القار: - أيضاً -واخلَِطير . كمجروا له اخلَِطري ما انجر ل

  .مثل الشماليل: - الواحدة خطْرة -وخطّار من مطَر 

  .من أمساء حبائل السباع: واخلَطارةُ

  .من لُعب األعراب: اخلَطْرةُ

  .احلَجر الذي يرمى به: وخمْطَر القَذّاف

  طخر
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رالطخاِري :ورقةٌ، الواحدة طُخفَرتم حاباتةٌسالقَليلُ: وهو من املَطَر. ر.  

رةٌ وطَخرماء طَخوما يف الس.  

رطَخاِري فَرقُون: والناستأي م.  

  .ضِعيف: ومطَخرر. غَِريب: ورجل طُخرور

  خرط

  .قَشرك الورق عن الشجرة: اخلَرطُ

وابطُ من الدوواخلَر :مِد مه من ينسر ِذبتجضي عايراً خاِرطاًالذي يمِسِكه فَي .من : ويقول البائع إليك ِرئْتب
  .اِخلراط

  .لَج فيه: واستخرط الرجلُ يف البكاء

يفالس طْترته: واخلَلْتس.  

  .اندرأ: وانخرطَ عليهم مبا يكْرهونَ

  .من يقَع يف األمر جبهل: واخلَروطُ

  . أهملْته:وخرطْت الرجلَ

  .شحمة بيضاُء يف أصل البردي، وهو اخلُراطى واخلُريطى: - والواحدةُ خراطَةٌ -واخلُراطُ 

  .أخرطْت اخلَِريطَةَ إخراطاً: مثلُ الِكيس مشرج من أدم أو ِخرق، يقال: واخلَِريطَةُ

  .لفُجور، امرأةٌ خروطٌا: واِخلراطُ. النكاح، خرطَها يخِرطُها: واخلَرطُ

  .أي أمشاين: وخرطَين الدواُء

  .إذا ضرطَ: وخرطَ ا

فَروالس م الطَِريق َطورواخ :دتط. امورخم وطَِريق :ِقيقد.  

  .فيه طُول: ورجل مخروط الوجه

  .ِتهاوهو امِتداد أنشوطَ: واخروطَِت الشوكَةُ يف ِرجِلِه

  .السريعةُ: واملُخروطَةُ من النوق

  .الفَراشة: واِخلرِطيطُ

  .اليعقُوب: - بوزِن الِفطِْر -واِخلرطُ 

  .احلَيات تنخِرطُ من سلِْخِهن: واملَخاِريطُ

  .واِملخراطُ من الناقة كذلك. تحبب لَبنها يف ضرِعها فيخرج ِمثْلَ ِقطَع األوتار من داٍء: وأخرطَِت الشاةُ إخراطاً

  .الرجلُ األمحق الشديد احلُمق: واِخلرطَةُ
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  .ماٌء قليلٌ يف اِملصران: واخلُراطَةُ

  .نبت: واخلُراطُ

  .شجرةٌ: ضرب من احلَمض، وقيل: واِإلخِريطُ

  طرخ

  .م يفْتِجر منها إىل املَزاِرعمآِجلُ تتخذُ كاحلَوض الواِسع يجتِمع فيها املاُء ثُ: الطَرخةُ

  .اسم للرجل الشِريِف، واجلميع الطَراِخنةُ: وطَرخانُ

الالم والطاء والخاء  

  خطل

  .سرعة وِخفَةٌ، أحمق خِطل: اخلَطَلُ

  .أي أفْحش: وخِطلَ الرجلُ وأخطَلَ. وامرأةٌ خطّالة. الفُحش: واخلَطَلُ

  .خِطلٌ: يع الطعنواملُقاِتلُ السِر

وما غَلُظَ من . الذي يذهب مييناً وِشماالً: وهو من السهام. أي عِجلٌ يف اِإلعطاء: واجلَواد من الرجال خِطلُ اليدين
نشالثِّياب وخ.  

  .إذا مل يضعها مواِضعها: وبِعري أخطَلُ القَوائم

  .مِلم باملَصائب: ودهر أخطَلُ

  .العِريضةُ األذُنين ِجداً، أذُناها خطْالواِن:  من الشاءواخلَطْالُء

  .الكَلْب: وقيل. السنور، واجلميع اخلَياِطل: واخلَيطَلُ

  طلخ

ر: الطَّلْخبالقَن ِدير من املاء. اللطخوما يبقى يف الغ.  

  لطخ

م من الطلْخ: اللَطْخة. أعه: واللُطَاخبقية اللَطْخ وأثَر .جوراألكل: لٌ لَِطخ فالناً بأمٍر قَبيح. قَِذر تولَطَخ.  

  .أي ملْتخ أي شديد السكْر: وسكْران ملْطَخ
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  خلط

  .خلَطْت الشيء بالشيِء فاختلَط، ومنه اِخللْطُ

القَوم الذين أمرهم و. ومخاِلطُ الرجل. ما فيه ِتبن وقَت: الذي فيه شحم ولَحم، ومن العلَف: واخلَِليطُ من السمن
  .واِحد

  .تخليط األمور: واخلُليطى

وأنْ . أخلَطَ الفَحلُ: مخالَطَةُ الذئب الغنم؛ والداِء اجلَوف؛ والفَحل الناقَةَ إذا خالَطَ ِثيلُه حياها، يقال: واِخلالَطُ
  .إذا أخطأ فَسدده: وأخلَطَه الرجلُ. وأنْ تحلُب على احلاِمض محضاً. يخالَطَ الرجلُ يف عقْله

    

  .مختلطٌ بالناس، وامرأةٌ خِلطَة: ورجل خِلط

  .أي أخالط: وجاء خلَيطى من الناس وخلَيطى وخِليطٌ

  .ليس أوانُ يكْره اِخلالَط أي ليس أوانُ التنحي عن األمر: ويف املَثَل

  .نسبأي مختِلطُ ال: وفالنٌ ِخلْط ِملْطُ

النون والطاء والخاء  

  خنط

  .أي أشبهه: هم األنام، ما يف النخِط ِمثْلُه، ويضم النونُ وانتخطه: النخطُ

  .إذا سمع يب وشتمين: ونخطَ يب ينِخطُ نِخيطاً

  .بذَخ علَي: ونخطَ علي ينِخطُ

  طنخ

  .مهملٌ عنده

  .اختَم، وطَنخين ما أكَلْت: لُ يطْنخطَِنخ الرج: اخلارزجني

  .أي أحمق: ورجلٌ طَنخةٌ

  نطخ
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  .أيضاً مهملٌ

اخلارزجني :رش ه: هو ِنطْخأي صاِحب.  

الفاء والطاء والخاء  

  خطف

ِتالٍب: اخلَطْفذُ يف اسطَفُها. األخخالضِريبةَ وي ِطفخي فوالسي.  

ق خاِطفرنو: وب طَفخذهب بهير فَيصالب ر.  

  .سرعة انِجذاب السير: واخلَيطَف

  .واخلَطَفى سيرته. ذو عنق شِديد: وجملٌ خيطَف

الذِّئب: واخلاِطف.  

  .وعنق خطَفى وخيطَفى، وبه سمي اخلَطَفى

طَفخي ِطفطْفاً، وخخ ِطفخي طَفوخ.  

  .وهو أخطَف احلَشا

  .ف البطْنوِحمار مخطَ

س. طائر معروف: واخلُطافِقِب الفاِرس: وهو من الفَرع وِضعم .روة وفيها اِملحكْري البناُء يف جاِنبجوحِديد ح.  

طُوفخم ِعريةٌ كاخلُطّاف: وبعليه ِسم.  

طافِطئ قريباً: واِإلخخةَ فَتيممي الررصيدها: وأخطَفَها. أنْ تي إذا كاد.واِطفخ وِسهام .  

تطَفَه املَوٍء قَليل: وأخيجا منه بشأي ن.  

  .أقْلَعت: وأخطَفَت عنه احلُمى

  .أي مرض هني: وأخذه خطْف وخطْفَةٌ

  .أي يبرأ منه: وما من مرض إالّ وله خطْف

  .أي جنون: ورجلٌ به خطُف

  .طْبخالدقيق يذَر عليه اللَبن وي: واخلَِطيفة

  .طائر ينظُر إىل ِظلًه فيحِسبه طائراً: وخاِطف ِظلَه

واخلاطُوف :يبه الظَّب طَفتخد ييد ِحببالة الصشل يجاِملن هِشب.  

  .من أمساء الِكالب: وخطَاِف

  طخف
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  .موِضع: ِطخفَةُ

  .كالطخاء: والطخاف من السحاب

  . اطخفْت طَِخيفةًاحلَساُء الرقيق،: والطِخيفَةُ

  .سوداُء األنف: وأتانٌ طَخفَاُء

فوالطخ :احلاِمض ناللًب.  

الباء والطاء والخاء  

  خطب

اخلَطْب :كطْبِر، ما خاألم ببس :واجلميع اخلُطُوب ،كرأي ما أم.  

  .مصدر اخلَِطيب، خطَب واختطَب: واخلطْبةُ

: واِخلطْب. ِخطْب؛ فيجابونَ ِبنكْح: وكانوا يقولون. اِطب، خطَبها ِخطْبةً وِخطيىب، واختطَبهامصدر اخل: واِخلطْبةُ

  .اسم امرأٍة يكثُر خطَباؤها: واِخلطيىب.  ِخطْب- أيضاً -والرجلُ . املَخطوبة

ةُ الكالم: واِخلطَابعاجرم.  

طَبواألخ :اقِقروهو الش ،ن . طائرولَو ِطبة كاحلَنظَلَة اخلَطْباء، وخفْرةً يف صرمب حرشوره مإىل كُد ِربضي
  .لَونه يخطَب خطَباً

  .اخلضر، الواِحد أخطَب: واخلُطْبانُ من ورق السمِر

  .أي أمكَنك: وأخطَبك األمر إخطاباً

  .خضراُء اللون: وناقةٌ خطْباُء

عند ن داءواليِوها من اِحلنطْباُء: ضخ.  

  .صار خطْباناً فيه خطُوط خضر: وأخطَب احلَنظَلُ

  خبط

  .خبطُ ورق الِعضاِه خيْبطُ بالعصا: اخلَبطُ

  .املَس: واخلَبطُ

  .ِمثلُ الرفْض من املاء واللَّبن: واخلَبطَةُ

وهو الزكْمةُ ال تِصيب يف قُبل . وبه خبطَةٌ من مس.  خبطُ الشيطانِشدةُ الوطْء بأيدي الدواب، وكذلك: واخلَبطَةُ
  .الشتاء، خِبطَ فهو مخبوطٌ
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  .رجلٌ فيه رعونةٌ: واخلُباطَةُ

  .أي أي اخلَلْق هو: ما أدري أي خاِبِط اللَيل هو: ويقولون

ولَبن . ته اِإلبلُ حتى هدمته، وسمي بذلك ألنه يخبطُ ِطينه باألرجلحوض قد خبطَ: - واجلميع اخلُبطُ -واخلَِبيطُ 
  .رائب يصب عليه احلليب مث يضرب حىت يختِلط

    

  .الذي يسألُك بال وِسيلٍة وال معرفٍة: واملُختِبطُ. طَلَب املَعروف والكَسب، خبطَه واختبطه: واالخِتباط

  .الذي يضِرب بيديه: ِبطُ من اخلَيل واخلَبوطُواخلَ

  .ِسمة بالفَِخذ طويلةٌ عرضاً، وهو الساعةُ: واِخلباطُ

  .وهي الِقطعةُ من كل شيٍء. اجلُرعة من املاء، وكذلك اخلَِبيطُ: واِخلبطَةُ

واجلَماعةُ من الناس، . املَطَر الضعيف: خلبطةوكذلك ا. أي ساعة: والساعةُ من الليل، ومضت ِخبطَةٌ من اللَيل
  .وجمعها ِخبطٌ

  .النائم: واخلاِبطُ

  .املُطِْرق: واملُخِبطُ

  .أوالد الكَنعِد الصغار: واخلُباط من السمك

  طبخ

خر: الطَِّبيةُ. كالقَِدياخخ: والطُبتاج إليه للطبحما ي .خاخ: واملَطْبت الطَّبيوالط. بخمن اللَحم: ب خطْبالذي ي .

  .املَوِضع: واملُطبخ. واطًبخنا

  .سمائمه يف اهلَواِجر، الواحدة طَِبيخة: وطَبائخ احلَر

خف: والطَِّبيصمن املُن برم. ضنة: ومن أوالد الغهمن ذات األِمي جتنالذي ي.  

خخ: والطبيةٌ يف الِبطيلُغ.  

أة طَبرةٌ: اِخيةٌوامِنزكْتشابة م .طَبخب: وشاب مباباً، وكذلك الضأل ما يكون شأم.  

المالغ ِمل: وطَبخوع عرعرت.  

اخوليس به طَب :نةٌ وال ِسمأي قُو.  

  .اسم: وطاِبخةُ

  بطخ
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  .الِبطِّيخ معروف

طَاِخيلٌ بجور :ِمنيس خمةٌ، وِرجال كذلك. ضِطخوإِبلٌ ب.  

  .وأحمق ِممن يبطَخ املاَء أي يلْعقُه

الميم والطاء والخاء  

  طخم

  .سواد يف مقَدم األنِف واخلَطْم، كَبش أطْخم: الطخمةُ

ها واِحدومخاألرض وت مووطخ .واملُطاِخم :موذلك والطُخ عم ود: املُجاِوراحلُد.  

  خطم

  .األنوف، واِحدها مخِطم: واملَخاِطم. مقَدم أنِفه وفَِمه: ِمنقاره، ومن الدابة: راخلَطْم من البازي ومن كل طائ

ِديٍد: واِخلطَامل على ِسفَاٍر من حعجلٌ يبح.  

طَمِة على اِخلطام: واملُخمالس وِضعم .ها ِخطامفْسةُ نموالس.  

طَمود: واألخاألس.  

  . الذي قد صارت فيه خطُوط:واملُخطَم من التمِر

  .نبات يتخذُ منه الِغسلُ: واِخلطْمي. الوتر نفْسه: واِخلطَام. وخطَم قَوسه خطْماً وِخطَاماً

  مطخ

ِمِطخ ل الكَذّاب ِمِطخقال للرجي :لُكأي باِطلٌ قَو.  

ض: واملَطْخقيةُ املاِء يف احلَولو. ببالد تطَخركْت: وملئَحتمها ِلت.  

  .أحمق من ماِطخ املاء وهو الالِّعق: ويف املَثَل

  .إذا كان ِرخو العدو: ومطَخ الفَرس يمطَخ مطْخاً

األكلُ الكثري: واملَطْخ.  

  مخط

  .وسلْخك حمالً خِميطاً للشيئَ. ضرب من األراك له محل يؤكَل: اخلَمطُ

  .ِر الكَرم وغِريه مما له ِريح طَيبةِريح نو: واخلَمطَةُ
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  .يجعل يف ِسقاٍء ويوضع حتى يأخذَ من ِرِحيه فَيِطيب، خمطَ يخمطُ ويخِمطُ: ولَبن خمط

  .حاِمضةٌ، وجمعها ِخماط: وخلٌّ خمطَة

  .شديد الغضب له فَورةٌ وجلَبة: ورجل متخمط

إذا الْت رحهوالبواجأم تِمطُ األمواج: طَمخ.  

ضالِبي مناطُ الغواِخلم.  

  خمط

  .من األنف، مخطْت الصيب مخطاً: املخاطُ

  .سيد كرمي: ورجل مِخط

  .إذا جاز اهلَدف: وأمخطْت السهم إمخاطاً فَمخطَ

  .أسرع: ومخطَ يب اجلَملُ

  .وامخطَ السهم. أمخطُ من سهم: ويف املَثَل

فالسي طْتخته: واملَلْتس.  

  .ألَح عليها يف الضراب: ومخطَ الفَحلُ الناقةَ

  .أنْ يمسح من أنف السخلة والفَِصيل ما عليه: والتمِخيطُ

  .الرماد وما ألِْقي من ِجعال الِقدر: واملَخطُ

الدال والخاءباب   

التاء والدال والخاء  

  خدت

  .، وليس ذا موِضعه- لغتاِن -اختَذت واختذت : اخلارزجنيذكر 

الراء والدال والخاء  

  خدر

رعلى األخدار واألخاِدير: اِخلد رع اِخلدمجر، ويودخج مدوت، وهيد للجارية يف ناحية البمي روجاِرية . ِست
  .وأخدرِت اجلاِريةُ إخداراً. مخدئرة

داألس ردِنِهوخِرييف ع  :ِدرخم رج، وهو خادرخي كَدإذا مل ي.  
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واخلادر :حرياملُت.  

  .وكلُّ شيٍء منع بصراً عن شيء فقد أخدره؛ حىت الليل

  .الناباِن: واِملخدراِن

  .القاِطع: واِملخدر. أقْطَعه: وخدره خدراً

  .أي كاتمين: وخادرين

  .من نعت اِحلمار الوحشي: يواألخدِر

اِرياِريةٌ: واخلُددقَاب خمن الشعر، ع دواألس.  

رلُ: واخلَدوالِفع ،دِذاللٌ يغشى اجلَسلُه: امِرج تِدرخ.  

  .شديد احلَر ليس فيه ِريح: ويوم خدر

  .، املَطايا اليت تتخلفاليت ال تلْحق ا بل تكون خلْفَها: واخلَدور من اِإلبل والغنم

درِحصاٍن: وأخ ماس.  

  دخر

وراً: الداِخرخد رخدي ردخ ،الصاِغر.  

  خرد

  .ِبكْر، واجلميع اخلَرائد واخلُرد: جاِرية خِريدة

  .خِفرةٌ حِييةٌ: وجاِريةٌ خرود

  .رطْبة: وِعيدانٌ خِردةٌ

  .الدرة مل تثْقَب: واخلَِريدةُ

 درلُوأخالرج :كَتس.  

  ردخ

  .والردغُ. الشدخ: الردخ

  رخد
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  .ضِعيفةُ: ونعجةٌ ِرخودةٌ. اللني العظْم: الرخود

  .ونسوةٌ رخاِويد. أي ناِعمه: ورجلٌ ِرخود الشباب

  .وهو يف رخودٍة من العيش. ِلين فيه: والرخودةُ يف السري

الالم والدال والخاء  

  خدل

  .اسِتدارتها كأمنا طُِوي طَياً: وخدالَتها. امرأةٌ خدلَةُ الساق، وساق خدلَةٌ قد خدلَت خدالةً، واجلميع ِخدال

  دخل

  .عيب يف احلَسب: الدخلُ والدخلُ

  .منالة الضيعة: والدخلُ

وهو املَهزولُ أيضاً، وبِعري مذخول، وفيه دخل من . دخولونيف عقْله دخل، وقَوم م: ودِخلَ الرجلُ فهو مدخول
  .هزال

  .تخِليط من ألواٍن يف لَون: وهي يف اللون. ِبطانةُ األهل: والدخلَة

  .وادخلَ يف غار وتدخلَ فيه. نِقيض اخلُروج: والدخول

  .الذي يداِخلُه يف أموِره، وكذلك الدخلُل: ودِخيلُ الرجل

رداِخلَةَ أمِرهوع ةَ أمِره: فْتأي ِبطان.  

  .موضع: ودخول

  .ِبئر نِمريةُ املاء معروفة: والدخول

هو أن تحِمل اإلبلَ على : وقيل. أن تحِملَ اإلبلَ على احلَوض مبرة ِعراكاً، وكذلك الدخلُ: والدخال يف الِورد
  .ومداخلَة املَفاِصل بعِضها يف بعض. إحكَامها: وهو يف الدروع. يعاًاحلَوض ثانيةً لتستويف بعدما سقَيتها قَِطيعاً قط

  .فَرس يدخلُ بني فَرسين يف الرهان: والدِخيل

  .جِعلَ يف ذلك: ودِخلَ التمر. سِقيفَةٌ من خوص: والدوخلة

ونبت إذا . غصان الشجر وارتفَع منهوما دخل يف أ. واللحم املُجتِمع. ِصغار الطري، واجلميع الدخاِخيلُ: والدخلُ
  .يِبس احمر

  .وهو عاِلم ِبِدخلَِة أمِرهم وبدخِله

ِخلَ الطعامكَلَ: ودتاي.  
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  .ما دخلَ من اللَحم بني اللَّحم: والدخِللُ

  .الدخيليا: ولُعبةٌ للعرب تسمى

  دخل

  . من الرجالوهو املُخِصب: رجلٌ داِلخ وقَوم داِلخون

لْخوالد :نمالس .لَخود لُخود لَخها دعمةٌ، وجلَخثاقَلُ، وناقَةٌ دتيها أي تشيف م لَيندت خلُواٍر ِدالَخ. وناقَةٌ دووج :

  .ِسمانٌ

  .الكثريةُ احلمل: والدلُوخ من النخل

  خلد

  .البقاُء، خلَد يخلُد: اخلُلُود

  .واِحلجارةُ. واِجلبال. األثَايفُّ: دواخلَواِل

  .اسم من أمساء اِجلنان: واخللْد

  .وكذلك إذا لَِزمه. أي ركَن إليه ورِضي به: وأخلَد فالنٌ إىل كذا

البالُ: واخلَلَد.  

ان: واِخللْدةٌ، واجلميع ِخلْدها ِخلْدواِحد ،يمذان؛ عرب من اجلُرض.  

ِلدخلٌ مجأيضاًإذ: ور خلَدوم ،ِشبن ومل ياحلال. ا أس وإذا كان ثابت.  

ونَ: "القَالئد، من قوله تعاىل: واخلُلْدلدخانٌ معليهم ِولْد طُوفطُون: وقيل" يقْرم.  

ِلدتةَ: واملُخقُطُ له ِسن البسريون. الذي ال يغتهم ال يبابش أي دائم.  

النون والدال والخاء  

  خدن

اِخلدننُ واخلَِدي :كخاِدنة. الذي ينُ اجلاِريدثُها: وِخدحم.  

  دخن

اربانُ والغالدخ نخد :طَعس.  

  .ودِخن الطَّعام دخناً
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تنخود ِت النارنخود.  

  .كُوى فيها إردبات: والداِخنةُ

  .بخور يدخن ا البيت: والدخنةُ

    

نوالدخ :بسحراجلاو .  

  .من لَوِن األدخن وهو كُدرةٌ يف سواٍد، كَبش أدخن: والدخنةُ

  .ويوم دخنانٌ سخنان. كأمنا يغشاها دخان من ِشدة حرها: ولَيلَة دخنانةٌ

نخدت ِت النارِخنها: ودخاند دتطْباً فاشطَباً رعليها ح تو. ألْقَيخندت تنخها: دخاند فَعتار.  

نخوالد :اخلُلُق. اِحلقْد ِخنلٌ دجِبيثه: وره وخأي فاِسد.  

عالزر نخوأد :ِمنه وسبح دتاش.  

  دنخ

خِنيدوذلَةٌ: الت وعضأس. خالر سِكينوت.  

دنختةُ تخوالِبطِّي :مشهأي ت.  

  .ودنخت ِذفْراه. إذا كان فيه ارتفاع واِخنفاض: لرأِسورجلٌ مدنج ا

  .ال يبايل ما يقال له من الفُحش وال ما قال: ورجلٌ مدنخ

  .التثاقُلُ به يف املَشي: والدنخانُ باِحلمل

  .الذلُ: والدنوخ

  ندخ

خداملائق القَليلُ الكالم: األن.  

  .قَِصريها: وأندخ الرقَبِة

  .ال يبايل مبا قال وال ما قيل له، كاملُدنخ: رجلٌ ِمندخو

الفاء والدال والخاء  

  خفد
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  .الضخم الطَويل الساقَين، واجلميع اخلَفَيددات واخلَفَاِدد: اخلَفَيدد من الظلْمان

دوواخلُفْد :د: ويف املَثَل. اخلُفّاشوفْدل من خباللَّي رصأب.  

  .ألْقَته ِلغيِر تمام: الناقَةُ ولَدهاوأخفَدت 

  .أشرد من خفَيدٍد وهو الظليم: ويقولون

  خدف

  .مهمل عنده

  .رمت به: خدفَِت السماُء بالثلْج: اخلارزجني

  .أي يف مجاعٍة: وكُنا يف ِخدفٍَة من الناس

  .وقطْعةٌ. أي ساعةٌ: ومضت ِخدفَة من الليل

خفاًوفالنٌ يدب خيف اِخلص ِدف.  

الباء والدال والخاء  

أي شجةٌ : شق اِجللِْد مع اللحم، وأصابته خاِدبةٌ: ضرب يف الرأس وحنِوه بالسيف، وبالناِب: اخلَدب: خدب
  .شِديدة

بديٍد: وخعين سمن ِرمال ب وِضعم.  

  .ضخم قَِوي: وشيخ ِخدب

  .أي أمِرك األول: خيدبِتكأقِْبلْ على : ويقولون

  .وهو الطِريق الواضح: ما هو إال على خلً خيدبة: ويقال للذي يطْلُب الشيء ال ينتهي عنه

دبط: والتخسو ريس.  

بِدب: واخلَدل خجر ،قهالً: - أيضاً -وهو . احلمه جكَب رأسرالذي ي.  

بفُ: واخلُدونَ يف أنظمعِسهماملُت.  

  .الدرع اللينة الواِسعة: واخلَدباء

  .كَذَب: وخدب الرجلُ

  بدخ
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  .تارةٌ: امرأةٌ بيدخة

  .اسم امرأٍة: وبيدخ

  .الِعظَام الشؤوِن، الواِحد باِدخ وبِديخ: والبدخاُء

  دبخ

  .مهملُ عنده

  .إذا بسطَ ظَهره وطَأطَأ رأسه: ودبخ الرجلُ. إذا كانَ يف باِطل: لدباخوظَل فالنٌ يلْعب ا. لُعبةٌ: الدباخ: اخلارزجني

الميم والدال والخاء  

  مخد

  .سكَن لَهبها وبِقي جمرها: نار خاِمدة، خمدت خموداً

دومخ مقَوهلم ِحس: و عمسال ي تسكُو.  

ِمدخوفالنٌ م :طِْرقم.  

دمومد: وخخى تحت فيه النار نهدكانٌ تم.  

  خدم

مونَ: اخلَدوقَوم خمَدم ،خاِدم الواِحد ،اماخلُد.  

  .سير غَليط محكَم كاحلَلقة يشد يف الرسغ من البِعري: واخلَدمةُ

  .وكذلك ِرباطُ السراويل. املُخدم: اخلَلْخالُ، وموِضعه: واخلَدمةُ

  .ما يكون يف ساقها عند الرسغ بياض كاخلَدمة، واالسم اخلُدمةُ:  الغنمواخلَدماُء من

  .كاملَمهورة إحدى خدمتيها: ويف املَثَل

  .ساعةٌ منه: وِخدمةٌ من الليل

  مدخ

خخ: املَدِديم خدمل مجةُ، رظَمِزيز: العع ِظيمع.  

خع: والتماد سءالتثاقُل والتقاعأيضاً. ن الشي يغوالب.  

  .يعمل الشيء بعجلَة: ورجلٌ مدوخ متماِدخ
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  .جبل معروف، وهو مشتق من الدموخ وهو االرتفاع: دمخ: دمخ

ل داِمخال حار وال باِرد: ولَي.  

  .مرتِفع: وطَود دموخ

التاء والخاءباب   

الراء والتاء والخاء  

  ختر

اخلتر :هتارِشبل خجر ،ورته خعمر، وجدالغ .  

    

رسِكر: واخلَتوي ِعفضرِب الدواء والشم حىت يمن ش ذكل خمَتر. ما يأخجخ: وررتسلَط . متأي اخ ترخوقد ت
  .ذهنه

  خرت

  . اِخلشاشوجمل مخروت األنف قد خرقَه. ثَقْبه، واجلميع اخلروت: اخلُرت من اإلبرة والفأس

  .الدليلُ، ويجمع على اخلَراِرت: واِخلريت

اتواخلَر :رةُ والصدربلُّ. الزته املُعِضعووم.  

  رتخ

خةً: الرتيف اجللْد خاص ِصغار تاخاً. ِقطَعإر اماحلَج ختط: وأرباِلغْ يف الشرمل ي.  

  .التشبث: والرتخ. اللصوق: والرتوخ

ةُوالرخالردغة من الطَني: ت.  

  .أي تحلَّفْت عنهم: ورتخت عن الناس

الالم والتاء والخاء  

  ختل
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  .تخادع عن غَفْلٍة: اخلَتلُ

  .وكل موضع تخِتلُ فيه كالِكن. اِخلتلَ: وجحر األرنب يسمى

النون والتاء والخاء  

  خنت

ناخلَت :ي نتلُ خلُ اخلاِتن، والِفعونٌِفعتخم وغالم ،ِتنه. ختنعةُ صانانُ. واِخلته اِخلتوطَعام.  

نةً: واخلَتناتخفالناً م تنخات ،رِله. الصهكان من ِقب ناِة القَوم ومفَت جوناِن للزوج. وزتأة وأبوها خوأم املَر.  

  تنخ

وخنن: تمي من اليح.  

خةُ باملك: والتنووخاِإلقامنت ميان، ومنه س.  

ه: والتنخفْسن تِنخثُ النفٍْس من طَعام الليل، تبخ .نختين: واملُتنخوت سموالد مين اللحخنعاً، وأته ِشبطْناملُثِْقلُ ب.  

  .إذا ثابته: وتانخته متانخةً يف احلَرب

  نتخ

  .اب ينِتخ الدبرةَوالغر. البازي ينِتخ اللَّحم ِمبنسرِه

تخوالن :تاخاِملن قاشى اِملنسمن، وييتاخباِملن وكالش كراجإخ.  

  .انتزعه: ونتخ ِضرسه

  خنت

  .مهملٌ عنده

اخلارزجني :تاِخلنو :لَهِيي األبالع.  

  خنت

  .أيضاً مهملٌ

اخلارزجني :تالنخ :وذلك أنْ تأخ ،قْرنالنيترممرة أو تذَ من الِوعاء ت.  
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  .ِمثْلُ النتخ: والنخت يف الطَّيِر

  .أي وقَع ِفي: وإن فالناً لَينختين بكالم

الفاء والتاء والخاء  

  خفت

  .خفُوض الصوِت من اجلُوع، وصوت خِفيت: اخلُفُوت

فَتلُ فقد خجالر خافت. وإذا مات عرمل: وز ِكدطلني .  

  .والقاِرئ يخاِفت بقراءته

  .واِإلبل تخاِفت املَضغَ للِجرة

تلَفُو فُوتها: وامرأة خدحو ما دامت نيذها العتأخ.  

من األرض: واخلَفْت ئناملُطْم.  

  .وهو إذا نِتجت ِليوم ملْقَِحها سواء: وأخفَتِت الناقَةُ

  فخت

أةُ مِت املَرشإذا مةً قُلْتِنحتج :تفَختةُ للطائر. تومنه الفاِخت.  

تس: والفَخمر والشء القَموأيضاً -وهي . ض - :تفيه فَخ تفَخِديرة يف السقْف، وقد انتسم ثُقُوب.  

تالشبِه من الفخ: والفَخ قَِريب.  

  فتخ

  .وسميت العقَاب فَتخاء لعرض جناحيها. رض كَفه فهو أفْتخوإذا ع. مفاِصلُ مخاِلِبه: الفَتخ، فُتوخ األسِد

خن: والفَتلَين، ويف الرجياحن وطولٌ يف اجلَنظْم وقلةُ اللحم: ِليطُولُ الع.  

خوةٌ: والفُتخهلا، الواحدة فَت وصال فُص مواِتيخ.  

  .يجر ويمدشيٌء مربع جيلس عليه الرجلُ فَ: والفَتخاُء

خدا حىت أفْتوع :رهبا وانيله. أي أعمخى من عرتوكذلك إذا اس.  

  .وهو أنْ ينِصبها مثَ يغِمز املفاصلَ منها إىل باِطن الراحة" وفَتخ أصابع ِرجلَيه: "ويف احلديث

الباء والتاء والخاء  
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  خبت

تاألرض: اخلَب توبةٌ، وخضحها: عربية مطُونب.  

ِبتخإىل اهللا فهو م تبضرع صاحل: وأختم وهو املُطِْرق أيضاً. خاِشع.  

  .احلَِقري الرِديُء: واخلَِبيت من األشياء

اِيتقات: واخلَبفراملُت.  

  خبت

  .دِخيالِن وهي اِإلبل اخلُراسانية: البخت والبخِتي

تخاحلَظ : والب- ربعم -.  

خلَوبته: ت الرجبرض.  

الميم والتاء والخاء  

  ختم

  

مماً: اخلَتتخ ِتمخي متخ ،عالطب .واخلامتُ. الفاِعلُ: واخلاِتم :ماخلات ِمزهي نتام ِمثْلُه، ومنهم مواخلاتام واخلَي ،االسم .

امعلى الكتاب: واِخلت متخالذي ي نالطي.  

  .أقْصاه: وِختام الوادي

  .وكذلك خاِتم كل شيٍء. آِخرها: وخاِتمةُ السورة

  .أي سقَوه وهو ِكراب بعد: وختموا على زروِعِهم ختماً. إذا سقَيت أولَ سقْيٍة، واِخلتام اسم: وختمنا زرعنا

مس: واخلاتح قَوائم الفَرضأقَل و.  

  .فاخاتم القَ: وتسمى نقْرةُ القَفا

  .قد ختم: ويقال للنحل إذا مأل شورته عسالً

  ختم
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  .مفِْصلُ ما بني الكُورتين والقَريتني: - وختُوم جمع -تخوم األرض 

  .أي العروق واألصل: وفالنٌ طَيب التخوم. وذَكَر التخمةَ يف هذا الباب، وموِضعها املُعتل

  . يتخم منه:وطَعائم متخمة

  مخت

تالسِمني: اخلَِمي ماس.  

  متخ

  .مهمل عنده

قَلَعتها من : ومتخت الشجرةَ. انتزعته، كامِتالخ اللجام من رأس الدابة: امتتخت الشيَء من الشيِء: اخلارزجني
  .أصِلها

خأعاله فَ: واملَت ذبجام وهو ما تاملُتاخ من الثُّم ذْبفَلُهجِذب أسجني.  

خأيضاً: واملَت القَطْع.  

  .أي بِعيدةً: وِسرنا عقبة متوخاً. أبعدوا: ومتخ القَوم يف السيِر

  .أي رمى به: ومتخ ِبسلِْحه

  .أي مصعت به عند الوالدة: ومتخت به أمه

  .درةُ، وهو مأخوذ من متخ اُهللا رقَبتههي ال: الدقيق من قُضبان السلَم، وقيل: واِملتيخةُ

  .ضربه: ومتخه بالسهِم

سخرفيه و ختواِحد: وم.  

الظاء والخاءباب   

النون والظاء والخاء  

التمهم.  

  خنظ

م: اخلارزجني ظينغظي بالناس وينخم: هو ي معسأي ي.  

  .كذلك املرأةُ إذا كانت صخابةً سيئةَ اخلُلُقإذا كان فاِحشاً، و: ورجل ِخنِظيانٌ
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الذال والخاءباب   

الراء والذال والخاء  

  ذخر

  .ذَخرته أذْخره ذخراً، واذخرته اذخاراً

ِشيشةٌ طَيبةُ الريح: واإلذِْخرح.  

ه: واملَذاِخرذَاِخرم ألتمطْن، تايا البوح.  

الالم والذال والخاء  

  خذل

خذَلَ يذْالًخة: ذُلُ ِخذْالناً وخرصالن كروهو ت.  

  .اليت تخذُل صواِحباا يف املَرعى: واخلاِذلُ واخلَذُول من الظباء والبقَر الوحِشيِة

  .أنا عذَلةٌ وأخي خذَلةٌ وِكالنا ليس بابن أمٍة يضرب مثَالً ِلتفاوِت األمر واخِتالِفه: ويقولون

النونو الذال والخاء  

  خنذ

. والبِذيُء اللِّسان من الناس، واجلميع اخلَناِذيذُ. والطَّويلُ. والفَحلُ أيضاً، من األضداد. اخلَِصي من اخلَيل: اِخلنِذيذُ

  .وأطراف الغيم املُشِرفةُ الشاِخصةُ

  .أي ندد به وشتمه: وخنذى بصاِحِبه. كثري الشر: ورجلٌ ِخنِذيانٌ

  .أي ذات صخٍب: ِريح ذات ِخنِذيٍذ يف جرِيهاو

  .صار خليعاً فاِتكاً: وتخنذذَ فالنٌ

  .اخلُنذُوتاِن: ويقال للخصيين

  .والِقطعة من احلَبل أيضاً. الركْن الضخم، وجمعها خناٍذ: واخلُنذُوةُ من اجلَبل

اِذينلَ خركْنا اخلَيقاً: وتأي ِفر.  

  خذن
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  .مهملٌ عنده

جنياِن: اخلارزاألذُناِن: اخلُذُنت.  

  .أي ضخم جلْد: وجملٌ خذَاِنيةٌ

  نذخ

  .أيضاً مهملٌ

  .واِإلنذَاخ اِإلسراع. إذا سعى سعياً شديداً: نذَخ العير ينذَخ نذْخاً: اخلارزجني

  .النوذَخ: ويقال للرجل اجلَباِن

الفاء والذال والخاء  

  خذف

به: اخلَذْف ِذفخت كيتاببس نيذه باٍة تأخواٍة أو نصحب كيمر.  

فر: واخلَذويا الدواب السِريعةُ اخلَذَناِن يف الس فوصش. يحر الومةُ من حنبه السِمي فصووي.  

 ذَفواِملخ- خاِذفه معمِن: - وجرى اِملقْرةعبةُ إىل اجلَعا الِكنان نقْري .  

  فخذ

  .مكسور الفَِخِذ: وفُِخذَ الرجلُ وهو مفْخوذ. موِصل الوِرِك والساق، ويقال فَخذٌ أيضاً: الفَِخذُ

    

  .صنفْتهم فَِخذاً فخذاً: وفَخذْت احلَي. نفَره من حيه: وفَِخذُ الرجل

  .ِبط الرجلَ بين فَِخذَيهااليت تض: والفَخذَاُء من النساء

  .التأخر عن األمر: والتفَخذُ

الباء والذال والخاء  

  بذخ

ذْخالب :وباِذخ ذّاخاً، وهو بذْخب ذُخبي ذَخه، بل يف كالِمه وافتخارجلُ الرطاولُ الطَويل، واجلميع . توكذلك اجلَب
اتوالباِذخ اِذخوالب.  

  .خ؛ كما يقال بخ بخ، وبذَخ أيضاًِبِذ: ويقولون
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الميم والذال والخاء  

  خذم

ةُ القَطْع: اخلَذْمعرذَماً. سخ ذَمخي ِذموخ ،ِذمخ سِر، فَريةُ السعروس.  

 ذَامِذماً: - أيضاً -واِإلخخر مةُ، معرالس.  

م وخمْذَمذُوخ فيوس :قاِطع .ذَامةٌوالِقطعة خ.  

  .للطَّيِب النفْس: ورجلٌ خِذم وِرجال خِذمونَ

  .أنْ تترك األذُنُ نائسةً، شاة خذْماء: وهو يف ِسمات الشاء. ِسمةٌ هلم بإبلهم: واخلَذْمةُ

  .أنْ تسكُت على العار فال تنِفيه عن نفِْسك: واِإلخذَام

ِقطعةٌ : وِخذْمةٌ من الثَّوب. وخذَم له من ماِله ِخذْمةً.  اجلَماعة من الناسوهي. أي ِقطعةٌ: ومضت ِخذْمةٌ من اللَّيل
  .منه

الثاء والخاءباب   

الراء والثاء والخاء  

  خثر

  .وهو خاِثر النفْس. وأخثَرته وخثًرته. بِقيته: وخثَارته. خثَر الشيُء خثُورةً

  .أي ِفرقةً: ورأيت خاِثرةً من الناس

  .اختلَطَ اخلاِثر بالزباد وما أدري أيخِثر أم يِذيب للقَوم يختِلطُ عليهم أمرهم: ويف املَثل

  خرث

  .أردؤها: اخلُرثي من املَتاع والغنائم

  .النمل الذي فيه حمرة، الواحدة ِخرثاءةٌ: واِخلرثاء

  .سترِخيةُ اللَّحمالضخمةُ اخلاِصرتين املُ: واِخلرثاُء من النساء

الالم والثاء والخاء  

  ثلخ

  .وهو خرؤه إذا خالَطَه الرطْب: ثَلَخ البقَر يثْلَخ ثَلْخاً
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  خثل

  .ما بني السرِة والعانة: خثَلَةُ البطْن

  .الضخمةُ البطْن: واخلَثْلَةُ

النون والثاء والخاء  

  ثخن

  .ثَِخين، وكذلك الثَّوب: والرجلُ احلَليم الرِزين. ثَخن الشيُء يثْخن ثَخانةَ

  .وأثْخنته معِرفَةً. أي أثْقَلْته به: وقد أثْخنته ضرباً

  .الضخمةُ اللَِحيمةُ: واملُثْخنةُ من النساء

ومي النمن نثْختواس :موين النأي غَلَب.  

  خنث

يا : ويقال للمخنث. سِره؛ كما يخنثُ فَم السقاء واجلُواِلق إذا عطَفْته وانخنثَ من ِقبل نفِْسهسمي املُخنثُ ِلتكَ
  .خناثَةُ ويا خنيثَةُ ويا خناِث

  .الشدق عند األضراس من فَوق وأسفَل. باِطن: واِخلنثُ

  .أي يهِزلُ به: وخنثَ فالنٌ لفالٍن بأنِفه

 ثاً من الناسورأيتاث: ِخننِقني، واجلميع أخفَرتأي مجاعةً م.  

  .إذا شِربت من فيها: واخِتناثُ الِقربِة

  .له ما للرجل وما للمرأة، ومنه اشتق املُخنثُ، وسمي ِلتكَسِره: اخلُنثى من الرجال: اخلَليل

الباء والثاء والخاء  

  خبث

  .صار ذا خبٍث: وأخبثَ.  وهو خِبيثٌ، وبه خباثةٌخبثَ يخبثُ خبثاً،

  .نعت كلِّ فاِسٍد: واخلَِبيثُ. الرِديء من كلِّ شيٍء: واخلاِبثُ

  .وهي األخالق اخلَِبيثةُ أيضاً. الزنيةُ من الفُجور: واِخلبثَةُ

  .إذا صار أصحابه خبثاء: وأخبثَ الرجلُ
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  .الرِجيع والبول: السهر، وقيلالبخر و: واألخبثاِن

ائث واِحدثانُ واألخاِبثً واخلَببواملَخ.  

  .وغُالم خباثٌ

  .ما يذاب بالنار فيبقى رديئُه: وخبثُ احلَِديِد

  .خبثةً: ولُعبةٌ تسمى

الميم والثاء والخاء  

  خثم

  .رةٌ خثْماُءِضخم، ثَور أخثَم وبقَ: اخلَثْمةُ يف أنِف الثوِر

  .وهو الركَب املُنبِسطُ الغليظُ. ِغلَظٌ وقصر شعٍر وتفَرطُح، خِثم يخثَم خثَماً: واخلَثْمةُ

  .وبه سمي الركَب الكِْتناِزه. مستِديرة اخلُف منبِسطَته: وناقَةٌ خثْماُء

ثَمةُ وخثَميوخ ثَميمن أمساء الرجال: وخ.  

  .متاع املَرأة: يثَمواخلَ

    

  .إذا انسدت: وخِثمت أخالف الناقِة

  .إذا دقًه: وخثَم أنفَه

الراء والخاءباب   

الالم والراء والخاء  

  رخل

 صاحب: واملُترخل. األنثى من ِسخال الضأن، وكذلك الرخلُ، واجلميع الرخالنُ والرخال والرخال بالضم: الرِخلُ

  .الرخال من الضأْن

  خلر

  .مهملٌ عنده

اخلارزجني :ان: اخلُلَراجلُلْب.  

الّروِضع: وخم ماس.  
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النون والراء والخاء  

  خنر

وراب: اخلَنشالن بة. قَصاروة خووكذلك كلُّ شجرٍة رقيقٍة ِرخ.  

  .لضبعوا. ومصر. والبصرةُ. الدنيا: ويقال. النعمة: وأم خنوٍر

  خنر

  .وهو مد النفَس يف اخلَياِشيم: نخر اِحلمار نِخرياً

الواِسع : واألنخر من الرجال. لُغتاِن، وكذلك اِملنخر واِملنخِري واملُنخور: واِملنِخر واملَنِخر. خرقاه: ونخرتا األنِف
  .وامرأةٌ نخراء، وقَوم نخر. املَنِخرين

  .وكذلك العظْم الناِخر والنِخر. بِليت فاسترخت: ونِخرِت اخلَشبةُ نخراً

  .أي أحد: وما ا ناِخر

روخِفها: والنيف أن كعبِخلَ إصدى تحت درالناقَةُ اليت ال ت.  

اروخانُ من الرجال: والناِور. اجلَبخه نعموج ،فوالضِعي.  

  .هم أولو النخوة والِكبِر: نخاِورةُوال

ِريوخف: والنالفَم واجلَو ِديد. الواِسعالش القَوي دبوهو الع.  

ةَ بن عبد اهللا بن أيب بكٍر: واِملنخربيعين رضبة لبه.  

الفاء والراء والخاء  

  خرف

  .وأخرفَه اهلَم. خِرف الشيخ خرفاً

  .وأخرفْته نخلةً يختِرفُها. اخلُرفَةُ: إذا أخذَ من طُرِف الفَواكه، واالسم: يخرفوخرف الرجلُ 

فرطَب: واِملخالر فيه أطاِيب فرتخل يِبيكالز.  

  .النخلة املُنتقاةُ، واجلميع اخلَرائف: واخلَِريفَةُ

  .برأجز ال: وأخرف النخلُ وهو مخِرف، كقولك

فوفانُ: واخلَرِرفَةٌ، واجلميع اِخلرأخ ددمن أوالد الضأن، والع لُ الذكَرر. احلَمهةَ أشلَغَ ِستإذا ب روكذلك املُه.  

  .أخرفَت فهي مخِرف: وإذا نِتجِت الناقَةُ يف الوقِْت الذي حملَت فيه من قاِبل قيل
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أو طَروهو م اخلَِريف يمذوسؤخٍء أي ييفيه كل ش فرخِريفاً ألنه يتاء خلَ الش .مالقَو ِرفِطروا يف : وخم
  .أصاا مطَر اخلَِريف: وأرضن مخروفَةٌ. واملَطَر اِخلريفُّ واخلَريفُ. اخلَِريف

  .طالت ِجداً: وأخرفَِت الذُّرةُ

  .وعاملْته مخارفَةً

  .وِف أين ما اتكَأ على صوٍفكاخلَر: ويف املَثَل

  .وخرفْته أخاِريف. كَِذب مستملَح: واخلُرافَةُ واألخروفة

فخارلٌ مجد: ورودحف؛ للمارحمبعىن م.  

  .واِحدها مخرف، وهو احلائطُ ذو النخل والشجر" عائد املَِريض على مخاِرف اجلَنة"ويف احلديث 

  .الساِقيةُ: ِريفاخلَ: وقيل

  رخف

  .الزبدةُ املايعة: الرخفَةُ

  .العِجني املسترخي: والرخف. أكْثَرت ماءه حىت يسترخي: وأرخفْت العِجين إرخافاً

  فرخ

  .رج فَرخهإذا خ: وأفْرخ الطائر والبيض. اختَذْناها للفَرخ: واستفْرخناها. فَرخِت احلَمامةُ تفرخياً

  .إذا أِمن: وأفْرخ الروع. إذا استبانت عاِقبته بعد اشِتباٍه: وأفْرخ األمر وفَرخ

  .أفْرخ القَوم بيضتهم: ومثَلٌ

  .فَرخ تفِْرخياً: والشيخ الكبري الضعيف إذا رِعب فارتعد قيل

خِشقا: والفَريأ لالن إذا قالزرع.  

  .اسم: وفَروخ

  .وِصغر اخلَطْم. انِقالب أَم الرأس: والِفريخةُ يف الرأس

والفَِرخ :الضعيف احلَِقري.  

فَخطَة: والفَراِبر من اِحلنقْلٍة. الكَعب مواس.  

  خفر
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ِفرات: اخلَفَرةٌ خوةٌ، ونسفَرختة مِفرأة خراء، امِشدةُ احلَي.  

القَو ِفريةً: موخفَارهم خِفرخهم، يرِجيم.  

  .أي خِفريي: وهذا خفْريت. اِإلخفار: واخلُفُور. إخفارها: وانِتهاكُها. واخلفَارة الذمة

  .أي مصِهر، من خفَارة الرِحم: وفالنٌ مخِفر بنا

رت: واخلافُوبن.  

  فخر

  

: - أيضاً -الذي يفاِخرك، وهو : وفَِخيرك. كثري االفِْتخار: ِفخير وفخيرةالفَخر معروف، فاخرته فَفَخرته ورجلٌ 

  .املغلوب بالفَخر

  .ال تِلد إالّ فاِخراً: وأفْخرِت املَرأةُ. اشتريته فاِخراً: واستفْخرت الشيء

  .مفْخرة ومفْخرة: ويقال

ُء الفاِخرياجلَيد: والش.  

ووالفاخان: رحب من الريرض.  

روِنها: وناقَةٌ فَخقَاَء ِللَبن وال بما عندها من اللَب ِطيكعا: وقيل. ت ظَنن ما يع وليس هلا من اللًبةُ الضرِظيمهي الع.  

  .اجلَرة: والفاخورةُ والفَخارةُ

رخوالفَي :مخدانُ الضالذكَِر. اجلُر رخجل فَيح: قال أبو حاِتم. وربالزاي أص.  

  رفخ

  .مهمل عنده

اخلارزجني :خها. الدواهي: الرفُوخِفيرها: وتمِظيعت.  

خفُومادي يف األمور: والرغ: وقيل. التفُوِعيم كالرالن.  

الباء والراء والخاء  

  خرب

ابِر: اخلَرٍة، واجلميع خِربران، وثالثةُ أخمالع ضِقيِر الراء -ب نة- بكَسباباً. ، والواحد ِخررخ برخي ِربوخ.  

  .انكَسر من أمٍر أصابه: واستخرب الرجلُ
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  .إذا فارقَك فَوجدت عليه: واستخربت إليه

  .تِريد التوجع: واستخربت هلذا األمِر خربةً شِديدةً

بران: ورجلٌ خبج.  

  .شجرةُ الينبوت: واخلَروبةُ

ببانُ: واخلَرمن احلُبارى، واجلميع اِخلر الذَّكَر.  

بةُ واخلُربب: واخلُررد أخبباُء وعرةٌ خق األذُِن، أمرةُ خعةٌ يف ثَفَِر الناقة: - أيضاً -وهي . سمرادة، . شةُ املَزوروع
  .وهي اخلُرابةً أيضاً

  .خربةٌ وخِريبة: لُّ ثَقٍْب مستديٍروكُ

بِرِك الذي عليه الفائلُ: واخلُرالو ل: وهو. ثَقْبمِرِف من الراجلُمهور املُش قَطَعنم.  

  .الذي جِعلَ له عروةٌ: واملُخرب من املَزاد

  .ِمثْلُه، وخربات وخربانُ للجميع: أي فَساداً يف ِديِنه وشيناً، وخربةً: وما رأينا منه خربةً

واخلاِرب :ِرباب، واملَخره أخعموج ،هم: اللِّصعمالدهر. الذي ج دائدوش.  

  .خرتها: وخرابةُ اِإلبرِة

  .حبل من ِليٍف أو نحِوه: واخلُرابةُ

  .موِضع: وخريبةُ

  .الِغربال، واجلمع خربات: واخلُربةُ

  .وخربةٌ يف اجلَبل. فَم الدبرة الذي يسكَر عند سقْي األرض: خلُرابةُوا

واخلُراب :موالنِفي من املَطَر. السه.  

بوخِقطاع: واخلُرِة انعرن يف سالناقة اخلَوارة الكثرية اللب.  

  .دائرةٌ تكونُ حتت القُصريين: واخلَربةُ

  برخ

خرقْ: البي برفضيم بالسض الفَحعب طَع .صُء الرِخيوالشي.  

  .بركُوا: وبرخوا

خروالب :رِر. القَهق والظهنق العود.  

خِريِر: والبور الظهاملَكْس.  

  ربخ
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خواخاً: الرببخاً وربوخاً وررب خبرت تخبة، رسشى عليها عند املُالمغأةُ اليت ياملَر.  

بِبخورِت اِإلبلُ يف املُرل من الكَالل: خميف ذلك الر تخرتواس ترأي فَت.  

  .النَ وأقَر بعد جحٍد: وأربخ الرجلُ

خِبيلٌ رجم: ورخض .حربال ي خبور.  

  .رملٌ بالباِدية: ومرِبخ

  خرب

ره، واجل: اخلَبتربه وختربٍأ، أخبمن ن ارما أتاكبميع األخ .ِبرلٌ خجكرمي اخلَِرب: ور .ارباألخ ريختوهو ي.  

باألمر: واخلَِبري العاِلم.  

  .مخبرةُ اِإلنسان إذا خِبر أي جرب: واخلُبرةُ

  .أي عِلمته: وخِبرته أخبره. املُختِبر املُجرب: واخلاِبر. االخِتبار: واِخلبرةُ

  .أرض ِرخوةٌ ، واِحدها خبارةٌ: بارواخلَ

ارة: واخلَبرجراب يف أصل الشع من التمتما اج.  

  .شجر يف بطْن روضٍة فيها ينبت اخلَبر وهو شجر السدِر واألراك: واخلَبراُء

  .وتسمى اخلَبرةَ أيضاً

  .بالمن مناِقع املاء يف رؤوس اِجل: واخلَبر

  .واألكار خِبري. أنْ يزرع على النصف أو الثُّلُث وحنوه: واِخلبر واملُخابرةُ

  .املُؤاكَرةُ: واملخابرةُ

    

  .أي وجدتها خبراَء: أخبرت ِلقْحةَ فالٍن: غَِزيرةٌ، وكذلك اخلَبراء، تقول: وناقَةٌ خبر

  .الطعام: واخلُبرةُ

رز: واخلَبوبها خعمادةُ، وجاملَز.  

  .السفْرةُ: واخلُبرةُ

رومن الطعام: واخلُب ادالز.  

  .والِقسمةُ أيضاً. النِصيب: واخلُبرةُ

  .أي دمسه: واخبر طعامك. أي طعاِمه: واجتمعوا على ِخبرِته. اللَحم يشتِريه الرجلُ ألهِله، وجمعها ِخبر : واِخلبرةُ

  .والزبد. وكذلك الوبر. وتجمع خبائر. والصوف اجليد من أول اجلَز. الشاة تشترى بين جماعٍة فَتذْبح: واخلَِبيرةُ

  .مخاِبر: وِجحرةُ الفاِر
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  .املَخرؤة: واملَخبرةً

ِريبداء: واخلَيواحلَيةُ الس.  

  .خيبرى فإنها خيسرىحمى : ويقولون

  خبر

رخاُء: البرخواملرأةُ ب رخراً فهو أبخب ِخرمن الفَم، ب هكَِري حِري.  

رخوالب :طَعسار من كل ما يخلُ البِفع.  

روخا: والب رخبتةٌ ينخد.  

  .سحابات ِبيض، الواحدة ِبنت بخٍر: وبنات بخٍر

  .إذا أصابك املَطَر عند سقوِطه: وهذه بخرةُ السماك

الميم والراء والخاء  

  رخم

  .حضنت بيضها؛ فهي مرِخم، ورمخَها أهلُها: أرخمِت الدجاجةُ والنعامةُ

  .ر منهالذَّكَ: والريخوم واليرخم. ِشبه النسر، واجلميع الرخم والرخم: والرخمةُ

امخوالر :وِرخ ضيأب رجح.  

  .نبت تِجد به السوام: والرخامى

  .ِلين يف املنِطق، رخمِت اجلاِريةُ فهي رِخيمةٌ ومرخومة الصوت: والرخامةُ

  .ِة يف اِإلنسانِشبه الربلَ: وهي من الفَرس. بياض يف رأس الشاة، شاةٌ رخماُء: والرخمةُ

  .ما أدري أي ترخم هو وترخم هو أي أي اخلَلْق هو، وترخمةُ لُغةٌ: ويقولون

  مرخ

خاملَر :خرلٌ مجن، رهإنساناً بالد كخري. مرِريع الوٍر سجش مواس.  

  .طَويل تاٌم: وعرفَج مِرخ

خغاال: واِملريطويل للم مهمعروف. ةس كَبوكَو .جنداسواملُر .لٌ أمحقجن. وروف القَرنُ يف جوالقَر.  

  .عظْم أبيض يف أسفَل القَرن: واملَريخ واألمِرخة

  .وإذا كسرت العود فرأيت جوفَه رطْباً فهو مِرخ
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نِجيالع تخرخى: وأمرتى اسماءه حت تأكْثَر.  

خواملُر:بالذن .  

  .الذي به نقَطُ حمرٍة وبياض: واألمرخ من الشاء والبقَر

  رمخ

خِمع: الرمتِر املُجم من أمساء الشجاس.  

خِة غِريهم: والرمةٌ، وِبلُغخالواحدة ِرم ،لَحماخاً. السدى: البِت النخلةُ إرخموأر .ماخلَةٌ ِمرخون :خِمل الرمحت.  

ملُوأرالرج النَ وذَلَ: خ.  

  .وإذا أنقَى أيضاً. إذا أخذَ يف السمن: ورمخ الدابةُ

  خمر

اِخروةٌ وموراً؛ فهي ماِخرخراً ومخِت السِفينةُ مرخم :حا الري لْتقْبتإذا اس . حالري ِخرمتسي سوكذلك الفَر
  .ويمتِخرها

  .أرسلْت فيها املاء يف الصيف ِلتِطيب، وهي ممخورةٌ: ومخرت األرض مخراً

مت القَورختهم: وامت ِخيارقَيتان.  

  .سحابات ِبيض: وبنات مخٍر

روعه: واملاخمتجِة ومبِلس الريجم.  

  .أي طَِويلُه: وجملٌ يمخور العنق

خورموالي :ه يعموج ،فواألجرماِخي.  

  .ما خرج من اجلَوف من رائحٍة خِبيثٍَة: واملَخرةً

  .إذا أكَلَه فاتسع فيه: ومخر اِملحور القَب

  مخر

  .ما غَِشي املَخمور من اخلُمار: واخلُمرةُ. متِخذُها: إدراكُها، ومخمرها: اخلَمر معروفةٌ، واختمارها

 الطِّني رمتةًواخرمخ ِجنيوالع.  

  .ووجدت منه خمرةً طَيبةً

  .وهو أنْ تتركَه فال تستعِملَه حىت يجود: وخمرت العِجني والطِّني أخِمره وأخمره خمراً
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  .ِفتاق اخلَِمري: واخلَِميرةُ

  .من اخلَِمري: وأتانا بأطِْعمٍة خمرى

  .باِخلمار ِخمرةًواختمرِت املَرأة 

كارِخم موما ش :كعبأي ما س.  

  .سوداُء ورأسها أبيض: واملُخمرةُ من الضأن

    

  .خالَطَ جوفَه: وخامره الداُء

لٌ: واخلَِمرهقْلَه جع رالذي خام.  

  .إذا غَطَّيته ِخبرقٍة أو شيٍء: وخمرت اِإلناَء

  .أي جماعِتهم: س وخمرِتهم وخمِرهمودخلَ يف خمار النا

  .استعبدته: واستخمرت الرجلَ

  .أي ملَكْين إياه: وأخِمرين كذا

  .استحييت منه: وخمرته أخمره

رواخلَم :عبا الس فيتخدةٌ يهويقولون. و :رب له اخلَمد .مِر، وأخِت اإلبلُ يف اخلَمرمها أناوختها فيه: رتبغَي.  

  .شيٌء منسوج من السعف: واخلُمرةُ

رر: واخلَمز آخره خبلِّيعة مث تادي املَزتناِحي ِرزخأنْ ت.  

ناللَّب رمةٌ: وخغْوه رتِكبر.  

رمِجني: واِملخةٌ للعفْنأو ج دوِمز.  

راخلَب ليع رموخ :أي خِفي.  

  .توارى وخِفي: وخِمر عني

  .اجعلْه يف ِسر خِمريٍة أي حيثُ ال يقِْدر عليه أحد: ويقولون

  .كَتمتها: وأمخَرت الشهادةَ

جلُ املَكانَ ومخَرالر روخام :هحربلُهم. إذا مل يخاِمري أم عاِمٍر أي خاِلطي: ومنه قَو.  

  خرم

ماخلَر : ماءقَطْعروخ مرت أخعِف، والناألن.  

  .وصخرةٌ فيها خروق. األرنبة: واخلَورمةُ

 مل: - أيضاً -واخلَربيف قُف أو رْآس ج لٌ أو طَِريقيس مرما خ .ِرمخم ِضعيف : ويقولون. واملَو تطَلَع نِميهذه ي
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  .مخرجاًاملَخاِرم وهي اليت تجعل لصاحبها منها 

مواخلَر :ومره خعمل، وجاجلَب فأن.  

  .محز يف طَرِف عيِرها، واجلميع أخاِرم: وأخرم الكَِتِف

  .عظْماِن يف احلَنك: واألخرماِن

روفعر معمن الش مرواألخ.  

الرأي مرلٌ أخجفُه: ورِعيض.  

  .، فاختِرمأخذَته: واخترمته املَِنيةُ

  .أي ما حاد عنه: وذَهب دليالً فما خرم عن الطَِّريق

رمخ شيبية: وعرةٌ عأي ناِعم، كَِلم.  

مةُ واخلُرماء: واخلُركاللُوِبي تبن.  

  .ما اسود من الشِعري وفَسد من السنبل: وقيل. اسم شجٍر: واخلَرومانُ

مالال والخاءباب   

النون والالم والخاء  

  خلن

ه: ِسقَاٌء لَِخنحِري تغريلْ فَتسغن فلم يب اللَبفيه ص مأِدي.  

  .فَسدت، وكذلك األِدمي إذا مل يصلح للدباغ: ولَِخنِت اجلَوزةُ تلْخن لَخناً

  .اللَذاِن مل يختنا: واأللْخن واللَّخناُء

  خنل

  .التمر: وِبنت نخيلَةَ. ا نخل ونِخيلٌ وخنْالنٌجمعه: النخلَة

  .وتنِخيل الثَّلْج والودق. تنِخيلُك الدِقيق باملُنخل، نخلْت وانتخلْت: والنخلُ

  .االختيار لنفِسك أفْضلَه، وهو التنخل: واالنِتخال

  .خلٌوكذلك ن. موِضع بالباِدية: ونخيلَةُ

  .باِحلجاز: وبطْن نخلَةَ

  .والنِصيحة أيضاً، نخلْت له النصيحةَ. الطِبيعة، وجمعها نِخيل: والنِخيلَةُ
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  .اخلاِلص من كل شيٍء: والناِخلَةُ

  .ضرب من احلُلي: والنخلُ

الفاء والالم والخاء  

  خلف

 اففَة -اللَخها لَخِرقَا: - واِحد ضقوهي ِحجارة ِبي.  

  .اخلَِزيرة: واللِخيفَة

  .االست: واللَخفَةُ

فِديد: واللخالش بالضر.  

  .ِسمةٌ: واللخفَةُ. إذا أوسع وسمه: ولَخفَه باِمليسم

  خلف

ام: اخلَلْفقُد ن، واجلميع اخلُلُوف. ِضدلْفَيذات خ الفَأس، فأس دوح .لُوه خعمنُ من الناس، وجووالقُرف . لَفوخ
: والقوم يذْهبون من احلَي يستقُون، تقول. سكَت ألْفَاً ونطَق خلْفاً: سوٍء بعد أبيه، وكذلك كلُّ فاِسٍد، ويف املَثَل

  . ونساؤهم شهود- أي غَيب -أتيناهم وهم خلُوف 

فخلَفُون أيضاً، وهو من األضداد: واخلُلُواملُت.  

    

خِلف لناوفالنٌ ي :ِلفختقي، وهو مسألوالِدها املاَء. أي ي ِلفختسها تألن ِلفاتخن : واخلَِليفةُ. والقَطا مم
. اِخلالفَةُ: واِخللِّيفى. أي مستخلَِفين فيها" "" جعلَكُم خالِيف األرض: "وقَوله تعاىل. استخِلف مكانَ من قَبلَه

وفالنٌ يخلُف فالناً يف أهِله وِعياِله . وخلَفَك اهللاُّ يف أهِلك بأحسن اِخلالفة. كُنت خِليفَته من بعِده: واختلَفْت فالناً
أي خالَفَه إىل أهِله، واختلَفَه : وخلَف الرجلُ بعِقب فالٍن. اخلَليفة، واجلميع اخلُلَفاء: واخلَِليف. ِخالفَةً حسنةً

اِخللْفَةُكذلك، واالس م.  

  .األمةً الباِقية بعد األمة الساِلفة: واخلاِلفَةُ

كاللَّحق يف : وهو يف الشجر" "". جعلَ اللَيلَ والنهار ِخلْفةً: "مصدر االخِتالف، ومنه قولُه عز اسمه: واِخللْفَةُ
  .النخل

و: واِخللْف ،طْنلي البا يمن األضالع ِمم رغقال: وهو من األطْباِء. اجلميع اخلُلُوفما صوي ،راملُؤخ : عالضر اِخللْف
  .نفْسه، واجلميع األخالف
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  . أيضاً- باألنف -وخلَف فُوه يخلُف خلُوفاً، وأخلَف . نكْهته يف ِغبه: وخلُوف فَم الصائم

الف ذو خخفَةٌ مل ِخلَيجمعروف، ر واخلُلْف ة. لْفٍَةواِخلالفاة وِخلَفْنلٌ ِخلَفْنجاِخلالف: ور ين . كثريدعوو
أي " "" فَِرح املُخلَفُونَ مبقعِدهم ِخالف رسول اللّه: "أي وجدته مخِلف الوعد من قَوله عز وجلَّ: فأخلَفَين
  .يعين بعدك" "" فَك إالّ قليالًوإذاً ال يلْبثُونَ ِخال: "وتكون مبعىن بعد يف قوله عز وجل. مخالَفَته

  .وقَوم خاِلفُونَ. كثري اِخلالف: ورجلٌ خاِلفَةٌ

  .ظُن ا حملٌ ثُم مل يكن، وكذلك النخلُ: وأخلَفَِت الناقَةُ إخالفاً

  .شجر، الواحدة ِخالفَة: واِخلالف

لُ: واخلَلَفدالب.  

  .صارت خلَفَاً من األوىل:  وِخلْفَةًوخلَفَِت الفاِكهةُ بعضها بعضاً خلْفاً

ِلفواملُخ :ه الرِبيعتما ِشي ِصبالذي مل ت.  

ةَ: واخلاِلفحيومنه ر ِجدالذي ت ماللَح.  

اُء: واخلَواِلفسالن.  

الفواِملخ :فخاِليه معمةُ، وجالكُور.  

فلَفَةُ واخلَِليالطَِريق: واملَخ.  

الغ لَفوأخِلفخفهو م الم :احلُلُم قراه.  

الطائر لَفوأخ :ربعد ِريِشه، والشج شله ِري جرخ :رة، والقاِرحةٌ بعد ثَمرله ثَم تجرةٌ بعد : خنله س تمإذا ت
  .القُروح؛ فهو مخِلف عام وعامين

  .الذي أصابه ذلك: واملَخلُوف. ته ِخلْفَةٌأخذَ: ويقال للرجل إذا النَ بطْنه وكَثُر اخِتالفُه

  .أي أخلَف من أحِد ِشقَّي وجِهه وفيه: وهو مخِلف جنٍب

  . ِخلْفَةٌ- أيضاً -وزرع احلُبوب . ما أنبت الصيف من العشب بعدما يِبس العشب الربِعي: واِخللْفَةُ

  .ِخللْفَةُا: وما علِّق من وراء الراِكب

  .كذلك: وبنوه ِخلْفَةٌ. أي عاماً ذَكَراً وعاماً أنثى: ونتاج فالٍن ِخلْفَةٌ

  .أحدمها طَويل واآلخر قَِصري. وعبداِن ِخلْفَاِن

  .كاِإلبطَين من الناس: واخلَِليفاِن من اِإلبل

  .حالت: وأخلَفَت. حملَت: ِت الناقَةُوخِلفَ. احلاِملُ، وخِلفَتاِن وخِلفات: واخلَِلفَةُ من النوق

فض والطُّول: واخلَِليرن قليلُ العلَيبج نيب جِة ومن الطَّريق. فَردياِفع األودلُها: وهو من مأفْض.  

  .عهزاِويته، وخواِلفُه جم: وخاِلفَةُ البيِت. هما اخلاِلفَاِن وهما عمودا البيِت: والبواناِن
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  .أنْ يكونَ مائالً على ِشق، بِعري أخلَف: واخلَلَف يف البِعري

  : وقيل يف قَوِل أيب كَِبٍري

  من ِضيق موِرده اسِتنان األخْلَِف

لَفإن األخ :قمأيضاً. األح رسلُ. واألعيوالس .واحلَيةُ الذَّكَر.  

وخلُفف لَفه َألخقْل،: وأنلْففَةٌقَليلُ العلْفاُء وخأة خواملَر .  

ال : وقَوم خواِلف. إذا كَانَ خاِلفاً: وخلَف العبد وأخلَف. أي من أنْ يكون خاِلفاً معتوهاً: وبِرئْت إليك من خلْفَِته
  .خير فيهم

فِليوخ لُوفخب ملَفِّ: وثَوت ِرج البايلَ منه ثُمخطه فَتسو ِليقُهإذا ب.  

فلْفَها: واخلَِليها خعرش لَتدأةُ إذا ساملَر.  

    

لُوفخِعري مقال: وبلِْفه، يله من خعن ِثي ِعري: شقعن الب لَفْتأخ.  

  .ضربها من خلِْفها: وأخلَف الدابةَ بالسوط

  .وأخلَف ِبيِده إىل السيف ِليسله، وخلَف له به

الرج لَفلَ كذلك: لُوخاجلَب ِعدوإذا ص ،لُفخى، فهو يحنت.  

ِت: واخلَلْفياَء البريكون و دباِملر.  

  .أي انتهت عنه من مرض: وخلَفَت نفسه عن الطعام تخلُف خلُوفاً

  .يعين احلَلْبةَ اليت بعد ذهاب اللِّبإ: ف ِلبإهاوحلَبها خِلي. أي بعد انِقطاع ِلبإها: وأِتينا من لَبن الناقة يوم خِليِفها

اِلِف بين فالٍن: واملَخاِلفخِمل فالنٌ على معتب، اسرالع قاتدص.  

  .أي يف أرِضين ال تنِبت إالّ يف آِخِر الوقْت: وإنما أنتم يف خواِلِف األرِضني

  .ٍة هو أي أي الناس هووما أدري أي احلَواِلِف هو وأي خاِلفَ

  .تخلَّفوا عنه يف الشرب الذي قَدروا: وأخلَف القَوم يف املاء

  .أي طَيبةُ آِخِر الطعم: وإنها لَطَيبةُ اخلُلْفَة

  .إذا كانَ يف يِده اليمىن وِرجِلِه اليسرى بياض: وفَرس به ِشكَالٌ من ِخالٍف

  .- بسكُون الالم -خلف : طابويقال للخلَق من الِو

  .أخذته من خلِْفه: وخلَفْته

  فلخ
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  .مهمل عنده

يف الرأْس: اخلارزجني ه: الفَلْخأسر فَلَخ ،جه وشجه: الشبرفِْليخاً. ضوط ته بالسته به: وفَلَّختبرض.  

لَخحى: والفَيالر.  

  لفخ

  .أيضاً مهملٌ

  .لَطَمته: ولَفَخت رأْسه ووجهه. وهو ضرب بالعصا: ِسه يلْفَخه لَفْخاًلَفَخه على رأْ

الباء والالم والخاء  

  خلب

ة: اخلَلْبسع بالفَِريبل السق اِجللِْد بالناب كِفعزمن م برض .لَبةٌ. ولكُل طائٍر من اجلَواِرح ِمخِلبخم قَابوع :

  .حِديدة املَخالب

واِملخل: لَبجاِملن.  

م وحنِوه: واخلُلُبالكَر قرٍف. ومن ِلي قيقل دالفَت لْبلٌ صبأة. وحاحلَم نوِطي.  

لَِبه: واِخلالَبل بألْطَِف القَول وأخالرج أةُ قَلْباملَر لُبخةُ وهو أنْ تعويقولون. املُخاد :لُبفاخ ِلبغِإذا مل ت .

  .تِحبه النساُء: وفالن ِخلْب ِنساٍء. ذو خِديعٍة وهزٍل: وخلَبوت. بةٌ وخلُوب وامرأَةٌ خالّ

واِخللْم أي خاٍل به: وهو ِخلب به. الصِديق: واِخللْب.  

  .اخلَرقاء يف عمِلها بيديها، وكذلك اخلَلْبن، خِلبِت املَرأةُ خلَباً: واخلَلْباُء

  .خلْبن، واجلميع خالَِبن: واملَرأةُ املَهزولة

اخللَب قرخِلف: والبومض مث يالذي ي.  

  .الكثري الوشي: واملُخلَب من الثياب

قُلَب وفالنٌ خلَب :أي كَيس.  

القَلْب: واِخللْب ابدة. ِحجٌء يف الكَِبِد ِمثْلُ الغيوش.  

  .خلْب: ويقال ِلهلْب ذَنب البعري

  بلخ
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لَخاء، وقيلمصدر: البلْخأةٌ برِء على ما أتى، وامفِْسه اجلَِريِظيم يف نلَخ العقاء:  األبهي احلَم.  

  .كُورةٌ خبراسان: وبلْخ

  : العِظيمة، وقيل هي الشريفة، يف قَوله: والبالَِخيةُ

  عبهرة الخَلْق بالِخيةٌ

  لبخ

خٍء: اللٌبيِذ شِتيالٌ ألخاح .برلُ. والضوالقَت.  

خوواللُّب :خد، واللَِّبييف اجلَس ماللَّح :تعالن.  

  .ضخمةٌ: وامرأةٌ لُباِخيةٌ

  خبل

  .بخلُ مرٍة واِحدة: والبخلَةُ. لُغتاِن، بِخلَ يبخلُ بخالً، وهو ِخبيلٌ مبخل: البخلُ والبخلُ

  خبل

  .وخِبلَ خباالً. وخبلَه احلُب واحلُزنُ. ال فؤاد له: ومخبلٌ . ولٌاجلُنون، رجلٌ مخب: اخلَبلُ

  .ملْتٍو على أهِله: ودهر خِبلٌ

  .قَوائمها: ومختبلُ الدابة. فَساد يف القوائم حتى ال يدري كَيف يمشي؛ فهو مخبل خِبلٌ: واخلَبل

  .أي عناٌء: وهو خباذ على أهِله

  .الدهر: واملخبلُ

  .أصابه فاجلٌ: وخِبلَ. أشلَّها: وخبلَ فالنٌ يد فالٍن

  .اِجلراح: واخلَبلُ

والرجلُ تصيبه السنة فيأيت أخاه فَيستخِبله من ماِله ِلينتِفع به إىل وقْت اِإلخصاب مث . اِجلن، وكذلك اخلُبلُ: واخلاِبلُ
  . الذي سألَيرده فيخِبله

  .اِإلعارة: واِإلخبالُ

    

  .وهو كقوهلم سِقطَ يف يدي، وقد تفْتح اخلاُء: أي يف نفْسي وخلَدي، قال: وقَع يف خبلي من كذا: ويقولون
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  .أي بقَطْع أيٍد وأرجل: وقَومي يطاِلبون بين فالٍن بِدماٍء وخبل

  .رأي قَص: وخبلَ الرجلُ عن ِفعل أبيه

الميم والالم والخاء  

  مخل

  .ال يعرف: وهو خاِمل. خِفي: خملَ ِذكْره يخمل مخوالً

  .املُجتِمع املُتكاِثف: وهي من الشجر. مفْرج بني الرمل يف هبطٍَة وصالبٍة، مكْرمة للنبات: واخلَِميلةُ

  .ئلاألسود من النبات، واجلميع اخلَما: واخلَِميلُ

  .خملُ الطّنفسِة والثَّوِب، وكذلك اخلَِميلة، واجلميع اخلَِميل: واخلَملُ

  .خمل: وِريش النعام

  .وثَوب مخملٌ

  .سوءاته: وخمالت الرجل. أي الِبطانة: وفالنٌ خِبيثُ اخلَملَة

وخِملَِت الشاةُ فهي مخمولة، وفَِصيل مخمول .  يهِلكداء يأخذ البِعري فال يربح حىت يطع منه ِعرق أو: واخلُمال
  .وخِميل، وأفِْصلَة خملى

  .ضرب من السمك كاللخم: واخلُملُ

  خلم

  .حي من اليمن: لَخم

مر: واللخحىف الب كمس.  

  .أي فَترة: وبالرجل لَخمة

  .منه اشتقاق لَخملَخمةٌ ولَخمة أي ِقطْعة، و: وعقَبةُ املَتن

  خلم

ألَفاً: اِخللْمتِخذُه ماس تة أو ِكنيالظب ِبضرم.  

  .أي ِتبعهن: وهو ِخلْم ِنساٍء. ويسمى الصِديق ِخلْماً

  .العِظيم: واِخللم
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ه بعضاً: واخلاِلمبعض فُوتوي الذي ال يتاملُس.  

  .أي ِرتاع: وإبل خِلمةٌ باألرض وحِلسةٌ

  ملخ

ه: املَلْخنيع قَابه؛ والعملَح الكَلْب لَختذْباً، امضد جلٍَة أو عضعلى ع كضها: قَبتجرإذا أخ.  

واملَالّخ :املَالّق.  

  .أي يتلهى به" يملَخ بالباِطل: "ويف احلَِديث

  .أي ذاِهبه: ورجل ممتلَخ العقْل

خله: واملَِلي ال طَعم مةُ. لَحوراً، واجلميع األمِلخِدل عن الشول فُدعنلُ الذي يوالفَح.  

  .وهو من شدِة الرطْم: وملَخِت املَرأةُ ملْخاً

  .مد الضبعين على حاالِته كلها: واملَلْخ يف حضِر الفَرس

  .أبعدوا: وملَخ القَوم يف السيِر ملْخاً

  .هونهأي مو: وأنه لَمتملخ الصلْب

  ملخ

  .مهمل عنده

  .ولَمخت عينه. أي الطَمته: اللمام، ال مخته: اللماخ: اخلارزجني

  .أي أتى به: وتلمخ بكالم قَِبيح

النون والخاءباب   

الفاء والنون والخاء  

  خفن

  .ِفراخ النعام، الواحدة خفانة، وهو من الثنائي: اخلَفّان

  .وكذلك الناقة السِريعة. ، الواحدة خيفانةٌ، وهو أولُ ما يِطرياجلَراد: واخلَيفَانُ

  .اسم أرض: وخفّان

  خنف
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  .نكَحها: نخفَها ونخبها

ن والفَم: والنخفيمن املنِخر توص.  

  .وهدةٌ يف رأس احلَبل: والنخفَفَةُ

  خنف

فنأخ روظَه ،فنأخ ردفُه. صنا: وخِهضهانيِد جاِنبأح م.  

ِنفخِر تيا يف السفَِت الدابةُ بيِدهناطاً: وخشا ن ِربضخمْناف. أي ت وفنوناقَةٌ خ.  

نافل ِمخماِبه: وجمن ِضر لِْقحال ي.  

افساغ: واِخلناألر نشيها. ِليحها إىل ويدالناقةُ ِبي ِويهوأنْ ت.  

خاِنفات رموح :شاطاًتؤوِسها نبر ِنفخ.  

فواخلُن :فِنيخ اآلثار، الواِحد.  

فواخلَِني :فاٍن، واجلميع اخلُنغَليظُ من كَت من الثِّياب أبيض برويف احلَِديث. ض" :فا اخلُننع قَترخت."  

  .إبطاها: وخِنيفا الناقِة

  .أيته خاِنفاً عني بأنِفهور. أي راِفع به ِكبراً: وفالنٌ خاِنف برأِسه

فشاط: واخلَِنيوالن حاملَر.  

فوب: واخلُنضالغ.  

واخلاِنف :بِجيالن.  

  فنخ

خالفَِني :خفَِني خيش ،ِعيفو الضالرخ.  

  .- بالتخِفيف -ذَلَلْته وقَهرته، وكذلك فَنخته : وفَنخته تفِْنيخاً

  .إذا فَتت العظْم من غري شق شيٍء وال إدماٍء: اًوفَنخت رأسه فَنخ

  نفخ

  .الذي ينفخ يف النار: والنِفيخ. وِكير احلَداِد أيضاً. الذي ينفَخ به: واِملنفاخ. النفْخ معروف

  .أي ِريح شِديدة: وأصابته ناِفخةٌ
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فاخم من داٍء: والنرةُ الوفْخن.  

باب:  وشابة كذلكوشاب نفُخما نفخةُ الشهألتانية. إذا مفُخةٌ وانِفخانأةٌ إنران وامِفخلٌ إنجور.  

فخن: والنيتياخلُص ِتفاخوهو ان ،فَخأن سس، فَرداٌء يف الفَر.  

  .هنةٌ منتِفخة يف بطْن السمكَة: والنفاخة

  .احلَجاةُ فوق املاء: والنفّاخةُ

  .ما ارتفَع، وهى مكْرمةٌ: نفْخاُء من األرضوال

  .قد نفَخت لو تنفُخ يف فَحٍم: ويف املَثَل

النهار فَختوان :عتطالَ وم.  

الباء والنون والخاء  

  خنب

  .غَِنجة رِخيمة، وكذلك ِخنبةٌ: جاِريةٌ خِنبةٌ

 ل ِخنابجوز -ورمهور اخلاء مكْسوهو ا: - مائبالة، واجلميع اخلَنبيف ع مخف : وقيل. لضرصاملُت قمهو األح
  .يختِلج هكذا مرةً وهكذا مرة

  .طَرف األنِف، وبكَسِر اخلاء غري مهموزة: - بالضم واهلَمز -واخلُنأبةُ 

بوة: واِخلنبوثى ِخنل، واألناجلَِسيم من اخلَي.  

  .الذكَر الطَويلُ:  واِخلنابواِخلنابةُ

  .والدلْو إذا انقَطَعت منها و ذَمتاِن فمالَت. إذا وهنت، وأخنبتها أنا: وخِنبت ِرجلُه

بباً: واخلَننخ ِنباِن يف األنف، خاخلُن هناباً. ِشبعليه إخ تبنت: وأخدةُ. أفْسابواِخلن :لَأن ،رالِكبكتابِخن نأي : ِزع
بنخوقد ت ،كرةُ. ِكببلدقائق اُألمور: واخلَن فافةً. اِإلسبنعليه خ تاٍت : ورأيبنخ ةً، وهو، صاِحببأي ِري

  .مفِْصلُ باِطن الركْبة: واِخلنب. وِخناباٍت

  خنب

بخأةُ: النِت املَربخنتع، واسضمن الب برض :بخِت النهتواش تاجتةُ. احبخالثَّفِْر: والن قوخ . ِخبلٌ نجور
وبخنالفُؤاِد وم :اِخبونَ واملَنوبختاِن، واجلميع املَنوركْسونُ واخلاء مالن ِخبانٌ، وكذلك النبأي ج .وبخواملَن :

: والنخبةُ. أي يف جوِفه وقَلِْبه: دخلْت يف نِخيِبه: ويقولونَ. اس، انتخبت نخبةًِخيار الن: والنخبةُ. املَهزول أيضاً
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: ونخبته النملُ. الطَِّويل، وجمعه يناِخيب، وكذلك النخب، وهو الذي ال جوف له: والينخوب. ِجلْدةُ االسِت

  .أي عضته

  نبخ

خبلما: النمِد من العِفطَ من اليوهو أيضاً.  ن :ِرياجلُد .خباألن ابروالت :اللَوِن الكثري رةُ. األكْدخبِة: والنكْتكالن .

والعِظيم . أي متكبر يف الرجال: وهو ناِبخةٌ من النوابخ. العِجين الفاِسد احلاِمض، نبخ ينبخ نبوخاً: واألنِبخانُ
أي ضخمةٌ : وامرأةٌ إنبخاِنيةٌ. األرض البعيدة: والناِبخةُ. املُتكَلِّم: والنابخ. داِهيةٌ من الدواهي: وقيل. الشأِْن أيضاً

  .سِمجة

  خبن

والناقةُ إذا درت . ذلك إذا نامانِتصاب الرجل قائماً، وك: واالبِخينانُ. ابخانِت املَرأةُ: اخلارزجني. مهملٌ عنده
تمددت : وابخانِت الناقةُ. ممتد طَويل: ويوم ورجلٌ بخن. سقَطَ من اِإلعياء: وابخانَّ الرجلُ. وسطَعت بعنِقها

  .للحلب

  خنب

بالثَّو نتبه: ختذُلذلَ الثَّوِب فَقَلَص تفَعإذا ر.نِل: ةُواخلُبجانُ الرتب .ِط والكُمه يف اِإلبتنبة. وما خاديف املَز نواخلب :

ورجلٌ . اسم موِضٍع: واخلُنبةُ. واملَخبونُ من أجزاء الشعر معروف. ما بين اخلُرِت والفَم، ولكُل ِمسمٍع خبناِن
نبخ :قَِبضنم.  

واخلاِبن :ديدوالذ. الشهِعدوي الكَِذب نبخي ي .لب: واخلاِبنللح تدمدالناقة ت.  

الميم والنون والخاء  

  مخن

نناً: اخلَممخ ِمنخي نمهم، خَء بالويالش كنِميخالذِّكِْر. ت أي خاِملُه: وهو خاِمن.  

نواخلَم :نتان. النةَ: وِخماعِجبالٌ يف ِبالِد قُض.  

  خمن
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طَِويلةٌ، : وعنق مخن. هو الطويل العنق: وقال غريه. إىل الِقصِر ما هو وفيه ِخفَّةٌ: رجلٌ مخن وامرأةٌ مخنةٌ 
  .أي جامعها: ومخنها. أخرج ترابها: ومخن فالن ِبئره. املُمدد: واملُمخن. وممخونٌ

  

  خنم

  .اللَِّعب والِغناُء: والنخم. ورجلٌ ِخنم . ج من اخلَيشوم عند التنخمما يخر: النخامةُ

الفاء والخاءباب   

الميم والفاء والخاء  

  فخم

مةً، فهو فَخاملُ فَخجالر ملٌ: فَخِبيلٌ نبفالناً. ع مفَخلُه: وفالن يجبأي ي .الكالم مفَخوي .فْعوالر :التمفِْخي .

  .من التعظُّم واالسِتعالء: والفُخِميةُ

الثالثي المعتلباب   

القاف والخاء  

  

  خوق

قط: اخلَولقةُ القُرخاقَةُ. حنقاُء موةٌ خفازقُها: ومووخ ،قوأخ قرقاء، وخرِفها: خوةُ جعةُ، . سواخناقَِت املَفَاز
الطَّويلةُ : وهي من النساء. البِعيدةُ القَعِر الواِسعةُ: والرِكيةُ اخلَوقاُء. اسم للفَرج: واخلاق باِق. طُولُها: وخاقُها

  .الدقيقةُ، واحلَمقاُء أيضاً

  .األعور، وقَوم خوق: واألخوق من الرجاِل

  قخى

  .ةًقَخى يقَخي تقِْخي: إذا كانَ الرجلُ قَبيح التنخع قيل

  قوخ
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  .مهملٌ عنده

القاخ :لٌ قاخةُ، لَيالظُّلْم.  

  الكاف والخاء

  

  .مهملٌ عنده

اخلارزجني :خةٌ: الكُوخوِكو انٌ وأكْواخخه ِكيعموج ،جواملُع مناملُس تيالب.  

الجيم والخاء  

  

  خجأ

  .التباطُؤ: التخاجؤ يف املَشي

: وخجأْته بالعصا. قاِدر على ذلك: ورجلٌ خجأَةٌ. نكَحتها: وخجأْتها خجأً. األحمق: وقيل. ِعيفالض: واخلُجأَةُ

  .ضربته ا

  خجى

ىججى خخلُ يجالر ِجيىي: خحتخاِجياً. است رخاجى األموت :ظُموع فاقَمجاًء. أي توأخجاين فالن إخ : ألَح
عليككِرمبخاجي.  حىت يِر: والتِن على اآلخقَّيلٌ بإحدى الشامحي. تٍر: وهو يف املَشكَبفٍْح وتيف ن.  

  جوخ

خوجهِر: التالِبئِر والن فوجت .ِت الِبئرخوجت: وتمدهوت تارهةُ. انخةُ: واجلُواحلُفْر .خِويجوِسيع: والتو. الت خوج
قَّها: األرضه. شخوه: وجعرانُ. صخواجلَو :نواجلَِري رديالب.  

  جخى

. خوت: وجخِت النجوم. قَليل لَحم الفَِخذين وفيهما تخاذُلٌ من الِعظام، وهو يتجاخى يف مشِيه: رجلٌ أجخى

  .ِمثْلُ التجاخي: والتجِخيةُ. ملُنحينا: واملُجخي. مالَ ِليذْهب: وجخى اللَّيلُ
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الشين والخاء  

  

  وخش

وأوخشت يف ِعرِض فالٍن . رذَالَتهم وِصغارهم، وال يثَنى وال يجمع، وكذلك الوخشن: الوخش من الناس وغِريهم
  .ِمثْلُه: ها، ووخش بشيٍءأي أقَلَّ: وأوخش يل بعِطيٍة. أي أثَّرت فيه وتنقَّصته: إيخاشاً

  وشخ

خشعيف: الوُء الضِديةُ. الرخشطَب: والوِملَ من اخلُوص للرما ع.  

خشِر: والوماِخل التومن أمساء د.  

  خيش

شاٍن: اخلَيمن كَت ةٌ. ِثيابشويأي ِرقَّةٌ: وفيه خ .شوختلٌ مجلٌ: وروزهم.  

لٌ خجِلورمالع شِفيفُه: يه خعِريأي س.  

  خشي

: وامرأةٌ خشيانةٌ. وهذا املكانُ أخشى من ذاك. اخلَوف، خِشي يخشى خشيةً وخشياً وِخشياناً ومخشاةً: اخلَشيةُ

قد كُنت وما أخشى : ومثَلٌ. أي مخافَته، بكَسِر اخلاء: وما حملْته على ذاك ِإال ِخشي فالٍن. تخشى كُلَّ شيٍء
  .تاركْته: وخاشيت فالناً. اتقى عليهم وحِذر: وخاشى م. بالذِّئْب

  شيخ

شجرةٌ : والشيخ. والعجوز شيخةٌ. رجلٌ شيخ ، بين الشيخوخة، واجلميع الشيوخ والشيخانُ واملَشيخةُ واملَشيوخاء
  .مبعىن شيٍخ: ورجلٌ شيخونٌ. ا شجرةُ الشيوخيقال هل

  خشو
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وواً: اخلَششو خشخلَةُ تخِت النشخ ،فر. احلَشجقِْل والشالب ِشيهما: وخسِبياٍل. ياء على فَعاد : واخلَشو اجلَهحن
  .من األرض

  خوش

  

وخاش . استقْلَلْت منه قَليالً: وتخوشت منه شيئاً. أي أخذْت:  منه كذاوخشت. اخلاِصرتاِن من اِإلنسان: اخلَوشاِن
  .مداومةُ السيِر: واملُخاوشةُ. والتنقُّص. التخوف: والتخوش. حثافيه، كما يخوش السبع تراب الغار: يف الِوعاء

  .خاِش ماِش: ويقال لقُماش البيت

الضاد والخاء  

  

  خوض

. اللًبس يف األمر: واخلَوض .أي مشيت فيه، واختاض اخِتياضاً، وخوض تخِويضاً: خضت املاَء خوضاً وِخياضاً

  .ِمجدح يخوض به السِويق: واِملخوض. ما فيه كَِذب وباِطلٌ : وهو من الكالم

  وخض

ضخن غري جائٍف: الوطَع.  

  وضخ

  .التباري واملُبالَغةُ يف العدو: ملُواضخةُا

  .قد أوضخ به: والرجلُ إذا استقَى فَنفَح بالدلِْو نفْحاً شديداً

خضنَ املَلِْء: والوود.تخضة وأوبيف الِقر تخضفْت فيها: وومبعىن غَر.خوضقَاء: والولُ من املاء يف السجالس .

ِكيورخاضوها لَتةٌ وِإنخاضوةُ على طريقٍة واحدٍة : ةٌ مماوِتقاء.وهي املُدةُ يف االسخاضاراة: واملُوم املاِء. املُبواس :

. ِدرِتهاالناقَةُ اليت ال يجتِمع محلَبها يف ضرِعها إالَّ بانِتشار : واِمليضاخ.أعطَيته: ووضخت للرجل . الوضوخ 

  .أي قَليالً: ورأيت ا أوضاخاَ من الناس
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  ضوخ

بالبادية: ضاخ ِضعوم.  

  ضخى

  .الضاِخيةُ اسم من أمساء الدواهي: اخلارزجني. مهملٌ عنده 

  خضى

  .تفَتت الشيِء الرطِْب خاصةً وانِشداخه: اخلَضى

  الصاد والخاء

  

  خوص

صاخلُو :خالن قرةُورجصةُ والشِت اخلُوصوِل واملُقِْل، أخ .اصةُ : واخلَواصئاً، واِخلييباخلُوص ش عاِلجالذي ي
وهو يخاِوص ويتخاوص يف . ِضيق العيِن وغُؤورها، والِفعلُ خِوص، والنعت أخوص وخوصاُء: واخلَوص.عملُه
  .إذا صغت للغؤور: وموتخاوصِت النج.نظَِره 

اجلَنبةُ من : واخلُوصةُ.السوداُء إحدى العينين البيضاُء اُألخرى:وهي من الشاء. أشد الظَّهائر حراً: والظَِّهيرةُ اخلَوصاُء
وتاج .رسلَ البِعري إىل املاء دونَ اِإلبلأنْ ي: والتخِويص. وإخواصه ِحين يرتِفع شيئاً. نباِت الصيِف وهي بقْلَةٌ 

صوخم :فايحفيه ص ِعلَتأِْس.إذا جيف الر صِويخوالت :بيه الشصوطُ خمل.الشصاُء من اجلَبواخلَو :ِفعتاملَكانُ املُر .

وخاص تِوصصاَء، ولقد خوخ ِر، ما كانتِعيدةُ القَعالب والِبئرت. خائص لَدوب : دِعيب.  

: وخاوصته مخاوصةً.أي أعطَى فيهم يِسرياً: وخوص فيهم العطاء.إذا كانَ كالماً قليالً يخِفيه: وخوص بكالٍم

  .عدالب: واخلَوص.أي ال تحِبسين عنها: وال تخصين عن حاجيت.غَضضت منه: وخصت الرجلَ.عارضته بالبيع

  خيص

صيأخ شاُء: كَبصيخ زنن، وعينِد القَرأح كَِسرنٍب . مشصى من عيذٌ منه، ومن ِرجاٍل : وخبان من . نصوِخي
  .أي قليل: ماٍل 
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صوخ وصيخ  

 واجلميع ورم يف العظْم من كَدمٍة أو صدمة،: - خِفيفة-والصاخةُ.استمع: أصاخ يِصيخ إصاخةً
اخاتوالص،اخةُ.الصاخة: والصاٍخ.الداِهيولٍَد صنا يف بقَعلُ: ووجوخ فيه األرصأي ت.  

  صخى

 خىخى صصي بالثو ِخياُء: صخالص مٍخ، واالسفهو ص ،خسٍل.وهو الوذَيِض هعك؟ قال: وقيل لبناقَت أين :

بوذَه تميف األرض أي ه تخةٌ صفهي صاِخي،ي: تكثريةُ املَش.خى النارها: وصنيع حفَت.  

  خصى

: - بغير اهلاء-وهو. تؤنثُ ما دامت مفْردةً، فإذا ثَنوا أنثُوا وذَكَّروا: واخلُصية.أنْ تخصي الشاةَ أو الدابةَ:اِخلصاُء

  .أي جاَء مستحِيياً" جاَء كخاصي العيِر: "لونويقو.خصي: وخصيةٌ وخصى وتصغريه. ِجلْدتها

  .القُرطُ ىف اُألذُن، واخلُصى جمع : واخلُصيةُ

  وخص

  

اخلارزجني :اصخيف: اإليهاب والساص يف الشبه. كاإليتوصخه:ووكَتراب.حريف الس الراِكب صخه : وأوفَعري
  .أقَلَّ منها: أوخص يل بعِطيٍة و. مرةً ويخِفضه أَخرى

  السين والخاء

  خيس

ساِخلي : سهاِخيعمة ، وجسقال له اِخليجر، ويفاء وأنواع الشالطَّر ِبتنم.  

سنر اخلائس: واخلَيمزِة والتكاجلَوريغوت دساً أي فَسيخ سِخيي خاس ردصفَةُ. مِت اِجليةُواِإل.وخاسسياليت : ِبلُ املُخ
وِخيس . واِإلنسانُ يخيس يف مخيٍس يِخيس فيه. السجن:واملُخيس. مل تسرح ولكنها تخيس للنحر وللقَسم 

: قَلَّ خيسه ما أظْرفَه : ويقال للصيب.ملْتف كثري الشجر: وِعيص أخيس.ويخاس أنفُه أي يدلَك .موِضعه: األسد

  .أي أخلَف وخانَ: وخاس فالنٌ عهده. وقَلَّ خيره. أي قَلَّ غَمه

  خوس
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وخاس .أي جرى فيها على غري الوجه: وخاس يف البالد.الذي قد ظَهر لَحمه وشحمه من السمن: املُتخوس
  .كالتخِويص: والتخِويس يف الِورِد.أي كَسد: وخاس البيع والطَّعام.غاِد رال: واخلاِيس.أي ضلَّ ضاللُك: خيسك

  خسأ

الكَلْب أْتسته واخلاِسىُء: خرجأي ز :داعا ملُب.رصأ البسوءاً، فهو خاِسئٌ: وخسأْ خسخيا، يأْ.كَلَّ وأعسوخ :

  .نحو الِكساء أو اِخلباء ينسجاِن من الصوف: واخلَِسي.تالَعبا: جالِنوتخاسى الر. كلمةٌ تقال يف لَِعب اجلَوز

  سخو سخى

وسخيت نفسي .اجلُود، سخا يسخو سخاًء وسخاوةً، وسِخي يسخى، وقَوم سخو ِوأسِخياء وسخواء: السخاء
أي : وسخا قليب عليك.سخا بذلك نفْساً: ويقال. ناِزعك نفسك إليهإذا تركْته ومل ت: وبنفِْسي عن هذا الشيء

  .إذا فَرجت عن قَلْب املُوقَِد ِلتحضأَ: وسخيت النار وأسخيتها تسِخيةً.صبرت عنك

: والسخاِوي.ن نبات الربيع، الواحدة سخاَءةٌبقْلَةٌ م: والسخاُء.نخيت اجلَمر من تحِتها: وسخوت الِقدر وسخيتها

ظَلغٌ يكون من نعِت البِعري باِحلمل الثَِّقيل، بِعري سٍخ، وقد سِخي : - مقْصور -والسخى.سعةُ املَفازِة وِشدةُ حرها
خىوقيل. س :منه البعري فكْتةً فين خاصهو يف الكَِتفَي .س ِعريوبخاوى- على فَِعيٍل-ِخيخايا وسوإبلٌ س ،. وخوس

  .شيٌء منه: من كالٍم

  وسخ

خسالو : ،بالثَّو خسوته، واستخسه ووتخسوأو ،خسووت اِجللْد خسِد باملاء، وعاهمن ِقلَّة الت والثَّوب لُو اِجللْدعما ي
خسيوي خياس ِسخوو.  

  سوخ

ِطين كَثُر ماؤه وال : والسواخي.وكذلك تسوخ األقدام يف األرض. إذا انخسفَت:  األرض تسوخ سوخاًساخِت
  .- على فَعاىل -ومِطرنا حىت صارِت األرض سواخى . يستطاع املَشي فيه، والتصِغري سويِخيةٌ

  سيخ

  .جلميع السوخِسياخ ، وا: كُلُّ ِبناِء الطِّني

  الزاي والخاء
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  خزى

يياً: اِخلززى ِخزخي ِزيوء، خاة. السزخٍة وميزه على خوأقام.  

أي : وخازاين فَخزيته وكَِرهت أن أُخِزيه. ورجلٌ خزيان، وامرأةٌ خزيا، واجلميع اخلَزايا . ِشدة االسِتحياء: واخلَزايةُ
  .أي خصلَةٌ يستحيا منها: وأصابتنا خزيةٌ . فَغلَبتهغالَبته

  خزو

وواً: اخلَززها ختوزتها ، خفْس عن ِهمالن كَف .ول لبيٍد : واخلَزياسة ، من قَول :السهللاِّ األج ها بالِبرزواخ
  .نبت ينبت يف اِجلبال: واخلَزاُء . اح، واِخلزايةُ ِمثْلُهالطعن بالرم: واخلَزو.القاِهر، هو يخزوه: واخلاِزىُء

  وخز

  

زخزاً: الوخه وِخزه يزخغري ناِفٍذ ، و نطَع.ره القَِتيزخوو : وزخومن حليِته، فهو م ِمطَ مواِضعوإذا جاَء .إذا ش
ثَِريدةُ العسل، : والوِخيزةُ .الشيُء القَليل: ا وخزةً وخزة والوخزجاءو: القَوم إىل طعاٍم فجاءوا جماعةً جماعةً قالوا

  .وخزه وخزاً

  زيخ

  .العاِدلُ عن الطَِّريق: والزاِيخ. أي جار، وعدلَ: زاخ الرجلُ يِزيخ زيخاَ: اخلارزجني.مهملٌ عنده

  .التزيلُ: والتزيخ. مبعىن زالَ: وزاخ عني فالنٌ وأزاخ.؛فزاخت تِزيخ زيخاًيف معىن أزحت: ويقولون أزخت ِعلَّته

  الطاء والخاء

  

  خطو

وخِطىَء .آثاره: وخطوات الشيطاِن.اخلُطْوة : واخلُطْأَةُ. اخلُطْوة، واجلميع اخلُطى: خطَوت خطْوةً واِحدةً، واالسم
لُ ِخطْأً عجلُ.ِظيماً، فهوخاِطىٌء الرجطَأَ الروأخ :ابوِصِب الصواخلَطَأْ.إذا مل ي :دمعتطِّئاً . ما مل يخه تطَّأْتوخ
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أرض يخِطئُها املَطَر : واخلَِطئَةُ".مع اخلَواِطىِء سهم صائب :"ويقولون.إذا أخطَأْت فَخطِّئْين: ويقولون. وتخِطئةً
  .ربها ويِصيب قُ

: ويف احلَِديث . أخطَأ النوُء فيه فلم يمطُر: ويوم خاِطىُء النوِء.ِللَّذي فيه كٌَأل مل يرع: وبلَد ِخطْأٌ وأوِد يةٌ ِخطْأٌ

وخطَأَِت .أي آِثمني": نيإنا كُنا خاِطئ"أِثمت،: وخِطئْت.ِإذا دِعي عليه بأنْ ال يظْفَر حباجِته" خطَّأَ اُهللا نوَء فالٍن"
  .إذا ألْقَته عند الغلَيان: الِقدر بزبِدها

  .احلائلُ من اِإلبل: واملُستخِطئة

  خوط

  .الطَِّويلةُ اخلَلْق من النساء: واخلُوطَانةُ. الغصن الناِعم ِلسنٍة: اخلُوطُ

  وخط

  . بِعيٍد التناولُ من: وهو بالسيِف. الطَّعن: الوخطُ

بيطَه ب، الشخوط: و، وخوه، فهومأْسر ِخطُ. شابِر ييطَ يف السخوو :طَ الظًِليمخوكذلك و ،عرا .أي أسو
  .أي نبذٌ : وخطٌ من الناِس والوحِش

  خيط

ما فيها : طُولُ قَصِبها وعنِقها، وقيل: يطُهاوخ. قَِطيع من النعام، واِحدتها خيطاُء، واجلميع ِخيطانٌ وِخيطى: اِخليط
. ِخطْت الثَّوب فهو مِخيطٌ ومخوطٌ. ِحرفَةُ اخلَياط: واِخلياطَةُ. اِإلبرةُ: واِخلياطُ.من اخِتالِط سواٍد يف بياض

وخيطَ .الصبح: واخلَيطُ األبيض.أى خناِعه" جاحش فالنٌ عن ِخيِط رقَبِته: "ويف املَثَل.أي ِخطْ معي: وأِخطْين
وخاطَ .صار فيه خيوطٌ من شيٍب: وخيطَ الرأْس. أي وخز منه: وفيه خيطٌ من الشيب. شاع فيه: الشيب يف رأِْسه

أي جماعةً، وكذلك من : ناًورأيت ِخيطاً من الناس وخيطاناً وِخيطا.إذا سار ومل ينقَِطع السير: فالنٌ خيطَةً
هو أدق من خيِط : "ومثَلٌ. هو اهلَواء: وخيطُ باِطٍل.وهو من األشياء املُتفَرقِة: وهذا خيطى من ِرجاٍل وغريهم.املال
  ".باِطٍل

  طيخ
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خِحك: الطِّيِحكايةُ الض.خش: والطَّيلُ والطيةُ.اجلَهاخةٌ من . م بكالٍم قَِذٍر الذي ال يزال يتكلَّ: والطَّيخوفالنٌ طَي
وطاخ .مطِْلية بالقَِطران: وإبلٌ مطَيخةٌ .امتأل ِسمناً: وطَيخه السمن.ألَح عليه فأهلَكَه: وطَيخه العذَاب. الطَّيخات

  . لُغةٌ- أيضاً-ويطُوخه. أنا وطَيختهإذا تلطَّخ بقَبيٍح من قَوٍل أو ِفعٍل، وِطخته : الرجلُ يِطيخ طَيخاً

  طوخ

  .إذا لَطَخه بقَبيٍح: طاخ فالنٌ فالناً يِطيخه ويطُوخه

  طخى

كلُّ : والطَّخاةُ من الغيم. أي ما رق منها وانفَرد: أي سحاب، وطَخيةٌ : ويف السماء طَخاٌء . ظُلْمة الغيم: الطَّخياُء
ٍة مرِقطْعةُ القَميقال هلا طَخر، يَء القَموض دسديرٍة تاٌء له.ستئاًفهوطَخيش ٍء أُلِْبسيوكُلُّ ش.  

  .أي يف ِهباِبه: وكان ذلك يف طَخيائه.الد يك: والطُّخي. الطَّخيةُ، واجلميع الطَّخيونَ: ويقال لألحمقِِ

  الدال والخاء

  

  خود

  

دوادالفَت: اخلَووأخ اتدوةُ، واجلميع خلَ.اةُ الشابالفَح تدولْته يف اِإلناث: وخسداً.أروخةُ تنصِت الغدوخين : وتعي
  .أنْ يهتز يف السيِركأنه يضطَِرب: والتخِويد. تثَنيها واعِتدالَها

  وخد

دخةُ يف ا: الوعرةُ اخلَطِْو والسعادسخو ِعريوب مي، وظَِليملَش.  

  خدى

يواً: اخلَددياً وخددي خخدى يخاٍد ؟ خ مي ، وظَِليةُ يف املَشعرةُ اخلَطِْو والسعرس.  

 دخى
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  .الظُّلْمة، لَيلَةٌ دخياُء ولَيلٌ داٍخ: - مقْصور -الدخى

  دوخ

أي؟ وِطئْناهم، وكذلك : ودوخناهم تدِوخياً ودخناهم دوخاً. خ ويدوخإذا ذَلَّ وخضع، يِدي: داخ لنا فالنٌ 
  .- بالدال-املُستِكني من اهلَم، بِعري مستأِْخد : واملُستأِْخد . الذي ذَلَّ عن صعوبته: والدايخ. ديخناهم

   التاء والخاء

  ختو

أي فَِرقْت : واختتأْت من فالٍن . و أنْ تراه منكَِسراً من حزٍن أو مرٍض متخشعاًوه: ختا الرجلُ يختوختواً
ومفازةٌ .ختلْته: واختتأْت له اخِتتاًء.كَفَفْته عن األمر: وختوته.وكذلك املُتواري. املُستخذي: واملُختوي.منه

  .الناِقص أيضاً: واملُختىتُء.واليهتدى هلااليسمغُ فيها صوت : مختِتئَةٌ 

  .أي إالّ اخلَِطئَةَ قليالً: وال يأيت فالنٌ فالناً ِإالَّ اخلَيتاَء من الدهر.اخلاِتلُ : واخلايت

  خوت

. أي حِفيفَها: وسِمعت خواتها. تصوت جبناِحهاوله حِفيف ، خاتت تخوت خوتاً وخواتاً: عقَاب خائتةٌ 

قَابِت العخاتوان :تقَضٍر .انيببن ج اتوِن: وخييحذاِت الن هم.صاِحبونوتخوا يرهم: وموندطْرأي ي. وخات
أي فاجأ : روخات الش.سرق: وخات اللِّص يخوت وتخوت. أي نقَصه: فالنٌ مالَ فالٍن يخوته واختاته وتخوته

قَعهر.ووتاً من الدوِطئَةً: واليأْتينا إالّ خأي خ.  

مالقَو توةً وِصياحاً: وخلَبهلم ج تِمعإذا س.تواخلَو :تاِويخم موقَو تولٌ ِمخجر ،القَطْع.  

  اخت

  .تاُء اُألخِت أصلُها هاُء التأْنيث

  توخ

خوتت عبِت اِإلصِوتاخخِء الواِرم الريخاً يف الشوت .  

