
 القسم األول

فيما قُرىَّ في الشَّواذ ِّ من القِّراَءات وَغَزْوُت كلَّ قِّراَءة إلى َمْن قََرأَ بها )أَقََن( 

ى، ويُؤفِّى، وكذلك بابُها. وقرأَ أَبو َحيَّةَ  يُقال: آقََن، وآَصى، وآفَى، يًْوقُِّن، ويُْؤصِّ

َرةِّ هُْم يُْؤقِّنوَن(. : )َوباآْلخِّ  النََّمْيري 

ٍّ والَحَسُن، )الغُشاوة( الغُ  شاَوةِّ والغَشاَوةِّ، وقرأَ زيدُ بن علي  شاَوةُ( لغةٌ في الغِّ

هْم ُغَشاوة(. : )َوعلَى أَْبَصارِّ  واليَمانِّي 

 )العَشاوةُ( العَشاَوةُ: العََشى.

هِّم َعَشاَوةٌ( وكذلك )َوَجعََل َعلَى بََصرهِّ َعَشاَوةً(.  وقرأَ طاُووس: )َوَعلَى أَْبَصارِّ

عُوَن إالَّ )أَخدع( أَْخدََعه:  َحَمله على الًمخادََعة. وقرأَ يَْحيى بُن يَْعَمَر )َوَما يُخدِّ

 أَْنفَُسهم َوَما يَْشعُروَن(.

)الَمْرض( الَمْرُض، بسكون الراء، َمَرُض القَلْب خاصَّةً، وقرأَ أبو َعْمرو )فِّي 

قراً ُعبَْيدُ بُن عَُمْير: قُلًوبهم َمْرٌض فََزادَهُم هللا َمْرضاً( )الَوقِّيد( الَوقِّيدُ: الوقُود، و

َجاَرةُ(.  )َوقِّيدُها النَّاُس َواْلحِّ

َم: لغةٌ في يَْسفُِّكه، وقرأَ ابُن قَُطْيب، وابُن أبي َعْبلة، وَطْلَحةُ بُن  )يَْسفُك( يَْسفُك الد ِّ

َماَء(. ف، وُشعَيُب بُن أبي َحْمَزة )َويَْسفُك الد ِّ  ُمَصر ِّ

ْهريُّ )أَْنبُونِّي  )أَْنبَْيتُه( أَْنبَْيتُه أُْنبِّيه: لغةٌ في أَْنبَأْتُه أُْنبِّئُه، وقرأَ األَْعَرُج، والزُّ

ا أَْنبَاهُم(. ْم بأَْسمائِّهم، فَلَمَّ ( و)أَْنبِّهِّ  بأسماء هُؤالَءِّ

)إسرائِّل، وإِّْسرال( إسرائُِّل، وإِّسراُل: لُغتان في إِّسرائِّيل، وقرأَ نافٌِّع: )يَا بَنِّي 

 إِّْسَرائَِّل(.



مته( َسوَّ  ُمونَُكم )َسوَّ ِّ : )يَُسو  ْمتُه الَخْسف: لغةٌ في ُسْمتُه الَخْسَف، وقرأَ َزيدُ بُن َعلِّي 

 ُسوَء اْلعَذَابِّ(.

ْصراً(. يَمةَ: )اُْهبُُطوا مِّ  )يَْهبُُط( يَْهبُطُ: لغةٌ في يَْهبُِّط، وقََرأَ أَيُّوُب بن أَبي تَمِّ

 ُ دَة دَةُ: القَِّردَةُ، وقرأُ الَخلِّيُل: )ُكو -القَرِّ ئِّيَن(.القَرِّ ُ خاسِّ  نُوا قَردَة

َمةُ وابُن أبي  ْكرِّ )الباقر( ج: البُقُر: البَقَُر، جمُع باقِّرٍّ ، كصابرٍّ وُصبُر، وقرأَ عِّ

يُّ من آلِّ أبي  دٌ ذُو الشَّامةِّ القَُرشِّ لَْيلَى، وابُن أَبي َعْبلَةَ، ويْحيَى بُن يَْعَمر، وُمَحم 

 ُمعَْيطٍّ )إنَّ الباقَِّر تَشابَهَ َعلَْينَا(.

( ) يَكلُّ ْدَوان( )مِّ ثْم َواْلعِّ ، وقرأَ أَبو َحْيوة: )باإلِّ ْدواُن: لغةٌ في العُْدوانِّ ْدوان( العِّ العِّ

ن، وابُن يَْعَمَر، واألَْشَهُب  يكائِّيَل، وقرأَ ابُن ُمَحْيصِّ يكاَل، ومِّ : لغةٌ في مِّ يَكلٌّ مِّ

 ، فٍّ : ُخيٌَّف، مثل ُخوَّ ( )ُخيٌَّف( جمع خائِّفٍّ يَكلَّ  -َوقََرأَ ابُن مسعودٍّ العُقَْيلِّي )ومِّ

َي هللا عنه   )أَن يَْدُخلُوَها إالَّ ُخيَّفاً(. -رضِّ

ي يَْنعُق(. ُق، وقُرَئ: )َكَمثَلِّ الَّذِّ  )يَْنعُق( نَعََق يَْنعُُق: لغةُ في يَْنعِّ

ُق(. ي يُْنعِّ  وأَْنعَق: لغةٌ في نَعََق، وقرأَ الَخلِّيُل )َكَمثَلِّ الَّذِّ

فُوُث: الرَّ  فُوث( الرُّ فُوُث( )الرُّ يَامِّ الرُّ لَّ لَُكم لَْيلةَ الص ِّ فَُث، وقرأَ زيدُ بَن علي: )أُحِّ

يُكم  و)فاَلَ ُرفُوَث( )التَّْهلِّكة( التَّْهلَِّكة: لغةٌ في التَّْهلُكة. وقرأَ الَخلِّيُل: )َوالَ تُْلقُوا بأَْيدِّ

.) َكةِّ  إلى التَّْهلِّ

قرأَ الَحسن، وأَبو َحْيَوة، وابن أَبي )َهلََك( َهلَِّك يَْهلَُك: لُغةٌ في َهلََك يَْهلَِّك، و

 إِّْسَحاَق: )َويَْهلَُك الَحْرُث َوالنَّْسُل(.

: )َوقَْضيِّ  يُّ )القَْضُي( القَْضُي: القَضاُء، وقَرأَ يَحْيى بُن يَْعَمَر، ويَْعقُوُب الَحْضَرمِّ

. ضافةِّ  األَْمر( بالَخْفضِّ واإلِّ



 )أَْبَشْرتُه( أَْبَشْرتُه: أَي بَشَّْرتُه.

ريَن( )الَوْسُع( الَوُسع وقر ريَن وُمْنذِّ ، ويَْحيى ابُن َوثَّاب )ُمْبشِّ يُّ أَ ابراهيُم النََّخعِّ

ْسُع: لُغتان في ا لُوْسع، وقرأَ ابُن أَبي َعْبلَةَ )ال تَُكلَّف نَْفٌس إالَّ َوْسعََها(.  والوِّ

عَةُ من الما ٍّ )ولم يُوَت سِّ عة، وقرأَ زيدُ بن علي  عةُ: لغة في الس ِّ  ل(.الس ِّ

 )البُْسَطة( البُْسَطة: لغة في البَْسَطة، وقَرأَ زيدُ بُن علي  )وزادَه بُْسَطةً(.

، وبالهاءِّ لغةُ األَْنصار،  )التَّبوت والتابوه( التَّبُوت، والتَّابُوه: لُغتان في التَّابُوتِّ

 بُوهُ(.وقرأَ زيدُ بُن ثابت وأُبَيُّ بن َكْعبٍّ رضي هللا عنهما: )أَْن يَأْتِّتَُكم التَّا

 .) ْهريُّ )َكَمثَل َصفَوانٍّ ْفواُن وقرأَ ابُن الُمسي ب والزُّ فَواُن(: الصَّ فَوان( الصَّ  )الصَّ

باوةِّ، وقرأَ ابُن أَبي إِّْسحاَق  باَوةُ: لُغتان في الرَّ باَوةُ، والرُّ باَوة( الر ِّ باوة، الرُّ )الر ِّ

. م   )َكَمثَل َجنَّةٍّ بُربَاَوةٍّ( بالضَّ

لْ  ْلد( الص ِّ ْلداً(.)الص ِّ ، وقرأَ الَخلِّيُل )فَتََرَكهُ صِّ ْلدِّ  دُ: لغة في الص ِّ

ُض، وقرأَ البََراُء ابُن  ُض: لغةٌ في أَْغَمَض يُْغمِّ ُض( َغَمَض يَْغمِّ )َغَمَض يَْغمِّ

ُضوا فِّيهِّ(  -رضي هللا عنه  -عازب  والَحَسن، وأَبُو البََرْهَسم: )إالَّ أَْن تَْغمِّ

يُل: لغة ف يل( األَْنجِّ ْنجيل، وقرأَ الَحَسُن في َجميع القُرآن بفَتح الهمزة.)األَْنجِّ  ي اإلِّ

ْغ قُلوبَنا(.  )َزاَغهُ( زاَغ قَْلبَه يَُزوُغه: لغة في أَزاَغه، وقرأَ نافع ) ال تَزِّ

قادُ  قادُ: الَوقُود، وقرأَ الن بيُّ صلى هللا عليه وسلم: )وأُولئَِّك هُم وِّ قاد( الوِّ )الوِّ

.)  النَّارِّ

يَةُ: ال يرةِّ زيدُ بُن ثابتٍّ رضي هللا عنه.الذُّر ِّ يَةُ، وقرأَ باألَخِّ يَةُ: لغتان في الذُّر ِّ ر ِّ  ذ ِّ

ْمُر، وقرأَ األَْعَمُش: )إالَّ َرَمزاً( و)إالَّ  ْمر: الزَّ َمُز والزُّ مز( الرَّ َمز، والرُّ )الرَّ

 ُرْمزاً(.



ةُ الواوِّ على  الَّالم، وقرأَ تُبَْيح، )تَعَالُوا( تَعالُوا: لغةٌ في تَعالَْوا، أُلقِّيَْت َضم 

.) َمةٍّ َسواءٍّ اح، وأَبو واقِّد ) تَعالُوا إِّلى َكلِّ  والَجر 

س: لغةٌ في يَْدُرس، وقرأَ أَبو َحْيَوةَ )وبَما كُْنتُم تَدْرُسونَ  ُس( يَْدرِّ  ÷.)يَْدرِّ

ُسوَن(.  )أَْدَرس( أَدَْرس بمعنى دَرَس وقرأَ أَبو َحْيَوة أيضاً: )وبما ُكْنتُم تُْدرِّ

ْصر، وقرأَ ابُن عب اس رضي هللا عنهما، )األُصْ  ر( األَْصُر واألُْصُر: لُغتان في اإلِّ

ى( )ثالثةُ أَْلف(  م: )أُْصرِّ ى( وقرأَ عاصِّ يُّ )على ذلُِّكم أَْصرِّ دِّ وأَبو َرجاء العُطارِّ

ثاَلثَةُ ألف، إلى َعْشَرةِّ أَْلف: لغةٌ في آالف، وقرأَ الَحَسن )بثاَلثَةِّ أَْلف( و)بَِّخْمَسةِّ 

 ْلف(.أَ 

ْبل عنه  -)كيَي ِّن( َكيَي ِّْن: لغةٌ في َكأَي ِّْن وقَرأَ ابُن َكثِّير  ْن  -في رواية شِّ )وَكيَي ِّْن م ِّ

.)ٍّ  نَبِّي 

ْلُكْم(. -)أَْخذَله(   أَْخذَلَهُ: لغةٌ في َخذَلَه، وقرأَ ُعبَْيدُ بُن ُعَمْير: )وإِّْن يُْخذِّ

ط، وقرأَ ابُن وَ  ي )أاَلًّ تَْقُسُطوا(.)يَْقُسط( يَْقُسط: لغةٌ في يُْقسِّ  ثَّابٍّ، والنََّخعِّ

، وقرأ أبو َرجاء  ، والبََخلِّ : لغةٌ في البَْخل، والبُْخلِّ )البِّْخُل( البِّْخُل بالَكسرِّ

.)  )بالبِّْخلِّ

اح،  ، والَجر  )أَْلياس( أَْلياُس: لغةٌ في إِّْلياسِّ وقرأَ األَْعَرُج، ونُبَْيح، وأَبو واقِّدٍّ

 )وأَلياَس(.

 واُن: لغةٌ في القِّْنوان والقُنوان، وقرأَ األَْعَرُج )قَْنواٌن دانِّيَةٌ(.)قَْنوان( القَنْ 

ه، وقرأَ أبو َحْيَوة، وأَبو  ه وُسم ِّ : لغتان في َسم ِّ ياطِّ ُم الخِّ ياط، وسِّ مُّ الخِّ ُم( سِّ ، سِّ مُّ )سِّ

مِّ  ( وقرأَ بَعُضهم )في سِّ ياطِّ م ِّ الخِّ : )في سِّ ال، واليَمانِّي  البََرْهَسم، وأَبو السَّم 

ياط(.ال  خِّ



 )يَْنحات( يَْنحاُت: بمعنى يَْنَحُت وقرأَ الَحَسُن: )َويَْنحاتُون الجباَل بُيُوتاً(.

ثُوَن(. ُث: لغةٌ في يَْنُكث وقرأَ أبو البََرْهسم )يَْنكِّ ُث( يَْنكِّ  )يَنكِّ

يَسى ابُن ُعَمَر: )ويَْوَم ال  )يَْسبُُت( اليَُهودُ يَْسبُتُوَن: لغةٌ في يَْسبتوَن، وقرأَ عِّ

 ْسبُتُوَن(.يَ 

لَْت تَْوَجُل، وقرأَ يَْحيى، وإِّبراهيُم،  )َوَجَل يَجُل( َوَجلَْت قُلوبُهم تَجُل: لغةٌ في َوجِّ

 وأَبو واقِّد )َوَجلَْت قُلوبُهم(.

يَز هللاُ  )أَماز( أَماَز الشيَء: لغةٌ في ماَزهُ، وقرأَ ابُن َمْسعُود رضي هللا عنه )ليُمِّ

ي ِّب(. َن الطَّ  الَخبيَث مِّ

، وقرأَ بالعَْدَوةِّ الدُّْنيا َوَهْم باْلعَْدَوةِّ )عَ  دَْوتهِّ تِّه، وعِّ ي: لغةٌ في َعْدوِّ ْدَوة( َعْدَوةُ الوادِّ

 القْصَوى(.

ُل َويَفُشُل: لغةٌ في يَْفَشُل، وقرأَ الَحَسن )َوالَ تَنَاَزُعوا  )فََشل يَْفُشُل( فََشَل يَْفشِّ

لُوا( وقُرَئ )فَتَْفُشلُوا(.  فَتَْفشِّ

لب: )أََجعَْلتُم )السُّقاي اٌك، وأَباُن بُن تَغِّ ، وقرأَ الضَّح  قايَةِّ ة( السُّقايةَ: لغةٌ في الس ِّ

.)ِّ  ُسقايَةَ الحاج 

ينَتَهُ(. كِّ ينَةُ، وقرأ زيدُ بُن علي )ثُمَّ أَْنَزَل هللا سِّ ينَةُ: السَّكِّ كِّ ينَة( الس ِّ كِّ  )الس ِّ

قَّةُ: الشُّقَّةُ، وقرأَ ابُن ُعَمَر ر قَّة( الش ِّ ن بَعُدَْت َعلَيهم )الش ِّ ضي هللا عنهما )َولكِّ

قَّةُ(.  الش ِّ

: )إالَّ َوهُْم   يُّ َسالَى: لغةٌ في الَكَسالى، والُكَسالى، َوقَرأ يَْحيى والنََّخعِّ سالى( الكِّ )الكِّ

َسالى(.  كِّ

، والَجرَّ  اح )َغلََط يَْغلُِّط( َغلََط يَْغلِّطُ: لغة في َغلَُط يَْغلِّطُ(، وقرأَ نُبَْيح، وأَبو واقِّدٍّ



 )واْغلِّْط َعلَْيهم(.

)لْم يناَلَ( يُقال: لَْم يَناَلَ ولَْم يَنَلُوا، مثال: لم يََضعا، ولم يََضعُوا، وقرأَ أبو البََرْهَسم: 

موا بَما لَْم يَنَلُوا(.  )َوَهم 

ُرَن(. : )وجاَء الُمعَاذِّ  )عاذََر( عاذََر: بمعنى َعذََّر، وقرأَ ابُن أَبي لَْيلَى واليََمانِّي 

يلَةَ )واْزيانَّْت( )ازْ  يَّنَت، وقرأً أبو َجمِّ ايَنْت: لغتان في ازَّ يانَّت( ازيانَّت الَمْرأَة، وازَّ

ايَنَْت(.  وقرأَ يَْحيى بُن يَعَمَر )وازَّ

ا الَّذين ُشقُوا(.  )َشقاه( َشقاهُ، أي أَشقاه، وقرأَ الَحَسن، وأًبو َحْيَوةَ: )َوأَمَّ

، وابُن أَبي َعْبلةَ )يَا أَبَةُ إِّن ِّي َرأَْيُت(. )يا أَبَةُ( يا أًبَةُ: لغةٌ في يا ، وقرأَ ابُن َكثِّيرٍّ  أَبَةِّ

( َهْيتِّ لَك: لغةٌ في َهْيُت لَك، وقرأَ ابُن عبَّاس رضي هللا عنهما، وأَبو  )َهْيتِّ

، وابن أَبي إِّسحاَق، وعيسى بَن  ن، والَجْحدري  األَْسودُ الدَُّؤليِّ، وابُن ُمَحْيصِّ

  َهْيتِّ لََك(.َعَمر: )َوقَالَتْ 

 )حصص( َحَصَص الشيُء، أي: حْصحَص، وقرَئ )اآلَن َحْصَص الَحق(.

عاُء، وقرأَ أَباُن بُن تَْغلِّب، وُعبَْيدُ بن ُعَمْير، وعيسى  عاُء: لغة في الوِّ )إِّعاُء( اإلِّ

.) يهِّ ن إَِّعاءِّ أَخِّ  بُن ُعَمر، واليَمانِّي  ) مِّ

يُر أَْهلَنَا(.)أََماَر( أَماَر أَْهله: مثل ماََرهُم، وقر  أَ نافٌِّع )َونُمِّ

 )َشُهدَ( َشُهدَ يَْشهدَ: لغة في َشهدَ يْشَهدُ، وقرأ الَحَسُن )وَما َشُهْدنا(.

، وقرأَ أَْبو عمرو: )أَْن تَأْتِّيَُهُم السَّاعة بَغَتةً(.  )البَغتةُ( البَغَتَةُ( لغةٌ في البَْغتَةِّ

ْنوان نوان، والُصْنوان: الص ِّ ْنوان( الصَّ ، وقرأَ قَتَادَةُ، والَحَسن )َصْنواٌن )الصَّ

( بالفتح، وقرأَ زيدُ بُن علي  بالضم.  وَغْيُر َصْنَوانِّ

.) َصالِّ ِّ واإلِّ ْحلَز )بالغُدُو  صاُل( اآلصاُل، وقرأَ أَبُو مِّ صال( اإلِّ  )اإلِّ



يبى لَُهْم(. : )طِّ يبَي: لغةٌ في ُطوبَى، وقرأَ أَبو َمْكَرَوة األَْعَرابي  يبَي( طِّ  )طِّ

(.)الُّلُ  هِّ الِّ )إِّالَّ بلُُسن قَْومِّ تابٍّ وُكتُبٍّ، وقرأَ أَبُو الَّسمَّ  سن( الل ِّساُن يُْجَمُع لُُسناً مثل: كِّ

ً كبيراً(. ليَّا ، وقرأَ زيدُ ابُن َعلِّي  )َولَتَْعلُنَّ عِّ : العُلُوُّ لِّيُّ ( العِّ لِّي   )العِّ

اُح بُن عبدِّ هللا ، وقرأَ الَجر  : )إِّنَّ الَّسْمَع َواْلبََصَر )الفَواد( الفََوادُ: لغة في الفُؤادِّ

 واْلفََواد(.

اُح بُن عبدِّ هللا )إِّنََّك لَْن تَْخُرَق  ُق، وقرأَ الَجرَّ )يَْخُرق( َخَرَق يَْخُرُق: لغة في يَْخرِّ

 األَْرَض(.

.) لَتِّهِّ لَةُ، وقرأَ الَخلِّيُل: )قُْل ُكلٌّ يَْعَمُل َعلَى َشكِّ لَةُ( الشَّاكِّ لَةُ( الشَّكِّ  )الشَّكِّ

ْرق، وقرأَ أبو ُعبَْيدَة: )ا ق، والَوْرق والوِّ لَوَرق( الَوَرق: الفِّضَّة، لغة في الَورِّ

، َوقََرأَ الَحَسن،  َسة في العَُضدِّ )فاْبعَثُوا أََحدَكُم يَوَرقُِّكْم( )العُُضد( العُُضدُ: لغة خامِّ

ذَ الُمضل ِّيَن أُعضُ  ، وأَبو َعْمرو )وما كُْنت ُمتَّخِّ  داً(.واألَعرُج، وابُن عامرٍّ

 )الفََراق( الفََراق: الفِّراق، وقرأَ ُمسلُِّم بُن يَسار: )هذا فََراق بَْينِّي وبَْينِّك(.

)آُجوج، ويَْمُجوج( آَجوج ويَْمُجوج: لغتان في يَأُْجوج، وَمأُْجوج، وقرأَ ُرْوبَة بُن 

اج )آُجوَج وماُجوَج( وقرأَ أَبو ُمعاذ )يَْمُجوج(.  العَج 

ن ي(. )َوهَُن( َوهَُن: لغةٌ في  َوَهَن، وقُرَئ )وَهَن العَْظُم مِّ

: لغتان في العاتِّي والصالِّي، كالعَلِّيم والعالِّم،  لِّي  ( العَتِّي والصَّ لِّي  )العَتِّئُّ والصَّ

ي اً(. ي هللا عنه )َعتِّي اً( و)َصلِّ ر، وقرأَ ابُن َمْسعُود رضِّ ير والقادِّ  والقَدِّ

، وقرأَ أبو َحيْ  ٌي: أي فريٌّ يئاً(.)القريُء( َشيٌء فَرِّ ً فَرِّ ئْتِّ شْيئا  َوةَ: )لقد جِّ

، َوقَرأَ عليٌّ  ، واآلدِّ د ِّ يُّ -رضي هللا عنه  -)األَدُّ( َشيٌء أَدٌّ: لغةٌ في اإلِّ ، والسُّلَمِّ

ً أَد اً(.  )َشيئا



ً في البحر  ، وقرأَ األعَمش )طريقا )اليبُس( اليَبُِّس: اليابُِّس، مثُل اليَْبيِّس واليَبَسِّ

 يَبِّساً(.

ى( ا  ْبدال. )السُّو  واء، أو َعلَى تَْليِّين السُّؤى، واإلِّ ى: فُْعلَى من الس ِّ راُط السُّو  لص ِّ

ى وَمن اْهتَدَى(. راطِّ السُّو   وقرأَ يحيى ابن يَْعَمر: )َمْن أصحاُب الص ِّ

 )يَْسبُق( يَْسبُق: لغةٌ في يَْسبِّق وقرَئ: )ال يَْسبُقُونَه بالقَْول(.

 طَّلَه، وقََرأَ الَجْحدًريُّ )وبئرٍّ ُمْعَطلَة(.)أَْعَطل( أَْعَطل الشَّيَء: مثُل عَ 

ْن طُور  ينَاء، وقرأَ األَعمُش )مِّ )طوُر َسْينى( طوُر َسْينى: لغةٌ في، طُورِّ سِّ

 َسينى(.

، وقرأَ ]يَزيدُ[  ، والل ِّياذِّ ثُل الل ِّواذِّ )اللََّواذ، واللُّواذُ( اللََّواذ واللُّواذُ: َمصدَرا الذَ به، مِّ

 َسلَّلُوَن منُكم لَواذاً( و)لُواذاً(.بُن قَُطْيب )يَتَ 

، جمُع راعٍّ، وقرأَ الَخلِّيُل )َحتَّى يْصدَُر  عاءِّ  في الر ِّ
عاُء: لغةٌ عاُء( الرُّ )الرُّ

عاُء(.  الرُّ

ْد في َمْشيَك(.  )أَْقَصدَ( أَْقَصدَ في َمْشيه: مثُل قَصدَ فيه، وقُرَئ )وأَقصِّ

: لغةٌ  ، وقرأَ عليٌّ )َصلِّْلَت( َصلِّْلَت يا لَحُم تََصلُّ لُّ رضي هللا عنه  -في َصلَْلَت تَصِّ

(. -والَحَسُن، وسعيدُ بن ُجبَْير، وأَبو البََرْهَسم  -  )َصلِّْلنا في األَْرضِّ

يداً(. لُوا ُزْلزاالً َشدِّ ْلزال، وقرأَ الَخلِّيُل: )وُزْلزِّ لزال والز ِّ ْلزاُل: لغة الزَّ  )الزُّ

ثُْل، كالشَّكْ  ْكُل: المِّ ْكل والش ِّ ْكلِّه(.)الش ِّ ْن شِّ  ل، وقرأَ ُمجاهد: )وآَخُر مِّ

)اللَّغُوُب( اللَّغُرُب: اللغُوب، كالقَبُول، والَولُوع، والوُزوع، والَوُضوء، والَوقُود، 

، ويَزيد  يدُ بُن ُجبَْيرٍّ ( ويَحيى بن يَْعَمَر[ وَسعِّ ي  حمن ]السُّلَمِّ وقرأَ أبو َعْبدِّ الر 

ن لَغُوبٍّ(. : )وما َمسَّنا مِّ  النَّْحوي 



 )القَتَْرةُ( القَتَْرةُ: القَتََرة، وقرأَ ابُن أَبي َعْبلَةَ )تَْرَهقُها قَتَْره(.

.) َمادِّ  )أََرُم أََرُم: لُغَة في إِّرَم، وقرأَ الضَّحاُك )أََرَم ذاتِّ العِّ

فَتَْين(. ً وشِّ فَةُ: لغةٌ في الشَّفَة، وقرأَ الَخلِّيل: )ولِّسانا فَة( الش ِّ  )الش ِّ

ْغيان لغةٌ في الطَّْغَوى، وقرأَ الَحَسَن، وابُن قَُطْيب، )الطُّْغَوى( الطُّْغوَ  ى: الطُّ

ادُ بُن َسلََمةَ )بطُْغواها(.  وَحم 

ر:  ْصُر: لغةٌ في العَْصر والعُْصر، والعُُصر، وقرأَ َسالَّم أبو الُمْنذِّ ْصر( العِّ )العِّ

ْصر(.  )والعِّ

ْفءُّ، والُكْفُو، بالواو، والُكفَي  ْفءُّ( الكِّ هُدًى: الُكْفُء، وقرأَ ُسلَيماُن  - مثالُ  -)الكِّ

ً أََحدٌ(. ْفئا مي  )كِّ  بُن علي  الهاشِّ

اً(. وقرأَ بَْعُضهُم )ُكفًى(. ينة )كْفو   وقرأَ أَهُل الَمدِّ

 القسم الثاني

د به أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب النحوي )متى( ُمتى: لغةٌ في َمتَى  فيما تفرَّ

.  في االستفهام والشَّرط، دون الظَّرفِّ

 )أَبو( أَبَْيتُه: قلُت له: يا أَبي.

.  )جنن(: يَجنُّ عليه اللَّْيل: لغةٌ في يَُجنُّ

 )فوق(: أَْفَوَق َسْهَمه: لغةٌ في أَفَاقَهُ، وأَْوفَقَه.

يم في يَْسُمت. ُت في الهداية: لغةٌ تَمِّ  )سمت(: يَْسمِّ

 )عمر(: لعََمري، بالتَّْحريك: لغةٌ في لَعَْمري.

