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 باب الميم

 فَْصل الَهْمزة

 أُباٌم، كغُراٍب، ـ

 وأُبَي ٌِم، كغَُري ٍِب،ـ 

ويقاُل أُبَْيَمةُ، كُجَهْينَة: ِشْعباِن بِنَْخلَِة اليماَمةِة ـ 
بينهما َجبٌَل. وكأُساَمةَ: ابُن َغَطفَةاَن يةج ُجةَاَم، 
واْبةةُن َسةةلََمةَ، وابةةُن َربيعَةةةَ يةةج السَّةةُ وِن، وابةةُن 

ثْعََم، وابةةُن ُجَمةَم يةج قُةةةاَ ةَ، َوْهةِب ِِ يةج َ ة
 وما ِسواُهْم يأُساَمةُ بالسيِن.

ةد  ،  ـ ًِ األَتْةُم: أن تَْنفَِِةَ  ُ ْرَتتةاِن يََِاةيراِن وا
قاَمةةةةةةُ بالم ةةةةةاِن، وبالِ ريةةةةةِ :  َِ والقَْطةةةةةُع، وا
، لُغَةةٌ  َِيِن: َتْيِوُن البَةر ِ ْبطاُء، وبالةم وبَةمَّ َِ ا

ةةةةةغي َر ُ الفَةةةةةْر ِ، يةةةةةج العُةةةةةِِْم. وكاةةةةةبوٍر: الاَّ
.  والُمفاَضةُ، ِضدٌّ

 وقد آتََمها إيِاما  وأَتَّمها تَأْتيما .ـ 

ةةْ ٍن أو ـ    ًُ والَمةةأْتَُم، كَمْقعَةةٍد: ُكةةلُّ ُمْجَِمةةعٍ يةةج 
.ِ  يََرحٍ، أو  اصٌّ بالنساِء، أو بالمَّواب 

بُِل األتماُت: الُمْعيِيَةُ والُمْبِطئَةُ.ـ  َِ  وا

ثْةةُم، بال سةةر: الةةََّْ ُب، ـ   َِ والَخْمةةُر، والِقَمةةاُر،  ا
 وأْن يَْعَمَل ما ال يَِ لُّ،

 أَثَِم، َكعَِلَم،ـ 

 إثما  وَمأْثَما ، يهو آثٌِم وأَثِيٌم وأثَّاٌم وأثوٌم.ـ 

وأثََمةة ُ ِ تعةةال  يةةج كةةَا، َكمنعَةة ُ و ََاةةَر : ـ   
 َ دَّ ُ  لي  إثْما ،

 يهو مأثوٌم.ـ 

 وآثََم ُ: أْوقَعَ ُ يي .ـ 

ََّم ُ تَأْ ـ   ثِيما : قال ل : أثِْمَت.وأَث

َ ، وكَس اٍب: واٍد يج ـ  ََّم: تَاَب من ، وتََ رَّ وتأَث
 َجَهنََّم، والعُقوبَةُ، ويُْ َسُر،

 كالمأْثَِم.ـ 

 واألَثِيُم: ال ََّاُب،ـ 

ثم،ـ  َِ  كاألَثُوِم، وَكثَْر ُ ُرُكوِب ا

 كاألثيَمِة، وأبو َجْهٍل.ـ 

ثُْم.ـ  َِ  والِأثيُم: ا

ُب يج السَّْيِر.والُمؤاثِمُ ـ  َِ  : الَي يَْ 

 و وٌق آثِماٌت: ُمْبِطئاٌت ُمْعيِياٌت.ـ 

 أَجَم الطَّعاَم وَغْيَر ُ يأِجُم ُ: َكِرَه ُ وَملَّ ُ، ـ

 الماُء: تَغَيََّر، ـوـ 

َملَ ُ  ل  ما يَْ َرُه . ـوـ  ًَ  يال ا : 

َم  لي : َغِةَب،ـ   وتَأَجَّ

 الناُر: ذََكْت. ـوـ 

 ُجها،وأَجيُمها: أجيـ 

رُّ ُ، ـوـ  ًَ  النهاُر: اشَِدَّ 

 األََسد: َدَ َل يج أَجَمِ . ـوـ 

واألْجةةُم، بةةالفِكِ: ُكةةلُّ بَْيةةٍت ُمَربَّةةعٍ ُمَسةةطَّكٍ، ـ   
 وبةمِيِن: الِ ْانُ 

ْاٌن بالَمدينة،ـ  ًِ   : آجاٌم، و

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.dorar.net/


wwwwww..ddoorraarr..nneett                    َرِر السَّنِيَِّة                                                    القاموس المحيطالقاموس المحيط َرِر السَّنِيَِّة    دُّ َمْوقُِع الالدُّ

          
 

 وبالِ ريِ : ع بالماِم قُْرَب الفَراِديِس.ـ 

َكة : المََّجُر اـ   ل ثيُر الُمْلَِفُّ واألََجَمةُ، م رَّ

  : أُْجٌم، بالةم وبةمِين وبالِ ري ،ـ 

 وآجاٌم وإِجاٌم وأَجمات.ـ 

ةةفَاِدُع. وكَاةةبوٍر: مةةن يُةةْؤِجُم ـ    واآلجةةام: الةَّ
 الناَس، أي يَُ ر  ُ إليها أ فَُسها.

ُك،  ـ األْدَمةُ، بالةم: القَرابَةُ، والَوِسيلَةُ، ويَُ رَّ
 والُخْلَطة، والُموايَقَةُ.

 َم بينهم يأِدُم: ألََم،وأدَ ـ 

 كآَدَم،ـ 

 الُخْبَ : َ لََط ُ باألْدِم، ـوـ 

 كآَدَم،ـ 

 القَْوَم: أَدَم لهم ُ ْبَ ُهم. ـوـ 

ُك،ـ   وهو أَْدُم أْهِلِ  وأَْدَمُُِهم، ويَُ رَّ

 وإداُمُهم، بال سر: أُْسَوتُُهم الَي ب  يُْعَريوَن.ـ 

ٍب: ُكةلُّ وقد آَدَمُهم، كنََاَر: صاَر كَل . وك ِاـ 
لٍة من َم َّةَ، ًَ  ُموايٍِ ، وامرأ ٌ، وبِئٌر  ل  َمْر

 وما يُْؤتََدُم ب ـ 

  : آِدَمةٌ وآداٌم.ـ 

 وكس اٍب: ع.ـ 

 واألَِديُم: الطَّعاُم الَمأْدوُم،ـ 

ِ، أو ـ  وع بِباِلِد ُهةََْيٍل، ويَةَرُس األَْبةَرِا الَ ْلبِةج 

َمُر ُ، أو َمْدبوُغ ُ  ًْ  الِجْلُد، أو أ

 ِدَمةٌ وأُُدٌم وآداٌم. : آـ 

 واألََدُم: اسٌم للَجْمعِ.ـ 

 وكُ بَْيٍر: ع يُجاِوُر تَثِْليَث. وَكُجَهْينَةَ: َجبٌل.ـ 

كةةة : بةةاِلُن الِجْلةةَدِ  الِةةج تَلةةج ـ    واألََدَمةةةُ، م رَّ
ةةةعَُر، ومةةةا  اللَّْ ةةةَم، أو ِاِهُرهةةةا الةةةَي  ليةةة  المَّ

 ِهَر من ِجلدِ  الرأِس، وبالُن األرِض.

َهَر أَدَمَِ ُ. وآَدمَ ـ  ِْ  األَِديَم: أ

ٌب، ـ  ورجٌل ُمْؤَدٌم ُمْبَمةٌر، كُمْ ةَرٍم: ًةاذٌق ُمَجةرَّ
َجَمةةةَع لةةةيَن األََدَمةةةِة وُ َمةةةو َةَ البََمةةةَرِ ، وهةةةج: 

 بهاٍء.

ُِ ُ، أو بَياُض ُ،ـ   وأديُم النَّهاِر:  امَّ

لُ ، ـوـ   من الةَُّ  : أوَّ

 من السماِء واألَرِض: ما َِهَر. ـوـ 

بِةةِل: لَةةْوٌن ُمْمةةَرٌب واألُ ـ    َِ ْدمةةةُ، بالةةةم، يةةج ا
 َسوادا  أو بياضا ، أو هو البياُض الواِضُك،

بةاِء: لَةْوٌن ُمْمةَرٌب بياضةا ، ويينةا  ـأو ـ  يةج ال  ِ
 السُّْمَر ُ،

َم كعَِلَم وكُرَم يهو آَدمُ ـ  ِِ  أُد

هما،ـ    : أُْدٌم وأُْدماٌن، بةم ِ

 وهج: أْدماُء، وشََّ أَْدما َةٌ ـ 

 أُْدٌم، بالةم.  :ـ 

 وآَدُم: أبو البََمِر، صلواُت ِ  لي  وسالُم ُ.ـ 
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كة ،ـ   وَشََّ أَدُم، م رَّ

: ـ     : أواِدُم، وأبةةو ب ةةٍر أًمةةُد بةةُن آَدَم األََدِمةةجُّ
ٌث.  ُمَ د ِ

كةةة : شةةجٌر، وَ فَةةٌن، وَسةةواٌد ـ    واألََدمةةاُن، م رَّ
 يج قَْلِب النَّْخلَِة.

 : ع.وأَُدَم  وبالالم، كأَُربَ ـ 

ةةةْلبَةُ بِةةةال ـ     يدامةةةةُ، بال سةةةر: األرُض الاُّ َِ وا
جاَر ٍ  ًِ 

 : أيةةاِديُم، وَوِهةةَم الَجةةْوهِريُّ يةةج قولةة : ال ـ   
َد لها. ًِ  وا

 وائََِْدَم العوُد: َجَرى يي  الماُء.ـ 

،ـ  كة : القَْبُر، والَِّْمُر البَر ِجُّ  واألََدُم، ُم رَّ

 وع قُْرَب ذي قاٍر،ـ 

 ِ ،وع قُْرَب العَمْ ـ 

يَة مةن ـ  ًِ يةٌ قُْرَب َهَجَر، و ا ًِ و  بَِاْنعاَء، و ا
 ُ ماَن،

وأَُدي ِةةٌم، كغُلَةةي ٍِم: أرٌض بةةين السَّةةراِ  وتِهامةةةَ ـ   
 واليََمِن،

 وع  نَد وادي القَُرى.ـ 

 وأُْدماُم، بالةم: د.ـ 

َْري.ـ   وأْلعَْمَُِ  َمأْدومج: أتَْيَُِ  بعُ

، كُ بَيْ ـ  .أُذَْيٌم، الثَّْعلَبِجُّ  ٍر: ص ابِجُّ

 أَرَم ما  ل  المائدِ : أَكلَ ُ يَلَْم يََدْع شيئا ، ـ

 يال ا : لَيَّنَ ُ، ـوـ 

 السَّنَةُ القَْوَم: قََطعَُِْهم، يهج أِرمةٌ، ـوـ 

 المجَء: َشدَّ ُ، ـوـ 

، ـوـ    لي : َ ضَّ

َِلَة  شةديدا . وكُركَّةعٍ: األَْضةراُس،  ـوـ 
الَ ْبةَل: يَ

 والِ جاَر ُ، والَ َا .وأْلراُف األَصابعِ، 

وأرٌض َمأرومةٌ وأْرماُء: لم يَُِْرْك ييهةا أصةٌل ـ 
 وال يَْرٌع.

واآلرام: األَْ ةةالُم، أَو  ةةاصٌّ بعةةاٍد، الواًةةُد: ـ   
ُك،  ٍ ويَُ ةةرَّ ، كِعنَبِةةج  إَِرٌم، كِعنَةةٍب، وكِِةةٍف، وإَِرِمةةجٌّ

كة . ، م رَّ  وأْيَرِمجٌّ ويََرِمجٌّ

 ور  اٍد،واألُروُم: األَْ الُم، وقُبـ 

رويُةة . وكِعنَةةٍب وَسةة اٍب:  ـوةةـ    ًُ مةةن الةةرأِس: 
والةةُد  ةةاٍد األولةة  أَو األَِ يةةرِ ، أَو اْسةةُم بَْلةةَدتِِهم، 

ِهم، أَو قَبِيلَِِهم.  أَو أُم ِ

ْسَ ْنَدِريَّةُ،ـ  َِ  وإَِرُم ذاُت العماد دَمْمُ ، أَو ا

 أو ع بفاِرَس.ـ 

 وإَرُم الَ ْلبَِة،ـ 

ِة: ع بةةةين البَْاةةةَر  وم ةةةةَ. أو إَِرِمةةةجُّ الَ ْلبَةةةـ    
وكَسةةة اٍب: َجبَةةةٌل ومةةةاٌء بةةةدياِر ُجةةةَاَم بةةةأْلراِف 

 الماِم وُمْلَِقَ  قَبائِل الرأِس.

 واألَرومةُ، وتَُةمُّ: األصلُ ـ 

  : أروٌم.ـ 

ٌم، كُمعَ ٍَّم: َضْخُم القَبائِل.ـ   ورأٌس ُمَؤرَّ
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َمةٌ: واِسعةُ األَْ ل .ـ   وبَْيَةةٌ ُمَؤرَّ

كة ،وما ب  أَرمٌ ـ   ، م رَّ

 وأريٌم، كأَميٍر،ـ 

ُك،ـ  ٍ ويَُ رَّ ، كِعنَبِج   وإَِرِمجٌّ

لُ : أًٌَد، وال َ لٌَم.ـ  ، ويُْ َسُر أوَّ  وأْيَرِمجٌّ

َسنَةُ األَْرِم، أَي: َمْجدولةةُ ـ  ًَ وجاِريةٌ َمأْرومةٌ: 
 الَخْلِ .

وأَرمةةا وِِ وأَرَم وِ بمعنةة : أَمةةا وِِ وأََم ـ   
 وِ.

 ، بالةم: ع بَِطبَِرْسِاَن.وأُْرمُ ـ 

وأُْرِميَةةةُ، بالةةةم: د بأَْذَربيجةةاَن. وكَاةةبوٍر: ـ   
 َجبٌَل ِلبَنِج ُسلَيٍم.

َمَد: ع.ـ  ًْ َ  وكأ

 وبِئُْر إِْرَم ، كِ ْسَم : قُْرَب المدينِة.ـ 

 واألْوَرُم: يج و ر م.ـ 

وآِرُم، كااًٍب: د بماَتْ ةَدراَن، منة : ُ ْسةُرو ـ 
ْمَ  َ الُمَؤد ِ  ًَ  ُب،بُن 

 و  قُْرَب ِدِهْسِاَن.ـ 

 وآراٌم: َجبٌَل بين الَ َرَميِن.ـ 

باب.ـ   وذاُت آراٍم: َجبٌَل بدياِر الة ِ

ًَ ٌن ب  آراٌم، َجَمعَِْها  اٌد.ـ   وذو آراٍم: 

أَتَم يَةةةأِْتُم أَْتَمةةةا  وأُتومةةةا ، يهةةةو آِتٌم وأَُتوٌم:  ـ   
 َ ضَّ بالفَِم ُكل ِ  شديدا ،

 ِس اللجاِم: قَبََض.الفََرُس  ل  يَأْ  ـوـ 

 العاُم: اْشَِدَّ قَْ ُط ، ـوـ 

 القوَم: اْسَِأَْصلَُهْم، ـوـ 

بِ ، ـوـ  ًِ  باا

 بالَم اِن: لَِ م، ـوـ 

َ َم يَِْلَ ، ـوـ  ًْ  الَ ْبَل وغيَر : أَ

  لي : واَِب، ـوـ 

 بَِةْيعِِ : ًايََظ، ـوـ 

 الباَب: أَْغلَقَ ، ـوـ 

 ،المجُء: اْ قَبََض واْ َةمَّ  ـوـ 

 كأَِتَم، كفَِرَح،ـ 

ْمسةاُك، ـ  َِ يِن، وا واألْتُم: القَْطُع بالناِب وبالس ِ  ِ
وتَةْرُك األَْكةِل، وأن ال تُةةْدِ َل َلعامةا   لة  َلعةةاٍم، 

ْمُت.  والاَّ

ةةةٍة وَملولةةةٍة: ـ     ًَ وَسةةةنَةٌ أَْتَمةةةةٌ، بةةةالفِك وكفِر
 شديد ٌ.

ومةآِتُم األرض والفَةْر ِ والعَةْيِ : َمةةايِقُها. ـ 
 ًِ  ُد: كَمْنِ ٍل.الوا

 والَمأِْتُم، ويقاُل:ـ 

الَمأِْتماِن: َمِةةيٌ  بةين َجْمةعٍ وَ َريَةةَ، وآَ ةُر ـ 
 بين م َّةَ وِمن  .

ُك،ـ  دَّ ُ، ويَُ رَّ د ُ، والم ِ ًِ  واألَْتمةُ: األَْكلَةُ الوا

 كاآلِتَمةِ ـ 
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  : أَْتٌم، بالفِكِ وكِعنٍَب.ـ 

 واآلِتَمةُ: النابُ ـ 

  : أَواِتُم،ـ 

 آلِتمِ كاـ 

  : كُركَّعٍ،ـ 

 وكاألَُتومِ ـ 

  : كعُنٍُ .ـ 

وأِتيٌم، كأَميٍر: جبٌل بالباِديَِة. وكقَطاِم: السَّةنَةُ ـ 
 الُمْجِدبَةُ. وكَابوٍر وُغراٍب: الُمالِتُم للمجء.

ُم: من أَصابَِْ ُ أَْتَمةٌ.ـ   والُمَِأَت ِ

يةةٌ بِسةيراَف، منهةا: بَْ ةُر ـ  ًِ كة :  ا وأََتُم، م رَّ
 يَْ يَ  بِن بَْ ٍر،بُن 

وع بين األَْهواِت وراَمُهْرُمَ ، من : م مةُد بةُن ـ 
ٍ النَّْ ِويُّ الَمْعروُف بَِمْبرَماَن.   لج 

 وأَِتَم بج  لي ، كفِرَح: ألَمَّ.ـ 

 أسامةُ، بالةم َمْعِرية : َ لٌَم لْْلََسِد، ـ

 واألُسامةُ: لُغَةٌ يي .ـ 

ِ صةل  ِ وأُسامةُ بُن تْيةٍد: َمةْولَ  رسةوِل ـ 
، وابةُن  بُّ ، وابُن شريٍ  الثَّْعلَبِةجُّ ًِ  لي  وسلم و
، وابةةةُن  ، وابةةةُن ماِلةةةٍ  الةةةداِرِمجُّ ُ َمْيةةةٍر الُهةةةََِلجُّ

: ص ابيُّون. ٍ المَّقَِريُّ  أَْ َدِري 

 وسامة: لغةٌ يي . واالْسُم: يج س م و.ـ 

 أِشَم بج  ل  ياُلٍن، كفِرَح: ألَمَّ، لغةٌ يج أِتم.ـ 

 موُم، بالةم: قَْريَِاِن بمْاَر.وأُشْ ـ 

ْصةةةَطْ مةُ، ب سةةةِر الهمةةةَ ِ  ويةةةِك الطةةةاٍء: ـ     َِ ا
 ُ ْبَ  ُ الَملَِّة.

كة : الِ ْقُد والَ َسُد، والغَةبُ  ـ  األََضُم، م رَّ

  : أَضماٌت.ـ 

 وأِضَم  لي ، كفِرَح: غِةَب،ـ 

 ب : َ ِلَ  يُْؤذيِ ، ـوـ 

ِل: َ ِلةةةةَ  بهةةةةا ـوةةةةـ      ةةةةوَّ يَْطُرُدهةةةةا  الفَْ ةةةةُل بالمُّ
 ويَعَةُّها.

وإَضةةٌم، كِعنَةةٍب: جبةةٌل، والةةوادي الةةَي ييةة  ـ   
صل  ِ وسةلم  لة  سةاِكنِها  ـالَمدينةُ النَّبِويَّةُ 

 نَد الَمدينةِة يَُسةمَّ  القَنةا َ، ومةن أْ لَة  منهةا  ـ
 نَد السُّد ِ المَّ ا َ، ثم ما كان أَْسفََل ذل  يَُسةمَّ  

 إَضما .

 ن م ةَ واليَمامِة.وذو إَضٍم: ماٌء بيـ 

ٍة وم بةةةمِيِن: القَْاةةُر، وكةةلُّ  ـ   األُْلةةُم، ضبَةةةمَّ
ٍ ب جاَرٍ ، وكلُّ بَْيٍت ُمَربَّعٍ ُمَسطَّكٍ  ْاٍن مبنِج  ًِ 

 : آلةةاٌم وأُلةةوٌم، وآلةةاٌم ُمَؤلَّمةةةٌ، كأَْجنةةاٍد ـ   
 ُمَجنََّدٍ .

 وأِلَم، كفَِرَح: غِةَب، واْ َةمَّ.ـ 

. وكَاةبوٍر: ُسةلَْ فا ٌ واألَليمةةُ: َمْوقِةَد ُ النةارِ ـ 
بَْ ِريَّةٌ غليَ ةُ الِجْلةِد، وسةم ةٌ كةَل ، والقَةْوُس 
الةةةةالِتُق وتَُرهةةةةا بَ بِةةةةِدها، والقُْنفُةةةةَُ، والبقةةةةر ُ، 
ْاةةةَر ُ البَةةةْوِل  ًُ ةةةَدُف. وكغُةةةراٍب وكِةةةاٍب:  والاَّ

 والبَعَِر من داٍء.

 أَِلَم الرُجُل والبعيُر، كفِرَح وُ نَِج،ـ 
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 أَْلما ، بالفِك،ـ 

 وأُِلَم  لي  وائُِِْطَم، َمْبنِيَّْيِن للمفعوِل،ـ 

َم وَغِةَب،ـ   وتَأَلََّم: تَأَجَّ

ةةْيُل: اْرتَفَعَةةْت أْمواُجةة  يَََِ سَّةةَر بعُةةةها  ـوةةـ    السَّ
  ل  بعٍض،

ُِْلَمُِ ، ـوـ   الليُل: اْشَِدَّْت 

نَّْوُر: َ رَّ يج  َْوِمِ ، ـوـ   الس ِ

 ِس .يالٌن: َسَ َت  ل  ما يج  َفْ  ـوـ 

،ـ   وأََلَم بِيَِد  يَأِْلُم:  ضَّ

 بَسْلِ  : َرَم ، ـوـ 

 البِئَْر: َضيََّ  ياها، ـوـ 

  ل  البَْيِت: أَرَ   سِوَر ُ. ـوـ 

 وآَلَم باب ُ: أغلَقَ ُ.ـ 

 وتَأليُم الهوَد ِ: َسُِْر  بثياٍب.ـ 

 وآلاُم:   باليَمامِة.ـ 

ْاٌن باـ  ًِ  ليََمن.وأُُلُم األَْضبَِط بِن قَُرْيعٍ: 

ِ مةن ًجةاَرٍ   ـ كةة : الَِّةلُّ مةن القُةف  األَكَمةُ، م رَّ
واًدٍ ، أَو هج دوَن الجباِل، أَو الَمْوِضُع ي وُن 
ْولَ ، وهو غلةيٌظ ال يَْبلُةُ  أَن  ًَ أََشدَّ اْرتِفا ا  مما 

َجرا   ًَ  ي وَن 

كةةة  وبةةةمِين وكأَْجبُةةل وِجبةةاٍل ـ     : أَكةةٌم، م رَّ
 اِب أَجأَ،وأَْجباٍل وَهْةبةٌ من ِهة

 وع قُْرَب ال اِجِر، يقاُل ل : أََكَمةُ الِعْمِرِق.ـ 

 واْسَِأَْكَم الَمْوِضُع: صار أََكما .ـ 

والَمةةأَْكُم والَمأَْكَمةةةُ، وتُْ َسةةُر كايُُهمةةا: َوَصةةلَِا ـ   
 بين العَُجِ  والَمِْنَْيِن، َجْمعُ : مآِكُم.

ثَةةةٍة: الع ـ     َمةةةةُ، كُم د ِ يمةةةةُ والُمؤاَكَمةةةةُ والُمَؤك ِ
 الَمأَْكَمَِْيِن.

وأُِكَمةِت األرُض، كعُنِةَج: أُِكةَل جميةُع مةا ييهةا. ـ 
 وكغُراٍب: َجبٌل.

 والِأكيُم: ِغلَُظ الَ فَِل.ـ 

 واْسَِأَْكَم َمْجِلَس : اْسَِْوَلأ ُ.ـ 

ا .ـ   والَمأْكوُم: الَ ِمُد َغم 

كة : الَوَجُع، ـ  األلَُم، م رَّ

 كاألْيلََمةِ ـ 

  : آالٌم.ـ 

 َم، كفِرَح، يهو أَِلٌم، وتَألََّم وآلَْمُِ .ألِ ـ 

 واألَليُم: الُمْؤِلُم،ـ 

مةةن العَةةَاِب: الةةَي يَْبلُةةُ  إيجاُ ةة  غايةةةَ  ـوةةـ   
 البُلوغ.

 واألَلُوَمةُ: اللُّْؤُم والِخسَّةُ،ـ 

 وبال الم: ع.ـ 

 واألْيلََمةُ: الَ ركةُ، والاوُت.ـ 

 أَمَّ ُ: قََاَد ، ـ

َم ُ ـ  َم . كائَِْمَّ ُ وأَمَّ َم  وتَيَمَّ َم ُ ويَمَّ  وتَأمَّ
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ةةةُؤ بةةةالُِّراِب، إْبةةةداٌل، أَْصةةةلُ  ـ     ُم: الََِّوضُّ والَِّةةةيَمُّ
ُم.  الَِّأمُّ

والِمئَمُّ، ب سر الميِم: الدليُل الهادي، والَجمةُل ـ 
 يَْقُدُم الِجماَل، وهج: بهاٍء.

ْر ةُ، والديُن، ـ  ةُ، بال سر: ال الةُ، والم ِ مَّ َِ وا
الن ِْعمةُ، والَهْيئَةُ، والمةاُن، وَغةةار ُ ويَُةمُّ، و

مامةُ،  َِ العَْي ، والسُّنَّةُ، ويَُةمُّ، والطريقةُ، وا
ُجةةةُل الجةةةاِمع  مةةةاِم، وبالةةةةم: الرَّ َِ واالئِمةةةاُم با

 للخيِر،

مةةةاُم، وجما ةةةةٌ أُْرِسةةةَل إلةةةيهم رسةةةوٌل، ـ     َِ وا
ٍ، والِجْنُس، ج  ًَ  والجيُل من ُكل ِ 

ِ ُمَخةةاِلٌف كةةاألُم ِ ييهمةةا، وَمةةن هةةـ    و  لةة  الَ ةة  
لسةةائر األَْديةةاِن، وال ةةيُن، والقامةةةُ، والوجةة ُ، 

 والنَّماُل، والطا ةُ، والعاِلُم،

 من الَوْجِ  والطريِ : ُمْعَ ُم ، ـوـ 

 من الرُجل: قَْوُم ، ـوـ 

 هللِ تعال : َ ْلقُ ُ. ـوـ 

واألمُّ، وقةةد ت َسةةُر: الواِلةةَد ُ، وامةةرأ ُ الرُجةةِل ـ   
 والَمْسَ ُن، و اِدُم القَْوِم. الُمِسنَّةُ،

َهةُ.ـ  ةُ واألُمَّ : األُمَّ  ويقال لْلَم ِ

هاٌت، أو هَ  لَمْن يَْعقُل،ـ  اٌت وأُمَّ   : أُمَّ

اٌت لَمْن ال يَْعقل.ـ   وأُمَّ

 وأُمُّ ُكل ِ شجٍء: أْصلُ ُ وِ ماُد ُ.ـ 

 للقَْوِم: رئيُسُهم، ـوـ 

ُمْ َ َمةٍة  مةن القةرآِن: الفاتَِ ةةُ، أو ُكةلُّ آيةةٍ  ـوةـ 
ًْ اِم والفَرائِِض،  من آياِت المَّرائِعِ واألَ

 للنُّجوِم: الَمَجرَّ ُ، ـوـ 

قيقةةُ الِةج  ـوةـ  ماُغ، أو الِجْلةَد ُ الرَّ للةرأِس: الةد ِ
  ليها،

ْمكِ: الل ِواُء، ـوـ   للرُّ

 للَِّنائِِف: الفاَت ُ، ـوـ 

ْت إل ـوـ  ية  للبَْيِض: النَّعاَمةُ، وُكلُّ شجٍء ا َةةمَّ
 أْشياُء.

وأُمُّ القُةةَرى: م َّةةةُ، أل َّهةةا تََوسَّةةطِت األرَض، ـ   
و َهةا، أو  ييما َتَ موا، أو ألَ َّها قِْبلَةُ الناِس يَُؤمُّ

 ألَ َّها أْ َ ُم القَُرى َشأ ا .

وأُمُّ ال ِةةاب: أصةةل ُ، أو اللَّةةْوُح الم فةةوِ، أو ـ   
ة : يةج و  ي الفاتَِ ةُ، أو القرآُن جميعُة ُ. وَوْيلُم ِ

 ل.

 وال أُمَّ لََ : ُربَّما ُوِضَع َمْوِضَع الَمْدحِ.ـ 

ا .ـ  ْت أُموَمة : صارْت أُم   وأمَّ

ا .ـ  ها: اتََّخََها أُم  مها واْسَِأمَّ  وتأمَّ

ا  يأَِمْمِت، بال سر، أُموَمة .ـ   وما ُكْنِت أُم 

ا ،ـ   وأمَّ ُ أم 

 يهو أِميٌم ومآموٌم: أصاَب أُمَّ رأِس .ـ 

ةٌ آمَّ ـ   ةٌ ومأمومةٌ: بَلَغَْت أُمَّ الرأِس.وَشجَّ

واألََمْيَمةةةةُ، كجهينةةةةَ: ال جةةةار ُ تُْمةةةَدُ  بهةةةا ـ    
اِد،  ، وِمْطَرقَةةةةةُ الَ ةةةةدَّ وُس، وتَاةةةةغيُر األُم ِ ُُ الةةةةرُّ

 واثنََِا َ َمَر َ َص ابِيَّة .

.ـ  : ص ابجُّ  الُجَمِمجُّ أو الَجْعِديُّ
 وأبو أَُمْيَمةَ
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َِْهةِرِ  وبَةُر  مةةن والمةأموُم: َجَمةٌل ذََهةةَب مةن ـ  

 َضْرٍب أو َدبٍَر، ورُجٌل من َلي ٍِئ.

ةاُن: َمةن ال يَْ ُِةُب، أو َمةن  لة  ـ  ةجُّ واألُمَّ واألُم ِ
ةةِة لةةم يَةةَِعَلَِّم الِ ِةةاَب، وهةةو بةةاٍق  لةة   ِ ْلقَةةِة األُمَّ

ِ ، والغَبِجُّ الِجْلُف الجايج القليُل ال الِم.  ِجبِلَِّ

اَم، ي ةوُن اْسةما  واألَماُم:  َِقيُض الةَوراِء، كـ  قُةدَّ
َِْريا ، وقد يََُكَُّر.  و

يٍر. وكثُماَمةٍة: ثَةالُث ِمئَةٍة ـ  َِ وأماَمة : َكلَمةةُ تَْ ة
بِِل، وبنُت قَُمةيٍر، وبنةُت الَ ةاِرِث، وبنةُت  َِ من ا

 العاص، وبنُت قَُرْيبَةَ: ص ابيَّات.

، وابةةةُن َسةةةْهِل بةةةِن ـ      األَْ اةةةاِريُّ
وأبةةةو أُماَمةةةةَ
نَْيٍف، وابُن سَ  ْعٍد، وابُن ثَْعلَبَةَ، وابُن َ ْجةالَن: ًُ

صةة ابيُّوَن. وإلةة  ثةةا ِيهْم  ُِسةةَب  بةةُد الةةرًمِن 
، ألَ   من َولَِدِ .  األُماِمجُّ

ةةةا تُْبةةةَدُل ِميُمهةةةا األُولةةة  يةةةاء  باْسةةةِِثْقالها ـ     وأمَّ
 للَِّْةعيف، كقوِل ُ َمَر بِن أبج َربيعَةَ:

 ****     رأْت َرجةةال  أْيمةةا إذا المَّةةْمُس  اَرَضةةتْ ـ   
ِ يَيَْخَارُ   يَيَْةَ   وأْيما بالعَِمج 

ةةةةْرِل: آيأمةةةةا الةةةةَين آمنةةةةوا  ةةةةْرٌف للمَّ ًَ وهةةةةج 
يَيَْعلَُمون أ   الَ  ُّ من رب ِِهْم{ وللَِّفايِل، وهو 

 غاِلُب أًوالها، ومن :

ا السفينَةُ ي ا َْت لَمساكيَن{،ـ   آأمَّ

 آوأما الغاُلُم{،ـ 

ا الِجداُر{ اآلياِت، ولـ  ةا آوأمَّ لِأكيد، كقوِلة : أمَّ
تيٌد يََاِهٌب، إذا أَرْدَت أ   ذاِهٌب ال َم الَةَ وأ ة  

 من  َ ِ يَمةٌ.

ةةا، بال سةةر: يةةج الجةة اِء، ُمَركَّبَةةةٌ مةةن إن ـ    وإِمَّ
ومةةا، وقةةد تُْفةةَُِك، وقةةد تُْبةةَدُل ميُمهةةا األُولةة  يةةاء  

 كقوِل :

نةةا شةةالَْت  َعاَمُِهةةا ـ    إلةة   إِْيمةةا ****    يالَْيََِمةةا أُمُّ
 َجنٍَّة إِْيما إل   ارِ 

 وقد تُْ ََُف ما، كقوِلِ :

وإِْن مةةةن  ****    َسةةةقَِْ ُ الرواِ ةةةُد مةةةن َصةةةي ٍِف 
 َ ِريٍف يَلَْن يَْعَدما

ةةا مةن َصةةي ٍِف وإمةةا مةن َ ريةةٍف. وتَةةِرُد ـ   أي: إمَّ
،  لَمعَاٍن: للمَّ  ِ

ةةا َ ْمةةٌرو، إذا لةةم يُْعلَةةِم ـ    ةةا تيةةٌد وإِمَّ كجةةاَء ج إِمَّ
ْبَهاِم:الجائج  َِ  منهما، وا

ةةةةا يَِةةةةوُب  لةةةةيهم{،  ـكةةةةـ      بُُهم وإِمَّ ةةةةا يُعَةةةةَ ِ آإِمَّ
َِّخةةََ يةةيهم  ةةا أن تَِ َب وإِمَّ ةةا أن تُعَةةَ ِ والَِّخييةةِر: آإِمَّ

ِة: ًَ با َِ ْسنا {، وا ًُ 

ا  َْ وا "، و اَتَع يج هَا ـ  ا يِْقها  وإِمَّ "تَعَلَّْم، إِمَّ
 َجماَ ةٌ،

ا شاكِ  ـوللَِّْفايِل: كـ  ا َكفُورا {.آإِمَّ  را  وإِمَّ

كةةة : القُةةْرُب، واليَِسةةيُر، والبَةةي ُِن ـ    واألََمةةُم، م رَّ
 من األَْمِر،

، والقَْاُد، والَوَسُط.ـ   كالُمَؤام ِ

 والُمؤامُّ: الُموايُِ .ـ 

ُهْم وـ  مامةُ. ـوأمَّ َِ  بهم: تَقَدََّمُهْم، وهج: ا

ماُم: ما ائُِْمَّ ب  من رئيٍس أو غيِر ِ ـ  َِ  وا

ةد ِ َ ةْدٍل  ـ  ًَ ةِد ولةيَس  لة   ًِ : إماٌم، بِلَْفظ الوا
 ألَ َُّهم قالوا: إماماِن، بَْل َجْمٌع ُمَ سٌَّر،

ةٌ: شاذٌّ،ـ  ةٌ، وأئِمَّ  وأيِمَّ

و= : الَخةةةةْيُط يَمةةةةدُّ  لةةةة  البِنةةةةاء يَيُْبنَةةةة ، ـ     
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والطَّريةةُ ، وقَةةي ُِم األَمةةِر الُمْاةةِلُك لةة ، والقةةرآُن، 
، صةةةل  ِ  ليةةة  و سةةةلم، والخليفَةةةةُ، والنَّبةةةجُّ

وقائُِد الُجْنِد، ومةا يََِعَلَُّمة ُ الغةالم ُكةلَّ يةوٍم، ومةا 
اْمُِثَِل  لي  الِمثاُل، والدَّليَل، وال ةادي، وتِْلقةاُء 
ى  ليها البناء.  الِقْبلَِة، والَوتَُر، وَ َمبَةٌ يَُسوَّ

ٍب وِصَ اب.ـ  ًِ ، كاا  وَجْمُع آم ٍ

بةُن إِسةماِ يَل  وُم مُد بُن  بِد الَجبَّاِر وم مةدُ ـ 
ثَاِن. ماميَّاِن: م د ِ َِ  البِْسطاِمجُّ ا

َسةةُن إماَمةةة . وائْةةَِمَّ ـ    ًْ وهةةَا أيَةةمُّ منةة  وأَومُّ: أ
 بالمجء وائََِْم  ب ،  ل  البََدِل.

ةةَ  و الَُِةةَ . ـ    ةةاَك، أي: أبةةواَك، أو أُمُّ وُهمةةا أُمَّ
 وكأَميٍر: الَ َسُن القاَمِة.

ةةْرُف َ ْطةةٍف، وَمْعنَةة ـ   ًَ ا ُ االْسةةِِْفَهاُم، وقةةد أْم: 
ت وُن بمعن  بل، وبَِمْعنَ  أِلِف االْسةِِْفَهاِم، وقةد 

 تَْدُ ُل  ل  َهْل، وقد ت وُن تائَِد  .

األَ ةةاُم، كسةة اٍب وسةةاباٍل وأميةةٍر: الَخْلةةُ ، أَو ـ   
ْ ُس، أَو جميُع ما  ل  وجِ  األرِض. َِ  الِجنُّ وا

ةرُّ ُ  ـ ًَ ، والةدَُّ اُن، األُواُم، كغُراٍب: العََطُ ، أو 
 وُدواُر الرأِس، والَوتَُر، وأْن يَِةجَّ العَْطماُن.

 وقد آَم يَُؤوُم أْوما .ـ 

ياُم، بال سر: الدُّ انُ ـ  َِ  وا

  : أُيٌُم، كُ ٍُِب.ـ 

َن. ـوآمها وـ    ليها يَؤوُمها أْوما  وإِياما : َد َّ

ةةةةٍم: الع ةةةةيُم الةةةةرأِس، أو ـ      ُم، كمعَ َّ والُمةةةةَؤوَّ
 الُمَموَّ ُ.

 وآَم ُ: ساَس ُ.ـ 

َم ُ تَأْويما : َ طََّم ُ.ـ   وأوَّ

ِ  ـ  واآلَمةُ: الِخْاُب، والعَْيةُب، ومةا يَْعلَةُ  بُسةرَّ
ِ ًين يولُد، أو ما لُفَّ يي  من ِ ْرقٍَة، أَو  بِج  الاَّ

 ما  َرَ  مع .

 وآٌم: د تُْنَسُب إِلي  الثياُب،ـ 

 و  بالَجِ يرِ .ـ 

 ُمْنَ َر ٌ.ولَياٍل أَُوٌم، كُاَرٍد: ـ 

األي ُِم، كَ ي ٍِس: من ال َتْوَ  لها، بِْ ةرا  أو ثَي ِبةا ،  ـ
ِل: أيايُِم وأياَم ،  وَمْن ال امرأ َ ل ، َجْمُع األَوَّ

 وقد آمْت تَئيُم أْيما  وأُيوما  وأْيمة  وإيَمة .ـ 

ْجُِها أي ِما .ـ   وأأْمُِها: تََ وَّ

الن ِسةةاِء، ورجةةٌل أْيمةةاُن  ْيَمةةاُن: يَأَْيمةةاُن إلةة  ـ   
 وَ ْيماُن إل  اللَّبَِن.

 واْمَرأَ ٌ أْيَم  َ ْيَم .ـ 

 والَ ْرُب َمأْيََمةٌ للنساء.ـ 

ْ .ـ   وتأَيََّم: َمَ َث تما ا  لم يَََِ وَّ

ُ تعال  تَأْيِيما .ـ   وأيََّم ُ ّللا 

ومالَة ُ آٌم و ةاٌم، أي َهلََ ةت اْمَرأَتُة ُ وماشةيُِ ُ ـ 
 ًِ  يَئِيَم ويَِعيَم.

ألَي ُِم، كَ ي ٍِس: الُ ةرَّ ُ، والقَرابَةةُ   ةو البِْنةِت واـ 
واألُْ ِت والخالَِة، وَجبٌَل بِِ َم  َضِريَّةَ، والَ يَّةةُ 

 األَْبيَُض اللَّطيُف، أَو  امٌّ،

يِم، بال سِر،ـ  َِ  كا

  : أُيوٌم.ـ 
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 واآلَمةُ: العَْيُب والنَّْقُص، والغََةاَضةُ.ـ 

 : بَْطٌن.وبنُو إِيَّاٍم، كِ ََّابٍ ـ 

 والُمْؤيَِمةُ، كُمْ ِسنٍَة: الُموِسَر ُ وال َتْوَ  لَها.ـ 

بِةةِل، ـ    َِ يةةاُم، كغُةةراِب وكِةةاٍب: داٌء يةةج ا ِِ واألُ
والدُّ اُن. وُتبَْيُد بُن الَ ةاِرِث، والعَةالُء بةُن  بةِد 

ثاِن. ياِميَّاِن: ُمَ د ِ َِ  ال ريِم ا

 وايُم ِ: يج ي م ن.ـ 

نَ ـ    ل  النَّْ ِل ِليَْمَِاَر العََسَل. وآَم إياما : َد َّ

 فَْصُل البَاء

 أبَْنبَُم، ويقاُل، ـ

 يَبَْنبَُم: ع قُْرَب تَثْليَث.ـ 

يَةةٌ، ـ  ًِ جٍ:  ا ، وبالِ ريةِ ، وكةُ مَّ البُةُِْم، بالةةم ِ
ْاٌن، أَو َجبٌَل بِفَْرَغا َةَ. ًِ  أَو 

ٍ أَو ـ  بََجَم يَةْبِجُم بَجمةا  وبُجومةا : َسةَ َت مةن ِ ةج 
 عٍ أَو َهْيبٍَة، وأْبطأَ، واْ قَبََض،يَ َ 

َم، تَْبِجيما  ييهما.ـ   كبَجَّ

 والَِّْبِجيُم: الَِّْ ديُ  يج النََّ ِر.ـ 

 البَجاِرُم: الدواهج. ـ

 غديٌر بَْ َرٌم، كجعفٍر: كثيُر الماء.ـ 

 بَْخٌََم، بالمعجمِين كجعفٍر: اْسٌم.ـ 

: الةةرأُي، وال ةةْ ُم، والةةنَّ  ـ   َُْم، بالةةةم ِ ْفُس، البُةة
ْلَت. م ِ ًُ َِِمالَُ  ِلَما  ًْ  وال ثايَةُ، والَجلَُد، وا

والبَْيةةةََُماُن، بةةةةم الةةةَاِل:  َْبةةةٌت. وكةةةأَميٍر: ـ    

، والفَةةُم الُمَِغَي ِةةُر الرائَِ ةةِة، والعاقةةُل  نةةَد  القَةةِويُّ
 الغََةِب،

يَمِة.ـ  َِ  كالبَ

 وقد بَََُم، كَ ُرَم.ـ 

يَمةُ: َمْولَ  جابِِر بِن َسُمَر َ ـ  َِ . وأبو  بِد ِِ وبَ
يَمةَ: من أتْباعِ الِابعين. َِ  بُن بَ

هةةةةا مةةةةن ِشةةةةدَِّ  ـ     ُُ يا ًَ وأْبةةةةَََمِت الناقةةةةةُ: َوِرَم 
بَعِة.  الةَّ

 و اقةٌ ِمْبٌََم، كِمْنبٍَر: قَِويَّةٌ.ـ 

ةةٌر ـ    وبةةاذاُم: أبةةو صةةاِلكٍ َمةةْولَ  أُم ِ هةةا ٍِئ ُمفَس ِ
ٌث ضعيٌف َمْمنُوٌع للعُْجمِة، ومعنةا : ا للَّةْوُت ُمَ د ِ

 بالفاِرِسيَِّة.

كةةة : َمةةْن ال يَةةْدُ ُل مةةَع القَةةْوِم يةةج  ـ   البَةةَرُم، م رَّ
 الَمْيِسِر.

ويةةةج الَمثَةةةِل: "أبََرمةةةا  قَرو ةةةا "، أَي: ثَقيةةةٌل، ـ    
 ويأُكُل َمَع ذل  تَْمَرتَْيِن تَْمَرتَْينِ 

َجُر،ـ    : أْبراٌم، والسآَمةُ، والةَّ

 الِعةاِ ،وقد بَِرَم ب ، َكفَِرَح، وثََمُر ـ 

ةبُّ الِعنَةِب إذا ـ  ًَ وُمْجَِنِي : الُمْبِرُم، كُمْ ِسٍن، و
، وِس الََّر ِ ُُ  كان ِمثَْل ُر

وقد أْبةَرَم الَ ةْرُم، وقِنةاٌن مةن الجبةاِل، و اقةةٌ، ـ 
 وَجْمُع البََرَمِة لْْلَراِك،

 كالبِراِم.ـ 

 وأْبَرَم ُ يبَِرَم، كفِرَح،ـ 

.ـ  َم: أَملَّ ُ يََملَّ  وتَبَرَّ
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 وأْبَرَم الَ ْبَل: َجعَلَ  لاقَْيِن ثم يََِلَ ُ،ـ 

َ َم ُ، ـوـ  ًْ  األَمَر: أ

 َكبََرَم ، بَْرما .ـ 

 والَمبَاِرُم: الَمغَاِتُل الِج يُْبَرُم بها.ـ 

ةْبُك، وَ ْيطةاِن ُمْخَِِلفَةاِن ـ  والبَِريُم، كةأَميٍر: الاُّ
َمةةةُر وأبةةةيُض، تَُمةةةدُّ ُ المةةةرأ ُ  لةةة  َوَسةةةِطَها  ًْ أ

ْبةٌل وَ ُةده ًَ ا، وُكلُّ ما يي  لَْو َاِن ُمْخَِِلَطاِن، و
للمةةةرأِ  ييةةة  لَْو َةةةاِن ُمةةةَ يٌَّن بَجةةةْوَهٍر، والةةةدَّْمُع 
ثِْمِد، ولَفيُف القَْوِم، والجيُ  ألَنَّ  َِ  الُمْخَِِلُط با

ييةةة  أْ اللةةةا  مةةةن النةةةاِس، ضأَو ألَلةةةواِن ِشةةةعاِر 
القبائِةةةةةِلم، والعُةةةةةوذَ ُ، وقَطيةةةةةُع الغةةةةةنَِم َضةةةةةأٌن 

 ْعَ ى، والُمََِّهُم.ومِ 

واْشةِو لَنةا مةن بَريِمَهةا، أي: َكبِةِدها وَسةناِمها ـ 
يا  يُقَةةةدَّاِن لةةةوال  ويُلَفَّةةةاِن بَِخةةةْيٍط أَو غيةةةِرِ ، ُسةةةم ِ

 لبياِض السَّناِم وَسواِد الَ بِِد.

جاَر ٍ ـ  ًِ  والبُْرَمةُ، بالةم: قِْدٌر من 

 : بُْرٌم، بالةم. وكُاةَرٍد وِجبةاٍل وكُمْ ِسةٍن: ـ 
جاَرتَهةةا مةةن الِجبةةاِل،  ًِ صةةا ِعَُها، أو َمةةن يَْقَِِلةةُع 
والثقيُل كأَ َّ ُ يَْقَِِطُع مةن ُجلَسةائِِ  شةيئا ، والغَةثُّ 
ال ةةةةديِث. وكُمْ ةةةةَرٍم: الثَّةةةةْوُب الَمْفُِةةةةوُل الغَةةةةْ ِل 

 لاقَْيِن، وجْنٌس من الث ِياِب.

ةةة ، ـ    ةةاِر  اصَّ والبَْيةةَرُم: العََِلَةةةُ، أو َ َِلَةةةُ النَّجَّ
 الُ ْ ُل الُمََاُب،و

كة ، والبِْرليُل، وكغُراٍب: القُرادـ   كالبََرم، م رَّ

  : أْبِرَمةٌ.ـ 

ِِِ ، كعَِلَم: إذا  َواها يلم تَْ ُةْر ُ.ـ   وبَِرَم بُ جَّ

َمَد: د، أو  َْبٌت.ـ  ًْ َ  وأْبَرُم، كأ

 وبُْرٌم، بالةم: ع، وبهاء: اْسٌم.ـ 

 اْسٌم.وكَس اٍب وقَطاِم: ع. وكُجَهْينَةَ: ـ 

ِ.ـ   وَمْبَرماُن: لَقَُب أبج بَْ ٍر األََتِمج 

ِث، ـ    : واِلةةُد  بةةِد الةةرًمِن الُمَ ةةد ِ ٍَ بةةْرثٌُم، كقُْنفُةة
 واْسُم َجبٍَل.

البُْرُجَمةُ، بالةم: الَمْفِاُل ال اِهُر أو البةاِلُن  ـ
ْصبَُع الُوْسَط  من كل ِ لائرٍ  َِ  من األَصابعِ، وا

األَصابعِ ُكل َِهةا، أو   : بَراِجُم، أو هج َمفاصلُ ـ 
هةةةةةوُر القََاةةةةةِب مةةةةةن األَصةةةةةابعِ، أو رُوُس 

ُِ
 السُّالَميَاِت إذا قَبَْةَت كفََّ ،  ََمَ ْت واْرتَفَعَْت.

ْنَ لَةةةَ بةةِن ماِلةةٍ ، ـ    ًَ والبَةةراِجُم: قَةةْوٌم مةةن أْوالِد 
 ويج الَمثَِل:

 إِنَّ المَِّقجَّ وايُد البَراِجِم،ـ 

َرَق تِْسعَة  وتِْسةِعيَن رُجةال  ألَنَّ َ ْمَرو بَن ِهْنٍد أ ًْ
لَةةَف لَيُْ ةةِرقَنَّ مةةنهم  ًَ مةةن بنةةج داِرٍم، وكةةان قةةد 
ِمئَةةة  بأِ يةةِ  َسةةْعٍد، يََمةةرَّ َرُجةةٌل، ياْشةةَِمَّ رائَِ ةةة ، 
يََ نَّ ِشواء اتََّخََ ُ الَمِلُ ، يَعََدَل إلي  ليَْرَتأ من ، 
ة ْن أْ َت؟ يقةال: مةن البَةراِجِم، يََ مَّ َل يقيَل ل : ِممَّ

 .ب  ِمئَة  

ْفةةةةُص بةةةةُن ـ      ًَ . و : تةةةةابِِعجٌّ وَهيَّةةةةاٌ  البُْرُجِمةةةةجُّ
ِ ْمراَن، وم مُد بُن ِتياٍد، وِسناُن بةُن َهةاروَن، 
وَ ْمةةةرو بةةةُن  اِصةةةٍم البُْرُجِميُّةةةوَن: ُم ةةةدثوَن. 

 والفُِك لَْ ٌن.

 والبَْرَجَمةُ: ِغلَُظ الَ الَِم.ـ 

. بُْرِسةَم، البِْرسةاُم، بال سةر: ِ لَّةةٌ يُْهةََى ييهةا ـ
،  بالةم ِ

 يهو ُمبَْرَسٌم.ـ 
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ها: الَ ريةةُر، ـ    ْبريَسةةُم، بفةةِك السةةيِن وَضةةم ِ َِ وا
 ٍ ٌن للبَةةَدِن، ُمْعَِةةِدٌل مقةةو  ٌح ُمسةةخ ِ ٌب، ُمفَةةر ِ أو ُمعَةةرَّ

 للبََاِر إذا اْكُِِ َل ب .

ةةةةبُّ القُةةةةْرِل َشةةةةبي ٌ ـ      ًَ والبِْرسةةةةيُم، بال سةةةةر: 
ْلبَِة أَو أَجلُّ منها، وُتقاقٌ   بِمْاَر. بالرَّ

ٌث.ـ  : ُم د ِ  و بُد العَِ يِ  البِْرسيِمجُّ

َهةةةَر الُ ةةةْ َن، أَو َشةةةنََّج  ـ    ِْ بَْرَشةةةَم: وِجةةةَم، وأ
َن الةةنُّقَط أْلوا ةةا ، وأداَم النََّ ةةَر، أو  الَوْجةة َ، َولَةةوَّ

دَّ ُ، ًَ  أ

بَْرَشةةَمة  وبِْرشةةاما . وكعاُلبِةةٍط: الَ ديةةُد النََّ ةةِر. ـ   
: البُْرقُُع. ٍَ  وكقُْنفُ

 والبُْرُشوُم، ويفُِك: أْبَ ُر النَّْخِل بالبَْاَرِ . ـ

: ِ فةةةةةاُص القةةةةةارورِ  ـ       البُْرصةةةةةوُم، بالةةةةةةم ِ
 و َْ ِوَها.

ْخُم المَّفَِة، ـ  البِْرلاُم، بال سر: الةَّ

ْخَمةُ. وكجعفٍَر: العَيِةجُّ ـ  كالبُراِلِم، والمَّفَةُ الةَّ
 اللساِن.

 والبَْرَلَمةُ: االْ ِِفَاُ  َغَةبا .ـ 

 وتَبَْرَلَم: تَغَةََّب من كالٍم.ـ 

،ـ  َِ ُ، الِتٌم ُمَِعَد ٍ  وبَْرَلَم ُ: غا

 الليُل: اْسَودَّ. ـوـ 

البُةةْرُ ُم والبُْر ةةوُم والبُْرُ َمةةةُ والبُْر وَمةةةُ،  ـ  
: ِكةةمُّ ثََمةةِر المَّةةَجِر، والنَّةةْوُر، أو َتْهةةَر   ِهنَّ بَةةةم ِ

 المََّجِر قبَل أن تَْنفََِِك.

 المََّجَر ُ  َوبَْرَ َمتِ ـ 

 وتَبَْرَ َمْت: َ َرَجْت بُْرُ َمُِها.ـ 

والبَةةرا يُم: ع، أَو ِرمةةاٌل ييهةةا داراٌت تُْنبِةةُت ـ   
 البَْقَل،

 من الجباِل: َشماريُخها. ـوـ 

البَْرَهَمةةةُ: إداَمةةةُ النََّ ةةِر، وُسةة وُن الطَّةةْرِف،  ـ  
.  وبُْرُ َمةُ المََّجِر، ويَُةمُّ

ُم، ـإِبراهةةةوُم وإِْبراُهةةةوإِبةةةراهيُم وإِْبراهةةةاُم وـ    
 ُمثَلَّثَةَ الهاء أَيةا ،

،ـ   وإِْبَرَهُم، بفِك الهاء باِل أِلٍف: اْسٌم أْ َجِمجٌّ

 وتَْاِغيُر ُ: بَُرْي ٌ أو أُبَْيَر ٌ أَو بَُرْيهيمٌ ـ 

 : أباِر ُ وأبارية ُ وأباِرَهةةُ وبَةراهيُم وبَةراِهُم ـ 
 وبَراِهَمةٌ وبِرا ٌ.