  خيت
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  .كلُّ ذلك إذا نقَصه: خات فالنٌ مالَ فالٍن يِخيته ويخوته واختاته وتخوته وخوته

  الظاء والخاء

  

  خظو

املُكْتِنزةُ ، و خظَاتا كُف  : واخلَظَاةُ من كلِّ شيٍء. وهو املُكْتِنز اللَّحم: ، فهو خاٍظ -يخظُو:  ويقال-خظا يخظى
ظَواتاخلَظَاة خ عمه، وجونانٌ. نظَولٌ خجلَتاٍن -ورِن صزمبعىن اخلاظي : - على و.  

ه: واخلَِظيملَ لَحضعظاه. الذي تظاه وأبظاه وأخظَاه اُهللا وبٍظ وخٍظ بظاً وخظَاً بظا وخظَابه خمباأللف-ولَح - :

  .ي أعظَمه وأضخمهأ

  الذالى والخاء

  

خذو وخذى  

: - واجلميع خذى -وأتانٌ خنواُء.إذا انكَسرت أُذُنه، وإأُذُنٌ خذْ وا: خِذي اِحلمار يخذى خذى فهو أخذى اُألذُِن

سةُ راِنفَِة اُألذُِن، وكذلك الفَروخذَانٌ. وهي الرذَوخ م: وغُالم ِمنيقٍٍسمةٌ .ع حذَاويوأُذُنٌ خ :عوموهي الس.  

ومن .كذلك: وامرأةٌ خذْواُء. تمت وكانت ناِعمةً: وينمةٌ خذْواُء.أي اكْتنز: وفَرس خاذي اللَّحم، وقد خذَا لَحمه
: أي خضعت وانقَدت، وخذَأْت: واستخذأْت لهوخِذئْت لفُالٍن .خذَي وصحير ألنه أخذى اُألذُِن: ألْقَاِب اِحلماِر

  .ِمثْلُه

  ذيخ

خةُ: الذِّيخاع، واجلميع الذِّيبمن الض ِل. الذَّكَرخالن ووقيل. وِقن :ارل اِإلبقْبخلةُ اليت ال تهي الن. خوذُي موقَو :

  .أي أشد: وفالنٌ أذْيخ من فالٍن . أِشداء

    

أي : ويف فالٍن ِذيخ.أطاف به ودار: وأذَاخ الرجلُ باملَكان.والذِّئْب. والفَرس اِحلصانُ. الرجلُ اجلَِريُء: يخوالذِّ
 رِكب.خر: والذِّيمأح كوكب.  



الصاحب بن عباد-احمليط يف اللغة  753  

  ِأخذ

  .طالَ حتى احتاج إىل أنْ يؤخذَ: واستأْخذَ شعري.تناولَ: أخذَ يأْخذُ أخذَاً

  .رقْيةٌ تأْخذُ العين وحنوها: واألخذَةُ.كلُّ شيٍء أخذْته من إنساٍن : ِخيذَةُواأل

أي : وأخذْت بأَخِذنا.به مواِسم اِإلخِذ: ِسمةٌ على البِعري إذا ِخيف به مرض كُِوي على جنِبه، يقال: واِإلخذُ
الضيعةُ يتِخذُها الرجلُ : واِإلخاذَةُ.أي من أخذَ خبالئقهم:  إخذَهم وأَخذَهموذَهب بنو فالٍن ومن أخذَ.بطَريقَِتنا

كَسبته، : وتِخذْت ماالً.واتخذْت الشيَء اتخاذاً وتِخذْته تخذاً.كأنه حِبس عنهن: ورجلٌ مؤخذٌ عن النساء.لنفِْسه
  ".ِخذْت عليه أجراًلَت:"من قوله عز وجلَّ

ِحني أخذَ فيه : واآلِخذُ من اِإلبل. الذي قد أخذَ فيه الطَّعم وقَرص وطاب شربه: - على فاِعٍل-واآلِخذُ من اللَّبن
أنْ : ِصيلوهو يف الفَ. كهيئة اجلُنون، وكذلك الشاء: وأِخذَ البِعري يأْخذُ أخذاً فهو أِخذٌ .السن، وهن األواِخذ

ما حفَرت كهيئة احلَوض لنفِسك، واجلميع اُألخذُ، ِلتمِسك املاَء : واُألخذَةُ.يشرب اللَّبن حىت يبشم ويسلَح عنه
أي مستكيناً ضعيفاً : وأصبح مؤتِخذاً ومستأِْخذاً. أي رمد: وبعينه أُخذٌ.وزبيةُ السباع أيضاً، وجمعها أُخذٌ . أياماً

: ونجوم اَألخِذ. وهو بعد صالة املغِرب، وهي شر ساعٍة يقْتدح فيها: باِدر بِزناِدك أُخذَةَ النار: ويقولون.من رمٍد

  .األرض يعِطيك اِإلمام وليست ِملْكاً: واإلخاذَةُ. أنْ يأْخذَ كُلَّ يوٍم يف نوٍء

الشيخ : واألِخيذُ.وهو الذي قد تقَدم ِذكْره" أكْذَب من األِخيِذ الصبحان ومن األِخِذ:"ويف املَثَل. ألِسيرا: واألِخيذُ
ِريبالغ.  

  .ألنهم ِإذا أخذُوه استدلُّوه على قَوِمه فهو يكِْذبهم" أكْذَب من أِخيِذ اجلَيش"و 

  خوذ

إذا : وفالنُ يخاِوذُ فالناً بالزيارة. إذا حم يف األيام يف وقٍْت معلوم: ارِت احلُمى تخاِوذُهص: اخلارزجني.مهملٌ عنده
  .كانَ يتعهده بالزيارة

: البيتوخاوذْت إىل . هي املُوافَقَة: ومنهم من يقول. املُخاِلف يف مذْهِبه: واملُخاِوذُ. اِخلالَف: واِخلواذُ واملُخاوذَةُ

  .داريته: وخاوذْته يف األمر. عِدلْت

  الثاء والخاء

  

  خوث
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. احلَدثَةُ الناِعمةُ ذات صدرٍة: اخلَوثاء: وقيل. ِعظَم بطِْنها يف اسِترخاٍء : خِوثَِت املَرأةُ تخوث فهي خوثاُء، وخوثُها

  .امِتالُء الصدر: واخلَوثُ

  .وهو اَأللُوف. يثُاملَِك: واألخوثُ

  خثى

اخلَِريطَةُ : واِملخثى. أي جماعةٌ متفَرقة: وِخثْي من الناس. خثى البقَر يخثي خثْياً، وهوِخثْيها، واألخثَاُء جماعةٌ
  .واِجلراب الصغري يجعل الشائر فيه العسلَ

  ثوخ

  .وخثاخِت اِإلصبع يف الشيِء الرخِو؛ تثُ

  وثخ

وهو يف . وهي الطِّينةُ من الوحل، وأصبحِت األرض وثيخةً: ما أغْىن عنه وثْخةً: حكى اخلارزجني. مهملٌ عنده
قِِ وموثُوخ اخلَلْ. أي ثَِقيلٌ: وفالنٌ وثيخةٌ من القَوم. ما خثُر: ما رق منه واختلَطَ بالودك، ومن اللَّبِن: الطَّعام

الذي ليس : والوثيخ من الرجال. أي جماعةٌ مجتِمعون: ووثيخةٌ من الناِس. ضِعيفُه؛ كخلْقِِ النساء: وموثَّخه
وكٍَم؛ بل هو ِرخحتسمب.  

  خثو

  .املُسترِخيةُ اللَّحم، رجلٌ أخثَى وامرأةٌ خثْواُء: اخلَثْواُء

  الراء والخاء

  

  ريخ

العظَيم اهلَش الواِلج يف جوِف : ومِريخ القَرِن. ضعف الشيِء ووهنه: والترييخ. إذا ذَلَّ وانكَسر: خ يِريخ ريخاًرا
  .املُرداسنج: وا ِملريخ. املُعِيي: والرايخ. وضر بوه حتى ريخوه. القَرن
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  ورخ

وأرض . وأرخت الِكتاب وورخته. إذا استرخى، وأورخته أنا إيراخاً، وهو ِمثْلُ الرخِف: وِرخ العِجين ورخاً
  .ا ِإليهانُ والكَسر: وا ِإليراخ. أي ترطَّب: وتورخ. إذا كانت مبتلَّةً رطبةً، وقد استورخت: وِريخةٌ 

  رخو

وخوالر وخالر :ةشخاوٌء فيه رةُ. يوخش: والرياُء يف العخوقالوا. الر : وخر رجح-مبالض -.  

  رخى

اللَّينة : والرخاُء من الرياح. إذا كانَ يف نعمٍة ، وراخي البال: وفالنٌ رِخي البال. وعيش رِخي. سعةُ العيش: الرخاُء
. إذا حسنت بعد ِضيٍق: واسترخت حالُه. واسترخى به األمر. واِإلبطاء. التقاعس عن الشىِء: والتراخي. السِريعةُ

فَوق التقِْريب، ناقَةٌ ِمرخاٌء يف سيِرها، : واِإلرخاُء من العدو. وأرخيت له احلَبلَ. أنْ تراِخي ِرباطاً: واملُراخاة
  .خلَطَ: ورخى الشيَء بالشيِء. اسِترخاُء صالَها فهي مرخى عنه: وهو يف الناقة. أنا، وتراخى هووأرخيتها 

  ارخ

  .ولَد الثَيتل: واألرِخيةُ. الفَِتي من البقَر، وكذلك اِإلراخ: اِإلرخ واِإلرخى

اِخيوا ألر : فرعة، ومل يِد يطُونُ ا ألوهابةُ. واِحدخواُألر :الِكتاب تخمن أر مة: وقيل. اسراِهلج خالتاِري.  

  خري

وامرأةٌ خيرة يف جماهلا وميسِمها، من قوله عز . أي فاِضلة، وقَوم ِخيار وأخيار: رجلٌ خير ، وامرأةٌ خيرةٌ 
. وخايرت فالناً فَِخرته خيراً. وناقَةٌ ِخيار ، وجمل كذلك. خيرةُ النساءوهي ". ِفيِهن خيرات ِحسان:"اسمه

واختر بين فالٍن رجالً، على . سواء: وأنت باملُختار وباِخليار. أي ما أختار: وهذه ِخيريت. واستخرت اَهللا فَخار يل
: وخاره ألمِر كذا. مصدر اختار ِخيرةً: - خِفيفة-واِخليرة ". مه سبِعين رجالًواختار موسى قَو: "قوله عز وجلَّ

ِضد : واخلُيور. لُغتاِن: واِخليرى وا خلُورى. أي ذو معروٍف وفَضل وخلٍُق: ورجلٌ ذو مخيورٍة. أي اختاره
إذا جعلَ خشبةً يف : والرجلُ يستِخري الضبع واليربوع. و كَِريم اِخليِر واِخليموالطَّبيعة، ه. اهلَيئة: واِخلير. الشرور

  .تخيرته: واستخرت الشيَء. موِضع الناِفقاء فَخرج من القاِصعاء

  خور
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رؤور: اخلَوه خعمر، وجحاِملياِه يف الب بصةُ. مبحوالر .نواملُنيشزن نيب ِفضخ .رٍء : واخلَويةُ يف كل شخاوالر
وشاةٌ . وسهم خوار خؤور. الضعيف، خور تخِويراً: واخلَوار. خار يخور وخِور يخور: كالقَصبة اخلَوارة، والِفعل

لَين : - واجلميع خور -وفَرس خوار الِعناِن. كثريةُ احلمل:  خوارةٌونخلَةٌ. كثريةُ اللًبِن باِقيةٌ على الشتاء: خوارةٌ 
  : وقيل يف قَوله. العطِْف

  فََأرسلْتُها تَشْتافُ خَور ِعناِنها

عن الصيد وطَ. وكذلك الدبر. اسم اِملعى، واجلميع خورانات: فَضلَ عناا واخلَورانُ: صوت ِعناِنها، وقيل: أي
أي : وخارِت األرض تخور خورةً. صوت الثَّور، خار يخوز خواراً وخورأ: واخلُوار. أي أصاب خورانه: فَخاره

تخرتةُ. اسِتخارار: واالسوذٌ من اخلُوِطقَه، مأْخنتسه إليك، وهو أنْ توعداِإلنسانَ وت ِطفعتسأنْ ت .درالب وخار :

  .انكَسر، خؤوراً وخؤورةً

  خرى

  .مخرؤ ةٌ : واملكانُ. خِرىَء يخرأْ ِخراَءة

  اخر

  .واآلِخر واآلِخرةُ. هذا آخر وهذه أُخرى

    ومؤخر الشيِء ومقَدمه، . وآِخرةُ الرحِل وقاِدمته، ومؤخر الرحِل ومقَدمها

روقد يِن. كْسيالع رؤخر-ومراً. - بالكَسٍة: وجاَء أخياً. أي ِبأِخرِرياً وإخِريٍة واُخِبأِخر عيه البتأي بتأِخٍري: وِبع .

رم: واُألخالقُد ضِقيلَ ذلك باآلِخِر. نِد: وفَععأي باألب .اتيرم. واُألخى القَوراً وآِخ. أُخِريه أُختاًولَِقيِرياً وِإخِري .

رواألِخي :دعاألب .واآلِخر :ون: ويقولونَ. الغائبرى املَنلُه أُخهر: ال أفْعالد ٍر وقد :"ويف املَثَل. أى آِخرعلى أُخ
بابلّى الشوت "لكلِّ مطلٍب فات برضي .ارواِملئْخ :رلُها إىل آِخِر الصمقى حبلةُ اليت يخامالن.  

  الالم والخاء

  

  خال

: إذا كانَ ذا أخواٍل ، فهو مخِولٌ ومخولٌ: وأخولَ الرجلُ. اخلُؤولة: واملَصدر. أخو اُألم، واخلالَةُ أُختها: اخلالُ

  .كَِرمي اخلال
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من اخلال، وتصِغريها خويلٌ :  ومِخيلٌ بثْرةٌ بالوجه؛ يضِرب إىل السواد، واجلميع اِخليالنُ، ورجلٌ مخولٌ: واخلالُ
والظَّلع والغمز يف الدابة، خالَ الفَرس خاالً، . واملُختالُ الشِديد اخلُيالء. وثَوب ناِعم من ثياب اليمن. وخييلٌ

. والرجلُ السمح يشبه بالغيم الذي يبرق. هاال يروع خالُها، أي ال يفَزع ِلواؤ: واللِّواُء، يقولون . والفَرس خائلٌ

واملَِخيلَةُ . واجلَملُ العِظيم. واملَِلك الذي يسوس أمر رِعيِته. أي حسن الِقيام عليه والنظَِر: وخالُ ماٍل وخائلُ ماٍل
هبوالش .حوالس ،ه ماِطرل إليك أنيخأُ يشني ملَةٌوغَيِخيلٌ له. ابةُ مِخيٍء فهوميِليقاًلشٍء كانَ خيلَِت . وكُلُّ شيوخ
وتخيلَ إيلَّ . وما يرى يف النوم، وكذلك اخلَيالةُ. كلُّ شيٍء تراه كالظِّلِّ: واخلَيالُ. أغامت ومل تمِطر: السماُء
وهو أنْ تضع لولدها خياالً : وخيلْت للناقَِة وأخيلْت. ه التهمةَ عليك، تخِييالًإذا وج: وخيلَ علَي الرجلُ. اخلَيالُ

إذا اختارك وتفَرس فيك : وتخيلَ عليك فالنٌ. إخالُ زيد اً أخاك، ِخيالناً: وتقول. يفْزع منه الذِّئْب فال يقْربه
رطِلوأخالَِت الناقةُ فه. اخلَيةُ العنسلةٌ حِخيي م :نِعها لَبرإذا كان يف ض . لْتوخِر، وتفيه خاالً من اخلَي لْتوأخ
إذا بلَغَ نبتها : ووجدت أرضاً متخيلَةً. كَثُر نبتها: وتخيلَِت األرض. أي ال يشِكل: وال يِخيلُ ذاك على أحٍد. فيه

  .خيالٌء يف مهلٍة : والتخايلُ. تذَكُّراخليالء: واألخيلُ. ال زوج هلا: وامرأةٌ مِخيلةٌ. زهرهااملَدى وخرخ 

 :وفالنٌ يخاِيلُ فالناً. أي متبخِتر: ورجلٌ أُخائلُ. اخلُيالء: واِخليلَةً. لُغةٌ فيه: إذا تكَبر، ويخول: وخالَ الرجلُ يِخيلُ

  .أي يباِريه يف اخلُيالء

أي على ما : أفْعلُ ذلك على ما خيلَت: ويقولون. الشاِهين، واجلميع األخاِيلُ: طائر يتشاَءم به، وقيل: واألخيلُ
تهبيل. شضي على املُخموهو ي :لَتيلُ. أي على ما خلَ الرجيعند الِقتال: وخ نبلُ. جيخةُ : والتعروالس املُِضي

. أصحاب اخلَيل: واخلَيالةُ. جماعةُ الفَرس: واخلَيلُ. هو الرأْلُ ينِصب له الصائد خباالً: وراعي اخلَياِل. والتلَونُ ألْواناً

  ".خلْ من يسمع ي: "ويقولونَ. تخولْ خاالً غري خاِلك، وا ستِخلْ، واستخِولْ: ؤيقال

وتخيلَ اخلَرق . الرايةُ العِظيمةُ كمِخيلِة السحاب اليت ال تخِلف: واملُِخيلَةُ. أي حبسته: وِخلْته خيلَةً وِخيالناً
  .ما يِريهم من تلَوِنه باآلل: بالسفِْر، وتخيلُه م

  خول

  

: وخاالين فالنٌ. أصلُ فأِْسه: وخولُ اللِّجام. أي ملَّكَك إياه: ولَك اُهللا الشيَءخ: العِبيد والنعم، من قَولك: اخلَولُ

الشررهو : وقيل. أي متفَرِقني واِحداً يف اثِر واحٍد كَتفَرِق الشرِر من احلَِديد: وذَهبوا أخولَ أخولَ. أي خالَفَِين
". كانَ يتخولُهم باملَوِعظة:"تعهدته، يف احلديث: وتخولْت الشيَء. راعي يخول الغنمال: واخلائلُ. األخول بعيِنه

األخوال : واخلُولُ. خالَ عليهم أي ساسهم: إذا كان عام املَنفَعة للقَريب والبِعيد، وهو من قَوهلم: ورجلٌ خوالينٌّ
  .الرِقيق السِخيف: واخلَوالِنيةً من النصال. مبعىن مخوٍل:  مخالٌ معمورجلٌ. وهم جمع اخلُولة
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  خلو

. وخال الرجلُ يخلو خلْوةً. قَرار خاٍل : واخلَالُء من األرِض. أي فَرغ، وهوخاٍل: خال الشيُء يخلُوخالًَء

وهوِخلْو من األمر وخِلي ، وهم أخالَء منه، وهن . ال يب وخال يلأي خال معي وخ: واستخلَيت فالناً فأخالين
أصبت خالًء : وأخلَيت". أخِل إليك ِذئب أزل: "ومثَلٌ . واخلُ به. أي الْزم شأْنك: وأخِل إليك. أخالُء كذلك

: وخالَيت فالناً". الذِّئْب خالياً أشد"رضي اهللا عنها.  وحدهإذا أكَلَه: وخلَوت على اللَّبن وأخلَيت عليه. أي خلْوة

أنْ يخايلَ الرجلُ الطَّعام : وهو يف اللَّحم. واملُوادعة. وهي املُخادعة أيضاً. وكذلك املُخاالة يف كلِّ أمٍر . صارعته
اخلَلْوتيِن، : وتسمى الشفْرتاِن من حِديدة السهم". قي مبن يخايلال يدري الش: "ويف املَثَل. كلَّه راِغباَ عنه إىل اللَّحم

وخال لك الشيُء . أي أنا منه بِريٌء خاٍل" أنا منه فاجلُ بن خالَوةَ: "ويف املَثَل يف براءة الساحة. الواحدة خلْوةٌ
  .ال زوخ هلا: وامرأة مخِليةٌ. مبعىن: وأخلى

  لىخ

عبد وخلِّي يف :"ويف املَثَل. املَواضي: والقُرونُ اخلاِليةُ. مضى: وخال فالنٌ. وتبرأْت منه. أرسلْته: خلَّيت عن الشيِء
ةُ؛ ألنهم كانوا احلَِشيش من بقُول الربيع تختِليه، وبه سميِت اِملخال: واخلَال. أي يمِلكُه من ال يستأِْهلُه" يديه

رضي اهللا عنها . إذا أبانها: والسيف يختلي األيدي واألرجلَ. كَثُر خالها: وأخلَت األرض. يختلُونَ ِلدوابهم فيها
  : وقالوا يف قَوِل تِميم. أي حسن الكالم : فالنٌ حلْو اخلَال: يقولون

امِه اللِّجتُ أخِْليطَّيتَم  

موِضع : واخلَِلي. الذي ال هم له، ويلٌ للشِجي من اخلَلي: واخلَِلي. أي أُدِخلُ اللِّجام يف فيه، مبرتلة اخلَال الرطْب
هي اليت : يلوق. اليت خلَّت عن ولَِدها ورئمت ولَد غريها: واخلَِليةُ من النوق. البراز: واخلَالُء. العسل من الكوارة

 لَدهاوعالُء. ليس ملَِدها: وناقَةٌ ِمخعن و تلِّيفُن. إذا خمن ذات : وهي من الس رِسيها، تالّحها مريساليت ال ي
  .كاِحلراِن يف الدابة، خألََِت الناقةُ تخُأل ِخالًء: واِخلالُء يف اِإلبل. نفِسها، واجلميع اخلَاليا

. يف معىن ِإألَّ أني: وما أردت مساَءتك خال أني وعظْتك.  الدار أحد خال زيداً، ويجر أيضاًما يف: وتقول

لوكانَ يف : ويقال. دعاُء الكَلْب: واِإلخالُء. أي جاوزك وحياك، من خالفُوه" افْعلْ ذاك وخالك ذَم:"ومثَلٌ
  .الدنيا: التخلىُءو. التخِلىُء ما نفَعه

  وخل
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لَخائِْتالخاً: الو بشالع لَخب، ائْتشه وطُولُه واختالطُه بعضه ببعٍض: من العةُ. وهو ِعظَمِلختمؤ ضة: وأرِشبعم .

ناللَّب لَخوائْت :ضمِن. حةُ من اللَّبخليومن الطَّعام: والو ،ثُرِو: ماخِمثْلُ احلَش .ضةٌوأرخليطبةٌ ، وقد :  ولَّةٌ رتبم
ِت األرضلَخوتاس .خِلياٍن : والومن كَت بثَو.  

ليخ ولوخ  

  

إذا ذَاب معه فاختلَط وكذلك : وصار الزبد ِلياخةً مع اللَّبن. الخ ، وأوِديةٌ الخةٌ : يقال للوادي العِميق يف األرض
  .التبس: اختمر، واألمر: والْتاخ العِجني. وخاًولُخته أنا لَ. الطِّيب

  خلو

واُء: اللَّخوطَِرِب الكثِري املاء واللَّخِل املُضالقُب تعاز: نة اجلَهأةُ الواِسعوى. املَرةٌ لَخلْبوع :سخعليها الو دبالْت.  

  خلى

أي : التحِريش، ال خيت يب عند فالٍن : واللِّخاُء واملُالخاة. يأكُلُ خبزاً مبلُوالًأي : الِغذَاُء للصيب، يلْتخي: اللِّخاُء
. صانعته: وال خيت الرجلَ. أي أعطَيتك: وهو العطاُء أيضاً، لَخيتك وألْخيتك ما يل. وشيت يب؛ مالخاةً وِلخاًء

إذا : والْتخيت ِجرانَ البِعري. أي املُتواِزرونَ: والقَوم املُتالخونَ. ويفاِوضه يف اُألمورأي يداِخلُه : وفالنٌ يالخي فالناً
إذا كانت إحدى ركْبتيه أعظم : ولَِخي البعري لَخى. أي أسعطْته: ولَخيت الرجلَ وألْخيته. قَددت منه للسوط سيراً

كثرةُ لَحم اجلَفْن، لَِخيت : واللَّخى. اسِترخاُء أحِد ِشقِّي البطْن عن اآلخر: واللَّخى. لَخواءمن اُألخرى، وناقةٌ 
  .شيٌء من جلُود دواب البحركاِملسعِط: واللِّخاُء. وكثرةُ الكالم. عينه

النون والخاء  

  خون

فَترةٌ ، ولذلك : واخلَونُ يف النظَر. وخانه النِعيم والدهر خوناً.  وخانةًخونُ النصح والود، خانين ِخيانةً: املَخانةُ
املائدةُ، واجلميع : واِخلوانُ. ما تخونُ من مسارقَِة النظَِر إىل ما ال يِحلُّ لك: وخائنةُ العين. خائن العين: يقاىل لألسد

من أمساء ربيع األول، ويقال : وخوانُ. من أمساء األسد، ألنه يخونُ: واخلَوانُ. نقُّصالت: والتخونُ. أخِونة وخونٌ
  .إذا تعاهدته: وتخونت الشيء. أي ضعفاً: وإن يف ظَهِره لَخوناً. ِخوان، ويجمع أخِونةً وِخواناٍت 

  خىن
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هرى عليهم الدنم: أخلَكَهىن. أي أهِروخهه:  الدآفات.  

: وخنيت اِجلذْع بالفأس. أفْحشه، خنا يخنو خناً، وأخىن يف كالمه، وكالم خٍن وكلمةٌ خِنيةٌ: واخلَنا من الكالم

  .- باهلَمز-أي قَطَعته، وخنأْته أيضاً

  خنو

  .إذا مدحه: ناً فهو ينخاهالعظَمةُ، نخا فالنٌ، وانتخى فالن، ونخا فالنٌ فال: النخوةُ

  نوخ

ناختلَ فاساجلَم تخةُ. أنوالنائخ :البعيدةُ، وكذلك النائخ ضاألر .اِخيوب: والنمن الِعن برض.  

  ينخ

  .إينخ إيِنخ: دعوتها للضراب، تقول: أينخت الناقَةَ

  اخن

طَّطَِة: اآلِخينمن الثياب املُخ براٍن ضمن كَت .  

الفاء والخاء  

  ي-ا-ر

  فيخ

. وذلك أن يصد عنه فَيسقُطَ يف يِده: وأفاخ الرجلُ يِفيخ إفاخةً. السكرجةُ، ألنها تفَيخ كما تفَيخ العِجينةُ: الفَيخةُ

  .الريح بالدبر: واإلفاخةُ

  .مبعىن فاحت: وفاخت ِريح طَيبةٌ. هإذا تركْت: وأفَخت عن األمِر إفاخةً

  أفخ

خأفووز: اليمهأس، مالر ممقَد .خأفولٌ مجأفوخ: ورالي جوجشه. مته: وأفَخأفوخت يبأص.  
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  خيف

 واألخرى سوداء، واجلميع وهو أن يكون إحدى العينني زرقَاَء: مصدرخِيف يخيف: واخلَيف. اجلَرادةُ: اخلَيفانةُ
فوخ . افيأةٌ ِمخرةً أخرى: وامجاِري ِلدعاماً غُالماً وت ِلدأةُ. تفَت املَريبأوالِدها أخيافاً: وخ تأت.  

. الٍت شىتأي على حا: األطْوار، الناس أخياف : واألخياف أيضاً. اختلفت وجوهها يف املَرعى: وتخيفَِت اِإلبلُ

  .أي وزع: وخيف الشيُء بينهم

ناِن أي فُرقَتاللثَِة من األس رومع فَتيوخ .فالناقِة: واخلَي عربِرها: وقيل. ضها وِجلْدةُ دانِجر .فيأخ ِعريوب :

  .كذلك: وأخاف القَوم. نزلْت اخلَيف: توأخيفْ. ومسِجد اخلَيف. موِضع مبكَّة: واخلَيف. واِسع ِجلِْد الثيل

    

  .عِظيمةُ خيِف الضرع: وناقَةٌ خيفاُء. أي نكَص: وخيف فالنٌ، عند الِقتال

. ما ارتفَع عن موِضع السيل وانحدر عن ِغلَِظ اجلَبل ووسِط الوادي: واخلَيف. نبت ينبت يف اِجلبال: واخلَيفَانُ

وخيف الرجلُ . عِرين األسد: واِخليفَة. أي تنقَّصه: وتخيف الشيء وتخوفَه. أي كثرةً: ورأيت خيفاناً من الناس
ميِزالً: وخنل مزن .فْتيكذلك: وأخ فْتوأخ ،ِمىن فيخ لْتزن .ملُ القَويالس افوأخ.  

  خوف

وخ خافي واِإلخافَةُخاف فِويفاً، ومنه التخ .فواخلَو :عالفَز .فوخم وطَِريق :ِخيفوم ،خافُه الناسي : فِخيي
وخائف ،ٍف: الناسوه. ذو خفْتووخ :افُه الناسخه حباٍل يتريوص ،فلْت فيه اخلَوعفَةُ. جه : واِخليعموج ،فاخلَو

الث. ِخيف وأخاففِخيفهو م رفُه. غوه أخفْتفَين فَخوخاو.  

ومسعت خواف . جبةٌ من أدم يلْبسها الغسالُ والسقّاُء، وتصِغريها خويفَةٌ: العيبةُ واخلَِريطَةُ، وهي أيضاً: واخلافَةُ
  .ختوفين حقّيأي تنقَّصه، وختوفتنا السنة، و: أي ضجتهم وختوف من مايل: القوم وخوام

  خفى

مبعىن : واختفَى. الشيُء اخلايف: - مقْصور-واخلَفَا. نقيض العالِنية: واخلاِفيةُ. من قولك أخفَيت الصوت: اخلُفيةُ
وتها يعين ص: إذا حسن من املَرأة خِفياها حسن سائرها: ويقال. قُِتل ِخفْوةً أي خفْيةً: واختِفي فالن. استخفى

وِبئْر . غَيضة ملتفَّةٌ لألسد: واخلَِفيةُ. وهو الِغطاُء. ِرداء تلْبسه املَرأةُ فوق ثياا، وثالئةُ أخِفيه: واِخلفَاُء. وأثَر وطئها
  .كانت عاِديةً فادفَنت مث حِفرت، واجلميع اخلَفَايا واخلَِفيات

يايف من اجلَناحةُ واخلَونَ القَواِدم: نواخلاِفيوما د .فوالسع اِهنول العقال. وهي من النخوايف : ياب، وخةُ الغرخاِفي
  .إخراجك الشيَء اخلَفي، خفَيت الشيء أخِفيه خفْياً: واخلَفي. الغراب جمعه
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  .ظَهر يف الغيم ولَمع: وخفى البرق يخفُو خفْواً ويخفي خفْياً

  .أِسرها: أي أظهرها وأخِفيها". ِإن الساعةَ آِتيةٌ أكاد أخفيها: "ويقْرأ

  .اجلن، واجلميع اخلَوايف، وكذلك اخلاِفياء: واخلايف. النباش: واملُختفي

  وخف

فِخيِلط: الوتخاِخلطْمي ِلي كبرفَةُ. ضِخيةُ: والورأيضاً. اخلَِزي نواللب.  

وجاء . أي زلَت: وائْتخفَت ِرجلي. ثَبتوا عليهم: واستوخفَهم العدو. إذا غَلَب الطني على املاء: ُء وِخيفَةًوصار املا
  .أي مسِرعاً: موِخفاً

  خفأ

  .قَطْفُها: واخِتفاُء البقْل. إذا صرعته، أخفَأه خفْأً: خفَأت الرجلَ

  .برح اخلَفَاُء أي انكَشف األمر: ومنه قَولُهم.  األرضاملُتطاِمن من: واخلَفَاُء

الباء والخاء  

""  

  بوخ

  .سكنتها: وأبخت احلَرب إباخةً. أي أخمدها: وأباخها مطِفئُها. باخِت النار تبوخ بوخاً وبؤ وخاً

  خيب

الِقدح الذي : مثَلٌ، واخلَياب". جعلَ اُهللا سعيه يف خياِب بن هياٍب "و. ِحرمانُ اِجلدِة ، خاب يِخيب خيبةً: اخلَيبةُ
  .أي يف مهلَكٍَة " وقع يف وادي تخيب"و. ال يوري

  خبأ

وامرأَة ". ال مخبأ ِلِعطٍر بعد عروس : "ويقولون . ما خبات من ذَِخريٍة ، خبأ اِإلنسانُ يخبأ خبأ: اخلَبأةُ واخلَبء
  .هى املُعِصر قَبل أنْ تزوج : مخبأة

وجمع اِخلباء من . - مهموز-ِسمة؛ يخبأ يف موِضع خفي من الناقة النِجيبة، وجمعه أخِبئة: - ممدودة-واِخلباُء
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  .نصبناه،: تخبينا ِخباًءوتخبيت ِكساء تخبياً، وأخبينا إخباًء، واس. أخِبيةٌ : بيوت األعراب

  .كواكب مستِديرةٌ : - أيضاً-وهي. ِغشاء البرة يف السنبلَة: واِخلباء

  .وكَيد خاِبئ وخائب. أي حاجيتك: وخابأتك ما كذا". وسلةُ الدهن وجمعها أخِبية

  خبو

وِبيه: اخلُبخاها مبوأخ ،تبب الناِر، خكونُ لَهةُ الناقَِة. اسوِحد بِت احلَربا: وختكَنإذا س.  

  

  خبو

وخالب :وخا. الرخه: وببغَض :ِمثْلُ باخ.  

  خوب

اجلُوع وِشدةُ العيش، وجمعها : واخلَوبةُ. هي مهواةٌ ، وجمعها خوب: ِمثْلُ اخلَِطيطَِة، وقيل: اخلُوبةُ من األرض
 باتوخ.  

  وبخ

  .املَالمة، وخبته ِبسوء ِفعِله: وِبيخالت

الميم والخاء  

  خيم

مالقَو يمِة: خملُوا ىف اخلَيخة. دقَرِت البميالطيبةُ يف الثوب، : وخ وكذلك الريح ،حربِبض فلم تريف م تأقام
  .سعةُ اخلُلق: واِخليم. وخيمته أنا

مِخيي وخام :كَي أي كادكَصفيه ون عجب. داً فَرعن احلَر مِخيانُ يوكذلك اجلَب .امعلى ِكذّاٍب -واِخلي - : ردصم
نبإذا ج ِخيمي من خام.  

ع إحدى أنْ ترفَ: واِإلخامةُ يف ِقيام اخلَيل. الغضةُ الرطْبةُ: واخلامةُ. الزرعةُ أولَ ما تنبت على ساق واِحٍد : واخلَامةُ
 مِخيه، وهو ملَيه أو إحدى ِرجيداء. يماء -وِخيرٍد : - على ِمثال ِسيين أسماءةٌ لب.  
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  وخم

مِخيكَلَؤها: الو عجناليت ال ي ةً . األرضامخِم وخئم قد وِخيو امه: وطَعمخْتوه وتتمخوتِرئْه، واسمتسإذا مل ت .

  .ومنه التخمةُ وأصلُه الواو، وتِخم يتخم وتخم يتِخم. ثَِقيل:  وِخيم وخم وخامةًورجل وخم

مخةٌ: والوِخماء الناقَِة، والناقَةُ وير ِبحوكالناس.  

  ميخ

  .وهو التبختر يف املَشي: ماخ يِميخ ميخاً وتميخ تميخاً

  خمى

وتمخيت . واخمى من ذلك األمر؛ خرج منه تأمثاً. قصيته: ومخيته من األمِر.  أي اعتذَرت:تمخيت من سخِطه
ظْمخه: العت مجرأخ.  

  مخى

مبعىن قال خام وخاِمسي.  

اللفيفباب   

  الخاءما أوله

. وضرب من النبات أخضر. اجلميع خوخوثَمرةٌ أيضاً، و. وكُوة يف ِجداٍر . مخترق بني بيتين أو دارين: اخلَوخةُ

: واختواه. أي ما بني ِرجلَيه ويديه، وخواية أيضاً: الفُرجة بني الشئيئين، دخلَ يف خواِء فَرِسه: واخلَواُء. واسم الدبر

  .أي طَعنه يف خوائه

  .يخوي خوىخالُء اجلَوِف واجلُوع، خِوي : - بالياء -واخلَوى

ت الدارولها: وخأه باد .تِويةً. وخِويخت ِعريالب ىوِلثَِفناِته ىف األرض: وخ كنمث م كرواه. إذا بخوم : وضعم
  .تخِويته، واجلميع مخويات

  .حفَرت حِفريةً: وخويت تخِوية. املُتطاِمنةُ: واخلَوةُ من األرض

لبين أسٍد على بين : ويوم خٍو . كثيب معروف بنجد: وخو. املَكانُ املُسترخي: واخلَو. الوادي السهلُ: واخلَِويف
  .يربوع

  .الرجلُ األمحق، واجلميع اخلَوخاؤونَ: واخلَوخاةُ . مفرج ما بني الضئرع والقُبل للناقة: واخلَِوية
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خاُء اخلَط يف الكتاب، : واخلاُء. الذهاب بالشيِء: واالخِتواُء.  كل شيٍء منهأخذْت: واختويت ما عنده وأخويته
خاِءبكما، وللجميع : أي اعجلْ، ولالثنني: خاِء بك علينا: ويقال. خييت خاًء، وهي خاء مخياةٌ : تقول

: ويقال للتيس إذا دِعي للسفَاد. ي يتنقصهأ: هو يخوخ ما لَه خوخاً: الداِهية، من قوهلم: واخلويِخيةُ. خاِءبكم 

  .خوخو وخاخا

 اتِت: واخلَوالصو مم. اسالقَو اتوهم: وختلَبوي. جخوى يصاح: وخ.  

لُ وخوِت اإلب. قد خوى تخِويةً، والرجلُ إذا أراد السكُوت وأطرق: والطائر إذا أراد أن يقَع فَبسطَ جناحيه
  .عِملْت هلا خويةً: وخويت هلا. مل تأكُل عند ِوالدها، وخوت أيضاً: وخِويِت املرأةُ. خمصت بطُونها: تخِويةً

. وِإذا مل تمِطر أيضاً. سقَطَت، وأخوت كذلك: وخوت تخوي خياً. مالَت للغروب: وخوت النجوم تخِويةً

  .إذا ذهب عقْلي: واختويت. إذا خِفي وقَل، وهي اِإلخاخةُ: وأخاخ العشب. ط من اليمنحي: وخيوانُ

  الواوما أوله

  

. أنْ يتيمم الرجلُ أمراً فَيقِْصد قَصده، وخى يوخي توِخيةً: والتوخي. ِحكايةُ بعض أصواِت الطٌيِر: الوخوخةُ

ِه وه ِخيتيخياًووته: خده. أي قَصيخو هم. ولَأِخنيربين فالٍن ما خخ ِلبوتم: واسهِبرختمن . أي اس اخوخوالو
  .والذي ليس له خلُق . الذي فيه رخاوةٌ : الرجال

وسِمعت وخي . مالذي قد عظُ: الذي ال حالوة له وال طَعم، ويف العشب: وهو يف التمِر. الضعف: والوخوخةُ
  .أي أصوام: القَوم ووخاهم

خيك: ويقولون ويخي. ىف معىن وخى هلم يل والرأي: وومالع هجيأ هلم وإذا ه.  

  ما أؤلُه األلف

 وإخاء وبيين وبينه أخوة. - ِمثلُ أبون- وأخون- ِمثْل آباء-األخ واحد، وجمعه إخوةٌ وأخوة وإخوان وآخاء
  .أخيوة: وتصغري إخوة. اختاذُ اإلخوان: والتأخي. وهو من آخائي. وآخيته. وخوي

من : "ويف املَثَل. واملَوت أخو الشر. أي خبيٍر : هو بأخي الشر: ويقولون. إحكام الشيِء وجودةُ الصنعة: والتأخي
  ".لك بأِخيك كله 

لُه من آِخية الدابة، واجلميع األواِخيولفُالٍن عندي أِخيةً، وأخيةً، وأصتأِخي ت .تات : واألخوتاؤها هاء، وأخ
دِقيق : واألِخيخةُ. القَصد: والتأوخ. للشيِء القِذر: وإخ. كلمة يتكَلم ا عند التوجع كاالسِتغاثة: وأٍخ. جمع

  .يصب عليه ماء وزيت
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دهويقال للبعري إذا أرِنيخأنْ ت خ: تخ أيوأي أخ به تأييخاً. أخ تخةُ. وقد أيلَةَ-واألِخياآلِخيةُ، : - على فَِعي
  .أنْ يدفَن طَرفَا ِقطعٍة من احلَبل يف األرض ويظْهر ِمثْلَ العروة يشد به الدابةُ: واآلِخيةُ. وجمعها أخايا

الرباعيباب   

  القاف والخاء

  ر احلروفمع سائ

قتاخلَس 

.من آالت احلاكَِة  

نقاخلَد  

. الذكَر من العناكب - ِمثْلُ اخلَدرنق-  

نِدقاملُخ  

 قدتِخذ اخلَنالذي ي.  

  البخدق

.الدب املُسمى بزر قَطونا   

قخمد 

.الرجلُ يف مشِيه دمخقَةً وهو الثقَل فيه  

ذَاِرقوخ 

.ورجلٌ مخذِْرق ِخذْراق سالح. ب ، وسميت بذلك ألنها تسلَح شاِربها حتى حيذِْرق أي يسلَح ماءةٌ ِملْحةٌ للعر  

 وخرقَلَ
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.سهمه خرقَلَةً أي أنفذَه وأمرقَه  

 الِقنخرةُ

قاحاِخر. من النساء السليطةُ الووقُن رخاجلُثة قُن ِظيملُ العالباق. والرج ري على النطاحوالِقنخ.  

اِخلرنق 

.وخترنقت الرجلَ أخذْته أخذَ اِخلريق. وأرض مخرنقَةٌ ذات خراِنق. الفَِتي من األرانب  

القُفَاِخِري 

رفَخوكذلك الِقن ،التار الناِعم.  

قْتربوخ 

.الثوب خبرقَةً إذا شقَقْته  

 واِخلرِبق

ويقال جد ىف ِخرباق إذا . وامرأةٌ مخربقَةٌ ربوخ. ربق نبات كالسم يغشي وال يقْتلواخلَ. واسم حوض. مصعد املاِء
.ومرِت اِخلرباق. واِخلرباق من النساء السريعةُ املَشي. أجد يف صِريمٍة   

ضثُ األريالغ قبرققَها: وخقَةُ. أي شبِز: واخلَرنر العجمن ز .دلهواألس قبرخبه:  ي عنمِة تيوهي ِمثْلُ الزب.  

.أتاين فالنٌ خبناِفق وخنفَقٍَة وهي التخليط يف الكالم  

فَخوالقَن 

.ضرب من النبت  

قنخالب  

ردوالص نقى العشغي قُعرأيضاً. ب سنراِد ِجل. وهو البق اجلَرنخوبباباِنقخه، واجلميع الب.  

قاِبيالنخ  
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.جمع النخبوق وهي يف الِبئِر كاجلُوِل إالّ أا ِصغار  

قباخلُن 

قلُ الضيِخيالب.  

الكاف والخاء  

  كَشخنته كَشخنةً شتمته

.اخلُشكُنانُ فاِرسي  

  الكَشمخةُ بقْلَةٌ رخصة

. من اخلطأما هذه الكَنخبةُ؟ يِريد الكالم املُختِلطَ  

  الجيم والخاء

جِرياِخلض 

.املَبطَخة  

 خزرجِت

تِرجوع تعممن أمساء اجلَنوب. الشاةُ أي خ جرواخلَز.  

  

  .واسم من أمساء األسد . حياِن من األنصار: واخلَزرج واألوس

  

 لَجاخلَز :خاملُت يشلَجى، وهو موكذلك اخلَز ،السِريع يهاملَشلَّع ِعظام.  

  .التكَرب: واخلَنزجةُ

 اِجلخِرطُ

.العجوز اهلَِرمةُ  
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 اِجللِْخطَاُء

.أرض ال شجر ا  

ِدراجلَخ 

 مخالض اِدرواجلُخ.  

 اخلَدجلَةُ

.الضخمةُ الساق املَمكُورتها  

  

غالم . . الذي ال غَناَء عنده: - على حبركى-لَخدى واجلَ. انبطَح: املُستلْقي الرامي بنفِسه، واجلَخد: املُجلَخد
  .أي حاِذر سِمين: جخدل وجخدل

خداجلُن :اِدخاد، واجلميِع اجلَنخم من اجلَرالض.  

  اجلَخدف الرجلُ إذا كانَ نِبيالً ضخماً

  

بدخدر: رجل جم عريض الصِظيم اِجلسع .خاُء وأبو جاِدبخاِدِب: ادوجمن اجلَن برض .بدواجلُخ : الواِرم
  .الضخم، رجلٌ مجخدب الوجِه

  .ضرب من اخلَناِفس: واجلَخدم. جخدم : والواِرم الضخم. السرعةُ: اجلَخدمةُ

  البخدجةُ

.وبكْر بخدج أي سِمين منتِفخ . يف املَشي تفَتح وفَرحجة  

  .اسم رجٍل: وبخدج

 املُثَخبجغُ

ِهل اللَِحمالر.  
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رجاخلَن 

 ضخمة. من احلَِديد معروف روجنةٌ ، وخرر غَِزيجنوناقة خ.  

 اخلَرفَجةُ

 ِخرِفيج غَض، ونبت. وخروف خرِفج سِمين. سراِويلُ مخرفَجة أي واسعة، وعيش مثله. حسن الِغذاء يف السعة
.خرفَج الشيء أخذَة أخذاً كثرياً. وِخرفاج ِمثْلُه  

رجاخلَب 

.واخلُباِجر العِظيم البطْن املُسترخي  

رِريجمماٌء خ 

وم خمجِريرة أي وبين القَ. واخلَمجِريرة دِقيق يجعل على مرق. أي ثَِقيل، وخمِجر ِمثْلُه؛ ال عذْب وال ِملْح
.تشِويش  

رخمب الِعظام جمن قَص فوٍب أجف. كُلُّ قَصواألج روخواجلُم.  

 اجلَنخى

.هو التقَوض والبروك  

 اخلَنجلُ

.البِذيةُ الصخابةُ من النساء  

ماخلُفَاِجلُ الفَد.  

.اخلَلْبج واخلُالبج الطَّويل  

مجاللّخ 

.وطَِريق لَخجم واِسع . وهي من النساء الباردة الفَرج. ع اجلَوف، واجلميع اللَخاِجمالبعري الواِس  
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ماخلَلْج  

.الضخم الطَويل  

.بينهم خمجِليلَةٌ أي تشِويش  

ملَخاج 

.القَوم استكبروا  

فجاخلن  

-اِفجه بكثرة اللَحم- واجلميع اخلَنفْتصالم إذا والغ  .يش الكثريوهو من الر.  

فجاخلَن 

اِجفنعه خموق، وجةُ من النرِزيالغ.  

 اخلَفَنجى

.من الرجال الرخو، الذي ال غناَء عنده  

 اجلُنبخة

.وهو من الرجاِل السىيء اخللُق. وامرأةٌ خنبخ مكْتِنزة. وهضبةٌ جنبخ. اخلاِبيةُ الصِغرية  

بجاخلُنو 

.العِظيم الذي ليس بشديد عصب اللحم  

 جخنبخ

.اخلُنبج السِمين. ِحكايةُ وقْع الشيِء  

  الشين والخاء
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بزالشخ 

.والشخاِزب الغليظُ الشِديد   

زالشمخ 

ويف طَعاِمه شمخِزيزةٌ أي ِريح .  أيضاًورجلٌ فيه مشَخِزيزة وشمخزةٌ أي ِكبر وتكْسر الشني. اجلَِسيم من الفُحول
.وقشعِريرة  

 الشرداخ

اِدخره شعمطْء الضخم، وجالثَِقيلُ الو.  

دخنالش 

. اجلَواد الوثيج والشنداخ طَعام القاِدم من سفٍَر - أيضاً-وهو. والعِظيم. الوقّاد من اخلَيل  

ِظيمع ابشش ودخبخل دجطْنرالب .  

 الشخدب

.دويبةٌ من أحناش األرض  

مشخالد 

دوالضخم األس.  

 اخلَترشةُ

كِريحكاته. الترأي ح يبتاِرش الصخ نسوما أح.  

  

 ِرشوخن ووقيل: ِجر ،شدوخ كرحهو اخلَِبيث املُقاِتل: الذي قد ت.  

فَشرلَّط: املُخاملُخ.  
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تِمعهمسكَترم أي حفَةَ القَوشرخ  . فشرغَليظ واجلميع خ دومن احلَرة أس كْنفَةُ رشواخلَر.  

 اخلَشربةُ

.يف العمل أنْ ال تحِكمه  

.وِبرخاش ِمثْلُه. وقَع يف ِخرباش أي اخِتالٍط وصخٍب   

بشاخلُر 

.وقد سمي به. الغليظُ اجلايف  

مراخلَش 

هامنفس ناِبريل، وقيل هي الزحنابري والناض أمحر. أْوى الزرضها رتِحجار ة قُفمراِرم األصوات. واخلَشواخلُش .

.وخشاِرم الرأس كسالئل اخلَيشوم. وأنف خشاِرم غَِليظ  

موشاخلر 

.غتاظواملُخرنِشم املُ. أنف اجلَبل املُشِرف على واٍد أو قاع  

  .صلْبةٌ : وأرض ِخرشمة

 اخلَرمشةُ

.إفساد الِكتاِب والعمل  

اخرمالش 

والشمروخ غُصن دقيق يف أعلى الغصن . من الغرة ما سال على األنف، ومن اجلَبل رأْس مستدق طويلٌ يف أعاله
.مرخ النخلةَ خرطَ بسرهاوش. وِشمراخ النخل وشمروخ. الغليظ؛ رخص  

واخلُنشلُ الذي . وخنشلَ الرجلُ اضطَرب من الِكبِر. رجلٌ خنشلٌ وخنشِليلٌ للمِسن القَِوي، ومن اِجلمال كذلك
.كَف من غَرِبه والنَ  

فلَّخالش 
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.الفَدم الضخم، وقيل املُضطَِرب اخلَلْق  

 واخلَشبلُ

.ثْلُ اخلَشباِء وهي اِحلجارةُ، الصلبةِم  

بلْخالش 

.الفَدم من الرجال  

 مخشلَبةٌ

ٍز كاحلُليرف وخء من ِلييش.  

  الشنخف العِظيم

ِخيفنوالش 

.ويف فالٍن ِشنخفَةٌ أي ِكبر. الطُّوال، وكذلك الشنخاف  

 الفَنشخةُ

وإذا اجتمع الناس على . وفَنشخ عند البول إذا فَحج بني ِرجلَيه.  وتتخلّى عنه، فقد فَنشخوأنْ تترك األمر. اِإلعياء
.واملُفَنِشخ الساِقطُ النائم. وفَنشخ الرجلُ كَِبر. رجل مث تبددوا عنه قيل فَنشخوا عنه  

  .وتفَنشخِت املرأةُ يف اِجلماع

كثري شبنل خجكةراحلَر .  

بوخنالش 

.ورأس دِقيق من اجلَبل. الطَويلة من النوق  

  الضاد والخاءباب 

ِدخرالض 
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.العِظيمةُ من النخل  

 الرخاِضيلُ

.أنِبذَةُ التمِر  

ِريضالع ضِاخالِفر  

. ة ِفرضاخة ورجلٌ ِفرضاخ أي طُوالٌ ِجداًوامرأ. ورجلٌ مفرضخ ضعيف واٍه . ، فَرس ِفرضاخةٌ لَِحيمةٌ عِريضة

.وفرضاخ القَدم ضخمها  

 اخلَضرفَةُ

.هرم العجوِز وفُضول ِجلِْدها  

 واخلَضربةُ

.وماٌء خضاِرب إذا كانَ يموج بعضه يف بعض. اضِطراب املاِء  

 امرأةٌ

اِبضرة، واجلميع خاررت ةٌ شابة ذاتِبضِخر.  

 اِخلضرم

واخلَضرمةُ قَطْع إحدى االذُنين . ورجل مخضرم ناِقص احلَسب. اجلَواد، شبهوه ِبِبئٍْر ِخضِرم وهي الكَثريةُ املاِء
يقال ِلولَدِ و. واملُخضِرم ليس بعذٍْب. وماٌء خضرم حلو . وامرأةٌ مخضرمةٌ مختونةٌ . وناقَة مخضرمةٌ . خاصةً

 ِرمضالً عظيماً خحج ب إذا صارثى. الضأن ذَكٍَر هو أم رى أِمنم ال يدرضخم وحلْم .ِب الدِعياحلَس مرضخوم .

.واخلَضرِميةُ لُكْنةٌ يف اللسان. وكذلك اجلَملُ. وقيل هو الذي ولَدته اِإلماُء من ِقبل واِلديه  

الفاِخلض 

.شجر املُقْل  
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لَبضخت 

.أمرهم اختلَطَ  

ناباِخلض 

.شحم املُقْل  

.امرأةٌ خنضبة أي سِمينة  

  الصاد والخاءباب 

صِريخالد 

.واملُدخِرص يف األمور الداِخلُ املُغمض فيها. من األرض والثوب والزرع هو التِرييز ، والتخِريص لُغةٌ فيه  

  

دخرالص 

اِخدرض، واجلميع صاألر هجوو رابالت . مدلَخو ص دِصلَخ لَعقال أتوي ،راخلَم ِديخروالص . ِصبتاملُن لَخدواملُص
ِمثْلُه. القائم لَِخمواملُص .الَِخدوص ديقول ِصلخ نومنهم م ،دىلَخديد صل الشقال للفَحوي.  

نُالصودخي 

.الصالبةُ من األرض، قال وال أعِرفُها  

 اصمخذَ

.الرجلُ انتفَخ غَضباً  

ِصراِخلن 

اِصرواجلميع اخلَن ، معروف.  

 الصنِخرةُ
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.وهو من الرجال الطَِويلُ. من اِإلبل العِظيمةُ، والذكَر صنِخر، وكذلك الصناِخر  

 ِخرنوص

.ٍدوِخنوص مبعىن واِح  

صِصيباخلَر  

واحلَبةُ من . والقُرط. ونبات له حب يؤكَل.  هنةٌ تراها يف الرمل هلا بِصيص كأا عين اجلَرادِة-الواحدة خربِصيصة
واملُخرِبص . ب بهوكذلك إذا أخذَه فذَه. وخربص املالُ كلُه إذا رتع يف الرعي وألَح يف األكل. والبرايةُ. احلَلْي

وفالنٌ يخرِبص األشياَء خربصةً وهو تمِييزها . وما يف الِوعاء خربِصيصةٌ أي شيٌء . املسف لألشياء املُدفَع فيها
.وفالنٌ مخرِبص أي هو حسابةٌ . بعضها من بعض  

صمرواخ 

كَتلُ سجالر.  

 لَفصخلٌ مِخيلَ. نصه ِخفَةُ محلهوخفَت.  

 اخلَلْبصةُ

.اهلَرب والِفرار  

لَصخبت 

لَ غَلُظَ وكَثُرصخبه وتملَح.  

اِلخمالص 

. أصول النِصي-أيضاً-وهي. والصملُوخ والصمالخ وسخ األذُن، واجلميع الصماِليخ. اللبن اخلاِثر املُتكبد  

لَِخماملُص 

.قائماملُنتِصب ال  
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 اخلَنبصة

.اخِتالطُ األمِر، تخنبص أمرهم  

حروفهمامع السين  والخاءباب   

الَِخدق سون 

داة، وكذلك سلَخدلَخها سأي قَِويةٌ ، واِحد .ِديدم، ومن اِإلبل الشاللَّح الكَِثري سنالدخ . ريالذي ال خ سنوالدخ
.فيه  

سالدخب 

.جال الشديد البطْشالقَِوي من الر  

.والدخمسةُ اِخلب. وأمر مدمخس أي مستور  

ناِخيالتس 

.اِخلفَاف، الواِحد ِتسخان  

راِسياخلَن 

 رِسيها ِخنالدواهي، واِحد.  

أبوال الوعول على الكَأل : خلَناِسيروا. أهلُ اِخليانة: واخلَناِسرةُ. وهي اِخليانةُ والغدر: وأدركَته خناِسير كانت يف أبيه
  .والشجر

خسالفَر 

 معروف . درقوطهما ببني س ةً إذا مل يكنياً وفَصخسن لَفَريمجوإن بني الن ، خسةَ فيه فَرجقال للَذي ال فُروي .

.ل مكْروه قيل افْرنسخ عنهوإذا فُِرج عن رج. وانتظَرتك فَرسخاً من النهار أي طَِويالً  

  .أي الواِسعةُ: والسراِويلُ املُفَرسخةُ. أي أقْلَعت: وفَرسخِت احلمى عنه

.ما أصبت منه خربِسيساً أي شيئاً  
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تخبرس 

واملُسربخ املَكانُ . ن األرض مضِرب ساعٍة وسربخ م. والسربخةُ املَشي الرويد. يف املَشي سربخةً أي مشيت ساعةً
الواِسع . ِسرباخ همهوم.  

ربخالس 

.واِخلرِمس اللَيلُ املُظِْلم. اخرمس الرجلُ ذَل وخضع. شجر من شجِر الثمام له قَصب مجتِمع  

فلَخالس 

.املُضطَِرب اخلَلْق  

ساخلَالِبي 

ذالُاللِّئاماً.  األنقُون أيضفَرواملُت .ةُ. والكَِذبةُ. واِخليانكٍْر وِخداع؟ ليس على . والغارأي ذو م سالِبيه خرقال أموي
.وهو احلَِديثُ الرقيق، من قوهلم خلْبس قَلْبه أي فَتنه. استقامٍة   

.رجل سلْخب غليظ  

لَِخمسوأنه لَم 

عتم كَربتأي م ظِّم.  

اِلِخيوالسم 

.والسماِليخ أماِصيخ من النصي، الواحد ِسمالخ. الساِمطُ من األلبان الذي قد أخذَ شيئاً من طَعم  

 اخلُنفَساُء

لُ عن األمر وخنفَس الرج. ويقال خنفَسايات، واجلميع اخلَناِفس واخلنفَس" دويبةٌ سوداُء، هو ألَج من اخلُنفَساء
.عدلَ عنه وكَِرهه خنفَسةً  
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 ومر مسنبخاً

ديالرو يوهو املَش.  

اِبسنأسد خ  

.وخنبسته ترارته، وقيل مشيه.   

  الزاي والخاءباب 

  مع حروفهما

بالياء أيضاً و-الزخِرطُ  – 

.وطُ اهلَِرم ، والزخِرطُ ِمثْلُهوالزخر. من اِإلبل والشاء والبقَِر ما سالَ من أنوفها  

لُ اخلَِسيسط الرجلُوخالز  

رزنخ 

ِزيراِخلن ِزرنخةً أي غَلُظَ كما يرزنِظيمةٌ . فالنٌ خع ةُ فاسرزل. واخلنمين حن هي ِلبيرزةُ اخلَنودار.  

رخنز 

.ِخراًومالَك مزن. ِمبنخِره وهو أنْ ينفخ فيه  

رزناخلَز 

.السيئُ اخلُلُق  

ِرفزخر يم 

ِطرخفَةً أي يرزِيه خشيف م.  

فرالزخ 
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وقيل الزخرف. الزينةُ، بيت مزخرف ، وتزخرف الرجلُ  

بالذه .من السفُن: والزخارف فرخزعلى املاء مثل الذباب: - أيضاً-وهي. ما ي ِطريات تبيدو.  

 زربةُاخلَ

.اخِتالط الكالم وخطَلُه  

 البرزخ

.وما بين الظل والضح. وبراِزخ االميان ما بني اليقني والشك. واملَيت يف برزخ. ما بين كل شيئني  

رخمز 

. اسم اِملسمار الكبِري األسودوالزمخر . والنِمر إذا غَِضب فَصاح يقال لصوته التزمخر. الصوت وازمخر إذا اشتد

.وكل قَصٍب وشيٍء أجوف زمخِري. والزمخر السهم. وهو من الشجِر املُلْتف، ومن النبت الذي يطُول ويغلُظ  

ماللح تلَبزخ 

.واحلَبل خزلَبةً إذا قَطَعته قَطْعاً سِريعاً  

 رجل مزخلب

.اسإذا كان يهزأ بالن  

  اِخلنزاف

.نبت  

ابزواِخلن وبزاخلُن  

.اجلَِريُء على الفُجور  

 بزمخ الرجلُ بزمخةً
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كَربت.  

  الطاء والخاء

تبِرطُ نالثِّخ 

.، قال وال أحقُه  

 طَلْخثَه

.طَلْخثَةً إذا لَطَخه بأمٍر يكْرهه  

 واخلَنطَثَةُ

 رتخبفيه ت يشم.  

ةُالطَّرثَةُ وثَخخالطَر  

.اِخلفَةُ والنزق  

ِريفخانٌ ِعتلٌ ِطرجر 

.يتكَرب على الناس، وجمعه طَراِخنة  

وفَةُِرالطِّخ ِرفالطخ  

.حساٌء رقيق دونَ العِصيدة، ومن الزبِد والسحاب أيضاً  

فواِخلطِْري 

عِريق، واجلَ. السنالع ِريعالس فوواِخلطْرساعلُ الوم.  

 ما عليه ِطخِربةٌ

.أي شيء من الثياب  
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طِْربخجاَء ي 

.إذا كانَ يتقَول ما مل يكُن، خطْربةً  

اِرمالطُخ 

.الغضبان، وكذلك املُطْرِخم  

 واطْرخم

.الرجلُ إذا كَل بصره  

فاألن طُوماخلُر  

.رطُمانُ الطَويلواخلُ. وما ضم عليه مقدم احلَنكَين.   

مطُوواخلر : رم. اخلَمالقَو مراِطياِكِر واألمور: وخسوهم يف العمقَدهم ومتفاه. ساد تطَمره: وخطُومرربت خض .

ِطمنرِبه: واملُخعلى غَض كَته وسرطُومج خوبان إذا اعضالغ.  

طَِريرمماٌء خ 

.أي كثري  

 الطَّرخمةُ

.نحو الطرمخِة يف رفْع البنياِن  

 شِرب حىت اطْمخر

.أي امتأل  

 واخلُراِطم من النساء

.اليت قد دخلَت يف السن  
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 خنطُولة

واخلَنطَلَةُ ِإرسالُ . طائفةٌ دون طائفة من اِإلبل والدواب، وإبلَ خناِطيلُ وتخنطَلَ عليه أي أرِكبه حبجٍة مخِطئٍة 
.واِخلنِطيل اجلَماعةُ من الوحش، وجمعه خناِطيلُ. ثوبال  

 الطلَخفى

ِديدالش نِديد. الطعف شِطلَخ عووج.  

 اخلَطْلَبةُ

.كثرةُ الكالم واختالطُه  

 الطخِميلُ

يكالد.  

 املُطْلَِخم

.والطلْخام الِفيلُ األنثى. وِطلْخام موِضع. الم اشتدواطْلَخم الظ. ومطْلَِخمات االمور شداِيدها. السحاب املُتراِكم  

  اخلُنطُبة دويبةٌ

.، وال أحقها  

حروفهمامع  الدال  والخاء  

 

 اِإلردخلُ

نالسِمي التار.  
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 اخلُردولَةُ

 م واِفرمن اللَّح وةً. عضفرولْت أعضاءه مفَص ماللَح لْتدرلُ. وخدفواخلَرمن احلُر برض  . الطعام لتدروخ
.وإذا كَثُر نفض النخلِة وعظُم ما بِقي من بسِرها قيل خردلَت فهي مخرِدلٌ . أكَلْت ِخياره وأطاِيبه  

 اخلَدرىن

مالضخ وتكَبنالع.  

خداملُفَر 

.الضخم الناِعم  

 احلَمامة تدربخ ِلذَكَِرها

.اخلُرِبد من األلبان الرائب احلاِمض اخلاِثر. فاد؟ يعين املُطاوعةعند الس  

 البرخداةُ

.التارةُ الناِعمة  

ِمدرخل مجور 

.مطْرق ساكت، خرمد خرمدةً  

 ودخمرت الِقربةَ

.ودخمرت الشيَء غطيته وسترته. مألا  

 اخلَندلَةُ

.امِتالُء اِجلسم  

 اخلَدلَبةُ



الصاحب بن عباد-احمليط يف اللغة  786  

 فعةٌ فيها ضيةٌ . ِمشِخيرتسةٌ مِسنم ِلبناقَةٌ ِخد.  

 البخاِدل

.واِحدها بخدلةٌ وهي العِظيمةُ  

 اِخلدِلم اخلَدلَةُ

.الساِق ِمن النساء  

 رماه اُهللا بالدخلْم

.وهو داء شِديد  

دداخلَفَن 

الظليم ددا. واخلَفَي موالضخنلسِمي.  

ِفخالدن 

مالضخ.  

 خندفة

.وِخنِدف اسم للضبع. وخندفْت له أي قَطَعت له طائفةً من املال. ِمشية كاهلَرولة للنساء دونَ الرجال  

بخنداةٌ ووامرأة خبنداة  

 وهي املَمكُورةُ القَصب الريا التارة، وجمعها
  .بخاِند وخباِند

جربدنل خ 

.البخدنُ الضخمةُ من النساء. . وخندبانُ كثري اللَحم. سىيُء اخلُلُق  
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التاء والخاءباب   

 خترفْت الشيَء

.ِإذا ضربته فَقَطَعته؛ خترفَةً بالسيف  

رتخبالت 

.والبختِري اسم من التبختِر. تٍر ، وِبخِتير كذلكورجلٌ بختري وامرأَةٌ خبتريةٌ صاِحب تبخ. ِمشيةٌ حسنةٌ   

 اخلَترمةُ

.السكونُ عن عي أو فَزع، قال وال أحقه  

  رخلٌ خبتلٌ

لَهأب جوأه.  

تلَمتخ 

.الشيء إذا أخذْته يف خفْيٍة   

بتاخلُن 

.ومنقار اخلف. والبظْر. القَِصري من الرجال  

الظاء  والخاء  

رِظياِخلن 

العجوز.  

 اخلَظْربة

قية وهو الضبِمثْل اخلَطْر.  
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 وجملٌ خظْروف

.ورجلٌ متخظْرف واِسع اخلُلُق الرحب الذراع . يخظِْرف خطْوه أي يجعل خطوتين خطوةً من وساعِته  

  .ِد لَشد ما خظْرفتالعجوز الفاِنيةُ املُتشنجةُ اِجللْ: واِخلنظَرفث 

الذال والخاء  

فواخلُذْر 

. وقَِطيع من اِإلبل منقَِطع . ويوصف به الفَرس لسرعِتِه. وعويد يلْعب به الصبيانُ له حِفيف . السِريع يف جرِيه

. ي إذا أحس بالصيف يِبس، الواحدة ِخذْرافةٌ واِخلذراف نبات ِربع. والبرق الالِمع يف السحاب املُنقَِطع منها

.وخذْرفْت اإلناَء خذْرفَةً ملَأْته، وإناٌء مخذْرف  

وتخذْرفَِت . سقائف يربع ا اهلَودج : واخلَذَاِريف يف اهلَودج. قَِطع أطْرافَه، وتركه خذَاِريف: وخذْرفَه بالسيف
  .قَذفَت به : ختذْرمته النوى فالناً و

 خرذَلَه

.مبعىن الدال ٍيف القَطع  

 تخذرمِت النوى

.فالناً قَذفته  

 اخلُنذولُ

.أنف اجلَبل، وجمعه خناذيلُ  

 بذْلَخ فالن

.بذْلَخةً فهو مبذِلخ وِبذْالخ وهو املُطَرِمذُ  

 واخلَذْلَمةُ

ذِْلمخر يعةُ، مالسر.  
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الثاء والخاء  

 ِثرِلل-اخلَنعلى فَع   

 الشىيُء اخلَِسيس يبقى من متاع القَوم يف الدار
. وخنثَرت لفُالٍن. التخِليطُ يف كالم أو خلُق: واخلَناِثر. ِلبسةٌ على غَيِر هيئٍة : واخلَنثَرةُ يف اللبسة . إذا تحملُوا

 ثَاراِخلن عواجلُو :ِديدالش.  

ةُالنخثَر 

.ونخثَرت شد هذا املَتاع فَتنخثَر. تنخثَر القَوم أي تفَرقُوا. تبدد الشيء  

  

 بخثَر متاعه

.والبخثَرةُ الكَدر يف ماٍء أو ثَوٍب . وبحثَره أي فَرقَه  

 اِخلثْرمةُ

ثَةُ إذا غَلُظَتِة اليت فيها الروبناألر فٍء واخلُثَ. طَريمن كل ش طَريتالذي ي اِرم .قل اخلُرمةُ يف العمواخلَثْر . ثَاِرموخ
.اسم رجل  

 اخلَنثَلُ من النساء

.العِظيمةُ البطْن  

 اخلَفْثَلُ

.الضعيف عقْالً وبدناً، وكذلك اخلُفَاِثلُ  

 اخلَثْلَمةُ

.االخِتالط  
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 اخلَنفَثَةُ

.دويبةٌ   

 اِخلنثَبةُ

.الغِزيرة من النوق  

خناِبثٌ وخنبثٌ  

.خائن يذَم باِخليانة  

الراء والخاء  

  عجوز ِخرِملٌ متهدمة

.وقيل احلَمقاء اخلَرقاء  

  .أي كثرةً: و رأيت ِخرِمالً من الناس

  .تساقُطُ وبِر البِعري إذا سِمن: واخلَرملَةُ

لَ الثوبمرخوت :قزماِملُو. تاخلُلْقَانُ: اخلَر.  

 الِفنِخيرةُ

.واملَرأةُ إذا تدحرجت يف مشِيها إنها لَفُناِخرةٌ. ِشبة صخرٍة تتقَلَّع يف أعلى اجلَبل وفيها رخاوةٌ  

  .إذا كانَ ينفُخ منِخره وكان واِسعاً: وفَنخر فَنخرةً

ِنفناقَةٌ ِخر 

وقغَِزيرةٌ، ونفاِنيروخ اِنفرخ .  

فوناملرأة: واخلُر اعتم.  

 الفَرنخةُ

.اللِّين بعد الصعوبِة والسكُونُ بعد النفَار  
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بونواخلُر بوتاِن-اخلَرلُغ  

دوأس تبن.  

وبرخالن 

.والقاِدح ينخِرب الشجر. ريواحد النخاِريب وهي خروق تكون يف موضٍع واِحٍد مثل نخاِريب الزناب  

الالم والخاء  

اِخللَفْن 

املُخاِلف ساملألُو.  

  .أي ِخالف: وفيه ِخلَفْنةٌ

نلْبأة خرام 

.ال ِرفْق هلا ِمبهنِة العمل  

الخماسيباب   

اِنقراخلُز 

برعوهو م ،بثَو.  

قنردوخ قنرزخ وتنكَبوالع :للناِسج قنِمثْلُه- بالذ ال-ة منها، واخلَذَر .  

رفَخالِقن 

ِديرول البأيضاً-وهو. أص -الناِعم التار .  

فَقنرواخ :عقَمان.  

 الناس مخرنِبقُونَ

".مخرنِبق ِلينباع"ومنه املَثَلُ . وقد اخرنبق باألرض. أي مطَأِطئون  
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جناخلَفَر 

جو. الناِعمنرِمثْلُه اخلَب.  

 اخلَفَنجلُ

مخالثِقيلُ الو.  

ِفريشاخلَن 

.الداِهية  

  كَلْب مخرنِفشن

. تنفَّش للِقتالإذا  

 اخلَشنفَلُ

.من أمساء الفَرج  

 اخلَفَنشلُ

.الوخم الثقيل  

ِشمنراملُخ 

.وِن الذاِهب اللَّحموهو املُتغير اللَّ. املُتعظِّم املُتكَبر ىف نفِْسه  

رتخمالش 

اللَّئيم.  

ِمصنرِمِس-املُخنرِمثْلُ املُخ   
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الساِكت.  

سِريداخلَن 

.ومن نعِت اِحلنطة، ِحنطَة خندِريس أي قَِدميةٌ. من أمساء اخلَمر  

ِلسدنوناقَةٌ خ سِليدنخ  

.وهي ، الكَثريةُ اللَّحم  

عن خسنافْرعجي الو 

.أي ذَهب، وافْرنسخت عنه احلُمى  

طمنراملُخ 

خمالطَّويلُ القَبيح الض فاألن.  

 الدرخِبيلُ

.الداِهية  

 الدرخِملَةُ

.اُألعجوبةُ واُألضحوكة  

 :الدرخِميلُ

  .خِمين والدْرخِبينوهي الداِهية أيضاً، وكذلك الدر. البطيُء الثقيلُ الرأِس واجلَسِد

 امرأة خرنبلٌ

. العجوز املُتهاِفتةُ هرماً- أيضاً-وهي. هي احلَمقاء، واجلميع اخلَراِبلُ  
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راِخيالفَن 

ةٌ ِعظامقَلِّعتةٌ مارِحج.  

 طَخمورت

.اسم مِلٍك من ملُوِك الفُرِس  
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حرف الغين كتاب  

فالثنائي المضاعباب   

القاف والغين  

  غق

ِغقي إذا أُغْلي: غَق القار.  

ِغقي قْرٍب من أصواته: والصريف ض.  

أةٌ غَقّاقَةٌ وغَقُوقروام :توهلا عند اِجلماع ص عمسوهي اليت ي.  

الشين والغين  

  غش

  

 غَش فالنٌ فالناً

.وهو يغشه غَشاً وهو أنْ ال يمحض له النِصيحةَ  

  .وهو أولُ النهار وآِخره: أي ِعند مغيِرباِن الشمس، ويف آِخر غُشيِشياِن النهار: ِقيته ِغشاشاًولَ

اشِغش برقَليلٌ: وش.  

اشلٍَة: والِغشجعلى ع برش.  

  .أي مباِدِرين إليه: وجاءوا مغاشين للصبح

  شغ

  .يدالتصِر:. الشغشغةُ يف الشرِب

  .إذا فَرقَه تقِْطرياً: وشغَّ البِعري ِببوله. شغوا: والقَوم إذا تفَرقُوا

هو أنْ تِعيد اللِّجام مرةً بعد أُخرى حىت : وىف قَوِل أيب كَبٍري. الغمز به والطَّعن: وهو بالرمح. العجلَةُ: والشغشغةُ
  .يقَع من األشداق موِقعه
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  .صببت فيه ماًء ومل أمأله: شغشغت اِإلناءو

شوغٌء : والشديمن اِحلنطة ر برض-  

الضاد والغين  

  غض

ضِضيالغ ضِة: الغوضضِة والغاضضالغ نيةٌ. الطَّري، بأةٌ غاضرةٌ: وامةٌ غَضطَِري.  

  .إذا داىن بين جفْنيه ومل يالِق: ضىفُتور يف الطَّرِف، غَض وأغْ: والغضاضةُ

ضذْل: والغالع عزو.  

  .الغيض: والغضغضةُ

  .أي ما نقَصتك، وأنا أغُضه، واالسم الغضة: وما غَضضتك شيئاً

  .وهم األِذلَّةُ: ورجلٌ غَِضيض من قَوٍم أِغضٍة وأِغضاء

نصالغ تضوغَض :هإذا كَسركَس ِعمنه، فلم تتر.  

  .كَفَفْت عنه: وغَضضت عنه

ضِضيوالغ :الطَّلْع.  

  ضغ

  .لَوك الدرداء: الضغضغةُ

  .أي قَدر تماِمه: وأقَمت عنده ين ضِغيغ دهِره

وأضغَّ . ضِغيغةٌ: تلَّة الرطبِة من العشبويقال للمب. وأضغِت األرض. واضِطغاغُها ارِتواُء نباِتها. الروضة: والضِغيغةُ
مٍة: القوِغيغش. صاروا يف ضيوهو من الع :ضالغ الناِعم.  

  .أي مختِلطَةٌ متقاِربةٌ: وضِغيغةٌ من بقٍْل. جماعةٌ مختِلطُون: والضِغيغة من الناس

  .ِزيادة يف الكالم وكثرة: والضغضغةُ

لصادا والغين  

  صغ
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  .مهملٌ عند اخلَليل

  .إذا رجلَه: صغصغَ الرجلُ شعره

دالثَِّري تغصغته: وصنهأي د.  

  غص

  .شجى يغصن به يف احلَلْق: الغصئةُ

صغصت: والغبمن الن وبرأبو مالٍك أنه ض معز.  

  الغني والسني

  غس

سللِقطِّ: الغ رجز.  

سمن الرجال، واجلميع األغْساس:والغ اللّئيم عيفالض .  

  .اليت ترِطب وال حالوةَ هلا: والغِسيسةُ من تمِر النخل

  .دخلُوا فيه: وانغس القَوم يف اخلَمِر

  .تغيب فيها: وغَس يف البالد

  .أي مخاِلطَةُ اجلَوِف وغاِمضةٌ فيه: وطَعنةٌ غاسةٌ

 ٍقوطَعامِصد سوقى. غَسوأُس وأنا أُغَس :مأي أُطْع.  

اسسوالغ :وسسغم ِعريذُ اإلبلَ، بداٌء يأْخ.  

  .دسسته فيه: وغَسست الشيء يف الشيِء

  سغ

  .إذا دحدحته فيه: سغسغت شيئاً يف التراب

  .حت شعِرهأدخلَه ت: وسغسغت الدهن باليِد على الرأس

  .مروى بالدسم والودك: وطَعام مسغسغٌ

  .أي تخلَّلَ: وتسغسغَ إليه يف الشجر حىت دخلَ

الزاي والغين  
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  غز

ِغرةُ فهي مقَرِت البمحلُها: أغَز رسإذا ع.  

  .تنازعناه: وتغاززناه. بادرته إليه: وغاززته بالشيِء

  .رض ِبمشاِرف الشأِْمأ: وغَزة

  .الشدقاِن، الواحد غُز، ويقال له الغزغُز: والغزاِن

  .نافَسته إياه: وغاززته كذا

  زغ

  .سِخرت منه: زغْزغت بالرجل

  .موِضع بالشأِْم: وزغْزغٌ

  .موِضع بالشأِْم: والزغزغَةُ

  .ضعف الكالم: والزغزغَةُ

قاءوزالس أسر غتلَّه: غزح تمإذا ر.  

  .خف ونِزق: وتزغزغَ الرجلُ

  .اللَّئيم، وهومن الزغزغ يعين القَِصري الصِغري: واملُزغزغ

  .األوالد الصغار، واِحدها زغزغ: والزغارغُ

الطاء والغين  

  غط

  .غَط يف املاء غَطّاً

  .ويِغطُ النائم غَِطيطاً

  .يحكى به ضرب من الصوت: والغطْغطَةُ

    

  .السخالُ اإلناثُ: والغطائطُ

  .طَير غُبر أمثال القَطا: والغطَاطُ

  .أي تنوخها: ووثَب الفَحلُ على الناقة فاغتطَّها

  .وإذا حاضرت الرجلَ فَسبقْته بعد ما سبقَك فقد اغتطَطْته
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  .وذلك يف الشرب الكثري: ن املاء غَطّاًوغَط نفَساً م

  .تبدد: وتغطْغطَ الشيُء

رطَِت الِقدوغَطْغ :غَلَت.  

  .الصبح: والغطَاطُ

الدال والغين  

  غد

  .صار هلا بين اِجللِْد واللَّحم غُدد من داٍء أو غِريه: غَدِت اِإلبلُ

  .الغضىب: واملُِغدة واِملغداد من النساء. ضبإذا انتفَخ من الغ: وأغَد إغداداً

  .أغُدةٌ كغدِة البعري وموت يف بيِت سلُولية يف الظُّلْم: "ومن أمثاهلم

  .األنِصباُء: والغدائد. أي نِصيب وحق: ويلَ يف هذا املال غُدةٌ

  دغ

  .يف البضع ويف اِحلكة: الدغدغَةُ

التاء والغين  

  غت

تطِّ: الغاً: "ويف احلديث . كالغذاب غَتبالع هم اللَّهتقُهم" لَغنخاً. أي يغَت تغلُ يف املاء يجالر وغَت : نيوهو ما ب
  .النفَسيِن من الشرب واِإلناُء على فيه

  .ِمه حىت يضحك ِليخِفيهإذا وضع يده أو ثَوبه على فَ: وغَت الرجلُ يف الضحك يغته

  .ركَضتها وأتعبتها: وغَتت الدابةَ

  تغ

  .ويف صوِت الضحك تغتغَ تغتغةً. وِحكاية صوِت احلَلْي. كالم ال يفْهم: التغتغةُ

  .وأقْبلُوا ِتٍغ ِتٍغ

الظاء والغين  
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  غظ

  .مهملٌ عنده

ظِْغظَةُ: اخلارزجنياملُغ :لَيانالِقدِديدةُ الغالش ر.  

الذال والغين  

  غذ

  .ِمدته: وغَِذيذَةُ اجلُرٍح. إذا وِرم: غَذَّ اجلُرح وهو يِغذُّ

  .اِإلسراع يف السيِر: واِإلغْذَاذُ

  .أي ما نقَصتك: وما غَذَذْتك شيئاً

  .بثْر يِسيلُ منه املاُء: والغاذُّ

  .أي ِحسه: وقَطَع اُهللا غاذَّ فالٍن

  .الوثُوب: والتغذْغُذُ

الثاء والغين  

  غث

  .اشترى غَثاً: وأغَثَّ الرجل. وأغَثَّ اللَّحم. وغَثَثْت يا لَحم وغَِثثْت. لَحم غَثٌّ، بين الغثُوثَِة والغثاثِة

  .ورجلٌ غَثٌّ قَوٍم غَثَثٍَة

  .أي سِمنت: ثَّةٌ من الربيع، وقد اغْتثَِّت اخلَيلُ واغتفت البلْغةُ، وكذلك غًُ:والغثَّةُ من العيش

  .أي ِقتالٌ: وكانَ بينهم غَثْغثَةٌ

  .إذا معسته: وغَثْغثْت الثوب غَسالً

  .وسرعةُ العمل. كالم خِفي كالوسوسة: والغثْغثَةُ

  .فَسد: وأغَثَّ احلَِديثُ

حوغَثَّ اجلُر :هاجثَتغَِثي تعمِح. تاجلُر ثَّ الطَّبيبغتواس.  

  .وكذلك األحمق الذي ال خير فيه. التط ترِطب وال حالوة هلا: والغِثيثَةُ من النخل

  .سِمنت قَليالً: وغَثَّثَِت الناقَةُ

  ثغ
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  .عض الصيب قبل أن يشقى ويتِغر: الثَّغثَغةُ

  .الذي يبلْ فمه بِريِقه: غُواملُثَغِث

  .أي مخلِّطُه: ورجل ثَغثَغٌ وثَغثاغُ الكالم

  .التنِفيش: والثغثَغةُ

الراء والغين  

  غر

رن: الغميف اِجللِْد من الس رالكَس.  

روروالغ :غَر طْوى عليها، الواِحدالثوب اليت ي ورقال. كُساطِْوِه على غَره: وي.  

والغاتِرييوبةٌ: رسنون من.  

  .وتغرر الفَرس. ىف اجلَبهة، والنعت أغَر وغَراء: والغرةُ

  .وفالنٌ غُرةٌ من غُرِر قَومه

  .واِهلاللُ لَيلَةَ يرى. رأْسه: وغُرةُ النباِت

ررر: والغهام من أوِل الشثالثَةُ أي.  

  .ِديِة اجلَِننيعبد أو أمةٌ يف : والغرةُ

راُء ة ذَكَراً كانَ أو أُنثى: والغغَر ِر املاِء، والواِحدمن طَي دوس رطَي.  

ةُ: والِغراررر الغدِر، واملَصةٌ غَِريرة. كالغمةٌ: وجاِريقِْمٍر: "ويف املَثَل. ِغرٍي ممن ظب ة، ويكون من " أغَرمن الِغر
  .الغرور

  .ال يفزع أهله: ِريروعيش غَ

أتاه على : واغْتره األمر. معناه اغترين فَسلْين عنه على ِغرٍة، فإين عاِلم به: أي أًحذِّركَه، وقيل: وأنا غَِريرك من فالٍن
  .ِغرٍة

رِريالكَِفيلُ: والغ.  

    

الغاِفلُ: والغار.  

روريطانُ: والغالش.  

  .نياالد: والغرارة

  .وقَوم ِغر وأِغراء. والِفعلُ غَر يغر غُروراً. إذا حملَه على خطٍَر: وغَرر مباِله

  .وسمكَةٌ طَويلةٌ، واجلميع ِغرار. ِوعاٌء: والِغرارةُ
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ررواِحد يف احلَِديث. كاخلَطَِر: والغ رِريوالتِغرةُ والتغ.  

  .وكَسر قَصِب األنِف ورأِْس القارورة. لْقالتغرغُر يف احلَ: والغرغَرةُ

  .وِحكايةُ صوِت الراعي وحنِوه

  .إذا زقَّه: والطَّير يغر فَرخه

  .مْألا: وغَررت الِقربةَ

ارم: والِغرهِف والسيالس دالقَليلُ. واِملثالُ. ح ماٍر واحٍد. والنوهم على ِغرتويا بونويقولونَ. ب : غداً يكون ِغرار تلَي
وهو الكَساد . نقَص لبنها، وال ِغرار يف التسليم: والنقْصانُ أيضاً، غارِت الناقةُ ِغراراً. أي ِمثاله يف الطُّول: شهٍر
  ".سبقَت ِدرته ِغراره: "ويف املَثَل. أيضاً

  .مؤِخر العين: وِغرار العيِن

  .نبت: وقيل. دجاج احلَبِش: لِغرِغروا

غُورروالغ :ددرتلُ أي ييفيه الس غَررغتالوادي الذي ي.  

  .أي قَصِدها: وأخذْت على غَرِر املَِدينِة وِغراِرها

  .شطْبتاِن يف وسطه:  السيفوهو يف. ومها اخلَطّاِن اللَّذاِن يف أصل العيِر من جاِنبيه: ولنصل السهم غَراِن

  .طائر أسود أصغر من العصفُور: والغريراُء

  .عشبةٌ حارةٌ تنبت يف الرمال: والغراُء

  .نبت: - مقْصور -والغريرى

  .نضب: وغَر املاُء ِغراراً

  .يالً صلُوداًإذا كانَ خب: ورجلٌ مغار الكَف وأنَّ به لَمغازةً

يبالص ِسن تروغَر :تجراألسناِن. إذا خ روغَر: وغُر أطرافُها، الواِحد.  

ها: والغارِفرحأي ي القَِليب رغالذي ي.  

ته حىت غارتحاج كروت :تضأي م.  

  .النفّاخات فَوق املاء: والغرانُ

لَب فَيللح زنعى العدغُرى: قالوتغر.  

  .الرفْه من األوراد: والغرغَرةُ

  رغ

  .مهملٌ عنده

ةُ: اخلارزجنيغِغيالصاحل: الر شيِد. العبمن الز وسفَساء. وحللن خطْبرقةٌ توم.  
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وكذلك يف احلَمض إذا ألْزمتها إياه . أنْ تشرب املاء كلَّ يوٍم: أنْ تِرد املاء مىت شاءت، وقيل: والرغرغَةُ من األوراد
  .وأنْ تخبأ الشيء وتخِفيه. ِإذا أصابت حولَ املاِء من احلَمض ثُئم شِربت فِتلك الرغرغَةُ: وهى ال تِريده، وقيل

الالم والغين  

  غل

  .إذا أبقَيت عليه شحماً بعد السلْخ: أغْلَلْت يف اِإلهاب غَلَالً

  .إذا مل يقْض ِريه: وغَلَّ البِعري يغل غُلَةً

  .الذي اغْتلَّ جوفُه من احلَر والشوق: واملُغتلُّ. حر اجلَوِف لَوحاً: والغِليلُ

  .أي مشتاق: وأنا غَِليلٌ إليه

  .أي عطْشان: وبِعري غَالّنٌ

  .به غُلَةُ العطَش: ورجلٌ مغلُولٌ

  . الغلَّة:والِغلُّ 

املُطْمئن الكثري : الغالُّ من األرض: وقيل. أنبت الغالّنَ: وأغَلَّ الوادي. من مناِبِت الطَّلِْح، الواِحد غالٌّ: والغالّنُ
  .هي األوِديةُ، واِحدها غَِليلٌ: وقيل. الشجِر، واجلميع الغالّنُ

  .عه أغاللاملاُء يجري بين الشجر، وجن: والغلَلُ

  .وانغلَّ القَوم للقَوم يف اخلَمِر

  .أدخلْته فيه: وغَلَلْت الشيَء يف الشيِء

  .أي يلْطُف: والرسولُ يتغلْغلُ يف احلاجِة ويتغلْغلُ

  .إن من النساء غالَّ قَِمالً: ويقولون. جاِمعةٌ تشد ا العنق واليد: والغل

ِخيانة الفَيِء، ورجل مِغلٌّ، وهو : والغلُولُ. وغَلَّ صدره يِغلُّ. مِضب على ِغلٍّ: اِحلقْد الكاِمن رجلٌ مِغلٌ: والِغلُّ
وما كانَ ِلنيب أن : "أي ال ِخيانةَ وال سِرقَةَ، وعلى ذا فُسر قولُه عز وجل" ال إغْاللَ وال إسالَل: "ويف احلَديث. يغلُّ
  .اإلغالل لُبس الدروِع واإلساللُ سلُّ السيف: وقيل". يغلَّ

  .إذا أضر به: أغلَلْت يب: ويقال

    

  .سرعةُ السيِر، وهي كالغرغَرة: والغلْغلَةُ. أي أعطَِت الغلَّةَ، وما أغَلَّها: الدخلُ، وهذه الضيعةُ أغلَّت: والغلَّةُ

  .هي الدخالةُ: محمولَةٌ من بلٍَد إىل بلٍد، وقيل: غلَةٌوِرسالة مغلْ

  .وهي العظّامةُ أيضاً. ِشعار تلْبس تحت الثَّوب للبدن خاصةً: والِغاللَةُ

  .غَلَّلْت: وتقول من الغاِلية
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  .علَف للخيل وهو ِخلْطاِن من قَت ونوى: والغِليلُ

لُ الشغُلُو مخوِنعفَه من الطَّعام: يولَه جخِلما أد.  

  .الذي ال يقِْدر على احلَمض وهو إليه مختلٌّ: واملُغتلُّ

أي طَعام : وهذا الطَّعام غُلُولُ ِصدٍق. اغتلَّت غّنمه: وأغَلَّ الرجلُ. داٌء يأْخذُ الغنم، وقد اغتلَّت: والغلَلُ والِغاللَة
  . بهرةُ اللَّبِنوغَلَّ. ِصدٍق

  لغ

  .مهملٌ عنده

لَغُ: اخلارزجنيِن: املُلَغمبالس مواملَأد الطعام.  

  .وهو ِعي وجفَاٌء وثقَلٌ فيه: ولَغلَغَ يف كالِمه

النون والغين  

  غن

 الغنةُ

.صوث فيه ترِخيم من حنو اخلَياِشيم  

. وأغَن النبت. وا غُنانٌ. من العشب أخضر، وروضة غَناُء: وواٍد أغَن. ةُ البنياِنجمةُ األهل كِثري: وقَريةٌ غَناُء

  .ومكانٌ مِغن. وأِجد ِريح غُنانٍة

  نغ

  .نغِنغَ فالنٌ: موِضع بين اللَّهاِة وشواِرِب احلُنجور، فاذا عرض داٌء فيه قيل: النغنغُ

  .أمساء فَرج النساء ذي الربالتمن : والنغنغُ

الفاء والغين  

  غف

 الغفَةُ
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.البلْغةُ من الشيء  

أي علىحينه: وجاءنا على ِغفّاِن ذاك.  

  فغ

  .تضوع الرائحة: والفَغةُ. وهي الفَوغَةُ: فَغتين الرائحةُ تفُغين: تقول

الباء والغين  

  غب

ورِت األمإىل أواِخِر. غَب تهاصار.  

والِغب 

.وما يِغبهم لُطْفي. ِورد يوم وِظمُء يوٍم  

ِغبلٌ مجور :تى وأغَبعليه احلُم تاً، وغَبى ِغبذُه احلُمأخت.  

ابةٌ وغَواً: وإبلُ فالٍن غابِغب تدرو.  

ابأغب اهةٌ: وِميدِعيب.  

  .الِغبمن : وأغببت القَوم وغَببت عنهم

  .وردت إبلُهم ِغباً: وأغَب القَوم

  .أي عاِقبةٌ: وهلذا األمِر مِغبةٌ طَيبةٌ

غُبوباً وهو غاب ِغبي ماللَّح وغَب :ريغإذا ت.  

انوا يذْبحون عليه يف نصب ك: وهو أيضاً. ما تدلّى عند النِصيل، والغبغب للديك والثًور: والغبب للبقَر والشاء
  .اجلاهلية

  .شراب يضرب ِمبجدحٍة يتخذُ من مغاِفر العرفُط: - أيضاً- وهو-اللَّبن الرائب: والغِبيبةُ

بِبيمن األرض: والغ ِغريلُ الصانٌ. املَِسية وغُبه أِغبعموج ،وجمرى املاء الذي ليس بقَِعٍري وفيه الطَّلْح.  

والِغب :وبوغُب ه أغبابعممن األرض، وج الغاِمض .ريف الب ِعنمر حىت يحمن الب والضاِرب.  

: وهو أنْ يترك بعض األوداج فال يفِْريه، يقال: ومنه التغِبيب يف الذَّبح. أي أبقَيت عليه ودفَعت عنه: وغَببت عنه

منالغ الذِّئب بغَب.  

بِبيغةُ: والتِطيالتغ.  
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  بغ

  .ِحكايةُ صوٍت من اهلَِدير: البغبغةُ

  .ضيعةٌ باملَِدينة: والبغيِبغةُ

  .الرِكيةُ الكثريةُ املاِء القَِريبةُ القَعِر: والبغيبغُ

  .إذا كانَ ال يبِعد فيه: وعدا طَلَقاً بغيِبغاً

  .طُاملُخل: واملُبغبغُ

شهم اجلَيغبغِطئَهم: وبهم ووأي داس.  

  .الغِطيطُ، يف النوم أيضاً: والبغبغةُ

الميم والغين  

  غم

  .أمِره هو يف غُمٍة من ومغموم، ورجلٌ مغتم وأمر غام، ولَيلَةٌ غَمةٌ، ويوم غَم

.الشِديدةُ من شداِئد الدهر: والغماُء  

ل أغَمجاُءورةٌ غَمهبماً، وكذلك يف القَفا: ، وجم غَمغعر، غَئم يكثريةُ الش .مِميوالغ :سِميالغ . خنسي نوهو لَب
.واسم موضع. حىت يغلُظ  

   

 تأْكُلَ اللَّحم أنْ: - أيضاً-وهو. أصوات الثرياِن عند الذعِر؛ واألبطاِل عند الوغى، وتغمغم الغِريق منه: والغمغمةُ
.على العظْم فَتكنفَه من أكناِفه  

اممة: والغاماب، والِقطعة غَمحالس.  

.الزكام، ورجلٌ مغموم: والغمام والغمة  

اِغمموالغ :داألس.  

ائممثُم: والغ لَدالو ِصربنق الناقة ِلئالّ تع لْفِصبون به خعلٌ وِكساٌء يبح هتجته قد نِسبحه وتمشحتتها فَت الولد سدي 
.فَترأمه وتدرعليه  

.شيٌء يوضع على أنِف اِحلماركالِكيس: واِملغفةُ  

للِغِميةِ صمنا : ويقولون. هي اللَّيلةُ اليت ال يرى فيها اهلاللُ، وكذلك الغميةُ إذا غُم اِهلاللُ على الناس: ولَيلَةُ الغمى
.والغمى والغميِة  
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  مغ

  .والعملُ الضعيف الرِديُء. االخِتالطُ: املَغمغةُ

غَ الطعاممغماً: ومسه دعسأو.  

  .ِمثْلُ غَثْغثْته: ومغمغت الثوب يف املاء
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الثالثي الصحيحباب   

القاف والغين  

الشين والقاف والغين  

.مهمالت عنده  

  قغش

اخلارزجني :قشه: الغقْتناً كاللَّحم، غَشعلى ما كانَ لَي برالض.  

الصاد والقاف والغين  

  صقغ

  : لُغةٌ يف الصقْع، ورِوي: الضقْغُ

  .كأنَّها كُشْيةُ ضب في صقُغْ

  .وأنِكر أنْ يكونَ إكْفَاًء

السين والقاف والغين  

  غسق

لُ، إذا غ: الغاِسقاللَّيقسلَ الغأقْب فَقالش اب.  

  .وغَسقَت عينه غَسقاناً

  .يعين منِتناً" إال حِميماً وكَساقاً: "وقَولُه عز وجل

قلُ وأغساللَّي قوغَس :أظْلَم.  

الدال والقاف والغين  

  غدق
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  .الناِعم، وهو الغيداق والغيدقَان: والغيدق.  كثري:ومطَر مغدوِدق. وماٌء غَدق. عذْبةٌ: غَِدقَِت العين فهي غَِدقَةٌ

  .غَيدان: ويقال ِلولَد الضب إذا كَِبر قليالً

قاِديياحلَيات: والغ.  

  .كَثُر بزاقُه، وهو من املَطَِر الغيداق الكَثري: وغَيدق الرجلُ غَيدقَةً

ق وغَِدقدغَي شيوع :ِصبخم.  

الراء والقاف والغين  

  غرق

قرن: الغييف املاء ويف الد بوسالر.  

  .إذا بلَغت به غايةَ املَد يف القَوس: وأغرقْت النبلَ وغَرقْته

  .سبقَها: واغترق الفَرس اخلَيلَ

  . أي مبادراً:وأخذْته مغتِرقاً. أدركْته عند أوِل وثْبٍة: واغترقْت الشيء

  .إذا باضتها وليس هلا ِقشر ياِبس: وغَرقَأِت الدجاجةُ بيضتها. ِقشر البيض الداِخلُ: والِغرِقىء

  .أخذْت منه كُثْبةً: وغَرقْت من اللَّنب. احلَلبةُ من اللَّبن، وجمعها غُرق: والغرقَةُ

  .ذْعوراً فينقَِطع صوتهإذا كانَ م: وإنه لَغِرق الصوِت

الكأس قْتا: وأغْرألم.  

  .واستغرق يف الضحك

الالم والقاف والغين  

  غلق

لَقر: الغدالص قوِضي رجالض.  

نهالر وغَِلق :كفْتِإذا ِمل ي.  

  .إذا دبر فلم يبرأُ: وغَِلق ظَهر البِعِري

  .ودت أُصولُ سعِفها وانقَطَع محلُهاإذا د: وغَِلقَِت النخلةُ

القواِملغ :تاجاِملر.  

لَقواِملغ :واجلميع املَغاِلق ،السابع همالس.  

حوفُت غُلُق وباب.  
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  .وفالن غلْقَةُ سوٍء

  .أِدمي مغلُوق: شجرةٌ بنجٍد يخرج منها لَبن يذبغُ ا، يقال: والغلْقَةُ

  .وأدم غلُوق. نِغلٌ: اٌء غَلْقوِسقَ

لٌ غَلْقجر: ورمأي أح.  

  .أي أمعن: وغَلَق يف األرض يغِلق غَلْقاً

  .وهو اإلكْراه" ال طالق يف إغالٍق: "ويف احلديث

ومالٌ ِغلْق :امرأي ح.  

  .ضيق عِسر: ورجلٌ غَِلق اخلُلق

النون والقاف والغين  

  نغق

  .ونغق خبير، ونعب ببيٍن. اب ينِغق نِغيقاًنغق الغر

الفاء والقاف والغين  

  غفق

فْقيِء: الغوم على الشة فجأةً. اهلُجبيمن الغ واإلياب.  

رابالش فَقغتب ساعةً بعد ساعٍة: وظَلَّ يرشلَ يعإذا ج.  

  .ِصفَةٌ للورد: والغفَق

    

من ا: وغاِفق يبحرلع.  

  .إذا نام وهو يسمع حِديثَ الناس وال يحقَقُه، وهو التغِفيق: وغَفَّق الرجلُ

الكالم ِفقغِلطُه: وهو يخأي ي.  

  .اهلَراقَةُ: والغيفَقَةُ

  .أي ضربته: وغَفَقْته بالسوط أغِفقُه غَفْقاً

  .وكلُّ شيٍء أحاطَ بشيٍء فقد اغتفَق به

  .مغفُوق:  معطُوٍفوكل

  .ضرطَ: وغَفق ا
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الباء والقاف والغين  

  غبق

قبالغ 

.ورجلٌ غَبقانُ، وامرأةٌ غَبقى. والتغبق احلَلَب بالعِشي. شرب الغبوق، وهو االغِْتباق عِشياً  

  .بن حتى تشرب املاَء الباِردأي ال كانَ لك لَ: إنْ كُنت كاِذباً فَشِربت غَبوقاً باِرداً: و

الميم والقاف والغين  

  غمق

إذا وجدت ِلِرِحيه خمةً وفَساداً من كَثْرِة األنداء وإذا غُم البسر ِليدِرك وينضج فهو : غَِمق النبات يغمق غَمقاً
قموهو الغ ،وقمغم.  

  .ستِسراً، غُِمق البِعري فهو مغموقداٌء يأخذ يف الصلْب م: والغمقَةُ

الكاف والغينباب   

السين والكاف والغين  

  .مهملٌ عنده

  .لُغةَ يف الغسق: الغسك: اخلارزجني

الدال والكاف والغين  

  .مل يوجد فيه إالّ الكاِغد، ويقال بالذال

الجيم والغينباب   

الالم والجيم والغين  

  غلج

لَجر ِمغيِة: عالّلٌ للعانش.  

لجوالتغ :روالش يغالب.  
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  جلغ

  .مهمل عنده

اُء: اخلارزجنيلْغج ةُ الفَم: نابأي ذاِهب.  

  .الضحك باإلنسان: واملُجالَغةُ

  .وجلَغَ جبضهم بعضاً بالسيف جلْغاً. أي كافَحته به مواجهةً: وجالَغته بالسيف

ونالن والجيم والغين  

  غنج

جنِة: الغِنجِة الغةٌ. ِشكْلُ اجلاِريوجنغواٍر موج :جفيهن غُن.  

  .القنفُذُ: - بال ألٍف والم-وغُنجة

الباء والجيم والغين  

  جغب

ِغبلٌ ججر :بغجتم ،ِغبش.  

  غبج

  .مهملٌ عنده

ه: اخلارزجنيجبغاملاَء ي ه: غَبجِرعةُ. إذا ججبة: والغعاجلُر.  

الميم والجيم والغين  

  غمج

فَِصيلٌ غَِمج :ِضعه إذا رفاغ أُمأر نيب جغامتي.  

  .اجلُرعةُ، ويقال ِغمجةٌ: والغمجةُ. إذا جِرعه: وغَِمج املاَء والشراب يغمجه

  .ج ِمثلُهما مل يكُن عذْباً وال ِملْحاً، واملُغم: والغِمج من اِملياه

الشين والغينباب   
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الزاي والشين والغين  

  شزغ

  .الضفِْدع الصغري، وجمعه ِشزغانٌ: - خِفيف وثَقيل-الشزغ

  شغز

  .مهملُ عنده

  .أغريت: وشغزت بين القَوم. أنْ يشغر الرجلُ مبنِطِقه أي يتطاول به على أصحابه: الشغز: اخلارزجني

الطاء والشين والغين  

  غطش

  .ال يهتدى هلا: فَالةٌ غَطْشى الطَّريِق

ل؛ فهوغاِطشاللَّي وغَطَش :ظِْلممن النظَر. أي م شةٌ: والتغِطيئاً. ما فيه ظُلْمييل ش وغَطش : نيهاً وبجيل و حأي افْت
  .يل وأعِطين

ِطشغض: وأتانا يرداً من ميوشي رمٍر؛ غَطَشاناً وغَطْشاًأي يأو ِكب  .اطَشأي تغافَلَ: وتغ.  

الدال والشين والغين  

 دغش

غَشالد 

.والشرب القَليلُ. واملُداغَشةُ اِإلزاغَة يف ِحرٍص ومنع. ودغَش يف الظَّالم وأدغَش. يف عيِنه دغَش. الظُلْمةُ  

اِغشيِء: واملُدعلى الش اِحماملُز.  

الراء والشين وغينال  

  شغر

الكَلْب رغولَ: شبه ِليلَيإحدى ِرج فَعإذا ر.  

  .ال تمتِنع من غارٍة: وبلْدةٌ شاِغرةٌ
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. وهو أنْ يزوج أُخته على أنْ يزوجه اآلخر أخته فيكون املَهر بينهما ذلك" ال ِشغار يف اِإلسالم: "ويف احلَديث

  .أنْ يعدو الرجالَن على الرجل: - أيضاً-وهو

  .صار يف ناِحيٍة من املَحجة: واشتغر املَنهلُ

  .منفَِردةٌ عن الساِبلة: وناقَةٌ فشتِغرةٌ

  .انتشر العدد: واشتغر عليه ِحسابه

  .ِمثلُ فَشت: واشتغرت عليه ضيعته

    

  .كَثُرت واختلَفَت: واشتغرِت اِإلبلُ

ِغرتفش رتِلط: وأمخم.  

  .احلاِلباِن للِعرقَين اللَّذَين يف جنبي اجلَمل: والشغاراِن

رغشةُ اخلَطِْو: والتعِر. سيذْلُ اجلهِد يف السوب.  

  .أي تطاولَ وافْتخر: واشتغر علينا

رغب رغش مالقَو بِر الشني والباِء أيضاًأ: وذَهوبكَس ،فَرقنيتي م.  

رغب رغطي شعوهو ي :األقاِرب عدأي األقصى فاألقصى وي.  

  .أي نفَيته وأخرجته منها: وشغرته عن األرض

روغلب: والشحأو ت كَبرِلت بقَواِئمها ِإذا أُِخذَت رغشارةُوال. الناقَةُ الطَّويلة اليت تغساُء: شا الن حقْدةٌ ياحقَد.  

ارغالفاِرغُ: والش.  

  .ِفعلُ الرجل عند املُباضعة: واالشِتغار

  : حجر تشغر عليه الِكالب يف قَوِل أيب خراش: والشغرى

 الشَّد أكْلَم من  لدى حجر الشَّغْرى

غَرواخلَلِْق: والش املُوثَّق.  

  .الذي ينعم نفْسه: املُراِغش: رغش

  .أي ال تشغب: وال ترغَش علينا

الالم والشين والغين  

  شغل
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. شغلْت وأشغلْت: ويقال. وشغلٌ شاِغلٌ، وشغلٌ. واشتغلْت. وشِغلْت به. وهو مشغولٌ. شغلْت فالناً شغالً

  ".هو أشغلُ من ذات النحيين ":ويف املَثَل. وأُشغولة وأشاِغيلُ

  .شغلٌ وشغلٌ وشغلٌ وشغلٌ: ويف شغل أربع لُغاٍت

  شللغ

  .إذا شدخه: شلَغَ رأْسه شلْغاً

النون والشين والغين  

  نشغ

تغشن 

.الصِبي وجوراً فانتشغه، واالسم النشوغُ  

  .املُسعطُ: واِملنشغة

  .بالرمح أيضاًونشغته 

  .الشِهيق وما أشبهه، نشغَ نشغاً: والنشغُ

  .تنفُّسةٌ من تنفس الصعداء: والنشغة

  .مداِفع التالع، الواحدة ناِشغةٌ وناِشغٌ: وهو من اِجلباِل. مجاري املاء يف الوادي ويف أعايل الوادي أيضاً: والنواِشغُ

  .أنْ تشربه بيِدك: والنشغُ. إذا جذَبته بفَِمك ِلتشربه: وناشغت املاَء

  .أي تلِْقيناً: ونشغته الكالم نشغاً

  .أفاق من غَشيِتِه: ونشغَ فالنٌ

  .الرمق: والنشغةُ. العائش الذي به حياة وبِقيةٌ: والناِشغُ

  .شوغُ بكذاأي أُولعت به، وهو من: ونِشغت بكذا

  نغش

  .النغش والنغشانُ؛ تحرك الشيِء يف مكاِنه كانِتغاش الصبياِن يف الدار والصئْباِن يف الرأْس

اِشيغون: والناِشيغه نعمجال، وجمن الر القَِصري.  
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  .طائر: والنغاشةُ

  .وهو التنخش: وفالن ينغش إىل كذا

  غشن

مهلٌ عندهم.  

  .هي الكُرابةُ بعد الصرام: - بلُغة عماٍن -الغشانةُ: اخلارزجني

نشيف: والغصا والسبالع بالضر.  

  غنش

  .مهملٌ عنده

اخلارزجني :وششمن إبله غن ِقيةٌ: ما بِقيأي ب.  

وششغُن ُء: ومالَهيأي ش.  

  شغن

  . من الثيابوالكارةُ. احلالُ: الشغنةُ

الفاء والشين والغين  

  شغف

فغانَ: شمبع وِضعم.  

افغم، وقيل: والشلْغاُء القَلْب: موجلُ البباً: "وقولُه عز وجل. ِغشفَها حغه، وقيل". قد شبح القَلْب داٌء : أي غَِشي
  .يف البطْن والكَِبد، وهو الشغف أيضاً

وفغون: واملَشناملَج.  

  شغف

  .وما تطاير من جوِف حِشيشٍة يقال هلا الصاصلّى. قُطْنةٌ يف جوِف القَصبة: الفَشغةُ

  .نبات يتفشغُ على الشجِر ويلْتوي: والفُشاغُ

  .هي اليت كَثُرت وانتشرت حىت غَطت عينيه: والناِصيةُ الفَشغاُء والفاِشغةُ
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  .مفِْشغٌ: ليل اخلَيرويقال للرجل القَ

  .ناِتئُها: ورجلٌ أفْشغُ الثَِنيِة

  .إذا ضربته: وأفْشغته بالسوط وفَشغت رأْسه

نيه دفَشغاله: وته وعحأي فَد.  