 لٌع لهذا األَمر، أي ُمضَطلٌع، وكذلك ُمطَّلِّع.)ضلع(: فالٌن ُمضَّ 



ْلماً، أَي قَتَْلتُه.  )نحر(: نَحْرُت هذا األَمر عِّ

َضْت ودَنا نِّتاُجها.  )مخض(: أَْمَخَض فالٌن إِّبلَهُ: إذا تََمخَّ

َرة. ٌر، مثل ُمْقمِّ  )قمر(: لَيلةٌ ُمْقمِّ

، يَُؤن ِّثُون الماَل، كما أَ  نَّثُوا القوَم، قاَل هللا تعالى )مول(: يَقال: كثرْت ماُل فالنٍّ

 )َكذَّبت قوُم نوحٍّ الُمْرَسلِّين(.

ن: مثُل نََجَمت.  )نجم(: أَْنَجَمت الس ِّ

ى، وأَنوى.  )نوى(: استَنَوى: ألقَى النَّوى، كنََوى، ونَوَّ

 )حدو(: ال أًْفعَله َحدَاً الدَّْهر، أي يَدَ الدَّْهر.

ْهداُن: الوهادُ.  )وهد( الوِّ

 ٌ ن.)حصن(: امرأَة   حاصنَةٌ: مثل حاصِّ

راب، مثل يَْنثُر.  )نثر(: يَْنثُِّر ما في الجِّ

ُر ببالِّي: لغة  ْفلَة؟ )خطر(: يْخطِّ )سفل( فالن من سفِّلَة الناس: لغةٌ في السَّفَلة والس ِّ

 في يَْخُطُر.

 )علن( َعلَُن األَمُر: لغةٌ في َعلََن وَعلَِّن.

ُجل: لغةٌ في َضعَُف.  )ضعف(: َضعَف الرَّ

 (: أَتَّى: بمعنَى َحتَّى، وَعتَّى.)أَت ى

. رُّ شاربُه: لغة في يُطرُّ  )طرر(: يطِّ

ر  -)ألو(: َمصدَر أاَل  . -أي قَصَّ  أَْلٌو، وأُلُوٌّ

جاة: الرجاُء.  )رجو( الرَّ

نه.  )حذر(: َحذاَرَك منه، وَحذَارَك منه: بمعنى: َحذارِّ مِّ



 )عرس(: أَْعَرَسه: لَزَمه.

 ل أَْجنََب وَجْنَب.)جنب( أُْجنَِّب الرجُل: مث 

نَّة  ْضتني للقِّْرفَة والظ ِّ )قرف(: أَْقرفَت بي، وأَْظنَْنَت بي، وأَتَْهْمَت بي، أي: َعرَّ

 والتَُّهَمة.

عر: مثل أَْوَطأُْت.  )وطأَ(: واطأْت في الش ِّ

 )وقر(: وقَرْت أَذُنُهُ: مثل َوقَِّرت، َوُوقَِّرْت.

مٍّ   وأَريم.)أَرم(: ما بها أًْرم، وإِّْرم: بمعنى أَرِّ

 )حشش(: اْستََحشَّْت يدُه، يَبَِّسْت، مثل َحشَّْت وأََحشَّْت.

 )علم(: أَْعلْمُت َشفَتَه: مثل َعلَْمتُها.

 )خرم(: أَْخرمُت أَْنفه: مثل خَرْمتُه.

 )عسم(: أَْعَسْمت يَدَه: أَْيبَْستُها.

نًى، كأًخاَف، وأَْخيَُف: مثل اْمتَنَي: إِّ  نًى.)خيف(: اختاُف: أَتَى َخْيَف مِّ  ذا أَتََى مِّ

 )سوذق(: السُّْوذَق، والسْوذنِّيُق: لغتان في السَّْوذَقِّ والسَّْوذَنِّيق.

.ِّ ي  ، كالقَطامِّ للقَطامِّ يُّ  )ضرح(: الَمْضرُح: الَمْضَرحِّ

َس. يَس الطَّعاُم: لغةُ في ساَس، وأَساَس، وَسوَّ  )سيس(: سِّ

، وذَيَّةَ وذَيَّةَ  ِِّ وذَْيتِّ ، وذَي اَء وذَي اَء: لغاٌت في ذَْيَت )ذيت(: كان من األَمر ذَْيَت

 وذَْيَت.

 )مطل(:االمتِّطاُل: االنتِّطاُل.

 )حبو( ُحبيُّ السَّحاب: لغةٌ في َحبِّي ِّه.

ثُْت عنه. : تَبَحَّ يَث القَْومِّ  )قرر(: اْقتََرْرُت َحدِّ



: أقاَم به )مذ  يتُ  -)بنق(: بَنََّق بالَمكانِّ ه ُمْنذَ ومنذ(: أَْهُل العالِّيَة، يقولون: "ما لَقِّ

." "، وأًهُل نَْجدٍّ يَقُولون: "ُمذَ اليَْومِّ  الَْيومِّ

يَّما فاَلٌن. يَّةَ فالٌن، أَي: السِّ  )سي(: السِّ

 )شتم(: الَمْشتَُمةُ: الَمْشتََمةُ.

ذاعٍّ وَجْذعان. ْذعان، مثل جِّ  )جذع(: جمُع الَجذَع: ُجذُعٌ، وأَْجذاعٌ، وجِّ

 )قفر(: ُخْبٌر قَْفٌر، أي: قَفاٌر.

.)هشش(: خ  ْبٌر َهشاش أي: َهشٌّ

َقارة: الَحقَارة.  )حقر(: الُحقارة، الحِّ

عرى،  ْعرِّ والش ِّ ْعَرةٌ وَشْعَرةٌ وُشعُوٌر، كالش ِّ )شعر(: مصدُر َشعْرت بالشَّيء شِّ

، والَمْشعَورةِّ.  والَمْشعُورِّ

. يدِّ ، مثُل َجدِّ  )جدد(: َرُجٌل ُجدٌّ، أي: ذُوَجد ٍّ

 )مكر(: َمَكْرتُه، أي َمْكرُت به.

: َمأْقُها.)أَم  ق(: أَْمُق الَعْينِّ

ه، أي اْندََمَل.  )دمل(: ادََّمَل من َمَرضِّ

ْحلِّيُل )مقع( هو َشراٌب بأَْمقُعٍّ، مثُل بأَْنفُعٍّ. : اإلِّ  )حلل(: التَّْحليلِّ

يَن، )أجج(: تَأَجَّ علينا هذا البَْيُت، وهذا  )برو( البِّرُوَن: جمُع بَُرةٍّ، لغةٌ في البُرِّ

َج. اليوُم، أي اْشتَدَّ  هما، كتأَجَّ  َحرُّ

 )رفل(: يْرفُِّل في ثَْوبِّه: لغة في يَْرفُل.

أَْربُعُُهم،  -بالَمْعنيين  -)ربع، سبع، تسع(: َربَْعُت القوَم ، وَسبَْعتُهم، وتًسْعتُهم 

عُُهم: لغاٌت في أَْربَعُهم وأَْسبَعُُهم،  وأَربِّعُُهم وأَْسبُعُهم، وأَْسبِّعُهم وأَتُْسعُُهم وأَتْسِّ



 َسعُهم.وأَتْ 

ةُ.  )أبو( األَْبُو: األَبُوَّ

 )أهل(: هم أَْهُل أَْهلَة وإِّْهلَة، أي: هم أَْهل الخاصَّة.

زار. : لغةٌ في يَُجرُّ اإلِّ  )جرر(: يََجرُّ

 )ثجم(: ثََجَمتْنا الس ماُء: داَم َمَطُرها.

 )ألَم(: الُّلْؤماُن: الل ِّثام.

َ إليه.  )ومأَ(: أَْوَمأَه: أَي أَْوَمأ

يُم.)ندم(: ا يَمهُ: النَّدِّ  لنَّدِّ

َّْنُت الطَّريَق، واألَثََر: مثل تأَبَّْنتُهما.  )بأَن(: تَبَا

ئَة بالهمز فيهما: لغتان في تَْركِّ الهمز. ْبرِّ ئَة، واإلِّ  )برأَ(: الت ِّْبرِّ

 )ظلع(: الظُّالعُ: الظَّلَُع.

ها. ْسعِّ ُع النُّْعل: لغة في شِّ سِّ  )شسع(: شِّ

 ْرتُها: مثُل أَْوتَْرتُها.)وتر(: وتَْرُت الص الة، ووتَّ 

َغ يَْفَرغُ.  )فرغ(: فََرَغ يَْفَرغُ: لغة في فََرغَ يَْفُرغ، وفَرِّ

ٌ ُمفاَضةٌ، وأَفاَضها، أي أَْفضاَها.  )فيض(: امرأَة

. يلٍّ من الُمضاَعفِّ يُقاُل فيه: فُعٌُل وفُعٌَل، مثل: قَلِّيلٍّ وقُلُلٍّ وقُلَلٍّ  : ما كاَن َجْمَع فَعِّ

: لغ .)أَجج( أَجَّ  ةُ في َوجَّ

 )لفو(: أَْلفَيتُه َكريماً، وأُْلفِّيتُه.

،  -وكى  -)وعى  كاءِّ ، والوِّ عاءِّ قاْء: لغاٌت في الوِّ كاُء، واإلِّ عاُء، واإلِّ وقى(: اإلِّ

. قاءِّ  والوِّ



 )صدر(: َصدَْرتُه: أي أَْصدَْرتُهُ.

 )قفر(: القَفُوَرةُ: األَْرُض القَْفَرةُ.

ْمتُه: أَْغَضْبتُه، مثل  : َحَشْمتُه، وأَْحَشْمتُه.)حشم(: َحشَّ

يُس: الجاُسوُس.  )جسس(: الَجسِّ

 )يتم(: يَتَِّم يَاتَُم، مثل: يَْيتَُم.

 )جوى(: أَْجَوْيُت القِّْدَر، وَهذَْيٌل تَقوُل: أَْجيَْيتُها، أي َعلَّْقتُها.

 . َكْيتِّ  )سكت(: إِّنَّ في َخْيلِّ بَنِّي فالنٍّ لُسكانَةً، من السُّ

 ي لَبِّنَةٌ.)لبن(:شاةٌ لَبِّنَةٌ: أَ 

بفَتْح الكافِّ  -منع(: تَراَكها، وَمناَعها  -)حمق(: الُحَمُق، والُحَمقَةُ: األَْحَمق.)ترك 

ضافةُ فليس -والعَْين  َعت اإلِّ ، فإِّذا نُزِّ ضافَةِّ : لغتان في الَكْسر، وهذا في حال اإلِّ

 إِّالَّ الَكْسر.

: لغةٌ في يَْنُسب. ُب، من الن ِّْسبَةِّ  )نسب(: يْنسِّ

يُل: العُضال.)عضل(:  ُل، والعَضِّ  العَضِّ

تُه. ِْ يَق: مثل َحألَّ ُت السَّوِّ ِْ  )حألَ(: أَْحألَ

. قَةِّ ْرقَةُ: لغة في السَّرِّ  )سرق(: السَّ

 )حير(: الُحياَرى: لغة في الَحيَاَرى.

ْنتُه.  )بطن(: أًبَطْنُت الثوَب: مثل بَطَّ

وهو َعُمودُه  -بِّ البَْيتِّ )سقب(: يُقال في جمع َسْقبِّ الن اقَةِّ: ُسْقباٌن، وفي جمعِّ َسقْ 

ْقباٌن. -  سِّ

ْدياناً.  )جدي(: يُجْمَع الَجْدُي جِّ



يد الضَّْربِّ. ٌب: َشدِّ  )ضرب(: َرُجٌل َضرِّ

يهم، أي أغاَر عليهم، فَسَرقَُهم.  )وعى(: َوَعى فاُلٌن بنِّى فاُلن يَعِّ

.  )قنو(: القَلِّيُس: َغثياُن النَّْفسِّ

ْيُر كالَخدَ  دََمةُ: السَّ في  -برر: قاَل َرُجٌل من بنِّي يَْربُوع  -َمةِّ )هرر )خدم(: الخِّ

": هو من قَولِّهم أَْبَرْرُت شائِّي، أي أَْصدَْرتُها،  اً من بِّر ٍّ ر  ُف هِّ قولهم: "ال يَْعرِّ

 وَهَرْرُت بها، أي أَْوَرْدتُها.

، فقالوا: لَو تََر.  ]الجزم بلو[ أَْجَروا لَْو ُمجَرى لَْم فَجَزُموا بهِّ

هِّ، ]إضافة العدد إل ، واََربعةَ ُمد ِّ ى المعدود[: يُقاُل: كْل لَهُ اثْنَْى قَْعبهِّ، وثاَلثَةَ قَْعبِّهِّ

. يُف العَددَ إلى الَمْعدودِّ  وكذلك إلى العََشَرةِّ، تُضِّ

ل ةُ. : العِّ  )علل(: العل ِّيُّ

 )فرق(: فََرٌس فَُروٌق، أي أَْفَرُق.

 ثَى، واألََمةُ، واألَتاُن.)خرج(: إنه لََكثيُر َخوارجِّ المال، وهي: الفََرس األُنْ 

يَّةِّ: أي َكثَُر. كِّ ، وأَْربََع ماُء هذه الرَّ ْردُ: أَْسَرع الَكرَّ  )ربع( أَْربََع الوِّ

ى يَْذَرى، وذََرأَ يَذَْرأُ، أي: َسقََط. -)ذرو   ى(: ذََرا فُوه يَْذُرو، وذَرِّ

 )قصب(: القُْصُب: الظَّْهر.

ينُه، ويَبَِّس. )قنف(: قَنََف القاعُ قَْنفاً: تََشقَّق  طِّ

ْبراً، أَو ُخلُقاً. ْشيَتهِّ: تَثاقََل كِّ َ في مِّ  )رتأَ(: َرتَأ

 )سمم(: َسمُّ الحاَجةِّ: َوجْهُها.

ً في نُُسَخةٍّ قُرئت على ابن دَُرْيد  )توق(: الت َِّوقَةُ: التَّوانِّي. هكذا َوَجْدتُه ُمَحقَّقا

، وع يرافِّي  ُف هذا وعليها َخطُّه، وَعليها َخطُّه، وَعلى الس ِّ ليها َخطُّه، وكنُت أَعرِّ



 اللَّفَظ التَّْوفةَ.

. ْنسانِّ اُرورةُ باإلِّ ْنأَة: الض  ناَءةُ، وقيل: الضُّ  )ضنا(: الضُّ

ْزق.  )ندد(: ليَس لَك فيه نادٌّ، أي رِّ

 )تلو(: إِّبُِّل فاُلن َمتال، يَْعنُون أَنَّها لم يُْنتَْج حتى صافَْت.

ها: أَْحَضْنتُها إِّي اه.)رخم( أَْرَخْمُت أَنا الدَّجاَجةَ عل  ى بَْيضِّ

َكنا.  )قلص(: قَلََصنا البَْردُ، يَْقلُِّصنا أَي َحرَّ

 )كرك(: أَْكَركتِّ الدَّجاَجةُ وهي ُكُركَّة.

ُجُل: إذا َطلَب التَّْمَر في َكرب النَّْخل.  )كرب(: أَْكَرب الرَّ

. يلِّ  )قصل(: أَْقَصْلُت الدابَّةَ، مثل: قََصْلتُها، من القَصِّ

 ح(: تَقُوُل للذي يَْكَرهُ الشيَء: آخِّ لهذا، وبَْعُضهم يَقُوُل: آَح.)أَو

ْصياُف: الذي ال يَتَزوُج حتى يَْشَمَط.  )صيف(: المِّ

ه: َكتََمهُ.  )ختم(: تََختََّم بأَْمرِّ

ْمُت البَْصرةَ قِّْدماناً، أَي قُدُوماً.  )قدم(: قَدِّ

.  )خنفس(: الُخْنفَُسةُ: لغة في الُخْنفََسةِّ

 العَوادَةُ: العَْودَة.)عود(: 

يٌر َحقِّيٌر. -)صغر   حقر(: هذا أمر ُصْغراٌن ُحْقراٌن: أي َصغِّ

 )كرع(: َكَرعُ الدابَّةِّ: قَوائُِّمها.

. -)ثلث  ، كالنَّْصفان: إلى الن ِّْصفِّ  نصف(: إناٌء ثَْلثاُن: إلى الثُّلُثِّ

قَّ الَحْلَب.)حلب(: أَْحلَبَت الشاُء، واستَْحلَبَْت، وهو أَْن تَْسَمَن فتَْستَ   حِّ

 )بدد(: البَدَد: الحاَجةُ.



)حوص(: ُحوُض األَمر: َحْوُصه، ويقال أيضاً: لم َطعَْنَت في ُحوصى أى أَمرٍّ 

ي يَتَكلَُّم فيما ال يَْعنِّيه.  لسَت منه في شيء؟: للذِّ

 )فلم(: اْفتَلَم أَْنَفه: َجدََعه.

ْلُم. ْقهُ والعِّ  )جلل(: الَمَجلَّةُ: الفِّ

 َق: اْشتََكى.)قمق(: تَقَمَّ 

ئُْت َمَخنَّتَهم، أي َحريَمُهم.  )خنن(: َخنَْنُت القُوَم: َوطِّ

 )ثوى(: ثََوى: ماَت.

، إِّتْباعٌ. رُّ واليَرُّ  )يرر( هذا الشَّ

ه بَْعضاً.  ، وهو الذي يُتْتُِّع بعَض كالمِّ  )تبع(: هذا َرُجٌل تٌبٌِّع للَكالمِّ

ْل.)رحل(: يُقال: َرْحلََك َعنَّا يا فاُلُن، أي ارْ   تَحِّ

هم. ْلَم َجماَعتِّهم وأَْمرِّ ، يعني عِّ  )عسل(: قد َعلَِّم فاُلن َعَسلَةَ بني فاُلنٍّ

ه. رارِّ ثُْل سِّ ، وُسرُّ الَوْجه: مِّ ِِّ  )سرر(: ُسَرُر الَوْجهَ

.  )سقع(: أَصاَب بنِّي فاُلنِّ ساقُوعٌ من َشر ٍّ

 ْشَرُب فِّيهما ماًء.)شرب(: يقال: إِّني ألَْمُكُث اليَْوَمْين ما أَشَربُهما ماَء، أَي ما أَ 

، كما يُقال: َظلِّيفاً. ٍّ  )طلف(:أَي بغيرِّ َحق 

يَلةٌ. يٌل وفَصِّ واَرةٌ وُحواَرةٌ، كما يُقال: فَصِّ واُر: الُحواُر، ويقال: حِّ  )حور(: الحِّ

قُر الَخَرَب: أََخذَ  فََر الصَّ )صبب(: َصبيُب السَّيف: َطَرفُه، مثُل َضبِّيبهِّ )طفر(: اطَّ

ه.  بَرأْسِّ

عر(:  ها.)جِّ بُعِّ من أدُبُرِّ يُر: أَْن يَْستَخرَج ما في بَْطنِّ الضَّ  التَّْجعِّ

بُّ ذلك، وكذلك َرُجٌل  ، ويُحِّ )سته(: رجٌل َستِّهٌ: إِّذا كاَن يَأْتِّي الن ِّساَء في أَْستاهِّهنَّ



 ُستَْهْم.

، فهو َمأْهُوٌل، كَسَمْنتُه، -زبد  -سمن  -)أَهل  هالَةِّ يَق، من اإلِّ  عسل(: أَهْلُت السَّوِّ

 وَزبَْدتُه، وَعَسْلتُه، فهو ُمْسُمون، وَمْزبُودٌ، وَمْعُسوٌل.

يحِّ. ْيُت القَْوَم: َجعَْلتُهم في ذَرًى من الر ِّ  )ذرى(: ذَرَّ

 )ودس(: َودََّستِّ األَرُض: مثل أَودََست.

 )فرق(: أَفََرقَت الناقَةُ: إذا َرَجع إِّليها بعُض لَبَنِّها.

 ?القسم الثالث

د به أبو  ْستانِّي في كتاب "تَقويم الُمْفَسدِّ فيما تَفَر  جِّ حاتم َسهُل بن محمد الس ِّ

 ، : أَي ذُو مالِّ الُمزالِّ عن جَهتِّه من َكالمِّ العََرب": )مول(: رجٌل ماٌل، ومالِّ

يَةٌ. ٌ مالَةٌ، ومالِّ  وامرأَة

.  )هور(: ُجُرٌف هاٌر، بالرفع: لُغةٌ في قولِّهم: ُجُرٌف هارٍّ

.)نقو(: النَّقاَوةُ، والنَّقاَءةُ   : لغتان في النَّقاَوة، والنُّقايَة، والنُّقاءِّ

يُن" بالحاءِّ المهملة. ْندَ ُحفَْنيَةَ الَخبَُر اليَقِّ  )حفن(: "عِّ

 )نشأَ( نَُشْؤُت: لغة نََشأُْت.

، وال تُْحذَف  ، بالهمزِّ وتخفيف الَهْمزِّ سِّ )هنأَ(: يُقال: لتَهنِّئَْك العافِّيةُ، وليَْهنِّئَْك الفارِّ

 اء بدٌل من الَهْمز.الياُء، ألَن الي

ني. َوَرْيدُكمانِّي، وُرَوْيدَُكمونِّي،  )رود(: يقال: ُرَوْيد َكني، وللمؤنث ُرَوْيدَكِّ

 وُرَوْيدَُكنَّنِّي.

ِّ، وكذلك ُكل فَعيِّلٍّ ثانِّية أحدُ ُحروفِّ  ئِّي  : لُغةٌ في الرَّ ن ِّ ئِّيُّ من الجِّ )رأَى(: الر ِّ



يد عِّ ير، وبعيِّر، وسِّ عِّ ، نحو: رغيف، وشِّ  .الَحْلقِّ

جالِّ  ]يقال: "هو من أَجمل الرجال وأَحسنه"[: يَقُولون: فالٌن من أَْجَملِّ الر ِّ

 ، وأَْحَسنِّه، يُريدُون وأَْحَسنِّهم، وال يُتََكلَُّم إِّال به، يَْذَهبُون به َمْذَهَب وأَْحَسنِّ َمْن ثَمَّ

. نَّ نَّ وأَْعقَلِّهِّ  وفاُلنَةُ من أَحسنِّ الن ِّساءِّ ُكل ِّهِّ

ل وفَعُ  ، يَقُولوَن: في إِّقِّطٍّ ]تخفيف فِّعِّ ، وفَعُلٍّ لٍّ يُم تَُخف ُِّف ُكلَّ اسمٍّ على فِّعِّ ل[: تَمِّ

 أَْقٌط وَحْذٌر. -وَحذُرٍّ 

، وتَْمرٍّ وتُْمرانٍّ ولَْحمٍّ ولُْحمان. ، كَسْمنٍّ وُسْمنانٍّ  )حبب(: يُْجَمع الَحبُّ على ُحب انٍّ

، كالَمدْحِّ والَمْدهِّ  -)رهق  يقِّ حِّ يُق، لغة في الرَّ هِّ  .مده(: الرَّ

. ْكنََسةِّ ، والمِّ ْصدََغةِّ يُمها َمْكسُورة، ألَنَّها يُْرتَفَُق بها، كالمِّ ْصَطبَة مِّ  )صطب(: المِّ

ْحيَة.  )دحى(: دَْحيَة، وال يُقال دِّ

 )شغل(: ال يُقاُل: اْشتَغَْلُت.

ي اً. حِّ ً ورِّ ي ا َحى ُرحِّ  )رحى(: تُْجَمُع الرَّ

ي اً. ً ونِّوِّ ي ا  )نوى(: وتُْجَمع النََّوى نُوِّ

ُق.)شفتر ، وهو الُمتَفَر ِّ فَْنتََري: من الُمْشفَتِّر   (: الشَّ

يُن: لغةٌ في بَْغدادَ.  )بغدن(: بَْغدِّ

.-مثُل الت َِّوَلة  -)ذبح(: الذ بََحة  ، لُغَةٌ في الذٌّبََحةِّ  : َوَجُع الحْلقِّ

 )نفس(: نُفَِّستِّ الَمْرأَةُ، أَي حاَضْت، لغةٌ في نَفَِّسْت.

انَةُ: لغة في ا .)أَجن(: األَج  انَةِّ ج   إلِّ

 )جنبذ(: الَجْنبَذَةُ: القُبَّةُ، لغةٌ في الُجْنبُذَة.

. ، على غيرِّ قياسِّ ي   )إِّصطخر(: الن ِّْسبَةُ إِّلى إِّْصَطْخَر إِّْصَطْخَرزِّ



. ْشَمةِّ  )حشم(: الُحْشَمة: لغةٌ في الحِّ

 )نبق(: النَّبَقَةُ والن ِّْبقَةُ: لغتان في النَّْبقَة والنَّبِّقَة.

 يُقاُل: كاَن القوُم نَْحواً من َخْمَسةَ َعَشَر، وإَنما يُقال: كانُوا ]نحو من كذا[: ال 

ا في  ئَة، ونَْحواً من أَلف، فَأَمَّ ين، ونَْحواً من مِّ ْشرِّ نَْحواً من َعَشَرة، ونَْحواً من عِّ

ي بيَن العَْقدَْينِّ فال يُقال: ]أي[ فال يُقال: نَْحواً من َخْمَسة وثاَلثِّين، وال  الَكْسر الَّذِّ

.  يكوُن ذلك إالَّ في العُقُودِّ

اُج، والدَُّواُج: الذي يُْلبَُس.  )دوج(: الدُّو 

َمني لم يَْفعَْل ذلك، وال يَُجوُز  )فهم(: أَْهُل بَْغدادَ يَقُولوَن: فاَلٌن لَْم يَْفَهْمنِّي، ولو فَهِّ

 ذلِّك.

. ينِّيزِّ  )شنز(: الشُّونُوُز: لغةٌ في الش ِّ

 ??القسم الرابع

ُع الشيء من سائِّر كتب ال بكسرِّ  -لغة، وُشروح شواردِّ األَشعار )جمع(: َمْجمِّ

الفِّ قياس البابِّ.-الميمِّ الثانية  ها، وهذا على خِّ  : لغةٌ في فَتْحِّ

يلِّ األََمورِّ وتَْقلِّيبِّها، والُمراد  -)حول  ير بِّتَْحوِّ : للبَصِّ لِّيٌّ قُلَّبِّيٌّ قلب(: رجٌل ُحوَّ

. لِّي   إِّيرادُ القُلَّبي  دَوَن الُحوَّ

.  )رأَب(: َرأْب َخْمَسة، أي قَْدُر َخْمَسةِّ

سنادي من األَعالم[.  ]المركب اإلِّ

ى َحب اُ، وبََرَق نَْحُره، وشاَب  اً، وذَرَّ ثُْل تأَبََّط َشر  ليَس هُو بابنِّ جاَع قَْملُه، هو مِّ

ً علي رٍّ ُمقِّيتا ه قَْملُه قَْرناَها، قاَل أَُميَّةُ بن األَْسَكر: وال بابنِّ جاَع قَْملُه عند عامِّ



 يَنَتَسَُّر.

 الُمقِّيُت: الجادُّ في األُُمور، وتَنَسَّر: اصطادَ النُّسوَر.

. مار الَوْحشِّ : من أَسماءِّ حِّ يُّ  )وحش(: الَوْحشِّ

ْوُت. َرةُ: الصَّ  )ذمر(: الذَّمِّ

ْخَرةُ، والَجْمُع: قَفَاٌز.  )قفز(: القَفَاَزةُ: الصَّ

.  )شرخب(: الشُّْرُخوُب: َعْظُم الفَقَارِّ

ْعفَران.)  ورد(: الَوْردُ الزَّ

 )خلق(: ُخالقاُت الث ِّياب: أَْخالقُها.

 )وصب(: أَْوَصَب: داَم، مثل َوَصَب.

. ذُ: الناقَةُ التي ال تَْبَرُح في مكان واحدٍّ  )عوذ(: الُمْعوِّ

ةُ.  )سلع(: الَمْسلوَعةُ: الَمَحجَّ

 )علج(: العُْلجاُن: جماعة العِّضاهِّ.

 نََظَر. )صرو(: َصَرا يَْصُرو: إذا

ى.  )موم(: الُموُم: الُحمَّ

ها. ى: ذََهبَت في َسْيرِّ  )غطى(: َغَطت النَّاقَةُ تَْغطِّ

 )محن(: الَمُحونَة: العار والت ِّباَعةُ.

نةُ.  )شكل(: الشَّْكالُء الُمداهِّ

يدًةٌ.  )سلق(: ناقَةٌ َسْيَلٌق: َحدِّ

 )فين(: فاَن يَفيُن، أي جاَء.