ْبراِهيميُّون: ـ  َِ  اثنا َ َمَر َص ابيا .وا

ِتوَن  لة  ِِ تعةال  ـ  والبَراِهَمةُ: قَةْوٌم ال يَُجةو 
ُسِل.  بِْعثَةَ الرُّ

: تَْمٌر أْسَوُد.ـ  ْبراهيمجُّ َِ  وا

براِهيميَّةةةةُ:   بواِسةةةَط، وبجِ يةةةرِ  ابةةةِن ـ     َِ وا
 ُ َمَر، وبنهِر  يَس .

أبو البََرْهَسِم، كَسةفَْرَجٍل:  ْمةراُن بةُن  ثمةاَن ـ 
.ال ُّ   بَْيِديُّ الماِمجُّ ذو الِقراآِت المَّواذ ِ

ِم أْسةنا ِِ ،  ـ بََ َم  لي  يَْبِ ُم ويَْبةُ ُم: َ ةضَّ بُمقَةدَّ
باِ ياِت،  أو بالثَّنايَا والرَّ

َملَ ُ ياْسََِمرَّ ب ، ـوـ  ًَ  بالِعْبِء: 

ْبَهاِم، ـوـ  َِ  الناقَةَ: ًلَبَها بالسَّبَّابَِة وا
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 َسلَبَ  إيَّا ُ.ياُل ا  ثَْوبَ ُ:  ـوـ 

والبَْ ُم: َصةِريَمةُ األْمةِر، والغَلةيُظ مةن القَةْوِل، ـ 
بهةاِم ثةم  َِ وال سُر، وأن تأُ ََ الَوتََر بالسَّبَّابَِة وا

 تُْرسلَ ُ.

 وهو ذو ُمباَتَمٍة يج األَْمِر: ذو َصِريمٍة.ـ 

والبَِ يُم: الُخوَصةُ يَُمدُّ بها البَْقةُل، ومةا يَْبقَة  ـ 
 يج أْسفَِل الِقْدِر من غير لَْ ٍم. من الَمَرقِ 

ِ: البَةةةِ يُم َ ةةةْيُط الِقةةةالَدِ ، ـ     وقةةةوُل الجةةةوهِري 
َرِ  يج اللُّغَةِة،  تَْاِ يٌف، وَصوابُ ُ: بالراء الُمَ رَّ

 ويج البَْيَِْيِن الماِهَدْيِن.

ْبِ يُم، ب سِرِهما: الَي يةج رأِس ـ  َِ ْب اُم وا َِ وا
ذو لساٍن يُةْدَ ُل يية   الِمْنَطقَِة وما أْشبََه ُ، وهو

 الطََّرُف اآلَ ُر.

 وأْبَ َم ُ ألفا : أْ طا ُ إيَّا ُ.ـ 

ةةةَد ُ، وَوْتُن ثاَلثِةةةيَن ـ     ًِ والبَْ َمةةةةُ: األَْكلَةةةةُ الوا
 ِدْرَهما .

 واْبََِ َم اليَْوَم كَا: َسبََ  ب .ـ 

بََسةَم يَْبِسةُم بَْسةةما  واْبََِسةَم وتَبَسَّةَم: وهةو أقَةةلُّ  ـ 
ِ ِ  وأ َسنُ ُ، يهو باِسٌم وِمْبساٌم وبَسَّاٌم.الةَّ ًْ 

 والَمْبِسُم، َكَمْنِ ٍل: الثَّْغُر،ـ 

 وكَمْقعٍَد: الَِّبَسُُّم.ـ 

اٍد ـ    ومةةا بََسةةْمُت يةةج المةةجء: مةةا ذُْقُِةة . وكَمةةدَّ
َمةةةةَد ل  ًْ وَشةةةةدَّادٍ : اْسةةةةماِن. ل وم مةةةةُد بةةةةُن أ

ٌث. : ُم د ِ  الَطبَِسجُّ البَسَّاِمجُّ

 ابُن قيِس بِن َمْسعُوٍد، بِْسطاُم، بال سر: ـ

ود، ويُْفةةَُِك، أو لَْ ةةٌن، ولةةم يُةةَر بةة  َرِمةةٌد وال ـ   

 اِشةةةٌ ، وإن ورَد ُ سةةةال، منةةة : العةةةاِرُف أبةةةو 
يَِ يَد، وَ ْمةٌرو، وم مةٌد اْبنةا م مةٍد، والُ َسةْيُن 
َمةةَد بةةِن  ًْ ثوَن، وَ ِلةةجُّ بةةُن أ بةةُن  يَسةة  الُمَ ةةد ِ

ِ .بِسطاٍم البِْسَطاِمجُّ  ِْسبَةٌ إل    َجد ِ

كة : الَُِّخَمةُ، والسآَمةُ، ـ  البََمُم، م رَّ

 بَِمَم، كفَِرَح،ـ 

وأْبَمةةةَم ُ الطَّعةةةاُم. وَكسةةة اٍب: َشةةةَجٌر َ ِطةةةُر ـ    
ُد المَّعََر، ويُْسَِاُك بِقُُةةبِِ ،  ِ الرائَِ ِة، َوَرقُ ُ يَُسو 

ْ ٍن: شا راِن. ًَ  وبهاء: ابُن الغَديِر وابُن 

َلةَرِف الِخْنِاةِر إلة   البُْاُم، بالةةم: مةا بةين ـ
 َلَرِف البِْنِاِر.

 ورُجٌل أو ثَْوٌب ذو بُْاٍم: َغليٌظ.ـ 

ةةةْنبُلَةُ ًةةةين ـ     البُْةةةةُم، بالةةةةم: الةةةنَّْفُس، والسُّ
 تَْخُرُ  من الَ بَِّة يََِْعُ ُم.

بُّ ُ،ـ  ًَ ْرُع: َغلَُظ   وبَةَم ال َّ

: اْشَِدَّ قليال . ـوـ   الَ بُّ

ن: الَ بَّةةُ الَخْةةراء، الةبُْطُم، بالةةم ِ وبةةمِي ـ
،  ةةةايٌِع  ٌن ُمةةةِدرٌّ بةةةاهجٌّ أو َشةةةَجُرها، ثََمةةةُر ُ ُمَسةةةخ ِ
للسُّعاِل واللَّْقَوِ  والُ ْليَِة، وتَْغِليُف المَّعَِر بَوَرقِِ  

نُ ُ. ِ الَمْنُخوِل يُْنبُِِ ُ ويَُ س ِ  الجاف 

 البَْ َرُم، كجعفٍر: الخاتَُم.ـ 

َمَ  و ـ  ًْ لية   ةاتٌَم، يَيَةََِ لَُّم وتَبَْ َرَم: إذا كان أ
 ويُِميُر ب  يج وُجوِ  الناِس.

البَعيُم، كأَميٍر: َصةنٌَم، والِ ِْمثةاُل مةن الَخَمةِب، ـ 
ةةْب ِ، والُمْفَ ةةُم الةةَي ال يقةةوُل  ْميَةةةُ مةةن الا ِ والدُّ

ْعَر.  الم ِ

بُْعةةةثُُم، بالةةةةم، والثَّةةةاُء ُمثَلَّثَةةةةٌ: واِلةةةُد َ يةةةان ـ    
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ِب مسِجِد الِ يَرِ . ًِ  صا

 بَغََمِت ال َّْبيَةُ، كمنََع و ََاَر وَضَرَب، ـ

 بُغَاما  وبُغوما ، بةمهما،ـ 

ْت إلةة  َولَةةِدَها بةةأرَ ِم مةةا ـ    ًَ يهةةج بَغُةةوٌم: صةةا
 ي وُن من َصْوتَِها،

 الناقَةُ: قََطعَت الَ نيَن ولم تَُمدَّ ُ، ـوـ 

 الثَّْيَُِل، ـوـ 

َت، ـاألَي ُِل و ـوـ   الَوِ ُل: َصوَّ

،َكَِبَغَّ ـ   َم، يج ال ل ِ

بَ ُ: لم يُْفِاْك لة   ةن معنَة  مةا  ـوـ  ًِ يالٌن صا
ثُ ُ.  يَُ د ِ

 وبَْغٌم، وكَابوٍر: بنُت الُمعَدَِّل، َص ابِيَّةٌ.ـ 

 وباَغَم ُ: ًاَدثَ ُ بَاْوٍت َر يٍم.ـ 

 بَْغثٌَم، كجعفٍر: اْسٌم، والثاُء ُمثَلَّثَةٌ.ـ 

َد َ القةاِف: َ َمةٌب َشة ـ َجُر ُ ِ  ةاٌم، الةبَقَُّم، ُمَمةدَّ
َمةةُر، يُْاةةبَُ   ًْ وَوَرقُةة ُ َكةةَوَرِق اللَّةةْوِت، وسةةاقُ ُ أ
بَطبيِخةةةةِ ، ويُْلِ ةةةةُم الِجراًةةةةاِت، ويَْقَطةةةةُع الةةةةدََّم 
ِ ُ ْةٍو كةان، ويَُجفَّةُف القُةروَح،  الُمْنبَِعَث من أي 

 وأْصلُ  َسمُّ ساَ ٍة.

والبُقَُّم، كُس ٍَّر: شجر ُ َجْوِت ماثِةٍل. وكثُمامةٍة: ـ 
اُّوُف يُْغَ ُل لُبُّها ويَْبقَة  سةائُرها، ومةا َسةقََط ال

ا ال يُْقَدُر  ل  َغْ ِل ، وما يَُطي ُِر   من الناِدِف ممَّ
اُر، والقليُل العَْقِل الةعيُف الرأي.  النَّجَّ

 والبُْقُم، بالةم وبةمِين: بَْطٌن من العََرِب.ـ 

ةةاُر: َمةةْولَ  سةةعيِد بةةنِ ـ     وبةةاقُوُم الروِمةةجُّ النَّجَّ

 العاِص صا ُِع الِمْنبَِر المَِّريف.

وبَِقَم البعيُر، كفةِرَح: َ ةَرَض لة  داٌء مةن أْكةِل ـ 
 العُْنُ واِن.

وتَبَقََّم الغَنَُم: ثَقَُل  ليها أوالُدها يةج بُطو ِهةا، ـ 
 يلم تَثُْر.

كة : الَخَرُس، ـ  البََ ُم، م رَّ

ِ وبَلَةٍ ، أو أن يُولَةَد والـ    كالبَ اَمةِة، أو مةع ِ ةج 
 يَْنِطَ  وال يَْسَمَع وال يُْبِاَر.

 بَِ َم، كفَِرَح، يهو أْبَ ُم وبَِ يمٌ ـ 

  : بُْ ماٌن وبُْ ٌم.ـ 

ةةةدا ، ـ     وبَُ ةةةَم، ك ةةةُرَم: اْمَِنَةةةَع  ةةةن ال ةةةالِم تَعَمُّ
 واْ قََطَع  ن الن احِ َجْهال  أو َ ْمدا .

 وتَبَ ََّم  لي  ال الُم: أُْرتَِج.ـ 

 ع.وذُو بُُ ٍم، كعُنٍُ : ـ 

كة : ِصغاُر السََّمِ . ـ  البَلَُم، م رَّ

 وبَلََمِت الناقةـ 

 وأْبلََمْت: اْشََِهِت الفَْ َل.ـ 

ةةبَعَةُ، أو َوَرُم الَ يةةاِء ـ    كةةة : الةَّ والبَلََمةةةُ، م رَّ
بَعَِة،  من ِشدَِّ  الةَّ

 كالبَلَِم، وَوَرُم المَّفَةِ ـ 

هةةا قُةةروٌن واألْبلَةةُم: الغلةةيُظ المَّةةفََِْيِن، وبَْقلَةةةٌ لـ   
لُ ،  كالباقِلَّ ، وُ وُص الُمْقِل، ويُثَلَُّث أوَّ

ْبلََمِة، ُمثَلَّثَةَ الَهْمَ ِ  والالِم،ـ  َِ  كا
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 والماُل بينَنا ِش َّ األْبلَُمِة، أي:  ْافَْيِن.ـ 

ِ، وبَْيةةةةَرُم ـ      والبَةةةةْيلَُم، كَ ْيةةةةَدٍر: قُْطةةةةُن البَةةةةْرِدي 
ةةةةةاِر، وَجةةةةةْوُت القُْطةةةةةِن، وقُْطةةةةةُن ا لقََاةةةةةِب. النَّجَّ

بَعَِة،  وكُمْ ِسٍن: الناقةُ ال تَْرُغو من ِشدَِّ  الةَّ

كالِمْبالِم، والبِْ ةُر الِةج لةم تُْنةَِْج، وال َضةَربَها ـ 
 الفَْ ُل.

 والَِّْبليُم: الَِّْقبيُك،ـ 

ْبالِم.ـ  َِ  كا

ْنِد أو بالِهْنِد، من  ـ  وبَْيلَماُن: ع باليَمِن أو بالس ِ
 ةُ.السُّيوُف البَْيلَما ِيَّ 

ِ: َمةْولَ  ُ َمةَر بةن ـ  و بُد الرًمِن بُن البَْيلَما ِج 
 الخطَّاِب، رضج ِ تعال   ن .

ْبليُم، بال سر: العَْنبَُر، والعََسُل.ـ  َِ  وا

 وأْبلََم: َسَ َت.ـ 

والبَْلمةةةاُء: لَْيلَةةةةَ البَةةةْدِر. وكغُةةةراٍب: أْ َةةةةُر ـ    
 الَ ْمِض.

ُل اللساِن، والَخْلُ  البَْلَُِم، كجعفٍر: العَيِجُّ الثقيـ 
 والناُس.

بَْلَ َم البَْيطاُر الدابَّةَ: َ َاَب قَوائَِمهةا مةن داٍء ـ 
 يُايبُها.

ةةْدِر، أو الُ ْلقُةةوُم  ـ   ُم الاَّ البَْلةةَدُم، كَجْعفةةٍر: ُمقَةةدَّ
وما اتََّاَل ب  من الَمريِء، أو ما اْضَطَرَب مةن 
ْلقةةةةةوم الفَةةةةةَرِس، والبليةةةةةُد الثقيةةةةةُل الَمْنَ ةةةةةِر  ًُ

 ُمْةَطِرُب الَخْلِ ،ال

 كالبَلَْنَدِم،ـ 

ةةةْيُف ـ     والبِْلةةةداِم والبِْلدامةةةِة، ب سةةةِرهما، والسَّ

 الَ هاُم.

 وبَْلَدَم:  اَف.ـ 

َ  وْجَه ،ـ   بَْلَسَم: َسَ َت  ن يََ عٍ، وَكرَّ

 كَِبَْلَسَم.ـ 

 والبِْلساُم، بال سِر: البِْرساُم.ـ 

 والبَلَْنَسُم، َكَسَمْنَدٍل: القَِطراُن.ـ 

.ـ   بَْلَاَم: يَرَّ

 البُْلعوِم، ضبالةمم: َمْجرى الطعاِم يج الَ ْلِ ، ـ

، والبيةاُض الةَي يةج َجْ فَلَةِة ـ  كالبُْلعُِم، بالةةم ِ
ال مةةار، وَمسةةيٌل داِ ةةٌل يةةج األرض ي ةةوُن يةةج 

. وكجعفٍر: األكوُل المديُد البَْلع. ِ  القُف 

 ورُجٌل م، أو هو بَْلعاٌم،ـ 

ج الروِم،ـ  ًِ وقَبيلةٌ، وأْصلُها بَنو العَةم ِ  ود بنَوا
 يَُخف َِف كبَْلَ اِرِث.

 البَْلغَُم: ِ ْلٌط من أْ الِل البََدِن. ـ

البَمُّ من العوِد: م، أو الَوتَُر الغليُظ مةن أْوتةاِر  ـ
 الِمْ َهِر،

 ود بِِ ْرماَن، وبالةم: البوُم.ـ 

 البَناُم: البَناُن.ـ 

تائد ٌ، وذُِكَر يج وهَا اْبنٌُم، أي: ابٌن، والِميُم ـ 
 ب ن ي.

البةةةوُم والبُومةةةةُ، بةةةةمِهما: لةةةائٌِر، كالُهمةةةا  ـ   
 للَََّكِر واألْ ثَ .
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ِث.ـ   وبوَمةُ: لَقَُب م مِد بِن سليمان الُمَ د ِ

البَهيمةُ: ُكلُّ ذاِت أْربَعِ قَوائَم ولو يةج المةاِء،  ـ
ٍ ال يَُمي ِ ُ  ج  ًَ  أَو ُكلُّ 

  : بهائُِم.ـ 

أِْن والَمعَِ  ضوالبَقَِرموالبَْهَمةُ: أوالـ   ُد الةَّ

ُك،ـ    : بَْهٌم، ويَُ رَّ

 وبِهاٌم جج: بِهاماٌت.ـ 

 واألْبَهُم: األْ َجُم.ـ 

واْسةةةَِْبَهَم  ليةةة : اْسةةةَِْعَجَم يلةةةم يَْقةةةِدْر  لةةة  ـ    
 الَ الِم.

والبُْهَمةُ، بالةم: الُخطَّةُ المةديد ُ، والمُّةجاُع ـ 
ةةةْخَر ُ، الةةةَي ال يُْهَِةةةدى مةةةن أْيةةةَن يُةةةْؤتَ  ، والاَّ

 والجيُ .

  : كُاَرٍد.ـ 

هاتِِ ،ـ   وبَهَّموا البَْهَم تَْبهيما : أْيَرُدو ُ  ن أُمَّ

 بالَم اِن: أقاموا. ـوـ 

 وأْبَهَم األْمُر: اْشَِبَ َ،ـ 

 كاْسَِْبَهَم،ـ 

ا ُ، ـوـ   يال ا   ن األمِر:  َ َّ

األرُض: أْ بََِةةِت البُْهَمةة  لنَْبةةٍت م، يُْطلَةةُ   ـوةةـ   
َدتُ ُ: بُْهما ٌ.ل ًِ ِد والجميعِ، أَو وا ًِ  لوا

ٍة: كثيَرتُ ُ.ـ  ًَ  وأرٌض بَِهَمةٌ، كفَِر

والُمةةةْبَهُم، كُمْ ةةةَرٍم: الُمْغلَةةةُ  مةةةن األْبةةةواِب، ـ    

 واألْصَمُت،

 كاألَْبَهم،ـ 

ماِت: ما ال يَِ لُّ بوجةٍ ، كَِْ ةِريِم  ـوـ  من الُمَ رَّ
 األم ِ واألْ تِ 

 ين. : بُْهٌم، بالةم وبةمِـ 

والبَهةةيُم: األْسةةَوُد، ويَةةَرٌس لبَنِةةج ِكةةالب بةةِن ـ   
َربيعةةةةَ، ومةةةا ال ِشةةةيَةَ ييةةة  مةةةن الَخْيةةةِل، للةةةَََّكِر 
واألْ ثَ ، والنَّْعَجةُ السوداُء، وَصةْوٌت ال تَْرجيةَع 

 يي ، والخاِلُص الَي لم يَُمْب ُ غيُر ُ.

ويُْ َمُر الناُس بُْهما ، بالةةم، أي: لةيس بِِهةم ـ 
ْ يا،   ةةةُو البَةةةَرِص شةةةجٌء ممةةةا كةةة ان يةةةج الةةةدُّ

 والعََر ِ، أو ُ را ٌ.

هةةا يقةةاُل لةة : ـ    ُُ والبهةةائُم: ِجبةةاٌل بةةالِ َم ، وما
 الُمْنبَِجُس، وأرٌض.

 وذو األباهيِم: َتْيٌد القَُطِعجُّ شا ٌر.ـ 

ْبهةةاُم، بال سةةر، يةةج اليَةةِد والقَةةَدِم: أْكبَةةُر ـ    َِ وا
 األصابعِ، وقد تََُكَّرُ 

 باِهُم. : أباهيُم وأـ 

 وَسْعُد البِهاِم، ك ِاٍب: من الَمناِتل.ـ 

شةةارات  نةةد ـ    َِ واألْسةةماُء الُمْبَهَمةةةُ: أسةةماُء ا
 النُّ اِ .

 البَْهَرُم، كجعفٍر: العُْافُُر،ـ 

 كالبَْهَرماِن، والِ نَّاُء.ـ 

 والبَْهَرَمةُ: َتْهُر النَّْوِر، وِ باد ُ أهِل الِهنِد.ـ 

ًَ ـ   نَّأها مْمبَعَة .وبَْهَرَم ِلْ يََِ ُ: 

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.dorar.net/


wwwwww..ddoorraarr..nneett                    َرِر السَّنِيَِّة                                                    القاموس المحيطالقاموس المحيط َرِر السَّنِيَِّة    دُّ َمْوقُِع الالدُّ

          
 

.ـ  َمرَّ ًْ  وتَبَْهَرَم الرأُس: ا

وبَْهةةَراُم: اْسةةٌم، ويَةةَرُس النُّْعمةةاِن بةةِن ُ ِْبَةةةَ ـ   
.ِ  العََِِ ج 

 والُمبَْهَرُم: الُمعَْافَُر.ـ 

ةةْلُب المةةديُد، والاةةاُد ـ    : الاُّ ٍَ البُْهُاةةُم، كقُْنفُةة
 مهملةٌ.

 فَْصُل التَّاء

َمْولوُد مع غيةِر  الَِّْوأُم من جميع ال يوان: ال ـ
يج بَْطٍن، من االثْنَةيِن يَاةاِ دا ، ذََكةرا  أو أُْ ثَة ، 

 ضأَو ذََكرا  وأُْ ثَ م

  : تَوائُِم وتُؤاٌم، كُر اٍل.ـ 

 ويقاُل: تَوأٌم للَََّكِر،ـ 

وتَْوأَمةةةٌ لْْلُْ ثَةة  يةةمذا ُجِمعةةا، يهمةةا تَْوأمةةةاِن ـ   
 وتَْوأٌم.

 وقد أتأَمِت األمُّ، يهج ُمئٌِِْم.ـ 

 وُمْعِاَدتُ ُ: ِمئِْاٌم. ـ

 وتاَءَم أ ا ُ: ُوِلَد مع ،ـ 

 وهو تِئُْم ، بال سر،ـ 

 وتُْؤُم  وتَئِيُم ،ـ 

الثةةوَب:  ََسةةَج ُ  لةة  لةةاقَْيِن يةةج َسةةدا ُ  ـوةةـ   
 ولُ مِِ ،

 الفََرُس: جاَء َجْريا  بعَد َجْريٍ. ـوـ 

 وتَوائُِم النُّجوِم واللُّْؤلُِؤ: ما تَمابََ  منها.ـ 

ْوأُم: َمْنةِ ٌل للَجةةْوتاِء، وَسةْهٌم مةةن ِسةةهاِم والَِّةةـ  
 الَمْيِسِر، أو ثا يها، واْسٌم.

 والُِّؤاِميَّةُ، بالةم: اللُّْؤلَُؤ ُ.ـ 

وكغُراٍب: د  ل  ِ مريَن يَْرَسةخا  مةن قََاةبَِة ـ 
 ُ ماَن،

 وع بالبَْ َرْين.ـ 

وَوِهةةَم الجةةوَهِريُّ يةةج قوِلةةِ : تَةةْوأٌَم كجةةوَهٍر، ـ   
 قََابَةُ ُ ماَن. ويج قوِل :

 والَِّْوأماِن: ُ ْمبَةٌ صغير ٌ.ـ 

والِِئَْمةةةةةُ، بال سةةةةر: المةةةةا ُ ت ةةةةوُن للمةةةةرأِ  ـ     
 تَْ لُبُها.

 وأتْأََم: ذَبََ ها.ـ 

والَِّْوأَمةةُ: بِنةُت أَميَّةةَ بةِن َ لَةٍف، وصةاِلُك بةُن ـ 
 أبج صاِلكٍ َمْوالها، وبنُت أَُميَّةَ، َص ابِيَّةٌ.

مراِكِب النِساء: كالَممةاجِب ال والَِّْوأماُت من ـ 
ِْالَف لها،  أ

َدتُها: تَْوأمةٌ.ـ  ًِ  وا

 وأتْأَمها: أْيةاها.ـ 

 تََ َم الثوَب: َوشَّا ُ. ـ

ُم: ال ائُِ .ـ  ًِ  والِا

واألتَْ ِمةةجُّ واألتَْ ِميَّةةةُ والُمَِْ َمةةةُ، كُمْ َرمةةٍة ـ   
 وُمعَ َّمٍة: بُْرٌد م.

لِ ريةِ : البُةُروُد والُِّْ مةُ: ِشةدَّ ُ السةواِد، وباـ 
ْفرِ ،  الُمَخطَّطةُ بالاُّ
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ُم اللوِن، كُمعَ ٍَّم: إل  المُّْقَرِ .ـ   ويََرٌس ُمَِ َّ

 وأتَْ ُم: أْدَهُم.ـ 

الُِّخةةوُم، بالةةةم: الفاةةُل بةةج األرضةةيَن مةةن  ـ  
 الَمعاِلِم وال دوِد، ُمَؤ َّثَةٌ 

  : تُخوٌم أيةا  وتُُخٌم، كعُنٍُ ،ـ 

 بالةم،أو الواًُد: تُْخٌم، ـ 

 وتَْخٌم وتَُخومةٌ، بفِ هما.ـ 

 وأْرُضنا تُِاِ ُم أْرَضُ ْم: تُ ادُّها.ـ 

 والُِّخوُم: ال اُل الَي تُريُد .ـ 

 والَُِّخَمةُ: يج و   م.ـ 

َْيٍَم: ع. وكةةأَميٍر: الُمِواِضةةُع هلل  ـ   الِِةةْريَُم، كِ ةة
ُث بالَمعايِِب أو بالدََّرِن.  تعال ، والُملَوَّ

كة : َوَجُع الَخْوراِن.والََِّرُم، مـ    رَّ

 وال تََرما: الِسيَّما.ـ 

 وتاَرُم، كهاَجَر: كور ٌ بأَْذَربيجاَن،ـ 

ها.ـ  ُُ  ود يُِا ُم يَُرَ ، وقد تَُس َُّن را

الِ ْرُجمةةاُن، كعُْنفُةةواٍن وَتْ فَةةراٍن وَرْيُهقةةاٍن: ـ   
ُر،  الُمفَس ِ

  ن ، والِفْعُل يَةُدلُّ  لة  ـللساِن وقد تَْرَجَم ُ وـ 
 أصالَِة الِاِء.

والِ ْرُجمةةاُن بةةُن ُهةةَرْيِم بةةِن أبةةج َلْخَمةةةَ: م. ـ   
 وأما:

وا ب  ـ  الُِّْرُكماُن، بالةم: يجيٌل من الُِّْرِك، ُسمُّ

ألَ هةةم آَمةةَن مةةنهم ِمئَِةةا أْلةةٍف يةةج شةةهٍر واًةةٍد، 
 يقالوا: تُْرُك إيماٍن،

 ثم ُ ف َِف يقيَل: تُْرُكمان.ـ 

 المعجمِة: ع، وَجبٌَل، تَْغلَُم، كَجْعفٍَر بالغينِ ـ 

 أَو اْسُم الجبِل تَْغلَماُن، كَ ْ فَراٍن.ـ 

ْيداَن.ـ  ًَ  تُْغَم ، كبُْهَم : قبيلَةٌ من َمْهَر َ بِن 

 ولعاٌم َمِْغََمةٌ: َمَِْخَمةٌ.ـ 

 وأتْغََم ُ: أتَْخَم .ـ 

 تُْ َمةُ، بالةم: بنُت ُمر ٍ أُمُّ َغَطفاَن أَو ُسلَيٍم.ـ 

كة : َمَم ُّ الِ راِب يةج األرِض، أو الَِّلَُم، م رَّ ـ 
 كلُّ أُْ دوٍد يج األرِض 

ةةةةاُر، ـ       : أتْةةةةالٌم، وبال سةةةةر: الغُةةةةالُم، واألكَّ
 والاائُ ، أو ِمْنفَُخ ُ الطويلُ 

َف ذالةة ُ، ـ    َِ ةة ًُ  : تِةةالٌم. وكَسةة اٍب: الَِّالميةةَُ، 
َُْكِر الجةةوهريُّ غيَرهةةا، ولةةيس مةةن هةةَ   ولةةم يَةة

 الَاِل.المادَّ ، إ ما هو من باِب 

ا  وتَماما ، ُمثَلَّثََِْيِن، ـ  تَمَّ يَِِمُّ تَم 

 وتَمامة ، ويُْ َسُر،ـ 

َم  واْسََِِمَّ  وتَمَّ ب ـ   وأتَمَّ  وتَمَّ

ا . ـوـ    لي : َجعَلَ  تام 

ُِ : ما يَِِمُّ ب .ـ   وتَماُم المجِء وتماَمُِ ُ وتَِِمَّ

 ولَْيُل الِِماِم، كِ ِاٍب،ـ 

: أْلةةوُل ليةةالج الِمةةِاِء، أو هةةج ولَْيةةٌل تِمةةاِمجٌّ ـ   
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ثةةةالٌث ال يُْسةةةَِباُن  ُْقاةةةا ُها، أو هةةةج إذا بَلَغَةةةِت 
 اثْنََِْج َ ْمَر َ سا ة  يَااِ دا .

وَولََدتْ ُ لِِم ٍ وتِمةاٍم، ويُْفةَُِك الثةا ج، أي: تَمةاِم ـ 
 الَخْلِ .

ْت، يهج ُمِِمٌّ: َد ا ِوالُدها،ـ   وأتَمَّ

 النَّْبُت: اْكََِهَل، ـوـ 

القََمةةةُر: اْمةةةَِْلَ يَبََهةةةَر، يهةةةو بَةةةْدُر تَمةةةاٍم،  ـوةةة ـ   
 ويُْ َسُر، ويوَصُف ب .

 واْسََِِمَّ الن ِْعَمةَ: سأَل إتْماَمها.ـ 

َم الَ ْسُر: اْ َاَدَع ولم يَبِْن، أَو اْ َاَدَع ثةم ـ  وتَمَّ
 باَن،

 َكَِمَّ، ييهما،ـ 

  ل  الَجِريكِ: أْجَهَ ، ـوـ 

ًِ ، وصاَر َهوا ُ القَْوَم: أْ طاُهم  َ  ـوـ  ايَب قِْد
ُ  تَميمي ا ،  أو رأيُ  أو َمَ لَِّ

م،ـ   كََِِمَّ

 المجَء: أْهلََ   وبَلَّغَ  أَجلَ . ـوـ 

والَِّمةةةيُم: الِةةةامُّ الَخْلةةةِ ، والمةةةديُد، وَجْمةةةُع ـ    
 تَميَمٍة،

كالَِّمائِم، لَخَرَتٍ  َرْقطاَء تُْنَ ُم يةج السَّةْيِر، ثةم ـ 
 يُْعقَُد يج العُنُِ .

َم الَمْولوَد تَِْميما : َ لَّقَها  لي .ـ   وتَمَّ

ِ .ـ   والُمَِمُّ، بفِك الِاِء: ُمْنقََطُع ِ ْرِق السُّرَّ

والةةَُِّمُم، كُاةةَرٍد وِ نَةةٍب: الِجةةَ ُت مةةن المَّةةعَِر ـ   

 والَوبَِر والاُّوِف،

ةٌ.ـ   الواًد ُ: تُمَّ

والةةةَِّمُّ، بةةةالفِك: اسةةةُم الجمةةةعِ، وبال سةةةر: ـ    
 لِمْس ا ُ.الفَأُس، وا

 واْسََِِمَّ : َللَبَها من ،ـ 

 يأَتَمَّ ُ: أ طا ُ إياها.ـ 

ةة ، بةةةمهما: ذلةة  الَمْوُهةةوُب. ـ    ةةةُ والُِّمَّ والُِّمَّ
وكس اٍب: ثالثةٌ ص ابيُّوَن، وبنُت الُ َسْيِن بِن 

ثَةُ،  قَناٍن الُمَ د ِ

مةن العَةروض: مةا اْسةَِْويَ   ِْاةفُ   ِْاةَف  ـوـ 
فُ  األ يةةُر بَمْنِ لَةةِة الَ ْمةةِو، الةةدائَرِ ، وكةةان  ِْاةة

يجوُت يي  ما جةاَت يية ، أو مةا يُْمِ ةُن أن يَْدُ لَة  
ًاُف يَيَْسلََم من .  ال  ِ

ةةةٍم: كةةةلُّ مةةةا ِتْدَت  ليةةة  بعةةةد  ـ    ُم، كُمعَ َّ والُمةةةَِمَّ
اْ ِِةةةةةداٍل، وابةةةةةُن  ُةةةةةَوْيَر َ الَِّميمةةةةةجُّ المةةةةةاِ ُر 

ة  َمةة ًُ ٍث: َمةن يةةاَت قِْد . وكُمَ ةةد ِ رَّ   بعةةَد الاة ابجُّ
ٍ ، يأَْلعََم لَْ َمة  المسةاكيَن، أو  َقَةَص أْيسةاُر  َمرَّ

 َجُ وِر الَمْيِسِر،

َم األْ ِاةباَء. وكةأَميٍر:  ـ يأََ ََ مةا بقةج ًِة  يُةَِم ِ
ابُن ُمر ِ بِن أُد ِ بِن لابَِخةَ، أبو قبيلٍة، ويُْاَرُف، 
وثَما يَةَ َ َمَر ص ابي ا . وكسةفينٍة: بنةُت َوْهةٍب، 

اِن.وبنُت   أَُميَّةَ: ص ابيَِّ

والَِّْمََِمةُ: َردُّ ال الم إل  الِةاِء والمةيِم، أو أن ـ 
نَِ ِ  األْ ل ، ًَ  تَْسبَِ  كِلَمُِ  إل  

 يهو تَْمِاٌم، وهج تَْمِاَمةٌ. وكثُمامٍة: البَِقيَّةُ.ـ 

ِ ـ     ةةةب ِج  والَِّْمِةةةاُم: لَقَةةةُب م مةةةِد بةةةِن غاِلةةةٍب الةَّ
اٍد: جم اِر. وكَمدَّ  ا ةٌ.الَِّمَّ

وا.ـ  وا، أي: جاُوا ُكلُُّهْم وتَمُّ  وتَِامُّ
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ُم: َمن كان ب  َكْسٌر يَْمِمج ب ، ثةم أبَةتَّ ـ  َمُّ والَِِّ
َم.  يَََِِمَّ

اُق.ـ   والُِّْمُُِم، بالةم: السُّمَّ

الَِّنُّةةوُم، َكَِنُّةةوٍر: َشةةَجٌر لةة  ثََمةةٌر ُشةةْربُ  مةةع  ـ  
دُ  بَوَرقةِ   الُ ْرِف والماِء يُْخرُ  الةدوَد، والََِّةةمُّ
َد ُ: بهاٍء. ًِ  مع الَخل ِ يَْقلَُع الث آليَل، الوا

 وتَنََم البعيُر: أَكلَ .ـ 

 الِومةُ، بالةم: اللُّْؤلَُؤ ُ  ـ

بَّةةةةٌ كبيةةةر ٌ، ـ     ًَ  : تُةةةوٌم وتُةةةَوٌم، والقُةةةْرُل ييةةة  
 وبَْيَةةُ الن ِعاِم.

َدُف.ـ   وأُمُّ تومةَ: الاَّ

ْاةِر: أًةُد وتوماُء، بالةةم:   بِِدَمْمةَ ، وبالقَ ـ 
 الَ واِري ِين.

 وتَُوَم ، كأَُربَ : ع بالَج يرِ .ـ 

 وتوٌم، كنوحٍ:   بأَْ طاِكيةَ،ـ 

وبالِ ريةةةِ :   باليَمامةةةِة. وكُجَهْينَةةةةَ: مةةةاَء ٌ ـ    
 لبنج ُسلَْيٍم. وكُمعَ ٍَّم: الُمقَلَُّد.

 تَِهَم الدُّْهُن واللَّْ ُم، كفرَح: تَغَيََّر. ـ

 يِ : ُ ْبُث ِريكٍ وُتهوَمةٌ،ويي  تََهَمةٌ، بالِ رـ 

 تِهَم، كفِرَح، يهو تَِهٌم،ـ 

ََِهَر َ ْجُ   وتََ يََّر، ـوـ   يالٌن: 

 البعيُر: اْسَِْنَ َر الَمْرَ   يلم يَْسَِْمِرئْ ُ. ـوـ 

يها ِ تعال ،ـ   وتِهامةُ، بال سر: م ةُ، َشرَّ

.ـ   وأرٌض م، ال د، َوَوِهَم الجوهريُّ

 هاٍم، بالفِك،وهو تِهاِمجٌّ وتَ ـ 

 وقوٌم تَهاموَن، َكيما وَن.ـ 

تْياِن إليها.ـ  َِ  والِمَِهاُم: ال ثيُر ا

 وأتَْهَم: أتاها، أو   َل ييها،ـ 

َم،ـ   كِاَهَم، وتََِهَّ

 البَلََد: اْسَِْوَ َم ُ. ـوـ 

، وُركوُد الريكِ.ـ  كة : ِشدَّ ُ ال ر ِ  والََِّهُم، م رَّ

 ُ، ولُغَةةةٌ يةةج تهاَمةةةَ، والَِّْهمةةةُ، بةةالفِك: البَْلةةدَ ـ   
بَةُ إل  الب ِر، ِ  وبالِ ريِ : األرُض الُمََِاو 

كةةالََِّهِم، كأَ َُّهمةةا َمْاةةدراِن مةةن تِهاَمةةة، ألَنَّ ـ   
بَةٌ إلةةة  الب ةةةِر. وكُ يَةةةَر: مةةةن  ِ الَِّهةةةائَِم ُمََِاةةةو 

 أْسماِء الَجواري.

 وتِهاٌم، ك ِاٍب: واد باليَمامِة.ـ 

 م. ـوالُِّهَمةُ: يج و هـ 

 الَِّْيُم: العبُد، ومن : ـ

 تْيُم ِ بُن ثَْعلَبَةَ بِن ُ  ابَةَ،ـ 

 وتَْيُم ِ يج النَِّمِر بِن قاِسٍط،ـ 

ويةةج قُةةَرْيٍ  تَةةْيُم بةةُن ُمةةرَّ َ َرْهةةُط أبةةج ب ةةٍر، ـ   
 رضج ِ تعال   ن ،

 وتَْيُم بُن غاِلِب بِن يِْهٍر،ـ 

 ،وتَْيُم بُن قَْيِس بِن ثعلبةَ بِن ُ  ابَةَ ـ 
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 ويج بْ ٍر تَْيُم ابُن َشيباَن بِن ثعلبةَ،ـ 

 ويج َضبَّةَ تَْيُم الالِت،ـ 

 وتَْيُم بُن َضبَّةَ، ويج الَخْ َر ِ تَْيُم الالِت.ـ 

وتاَمِْ ُ المرأ  أو الِعْمُ  والُ بُّ تَْيما  وتَيََّمِْة ُ ـ 
 تَِْييما : َ بََّدتْ  وذَلَّلَِْ .

المةةا ُ تُةةََبُك يةةج والِيَمةةةُ، بال سةةر ويُْهَمةةُ : ـ   
المجاَ ِة، والمةا ُ ال ائةد ُ  لة  األربعةيَن ًِة  
تَْبلُةةةَ  الفَريةةةةةَ األُْ ةةةرى، والِةةةج تَْ لُبُهةةةا يةةةج 

 المْنِ ِل ولَْيَسْت بسائَمٍة.

ِ.ـ  بِج   والَِّميمةُ: الُمعَلَّقَةُ  ل  الاَّ

وأرٌض تَْيمةةةةاُء: قَْفةةةةَر ٌ ُمِةةةةةلَّةٌ ُمْهِلَ ةةةةةٌ، أَو ـ     
 واسعَةٌ.

 ْيماُء: الفاَل ُ،والَِّ ـ 

 وع.ـ 

كة : بَْطٌن من غايٍِ ،ـ   وتَيٌَم، ُم رَّ

، َروى  ةن ـ  مةنهم الماضةج بةن ُم مةٍد الَِّيَِمةجُّ
 أ ٍس.

 وكُمعَ ٍَّم: اسٌم ضوالَِّْيماُء:  ُجوُم الَجوتاِءم.ـ 

 فَْصُل الثَّاء

 ثَََِمْت َ رَتها: أْيَسَدتْ ، ـ

 بما يج بَْطنِِ : َرَم  ب . ـوـ 

ََّم: اْ فََجَر بالقَْوِل القَبيكِ،وتَ ـ   ثَِ

 كاْ ثَََِم،ـ 

 الثوُب: تَقَطََّع، ـوـ 

أ، ـوـ   اللَّْ ُم: تََهرَّ

 الِ ْسُج: تََهدَّمَ  ـوـ 

ةةةةْرِف  ةةةةن المةةةةجِء،  ـ     الةةةةثَّْجُم: ُسةةةةْرَ ةُ الاَّ
 وبالِ ريِ : ُسْرَ ةُ االْ ِاراف.

 وأثَْجَم: داَم،ـ 

 َم،السماُء: أْسَرَع َمَطُرها ودا ـوـ 

َمْت.ـ   َكثَجَّ

ةِة َمةَع ـ  الثَّْدُم: الفَةْدُم، والعَةجُّ مةن ال ةالِم والُ جَّ
َمةةةةُ   ًْ ةةةةميُن األَ ثِقَةةةةٍل وَر ةةةةاَوٍ ، أو الغَلةةةةيُظ السَّ

 الجايج،

 وهج ثَْدَمةٌ.ـ 

وإِبريةةٌ  ُمثَةةدٌَّم، كُمعَ َّةةٍم: ُوِضةةَع  ليةة  الث ِةةداُم، ـ   
 كِ ِاٍب، للِمْافاِ .

 الفَْدُم، واْسٌم. الث ِْدقُِم، كِ ْبِر ٍ:ـ 

ن ِ مةن أْصةِلها، أو  ـ الثََّرُم، م ركة : اْ ِ ساُر الس ِ
باِ ياِت، أو  اصٌّ بالثَّنِيَّة.  ِسن ٍ من الثَّنايا والرَّ

 ثَِرَم، كفَِرَح،ـ 

يهو أثَْرُم وهج ثَْرماُء وثََرَم ُ يَثِْرُمة  وأثَْرَمة ُ ـ 
 ياْ ثََرَم.

َمَع يية  القَةْبُض واألَثَْرُم يج العَروِض: ما اْجَِ ـ 
 والَخْرُم، أو هو يَعُوُل يُْخَرُم يَيَْبقَ   وُل.

 واألَثَْرماِن: اللَّيُل والنَّهاُر.ـ 

والثَّْرمةاُن: َشةجٌر كةالُ ُرِض ًةاِمٌض، تَْر ةا ُ ـ 
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بُِل والغَنَُم. َِ  ا

كةةة : َجبَةةٌل باليَماَمةةِة. وَكسةة اٍب: ـ    وثَةةَرٌم، م رَّ
 ثَنِيَّةٌ باليََمِن.

كة : د بَج يَرِ  ِصِقل ِيَةَ.وثََرمَ ـ   ةُ، م رَّ

داِم  ـ َِ : ما يََةةل مةن الطَّعةاِم أو ا ٍَ الثُّْرتُُم، كقُْنفُ
َِ اِء، أو  اصٌّ بالقَْاعَِة.  يج ا

ْلراُق من َغْيِر َغَةٍب وال تََ بٍُّر.ـ  َِ  الثَّْرَلَمةُ: ا

ةةةَمِن، أَو  ةةةاصٌّ ـ     والُمثَةةةْرِلُم: الُمَِنةةةاهج الس ِ
،ِ  بالدَّواب 

 وقد ثَْرَلَم الَ ْبُ .ـ 

الث ِْر اَمةةةةةُ، بال سةةةةر ضوالعَةةةةْيِن المهملةةةةِةم: ـ     
ْوَجةُ أو المرأ ُ.  ال َّ

 تَثَْطعََم  ل  أص ابِِ : َ الُهم ب الٍم.ـ 

 واالسم: الثَّْطعََمةُ.ـ 

 ثَعََم ُ، كَمنَع ُ:  ََ َ  ُ. ـ

وتَثَعََّمِْنةةج أرُض كةةَا: أْ َجبَِْنةةج. وكثُماَمةةٍة: ـ   
 .الفاِجَر ُ 

ُ  ِدَرْمنَةةةْ   ـ    الثَّغةةةاُم، كسةةة اٍب:  َْبةةةٌت، ياِرِسةةةيَِّ
َدتُ ُ: بهاٍء. ًِ  وا

 وأثِْغماُء: اسُم الَجْمعِ.ـ 

 وأثْغََم الوادي: أْ بََِ ،ـ 

 الرأُس: صاَر كالثَّغاَمِة بياضا ، ـوـ 

َِ اَء: َمْلَ ُ، ـوـ   ا

ًَ ُ. ـوـ   يال ا : أْغَةبَ ُ أو يَرَّ

 ولوٌن ثاِغٌم: أبيُض،ـ 

 كالثَّغاِم. وكَ ٍِِف: الَ ْلُب الةاري.ـ 

 وُمثاَغَمةُ المرأِ : ُمالثََمُِها.ـ 

 ثََ َم آثاَرُهم: اْقَِاَّها، ـ

 األَْمَر: لَِ َم ُ، ـوـ 

 بالَم اِن: أقاَم، ـوـ 

 َكثِ َم، كفَِرَح ييهما.ـ 

كة ، وكُاَرٍد: َسنَنُ ُ.ـ   وثََ ُم الطَّريِ ، م رَّ

 َو َ: اسٌم.وكثُماَمٍة: د. وكعُرْ ـ 

َِ اَء والسَّْيَف و  َو ُ، كَةَرَب ويَِرح، ـ  ثَلََم ا

ْريَ ُ يا  َسَر.ـ  ًَ  وثَلََّم ُ ياْ ثَلََم وتَثَلََّم: كَسَر 

 والثُّْلَمةُ، بالةم: يُْرَجةُ الَمْ سوِر والَمْهدوِم.ـ 

ْرُف الوادي،ـ  ًَ كة : أن يَْنثَِلم   والثَّلَُم، م رَّ

 وع،ـ 

 ثَّْلماُء أيةا .ويقاُل ل  الـ 

 وكُمعَ ٍَّم: ع.ـ 

 والُمَِثَلَُّم، بفِك الالِم: أرٌض.ـ 

 واألَثْلَُم يج العَروِض: األَثَْرُم.ـ 

 ثَمَّ ُ: َوِلئَ ُ، ـ
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َمةة ُ، وأْصةةلََ  ُ، وَجَمعَةة ُ، ويةةج الَ مةةي  ـ    كثَمَّ
 أْكثَُر اْسِِعماال .

ةُ، بالةم: القَْبَةةُ من ،ـ   والثُّمَّ

 ميِ : َمَسَ ها،يََد ُ بال َ  ـوـ 

 الما ُ النَّْبَت: قَلَعَِْ  بفيها، يهج ثَُموٌم، ـوـ 

 الطعاَم: أَكَل َجي َِد ُ وَرديئَ . ـوـ 

: ـ  ةةٌ، ب سةرهنَّ ةةٌ وِمقَمَّ ورجٌل ِمةثَمٌّ وِمقَةمٌّ وِمثَمَّ
 إذا كان كَل .

 واْ ثَمَّ  لي : اْ ثاَل،ـ 

 ِجْسُم : ذاَب. ـوـ 

ِهما،ومالَ ُ ثُمٌّ والُرمٌّ، بـ   ةم ِ

ةُ ـ  مُّ: َمَرمَّ يالثُّمُّ: قُماُا أساقيهم وآ ِيَِِِهم، والرُّ
 البيِت.

ةةْرٌف يَْقَِِةةةج ثالثَةةة أُمةةوٍر: الَِّمةةْريَ  ـ    ًَ وثُةةمَّ: 
يج الُ ْ ةِم، أو قةد يَََِخلَّةُف بةأَن تَقَةَع تائةد  ، كمةا 

 يج:

آأن ال َمْلَجأ مةن ِ إالَّ إلية  ثةم تةاَب  لةيهم{ ـ 
ْرتيةةةُب، أو ال تَْقَِةةةةيِ ، كقوِلةةة  َ ةةة َّ الثةةةا ج: الَِّ 

ْ سةاِن مةن لةيٍن، ثةم جعةَل  َِ وَجلَّ: آوبََدأ َ ْلَ  ا
  َْسلَ { اآليَة.

والثاِلةةُث: الُمْهلَةةةُ، أو قةةد تَََِخل ةةُف، كقولةةَ : ـ   
أْ َجبَنج ما َصنَْعَت اليةوَم، ثةم مةا َصةنَْعَت أْمةِس 

 أْ َجُب،

ْ بةاـ  َِ ِر وال تَراِ ةَج بةين ألَنَّ ثُةمَّ يية  لَِْرتيةِب ا
ْ باَريِن. َِ  ا

وثَةمَّ، بةةالفِك: اْسةةٌم يُمةةاُر بةة ، بمعنةة  هنةةاَك، ـ   

ُف. َِْرٌف ال يَََِارَّ  للَم اِن البَعيِد 

يقةةوُل َمةةن أْ َربَةة  مفعةةوال  لرأيةةَت يةةج آوإذا ـ   
 رأيَت ثَمَّ{ وَهٌم.

تِ .ـ  ُِ : ُمْنقََطُع ُسرَّ  وَمثَمُّ الفََرِس وَمثَمَّ

 لعَْ ِم: إبا َُِ .وتَثْميُم اـ 

 والثَّْمثاُم: من إذا أ ََ المجَء، كَسَر .ـ 

والثُّمةاُم واليَثْمةوم، كغُةراٍب ويَْنبةوت:  َْبةٌت م، ـ 
تالَةةةةِة البيةةةةاِض مةةةةن العةةةةيِن،  َِ وقةةةةد يُْسةةةةَِْعَمُل 

َدتُ : بهاٍء. ًِ  وا

 وبيٌت َمثْموٌم: ُمغَط  ب .ـ 

ِف ويقةةاُل ِلمةةا الَ يَْعُسةةُر تنَاُولُةة : " لةة  َلةةرَ ـ   
 الثُّماِم"، ألَ َّ  ال يطوُل.

ِلة ، صةل  ِ ـ  ًِ وُصَخْيراُت الثُّماِم: إًدى َمرا
  لي  وسلم، إل  بَْدٍر.

 وثُمامةُ بُن أُثاٍل،ـ 

ٍ: ـ  ةْ ٍن، وابةُن َ ةِدي  ًَ ، وابةُن 
وابةُن أبةج ثُمامةةَ

ٌث.  ص ابيوَن. وكغُراٍب: ابُن اللَّْيِث ُم د ِ

دود ُ الةةةةرأِس. والثَِّميمةةةةةُ: الِةةةةامور ُ الَمْمةةةةـ     
ْيِد.  وكفَْديٍَد: كْلُب الاَّ

: شا ٌر.ـ   وثَْمثٌَم العَْبِديُّ

: قاتةةُل َسةةهِم بةةِن ـ    ةةب ِجُّ وَرِتيةةُن ابةةُن ثَْمةةثٍَم الةَّ
 أْصَرَم.

ةُ، بال سر: الميُخ.ـ   والثِمَّ

 واْ ثَمَّ: شاَ .ـ 
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ِِبةاُس، ـ  ًْ َِ ةاِء، واال والثَّْمثََمةةُ: تَْغِطيَةةُ رأِس ا
ثِمةةوا بنةةا سةةا ة ، وأن ال يُجةةاَد العََمةةُل، يقةةاُل: ثَمْ 

وأن تُْمةةةنََ  الِقْربَةةةةُ إلةةة  العَمةةةوِد لةةةيُْ قََن ييهةةةا 
 اللبَُن.

وهةةةَا َسةةةْيٌف ال يُثَْمةةةثَُم  َْاةةةلُ : ال يَْنثَنةةةج إذا ـ    
 ُضِرَب ب ، وال يَْرتَدُّ.

: َمن يَْرَ    ل  َمْن ال را َج ـ  والِمثَمُّ، كِمَسن ٍ
 َِ  ْهَر ل ،ل ، ويُْفِقُر من ال 

 ويَثُمُّ ما َ َجَ   ن  الَ جُّ من أْمِرِهم.ـ 

 وتَثَْمثََم  ن : تََوقََّف.ـ 

 وما تَثَْمثََم: ما تَلَْعثََم.ـ 

، ـ يًّ  الثُّوُم، بالةم: بُْسِا ِجٌّ وبَر ِ

ويُْعةةَرُف بثُةةوم الَ يَّةةِة وهةةو أْقةةَوى، وكالُهمةةا ـ   
ٌن ُمْخِرٌ  للنَْفخِ والدوِد، ُمةِدرٌّ ِجة ا  ُمَسخ ِ وهةَا  ـد 

ْبِو، والسُّعاِل  ـأيةُل ما يي   َجي ٌِد للنِْسياِن، والرَّ
الُمةةةْ ِمِن، والِط ةةةاِل، والخاِصةةةَرِ ، والقةةةولَْنجِ، 
وِ رِق النَّسا، وَوَجعِ الَوِرِك، والنِْقِرِس، ولَْسعِ 
الهةةةوام ِ والَ يَّةةةاِت والعَقةةةاِرِب، وال ْلةةةِب الَ ِلةةةِب، 

ِ، وتَ  ْقطيةةِر البَةةْوِل، وتَْاةةِفيَِة والعََطةةِ  البَْلغَِمةةج 
اٌب، وَمْمةِويُّ  لَوَجةعِ األَسةناِن 

الَ ْلِ ، باِهجٌّ َجةََّ
ةَ الَمْبةةروِديَن والممةةايخ،  لَةةِة، ًةةايٌِظ ِصةة َّ الُمِأك ِ
ًيةةةةةةةِر، والَخنةةةةةةةاتيِر،  َرِديٌء للبَواِسةةةةةةةيِر وال َّ
، والَ بةةةةالَ ، والُمْرِضةةةةعاِت،  ِ وأصةةةة اِب الةةةةِدق 

ًُ ُ: َسةةةةلْ  ةةةةداعِ، إْصةةةةال قُ  بمةةةةاٍء وِمْلةةةةكٍ، والاُّ
ا َةةٍة  وتَْطجينُةة  بةةُدْهِن لَةةْوٍت، وإِتْباُ ةة  بَمةةص ِ ُرمَّ

، ٍ  ُم َّ

َدتُ ، وقَبيعَةُ السَّْيِف.ـ  ًِ  والثوَمةُ: وا

وبنو ثوَمةَ بةِن ُمخاِشةٍن: قَبِيلَةةٌ، مةنهم ال َ ةُم ـ 
 بُن ُتْهَر َ.

والث َِوَمةةةُ، كِعنَبَةةٍة: شةةجر ٌ   يمةةةٌ بةةال ثََمةةٍر، ـ   
ئِ ة  من اآلِس، تََُِّخَُ منها الَمسةاويُ ، أليُب را

 رأْيُِها ب بِل تِيَرى.