  .أي كَسالً، وفَشغه النوم: وأِجد تفِْشيغاً يف جسدي

  .أي جامعها: وتفَشغها يف البضع

  .مبعىن الشغار: لِفشاغُوا

  .أنْ تعطَف الشاُء على ِسخاِلها والناقَةُ على ولَِد غِريها: واملُفاشغةُ

    

  .أي كَثُر" هلْ تفَشغَ فيكم الولَد: "ويف احلَِديث

  .التفِخيذُ: والتفَشغُ

  غفش

  .مهملٌ

  .غَمص يف العين: الغفَش: اخلارزجني

الباء والشين والغين  

  شغب

بغالش :رالش جِييهٍب. تغش انٌ ذاتوأت.  

بوبغجال: والشمن الر اللَّئيم.  

  .ِإذا مل تعتِدلْ يف املَشي: وناقَةٌ شغابةٌ

  .لُغةٌ يف شغبت: وشِغبت عليهم

  غبش

شبِة: الغةُ الظُلْماللَّيل. ِشد قاياه: وأغباشب .شغَبشلُ وأغباللَّي .  

  .الكَِذب: والتغبش

  .تغبشي ويحِك من أغباِشِك: ويقولون للرجل اِملكْثاِر الكَذّاب إذا رد عليه
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  .خدعين عنها: وغَبشين عن ِسلْعيت

  .ِهمأي بغاِشِم: أي ادعى علَي، وما أنت بغاِبِش الناس: وغَبشين. وتغبشين بدعوى باطلة

شِبيغن: والتاهلَي.  

  بغش

  .أصابتهم بغشةٌ شِديدةٌ من املَطَر

شغبي ِبيإليك: والص شهوذلك إذا أج.  

  .يبغش أيضاً: وما يدخل من اهلَباِء يف الكُوة

  .بغشتها السماُء، وهو مطَر ضِعيف: وأرض مبغوشةٌ

الميم والشين والغين  

  غشم

مشالغ :بصالغ.  

مشمشٍة: والغِميشمٍة وغَشمشماجلَِريُء املاضي، وإنه لذُو غَش.  

مشوالغ :دىِر على غِري هيِتساف يف الساالع.  

  .أي رِكبته على عمياء؛ غُشوماً: وغَشمت األمر على عواِهِنه

  .بواحلاِطب يغِشم ليالً يف االحِتطا

  شغم

مِميغوالش مومغالش :الطَّويلُ اجلَلْد وهو من اِإلبل. الشاب :اِميمظِر، وهي الشغاملَن ناحلَس وكذلك من . التام
  .النساء

  مشغ

  .ضرب من األكل ليس بالشديد: املَشغُ

  .ِقطْعةُ الثوِب أو الِكساِء اخلَلَِق: واملَشغةُ

  .إذا جلَده: ومشغه مائةَ سوٍط. أي ضرب، وكذلك بالسوط: ومشغَ بالقَِضيب
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  غمش

  .مهمل عنده

 شاً: اخلارزجنيلُ غَمجالر طٍَش: غَِمشوع أوعره من جصب إذا أظْلَم.  

الضاد والغينباب   

الزاي والضاد والغين  

  ضغز

  .السيُء اخلُلُق: الضغز من السباع

الطاء والضاد والغين  

  ضغط

  .عصر شيٍء إىل شيٍء: الضغطُ

  .تضاغُطُ الناس يف الزحام: والضغاطُ

  .أي قَهراً واضِطراراً: وفَعلَ ذاك ضغطةً

نةَ وهو إذا كانَ لرجٍل على آخر دراِهم فَصالَحه على بعٍض منها ثُم وجد البي". ال تجوز الضغطَةُ: "ويف احلديث
  .فأخذَه جبميع املال

  .أنْ يسحج اِملرفَق جنب البِعري فيقْرح لذلك، به ضاِغط ون ضواِغطُ: والضاِغط

  .اليت إىل جنِبها ِبئْر أخرى تِضر ا: والضِغيطُ من اآلبار

  .جمع املَضغِط وهي أرض ذات أمِسلٍَة منخِفضٍة: واملَضاِغطُ

  .ِمثْلُ اللَِبيكَة: وهو من الطًعام. ِمثْلُ الضِغيغِة من النبت والبقْل: ضِغيطَةُوال

  .األِمين؛ يف حديث معاٍذ: والضاِغطُ

الثاء والضاد والغين  

  ضغث

  .ختِلفِة األلوانقبضةُ قُضباٍن م: والضغثُ. أحالم ملْتِبسةٌ: واألضغاثُ. الِْتباس الشيِء بعِضه يف بعٍض: الضغثُ

  .جماعةٌ ملْتِبسةٌ: وضِغيثَةٌ من ناٍس
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  .أي غَسلْته ومل أُنِقه: وضغثْت الثوب ضغثاً

  .وهو ما بلَّ األرض والنبات: وأصاب األرض تضِغيثٌ من مطٍَر

الراء والضاد والغين  

  غرض

رضةُ: الغضرالِبطَانُ، وهو الغ.  

  .كاملَحِزم من الدابة، واجلميع املَغاِرض:  البعريواملَغِرض من

ضواِإلغِري :درأيضاً: وقيل. الب ضِريوالغ ،الطلْع.  

ضغَِري موكذلك ماُء املَطَر: ولَح ،طَِري ضورغم.  

  .مات طَِرياً: واغتِرض الرجلُ

ضروالغ :فاهلَد.  

ضرت: والغ ،رجضاً: قولاملَاللة والضمن فالٍن غَر تإليه. غَِرض توغَِرض :إليه، وإين إليه غَِرض قْتتاش.  

    

أخذْت ما فيه من : وغَرضته تغِريضاً. هو ما دونَ امللْء: مألته، وكذلك احلَوض، وقيل: وغَرضت السقَاء أغِرضه
  .نكَش وال ينزف ماؤهأي ال ي: وهذا بحر ال يغرض. املاء ونقَصت منه

  .إذا مخضته: وغَرضِت املَرأةُ ِسقاءها

  .فَطَمناه قبل إناه: وغَرضنا السخلَ

ضرافَةُ: والغاملَخ.  

نصالغ ضرغوان :ِطمحنومل ي ركَسإذا ان.  

  .أي على غُروِره: وطَويت الثَّوب على غُروِضه

  .فْت منهكَفَ: وغَرضت منه

  .أي باِكراً: وأتيته غاِرضاً

  .أوردها بكْرةً: وغارض إبلَه

  .وكُلُّ ما أعجلْته عن وقِْته فقد غَرضته

  غضر
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  .وانه لَفي غَضارٍة من عيش وغَضراء. إذا أخصب بعد إقْتاٍر: فالنٌ غَِضر باملال والسعة

  .الغضارة: والقَطاةُ يقال هلا

  .الطني الالِزب، ومنه هذا املعمول: غضاروال

اِضرس: وغَومن قَي يح.  

  .من بىن أسٍد: وغاِضرةُ

روضوالغ :محمنه ش قَدعال ي نبات.  

  ".يأْكُلُ غَضرةً ويرِبض حجرةً: "ويف املَثَل

  .أي مل يعِدلْ: ومل يغِضر عن ذاك

ِضرغي روغَض :طَفإذا ع.  

  .إذا انصرف عنه: وتغضر الرجلُ عن الشيء

روضالفَِريسةَ أي يأكُلُ منها، من قوهلم: والغ ِضرغه يد؟ كأنمن ِصفَة األس" :من ماِلك ألخيك له : اغِضر أي اقْطَع
  ".طائفةً منه

ِورضغلُ يالرج رووغَض :أي غَِضب.  

: يقال. ِطينةٌ عذْبةٌ حرةٌ فيها خضرة: - أيضاً-نبت فيها النخل حىت تحفَر وأعالها كَذَّانٌ وهيأرض ال ي: والغضراُء

  .ويل عنده يد غَضراٌء. أي خيرهم وِخصبهم" أباد الَّله غَضراَءهم"

  .مات شاباً مصححاً، واخلاء فيه أعرف: واغتِضر الرجلُ

شوهو يف غَضياء عفُواِنه: رنأي يف ع.  

الالم والضاد والغين  

  ضغل

  .صوت يف فَم احلَجام إذا امتص اِملحجمةَ، ضغلَ يضغل ضغيالً: الضِغيلُ

  غضل

  .إذا كَثُرت أغصانها: اغضألَِت الشجرةُ

النون والضاد والغين  

  ضغن
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نةُ: الضغنوكذلك الضِغي ،اِحلقْد .ِغنناًوضغض نغضي لَيع .  

  .الِْتواؤه وعسره، وهو من تتابع األسواط: والضغن يف الدابة

نغةٌ: والضِغنقَناةٌ ض ،جالِعو.  

  .ركَن إليها: وضغن فالنٌ اىل الدنيا

  .الدوك بالكَلْكَل: واالضِطغانُ

  .ت إىل أهلها ووطِنهاإذا نزع: ودابةٌ ضِغنةٌ وناقَة كذلك

نومنه: والضغ ،بةُ واجلَنِسالحي: الناِحي تنطَغاض.  

وضاِغن ِغنض سوفَر :برضي حىت يطي كل ما عنده من اجلَرعإذا كانَ ال ي.  

  غضن

يف : واملُغاضنةُ. العينين ِخلْقَةًالكاِسر : واألغضن. مكاِسر ِجلِْد اجلَِبني والنِصيل وِدرع احلَِديد: الغضن والغضون
  .الريبة

  .إذا حبسته: وغَضنته أغِضنه

املَطَر نباملَكان: وأغض اماً. دامماُء أيِت السنن-وأغضيِبغ - : تأي دام.  

ومسك غَِضٍني . وجلُود غُضن. والولَد غَِضين. ِمثْلُه: ألْقَت ولَدها قَبل أنْ يستِبني خلْقُه، وغَضنت: وغَضنِت الناقَةُ
- افضم - : تلَةُ اليت ذُِبحخوهي الس.  

  .أي َألِطيلَن عناءك" َألمدنَّ غَضنك: "ويف املَثَل يف العناء

  نغض

ضغالكَِتف: الن وفرغُض.  

  .جتاٍفتنغض الرأِْس واألسناِن يف ار: والنغضانُ

  .أي يحركُه: وهو ينِغض رأْسه

  .نغض: والغيم إذا كَثُف مث مخض يقال

ضغالُ: والناجلَو ه كثرياً: وقيل. الظَِّليمرأْس ِغضنالطَّويل األمحق: وقيل. بل الذي ي.  

  .مكانُ معفَق الشنف، واجلميع النغوض: والنغض من األذُن

  .يف معىن نهضنا:  القَومونغضنا إىل

الفاء والضاد والغين  
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  غضف

فضل: الغباهلند كهيئة النخ رجش.  

ِضفغلَةٌ مخها: ِونرفُها وساَء ثَمعسكَثُر.  

  .إذا كانت ِخلقةً: إذا انكَسرت من غري ِخلْقٍَة وغَِضفَت: وانغضفت أُذنه

  . دخلُوا فيهإذا: وانغضف القوم يف الغبار

    

وفاً: والغاِضفِضف غُضغي فالباِل، غَض الناِعم .فوأغض شن غاِضفيوع :نسح واِفر فاُء. أي تامة غَضنوس :

  .مخِصبةٌ

فاللَّيلُ: واألغض.  

  .إذا كَسر شيئاً منه ومل يِبن: وغَضف الغصن يغِضف غَضفاً

  .من نعِت األسد: واألغضف. هي اِإلكام الصغرية البيضاء: - واِحمصا غَضفَةٌ -اموالِغضاف من اِإلك

فضل: والغوص النخذ منه اِجلاللُ؛ وليس خبتخي وصخ.  

  فضغ

  .مهملٌ عنده

  .إذا هشمته: فَضغت العود فَضغاً: اخلارزجني

  .إذا كان يتشدق ويلْحن: ورجلَ ِمفْضغ

الباء والضاد والغين  

  غضب

  .إذا كانَ ميتاً: إذا كانَ حياً، وغَِضبت به: وغَِضبت له. شديد الغضب: رجلٌ غَضوب غُضب غُضبةٌ

ضوبةُ اخلَِبيثةُ: والغوس. احلَيبوالناقَةُ الع.  

بضةٌ يف اجلَفْن األعلى ِخلْقَةً: والغصخب.  

  .خرةُ الصلبة املُركبة يف اجلَبل املُخاِلفَةُ لهالص: والغضبةُ

بضوالغ :بغَض رمة، أحراحلُم ِديدالش.  

ابضيه: والغيبع ِرياِجللِْد. داٌء ِمثْلُ اجلُد وبضغوهو م .ه وغُِضبِجلْد وغَِضب .وبضغنٌ مدوب : حبوأص قَرحتم
  .ِجلْده غَضبةً واحدةً
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  .وِجلْدةُ ما بني قَرني الثور. وِجلْدةُ الرأس. ِجلْد احلُوت: والغضبةُ

بضمن الثريان: والغ لبليظُ الصالغ.  

بواألغض :ه أغاِضبعمما بني الذكَِر إىل الفَِخِذ، وج.  

  ضغب

بِذ: الضِغيِب عند األخناألر روضت.  

ِبىُء يف : والضاِغبتخشالذي يحِت السبع والوواإلنسانَ مبثل ص فَزعٍر فَيمخ.  

  .قد ضغبها: ويقال للرجل إذا نكَح امرأته

  غبض

ضِبيِجيئُه: التغكاء فال ياإلنسانُ الب ِريدأنْ ي.  

  بغض

  .بغض اهللا بعدوك عيناًوأ. ِشدةُ البغض، ورجلٌ بِغيض قد بغض بغاضةً: والبغضاُء. البغض والِبغضةُ

الميم والضاد والغين  

  ضغم

مغش: الضهغري ن ضالع.  

مغمن أمساء األسد: والضي ماس.  

  مضغ

  .ما يبقى يف الفَم من آِخِر مضاغَِتك: واملُضاغَةُ. كل طعام يمضغُ: املَضاغُ

  .كلُّ لَحمٍة تخلَق من علَقٍَة : واملُضغةُ

  .وكذلك عقَبةُ القَواس املَمضوغَة. واللَهِزمةُ مِضيغةٌ. كلُّ حلمٍة يفِْصلُ بينها وبني غريها ِعرقن فهي مِضيغةٌو

  .األمحق: واملُضاغَةُ

  .ِصغارها: من األمور: واملُضغُ
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  .صار يف وقْت ِطيبه حتى يمضغَ: وأمضغَ النخلُ

  ". من مضغ تمزٍةهو أسرع: "ويف املَثَل

  غمض

ضموض: الغه غُمعممن األرض، وج نطَامما ت.  

  .غَير شاِرعٍة: ودار غاِمضةٌ

  .وأمر غاِمض، قد غَمض غُموضاً

  .وهي الِعظام". إياكم واملُغمضات من الذُّنوب: "ويف احلديث

لة: والغاِمضعن احلَم الفاِتر.  

لْخالٌ غامضيف الساق:وخ ضقد غَم  .غاِمض بوكَع.  

  .أي يِغيب: والسيف يغمض يف اللَّحم

ضموالغ :تضموما اغت ،تضوال أغم تاضاً، وال غَمضضاً وال غَمغُم ما ذُقْت ،مالنو.  

  ".يه إال أن تغِمضوا فيهولَستم بآِخِذ: "أي حط من ثَمِنه، ومنه قولُه عز وجل: وأغِمض يل يف البياعة

  .قد أغْمضت يف النظَر إغماضاً حسناً: ويقال للرجل إذا أحسن النظَر وجاء برأي جيٍد

  .وكذلك إذا حاضرته فسبقْته بعدما سبقَك. إذا ازدريته: واغتمضت فالناً واغتمضته عنين

  .أي عيب: وما يف فالٍن غَِميضة

  .كانَ غاِمضاً يف الناس أي مغموراً غري مشهوٍر: ويف احلديث

  .ِصغارها وحشوها: - أيضاً-وهي. اليت مل تتعود ما السناوةَ: والغواِمض من اإلبل

  ضمغ

.إذا انشق، وأضمغه السلَم: ضمغَ ِشدق البِعري: اخلارزجني  
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الدال والصاد والغين  

  صدغ

  .مسة يف الصدغ طوالً: والصداغ. ما بني حلاظي العني إىل أصل األذن: لصدغانا

    

الضعيف ما : والصديغ. ما يتوسد ا حتت الصدغ: واملصدغة. الولد إىل سبعة أيام حني يشتد صدغاه: والصديغ
اريته أصادغه إذا د: وصادغت فالناً. أي ما صرفك: وما صدغك عن األمر. يصدغ قملة من ضعفه والولود أيضاً

  .أي ال يلينه: وما رأيته يصدغ شيئاً. أي صعرك: وألقيمن صدغك.وهي املعارضة يف املشي

  .ِملْت: وصدغْت إليه

  دغص

  .عظْم يِديص ويموج فَوق رضِف الركْبة: الداِغصةً

  . به فال تمضيإذا أكْثَرت من الكَِإل حتى تغص: ودِغصِت اِإلبلُ تدغَص دغَصاً

غَصب أيضاً: والدضِتالء من األكْل، ومن الغه. االمتغَصان: وأدغْصظاً، وهو دْألته غَيم.  

الراء والصاد والغين  

  صغر

  .صِغر يصغر وهو الراضي بالضيم، صغراً وصغاراً وصغارةً: ومن الصغار. صغر يصغر: تقول من الصِغري

وأصغارواِإلص ،ترِت الناقةُ وأكْبرغ :ضها اخلَِفينِنيه. حفْسإليه ن تاغَرصوت.  

واألصاِغر رغواألص .رغرى والصغوالص .رصغأي ال ت ارغانَ عليك وال صغر وال صرغوال ص لْ ذاكوافْع .

  .الصغار: واملَصغوراء

إذا كان : وأرض مصِغرةٌ . وهذه اجلارية صغرى بنات فالن. أي أصغر ولَِده: ِصغرةُ أبيهاألحداث، هذا : والصغرةُ
  .نبتها صِغرياً مل يطُلْ

  .أي يولِّدوا األصاِغر، واملَصدر اإلصغار: وارتبع القَوم ِليصِغروا

  رصغ
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  .لُغةٌ يف الرسغ: الرصغ

الالم والصاد والغين  

  غلص

  .لُغةٌ يف السِغل وهو السيىُء الِغذَاء: الصِغلُ

  لصغ

  .إذا يِبس على العظْم عجفاً: لَصغَ اِجللْد لُصوغاً

  صلغ

  .كالقاِرح يف اخلَيل: إذا تمت أسنانها، والصاِلغُ يف الشاِء: صلَغِت الشاةُ صلُوغاً

  .السِفينةُ الكَِبرية: والصلْغةُ

  صغل

لْصِة: الغملْصالغ قَطْع.  

النون والصاد والغين  

  غصن

نصةٌ : الغنيها غُصان، وتصِغريون واألغْصصر واجلميع الغجالش نه. غُصِة أغِْصنرجالش نغُص تنإذا : وغَص
  .مددته

  نغص

  .يف املَشرب أيضاً: والنغص. د أيضاًإذا مل تِتم له هناءته ، ويشد: نِغص الرجلُ نغصاً

  غنص
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  .مهملٌ عنده 

 صندِر: الغالص قِضي.  

الفاء والصاد والغين  

  غفص

 غافَصت فالناً

صفغ. مغافَصةً إذا أخذْته على ِغرٍة فَرِكبته ِبمساءٍة والغاِفصةُ من أواِزم الدهر  

  .القَمح، صفَغت الدواَء صفْغاً: الصفْغُ: اخلارزنجي. مهملٌ عنده

الباء والصاد والغين  

  .أخذُ الشيِء ظُلْماً وقهراً، غَصب يغِصب غَصباً، واغْتصب اغِْتصاباً: الغصب: غصب

  صبغ

  .ما يصطَبغُ به: صباغُ األطِْعمِةوأ. اِحلرفَه: والصباغَةُ. مصدر صبغت الثَّوب: والصبغُ. الصبغُ والصباغ

  .ما ابيض ذَنبه أو بعضه، وكذلك الصبغاُء من الضأِن: واألصبغُ من الطيِر

  .لُغةٌ يف سبغت: وصبغِت الناقَة

  .أصبغُ: واإلنسانُ إذا ضِرب فأحدثَ فهو

  .أعظَم السيول: واألصبغُ

  .طالت أطباؤها: وصبغَ ضرعها صبوغاً. ةُ ضرِعهامحلَب: والصاِبغ من الناقة

  .هي اِخلتانة: الدين، وقيل: والصبغةُ. وتصبغَ يف الدين تصبغاً وِصبغةً

  .مثلُ الثُّمام: والصبغاُء من النبات. أخذَ فيها النضج: وأصبغِت النخلةُ. أي ساِبغة: وِدرع صاِبغةٌ 

  .صبغوين يف عيِنك: التغيري، ومنه: لصبغُوا

  .أي ِبغالٍء : وأخذْت الشيَء ِبِصبغ ثَمِنه. هي الشِديدةُ احلُمرِة: ومصبغةُ احلُمرِة 

  صغب
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  .مهملٌ عنده

ِجيلِة: اخلارزنغُوِث والقَمرِة البضيقال لببانٌ : يه ِصغعموج ، ابغص.  

  .لُغةٌ يف املَسغبِة، ِصبية ِصغاب : واملَصغبةُ 

الميم والصاد والغين  

  غمص

صمةٌ : الغصن، والِقطعة منه غَمييف الع.  

    

  .أي تهاونَ م وحبقُوِقهم: وغَمص الناس وغَمطَ م

  .هي الذِّرِاع السفلى: والشعرى الغميصاُء

رهذا األم وغَِمصلَيع  :وكَِدر غريأي ت.  

  .أي مطْعونٌ يف ِدينه وِفقِْهه: وإنه لَمغموص عليه

  .ِعبته: وغَمصت عليِه قَولَه

لَيع صمغوال ت :بضغأي ال ت.  

  .هو غَموص احلَنجرِة: ويقال للكَذّاب

 صوغَم نِميوس: ويمبعىن غَم.  

  .احتقَرته: واغْتمصت فالناً

  مغص

  .ِغلَظٌ يف املعى ووجع وتقِْطيع ، ورجلٌ ممغوص: املَغص

  .إذا كانَ بِغيضاً: وفالنٌ مغص من املَغص. الِبيض الِكرام، الواحدةُ مغصةٌ : التالَد، وقيل: واملَغص من اإلبل

  صمغ

  . الصمغةُ، واجلميع الصمغُما يِسيلُ من الشجر، فإذا جمد فهي: الصمغ

  .ملتقى الشفَتيِن ِمما يلي الصدغَيِن: والصمغاِن

إذا كانَ ِلبوها طَِرياً أولَ ما : شيٌء يف أحاليل ضرع الشاِة ياِبس ، الواحدة ِصمغةٌ وأصمغِت الشاةُ: والصمغُ
  .تحلَب، وشاةٌ مصِمغة ِبِلبئها
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قُهوأصغَ ِشده: مدباقُه وزصب أي كَثُر.  

  .وهو الذي يصِمغً فَمه وأذُنه وعيناه وأنفُه كما يصِمغ الشجر: لَِقيت اليوم أبا ِصمغةَ ولَِقيت صمغانَ: ويقولون

  .صار به ذلك : واستصمغَ. صمغةٌ: والقَرحةُ

  .أي ال شيَء معه" مقْلَع الصمغِةتركْته يف ِمثْل : "ويقولون

السين والغينباب   

الطاء والسين والغين  

  غطس

غَطَست به : ويقال. كَرعت فيه: وغَطَست يف القَدح. ِمثْلُ الغمس: أي غَطَّه فيه، والغطْس: غَطَس يف اإلناء
مةُ: اللُّجبه املَِني تبعن كذا. أي ذَه غاطَستغافَلُأ: ويتي ي.  

 لٌ غَاِطسولَي : ظِْلمم.  

الدال والسين والغين  

  .كُنيةُ الذَّكَر: أبو الغيداس: اخلارزجني. مهمالت عنده

الراء والسين والغين  

  غسر

  .الْتبس: تغسر الغزلُ

  .سرغَسرها، وهو القَ: ويقال للفَحل إذا ضرب الناقةَ على غَيِر ضبعٍة 

  غرس

اسالِغر :ِرسس، واملَغرالغ قْته: وِضعوم.  

  .فَِسيلُ النخل: -أيضاً-والِغراس

سره أغراس: والغعموج ،سرغالذي ي رجالش.  

سِريوالغ :فيخلِة الصالن تِبن.  

ست : والِغرسلَِد إذا مأْس الوِقيقةٌ خترج على رةٌ ردلَيجاثَتمِر: ويقولون. انٍة من األموسرغيف م نحمبعىن -ن 
  .غَِريس غَِريس: وتدعى للحلِب فيقال. الغِريس: وتسمى النعجةُ. أي يف اخِتالٍط : -مرغُوِسِة



الصاحب بن عباد-احمليط يف اللغة  831  

  رغس

غْساء: الرمكَةُ والنرةٌ . البغُوسرأة مروام : دلُوو .غُوسرلٌ مجِر : وراخلَي كثري .ه: واملُرغسفْسم نعنالذي ي.  

  .واِسع : وعيش مرغَس . استالنه واستضعفَه: واسترغَس فالن فالناً

  .أي اخِتالٍط: وهم يف مرغُوسٍة من أمِرهم

  رسغ

  .مفِْصلُ ما بين الساِعِد والكَف والساِق والقَدم: الرسغ

حبلٌ يشد يف رسغ البِعري، وهو : -أيضاً-وهو. إذا أخذَا أرساغَهما: مراسغةُ الصِريعيِن يف الصراع: والرساغُ
  .اِملرسغةُ، ومجعه مراِسغُ

  .وارتِسغْ على ِعيالك. وعيش رِسيغٌ . أي موسع عليه: وإنه لَمرسغٌ عليه

  .لَفَّقْت بينه: ورسغت كالماً.  مستحكٍمغَير: ورأي مرسغٌ 

ِضعوغ مرسرغ س   

الالم والسين والغين  

  غسل

  .ما غَسلْت به: والغسولُ. املاُء أيضاً: والغسلُ. الغسلُ: معروف ، واملَصدر: الغسلُ

  .يمتشطُ بهآس يطَرى بأفاِويِه الطِّيِب : والِغسلَةُ. اِخلطْمي: والِغسلُ

  .موِضع االغِْتسال، وتصغريه مغيِسلٌ، واجلميع املَغاِسلُ واملَغاِسيل: واملُغتسل

نِليِلني-وغسوقيل: - ِفع ،لْتديد: من غَسالش احلار.  

راِبه، وفَحلٌ غُسلَةٌ وِمغسلٌ الذي ال يكاد يلقح من كَثْرة ِض: واِملغسلُ. إذا نكَح فألَح: وغَسلَ الرجلُ املَرأةَ
  .وغَِسيلٌ 

    

  .ِقلَّةُ البياض على اِإلنساِن واِمللْح: والِغسلَةُ

  .كُنيةُ الذِّئب: وأبو ِغسلَةَ. نحو الرمِث: والغسولُ من احلَمض

  سغل
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  .والضِعيف، وكذلك السغل. م الصلب والسيىُء الِغذَاءالدِقيق عظْ: الدِقيق القَوائم الصِغري احلَبة، وقيل: السِغلُ

  سلغ

  .إذا خرج نابهما، فهي ساِلغٌ : سلَغِت الشاةُ والبقَرةُ

  .أسلَغُ: وكلُّ لَئيم. والنيىُء من اللَّحم. أسوُء احلُمرِة: واألسلَغُ

  غلس

لَسل: الغنا. ظَالم آِخِر اللَّيوغَلَّس :لٍَسِسرنا بغ.  

إنَّ احلَواِدثَ قد يطْرقْن : يتغلَّس داِهيةً مباكرةً، كما قال: وهي الداِهيةُ، كأنهم أرادوا: سقَطَ يف تغلِّس: ويقال
  .للَّونمن ألْقاِب اِحلمار ألنه أغْلَس ا: وغُلَيس. أسحارا واألصل يف هذا أن الغارات كانت تكْثُر يف آِخِر اللَّيل

  لغس

اِوسلَغ وِذئاب سولَغ ِذئْب :ِبيثةٌ ، وكذلك اللِّصأي خ.  

  .السِريع األكل اخلفيف ومنه اشِتقاق لَغوس بن عِطية: واللِّغواس. سرعةُ األكْل: واللَّغس

 سولَغم ٍج: وطَعامولَهِمثلُ م.  

سوباِت : واللَّغمن الن ققْلما روالب.  

  .إذا مل يتحقَّقْه وال شيئاً منه: ولَغوسةٌ من خبٍر 

النون والسين والغين  

  غسن

نسةٌ : الغِة، الواحدة غسنِف والناِصيرالع عرذو غُِسِن. ش ساً. وفَرلُ اجلَِميلُ ِجدجاينٌّ : والرغَس.  

  .أي أخالِقه: وفالنٌ على أغْساِن أبيه. غَساينّ: زِد قيلماٌء باملُشلَّل من شِرب منه من األ: وغسان

  .أي نعمِتِه واسترخائه: وكان ذلك يف غَساِن شباِبه. أي لَست من ِرجاِله: ولست من غساِنه وغَيساِنه

  .الضعيف من الرجال: والغسن. ِلئامهم: وأغسان الرجال. خلْقانها: وأغْسان الثِّياِب

  .رهطُ الصِبي: والِغسانُ. مضغَ: غَسن الشيَءو

  نسغ
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  .إضبارةٌ من ذَنِب طائٍر وحنِوه ينسغ ا اخلَباز اخلبز: واِملنسغةُ. تغِريز اإلبرِة: النسغُ

  .تقد أنسغت إنساغَاً أي شخص: ويقال للفَِسيلِة إذا غُِرست فَخرجت ِقلَبتها

  .أي رميته به: ونسغته بكذا نسغاً. العرق: والنِسيغُ

  .إذا أخرج سعفاً فوق سعٍف : ونسغَ النخلُ تنِسيغاً

الباء والسين والغين  

  غبس

سبماِد والذِّئِب: الغنُ الرلَو .سيبتقول: والغ ،رهالد": سيا غُبلُه ما غَبال أفْع".  

  .واحد: وأغبس الليل وأغبش. أي يف آِخِره ِحني اشتد سواده: وأتانا يف غَبِس اللَّيل

  سبغ

عرِت الدغبوغاً، وسبعر سغَ الشبٍء طالَ فهو سابغ. سيوكلُّ ش.  

  .وإنه لَفي سبغٍة من العيش. قَبيحةٌ : ولثَةٌ ساِبغةٌ 

  . إذا كانت كُلَّما نبت على ولَِدها يف بطِْنها الوبر أجهضته:وسبغِت الناقَةُ تسبيغاً

  .املُبالَغةُ فيه: وإسباغُ الوضوِء

:  هلاوالبيضةُ يقال. شيٌء من حلَِق الدرٍع كانَ يوصلُ به البيضةُ فَيستر العنق: وقيل. اِملغفَر، والتسِبغُ أيضاً: والتسِبغةُ

  .- بفتح الباء-ويقال تسبغٌ وتسبغة. ساِبغٌ 

  سغب

ٍة : الساِغببغسذو م وباً، فهو ساِغبغس بغسي ِغبس ،اجلائع.  

  بغس

  .مهملٌ عند أكثر العلَماء

عن أيب ماِلٍك االحتجاج فيِه ِببيِت ِشعٍر ومل أنَّ البغس السواد، ونسبه إىل أنه لُغةٌ مياِنيةٌ ، وادعى : وذَكَر ابن دريٍد
  .- بتقدمي الغيِن-وإمنا أعِرف الغبسةَ يف اللَّون. يذكُره

الميم والسين والغين  
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  مسبغ

  .وهو بالشني أعرف. ِعيب بالشيِء: رجلٌ ممسغٌ 

  سغم

  .أي يبلغُ األذى إىل قَلِْبه: فالنٌ يسِغم فالناً

غفَِصيليوس ته: متنمإذا س .مغغاماً: واملُسإس ِغمالغذاء، وأس ناحلَس.  

مِغيسِريع: والتجةَ. التجعالن شالكَب مغها: وسِفدس.  

  .مبعىن واِحٍد: سغماً له ورغْماً: ويقولون

  غمس

  

سمِء يف املاِء وغِريه: الغيسالُ الشإر.  

اسمكثرياً: ةُوالغ ِمستغمن طَِري املاِء غَطّاطٌ ي.  

  .الطعنةُ الناِفذَة: - أيضاً-وهي. أنْ يرِمي الرجلُ بنفِْسه يف ِسطَِة احلَرب: واملُغامسةُ

سِميِبيس: والغالي حتت ِمريالغ.  

وسمالغ ِمنيِتثْناَء فيها، وقيل: واليفيه: اليت ال اس طَعقْتاليت يا احلَق.  

سومها: والغني إيالدبتهِر وأكْثَر ومل يذُ شنم تِفدطْن : وقيل. الشاةُ اليت سا وهي يف ب عايبتِة يذَِويهي ِمثْلُ الغ
ساً. األمأة غَمِت املَربضتواخ.  

سِميان: والغسمه الغعمِدية، وجاملاءهو جمرى : وقيل. الغالُّ من األو.  

  .التقِْليلُ: والتغِميس يف الشرب. غاب: وغَمس النجم. غَِميسةٌ : واألجمةُ من القَصب

  مغس

  .أي موِجعةٌ : طَعنةٌ مغوس. الطعن: واملَغس. لغةٌ يف املَغص: املَغس

  مسغ
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. جانبا الفَم حتت طَرفَي الشاِرِب ِمن عن ميٍني ومشاٍل: اِمغاِنالساِمغاِن والص: هذه الكلمة انفَرد ا ابن دريٍد قال

  .وأخرجها سائر العلماء يف املُهمل

  غسم

مسِتالطُ الظُّلْمة: الغاللَّيلُ. اخ مِر وأغْسلُ طُلوع الفَجِمثْلُ أغْسى: وأو.  

مسربةُ: والغةُ والغواهلَب.  

  

الزاي والغينباب   

الدال والزايو الغين  

  غزد

ديِت: الِغزوالص بات. الشديدمن الن والناِعم.  

  زغد

غْدالز :ِديدالش رقِْشقَِة. اهلَِديالش غُّدزوت .غْدقَاء: والزلُْء اإلناِء والسم.  

غَادضاع: واإلزالر .غَئدة: واملُزمعغْداً. من النشاً زيع غْ: وعاشداًأي ر.  

 غَئدزبان: وفالنٌ مه بالكالم. أي غَضفالنٌ صاِحب غَده: وزشرأي ح.  

وق: والزغّادخنه مالذي كأن تواملُص.  

  زدِغ

  .لُغةٌ يف اِملصدغَة، وتزذَغْت به: اِملزدغة

الراء والزاي والغين  

  غزر
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  .وعين غَِزيرةُ املاء. كثرية اللَّبن: ِزيرةٌ غَزرِت الناقَةُ والشاةُ تغزر غَزارةً، فهي غَ

 روف غَِزيرعوم : تابعتبكم ولكم. م رزغم متأي كثريةٌ أم والكم: وأن.  

  .غَزرت إبلُهم: وأغْزر القَوم ِإغزاراً

  غرز

زرٍء : الغية يف شرإب كزاكاً. غَرسل وكُل ما كانَ مجالر وِركَابن يف املركَِب مسيلَيزاً:  للرجغَر . ةٌ غاِرزادروج
  .إذا رزت ذَنبها يف األرض ِلتسرأ: وغاِرزةٌ 

  .وكذلك مغاِرز الريش وحنِوه. مركَب أصوهلا: ومغِرز األضالع

  .الطِبيعةُ من خلُق صاِلح أو رديٍء : والغِريزةُ

  .إذا ترك حلَبها ِليذْهب ِرفْدها: وغَرزها صاحبها. قليلةُ اللَبن: ؛ فهي غاِرز وغَرزِت الناقَةُ ِغرازاً

األغصانُ اليت تغرز : والغروز. به الغرز: وواٍد مغِرز . الغرز، الواحدة غَرزةٌ : وضرب من الثمام من أصغِره يسمى
  .يف قُضبان الكَرم للوصل

  رغز

  .أي استضعفه واستالنه: - مبعىن السني-استرغَزه

  رزغ

  .بلَغَ الرزغَ: وأرزِغ احلاِفر. املُرتِطم فيه: والرِزغُ. أشد من الردغة: الرزغَة

  .إذا لَطَخه بالعيب: وأرزغ فالنٌ فالناً

  .استضعفه: واسترزغَه. ضعيف:  مرِزغورجلٌ. ضعف عن حاجِته واستكَان له: وأرزغَ إرزاغاً

  .طَِمع فيه: وأرزغَ يف فُالٍن 

  .قَل: وأرزغَ املاُء

  .إذا راوغته وحاولْته للذئْب وغِريه: ورازغته مرازغَةً

  زغر

ترخوز ِت الِبحارغَرز :غَِري الوادي. مبعىنر: وزمرب من التض.  

دقال للِحمار عنغَره:  النِهيقويز.  
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الالم والزاي والغين  

  زغل

  .وأزغَلَت القَطاةُ فَرخها، واالسم الزغْلَةُ. أي تصب: زغَلَِت املَزادةُ من عزالئها

  .ةً ِقطعةًأنْ تقطع الناقةُ البولَ ِقطْع: والزغْلُ. واخلَِفيف من الرجال السِريع. الصِبي الصِغري: والزغْلُولُ

  .أرضعت ولَد غِريها: وأزغَلَِت املَرأةُ فهي مزِغلٌ . والثَرى. املاُء: والزغْلُ

    

ابرالش غَلْتت: وأزججم.  

  لغز

زواللُّغ زمعناه: اللَّغ تهبِت العرب من كالٍم فَشزما ألْغ.  

ازواأللْغ زا ال: واللُّغ لِْغزةٌ يرةًِجحرسةً وينمِره يحيف ج وعبري.  

يبى النعليه واله وسلَّم-و زى- صلّى اللَّهيِمِني اللُّغعن الي  :دلَسِلت تعز فيها إذا بايلَغوهي اليت ت.  

  .وهو عروةُ بن أشيم اِإليادي" أنكَح من ابِن ألْغز: ويف املَثَل

  زلغ

  .التشقُّق: والتزلُّغُ. ارتفَعت: أي طَلَعت، والنار:  زلُوغاًزلغِت الشمس

  غزل

  .ألنه يكْسو الناس وهو عاٍر" أضل من ساِق ِمغزٍل : "لغتان ويف املَثل: واِملغزلُ واملُغزل. غَزلَِت املَرأةُ تغِزلُ

  .أي ِتبعهن: وفالنٌ ِغزلُ ِنساٍء وِغزيلُ ِنساٍء . غازلةًحِديثُ الِفتياِن مع اجلَواري، غازلَها م: والغزلُ

: والِغزلَةُ. الكَلْب الذي إذا أدرك الغزالَ تركَه ولَِهي عنه: والغِزلُ. الشاِدنُ قَبلَ اإلثْناِء حني يتحرك ومبشي: والغزالُ

  .جمع الغزال

  .ورأْد الضحى. سعين الشم: والغزالَةُ

  .عمد النورج الذي يداس به الكُدس: واملَغاِزلُ

  .يف بلْحرِث بن رِبيعة: ودارةُ الغزيل

النون والزاي والغين  
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  نزغ

  .أنْ تنِزغَ بني قَوٍم فَتحِملَ بعضهم على بعٍض بفَساٍد كنزغ الشيطاِن: النزغُ

  نغز

  .مهملٌ عنده

  .طَعنته: ونغزت الرجلَ. أغريتهم: ونغزت بينهم. مبعىن: نغزه ونزغَه: ارزجنياخل

الفاء والزاي والغين  

  زغف

غْفالز : غْفز عوودر غْفز عةُ، دركَماملُح عرالد.  

 غَفلٌ ِمزجٍء: وريكُلَّ ش ِغفدزي ومهاملَن افكذباً  . وهو اجلُر غَفغْفاً، وزز ذُ اليومنفالنٌ احلَِديثَ م غَفوز
  .كثري الكالم: ورجلٌ زغاف . كثرياً

غْفأيضاً: والز نالطع .غَفَِت الِبئرماؤها: وز كَثُر.  

  .زائد يف احلديث: وهو ِمزغَف . مبعىن جرف: وزغَف لنا ماالً كثرياً

الباء والزاي والغين  

  زغب

غَبالز :خالفَر غَّباُء وزغْبةٌ زقَبور ِغبلٌ زجود ورجطُولُ وال يش الذي ال ييالر ةُ. ِصغارغَابالزغَِب، : والز رغأص
  .وما أصبت منه زغَابةً. وكذلك الزغاىب

غَبوالز :تبنلَ ما يِر اُواملُه عرةُ. شغْبفيهِمثْلً : والز تغَبِب، زرِة يف الشبغالن.  

غَبزي رحلىُء: وبتموي طَِربضأي ي.  

  .ِمثْلُ األزغَِب وهو املُختِلطُ بياضه بسواده: والزغَب من اِجلبال

  .إذا لَِحقَه: وأخذَه بزغَِب رقَبِتِه. أي ِحبدثاِنه: وأخذَه بزغَِبه

  بزغ
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 سمغَِت الشزوغاًبزب : دا منها طُلوعاِزغُ. إذا بوب ومجغُ. ونِزيبغُ والتزٍغ من : والبزِة ِمببِر الدابعِريط أشتش
  .حِديٍد 

  زبغ

  .مهمل عنده

ِغه: اخلارزجنيبِبز ثاِنه: خذْهلِته وِحدمأي جب.  

  بغز

  .النشاط، إنها لَذَات باِغٍز : زوالباِغ. ضرب من الثِّياب كاحلَِرير: الباِغِزيةُ

  .أي بزغْته: وبغزته بالسكِّني

الميم والزاي والغين  

  غمز

زمد. اإلشارةُ باجلَفْن واحلاِجب: الغبالي صروالع.  

  .لعقْلضعفَةٌ يف العمل وجهلَةٌ يف ا: والغِميزةُ. اجلاِريةُ احلَسنةُ الغمِز لألعضاء: والغمازةُ

ز. املَعايب: واملَغاِمزمغِر مأيضاً: وما يف األم ابعوم ، عطْمأي م.  

  .ضعفاُء، واِحدهم غَمز : وقَوم أغْماز . إذا استضعفْته: وأغْمزت فيه إغمازاً

  .وهم الذين ال خير فيهم

  .من ِقبل الرجل، والِفعلُ يغِمز:  الدابةوالغمز يف. سعيت به يف السر: وغَمزت بفالٍن 

  .صار يف سناِمها شحم ِحني يغمز أي يلْمس، وهو الغموز: وأغْمزِت الناقَةُ

  زغم

غّمزالت :بضغٍة ، والتطَمرفَِة يف بالش مزمزِت الناقةُ وتغَّمزو.ت موغْماللِّس: الز ِييانالع.  

الطاء والغينباب   

الراء والطاء والعينباب   

  .مهمالت عنده
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  طغر

اخلارزجني :ِتالبغْر وهو االسةٌ يف الدلُغ رالطَّغ.  

  غطر

  .وليس يف الكلمتيِن كبري طائٍل. أي يخِطر ما: مر يغِطر ِبيديه

  رغط

  .اسم موِضع: رغَاطٌ 

الالم والطاء والغين  

  طلغ

وجماعةُ . وجلَب القَوم وأصواتهم. واسم البقَرِة. والنعاس الغالب. شجر ملْتف أو عشب : الغيطَلُ والغيطَلَةُ
  .والِتباس الظِّالم وتراكُمه، وكذلك الغيطُول. الوحش

  .فاملُلْت: وهو من الشجِر. الراِكب بعضه بعضاً: واملُغطَئلُّ

  .حيثُ تكونُ الشمس من مشِرقها كهيئتها من مغرا وقت الظُّهر: وغَيطَلُ الضحى

  .أي غَطَّت ضوء الشمس: وغَطَلَِت السماُء يومنا هذا وأغْطَلَت. نِعيمها: وغَياِطلُ الدنيا

  لغط

  .غطُ لَغطاً ولَِغيطاً ويلِْغطُ إلْغاطاًأصوات مبهمةٌ ال تفْهم كصوِت الغطَاِط، يلْ: اللَّغطُ

  .واسم ماٍء أيضاً. اسم جبٍل: ولُغاطٌ 

  غلط

  .يف كلِّ شيٍء يعيا به اإلنسانُ، غَِلطَ يغلَطُ غَلَطاً وأغْلُوطةً: الغلَطُ

النون والطاء والغين  

  :مهمالت
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  طغن

غانُ: اخلارزجنيالطُّو :مالبازي الكبري، وجنه طَواِغيع.  

الفاء والطاء والغين  

  غطف

 فاٍد : غُطَيرٍس: وغَطَفانُ. يف ممن قَي .أغْطَف شيوع :أي ناِعم.  

طَفطَف: والغِعطافُه كالوفاِر وانطُولُ األش.  

الباء والطاء والغين  

  غبط

  .وطٌ وهو الشق أيضاًاجلَس باليِد ِليعرف هزالُه من ِسمِنه، وناقَةٌ غَب: الغبطُ

  .رحلٌ قَتبه وأحناؤه واِحد: والغِبيطَةُ. حسن احلال، رجل مغبوطٌ مغتبط: والِغبطَةُ

  .إذا كانَ مرتِفع املَنِسج: وفَرس مغبطٌ يف الكاِثبة

  .أطراِف األِدمييِن ثُم يخرز شديداًسير ِمثْلُ الشراِك جيعل على : والغبطَةُ من سيوِر املَزادِة

  .احلُزم من الزرع، واِحدها غُبطٌ: والغبوطُ

  .ألَح عليه حتى قَتلَه: وأغْبطَ عليه إغْباطاً. الواِسع: والغِبيطُ من األرض والوادي

  .أدمته: وأغْبطت الرحلَ على ظَهِر البِعري إغْباطاً

  .دام مطَرها: وأغْبطَت عليه السماُء. أغْبطَت بالسحاب أياماً: غَبطىوسماٌء 

  بطغ

  .إذا تلَطَّخ بالعِذرة: -ِمثْلُ بِدغَ-بِطغَ الرجلُ

الميم والطاء والغين  

  غطم

  .شديد االلِتطام: وبحر ِغطَم ِغطْيم. الِْتطام األمواج: الغطْمطَةُ

ِغطْي ددوعطاِمطُ: موكذلك الغ ، طَاِمطُ. كثريوالغ طَميوالغ :ائباِلطُ من األلباِن الرجالع.  
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  طغم

امةٌ من الطَّغام: الطَّغامالناس، هذه طَغ غَادباع: وقيل. أوِر والسهو أراِذلُ الطَّي.  

مواملاُء الكثري: والطَّغ رحالب.  

  .أي التجاهل، ويف فالٍن طُغومةٌ . م على الناسال خير يف التطَغ: ويقولون

  مغط

  .مدك الشيَء اللَّين حنو املُصران، مغطْته فامتغطَ وانمغطَ: املَغط

  .أنْ يمد ضبعه حتى ال يِجد مِزيداً: والتمغطُ يف حضِر الفَرس

هارطَ النغوكذلك: وام ،دتساميف القَو .  

  .أي مسترِخيه: وفالنٌ ممِغطُ اخللِق

  غمط

  .إذا مل يشكُرها: غَمطَ النعمةَ والعافيةَ

  .كالغمج، والِفعلُ يغاِمطُ: والغمطُ

  .دامت، وحمى مغِمطَةٌ: املُالزمةُ واملُداومةُ، أغْمطَت عليه احلمى: واإلغْماطُ

جالر طْتمه: لَواغْتترقَك، وكذلك يف الكالم إذا قَهبه بعدما سقْتبه فَستإذا حاضر.  

  .أغْمطت بالسحاب يوميِن أو ثالثة: وسماٌء غمطى

 طمغ

.الطِّمغُ الغمص يف العين، طَِمغت تطْمغ  
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الدال والغينباب   

الثاء والدال والغين  

  ثغد

 دغوال م دأي قَليلٌ وال كثري: ليس عنده ثَغ.  

الراء والدال والغين  

  غدر

  

هو قَفا : "ويف املَثَل. غَداِر، ويا ابن ِمغدٍر ويا مغدر: نقَض العهد، ويا غُدر ويا غُدرةُ، واملَرأةُ: غَدر يغِدر غَدراً
  ".غاِدٍر شر

ِديروالغ :رهناك غُد تردغتاملاِء، واس قَعنتسرانٌ  : مهناك غَد ٍة. أي صارتصِقيغَِديرةٌ ، واجلميع : وكلُّ ع
  .الغدائر

  .أي خلَّفْته: وغادرت فالناً خلْفي. ترك الشيِء مسلّماً: واملُغادرةُ

تخلَّفَت : وغَِدرِت الشاةُ. هاملَوِضع الكثري اِحلجارة الصعب املَسلَِك الذي ال تكاد الدابةُ تتخلص من: وأصلُ الغدر
  .عن الغنم

  .الظَّلماء: والغدراء. شديدةُ الظُّلْمة، وغَِدرةٌ : ولَيلَةٌ مغِدرةٌ 

  .وهو ِجرفَةُ األرض: وفالنٌ ثَبت الغدِر

  .ِثوذلك حني تشبع يف املَرتع يف أوِل نبِت الغي: ووجدت أرضاً غَِدرت غَنمها

  دغر

غْرلة: الدوا عليهم يف احلَمغَرٍت ، ادثَبمن غري ت ويف احلديث . االقِْتحام" :ة قَطْعليس يف الدغْر "لَبتأي إذا اس.  

  .أي تخلُّف : ويف خلِْقه دغَر ". دغْرى وال صفّى: "ويقولون يف لُعبٍة 

وأصله يف الفَِصيل الذي ال ترأمه أمه فَيدغَر " ال تعذِّبن أوالدكُن بالدغِْر: "ويف احلديث. رِضعها: ودغَر الفَِصيل أمه
  .يف ضرع أمه

  .واذْهب صاِغراً داِغراً. مبرتلة الرغم: بأنِفه الدغْر: ويقولون

  .دخلَ فيه: ودغَر يف البيت
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  ردغ

  .وقَع يف الرداغ: دغَ فالنٌ وارت. وحلٌ كثري ، ومكانٌ رِدغٌ : الردغَة

  .األمحق الضعيف: والرِديغُ

  .ما لَِحق باملَأْنِة من شحٍم، الواحدة مردغَةٌ : ومرادغ السنام

  غرد

  .وغَرد الطائر تغريداً. غَِرد: كل صائٍت طَِرب الصوِت

ادوالِغر :ددةٌ وِغرأةُ الرديئة، الواحدة غَرالكَمدةُ أيضاً، وهي املَغاِريداُء.  ، وهي الِغردورغد: ومغاِريم ذات أرض .

دراجلص: والغ.  

  رغد

 دِغير غْدر شيع :غْدونساٌء ر غْدر موقَو ، هِفير.  

املَِريض غاداٍل: وارزةً من غري هضعفيه ضع فْترإذا ع.  

غادواملُر :يغباًاملُتِن غَضاللَّو ر.  

وهي البِقيةُ من . اللَّبن احلَليب يغلى مث يذَر عليه الدقيق مث يخلَط ما التمر، رغَدنا نرغَد، وجمعها رغائد: والرِغيدةُ
  .اللَّبن أيضاً

  .الذي خثُر ِليروب: واملُرغاد من اللَّبن

اددِغيواالر:صة.  اخلَمخاوظَِر. والرن واألذُِن والنيةُ يف العروالفَت.  

غَدرِره ال ييف أم وفالنٌ دائب :رفْتأي ال ي.  

غادقَظَ: واِملريتاه فاسقْض كَرالذي مل ي أِْيه. النائميف ر والشاك.  

  .وهو ما يخرج منه فيرمى به: ويف الطَّعام رغَيداُء

الالم والدال والغين  

  دغل
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  .أي أدخلْت فيه ما يخاِلفُه: وأدغَلْت يف هذا األمر. دخلٌ يف األمِر مفِْسد : الدغَلُ

  .الغوائلُ: والدغاِولُ. الدغَل: دغَلٌ ، والدِغيلَةُ: وكل موِضع ِحيلة

  .واخلَمر. األمجةُ: والدغَل

  لغد

أي : سبين فالنٌ حتى أحمى لُغده: لنِصيل بني احلَنِك وصفِْق العنِق، وهو اللُّغد واللِّغِديد ويقولونباِطن ا: اللُّغدوداِن
  .احتمى غَضباً

  .هو أنْ يِقيمها على القصد، وجاد ما يلْغدها: ولَغد فالن اإلبلَ لَغداً

  .أي حبسين: ولَغدِىن فالنٌ عن حاجيت

  .اآلِخذُ على يديك دونَ ما تِريد ، لَغده فهو الِغد، والتغده والغده: دواملالَِغ

  .إذا مدها ِلتستِقيم: ولغد أذنه

  لدغ

  .الشوك وطَرفُه املُحدد: واللُّداغ. والعقْرب تلْدغُ. بالناب: اللَّدغ

  .وقّاع يف الناس: - وقَوم لَدغى ولُدغَاء-يغٌ ورجلٌ لَِد. القاٍرصةُ من الرجال: واللُداغَة

  غدل

  .مهملٌ عنده

لٌ: اخلارزجنيدغَي شيع : أي ناِعم.  

النون والدال والغين  

  غدن

  .لَين يف كالِمه: ورجلٌ مغدوِدنٌ . الشعر الكثري املُلْتف: املُغدوِدنُ

    

  .أي ِليناً ونعمةً: وإنَّ فيه لَغدناً. والنعاس أيضاً. وهو النوم. االسِترخاُء والفترةُ: والغدنُ

  .الذي امتأل شباباً: والشاب الغداينُّ. الناِعم: واملُغدوٍدن. السِريع: والغدودينُّ
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  دغن

  .دغينةُ ودغْنةُ: يقال لألمحق

  ندغ

  .وهو إخفاؤه: وانتدغ فالنِّ ضحكاً. ةِشبه املُغازل: الندغ واملُنادغَة

  .ِمثلُه: وندغَه بالرمح. أي ساءين: ِمثلُ اللدغ، ندغَين وأندغَ يب: والندغُ باللسان

  .السعتر البري: وقيل. شجرةٌ خضراُء، الواحدة ندغَةٌ ، تأكُلُها النحلُ: والندغُ

  دنغ

  .ورمبا قالوا بالعني: وهم سِفلَةُ الناس ورذَالُهم، قال: ل دِنغٌ من قَوٍم دنغٍة رج: قال ابن دريٍد

الفاء والدال والغين  

  غدف

وأغْدف اللَيلُ . إرسالُ الِقناع على الوجه: واإلغْداف. وأشباههما حتى الغرلَة. والدجى. ِلباس املُلِْك: الِغدفَةُ
وأغِْدف . غُداف: والشعر الطَويلُ األسود. غُراب ضخم واِفر اجلَناحيِن: والغداف. ى سدولَهإذا أرخ: واغدودف

  .أي استؤِصل: يف ِختاِن الصِبي

  .أي ِخصب: والقَوم يف غَدٍف من عيِشهم

  .أي أخذوا كثرياً منه: واغْتدفُوا. وغَدف فالنٌ للناس يف العطاِء

افل:وغُدجر مِد.  اسيبالص طاد: وأغِْدفصكَةُ فَيبعليه الش أِة. إذا ألِْقيلُ باملَرالرج فها: وأغْدعإذا جام .

  .األسد: والِغدف

  فدغ

  .أي سغسغته: وفَدغْت الطًعام. الِْتواٌء يف القَدم: والفَدغُ. شدخ شيِء أجوف: الفَدغ

  . يبس فقد انفَدغَوكل شيٍء النَ عن

  دفغ
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  .مهمل عنده

فْغُ: اخلارزجنيِة: الدالذُّر نتب.  

  دغف

  .مهملٌ عنده أيضاً

لَ: اخلارزجنيقُوا الرجمها فَقَارا: يقولون إذا حلِّدغْفَاَء وب، واملعىن: يا أبا دله وال ذَن كَلفْها ما : أي شيئاً ال رأس
  .األخذُ الكثري: الدغْفو. ال تِطيق وال يكون

الباء والدال والغين  

  بدغ

اخلَرُء، وهو : والبدغُ. السمن: والبدغ. أي سِمنت فَثَقُلَت: وبِدغِت الناقَةُ. التزحف بااللسِت على األرض: البدغُ
  .بِدغٌ خبرئه

  دبغ

  .سماال: والدباغُ. مصدر قَولك دبغت اِجللْد: الدبغ

  غدب

  .مهملٌ عنده

ةٌ : اخلارزجنيبلٌ غدجل: رضالع ةُ. أي غَليظٌ كثريبدةٌ غليظةٌ يف اللَّهاِزم: والغملَح.  

  بغد

  .لُغةٌ يف بغداد: بغدانُ

الميم والدال والغين  

  دغم
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غْمماً: الدشِف إىل باِطِنه هاألن ركَس.  

غَمواألد :كًلّمتِفهالذي يل أناألنِف أيضاً.  من ِقب دوواألس.  

إدخالُ : واِإلدغَام. البيض: اسود وجهها وابيض سائرها، والدغم: ونعجةٌ دغْماُء. األسود من الرجال: والدغْمانُ
  .حرٍف يف حرٍف 

اماللِّج سالفَر تغَمه يف فيه: وأدلْتخأد.  

نا احلَرغَمناودغَمدي  :درنا، وكذلك البنا. أي غَِشيِغمِمثْلُه: ود.  

  مغد

داملَغ :ضاع. اللَّقَاحطُ . والروٍر. والشجةُ شرِظيمةُ. وثَمالع لْووالد.  

  .تار لَِحيم : وبعري مغد اجلسم. إذا تناولَه: والفَِصيلُ يمغد الضرع مغداً

الَر دغلُوأمب: جرمن الش إذا أكْثَر .ادغِب: واِإلمطُولُ الشر.  

اببده الشغوم :قَامتباب. إذا اسِد الشغوهو يف م.  

  .أي قليٍل وال كثٍري : وما جاَء ِبثَغٍد وال مغٍد 

  غمد

دالِغم :تدوغَم فيالس تدِف، أغْميالس انُ. ِغالفدموالغ :دالسيفِغم .  

  .حي من اليمن: وغاِمد . إذا أخذْته تحتك حىت تغطِّيه: وتغمدت فالناً

  .املَلُْء: والتغمد. وارى التراب ماءه فهو ِدفَان: وركي غاِمد . أي جاماً وافراً: وتركْت املالَ وغريه غاِمداً

  دمغ

  .دمغ: واألخذُ من فَوٍق . والقَهر. لدماغكَسر الصاقُورِة عن ا: الدمغ

    

  .شجة تبلُغُ الدماغ: والداِمغةُ. الشديد الدمٍغ واهلَشِم: والداموغَةُ

  .هما السقاُءوخشبةٌ معروضةٌ بني عموديِن يعلق علي. وحِديدةٌ يشد ا آِخر الرحل. طَلْعةٌ تفِْسد النخلةَ: والداِمغةُ

  .إذا لَبقْته: ودمغت الثَِّريد بالدسم

  .سِمينةً: أي ذَبح هلم شاةً مهزولةً، ويقال: ودمغهم مبطِْفئِة الرضِف
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التاء والغينباب   

الراء والتاء والغين  

  تغر

  .أي غَلَت: تغرِت الِقدر تتغر تغراناً

تغر : وإذا خرج املاُء من خرٍق يف الِقربة قيل. إذا كانت تزبد عند العدِو وتشتد وال تنثَين يف مرها: وناقَةٌ تغارةٌ 
رغتي.  

حابالس رغباملاء: وت رفَجل. انوبالب الكَلْب رغوراً. وتغت قالِعر رغوت.  

الالم والتاء والغين  

  غلت

 لَتابالغلَط يف الكَالم: يف اِحلسكالغ . لٌ غَِلتجور.  

  .الذي يغلَت كثرياً: والغلُوت. أي أخذين على غرٍة: واغتلَتِىن فالنٌ وتغلَّتين

النون والتاء والغين  

  نتغ

  .إذا ضِحك ِضحك املُستهزىِء خفياً: أنتغَ الرجل إنتاغاً

  نغت

  .ِرجذْب الشع: النغت

  غنت

  .مهملٌ عنده

  .أي أهلَكَه: أغْنته إغْناتاً حىت غَِنت غَنتاً: اخلارزجني

  .أشِرعها: وأغِْنت دابتك. وغَنت نفْساً يف الشرب
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الباء والتاء والغين  

  بغت

تغة: الباغَتبه مأةُ، باغَتب يقولون. املُفاجالعويف الت :تغىت، من البغةالب.  

  تغب

  .وهي العيب الذي يردُ به: ما يف الرجل تغبةٌ 

ببة: والتغغفالن على ت ِجدو ،القَبيح رٍء : األمولة سةُ. أي فَعثْروهي الع .ادوالفَس.  

 ِغبلٌ تجبةُ. أي ظَِنني: ورغةُ احلاجِة: والتقياحلَي. ب وإقْفار.  

الميم والتاء والغين  

  تمغ

  .الذي ال يفِْصح شيئاً، وهو الغتِمي: واألغتم. عجمة يف املنطق: الغتمة

فس: والغتمذُ بالنِشدة احلَر واألخ.متواغْت :خمأي ات.  

  ".ورد ِحياض غُتيٍم : "غُتيم ، ويقولون: واسم املَوِت

  تغم

  .متخمة، وأتغمين الطعام: طَعام متغمة

  غمت

  .مهمل عنده

فساً: اخلارزجنين تب: غَمرإذا قالَ برأِسه يف املاء عند الش.  

  .إذا أتخمه: وغمته الطعام يغمته. إذا أسنقَه: وغُِمت من الودك
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الظاء والغينباب   

الالم والظاء والغين  

  غلظ

  .وجدته غَِليظَاً، واستغلَظْته: وأغْلَظْت هذا الثَّوب.  النبات والشجرواستغلَظَ. مصدر الغليِظ يف اِخللْقَة: الِغلَظُ

  .وغَلَظْت عليه وأغْلَظْت. هو ذو غُلْظٍَة وغالظٍَة وِغلْظٍَة . الشدةُ يف اليِمني: والتغِليظُ

  .الذي نزلَ فيه: اخلَِشن، واملُغِلظُ: والغلْظُ من األرض

النون واءالظ والغين  

  غنظ

ورجلٌ ِغنِظيانٌ ، . تغري النبِت من احلَر: والغنظُ. اهلَم الالِزم، إنه لَمغنوظٌ ، وغَنظَه هذا األمر يغِنظُه ويغنظُه: الغنظُ
  .أي يسخر منهم: وإنه لَيغنظي بالناس
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الذال والغينباب   

الراء والذال والغين  

  غذر

مهلٌ عندهم.  

ةُ: اخلارزجنيذَريالغ :رالش.  

  .اِحلمار، وجمعه غَياِذير: والغيذَار. أكْثَر الكالم وخلَّطَ، وإنه لَكَِثري الغياِذِر: وغَيذَر الرجلُ

الالم والذال والغين  

  .مهمالت أيضاً

  ذلغ

فَِة االنسان: اخلارزجنيهكا: الذَّلَغُ يف شفَتش تِعري، ذَِلغفَِر البل يف ِمشفهو أذْلَغُ، واألنثى ذَلْغاُء: هلَد ،تقَلَبأي ان.  

ذي، واِملذْلغُ ِمثْلُه: واألذْلَِغيمالذي ي الذَّكَر.  

  .لَقَب اإلنساِن يف سوِء ضحِكه: والذّاِلغُ

  .إرطاب النخل: واالنِذالغُ. األكْلُ ِلما النَ: والذَّلغُ

لُ الطَّعامجةٌ. إذا أكَلَه أكْالً قَبيحاً: وذَلَغَ الرذَلِّغتض موأر.  

    

  .سغسغته: وذَلَغت الطَّعام. أي ليس دونه شيٌء : وأمر ذالغ متذَلِّغٌ

  غلذ

  .مهمل عنده

  .مبعىن غَِليظ: شيٌء غَِليذٌ 

النون والذال والغين  

  .مهمالت عنده
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  غنذ

  .أي تغري م وتسخر منهم وقد غندت: إن فالنة لتغندي بالناس: خلارزجنيا

الميم والذال والغين  

  غذم

  .األكل حبقر وشدة م ورجل غذم:الغذم

  .أي مل يبق فيه شيئاً واغتذمه لذلك: وغذم ما يف ضرعه وغنذمه

  .الكثري من اللنب الواحدة غذمة: والغذم

  . شيئاً بعد شيءأي: وأصاب من معروفه غذمة بعد غذمة

  .البحور واحدها غذمية: والغذائم. أي كثري: وكيل غذمذم وغذم وسيل كذلك

  .أي كثرية املاء: وبئر غذمة وذات غذمية. كل متراكم بعضه على بعض: والغذمية

  .وأول نبات األرض. رحابة ذرعه وسعة خلقه: وغذمية الرجل

  .نبت: والغذم. قطع الكإل والعشب:والغذائم

  .قد امتأل من الغضب: تغذماًوجاءين م
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الثاء والغينباب   

الراء والثاء والغين  

  غثر

  .ما كثر صوفه وزئربه وبه يشبه الغلفق: األغثر والغثراء من األكسية

  .سفلة الناس: والغثراء. من طري املاء ملتبس الرش طويل العنق: واألغثر

  .أي يف قتال واضطراب: ةوتركتهم يف غثري. اجلماعة املختلطون إذا أقبلوا: والغثرية

  .أخذوا منهم وتركوا: وغوثر ببين فالن وغيثر. الوعيد والتهدد: والغثرية

  .ضفو شعره وكثرته:والغيثرة أيضاً يف الرأس

  .إذا مادت بالنبات: وغثرت األرض بالنبات فهي مغثرية

  .اخلصب والسعة: والغثرة. إذا كان مكثوراً عليه: ووجدت املاء مغثرياً بالورد

  .الضبع، وكذلك غَثَاِر: والغثْراُء. أي كَثُر غَثَره أي ِزئِْبره: اغْثَار ثَوبكو

  .الكَثريةُ الشجِر واليِبيس والناس: والغثْراُء. مغاِثري: ويقال للمغاِفري

  ثغر

رناِبِته: الثَّغيف م له ما دام مأِة، اساملَر رثغ .ِبيالص وثُِغر :ره، وأثْغنانأس قَطَتقُوط: إذا سبعد الس تبن .والثَّواِغر :

  .أصولُ األسناِن، الواِحدةُ ثاِغرةٌ 

دوالع رِب: وثَغاحلَر ما يلي دار.  

  .والناِحيةُ من األرض، و ما يف تلك الثُّغرِة ِمثْلُه. نقْرةُ النحِر: والثُّغرةُ

رةٌ: والثَّغرجةٌ مبكَّةشِشناملالُ عليه: - أيضاً-وهو.  خ رزغِف يف اِإلكام تيطَِر الصمن م تبني تبن.  

  .أي متفَرِقني، الواِحد ثَغر : وأمسى القَوم ثُغوراً

  غرث

  .وجاِريةٌ غَرثى الِوشاح. اجلُوع، والنعت غَرثانُ وغَرثى وغَراِثين: الغرثُ

  رغث
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  .ِبضعتاِن من لَحٍم بني الثُّندوِة واملَنِكِب: والرغْثاواِن. كُلُّ مرِضعٍة رغُوثٌ 

  .رِغثَ ِرغَاثاً: مشفُوه كَثُر الناس عليه حتى ينفَد ما عنده، يقال: ورجلٌ مرغُوثٌ 

  .القَِليلُه: الكثري املال، واملَرغُوثُ: واملرِغثُ 

  .موِضع اخلاتم من اِإلصبع: واملُرغَثُ. ال تِسيلُ إال من مطٍَر كثٍري: رغَاثٌوأرض 

  رثغ

  .لُغةٌ يف اللَثغَ: الرثْغ

  ثرغ

  .مهملٌ عنده

ِب: اخلارزجنيرراقي والغالع نياملاِء ب بصما موه ، وغُه واِحدلِْو وفُروغُ الدثُر.  

الالم والثاء والغين  

  ثلغ

  ".كما تثْلَغُ اخلُبزةُ: "هشم الرأس، ويف احلَِديث: الثَّلْغ

  .الذي أصابه املَطَر فأسقَطَه ودقَّه: واملُثَلَّغُ من الرطَب والتمِر

  .الذَّكَر: واألثْلَِغي. ِإرطَاب النخل: واالنِثالغ

  لثغ

  .سانه إىل الثّاِء من السنيمصدر األلْثَغ وهو الذي يتحول ِل: اللُّثْغة

  غلث

  .أي مخلُوطٌ : اخلَلْطُ، طَعام مغلُوثٌ : الغلْثُ

  .إذا هاع: وغلث الطائر

هو : واملُغلِّثُ من الوجع. تكِْسريهُ وكَسلُه: ومن النعاس. الذي تأخذُه عن الطَّعام والشراِب نشوةٌ وتمايلٌ : والغِلثُ
ِء:  واملُغاِلثُ.املُقَاِربيللش املُالِزم.  

  .شجرةٌ من شجِر اِجلبال يغلَثُ ا للسباع والطَّيِر: والغلْثى
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لَِثيِلثُ والغةُ: والغاِهيغَِليث. الد عرطُ: وشمب. أشضلَثُ يف الغِتالطُ: والغاالخ.  

    

  .مدبوغٌ بالتمر أو البسِر: وِسقَاٌء مغلُوث

النون والثاء ولغينا  

  غنث

  .أي خبيثَ النفْس: وما لَك متغنثاً. وهو أنْ يشرب ثَم يتنفَّس: غَِنثَ من اللَّبِن يغنثُ غَنثاً

الفاء والثاء والغين  

  مهملٌ

  فثغ

ه: اخلارزجنيرأس تت: فَثَغخدِمثْلُ ش.  

الباء والثاء والغين  

  بغث

  .يِر املاِء كَلَوِن الرماِد طَِويلُ العنق، واجلَمع البغثُ واألباِغثُمن طَ: األبغثُ

  . بالكَسر- أيضاً-طَير كالبواِشِق ال يِصيد، الواِحدةُ بغاثَةٌ ، وجيمع على الِبغثَاِن أيضاً، ويقال ِبغاثٌ : والبغاثُ

وذُِكر عن اخلليل . ذا سِمعناه من علمائنا ِبرفْع الباء والعين غري معجمٍة ك:  قال- بالعين-يوم بعاثَ: ابن دريٍد
  .اجلَماعةُ من الناس: والبغثاُء. بالغيِن معجمةً ومل يسمع من غِريه ويوم بغاٍث كانَ بين األوس واخلَزرج

  .م مبغوثٌ أنْ يخلَطَ شِعري ِبِحنطٍَة ، وطَعا: والبِغيثُ

  .واألنثى من سام أَبرص. ِمثْلُ الرقْطاِء: والبغثاُء من الضأِْن

  ثغب

بانُ: الثَّغبالثُّغ ٍة ، واجلَميعرخيف ص قَعنتسِد. ماٌء صاٍف ماجلَم بوذَو : بثَغ.  

بواملَثْغ :بالذي فيه الثَّغ يكونُ يف القُف الطَِّريق.  

كِِّنيوثَغه بالسباً: با، ثَغ هنأيضاً. طَع حم. وهو الذَّبه بالدتلَب تبثَغوت.  
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الميم والثاء والغين  

  مغث

  .والعرك يف املُصارعِة واخلُصومِة. الِْتباس الشجعاِء يف املَعركة: املَغثُ

  .إذا مرثْته: ومغثْت الدواَء يف املاِء

  .أي ممغوثٌ وهو أنْ يِصيبه املَطَر فَيغِسلَه ويغير طعمه: أرض فالٍن مِغيثٌ وكأل 

  .العاِبثُ، يمغثُه: واملاِغثُ

  مثغ

  .- بالثاء-أعاله: وثَمغةُ اجلَبل. خلْطُ البياض بالسواِد: الثَّمغ

  .بلُّ الرأس بالدهن : والثَّمغُ. دِكما رق من الطَّعام واختلَطَ بالو: والثَِّميغةُ

  .أي مسترِخياً: وتركْته مثْموغَاً. أرض رطبةٌ: والثِميغةُ

  .الشق: والثَّمغُ. الشجةُ يف حلم الرأس: والثِميغةُ. املُبتلُّ: واملُنثَِمغُ من الفُروج

  ثغم

  .جمع ثَغام : وأثِْغماُء. عه ثَغام ، وأثْغم الوادينبات ذو ساٍق ، وجم: الثَّغامة

  .يف القُبلة: واملُثَاغَمةُ. إذا ِغظْته وفَرحته: أي مألته، والرجلَ: وأثْغمت اِإلناَء

نٌ ثاِغمام: ولَوكالثَّغ ضيل. أبجالر أسر موأثْغ :ضياب.  

  غثم

  .مهملٌ

اخلارزجني :ه فهو أغْثَمادوعِر الرأس سش اضيب وكذلك من اِجلبال. إذا غَلَب.  

ثُومغم تبٍد : ونيلَطٌ ليس ِبجخأي م.  

طَعام يطْبخ : والغِثيمةُ . أعطاه دفْعةً من املال: وغَثَم له وقَثَم. أي يف قتاٍل واضِطراِب: وتركْت القَوم يف غَيثَمٍة 
  .يجعل فيه جرادو
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الراء والغينباب   

الالم والراء والغين  

  غرل

  .واألغْرلُ واجلميع الغرلُ. القُلْفَةُ: والغرلَةُ. القَلَف: الغرلُ

  .غَِرلٌ : واملُسترخي اخلَلِْق

  .لَطَ باملاءوزبد أفْواِه الدواب إذا اخت. ومخاطُ كُلِّ ذي حاِفٍر . الغبار: والِغريلُ

  .وما يبقى يف احلَوض من املاء

  رغل

  .أنبتِت الرغْلَ: وأرغَلَِت األرض. نبات يسمى السرمق: الرغْلُ

  .رغْلٌ ، وكذلك كُل اخِتالٍس يف غَفْلٍة ، رغَلَها يرغَلُها رغالً: والرضاعةُ يف عجلٍة 

عرغَلَ الزوأر :دتلإذا اشبنه يف السبغَلُ.  حِن: واألريتيالطَّويلُ اخلُص.  

  .ِملْت إليه: وأرغَلْت إىل فالٍن . إذا زقَّته: وأرغَلَِت القَطاةُ فَرخها. األغْرلُ: واألرغَلُ

وأرغَلَِت اِإلبلُ عن . هي كاِرهةالذي يأيت غَير أمه وقد كَرعت يف احلَوض فَيرضعها و: والراِغلُ من أوالد الغنم
  .ضلَّت : مراِتِعها

النون والراء والغين  

  رغن

  

  .مبعىن لَعلَّك: ورغَنك. إذا أصغى إليه قاِبالً راِضياً: أرغَن فالنٌ إىل فالٍن

  .أي هونه: وأرغَن األمر. األرض السهلةُ: والرغْنةُ

  نغر

رِت القدِغرأِةإذ: نلُ املَرومنه قَو ،ةً : ا غَلَتِغرري نين غَيردو.  

غرنويت ناغَرتظاً: وهو يفُه غَيوإذا غَلى ج.  
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  .ِصحت: ونغرت ا. ضمت مؤخرها فَمضت: ونِغرِت الناقَةُ

رغرة: والنغةُ نصاِفِري، الواِحدالع م: - أيضاً-وهو. ِفراخ برض ريغها نصِغرير، وتن احلُم.  

  .أوالد احلَواِمل إذا صورت : والنغر . نغر: وأصولُ األحناِك

  .وهو أنْ يشوب لَبنها دم ، وهو اِملنغار، ولَبن نِغر : وأنغرِت الناقَةُ

  .سالَ منه الدم: وجرح نغار. ِضبأي غَ: ونِغر الرجلُ نغراً. فَسدت: وأنغرِت البيضةُ

رغاملاِء اِمللْح: والن نيع.  

  غرن

  .مهملٌ

نُ: اخلارزجنيرطانُ، وقيل: الغران: السه أغْرعمالِعقْباِن، وج ذَكَر.  

رماين : وهو احلُمق أيضاً، من قَوهلم. نونُ منهالطِّني الرقيق يف أسفَل احلَوض، ويشدد ال: والِغرين. الضِعيف: والغِرنُ
  .أي حبمِقه: ِبِغريِنه

  .أي بالزبِد من الغضب: وهو يرمي علَي بالِغريِن

  .ِغرين : وما طَفا فَوق املاء من زبٍد أو غثاء

  .قد غَِرنَ: وإذا يِبس العِجني على القَرِو قيل

ءالفا والراء والغين  

  رغف

فِغيغِْف أيضاً: الرغُِف والرعلى الر عمجي.  

  .إذا حدد نظَره، وكذلك األسد: وأرغَف فالنٌ 

  .لَقَّمته البزر والدِقيق : ورغَفْت البِعري رغْفاً

غْفوالر :ِغيفغْفاً، ومنه الره رغَفْتكَتلُه، رت نالطِّي كعمج .والتفغْفَانُ: راِغيالر.  

  غرف

فرفَة: الغرِد وباِملغاملاَء بالي فُكفَةُ. غَرروالغ :اغِْترافٍَة ِملَْء الكَف رفَةُ. قَدرةٌ : والغةٌ واِحدرم .فوغَر بوغَر :

 ةٌ ، وهي. كبريِفيةٌ غَرادزِف: - أيضاً-ومروغَةُ بالغباملَد.  

ِريف: فَةُوالغروغٍة بالغبدٍة ممن أكِْله: وغَِرفَِت اإلبلُ. كُلُّ ِجلْد كَتتاش .فِريٍة : والغمفَةُ. ماٌء يف أجرةُ: والغلِّيالع .



الصاحب بن عباد-احمليط يف اللغة  860  

  .غُرفَةٌ : والسماُء الساِبعةُ

  .انكَسر: وانغرف عظْمه. إذا جززتها: وغَرفْت ناِصيةَ الفَرس أغِْرفُها غَرفاً

 على وزِن مطٍَر -والغرف. شجر: والغرف. ِجلْدةٌ من أدٍم يف أسفَل ِقراِب السيِف: - أيضاً-وهي. النعلُ: والغِريفَةُ
- :الِقِسي رجفَةُ. شِريالباِن: والغ رجش.  

إذا أخذُوا : تغرفْتموين: ويقال. إذا ألْقَيت يف رأِْسه ذاك: ِعري أغِْرفُه غَرفاًاحلَبلُ املَعقُود بأنشوطٍَة ، غَرفْت الب: والغرفَةُ
  .كُلَّ شيٍء 

فيالباِن: والِغر رجٍم-شِن ِحذْيزعلى و -.  

طِّه، وال: قال الصاِحبِنيفَةَ خبل أيب حه يف أصتدجالراء، كذا و حِف فَتريف الغ حيحفَةٌالصةُ غَرواِحد .فروالغ :

  .الغرف من شجِر الرمل: ويقال. الثُّمام، عن أيب عمرو

  فغر

  .الورد إذا تفتح: والفَغر. إذا شحاه: فَغر الرجلُ فاه وهو يفْغر فَغراً

مالقَو مجالن روى على رؤوِسهم: وأفْغتا: غرةولد بالف: ومنه قيل. إذا اسيلَ طُلُوع الثُّرةُ. أومن : والفاِغر برض
  .الطِّيب

  .األرض الواِسعةُ، وتجمع مفاِغر: واملَفْغرةُ

  غفر

فْرِفريةُ والغةُ والغِفرفْرانُ واملَغالغ : واِحد .ِفريِفريةُ والغه: والغِقرتحه أي تِفرتغالذي ت نُء اهلَييالش .ذاك تفَرواغْت :

  .وغَفَر اجلُرح يغِفر غَفْراً. أي احتملْته

بالثَّو ه: وغَفَرِزئْرب ةُ غَفَراً. إذا أثارِت اجلاِريوغَِفر :عرفيه الش تبن اً ثُمِقيها نهجةُ. إذا كانَ ووالِغفَار رِفيوالغ : عرش
  .الغفَر: عر ساِق املَرأِةوش. يف العنِق واللّحييِن

    

فَائروالغ :الذَّوائب .فَارِة والساِق: والغهالذي يكونُ على اجلَب قيقالر عرالش.  

فَراألذُِن: والغ عرش .فَرةُ: واِملغفّارةٌ للرأس، وكذلك الغِة. وقايضيالب فَرفُها من ِحلَِق احلَِديد: وِمغفْرةُوالِغفَ. رار :

  .ِخرقَةٌ يضعها املُدِهن على هامِته، وكذلك اِخلرقَةُ اليت تلَف على ِسيِة القَوس ِلتلَف فَوقَها إطْنابةُ الوتِر

ت م اجلَماَء ومرر. أي جبماعِتهم: وجاَء القَوم جماَء الغِفِري. أي أغْطا وأستر: واصبغْ ثَوبك فِإنه أغْفَر للوسخ
  .الغِفري وجماَء الغِفريى وجماَء الغِفريِة

رِفيفَِر: والغذو اِملغ .فْروى: والغاألر لَدو .فَرةُ : واِملغِفرغُفٍْر ، وهي املُغ ةُ، وكذلك أميواألر .فْرِزلٌ من : والغنم
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  .وجبلٌ يسمى ِغفَارةَ. واملَتاع يجعلُ يف الِغرارة. والثِّياب. والِكنانةُ. ُءوالِوعاُء يوعى فيه الشي. مناِزل القَمر

فَارواِملغ :فَّرغتون فَرغمنا نتجرةُ خفَرواِملغ فُوراص أيضاً، وكذلك املُغفُِط ومن اِإلجرمن الع جرخِدم يوويف املَثَل . د :

  ".إال أنْ تكُد اِملغفَرافَسد هذا اجلَىن "

: وغَفَر اجلُرح. غفْر وغُفُور : إذا برأ من مرِضه، وكذلك إذا نِكس فيه، وهو من األضداد، ومصدره: وغُِفر الرجلُ

دفَس.  

فَروالغ : غريكٌأل ص .ِت األرضوأغْفَر :فيها ذاك تبِد. نيبالص الفَخ قَ: وغَفَرعليهو ع.  

  .أي أصِلحوه مبا ينبغي أنْ يصلَح به: واغِْفروا هذا األمر بغفْرِته

  رفغ

الصِغريةُ اهلَنِة ال : واملَرفُوغَةُ من النساء. واِسعةُ الرفغ: وناقَةٌ رفْغاُء. باِطن الفَِخِذ عند األرِبيِة: - لُغتاِن-الرفْغ والرفْغُ 
وسخ الظُّفر يف احلَديِث وعيش : والرفْغُ. الدِقيقةُ الفَِخذَيِن املَِعيقَةُ الرفْغيِن الصغريةُ املَتاع: والرفْغاُء. رجليِصلُ إليه ال

  .جواِنبه: وأرفاغُ الوادي. خِصيب ، وإنه لَفي رفَاغٍَة ورفاِغية: رِفيغ

  .سِفلَتهم، الواِحد رفْغٌ: واألرفاغُ من الناس. ةُالِقطْعةُ من األرض اللَّين: والرفْغ

  .أي ككَثْرِته: وجاَءنا مباٍل كرفْغ التراِب

  فرغ

" وأصبح فؤاد أم موسى فاِرغاً: "وقَولُه تعاىل".حتى ِإذا فُرغَ عن قًلُوِبهم: "وقُِرىء. فَرغَ يفرغُ وفَِرغَ يفْرغُ فَراغاً

  .أي مفَرغاً" فرغاً: "الصبر، ويقْرأأي خاِلياً من 

  .ناِحيتها: والِفراغُ. فَرغ الدلِْو وهو حرفُها الذي يأخذُ املاَء: والفَرغُ

  .كذلك: وافْترغْت املاَء" أفِْرغْ علينا صبراً:" الصب، من قَوله تعاىل: واِإلفْراغُ

: والِفراغُ. ِهمالج وساع ، وقد فَرغَ فَراغَةً: وفَرس فَِريغُ املَشي.  ليس مبضروب مصبوب يف قالَِب: وِدرهم مفْرغٌ 

  .القَدح الضخم الذي ال يطاق حملُه، وجمعه أفِْرغَةٌ 

  .هي العطُلُ اليت ال وتر عليها: هي البِعيدةُ الرمي، وقيل: والقَوس الِفراغُ

  .املَزادةُ الكَثريةُ األخِذ للماء، وتجمع فَرايغَ: والفَِريغةُ

  .الغِزيرةُ الواِسعةُ ِحراِب الضرع، وكذلك املُستفِْرغَةُ: والِفراغُ من اِإلبل

.  واألرض املُجِدبةُ.واملَِرح من القَوم. الكَِثري من كُلِّ شيٍء : والِفرغُ. أي سِريعه واِسع اخلُطى: ورجلٌ فراغُ املَشي

  .أي هدراً باطالً: وذَهب دمه ِفرغاً

  .مستوى من األرض كأنه طَِريق : والفَِريغُ
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الراء والباء والغين  

  غرب

اٌء وخراج ود. وكُلُّ فَيضٍة من الدمع غَرب ، وجمعه غُروب . وجلْد تام يتخذُ منه دلْو : التمادي واحلدةُ: الغرب
  .والسيف القاِطع. والفَرس احلَِديد. ومغِرب الشمس. يف العين

ماٌء يقْطُر من الدالء : اشتد غَضبه والغرب: واستغرب عليه. لَج يف الضحِك خاصةً: وأغْرب واستغرب الرجلُ
  .فاضت جواِنبه، وكذلك الكأْس فهي مغِربةٌ : وأغْرب احلَوض. إذا أكْثَر الغرب:وأغْرب الساقي. فَيتغير ِريحه

    

  .أطرافُها: وغُروب األسناِن

بورانُ: والغِربيس، وكذلك املُغمةُ الشوببِرباناِتها. غَيغيمس وماِن الشوأتانا عند ِغِرب.  

إذا نحيته، : وأغْربته وغَربته. الذَّهاب والتنحي عن الناس، غَرب غُرباً: والغرب. لوطَِناالغِْتراب من ا: والغربةُ
هبوغَر هٍخ غَِريِب: "ويف املَثَل. وأغِْربيمن ش أكْذَب."  

: والِكالب إذا أمعنت يف طَلَِب الصيِد قيل. بِعيدةٌ : وغايةٌ مغربة. انتووا: وأغْرب القَوم. النوى والبعد: والغربةُ

تغَرب .بوغُر برغم لَدبو :دِعيِريباً. بغلُ تجالر بوغَر :دعب . ربٍة خبرغطرأَ عليك: وهل من م ربأي خ . أْووش
  .مغرب

  .بِق شيئاً إال تكًلّم به، والفَرس يف جرِيهإذا مل ي: وأغْرب الرجلُ يف منِطِقه

  .الغاِمض، غَربِت الكلمةُ تغرب غَرابةً، وصاِحبها مغِرب : والغِريب من الكالم

ِر: والغاِربج والظَّهلى املَوأِة عند الطَّالِق. أعرلُِك على غاِرِبِك: ويقولون للمبح.  

برواملُغ :يٍف األبفاِر من كلِّ ِصناألش ها. ضابةُ، وإغْرِربواملُغ ِربقَاُء املُغنراِنها: والعها يف طَيبقاُء . غَرنوقيل الع
ِربل الطَّويل: املُغلى اجلَبِة يف أعاألكَم أْسهي ر.  

إذا اتسعت : يبيض شعر رأِْسه وحلْيِته، وفَرس كذلك: ورجلٌ مغرب. والصبح مغرب . والبرد يسمى غَرباً لبياِضه
  .طائر ، واجلميع ِغربانٌ وأغِْربةٌ ، وهذه ِغربنةٌ وغُرابةٌ لألنثى، والذَّكَر ِغربن : والغراب. غرته يف وجِهه

  .عه ِغربانٌ نقْرتاِن عند الصلَويِن يف العجز، وجم: والغراباِن

ابرلْب: والغلِْو إىل الصمن الد قَدعما ي.  

صر عليه ِرجلُ : نوع من الصرار يف ِخلِْف الناقَِة، وإذا اشتد على الرجل األمر وضاق عليه ِقيلَ: وِرجلُ الغراِب
  .ضرب من النبت: - أيضاً-وهو. الغراب

من الش يبرِروالغها عند األفُول: جرحب سمه الشصيبالذي ت .رمغٌ أحذ. وِصبِبيمن الن خوالفَِضي.  

بروالغ :ذُ منه األقداحتخي رجمن ِفضة. ش ض. وجامِسيلُ فيه املاُء بني الِبئِْر واحلَووموضع ي .رواخلَم.  
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بِبيوالِغر :بابوكذلك الِغر ،دواألس .ِروِريناِقيِد البواِدها: يقال لعِر لسِريبانُ البِغر.  

  .ال يعرف راِميه: وسهم غَرب .نخلةٌ بالبصرِة: والغرابيةُ

برواملُغ : بنةٌ وشالذي فيه حد رغَرب. الثَّغ اعأي طَويلةٌ : وِذر.  

  .ا ورم يف املَأِقإذا كانَ : وغَِربِت العين تغرب غَرباً

ِشبه اجلَرِب، شاة غَِربةٌ ، : - أيضاً-وهو. من الغرِب، وهو ِعرق يسقي وال يبرأ من دبرِته أبداً: وفَرس غَِرب
  .وإهاب غَِرب ، وغَنم غَرىب، وإبل غَراىب، وأغِْربت فهي مغربةٌ 

العراِيس، : والغراِيب. اشتد وجعه من مرٍض أو غِريه: وأغِْرب الرجلُ . أي يف سعٍة: وهو يف إغْراِب من العيش
  .واِحدها غَرِبيةٌ

  رغب

 غْىب فهو راِغبةً ورغْبفالنٌ ر ِغبقال. رغْباُء: ويالر إليك مةُ. اللَهبِغيوالر :فيه، واجلميع الرغائب غَبرما ي.  

  .واِسع أكُولٌ ، رغُب رغْباً ورغَابةً: ورِغيب اجلَوِف. تركْته عمداً: ورِغبت عنه

 بِغيواِسع: وواٍد ر . ِغبرلٌ مجاملال: ور كثري .غْبوالر :املالُ الكَثري . ِغبترلٌ مجور : مخض . رقَد ِغبوأر
  .األرض اللَّينةُ: والرغَاب. اسم موضٍع أو ٍر: ورغاِبني. ِزيادةُ الكَِبِد: الرغامىوالرغاىب و. أي أبعد خطْوه: فالٍن 

  غرب

  .مجاعةُ الغاِبر: والغبر. آِخره وبقاياه: وغُبر اللَيل. إذا مكَثَ: غَبر الرجلُ يغبر غُبوراً

: والتغِبير. أي آِخره وما بِقي منه: ها بغبِرها وقَطَع اللَّه غاِبر فالٍن وداِبرهوكَسعت. احتلَبت غُبرها: وتغربت الناقَةَ

  .ارِتفاع اللَّبِن

  .مصدر األغْبِر، غَِبر يغبر غُبرةً: والغربةُ

    

اربةُ . معروف: والغربه: والغددروت هثَل. لَطْخويف م":غُب قشارهما ي."  

  .تغري اللَّوِن الذي يغبار ِللْهم: والغبرةُ

. قَوم يذْكرونَ اللَّه عز وجلَّ بدعاٍء وإخباٍت : واملُغبرةُ. ابن غَبراَء ابن السِبيل: ويقال. هم اللُّصوص: وبنو غَبراَء

رِبيغهليلُ: والتِر. التبةُ الغجاِء منها: وداِهيدى للنتهةُ: وقيل. ال يهي احلَي . غَِبر قِقضاً: وِعرتنالُ مزال ي.  

ورجع على غُبيراِء . السكُرجةُ: وهو يف احلَِديِث. فاِكهةٌ: والغبيراُء. ونبت يف السهولة. اخلَمر: والغبراُء من األرض
  .رهأي رجع مبا يكْ: ظَهِره

  .ِلبين األضبِط ا ماٌء يقال له الغبير: ودارةُ غُبيٍر . انكَمشت فيه: وأغْبرت يف طَلَب الشيِء
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  بغر

ِغرِمثْلُه: الب رِغيه، والبطَشع قَِطعنُء. الذي ال يوالن رغباملَطَِر: وب إذا هاج.  

  .الدفْعةُ الشِديدةُ من املَطَر: والبغرةُ. بغرناها: بغرت وإن سقوها قيل: نْ تحرثَ قيلوإذا أصاب املَطَر األرض قَبلَ أ

  .أي متفَرِقني: وذَهب غَنمه شغر بغر وِشغر ِبغر

رغب رغطي شيعو :األقاِرب عدأي األقْصى فاألقْصى وي.  

  ربغ

  .مهملٌ عنده

اخلارزجني :رابغ ع شي : غُ. أي راِفهبش: والريةُ الععس.  

مغَ القَوبهم: وأرواِشيٍة إِبلَهم ومدوا كُلَّ ساعراِإلبلَ. أو تغبغُ. وأرباغَةُ: واألربالر مٍء ، واالسيمن كلِّ ش الكثري .

  .التراب املُدقَّق: والربغُ

  .الفاِجر املاِجن: والربغُ من الرجال.  أي ِحبدثاِنه:وأخذْت الشيَء بربِغه

الميم والراء والغين  

  مرغ

  .مرغ ِعرضه: ورجل أمرغُ متمرغ. اإلشبِاع بالدهِن: املَرغ

  .متمرغها: ومراغ اإلبل. ومرغته يف التراِب

هو مشرب الناقَِة اليت أرسلَها جِرير فَجعل هلا : رزدق جِريراً، وقيلأتان ال تمنع الفُحولةَ، وبذلك هجا الفَ: ومراغَةُ
  .ِقسماً من املاء وألهل املاِء ِقسماً

  .أي يتمرغ: ورجلٌ مراغَةٌ 

إذا : رغْت العِجينوأم. ترددت فيه: وتمرغت يف األمِر. وفالن مراغَةُ ماٍل ودمنةُ ماٍل. أكْلُ العشِب: واملَرغُ
  .كأنه يرمي باللُّغام: ومرغَ البِعري يمرغُ مرغاً. أرخفْته

  .األحمق من الرجال: واملارغُ

  .يِسيلُ لُعابها: وبكَار مرغٌ . أي ال يحِبس مخاطَه" أحمق ال يجأى مرغَه: "ويقولون

  .بلَد : ومراغَةُ

  مغر
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ةُ املُغر : رغمم بثَو ،رماألح نالطِّي.  

رغعِر واِجللِْد: واألمالش رمياٍض صاٍف . األحب عةٌ مرمِهه حجوالذي يف و.  

اَء الشاِعررغم وابن : نا. معروفرغنا ِشعره: ومِشدأن.  

 غاركذلك: وشاةٌ ِمم ِغرمٍم، ومها ِبدنةٌ لَبلُ. شائبِت اخلَيرغوم :قَترم. أي مهه بالسترغوكلُّ ماِرٍق. وأم :ماِغر .

  .أي ذَهبت ذَهبةً: ومغرت مغرةً

  .أي يضع به يف السيِر: ورِكب بِعريه فَجعلَ يمغر به مغراً

  .وهي املَطْرةُ الصاِلحةُ: ض مغرةٌ من مطَرومغرت يف األر. ذَهب فيها وأسرع: ومغر فالن يف البالد

رقال: واملَغِة طُوالً، يحمى على القَراملُح رواِملح زمغا: أنْ ي رغِبِمكْواِتِه وم ،زعليه. غَم ترغمئاً فَتيش تِربوش :

  .أي وجدت يف بطْين توصباً

  غمر

رمالغ :املاُء املُغقِر. رحالب ارر: وِغممةُ الغماعاملعطاُء. ج دياِء. والساِجلر رغَم سوفَر :رمالغ ردي، واملَصاجلَر كثري .

  .واسم موِضٍع. والفَرس الكثري اجلَري اجلَواد . أي كثري املعروِف سِخي : ورجلٌ غَمر اخلُلُِق والرداِء

رمانُ: والغرواجلميع الِغم ، ِغريص حيقُد.  

ِب: واالغِْتمارِة احلَرريف غَم االغِْتماس.  

  .وكذلك احلَرب والشدةُ. منهمك الباِطل: والغمرةُ

  .الذي يرمي بنفِسه يف املَهاِلِك: واملُغاِمر

    

رِميوالغ :سِبيه اليرقد غَم رضأخ باتقْلوهو م. نه : ن البرميلِّ فَغس احلَوِبيول الييف أُص تبأرضاً . ما ن تدجوو
  .ا أغِْمراُء جلَمع الغِمِري، وتغمر غَنمها

  .أي فَتر فاجترأْت عليه: وأغْمرين احلَر. إذا عاله بفَضِله: وغَمر فالنٌ فالناً

الذي مل يجرِب األمور، وهم األغْمار، ومصدره الغمارةُ : والغمر. ذلك الغمارمجتمعهم، وك: وغمار الناس
  .الرجلُ الغمر: والغمر. والغمورةُ

  .اِحلقْد: والِغمر. خراب : ودار غاِمرةٌ 

رمراً: والغه غَمدي تغَِمر ،سناللَّحم والد حِري .رمةُوالغ :وسرطْلى به العِطالٌء ي.  

  .ثَوب أسود تلْبسه اجلَواري والِعبدانُ: والغِمرةُ والنِمرةُ

  .الرمي به والدفْع: والتغِمير بالشيِء
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  رغم

غْمٍه : الرلٌ على ذُلٍّ وكُرت فالناً. ِفعغَّمرغِمه: وتئاً على ريلْت شفَع.  

 غَمغُماً له: فالنٌ ورغْماً ورر غَمرِتصاف، وهو يعلى االن قِْدرئاً. إذا مل ييمنه ش غَموما أر :هه. أي ما أكْرتغَّمور :

  .حملْته على ما يمتِنع منه : وأرغَمته. قُلْت له رغْماً

غَامفَه: والرأن اللَّه غَملُ من األ. الثّرى، أرِسيفُهوما يأن غَمور، غَامِف، وكذلك الرن.  

: وشاةٌ رغْماُء. والزيادةُ يف الكَِبِد، واملَراِغم ِمثْلُه. واألنف وما حولَه. وقَصب الرئِة. لُغةٌ يف الرخامى: والرغامى

 اضيِفها بِف أنعلى طَر.  

غَاملُ: والريمي به السراملاِء ي دبز.  

اغَموجلَّ: واملُر زله عانُ، من قَورةً: " اِهلجعاغَماً كثرياً وسرِته" مرعاً ِلهجستأي م.  

  .أي طَِلبةٌ ومغضب : ويل عند فالٍن رغَامةٌ . لُعبةٌ: واملُرِغمةً

  .أي ال يعِوزه شيٌء: وفالنٌ ال يراِغم شيئاً

غَّمراملَذْ: واملُتغَموِمثْلُه املَر ،بطَرواملُض به.  

  غرم

مره: الغمه أغْرته، غَِرمٍء لَِزمياُء شِرمياِن. أدم: والغرواملُغ الغاِرم.  

امروالغ :ذَابالع .الالِزم رمنه. والش فَصيوثقَلٌ ال ت.  

  رمغ

  .مهمل عنده 

اخلارزجني :ِميركالماً ت تغأي لَفَقْته : غاًرم.  

  .أي عركْته ِبيِدك كاألِديم وحنِوه: ورمغت الشيَء أرمغه. ورمغت رأسه بالدهن، والطَّعام باألدم
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الالم والغينباب   

النون والالم والغين  

  نغل

  .ِغلَةوجوزةٌ ن. األِدمي الفاِسد يف ِدباِغه، نِغلَ ينغلُ نغالً: النِغلُ

  .ونِغيلٌ ِمثْلُه. ولَد ِزنيٍة ، واجلاِريةُ نغلَةٌ: والنغلُ

  غلن

  .مهملٌ عنده 

اخلارزجني :لَنالغ :بابالش باِب، قد غَلَناِنِه وغُلَوائه: - ِمثْلُ غَال-ِزيادةُ الشوهو يف غُلَو دادِته : أي ازأي ِشد
  .وكثرِته

  لغن

: ويقولون لَغنه. هي اللَغاِنين: واللغن . شرة الشباِب: واللَّغن. نواحي اللَّهاِة، مشِرف على احلَلْق: اِنيناللغنون واللَّغ

  .إذا الْتف وطالَ: والغانَّ النبات. يف معىن لَعلَّه

الفاء والالم والغين  

  غلف

األغْلَف :لْفَةُ. األقْلَفوقَلْ.القُلْفةُ: والغأغْلَف ب : غُلْف ِغالفاً، وقُلُوب يما غُشكأن .والغالف : انُ، غَلَّفتوالص
  .أي ناعم: وعيش أغْلَف. القارورةَ وأغْلَفْتها

 أغْلَف باِت: وعامالن لَّلَ. كَِثريغِة وتبالغاِلي لَّفغوت : غَلْفَاُء. واِحد سوقَو ف أغْلَفيالٍف يف ِغ: وس.  

  غفل

  .من ال ِفطْنةَ له: تركته غفالً وأنت له ذاِكر واملغفَّل: وأغْفَلْت الشيء. التعمد: والتغافُلُ. غَفَلَ يغفُلُ غَفْلَةً وغُفُوالً

  .هسبسب متيه ال عالمة في: والغفْلُ. املُقَيد ال يرجى خيره وال يخشى شره: والغفْلُ

  .ال نِصيب له وال غُرم عليه: وِقدح غُفْلٌ . ليِس عليها ِسمةٌ: ودابةٌ غُفْلٌ 
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  .هي العنفَقَةُ، وسميت بذلك ألنَّ كثرياً من الناس يغفُلُ عنها عند الوضوِء: واملَغفَلَةُ. مل تمطَر: وأرض غُفْلٌ 

  لغف

  .مهملٌ عنده

فالٍن فالنٌ لَ: اخلارزجني فالِغفُه: ِغيقُه، وهو يِديه وصرِجيفَاُء: أي سه لُغعمداِخلُه، وجأي ي .افواِإللْغ : راجلَو
.  ِمثْلُهإذا لَحظَ ا لَحظاً متتاِبعاً، ولَغف: وألغف بعيِنه. القَوم يكُونون لُصوصاً ال حِميةَ هلم: واملُلِْغفَةُ. وقُبح املُعاملَِة

فةُ: واللَّغدِصيٍو. العٍء ِرخيفَةُ. وكُلُّ شةُ : واللَِّغيراخلَِزي .مف األدلْغوهو ي.  

  .كأنه أراد أطْعمين: وألغفَين فالنٌ لُغفَةً من شيٍء 

 فلغ

  .املُشجج: واملُفَلَّغُ. الشج يف الرأْس: الفَلْغُ

الباء والالم والغين  

  لبغ

  .واُهللا الغالب. الرتَاع: والِغالب. غَلَب يغِلب غَلَبةً وغَلَباً

  .داٌء : والغلب. -وأسد أغْلَب، والِفعلُ غَِلب يغلَب غَلَباً

  .الغلْباَء: وكانت تسمى تغِلب. وِعزةٌ غَلْباُء. وهضبة غَلْباُء

  ..املغالَبةُ: والغلْبةُ. الغلَبةُ: والغالَِبيةُ. يغِلب سِريعاً: ورجلٌ غُلُبةٌ . الغاِلب: والغلُبى

  .بالكَسر والفَتح: والنسبةُ إىل تغِلب. إذا بلَغَ كُل مبلٍَغ: واغْلَولَب العشب يف األرض

لْبيت قد حال أتى وقْيت الذي أغِْلب فيه يا لَيت دين ِغ: وقيل يف قول الراِجِز. الذي يغِلب بسيِره: وبِعير غُالب
رأٍة : وغَالِب. الناسام ماس.  

  لغب

وباً ولَِغبلُغ بلْغي بةُ اإلعياِء: لَغوهو ِشد.  

  .مبعىن لُغاب: وِريش لَغب. البطْن، الواحدة لُغابة: واللُّغاب واللَغب من الريش

بالثنايا من ا: واللغ نيما ب ه لغوبعمم ، وجللح.  
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  .إذا تِبعه وظَن أنْ لَن يدِركَه فَلَِحقَه: وأخذْته بلَغِب رقَبِته

  .الذي ترافَدتة اخلُصوم: واملُتلَغب. طَردته حىت لَغب أي أعيا: وتلَغبت فالناً

وبِيي: واملَلْغاملُع .بواللَّغ :الذي ال خ ِعيففيهالض ري.  

  .أفْسدت عليهم: ولَغبت على القَوم. حدثْتهم حبديٍث خلٍْف : ولَغبتهم ألْغبهم

  بغل

أي بلَّدت وأعييت : وبغلْت. والتبِغيلُ ِمشيةُ اِإلبل يف سعٍة. الِبغالُ: معروف ، وأبغلٌ وِبغالٌ ، واملَبغوالء : البغل
  .تبِغيالً

  لغب

  .البِليغُ من الرجال، قد بلُغَ بالغَةً: البلْغ

  .وكذلك اإلبالغ يف الرسالة. وبلَغَ الشيُء يبلُغُ بلُوغاً، وبلَّغته وأبلَغته

  .أي ِكفَايةٌ : وله بالغ وبلْغةٌ وتبلُغٌ 

  .أي اجلهد" غَ ِمني الِبلَِغين بلَ: "ويقولون. أنْ تبلُغَ من العمل جهدك: واملُبالَغةُ

نيوالغ نيالع بصنال ِبلْغ، وي علْغٌ وِسمال ب عمس مواللَّه.  

  .الذي ال يسِقطُ يف كالِمه كثرياً: والبِلبغُ من الرجال

  .األكارع:  والباِلغاُء.احلَبلُ الذي يوصلُ به الرشاُء إىل الكَرب، وتجمع تباِلغَ: والتبِلغةُ

الميم والالم والغين  

  غلم

لَمةً وغَلَماً، واغْتغُلْم لَمغي غَِلم .مِليقال ِمغاٌء ، ويوس مِلم والِغلِّيتواملُغ .مأةٌ ِغلِّيرةٌ : وامِلمتغِة . أي مالِغلْم نيب وغُالم
  .والغلُومِة والغالَِميِة

الَماِرِب: والغالش الَم. الطّارقال للغوي : غُلَم.  

لَميوالغ :ِضعوم .فَاةُ الذَّكَرلَحرى. والساملاِء يف اآلبار. واِملد عبنعِر، وهو . ومالش ِريض املَفِْرِق الكَثريالع ابوالش
  .أي أحد : وما بالداِر غَيلَم. الغيلَمي أيضاً

  لغم
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تحِريك الشفَِة بالكالم وإدارةُ : والتلَغم. حولَ الفَم، وكذلك املَلْغمةُ: واملُلْغم. رمى به: بِعري لُغامه لَغماًلَغم ال
الِغِمكةُ. ممغةُ والنمواللَّغ :توالص.  

    

قَصبةُ : واللَّغم. اليت ابيض وجهها: غماُء من الشاءواللَّ. وتلغمت بالطيب. أي تحدثُوا فيما بينهم: وتلَغموا يب
قيفيها الر ِقعنتسوقُه اليت يراللِّسان وع.  

  ملغ

  .أي داِعر ، وقَوم مالغٌ : ورجلٌ ماِلغ. األمحق الوِقس اللَّفِْظ: اِمللْغ

  . مازحته بالرفَِث:ومالَغته بالكالم. ضِحكْت به: وتمالَغت باإلنساِن

  غمل

ماألِدي لْتوفُه عنه: غَمص خفَستٍة ِليه يف غُملْتعلُولُ. إذا جمةً: والغكَلُ مطبوخؤةٌ تشِشيلُ. حاِليوايب: والغمالر .

  .اِإلصالح: والغملُ. سع يف املالالتو: والتغملُ. وقَِضيب اِحلمار. وكُلُّ ما اجتمع نحو الشجِر والغمام

تبوغَِملَ الن :فَنعود ويسضاً حىت يعه ببعض ِكبر.  

  .اخلَمر من األرض: والغملُولُ. مغطّى: ولَحم مغمولٌ ومغمونٌ 

  مغل

  .وجع البطِْن من تراٍب ، مِغلَ يمغلُ فهو مِغلٌ : املَغلُ

اليت تحِملُ قَبلَ : واملُمِغلُ. إذا ولدت سنواٍت متتاِبعةً: أي أخذَها وجع فكلَّما حملَت ألْقَت، وقيل: لشاةُوأمغلَِت ا
  .ِفطام الصِبي وتِلد كُلَّ سنٍة 

ملَ القَوغلٌ : وأمغإبلَهم وشاءهم م أصاب.  

  . مرتيِن، وغَنم ِمغالٌ النعجةُ تنتج يف السنِة: واملَغلَةُ

  .فَساد العيِن، مِغلَت عينه: واملَغلُ. تتابع شرها، تمِغلُ بالشر: وإمغالُ احلَرِب

  .وشى به، ومغلَ أيضاً، وإنه لَصاِحب مغالٍَة : وأمغلَ فالنٌ بفالٍن عند السلطاِن
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النون والغينباب   

الفاء ونونال والغين  

  غنف

فنيٍف: الغنذو غَي رحع اآلباِر، ببناملاِء يف م لَمغَي.  

  نغف

فغاِفس: النعن اخلَن لَّخستي قْفع دود .فغلك: والنهاِقه فَينيف أع اداجلَر بِصيداٌء ي.  

  .يكونُ العطاسعظْمتاِن يف الوجنتيِن من تحرِكهما : والنغفَتاِن

  نفغ مهملٌ عنده

فْغُ: اخلارزجنيفْغاً: النفُوغاً ونه ندي تفَغل، نمفْطُ باليِد من العالن.  