ْدٌر: ثَقِّيٌل.  )هدر(: ُرجٌل هِّ



: تََطيََّب )غ ، من غير اْشتِّقاقِّها. -لل(: اْغتَلَّ يَةِّ  بالغالِّ

 )صخد(: َصَخد: صاَح.

 )تود(: التُّودُ: َشَجُر.

 : ي  ْهمِّ ، قال أبو َصْخر عبدُ هللا بن َسلًَمة السَّ َي بهذا الشََّجرِّ ٌغ ُسم ِّ : َمْوضِّ وذُو التُّودِّ

ي التُّودِّ قَْفراً، وجار ْندَ أَْطالالً بذِّ .عَرْفُت من هِّ خاويدِّ  اتِّها البيضِّ الرَّ

يُق. ُص: الطَّرِّ  )خمص(: الَمْخمِّ

 )نمس(: نَمي ٌس: َجبٌَل.

ةٌ.  )نقر(: نَْقَري: َحرَّ

. شاَوةُ على البََصرِّ ْحبَةُ: الغِّ  )سحب(: السُّ

يقَةُ التي تُْسقَى الماَء.  )سقى(: السًّقَى النَّْخلَةُ، أَو الشََّجرةُ، أَو الَحدِّ

يُل: بِّئٌْر.  )تصل(: تَصِّ

ي. يُل: ُشْعبَةٌ من ُشعَب الوادِّ  )نصل(: النَصِّ

عها، ولم يُْؤَخذ من  يحاً: صاَر إِّلى َمْرَحى الَحْربِّ، أَي َمْوضِّ َح تَمرِّ )مرح(: َمرَّ

ذَ من لَْفظِّ الَمْرَحى.  ااْلشتِّقاق وإِّنَّما أُخِّ

. َمي  دَةَ بن َعْمر القُرِّ : نَْبُر ناقَةِّ ساعِّ  )جعر(: أَمُّ َجْعرٍّ

 َوةُ: الغَْزو.)غزو(: الغَزا

ذَ.  )رزم(: الَمْرزُم: األَْخذُ، يُقال: ُرزَم به: إِّذا أُخِّ

. ُجُل: أًي أََسنَّ  )سنن(: اْستََسنَّ الرَّ

 : يُّ بُع قال َسْلَمى بُن الُمْقعَدِّ القَُرمِّ : الضُّ ْبلٍّ  )شبل(: أَمُّ شِّ



ٍلْكَأنَّْ لَظلَّتْ  دُْ إذا  هـاعليِهُْأمُِّْشب  ْمنهَْفِليٌجُْمَمدَّ   َشِبَعت 

 )جئل(: الَجثْلَةُ: األََمةُ.

اُر البَن اُء: هو ُغالُم أَُحْيَحةَ بنِّ الُجالحِّ. نِّم   )سنمار(: سِّ

 )هلك(: َهلََّكْه تَْهلِّيكاً: مثل أَْهلََكه إِّْهالكاً.

ين بالَمْعنَيين. ينَةُ: الطَّاَعةُ، لغةٌ في الد ِّ ينَةُ: العادَة، والد ِّ  )دين(: الد ِّ

ْبُى يُ   ْجَمع ُسبِّي اً.)سبى(: السَّ

ذ العَْيبَةَ.  )عيب(: َعيََّب: اتَخَّ

ه. -)نزل   قلص(: نَْزلُه وقَْلُصه: أًي َخْيُره َوشرُّ

 )وفى(: الَوْفُي: الَوفاُء.

ْمراُن   : وعِّ راشِّ ةَ أًَخو أَبي خِّ : الَجنوُن، قال ُعْرَوةُ بُن ُمرَّ ، بالحاءِّ نُّ )حنن(: الحِّ

نَّ إذا ما اْعَوجَّ  ة فيه حِّ ماح.بُن ُمرَّ   عانِّدُها تَفُوُر )مشط(: كقُْرط وقِّراط، وُرْمحٍّ ورِّ

. ةِّ مَّ : العَْهدُ والجواُر، كالذ ِّ مُّ  )ذمم(: الذ ِّ

 )لحق(: اللََّحق: رأُس الَجبَل.

َرةٌ: أي َضي ِّقَة.  )غدر( داٌر غادِّ

 )وحى(: أَْوَحْت نَْفُسه: وقع فيها خوف.

 )لفظ(: الل ِّفاُظ: البَْقُل.

ْدو: حَ  .)عدو(: العِّ راءٍّ روٍّ وجِّ داٌء، مثُل: جِّ  َجٌر رقيٌق واسٌع، والَجمُع عِّ

. ِّ  )حي(: تُْجَمع الَحي ةُ َحيَوات 

 : ي  ِّ بُن عبد هللا الُخثَمِّ  )ريح(: أَْريَُح: قريةٌ بالش ام، قال َصْخُر الغَي 

تُْ َيَحِْإذْ  َفَلو  َْأَكدْ  باءَْ  عنُهُْسُيوَفَْأر  يْوَلم   .َأجد بَكفِ 



 وفََرْيُت". ويُْرَوى "فَلَْيُت،

 : -وَجَمَع بينُهما  -)بكل(: البََكُل: الغَنِّيمةُ، واالْبتَِّكاُل: االْغتِّنام. قال أَبو الُمثَّلم 

ـتُـُمَْبـَكـلًْ ُكُلوا   ُتِصيُبَْبُنوْالرَّمداِءْفاب َتِكُكوا مما  َهِنيئًاْفِإنُْأث قف 

 )سقط(: السَّْقُط بالفتح: الَكثِّيُر الُحْمق.

ه يشرْب أَلبانَها، ويكوْن َمعَها حيُث ذَهبَت.)قَنن(: اْستَ  : أَقام مع َغنَمِّ  قَنَّ

 .-بالتاءِّ المعجمة باثْنَتَْينِّ من فوقها  -)رخم(: التَّْرُخوم 

َخَمة الذَكُر، كاليَْرُخوم واليَْرَخم بالياءِّ المعجمة باثنتين من تحتها.  الرَّ

ُ الُحُوضة. يدة  )َشدِّ

جاَرةُ  ُن: حِّ  الذََّهب والفِّضَّة.)سحن(: الَمساحِّ

جاَرةُ الذَهب والفِّضَّة.  حِّ

. ْهُل الذي يكوُن عندَ َسْفح الَجبَلِّ ُع السَّ  )وقر(: الَمْوقُِّر: الَمْوضِّ

. ، أي هائِّرٍّ ، كُجُرفٍّ هارٍّ ملِّ  )هيل(: الهاُل: الهائُِّل من الرَّ

، كالَحيَدَى. ماٌر َحي ِّدٌ: َكثِّيُر الُحيُودِّ  )حيد(: حِّ

 لُّغة قوُل أَُمي ةَ بنِّ أَبي عائِّد الُهذَل ِّيِّ: َويُْيَشدُ على هذه ال

حال َحيِ دِْ َحزاِبَيةِْ  اصَحَمْحامَْجراِميَزه َأوَْ  .بالدِ 

ي ادُ. -)دجو   ى(: ابُن الدَُّجى: الصَّ

ْوَمُر: ال العِّب.  )زمر(: الزَّ

. ْيدِّ ، كاْصطادَ من الصَّ ْونِّ ، افتعل من الصَّ هِّ  )صون(: اْصطاَن: صاَن لنَْفسِّ

 : القُراقِّرةُ: الَكثِّيُر الَكالَم.)قرر(

َضعِّ. ، لغةٌ في الرَّ ْضُع: أَوالدُ النَّْحلِّ  )رضع(: الر ِّ



اً، قال قَْيُس بن ُخَوْيلدٍّ  )شعل(: َشْعٌل: لقَُب ثابِّت بن جابِّرِّ بنِّ ُسْفياَن، تَأبَط َشر 

: ويَأُْمر بي َشْعٌل ألُْقتََل َمْقتاَلً. اهِّلي   الصَّ

: بئَس   ما أَْنَت شافُِّع.فُقْلُت لَشْعلٍّ

.  )بلث(: بَْلٌث: اسُم رُجلٍّ

يشاً.  )عرش(: اْعتََرَش: اتََّخذَ َعرِّ

دَةٌ، قال َحبِّيُب بُن  ٌِ َعَجرَّ يُء أَيضاَ، وامرأَ د، والَجرِّ دُ: الُمْنجرِّ )عجرد(: العََجرَّ

 :  اليَمانِّ اليَمانِّيُّ

َْشي ٍخْمنَْبِنىِْملصِْ يا   ُربَّ

دِْ   صاصِْكالذِ ئ بِْذيْالحُْ َعَجرَّ

َضعُْ   تحَتْالَقَمرْالَوب اصِْ َير 

: قَْبقَبَتُه من َكثْرته. ه )لقم(: تَلَقُُّم الماءِّ  أَي يَْرَضع باللَّْيلِّ من الناقَةِّ من لُؤمِّ

 )ثوب(: الثَّواُب: النحل نفسها.

يم: العََسٌل.  )حلب(: الَمْحلَُب، بفتح المِّ

 ُؤوُر.)أَور(: أَْور السَّحابِّ: َمْوُرها، يقال: آَر، يَ 

ُ بُن َجَؤية  دَة يصف امرأةً  -)بشر(: اْستَْبَشَره: قاَل له: ما البُْشَرى؟ قالت ساعِّ

 جاءها نَعيُّ ابنِّها: 

َتب َشُرهاْبحِبـهـا َفَبي نا ْالَمراِمَْتُرومُْ َعَلى  َتُنوُحْاس  لُّ ْك    ِحيِنَْأن 

يالَةُ: السَّرقَةُ، يُق ياالً، وُغئُوالً.)سهف: الَمْسَهفَةُ: الَمَمر )غيل(: الغِّ يَالَةً وغِّ  ال: ُغْلتُه غِّ

)شمذ(: أَبو َعْمرو: يُقال: )الَحبَلةُ في َشَمذَتِّها، وذلل أَنَُّهم يُدْنُون إلى الَحبََلة َشَجرةُ ترتَفُِّع 

 عليها.

يع الُحبُوب. بيب، وَجمِّ َحةُ: األَْنباُر من الزَّ  )مرح(: قال: والَمرِّ

ْعقاب: البيت الذي يُ  بيُب.)عقب(: والمِّ  ْجعَُل فيه الزَّ

بيَب والطَّعام. ُل الزَّ َرةُ: العيُر التي تَْحمِّ  )مكر(: والماكِّ

نَُب األَبيض. ُر والنََّهُر: العِّ  )نهر(: والناهِّ



ْلُب: َوَرُق الَكْرم.  )خلب(: والخِّ

، والجمُع ُسُروٌف.  )سرف(: والسَّريف: َسْطٌر من َكْرمٍّ

، أَْنشَ  اج )عقب(: العُقاُب: اسُم َكْلبَةٍّ ْعرِّ من تأْليفه  -دَ ابُن الَّسر    : -في كتاب َمعانِّي الش ِّ

ْالُعَقـابُْ َقدْ  ََ اَْبَدِت  والَبَدَنْالِحقـابُْ وَضمَّها  ُقل ُتْلمَّ

ي، ْعاِمـٍلْثَـوابُْ ِجدِ    واأَلك ُرُعْواإِلهابُْ الرَّا ُسْ  لُكلِ 

ْهُل.  )عوف(: العاُف: السَّ

. ب ِّيبَي: السًّبُّ  )سبب(: الس ِّ

.)دس سيَسي: الدَّسُّ س ِّ  س(: الد ِّ

اً،  سنادي[: َسرَّ جاهِّالً وأَْعَجَب جاهِّالَ: من األَلقاب، نحو تَأَبََّط َشر  ]المركب اإلِّ

ى َحب اً، وشاب قَْرناها، وبََرَق نَْحُره، وريَش بلَْغبٍّ، وثابتِّ قُْطنَةَ.  وذَرَّ

ي  في كتاب "الَمْقُصور والَمْمدُ  -)قرى  : تَثْنَيَةُ -ود" من تأْليفه مطى( قاَل األَْصَمعِّ

 قََريان وَمَطيان. -للظَّْهر  -الَمَطا  -القَرا 

. غانِّي: فَعَلى هذا يُْكتَبان عندَه بالياءِّ  قال الصَّ

 )ستى(: قاَل: والسَّتَى: النَّدى، كالسَّدَى.

واَء. ِْ  )لول(: قاَل: واللَّْوالُء: الألَّ

، يُقال: فََرٌس أَْسفَى. )سفى(: قال: والسَّفاُء ممدودٌ من َشْيئَين:  يَةِّ فَّة الناصِّ من خِّ

فَّةُ والطَّْيُش.  والسَّفاُء: الخِّ

، بمعنى الثًّواب.  )أَجر(: اآلجاُر: جمُع أَْجرٍّ

اُء: يُقال  ْصياُن )أَلف(: وقال الفَر ِّ آلٌُف،  -في َجْمعِّ األَْلفِّ  -)عصو(: العَْصُي: العِّ

.وأَْنَشدَ في ذلك: كانوا ثالثَةَ آلُفٍّ وَكئِّ   يبَةٌ. أَْلفانِّ أَْعَجُم من بَنِّي القًد امِّ

: يُقال  -)سمم  : َسمُّ أَْبَرَص، -لسام ِّ أَبَرَص  -برص(: قاَل أَبُو محمد القَنانِّيُّ



.ٍّ ٍّ، وأَُضب   والَجْمع أَُسمُّ أَْبَرص، مثُل: ضب 

?َاُء:  يح: أَْنَشد الفَر  يَُح: َجْمُع الر ِّ  )ريح(: الر ِّ

اَْتَأي اْ كَأَنه ًَ   وَسَبحْ لمَّ

َدلُْ ْوِرَيحْ  َأج    ضاٍرْيومَْطلٍ 

نَةٌ في اإلْصبَع، عن  : لغةٌ ثامِّ )صبع(: األَْصبُُع، بفتح الهمزة، وَضم ِّ الباءِّ

.  الل ِّْحياني 

ْبَهاَم، فيقولوَن: هذا إِّْبَهاٌم. روَن اإلِّ  )بهم(: بنو أَسد يذَك ِّ

: مسعتُ  ْجسستَانِّيُّ  من األَْعرابي من يَقُول )سرول(: قاَل ابُن األَنباري: قال الس ِّ

فُه، فَحكاه. يَّةِّ وهو ال يَْعرِّ عَه بالفارسِّ : شْروال بالشين ُمْعَجَمةً، كأَنَّه َسمِّ  لل ِّسْروالِّ

. سَّةُ، بالكسر: لغةٌ في الطَّسَّة، بالفتح، عن أَبي َزْيدِّ  )طسس(: الط ِّ

 يث: )ملك(: الُمْلُك يُذَكَُّر ويَُؤثَُّث قاَل ابُن أَحمَر في التَّأْنِّ 

ـِده ِإنَّْ رَأْالَقي ِسْعلىَْعه    ِإرِثْماْكاَنَْأُبوُهَْحَجرْ  في  ام 

، َناَبـهـا َبنَّت  ناٌةْوِطر فٌْ كأ ٌسْ  عليِهْالُمل ُكَْأط   ِطِمرْ  َرَنو 

ي في "كتاب الُمذَكَّر والُمَؤنَّث" من تَأْلِّيفه: )قدم(: القَدُّوُم   -وقال ابُن األَنبارِّ

يُم صلوات : اس-بتشديد الدَّال  َع الذي اختَتََن به إِّبراهِّ م موضعٍّ، يعنِّي به الَموضِّ

.  هللا عليه، وقال: سمعتُه من أَبي العَبَّاسِّ

اء: الَمْنَجنُوُق: لغةٌ في الَمْنَجنِّيق، كما يُقاُل فِّي الَمْنَجنِّين:  )منجنيق( الفَر 

 الَمْنجنُوُن.

الفعَل، وال تُْجريِّ َشْمَس؛ للتأْنيثِّ في  تَقُول: قد أَتَتْك عبدُ َشْمَس يا فَتى، فَتَُؤن ِّثُ 

.  التعريف، قاله ابُن األَنباري 



 ????????)حرف الهمزة(

. َرار الشَّيبانِّي   وقال أَبُو عمر إِّْسحاُق بُن مِّ

ْضتُه. يذاً: َحمَّ ْذتُه أَنا تَأْخِّ  )أَخذ(: أَُخذَ اللَّبَُن، يَأُْخذُ، أُُخوذَةً: حُمَض، وأَخَّ

َرة.)أَرى(: الُمؤارى:  ، ال َهمَّ له غيُر الُمؤاراةِّ واإلِّ ِّ والناسِّ  الُمعافُِّر من الدَّواب 

 :  )عفر(: الُمْعتَفَر والُمْعتَلُج، وهو الُمْعتَكُل، قال جابُر بُن َعتَّاب الفريري 

اًلَْعَلـى َتَرَكهُْ  ِلزاٌزْمنَْغديٍرُْمن َكَرهْ  الَقي  اإلَرهْ  ُمَجدَّ

 ير[.]لِّزاز: اسُم َرُجلٍّ وكذلك َغدِّ 

. بلِّ يادُ: كثرةُ اإلِّ  )أَيد(: اإلِّ

. ير، لهو بغير هَْمزٍّ  )أَدن(: الُمْؤدَن، بالهمز: القَصِّ

. باعٌ، وناقَةٌ آبِّثَةٌ. وأَتابثون: إذا كانُوا في َحر ٍّ  )أَبث(: إِّبٌل أَباثَي: بُُروٌك شِّ

ُر بعُضهم بعضاً.  )أَمر(: األَميُر: الجاُر، ألَنَّ الجيراَن يَْستَاْمِّ

ْبريُم: البَخيُل. )إبريم(  اإلِّ

اتِّها قال:  غاُر ساعةَ تْسقُُط من أُمَّ : الص ِّ  )أُرب(: أُْرُب البَْهمِّ

َمدْ  َشى  إلىْأَه ِلْالَوقيرْفِإنََّما واع  َقُمْاأُلر ب َيخ    َشذاَكُْمَقر 

َتْبما يا ُيكْماَْصَنع  َْسع  ْإلـى َجمَّع تَْ  َضلَّ ُْشبٍ   ُدب ٍْ ِمن 

 ، يَُؤل َِّك: أَي ما َحَملَك.)ألل(: ما أَلََّك إِّليَّ 

يَُل   يَّلَةُ. -َخفِّيفة  -)أَيل(: اإلِّ يَّل واإلِّ يَلَةُ: اإلِّ  واإلِّ

.  )أَثر( َظلَّت ناقَتُه َمأَثُورة: إِّذا ُحبَسْت على َغْير َعلَفِّ

اً: أَي َمزيداً.  )أَطط(: اْمتأَلَ حتى ما يَجدُ َمئِّط اً، وقيل: َميط 

يداً: أًي أَْبَطأَْت، مثل: آنَْيَت وأَنَّْيَت.)أَنى(: أَنَْيَت َعن ِّي الي  وَم إِّنًى َشدِّ



نان، وكذلك الَجَمالَن، أَي يَعتَلَِّجان. ْبيان يَأْتَرِّ  )أَرن( الثَّْوران، والظَّ

يُل ذََكراً كان أَْو أُْنثى.  )أَفن(: األَفِّيُن: الفَصِّ

 َرة، ويَُسدُّ رأُْسها.)أَطم(: األَْطيُم: َشْحُم ولَْحٌم يُقَطَُّع فَيُْطبَُخ في ُحفْ 

 )أَلب(: ريٌح أَلُوب: باردَة تَسفِّي التُّراب.

 )وأَلَبَت السماُء: َمَطرْت.

 )أَبل( الُمْستَأبُِّل: الظَّلُوم، قال: 

َتأ ِبلٌْ  ِمنُهمْخاِذٌلْماُْيِجيُبِني :قبلن ِلمُْ منهمَْيُعقُّْ وُمس   َوَيظ 

ْشَمُل. ثْتَُب: المِّ  )أتب(: المِّ

وْ  َِ بُل.)بلو(: اْبَل  لَي العُْشُب: إِّذا طاَل واستَْمَكنَْت منه اإلِّ

 :  )أجج(: اليَأُْجوُج: الذي يَؤجُّ هكذا وهكذا، قال األحَمُر بُن ُشجاعٍّ الَكْلبِّيُّ

َشي نَْ  َيأ ُجـوجُْ َرِبُذْالتَّق ريبِْ وَأنَّه  منهُْعَراماتْوَغي َرته َيخ 

هُ.  )أَسس(: أَسَّهُ عليَّ يَُؤسُّه، أَي أَزَّ

ي: )أَث  ل(: أَثَّلَهُ: َكساه )أَنق(: أَنِّْقتُه: أَْحبَْبتُهُ، قال عبد الرحمن بُن ُجَهْيمٍّ األسدِّ

ِفى ِقيمْبمثلَْري اَْروَضة َتش  دِْ َتَآَنُقهاُْعيُوْن َزه َراءَْ  السَّ  الروُّ

ي: تَذَكُّر العَْهدِّ الذي َمَضى.  )أَسو(: التَّأَس ِّ

 ه: إِّذا َطلَبَه.)أَثْف(: أَثَفَه يَأْثُفُه، َويَأْثِّفُ 

 )أَرم(: اْستَأَْرَمت الشًّجَرةُ: صاَر لها أَُروٌم، أي أَْصٌل.

يَن. ْبَرةُ: َشَجَرةٌ تْشبه الت ِّيَن، وتََكون بفِّلَْسطِّ  )أَبر(: اإلِّ

 )أَبد): األَبِّدُ: الَولَدُ الذي أَتَْت عليه َسنَةٌ.

ْجُل البَقرة إِّذا حُ  تادُ: َحْبٌل تُْضبَُط به رِّ .)أَتد(: اإلِّ لُّ : الغِّ لُّ  لِّبَْت )أَلل(: اإلِّ



َل ما يَْنبُت. ، أَوَّ ئْبََرةُ من الدَّْومِّ  )أَبر(: المِّ

يُن: الَهْدُر   )آَرن(: األَرِّ

 )أنث ذكر(: إِناٌث النُجوم: 

باُرها. غاُرها، وذُُكوُرها: كِّ  صِّ

ْلتَزقَةً بما هي منه؛ )أَتن(: األُتْنَةُ: إِّذا َحفَْرَت في الغار تُتَْرُك كَهْيئَةِّ األُْسُطوانَةِّ مُ 

 لتَْدَعَمهُ لِّئاَل يُْسقَُط على من يَْحفُِّره.

َماَرةِّ. : لغةٌ في األَتانِّ للحِّ تاُن بالَكْسرٍّ  اإلِّ

دَةُ: َزماعُ األَْمر،  يَن  -أَْمرِّ القَْوم  -)أدو(: اإلِّ يعاً سالِّمِّ واْجتماُعه، ويُقال: باتُوا َجمِّ

ينَةٌ.وأَمُرهم=على إَدة َحت ى ]إذا الناُس[ أَ  ثَة: َسمِّ  ْصبَُح, )لكث(: ناقةٌ لَكِّ

???????????????????????????????????????????

 ????)حرف الباء(

ي ما بيَن يَدَْيه، وقيل:  ْر أََحداً، وال َيْدرِّ : إِّذا لم يَُؤامِّ )بهم(: َخَرج بالبَْهَماءِّ

 بالبَْهماء، أَي َعلَى ُكل ِّ حال.

ي ِّه: إِّذا   تُرَك وَرأْيَه لَْم يَُؤد ْب، ولم يُئَْن عن َشيءٍّ قَبِّيح.)بور(: أَْرَسلَه بُبورِّ

 )بنى(: جاَريةٌ بَناةُ اللَّحم، أَي َمْبنِّيَّةُ اللَّحم، قال: 

َرَمَوتِْ َسَبت هُْ ِصٌرْمنَْحض  حمَْجمَّاءُْ َبناةُْ  ُمع  ًَ  الِعـظـامِْ اللَّ

 )بله(: ما بَْلُهَك أاَلَّ تَْفعََل كذا: أَي مالََك.

ُع الَحقيِّبة.)بغث(: البُغَ ير: َمْوضِّ  ْيثاُء من البعِّ

. ْعدَ، ينبُُت في ُمجاري الماءِّ يص: النبُت الذي يُْشبِّهُ السُّ  )برص(: البَرِّ



 )بخق(: اْنبَخقَت َعْينُه: نَدََرْت.

: ذََهبَْت، مثل: أَبَلَُّت.  )بلل(: بَلَّْت ناقَتُه في األَْرضِّ

 ن ِّي ألَستَْحيِّي مما بََزَمتْهُ منه، أي: أََصْبتُه منه.)بزم(: بََزْمتُه ثَْوبَه: أََخْذتُه منه، وإِّ 

نَِّها َولَد.  )بصق(: بَصْقُت شاتِّي أَْبُصقَُها ]بُُصوقاً[: إذا َحلَْبتََها وفي بَطِّ

، وأقَلُّها لبَناً.  والبُُصوُق: أَْبَكاُء الغَنَمِّ

يفَةٌ: إذا كاَن مُ  ْسٌك: إذا كاَن َطي ِّباً، وجِّ  ْنتِّناً.)بشر(: بِّشاُر فاُلن مِّ

ى، مثُل بَْهَصل. ْلدُ )بهصل(: تَبَْهَصل: تَعَرَّ  )بلط(: الباَلطُ: الجِّ

 )بهلق(: جاَء بالَكلمةِّ بِّْهلِّقاً: أَي ُمَواَجَهةً ال يَْستَتُِّر بها.

عَةُ الفم، قال:    )بهو(: البِّئُْر الباهيَةُ: الواسِّ

  ماَءُْقبَِّتهاَْرجاها. ُيَناِزعُْ  ةَْرُكوضَِْدل َوْباِهيَْ َفَأل َقى

 )بأَش(: باَءَشهُ: اْمتَنَع منه.

، وهو يُْنبُِّت. ْملِّ  )بغل( البُْغلُول: الغَْوُط من الرَّ

ي. يعِّ ي ِّي: أَي َرضِّ ْرضاعُ، وهذا بَزِّ ْبزاُء: اإلِّ  )بزو(: اإلِّ

ْشيَةِّ. ُر النُّْطق والمِّ ٌر: أَي َوَسٌط، وكذلك َرُجٌل ُمْبصِّ  )بصر(: ثَْوٌب ُمْبصِّ

ْدق.)بطح(: هذه بُْطَحةُ  ْدق: أي َخْصلَةُ صِّ   صِّ

 )برم(: البَرَمةُ: العََظايَةً.

 )بجم(: بَجَم قَْرنُه بُُجوماً: َطلَع.

. يُم البَْطنِّ ير العَظِّ  )بحزج(: البَْجَرج: القَصِّ

ى البَْجَرَج، لِّعَظم بَْطنِّه.  والبَْكُر يُسمَّ

بُور على األَْشي يُن الصَّ زِّ جال: الرَّ يُس من الر ِّ اء، ال تَْكُرثُه وال )برغس(: البَْرغِّ

 يُبَالِّيها.

ياُر، قال أَبو َجْونَةَ. راُم الخِّ بل: الكِّ يُس من اإلِّ  والبََراغِّ

طها َبراِغيُسْ َشْوس  ُْرغاءَْ َبَسي فٍْ  كاآلجامْلمُْيم  َمع   َقـرينِْ ولمَْتس 

 )بقر(: البَقََرةُ: طائٌِّر يكون أَْبَرَق، أَو أَطَحَل أَْبيََض، والَجْمُع البَقَُر.

ْهلَة.)بد  أَ(: البَْدأَةُ: نَْبٌت مثُل الَكْمأَة، ال تُْؤَكُل، إَذا فُت ِّنَْت صارْت مثَل الس ِّ



جاعُ. طُ: االْضطِّ  )بأَط( التَّبَؤُّ

جارةِّ السَّْوداُء.  )بيد( البَْيداُء: األََكَمةُ الَكثيرةُ الحِّ

. : دَفَعَهُ عنه بشيءٍّ  )مأَش(: ماَءَشهُ َعْنه بشيءٍّ

يدُ، قال: *يُْصبُح بعدَ القََربِّ البَزابز.)بزيز(: البُزابُز:   البَعِّ

ْمتَه.  )بوح(: يُقال: يُوَحَك، كما يُقال: َوْيَسَك: إذا َرحِّ

ْبتُه تَْجريباً. يراً: َجرَّ  )بذر(: بَذَّْرتُه تَْبذِّ

 )بسر(: ماٌء بَْسٌر: أي باردٌ.