 فَْصُل الجْيم

َِ سةةةاُن والطةةةائُِر والنعةةةاُم والِخْمةةةُف  ـ    َجةةةثََم ا
 واليَْربوعُ 

 يَْجثُِم ويَْجثُُم َجثْما  وُجثوما ،ـ 

يهو جاثٌم وَجثةوٌم: لَةِ َم م ا َة ُ يلةم يَْبةَرح، أو ـ 
 لَبََّد باألرِض،َوقََع  ل  َصْدِرِ ، أو تَ 

 الليُل ُجثوما : اْ ََِاَف، ـوـ 

ْرُع: اْرتَفََع  ن األرِض واْسَِقَلَّ  َباتُة ُ،  ـوـ  ال َّ
ُك،  وهو َجثٌْم، ويَُ رَّ

َُْق ُجثوما : َ ُ َم بُْسُر ُ، وهو َجثٌْم، ـوـ   الِع

مةاَد: َجَمعَة ُ، وهةج  ـالُِّراَب و ـالطيَن و ـوـ  الرَّ
 الُجثَْمةُ، بالةم.

 وكغُراٍب: ال ابوُس، كالجاثوِم.ـ 

اٌم ال ـ    ةةي ُِد ال لةةيُم، و َةةوَّ والَجثَّاَمةةةُ: البَليةةُد، والسَّ
 يُسايُِر،

 كالجاثوِم،ـ 

 والُجثََمة، كُهَمَ ٍ  وُصَرٍد.ـ 

،ـ  ْعُب بُن َجثَّاَمةَ: َص ابِجٌّ  والاَّ

 وجثَّاَمةُ الُمَ  ِيَّةُ: َص ابِيَّةٌ.ـ 

 ْسُم والمَّْخُص.والُجثْماُن، بالةم: الجِ ـ 

يَِّة:ـ  ًِ  وُجثْما ِيَّة الماِء يج قوِل الفََر
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إلة  ذاِت  ****    وباتَْت بُِجثْما ِيَِّة المةاِء  ِيبُهةا ـ 
سَّرا   ًُ ٍل كالمآتِِم  ًْ  َر

 أرادِت الماَء  َْفَس ُ أو وَسَط ُ أو ُمْجََِمعَ ُ.

 والُجثوُم، بالةم: ماٌء لهم، وَجبٌَل، واألََكَمةُ،ـ 

 لَجثََمِة م ركة .كاـ 

 وداَر ُ الُجثوِم: لبَنج األَْضبَِط.ـ 

ةدََّث  نة  إبةراهيُم ـ  ًَ وجةاثُِم بةُن ُمَرْيةٍد الةدالَُّل: 
 بُن  َْهٍد، أو هو ب اٍء.

، ـ  أْجَ َم  ن : َكفَّ

 ياُل ا : د ا أْن يُْهِلَ  ُ. ـوـ 

جِ، وكةةل  ةةاٍر ـ    والَج ةةيُم: النةةاُر المَّةةديد ُ الِةةأجُّ
 عض،بعُةها يوَق ب

كالَجْ مةةةِة ويَُةةةةمُّ، وكةةةلُّ  ةةةاٍر   يمةةةٍة يةةةج ـ    
 َمْهواٍ ،

ِم.ـ  ًِ ، كالجا  والَم اُن المديُد ال ر ِ

 وَجَ َمها، كمنَعها: وقََدها،ـ 

 يََجُ َمْت، كَ ُرَمْت،ـ 

 ُج وما ، وَجِ َم، كفَِرَح،ـ 

 َجَ ما  وَجْ ما  وُج وما : اْضَطَرَمْت.ـ 

ُم: الَجْمُر المَّديُد ـ  ًِ  االْشِِعاِل،والجا

مةةن الَ ةةْرِب: ُمْعَ ُمهةةا، وِشةةدَّ ُ القَِْةةِل يةةج  ـوةةـ   
َمْعَرَكِِهةةةا. وكغُةةةراٍب: داٌء يةةةج العةةةيِن، أو يةةةج 
اٍد: البَخيةةةُل. وكُاةةةَرٍد:  ُُوس ال ةةةالِب. وكَمةةةدَّ ُر

 لائٌِر. وكعُنٍُ : القَليُل الَ ياِء.

َمنج بعَْينِةِ  تَْج يمةا : اْسةَِثْبََت يةج  ََ ةِرِ  ـ  وَج َّ
دَّ النََّ َر.ال  ًَ  تَْطِرُف َ ْينُ ، أو أ

َمةٌ: شاِ َاةٌ.ـ  ًِ  وَ ْيٌن جا

ْمَرِ  العَْينَيِن مع َسعَِِهما،ـ  ًُ  واألَْجَ ُم: المَّديُد 

 وهج َجْ ماءُ ـ 

  : ُجُ ٌم كُ ٍُِب وَسْ َرى.ـ 

ُم: الَ ْوَجُم.ـ  ًَ  والَجْو

االتِِهم.ـ  ُد َرجَّ ًَ  وأْجَ ُم بُن َدْ َد َةَ: أ

ْرصا  وبُْخال ، وتَةايََ .وتَجَ ـ  ًِ َق  م: تََ رَّ َّ  

 والَجْ َمةُ: العَْيُن.ـ 

 وَجَ َم، كمنَع: يَََِ ها كالماِ ِص،ـ 

َمةٌ.ـ  ًِ  والعَْيُن جا

 الَجْ َدَمةُ: السُّْرَ ةُ يج العَْدِو.ـ 

وَجْ ةةَدٌم، كجعفةةٍر، ابةةُن يَةةةالَةَ، وآَ ةةُر غيةةُر ـ   
 َمْنسوٍب: ص ابيَّاِن.

يُ ، وُسوُء الُخلُِ . الَجْ َرَمةُ: ـ  الة ِ

 ورُجٌل َجْ َرٌم، كجعفٍر وُ البٍِط.ـ 

الَجْ َمةُم، بالمةيِن المعجمةِة: البعيةُر الُمْنةَِِفُخ  ـ
 الَجْنبَْيِن.

 الَجْ َ ُم، ضبال اِء المعجمِةم: الع يُم العَْينَْيِن. ـ

 َجْ لََم ُ: َصَرَ  ُ. ـ

 .الَجْخَدَمةُ: السر ةُ يج العَْدِو والَمْمجِ ـ 
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كة : القايرُ  ـ  الَجَدَمةُ، م رَّ

 : َجةَدٌم، والمةا ُ الرديئَةةُ، وبَلَ ةاٌت يَْخةُرْجَن ـ 
ةةةْنبُِل.  يةةةج قِْمةةةعٍ واًةةةٍد، ومةةةا لةةةم يَْنةةةَدق  مةةةن السُّ
ْمةةةةُر الَمنةةةةاقِيِر،  ًُ وكَجبةةةةٍل: َلْيةةةةٌر كالعَاةةةةايِيِر 

 وَضْرٌب من الَِّْمِر.

، وُجداَمةُ، كثُمامةٍة، بنةُت وْهةٍب، وبنةُت َجْنةَدلٍ ـ 
وبنُت ال ارِث: صة ابيَّاٌت، وهةج مةا يُْسةَِْخَرُ  
َي البُةرُّ يةج الةريكِ،  من السُّةْنبُِل بالَخَمةِب إذا ذُر ِ

 وُ ِ َل من  تِْبنُ ،

كة .ـ   كالَجَدَمِة، م رَّ

 وَجَدَمِت النَّْخلَةُ: أثَْمَرْت ويَبَِسْت.ـ 

، بالةةةم: تَْمةةٌر، وبهةةاٍء: الُمةةوقََر ُ ـ    والُجةةداِمجُّ
 ْخِل.من النَّ 

 وأْجَدَم الفََرَس: قال لها اْجَدْم، َتْجٌر لها،ـ 

 أْصلُ : ِهْجَدْم.ـ 

َُْم، بال سر: األَْصُل، ويُْفَِكُ  ـ  الِج

 : أْجةةَاٌم وُجةَوٌم، وبالِ ريةةِ : أرٌض بِةةبالِد ـ  
 يَْهٍم. وك ٍِِف: السريُع.

ُمةةة ُ وَجَََّمةةة ُ ياْ َجةةةَََم وتََجةةةَََّم: ـ     َِ وَجَََمةةة ُ يَْج
 قََطعَ ُ.

ََْمةُ، بال سر: الِقْطعَةُ من المةجِء يُْقَطةُع ـ  والِج
ةةةْوُل، وبالِ ريةةةِ :  َلَريُةةة  ويَْبقَةةة  أْصةةةلُ ، والسَّ

 المَّْ ُم األَْ لَ  يج النَّْخِل، وهو أْجوُد ،

ورُجةةةٌل ِمْجةةةَاٌم وِمْجَامةةةةٌ: قةةةاِلٌع لْْلُمةةةوِر ـ    
 يَْيَاٌل.

  اِمِل،واألْجََُم: الَمْقطوُع اليَِد، أو الَاِهُب األَ ـ 

َمْت يَُد ، كفِرَح،ـ  َِ  َج

 وَجََْمُِها وأْجََْمُِها.ـ 

ُك: َمْوِضةةةُع القَْطةةةعِ منهةةةا، ـ     َمةةةةُ، ويَُ ةةةرَّ
َْ والَج

 وبالةم: اسٌم للنَْقِص من األَْجََِم.

 وأْجَََم السَّْيَر: أْسَرَع يي ،ـ 

 الفََرُس: اْشَِدَّ َ ْدُو ُ، ـوـ 

  ن المجِء: أْقلََع، ـوـ 

 َ َم. لي :  َ  ـوـ 

والُجةةَاُم، كغُةةراٍب: ِ لَّةةةٌ تَْ ةةُدُث مةةن اْ ِِمةةاِر ـ   
السَّْوداِء يج البََدِن كل ِ ، يَيَْفُسُد ِم اُ  األَْ ةةاِء 
ةةةِل األْ ةةةةاِء  وَهْيأتُهةةةا، وُربَّمةةةا ا ِهةةة  إلةةة  تَأَكُّ

حٍ.  وُسقوِلها  ن تَقَرُّ

م، كعُنَِج،ـ  َِ  ُج

الجوهريُّ يهو َمْجَوٌم وُمَجٌََّم وأْجََُم، وَوِهَم ـ 
 يج َمْنِع .

ْسةةَم  مةةن ـ    ًِ وُجةةَاُم، كغُةةراٍب: قبيلةةةٌ بِجبةةاِل 
. وكسفينٍة: قبيلةٌ من  بِد القَْيِس،  َمعَد ٍ

كة ، وقد تَُةمُّ جيُم .ـ  ، م رَّ  النِْسبَةُ: َجََِمجٌّ

 ورُجٌل ِمْجَاَمةٌ: سريُع القَْطعِ للَمَودَِّ .ـ 

يَمةةةُ األَْبةةَرُا: وهةةو ابةةُن ماِلةةِ  ـ    َِ بةةِن يَهةةٍم وَج
بَّاِء.  َمِلُ  الِ يَرِ ، وهو صاًُب ال َّ

 والُجَماُن، بالةم: الَََّكُر، أو أْصلُ .ـ 

َْماُء: امرأ ٌ كا ْت َضرَّ   للبَْرشاِء،ـ   والَج

َرقَِْهةةةا، ـ     ًْ َْماُء البَْرشةةةاَء بنةةةاٍر يأ يََرَمةةةِت الَجةةة
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يَِت البَْرشاَء،  يَُسم ِ

يَِت ثةةم وثَبَةةِت البَْرشةةاُء يَقََطعَةةْت يةةدَ ـ    ها، يَُسةةم ِ
ُس بُن األَْجََِم: شاِ ٌر. َْماَء. والَ َروَّ  الَج

 والِمجَاُم: يََرٌس لرجٍل من بَنجِ يَْربوعٍ.ـ 

يَها ِ تعال .ـ   وِشْعُب الُمَجََّميَن: بم ةَ، َشرَّ

 َجَرَم ُ يَْجِرُم ُ: قََطعَ ُ، ـ

 النَّْخَل َجْرما  وَجراما ، ويُْ َسُر: َصَرَم ُ. ـوـ 

 النَّْخَل َجْرما : َ َرَص ُ، ـوـ 

 كاْجََِرَم ُ،ـ 

 يالٌن: أْذ ََب، ـوـ 

 كأَْجَرَم واْجََِرَم،ـ 

 يهو ُمْجِرٌم وَجِريٌم،ـ 

 أِلْهِلِ : َكَسَب، ـوـ 

 كاْجََِرَم،ـ 

  ليهم ـوـ 

 إليهم َجِريَمة : جن  ِجنايَة ، ـوـ 

 كأَْجَرَم،ـ 

ها. ـوـ   المَّا َ: َج َّ

 ل سر: القَْوُم يَْجَِِرموَن النَّْخَل.والِجْرَمةُ، باـ 

 والُجْرُم، بالةم: الََّْ ُب،ـ 

 كالَجِريمِة والَجِرَمِة، كَ ِلمةٍ ـ 

 : أْجةةةراٌم وُجةةةروم. وكثُمامةةةٍة: الُجَاَمةةةةُ، ـ    
والَِّْمةةةُر الَمْجةةةُروُم، أو مةةةا يُْجةةةَرُم منةةة  بعةةةد مةةةا 
، يُْاَرُم يُْلقَُط من الَ َرِب، وقَِاةُد البُةر ِ والمَّةعيرِ 
وهج أْلرايُة ُ تُةَدقُّ ثةم تُنَقَّة . وكةأَميٍر وُغةراٍب: 

 الَِّْمُر اليابُِس، والنََّوى،

 والمْجِرموَن ال ايِروَن.ـ 

َم  ليةة : ادََّ ةة   ليةة  الُجةةْرَم، وإن لةةم ـ    وتََجةةرَّ
 يُْجِرْم،

َل. ـوـ   الليُل: ذََهَب وتََ مَّ

 وَجِريمةُ القوِم: كاِسبُُهم.ـ 

 الَجَسُد، والِجْرُم، بال سر:ـ 

 كالِجْرمانِ ـ 

 : أْجةةةةةراٌم وُجةةةةةُروٌم وُجةةةةةُرٌم، بةةةةةةمِين، ـ      
ْوُت، أو َجهاَرتُ ، واللَّوُن.  والَ ْلُ ، والاَّ

 والَجريُم: العِ يُم الَجَسِد، وهج: بهاٍء،ـ 

 كالَمْجرومِ ـ 

  : ِجراٌم.ـ 

ٌم، كمعَ ٍَّم: تامٌّ،ـ  ْوٌل ُمَجرَّ ًَ  و

َم.ـ   وقد تََجرَّ

ْمناُهم تَ ـ   ْجريما : َ َرْجنا  نهم.وَجرَّ

وال َجَرَم وال ذا َجةَرَم وال أن ذا َجةَرَم وال  ةن ـ 
 ذا َجَرَم وال َجَر وال َجُرَم، كَ ُرَم،

ق ةةةا ، أو ال ـ     ًَ والُجةةةْرَم، بالةةةةم: أي: البُةةةدَّ أو 
َل إلة   َم الَةَ، أو هَا أصلُ ، ثةم َكثُةَر ًِة  تََ ةوَّ

 ِم، ييقاُل.معن  القََسِم، يلَِلَ  يُجاُب  ن  بالال
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 ال َجَرَم آلتِيَنَّ .ـ 

ٌب، واألرُض المَّةةديَد ُ ـ    ، ُمعَةةرَّ والَجةةْرُم: ال ةةارُّ
، وَتْوَرٌق يََمنِج    الَ ر ِ

  : ُجروٌم، وبَْطٌن يج َلي ٍِئ،ـ 

ابةُن َتبَّةاَن: بَْطةٌن يةج قُةةاَ ةَ، وبال سةر:  ـوةـ 
 باِلٌد قُْرَب بَََْ ماَن.

 وبَنُو جاِرٍم: بَْطناِن.ـ 

 فَِرَح: صاَر يأُكُل ُجراَمةَ النَّْخِل.وكـ 

 وأْجَرَم: َ ُ َم،ـ 

 لَْو ُ ُ: َصفا، ـوـ 

ُم بِِ : لَِاَ ، وَصفا َصْوتُ ُ. ـوـ   الدَّ

َمَد: بَْطٌن ِمن َ ثْعََم.ـ  ًْ َ  وجاَجْرُم: د. وكأ

 والَجريَمةُ: آِ ُر ولَِدَك.ـ 

واألَْجةةةةراُم: َمِةةةةاُع الرا ةةةةج، ولَْو ةةةةاِن ِمةةةةن ـ     
 . وكُم ِسٍن: اسٌم.السََّم ِ 

ُجْرثوَمةةةةُ المةةةجِء، بالةةةم: أْصةةةلُ ، أو هةةةج  ـ  
الُِّةةراُب الُمْجَِِمةةع يةةج أُصةةوِل المَّةةَجِر، والةةَي 
يُك، وقَْريَةةُ النَّْمةِل، والغَْلَاةَمةُ. وأبةو  تَْسفي  الر ِ
ثَْعلَبةةةةَ الُخَمةةةنِجُّ ُجْرثةةةوُم بةةةُن  اِشةةةٍر أو  اِشةةةٍم: 

، أو هو ُجْرُهٌم.  َص ابِجٌّ

ْ ثََم وتََجْرثََم: َسقََط مةن ُ ْلةٍو إلة  ُسةْفٍل، واْجرَ ـ 
 واْجََِمَع، ولَِ َم الَمْوِضَع.

 َوتََجْرثََم المجَء: أ ََ ُمْعَ َم ُ.ـ 

: ع،ـ  ٍَ  وكقُْنفُ

أو ماٌء لبنِج أَسٍد، وَشديُد بُن قَْيِس بةِن هةا ِِئ ـ 
ٌث.  بِن ُجْرثَُمةَ، بالةم: م د ِ

 ِدٌف.وَرَكٌب ُمْجَرْ ثٌِم: ُمْسَِهْ ـ 

َجْرَجَمةةة ُ: َشةةةِربَ ُ، وَصةةةَرَ  ُ، وَهَدَمةةة ُ، أو  ـ   
َض ُ، وأَكلَ ُ.  قَوَّ

وتََجرَجَم: َسقََط، وتََجدََّل، واْ َ ةَدَر يةج البِئْةِر، ـ 
َض، واْ َهَدَم،  وتَقَوَّ

 يج األْكِل والمُّْرِب: أكثََر، ـوـ 

ِمةةةجٌّ وَغْيةةةُر ُ يةةةج ِوجةةةاِرِ : تَقَةةةبََّض  ـوةةةـ     ًْ الَو
 وَسَ َن.

ْرَ ةُ.وـ   الُجْرُجوُم: العُْافُُر، والاَّ

والَجراِجُم: َصْوُت اللَّبَِن يج الَوْلِب، وبهةاٍء: ـ 
 قَْوٌم من العََجِم بالَج يرِ ، أو  َبَُط الماِم.

 والُجْرُجماُن، بالةم: األكوُل.ـ 

وِس  ـ    ُُ الَجةةةْرَدُم، كجعفةةةٍر: َجةةةراٌد ُ ْةةةةُر الةةةرُّ
 سوٌد، وبِهاٍء: الَجْرَدبَةُ.

 َدَم ما يج الَجْفنَِة: أتَ   لي ،وَجرْ ـ 

ِ ِيَن: جاَوَتها، ـوـ   الس ِ

 الُخْبَ : أَكلَ ُ ُكلَّ ُ، وأكثََر ال الَم، ـوـ 

 وهو َجْرَدٌم، وأْسَرَع،ـ 

 كَجْرذَم، بالَاِل الُمْعَجَمِة.ـ 

الَجةةةْرَتم، كَجْعفَةةةٍر وِتْبةةةِر ٍ: الُخْبةةةُ  القَفَةةةار ـ    
 اليابُِس.

دَّ النَّ  ـ ًَ  َ ر.َجْرَسَم: أ
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ةةةةمُّ ـ      والِجْرسةةةةاُم، بال سةةةةر: البِْرسةةةةاُم، والسَّ
 الَُّ اُف.

 َجْرَشَم: اْ َدَمَل بعَد الَمَرِض. ـ

َ  وْجَه ُ.ـ   وَجْرشم: كرَّ

ٍَ وُ البِةٍط: األُكةوُل. وكَجْعفَةٍر:  ـ الُجْرُضُم، كقُْنفُ
ٍ: األكةةةةوُل،  ةةةْيُخ السةةةةاقُِط ُهةةةة اال . وكِقرَشةةةةب  المَّ

 من الغَنَِم. والَ بيَر ُ السَّمينَةُ 

َ  يةيهم  ـ ةجٌّ مةن الةيََمِن، تَةَ وَّ ًَ  : ٍَ ُجةْرُهٌم، كقُْنفة
إْسَما يُل  لي  السالُم، وابُن  اِشٍر يةج   ر ث 

 م. وَكعاُلبٍِط: األََسُد،

بِل، وهج: بهاٍء.ـ  َِ ْخُم من ا  كالِجْرهاِم، والةَّ

ورجةٌل ِجْرهةاٌم وُمَجةْرِهٌم، ب سةر الهةاِء: ًةادٌّ ـ 
 يج أْمِر .

 َ َم ُ يَْجِ ُم ُ: قََطعَ ُ،جَ  ـ

 اليميَن: أْمةاها، ـوـ 

 األْمَر: قََطعَ ُ قَْطعا  ال َ ْوَد َ يي ، ـوـ 

 الَ ْرَف: أْسَ نَ ، ـوـ 

  لي : َسَ َت، ـوـ 

َم،ـ   كَج َّ

  ن : َجبَُن وَ َجَ ، ـوـ 

َم،ـ   كَج َّ

القةةراَء َ: َوَضةةَع الُ ةةروَف مواِضةةعَها يةةج  ـوةةـ   
 بياٍن وَمَهٍل،

قاَء: َمْلَ ُ، ـو ـ  الس ِ

َم ُ، يهو ِسقاٌء جاِتٌم وِمْجَ ٌم، كِمْنبٍَر،ـ   كَج َّ

 النَّْخَل: َ َرَص ُ، ـوـ 

 كاْجََِ َم ُ،ـ 

بَسةةْل  : أْ ةةَرَ  بعَةةة  وبَِقةةَج بعُةةة ، أو  ـوةةـ   
َ َََف وأَكل أْكلَة  يََمْلَّ  نها، أو أَكَل يج ُكل ِ يوٍم 

 وليلٍة أْكلَة ،

 كَا وكَا: أوجب ، ل  يالٍن  ـوـ 

بُِل: َرِويَْت من الماِء. بعيٌر جةاِتٌم، وإبِةٌل  ـوـ  َِ ا
 جواِتُم.

 واْ َجَ َم العَْ ُم: اْ َ َسَر.ـ 

واْجَِةةةَ َم ِجْ َمةةةة  مةةةن المةةةاِل، بال سةةةر: أَ ةةةََ ـ    
 بعَة  وأْبقَ  بعَة ،

 ًَ يَرتَ : اْشِراها. ـوـ 

َمِت العَاا: تََمقَّقَْت.ـ   وتََج َّ

: تَْسةويَةُ الُ ةُروِف، والقَلَةُم  والَجْ مُ ـ  يةج الَخةط ِ
ةةروِف  ًُ ةْرَف لة ، وهةَا الَخةةطُّ الُمَؤلَّةُف مةن  ًَ ال 

 الُمْعَجِم،

ْميَةةَر، ومةةا ـ    ًِ أل ةة  ُجةةِ َم، أي: قُِطةةَع  ةةن َ ةةط ِ 
ياُء الناقِة، ًَ  يُْ َم  ب  

من األُموِر: ما يأتِج قبَل ًينِِ ، وبال سةِر:  ـوـ 
 النَّايُب.

، بال سةةةر: الِمئَةةةةُ مةةةن الماِشةةةيَِة والِجْ َمةةةةُ ـ    
ياةةةاِ دا ، أو مةةةن العََمةةةَرِ  إلةةة  األْربَِعةةةْيَن، أو 
بِةةةِل، والِفْرقَةةةةُ مةةةن الةةةةأِن.  َِ ةةةْرَمةُ مةةةن ا الا ِ

 وكِمْنبٍَر وُمعَ ٍَّم: اْسماِن.

 والجواِتُم: ِولاُب اللَّبَن الَمْملُوَء ُ.ـ 

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.dorar.net/


wwwwww..ddoorraarr..nneett                    َرِر السَّنِيَِّة                                                    القاموس المحيطالقاموس المحيط َرِر السَّنِيَِّة    دُّ َمْوقُِع الالدُّ

          
 

الِجْسةةةةُم، ضبال سةةةةرم جما ةةةةةُ ل البَةةةةَدِن، أو  ـ    
اُء، ومن الناِس وسائِر األْ واع الع يمةُ األْ ة

 الَخْلِ  ل،

 كالُجْسماِن، بالةمـ 

  : أْجساٌم وُجسوٌم. وكَ ُرَم: َ ُ َم،ـ 

 يهو َجِسيٌم وُجساٌم، كغُراٍب، وهج: بهاٍء.ـ 

والَجسةةيُم: البَةةديُن، ومةةا اْرتَفَةةَع مةةن األرِض ـ   
 وَ ال ُ الماءُ 

  : ِجساٌم، كِ ِاٍب.ـ 

جٌّ َدَرجوا.وبنو َجْوَسمـ  ًَ  : 

جٌّ قَديٌم.ـ  ًَ  وبنو جاِسٍم: 

ْمَل: َرِكَب ُمْعَ َمُهما،ـ   وتََجسََّم األَْمَر والرَّ

 األرَض: أَ ََ   َوها، ـوـ 

 يال ا : ا ِاَر ُ. ـوـ 

 واألَْجَسُم: األَْضَخُم.ـ 

ٍب:   بالماِم.ـ  ًِ  وكاا

 َجِمَم األَْمَر، كَسِمَع، ـ

 فَ   ل  َمَمقٍَّة،َجْمما  وَجماَمة : تََ لَّ ـ 

 كََِجمََّم .ـ 

 وأْجَمَمنِج إيا ُ وَجمََّمنج.ـ 

كة : الث ِقَُل،ـ   والَجَمُم، م رَّ

ةةةماُن. ـ     ةةةَمُن، وبةةةةمِيِن: الس ِ كالَجْمةةةِم، والس ِ

ةْدُر  وكأميٍر: الغَلةيُظ. وكُاةرٍد: الَجةْوُف، أو الاَّ
يةاٌء مةن  ًْ بُِةلوِ ِ  الُمْمَِِملَِة  لي ، والث ِقَُل، وأ

َةَر، ومةن الةيََمِن، ومةن تَْغِلةَب، ويةج ثَِقيةٍف، مُ 
 ويج َهواِتَن،

َةةَن الَ ةاِرَث بةَن ـ  ًَ بَِمةجٌّ  ًَ و  بِبَْيَهَ ، و بٌد 
،ٍ  لَُؤي 

 يقيَل ِلبَني : بنو ُجَمَم. وَكُمْ ِسٍن: األََسُد.ـ 

َِْيِن: ال ثيةُرو األَْكةِل. وكُجْنةَدٍب: ـ  الُجُةُم، بَةمَّ
ْخُم الَجْنبَْيِن   والَوَسِط.الةَّ

ُم: األَْ َُ بالفَِم.ـ   والََِّجةُّ

كة : الطََّمُع، ـ  الَجعَُم، م رَّ

ْلٍ .ـ  ًَ  كالََِّجعُِّم، وِغلَُظ ال الِم يج َسعَِة 

 وَجِعَم إل  الل ِم، كفَِرَح: قَِرَم،ـ 

 وهو أكوٌل يهو َجِعٌم وِجْعٌم، بال سر،ـ 

بُِل: قَِةَمِت الِع اَم وُ ْرَء الِ ةال ـوـ  َِ ِب لِمةْبِ  ا
 قََرٍم بها،

 ياُلٌن: لم يَْمَِِ  الطَّعاَم، ـوـ 

 َكَجعََم، كَمنََع، ِضدٌّ،ـ 

 وهو َمْجعُوٌم وَجِعٌم، ك ٍِِف،ـ 

بُِل: ذََهبَْت أْسنا ُها كلُّها. ـوـ  َِ  ا

والَجْعماُء: هةج، والةدُّبُُر، والِةج أُْ ِ ةَر َ ْقلُهةا ـ 
ُجِل أْجعَُم.  َهَرما ، وال تَقُْل للرَّ

وأْجعََمةةِت األرُض: كثُةةَر الَ نَةة   لةة   َباتهةةا ـ   
 يأَكلَ  وأْلَجأ ُ إل  أُصوِلِ .
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وَجعَةةَم البَِعيةةَر، كَمنَةةَع: وَضةةَع  لةة  ييةة  مةةا ـ   
.  يَْمنَعُ  من األَْكِل والعَض ِ

 والَجْيعَُم، كَ ْيَدٍر: الجائُع.ـ 

 وأْجعََم: اْسَِأَْصَل.ـ 

. وكَمْقعةةةةدٍ ـ      ةةةةنَّ ًَ : الَمْلَجةةةةأُ. وتََجعَّةةةةَم العُةةةةوُد: 
وكغُراٍب: داٌء لإِلبِِل وغيِرها يَْعةِرُض مةن َرْ ةجِ 

 النَّْمِر.

ل ِياِن.ـ   الِجْعثُِم، كِ ْبِر ٍ: أُصوُل الا ِ

ْخُم.ـ   والُجْعثُوُم: الغُْرموُل الةَّ

جٌّ مةن ُهةََيٍل، أو مةن أْتِد ـ  ًَ وُجْعثَُمةُ، بالةم: 
 السَّراِ .

.ـ   والُجْعثُِميَّاُت: الِقِسجُّ

والََِّجْعةثُُم: اْ ِقبةاُض المةجِء، وُد ةوُل بعِةة   ـ 
 يج بعض.

ٍَ وُجْنةَدٍب:  ـ الَجْعَمةُم، كجعفةٍر: الَوَسةُط. وكقُْنفُة
.  القَايُر الغليُظ المديُد، والطويُل الجسيُم، ِضدٌّ

 وُجْعُمُم ابُن ُ لْيبَةَ بِن ُجْعُمٍم،ـ 

 وُسراقَةُ بُن ماِلِ  بِن ُجْعُمٍم: َص ابياِن.ـ 

 َم ُ يَْجِلُم : قََطعَ ُ،َجلَ  ـ

 الَجُ وَر: أَ ََ ما  ل  ِ  امها من اللَّْ ِم، ـوـ 

 كاْجَِلََم ،ـ 

 الاُّوَف: َج َّ ُ. وكثُماَمٍة: ما ُج َّ من . ـوـ 

 والِجْلُم، بال سر: َشْ ُم ثَْرِب الماِ .ـ 

 وهو َمْجلوٌم: َمْ لوٌق.ـ 

كةةةة : المةةةا ُ المسةةةلوَ ةُ إـ     ذا والَجلََمةةةةُ، م رَّ
 ذَهبَْت أكاِرُ ها ويُةولُها، وجميُع المجِء،

كالَجْلَمةةةةةِة، ويةةةةةةم. وكُ  َّةةةةةار: الُِّيةةةةةوُس ـ      
 الَمْ لوقَةُ.

كة : َغةنٌَم ِلةواُل األَْرُجةِل ال َشةعََر ـ  والَجلَُم، م رَّ
 ل  قَوائِمهةا، ت ةوُن بالطةائِف، وتَةْيُس الِ بةاِء 

 والغَنَمِ 

ُد، وِسةةَمةٌ  : كِ ِةةاٍب، ومةةا يَُجةة ُّ بةة ، والقُةةراـ   
 لإِلبِِل، والقََمُر،

 كالَجْيلَِم، أو الِهالُل، أو الَجْدُي.ـ 

 َجْلثٌَم، كجعفٍر: اْسٌم.ـ 

 َجْلَ َم الَ ْبَل: يََِلَ ُ.ـ 

وا: اْجََِمعُوا.ـ   واْجلََ مُّ

وا: اْسَِْ ثَُروا واْجََِمعُوا. ـ  اْجلََخمُّ

ةةةةُ ـ     ي  العامَّ الِجْلسةةةاُم، بال سةةةر: الةةةَي تَُسةةةم ِ
 ْرساَم.البِ 

الجالِ ةةُم: بَْطةةٌن مةةن بنةةج ُسةةْ َمةَ ييمةةا بةةين ـ   
 اليَمامِة والبَْ َرْيِن.

يَُِةة ،  ـ   ًِ الُجْلُهَمةةةُ، بالةةةم: ًايَةةةُ الةةوادي، و ا
ويُْفَُِك، والِمةدَّ ُ، والُخطَّةةُ، واألَْمةُر الع ةيُم، أو 

ْخَمةُ، واْمَرأَ ٌ. : الفأَْر ُ الةَّ ٍَ  اْسٌم. وكقُْنفُ

 الجما ةُ ال ثير ُ.والُجْلُهوُم: ـ 

جٌّ من َربِيعَةَ.ـ  ًَ  والَجالِهُم: 

 الَجمُّ: ال ثيُر من كل ِ شجٍء، ـ
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 كالَجِميِم،ـ 

 من ال هيرِ  والماِء: ُمْعَ ُم ُ، ـوـ 

ِِ ـ   كُجمَّ

  : ِجماٌم وُجموٌم،ـ 

والَ ْيةةُل إلةة  رأِس الِمْ يةةاِل كالِجمةةاِم، ُمثَلَّثَةةة ، ـ   
ةةةْيطان أو المَّةةة ياليُن، وبالةةةةم: وبال سةةةر: المَّ

 َصَدٌف.

ُُ  يَُجمُّ ويَِجمُّ ُجموما : َكثَُر واْجََِمَع،ـ   وَجمَّ ما

 كاْسََِجمَّ،ـ 

ها، ـوـ  ُُ  البِئُْر: تَراَجَع ما

ةةَع  ـوةةـ    ةةراَب يَََِجمَّ الفَةةَرُس َجمامةةا : تَةةَرَك الة ِ
، ُُ  ما

ا  وَجماما : تُِرَك يلم يُْرَكْب يَعَفا من تَعَبِ ،ـ   وَجم 

 مَّ وأَجمَّ ُ هو،كأَجَ ـ 

 العَْ ُم: كثَُر لَْ ُم ، ـوـ 

 يهو أَجمُّ،ـ 

 الماَء: تََرَك ُ يَْجَِِمُع، ـوـ 

 كأََجمَّ ُ،ـ 

 األَْمُر: َد ا، ـوـ 

 كأََجمَّ.ـ 

ةةةُ السَّةةفينَِة: الَمْوِضةةُع الةةَي يَْجَِِمةةُع ييةة  ـ    وَجمَّ
ةة وِت ، وبالةةةم: ُمْجََِمةةُع َشةةعَِر  ًُ ْشةةُك مةةن  الرَّ

ِة.الرأِس. وك  ُمعَ ٍَّم: ذو الُجمَّ

: َلويلُها.ـ  ا ِجُّ  والُجمَّ

. وكَسةةة اٍب: ـ     ةةةةَ: تةةةابِِعجٌّ وُسةةةلَْيماُن بةةةُن ُجمَّ
ةةةُ. وكغُةةراٍب وِكِةةاٍب: مةةا اْجََِمةةَع مةةن مةةاِء  ًَ الرا
الفَةةةَرِس، وبالَِّثْليةةةِث وكَجبَةةةٍل: مةةةا  لةةة  رأِس 

 الَم ُّوِك يَوَق َلفايِ ،

ْمُِ  وَجَمْمُِ  وأَْجمَ ـ   ْمُِ ،وقد َجمَّ

اٌم.ـ  اٌن وَجمَّ  يهو َجمَّ

ةةاُء: َمةةةْْلى. وكَاةةبوٍر: البِئْةةةُر ـ    وُجْمُجَمةةةةٌ َجمَّ
 ال ثيَر ُ الماء،

ِة، ويََرٌس ُكلَّما ذََهَب من  َجةْرٌي، جةاَء ُ ـ  كالَجمَّ
 َجْرٌي آَ ُر.

ٍة َ  يَمٍة، ويَُةةمُّ، أي: َجما ةٍة ـ  وجاَء يج َجمَّ
يَةَ.  يَسألوَن الد ِ

النَّْبةةةةةُت ال ثيةةةةةُر، أو النةةةةةاهُض  والَجِمةةةةةيُم:ـ      
 الُمْنَِِمُر،

مَ ـ  َم وتََجمَّ  وقد َجمَّ

اُء.ـ    : أِجمَّ

والَجِميمةةةةُ: النَِّاةةةيَّةُ بَلَغَةةةْت  ِْاةةةَف َشةةةْهٍر، ـ    
ٍ، وبِْنةةةُت  يََمةةةْلَِت الفَةةةَم. وكأَُمْيَمةةةةَ: بِْنةةةُت َصةةةْيِفج 

اِن.  ُجماِم بِن الَجموحِ: َص ابيَِّ

ِت األرُض:  َ ـ   َرَ   َْبُِها.واْسََِجمَّ

دُر.ـ   والَمَجمُّ: الاَّ

راعِ واِسةُع ـ  ِ
ةُب الةَ  ًْ وهو واِسةُع الَمَجةم ِ أي: َر

ْدِر.  الاَّ

جُل بال ُرْمةكٍ، والَ ةْبُ  بةال قَةْرٍن، ـ  واألََجمُّ: الرَّ
 وقُبُُل المرأِ ، والقََدُح.
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اُء الِع اِم: كثيَر ُ اللَّْ ِم.ـ   وامرأ ٌ َجمَّ

ا  َغفيـ  وا َجم  ُُ  را ،وجا

ةاَء الغَفيةةَر: بةأْجَمِعِهْم. وذُِكةَر يةةج غ ف ـ   والَجمَّ
 ر.

اُء: الَمْلساُء، وبَْيَةةُ الرأِس.ـ   والَجمَّ

 والُجمَّ ، كُربَّ : الباقاِلُء.ـ 

 والَجْمَجَمةُ: أن ال يُبَي َِن كالَم ُ،ـ 

ةةةْدِر، ـ     كةةةالََِّجْمُجِم، وإ فةةةاُء المةةةجِء يةةةج الاَّ
ْهةةةالُك، وبالةةةةم: الِقْ ةةة َِ ُف، أو العَْ ةةةُم ييةةة  وا

ماغُ   الد ِ

 : ُجْمُجةةٌم، وَضةةْرٌب مةةن الَم اييةةِل، والبِئْةةُر ـ   
 تُْ فَُر يج السَّبََخِة، والقََدُح من َ َمٍب.

والَجَمةةاِجُم: السةةاداُت، والقبائةةُل الِةةج تُْنَسةةُب ـ   
 إليها البُطوُن،

 كالِجماِم، بال سِر، وِس َّةٌ بُِجْرجاَن.ـ 

ع قُْرَب الُ ويَِة، والَ َسُن بةُن وَدْيُر الَجَماِجِم: ـ 
يَْ يَةةةةة ، وَ ِلةةةةةجُّ بةةةةةُن َمْسةةةةةعوٍد الَجماِجِميَّةةةةةاِن، 

ثوَن. ةَ، بالةِم: ُمَ د ِ  وُسلَْيماُن بُن ُجمَّ

 والَِّْجِميُم: ُمِْعَةُ الُمَطلَّقَِة.ـ 

ةاُم ـ  ةاواِن: َهْةةبِاِن قُةْرَب المدينةِة. وَجمَّ والَجمَّ
مْ  ًِ اٍد: يةةج  ةةاُن بةةُن بةةُن ُدْ ِمةةجٍ، كَمةةدَّ يَةةَر، وَجمَّ

 َهداٍد: يج األَْتِد.

ٌب.ـ   والُجْمُجُم: للَمداِس، ُمعَرَّ

 الَجْنَمةُ: جماَ ةُ المجِء.ـ 

ُك ييهما.ـ   وأَ ََ ُ بَِجْنَمِِِ : ُكلَّ ُ، ويَُ رَّ

دا .ـ  ًِ  الَجْوُم: الر ِ اُء ي وُن أْمُرُهْم وا

ةٍ ـ   والَجاُم: إ اٌء من يِةَّ

 ِ ، وأجواٌم وجاماٌت وُجوٌم. : أْجُؤٌم، بالَهمْ ـ 

وجاٌم: مةن أ مةاِل  َْيسةابُوَر، ومنة : العةاِرُف ـ 
سةالِم  َِ أبو  َْار أًمُد بُن الَ َسِن واْبنُ ُ َشةْيُخ ا
ْمةةَ  َ، ويُوُسةةُف بةةُن  ًَ إْسةةما يُل، وُسةةلَْيَماُن بةةُن 

ثاِن الَجاِميُّوَن.  ُ َمَر الُمَ د ِ

ا .وجاَم َجْوما : َللََب شْيئا  َ ْيرا  ـ   أو َشر 

ةةةُ تَُةةةمُّ ـ    وُجةةَوْيٌم، كُ بَْيةةٍر: د بفةةاِرَس، والعامَّ
 الياَء.

الَجْهةةةُم وك ِِةةةٍف: الَوجةةة ُ الغلةةةيُظ الُمْجَِِمةةةُع  ـ   
 السَِّمُج،

 َجُهَم، كَ ُرَم،ـ 

 َجهاَمة  وُجهوَمة .ـ 

وَجَهَمةةة ُ، َكَمنَعَةةة ُ وَسةةةِمعَ ُ: اْسةةةَِْقبَلَ ُ بَوْجةةةٍ  ـ    
 كِريٍ ،

َم ُ وـ   ل . ـكََِجهَّ

ُل مةآِ يِر اللَّْيةِل، أو بقيَّةةُ َسةواٍد ـ   والَجْهَمةةُ: أوَّ
 من آِ ِرِ ، ويَُةمُّ،

ةةةةْخَمةُ، ـ      واْجةةةةََِهَم: َدَ ةةةةَل ييةةةة ، والِقةةةةْدُر الةَّ
 وبالةم: ثَما وَن بَعيرا  أو   َو ُ.

 والَجْهُم: العاِجُ  الةَّعيُف،ـ 

كالَجُهوِم، واألََسُد، ِضدٌّ، وابةُن قَةْيٍس، أو هةو ـ 
 . كُ بَْيةةٍر، وابةةُن قُةةثََم، وآَ ةةراِن بَلَةةِويٌّ وأْسةةلَِمجٌّ
ْلِت، أو بةال الٍم، وجاهَمةةُ بةُن  وكُ بَْيٍر: ابُن الاَّ

 العَبَّاِس: َص ابيُّوَن.
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والَجهاُم: السة اُب ال مةاَء يية ، أو قةد َهةراَق ـ 
 ماَء ُ، وقد أْجَهَمِت السماُء.

 وَجْيَهٌم، كَ ْيَدٍر: اسٌم،ـ 

.وع كثيُر اـ   لِجن ِ

ْ فران.ـ  ْيُهقاِن: ال َّ  والَجْيُهماُن، كالرَّ

لَةةةةةٍة: امةةةةةرأ ُ بَمةةةةةيِر بةةةةةِن ـ       ًَ َجْهَدَمةةةةةةُ، َكَمْر
، صل  ِ  لي  وسلم.  الَخااِصيَِة، َرأِت النبجَّ

 َجْهَرٌم، كجعفٍر: د بفاِرَس.ـ 

والَجْهَرِميَّةُ: ثِياٌب َمْنسوبَةٌ مةن   ةو البُُسةِط، ـ 
 أو هج من الَ َِّاِن.

ةْخُم الهاَمةِة الُمْسةَِِديُر  ـ الَجْهَةُم، كجعفةٍر: الةَّ
ةةةْدِر،  ةةةُب الَجْنبَةةةْيِن الواِسةةةُع الاَّ ًْ الَوْجةةةِ ، والرَّ

 واألََسُد، واسٌم.

 وتََجْهَةَم: تَغَْطَرَس، وتَعَ ََّم،ـ 

 الفَْ ُل  ل  أْقرا ِِ : َ الُهْم بَِ ْلَ ِل . ـوـ 

ةُ األَْ َمة ، ُجُهنَّاٌم، بةم الجةيِم والهةاِء: تابِعَة ـ
ولَقَةةةُب َ ْمةةةِرو بةةةِن قََطةةةٍن، ويُْ َسةةةُر، وبال سةةةر: 

سَّاَن. ًَ  يََرُس قَْيِس بِن 

 وَركيَّةٌ َجَهنَّام، ُمثَلَّثَةَ الجيِم،ـ 

يَْت ـ  وَجَهةنٌَّم، كعََملَّةٍس: بَعيةد ُ القَْعةِر، وبة  ُسةم ِ
ُ تعال  منها.  َجَهنَُّم، أ اذَ ا ّللا 

بِةةلُ ـ    َِ يباُ ،  الجةةيُم، بال سةةر: ا الُمْغَِِلَمةةةُ، والةةد ِ
َسِمْعُِ  من بعِض العُلَماِء  َْقال   ةن أبةج َ ْمةٍرو 

ْرٌف ويَُؤ َُّث. ًَ  ُمَؤل ِِف كِاِب "الجيم"، و

 وَجيََّم جيما : َكَِبَها.ـ 

 فَْصُل الَحاء

ماِن. ـ ِ الرُّ ب  ًَ  الُمَ ْبَرُم: َمَرقَةُ 

 والَ ْبَرَمةُ: ات ِخاذُها.ـ 

ِلُص، قَْلةةُب الَمْ ةةِت، والقَةةةاُء، الَ ةةُِْم: الخةةا ـ  
ًْ اُم األَْمرِ   وإيجابُ ُ، وإ

ََِم ُ يَْ ُِِم ُ.ـ  ًَ ِوٌم، وقد  ًُ  :  

 وال اتُِم: القاضجـ 

ِوٌم، والغُراُب األَْسةَوُد، وُغةراُب البَةْيِن، ـ  ًُ  : 
َمةةُر الِمنقةةاِر والةةِرْجلَْيِن، وابةةُن  بةةِد ِِ  ًْ وهةةو أ

.  بِن َسْعٍد الطائِجُّ

ِْمةا ، وأَكةَل َشةيئا  َهم ةا  وتَ َ ـ  ًَ ََِّم: َجعََل المجَء 
 يج يي .

: السَّةةةواُد، وبالِ ريةةةِ : ـ     والُ َِْمةةةةُ، بالةةةةم ِ
َةُ.  القاروَر ُ الُمفََِِّ

والُ ِاَمةُ: ما يَْبقَ   ل  المائِةَدِ  مةن الط عةاِم، ـ 
 أو ما َسقََط من  إذا أُِكَل.

 وتََ ََِّم: أَكلَها،ـ 

 ٍر: تََمنَّ  ل  َ يرا ، وتَفاَءَل ل ،لفاُلٍن بَخيْ  ـوـ 

. ـوـ   لَ َا: َه َّ

 وهو ذو تََ ٍُِّم: َهمَّاٌا،ـ 

 وهو َغضُّ الُمََِ َِِّم.ـ 

 والُ ِوَمةُ: الُ موَضةُ.ـ 

: قََطَع.ـ  ِأمَّ، كاْلمأنَّ ًْ  وا
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َُِم: األَْسَوُد.ـ  ًْ  واألَ

ِِْلٌم، كِ ْبِر ٍ وجْعفٍَر بالُمثَنَّاِ  الفَْوقيَّ ـ   ِة: ع.ًِ

ةةةةغيَر ُ الَ ْمةةةةراُء أو  ـ     الَ ثَْمةةةةةُ: األََكَمةةةةةُ الاَّ
ُك، وأْر َبَةةُ األَْ ةِف،  جاَرٍ ، ويَُ ةرَّ ًِ السَّْوداُء من 

ِغيرُ   والُمْهُر الاَّ

ثاٌم،ـ  ًِ  :  

 وع قُْرَب الَ جوِن، وبال الٍم: اْمَرأ ٌ.ـ 

ثَْمةَ: من ُجلَساِء ُ َمَر،ـ  ًَ  وأبو 

ثَْمةَ أبو بَ ـ  ًَ ُث وابُن أبج  ْ ِر بُن ُسلَْيماَن الُم ةد ِ
: َمَاةبُّ المةاِء  نةد  من ُ لماِء قَُرْيٍ ، وبالةم ِ

.  السُّد ِ

بِِل.ـ  َِ ُط الطوِل ِمنَّا ومن ا  والَ ْوثَُم: الُمََِوس ِ

ْمِل.ـ   والَ ثْماُء: بَِقيَّةٌ يج الوادي من الرَّ

ثْما : أ طا .ـ  ًَ ثََم ل   ًَ  و

ِة، وبال سر: األَْر َبَةةُ، أو الَ ثَْرَمةُ: ِغلَُظ المَّفَ  ـ
ةةةفَِة  َلَريُهةةةا، والةةةدائَر ُ تَْ ةةةَت األَْ ةةةِف وَسةةةَط المَّ

 العُْليا. وكعاُلبٍِط: الغَليُ ها.

 الِ ثِْلُم، كِ ْبِر ٍ: َ َ ُر الدُّْهِن أو السَّْمِن.ـ 

 الَ ْجُم من المجِء: َمْلَمُس  الناتُِئ تَْ َت يَِدكَ  ـ

جةةوٌم، والَمْنةةُع، و ُ ـ    ًُ هةةوُد الثَّةةْدي، وَ ةةْرُق  : 
،  العَْ ِم، والَمصُّ

 يَْ ِجُم ويَْ ُجُم.ـ 

اُم: الَماَّاص.ـ   والَ جَّ

جوٌم، وِمْ َجٌم، كمنبٍر: َرييٌ .ـ  ًَ  وًاِجٌم 

والِمْ َجةةُم والِمْ َجَمةةةُ، ب سةةِرِهما: مةةا يُْ َجةةُم ـ   
 ب .

ْريَُِ : الِ َجاَمةُ، ك ِابٍَة.ـ  ًِ  و

ََِجَم: َللَبَها.ـ  ًْ  وا

، أو  ََ َص َهْيبَة ،وـ  َجَم  ن : َكفَّ ًْ  أ

 الثَّْدُي:  ََهَد، ـوـ 

 َكَ َجَم،ـ 

َل َرْضعٍة. ـوـ   المرأ ُ للَمْولوِد: أْرَضعَِْ ُ أوَّ

والِمْ جاُم: الَ ثيُر النُّ ةوص. وكِ ِةاٍب: شةجٌء ـ 
.  يُْجعَُل يج يِم البَعيِر أو َ ْطِمِ  ِلئاَلَّ يَعَضَّ

َمرُ والَ ْوَجَمةُ: الَورْ ـ  ًْ  ُد األَ

ْوَجمٌ ـ  ًَ  :  

اُم ساباٍل يج الطاِء.ـ  جَّ ًَ  و

َم تَْ جيما :  ََ َر َشديدا . وكَاةبوٍر: يَةْر  ـ  جَّ ًَ و
 المرأِ  ألَ َّ ُ َماوٌص.

ْميِها. ـ ًَ ِِراقِها و ًْ ُك: ِشدَّ ُ ا ْدُم الناِر، ويَُ رَّ ًَ 

: اتَّقََدا.ـ  َدَمِت الناُر والَ رُّ ًْ  وأ

ََِدَم  لي  ـ  ًْ َك،وا  َغْي ا : تََ رَّ

 كََِ دََّم،ـ 

 الناُر: الََِهبَْت، ـوـ 

ْمَرتُ  ًِ  يَْسَودَّ. ـوـ  ًُ  الدَُّم: اْشَِدَّْت 

كةة : النةاُر وَصةْوتُها، وَصةْوُت ـ  والَ َدَمةُ، م رَّ
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َجةةةْوِف الَ يَّةةةِة، أو َصةةةْوٌت يةةةج الَجةةةْوِف، كأ َّةةة ُ 
 تَغَيٌُّظ،

ةٍة: السَّةريعَةُ وبالةم ِ أو كُهَمَ ٍ : ع م. وَكفَرِ ـ  ًَ
 الغَْلجِ من القُُدوِر.

ي ا ، ـ ًِ ُم : قََطعَ  أو قَْطعا  و َِ َََم ُ يَْ  ًَ 

يةةج قِراَءتِةة  وغيِرهةةا: أسةةَرَع. وكَ ِِةةٍف:  ـوةةـ   
 القاِلُع،

َْيَِم، ب ِسر ال اِء.ـ   كالِ 

كةةةةة : َليَةةةةراُن الَمْقاةةةةوِص، ـ      والَ ةةةةََُم، ُم رَّ
َِْيِن: األَرا ِةةةةُب الِسةةةةراُع، واللُّاةةةةوُص  وبَةةةةةمَّ

الُ ةةةََّاُق. وكُاةةةَرٍد وُهَمةةةَ ٍ : القَاةةةيُر القَريةةةُب 
 الَخْطِو، وهج: بهاٍء.

ْسةةراُع يةةج الَمْمةةجِ، ـ    َِ كةةة : ا والَ ةةََماُن، ُم رَّ
ْبَطاُء، ِضدٌّ، َِ  وا

َْيَُم، كِمنبٍر: ال اِذُق،ـ   والِ 

بةةاِب، ـ    وع بنَْجةةٍد، وَرُجةةٌل ُمََِطب ِةةٌب مةةن تَةةْيِم الرَّ
،وابُن َ ْمرٍ   و السَّْعِديُّ

نيفَةُ،ـ  ًَ َْيٍَم، وأبو ُ  ًِ نيفَةَ بِن  ًَ َْيَُم بُن  ًِ  و

َْيٍَم: ص ابِيُّوَن.ـ  ًِ ْنَ لَةُ بُن  ًَ  واْبنُ  

َْيٍَم: تابِِعيَّةاِن، ـ  ة ًِ َْيٍَم، وتَمةيُم ابةُن  ة ًِ وَسْلُم بُن 
َْلٍَم. وكقَطةةاِم وَسةة اٍب:  ةة ًَ وهةةو غيةةُر تَِمةةيم بةةِن 

 .اْمَرأ ٌ. وكُهَمَ ٍ : يََرسٌ 

ةَاَم الَمْمةجِ، كغُةراٍب: بَطيئةا  ـ  ًُ واْشََِرى  بةدا  
َكْسةةالَن. وَكَسةةفينٍة: ابةةُن يَْربُةةوعِ بةةِن َغةةْيِظ بةةِن 

 ُمرَّ َ.