الباء والنون والغين  

  نغب

  .وهو االبِتالع للريِق أو املاِء نغبة بعد نغبة: نغب اِإلنسانُ ينِغب وينغب نغباً

  .أي من خبٍر سار " واهاً ما أبردها من نغبة: "املَثَلويقُولُون يف 

  نبغ

إنه : ويقولون. والدِقيق ينبغ من خصاص املُنخل. إذا مل يكن يف إرِث الشعِر مثَّ أجاد، وبه مسي الناِبغة: نبغَ الرجلُ
  .أي ِهبِريِته، وقد يخفَّف: لَكَِثري نبِاغ الرأْس

  .يثُور ترابها: ومحجةٌ نباغَةٌ . ونبغت علينا منهم نباغة

لَدالب تبغإليه: وأن ددرت التةُ الناس. أكْثَرغبةُ. وسطهم: وناِن: والناِبغالش ِظيملُ العجالر.  

  غنب
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ويوم . الغبن: والغِبينة. غاِبن: والفاتر عن العمل. الفائلُ ، وكذلك يف البيع، غَبنته فهو مغبون: الغبن يف الرأْي
  .التغابِن يف اآلِخرِة باألعمال

  .إذا أغْفَلْته: وغَِبنت الرجلَ أغْبنه. كالعطِْف: والغبن يف الثِّوب

َء: واملَغاِبنيالش تنبِبن واغتغفاغ واآلباط، الواحد مه يف : األرأتباملغنبخ.  

 ٌء غَِبنيف قَليلٌ: وشضِعي .قَاَء والثَّوبالس تنن: وغَبوناً أي أثْناًء، الواِحد غَبفيه غُب لْتعإذا ج.  

الميم والنون والغين  

  غنم

  .أي قَِطيعاِن: ولفالٍن غَنماِن. اتخذْا: وتغنمت غَنماً. الشاُء، هذه غَنم للجماعة: الغنم

الغِنيمةُ، : والِغنامةُ. وغَنمته فاغْتنم. الفَيء: والغنيمةُ. انِتهازه: الفَوز بالشيِء من غير مشقٍة واالغِْتنام: غنموال
  .وجمعها ِغنام

  .حي من العرب: وبنو غَنٍم. أي جهدك: وغُناماك أنْ تلْحقَه

  نغم

  .الم وحسن الصوِتجرس الك: النغمة

مغوالن :مغنفَساً يف املاِء ين منغ ،عب وهي اجلُرغِمثْلُ الن.  

  منغ

  

  .مجمجةٌ بسواٍد وحمرٍة وبياٍض، رجل منمغُ اخلَلِْق: التنِميغ

  .شعفَته : يبونمغةُ الص. ما تحرك من الرماعِة وهو يافُوخ الصِبي: والنمغةُ

  .وسطُهم وكثرتهم، وكذلك من املال: ونمغةٌ من الناس

  غمن

: ولَحم مغمونٌ ومغمولٌ . إذا أدِخلَ فيها: وانغمن يف األرض، وغُِمن فيها. غَمنت اِجللْد ِليلين ويحتِملَ الدباغَ

 واِحد.  
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الفاء والغينباب   

ميمال والفاء والغين  

  فغم

درالو مفَغ :حفَتإذا ان .مفْغبةُ تالطًي حيوالر .مووهو الفُغ . موفْغٌء ميوش : بطَياماً. معنه . وهاِت لنا ِفغ مفَغوان
كاممي. الزذَ بفُغوأخ :عليك قإذا ش.  

  .رِضع: وفَغم اجلَدي اللَبن. يلُالتقِْب: واملُفَاغَمةً. إذا مألته: وفَغمته غَيظاً

وهو مفْغم . اخلُالَلَةُ: الذي يخرج باللَسان من بني األسناِن، والوغم: والفَغم". كُل الفَغم ودع الوغْم : "ويقولون
  .أي مغرم ا: بفُالنةَ
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الباء والغينباب   

الميم والباء والغين  

  بغم

ي يالظَّب مغوماًبغاماً وبغب مغتِه: بصو مخوهو أر .موغه، وكذلك الناقَةُ: واملَبه أممغبت لَدالو . موغأةٌ برِخيمةُ : وامر
  .الصوِت
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الثالثي المعتلباب   

القاف والغين  

  غاق

قانٌ: الغاقَةً والغاقه ِغيعمِر املاِء، وجاب ا: وقيل. من طَيرهو الغلصغري.  

  .إذا مل يثْبت على رأٍي واِحٍد : وغيق الرجلُ تغِييقاً

  .أفْسد: وغَيق مالَه. ضلِّلَ وتحير: وغُيق الرجلُ
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الجيم والغين  

  

  غوج

  .أي عِريض الصدِر، وكذلك الفَرس: جملٌ غَوج اللَّباِن

  .وج أي تثَنى، يغ: وغاج يف املَشي
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الشين والغين  

  

  غشو

والذين . واحلَِديدةُ اليت فَوق املُؤخرِة. ِغطاؤه: وغاِشيةُ الرحل والسيِف. ما غَشى القَلْب: الغشاوة والِغشاوة
لَكونَ فَضجروي كنوشغةٌ: يةُ أيضاً. غاِشيبغا. وهي الِقيام اللَّه اهمِف، رٍةوداٌء يف اجلَوانُ. ِشييلَ : والِغشجانُ الريإت

  .ذَهب عقْلُه: وغُِشي عليه. املَرأةَ

  .اليت يغشى وجهها كُلَّه بياض: والغشواُء من الشاِء

  .أي غَِشيين: غَشاين اللَّيلُ: ويقولون

  وشغ

  .لى الشرب فتوشغه بيدكإذا مل يقدر ع: وأوشغت املريض املاء. أوشغ وأوتح : الوتح، يقول: الوشغ

  .تلِْطيخ الثَّوِب بالدم حتى يِصير عليه طَراِيق: والتوِشيغُ

  شغو

: وأشغوا به. أنْ يقْطَر البولُ قليالً قليالً: والتشِغيةُ. اخِتالف األسناِن، رجلٌ أشغى، وامرأةٌ شغواُء وشغياُء: الشغى

ل أيب خراٍشخالَفُوا الناسِره، من قَويف أم .  
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الضاد والغين  

" "  

  غيض

  .وانغاض املاُء. فَجرته إىل مِغيض: وِغضته. وغيض ماء البحر. املوضع: واملَِغيض. غاض املاُء يِغيض غَيضاً ومغاضاً

  .الطلْع: والِغيض . معروفةٌ ، واجلميع الِغياض: والغيضةُ

  غضى

ناُء اجلُفُوِن: اُءاإلغْضعلى القَذى. إد تيعليه. وأغْض تووغَض :كَتأي س.  

  .إذا غَِشي كُلَّ شيٍء : ولَيلٌ غاٍض يغضو غُضواً

غَضياُء وأرض . مجتمع منِبِتها: والغضياُء. من الغضى والغضاة، واجلَميع الغضى : وغًضويةٌ . عِظيمةٌ: ونار غاِضيةٌ 
  .يرعى الغضى: اشتكَت من أكِْله، وغاٍض: وإبلٌ غَضايا، وغَِضيت. كثرية الغضى: وغَِضيةٌ 

  .أي جام واِفر : وشيٌء غاٍض أحسن الغضو

  . منهواسم ابِن غَضياَء. األرض الغِليظةُ: -أيضاً-وهي . أي مبائٍة من اِإلبل، وهي معِرفةٌ: وأتانا بغضياَء

  ضغو

  .أي استخذى: صوت الذَِّليل، و أضغيته فَضغا ضغواً: الضغاُء
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الصاد والغين  

  غوص

صوولُ حتت املاء: الغخةُ. الدلُؤ، والغاصمنه اللُّؤ جرخي وِضعوه: ومِرجختسم.  

    

  .ساِقأعلى ال: واملَغاص. غائص وغَواص: واهلاِجم على الشيِء

  صوغ

ِسهام من صنعِة رجٍل : والصيغةُ. وشيٌء مصوغٌ . والصياغَةُ ِحرفَته. مصدر صاغَ يصوغُ: الصوغ
  .هي أختك صوغُك وصوغَتك: ويقولون.واِحٍد 

  .أي من أصل كرمي: وفالن من صيغة كرمية. مبعىن واِحٍد: وصاغَ يلَ الشراب وساغَ

  صغو

االصاُء: غوغأةٌ صرغى واملٌ أصجِك، رلٌ يف احلَنيم.  

  .وِصغوه معه وصغوه وصغاه. مالَ: وصغا فُؤاده إىل كذا يصغو

  .أصغيت إليه سمعي، وصغيت إىل حِديثه وصغوت: االسِتماع، تقول: واإلصغاُء

ومجِت النغروِب: وصللغ اُء. مالَتغواألص : وِصغ واحي واجلَوانب، الواِحدالن.  

  .نقَصه: وأصغى حقَّه. إذا ظَلَمته إياه: وأصغيت حظَّه إصغاًء

  .الذين يِميلونَ إليه ويأْتونه: وصاِغيةُ الرجل

  .أي طائفة منهم: وصغت إلينا صاِغيةُ بين فالٍن 

  .يضرب للرجل الذي يشار عليه باألمر وقد أبصر أنَّ الصواب يف غري ذلك" لَم مبصغى فيه الصِبي أع:" ويف املَثَل
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السين والغين  

  غسى

لُ وغَِسيا اللَّياً: غَسوغسو غسغسى ويي ،بووأغْسى أص ،أظْلَم.  

  .ألْبسين ظَالمه: وأغْساين اللَّيلُ. طويلُ العمر: وشيخ غاٍس

  .البلَح، وجمعها غَسى: والغساةُ. جمع الغسى وهو الغسو، وكذلك اِإلغْساُء: والغسيانُ

وسةٌ : والغوالواحدة غَس ،ِبقالن.  

  .الذي يسقُطُ من البسر وهو أخضر فَينضج بعد ذلك: والغاسي

  سوغ

وأسوغَ .عذْب: وشراب سائغٌ . وسوغت فالناً ما أصاب تسِويغاً. اُهللا إساغةوأساغَه . ساغَ شرابه يف احلَلْق سوغَاً
أي ولدوا بعده ليس : وهم أسواغُ فالٍن . إذا وِلد بعده، وهو سوغُه، وهي أخته سوغُه وسوغَته: الرجلُ أخاه

 لَده ونيبينهم وب.  

  .شدت وتباعدت: وساغَِت الناقَةُ. رهأي به تم أم: وأساغَ فالنٌ بفالٍن 

  غيس

  .أي يف نعمٍة ، ويف غَيساٍت أيضاً: وهو يف غَيسٍة من العيش. الشباب: الغيسانُ

  .اجلَميلُ الذي كأنه غُصن يف حسِن قامٍة : والغيساينُّ

 سِغي ةٌ : وملَمةٌ ناِعمثَةٌ واِفرأي أِثي .تساِنهولَسِبه:  من غَيرأي من ض.  
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الزاي والغين  

  غزو

. موِضع الغزِو: واملَغزاةُ. جمع الغزاِة، وكذلك الغزى: والغِزي. غَزاء: ورجلٌ غَزِوية. غَزوت وأنا أغْزو غَزواً

  .إذا عسر ِلقاحها: وأغْزِت الناقَةُ فهي مغٍز . مغِزيةغَزا زوجها فهي : وأغْزِت املَرأةُ. املَناِقب والغزوات: واملَغازي

  زيغ

  .تزينت: التمايل يف األسناِن وتزيغِت املَرأةُ: والتِزايغُ. املَيلُ: الزيغ

  وزغ

  .نضحته نضحاً: وأوزغَِت الناقَة ِببوهلا. سوام أبرص، الواحدة وزغَةٌ : الوزغُ

  .إذا كانَ حاِرضاً فَسال: ورجلٌ وزغٌ 

   زغو مهملٌ

غَاُء: اخلارزجنيغو: الززغَا يز ،يبكاُء الصب.  

  زوغ

  .وال من زاغَها باخلَزائم والعين يف هذا أعرف: ... إذا جذَبها، من قَول ذي الرمِة: زاغَ الناقةَ يزوغُ زوغاً

  



الصاحب بن عباد-احمليط يف اللغة  882  

اءالط والغين  

  غوط

. ِفعلُ الغائِط: والتغوطُ. املُطئمن من األرض، واجلميع الِغيطانُ واألغْواط: والغائطُ والغوطُ. موضع بالشام: غُوطَةُ

  .مبعىن غار: وغاطَ يف األرض يغوطُ ويِغيطُ

: والغوطُ. ض األبعد الذي يفْضي إىل معظَم املاءعمق األر: والغوطُ. دخلَت فيه: وغاطَِت األنساع يف جنِب البِعِري

  .لَِقم: الثَِّريد، وغَوطَ الرجلُ

  .ِمثْلُ الغوط: والغاطُ. أي يف أمٍر شِديٍد: ووقَع يف غَوِطِة

  .أي غاب يف األرض: وغاطَ يِغيطُ

  غطى

  .ما غَطَّيت به، واجلميع األغِْطيةُ: الِغطَاُء

    

وغَطى اللَّيلُ يغطي . ارتفاع الكَرم على الدعم: والغطْي. غَطى يغطي غَطْياً وغُِطياً: امتأل الشاب شباباً قيلوإذا 
  .وخذْ هذا قَبلَ أنْ يغِطي عليك اللَّيلُ؛ من أغْطَيت. أظْلَم، فهو غاٍط : غَطَياناً

  غطو

  .وغَطا عليهم البالُء وحنوه.  ولَيلٌ غاٍط ومغٍط .إذا غَِشي : غَطا اللَّيلُ يغطُو

بابٍء : وغَطا به الشيٍء طالَ على شيبه، وكذلك كلُّ ش فَعتار.  

  طغو

. وطَغى املاُء يطْغى طُِغياً. وطَغوت وأنت تطْغو، وطَغيت تطْغى. لُغتاِن، واالسم الطَّغوى: الطُّغيان والطُّغوانُ

  .اجلَبار العِنيد: والطاِغيةُ

أي : وطَغي من كذا. اسم رجٍل بعيِنه، واسم الالِّت والعزى، واسم جماعٍة : والطاغُوت يف القُرآن على وجوٍه 
  .بقَرةُ الوحش الصغريةُ: - بضم الطاء-وطُغيا.نبذٌ منه
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الدال والغين  

  وغد

غْدِع: الوةًالضغادو غُدقْل، والع فاخلَِفي في .غْدجان: والوة الباِذنرثَم.  

  .ولُعبةٌ تدعى املُواغَدة. داوم عليه: وواغَد يف السير. أي باريته: وواغَدت الرجلَ

غْدوالو :ِغدي غَدلُ، ومِملَ: العع .مالقَو تغَدهم، أِغ: ووتمدهمإذا خد.  

  كيد

: واألغْيد. غَضةٌ ، وكذلك كلُّ شجٍر غَض: وبرِديةٌ غَيدانةٌ . الفَتاةُ الناِعمةُ، وكذلك الغيداًء واألغْيد: الغادةُ

  .أي ِحدثاِنه: وإنه لَفي غَيداِن شباِبه. وهو يتغايد يف مشِيه. الوسنانُ املائلُ العنِق

  غدو

دغدي اغِْتداًءغَدا يتغدى ياً، واغْتودى. و غُدوالغ :ودٍة ، والغوغُد عماٍة : جغَد عمج.  

  .تغدى: وغِدي الرجلُ. ورجلٌ غَديانٌ وامرأة غَديا، وغَدوانٌ أيضاً. معروف : والغداُء

  .سحابةٌ تنشا صباحاً ، واجلميع الغوادي: والغاِدية

ِوياِء خاصةً: والغدلُه يف الشعجي نطُوِن احلَواِمل، ومنهم مكلُّ ما يف ب.  

 ناقص، يقولون: وغَد ماس : كغَدا غد""كووغَدا غَد .  

  دغو

  .أي كَِلٍم قَِبيحٍة : وفالنٌ ذو دغَواٍت ودغَياٍت . اسم امرأٍة: دغَةُ

  .ف الزنجِجيل من السودان خلْ: ودغَاوةُ

  دوغ مهملٌ

غاً: اخلارزجنيغُه دوودي احلَر ه: داغَهدغاٍت .أفْسدو اٍد : وهو صاِحبأي فَس.  

مض: وداِغ القَوغٍَة من املَرووهم يف د ،ضهم املَرمِف: - أيضاً-وهو. عيِقضاِء الصعند ان درأيضاً. ب قموح .

وداغَ الطَّعام :خرص.  

  .أي استراحوا : وداغَ القَوم بعضهم إىل بعٍض يف الِقتال
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   دغى مهملٌ

ةُ: اخلارزجنيغْيةٌ: الدغْيعليه د ِجدةٌ : الكلمةُ القَِبيحةُ وما وثْرأي ع.  
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التاء والغين  

  تغى

ة الضحكِت اجلاِريغها: ته فغالَبفَتإذا أخ.  

  وتغ

املَرأةُ : والوتغةُ. أي أوهنه، وهو موتغٌ : وقلَةُ العقْل يف الكالم، أوتغَ القَولَ والدين. اِإلثْم : والوتغُ. املَالمةُ: الوتغُ
  .املُضيعةُ لنفِْسها يف فَرِجها، وتغت تيتغُ وتغاً

  .واهلَالك أيضاً. أي ألوِجعنك: الوجع، ألوتغنك: والوتغُ
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الظاء والغين  

  غيظ

  .االغِْتياظ: والتغيظُ. ِغظْته، وأنا أِغيظُه غَيظاً

  .إذا باراه فَصنع ِمثْلَ صِنيِعه: وفالنٌ يغاِيظُ فالناً. حي من قَيٍس: وبنو غَيٍظ 

  

الذال والغين  

  

  غذو

  .النِشيطُ من اخلَيل: والغذَوانُ. ياًالطَّعام وغريه، غَذَا يغذو ِغذَاًء، وتغىن تغذِّ: الِغذَاُء

. أي ترمي به وتصبه صباً: قربة تغذي باملاء: ومنه يقال. إذا صرعه فَشد صرعه: واستغذى الرجلُ صاِحبه اسِتغذاًء

  .ِعرق : والغاِذيةُ

  .عيأي مصِلحها ، كأنه يغذُوها بالر: وفالنٌ غاِذي مال

   غيذ مهملٌ

تاظ : اخلارزجنية يف املُغتاذُ لُغاملُغ.  

  

الثاء والغين  

  غثى

  .الغثيان وهو خبثُ النفْس، غَثَت نفْسه تغثي غَثْياً: الغثى

وغَثَيت الكالم أغْثَاه . ثَاُءصار فيه الغ: غَثَا الوادي يغثُو غُثُواً : و يقال. ما جاَء به السيلُ من نباٍت قد يبس: والغثَاُء
وغَِثيِت األرض . وغَثَأْت الكالم أيضاً. إذا خبطْتهم وضربت فيهم: وغَثَيت املالَ والناس أغِْثيهم. أي خلَطْته: وأغِْثيه

  .كَثُرت : بالنبات
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  ثغو

  . الشق يف شفَِة الشاِة:والثِّغايةُ. من أصوات الغنم، والِفعلُ يثْغو: الثُّغاُء

  .أي مل يعِط ثاِغيةً وال راِغيةً" ما أثْغى فالنٌ وال أرعى " و

غوث وغيث  

  .املَطَر، غاثهم اللَّه، وأرض مِغيثَةٌ ومغيوثَةٌ ، وِغثْنا ما ِشئْنا: الغيثُ

  .تهأي أعن: وغَوثْته. اِملياه ألنه يستغاثُ ا: واملَغاِوثُ

: وأجاب اللَّه غَواثَه. ما أغاثَك اللَّه تعاىل به: والِغياث. الكأل ينبت من ماِء السماء ، ويجمع على الغيوث: والغيثُ

  .إذا قال واغَوثاه: وضِرب فَغوثَ تغِويثاً. أي دعاَءه

  .واحلُضر. اجلَري الكثري: والغيثُ

وغاثَ النور يِغيثُ . ِمما أغَثت به املُضطَر من طَعاٍم أو نجدٍة : - أيضاً-وهو. أي ِشدِة عدٍو: ِويٍث وإنك لَذُو غَ
  .أي مارهم: وأغاثَ ِعيالَه. أي أضاَء: ِغياثاً

  .املادةُ: والغيثُ. اسم صنٍم: ويغوثُ. اسم قَِبيلٍة : وغَوثٌ

  .حمةُ اليت يف اهلامةاجلَ: واملُغيثَةُ

  وثغ

  .مهمل عنده

ةُ: اخلارزجنيغثيها: الوها أِثغتثَغاقَِة، ووةُ للنجرالد.  

  .ِشبه املَكْسوِر بالعمل: - أيضاً-وهو. ِمثْلُ فَلَغت، فهو موثوغٌ: ووثَغت رأْسه

  .أي قَِليلٌ : ووثيغةٌ من املَطَِر ووثْغةٌ .  بعضها على بعٍضوهو أنْ يرد: وثَِريدةٌ موثُوغَةٌ ووثيغةٌ

  

الراء والغين  

  غرو

وال غَر :بجو كَبدي. أي ال عرغغَ لَيمها: وإنَّ الصِلحيصها وجبعأي ي.  

هه أغْروتورى: وغَرغاء فانقْته، من الِغرأي ألْز .رىغه أيضاً، وهو متيىوأغْررغوم .  

  .أولعت به، وهو الِغراُء : وغَِريت بكَذا
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مهالس تون : " ويف املَثَل. وغَريورِد املَغِركْين ولو بأحِن" أديمهِد السأي بأح.  

ورم: واملَغبالقَو را. املُلْصقِة: والغقَرالب لَدو- ورقصواِن- مه غَرتثِْنيوت ،.  

اسم وثٍَن : والغِري. أي مطَرها: وغَرا اللّه األرض يغروها. املَهزولُ، وجمعه أغْراُء، وكذلك الغراةُ: لغراوا
  .موِضع : والغِريان.منصوٍب 

  غرى

  .ينهماواليت ب: وغاريت بين اثْنيِن. اِإلنشاُء، أغْريت بينهم العداوةَ: اإلغْراُء

  .املُالجةُ، وهما يتغارياِن يف الغضِب: واملُغاراةُ

  غور

  .الذي يريد هبوطَ أرٍض وغَوٍر: واملُستغار. أتى الغور وهو ِتهامةُ، ويقال أغار: غار الرجلُ

وغور . وغارِت الشمس ِغياراً. ملاء تغور غُؤوراًبعد قَعِره وغارت النجوم وغار القَمر والعين وا: وغَور كُلِّ شيٍء 
  .النجم أيضاً

: والتغِوير. اهلاِجرةُ: والغائرةُ. اشتد حره: وغار النهار. القائلةُ : والغائرةُ. إذا قالَ قَيلُولةً: وغور الرجلُ تغِويراً

  .الغائرةُ: والغورةُ. النزولُ عند الغائرة

واجلَمع . ونبت طَيب الريح على الوقُود. ولُغةٌ يف الغيرة. ومغارةٌ يف اجلَبل كالسرب. ِنطْعاه يف احلَنكَيِن: وغارا الفَم
  .والقَِبيلةُ العِظيمةُ. الكثري من الناس

  . الفَساد:والغار. البطْن والفَرج، هو عبد غاريِه: والغاراِن

  .غار: وهو ماٌء، وقيل" عسى الغوير أبؤسا"ومثَلٌ 

  .جمع الغارة: والِغير. خيلٌ قد أغارت: واملُِغريةُ. كثري الغارات: ورجلٌ ِمغوار . والغارةُ، والِفعلُ اِإلغارةُ

    

أشِرق ثَِبير كَيما : "ويف املَثَل. أسرع يف عدِوه: الرجلُوأغار . عدا غَارةَ الثَّعلَِب: العدو، يقال: والغارةُ
نِغري."حاجلُر ارغتواس :مروإذا ت .روغي رابوالش فيه الطَّعام وغار :عجٍء . أي نيت بشرأي ما : وما اغْت

وغارين . أي استِمره: واستغِوِر اللَّه.  نفْع فيهأي هو باِطلٌ ال: - بضم الغين-وهذا كالم ال غور له.انتفَعت
  .من الدية: يغورين

  .السرةُ : والغائرةُ

  غري
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على وهو ال يتغير . ورجلٌ غار غَيور . واملَرأةُ غَيرى غَيور . الغيارى والغير والِغير: الرجلُ الغيور، واجلمع: الغيرانُ
: وِشدةُ فَتل احلَبل وفَرس مغار . الدفعةُ على القَوم: واِإلغارةُ". أغْير من الفَحل: "ويقولون. أي ال يغار: أهِله

  .النفْع: والغير. شِديد املَفاِصل

: ، وغَير فالن فالناً- أيضاً-والديةُ. وجمعها ِغير مارهم، وهو الِغيار : اِمليرةُ، غَارهم يِغيرهم ويغورهم: والِغيرةُ 

  .أعطاه الديةَ

  .وأرض مِغيرةٌ ومغيورة. وغارنا اُهللا خبيٍر. إذا سقَاها: وغار الغيثً األرض يِغيرها

يكونُ استثناًء ويكون اسماً، وبعض العرِب يثَنيه : وغَير. أي نِجع: وغار فيه الطَّعام يِغير. أي ِغثْنا: وِغرنا خبيٍر 
وغايرته . بنات غَيٍر: قد بلَغَ املاُء الرىب فال ِغير ويقال للكَِذباِت: التغِيير، وكذلك الِغير يف قَوله: والغير. ويجمعه
  .أي بادلْته: بِسلْعيت

  .إذا أتاهم لينصرهم أو لينصروه: غارةًوأغار فالنٌ إىل بين فالٍن إ

  وغر

غْرغَراً: الوو غَروه يردص ِغرِظ ، ويالغ غْراً. اجِتماعةُ وِت اهلاِجرغَروو .رِغيضاِء: والوموي على الرشني ملَح .

اجالعاِملُ اخلَر غَرفاه: وأووتإذا اس .غْروالو :توالص.  

. وذلك أنَ املَجوس تغلي املاَء للخناِزير فَتلِْقيها فيه لينضج فذلك اِإليغار" كَِرهِت اخلَناِزير احلَِميم املُوِغر : " املَثَلويف

رغواِملي :واِمليعاد ةُ. اِمليقاتِة: والِغرراً. ِمثْلُ الِعدغوا بينهم ِميغَرأو.  

  روغ

وأنا منذُ . وهو يِديرين عن أمٍر وأنا أِريغه. أي مالَ إليه: وراغَ إليه. الثَّعلَب: والرواغُ. أي حاد عنه: راغَ عن فالٍن 
إذا : وروغْت اخلُبز يف الودك. أي كثري : وخير له رواغاُء . أي أبِغيها بغاًء وِشيكاً: اليوم أروغُ حاجةً إىل فالٍن 

وه فيهرلْت.  

وأخذْتين . أي حيثُ يصطَِرعون: وهذه ِرياغَةُ بين فالٍن وراغَتهم. تمرغ: وتروغَ الدابةُ. تلَطَِّخ به: وتروغَ يف الطِّيِن
  .من الروغ: بالرويغِة

  .أي يف اِخلصِب: وفالنٌ يف الرياغ

  رغو
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  .الرغَاُء: والراِغيةُ. رغَت الناقَةُ ترغُو رغَاًء

  ".أبدى الصِريخ عن الرغْوة"، و"يِسر حسواً يف ارِتغاٍء: "ويف املَثَل. سحف الرغْوِة: واالرِتغاُء. زبد اللَّبِن: والرغْوةُ

  .العود يرتغى به اللَّبن، واملَراغي جمعها: واِملرغاة

  .له رغْوةٌ : ولَبن راغ. لَّبِن ورغَايته ورغْوته ورغْوته وِرغَاوةٌ أيضاًرغَاوةُ ال: ويقال

  .أي أعِطِه حاجته يسكُن" أرغُوا هلا حوارها تِقر"، و"كانت عليهم كَراِغيِة البكْر:"ومثَل
 

الالم والغين  

  غلو

: ويف الشرى. إذا جاوز حده: وغَال يف األمِر غُلُواً. يل اللَّحم وباللَّحمويغا. - ممدود -غال السعر يغلُو غَالًء

تبه وغالَي تم غَلْواً. أغْلَيهلُو بالسغوي.  

سهم : ِملغالَةُوا. وكُلُّ مرماٍة غَلْوةٌ . الراِفع يده إىل أقْصى الغايِة: واملُغايل به". جري املُذَكَيات ِغالء: "ويف املَثَل
  .يتخذُ ِلمغاالِة الغلْوِة، وهو اِملغلى أيضاً

    

وفَعلَ ذلك يف . حتَسر ِعند الضمِر: وتغاىل لَحم الدابِة. طالَ وارتفَع: وتغاىل النبت. والدابةُ تغلُو يف سيِرها غُلُواً
  .وغُلَوائه أي يف عنفُواِنه، : غَلْوِة شباِبه

  .معروفة: والغاِليةُ. وغَلَِت الِقدر تغلي غَلَياناً وغَلْياً. سمكَةٌ نحو من ِشبٍر، وجمعه أغِْليةٌ: - ممدود -والغالَُء

  غول

  .أهلَكَه: وغالَه املَوت. بعد املَفازِة وذلك أنها تغتالُ سير القَوم: الغولُ

  .الصداع: والغولُ. تغولَتهم الِغيالنُ والِغولَةُ : والسعايل، تقول. املَِنيةُ: والغولُ

أي : وهو يف عيٍش أغْولَ. املُبادرةُ إىل الشيِء: واملُغاولَةُ. ِشبه ِمشمٍل ِإالَّ أنه أصغر وأدق: واِملغولُ. نبات : والغوالنُ
ٍل. ٍل كذلكناِعٍم، وغُووِمغ ذات سٍق: وفَربس النُ. أي ذاتوه: والغفْسن ضاحلَم.  

  غيل

  .ِفعلُ املُغتال: والغائلةُ. االغِْتيال: الِغيلَةُ

  .األسد: والغيالُ. دخلَه: وتغيلَ الرجلُ. مكانٌ من الغيضة فيه ماٌء مِعني : والِغيلُ
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: والغيلُ. املَرأةُ السِمينةُ: والغيلَة.  الصيب على احلَمل، والِفعلُ أغْيلَت وأغالت، وصيب مغالٌ ومغيلٌإرضاع: والغيلُ

طُ، واِحدها اخلُطُو: واألغْيالُ. وِمعصم مغتالٌ. واغْتالَ الصيب اغِْتياالً. املُمتِلىُء العِظيم: واألغْيلُ. الساِعد الريانُ
  .غَيلٌ

قَروالب منلت الغالنَ: وأغْيغَي ماس قتِن، ومنه اشيترة منيف الس تِتجن .ملَ القَويغواهلم: وتأم توغالَ . كَثُروا وكَثُر
  .أي بلَد : فالناً غَيلٌ

وهي إىل : وأرض غَيلَةٌ". ما سِقي بالغيل ففيه العشر": املاُء الذي يجري على وجِه األرض، ويف احلديث: والغيلُ
ِد ما هيعالب.  

  وغل

  .والشراب الوغل. الداِخلُ على القَوم يف طَعاٍم أو شراٍب وغَلَ يِغلُ: الواِغلُ

  .السىيُء الِغذَاِء: والوِغلُ. الضِعيف، واجلَميع األوغالُ: والوغْلُ

وأوغَلْته يف . وغَلَ يِغلُ: وإذا توارى بشجر قيل. وتوغَّلُوا فيه. أمعنوا يف سيِرهم داِخِلين بين ِجباٍل: وموأوغَلَ القَ
  .الزوانُ الذي يأْكُلُه احلَمام: والوغْلً. أدخلْته وأعجلْته: كذا

لغو ولغى  

. اخِتالطُ الكالم: واللَّغو. الٍم يف معىن واِحٍد ، لَغوت ألْغو، ولَِغيت ألْغى اخِتالف ك: اللُّغةُ واللُّغات واللُّغون

  .أي رأيتها باِطالً وفَضالً يف الكالم، وكذلك اللَغا: وألغيت هذه الكلمةَ. والباِطلُ أيضاً

  .أصواتها: ولَغى الطَّيِر.ت بهإذا أولع: كَِلمةٌ قَِبيحةٌ فاِحشةٌ ، لَِغيت به ألْغى لَغى: والِغيةٌ

  .ال واللَِّه وبلى واللَِّه: واللَّغو يف اليِمني

  ليغ

: وِلغت الشيَء أِليغه لَيغاً.أي تحمق: وقد تلَيغَ. ال يبايل ما قيل له: ورجلٌ ِلياغَةٌ. الذي يرِجع لسانه إىل الياء: األلْيغ

  .إذا راودته عنه

  .وهي اليت ال تبين الكالم، والرجلُ ألْيغُ": دري مبا ِعندِك يا لَيغاُء:" املَثَلويف

  ولغ
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  .ال يبايل ذَماً وال عاراً: ورجلٌ مستولغٌ. شرب السباع بألِْسنِتها، ولَغَ يِلغُ ويالَغُ: الولْغُ

  .أي مل يطْعم شيئاً: وما ولَغَ اليوم ولُوغاً. اِمليثَرةُ: ةُواِمليلَغ. الدلْو الصغريةُ: والولْغةُ

نة: ووالِغيامملٌ بني األحساء واليبج.  

   لوغ مهملٌ

غُ: اخلارزجنيغُه: اللَّولُوي لِْفظَه، الغهمث ت َء يف فَِمكيالش رِديغٌ . أنْ تغٌ لَييوهو سايغ اليغ وس.  

  

النون والغين  

  غني

نيف: الغرم. حيةٌ يف الغولُغ .طَشوالع . رجوش .فلْتم بشوع.  

ما : والِغينةُ. أِغين على قَلِْبه أيضاً: ويقال". ِإنه لَيغانُ على قَلْيب: "ويف احلَديث. أي غُطِّي عليه: وِغين على كذا
  .سالَ من اِجليفَِة

    

نةٌ غَيرجِق: اُءوشرناُء. كثريةُ الوةٌ غَيوطَلْح :نه ِغيعمةٌ، وجناُء. ناِعميوالغ نناُء. الطَِويلُ والطَِويلةُ: واألغْييوالغ : ِبئْر
  .واسم ِبئٍْر يف ِشعِر هذَيٍل. فيها ماٌء 

  غىن

ليس : "وِيف احلديث. اسم من االسِتغناِء عن الشيِء: والغنيةُ. يف معىن استغىن: وتغنى. - مقْصور -الِغىن يف املال
، - ممدود -والِغناُء يف الصوِت. الِغىن: والغنيانُ. تغانيت وتغنيت: ويقال. أي مل يستغِن" ِمنا من مل يتغن بالقُرآن
  .غَنى يغني أغِْنيةً وِغناًء

: وغَِني القَوم يف املَحلَّة. وأغْنيت عنك مغناةَ فالٍن ومغناته. ، رجلٌ مغٍن ، وغَِني عنه فهو غاٍن اِإلجزاُء: والغناُء

. الشابة املُتزوجةُ، واجلميع الغواين: والغاِنيةُ. موِضع احلُلُول واملَقام، واجلميع املَغاين: ومغىن الداِر. طالَ مقَامهم فيها

  .أي مئنةٌ: مكانُ كذا غَنا من فالٍن : ويقولون. تكِْليمك الصِبي مبا يهوى: واملُغاناةُ

  .موِضع : ورملُ الِغناِء. أي حرى منه: وهو مغىن من فالٍن . أي مل ألْقَه: وما غَِنيت فالناً

  نغى
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  .ناغى السماَء: واملَوج إذا ارتفَع يقال. املُواجهةُ:  واملُناغاة.أي ألْقَيت إليه كلمةً: نغيت إىل فالٍن نغيةً

  نغو

  .يف معىن نغية: ما مسعت له نغوةً

  

الفاء والغين  

  وغف

غْفِو: الودةُ الععرس .غافواإلي :ِة احلَره من ِشدِلسان يلَ الكلبدأنْ ي.  

  .ِقطْعةُ أدٍم أو ِكساٍء يشد على بطِْن التيس لئالّ ينزو: والوغْف. مبعىن: تهوأوغَفْت اِخلطِْمي وأوخفْ

  غيف

فيغي: التِو واملَشدلُ يف العيملُ. التجالر فوكذلك يف الِقتال: وغَي ،فَر.  

كاألغْيِد : واألغْيف. ف بأغصاا يِميناً وِشماالً، وشجرةٌ غيفاءوأغَفْت الشجرةَ فَغافَت، وهي تِغي. املَِرح: والغيفَانُ
. جماعةٌ من الطَّري: والغيف. ينبوت ِعظام كالشجر: والغاف. أي ناِعٍم: وهو يف عيش أغْيف. من غري نعاٍس

افيغَ: والغ ممن كلِّ جانٍب ، وقَو ته وعرضتيِلح نَالذي طالتيافُو.  

  غفو

  .غُفْوةٌ وغُفْيةٌ وِغفْيةٌ : ويقال للزبيِة. دخلَ يف النوم، وغَفَا يغفُو: أغْفى الرجلُ

كَثر : ما يخرج من الطَّعام فَيرمى به، وكذلك من البسِر، وأغْفى الطَّعام: والغفَا. مبعىن طَفا: وغَفا على املاء يغفو
  .انكَسر: وانغفى الشيُء. غُثَاُء السيل: والغفَا. اتهغَفَاه وغَفَ

  .البياض على احلَدقَة: والغفَاءة

  فغى

 ضرب: والفَغا. التنِوير نفْسه: والفَغوةُ يف كلِّ شجرٍة . وأفْغِت الشجرةُ. يربب به: ودهن مفْغو. نور اِحلناء: الفاِغيةُ

. فَغاً وغَفاً: وكلُّ ما ال خير فيه. يِبس: وفَغا الزرع. حشوها: وفَغى اِإلبل. هي غَربةٌ تعلُو البسر: وقيل. من التمِر

  .أي فاِشية: وهذه كَِلمةٌ فاِغية فينا
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  فوغ

  .مهمل عنده

غُ: اخلارزجنيفُوفاغَِت الرائحةُ ت.  

  

الباء والغين  

  غبو

ةً فهو غَبغَِبياوفالنٌ غَب  :فْطنال ي .وبوه: والغأغْب احلًب توغَب ،احلَب ذْرة. بتواب إذا ذَرراُء. والتباُء: والغاهلَب .

  .أي الدهر"ال آتيك ما غَبا غُبيس : "ويقولون

  غىب

: واملُغباةُ. وغَبيت مجرى املاِء تغبية. لتراب الذي يجعلُ فوق الِغطاِء يواِريه ا: والِغباُء. املَطْرةُ املُتتاِبعةُ القَطِْر: الغبيةُ

  .املُغواةُ

  .أي استأِصلْه: وغَب شعرك. وما يخفى عنك. اخلَفَاُء من األرض: والغباُء

  وغب

غْبةً: الوغُوبو غُبو ،ِديدالش مخلُ الضاجلَم .ِتوأويالب قاطُه، والناس: غابذالُهم: أسأر .غْبغِْد-والوكالو - :

ِعيفِت. الضيقاطُ البفيها أس حطْرةٌ يارلُه ِغروأص.  

  بغى

  

  .وهي األمةُ أيضاً، واجلميع البغايا. أي فَجرت: امرأةٌ بِغي ، تبغي ِبغاًء

  .أي طَِلبيت وظَني: صدر االبِتغاِء، فالنٌ بغييتوم. نِقيض الرشدِة: والِبغيةُ

. الضالَةُ: والِبغيةُ. أعين على طَلَِبه: وأبِغين. أي اطْلُبه يل: وابِغين كذا. وبغيت الشيَء أبِغيه بغاًء، وأبتِغيه ابِتغاًء

وال ينبغي لك أنْ تفْعل . ما تبِغيه، وجمعه بغى: والبغيةُ.  اليت تبغىاحلاجةُ: والبغايةُ. وبغيتك الشيَء، وبغيته لك
  .اخِتيالٌ ومرح ، وفَرس باغ: والبغي يف عدِو الفَرس. ما يبغي الصائد من الصيِد: والبغيانُ. كذا
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يغومن أمثاهلم: والب ،ٍي: "الظُّلْمغةُ برجش هلم" الناسوقَو" :رغي عليك القَمبال ي كمغ عليك قَوبإنْ ي."  

يغقال: والبح، ييف اجلُر ادياً: فَسغغي ببي حغى اجلُرب :داٍد وأمرامى إىل فَسإذا ت.  

  .إذا كان كَسوباً: ٍة وإنه لَذُو بغاي. عين ماٍء معروفة: وبغيةُ. ِشدتها ومعظَم مطَِرها: وبغي املاِء

  بيغ

  .كَثْرةُ اللَبِن: والتبيغُ. ثُؤور الدم وفَورته، تبيغَ به الدم: البيغُ

 على الدعاء -ال تِصبك عين : وقيل. أي ال يباِغيك أحد: إنك لَعامل وال تباغ وال تباغا، وال تباغُوا: ويقولون
  . ال تبغْ، من تبيغت به العين:، يعين-جزم

  .هلَك: وباغ. اختلَطَ: وبيغَ به، وتبيغَ عليه أمره. أي انقَطَعت به: وبيغت به

  وبغ

  .داٌء يأْخذُ اإلبلَ فَترى فَساده يف أوباِرها: الوبغُ

كَذَبت : ويقولون. وجمتمع كلِّ شيٍء وبغةٌ. أي وسِطهم: القَومووقَع يف وبغِة . ِهبِريةُ الرأس، ورجلٌ وِبغ: والوبغُ
  .أي استه: - بالغيِن والعين-وباغَته

  بوغ

  .أي اخِتالطٌ : وبين القَوم بوغاُء. وطاشةُ القَوم وحمقاؤهم. التراب اهلايب: البوغاُء

  .غَ الدم ِبصاِحِبِهوتبو. رائحته: وبوغاُء الطِّيِب

  بغو

  .مهملٌ عنده

  .زهر القَتاد أولَ ما يخرج: البغوةُ: اخلارزجني

ضيأب ؛ ما دامهوغل فهو بخالن طَلْع قشوإذا ان.  

  غوب

ه: اخلارزجنيتبوور ناللِّب تبه رائباً: غوتريإذا ص مبعىن.  
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  غيب

  .وغابِت الشمس تِغيب ِغياباً. يب غَيبةًغاب الرجلُ يِغ

: والِغيبةُ. ، ويقال مِغيب أيضاً"ال يخلُونَّ رجل ِبمِغيبٍة: "املَرأةُ اليت غاب عنها زوجها، ومنه احلَِديث: واملُِغيبةُ

  .معروفةٌ 

ِيبِب من: واملُغها يف غَيلَدو تةُ اليت أغابيِزلًالظبغاألرض، على ِمثال م .  

  .عروقُه وما تغيب منه: وغَيبانُ العوِد

  .وهي اخلَمصةُ اليت تكون يف موِضع الكُلْيِة، الواِحد غَيب: وشِربِت الدابةُ حتى وارت غُيوب كُالها

  

الميم والغين  

  غمى

  .وغَمى بيته يغموه ويغِميه. غَطَّيته: إلناَءسقْف البيِت، غَميت البيت وا: الِغماُء

يماِء غَمويف الس :منا. أي غَيمواة: وأغْمى يمغلَةٌ مه، وكذلك لَيمغَي دام-.  

  .ِمثْلُه، فهو مغِمى عليه: إذا ظُن أنه قد مات، وغُِمي عليه: وأغِْمي على فالٍن

  .يض والطَّلى كذلك، واالثناِن غَمياِن، واجلميع أغْماءالرجلُ املَِر: والغمى

لَنا واللَِّه ألفْعا واللَِّه: وتقول غَممبعىن أم.  

  غيم

ميالغ :توأغام تميغاُء وتمِت السغام ، روفعم. ميظُ: والغيانُ. الغميوالغ ،طَشطْشانُ: والعالع .اميداٌء : والغ
لُ. ذُ اإلبلَيأْخالرج موأغْي :أقام.  

مِييغوالت :حربوال ي رأسك قفَو الطائر فِْرفرأن ي.  

  وغم

غْمِر: الوديف الص الثاِبت اِحلقْد .قملُ الثَِّقيلُ األحجوالر.  

  .حقُود : ورجلٌ وِغم. إذا تناظَرت شزراً: وتوغَّمِت األبطالُ يف احلَرب



الصاحب بن عباد-احمليط يف اللغة  897  

    

  .احلَرب: والوغْم. وهو اخلَبر تخِبر به صاِحبك ومل تحقَّه: ووغَم فالن يف األمر وغْماً

  مغو

  .السنور تمغو مغاًء وتموغُ موغاً

  مغى

  .مهملٌ عنده

يف األِدِمي: اخلارزجني يياً: املَغغمى تغمةً، تاوخاً: اِإلنساِنويف . الرا جادأنْ تقولَ فيه ما ليس فيه إما هازالً وإم.  
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اللفيفباب   

  الهمزما أوله

  .مفاِجر الدباِر يف املَزارع، الواِحدةُ آِغيةٌ: األواغي

  الغينما أوله

يوى: الغغي غَِوي ردصةُ. مايووالغ :ييف الغ ِهماكثَلٌ. االنادأغْوى من غَ: "ومغاء اجلَرو."  

  .إذا مل يِصب ِرياً من اللَّبن وقُِطع عنه حتى يكاد يهِلك:  ِمن غَِوي الفَِصيلُ يغوى- مقْصور -والغوى

  .هانصبت: وهي الرايةُ أيضاً وغَييت غايةً وأغْييتها. غَييت غايةً: مدى كُلِّ شيٍء وقُصاراه، تقول: والغايةُ

  .ِظلُّ شعاع الشمس بالغداِة والعِشي: والغيايةُ

  .واجتمعوا وتغايوا عليه فَقَتلُوه. جماعةٌ ، وكذلك الغايةُ: وغَيايةٌ من الطِّيِر

نبات ِشبه : والغاغَةُ. ِفلَةُاجلَراد، وبه سميِت الس: - ممدود -والغوغاُء. وهو من غايا القَوم فَوق رأِسه بالسيوف
  .حفْرة، واجلميع مغويات: واملُغواةُ. اهلَرنِوى

  .أقام عليه مبطَِره: وأغْيا السحاب على الرسم. أي يف شغٍل: وهم يف غَياٍء ودجٍن 

  .لإلبل اليت تحِملُ املاَء: - ِمثْل راِويٍة وروايا-وغاِويةٌ وغَوايا

وغويتنه رائباً:  اللَّبتريٍة . صييف أغْو قعٍة : ووغاو. أي داِهي أسور : ِغريص.  

  .اسم أرض: وغاوةُ. أي يستِغيثُ م: وهو يستغوي القَوم ويستغوي م. املائلُ: - ِشبه املُنهوي-واملُنغِوي

  الواوما أوله

  .سِمعت وغْية من خرب: تقول. وأصوات البعوض والنحل، وكذلك الوغْي.  يف احلَرِبغَمغمةُ األبطاِل: الوغى
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الرباعيباب   

القاف والغين  

 الغصلَقَةُ

بطَيومل ي جضومل ين لَّحمم إذا مل ييف اللَّح.  

 الدغْرقَةُ

.والدغْرقَةُ هراقَةُ املاِء بإسراٍف . وعام دغرق إذا كان خمِْصباً واِسعاً.كدورةٌ يف املاء  

 غَرقَد البيضِة

.بياضها الذي فَوق محها  

 الغردقَةُ

.وإلباس اللَّيل كلَّ شيٍء بظًلْمِته. إسبالُ الستِر  

غْفَقالد 

ش الواِسعيأِته.العديف ب دتغْفَقَةً اشد املَطَر غْفَقود.  

والدغْفَق : غْفَقود غِْفقدم عام ،املاَء. الكَثري غفَقبه: ودص.  

 غَرقَلَِت

.البيضةُ إذا مِذرت، وكذلك الِبطِّيخةُ املُغرِقلَةُ  

قونرالغ 

ناقوالِغر قوناجلَميلُ، وكذلك الِغر األبيض الشاب .وقنروالغ قينرتاِن-والغأ- لُغ طائر بيض .اِنقانٌ غَربوش.  

غَزلٌ : والغرنقَةُ. شيٌء يكونُ يف أصل العوسج: - أيضاً-وهو. غَِديرةٌ ، وجتمع غَراِنق: والغرنوقَةُ من الشعِر
  .واٍد لبين سلَيٍم: والغرنوق. بالعينيِن
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 النغرقَةُ

.قَِصيبةُ الشعر  

لْفَقالغ 

واملَزادةُ العِظيمةُ . وشجر أخضر ينبت يف املاء ذو ورٍق ِعراٍض. والطُّحلُب أيضاً. ا دام على شجِرهاملَحلَب م
ه غَالِفقعمِقيقةُ، وجالر .وكذلك الِغلْفاق.  

 غَلْفَق شيوع : قامرةُ. موخالر سي. وهي القَواملَش أةٌ ِغلْفاقروام :ِريهستع.  

لْفَقل: والغمِطق والعئةُ املَنيقاُء الساخلَر .الكَالم لِْفقغهو ي .لِْفقواملُغ :ِسراملُع.  

رماألح قبغالن  

ق طائروبغال. والنزكةً للهرحتج مرخلُ وتخدتها أي تاس ِبقغنوالدابةُ ت.  

  

الجيم والغين  

 الغصلَجةُ

. اللَّحم إذا مل تملِّحه ومل تنِضجهيف  

الشراب والغسلَّج من الطِّعام  

.والغسلَّج األمر بني األمرين. ما ال تِجد له طَعماً  

  

 الزغْلُجةُ

.سوُء اخلُلق فيما زعموا  

جغْبالز 

.جىن الزيتوِن  
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الدواب واملُدغبج من الرجال  

.ا أصابه ورم أو رهلٌ كُلُّ م  

  .أي يف النِعيم واألكْل: وهم يدغِْبجونَ أنفُسهم. وهو أنْ يورد كُلَّ يوٍم: ودغْبجوا املالَ دغْبجةً

 غَمجر املاَء غَمجرةً

.إذا تابع جرعه  

 غَنجلٌ

.ضرب من السباع، كالدلْدل  

 بِعري غَملج

.لعنِق يف ِغلٍَظ وتقَاعٍس، وكذلك الغماِلج وماٌء غَملَّج مر غَِليظٌطِويلُ ا  

 والغملَجةُ يف الكالم

والغماِليج من النبِت على هيئة الذَّآِنين . والغملَّج الناِعم الغض. والتغملُج كالتغنج. أنْ ال تتِقنه، ويف املَشي السرعةُ
أةُساء، وقيل هي الكَمج. ونغمن الت دأش جنغبالت.  

  

الشين والغين  

 شغزنَ

 فالن
.فالناً شغزنةً وذلك إذا أخذَه العقَّيلى يف الصراع  

 الشغزِبيةُ

رل آخبِرج لَهارع ِرجِتقالُ املُصِو عن الطَِّريق. اعلْتم يبزغلٌ شهنوم.  
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 شغِبزال

.وتشغبزِت الريح الْتوت يف هبوِبها. ابن آوى، وجمعه شغاِبز  

 الشفِْدغُ

الصغري فِْدعالض.  

شغَطْر 

.والتغطْرش التعامي عن الشيء. اللَيلُ بصره إذا أظْلَم عليه  

 اطْرغَش الرجلُ

.واطْرغَش الفَرخ تحرك يف الوكِْر.  القَوم إذا أصابهم الغيثُ وانتعشواواطْرغَش. إذا اندملَ من مرضه  

 رجلٌ غَطمش العيِن

.وتغطْمش علينا أي ظَلَمنا. وهو يف ِصفَِة األسِد الذي يتغطْمش أي يكِْسر كُلَّ ما أصابت يداه. كَِليلُ البصِر  

ِمشاملُطَغ 

نهالذي يينيعيفاً من فَساِد عظَراً ضن ظُر إليك.  

غَشرواد 

غَشمبعىن اطْر.  

ِغريلٌ ِشنجر 

.بِذيٌء فاِحش ، بين الشنغرِة  

 الشرنوغُ
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.الضفِْدع الصغري  

 املُبرِغش

.نحو املُطْرِغش  

النهاِر وغَباِشير اللَّيل  

ما من الضوهنيءما ب.  

برغَش دأس 

.غَليظٌ   

 الغشمرةُ

والغشاِمر األصوات، الواِحدة . وفيهم غَشمِريةٌ. واألخذُ من فَوق، كما يتغشمر السيلُ واجلَيش. التهمطُ يف الظُّلْم
.والتغشمر يف الصياح العنف فيه واجلَلَبةُ. غَشمرةٌ  

مرغَش 

 موهو من الِغلَِظاس ،.  

 الغشفَلُ

.من أمساء الثَّعلب  

افغنالش 

العاِجز وخالطَّويلُ الر.  

ابغنالش 

ِة واألغصان. الطَّويلُ العاِجزِشيمن األر قيقوالطَِّويلُ الد . قيقمن األرض د قوِعر.  
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وبنغش 

 ويقال لكُلِّ صرٍد من صردي اللِّساِن

  رغْماً ِشنغماًويقال

.دعاٌء عليه بالرغْم  

  

الضاد والغين  

سوغبالض 

ذْلُ املَِهنيملَِة. الرالثّر لَدوو . ِسنِمٍني وال مالذي ليس بس ِعريوالب.  

سغاِبيوالض : صخام طوال محر رول الثُّمراِجِني يف أصالع هِشب.  

سومغالض 

.واخلَِبيثُ من القَطاِرِب. طاناملاِرد من الشي  

 اضرغطَّ

.واضرغَطَّ فالنٌ اضِرغْطاطاً غَِضب. إذا انثَىن ِجلْده على لَحِمه  

 الضبغطى

.شيٌء يفَزع به الصبيانُ  

الضغادر 

جاجالد.  

غَدرض 
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.اسم جبٍل  

فورضالغ 

  .ونغض الكَِتِف غضروف. كلُّ عظْم رخٍص

  وغُرضوف أيضاً

برومكانٌ غَض اِربغَض  

.كَثري النبِت واملاِء  

ربضوالغ اِبرضالغ  

.الشديد الغليظ  

مرضالغ 

من قُالع الطِِّني احلُر قَّقشما ت.  

غامالضر 

دكَِتها. األسرعِتها أي يف مغَمرِت األبطالُ يف ضغَمرضوت.  

  

ادالص والغين  

  الصلَّغد

.ُ املُتقَشر األنِف حمرةً  

  

  الدغْفَصة
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.السمن وكَثْرةُ اللَّحم  

لُبلٌ غصجر 

.طَِويلٌ مضطَِرب  

 الغصلَمةُ

.ِمثْلُ الغصلَجِة من اللَّحم  

 الغلْصمةُ

الِصمواِرِبه، واجلميع الغاحلُلْقُوم بش أْسر .ته قَطَعتمهوغَلْصتمغَلْص .  

  .عِشريته وأهلُ بيِته: وغَلْصمةُ الرجل

  

السين والغين  

  .املُتكَرب: اإلعجاب بالنفْس والتطاولُ على األقْران، والِغطِْرس والِغطِْريس: الغطْرسةُ

 اسمغطَّ

فَعتوار تدام.  

 الطُّغموس

.املاِرد الذي قد أعيا خبثاً  

رمأحدِسلَغ  

.والرخو من ا لرجال. وهو الغضبانُ أيضاً. وهو الشِديد احلُمرة  

سغْمدم رأم 
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ِبسلْتم ورتسأي م.  

دغمالس 

قمالطَّويلُ، وقيل األح .ركَباملُت ِظيموالع.  

ِغدماً: واملُسبغَض ِفختبانُ املُنضأيض. الغ ِعيفاًوهو الض .ِمنيالس والناِعم.  

حاجلُر دغمواس :ِرمو.  

فلْغالس 

احلاِدر ارالت . فلْغةٌ سقَره. وبلَعتَء ابيالش فلْغوس.  

 اسبغلَّ الشيُء اسِبغالالً

.إذا ابتل من املاء  

إذا مشى إىل احلَرِب بال ِسالٍح وال : ن الثِّياب، وقيلوجاَء فالن سبغلَالً سبهلالً إذا جاَء ومل يكن معه شيٌء م
  .عصاً

الطَّعام لْتبغس  

.وتسغبلَ الدرع لَِبسه. وكذلك إذا كَثُرِت اِجلراحات به. وسغبلَ رأسه بالدهن. إذا أدمته بالدسم  

 الغسبلَةُ

.انِتزاعك الشيَء من يِد اِإلنساِن غَصباً  

لَّسمالغ 

.وِشقِْشقَة ِغمالس ضخمةٌ . اخلَِبيثُ اجلَِريُء  

 غَسنبت

.املاَء ثَورته  
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الزاي والغين  

 الزغْردةُ

.ضرب من هِدير اإلبل  

بغْدالز 

.وبحر زغْدب كثري املاء. اهلَِدير الشِديد  

غاِدبوالز :ِظيمه العِه السِمججالو مخِنالضيفَتب أيضاً.  الشضوالغ ياحوهو الص.  

دغْبالز 

.من أمساء الزبِد  

فغْرز رحب 

غَاِرفه زعماملاء، وج كثري.  

عين زغْربةٌ وامرأةٌ زغْربةٌ  

  .الضحك مداركاً: والزغْربةُ. العطاء ورجلٌ زغْرب باملعروف كثري. كثريةُ املاِء

بزوبِره وأخذَ الشيَء بزغْبِره  

.أي بأصِله  

 رغْبزم بوثَو ،رأبوز بالثَّو رغْبوز .ورغْبباع: والزمن الس برض.  

غَبرالز  

تخمالكَي.  
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غُزرالب 

.ولَد البقَرة  

 البرزغُ

اطُ الششبابن.  

 الزغْفَل

.الزئْبر على الِكساِء  

 ازلَغب

.الطائر والفَرخ والريش إذا شوك  

 التبغزلُ

.يف املَشي كالتبختر  

 الزغْلُمةُ

.ِمثْلُ احلَسكَة يف القَلْب  

  وزغْملَةٌ

.على القَلْب  

  

الطاء والغين  

 األطْرغَلَّةُ

 طائر.  
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فالِغطِْري 

. بابوالذُّ. والِغطِْريف فَرخ البازي. والعبثُ.  والغطْرفَةُ اخلُيالُء.وعنق ِغطِْريف أي واِسع. السيد الشِريف

فووالِغطْر فوكذلك الِغطِْري ،ناحلَس فوطْروالغ.  

 الغرطُماينُّ

.الفَىت احلَسن الوجِه  

اماألطِرغْم 

.التكَبر  

 الغملَطُ

.الطَِّويلُ العنِق  
 

الدال والغين  

 غُالمدغوثَم ِغدثْمم  

 ناِعم.  

 املُغرندي

.واغْرنديته إذا جِهلْت عليه. الغاِلب، نوم مغرنٍد   

روراينٌّ غَددلٌ غُنجر  

.وقيل سِمني غَِليظ  

 الدغْمرة

.مع الدغمرِة وهي الدنس والدغاِمر ج. ورجلٌ دغْمور سيىُء الثَّناء. تخِليطُ اللَّوِن واخلَلِْق  
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ِغيرمد ضيوأب 

.إذا كانَ يقَقاً  

دماِريالغ 

.كاملَغاريد  

 الغندالينُّ

.الضخم الرأس  

 رجلٌ منغِدلُ الرأْس

.وهو املُسترخي الرأْس مع ضخم  

  

بفْلٌ وثَوِغد عرش  

بناِفل أي سابغ ، وكذلك الذالواِسعوا. وغُد خلُلُق .ِصباملُخ شيوالع.  

فافِلغاالد 

.املَِجيُء مستِسراً ِلسِرقٍة أو حنِوها  

 الدغْفَلُ

.وِريش دغْفَلٌ كثري . والزمانُ اخلَِصب. ولَد الِفيل  

 الغندبةُ

اِدبوايل احلُلْقُوم، واجلميع غُنةٌ حمة صلْبلَح.  

غَمالفَد 
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اللَِّحياجلَِسِيم ه. مهجِلئَ ولُ مجالر ِغماملاء. وفُد كثري غَمقْلٌ فَدوب.  

  

التاء والغين  

فرتغالت 

.ِمثلُ التغطْرف  

االغِْرنداُء واالغِْلنتاُء  

.واِحد يف السب والضرب  

  

الذال والغين  

  الغميذر

الش نشباِباحلَسيالع الواِسع .  

  لرجل إذا حلَف يِميناً قد تغذرمهايقال ل

.وغَذْرمت البيع وغَذْمرته ِبعته جزافاً  

 الغذْمرةُ

. والغذَاِمير األصوات واألحلان. والتغذْمر الصوت عند الغضب. واملُتغذِْمر املُتغضب يف نفِْسه. كثريةُ الكالِم

.وغَذْمرت الشيَء ِبعته جزافاً. والغذَِمرةُ من النبت املُختِلطةُ.  فَرقْته، وإذا خلَطْت بعضه ببعضوغَذْمرت الشيَء  

ذَميلُ اللِّغجالر 

ِذملَغاألكْل، وهو املُت ِديدالش.  

  

  الثاء والغين
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 الثُّرغلُ

.والثّرغُولُ نبت. أنثى الثعالب  

 ر الرأسصِبي مغنِث

.وتغنثَر باملاء إذا شِربه من غري شهوٍة . والغنثَرةُ ضفُو الرأس وكثرةُ الشعِر. وهو أنْ تكونَ له شعيفَة حافَّةٌ  

 البغثَرةُ

تفْسه إذا جاشن تثَرغبفْس، تثُ النبمن الناس. خ ِسخالو ثَرغِعيف. والبالض قمِرهم و. واألحٍة من أمثَرغهم لَفي بِإن
.أي لَغٍط وكالٍم  

  .بغثَر: واجلَمل الضخم. أي بذَّره: وبغثَر متاعه

 البرغَثَةُ

.لَون شِبيه بالطُّحلة  

رثْماملُغ 

.والغثْمرةُ تخِليطُ الشيِء. وطَعام مغثْمر مل ينق ومل ينخلْ. من الثِّياب الرِديُء النسج و اخلَِشن الغليظ  

غَثْلَب 

.املاَء غَثْلَبةً إذا جِرعه جرعاً شديداً  

  

الراء والغين  

 البراِغيلُ

.الِبالد اليت بين الريِف والبر، الواِحد ِبرِغيلٌ   

 الغربلَةُ
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.غربلٌ ذاِهب وملْك م. واملُغربلُ املَقْتولُ. الِفعلُ بالِغربال  

بلَّ الثَّوغمار 

.وارمغلَّ الدمع قَطَر. واملُرمِغلّ الرِقيق من األساقي واجلُلُوِد كلِّها. ابتلَّ  

 الغرمول

وخالر مالضخ ولٌ . الذَّكَرمغُر الواِحد ، مرح باتضل هاِميروالغ.  

 الغناِفر

.ورجلٌ غُناِفر مغفَّلٌ ال يصحب السلْطَانَ. ، وهو الكثري الشعِرمن صفَِة الضبعان  

 فَرغانةُ

.وفَرغانُ اسم رجل. اسم كُورٍة  

  

الالم والغين  

النغبولُ والغنبولُ  

.نبت ، وال أحقُّه  

 رجلٌ ِبلَغنةٌ

.يبلِّغُ الناس أحاديثَ بعِضهم عن بعٍض  

 غمالبلْ

.ِخلْطٌ من أخالط اجلَسد  

  

الخماسيباب   
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ِطسلَناملُغ 

املُظِْلم.  

مشناغْر 

.الرجلُ وهو ذُبولُ لَحِمه وخمصه  

 الضبغطرى

.ورجلٌ ضبغطَرى وضبغطَر أي أحمق. الضبع األنثى  

 امرأةٌ مغرنِضفَة

.كثرية املاء  

فَرنضالغ 

.واللَّبن الغِليظُ.  األسداسم من أمساء  

ِظفلناملُغ 

لَندفِة، وكذلك املُغالظُّلْم ديدالش.  
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حرف القاف كتاب  

المضاعف الثنائيباب   

الجيم والقاف  

  .مهمالِن عند اخلليل

 جق

اخلارزجني :الطائر قج : قإذا ذَر.  

الشين والقاف  

  قش

  

شقِْشيوالت األ: القَش طَلُّبوكذلك االقِْتشاشت ،نا وثَمكْل من ها ه .اشالقُش موش. واالسوقَش اشقَش تعوالن .

والقَش :عه. اجلَمقُشِهقاً له: وجاَء يرده مطْرأي ي.  

  .إذا حكَكْته بيِدك حتى ينحات: وقَششت الشيَء أقُشه

انطَلَقُوا : إذا مشى مشي املَهزول وأقَشوا إقْشاشاً:  أحيوا بعد هزاٍل، هو يقشِإذا: وقَش القَوم يِقشونَ قُشوشاً
  .وكذلك النبات إذا يبس. فَجفَلوا

  .كَثُر يِبيسها: وأقَشِت الِبالد فهي مِقشةٌ 

  .برأ منه: ن اجلُدِريوأقَش الرجلُ م. قد تقَششت: ويقال للقُروح إذا تقَشرت للبرء

ِقشواملُقَش : تيمِرىُء، ومنه سد"املُبأح اللَّه ون"و " قُلْ هوها الكاِفرتاِن" قُلْ يا أيِقشفاق: املُقَشرئاِن من النبأي ي .

مالقَو قَشِرِعني: وانسوا مبقُوا وذَهفَرت.  

  .ودويبةٌ تشِبه اجلُعلَ. لصِغريةُ احلَبِة الصِبيةُ القَِصرية ا: والِقشةُ

  .يحكَى ا الصوت قبل اهلَِدير يف محض الشقِْشقَة قَبلَ أنْ يرِعد باهلَِدير: والقَشقَشةُ

 قَش وبة: وذَنمخالض لْوين الدعة. يةُ: والِقشدالِقر .ل: والقَشخُء الندير.  

  .أوغابه وأمِتعته: وقُشاش البيِت. القَِشيش: لِْد احلَيِة إذا حكَّت بعضها ببعٍضوصوت ِج

  شق
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  .هدر: وشقْشق الفَحلُ. لَهاةُ البِعِري العريب، واجلميع الشقاِشق: الشقِْشقَةُ

قَاِشقحاُء: والشقَِة. اخلُطَباُء الفُصقْشلُ الشةُ: وأصارهِتجوالص .  

ققَقْت: والشش ردصم .قإليه: والش تظَرا نِلم ماس .قُوقواجلميع الش.  

قَاقٍد أو غِريه: والشراِجللِْد من ب ققشٍة وطُوٍل. تعيف س طارتإذا اس قَّقشتي قروالب.  

قِطيلُ يف األفُق: واألشتاملُس رالفَج.  

والشل: قمِر والعقَةُ يف السيفْس. املَشالن ودهجِء. وميمن الش نفسي. واجلاِنب ِقيقي وِشقهو أخي وش ،قِقيوالش .

  .كافَأْته: وشاقَقْت الرجلَ

  .وأمر شاق . بعد مِسٍري إىل أرٍض بعيدة: والشقَاق والشقَّةُ. وشقَّة من القَمر

قِّيلوالشه:  من اخلَيعلى فاِرِسه ِعالج قشالذي ي.  

وفَرس . معروفة، واجلميع الشقَق: والشقَّةُ من الثِّياب. شِظيةٌ تشق من لَوٍح أو خشبٍة ، واجلميع الشقَق: والشقَّةُ
  .أي واِسعهما: أشق املَنِخرين

قَاقاقّهم ِخ: والششوهو ي ،صاهم. الفاًاِخلالفع قَّتشوان.  

ِتقاقميناً وِشماالً: واالشذُ يف الكالم واخلُصوماِت ياألخ.  

قأش سوفَر :قَقه الشردصه، ومِد ِشقَّيلُ على أحِميِوه يديف ع قتقد اش.  

ققّاء: واألشوقيل. الطَِويلُ، واألنثى ش :قِد جا: األشمن أح هالذي قَِرحيِنب.  

. والفُرجةُ بين الرمال تنِبت العشب والشجر، واجلميع الشقائق. صداع يأْخذُ يف ِنصِف الرأْس والوجِه: والشِقيقَةُ

  .ونور أحمر يسمى شقائق النعماِن، الواحدةُ شِقيقَةٌ 

  .ضرب من البضع: والشقِّيةُ. ِجنس من اِجلن: قوالش. مبعىن شقَأ: وشق ناب البِعِري

قِقياجلَذَع: والش رالثَّو .قَاقوأرساِغها: والش وابواِفِر الدداٌء يف ح.  

  

الضاد والقاف  

  قض

: والقَض. هوى من طَيراِنه: وقَع، والطائر: وانقَض احلائطُ. أرِسلَت عليهم: قَضضنا عليهم اخلَيلَ فانقَضت عليهم

إذا وقَعت حصاةٌ : وقَِضضت السِويق. ولَحم قَض. التراب الذي يعلُو الِفراش، أقَض عليه املَضجع، واستقَضه فالنٌ 
راِسكأض نيب.  

    

ضوالقَض :ضوكذلك القَِضي ،اِحلجارةُ الصغار .ةُ مثْلُهاحلَصى الِكبار: والقَضوالِقض ، . ويقنا السضوقَض
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وجاَء بنو فالٍن قَضهم . تتبع ِدقاق املَطاِمع: وأقض الرجلُ. ألْقَيت فيه شيئاً يابساً من سكٍَّر أو قَنٍد : وأقضضنا
وجاءت . رهم على أوهلمجاؤوا منقَضين ينقَض آِخ: أي جبماعتهم، وقد قيل: بقَِضيِضهم وبقَضهم وقَِضيِضهم

  .تجمعوا: وقد تقَضض القَوم. أي كُلُّها: سلَيم قَضها

. صوت كَسِر الِعظام، فم أقَض: والقَضيض. وأسد قَضقاض. كَسر الِعظام واألعضاِء عند الفَرس: والقَضقَضةُ

  .ِقضةُ املَرأِة واللُّؤلُؤة: والِقضةُ.  جانبها متن مرتِفع ، واجلميع الِقضضأرض منخِفضةٌ ترابها رملٌ واىل: والِقضةُ

ضذَذٌ: وبالفَِمِ قَضالثَّنايا. أي ج ه ألقضوإن . وضقْضوإنَّ فاه لَم :بكَلَ وذهإذا ائْت.  

خِشنةُ : ودرع قَضاُء. اِجللَّةُ وإنْ كانَ ال حسب هلم: ناسما بين الثَّالثني إىل األربِعني، ومن ال: والقَضاُء من اإلبل
  .أي قلَعته: وقَضضت الوتد. املَس من ِجدِتها

ةُ: واِملقَضرخبه الص قَضم توالقَد هض. ِشبمن احلَم قاضبطُ، وقيل: والقَضالس رضنانُ الشام: األخهو أًش.  

  

الصاد والقاف  

  قص

هو ألْزم لك : "ويقولون. املُشاش املَغروز فيه شراِسيف األضالع يف وسِط الصدِر، وهو القَصص والقَصقص: لقَصا
 كراِت قَصعش ِمن "والقَص :عر باِملقَصالش قَص.  

  .ِبينهاتتِخذُها املَرأةُ يف مقَدم رأِسها تقُص ناِصيتها عدا ج: والقصةُ

  .ِنهايةُ منِبِته من مقدم الرأْس، وكذلك قُصاصته: وقُصاص الشعر

أي : والِقصةُ معروفةٌ ، ويف رأِسه ِقصةٌ. ِفعلُ القاص للقَصص: والقَص. ملْتقَامها من مؤخِرمها: وقُصاص الوِركَيِن
  .كالم ، وكذلك القَِصيصة

اصوالِقص :يٍء ، أنْ يٌء بشيمن اِجلراحاِت واحلُقُوِق ش قاص"منه االقِْتصاص .ِتقْصاصاص: واالسالِقص طَلَب .

اصبه: واإلقْص قَصأنْ ي.  

  .أدناه من املَوت، واالسم القَصص، وحتى قَصة املَوت: وضربه فأقَصه

أي أمكَنتك من أنْ تطْلُب : قد أقْصصتك اجلُرحةَ: ويقول القاضي. ثَرأي تركْتك تقُص األ: وقد أقْصصتك اجلُرحةَ
  .ما تجرح به حجةَ خصِمك

صأة: والقَِصيل الكَميف أص تبننبات ي .لٌ للرأس كاِخلطْميها. وِغسلَدانَ وبتقال للشاة إذا اسفهي : وي تقد أقص
  .ذَهب ِوداقُها: لُوقَصِت احلاِم. مِقص

والقَص :ةٌ يف اجلَصلُغ .قَاصِد: والقَصمن ِصفَِة األس تعواحلَيةُ اخلَِبيثةُ. ن.  

وتقَصصت . أي بِعرياً يقُص أثَر الركَاِب، واجلميع القَصائص: ووجهت قَِصيصةً مع بين فالن. موِضع: وقُصاِقصةُ
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صصه واقْتهأثَرةً. تةً واِحدصهم قَِصيكْترمبكاٍن واحٍد : وت ِمِعنيتجص . أي موكَِصي صوله قَِصي : توأي ص.  

  .قاصة: ولُعبة يقال هلا. إذا دعاه: وقَصقَص باِجلرِو. والقَِصري قُصاِقص وقُصقُص . ِمشيةُ القَِصِري: والقَصقَصةُ

وهي اِخلرقَةُ اليت " ال تغتِسلْن من املَِحيض حتى ترين القَصةَ البيضاَء: " للنساء-ي اهللا عنها رض-ويف حديِث عائشة 
  .هو شيٌء كاخلَيِط األبيض يخرج بعد انِقطاع الدم كلِّه: وقيل. تحتشي ا املَرأةُ كأنها قَصةٌ ال يخاِلطُها صفْرةٌ 

  صق

  .مهملٌ عنده

اخلارزجني :ِصروي ِصقاُء يباِحلر :توصأي ي.  

  

السين وقافلا  

 قٍس

  .القَريةُ الصغريةُ: والقَسةُ. وهو من النِميمِة وِذكِْر الناس بالِغيبة: قَس يقس قَساً

ه : والقَسعمةُ، وجوسه القُسرصدوم ،سيصارى، وكذلك الِقسةٌ من رؤوس الناِوسقَس.  

  .موِضع : وقَس. الصِقيع والبرد، لَيلَةٌ قَسةٌ: والقَس. شِديدةُ الظُّلْمة: ولَيلَةٌ قَسقاسةٌ 

قَسفل: والقَسغالذي ال ي فَقِّدليلُ اهلادي املُتالد.  

    

اليت تقْتس األرض فَتأْخذ ما  : - أيضاً-وهي. عها قَسائسهي القَِليلةُ الدر السيئةُ اخلُلُِق، وجم: والقَسوس من النوق
 سلب، وهي قُسللح عليها عندما أِقيمت تدجو.  

أي :  وهو يتقَسس اخلَبرٌ.وكُلُّ طالِب شيئاً فهو قاِسس. إذا أكَلْت ما عليه من اللَّحم: وقَسست ما على العظْم
أي يسوقُها : وقس دابته. أي تسمعتها: وتقَسست أصواتهم باللِّيل. خِبيثٌ: لٌ قَس وِذئْب قَسورج. يتبحثُ عنه

  .دخلَ فيها: وقَس يف الِبالد. الراعي الذي ال يفاِرق اِإلبلَ: والقَس. ويدفَعها

وهو الذي ال يبلَغُ إال بسيٍر : وقَرب قَسقاس وِقسِقيس. مِجد : ونجاٌء ِقسِقس . دلَج اللَّيل الدائب: والقَسقَسةُ
. كَهام: وسيف قَسقاس . والبرد. - أيضاً-واجلُوع. الذي ال ينام باللَّيل حرساً ألصحاِبه: القَسقاس. شديٍد 

اِسيٍل: والقُسبم جاٍس اسإىل قُس وبسنم يفالس .وقَسالكَلْب ته: قَسترجاً. زه أيضتوعِة. وإذا دقال للِهروي :

 قُسقُس.  

ير : والِقسحإىل قريٍة على ساِحل الب وبسنعن لبِسه، وهو م هيوهو املَن ، ِريرفيها ح ،را من ِمص تىؤي ِثياب
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قال هلا القَسي .والِقِسي والقَس :القَز.  

  .لُعبةٌ بالتراب: - مقْصور -لقَسقَساوا

ةَ اإلياديبن ساِعد قال: وقُسبه املَثَلُ فَي برضي" :من قُس مو" أقْد" لَغُ من قُسأب ."ِقسِد: واملُقَواِهلن ِظيمع.  

  سق

  .مهملٌ عنده 

قَةً: اخلارزجنيقْسس الطائر ققْسس :جويف ز قِر الثَّورإذا ذَر :ِسق ِسق.  

  

الزاي والقاف  

  قز

  .معروف : والقَز. إذا قَعد كاملُستوِفز مث انقَبض ووثَب: قَز االنسانُ يِقز قَزاً

زقَزوالت :طُّسنالت . وِقز وقُز لٌ قَزجور : زقَزتةٌ . أي مازوال قَز وما يف طَعاِمه ِقز.  

  .اجلمجمة من القوارير: والقازوزةُ. قازوزةٌ وقاقُوزةٌ: مشربةٌ، وقيل: قزةُوالقا

ازِظيم، وقيل: والقَزعبان العالث :الِقصار اتةُ. احلَيازوالقَز :ازأقْز موقَو لٌ قَزجاُء، رل الشاعر. احلَييف قَو اِقزوالقَز :

  .سنام نبذٌ من هاتني الشجرتيِنفيها قَزاِقز من إلٍْب وإ

  .أبته: قَزت نفْسي عن كذا

  زق

  .الغِليظةُ السِمينةُ: واملُزقَّقَة من النوق. معروف: ِزق الشراِب وغَِريه

: والزقَّةُ. ق ناِفذٌ أو غَري نافٍذ ضيقطَِري: والزقَاق. سلْخ ِجلِْد الشاِة من قَفَاها: والتزِقيق. غَر الطائِر فَرخه: والزق

وزق الطائر . ترِقيص الصِبي: والزقْزاق والرقْزقَةُ. من أمساء احلُمرِة، وجمعه ِزقَقَة: والزق. طائر صِغري من طَيِر املاِء
  .اخلَِفيفَةُ يف املَشي: واملَرأةُ الزقْزاقَةُ. ضرب من النمل: والزقِْزق. إذا كان غليظاً: بسلِْحه

ققْزٍة : واملُزعرقْضى على سٍل يملُ. كلُّ عجالر ققْزِعيفاً: وزضحكاً ض ِحكض.  

  .لُغةٌ لكَلٍْب كأنها يف سرعِة كالِمهم وإتباع بعِضه بعضاً: والزقْزقَةُ

قّاقاملا: والز برشالذي ي َء على املائدة ويف فيه طَعام.  
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الطاء والقاف  

  قط، طق

.مستعمالِن  

  طق

ِطق :فاعضٍر ، ويجٍر على حجةُ حلُه. ِحكايوالطِّقْطَقَةُ ِفع.  

  قط

وأما . حسيبأي : وقَطَاِط. أي أكَفَاك: ويقال أقَطَّك هذا الشيُء. مبعىن حسب، قَطْك ذاك وقَطْين: - خِفيفَةٌ -قَطْ
  .فِإنه اَألبد املاضي، ورِفع ألنه غايةٌ : قَطُّ

قَطْع الشيِء : والقَطُّ. فِإنه مجرور فَرقاً بني الزماِن والعدد: والقَطُّ الذي يف موضع ما أعطَيته إالّ ِعشِرين قَطِّ
اِحلساب والِكتاب ، : والِقط. حرف اجلَبل، واجلميع األِقطَةُ:  والِقطَاطُ.ما يقَطُّ عليه القَلَم: واِملقَطًةُ. الصلِْب

  .الرزق: وقيل. واجلميع القُطُوط

  .السنور، ويجمع على الِقطاط: والِقطَّةُ

    

املَطَر : والِقطِْقطُ. ِمثْلُ قَطٍَط : عِرورجلٌ قَط الش. شعر الزنِجي والرجل األسود، واجلميع القَطَطُونَ: والقَطَطُ
: ويقولون. صوتت: وقَطْقَطَِت القَطاةُ. وهو ِصغار البرِد أيضاً. املُتحاِتن املُتتاِبع العظيم القَطِْر، والقَطْقَطَةُ ِفعلُه

إغْالُء : والقَطُّ. غَال: سعر يِقطُّ قُطُوطاًوقَطَّ ال. اسم واٍد : والقُطْقُطَانةُ". أهدى من قَطا"، و"أصدق من قَطا"
  .السعِر

  .إذا جاَء مسِرعاً: إذا سقَطَت أسنانهما وجاَء يتقَطْقَطُ: وفَم أقَطُّ ورجلٌ أقَطُّ وامرأةٌ قطّاء

  .خِفيف كَِميش: ورجلٌ قَطَوطٌ . سِريع : وقَرب قَطْقاطٌ . ذَهب فيها: وتقَطْقَطَ يف الِبالد

  .أي فَوجاً بعد فَوٍج : وطَلَعت خيلُهم قَطائطَ. الذي يقارب خطْوه: والقَطَوطى

  .اِملثالُ الذي يحذى عليه الشيُء ويقَطُّ: والِقطَاطُ. املُصنعه: واملُقَطْقَطُ الرأْس

  

الدال والقاف  

  قد
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ب، قَِدي : قَدسِمثْلُ قَطْ يف معىن حكوقَد .ُء: وقَديبه الش بجوي فرح.  

اِجللِْد: والقَد قَطْع .قَدفان صالقَِمي تدالثَّوِب، قَد قوش .ِة: والقَدلِة املاِعزخالس ِجلْد.  

  .ِلمن تعدى طَوره" ما يجعلُ قَدك إىل أِدِميك: "ويف املَثَل

القَد نسقِْطيعأي: وفالنٌ حالت  .ِد: والِقدِتقاق القَِديوٍغ، ومنه اشبدمن ِجلٍْد غِري م قَدي ريةُ. سةُ من : والقدالِقطْع
  .أي تفَرقَت أهواؤهم وأحواهلم: وصار القَوم ِقدداً. الشيِء

  .بِعلٍْم وإتقاٍنإذا دبرها وميزها : والرجلُ يقْتد األمور. الطَِّريقَة: والِقدةُ

 ادلٌ قَدجور :فِْسه: - أيضاً-وهو. يقد الكالميف ن ِظيمتالُ العاملُخ.  

  .سِمن بعد اهلُزال: وتقَدد البِعري. ومر يقُد الناس بلساِنه بذَاءةً ونِميمةً

: والقَيدود. من أمساء القَناِفِذ أو اليراِبيع: والقَداد. وتباعهمصناع العسكَِر : والقُديِديونَ. مسيح صِغري: والقُديدة

  .الناقَةُ الطَّويلةُ الظَّهِر على األرض

وي، وقيل: واملَقَدتِتواُء: املَكانُ املسواالس ِتمرارلُه من االسِتقداد وهو االسالطَِّريق، وأص .وقيل: واملَقَد ،راخلَم :

بالي ابرش فصنِن مم.  

يِضٍع أو إنساٍن : واملَقَدوإىل م وبسنم ابرانَ وقذّانَ: ويقولون. شِبِقد راِريعِت اإلبلُ شحبأي حبيثُ ال . أص
  .اسم ماِء الكُالِب: وِقدةُ. ووجع يف البطِْن. جشٌء من التخمة: والقُداد. يقدر عليها

 دٍق

قالد : ه. معروفكَتى وده احلُمقَّتود .قَاقٍء: والديكُلِّ ش اتفُت .واملُدق :ببه الطِّي قدي رجح .والدق : ِضد
  .اِجللِّ، ما لَه دق وال ِجلٌّ 

قِقيوالد :ِر. الطَِّحنيلُ القَليلُ اخلَيجوالر .الغاِمض رُء الذي ال ِغ. واألميلَظَ فيهوالش.  

: ودقَق التراِب. ما تسهكُه الريح من األرض: - أيضاً-وهو. أي ِملْح: اِمللْح املَدقُوق، وما ِلفُالٍن دقَّةٌ : والدقَّةُ

  .دواٌء يدق فَيذَر يف العين: والدقُوق. دقَاقُه

  .أنْ تداق صاِحبك اِحلساب: اقَّةُواملُد. ما يدق به األرز وحنوه: والدقّاقَةُ

الغنم، : والدِقيقَةُ. وجلَبةُ الناس. أصوات حواِفِر الدواب: والدقْدقَةُ. مقَدمه مما يلي الرسغَ: ومستدق الساِعِد
  .اِإلبلُ: واجلَليلةُ

. وداٌء معروف.  من احلُبوب ومل يذَر، واجلميع األدقاقوما ِديس. ما لَطُف من ورِق األراِك وطالَ: والدق

  .الدواِسر من البقَر واحلُمر: والدقُوقَةُ

  

التاء والقاف  
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  قت

ةُ: القَتةُ الياِبسِفسأيضاً-وهو. الِفس - :ةُ. الكَِذبمِميوالن.  

راألم قُتهيئُ: وهو يأي ي .والقَت :الر كباعاتِريدما ي لَمعاً ِلتلَ ِسرج .امِعِري الذي أصابه اهلُيلَ البوالراعي ب وشم .

 واِحد والقَد ت.والقَتقَتم نهود : بطَيم.  

  .أي مزور: وقَولٌ مقْتوت

  تق

  .مهملٌ عنده

    

قَاِتق: اخلارزجنيقْتاق وتت بقَر :قِْتقتوم ِريعِديد : أي سِر. شيقَةُ يف السقْتوالت :ِنيفل. العمن اجلَب قْتقْتتوت :

  .التام الدائم: واملُتقِْتق. غارت وهو بالنون أعرف: - بالتاء-وتقْتقَت عينه. انحدرت

  

الظاء والقاف  

  قظ

  .مهملٌ عنده

ه: اخلارزجنيطْنأل، ِمثْل : قُظ بتكظَّأي ام.  

  

الذال والقاف  

  قذ

ما : "ويف املَثَل. السهم الذي ال قُذَذَ له: واألقَذُّ. قَطْع أطراِف الريش على ِمثال احلَذِْو، كنحو قُذَِّة الريش: القَذُّ
  ".تركْت له أقَذَّ وال مِريشا

  .وأذُنٌ مقْذُوذَةٌ . اءاألسكَتاِن جباِنِب احلَي: والقُذَّتاِن. قُذِّتاه: وأذُنا الفَرس

يعين : ولألذُِن مقَذّاِن. البياض يف الفَوديِن من الشيب ويف جناحي الطَّيِر: والقُذّاِن. مقَصص شعره: ورجلٌ مقَذَّذٌ 
لَِعبنا : لُعبةٌ ، يقولون: والقُذَّةُ. هبِقطَع ِصغار من أطراِف الذَّ: والقُذَاذات. ناِحيتي الذِّفْرى ومغِرِز الرأْس يف الرقَبة
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  .شعاِرير قُذَّةَ

  .الرمي باِحلجارة واملَدر: والقَذُّ. البراِغيثُ، واِحدها قُذَذٌ وقُذَّةٌ : والِقذّانُ

. ذَهبوا فيها: وتقَذْقَذُوا يف البالد. دهأنْ يركَب الرجلُ رأْسه يف األرض وح: والتقَذْقُذُ. املُديةُ الصغرية: واِملقَذَّةُ

وقَذَّذْته . إذا تفَرقُوا: وذَهبوا شعاِرير ِبِقذّانَ وقَذٍّة . رجلٌ مقَذَّذٌ ، وامرأةٌ مقَذَّذَةٌ : ويقال للرجل اخلَِفيِف اهلَيئِة
  .أي تفَقَّدته: ببصري

  فق

  .مهمل عنده

لٌ: اخلارزجنيجر ِديِد اللِّساِن فيه عجلةٌ :  ذَقْذَاقللح.  

  

الثاء والقاف  

  قث

  .السوق: والقَثُّ. أي يجر: املَتاع، جاَء يقُث ماالً وِعياالً: القَثَاثُ

. أي أكَلَ: قُثوقث ي. حِشيش يحصد ويطْحن ويخبز منه: والقَث. خشبةٌ عِريضةٌ يلْعب ا الصبيانُ: واِملقَثَّةُ

  .وقث الشحم على النار لينِضجه 

واقْتث القَوم من . وما تساقَطَ يف أصول الشجر. الفَِسيلةُ: والقَِثيثَةُ. أي جبماعِتهم: وانتقَلَ القَوم بقَِثيثَِتهم وبقَثَاثَِتهم
  .قَطَعها: واقْتثَّ يده. أي استأصلهم: أصلهم

ه: وقَثَثْت الوتدِزعتنكي ت ِدكه بياملقلوع واملنثور: واملقثوث. مبرتلة القتات للنمام : والقثاث. إذا رغْت.  

الراء والقاف  

  قر

القُر :درةُ. البِصيبه منه: والِقرما ي . روقْرلٌ مجور . قَر موةٌ ، ويلَةٌ قَراِن. ولَيتوالقَر :ِشياةُ والعداحلديِثويف. الغ  :

  ".ولِّ حارها من تولّى قارها"

روبه: والقَر رقْتالذي ي لك: املاُء الباردلُ به، من قَوستغعليه املاُء: أي ي قُر :بِقرة: "ويقولون. أي ص تحةٌ تِحر ."

  .أي وقْت مرِضه، مشدد: وذَهبت ِقرته

: وقُرةُ العيش. وقَررت باملَكاِن، وقَِررت ِمثْلُه. وقَِررت به عيناً أقَر، وقَررت ِمثْلُه. ٍء قَرت به عينككلُّ شي: والقُرةُ
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  .قَراًوقَررت الكالم يف أذُِنه أقُره . الساِكن: والقار. ِفعلُك به: واإلقْرار. املُستقر من األرض: والقَرار. خفْضه

  .أي يسكُنوا" ابدأهم بالصراخ يقروا: "ويف املَثَل يف التجني قَولُهم

ارِء: واإلقْريبالش ِترافةُ. االعارةُ: والقَررِديتاملُس ةُ. القاعقَروالقَر :قَرالقَر فهي تعساُء، فِإذا اتاملَلْس وقاع . األرض
 قَِرق :لَسمن األوالد. أم قَرتعلى األرض: واملُس روظَه لدانُ. ما وجال: وقُرة. من أمساء الراممبالي ِضعووم.  

  .سميت لصوا: والقَرقارةُ. وهو يف أصواِت احلَمام وحنوه. يف الضحك: والقَرقَرةُ

رقُووالقُر :رقَراِقي هفُن، وِجماعمن الس بروقُ. ضاِقرقَرى وقُراِقرى وقَرر :اِضعوكلُّ ذلك م.  

قِق: والِقره لَلَئيم الِقرلُ، إنالناس. األص ةُ للناس. وِصغارلعبة. والعاد مواس.  

    

ارةٌ : والقَرارها قَرتم، واِحدنمن الغ قَدثَلٌ. الناراً: "ومقَر تفَهسةٌ تارم" قَرللقَو برضلُ باخلَطَل يجمنهم الر كلًمتي 
احلَِقري : والقَرورةُ. وإنه لَقَرارةُ حمٍق وفسق. القَِصري من الرجال ِجداً، وجمعه قَرارونَ: والقَرارةُ. فَيطاِبقونه عليه

الشأِن اللَّئيم.  

القُرارةُ، : واسم املاِء.  صببت فيها ماًء بارداً كي ال تحتِرقإذا فَرغْت ما فيها من البِطيخ مث: وقَررت الِقدر أقُرها
  .ما يلْتِزق بأسفَل الِقدِر، والقُررةُ ِمثْلُه: - أيضاً-وهو

  .أي قليالً قليالً: ورمِت الناقَةُ ببوهلا قُرراً بعد قُرر

تقرررت اإلبلُ وتواِحل: واقْت سِبية أبواِلهاإذا أكَلَِت اليثُورِلها من خجبول على أرها فَتومحِقد شعنةَ فَتةُ. بوالِقر :

فدعِقيق. الضةُ من الدضوالقَب .أكُلُه إال اللِّئامعر ال يتِلطُ بالشخي وطَعام .روأكَلَ حىت اقْت :ِبعِن. أي شيوقُرةُ الع :

 معروف تبن.  

أي " صاب ِبقُر: "سقَطَت ِبقُرها، وكذلك كلُّ من أصاب خيراً أو وقَع يف أمٍر مرِضي قيل: رأةُ قيلوإذا أمتَِت املَ
فَتناهيت وقد صابت ِبقُر : وقيل يف قَول طَرفَةَ. أي استقَر قَراره: وقَع األمر ِبقُرٍة: - أيضاً-ويقولون. وقَعت بقَراٍر 

ةأي نبه ِشد لَتويقولون. ز :كبقر تقَعلقد و : يمنه ش فى عليكخى ال يه حتِعلْم لَمعواإلقرار. وهو أنْ ت :

وإذا لِقحِت الناقَةُ . أي ألضطرنك إىل أصلك وجهدك" ألجلئنك إىل قرارك: "ويف املثل. استقرار املاء يف أرحامها
  .إذا مل تسِلب: وأقرِت الناقَةُ. فهي املُِقر الشاِمذُ:  السماءفاستكْبرت ورفَعت رأسها إىل

. النواحي: والقَرقَر. اهلَودج: مركَب بني السرج والرحل، وقيل: والقَر. أي سواِء: وفالنٌ ابن ِعشِرين قارٍة 

كل من كان من أهل القُرى : والقَراِري. رس املَِديِد الطويل القَوائممٍن ِصفَِة الفَ: والقَرورى. الشقِْشقَةُ: والقَرقارةُ
  .أقْرقّة: ويقال للدجاجِة إذا مل تِبض. واألمصار وال يتبع مواِقع اخلصب

  رق
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قفَةُ البيضاُء: الرِحيالص .احسمقُوق. والتها رعمفاةُ، وجلَحوالس.  

قوالر :بالعةُ ، واجلميع الرِقيقِر. ودجمن الش قِقيق: واألِرقَّة. وما رالر عمِقيقةٌ . جور قِقيةٌ رقَّةُ يف . وأموالر
، رِقيق ال يزداد إال رقُوقاً: ويقولون. رق حبه: صار رِقيق احلال، والِعنب: وأرق الرجلُ. مصدر الرقيِق: الشيِء

كلُّ أرض إىل جنِب واٍد ينبِسطُ عليها املاُء مث ينحِسر عنها : والرقَّةُ. األرض اللَّينةُ الترِب: والرقَاق. على فُعوٍل
ضعف الِعظام، : رقَقوال. الذي يخبز به: واِملرقاق. اخلُبز الرِقيق: والرقَاق. فتكون مكْرمةً للنبات، واجلميع الرقَاق

  .أي ِقلَّةٌ : ويف ماِلِه رقَق. أي كَِبر: رقَّت ِعظامه

اققْراب: والررالس ققْررألأل. تتوكُلُّ ما ي.  

  .ورقْرقْت الثَّوب بالطِّيِب، والثَِّريد بالسمِن. السرعةُ يف الذَّهاب واملَِجيِء: والرقْرقَةُ

اقُّهومرِف وماألن قي الناقَِة: واألِرقَةُ. ما النَ منه: رتخاِصر دِعن قما ر.  

وجدتين الشحمةَ الرقّى عليها : "ومنه املَثَلُ. شحمةٌ من أرق الشحم ال يأيت عليها أحد إال أكَلَها: - بالياء -والرقّى
  .ا استضعفَهيقولُها الرجلُ لصاِحِبه إذ" املَأتى

  .أي شيٍء تختار، وال يعرف أصلُ الكلمِة" ال تدري على ما يتراق هِرمك : "ويقولون

الالم والقاف  

  قل

  .ِقصار: قَِصري ، ونسوةٌ قَالئلُ: ورجلٌ قَليلٌ . قَل الشيُء، وهو قَليلٌ وقُاللُ

واحلَب العِظيم واجلرة وقامة . رأس كُلِّ شيٍء : والقُلَّةُ. أقَلُه: وقُل الشيِء.  أي استقْلَلْته:وتقَالَلْته. الِقلَّةُ: والِقاللُ
  .واحلَمد ِهللا على القل والكُثِْر. الرجلَ

    

أناف، والقَوم يف : اُءإذا ارتفَع، والِبن: واستقل الرجلُ باِحلمل، والطائر يف طَيراِنه. أي يصغر عنه: وهو يِقلُّ عن كذا
  .أي مضوا: مِسِريهم

  .أي رِعد: واستِقل فالن غَضباً. الرعدةُ بالكَسر: والِقل

  .ونقَر يف الصخر. وجزعةٌ صاِفية. الذي ال يعرف هو وال أبوه: والقُلُّ

  .الًنواةُ اليت تنبت منفَِردةً ضِعيفة: والِقلُّ. له قُلَّة: وسيف مقَلَّلٌ . قَبيعةُ السيِف: والقُلَّةُ

وشدةُ . واِملسمار يتقَلْقَلُ . ِقلَّةُ الثبوِت يف مكاٍن : والقَلْقَلَةُ. قَِلق جهازها، وكذلك إذا أزلَقَت: وأقْلَقَِت الناقَةُ
  .وِشدةُ اضِطراِب الشيِء. واِإلكْثار من الكالم. الصياح

ضرب من : والقُلْقُلَةُ. اخلَِفيف اِملعوانُ يف السفَر: والقُلْقُل. اخلَِفيفَةُ: وهي من النوِق. جواد سِريع : وفَرس قُلْقُلٌ 
  .شجر له حب أسود يؤكَلُ: والِقلِْقلُ. احلَشرات
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  .طائر كالفاِختِة: والقُلْقُالينُ. نبت : والقاقُلّى

  .الذَكَر من احلَجل: والقَوقَلُ. ضرب من النبات، وكذلك القُلْقُالنُ: ِقلُوالقالَ

  .املُشرف على الشيِء العايل عليه: واملُقْلَويل. الطائر إذا ارتفَع يف طَيراِنه: والقَلَولَى

أي : وتقَالَِّت الشمس. أي جبماعتهم: وانتقَلَ القَوم ِبِقلِّيِتهم. أي جبملَِته: وأخذْت الشيَء بِقلِّيلَِته وبِقلِّياله وبإقِْلياله
لَتحرعلينا قُلَلٌ من الناس. ت ى: وقَِدمتإذا كانوا من قَبائلَ ش.  

  لق

اللَّقْالق :ِميجأع طائر .ه ألُقُّها: واللَّقْالقنيع وكذلك اللَّقْلَقَةُ ولَقَقْت ،توهاإذا ل: الصتطَم.  

النون والقاف  

  قن

ةُ واقنت فالنٌ : الِقنواه، واجلميع األقْنانُ واألِقنهو وأب ِلكبد الذي ماً: العذَ ِقنخات.  

  .اجلَبلُ املُنفَِرد املُستِطيل يف السماء، واجلميع الِقنانُ: والقُنةُ

  .ِريح اِإلبِط أشد ما يكُون: والقُنانُ

ٍل: انٌ وقَنبج مباً. اسِفينٍة غَصذُ كلَّ سِلٍك كانَ يأخم مواس .والقُن :غريلُ الصاجلَب.  

  .ِوعاء يتخذُ من خيزراٍن لآلنيِة، وهي الزجاجي أيضاً، واجلميع القَناينُّ: والِقنينةُ

اِقناألرض: والقُن تحباملاء ت صريليلُ اهلادي البالداِقنواجلميع القَن ،.  

  .إذا تتبع أخباره: وفالن يقُن فالناً

  .ضربته ا: إذا تفَقَّدته به، وبالعصا: وقَننته ببصري

  .أي سنِنه ووجِهه: وجئت باحلديث على قَنِنه

  .ولُاالنِتصاب واملُثُ: واالقِْتنانُ . أي ما يستقَلُّ: وما يستقَن من ذلك

نم: واملُقْتسطَ القَوو الساِكت .ئنأيضاً-واملُقْت - : صبتاملُن.  

  .كُمه: وقُن القَِميص وقُنانه. أي إزاء مالً ومصِلحه : وفالنٌ ِقن مال

نيوم: والِقنةٌ للربةُ. لُعِقنِر: والِقنحالب ابومن د برض.  

  نق
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والن قِقيقَةُالنقال: قْناج، يجفاِدع والدمن أصوات الض :قَتقْنجاجة ونقَِّت الدقّاقَة: "ويف املَثَل. نوى من النأر "

  .غُؤور العيِن: والنقْنقَةُ. للضفدع 

  .تنازعوا: وتناق القَوم. أي يناِقره: وما زالَ يناق فالناً

قِْنقق: والنترالذي ي لَموته. ى فيهالسبذلك لص يموس ،قَاقوكذلك الن ،موالظَِّلي.  

الفاء والقاف  

  قف

  .انضم وتشنج، وتقَفْقَف ِمثْلُه: واستقَف الشيخ. كهيئة القَرعِة تتخذُ من خوٍص، ويشبه ا الشيخ والعجوز: القُفَّةُ

  .ِبس منه، وكذلك القَِفيفما ي: والقَف من البهمى

  .من حبائل السباع وجمعها قُفَف : والقُفَّةُ

والقُف :توِن األرض، واجلميع الِقفَافمن م فَعتةٌ . ما اروناقَةٌ قُفِّي :عى الِقفَافرت.  

الفَأْس: والقُف ترجال. خمن الر ةً. والقَصريجاجوأقَفَِّت الد : كَفَّتِقفض فهي مياملَِريض. عن الب نيع وأقَفَّت :

  .الرعدةُ: والقُفَّةُ. ذَهب دمعها وارتفَع سوادها

    

  .السد من الغيم كأنه جبلٌ : والقُف. أي أخالطٌ وأوباش : وجاَءنا قُف من الناس

  . األسناِناضِطراب احلَنكَيِن واصِطكاك: والقَفْقَفَةُ

  .أي حينه وأوانه: وأتيته على قفان ذاك. اجلماعة: والقفان. جناحاه: وقفقفا الظليم

  .أي يابسة من الرطب: وعلى النخلة قفة. إذا أخذته كله: وقففت الشيء

  .والقارة أيضاً. الصغري اجلسم: والقفية من الرجال

  فق

  .وكَثْرةُ الكالم.  عواء الكَلِْبِحكايةُ: والفَقْفَقَةُ. االنفقاق وهو االنفراج: الفق

قْلُ والذِّهن: والفُقْفُوقبالكالم: والفَقَاقَةُ. الع فَقَقتمنه: الذي ي كِْثرأي ي .والفَقَاقَةُ. السقط من الكالم: والفَقْفَاق :

غريص طائر . قمإذا ح قمَء. فُقَاقَةٌ: واألحيالش ه: وفَقَقْتتحفَت.  

الباء وفالقا  

  قب
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ها: القَبظَمها وأعبعم أصمن اللُّج برم. ضالقَو خيم: وشالقَو قَب.  

  .واخلَشبةُ اليت فَوقَها املَحالَةُ، وكذلك اِملقَب. واخلرق الذي يف وسِط البكْرِة. ما بين األلْيتيِن: وقَب الدبِر

 أو اجلرح ماللَّح وباًوقَبقُب ِقبي : ِبس، فهو قابه ويه وطَراءتتودن تبإذا ذَه.  

  .أي شيٌء من املَطَر: وما أصابتهم العام قابةٌ 

  .كل ذلك اسم لسنٍة : ال تفِْلح العام وال قاِبلَ وال قاب وال قُباِقب وال مقَبِقب: وقال خالد بن صفْوانَ البنِه

  .وصوت من الفَرس كذلك . صوت أنياِب الفَحل، وكذلك القَِبيب: بقَبةُوالقَ

قَابأِة: والقَباملَر جالكالم. فَر لُ الكثريوالرج.  

بوقَباُء وقب: والقَب أقَب تعوالن ، وبقْبطْن مطِْن، بِر والبِدقَةُ اخلَص.  

  .أي أكله: وقَبه يقُبه. ويف اِخلصاء كذلك. هاأي قَطَع: واقْتب فالن يد فالٍن

تِى قَببِت اِإلبلُ حتِربرياً: وش ألتتأي ام.  

  .البطْن: والقَبقَب. معروفة، قَببت قُبةً؟ وأنا أقببها تقْبيباً: والقبةُ

ابخمةٌ : والقُبداُء ضوكَةٌ سمس.  

ِقبديرة: والِقبتسكَة ممؤكَل، وقيل. سي ِر فيه لَحمحِف البدمن ص فدطانُ: وصرض. السيِليظُ من البالغ واِجللْد .

اِقباجلايف: والقُب.  

بفَعها أسنانُ اِملفْتاح: والقُبرلَق تالِعيدان اليت تكونُ يف الغ.  

  .أي طاقاته مستِويةٌ : ووتر قواه قُب

  ".أذَلُّ من ِحماِر قَبانَ: " ةٌ ، يقالدويب: وِحمار قَبانَ

  بق

  .ِعظام البعوض، الواحدة بقَّة: البق

قَاقه: والباعتيِت ومقاطُ البأيضاً. أس احيوالص.  

  .ِحكايةُ صوِت الكوِز يف املاء: والبقْبقَةُ

  .ل بقَاقَةٌ ورج. وبق الرجلُ وأبق. بقْباق: والرجلُ الكثري الكالم

  .أي أوسعهم: وأبقَهم خيراً وشراً. فَرقَه: وبقَّقَه. واِحد : وبق الشيَء وشقَّه

 قب وأثَر : قُوق. أي واِضحبم فتوح: وجرابأي م.  

  .إذا ولَدت وهي مهاِزيلُ: وانبقَِّت الغنم يف عام جدِب

قَتأةُ وأبقَِت املَرها:وبلَدو قَّةُ.  كَثُرقَاقَةُ. الكثريةُ الِوالِد : والباح: والبيطائر ص.  

الميم والقاف  
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  قم

اماِت الدار: القَممن قُم عمجكذا. ما ي تممه: واقْتتأي عالَج.  

  .أي اعتمده فلم يخِطئْه: ورماه فاقْتمه

  .بلَ أنْ يستِقر باألرضإذا انتسفْته قَ: واقْتممت الِعدلَ

  .ِمرمةُ الشاِة، واملَقَمةُ ِمثْلُه: واِملقَمةُ

  .القامةُ: والِقمةُ. صار على ِقمِة الرأس: وقَمم النجم تقِْميماً. رأْس اِإلنسان: والِقمةُ

قَاموالقَم قَمةٌ : والقَيقامداِن، الواحدة قَمالِقر ارِصغ .الكَثري دداملاِء. والع ظَمعوم . ِر الواِسعاخلَي الكثري ديوالس
  .الفَضل

  .أي سلَّطَ عليه القَمقَام : قَمقَم اللَّه عصبه: ويف الشتم

قُمقى فيه: والقُمتسما ي .ِقموالِقم :رضقَطَ وكانَ أخِر إذا سسمن الب ِبسما ي.  

  .قَِميم: وحطام املَرتع. أي مجتىن يقَم: ورطَب قَِميم. قَِميم، وكذلك النبت العاِمي، وجمعه أِقمةُ: لبقْلويِبيس ا

    

لَهولُ شالفَح ها أيضاً: وأقَموماً، وقَمقُم ِقمت تى قمها كلَّها حتإذا ألْقَح.  

  .خيرتها على ِشرِتها: وِبعتها القَمةَ. وجاَء القَوم القَمةَ.  الناسجماعا: والقَفَةُ والضفَّةُ

  .وهي الشحم والسمِن: وشاةٌ ليست عليها ِقمةٌ 

  .الصِبي الذي يقُم كلَّ شيٍء : القُويمةُ" أدِرِك القُويمةَ ال تأكُلُها اهلُويمةُ: "ويف املَثَل

  .أي إىل هذا صار معىن اخلَبِر" على هذا دار القُمقُم : "ملَثَلويف ا

قَامها: والقَمربخ ربسواألشياَء أي ي األمور ِقمقَمالذي ي.  

  مق

قّاُء: املَقَقرأةٌ موام قجلٌ أميف ِدقٍَّة ، ر ولُ الفاِحشالط.  

  .الذي يتكلَّم بأقْصى حلِْقه: ِمقواملُقَا. ِحكايةُ صوٍت وكالم: واملَقْمقَةُ

  .أي قَلَعها: مق اللَّه عين فالٍن : ويقال

  .إذا أخرجت ما فيه من املُخ: وتمقَّقْت ما يف العظْم

  .أي ما بااله: وضربه فما تمقَّقَه. امتصصته: وامتقَقْت ما يف الضرع

  .عاِريةٌ من اللَحم طَويلةٌ : وفَِخذٌ مقّاُء. أي بِعيدة: وأرض مقِّاُء. هفَتحت: ومقَقْت الشيَء

  .سِلس والنَ: ومقْمق الرجلً. إذا خيسته وذَلَّلْته: ومقْمقْت الشيَء
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الثالثي الصحيحباب   

الجيم والقافباب   

  .موضع بالشام: وِجلِّق. وهو معرب : اجلَوسق: نهام. القاف واجليم ال يأتِلفاِن إال يف أحرٍف يِسريٍة 

واجلواِلق : برقال. معه: ويأْسر ِلقج :ِلقمبعىن ح.  

  .أي كَشفَت عنها: وجلَقت املَرأة عن متاِعها وعن ثَناياها

: والقَبج .  ضِحك بالفَم حتى يبدو أقْصى األضراس:والتجلُّق. مضحك االنساِن، ويسكَّناِن أيضاَ: واجلَلَقَة واجلَلَعةُ

 معر وف.  

الشين والقافباب   

الصاد والشين والقاف  

  شقص

قْصِء: الشيطائفةٌ من الش .قَصواِملش : ِريضلٌ عصفيه ن مهس.  

  .فَراهةٌ وجودةٌ : والشِقيص يف نعِت الفَرس

قَاصةٌ يف قا: والشةٌ غدقوصشلُه، ناقَة مقْتِعري فَتِة البِهر.  

راألم لَيع قَصوش :رسيتإذا مل ي.  

صٍرو أيضاً: واألشاِقيمٍر، وداِر عيمين نبال ِصغار يف داِر بيأج.  

الطاء والشين والقاف  

  قشط

  " .ماُء قُِشطَتوإذا الس: "لُغةٌ يف الكَشط، ويف مصحِف عبِد اهللا: القَشطُ

طَتقَشماُء وتطَِت السقَشوان : تحوأص تهطُ. أي أجصا: والقَشبالع بالضر.  