لٍّ وما فِّيه  يُر اللَّْحم: أَْن يُقَطََّع ُكلُّ َمْفصِّ .)بصر(: تَْبصِّ  من اللَّْحمِّ

 )بدد(: بَدَّدَ: إِّذا أَعيا، قال ابُن لََجأ:.

ُبوعًاْعلىْالَخي لَْخاطَروا َفَلوا َرواِْحمـاراًْ ولِكنَّما  أنَْير  دا َأج   .َفـَبـدَّ

 )بهر(: البُهار: ُحوٌت أَْبيُض، يكوُن في البَْحر، َطي ٌِّب.

ي ُِّب من األرضِّ ال يَْعلُوه السَّيُل.  األَْبَهُر: الطَّ

.  )بربر(: البُْربُر: الكثيٌِّر األَْصواتِّ

 )حرف التاء(

. ه بُكل ِّ شيءٍّ  )تبن(: التَّبُِّن: الَّذي يَْعبَث بيَدِّ

قَائِّه: أَي تُْقُت.  )تئق(: تَئْقُت إلى لِّ

 )تبر(: أَتْبَر على األَْمر: اْنتََهى عنه.

يُء.  )تأَل( التَُّؤْيُل: القَمِّ

 )تول(: تُْلُت: أَي ُمنِّيُت.



.)تلم(: ا  لت ِّْلُم: َخطُّ. الَحْرثِّ

ْعُف. ْرعُ فقد أَْصعََف، وهو الصَّ  )صعف(: إذا أَْفَرَك الز ِّ

[, )تلتل(:  )تدع(: ما تَْيدَع منه على شيءٍّ تَْيدََعةً، أَي ما قَدَر ]منه على شيءٍّ

يُر.  التُّالتُِّل: القَصِّ

 )تثل(: التَّثُلَّةُ، أو التُّثُلَّة: القُْنفُذَة.

يَّما، قاَل: )ترم(: ال تََرما  : أي: ال سِّ

ـُره إذا ال عليهِْ  َبرَصْالقاِضيَْتَفرَّقَْأم  َْقضاًءْوالَْعـد  َهم  َْيف   فَلم 

ـَنـداًْ وال ـَوَلُْمـس  َْأح  رُفوَنْلهَْأصلَْ إلى  َتَرماْإن  َشرْالَْيع    َمع 

 )حرف الثاء(

ةُ. رَّ  )ثعب(: الَّعُوب: المِّ

ة: الُحفََرةُ تُْحفَر  .)ثرر(: الثُّر   لغَْرسِّ الَكْرم، يُقال: ثََرْرُت أَثُرُّ

ْيُل قَْبَل الَكبيَرةِّ. يرة يَقَُع فيها السَّ ثَْملَةُ: مَصْنعَةَ َصغِّ  )ثمل(: المِّ

)ثبق(: ثبقَت العَْيُن تَثْبُق: أي أَْسرَع دَْمعُها، وثَبََق النَّْهُر إذا َمَضى ماُؤه وَكثر، 

 قال: 

ُعها ال  باُلَْعي ِنَكْعاَوَدٌتَْتغ ساَقها ما  َتثباَقها عيَنَْيث ِبُقَْدم 

 )ثيى( الث ِّيَّةُ: ثَايَةُ الغَنَم.

 )حرف الجيم(

 )جبب(: َجبََّب بَنُو فاُلن إذا أْرَوْوا ما لَُهم.

رَضمُّ من الغَنَم: الَكبيَرة الَسمينة.  )جرضم(: الجِّ



لَةً، وهو ُمْجمَ  ةُ أَسيِّلَةً داخِّ ْجماُء: أَْن تكون الغُر  ة، َمْهُموزاً، قال: )جمأَ(: اإلِّ أْ الغُرَّ

باطِّ الَمشافِّر. قَةِّ األَْلحى سِّ  إلى ُمْجَمآتِّ الهام ُصْعرٍّ ُخدودُها=ُمعَرَّ

 )جلح(: الَجلِّيحةُ: الَمْحض بالسَّْمن.

ُجُل: إذا نََزَل الَجبََل.  )جبل(: جابَل الر 

 : ْل، وأْجَهى َعلَيَّ َك َشيئاً.)جهو(: أَْجَهت فاُلَنةُ على زوجها: إذا لم تَحمِّ  إذا لم يُعطِّ

ياح. يدُ شيئاً، وهو َشديدُ الص ِّ ْقَر، وال يصِّ  )حجم(: الُحَجُم: طائٌِّر يُْشبِّه الصَّ

َج ُكلُّها.  َطبَةُ: إذا نَضِّ  )جنس(: َجنََستِّ الرُّ

دُ.  )جسأَ(: الَجْسُء: الماُء الجامِّ

 )جهو(: َجهَّي الشجَّةض: أي َوسَّعَها.

.)جبجب(: الَجبََجب: الُمْستَو  ى من األَرضِّ

بل: أَي قِّْطعَةٌ منها. ْت بنا ُجَمَسةٌ من اإلِّ  )جمس(: َمرَّ

.  )جعم(: الََّجعُّم: َحنيًن العَْودِّ

 )جمر(: َجَمْرتُه: أْعطيتُه َجْمراً.

يدان، وغيرهنا. ، وعِّ يُم الطَّعام: ما كاَن فيه من َمدَرٍّ  )جرم(: َجرِّ

ي أُْجَمَع: أي دَأَبْ   ُت، والَمرأَة تََجذَّْت.)جذى(: تََجذَّْبُت يَْومِّ

الَب، ثم تَْجُمُز  بل: الَمخاُض تَْجُمُز بأَْلبانِّها، تَْضرُب الجِّ ز من اإلِّ )جمز(: الَجوامِّ

.  قِّبََل الفَْحلِّ

َق به.  )جرم(: َجرَم به الدَُّم: لَصِّ

ْرُسه. َجر: شِّ  ِ يُّ الش   )جلذ(: َجالذِّ

ين )جفر(: لَبَن  ْجَرُن: البَْيدَُر، كالجرِّ ٌض.)جرن(: المِّ  جافٌِّز: أي حامِّ



 )جنن(: الَجنَُن: الَمي ُت.

 )جأَو(: أَصابَتُْهم َجأَْوةٌ َشديدَةٌ: أي َسنَةٌ ]َشديدة[.

بُع. : الضَّ  )جعر(: أُمُّ َجْعَورِّ

. عاُر َغنِّي   )جلح(: الُجْليحاُء: شِّ

 )جلل(: الُجال ُء: الُجلَّى.

رافَةُ، وتَقُول: أَْقَطَع بنُو  يلَةُ: العِّ يلَتَهم من بَنى فالن: إِّذا )جدل(: الَجدِّ فاُلن َجدِّ

رافَتَهم عن أَْصَحابِّها، وقََطعُوها. لُوا عِّ  َحوَّ

دُ. َب أَْجبَلَهُ: أي َرأَسه، وقِّيَل: أَْغلََط ما يَجِّ  )جبل(: َركِّ

 )جور(: جاَر فالٌن ببَنِّي فاَلن: أَي اْستَجار بِّهم.

 )جمل(: الُجمالَة: الَخْيُل وقاَل: 

مُْ ـتَـِركُْ واأُلد  َكْ نَْ  فـيهَْيع    الُجماَلهْ بَجوِ ِهَْعر 

 )جرم(: الُجْرُم: النََّوى.

 )جلحمد(: الَجلَْحَمدُ الغَلِّيُظ.

 ، ها من التَّماثِّيلِّ مال، أَو َغيرِّ ينِّ مثَل الجِّ ذُونَه من العَجِّ ُر يَت ِّخِّ )جعجر(: الَجعاجِّ

دةُ  ِّ إذا َطبَُخوه، فَيأُْكلُونَه الواحِّ ب  ة.فَْيجعَلُونَها في الرُّ  ُجْعُجرَّ

يدُوَن بها القَنابِّر . ْبيان يَصِّ  )جذب(: الَجذ ابَةُ؛ هُْلبَةٌ يَتَّخذُها الص ِّ

 )جحدل(: الَجْحدََلةُ: الُحداُء الَحَسُن الُمَولَّدُ، قاَل: 

ِدُلونَْفي َدا أوَرَدها   الُمَجح 

ُْروي دا وَزَجُرها   فَمَشت 



فِّينةُ الخالِّية.  )جرب( الُجراُب: السَّ

ْلماُظ: الشَّْهواُن.)جملظ(  : الجِّ

ٌم. يَّةُ: الُموقََرةُ من النَّْخل، ونَْخٌل جادِّ  )جدم(: الُجدامِّ

ماراَ:   )جول(: الُمْستُجاُل: الذَّاهُِّب العَْقل، قاَل أَُميَّةُ بن أبي عائِّذ الُهذَليُّ يصُف حِّ

ِشيرهْوان َتَحـى فصاح َتجاِل. َجواِئَلها  بَتع    وهوْكالُمس 

 )حرف الحاء(

. يُم البَْطنِّ  )حتك(: الَحْوتَُك: الَعظِّ

، قاَل:  ُب منه: أَحارِّ  )حور(: يُقاُل للشَّيْء يُتَعَجَّ

  أَلوالِدْاإِلماِءْالَحواِطبِْ َأحارِْ  والَْأُزوُرِْنساَءُكـم َتُزُوُروَنها

ُطوا ُغالَمُكم: أَلبُِّسوه الَحْوَط. ِّ  )حوط(: َحو 

ْنخ النَّْصلِّ )حرك راُث: سِّ : قد َحَرَك -إذا قَلَّ َصْيدُ البَْحرِّ  -(: تَقوُل )حرث(: الحِّ

ْيفر. ، وذلِّك في الصَّ ُك وهي أَي اُم الَحراكِّ  يَْحرِّ

 )حرقص(: الُحْرقُوص نَواةُ البُْسَرةِّ الَخْضراء.

ن اْبنتِّه أََخذَ الُحْلواَن.  )حلو(: اْحتَلَى مِّ

.  )حول(: الُحَوُل: الَخْيط الذي بيَن الَحقَبِّ والبِّطانِّ

ْن هذا: إذا نََهتْتَهُ )حسب  .-بالنَّْصبِّ  -(: تَقُول: َحْسبََك مِّ

ُ َحْدراُء.  )حدر( الَحدَُر: الَحَوُل، يُقال: َرُجٌل أَْحدَُر، وامرأَة

 َحدَت النَّاقَةُ تَْحدُر َحدَراناً.

. ُب َشر ٍّ ، أَي صاحِّ  )حرشف(: إِّنَّهُ لَحْرَشفَةُ َشر ٍّ



: إذ بِّلِّ ً لُيحايُِّق فاُلناً: إذا كاَن )حلق(: َحلَّقَْت ُعيُوُن اإلِّ ا غاَرْت )حيق(: إِّنَّ فاُلنا

ُضه.  يُْحُسدُه ويُبِّغِّ

يُل.  )حنك(: الَحنِّيُك: البَخِّ

ْبياُن، مثُل أَْربََع َعَشرةَ، والحالُِّس: َخطٌّ  )حلس(: الَحوالُِّس: لُْعبَةٌ يَلعُب بها الص ِّ

 منها.

 : بِّيرِّ  قال ابُن الزَّ

ْكـَأنَّـنـي] َلَمِنيْحل ِميْفبـثُّ ُبْ أخو  فَأس    الَحواِليس[َحَزِنُْيل ِهيهَْضر 

ْبها. ْش ناقَتَك، أي اْضرِّ  )حوش(: َحوَّ

يالً. اً َطوِّ  )حنن(: لَقِّيُت منه َحناناً: أَي َشر 

. َر أَي ذُو آذانِّ  )حضر( ُعسٌّ ذُو َحواضِّ

يحِّ: َحفِّيفُها.  )حسف(: َحَسُف الر ِّ

يقَةُ تُتََّخذُ للنَّْخلَ   ، وهي أَْن تَْحفَِّر البَْطحاَء وهي َمْجَرى السَّيلِّ )خرق(: الَخرِّ  -ةِّ

َي إلى الُكْديَة، ثم تُْحَشى َرْمالً، ثم تُوَضع النَّخلَةُ فيه.  حتى تَنتَهِّ

بُّ أَبَداً، وهو من الناسِّ أَيضاَ، يُقال: ما هُو  : التي ال تَشِّ )حير(: الحائَِّرةُ من الش اءِّ

: ال َخيْ   َر فيه.إِّال  حائٌِّر من الَحوائِّرِّ

لُّ من َغْيرِّ فَْحل.  )حلب(: الت ِّْحالبَةُ من الغَنَم: التي تُحِّ

، قال صالٌِّح:  جازِّ ْعَزى الحِّ  )حنظب(: الُحْنَطُب: مِّ

َتِنيْالنََّعَمْالِحساَنَْأواِركـاًْ ِإذْ    ولمَْيُكْمنِْقناَناْالُحن َطبُْ ِحل قاًْ  َنق 

 )حشن(: الُمحاَشنَة: الُسباُب.

.)حلقم(: االْحلِّنْ   قام: تَْرك الطَّعامِّ



ْرَص والَجْهد.  )حرص(: االْحتِّراَص: الحِّ

يق األَّْعَوَج. ُج: الطَّرِّ  )حجج(: الَحَجوَّ

ِوَجا َحَجوَّجان ِرجن  نصَفْابِنَْأع   َمخَرَجا الباِقي ينِْ لَيخ 

ليانِّ البالِّي، قاَل:   )حكك(: الُحكاك: أصُل الص ِّ

دًاَْور هاهْ  ِمَسلُْ َتَْخو    ِإنُْأنِكح 

ه داْه ذاتَْ ْبالدَّ   ُحكاِكَْوَلَدت 

اهْ  ُتعاِرُضْ يَحْوُرعياَنْالشَّ   الرِ 

 )حفندد(: الَحفَْندَهُ: صاحُب المال، الَحَسُن القِّيامِّ عليه.

 )حفث(:الَحفائِّيَة: الُمَكُرُس الضَّْخم قال: 

نْ  َحفاِثَيةٌْ َْيك   الرِ جال ِخيَفَْصو التُْ إذا  ِدر حاَيُةْالَبطِنَْلم 

 ُل )الحندلس(: الَحْندَلُس: السَّوداُء.يََصو

ُ بالَمْعروف.  )حمل(: الُمحاَملَةُ والُمراَملَةُ: الُمكافَأَة

 )حودل(: الَحْودَلَةُ: البِّطنة والَحْودَُل: القردُ الذََّكر.

يُس: الَمْهُزول.  )حمس(: الَحْوَمسِّ

 )حفو(: َحفَْوتُه: َحَزْمتُه ولَفَْقتُه.

ْسمِّ  -)حسمل  ، قاَل: حسكل(: الحِّ ْسكلِّ ، كالحِّ يُر من كل ِّ شيءٍّ غِّ  ُل: الصَّ

يِ ِفْالَحَساِمل مثل   ِفراخْالصَّ

 )حمق(: الَحَمُق: البَياُض الذي يَْخُرج من الفَْرجِّ، قاَل: 

َدها  ُمَعتِ ٌلُْسوَءْالخُلقْ  َعوَّ

ْوَحَمقْ  خِليطَْ   َحي ٍضْوَمنيٍ 



 )حطم(: َحَطم بها، وَحضَج بِّها، أَي َحبََق.

.)حسن(  : يُقاُل: إِّنَها لَحَسنَةٌ ُحْسنَةَ َطلى، وُحْسنَةَ شآبِّيب الَوْجهِّ

يٌء. يُر: دَْبٌغ َردِّ  )حمر(: التَّْحمِّ

جل، والمرأَة.  )حصر(: الَحْضر: َرَكُب الرَّ

 )حبق(: الُحبَُق: القليل العَْقل، والَمرأَةُ ُحبَقَةٌ، قاَل: 

 َيت بُعهاَْشي ٌخُْحَبـق ُحَبَقةٌْ

  هاْلَخي رْالَْتِفقْ ُيوقِ فْ  وِإنْ 

دائِّدُ والدَّواهي.  )حمقس(: الَحماقِّيُس: الشَّ

ي وأَْكثَُره َشَجراً. ُم: الفَْرُج )حملك(: الُمَحْملَُك: وسط الوادِّ  )حرهم(: الُحراهِّ

ير يَكتْاُل فيه الناُس.  )حكر(: الُحْكر: إِّناُء َصغِّ

ْسَكتان والُحذُنَّتان: الُخصْ   يتَان أَيضاً.)حذنه(: الُحذُنَّتان: اإلِّ

غاُر، واألُنثى َحتَكةٌ.  )حتك(: الَحتَُك: البَْهم الص ِّ

 )حزم(: اْحَزْوَزم: بَطَن ولَْم يْمتلْئ.

ي، قاَل:  ْخُم الُمْستَْرخِّ  )حفنضاج(: الحفْنضاُج: الضَّ

مـاجْ  َقب اء  فيَْأساَلٍةْوِإد 

ْوالِْحفن ضاجْ  ال   َقفرَْعشٍ 

 ُث.)حمقس(: التََّحْمقُُس. الت َِّخبُّ 

تاُل: الُجنوُن.  )حتل(: الحِّ

ب. ْردُ: الثَّْقُب، )حبر(: ناُر إِّْحبير: نار الَحباحِّ  )حرد(: الحِّ

لَّْوُف،  ؟ قال: األََحصُّ الوْردُ، واألََزبُّ الهِّ )حصص(: قيَل لَرُجل: أيُّ األَي ام أَقَرُّ

شَّمال، ويَْحَمرُّ فيه فاألَحصُّ الَوْرد: اليَْوم الذي تَْطلُع فيه الشَّْمُس، وتَْصفو فيه ال



ه َمس اً، وال يَْنَكسر َخَضُره واألََزبُّ الهلَّوف: يوٌم تَهبُّ فيه  األَفُُق، ال تَجد لَشْمسِّ

ادَ، وال تَْطلُع له َشْمس،  ر  النَّْكباُء بيَن الشَّمال والَجنُوب، تَُسوُق الَجهاَم والصُّ

. ْبرَج القُر ِّ  وتَْلبَُس السَّماُء زِّ

: األَْسَود.)حوز( األَْحوَ   زيُّ

باب.  )حرز(: الُمحاَرَزةُ: الُمفاَكَهة التي تُْشبه الس ِّ

 )حجى(: َحَجى يَْحَجى َحجًى: إذا َعدا.

ُج، ثُم  يُْجعُل في وَسط البَْيتِّ ويُثْقَُب َوَسطه، ثم يُْجعَُل  فار: عودٌ يُعَوَّ )حفر(: الحِّ

 فيه العَُمودُ األَْوسُط.

بل: ا ُر من اإلِّ  لتي يلتَوى َولَدُها في بَْطنِّها فال يُْخُرُج حتى تَُموَت.)حمر( الَمْحمِّ

 )حبج(: الَجبَاُج: َشَجَرةُ العُبَب.

: الَحْمراُء.  )حظو(: الَحْظواُء من الغَنَمِّ

 )حسب(: االحتِّساب االْشتِّهاُء.

 . يُر: أنَّ تَْقَطَع ]اللحَم[ كَهْيئَة الَهْبرِّ  )حمر(: التَّْحمِّ

شْ   راَرةُ التي يُجفَُّف عليها األَقُِّط.)حصر(: الَمْحَصَرةُ اإلِّ

قَةٌ: أي ُصوٌف. ْمرِّ  )حمرق(: ما َعلَى الشَّاةِّ حِّ

ْره أَبو َعْمرو.  )حذف(: تَقُول: هُم على ُحذَفاءِّ أبِّيهم، لم يُفَس ِّ

. ْحلِّ عِّ الرَّ  )حرد(: الَمْحردَ، أَي َموضِّ

 )حبك(: الَحبانِّيُك الُمْرتَفعةُ.

يُب.)حيق(: الَحْيقَة: َشَجَرةٌ طَ  ، يُْؤَكُل بها التَّْمُر فيَطِّ يَحةِّ ثُل الش ِّ يح، مِّ  ي ِّبَةٌ الر ِّ

غاُر. يُم: الَحَصى الص ِّ  )حصم(: الَحصِّ



 )حرف الخاء(

َث عنه أَي اْنَكَسر َعْنه وتََرَكهُ.  )خوث(: تََخوَّ

الماُء  )خفأ(: الَخْفُء: أَن تَُشقَّ القِّْربَةُ، أو الَمزادَةُ، فَتُْجعَل على الَحْوضِّ إِّذا كانَ 

 قليالً تَْنَشفُه األَرُض.

دَ من هذا الَكألَ  ِّ دَ من هذا الطَّعام َشْيئاً: أي ناَل منه، وقد ُخو  )خود(: ]تقول:[ َخوَّ

 شيٌء.

 )خضل(: الُخُضلَّة: داَرةُ القََمر.

: إذا لَبَد.  )خفش(: َخف َِّش إلى األَْرضِّ

ْغوةُ الَخْرماُء: التي تَرتْفُِّع فوق اإلِّ   ناءِّ نَخاريُب.)خرم(: الرُّ

 )خزل(: األَْخَزُل، والُمْختََزُل: األَْعَرُج.

 ى(: األَْخَجى: األَْفَجُح. -)خجو 

يُص.  )خرف(: الَخْرُف: الش ِّ

لُوه، وهو أَْن يُْقَطَع  )خمل(: الَخَمُل: الذي يَْنَضُج في البيتِّ بعدَما يُْقَطُع، يُقال: َخم ِّ

 فيُْجعََل على الَحْبل.

م: َسكِّ   َر وأَْخذََمه الشَّراُب: أَْسَكره.)خذم(: َخذِّ

يَّةً،  )خلمس(: َرَعيُت ُخْلُموساً، وذاك أَْن تَْرَعى أَْربَع ليال، ثم تُوردَ غُْدوةً أو َعشِّ

يُس.  ال تَتَّفُِّق على وْرد واحد، فهي الَخالمِّ

 )خوت(: خاَوَت َطْرفَه دُوني، أي ساَرقَهُ.

 )خفق(: أَْخفَْقتُه: َصَرْعتُه.



ية.)خزر(: َحز  از: َركِّ

 )خوى(: اْختَوى السَّبُُع ولدَ البَقَرة: إِّذا اْستََرقَه وأََكله.

لَبإِّ.  )خلف(: الَخلِّيُف: اللبَُن بعدَ ال ِّ

ةُ. يُص القُوَّ  )خرص(: الَخرِّ

صهُ: َسدَْدتُه.  وَخَرْصُت النَّهَر، أَْخرِّ

ْلُب: الفَْحُل. عياُء )خلب(: الخِّ  )خزل(: الَخْوَزلَه: اإلِّ

 ْنُزَواُن: القِّْردَةُ.)خنز(: الخ

بل: التي تَْرَضى بأَْدنَى َمْرتَعٍّ.  )خنفس(: الُخْنفََسةُ، وقيل: الُخنَفَِّسةُ من اإلِّ

 )خلبص(: الَخلَبُوص: أَْصغَُر من العُْصفُور على لَْونِّه.

قُوَن، يُقال: قد اْجتََمعَت َخْيصاهُم بعُضهم  : الُمتفَر ِّ عاءِّ )خيص(: الَخْيَصي من الر ِّ

.إلى بَع  ضٍّ

يخ[ فَتَْنظَُر كلَّ شيءٍّ ]منه[ لم يَْنبُْت  ث اَء، ]والبِّط ِّ )خلل(: التَّْخلِّيُل: أَن تَتَبََّع القِّ

لُوا قِّثَّاَءُكم. ه، يقال: َخل ِّ عِّ  َوَضْعَت آَخر في موضِّ

. باءٍّ ، وَخْيتَي من ظِّ  )خيت(: به َخْيتَى من نَعامٍّ

يُر. غِّ ْشُف الصَّ  )خشش(: الُخَشُش: الخِّ

ْمَن، فأَخذُوا رْغَوتَه األُولى، ثم )خدم(: َسقَوْ  ، وهي إِّذا أَْغلَُوا السَّ عَةَ الَخدَمِّ ها ُمقَط ِّ

نَْت، حت ى تَقَطَّع َخدَُمها من  بَقِّيْت رْغَوةٌ َرقيقة، فإذا َسقَوا هذه الثانِّيَةَ الجاريَةَ َسمِّ

يلَها. ، يعني َخالخِّ َمنِّ  الس ِّ

يُء من التَّمر. دِّ  )خسف(: الَخْيُسفان: الرَّ

 خسأَ( الَخسيُء: الرديُء من الصُّوف.)



 )خسف(: دَْعه بُِّخْفس، أي دَع األَْمَر كما هُو.

: َخفََس فيه الدَّبَُر: إذا َكثُر. يرِّ  ويقاُل لَسنامِّ البَعِّ

 )حرف الدال(

ُظ: الناُب الَكبيرة. ْلمِّ  )دلمظ(: الد ِّ

ُش. يض الفاحِّ ر ِّ جال: العِّ  )دغر(: الدُّْغُروُر من الر ِّ

يقِّ بالبَْهم.)دع(: داْع   داْع: لغةٌ دُْع، وداع داعٍّ، ودُْع دُْع، للنَّعِّ

عََها.  )دغر(: دََغر الَحَمُل لِّشاتَِّك ]يَْدُغر دُُغوراً[: إذا دََخل بيَن ُرْفغَْيها وَرضِّ

ها. ها لتَجيَء إلى َولَدِّ  )ده(:يُقال: دُْه دُهْ: إِّذا أَْشلَى ناقَتَه باسمِّ

بل: الَّ  ُج من اإلِّ ُل الن ِّتاَج.)درج(: الُمْدرِّ  تِّي تُعَج ِّ

دَة، ثم  ، ثم تعقِّدَه ُعْقدَةً واحِّ يُك: أَْن تُعَل َِّق الَحْبَل في ُعنُقِّ ]البَعيرِّ )درك(: التَّْدرِّ

[ اآلخرِّ إِّذا قَرْننَه إِّليه. يه، ثم تَْعقِّدَه في ُعنُقِّ  تَْلوِّ

 الشَّيخِّ الَكبِّيرِّ الَّذي ال يَْستَقِّيمُ 
ْشيَةُ يع.)دعدع(: التَّدَْعدُع: مِّ ْشيَته وال يَْستَطِّ   في مِّ

 ِّ ي  )دبل(: الدَّبِّيل: أرض ُمْستويةٌ َسْهلَةٌ ليَس فِّيها َرْمٌل وال ُحُزونة، تُْنبُِّت النَّصِّ

خاَمى.  والَحلََمةَ والرُّ

 والدَّبِّيل: ما اْنتَثََر من َوَرقِّ األَْرَطي. 

 )دوم(: داَمت الدَّْلُو: اَمتأَلَْت، وأَدَْمتُها أَنا.

 لََّكها: غذاها.)دلك(: دَ 

. ي   )دخل(: الدَّْخلَةُ: التي تُعَسَُّل فيها النَّْحُل الَوْحشِّ

.  )درب(: الدُّْربَةُ: َسناُم الثَّورِّ الَهجينِّ



: الَجْرداُء.  )دعدع(: الدَّْعدَعُ من األَْرضِّ

ْيتُه.  )دأْدأْ(: دَأْدأْتُه: َغطَّ

، وقد أَدْ  ير قَصيرٍّ ، أي َصغِّ  قََل.)دقل(: جاَء بولَد دَقِّلٍّ

ْدناه َومدَْهناه: دَباهٍّ دَباهٍّ. جل إذا َحمِّ  )دبه(: تَقُول للرَّ

بَِّل فتَقُوَل: داهُ داهُ.  )دوه(: التَّدويهُ: أَْن تَْدَعَو اإلِّ

: إذا َطَرُءوا عليهم فُجاءةً، فَجاُءوهُم.  )دره(: دََره بَنُو فالنٍّ على ماء بني فاُلنٍّ

 )دغص(: الُمداَغَصةُ: االْستِّعجاُل.