ََْرَمةُ: َكثَْر ُ ال الِم.ـ   الَ 

: الِمْ ثَاُر.ـ   والُ َاِرَمةُ، بالةم ِ

َْلََم يََرَس : أْصلََ  ، ـ ًَ 

دَّ ُ، وأْسرَ  ـوـ  ًَ  َع،العوَد: بَرا ُ وأ

َْلَم،ـ   كََِ 

 ِسقاَء ُ: َمْلَ ُ، ـوـ 

ْمِقةةةة . ـ      ًُ َْلَم: تَةةةةأدََّب، وذََهةةةةَب يُةةةةةول  وتََ ةةةة
وكُ ْ بوٍر: الَخفيُف السَّريُع. وكجعفةٍر: القَاةيُر 

ُت الَخْلِ .  الُملَ َّ

.ـ  َْلٍَم: تابِعجٌّ ًَ  وتَميُم بُن 

َر ُ ـ  ًْ َْلَُم: َمرَّ كأ َّ ُ يَََِد َِْلُم ويَََِ   .وَمرَّ يَُ 

 الِ ْرُم، بال سِر: الَ رامُ  ـ

ُرٌم،ـ  ًُ  :  

ُرَم  لي ، كَ ُرَم،ـ  ًَ  وقد 

،ـ  ْرما ، بالةم ِ ًُ 

راما ، كَس اٍب،ـ  ًَ  و

ُ تَْ ريما ،ـ  َم ُ ّللا  رَّ ًَ  و

ُرَمِت الاال ُ  ل  الَمْرأِ ، كَ ُرَم،ـ  ًَ  و

ِيِن،ـ  ْرما ، بالةم ِ وبَةمَّ ًُ 

ِرَمْت، كفَِرَح،ـ  ًَ  و

ًَ ـ  َرما  و  راما ، وكَا الس  وُر  ل  الاائم.ًَ

ُ تعال ،ـ  َم ّللا  رَّ ًَ  والَم اِرُم: ما 
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 من الليِل: َمَخاِويُ . ـوـ 

ةَرُم ِ ـ  ًَ ةَرُم م ةةَ، وهةو  ًَ ُم:  والَ َرُم والُمَ رَّ
َرُم َرُسوِلِ . ًَ  و

 والَ َرَماِن: م ةُ والَمدينَةُ ـ 

راٌم.ـ  ًْ   : أ

َرَم: دَ َل يي ،ـ  ًْ  وأ

رْ ـ  ًُ  َمٍة ال تُْهَُِ ، أو يج المَّْهِر الَ راِم،أو يج 

َم،ـ   كَ رَّ

راما ، ـوـ  ًَ  المجَء: َجعَلَ ُ 

ةةُرَم  ـوةةـ    ًَ ال ةةا ُّ أو الُمْعَِِمةةُر: َدَ ةةَل يةةج َ َمةةٍل 
الال ، ًَ   لي  ب  ما كان 

 ياُل ا : قََمَر ُ، ـوـ 

َم ُ،ـ   كَ رَّ

ةةراُم بةةُن ُ ثْمةةان: َمةةَد ِجٌّ واٍ ، وهةةو اْسةةٌم ـ    ًَ و
ْفةةٍص، وموَسةة  شةةائِ  ًَ ٌع بالمدينَةةِة. وم مةةُد بةةُن 

ثان. وكةةأَميٍر: مةةا  بةُن إبةةراهيَم الَ راِميَّةةاِن: ُم ةةد ِ
. َم يلم يَُمسَّ ر ِ ًُ 

 والَ ريُم: المَّريُ ،ـ 

و  باليَمامةةةِة، وَمَ لَّةةةةٌ ببَْغةةةداَد، تُْنَسةةةُب إلةةة  ـ    
 ، ِ ال ِريِمةجُّ لاِهِر بِن الُ َسْيِن، منها: ابُن اللَِّ ِةج 

ُب الُمْ ِرِم، وما كان الُمْ ِرموَن يُْلقو   من وثَوْ 
 الثياب، يال يَْلبَُسو َ ُ،

قوقِهةةا  ـوةـ   ًُ مةةن الةداِر: مةةا أُِضةْيَف إليهةةا مةن 
 وَمرايِِقها، وَمْلقَ   َبيثَِة البِئِْر،

 منَ : ما تَْ ِميِ  وتُقاتُِل  ن ، ـوـ 

 كالَ َرمِ ـ 

َِْيِن.ـ  ُرٌم، بَةمَّ ًُ راٌم و ًْ   : أ

رَ ـ  ًَ  َم ُ المجَء، كَةَربَ ُ وَ ِلَم ،و

ْرما ا ، بال سِر،ـ  ًِ ريما  و ًَ 

ْرَمة ، ب سِرِهما،ـ  ًِ ْرما  و ًِ  و

: ـ     ِريَمةةةة ، ب سةةةر رائِِهةةةنَّ ًَ ِرَمةةةة  و ًَ ِرمةةةا  و ًَ و
 َمنَعَ .

َرَم ُ: لُغَيَّةٌ.ـ  ًْ  وأ

والَمْ ةةُروُم: الَممنةةوُع  ةةن الَخْيةةِر، ومةةن ال ـ   
 ي ال يَ اُد يَْ َِِسُب،يَْنمج ل  ماٌل، والم اَرُف الَ

 ود.ـ 

ِ: الِج َمنَعَها َمن شاَء،ـ  ريَمةُ الرب  ًَ  و

، ـ    ةةِرَم، كفَةةِرَح: قُِمةةَر ولَةةم يَْقُمةةْر هةةو، ولَةةجَّ ًَ و
 وَمَ َ ،

ْلِف، ـوـ   ذاُت ال  ِ

ئْبَةُ، ـوـ   الَ ِ

راما ، بال سر: أراَدِت الفَْ َل، ـوـ  ًِ  الَ ْلبَةُ 

 كاْسَِْ َرَمْت،ـ 

ْرمَ ـ  ًَ   ، كَسْ َرىيهج 

  : كِجباٍل وَس اَرى.ـ 

واالْسةةُم: الِ ْرَمةةةُ، بال سةةر وبالِ ريةةِ . وقةةد ـ   
.ِ  اْسُِْعِمَل يج الَ ديِث لَُكور األَ اِسج 
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بِةِل: الةََّلوُل الَوَسةُط ـ  َِ ُم، كُمعَ ٍَّم، من ا والُمَ رَّ
يِ ، والةةَي يَلةةيُن  ةةيَن تََاةةرُّ ًِ ِف  ةةْعُب الََِاةةرُّ الاَّ

ةةةياِل، يةةةج اليَةةةِد مةةةن األَ  ْ ةةةِف، والَجديةةةُد مةةةن الس ِ
 والِجْلُد لم يُْدبَْ ، وَشْهُر ِِ األََصبُّ 

ماٌت.ـ    : َم اِرُم وَم اريُم وُمَ رَّ

ةةِة، ـ    واألَْشةةُهُر الُ ةةُرُم: ذو القَْعةةَدِ ، وذو الِ جَّ
ُم، وَرَجُب.  والُمَ رَّ

َراِم.ـ  ًْ َِ : ا  والُ ْرُم، بالةم ِ

َِْيِن وكُهَمةةَ ٍ : مةةا ال والُ ْرَمةةةُ بالةةةم ِ وبَةةةمَّ ـ   
ةُ، والَمهابَةُ، والنَّايُب، مَّ  يَِ لُّ اْ ِِهاُك ، والَ ِ

ُرمةةات ِِ{، أي: مةةا وَجةةَب ـ    ًُ ةةْم  آوَمةةن يُعَ  ِ
ُرَم الَِّفريُط يي . ًَ  الِقياُم ب ، و

َك وما تَْ ِمج،ـ  ُُ َرُمَ ، بةم ِ ال اِء:  ِسا ًُ  و

 وهج الَم اِرُم،ـ 

ُُ .الواًَد ُ: َمْ ُرَمةٌ ـ   ، كَمْ ُرَمٍة، ويُْفَُِك را

ُجها.ـ  ٌم تََ وُّ ٌم َمْ َرٌم: ُمَ رَّ ًِ  وَر

ةةٍة. ـ    مَّ َِ ةة  ب َم منةة  بُِ ْرَمةةٍة: تََمنَّةةَع، وتََ مَّ وتََ ةةرَّ
ريِم َ  ًَ  وكُمْ ِسٍن: الُمساِلُم، وَمن يج 

ةْرٌم  لة  قَْريَةٍة أْهلَْ ناهةا{، بال سةر، أي: ـ  ًِ وآ
 واِجٌب.

ِ بِن َسْعِد العَميَرِ ، وماِلُ  وكأَميٍر: ابُن ُجعْ ـ  ِفج 
ةةريٍم الَهْمةةَدا جُّ َجةةدُّ َمْسةةروٍق. وكُ بَْيةةٍر أو  ًَ بةةُن 

ْةَرَمْوَت. ًَ  كأَميٍر: بَْطٌن من 

، ـ    ٍ الُ َرْيِمةةجُّ الِةةابِِعجُّ مةةنهم:  بةةُد ِِ بةةُن  َُجةةج 
وَجدٌّ لُجْعُمِم بِن ُ لَْيبَةَ. وكَس اٍب: ابةُن َ ةْوٍف، 

ابةةُن ُمعاِويَةةة، أَو هةةو بةةال اي، وابةةُن ِمْل ةةاَن، و
َرُم بةُن  ًْ َمَد: أ ًْ َ وابُن أبج َكْعٍب: َص ابِيُّون. وكأ

. وكُ بيةةٍر: يةةج  ََسةةِب  : جةةاِهلجٌّ َهْبةةَر َ الَهمةةدا ِجُّ
ْةَرَمْوَت، ًَ 

ُروِم، ـ    ًْ َرْيمةةا ، ويُةةْد   بةةاألُ ًُ ةةِدُف  وَولَةةَد الاَّ
 وُجَاما  ويُْد   باألُْجَوِم.

َرمِ ـ  ًَ  :ٍ ، وابةُن وكعََربِج  ْفةٍص القَْسةَمِلجُّ ًَ جُّ بةُن 
: ثِقَِةةةاِن، وَمْ مةةةوُد بةةةُن تَُ ةةةَ   ُ مةةةاَر َ العََِِ ةةةجُّ

ما َ. ًَ  ال اِرِمجُّ صاًُب 

َْكوٍر األَكَّةاُف، ـ  َِْيِن: ابةُن َمة وأبو الُ ةُرِم، بةةمَّ
وبفََِْ َِْيِن: َجماَ ةٌ. وكُمْسِلٍم وُمعَ ٍَّم وَمْ روٌم: 

 أْسماٌء.

َدتُ ُ: بهاٍء.والَ ْيَرُم: اـ  ًِ  لبَقَُر، وا

ْرَم  وِ: أما وِ.ـ  ًَ  و

ِم.ـ  ًِ  والَ روُم، كَابوٍر: الناقَةُ الُمْعِاَلةُ الرَّ

 وهو ب اِرِم َ ْقٍل، أي: ل  َ ْقٌل.ـ 

والَ راِميَّةةةُ: مةةاٌء لبَنِةةج ِتْ بةةاعٍ، ومةةاَء ٌ لبَنِةةج ـ   
 َ ْمِرو بِن ِكالٍب.

 يج بَْطِن اللَّْيِث. والِ ْرماِن: واديان يَُابَّانِ ـ 

َمةة  َضةةِريَّةَ، وبفََِْ َِةةْيِن ـ    ًِ ْرَمةةةُ: ع بَجْنةةِب  ًِ و
 ُمَمدََّد َ الميِم: إكاٌم ِصغاٌر ال تُْنبُِت شيئا .

ْاةةةٌن بةةةاليََمِن قثةةةْرَب ـ     ًِ ْرمةةةاُن، بال سةةةِر:  ًِ و
ْملَُوِ . وكَمْقعََدٍ : َمْ َةٌر من َم اِضةِر َسةْلَم   الدَّ

 َجبَِل َلي ٍِئ.

ْوَرُم: المةةةةاُل ال ثيةةةةُر مةةةةن الاةةةةاِمِت والَ ةةةةـ     
 والناِلِ .

وإ َّ ُ لُمْ ِرٌم  نة ، كُمْ ِسةٍن، أي: يَْ ةُرُم أذا ُ ـ 
  لي .
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ةةةراُم ِِ ال أْيعَةةةُل: كقَةةةْوِلهم: يَمةةةيُن ِ ال ـ     ًَ و
 أْيعَُل.

بََل: َردَّ بعَةها  ل  بعٍض  ـ َِ ْرَجَم ا ًَ 

َرْ َجَم: أراَد األَْمَر ثم َرَجَع  نـ  ًْ   ،وا

بِةةُل اْجََِمةةَع بعُةةةها  لةة   ـالقَةةْوُم أو  ـوةةـ    َِ ا
ُموا. ًَ  بَعٍض، واْتَد

 والُمْ َرْ ِجُم: العََدُد ال ثيُر.ـ 

 الَ ْرَدَمةُ: اللَّجاُ  يج األَْمِر.ـ 

ُم،ـ  ْرَتَم ُ ِ: لَعَنَ ُ ضّللا  ًَ 

َِ ةاَء: َمةْلَ ُ. وَكَجْعفَةٍر:   قُةْرَب مةاِرديَن،  ـوةـ  ا
ِ الماِ ِر.وَجَمٌل، واسْ   ُم واِلِد األْغلَِب الَ ْلبِج 

الِ ْرِسةُم، كِ ْبةِر ٍ وِضةْفَدعٍ: السَّةمُّ، والَمةْوُت. ـ 
 وكَجْعفٍَر: ال اِويَةُ.

ْرقٌَم، كَجْعفٍَر: ع.ـ  ًَ 

َمُر.ـ  ًْ  والَ راقُِم: األََدُم، والِاْرُف األَ

 الَ ْ ُم: َضْبُط األَْمِر، واألَْ َُ يي  بالثِقَِة، ـ

  اَمِة والُ  وَمِة،كال َ ـ 

ُ َم، كَ ُرَم،ـ  ًَ 

ًَ يمٌ ـ   يهو ًاِتٌم و

َ ماُء.ـ  ًُ َ َمةٌ و ًَ  :  

،ـ  ْ م بُن أبج َكْعٍب: َص ابِجٌّ ًَ  و

: مةةن تةةابِِعج ـ    ةةْ ٍم القَُطِعةةجُّ ًَ ةةْ ُم بةةُن أبةةج  ًَ و
 الِابِِعيَن،

ْ ٍم: ذو الَِّاا يِف،ـ  ًَ  وأبو م مِد بُن 

 قُْرُلبَةَ، وأبو الَ ْ ِم: َجْهَوٌر َرئِيسُ ـ 

ْ َمةةةُ بنةةُت قَةةْيٍس أُْ ةةُت ياِلمةةةَ: َصةة ابِيَّةٌ، ـ    ًَ و
ا ِ الماِ ِر،  وبنُت العَج 

َ َم ُ يَْ ِ ُم ُ: َشدَّ ُ،ـ  ًَ  و

ًِ اَم ُ. ـوـ   الفََرَس: َشدَّ 

ًِ اما ،ـ  َ َم ُ: جعَل ل   ًْ  وأ

ََِ َم.ـ  ًْ َم وا  وقد تََ  َّ

ْدُر، أو َوَسُط ،ـ   وكأَِميٍر: الاَّ

 لَ ْي وِم ييهماكاـ 

ُ ٌم.ـ  ًُ ِ َمةٌ و ًْ   : أ

ِ َم، ويََرُس أَُسْيِلِم بِن ـ  ًُ والُ ْ َمةُ، بالةم: ما 
ْنَ لَةَ بِن ياتٍِ . ًَ نَِف، ويََرُس  ًْ  األَ

 والِمْ َ ُم والِمْ َ َمةُ، كِمْنبٍر وِمْ نََسٍة،ـ 

ِ َم ب .ـ  ًُ  وِكِاٍب وِكِابٍة: ما 

ُ ٌم.ـ  ًُ  :  

اْسةةَِداَر بةةال َّْهِر والةةبَْطِن، أو والَ ْيةةُ وُم: مةةا ـ   
ِضةةلَُع الفُةةؤاِد، ومةةا اْكَِنَةةف الُ ْلقةةوَم مةةن جا ِةةِب 

ْدِر، والغليُظ من األرِض، والُمْرتَِفُع،  الاَّ

َ ِم والَ ةةةْ ِم، ويَةةةرُس ِجبريةةةَل  ليةةة  ـ     ًْ كةةةاألَ
 السالم،

َ ُم: ِضدُّ األَْهَةِم،ـ  ًْ  واألَ

ِ، والع ةةيُم الَ ْيةة وِم، ويَةةَرُس  ُبَْيَمةةـ    ةَ السُّةةلَِمج 
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ٍ، مةن  َْسةِلِ    بِن لُةَؤي 
وابُن ذُْهٍل يج  ََسِب ساَمةَ

َ بَّاُد بُن َمْناوٍر قاضج البَْاَرِ ، و بةُد ِِ ذُو 
ُد األَْشراِف. ًَ ْمَ ْيِن أ  الرُّ

َ ْوَتَم: اْجََِمَع، واْكَِنََ ،ـ  ًْ  وا

 الم اُن: َغلَُظ، ـوـ 

 .الرُجُل: بَُطَن ولم يَْمَِِلئْ  ـوـ 

ِ َم، كفِرَح: ُغصَّ يج َصْدِر .ـ  ًَ  و

ةُ، بةمِيِن وَشد ِ الميِم: القايُر.ـ   والُ ُ مَّ

َ اُب.ـ  ًْ َ اُم: األَ ًْ  واألَ

مةةاُم أبةةو ب ةةٍر ـ    َِ وًْ َمةة  وِِ: كأمةةا وِِ. وا
 م مُد بُن موس  ال اِتمجُّ ذو الَِّاا يِف،

وأًمةةةُد بةةةُن م مةةةِد بةةةِن إبةةةراهيَم بةةةِن ًةةةاِتٍم ـ    
ٌث،ال اتِ   ِمجُّ م د ِ

ْرَملَةةةَ، وابةةُن ـ    ًَ وًةةاِتُم بةةُن أبةةج ًةةاِتٍم، وابةةُن 
 ًِ اٍم، وآَ ُر غيُر َمْنُسوٍب: ص ابيُّون.

وقَةةْيُس بةةُن أبةةج ًةةاِتٍم: تةةابِِعجٌّ كةةاَد يُةةْدِرُك. ـ   
ِر  َِ اُك بةةُن ُ ثْمةةاَن، وإبةةراهيم بةةُن الُمْنةة ةة َّ والةَّ
ِ، وأبةةةو ب ةةةِر بةةةُن َشةةةْيبَةَ  بةةةُد  شةةةيُخ البُخةةةاِري 
الةةرًمِن بةةُن  بةةِد الَمِلةةِ  الِ  اِميُّةةوَن، بال سةةر: 
 ، اِمةةةجُّ يِن الَ  َّ ثوَن، والعاَلََّمةةةةُ ِ مةةةاُد الةةةد ِ م ةةةد ِ

ُر. : ُمَِأ    بالفِك والمَّد ِ

ًِ اٍم الا ابجُّ هو وأبةو  ـ  وكِ ِاٍب: ًِ يُم بُن 
ا ٍ: تابعيَّةةان، وابةةُن  ةة اُم بةةُن َدرَّ ًِ ةة اٌم و ًِ وابنُةة  

 يَل،ِهماٍم، وابُن إسما 

: م د ثوَن.ـ  يُّ َِ ًِ اٍم الِ ِْرِم  وموس  بُن 

ةةْرٍب: يةةج بَِجْيلَةةةَ، ـ    ًَ ِ يَمةةةُ بةةُن  ًَ وكسةةفينٍة: 
ٍ، وابةةُن   بةةِن لُةةَؤي 

يَّةةاَن: يةةج بنةةج سةةاَمةَ ًَ وابةةُن 

  َْهٍد: يج قُةاَ ةَ.

ِ يَمةةةَ: ـ    ًَ ِ يَمةةةَ، وُهبَْيةةَر ُ بةةُن  ًَ بَْيةةُر بةةُن  وال ُّ
 َرَويا.

ِ يَمةَ: َجدٌّ ـ  ًَ  لَسْعِد بن ُ باَد َ. وأبو 

بِينَِان من باِهلَةَ بِن َ ْمٍرو: ـ  والَ ِ يَمِاِن وال َّ
ِ يَمةُ وَتبِينَةُ. ًَ  وُهما 

ْ َرٌم، كجعفٍر: َجبٌل م.ـ  ًَ 

َسَم ُ يَْ ِسُم ُ ياْ َ َسَم: قََطعَ ُ ياْ قََطَع، ـ ًَ 

 الِعْرَق: قََطعَ ُ ثم كوا ُ لئالَّ يَسيَل َدُم ُ، ـوـ 

 َء: قََطعَ ُ بالدواِء،الدا ـوـ 

 يال ا  المجَء: منع ُ إيَّا ُ. ـوـ 

وهةةَا َمْ َسةةَمةٌ للةةداِء، كَمْقعَةةَدٍ ، أي: يَْقَطعُةة ُ. ـ   
ةةةةْيُف القةةةةاِلُع، أو َلَريُةةةة ُ الةةةةَي  وكغةةةةراٍب: السَّ

 يُْةرُب ب ،

 من الليالج: الدائِمة، واْسٌم. ـوـ 

ةةبِجُّ ـ    ِسةةَم َرضةةاُ  ، والاَّ ًُ والَمْ سةةوُم: َمةةْن 
 سَّي ُِئ الِغَاِء.ال

وُب يةةج ـ    ُُ والُ سةةوُم، بالةةةم: المُّةةْؤُم، والةةدُّ
 العََمِل.

ًُسوما {: ُمِِابِعة ،ـ   وآثما ِيَةَ أيَّاٍم 

أو الليةاِلج الُ سةوُم: الِةج تَْ ِسةُم الَخْيةَر  ةةن ـ  
 أْهِلَها،

سوٌم، وتُةاُف كَل .ـ  ًُ  وأيَّاٌم 

ةْخُم اآلدَ ـ  ُم، وابةُن والَ ْيُسةماُن، كَرْيُهقةاٍن: الةَّ
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. : َص ابِجٌّ  إياٍس الُخ اِ جُّ

ْسَم ، بال سِر: أرٌض بالباديَِة، بهةا ِجبةاٌل ـ  ًِ و
 َشواِهُ  ال يَ اُد القَِاُم يُفاِرقُها، وقَبيلَةُ ُجََاَم.

َسةةُم بةةُن َربيعَةةةَ بةةِن الَ ةةاِرِث بةةِن ـ    ًُ وكُ يَةةَر: 
.ِ  بِن لَُؤي 

 أُساَمةَ

َمْيةِد بةـ  ًُ ِ. والُ ساِميَّةُ: يَةَرُس  َرْيةٍث ال لبةج  ًُ ِن 
ٍب: َمواِضُع. ًِ  وكعُنٍُ  وُصَرٍد وصا

ٍ: ال ثيُر المَّعَِر.ـ  ، كعَُمِري   والُ َسِم ُّ

 الِ ْمَمةُ، بال سر: الَ ياُء، واالْ ِقباُض. ـ

ََِمَم من ،ـ  ًْ  ا

  ن ، ـوـ 

َمَم ُ: أْ َجلَة ُ، وأْن يَْجِلةَس إلية  ـ  ًْ َمَم ُ وأ ًَ و
ُجُل يَُِْؤِذيَ ُ و  تُْسِمعَ ُ ما يَْ َر ُ، ويَُةمُّ،الرَّ

َمةَم ُ. وَكفَةِرَح: ـ  ًْ َمَم ُ يَْ ِمُم ُ ويَْ ُمةُم ُ وأ ًَ
 َغِةَب.

مََّم ُ.ـ  ًَ َمَم ُ و ًْ َ  وكَسِمعَ ُ: أْغَةبَ ُ، كأ

َكَِْيِن،ـ  َمُم ، م رَّ ًَ َمَمةُ الرُجِل و ًَ  و

ةةُِ ُ الةةَين يَْغَةةةبُوَن لةة  مةةن ـ    مةةاُم ُ:  اصَّ ًْ وأ
 و ِجيَرٍ .أْهٍل وَ بيٍد أ

ةةِد والَجْمةةعِ: وهةةو ـ    ًِ ، للوا
كةةة  والَ َمةةُم، م رَّ
 الِعياُل، والقَرابَةُ أيةا .

ًُموما : أْقبََل بعَد ُه اٍل،ـ   وًمَم يَْ ِمُم 

بيةعِ: أصةابَْت منة  شةيئا   ـوـ  ِل الرَّ الدابَّةُ يةج أوَّ
 يََسِمنَْت وَصلََ ْت، وَ ُ َم بَْطنُها.

َمَم من َلعاِمنا: ماـ  ًَ  أَكَل، وما 

ْيَد: ما أَصابَ ُ. ـوـ   الاَّ

ْ ياُء، واالْ ِقباُض، والطَِّلبَةُ،ـ  َِ  والُ ُموُم: ا

كة .ـ   كالَ َمم، م رَّ

 والُ َمماُء: الِجيراُن، واألْضياُف.ـ 

ماُم، ـ       َِ والُ ْمةةةةةَمةُ، بالةةةةةةم: المةةةةةرأ ُ، والةةةةة
 والقَرابَةُ.

 والَ ِميُم: الُمْ َِِمُم.ـ 

ةةةُم منةةةـ     ُم منةةة ، وإ ةةةج ألَتََ مَّ   ت مُّةةةما : أتَةةةََمَّ
 وأْسَِْ يِج.

 والُ ُمُم، بةمِين: ذو الَ ياِء الِ اِم،ـ 

ْمما ، بال سر وكَ ْيَدٍر.ـ  ًِ ْوا:   وَسمَّ

 ًَاَم بها يَْ ِاُم: َضِرَل، أو  اصٌّ بالفََرِس. ـ

 والَ اوُم: الةَّروُل.ـ 

 والَ ايُم: الَ َا  الِاغاُر.ـ 

ايَةُ.والَ ْاماُء: األتاُن الخَ ـ   ةَّ

 واْ َ َاَم: اْ َ َسرَ ـ 

 والِمْ َاَمةُ، كمْ نََسٍة: ِمَدقَّةُ الَ ديِد.ـ 

 الِ ْاِرُم، كِ ْبِر ٍ: الثََّمُر قَْبَل النُّْةج، ـ

ُل الِعنَةِب مةا ـ  والرُجُل البَِخيةُل الُمََِ ْاةِرُم، وأوَّ
ةةاِم بَِسةة يِ   داَم أْ َةةةَر، وَدْلةةُ  البَةةَدِن يةةج ال مَّ

ةدوَث الَ َاةِف  ُمَجفَِّف ِ  ًُ لم الفَجِء يَْمنَُع  يج ضأوَّ
ُد ُ،  ِي البَةةةةَدَن، ويُبَةةةةر ِ ةةةةنَِة، ويُقةةةةو  يةةةةج تلةةةة  السَّ
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ْلُو من البِئِْر، والقَايُر،  والَ ديَد ُ يُْخَرُ  بها الدَّ
َمُف ُكل ِ شجٍء. ًَ ، و  وَجنا ُ َشَجِر الَمظ ِ

: َرَوى  ةن ـ  وُغوَرُك بةُن الِ ْاةِرِم الِ ْاةِرِمجُّ
ادِ   ِق.الاَّ

ْاَرَم الِقْربَةَ: َمْلَها،ـ  ًَ  و

 قَْوَس ُ: شدَّ تَْوتِيَرها، ـوـ 

 القَلََم: بَرا ُ، ـوـ 

 الَ ْبَل: يََِلَ ُ َشديدا . ـوـ 

.ـ   وال ْاَرَمةُ: المُّكُّ

 وشاِ ٌر ُمَ ْاَرٌم: ُمَخْةَرٌم.ـ 

ٌق ال يَْجَِِمةةُع مةةن ِشةةدَِّ  ـ    وُتْبةةٌد ُمَ ْاةةَرٌم: ُمَِفَةةر 
 البَْرِد.

 الِ ْاِلُم، كِ ْبِر ٍ: الِراب. ـ

الِ ْةةةجُم، كِ ْبةةِر ٍ وُ البِةةٍط: الجةةايج الغلةةيُظ ـ   
 اللْ ِم.

ْةةةةَرَم: لََ ةةةَن يةةةج كالِمةةة ، واْ َِةةةَ َع ِل ةةةاَء  ـ    ًَ
 المََّجِر، وَشدَّ تَْوتيَر القَْوِس.

: ُملَسٌَّن.ـ  ْةَرِمجٌّ ًَ  و َْعٌل 

 والَ ْةَرَمةُ: الَخْلُط.ـ 

 اللُّْ نَةُ.والَ ْةَرِميَّةُ: ـ 

 وشاِ ٌر ُمَ ْةَرٌم: ُمَخْةَرٌم.ـ 

ْةَرَمْوَت.ـ  ًَ  والَ ْةَرِميُّوَن:  ِْسبَةٌ إل  

ةةةةاِرَمةُ ِمْاةةةةَر، يَخْيةةةُر بةةةُن  ُعَةةةةْيٍم ـ     ًَ ةةةا  وأمَّ

ْيةةَو ُ بةُن ُشةةَرْيكٍ،  ًَ القاضةج، وآُل ابةةن لَهيعَةةَ، و
وَغْوُث بُن ُسةلَْيماَن، وَ ْمةُرو ابةُن جةابٍِر وِتيةاُد 

َس. وبال ويَةةةةِة: أْوُس بةةةةُن َضةةةةْمعَجٍ، بةةةةُن يةةةةو ُ 
وَسةةةةةلََمةُ بةةةةةُن ُكَهْيةةةةةٍل، وُمَطةةةةةيٌَّن، وآَ ةةةةةُروَن. 
وبالبَْاةةةَرِ : ُمْقِرئُهةةةا الَجةةةواُد يَْعقُةةةوُب، وأُ ةةةو ُ 
أًمةةُد، وَجماَ ةةةٌ. وبالمةةاِم: ُجبَْيةةُر ابةةُن  ُفَْيةةر، 
واْبنُةة ، وكثيةةُر بةةُن ُمةةرَّ َ، و َْاةةُر بةةُن َ ْلقََمةةةَ، 

،ٌِ وُ فَْيُر بُن َمْعداَن، ويَْ ية  بةُن  وأ و ُ َمْ فو
ْمَ  َ الَ ْةةَرِميوَن. ويةج األَْ ةالِم: العَةالُء بةُن  ًَ

،ِ  الَ ْةَرِمج 

ْةةةَرِمجُّ بةةُن َ ْجةةالَن، وابةةُن أًمةةَد وُكلُُّهةةم ـ    ًَ و
ثوَن.  ُم د ِ

 الَ ْطُم: ال سُر أو  اصٌّ باليابِِس، ـ

طََّم  ياْ َ َطَم وتََ طَّ ـ  ًَ َطَم ُ يَْ ِطُم  و  َم.ًَ

والِ ْطَمةُ، بال سةِر، وكثُماَمةٍة: مةا تََ طَّةَم مةن ـ 
 ذل .

َطةةةٌم، كِ َسةةةٍر: باْ ِِبَةةةاِر األْجةةة اِء، ـ     ًِ وَصةةةْعَد ٌ 
 وكغراٍب: ما تََ سََّر من اليَبِيس،

 من البَْيِض: قِْمُر . ـوـ 

ْجُر الَ ْعبَِة، أو ِجداُر ، أو ما بيَن ـ  ًِ والَ ِطيُم: 
ْكِن وَتْمةَ َم وال َمقةاِم، وَتاَد بعُةةهم الِ ْجةةَر، الةرُّ

 أو من المقاِم إل  الباِب،

ْكِن األْسةةوِد إلةة  البةةاِب إلةة  ـ    أو مةةا بةةين الةةرُّ
المقةةةاِم ًيةةةُث يَةةةََِ طَُّم النةةةاُس للةةةدُّ اِء، وكا ةةةِت 
الجاِهِليَّةةةُ تََِ ةةالَُف ُهنةةاَك، ومةةا بَِقةةَج مةةن  َبةةاِت 

. َل. وكُ بَْيٍر: تابِِعجٌّ   اِم أوَّ

 ، ويَُةمُّ،والَ ْطَمةُ ـ 

ةةةنَةُ المةةةديد ُ، والهاضةةةوُم. ـ     وال ةةةاُلوُم: السَّ
اٍد ومْنبَةةةٍر: األَسةةةُد. وكُهَمةةةَ ٍ :  وكَاةةةبوٍر وَشةةةدَّ
بِِل والغَنَِم، والمَّديَد ُ من الن ِيراِن،  َِ ال ثيُر من ا
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واْسةةٌم لَجَهةةنََّم، أو بةةاٌب لهةةا، والرا ةةج ال َّلةةوُم 
 للماِشيِة، يَْهِمُم بعَةها ببعٍض،

ُ َطِم و"َشةةرُّ الر ِ ةةةاِء الُ َطَمةةةُ" ًةةةديٌث كةةةالـ   
 ص يٌك، وَوِهَم الجوهريُّ يج قول : َمثَُل.

َطَمةُ بُن ُم اِرٍب: كان يَْعَمُل الدُّروَع.ـ  ًُ  و

والُ َطِميَّةةةةاُت: منةةةة ، أو هةةةةج الِةةةةج تَْ ِسةةةةُر ـ     
 السُّيوَف، أو الثَِّقيلَةُ العَريَةة،

 وتََ طََّم َغْيَ ا : تَلَ َّ .ـ 

كةةةة : داٌء يةةةج قةةةوائِِم الدابَّةةةِة. وال َ ـ     َطةةةُم، م رَّ
ُر يج  فِس .  وك ٍِِف: الُمََِ س ِ

َطاَمةَ، كثُماَمةَ: بَْطةٌن، وهةم غيةُر بَنةج ـ  ًُ وبنُو 
 ُ طاَمةَ.

 الَ ْقُم: الَ ماُم، أو َلائٌِر يُْمبُِه . ـ

ُر العَْينَةةةةْيِن ممةةةةا يَِلةةةةج ـ      والَ قيمةةةةاِن: ُمةةةةَؤ َّ
ْدَغْيِن.  الاُّ

 ، بالةم: القَةاءُ الُ ْ مُ  ـ

ًْ اٌم،ـ    : أ

ًُ وَمة ،ـ  ْ َما  و ًُ َ َم  لي  باألْمِر  ًَ  وقد 

 بَْينَُهم كَل . ـوـ 

 وال اِكُم: ُمنَف َُِ الُ ْ ِم،ـ 

َكة  ـ   كالَ َ ِم م رَّ

ًُ َّاٌم.ـ   :  

 وًاَكَم ُ إل  ال اِكِم: دَ ا ُ و اصَم ُ.ـ 

ًَ ََّمةة ُ يةةج األْمةةِر تَْ  يمةةا : أَمةةَر ُ ـ    أن يَْ ُ ةةَم و
ََِ َم. ًْ  يا

ْ ُم ،ـ  ًُ  وتََ  ََّم: جاَت يي  

ُ وَمةُ والُ  وَمةُ.ـ  ًْ  واالْسُم: األُ

ْ َم إالَّ هللِ.ـ  ًُ  وتََ  ُُّم الَ ُروِريَِّة: قولُُهم ال 

، ـ    : أبةةو ُموَسةة  األْشةةعَِريُّ
كةةة  والَ َ مةةاِن، م رَّ
 وَ ْمُرو بُن العاِص.

ًُ َّاُم العََرِب يج الجاِهلِ ـ  ٍ، و يَِّة: أْكثَُم بُن َصةْيِفج 
وًاِجةةةُب بةةةُن ُتراَر َ، واألْقةةةَرُع ابةةةُن ًةةةابٍِس، 
وَربيعةُ بةُن ُمخاِشةٍن، وَضةْمَر ُ بةُن أبةج َضةْمَر َ 
لَِميٍم، و ةاِمُر بةُن ال َّةِرِب، وَغةْيالُن بةُن َسةلََمة 
ِلقَْيٍس، و بُد الُمطَِّلةِب، وأبةو لاِلةٍب، والعاصةج 

ًاِرثَةةَ لقُةَرْيٍ ، وَربيعَةةُ  بُن وائِِل، والعاَلُء بةنُ 
ةةَاٍر ألََسةةٍد، ويَْعُمةةُر بةةُن المَّةةدَّا ِ وَصةةْفواُن  ًِ بةةُن 

 بُن أَُميَّةَ، وَسْلَم  ابُن  َْويٍَل ِلِ نا َةَ.

ِ يمةاُت العَةَرِب: ُصةْ ُر بنةُت لُْقمةاَن، وِهْنةُد ـ  ًَ و
بنُت الَ َسِن، وُجْمعَةُ بنُت ًابٍِس، وابنةُ  ةاِمِر 

 ابن ال َِّرِب.

والِ ْ َمةةةُ، بال سةةر: العَةْدُل، والِعْلةةُم، والِ ْلةةُم، ـ  
ْ ِجيُل. َِ  والنُّبُوَّ ُ، والقُْرآُن، وا

َ َمةةةة ُ: أتْقَنَةةةة  ياْسةةةةَِْ َ َم، وَمنَعةةةة   ةةةةن ـ      ًْ وأ
 الفَساِد،

ْ َما ،ـ  ًَ  كَ َ َم  

  ن األْمِر: َرَجعَ  يََ َ َم، ومنَع ُ مما يُريُد، ـوـ 

ًَ ََّم ُ،ـ   كَ َ َم  و

َ َمة ، ـوـ  ًَ  الفََرَس: َجعََل لِلجاِمِ  

 كَ َ َم ُ.ـ 
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كةة : مةا أًةاَل بَِ نََ ةج الفَةرِس ـ  والَ َ َمةُ، م رَّ
 من ِلجاِم  وييها الِعَاراِن،

ُم َوْجِهةةة ، ورأُسةةة ،  ـوةةةـ     َِ سةةةاِن: ُمقَةةةدَّ مةةةن ا
 وشأ ُ ، وأْمُر ،

 من الةائِنَة: ذَقَنُها، والقَْدُر، والَمْنِ لَةُ. ـوـ 

 وَر ٌ ُمْ َ َمةٌ: َغْيُر َمْنسوَ ٍة.وسُ ـ 

َم ـ  ةرَّ ًَ واآلياُت الُمْ َ ماُت: آقُْل تَعَةالْوا أَتْةُل مةا 
ِ َمةْت يةال  ًْ ُ َربُُّ ْم{ إلة  آِ ةِر السةورِ ، أو الِةج أ
يَْ ِاُ  ساِمعُها إل  تأِويِلها ِلبيا ِها، كأَقاِصيِص 
ٍث يةةةج ِشةةةْعِر َلَريَةةةةَ: المةةةيخُ   األَْ بِيةةةاِء. وكُمَ ةةةد ِ

ُب، وَغِلَط الجوَهِريُّ يج يِكِ كايِِ .  الُمَجرَّ

ةـ  موَن: مةن أْصةَ اِب األْ ةُدوِد، يُةْرَوى ـوالُمَ  َّ
بالفِكِ وال سِر، وَمْعنا ُ: الُمْنِاةُف مةن  َْفِسةِ ، 
وهم قَةْوٌم ُ ي ِةُروا بةيَن القَِْةِل والُ ْفةِر، ياْ ِةاروا 

ْسالَِم والقََِْل. َِ  الثَّباَت  ل  ا

، وِمْخةةالٌف والَ َ ةةمُ ـ    ُجةةُل الُمِسةةن  كةةة : الرَّ ، ُم رَّ
بةةةاليََمِن، وُتهةةةاُء  مةةةرين َصةةة ابِيَّا ، وثاَلثةةةيَن 
ثا . وكةأميٍر: ابةن أَُميَّةةَ، وابةُن َجبَلَةةَ، وابةُن  ُم د ِ
ةْ ٍن، وابةُن قَةْيٍس، وابةُن َلِليةٍ ،  ًَ ً اٍم، وابةُن 
وابةةةُن ُمعاِويةةةةَ: صةةة ابيُّوَن، وُتهةةةاُء  مةةةريَن 

ثا . وك ُ بَْيةٍر: ابةُن َسةْعٍد، وابةُن ُمعاِويَةةَ ابةِن ُم د ِ
اٍر، وابُن  بِد ِِ بِن قَْيٍس،  َ مَّ

َ ْيٍم،ـ  ًُ ْلُت بُن   وَولَُد ُ الاَّ

ثوَن. ـ     َ ةةةْيُم بةةةُن ُم مةةةٍد: ُم ةةةد ِ ًُ ةةةِ   وابةةةُن َ م 
وكُجَهْينَةةةةَ: بنةةةُت َغةةةْيالَن الثَّقَِفيَّةةةةُ: صةةة ابِيَّةٌ، 

َسفينٍَة:  لجُّ بةُن يَ يةَد وبنُت أَُمْيَمةَ: تَابعيَّةٌ، وك
ًَ يَمةةَ، وُم مةُد ابةُن  بةِد ِِ بةِن أبةج  بِن أبةج 
اٍد: ابةُن أْسةلََم الِ نةا ِجُّ  ثاِن، وكَمةدَّ ِ يَمةةَ: ُمَ ةد ِ ًَ

. َمَد: تابعجٌّ ًْ َ َ َم، كأ ًْ  ثِقَةٌ، وَسْعُد بُن أ

ْ ماُن، كَسْلماَن: اسٌم،ـ  ًَ  و

َج بالَ َ ِم ابنِ ـ   أبج العاِص. وع بالبَْاَرِ ، ُسم ِ

ْ مون: اسٌم.ـ  ًَ  و

اٍد، ـ      ةةةةاٍم، كَمةةةةدَّ َّ ًَ والَ  َّاِميَّةةةةةُ:  َْخةةةةٌل لبنةةةةج 
 باليَمامِة.

ةةةُم اليَمامةةةِة، قََِلَةةة ُ  الةةةُد بةةةُن ـ     ةةةٍم: ُمَ  َّ وكُمعَ َّ
 الَوليِد.

وذو الُ ُ ِم، بةمِين: َصْيفجُّ بُن َربَاحٍ، واِلةُد ـ 
.ٍ  أَكثَْم بِن َصْيِفج 

ياالُ ْلُم، بالةم  ـ ُْ  وبةمِيِن: الرُّ

الٌم،ـ  ًْ   : أ

َِلََم وتََ لََّم واْ َ لََم.ـ  ًْ لََم يج  َْوِم  وا ًَ 

 وتََ لََّم الُ ْلَم: اْسَِْعَملَ ُ.ـ 

لََم ب ،ـ  ًَ  َو

يا، أو رآ ُ يج النَّْوِم. ـوـ  ُْ   ن : َرأى ل  ُر

 والُ ْلُم، بالةم،ـ 

ِاِلَُم: الجماُع يج النَّْوِم،ـ  ًْ  واال

 : الُ لُُم، كعُنٍُ .واالسمـ 

 والِ ْلُم، بال سر: األ ا ُ، والعَْقلُ ـ 

لوٌم،ـ  ًُ الٌم و ًْ   : أ

الُمُهةةم بهةةَا{، وهةةو ـ    ًْ ومنةة : آأْم تَةةأُمُرُهم أ
ِليمٌ  ًَ 

الٌم،ـ  ًْ لَماُء وأ ًُ  :  
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ْلما .ـ  ًِ لَُم بالةم  ًَ  وقد 

 وتََ لََّم: تََ لَّفَ ُ،ـ 

 الماُل: َسِمَن، ـوـ 

 بُّ والَجراُد: أْقبََل َشْ ُم .الابجُّ والةَّ  ـوـ 

الَّما ،ـ  ًِ لََّم  تَْ ِليما  و ًَ  و

ِليما ، أو أََمَر  بالِ ْلِم.ـ  ًَ  كِ ََّاٍب: َجعَلَ ُ 

لََمْت: َولََدِت الُ لَماَء.ـ  ًْ  وأَ

 وذو الِ ْلِم:  اِمُر ابُن ال َِّرِب.ـ 

ٍد.ـ  ًِ الُم: األْجساُم، باِل وا ًْ  واأل

لٌُم، بةم الالمِ ـ  ًْ ،وأ  : ابن ُ بَْيٍد البُخاِريُّ

ثان.ـ  لٍُم: ُم د ِ ًْ ْفِص بِن أ ًَ  وُ َمُر بُن 

كة : الثُّْؤلُوُل يج وَسةِط الثَّةْديِ، ـ  والَ لََمةُ، ُم رَّ
ةغيَر ُ مةن  وَشَجَر ُ السَّعداِن، و َباٌت آَ ُر، والاَّ

ْخَمةُ، ِضدٌّ.  الِقْرداِن، أو الةَّ

ِلَم البَعيُر، َكفَِرَح: كثَُر ـ  ًَ لَُم ،و ًَ 

ِلٌم،ـ  ًَ  يهو 

ِلَمةٌ وتَْ ِلَمةٌ من تَ ةاِلَم، وُدوَد ٌ تقةُع ـ  ًَ وَ ناٌق 
 يج الِجْلِد يَِأُْكلُ ، يمذا ُدبَ  وهج َمْوِضُع األْكلِ 

ماِء،ـ  ، والَهَدُر من الد ِ جٌّ ًَ لٌَم، و ًَ  :  

ِلَم الِجْلُد، كفَِرَح: َوقََع يي  الَ لَُم.ـ  ًَ  و

لََّم ُ: ـ  ًَ لََم ُ و ًَ   ََ َ    ن .و

والُ ةةةالَُّم، كُ  َّةةةاٍر: الَجةةةْدُي، والَخةةةروُف، ل ـ    

جٌّ من َ ْدواَن ل. ًَ  و

الٌَّم: َهَدٌر.ـ  ًُ  وَدٌم 

وال ةةالوُم: َضةةْرٌب مةةن األقِةةِط، أو لَةةبٌَن يَْغلُةةُظ ـ   
.  يَيَايُر َشبيها  بالُجْبِن الطَِّري 

والَ لةةيُم: المَّةةْ ُم الُمْقبِةةُل، والبَعيةةُر ضالُمْقبِةةُل ـ   
احٍ الفَقية ُ، وجةدٌّ ألبِةج  بةِد  َمِنم، وابُن َوضَّ الس ِ
ِ ذي  ِِ الُ َسْيِن بِن م مِد بِن الَ َسةِن ال ليِمةج 
لةةيُم بةةُن داُوَد،  ًَ الَِّاةةا ِيِف، وأ يةةِ  الَ َسةةِن. و
ثاِن.  : م ةةةةةد ِ لةةةةةيٍم الَمةةةةةْرَوِتيُّ ًَ وم مةةةةةُد بةةةةةُن 
. ليَمةَ ُمعاذٌ القاِرُئ: ص ابِجٌّ ًَ  وَكسفينٍة: أبو 

ْيةةٍب: ُمْرِضةةعَةُ النبةةج، ـ    َُ ليَمةةةُ بِْنةةُت أبةةج ذُ ًَ و
صل  ِ  لية  وسةلم، وبِنةُت الَ ةاِرِث بةِن أبِةج 
ِر بةةِن مةةاِء  َِ ةة َ أبوهةةا َجْيَمةةا  إلةة  المْنةة ِشةةْمٍر، وجَّ
السةةةةماِء، يأَْ َرَجةةةةْت لهةةةةم ِمْرَكنةةةةا  مةةةةن ِليةةةةٍب، 
 ،" يََطيَّبَُِْهْم من ، يقالوا: "ما يَةْوُم ًليمةةَ بِِسةر ٍ

ُب لُ ةةةِل أْمةةةٍر ُمَِعَةةةالٍَم ممةةةهوٍر، ويُْةةةةَرُب يُْةةةةرَ 
ْكِر.  أيةا  للمَّريِف النابِِ  الَ ِ

 وكُجَهْينَةَ: ع.ـ 

لَْيَمةةةاٌت، كُجَهْينَةةةاٍت: أْ قةةةاٌء بالةةةدَّْهناِء، أو ـ     ًُ و
 أَكَماٌت ببَْطِن يْلجٍ.

كةةةة : ع. وكَ ْيةةةدٍر: َدوابُّ ـ     والَ لََمِةةةاِن، م رَّ
 ِصغاٌر.

ٍل: الَ ِريُص.الِ لَّْسُم، كِجرْ ـ  ًْ  َد

ْلقَ . ـ ًَ ْلقُوَم ، أي:  ًُ ْلقََم ُ: قََطَع  ًَ 

وُرَلٌب ُمَ ْلقٌم، ب سر القاِف: بَدا يية  النُّْةةُج ـ 
 من قِبَِل قَِمِعها.

ْلقاَمةٌ.ـ  ًِ  وُرَلبةٌ 

لَْنقََم: تََرَك الطَّعاَم.ـ  ًْ  وا
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ٍَ وَجْعفَِر: األْسوُد من ُكل ِ شجء.ـ   الُ ْلُ م، كقُْنفُ

ْلَ َمةٌ: سواٌد.ويـ  ًَ  ي  

مَّ األْمُر، بالةم، ـ ًُ 

ا : قُِةَج،ـ  م  ًَ 

َر. ـوـ   ل  ذل : قُد ِ

مَّ ُ: قََاَد قَْاَد ُ،ـ  ًَ مَّ  ًَ  و

 الَِّنُّوَر: َسَجَر ُ، ـوـ 

 المَّْ َمةَ: أذابها، ـوـ 

نَ ، ـوـ   الماَء: َسخَّ

َم ،ـ  مَّ ًَ مَّ  و ًَ َ  كأ

لَ ُ  ـوـ   ،اْرتِ اَل البَِعيِر: َ جَّ

ُ ل  كَا: قَةا ُ ل ، ـوـ   ّللا 

مَّ . وكِ ِاٍب: قَةاُء الَمْوِت وقََدُر .ـ  ًَ َ  كأ

ةةةي ُِد ـ     ِ، والسَّ ةةة  َجميةةةعِ الةةةدَّواب  مَّ ًُ وكغُةةةراٍب: 
ةةةةريُف، ورجةةةةٌل. وذو الُ َمةةةةاِم بةةةةُن ماِلةةةةٍ :  المَّ

. مْيَريٌّ ًِ 

يٌّ ال يةألَُف البُيةوَت م، أو ـ  وكَس اٍب: لائٌر بَةر 
َدتُةةةة   لةةةة  الةةةةَََّكِر ُكةةةةلُّ ذي َلةةةةْوٍق،  ًِ وتَقَةةةةُع وا

 واألْ ثَ ،

 كالَ يَّةِ ـ 

مةاٌم. ُمجاَوَرتُهةا ـ  ًَ  : ًَمةائِم، وال تَقُةْل للةَََّكِر 
أماٌن من الَخَدِر، والفاِلجِ، والسَّْ َِِة، والُجمةوِد، 
، يَ يةةُد الةةدََّم والَمنِةةةجَّ  والسُّةةباِت. ولَْ ُمةة  بةةاِهجٌّ

يَّةةةٌ  ًَ ،  لةة   َْهَمةةِة وَوْضةةعُها َمْمةةقوقَة ، وهةةج 

ٌب للبُةْرِء، وَدُمهةا يَْقَطةُع الرُّ ةاَف،  العَْقرِب ُمَجرَّ
، وم مُد بُن أًمَد بِن  وم مُد بُن يَِ يَد الَ َماِمجُّ
 ، م مةةةِد بةةةِن يَةةةواِرَس، وأبةةةو َسةةةعيٍد الطُّيةةةوِريُّ
ِ بةةةِن  وِهبَةةةةُ ِِ بةةةُن الَ َسةةةِن، وداوُد بةةةُن  ِلةةةج 

ساِء الَ ماِميُّونَ  َُ مةاُم َرئيِس الرُّ ًَ ثوَن، و : م د ِ
 بُن الَجموحِ، وآَ ُر غْيُر َمْنسوٍب: َص ابياِن.

َر وقُِةجَ ـ  ةُ الِفراِق بالةم: ما قُد ِ مَّ ًُ  و

  : كُاَرٍد وجباٍل.ـ 

 وًامَّ ُ: قاَربَ ُ.ـ 

َةَر،ـ  ًَ مَّ: َد ا، و ًَ  وأ

 األْمُر يال ا : أَهمَّ ُ، ـوـ 

 كَ مَّ ُ،ـ 

 الباِرِد،  َْفَس : َغَسلَها بالماءِ  ـوـ 

مَّ . ـوـ  ًُ  األرُض: صاَرْت ذاَت 

 والَ ِميُم، كأَميٍر: القَِريُب،ـ 

، كالُمهم ِ ـ   كالُمِ م ِ

ةةةةاُء، وقةةةةد ي ةةةةوُن الَ ِمةةةةيُم للَجْمةةةةعِ ـ      مَّ ًِ  : أ
،  والُمَؤ َِّث، والماُء ال ارُّ

 كالَ ِميَمةِ ـ 

مائُم،ـ  ًَ  :  

دٌّ، واْسةةََِ مَّ: اْغََِسةةَل بةة ، والمةةاُء البةةاِرُد، ِضةةـ   
والقَةةةةْيُظ، والَمَطةةةةُر يةةةةأتج بعةةةةَد اْشةةةةِِداِد الَ ةةةةر ِ 
ُن، والَ ريَمةُ من  والعََرُق، وبهاٍء: اللَّبَُن الُمَسخَّ

بِلِ  َِ  ا

مائُِم.ـ  ًَ  :  
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،ـ  َِمَّ: اْهَِمَّ باللَّْيِل، أو لم يَنَْم من الَهم ِ ًْ  وا

 العَْيُن: أِرقَْت من غيِر َوَجعٍ. ـوـ 

مٌّ وال سَ ـ  ًَ اِن: َهمٌّ، أو ال قَليةٌل ومالَ ُ  مٌّ، ويَُةمَّ
 وال كثيٌر،

 : بُدٌّ  ـومال   ن  ـ 

ةةُ الرُجةِل مةن أْهِلةِ  ـ  ةةُ، و اصَّ ةةُ: العامَّ وال امَّ
بِِل. َِ  وَولَِدِ ، وِ ياُر ا

مُّ المجء: ُمْعَ ُم ُ،ـ  ًَ  و

هةا، والَ ريمةةُ مةن  ـوـ  ر ِ ًَ من ال َّهيةرِ : شةدَّ ُ 
بِلِ  َِ  ا

مائُِم.ـ  ًَ  :  

اٍد: الِديماُس، ُمََكَّرٌ  ـ اُم، كَمدَّ  والَ مَّ

اماٌت،ـ  مَّ ًَ  :  

اُمَ ، وإ ما يقاُل:ـ  مَّ ًَ  وال يقاُل: لاَب 

َُِ ، بال سر،ـ  مَّ ًِ  لابَْت 

ِميُمَ ، أي: لاَب َ َرقَُ .ـ  ًَ  أي: 

: ُمْقِرُئ الِعراِق.ـ  اِمجُّ  وأبو الَ َسِن الَ مَّ

ْسَ نْ ـ  َِ اِم:   بيَن ا  َدِريَِّة وإْيِريِقيَّةَ.وذاُت الَ مَّ

ةةةةُ: ُكةةةلُّ َ ةةةْيٍن ييهةةةا مةةةاٌء ًةةةارٌّ يَْنبَةةةُع، ـ     والَ مَّ
 يَْسَِْمِفج بها األِ الَُّء،

، ِلمةةا أذَْبةةَت إِهالََِةة ُ مةةن األُْليَةةِة ـ    ةةَد ُ الَ ةةم ِ ًِ ووا
والمَّْ ِم، أو ما يَْبقَ  من المَّةْ ِم الُمةَاِب، وواٍد 

 باليَماَمِة.

ِةةا الثُّةةَويْ ـ    مَّ ًَ ِر: َجةةباَلِن، وبال سةةر: الَمنِيَّةةةُ، و
وبالةةةةم: لَةةةْوٌن بةةةيَن الدُّْهمةةةِة والُ ْمَِةةةِة وُدوَن 

، ِ  الُ وَّ

 ود،ـ 

 ولُغَةٌ يج الُ َمِة الُمَخفَّفَِة،ـ 

 وع،ـ 

 والُ مَّ ،ـ 

مَّ، بالةم: أصابَِْ .ـ  ًُ  و

ةةة ُ ِ تعةةةال ، يهةةةو َمْ ُمةةةوٌم، ل أو ل ـ     مَّ ًَ وأ
 يقاُل:

مَّ ـ  ًُ ِمْمُت   ، واالْسُم:ًُ

 الُ مَّ ، بالةم،ـ 

كة ،ـ  ةٌ، م رَّ  وأرٌض َمَ مَّ

ةة ، أو ـ    مَّ ًُ وبةةةم المةةيِم وكسةةر ال ةةاء: ذاُت 
 كثيَرتُها،

ةٌ.ـ  مَّ  لي  يََمَ مَّ ًُ  وُكلُّ ما 

عيِد، وكوَر ٌ بالمَّْرقِيَِّة،ـ  ةُ أيةا :   بالاَّ  وَمَ مَّ

ْسَ ْنَدِريَِّة.ـ  َِ ج ا ًِ  و  بَةوا

مُّ:ـ  ًَ  الِقْدُح، واألَْسَوُد من ُكل ِ شجء، واألَ

كةةةةاليَْ موِم والِ ْمِ ةةةةِم، كِسْمِسةةةةٍم وُهداِهةةةةٍد، ـ     
 واألَْبيَُض، ِضدٌّ.