الدال والشين والقاف  

  شقد

  .حِشيشة كثريةُ اِإلهالِة واللَّبِن: الشقدةُ
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  دقش

شقَيش منه: الدقَيةَ أيب الديولعلَّ كُن ، طائر.  

  شدق

دوالش قدالشِن: قيطَفْطَفَةُ الفَم من باِطِن اخلَد .قه: واألشدِق الواِسعدالش ِريضالع.  

  .عرضه: وشدق الوادي وشِديقُه

  دشق

  .مهملٌ عنده

اخلارزجني :قشوِغٍري : الدِظيٍم وال صليس بع تيالب.  

  قشد

  .ِويق أو التمر يلْقى يف السمِن إذا سِليهو الس: وقيل. الِقشدةُ: يقال ِلثُفْل السمِن

  .نحو القُرارة: والقُشادةُ

: والقَشد. أَي أسكُن. اهده: إذا طَلَعت البلْده حِميِت اجلَعده ؛ وأِكلَِت الِقشدةْ؛ وقيل للبرِد: ومن أسجاع العرب

  .القَشطُ

الذال والشين والقاف  

  شقذ

  .فَرخ القَطاِة وحنِوه من الطَّري: الشِقذ

والشقْذَاُء من . ِشقْذَانٌ: ويقال للحشراِت كلِّها واهلَوام. هو اِحلرباُء، واجلميع الشقَاِذي والشقَاِذي: والشقَذَانُ
  .الشِديدةُ اجلُوع والطِّلَِب: الِعقْباِن

 -وهو. للسريع املشي: وهو الشقذان. إذا ذهب: هو يشقذإذا طردته، فشقذ وشقذ؛ و: وأشقذت فالناً إشقاذاً

  .الصبور على السري، واملتيقظ يف األمر: -أيضاً 

  .أي يعاِديهم: وهو يشاِقذُ ِجريانه

  .وهو الذي يِصيب الناس بالعيِن. الذي ال يكاد ينام: ورجلٌ شقَذانُ العيِن
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  .م اله شيء: أي عيب، وقيل"  نقذما به شقذ وال" و. حديد البصر: ورجل شقذ

  

  شذق

  .مهمل عنده

  .السوار، والبجيذق أيضاً، به شوذق وشيذاق: الشوذق: اخلارزجني

الراء والشين والقاف  

  قشر

رِه: القَشعن ِذي رالِقش كيحس.  

رِة: واألقْشراحلُم ديدالش رماُء. األحرة قَشرجاُء، وشرة قَشيوح.  

  .مطْرةٌ شديدة تقِْشر احلَصى عن األرض، وكذلك القُشرةُ والقاِشرة: شرةُوالقُ

  .كثري الِقشِر: وتمر قَِشر . ما تقَشر عن الشيِء الرِقيق: والقُشارةُ 

  .وهي اليت تقِْشر عن وجِهها بالدواء ِليصفُو اللَّونُ: ولُِعن القاِشرة واملَقْشورةُ

  .ما قد انقَشر عنه ِسحاؤه األعلى: قْشر من اللِّحاءواأل

  .ِلباسه، والِقشرةُ ِمثْلُه: وِقشر الرجل

روهم: والقاشرقَش ،ؤوممن قاِشٍر: "ويقولون. املَش أمافَةَ" هو أشوين عٍس ِلبفَر موهو اس .رودواٍء : والقَش ماس .

روعام أقْش :ِديدٍر. شيمن بين عاِمٍر: وبنو قُش.  

  .ضربته ا: وقَشورته بالعصا قَشورةً

  .الذي يِجيُء يف آِخِر احلَلْبة: والقاشور من اخلَيل

  .الصغريةً كأنها كُرةٌ : والِقشرةُ من اِملعزى

رةٌ : والقُشره ِقشعمٍر ، وجمن ِشب كَةٌ قريبمس.  

  شقر

:" ويقولون". كاألشقر إن تقدم حنر وإن تأخر عقر:" ويف املثل. مصدر األشقر، والفعل شقر يشقر: رةالشقر والشق

  ".ما تريد السوط إىل الشقراء

قَرأش مود : ارلُه غُبعلَقاً ومل يع وهو الذي صار.  
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  .السنبل الذي اسود وفَسد: والشِقرانُ. هو السنجفْر: والشِقرةُ

  .نبات لَين : والشقَارى. حي من األزِد: واألشاِقرةُ 

  .وطَاء متصوب ممدود ، وجمعها مشاِقر: واِملشقَرةُ من األرض

قَرم: واِملشةٌ من أدبِقر .ظيمالع حوالقَد .قّارطَويل: والش امنراُء هلا سمكَةٌ حمس.  

أفْضيت إليه : " ويف املَثَل. أي ألبِدين عيوبه، الواِحد شقْر: وألدقَّن شقُوره. أي أموره: ىن فالنٌ شقُورهابت: ويقولون
  ".بشقُوري 

  .طائر: والشِقراق والشقِْرق. تمر جيد : - على ِفعلى-والشقْرى

ِقروالش :عماِن، والنسبةُ إليه شالن قائققَِريش.  

  رشق

قشقْناهم: الرشي، رمبالر قاخلَز .قوالرش قالقَلَم: والرش توص.  

  .رِشيق ومرِشق : واملُعتِدلُ اخلَلِْق

وم ببصري ورشقْت القَ. سِريعةُ النبل: وقَوس رشوق . سِريع : وأجلٌ رِشيق ورشوق . سِريعةُ النبل: وقَوس رِشيقة
قْتشوأر :تظَربه فَن تحأي طَم.  

ِشقه: واملُرطاِلعه وتقُبرلَِدها أي تِة وأبد اِحلراس ِشقرها توش وكأنحساء والوها من النلَدها وعقَةُ. اليت مواملُراش :

  .املُسايرة

  شرق

: وشِرق الشيُء. إذا كانت عادته ذلك: ورجلٌ ِمشراق . أخذَته شرقَةٌو. كالغص بالطَّعام: الشرق باملاء والريق

  .اشتدت حمرته

قرِب: والشرالغ ِخالف .قوروالش :قرشي قروب، شركالغ.  

قرها: والشفْسن سمالش .سمقَِت الشرلُ: وأشجوالر ،أل: أضاءتناًإذا تسه حهجأل و.  

ِرق فهو شاِرقة املَشٍء جاَء من ناِحييوكلُّ ش.  

  .إذا رأيت لَونه كالدم خجالً وحياًء: وشِرق فالن

ِرقفيه: والش مسالذي ال د رماألح ماللَّح.  

  .صفَّرته: وشرقْته. وأشرقْت الثَّوب بالصبغ فهو مشِرق حمرة

  .أيام التشِريق ِلتشِريِقهم اللَّحم يف الشمس مبىن: حيثُ يتشرق القَوم يف الشمس، ومنه: واملَشرقَةُ

مالقَو قرلَّ: وأشوج مس، من قوله عزروِق الشِة شِرِقني: "ساروا يف ساعشةُ محيالص مهذَتويف املَثَل". فَأَخ :
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  ".ير كَيما نِغريأشِرق ثَِب"

. هو أنْ يغص االنسانُ ِبِريِقه ويشرق به عند املَوِت: إذا ارتفَعت الشمس عن الطُّلوع، وقيل: وشرق املَوتى

قيرمن األرض: والش مسعليه الش طْلُعما ت.  

    

والشرقي من .  من ناِحيِة املَشِرق، واِحدها شاِرق أي أمور تأيت" أناخت بكم الشرق اجلُونُ : "ويف احلَِديث
  .األحمر: الصبغ

: وانشرقَِت القَوس. اسم السمِة اليت يوسم ا الشاة الشرقَاُء: والشرقَةُ. املَشقُوقَةُ اُألذُِن بِنصفَيِن: والشرقاُء من الغنم

  .شقَقْته: وشرقْت الشيَء. انشقَّت

قورواملَش :قوزاملَخ.  

  .الصوائد كالصقْر وما شاكَلَه : والشرق من الطَّيِر

  .منه: و ِحصن مشرق. ما يطَين به املَكان: والشاروق

قِريمس فيه: واِملشلَ الشخدين معالباِب ي ِريقِمش.  

اقروي،: واِملشتاملُس طْحالسقشاِريه معموج .قِرياِز: والشِغريةُ اجلَهأةُ الصاملَر.  

  .أي جوفَه: ما دخلَ شرق فَمي شيء: ويقولون

  .طائر يقال له الشِقراق: والشرِشق. قَطَفْتها: وشرقْت التمرةَ

  قرش

شالقَر :قُر تيموبه س ،نا وثَممن ها ه عمجها: وقيل. يشالتةً إال أكَلَتع دابدر ال تحٍة يف البلداب تيموالنسبة . س
  .قُرِشي وقُريِشي : إىل قُريٍش

ِرشقْتِلِعياله وي قِْرشي والكاِسب.  

  .وصوتهحِفيفُه : وقَرش الشيِء. هي السنةُ، ألنَّ الناس يجتِمعونَ عند املَحل: واملُقَرشةُ

  .أي وقْع حواِفِر اخلَيل، أقْرشت إقْراشاً: وسِمعت قَرشةً

  .تبلُغُ فَراش الِقحِف فَتسمع صوتها يف العظْم: وشجةٌ مقَرشة

اِرش: واالقِْتِراشاح قَوماِح بعِضها على بعٍض، وِرمالر قُوعو.  

  .حرش وأغْرى: وقَرش بينهم تقِْريشاً. قَع فيهسعى به وو: وأقْرش فالنٌ بفُالٍن 

  .اسم رجٍل؛ من ذلك: وِقرواش. أخذه أوالً فأوالً: وتقَرش فالن ماالً

  .قَطَعه وقَرضه: وقَرش الشيَء
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  رقش

قَشاِء: األرِن األفعى الرقْشرة كَلَون فيه كُحلَو.  

وتبليغُ . وكذلك املُعاتبة، والتحِريش. هو التسِطري يف الصحف: وقيل. مي مرقِّش الِكتابةُ، وبه س: والترِقيش
  .ترِقيش: النِميمِة

ِقشتروهذا الشيء ي :نسقَاش. إذا حةَ: ورعِبيمن ر ية: ويف املَثَل. حقّايها سقَاش إنِق رقَاش" أسةُ : وأبو ريكُن
ِمِرالن .قَاشاٍل: والرةُ، على فَعاحلَي.  

الالم والشين والقاف  

  شقل

  .واشتق منه اسم للذكَر. خشبةٌ قدر ِذراعيِن يف رأِْسها زج : الشاقولُ

  .أي عريناها: نانريششقَلْنا الدراِهم والد: كلمةٌ ِحميِريةٌ للصياِرفَة وهي املُعايرةُ، يقولون: والششقَلَةُ

  شلق

لَِقيوةَ: الشاحلَالو عبتتالذي ي.  

لْقِبه: والشذَن دالِن ِعنكَِة له ِرجمٌء على ِخلْقَِة السيش.  

لْقط: - أيضاً-والشوبالس برٍة . الضضحبعربية م وليست ،عضوالب.  

قِليه إذ: واِملشح فَمفْتالذي يِحككِّني. ا ضبالس لْقاألذُِن طُوالً: والش قرخ.  

  قلش

ِخيلٌ : األقْلَشد أعجمي ماس.  

ٍء: والقَالشيمن كلِّ ش ضقَباملُت ةُ. الصِغريوالقَالش :روالِقص رغالص.  

  لقش

ن لَِقشباٍل: ش أي ياِبس.  

النون والشين والقاف  
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  شقن

ه قليالً شتطَيهاأعتقَنوأش ،تِقنه وشتِطيع تقُنقْناً، وش .ِقنوش قْنوش نِقيكاةُ. وقَليلٌ شِت الزِقنوش :قَلَّت . قَنوأش
اُهللا مالَه.  

  نقش

  .ِحرفَةُ النقّاش، نقَش ينقُش: النقَاشة

ِتقاشواالن :كعلى فَص ِقشتنأيضاً-وهو. أنْ ت - :خفِْسك شيئاًأنْ تِلن تار.  

قْشقاش: والنباِملن فتأيضاً. الن كاحاب. والنةُ يف اِحلساقَشاُء: واملُنِتقْصاالس.  

  .فهو نقْش : وإذا كانَ الصمغُ أكْبر من الصعروِر

  .الذي ينقَلُ منها الِعظَام وينقَش أي يستخرج: واملُنقَّشةُ من الشجاج

  .ماٌء لبين الشِريد: والنِقيشةُ

  شنق

قنوق. طُولُ الرأس: الشنشاق مِشن سقاً: وفَرنش ِنقأْس، قد شطَويلُ الر.  

    

 اقِشن ِعريوب :قنالطَّوبلُ، واجلميع الش علَقُ. وهو القَويه أي يِصيدٍء ييكُلّ ش ِنقشالذي ي دبه األس فوصه من وي
  .أنياِبه

  .إذا شددته إىل أعلى شجرٍة أو وتٍد : وشنقْت رأْسه

  .كَفَفْتها بالزمام: وشنقْت الناقَةَ وأشنقْتها

  .هِوي شيئاً فصار معلَّقاً به: وشِنق قَلْب فالٍن شنقاً

بحنو ِشناِق الِقر ، اقٌء فهو ِشنيذُ به ششٍط ييقالوكلُّ خناقاً: ة، يةَ إشبالِقر قْتنها بِشناِقها: أشلَّقْتإذا ع . نيوما ب
  .ِشناق : الفَِريضتيِن

أنْ يكونَ ذو احلَمالة يسوق ِديةً كاِملَةً، وإذا كانت معها ِديات ِجراحاٍت دونَ التمام فتلك ِشناق : وأشناق الدياِت
عها تظْمىأيضاً؛ ألنِة العيبالد لَّقَت.  

 قنشم موذٌ من ذلك: ولَحأْخم ، قَطَّعم.  

خلَطْت : وشانقْت الرجلَ. وهو أنْ يضم الرجلُ إبلَه إىل إِبل غَيِره ِليمنع الصدقَةَ" ال ِشناق وال ِشغار: "ويف احلَديث
  .مالَه مبايل
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  .أي مغاِزلةٌ : وامرأةٌ ِشنيقَةٌ 

  .لُبس الثِّياِب والتزين: والتشنق. ِشنيق : والشاب املُعجب بنفِْسه

  .اسِتنانها من الشحم: تجمع شِنقاٍت ، وشنقُها: والشِنقَةُ من النساء

  .تطاولَ عليهم: وأشنق فالنٌ على القَوم

اقداِهيٍة: وِشِنقْن موقيلاس ،  :ؤساِء اِجلنر مقَان. اسنالِن: والشالِعد.  

قنس: والشالقَو رتلُ أيضاً. وواحلَب.  

  نشق

واستنشقْت الريح، وِريح . اسم لكلِّ دواٍء ينشق: والنشِوق. النشق صب السعوِط يف األنِف، نشقْته الدواَء وأنشقْته
  .واملُتوضئُ يستنِشق باملاء. روهة النشِقمكْ

  .أي نِشب به، وأنشقْته أنا، واستنشق احلَبل يف يِده: ونِشق فالنٌ بكذا

ِشقاَ-ونأيض - :ِطبع . عماقى جشون ، ِشقن بوض.  

  قشن

  .مهملٌ عنده

جال: اخلارزجنيانُ من الرومالقَل: القَشيلُ اللَّح.  

  .هي الرِقيقَةُ اِجللْدِة الضيقَةُ الفَم: والقَشِوينة من اِإلبل

  قنش

دنا: اخلارزجنيدع شقَنفُر: مل يعِد بن يول األسبقَو دهشتواس ،قَصنومل ي رقَتنا : أي مل يدِديع شقَننا مل يأب إذا آب
  . مل يفَتش:والرواية املعروفة

الفاء والشين والقاف  

  قشف

فالقَش : قَِشف فقَشل متجاِجللِْد، ر قَذَر.  

افافة-والقُشٍن كانَ: - الواحدة قُشلَو أي ِقيقر رجح .فأقْش وعام : ياِبس.  
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  شفق

فَقالش :بالثَّو فَّقْتطاَء، وشالع فَقْتديُء من األشياء، وأشقَّقْته: الرعليك. ر ِفقشأيضاً، أنا م فأي : وهو اخلَو
أي ذو شفَقٍَة ، وشفقْت عليه : الناِصِح، وهو شِفيق على صاِحِبه: والشفَقَةُ يف النصِح من ذلك، والشِفيق. خائف

وهو شِفق ،فَقْتوأش .فَقوالش :مس إىل صالة العةُ اليت بني غًروِب الشرِةاحلُممت.  

  فشق

قِة: الفَشص أيضاً. من املُباغَتاِحلر ِتشاروان.  

قوالفَش- ومزجٍة : - ممن األكْل يف ِشد برض.  

قأفْش سيقاُء وتفَةً: وشاةٌ فَشكَشِه متينة ما بني قَرعوهو أنْ يكونَ س.  

قفَشبالثَّوب: والت حشوالت.  

  قفش

  .جمع نفْسه وضمه: وانقَفَش العنكَبوت. السرعةُ:  احلَلِبالقَفْش يف

كاح: والقَفْشِف. ِمثْلُ الطَّفْش يف النيصا والسبالع بروالض.  

  .واقْتفَش العنكَبوت. كَسعتها: وقَفَشت الدابةَ

  شقف

  .مهملٌ عنده

اخلارزجني :قْفف: الشاخلَز .ودرعروفر مِمبص نقّاِفيالش قّاِف أيضاً. بالش بودر.  

الباء والشين والقاف  

  قشب

ببالطَّعام: القَش ملْطُ السخ .موالس :به. الِقشتبه فقد قَشته أو قَِذرلَطْتٍء خيء . وكذلك كلُّ شيالش وقَِشب
 باً فهو قَِشبقَش.  

 بقَشلٌ مجور :مِب باللُّؤمماحلَس جوز.  
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 بقَِشي فيٍن: وسسٍء طَِريٍء حيِديثُ اجلالء، وكلُّ شةً. حابقَش بوقد قَش :نسوح لَصأي خ . كانٌ قَِشيبوم
  .أي ياِبس هِشيم : الكَِإل

والقشب :لُ اهلابالفَح .والقَذَر .عيفالض كِكيوالر .ره بشبماه به: وقَشر.  

  .اكْتسب حمداً وذَماً: وقَشب الرجلُ

  شقب

قْبوالش قْبالش-قُوبة وشوِشقَب ه ِشقَابعموج  :رفيها الطَّي كَروال يوِب اِجلباِن يف لُهرنَ الِغيود واِضعم .

  .شق: وشِقب الشيُء

قَبوعام : والشجالالطَِّويلُ من الناً؛ ومن الرِجد.  

قَبوالش :والِقِسي احذُ منه الِقدخيت رجٍة وهي شقَبش عمس. جِبيثةً اجلَرلُ منها؛ وهي خحس النرجةٌ يرجوش.  

  شبق

قبِبقةٌ : الشأةٌ شروام ِبقلٌ شجِة، رلْمةُ الغم. ِشدمن اللَّح ِبقْتت منه: وشِشمب.  

قبووالش :برعوهو م ،مبالض ، معروف.  

  بشق

قالباش : طائر .قشِق منه: والبالباش ظَِر، ولعلَّ اشتقاقالن اددإح . قشب ظَرون :ِديدح.  

الميم والشين والقاف  

  قشم

ملْطُه: القَشةُ األكْل وخِشد .امما يؤكَلُ: والقُش.  

موالقَش :كُهالشدالَ وفَس رمِضِج واحإذا ن مواللَّح مح.  

  .ما يبقى على املائدة: والقُشامةُ. أي شيئاَ ترعاه: وما أصابِت اِإلبلُ مقْشماً

موالقَش :ومالقش ض، واجلميعولُ املاِء يف الرِسيم.  

  .وقد يكونُ يف السمِن واهلُزال مجيعاً.  السبر واهلَيئةُ واحلُسنهو: وقيل. أي من طَِبيعِته: الكَرم من ِقشِمه: ويقال

  .ما قَشم أي يِبس، والقَِشيم ِمثله: والقاِشم من النبات والقَِديِد

  .ومن آفاِت النخل تعِرض هلا فال ترِطب. القَِرد من الصوف: والقُشام
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اخلُوص تمقَقْته: وقَشام. أي شمنه: والقش قما ش.  

البسر الذي : والقَشم. ودرِدنةُ الدسم وإهالَته . األفْيح الواِسع الرخو اهلَش، والقُشم اجلَميع: والقَشم من اهلُجول
ِركدقبل أنْ ي ضيكَلُ أبؤي.  

  قمش

شاِش: القَمالقُم عمذَالةُ الناس. جاش: ورقُم.  

  .طَعام للعرب من اللَّبِن وحب احلَنظَل: قَِميشةُوال

شقَمتوناً: وفالنٌ يوإنْ كانَ د دجأكلُ ما وأي ي.  

  مشق

قاِملش :قشاملُم بغُ به الثَّوبصر يمأح نِطي.  

قةُ األكْل: واملَشطُولَ. ِشدوي دتمِء ِلييالش ذْبوج.  

 رتهووالو قشمه، وانقْتشته وامقْتشم ،ودجوي نِليى يحت قشق. ميِمش بوثَو ،قَاُء والثَّوبالس قرخوكذلك إذا ت :

قِمز.  

 شقموق مشمم قِشيم سٍم: وفَرفيه طُول وِقلَّةُ لَح.  

  .حسنةُ الِقوام قَليلةُ اللَحم: وجاِريةٌ ممشوقَةٌ 

قه: واملَشخاِلص لُصخى يقٍَة حتشاِن يف ِممالكَت ذْبج.  

  .ما فُرج ومدت حروفُه: وكتاب مشٍق 

  .وهو أن تبِقي أكْثَر ِمما تأْكُلُ: ومشقْت من الطَّعام مشقاً

  .إذا تناولَت من الرعي وهي تِسير: واإلبل تمشق الكَأل

  .ضرب من النكاح، مشقَها مشقاً: واملَشق. أي قَليلٌ : كََإلومشاق من ال

  .مِشق مشقاً: وإذا أصاب إحدى ربلَتي الرجل األخرى قيل

قي: واملَشل الفخذين من املَششقُّق يف أصقَة. تة: واملَشل الدابل بِرجاحلَب أثَر.  

  .اختلَسه : وامتشق الشيَء. إذا مل تدع فيه شيئاً: وامتشقْت ما يف ضرع الناقَِة

  .أي عجلُوا به: ومشقُوا رِحيلَهم

  مشق
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قماقَةً: الشمش ِمقوِن، شح اجلُنرم هِشب .قمم: واألشِلطُ بالدتاملُخ اماللُغ.  

  .من اِخلفَّة: والتشمق. ذو اخلُيالء: جالواملُتشمق من الر. الشقِْشقَةُ: والشمِشقَةُ

ققْمموش ِمقلٌ شجأي طَِويلٌ : ور.  

  شقم

  .مهملٌ عنده

ِر: اخلارزجنيممن الت قَملَةُ شقمة: الشخةٌ ، والنقَمالواحدة ش ،دوأس سِجن.  

الضاد والقافباب   

الراء والضاد والقاف  

  قرض

  

نطْق : والقَرض. - بكَسِر القاف-أقْرضته ِقرضاً: ومن العرب من يقُول.  وهو ما تعِطيه ِليقِْضيكَه:أقْرضت فالناً
  .كالقَِصيد: والقَِريض. الشعِر

  ".نَ القَِريض حالَ اجلَِريض دو: "ويقولون. وِجرةٌ مقْروضةٌ وقَِريض. وهو مضغها وردها: والبِعري يقِْرض ِجرته

. القَطْع بالناب: والقَرض. هو إذا مات: إذا جاء وهو مجهود من العطَش واِإلعياء، وقيل: وجاَء وقد قَرض ِرباطَه

اضواِملقْر :ِغريالص اجلَلَم.  

  .فُضالةُ ما يقِْرض الفار من خبٍز أو ثَوٍب : والقُراضةُ

هو من : و قيل" وإذا غَربت تقِْرضهم ذات الشمال: " العدول يمنةً ويسرةً، من قوله عز وجلَّ:والقَرض يف السيِر
  .تقِْريض يدي اجلُعل: والتقِْريض. قَرضته إذا حذَوته وكُنت ِحبذائه، وأقْرضته أيضاً: قَوهلم

  .رِة وتساِميها يف النبِتتنبت يف جوِف الشج: والِقرِضئَةُ

  .ذو القَوائم األربع الطَِّويلُ الظَّهِر قَتالُ احلَمام: وابن ِمقْرٍض

  .شجر ال شوك له يكونُ يف اِجلبال: والِقرِضئُ

القَليلُ: واملَقاِرض عرمنها: وقيل. الز قِْرضقي إىل أنْ يتاملُس تاجحاليت ي هي املَواِضعحِميشاِعلَ .  املاَء أي يم هوِشب
  .مقَاِرض أيضاً: واِجلرار الِكبار. ينبذ فيها وحنوها من أوِعيِة اخلَمِر

 اضضوال خ اضه: وما عليه ِقررتسيونَ فَيعنه الع قِْرضأي ما ي.  
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  .املُضاربةُ يف التجارات: والِقراض واملُقارضةُ

قَرظُهوهو يقَرفالناً وي ه: ضحدإذا م .روالش رضاِن اخلَيقارتومها ي.  

النون والضاد والقاف  

  نقض

قْضٍل أو ِبناٍء : النبمن ح تمرما أب ادإفْس .قْضوالن :قُوضالِبناِء املَن ماس.  

  .يع األنقَاضاجلَملُ والناقَةُ املَهزوالِن، واجلم: والنقْض والنقْضةُ

قْضأِة من األرض: والنالكَم قَضتنم.  

ِتقاضِء: واالنربعد الب حاجلُر دوعور وحنوها. أنْ ياألمور والثُّغ ِتقاضوكذلك ان.  

ضِقيإنقاضاً: والن ِقضنالع تت األضقَضاملَفاِصل واألصابع، أن توص.  

  .وأنقَضِت الدجاجةُ تنِقض.  بهصوت: وأنقَضت باِحلماِر

قّاضةُ: والنقَاضه النفَتوِحر ،قْسمالد قُضنالذي ي.  

  .نقَض: ويقال ِلبعض األخِذ يف الصراع

الفاء والضاد والقاف  

  قضف

  .قلَةُ اللَحم، رجل قَِضيف، قَضف قَضافَةً: القَضافَةُ

  . حجر واِحد ، واجلميع القَضف والِقضافأكَمةٌ كأا: والقَضفَةُ

 فقَِضي ببيهاً: وثَوشض؛ ترقَليلُ الع.  

  ضفق

  .الوضع ِبمرٍة : الضفْق يف التغوِط

الباء والضاد والقاف  

  قضب
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بالقَض :طْبةُ الرِفصه. الِفصوحنو بالقَِضي كوقَطْع.  

  .إذا قَطَعت من أغصاِنه أيام الربيع: باًوقَضبت الكَرم تقِْضي

 بوِمقْض وقاِضب ابقَض فيوس : أي قَطّاع.  

  .والغصن، واجلَميع القُضبانُ والِقضبانُ. الدِقيق: والقَِضيب من أمساء السيوِف

  .أنْ تقْتِرح من ذاِتك كالماً أو ِشعراً: واالقِْتضاب يف الكالم

  .الذي اقْتِضب ؛ أولَ ما يركَب ويذَلَّلُ : لقَِضيب من اإلبلوا

بضوض: واملُقْترع من العولَ الراِجز. نوِرها : وقيل يف قَوبانٌ من نهلا قُض كُنقَضِب إذا مل يمل ت سموالش تدرفَو
طْلُعلَ ما تأو.  

  . القَليلةُالِقطْعةُ: والِقضبةُ من اإلبل والغنم

  .وكذلك الرجلُ الدىن. هي اللَِّطيفةُ اخلَِفيفة: والناقَةُ الِقضبةُ

  قبض

ضٍء : القَبيع الكَف على كل شمس ومقبض. جبالقَو قِْبضِف. وميةُ السضقْبعليه: وم ضقْبيثُ يح.  

  .يتمسك بالشيِء وال يدعه : ورجلٌ قُبضةٌ 

  .ساروا فأسرعوا: وانقَبض القَوم. السِريع نقْل القَوائم: ِبيض من الدوابوالقَ

ِقباضوم: واالنجكالو .قَبضوالت :شنجالت . ضقَبب موثَو.  

    

ضِعه: والقَبمتجِضه أي يف ميف قَب نائم فألِْقيمن الغ ِمعوض. ما جُءوامل. وهو املالُ املَقْبيفيه الش ضقْبكان الذي ي.  

  .أعطَيته ما يقِْبض منك : وأقْبضت فالناً شيئاً

  .اِحلمار السِريع الذي يقْبض العانةَ: والقَباضةُ

  .أي أي اخلَلِْق هو: ما أدري أي القَِبيض هو: ويقولون

  . اللَِبيباملُقِْبل املُِكب على ضيعِته: والقَِبيض من الناس

  .السرعةُ: والقَبض والقُباضةُ. العدو الشِديد: - على ِدفَقّى-والِقبضى 

  .أنْ تجمع اإلبلَ ثُم تسوقها مجتِمعةً: -أيضاً-والقُباضةُ

الميم والضاد والقاف  

  قضم



الصاحب بن عباد-احمليط يف اللغة  945  

مالقَض :مه اخلَضنٌ ، وِضدأكْلٌ دو .ِعريةُ شِت الدابوقَِضمقْضمه إقضاماً. ها تتموأقْض.  

وما . أنْ يشتِري ِرزماً ِرزماً دونَ األحمال: وهو يف البيع والشرى. أنْ يأخذ الشيَء اليِسري بعد الشيِء: واملُقاضمةُ
  .أي ما يؤكَل: وجدت قَضاماً

مةٌ : والقَِضيمالواحدةُ قَِضي ،فحواحلَِص. الصوجساملَن ري .ضيةُ الشاِة إذا كانَ أبوِجلْد .مِن-والقَضيتحبفَت - :

  .جمع قَِضيٍم ؛ الصِحيفَة

اموالقُض :ضيٌء ابيِبغَ به شإذا د رجش .موغ به: والقَِضيبهي القاقُلّى: وقيل. املَد.  

  .ِمثْلُ رضام، ِقضم وأقْضام :  من نبٍت وقُضام. أي ِميرة: وأتتنا قَِضيمة قليلةٌ 

تفَلُّلٌ يف : وهو أنْ تأتِكلَ أسنانها من أساِفِلها حتى ترى أصولَها باِديةً من اللِّثَِة، وقيل: وجملٌ أقْضم وناقَة قَضماُء
قَِضم ه، وفَمنانأس تقَِضم ، ادواألسنان وس.  

ِعريالب مهإذا : وأقْضييلَح قَفْقَف .ِء الياِبس: والقَضميأكْلُ الش.  

الصاد والقافباب   

الدال والصاد والقاف  

  قصد

دداً: القَصقَص قِْصدي دقِة، قَصةُ الطَِّريِتقامالوادي. اس دذَ قَِصيه: وأخدأي قَص.  

   .ترك اِإلسراِف من غَيِر تقِْتٍري: والقَصد يف املَِعيشِة

  .أي كَسره: ما تم شطْر أبِنيته، وهو مأخوذ من قَصد الشيَء: والقَِصيد من الشعِر

: ومخ قَِصيد وقَصود. انقَصدت، ومنه ناقَةٌ قَصود : املُخةُ إذا أخِرجت من العظْم، فإذا انفَصلَت منه قيل: والقَِصيدةُ

ِمني وفوق املَهنَ السوولدز.  

حمالر دقَصٍة : وانوكل ِقطْع ،ركَسأيضاً: ان دقصوت ، دة، واجلميع ِقصدِقص.  

. مشرةُ الِعضاِه أياِم اخلَِريف وهو أنْ تخرج بعد الورِق أغصان غَضةٌ ِرخاص تسمى كل واحدٍة قَصدة: والقَصدةُ

  . ذلكِإذا فعلَ: أقْصد الشجر: ويقولون

اده: واِإلقْصكانلُ مجال. القَتمن الر ِصدِسيم وال قَِصٍري : واملُقْتالذي ليس جب.  

دِر ما هو: واملُقَصإىل الِقص .اددةٌ : واألقْصا قَصواحد ،األعناق.  

ائدالواحدة قَصيدةٌ: والقَص ،أيضاً: وقيل. الِعِصي مةُ. الدوذَةُ الرقْيوالع.  

  .الياِبس من اللَّحم: القَِصيدو
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دفُطُ وأقْصرالع ده. وقَصدوقَص :وسعل أنْ يما النَ منه قَب مراِعيه وبباتن.  

  .ِسمة من ِسماِت اِإلبل يف األذُِن: واملُقَصدةُ

  صدق

دقالص :مالقَو قْتدالكَِذِب، ص قاً: ِخالفقُلْت هلم ِصد .لُ ِصدق. ِعيدوكذلك من الوجور- افضأةُ - مروام 
أي صادق احلَملِة : ورجلٌ ذو مصدق . رجلٌ صدق ، وهي صدقَةٌ ، وقَوم صدقُونَ: فِإذا جعلْته نعتاً قُلْت. ِصدٍق 

 اعجش.  

قٍء: والصديأيضاً. الكاِملُ يف كلِّ ش لْبوالص.  

قيدوالص :ِقالكَِثريدالص .  

قِديوالص :دِصيحةَ والوقُه الندصه يبذلك ألن يماقَةُ، وسده الصرصداخلَليلُ، وم . ِضعوم ِديقالص عوضوي
  .األصدقاء

  .املَهر: والصداق والصداق والصدقَةُ والصدقَةُ

  .فاملُعطي متصدق، والسائلُ كذلكما تصدقْت به على مسكٍني ، : والصدقَةُ

قدم: واملُصندقات الغذُ صأْخالذي ي.  

يدقٍش: والصعاِت ننطَ بسو ِغريص مجوقيل. ن :هو القُطْب.  

الراء والصاد والقاف  

  

  قصر

رلُ: القَصدقاِصري. اِملجري: وفالن مه بقبالِة قَصرأي قَص.  

غايةُ : والقَصر. وحيثُ يقُوم اِإلمام يف املَسِجد. الدار الواِسعةُ املُحصنةُ اِحليطاِن: -ميع املَقاِصري واجل-واملَقْصورةُ
  .الشيِء، وهو القَصار والقُصارى

  .وقُصرانك أنْ تهرم. أي أجلُه وموته: وهذا قَصره

  .األقرب من الرجلَ: والقُصرة والقُصرةُ. أي أقْنع به: واقْتِصر على هذا األمِر

رها قَصراً: والقَصرفْسي أقْصن ترٍء ، قَصيعن ش كفْسن كَفُّك.  

  .وقَصرت اللِّجام، وكذلك الصالةَ، قَصراً، وقَصرتها تقِْصرياً

والقاِصر :عنك رٍء قَصيفالن على أمري. كل ش رصينأي : واقْتأطاع.  
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  .وقَصرت اللِّقْحةَ على فالٍن ِليشرب لَبنها. وتقَاصرت نفسه ذُالً

  .أي ِدنيةً، وكذلك قَِصريةً وقَصرةً: وهو ابن عمي مقْصورةً وقُصرةً

  .أي بأرٍض دوٍن: ورِضي فالنٌ ِبمقْصٍر 

  .وقَصرت عن األمِر أقْصر عنه قَصراً وقُصوراً. نهانتهى ع: وأقصر الرجلُ عن األمِر إقْصاراً

  .وقَصر رأيه تقِْصرياً. وقَصر السهم عن اهلَدف، والرجلُ عن الغضب

. أزواِجهنأي اقْتصرنَ على ": قاصرات الطَّرِف: "إذا مل ترفَعه إىل ما ال ينبغي، ومنه قولُه عز وجلَّ: وقَصرت طَريف

من نعِت : واملَقْصور. شبهت باملُقَيِد: ومقْصورةُ اخلَطِْو. املَقْصورة املَحبوسةُ يف بيتها وخدِرها ال تخرج: وقيل
  .اِحلجال

  .اليت تحجب عن الناس، وامرأةٌ قَصور وقَِصريةٌ مبعىن: والقَصائر من النساء

بفالٍن : واملُقَصر ترِقلُّ، قَصةَ ويِطيالع ِخسالذي ي.  

رقِْصرياً: والِقصه أنا تترراً، وقَصِقص رقْصي رض الطُّول، قَصِقيه كذلك: نلْتعةُ. إذا جوالِقصار : القَِصريةُ؛ ناِدر.  

روالقَص :ر عن قَضقْصس، ألنَّ اإلنسانَ يمِفراِر الشِتهقبل اصقال منه. اء حاجهار، ويالن نا، : وآِخررصنا واقْترقَص
  .من قَصِر العِشي: وقَصر العِشي يقْصر قُصوراً وقَصراً ومقِْصراً ، وقَصرنا وأقْصرنا

ارارة: والقَصراً وِقصقَص بالثَّو رقْصي.  

  .الشاِكلَةَ بني اجلَنِب والبطِْنالضلَع اليت تلي : والقُصرى والقُصيرى

اتيريرى والقُصياألفْعى من احلَياِت: والقُص.  

  .وقَصرةُ النخل كذلك، وجمعه قَصرات. أصلُ العنق، والقُصيرى أيضاً: والقَصرةُ

ة: واالقِْتصارقَببالر ضى : - أيضاً-وهو. القَبِة حترذُ يف القَصوهو داٌء يأْخ ،روأقْص قَِصر ِعريلُظَ من داٍء ، بغي
  .كالكُزاز

قْصريأ، تقول: والترما ببٍة فَرةٌ على كُلِّ دابها: كَيرِعِري أقَصالب قنع ترقَص.  

ارور: والِقصقْصه فهو مرأقْص ِعريالب ترِق، قَصنفَلَ العأس مسِمي.  

ركَع: والقَصةٌ من احلَبِقيوفيه ب رمن الب لُصخع الذي يرالز اِبر.  

رِر: والقَصجةُ الشِقيِمكّى للطائِر. بوالز .رصوقَي :ِميوِلٍك رم ماس.  

  .ِوعاٌء من قَصِب للتمِر، وخيَفَّف: والقَوصرةُ

  .إذا تداخلَ وتقَاصر: وتقَوصر الرجلُ

اِوراِوِر: والقَصِد؛ كالقَسمن أمساء األس.  

قْصارِك: والتيكونُ من اِملس رالقالدة، وكذلك اِملقْص.  

وهي اِإلكَام . املَقَاِصر الستور، والواحدة مقْصورةٌ : وقيل. الِعقْد الذي يكونُ يف العنِق، وجمعها مقَاِصر: واِملقْصرةُ
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  .والِغيرانُ. ومخاِصر الطُّرِق. ِصر ، الواحد مقْ

  .وهي اليت كُف أطراف أسناِنها وقَصرت وكُفَّت ثَِنيتها: وشاةٌ مقِْصرةٌ وقد أقْصرت إقْصاراً

غَال : قُصوراًوقَصر الطَّعام . أي قَسره وقَهره: وقَصره على هذا األمِر. أسنت، فهي مقِْصر: وأقْصرِت النعجةُ
فَعتوار.  

  .صنم: األقَيِصر. تعللت به؛ تقصراً: وتقَصرت ِبفالٍن

  صقر

قْرمن اجلَوارح: الص طائر . صاِقر قْرِر: وصصالب ِديدح . رقُووص قِْر ِصقَارالص عمنا. وجقَّرصقُور: وتنا بالصِصد.  

    

ن الِعنب ومن الزبيب والتمِر من غري عصٍر ، وكذلك ما مصلَ من اللَّبِن وصفَت صفْرته ما تحلَّب م: والصقْرةُ
الناِزلةُ : والصاِقرةُ. املُتغيرةُ: واملُصقَّرةُ من اِملياِه. وكذلك املُصقَئر من اللَّبِن. وحمض، وذلك ِلصقْر الشمس إياها

اِمغِديدةُ ؛ كالدةالش.  

  .اسم السماِء الثالثة: والصاقُورةُ

ِحكايةُ : والصوقَِرير. باِطن الِقحِف املُشِرِف فوق الدماغ: وهي يف الرأس. الفَأس العِظيمةُ: والصوقَر والصاقُورةُ
  .صوِت طائٍر يصوِقر يف ِصياِحه

تحاِه إذا انِق الِعضريقال لوال: و قْرِعضاِهص.  

  .ما يبقى يف الغِديِر من أبوال اِإلِبل والشاء: والصقْرةُ 

  " .حدثْتك الصقَر والبقَر"و. أي بالكَِذِب" جاءنا بالصقّارى والبقّارى"و

قّاريف ِديِنه: والص ة. الكاِفرِقرأةٌ صرِن: وامينيصِر بالعِديدة البةٌ شذَِكي.  

  .أي اتقَدت، وصقر نارك: النار وتصقَرتواصطَقَرِت 

  .علَوته ضرباً: وصقَرته. أي ضِرب به األرض: وصِقر به

  .الدائرتاِن من الشعِر عند مؤخِر اللِّبِد: والصقْراِن. أبلَغه إليه: وصقَره بكالٍم

  .أي ارتفَعت: وصقَرِت الشمس يف السماء

قَرفهو املُص سبعليه الد بوقد ص ِبساِر وقد ييف اِجلر رمالت ِضعوإذا و.  

والصقْر :سبالد.  

  قرص
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صما: القَر هصقْرع، يباِن وباِإلصة. باللِّسالواحدة قاِرص ،اِرصين من فالٍن قَوتوأت .صه : والقُرهبِز وما أشمن اخلُب
  .قُرص : وعين الشمس. ِقرصةٌ ؛ جمعه 

كنِجيع صةً: وقَرصِقر هأي اقْطَع.  

  .أي اقْطَِعيه باملاء" اقْرِصيه: "ويف احلَِديت يف دِم احلَيِض

صِم: والقَِريمن األد برض . قاِرص نةُ: ولَبصوه القُررصدذي اللِّسان، ومحي.  

ووقَر اصقَر وجلام ةَ : صؤذي الدابي.  

 صقَرم لْير: وحهباجلَو عصرم .اصةٌ: والقُراصلواحدة قُر،باتوقيل. ن :سرويقولون. هو الو : اصقُر رمأح :

  .شِديد احلُمرِة

  .أي دعاه وقال له قُرقوص: وقَرقَص باِجلرو

  رقص

قَصانُ والروالرقَص قْصالر :لُغ ات .ذُ إذا جاشِبيوكذلك الن ،قُصري ابوالسر.  

: وأرقَص القَوم يف سيِرهم. االرتفاع واالِخنفاض: والرقْص يف السلْعة. حملْته على الرقَص: وأرقَصت بِعريي إرقاصاً

  .ارتفَعوا وانخفَضوا

  صرق

  .مهملٌ عنده

قَةُ: اخلارزجنيرم الراء -الصزني: - جبمن الس قْلوبقَةُ احلَِرير، وهو مرص.  

الالم والصاد والقاف  

  قلص

  .وشفَةٌ قاِلصةٌ ، وِظلٌّ قاِلص ، وكذلك الثَّوب. انضم: قَلَص الشيُء يقِْلص قُلُوصاً

قَلِّصي وقَلَّص :رمش .ِديرالغ ماؤه إال قليالً: وقَلَّص بذَه.  

صام، واجلميع القَالئص: والقَلُوعاألنثى من اإلبل والن .كربى تزالُ قَلُوصاً حتِر، وال تيةُ على السوالناقَةُ الباِقي .

  .استمرت يف مِضيها: وقَلَّصِت اإلبلُ تقِْليصاً

 قَلِّصم سطِْن: وفَرالب مضنطَويلُ القَوائم م.  

صةُ من احلُبارىا: والقَلُوموهو من اآلبار. لضخ : ،ماؤها، وهي القَالئص فَكَثُر تمج لْوت الدعضاليت إذا و
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  .وقَلَص املاُء فهو قَِليص وقَالصق

  .أي غَثَت ، وقَِلصت لُغةٌ : وقَلَصت نفْسي تقِْلص قَلْصاً

 ِت الناقَةُ فهي ِمقْالصيف : وأقْلَص تِمنلبنهاأي س قَصيف، وكذلك إذا نالص.  

  .إذا سِمن وشب، وكذلك الصيب: استبانَ سنامه، والسخلُ: وأقْلَص الفَِصيلُ. ارتفَع: وأقْلَص سنام البِعري

  لقص

لَقَصاً؛ فهو لَِقص لْقَصلُ يالرج اخلُلُق: لَِقص قيالكَالم ال: - أيضاً-وهو. ض الكَِثريرإىل الش ِريعس.  

وملْتِقص ما ضاع من أهراِتنا وهو املُلْتِقطُ : األِخذُ يف قَوله: واملُلْتِقص. أي أحرقَه حبرارِته: ولَقَص الشيُء جلْده
  .أي أحرقَه حتى يِجد له مضضاً: ولَِقص ِتبن الذُّرِة ِجلْده يلْقَصه. أيضاً

    

توروالذي ياألم اقدبع مونَ: ته لَِقصعموج ، لَِقص.  

  قصل

والقَصلَةُ من . وقَصلَ أمره يقِْصلُه. وسيف قَصالٌ وِمقْصلٌ ، وكذلك اللِّسانُ. قَطْع الشيِء من وسِطه: القَصلُ
  .قدر ما يجزه الرجلُ فَيحِملُه، وقَصلْت الدابةَ: القَِصيل

  .ما يعزلُ منه مثَّ يداس ثاِنيةً: لقُصالَةُ من البروا

  .اسم رجٍل، وله حِديثٌ : وقُصلُ

  .هو األبخر من الرجالَ املُكْتِنز: وقيل. العِريض القَِصري من اِإلبل والناس: والِقصيفَةُ

  .أةٌ ِقصلَةٌ ، وكذلك القُصالةالفَسلُ من الرجال الضِعيف العقْل، وامر: والِقصلُ

  .الكثري: ومن املال. وجماعةٌ من الضأِْن. الصرمةُ: والِقصلَةُ من اإلبل والغنم

  .ِرخوةٌ : وشجرةٌ قَصلَةٌ . زهر السلَِم: والقَصلُ. اجلَماعةُ: والقَيصلُ

  .لَهإذا كَسره وأكَ: وقَصولَ الذِّئب احلَملَ قَصولَةً

  صلق

  .خِفيفةٌ : وإبلٌ مصاِليق. وهو صدم اخلَيل يف الغارة: صلَق يصِلق صلْقاً

لَقعلى األصاِلِق: والص عمجوي ،ِديرتاملُس القاع.  

  .وكذلك احلاِملُ عند الطَّلِْق. ةٌ تصلَّقَت؛ فهي متصلِّقَ: وإذا رفَعِت الناقَةُ ذَنبها مثَّ ألْوت به إلْواًء وتمرغَت قيل
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وهو : وصلَقَِت املَرأةُ. وهو صوت ناِبِه إذا ضرب بعضها ببعٍض: والفَحلُ يصِلق بناِبِه إصالقاً ويصلَِقم اصِلقْماماً
  .ولْولَتها عند املُِصيبة

  .تها الدواب فهي مصلُوقَةٌ وصلَقَ. املاُء الذي أطالَ ِصياماً يف املَكان: والصالَقَةُ

  .اِحلجارةً الضخام: واملَصاِليق. اسم ماٍء بِبئِْر غاِضرةَ: واملَصلُوقَةُ

  .وخِطيب صالق وسالق . اخلُبز الرِقيق: والصالئق. أي حِرم: وصِلق بسهِمه

  لصق

  .ي، وكذلك اللَِّصيقالدِع: واملُلْصق. لَِصق يلْصق لُصوقاً

  صقل

  .القُرباِن من كلِّ دابٍة عن يِمِني السرِة وِشماِلها: الصقْالِن

  .الالِحق الصقْلَيِن: والصِقلُ. البطْن، وجمعه صقْلٌ : والصقَالُ

  .ما يصقُلُ به الصيقَلُ: واِملصقَلَةُ. اِجلالُء: والصقلُ

  .الناِحيةُ؛ كالصقْع: والصقْلُ. أي يف الصواِن والصنعِة: الوالفَرس يف الصقَ

  .القليل اللَّحم من اخلَيل طالَ أو قَصر: - أيضاً -وهو. مختِلف املَشي، صِقلَ صقَالً: ورجلٌ صِقلٌ 

ضِقلَ به األروص :ِرعصا. أي صبالع قَلَهِقلٌ . وصس صٌء: وفَرِقيقأي قَِميد .  

النون والصاد والقاف  

  نقص

قْصقْصاناً: النقْصاً ونن قُصني قَصرانُ يف احلَظِّ، نه. اخلُسفْسُء نيالش قَصه أنا. ونتقَصون . قْصلَ عليه نخود
  .نقَصته: وانتقَصت حقَّه. ونقَاص يف عقِْله وِديِنه

  .لناس، والِفعلُ االنِتقاصالوِقيعةُ يف ا: والنِقيصةُ

صِقيةً، فهو نقَاصالشيء ن قُصون : بطَي ذْبع.  

ولعلَّه : قال اخلارزجني. هو رش املاِء على الذَّكَِر بعد الفَراغ من الوضوء: اإلفْراطُ فيه، وقيل: وانِتقاص املاِء يف السنة
  .ض النضح باملاءتصِحيف وهو االنِتفاض؛ ألنَّ النفْ

  قنص
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اصوالِقن صوالقَِني صالقَن : ديالص .اصوالقَن صاً: والقاِنصقَن قِْنصي صقَن ،ةُ. الصائدطِْن الطائِر: والقاِنصةٌ يف بنه .

صص: والِقنالِقن لُ، هو كرمياألص.  

  صنق

  .وهذه إبلٌ صنعتها الصنقَةُ. هأحسن الِقيام علي: أصنق الرجلُ يف ماِله

  .ِمثْلُ أصر عليه: وأصنق على الشيِء إصناقاً

ض : واملُصِنقرِر مو يكُونُ من ِهياٍج من غَي ،برشأْكُلُ وال يالذي ال ي.  

والصاِنق :ِتناملُن .قنوالص : ِنقلٌ صجِط، رفِْر اِإلبةُ دِشد.  

  قصن

مهلٌ عندهم.  

ةُ: اخلارزجنيصانِديرةٌ : القَيتسفْراُء مكَةٌ صمس.  

الفاء والصاد والقاف  

  قصف

  

ِوها: القَصفحاِة ونالقَن رفاً. كَساةُ قَصقيل: قَِصفَِت القَن تفِإذا بان ،ِبنومل ت تركَسان :فَتقَصان . قاِصف حوِري :

  .صوته: ِدوقَصف الرع. أي كاسرة

والقَصف فِن: واألقْصفَيِنص فقَصتُء ييفَةُ. الشفاُء. الِقطْعةُ: والِقصةٌ قَصوثَِني.  

وقَصف البِعري قَصفاً . ورجلٌ قَِصف عن النجدة. انقَصفُوا عنه: ويقال للقَوم إذا خلَّوا عن شيٍء فَترةً وِخذْالناً
  .وهو صِريف البِعِري بأسناِنه: ِصيفاًوقُصوفاً وقَ

فوالقَص :واللَِّعب وفَةُ. اللَّهوالقَص :فطى، وقد أقْصِرقَّةُ األر.  

فِر: والقَِصيجالش مِشيه.  

افِقصاطٌ لقاِصِفني: "ويف احلديث. االنِدفاع: واالنِبيونَ فُرأنا والن ."تٍم يونَ لقَومقَدتمأي مون لكثردافَع.  

  .هي الضخمةُ احلَسنة اخلَلِْق، وجمعها قَصاِيف: والِقصاف

  صفق
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  .الصقْع والناِحيةُ: والصفْق. جاِنباه، وجمعه صفُوق : صفْقا العنِق واجلَبل

  . وعلى اآلخِر أخرىأي ينقَِلب على هذا الصفِْق مرةً: وبات فالنٌ يصاِفق بين جنبيه

  .اضطَِرب: وانصفَق الثَّوب. أي جوالٌ: وفالنٌ صفّاق أفّاق

  .اضطَربوا: واصطَفَق القَوم. وانصفَق عليه القَوم يِميناً وِشماالً

  .ضرب اليِد على اليِد: والصفْقَةُ يف البيع. ضربه ضربةً: وصفَقَه بيِده صفْقَةً

  .أي اجتمعوا عليه: وأصفَق القَوم على أمٍر واِحٍد 

  .إذا مل تحلُبها يف اليوم إالّ مرة واحدةً: وأصفَقْت الغنم إصفاقاً

ب الناقَِة ظَهر تقَلُّ: - أيضاً-وهو. هو ِجلْد البطِْن كُلُّه: اِجللْد الباِطن الذي يلي سواد البطِْن، وقيل: وِصفَاق البطِْن
اضها املَخبرطِن إذا ضالب.  

  .وهو أولُ ما يصب يف الِقربِة اجلَديدِةَ فيصفَر: وردنا ماًء كأنه صفَق : ويقولون

فَقاِغ: والصبالد صِفيقاً. آِخرلُ تجالر فَّقوص :وطاف بذَه.  

فَائقةُ: والصاجلائي كَابةُالرعلينا صاِفقَةٌ من الناس.  والذاِهب فَقَتفْقَةٌ: وصأي ر.  

  .أي يقَلِّبونين يف أمٍر أرادوه عليه: وما زالُوا يصفِّقُونين

  .أي ظَِفرت: وأصفَقَت يدي بكَذا. مألا: وصفَقْت الكَأْس وأصفَقْتها

  .املَسلَك: واملَصفَق. نصرفاملُ: واملُنصفَق. أي صرفَهم: وصفَقَهم عنه

  .الصخرةُ املَلْساُء املُرتِفعة، واجلَميع صفُق : والصفًوق. عزم عليه: وأصفَق على كذا

ضبه األر فَقْتا: وص هتبرِن. ضيباِفقاً بني ثَوصطاِرقاً: وأتاين مأي م.  

  فقص

  .لَ أنْ تنضجالِبطِّيخةُ قَب: الفَقُّوصةُ

  .كَسرها: وفَقَص البيضةَ. وكُلُّ شيٍء أجوف فَسخته فقد فَقَصته. أي انشقَّت عنه: وفَقَّصِت البيضةُ عن الفَرخ

ه: واِملفْقَاصكَترٍء أديكلَّ ش فِْقصٍز ترِف جةٌ تكون يف طَوانمر.  

  قفص

  .معروف: القَفَص للطَّري

  .القَِريب اخلطو: وهو من اخلَيل. متقَبض بعضه إىل بعٍض: رجلٌ قَِفص و

ِعلُ: والقُفَاصقفاصى. الو مةٌ وغَنم، شاةٌ قَِفصنوداٌء يف الغ.  

  .إذا شددت قَوائمها األربع: وقَفَصت الدابةَ
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أقِْفص توقَفَص :تفَعتوار تِعدأي ص .ومنه التاِفصالَع القَو.  

س: والقَفَصإىل الكُد رقَلُ به البنع يرواِت الزمن أد.  

صه: والقَِفيلقَتاِن وحانُ الفَددِعي . صىن قَفُوبةُ الرائحة: ولُبطَي.  

عجه الوه: وقَفَصسبأي . اد قَِفصرد: وجرناحاه من البو جسجي.  

الباء والصاد والقاف  

  قصب

بالقَص : ِبيقَص ةٌ، الواِحدناِعم اٍن ِرقَاقمن كَت ِثياب.  

  .مطِْوي : وثَوب مقَصب

 فهو قَصب بٍت كانَ ساقُه ذا أناِبيبقِْصيباً. وكُلّ نت عرالز وقَصب.  

بِن: والقَصلَيجن والريدالي األشاِجع. ِعظَام اتوقَصب.  

  .وكُلُّ عظٍْم مستدير أجوف. ووسطُ اِحلصِن وجوفُه. ظْم الفَِخِذع: والقَصبةُ

    

  .اخلَشبةُ اليت فيها ِمحور البكْرِة: والقَصبةُ. هي القَصب الناِبت يف املَقْصبة: والقَصباُء

  .، واجلميع التقاِصيبخصلَةٌ من الشعر تلْتوي، وإذا قَصبتها كانت تقِْصيبةً: والقُصبة

به: والقَصبقْصفالناً وي قِْصبفالنٌ ي ،قَه: الثَّلْبزاب. إذا مأيضاً، ومنه القَص ِخلَ إحدى . وهو القَطْعدوأنْ ت
  .عروتي اجلُواِلِق يف األخرى مثَّ تثَنيها مرةً أُخرى

با: والقُصها أقْصعماُء كلُّها، وجعاألم ب.  

ابوالقُص :ابوكذلك األقْص ،تاروقيل. األو :راملَزاِمي .ابوالقَص :ارمالز.  

قْصبي قَصب ، ب فهو قاِصبرمنها عن الش عنتِت اِإلبلُ املاَء فما امدرالراعي. وإذا و بإِبلُه: وأقْص تومن . قَصب
  ".ب رعى فأقْص: "أمثاِلهم يف سوِء الرعي

ابه: والِقصضأر بةٌ ، وقَصالواحدةُ قَصب ،اربأيضاً. الد وهي الِبئار.  

بوالقَص :املاُء الكثري .بوالقَِلي . بِن فهو مقَصةُ على اللَبغْووإذا كَثفَِت الر.  

  .ما يمس منه األرض إذا برك، واجلميع القُصوب: وقُصب البِعِري

  .أي مل يختن: وهذا رجلٌ مل يقَصب. السحاب املُرتِجس: ِصبوالقا

بقِْصيِق: والتى من قَطْع الِعرسٍع أو ندعلى أخ كَي.  

  .طائر يتتبع الشجر كثري الصياح: والقُصاىب

بِق: واملُقَصبالس باِق قَصبيف الس ِرزحهو الذي ي.  
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  .قَصب قَصب: القَصب، وتدعى فيقال: النعجةُ تسمىو

  .منِبته، كقَصباِء األجمة: وقَصباَءةُ الريش. ِجرابها: وقَصيبةُ الِبئِْر

  صقب

قْبٍة : الصاررت ٍء معيالطَِّويلُ من كلِّ ش .قْبوالص :لئ التامتاملُم.  

  .داِن يكوناِن يف مؤخِر البيِتعمو: والصقْباِن

قَابقٍَة : والصلُ يف ِخرعجِف يمن األن مها: وقيل. الدفْسضوبةُ نقَةُ املَخهي اِخلر.  

  .الصك والصدم: والصقْب. أي ِكفَاحاً: ولَِقيته ِصقَاباً

  .به إياهاأي ضِرب : وصِقب به األرض. أي قَفَد: وصقَب يف قَفَاه

اِقبوعِري: والصأنياِب الب واتأص .اِقبٍس: والصِل أوٍل يف قَوبج ماس.  

  .الصيقَباينُّ: ويقال للعطَّار. أي دنت: وقد أصقَبت دار فالٍن

  قبص

صلُ بأطراِف األصابع: القَبناوالت.  

  .اسم رجل: صةُوقَِبي. التراب املَجموع واحلَصى: والقَِبيصةُ

وصالقَب سناِبِكه: والفَرس إال أطراف ِصِب األرضمل ي ِكضاخلَلِْق: وقيل. الذي إذا ر هو الوثيق .صوالِقب : عمجم
صل الكِثِري، وكذلك القَبالرم.  

  .أي فيما ال يستطاع عدده من كَثْرِته: وهم يف ِقبص احلَصى وقَبِصها

  .ارتفاع فيه وِعظَم وتدِوير ، قُِبص الرجلُ قَبصاً: بص يف الرأْسوالقَ

وجع يِصيب : والقَبص. تقَبصت وانقَبص غُرمولُ الفَرس: إذا انضمت، واجلَراد على الشجِر: وقَِبصت رِحم الناقَِة
  .الكَِبد عن أكْل التمر على الريق

  .وسبقَين قَبصاً. العدو الشِديد: بصىوالِق

صاط: والقَبشاِخلفَّةُ والن .صوالقُب :زل. القُممالن صاِبه: وِقبرت عمجم.  

صِقب: واألقْبِضع العوعلى م قَعِمه فَيِر قَدبصد رابثي التحشي فَيمالذي ي.  

  .قَبصت: اِويِلك فجذَبت قُلْتوإذا أدخلْت ِتكَّتك يف سر

  بصق
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قصب :اقصوهو الب ،قسةٌ يف بقَِت الشاةُ. لُغصوأب :نلَِت اللَّبزأن.  

  .بصاقَةُ القَمِر: واحلَجر األبيض الصايف

الميم والصاد والقاف  

  قصم

مديِد: القَصِء الشيدق الش.  

 لٌ قَِصمجِعي: وراِرهاٍر ضِكساالن عِريس ةٌ. فصا. وقَناةٌ قَِصمالع تمها: وقَصتراِك. كَسومةُ السوكذلك ِقص.  

: والقُصم. تجمع قَصائم؛ وهي ِقطْعة كأنها جبلٌ ينِبت الغضى، ولوال الغضى مل تكُن قَِصيمةً: والقَِصيمةُ من الرمل

  .فاِصلُواِحد األقْصام وهي املَ

مراِجعاً وكَص مث جاَء: وقَصمن حي عجأي ر.  

    

  .أصولُ املَرتع، واِحدها ِقصم : واألقْصام.فُلُولٌ : والقَصم يف السيِف. ِمرقاةُ الدرجِة: والقَصمةُ

مص: والقَصقَم قْلُوباِد، ماجلَر ضياُء. بمورةُ القَ: وشاةٌ قَصكْسِن اخلارجمر.  

  قمص

اصِتقْراِر: القُمانُ وِقلَّةُ االسوزالن .اصذه القُميأْخ والقَِلق.  

  .أي هو ذَِليل ال يمتِنع على من يِريد ظُلْمه" ما بالعيِر من ِقماٍص: "ويف املَثَل. النفَار والفَزع: - بالكَسر-والِقماص

صوالقَم : غريص ةٌ ذُبابصاملاء، الواحدة قَم يكونُ فوق.  

  .قَمصاً: واجلَراد أولَ ما يخرج من بيِضه يسمى

صث: والقَِميؤنوي ذَكَّرالقَلِْب. معروف، ي صه: وقَِميتضاء قد غَِشييةٌ بمحش.  

صاِميوالقَم :اداجلَر.  

  صمق

  .مهملٌ عنده

قَةُ: اخلارزجنيمنالصها:  من اللَّبمطَع بِة وهي اليت ذَهقْركذلك. ِمثْلُ الص نولَب ، ِمقصوماٌء م .اقمواإلص :

  .اخلُبثُ
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قمواملُص :ريحتفهو م برشالذي ال يأْكُلُ وال ي القائم.  

الباب قْتمه، وقيل: وأصه: أغلَقْتثَقْته وأوتردد.  

السين والقافباب   

الطاء والسين ولقافا  

  قسط

  .يف ساِقها اعِوجاج : والرجلُ القَسطاُء. عود ِهندي : القُسطُ

  .املَيلُ عن احلَق: والقُسوطُ. ِضد الفَحج: والقَسطُ

  .العدلُ يف الِقسمة واحلُكْم: واإلقْساطُ

  .اقْتسموه على الِقسِط والعدل: بينهمواقْتسطُوا الشيَء . اِحلصةُ والنِصيب: والِقسطُ

  .الِقسطُ ِنصف صاٍع، وجمعه أقْساطٌ : وقيل

طاساِمليزاِن: والقُس موقيل. هو أقْو :نهو الشاِهي.  

  .أيبستها: وأقْسطَِت الريح الِعيدانَ. اليابس القاسي، وكذلك املُقْسطُ: والقاِسطُ

  سقط

قْطُ والسقْطُالسقَِط: قْطُ والسلَِد املُسِقطٌ . يف الوسأةٌ مرقال. وامقَع: ويقال وه، وال يطِْن أممن ب لَدقَطَ الوس .

  .حيثُ ولد: ومسِقطُه

  .مكْسور، ويفْتح أيضاً: وِسقْطُ الناِر

اخلَطَأ يف الِكتاب واِحلساب، : - أيضاً-وهو. ه سقّاطٌ وسقَطُ البيع بياع. متاعه، واجلميع األسقاطُ: وسقَطُ البيِت
اللَئيم يف حسِبه ونفِْسه، وكذلك : والساِقطَةُ. ومن يسقطُ فال يعتد به من اجلُنِد والقَوم وغِريهم. أسقَطَ الرجلُ

  .الساِقطُ

  .ما يتهاونُ به: ألشياءوالسقَاطات من ا. سِقيطَة: واملَرأةُ الدِنيةُ احلَمقاُء

راخلَب قَّطْتسه: وتلَقَّطْتأي ت.  

  ".لكُلَ ساِقطٍَة الِقطَةٌ: "ويقولون. أخالطٌ : وأسقَاطٌ من الناس

  .إذا نفَذَها: وسيف سقّاطٌ وراَء ضِريبِته. أي سقُوطٌ : ويف هذا األمر مسقطة

  .وسِقطَ يف يِده ندامةً ". سقَطَ العشاُء به على ِسرحاٍن: "ويقولون

  .وإذا جاَء مسترِخي املَشي والعد ِو. أنْ يكونَ اإلنسانُ منكُوباً أبداً: والسقَاطُ
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  .حيثُ يعود إليه طَرفُه، وسقْطُه وِسقْطُه كذلك؛وسقْطُه: ومسِقطُ الرمل

. وِسقْط جناحي الظَِّليم واِخلباِء. ِقطٌ على األرض يف ناِحيِة األفُقإذا رئي طَرف منه كأنه سا: وِسقْطُ السحاب

  .الصِقيع واجلَِليد: والسِقيطُ

  طسق

قاج. ِمكْيالٌ : الطَّسباِن من اخلَرعلى اجلُر عضووما ي.  

الدال والسين والقاف  

  قسد

دوالِقس :ِة القَِويقَبِليظُ الرالغ.  

  دسق

الدقس :ِسقفَد ضاحلَو قْتسواِنِبه، أدمن ج ضِفيى يض حتِتالُء احلَوام .قسيقال: والدض املَآلِن، ياحلَو ماس :

قسأد.  

  .والسراب يسمى ديسقاً

قسيوالد :فِْريق الصخانُ والطَّبتٍء، ومنه اشتقاق طا. الطَّسيمن كل ش ٍق واألبيضسيِرق بن د .اِسقومن : والد
  .األمساء

قسقَاُء: واألدسثى دواألن ،األفْوه.  

  قدس

سالقُد :ساملُقَد سووجلَّ، وهو القُد زاللَِّه ع هِزينت :راملُطَه.  

  .جربئيلُ عليه السالم: وروح القُدس

  .الِعصمةُ والتوفيق: وروح القُدس

    

ساملَقِْدس: واملُقَد تيأيت بالذي ي دبعوقيل. املُت :سهلم، والقُد كربكة: الذي يرالب.  

سوس: والقَدوةٌ يف القُدلُغ .اسة: والقُدانُ من ِفضاجلُم.  

  .فْسد البئرحجر يوضع يف ازاِء احلَوض لئال يحِفر مصب الدلِْو فَي: والقَداس
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والقاِدس :اِدسها قَوعمِفينةُ، وجالس .سِر: والقُدمحنو الغ حقَد.  

  .أي قَدوم به: وفالنٌ قَدوس بالسيف. ذَهب فيها: وقَدس يف األرض

 اسقُد فروش : مخض ِنيعم.  

  دقس

قْسالد :سوقْيود ،املَِلك :ربع ه، وليستمٍة اسبي.  

 قَسلٌ ِمدموج : فُوعد ِديدش .ساِقيداحلَصى: وإِبلٌ م قدوهي اليت ت .الِبئر تقَسها: ودْألتلْفَهم. منا خقَسأي : ود
  .حملْنا حملةً

سقُووالد :بويالغ .قَسحىت د تدالو تبرض: وضضى يف األرأي م.  

  سقد

  .مهملٌ عنده

ةُ: اخلارزجنيدقَيالس : اتدقَيوس قَدها سعمةُ من الطَّري، وجراحلُم.  

التاء والسين والقاف  

  ستق

  .فَرو عِظيم الكُم: املُستقَةُ

  .ستوق وتستوق، وهي كلمةٌ فاِرسيةٌ أي ثالثةُ أطباٍق مركَّبة: ويقال للدرهم

الذال والسين والقاف  

هعندهم التم.  

  سذق

اخلارزجني :وذَقار: السووالس القُلْب.  

الراء والسين والقاف  

  سرق
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قراحلَِريِر: الس دوأج .مِرقَةُ االسالساِرِق، والس درصوم.  

ِتراقماء: واالسيف الس عمالس ِرقتساً كالذي يلُ ِسراخلَت .قروحداٌء باجلَوار: والس.  

  .اجلامعةُ، وجمعها سواِرق: والساِرقَةُ

اِرقواش القُفْل: والسيف فَر ائدوِق. الزنالع قرتسلٌ مجها: ورقَِصري.  

قرتاخلَلِْق: واملُس الضعيف الناِقص.  

  قسر

ره: القَسترسراً واقْته قَسترعلى الكُرِه، قَس رالقَه.  

روامي:والقَسةُ.  الرروواجلميع القَس ،اديد: وقيل. والصاألس.  

ِريسوالقَي :املَنيع ِديدالش مخامي. الضقال للروي :ِريوالقَس .رووالقَس : تبن.  

 روقَس بشاه: وعدلَغَ مإذا ب .تبالن رولُ: وقَسوالرج ،كَثُر :نةٌ ومنه غُالم قَ. أسرووقَس روس :شاب أي قَِوي.  

  سقر

قْرةٌ: السقْرثى سطائر، واألن .قَروس :منهج ماس.  

  .سالَ سقْرها وهو الدوشاب، ونخلَةٌ ِمسقَار : وأسقَرِت التمرةُ

  .ك وتزملَها للمنع منهأنْ توشع باحلَطَب على رحِل: والسقْر. وأسقَرته املَرأةُ إسقاراً

  قرس

سه: القَردرع وأبِقيالس أكْثَف .رواملَقْر ه: وقد قَِرسيدالً بيمع ِطعتسإذا مل ي .دره البسوقد أقْر . سالقَِري يمومنه س
والقاِرس .سوالقَِري :القَِدمي.  

  .أي مستٍو واِسع :  قُرقُوسوقاع. اجلَملُ الضخم: والقُراِسيةُ

ِقسبه: والِقر متخي نِطي.  

  .قُرقُوس: وهو أنْ تدعوه فَتقول: وقَرقَست باِجلرِو

  .إذا طَرح نفْسه وتماوت: وتقَرقَس الرجلُ. اسم بلٍَد : وِقرِقيساُء

الالم والسين والقاف  

  سلق
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  .سمعته ما كَره فأكْثَرت؛ سلْقاًأ: سلَقْته بِلساين

 لَقولسانٌ ِمس :ِديدح .لْقوالس : باتن.  

  .من سالطَِة اللِّسان"أسلَطُ من ِسلْقٍَة: "ويف املَثَل. الذِّئْبةُ: والسلْقَةُ

القعلى اللِّسان: والس جرخي ثَرب.  

يِبيس : والسِليق. البِعري؛ وهو أنْ يذْهب الوبر والشعر ويبقى أثَره، وهي السالئقمخرج النسع يف جنب : والسِليقَةُ
  .والذي طَبخته الشمس وسلَقَته. الشبِرِق

  .موضع باليمن تنسب إليه الِكالب: وسلوق . الطَِّبيعةُ والغِريزةُ: والسِليقَةُ

 قيلوعوالسورها: من الددوأج.  

  .ما ال يتعاهد إعرابه وهو يف ذاك فَِصيح : والسِليقي من الكالم

    

القواألس : لَقس الواِحد ،بشفيها الع تبنطُونٌ من األرض يمن األرض. ب ئنوهو املُطْم .لُّقسعلى : والت ودعالص
لَسحائٍط أم.  

لَقيوالس: لَقيةُ، ناقَةٌ سعِريلْقَةً.  السس لَقةً: وسودا عدع.  

لْقي اجلُواِلِق يف األخرى: والستورِخلَ إحدى عداِء. أنْ تلَقَه باِهلنوس :عمأج أهنإذا ه.  

  .ضرب من البضع على الظَّهِر: والسلْقَاةُ. صرعه: - أيضاً-وسلَقَه

اِت الفَم من داِخٍل: واألساِلقوما يلي لَه.  

  .ِعيد من أعياد النصارى: والسالق.صخابة: وامرأة سلَقْلَقَةٌ 

  .والضبةُ اليت ألْقَت ولَدها ِسلْقَةً. مقْعد الرباِن يف السِفينة: والسلُوقية

  لسق

قاللَّوى: اللًس .قوِر: واللُّسصِق يف كل التويفكاللُّز.  

  سقل

  .لُغة يف الصقْل: السقْلُ

  .القَليلُ لَحم املَتِن خاصةً: وهو من اخلَيل. املُنهِضم السقْلَيِن أي اخلاِصرتيِن: والسِقلُ

  لقس
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فسه إىل كذا: اللَِقسن تفْس، لَِقسالن ِرهلَقَساً: الش لْقَسه إليه، تتعأي ناز.  

  . بعضهم بعضاًسب: وتالقَسوا بالكالم

منهم: واللَِقس رخسوي الناس لقَبهم. الذي يألْقَس الناس تة: ولَقَساللَقَاس مة، واالسالقَسهم متتهم، والقَسلَقَب.  

  .املُصاِبر: واملُالِقس. خبثَت: ولَقست نفْسه

والالِّقس :وهو اللَّقْس ،بكذا. اجلَِرب بهأي : وهو لَِقس فَِطن.  

  قلس

وٍص: القَلْسٍف أو خمن ِلي مخض ِظيملٌ عبح.  

قَلْساً: والقَلَس قِْلسلُ يجالر من احلَلِْق ِملَْء فٍَم، قَلَس جرما خ.  

  .إذا رمت به من غري مطٍَر شِديٍد : والسحابةُ تقِْلس بالندى

والقَلْس :حابفين. السقَلُ السِةود .واملاُء الكثري.  

قَلُّسسى: والتوالقَالسي والقَلَن واجلميع القَالِنس ، ها قَالسِة، وصاِنعوسالقَلَن سه. لُبتيوقَلْس .سوالتقِْلي : برالض
فوعاً. بالدشِر خدِن على الصيدالي عضوو.  

ي األِمِري: واملُقَلِّسدي نيب الالِعبراِملص إذا قَِدم .  

سِقليٍة: واألنيكَةٌ على ِخلْقَِة حمس .سلُ: والقَِليحةُ أيضاً. النعوالِبي.  

سة: والقُلَّيشبعاَء للحبصن ةٌ كانتعِبي.  

ة: والِقالَسلْبةُ يف العغْوالر.  

سٍء : والقَلُويكُلَّ ش فَعرةُ. اليت تِة: والقُلْقَاسملَِة الضخصِمثْلُ الب.  

النون والسين والقاف  

  قسن

نيقال منه: الِقسي ،القَِدمي خيانَّ: الشلُ. اقْسانَّ اللَّيه: واقْستظُلْم تدتاش.  

  .إذا مضى: واقْسأنَّ الرجلُ. اشتد وعسا: من اقْسانَّ العود: والقُساِنينةُ

  نقس

قْسالن:قاسبه، واجلميع األن بكْتالذي ي .  

قْسقْساً: والنبه ن قَسةُ الطويلة، نبالناقُوس وهو اخلَش برض.  
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اجلَرب؛ ِمثلُ : والنقْس. حمض: ونقَس الشراب نقُوساً.  ِعبته ولَقَّبته، واالسم النقاسةُ، رجلٌ نِقس-ونقَست الرجلَ
  .الوقْس

  قنس

سوالِقن سده: القَنمتعٍء وميِبت يف كلِّ شلُ واملَناألص.  

وسه: والقُنسنس الرأس، وهو قَوِقن عمِة. جابالد سنوقَو :ه إىل الرأسيما بني أذُن.  

  .جادته، وكذلك قَونس البيضة من السالح: وقَونس الطَِّريِق

سنوالقَي :ويقولونالثَّو ،س: رنن القَيتعلى م األرض.  

  سنق

وكَوكب . وبيت مجصص . األكَمةُ: والسنيق. إذا أكَلَ من الرطْب حتى اتخم: سِنق اِحلمار وكلُّ دابٍة سنقاً
ضيأب.  

  نسق

  .وانتسقَِت األشياُء وتناسقَت. ، ونسقْته تنِسيقاًما كانَ على ِنظاٍم واِحٍد ، نسقْته نسقاً: النسق من كلِّ شيٍء 

قسل: والنطْف على األوزاِء. كالعاجلَو وكواِكب.  

  .كوكَباِن يبتِدئاِن من قُرب الفكَِّة أحدمها شآم واآلخر يماٍن : والنسقاِن

الفاء والسين والقاف  

  سقف

قْفِت: السياُء البوال. ِغم قْفسماُء س.  

    

  .كل خشبٍة عِريضٍة كاللًوح أو حجٍر عِريٍض: - أيضاً-وهي. كل ِبناٍء سقًف به صفة: والسِقيفَة

  .وأضالع البِعِري تسمى سقائف، وكل واحدٍة منها سِقيفَةٌ 

  .طَِويلةُ الرجلَيِن، ونعامةٌ كذلك: وناقَة سقْفاُء

قُفواألس :األساِقفَةُر صارى، واجلَمعالن أس.  

  .الطَِّويلُ: واألسقَف. العِريض العظْم من بدِنه: واملُسقَّف. كالقَبيلة، وهي سقَائف الرأَس: والسِقيفَةُ من رأس البِعِري
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  فسق

قوقاً: الِفسقاً وفُسِفس فْسقي قوجل، فَس زِر اللَِّه عألم كرالت .جور قِفسي قلٌ فُس.  

  .اجلائر: والفاِسق. أي خرجت منه: وفَسقَِت الرطَبةُ عن ِقشِرها. الفأرة: والفُويِسقَة

  .ضرب من الِعمة: والفاِسِقيةُ

  سفق

فْقفَاقَةً: السس فًقسي بالثَّو فُقفِْق، سةٌ يف الصلُغ.  

  .وأسفَقْت الباب إسفاقاً، وسفَقْته أيضاً فانسفَق. لُ احلَياِءقَلي: ورجلٌ سِفيق الوجِه

وكذلك كلُّ ضِريبٍة من الذَّهب . خشيبةٌ عِريضةٌ طويلةٌ توضع ويلَف عليها البواري فوق السطُوح: والسِفيقَةُ
  .والِفضِة دِقيقٍة

ما : - أيضاً-وهي.  وِسفِْسقَةٌ وهي شِظيةٌ كأنها عمود يف متِنه ممدود كاخلَيِطواِحدها ِسفِْسيقَةٌ: وسفَاِسق البيوِت
  .وطَرائق يف ِمحوِر البكْرِة ومن آثار النسوع، الواحدة سفْسوقَةٌ من هذه. بني الشطْبتيِن على صفْحة السيِف طوالً

  .إذ لِطم: - مبعىن-وسفَق وصفَق. عهإذا باي: وأعطاه سفْقَةَ يِميِنه

  قفس

مانَ: القُفْسلٌ بكَراُء. ِجيةٌ قَفْسِديئةٌ لئيمةٌ : وأمر.  

  .كلُّ شيٍء طالَ وانحىن: واألقْفَس. أي مات: وقَفَس قُفُوساً

  .أخذْته أخذَ انِتزاٍع وغَصٍب : وقَفَست الشيَء

  فقس

اِن : اِملفْقاسودكَةُ فوقهما فِإذا عرالش عضومها، مث تدشٌء فَييلُ بينهما شعجمها ويدلْوى أحٍط مث ييفامها خبطَر دشي
تثَبوو تٌء فَقَسيها شه: - أيضاً-وهو. أصابكِْسركَه أي يرٍء أديكلَّ ش فِْقسِديٍد يِف حةٌ يكونُ يف طَرانمر.  

 تقالواملَيأةً يفِْقس فُقُوساً: فَجي فَِقس.  

  .جذَبه بشعِره سفْالً وتركْتهما يتفاقَساِن: وفَقَس فالن فالناً

  .أي وقَمته: وفَقَسته عن أمر كذا

ج يف املَفاِصل: والفُقَاسنشبالت هِبيداء ش.  

  .قَتلَه: وفَقَس فالناً. مبعىن فَقَصها: وفَقَس البيضة
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الباء والسين والقاف  

  قبس

سلُ القَِبيةً: الفَحقَباس ساِإللْقاح، قد قَب عِريٍة: وقيل. السبرِل ضألو لِْقحلُ الذي مل يفاِق . هو الفَحويف املَثَل الت
  .واللَّقْوةُ ِمثْلُ القَِبيس". كانت لَقْوةً صادقَت قَِبيساَ: "األخويِن

سوالقَب :هاشِبسقْتها وتقِْبسلةٌ من ناٍر ، تع.  

: فِإنْ طَلَبها قيل. ِجئْت ا: وقَبست ناراً. وأقْبسته ناراً وِعلْماً. وقَبست الِعلِْم واقْتبسته وأقْبسته فالناً، وقَبسته ناراً

  ".ما أنت إالّ كالقاِبس العجالن: "ويف املَثَل. أقْبسته

  .أي حمى عرِض: بٍسوحمى قَ

  .هو كُنيةُ النعماِن بن املُنِذِر: وأبو قابوس. جبلٌ مبكَّةَ: وأبو قبيس

  قسب

  .تمر ياِبس يتفَتت يف الفَم، وكذلك كل شيٍء صلٍْب شِديٍد : القَسب

  .أي صلْب العقَِب، قَسب قُسوبةً: وهو قَسب الِعلْباِء

باش:والقَِسيٍق أو قُمراملاِء حتت و توأيضاً.  ص رهوالن.  

  .إذا مالَت وصغت: وقَسبِت الشمس تقْسب قُسوباً

والقَِسب :ِلمتِعظُ املُغِرتلُه. املُنه ومكانم قِْسبتواملُس والقاِسب : ِعيدأي ب.  

بيالطًِويلُ: والِقس . بيِقس بِد: وقَرش ِعيدب يد.  

  .والبقَرةُ إذا ولّى لَبنها إال قليالً ِقسبةٌ ، وهن ِقسبات

  .ضرب من الشجِرة على ِمثال صيقَل: وقَيسب

  سقب

قْب: السقْبة يف الصةُ. لُغباِخلباء: والسِقي دومع.  

    

وإذا تأخر ولَد املَرأِة حتى يقَع يف الصال فهي . كُور، فهي ِمسقَاب إذا وضعت أكْثَر ما تضع الذُ: وأسقَبِت الناقَةُ
  .مسِقبةٌ 

  .جمع السقْب من الذكُور: والسقْبانُ والسقَاب. والشفْعةُ. القُرب: والسقَب
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  سبق

قالسب : قبقَةٌ وسي، له ساِبقَةٌ وسبةُ يف اجلَرمالِقد.  

قاخلَ: والسباقبواجلميع األس ،طَر.  

الرائب : واإلسباق من اللَّبن. قَيداه: والسباقاِن يف ِرجل الطائِر. إذا استبقا: ومها ِسبقاِن. ما يتراهن عليه: والسبقَةُ
  .الذي يطْبخ ومل يمسه ماٌء 

  .غيِن أعرفألْقَت ولَده الغيِر تماٍم، وهو بال: وسبقَِت الشاةُ

  بسق

قصوب قسب :مبعىن . اقسلٌ باِحلجاز: وببج.  

  .طالَت وكَملَت: وبسقَِت النخلةُ بسوقاً

 ِسقبقَِت الشاةُ فهي مسوأب : اقسوِمب قوسٍر ، وهي بل الِوالِد بشهمن قَب نلَِت اللَّبزع : وقيل. أَنرهي طَِويلةُ الض
  .الشاءمن 

  .طالَ عليه: وبسق فالنٌ على فالٍن . أي ال تطَولْ: ال تبسق علينا: ويقولون

الميم والسين والقاف  

  قسم

مالقَس :قِْسمي مقَس رصدةُ. مموالِقس :االقِْتسام.  

موالقَس :امل اِإلقْسوالِفع ،نِميالي.  

ماً: والقَِسيضأر كقاِسمةُ هذه.  وماالً الذي يمقَِسي ضوهذه األر.  

  .الِقسم: واملَقِْسم . الذي يقِْسم الدور: والقاِسم والقَسام

موالِقس :امِر، واجلميع األقْساحلَظُّ من اخلَي .مةُ: واألقاِسيوماحلُظُوظُ املَقْس.  

  .ام مبا أرادوا من احلاجاتكانوا يِجيلُونها عند األصن: واالسِتقْسام باألزالم

  .كانت تستعملُ عند ِقلَِّة املاء: وحصاةُ القَسم ونواةُ القَسم

موالقَس :ثُ واملَطَريماً. الغِقين قَسأي ماًء: واس.  

اميه: والقَسعلى طَي كَِسرنى تها حتلَ طَيأو طْوي الثِّيابالذي ي.  

هو اجلَميلُ الِقسمتيِن ومها عن يِمِني : وقيل. هو قاِرح ِشق ورباعي ِشق فهو مقْتسم ِسنه: يلوالقَساِمي، من اخلَ
  .األنِف وِشماِله
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  .ما اكْتنف األنف من الوجنتيِن، سميت ِقسمةً ألنَّ األنف قَسم بينهما: والِقسمةُ 

  .ِحد وقسم الرجل وِجسمه وا

مِه: واملُقَسجة يف الواممن القَس نسهو املُح.  

: وكأنَّ فأرةَ تاِجٍر بقَِسيمٍة والقَسامةُ: اليِمين: وهي يف قَول عنترةَ. جؤنةٌ لألعراِب منقُوشةٌ فيها الِعطْر: والقَِسيمةُ

  . الشيِءجماعةٌ من الناس يشهدونَ ويحِلفُونَ على

  سقم

قَموالس قْمالس : قَامِمس مِقي؛ فهو سقُمِمثْلُه، س قَامتاِن، والسلُغ .قَموِر: والسجمن الش برض.  

  مقس

تقَّسمه وتفْسن تِقسم :ةٌ. أي غَثَتأيضاً، وهي ماِقس ثَةٌ: وأِنفَتِبيخ.  

تقَسةَ فامبالِقر تقَسقْساً: ومها مقُسوأنا أم ،ألتا فامتألأي م.  

  .اجلَري: واملَقْس. اإلكثار يف الصب: والتمِقيس يف املاء

  ".إنما تماِقس حوتاً: "ويف املَثَل ِلمن يماِرس داِهيةً. املُغاطَةُ يف املاء: واملُماقَسةُ

ور: واملَِقسيالغ.  

  قمس

  . يف املاء مث يرتِفع فقد قَِمس، وكذلك السراب واإلكَامكل شيٍء ينغط

  .قَمس: والولَد إذا اضطَرب يف السخِد قيل

  .البحور، واِحدها قميس، وقَومس البحِر ِمثْلُه: والقَماِميس. قَعره: وقاموس البحِر

سوالقم :ِريفلُ الشجةُ. الراِمسطاِرقَة: والقَمالب.  

مسِط: والقَوبِة النبلُغ األِمري.  

  .اليت تقْمس فيها الدالُء أي تِغيب من كَثْرِة مائها، بينةُ الِقماس: والقَموس من اآلبار

  .رميته فيهما، وأقْمسته أيضاً: وقَمسته يف الِبئِْر واملاِء

  .أي تغاطُه" إنما تقَاِمس حوتاً: "رناًويقال للرجل إذا ناظَر أو خاصم ِق

  مسق
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باتالن قمل: سةَ الطولةٌ ساِمقَةٌ . إذا طالَ غايخون.  

  .خشبات يدخلْن يف هذه اليت ينقَلُ عليها اللَِبن: واألسِمقَةُ

    

  .الثوِرعوداِن قد لُوِقي بني طَرفَيهما كما حتت غَبغِب : والسِميقَاِن

ِسقموالس :ِمنيالياس . اقمس وكَِذب اقمس بوح :كُلَّ كَِذِب وفاقَه قمأي س.  

اقموالس قومواِبل: والسمن الت.  

الزاي والقافباب   

الدال والزاي والقاف  

  زقد

قدةٌ : الزماِنيكلمةٌ ي.  

  قزد

دِد: القَزةٌ يف القَصلُغ.  

الراء وايالز والقاف  

  رزق

قزالر : عروفزاقَهم. مأر داجلُن قزتقَةُ. وارزةُ الواحدةُ: والراملَر.  

اِزقيٍء : والريمن كلِّ ش ِعيفض. الضاٍن ِبيكَت وثياب.  

  زرق

: ويف املَثَل. واملاُء الصايف أزرق. قت ازِريقاقاًيف العيِن، زِرقَت تزرق زرقَة وزرقاً، وازرقَّت ازِرقاقاً وازرا: الزرقَةُ

  ".وما عليك أنْ يكونَ أزرقاً"

  .عمياً ال يبِصرونَ: قالوا" زرقاً يتخافَتونَ: "ويف التفِْسري

  .بلَبٍن وزيٍت : والثًِريدةُ الزريقَاُء

قق: والزربني البازي والباش طائر .ِبي راتيعسوشيف قَوائم الفَر ض.  
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  .أي انجحر: وانزرق يف اجلُحر. اسم رجل: وزريق

  .االنِقالب: واالنِزراق. املُستلْقي وراءه: واملُنزِرق

  .وانزرق فيه الرمح. أي طَعنته فأنفَذْته: وزرقْته بالرمح أزرقه

 قُه واِحدالطائِر وذر قرري. وزصه ببقْترته: وزيمر.  

  زقر

  .مهملٌ عنده

  .الزقْر لُغة يف الصقِْر: اخلارزجني

الالم والزاي والقاف  

  قزل

  .قَِزلَ يقْزلُ قَزالً فهو أقزل: أسوُء العرج، ويوصف مشي الذَئب به، يقال: القَزلُ

  . اللِّتاِن يف وسِط ذَنب العقَاب، واجلميع أقازلُالريشتاِن: واألقْزالِن. وثَب: وقَزلَ يقِْزل

  لزق

  .اللَّوى: واللًزق. لَِزق الشيُء بالشيِء لُزوقَاَ، والْتزق الِْتزاقاً

  .دواٌء للجرح يلْزمه حتى يبرأ: والالزوق. وهذه الدار لَِزيقَةُ هذه وِبِلزِقها

  . صبحةَ املَطَِر بلَيلَتيِن يف الطني الذي يكونُ يف أصل اِحلجارةما ينبت: واللزيقَاُء

  .أي رطُوبةٌ ، على ِمثال خليطى: ويف كالِمِه لُزيقى

  زلق

لَقَةُ: الزلَقاملَكانُ املَز .القالباب: واِملز غَلَق.  

ٍة : والزلَقمن كل داب زجالع.  

سلقَِّت الفَروأز :و ها تاماً، وقيلألْقَتلَد : ِلقزمام كالسقِْط ، فهي مر تيلغ . القِمز سذلك منها: وفَر إذا كَثُر .

 وزاِلق قِليز لَدوالو.  

 قلُوةٌ : وناقَةٌ زعِريس.  

زلقِوها: والتحِن باألدهان وندةُ البعنص.  
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  .أي طَِويلةً بعيدة: وِسرنا عقَبةً زلُوقاً. لُهأي حلَقَه، وأزلَقَه ِمثْ: وزلَق فالنٌ رأسه

 ِلقل زجأةَ: ورشى املَرغمي مبائه قبل أنْ يري.  

القواِملز :قاليزعه مملَ، وجر الرحؤخالذي ي ِعريالب.  

لَّقَةُ اخلُفزيف ِغلَِظ األرض: وناقَةٌ م لَقزأي ت.  

  قلز

من الش: القَلْز بربضر .قِْلزي لَ يف املشي: وقَِلزجإذا ح.  

قَلُّزِعل: والتالو ودع .اطُ: والقَلْزشالن .ثْبوالو.  

األرض صاهبع وقَلَز :ذَفا إذا ما ح هاكَتأي ن.  

  .أي جرعته فَتجرعها: وقَلَزت فالناً أقداحاً فاقْتلَزها

  زقل

  .مهملٌ عنده

إذا : والعمةُ الزوقَِليةُ. زواِقيل الشعر؛ وهو أنْ تخرج الشعور من حتت القَالنس والعمائم: الزواِقيلُ: ياخلارزجن
  .أرِخي طَرفُها

  .وقَوم بناِحيِة اجلَِزيرة. اللُّصوص، وكذلك الزقْلُ: والزواِقيلُ

  . الضيقَةُ واملَكانُ الضيقيوصف ا السكَّةُ: والزِقيلَةُ

  لقز

ِد: اللَّقْزكاللَّكِْز بالي.  

النون والزاي والقاف  

  نقز

  .كالوثَباِن صعداً يف مكاٍن واِحٍد : النقْز والنقَزانُ

  .ِصغارهم ورذَالَتهم: والنقَز من الناس. الصغار: والنقَاز من العصاِفري

اِقزواالقَ: والن ِقزنت وابةٌ ، ألنَّ الدها ناِقزواِحد ،وائم.  
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قَازوالن :ةٌ وناِقزِقزتنفهي م تقَزتةٌ ، وقد انقُوزنون، شاةٌ مم كهيئة الطاعنذُ الغأْخداٌء ي . قَازيف الشاء ن قَعأي : وو
  .ماتت على املَكان: ونقَزِت الشاةُ. موت فجأةً

ونقَز يل من ماِله ". إذا عِطفَِت الغنم سبق النقْز الكَراز: "ويف مثٍَل. الذي خلَّفَه اجلُهد عن الغنم: والنقْز من الشاِء
تقَزديئه: وانِط ماِله وررأي أعطاِنيه من ش.  

لُ من الرجال: والنقْزالفَس.  

ةٌ وناِقزٌء ناِقزيوش :ِقريوا له.أي حِقزون مالقَو ِقزِذلُوا:  ونر.  

  زنق

  .ميلٌ يف جدار أو ِسكٍة : الزنقَةُ

حلْقَةٌ تجعل يف اجلُلَيدة حتت احلَنِك األسفَل مثَّ يجعلُ فيها خيطٌ يشد يف رأس البغل اجلَموح، وبغلٌ : والزناقَةُ
  .املُحكَم:  الرأي الزِنيق:مزنوق، وزنقْته زنقاً، ومنه

اقساء: والزنمن احلَلْي من الفضة للن.  

  .أي ضيقْت عليه، وأزنقْت ِبِمثِْله: وزنقْت على فالن

  .فَرس عاِمِر بن الطفَيل: واملَزنوق. أسلَةُ نصل السهم، واجلميع الزنوق: والزنق

  .املَِضيق: والزنقَةُ من األوِديِة

  نزق

  .نزق ينزق: ِخفًةٌ يف كل عمل وعجلَةٌ يف جهل، رجلٌ نِزق، نِزق ينزق، وقيل: النزق

سالفَر زقْتون :وزنى يته حتبرٍق . ضزكاٍن نأي قَِريِب: وكُنا مب.  

  .الكالماإلسراع يف : والنزق. أي قاربته: ونازقْت الرجل منازقَةً

  قرت

زالِقن :زقَزل املُتجالر.  

الفاء والزاي والقاف  

  قفز
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وِمقْدار . اِملكْيالُ: والقَِفيز. وخيل قَواِفز. واألمة قَفّازة؛ لِقلَِّة اسِتقْراِرها. وثْب أكْثَر من النقَزاِن: القَفْز والقَفَزانُ
  .ِلباس للكف: والقُفاز. مساحِة األرض

  .ضرب من احلُلي تتِخذُه املَرأةُ يف يديها وِرجلَيها وتقَفَّزِت املَرأةُ باِحلناء: والقُفِّازاِن

  زقف

قَفِمثْلُه: الز ِدقافواالز ،فلَقالت.  

  فقز

  .إذا مات: فَقَز الرجلُ

الباء والزاي والقاف  

  زقب

  .غاِمض ضيق : وطَِريق زقَب . زقَبته يف جحٍر؛ فانزقَب فيه

  .واملُكّانُ يزقِّب، أي يصوت. أي من قُرٍب : ورميته من زقَب

  زبق

قئْبالز :قِبيزلُ التوالِفع ،زومهم .قئْبلُ الطائش: والزجالر.  

  .نه معوجةًِشبه دغَل يف بيٍت أو ِبناٍء تكونُ زوايا م: والزابوقَةُ

  .ِشرير : ورجلٌ ِزِبقّانةٌ . الضيقَةُ اخلُلُق: واملَرأةُ الزِبقّانةُ

  .حبسته: وزبقْته يف السجِن. دخلَ بينهم يف خيٍر أو شر: وانزبق فالنٌ على بين فالٍن 

  .زبقَه يزبقُه زبقاً:  شعره قيلواذا نتف الرجلُ. أي انجحر: وانزبق يف جحِره

  .أي شيئاً: وما أغْنى عنه زبقَةً. فَتحه: وزبق اللِّص القُفْلَ

  .نتفَها: وزبق ِلحيته. رمت به: وزبقَِت املَرأةُ بولَِدها

  بزق

قسق والبزاق: البزتاِن يف البلُغ .قُوا األرضزوب :ذَرهاأي بو .قَتسقَِت الشاةُ وأبزوأب :نلَِت اللَّبزأن.  
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الميم والزاي والقاف  

  قزم

مام: القَزوأقْز قزم موقَو مأةٌ قَزروام ملٌ قَزجِة ، راحلَب رينُّ الصِغيالد مٍة . اللَّئيالٌ : ويف لُغاِن وِرجالن قَِزمجور قَِزم
 مقَز.  

لٌ قُزجور ام : ده أحفِْلتال ي . امت قُزوِحي: ومم. والقَز حه أقْبمه: وقَزبوس هعاب انُ. أيمل: وقُزجر ماس.  

  زقم

قْمقُّوم: الزلُ من أكْل الزِتالع. الِفعكاالب ِدقامواالز.  

  .الزبد بالتمِر: والزقُّوم يف لُغة إفِْريِقيةَ

  مزق

الثياِب وحنِوها: قاملَز ققاً. شِمز أي ِقطَعاً: وصار .قةٌ ِمزابحوس .قوزمم قِزيم بض.وثَوالِعر قزوم :متالش.  

  .أي يرمي به: والطائر يمزق بسلِْحه

 اقِتها: وناقَةٌ ِمزعرها من سزق عنها ِجلْدمتي اً يكادِريعةٌ ِجدس.  

    

قَةُواملُز :رِغيص اُء. طائرِقييزِن: ومملُوِك اليِلٍك من مم ماس.  

  زمق

  .مهمل عنده

اخلارزجني :قمزي وتالقُفْلَ والتاب قمز :كِْسرقَاَ. أي يالقُفْلَ زم قمزي ه: واللِّصحفْتقَةً. أي يمين زأي : وما أغْىن ع
  .نتفَها: هوزمق ِلحيت. شيئاً

  قمز

  .مهملٌ عنده

اخلارزجني :زفيه: القَم ريذْلُ الذي ال خالر . زر وقُممةٌ من تزلَةٌ : وقُمأي كُت.  

  .حنو الكُثَِب: والقُمز من احلَصى. إذا جمعته بيِدك: وقَمزت الشيَء
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الطماء والقافباب   

الذال والطاء والقاف  

  ذقط

  . عندهمهملٌ

وقَفَطَ: اخلارزجني والطائر سيذَقَطَ الت :ِفدذَِقطٌ . أي س سيوت.  

  .أخذْته شيئاً فشيئاً: وتذَقَّطْت اخلَبر

  .سلْح الذُباب يف اللَّحم، ولَحم مذْقُوطٌ : والذُّقَطَةُ.أي خبيث: ورجلٌ ذُقَطَةٌ وذُقَيطٌ

  . الغضبانُ:والذَّقْطانُ والذَِّقطُ

الدال والطاء والقاف  

  دقط

  وهذا هو الصحيح، واألولُ تصِحيف. الغضبان: الدِقطُ

الراء والطاء والقاف  

  قطر

  .جماعةُ القَطِْر: والِقطَار. قَطَر املاُء يقْطُر قَطْراً وقَطَراناً

 قاِطر رِعيلُه: وبوب قْطُرزال يال ي.  

  . يتحلَّب من الشجر الذي يقال له األبهلُما: والقَِطرانُ

ٍق واِحٍد : والِقطَارسلِْف بعٍض على نها إىل خضعاإلِبل ب قْطَرفيها . أنْ ت حِبس نم وذَةٌ منه، ألنأْخةُ مواِملقْطَر
  . اِإلبلَ وقَطَرتها-وأقْطَرت . كانوا على ِقطاٍر واِحٍد

والِقطْر :حالنالذّائب اس.  

والقُطْر :قَعه ييقُطْر وال أدري على أي ،قبه. الش رخبتالذي ي دوة. والعقال له الِقطِْريوِد، ويرمن الب بروض .

  .نواِحيهن: وأقْطار السماواِت

  .ما أشرف منه وهو كاِثبته وعجزه ورأْسه: وأقطار الفَرس

  .تهيأ: وقيل. اعتزلَ يف قُطٍْر : وتقَطَّر الرجلُ. الطَِّويلُ العِظيم األقطار: اروالقُطَ

ِديدةً قُلْتةً شعرالً صجر تعرقِْطرياً: وإذا صه تتقَطَّر.  
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  .اسم نباٍت، سواديةٌ : وقَطُوراُء

  .وذلك إذا أخذَ يف االنِثناء واالعِوجاج قَبلَ اهلَيج مثَّ يِهيج فَيصفَر: اًواقْطَار النبات اقِْطرياراً واقْطَر اقِْطرار

  .الغضبانُ: واملُقْطَار من الرجال

تبالن واقْطَار :ِبسي- وزمهوٍز- ممهه غري مأن حيحوالص ،.  

  .ت أقْطارهتضام: وأقْطَر الشجر. نفَرت: واقْطَارِت الناقَةُ

والقَطَر :وهكْره،وهو مِزنعلى ِحساب ذلك وال ت ِقيذَ ما بأخٍر وتملَةً من تِزنَ جأنْ ت.  

  .أي ما صبك علينا: ما قَطَرك علينا: ويقولون

 قْطُورلٌ مجالٌء : وره بوهو الذي أصاب.  

وحيةٌ . أي قَتلْته: كالصاِعقَة، مأخوذٌ من قَطَّرته: والقَطْرةُ من الشر. ماءأي بداِهيٍة عمياَء ص: ورماه اللَّه بقَطْرٍة 
 قُطَاِري : ِديدش.  

  .أي ذَهب فيها: وقَطَر يف األرض قُطُوراً

  .أي من ذَهب به: وذَهب البعري فال أدري من قَطَر به

  .أكَلْت مالَه وأهلَكْتهأي : بذَّرت ِقطْر أيب: ويف كالم هذَيٍل

  قرط

  ".خذْها ولو بقُرطَي ماِريةَ: ومثَلٌ. معروف، واجلميع الِقرطَةُ، وجاِريةٌ مقَرطَةٌ : القرطُ

  .شعلةُ السراج، واجلميع األقِْرطَةُ: والِقراطُ

  .ومقَرطٌ ِشيةٌ حسنة يف اِملعزى، وشاةٌ قَرطاُء، والذَّكَر أقْرطُ : والقَرطَةُ

  .جمعه قَراِريطُ: والِقيراطُ من الوزِن

  .واخلَيبةُ أيضاً. الداِهيةُ: والِقرِطيطُ

  .أعطاه قليالً، ومنه الِقراطُ والِقيراطُ: وقَرطَ عليه. أي بشيٍء يِسٍري : وما جاد لنا بِقرِطيٍط 

  .وجمعه القَراِططُ والقَراِطنيالبرذَعةُ للرحل، : والقُرطاطُ والقُرطانُ

  .زبيبه: وقُرطُ الصيب. طَرفا ِغراريه: وِقراطا النصل

  .أي احِملْها على اجلَري الشِديِد حتى يكونَ ِعنانها وراَء أذُِنها كالقُرط: قَرطْها ِعناناً وجلاماً: ويقال للفَرس

    

  . أي أعجلْته إليه:وقرطْت إىل فالٍن رسوالً

طَقالطاء أيضاً: والقُر ممعروف، وِبض.  



الصاحب بن عباد-احمليط يف اللغة  976  

  رقط

  .النِمر: واألرقَطُ. مبرقَشةٌ: دجاجةٌ رقْطاُء

فَجرقاطَّ العئاً: واريش دوه واسدوفَالنَ ع ِطرقَطُ. إذا ممنه: والر لَسهِمثْلَ القُوباء فَي ِعريذُ البيأخ رقْطاُء. العةٌ رجعون :

  .فيها بياض وسواد

  طرق

.  تكونُ مع احلَداِدين- أيضاً-نتف الصوِف باِملطْرقَة وهي اخلَشبةُ اليت يضرب ا، واجلميع املَطاِرق، وهِي: الطَّرق

  " .ضربك بالِفطِّيس خير من اِملطْرقَة: "ويف املَثَل

اقا: والطِّر ذٍْو احلَِديدٍة على حعنةً أو ساِعداً وحنوه، فكُلُّ صضيلُ بعجفَي اردمث ي رضعوكلّ قَِبيلٍة : لذي ي ، اقِطر
  .على ِحياِلها كذلك

  .ِطراقُها إذا عِزلَ عنها الشراك: وِجلْد النعل

  .وِريش ِطراق . يلْزق بهوهو أنْ يقَور ِجلْد على ِمقْداِر الترس فَ: وترس مطْرق

  .والسماوات السبع طَرائق بعضها فوق بعٍض

  .وقُدامى اجلَناح مطْرق بعضها على بعٍض

طَرائق بوثَو :أي ِقطَع . قطرل مبفيه ألْوانٌ : وج.  

  .ر ويؤنثُمعروف ، يذَكَّ: والطَِّريق. أي ظاهر بينهما: وطارق بني ثَوبيِن

  .كُلُّ أحدورٍة من األرض أو صِنفٍَة من الثَّوب، وكذلك من األلوان، واجلميع الطَّرائق: والطَِّريقَةُ

ل ِطريقَةٌ أي يف ِليِنه بعض العسِر، ويقا: ِلين وانِقياد، وإنَّ يف طَِريقَِته لَِعنداوةً: ومن خلُِق االنساِن. احلالُ: والطَِّريقَةُ
  .أيضاً

  .أماِثلُ القَوم، هؤالء طَِريقَةُ قَوِمهم، واجلميع طَرائق: والطَِّريقَة

  .ونِسيجةٌ تنسج من صوٍف أو شعٍر . عمود اِملظَلَِّة واِخلباِء والبيوِت من الشعر، طَرقُوا بينهم تطِْريقاً: والطَِّريقَةُ

  .أي أعطاه ِليضِرب يف إِبِله: واستطْرق فالنٌ فالناً فَحلَه فأطْرقَه. به ِلسنٍة ِضرا: وطَرق الفَحل

  .واملَرأةُ طَروقَةُ زوِجها

لعهِد قَِريبةُ ا: وناقَةٌ ِمطْراق . ولك طَرقُه العام. أطِْرقْين فَحلَك: ويقال. القَلُوص اليت بلَغِت الضراب: والطَّروقَةُ
  .ضرب من القَالئِد: والطّاِرِقيةُ. بالفَحل

  .يسري حتى يطْرق أهلَه: والذي يِجيء لَيالً، طَرق طُروقاً وطَرقاً، ورجلٌ طُرقَةٌ . كَوكَب الصبح: والطاِرق

اقمن املَكارِه: واألطْر قطْرما ي.  
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اقواإلطْر :تكُولٌ . السجور قيقاً: ِطراِق فَراإلطْر كثري .ان املُذَكِّروقَطَ على : والكَرساناً سه إذا رأى إنألن قيِطر
  .ِعند صيِده" أطِْرق كَرا أطِْرق كَرا؛ إن النعام يف القُرى، إنك ال ترى: "األرض فأطْرق، ويقال له

غَِليظُ : ورجلٌ مطَرق. أطِْرقي أم طُريق لَيسِت الضبع ها هنا: ليها وجارها قيلالضبع، إذا دِخلَ ع: وأم طُريٍق
  .اجلُفُوِن ثَِقيلُها

 قوطْرِسه: وكَأل مبي دعب ه املَطَربروهو الذي ض.  

  .إذا حبستها على كََإل أو غِريه: وطَرقْت اِإلبلَ

قٍع يف: والطَّربطّ بِإصقاًخق طَرطْري قِةً، طَرانالكَه .  

  .أي نوعاً: وهذه اجلاِريةُ تضِرب كذا وكذا طَرقاً. طَرق : وكُلُّ صوٍت من العوِد وحنِوه

قوالطَّر :وكذلك الطَِّريق ، قوه طُرعملُ الطَِّويل، وجخلُ من اِإلبل. النوالفَح.  

  .لَةٌ يصاد ا الوحش كالفَخوِحبا. الشحم: والطِّرق

قناِقع اِملياِه يف حنائِز األرض: والطَّروِضٍع. من مم مواس.  

ققاً: والطَّرطَر قطْره اِإلبلُ، وهي تقَتطَر ،فَرى اصحت وابفيه الد املاُء الذي قد بالَت.  

: وطَرقَِت القَطاةُ. طَرقَت مثَّ تخلَّصت: ه واحتبس بعض االحِتباس، يقالإذا خرج من الولَِد ِنصفُ: وطَرقَِت املَرأةُ

  .حانَ خروج بيِضها

  .الذي يف ساِقها اعِوجاج من غَيِر فَحٍج: والرجلُ الطَّرقاُء

  .دنا غُروبها: وتطَرقَِت الشمس. وضربته حتى طًرق جبعِره

  .أي ِشبهه: اق هذاوهذا ِمطْر

    

  .خرجوا مطاِريق، واِحدهم مطِْرق: وإذا خرج القَوم رجالةً ال دواب هلم قيل

قطاِريوجاءِت اإلبلُ م :اقِمطْر ها يف أثَِر بعٍض، الواِحدقال: وقيل. إذا جاَء بعضأْكُلُ، يوال ت رِسيهي اليت ت :

  .تأطْرقَت إذا أعنقَ

قالطَّر واملشي :ديوقَِة اإلبل. هو الرت على طَرررأي على أثِرها: وم.  