بُل، ثُم تَْشرُب ُسْؤَرها.)دعف ُر حتى تَْشرَب اإلِّ بل: التي تَْنتَظِّ ْعفُِّس من اإلِّ  س(: الد ِّ

ُم أَيضاً. ْعرِّ  )دعرم(: وهي الد ِّ

م، أي: ُمْقبٌِّل ُمْدبٌِّر. الًةٌ إليهِّ  )دجل(: إِّنَّه لدَج 

ْنعَةُ.  )دبي(: التَّْدبِّيةُ: الصَّ

: الَكثِّيرةُ الَّلحْ   مِّ في قَِّصر.)ديص(: الدَّياَصةُ من النساءِّ

فِّينَة، الواحدُ دُف ان.  )دفف(: الدَّفافِّيُن: َخَشب السَّ

ي، ويَْحلُبُها، قال:  اعِّ : التي يَدُوُر فيها الر  بلِّ  )دور(: الُمْدَوَرةُ من اإلِّ

ماِسُْمدَوَرةٌْ ِإنِ ي ًاَْغي رَْ ُكومٌْ  َكفاِنيُْذَرىْاأَلخ  ـتُـومٍْ َتعاَوُرُْمد   َمح 

: إذا أجَمَع ع  ليه.األَْمرِّ

ماُم من السَّحاب: الذي ليَس فيه ماٌء.  )دمم(: الد ِّ

يُر بعُضنا على  )دعم(: الدَّعاَمةُ: الشَّْرُط يُقال: بَْيننا وبيَن بَنِّي فاُلن دَعاَمةٌ، ال يُغِّ

.  بَْعضِّ

.  )دول(: داَل الثَّوُب يَدُوُل: إذا بَلَىِّ



. يدُ القَْعرِّ  )دبب(: الدَّبوُب: الغاُر البَعِّ

 نَةٌ َوْطفاُء كثيرةُ الَمَطر.)دجن(: داجِّ 

مل: الُمْستَويَة.  )دبب(: الدَّبَّةُ الرَّ

 )دربس(: تَدَْربََس: تَقَدَّم.

ير، قاَل النَّظَّار:   )دخشم(: الدَّْخَشُم: القَصِّ

َشمِْ ِإذا َجَجَْغي َرَْدخ  َْأس    َثَنت 

َجَفت هُْ زمِْ وَأر    َرَجفاَنْالِكر 

غٌر ُحْمٌر، يُتََّخذُ منه )ودع(: الدََّعةُ: تِّْبُن الطَّهَ  ، وهو َشَجٌر دَقِّيٌق، وبَْزُره صِّ فِّ

 ُخْبٌز كأَنَّه ُخْبُز األُْرز.

عَةُ الُمَكتَّلة.  )دهمر(: الُمدَْهَمرةُ الُمْجتَمِّ

ْيلَم.  )دنق(: الدَّنَفَةُ: الشَّ

ْعزَ  ، ثم يَُظلَُّل ليُْدفَِّئ المِّ ْعَزى: يُْحفَُر في األَرضِّ ْيَمةُ للمِّ .)ديم(: الد ِّ تاءِّ  ى في الش ِّ

ْل َسْيفََك هذا، وقد َسقاه الدََّجال. ، يُقال: دَج ِّ  )دجل(: الدَُّجاُل: ماُء الَحديدِّ

 )حرف الذال(

. ْملِّ ير من الحِّ الُخ َظْهر البَعِّ الغُ اْنسِّ  )ذلغ(: االنذِّ

نٌّ في تلك الحاَجةِّ َحتَّى أَْنَجَحها، وهو تََردُّدُهُ فيها، ذَنِّيناً.  )ذنن(: ما زال يَذِّ

َى به ذَرًى: فَرح به.  )ذرى(: ذَرِّ

يَةُ، كالذََّربَي ا. : الدَّاهِّ  )ذرب(: الذََّربَيُّ

. بلِّ ر اإلِّ : الذي يكوُن في آخِّ بلِّ  )ذنب(: الُمذانُِّب من اإلِّ



يداً، وتَُمدُّ ذَنَبها. دُ منه َوْجداً َشدِّ  والُمذَن ُِّب: التي تََردَّدُ من الطَّْلق، وتَجِّ

 َق: إذا أَخذَه.ويقاُل: تَذَنَّب الطَّري

 )ذ ر ط(: الذَّْرطأةُ: أَْكٌل قَبيٌح، وقد ذَْرَطْيَت ]فاُلناً[: إذا قَبَّْحَت أَْكلَه.

، قال  ، أَو العُْرسِّ ةُ: الَمأْدُبَةُ َمأْدُبَةُ الطَّعامِّ مَّ  )ذمم(: الذ ِّ

ِمْذِْ وِإنِ ي ـِتـىلَتأ ِتيَْأب َعَدْالَقو  َرا إذا  مَّ   َوَرُقْالطَّل ِحْالطُِّواِلَْتَحسَّ

 )حرف الراء(

ون: أَْقَصى الَمشاَرةِّ.  )رون(: الرَّ

يد.  )ربع(: االْرتِّباعُ: العَْدُو الشَّدِّ

. فافَةُ: الَّتِّي تُْجعَُل في أَْسفَلِّ البَْيَضةِّ  )رفف(: الر ِّ

ُض بين النَّْبعَْين ُمقَدََّم العََجلة. اذَّةُ: َخَشبَةٌ تَعَرَّ  )ردد(: الرَّ

تُْب، وا ْكر ما )رتب(: الرَّ ْيبَانيُّ في ذِّ تُْر، قالَها أَبو َعْمرٍّ الشَّ َصُص، والفِّ ْبُر، والرَّ لش ِّ

صَص. ر الرَّ  بَْيَن األَصابع، ولم يُفَس ِّ

ب ابةِّ والْوْسَطى. ْصُب: ما بَيَن السَّ  )رصب(: الرَّ

ْنتُه.  )ردأَ(: أْردَأْتُه: َسكَّ

تِّه. ً لَمَسرَّ ً له، تابعا يعا  )رشى(: إذا كاَن ُمطِّ

 : وأَْرَشْوا فيه بِّسالَحُهم: أَْشرُعوه فيه.)رشو(

داعُ،  َل وذََهب ما فِّي  والُمراشاةُ: الُمصانَعَةُ والخِّ جُل: إذا هُزِّ )رمك(: َرَمَك الرَّ

َكةٌ، وقد رَمَكْت تَْرُمك ُرُموكاً.  يَدَْيه وهذه دابَّةٌ رامِّ

به، فَيَظْ  يَر في َمْنكِّ ثْأَةُ: وَجُع يأَُخذُ البَعِّ يُر يَْرثَأُ.)رثأَ(: الرَّ َ البَعِّ  لَُع منه، يقال: قد َرثَأ



: َزادَ َعلَيها. ئَةِّ  )رمث(: أَْرَمَث على المِّ

، ثم يُْربَُط إلى َطريقَةِّ البَْيتِّ  قاءِّ ، يُْربَُط في َطَرفِّ الس ِّ قاءِّ الَقَةُ الس ِّ َمُث: عِّ والرَّ

 ليُْمَخَض.

َف  ُ َهْودََجها، وذلك أن تْْلطِّ َن أَْسَره.)ريش(: َريََّشتِّ الَمْرأًة  وتَُحس ِّ

، يُقال: لقد طاَل ٌرْجلُه: ]إذا لم يَُكْن له  لِّ ْجلَةُ مصدُر الَّراجِّ ْجُل: الرُّ )رجل(: الرُّ

. ْجلِّ  دَاب ة[، وَحَملَك هللا من الرُّ

 َوَرَجلَها: نََكَحَها.

باُب، وقد أَْرتََب. تَُب: االْنصِّ  )رتب(: الرَّ

مانٌ  اٌح سِّ  .)رمز(: هذه إبٌل ُرْمٌز أي ُسح 

َمنِّها. ي من ثِّقَلِّها وسِّ  وهذه ناقَةٌ تَْرُمُز، وهي التي ال تَكادُ تَْمشِّ

ي ها ثم َشب  بعد ذلك[، وهو  )رأَب(: َرأَبَتِّ األَرُض ]بعدَك، وذلك إذا أََكلَت نَصِّ

ْت، ثم نَبَتَْت. قيَل: َرأَبَْت، تَْرأََب، َرأَباً. ْطبَة إذا ُجزَّ  مثُل الرَّ

ه  : إذا )رشو(: أَْرَشى في دَمِّ ه. وأَْرَشوا في المالِّ ُكوا في دَمِّ اٌل َكثِّيٌر: إذا َشرِّ رجِّ

 أَخذُوه.

 )رسن(: األَْرساُن من األَْرض: الَحْزنَةُ التي ليَس بها َجْندٌَل.

 )رمل(: اْرتََملَْت فاُلَنَةُ على بَنِّيها: إذا أَقاَمت عليهم وقَْد ماَت َزْوُجها.

: ال هاطُ: َمتاعُ البَْيتِّ  طَّنافُِّس، واألَْنماُط، والَوسائِّدُ، والبُُسط، والفُُرش.)رهط(: الر ِّ

ك، أَي َمْيلَه. يرِّ  )ريم(: أَقِّْم َرْيَم بَعِّ

 )رحض(: اْرتََحض فاُلُن أي اْفتََضح.

ه. ً في قَْومِّ يضا  وأَْصبََح فاُلٌن َرحِّ



باب.  )رقش(: اْرتَقَُشوا: اْختَلَُطوا في القِّتالِّ والس ِّ

ربِّيان: بَْقلَةٌ  .)ربى(: اإلِّ ربيانِّ ٌح: مع السَّْعدان نَْبَت اإلِّ   من ذُكورِّ البَْقل، قال صالِّ

يُف يَُكوُن في ُمقَد م السَّحابَة. عِّ  )رعف(: الرَّ

يُق. ئْدُ: الض ِّ  )رأد(: الر ِّ

ياحِّ. بَا من الر ِّ يُم: الصَّ مِّ  )رمم(: الرَّ

بل، يُقال: َرأٌَب، وَرأْبان، وأَْرءَ  أَُب: َسْبعُوَن من اإلِّ  اٌب.)رأَب(: الرَّ

 )رخش(: اْرتََخَس: اضطَّرَب.

ً شديداً: َضَربَه بها.  )رثأَ(: َرثَأَهُ بالعَصا َرثْأ

ْوسُم العَْينان.  )رسم(: الر 

بُع. داحةُ البَْيُت الذي يُْبنَى للضَّ  )ردح(: الر 

 )رفض(: َرفَض فُوه يَْرفُِّض: إ ذا اتَّغََر.

ها الَمَطر ]وَكثُر العُْشُب في )رقص(: أَْرٌض رقَّاَصةٌ: ال تُْنبُت َشيئاً، أَصابَ 

 غيرها[.

يِّالِّهِّ في النَّفَقة. ُع على عِّ ُب الذي يَُوس ِّ ُغ: الُمخصِّ  )رسغ(: الُمْرسِّ

جاداً. ْنبَُل إلى البَْيدَر، يُقال: َرَجدَ يَْرُجدُ رِّ اد: الذي يَْنقُل السُّ ج   )رجد(: الرَّ

ين. ْدُن: التَّدخِّ  )ردن(: الرَّ

.)رنع(: التَّرنِّيُع: تَحْ  أْسِّ  ريُك الرَّ

 )ردأَ(: أَْردَأْتُه: أَْقَرْرتُه.

َل ما يَْخُرُج. ْرعُ أوَّ  )رتم(: َرتََّم الضَّ

غاُر. ْضراْض: القَْطُر من الَمَطر الص ِّ  )رضرض(: الرَّ



ْفعِّ. َرة والرُّ قِّيقان: ما بين الخاصِّ ْرداُم: القَلِّيُل الَخيْر )رقق(: الرَّ  ) ردم(: المِّ

قَةَ: َحلَبَها ُغْدَوةً ونصَف النَّهار، يُقال أَْشلِّ ال تُْربِّْح، أي أَْبقِّ ال )ربح(: أَْربََح النَّا

ْر.  تَعصِّ

 )حرف الزاي(

اهِّق. يُن، كالزَّ ُق: السَّمِّ  )زهق(: الُمْزهِّ

يرةٌ ليَس لها َسْيٌل  دَةُ َزَمعَةٌ، وهي: تَْلعَةٌ َصغِّ ماعُ، من األَْرض الواحِّ )زمع(: الز ِّ

 قَريٌب.

ْب َشيئاَ، ولم يَْكتَسِّب، ولم يُؤَخْذ منه شيٌء.)زبر(: َرَجَع فُ   الٌن بَْزوبََر: إذا لم يُصِّ

 أنََشدَ أَبو عمرو: 

ُْيردُْ َعِزيزانِْ ْوَمن  َبَرا. ِظلَمُهما  فيُْعل يًاَْمَعدٍ  ِجع َْذِميمًاْبَزو    َير 

ْغف: السَّحاُب الَّذي قد َهراَق ماَءه وهو ُمَجل ُِّل السَّماء.  )زغف(: الز ِّ

دَةُ زاَمةٌ، قال: )ز اماُت: الفَِّرُق الواحِّ  وم(: الزَّ

َتـِلـى َمناِهيمُْ مًاْبالَعِتيِقْالُمساِمحِْ من  زاماٌتَْملجيُجَْتغ    الحاِدُْقد 

ْبُس. : الثَّقِّيُل الجِّ جالِّ ْكَمةُ من الر ِّ  )زكم(: الزَّ

َح. : فَرِّ  )زمل(: اْزَمَهلَّ

 )زبل(: الزْبُل: الَحقِّيبَةُ.

مْ   ُل: نِّْصُف الُجوالِّق.)زمل(: الز ِّ

يُمه.   )زخر(: َزْمَجَر ُعْشبُهُ: إذا بَْرَعَم، أي َخَرجْت بَراعِّ

 )زهف(: أَْزَهفَْت فاُلنَةُ إلى فاُلن، أي: أَعَجبَتْهُ.



 )زلم(: اْزدَلَم: اْستَأَْصل يُقال: اْزدَلَم أَْنفَه.

َمهُ ) زأَب(: إنَّ اْنقِّالب، وقد َزأَبَه )زنم(: َزنَُم,ا إليَّ هذا الَخْصَم: إذا بَعَثُوه ليُخاصِّ

 الدَّْهُر.

ْوآب، وقد زاَء بهِّ الدَّْهُر.  وقيَل: الصَّواب لذُو ز 

، قال:  ْبدِّ ب الزُّ  )زبد(: الُمْزدَبِّدُ: صاحِّ

َدِبدْ  َقرقاُره   مثُلِْسقاِءْالُمز 

ْرعُ: إذا نَبََت، وَحُسَن.  )زرع(: أَْزَرع هذا الزَّ

فَيان من الن ِّس يَرةُ، قال: )زفى(: الزَّ : القَصِّ  اءِّ

ِرَطةٌْ َهي فاءُْ جاُءُْمف  زاُءْالْهو   الـِقـَصـرِْ َزَفياٌنَْكزَّةُْ وال  َعج 

ْك، قال:   )زأَو(: أَزآهُ بَْطنُه: إذا اْمتأَلَ فلم يَتََحرَّ

ُنهْمنْالِعَظمْ  َأز َأى   ُزهي رًاَْبط 

  إذاْقاَمَْطويٌلُْذوَْجَسمْ  َفُهوَْ

  باأُلَممْ َْلِقيَناْمثَلْذاكَْ وما

يَّةٌ. ٌ َزأْفَلِّ : ضيق الُخلُق، وامرأَة  )زأفل(: َرُجٌل َزأْفَلِّيٌّ

.ِّ  )زبب(: الُمَزب ُِّب: الَكثِّيُر الَمالِّ كالُمزب 

 )زيد(: َزيَّدَنِّي، أي: زادَنِّي.

أَْجُل: بياُض البَْيضة.  )زجل(: الزَّ

دَّةِّ: إذا كان َحد ْزَعُف الحِّ  يداً.)زغف(: ]يقال للسَّهم[؛ إنَّه لمِّ

يُر. غِّ ْنبُر: الصَّ  )زنبر(: والزُّ

: الُمتََصن ِّعةُ. ُِ ْهنُعَةُ  )زهنع(: الزُّ

اَووُق. َوُق: الزَّ  )زوق(: الزُّ



 )حرف السين(

ْخُو من القَْوم.  )سجل(: السَّْوجُل: الر ِّ

ئْبَة. ْندَأَْوةُ: الذ ِّ  )سدأ(: الس ِّ

ْخُم العَْينَْين. : الضَّ يُّ ْندَرِّ  )سندر(: السَّ

فاحاً، وَسْفحاً: إذا أَْجَرْوا بغَْيرِّ َخَطر.)سفح(: أَجْ   َرْوا سِّ

راقَتاه: بََشرتُه وأَدََمتُه. راقَتَْين، وطِّ  )سقف(: َسقَِّف األَديَِّم: إذا صاَر طِّ

، وَزَعُموا أنَّ ُسَري اُ: النَّْسُر الواقُِّع.  )سرى(: ال أَْفعَُل ذاَك ما أَْسَرى ُسَريٌّ

: َطْلعَةُ الفُح   فُّ  ال.)سفف(: الس ِّ

ْجلُه فهو أْسَجدُ: إذا اْنتَفََحْت. دَْت رِّ  )سجد(: َسجِّ

 )سلل(: الَمْسلُولة من الغَنَم: التي يَُطوُل فُوهاً، يُقال: في فِّيها َسلَّةٌ.

ها إلى َطَرفِّها. : أَْسفََل من َمَخضَّرِّ ُت: النَّْعلِّ  )سمت(: فُتَسمَّ

 أَْبيَُض ال يَْذَهُب أبَداً، يُقال منه: )سمر(: في َعْينِّه َسماُر قَذاةٍّ: إذا كاَن فيها َكوَكبٌ 

َرْت َعْينُه.  ُسمِّ

اةَ َولَدُها: إذا َرَغثَها.  )سهب(: أَْسَهَب الشَّ

؛ من َصوف، أو َشعَر أو غيرهما. ْغَزلِّ من الغَْزلِّ لَُخ: ما َعلَى المِّ  )َسلَخ(: الس ِّ

ياُح الُمكَّاء. يُب: صِّ ِِّ  )سقب(: التَّسقِّ

فِّيَرةُ: قِّالدَ   ةُ بُعرى من ذََهبٍّ أو من فِّضَّة.)سفر(: السَّ

. َفةٌ: قليلةُ الشََّجرِّ  )سلف(: أْرٌض َسلِّ

 )سبع(: اْستَبَع الشيَء. إذا َسَرقَه، وَسبَعَه أيضاً.



ْشفَُرها األَْسفُل، وال  ، وَسقَط مِّ نٌّ بل: التي لم يَْبَق في فَمها سِّ ْلتُِّم من اإلِّ )سلتم(: الس ِّ

يُع أَن تَْرْفعَهَ.  تَْستَطِّ

 : َسَطُحوا َسْخلَُهم: إذا أَْرَسلُوه مع أُمهاتِّه.)سطح(

َحلَةُ. ي، وهي الس ِّ  )سحل(. السَّْحُل: الماُء الذي ال يَْجرِّ

 )سنم(: الُمْسنَُم: الَجمُل الذي ال يُْرَكب، الُمْعفَى الُمَخل ِّى.

يَر كَهْيئَةِّ الَجَربِّ.  )سعد(: األَْسعَدُ: ُشقاٌق يَأُُخذُ الَبعِّ

ُم منه، فيَ  : فيَرِّ وَن َوبََره، قال َرُجٌل من َغنِّي   ُجزُّ

لـه ِإن ا ـَدُبَْحـو  َنُعهْوَنح  ُكم  َسَنم  َعد وَنُسوم  ْاأَلس  ِفَْجزَّ   بالَخس 

 )سغد(: أَعضَّه هللا، بَسْغد َمْغد، يعني البَْظَر.

، وَسَكبَتُه: إْسكابَتُه.  )سكب(: أُْسُكَوبُه الن ِّْحىِّ

 .)سنخ(: التَّسنِّيُخ: َطلَب الشيءِّ 

نها. يح: أي اْستَْدرِّ مِّ  )سنح(: تََسنَّْح من الر ِّ

. ْلَجم: البئُر العادَّيةُ الكثيرةُ الماءِّ  )سلجم(: السَّ

ْنَختان: القاَمتان، قامتَا البِّئْر.  )سنخ(: السُّ

بان بينَُهما العََجلة، وهي الَمحالُة.  )سنف(: السَّنَفتان: العُودانِّ الُمْنتَصِّ

ُر بن ساَوى )سبذ(: األَسابِّذَةُ: ناسٌ  ، منهم: الُمْنذِّ  من الفُْرسِّ كانوا َمْسلََحةَ، الُمَشقَّرِّ

يدُ بن دَْعلَج. ، وَسعِّ ي  يسى الَخط ِّ م، ومْنُهم عِّ  من بَنِّي عبدِّ هللا بن دارِّ

 )سلى(: أَْسلَى القَْوُم: إذا أَْمنُوا السَّبَُع.

يح?: إذا اْشتَدَّت. ه الر   )سفج(: ما أَشدَّ َسْفَج َهذِّ

يٌء، وهو َضْربان. )سنف(:  ْنفانِّ أي: َجي ِّدٌ وَردِّ  َطعاٌم سِّ



ْبتاُء: الَمْعزاُء.  )سبت(: السَّ

ْلُت  )سوغ(: ساَغْت به األَرُض: ساَخْت )سبغ(: َسبَْغُت لَبْغدادَ، وللُكوفةِّ: أي مِّ

 إليهما، ُسبُوغاً، وبَلَْغتُُههما أيضاً.

ُر  ، الظَّاهِّ [.)سعر(: األَْسعَُر: الَقلِّيُل اللَّْحمِّ ُب ]اللَّْونِّ  العََصب، الشاحِّ

 )سلج(: السُّلَُّج: أَْصدٌف تكوُن في البَْحرِّ يكوُن فيها شيٌء يُْؤَكُل.

طاً، أَي اليَعُوُجنِّي َشيٌء. ً ُمَسمَّ ْرُت يوما  )سمط(: سِّ

ْلهاب: الجريئَةُ.  )سلهب(: الس ِّ

، وهو الَّذِّي تُعالِّجُ  دُ نَْبَت األَرضِّ بُل تُساوِّ ها، ولم يَْطْل )سود(: َظلَّتِّ اإلِّ ه بأَفواهِّ

نَها.  فيُمكِّ

. أْسِّ يدَ الرَّ ، وُمَسْملَُك الذََّكر، وُمَسْملَُج الذََّكر: إذا كان َحدِّ  )سلك(: إنه لُمَسلَُّك الذََّكرِّ

 )سملج(: قاَل: 

ـَلـجِْ ذا ٍدْالُمَسـم   الَحَنِكْالُمَصعَّ

ياِصيْفيِْشماِلْالِمن َسجِْ مث لَْ   الصَّ

 ْرع إذا َخَرج ُسْنبُلُه: قد اْستَلَم، اْفتَعَل من السَّالََمةِّ.)سلم(: يُقال للزَّ 

دةُ ُسْنَجة. قَُط الواحِّ  )سنج(: بُْردٌ ُمَسنٌَّج ُمَخطَّط، وبه ُسنٌَج، وهي الرُّ

ُن. مِّ  )سقى(: االْستِّقاُء الس ِّ

 )سفع(: اْستُفَِّع لونُه: تَغَيَّر.

 )سلى(: اْستَلَت النَّاقَةُ: إذا َطَرَحْت َسالها.

َرها.  )سكت(: الُمَسكَُّت من القِّداحِّ: الذي يَُصيَُّر آخِّ

ُن: العََطُش. ْنسِّ  )سنسن(: الس ِّ



ْعُر: العَْدوى.  )سعر(: السُّ

 َوقَد َسعََر اإلبَِّل: إذا أَْعداها.

ْعُر. يُص على األَْكلِّ وإِّن كان بَْطنُه مآلَن، يقال: َحَملَه السُّ  والَمْسعُور: الَحرِّ

يُل: ا ُب الذي ال يُطاُق.)سحل(: السَّحِّ  لشَّغِّ

راع. ْيبَلةُ: الَخَشبَة التي تكوُن في أْعلَى الش ِّ  )سبل(: السَّ

ً َشديدٌ. لَت، وكذلك الشَّاةُ، وبها َسفا  )سفى(: أَْسفَتِّ النَّاقَةُ إذا هُزِّ

َضةٌ.  )سلق(: السَّلِّيُق: األَقُِّط قد ُخلَِّط به الطَّراثِّيث، أو بَْقلَةٌ حامِّ

، ويُقال أيضاً: جادَ )سقى(: تََسقَّتِّ ا نَْت عليهِّ ًِ فَسمِّ َ بُل. الَحْوذاَن: إذا أَكلَتْه رطبا إلِّ

يدُ. َحُم: الَحدِّ  ما اْستَقَْت هذه النَّاقَةُ العاَم! )سحم(: السَّ

باع  ْلعاُف: عودٌ يَُحدَّدُ فيُْنَصُب حوَل الشَّجرةِّ للس ِّ ْلعاف، وقيل: الس ِّ )سلعف(: الس ِّ

 يُف[.يقتلونها به. ]وهي السَّالغِّ 

يعاً. اً: أي َسرِّ ْسعَام  ْيُل مِّ  )سعم(: مرَّ بي السَّ

ُ الَحلُوُف التي تَْسَحُج األَْيماَن، وهي الس ُحوُج. ْسحاُج: الَمْرأَة  )سحج(: المِّ

، وهي ذُؤابَتُه ]وُعْذَرتُه[. ْحلِّ  )سدد(: السادَّةُ: نَعَفَةُ الرَّ

يَء. دَ: إذا َخرِّ  )سود(: َسوَّ

ْعفاُء: العَ  ، لم يَْذَهْب منه شيٌء[.)سعف(: السَّ يحةُ ]الشُّْفرِّ  ْيُن الصَّحِّ

. َمه على األَرضِّ  )سفو(: َجَمٌل أَسفى: إذا َجرَّ َمْنسِّ

ْيلُم. َكَرةُ الشَّ  )سكر(: السَّ

 ِّ  َصفواَن أَبي ُصْهباَن الُمْدلِّجي 



 )حرف الشين(

، أو من الغَْزلِّ يُقال: ْبُرَمةُ: ما اْنتََشَر من الَحْبلِّ ٌم، وإنَّ له لُشْبُرَمةً. )شبرم(: الشُّ  إنَّه لُمَشْبرِّ

. بلِّ والغَنَمِّ ياُل: من اإلِّ  )شرب(: الشََّرُب الحِّ

يَةٌ، من باب أَْفعََل، فهو  ، وهذه َسعَفةٌ شاوِّ )شوى(: أَْشوى السَّعَُف: إذا اْصفَر  لليُبُوسِّ

ٌل.  فاعِّ

، ثم ال تُْعطَ  تاءِّ  ُف وال تُْحلَُب.)شسب(: الشَُّسوب التي: يَْموُت َولَدُها في الش ِّ

 )شنن(: اْستََشنَّ إلى اللَّبَن: عاَم إليه.

ْقُل: القَلِّيُل.  )شقل( الشَّ

لَهُ.  )شمل(: أَْشَملَه: مثل َشمِّ

 )شول(: الشَُّوُل: النَُّصور.

 )شور(: اْستَشار: لَبَس لِّباساً َحَسناً.

. : الضَّاوي   )شلل(: الُمَشلُّ الَخْلقِّ

ْب بَْرذََعتََك، طاُب الُمَصلَّي. )شطب(: َشط ِّ ، وشِّ طاُب البَْرذَعةِّ ْبها، وهو شِّ  أي َضر ِّ

ه: اْجتَهد.  )شكر(: اْشتََكر في َعْدوِّ

يبُه في الَمكان منه، فيُقال: َشَجبَه،  ْبَي فيُصِّ ُجُل الظَّ ْمحِّ ويَْرمى الرَّ )شجب(: َشَجبَه بالرُّ

ه فال، يَْستَطيع أْن يَْبَرَح.  وذاك أَْن يُبِّيَن بعَض قَوائِّمِّ

يِّقِّ األَعظم.) ن الطُُّرقِّ عن الطَّرِّ  شكل(: الش واكل من الطَّريق: ما اْنَشعََب مِّ

ها. مامِّ فُها: َمدَّها بزِّ  )شنف(: َشنَفَها يَْشسِّ

  وإنَّك لشانٌِّف بأَنفَِّك َعن ِّي، أَي رافٌع ُمْختاٌل: قال: 

ُنوفِْ  الَعن َكَْمِخيَلَةْالرَُّجـِلْ وَيُردُّْ مِْ َمش    ُموِضَحٌةْعنْالَعظ 

ِّقاحِّ وتَْستَْكبَر.
 )شرز(: االْشتراُز: أَن تَُشوَل بأَْذنابها من الل 

َسلَّةُ. يَرةُ: المِّ يَرةُ، وقِّيَل: الشزِّ  )شرر(: الشَّرِّ

 )شهه(: شاَهاه: إذا أَْشبََهه.