ُت،ـ  ًْ ِمْمُت، كفَِر ًَ  وقد 

ْمُت وتََ ْمَ ْمُت،ـ  َمْوَمْيُت وتََ مَّ ًْ َمَما  وا ًَ 
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ةُ، بالةم.ـ   واالْسُم: الُ مَّ

مَّ ُ ّللاُّ تعال .ـ  ًَ  وأ

اء: ـ   االْستُ والَ مَّ

مٌّ، بالةم.ـ  ًُ  :  

واليَْ موُم: الدُّ اُن، ولائٌر، والجبَُل األَْسةود، ـ 
ٍ، ويَةةَرُس ِهمةةاِم بةةِن  ويَةةَرُس الُ َسةةْيِن بةةِن  ِلةةج 
سَّةةاَن  ًَ  بةةِد الَمِلةةِ  مةةن  َْسةةِل الَ ةةروِن، ويَةةَرُس 
ِر، وَجبَةةٌل  َِ ِ، ويَةةَرُس النُّْعَمةةاِن بةةِن الُمْنةة الطةةائِج 

بِةةةجَّ الُمِغيثَةةةِة، وَجبَةةةٌل بِةةةِدياِر بِمْاةةةَر، ومةةةاٌء َغرْ 
 الةباِب.

َدتُ ُ بهاء.ـ  ًِ  والُ َمُم، كُاَرٍد: الفَْ ُم، وا

َم الَوْج َ ب ،ـ  َم: َسخَّ مَّ ًَ  و

 الغاُلُم: بََدْت ِلْ يَُِ ُ، ـوـ 

ِلَ ، ـوـ  ًُ أُس:  َبََت شعَُر ُ بعَدما   الرَّ

 المرأ َ: َمَِّعَها بالطَّالِق، ـوـ 

 دا  َباتُها أْ َةَر إل  السَّواِد،األرُض: ب ـوـ 

 الفَْرُ :  َبََت ريُم . ـوـ 

ْدِر، والمةرأ ُ، ـ  والَ َماَمة، َكَس ابٍة: وَسُط الاَّ
أو الجميلةةةُ، ومةةاء ٌ، و يةةاُر المةةاِل، وَسةةْعَدا َةُ 
ْلِو،  ةُ القَْاةةِر النَِّقيَّةةةُ، وبََ ةةَر ُ الةةدَّ ًَ البَعيةةِر، وسةةا

ْلقَةُ الباِب، ًَ  و

، ويَةةَرُس إيةةاِس بةةِن مةةن ال ـوةةـ    فَةةَرِس: القَةةصُّ
 قَبيَاةَ، ويََرُس قُراِد بِن يَ يَد.

َماَمةةَ: ذُِكةرا ـ  ًَ ، وًبيُب بةُن  ماَمةُ األَْسلَِمجُّ ًَ و
 يج الاَّ ابَِة.

جٌّ من تَميٍم.ـ  ًَ اُن، بال سِر:  مَّ ًِ  و

.ـ  ُموَمةُ: َمِلٌ  يََمنِجٌّ ًَ  و

ةَ،ـ  مَّ ًَ  و بُد الرًمِن بُن َ َريَةَ بِن 

ثاِن.ـ  ةَ: ُمَ د ِ مَّ ًَ  وأًمُد بُن العبَّاِس بن 

والَ ْمَ َمةةةُ: َصةةْوُت البِةةْرذَْوِن  نةةَد المَّةةعيِر، ـ   
ةةةةهيِل  ةةةةُر يةةةةج الاَّ وَ ةةةةرُّ الفَةةةةَرِس ًةةةةيَن يُقَا ِ

 ويَْسَِِعيُن بنَْفِسِ ،

ةةفَاِد، وبال سةةِر ـ    كةةالََِّ ْمُ ِم، و َبيةةُب الثَّةةْوِر للس ِ
 ث ْورِ ويَُةمُّ:  باٌت، أو ِلساُن ال

ْمِ ٌم.ـ  ًِ  :  

ُم: الَ بَةةةةُ  البُْسةةةةَِا ِجُّ العةةةةريُض ـ      ًِ والَ مةةةةا
َدتُةةة ُ:  ًِ ، وا الةةةَوَرِق، ويَُسةةةمَّ  الَ بَةةةَ  النَّبَِطةةةجَّ
 ٍ بهةةاٍء، َجي ِةةٌد للُ كةةاِم، ُمفَةةٌَِك لُسةةَدِد الةةِدماغِ، ُمقَةةو 
ْسةةةهاِل  َِ ِ  يَْمةةةِفج مةةةن ا ِ للقَْلةةةِب، وُشةةةْرُب َمْقلُةةةو 

 َوْرٍد وماٍء باِرٍد.الُمْ ِمِن بُِدْهِن 

 والُ ْمُ ُم، كُهْدُهٍد وِسْمِسٍم: لائٌِر.ـ 

 وآُل ًاِميَم،ـ 

وذَواُت ًةةاميَم: السُّةةَوُر الُمفَََِِْ ةةةُ بهةةةا، وال ـ   
ةةواِميُم، وقةةد جةةاء يةج ِشةةْعٍر، وهةةو اْسةةُم  ًَ تَقُةْل: 
ةةةةروُف الةةةةرًمِن  ًُ ِ األَْ َ ةةةةُم، أو قََسةةةةٌم، أو 

 ُمقَطَّعَة  وتَماُم ُ الرون.

َمَمة ،ـ  ًُ ِت الَجْمَر ُ تََ مُّ، بالفِكِ: صاَرْت  مَّ ًَ  و

 الماُء: َسُخَن. ـوـ 

ة : َلالَْبُِ ُ.ـ   وًاَمْمُِ ُ ُم امَّ

 وأ ا ُم امٌّ  ل  هَا: ثابٌِت.ـ 
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ْمَ ةةاِم، َمْبنِيةةا   لةة  ال سةةِر، أي: لةةم يَْبةةَ  ـ    ًَ و
شةةةةجء. وم مةةةةد بةةةةُن  بةةةةِد ِِ أبةةةةو الُمغيةةةةِث 

: ُم د ِ  ِمجُّ ًِ  ٌث.الَ ما

َمْيَمةُ، كُجَهْينَةَ: بُلَْيَد ٌ بالبَْلقَاء.ـ  ًُ  و

ةةمٌّ، بال سةةر: واٍد بِةةديار َلي ِةةٍئ، وبالةةةِم: ـ    ًِ و
 ُجبَْيالٌَت سوٌد بِدياِر بَنِج ِكالٍب.

وال مةائُِم: باليَماَمةِة. و بةُد ِِ بةُن أًمةَد بةِن ـ 
: راوي الاَّ يك. ويَةَ، كَمبَّويَةَ، السَّْرَ ِسجُّ مُّ ًَ 

ِ: َمْميََخةٌ،ـ  ويَةَ الُجَوْينِج  مُّ ًَ  وبَنو 

ةةا  وبالةةةم ِ وكِعْمةةراَن وُ ثْمةةاَن ـ    مَّ ًَ وا:  وَسةةمَّ
 و َعاَمٍة وُهَمَ ٍ  وكغُراٍب وِكْرِكَر ٍ 

مَّ  ُممالَة  َمْةموَمة  ـ  ًُ  و

.ـ  ماَم ، بالةم ِ ًُ  و

 والُ َمْيَماُت: الَجْمَر .ـ 

مَّ  َْفَس ُ: َغسلََها بالماء البارِ ـ  ًَ  ِد،وأ

ِة: مةا يُْلةبُِس الُمَطل ِةُ  اْمَرأَتَة ُ إذا ـ  وثياُب الَِِّ م 
 َمَِّعها.

 واْسََِ مَّ: َ ِرَق.ـ 

كة : البُوَمةُ.ـ   الَ نََمةُ، ُم رَّ

الَ ْنَُِم: الَجةرَّ ُ الَخْةةراء، وشةجر ُ الَ ْنَ ةِل،  ـ
 وأرٌض، والسَّ ائُِب السوُد،

 كال ناتِِم.ـ 

ةةةَدتُ ـ     ًِ ها، وبةةةال الٍم: بْنةةةُت  بةةةِد والَ ْنََِمةةةةُ: وا
ْمَ ْيِن أُمُّ  الةةرًمِن بةةِن الَ ةةاِرِث، وبْنةةُت ذي الةةرُّ
ُ َمةةةَر بةةةِن الَخطَّةةةاِب، رضةةةج ِ تعةةةال   نةةة ، 

ولَْيَسْت بأُْ ِت أبج َجْهٍل، كمةا َوهمةوا، بةل بِْنةُت 
. ِ  َ م ِ

ْمةةةةُر العُةةةةُروِق، ـ      ًُ الَ ْنةةةةَدُم، كَجْعفَةةةةٍر: َشةةةةَجٌر 
َدتُ ُ: بهاء، وَ لَ  ًِ  ٌم.وا

ماُن، بال سِر: الَجماَ ةُ، أو الطائِفَةُ، أو  ـ َِ الِ ْن
 قَبيلَةٌ.

بِةِل إلة  األَْلةِف،  ـ َِ ْخُم من ا الَ ْوُم: القَطيُع الةَّ
.  أو ال يَُ دُّ

ْمةةةِل والِقِةةةاِل وَغْيةةةِرِ : ـ     ْوَمةةةةُ البَْ ةةةِر والرَّ ًَ و
 ُمْعَ ُم ُ، أو أَشدُّ َمْوِضعٍ يي .

 جءوًاَم الطَّْيُر  ل  المـ 

بُِل،ـ  َِ َم، وكَا ا َوما ا : َدوَّ ًَ ْوما  و ًَ 

 يالٌن  ل  األَْمرِ  ـوـ 

َوَما ا : رام ، يهةو ـ  ًَ ؤوما  و ًُ ياما  و ًِ ْوما  و ًَ
 ًائمٌ 

ٌم،ـ  وَّ ًُ  :  

 وُكلُّ َ ْطَماَن ًائٌم،ـ 

ٌم.ـ  وَّ ًُ وائُِم و ًَ  وإِبٌِل 

 والَ ْوما َةُ: الَم اُن الغَليُظ الُمْنقادُ ـ 

ْومَ ـ  ًَ واميُن، و َباتٌ  :  ًَ  اٌن و

ْوماٌن.ـ  ًَ  :  

وًةاُم بةُن  ةوحٍ: أبةو السةوداِن، ومنة : ُغةالٌم ـ 
.  ًاِمجٌّ

: البِلَّْوُر.ـ   والُ وَمةُ، بالةم ِ
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 والُ وُم: الِج تَدوُر يج الرأِس.ـ 

َمةَد ـ  ًْ َم يةج األَمةِر: اْسةََِداَم. وأْ َجةُب بةُن أ ةوَّ ًَ و
ٌث. ، ُم د ِ  ال اِمجُّ

 قَُرى الَجنَِد. الَ ْيَمةُ: منـ 

ةةةبِجُّ ال ةةةارُّ الةةةرأِس، ـ     والِمْ ةةةيَُم، كمْ َِةةةٍل: الاَّ
 الَ ي ُِس.

 فَْصُل الَخاء

 َ ََِم ُ يَْخُِِم ُ َ َِْما  وِ ِاما ، َلبَعَ ُ، ـ

 ل  قَْلبِ : َجعَلَ ُ ال يَْفَهُم شيئا ، وال يَْخةُرُ   ـوـ 
 من  شجء،

 المجَء َ ِْما : بَلََ  آِ َر ُ، ـوـ 

ْرَع،ا ـوـ   ل َّ

  لي : َسقا ُ أول َسْقيٍَة. ـوـ 

 وكِ ِاٍب: الطيُن يُْخَُِم ب   ل  المجء،ـ 

 والخاتَُم: ما يوَضُع  ل  الطينَِة،ـ 

ْلةةٌج لإِلْصةةبَعِ كالخةةاتِِم والخاتةةاِم والَخْيَِةةاِم ـ    ًَ و
كة ،  ضوالِخيِاِمم والَخَِِم، م رَّ

 والخاتِيامِ ـ 

  : َ واتُِم و واتِيُم،ـ 

 َخََِّم ب ،وقد تَ ـ 

 من كل ِ شجء:  اقِبُِ ُ، وآ َرتُ ُ، ـوـ 

 كخاتَِمِِِ ، وآِ ُر القَْوِم،ـ 

 كالخاتِِم،ـ 

 من القَفا:  ُْقَرتُ ُ، وأقَلُّ وَضكِ القَوائِِم، ـوـ 

 وهو ُمَخٌَِّم، كُمعَ ٍَّم،ـ 

ْ يا مةةن  ـوةةـ    مةةن الفةةرس األُْ ثَةة : الِخْلفَةةةُ الةةدُّ
 ُلْبيَْيها.

 : تَغايََل، َوَسَ َت،وتََخَِّم  ن ـ 

م، ـوـ   بأْمِر : َكََِم ، وتَعَمَّ

واالسةةُم: الَِّْخَِِمةةةُ. وكِمْنبَةةٍر: الَجةةْوَت ُ تُةةْدلَُ  ـ   
ُ ُ، تير،  ِلَِْمالسَّ ويُْنقََد بها، ياِرِسيَِّ

والَخةةُِْم: العََسةةُل، وأْيةةوا ُ َ اليةةا النَّْ ةةِل، وأن ـ   
قةةا  أَرقَّ مةةن تَْجَمةةَع النَّْ ةةُل شةةيئا  مةةن المَّةةَمعِ رقي

 َشَمعِ القُْرِص، يََِْطِليَ ُ ب .

 والَمْخُِوُم: الااُع.ـ 

والُخُُِم، بةةمِين: يُاةوُص َمفاِصةِل الَخْيةِل، ـ 
ُد: كِ ِاٍب و الٍَم. ًِ  الوا

ٍ أو يََ عٍ.ـ   َ َِْرَم َ َِْرَمة : َسَ َت  ن ِ ج 

 َ ِْلََم المجء: أَ ََ ُ يج ُ ْفيٍَة.ـ 

َض ُ.َ ثََّم ُ تَْخثيما   ـ  : َ رَّ

كةة : ِ ةَرُض األَْ ةِف، أو ِغلَُ ة ، ـ  والَخةثَُم، م رَّ
 وِ َرُض رأس األُذُِن و  و .

 َ ثَِم، كفَِرَح،ـ 

 يهو أْ ثَُم.ـ 

َكةُب ـ  واألَْ ثَُم: األََسُد، والسَّْيُف العَةريُض، والرَّ
 الُمْرتَِفُع الغَِليُظ،
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 كالَخثيم، كأميٍر.ـ 

 َضةٌ بال رأٍس.و َْعٌل ُمَخثََّمةٌ: ُمعَرَّ ـ 

 والُخثَْمةُ، بالةم: قَِاٌر يج أْ ِف الثَّْوِر.ـ 

، القاير ُ ـ  ِ والَخثْماُء: الناقَةُ الُمْسَِِديَر ُ الُخف 
 المناِسِم،

 وع باليَماَمِة.ـ 

،ـ   وَ ْيثََمةُ بُن ال اِرِث: ص ابِجٌّ

ْوا: َ ْيثَمةةةا ، كَ ْيةةةَدٍر وأُسةةةاَمةَ وأًمةةةَد ـ     وَسةةةمَّ
 ْينَةَ.وُ ثْماَن وُجهَ 

 وَ ثَِم المْعَوُل، كفَِرَح: صاَر ُمفَْلَط ا ،ـ 

 أْ الُف الناقَِة: اْ َسدَّْت. ـوـ 

 وَ ثََم أْ فَ ُ: َدقَّ ُ.ـ 

 وابُن ُ ثَْيٍم، ك بيٍر: هو  بُد ِِ بُن ُ ثْماَن.ـ 

ُجةةُل الُمََِطي ِةةُر، والغَلةةيُظ  ـ   الُخثةةاِرُم، كعاُلبِةةٍط: الرَّ
ِ َ مُّ الُ َمْيِت.المَّفَِة، َوواِلُد  َ   ْمٍرو البََجِلج 

والِخثِْرَمةةةةُ، بال سةةةِر: الِ ثِْرَمةةةةُ، وبةةةالفِك: ـ    
 الُخْرُق يج العََمِل.

 َ ثْعٌَم، كجْعفٍَر: َجبٌَل، ـ

وأْهلُ ُ َ ثْعَِميُّوَن، وابُن أْ ماٍر: أبةو قَبيلَةٍة مةن ـ 
، وَجَمٌل  ََ ُرو ُ.  َمعَد ٍ

ٌث، وابُن أبج َ ةثْعٍَم: ُ َمةُر بةُن ـ   بةِد ِِ، ُمَ ةد ِ
 وبالالِم: األََسُد،

 كالُمَخثْعَِم، بفِكِ العين.ـ 

 وَرُجٌل ُمَخثْعَُم الَوْجِ : ُمَ ْلثَُم ُ.ـ 

ةةةةُخ الَجَسةةةةِد بالةةةةدَِّم، أو أْن ـ      والَخثْعََمةةةةةُ: تَلَطُّ
َْبَ وا، ثم يأُكلوا، ثم يَْجَمعُوا الدََّم،  يَْجَِِمعُوا، يَيَ

يَيَغِمُسةةوا أْيةةِديَُهْم ييةة ،  يَيَْخِلطةةوا ييةة  الطيةةَب،
 ويََِعاَهُدوا أن ال يَََِخاذَلُوا.

ْمراء، وال يُقَاُل للنَّْعَجِة.ـ  ًَ  َوَ ْنٌ  َ ثْعََمةٌ: 

الَخثْلََمةُ: االْ ِاِلُل، وأْ ةَُ المةجء يةج ُ ْفيَةٍة. ـ 
 وكجعفٍَر: اْسٌم.

الِخَجةةاُم، كِ ِةةاٍب وَصةةبوٍر: الَمةةْرأَ ُ الواِسةةعَةُ ـ   
 الَهِن.

 َ َدَم ُ يَْخِدُم ُ ويَْخُدُم  ِ ْدَمة، ويُْفَُِك، ـ

 يهو  اِدمٌ ـ 

اٌم وَ َدٌم،ـ    : ُ دَّ

 وهج  اِدٌم و اِدَمةٌ.ـ 

 واْ ََِدَم: َ َدَم  َْفَس ،ـ 

واْسةةةَِْخَدَم ُ واْ ََِدَمةةة ُ يأَْ َدَمةةة : اْسةةةَِْوَهبَ  ـ    
  اِدما  يََوَهبَ ُ ل .

كة : السَّْيُر الـ  غَليُظ الُمْ َ ُم ِمثْةَل والَخَدَمةُ، م رَّ
الَ ْلقَةةةِة تَُمةةةدُّ يةةةج ُرْسةةة ِ البَِعيةةةِر، يَيَُمةةةدُّ إليهةةةا 
ْلقَةةةةةُ القَةةةةْوم، والَخْلَخةةةةاُل،  ًَ َسةةةةرائُِك  َْعِلهةةةةا، و

 والساقُ 

 : َ ةةَدٌم وِ ةةداٌم، كِ ِةةاٍب. وكُمعَ َّةةٍم: َمْوِضةةُع ـ   
 الَخْلَخاِل والسَّْيِر،

نَد أْسفَِل ِرْجةِل كالُمَخدََّمِة، وِرباُل السَّراويِل  ـ 
الَمةةةْرأِ ، وُكةةةلُّ يَةةةَرٍس تَْ ِجيلُةةة  ُمسةةةَِديٌر يةةةْوَق 

 أشاِ ِرِ ،
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كاألَْ ةةةةَدِم، أو جةةةةاَوَت البَيةةةةاُض أرسةةةةاَغ ُ أو ـ     
 بعَةها.

كة : َجْمعَُهْم.ـ   ويَضَّ ّللاُّ َ َدَمَُِهْم، م رَّ

فَةةةةِة أو ـ      ِِ والَخةةةةْدَماء: المةةةةا ُ البيةةةةةاء األَْو
ةةِد وسةةائِ  ًِ ُرها أْسةَوُد، أو الِةةج يةةج الَوِيةِف الوا

ْس ِ بَيةاٌض يةج َسةواٍد، أو َسةواٌد  ساقِها  نَد الرُّ
 يج بياٍض، وكَل  الُو وُل،

 واالْسُم: الُخْدَمةُ، بالةم.ـ 

والَخْدَمةُ، بالفِك: السا ةُ مةن لَْيةٍل أو  هةاٍر، ـ 
 وكِعنَبٍَة: السَّْيُر.

.ـ   ورُجٌل َمْخدوٌم: ل  تابِعَةٌ من الِجن ِ

ٌم ُمَخةةدَّموَن، كُمعَ َُّمةةوَن: كثيةةرو الَخةةَدِم وقَةةوـ   
والَ َمةةِم، وابةةُن ِ ةةداٍم، كِ ِةةاٍب: شةةاِ ٌر، أو هةةو 

 بالَاِل.

وأبةةو إسةة اق إبةةراهيُم بةةُن م مةةٍد الُخةةداِمجُّ ـ   
ضبالةمم: قَيََّد  أبةو الفَةَر ِ، ولَعَلَّة ُ وَهةٌم، وإ مةا 

 هو بالَاِل.

ُم ُ: قََطعَ ، ـ َِ  َ َََم ُ يَْخ

  ُ وتََخَََّم ُ،كَخََّمَ ـ 

ْقُر: َضَرَب بِمْخلَبِِ . ـوـ   الاَّ

َم، َكَسِمَع: اْ قََطَع،ـ  َِ  وَ 

 كََِخَََّم، وَسِ َر،ـ 

 وهو َ َيٌم، وهج َ َيَمةٌ. وكفَِرَح: أْسَرَع.ـ 

ٌم، ك ٍِف وَصبوٍر وُمعَ ٍَّم: قاِلٌع.ـ  َِ  وَسْيٌف َ 

: وأُذٌُن َ ةةةَيٌم، كةةةأَميٍر: َمْقطو ةةةةٌ. وكثُماَمةةةةٍ ـ    

 الِقْطعَةُ.

ََْماء مةةةن المةةةاء: الِةةةج ُشةةةقَّْت أُذُ ُهةةةا ـ     والَخةةة
 َ ْرضا  ولم تَبِْن.

ََْمةةةُ: ِسةةَمةٌ لإِلبِةةِل إسةةالميَّةٌ، والسةةاَ ةُ. ـ    والَخ
 وك ٍِِف: السَّْمُك الطَّي ُِب النَّْفِس 

ُموَن، ويََرُس ِمْرَداِس بةِن أبةج  ةاِمٍر. ـ  َِ  َ : 
يَّةاِا بةِن وكِ ِاٍب: بَْطٌن من ُمَ اِرٍب، و ًَ يَةَرُس 

 قيس بن األَْ َوِر.

، وَسَ َن،ـ   وأْ َََم: أقَرَّ بالَُّل ِ

 المراُب: أْسَ َر. ـوـ 

 وابُن ِ َاٍم، كِ ِاٍب: يج الَِّركيِب قَْبلَ ُ.ـ 

ٌث. ـ  بيعِ بِن ُ ةََْيٍم، ك بيةٍر: ُمَ ةد ِ وم مُد بُن الرَّ
ِ. وَكِمْنبٍر: سيُف الَ اِرِث بن أبج ِشْمٍر الغَسَّةا ِ  ج 

كةةةةةة :  ةةةةةاِمُر بةةةةةُن َمْعبَةةةةةٍد.  وذو الَخَََمةةةةةِة، م رَّ
 وَكسفينٍَة: الَمْرأ ُ السَّْ َرى،

يٌم.ـ  َِ  وهو َ 

 ثَْوٌب َ ََاريُم: ر ابيُل، أ الق.ـ 

َْلََم: أْسَرَع، وال اء المهملةُ لُغَةٌ.ـ   َ 

َمةةْت:  ـ   َمَهةةا يَََِخرَّ َ ةةَرَم الَخةةَرَت َ يَْخِرُمَهةةا وَ رَّ
 يََاَمها،

ياُل ةةا : َشةة َّ َوتَةةَر َ أْ ِفةةِ ، وهةةج مةةا بةةيَن  ـوةةـ   
 َمْنِخَرْيِ ،

َمْت َوتََرتُ ُ.ـ   يََخِرَم هو، كفَِرَح، أي: تََخرَّ

كة : َمْوِضُع الَخْرِم من األْ ِف.ـ   والَخَرَمةُ، م رَّ

والَخْرمةةةةةةاء: األُذُن الُمْنَخِرَمةةةةةةةُ، وَ ةةةةةةْيٌن ـ       
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ةةةْفَراء، ويَةةةَرُس َتْيةةةِد الفَةةةَواِرِس ال ِ، بالاَّ ةةةب ِج  ةَّ
ِ، ويََرٌس ِلبَنِةج  اٍس الَمْعنِج  ويََرُس راِشِد بِن َشمَّ
أبج َربيعَةَ، وُكلُّ رابِيٍَة تَْنَهبُِط يج َوْهَدٍ ، أو ُكلُّ 
ةةعوُد، وَ ْنةةٌ   أَكَمةٍة لهةةا جا ِةةٌب ال يُْمِ ةُن منةة  الاُّ

 ُشقَّْت أُذُ ُها َ ْرضا .

 والَخْرُم، أ ف الَجبَِل،ـ 

ةةْعِر: ـوةةـ    ذَهةةاُب الفةةاء مةةن يَعةةولُْن، أو  يةةج الم ِ
 الميِم من ُمفاَ لَُِن،

 والبيُت: َمْخروٌم وأْ َرمُ ـ 

: ع، أو ُجبَْيالٌت.ـ    : ُ ُروٌم، وبالةم ِ

 واألَْ َرَماِن: َ ْ مانِ ـ 

ُمْنَخِرَماِن يج َلَرِف الَ نَِ  األْ لَ ، وآِ ةُر مةا ـ 
فَِل يج ال ِِفَةْيِن ِمةن قِبَةِل العَةةَديِن أو َلَريةا أْسة

 الَ ِِفَين اللَاِن اْكَِنَفَا ُكْعبَُر َ الَ ِِِف.

ُم، ـ      َِ واألَْ ةةةةَرُم: ُمْنقَِطةةةةُع العَْيةةةةِر ًيةةةةُث يَْنَجةةةة
والَمثْقُةةةوُب األُذُِن، وَمةةةن قُِطعَةةةْت َوتَةةةَر ُ أْ فةةة ، 
وَمِلٌ  للروِم، وَجبٌَل لبَنِةج ُسةلَْيٍم، وآَ ةُر بَطةَرِف 

ُُ ُ، وآَ ُر بِ   نَْجٍد.الدَّْهنَاء، وتَُةمُّ را

 وُ ْرُم األََكَمِة، بالةم،ـ 

 وَمْخِرُمها، كَمْجِلٍس: ُمْنقََطعُها.ـ 

 وَمْخِرُم الَجبَِل والسَّْيِل: أْ فُ ُ.ـ 

 والَمَخاِرُم: الطُُّرُق يج الِغلَِظ، وأوائُِل اللَّْيِل.ـ 

ُم األَْ ةةةةِف، أو مةةةةا بةةةةيَن ـ      والَخْوَرَمةةةةةُ: ُمقَةةةةدَّ
 َرْيِن،ـالَمْنخَ 

َد ُ اـ  ًِ  لَخْوَرِم، لُاُخوٍر لها ُ روٌق.ووا

 واْ ُِرَم ياُلٌن َ نَّا، َمبنيا  للَمفعُوِل: ماَت.ـ 

 واْ ََِرَمِْ ُ الَمنِيَّةُ: أَ ََتْ ُ،ـ 

 القْوَم: اْسِأَصلَُِْهم، واْقََِطعَُِْهْم، ـوـ 

َمُِْهم.ـ   َكََِخرَّ

والخاِرُم: الباِرُد، والِاِرُك، والُمْفِسُد، والريُك ـ 
  ُ. وكأَميٍر: الماِجُن،الباِردَ 

وقةةد َ ةةُرَم، َكَ ةةُرَم. وكُسةة ٍَّر:  َبةةاُت المَّةةَجِر، ـ   
بَةٌ، ولَقَُب واِلِد  والناِ ُم من العْيِ ، أو هج ُمعَرَّ
الُ َسةةةْيِن بةةةن إْدِريةةةَس ال ةةةايِِظ، وبهةةةاء:  َْبةةةٌت 

 كاللوبياء

ٌم، وهو بَنَْفَسِججُّ اللَّْوِن، َشمُّ ُ والنََّ ُر ـ   : ُ رَّ
بَّة ُ ُكةلُّ إلي ًَ ٌح ِجدا ، وَمةن أْمَسةَ  ُ معة ، أ  ، ُمفَر ِ

ََّخةةَُ مةةن َتْهةةِرِ  ُدْهةةٌن يَْنفَةةُع ِلمةةا  ٍر إليةة . ويُِ ِِ  ةةا
 ذُِكَر.

.ـ  ِمجُّ  وكُس ََّرٍ :   بِفَاِرَس، منها بابَُ  الُخرَّ

ماَن أيةا : ع.ـ   وأُمُّ ُ رَّ

ُم َتبَةةةُد ، أي: يَْرَكبُنةةةا بةةةال ُّلْ ـ     ِم ويُةةةالٌن يَََِخةةةرَّ
 والُ ْم .

َم: داَن بدينِ ـ   وتََخرَّ

ةةةةِة. ـ      ًَ با َِ ِميَّةةةةِة، ألصةةةة اِب الَِّناُسةةةةخِ وا الُخرَّ
ٍم. ٍث: َمَ لَّةٌ ببغداَد ِليَ يَد بِن ُمَخر ِ  وكُمَ د ِ

ُب، وكُ  َّةةةةاٍر: ـ      َِ والُخْرَمةةةةاُن، كعُثْمةةةةاَن: الَ ةةةة
موَن يج المعاصج، وَجدُّ أًمةد بةِن  بةِد  الُمََِخر ِ

ثَْيِن. ِِ، وَجدُّ  ويَةَ الُم د ِ مُّ ًَ  َ ْمِرو بن 

وموَسةة  بةةُن  ةةاِمٍر، وَسةةعيُد بةةُن َ ْمةةِرو بةةِن ـ   
ُ ةةةَرْيٍم، وم مةةةُد بةةةُن م مةةةِد بةةةِن أبةةةج َجْ ةةةَوٍا 

ثوَن.  الُخَرْيميُّوَن، بالةم: ُم د ِ

والَخْرَوما َةةةُ: بَْقلَةةةٌ تَْنبُةةُت يةةج القُْطةةِن َ بِيثَةةةٌ. ـ   
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 وكُمعَ ٍَّم: اسٌم.

، وابةُن  وكُ بَْيٍر:ـ  ابُن ياتِِ  بِن األَْ ةَرم البَةْدِريُّ
 أْيَمَن: َص ابِيَّاِن.

ها: رأُسها،ـ  ُُ  َ ْرثََمة النَّْعِل، ويُ َسُر  ا

 يمذا لم ي ْن لها َ ْرثََمةٌ يهج لَِسنَةٌ.ـ 

: أْ ةةُف الَجبَةةِل  لةة  واٍد أو  ـ   الُخْرشةةوُم، بالةةةم ِ
ن قةةاعٍ والَجبَةةُل العَ ةةيُم، ومةةا َغلُةةَظ وَصةةلَُب مةة

 األرِض،

ِة، كِهْرَشفٍَّة.ـ   كالِخْرَشمَّ

ُم الُمَِ ب ِةةُر يةةج  َْفِسةة ، ـ    ِِ والُمْخَرْ ِمةةُم: الُمَِعَةةا
والُمِغي ِةةةُر اللَّةةةْوِن الةةةَاهُب اللْ ةةةِم، والُمَِقَةةةب ُِض 

 الُمِقاِرُب بعُض َ ْلِق  من بعٍض.

الُخْرلوُم، كُ ْ بوٍر: األْ ُف، أو ُمقَدَُّمة ، أو مةا  ـ
   الَ نََ ْيِن،َضَمْمَت  لي

ْسة اِر، ـ  َِ ، والَخْمُر السَّةريعَةُ ا ٍَ كالُخْرُلِم، كقُْنفُ
ُل ما يَْجري من الِعنَب قَْبَل أن يُداس.  أو أوَّ

وذو الُخرلةةوم: َسةةْيُف  بةةِد ِ بةةِن أُ َةةْيٍس، ـ   
 رضج ِ تعال   ن .

وُ رلوُم الُ باَرى: شاِ ٌر اْسُم   بُد ِ بةُن ـ 
ُم بةةةةُن الَخةةةةْ َر ِ، وَ ةةةةْوُف بةةةةُن ُتَهْيةةةةٍر. وُجَمةةةة

الَخةةْ َر ِ، يقةةاُل لهمةةا: الُخْرلومةةاِن. وكعالبِةةٍط: 
. ن ِ  المرأ ُ َدَ لَْت يج الس ِ

 وَ راليُم القَْوِم: ساداتُُهم.ـ 

َج ُ.ـ   وَ ْرَلَم : َضَرَب ُ ْرُلوَم ُ، أو َ وَّ

 واْ َرْ َطَم: َريََع أَْ فَ ُ، واْسَِْ بََر، وَغِةَب.ـ 

: الطَّويُل.والُخرْ ـ   ُلماُن، بالةم ِ

 َ َ َم ُ يَْخِ ُم ُ: َش َّ ُ، ـ

 البَعيَر: َجعََل يج جا ِِب َمْنِخِر ِ  ـوـ 

 الِخ اَمةَ، كِ ِابٍَة، للبَُرِ ،ـ 

َم ُ. وإبٌِل َ ْ َم .ـ   كَخ َّ

َمة، ألَنَّ َوتََراِت ـ  والطَّْيُر ُكلُّها َمْخ وَمةٌ، وُمَخ َّ
 النَّعاُم.أُ ويِها َمثقوبَةٌ، وكَا 

 وِ  اَمةُ النَّْعِل، بال سر: َسْيٌر َرقي ٌ ـ 

راَكْيِن.ـ   يَْخِ ُم بيَن الم ِ

َم المَّْوُك يج ِرْجِلِ : َش َّها، وَدَ َل.ـ   وتََخ َّ

و اَتَمةة ُ الطَّريةةَ : أَ ةةََ يةةج َلريةةٍ ، وأَ ةةََ ـ   
 اآل ُر يج َلريٍ  ًِ  اْلَِقَيا يج َم اٍن.

 وريٌك  اِتٌم:  اِرٌم.ـ 

ِل ـ    ةةْعِر: تيةةاَد ٌ ت ةةوُن يةةج أوَّ والَخةةْ ُم يةةج الم ِ
البَْيِت ال يُْعَِدُّ بها يةج الِقطيةعِ، وت ةوُن بَ ةْرٍف 

ْوِم.  إل  أْربَعٍَة، وبالَِّ ريِ : َشَجٌر كالدَّ

اٍد: بائعُ ُ.ـ  اُم، كَمدَّ  والَخ َّ

اميَن بالَمدينَِة: م.ـ   وسوُق الَخ َّ

كة :  وُص المُ ـ   ْقِل.والَخَ َمةُ، ُم رَّ

 وَ َ َمةُ بُن َ َ َمةَ،ـ 

 والَ اِرُث بُن َ َ َمةَ،ـ 

 و َهيُ  بُن أْوِس بِن َ َ َمةَ،ـ 

 وبالسُّ وِن: الَ اِرُث بُن َ ْ َمةَ،ـ 
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 و بُد ِ بُن ثعلبةَ بِن َ ْ َمةَ، ص ابيُّوَن.ـ 

، ـ  والُخ اَمة ، كُ بةاَرى:  َْبةٌت، أو ِ يةِريُّ البَةر ِ
َِْهُب َتْهُر ُ أْليَُب األ ْتهاِر  َْفَ ة ، والَِّبخيُر ب  يُة

ِِمالُ ُ يج يُْرُتَجةة ُمَ ب ِةٌل،  ًْ ُكلَّ رائَِ ٍة ُمْنِِنٍَة، وا
ماغِ الباِرِد.  وُشْربُ ُ ُماِلٌك لل بِِد والط ِ اِل والد ِ

والَخ وَمةةةةُ: البَقَةةةَر ُ، أو الُمِسةةةنَّةُ القَِاةةةيَر ُ ـ    
 منها

  :   ائُِم وَ  وٌم.ـ 

: الَ يَّةةةةُ الةةةَََّكُر، والةةةَََّكُر القَاةةةيُر واألْ ةةةَ مُ ـ    
 الَوتََرِ ،

 وكَمَر ٌ َ ْ ماُء: كَل .ـ 

ِ ،ـ  : َجدُّ ًاتٍِم، أو َجدُّ َجد ِ  وأبو أْ َ َم الطائِجُّ

مةةاَت اْبنُةة ُ أْ ةةَ ُم، وتَةةَرَك بَنِةةْيَن، يََوثَبةةوا يَْومةةا  ـ   
ِهم، يأَْدَمْو ُ، يقاَل:   ل  َجد ِ

لةةو ج ِم  إنَّ بَنِةةجَّ َتمَّ َمةةْن يَْلةةَ  آسةةاَد  ****    بالةةدَّ
جاِل يُْ لَمِ   الر ِ

ِم  ـةةة ِشْنِمةةةةنَةٌ  ****    وَمةةةْن ي ةةةن َدرٌء بةةة  يُقَةةةوَّ
 أْ ِريُها من أْ َ مِ 

 كأَ َّ ُ كاَن  اقا .

 وأْ َ ُم: َجبٌَل قُْرَب الَمِدينَِة،ـ 

 ويَْ ٌل َكريٌم م. وكغُراٍب: واٍد بنَْجٍد.ـ 

ِ بةةةةين األْجفَةةةةِر والُخَ ْيِميَّةةةةةُ: َمنْ ـ      ِ لَةةةةةٌ لل ةةةةا  
 والثَّْعلَبِيَِّة.

، وابةةةُن َجبَلَةةةةَ، وابةةةُن ـ     َِ و ةةةاِتُم بةةةُن الِجْهبِةةة
 القَاِسِم، وابُن َمْرواَن، أو هو ب اٍء،

وابةةةةُن ُ َ ْيَمةةةةةَ، وابةةةةُن م مةةةةِد بةةةةِن  ةةةةاِتٍم ـ     
، وابةةُن م مةةٍد  ، وابةةُن م مةةٍد الُجَهنِةةجُّ القُْرُلبِةةجُّ

. بِجُّ ًَ  الرَّ

،وَمْن أبوـ    ُ  اِتٌم: سعيٌد الُ ويِجُّ

، وم مةٌد ـ  ، وأًمةُد اللَِّهيعةجُّ وُ َ ْيَمةُ العَبَّاِسةجُّ
ةةةةِريُر أبةةةةو ُمعَاِويَةةةةةَ، وَمْسةةةةعََد ُ، و اِلةةةةةٌد،  الةَّ

 والَ َسُن ابُن َمْخلَِد بِن  اِتٍم،

 و بُد ِ بُن  اِلِد بِن  اِتٍم.ـ 

الِء، و بُد وَمْن ُكْنيَُِ ُ أبو  اِتٍم: ُجنَْيُد بُن العَ ـ 
الغَفَّةةار بةةُن الَ َسةةِن بةةن  بةةِد الَ ميةةِد القاضةةج، 
وأًمةةةُد بةةةُن م مةةةِد بةةةِن ُصةةةْلٍب، و بةةةُد ِ بةةةُن 
اِء، وابةُن أبةج يَْعلَة : وُكلُُّهةم  م مٍد، وابةُن الفَةرَّ
ثوَن. وم مةةةةُد بةةةةُن جعفةةةةِر بةةةةِن م مةةةةٍد،  م ةةةةد ِ
وإْسةةَما يُل بةةُن  بةةِد ِ، وأًمةةُد وجعفةةٌر اْبنَةةا 

 م مٍد،

مةاُم ال بيةُر م مةُد بةُن ُ َمةَر بةِن أبةج بَْ ةٍر واـ  َِ
 الخاِتِميُّوَن: ُ لَماُء.

والُ َسةةةةةْيُن بةةةةةُن إْسةةةةةَماِ يَل المَّْمةةةةةدا ِِقجُّ ـ      
: من َولَِد ُ َ ْيَمةَ بِن ثابٍِت.  الُخَ ْيِمجُّ

ماُم م مُد بُن إْسَ اَق بن ُ  يَمةةَ وم مةد ـ  َِ وا
ٍ بةةةن ُ  يمةةةةَ  بةةةن َ لةةةج بةةةن م مةةةد بةةةن  لةةةج 

هما وك بير:إبةةراهيُم ال ُخ يميةةان  سةةبة إلةة  ِجةةد ِ
بةةةةُن ُ ةةةةَ يٍم، وم مةةةةُد بةةةةُن ُ ةةةةَ يٍم المَّاِشةةةةيَّان: 

 ُمَ ِدثاِن.

ام، أو إبةُن ـ  اٍد: ُم مد بُن َ ْةيِر بِن َ ة َّ وَكَمدَّ
.ِ اٍم َسِمَع البَغَوي   أبج َ  َّ

 وَكُمعَ ٍَّم: اسٌم.ـ 

 وَكُجَهينَةةةةَ: إبةةةُن أَوٍس، وإبةةةُن ثابةةةٍت، وإبةةةنُ ـ    
ٍ، وإبُن َجَهٍم، وإبُن ال ةاِرِث،  ًَ يٍم، وإبُن َجِ ي 
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وابةةةةةُن ُ ْ َمةةةةةةَ، وابةةةةةُن  اِصةةةةةٍم، وابنُُمعََمةةةةةٍر، 
: َص ابيوَن.  وَكثُمامٍة: ُ  اَمةُ بُن يَْعُمٍر الليثَبجُّ
وإبةةُن أبةةج ُ  امةةةَ، أو أبةةو ُ  اَمةةةَ بةةُن ُ  يَمةةةَ 

ِ، وُ  اَمةَ بِْنُت َجْهَمةَ: َص ا ْهِري   بِيَةٌ.َشْيُخ ال ُّ

ِم: ُ رَو ُ الُجواِلِ . ـ  األْ سوُم، بالةَّ

 َ ِمَم اللَّْ ُم، كفَِرَح، ـ

 وأْ َمَم َوتََخمََّم: تَغَيََّرْت رائَِ ُِ ُ.ـ 

والَخيمةةوُم مةةَن األْ ةةِف: مةةا يةةوَق  ُْخَرتِةةِ  مةةن ـ   
 القََابَِة، وما تَْ َِها من َ ماِرِم الرأِس.

 ِف بينَة ُ والَخياشيُم: َغراضيُف يج أقا  األـ 
ماغ، أو ُ روٌق يج بَْطِن األَ ِف.  وبَيَن الد ِ

 وَ َمَم ُ يَخِمُم ُ: َكَسَر َ يموَم ُ.ـ 

وَ ِمَم، كفَِرَح، َ َمما  وُ موما : اتََّسَع أْ فُة ُ، ـ 
 يهو أْ ِمُم،

األ ةةُف: تَغَيَّةةَرت رائَِ َِةة ُ مةةن داٍء ييةةِ ، يَهةةو  ـوةة
 أْ َمُم،

مةةةاما ، ب ـوةةة ًُ الةةةةم: َسةةةقََطْت يةةةالٌن َ َمةةةما  و
 .َ ياشيُم ُ 

 واألْ َمُم: ال ي اُد يََممُّ شيئا.ـ 

ةٌم: ـ  وَرُجٌل ُمَخمٌَّم، كُمعَ َّةٍم، وَمخمةوٌم وُمََِخم ِ
 َس راٌن.

َرت رائَ َِةة ُ ـ    وَ مَّةةَم ُ المَّةةراُب تَخمةةيما : تَثَةةوَّ
 يج الَخيموِم يأْسَ َرتْ ُ،

واَسةةُم: الُخمةةَمةُ، بالةةةم. وكغةةراٍب: األَسةةُد، 
 .العَ يُم، من األ وِف والِجبالِ و

 وثعلَبَةُ بُن الُخماِم: ياِرٌس.ـ 

اٍد: اَقَُب َ مرٍوبن ماِلٍ ، ِلِ بَِر أْ ِفِ .  وكَمدَّ

الَخْمةَرُم، َكَجعفَةٍر: َجما ةةُ النَّ ةِل وال َّ ةابيِر،  ـ
َدتُةةةةة ُ بِهةةةةةاٍء، وأميةةةةةُر النَّ ةةةةةِل، ومأواهةةةةةا،  ًِ وا

جاَرتُةةة ُ  والِ جةةةاَر ُ الرَّ ةةةَو ُ، وإسةةةٌم، وقُةةةفٌّ  ًِ
 َرضراضٌ 

  : َ ماِرَمةٌ.

 والَخماِرُم: ع،ـ 

مَن الرأِس: ما رقَّ من الغَةاريِف الِج يةج  ـو
 الَخيموِم،

 وبالةم: األصواُت، والغَليُظ من األ وِف.

بُُع: صوتَت يج أكِلها.ـ   وَ مَرَمت الةَّ

َ َمْسةةةبََرْم، بِفَةةةِكِ الخةةةاء والمةةةيِن وسةةة وِن  ـ   
ةةَدِ  والةةراِء: مةةن َريةةاًيِن الُمهَملَةةِة ويَةةِكِ ا ًَ لمَو

.  البَر ِ

ُب ُ ةْوْا  ةام، أي  ـ ُ مناُم، بالةم: َ لٌَم، ُمعَةرَّ
 الطَّيُب اَسِم.

 الُخاوَمةُ: الَجَدُل. ـ

 اَصةةةةَم ُ ُمخاَصةةةةَمة  وُ اةةةةوَمة ، يََخَاةةةةَم ُ ـ     
يَخِاُم ُ: َغلَبَ ُ، وهو شةاذٌّ، ألنَّ ياَ لُِة ُ يفعَلُِة ُ 

لةة  الةةةم، إن لةةم ت ةةن َ ينُةة ُ يُةةَردُّ يَفعَةةُل منةة  إ
لةةةٍ ، يم َّةةة ُ بةةةالفَِكِ، كفةةةاَ َر ُ يفَخةةةَر ُ  ًَ ةةةرُف  ًَ
يَفَخُر ُ، وأما الُمعَِلُّ، كَوَجدُت وبِعُت، ييَُردُّ إلة  
ةةِم،  ال سةةِر، إال ذَواُت الةةواِو يم َّهةةا تَةةَردُّ إلةة  الةَّ
كراَضةيُِ ُ يََرضةوتُ ُ أْرضةةو ُ، و ةاَويَنج يَِخْفُِةة ُ 

يةةج كةةل ِ شةةجٍء يُقةةاُل:  اَت ُِةة ُ،  أ ويُةة ُ. ولةةيسَ 
 أل َّهم اسَِغنَوا  ن ُ بِغَلَبُِ ُ.

 واْ ََِاموا: تَخاَصموا.ـ 

 والَخاُم: الُمخاِصمُ ـ 
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 : ُ اةةةةوٌم، وقةةةةد ي ةةةةون لإلثْنَةةةةيِن والَجمةةةةعِ 
 والمؤ َِّث.

 والَخايُم: الُمخاِصمُ ـ 

  : ُ َاماء وُ اماٌن.

 وَرُجٌل َ ِاٌم، كفَِرَح: ُمجاِدلٌ ـ 

ةمون{ أراَد  :  َ  ِاموَن. ومن قََرأ آوُهم يََخا ِ
يَْخَِِاةةموَن، يَقَلَةةَب الِةةاء صةةادا ، يةةأدَغَم و َقَةةَل 
َرَكَِ ُ إل  الخاِء. ومنهم مةن ال ينقُةُل، ويَ ِسةُر  ًَ
الخاَء الجِِماعِ السَّاكنيِن. وأبةو  مةرٍو يَْخةَِِلُس 
َرَكةةةةةَ الخةةةةاَء ا ِالسةةةةا ، وأمةةةةا الَجْمةةةةُع بةةةةين  ًَ

  ، يَلَْ ٌن.السَّاِكنين يي

والَخاةةةةةُم، بالةةةةةةم: الجا ةةةةةُب وال اويةةةةةةُ، ـ      
والنَّاًيةُ، وَلَرُف الراِويَِة الَي بِِ ياِل العَة الِء 

 يج ُمؤِ ِرها

  : أْ ااٌم وُ اوٌم.

ْت  ليِ  األْشفاُر.ـ   وأْ ااُم العَيِن: ماُضمَّ

 واألْ اوُم: األْ سوُم.ـ 

جةةةالِ ـ     ةةةروِت الر ِ ًُ ، والَخْاةةةَمةُ، بةةةالفَِْكِ: مةةةن 
تُلبَُس ِ ْنَد الُمناَتَ ِةأو الدُّ وِل  لة  السُّةلطاِن، 
.  والسَّيُف يَخَِِاُم، بالةاِد، وَغِلَط الَجوَهِريُّ

 والُخاوُم: األصوُل، وأيوا  األوِديَِة.ـ 

الَخةةةُم: األْكةةُل، أو بأْقاةة  األْضةةراِس، أو  ـ  
ِلِب،  َملُء الفَِم بالمأكوِل، أو  اٌص بالمجِء الرَّ

 ِء، والِفْعُل َكَسِمَع وَضَرَب.كالِقثَّا

 والُخةاَمةُ، كثُماَمٍة: ما ُ ِةَم.ـ 

ِلةةةةةُب، ـ       والَخةةةةةةيَمةُ: النَّْبةةةةةُت األْ َةةةةةةُر الرَّ
ْنَطةةةةةةٌ تُعةةةةةالَُج  ًِ واألْرُض النَِّعَمةةةةةةُ الِمْنبةةةةةاُت، و

 بالطَّْبخِ.

لة   ـوَ َةَم ُ يَْخِةُم ُ: قََطعَة ُ، كا ََِةةَم ُ، وةـ 
 من ماِلِ : أ طا ُ،

بََ .به ـو ًَ  ا: 

والُمخِةُم، كُم ِسٍن: المةاُء ال يَبلُةُ  أن ي ةوَن ـ 
ةةةةٍم  أُجاجةةةةا ، يَمةةةةَربُ ُ المةةةةاُل ال النَّةةةةاُس. وَكُمعَ َّ

 وُم َرٍم: الُمَوسَُّع  ليِ  يج الُد يا.

ةُ، كُ ُ قٍَّة: الَوَسُط، وُمعَ ُم كِل أمٍر، ـ  والُخُةمَّ
راعِ.  وُمسَِغلَُظ الَ ِ

ِة قوِمةةةة ِ  : يةةةةج ُمااِصةةةةِهم. وهةةةةو يةةةةج ُ َةةةةةمَّ
ةةةةُد الَ مةةةةوُل الِمعطةةةةاُء،  ةةةةاٌص  : الس ِ وَكِخةةةةَدبُّ
وَن، والبَْ ةةةةةُر، والَجْمةةةةةُع  بالِرجةةةةةاِل  : ِ َةةةةةةمُّ
ةةْخُم، والسَّةةيُف القةةةاِلُع،  الَ ثيةةُر، والفَةةَرُس الةَّ
والُمِسةةُن، أل َّةة ُ إذا َشةةَ ََ ال ديةةَد قََطةةَع، وَغِلةةَط 

، يقال: هو الُمِسنُّ مَن اَبِِل ي ج قوِل الجوهريُّ
 أبج َوْجَ  َ، والبيُت الَي أشاَر إليِ  هو:

 ****    شةةةاَكت ُرغةةةام  قَةةةَوَف الطَّةةةرِف  ائِفَةةةٍة 
 َهول الَجنان  َ وٍر َغيِر مْخدا ِ 

ى ُمَوقَّعَةٌ ماَ  البَناُن بها  رَّ  ل  ِ َةم ٍ  ****    ًَ
ا ِ   يَُسقَّ  الماَء َ جَّ

ى: يا ةةةل شةةةاكْت، أي َدَ لَةةةْت يةةةج ِكبةةةِدها ةةةرَّ ًَ 
ديةةَد ٌ َ طمةة  إلةة  َدِم الةةَوًِ ، وقةةد َوقَعَهةةا  ًَ
اُد، واضَطَرَب البَناُن بَِِ ديِدها  لة  ِمَسةٍن  الَ دَّ

.ٍ  َمسقج 

ٌم، كبَقٍَّم: الَجمُع الَ ثيُر مَن النَّاِس،ـ   وَ ةَّ

و د، وماٌء، وَرُجٌل، أو إسُم العَنبَِر بِن  مةرو ـ 
 َرِ  أكِلهم.بِن تَميٍم، وقد ُغِلبَت  ل  القبيلَِة ِلَ ث

اُن ِمةةَن القَمةةيِص: كالُجُربَّةةاِن ِت َةةة  ـ    والُخُةةةمَّ
.  وَمعن  

 واْ ََِةَم الطَّريَ : قََطعَ ُ.ـ 
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 والسَّيُف يُْخََِةُم َجفنُ ُ، أي: يَقَطعُ ُ، ويأُكلُ ُ.ـ 

 والَخْةَمةُ: الَخاَمةُ.ـ 

الِخْةةةةِرُم، كِ بةةةِر ٍ: البِئةةةُر الَ ثيةةةَر ُ المةةةاِء،  ـ   
َطمَطةةةُم، والَ ثيةةةُر مةةةن كةةةل ِ شةةةجٍء، والبَ ةةةُر الغَ 

 والواِسُع، والَجواُد الِمعطاُء، والسي ُِد الَ موُل،

 الُخةاِرمِ  ـكـ 

 : َ ةةةاِرُم وَ ةةةاِرَمةُ وِ ْةةةِرموَن، كةةلُّ ذلةةَ  
جاِل.   اٌص بالر ِ

ِ، والمةةاُء الُ لةةو، أو بةةيَن  ةةب  وكعُلَةةبٍِط: َولَةةُد الةَّ
.  الُ لِو والُمر ِ

كِ الةةةراِء: مةةةن لةةةم يَْخَِةةةِِْن، والُمَخةةةةَرِم بفَةةةِْ ـ    
والماضةةج  َاةةُف ُ ُمةةِرِ  يةةج الجاِهليَّةةِة و ِاةةفُ ُ 
يةةةةج اَسةةةةالِم، أو َمةةةةن أْدَرَكُهمةةةةا، أو شةةةةاِ ٌر 
أْدَرَكُهما، َكلَبيٍد، وأْسَوُد أبو ُ أبيُض، والنةاقُِص 
، ومةةةن ال يُْعةةةَرُف أبةةةو ُ، أو  الَ َسةةةِب، والةةةدَِّ جُّ

ال يُةةْدَرى أِمةةْن ذََكةةٍر أْم َولََدتْةة ُ السَّةةراِري، َولَْ ةةٌم 
أْ ثَةةة ، والطعةةةاُم الِايِةةة ُ، والمةةةاُء بةةةين الثَّقيةةةِل 

 والخفيِف.