  .جحده وتعسر عليه: وطرق فالنٌ حق فالٍن 

  .العادة واخلُلُق: والطُّرقَةُ. أي مطْمع: وما له فيك طُرقَةٌ 

 قوطْرلٌ مجور :ِترقَةٌ واسيوناقَةٌ إذا كان فيه ِطر قأطْر رِعيِعري، بي البديف ي نقَةٌ ؛ وهو ِليوطَر قخاٌء، وفيه طَر
  .طَرقاُء

قوقَةٌ: واملَطْرالذي به طَر :جوونٌ وهنق: وهو أيضاً. أي جنطُوالً على الع قَعت اققال هلا الطِّرٍة يِبِسم موساملَو.  

اقوالطِّر :ةٌ لألسِوقايطْعاٌء أو نِة، ِكسِقي.  
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  .الظُّلْمةُ: والطُّرقَةُ. أثْناؤها، الواِحد طَرق: وأطْراق الِقربِة

اقوالطِّر :تاكَمره أي تتظُلْم قَتطارلُ إذا تاللَّي.  

  .أي مرةً أو مرتيِن: واختضبِت املَرأةُ طُرقَةً أو طُرقَتيِن

  .اسم بلٍَد : وأطِْرقَاُء. السهلَةُ اليت تنِبت البقْلَ والصلِّيانَ: والطِّريقَةُ من األرض. لُغةٌ يف الدرياق: قوالطِّريا

الالم والطاء والقاف  

  قطل

.  قَطَّع ِعظامها ولَحمها:وقَطَّلَ اجلَزور. أي مقْطُوع ، وقَِطيلٌ ِمثْلُه: وجذْع قُطُلٌ ومقْطُولٌ . ِمثْلُ قَطَع: قَطَلَ

  .وسيف ِمقْطَلٌ وِمقْصلٌ 

  .املَطْبوخ: واملُقَطَّلُ. ِقطْعة من ِكساٍء أو ثَوٍب ينشف ا املاُء: والقَِطيلَةُ

  قلط

اً ، وكذلك القَلَطُ والقُالطُ: القَلَِطيِجد رطُ. القَِصيوالِقلَو :من أوالِد اِجلن.  

  . األدرةُ:والقلَيطُ

  لقط

. ما يِجده ملْقى فيأخذُه، وكذلك املَنبوذُ من الصبياِن: واللُقْطَةُ. أخذَه من األرض: لَقَطَ اإلنسانُ الشيَء يلْقُطُ لَقْطاً

  .الرجلُ اللَقّاطَةُ: واللُّقَطَةُ

  .اسم ذلك الِفعل: واللِّقَاطُ. لْتِقطُه الناسالسنبلُ الذي تخِطئُه املَناِجلُ فَي: واللَّقَاطُ واللَّقَطُ

  .الْتقَطْنا منهالً وغَِديراً: وإذا هجم القَوم على منهٍل بغتة وهم ال يِريدونه قالوا

  .ِقطَع ذَهٍب أو ِفضٍة أمثالُ الشذِْر توجد يف املَعاِدِن، ذَهب لَِقط : واللَّقْطُ

طَة: طَةُواللَِقيطةٌ لَِقيِقيطٌ وساِقطٌ الِقطٌ؛ وسط لَِقيِقيالرذلُ، س نلُ املَِهيلْقَطَانُ. الرجقال يا ملُ : ويىن به الْفَسعي
قماألح .ٍة قُلْتمِميِلن قَطَ الكالمطى: وإذا الْتلَّيطى خه لُقَّيإن.  

  .وهو ما انتثَر من ورِق الشجِر. أي مرتع : لَقَطٌ للمال.  الصيِف، واللَقَطَةُ ِمثْلُهبقْلَةٌ تنبت يف: واللَّقَطُ من النبِت

  .أي ِحبذائها: وداري بلَقَاِط بين فالٍن 

  .قَوم من بين بدٍر : وبنو اللَِّقيطَِة

  .ِشبه املُناقَلَِة: واملُالقَطَةُ يف خبب الفَرس
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وجاءنا . املَوىل: والالِقطُ. اسمها اللَّقَاطَةُ، واجلميع اللَّقَاطات: والِقبةُ. لَقَطْته لَقْطاً: وب رقْعةً قُلْتوإنْ رقَعت الثَّ
  .أي أخالطٌ : ألْقَاطٌ من الناس

  طلق

الطَّلْق :ها الطَلْقبرطْلُوقَةٌ ، وضفهي م املاِخض عند الِوالِد، طُِلقَت طَلْق.  

وطاِلقَةٌ غَداً: والطَّالق ، وهي طاِلق ،طْلُقت وطَلقَت طْلَقت ِبيلها، طَلَقَتةُ سِليخت . وِمطْالق قلٌ ِمطِْليجور : كثري
  .الطَّالِق للنساء

احت وال تنحى يف ناقَةٌ ترسلُ يف احلَي ترعى من جناِبهم حيثُ شاَءت ال تعقَلُ إذا ر: والطّاِلقَةُ والطاِلق من اِإلبِل
  .أي حلَلْت ِعقالَها: وأطْلَقْت الناقَةَ فَطَلَقَت. املَسرح

  .طَلَّقَها: وإذا استعصى عليها مث انقَاد هلا قيِل

  .طَلَّقَِت القَرب: وإذا أبت أنْ تقْرب املاَء قَرباً مث مضت للقَرب قيل

والطُّلُق : ،املُطْلَق ِعريالب ه أطْالقعموج.  

    

قلُه: والطَِّليِبيلّى سخه فَيعنه إسار طْلَقي راألِسي.  

الظِّباُء، واِحدها طُلُق، سميت : واألطْالق. قد تطَلَّق: وإذا خلّى الظَّبي عن قَوائِمه فَمضى ال يلوي على شيٍء قيل
  . الصيِدِكالب: - أيضاً-وهي. ِلسرعِة عدِوها

ِطالقاِب: واالنةُ الذَّهعرطَالقَةً. س ِه، وقد طَلُقجالو لٌ طَلْقجور.  

اِلقلَةٌ طَلْقَةٌ ولياٍل طَواٍم طَلْقاٍت، ولَيالطُّلُوقَِة؛ من أي نيب طَلْق مووي.  

  .طْلَقَهاوطَلَق يده باخلَيِر وأ. سمح بالعطاء: ورجلٌ طَلْق اليديِن

  .ولسانٌ طَِلق ذَِلق . ذو طَالقٍَة : وطَِليق اللِّساِن وطَلْقُه

  .أي ما تنشِرح وال تستِمر: وما تطَلَّق نفسي هلذا األمر

ي: والطِّلَقيف اجلَر طُ الواِحدولُ. الشطَلَّقَِت اخلَيإىل الغاية: وت ِبستحطَلَقاً مل ت تضأيضاً: قوالطَّلَ. م بِصيالن .

  .واحلَبلُ القَِصري الشِديد الفَتل يقُوم ِقياماً

  .جدد البطِْن: واألطْالق. واستطْلَق، البطْن، وأطْلَقَه الدواُء فأسهلَ

  .واِإلطْالق من الفَرس يف كُلِّ قائمٍة ليس فيها وضح بياٍض، فهي مطْلَقَةٌ 

  .ق إحدى القَوائم وطُلْق أيضاًوفَرس مطْلَ

  .طُلِّق عنه: وكذلك إذا ذَهب فَزعه قيل. إذا رجعت إليه نفْسه: ويقال للسِليم قد طُلِّق تطِْليقاً

وأطْلَق القَوم فهم . ِقأوردتها يوم الطَّلَ: وأطْلَقْت اِإلبلَ. من طَلَق الِورِد، وصاِحبها مطِْلق : وناقَةٌ طاِلق وطاِلقَةٌ 
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  .إذا كانت إبلُهم طَواِلق: مطِْلقُونَ

احلَاللُ: والطِّلْق .اغ، وقيل: والطَّلْقبلُ يف األصمعتسالذي ي :مربالش.  

النون والطاء والقاف  

  قطن

ل: قَطَنبج ماس.  

والقَطَن :رج والعجز، وظَهمن الثَّب ضِريالع ِضعهاملَووقَطَن ،ه والِقطَانُ:  أقْطَنرظَه ِطه وقَِطنسِحناُء وان : ارِشج
ج، واجلميع القُطُنداهلَو .لُه: والقُطْنثِْقيت زوجوي ،طُونُ. معروفوالقَي :رِة ِمصبلُغ ، عدقَطُونا. املُخ رزوب :

 معروف.  

  . فهو اليقِْطينوكلّ نباٍت يف األرض ينبِسطُ وال يطُولُ

  .وحمام مكَّةَ يسمى قَواِطن مكَّةَ. قُطّانها: ومجاِورو مكَّةَ. اإلقامةُ: والقُطُونُ

  .هنة دونَ الِقبِة ِمما يلي الكَِرش: والقَِطنةُ

  .الِقدر: والقَطَانةُ. قد قَطَّن: ويقال للكَرم إذا بدت زمعاته

  .احلبوب نحو العدس واِحلمص، والِقطِْنيةُ واِحدها: والقَطَاين

  .أي جبماعِتهم: وأتاين القَوم بقَِطينِتهم. أي مملُوءةٌ ماًء: وهذه ِقربة مقْطُونةٌ 

نده: والقَِطيِبيل وعجالر مشباٍت. حلُه. وكُلُّ نوقو :القَِطني فكّانُ: خأي الس .دِت أيضاًوسيةُ البةُ . ناعموج
  .قَِطين : النساِء

  نطق

  .بِليغٌ : وإنه لَِمنِطيق. نطَق ينِطق نطْقاً ونطْقاً

والناِطق :نيب-وهو. البروانَ: - عند العين احلَيع؛ يكَِبد ما له.  

قطُوطِْق: والنِمثْلُ الن .املَ: واملَناِطق عمِطِقجن.  

  .يف معىن ِمنِطيق: وِمنطَاق

طَقواِملن :طَكسبه و تددٍء شيكُلُّ ش . خاص مطَقَةُ اسواِملن.  

طَاقبه املَرأة: والن ِطقتناٍر فيه ِتكًةٌ تإز مِة قيل. اسِة واألكَمرجمن الش صفلَغَ املاُء النطَّقَها: وإذا بطَاقَ. نةٌ : ةُوالنقْعر
  .صِغريةٌ فيها رقْم ثَمِن الثَّوِب

طَاقبعٍض: والن قها فَوضعمن ِجباٍل ب اضرطُِق وهي أعالن واِحد.  
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  .إذا قاده: وانتطَق الرجلُ فَرسه. إسكَتا املَرأِة: والنطَاقاِن

ِطقتواملُن : ليِديِث عز، ويف حِزيبه: "- عنه رضي اُهللا-الع ِطقتنأبيه ي رطُلْ أيي نعز به" "مأي ي.  

  .أي من كَثُر مالُه ينِفقه فيما ال يحتاج إليه" من يطُلْ ذَيلُه ينتِطق به: "ويف املَثَل

  قنط

زبيب : والقُنطُ. أي مينعونه:  ماءهم عنا قَنطاًوبنو فالن يقِْنطُونَ. وهو اليأْس من اخلَيِر: قَِنطَ يقْنطُ وقنطَ يقِْنطُ قُنوطاً
يبالص.  

  

  نقط

  .فَعلَةٌ واِحدةٌ : نقَطَ ينقُطُ نقًوطاً، والنقْطَة االسم، والنقْطَة

  .أخذْته شيئاً شيئاً: وتنقَّطْت اخلَبر. ِقطْعةٌ بعد ِقطْعٍة : والنقْطَةُ من الكَِإل

الفاء والطاءو القاف  

  قطف

وجل: الِقطْف زللثِّماِر املَقْطُوفِة، واجلميع القُطُوف، ومنه قولُه ع مةٌ: "اسقُطُوفُها داِني."  

. أي أعنابهم: وما أحسن قُطُوفَهم. أتى ِقطافُه: وأقْطَف الكَرم. اسم وقِْت القَطْف: والِقطَاف. القَطْع: والقَطْف

  . ِدثَار، وجمعه قُطُوف:والقَِطيفَةُ

الواحدة قَطْفَةٌ : والقَطْف ،خطْبِق يرالو اضِعر صخر تبن.  

اخلَطِْو: والِقطَاف ُء املُقاِربِطيواِلإبل وهو الب ابوالقَطُوِف من الد ردصلُ. مجالر ٍة : وأقْطَفداب صاِحب صار
  . تقْطُف ِقطَافاً وقُطُوفاًوقَطَفَِت الدابةُ. قَطُوٍف 

  ".أللِْحقَن قَطُوِفها باِملعناِق: "و". أقْطَف من ذرٍة: "ويقولون

من قوله: والقَطْف ،شقَطَِّف: اخلَدةً مل تروهاً حجو نشمخ  

  طفق

ةٌ -طَِفقلُغ طَفَقلُه: - وفْعوظَلَّ ي لُ ذاكفْعلَ يعيف معىن ج.  
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  قفط

  . يقْتِفطُ إليها، وقد تقافَطا- أيضاً-إذا حرصت على الفَحل فَمدت مؤخرها إليه؛ اقِْفيطاطاً، والتيس: اطَِّت العنزاقْفَ

  .الكَثري النكاح على ِمثال صيقٍَل، والقَفَطى ِمثْلُه: والقَيفَطُ

  .بةاملُتقاِرب املُستوِفز فوق الدا: واملُقْتِفطُ

  .وقَفَطَ الطائر يقِْفطُ ويقْفُطُ. جمع ما بين القُطْريِن: والقَفْطُ

الباء والطاء والقاف  

  قطب

  .نبات: القُطْب والقُطْبةُ

ب: والقُطُوبضقِْطيباً يف الغه تينيما بني ع ِن، قَطَّبينيالع نيي ما بوزت.  

مالقَو وقَطَب :عمتوا كذلكاجه. وا، وأقْطَبتعان اِحلمار ها: وقَطَبعمج.  

  .اسم يحملُ على كُلِّ ِجيٍل من الناس: وقاِطبة

والِقطَاب :اجاِملز .والقاِطب :ه. املاِزجتوأقْطَب ابرالش تقَطَب.  

ه أب: والقُطْبموِضع حربِن ال ييقَدي والفَربني اجلَد كَبحىكَوبقُطْب الر هبداً؛ ش.  

  .نصلٌ صِغري قَِصير مربع يف السهم: والقُطْبةُ

  .أي مملُوءةٌ : وِقربةٌ مقْطُوبةٌ . ألْبانُ اإلبل والغنم يخلَطاِن معاً: والقَِطيبةُ

ها عليها: والقَطْبقِْلباِلِق مثَّ يةُ اجلُوورثْىن عأيضاًوهو ال. أنْ ت ضع.  

  طبق

قِن: الطَّبيتفْصلُ بني الفَقَاري قِقير ِغريص ظْمع.  

  .طَبق : وكُلُّ ِغطَاٍء الزم

  .وأطِْبِق الرحييِن، أي طاِبق بني حجريِهما، وكذلك إطباق احلَنكَيِن

 اقِطب ماواتها على بعٍض: والسبعض.  

وقد طاب ، قٌء مطَابِنوشيئييذٍْو واحد: قْت بني الشهما على حلْتعإذا ج.  

  .مطاوعةُ ما أطْبقْت: جمع ِطباقٍَة واالنِطباق: وطَبائق الشهِد

  .ثبتت: وطَبقَِت السماُء علينا. أي عامةٌ ، وغَيثٌ أطْبق: وِديمةٌ مطَبقَةٌ

  .جماعةٌ يعدلونَ جماعةً ِمثْلَهم: - أيضاً-وهي. أي أحواٍل مختِلفٍَة: تىاحلالُ، هم على طَبقاٍت ش: والطَّبقَةُ
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برقَةً: "وتقول العطَب نش يقال" وافَقما رجلني: أي قَِبيلةٌ قَِبيلةً، ومها اس.  

  .أجمعوا عليه: وأطْبق القَوم على األمِر

  .ته على أموِره كلِّهاإذا وات: وطابقَِت املَرأةُ زوجها

  .كمشي املُقَيِد: واملُطَابقَةُ يف املَشي. أقَر بالطاعة: وطابق فالنٌ 

قاللُّؤلُؤ: واملُطَب هةُ. ِشبى الداِهيمٍق أيضاً: وتسٍق؛ وبنات طَبطَب تٍق؛ وِبنطَب اقُها. أمطْباألرض وت اقوِطب : ما غَِشي
  .ااألرض كُلَّه

اقاُء؛ وكذلك البعرياياُء طَبيلٌ عجور :ِربضجال: وقيل. أي ال يالثَِّقيلُ من الر ييهو الع .اقوالطُب : تبني رجش
  .باِحلجاز

  .أي مِلياً، وطَِبيقاً مثله: أي ساعةً، وطَبقاً: وأقَمت عنده ِطبقاً من النهار وِطبقَةً

    

  .وثَب: طَبق اِحلمار: ويقال.أي أصاب وجه األمِر: وأصلُه من طَبق الرجلُ املَفِْصلَ. أي ما أحذَقَه: كَذاوما أطْبقَه ل

  .ولَدتها طَبقَةً وطَبقاً: وإذا ولَدِت الغنم بعضها يف إثِر بعٍض قيل

  .أي متواِترةٌ : وكُتبه إلَي طَبقَةٌ 

  .نحو الفَخ، وجمعها ِطبق :  من حبائل الطَِّريوالطِّبقَةُ

  .ظَهر فَرج املَرأِة؛ تشبيهاً: والطَّبق. يف معىن طَِفق يفْعلُ: طَِبق يفْعلُ كذا: ويقولون 

  .إذا كانَ فيها حروف ناِدرةٌ : وِبئْر ذات طابٍق 

  قبط

  .ةُ اليهم ِقبِطي هم بنك ِمصر، والنسب: الِقبطُ

  .ثياب ِبيض من كَتاٍن، واجلميع قَباِطي: والقُبِطيةُ

  .العاِبس الوجِه، هو يقِْبطُ: والقاِبطُ. الناِطف، وربما قالوا قُبيطى: والقُبيطُ

  بقط

  .مهملٌ عنده

قّاطُ: اخلارزجنياهلَِبيِد: الب رِقش.  

  .قَبضةٌ من األِقِط: -  مخفَّف-والبقَاطُ

  .أي متفرقُونَ: وهم بقَطٌ . أي عشب وبقْلٌ متفَرق : وا بقَطٌ من مرتعٍٍ

  .وأعطاين حقّي مبقِّطاً. أي فَرِقيه بِرفِْقِك" بقِِّطيِه ِبِطبِك : "ويف املَثَل
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  .اِإلسراع: والتبِقيطُ يف الكالم واملَشي

  .بكَّته به: وبقَّطْته بكالٍم. أخذْته شيئاً شيئاً: طْت اخلَبروتبقَّ

الميم والطاء والقاف  

  قطم

  .وهو شدةُ اغِْتالِمه، واجلميع القُطُم: فَحلٌ قَِطم ، وقد قَِطم يقْطَم قَطَماً

  .الصؤولُ: والِقطَم والِقطْيم من الفُحول

  .بهِمخلَ: وِمقْطَم البازي

إذا : وقَطَمت الشيَء أقِْطمه. واحلَفْنةُ من الطَّعام وغِريه. والِكسرةُ. نحو الساِمِط املُتغِري الطَّعم: والقَِطيمةُ من األلباِن
  .املَذَاق: واملَقْطَم. وقَطَم الفَِصيلُ النبت مبقَدم فيه. ذُقْته

بأطْراِف األ: والقَطْم ضأيضاً. سنانالع لٌ عنه. والقَطْعودعوقَطَام م.  

ماء الشاِهني: والقَطَاِميِر. من أسصالب ِد. واحلَِديديه إىل الصأْسر اِفعوالسامي الر.  

  .- على سالمى-قُطَامى: ويقال للصقْر

  .ن الناسالغضبانُ م: والقَِطم. أي قَطَّب: وقَطَّم الرجلُ بين عينيه

  مقط

  .حبلٌ صِغري قَِصري يكاد يقُوم من ِشدِة إغارِته، واجلميع املُقطُ: اِملقَاطُ

  .الضرب باحلَبل الصِغِري: واملَقْطُ

  .أجير الكَِري يف طَِريق مكَّةَ: واملَقّاطُ

  .الضرب بالكُرِة على األرض مث تأْخذها: واملَقْطُ

  .والذي ال يتحرك هزاالً، مقَطَ يمقُطُ مقُوطاً. موىل املَوىل: واملاِقطُ

  .الذي يولَد لِستِة أشهٍر أو سبعٍة: واملَِقطُ

  .صرعته: ومقَّطْته تمِقيطاً. وهو أنْ تبلُغَ إليه يف الغيظ: ومقَطْت صاِحيب مقْطاً

  .ومنه املاِقطُ يف احلَرب : قال.  فيه دم القَتلُ من ضرٍب ليس: واملَقْطُ

  .إذا حلَفَه: ومقَطَه باأليماِن مقْطاً

 واملَقْطُ
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قمط. ومقَطَه الشيَء أي جرعه. خيطٌ يصطاد به الطّيور، واألمقَاطُ جماعةٌ   

  . اِخلرقَةُ العِريضةُ اليت تلَف على الصِبيشد كشد الصِبي يف املَهِد، يلَف عليه الِقماطُ وهي: القَمط

  .اللِّص: والقَماطُ. قَمطَها قَمطاً: ِقماطٌ ، يقال: وِسفَاد الطيِر كلِّه

  .إذا فَطَنت له ِبتؤدة: ووقَعت على ِقماِط فالٍن 

  .ذُقْته: يَءوقَمطْت الش. األخذُ، ومنه سمي قَماطُ الثِّياب: والقَمطُ

  .أي جامعها: وقَمطَها.أي قَطَرتها بعضها على بعٍض: وقَمطْت اِإلبلَ

  مطق

طُّقمتاً: التوله ص عمسه بالغاِر األعلى فَتانلُ ِلسجالر لِْصقأنْ ي.  

لَ: واملَطَقخالن بِصيطْقَةٌ . داٌء يةٌ هلا مرة: وثَمالَوأي ح  

الدال والقافباب   

التاء والدال والقاف  

  قتد

دالقَت :دووالقُت ادل، واجلميع األقْتحاِت الرومن أد.  

    

ادويف املَثَل: والقَت ، صلْب كوله ش رجاِد: "شطُ القَترنَ هذا خوادةٌ " دةٌ. والواحدة قَتادى وقَِتدوإِبلٌ قَت : كَتتاش
  .وهو أنْ يقْطَع القَتاد بالفُؤوس ويشيطَها بالنار: وفالنٌ يقَتد إِبلَه. من أكْل القَتاد

  .اسم موضٍع: وقُتائدةُ

  تقد

  .الكُزبرةُ: التقْدةُ والتِقدةُ

الظاء والدال والقاف  

  دقظ

  .الغضبانُ، وكذلك الدقْظانُ: الدِقظُ
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الثاء والدال والقاف  

  قثد

اِخل: القَثَداري.  

  ثدق

  .مهملٌ عنده

طُونُ الشاء: اخلارزجنيب قَتثَدان :تخرتاس.  

  .أرسلَها: اِإلرسالُ، ثَدق الرجلُ اخلَيلَ: والثدق للماء واخلَيل

الناس عليك قثَدوا: واندهإذا ان .ثَِدِقنيهم منتدجوو :ِغِريينأي م.  

  . أي شقَقْته؛ فأنا ثاِدق:وثَدقْت بطْن الشاِة

 وثاِدق : اهلً فيه ِميقَيواٍد يف داِر ع.  

الراء والدال والقاف  

  قدر

رالقَد :فَّقاُء املُوله. القَض رَء فهو قَديُء الشيالش وإذا وافَق.  

ارواِملقْد :تِر وهو املَوالقَد ماس .ارواِملقْد :ازداِهلن.  

  .أي ما وصفُوه حق وصِفه": وما قَدروا اَهللا حق قدِره: "وقَولُه عز وجلَّ. مبلَغه: لشيِءوقَدر ا

  .قَدر عليه: واقْتدر على الشيِء. أي ِملْك ، فهو قَِدير وقاِدر: له على الشيِء قُدرةٌ : مصدر قَولك: والقُدرةُ

  .وسطٌ طُوالً كانَ أو عرضاً: وشيٌء مقْتدر.  قَدراًجعلَه: واقْتدره

رواألقْد :القَِصري .ِدراخلَطِْو: واألقَي قَاِرباملُت.  

رلٌ أقْدجور : رها قُدعمراُء، وجقَد زناُء، و عرأَةٌ قَدرِق، وامنالع قَِصري.  

  .قَعت ِرجاله مواِقع يديهالذي إذا سار و: واألقْدر من اخلَيل

  .احلَسنةُ اليت ليست بصِغريٍة وال كبريٍة : والقَدراُء من اآلذَان

ِدرواألقَي:ِوه. األقْفَدحج ونورحال والسمن الر رطُ: والقَدسالو.  

روالِقد : ريها قُدِغريصثَةٌ، وتنؤوالقَِد. - بال هاٍء -معروفةٌ، مراِبلَ: يوٍم بتفيها من لَح ما طُبخ . روقْدق مرأي : وم
 وخطْبم .ارها: والقدخِر وطَبواجلز رزلي جالذي ي اخنا. الطَّبردٍر : واقْتنا يف ِقدخطَب.  



الصاحب بن عباد-احمليط يف اللغة  987  

  .على حد معلُوٍم بين كلِّ نخلَتيِنوهو أنْ يغرس : ونخلٌ غُِرس على القَدرة. كَم قَدرةُ نخل فالٍن : ويقال

  .أي لَينةُ السيِر: وبيننا وبينه لَيلةٌ قاِدرةٌ . أي اخلَطْو: وفَرس بِعيد القَدِر

  .أي قَدروا له املَِسري واملَناِزلَ" إذا غُم عليكم اِهلاللُ، فاقْدروا له : "ويف احلَِديث

  .أي قَدِرمها:  الذِّراعيِنوهو على قُدِر

  .أي لن نضيق عليه": فَظَن أنْ لَن نقِْدر عليِه:" وقيل يف قَول اللَِّه عز ِذكْره

  .أي بقُدرٍة: ما قَدرت عليه بقَداٍر: ويقولون

  .كلُّها القُدرةُ: ومقِْدرةٌ ومقْدرةٌ ومقْدرةٌ 

  دقر

ون بني اِجلبال أو يف الِغيطاِن انحسر عنها الشجر وهي بيضاُء ال نبات ا صلْبةٌ ، واجلميع بقْعةٌ تك: الدوقَرةُ
  .الدواِقير

  .الدواِقير: ويقال للكَِذِب املُستشنع واألباِطيل

. واهي أيضاً، الواحدة ِدقْرارةٌ ودقْرورةٌ وهي الد. هي التباِبين: - واجلميع الدقاِرير-والدقْرار والدقْرورةُ

  .الروضةُ املَملُوءةُ: والدقَرى. والدينُّ. النمام من الرجال: - أيضاً-وهو. والسراويلُ، والدقْرور أيضاً 

قَرقَراً: والدد قَردت تِقرِتالُء، دقارى. االمقَرى: والدالد عمج.  

  .اخلَشب الذي ينصب يف األرض يعرش عليه الِعنب، الواحدة دقْرانةٌ : الدقْرانُو

  قرد

ددةُ: الِقروالِقر دوثى ِقردةٌ ، واجلميع القُرواألن ، وفرعم.  

ادويقولون: والقُر ،دانُ والقُردالِقر هعماٍد: "جمن قُر عمعل: "، و"أس ربادأصي". ى اجلُوع من قُرةُ الثدلَموح :

 ادقُر.  

    

وكذلك الناقَةُ . أقْردت: وكذلك األتان إذا ركبتها فَسكَنت ومل تجمح قيل. أقْرد: وإذا ذَلَّ الرجلُ وخضع يقال
  .الوِطيئةُ

دووالقَر :مواللَّز فمن. األلُو كِّنمالذي ي ِعريوالبدقَرد.  أنْ يوجال: وناقَةٌ قَرك، وهو من الررحتئةٌ ال تِطيو :

  .أقْرد: الساِكن، يقال

لُغةٌ يف : والقَرد. رميت ِقردانه: وقَردت البعري". ما يقرد بِعريه: "ويف املَثَل. أي يحتالُ له ويخدعه: وهو يقَرد لفُالٍن
  . وهو العنقالكَرِد
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وإذا فَسدت . الذي يرى يف وجِهه ِشبه انِعقاٍد يشبه بالوبِر القَِرِد الذي انعقَدت أطرافُه: والقَِرد من السحاب
  .قد قَرد: ممضغةُ الِعلِْك قيل

  .إذا كانت أسنانه ِصغاراً ِخلْقَةً: وإنه لَقَِرد الفَم

  .ما ارتفَع من ثَبِجه: هِر وِقرِديدتهوقُردودةُ الظَّ

  .األكَمةُ: والقُردودةُ. يعين ِحدته وِشدته: ومضى قُردودةُ الشتاِء عنا

  .قَريةٌ إىل جنِب وهدٍة : والقَردد من األرض

دو: والقَرٍر وصبم من ونطَ عن اإلبل والغعماقَطَ وتسٍد : "ٍف ، ويف املَثَلما تجبن عدفلم ت هرل بأخزعلى الغ تثَرع
 هديف غِريه: وقيل". قَر ِعريتةً، مث اسأِن خاصِف الضة صونفَاي دالقَر.  

  .الِقرِديدةُ: ويقال للِكرِديدِة من التمِر

  .أي وقْعها: سِمعت قَرد الرجلو. جمعت فيه السمن: وقَردت يف السقاء قَرداً

هي الدارةُ اليت هي يف مؤخِر خف البِعِري : وقيل. النقْرةُ من البِعري يف أصل الِفرِسِن يجتِمع فيها الِقردانُ: وأم القُراِد
  .والفَرس

دوالقَر : غَبه زرثُوِث كأنٌء الِزق بالطيش.  

  رقد

  .النوم باللَّيل، وكذلك الرقَاد: ودالرقُ

  .همدةُ ما بين الدنيا واآلِخرة: والرقدةُ

 رةْ من حقْدا رنتام: وأصابِة أيرشع روهي قَد.  

دقُوركثرياً. وهو ي قُدريف معىن ي.  

دفَل، واجلميع ال: والراقُونِّ طَِويل األسئَِة الديكهداِقيوةٌ. رجرحدٍع مبكةٌ قَدر إصموس . ِقدرق موطَِري : نيأي ب
 تدمم.  

  .ضرب من املَشي يف سرعٍة : والترِقيد. إذا مضى على وجِهه وأسرع: وارقَد ارِقداداً

  .أقَمت ا: بأرض كذا إرقاداًوأرقَدت . رجل يرقَد يف األمور أي ميضي فيها: واِملرِقدى

  درق

قرلُوٍد : الدذُ من جختي ، اقه أدرعمقَةٌ ، وجرة، الواحدة دسرمن الت برض.  

قرووالد :برشا يالٌ ِلمِمكْي.  

قدروالد:-اِدقرالناس واِإلبل، وكذلك األطفال: - واجلميع الد ارصغ.  
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اقدرٍل: والدمعن ر تِفرح تِفر؛ فإذا حدلَبتم ِغريص كد.  

  .السحاب: والدرقَاُء. أي لَينين وأصلَح ِمني، وظَلَّ يدرقُين: ودرقَين بلساِنه

  ردق

قدي: الرج لِعقْي اجلَددةٌ يف الرلُغ.  

الالم والدال والقاف  

  دلق

لْقالد- موزجِده:- مِف من ِغميِق السلُوِريعاً كدٍء عن خمرِجِه سيش جورلُ.  خيعليهم الس لَقود.  

  .وأدلَقْت املُخةَ. كأنه أقْبلَ من بيِن أصحاِبِه فمضى: واندلَق الرجلُ

 لْقَاُء وِدلْقَمد وناب : قلُوها، وهي داسرأض تباليت ذَه :كَساأي ت ها فهي متجأسنان تر .لَقيف : واألد احلَفْر
  .األرض

لَّقوالد :نهأفواه تباللَّوايت ذَه . لُقةٌ دِة: وغارفْعِديدةُ الدوهي الش.  

  دقل

  .وأدقَلَ النخلُ. أردأ التمِر: الدقَلُ

  .ة للشراعخشبةٌ طَويلةٌ تشد يف وسط السفين: والدقَلَةُ

وأخذُ الشيِء اخِتصاصاً، . واألكْلُ. أي ضخمةٌ ، وكذلك دقَلَةٌ : من أمساء رأس الذَّكَِر، كَمرةٌ دوقَلةٌ : والدوقَلُ
  .يدوِقلُه لنفِْسِه

  .ودقَلَه جبمع يده. إذا ضربه: ودقَلَ لَحي الرجل

  .إذا منعه وحرمه: ودقَلَه. التغيب والدخولُ: والدقُولُ. دفَعته: ودقَلْته يف صدِره

  

  قلد

القَلْد :قُلْباً على قُلِْب من احلُِلي كتارإد.  

  .إقِْليد : والبرةُ اليت يشد فيها ِزمام الناَقِة يقال هلا

 قْلُودار مِن: وِسويلِْويِن ميواإلقِْل. ذو قُلْبدن: يمِة الي؛ بلُغاحاِملفْت.  
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أيضاً: واِملقْالد وهو الِقلْد ،داملَقَالي عةُ، واجلَماناِخلز.  

  .أي ضم عليهم وأحصنهم يف جوِفه: وأقْلَد البحر على الناس

والقَلْد :ِمعتجى يِء القَليل إىل القَليل حتيالش عمج.  

واِملقْلَد :الةُ. اُءالِوعالُ. واِملخلُ. واِملكْيجةَ الطعام. واِملنِقيب ابرفيه األع عمجوما ي.  

  .إذا صببته فيه: وقَلَدت املاَء يف احلَوض والسقَاِء أقِْلده قَلْداً

واالقِْتالد :فرةُ. الغق: والِقالدنِعلَ يف العما ج.  

  .لَّق يف عنِقها عروةُ مزادٍة أو نعٍل خلٍَق أنْ يع: وتقِْليد البدنة

رواألم فيالس تقَلَّده: وتتمزإذا الْت .موه النده: واقْلَوأثْقَلَه وغَلَب.  

  .ناوبونه، وجمعه أقالد أي يت: وهو السقْي كلَّ يوٍم ش مبِرتلِة الظّاِهرة، وهم يتقالَدونَ املاَء: وسقى إِبلَه ِقلْداً

  .وهو أنْ يسِقيه وقْت حاجِته: وقَلَد الزرع قَلْداً

  .مطَرتنا لوقٍْت : وقَلَدتنا السماُء

  .يوم تأِْتيه الربع، قَلَدته احلُمى تقِْلده قَلْداً: والِقلْد من ِورِد احلُمى

  .فَوضته إليهأي : وأعطَيته ِقلْد أمري

  .ما يبقى يف أصل الِقدِر من السمِن إذا طبخ: والِقلْدةُ

  .أي ِبِجد " صرحت ِبِقلْدانَ يا هذا: "ويقولون

دةُ املاِء: والقَلُوالكَِثري الِبئْر.  

  .أي سقَيت زرعي يف وقِْت احلاجِة إليه: وأقَمت ِقلْدي

النون والدال والقاف  

  نقد

قوالدان اِنقويقال: الد ،قاِنيوود اِنقوه دعماِن، وجتام: لُغِمثْلُ خات اقاند.  

  .إذا رأيت فيه ضمراً من مرٍض أو نصٍب : ودنق وجهه تدِنيقاً

اِنقاالً: والدزوقيل. الساِقطُ ه :مس. الساِرققَِت الشنب: ودروللغ تند.  

  .مات: ودنق فالنٌ . غارت: ودنقَت عينه

قِنيده: والترصب قنِظ، دِحيجظَِر والتِة النقاً إىل األرض. يف ِشدنده متورأَي.  

  .إذا أسف لدقائِق األمور: ودنق فالنٌ يدنق ويدِنق دنوقاً

  .واِحدةٌ : والدنقَةُ واجلَنبةُ

  .مسترخي األذُنيِن من مرٍض: مار مدنق وِح
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  قند

دكَّر: القَنب السةُ قَصصاردى. عقَنوم دقَند وموقْنم قِويوس.  

دِديوالِقن :سرل. الووالطَِّويلُ من اخلَي.  

أودىُء الِغذَاِء: والِقنيىُء اخلُلُِق. السيمن ا. الس نَوالقَِصريوأودالِقن مجال، وهمن اإلبل. لر عِريوالس . دروالذي ال ي
  .والفَأس احلَِديدةُ، وكذلك الِقندايةُ. وجهه عن شيٍء 

دِديعفراِن: والِقنذُ بالزختب يمن الطِّي برض.  

  نقد

قْداِهم: النرالد ِييزمت .ِتقادذُها االنوأخ.  

  .ضربةُ الصيب جوزةً بإصبِعه: لنقدةُوا

قُد الفَخني قَارِه: والطائره ِمبنقُرنأي ي.  

  .أي يختِلس النظَر إليه حتى ال يفْطَن له: واالنسانُ ينقُد إىل الشيِء بعيِنه

قَدواألن :فَاةُ الذَّكَرلَحفُذُ، ويف املَ: وقيل. السثَلالقُن" :قَدى من أنرو". أس"قَدلَةُ أنكم لَيلَتلَي "نامفُذَ ال يألنَّ القُن.  

  .ضرب منه ِصغار ، يجمع على األنقاِد والنقَاد: والنقَد من الغنم

  .صاِحب النقَِد من الغنم: ادوالنقّ. الصِغري اجلُثَِّة، وهو النقْد أيضاً والنقَادةُ والنِقيد: وكذلك من الناس

لَدالو قَدتباباً: وانش بش . ناِقد بوض : ِمنيس.  

ِقدوالن :مالقَِدي لُ املُِسنجويقولونَ. الر :أِبد ِقدن : باألمور جمرب أِريب أي عاِلم.  

  .من ِخياِرهمأي : وهو من نقَادم. الشيُء املُختار: والنقَادةُ

  .أي من سِفلَِتِهم: الذَِّميم، هو من نقَدِتهم: والنقَدةُ

    

  .شجرةٌ ، وجمعها نقْد ، وهو من نباِت السهل يشِبه البهرمانَ: والنقْدةُ

قْدانُ والنقُديةً: والنرأْكُلُها اإلبلُ مت رجوهو ش ، واِحد.  

قْدوالن: قرله و ِغريت صبن .  

سرالض ِقدون :بوكذلك اخلَش ،قَدلٌ أنجور ،ركَسكَلَ وتإذا ائْت .واحلاِفر :ِفيوح رقَشإذا ت.  

  دقن
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  .مهملٌ عنده

ل: اخلارزجنيي الرجيف لَح قَنرمه: ده وحعنفيه، وكذلك إذا م برإذا ض.  

الفاء والدال والقاف  

  دفق

  .ودفَقْت الكُوز. إذا انصب مبرٍة واحدٍة : دفَق املاُء دفْقاً ودفُوقاً

اِفقطْفَةُ: واملاُء الدفْقَةً. الند مةً: وجاَء القَوةً واِحدفْعأي د.  

قفُوةُ: وناقَةٌ ِدفَاق ودِرعِرها املُسيفِّقَةُ يف سدوهي املُت.  

لٌ ِدفَاقموجفَقالد ردفْقَاُء واملَصوناقَةٌ د فَقِن:  وأديبفَِق عن اجلَنِة اِملروننيةُ بوهو ِشد.  

عمالد فَقدوان.  

انه إذا كانت أسن: وفَم أدفَق. السِريع من اِإلبل، والدفَقَّةُ األنثى: والدفَق. ضرب من املَشي يف سرعٍة : والدِفقّى
  .منتِصبةً إىل قُداٍم

فَقواألد :جواألع .فَقية: والدِريعالناقَةُ الس.  

  قفد

القَفْد : قْفُوده قَفْداً فهو متل القَفا، قَفَدمن ِقب طِْن الكَفأْس ببالر فْعص.  

أقْفَ: واألقْفَد ماٌء من الناس، والظَِليخِترِقِبِه اساُءالذي يف عةٌ قَفْدوأم ،د.  

هما بعضا: واألقْفَداه بعضبكَع بِصيالذي ي.  

  .ِغالف املُكْحلِة يتخذُ من أدم، والقَفدانُ: والقَفدانةُ

  .أي أعملُ لَك العملَ: وما ِزلْت أقِْفد لك منذُ اليوم

  .بهخِريطَةً العطّار الذي جيعلُ فيها ِطي: والقَفَدانُ

  قدف

فانيِة: القَدملُ العومنه قَو ،ه بكَفِّكبصٍء تيض أو من شاملاِء من احلَو فيف .غَر قباِف ؛ مل يزاٍف نزٍم نيالَ قَو
  .أي غَير حفْنٍة: البحِر غَير ِقذَاِف

  فقد
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الفَقْد : فاِقد أهرانُ، امالِفقْد :مِميلَدها وحو ة. هاماتةٌ فاِقدقَرها: وبلَدو تِبعس.  

فَقُّده: والتتفَقَّدعنك، ت ما غاب ه: طَلَبتقَدته، وافْتدهعه: أي تمل أر.  

ل: والفَقْدسِب والعِبيذُ من الزختي ابرثاَء: - أيضاً-وهو. شوالكَش ِبهشي تبن.  

الباء والدال والقاف  

  دبق

الدقِبيقاً: بدت قْت الطائرباء، دِفه كالِغروٍة يف جرجمحلُ ش.  

  .وأدبقَه اللّه بكذا. العِذرةُ، سميت لتدبِقه: والدبوقَاُء

  .ضِري به فلم يفاِرقْه، وما أدبقَه: ودِبق بالشيِء

الميم والدال والقاف  

  قدم

مغ فما فَوقما يطأ عليه اإلن: القَدسِن الرويف املَثَل. سانُ من لَد" : كيمذُلْ قَدواب كلَيعن قب ."مالساِبقَةُ يف : والقَد
  .أي قد سبق هلم عند اللِّه خير": هلم قَدم ِصدٍق عند ربِهم: "وقَولُه عز وجلَّ. األمِر، وكذلك القُدمةُ

مالقَ: والِقد ردصممقْدي ملُ قَدٍء ، والِفعيامى. ِدمي من كلِّ شقُد خويوش قَِدمي خيوش.  

موالقُد :امأم امأم املُِضي.  

مووالقُد :مقْدي فَر، قَِدمعن الس عوجالر .مٍر : والقُدأخ ِضد.  

 ملٌ قُدجا: ور مقَدتلألشياِء ي ِحموهو املُقْتلناس .مقْدتأي تقدم: واس.  

امٍر : واإلقْدعلى أم قِْدمأنْ ت.  

 امنَ وقُدووهم قاِدم ، فَِرِه، فهو قاِدملُ من سجالر وقَِدم .امدوالقَي :مودِء ؛ وكذلك القَييمن الش مقَده . ما تتوقَِدم
  .أي قَِدمت عليه: على ِعلْم

 اموقُد :ةٌ ِخالفمِدييِغريها قُدصاٍء ، وترو .  

  .وهو جِريُء املُقَدم واملُقْدم. الذي يقِْدم على الشيِء من غري رِويٍة: - على وزِن ِخدب-والِقدمي من الرجال

  .مما يِلي األنف: ومقَدم العيِن. - بكَسِر الدال-ومقَدمةُ اجلَيش

    

مةُواملُقَد :ِة، وكذلك املَقاِدميهمن اجلَب لَكقْبتةُ وما اسالناِصي.  

  .أمام الواِسِط: وقاِدمةُ الرحلَ
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  .ما ويلَ سرةَ الناقَِة والبقَرِة، ومها قادمتاِن: والقاِدم من األطْباِء

  .ناح، كلُها قَواِدم وقُدامىالريشةُ اليت تلي منِكب اجلَناح إىل قدِر نصِف اجلَ: والقاِدمةُ

  .أنْ تمشي قُدماً: واليقْدِميةُ

  .ضرب من األدم، وكذلك القَدم: والقَدِميةُ. التبختر: والقُدِميةُ

امِمثْلُه: والقُد ميد. الكاِهلُ، والِقداجلُن ئيسور .فٍر يف قوله. واملَِلكالقاِدم من س عمام : وجةَ القُدعِقياِر نالقُد برض
  .نواحيه: وقَواِدم الشيِء

ماِمه: واألقْدد ِإلقْدمن أمساء األس.  

مووالقَد : فِفيخةٌ، وتمِدييقُد رغصالدالُ منه، وت ددشوت ،مثُ، واجلميع القُدؤنت ،با اخلَش تحناحلَِديدةُ اليت ي
  . أصحالدال

  دقم

قْملُ: الدواخلَي حيعليهم الر تقَمدعليهم، وان تقَمأةً، ودفاجئاً ميش كفْعد.  

  .إذا كَسرته: ودقَمت فَمه أدِقمه دقْماً

  .اليت أودى حنكُها من اهلَرم: والدِقمةُ من اِإلبل والغنم

  .أي يدقه: وجاَء السيلُ يدقَم كُلَّ شيٍء .  واألفْواِهالواِسع من األوِديِة: والدقَم

  قمد

دالقُم :ددوكذلك القُم ،ِديدالش القَِوي .لْبوالذَّكَر الص.  

دووداً: والقُمداً وقُمقَم دقْمي داء، قَمِة اِإلبمن ِشد والقُس ِبيهش.  

اِديوالقُم-ِديدمن الناس: -ةٌ  الياُء ش ِمنيالس ديدالش مخالض.  

ادوالقُم :ظُ الصلْبِليالغ . قِْمدِقه: وفالنٌ منبع أي طاِمح.  

  .أقْمدتها: إذا أنعظَ، وإذا أسالَ قال: وأقْمد الرجلُ إقْماداً

  .الطُّولُ: والقَمد. يةٌالرجلُ الطَّويلُ، وامرأةٌ قُمدانة وقُمداِن: والقُمدانُ

  مقد

  .منسوبةٌ إىل قَريٍة بالشام: املَقَِدي من اخلَمِر

  دمق
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قميح : الدالر عم الثَّلْج.  

اقِدمةً: واالنتغعليهم ب قمداطُ، انِخرلَ: االنخِته. أي دريف قُت اديالص قمدوان :لَجو.  

  . ِمثْلُ دقَمته:ودمقْت فَمه

  .زالت من مكاِنها ومل تنقَِطع: واندمقَِت احلاِرقَةُ

 وفالنٌ داِمق :قموفيه، وهو الد ريال خ أي فاِسد .نِجيالع قْتودم :بالكَف قلئالّ يلْز قِقيفيه الد تسسد . ميوو
 قودام : ركٍَة وحعإذا كَانَ ذا و.  

  دقم

ان: اخلارزجنيسح تيلنا ب ِوير :واه األصمعياق املَال وردكأم اِديقنكِجناِن املَال: خب.  

اءالت والقافباب   

الراء والتاء، ولقافا  

  قتر

رالقَت :رقَتم روقِْترياً، وهو قَتت رفَقَِة، قَتقَةُ يف النملُ. الرجالر رإذا أقَلَّ: وأقْتقِْترفهو م ، .رلُ وأقْتجالر روقَت : قيإذا ض
  .على أهِله يف النفَقَة

رقِْتيه إىل بعٍض: والتبعض كتاعم ِنيدن. أنْ تئييةُ بني الشبوهو املُقَار.  

  .أي من بين كلِّ مثٍْر ومِقلٍّ: فَعلَ ذاك من بين أثْرى وأقْتر: ويقولون

ِدوقَتلألس ته: رارقُت ِجدماً يله لَح تعضإذا و . فهو قاِتر ،رقْتأيضاً ي وقَِتر ،قِْتري ماللَّح روقَت .اراللَّحم : والقُت حِري
رقِْتيوالت ،ِوياِر: املَشالقُت ِييجهذَكّى به: - أيضاً-وهو. تِد الذي يوالع حِري.  

: وحلْقَةُ الدرع املُداخل، قَترت الدرع قَتراً، ومنه قَِتير الدرع. وخرق التنور.  ناموس الرامي يقْتِتر فيه:والقُترةُ

اُء احلائطَ واخلَرق الين يدخلُ منه امل. وكًثْبةٌ من بعٍر أو حصى وحنِوه يكونُ قُتراً قُتراً. للِمسماِر الذي يف احلَلْقَة
  .والبستانَ

  .ما يغشى الوجه من غَبرِة املَوِت والكَرب: والقَترةُ

  .كُنيةُ إبليس: وأبو ِقترةَ

  .زج الرمح:والِقترةُ. حيةٌ خِبيثَةٌ ال ينجو سِليمها: وابن ِقترةَ

    

  .مبعىن قاِتٍر نادر : وسرج مقِتر . ع مكانه مل يستقِْدم ومل يستأِْخرالذي إذا وِض: والقاِتر من الرحال والسروج
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  .كَم جعلْتم ِقتركم: ِسهام ِصغار يرامى ا مغاالةً، يقولون: واألقْتار والِقتر

روالقُت : اره أقْتعمه. كالقُطِْر، وجره فَقَتنِد قتريهأي ألْقاه على: وطَعأح .  

  .أقْتار ألنها أطراف وجوانب: ويقال للسناِبل

  .أي تهيأ له: وتقَتر فالنٌ للرمي

  .اتقاه: وتقتر من الشيِء

  .غَِضب وتنفَّش: وتقَتر الرجلُ

  .درتهمبعىن قَدرته وقَ: مبعىن، وقَترت الشيَء وقَترته: وقَتر الشيِء وقَدره

  تقر

ِقرةُ والتقَراِبلُ: التويا والتوالكَر.  

  قرت

 قاِرت متاً؛ ودوقُر تقْري مالد تم: قَربني اجللِْد واللَّح ِبسي . قاِرت كوِمس :ِفيفخ ديج .اتال-والقَرفَع - 

  . وحدهالذي يأْخذُ كلَّ شيٍء: والقاِرت واملُقْتِرت. منه

توالقَر :داجلَم .توالقَِري :سالقَِري.  

  رتق

قتِق، يقول: الرالفَت اموجلَّ: إلْح زومنه قولُه ع ،قتتقَهم حىت ارقْنا فَتتما: "رقْناهقاً فَفَتتتا رع ": كاندأي ال ص
  .فيها

  .املَنعةُ والِعز والشرف: والرتوق. ومجاز مرتِتق. ع الرتقَِة وهي الرتبةجم: والرتق. ليس هلا خرق: وجاِريةٌ رتقَاُء

  ترق

. ويقال للتراقي ترائق، على القَلْب. عظْم وصلَ بني ثُغرِة النحِر والعاِتِق من اجلاِنبيِن: - على فَعلُوٍة -الترقُوةُ

جالر تقيره: لَوتتقُورت تبأص.  

اقيروالد اقيراِن: والتتلُغ.  

الالم والتاء والقاف  
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  قتل

  .أهلُ الِوتِر والترِة: وقَوم أقْتالٌ . عرضه للقَتل: وأقْتلَ فالنٌ فالناً. أي لَعنهم اُهللا: وقاتلَهم اُهللا. معروف : القَتلُ

  .يعين الِعشق: لفَىتوتقَتلَِت اجلاِريةُ ل

ابولُ من الدل: واملُقَتمنَ على العرلٌ . الذي ذَلَّ ومقَتم ومنه قَلْب.  

  .أي ِمثْلُها وِقرنها: وهذه الناقةُ ِقتلُ هذه. خبلَته: واقْتتلَته اِجلن. جن: واقْتِتلَ فالنٌ

  .العيي الفَدم: والِقتولُّ من الرجال

القَِتيلُ، : واللَحم املُتراِكب بعضه على بعٍض، واللِّحم. واِجلسم. وهي النفْس أيضاً. اخلَلْق، ما أحسن قَتالَه: والقَتالُ
  .الكثري اللَحم: واملُقَتلُ

  .أصبت قَتالَه بالسيف: وقَتلْت الرجلَ

  .صاب كلُّ واِحٍد منهما صاِحبه جبراحٍة يف قَتاِلهأي حاربه فأ: وقاتلَ فالنٌ فالناً

  قلت

ٍر : القَلْتجٍل على حبمن ج قْطُرها ماٌء وأِشلٌ يِفرحةٌ يفْرح.  

 محنِكِه من وحق الوِرِك ما بني لَهواِته إىل. وأنقُوعةُ الثَِّريِد. وقْبتها، وكذلك الثُّغرةُ اليت حتت اإلبهام: وقَلْت العيِن
  .بني الكَعِب والعرقُوِب من وحِشي الرجل، واجلمع ِقالت : وقَلْت النساِء. فَِمه

 ا قَلَتو ِمل: وناقَة ِمقْالتحها فال تِحمر قِْلتت واِحداً ثُم عضوهي أنْ ت.  

 وِمقْالت قِْلتأةٌ موِن: وامر ، واِحد لَدليس هلا إالّ وتقَاِليةٌ موس.  

ها: واملُقِْلتلَدو اليت مات.  

والقَلَت :ه إقْالتاً فَقَِلتأقْلَت ،قى اّهللا : "ويف احلَِديث. اهلَالَكلى قَلٍَت إال ما وه لَعتاعوم اِفرإنَّ املُس ."فَره السوأقْلَت.  

  .يف داِر نميٍر: لْتيِنودارةُ القَ. لَيست حبلْوِة اللَّبِن: وشاة قَلْتة

  تلق

ِتِلقِْلق : ِر املاِء، وكذلك ِتقِْلقمن طَي طائر.  

النون والتاء والقاف  

  قنت
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نِم: القَِتيِم والطُّعن. القَليلُ اللَحقَِتي ادم: وقرلُ الدقَِلي.  

  .أي ياِبس ال ندوةَ فيه: وِمسك قاِتن ، قَتن قُتوناً

والقَِتين :ضياألب خواملَطْب أةُ اجلَِميلةُ. القَزواملَر.  

نان-والقَته أقْتعمل: - ججةُ رها راحكَةٌ كأنمس.  

    

ئنحنْوه: واملُقْت نواملُقْت ،ِصبتقاِتن وقامت. املُن دووأس.  

  تقن

قْنحِملُه املاُء من : التبيع وما يةُ املاِء يف الرابسهمرضوا أرقَنِة، تود: اخلُثُورجفيها ِلت لُوا املاَء اخلاِثرسأي أر.  

  .السوس والطَّبع: والتقْن. اإلحكام لألشياء: واإلتقَانُ

 ِقنلٌ تجباألشياء: ور حاذق.  

  ".أرمى من ابِن ِتقٍْن: "وبقولون يف املَثَل

  قنت

وتِت املَ: القُنتةُ، قَنِجهاالطاعوأةُ لزالة. رِر: وهو يف الصاٌء بعد الِقراءة يف آِخِر الِوتعأيضاً. د وعوهو اخلُش .

اموالِقي.  

 تلٌ: وِسقَاٌء قَِنيِسيأي م . تلٌ قَِنيجةً: وراتقَن تم، قَنللقَليل الطّع.  

 قاِنت مد: ودوِمثْلُ قاِرٍت أي أس.  

والقاِنت :وجلَّالذي ال ي زل اللِّه عمن قو ،كَلَّمت" :نوا للَِّه قاِنِتيمعن الكالم" وقُو نِسِكيمأيضاً-وهو. أي م - :

  .املُصلّي

  نتق

قتقاً: النتمن الِبئِْر ن برالغ قْتتن ،اجلَذْب.  

  .أي استرخت: والبِعري إذا تزعزع ِحملُه نتق عرى ِحباِله

  .وهو كَثْرةُ الولَِد وسرعةُ احلَمل، وهي ناِتق : ونتقَِت املَرأةُ تنِتق نتوقاً

  .واِحد : والناِتق والناِتىُء. البِطينةُ: والناِتق من اإلبل

قوتقَِت الناقَةُ: والنتن ،نمماً: السحش ألتتام.  
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قتواملَن :ِة الفَرثَِفن كصطِْنهمضانَ. س من بميقال ِلرو : ناِتق.  

ِتقنوفالنٌ ال ي :ِطقنمبعىن ال ي .دبالز قْتتته: ونجرأخ.  

  نقت

  .مهملٌ عنده

قْتاً: اخلارزجنين ظْمالع قَتقَوته-نه: - ِمثْلُ نخم تجرإذا أخ.  

الفاء والتاء والقاف  

  فتق

قالفَت : اقِفتالداِخلَان فَاقالص قفْتطِْنه فَيب اقراِإلنسانَ يف م بِصيِصٍل، وهو يتٍء ميِق كلِّ شتصا . رع ِشقاقوان
  .املُسِلِمني بعد اجتماع الكَِلمِة

اقفيه: والِفت ِعلَتإذا ج ِركدأنْ ي رلِْبثُ اخلَِميةٌ ال تمخةٌ ضرِميخ .الطٌ ياِبسق وأخبنِن الزهبد قفْتوي قُوقدم 
أصاب فَتقاً : وقَرنُ الشمس وعينها، يقال أفْتق قَرنُ الشمس. واللِّيف األبيض الذي يكونُ على جماِر النخل. وحنِوه

  .فَبدا منه

  .الصبح نفْسه: والفَتق. تى كأنَّ إحدامها فُِتقَت من األخرىوذلك إذا جِعلَت له شعبتاِن ح: ونصلٌ فَِتيق الشفْرتيِن

واملُفِْتق :طَرممل ي نض. موهو يف األر :قالفَت .قْتى أفْتحت تض: وِسرفَتقاً يف األر تدجأي و .قوالفَت :باجلَد .

  .والشدةُ

  .قَع بينهما الدماُء واِجلراحات فَيتحملُها رجلٌ ليصِلح بينهماحلَرب بني الفَِريقَيِن ي: والفَتقَاُء

مالقَو قوأفْت :ميعنهم الغ قفَتان.  

  .وعام الفَتِق منه. أخصبوا وأسمنوا: وأفْتق القَوم. تفَتقَت يف اِخلصب: وناقَةٌ فَِتيق

  .متفَتقَةٌ بالكالم: وامرأةٌ فُتق . أي ماٍض: ورجل فَِتيق اللِّساِن

قتوالفَي :ل األعشى: وقيل. املَِلكيف قَو ابوأيضاً. الب ادواحلَد .جاروالن.  

الباء والتاء والقاف  

  قتب

بةُ: القَتبيه قُتِغريصثُ، وتؤنل، وقد ياجلَم إكاف .بِعري الساين: والِقتيكونُ للب .بوأقْتِعريالب ته عليه: تددش .

  .إبلٌ ال توضع عنها أقتابها: والقَتوبةُ
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بة: والِقتاِة الساِنيأد ميعج.  

اب؛ واجلميع األقْت بةٌ : والِقتبيِغريه قُتصه، وتابر أقْتجي وجعطِْن، واملَبى يف البوحاألمعاء وما ت.  

  .هو األجنأ، قُتب كاِهلُه: لوالرجلُ املُقَتب الكاِه

  .أي غَلَّظْت عليه: وأقْتبت زيداً يِميناً

  بقت

  .بكَلُوه، وِمثْلُه بقَطُوه: بقَتوا األِقطَ

الميم والتاء والقاف  

  قتم

مِديد: األقْتليس بالش ادولُوه سعةُ. الذي يموالقُت :مقْتي م، قَِتمكالقَت ردصم.  

  .ِريح ذات غُباٍر كَِريهةٌ : والقَتم. الغبار: القَتام والقَتومو

    

  .نبات كَِريه : والقُتمةُ

 ميٍم: وقُتيٍم وغُتيقُت اضِحي هدرِت، أووماً. اسم املَوقُت قِْتمار يبالغ موقَت.  

  .د احلمرِةوهو الشِدي: وأحمر قاِتم بين القُتوم

  مقت

املَقْت :ِقيتوم قُوتفهو مم ه الناسقَتةً، ومقَاتإىل الناس م قُتٍر قَِبيٍح، قد معن أم ضغب .تله : واملُِقياحلاِفظُ، لقَو
  .وباب املُعتلِّ أوىل به". وكانَ اللّه على كُلِّ شيِء مِقيتا: عز وجلَّ

الظاء والقافباب   

الراء والظاء وفالقا  

  قرظ
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حتى يؤوب : "ويف املَثَل. الذي يجمع القَرظَ: والقاِرظُ. هو ورق السلَم يدبغُ به األدم، أِديم مقْروظٌ : القَرظُ
 ِزينالقاِرظُ الع."  

  .مدحك الرجلَ حياً: والتقِْريظُ. حي من اليهود: وبنو قُريظَةَ

الذال والقافباب   

الراء والذال والقاف  

  ذرق

قالذر :ققُودقَةٌ ، وهي اِحلنة ذُرالواِحد ،هِفسكالِفس باتن.  

قإذْراقاً: والذَّر ق؛ وأذْرالطائر قلْحه، فَرق احلُبارى وحنوه أي سذَر.  

  من الذُّرق: وذَرق املالُ

  قذر

  . عليه السالمقَيذر بن اسماِعيل بن إبراِهيم

. الغيور: - أيضاً-وهو. املتقذر من الرجال من سوِء اخلُلُِق: والقاذُورةُ. استقذَرته، وهو قذر وقَذْر : وقَِذرت كذا

لُ الفاِحشوالقَو.  

  رفق

  .مهملٌ عنده

  .واحدةُ روذَقما طُبخ من لَحٍم وخِلطَ بأخالِطه، وهو معرب، ال: الرواذق: اخلارزجني 

الالم والذال والقاف  

  فلق

  .ذَلْقُه وتحِديدك إياه، ذَلَقْته وأذْلَقْته: حد كلِّ شيٍء 

وذَليق انٌ ذَِلقذَالقَة، ولس اللَسان، وذَلُق قجل ذَِليور.  

اجرالس هو ذَلْقاً: وأذْلَقت أْته، وذَلَقأض.  

  .سرعةُ الرمي: واإلذالق. واحد وذَولَق السيِف وذَلْقُه 
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  .مستخرج من جحِره، وذَِلق : وضب مذْلَق

  .ِمثْلُ النسِء وهو املَخلُوطُ باملاء: واملُذَلَق من اللَّبِن

سالفَر ه: وذَلقتتعنه وصترمأي ض.  

  .شِديد: وعدو ذَِليق. جهده: وأذْلَقَه السموم

  .أي أقْلَقَين: ين خبر فأذْلَقَينوأتا

  .شخصت وانزعجت: وذَِلقْت عن مكاين

ة: والذَّلَقكْرِر يف البورى اِملحجم.  

  .وهو رجلٌ من بين عبِد شمٍس" هو أفْلَس من ابِن مذَلٍَّق: "ويف املَثَل

  قذل

  .املَشجوج يف قَذَاِله: واملَقْذُولُ. ميع القُذُلُ، والعدد أقِْذلَةٌ مؤخر الرأْس فَوق فَأْس القَفا، واجل: القَذَالُ

  .موِضع ملْتقى الِعذَاريِن خلْف القَونس: وقَذَالُ الفَرس

  .أي ميالً ؛ فهو أقْذَلُ: املَيلُ والعيب، إنَّ فيه لَقَذَالً: والقَذَلُ

  .أي تِبعته: وقَذَلْته أقْذُلُه

  .وهو قاِذلٌ يف طَلَِب الِعلْم. أي يِجد فيها: ومر يقْذلُ يف ِمشيِته

  قلذ

  .مهملٌ عنده

ةٌ قَِلذَةٌ : القلذُ: اخلارزجنيمهلَه، وبقْتى يل حتفاِرقُه كالقَمم ال يهبالب لَقعٌء ييش.  

النون والذال والقاف  

  ذقن

الذَّقَن :يياللّح عمججال. ِنممن الر ِن: واألذْقَنقَيداملائلُ الش.  

  .تحرك رأسها إذا سارت: وناقَةٌ ذقُونٌ 

  .الذي ِزيد يف أحِد جاِنبيه فجاَء مائالً ِشقُّه، ذَِقنت تذْقَن ذَقَناً، ودلْو ذَقْناُء: واألذْقَن من الدالء

 : - رضي اللّه عنها- يف حِديث عائشةَ-واملَِعدةُ أيضاً. طَرف احلُلْقُوم: - أيضاً-وهو. املَقْلُوبةُ احلَنِك: والذّاِقنةُ

  .ضربه ا: وذَقَنه بالعصا يذْقُنه". بين حاِقنيت وذاِقنيت"
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  .ضرب ذَقَنه: وذَقَنه

  .وضع ذَقَنه عليها: وذَقَن على عصاه

  نقذ

  .من قَوٍم آخِرين، وكذلك النِقيذةُإذا أِخذَ : فَرس نِقذٌ

  .يف معىن خلَّصته: وأنقَذْت فالناً من فالٍن وتنقَّذْته واستنقَذْته

  .أي عيب: وما فيه نقَذٌ . أي شيء" وما له شقَذٌ وال نقَذٌ"

الفاء والذال والقاف  

     : قذف. 

ٍء : القَذْفيمن كُلِّ ش يمالر .توالشم.  

 فوقَذُو ةٌ قَذَفلْدوب بسبوس .والقَذَف : عمج ةُ، والقُذُفَاتالناِحي.  

  .كأنها رِميت باللَّحم: وناقَةٌ مقْذُوفَةٌ . قُذّاف: ويقال للمنجِنيِق

  .طَرفاه: وقُذْفا الشيِء

ها قُذْفَ: والقُذُفاتتمن رؤوِس اِجلبال، واِحد فرةٌ ما أش.  

ِرها: والِقذَافية يف سعالناقَةُ السِري.  

 قاِذفتم سكْض: وفَرالر عِريس . قَذّاف باٍص: وقَرصبمبرتلة ب.  

  .سحابةٌ تنشأ من ِقبل العيِن: والقَِذيفَةُ

ها قُذْفَةٌ : والقُذَفتواِحد ،فرالغ.  

الباء والذال والقاف  

  .مهملٌ عنده

  بذق

ذَقيالب اخلارزجني : قذُوه بعمفَر، والبذق أيضاً، وجلُ يف السِليوقيل. الد :فاخلَِفي هو القَِصري.  

  .الذي كالمه أفْضلُ من ِفعِله: واملُبذِّقَةُ

برعم ،روفعج منطْرالش ذَقيوب.  
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  قبذ

  .اسم أيب ِكسرى، وهو عجِمي: قُباذُ

الميم والذال والقاف  

  مذق

 ِذقم ذّاقلٌ مجر :دذق الوملٌ، يلُوه: أي مِلصخأي ال ي.  

  .شِرب املَِذيق: وامتذَق فالنٌ . خلْطُ املاِء واللَّبِن، مذَقْته، وهو مذْق ومِذيق : واملذق

  قذم

  .شحمةٌ وقُذَمةٌ :  عن الينمة فقالتوسئلَِت ابنةُ اخلُس. الكُثْبةُ من اللَّبِن: القُذَمة

 لٌ ِقذَمجور :وهو ِمن ،طي املالَ الكَثريعداً ييله املالَ: إذا كانَ س طاه: قَذَمأي أع.  

والِقذَم :ِريعالس ِديدعليه. الش قَذَمعليه: وان بصان.  

الثاء والقافباب   

الراء والثاء والقاف  

  قرث

اثاُء ِمثْلُه: ثاُءالقَِريفْض، والقَرالن عِريس دوِر أسممن الت برض.  

  .واِحد: وقَرثَين األمر وكَرثَين

  .يعين اجِتماعها ودخولَ بعِضها يف بعٍض: واقْترثَِت البسرتاِن والثَّالثُ

  ثقر

ثَقُّرد:التدرالت .عواجلَز.  

الالم والثاء والقاف  

  قثل
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وأعطَيته ِقثْوالً من . وِعذْق النخل املُسترخي الضخم. الثَِّقيلُ من الرجال العِيي الفَدم ، وجمعه قَثَاِولَةٌ : الِقثْولّ
  .أي عضواً منه: اللَّحم

  لثق

لَّ: اللَّثَقتباملاء واب ِء الذي قد لَِثقيالش ردصأيضاً-وهو. م - :ماٌء وِطي فيه لَِثق ِلطٌ ، والواِقعتخم ن.  

  ثقل

  .رزنته، وِدينار ثاِقل: مصدر الثَِّقيل، ثَقُلَ الشيُء يثْقُلُ ِثقَالً، وثَقَّلْته: الثِّقَلُ

  .وألطَأنه وطْأةَ املُتثاِقل. من التباطُؤ: والتثَاقُلُ

  .استثِْقلَ نوماًوالذي . الثَِّقيلُ من الناس: واملُستثْقَلُ

  .األثام: واألثْقَال. نعسة غاِلبةٌ : والثقْلَةُ

  .البِطيُء من الدواب: - أيضاً-وهو. والذي أثْقَلَه املَرض والدين. الذي حِملَ عليه فوق طاقَِته من اِحلمل: واملُثْقَلُ

  .هي حاِملَةٌ أوزاراً وخطَايا" ثْقَلَةٌ إىل ِحمِلهاوإنْ تدع م: "واملُثْقَلَةُ يف قَول اللَِّه عز وجل

  .متاع املُساِفِر وحشمه، واجلميع األثقال: والثَّقَلُ

  .، واحتملَ القَوم ِبِثقْلَِتهم- بالكَسر-أثقالُ القَوم: والثَِّقلَة

  .ما تِجده من الثِّقَل على فُؤاِدك: والثَّقَلَةُ

  .وزنٌ معلُوم قَدره: واِملثْقَالُ. ذات مأِكٍم وكَفٍَل: وامرأةٌ ثَقَالٌ 

  .وزنَ: ِميزانه، وثَقُلَ الشيُء: وِمثْقَالُ الشيِء

  .اسم بلٍَد : وثاِقلٌ . احلَجر من الرخام: واملُثَقَّلَةُ

النون والثاء والقاف  

  نقث

  .هاإذا أثار: نقَثَ األرض بيده ينقُثُ نقُوثاً

  .ومر الفَرس ينِقثُ إنقاثاً. احلَفْر: والنقْثُ

  .بحثُوا عنه، وانتقَثُوا: ونقَثُوا عن األمِر. النِقيثَةُ: وتراب الِبئِْر

هو اإلسراع يف السيِر : وقيل. يعين الطَّعام ال تأْخذُه فَتذْهب به" وال تنقُلُ ِميرتنا تنِقيثاً: "وقَولُ امرأِة أيب زرٍع
  .خرجت أنقُثُ وأنتِقثُ وأتنقَثُ: والنقَالِن، من قوهلم
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  .من أمساء الضبع: ونقَاثُ

    

  .آذَيته به: الِغيبةُ، نقَثْت الرجلَ بالكالم نقْثاً: والنقْثُ

الفاء والثاء والقاف  

  ثقف

لَقْف وثَقْف لَِقف لٌ ثَِقفجراٍم : ر راٍو شاِعر.  

  .أي أخذْناه، ومصدره الثَّقْف: وثَِقفْنا يف موِضع كذا

  .ورجلٌ ثَِقيف ، قد ثَقُف ثَقَافَةً، وثقِّيف أيضاً

والثِّقَاف :دد أثِْقفَةٌ ، واجلميع الثُّقُفُء، والعيا الش مقَوةٌ يدِديح.  

الباء والثاء والقاف  

  ثقب

  .ما يثْقَب به: واِملثْقَب. مصدر ثَقَبت الشيَء أثْقُبه ثَقْباً: قْبالثَّ

تفاِعه: والثّقُوبِته واررهِب الثاِقِب؛ وذلك لشكَِب الثاِقِب، واحلَسِة والكَوالناِر الثاِقب رصدم .بوالثَّقُو :اقاحلُر.  

دنالز وثقَّب :رفيه الش تقَعةُإذا وار .بوالثَّقُو :به النار قَدوما ت.  

  .الشِديد احلُمرِة، واملصدر الثقَابةُ: والثَِّقيب والثَِّقيبةُ من الرجال والنساء

يثْقُبة: وبالباِدي ِضعوم.  

  .فيه وأورققد ثَقَّب عوده، وكذلك إذا جرى املاُء : ويقال للعرفَج إذا مِطر والنَ عوده

  .الغِزيرةُ، ثَقَبِت الناقَةُ تثْقب ثُقُوباً: والثاِقب والثَِّقيب من النوِق

  .ألول ما يظْهر: وثَقَّبه الشيب تثِْقيباً

  .وإذا بثَر البثْر بِإنساِن العيِن فهِي الثِّقَابةُ

  .ين أي خبر يِق: وأتتين عنهم عين ثاِقبةٌ 

 كَّةَ: وِمثْقَباِق إىل مالِعر قطَِري.  

  بثق
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ثْقثْقاً: البه بثَقْتاملاُء، ب ِثقبنهِر ليطَّ النش كركَس .ثُوق: والِبثْقه املاُء، واجلميع البفَراملوِضع الذي ح ماس.  

  .أقْبلَ عليهم ومل يشعروا به: وانبثَق عليهم

الميمو الثاء والقاف  

  قثم

ِر وحنِوه: القَثْماجلَع ع. لَطْخبقال للضأيضاً: وي لَطُِّخها به، وقُثَمةً. قَثَام لتقَثَماً وقُثْم قْثَمي ةُ، قَِثملُه القُثْموِفع.  

مِر: والقَثُويللخ عواجلَم.  

ل: وقُثَمجر ماس .له: واالقِْتثام عمجذُ ملا ياألخ.  

  .أي قَطَعت له طائفَةً منه: مت له من املال قَثْماًوقَثَ

  .كثري املَيح: ومائح قثَم . ِمعطَاٌء : ورجلٌ قُثَم

  .أي استأصلْتهم: وأقْثَمتهم

الراء والقافباب   

الالم والراء والقاف  

  رقل

  .، ورقَلَت أيضاًالسرعة، أرقَلَِت الناقَةُ والقَوم إىل احلَرِب إرقاالً: اإلرقالُ

  .النخلَةُ اليت صار هلا جذع يتناولُ منه، واجلميع الرقَالُ: والرقْلَةُ

  .الكَر الذي يصعد به النخلُ: والراقُولُ

النون والراء والقاف  

  نقر

حِديدةٌ كالفَأِس : واِملنقار.  ذلك باملنقاروضرب الرحى واحلَجرِ وغِري. صوت اللَساِن ينقُر بالدابِة فتِسري: النقْر
  .تقْطَِع به اِحلجارةُ واألرض الصلْبةُ

  .حفرت: ونقَرِت اخلَيلُ حبواِفِرها

قُرنطى مث تسِف الوإىل طَر امهاإلب كموض.  

قّارها: والنوحنو مواللُّج كُبالر قُشنقِّ. الذي يناروالذي يبوِر واألخعن األم ر.  
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  .مراجعةُ الكالم بين اثْنيِن: واملُناقَرةُ

  .أي يقِْلع" ما كانَ اُهللا ِلينِقر عن قاِتل املؤمن: "ويف احلَِديِث

  .أي غَِضب، وهو نِقر : ونِقر عليه

قْره: والنابتغبه وت ضرعاِإلنسانَ وت بِعيِجهاوقالت. أنْ توأةٌ لزرام  :قَرييب على الن رموال ت ظَرييب على الن رم :

ن رم نم نأي اللَوايت يعب.  

  .أي ينقر يف صالِته: وهو يصلَّي النقَرى

رِقيخلةُ: والنالن تبنواِة منها تِر النةٌ يف ظَهكْتقُورٍة . ننٍة مبشلُ خذُ فيهاوأصبنلَس. يكالع دويف املاء أس وذُباب .

  .وِجذْع ينقَر ويجعلُ فيه كاملَراقي يصعد عليه إىل الغرف

ِر: والنِقريِة اخلَمِعيمن أو فَتت أيضاً. املُزووالص.  

روالناقُو :فُخنأي ي فيه املَلَك قُرنالذي ي روالص.  

  .وحفْرةٌ يف األرض غَير كبريٍة . طْعةُ ِفضٍة مذَابٍة ِق: والنقْرةُ

    

  .هي الوقْبةُ يف طَرِف العنِق بينه وبني الراس: ونقْرةُ القَفا

قَرِر: واِملنةُ القَعبكثريةُ املاِء قَِري ِبئْر.  

  .حنِوهوِمنقَار الطَّيِر واخلُف و. قَبيلةٌ من تِميٍم: وِمنقَر

  .غائرها: وإنه لَمنتِقر العيِن

 قْرن قْروح رِقين ِقريلٌ حجور : اعبإت.  

  .إذا دعا أصحابه واِحداً واِحداً: وفالنٌ يدعو النقَرى

  .إذا سماه من بينهم: ونقَر باسِمه

  . موِضع بالشام:وأنِقرةُ. منِزلٌ من مناِزِل الباِديِة: ونِقرةُ

ِقرقاراً، : والناٍت وأنقَرن عمجةٌ ، وتِقرن زنوِبها، وعنم ويف جنطُوِن أفخاِذ الغذُ يف بةُ وهي داٌء يأخقْره النتابالذي أص
  .وشاةٌ منقُورةٌ 

رقُوهلم: واألنِقِري، من قَوالن وحِقرياً: نما أغْىن عنه ن :أي شرالطَّي قُرنما ي رةً أي قَدقَارةً ونقْرئاً، وكذلك ني.  

قْرالقَليلُ: والن ُء التاِفهيالش.  

  .أي شيئاً: وما أخطأ فالنٌ من فالٍن نقْرةً

  .أي ِشفاؤه وِصدقُه: وعندك نقَارةُ اخلَبِر

  .ك عندي شيئاً إال كَتبهأي ما تر: وما ترك عندي نقَارةً إالّ انتقَرها

  .املُقَرِطسات املُِصيبات، وسهم ناِقر: والنواِقر من السهام
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  .مكْرمةٌ تنِبت، وجمعها ِنقَار : والنقْرةُ من األرض

قَرأس: واملُنقَةُ الريض ِصغار آبار.  

قَارار: واِإلناٌء باِحلمعود توص.  

  قرن

. وأمةٌ من الناس؛ قَرنٌ بعد قَرٍن ، واجلميع القُرونُ. واللِّدةُ ؛ وكَسر القاِف مبعناه. واِملثْلُ يف السن. قَرنُ الثَّوِر: رنُالقَ

قَرنت :  ومصدر قَولك.وطَلَق من جري اخلَيل. وجبلٌ صِغري منفَِرد . وعفَلَةُ الشاِة والبقَرِة وهو ما يخرج من ثَفِْرها
وحد ظُبِة السيِف . وحرف راِبيٍة مشِرفٍَة على وهدٍة صِغريٍة . إذا شددته إىل شيٍء وقَرنته إليه: الشيَء أقْرنه قَرناً

  . وجمعه قُرونٌ ودفْعةٌ من العرق، عصرنا الفَرس قَرناً أو قَرنيِن،. والسناِن وحنِوه

  .الذي يعرق سِريعاً إذا جرى: والقَرونُ من اخلَيل

  .أي متفَرقَةٌ : وقُرونٌ من مطٍَر وعشٍب 

  .شيٌء يف سنبل الِعطِْر وهو سم ساعٍة : وقُرونُ السنبل

  .رأسها: وقَرنُ الفَالِة

  .أي أنفَه، يضرب ِلمن يصيب ماالً واِفراً" أصاب قَرنَ الكَِإل: "ويف املَثَل

  .أي أقْصى غايِته: وبلَغَ به الِعلْم قَرنَ الكَِإل

كلَّمتناً ال يكَه قَرره فَتعوناز.  

  .ِسنفُه: وقَرن العرفُِط. القائم: والقَرنُ

وكَوكَباِن هما ِحيالَ اجلَدي .  يفْتلُ منه حبلٌ ، وهو القُرونُ أيضاًوهو ِلحاُء الشجِر. ِمثْلُ الرماعِة: والقَرنُ يف الرأس
  .ورأس الثَّوِر فيه القَرنُ

  .ما يبىن على رأس الِبئِر من ِطٍني أو ِحجارٍة توضع عليهما النعامةُ: والقَرناِن

إنَّ لك بيتاً يف اجلَنة وإنك لَذو : "- رضي اُهللا عنه-ال ِلعِلي ق- صلّى اللَّه عليه وآِله وسلَّم-انَ النيب: ويف احلديث
  .أي ذو طَرفَيها: إنك ذو قَرني اجلَنِة: أي أنت يف هذه األمِة شِبيه بذي القَرنين يف أمِته، وقيل" قَرنيها

  .الذي يقاِومك يف بطٍْش أو ِقتاٍل: والِقرنُ

والبِعري . واحلَبل الذي يقْرنُ به البِعري. والنبلُ. السيف: وهو أيضاً. ةٌ صِغرية تضم إىل اجلُعبِة الكَِبريِةجعب: والقَرنُ
  .ومصدر األقْرِن وهو املَقْرونُ احلاِجبيِن. املَقْرونُ باآلخِر

  .حي من اليمن، ومنهم أويس القَرينُ: وقَرنٌ 

وأنْ . ونبلٌ مستِويةٌ من صنعِة رجٍل واِحٍد . تثِْنيةُ فُرادى: احلَبل الذي يقْرنُ به، وجمعه قُرنٌ ، والقُراىن: رآنُوالِق
بين حجٍة وأنْ تقْرنَ . أي يف أكْل التمِر" ال ِقرانَ وال تفِْتيش: "تقَاِرنَ بني شيئيِن تأكلُهما معاً، ويف احلَِديِث
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  .وعمرٍة 

    فَنفَيت عنه الوحش بعد ِقراِنِه : والِقرانُ يف قَولَ ابِن هِرمةَ

  .هو مقَارنةُ اجلوع بين يوم ولَيلٍَة 

  .إذا جعلَ له بِعرييِن بِعيريِن يف حبٍل: وأقْرنَ فالنٌ لفالٍن 

  .يعته فال مِعين لهالذي غَلَبته ض: واملُقْرنُ

اليت إذا : - أيضاً-وهي. واليت تجمع بين ِمحلَبيِن. املُقْتِرنةُ القاِدميِن واآلِخريِن من أطْبائها: والقَرونُ من النوِق
  .واليت إذا جرت وضعت يديها وِرجلَيها معاً. بعرت قارنت بعرها

  . معه النبلُ والسيفالذي: والقاِرنُ

  .أي متقَاِرنةٌ : املُقْتِرنُ، ِحلَّتهم قَِرنةٌ : والقرنُ

نوالقَِري :كقاِرنالذي ي كلَ. صاِحبأةُ الرجره: وامتنقَِري.  

  .أي إذا ضم إليه أمر أطاقَه: وفَالنٌ إذا جاذَبته قَِرينته بهرها

  .مبعناه: واستقْرنت لفُالٍن " وما كُنا له مقِْرِنين: "أي أطَقْته، ومنه قولُه عز وجلَّ ِذكْره: لِبرذَوِنوأقْرنت هلذا ا

  .الذين يِجيئُونَ من وراِء الرجل وهو يقاِتلُ قُدماً فَيضِربونه: وأقْرانُ الظُّهوِر

  .إذا رفَضه وتركَه: ِرأخذْت قَروين من هذا األم: ويقُولونَ

  .أسمحت قَرونته وكذلك قَِرينته وقَِرينه: النفْس، يقال: والقَرونُ والقَرونةُ

  .ذَوات القُروِن: واألقْرنُ والقَرناُء من الشاء

  .معروف : وذُو القَرنيِن

  .الرجلُ الذي ال غَيرةَ له: والقَرنان

نُوقاروسى: وم مع ابن.  

  .واسم مِدينة إفِْريقية. للقاِفلَة: - معربةٌ -والقَيروانُ

  .وِجلْد مقَرىن. مدبوغٌ به: وِسقَاٌء قَرنِوي. شجرةٌ يدبغُ بورِقها األدم: والقَرنوةُ

  .كَثُر: أقْرنَ دمه إقْراناً: واِرير، وهو من قوهلمالكبريةُ من القَ: من أوِعيِة الزجاج، وقيل: والقَرانُ

وأقْرنت أفاِطير وجِه . واستقْرنَ لفالٍن دمه. ويقال ذلك للرجل ِعند الغضب. حانَ أنْ يتفَقَأ: واستقْرنَ الدملُ وأقْرنَ
  .إذا بثَرت مخاِرج ِلحيِته: الغالم

يت الثرناوأقْر :تفَعتار.  

  .رفْع الرجل رأْس رمِحه لئال يِصيب من قُدامه: واِإلقْرانُ

  .ِمثْلُه: دامت فلم تقِْلع، وقَرنت: وأقْرنِت السماُء

  .والقَوي، جميعاً. الضِعيف: واملُقِْرنُ
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  .كذلك: با السالوجاِن. إحدى شعبتي الرِحم، وامرأةٌ قَرناُء: والقُرنةُ

  .وهي عصبةُ باِطِن الفَِخِذ، واجلميع ذَوات القَرائِن: ويف الفَِخِذ ذات القرينتيِن

  .إذا تبيغَ به وكاد يقْتلُه: واستقْرنَ لفُالٍن دمه

  .أي عازه وصار عند نفِْسه من أقراِنه: واستقْرنَ فالنٌ لفالٍن 

  .رفَعت ِرجلَيها: يةُ وقَرنتوأقْرنِت اجلاِر

  .أي رِحماِن: وللضب قُرنتاِن

  رقن

نِقيرفَران: التعِة والثَّوِب بالزالِكتاب ِينيزنُ. تقُوقُوش: والرالن.  

  .احلَسنةُ اللَّوِن: الراِقنةُ: وقيل. قَنت وأرقَنتمختِضبةٌ بالرقُوِن والرقَاِن وهو اِحلناُء والزعفَرانُ، ور: وامرأةٌ راِقنةٌ 

قَنوالر :مخالر ضيب.  

  .الزعفَران نفْسه، ثَوب مرقَّن: واإلرقانُ. التضمخ بالزعفران: واالرِتقَانُ

  رنق

قنالر :قْتنوقد أر ،قنِيف املاء من القَذى، وكذلك الر ابرقاًتِنيره تقْتنناقاً وره إر . نقِشه ريوما يف ع.  

قِنيرقُطَ: والتسى يه حتبِصيٍة أو داٍء ييمناح الطائِر برج ركَس.  

قونرقَةً: والتنواملاُء ر ِدير، وصارقى يف الغبالذي ي اللَِّزج ِقيقالر عل: الطني نالطِّي قَاُء: ى املاء، ويقالإذا غَلَبونرت- 

 دودمم-.  

  .اليت ال تنِبت شيئاً، وجمعها رنقَاوات: والرنقَاُء من األرض

اِنقيوالر : قْلُوبقَِة املاِء، وهو منر عمج.  

  .نزلَ اللَّبن يف ضرِعها: دتاالنِتظار، ورم: والترِنيق". رمدِت املَعز فَرنق رنق : "ويقولون

  .دارت ومل تِسر: ورنقَِت السِفينةُ يف مكاِنها

قنوِف وحنِوه: والريرى على السكاملاِء ي.  

    

  .أي وجِه الضحى: وأتاه يف رونِق الضحى

  قنر
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  .الشِديد الرأس الضخم من كلِّ شيٍء : القَنور

  .املُِطيق للِحمل القَِوي عليه: والقَنور. - على ِمثال سفُّوٍد -مستقَر املاِء يف الِبئِْر، وبه سمي الرجلُ: قَنوروال

الفاء والراء والقاف  

  قرف

فِر وحنِومها: الِقرداملُقْل والس رِقش.  

  .ضرب من الطِّيب: والِقرفةُ

فِح: والقَرنةتحةَ من القَراجلُلْب قِْرفِة كما ترجعن الش ذاك كتي.  

فوقيل: والقَر ،رمغٌ أحِصب :ِبرالص.  

فم: والقَرِب واجلُرمن الذَّن.  

  .يأِْتيه: ويقْتِرف ذَنباً. أي يظَن ويرمى به: وفالنٌ يقْرف بسوٍء

  .أي التهمةُ" أعرضِت الِقرفَةُ: "ويف املَثَل. ن أنَّ عندهم طَِلبيتأي أظُ: وفالنٌ ِقرفَيت وهم ِقرفَيت

  .وقَع فيه وذَكَره ِبسوٍء : وأقْرف فالن فالناً وقَرفَه

  .أي وال دانت: ما أبصرت عيين وال أقْرفَت يدي: ويقولون

  .أي يكْتِسب: وفالنٌ يقْتِرف ِلِعياِله

فوذُ من اجلُلُوِد وحنِوها: والقُرختةُ تِعيأيضاً-وهي. األو - : فقَر الواِحد رماألح ماألد.  

 قِْرفلٌ مجيفُّ ِمثْلُه: ورةٌ ، والقَررميف لَونه ح.  

فاألقْر لَموالع :رماألح.  

فوالقَر :غُ يبدفَي من الفَِخِذ إىل اخلُف قْطَعِعٍري يب ِجلْدقَةُ واخلَلْعِشيلُ فيه الوعج.  

 قِْرفم سةَ: وفَرنالذي داىن اهلُج.  

فعليهم القَر تِشيوخ.  

اِقفقُر كِت: وِديوالص ِديدحِك. وهو الشل والضام والفَحِدير احلَمقَفَةُ يف هكذلك: والقَر.  

فلُها؛ يكو: والقَرقْتفَي زنذُ العأخوى كاألىبداٌء يل األروب مها. نُ من شضمر افوالِقر.  

  .أي كَسوب محتالٌ : وفالنٌ ِقرفَةٌ . النكْس: والقَرف يف املَرض

قَفوالقَر فقُووالقُر :راخلَم.  

  .أخذَته الرعدةُ: وتقَرقَف الرجلُ

 فوقْرلٌ مجخروطاً لِطيفاً ضا: ورِمراًإذا كانَ م.  

  .ما يِبس يف األنِف من مخاٍط وغِريه: والِقرفةُ
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  .أي مخاِلطُه ومباِشره: وفالنٌ مقَاِرف ِلِقرِنه. اِجلماع، وهو الِقراف: واملُقَارفَةُ

  .أي حرى: وإنه لَقَرف أنْ يفْعلَ كذا

  فرق

قأْس: الفَراملَفِْرِق من الر وِضعم .قفِْريفَِرقَاوتنِرقا ويفْتى يِن حتئييالش نيقُول.  ما بِء، ييمن الش بروالض :

  .أربعةُ أرطاٍل، وجمعه ِفرقَان: وقيل. والقَدح واإلناُء. أي ضرباً ولَوناً: تمشطَِت املاِشطَةُ كذا فَرقاً

  .من الناسالطائفَةُ : والفَِريق. وتفَارق الصحبةُ 

  .مصدر االفِْتراق: والفُرقَةُ

  .كلُّ ِكتاٍب أنزلَه اهللا تعاىل، وفَرق به بين احلَق والباِطل: والفُرقانُ

رمع يموس :قوقانُ. الفارةُ: والفُرةُ الظاِهراحلُج.  

  .أي يفْصل" فيها يفْرق كلُّ أمٍر حِكيم: " ه، كقَوله عز وجلَّأي أحكَمنا" وقُرآناً فَرقْناه لتقْرأه: "ويف القُرآِن ايد

  .فُرق، كَعمياٍن وعمٍي: ويقال للفُرقاِن

قه عن بعٍض: والِفربعض قفَرالطائفة من الناس؛ ومن املاِء إذا ت.  

  .أي أوضاح وطَوائف: وبدت يف قَذَاِله فُروق من الشيب

  .الدِقيق الشعِر الرِقيق: قوالفَِر

 فَِرق تبون ، قِتها فَربفَِرقَةٌ، ويف ن ضوأر.  

قِن: واألفْرفَيرذو الع ضياألب كياألفْلَج. الد هوِشب.  

  .بين واِضح : وطَِريق أفْرق. معروف : ومفِْرق الطَِّريِق ومفْرقُه

  .إذا اتجه لك طَِريقاِن منه: ِريق فُروقاً وانفَرقوفَرق يلَ الطَ

  .البِعيدةُ ما بني الطُّبييِن: والفَرقاُء من الشاِء

  .الذي إحدى حرقَفَتيه شاِخصة واألخرى مطْمئنةٌ : البِعيد ما بني خصييه، ومن اخلَيل: واألفْرق من ذُكُوِر الشاء

  .أفْرق:  السناميِنوالبِعري ذو

    

تفْرق فُروقاً، وذلك ِنفَارها وذَهابها يف األرِض نادةً من الوجع، فهي فاِرق ، واجلميع فَواِرق : واملاِخض من الناقَِة
 قق. وفُرروب دعمبا كانَ قبلها را، ور ِلفخةُ ال تفَِردحابةُ املُنه السبشوت.  

. اليت تكونُ عشراَء فَتنتج مثَّ ميوت ولَدها قبل أنْ يرضعها مثَّ يضِربها الفَحلُ من سنِتها فَتلْقَح: فِْرق من اِإلبلواملُ

  .ومفَاِريقونوق مفَاِرق . أنْ ال تحِملَ الناقَةُ عاميِن أو ثالثةً: وقيل اإلفْراق. أي مات ولدها: وأفْرقَِت الناقَةُ

قويف املَثَل: والفَر ،حالصب قفَرح: "كالفَلَِق، انبِق الصمن فَر نيأب. "  
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قبالِعراق: والفَر مخقَةٌ . ِمكْيالٌ ضولٌ فَرجقاً، ورفَر قفْري قَةٌ ، وقد فَِرقوأةٌ فَرروام قول فَرجر ،فواخلَو
 قَة؛ أي فَِرقووفار.  

  .أفْرق يفِْرق إفْراقاً: واملَطْعونُ إذا برأ قيل

  .وأفْرقْت للنفَساِء فَِريقَةً، وفَرقْت أيضاً. تمر يطْبخ باحلُلْبِة وبأشياَء؛ يتداوى ا: والفَِريقَة

  .دادالسِمين، وكأنه من األض: أي قَليلُ اللَّحم، وقيل: وإنه لَمفِْرق اِجلسم

  .وهي اليت ال تقْتلُ: وطَعنه طَعنةً مفِْرقَةً

  .إذا سلَح: وفَرق وذَرق. مبعىن أذْرقْته: وأفْرقْته

  .أضلَّها، وهي الفَِريقَة: وأفْرق فالنٌ غَنمه

  .كَثُرت حتى صارت ِفرقَتيِن فاحتاجت إىل راِعييِن: وأفْرقَت إِبلُه

  .اء ِإذا مِلىَء لَبناً ال يستطاع أنْ يمخض حتى يفْرق؛ فهو فَِرقوالسقَ

م: واألفَاِرقنِق من الغالِفر عمج.  

  .وهو السابق ألنه ينفَِرد منها فَيفاِرقُها"هو أسرع من فَِريِق اخلَيل : "ويقولون يف املَثَل

نقال: وفاِرِقيِدينٍة ، ويم مِن: اساَءي؛ على ِهجنفاِرِقي لتخنَ ودهذه فاِرقُو.  

  رفق

فَقوالر فْقالر : ةٌ ، فهو راِفقلُغ ورفق ،فُقري فَقر ، قِفيل، وهو راجلاِنِب ولطافةُ الِفع نىل فالناً راِفقَةً. ِليأي : وأو
  .مبعىن واِحٍد : ورفَقْت به وأرفَقْته. ِرفْقاً

والرقفَقَاُء: ِفيالر مفَقُوا، وهتافَقوا واررفَر، تيف الس اِفقُكرلَّ. الذي يوج زِفيقاً : "وقولُه عر أولئك نسأي " وح
  .أي رفَقَاُء: وِفتيةٌ رفَاقَةٌ . رفَقَاَء يف اجلَنة

  .ٍد ومِسٍري واِحٍد فإذا تفَرقوا زالَ عنهم ذاكوأما الرفْقَةُ فإم ما داموا منضمين يف مجِلٍس واِح

" ويهيْء لكًم من أمِركم ِمرفَقا: "، كقَوله عز وجلَّ- أيضاً-واِملرفَق يف كلِّ شيٍء ، من االرِتفاِق باليِد، ومن األمِر

  .أي ِرفْقاً وصالحاً

ِفقاِفِق الدار: واملَررمن م.  

فَقوالر :ِفتانفَقلٌ أرمفْقَاء وجِب، ناقَةٌ رفَِق عن اجلَنالُ اِملر.  

فَاقٍع : والرزنل ذلك من ِضلٍَع يكونُ به أو تفْقاً، يفْعِفقُه رأر ِعريالب فَقْتِغه، رسِعِري إىل رالب قنبه ع دشلُ الذي ياحلَب
صنع ِلِخلِْف الناقَِة إذا أخذَها الرفَق يحشى تمراً مث يصر فَوقَه الصرار كهيئة اإلصبع ي: - أيضاً-وهو. منه إىل وطَِنه

ممنها د جرخ لَّتفإذا ح اررها الصعجأو تر؛ وهي اليت إذا صفاقفَقَةُ واِملرأ، وهي الرربلي.  

  .عيب اليت ينسد إحِليلُ ِخلِْفها، وهو : والرفَقَاُء
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  .أي وفْقَها: طَلَبت احلاجةَ فَوجدتها رفَق الِبغيِة: ويقولون

 فَقِذ واملَطْلَِب: وماٌء رلُ املأخهس.  

  فقر

ِديئةٌ : الفَقْرةٌ رلُغ والفُقْر ،لُها االفِْتقَارةُ، وِفعاحلاج.  

  .رأيت اليتامى ال تسد فُقُورهم أي مفَاِقرهم وجوعهم: ولهوقيل يف قَ. أي وجوه فَقِْره: وأغْىن اللّه مفاِقره

    

. يف الظَّهر، وجمعه ِفقَر ، وهو املُنضد بعضه إىل بعٍض من لَدِن العجِب إىل فَهقَة الرأْس: - لُغتاِن-والِفقْرةُ والفَقَارةُ

 فَقَّرم ِعريفَقَاِر ا: وب ِرقَِويةٌ . لظَّهفَقَره. وشاةٌ مرِر وفَِقيالظَّه رفْقُووم فَقَّرم سِر: وفَرفَقَاِر الظَّه وركْسأي م.  

  .داِهيةٌ تكِْسر فَقَار الظَّهِر: والفاِقرةُ

  .أي أعارين ظَهرها للحمل واملَركَِب، وهي الفُقْرى: وأفْقَرين فالنٌ دابته

  .أي أمكَنك، واالسم الفُقْرةُ: صيدوأفْقَرك ال

  .الذي يشتكي فَقَاره: والفَِقر. حانَ له أنْ يركَب: وأفْقَر ظَهر املُهِر إفْقاراً

  .من ذلك: رةوأرض متفَقِّ. إذا حفَر فيها فُقَراً لغرِس الفَِسيل: حفْرةٌ يف األرض، يفَقِّر اإلنسانُ تفِْقرياً: والفُقْرةُ

  .أي من أدىن معلٍَم يتعلَّمونه من راِبيٍة أو حفْرٍة أو هدٍف : أراِميك من أدىن فُقْرٍة: ويقولون يف النضال

فَازةٌ بني اِحلجاِز وم. ِبئْر قَليلةُ الِورد: وقيل. مقَدم عيِن املاء: وهو أيضاً. فَِقري ، وجمعه فُقُر : ويقال ِلفَم القَناِة
  .املَكانُ السهلُ تحفَر فيه ركايا نسقاً: ما ليلَةُ الفَِقِري إال شيطانْ والفَِقري: والشأْم يف قَوله

ها إىل بعٍض: والفُقْرضعم بالكَر ارهةُ. أنرع: والِفقْرمن األرض للز احالقَر.  

ل الدجيف أر رفِْقيوالتواب : قفَرتكَِب مإىل الر قواِلطُ األسخي اضيب.  

قَرةُ: والفَيالداِهي.  

ورجلٌ مفَقَّر وقَوم . الذي فيه حزوز مطْمئنةٌ على متنيِه، ومنه سمي السيف ذا الفَقَار: واملُفَقَّرةُ من السيوِف
  .كُلِّ ما أِمر بهوهو املُجزئ ل: مفَقَّرونَ

ذَلَّلُ به : والفَقْري لِْويم رتوعليه و رِريع عليه جضوي ظْم أو قَِريِب منه ثُمإىل الع لُصخى يِعِري حتالب فأن زحأنْ ي
  .عِملَ به الفاقَرةُ: ومنه قيل. الصعب

  .ليه حاجةًإذا شكا ِإ: وأبثَّ فالنٌ فالناً شقُوره وفُقُوره

  قفر
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من الكَِإل. املَكانُ اخلايل من الناس: القَفْر ِت األرضوأقْفَر . وِقفَار قَفْر ضوأر.  

 قَفْر ودار.  

  .تفَرد عنهم: وأقْفَر فالنٌ من أهِله

. وامرأة قَِفرةُ اللَّحم. الشعر: لقَفَروا. ال شعر عليه: وإنه لَقَِفر الرأس. وأقْفَر جسده من اللَّحم ورأْسه من الشعر

والقاِفر :الياِبس.  

ظْمت العفَره: واقْتقْترعت.  

م: والقَفَارسله وال د مالذي ال أد الطَّعام .لْنا بفالٍن القَفْرزقِْرهم: ونأي مل ي.  

  .أكَلَ خبزاً قَفَاراً: وأقْفَر الرجلُ

القائف فَرواقْته:  األثَرقْفُري ره ومتبعه: أي تعبتأي ي.  

رِب: والقَفُّوِه الطِّيٌء من أفاِوييوقيل. ش :تبِب أيضاً: وهو. ناء الطِّيِوع.  

  .الزِبيلُ، لُغة يماِنيةٌ : والقَِفير. أم الفَرزدق: وقُفَيرةُ

قِْفريوالت :وحَء نيالش كعماِب وغِريهجرالت .  

  رقف

  .مهملٌ عنده

اخلارزجني :اِقفقَفَةُ والراه: الريه ولَحدي ِقفَتةُ، أردعالر.  

الباء والراء والقاف  

  قرب

جلُوا فَقَربوا أنْ يرعى القَّوم بينهم وبني املَوِرِد وهم يف ذلك يِسريون حتى إذا كانَ بينهم وبني املاِء عِشيةٌ ع: القَرب
  .وقَربِت اِإلبلُ، وأقْربوا إبلَهم. قَرباً

اِربنٌ قَوووع قَاِرب ارِد: وِحمورلَةَ الولُ لَيجعأي ت.  

بالً، وقيل: والقَراملاِء لَي هاراً: طَلَبونَ. نقِْربقال مإبلهم، وال ي تبونَ، وقَرقاِرب ما. " وقَوبقَراملاِءوم ت : صىح
  .ِصغار تخرج قبل أنْ ينِبطَ املاُء محر وسود؛ هشة

والقاِرب :ِغريةٌ ، واجلميع القَواِربةٌ صِفينس.  

  .أي شيٌء " ما له هاِرب وال قاِرب: "ويقولون

  .و مقْروب قَربت ِقراباً، وأقْربت لُغة، وقَربت، فه. وِقراب السيِف والسكِّيِن
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وما هو بعاِلٍم وال قُرابة عاِلٍم وال قَِريِب . وِقراب اللَّيل والعِشي. معه ألْف أو ِقرابه: ِقراب ، تقول: ومقَاربةُ الشيِء
  ".الِفرار ِبِقراٍب أكْيس :"ومنه املَثَلُ. واملاُء قُرابةُ الركْبتيِن. وال ِقرابة

  .أي قارب االمِتالَء: وقَدح قَربانٌ ماًء

بِد: والقُرعالب ضِقين .بقَروالت :ابِء، ومنه االقِْتريلُ إىل الشصوي والتندالت.  

  .ن وزراؤهما تقَربت به إىل اِهللا عز اسمه تبتغي به قُربه، وكذلك إىل املَِلِك، وهي القَراِبي: والقُربانُ

  .أي غَِشيها: وقَِرب فالن أهلَه قُرباناً

  .وما قَِربت هذا األمر ِقرباناً وقُرباناً وقُرباً

  .ِهمةٌ : وقيل. دروك : أي مقَربة؛ كما يقال: قَربتين منه قَروب: ويقال

: والقَروب. على اخلَِبِري سقَطْت:  االخِتيار، كما يقولونأي قَرب: قَرب ِطب : قَروب ِطب، ويروى: ويقولون

بالقَِري.  

وهم . أي قَِريب، وحيا فالنٌ وقرب: ونسب قُراب . قَرائب: حق ذي القَرابِة، وهم أقَاِرب، وللنساء: والقُرىب
 بووٍد -قُرِن قُعزب: - بومن القُر.  

ابِقرأيضاً: والت بالقُر.  

  .أي يغزوه، وقد قَِربت: وفالنٌ يقَرب أمراً

باملُقْر سوالفَر :بواملَقَاِري اتبِته، واجلميع املُقْراملَفُه لكَربطه وِمعرم بالذي قُر .بواملَقْر :رصاملخت الطَِّريق.  

 قِربِت الشاةُ واألتان فهي مبوأقْر :تإذا أدن.  

بطِْن: والقرالب اقرِن الشاِكلَِة إىل ماِب. من لَداألقْر الِحق سوفَر.  

بياً: والِقرطَِري ما دام لَّحاملُم كمالس.  

قُبالباُء: والقُر ددشوقد ت ،اِقبه قَرعموج ،طْنالب.  

: والقُرقُب. احلَِفيفَةُ الصغار من الطَّيِر، الواحدة قُرقُبة: - أيضاً-وهي. إذا كانَ شروباً طَِويالً: وإنه لَشروب قُرقب

  .البصرةُ

  .وأفْعلُ ذلك من قَِريٍب وقُراٍب

  رقب

  .وهو أنْ ينظُره: رقَبت اإلنسانَ ِرقْبةً وِرقْباناً

وضرب صت احلَياِت خِبيثٌ ، واجلميع الرِقيبات . كَّلُ بالضِريِبواألِمين يف املَيِسِر املُو. واحلاِفظُ. احلاِرس: والرِقيب
قُبوالر.  
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قُّبروجل: والت زله عٍء ، من قَويش قُّعوظُّر وتنِلي: "تقَو قُبرقْىب يف احلَِديث". ومل تجلُ : والرهو أنْ يقول الر
وهو من املُراقَبِة، كأنَّ كلَّ واِحٍد منهما يرقُب . نِزيل وإن مت قَبلَك فهو لَكإن مت قبلي رجع إلَي م: للرجل

ال رقْىب ؛ فَمن أرِقب شيئاً فهو ِلورثَِة : "ويف احلديث. أرقَبتك الدار أي جعلْتها لك رقْىب: موت صاِحِبه، وتقول
  .رقٍْب وما ورثَ فالنٌ عن ". املُرِقِب

الذي مل يقَدم من ولَِده : وقيل. الذي ال ولَد له وال يستطيع أنْ يكِْسب لنفِْسه: والرقُوب من األراِمل والشيوخ
  .اليت ال يِعيش هلا ولَد : واملَرأةُ الرقْباُء. شيئاً

ويقال . جمع كالرقَاب: والرقَب. قَباين ؛ الغليظُ الرقَبة، واألمةُ الرقْباُءواألرقَب والر. مؤخر أصل العنق: والرقَبةُ
  .ِرقَاب املَزاِوِد أي حمراُء: للعجم

  .ِمثْلُ الزبيِة للذِّئب، رقَبوا للنِمِر: والرقْبةُ للنِمِر

  برق

ومصدر األبرِق من اِجلبال، واِحلبال، وهو الذي أبِرم بقُوٍة سوداَء . عه الِبرقَاناحلَمل، دِخيل معرب ، وجم: والبرق
  .وبقُوٍة بيضاء

طَرائق بقْعٍة فيها ِحجارةٌ سود يخاِلطُها رملَةٌ بيضاُء، وكلُّ ِقطْعٍة برقَةٌ ، وإذا اتسع فهو : والبرقاُء من األرض
  .ميع الِبراق واألباِرقاألبرق، واجل

: ويف املَثَل. بِرقَت، وهو نبت ال ترعاه إال عند الضرورِة: داٌء يأخذُ اإلبلَ عن أكْل البروِق؟ ميال: والبرق أيضاً

  .لغيم والندى ويخضرألنه ينبت با"أشكَر من البروق : "ويقولون. ألنها تكونُ على ساٍق " أقْصف من بروقٍَة"

    

قرةٌ فيه: والبلُغ قرقاناً، وأبرِريقاً وبقاً وبرب قربي حابالس قرحاب، بالس ضِميِق: والباِرقَةُ. ورالب ةُ ذاتالسحاب.  

  .والسيوف بواِرق ألا تتألأل

  .يِريد يف اِجلهاد" اجلَنةُ تحت الباِرقَِة: "ويف احلَِديث

  .لَمع به: وأبرق بسيِفه. إذا أوعد، وبرق أيضاً: وأبرق الرجلُ

 قِريأةٌ إبراَء: وامنساقَةً حرب إذا كانت .قِريوقيل: واإلب ،فيالس :سالقَو.  

  .هٍة على عجِزهاضربت ذَنبها مرةً على فَرِجها ومن ِج: وأبرقَِت الناقَةُ

قوروالب :قاِريبوإبلٌ م ،قَترلُ أببه، والِفع وليست ا الِقحالناقَةُ اليت ترى أ.  

قورِبها: والبالنُ الناقَة بذَنوش.  

قورواالنسانُ الب :ِر قيل. هو الفَِرقيحكاملُت ظُرني تِ قاً، فهو: وإذاره برصب ِرقب ِرقفَِزع:  ب.  

  .ألألمها من ِشدِة النظَر: وبرق بعينيه
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  .أي لئن تركْته: لئن أبرقْت عن هذا األمِر وإال فَعلْت كذا: ويقولون

  .دابةٌ : والبراق. أبرزته: وأبرقَِت املَرأةُ عن وجِهها

قوربر، وكذلك إ: والتيف الِقد مسالدقباِريٍت ، واجلميع التيماًء بز قربت تقاً. ذا كُنرقُه بربه يطَعام قرإذا : وب
اِئقرب عمجقَةُ وتِريٍت ، وهي البيئاً من زيعليه ش بص.  

  .األلْوانُ اليت يبرق ا: والبرِقيات من الطعام. ِقلَّةُ الدسم: والبرقَةُ

  .إذا أصابه احلَر فَذَاب زبده وتقَطَّع، فهو بِرق : ق السقَاُء يبرق برقاًوبِر

  .اجلَراد إذا اصفَر وتلَوثَت فيه خطُوطٌ : والبرقانُ

  .إذا كانَ براق البدن: ورجلٌ برقَانٌ 

  .بواِرقبورق ، وجمعه : ويقال للرجل الذي ال تأمنه

قروِجني: والبل يف الععجالذي ي.  