ٌر، أي ُمعَْصفٌَر، قال:  يم، يَقُولون: ثوٌب ُمَشوَّ  )شور(: الشَّْوراُن: العُْصفُر بلغة تَمِّ

مَطرَْخـَلـقٍْ كَأنَّْ رانِْ وَجي ُبه  ِكل َتي ِهماْفيْم  َقٌنْفيِْصب ِغَْشو    ُمر 

ْيباُء: الدَّْوَسُر في الطَّعام.  )شيب(: الشَّ

. فَت العِّضاهُ َشعَفاً: ذََهَب َوَرقُها وتَحاتَّ  )شعف(: َشعِّ

 الشَّعَُف: الذُّْعر، يقاُل: َشعََف ناقَتِّي شيٌء، أي ذََعَرها.

 ا األَمُر، أي َحَزنَنِّي.)سأَج(: َشأََجنِّي هذ



 )شكس(: الّشْكُس: قبَل الِهالِل بيوِم أو بِْوَمْيِن، وهو الُمحاق قال: 

َردَْ ٌنْوُخَوي ٌتَْأم سِْ َأو    َمع 

مَْ سِْ َيو    الثُّلثاِءْبيومَْشك 

: شاَظْت في يَدِّي من قَناتَِّك َشظيَّةٌ تَْشيظُ.  )شيظ(: وقاَل الَكْلبي 

ً له.)شنع(: تََشنََّع للسَّفَ   ر: تهي أ

ه أو ثَْوبِّه. ه، أو ثَوبِّه: إذا قَبََض عليه يُقاتِّلُه، وأََخذَه بَْشعرِّ يم(: َشيََّم يَدَْيهِّ في رأْسِّ  )ش ِّ

ُط، ويُقال للشََّجر إذا اْنتَثَر َوَرقُه  )شمط(: َشَمَطتِّ النَّْخلَةُ: إذا اْنتَثَر بُْسُرها، تَْشمِّ

 أيضاً.

بل: ال يُب من اإلِّ ِِّ ُع َولَدَها، فإذا صاَرْت شائِّلَةُ َهلَك َولَدُها.)شسب(: الشَّ  تي تُرضِّ

. جالِّ واإلبلِّ  )شجب(: الشَّْجُب: الطَّويُل من الر ِّ

 )شوه(: األَْشَوهُ: الُمْختاُل.

قاٌء يُْقَطُع نصفُه، فيُْعَرُق أَسفَلُه، ويُتََّخذُ دَْلواً.  )شجب(: والشَّْجٌب: سِّ

جُل أَن يَتَرَ  ُجُل: وهللا لتَْشَحيَنََّك، وذلك )شحو( إذا أرادَ الرَّ َح في البِّئر قال له الرَّ جَّ

ْجاله أَن تَْبلُغَا الَمراجَح.  أَن تَْقُصَر رِّ

ياد. ْلدََك، وهو الش ِّ يبِّ، أي أَْدلُْك به جِّ  )شيد(: تَْشيَّْد بهذا الط ِّ

يرةٌ لها لَبٌَن. ْرفَُت: َشَجَرة َصغِّ  )شرفت(: الش ِّ

، وناقَةٌ َمْشُروَسةٌ. )شرس(: الشُّْرُس: الَجَرب في  َمشافِّرِّ الناقَةِّ

 الشَّلِّيُل: الَجهاُم، قال صالح: 

َلْماَْقَري َناْالَمر َحبُْ َويُكونُْ  لَنق ِرىْياُْعَمي َرُْضـُيوَفـنـا إنَّا  َأو 



مَْ َْصبأ َشح  َست  باَْأم  نامْإذاْالصَّ باءَْ  السَّ  ي طُرُدهاَْشِليُلْالَعق ربِْ َصه 

َكـبِْ َنِفيُّْالذِ راَعْبهْ َسَبق  الُبيوَتْمنْالَجِليِدَْأماِلحـاًْ َيك ُسو  الَكو 

ْدُر بلُغةِّ أَهل تِّهاَمةَ. ذَّاُن: الس ِّ  )شذذ(: الش ِّ

َر". َق: "نَْهُب إْشقِّر، و"أَْصبَْحَت نَْهَب إِّْشقِّ َق وفُر ِّ  )شقر(: تَقُوُل للشَّيءِّ إذا تُُمز ِّ

 نِّه.)شصر(: الشََّصُر: أصْغر من العُْصفُور على لَوْ 

 )شنظ(: الشَّْنظاةُ: رأُْس الَجبَل.

 )حرف الصاد(

)صفق*: أَْصفََق له: أي أَْقَرَن، وفي القَِّرى: ]يقال: قد[ أَْصفََق لهم، أَي جاَءهُم 

 بما يََسعُهم.

ُف المانُِّع، قال:  ْيَرُف: الصارِّ  )صرف(: الصَّ

 َشريَبي َكْلَصي َرفـاِنـهِْ ِإنَّْ

ِضِْمل هَْ ِعن دَْ   زاِنهِِْإزاِءْالَحو 

لَُغ: الَهْضبَةُ الَحْمراُء.  )صلغ(: الصَّ

يُس، قاَل:  ينَةُ، أَ, السَّدِّ مِّ بِّلِّ الس ِّ يَةُ من اإلِّ باعِّ لَغَةُ: الرَّ  والصَّ

ـي ِفَدى  ابِنَْداوَدَْأِبيْوُأمِ 

م ِْ َجهَّزَْ ِلُْأُلوَفْالطِ    فيِْرس 

ـَلـغ َكتاِئباًْ  اأَلَحـم ِْ كالصَّ

ها.)صلق(: َصلَقَتْهُ الشَّ   ْمُس أَصابَتْه بَِّحر ِّ

 )صوم(: أَرٌض َصواٌم: يابَسةٌ ليَس بها ماٌء.

 )صفح(: الُمصافُِّح: الَّذي ال يَتُْرُك أََمةً وال َغْيَرها إالَّ َزنَى بها.



: الَّتِّي ليَس بها َشَجٌر وال َشْيٌء. ْصرادُ من األَْرضِّ  )صرد(: المِّ

ي يَثْبُت في قَرةُ: الماُء الَّذِّ الَحْوضِّ يَبُول فيه الثَّعلَُب والَكْلُب تقوُل:  )صقر(: الصَّ

َك. ْل َصقََرةَ َحوضِّ  اْغسِّ

 )صتم(: الُمَصتَّم: الوادي الذي لَْيَس له َمْنفَدٌ.

قاُق إذا لم يَُكْن له َمْنفَذٌ فهو ُمَصتٌَّم.  والزُّ

، أي بارزاً لَُهْم، وإِّنَّ ُخروَج َصْرَحةَ  بَْرحةِّ  )صرح(: َخرج باهللِّ َصْرَحةَ بَْرَحةِّ

 لَكبيٌر.

نِّيُع: العُشُّ الذي ليَس فيه بَيٌض.  )صنع(: الصَّ

 )صوى(: أََخذَه بُصواه: أي بَطراَءتِّه.

دٌ من الَجبَل. -)صند   يدٌ ُمْنفَرِّ َعةُ: َحْرٌف َحدِّ ْندِّ دُ والص ِّ ْندِّ  صندع(: الص ِّ

 )صقعر(: اْصقَعَر الَجرادُ: إذا أَصابَتْهُ الشَّْمُس فذَهب.

 دَُح: المكان الخالِّي.)صدح(: الصَّ 

، وكانت ذاَت َصبَرةٍّ. َر َحْولَْينِّ  )صمو(: أَْصَمتِّ األَرُض: إذا أَحالَت آخِّ

: ما  بََرة من البَْول واألَْخثاءِّ في األَْرضِّ إذا َغلَُط وَصبَرةُ الَحْوضِّ )صبر(: والص 

. ْرقِّين، والبَعَرِّ ، والس ِّ ن البَْولِّ  تَلَبَّدَ فيه مِّ

اءُ  ينة.)صمم(: ناقةٌ َصمَّ  : أي َسمِّ

ما. : ُعودا السَّْرجِّ اللَّذانِّ يُْجلَُس عليهِّ ْرفانِّ  )صرف(: الصَّ

يُق  ينة  -)صيق(: الص ِّ  األَحمُر الذي يكوُن في قَْلبِّ النَّْخل. -في لغةِّ أَهل الَمدِّ

 )صكم(: الصكَّم: األَْخفاف.

. ناُق: الَجَمُل البَعيدُ الصَّْوتِّ في الَهْدرِّ  )صنق(: الص ِّ



لُت: )صلت(: ا ، مقلوُب الل ِّْصت.-الصادُ قبَل الالم  -لص ِّ  : الل ِّصُّ بلغَةِّ األَزدِّ

د مما يََضعُوَن على األَرض إذا َحَصدُوا  َي ُكلُّ واحِّ ْرعُ ُسم ِّ دَ الزَّ )عهد(: إذا ُحصِّ

 العَْهدَ، والجمُع العُهودُ.

يشِّ ُكلُّها. نََمةُ: قََصبَةُ الر ِّ فَّاُر والصَّ  )صفر(: الصُّ

 الصَّْلصالَةُ: أَْرٌض ليَس بها أََحدإل.)صلصل(: 

ْوُر: الل ِّيُت.  )صور(: الصَّ

.]ِّ ي  ْلكِّ ]واألُْمطِّ اُن: ما نَبَت. بالَجلَدِّ من َشَجرِّ العِّ ر   )صرر(: الصُّ

يُر البَْطن. غِّ قِّيُل: الصَّ  )صقل(: الصَّ

 )حرف الضاد(

ُجُل ُضُهوباً: إذا أَْخلََف وَضعَُف، ولم يُشْ  جاَل.)ضهب(: َضَهَب الرَّ  بِّه الر ِّ

َغ، أي يَْبتَلَّ ]إذا كان  )ضمغ(: َضَمْعُت الجْلدَ بََلْلتُه بَلَّةً ]ويُقال[: بُلَّهُ حتى يَْنَضمِّ

 يابساً[.

َك  يِّسِّ يُس: التَّْمُر، والبُْسُر، والَكْعُك، تقوُل: أَْضرْسنا من َضرِّ رِّ )ضرس(: الضَّ

 هذا.

 )ضأَل(: َضأَلَه: َحقََره.

 : أَْشَرْفُت عليه.)ضيف(: أَضْفُت عليه

 وأَضاَف: عدا.

بُِّن: ما أَْعياُهم أَن يَْحفُِّره.  )ضبن(: الض ِّ

 )ضجع(: الضَُّجوع من اآلبار: الدَُّحوُل، أَي ذاُت تَلَجُّف إذا أََكَل الماُء جرابَها.



َرُر: َشفا الَكْهفِّ  ْحه ]في البالد[ )ضرر(: الضَّ )ضلل(: َضل ِّْل ماَءك: أي َسر ِّ

 شِّ على هذا الضََّرر؛ ال يَْنَهْز بك.يقاُل: ال تَمْ 

يُشوَن به. ْرفَةٌ، وال َشْيٌء يَعِّ َمدُ: القوُم الذين لَْيَست لهم حِّ  )ضمد(: الضَّ

ي: الَكالُم القَبيُح.  )صنود(: الضَّوادِّ

 قال النَّظار: 

َيُْشـبِ ـلَْ ُغلَمي ن ل  منَْأوالِدَْعمِ  واِدَيا ِبِفع    النََّدىْالَْين ِطقانْالضَّ

تَْت. بُل: َموَّ  )َضرأَ(: اْنَضَرأَتِّ اإلِّ

تَت.  واْنَضرأَ نَْخلُهم: مات والشََّجُر: َموَّ

 )حرف الطاء(

ْنك. ْنَك يَطيطُ: إِّذا َملَّ مِّ  )طيط(: طاَط مِّ

قِّيقَة.  )طملخ(: الطَّمالِّيُخ: السَّحاُب البيُض الرَّ

وها.  )طحلب(: َطْحلَبُوا إِّبلَُهم جميعاً، وَغنََمُهم، أي َجزُّ

. ساُء: الَهْبَوةُ بالنَّهارِّ ْمرِّ ساُء والط ِّ ْرمِّ  )طرمس(: الط ِّ

، أي قِّْشَرتًه.  )طلو(: الطُّال ُء: ُطالَوةُ الدَّمِّ

 )طلل(: هذه أرٌض قد تََطلَّلَْت، أي نَبَتَت وتََجبََّرْت، ولم يََطأْها أََحدٌ.

: لغةٌ في َطبِّْبتَ  بُّ ، مثل: دَبَْبَت تَدِّ بُّ . )طبب(: َطبَْبَت، تَطِّ  تََطبُّ

 )طعثن(: َغنٌَم َطْعثَنَةٌ أي َكثِّيرةٌ.

رقاُء: الطُُّرُق.  )طرق(: األَطِّ

 )طله(: َطلَهَ في البالدِّ يَْطلَهُ َطْلهاً: ذََهَب فيها.



 )طسل(: التََّطْيُسل: التَّنَكُُّر.

ٌع.  )طون(: ُطَوانَةُ: موضِّ

 *** 

 )حرف الظاء(

ي يَل يب من الَكْرم.)ظفر(: ]األُْظفُوُر[: الدَّقِّيُق الذِّ  تْوِّي على القَضِّ

.  ]الظَّْرُء[: الماُء يَْجُمدُ والتُّراُب إذا يَبَِّس بالبَْردِّ

َم بَنِّي فاُلن ولَْيُسوا أََهل ذاك، أي ما َحَملَني.  )ظلم(: ما َظلََمنِّي أَن أُسالِّ

 )حرف العين(

ْلَكدُّ: الشَّْحُم.  )علكد(: العِّ

ي على ا ْملِّ )عيل(: العَْيلَي: التِّي تَْبكِّ فَةُ من الرَّ لَمي ِّتِّ )عقر(: العَْقراُء الُمْشرِّ

.  الُمْرتَفِّعَةُ، من األَْرضِّ

يم.  )عند(: العُْندَدُ: القَدِّ

 )عطل(: العَْطيَُل: الَهْضبَة.

ً عارنَةٌ، أي مارنَةٌ.  )عرن(: َعَرَن يَْعُرُن: أَي َمَرَون، وَعصا

بِّل َحوَل البُيُوتِّ  ذ: َمْرَعى اإلِّ  .)عوذ(: الُمعَوَّ

لَتَْك.  بل[ يقال: قد أَْعقَبَت راحِّ  )عقب(: الُمْعقُِّب: الكالُّ الُمْعيي ]من اإلِّ

ٌر عالٌِّط، وما أَْعلََطه! أَي ما أَْنَكَره!.  )علط(: شاعِّ

ُن. مِّ يُرَك: إِّذا أََخذَ فيه الس ِّ  )عشم(: َعَشَم بَعٍّ



يُض. يُر العَرِّ  )عبد(: العَْبدُ: النَّْصُل القَصِّ

أَن تَأُْخذَ الُخفَّ الَخلَق، أَو النَّْعَل الَخلََق ]أو الثَّوَب الَخلَق[،  )عسم(: االْعتِّسام:

 فتُْصلَِّحه وتَْلبََسه.

، أو النَّْعَل، أو الثَّْوَب. م هذا الُخفَّ  تَقَول: اْعتَسِّ

ه منذُ  )عظل(: التَّعَظُّل: أَْن يَتْبَعُوا الشَّيَء قد فاتَُهم، يُقال: َظلَّ يَتَعَظَُّل في أثَرِّ

.ا  ليَْومِّ

ماَرةُ: ُرْقعةٌ  ماَرةٌ، والعِّ ُ عِّ )عمر( العَمائِّر: ُرُؤوُس جبال بَرقَّة َسْهلَة، الواحدَة

َظلَّة إلى الطَّريقَة ُمْكتَنِّفَةُ الطَّريقة من َحْرفَي العَُمود.  ُمَزيَّنَةٌ تُخاُط في المِّ

 )عقد(: العَْقداُء: األََمة.

ْنَطة ال يُر والحِّ : الشَّعِّ  يَْشَرُكهما شيٌء، يقاُل: قد عاثُوا العُضَّ )عضض(: العُضُّ

 َزماناً: إذا لَزُموه لم يَأُْكلوا غيَره.

 )عطب(: العُْوَطُب: شجر.

)عقو(: ُعقاُة بُن شُْمس، وَمْعَولَةُ بُن ُشْمس، وُحد اُن بن ُشْمس، ونَْحُو بُن ُشْمس، 

. يُّ ، والنسبةُ إلى ُعقاةَ ُعقَوِّ  ونَْدُب بُن ُشْمسٍّ

بل: التي تَْكبَُر حتى يكادَ قَفاها يََمسُّ َكتِّفَيها من تَقاعُسِّ )عقفر(: ا لعَْنقَفيُِّر من اإلِّ

ها وُعنُقِّها.  َرأْسِّ

تُها، وتَْلَحُق اْطباُؤهاً، فَتَْرتَفُع في  لَّى ضرَّ بل: التي تَدِّ )عجن(: العَْجناُء من اإلِّ

ةِّ. رَّ  أَعالي الضَّ

، أَي  ِّ، أي )عبى(: هذا َعبُّيَك من هذه الَجُزورِّ يبُك وُخْذ َعبِّيََّك من هذا الحي  نَصِّ

ينُوك. ً ليُعِّ  قِّْطعَةَ منُهم، إذا َصنَع َطعاما



يَل َرُجٌل مع قَْوم، واآلَخُر مع قوم آَخرين، وذلك إذا َصنَعُوا  )والتَّعابِّي: أن يَمِّ

 َطعاماً، فَخبََز أَحدُ الفَريقين لهذا، واآلخُر آلخر.

 إِّلَيَك، وقد تَعَدَّى فالٌن َمْهَر فاُلنةَ، أي أََخذَه.)عدى(: تَعَدَّ هذا، أي ُخْذهُ 

َم َعْوفُك، أي َطْيُرك.  )عوف(: نَعِّ

 )عقرب(: إِّنه لذُو ُعْقُربانَة، إذا كاَن نَُصوراً َمنِّيعاً، وإن ِّه لُمعَْقرٌب.

ظاُم. ْخُم العِّ  )عجر(: العََجْوَجُر: الضَّ

بُعِّ، وهو مثُل الفَْقع إِّال أَنه أَطوُل  )عرجن(: العُْرُجوُن مثُل الفُْطر، أَو فَْسَوةِّ  الضَّ

ْقَم، حتى صاَر َكأنَّه عُْرُجوٌن من الُحْمَرةِّ.  منه ويُقاُل: َحَملَْت على َجَملها الرَّ

 )عقفر(: العَْنقَفِّيُر: العَْقَرُب.

، وَجدَّ.  )عذل(: اْعتَذَل الفَرُس: أَْسَرَع بعدَ الْبْطءِّ

 شِّ عنها.)علق(: َعل ِّْق لناقَتَِّك أي امْ 

ْهتُهُ. ي منه، أي َكرِّ  )عسب(: اْستَْعَسبَْت نفسِّ

بل. ساساً، أي َكْرهاً، وهي العَُسوُس من اإلِّ ْت عِّ  )عسس(: دَرَّ

َن. ْبُي إلى مكانٍّ يَْمتَنُِّع به، أَي اْلتََجأَ وتََحصَّ  )عكد(: أَْعَكدَ الظَّ

. أْزِّ ْخَرةُ تَْنبُُت َوحدَها بالشَّ  )عجل(: العََجلَةُ: الصَّ

 دس(: ما بفاُلنٍّ َمْعدٌَس، أي َمْطَمٌع.)ع

 )عرب(: اْستَْعَربَت البَقَرةُ: إذا اْشتََهت الفَْحَل، وأَْعَربها الثَّْوُر.

راُن. ْرَع، وهي العِّ  )عرن(: العُْرنَةُ: إذا َجَمع الزَّ

ه، وهو الذََّكُر. َم عن أُم ِّ : إِّذا فُطِّ  )عضد(: العَضادُ من الَمعَزِّ

ْسَكبِّةُ   : العُنَيِّقِّيدُ فيه َعْشُر َحب ات، ذَكَرها بالكاف.)عسكب(: العِّ



ُس، أي: َخدََم.  )عدس(: َعدََس يَْعدِّ

ُر َضبَعَةَ الن اقَةِّ وال يَْظلُمها، قال:  ي يُْبصِّ بل: الفَْحُل الَّذِّ ، من اإلِّ  )عشش(: العَشُّ

زامْ  َتأ وْي ِمَْزم  راِسَْقر    إلىَْأج 

زامْ  جاِفي  الِملَطي ِنَْشديِدْاإِلر 

ِلْغيرَْظـل مْ  َعش ٍْ  بريِحْالبو 

 َرق طاَءْكثيِرْالـتَّـنـآم بِرز ِْ

ِرَبةِْ َجامْ  التَّر جيِعْبعدَْ ُمع  ِتع   اس 

َحى. يُر الرَّ  )عنقاء(: العَنَقَةُ الذي يَْضربُه الماُء فيدِّ

ْرع.  )عنف(: والعَنَفَة: ما بين َخطَّيِّ الزَّ

، و ينِّ يٌل يُؤَكُل، وَطْعُمهُ مثُل َطْعم )عرهن(: العَراهِّين: ضرٌب من العَراجِّ هو طوِّ

 الَكْمأَة، الواحدُ ُعْرهُوٌن.

ْلفَتانِّي: الَجَسيُم األَحَمُق.  )علفت(: العِّ

 )عنق(: َعنَّقَت اْستُه: إذا َخَرَجْت.

.  )عجر(: اْعتََجَرت فاُلنةُ بجاريَةِّ أو ُغالم، وذلك إذا َولَدَْت بعدَ يَأسٍّ من الَولَدِّ

د اً.)عقب(: العَقَابُ   يالً جِّ  : الرابِّيَةُ، وكلُّ شيءٍّ مرتفع إذا لم يَُكن َطوِّ

 )عتق(: أَْعتََق قَلِّيبَه: إذا َحفََرها وَطواها وأََجادَها.

يوانَه: إذا اْستَقاَم له، وأََخذَ منه َشيئاَ.  وأَْعتََق دِّ

عَه: إذا حاَزه وصاَر له.  وأَْعتََق موضِّ

َب عليه: إذا اْشتَدَّ َغَضبُ   ه.)عطب(: َعطِّ

 )عفه(: َعفَُهوا يَْعفَُهوَن ُعفُوهاً، أي َطبَّقُوا.

ه وفيه ُعْقدَةٌ، يقال: َعثََل يَْعثُِّل.  )عثل(: العَثَُل: الذي ُجبَِّر من َكْسرِّ



رار  يُر، وبه فَسَّر أَبُو َعْمر إِّسحاُق بُن مِّ غِّ ُب الصَّ )عضرس(: العَْضَرُس: الظَّرِّ

ْيبانِّيُّ قَْوَل ابنِّ أَْحَمَر.  الشًّ

باُؤها َيَظلُّْ َرِسِْحر  ٌمُْمسامٍْ نَّهَكَأ  بالَعض   .َأِشـرْ  َقر 

يَّةُ الَحَطب وَجذُولُه إذا أَجدَبَت. : بقِّ  )عسن(: أَْعساُن األَرضِّ

دَ. ماالً، وكذلك َعضَّ ً وشِّ ينا  )عضد(: َرمى فأَْعَضدَ: إذا ذََهب يَمِّ

يُر. ُجُل القَصِّ تْواَرةُ: الرَّ  )عتر(: العِّ

 العُْقدَة التي تََكوُن في الَحْبل، فيَْببلَى الَحْبُل، وتَْبقَى العَبََكةُ.)عبك(: العَبََكةُ: 

 )عدل(: َرُجٌل ُعْدلَة، وقَوٌم ُعْدلَة، أي َعْدٌل.

 )عرن(: عَرْنُت السَّهَم: إذا َرَصْفتَه.

.  )عند(: العُْندَةُ: العَزيُز النَّْفسِّ

ضاب.)عرجن(: الُمعَْرَجُن: الذي قَد ُطلَِّي بالدَّم، أو ب ْعفران، أو بالخِّ  الزَّ

، ثم يُتَْرُك لئاَل   : الذي يُْكَسُر َعْظٌم في لسانِّهِّ )عظم(: الَمْعُظوم من الفُْصالنِّ

 يَْرَضَع.

. بيَّ ُض: الذي يَْختُُن الصَّ  )عرض(: الُمعَر ِّ

 )عيث(: تَعَي ثَت.

. ي  بَْت دُوَن الر ِّ  اإلبُل: إذا َشرِّ

 )عرس(: َعَرَس َعن ِّي: َعدَل عني.

.)عو  د(: العُودُ: العَْظُم في أَْصلِّ الل ِّسان، وهو ُعودُ الل ِّسانِّ

ُن بالفَأسِّ أو بغَيرها.  )عدن( العَدَُن: الف سادُ في الشََّجر، يقاُل: َعدََن يَْعدِّ

َق.  )عتد(: تَعَتَّدَ فالٌن في َصْنعَتِّه: إذا تَنَوَّ



؟ أ ِّ َشْيءٍّ تَتَعافُّ فاُف: الدَّواُء، يقال: بأي   ي تَتَداَوى.)عفف(: العِّ

ُل فاَل يَُكوُن لَحْملها نَوًى. يَمةُ، من النَّْخل: التي تَْحمِّ  )عذم(: العَذِّ

ُس: الماضي الظَّريُف، قال:   )عرمس(: العََرمَّ

ِرُكِني ْالَعرمَُّس. بها  منْآلَْعب ٍسَْحـمـيَّةٌْ وُتد  ي َمْاألَبيُّ َفُعْالضَّ   َيد 

، قال ا يشِّ راُق: حْرُف الر ِّ  لنَّظاُر: )عرق(: العِّ

  َأط رافْالِعراِقْالُخرَّجِْ وَكفَّْ

جِْ كمث ل   َخطِ ْالحاِجِبْالُمَزجَّ

ُب: الُمْقتُِّر، قاَل صالٌح:   )عطب(: الُمعطِّ

ِطُب. َأو  َتَغيََّرْياُْعَمي ُرَْزمـانـنـا فَلِئنْ  ُْيع  َلًةَْأو    زاَلْماِليَْزو 

 )عنبج(: العُنابِّج: الجافِّي، قال راشدٌ: 

ْراِعـَيْثُـلَّة رَأت كَْ ـريِ  ـبِْ َشريكاًْ  اب َنُةْالَعم   إلىُْلوماِئهمَْشِنَجْالنَّح 

ُْمـهـنَّـداًْ ُعناِبجَْ ٍمْلمُْتشـاِعـر  ِْصيارًاْمعْالرَّك بِْ َحدِيداًْ  َبه  َعر    ولمَْتذ 

 *** 

 )حرف الغين(

يقال: َخَرَجْت )غمط(: االْغتِّماطُ: أَْن يَْخُرج الشيُء فال يَُرى له َعْيٌن وال أَثٌَر، 

َطْت، فما رأَْينا لَها أَثَراً.  شاتُنا فاْغتُمِّ

ُل. قاُء الثَّغِّ  )غلق(: العَْلُق: الس ِّ

يدٌ. ً وهو بَعِّ : الذي تَراه قَريبا  )غيل(: الغَي ُِّل من األَرضِّ

ئُْب الش اةَ: إذا أََخذَ بَحْلقِّها َونَي َب فيه، قال:   )غبب(: َغبََّب الذ ِّ

ِرُسْ كالذِ ئ بِْ  َغِنيُتَْلُهمَْصِديقًاْصالحاًْ وَلَقدْ   وُيَغيِ بُْ تارةُُْيف 



دَةُ: اْلبِّْئُر الُمْندَفِّنَة.  )غمد(: الغامِّ

يُض: العََجُم الذي لم يَْخُرْج من لِّيفِّه، فذاك يُْؤَكُل ُكلُّه.  )غيض(: الغِّ

ياُر: أَْعلَى الَجبَل.  )غير(: الغِّ

وا بإبلهم: إذا َعلَّقُوا عليها العُ  ونَه من )غزز(: َغزُّ بيُّ يَغُزُّ ُهوَن من العُيَون، والصَّ

 العَْين.