 و اقةٌ ُمَخْةَرَمةٌ: قُِطَع َلَرُف أُذُ ِها.ـ 

 وامرأ ٌ ُمَخْةَرَمةٌ: َمْخفوَضةٌ.ـ 

والَخةةةاِرَمةُ: قَةةْوٌم مةةن العََجةةِم، َ َرجةةوا يةةج ـ   

ْسةةةةالِم، يََسةةةةَ نوا المةةةةاَم،  َِ الواًةةةةُد:  ـ    بَةةةةْدِء ا
، بال سةةةِر، مةةةنهم:  بةةةُد الَ ةةةريِم بةةةُن  ِ ْةةةةِرِمجٌّ
ماِلٍ ، وَهبَّاُر ابُن َ ِقيةٍل، والعَبَّةاُس بةُن الَ َسةِن 

 الِخْةِرِميُّوَن.

ٌق ال يَْجَِِمُع من البَْرِد.ـ   وُتْبٌد ُمََِخْةِرٌم: ُمَِفَر ِ

 الَخْطُم: الَخْطُب الَجِليُل، ـ

 وع، وِمْنقاُر الطائِِر،ـ 

ُم أْ ِفها ويَِمها، ـوـ   من الدابَِّة: ُمقَدَّ

 ِمْنَ : أْ فَُ ، ـوـ 

 كالَمْخِطِم، كَمْجِلٍس وِمْنبٍَر.ـ 

 وَ َطَم  يَْخِطُم : َضَرَب أْ فَ ُ،ـ 

 بالِخطاِم: َجعَلَ ُ  ل  أْ ِف ، ـوـ 

 كَخطََّم  ب ، أو َجرَّ أْ فَ  ِليََةَع  لي  الِخطاَم،ـ 

 َمنَع  ًِ  ال يَْنبَِس،بال الِم: قََهَر ، و ـوـ 

واِشيَ ُ، ـوـ  ًَ  األِديَم:  اَل 

 القَوَس بالَوتَِر َ ْطما  وِ طاما : َ لَّقَها. ـوـ 

والِخطةةاُم، كِ ِةةاٍب: ذلةة  الُمعَلَّةةُ  بةة ، وَوتَةةُر ـ   
القَْوِس، وكلُّ مةا ُوِضةَع يةج أْ ةِف البعيةِر ليُْقِةاَد 

 ب 

ْرِض  : كُ ٍُِب، وِسةَمةٌ  لة  أْ ِفة ، أو يةج ُ ةـ 
،  َوْجِهِ  إل  الَخد ِ

 وُربَّما ُوِسَم بِِخطاٍم وبِِخطاَمْيِن،ـ 

يقةةةاُل: َجَمةةةٌل َمْخُطةةةوٌم ِ طةةةاٍم أو ِ طةةةاَمْيِن، ـ    
 ُمةايَة .

 واألْ َطُم: الطويُل األْ ِف، واألْسَوُد.ـ 

 ويَرٌس ُمَخطٌَّم، كُمعَ ٍَّم:ـ 

نَِ ةِ  األْسةفَِل. ـ  ًَ أَ ةََ البَيةاُض مةن َ ْطِمة  إلة  
ٍث: البُْسُر يي  ُ طوٌل.وك  ُمعَ ٍَّم وم د ِ

ٌج ُملَي ٌِن، ـ  ، ويُْفَُِك:  باٌت ُمَ ل ٌِل ُمنَة ِ والِخْطِمجُّ
ةةِة  ًَ  ةةايٌِع لعُْسةةِر البَةةْوِل، والَ اةةا، والنَّسةةا، وقَْر
األْمعةةةةاِء، واالْرتِعةةةةاِا، و ُْةةةةةجِ الِجراًةةةةاِت، 
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وتَْسةةِ يِن الوَجةةعِ، ومةةع الَخةةل ِ للبََهةةِ ، َوَوَجةةعِ 
ةةةْرِق ا ًَ ، و ألْسةةةناِن َمْةَمَةةةةة ، و َْهةةةِ  الَهةةةوام ِ

النةةةاِر، وَ ْلةةةُط بِةةةْ ِرِ  بالمةةةاِء أو َسةةة يِ  أْصةةةِلِ  
دا ِ . ولُعابُ  الُمْسَِْخَرُ  بالماِء ال ار ِ يَْنفَةُع  يَُجم ِ

 المرأ َ العَِقيَم والُمْقعََد.

ِ: ع ييةة  مسةةجُد رسةةوِل ِ، ـ    وذاُت الِخْطِمةةج 
 ، يج َمِسيِرِ  إل  تَبوَك.صل  ِ  لي  وسلم

ٌث. ـ  ِ بةِن ُ َطةْيٍم، م ةد ِ وكُ بيٍر: ُ َطْيُم بةُن  لةج 
.  وكأَميٍر: ص ابجٌّ

 وَ طيٌم بُن  َُوْيَر َ،ـ 

 وقَْيُس بُن الَخطيِم: شاِ راِن.ـ 

ٌث.ـ   و َْجُم بُن الَخطيِم: ُمَ د ِ

ى الَخطةيُم، أل َّة  ُضةِرَب ـ  وَ بَّةاُد بةُن  بةِد العُة َّ
 ِفِ  يَْوَم الَجَمِل. وكِ ِاٍب: اْسٌم. ل  أ ْ 

 وِ طاُم الَ ْلِب: شاِ ٌر.ـ 

 وَ ْطَمةُ: ع.ـ 

ويةةج َلي ِةةٍئ َ ْطَمةةةُ وُ َطْيَمةةةُ، كُجَهْينَةةةَ: اْبنَةةا ـ   
 َسْعِد بِن ثَْعلَبَةَ.

وَ ْطَمةُ من األْ اةاِر: بنُةو  بةِد ِ بةِن ماِلةِ  ـ 
 بِن أْوٍس.

 من األَْتِد. وبنُو ُ طاَمةَ، كثُماَمٍة: ًجٌّ ـ 

 وِمْسٌ  َ طَّاٌم: يَْمَْلُ الَخياِشيَم.ـ 

َمُ .ـ  ًْ  الَخْوَ ُم: األَ

ةةةْوِء أو ـ     والَخْيعاَمةةةةُ:  َْعةةةُت َسةةةْوٍء للرُجةةةل السَّ
 الَمأْبُوِن.

ًِ ايَةُ َصْوٍت.ـ   الَخْيقَُم، كَ ْيَدٍر: 

 وَ ْيقَما َةُ: َرِكيَّةُ  اِديَّةٌ بِدياِر بنج تَميٍم.ـ 

ُب، الِخْلةةةةمُ  ـ     ًِ ةةةةديُ ، والاةةةةا ، بال سةةةةر: الاَّ
وَمْربَُض ال َّْبيَِة، أو ِكناُسها، والعَ ةيُم، وَشةْ ُم 

 ثَْرِب الما ِ 

  : أْ الٌم وُ لَماُء.ـ 

والخةةاِلُم: الُمْسةةَِوي الةةَي ال يَفةةوُت بعُةةة  ـ   
 بعةا .

 وإِبٌِل ِ ْلَمةٌ، بال سر: ِرتاٌع.ـ 

  .واْ َِلََم  وَ لََّم  تَْخليما : اْ ِارَ ـ 

 و الََم ُ: صاَدقَ ُ.ـ 

الَخْلَجُم والَخلَْيَجُم، كجْعفٍَر وسَمْيدعٍ: الَجسةيُم  ـ
ُب الَخْلِ . َِ  العَ يُم، أو الطَّويُل الُمْنَج

 َ مَّ البَْيَت والبئَْر: َكنََسها، ـ

ها،ـ   كاْ َِمَّ

لَبَها، ـوـ  ًَ  الناقةَ: 

ا  وُ موما ، ـوـ   اللْ ُم يَِخمُّ ويَُخمُّ َ م 

و َ ةةةمٌّ: أْ ةةةََِن، وأْكثَةةةُر مةةةا يُْسةةةَِْعَمُل يةةةج وهةةةـ    
،ِ  الَمْطبو ِ والَمْمِوي 

قاِء، ـوـ   اللَّبَُن: َغيََّر ُ ُ ْبُث رائَ ِة الس ِ

 كأََ مَّ.ـ 

ةُ: المْ نََسةُ.ـ   والِمَخمَّ

والُخماَمةُ، بالةةم: الُ ناَسةةُ، ومةا يَْنَِثِةُر مةن ـ 
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 ،الطَّعاِم يَيُْؤَكُل، ويُْرَج  الثَّوابُ 

 والَمْخموُم القَْلِب: النَِّقيُّ ُ من الِغل ِ والَ سِد.ـ 

 وهو يَُخمُّ ثيابَ ُ: يُثْنِج  لي .ـ 

 والُخمُّ، بالةم: قَفَُص الدَّجا ِ،ـ 

ةةبَِس ييةة ، ضوواٍد، ويُْفةةَُِكم، ـ    ًُ وُ ةةمَّ، بالةةةم: 
فََرها  بُد َشْمِس بُن  بِد َمناٍف بم ة. ًَ  وبئٌر 

: ع ض لة  ـ  ثالثةة أْميةاٍلم بالُجْ فَةِة وَغديُر ُ ةم ٍ
 بين الَ َرَميِن.

ضأوُ ةةمٌّ: اسةةُم َغْيَةةةٍة ُهنةةاَك، بهةةا َغةةديُر مةةاٍء ـ   
، لم يُولْد بها أًٌد يَعةاَا إلة  أن يَْ ةَِِلَم، إال  َسم ٍ
ْفةَر ٌ يةةج األرِض يُْجعَةُل يةةج  ًُ أن يَْنَِِقةل منهةةا، و

خاُل ييها ماُد، ثم تُوَضُع الس ِ  أْسفَِلها الرَّ

َرَدٍ ، والقَْوَصةةةرَّ ُ يُْجعَةةةُل ييهةةةا الِ ِةةةْبُن  : كِقةةةـ    
 لَِبيَض يي  الدَّجاَجةُم، وبالفِك: القَْطُع،

كاالْ ِِماِم، والثَّنةاُء الطَّي ِةُب، والبُ ةاُء المةديُد، ـ 
 وبال سر: البُْسِاُن الفاِرُغ.

ْمُك الةعيُف،ـ  اُن: الرُّ  والَخمَّ

، وع بالمةاِم، وبالةةم وال سةِر: ُرذاُل النةاِس ـ 
 وَرِديُء الَمِاعِ والمََّجِر، وبالةم:  َباٌت،

ويقاُل ل : ُ ماَم ،  ايٌِع لالْسِِْسةقاِء، و َْهةِ  ـ 
ا ،  األَْيعَ ، ومن ال سِر والوثْجِ من الس ةْقَطِة ِجةد 

ُد المَّعََر. ِ  ومن الَ ْلِب الَ ِلِب، ويَُسو 

 والَخْمَخَمةُ: الَخْنَخنَةُ.ـ 

ةةْرُع ال ثيةةُر اللَّةةبَِن، والِخْمِخةةُم، كِسْمِسةةٍم: ـ    الةَّ
اٌق بُ ل ِ ما يََِعَل ُ  بة ،  و َْبٌت ل  َشْوٌك َدقيٌ ، لَا 
َكثيٌر ب اِهِر القاِهَرِ ، وليس بِلساِن الثَّوِر، كمةا 
تََوهََّمةةةةة  بعُةةةةةةهم، إ مةةةةةا ذلةةةةة  بةةةةةالُمْهَملََِْيِن. 

 وكُهْدُهٍد: ُدَوْيبَّةٌ بَْ ِريَّةٌ.

 ابِج.والَخْمخاُم بُن ال ارِث: َص ـ 

 وإ ميُم، بال سِر: د بِماَر،ـ 

 وع لبنج َ نََ  َ.ـ 

اٌم، كُ  َّاٍر وُغراٍب: أبةو بَْطةٍن مةن األَْتِد، ـ  وُ مَّ
منهم: ُ َوْيُل بُن ُم مةٍد ال اِهةُد، والفَةَرْتَدُق بةُن 
ُث. وكةةأَميٍر: الَممةةدوُح، والثَّقيةةُل  اٍس الُمَ ةةد ِ َجةةوَّ

ِ ِابَةٍة: ريَمةةٌ الروحِ، واللةبَُن سةاَ ةَ يُْ لَةُب. وك
 ياِسَد ٌ تْ َت الريِ .

اُء، كالِ نَّاِء: ع.ـ   وِ مَّ

َم مةا  لة  الِخةواِن: أَكةَل بَقايةا مةا  لية  ـ  وتََخمَّ
ِاٍت. ًُ  من ُكساٍر و

 الَخْنَدَمةُ: َجبٌَل بم َّةَ.ـ 

ماُن، بال سِر: قَبيلَةٌ.ـ  َِ  الِخْن

كةةةة : ضةةةيٌ  يةةةج الةةةنَّفَِس  نةةةد ـ     الَخنََمةةةةُ، ُمَ رَّ
ِم.ال  َِّنَخُّ

 وتَْخنُِم، كَِْةِرُب: ع، أو َجبٌَل بالمدينِة.ـ 

 أرٌض  اَمةٌ: وِ َمةٌ، ـ

 وقد  اَمْت تَُخوُم َ َوما ا .ـ 

 والخاَمةُ: الفُْجلَةُ ـ 

  :  اٌم.ـ 

ْرعِ ـ  َِ اَمةُ للفََرِس: الاُّفوُن، والخاَمةُ للة َّ وا
.  يائِيَّةٌ، وَوِهَم الجوهريُّ

يَةةةْوَق أبةةةا َْيِن، وُكةةةلُّ بَْيةةةٍت  الَخْيَمةةةةُ: أَكَمةةةةٌ  ـ   
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ُمْسِِديٍر، أو ثالثةُ أْ واٍد أو أْربَعَةةٌ يُْلقَة   ليهةا 
، أو ُكةةلُّ بَْيةةٍت  الثُّمةةاُم، ويُْسةةََِ لُّ بهةةا يةةج الَ ةةر ِ

 يُْبنَ  من ِ يداِن المََّجرِ 

 : َ ْيمةةةاٌت وِ يةةةاٌم وَ ةةةْيٌم و ةةةيٌَم، بةةةالفِكِ، ـ    
 وكِعنٍَب.

 بَناها.وأ اَمها وأْ يََمها: ـ 

 وَ يَّموا: َدَ لُوا ييها،ـ 

 بالم اِن: أقاُموا، ـوـ 

 المجَء: َغطا ُ بمجٍء َكْج يَْعبََ . ـوـ 

و ةةةاَم  نةةة  يَِخةةةيُم َ ْيمةةةا  وَ يَما ةةةا  وُ يومةةةا  ـ    
وُ يوَمةةة  وَ ْيُموَمةةةُ وِ يامةةا :  ََ ةةَص، وَجةةبَُن، 

 وكاَد َكْيدا  يََرَجَع  لي ،

 ِرْجلَ ُ: َريَعَها. ـوـ 

ُل مةةةا يَْنبُةةةُت  لةةة  وـ     ْرعِ: أوَّ الخاَمةةةةُ مةةةن الةةة َّ
ةةةةَجر ُ  ةةةةُ منةةةة ، أو المَّ سةةةاٍق، أو الطاقَةةةةةُ الغَةَّ

 الغَةَّةُ من .

والخاُم: الِجْلُد لم يُْدبَْ ، أو لم يُبالَْ  يج َدْبِغةِ ، ـ 
ٌب، والفْجةُل. وأًمةُد  والِ ْرباُس لةم يُْغَسةْل، ُمعَةرَّ

: مُ  ٌث.بُن م مِد بِن َ ْمٍرو الخامجُّ   د ِ

 وتََخيََّم ُهنا: َضَرَب َ ْيَمَِ ُ ب ،ـ 

 الريُك الطَّي ِبَةُ يج الثَّْوِب: َ بِقَْت ب . ـوـ 

والِخةةيُم، بال سةةر: السَّةةِجيَّةُ، والطَّبِيعَةةةُ، بةةال ـ   
ٍد، ويِِرْ ةُد السَّةْيِف، وإ اَمةةُ الفَةَرِس واِويَّةةٌ  ًِ وا

 يائيَّةٌ.

ُجةةَرَت الَ اةةيِد،  والِمْخةةيُم، كِمْ َِةةٍل: أن تَْجَمةةعَ ـ   
 وواٍد، أو جبٌَل.

والُمَخيَُّم والَخْيمةاُت:  َْخةٌل لبَنةج َسةلوٍل بِةبَْطِن ـ 
 بيَمةَ.

 وَ ْيٌم وذو َ ْيٍم وذاُت َ ْيٍم: َمواِضُع.ـ 

والِخيمةةةاُء، بال سةةةِر، ويُْقَاةةةُر، وقةةةد تُْفةةةَُِك ـ    
 الياُء: ماٌء لبَنج أسٍد، وكِعنٍَب: َجبٌَل.

 فَْصُل الّدال

 َم ال ائَِط، َكَمنََع: َدَ َم ُ.َدأَ  ـ

 وتََدأََّم الماُء المجَء: َغَمَر ُ،ـ 

 الفَْ ُل الناقَةَ: تََجلَّلَها. ـوـ 

وتَداَءَمةةة ُ األمةةةُر، كَِفَاَ لَةةة ُ: تَةةةراَكَم  ليةةة ، ـ    
م. ًَ  وتَ ا

أْماُء: البَْ ُر.ـ   والدَّ

 والُمََِدأَُّم، بفِك الهم  : الَمأْبوُن.ـ 

أُْم: ما غَ ـ   طَّاَك من شجٍء.والدَّ

 وَجْيٌ  ِمْدأٌَم، كمْنبٍَر: يَْرَكُب ُكلَّ شجٍء.ـ 

 الدَّثيَمةُ، بالُمثَلَّثَِة كَسفينٍَة: الفأَْر ُ.ـ 

لََم.ـ  ِْ ِ َن. وكنََار: أ ًَ  َدِجَم، َكسِمَع وُ نَِج: 

ْرُب من .ـ   والدَّْجُم من المجِء: الةَّ

ُِ ـ   لَُم ُ،وكُاَرٍد: ُدَجُم الِعْمِ : َغَمراتُ ُ، و

َجْمُع ُدْجَمةة. وكِعنَةٍب: األَْ ةداُن، واألصة اُب، ـ 
 والعاداُت،

ُد: ِدْجَمةٌ، بال سِر.ـ  ًِ  الوا
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 وما َسِمْعُت ل  َدْجَمة ، بالفِكِ والةم: َكِلَمة .ـ 

َم ُ، كمنع ُ: َديَعَ ُ َشديدا ، ـ ًَ  َد

 المرأ َ:  ََ َ َها. ـوـ 

بالَةُ الثَّْعلَِب.ـ  ًِ  والدَّاًوُم: 

ُم، بال سِر: األَْصُل.ـ  ًْ  والد ِ

َمةاُن، بفَِِْ همةا، وكُ بَْيةٍر: أسةماٌء. ـ  ًْ ُم وَد ًْ وَد
. َمٍة وُغراٍب: من أْسمائِهنَّ ًْ  وكَر

َمةةةُ بْنةةُت ُ ةةَدْيعٍ: أُمُّ يَِ يةةَد بةةِن الُمَهلَّةةِب، ـ    ًْ وَد
َك أبو النَّْجِم ًاَءها ِلَةروَرِ  الِمْعِر. رَّ ًَ 

ُسما ـ ًْ ُسُم والدُّ ًْ : الدُّ هنَّ ، بةم ِ ُسما ِجُّ ًْ ُن والدُّ
 اآلَدُم السَّميُن ال اِدُر.

ُسماُن األَْمِر: ُمَخل ُِط ُ.ـ  ًْ  وإ   لَُد

قوُم، كعُْاةةةةةفُوٍر: الع ةةةةةيُم الَخْلةةةةةِ ، ـ       ًْ الةةةةةدُّ
 كالدُّْم وِق.

لََمةةةُ: َدْهَوَرتُةةَ  المةةجَء مةةن َجبَةةٍل أو يةةج ـ    ًْ الدَّ
 بِئٍْر.

  ا ٍ،َدَ َم ُ، كمنع ُ: َديَعَ ُ بمتْ ـ 

 المرأ َ: جاَمعَها. ـوـ 

ةةةْخُم األَْسةةةوُد،  ـ    : الةَّ ٍَ َدْ َمةةةٌم، كجعفةةةٍر وقُْنفُةةة
 والقايُر، واْسٌم.

ِم يَْخةُرُ  ـ  َوِدم، كعُلَةبٍِط وُ البِةٍط: شةجٌء كالةدَّ الدُّ
من السَُّمِر، أو من َشةَجِر العَةْرِت، يُْسةَِْعَمُل ييمةا 

ٌب، وأْكثَة ُر مةا ي ةوُن تُْسَِْعَمُل يي  الموميا، ُمَجرَّ
بجبَةةةٍل بَْيةةةروَت مةةةن المةةةاِم، وِذْكةةةُر ُ يةةةج د و م 

 وَهٌم.

 َدِرَم الساُق، كفَِرَح: اْسََِوى، ـ

الَ ْعُب أو العَْ ُم: وارا ُ اللَّْ ُم ًِ  لم يَةبِْن  ـوـ 
ْجٌم، ًَ  ل  

 األَْسناُن: تَ اتَّْت، ـوـ 

 البَعيُر: ذََهبَْت أْسنا ُ ُ، وَد ا وقُوُ ها. ـوـ 

 القُْنفَُُ يَْدِرُم َدْرما  وَدِرما ، ب سر الراِء، وَدرمَ ـ 

كَِْيِن،ـ   وَدَرما  وَدَرما ا ، م رَّ

 وَدراَمة : قاَرَب الَخْطَو يج َ َجلٍَة.ـ 

 واْمَرأ ٌ َدْرماُء: ال تَْسَِبِيُن ُكعوبُها ومَرايِقُها،ـ 

ْجُمة ُ ـ  ًَ وُكلُّ مةا َغطَّةا ُ المَّةْ ُم واللَّْ ةُم وَ ِفةَج 
 َدِرم، كفَِرَح. يَقَدْ 

ةةٍة وُمعَ ََّمةةٍة: َمْلسةةاُء، أو ـ    ًَ وِدْرٌع َدِرَمةةةٌ، كفَِر
 لَي ِنَةٌ.

 واألَْدَرُم: الَي ال أْسناَن ل .ـ 

َكةةْت أْسةةنا ُ ُ ليَْسةةَِْخِلَف ـ    : تََ رَّ ةةبِجُّ وأْدَرَم الاَّ
 أَُ َر،

ثْناِء، ـوـ  َِ ْجَاعِ وا َِ  الفَايُل: َشَرَع يج ا

َمةةةِر األَْرُض: أْ بَ  ـوةةةـ     ًْ َِةةةِت الةةةدَّْرماَء، لنَبةةةاٍت أ
 الَوَرِق.

اَمةُ، كجبَّا ٍَة: األَْر َُب،ـ   والدَّرَّ

ٍة، والسَّةي ِئَةُ الَمْمةجِ القاةيَر ُ ـ  ًَ ِرَمِة، كفِر كالدَّ
 يج ِصغٍَر،

اٍد: القُْنفَُُ،ـ   كالدَّروِم. وكَمدَّ
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امة، والقَبيُك الِمْمةيِة. وكَاةبوٍر: الةَي ـ  كالدَّرَّ
ََْهُب باللَّيِل.يَِجْجُء و  يَ

اِرُم: َشةةَجٌر كالغََةةة  م. وداِرُم بةةُن أبةةج ـ    والةةدَّ
 ٍ ج  ًَ ْنَ لَةَ: أبو  ًَ ، وابُن ماِلِ  بِن  داِرٍم: َص ابِجٌّ
من تَميٍم، وكان يَُسمَّ  بَْ را ، ألن أبا ُ أتا ُ قَةْوٌم 
مالَةةٍة، يقةةال لةة : يةةا بَْ ةةُر ائِِْنةةج بَخريطةةِة  ًَ يةةج 

 الماِل.

 ِملُها، وهو يَْدِرُم تَْ َِها.يجاَء ُ يَ ْ ـ 

 والدَّْرماُء: األَْر َُب.ـ 

 وبنو األَْدَرِم: من قَُرْيٍ .ـ 

 واألَْدَرُم: الُمْسِِوي،ـ 

 وع. وكأَميٍر: الغاُلُم الفُْرُهُد الناِ ُم.ـ 

 والدَّاروُم: قَْلعَةٌ بعَد َغ َّ َ للقاِصِد ِمْاَر.ـ 

اهـ  َم أِفاَر ُ تَْدريما : َسوَّ .وَدرَّ  ا بعَد القَص ِ

والَمةةةةداريُم: المةةةةداريُن. وك ِِةةةةٍف: َشةةةةَجٌر، ـ     
وَشةةْيبا ِجٌّ قُِِةةَل، ولةةم يُةةْدَرْك بثَةةأِرِ  يَُةةةِرَب بةة  

. ُِ العَنَِ يُّ  الَمثَُل، أو يُِقَد كما يُِقَد القاِر

بيٍل: الداِهيَةُ. ـ ًْ  الدَُّرْ ميُن، كُمَر

ََْهبُ ـ     ْرِدُم، بال سةةةر: المةةةرأ ُ تَِجةةةجُء وتَةةة  الةةةد ِ
 بالليِل، والناقَةُ الُمِسنَّةُ.

يُء.ـ  َِ ِديُء البَ ْرِغُم، كِ ْبِر ٍ: الرَّ  الد ِ

اِل.ـ  ْرقُِم، كِ ْبِر ٍ: الساقُِط، واْسٌم للدَّجَّ  الد ِ

ْرَهُم، كمْنبَةٍر وِمْ ةراٍب وِتْبةِر ٍ: م وذََكْر َةا  ـ الةد ِ
 وْت َ ُ يج م ك ك

  : َدراِهُم وَدراهيُم.ـ 

ٌم، بفةةِكِ الهةةاِء: كثيُرهةةا، وال وَرُجةةٌل ُمةةَدْرهَ ـ   
تَقُةةةْل: ُدْرِهةةةَم، ل نَّةةة ُ إذا ُوِجةةةَد اْسةةةُم الَمْفعةةةول، 

 يالِفْعُل ًاِصٌل.

َراِهِم.ـ   وَدْرَهَمِت الُخبَّاَتى: صاَر َوَرقُها كالدَّ

: ساقٌِط ِكبَرا .ـ   وَشْيٌخ ُمْدَرِهمٌّ، كُمْمَمِعل ٍ

لََم، وَكبَِر ِسنُّ ـ  ِْ   ُ.واْدَرَهمَّ بََاُر ُ: أ

ْرَهُم، كمْنبٍَر: الَ ديقَةُ.ـ   والد ِ

وِدْرَهٌم: أبو ِتياٍد، وأبةو ُمعاِويَةةَ: صة ابِيَّاِن، ـ 
 ويََرُس ِ داِا بِن ُتَهْيٍر.

ٌث.ـ  اُد بُن َتْيد بِن ِدْرَهٍم: م د ِ مَّ ًَ  و

كة : الَوَدُك، والَوَضُر، والدَّ َُس، ـ  الدََّسُم، م رَّ

 وقد َدِسَم كفَِرَح.ـ 

 ُد ُ من الدََّسِم َسِلَطةٌ. وكنََاَرها: جاَمعَها،ويَ ـ 

 القاروَر َ: َسدَّها، ـوـ 

 كأْدَسَمها،ـ 

 األَثَُر: َلَسم، ـوـ 

 الَمَطُر األرَض: بَلَّها قَليال ، ـوـ 

داُد. ـوـ   الباَب: أْغلَقَ ُ. وكِ ِاٍب: الس ِ

ةقاِء، ـ  : ما يَُسدُّ بة  َ ةْرُق الس ِ والدُّْسَمةُ، بالةم ِ
 ْبَر ٌ إل  السَّواِد،وغُ 

 وقد َدِسَم، بال سر،ـ 

 وهو أْدَسُم،ـ 
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جاِل.ـ  ِديُء من الر ِ  وهج َدْسماُء، والرَّ

ْيَسُم، كَ ْيَدٍر: َولَُد الثَّْعلَةِب مةن الَ ْلبَةِة، أو ـ  والدَّ
، أو َولَةةةُد ُ، ويَةةةْرُ   ئِْب منهةةةا، والةةةدُّبُّ َولَةةةُد الةةةَ ِ

و َبةاٌت، واْسةُم أبةج  النَّْ ِل، وال ُّْلَمةُ، والسَّواُد،
ييةةةةةُ  بالعََمةةةةةِل  ِب قُْطةةةةةُرٍب، والرَّ ًِ الفةةةةةِكِ صةةةةةا

 الُمْمِفُ ،

 كالداِسِم، والثَّْعلَُب.ـ 

ْيَسَمةُ: الََُّر ُ.ـ   والدَّ

دوها َكْيالَ تُايبَها العَْيُن. ـ  ِ موا  و ََِ ُ: َسو  وَدس ِ
ْكِر،  وكأَميٍر: ال ثيُر الَ ِ

َْ ـ  ةعيُف: "ال يَة ُكروَن ِ إالَّ ومن  ال ةديُث الةَّ
ْكُر  َدْسةةما "، ويَْ َِِمةةُل أن ي ةةوَن َمةةْدًا ، أي: الةةَ ِ
ةا ، أي:  ْمُو قُلوبِهم وأْيةواِهِهم، وأْن ي ةوَن ذَم  ًَ

َُْكروَن ِ قَليال ،  يَ

.ـ  بِج   َمأُ وذٌ من تَْدسيِم  و َِة الاَّ

: ع.ـ   وُدْسماُن، بالةم ِ

 ناِء.وَدَسَم البعيَر يَْدِسُم : َلال ُ بالهِ ـ 

 وَدْسٌم: ع قُْرَب َم َّةَ.ـ 

 وأ ا  ل  َدْسِم األَْمِر، أي: َلَرٍف من .ـ 

: الَي ال َ ْيَر يي .ـ   الدُّْشَمةُ، بالةم ِ

 َدَ َم ُ، كمنَع ُ: ماَل يأقاَم ُ، ـ

الَمْرأ َ: جاَمعَها، أو َلعََن ييهةا، أو أْولََجة ُ  ـوـ 
 أْجَمَع.

ْ َمةةةةُ والد ِ امةةةةُ والةةةد ِ ـ     : والد ِ  اُم، ب سةةةِرهنَّ
 ِ ماُد البَْيِت، والَخَمُب الَمْناوُب للَِّْعريِ  

 : ِدَ ةٌم وَد ةائُِم. وكِ ِابَةٍة: السَّةي ُِد، وَ َمةبَِا ـ 
 البَْ َرِ .

 وادََّ َم، كاْيَِعَل: اتََّ أَ  ليها.ـ 

اُر،ـ  : النَّجَّ ، بالةم ِ  والدُّْ ِمجٌّ

، مةةةةن الطَِّريةةةة : ُمْعَ ُمةةةة ُ، أو َوَسةةةةُط ُ  ـوةةةةـ     
والمةةجُء المَّةةديُد الةةد ِ اِم، والفَةةَرُس يةةج َصةةْدِرِ  

ِِ  بَياٌض،  أو لَبَِّ

 كاألَْدَ م. وُدْ ِمجُّ بُن َجِديلةَ: أبو قَبيلٍَة.ـ 

 والدَّ اَمةُ: المَّْرُل، وبال سِر: ابُن َغِ يَّةَ،ـ 

واْبنُ ُ قِاَد ُ بُن ِد اَمةَ: َصة ابِيَّان. وكغُةراٍب: ـ 
 َرِب. وكِ ِاٍب: اْسٌم.بَْطٌن   يٌم من العَ 

 وَدْ ماُن: ع.ـ 

: ماٌء بِأَجأ.ـ   وُدْ َمةُ، بالةم ِ

ديُء، ـ    ْ ِرُم، كِ ْبةةِر ٍ: الةةدَّميُم القَاةةيُر الةةرَّ الةةد ِ
ْ ِفُس.  والد ِ

 والدَّْ َرَمةُ: قَِاُر الَخْطِو يج َ َجلٍَة.ـ 

 َدْ َسٌم، كجعفٍر: اْسٌم، والسيُن ُمْهَملَةٌ.ـ 

 : اْسٌم.َدْ لٌَم، كجعفرٍ ـ 

 َد ا يُم: ماٌء لبَنج الُ لَْيِس من َ ثْعٍَم.ـ 

 َدَغَمُهُم الَ رُّ والبَْرُد، كَمنََع وَسِمَع: َغِميَُهم، ـ

 كأَْدَغَمُهم،ـ 

 أْ فَ ُ، كمنََع: كَسَر ُ إل  باِلٍن، ـوـ 

َِ اَء: َغطَّا ُ. ـوـ   ا
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،ـ   والدُّْغَمةُ، بالةم ِ

كة ، من لَوْ ـ  ِن الَخْيل: أن يَْةةِرَب والدََّغُم، م رَّ
وْجُه  وَج ايِلُ ُ إل  السَّواِد، وي ةوَن ذلة  أَشةدَّ 

 َسوادا  من سائِر َجَسدِ ،

 وقد اْدغامَّ اْدِغيماما ،ـ 

 وهو أْدَغُم،ـ 

ُ : ديَ ْ .ـ   وهج َدْغماُء، يارسيَِّ

واألَْدَغُم: األَْسَوُد األَْ ِف، ومن يَََِ لَُّم مةن قِبَةل ـ 
 أْ ِف .

َد وْجَه ،وأدْ ـ   َغَم ُ ِ تعال : َسوَّ

 الفََرُس الل ِجاَم: أْدَ لَ ُ يج ييِ ، ـوـ 

 الَ ْرَف يج الَ ْرِف: أْدَ لَ ُ، ـوـ 

 كادََّغَم ُ،ـ 

ياُلٌن: باَدَر القَْوَم َمخايَةَ أن يَْسبِقو ُ، يأَكَل  ـوـ 
 بال َمْة ٍ.

: األَْسةةَوُد، أو َمةةَع ِ َ ةةٍم،ـ     والةةدُّْغماُن، بالةةةم ِ
 واْسٌم، ويُْفَُِك.

 وراِغٌم داِغٌم، وأْرَغَم ُ ِ تعال ـ 

 وأْدَغَم ُ،ـ 

وَرْغمةةا  َدْغمةةا  ِشةةنَّْغما : إتْبا ةةاٌت. وكغُةةراٍب: ـ   
 َوَجٌع يج الَ ْلِ . وكُ بيٍر:اْسٌم.

: البِيُض، كأَ َّ ُ ِضدٌّ.ـ   والدُّْغُم، بالةم ِ

ْيِن وغ ـ    ْقُم: الغَةةةمُّ المَّةةةديُد مةةةن الةةةدَّ يةةةِر ، الةةةدَّ
َرُر.  وبالَِّ ريِ : الةَّ

ُم أَْسنا ِ .ـ   َدقَِم، كفَِرَح: ذََهَب ُمقَدَّ

وَدقََم ُ يَْدقُم ُ ويَْدقُِمة : َكَسةَر أْسةنا َ ُ، وَديَعَة ُ ـ 
 مفاَجأ  ، وَديَعَ ُ يج َصْدِر ،

 الريُك  لي : َدَ لَْت، ـوـ 

: الم سةةةةوُر األَْسةةةةناِن. ـ      كاْ ةةةةَدقََمْت. وكِفِلةةةة  ٍ
 : الواِسُع.وكِهَجف ٍ 

واألْدقَةةُم: َمةةِن اْ َ َسةةَرْت ثَةةالٌث مةةن أَْسةةنا  . ـ   
وكُمْ ِسٍن: المرأ ُ الِج يَْلَِِهُم يَْرُجها ُكلَّ شجٍء، 
ُت يَْرُجهةةةةا  نةةةةد الجمةةةةاع. وكُ بَيةةةةٍر  ِ أو يَُاةةةةو 

 وُ ثماَن: اْسماِن.

بِةةِل والغَةةنَِم: الِةةج ـ    َِ ةةٍة، مةةن ا ًَ قَِمةةةُ، كفَِر والدَّ
نَُ ها هَ  ًَ  َرما .أْوَدى 

 َدَكَم يج صدِر : َديََع،ـ 

 المجَء: َدقَّ بعَة   ل  بعٍض. ـوـ 

 وتَداَكموا: تَدايَعوا.ـ 

 واْ َدَكَم: اْ قََ َم.ـ 

 وَدْكَمةُ: د بالَمْغِرِب.ـ 

 وَدكََّم تَْدكيما : أْدَ َل شيئا  يج شجٍء،ـ 

ْنجوَرتِة .  ـوـ  ًُ ياُل ا  برأِسة :  ََطَ ة ُ يةج ًةاِق 
 ٌم.وكُ بيٍر: اس

 َدِلَم، كفَِرَح: اْشَِدَّ َسواُد  يج ُملوَسٍة، ـ

 كاْدالمَّ،ـ 

 ِشفاُه : تََهدَّلَْت. ـوـ 

واألْدلَةةُم: اآلَدُم، والمةةديُد السَّةةواِد ِمنَّةةا ومةةن ـ   
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 الِجباِل، واألَسُد. وكَس اٍب: السَّواُد، واألْسَوُد.

 والدَّْلماُء: لَْيلَةُ ثاَلثيَن.ـ 

ْيلَُم: ِجيةةةةٌل ـ      اِهيَةةةةةُ، واألَْ ةةةةداُء، والةةةةدَّ م، والدَّ
والَجماَ ةةةةُ، وُمْجََِمةةةُع النَّْمةةةِل والِقةةةْرداِن،  نةةةد 
ا ِ،  بِةِل، وذََكةُر الةدُّرَّ َِ أْ قاِر الِ ياِض وأْ طاِن ا
ةةةلَِم، ولَقَةةةُب بَنةةةج َضةةةبَّةَ لَسةةةواِدهم،  وَشةةةَجُر السَّ
وماٌء لبَنج َ ْبٍس، وَضْرٌب من القَطا، أو الةَََّكُر 

ْيةةةةروَت، أو يَْيةةةةروُت ابةةةةُن َدْيلَةةةةٍم منةةةة ، وابةةةةُن يَ 
ِ قاتِةةةِل  ْيلَِمج  ، وهةةةو غيةةةُر يَْيةةةروَت الةةةدَّ ةةة ابِجُّ الاَّ

.ِ  األْسَوِد العَْنِسج 

ٍ: ُمِطلٌّ  ل  الَمْرَوِ .ـ   وَجبَُل َدْيلَِمج 

وأبو ُدالَمةَ، كثُماَمٍة: َرُجٌل، وَجبٌَل ُمِطلٌّ  لة  ـ 
 الَ جوِن.

كة : كالَهةدَ ـ  لَُم، ُمَ رَّ ِل يةج المَّةفَِة، وشةجٌء والدَّ
ِشةةْب ُ الَ يَّةةِة ي ةةوُن يةةج الِ جةةاِت، ومنةة  الَمثَةةُل: 
لَِم"، واْسٌم. وكُاَرٍد: الِفيُل.  "هو أَشدُّ من الدَّ

 واألْدلَُم: األَرْ َدُ .ـ 

 واْدألَمَّ الليُل: اْدلََهمَّ. وكغُراٍب وُتبَْيٍر: اْسماِن.ـ 

ةةـ    ْلثَُم، كجعفَةةٍر وُ البِةةةٍط: السَّ ريُع، والثةةةاُء الةةةدَّ
 ُمثَلَّثَةٌ.

ةةْخُم العَ ةةيُم، ـ    ةةٍل: الَجَمةةُل الةَّ ًْ لَّْخُم، كِجْرَد الةةد ِ
وداٌء شةديٌد، والنَّةْوُم الخفيةُف أو الطَّويةُل، وكةةلُّ 

 ثَقيٍل.

ةةٍل ـ    ًْ ْلَ ُم، كجْعفَةةر وِتْبةةِر ٍ وِسةةبَْ ٍل وِجْرَد الةةدَّ
ٍ: الناقَةةةةةُ الَهِرَمةةةةةُ الفا ِيَةةةةةُ. وكِسةةةةبَْ ٍل:  وإِْرَدب 

ُجُل المَّديُد. ، والرَّ  الَجَمُل القَِويُّ

ْلِقُم، كِ بةةِر ٍ: العَجةةوُت، والناقَةةةُ الُمِسةةنَّةُ  ـ   الةةد ِ
َر ُ األْسناِن.  الُمََِ س ِ

 اْدلََهمَّ ال َّالُم: كثَُف. ـ

وأْسةةَوُد ُمةةْدلَِهمٌّ: مبالَغَةةةٌ. وكجعفةةٍر: الُمْ ِلةةُم، ـ   
ئُْب، وذََكةةةُر القَطةةةا، والُمَدلَّةةة ُ ال عَْقةةةِل مةةةن والةةةَ ِ

ُجةةُل  الَهةةَوى، واْسةةٌم. وكِقرلةةاٍس: األََسةةُد، والرَّ
 الماضج.

 َدمَّ ُ: َلال ُ، ـ

 البَْيَت: َجاََّا ُ، ـوـ 

 السَّفينَةَ: قَيََّرها، ـوـ 

 العَْيَن: َللَ  ِاِهرها بِدماٍم، ـوـ 

َم ُ،ـ   كَدمَّ

اها، ـوـ   األرَض: َسوَّ

ةةا ،  ـوةةـ    وَشةةَدَ  رأَسةة ُ، ياُل ةةا : َ ََّبَةة ُ َ ةةَابا  تام 
 وَشجَّ ُ، وَضَربَ ، وأْسَرَع،

 القوَم: َلَ نَُهم يأْهلََ ُهم، ـوـ 

 كَدْمَدَمُهم،ـ 

  ليهم، ـوـ 

ا ُ، ـوـ   اليَْربوُع ُجْ َر ُ: َغطَّا ُ وَسوَّ

 ال ااُن الِ ْجَر:  َ ا  ليها، ـوـ 

ى  ليها الُِّراَب. ـوـ   الَ ْمأَ َ: َسوَّ

َمةٌ: َمْطِليَّةٌ بالط ِ اِل أو الَ بِةِد وقِْدٌر َدِميٌم وَدِميـ 
ِم بعَد الَجْبِر.  أو الدَّ

َمُم، كِعنَةةٍب: الِةةج يَُسةةدُّ بهةةا َ ااصةةاُت ـ    والةةد ِ
 البِراِم من َدٍم أو ِلبَأ.
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ماُم، كِ ِةاٍب: مةا ُللةج بة ، وَدواٌء ـ  والةدَُّم والةد ِ
ِ، وَس اٌب ال ماَء يي . بِج   يُْطلَ  ب  َجْبَهةُ الاَّ

ةةةةَمِن، الُمْمَِِلةةةةُئ والَمةةةةدْ ـ      موُم: الُمِنةةةةاهج الس ِ
 بالمَّْ ِم.

ةةُ، بال سةر: القَْملَةةُ، والنَّْملَةةُ، والرُجةُل ـ  مَّ والد ِ
القاةةيُر الَ قيةةُر، والِهةةرَّ ُ، والبَعَةةَر ُ، وَمةةْربَُض 

 الغَنَِم، وبالةم: الطَّريقَةُ، ولُْعبَةٌ.

ةةةُ، ب سةةر المةةيِم: َ َمةةبَةٌ ذاُت أْسةةنانٍ ـ     والِمَدمَّ
 تَُدمُّ بها األرُض.

ةُ والدَُّمَمةُ، بةمهما،ـ   والدُّمَّ

اُء: إًةةَدى ِجَ ةةَرِ  اليَْربةةوع، وتةةراٌب ـ    والةةدامَّ
يَْجَمعُ  اليَْربوُع، ويُْخِرُج  من الُجْ ِر، يَيُسةوي 

 ب  بابَ ُ 

  : َدوامُّ. وكأَميٍر: الَ قيرُ ـ 

  : كِجباٍل، وهج: بهاءٍ ـ 

  : دمائُم وِدماٌم أيةا  وقدـ 

 َدَمَمْت تَِدمُّ وتَُدمُّ.ـ 

 وَدِمْمَت، كَمِمْمَت وكُرْمَت،ـ 

 َدماَمة : أَسأَْت.ـ 

 وأْدَمْمَت: قَبَّْ َت الِفْعَل.ـ 

 والدَّْيموُم والدَّْيموَمةُ: الفاَل ُ الواسعَةُ.ـ 

 والدَّْمَدَمةُ: الغََةُب.ـ 

 وَدْمَدَم  لي : كلََّم ُ ُمْغَةبا .ـ 

ْمَداَمةُ:  ُ ـ  ْمبَةٌ لهةا ِ ةْرٌق كةالَجَ ِر، يُْؤَكةُل والدَّ

ا   ْلٌو ِجد  ًُ 

  : َدْمَداٌم.ـ 

ِم الُمَخفَّفَةةةِة، ـ     والةةةدَّمُّ:  َبةةةاٌت، ولُغَةةةةٌ يةةةج الةةةدَّ
 وبال سِر: األْدَر ُ.

َمةةةُر قةةةا ٌِئ، ـ    ًْ والةةةدُّماِدُم، كعاُلبِةةةٍط، ِصةةْنفاِن: أ
َمُر أيةةا ، إال أن يةج رأِسةِ  َسةوادا ،  ًْ والثا ج أ

عةةةاِن للُعةةةاِب، وُشةةةْرُب  ِاةةةِف دا ِةةةٍ  وُهمةةةا قالِ 
ٍ ألَْدِمغَِة الِاْبياِن.  منُهما ُمقَو 

والِدْمةةةِدُم، بال سةةةِر: يَبةةةيس الَ ةةةَْلِ، وأُصةةةوُل ـ    
 الِال ِياِن الُم يِل.

 وكجعفٍر: ع.ـ 

 وِدِممَّ ، كِ ِم َّ :    ل  الفُراِت.ـ 

 وأَدمَّ: أْقبََك،ـ 

 أو ُوِلَد ل  َولٌَد َدِميٌم.ـ 

اُء اليَْربوعِ.والدُّ ـ   َمَماُء، كالغُلَواِء: دامَّ

ُم، كُمعَ ٍَّم: الَمْطِويُّ من الِ راِر.ـ   والُمَدمَّ

الِد ََّمةُ والِد َّاَمةُ، ب سةِر داِلِهمةا وَشةد ِ النةوِن:  ـ
 القايَر ُ، والََّرَّ ُ.

َالَةُ، وَصْوُت القَْوِس والطَّْسةِت، ـ  والَِّْد يُم: النََّ
 كالَِّْر يِم.

.اـ   لِدْ ِدُم، كِ ْبِر ٍ: النَّْبُت القديُم الُمْسَودُّ

داَم يَةةةُدوُم ويَةةةداُم َدْومةةةا  وَدوامةةةا  وَدْيموَمةةةة ،  ـ   
 وِدْمَت، بال سِر،

 تَُدوُم  اِدَر ٌ.ـ 
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وأداَمةة  واْسةةَِداَم  وداَوَمةة ُ: تةةأ َّ  ييةة ، أو ـ   
 َللََب َدواَم ُ.

ْوُم: الدائُم.ـ  يُّوُم والدَّ  والدَّ

 َ َن، ومن : الماُء الدائُم،وداَم: سَ ـ 

ْلُو: اْمَِْلَْت، ـوـ   الدَّ

 وأَدْمُِها.ـ 

والِديَمةُ، بال سِر: َمَطٌر يَةدوُم يةج ُسة وٍن بةال ـ 
َرْ ٍد وبَْرٍق، أو يَدوُم َ ْمسةةَ أيةاٍم، أو ِسةَِّة ، أو 
سةْبعَة ، أو يَْومةةا  ولَْيلَةة ، أو أقَلُّةة ُ ثُلُةُث النهةةاِر أو 

  ُ ما بَلَغَتْ اللَّيِل، وأْكثَرُ 

  : ِديٌَم وُديوٌم.ـ 

ومةةا تالَةةِت السةةماُء َدْومةةا  َدْومةةا  وَدْيمةةا  َدْيمةةا : ـ   
 دائَمةَ الَمَطِر.

َمةةْت وَديََّمةةْت ـ    وداَمةةِت السةةماُء تَةةِديُم َدْيمةةا  وَدوَّ
 وأداَمْت،

 وأرٌض َمديَمةٌ.ـ 

 والُمداُم: الَمَطُر الدائُم، والَخْمُر،ـ 

   ليس َشراٌب يُْسِطاعُ كالُمداَمِة، ألَ َّ ـ 

 إَِداَمةُ ُشْربِ  إالَّ هج.ـ 

أْماُء: البَْ ُر،ـ   والدَّ

أْصةةلُ  َدَومةةاُء، م ركةةة ، أو ُمَسةة َّنَة ، و لةة  ـ   
 هَا إِْ اللُ  شاذٌّ.

 والدَّْيموُم: يج د م م.ـ 

َمِت ال الُب: أْمعَنَْت يج السَّْيِر،ـ   وَدوَّ

 الممُس: داَرْت يج السماِء، ـوـ 

َدقَُِها، كأَ ها يج يَل ٍة، ـوـ  ًَ  َ ْينُ : داَرْت 

هالَةةة ًِةة  تَةةدور  ـوةةـ    َِ الَمَرقَةةةَ: أكثَةةَر ييهةةا ا
 يَوقها،

 المجَء: بَلَّ ، ـوـ 

ْ فراَن: دايَ ، ـوـ   ال َّ

الِقةةةْدَر:  ََةةةةَ ها بالمةةةاِء البةةةاِرِد ليَْسةةةُ َن  ـوةةةـ    
 َغلَيا ُها،

 كأَداَمها، أو كَسَر َغلَيا َها بمجٍء،ـ 

لََّ  يج الَهواِء، ـوـ  ًَ  الطائُر: 

ْيِ .ـ  ًَ ْك َجنا  كاسَِداَم، أو لار يَلم يَُ ر ِ

ا ٍة: الِج يَْلعَُب بها الِاةْبياُن، ـ  امةُ، كُرمَّ والدُّوَّ
 يَُِدارُ 

اٌم،ـ    : ُدوَّ

ْمُِها. وكِمْنبَةٍر وِمْ ةراٍب: ُ ةوٌد يَُسة َُّن ـ  وقد َدوَّ
 ب  َغلَياُن الِقْدِر.

 ريَم ُ: َريََ  ب ،واْسِداَم غَ ـ 

 كاْسَِْدما ُ.ـ 

والدَّْوُم: شجُر الُمْقِل والنَّبِِ ، وِضخاُم المجِر ـ 
 ما كان.

 وُدومةُ الَجْنَدِل،ـ 

 ويقاُل: ُدوماُء الَجْنَدِل، ِكالُهما بالةم.ـ 

وَدْومةةاُن بةةُن بَِ يةةِل بةةِن ُجَمةةَم: أبةةو قَبيلةةٍة مةةن ـ   
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 َهْمداَن.

ْميََر بِن سَ ـ  ًِ  بٍَأ.وَدْوُم بُن 

ٍ: ابةةُن قَةةْيِس بةةِن ـ    ، بالةةةم كُروِمةةج  والةةدُّوِمجُّ
.  ذُْهٍل، َص ابجٌّ

اُم: ع.ـ   والدَّ

 ويَُدوُم: َجبٌَل، أو واٍد.ـ 

 وذو يَدوَم:   باليََمِن، أو  َْهٌر.ـ 

 والدُّواُم، كغُراٍب: ُدواٌر يج الرأِس.ـ 

 والُمديُم، كُمقيٍم: الراِ ُف.ـ 

اَر ٌ.والدَّْومةُ: الُخْايةُ، وـ   امرأ ٌ َ مَّ

 والدََّوماُن: ًومان الطائِِر.ـ 

ْبهةاِم، وإْبقةاُء ـ  َِ واَدامةُ: تَْنقيُر السَّْهِم  لة  ا
 الِقْدِر  ل  األثِْفيَِّة بعد الفَراغِ.

 وَمداَمةُ، بالفِك: ع.ـ 

َم: اْ ََِ َر.ـ   وتََدوَّ

 الدُّْهَمةُ، بالةم: السواُد. ـ

جديةةةُد مةةةن اآلثةةةاِر، واألْدَهةةةُم: األْسةةةَوُد، والـ    
 والقديُم الداِرُس، ِضدٌّ،

ََْهَب  ـوةةـ    مةةن البعيةةِر: المةةديُد الُوْرقةةِة ًِةة  يَةة
 البياُض،

 وهج َدْهماُء.ـ 

 وقد اْدَهمَّ الفََرُس اْدِهماما : صاَر أْدَهَم.ـ 

 واْدهامَّ المجُء اْدِهيماما : اْسودَّ، والقَْيدُ ـ 

ْرمَ ـ  ًَ ِ،  : أداِهُم، ويََرُس ِهماِم بةِن  ي   الُمةر ِ
لَةةَ

ِ، وُمعاِويةةةةةَ بةةةةِن  اٍد العَْبِسةةةةج  وَ ْنَِةةةةَر َ بةةةةِن شةةةةدَّ
ِ، وآَ ةُر لبَنةج بَُجْيةِر بةِن ُ بَةاٍد.  ِمْرداٍس السُّةلَِمج 

بِِل. َِ  وكغراٍب: األْسَوُد، ويَْ ٌل من ا

 والدَّْهماُء: الِقْدُر، والقَديمةُ،ـ 

مةةن الةةةأِْن: الخالاةةةُ الُ ْمةةَرِ ، والعَةةَدُد  ـوةةـ   
ل ثيةةةُر، وجما ةةةةةُ النةةةةاِس، وَسةةةةْ نةُ الرُجةةةةِل، ا

وُ ْمةةبةٌ َ ِريةةةةٌ يُةةْدبَُ  بهةةا، ويَةةَرُس َمْعِقةةِل بةةِن 
ِ، وليلَةُ تِْسعٍ وِ ْمريَن.  الِ نا ِج 

باَشةَ ًُ   اِمٍر و

 والدُّْهُم، بالةم: ثالُث لَياٍل من المَّْهِر.ـ 

 وأْدَهَم ُ: ساَء .ـ 

 َ .وَدِهَمَ ، كَسِمَع وَمنََع: َغِميَ ـ 

 وأيُّ الدُّْهِم هو،ـ 

وأيُّ ُدْهةةةِم ِِ هةةةو، أْي: أيُّ َ ْلةةةِ  ِِ هةةةو. ـ    
 وكُ بَْيٍر: الداِهيةُ،

َمةةةُ ، و اقَةةةةُ َ ْمةةةِرو بةةةِن ـ     ًْ كةةةأُم ِ الةةةدَُّهْيِم، واأل
ِملَةةةْت  ًُ ِ، قُِِةةةَل هةةةو وإْ وتُةةة ُ، و يَّةةةاِن الةةةَُّْهِلج  الرَّ

وُسُهم  ليها، ُُ  ُر

 َهْيِم".يقيَل: "أْشأَُم من الدُّ ـ 

َدتْها.ـ   وَدهََّمِت الناُر الِقْدَر تَْدِهيما : َسوَّ

 والُمََِدهَُّم: الُمََِدأَُّم.ـ 

 وكُ بَْيٍر: ثَوابَةُ بُن ُدَهْيٍم،ـ 

ثاِن. وكغةراٍب وأًمةَد ـ  والقاسُم بُن ُدَهْيٍم: ُم ةد ِ
 وُ ثماَن: أسماٌء.
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ةةٌ: َ ْةةةراُء تَْةةةِرُب ـ   ديقَةةةٌ َدْهمةةاُء وُمْدهامَّ ًَ و
 إل  السَّواِد  َْعَمة  وِري ا ،

ِاِن{.ـ   ومن : آُمْدهامَّ

بِةِل، والرجةُل  ـ َِ الةدَّْهثَُم، كجعفةٍر: المةديُد مةن ا
 السهُل الُخلُِ ، واألرُض السهلةُ،

ُث.ـ  اٍن الُمَ د ِ  كالدَّْهثََمِة، وبال الٍم: ابُن قَرَّ

 َدْهَدَم ُ: َهَدَم ُ، وقَلََب بعَة   ل  بعٍض.ـ 

 َدَم: سقََط.وتََدهْ ـ 

 َدْهَسَم المجَء: أْ فا ُ.ـ 

 َدْهَمٌم، كجعفٍر: اسٌم. ـ

 الدَّْهَ ُم، كجعفٍر: المجُء البالج. ـ

 وتََدْهَ َم: اْقََِ َم يج أْمٍر شديٍد،ـ 

أَ. ـوـ   َ لَْينا: تََدرَّ

 الديمةُ، واِويَّةٌ يائيَّةٌ. ـ

وَمفةةةات ٌ َدْيمومةةةةٌ: ذُِكةةةَر يةةةج د م م، وَوِهةةةَم ـ    
.الجوهر  يُّ

 فَْصُل الذّال

قََّر ، وذَمَّ ُ، وَلَرَد ، وَ َ ا . ـ ًَ  ذَأََم ُ، كمنع : 

ْ ُب.ـ  ْذآُم: الرُّ َِ  وا

 وما َسِمْعُت ل  ذَأَْمة : كِلَمة ، وـ 

 ذَْجَمة : بَمْعناها.ـ 

لََم ُ: ذَبََ  ، وَدْهَوَر ُ،ـ  ًْ  ذَ

لََم: تََدْهَوَر.ـ  ًْ  يََََِ

 : َرَمْت ب .ذََرَمِت المرأ ُ بَولَِدهاـ 

 وأْذِرَمةُ:   بأَذَ َةَ.ـ 

ِ الوادي. ـ  الََّلَُم، م ركة : َمغيُض َمَاب 

ة ، ـ ا  وَمََمَّ  ذَمَّ ُ ذَم 

ًَ .ـ  َْموٌم وذميٌم وذَمٌّ، ويُْ َسُر: ِضدُّ َمَد  يهو َم

 وأذَمَّ : وَجَد  ذَميما .ـ 

َْموميَن يةةج ـ   وأذَمَّ بهةةم: تَهةةاَوَن، أو تَةةَرَكُهم َمةة
 الناِس.