ِقيرل مكّةَ: والبة أهلي، بلُغالطْفَي.  

قرةُ أبة: ودارعِبيين عمرو بن رلب.  

  .وتسمى العنز بريقَةَ، وذلك اسمها تدعى به للحلَب

  ربق

قبطُ: الرِق وهو اخلَيبِق الشاِة بالرنع دقَةٌ شقَةُ اإلسالم. ، الواحدةُ ِربقَةٌ . وكذلك ِربوبرقَةٌ ومبروشاةٌ م.  

  .نِشب فيه؛ ارِتباقاً: وارتبق يف ِحباليت. علَّقْته من عنقي: وتربقْت الشيَء

  .هي األفْعى: وقيل. اسم من أمساء احلَرِب أو الداِهيِة: وأم الربيِق

بهورقْتمور الكالم ه: قْتنيأي لَفَّقْت ب.  

ِبقِرِق-واملُركاملُخ - :املُطِْرق.  

  قرب

راالنساِن: القَب فَندةُ. مرةُ واملَقْبره: واملَقْبِضعولُ. مه: والِفعره أقْبترقَب .ارراً: واإلقْبىَء له قَبهوجلِّ. أنْ ت زوقولُه ع :

"همثَّ أمرفأقْب هات "رقْبلَه حباٍل يعأي ج.  

رد: والِقبوٍخ يف العرتسأكِّلٌ متم وِضعم.  

: هو العنق يف قَوهلم: وقيل. إذا شمخ بأنِفِه: أتاين راِفعاً ِقِبراه: هو األنف، يقولون: - على وزِن اِجلِرشى-والِقِبرى

  .أتاين ناِفشاً ِقِبراه

هو جمع : وقيل. هم قَوم يجتِمعونَ ِليجروا ما وقَع يف الشباِك من صيِد البحِر: وقيل. ِسراج الصياِد باللَّيل: باروالقُ
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تاملَي فُندالقاِبِر الذي ي.  

رفف-والقُبخة: - مربى القُنمللطائِر الذي يس رهو القًب.  

  بقر

قَرا: البِجماِقروه بعموج ،قّاروكذلك الب والباِقر رِقيِة، والبقَرالب ع.  

  .إذا رأى بقَر الوحش: وبِقر الرجلُ

 ِقرب وكَلْب :قَرإذا رأى الب ريحتوهو الذي ي.  

قْرطِْن، من قوهلم: والبالب قِنها: شِنيها عن جقُراب.  

  .البقَر: وروالباقُورةُ واألبقُ

  .كم بقَّرتم لفَِسيِلكم: ويقولون. أي حفَروا: وبقَّروا ما حوهلم

قَرقَراً: والبب قَربت تِقرتها، بةً إىل صاِحبقى ناِظربمن املاء وت نيِلىَء العتمأنْ ت.  

  . السرِةِشبه قَِميٍص تلْبسه ِنساُء اِهلند ضيق إىل: والبِقيرةُ

    

قّاررى: والبقَّيزاً، وهي البزاً قُمه بأيِديهم قُّمونعمجي ابرت.  

  .أي أفْسده: وبيقَر الرجلُ يف ماِله

  .نزلَها: وبيقَر الدار. اعتمد فيه: وبيقَر يف العدِو

  .وإذا أسرع يف مشِيه. وكذلك إذا أعيا. وإذا أقَام.  إىل أرٍضوكذلك إذا هاجر من أرٍض. هلَك: وبيقَر الرجلُ

  .شِديد : ويوم بيقَر

ِقرير: واألبفيه وال ش ريالذي ال خ .قَريوالب :احلائك.  

يف املَآقي: والباِقر قِعر.  

  .البقْروحدثْتك الصقَر و. أي بالكَِذب: وجاءنا بالصقَارى والبقَارى

قَرؤثِّر فيه: والبأي ي كِحيل كالماً يججلُ يف الرأنْ يقولَ الر.  

  .باِقر : ويقال للرجل الباِحِث عن األمر

  .أي مسلّخة: وغَنم مبقُورة. يعين املاَء األصفَر: وِفتنةٌ باِقرةٌ كداِء البطِْن

  .أي يف ناٍس كثٍري من الِفتياِن: وإنه لفي بقَرٍة من الناس. ماعةأي ج: وعلى فالٍن بقَرة من ِعياٍل

قُّربال: والتاذُ الِعيخقُِّر يف املال: - أيضاً-وهو. اتبعن الت ِهيون ،حفَتوالت عسوالت.  

  .احلَداد: والبقّار. نبت: والبيقُرانُ. الطَّريق: واملَبقَرةُ

صاً بقّاِريةوع :تِسبى إىل ما نردوال ي ،ض الِعِصيعلب.  
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  .ولَدها الذي بقَرت عنه: وبِقير اجلَزوِر

  .موضع نِسبت إليه ِجنةُ البقّار: والبقَار. أي يسوق ِعياالً كثرياً: وهو يجر بقَرةً من ِعياٍل

الميم والراء والقاف  

  قرم

ملَِة، وهوالفَ: القَرللِفح كرٌء ويتيلُ عليه شمحفال ي مكْري ،مماً، وهو قَرقْرم ارفَص الذي أقِْرم بعلُ املُصأيضاً-ح -

ي وأنْ يقْرم من أنِف الناقَِة جلَيدةٌ للسمِة، وه. تناولُ احلَمل واجلَدي للحِشيش أولَ ما يقِْرم أطْراف الشجِر: 
 ومقْرم ِعريةٌ ، والبامةُ قُرةُ، والِقطْعمةُ والقَرمِر. القُرجمن الش بروض.  

  .وكذلك كل شيٍء قَشرته. ما الْتزق من اخلُبِز يف التنور: والقُرامةُ

  .أي عيب : وما يف نسِب فالٍن قُرامة

  .ِجلْدةُ اِملرفَِق والركْبِة: - أيضاً-هيو. ِكرِكرةُ البِعِري: والقُرامةُ

اموالِقر : مٍج، واجلميع قُردواًء ِلهراً أو ِغشذُ ِستختون يهانٌ من العٍف فيه ألْوومن ص بثَو.  

  .اِملحبس نفْسه يقْرم به الِفراش: واِملقْرمةُ

مو: والقَر ، ٍة ، باٍز قَِرموهمانٌ شدةُ شوقَر م، وهو قَِرمإىل اللَّح تقَِرم.  

  .عقْدةُ أصل البرِة: والِقرِميةُ

  .هي ِقداح يف صدوِرها حزوز : واملَقْرومةُ يف قَول عمِرو بن قَِميئةَ

  رقم

قْمالر : قُومرم اِب، ِكتابالِكت مِجيعت.  

  .ِسمهأي ي: والتاِجر يرقُم ثَوبه

ابومن الد مقوةُ: واملَرقْموهي الر ، ارِصغ اتِظفَِته كَيالذي يكونُ على أو.  

قْموالر :ىشوم زخ.  

  .ِشبه ظُفْريِن يف قَوائم الدابِة متقاِبلَتيِن: والرقْمتاِن

  .أي هو رفَيق " هو يرقُم يف املاِء"و" يثْبت عليه الرقْمهو يرقم حيثُ ال : "ومن أمثاِلهم يف اِحلذِْق قَوهلم

أرض فيها هذا : واملَرقُومةُ. هي اخلُبازى: وقيل. هي بقْلَةٌ إىل املَرارة ؛ هلا زهيرةٌ حمراء: وقيل. نبات : والرقْمةُ
بتالن.  

  .وا شبهت أحياُء من تغِلب. قَم، واألراِقم اجلَمعلَونُ احلَيِة األر: والرقَم والرقْمةُ
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ِقمةُ: والرقْمةُ، وكذلك الرالداِهي . مِقيةٌ رةٌ : وداِهيِظيمع.  

اتقَِميوالر : امِسه .قَمإليه: والر امهالس ِسبِة ننَ املَِدينود وِضعم.  

مقُوةُ : والرمالثابتةُاملِقي.  

. القَريةُ اليت خرجوا منها: وقيل. الوادي الذي فيه الكَهف: وقيل. هي الصخرةُ: والرِقيم يف قَول اهللا عز وجلَّ

لَوح كانت فيه أسماؤهم وأسماُء : وقيل. والِكتاب أيضاً. الدواةُ ِبِلساِن الروم: - أيضاً-وهو. الكَلْب: وقيل
  .همآبائ

  .حيثُ يكونُ املاُء فيه: والرقْمةُ يف الوادي

  

  مرق

: وأطْعمنا فالنٌ مرقَةَ مرِقين. أكْثَرت مرقَها: وأمرقْت الِقدر إمراقاً. دسم ِجداً: ولَحم ممرق . جماعةُ مرقٍَة : املَرق

  .وهي اليت تطْبخ بلُحوٍم كثريٍة 

قوٍء : واملُريمن ش جوِن: واملاِرقَةُ. اخلُريقُوا من الدرالذين م.  

  .وأمرقْته إمراقاً. ومرق السهم من الرِميِة يمرق مروقاً

  .أبدى عورته: وأمرق الرجلُ

اقِتركِْر: واالمة من الوامِتراِق احلَمِق، كاموةُ املُرعرس.  

  .إذا فَسدت فصارت ماًء: ت البيضةُ مرقاًومِرقَ

  .مصبوغٌ به: وثَوب متمرق . شحم العصفُِر: واملُريق

قِريموالت :رقاُء، واملُمٍد : الِغنياٍء ليس جبي، وهو كلُّ ِغنناملُغ.  

  .وهو الذي أخذَ يسمننحو املُتملَح؛ : واملُتمرق من اخلَيل وغِريها

  .الذي يِصري تباِريق فَوق اللَبِن، كأنها عيونُ اجلَراِد فَوق اللَّبِن، مرق السقَاُء تمِريقاً: واملُمرق من الزبِد

املُشاطَةُ وما سقَطَ من : - أيضاً-وهي. الذي يبقى يف القَيِظ، ِشبه العلْقَة؛ قدر ما يشبع املالَ: واملُراقَةُ من النبِت
  .ِفعلُ ذلك: واملَرق. وكُلُّ ما نِتف من شعٍر وصوٍف أو ِجلٍْد معطُوٍن فهي املُراقَةُ. الشعر

عرالش قروأم :قرمحانَ له أنْ ي.  

، يقال ذلك للقَوم "ت بأحرِزهم مرقاً ما أن"وكذلك . وهي نفْسه" ما أنت بأنجاهم مرقاً ومرقَةً: "ويقولونَ
  .يصابونَ ويفِْلت منهم الرجل

ِقكريف م ذاك هابوأص :اكرومن ج ِمكرأي يف ج.  

  .وأصابها مرق . نفَضت حملَها بعدما يكْثُر: ومِرقَِت النخلَةُ
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قوواملُر اقرواألم :مل، وسبنفا السوبسق عن احلُبرمتها تبذلك ألن تي.  

  ".رويد الغزِو ينمِرق : "ويف املَثَل

  .وقد رِوي بالتشديد، وذُِكر يف بابه. ما بين السرِة إىل العانِة: - مخفَف -ومراق البطِْن

  رمق

قمٍء : الريقُوه بشماِة، رةُ احلَيِقيوما يف. ب اقمقَةٌ ورمِشه إال ريع .  

قِميرلُ العلِف: والتقِْليقْي. تالس دِريصوت.  

  .حساه حسوةً حسوةً : وترمق الرجلُ املاَء

  .الرمق بالبصِر، ما ِزلْت أرمقُه وأراِمقُه: واملُرامقَةُ

اِمقوالر :زاد به البصالذي ي اِمجةُهو الرقُوراةُ والص.  

  .إذ ألفَّقْت بينه: ورمقْت الكالم ترِميقاً

  .إذا هلَكَت هزاالً: وقد ارماقَت غَنمه

  .إذا أضرعِت اِملعزى فَرمق رمق: ويف كَالِمهم

  قمر

رالقَم : ريه قُمصِغريوت ، اِهلاللُ. معروف رراً: وأقْمقَم يقولونو. صار : رمن : كأنَّ ِهاللَها قَم ره قَمأي كأن
إذا مل يبصر يف : وقَِمر الرجلُ. ضوُء القَمر: والقَمراُء. ولَيلَةٌ مقِْمرةٌ . قَمراِن: ويقال للشمس والقَمِر. ِعظَِمه

  .القَمراء؛ ويف الثَلْج أيضاً

  .أي تحير: وقَِمر بصره

قَمواوتاًء: رروا يف القَمسار.  

داألس رقَماء: وتريف القَم ديالص طَلَب.  

إنَّ اللَّيلَ طَِويلٌ : "ويقولون. أي اغْتِنم ضوَء القَمِر والسرى فيه" اسِر وقَمر لك : "ومن أمثاهلم يف انِتهاِز الفُرصِة 
مقِْمر تِتك"وأنعلى حاج ِبرولونويق. أي اص" :رلُ القَمهجي نل فالناً إال مهجلْ يِعيِد " هاِبِه البللن برضي

  .الصيِت

رمالت ره: وأقْممه وطَعالوتح بذْهفَت دره الببِصيى يضج حتنإذا مل ي.  

  .لَونُ اِحلمار األقْمِر وهو أنْ يضِرب إىل خضرٍة : والقُمرةُ

  .من ألْقاب اِحلمار: مير وقُ

  .طائر ألنه أقْمر اللَّون كالفاِختة؛ باِحلجاز: والقُمِري. د خلَةٌ : والقُمرةُ
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اره: والِقموأقِمر هره أقْمتره فَقَمترقام ، روفعاراً. ماراً وِقموا مبايل ِضمبوذَه.  

  .كَثُر: وقَِمر املالُ

 تيف كََإل كثٍري : إِبليوقَِمر تقَعو.  

    

  .إًذا دخلَ املاُء بني البشرِة واألدمِة: وقَِمرِت الِقربةُ تقْمر

  .وانقَمرِت الظِّباُء يف ِكناِسها. وانقَمر يف بيِته

  مقر

ِبِر: املَِقرالص هًء. ِشبيالش قَروأم :رأم .رقُوما: والي املَِقرملُر.  

ِك املاِلح يف املاِء، تقول: واملَقْرمالس قَاعإن : قُورمه فهو متقَرم.  

  .ضربتها ا: ومقَرت عنقَه بالعصا

: وقيل. اللَّبن احلاِمض: واملُمِقر. ذَهب طَعمه: وأمقَر اللَّبن. احلاِمضةُ من األلبان املُتزاِيلَةُ أي زايلَ املاُء اللَّبن: واملَِقرةُ

  .القَليلةُ املاِء: الشِديدةُ املَرارِة وهي من الركايا

الالم والقافباب   

النون والالم والقاف  

  لقن

لَِكِن: اللَقَن ابرَء. إعيالش تلَِقن ردصه: ومتين. أي فَِهمين: ولَقَّنمفَه.  

  . كالفَطَانِة والفَطَاِنيِةوهي اللَّقَانةُ واللَّقَاِنيةُ

ٍت من صفٍر : واللُّقْنطَس هِشب.  

  .ركْنها وِإبطُها: ولقْن احلَرِة

  .أي يف كَنِفِه: وهو يف ِلقِْن فالٍن 

  .اللَّواِقن أسفَلُ بطِْنه" أللِْزقَن حواِقنك بلَواِقِنك: "ويقولون

 لْقَنوم : وِضعم.  

  نقل
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  .انِتقالُ القَوم: والنقْلَةُ. تحِويلُ شيٍء من موضٍع إىل موضٍع: النقْلُ

  .خِشن : ومكانٌ نِقلٌ . وما بِقي من اِحلجارِة إذا قُِلع جبل. طَِريق مختصر : والنقَلُ

  .مرحلَةٌ من مراِحل السفَِر: واملَنقَلَةُ

  .مسرعةُ نقْل القَوائ: والنقْلُ

  .أي ذو ِنقَاٍل ونِقيل، وفَرس نقّالٌ : وفَرس ِمنقَلٌ 

  .ينقُض الكالم: ورجلٌ نِقلٌ. مراجعةُ الكالم والشعِر بين اثْنيِن: واملُناقَلَةُ

  .اليت تنقُلُ من حاٍل إىل حاٍل: والناِقلَةُ من نواِقل الدهر

  .ينقَلُ من كُورٍة إىل كُورٍة ما : والنواِقلُ من اخلَراج

  .اخلُف اخلَلَق، واجلميع النقُلُ: والنقَالُ واملَنقَلُ

  .ِرقَاع ِنعال اإلبل، واِحدتها نِقيلَةٌ ، وكذلك النقْلُ: والنقَائلُ

  .أي رقَعته: ونقَلْت الثوب نقْالً. النعلُ إذا كانت خلَقاَ: والنقَلُ

  .لصوِت الَسيل: وسِمعت نقَلةَ الوادِي. اخلُفّاِن أو النعالِن: نقَالِنواملَ

  .اليت ينقَلُ منها فَراش الِعظَام أي ِصغارها: واملُنقِّلَةُ من الشجاج

  .القَناةُ: والنقْلَةُ. ما يعبثُ به الشارب: والنقْلُ

  .دةُ نقْلَةٌ ِنصالُ السهام، الواِح: والنقَالُ

  .ِمثْلُ ربلَِة الفَِخِذ، وجمعها نقَائل: ونِقيلَةُ العضِد

  .ومركَّب النسور. مجتمع حاِفِر الفَرس من باِطِنِه: واملَنقَلُ

  .والطَِّريق أيضاً. الغِريب ليس من القَوم: والنِقيلُ. الثَِّنيةُ: واملَنقَلُ

هي اليت نِقلَت من عِشريِتها إىل قَوم : اليت يتركُها اخلُطّاب فال يخطُبونها من الِكبِر، وقيل: ةُ من النساءوالنِقيل
  .وكذلك الفَِسيلةُ إذا نِقلَت جبرثُومِتها. آخِرين، وجمعها نقَائلُ

  .ِريف حاضر اجلَواِبأي كَيس ظَ: ونِقلَ الرجلُ ينقَلُ نقَالً فهو نِقلٌ 

ال : ويقولون. طَِريق إىل الِغلَِظ واخلُشونِة: واملَنقَلُ. الذي يفْتح حرف الرِغيِف ِليأْخذَ من السمِن كثرياً: واملُنقِّلُ
  .يكُونُ الفَىت منقَّالً

  .اليت تنقِّلُ الِعظام من مواِضِعها: واملُنقِّلَةُ

  قنل

  .الثَِّقيلُ الوطِْء، وجمعه قَناِقلُ: وهو من الرجال. الكَيلُ الوايف اِجلزاف: القَنقَلُ: اخلارزجني.  عنده مهملٌ

الفاء والالم والقاف  
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  قلف

القُلْفَِة: القَلَف ردصةُ: والقُلْفَةُ. مداجلُلَي .ِلِه: والقَلْفِء من أصيالش اقِْتطاع.  

  .له حد واِحد: فوسيف أقْلَ

أقْلَف شيوع : واِسع ِغدةٌ قَلْفَاُء. أي رنوس.  

  .هو التمر بعينه: وقيل. ِجالَلً التمِر، الواحدة قَِليفَةٌ : والقَِليف والِقلْفَةُ

ِر، الواحدة ِقلْفَةٌ : والِقلَفماِخل التومن د.  

  .، وهو الِقلْفمبعىن: وقَلَفْت الشيَء وقَشرته

    

. وهي الضخمة: - بوزِن ِحميٍر -وصخرةٌ ِقلْيفَةٌ، وناقَةٌ ِقلْيف . فَضضت ِطينه، فهو قَِليف ومقْلُوف : وقَلَفْت الدنَّ

رواجلَز واً: وقَلَّفْتضواً عضها عتقَطَّع.  

  .ها باللِّيِف ثُم قَيرتهاإذا خرزت ألْواح: وقَلَفْت السِفينةَ

  لقف

ه: اللَّقْفقَفْته والْتلِْقيفاً فَلَِقفْتلَقَّفَين ت ،مى به إليكرِء ييلُ الشاونت . لٌ لَِقفجكذلك: ور م، ولَقَفالفَه عِريس.  

 فض لَِقيوواِنبه: وحمن ج فَِجرن؛ فاملاء ينطَيومل ي ردمهو املَآلنُ: وقيل. مل ي .وكذلك اللَِقف.  

ه ألْقَاف: واللَّقَفعمض، وجالِبئِْر واحلَو ل. جانباجلَب فُه: ولقْفكَن.  

  .إذا سِمعت صوت املاِء فيها: وِبئْر متلَقَفَةٌ 

  .أي ِشق اسِته" هو أفْلَس من ضاِرٍب ِلقْف اسِته: "ومثَلٌ 

  فلق

الفَلَق :الفَجو. ردبفَي فَِلقني حبباِته. والصعن ن فَلَقإذا ان وكذلك احلَب.  

  .زبرة منه: وِفلْقَةٌ من حِديٍد . ِكسرةٌ من خبٍز ، واجلميع الِفلَق: والِفلْقَةُ

بقَِضيِب: والِفلْق ِشقَّةً ليست إذا كانت سالقَو.  

  .ه على فَلْق مفِْرِقهوضربت. وسِمعت ذلك من فَلِْق ِفيه

اة: والفَلْقوطِْن النيف ب قالش.  

والفَلَق :لَقوالفَي قوالفَِلي ِة، وكذلك الِفلْقالداِهي ماس.  

 لَقةٌ فَيبةٌ : وكَِتيِديدةٌ شكَرنأةٌ كذلك. مرةٌ : وامابخأي ص.  
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وافْتلَق فُالنٌ . عجب : وأمر مفِْلق ". يا عجباً هلذه الفَِليقَِة: "ويف املَثَل. يبِةكالعِجيِب والعِج: والفَِليق والفَِليقَةُ
ِب: وأفْلَقجاِن أيضاً. جاء بالعنونوي ،فُلَق لَقبع وِجئْت.  

 لٌ ِمفْالقجذْلٌ : ورينٌّ رد.  

وِفالق فُالق نفيه ماٌء: ولَب وصار نبجإذا تقوالفَلُو فَلِّقوكذلك املُت ، ِقيقِن.  رمن اللَّب يف : والفَِلق نبجالذي قد ت
  .أسفَل القَدح

ِو: واالفِْتالقديف الع ِتهادِديدةً. االجلُ فَلْقَةً شاجلَم لَقوافْت :عبتدا وارمن هذا. أي ع راً أفْلَقيس أيتأي : وما ر
دعأب.  

وهو يلَقفَيتِيه ويشيف م فَلَّقت :قفَرتوي حفَتتأي ي.  

قِعِري: والفَِليد والكَِتِف ، ويف البضيف الع قِن: ِعرياوالِعلْب نيب.  

  .هو اجلَدولُ الذي يف باِطِن العنِق أجرد ال وبر عليه: وقيل

والفاِلق-اِلقه فَوعموج - :رِةهي العراِء، شاةٌ فَلْقَاُء الضسفَلِّقَةُ يف األناملُت قها: وتأي واِسع.  

أيضاً: والفَلَق ه فُلْقَانٌ، وهو الفاِلقعمِن، وجيِفعتض بني املُرمن األر ِئنل: وقيل. املُطْميف اجلَب فْلَقي هو طَِريق.  

  .كالفَِليلَِة: والفَِليقَةُ من الشعِر. املقْطَرةُ، واجلَميع الفَلَق: والفَلَقَةُ

  .فَِليق : ويقال ِلفَرج املَرأِة

وخلَّيته . حلقةٌ يف وسِطها عمود يفِْلقُها تكونُ تحت األذُِن، بِعري مفْلُوق ، وعليه الفَلْقَةُ: واملَفلوقَةُ من ِسماِت اإلبل
  .وهي رملةٌ : بفاِلِق الوِركَِة

  لفق

: واللٌفَاق. اللِّفَاق والتلْفَاق: وكذلك الشقَّتاِن ما دامتا ملْفُوقَتيِن. ِخياطَةُ شقَّتيِن تلِْفق إحدامها باألخرى لَفْقاً: اللفق

  .ِلفْق الثَّوِب

  .أي أصبته وأخذْته: - مبعىن-ولَِفقْته وطَِفقْته

  .تالمت أمورهم: وتالفَق القَوم. وقاًوطَِفق يفْعلُ كذا ولَِفق لُفُ

  قفل

  .معروف ، وِفعلُه اإلقْفَالُ: القفْلُ

  .الذي ال يخرج من يديه خير : واملُقْتِفلُ من الناس

  .أي ياِبس : وقَفَلَ السقَاُء قُفُوالً فهو قاِفلٌ 

  .إذا ضمر: وشيخ قاِفلٌ ، وفَرس كذلك
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  . يِبيس الشجِر، وكذلك القَفْلُ من النبات:والقَِفيلُ

  .ومكان غَِليظ. الشعب الضيق كأنه درب مقْفَلٌ ال يمِكن فيه العدو: والقَِفيلُ

  .إذا كانَ واِزناً: ةٌوِدرهم قَفْلَ. إعطاؤك إنساناً الشيَء مبرٍة ،أعطَيته ألْفاً قَفْلَةً، وأقْفَلْته له: والقَفْلَةُ

    

القُفُول : والقَفَلُ. واشتق اسم القافلِة منه؛ ألنهم يقْفُلُونَ فَيرِجعونَ. رجوع اجلُنِد بعد الغزِو، وهم القَفَلُ : والقُفُولُ
  .القَفا، ضرب قَفْلَته: والقَفْلَةُ.أيضاً

  .احِتكار القَوم احلُبوب يف البيوِت: والقَفْلُ. ذَهب به:  ما يف البيِتواقْتفَلَ. االكِْتفَالُ: واالقِْتفالُ

  .أي يظُن الظَّن فال يخِطىُء: ورجلٌ قُفَلَة. احلَزر، كَم تقْفُلُ هذا: والقَفْلُ

وإذا اهتاج الفَحلُ . مِة ضربةً واِحدةًاجلَالّب الذي يشتري القَفَالت من اإلبل الكثريِة والغنم العِظي: والِقفِّيلُ
  .كَفَلُ املرأِة: والقَفَلُ. صِعد: وتقَفَّلَ يف اجلَبل. ِمثْلُ وقَلَ: قَفَلَ يقْفُلُ قُفوالً وقَفَلَ يف اجلَبل: للضراب قيل

  فقل

  .ميع ِفقَلَةٌ سمكَةٌ مسمومة ال تؤكَلُ ، واجل: الفُقْلُ: اخلارزجني. مهمل عنده

  .إذا رفَعوا الدق عنها باِملفْقَلَِة مثَّ نثَروه: وفَقَلُوا أرضهم. التذِْريةُ باِملفْقَلَِة وهي اِملذْراةُ : والفَقْلُ. قَدر اِإلصبع: والفُقْل

  .أي الريع: وأرض كثريةً الفَقْل. ثَقْب القُؤوس: والفَقَالُ

الباء والالم والقاف  

  قبل

  .عِقيب بعد: قَبلُ

كيف أنت لو أقِْبلَ : ويقولون. وإقْبالُك على اِإلنساِن كأنك ال تِريد غريه. وفَرج املَرأِة. ِخالف الدبِر: والقُبلُ
لُكقُب.  

  .وأقْبلْ قُبلَك وقُبلَك. جاَء مستقِْبلَك: وأقْبلَ فالنٌ 

: واسِتيناف الشيِء، افْعلْ هذا من ذي ِقبٍل. لَِقيته ِقبالً أي مواجهةً: والتلْقَاُء، تقول. ال ِقبلَ يل بهالطاقَةُ، : والِقبلُ

  .أي من ذي اسِتيناٍف 

وكلُّ ِجيٍل من . ِعياناً يستقِْبلُونَ كذلك: أي قَِبيالً قَِبيالً، وقيل" وحشرنا عليهم كُلَّ شيٍء قُبالً: "وقَولُه عزَ وجل
قَِبيل: الناس واِجلن.  

  .الثَّالثَةُ فَصاِعداً، وجمعه قُبل: والقَِبيلةُ من قَبائل العرب
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  .كلُّ ِفلْقٍَة قد قُوِبلَت باألخرى: وقَِبيلةُ الرأس

  .قَِبيلةٌ ، وجمعها قَبايلً: وكلُّ ِقطْعٍة من اِجللِْد

  .قَباِيلُ: والكُرةُ يقال هلا

  .الشاةُ املَوسومةُ بذلك: واملقَابلَةُ. اِجللْدةُ املعلَّقَةُ اليت توسم ا الشاةُ: واِإلقْبالَةُ

  .أي ذي ِلفْقَيِن، وثَوب قَباِيلُ: وأتاين يف ثَوٍب قَِبيلَتيِن

  .أقْبلَ قَرناها على وجِهها: وشاةٌ قَبالُء

 -وهو. قَبلْتها: جعلْت هلا ِقباالً، فِإنْ شددت ِقبالَها قُلْت: وأقْبلْت النعلَ. نعلٌ مقْبولَةٌ ومقْبلَةٌِزمام النعل، : والِقبالُ

  .ِشبه فَحٍج وتباعد ما بني الرجلَيِن: -أيضاً

  .ما كانَ مستقِْبلَ شيٍء : وقُبالَةُ كلِّ شيٍء 

  .األول من الفَتل: والقَِبيل. يف فَتل احلَبل: والقَِبيلُ والدِبير.  ومدابرواِجلريانُ مقَابلٌ

  .وهو يف ِقبالً وِدباٍر وإقْبالً وإدباٍر 

  .أي ال يعرف ِجهته: وأمر ليس له ِقبلَةٌ وال ِدبرةٌ 

  . به املَرأةُ من غَزهلا حتى تفِْتلَهوهو ما أقْبلَت" ال يعِرف قَِبيالً من دِبيٍر: "ويقولون

  ".واللَِّه ما تفِْلح العام وال قاِبلَ وال قَبائلَ : "وقال خاِلد البِنه

  .قُِطع من أذُِنها ِقطْعةٌ فَتِركَت معلًقَةً من قُدٍم: وشاةٌ مقابلَةٌ 

  .وإذا ضممت شيئاً إىل شيٍء فقد قابلْته به

  .يف معىن أقْبلَ وأدبر: بلَ من اجلَبل وما دبروما قَ

  .أي باسِتقباِله" خِذ األمر بقَواِبِله: "ويقولون

  .وعام قاِبلٌ ومقِْبلٌ . هي اللَّيلَةُ املًقِْبلةُ: والقاِبلَةُ

  .الذي ميشي فَيحثي إحدى ِرجلَيِه على ظَهِر األخرى: واألقْبلُ

  . تقْبلُ الولَد عند الِوالِد، واجلميع القَواِبلُ، ويقال هلا القَِبيلُ والقَبولُاليت: والقاِبلَةُ

وما استقْبلَك من أعلى اجلَبل . إقْبالُ السواِد على املَحجِر، وكذلك إذا أقْبلَ سواده على األنِف: والقَبلُ يف العيِن
  .والكَأل يف الدبرِة من ِدباِر األرض، وجمعه أقْبالٌ . هو سفْح اجلَبل: وقيل. واألكَمِة

    

  .إذا صِعد فيه، فهو قاِبلٌ : وقَبلَ يف اجلَبل يقْبلُ

  .الصبا؛ ألنها تستقِْبل الدبور، وقَبلَِت الريح تقْبلُ قُبوالً: والقَبولُ من الريح

مل ير فيه : يف شرٍف وكَرٍم ومقْتبلُ الشباِب: ورجلٌ مقَابلٌ . قَبولُ الشيِء: والتقَبلُ.  العفْو وغَيرهأنْ تقْبلَ: والقَبولُ
دعِر بمن الِكب أثَر.  
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  .واستقْبلْت به يسوقُك. إذا سلَكَته: وأقْبلَِت اإلبلُ طَِريق كذا

جاَء ماإلن لترى املاِء وحنِوهوأقْب.  

  .أي دلَّه عليه: اذْهب فأقِْبلْه الطَِّريق: ويقال

  .كَِفيله، وِفعلُه القَبالةُ، وضمانه القَبالَةُ، قَبلْت به وقَِبلْت: وقَِبيلُ الرجل والقَوم

  .ِقبلَةُ الصالِة ملُقَابلَِتهم إياها: والِقبلَةُ

  .أي متقاِبلًةَ" واجعلوا بيوتكم ِقبلَةً ":وقولُه عز من قائٍل

  .تكَلَّم ا اخِتراعاً من غَيِر اسِتعداٍد ، وتكًلّم فالنٌ قَبالً: واقْتبلَ فالنٌ اخلُطْبةَ

  .ما يعِرض يف الفَم من بثٍْر : وقُبلَةُ احلُمى. معروفةٌ ، واجلميع القُبلُ: والقُبلَةُ

  .أنْ تشرب اإلبلً ما يف احلَوض فاستِقي على رؤوِسها وهي تشرب لئالّ تِصيبها العين : السقْيوالقَبلُ يف 

التلَةٌ : والقَبض، الواحدة قباحلَو صائبها : - أيضاً-وهي. نبلئالّ تِصي ابوعلى الد لَقَتما عبالفَلْكَة البيضاُء ر
نيالع.  

  .من خرزاِت األخِذ: ةُ والقَبلُوالقَبلَ

  .أحناُء الرحلَ: والقَبائلُ. شيٌء من عاٍج يف صدِر املَرأِة أو الصيب: والقَبلَةُ

  .أي استقْبلَين: وقَبلَين. ِضد دبِره: وقَبلُ اجلَبل

  بقل

  .إذا سِمنت من رعي البقْل: واِإلبلُ تبتِقل وتتبقَّل. رعوا بقالً: وابتقَلَ القَوم. ما ليس بشجٍر : البقْلُ

  .ما يخرج يف أعراض الشجِر أيام الربيع قَبلَ أنْ يستِبين ورقُه: والباِقلُ

رجقَلَ الشِقلَةٌ . وأببفهي م ضقَلَِت األروأب .قال مقَلَ املَكانُ فهو باِقلٌ ، وال يقَلَةُوأبِقلٌ املَبقْل: بالب ويقولون . ذات
  .البقْلَةُ: ِلبقْل الربيع

  .وأرض بِقيلَةٌ . وبلَد بِقلٌ ومبِقلٌ 

  .أإذا شقَ: وبقَلَ نابه يبقُلُ بقُوالً. بقَلَ وجهه: والغالم إذا خرج وجهه قيل. الفُولُ، ويقال باِقالُء أيضاً: والباِقلّى

  .وله حِديث مشهور" أعيا من باِقٍل: "اسم رجٍل عيٍي، ويف املَثَل: وباِقلٌ 

  : وقَولُ الكُميِت. كُوز ال عروةَ له، وجمعه بواِقيلُ: والباقُولُ

  وبقَّلَها من ال يِريد ابِتقَالَها

  .يِصف احلَرب، أي ساسها وراعها

  قلب
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: وقَلَبت الرجلَ" إنَّ لكلِّ شيِء قَلْباً وإن قَلْب القُرآِن يس: "ويف احلَِديث. مضغة من الفُؤاد معلَّقَةٌ بالنياِط: بالقَلْ

شِديد : وموت قالب. داٌء يأْخذُ البِعري يشتكي منه قَلْبه فَيموت، بِعري مقْلُوب وناقَةٌ مقْلُوبةٌ : والقُالب. أصبت قَلْبه
القُلُوب بِصيي.  

أخرجت : وأقْلَبِت النخلةُ. قُلْب وِقلْب ، وجمعه ِقلَبةٌ : شطْبةٌ بيضاُء تخرج يف وسِطها، ويقال: وقَلْب النخلِة
  .قُلْبها

  .البسر األحمر: والقالب

  .وعريب قَلْب . وإنه لَمهِري قُلُب ومهريةٌ قَلْب . ال يشوبه شيٌء أي محضاً : وِجئْتك ذا األمِر قَلْباً

وصرفك إنساناً تقِْلبه . كالم مقْلُوب ، قَلَبته فانقَلَب، وقَلَّبته فَتقَلَّب: قَلْب ، تقول: وتحِويلُك الشيَء عن وجِهه
  .عما يِريده

  .حانَ هلا أنْ تقْلَب: لَبِت اخلُبزةُأقْ: ويقال

قَلَباِد إىل اآلخرة: واملُنالِعب ِصريلُ. ماحلُو والقُلَّب :األمور قَلِّبالذي ي.  

  .أقْلَبكُم مقْلَب أوليائه، ومقْلَب أيضاً: ويقولون

لَيه عنيع ِد: وقَلَّبِعيِب والوضعند الغ.  

  .قُلْب تشِبيهاً به: ويقال للحية البيضاء. ما كانَ قَلْداً واِحداً: سِورِةوالقُلْب من األ

    

بثُ، واجلميع القُلُب: والقَِلييؤنو ذَكَّرلَ الطي، يقَب م قَِليباً. الِبئْرللقَو تقال قَلَبقَلْباً: وي ت هلم ِبئراً، أقِْلبفَرأي ح.  

بوالِقلَّو بوالقُلُّو :أيضاً، وكذلك الِقالب بالذِّئِْب، والِقلَّي ماس.  

اُء: والقَلَبفَة قَلْبوش ،لٌ أقْلَبجفَِة، رالش ِقالبان.  

  .ما به حولٌ وما به شيٌء يقِْلقُه: هو مأخوذٌ من القُالَب، وقيل: أي داٌء وغائلةٌ ، وقيل" ما به قَلَبةٌ"و

والقالَب :لٌ ، وتِخيدالالم ركْس .والِقلَّب :مخالض كَبالر.  

  .ِللّيت تتداولُ فَتكون عند الزوج بعد الزوج: امرأةٌ قَيلَبونٌ : ويقال

ٍد: والقُالَبين أسضٍِ ِلبم أراس .بلَِة: والقُلَّيب كالقَبراِت العزمن خر.  

  لقب

اللَّقَب :ٍم غِري الذي ساس زببهن يم.  

  بلق
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  .وحبلٌ أبلَق، ونعف كذلك. مصدر األبلَِق، بِلق يبلَق: البلَق والبلْقَةُ

 القه أبعموج ،لَققال له البطَاطُ يوالِفس.  

  .مواضع ال ينبت فيها الشجر: - واجلميع البالِليق-والبلّوقَةُ

جارلُ األشالسي لَقوب :فَهااجحت.  

لَقبفان الباب لَقْتلُوق: وببم اً، وبابأيض لَقْتته كلَّه، وأبحأي فَت.  

لَقءل بن عاِديا: واألبومالس قَصر .ويف املَثَل يف الِعز" :لَقاألب زوع ماِرد درمت."  

ِلقِجل-والبِن الوزبو - :ته وحارنيع ِرقَتالذي ب.  

  .أسرع: وبلَق بلُوقاً

  .حلَِقي بلَقي : ويقال يف الشتم

  .وهو اسم فَرس" يجري بلَيق ويذَم "ويف املثل يف ذَم املُحِسِن 

  .هي اليت تسهل فَيجعلُ هلا تواِبيت من ساٍج فيبلِّقُونها إياها: والرِكيةُ املُبلَّقَةُ

  لبق

  .وهو الرِفيق بكلِّ عمٍل: ق ولَِبيق رجلٌ لَِب

بك لِْبقي ركُو بك: وهذا أمزأي ي .قاملُلَب دن: والثَِّريِد املُلَيثِْريالت ِديدالش.  

الميم والالم والقاف  

  ملق

  .واِحد : لَمق الطَِّريِق ولَقَمه

  .ا فأصبتها بلَطْمإذا رميته: ولَمقْت عين الرجل أملقُها

قي: واللَّمةُ يف الرمطَسِمه. القَرهِره وسصِبب قمى به: ولَمأي ر.  

  .محوته: وقَيس تقول. كتبته: ولَِمقْت الشيَء ألْمقُه

 ا ملَاق ما ضؤكَلُ: وأراقاً وال ملَاجاً. أي ما يلَم ئاً: وما أَكَلْتيأي ش.لَمٍء وما تيبش ق .قلْموالي- برعم فاِرِسي 
  .قَباء: -

  لقم
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  .إذا سددت فَمه: ولَقَمت الطَِّريق ألْقُمه. مستِقيمه ومنفَرجه: لَقَم الطَِّريِق

ةُ: واللَّقْملَقْماً، وهي اللُّقْم ألْقَم تلَِقم ردصةُ. مةُ الواِحدةُ: واللَّقْماملَر.  

 لٌ لَِقمجور :وملُو اخلُصعةُ. يلَقِّمةُ املُتِكيالكثريةُ املاِء: والر.  

  .إذا كانَ يمشي رويداً فَعدا: وألْقَم البِعري عدواً

  ملق

املَلَق :ِديدالش واللَّطَف دالو .عرضعاُء والتوالد . لِّقتمم القوهو م.  

القلُ: واِإلمجالر لَقأم ،ِرثَ الفَقْروى يللمال حت فَاقاِإلن :فَقأخ.  

واملَلْق :ِفيقالر رالسي .لَقواملَي :عِريالس.  

  .أي يضرب: وهو ميلق األرض حبوافره

  .رضعها: ومِلق اجلَدي أمه. ِمثْلُ أملَس: وأملَق من األرض

  .حِديثُ العهِد بالنزاء: وفَرس مملُوق الذَّكَِر. جامعها: اوامتلَقَها وملَقَه

  .أخرجه: وامتلَق الفَرس قَِضيبه من احلَياِء

  .ِمثْلُ سلَقَه: - أيضاً-ضربه ا، وبلساِنه: وملَقَه بالعصا

سلَقَِت الفَروأم : قِليم لَدلَقَت، والوِمثْلُ أز .ِلقومماخلات  :رجم.  

  .تمِليسها باِململَقَِة بعد البذِْر: وتمِليق األرض. الصفَاةُ املَلْساُء: واملَلَقَةُ

اِن: واملالَقةُ الفَدبشخ .اِن واملَلَقالطَّي وى من األرض: ومالَجتما اس.  

بالثَّو لَقْتلْته: وأمغَس .الَقملُّ: والتمالتق.  

  قلم

  

به: القَلَم بكْتلَّ. الذي يوج زم، من قوله عالُ به بني القَوجالذي ي مههم:"والسلْقُونَ أقْالمإذْ ي."  

ِعري: واِملقْلَمقَِضيِب الب فطَر.  

ِن: والقَلْميالظُّفُِر بالقَلَم ة. قَطْعةُ عن طَرِفه: والقُالماملَقْلُوم.  

  .نبت ِملْح يدعى القاِلنك: والقُالّم. كُعوبه، واِحدها ِمقْلَم : لرمحومقَاِلم ا

مواإلقِْلي : ِضعوها. ماألرض فأقسام ما أقاِليفأم.  

  مقل
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  .الكُندر: - أيضاً-وهو. حملُ الدوم ؛ وهو شجر كالنخل، الواحدة مقْلَةٌ : املُقْلُ

  .وما مقَلْته بعيين.  سوادها وبياضها:ومقْلَةُ العيِن

  .ضرب من الرضاع: واملَقْلُ. حصاةُ القَسم يتقَاسم ا املاُء: واملَقْلَةُ

  .التغاطُّ يف املاِء حتى يِجيَء باملَقْل معه وهو احلَصى والطِّني: والتماقُلُ

  قمل

  .معروف : القَملُ

  .قَِصريةٌ ِجداً، وكذلك القُملَةُ: وامرأةٌ قَِملَةٌ 

  .وأصلُها يف األسري يغلُّ فَيقْملُ الِقد يف عنِقه. قَمالَت: ، وجمعها"النساُء غُل قَِمل: " ويف احلديث

  .إذا تفَطَّر بالورِق، وكذلك العرفَج: وأقْملَ الرمثُ إقْماالً

  . إذا بدا يف الدابةأدىن السمِن: والتقَملُ

موقَِملَ القَو :ملَةُ االسأحوالُهم، والقَم تنسا وحويأح.  

  .احلَِقري الصِغري الشأِْن: والقَملي من الناس

  .الذّر الصغار: والقُملُ. قَملَةُ النسِر: وضرب من احلَشراِت يقال له

النون والقافباب   

الفاء ونونال والقاف  

  قفن

  .جماعته واسِتقْصاُء ِعلِْمه: قَفّانُ كلِّ شيٍء 

ه على قَفّاِن ذاكتيأي أثَِره: وأت .ِره: وهو على قَفّاِن فالٍن. أي أثَِره: وهو على قَفّاِن ذاكع أمبتوهو . أي على ت
  .ومعظَم الشيِء ومجهوره. األِمين عندهم

  .قَفَنال: ويقال للقَفَا

ثُ كانَ: والقَفْنيِد وحنِوها حصا وباليبالع بوقيل. الضر :قَفَن ،تاملَو :أي مات.  

  .مذْبوحةٌ من قَفَاها: وشاةٌ قَِفينةٌ . ضربت قَفَاه: وقَفَنت الرجلَ قَفْناً

  .اِجللْف اجلايف: والِقفَن. قَطَعه: وقَفَن رأْسه

  .ذَبحته من قَفَاه: لشاةَ والطائرواقْتفَنت ا
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  قنف

  .قَنفَاُء وهي اليت ال أطَر هلا: يقال ألذُِن املَعِز إذا كانت غَِليظةً

  .والكَمرةُ قَنفَاُء

افلٌ قُنجِمثْلُه: ور افم غَِليظُه، وِقنقال طَِويلُ اِجلسِة، وييِف واللِّحاألن مخض.  

فةٌ: والقَِنيماعذو املاِء الكَِثِري.  من الناسج حابلُ القَليلُ األكْلَ. والسجوالر.  

فائف: والِقنه قَنعميابساً، وج يكونُ حتت املاِء إذا صار ناِن : - أيضاً-وهو. الطِّيدرعن ج رقَشتالذي ي ارالقُش
  .الفَرس

افةُ: والقُنمخلَةُ الضشالفَي .فْتفوقَنيه: ه بالستأي قَطَع.  

  .األزعر القَليلُ الشعر يف الرأْس: والقَِنف. أي موسعةٌ: وحجفَةٌ مقَنفَةٌ 

  .أي فَيشته: ال رِحم اُهللا ِقنفَته: ويقولون

  نقف

قْفالن :ظَلَ عن حاحلَن مالظَِّلي قُفناغ ؛ كما يمِة عن الداهلام رهكَسب.  

  .أي باِديها: وإنه لَمنقَّف الِعظَام

  .املُضاربةُ بالسيوِف على الرأس: واملُناقَفَةُ

 قّافلٌ نجِره: ورِبٍري ألمدت وقيل. صاِحب :ِة. هو السائلُ املُِربمروما يف القار قَفْتوذٌ من نأْخأي : وهو م
  .استخرجت ما فيها

  .أي سائلٌ قاِنع: ناِقف ونقَفْته فأنا 

قَافواِملن :فحقَلُ به الصسِر يحٍة يف البيبود ظْمع.  

  .املَوِضع الذي ينبغي أنْ ينحت ومل ينحت: واملَنقَف يف القَِفيِز

  .أي يف مكاٍن واِحٍد : وجاَءانا يف ِنقَاٍف واِحٍد

  .دعيِن دِقيقَتهماضِعيفةُ األخ: وناقَةٌ منقُوفَةٌ 

  .أصبح منقُوفاً: وإذا أصبح الرجلُ مصفَر الوجِه قيل

  .أي محمرتاِن: وعيناِن منقُوفَتاِن

  .واِحد : وِمنقَاف الطائِر وِمنقَاره. وهيدةٌ : والنقَفَةُ يف رأْس اجلَبل

  فنق
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 قناقَةٌ فُن :ةٌ حمِسياقأي جةُ اخلَلِْق، واجلميع األفْننس . اققَةٌ ِمفْنفَنم قنةٌ شاقاً: وجاِريلُها ِفنقَها أهةٌ ، فَنمعنأي م.  

قوالفَِني : قوفُن اقواجلميع أفْن ،كَبرؤذى وال يال ي ملُ املُقْرالفَح.  

ائقمن الِغ: والفَن رغقٍَة؛ وهي أصفَِني عمةجارر.  

  .تنوق فيه: وتفَنق الرجلُ يف األمر

  نفق

  .أي ماتت، تنفُق نفُوقاً: نفَقَِت الدابةُ

  .إذا مل يكُن له نزلٌ : وطَعام نِفق . ونفَق السعر نفَاقاً

  .أي فَِني: ونِفق الطَّعام. ما أنفَقْت واستنفَقْت: والنفَقَةُ

مونالقَو ِنفَاق هم: ِفقَتفَقَاتن تقَصِفقَة. أي نةٌ نروِمي.  

 ِفقن سة: وفَرالغاي قَِصري.  

فَقوالن : لَصخيف األرض له م برس . فَاقِمن ضفَِق: وأركثريةُ الن.  

. إذا مل يرفَق به حىت انتفَق وذَهب: وأنفَقْنا اليربوع.  أيضاًموِضع يرقِّقُه اليربوع من جحِره، وهي النفَقَةُ: والناِفقَاُء

  .استخرجته من ناِفقائه: وتنفَّقْته

راً: والناِفقهه ذُعجو فَراملُص.  

  .اليت تنفُق عند الرجال فَتحظى عندهم: والنفُق من النساء

  .أي من شاتم الناس وجد ِعرضه ناِفقاً"  أنفَقمن باع ِبِعرِضه: "ويف املَثَل

فَاقوالن :ناِفقي نافَق ،واِخلالف الكُفْر.  

فَقيِخيلٌ -والند - :فَّقاِويل، وكذلك املُنريف ِصفَِة الس.  

  .فَأرةُ اِملسِك: - أيضاً دِخيلٌ -والناِفقَةُ

مالقَو فَقوأن :وادأز تبوالُهمذَهه. هم وأمفْساملالُ ن ِفقون.  

الباء والنون والقاف  

  قنب

بأِة: القُنمن املَر فَضخا يمى به عكَنِة، ويِب الدابقَِضي ابع : - أيضاً-وهو. ِجررظَم شمن أع مخض اعِشر
  .السِفينِة
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  .ومخاِلب األسِد يف ِمقْنِب ويف ِقناٍب 

بواِملقْن :دِصيلُ فيه ما يعجائد يالص عٌء ميش.  

بواِملقْن :قَاِنبه معمل، وجاُء ثالمثائِة من اخلَيهز.  

بان: والِقنمن الكًت برض .بة من الناس: والقَِنياعاجلَم.  

  .دخلَ فيه، وتقَنب: وقَنب يف بيِته يقْنب قُنوباً

مِت الشبوقَنس :تغاب . ٍد : وواٍد قاِنبعري من بجلُه ييإذا كان س.  

: واملُقَنب من النبات. وإذا تجمعوا أيضاً. ساروا حنوهم: وتقَنبوا نحو قَوٍم. أي أبعدوا: وقَنب القَوم يف مذْهِبهم

  .الذي قد خرج حبه

ابوالقُن :ِديتاملُس قرالوثِْمرلَ ما يع أورؤوس الزيف ر ر.  

  .وترها: وقَناب القَوس. وقَنب الِعنب قَنباً

بب: واِملقْناحلَلْقَةُ من الذَّه.  

  نقب

قْبِوه: النحيف احلائِط ون.  

  .والبيطار ينقُب بطْن الدابِة باِملنقَِب يف سرِته

 بِقين وهو ال: وكَلْبه األضيافتوص عمسى ال يته حتزجنح قَبنذي ي.  

  .قَرحةٌ تخرج على اجلَنِب وتهجِم على اجلَوِف: والناِقبةُ

  .إذا تخرق، فهو نِقب : ونِقب اخلُف ينقَب نقَباً

قَابوالن قْبوالن قْباٍل، : والنؤوس ِجبعلى ر ظاِهر قةُ أيضاًطَِويقَبوهو املَن.  

  .الصدأ الذي يعلُو السيف والنصلَ: والنقَب. الطَِّريق املَسلُوك: والنقْبةُ

بِقيلُ: والننهم، والِفعِميم وضالقَو ةً: شاِهدِنقَاب قُبني قَبن.  

  .الذين ينِقبونَ األخبار واألمر: والنقَباُء

: واملَنقَبةُ. الطَِّبيعةُ: وقيل النِقيبةُ. أي نفَاذُ رأٍْي: وما هلم نِقيبةٌ . أي بحثْت: يمن الِفعل، وهو من نقَبت: يبةُوالنِق

اِقبنه معمال، وجالِفع مكَر.  

  .أي أثَره: وعليه ِنقْبةُ الكَرم والسرِو

  .ملُؤتِزرةُ بضرِعها ِعظَماً وحسناً، بينةُ النقَابِةا: والنِقيبةُ من النوق

  .أي اعتِبروا واصطَِبروا" فَنقِّبوا: "أي ساروا وطافُوا، ويقْرأ" فَنقَّبوا يف الِبالِد : "وقَولُه عز وجلَّ

  .احلُفْرةُ اليت تحفَر للفَِسيلِة يف الغضراء: والنِقيبةُ
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  .أولُ اجلَرِب، وجمعه نقب: والنقْبةُ. املَعِدنُ، وجمعه نقُب : نِقيبوال

وثَوب كاإلزاِر فيه ِتكَّةٌ ؛ غَير مِخيٍط، وجمعها نقَب ، تلْبسها . وهي اللَّونُ أيضاً. ما أحاطَ دوائرها: ونقْبةُ الوجِه
ائمالكَر.  

قَابِجِرهاما: والنحأةُ على مبه املَر تقَبتقال.  انصراً، يلُ الناِفذُ ِعلْماً يف األمور وبجوالر : ه لَِنقَابقَاباً. إنه نتولَِقي :

  .أي فُجاءةً مواجهةً

  .إذا أهلَكْته: ورميت فالناً بأنقاِب هذه الدابِة. أي ِبِحذائها: وداري ِبِنقَاِب داِره

قَاِبهورفَاِفه: مى بأنقاِضه وأخأي بأن.  

  .انتخبته واخترته: وانتقَبت فالناً

قبِتقاقَه: والنري اشانُ اِمليزاِن، وال أدِلس.  

  .أفْضلُهم، وهو املُنتِقب منهم: ونِقيب القَوم

  .جارِةما أسهلَ بك معاِند الوعورِة واِحل: واملنقَب من الطُّرِق

  نبق

قبوالن ِبقِبقَةٌ : النها نتِر، واِحددل السملَةٌ : - أيضاً-وهو. حخن ،قِقيه الدلِة كأنخِف ِجذْع النوذُ من جما يؤخ
  .منبقَةٌ 

  .هوراخلُروج والظُّ: والنبوق. وهي الضرطَةُ اخلَِفيفَةُ: أنبق الرجلً إنباقاً: ويقال

اقِتبِء: واالنيةُ للشواإلثار راجِتخاالس .قبلُ املُنخٍو : والنتسطٍْر معلى س طَفاملُص.  

  .نِبيقَةٌ ، وتجمع نبائق: وإذا عظُمت زمعةُ الكَرمِة فهي. واِحد : ونبقْت الِكتاب ونمقْته

  بنق

قِب: الِبن عمقَِة القَِميصجقَةُ. نِنيوالب :صخاِري؛ وهي الدائقنب، واجلميع البةُ يف الثَّوناللِّب.  

  .أي موصولةٌ بأخرى: أنْ يفَرج أعالها وأسفَلُها ضيق ، جعبةٌ مبنقَةٌ ومفَازةٌ مبنوقَةٌ : والتبِنيق يف اجلَعبِة

  .الشعر املُختِلف وسطَ املَوِقِف من الشاِكلَِة: والبِنيقَةُ.  قَلَّدهأي: وبنق الشيَء

  قنب
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  .ذَهب فيها: وقَبن يف األرض قُبوناً. دويبةٌ كثريةُ األرجل: وِحمار قَبانَ. دِخيل: القَبان

ئنواملُقْب-ئنقَِبض: - كاملُكْبمبعىن املُن.  

ميمال والنون والقاف  

  قنم

  .نتن الرائحة: والقَنم. أي وِسخةٌ، وكذلك اللَّحم إذا خبثَت ِريحه: قَِنمت يدي من الزيِت، فهي قَِنمةٌ

  .وهو أنْ يِصيبه الندى مث يركَبه الغبار: وقَِنم الشعر قَنماً

  نقم

قَمني ِقمقْماً ونن نِقمي قَماِن-نتلُغ - :كَرمنه. أي أن تقَمتوان :عنةً مبا صقُوبكافَأْته ع .قَمةُ والنقموهي الن.  

  .، وهي العِزيمةُ من االعِتزام- مبعىن الباء-وفالنٌ ميمونُ النِقيمِة

  .وهو سرعةُ األكْل واملُبادرة إليه: ونقَمت أنقُم نقْماً

  .وحي من اليمِن. تمر ِبعمانَ: والناِقم. واِحد:  ولَقَمهونقَم الطَِّريِق

  .اسم موِضع: ونقَم. من عبِد القَيس: وبنو الناِقِميِة

  منق

  .إذا حسنته ونقَشته: نمقْت الِكتاب تنِميقاً

  .فيه نمقَةٌ : ويقال للشيِء املُرِوح

ِمقنطَب مليس : وروىماقاً. فيه نلَة إنخقَِت النموأن.  

  .ورِكب نمق الطَِّريِق ولَمقَه. إذ لطَمها ينمقُها نمقاً: ونمق عينه

  قمن

نوهي قَم ، لَ ذاك؛ وقَِمنفْعأنْ ي نهو قَم .نقَم ِطنوأيضاً: وم نقال قَِميوي ،رِديأي ج .ننُ : والقَِميوأت
  .أي رائحةٌ منِتنةٌ : وبنةٌ قَِمنةٌ .احلَماماِت

  .مبعىن: وِجئْته باحلَِديِث على قَمِنه وسنِنه

نوهو من قوهلم قَم ،كن سنارقَمتوأنا م.  

الفاء والقافباب   
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الميم والفاء والقاف  

  فقم

الفَقَم :لٌ أفْقَمجةٌ يف الذَّقَِن، ررد.  

  .طَرف اخلَطْم للكَلِْب وحنِوه: موالفَقْم والفُقْ

  .اللَّحياِن: والفُقْماِن. أي أخذْت ِبفُقِْمه: وتفَقَمت فالناً

األفْقَم رواألم :املُخاِلف جواألع.  

    

  .وفقَم األمر أيضاً. أي مستفِْحلٌ : وأمر متفَاِقم. وفَقَم األمر يفْقُم فَقْماً وفُقُوماً

  .البضع، فَقَمها: ملُفَاقَمةُوا

قال: والفَِقماملال املُثْري، ي فَقَماً: الكًِثري تى فَِقممن املال حت تبأص.  

  .وهو املَِليُء به. يعلُو اخلًصوم: ورجلٌ فقم

الباء والقافباب   

الميم والباء والقاف  

  بقم

قَمِخيلٌ -البغٌ: - دٍة هلا ِصبرجِلش مغُ بهاسصبي .  

  .ما يخرج من الصوِف إذا طُِرق: والبقَامةُ

  .أكْلُ البِهيمِة الكَأل: والتبقُّم. إنه لَبقَامة: ويقال لألحمِق

قَمقَماً: والبب البعري ِقماِن، بظُونعن أكْل الع ِرضعاء اِإلبل يمن أدو.  

راملَج منالغ قَمبوت .بهاوتا: قُّمطُومن ِثقَل أوالِدها يف ب مقُوفال ت ضبرأنْ ت.  

مقُوِد: والبِب من األزرطُوِن العمن ب.  

الثالثي المعتلباب   

الجيم والقاف  

  جوق
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  .أي جمعتهم: وجوقْت القَوم تجِويقاً. كلُّ قَِطيٍع من الرعاِة أمرهم واِحد: اجلَوق

وجت وكَملَيع ق :لِّبجأي ت.  

الشين والقاف  

  وقش

 قْشو : شوأقَي شقَيٍل، ووجر مه. اسميف األنصار اس قْشقٍش: ووةُ بن وةُ. رفاعقْشوالو قْشكَةُ، : والواحلَر
 قاشه أوعموج.  

  .إذا سِمعت وقْشه يعين صوته، فهو واِقش : ووقَش يف املَشي

قُّشووالت :كرحقْشاً. التمن فالٍن و تقَشةً: ووِطيت منه عبأي أص.  

قَشٍء وأويفالنٌ بش قَّشوٍء : ويله بش خضقال. إذا رٍة منها، يِجبذْو حلِْويبالنار والت ِقيشووهو الت :قِّش النارو.  

قْشوالو :ياحلَطَب الذي تش ارِصغبه النار ع.  

  .أي درس: ووقَش الرسم يِقش. ِمثْل أوباٍش: وأوقاش من الناس

  قشو

بالقَِضي توقش : وقْشولُ مواً، والفاِعلُ قاش واملَفْعه قَشوه، أقْشطْترأي خ.  

  .الفَلْس الرديُء: والقاشي يف كالم أهل السواِد

  .نُ فيها ِطيب املَرأِة، وجمعها ِقشاٌء قُفَّةٌ تكو: والقَشوة

وامرأةٌ قَشوانةٌ ، ورجلٌ . أي قَِليلُه: اليت كانت من الشول ثُم كانت خلُوجاً فهي شاقَّةُ الطِّرِق: والقَشوانةُ من اِإلبل
  .قَِليلُ اللَّحم: قَشوان

تعقَشةُ وانابأَِت السحقَشأي : وانتبوذَه تأقْلَع.  

  .أي طَردته ومنعته: وقَشيت البِعري عن احلَوض

  شقأ

  .وإبلٌ شويِقئَةٌ . إذا طَلَع حده، وشِقىَء ِمثْلُه: شقَأ الناب يشقَأُ شقُوءاً؛ وهو شاِقئ

  .النساِن صاِحبهمصابرةُ ا: - أيضاً-وهو. لسوُء اخلُلُِق واملُعاسرة: واملُشاقاةُ

  .اِملدراةُ: واِملشقَاة. فَرقْت: وشقَأْت شعري
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  شقى

هقُوقَوته أشةً، وشاقاين فَشقْوةً وشةً وِشقْوقَاوقَاًء وششقى شي ِقيش.  

  .الطّاِلع الطَِّويلُ، واجلميع الشقْيانُ والشواقي: والشاقي من حيوِد اِجلبال

شيق وشوق  

الشقِتياقاً: واق اشتقُين، واشوشها، وهو يبها وِذكْرفْس، شاقَين حالن اعِنز . قوشم قيش وقَلْب.  

قوتِد: والشإىل الو بالطُّن قْتِط، شوإليه: ِمثْلُ الن هتُء. إذا مدديبه الش دمالذي ي مواس :اقيهو الش.  

قيالِك: والشابِتقاؤه. تار بعصٍو يتسل ممن اجلَب فْحوص.  

  .والشيق؛ شعر ذَنب الدابِة، الواِحدةُ ِشيقَةٌ 

  وشق

قِشياقاً: الوشِشقُه اته، وأتقْتشأِشقُه، وات ماللَّح قْتشو ،ِغبى يحت دقَدي ملَح.  

  . لَحمهماأي: وهو كثري وِشيِق الفَِخذَيِن

  .أي يسِرع: ومر يِشق. وسمي الكَلْب واِشقاً؛ اسم له خاصةً

والواِشق :اقشوهو الو ،املُِضي الذاِهب.  

  .ِقلَّة الرعي: والوشق. أي طَعنه وقَده: ووشقَه

قشووالت :قفَراح. التناِن اِملفْتقال ألسوي : ،قاِشيوم قشالواِحد ِمي.  

    

قِق: والواشةٌ يف الباشلُغ .قمغ: واألشاٌء كالصود.  

  قوش

  .مهمل عنده

ةُ: اخلارزجنياشالقُو :ما قُِطفدعم بقى يف الكَربما ي.  

شوالقُو :ربعوهو م ،ِغريالص.  

  قشى
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  .مبعىن قَشوته: قَشيت عنه اِجللْد قَشياً

الضادو القاف  

  

  قضى

  .أي حكَم: قضى يقْضي قَضاًء وقَِضيةً

  .أي غَلَبه: وقَضى عليه املَوت. أي وِصيةً: وقَضى إليه عهداً

  .فَناُء الشيِء وذَهابه، وكذلك التقَضي: واالنِقضاُء

  .املَِنيةُ اليت تقْضي وِحياً: والقاِضيةُ

  .طالَ تركُه يف مكاٍن فَفَسد وبِلي: ٍضوقَِضي السقَاُء فهو قَ

بالثَّو وقَِضي :لَقإذا أخ.  

أي فُِرغَ من : وقُِضي قَضاؤك. أي صنعهن" فَقَضاهن سبع سمواٍت يف يوميِن: "الصنع، قال اُهللا عز وجلَّ: والقَضاُء
ِركأم.  

  .عها ِقضى وِقِضيننبات يف السهل، وجم: والِقضةُ

ِة-وِقضنيمل ابِن الدِك: - يف قَورحام والتِة عند الِقيكْبِت الروةُ صِحكاي.  

  .وِقربةٌ قَِضئَةٌ . إذا طُِويت وفيها ندوةٌ مث نِشرت وقد تهافَتت وعِفنت: - مهموز -وقَِضئَِت الثِّياب قَضأً

ه قَضأًوقَِضئَتنيِن:  عيلٌ قَضئُ العجور ،تأي قَِرح.  

  .أي يستِخسونَ حسبه: وهم يتقَضأونَ منه. أي عيب وضعةٌ : وما يف حسِبه قُضأةٌ 

  .أكَلْته: وقَِضئْت الشيَء أقْضأه

  .أي أعلَمناهم" وقَضينا إىل بين إسرائيلَ: "وقولُه سبحانه وتعاىل

  ضيق

 قيوض قيض رقاً، وأميض قِضيي راألم ضاق.  

  .منِزلٌ للقَمِر بِلزِق الثُّريا: وضيقَةُ

اقيأةُ: واِملضا املَر قِضيتسٍب تٍق وِطيةٌ من ِخرجرد.  

  قوض
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  .وانقَاض احلائطُ. وتقَوضِت الصفُوف. نقَضته من غَيِر هدٍم: قَوضت الِبناَء

  .أي بدالً ِببدٍل : هذا ِبذا قَوضاً بقَوض: وهذَيلٌ تقُولُ

  .أي يتقَايضاِن: ومها قَوضاِن وقَيضاِن

  قيض

ضها الفرخ: القَيه أو ماؤه كله، وقاضخفَر جرض الذي قد خيالب رِقش.  

  . فَرساً بفَرسيِن مقَايضةًوأعطَيته. وقَيض اُهللا له قَِرين سوٍء 

  .واالقِْتياض حنوه. ومها قَوضاِن وقَيضاِن. أي تقَيلَه: وتقَيض الرجلُ أباه

  .كثريةُ املاِء،وقد قُيضت عن اجلَبلِة: وِبئْر مقَيضةٌ

  .وِكباراًما كَانَ لَونه أخضر فَيتكَسر ِصغاراً : والقَيضة من اِحلجارِة

  .االسِتئْصالُ: واالقِْتياض. كَويته بالقَيضِة: صِفيحةٌ عِريضةٌ يكْوى ا، يقال: والقَيضةُ

الصاد والقاف  

  

  قصو

والقَص : وقْصم ِعرياُء، وبوِعِري، ناقَةٌ قَصأذُِن الب قَطْع.  

  .إبلٌ مقَصاةٌ : المن السماِت يف أعلى األذُِن، يق: والقَصوةُ

  .مصدر الناقَِة القَصوِى: والقَصا

لُغةٌ : والقُصوى واألقْصى، والقُصيا. ما تنحى وكذلك كلُّ شيٍء بعد فقد قَصا يقْصو قُصواً: والقاِصيةُ من الناس
  .فيه

  . تباعد عنيأي" حطِْني القَصا: "ِفناُء الداِر، يقولون: - مقْصور -والقَصا

  .حاطَهم قَصاهم وبقَصاهم: ويقال". لتحوطَين القَصا أو َألعرونك العصا: "ويف املَثَل

صرِه البقِْصيِزالً ال ينلْنا مزلُغُ أقصاه: ونأي ال يب.  

: ِخيار املال، وقيل: - أيضاً-وهي.  وجمعها قَصايااِإلبلُ املَودوعةُ اليت ال تجهد يف احلَلَب وال تركَب،: والقَِصيةُ 

  .أي ِهمةٌ هِرمةٌ ، ونعاج قَواص: الرِديئةُ، وهو من األضداد ونعجةٌ قاِصيةٌ 

  .وإذا بلَغِت العناق السفَاد قيل هلا القُصأةُ، واجلميع الِقصئَةُ
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  .وتقَصيت األمر واستقْصيته، وحِديثٌ مقَصى. مته وبالَغت فيهأي أحكَ: وأحصيت الشيَء وأقْصيته

  .مبعىن قَصوت منه: وقَصوته. بِعيد : ونسب قَصاً. قَصصتها: وقَصيت أظْفاري

  قيص

  

صتِقي نت السقال: قاصوي ،كَترحإذا ت :تقَاصان.  

  .أي يهِدر، وجمعه أقْياص وقيوص :  يتقَيصوهو الذي: وجملٌ قَيصةٌ

اصِقياِب: واالنرل والتمالُ الرِهيان.  

  .ِبئْر قَياصةُ اجلُولَ: كَثُر يف الِبئر حتى كاد يهدم الِبئْر، ويقال: وانقَاص املاُء

  صيق

والريح . والعصفُور، وجمعه ِصيقَانٌ . والصوت أيضاً، سِمعت ِصيقاً. ِصيقَة: الغبار اجلائلُ يف اهلواِء، ويقال: الصيق
  .املُنِتنةُ من الدواب، ما أنتن ِصيقَه

  وقص

قَصالو :قَصل أوجِر، ردِف الصويف ج ده ريف العنق كأن رِقص.  

  .ذا كَسرتهغَمزته سفْالً، وكذلك إ: ووقَصت رأْسه

قُّصوباألرض ِخفِّةً: والت قَعي كادال ي نسح يشقاِرب اخلَطْو، وهو مواً ينز سالفَر وزنأنْ ي .قَصوالو : ارِصغ
  .شذّانُ كلِّ شيٍء شذَّ من غارة أو غَِنيمٍة : -أيضاً-شرارة النار وهو: احلَطَب يشيع به النار، وقيل

  . .إذا صاروا ِشالالً متبددين: ر القَوم أوقاصاًوصا

  .أي زعاِنف: وأتانا أوقاص من بين فالٍن 

قَصِرين، وقيل: والوس إىل الِعشقة ما بني اخلَمدمن فَراِئض اإلبل يف الص منت فيه الغبجقَِر : ما ويف الب قاصاألو
  .خاصةً

قائصِع: والو سؤوقُهرنع تِقصلًهم وه: ظَام القَصرِة، ومنه قَووقَائص ترأي انكَس.  

قْصوالو :بيالع .قْصوالن.  

  .أي أقْربهما: خذْ أوقَص الطَِّريقَيِن: ويقولون

  صوق
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  .والساق والصاق. وهو الصويق والسِويق. أي تلًطّخ ا:تصوق فالنٌ بعِذرِته

السين والقاف  

  

  قوس

  .معروفَةٌ ، وتصِغريها قُويس ، واجلميع الِقياس والِقِسي واألقْواس والقُؤوس: القَوس

سأقْو خيوش :سوقَو سقَوِر قد تين الظَّهحنم.  

  .وحاِجب مستقِْوس ، ونؤي كذلك، شبه بالقَوس

  .شابهأي : وتقَوسه وخطُ الشيِب

  .هي املُقَدمات من جاِنبي البِعِري، الواِحد قوس: واألقْواس من أضالع البِعِري

 ٍة إىل ِعزانهقَلَ عن متِن انهماً: "ويف املَثَل ِلمٍس سيرُ قُويخ صار ."سلَِّته: والقَوقى من التمر يف جبما ي .سوالقُو :

  .الصومعةُ

هو احلَبلً الذي : وقيل. ِمقْوس: واملَكانُ الذي تجري فيه اخليلُ. هو القَياس: الذي يرِسل اخلَيلَ، وقيل: ِوسواملُقَا
  .يمد فَترسلُ منه اخلَيلُ

  .أي على حفَاظ: وقام فالن على ِمقْوٍس

  .واملُقايسة تجري جمرى املُقاساِة أحياناً. والِقياس معروف

والقيس :لُه الواوساً وقياساً، وأصقَي سِقيي من قَولك قاس رداملَص .قوسي اس: وقاسمن القي.  

سواألقْو :سلَد أقْوب ،بعالص ِعيدكذلك: الب مويد، وبِعي.  

  .أحوى أقْوس: ويقال للرجل إذا كانَ ماِنعاً ما وراَء ظَهِره

  .امليدانُ: واِملقْيس. هو الدهر: أي بداِهيٍة ، ويقال" سرماه اّهللا بأحىب أقْو"و

  .قَيس : ويقال للجوع

  وقس

قْسلذلك: الو ةُ والذِّكْرالفاِحش.  

قْسا الوقْسُ يعدي فَتعد الو: ويقولون. إنَّ به لَوقْساً، وهو أولُ اجلَرب: وإذا قارب البِعري شيٌء من جرِب قيل
  .وجملٌ موقُوس ، وناقَةٌ وقْساُء
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  .أي ِشالَالً: وصار القَوم أوقاساً. أي جماعة وِفرقَةٌ: وأتانا أوقَاس من بين فالٍن 

  .وهم السقّاطُ والعِبيد" ال ِمساس ال خير يف األوقاس: "ويف املَثَل

  قسو

  .وقَلْب قاٍس. قَسا يقسو فهو قاسالصالَبةُ يف كلِّ شيٍء ، : القَسوة

  .معالَجةُ األمِر الشِديِد ومكابدته: واملُقَاساةُ.شِديدةُ الظُّلْمة: ولَيلَة قاِسيةٌ 

  .ِقسوانٌ : اليت خالَطَها ِغش، واِحدها قَِسي، ويقال قَسا الدرهم يقْسو، وأصلُ ِقسياٍن : والِقسيانُ من الدراِهم

والقَِسي : قَِسي بقَر ،دِعيالب دِديالش.  

  .اسم جبٍل: - مقْصور-وقَسا 

    

  .وهي اليت ليست خباِلصِة اإلمياِن؛ كالدراِهم القَِسية" جعلْنا قُلُوبهم قَِسيةً: "وقُِرىء

  سقى

قْيا: السقْيالس مواالس ، قى. معروفواملَس :الس قْتِتقاُء. قْيوقَاء: واالسذُ من الِبئر، واإلسلَ له : األخعجأنْ ت
  .دعوت له بالسقْيا: وأسقيته. مبعىن: و وسقى وأسقى" وأسقَيناكُم ماًء فُراتاً: "نهراً أو ماًء سقْياً قال اُهللا عز اسمه

ِضكأر ِسقْي ظُّها من املاء: وكَمأي كم ح.  

  " .اسِق رقَاش فإنها سقَايةٌ: " املُكافَأِةومن أمثاهلم يف

  ".خلِّ سِبيلَ من وهى ِسقَاؤه : "ويقولون

  ".استقُوا: ال ذَنب يل قد قُلْت للقَوٍم : "و

  ".معاِود السقْي سقى صِبياً: "و

خذْ شاةً من الغنم : "ته له ِليتِخذَ منه ِسقَاًء، ويف احلَِديِثإذا وهب: وأسقَيته إهاباً. الِقربةُ للماِء واللَّبِن: والسقَاُء
املَوِضع الذي يتخذُ فيه الشراب يف املَواِسم : والسقَايةُ. أي اجعلْ إهابها لغيِرك ِسقَاًء" فَتصدق بلَحِمها وأسِق إهاِبها

  .وغِريها

  .ع الذي يشرب فيه املَِلكالصوا: والسقَايةُ يف القُرآِن

  .ما يتخذُ للِجراِر واألكواِز تعلَّق عليه: واِملسقَاةُ. من سواقي الزرع وغِريه: والساِقيةُ

قْيقال: والسطِْن، يم البحٍض يف شِبي خفَاِفيقى: ماٌء يف نستقْياً واسه سطْنقى بس .ِقيبه : وس رإذا ظَهفَرماٌء أص.  

  .وسقِّي قَلْبه بالعداوِة تسِقيةً

  .أي جعلَ فيه السقْي وهو املاُء األصفَر: أسقَاه: ويقال
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  .طائر فَِطن يستقي املاَء لنفِْسه: والسقّاُء. اغْتبته ِغيبةً: وأسقَيت فالناً

  .أي مشرب حمرةً: وإنه لَمستقي الدم. أي اشتدت غُلْمته: وسقى فالن يف ذَكَِره

ِقيةٌ : والسِقيةُ سالواِحد ،ِديرها املاُء. هو البتفُووهو الذي ال ي.  

  .ِعرق يضِرب إليها من جوِف الرأْس إذا قُِطع ذَهب البصر: وساقي العيِن

  .ِنعروق تسقي األبهري: والسواقي

  سوق

  .سقْناهم سوقاً: معروف ، تقول: السوق

اقيا الست: فأمقال. ففي املَوه إبالً: ويقْتقُها: أسوسه إبالً يلَّكْتأي م.  

  .أي يسوقُه إىل ما قُدر عليه: واملَرُء سيقَةُ القَدِر

  .و ال يدري ما يصنعالذي يسوقُه إىل ما يكْره فه: وسيقَةُ الِعدى

  .والسحاب الذي تسوقُه الريح وليس فيه ماٌء . الطَِّريدةُ: والسيقَةُ

  .لُغتاِن: وسقْت إليها الصداق وأسقْته

ٍة : والساقٍة ودابرجقاُء. لكُلِّ شوراةٌ سٍر: وامعش ِن ذاتةُ الساقَيتار .قوالعِظي: واألسردظْم الساِق، واملَصع م :

قوالس.  

  .ال يمِسك الساق إال ممِسك ساقا وأصلُه يف اِحلرباء: ويقولون. أي تشمر"قَرع هلذا األمِر ساقَه : "ويف املَثَل

قال له: والساقام؛ يمن احلَم الذَّكَر : اق حرس.  

  .أي بعضهم يف إثِْر بعٍض: لى سوٍق واِحٍد وولَدت فالنةُ ثَالثَةَ بِنين ع

قوثُ: والسؤنوت ذَكَّرإليها ومنها، وت اقساَء تيألنَّ األش تيممعروفةٌ ؛ وس.  

  .الساعات: والسوق. حومةُ الِقتال: وسوق احلَرِب

: والسِويق. ، الذَّكَر واألنثى والواِحد واجلميع فيه سواءما دونَ املُلُوِك: - واجلميع السوق-والسوقَةُ من الناس

 روفعم.  

والسوقَةُ من . الذي يساِوق الصيد: وبِعري ِمسوق . أي ملَّكْته إياه، ومنه السوقَةُ من الناس: سوقْته أمري: ويقال
  . طَيب ما كانَ أسفَلَ النكعِة ؛ حلْو: الطُّرثُوِث

يمراً سل ِشبخالن طَلْع جروإذا خ :اقوالس.  

اقسواملُن :ابعأيضاً. الت بوالقَِري .اقساملُن لَمطُوالً: والع قادلُ املُنهو اجلَب.  

  وسق
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قسه إىل بعٍض: الوَء بعضيالش كمض .اقساُء: واالتِتوواالس ِضمامقَِت اِإلبلُو. االنسوتوالراعي : اس ،تعمتاج
  .يِسقُها

  .مثَ وامتأل" والقَمِر إذا اتسق"أي جمع، " واللَّيل و ما وسق: "وقَولُه تعاىل

    

قسنَ صاعاً: والووِست .ِعريالب قْتسه: وأوتقَرأو .قسلُ: والوالِعد.  

وهي الطَِّريدة . كالرفْقَة من الناس: والوِسيقَةُ من اِإلبل. أوسقَت ؛ أي حملَت وسقاً: كثرياً قيلوإذا حملَِت النخلَةُ 
  .أيضاً

قِسيق: والوِملُه. السوحِسقُه أي يي حابأيضاً؛ ألنَّ الس واملَطَر.  

  ".ال أفْعلُه ما وسقَت عيين املاَء: "ويقولون

اقسواِملي :قاِسيوه معموج ،ه إذا طارياحنج فِّقصالذي ي الطائر.  

  يسق

  .مهملٌ عنده

اخلارزجني :اِسقِتقاقُها: األيرى اشدة، وال يهلا بواِحد عمسومل ي ،القَالئد.  

الزاي والقاف  

  

  زوق

قواوالز :قئْبمقوم:بيت مزوق أي مزين،وقيل:يقال. الز . قوهوزكالم.  

  قوز

  .صغري مستدير تشبه به أرداف النساء، واجلميع األقْواز والِقيزانُ: القَوز من الرمل

زقَوِعل: والتالو ودمن املَدر. ع تيالب زقَوى: وتوهوت روهأي ت.  

ِمرا النهازأي أكَلَها: واقْت .تبالن زوقَو :كَثُر.  

  زيق
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الزقف: يِب املَكْفُواجلَي قِر. ِزياِملطْم قاُء: وِزيبه الِبن رقَدطُ الذي ياخلَي.  

  .شيٌء يِطري ِيف السماء يسمى لُعاب الشمس: وِزيق الشياِطِني

  .أي تزينت: وتزيقَِت املَرأةُ تزيقاً

  زقو

  . وزِقياً، وزقَاًء أحسنزقا يزقو زقْواً ويزقي زقُواً

  .أي جماعةٌ مبسوطَةٌ : وزقْيةٌ من دراِهم. بكاُء الصِبي: والزقَاُء. الصيحةُ: والزقْيةُ

  .الديكَِة: ِصياح الطَّيِر، وقيل: والزواقي. أي يف الصوِر: ونِفخ يف الزقْيِة

  ازق

  .احلَرِب، ومنه املَأِْزقالضيق يف : األزق

  قزو

  .ضرب من احلَيات: القَزاة

 -وِبئْس الِقزي هذا. أي يقْتلُه: الصرع والقَتلُ، هو يقَزيه: والتقِْزيةُ. إذا نكَتها ا: وهو يقْزو ِبعصاه األرض قَزواً

  .أي ِبئْس اللَّقَب: -ساِكنةُ الزاي

الطاء والقاف  

  طوق

  .ومشيها االقِْطيطَاُء. طَير ، الواِحدةُ قَطَاةٌ ، ويثَنى قَطَواِن وقَطَياِن: القَطا

ِت، وهو القَطْقَطَةُ: والقَطْوي والصومن املَش برانُ. ضِيه: والقَطَوشقْطُو يف مالذي ي.  

موضع الردِف : والقَطَاةُ". لو تِرك القَطا لنام: "و". قَطاً أصدق من : "ويقولون". ليس قَطاً ِمثْلَ قُطَي : "ويف املَثَل
  .من الدابِة وهو ِمثْلُ اخلَلِّ يف الكَِتفَيِن

  .داٌء يأْخذُ الغنم، شاةٌ قَِطيةٌ : والقَطا

  .طَاتهارِكبت قَ: وتقَطَّيت الفَرس. أي يخِتلُهم: اخلَتالنُ، وهو يتقَطّى ألصحابه: والتقَطّي

  طوق
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  .وكلُّ شيٍء استدار فهو طَوق . حلْي يجعلُ يف العنق: الطَّوق

قيقال: والطّاقَةُ والطَّو ، واِحد :ما أطاق كَلَّفِرىٍء مكلُّ ام.  

  .شعبةٌ من ريحاٍن أو شعٍر : والطّاقَةُ

ثُ ما كَانَ، واجلميع: والطّاقياِء حالِبن قْدقَانُعوالطِّي اقاألطْو .  

اقواألطْو :زانُ. اإلفِْريلَسِد. والطَّينمن الناس بالس ساُء. وجنوالِكس.  

  .أي على أقْصى ما يمِكنه من اهلَيئة: وقام فالنٌ على طاقَِة

ِفينة: والطائقِن من السيتبشخ كل نيما ب.  

  . أعالهمستقَره يف: وطائق اجلَبل

  .أرض مستِديرة سهلَةٌ يف غلٍظ يِحيطُ ا: والطَوقَةُ

  .نِبيذٌ من األنارِجيل: ونِبيذُ األطْواِق

  قوط

: والقَوطَةُ. موِضع: وقُوطَةُ. الذي يرعى قَوطاً من الضأِن: والقَواطُ. قَِطيع يِسري من الغنم، واجلميع األقْواطُ: القَوطُ

  .اجلُلَّةُ الصغرية

  اقط

: وأقَطْت القَوم. التمر املُعاتج باألِقِط: واملَأْقُوطُ. يتخذُ من اللَّبِن املَِخيض، وأقَطْت العسك باألِقِط آِقطُه أقْطاً: األِقط

  .جمع األِقِط: واألقْطَانُ. أطْعمتهم األِقطَ

  .ِقبِة ِمما يلي الكَِرشهنةٌ دونَ ال: واِإلقْطَةُ

    

  .الوِخيم الثَِّقيلُ: واملَأْقُوطُ من الرجال. املَضيق يف احلَرِب: واملَاقطُ

  وقط

  .موِضع يستنِقع فيه املاُء، واجلميع الِوقْطَانُ والِوقَاط: الوقْطُ

  .أثْقَلَين: ووقَطَين اللَّبن.  طار نومه فأمسى متكَسراً ثَِقيالًالذي: وقيل. املَوقُوطُ؛ وهو الصِريع املَغشي عليه: والوِقيطُ

الدال والقاف  
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  تدو

ِريِف االقِْتداء: القدوصلُ تة. أصوةُ: والِقددى به، وكذلك الِقدالذي يقْت.  

  .أي ِحبذَائها: وهو ِمبقْداِء داِره. مبعىن: وفالنٌ بإزاِء فالٍن وِقدائه ومقَاداِته

  .الرائحةٌ الطَّيبةُ، قَِدي قَدى وقَداوةً وقَداةَ: - مقْصور -والقَدى

وِقدى ذو قَدى امِنه: والقَداةُ. وطَعيبع مالطَّع.  

  .الناقَةُ الصلْبةُ الشِديدةُ اخلَلْق: والِقنداوةُ

  . العنقوهو ِشدةٌ يف الرأس وقصر يف: ورجلٌ ِقنداوةٌ وِقندأْوةٌ

  قيد

دداً: القَيقِْييده تقَي ، ِن. معروفد من الساقَيأِة: واملُقَيال من املراخلَلْخ وِضعِد، ومالقَي وِضعداً. مل قَيجالر دأي : وِقي
ه. قُيدده أِقيتوِقد.  

  .لرحلهو املَمدود يف أصول احلَماِئل، وكذلك قَيد ا: وقَيد السيِف

  .قَيد األوابِد؛ أي يلْحق الوحش فكأنما هو مقَيد له حتى يلْحقَه: ويقال للفَرس اجلَواِد

  .اللِّثَةُ: كُوم علن أعناِقها قَيد الفَرس وقَيد األسناِن: من ِسماِت اإلبل يف أعناِقها، قال: وقَيد الفَرس

دس يف: والِقيالِقياِر، وكذلك القاداِملقْد .  

  قود

دِق: القَوِقيض السون.  

ادئاً: والِقييةً أو شبه داب دقُولُ الذي ياِد. احلَبالِقي و هو سلَس.  

  .ينقاد: وفَرس قَؤود . واِحد : واالقِْتياد والقَود. أي انقَدت له: وأعطَيته مقَاديت

  .إذا أعطَيته خيالً يقُودها: وأقَدته خيالً

  .مصدر القائد، وكذلك القَود: والِقيادةُ

  .أي قد هِرمت فال أقِْدر أنْ أركَب بِعرياً" لقد كُنت وما يقَاد يب البِعري: "ويف املَثَل

  .يالًأنفُه املُستِطيلُ على وجِه األرض ينقاد كذا ِم: والقائد من اجلَبل

 دلٌ مقْوبماء: وجطُوالً يف الس دتمأي م.  

دبه : واِملقْو قَادِة والكَلِْب يِق الدابنلُ يف ععجي ريطٌ أو سيخ.  

وهو . داُء، واجلميع القُودقَِود يقْود قَوداً، واألنثى قَو: الطَِّويلُ الظَّهِر والعنِق، والِفعل: واألقْود من الدواب واِإلبل
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  .الذي إذا أقْبلَ بوجِهِه على الشيِء مل يكَد يصِرف وجهه: - أيضاً-وهو. الشِديد العنِق؛ ِلقلَِة الِْتفاِتِه: من الرجال

  .هأي أستِقيلُ: وأنا أستِقيده. وأقادين اُهللا. استقَدت ما أصابين من فالٍن : وتقول

  .وكذلك االنِتقَام من اِإلنساِن. قَتلُ القاِتل بالقَِتيل، أقَدته به، واستقَدت احلاِكم: والقَود

  .وهي الذَِّريعةُ الذي يختلُ ا الصيد. كالسيقَِة: والقَيدةُ من اِإلبل

 قَيد ِعريوب :اقسنوي قَادنإذا كَانَ ذَلُوالً ي.  

والقَواد :ريِة ِحم؛ ِبلُغ فاألن.  

دودوالقَي :داِديها قَيعملَةُ، وجانُ الطَِّوياألت.  

  وقد

موِضع الناِر، وكذلك املُوقَد : واملَوِقد. النار: والوقُود. املَصدر: والوقُود. وقَدِت النار تِقد وقُوداً ووقُوداً ووقْداً
وتواملُسقَد . ِميقَاد دنوز :يرالو عِريس.  

 قّادو ِف: وقَلْبيةُ الصقْداء ووشاط واملَضقُِّد يف النوالت عِرياً: سره حدأش.  

ينيِن، والروايةُ رأت رجالً غائر الواِقديِن بالقاف أي الع: ورِوي قَولُ األعشى. هى املُتوقِّدةُ: وزند ونار وقَدى
  .املَعروفة بالفاء

  دوق

  .مهملٌ عنده

    

اخلارزجني :ائققاً، وقيل: الدمح أيضاً: اهلاِلك قوداقَةً، وتود قودقَةٌ . هو إتباع املائِق، وهو يووفيه د : قمأي ح .

  .مٍق إذا حدد النظَر إىل الرجل حب: وأداق الرجلُ

  .وداق من النِبيِذ ما خثُر منه

  .أي عدلَ عنها ِحين سِنق: وداق الفَصيلُ من اللَّبِن عن أمه. وإنَّ فيهم لَدوقاِنيةً

 بائق دائق اعتاداً: ومصاً وكَسخله ر نال ثَم.  

  .ٌء يِصيبها من شم البولَإذا أخذَها األىب وهو دا: وِديقَت غَنمك فهي مدوقَةٌ 

  .مجالُها: ومداق احلَيِة

  .انتفَخ: وانداق بطْن االنساِن. أطافُوا به: وأداق الناس باملَكان

  .الفَساد: والدوقَةُ. هِزلَ: وداق املالُ
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  قدى

  .اِإلسراع، قَدى يقْدي: القَديانُ

  .مبعىن الواو: وأنتم ِقديتنا. ناس أولَ ما يطْرأ عليكجماعةٌ من ال: والقاِدية

  دقى

وهو الذي يكِْثر من اللَّبن فيفْسد بطْنه ويكْثُر سلْحه، واألنثى دِقية، دِقي يدقى دقى، وهو دقْوانُ ؛ : فَِصيل دٍق 
  .ودقوى

 ِقيدٍق ، فهو ممةٌ من حقْيوبفالٍن د.  

  ودق

قده: الونيه وهِديدكلُّه ش املَطَر.  

  .وسحابةٌ واِدقَةَ. ذات ودقَيِن: ويقال للحرب الشِديدة

  .معترك الشر: واملَوِدق. حر ِنصِف النهاِر: والوِديقَةُ

وابمن الد قِديِد: والوانٌ ، وِن، أتيتاحلاِفر به ذات فصواقاًيدق ِودوت قَتدق، وقد ول، : يعلى الفَح تصرإذا ح
  .وفَرس وِديق وودوق. أودقَت واستودقَت: ويقال أيضاً

  .كالنقْطَِة فيها: والودقَةُ. هي بثرة أو حمرةٌ : داٌء يأْخذُ يف العيِن ويف ِعرِق الصدغ، وقيل: والودق

وِفاحلَ: والواِدقيمن الس دِدي.  

  .أي ما وصلَ: وما ودق إىل األرض منه شيٌء . أي قَِريب السرِة من األرض: وإنه لَواِدق السرِة

قدنا: - أيضاً-ووِة. إذا دنالس ادقه لَواس: وإنعالن بأي قَِري.  

إليه أودق قْتدت إليه: ووسأْنتلْحوودق إ. أي اسمالَ إليه: ىل الص.  

ِدقكاِن: واملَواملَأتى للم.  

التاء والقاف  

  

  قتو
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والقَت :و املُلُوكقْتِة، يماِخلد نسهم: حمدخةُ. أي ينَ: واملُقَاِتيووقْتوم ، ِويقْتم والواِحد ،امون-اخلُدوقيل- بالن ، :

.  من القَتِو، كاملَغزى من الغزو- وهو مصدر على مفْعٍل-تِوي منسوب إىل املَقْىتواملَقْ. هو الذي يخدم بطعام بطِنه

  .جمع املَقْتِوي مقَاِتوةٌ ومقَاِتيةٌ : وقيل

  توق

قوقاً، : التوؤوقاً وتت فْسي وهي تتوقن ها إليه، تاقَتاعِء وهو ِنزيفْس إىل الشالن قؤواقَةٌ تائقَةٌ توت فْسون.  

  .أشفَق: وتاق. إذا خف إليه: وتاق إليه

  .وكذلك الدموع إذا خرجت من الشؤون. إذا جاد ا، توقاناً: وتاق الرجلُ بنفِْسه

  .ِتقْت إليه: وإذا هممت بِفعل شيٍء قُلْت. وتاق الِقدح يف املَيِسر

  تأق

  .وذلك إذا امتَأل حزناً وكاد يبكي: ِشدةُ االمِتالِء، تِئقَت نفْسي تتأق تأقاً: قالتأَ

 ئقس تياً: وفَررباباً وجلئٌ شتمم.  

سالقَو أَقْتوأت :مهالس قْتها فأغْرعزن تددقاً. إذا شوقُها توتي سلُ القَوالرج يف: وتاق نلَيِةمزقَانُ .  معىن اهلَميوالت
  .الشِديد الوثِْب: من الرجال

  وقت

قْتاِن: الومن الزم ارِمقْد . قَّتوله ِحيناً فهو م ترٍء قَديوكُلُّ ش .قَاتقِْت: واِمليالو ردصاللُ. مواِإله : قاتِمي
  .وأصلُه الواو" وإذا الرسلُ أقِّتت: "ولُه عز وجلَّوق. ووقْت موقُوت وموقَّت . الشهِر

  قوت

ونفْخ . إذا عالَه بِرزٍق يِسٍري : مصدر قاته يقوته ويِقيته: والقَوت. ما يمِسك الرمق من الرزِق، والِقيت ِمثْلُه: القُوت
 تةً. قُوتِقي كفْخلنا ن تواقْت :أي ارفُق.  

    

الكالم اتقْتت: وفالنٌ يقووم تِقيلٌ مجِقلُّه، ورأي ي.  

تواملُِقي :ِدرِء املقْتيعلى الش فقُوكذا: ويقولون. هو احلاِفظُ: وقيل. املَو لْتِصري ما فَعفْسي البال وقائِت ن.  

الظاء والقاف  
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  وقظ

  .ه يجتِمع فيه ماء كثري حوض ليس له أعضاد إال أن: الوقْظُ

  قيظ

  .صِميم الصيِف، ِقظْنا مبكاِن كذا، وكذلك املَِقيظُ: القَيظُ

  .نبات يبقى أخضر إىل القَيِظ يكون علْقَةً لِإلبل إذا يبس ما سواه: واملَِقيظُ

  .ما زرع يف زمِن اخلَِريف وأول الشتاء: والِقياظُ من الزرع

يبِديِث النقال- صلّى اُهللا عليه وآِله وسلَّم-ويف ح رمأنَّ ع " : ِنيب ظْنقَيال ي عوأص نما هولَ اهللا إنيعين ": يا رس
  .من التمِر، أي ال يكِْفيهم لقَيِظهم

  يقظ

  .أيقَاظٌ ، وِنساء يقَاظىنِقيض النوم، استيقَظَ فهو يقْظَانُ ويقْظى، وِرجالٌ : اليقْظَةُ

  .ورجلٌ يقُظٌ ويِقظٌ . يقَظَ وأيقَظَ: وإذا أثار التراب قيل

  .اسم أيب مخزوٍم؛ حي من قُريٍش: ويقَظَةُ

الذال والقاف  

  

  وقذ

  .أي مقْتولةٌ باخلَشب: شاةٌ وِقيذٌ موقُوذَةٌ . ِشدةُ الضرِب: الوقْذُ

  .أي ثَِقيالً دِنفاً: فالنٌ وِقيذاًوحِملَ 

وهو اِملرفَق، أو طَرف املَنِكب والركْبِة أو الكَعب، وهو املَوِضع الذي إذا ضربته : وضربه على موِقٍذ من مواِقِذه
  .وقَذْت صاِحبه

  .أي أثَر باٍق من مكْروٍه : ويف قَلْيب وقْذَةٌ 
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  .اليت ينقَِطع بعض عروِق أحِد ِشقَّي ضرِعها فَيِقل لَبن ذلك الشق:  الغنمواملُوقَّذَةُ من

اسعقَذَه النه: وونهأو.  

  ذوق

قذَاقاً: الذَّواقاً ومقاً وذَوذَو قذوي ذاق ردصم.  

  .أي ما عنده: وذُقْت فالناً

  .فقد ذاقَهوكلُّ ما نزلَ بإنساٍن من مكْروٍه 

  ".إنَ اهللا عز وجلَّ ال يِحب الذَّواِقين والذَّواقَات : "ويف احلَِديِث

والرجلُ . وكذلك اللِّبن إذا استمذَق عن املَخض بعدما حرك وهو خاِثر. أي انقَاد وطاوع: واستذَاق األمر لفالٍن 
ذَاقتاملُس :براملُج.  

  ذقو

  .وهو الرخو راِنِف األذُِن، وكذلك اِحلمار: فَرس أذْقى وامرأةٌ ذَقْواُء

  قذى

رمت : وقَذَت عينه تقْذي قَذْياَ. عويد أو تراب يقَع يف العين، قَِذيت عينه تقْذى قَذى، وهي قَِذيةٌ : القَذى
  .وقَذَاةٌ تجمع على األقْذاء. وهو املُقْذي. ألْقَيت فيها القذى: وأقْذَيتها. لقَذىأخرجت منها ا: وقَذَّيتها. بالقَذى

  .وهو أنْ يخرج شيٌء من رِحِمها بعد الِوالدِة : وقَذَِت الشاةُ تقْذي قَذْياً

  .أي كَِرهته: وقَِذيت بكذا

إذا مشى هوناً : مر يقْذُو: سيرهم، من قوهلم: وقُذُوهم. عةٌ جما: وجاَءتنا قاِذية من الناس وقَذْو منهم وأقْذَاء
  .القاِذيةُ أولُ ما يطْرأ عليك، ويروى بالدال: وقيل. سائرونَ، ورجلٌ قاٍذ: وناس قاذُونَ. ضعيفاً

  .أي سِفلٍَة : وجاَءنا يف أقْذَاٍء من الناس

  .ائر بالقًذى من عيِنهأنْ يرِمي الط: واقِْتذَاُء الطيِر

الثاء والقاف  

  

  قثو
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  .فيها ِخيار ، ومقْثُوةٌ ِمثْلُه: لُغتاِن، وأرض مقْثَاةٌ: الِقثّاُء والقُثّاُء

  وثق

  .مصدر قَولك وثقْت به أِثق ِثقَةً، وأنا واِثق به، وهو موثُوق به: الثِّقَةُ

  .يِق املُحكَم، وثُق وثاقَةًمصدر الشيِء الوث: والوثَاقَةُ

ثَاقثَاقاً: والووثاقاً وه إيثَقْتاإليثاِق، أو مبه. اس ثَقولُ الذي يواحلَب :ثُقواجلميع الو ،ِر. الِوثَاققَةُ يف األمثيوالو :

ثائقذُ بالثِّقَِة فيه، واجلميع الوه واألخكامإح.  

ثَاقاثَقَ: واِمليِة،ومنه املوثقمن املُوداهاُء. ِة واملُعثاِق: وقال الفَرع اِملياِثِق جلَمةٌ يف املَولُغ اِثقاملَي.  

رمالت ثَقوائْت :دتلَ واشكَتإذا ت.  

  ثقو

  .السكُرجةُ، وجمعه ثُقُوات : الثُّقْوةُ

  

  من معتل القاف" القاف والراء"باب 

  القاف والراء

  قرو

ِشبه حوض ممدوٍد مستِطيل إىل جنِب حوض : وهو أيضاً. مِسيلُ اِملعصرِة وِمثْعبها، واجلَميع القُِري واألقْراء: روالقَ
  .والقَدح. وأصلُ النخلَِة ينقَر فَينبذُ فيه. يفْرغُ فيه من احلَوِض الضخم

رأيته على قَرٍو واِحد وقَِري واِحٍد، وقَري : كُل شيٍء على طَِريقٍة واِحدٍة ، تقولو. وما ا ال ِعي قَرٍو أي أحد
  .أسفَلُ الرمح ِمما يلي الزج: وقاِريةُ اخلَطِّي. قَصدم: وقَروت إليهم قَرواً. قَرو الشعِر: ومنه. واِحٍد

  .إذا سار فيها ينظُر ما حالُها وأمرها: ا ويقْروهاواِإلنسان يقْتري أرضاً ويستقِْريه

  .أي طَبقَها املَطَر، وكذلك القَِري والِقرو والقَري: وصارِت األرض قَرواً واِحداً

ووي: والقَرتذُ فيه. اِهلالَلُ املُسبنع يذُومن ج ضووح.  

  .طَِويلةُ السنام ووسِط الظَّهِر، واجلميع األقْراُء، ونوق قُرو:  قَرواُءالظَّهر، جملٌ أقْرى، وناقَةٌ: والقَرى

  .إذا أصابها وجع األسناِن وتورم ِشدقاها: وقَرِت الناقَةُ تقْرو قَرواً

  .يهاوهي اليت تقْري جرتها أي تجمعها يف ِشدقَ. الضروس: والقَرواُء من اِإلبل
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األرض توتها: وقَرعبتت.  

  .أي مررت م رجالً رجالً: وقَروت بين فالٍن

  .أي شهداُء اللَِه، مأخوذٌ من أنهم يقْرونَ الناس فَيتتبعونهم: املَالئكةُ قَواري اللَِّه عز وجلَّ يف األرض: ويقولون

: ويف املَثَل. أي على ما كانت عليه: ال ترجع حالُهم على قَرواها:  من قَوهلم:- على ِمثاِل العطْشى-والقَروى

واحتبسِت اِإلبل أيام . - باملَد-ال ترجع اُألمةُ على قَروائها: ويقولون" عاد على حاِفرِته"رجع فالن على قَرواه أي 
وإذا تحولْت عن بلٍَد فَمكَثْت به . ِبين، فإذا استبانَ ذَهب عنها اسم الِقروِةوذلك أولَ ما تحِملُ حتى يست: ِقروا

القَِطيع : والِقرةُ. مبرتلِة الوقِْر يف اُألذُِن: والِقرةُ. أي مرضه ووباؤه: خمس عشرةَ ليلةً فقد ذَهبت عنك ِقرةُ البلَِد
  .ِميلَغةُ الكَلِْب: والقَروةُ. العِظيم من الغنم

  قرى

  .أضافَه: اِإلحسانُ إىل الضيِف، قَراه يقِْريِه ِقرى: الِقرى

يوالقَر :ياً وقرىض قَراملاَء يف احلَو تيض، قَراملاِء يف احلَو عمج.  

هي : وقيل.  من اِملقْراِة يف قَرٍو أو ِمركَن، واجلميع املَقَاريِشبه حوض ضخم يقْرى فيه من الِبئْر ثُم يفْرغُ: واِملقْراةُ
يافقْرى فيها األضاِجلفَانُ اليت ي.  

انُ: والقَرييِغٍري ، واجلميع القُرِه واٍد صماٍء كثٍري يف ِشب عمجتسح. مقْري يف اجلُرةُ تِمع: واِملدتجاةُ . أي توِمقْر
  .معهامج: اِملدِة

والناقَةُ تقَرى ِببوهلا . أنْ ييجع ِضرسه فَيمتِنع منه املَضغُ: والقَري والقَرو من أدواِء البِعِري. رؤوس اِإلكام: واملَقَاري
يت، ألنَّ الطائر يقْري فيه ما احلَوصلَةُ سم: والِقِريةُ . ِمثْلُ تقَرر، يكونُ من العطَش، وهو االقِْترار: على فَِخِذها

 -والقَريةُ والِقريةُ. - خمَفَف-مأواها، وجمعها قَرايا، وكذلك القَريةُ: وقَِريةُ النمل. يبتِلعه، وبه مسي ابن الِقِرية

ساِكن القَريِة، وتشدد الياُء، : والقاِري. يتاِنالقَر: ويقال ملَكَّةَ والطائِف. مكَّةُ: وأم القُرى. ، واجلميع القُرى-لُغتاِن
ةُ والقاراتحاب. وهم القاِريةُ من السِة إقْراًء. الذي فيه ماٌء: والقاِريِر الداباجلُلَّ على ظَه تيه عليه: وأقْرتمإذا أد .

  .مبعىن مقْروَءٍة: يةٌوصِحيفَةٌ مقِْر. - بالياء غري مهموٍز -قَِريت القُرآنَ: وقالوا

    

أنْ تؤخذَ عصيتاِن مثَّ يعرض على أطراِفهما : والقَِريةُ. أي أصابه منه يقْتِريه اقِْتراًء: واقْترى فالنٌ من صاحِبِه خيراً
ض يف ورعفَي ضيٍد فيه فَروؤتى بعمثَّ ي إليهما من كل جانٍب بِقد رسؤي ديوفاه إليهاعطَر دشِة ويِط القَِريفيكون . س

: والقَِري. اهلَودج، واجلميع القَرايا: عود الشراع الذي يكون يف عرِضه من أعاله، وقيل: والقَِريةُ. فيه رأس العمود

  . واِحٍدأي طَِريٍق: وهو على ِقِري واِحٍد . النوع من الشعِر، وجمعه أقِْريةٌ

  .طَير من السوداِنيات، واجلميع القَواري: والقاِرية
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  قرأ

وسمي القُرآنُ قُرآناً ألنَّ القاِرىَء . أي عاِبد ناِسك: ورجلٌ قاِرئ. قَرأْت القُرآنَ ِقراَءةً، فأنا قاِرىٌء، والقُرآنُ مقْروٌء
حاضت فهي مقِْرئ وقَعدِت املَرأةُ أيام : إذا رأَت دماً، وأقْرأَت: رأَِت املَرأةُ قَرءاًوقَ. يظِْهره ويبينه ويلِْفظُه من فيه

  .إذا حرمت عليها الصالةُ: وتقَرأَ فالنةَ الدم. إقْرائها

  .احلاِملُ: والقاِرئ. قَرأت ِقروةً : وأما الناقَةُ إذا حملَت فإنه يقال

: يجعل مرةً طُهراً ومرةً حيضاً، وهو مأخوذٌ من القاِرىء والقَرِء: والقَرُء. اِحليض الثَّالثُ اليت تعتد ا: روُءوالقُ

  .ئهااليت ينتظَر ا أيام أقْرا: واملُقَرأَةُ من النساء. جاَء وقْت طُهِرها وحيِضها: وأقْرأَِت املرأةُ. للوقِْت

: والقاِرئ. جاءت لوقتها ودخلَت يف هبوا: وأقْرأَِت الريح. أي لوقِْتها: هبِت الريح ِلقَرئها ولقارئها: ويقال

ال ضمته، أي ما غَيبت يف بطِْنها ولَداً و: وما قَرأَِت الناقَة سلى قَط. غابت: وأقْرأَِت النجوم. السكّانُ والشهاد
. انصرفْت: دنوت، ومن سفَري: وأقْرات من أهلي. دنت: وأقْرأت حاجيت. تحِمل ولَداً فَترِميه ِعند الِوالدة: وقيل

  .أقْرئ فالناً السالم واقْرأ عليه السالم: ويقولون. وقْت املَرض، وقد تلَين: - مهموزةٌ -والِقرأةُ

  قور

وهي األصاِغر من اجلباِل واألعاِظم من اِإلكام وهي متفَرقَةٌ خِشنةٌ :  كذلك- أيضاً-جماعةُ القارِة، والِقيرانُ: القُور
اجلاهلية قيل إنَّ هذا احلَي من القارِة كانوا رماةَ اِحلذْق يف " قد أنصف القارةَ من راماها: "ويف املَثَل. كثريةُ اِحلجارة

هو مشتق من قَوارِة األِدمي الذي يقَور للهدف، وهو ما قُور : وقيل.  الدبةُ- ها هنا-القارةُ: وقيل. وهم من خزيمة
تشنن اِجللِْد وانِحناء : واالقِْورار. أي، اتسع، ومنه دار قَوراء: وقَِور الشيُء يقْور قَوراً. من وسِطه كقَوارِة اجلَيب

هو : الذي قد طُِلي بالقَِطران، وقيل: واملُقَور من اِإلبل. قد اقْور ِجلْدها وهِزلَت: وناقَةٌ مقورةٌ. الصلْب هزاالً وِكبراً
: والقائر. اسم فَرٍس لسواِده: وقَيار. واِحد، وصاِحبه قَيار: والقار والِقير. الشِحيم السِمني، وكأنه من األضداد

أي اقْترب من ثيايب : واقْتارين ِلص. الذي يفور على ِرجلَيه ميشي على أطراف قَدميه لئالّ يسمع صوت قَدميه
  .أي ختلَ: وقار للصيِد يقُور. اجتاحه وسلَبه: وقيل اقْتاره. وأمِتعيت

ي ِغرةًواقْتِمن ها: ارنيحُء. أي تيالش قَاروان :قعبه. أي و قَاراراً. مالَ به: وانِقيان ِت الِبئْروانقار : تارهإذا ان
تمدهوت .ةُ: والقاراِإلبلُ، والِقر :منالغ .هم يقول بالضدةُ. و بعضةً: والِقرِقر ِقري قَرم. من و تولَِقينرينه األقْو :

أي : وبلَغت من األمِر أقْوريِه. أي بطَرفَيه: ورِكب فالن الدهر بأقْوريه. أقْوِريات: أي الداِهيةَ، وال يفْرد، ويقال
  .ِنهايته

  وقر
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قْرقْراً: الوو ِقرِت األذُنُ تقَرِع: ِثقَل يف اُألذُنِِ، ومعن س قالأي ثَقُلَته، وي :قَروت تقرلُ-وجوت ِجلَتِمثْلُ و - ،
  .ووقرت فهي موقُورةٌ 

    

والِوقْر :اِقريةٌ واجلميع املَوقَرولَة مخه ِإيقاراً، ونقره أُوتقَرلُ ِحماٍر أو غِريه، أوها . ِحمقر، كأنوةٌ ومقرولَةٌ، مخون
  .أوقَرت هي نفْسها

  .واستوقَر فالن ِوقْره طَعاماً. قد أوقَره الدين: ِقري وقيروفَ

  .ِشبه وكْتٍة إالّ أنَّ هلا حفْرةً تكونُ يف العين ويف احلاِفِر: والوقْرةُ

السِكينةُ : والوقَار. ت واُهللا أرهصهارِهص: ووقرِت الدابةُ توقَر، واللَه أوقَرها، كما تقول. موكُوتةٌ: وعين موقُورةٌ
ةُ، وكذلك الِوقَاراعدر الواو-والوتار- بكَسهو املُخ حقٌر.  والفَتوتم قَارو رقُوجل وه. ورتقَرلْته: ووجب .رقُويوالت :

  .أيضاً" وقَرنَ" "يوتكُنوقرنَ يف ب: "ويقْرأ. ووقَر الرجلُ يِقر. لُغةٌ يف التوقري

والواِقر :انٌ واِقرنج ،الساِكن :أي ثاِبت.  