، أي َمنَعَةٍّ وَكثْرة. طانٍّ  )غطط(: إِّنه لذُو َغَطوَّ

 )غسف(: الغََسُف: الظُّْلَمةُ، وأَْغَسْفنا: أَظْلمنا.

رْت. ْيُر أَْجنَِّحتها فقد َغرَّ  )غرر(: الطَّ

ُ َغذَوانَةٌ.)غذو(: الغَذَواُن: السَّلِّيُط الذي يَْشتُِّم الناَس، وا  لَمرأَة

.  )غلو(: الغاَلنِّيَةُ التَّغاليِّ بالشَّيءِّ

ُح، كالغَيَّفان. : الَمرِّ  )غيف(: الغَْيفانِّ

ً وَغَشُموها. ، أي أََخذُوها ُظْلما َث بنو فاُلن بإِّبلِّ فاُلنِّ  )غرث(: َغرِّ

ثَت بي، وتَرْكَت َحق َك.  ُجل: وْيلَك! َغرِّ جُل للرَّ  )غرث(: يَقوُل الرَّ

يحه )غشم(: ا ً إِّالَّ َهنَأْتَه، تَُصبُّ على َصحِّ : أال تَتُْرَك منه َشيئا ناءِّ لغََشُم من الهِّ

ُم. ه، يقاُل: َغَشم يَْغشِّ  وَسقِّيمِّ

ْمُل: َشَجرة من الَحْمضِّ تَْنبُُت يعلُوَها ثََمٌر أَبيُض كأَنه الُمالُء.  )غمل(: الغِّ

ْغالُل: أن تَْحلَُب النَّاقَةَ وبَقَِّي في ضَ  ها لَبٌَن.)غلل(: اإلِّ  ْرعِّ

زارِّ من الصُّوفِّ َمْنُسوٌج بيضاُء أَو سوداُء. فارةُ: مثُل اإلِّ  )غفر(: الغِّ

 والغَْفُر: مثل الَجوالِّقِّ يُْجعَل فيه صوٌف أو َمتاعٌ.

ٌع، وأَرٌض َغي ِّلَةٌ كذلِّك.  )غيل(: ثَْوٌب َغي ٌِّل: واسِّ



يلَة. ٌ َغي ِّلَةٌ: َطوِّ  واْمرأَة

 ْرُضه بَريداً.)غيث(: الغَْيُث: أَن يكوَن عَ 

يُر: الَهزيَمةُ والطََّردُ.  )غور(: التَّْغوِّ

ياُء: من جَحَرةِّ اليَْربُوع،  )غضفر(: الغَنَْضفَُر: الغَلِّيُظ، كالغََضْنفَرِّ )غمى(: الغامِّ

ى على فمِّ ُحْجره الذي َخَرج  ، ثم يَْغمِّ يرٍّ وهو أَن يَْخُرَج اليَْربُوعُ من ُحْجرٍّ له َصغِّ

َرقيق، فإن َرَجَع فأصابَه قد فُتَِّح لم يَْدُخلُه مخافَةَ أَن يُكوَن  منه بَشيءٍّ من تُراب

 َحيَّةٌ دَخلَتْه.

دُ َغْوالن. ، الواحِّ لُوَع في السَّفينةِّ  )غول(: الغَوالِّين: التي تُْشبه الضُّ

، أو يكوُن في  ، أَو يَْحَمرُّ )غنظ(: الغَنِّيظُ: البُْسُر يُْقَطُع من النَّْخل بعدما يَْصفَرًّ

 عُذُوقِّ إذا ُجدَّتِّ النَّْخلَة، فيُْتَرُك حتى يَْنَضَج.ال

ام:. ْطَرْوُف: الشابُّ الظَّريُف، قال نَوفُل بُن هم   )غطرف(: العِّ

ِفَْأَشمََّْكـَأنَّـه وأب َيَضْ ِدَْسي ٌفُْصن َتُهْبِصيانِْ على  ِغط َرو    الَجه 

يَر، قال يد وتُشِّ  ُمدْرٌك:  )إلى(: الت ِّغلِّيَةُ: أن تَُسل َِّم من بَعِّ

ُدو لِمْكَأنَّـهـا فَتغ  ِْثياُبها. َعقيَلةُْ  ُتَغلِ يْبالسَّ   َبي ٍضْلمَْتَدنَّس 

 )حرف الفاء(

وُج وَولَدُ الدَّبَى.  )فرو(: الفَرا، الفَرُّ

رُت منه.  )فشأَ(: تَفشَّأُت به: َسخِّ

ام َعَمدُ,ا  رِّ على َحم  ياً، ولم يَْقدِّ جاَرة فأَْحَمْوها، )فثأَ(: اْفثَئوا له: إذا كاَن شاكِّ إلى حِّ

ُع ليَْعَرَق.  وَرشَّوا عليها الماَء، وأََكبَّ عليها الَوجِّ



ُروا ]قَطُّ[.  )فثث(: ما اْفتُثَّ بنو فاُلنٍّ قَطُّ، أي ما قُهِّ

 )فند(: فَنَّْدتُه عن األَمر تَْفنِّيداً: أََرْدتُه عليه.

: إذا كاَن َحَسنَ  ً لفَْهفاهٌ على المالِّ . )فهفه(: إن فاُلنا  القِّيامِّ عليهِّ

ان. م  ْند: َحبَّ الرُّ  )فرند(: الفِّرِّ

 )فرض(: الفِّْرُض: ثََمر الدَّْومةِّ ما داَم أَْحَمَر.

يُف. عِّ صاً، وهو البُكاُء الضَّ بِّيُّ يَفِّصُّ فَصِّ  )فصص(: فَصَّ الصَّ

ة الفُْلفلِّ وهي َحراَرتُها. ةٌ كفُحَّ  )فحح(: لها فُحَّ

: الَحلِّيُب ساعةَ  يُّ   تَْحلُبُه.)فرى(: الفَرِّ

 )فثج(: فَثََج، وفَثََّج: أَثْقََل.

 )فثى(: أَْفثَى: أَْعيا.

َرْيه: أْذَهْبُت َغَضبَه.  )فقأَ( فَقَأُْت ناظِّ

 )فلحس(: الَفْلَحَسةُ اللُّْوُم.

يَّة.  )فرس(: أَْفَرس عن بَقيَّة مال فاُلن: إذا أََخذَه وتََرَك منه بَقِّ

 )فصى(: أَْفَصْينا: أي أَْضَحْينا.

(.  فيج(: الفَْيُج من األَْرضِّ الَوْهدُ الُمْطَمئِّنُّ

َكْت فلم تُْلقَْح، َحتى يَْعُسو َطْلعُها، وأَْفَرْطتُها أَنا.  )فرط(: فََرَطت النَّْخلَةُ: إذا تُرِّ

 )فلل(: أَفل ُهم الدَّْهُر أي أَْذَهَب أَْموالَُهم.

َرهُ الماُل. : أن يَْكسِّ يَةُ البَْقلِّ  )فجى(: تَْفجِّ

 الَّلُهمَّ فَد ِّ َعلَينا بفاُلن: الَّلُهُم عافِّه، الَّلُهَم اَئْتِّنا به. )فدى(:

ً قد تَغَيََّر َرْميُه. ، ثم يُْصبُح يوما ْمىِّ ُج: الذي كاَن َحَسن الرَّ  )فرج(: الُمْفرِّ



.  )فوج(: فاَجتِّ الش ْمُس عند بَْردِّ النَّهارِّ

ْبح، يُقال: َطلَع الفُْرقاُن، وفاَج النَّهار: بَردَ )فرق(: الفُْرقاُن: الس حر، وقي َل: الصُّ

 قال صالح: 

َزل ِفيها راْجـو  قانِْ َزجلِْ  َمنازُلهاَْوَوك    الِغناِءَْيِصيُحْبالُفر 

 )فحو(: الفَْحواُء: فََحا القِّْدر.

. ، بلغة َطي ِّئٍّ ْدُل من األَْحمالِّ  )فرغ(: الفِّراغُ: العِّ

 ?)حرف القاف(

 َشفَتُه قبَل أَْن يُْخنََن.)قبس(: األَْقبَُس: الذي تَْبدُو حَ 

: الشَّديدُ الُجعُودَةِّ. أْسِّ ُط الرَّ  )قعط(: الُمتَقَع ِّ

ً على الدابَّة. ْمُل إذا كاَن ُمْرتفِّعا  المقُعَّطُ: الحِّ

 )قبض(: القُبَُّض: دابَّةٌ تُْشبه السُّلحفاةَ، وهو دَُوْيَن القُْنفُذِّ إالَّ أَنَّه ال َشْوَك له. 

ب(: قََطبَه يَقْ  بُه: أَْغَضبَهُ، وقاَل له ما الَ يَْشتَهي.)قطِّ  طِّ

. بل، ومن النَّاسِّ : الَفْحُل من اإلِّ  )قبب(: القَبُّ

.  )قمر(: القََمُر: قبيعَةُ السَّْيفِّ

 )قرد(: القََردَةُ: السَّعَفَةُ إذا ُسلَِّب ُخوُصها.

ي فيه القُْطُن، وهو الَجْوَزُق.  )قفف(: القُفاُف: الَّذِّ

زازها[.)قصب(: القَُصوُب م ٍّ جِّ ها ]قبل حق   ن الغَنَم: التي تَُجرُّ

َث، وقد كَرَب. يُع أن يَْنبَعِّ يُر هَُزاالً، وهو الَّذي ال يَْستَطِّ  )قصص(: أَقَصَّ هذا البَعِّ

 )قبح(: القَبَاَحةُ: رأُس العَُضدِّ في الَكتِّف.



 )قلحم(: َشْيٌخ قِّلحاَمةٌ: َهرٌم.

رةُ بني فاُلن، وهي اإلِّ  .)قسر(: هذه ُمقَْيسِّ  بُِّل الَمسانُّ

. جاَرة، َطويٌل، َحَجٌر فوَق َحَجرٍّ ْبياُن من حِّ  )قهقهر(: القُْهُهور: َشْيٌء يَْبنِّيه الص ِّ

 ً ٌق ًطْوقا  يُشبه الَحَماَم. -َسوادٌ فِّي بياضِّ  -)قوقس(: الُمقَْوقُِّس: طائٌِّر ُمَطوَّ

عَْت، يْقعَى قْعواً. يقْت وُجمِّ  )قعو(: قَعا فاُلٌن نَعََمه: إذا سِّ

ْشيَتِّه، وذلك إذا َمَشى في مكانٍّ  نسان: أَْن تََراهُ ال يَْستَقِّيُم في مِّ عُ اإلِّ )قوع(: تَقَوُّ

. ن أَو شائِّكِّ  َخشِّ

 )قوع(: قاَع الَكلُب يَقُوعُ َقَوعاناً: إذا َظلََع.

ةٌ وهو أَْن يُْجعََل رأَُسها في َخَشبة لها مثُل العُْرَوةِّ، يُدَخُل فيها  )قرو(: شأةٌ مْقُروَّ

رأَُسها وللَخَشبَةِّ مثُل الذ نَب، وإنَّما يُْفعُل ذلك لِّئالَّ تْرَضع نَْفَسها فإن أَرادَْت َمنَعَتْها 

 الَخشبَةُ.

 )قوى(: األَْقتِّواُء: الَمْعتَيَةُ.

 )قسقس(: رشاٌء قَسقاس، أَي جي ِّدٌ.

لُوا، قيل يُروا إالَّ قليالً حتى يَْنزِّ : ما أَْسَرع ما )قرصع(: إذا اْرتحل القَوُم، فلم يَسِّ

.  قَْرَص' هؤالءِّ

: أي أَثرهُم. يدَ القَْومِّ  )قصد(: اتْبَْع قَصِّ

 )قلص(: قَلََص يَْقلُِّص: إذا َوثََب.

، وهم القَبَليَّةُ. يفِّ ً من الر ِّ : ما كانُوا قريبا يُّوَن من النَّاسِّ  )قبل(: القبَلِّ

، هو الجا ، والحائِّطِّ ، وقَناُء الَجبَلِّ ْملِّ ي يَفِّيُء عليه الفَْيُء )قنو(: قَناُء الرَّ نُِّب الَّذِّ

 وكذلِّك اإلْقناَءةُ.



يناً: َحلَْفُت، وأَْقدَْمُت فاُلناً: أْحلَْفتُه.  )قدم(: قَدَّْمُت يَمِّ

تَْت. يراً: َصوَّ ت الحْيةُ تَقِّرُّ قَرِّ  )قرر(: قَرَّ

ه، أي َعلَى وْجهه. يدِّ  )قند(: جاَء باألَْمرِّ على قنادِّ

يدةِّ )قضم(: أَْقَضَم القوُم: امْ  نَةِّ الشَّدِّ ً قليالً ]وهو القََضُم[ في السَّ تاُروا شيئا

 والعُْسَرةِّ، وكذلِّك اْستَْقَضُموا.

يُب: األَبيُض.  )قشب(: القَشِّ

هِّ حتى يُْحَرَث به، وهو التَّبِّيُع. َل عن أُم ِّ  )قفر(: القَفَُر: الثَّْوُر إذا ُعزِّ

ْنُس، قال:   )قضض(: القِّضَّةُ: الجِّ

تُْ َمع روفةُْ ُرْالهامْ ِقضَّ   هاُْزع 

و امْ  كالَخي لِْ ْللسُّ َدت    لماُْجرِ 

يٌر  ْلمانِّ يُْشبهُ الفَْلَكةَ، ُمْستَدِّ )قبل(: القبَل: شيٌء من عاج يُعلَُّق على الَخْيلِّ والغِّ

ُ قَبَلةٌ. دَة ، الواحِّ ُِ ألَ ِْ َ  يَتأَل

يُض، قا ِِّ يرة، والَجْمع القِّ غِّ ل: "تُقَيَُّض )قيض( القِّيَضةُ: القِّْطعَةُ من العَْظمِّ الصَّ

غاُر" )قوم(: أَكْلُت َطعاماً ما كاَن له قَواٌم: أي ُجْزٌء. وقََواُم القَْوم:  منُهُم قِّيٌَض صِّ

يُشُهم.  ما يُعِّ

. َمْينِّيُّ ْعبَُل ابن القََربِّ السُّ ياُ لم يَُمدَّ. قال الرَّ ِّ  )قبص(: َحْبٌل ُمتَق ِّبٌص: إذا كان ُمتَطو 

واَنْعنهـا َأُردْ  ه  ُبهَْقبَضْالِحبالِْ َخِفيفاُْ  الساِئَلْالشَّ   َوط 

 )قرى(: القِّرى: اللَّبَُن الخاثِّر لم يُْمخْض.

 )قرق(: القَْرقاُء: الَهْضبَةُ.

يعِّ أَصابعها.  )قمل(: القََملي ةُ: التي تأُْكل بجمِّ



 )قذذ(: قَذَّه: َطَردَه طْرداً َشديداً.

ي: الطَّويُل الظَّْهر.  )قرو(: الُمْقَرْورِّ

دَّةٌ.)قرى(: استَ  ُل صاَرْت فيه مِّ  ْقَرى الدُّمَّ

بُِّل إذا اْستَقَاَمْت على َوْجهِّ واحد.  )قدد(: اْستَقَدَّت اإلِّ

ُص. ُص: اللَّبُن القارِّ  )قرمص(: القُرمِّ

: أَعالهُ. ُ الجبَلِّ  )قرد(: قِّْرديدَة

: َرأُْسه. ُجلِّ  وقِّْردَ يدَهُ الرَّ

يُم: فَسد، وأَْقنَأْتُه أَ   نا.)قنأَ(: قَنِّيَء األَدِّ

 )قسس(: القَُسوس: الناقةُ التي ولَّى لبَنُها.

 )قتب(: اْقتابَه: اْختاره.

دةُ فْرَصةٌ.  )فرص(: الفَرص: نََوى الُمْقل، الواحِّ

َمخِّ.  ْمقِّم: يابُِّس الر ِّ  )قمقم(: القِّ

 ، : إذا جاَعْت إذا أصابها القُرُّ دَت الدَّوابُّ )قصد(: القََصدُ: الُجوعُ وقد تَقَصَّ

.فُحبَِّسْت ف  ي البَْيتِّ

يُب الغَنَم.  )قزح(: القُزاُح: َمَرٌض يُصِّ

 )قيد(: قِّيد الدَّقِّيُق: إذا طبَِّخ َوتَكتََّل وتكَّبب.

 )قدر(: القِّْدُر: رأُْس الَكتِّفِّ الذي تَُكون فيه الوابِّلةُ.

: طَرفُه. أسِّ ، وقَْرَوةُ الرَّ أْسِّ  )قرو(: قِّْرواُن الرَّ

، كالقُواَشةِّ.)قوش(: القََوُش: ما تَْبقَى من الكَ   رمِّ بعدَ القِّطافِّ

 )قبق(: القَبِّقَةُ: التي ُصوفُها لَبِّدٌ.



. ُش: الذي يأًُكُل ُكلَّ َشيءٍّ  )قرمش(: القََرمَّ

اٌر.  )قلخ(: الَقْلُخ: قََصٌب أَْجَوْف خو 

 وقَلََّخ النَّْبُت: إذا اشتدَّ ُعودُه.

يُب، قال ]صالح[:  غِّ  )قنعب(: القِّنْعُب: الرَّ

ـُروَفةًْ وَأُصدُّْ َشُب.إذاْبَْ ِمنَّى  عنهِْشـيمًةَْمـع  ُبْالَحو    ِطَنْالِقَنع 

يُع الغََضب. ي ُِّق السَّرِّ  )قتب(: القَتُِّب: الض ِّ

 : يُّ ْصطاُل الغُباُر: قال: أبو ُمَحْمدٍّ الفَْقعَسِّ  )قرصطل(: القِّرِّ

. حتَّى طال  ي َنْقراِْقِرص    َتَردَّ

 *** 

?????????????????????????????)حرف 

 لكاف????????????????????????(ا

. ِّ  )كرضم(: َكْرَضم: واَجه القِّتال، وَحَمَل على العَدُو 

. ِّ  )كلهس(: وكذلك: َكْلَهَس على العَدُو 

َِ المكاًن: صاَر في الَكألُ.  )كألَ(: اْستَْكألَ

. بُِّل إلى الُمْستْكلَئِّ من األَْرضِّ  وذََهبَت اإلِّ

ْهتُه، وكذلك َمَشْيُت ثم أَْكأَْيت.)كأَى(: أََكْلُت قَلِّيالُ ثم أَْكأَيْ   ُت عنه، أَي َكرِّ

يَط َحْوَل َمْرَكبِّها بثوبِّ  ها، وهو أَْن تَخِّ يفَتِّها أو ثَوبٍّ َغيرِّ )كدن(: َكدَنَْت لِّقَطِّ

ُن، َكْدناً.  لتُْستََرهُ تَْكدِّ

 )كزم(: الُكَزم: النُّغَُر.



 كتع(: الَكْهداُء والَكتعاُء: األََمةُ. -)كهد 

 نِّيَسةُ: الَمْرأَة الَحسناء.)كنس(: الكَ 

غاراً: قَطَّعَهُ. تَعاً صِّ  )كتع(: كتَّع اللَّْحَم كِّ

 )كفر(: الُكْفُر دَقِّيُق النَّبات.

يدُها. ، الغَلِّيُظ القَوائم، الشَّدِّ نِّ يُم الفَراسِّ َمال: العَظِّ ُس من الجِّ  )كرس(: الَكَروَّ

 )كسع(: الُكْسعَة: الَمنِّيَحةُ.

 ما لَُهْم لَبَُن وال أُْدًم.)كفن(: هُْم ُمْكفِّئون: 

: الغَنِّيُظ. يُّ ْمرِّ  )كمر(: الكِّ

ْفلِّ الدَّابَّةِّ: َكفََل يَْكفُِّل. ْعُل من كِّ  )كفل(: الفِّ

ْب َغداًء وال َعَشاًء، وقد َكفََل يَْكفُُل ُكفُوالً.  وبات كافِّالً: إذا لم يُصِّ

 )كفت(: أََكَل ُخْبزاً َكْفتاً، أَي بغَْيرِّ إِّدام.

.)كرش(: التَّ  شِّ  ْكريَِّشةُ: الذي يُْطبَُخ في الَكرِّ

َل بعُض ما فيه.  )كتب(: الُمَكتَُّب العُْنقُودُ إذا أُكِّ

ْسها، أي  ْعَزى مثًل بَْيتِّ الَحمام، ويُقال: اْكرِّ ْرُس: ما يُْبنَى لِّطْليانِّ المِّ )كرس(: الكِّ

ْرسِّ لتَْدفأَ. ْلها في الكِّ  أَْدخِّ

 )كعل(: الكْوَعلةُ القاَرةُ.

.)كمش(: األَ  يُر القَدََمْينِّ  ْكَمش: الَقصِّ

، تْصرم ثاَلَثَة  ها والَ تَدُرُّ ُف على َولَدِّ : التي ال تَكادُ تَْعطِّ بِّلِّ )كالًّ: الَكلَوُء من اإلِّ

ُف.  أَْخلِّفَة وما تَعطِّ

جل، مل كلَح.  )َكلَح(: أَْكلََح الرَّ



 )كلد(: اْكلَْندَدَ: اْمتَنَع.

يبُها دابَّةُ يُقاُل لها: بََرَصةٌ، وهي الَوَحَرةٌ، فيَْيبَُس أََحدُ  )كسع(: الُمْكتََسعَةُ: الشاةُ نُصِّ

، وإذن َربََضْت علَى بولِّ اْمَرأةٍّ أَصابَها ذلك أيضاً. ب العَْنزِّ  َشْطَرْي َضْرعِّ

. ي يكوُن فيه َرأََس َعُمودِّ البَْيتِّ ، وهو الَّذِّ رُّ  )كرب(: الَكَربةُ: الز ِّ

ينُه وال ُح: الذي تْستَعِّ ينُك، يقاُل: ما أَْكَسَحه، أي ما أَثْقلَهُ!. )كسح(: الَكسِّ  يُعِّ

 )كعب(: الُكْعُب: الثَّدُي.

 )كلل(: التََّكلُُّل: التَّقدُّم.

 )حرف الالم(

ً ليَس فيه لَُحْيجاُء، أَي ليس فيه َمثْنَويَّة.  )لحج(: بِّْغتُه بيعا

ً ليس فِّيها لَُحْيجاُء. ينا  وكذلك َحلَف يَمِّ

 وق، كأَنَّها قَْلُب السُّلُوع.)لسع(: اللُُّسوع: الشُّقُ 

ا. هِّ بَِّل:: َعدْلتُها عن َوْجهِّ  )لفأَ(: لَفَأُْت اإلِّ

ه: ادََّعى.  )لحى(: اْلتََحى إلى َغْير قْومِّ

ه. ئُْت بَلَداً قدِّ أاَلث َشَجُره؛ إذا اْختَلََطْت ُخْضَرتُه بيَبِّيسِّ  )ليث(: َوطِّ

ه.وهَو لَي ٌِّث، ]ورأُْسهُ لَي ُِّث[ ولِّْحيَتُه لَي ِّ   ثةُ: إذا اْختَلََط َشَمُطه بَسوادِّ

يُء. يقاُل: ما أَْليََسهُ، أَي ما أَْبَطأَه!.   )ليس(: الُمالَيِّس: البَطِّ

يدَةُ. بل: الشَّدِّ  )ليث(: اللَّْيثةُ من اإلِّ

 )لمص(: لَمْصتُه أَْلُمُصهُ قََرْصتُه.

ْكمِّ يُْدَرُج عليها فَ  ً تَكوُن على فَمِّ العِّ  ُمه.)لوى(: الل ِّوايةُ: َعصا



 )لبب(: َكْلٌب تقُوُل: لَبََّب بالثَّوب: أَشاَر به.

، لُغةٌ في َكْسرها.  )لفف(: أَتانَا بنو فاُلنٍّ ومْن لَف  لَفُُّهم؛ بفتحِّ الالَّمِّ

بُها، وكاَن يَرى أَنَّها ال تُْنقِّى، فأصابها ُمْنقِّيةً.  اللَّفُوُف من الغَنم: الَّتِّي يَْذبَُحها صاحِّ

نَةُ  ها.)لخن(: اللَّخِّ  : بَْضعَةٌ في أَْسفَل الكتِّفِّ عندَ نُْغضِّ

، أَي أَْصفِّقِّيها. يجتَكِّ ي نَسِّ ظِّ : أَْلمِّ ًجةِّ  )لمظ(: يُقاُل للَمْرأَةِّ النَّاسِّ

 )لفث(: اْستَْلفَث حاَجتَهُ: قََضاها.

ْعَى: إذا لَْم يَدَْع َشيئاً.  والر ِّ

يُل األَْخدَعِّ. بل: الطَّوِّ  )لدد(: األَلَدُّ من اإلِّ

ُف.)ولوط(: ا جالِّ المتَصر ِّ  للَّْوُط: الَخفيُِّف من الر ِّ

 )لغب(: لَغََب الَكْلُب: َولََغ.

 )لخب(: اللََّخُب: شَجر الُمْقل.

ْلسُن.  )لسن(: المِّ

بُع. ي يُْبنَى للضَّ  الحَجُر الذي يُْجعَُل على باب الْبيِّتِّ الَّذِّ

: الثَّقِّيُل ال -)لخم  جالِّ  ْجبُس.لهد(: اللُّْخَمةُ، واللَّهدُ من الر ِّ

 )لوى(: تاَلََوْوا َعلَْيهُ: اْجتََمعُوا عليهِّ ليَْقتُلُوه.

 )حرف الميم(

يُر. غِّ طُ: الصَّ ْطمِّ  )مطمط(: المِّ

. ُق: قِّراُب السَّيفِّ  )مشق(: المْوشِّ

 )ملج(: األَْملَُج: القْفُر الذي ليَس فيه شيٌء.



، وا يدِّ زَز الَحصِّ يُم: أَْن تْجمَع العُُهودَ، أَي جِّ  لجْمُع الُمُخُم.)مخم(: الَمخِّ

ه.  )محن(: الَمْحُن: أن تَْدأََب يْوَمَك أَْجَمَع في الَمْشي أَو غيرِّ

ُق من اللَّْحم: الذي يََشكُّ فيه: َهْل فيه دََسٌم أم ال؟ )مشر(: أَْذَهبَُهب  )مرق(: الُمْمرِّ

ى الناُس عليه َع به، وقال له ما يَْروِّ  .َمَشراً: إذا َشتََمه، أَو َهَجاه، أَو َسمَّ

ٌن، أي َصَخٌب، وقِّتاٌل، قال:   )مرن(: اْلتَقَى القَْوُم فكاَن لَُهم َمرِّ

مٌْ ُيوَفْلمُْتَصنْ  َقو    إذاَْسلُّواْالسُّ

َدَْمِرنْ  َحتى   َيُكوَنَْمِرٌنَْبع 

  الَميِ ُتْفيْغيِرَْكَفنْ  وي ط َرحَْ

وا بها.  )ميش(: ماُشوا األَْرَض ْميَشةً: إذا َمرُّ

دًد.)متن(: الَمتُْن كال  صَّ

 )موص(: الَمْوُص: الذُّْعُر.

ها. بَل، أَي نَح ِّ ْت هذه اإلِّ  )مرت(: اْمرِّ

نَْت وذَهبَْت أَْوباُرها، وناقَةٌ ُمْملِّطةٌ.  )ملط(: إِّبٌِّل مَماليطُ: قد َسمِّ

 )مضح(: مَضَحت الَمزادَةُ: َرَشحْت.

يكهِّ. ُل مالَه عن َشرِّ ُز: الذي يَْعزِّ  )مرز(: الُمْمتَرِّ

ساَءك.)مدر(: اْمتَدَ   ْرُت: إذا اْحتَفَْرَت فََمألَْت َخريَطتَك، أو كِّ

 )مأس(: َمأَسْت َحْفالً: إذا اْشتَدَّ َحْفلُها.