وا: ذمَّ بعُةهم بعةا .ـ   وتََامُّ

ُِةةة ، ب سةةةر الةةةَاِل ويِِ هةةةا: ـ     مَّ ِِ وقََةةةة  َمََ
َسَن إلي  لئالَّ يََُمَّ. ًْ  أ

 واْسَََِمَّ إلي : يَعََل ما يََُمُّ   ل  يِْعِل .ـ 

 والَُّموُم: العُيوُب.ـ 

ةةةةٌ وذَمةةةيٌم وذَميمةةةةٌ: قليلةةةةُ المةةةاِء، ـ     وبِئْةةةٌر ذَمَّ
 وَغ ير ٌ، ِضدٌّ 

 ماٌم. : ذِ ـ 

 وب  ذَميمةٌ، أي: َتما ةٌ تَْمنَع  الُخروَ .ـ 

ْت ِركابُُهم: أْ يَْت، وتََخلَّفَْت،ـ   وأذَمَّ

 يالٌن: أتَ  بما يََُمُّ  لي . ـوـ 

ٍة: َكلُّ  ل  الناِس.ـ  مَّ ِِ  ورُجٌل ذو َمََ

، والُ ْرَمةُ ـ  ةُ: الَ  ُّ ماُم والَمََمَّ  والَ ِ
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ةٌ.ـ    : أِذمَّ

ةُ، بالـ  مَّ   سر: العَْهُد، والَ فالَةُ،والَ ِ

 كالََّماَمِة، وي سر،ـ 

، بال سةةر، وَمأُْدبَةةةُ الطعةةاِم أو العُةةْرِس، ـ    م ِ والةةَ ِ
 والقَْوُم المعاَهدوَن.

ةَ،ـ  مَّ  وأذَمَّ ل   لي : أَ ََ ل  الَ ِ

يال ا : أجةاَر ، وكةأَميٍر: بَثْةٌر يَْعلةو الوجةوَ   ـوـ 
ةةةر ٍ أو َجةةةَرٍب، والنَّةةةدى، أو  َةةة ًَ د ى يَْسةةةقُط مةةةن 

بالليةةِل  لةة  المَّةةجِر، يَيُِاةةيبُ  الُِّةةراُب، يَيَاةةيُر 
يِن، والبياُض  ل  أْ ِف الَجْديِ،  كِقَطعِ الط ِ

: إذا ساَل، والماُء الَمْ رو ُ، ـ  وقد ذَمَّ أْ فُ  وذَنَّ
 والبَْوُل،

مُّ من قَةيِب الَِّْيِس، وكَل  ـ  َِ والُمخاُل الَي يَ
 .اللبَُن من أْ الِف الماءِ 

مُّ، بال سِر: الُمْفِرُل الُه اِل الهاِلُ .ـ   والَ ِ

َ .ـ   وذَْمَََم: قَلََّل َ ِطيَِّ

 والَُّماَمةُ، كثُمامٍة: البَِقيَّةُ.ـ 

ا .ـ  َْموٌم ِجد  ٌم، كُمعَ ٍَّم: َم  ورجٌل ُمََمَّ

راَك ب .ـ  ًَ : ال   وِمََمٌّ، كِمَسن ٍ وُمِِم ٍ

: َمعيٌب.ـ  مٌّ، كُمِِم ٍ َِ  وشجٌء ُم

وقَةةْولُُهم: اْيعَةةْل كةةَا وَ ةةالَك ذَمٌّ، أي: وَ ةةال  ـ  
 منَ ، أي: ال تََُمُّ.

ةٌ، وتْ َسةُر ذالُة ، أي: ِرقَّةةٌ ـ  وأَ ََتْنِج من  َمََمَّ
 و اٌر من تَْرِك الُ ْرمِة.

َُِهْم بمجٍء: أْ ِطِهم شيئا ،ـ   وأْذِهْب َمََمَّ

 يِمن لهم ذماما .ـ 

ةٌ، بالفِك.ـ   والبُْخُل َمََمَّ

َم: اْسَِْنَ َف،ـ   وتَََمَّ

ما .ـ  َب تَأَثُّما ، لََِرْكُِ ُ تَََمُّ َِ  يقاُل: لو لم أتُْرِك الَ 

كةةةةة : لَقَةةةةُب سةةةةعِد بةةةةِن قَةةةةْيٍس ـ      ذو ذَ َةةةةٍم، م رَّ
.ِ  الَهْمدا ِج 

يُم  ذَْيمةا   ـ َِ الََْيُم والَاُم: العَْيُب، والََّمُّ، ذاَم  يَ
 وذاما ،

َْيوٌم.ـ  يٌم وَم َِ  يهو َم

 الّراء فَْصلُ 

بَّ ، وأِلفَ ُ، ـ ًَ  َرئَِم المجَء، كَسِمَع: أ

 الُجْرُح َرأْما  وِرئْما ا : اْ َةمَّ للبُْرِء، ـوـ 

 الناقةُ ولََدها: َ َطفَْت  لي ، ولَِ َمِْ ، ـوـ 

وٌم ورائِمةٌ ورائٌم.ـ  ُُ  يهج َر

وٌم: أَلُوٌف تَْلَ ُس ثِياَب من َمرَّ بها.ـ  ُُ  وشا ٌ َر

 َ طَّفها  ل  غيِر ولَِدها،وأْرأََمها: ـ 

 الُجْرَح:  الََج  ًِ  َرئَِم، ـوـ 

  ل  المجِء: أْكَرَه ُ، ـوـ 

 الَ ْبَل: يََِلَ ُ شديدا ، ـوـ 

 َكَرأََم ، َكَمنَع .ـ 
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 وَرأََم القََدَح، كَمنََع: أْصلََ  ُ.ـ 

،ـ  أُْم: البَوُّ  والرَّ

 وع، وبال سر: ال َّْبُج الخالُص البياضـ 

 آٌم وآراٌم. : أرْ ـ 

ُاُم، كغُراٍب: اللُّعاُب.ـ   والرُّ

 وكِ ِاٍب: د لِ ْميََر.ـ 

 وكُدئٍِل: االْسُت، وع.ـ 

وائُم: األثايج،ـ   والرَّ

ماَد كالَولَِد لها.ـ  ماَد، ألن الرَّ  وقد َرئَِمِت الرَّ

أْمةُ: َ َرت ُ الَمَ بَِّة.ـ   والرَّ

ْمُت  لي .ـ  ًَّ  وتََرأَّْمُِ : تََر

مةةةةُ: الِغةةةراُء وَهةةةٌم، وقةةةوُل الـ     ُْ ِ: الرُّ جةةةوهري 
 وموِضُع ِذْكِرِ  يج ر و م، أل   أْجَوُف.

 وداَر ُ األْرآم: من داراتِِهم.ـ 

بَُم، بالِ ريِ : الَ َْلُ الُمَِِّاُل.ـ   الرَّ

َرتََم ُ يَْرتُِم ُ: كَسةَر ، أو َدقَّة ُ، أو  ةاصٌّ ب سةِر 
 األْ ِف،

  الَوْصةةةِف يهةةةو َمْرتةةةوٌم وَرتةةةيٌم وَرتْةةةٌم،  لةةةـ    
 بالَمْادِر.

َْكيرِ ـ  ْصبَعِ للَِّ َِ تَْمةُ: َ ْيٌط يُْعقَُد يج ا  والرَّ

  : َرتٌْم،ـ 

تيَمةِ ـ   كالرَّ

  : َرتائُم وِرتاٌم.ـ 

 وأْرتََم ُ: َ قََدها يج إِْصبَِع  ياْرتَََِم وتََرتََّم.ـ 

ِةة  ُشةةب ِ  ـ    تَُم، م ركةةة :  َبةةاٌت كأَ ةة  مةةن ِدقَِّ والةةرَّ
تِْم،  ِ، وبِةةةْ ُر  كالعَةةةَدِس، بةةةالرَّ َتْهةةةُر  كةةةالِخْيِري 

ٍ ، وُشةْرُب ُ اةاَرِ  قُْةةبا ِ   وِكالُهما يُقَي ِةُئ بِقُةوَّ
 لةة  الِريةةِ  ِ ةةالٌ   ةةايٌع لِعةةْرِق النَّسةةا، وكةةَل  
ِِقةةةاُن بنَقيِعهةةةا يةةةج مةةةاِء البَْ ةةةِر، واْبةةةِاِلُع  ًْ اال
بَّةةةةة   لةةةة  الريةةةةِ  يَْمنَةةةةُع  ًَ ةةةةدى وِ ْمةةةةرين  ًْ إ

اًد ُ: َرتََمةٌ، والَم اَد ُ الَمْملوَء ُ، الدماميَل، الو
، وال يةةةاُء الِةةةامُّ.  ةةةةُ، وال ةةةالُم الَخِفةةةجُّ والَمَ جَّ
وكةةان مةةن أراَد َسةةفَرا  يَْعِمةةُد إلةة  شةةجرٍ ، يَيَْعِقةةُد 
ُغْانَْيِن منهةا، يةِمن َرَجةَع وكا ةا  لة  ًاِلِهمةا، 

 قال: إنَّ أهلَ  لم تَُخن ، وإالَّ يقد  ا َِْ ،

تيَمةُ.وذل  الرَّ ـ   تُْم والرَّ

وَرتََم يج بننج ياُلٍن:  ََمأ، وأَ ةََ  َغْمةٌج مةن ـ 
تَِم،  أْكِل الرَّ

 وُهْم َرتاَم ، كَس اَرى،ـ 

 الِمْع ى: َرَ ِْ . ـوـ 

تْماُء: الناقةُ تَأُْكلُة ، وتَألَفُة ، وتَ لَةُف بة ، ـ  والرَّ
والِةةةج تَْ ِمةةةُل الَمةةة اَد  الَمْملةةةوء َ. وكغُةةةراٍب: 

ياُت.  الرُّ

 وما َرتََم بَ لَمٍة: ما تََ لََّم.ـ 

 وماتاَل راتِما : ُمقيما .ـ 

 وأْرتََم الفايُل: أْجََى يج َسناِمِ .ـ 

ٍَ وُجْنَدٍب: دائٌم.ـ   وَشرٌّ تُْرتٌُم، كقُْنفُ

و اِلَد ُ بنُت أْرتَةَم: أُمُّ َكةْرَدٍم الةَي َلعَةَن ُدَرْيةَد ـ 
ِة.  بَن الِامَّ
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تِيُم: السَّْيُر الـ   بطجُء.والرَّ

كة ، ثَُم، م رَّ  الرَّ

ثَْمةةةُ، بالةةةم: بيةةاٌض يةةج َلةةَرِف أْ ةةِف ـ    والرُّ
الفَةَرِس، أو ُكةلُّ بيةاٍض أصةاَب الَجْ فَلَةةَ العُْليَةةا، 

 يَبَلََ  الَمْرِسَن، أو بياٌض يج األَْ ِف.

 واْرثَمَّ اْرثِماما  وَرثِم، كفِرَح،ـ 

 يهو َرثٌِم وأْرثَُم،ـ 

 وهج: َرثْماُء.ـ 

َجةةةٌ َرثْمةةاُء: َسةةْوداء األَْر َبَةةِة، وسةةائُرها و َعْ ـ   
 أبيُض.

 وَرثََم أْ فَ  أو يا ُ يَْرثُِم ُ،ـ 

يهةةو َمْرثُةةوٌم وَرثةةيٌم: َكَسةةَر  ًِةة  تَقَطَّةةَر منةة  ـ   
 الدَُّم.

وُكلُّ ما لُِطَخ بَدٍم وُكِسَر، يهو َرثةيٌم وَمْرثةوٌم. ـ 
 أَْر ُ.وكِمْنبٍَر وَمْجِلٍس: األَْ ُف. وَكَسِفينٍَة: الف

 وَرثََمِت المرأ ُ أْ فَها بالطيِب: لََطَخِْ ،ـ 

كُّ من الَمَطرِ ـ  ُك: الرَّ ثَْمةُ، أو يَُ رَّ  والرَّ

  : ِرثاٌم.ـ 

 وأْرٌض ُمَرثََّمةٌ، كُمعَ ََّمٍة: َمْمُطوَر ٌ.ـ 

 وَرثَْمةٌ من َ بٍَر: َلَرٌف من .ـ 

 ويَْرثُُم، َكيَْنُاُر: َجبٌَل ِلبَنِج ُسلَْيٍم.ـ 

،  ـ   َُْف، والغيةةُب، والَ ةةنُّ ْجُم: القَِْةةُل، والقَةة الةةرَّ
ةةةةةةةُِْم،  والخليةةةةةةةُل، والنَّةةةةةةةديُم، واللَّْعةةةةةةةُن، والمَّ
والِهْجراُن، والطَّْرُد وَرْمٌج بال جارِ ، واْسُم ما 

 يُْرَجُم ب 

 : ُرجةةةوٌم، وبالِْ ِريةةةِ : البِئْةةةُر، والَِّنُّةةةوُر، ـ    
 ُر،والَجْفَر ُ بالجيِم، وجبٌل بِأََجأ، والقَبْ 

ْ واُن،ـ  َِ ْجَمة، بالفِكِ والةم، وا  كالرَّ

ُك، وال أْدِري ـ  ُدُهم  ن ُكراعٍ: َرْجٌم، ويَُ رَّ ًِ وا
كيَف هو. وبةمِين: النُُّجةوُم الِةج يُْرَمة  بهةا، 

 وًجاَر ٌ تُْنَاُب  ل  القَْبِر،

ْجَمة، بالةم،ـ   كالرُّ

  : ُرَجٌم، كُاَرٍد وجباٍل، أو هما العالَمةُ.ـ 

َم القَْبَر: َ لََّم ُ، أو َوَضةَع  لية  الِرَجةاَم، وَرجَ ـ 
 وَمرَّ وهو يَْةَطِرُم يج َ ْدِوِ .

ةةةبُعِ، والِةةةج ـ     ْجَمةةةةُ، بالةةةةِم: ِوجةةةاُر الةَّ والرُّ
ُب النَّْخلَةُ الَ ريَمةُ بها.  تَُرجَّ

 والَمَراِجُم: قَبيُك ال الِم.ـ 

 وراَجَم  ن :  َاَضل،ـ 

ْرِب: بةةالََ  بأَشةةد ِ يةةج ال ةةالِم والعَةةْدِو والَ ةة ـوةةـ   
 ُمساَجلٍَة.

: من أْشَراِف  بِد القَةْيِس، ـ  وَمْرجوٌم العَْاِريُّ
وآَ ُر مةن سةاداِت العَةَرِب، يةاَ َر َمِلةَ  ال يةَرِ ، 
يقةةال لةة : قةةد َرَجْمُِةةَ  بالمَّةةَرِف، وَمْةةة    مةةن 
اِم:  ِ بالباديَة. وُمةراِجُم بةُن العَةوَّ َمْةَ ياِت ال ا  

ٌث.  ُمَ د ِ

 تََجَم المجُء: َرِكَب بعُة ُ بعةا .وارْ ـ 

 والَِّْرُجماُن: يج ت ر   م.ـ 

 واألَْرَجاُم: َجبٌَل،ـ 
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 وَرْجَماُن، ويَُةمُّ:   بالخابوِر.ـ 

بِِل: المةادُّ ُ نُقَة ُ يةج السَّةْيِر، ـ  َِ والِمْرَجاُم من ا
 أو المَّديُد السَّْيِر، والَي تُْرَجُم ب  الِ َجاَر ُ.

 .وَكِ ِاٍب: عـ 

ورجةٌل ِمةْرَجٌم، َكِمْنبَةٍر: َشةديٌد كأَ َّة ُ يُةْرَجُم بةة  ـ  
 َ ُدوُّ ُ.

 ويََرٌس ِمْرَجٌم: يَْرُجُم األرَض بَ وايِِرِ .ـ 

ةةةٍم: ال يوقَةةةف  لةةة  ـ     ٌم، كُمعَ َّ ةةةديٌث ُمةةةَرجَّ ًَ و
ًقيقَِِةةةةِ . وكِ ِةةةةاٍب: الِمْرَجةةةةاُس، وُربََّمةةةةا ُشةةةةدَّ 

ْلِو لي ةوَن أْسةرَ  َع اِلْ ِ ةَداِرها، بَطَرِف َ ْرقَُوِ  الدَّ
ُض  لية  الَخَمةبَةُ  وما يُْبنَ   ل  البِئِْر، ثم تُعَةرَّ

ْلِو.  للدَّ

والِرَجامةةاِن: َ َمةةبََِاِن تُْنَاةةبَاِن  لةة  البِئْةةِر، ـ   
 يُْنَاُب  ليهما القَْعُو.

ُك: الِرقَّةةةةةةُ، والَمْغِفةةةةةَر ُ،  ـ      َمةةةةةةُ، ويَُ ةةةةةرَّ ًْ الرَّ
 والَِّعَطُُّف،

َمةةةةِة والةةةةرُّ ـ      ًَ َِْيِن، كالَمْر ِم، بالةةةةةم وبةةةةةمَّ ًْ
 والِفْعُل كعَِلَم.

يما ،ـ  ًِ َم  لي  تَْر ًَّ  وَر

َم، واألول  الفُْاَ  ،ـ  ًَّ  وتََر

ُ.ـ  َم ُ ّللا  ًِ َم : قال ل  َر ًْ  واالسُم الرُّ

ُمةوٍت، لةم يُْسةَِْعَمْل ـ  ًَ وَرَهبوٌت  يٌر لَةَ  مةن َر
إالَّ ُمْ َدِوجةةةا ، أي: أن تُْرَهةةةَب  يةةةٌر لةةةَ  مةةةن أن 

َم.تُ  ًَ  ْر

تِِ .ـ  َمِِِ {، أي: بنُبُوَّ ًْ  وآيَْخَِصُّ بَِر

ُم، بال سر وك ِِةٍف: بيةُت َمْنبِةِت الَولَةِد، ـ  ًْ والر ِ

ُُ ، والقََرابَةُ، أو أْصلَُها وأسبابُها  وِو ا

اٌم.ـ  ًَ   : أْر

ٍم، بالةم،ـ  ًْ  وأُمٌّ ُر

ِم: م ةُ.ـ  ًْ  وأُمُّ الرُّ

يَ ـ  وَمةُ: المدينَةُ، َشرَّ ًُ ُ تعال .والَمْر  هما ّللا 

َمها بعَد ـ  ًِ ماُء: الِج تَْمَِِ ج َر ًْ ًوُم والرَّ والرَّ
 الِوالََدِ ، يََِموُت من ُ،

اَمةةة  ـ    ًَ َمةةْت، ك ةةُرَم ويَةةِرَح وُ نِةةَج، َر ًُ وقةةد َر
ِمهةا،  ًِ ُك، أو هةو داٌء يأُ ةَُ يةج َر ما  ويَُ رَّ ًْ ور

 الها.يالَ تَْقبَُل الل ِقاَح، أو أن تَِلَد يال يَْسقَُط سَ 

ِم.ـ  ًِ ٌم: واِرَمةُ الرَّ ًِ  وشا ٌ را

َمَوْيِ ، َكعَْمَرَوْيِ ،ـ  ًْ  وم مُد بُن َر

، وابةُن ـ  ْيٌم، كُ بَْيةٍر، ابةُن ماِلةٍ  الَخْ َرِجةجُّ ًَ وُر
ْهقاُن، َسٍن الد ِ ًَ 

ثُوَن.ـ   وَمْرًوٌم العَطَّاُر: م د ِ

.ـ  مةُ: من أسمائِِهنَّ ًْ  وَر

كةةة : اللَّةةبَ  ـ   َ ُم، م رَّ ُن الغلةةيُظ، والعَْطةةُف، الةةرَّ
 والَمَ بَّةُ، والل ِيُن،

 يقاُل: أْلقَ   لي  رْ َمَِ ُ وَرَ َم ُ،ـ 

 وع بين الماِم و َْجٍد، وِشْعٌب بم ةَ،ـ 

ةةَد ُ: بهةةاٍء، يُْطلَةة  بَمراَرتِةةِ  ـ    ًِ ولةةائٌِر م، الوا
لَسةةم ِ الَ يَّةةِة وغيِرَهةةا، والَِّْبِخيةةُر بَِجفيةةف لَْ ِمةةِ  

اٍت يَُ ةلُّ الَمْعقُةوَد  ةن َمْخلُولا  بَِخرْ  َدٍل َسْبَع َمةرَّ
الن ِساِء، َوَوْضةُع ِريَمةٍة مةن أْيَمنَِهةا بةين ِرْجلَةج 
ةةةُر بِِ ْبِلةةةِ  ِلَطةةةْرِد  ُل ِوالَدهةةةا، ويُبَخَّ المةةةرأِ  يَُسةةةه ِ
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، ويُداُف بَِخل ِ َ ْمةٍر، ويُْطلَة  بة  البَةَرُص  الَهوام ِ
وتُةداُف بَِخْمةٍر،  يَيُغَي ُِر ُ، وَكبُِد ُ تُْمَوى وتُْسةَ  ُ 

وتُْسةةةقَ  الَمْجنُةةةوَن ثالثةةةةَ أيةةةاٍم ُكةةةلَّ يةةةوٍم ثَةةةالَث 
اٍت، يَيُْبِرئُ ُ.  َمرَّ

َِْيِن: ُكَُِل الل ِبَأ.ـ  ُ ُم، بةم   والرُّ

 وأْرَ َمِت الدََّجاَجةُ  ل  بَْيِةها،ـ 

 وَرَ َمِْ ُ،ـ 

كَِْيِن، ـوـ    لي  َرْ ما  َوَرَ ما  َوَرَ َمة ، م رَّ

َةنََِْها.وهج ُمرْ ـ  ًَ  ِ ٌم وراِ ٌم: 

َمها أْهلَُها تَْرِ يما : أْلَ ُموَها إياها.ـ   وَر َّ

وَرَ َمةةةةِت المةةةةرأ ُ َولَةةةةَدها، َكنََاةةةةَر وَمنَةةةةَع: ـ     
 الَ بَِْ ُ،

ْمُِ ُ. ـوـ  ًِ  المجَء: َر

 وَرُ َم ال الُم، كَ ُرَم،ـ 

 يهو ر يٌم: الَن، َوَسُهَل،ـ 

 كَرَ َم، َكنََاَر،ـ 

ةُ: صةةاَرْت َسةةْهلَةَ الَمْنِطةةِ ، يهةةج الجاِريَةة ـوةةـ   
 َرِ يَمةٌ وَرِ يٌم.

ومنةة : الَِّةةْرِ يُم يةةج األَْسةةماء، ألَ َّةة ُ تَْسةةِهيٌل ـ   
 للنُّْطِ  بها.

َ ةةةاَم  والرُّ اَمةةةةُ، بةةةةمهما:  َْبَِةةةاِن. ـ     والرُّ
َجةةٌر أبةةيُض ِرْ ةةٌو، ومةةا كةةاَن منةة   ًَ وكغُةةراٍب: 

، يِمةةْن أْصةةنَاِف َ ْمِريَّةةا  أو أْصةةفََر أو ُتْرُتوِري ةةا  
ةِة  ًَ الِ َجاَرِ ، وذَرُّ َس يِ  َمْ روقِةِ   لة  الِجرا
ي ةةا ، وُشةةْرُب ِمثْقَةةاٍل مةةن َسةة يِقِ   ًِ يَْقَطةةُع َدَمهةةا َو
بِعََسٍل ثالثةَ أياٍم يُْبِرُئ من الةدَّماميِل، ومةا كةان 

من  لَْوًةا   لة  قَْبةٍر يَُمةْرُب َسةِ يق   لة  اْسةِم 
 اِشَ ،الَمْعُموِق يَُسل ِج الع

ا .ـ   وَرْ ماُن: ع قَُِِل يي  تَأَبََّط َشر 

وأْرُ ماُن، بةةم الخةاء: د بفةاِرَس، وكةأَميٍر: ـ 
واٍد. وكُ بَْيٍر: اسٌم، وكُجَهْينَةَ: ماء. وَكَسةِفينٍَة: 

 ماء باليماَمِة ِلبَنِج وْ لَةَ،

 وَكَ ْمَ  َ: ع ببالِد ُهََْيٍل.ـ 

وُم، بالُمثَنَّةاِ  مةن واليَةْرُ ُم واليَْرُ ةوُم والَِّْرُ ةـ 
َ ِم.  يَْوُق ومن تَْ ُت: الَََّكُر من الرَّ

ومةةةا أْدري أيُّ تُةةةْرُ ٍم هةةةو وتُةةةْرُ َم وتُةةةْرَ ٍم ـ    
 وتُْرُ َمٍة وتُْرَ َمٍة، أي: أيُّ الناِس هو،

 والرُّ اَم ، بالةم: الريُك اللَّي ِنَةُ.ـ 

، وكةةأَميٍر أو ُتبَْيةةٍر:  اِلةُد بةةُن ُرَ ةةْيٍم البَْاةةِريُّ ـ  
ثاِن.  والَ َسُن بُن ُرَ ْيٍم: ُمَ د ِ

 وشا ٌ َرْ ماء: اْبيَضَّ رأُسها واْسَودَّ سائُِرَها.ـ 

 ويََرٌس أْرَ ُم.ـ 

.ـ  جٌّ ًَ  وتُْرُ ٌم، بالةم: 

وذو تُْرُ ٍم: ابُن وائِِل بِن الغَْوِث، وم مةُد بةُن ـ 
ثاِن.  سعيٍد، وَ ْمُرو بُن أْتَهَر الُِّْرُ ِميَّاِن: م د ِ

َدَم البةةةاَب والثُّْلَمةةةةَ يَْرِدُمةةة ُ: َسةةةدَّ ُ ُكلَّةةة ُ، أو رَ  ـ   
،  ثُلُثَ ، أو هو أكثَُر من السَّد ِ

ْدُم: االْسمُ ـ   والرَّ

  : ُردوٌم،ـ 

 وبالَِّس يِن:   بالبَْ َرْيِن،ـ 
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وع بم َّةَ يُةاُف إلة  بنةج ُجَمةَك، وهةو ِلبَنِةج ـ 
ِم،  والسَّةةدُّ قُةراٍد، ومةا يَْسةةقُُط مةن الِجةةداِر الُمََِهةد ِ

بةةةيَن يةةةأجوَ  ومةةةأجوَ ، وَصةةةْوُت القَةةةْوِس، أو 
  امٌّ، ومن ال َ ْيَر يي ،

ِرُل،ـ   كالِمْرَداِم، والةَّ

داِم، بالةةةم، ييهمةةا، وتَْاةةِويُت القَةةْوِس ـ    كةةالرُّ
ْ بَاِض، َِ  با

 وبال سر: ع.ـ 

 وثَْوٌب ُمَردٌَّم، كُمعَ ٍَّم: ُمَرقٌَّع، وكأَميٍر: َ لَ ٌ ـ 

  : كُ ٍُِب.ـ 

َم ثَْوبَ ُ: َرقَعَ ُ،ـ   وتََردَّ

 الثَّْوُب: اْسَِْرقََع، وأْ لََ ، ـوـ 

 والُمََِردَُّم: الموِضُع الَي يَُرقَُّع من ،ـ 

 الُخاوَمةُ: بَعَُدْت، وَلالَْت، ـوـ 

 يال ا : تَعَقَّبَ ُ، والَّلََع  ل  ما هو يي . ـوـ 

 ْت،وأْرَدَمِت السََّ اُب والِوْرُد والُ مَّ : دامَ ـ 

ْت بعَد يُبُوَسِِها، ـوـ   المجر ُ: اْ َةرَّ

 كَرَدَمْت ييهما،ـ 

 البعيَر: َغَمَ  ُ. ـوـ 

ٌث.ـ   وم مُد بُن يوُسَف بِن ِرداٍم، كِ ِاٍب: م د ِ

 واألَْرَدُم: الَمالَُّح ال اِذقُ ـ 

  : أْرَدموَن.ـ 

ْدَمةُ، بال سر: ما يَْبقَ  يج الُجلَِّة.ـ   والر ِ

َمةةةةْت  لةةةةـ      َمةةةةْت: وَردَّ   ولةةةةِدها تَْرِديمةةةةا  وتََردَّ
 تَعَطَّفَْت.

ديمةةاِن: ثَْوبَةةاِن يُخةةاُل بعُةةةهما بةةبعٍض ـ    والرَّ
   و الل ِفاِف،

  : كُ ٍُِب.ـ 

وَرْدمةةةاُن: ع بةةةاليمِن، وابةةةُن  اِجيَةةةةَ، وابةةةُن ـ    
وائِةةٍل، وابةةُن ُرَ ةةْيٍن: آبةةاُء قبائِةةَل. وكةةأَميٍر: مةةن 

ج ِلِعَ ِم َ ْلِق ِ   .يُْرسا ِِهم، سم ِ

 وداَر ُ الَمْرَدَمِة: ِلبَنِج مالِ  بن َربيعَةَ.ـ 

 ـوَرَدَم المجُء: ساَل، كـ 

 َرذََم أْ فُ ُ يَْرذُُم ويَْرِذُم َرْذما  وَرذَما ا . ـ

 و اقةٌ راِذٌم: َديَعَْت بِلَبَنِها.ـ 

ذوُم: السةةائُل مةةن كةةل ِ شةةجء، والقَْاةةعَةُ ـ    والةةرَّ
 والعُْةُو الُمِمخُّ  الُمْمَِِلئَةُ تَُابُّ جوا ِبَُها،

ُك،ـ    : كُ ٍُِب، ويَُ رَّ

 وقد َرِذَمت القَْاعَةُ، كفَِرَح،ـ 

 وأْرذََمْت.ـ 

ْذُم، بالفِك وكغُراٍب: الفَْسُل.ـ   والرَّ

 وأْرذََم  ل  الَخْمسيَن: َتاد.ـ 

ْوذََمةُ: َممُج البِْرذَْوِن.ـ   والرَّ

ورأيةةةُت َرذَمةةةا  مةةةن النةةةاِس، م ركةةةة ، أي: ـ    
 قيَن.ُمَِفَر ِ 
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 وصاَر بْعَد الَخ  ِ يج َرذٍَم، أي: ُ ْلقَاٍن.ـ 

وهةةو يةةج َرذَمةةاٍن مةةن النةةاِس، م ركةةة ، أي: ـ   
 لَْيُسوا بال ثيِر.

َتُم، كُاةةَرٍد: الثابِةُت القةةائُِم  لةة  األرِض،  ـ  الةةرُّ
 واألََسُد،

 كالُمرِتِم، كم ِسٍن،ـ 

 والراِتُم: البعيُر ال يقوُم ُه اال ،ـ 

ِتُم ويَةةةْرُتُم ُرتومةةةا وُرتامةةةا ، وقةةةد َرَتَم يَةةةرْ ـ    
 بةمهما.

ِ والناقَةةِة، ـ    ةةبج  كةةة : صةةوُت الاَّ َتَمةةةُ، م رَّ والرَّ
ْلِقَها. ًَ  وذل  إذا َرئَِمْت َولََدها، تُْخِرُج ُ من 

ويج المثِل: "ال  يَر يج َرَتَمٍة ال ِدرَّ َ ييها" ـ 
 يُْةَرُب لمن يَِعُد وال يَفج.

ْ ةُد: اْشةَِدَّ ـ  َت غيةر  وأْرَتَم الرَّ صةوتُ ُ، أو َصةوَّ
 َشديٍد،

نَّْت  ل  َولَِدها، ـوـ  ًَ  الناقَةُ: 

 الريُك يج الجوِف: صاتَْت. ـوـ 

 ويج المثِل: "ال أْيعَلُ ُ ما أْرَتَمْت أُمُّ ًائٍِل".ـ 

ْتَمةةةُ، بال سةر: مةةا ُشةدَّ يةةج ثةوٍب واًةةٍد، ـ   والر ِ
ْرُب المديُد، ويفُِك.  والةَّ

َم الثياَب تَرْ ـ   ِتيما : َشدَّها،وَرتَّ

القةةةةوُم: َضةةةةَربوا بأْ فُِسةةةةِهُم األرَض ال  ـوةةةةـ     
وَن. ًُ  يَْبَر

والُمراَتَمةةُ يةج الطعةاِم: الُمعاقَبَةةُ، بةأن يأُكةَل ـ 
يوما  لَ ما  ويوما  َ َسةال  ويومةا  لبنةا  و  ةَو ُ، ال 

يُةةداِوُم  لةة  شةةجء، وأن يَْخِلةةَط األْكةةَل بالمُّةةْ ِر، 
ْكُل اللَّي ِن واليةابِِس، والُ ْلةِو واللَّقََم بال مِد، أو أ

ةةَر  وال ةةاِمِض، والَجِمةةِب والَمةةأْدوِم، وبُِ ةةل ٍ يُس ِ
 قوُل  مر، رضج ِ تعال   ن :

 " إذا أكلُِْم يَراِتُموا".ـ 

 وَراَتَم بينهما: َجَمَع،ـ 

 الداَر: أقاَم بها لويال . ـوـ 

 وَرَتم: ماَت،ـ 

 بالمجء: أَ ََ ب ، ـوـ 

 ب : َولََدتْ ُ،األُمُّ  ـوـ 

  ل  قِْر ِِ : َغلََب، وبََرَك، ـوـ 

ـ  المجَء يَْرِتُم ُ ويَْرُتُم ُ: َجَمعَ ُ يج ثَْوٍب، ـوـ 
ِاُء َرْتَمة : بََرَد، ـو  الم ِ

َج  َْوُء الِمْرَتِم، كمْنبٍَر.ـ   وب  ُسم ِ

 وأُمُّ ِمْرَتٍم: المَّماُل، أو الريُك.ـ 

ْعَريَْيِن. وكُمْ سٍن والِمْرَتماِن:  َْجَماِن مع الـ  م ِ
وُصةةةةَرٍد: األََسةةةةُد. وكِ ِةةةةاٍب: الرجةةةةُل المةةةةديُد 
ٍ مةن  ةج  ًَ ْعُب، وابةُن ماِلةِ  بةِن ًنَ لَةةَ: أبةو  الاَّ

 تميٍم.

 وَرْتٌم: ع بِِدياِر ُمراٍد.ـ 

وُ واَرْتُم: د، قيل: أْصلُ ُ َ واِرَرْتَم، بمضةايَة ـ 
  واِر إل  َرْتَم، يَُخف َِف.

ْتمَ ـ   ةَ، أي: الَوْجبَةَ.وأَكَل الرَّ

 والِمْرَتاَمةُ: الناقَةُ الفاِرَهةُ.ـ 
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 وتََرْكُِ  بالُمْرتََ ِم: أْلَ ْقُِ  باألرِض.ـ 

وُمراَتَمةةةةُ السةةةوِق: أن يُْمةةةََِرى منهةةةا دوَن ـ    
َماِل. ًْ  ِمْلِء األَ

ُرْسةةَُِم، بةةةم الةةراء ويَةةِْكِ الُمثَنةةاِ  يَةةْوُق وقةةد ـ   
ثينَ   .تَُةمُّ: اسُم جماَ ٍة م د ِ

ْسَِِميُّوَن: جماَ ةٌ.ـ   والرُّ

ْسةةةُم: َرِكيَّةةةةٌ تَةةةْديِنَُها األرُض، واألَثَةةةُر، أو  ـ    الرَّ
ُ ، أو ما ال َشْخَص ل  من اآلثارِ   بَِقيَِّ

  : أْرُسٌم وُرسوٌم.ـ 

 وتََرسََّم:   ر إليها.ـ 

ياَر: َ فَّاهةةا، وأْبقَةة  أثََرهةةا ـ    وَرَسةةَم الغَْيةةُث الةةد ِ
 الِصقا  باألرِض،

 الناقَةُ رسيما : أثََّرْت يج األرِض، ـوـ 

 وأَْرَسْمُِها أ ا،ـ 

 ل ُ كَا: أَمَر ُ ب  ياْرتََسَم، ـوـ 

 يج األرِض: غاَب ييها، ـوـ 

  ل  كَا: َكََِب. ـوـ 

ْوَسةةُم: الداِهيَةةةُ، ولةةابٌَع يُْطبَةةُع بةة  رأُس ـ    والرَّ
 الخابِيَِة،

ْسُم، وشجء تُجْ ـ  لَة  كالراسوِم، والعالَمةُ، والرَّ
ب  الةد ا يُر، وَ َمةبَةٌ م ِوبَةةٌ بةالنَّْقِر يُْخةَُِم بهةا 

 الطَّعاُم.

 والرواسيُم: ُكٌُِب كا ت يج الجاهليَّة.ـ 

اِسُم: الماُء الجاري.ـ   والرَّ

ْسةةُن الَمْمةةجِ. وكةةأَميٍر ـ    ًُ كةةة :  َسةةُم، م رَّ والرَّ
 وِمْنبٍَر: َسْيٌر لإِلبِِل،

.وقد َرَسَم يَْرِسُم، وَص ابِجٌّ هَ ـ   َجريٌّ َ ْبِديٌّ

ذُ، والدَُّ اء.ـ   واالْرتِساُم: الِ بيُر، والَِّعَوُّ

 وثوٌب ُمَرسٌَّم، كُمعَ ٍَّم: ُمَخطٌَّط.ـ 

 وتََرسَّْم هَ  القَايَد َ: اْدُرْسها وتَََكَّْرها.ـ 

ةةةْيِر يومةةةا  ـ     سةةةوُم: الةةةَي يَْبقَةةة   لةةة  السَّ والرَّ
 وليلة .

 َرَشَم: كََِب، ـ

 َكَرشََّم،ـ 

 الطَّعاَم: َ ََِم ُ. ـوـ 

ْوَسُم، للطابَع،ـ  ْوَشُم: الرَّ  والرَّ

 كالراشوِم.ـ 

ةةبُعِ، ـ    : سةةواٌد يةةج وْجةةِ  الةَّ
كةةة  َشةةُم، م رَّ والرَّ

وهج َضبٌُع رْشماُء، وأوُل ما يَْ َهُر من النَّْبةِت، 
وأثةةةةُر الَمَطةةةةِر يةةةةج األرِض، واألَثَةةةةُر، وتَُسةةةة َُّن 

 ِشينُ ُ.

 وأْرَشَم: َ ََِم إ اء ُ ـ 

ْوَشِم،ـ   بالرَّ

َشَم يََرَ ِْ ُ، ـوـ   المَها ُ: رأِت الرَّ

 المجُر: أْورَق، ـوـ 

 البَْرُق: أوَشَم. ـوـ 

واألَْرَشةةُم: الةةَي بةة  َوْشةةٌم وُ طةةوٌل، ومةةن ـ   

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.dorar.net/


wwwwww..ddoorraarr..nneett                    َرِر السَّنِيَِّة                                                    القاموس المحيطالقاموس المحيط َرِر السَّنِيَِّة    دُّ َمْوقُِع الالدُّ

          
 

ُم الطَّعاَم ويَْ ِرُص  لي ،  يَََِممَّ

 وقد َرِشَم، كفِرَح،ـ 

َُْموُم، والَ ْلبُ  ـوـ   .من الغَْيِث: القَليُل الَم

ي ِِ .ـ  كة : الدُُّ وُل يج الِمْعِب الةَّ َصُم، م رَّ  الرَّ

 َرَضَم الميُخ يَْرِضُم: ثَقَُل َ ْدُو ُ، ـ

 األرَض: أثاَرها ِل رعٍ، و  ِوِ ، ـوـ 

ًُ ُ، ـوـ   يج بَْيِِِ : َسقََط ال يَْبَر

 ب  األرَض: َضَرَب. ـوـ 

ُك، وكِ ِةةاٍب: ُصةةخوٌر ِ  ةةاٌم ـ    ْضةةُم، ويَُ ةةرَّ والرَّ
 ْرَضُم بعُةها يوق بعٍض يج األَْبنِيَِة.يُ 

كة : تقاُرُب العَْدو.ـ  َضماُن، م رَّ  والرَّ

وبعيةةةٌر ِمْرَضةةةٌم، كمنبةةةٍر: يَْرمةةةج الِ َجةةةاَر َ ـ    
 بعَةها  ل  بَْعٍض.

ْخِر.ـ  ضيُم والَمْرُضوُم: البِناُء بالاَّ  والرَّ

ضيِم: لائٌِر، وكغراٍب: ـ  َضي ُِم، كُمَاغَِّر الرَّ والرُّ
 ٌت. َبْ 

وِرضاٌم من  َْبٍت: قليةٌل منة . ولةائٌر ُرَضةَمةٌ، ـ 
 كُهَمَ ٍ .

 وَرَضَمِت الطيُر: ثَبََِْت.ـ 

ْضُم: ع بين ُتبالَةَ والمُّقوِق،ـ   والرَّ

ج تَْيماَء.ـ  ًِ  وع بِنَوا

ْضِم: ع بِوادي القَُرى.ـ   وذاُت الرَّ

 وبعيٌر َرْضماُن: ثقيٌل.ـ 

لَ  يج أْمٍر ال  ـ ًَ  يَْخُرُ  من َرَلَم : أْو

 ياْرتََطَم، و ََ َك ب ل ِ ذََكِر ،ـ 

 بَسْلِ ِ : َرَم . ـوـ 

 والراِلُم: الالِتُم للمجِء.ـ 

واْرتََطَم  لية  األْمةُر: لةم يَْقةِدْر  لة  الُخةرو ِ ـ 
 من ،

َم، وتََراَكَم، ـوـ  ًَ  المجُء: اْتَد

بََس ، ـوـ  ًَ  السَّْلَك: 

 َكََِرلََّم .ـ 

ُِةةبَِس، وُرِلةةَم البعيةةُر وـ    ًْ أُْرِلةةَم، بةةةمهما: ا
 واالسُم: كغُراٍب.

ةةةةةي ِقَةُ الَجهةةةةةاِت، ال ـ      لةةةةةوُم: المةةةةرأ ُ الةَّ والرَّ
ةةةةي ِقَةُ  ، والةَّ الواِسةةةعَُِ  كمةةةةا تَةةةةَوهََّم الجةةةةوهريُّ

تْقاُء.  الَ ياِء من النُّوق، والمرأ ُ الرَّ

ْلَمةُ، بالةم: أَْمٌر ال تُْعَرُف ِجَهُِ .ـ   والرُّ

 مةٌ: َمْرِميَّةٌ بسوٍء.وامرأ ٌ َمْرلوـ 

 وأْرَلَم: َسَ َت.ـ 

ةدَّ ُ النََّ ةِر، وبالةةم: ُمخةاُل الَخْيةِل  ـ ًِ الرَّ ةاُم: 
 والماِء أو أَ مُّ 

  : أْرِ َمةٌ.ـ 

 َوَرَ َمِت الما ُ، َكَمنََع،ـ 

ُر امةةا ، يهةةج َر ةةوٌم: اْشةةَِدَّ ُه الُهةةا، يسةةاَل ـ   
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 ُر اُمها،

 كَرُ َمْت، كَ ُرَمْت،ـ 

 َء: َرقَبَ ، وَر ا ُ،المج ـوـ 

 الممَس: َرقََب َغْيبُوبََِها. ـوـ 

والرُّ ةةةاَم ، كُ بةةةاَرى: شةةةجٌر كالرُّ امةةةِة، ـ    
 بالةم، وِتياَد ُ الَ بِِد.

 والرَّ وم: النَّْفُس والمديُد الُه اِل، وامرأ ٌ.ـ 

ْ موُم، بالةم: المرأ ُ الناِ َمةُ.ـ   والرُّ

 اَمها.وَر ََّمَها تَْر يما : َمَسَك ُر ـ 

 وَرْ ٌم: َجبٌَل، وبال سر: الم ُم، وامرأ ٌ.ـ 

بُُع. وَكسْ راَن وُتبَْيٍر: اْسماِن.ـ   وأُمُّ ِرْ ٍم: الةَّ

ْغُم: الُ ْر ُ، ويُثَلَُّث، ـ  الرَّ

 كالَمْرَغَمِة،ـ 

 وَرِغَم ، كعَِلَم  ومنَع : كِرَه ،ـ 

 و= : الُِّراُب،ـ 

.ـ  غاِم، والقَْسُر، والَُّلُّ  كالرَّ

َم أْ ِفج هلل تعةال ، ُمثَلَّثَةة : ذَلَّ  ةن ُكةْرٍ ، ـوَرغَ ـ 
. وكَمْقعٍَد وَمْجِلٍس: األْ ُف.  وأْرَغَم  الَُّلُّ

 ورغََّم ُ تَْرغيما : قال ل  ُرْغما  ُرْغما .ـ 

 وراِغٌم داِغٌم: إتْباٌع.ـ 

وأْرَغَمةةةة ُ ِ تعةةةةال : أْسةةةةَخَط ، وأدَغَمةةةة ، ـ     
َد .  بالداِل: َسوَّ

ْغمةاُء:  لة  َلةَرِف أْ فهةا بيةاٌض، أو وشا ٌ رَ ـ 
 لَْوٌن يُخاِلُف سائَر بََد ِها.

 والِمْرغامةُ: الُمْغِةبَةُ لبَْعِلها.ـ 

غاُم: تُراٌب لَي ٌِن، أو َرْمٌل ُمْخةِِلٌط بُِةراٍب، ـ  والرَّ
واْسُم َرْملٍَة بعَْينِها، وبالةم: لغةٌ يج العيِن، أو 

 لُثْغَةٌ.

ُن، والَِّباُ ةةةةةةةد، والُمراَغَمةةةةةةةةُ: الِهْجةةةةةةةراـ        
 والُمغاَضبةُ.

 وراَغَمهم:  ابَََُهم، وَهَجَرُهم، و اداُهم.ـ 

َب.ـ   وتََرغََّم: تَغَةَّ

غةةاَم : ِتيةةاد ُ الَ بِةةِد، لغةةةٌ يةةج العةةيِن، ـ    والرُّ
 و َْبٌت،

 لغةٌ يج الرُّ اَم ، واألْ ُف، وقََابَةُ الِرئَِة.ـ 

ََْهُب،ـ     والُمةةراَغُم، بالةةةم ويةةِك الغةةين: الَمةة
 والَمْهَرُب، والِ ْاُن، والُمْةَطَرُب.

 وَرْغماُن: َرْمٌل.ـ 

 وُرَغْيماُن: ع. وكُ بَْيٍر: اْسٌم.ـ 

 وَرَغْمُِ : يَعَْلُت شيئا   ل  َرْغِم .ـ 

لَةةٍة: لُْعبَةةةٌ لهةةم. وكثُمامةةٍة: ـ    ًَ والَمْرَغَمةةةُ، َكَمْر
 الطَِّلبةُ.

 َرقََم: َكََِب، ـ

 نَ ،الِ ِاَب: أْ َجَم ، وبَيَّ  ـوـ 

 الثَّوَب: َ طََّط ُ، ـوـ 

 كَرقََّم .ـ 
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 والِمْرقَُم، كِمْنبٍَر: القَلَُم.ـ 

ويقال للَمديِد الغََةِب: َلفا ِمْرقَُمَ ، وجةاَا، ـ 
 وَغال، وَلفََك، واْرتَفََع،

 وقََََف ِمْرقَُمَ .ـ 

ودابَّةٌ َمْرقومةٌ: يج قوائِمهةا ُ طةوُل ل َكيَّةاٍت ـ 
 ل.

مةةةةاُر وَ ـ      ًِ ةةةةٍ  َمْرقةةةةوُم القَةةةةوائم: وثَةةةةْوٌر و ًْ
 ُمَخطَُّطها بَسواٍد.

ْوضةةةةُ، وجا ِةةةُب الةةةوادي، أو ـ     ْقَمةةةةُ: الرَّ والرَّ
 ُمْجََِمُع مائِ ، والُخبَّاَتى، وبالِ ريِ :  َْبٌت.

ُِْفةةَرْيِن يةةج قَةةوائم ـ    ْقَمِةةاِن: َهنََِةةاِن ِشةةْب   والرَّ
 الدابَِّة، أو ما اْكَِنََف جةاِ َرتَج الِ مةاِر مةن َكيَّةةِ 
الناِر، أو لَْ مِاِن تَِلياِن باِلَن ِذراَ جِ الفََرِس ال 
َشةةةةعََر  ليهمةةةةا، أو الجاِ َرتةةةةاِن، وَرْوَضةةةةِاِن 

اِن. مَّ  بِناًيَِة الاَّ

ْقُم: َضةْرٌب ُمَخطَّةٌط مةن الَوْشةجِ أو الَخة  ِ ـ  والةرَّ
 أو البُروِد، وبالِ ريِ : الداِهيَةُ،

ْقِم، بالفِك وكَ ٍِِف،ـ   كالرَّ

قَِميَّاُت.وع، باـ   لَمدينِة، من  الِسهاُم الرَّ

قَِم: م.ـ   ويَْوُم الرَّ

واألْرقَُم: أَْ بَُث الَ يَّةاِت، وأللبُهةا للنَّةاِس، أو ـ 
مةةةةا ييةةةة  سةةةةواٌد وبيةةةةاٌض، أو ذََكةةةةُر الَ يَّةةةةاِت، 

 واألُْ ثَ : َرْقَماُء،

ْقِم، ـ  وًةجٌّ مةن تَْغِلةَب وُهةُم األََراقِةُم وجةاَء بةالرَّ
 ٍف، أي: بال ثيِر.بالفِك وكَ ِِ 

ًِ اِم بِن وابَِاةَ، وقَْريةُ ـ  وكأَميٍر: ع، ويََرُس 
أْصةةةة اِب ال هةةةةِف، أو َجةةةةبَلُُهم، أو كْلةةةةبُهم، أو 

ةةْخَر ُ، أو لةةوُح َرصةةاٍص  ُِقةةَ   الةةواِدي، أو الاَّ
ُهم وِدْينُُهم وِمةمَّ َهَربةوا، أو  ُُ يي   ََسبُُهم وأْسما

 الدَّوا ُ واللَّْوُح.

قيمةُ: ـ   المرأ ُ العاقلةُ البَْرَت ُ.والرَّ

 والَمْرقومةُ: األرُض بها  باٌت قليٌل.ـ 

والَِّةةةْرقيُم والَِّةةةْرقيُن: َ المةةةةٌ ألْهةةةِل ديةةةواِن ـ    
قةةةةاعِ والَِّوقيعةةةةاِت  الَخةةةةرا ِ، تُْجعَةةةةل  لةةةة  الر ِ
والُ ْسبا ات، لئالَّ يََُِوهََّم أ ة  بُةي َِض كةْج ال يَقَةَع 

َمْيَةةةةةةُ بةةةةُن ُرقَةةةة ًُ سةةةةاٌب. و ًِ ْيٍم. ك بيةةةةٍر: ييةةةة  
.  َص ابجٌّ بَْدِريٌّ

ْكُم، جمةةُع شةةجٍء يةةوَق آَ ةةَر ًِةة  ياةةيَر  ـ   الةةرَّ
ْمةةةِل، وبالِ ريةةةِ :  ُركامةةةا  َمْركومةةةا  كُركةةةاِم الرَّ

 الس اُب الُمَِراِكُم،

كاِم.ـ   كالرُّ

 وُمْرتََ م الطريِ ، بالفِك: جادَّتُ .ـ 

ْكَمةُ، بالةم: الطيُن الَمْجُموُع.ـ   والرُّ

 ُركاٌم، كغُراٍب: َضْخمٌ  وقَطيعٌ ـ 

 واْرتََ َم المجُء وتََراَكَم: اْجََِمَع.ـ 

ة : أْصلََ  ، ـ ا وَمَرمَّ  َرمَّ  يَِرمُّ  ويَُرمُّ  َرمًّ

 البَْهيمةُ: تَنَاَولَِت العيداَن بِفَِمها، ـوـ 

ْت،ـ   كاْرتَمَّ

 المجَء: أَكلَ ، ـوـ 

ة ، بال سر، ـوـ   العَْ ُم يَِرمُّ ِرمَّ

 ا وَرميما  وأَرمَّ: بَِلَج،وَرمًّ ـ 
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 يهو َرميٌم.ـ 

ًِ .ـ   واْسََِرمَّ ال ائُط: َد ا إل  إْصال

ْبٍل، ويُْ َسُر،ـ  ًَ ةُ، بالةِم: قِْطعَةٌ من  مَّ  والرُّ

ةةِة، وقةةاٌع   ةةيٌم بنَْجةةٍد، ـ    مَّ ج ذو الرُّ وبةة  ُسةةم ِ
 تَْنَابُّ يي  أْوِديَةٌ، وقد تَُخفَُّف ميُم .

ةةةةُ: كةةةلُّ شةةةجٍء ويةةةج الَمثَةةةِل: "تقةةةوُل ـ     مَّ الرُّ
يُْ ِسةةةةةةةينِج إالَّ الُجَرْيةةةةةةةَب يم ةةةةةةة  يُْروينةةةةةةةج". 