رقيأن، وقيل: والومن الض اِد: القَِطيعول السةُ: وقيل. هي شاُء أهوالِقر روثَقَلُ : الوقي اُء والِكالبعوالر منالغ
  .الرجل

قَِريِنيها: والوقْتاء الذي يالش احلَِمِريصاِحب ِر. ، وكذلك صاِحبو اِملصوساِكن.  

ورجلٌ موقَّر . ِقرةٌ: ويقال للشيخ الكَِبري. أي ِثقلٌ: وما عليك ِقرةُ. النقْرةُ العِظيمةُ يف الصخرِة تمِسك املاء: والوقيرة
قَحوم :وراألم برأي قد ج.  

  .اوةٌ أي ِضغن وعد: وبينهم وقْرةٌ

  روق

قونُ: الرالقَر.  

  .سيدهم : وروق الناس

  .ألْقى عليه أرواقَه: همه ونفْسه، يقال: وروق اِإلنساِن

  .ألْقَت أرواقَها: والسحابةُ إذا ألَحت باملَطَر وثبتت بأرض قيل

أي : وفَعلَ ذاك يف ريق شباِبِه وروقه. السن: والروق. أي طال عمره حىت تحاتت أسنانه: أكَلَ فالنٌ روقَه: ويقال
  .أي ارِتفاعه: وأتيته ريق الضحى. يف أوله

وهو من . الريق وهو أنْ يصيبك من املطَر يِسير: وقيل. أفْضلُه، كريق الشراب واملَطَِر: والريق من كل شيٍء
  .األضداد

قووالر :ابجقاِإلعوأنا مرو وقُين فهو رائقري رِء، راقَين هذا األميصائِف .  بالشقَةُ من الووقَِت الرتومنه اش
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  .واخلَيل

وخباٌء . مقَدم البيِت: والروق. بيت كالَِفسطاط، واجلميع األروقَةُ: والرواق. أي فاقَهم: وراق فالنٌ على أهِله
  .بيت ترِويقاًوروقْت ال. مروق

: والراووق. البدلُ عن الشيِء: والروق. احلاِجب: وِرواق العين. أي ِرواق بيِته ِبِحيال ِرواق بييت: وفالن مراِوقي

  .ناجود الشراِب الذي يروق به فَيصفّى

قولْيا على ا: والرالع افرلُ األسناِن وإشقاُءطُووور قوأر تعفلى، والنلس.  

اقواِل : واألرأطْراِف اِحلب عمجم.  

  .أي رفَع له يف سوِمها وال يِريدها: وروق فالنٌ يف ِسلْعِته لفالٍن

قِويرراً منه: والتيخ رثوباً آخ ِريتشعليه وت دِزيوت كبثَو عِبيأنْ ت.  

  .أي زاد عليه، فهو يروق: ا على هذاوراق هذ

  .الشيُء اليِسري، ما أعطَاه ِإالّ روقَةً: والروقَةُ

  .ِرواق ِرواق، وإمنا تسمى به إذا كانت روقَاَء: والنعجةُ تسمى ِرواق، وتشلى للحلب فيقال

  ريق

يقروالت قياملاِء على : الر ددرقاِنهتاورتقَاِن املاَء ويايرتاقَةً، ومها يه إرقْتقاً، وأَرير قِرياملاُء ي ِه األرض، راقجو.  

الذي : واملاُء الراِيق. ماُء الفَم، ويؤنثُ يف الشعر: والريق. إذا تضحضح فَوق األرض: وراق السراب بِريق ريقاً
  . الريق غُدوةً بال ثُفٍْليشرب على

  .إذا كانَ على الريق: ورجلٌ ريق على فَيِعل

  .أي فاِرغاً: وجاَء راِيقاً. أي يجود ا: وهو يِريق بنفِْسه. أي خاِلص: وِمسك رائق. ِبغيِر أُدم: وأكَلْت خبزاً رايقاً

  ورق

قرِك: الووِر والشجالش قرإيراقاً. و قَترِريقاً وأووةُ ترجقَِت الشرو.  

    

اقق: والِوررج الوورخ قْتق. ورِرقَةٌ كثريةُ الوقَةٌ ووِريةٌ ورجٍة. وشنىن أُبس أدقَةٌ: وإذا كانَ يف القَورفهو و .

أَولُ نبِت الطَِّريفَِة، : والرقَةُ. حساف الصلَياِن والثُّمام وغِريمها: والرقَةُ. أخذْت ورقَها: وورقْت الشجرةَ أِرقُها ورقاً
الدم يسقُطُ من اِجلراحِة علَقاً : والورق. الذي يأكُلُ الورق: واملُتورق. وجدنا ِرقَةً تهراق كأنها الزيت: ويقولون

ِإنها : ويقال للمرأِة. والضعيف من الفتياِن. نعيمها وجتها: وورق الدنيا. ق املُصحِفوأدم رقَاق منها ور. قطعاً
  .إذا كانا خِسيسين: لَورقَةٌ والرجلُ كذلك
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  .ورق الِفتياِن ذو اجلَمال والنشاِط: وقيل

قرم واِإلبل: والوناملالُ من الغ.  

ِرقوالو :ملُهماسن، ومنه قَوها ِرِقيعمم، وكذلك الرقَةُ وجهرمن :  للد نين وهو العاَألِفي طّي أفْنغي نِقيانُ الردِوج
. أصاب ماالً: وأورق الرجل. كثري الوِرق والدراهم: ورجلٌ وراق وموِرق. املال، والِورق والورق، كذلك

إذا طَلَب صيداً : وأورق الرجلُ. أي مكْثَرةٌ له: إنْ تتجر فإنه مورقَةٌ ملاِلك: ويقولون. أخفَقوكذلك ِإذا خاب و
  .فَفَاته، يوِرق إيراقَاَ

اقراقَةُ: والوه الِورتعنوص ،روفعقَةُ. مرةٌ: والواممماد، حِن الرٍة كلَوراٍد يف غُبونُ سلٌ لَوصقاُء، ونرقاُء، وأُثِْفيةٌ ورو 
قرواِرقاً. أَوم لك وما ِزلْت :اِنياً لَكدم ِن : وجاَء يف احلديث. أي قَِريباً منكزِرقانَ على والكاِفِر ِمثْلُ و سِضر
  .جبل معروف: ووِرقَانُ. يعين يف النار: قَِطران

  اقر

أُقُر :ضع يف ِشعوم مرئ القيساسِر ام.  

  أرق

  .زرع مأروق، ونخلة مأْروقَةٌ، وقد أَِرقَت: آفَةٌ تِصيب الزرع، يقال: األرقَانُ والريقَانُ

ققَين كذا: واَألروأر ،قآر وم، أِرقْتالن قَاِن. ذَهابِخيلٌ: واليارساء، دِة النِورمن أس.  

  رقو

  . أيضاً- بال هاٍء-رقو: الدعص من الرمل، ويقالفُويق : الرقْوةُ

  رقى

  .وارتقى القُراد يف جنب البِعري. وجبل ال مرقى فيه وال مرتقى. صِعد يف سلٍَم أو يف درجٍة : رِقي يرقى رِقياً

والرِقي قْيوالر :قال. واِحدو ي :ها معمقاةٌ ، وجرقاة ومراقِمر.  

  .مسترٍق: واملَرِقي. إذا عوذَه، وصاِحبه رقّاٌء: ورقى الراقي يرقي رقْيةً ورقْياً

  .قد ارتقى بطْنه اليوم، ويقال ذلك للبِعري والشاء: ويقال للذي قد بطَن شيئاً وانطَوى بطْنه

  رقأ
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أي : وارقَأ على ظَلِْعك. وكذلك الدمع والِعرق وال تسبوا اإلبلَ فإنَّ فيها رقوَء الدمإذا انقَطَع، : رقَأ الدم يرقَأ رقُوءاً
  .ارفق بنفِسك وال تحِملْ عليها أكثر من طاقَِتك: فإني عاِلم ِبمساِويك، وقيل. كف له

الالم والقاف  

  

  قلو

القَلْو :بالقُلَِة، واجلميع القُِلي كيمرها: واِملقْالَةُ . نتبشخ.  

  .أسرعت: واقْلَولَِت احلُمر. وهو تقدمها به يف السير، جاء يقلُو به ِحماره: الدابةُ تقْلُو بصاِحِبها قَلْواً: والِقلْوةُ

. حش الفَيت الذي قد رِكب وحملَاجلَ: والِقلْو. كانَ ابن عمر ال يرى إالَ مقْلَولياً أي منكَِمشاً: "ويف احلَديِث 

ه أقْلُوه: والقَلْوتقَلَو ،باعته: االتِبعه. إذا تتعلى اِملقْلى وقَلَي احلَب تىل مكاناً. وقَلَوالَه: واقْلَوقلى على فراشه. عتوي :

  .أي يتملْملُ

  قلى

القَلْي :ئاً على ِمقْلىيش كودةٌ -والقَلّاَءةُ. قَلْيدمذُ فيه املَقَايل: - مختالذي ت ع: والقالُء. املوِضعيللب قْلي الربالذي ي.  

  .مرقَةُ معروفة: والقَِليةُ

  .يمدوقد يفْتح القاف و". ما ودعك ربك وما قَلى: "البغض، قَلَيته أقِْليه وأقْاله ِقلى، ومنه قَولُه عز ِذكْره: والِقلى

  .القُراد:  مقْصور أيضاً-والِقلى

    

  .أي جبماعتهم: وجاَء القَوم ِبقَِليتهم

  لقو

العقَاب اخلَِفيفةُ السِريعةُ : واللَّقْوةُ واللَّقْوةُ. داٌء يأْخذُ يف الوجِه يعوج منه الشدق، رجلٌ ملْقُو، وقد لُِقي: اللَّقوةُ
راِن، وجه ألْقَاٌءالطيعةُ من الدالء. مةُ: واللَّقْوداِقها. الواِسعِة أشعةً ِلسةُ لَقْوامعِت النيموس.  

  ".ِلقْوةٌ صادفَت قَِبيساً: "ويف املَثَل. السِريعةُ اللَّقَاح: واللَّقْوةُ واللَّقْوةُ

  قول
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والقَوالُ . أي منِطيق: ورجل ِتقْوالة. اللَسانُ: واِملقْولُ. مقُولٌ:  بهالكَالم، قال يقُولُ فهو قائلٌ، واملَفْعولُ: القَولُ
  : وقد، ِقيلَ وقُولَ، وينشد. أي قائلُها: أنا قالُ هذه الكلمِة: ويقولون. الكثري القَوِل: والقَوالةُ

  وهو إذا ما قُوَل هْل من راِفِد

  .ا به فَقَتلْناهأي وقَعن: قلْنا به: وقَولُهم

  .إذا كانَ ذا كالم ولساٍن جيٍد: وإنه البن قَوٍل وأقْواٍل

  .يف الباِطل والكَِذب: والتقَول

  .أي اجتر إىل نفِْسه قَوالً من خيٍر أو شر: واقْتالَ قَوالً

  .مبعىن القائلة للقَوِل الفاشي يف الناس: والقالَةُ القَِبيحةُ

  .القالُ االبِتداُء والِقيلُ اجلَواب: وقيل. من القَوِل أيضاً: والِقيلُ

  .أي قُلْت علَي ما مل أقلْه: أقَلْتين ما مل أقُلْه وأقْولْتين وقَولْتين: ويقولون

ه قُلْتطَقْته: وإذا أنلْتين. أقْولْتقَاالً: وأقْويل م لْتعج.  

  .يع املَقَاِولَةُ، وهم األقْوالُ واألقْيالالقَيلُ، واجلم: واِملقْولُ

  : جمع القاِل للخشبِة اليت يضرب ا الكُرةُ، من قَوله: والِقيالَنُ

القُلَه الناِب ِقيروأنَا في الض  

  .أي اختاروها: اقْتالُوها عن آِخِرها: واِحد ويقال: والقالُ واِملقْالةُ

الَ الرل على صاِحِبهواقْتقْتالُ عليه: جعليه، فهو ي كَمتأي اح.  

  .أي قَولُه": ذلك ِعيسى بن مريم قالُ احلَق: "القَولُ، ويف ِقراَءِة عبِد اللَِّه: والقالُ

  ولق

لْقلْقاً: الوو لَقل والناقَِة ، ومِر للجةُ السيعرس.  

الكَالم لقواِإلنسانُ ي :ِديأي يه، وقُِرئَتِتكُم: "ره بألِْسننِلقُوه أيضاً" ِإذْ تنأِلقُوعلى هذا املعىن، وت .لْقوالو : برالض
  .اخلَِفيف، ولَقَه يلقُه ولْقاً

  .- على وكرى-أي متتاِبعاً، وكذلك الولقى: وضربه ضرباً ِوالَقاً

ضاألر لَقْتها: ووتها وقَطَعقْترأي خ.  

  .أي ساعةً: وسار فالنٌ ولْقَةً

  .مبرتلة األلَقى وهي السِريعةُ الوثِْب: - أيضاً-والولَقى 

  .طعام يتخذُ من دِقيق وسمن ولَبٍن: والوليقَةُ
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  ألق

لَقلَق: األوالو نيب ،قوقيل. األمح : قأْلُوجلٌ مونُ، رهو اجلُن :لَقبه أو :،سأي موألْق وبه أالَق  .لَقؤولٌ مجور :

  .يوصف ا السعالةُ والذِّئْبةُ والِقردةُ واملَرأةُ اجلَِريئةُ: واإللْقَةُ. يف معىن املَألُوق

  .إذا أسرع يأِلق: ألق الرجلُ: هي املَرأةُ الوثّابة السِليطَة، من قَوهلم: واَأللَقى

  .تأللُؤه، وائِْتالقُه ِمثْلُه: وتألق البرق

ل إلقجِريِق: ورألُق يف البوذ من التم، مأخودال ي.  

جلُ إالَقور :أي كاِذب .ق إالَقرقال منه: وكذلك بطَر فيه، يألْقاً وإّالَقاً: وهو الذي ال م قرالب ألَق .أِلق قروب :

ألَقتأي م.  

  لوق

  .بدةُ بالرطَِب، وكذلك األلُوقَةُالز: اللُّوقَةُ

  .أي شيئاً: وما ذُقْت لَواقاً. ال آكُلُ إالّ ما لوق يل ال أي لُين من الطَّعام حتى يِصري كالزبِد: "ويف احلَِديث

لُوقاِن إليكما ال يوه :كداِن ِعنِقرأي ال ي.  

  .أي ساعةً: وذَهب فالنٌ لُوقَةً

  ليق

  .شيٌء يجعلُ يف دواِء الكُحل، والِقطْعةُ ِليقَةٌ: يقاللِّ

  .إذا ألْزقْت اِملداد بالصوِف، ولقْتها لَيقَة ولَيقاً: ِليقَةُ الدواِة، ألَقْت الدواةَ أُِليقُها إالَقَةً: اللِّيقةُ

ققَةٌ: واللِّيةُ ِلياِب، الواِحدحالس عقَز.  

  .شعلَةُ النار. ياقواللِّ

    

  .أي ال يمِسكه: وفالن ال يِليق شيئَاَ

  .إذا أبانها: وسيف ال يِليق الضِريبةَ

  .أي ال تبِقيه: وما تِليق كَفّه ِدرهماً

بك قِليال ي رِمثْلُه: وهذا األم قليبك وال ي لَقعكُو وال يزأي ال ي .وما باألراقوال لَي عالَق ؤكَلُ: ضي عترأي م.  

اقوليس لفُالٍن لَي :اتأي ثَب.  

  .ال يليق بصفَري: أي مل تلْصق بقَلِْبه، ومنه قَولُهم: وما القَِت املَرأةُ ِعند زوجها
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اقبكَذا: واملُلْت اقلْتين، أنا مغتاملُس.  

اقلْتم هجِض: وون نسأْلَفُهأي حآه وير نبه كُلُّ م اقلْتي ربه. ي اقلْتيق لَيق: ويقولون. واألصل موض قلَي قضي :

مبعىن.  

  وقل

: والواِقلُ. وفرس توقلَةٌ. إذا أحسن الدخولَ بني اِجلباِل، وقَلَ يِقلُ وقْالً، وهو حسن التوقل: فَرس وقل وِغلٌ

  .ني حزونِة اِجلباِلالصاِعد ب

  .اِحلجارةُ: والوقَلُ

: وقيل. وهو أصغر شيٍء من الرؤوس تشِبيهاً باملُقْل: هو وقْلَةُ الراس: ويقولون. نوى املُقْل، واِحدها وقْلَةٌ: والوقُولُ

فْسهم نولُ الدمقْل حالو.  

  قيل

  .ما حرمته قيالً: كذلك الشربةُ، وقالت أم تأبطَرضعةُ ِنصِف النهاِر، و: القَيلُ

  .املَوِضع: واملَِقيلُ. نوم ِنصِف النهار، وهي القائلَةُ: والقَيلُولَةُ

  .حلَبتها عند القائلة: وتقَيلْت الناقَةَ

سقَاين : وقَيلَين. أي يتقَيلُها أي يشرب لَبنها يف ذلك الوقِْت: هالناقَةُ يحِبسها الرجلُ لنفِْس: - بوزِن فَعولة-والقَيولَةُ
  .يِقيلُ فيها القائلُ: وشجرةٌ ِمقْيالٌ. أي كَفانا يف مِقيلنا: ونزلْنا منِزالً فيه كٌَأل قَِليلٌ فأقالَنا. قَيالً

  .أشبهه: وتقَيلَ أباه. أي تتاركا: ال بعدما تبايعاوقد تقَاي. وقلْته البيع قَيالً، وأقَلْته إقالةً

  .اُألدرةُ، هو قَِبيح الِقيلِة، والقَيلَةُ أيضاً: - بوزِن اِحليلة-والِقيلَةُ

  .هو الِقلْيا الذي يغسلُ به الثياب: والِقيِلياُء

: واملَقَاِيلُ. املَِلك من ملُوِك ِحمير، واجلميع األقْيالُ واألقْوال: والقَيلُ.  فيهأي اجتمع: وتقَيل املاُء يف املَكاِن املُنخِفض

  .الرؤساء

  لقى

ِلقَاَء ولُقى لْقَاهفالنٌ فالناً ي لَِقي-دىةً، ولَقَاةً ولَقَاَءةً- على هةً ولَقْياً ولُِقيولُِقي .  

  .دمها صاِحبهكُلُّ اثْنين يلْقى أح: واللَِقياِن

ل لَِقيجةٌ : ورأةٌ لَِقيروام ،ِقياً: شرلْقى شزالُ تكذلك. ال ت لَقّىوم.  
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. ولَِقي من فالٍن أالَِقي كثريةً من شر، واِحدتها ألِْقيةٌ. والقَيت بني فالٍن وفالٍن وبني طَرفَي القَِضيب حتى تالقَيا

الَِقيوفالنٌ م :يتأي بيه ِتلْقَاَء بتي.  

  .أي استقْبلَه: وتلَقّى فالناً. األِنيس: واأللْقَاُء. هو اللُّقْيان: واللُقْيا

وهو أنْ يتلَقّى احلَضِري البدوي فَيبتاع منه متاعه :  عن التلَقّي- صلّى اللَه عليه وآله وسلَّم-وى رسولُ اللَه 
  .بالرخص

  .العيون ترِسلُهم ِليأتوك باألخبار، وهم جمع الالّقي: - على ِمثاِل غُزى-ىواللُقّ

  .أي لَِقيتهما: الْتقَيت فالناً وفالناً: ويقولون

يمثُلُ إشراف نواحي أعلى اجلَبل : واملَلْقَى. وكل شيٍء كان فيه، كاالنِبطاح ففيه اسِتلْقاٌء. على القَفَا: واالسِتلْقَاء
لَقَاتعها ممِعلُ، وهي املَلَقَةُ وجاٍت. عليها الوِشرتنم اب إذا كُنقال للِهضوي :اتلْقَياملَالَقي-واملَلْقَاةُ. م واجلميع -

  .شعب رأس الرِحم ودونَ ذلك أيضاً: 

  .أي لَقَِمه وممره: خل عن لَقَاِة الطَِّريق: وتقُول

  .شيُء املُلْقى املَنبوذال: واللَقى

  يلق

قَقوي لَقي ضياض: أبيالب شِديد.  

النون والقاف  

  

قىن وقنو  

. وهي الِقنية والِقنوةُ. وهو أنْ يتِخذَه لنفِْسه ال للبيع: قَنا اإلنسان غَنماً يقْنو قُنواً وقنواناً وقنياناً واقْتىن يقْتين اقِْتناًء

    : أي لَِزمته، ومنه: ِنيت حيائيومنه قَ

  فاقْنَي حياءِك ال أبالِك

  .إذا استحىي، يقْىن قىن: وقَنطَ الرجلُ. إذا داريته وسكّنته: وقانيت الرجلَ

  .أي أرضى وأقْنع" وأنه هو أغىن وأقْىن: "وقيل يف قَوله عز وجلَّ

غمن فالٍن وم ىقْنمنهوهو م وم فيه: ىنده ويملْزكان يأي م.  

  .أي جعلَ له ما يقْتِنيه: قَناه اللَه وأقْناه: ويقال
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  .مبعىن اقْتىن: وتقَنى

قْىن ِقىني وقَِني :ىىن ِغنغي مبرتلة غَِني.  

  ".ال تقْن من كَلِْب سوٍء ِجرواً: "ويف املَثَل

 ووالقُن ووالِقىن والِقن-ماء: - بالضانُ، واألقْنيانُ والقُنيانُ والِقنواج، واجلميع الِقنضلَ اِإلنمبا عليه قَب الِعذْق.  

  .حيثُ ال تِصيبه الشمس، ومكانٌ مقْناةٌ ومقْنوةٌ:  من الظِّلِّ-خِفيفةً-واملَقْنوةُ 

ال والذي أنا : ويقولون. صاِحب قَناً: ا والِقِنين والقُِنين ورجلٌ قَناٌء ومقَنأِلفُها واو، واجلميع القَنوات والقَن: والقَناةُ
اهلَقَه: من قَنه. خبعلى ح اللَّه هلَِقه: وقانأي من خ.  

  .الضخم التام القَناِة والقامِة: والقَنوانُ

سميت قَناةُ املاء ذا : وقال ابن األعرايب. حفَرته: املاء، وقَنيت املَكانَكَِظيمةٌ تحفَر تحت األرض ملَجرى : والقَناةُ
  .االسم ألنهم كانوا يدعونَ بني رأس كل خرٍق وبني الذي يِليه قَدر قَناة النِضمام بعِضها إىل بعٍض

. فاع يف أعاله بين القَصبِة واملاِرِن، وفَرس أقْىن، وباٍز أقْىنمصدر األقْىن من اُألنوف واجلميع قُنو، وهو ارت: والقَنا

  .واحلُفْرةُ اليت يوضع فيها النخلُ للغرس. الِكباسةُ: والقَنا. القَِصري: واألقْىن

املُداراةُ وحسن : - أيضاً-هيو. أي أشِرب أحدمها باآلخِر: قاِن هذا بذاك: إشراب لَوٍن بلَوٍن، تقولُ: واملُقَاناةُ
  .أي دام: واملُداومةُ أيضاً، وقاىن له كذا. السياسة

وما يقَانونَ مالَهم وال . أي ما دنا منه: وما أقْىن فالنُ لقَِبيح. برز: وأقْىن الصيد. أي أمكَنين: وأقْناين الصيد إقْناًء
  .نَ عليهأي ما يقومو: يعانونه

  .وهو أنْ يكونَ خيطٌ أبيض وآخر أسود يف النسج: وخيطٌ مقَانى. أي جمعت: وقانيت بين اخلَيطَين

  .أي َألجِزينك جزاَءك. َألقْنونك ِقناوتك: ويقولون

  . قُوِني بالِعيدان مع الريشأي هيأْته، وكذلك أُدِحي النعامِة إذا: وقانيت املَكانَ

  : فأما قَولُ ِبشٍر

ارالنَّه ٍة وقد تَلَعبقاِني  

  .السواد: والقُنو. أي متغرياً: وأصبح الشيُء قاِنياً. فإنه العين اليت ينتِظر ا

  .شِبيه باِحللِْتيت: والِقنةُ. فيه علُوبللَّذي : وأِفيق مقَنى. متغري الريِح: وِسقَاٌء قٍَن

  قنأ

  .وهو ِشدةُ حمرٍة إىل سواٍد، أحمر قاِنىٌء بالياء، وِخضاب أقْنأُ، وقَنأْت ِلحييت قُنوءاً: قَنأَ اللَّونُ يقْنأُ قُنوءاً

اِجللْد أتِلئَه: وأقْنعنه ِتح تعزإذا ن .اللَّب أتوقَنه: نتجزإذا م.  
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نقى ونقو  

مصدر الشيِء النِقي والنقَاُء أيضاً، وقد نِقي ينقى : أفْضلُ ما انتقَيت من الشيء، وجمعه نقَاوى، والنقَاوةُ: النقَاوةُ
جمع نقَاوِة الشيِء ونقَاٌء : والنقَاوى. ماعةُ الشيِء النِقيج: والنقَاُء. تجوده: واالنِتقاُء. وأنقَيته إنقَاًء. نقَاوةً ونقَاًء

  .أيضاً

  .نقَاةٌ : وما يلْقى من الطعام. الرِديُء: النقَاوةُ اِخليار، والنقَاةُ: وقيل. ِخياره: - بفَتح النون-ونقَاوةُ القَوم والشيِء 

  .لرمل، وجمعه أنقَاء، وتثِْنيته نقَواِنمن كُثْبان ا: - مقْصور-والنقَا

  .نقَاوته : ونقْيةُ املاِل وِنقْيته

  .احلُوارى: والنِقي

  .أي نِقيةٌ : وهي نقَاةُ اجلَيِب

قْوقَاُء: والناِله، واجلميع األنعلى ِحي قْون نلَين والرجيدب اليظْم من قَصكلُّ ع.  

  .الرملُ: ليداِن والرجالَِن والنقَاا: والنقَا

    

  .عاِرية من اللَّحم: وفَِخذٌ نقْواُء. دِقيق عظْم اليدين والرجلَين والفِخِذ، وامرأةٌ نقْواء: ورجلٌ أنقى

قْيالِعظَام: والن خاٍق و. منم قوةٌ ونِقينن، ناقَةٌ ممِني من السالع محقَاءوشأن.  

رقى البوأن :ِمنأي س.  

  .وانتقَيت املُخ من العظْم انِتقاًء، وأنا ناٍق. إذا أخرجت ِنقْيه أي مخه: ونقَوت العظْم ونقَيته

وسِمعت نقْيةً . يقأي الطَِّر: رِكب فالن متن املُنقّى: وسِمع. ضرب من احلَمض، وتجمع نقَاويات: والنقَاوى
  .ونغيةً

  .ونقى إيلَ بكَِلمٍة

  .ِخياره: - بالياء-ونقَاية املال

  .مبعىن لَِقيته: ونِقيت فالناً

  قون

  .هي شجرةُ اآلبنوس: شجرةٌ من النبع يتخذُ منها الِقِسيُّ، وقيل: والقانُ. موِضعاِن: قَونٌ وقُوين

  نوق
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أي صار كالناقَة، " استنوق اجلَملُ: "ويف املثَل. معروفةٌ، والنون والنياق، والعدد أينق وأياِنق على القَلْب: قَةُالنا
  .وتجمع الناقَةُ على الناقات

  .أي مذَلَّل: وبِعير منون

اقِص: والنل اِخلنهام وأصِة اِإلبرض نيب قشم هةِشباحق الرل باِطن الساِعِد ِبِلزقْبتسِر يف م.  

  .إذا تجود وبالَغَ: وتنوق فالنٌ يف مطْعِمه وملْبِسه

  .مبعىن انتقَاه: وانتاق الشيَء

قوِج: والنعِسرية كالنةٌ يرمفيه ح اضيب.  

  نيق

  .والتنيق لُغةٌ. من التنوق: النيقَةُ

  .والعيش الرِخي، هم يف ِنيق من عيِشهم. حرف من حروِف اجلَبل: نيقوال

  .أي طَمع ورغبةٌ: ولَيس هلم ِنيقَةٌ يف الشيِء

قوالني :ناِحلص.  

  قني

ننُ: القَيوالقُي واجلميع ،اداحلَد .نوكُلّ صاِنع عندهم قَي.  

  ". القَين فِإنه مصبحإذا سِمعت ِبسرى: ويف املَثَل 

  .ما كانَ قَيناً، ولقد قانَ يِقين قيانةً: ويقال

  .أي اشعبه: وقن إناء فالٍن

  .قَتلَك القَين فال ناِصر لك، وهي رقْيةٌ يزعمونَ أنه إذا قاهلا قاِتلُها سِلم: وكانت العرب إذا قَتلَت حيةً تقُول

نةُوالقَينةُ:  والقَيواألم دبِة. العةُ: وهي عند العامنياملُغ.  

  .قَينةٌ: والرجل املُتزين املُعِجب بالزينِة واللِّباس

  .إذا ازدانت بألْواِن زهرِتها: واقْتانِت الروضة

  .املَشاطَةُ: واملُقينةُ

  .الوِظيفَاِن لكُل ذي أربع: والقَيناِن

  .فَقَارةٌ من فَقَاِر الظَّهر: - أيضاً-وهي. اهلَزمةُ بين غُراب الوِركَين والعجب: والقَينةُ من الفَرس

  .أي خلَقَين: قانين اللَه على حبِه يِقينين: ويقال

هانه: واقْتارتأي، اخ.  
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  يقن

قَناأل: الي تِقنك، يةُ الشاحوإز نِقيِراليقَناً وباألمي رفالن بفالٍن. م ِقنبه: وي ةٌ. أُوِلعقَنلٌ يجبكُلِّ ما : ور وِقني
ِقنلٌ يجبه، ور عمسي.  

وقن وأقٍن  

  .يقَينِشبة حفْرٍة تكونُ يف طهوِر الِقفَاف ويف أعايل اِجلباِل ضيقَةُ الرأس، وربما كانت مهواةً بين ِن: اُألقْنة

قَنوو الطائر ِر باِجلبال: وأقَنأوى الطَّيوهو م ،ِقنمن اُألقنة فهو ي.  

  أنق

قاألن : قوأِني قاً، وهو أِنقأن قبه آن ِء، أِنقْتيبالش اإلعجاب :ِجبعؤِنقُين. أي مقَين يوآن .قةٌ أِنيضوور . نحون
  .نايف أناقٍَة من عيِشنا ودهِر

  .أي ما أشد طَلَبه له: وما آنق فالن يف كذا

  .أي ليس له عجب: ومالَه يف الشيِء آِنقَة

أنقٍب: واملُتِشه وِخصيق من عأنق: "ويف املَثَل. الذي هو يف أنكاملُت لَقعيف األمر". ليس املُت قأنفيه: وت قونت.  

قوم: واألنخالر ويف املَثَل.ذَكَر  :قها أُنعمِق وجوض األنيمن ب زهو أع.  

قنِجِب: واليق املُعق من األِنيةٌ يف األنلغ.  

الفاء والقاف  

  

  قفو

  .رهجةٌ تثُور ِعند أوِل املَطَر: القَفْوةُ

ه أقْفُوه: والقَفْوتِء، قَفَويالش بعتت.  

    

وال تقْف : "القَِذيفَةُ، من قَول اللَِّه عز وجلَّ: والقَِفيةُ. أي قَذَفَه" من قَفَا مؤِمناً: "ويف احلَِديث. يبةقَذفْته بالر: وقَفَوته
به ِعلْم لَك ما ليس."  

يع القُفُو والقُِفي، والقَفَي لُغةٌ مؤخر العنق، أِلفُها واو، والعرب تؤنثُه، والتذِْكير أعم، وثالثَةُ أقفيٍة، واجلم: والقَفَا
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  .قَفَي: فيه، وكذلك القَفَن ويضاف إىل النفْس فيقال

صىفالناً بع تقَفَّيه: وتتبرإذا ض.  

  .إذا ِجئْته من خلِْفه: واستقْفَيته

  .عين به، القَفَاي". يعِقد الشيطانُ على قاِفيِة رأس أحدكم ثالثَ عقٍَد: "وىف احلَِديث

ِرمخ إذا هيقال للشقَفاً: وي دعلى قَفَاه، ور دل. رِة اجلَبمن قاِفي ة. وِجئْتٍء : والقاِفييكُل ش امأم.  

  .حرف عرض اجلَبل: والقَفَا

  .أي آِخر الدهِر: ال أفْعلُه قَفَا الدهِر: ويقولونَ

  .توا وعفى آثارهمأي ما: وقَفى عليهم اخلَبالُ

من الِبر واللَّطَِف، وفالنٌ قَِفي : والقَفَاوةُ. يف الشعر، سميت ألنها تقْفُو البيت، وهي خلْف البيِت كلِّه: والقاِفيةُ
  .بفالٍن، وهو يقْتفي به

  .الضيف املُكْرم: وقَِفي السكْن

  .أقْفَيته به أي خصصته به: ا اقْتفَيت واخترت، تقولُِمثْلُ الِعيمِة وهو م: والِقفْوةُ

  .ما يرفَع من املَرق وهي أفْضلُه: والِقفَاوةُ

  .الزبيةُ للصيِد: والقُفْيةُ

  .أي اخلَلَف منهم: وهذا قَِفي األشياخ وقِفيهم

  .بت فَحملَ املَطَر التراب عليه فال تأكُلُه املاِشيةُ حىت يجلوه الندىإذا مِطرت وفيها ن: وقُِفيِت األرض فهي مقْفُوةٌ

  فوق

قِت: الفَوحالت قيضه. نمقَو قفُولُوهم: وهو يعأي ي.  

  .فاقَت يف اجلَمال: وجاِرية فائقَةٌ

  .التعظم واالسِتعالُء: والفَوقانية

  .أي مفِْلق مِجيد: شاِعر فائق ومِفيق: ويقال

اقِة: والفُوقَِة الغاِلبهالش ِجيعرقاً. تاقاً وفؤوقاً وفُوق فَوفُوي رهه البصيبوالذي ي.  

  .أي يجود: وفاق بنفِْسه يفُوق

  .إذا مات: وفاق فُواقاً

  .إذا هلَك، وكذلك، إذا هِزلَ: وانفَاق اجلَملُ

وأفاقَِت . أي قَدر ِفيقٍَة واحدٍة: وما أقام ِعنده إالَّ، فُواق ناقٍَة. رجوع اللَّبن يف ضرِعها بعد حلَِبها: قَِةوفُواق النا
فَاقَها أُهلها. الناقةُ وفاقَتتها: واستِدر ِمعتجى تها حتلَبوا حفَّسوذلك إذا ن.  
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  . كإفاقَِة املَغشي عليهمبعىن اإلفاقَِة: وفَِواق ناقٍَة

  .كذلك: وفَوق فَِصيلَه. شِربته فواقاً فُواقاً: وتفوقْت املاء

قاب: واألفاِويحمن املاِء يف الس عمتما اج.  

  .أي ساعاٍت مضت منه: وأتيته بعد أفاِويق من اللَّيل

  .أي يرضعها فُواقاً فُواقاً: قْهاودع الفَِصيلَ يتفَوق أُمه ويستِف

  .أي ال يكُف شيئاً: وما يستِفيق من الشراب

  .جمع فُواق الدرِة: واألفِْوقَةُ واآلِفقَةُ

ال : " احلَِديثويف. أفاق من مرِضه يِفيق إفاقَةً: أي من الصيحة، من قَوهلم" مالَها من فَواق: "وقَولُ اللَِه عز وجلَّ
قِفيوه حىت يتعلى املَع ري القَلَمجِفيق"يتسوكذلك ي ،.  

: وسهم أفْوق. إذا كَسرت فُوقَه: وفُقْت السهم حتى فَِوق. مشق رأس، السهم حيثُ يقَع الوتر: والفُوق والفُوقَةُ

  .وجمعه فُوق وفُقى على القَلْب. جعلْت له فُوقاً: وفَوقْته. واق، وفعلُه الفَوقمكْسور الفُوق، وجمعه فُوقانٌ وأفْ

قأيضاً-والفُو - :ققاً. الرشنا فُويمقاً: ورأي ِرش.  

مهالس فَاققُه: وانفُو ركَسان.  

  .الفَن من الكالِم: والفُوق

  .قْض حاجتهأي رجع ومل ي: ورجع على فُوقه

  .أي عد كما كُنا من التواصل": ارِجع إنْ ِشئْت يف فُوق: "ويقولونَ 

ِجعرضى ومل يوم رل إذا ويلَ األمجقال للرٍق: ويٍق ويف فُوعلى فُو دتما ار.  

قه، وقيل: والفُوتبوالفَم وج جفْران: مف اللِّسهو طَر.  

  .فُوق : رأِةويقال لفَرج املَ

    

  .الكَمرةُ املُفَوقَةُ الطَرِف، ِمثْلُ احلَوقاِء: والفَوقاُء

  .ما بِللْت منه بأفْوق ناِصل أي بسهم منكَِسِر الفُوق: ومثَلٌ

  .رجلٌ مفْتاق من الفاقَة: احلاجةُ، وال ِفعلَ هلا، وقيل: والفاقَةُ

  .ملُوءةُ طَعاماًاجلَفْنةُ املَ: والفاقَةُ

ة: والفاقالواِسع ضت: وقيل. األراملُقَت وخاملَطْب تيالبانُ والز.  

  .إذا أنفَقْته شيئاً بعد شيٍء على األيام: وتفَوقْت مايل

  .أي ارِتفاعه: وأتيته ِفيقَةَ الضحى
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ِقه املَ: والفَاقنظْم عذُ اإلنسانَ يف علُ فَأقاًداٌء يأْخرج ول بدماِغه، فَئقصظْم. والع مواس :لَ . الفائقجالر وفُقْت
  .أزلْت فائقَه: أفُوقُه

  فيق

قِفيم شاِعر :قوقد أفْي ،دِجيأي م.  

  وفق

فْقالو :افَقَةُ والِوفَاقفَاق واِحٍد، ومنه املُوعلى ِتي ِسقاملُت ِفقُء املُتيالش.  

بوعفَّقوم د :دِشير.  

قفيوالو :قالرِفي باملُِصي.  

  .ووِفقْت أمرك، ووفَقْت أمرك مبعناه، واألصلُ وِفق أمر فالٍن فَحولَ الِفعلُ إىل الرجل

  .أي تحينتك: وتوفقْتك مبوِضع كذا

مهالس فَقْتوأو :قَه يف الوفُو لْتعقِإذا جالفُو ،زحِر متافَقَِة الوووذٌ من مأخِر، وهو مت.  

  .وأتيتك لتوفاق اِهلالِل وِميفاِقه وتوفِقه. أي ِحينه: وأتيتك ِلِميفَاق ذاك وتوفاِقه ووفِْقه

أي يدنونَ منه وتجتِمع : م يوفقُونَ للرجلوالقَو. وأُوفق لزيٍد ِلقاؤنا، وهو اإليفَاق وهو أنْ يواِفق ِلقاَءه فُجاءةً
  .استعدوا: وأوفَق القَوم. إذا اصطَفَت على اسِتواٍء: واِإلبلُ توِفق. كَِلمتهم عليه

  .الذي جمع الكَالَم وهيأه: واملُتوفق

  أفق

لُ يأِفقجالر يف ا: أفَق به وذَهأْسر ِكباآلفاق. آلفَاقإذا ر دوأح :اِء. أُفُقماِحيها وأطرافُها: وكذلك آفاق السون .

  .وكذلك أُفُق البيِت

  .جوالٌ يف اآلفاق: ورجل أفَِقي

قأيضاً: واألِفي األفق وزجي ،فْروغاً منه، واجلميع األفَقاغ مبمن الد جرخي نِحي ماألِدي.  

  . من مراق اإلهاِبمرق: واألفْقَةُ

  .مل يختن: ِمثْلُ القُلْفَِة يف املعىن، رجلٌ آفَق: واُألفْقَةُ

واألفَق :اِصرقال: وقيل. اخلَوي ،أفَقي: اجلُلُود ألتحىت م تِربأي جلْدي: ش.  

  .رةُهي الداِهيةُ املُنكَ: الكَِذب، وقيل: واألِفيق واألفيك. كَذَب: وأفَق الرجلُ
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  .إذا حسن وراع: وجمل آِفق، أفَق يأِفق أُفُوقاً. هي الرائعةُ من اخلَيل واإلبل: وفَرس أُفُق

  : ختم، يف قَوله: أي غَلَب، وقيل: وأفَق يأِفق. الذي قد بلَغَ الغايةَ يف الِعلْم واخلَيِر: واآلِفق من الرجال

  يعطي القُطُوطَ ويأِفقُ

  .يأخذُ يف آفاق األرض: أي يكتب هلم اجلَوائز ويخِتمها، وقيل

  .أي فَضلَين: وأفَق فالنٌ علَي

  فأق

لُ فَأقاً: الفَأقالرج وِل بدماِغه، فَئقصِقِه املَونظْم عذُ اإلنسانَ يف عأْخظْم. داٌء يالع مواس :"الفَائق.  

  .أي مفَرج: وإكَاف مفَاق

  قأف

  .فَقَأ فالنٌ عين فالٍن يفْقَأ، وانفَقَأت عينه، وكذلك البثْرةُ والقَرحةُ والبطْن والرطَبةُ أيضاً

تبمى والنهءاً، وهو من فاِقىَء: وفَقَأت البفُقُوفْقَأ فَقْأً وت ،معأكُلُه الناباً عليه فال ترلُ تيأو الس لَ املَطَرمإذا ح 

  .وحكاه اخلارزجني بتقدمي القاف على الفاء. البهمى

  .إذا، سيلَت ماءها وانبعجت عن مائها: وتفَقَّأِت السحابةُ

 والسالَ أنْ يشق الساِبياُء: وخرج املَولُود على وجِهِه فُقْأةُ الساِبياء، والتفِْقئَةُ. الشاةُ اليت يخرج ساِبياؤها: والفاِقئُ
  .الفقَاَءة: عن الولَِد، ويقال

  .السحابةُ اليت ال رعد فيها وال برق ومطَرها متقَاِرب : والفَقْأةُ

  .أي يف ِخصٍب ودعٍة: وإنهم لفي فُقْأٍة 

  .ِمثْلُ احلُفْرة يف وسِط احلَرة يجتِمع فيها ماُء السماء: والفَقُء

    

قال للضٍة ويعد ِعيف الذي هو صاِحب :اعالكُر ِضجنةَ وال يد الراِويروال ي ضيفَقَئُ البفالنٌ ال ي.  

زاخلَر قَأتء: وافْتدداً على بوِة عرباإلب ِء وهو الثقْبوذٌ من الفَقأخعليه، وهو م تدإذا أع.  

  فقى

  .ضةً ثُم تضع شيئاً مثلَ الدمإذا حِسبتها ماِخ: أفْقَِت الشاةُ إفْقَاًء
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  وقف

 -باألِلف-أوقَفْت الدابةَ: إذا حبستها يف سبيل اللَِّه تعاىل، وسِمع الِكسائي يقول: وقَفْت الدابةَ والكَِلمةَ أِقفُها وقْفاً

  .ومل يسمع من غَيِره

  .وما أوقَفَك هاهنا. قيفاًووقَفْت الرجلَ تو. ووقَفْت وقُوفاً

  .وقاف جبانٌ: ويقال للمحِجم عن الِقتاِل

  .أقْلَعت عنه: ووقَفْت عن األمِر

قَّحوم قَّفول مجاليا: وره البتقد أصاب برجأي م.  

  .بينته: ووقَفْت احلَِديثَ

قْفل يف األيدي عاجاً: والوعجالذي ي كناً، وقيلاملَسار:  كانَ أو قَروه . هو السعمٍن، وجِديٍد أو قَرمن ح سروالت
فقُوو.  

  .كَويت ِذراعه، وِحمار موقَّف: قَطَعت منه موِضع الوقِْف، وقيل: ووقَفْت فالناً

  .ووقَّفَِت املَرأةُ يديها باِحلناء

قْفٍة: والوالُ من ِفضوغِريهااخلَلْخ .  

  .ومها الوجه والقَدم: امرأةٌ حسنةُ املَوقفَين: وجهها وقَدمها، يقال: يداها وعيناها، وقيل: واملَوقفَاِن من املَرأِة

ن وسِط الشاِكلَة هو ما دخلَ م: وقيل. عصبةٌ تكُونُ يف جوِف اخلُربِة من الوِرِك: واملُوقَف من الفَرس ومن كل دابٍة
  .إىل منتهى اُألطْرِة

  .خطُوط سود: والتوقيف يف قَوائم الدابِة وبقَِر الوحش

  .ِسمةٌ تجعل عليه، وجمعه موقَّفَات: وتوقيفه. الذي يفَاض به يف املَيِسِر: واملُوقَف من الِقداح

  .وقْفَةٌ: ويقال لكُل عقٍَب لُف على القَوس

  .وعلى الكُلْيِة العلْيا وقْفَتاِن

قَافواملي قَفه: واِمليتكّنِر أي سبه غَلَيانَ الِقد تمما أد .رالِقد قَفها: وقد وأي أدام.  

  قوف

ونجا بقُوِف . بِرها، وأصلهاأي بزو: وأخذْتها بقُوِف رقبتها وبقاِف رقَِبتها. أي بنفِْسه: دفَعه إليه بقُوِف رقَبِتِه
  .نفِْسه

  .وهو الظَّن ورجم الغيب، ورجلٌ قائف من قَوٍم قَافٍَة: وقُفْت عليهم أقُوف قَوفاً وقيافَةً

والقائف :األثَر بعتالذي ي.  
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الباء والقاف  

  بوق

  .الدفْعةُ من املَطَر، وجمعها بوق: البوقَةُ

اقباملاُءوان  :إذا كَثُر.  

وققَةُ والبواء : والبِتوة االردِديِر شجالش ةٌ من ِدقرجش.  

  .هي احلُزمةُ: والباقَةُ من البقْل

قؤووالب :ائقوعليهم ب اقَتبهم، وانقْتقُهم، وبوبم بائقَةٌ تهِديد، باقَتِر الشائقَِة يف األمالب ردصم.  

  .ما ينفُخ فيه الطحانُ: البوقو

  .بوق: ويقال للَّذي ال يكْتم ِسره

  .إذا اندفَع فيه: أي انبعثَ بشر، وكذلك بالعطَاء والضحِك: وانباق علينا بالكالم

  .التكَذب: والتبوق يف الكالم

قوالباِطلُ: والب.  

  .أي سرقَهم: وق، باقَهم يبوقُهمالسر: والبؤوق من الناس

  .أي طَلَع عليك من غَيبٍة: وباق بك الرجلُ

  .ِمثْلُ حاق به: وباق به

  .ال ثَمن له: ومتاع بائق. فَسد وبار: وباق املالُ

  .أي وقَع فيها وفَشا: وتبوق الوباُء يف املاِشيِة

  قوب

بالقَو :بقَوأنْ تتقَابباً فانها قَوتِر، قُبقِْويالت هةً ِشبفْرضاً أو حاُء .  أربرى فيه قُوِعِري فَيالب ِجلْد بقَوي بواجلَر
  : ويف املَثَل. وكذلك القُوباُء اليت تخرج باِإلنسان. يجرد من الشعر

  القُوباء الريقَههْل تُذِْهبن   عجبا لهذِه الفَِليقَه يا

  .قُوباُء، وجمعها قُوب، وهو أقْوب: ويقال

ضاألر الناس بوِطئهم: وقَووا فيها مبأثَر.  

    

 ما بين املَقِْبِض والسيِة: والقاب يف التفسري. الذي يِقل شعره من وسِطه، ومقَدمه ومؤخره واِحد: واملُقَوب الرأس

  .والِقيب ِمثْلُه. هو القَدر ؟ أي قَدر طُوِل قَوسين: من القَوس، وقيل
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: ويقولونَ. يقال عند الفَراغ من األمِر" انقَضت قائبةٌ من قُوِبها: "ويف املَثَل. ِقشر البيضِة: الفَرخ، وقيل: والقائبةُ

  .أي انصلَح األمر" بِرئَت قائبةٌ من قُوِبها: "ويقال أيضاً.  تفلَقَت:وتقَوبِت البيضةُ. كل قاٍب من قُوبٍة

  .البيضةُ: والقُويِببةُ

ابِقوِتِه: واالنق عن ِجهالِْتواُء الِعر.  

  .أي زالَ: وانقَاب الشيُء عن مكاِنِه

  .الذِّراع: والقاب. ب البيضةُ عن ِفراِخهاأي ينقَاب عن احلَق كما تنقا: وإنه لَمِليٌء قُوبةٌ

  قأب

  .وقَأبت أيضاً. وشرب قَاب. إذا شِرب: قَِئب من الشراِب قَأباً

قىب وقبو وقبأ  

  .ومها لُغتاِن: أي امتألت منه، قال:  وقَبأت لُغةٌ فيه- بتقدمي الباء-قَِبئْت من الشراب: حكى اخلَليل

  .لَِبس القَباَء، وتقَىب كذلك: وتقَبأ الرجلُ. معروف، وثالثة أقِْبيٍة، وكذلك اجلَمع: - ممدود -والقَباُء

  .خبأته: وقَبأت الشيَء

  .قَريةٌ باملَدينة: - مقْصور-وقُبا

  .كَِلمة تقَالُ ِلِلئام الناس: وقاِبياُء

  . ِحميراملَفَازةُ بلُغِة: والقَبايةُ

ووالقَب :هوَء أقْبيالش توقَب ،عاِء. اجلَمالقَب ِتقَاقَء. ومنه اشى الشيبه: واقْتعمج.  

  .غَبيتها: واقْتبيت املَتاع وقَبيتها

  .قَبوةٌ النِضمام الشفَتين ا: ويقال للرفْعِة يف النحِو

اتم أناِملَهاالنساُء اجل: والقاِبيضها تفَراِن ألنعللز اتاِني.  

  .ِإذا علَوته: وقَبوته. ازم الفَكين وضمهما ِعند العض، وكذلك الوثْبةُ عند احلَمِل على اإلنسان: والتقَبي

  .عدوت عليه يف أمِره: وقبيت على الرجل

  .إذا أخفَيته: وقَبأت الشيَء

ن: قالوييسن يف معىن قاب قَويسا قَوقَب.  

  .- ممدود-اسم جبٍل: وقُباُء. - بوزِن قَطَاٍة -قَباةٌ : نبت ِمثْلُ البهمى ينبت يف الغلَِظ ويقال: والقَبأةُ

  وقب
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قْبة: الونهقِْب املُدهٍر كوٍة يف نفْركُل قَلٍْت أو ح.  

  .أُنقُوعته: ووقْب الثِريِد

قَابِة: واِإليقْبِء يف الويالُ الشخإد.  

بقيباً: والوِقيو ِقبي قَبس، وِب الفَرقُن توص.  

الظَّالَم قَبباً: ووقُوو ِقبلَ، يإذا أقْب.  

قْبوقيل: والو ،مهاألح :قَابالٌ أووِرج ،فِعيذُ: ويقولون. اخلاوي الضوعقَاِبنِة األوِميباللَه من ح .  

قَابقاُء: واِملية: وقيل. احلَمةُ اهلَنوقيل. الواِسع :قَاباألو ِمقَةُ اليت تِلداملُح.  

قابوو قَبات: وذَكَر أويف اهلَن الّجأي و.  

  .اسم، موِضع: - مقْصور-ووقْبى

بقو وبقى  

  . مبعناه- بفَتح الباِء-والبقْوى.  نشدتك اللَه والبقْيا:هي البِقيةُ، يقولونَ: البقْيا

  .أي أرعيت، عليه وأبقَيت: ومايل عليه رعوى وال بقْوى

  .حاِصل اخلَراج ونحِوه: والباقي

  .بقى يبقى: وبِقي الشيُء بقَاًء، ولُغةُ طَىيًء

  .ِتِه واستبقَيت مودتهأي عفوت عن زلَّ: واستبقَيت فالناً

  .أي ينظُر إليه ويرصده: وفالن يبقي الشيَء ِببصِره

قرقي الببفالنٌ ي وبات :علْمي نِإليه أي ظَرإذا ن.  

  .أي رمقْته: وبقَوت فالناً بعيين وبقَيته

  .الشفَقَةُ، وكذلك البقْيةُ: قْياوالب. مبعىن أشفَقْت عليه: وأبقيت على فالٍن

  .باقات: وطَيئٌ تقولُ للباِقيِة

  .أي اسِتبقَاء". ال ينفَعك من زاٍد تبٍق: "ويف املَثَل يف احلَثِّ على اجلُود

  .للَّيت ال تستفْرغُ غُزراً: وناقَةٌ مبِقيةٌ

  أبق

قِب: األبر الِقنِقش.  

اقواِإلب : ابقالذَهل، يمع ٍف وال كَدوِر خِد من غَيبالع :قأبوي أِبقي قأب.  
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  وبق

ِبقاملَو :ِعداملَو.  

    

واٍد يف : وقيل. أي مهِلكاً، من وِبق يوبق وبقاً، ووبق يِبق وبوقاً" وجعلْنا بينهم موِبقاً: "وقيل يف قَوِل اهللا عز وجلَّ
همجن.  

  .واستوبقْت اسِتيباقاً مثْلُه. وهو أنْ يفِْسدك: أوبقَين فالنٌ إيباقاً: ويقال

  .مبعىن وبغَ: ووِبق يف الوزِن

الميم والقاف  

  

مأق وموق  

قاملُو :اقمتقاً واسوم قومي ومائقَة، وقد ماق ٍة، وهو مائقاويف غَب قمح.  

قؤ: واملُوأمآقم زمه ناق وموه أمعمن، وجيالع خر.  

وكانَ رسولُ اهللا صلّى اللَه عليه وآله وسلَّم يكْتِحلُ من ِقبل موِقه مرةً وماِقِه . مقَاِديمها: واملَأق، واجلميع املَآقي
 بوزِن -تقول قاٍض، ومنهم من يقولُ موٍقهذا ماٍق كما : ويقال.  جمعه مواق- بغيِر اهلَمِز-وماِق العين. أُخرى
  .معٍط

  .النملُ الذي له أجِنحةٌ: واملُوق. النواحي الغاِمضةُ من أطراِفها: واملُوق من األرض، واجلميع اَألمآق

الطِّعام وماق :دوكَس صخإذا، ر.  

وز-واملَأقمهكاء: - مالب دعب يبري الصتعما ي.  

  .أي ِشبه التباكي إليه لطُوِل الغيبة: وقَِدم فالنٌ فامتأقْنا ِإليه

  .أنت تِئق وأنا مئق فكيف نتِفق: ويف املَثَل

  .ما أنمته على مأقٍَة: وقالَت أُم تأبطَ

  ومق

قوموِمقَةً، وأنا واِمق له، وهو م فالناً أِمقُه ِمقْتو.  
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  قوم

القَوساء: مونَ النالُ دالرج.  

  .القَوماِن: وسِمع يف تثِْنيِته. ِشيعته وعِشريته: وقَوم كل رجل

مام: واألقاِوياألقْو عمج.  

  .اجلَماعةُ من الناس: واملَقَامةُ

وإنه حلَسن القامِة والِقيمِة . ، واجلميع القاماتِمقْدار ِقياِم الرجِل، وهي أقْصر من الباع بِشبٍر، وثالثُ ِقيٍم: والقامةُ
  .والقُومِة والقُوِميِة

  .كهيئِة رجل تبىن على شِفِري الِبئِْر يوضع عليها عود البكْرِة، واجلميع القام: والقامةُ

  .ما بني الركْعتين من الِقيام، واجلَميع القَومات: والقَومةُ

  .واِحد: وصرعه من قامِته وقَومِته

ن: واملَقَاميمالقَد ِضعوم.  

  .وأقَمت يف املَكاِن مقَاماً وإقامةً

  .املَوِضع الذي تِقيم فيه: واملُقَام واملُقَامةُ

وقائمات ماٌء قيوِنس ،امالٌ ِقيوِرج.  

موقُو قُيم رناِنيود .قائم وِدينار:حجرإذا كانَ ِمثْقاالً ال ي .  

  .أي ال قَوام له: وأمر ال قُوِميةَ له. وفالنٌ ذو قُوِميٍة على ماِله وأمِره

  .أي مستِوياً": ِقيماً"و " ِديناً قَيماً: "وقُِرىء

  .أنْ يذْهب بصرها واحلَدقَةُ صِحيحةٌ: والعين القائمةُ

  .وما ِسواه قائمةُ كقائمِة املائدِة والسِريِر.  مقِْبضه:وقائم السيِف

  .احلاِفظُ له: والقائم يف املُلِْك

  .إذا قامِت الشمس وكاد الظِّلُّ يعِقلُ: وقد قام قائم الظَِّهيرِة

  .الساسةُ: والقامةُ. الذي يسوس أمرهم ويقُوم به: وقَيم القَوم

مِقيمةُ: ةُوالقَيتاِمللَّةُ املُس.  

اموقَو قَِومي حمور .ملٌ قَِويجور.  

اموالِقي :ادالِعم.  

  .أي أُناِزلُه: وما ِزلْت أُقَاِومه

  .يوم اجلُمعة: وقيل. يوم يقُوم فيه اخلَلْق: والِقيامةُ
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اموالقَي مووالقَي-لَ: - واِحدِدياِقهم وآجاِلهم: وقيل.  لهوهو الذي ال بزلِْقه بأرعلى خ هو القائم.  

  .ما يِقيمك ويغِنيك: والِقوام من العيش

  .تمامه وطُولُه: وقَوام اِجلسم

  .قَومته: واستقَمت املَتاع. وقد ثَقَاوموه بينهم. ثَمن الشيِء بالتقِْومي: والِقيمةُ

امفَهواقْته:  أنعدأي ج.  

امقُو منذَ الغمنه: وأخ قُومذُها يف قَواِئمها فَتأخأي داء ي.  

  .إذا اشتكاها: وقام يب ظَهري وقامت يب عروقي

وماٌء قائم :أي دائم.  

  .إذا مل يدم على الشيِء: وما ِلفُالٍن ِقيمةٌ

ِر: والقائمعلى األم مقُوي ز وجلَالطاِلبله ععليه قائماً: "، من قَو تمإالّ ما د."  

    

  .أي قام بشأِْنهم، فَعداه إىل املَفْعول: وهو يقُوم أهلَه وقام أهلَه

مالقُو احياُء: والرمها قَوتواِحد ،عبهار. أرة من النميقُو تضةٌ منه: ومأي ساع.  

  وقم

قْما: الو كذْبمنهج كُفانَ إليك ِلتلِعن .وداُهللا الع قَممنه: وو.  

قُمووالت :مدعالت.  

  .هو التهدد والزجر أيضاً: وقيل. أي أطْنب: وتوقَِّم يف املَشي

  .ِقِمي ِقدرِك: إذا سكّنتها لئال تِفيض، تقول: وقد وقَمِت املَرأةُ ِقدرها وقْماً

واملَومقُو :ه اهلَمقَمِن، قد واحلُز دِديِته: - أيضاً-وهو. الشعن حاج دوداملَر.  

  .إذا قَمعته: وأوقَمت الرجلَ

اِقممن آطام املَِدينة: وو أُطْم.  

  قمأ

امتألت : قَمأِت الشاةُ قُموًءا فهي قاِمئَةٌو. وهو القَِصير الذَّليلُ الصاِغر: رجل قَِميٌء وامرأةٌ قَِميئَةٌ وقد قَمؤ قَماءةً
  .ِسمناً

  .أذْلَلْته: وأقْميته

  .املُخِصب الذي ال يراِغم شيئاً: والقاِمىء
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  .أي يف رفَاِهيٍة: وإنه لفي قُمؤٍة

  .أي، شيٌء كثري: وقاِمئَةٌ من كَالَ

  .إذا كان نبتها صِغرياً: وأرضى مقِْمئَةٌ

قَموتراألم ُقَمؤاً: أْتته تِكبر.  

  .إذا جمعه: واقْتمى الشيء

  .أقَمت به: وقَمأْت باملَكان. - ممدود-املَكانُ الذي ال تطْلُع عليه الشمس، وهي الِقماُء: والقَمأة

  .قَمعته: وقَمأْت الرجلَ قَما

  مقو

  .ا، ومقَيتها أمِقيها أيضاًأي جلَو: مقَوت الطَّست أمقُوها

  .إذا رِضعها رضاعاً شديداً: ومقَا الفَصيلُ أُمه يمقُوها

  .مقى على القَلْب: ويقال جلَمع املُوق

اللفيفباب   

  القافما أوله

  .-خِفيفَةً-قَوقَأَت تقَوقىُء قَوقَاةً : صوت الدجاجة، تقول: القَوقَأَة

القاع املُستِدير يف صالبٍة من األرض : - أيضاً-وهي. ِقشر الطلْع يجعلُ ِمشربةً كالتلْتلَة: - لُغتاِن-اةُ والِقيقَايةُوالِقيقَ
قها ِقيعمقَةٌ أيضاً وجأيضاً، ويقال ِقي دمل، ويهِب السنإىل ج.  

والِقي :ةُ املَلْسِويتاملُس ،ضاُءاألر .توقَو والدار ضِت األرقال أقْولَ فيها، ياليت ال أه ضاِء وهي األروهو من القَو :

لَتأي خ.  

مض: وأقْوى القَومن األر وا يف ِقيقَعو.  

  .ِمثْلُ اخلَِطيطَِة، وهِى األرض اليت مل تمطَر بني أرضين ممطُورتين: والقَوايةُ

  .إذا مل يمطَر: وقَِوي املَطَر، على املَكاِن. إذا احتبس: طَر يقْوىوقَِوي املَ

  .وبت على القَوى. أنْ يِبيت على القَوى: والتقَاوي. إذا جاع جوعاً شِديداً: وقَِوي الرجلُ قَوى فهو قٍَو

  .والطاعةُ. سرعةُ اإلجابِة يف األكْل: والقَاةُ

  .أي أِسر اخلَلْق: ورجلٌ شِديد القُوى. يف البدن: -صلُه قَويةٌ  أ-والقُوةُ

علّمه شِديد : "وقُِرىَء. وقَِويت على األمِر ِقوايةً. أي جادت قُوته: ورجلٌ مقْتٍو. يف احلَزم مصدَر القَِوي: والِقوايةُ
  ".الِقوى
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  .بل، واجلميع القُوىطاق من أطْواق احلَ: والقُوةُ

  .إذا مل يِجد إغارته فَتراكَبت قُواه: وأقْوى الرجلُ وتره

ومنه اشتقَّت، املُقَاواةُ والتقَاوي بين الشركاء وذلك إذا تزايدوا حتى يبلُغوا به غايةَ ثَمِنه . االشِتراُء : واالقِْتواُء
  .قد اقْتواه: لَصه رجلٌ، لنفِْسه دونهم قيلوإذا استخ. عندهم

  .أنْ تدفَع شيئاً وتأخذَ شيئاً: واالقِْتواُء

  .انقَطَع قُوي من قُوايته، إذا انقَطَع ما بين الرجلَين، أو وجبت بيعةٌ ال تستقَالُ: "ويقولون

  .القاِويةُ روضةٌ وقُوي واٍد قُربها: وقيل. ٍة عند انِقضاِء األمِر والفَراغ منهانقَضت قُوي من قاِوي: ويقولون

لو يعلَم الشاِرب ماًء من ِقيام : "وهو التكَلُّف لذلك، ويف احلديث: ومنه االسِتقاُء. مهموز، قاَء يِقيُء قَيئاً: والقَيُء
ِربقَاَء ما شتماذا عليه الس".  

ِقيتواملُس :مِقيتاملُس.  

ِقي اجأ منه: وماُء أُجقيتأي ي.  

    

  .الدواُء الذي يشرب للقَيِء: - على فَعوٍل -والقَيوُء

  .أي مات: وقاَء فالن نفْسه

ِمثْلُه: والقاق قوالِقي ،الطائش قماألح.  

قالطَّويلُ القَوائم ال: والقُو جواألهُشع.  

  .من ضرِب قَيصر كانَ يسمى قُوقاً: والدناِنير القُوقيةُ

قم: والقُوض اِجلسحق قليلُ ننِر املاِء طَويلُ العمن طَي طائر.  

  .األصلَع من الرجال: والقُوقَةُ

قوالقُو :جالفَر.  

هالّ بايعت أخاك عبد :  حني يولَد، ومنة حديثُ ابن عمر حني ِقيلَ لهالِعقْي الذي يخرج من بطْن الصيب: والِققَّةُ
  .إنَّ أخي وضع يده يف ِققٍة: اهللا بن الزبير؟ فقال

  .اخِتالف إعراِب القَوايف: وقيل. نقْصانُ حرٍف من الفاِصلَِة: واِإلقْواُء يف الشعِر

ةُ وقَوجاجوقاقَِت الدقَأتقَوو قَت :تصاح.  

  الواوما أوله

  .نباح الكَلِْب عند الفَرِق: الوقْوقَةُ

اققْوالكالم: والو الكَِثري.  
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  .من طَيِر املاِء: والواقَةُ

  .ِحكايةُ صوته:  وواق- بالياء-الصرد: والواقي

. أصلُه وقْوى: والتقْوى. تِقي: ورجلٌ وقي. وتوق. يف األمِر: ِقهوق يا هذا و. كُل ما وقى شيئاً: والِوقَاية والِوقَاُء

  .من وقَيت: والتقاةُ والتقى

كبر قوات- كَنسقى. - متقَا يِه. وتِقيتي قَاهقَاه: وتأي ات.  

  .اءإذا مل يكُن ِمعقَراً، وما أوقاه، وهو بين الِوقَ: وسرج واٍق

  .أي تتوقّى" كَيف توقّى ظَهر ما أنت راِكبه: "ويف املَثَل يف احلَثِّ على الرضى بالقَضاء

  ".الشجاع موقًى: "ويقولون

  .مبعىن متِقيٍة: -مخففَة-وامرأة متقَاةٌ 

  .لُغةٌ يف األوقية: والوقيةُ

  .عى وانجبرأي و: ووقَى العظْم يِقي وقْياً

قْيوالو :زموالغ لْعالض.  

  .شيٌء يتقى به الصيف أدىن ما يكُونُ: والتقَيا

  األلفما أوله

  .هبطَةٌ يجتِمع فيها املاء، واجلميع اُألوق: أُوقَةُ 

قواألي :فِظيالو.  

  .ِقيلَ وِنصفوزنٌ من أوزاِن الدهن سبعةُ مثَا: واألوِقيةُ

  .وشر آِيق. أي، أشرف: وآق علينا فالنٌ

  .أوقْتين أي حبستين وعوقْتين: ويقال

قأوع: والتوجالت.  

  .أي جبماعِتهم: وجاء القَوم بأوقَِتهم

  .قَصب احلائِك اليت تكونُ فيها لُحمةُ الثَّوب: واَألواقي

  الياءما أوله

قُوقَق: قَةُاليي ضيقَق، أبِء الييالش صدرر: مبالكَس ِقققال، ياض، ييالب ِديدش .قَقالََءةٌ يوكذلك االثناِن . وم
  .يقَائق: واجلَمع، ومنهم من يقول يف جمِعها

قَقوالي :القُطْن.  
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الرباعيباب   

الكاف والقاف  

قبالكُر :تواحلان.  

ِر الضجأِنويف ز :جعرِلي قبكَر.  

الجيم والقاف  

قداجلَر 

اِدقواجلميع اجلَر ،فِغيةٌ فيه. الروالذالُ لُغ.  

 ناقَة مقَمِجرةٌ

.أي غَليظَةٌ  

  .الِقمجار: والعقَب. وإذا كانَ العقَب الذي يشد على القَوس والوتِر بطُوِل السئيِة فهي القَمجرةُ، والقَوس مقَمجرةٌ

قوماجلُر 

ِغريص فخ.  

  .جرمقَاِني: أنباطُها، والواِحد منهم: وجراِمقَةُ الشأْم

قْتلْمس وجعلى القَو قْتمرقَب: وجعليها من الع ِصبوهو ما ع.  

 اجلَفْلَقَةُ

.ييف الكَالم ويف املَشي إذا كانَ يرائي، يقال كَم تجفِْلق علَ  

فْلَقج زوجم: وعكثرية اللَّح.  

اجلَلْفَق 

.الذي يسمى بالفاِرِسية دارابِزين  

قباجلَلَو 
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ومنه كنيةُ. املُجلِّب، سِمعت له جلْبقَةً أي ضجةً وجلَبةً  

رِريه جق الذي ذَكَربأيب اجلَلَو.  

اقاِجللْم 

س من الععلى القَو ِصبقَبما ع.  

الِمق: واجلَالَِمقة كاليمن األقِْبي.  

ِفجالِقن 

.اَألتانُ القَِصريةُ العِريضة  

 اجلُنبقَةُ

.من النساء السيئَةُ اخلُلُق  

قِنيجاملَن 

.مختلَف فيه، يقال جنقُوا املَجاِنيق ومجنقُوها  

  

لْقابج  

ِضعوم.  

الشين والقاف  

شمةٌناقَةٌ دعِريس وق فِفيخ قشمل دمج  

.ودمِشق لنا شيئاً أي عجلْه. وِدمشق بلَد. وجملٌ دمشق اليدين سِريع العمل ما  

  .املُضهب: واملُدمشق من الشواِء

قَِميدالش 
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اِقمدوالش قَمدق، وهو الشدالش الواِسع.  

والشقذَِني 

.لُغةٌ يف السوذَِنيق  

اِنقرش هابِثي 

.أي متخرقَةٌ  

روشالقُن 

ضِحياليت ال ت.  

شقْراملُن 

قَشين املُناُء فيه. املُزِتقْصه االستشقْره، ونراحلَِديثَ وغَي تشقْرن.  

  .ها من قَِريٍبوهي احلَركَةُ اليت تسمع: وسِمعت نقَاِرش القَوم

  .اخلَدش باألظْفار: والنقْرشةُ

فَاِرقالش 

فَاِرجالش.  

 البرقَشةُ

.التنِقيش بألْواٍن شتى  

  .وإذا اختلَف لَونُ األرقَش سمي برقَشةً

قُشراٍض: والبياٍد وبوبس قَشربم ِغرير صمن احلُم رطَي.  

  .طائر يتلَونُ ألْواناً: شوأبو براِق

أي خاِليةً ال أحد : ووجدنا األرض براِقش. إذا أقْبلَ عليه: وكذلك يف األكْل. أي خلَّطَه: وبرقَش علَي يف الكالم
  .ا

  . فلما نبحت استِبيحواوهي كَلْبةٌ نبحت على جيش ملُ شعر به" على أهِلها دلَّت براِقش: "ويف املَثَل
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 الشبرقَةُ

.نهس البازي الشيَء وتمِزيقُه  

قربشم بافةً: وثَوخجاً وسسن أُفِْسد.  

  .الِقطَع: والشباِريق

  .وهي شدةُ تباعِد قَواِئِمه: والدابةُ يشبِرق يف عدِوه

  .ِشدته: وِشبراق الشيِء

والشِرقب :اِرقبه شعماِهلرة، وج لَدو . غَض اتبون.  

اربالِقش 

.وهو من اِإلنساِن اجلايف الفَدم. الضخم اخلَِشن من اخلَشب وغِريه  

ربظُ: والِقشِليالغ.  

اِبرقَش بروج :دِديفاٍش ش.  

 نعجةٌ

.ِقرشبةٌ شِديدةٌ مِسنةٌ  

شوالِقراجلايف: ب ماب. الضخبوهو من الض :اِشبواجلميع القَر ،املُِسن وقيل. الكَِبري :ِمنيالس وهو . هو القَِصري
  .الرِغيب البطِْن األكُولُ

قْتبرش 

.وثوب شراِبيق. الشيَء وشبرقْته أي قَطَعته  

 البرشقَةُ

.ضرب بالسوِط  

  .أي قَطَعه: للَّحموبرشق ا

  .تفَتق النوِر وتفَتحه: واالبِرنشاق

قرمشم بوثَو اِرقمش  
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قأي ِمز.  

شمأتانا قَر 

.من الناس وهم الذين ال خير فيهم  

  .أفْسدته: وقَرمشت الشيَء

  .جمعه: وقَرمش الشيَء

موشالقُر 

.الِقرداِنشجرةٌ هي مأْوى   

  .ِقرشم: ويقال للكَِبري املُِسن من الضباب

اِشموالقُر :املَس اخلَِشن.  

  .نبت: والقُراِشماُء

  .هي الباشق: دويبةٌ، وتجمع قَراشيم، وقيل: والِقرشامةُ

 الشنقَلَةُ

.إخراجك الدراِهم يف املُطالَبة  

فْلَقوالش ساءالشمن الن قِليجال وفْشالر  

.الكَِثير الكالم  

 أبو شفْقٍَل

.اسم وهو كُنيةُ راِويِة الفَرزدِق  

 القَفْشِليلُ

.اِملغرفَة  

ِلبالِقش 
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.نبت، قال وال أحقُّه  

ِلقشمالش 

.ةُ املَشي اخلَِفيفَةُوقيل الشمشِليق هي السِريع. من النساء الصخابةُ الفاِحشةُ  

 القَنفَشةُ

ضقَبةُ. التضقَبةُ املُتِفشقَنواملُت.  

اِفشلٌ قُنجِف: وراألن ِقشتنِة. أي ميفَاٌء: وهي يف اللِّحج.  

  .إذا كانَ قَِبيح اهلَيئَِة واللِّبسة: ورجل مقَنِفش يف اللَّباس

  .عه جمعاً سِريعاًجم: وقَنفَش الشيَء

  .دويبةٌ : والِقنِفشةُ

قُبنالش 

.ضرب من الطري، وكذلك الشنقَاب  

الضاد والقاف  

فوضالقُر 

فاِضيه قَرعما الراعي، وجصع.  

 القَرضبةُ

ضةُ العِشد.  

ِضبقَرم ابضِقر فيوس :قَطّاع.  

ضوقر بوضلٌ قُرجوراب :رهه الدبضقَر ،فَِقري.  

  .موِضع: وقراِضبةُ

  .أي شيئاً: وما رزأته ِقرضاباً

ِضبوالِقر :اِضبالقَر ةُ ِمثْله، واجلميعِضبمى به، والِقررباِل يقَى يف الِغربةُ. الذي يبضِو: والقَردنَ العود.  
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ابضوالِقر :اللِّص.  

  .أي أَكَلَه: ن ماِلهوقَرضب م

ماللَّح تمضقَر 

.أي قطَّعته  

ضبالقُن 

.احلَيةُ  

  .الذَِميمةُ: والقُنبضةُ من النساء

الصاد والقاف  

اِقصدرالد 

وقيل هو. طَرف العنق األعلى، واجلميع الدرداِقصات  

  .عظْم قَِصير يف مغِرِز الرأْس

قدونالص 

.ف، وتفْتح الصادمعرو  

ناِصِريقَن 

.موِضع بالشأْم  

 القُرصنةُ

تعص، نمن القَر.  

اِصرِد، وقيل: والقُنومن اُألس دِديالش :هو القاِطع.  

اخلُف صونقُر 
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.مقدمه  

 القَراِفصةُ

.اللُّصوص ألنهم يقَرِفصونَ الناس أي يشدونهم وثاقاً  

يبوكانَ أكثر جلوس الن-لَّمعليه وآله وس اء- صلّى اللَهفُصاه على األرض :  القُرتاجلالس وألْي ِلسوهو أن جي
  .القُرفُصى: وينِصب ِرجلْنه ويضمهما، ويقْصر فيقال

  .شد اليدين حتت، الرجلَين: والقَرفَصةُ

اِفصوالقُر :الض اجلَلْدمخ.  

  .املُجزئ: والِقرفَاص من الفُحول

  .إذا تزملَت يف ِثياا: وتقَرفَصِت العجوز. ضرب من البضع وهو أنْ يجمع بني طَرفَيها حتى يقَرِفصها: والقَرفَصةُ

  ولُعبةٌ يقال فيها قاصةٌ ِقرصافَةٌ

 القُرموص

ةُ اجلَوةٌ واِسعفْرحِردىفُء فيها االنسان الصدتيس ،صاِميأس، واجلميع القَريقَةُ الرام - أيضاً-وهو. ِف ضاحلَم شع 
.تِبيض فيه  

ماصِهه ِقرجن: ويف وييف اخلَد رأي ِقص.  

صوماص والقُرمِب : والِقررِز العبخ ِضعوم.  

اِرصالقم 

.ِمثْلُ القاِرص من األلباِن  

احلَر قَرماص 

.أي اشتد، واللَّبن اشتدت حموضته  

لُ القَِصريصالقُن  

ال يهمز و يهمز-الصلَنقى - 
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.وهو الكَِثري الكَالم  

 القُفْصل

داألس.  

قلْصبالت 

. الناسوهو أيضاً التقَرب من. طَلَبك الشيَء يف خفَاٍء ولُطٍْف ومكْر  

أْس ِصقْالبر 

ِديداَألكْل. ش ِديدش ر ِصقْالبِعيوب.  

لُبالقُص 

لْبالص ِديدالش.  

الَمالِقص 

.الذي يقْطَع كلَّ شيٍء ويكِْسره من الفُحوِل ونحِوها  

 القَصملَةُ

كدويبةٌ تقع يف األضراس فال تلْبثُ أنْ تقَصِملَها حتى تهِت  

  .فَم اِإلنساِن

  .ألْقَاه يف فيه فالْتقَمه القُصملى: ويقال. وِشدةُ األكْل. ِشدةُ العض: والقَصملَةُ

 والقَصملُ

.الصلْقَمةُ تصادم األنياب. داٌء يأْخذ يف الظَّهِر من الفَرس وغِريه، فَرس مقَصملٌ  

لْقَممن اِإل: والص مخبلالض.  

لِْقممن الرجال. الكَِبريةُ من النساء: والص دِديوالش.  
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ِصفالِقن 

.طُوطُ البرِدي نفْسه  

السين والقاف  

والِقرطاس طَسالِقر  

روفعم.  

: وتقَرطَس الرجلُ. سةُاملُقَرِط: والرميةُ. قَرطَس: وكلُّ أِدمي ينصب للنضال فاسمه ِقرطاس، فإذا أصابه الرامي قيل

لَكه.  

طَِريالقَس 

طاروقَس طرقَس ةُ، الواِحداِطرِبذُ، وهم القَساِجله.  

طَِريوالقَس :ماجلَِسي.  

 القَسطَلُ

.وِريح قسطَالِنية. الغبار، الساِطع الشِديد، وهو القَسطَالنُ والقَسطالُ  

: وقَساِطلُ اخليل. أي هِدير: وجملٌ ذو قَسطَلٍَة.  له قَسطَلَةٌ وهو ِحسه ِإذا انثَج من مكاٍنإذا كانت: ونهر ِقسطالٌ

  .أُم قَسطٍل: ويقال للمِنيِة واحلَرب والداِهيِة. أصواتها

 القَسطَانُ

.الغبار، والقَسطَن ِمثْلُه  

  

طاسالِقِسن 

.وقيل هو اِخلالف األحمر. سِطناسصالَيةُ الطِّيِب، وقيل الِق  

 والقُسطَانيةُ
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.ندءةُ قَوس قُزح أي ِعوجه  

قِْطمالس 

مقَاِطيه سعمةُ، وجالفَأر.  

سودقُر 

.اسم أيب حي من قَيٍس  

  .الشدةُ والصالبة، ومنه اشتقان فردوٍس: والقَردسةُ

اِدقرالس 

معروف.  

يوبقدرسم كلُّه: ت وددفَلُه مشأي أعاله وأس.  

اِدقروالس :اربالغ.  

الثعاِلب قَاِرسالد  

داِقسرالد 

.فائق العنق وهو عظْم صِغري يف مغِرِز الرأس من العنق  

اقدسالر 

.لُغةٌ يف الرستاق  

سداقِْلي 

كتاٍب، وهو معروف ماس.  

نةُالدقَس 

.تطَأطُؤ الرأس ذُالً وخضوعاً  
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ِقسنبيِنهم: واملُد تقَسنالناس، د نيب ت: املُفِْسددأي أفْس.  

قودنالس 

.لُغةٌ يف الصندوق  

ِدقنأس: واملُسالطويلُ الر.  

 القَندسةُ

.الذَّهاب يف األرض  

قْساِملد 

.لُغةٌ يف الدمقْس لإلبريسم  

سومالقد 

.والصخرةُ العِظيمةُ. واملَِلك الضخم. العِظيم من اإلبل، والقُدامس جمعه  

قتسالن 

اخلاِدم فِصيالو.  

قتالفُس 

معروف.  

 البستقَانُ

.الناطُور، معرب  

 املُستقَةُ

.ارِسيةٌ عربتالِفراُء الطّوالُ األكمام، وجمعها مساِتق، وهي ف  
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ذَاِنقوالس 

.ويقال سيذَنوق مقْلوب من سوذَِنيٍق. والسوذَِنيق الصقْر  

 رسو-الِقن رسقال ِقنوي ِريسقن  

املُِسن الكَِبري.  

  .كُورةٌ: وقنسِرين. شاخ وتقَبض: وتقَنسر اِإلنسانُ

قِْرسالن 

أخلداٌء يجةُ من األِدالّء. ذُ، يف الروالداِهي .احلاِذق ساُء يف . والطَِّبيبه النِرزغِد ترِة الوعنذُ على صختٌء ييوش
ِسِهنؤور.  

سقِْريوالن :العاِلم.  

رقُوقَنالس 

.سمكَةٌ  

ساِنيالقَر 

.عثَاِنين السيل وواِبلُه مع الغثَاء   

  .إذا كرز: رنس البازيوقَ

  .وربما أصاب السيلُ حجراً فَترشش املاُء فسمي القُراِنس. احلَزن: وهو يف ِصفَِة اِجلباِل. ِقرناس: والواِحد من األوِل

  .ِقرناس اجلَبل أعاله: وقيل

  . كأنها حرف جبٍلاملُشِرفَةُ األقطاِر: والِقرناس والِقرِنس من النوق

ضببه ح ى ليسلُ حتجالر سنقَروت :تماوه وتفْسن حوذلك إذا طَر.  

سوبالقَر 

.ِحنو السرج، ويثَقَّل وهو خطَأ  
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سرالقُب 

.أجود النحاس  

 القَسبرةُ

. الذَّكَر الضخمِنكاح الرجل املَرأةَ، وهو مشتق من القَسبِري وهو  

قرماس 

دتاش احلَر.  

قَِسيرس: منو امرىء القَيقال هلم بىٍء يمن طَي يإىل ح وبسنم.  

  .أي استلْقى عليه: اسلَنقَى الرجلُ على قَفَاه

  .دويبةٌ تستلْقي على ظَهِرها فَتِثب، وجمعها سالَقي: والسلَنقى

اِإلنقَِليس 

.سمكَةٌ على ِخلْقَِة حيٍة  

  .قُلَنِسيةٌ وقَلَنساةٌ، وجمعها قَلَنس: يقال للقَلَنسوِة

  .غَطّاه وستره: وقَلْنس الشيء

الفَلْقَس 

لُ اللَّئيمِخيالب.  

 السقْلَبةُ

.الصرع، ضربه فَسقْلَبه  

لْقيسب 

ماس.  
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  ع األملَسالسملَق القا

  .املَرأةُ، الرِديئَةُ يف البضع: والسملَقَةُ

  .سملَق ألنه صاِحب قَفٍْر: ويقال للذئِْب

  .املَرأةُ اليت ال إسكَتاِن هلا: والسملّقَة

لَقمالكبريةُ: والس وزجالع.  

لَقمالَق والسممن األماكن: والس القَفر.  

 القَساِملَةُ

ِليموالنسبةُ اليهم قَس ،يح.  

سالقَلَم 

.والبحر أيضاً. الداِهية املُنكَر البِعيد الغوِر من الرجال  

سوالقَلَم 

دعوِر على مهأَِة الشساينُّ من نالِكن.  

  

لْقَموالس الِقمالس  

.من أمساء األسِد  

  .الذِّئْب أيضاً: والسلْقَامةُ

فَاِنقالس 

. الشاب الطَِّري احلَسن اِجلسم- أيضاً-وهو. الطَِّويلُ املُترجلُ املُتجملُ  

ُاِقيسنِر الِبطيخ بِديتسمن م ا طَلَعقال ِلمي  

سقُونب رى. الواِحدلَ ما يه أوعم تبني ارٌء ِصغيِث شثُوالطُر ساِقينوكذلك ب.  
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الزاي والقاف  

 الرزدق

برعم ،فالص .دمطٌ ييوخ.  

قِدينالز 

. يعين أنه يقول ببقَاء الدنيا- وهي زندة-معروف وأصلُه من الزندقَِة  

 الزرقَلَةُ

.أنْ يكونَ لك على الرجل حق فيعِطيكَه، تقول قد زرقَلَ يل حبقّي  

قَلَ شرهوزه: عرفَشن.  

 قُرزلٌ

.اسم فَرٍس  

والقَيد . اللَِّطيفَةُ املُجتِمعةُ اخلَلِْق: من نعت الدابِة الصلْبِة، وقيل: وهو. كالقنزعِة تتِخذُها املَرأةُ فوق رأِسها: والقُرزلُ
.وجمعها قَراِزلُ. أيضاً  

.إذا كَومه يف موضع: رزلَِت املَرأةُ شعرها، والرجلُ ثَمرهجمعك الشيَء، قَ: والقَرزلَةُ  

قونرالز 

.واملُزرِنق الذي ينِصبهما على الِبئر. طَوق يستقى به املاُء، ومها زرنوقاِن  

ال : "ويف احلَِديث عن ابن املُبارِك.  أجٍل بأكْثَر من ثَمِنهالِعينةُ وهو أنْ يشتِري الرجلُ من الرجٍل شيئاً إىل: والزرنقَةُ
  ".بأس بالزرنقَة

  .إذا لَِبسها: وتزرنق يف الثياب

قِنيرة: والزبالفارسي ِنيخرالز.  

 يقال ما رزأته ِزنِقيراً

.لظُّفروِقطْعةٌ من قُالمة ا. وقيل هو النقْر على األسنان. أي شيئاً  
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 الزرقَفَةُ

.السرعةُ  

ربالقز 

مانُ الضخداجلُر.  

 الزبِرقَانُ

.والرجلُ اخلَفيف اللِّحيِة. ولَيلَةُ مخس عشرةَ. اسم رجل  

  .والقَمر أيضاً. أي صفَّرها ومحرها: وزبرق ِعمامته

  .معانهاأي لَ: أراه زباِريق املَِنيِة: ويقال

قاِزيرالب 

.وقيل هي طُرق مصطَفَةٌ حولَ الطِِّريق األعظم. جماعة خيل دونَ املَوكِب  

رمِني أحمغٌ أرِصب ِمزِقر  

زِميالضاوي: والِقر فِعيالض.  

ِرزلٌ قُمجر 

راُألذُِن. أي قَِصي ِغريوقيل ص.  

امزالِقر 

والد ِديئاًالشاِعرُء به رِجيي رعالش ِزمقَرنُ، هو ي.  

موزاِد: والقُرانُ احلَددهي الفَلكةُ: وقيل. ِسن.  

ِزمواملُقَر :اللَّئيم احلَِقري.  

 الزرمانقَةُ
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.جبة من صوٍف  

 الِقزِميلُ

.من وصِف الذكَِر  

 الزفْقَلَةُ

.السرعةُ  

ِلقمالز 

اخلَِفيفه- أيضاً -وهو.  الطائشوحلَِقي نماؤه قبل الوصول، والزم فَقع دضبالب مالذي إذا ه .  

 الِقزِميلَةُ

.الذَّكَر، وجمعها قَزاِميلُ  

  .الرجلُ القَِصري الدِميم: والقَزملُ

 تقَلْزم الرجلُ

حِل والشخمن الب ةُ ا. إذا ماتموالقَلْزبخوالص ملٌ ذو قَالَِزم. للُّؤجور .ِضه أي لَئيموح دِعن وفالنٌ ِقلِْزم.  

  .ابِتالع الشيِء، وبه سمي البحر قُلْزماً: والقَلْزمةُ

 زلْقَمت اللُّقْمةَ

.والزلْقُوم احلُلْقُوم. بِلعتها  

قُبزن 

.ماٌء لبين عبٍس  

قبنالز 
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.زماراِمل  

  .اسم من أمساء اخلَمِر: وأُم زنبق

قبنِمني: والزالياس نهد.  

الطاء والقاف  

قَطْتذَر 

.الكالم ذَرقَطَةً أي لَفَظْته  

 البذْقَطَةُ

اعأو املَت لُ الكالمجالر ددبأنْ ي.  

 القَنطَثَةُ

.العدو بفَزعٍِ، وليس بثَبٍت  

 الِقرطالةُ

ذَِةشباِن اِخلالِف كالسبمن قُض سجنٌء يي.  

 القَنطَرةُ

.معروفة   

  

ِملُْء ِجلِْد ثَوٍر ذَهباً : ألف ومائتا ديناٍر، وقيل: واختلَفوا يف الِقنطار فَِقيلَ هو أربعونَ أُوقيةً من ذَهٍب أو ِفضٍة، وقيل
  .أو ِفضةً

طَارث: والِقنةُ الوقْدةُ من املالالعكَمقَةُ املُحي.  

  .وسميِت القَنطَرةُ ِإلحكاِمها

ِطروالِقن :اِطرها قَنعمةُ، وجالداِهي.  

طَاربه: والِقن رخبتِد الذي يواٌء للعِطر.  

  .قد قَنطَرها قَنطَرةً: ويقال للرجل إذا نكَح امرأته
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  .لْت وأقَمت ال تبرحأي طَو: وقَنطَرت علينا

  .إذا أقام يف احلَضر وترك البدو: وقَنطَر الرجلُ

  .جاِريةٌ ِإلبراهيم صلى اهللا عليه وسلم: وقَنطُورا. هم الترك: وبنو قَنطُورا

 املُقَطْرنةُ من اِإلبل

.املَطِْليةُ بالقَِطراِن، جعلَ النون أصليةً  

القُرطاطُ والقُرطانُ  

.مبعىن وهو البردعة يلْقى تحت الرحِل  

 القَرفَطَةُ

. ضرب من البضع- أيضاً-وهي. يف املَشي كالقَرمطَة  

طَفالقَر 

.واسم بقْلٍَة. قَِطيفَة مخملَة  

 القَربطَةُ

.يف العدِو كالِقماص  

 تبرقَطَِت اِإلبلُ تبرقُطاً

.فَت وجوهها يف الرعياختلَ  

أي تطْرحه وال : أنْ تبرِقطَ الكالم هاهنا وهاهنا: - أيضاً-وهو. التفِْريق ِلما قَلَّ من هذه األشياء وكَثُر: والبرقَطَةُ
  .تِسده، وهي كالتبلْتع

  .القُعود على الساقَين بتفِْريج الركْبتين: والبرقَطَةُ

 قُطْربال
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 - رضي اهللا عنه-ويف حديث عبد اهللا بن مسعود . وقيل دويبةٌ تسعى نهارها كُلَّه ال تستريح. الذَّكَر من السعايل

".ال أعِرفَن أحدكم ِجيفَةَ لَيٍل قُطْرب نهاٍر"  

  .أي صرعه: قَطْربة قَطْربةً وقَرطَبه: ويقال

ةُوالقَطْرةُ : بطَبةُ، وكذلك القَرعرالس.  

روفالنٌ اجلَز طَبقَر 

.والقُراِطب القَطّاع. إذا قَطَع ِعظامها ولَحمها  

  .السيف: والقُرطُىب

قالِبطِْري 

.والسِمين من الطَّيِر وغِريه. القائد بلُغِة الروم  

طَاِرقالطَِّويلُ: والب.  

قجالوالِبطِْريمن الر  :وهال املَزتاملُخ.  

قطْربأِة: والتاملَر يشاِن، وماِحلص يشم.  

 القَرمطَةُ

.وكذلك يف املَشي وهو كالقَطُوِف. ِدقَةُ الِكتابِة وتداين احلُروِف  

  .تقَبضت: طَت خصيتهواقْرم. إذا غَِضب، اقِْرماطاً، وكذلك إذا تقَبض: واقْرمطَ الرجلُ

  .الِقرِطمتاِن، على القَلْب: كالنخرتين من الدابة، ورواه اجلاِحظُ: والِقرِمطَتاِن من ذي اجلَناحين

  .املُتقاِرب اخلَطِْو: والقَرمِطيطُ

ِطمالِقر 

.والقُرطُم حب العصفُِر  

  .قَطَعته: وقَرطَمت الشيَء. لنقْطَتان البيضاواِن على أصل ِمنقَاِره، وجمعها قَراِطممها ا: والِقرِطمتاِن للحمام

قومالطُّر 

ق وهو اخلُفّاشورةٌ يف الطُملُغ.  
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طْرالِقم 

. ِشبه سفٍَط يسف من قَصب- أيضاً-وهو. توصف به الناقَةُ يف سرعِتها وقُوا  

ويرطَِريقَم مو :ِطرقْموم ِطروِقم اِطرر قُموش ،طَروقد اقْم ،رفاشي الش ِديدش.  

داكَأتفَت رعليه املَد تطَرِء. واقْميالش واقِْمطْرار :هإذا غَِشي قه من فَوإظْاللُه وتراكُم.  

  .هاأي جامع: وقَمطَر الرجلُ املَرأةَ قَمطَرةً

  .الِفرار: واالقِْمطْرار. مملُوَءةُ: وقربةٌ مقَمطَرةٌ. ِإذا شددتها بِوكاٍء: وقَمطَرت الِقربةَ

بقْرِت الناقَةُ والعطَرِبها: واقْمبذَن شالَت.  

  .وهي الزوزاةُ من املَشي: وهو يمشي الِقمطْرى

  .التار الشِديدة بال هاٍء : وهو من الرجال. قَةُالقَِصريةُ الضي: والِقمطْرةُ

اِطرذَه قُموأخ ،ناللَّب ِطرة: وقُمفَحذُه من اِإلنثٌ يأْخوهو خب.  

تبالن طَرإذا لَوى وذَوى: واقْم.  

طْرِة: والِقملُ اِإلنسان، كاِملقْطَرجلُ فيه أرعجالذي ي.  

  

قورالطم 

.اء اخلُفّاشاسم من أمس  

رالِقطِْمي 

 كالتفْروِق وهي احلَبةُ يف وسِط النواِة، ويضرب به مثَالً

  .للقلَِّة

املَشي والفَلْقَطَةُ يف الكالم  

اعراِإلس.  

 قَفْلَطَه من يدي

.إذا اختطَفَه  
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   فيما زعموا-البلْقُوطُ

رالقَِصي.  

 الطَّلْبقَةُ

.لَّه بقَاَءكأنْ تقولَ أطالَ ال  

 القُنِبيطُ

معروف.  

الدال والقاف  

الِقثِْرد 

.املَتاع الذي ال يحِملُه احلَي إذا ارتحلُوا لِرذاِله  

لُ القُثَاِردجالِقثِْرِد: والر الكَِثري.  

. أي كَثْرةً: ورأيت ِقثِْرداً من الناس.  وقُثَاِردِإنك لَمقَثِْرد وقثِْرد: ويقال للرجل إذا كَثُرت غَنمه وصوفُه وسخلُه

  .أي ذَالِذلَه: وجاء فالنٌ يجر قَثَاِرده

ن: والِقثِْرديِر العويف قَع ل الكُريف أص ثَاُء الياِبسالغ.  

 الدرقْلُ

.ثياب ِشبه األرِمينيِة  

  .وجاء القَوم درقَلَةً

  .ر مراً سِريعاًإذا م: وهو يدرِقلُ

  .اِملشيةُ البخترى: والدرقْلَةُ

  .تفَاحج وتبختر: والدرقَلَةُ

  .إذا أطاع لك وأذْعن: ودرقَلَ يل اِإلنسانُ

 الدنقَرةُ



الصاحب بن عباد-احمليط يف اللغة  1110  

.دنِقروهو يف عدِو الدابِة ومشِيها إذا كانَ ذَِميماً ليس جبيٍد، وهو ي. تتبع مداق األمور  

  .للقَِصِري الدِميم: وفَرس ِدنقَِري ورجلٌ كذلك

اِقنرالد 

ِمشوقيل اِملش ،خاخلَو.  

 النقْردةُ

.ما لَك منقَِرداً أي مِقيماً. اِإلدنانُ باملَكَاِن  

 القَردنُ

ربعم ،قنالع.  

اردالقُن 

.صِحيفَةُ اِحلساب  

رالقَفْد 

.ِبيح، وهو القَفَندر أيضاًالقَ  

 الفَرقَد من األرض

اِقدفَر عمجوي، ويتاملُس لْبأيضاً. الص دقُوقال له فُروي ،مجقَر والنوهو ولد الب.  

دمالقَر 

.قيل هو املُطَيب باِملسِككل شيٍء يطْلى به للزينِة حنو اجلَص، يقال ثَوب مقَرمد بالزعفَراِن والطِّيب، و  

دِميوالِقر :داِميةُ، واجلميع القَربدأيضاً. اِإلر روهي اآلج.  

داِميوالقَر :دِميوِقر دومقُر ِل، الواِحدوعالو أوالد.  

 القُردماينُّ
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.ضرب من الدروع  

مدجال: والقَراللِّساِن من الر ِييالع.  

 قَندلُال

.الضخم الرأْس الطَِويلُ من اِإلبل، وكذلك هو من الدواب، وكذلك القَندِويلُ  

  .ِقنِدل: معروف، وجمعه قَناِديل، ويقال: والِقنِديلُ

  .العدو البِطيُء، مر مقَنِدالً، وذلك اسِترخاٌء يف املَشي: والقَندلَةُ

  .إذا ذُم بقُبِح الرأِْس: ندِلهوجاَء فالنٌ بقَ

لْفَقد قوطَِري ِدلْفَاق  

عيهأي م.  

لِْقمالد 

.والناب اليت قد ذَهبت أسنانها. الكَِبريةُ من النساء  

لُقمد رجاِلق وحمود قلُومود لَقمدم  

.وفَرج دماِلق أي واِسع. شِديد االسِتدارِة  

والدقلُوم :قاِليمه دعموج ،وهو غَض ودسل قَلَّ ما يمض والرووِن يكونُ يف الرجرمن الع رغأص.  

دأِْس: القَفَنالر دِديالش.  

  .وقَفَنددونَ. العِظيم األلواح، واجلميع قَفَاِدد: والقَفَندد من الرجال

قدالفُن 

.مدحرج كالبندقحملُ شجرٍة   

قدق: والفنِن والطُّريف املُد ِزلُها الناسنخانٌ من اخلاناِت اليت ي.  

 البندقَةُ

قدنالب ا، واجلَميع مىراليت ي.  
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  .تحِديد النظَِر، بندق إلَي: والبندقَةُ

التاء والقاف  

رتالقَن 

.القَِصري، والقُنتر ِمثْلُه  

قوفْرت 

.يف معىن ثُفْروق، لِقمع التمِر  

توبِالقَر 

.مبعىن القَربوس  

بتاملُقَر 

.السيىُء الِغذَاء  

رتلٌ قُبجاِتر ورقُب  

 أي قَِصري.  

قتالفُن 

.التمِر. خانُ السِبيل  

الذال والقاف  

  

قوالذفْر 

.ق وال تفْروق أي مالَه شيَءويقال ماله ذُفْرو. مبعىن التفْروق  
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ارِذقْراالب 

منِت اِإلبل والغذَقَراب ،ددبالت.  

ذَرق به ومذْرق به  

.أي رمى به  

قرواذْم ذَقَراِن-امتلُغ  

.جلُ املُمذَِقر املَخلُوط النسبوالر. وكذلك يف الدم. وهو تقَطُع اللَّبن حىت ينفَِصل فتصري خثَارته كاخلُيوط يف مائه  

ذِْقرماملاُء: واملُت ذْقَرمت ،ريغاملُت :إذا أِجن.  

 الذَّملَقَةُ

.والذَّملَّق املَالّق. التملُّق واملُالطَفَةُ  

لَّقانُ: وإنسانٌ ذَمنوالس فياللِّساِن، وكذلك الس احلَِديد لٌ. وهو اخلَِفيفجلَّقَاينٌّورالكالم:  ذَم عِريس.  

 القُذَاِملُ

الواِسع.  

القَلْذَم 

.من أمساء فَرج املَرأِة الواِسع الكَِبري، وشبه بالِبئِْر القَلَيذَم  

 قُنفُذُ

.البِعِري ِذفْراه وهو مغِرز اُألذُِن  

وقُنفُذُ .  ما ارتفَع من الرمل طُوالً يف السماء، وجمعه قَناِفذُ:وهو أيضاً. كلُّ موِضع كثِري الشجر يف رمٍل: والقُنفُذُ
هو : "ويقال للَّذي يسري ليالً ال ينام". هو أشد دلْجةً من القُنفُذ: "ويقال يف املَثَل.موِضع من قَناِفِذ الدهىن: الدراج

  .هو كضرِب القُنفُِذو: وتقَنفَذْته بالعصى". قُنفُذُ لَيٍل

الثاء والقاف  
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  .الِفضةُ: القَرثَلُ

قوالثفْر 

.ِعالَقَةُ ما بين النواِة والِقمع  

ثَفِْرقم نولَب :ناللَّب قثَفْروت ،دعب برمل ي.  

قوثُفْر ٌء: ومالَهيش أي مالَه.  

قِب: والثفَاِريالِعن بح اعةوالذي. أقْمرسبالب قلْزي .  

قُِبيثُر بثَو 

قُِبيكالقُر ،رٍب من ثياِب ِمصرض.  

 نقْثَلَ الرجلُ

.نقْثَلَةً إذا مشى ونبثَ التراب بِرجِله إىل خلِْفه  

 القَفْثَلَةُ

.جرفُك الشيَء بسرعٍة، قال وال أحقُه  

الَِثقالب 

املاُء الكَثري .لْثُوِسطُ يف األرضوالبباملاُء املُن ق.  

الراء والقاف  

 برقَلَ

فرقَلَةً أسرلُ يف الكالم بجالر.  

 ِقرِملٌ

.نباي طَِويلُ الفُروع لَين من ِدن الشجِر  
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  .تِصلُ به املَرأةُ شعرها: والقَراِميلُ من الشعر والصوِف

  .نامينِإِبل كُلها ذو س: والقَرمِليةُ

  .ضرب من ثَمِر الغضا: والقُرمولُ. للكَثريِة األوبار: وهي القَرمِليةُ. الصِغري من اإلبل: والقَرملُ

  .وهي شجرةٌ ضِعيفةٌ ال ذَرى هلا وال ِستر: ذَِليلٌ عاذَ بقَرملٍَة: "ويف املَثَل

اِنقفُر  

.وقيل عِريفُنا فُرنق رِديٌء. وقد تفَرنقَت أُذُنه أي شخصت. ه لَمتفَرِنقويقال للبِعري إن. دِخيلٌ معرب  

قتفَرنوشاةٌ قد ت :تدأي فَس.  

رفُوالقُن 

.ثَقْب الفَقْحِة  

  .الذَّكَر: القَنفَر: وقيل

 القَرقَفَنةُ

.وقيل هو طائر. الكَمرةُ، وهو من ناِدِر كالِمِهم  

رالبقاِني 

قِنيِبر الواِحد ،ر. الفُطْرمالٌ حأِة ِطومن الكَم بروقيل هو ض.  

 القَرنبةُ

ِنبقَرةً فهو مبنقَر ِنبقَري بنِته، قَرطَوالً بِعمامِب أو يف غِريه ميف الثو ازِرماالج.  

  .إذا مل يتحرك: واقْرنىب

  .هو دويبةٌ يف الرملَ: وقيل. ة بالسلَحفاِة طَويلُ القَوائمشيٌء شِبي: والقَرنىب

  . أي فَضلُ ِريٍش قائمةٌ ِمثْلَ ما على القُنبرة-وهي اليت على رأِسها قُنبرةٌ : دجاجةٌ قُنبراِنيةٌ

اِبروالقَن :سؤوالر .-ِبريرى ِمثْلُه:  والقُنابمشي، والقُننباث ي.  

قرالنم 
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.الِوسادةُ، وهي النمرقَةُ والنمِرقَةُ  

  .وهي من السحاب ما كانَ بينه خلُوص أي فُتوق: وما على السماء ِنمِرقَة

قمرالن 

.فاِرسية معربة  

ِقمالِفر 

.حشفَةُ الذَّكَِر  

الالم والقاف  

 القَنفَلَةُ

. قَنفَلَةًِمشيةُ ثَِقيلة، وقد قَنفَلَ  

  

قَناِبلُ ورجلٌ قُنبلٌ  

ِديدظٌ شأي غَِلي.  

  .ضرب من األدِويِة: والِقنِبيلُ

الفَلْقَم 

الواِسع.  

الخماسيباب   

 اجلُنبثْقَةُ

.املَرأةُ السوداُء الرِديئةُ  

قِليجاملَن 
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.لُغة يف املَنجِنيق  

شقُوداملَر 

.يل املَرزنجوشالزعفَرانُ، وق  

  .مردقُوشةً: وتسمى القَارورةُ من اِملسِك والباِن

فَشنالقَر 

مخالض.  

فَِرشالقَن 

.العجوز الكبريةُ  

نِذيمالقَش 

.السماُء بلُغِة اليمن  

ِشقنراملُب 

فَِرح قشنراب ،روراملَس الفَِرح.  

قَِّت األيشنركَةُواب :اهوالِعض ،ترضاخ :تنسح.  

 القَصطَِبيرةُ

الذَّكَر.  

 القُرنبصةُ

.القَِصريةُ القَِميئَةُ  

طَِريسناقَةٌ قَن 
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.شِديدةٌ ضخمةٌ  

 القَرسطُونُ

.دائرةٌ من دوائِر اخلَيل خلْف اُألذُنين  

  اِتوالقَرسطُونات من بعض الصنعة كاألسطُرالب

.السِقنطار اِجلهِبذُ، ويقال السقِْطِري. وهو القَبانُ أيضاً  

سطَِريالقَن 

.وهو الناقَةُ الضخمةُ أيضاً. الفارةُ، وال أَحقُه  

سوبالقَطْر 

.الشِديدةُ من النوق  

فَسالقَلَن 

م نوقيل هو اب ،يبرةٌ وأبوه ليس بعِبيره عىل املَوىلالذي أُمو.  

سمالقَلَن 

رحاخلُلُق. الب والواِسع.  

قربتاِإلس 

.وهي أيضاً ِثياب غليظَةٌ. برةٌ حمراء كأا ِقطَع األوتاِر  

قدزقَةُ والفَردزالفَر  

.الرِغيف، وقيل فُتات اخلُبِز  
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ِفقنرزر مِعيب 

عرِر وأسيضى يف السإذا م.  

 الزرماِنقَةُ

.جبةٌ من صوٍف  

 الزلُنقُطَةُ

.القَِصريةُ  

  .زلُنقُطَةٌ باهلاء: ويقال للذَّكَِر

 املُقْرنِفطُ

ِفختِب املُنضمن الغ كِْبرتاملُس.  

 قُطْربلٌّ

ِضعوم.  

رِفيدالقَن 

.والعجوز. على الفؤادوهو من الرجال اجلايف الثِقيلُ . الضخم من الناس واِإلبل  

رم 

.ومنه ادرنفَق إذا تقدم. مراً دلَنفَقاً ودرنفَقاً وهو مر سِريع كاهلَملَجة  

ردالقَفَن 

احلاِدر رجاِل القَِصيمن اإلبل. من الر مخوالض .ضيواألب  

  .من كل شيٍء
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 القَندِفيلُ

.الضخم من اِإلبل  

ادفَقلَن 

.الرجلُ مبعىن ادرنفَق أي، أسرع وتقَدم  

ِفقلَندم قروخ :دتمم دِعيأي، ب.  

 القُفْرنبةُ

ةُ القَِميرةٌ القَِصينيبالياء–ئة، ويقال قُفُر  
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