ْبُت ]عليه[ )مألَ(: اْجتََمَع بنو فاُلن فتشاَوُروا  ، َغضِّ )مأَس( وَمأَسُت على فاُلنٍّ

م الذي أَرادُوا، أي اتَّفَقُوا. وا على أَْمرهِّ ُِ  فيما بينَهم حتى أَْملَئ

ماُن.) بل: الس ِّ  مدر(: الُمَمدَّةُ من اإلِّ



ْحُت. ْكرِّ فاُلن، أي بَجِّ ْحُت بذِّ  )مجح(: مجِّ

يَه قلَت:  ْرُض وإذا أََرْدَت أْن تُذَر ِّ ْرعُ ولم يُذَرَّ بعدُ فذلِّك المِّ يس الزَّ )مرض(: إذا دِّ

ْضه.  َمر ِّ

ٌق. : أَي َسارِّ  )مدش(: َرُجٌل َمد اُش اليَدِّ

 اْستَْغنَْيُت عنه.)متع(: اْمتَْعُت عن فاُلن: 

قُه. : إذا كاَن يَْلَزُم الشيَء ال يُفارِّ نٌّ  )منن(: إِّنَّه لَُممِّ

: الليُل والنَّهار، قال:  نِّانِّ  والُممِّ

ُلبانِْ وليَسْ  الَْين ُجوْالَِّذيْفاَتِْمن ُهما ًمِمنَّانِْ  .َبِعيدُْ َعلىْماَْيط 

 )مدى(: الَمدَى: العَْرَمُض.

يقَةٌ ليسَ   بها أََحدٌ. )معق(: أَرٌض َمعِّ

ْمعاُق(: أَن تَْحفَِّر ُسْفالً.  )اإلِّ

يحاً.  )حجو(: إِّنَّه لُمْحجٍّ: إذا كاَن شحِّ

ه ما شاَء، واآلخُر مثَل ذلك، وهو  َج هذا من أَصابِّعِّ )منى(: التَّمانِّي: أَْن يُْخرِّ

 الُمخاَرَجةُ.

كيَّةَ إذا نََزَح الماُء منها وفَنِّ   َي.)مقر(: االْمتِّقاُر: أَن تْحفَِّر الرَّ

 )ملد(: َملَدَه يَْملُدُه: َمدَّه.

ُض الدَّْبَرة: َمْفَجُر الماءِّ من الَجْدَولِّ إليها.  )غرض(: َمْغرِّ

 )مهج(: َمَهَجها: نَكَحها. وَمَهَجها: َرَضعَها.

ْلح.  )ملج(: َملََجتِّ الن اقَةُ: ذََهَب لبَنُها وبَقِّي شيٌء إذا ذاقَه إِّْنساٌن َوَجدَ َطْعَم المِّ

.)مصع(: ا  أْسِّ ُع: َطَرُف اللَّْحيِّ األَْعلَى في الرَّ  لماصِّ



ماُر: َحَرَن، فهو يَْمُسو.  )مسو(: َمَس الحِّ

 )مقه(: األَْمقَهُ: الذي ال نَْبَت فيه وال َشَجَر.

 )بلص(: البَلُوُص: طائٌِّر، وهو الَبلَُصوُص.

. َر عن الَوْقتِّ ْعيِّ: إذا تَأَخَّ  )مظع(: تَمظََّع في الر ِّ

ْدَر: فَثَأْتُها.)مسأ(: َمَسأْ   ُت القِّ

: لَيَّْنتُه. ُجَل بالقَْولِّ  والرَّ

فِّينَة. راعِّ السَّ يُس َحْبُل شِّ  )مسس(: الَمسِّ

لَّةُ.  )ملل(: ناقَةٌ أُُمل ةٌ، وإِّبٌل أُُمالٌت، وهي الجِّ

ين. اعُ َحْسٌو: َرقِّيٌق من الماءِّ والطَّحِّ  )مجع(: الُمج 

َطُب.  )مهو(: أَلَمْهُو: الرُّ

ةٍّ، فيها لِّيٌن، يقال: أََمَكرت النَّْخلَةُ.)مكر(: الَمكْ  ًِ  رةُ: التِّي ليَسْت، بُرَطبةٍّ وال بُْسَر

جاَرةِّ. : ما تََرى من نُقَطِّ العََسلِّ على الحِّ  )مجج(: الَمجُّ

.  )حور(: الَمحاَرةُ ما بيَن النَّْسرِّ إلى الُسْنبُكِّ

يداً.  )مهو(: َمَهْوهُ َمْهواً: َجلَْدوه َجْلداً َشدِّ

ي، وهو أَْن يَْدَحَض بقَوائِّمه َحتَّى يَْنفَِّى التُّراَب ]وأَْنَشد[: )ملث(: ال  تَملُّث: التَّدَح ِّ

َْتَملَُّثْفيْالثَّرْى هلل   َدرَُّكِْلم 

ْطلى األَْرُض اللَّي ِّنَة.  )مطل(: المِّ

 )ملث(: الُممالَثة: الُمالَعبَة.

 ??)حرف النون(



 )نرج(: النَّْيَرُج: الن اقَةُ الَجوادُ.

اُم.وال  نَّْيَرُج: النَّمَّ

. ُل بيَن الن اسِّ ي يُوأَكِّ  )نيع(: الن ِّيُع الذِّ

 )نسس(: أَنَسَّهُ بالن ار: أَحَرقَه.

 )نبرج(: الن ِّْبريُج: الَكْبُش يُْخَصى فال يَُجزُّ له ُصوٌف أَبَداً.

 )نأَل(: ]النَّأَُل[: النَّْقُل.

ت. َمت األَْرض نَساَمةٌ، أي نَزَّ  )نسم(: نَسِّ

يُء. )نجث(:  النَّجيُِّث البَطِّ

يَّةُ: نَْصالن من الغَْزل يُقاباَلن فيَُكب ان.  )نمى(: النَّمِّ

. َمنِّ يَّةُ: التِّي ال َفْوقَها فِّي الس ِّ  )نهى(: النَّهِّ

نأٌَف.  )نأَف(: نَأََف: َجدَّ، وهو مِّ

 )نقب(: أَْنقُْب لي ُخف ِّي، أي: اْرقَْعه.

جال: الَكي ِّسُ   .)نبر(: النُّبَْيُر من الر ِّ

ي يَكُوُن بها الثُّمام والعَْرفَُج والسَّْخبَُر،  )نصف(: الناصفة: مثُل نِّْصفِّ الوادِّ

ْمُث.  والر ِّ

: إذا ُكنَّ أَتْراباً.  )نشص(: رأَيُت نََشاَص َجوازٍّ

: إذا كانَْت ُمْستَويةً. ، وإِّبلٍّ  ونََشاَص َخْيلٍّ

 )نكل(: الن ِّْكُل: القِّْرُن.

 الُمْعَجُل.)نهب(: الَمْنُهوُب: الَمْطلُوُب 

جاج.  )نقش(: الُمنَق َِّشةُ: الُمنَق ِّلَةُ من الش ِّ



 )نكع(: تََكلََّم فأَْنَكْعتُهُ، أي نَغَّْصتُه.

َب فأَْنَكْعتُه َشرابَه.  وَشرِّ

يُق، وهو َصْدُرة.  )نير(: الن ِّيُر: جانُِّب الطَّرِّ

َكه، )نبن(:  َل )نفح(: نَفَّْحتُم لِّمماً، وهو أَن يَُهزَّ َشعَره ويَُحر ِّ ُعْنقُودٌ ُمنَبٌَّن: إذا أُكِّ

نَب.  بعُض ما فيه من العِّ

 )نبل(: نَبَْلُت النَّْخلَة أَْنبِّلُها: َخَرْفتُها.

َطب.  والنَّبِّيُل: الذي يُْلقَُط من النَّْخلَةِّ من الرُّ

: الخارُج، يقال: نَذََع يَْنذَعُ. عُ من الماءِّ أَو العََرقِّ  )نذع(: النَّاذِّ

يُر: ا َع وهُْم ال يَْكدُُسونَه.)نشر(: النَّشِّ ْرعُ إذا ُجمِّ  لزَّ

 )ندح(: النَّدَُح: َسنَدُ الَجبَل.

ُ التي كاَن لَها َزوٌج ]قَْبلَه[.  )نقذ(: النَّقِّيذَةُ: الَمْرأَة

 )نتت(: نَتََّت له الَخبََر، أي فَسََّره له.

.  )نصع(: أَْنَصَع: اْقَشعَرَّ

ماك.)نغبق(: الُمنَْغبُِّق، والُمتَنَْغبُِّق" البَ  ْخو الس ِّ  ْيُت الر ِّ

.  )نوط(: النَّْواَطةُ: البِّئُْر بيَن َجبَلَْينِّ

)نيط(: يُقال: إِّن ِّي أُريدُ أَْن اْستَنِّيَطَك ناقَتِّي: إذا دَفَعها إليهِّ لِّتَمتاَر له َعلَيها، فَيقُول 

ُجُل: أنا أَْنتاُطها لََك.  الرَّ

 )نسس(: نَسََّس، البَْهَمةَ: َمش اها.

بُل: َعنَّتْهُ وأَْشقَتْه.)نحس(: نََحسَ   تْهُ اإلِّ

 ونََحسه: َجفاه.



ها، مثُل نِّيَطْت. بُل: أًصابَها َوَرٌم في نُُحورِّ  )نوط(: أَناَطت اإلِّ

ْعواُز. نكاع: اإلِّ  )نكع(: اإلِّ

ى عليه الطَّحيَِّن. ي َعجينَك، أَي ذُر ِّ  )نبغ(: نَب ِّغِّ

يُر فيه من ال ي يُجعَُل الَخمِّ يُص الَّذِّ َر )نشص(: النَّشِّ عَجين، ثُم يُْخبَُر قبَل أَْن يَْختَمِّ

 َحَسناً.

فِّينَة، ثم يَْخُرُزوَن  لوَحْين من أَْلواحِّ السَّ
يُّ نفُسه يَْجعَلُونَه بيَن الَّ )نبخ(: النَّبَُخ: البَْردِّ

 عليه.

. يذُ: ما َخَرَج من األَْنفِّ أَو الفَمِّ  )نذذ(: النَّذِّ

 باثَا[.نثث(: تَناَجثا: تَناثَّاً، ]أَوثَ  -)نجث  

 )نجث(: اْنثََجَث اْنتَفَخ.

عاُء. ةُ: الر ِّ  )نخخ(: النُّخَّ

 )خفس(: تََخفََّس: تََهدََّم.

 ???)حرف الواو(

ب ابَةِّ )وتر(: الَوتِّيَرةُ: َعقدُ َعَشَرةٍّ.  )وصب(: الَوْصُب ما بيَن البِّْنَصرِّ إلى السَّ

 )وكر(: اتََّكَر الطائُِّر: اتََّخذَ َوْكراً.

ا فيهِّ ُمْستَْنقَع.)وقط(: اْستَْوقَ  مَّ  َط مكاُن كذا مِّ

ْنها َشيٌء. بِّل، ليَس له مِّ ه اإلِّ  )ورك(: إِّنَّه لَمْوُروٌك في هذِّ

.  )وقر(: الَوقَِّرةُ: الَجماَعةُ من الَوْحشِّ

لُوا الَّالَم الَمْفتُوَحةَ منزلَةَ  هِّ، نَزَّ  )ودد(: لََود ِّ َزْيدِّ أَْن يَُكوَن كذا وَكذا، وأََما وهللاِّ لََود ِّ



 الَمْكُسورةِّ، كقولِّهم: يا لََزْيد.

ْن فَْوُق فيَحفُِّرها.  )وجر(: الَوَجَرةُ: النُّْقَرةُ التي يَْنَصبُّ عليها الماُء مِّ

َر َوَظراً:  جال الَمآْلُن الفََخذَْينِّ والبَْطنِّ من الَّلْحمِّ وقد َوظِّ َن الر ِّ ُر مِّ )وظر(: الَوظِّ

َن واْمتأَلَ.  إذا َسمِّ

قاَء َحت ِّى ذََهَب َوْفلُهما، والُوفَُل: ما َعلَْيهما.)وفل(: دَبََغ الدَّ   ْلَو والس ِّ

: إذا حاَن ذاَك منه. باغُ بني فاُلنِّ  وقد َوفََل دِّ

يُص وهو الَوَرُق األَوُل، ونَبََت اآلَخُر.  والَوفُِّل: إذا طاَح الَحصِّ

ناءِّ تَْوغيِّضاً: إذا دََحْستَه.  )وغض(: َوغَّْضُت في اإلِّ

ُجُل َمْولُوٌج.)ولج(: الوالِّجَ   ةُ: الدُّبَْيلَة، والرَّ

يُِّس: التَّْوبيُخ.  )وكس(: التَّْوكِّ

ْفُظ.  )وعى(: الَوعايَةُ: الحِّ

ع البَراَز.  )وزق(: هو ُمْستَْوَزٌق عليه: إذا لم يَْستَطِّ

ْنهُ. -)وجم  يَمك، وَوج ِّ ْم أدِّ ، يقال: َوج ِّ يَجنَةِّ يُن، كالمِّ يَجَمةُ: الُكذِّ  وجن(: المِّ

يَجنَةُ.)وكع(: المِّ   يَكعَةُ: المِّ

ها، كالَوْجبِّ. ُب من النُّوق: التي يَْنعَقِّدُ ال ِّلَبأ في َضْرعِّ  )وجب(: الُمَوجَّ

. ي يَْقَوى على الَمْشيِّ في الَحْزنِّ جال: الَّذِّ يُف من الر ِّ  )وظف( الَوظِّ

 )وبل(: الَمْوبِّل: األَْمعَُز الشَّديدُ، قال: 

َتِنـب ْ إذا ماُنْفاج  ماَنَْموْ  َطريقَْ  ساَلْبالِفت ياِنَْنع  َْنع  ُيوِلِْإنَّ   ِبلُْالسُّ



ُع.  )وْفع(: الَوْفُع: السَّحاُب الُمْطمِّ

ُف: الذي ليس له ذَرًى.  )وحف(: الَمْوحِّ

 )وثغ(: الَمْوثُوَغةُ: الُمدأَبَةُ في العََمل.

 ????)حرف الهاء(

َجتِّ الن اقَةُ إذا دَنَا نِّتاُجها.  )هجج(: تََهجَّ

ه: هَ   دََمه.)هجج(: َهجَّ

ياماً. -)هوم  ْمُت هِّ  هيم(: هُْمُت به هُواماً، أَي هِّ

ْزَرْوفَةُ: الن اُب الَكبِّيرةُ، والعَُجوز. فَةُ، والهِّ ْزرِّ  )هزرف(: الهِّ

ُب. يَةُ الُمَجر ِّ أْي، الد اهِّ ْلُب الر   )هرمس(: الِّْرَمْوُس: الصُّ

يش: يَْرعاه.  )هرع(: َظلَّ يَْهَرعُ في الَحشِّ

يَمةُ.)همهم(: الَهْمهامَ   ةُ، والُهْمُهوَمةُ: العََكَرةُ العَظِّ

راَوةِّ. : جمُع الهِّ  )هرو(: الُهريُّ

 )هجر(: األُْهُجَورةُ: العادَةُ.

 ???)حرف الياء(

 )يوم(: بِّْنُت يَومٍّ األَْفعَى، أي: ال يَْلبَُث الذي تَْنهُشه إالَّ يوماً.

 )يقظ(: اليِّقاُظ: األَْيقاُظ.

يم،   في لُغة َكْلب.)يلب(: اليَلَُب: العَظِّ

)بجر(: تَياَجَر َعْنه: َعدَل عنه )يفن(: اليُْفُن: ]الث ِّيراُن الجلَّة[: جمُع اليَفَن َهْضُب 



ر: موضع.  اليَغامِّ

.  ابُن األَنباري )نسك(: رجٌل َمْنَسَكة: كثيُر النُُّسكِّ

ْفنِّس. ْنفُِّس الَحْمقاُء، كالد ِّ  )دنفس(: الد ِّ

 اإلشارة إلى الُمذَكَّرِّ والُمؤنَّثِّ الغائِّبَْين".في "باب  -وقال ابُن األَْنباري  

 قاَم ذائَِّك الرُجُل، أي: ذلك الرجُل، وقاَل: الالُم دََخَلْت بدالَ من الهمزة في ذائِّك.

اُء:   قال: وتِّْيلََك الَمْرأةُ، أي: تِّْلَك الَمْرأَة، قال: وأَنَشدَ الفر 

َمُنْالَخواِلـيِتيْ  فأيَّةُْ بتُْ  َلَكْالدِ    َمنازاًلْلوَْتن ِطِقِيَنا َعج 

الَةُ  م  : )زمل(: الزُّ يُّ وقال أبو عبدِّ هللا الُحَسْيُن ]بن أحمد[ بن َخاَلَوْيه النَّْحوِّ

يُف. عِّ ْمُل الضَّ  والز ِّ

يراً،  يراً، َغمِّ تْباع ستَّةُ أَْحُرف، وهي: َجعَل هللاُ مالِّي َكثِّيراً، بَثِّيراً، بَذِّ وجاَء في اإلِّ

يراً،  يراً بَجِّ يراً.َمزِّ  وقيل: َمجِّ

 )هيت(: َهْيُت لََك، وهَاتالََك، مثل: َهْيَت لَك.

 )حود(: حادَ يَُحودُ: لغةٌ في يَحيِّدُ )بلص(: البِّلُِّص، يَكْسرتين: البَلُصوُص.

حاحِّ الُّلغَة  -قال الَجْوَهريُّ *   : ليَس في الَكالمِّ أَْفعُُل إِّالَّ آنُك، وأَُشدُّ قلُت: وقد -صِّ

هو: أَْبُهل لَحْمل العَْرَعر، وأَذُْرُج، وأَثُْمدُ، وأَْنعُُم، وأَْسقُُف: جاَء سواهُما، و

. ِّ  مواضع واألَْسقُُف: لغةَ في األُْسقُف 

هم. هم: لغةً في أَْجَمعِّ  وجاَء القْوُم بأَْجُمعِّ

َغدُ. ْصُب والرَّ  )شلشل(: الشَّْوَشُل: الخِّ

نَْت واْمتأَلَْت بُطُ   بفتحِّ الَهْمَزةِّ.)جرأَش(: اْجرأَشَّتِّ اإلبُل: َسمِّ
 ونُها، فهي ُمْجَرأَشَّةٌ

 وإذنما أَْدَخَل هذه الَّلْفَظةَ في الشَّوادرِّ اْنفِّتاُح َهْمَزة ُمجَرأَشَّة؛ ال َمتْنُها.



قال ابُن خاَلَوْية: َوَجْدُت هذه الَّلْفَظةَ بعدَ سبعيَن َسنَةً. قلُت: وقد جاَء سواهُما، 

ْذُرُح، وأَثُْمدُ، وأَْنعُُم، وأَسقُُف: مواضع وهو: أَْبُهل لَحْمل العَْرَعر، وأ

. ِّ  واألَْسقُُف:لغةَ في األُْسقُف 

هم. هم: لغةً في أَْجَمعِّ  وجاء القْوُم بأَْجُمعِّ

َغدُ. ْصُب والرَّ ْوَشُل: الخِّ  )شلشل(: الش ِّ

 بفتحِّ الهَ 
ةٌ بُل: َسَمنْت واْمتأَلَْت بُُطونُها، فهي ُمْجَرأَشَّ  مزة.)جرأَش( اْجَرأَشَّتِّ اإلِّ

دِّ اْنفِّتاُح َهمَزة ُمْجَرأَشَّة؛ ال َمتْنُها.  وإِّنما أَْدَخَل هذه الَّلْفَظةَ في الشَّوارِّ

 قال ابُن خاَلَوْية: َوَجْدُت هذه الَّلْفَظةَ بعدَ سبعيَن َسنَةً.

غانِّي   تاب  -قاَل الصَّ ل ُِّف هذا الكِّ يَن َسنةً -ُمؤَّ  .: وأَنَا َوجْدُت َهذه الَّلْفَظةَ بعد َسْبعِّ

شيَّة.  )برغز(: البُْرُغوُز، والبِّْرغاُز: ولدُ البَقَرةِّ الَوحِّ

 )هلك(: التُّْهلُوُك: التَّْهلَُكةُ.

ْلفاء  ً الصَّ  : لألَرضِّ الغَلِّيَظة.-)صلف(: َجْمعا

ةٍّ  جاَرةٌ ُسودٌ، ولَيست بَحرَّ : لألَْرضِّ التي فِّيها حِّ : الصَّالفَي  -)وحف(: والَوْحفاءِّ

 تان هما الَجْمعان ال اللُّغتان.والَوحافَي، والشاردَ 

 : نِّيُّ في الَمد ِّ : لغةٌ في القَفا بالقَْصر، وأنَشد أبو ُعثْماَن المازِّ  )قفو(: القَفاُء بالمد ِّ

َعْمـاِلـكٌْ َحتى   ُرَقيَُّةْماِلكًاْبَقفاِئه. أَخَذتْ   إذاُْقلَناَْتَيفَّ

يثاُء  ك ِّ  : والُمْكُث. - بالَمد ِّ  -)مكث(: الُمُكوُث، والُمْكثاُن، والمِّ

 ً يدُه َزْيدانا وهو في الشُّذُوذِّ كالشَّنآن بُسكون  -بسكون الياء  -)زيد(: زْدتُه أَزِّ

 النون.

ر التي جاَءْت على تِّْفعال: الت ِّْقطاعُ، والت ِّْنبال، والت ِّْنقام وقال ابُن  من الَمصادِّ



.خالََوْيهِّ: )جهنم(: اسم تابِّعَةِّ األَْعَشى ُجُهن اُم، بضم الجي  مِّ والهاءِّ

، كما يََجوز تَاهلل. ْحمنِّ  قاَل األَْخفَُش: يجوُز تَالرَّ

داً، وليس له نظيٌر. ً واحِّ لَت اْسما اُء: فُراُت بارْقلَي، ثاَلثَةُ أَسماءٍّ ُجعِّ  قال الفَر 

ُكوبِّ. -)حلب(   ركب(: ناقَةٌ َحْلبَي َرْكبَي، وَحلَبُوتَي َرَكبُوتَي: تصلح للَحْلب والرُّ

يُق: الَخْمُر.)ضرع(: الضَّ  يُع، والَجْلُس، والسَّوِّ  رِّ

 )لتن(: الُّلتُنَّةُ: القُْنفُذ.

 )عزر(: العَْزَوُر: الدَّيُّوُث.

: الَجْردَباُن.  )جردب(: الَجْردَبِّيُّ

ْنيان. نوان والص ِّ ْنياُن: لغة في الص ِّ  )صنى(: الصُّ

 )قنى(: القُْنياُن: لغة في القِّْنوان والقُْنوان.

ْنبُ  يُر، قال: )صنبر(: الصُّ غِّ بِّيُّ الصَّ  ور: الصَّ

  ُتَصلِ يْوالِخماُرْمنَْعَمرْ  قاَمتْ 

ِني َوَدي نْمنَْحَذرْ  َتُقضُّ   بَأس 

ْ   الَمقاِليِتْلُصن ُبورَْذَكرْ  َقصَّ

 أَْسَوداها: َعْيناها.

.  )ذوف(: الذَّْوفاُن: السُّمُّ

، للَمْشُروب. م ِّ ، والسُّ م ِّ : لغةٌ في الس  مُّ  )سمم(: الس ِّ

 ذفر(: تَعَْذفََر: تَغضََّب.)ع

نِّه من  مي بالَكالمِّ على َعواهِّ : يرِّ ْلفَْوٌت وُعْلفُوٌت، وَعْلفَتانِّيٌّ )علفت(: رُجل عِّ

 َحماقَتِّه.



ْح نِّْحيََك. ، لتَْنَسدَّ الُخَرُز، يقاُل: َسل ِّ  )سلح(: السُّلُح: ُربٌّ يُْدلَُك به نِّْحُي السَّْمنِّ

 )فسد(: الفُُسود: الفَسادُ.

ه، فقاَل كان اب ُن دََرْستََوْيهِّ يَقُول: يجوُز الُكلُّ والبَْعُض، فخاَلَفَه جميُع نُحاةِّ َعْصرِّ

=أَْخَطأَ في ُكل ٍّ وفي بَْعضِّ  : فَتى دََرْستََوْىب إلى َخْفضِّ ي   النافِّذِّ

ُمـه ِدماَغه ـَنـُهَْنـو  تاجًاْإلىَْنف ضِْ فصار  َعفَّ   ُمح 

 وا إليه.)رحل(: تَراَحلُوا إلى الَحَكم: َرَحلُ 

ِّ، وأَْبو َعْمرٍّ و  -)عله  يئَةَ  -سربل(: قال ابُن األَْعرابي    : -َقْول َعْمرو بن قَمِّ

َرَعْالَبَطَلْاأَلرْ  وتَصدَّى بالِْ بينْالَعل هاءِْ َوعَْ  لَيص  ر   والسِ 

إنَُّهما َمكانان، وقيل: العَْلهاُء: فَرٌس، أي يَصَرع الَبَطَل وهو َعلَى هذه الفَرس، 

يد.وعليه   سْرباُل الَحدِّ

يَْت َغس اُن، فُقوتِّلُوا ثاَلثَة أَيام، فَقُتََل منهم ثاَلثَةُ  )فرت(: يَْوُم القُرات: يوٌم لُقِّ

يئَةَ:  ، قال عمُرو بُن قَمِّ  أَْمالكٍّ

عاِلي تِْ  الُفـوارَسْيوَمْالـُقـرا أَلي ُسوا   والَخي ُلْبالَقوِمِْمث ُلْالسَّ

يَةُ  ، قاَل بعُض الطائِّي ِّيين: )وعى( األَْوعاةُ: األَْوعِّ ِّءٍّ   بلغة َطي 

َلحَْ يَفا َأف  َِ ْكاَنَْلهْلَغ   َمن 

فوَفا ُيخبِ طُْ   اأَلو عاَةْوالرُّ

يئَة:  ْخُم، قاَل عمرُو بُن قَمِّ : السَّناُم الطَّويُل الضَّ  )تهر( التَّْوَهريُّ

َهري ًا. إلى  ـثْ الُغَلَمْوَلمُْأَلب ِْ فَأرَسل تُْ   َخي ِرْالَبواِئِكَْتو 

 )قطبر(: قَطابُر: موضٌع باليََمن.

 )ندس(: النَّدُوُس: الناقَةُ التي تَْرَضى بأَْدنَى َمْرتَعٍّ.

ُكوب.  )جفلق(: قال ثَْعلَب: الَجْفلَقَةُ: الرُّ

. يُم الرأُسِّ  )قرش(: القِّْرواُش: العَظِّ

 )شكى(: َشَكْيُت: لغةٌ في َشَكْوُت.

لَّة، فإذا ماتَْت قالُوا: قد )شرط(: ذَبِّيَحةُ الشَّريَطةِّ: هي أَنَّ  ُهم كانُوا يَشرُطونَها من العِّ

 ذَبَْحناها.



 )نشور(: الفعل من نِّْشوارِّ الدابَّة: نَْشَوَرت نَْشَوَرةً ونِّْشواراً.

ْرتُها، وَشَرْرتُها، وأَْشَرْرتُها. يُت الَّلْحَم، والثَّْوَب، واألَقَِّط، مثل َشرَّ  )شرى(: َشرَّ

ه يَن َجنًّ  -بالَكْسر  -م، )قضض(: جاُء وابقِّض ِّ هم، بالفَتْحِّ )رأَى(: أَتَْيتُه حِّ : لغة في قَض ِّ

: )شدد( األُُشدُّ:  -ورأٌْى رأْياً  -ُرْؤٌى ُرْؤياً  أي اْختَلَط الظالم، ]فلم يتراءْوا[ وقال أَبو َزْيدٍّ

دٌ.  لغةٌ في األُشد  في قَْولِّهم: بلغ أَُشدَّه، قال: واألُُشدُّ واحِّ

 َ   عليه: َشقَّ عليه.)ذمأَ(: ذَمأ

ك، وهو الَخْوُخ. ُق: لغة في الفِّْرسِّ  )قرسق(: الفِّْرسِّ

 )قبأَ( قَبَأُْت الطَّعاَم: أََكْلتُه.

ه، والحمد هلل وصلواته على َسي ِّدنا  غاني المؤلف بَخط ِّ نا الصَّ "آخر ما كان في أَصل شيخِّ

 محمد وآله".

  