 والُجَرْيُب: واٍد تَْنَابُّ يي ، والَجْبَهةُ.

وَديََع رُجٌل إلة  آَ ةَر بعيةرا  بَ ْبةٍل يةج ُ نُِقةِ ، ـ 
ِِة ،  يقيَل ل ل ِ َمن َديََع شيئا  بُِجْملَِ : أ طا ُ بُرمَّ

النَّْملَةةةةةةةُ ذاُت وبال سةةةةةةر. الِع ةةةةةةاُم الباِليَةةةةةةةُ، و
ْيِن، واألَرَضةُ. ًَ  الَجنا

ْبٌل أْرماٌم وِرماٌم، كِ ِاٍب وِ نٍَب: باٍل.ـ  ًَ  و

: بةةةالبَْ ِر والثَّةةةَرى، أو ـ     م ِ م ِ والةةةر ِ وجةةةاَء بةةةالط ِ
ْلِب واليابِِس، أو الُِّراِب والماِء، أو بالمةاِل  الرَّ

 ال ثيِر.

مُّ، بال سر: ما يَْ ِملُ ُ المةاُء، أَو ـ  مةا  لة  والر ِ
 وْجِ  األرِض من يُِاِت الَ ميِ ، والن ِْقُج،

 وقد أَرمَّ العَْ ُم،ـ 

و اقةةةةٌ ُمةةةِرمٌّ، وبالةةةةم: الَهةةةمُّ، وبئةةةٌر بم ةةةةَ ـ    
ى  قديمةٌ، وبِناٌء بالِ جةاِت، وبةالفِك: َ ْمةُس قُةرَّ

 كلُّها بِميراَت.

هةةةا: َشةةةفَةُ كةةةل ِ ذاِت ـ     ُُ ةةةةُ، وتُْ َسةةةُر را والَمَرمَّ
ْلٍف. ِِ 

 : َسَ َت،وأَرمَّ ـ 

 إل  اللَّْهِو: ماَل. ـوـ 

 ويج ال ديث: "كيَف تُْعَرُض َصالتُنا  ليَ ،ـ 

 وقد أَرْمَت"، أي: بَِليَت.ـ 

ةةةَدى الميمةةةين، ـ     ًْ يَْت إ َِ أْصةةةلُ ُ: أْرَمْمةةةَت، يَُ ةةة
َسْسَت. ًْ ْسَت يج أ ًَ َ  كأ

ْمراُم:  َْبٌت أْغبَُر.ـ   والرَّ

 وَرْمَرٌم أو يََرْمَرُم: َجبٌَل.ـ 

ْمِرِم، كِسْمِسٍم،وداـ   َر ُ الر ِ

ا َِاِن، بالةم،ـ  اٌن وُرمَّ  وُرمَّ

 وأْرماٌم: َمواِضُع.ـ 

كة : واٍد.ـ  َمُم، م رَّ  والرَّ

كةةةوا لل ةةةالِم ولةةةم يَََِ لَّمةةةوا. ـ     وتََرْمَرمةةةوا: تََ رَّ
 وكثُماَمٍة: البُْلغَةُ.

َق.ـ  َم: تَعَرَّ  وتََرمَّ

هاُم الُمْالََ ةُ اـ   لِريِ .والَمراميُم: الس ِ

ُل مةةا تَِجةةُد لَسةةناِم  ـ    واْرتَةةمَّ الفَاةةيُل: وهةةو أوَّ
 َمسًّا.

اُت: الدواهج.ـ   والُمِرمَّ

ُمُم، بةمِين: الَجواري الَ ي ِسات.ـ   والرُّ

ميُم.ـ   وكغُراٍب: الرَّ

الةةةةرُّ ُُم، بةةةةةمِين: الُمغَن ِيةةةةاُت الُمجيةةةةداُت،  ـ    
ْوُت.  وبالِ ري : الاَّ

 تَْطِريبُ ، والرَّ ِيُم والَِّْر يُم:ـ 

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.dorar.net/


wwwwww..ddoorraarr..nneett                    َرِر السَّنِيَِّة                                                    القاموس المحيطالقاموس المحيط َرِر السَّنِيَِّة    دُّ َمْوقُِع الالدُّ

          
 

وقةةد َر َّةةَم الَ مةةاُم والُجْنةةَدُب والقَةةْوُس، ومةةا ـ   
 اْسُِِلََّ َصْوتُ ُ،

 وتََر ََّم.ـ 

َسنَةٌ وتَْر َموتَة  أي: تََر ٌُّم.ـ  ًَ  ول  َرْ َمةٌ 

ْمجِ.ـ  نيٌن  نَد الرَّ ًَ  وقوٌس تَْر َموٌت: لها 

 والرَّ ََمةُ، م ركة :  باٌت َدقيٌ .ـ 

 وكَابوٍر: ع.ـ 

ْوُم: الطَّلَةةةُب، كةةةالَمراِم، وَشةةةْ َمةُ األذُِن، الةةةرَّ  ـ   
َرَكةةةٌ ُمْخَِلََسةةةٌ ُمْخَِفةةا ٌ، وهةةج أكثَةةُر  ًَ ويةةةمُّ، و
ْشةمام، أل هةا تُْسةَمُع، وبالةةم: ِجيةٌل مةن  َِ من ا

وِم بِن  ياو،  َولَِد الرُّ

 رُجٌل روِمجٌّ ـ 

  : روٌم.ـ 

وَمةةةُ، بالةةةم: الِغةةراء يُْلَاةةُ  بةة  ريةةُ  ـ    والرُّ
 ِم،السَّه

 و  بَطبَِريَّةَ، وبئٌر بالمدينِة.ـ 

َم: لَبَِث،ـ   وَروَّ

 يال ا ، ـوـ 

 ب : َجعَلَ ُ يَْطلُُب المجَء، ـوـ 

 الرُجُل رأيَ ُ: َهمَّ بمجٍء بعد شجٍء. ـوـ 

 ورامةُ: ع بالباِديِة، ومن  المثُل:ـ 

"تَْسةةةةألُنج بةةةةراَمَِْيِن َسةةةةْلَجما ". يُْ ثِةةةةروَن مةةةةن 
 عِر.تَثْنِيَِِِ  يج الم ِ 

 وروماُن، بالةم: ع.ـ 

، وابُن  َْعَجةَ: ص ابياِن.ـ   وروماُن الروِمجُّ

يقِة.ـ  د ِ  وأُمُّ روماَن: أُمُّ  ائمةَ الا ِ

: ع باليمامِة.ـ   والروما جُّ

 وروِميَّةُ: د بالَمدائن َ رَب،ـ 

ود بةةةالروِم، ُسةةةوُق الةةةدَّجا ِ ييةةة  يَْرَسةةةٌخ، ـ    
تَِقُف المراِكُب يية  وُسوُق البُر ِ ثالثةُ يراِسَخ، و

ةةةاِر يةةةج َ لةةةيجٍ َمْعمةةةوٍل مةةةن   لةةة  َدكةةةاكيِن الُِّجَّ
النُّ ةةةاِس، اْرتِفةةةاُع ُسةةةوِر  ثمةةةا وَن ِذرا ةةةا  يةةةج 
َ ْرِض  مرين، ييما ذََكَر  ابُن ُ ْرداِذية ، يةمن 

بُ . َِ  يَُ  كاِذبا ، يعلي  َك

أ. وكغراٍب: اللُّغاُم.ـ  َم ب : تََه َّ  وتََروَّ

، بالـ  ةم: ِشةراُع السةفينِة الفارغةِة، والروِمجُّ
ٌر. ِ: ُمَِأ  ِ  وابُن ماِلٍ : شا ٌر. وابُن الروِمج 

وأبةةةةو ُروَمةةةة ، وأبةةةةو الةةةةروِم بةةةةُن ُ َمْيةةةةٍر: ـ     
 ص ابياِن.

 والراُم: شجٌر.ـ 

 والَمراُم: اْلَمْطلَُب.ـ 

ْهَمةُ، بال سر: المطُر الةعيُف الدائمُ  ـ  الر ِ

  : كِعنٍَب وِجباٍل.ـ 

 لسماُء: أتَْت ب .وأْرَهَمِت اـ 

 وَروَضةٌ َمْرهومةٌ، ال ُمْرَهَمةٌ.ـ 

والَمةةةْرَهُم، كَمْقعَةةةٍد: ِلةةةالٌء لَةةةي ٌِن يُْطلَةةة  بةةة  ـ    
ْهَمِة ِلِلينِ .  الُجْرُح، ُمْمَِ ٌّ من الر ِ
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وبنُةةو ُرْهةةٍم، بالةةةم: بَْطةةٌن. وكغةةراٍب: مةةا ال ـ   
يَاةةيُد مةةن الطيةةِر، والعَةةَدُد ال ثيةةُر. وكسةة اٍب: 

 من الغَنَِم، الَمْه ولَةُ 

 وشا ٌ َرُهوٌم.ـ 

.ـ   ورُجٌل َرُهوٌم: ضعيُف الطَّلَِب، يَْرَكُب ال َّنَّ

بِةِل: تَ اُمةٌل ـ  َِ َهمةاُن، م ركةة ، يةج َسةْيِر ا والرَّ
 وتَمايٌُل.

وكَسةةْ راَن: ع. وكُجَهْينَةةةَ: َ ةةْيٌن بةةين المةةاِم ـ   
 وال ويِة.

ةةةْمِعجُّ ـ     ، بالةةةةم، والس ِ ، وأبةةةو ُرْهةةةٍم األْ َمةةةاِريُّ
، وابةُن ُمْطِعةٍم  ، وابُن قَةْيٍس األشةعريُّ والِغفاِريُّ
، وأبةةو ُرْهَمةةةَ، وأبةةو ُرَهْيَمةةةَ، أو همةةا  بِةةجُّ ًَ األْر

 واًٌد: ص ابيُّوَن.

ْيُم: الفَْةةةةُل، والِعةةةالَو ُ بةةةين الفَةةةْوَدْيِن،  ـ    الةةةرَّ
ةةةةةةغاُر، والقَْبةةةةةةُر، أو َوَسةةةةةةُط ،  والِجبةةةةةةاُل الا ِ

ْبةةةُج الخةةةالصُ  البيةةةاِض، وآِ ةةةُر  والَِّباُ ةةةُد، وال َّ
النَّهةةةاِر إلةةة  اْ ةةةِاِلِف ال ُّْلَمةةةِة، واْ ِةةةةماُم يَةةةِم 

 الُجْرحِ للبُْرء،

ْمةل البعيةِر، ـ  ًِ يَماِن، م ركة ، والَمْيُل يةج  كالرَّ
و َاةةةيٌب يَْبقَةةة  مةةةن َجةةة وٍر، أو َ ْ ةةةٌم يَْفُةةةةُل 
اُر، والسةا ةُ الطويلةةُ، والدََّرَجةةُ،  يَيُْعطا ُ الَجة َّ

ياد ُ،   والبَراُح، ما ِرْمُت أْيعَُل،وال  ِ

ُت.ـ  ًْ  وما ِرْمُت الم اَن، ومن : ما بَِر

 وِريم ب ، إذا قِطَع.ـ 

 و َِهيُ  بُن يَريَم: م دٌث.ـ 

ْاٌن.ـ  ًِ  ويَريُم: 

 وتَريُم، بالُمثَنَّاِ  يوُق: د بَ ْةَرَمْوَت.ـ 

 وَمريَمةُ:   بها.ـ 

 وِريٌم، بال سر: ع ببالِد الَمْغِرِب،ـ 

 ْرَب َمْقِدُشوَ .وع قُ ـ 

وِريمةةةُ، بال سةةر: واٍد لبنةةج َشةةْيبَةَ بالمدينةةة، ـ   
ْاٌن باليمِن. ًِ  وبالفِكِ: ِمْخالٌف باليمِن، و

.ـ  : ص ابجٌّ بَْاِريٌّ
 وأبو َرْيَمةَ

والَمْريَُم، كَمْقعٍَد: الِةج تُِ ةبُّ ًةديَث الرجةاِل، ـ 
 وال تَْفُجر، واسٌم.

 وَريََّم  لي : تاَد.ـ 

 : موضعاِن.وَرْيمانُ ـ 

 فَْصُل الّزاي

 َتأَم، كَمنََع، ـ

يَّا ، وأَكَل شديدا ،ـ  ًِ  َتأْما  وُتُاما : ماَت و

 الرُجَل: ذََ َر ُ، ـوـ 

 كَ أَّم ُ،ـ 

ةة ٌّ هةةج أم  ـوةةـ    ًَ هةةا ال أدري أ ًَ لةةج كلمةةة : َلَر
 بالٌل.

 وكفرَح وُ نَِج، يهو َتئٌِم: اْشَِدَّ ذُْ ُر ،ـ 

 كاْتَدأَم.ـ 

أَْمةُ ـ  : الاةوُت المةديُد، وال اجةةُ، وِشةدَّ ُ وال َّ
 األْكِل والمُّرِب، والريُك،

 من الطعاِم: ما يَْ ِفج، وال لمةُ. ـوـ 

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.dorar.net/


wwwwww..ddoorraarr..nneett                    َرِر السَّنِيَِّة                                                    القاموس المحيطالقاموس المحيط َرِر السَّنِيَِّة    دُّ َمْوقُِع الالدُّ

          
 

 وما يَْعِايِ  َتأَْمة : كلمة .ـ 

 وَمْوٌت ُتُاٌم، كغراٍب: َكري ٌ، أو ُمْجِهٌ .ـ 

 وأْتأَم ُ  ل  األْمِر: أْكَرَه ،ـ 

َق ِجْلَدتَةة ُ، الُجةةْرَح بَدِمةةِ : َغَمةةَ   ًِةة  لَةة ـوةةـ    َّ 
 ويَبَِس الدَُّم  لي ، أو داوا ُ ًِ  بَِرَئ.

، بالةم: القََِّاُل.ـ  ُاِمجُّ  وال ُّ

َوتأَمةة  البَةةْرُد، كَمنَةةَع: َمةةْلَ َجْويَةة  ًِةة  أَ ةةََ  ـ   
.  قِلٌّ

 ويَْرموَن يج ِتئِْمَ ، بال سر: يج َ ْينَِ .ـ 

َسبِِ .ـ  ًَ  وَلعَنوا يج ِتئِْمِ : يج 

ْبَهمَ ـ   ةُ: العََجلَةُ.ال َّ

ْجَمةُ: أن تسَمَع شيئا  من ال ِلَمِة الَخِفيَِّة. ـ  ال َّ

ولةةةةم أْسةةةةَمْع لةةةة  َتْجَمةةةةة ، ويةةةةةمُّ:  َْبَسةةةةة . ـ     
ْر ةةةةةاِن، أو  َِ وكاةةةةةبوٍر: القةةةةةوُس الةةةةةةعيفةُ ا
ةةي ِئَةُ الُخلُةةِ  ال تَ ةةاُد تَةةْرأُم  الَ نةةوُن، والناقةةةُ السَّ

 َسْقَب غيرها، تَْرتاُب بَمم ِ .

 أْتَجُم: ال يَْرُغو وال يُْفِاُك بالَهدير. وبعيرٌ ـ 

 وما يَْعِايِ  َتْجَمة : كلَمة .ـ 

ةَر ُ يَْخةُرُ  ـ  ًْ ْكَمةةُ: ال َّ َمةُ وال َّ ًْ ْجَمةُ وال َّ وال َّ
 معها الَولَُد. وكُس ٍَّر: لائٌر.

مةةةا  وِتًامةةةا ، بال سةةةر:  ـ    ًْ َمةةة ُ، كَمنَعةةة  َت ًَ َت
 ضايَقَ ،

َم القوُم وتََ اـ  ًَ ُموا.واْتَد ًَ 

ُموَن، واسٌم، وبالةم: م ةُ،ـ  ًِ ُم: الُمْ َد ًْ  وال َّ

ًةاِم، أو ـ  ِم. وكِمْنبٍَر: ال ثيةُر ال  ِ ًْ أو هج أُمُّ ال ُّ
 شديُد .

َم الخمسيَن: قَاَربها.ـ  ًَ  وتا

ٍم: الفيةةةةُل، والثَّةةةةْوُر الُمْنَ ِسةةةةُر ـ      ًِ وأبةةةةو ُمةةةة ا
ُل من قاتََل العََرَب من ُوال    الُِّْرك.القَْر َْيِن، وأوَّ

،ـ  ٍم: ُتيَُر ال ويِجُّ ًِ ُم بُن أبج ُم ا ًِ  وُم ا

ٍم: َمةةةْولَ  ُ َمةةةَر بةةةِن  بةةةِد ـ     ًِ وابةةةُن أبةةةج ُمةةة ا
ثوَن، ويََرٌس.  الع ي ، وابُن داوَد: ُم د ِ

َمةُ الِوالدِ : َتْجَمُِها.ـ  ًْ  وَت

َمَوْيةِ ، كعَْمَروية ، ـ  ًْ وتكِريَّاُء بةن يَْ ية  بةن َت
ٌث.  م د ِ

َمةةُ، ـ  ًْ ، قاتِةُل وُت بالةةم: ابةُن  بةِد ِ اْلَ ْلبِةجُّ
اِك يْوَم َمْر ِ راِهٍط.  الةَّ َّ

ْ ُم: ع.ـ   ال َّ

 وَتَ َم ُ، كَمنَعَ ُ: َديَعَ  شديدا .ـ 

 وَتِ َم اللَّْ ُم، كفرَح: َ بَُث، وأْ ََِن،ـ 

 كأَْتَ َم،ـ 

يهو َتِ ٌم، ويي  َتَ َمةٌ، م ركة ،  اصٌّ بلَْ ِم ـ 
ةةةبُعِ، أو  هةةةو أن ي ةةةوَن  َِمسةةةا  كثيةةةَر الدََّسةةةِم السَّ
هومِة.  وال ُّ

ْ ماُء: الُمْنِِنَةُ الرائَِ ِة.ـ   وال َّ

ََِملَ ُ.ـ  ًْ  واْتَدَ َم الِ ْمَل: ا

 االْتِدراُم: االْبِاِلُع. ـ

َتِرَم الَ ْلُب والِسنَّْوُر، كفَِرَح: بَِقةَج َجْعةُر  يةج  ـ
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 ُدبُِرِ ،

 قََطَع،بَْولُ  وَدْمعُ  وكالُم : ا ْ  ـوـ 

 كاْتَرأَمَّ.ـ 

َم : قََطعَ ُ.ـ   وَتَرَم  يَْ ِرُم  وأْتَرَم ُ وَترَّ

 وأْتَرَم ُ: قََطَع  لي  بَْولَ .ـ 

وَتَرَمةةْت بةة : ولََدتْةة ُ. وك ِِةةٍف: الةةَليُل القليةةُل ـ   
ْهِط، وَمْن ال يَثْبُُت يج م اٍن.  الرَّ

َرأِْميُم: الُمْنقَبُِض.ـ   والُمْ َرئِمُّ وال ُّ

ْرُم: الَ ََُر، وواٍد يَُابُّ يج ِدْجلَةَ،والـ  َّ  

نَّْوُر.ـ   واألْتَرُم: الس ِ

ْلقَ ُ، واْبَِلَعَ . ـ ًَ  َتْرَدَم ُ: َ نَقَ ، أو َ َاَر 

ْرَدَمةُ: الغَْلَاَمةُ، أو موِضُع االْبِاِلعِ.ـ   وال َّ

َراِهَمةُ، كعاُلبَِطٍة: الغلي ةُ، والعِيقةُ.ـ   ال ُّ

ْ ُم، ُمثَلَّ  ـ    ، والبالةةةُل، الةةة َّ ثَةةةة : القةةةوُل ال ةةة ُّ
ُب، ِضدٌّ، وأكثُر ما يقاُل ييما يُم ُّ يي . َِ  والَ 

: الَ ََّاُب، والااِدُق.ـ  ْ ِمجُّ  وال ُّ

 وال َّ يُم: الَ فيُل،ـ 

وقةد َتَ ةَم بة  َتْ مةا  وَت اَمةة ، وَسةي ُِد القَةْوِم، ـ  
 وَرئيُسُهم، أو الُمََِ ل ُِم  نهم

  : ُتَ ماُء.ـ 

نَّْنَِنج. وكفِرَح: َلِمَع.وَت َّ ـ  َِ  ْمَِنج كَا: 

ةةالُح، ـ    ياَسةةةُ، والس ِ وال َّ اَمةةةُ: المَّةةَرُف، والر ِ

ةةي ِِد مةةن  ةةظُّ السَّ ًَ ْرُع، والبَقَةةَر ُ، ويَُمةةدَُّد، و والةةد ِ
الَمْغةةةنَِم، وأيةةةةُل المةةةاِل، وأْكثَةةةُر  مةةةن ميةةةراٍث 

 و  ِوِ .

ريُع وِشةةواٌء َتِ ةةٌم، كَ ِِةةٍف: كثيةةُر الدََّسةةِم، َسةةـ   
 السَّياَلِن  ل  الناِر،

 وأْتَ َم: أْلَمَع، وألاَع،ـ 

 األَْمُر: أْمَ َن، ـوـ 

 اللَّبَُن: أَ ََ يَِطيُب، ـوـ 

 كَ َ َم،ـ 

ُل  َْبِِها. ـوـ   األرُض: َللََع أوَّ

 وأْمٌر يي  َم اِ ُم، كَمنابَِر: ُمناَتَ ة.ـ 

 وال َّ وُم: العَيِجُّ اللساِن،ـ 

ْ موِم، ـ     ةةةْ ِم، والَ ثيَرتُةةة ُ، كةةةال ُّ والقليلَةةةةُ المَّ
 ِضدٌّ،

كالُمْ َ َمِة، كُمْ َرَمٍة، والِج يَُمة ُّ أبِهةا ِلةْرٌق ـ 
 أم ال.

 وتقوُل: هَا وال َتْ َمََِ  وال َتَ ماتَِ ،ـ 

ََْهُب إل  َرد ِ قوِلِ .ـ   أي: وال أتََوهَُّم َتَ ماتَِ ، تَ

 والِمْ  اَمةُ: الَ يَّةُ.ـ 

 : الََِّ َُُّب.والََِّ  ُّمُ ـ 

 وأْمٌر َمْ َ ٌم، كَمْقعٍَد: ال يوثَُ  ب .ـ 

َم.ـ  ًَ  وتاَ َم: تا

ْغمةةةةةوُم: العَيِةةةةةجُّ اللسةةةةةاِن.  ـ      غةةةةةوُم أو ال ُّ ال َّ
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 وك بيٍر: لائٌر.

وتََ غََّم الَجَمُل: َردََّد ُرغاَء ُ يج لَهاِتيمِ ، هَا ـ 
 ِب.أْصلُ ُ، يََ ثَُر ًِ  قالو ُ للُمََِ ل ِِم كالُمَِغَة ِ 

 وُتْغَمةُ، بالةم: ع.ـ 

، والةةةةةةَوَهُم، ـ        ةةةةةة ُّ ْغلََمةةةةةةةُ، ويُةةةةةةةمُّ: المَّ ال َّ
غينَةُ، والَ َسَ ةُ.  والةَّ

ْقُم: اللَّْقُم. ـ  ال َّ

 والََِّ قُُّم: الَِّلَقُُّم.ـ 

 وأْتقََم ُ ياْتَدقََم ُ: أْبلَعَ ُ ياْبَِلَعَ ُ.ـ 

ْبةةةُد بةةةالِمِر، وشةةةـ     قُّةةةوُم، َكَِنُّةةةوٍر: ال ُّ جر ٌ وال َّ
بَجَهةةةنََّم، و َبةةةاٌت بالباِديَةةةِة لةةة  َتْهةةةٌر ياَسةةةمينجُّ 
الم ِل، وَلعاُم أهِل الناِر، وشجر ٌ بِأَري اَء من 
ْلةةٌو َ ِفةةٌص، وِلنَةةوا ُ  ًُ الغَةةْوِر، لهةةا ثََمةةٌر كةةالِمِر، 
ُدْهةةٌن   ةةيُم المنةةايِعِ،  جيةةُب الفعةةِل يةةج تَْ ليةةِل 

يةةةاحِ البةةةاِرَدِ ، وأْمةةةراِض الةةةبَْلغَِم، و أوجةةةاعِ الر ِ
الَمفاِصةةِل، والنِْقةةِرِس، وِ ةةْرِق النَّسةةا، والةةريكِ 
ِ الةةةَوِرِك، يُْمةةةَرُب منةةة  ِت َةةةةُ  ةةة   ًُ َجةةةِة يةةةج  ًِ الال
َسْبعَِة دراِهَم ثاَلَثَةَ أيَّةاٍم أو  مسةةَ أيَّةاٍم، وربَّمةا 
ْهليلَُج  َِ ْمنَ  والُمْقعديَن، ويُقاُل: أْصلُ ُ ا أقاَم ال َّ

،  َقَلَِْةة ُ بَنُةة و أَُميَّةةةَ، وَتَرَ ِْةة ُ بِأَري ةةاَء، ال ةةابُِلجُّ
ولمةةا تَمةةاَدى، َغيََّرتْةة  أرُض أري ةةاَء  ةةن َلْبةةعِ 

ْهليلَجِ. َِ  ا

ْقَمةُ: الطا وُن.ـ   وال َّ

، ـ كاُم، بالةم ِ  ال ُّ

ْكَمةةةُ: تََ لُّةةُب يُةةةوٍل َرْلبَةةٍة مةةن بَْطنَةةج ـ    وال َّ
َمْيِن إلةة  الَمْنِخةةَرْيِن، وقةةد ُتِكةةمَ  ، الةةِدماغِ الُمقَةةدَّ

 كعُنَِج،

 وَتَكَم ُ وأْتَكَم ُ،ـ 

 يهو َمْ كوٌم.ـ 

 وَتَكَم بنُْطفَِِِ : َرَم ،ـ 

 الِقْربَةَ: َمْلَها. ـوـ 

: الثَّقيُل الجةايج، وآِ ةُر َولَةِد ـ  ْكَمةُ، بالةم ِ وال ُّ
 األَبََوْيِن، وبالفِكِ: يج ت   م.

ْلقُوُم: الُ ْلقوُم.ـ   ال ُّ

كةةة  وكُاةةرَ  ـ   لَُم، ُمَ رَّ ٍد: الِ ْلةةُف، أو الةةَي الةة َّ
َ ْلفَةةة ُ، وقِةةةدٌح ال ريةةةَ   ليةةة ، وِسةةةهاٌم كةةةا وا 

 يَْسَِْقسموَن بها يج الجاِهِليَّةِ 

  : أْتالٌم.ـ 

ا ُ، ولَيَّنَ ُ،ـ   وَتلََّم ُ تَْ ليما : َسوَّ

رويِها، ـوـ  ًُ ًَ : أداَرها، وأَ ََ من   الرَّ

ُف ِغَاَء ُ: أساَء ُ. وكُمعَ ٍَّم: القايُر الخفي ـوـ 
ال ريُف، والفََرُس الُمْقَِِدُر الَخْلةِ ، والَمْقطةوُع 

بِِل والماِء، َِ  َلَرِف األُذُِن، يُْفعَُل ذل  بِ راِم ا

 وهو أْتلَُم،ـ 

 وهج َتْلماُء، والِقْدُح أُجيَد َصْنعَُِ ُ وقَدُّ ُ،ـ 

ليِم، والَوِ ُل، والاغيُر الُجثَِّة.ـ   كال َّ

ُك، أي: قَدُّ ُ قَدُّ  وهو العبُد َتْلَمة ، ويَُةمُّ ـ  ويَُ رَّ
َُْو ُ، أو يُْمةةبُِه ُ كأَ َّةة ُ هةةو،  ةة ًَ َُْو ُ  ةة ًَ العبةةِد، أو 

 وكَل  األََمةُ.

ُد الِوبارِ ـ  ًِ كة  وكُاَرٍد: وا لَُم، ُم رَّ  وال َّ

  : أْتالٌم.ـ 

 وَتلََمِا العَْنِ : َت َمِاها.ـ 
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ا: ويقاُل للَوِ ةل والةدَّْهِر المَّةديِد ال ثيةِر الباَليةـ 
 األَْتلَُم الَجََُع.

ْلماُء: األُْرِويَّةُ، وأُْ ثَ  الاُّقوِر.ـ   وال َّ

: الةةَاِهُب الماضةةج، أو ـ    والُمةةْ لَئِمُّ، كُمْمةةَمِعل ٍ
 الُمْرتَِفُع يج َسْيٍر أو غيِرِ ، والُمْرتَِ ُل.

اٍد: ـ    ةةَ  : اْ بََسةةَطْت. وكُ بيةةٍر وَشةةدَّ واتألَمَّ الةُّ
 اسمان.

 وَتلََم: أْ َطأ،ـ 

َِ اَء: َمْلَ ُ، ـوـ   ا

 َ طاَء ُ: قَلَّلَ ُ، ـوـ 

 أْ فَ ُ: قََطعَ ُ. ـوـ 

 واْتَدلََم أْ فَ ُ: اْسَِأصلَ ُ،ـ 

 َرأَس ُ: قََطعَ ُ. ـوـ 

كة : َجبٌَل قُْرَب َشْهَرُتوَر، و َباٌت ـ  لَُم، ُمَ رَّ وال َّ
ال بِةةْ َر لَةة  وال َتْهةةَر، ويةةج ُ روقِةةِ  الِةةج تَْ ةةَت 

بٌّ  ًَ . األرِض  ْلٌو باِهجٌّ ًُ  ُمفَْلَطٌك 

: الخفيُف.ـ   الُمْ لَِهمُّ، كُمْمَمِعل ٍ

 َتمَّ ُ ياْ َ مَّ: َشدَّ ُ. وك ِاٍب: ما يَُ مُّ ب  ـ

ةٌ،ـ    : أِتمَّ

 البعيُر بأْ ِفِ : َريََع رأس ُ ألَلٍَم ب ، ـوـ 

 برأِسِ : َريَعَ ُ، ـوـ 

 بأْ ِفِ : َشَمَخ، ـوـ 

 ،الِقْربَةَ: مْلَها ـوـ 

،ـ  ْت ُتموما : اْمَِْلَْت، الِتٌم ُمَِعَد ٍ  يََ مَّ

 البعيَر: َ َطَم ُ، وتَقَدََّم يج السَّْيِر، وتََ لََّم. ـوـ 

، وتَِةابُُع ـ  ةْوُت البعيةُد لة  َدِويٌّ ْمَ َمةةُ: الاَّ وال َّ
َسةةةنُ ُ َصةةةْوتا ، وأثْبَُِةةة ُ  ًْ ْ ةةةِد، وهةةةو أ َصةةةْوِت الرَّ

أْكِلِهةةةم، وُهةةةْم َمَطةةةرا ، وتَةةةراُلُن العُلةةةو ِ  لةةة  
ُصةةموٌت، ال يَْسةةَِْعِملوَن لسةةا ا  وال َشةةفَة ، لِ نَّةة ُ 
لوقِهةةا، يَةةيَْفَهُم  ًُ َصةةْوٌت تُةةديُر ُ يةةج َ ياشةةيِمها و
بعُةها  ن بعةٍض، وَصةْوُت األََسةِد، وبال سةِر: 
بِةةةِل والنةةةاِس،  َِ الجما ةةةةُ، أو َ ْمسةةةوَن ِمةةةَن ا
 وقِْطعَةةةةٌ مةةةن الِجةةةن ِ أو مةةةن السةةةباعِ، وَجماَ ةةةةُ 

بِِل ما ييها ِصغاٌر، َِ  ا

ْم يِم.ـ   كال  ِ

 وُتْمُ وُمها: ِ ياُرها، أو ِمئَة  منها،ـ 

ُهْم. ـوـ   من القوِم: شرُّ

 وماٌء َتْمَ ٌم، كجعفٍر وُ البٍِط: كثيٌر.ـ 

ُم، كبَقٍَّم،ـ   وَتمَّ

 وَتْمَ ُم، كجعفٍر وُ البٍِط: بِئٌْر ِ نَد الَ ْعبَِة.ـ 

 َدَر.وتََ ْمَ َم الَجَمُل: هَ ـ 

اٍن: العُْمُب الُمْرتَِفع.ـ  اُم، كُرمَّ مَّ  وال ُّ

ْتِميُم، بال سر: لَْيلَةٌ من لَياِلج الَم اِق،ـ  َِ  وا

 وع، والِهالُل آِ َر المَّْهِر.ـ 

كة : تُجاَه ُ.ـ   وَوْجهج َتَمَم بَْيِِ ، م رَّ

 وداِري َتَمَم داِرِ : قَريٌب منها.ـ 

 وأْمُرُهم َتَمٌم: أَمٌم.ـ 
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 َتمٌّ: د بَِمط ِ َجْيُ وَن،وـ 

 وبالةم: ع.ـ 

 وِتْمَ ُم، كِ ْميََر: ع بُِخوِتْسِاَن.ـ 

 واْتَدمَّ: تَ بََّر،ـ 

ئُْب السَّْخلَةَ: أَ ََها رايِعا  رأَسها، ـوـ   الَ ِ

ها.ـ   كَ مَّ

ةة بِجِ الةةَي  ـ   ُت َةةْيٌم، ك بيةةٍر: واِلةةُد سةةاِريَةَ الاَّ
،  ادا ُ ُ َمُر وهةو بنَهاَوْ ةَد، و ُغ اِشةجٌّ رآ ُ النبةجُّ

صةةل  ِ  ليةة  وسةةلم، يََسةةَجَد ُشةةْ را ، ووالةةُد 
ِ، وجةةدُّ أ ةةس ابةةِن أبةةج إيةةاٍس  ْيةةٍب الطََّهةةِوي  َُ ذُ

 الماِ َرْيِن.

َكَِْيِن: َهنِةةةةاِن تَِليةةةةاِن ـ      وَت ََمِةةةةا األُذُِن، ُمَ ةةةةرَّ
 المَّْ َمةَ، وتُقاباِلِن الَوتََر َ،

ْريا ُ، وتَُس َّ  ـوـ  ًَ  ُن  و ُ ُ.من الفُوِق: 

 وهو العبُد َتْ َمة : َكَ ْلَمٍة يج لُغاتِِ  وَمعا ِي .ـ 

كةةة : بَْقلَةةةٌ، وشةةجٌء يُْقَطةةُع مةةن ـ    وال َّ ََمةةةُ، م رَّ
 أُذُِن البعيِر، يَيَُِْرُك ُمعَلَّقا ، يُْفعَُل بِ راِمها.

 بعيٌر َت ٌِم وأْت َُم وُمَ  ٌَّم، كُمعَ ٍَّم،ـ 

 وُمَ  ََّمةٌ. و اقةٌ َت َِمةٌ وَتْ ماءُ ـ 

ْلِف.ـ  لَُم الَي َ ْلَف ال  ِ  وال َّ َُم: ال َّ

والةة َّ ِيُم: الُمْسةةَِْلَ ُ  يةةج قةةوٍم لةةيَس مةةنهم، ـ   
،  والدَِّ جُّ

كةةالُمَ  َِّم، كُمعَ َّةةٍم ييهمةةا، واللئةةيُم الَمْعةةروُف ـ   
بِِل، ويَْ ٌل. َِ ِ . وكُمعَ ٍَّم: ِصغاُر ا  بِلُْؤِمِ  أو َشر ِ

ٌن مةةن بنةةج يَْربةوعٍ، وابةةُن ُجَمةةَم: وأْت َةةُم: بَْطةـ  
 أبو بَْطٍن من تَميٍم،

ةةاٌر ًةةاِذٌق كةةان ـ    وع. وكغُةةراٍب: الداِهيَةةةُ، وَتمَّ
 للرشيِد.

وَت َُّمةةةةوا لةةةةج هةةةةَا الَخْاةةةةَم، أي: بعثةةةةو ُ ـ     
 ِليُخاِصَمنِج.

 وأْت ََم المجُر: صارْت ل  َت ََمةٌ.ـ 

 واألَْت َُم: الَجََُع، كاألَْتلَِم.ـ 

ُهو ـ    ْهَمةةةةُ، بةةةةمهما: ريةةةُك لَْ ةةةٍم ال ُّ َمةةةةُ وال ُّ
 سميٍن ُمْنٍِِن.

ْهم، بالةةةةم: الةةةريُك الُمْنِِنَةةةةُ، وَشةةةْ ُم ـ     والةةة ُّ
ِ  أو النَّعةةاِم والَخْيةةِل، أو  ةةامٌّ، والطيةةُب  ًْ الةةَو
باِد، وهو الَي يَْخُرُ  من ِسةنَّْوِر  المعروُف بال َّ

باِد من تَْ ِت ذَ َبِة  ييمةا بةيَن الةدُّبُِر و المبَةاِل، ال َّ
 وبالِ ريِ : مادُر َتِهَمْت يَُد ُ، كفِرَح،

يهةةج َتِهَمةةةٌ، أي: َدِسةةَمةٌ. وك ِِةةٍف: السةةميُن ـ   
 ال ثيُر المَّْ ِم، أو الَي يي  باقج ِلْرٍق.

والُم اَهَمةُ: العَداَو ُ، والُم اكَّةةُ، والُمفاَرقَةةُ، ـ 
والُمقاَربَةةةُ، ِضةةدٌّ، والُمةةدا ا ُ يةةج السةةير والبيةةعِ 

راِء وغيِرها.وال  م ِ

 وكَسْ راَن ويَُةمُّ: َكْلٌب، وع.ـ 

،ـ   وَتَهَم العَْ ُم: أَمخَّ

 كأَْتَهَم،ـ 

  ن كَا: َتَجَر ُ، ـوـ 

 ياُل ا : أْكثََر ال الَم  لي . ـوـ 

 وكفِرَح: اتُِّخَم، يهو َتْهماُن،ـ 
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ُجُل: أْكثََر ال الَم  لي . ـوـ   الرَّ

ْمَ َمةُ ـ  ْهَ َمةُ: ال َّ تَ اُن يج الَمْمجِ.وال َّ  ، والرَّ

 وكغراٍب: ع.ـ 

َتْهَدٌم، كجعفةٍر: يَةَرٌس لعَْنَِةَر َ، ويَةَرٌس ِلبِْمةِر  ـ
ْقُر، أو يَْرُ   ِ، واألََسُد، والاَّ ج  ًِ يا بِن َ ْمٍرو الر ِ

ُد األَباِرِق. ًَ  الباِتي، وأ

ْهَدماِن: أَ واِن من َ ْبٍس،ـ   وال َّ

 َتْهَدٌم وَكْرَدٌم أو قَْيٌس،ـ 

ٍب: تابِِعجٌّ ثِقَةٌ. ـ  وَتْهَدُم بُن ُمَةر ِ

 َمَة  تاٌم من النَّهاِر، أي: ُرْبعُ ُ.ـ 

 وتاماِن:  ِْافُ ُ.ـ 

بُةةةُع مةةةةن كةةةل ِ شةةةةجٍء، وكةةةةوَر ٌ ـ     اُم: الرُّ والةةةة َّ
ةُ تقوُل: جاٌم.  بنَْيسابوَر، والعامَّ

يٌَ،ـ  َِ ْوُم: َلعاٌم ألهِل اليمِن من اللَّبَِن ل  وال َّ

يَةٌ بمْرمينِيَةَ.وبالةم: ع بـ  ًِ  الِ جاِت، و ا

 وتوماُن، بالةم: لائفَةٌ من األَْكراِد.ـ 

ويُم: الُمْجَِِمُع من كل ِ شجٍء.ـ   وال َّ

 وال اماُت: الِفَرُق،ـ 

َد ُ: تاَمةٌ.ـ  ًِ  الوا

ُق مةةةن الل ةةةِم ومةةةن  ـ    يَُم، كِعنَةةةٍب: الُمَِفَةةةر ِ الةةة  ِ
يَةةة ًُ ِ، والغةةةاَر ُ، ويَةةةَرُس جةةةابِِر بةةةِن  ٍ الةةةدَّواب  ج 

ِ، ويََرُس األَْ ةنَِس ابةِن ِشةهاٍب، َمْمنةوٌع  الَِْغِلبِج 
 للمعريَِة والَِّأْ يِث.

ْيَمةُ:   بنَْخلَةَ اليَما ِيَّةِة، وبال سةِر: قِْطعَةةٌ ـ  وال َّ
بِةةةِل، أقَلُّهةةةا بَعيةةةراِن وثالثةةةةٌ، وأْكثَُرهةةةا  َِ مةةةن ا

  مسةَ َ َمَر و  ُوها.

َق،ـ   وتََ يََّم: تَفَرَّ

: صةاَر ِتيَمةا  ِتيَمةا ، واْشةَِدَّ اْكِِنةاُت ُ، الل ةمُ  ـوـ 
 واْ َةمَّ بعُة  إل  بعٍض، كأَ َّ ُ ِضدٌّ.

.ـ  ًِ ايَةُ صوِت الِجن ِ ِلِ :   وال يَ ُم، ب سر أوَّ

وتاَم ل  يَ يُم ويَ اُم يأَْسَ َِ ُ، أي: تََ لََّم بَِ ِلَمٍة ـ 
 يأَْسَ َِ ُ بها.

 واألَتيُم: البعيُر ال يَْرُغو.ـ 

ْينفَ   ْصُل الّسِّ

 َسئَِم المجَء، ـ

 من ، كفِرَح، ـوـ 

 َسأْما  وَسأَما  وَسأَْمة  وَسآَمة  وَسآما : َملَّ،ـ 

 يهو َسُؤوٌم، وأْسأْمُِ ُ.ـ 

: ال بيُر العَُجِ . ـ  السُُِّْهُم، بالةم ِ

 َسَجَم الدَّْمُع ُسجوما  وِسجاما ، كِ ِاٍب، ـ

 وَسَجَمِْ ُ العيُن،ـ 

 الماَء، السَّ ابَةُ  ـوـ 

تَْسِجُم ُ وتَْسُجُم ُ َسْجما  وُسجوما  وَسةَجما ا : ـ 
 قََطَر َدْمعُها، وساَل قليال  أو كثيرا ،

 وَسَجَم ُ هو،ـ 

َم ُ تَْسجيما  وتَْسجاما .ـ   وأْسَجَم ُ وَسجَّ

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.dorar.net/


wwwwww..ddoorraarr..nneett                    َرِر السَّنِيَِّة                                                    القاموس المحيطالقاموس المحيط َرِر السَّنِيَِّة    دُّ َمْوقُِع الالدُّ

          
 

والسَّةَجُم، بالِ ريةِ : المةاُء، والةدَّْمُع، َوَوَرُق ـ 
 الِخالِف.

 .واألَْسَجُم: األَْتيَمُ ـ 

 وَسَجَم  ن األَْمِر: أْبَطأ.ـ 

 والساجوُم: ِصْبٌ ، وواٍد،ـ 

و اقةةةٌ َسةةُجوٌم وِمْسةةجاٌم: إذا يَمَّةةَ ْت ِرْجلَْيهةةا ـ   
  نَد الَ ْلِب، وَسَطعَْت برأِسها.

كة ، ـ  السََّ ُم، م رَّ

 والسُّْ َمةُ، بالةم، وكغُراٍب: السَّواُد.ـ 

نٌَم، والةةدَُّم واألَْسةةَ ُم: األَْسةةَوُد، والقَةةْرُن، وَصةةـ   
ةةةة اُب،  تُْغَمةةةةُس ييةةةة  أْيةةةةدي الُمَِ ةةةةاِلفيَن، والسَّ

لََمةُ الثَّْديِ، وِتقُّ الخمِر. ًَ  و

كةةةةةة : َشةةةةةَجٌر، وال ديةةةةةُد، ـ       ةةةةةَ ُم، م رَّ والسَّ
اِد. َِْيِن: َمطاِرُق ال دَّ  وبَةمَّ

 وذو ُسَ ْيٍم، كُ بيٍر: ع، وابُن تُبَّعٍ.ـ 

يُ  بةةةُن والسَّةةةْ ماُء: الةةةدُّبُُر، وشةةةجٌر. وَشةةةرـ    
ةة ، وأبةةو ُ، َ ْبةةَد ُ  ، وهةةج أُمُّ السَّةةْ ماِء: صةة ابجُّ

 بُن ُمغيٍث.

.ـ   وأبو َسْ َمةَ: راِجٌ  باِهِلجٌّ

وَسةةْ َمةُ بنةةُت كعةةٍب: يةةج قُةةةاَ ةَ، وبالةةةم: ـ   
اسةةٌم، ويَةةَرُس َجةةْ ِء بةةِن  اِلةةٍد. وكُ يَةةَر: يَةةرُس 

ِر. وكُ بيٍر: يَةَرُس الُمَسةلَِّم  َِ بةِن النُّْعماِن بِن الُمْن
ٌث.  . وكسة ابٍة: م ةد ِ ِ، ولُغَِويٌّ ب ِج  َرِ  الةَّ الُمَمخ ِ
وكثُمامةةة: مةةاٌء ل ل لةةٍب ل باليَماَمةةِة، وِمْخةةالٌف 
بةةةةةاليَمِن، وواٍد بفَْلةةةةةجٍ، وأمةةةةةا اسةةةةةُم ال لةةةةةِب، 

.  يبالمعجمِة، وَوِهَم الجوهريُّ

 وأْسَ َمت السماُء: َصبَّْت ماَءها.ـ 

ِرقةةةاٍن: واألُْسةةةُ ماُن، بالةةةةم: شةةةجٌر. وكِ بْ ـ    
 َجبٌَل، وبالةم: َ َطأٌ، وكل شجٍء أْسوُد.

كة : السَّواُد. ـ  السََّخُم، م رَّ

 واألَْسَخُم: األْسَوُد.ـ 

 والسَّخيَمةُ والسُّْخَمةُ، بالةم: الِ ْقُد.ـ 

ٌم، كُمعَ ٍَّم: ب  َسخيَمةٌ.ـ   وهو ُمَسخَّ

َم  لي .ـ   وقد تََسخَّ

َم بَاْدِرِ  تَْسخيما : أْغةَ ـ   بَ ُ،وَسخَّ

َد ُ، ـوـ   وْجَه ُ: َسوَّ

نَ ُ، ـوـ   الماَء: َسخَّ

 اللَّْ ُم: أْ ََِن. وكغُراٍب: الَخْمُر السَِّلَسةُ، ـوـ 

ِهمام، والفَْ ُم، ـ  كالسُّخاَم  والسَُّخاِميَِّة، ضبَةم ِ
وَسةةةواُد الِقةةةْدِر، والةةةريُ  اللَّةةةي ُِن تَْ ةةةَت ريةةةِ  

اِب كالَخ  ِ والقُْطِن الطَّْيِر، واللي ُِن الَمس ِ من الثِي
 و َْ ِوِ .

ِ : الِةةج اْ ةةَِلََط السَّةةْهُل ـ    والسَّةةْخماُء مةةن الَ ةةرَّ
 منها بالِغلَِظ.

كةة : الَهةمُّ، أو مةع  َةَدٍم، أو َغةْيٌظ  ـ  السَّةَدُم، ُم رَّ
ْ ٍن، ًُ  مع 

 َسِدَم، َكفِرَح،ـ 

يهةةةو سةةةاِدٌم وَسةةةْدماُن، والِ ةةةْرُص، واللَهةةةُج ـ    
 بالمجِء.

كةةةة  وك ِِةةةٍف ويَْ ةةةٌل مَ ـ     ْسةةةدوٌم وَسةةةَدٌم، م رَّ
بِِل يَيَْهةِدُر  َِ وُمعَ ٍَّم: هائٌِج، أو الَي يُْرَسُل يج ا
بينهةةةا، يةةةمذا َضةةةبِعَْت، أُْ ةةةِرَ   نهةةةا اْسةةةِِْهجا ا  
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ِ َوْجةةٍ   لنَْسةةِلِ ، أو الَمْمنةةوُع مةةن الِةةةراِب بةةأي 
 كان.

ةةباُب ـ    ْكِر، والةَّ َِ والسَّةةديُم، كةةأَميٍر: ال ثيةةُر الةة
قي  ُ ، أو  امٌّ.الرَّ

 وماٌء ُمَسدٌَّم كُمعَ ٍَّم،ـ 

 وَسِدٌم، ك ٍِِف و َُدٍس وَجبٍَل وُ نٍُ : ُمْنَديِ ٌ ـ 

  : أْسدامٌ ـ 

 وِسداٌم، أو الواًُد والجمُع َسواٌء.ـ 

 وَرِكيَّةٌ ُسْدٌم، بالةم وبةمِين: ُمْنَديِنَةٌ.ـ 

ةةةةٍم: البعيةةةةُر ـ      وَسةةةةَدَم البةةةةاَب: َرَدَمةةةة . وكُمعَ َّ
َِْهُر  يَعُِفَج من القََِِب ًِ الُمْهَملُ   ، وما َدبَِر 

 اْ َسَدَم َدبَُر ، أي: بََرأ.ـ 

 و اِشٌ  َسِدٌم، ك ٍِِف: شديُد الِعْمِ .ـ 

وَسدوُم: لقَْريَِة قَْوِم لوٍل، َغِلَط يي  الجوهِريُّ ـ 
 والاواب:

 َسَوُم، بالَاِل المعجمِة،ـ 

 ومن  "قاضج َسَوَم"،ـ 

 َص.أو َسَوُم: د بِِ مْ ـ 

 السَّْرُم: َتْجٌر لل الِب، ـ

تقوُل: َسْرما  َسْرما ، وبالةةم: َمْخةَرُ  الثُّْفةِل، ـ 
وهو َلَرُف الِمع  الُمْسَِقيِم، وبالِ ريِ : َوَجُع 

 الدُّبُِر. وكُ ْمراَن: ُتْ بوٌر َ بيٌث.

 والَِّْسريُم: الَِّْقطيُع.ـ 

عَة .ـ  َمة : ُمَِقَط ِ بُِل ُمََِسر ِ َِ  وجاَءِت ا

 السَّْرَجُم، بالجيِم كجعفٍر: الطويُل. ـ

الساَسُم كعالٍَم: شجٌر أْسَوُد، أو اآلبِنةوُس، أو  ـ
. ْي ى، أو شجٌر يُْعَمُل من  الِقِسجُّ  الم ِ

السَّةةْرَلُم، كجعفةةٍر وِتْبةةِر ٍ: الطويةةُل، والبَةةي ُِن  ـ  
القوِل يج ال الِم، والواِسُع الَ ْلِ  السريُع البَْلعِ 

 َ ْلٍ .َمَع ِجْسٍم و

ةٍة  ـ ًَ الِسطاُم، بال سِر: الِمْسعاُر، ِلَ ديَدٍ  َمْفطو
َرَوْ ُد، وِصةماُم القةاروَرِ ،  ُك بها الناُر، والدَّ يَُ رَّ

دُّ السيِف، ًَ  و

 كالسَّْطِم.ـ 

ةُ القةةةةةوِم، كُطْرُلبَّةةةةةٍة: وَسةةةةةُطُهْم، ـ       وأُْسةةةةةُطمَّ
 وأْشرايُُهم، أو ُمْجََِمعُُهم.

 صوُل.والسُُّطُم، بةمِيِن: األُ ـ 

 وَسَطَم الباَب: َرَدَم ُ.ـ 

ْسةةطاُم، بال سةةِر: الِمْسةةعاُر، وَسةةْيُف  بةةِد ـ    َِ وا
 ِِ بِن أْصَرَم.

ْنَ لَةَ، ـ  ًَ بنو َسْعَدٍم، كجعفٍر، من بَنِج ماِلٍ  بِن 
 أو الميُم تائَِد ٌ.

بِِل، ـ َِ  السَّْعُم: َضْرٌب من َسْيِر ا

 وقد سعََم، َكَمنَع،ـ 

. وك بيةةةٍر: َجةةةدُّ ِمةةةْرَداِس بةةةِن و اقَةةةةٌ َسةةةعومٌ ـ    
ِ، رضج ُِ تعال   ن .  ُ قَفَاَن الاَّ ابِج 

: ـ      وَسةةةةْيٌل ِمْسةةةةعاٌم، كم ةةةةراٍب، أو كُمْمةةةةعان ٍ
 سريٌع.
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َسةةغََم جاِريََِةة ُ، َكَمنَةةَع: جاَمعَهةةا، أو هةةو أن ال ـ   
يُِ ةةةبَّ أْن يُْنةةةِ َل يَيُةةةْدِ َل ثةةةم يُْخةةةِرَ . وك ِِةةةٍف: 

 السَّي ُِئ الِغَاء.

والُمَسةةغَُّم، كُمعَ َّةةٍم: الَ َسةةُن الِغةةَاء، والغُةةالُم ـ   
 الُمْمَِِلُئ البََدِن  َْعَمة ،

ِهما.ـ  َم، بَةم ِ  وقد أُْسِغَم وُسغ ِ

وَرْغما  ل  َدْغما  َسةْغما : تَْوِكيةداِن ِلَرْغمةا ، بةال ـ 
 واٍو.

 وأْسغََم ُ: أبلََ  إل  قَْلبِِ  األَذَى.ـ 

 ُع.والَِّْسِغيُم: الَِّْجريـ 

 َسْيغٌَم، كَةْيغٍَم: د.ـ 

 السَّقام، كَس اٍب وَجبٍَل وقُْفٍل: المرُض، ـ

 َسِقَم، كفَِرَح وَكُرَم، يهو َسِقيمٌ ـ 

  : ك ِاٍب. وكغراٍب: واٍد، وقد يُْفَُِك.ـ 

 وَسْقماُن: ع.ـ 

 والسَّْوقَُم: َشَجٌر ِ  اٌم.ـ 

والسَّةةقَمو ِيا:  َبةةاٌت يُْسةةَِْخَرُ  مةةن تَجاِويِفةةِ  ـ   
ُرلوبَةةةٌ َدبِقَةةةٌ، وتَُجفَّةةُف، وتُةةْدَ   باْسةةِم  َباتِهةةا 
مةةاِء أْكثَةةُر مةةن  ًْ أيةةةا ، ُمةةةادَّتُها للَمِعةةَدِ  واألَ
جميةةعِ الُمْسةةِهالِت، وتُْاةةلَُك باألَشةةياء العَِطةةَرِ  
ْ َجبيةِل واألَ يسةوِن، ِسةتُّ َشةعيراٍت  كالفُْلفُِل وال َّ
 منهةةةةا إلةةةة  ِ مةةةةريَن شةةةةعير   يُْسةةةةِهُل الِمةةةةرَّ َ 
ديَّةةةةةَ مةةةةن أقاصةةةةج  ةةةةْفَراء واللُّ وجةةةةاِت الرَّ الاَّ
ٍَ يةةج ًليةةٍب  البَةَدِن، وُجةةْ ء منةة  بُِجةةْ ٍء مةن تُْربُةة
 لةة  الريةةِ  ال يَِْةةُرُك يةةج الةةبَْطِن دوَد  ، َ جيةةٌب 

ٌب.  يج ذل ، ُمَجرَّ

ْقِطُم، كِ ْبِر ٍ: الفأَْر ُ.ـ   الس ِ

 َضْعٍف،السَّْيَ ُم، َكَ ْيَدٍر: الُمقَاِرُب الَخْطِو يج ـ 

 وقد َسَ َم َسْ ما ، واْسُم رُجٍل.ـ 

ْلُو بعُْرَوٍ  واًَدٍ ، كَدْلِو السَّقَّائينَ  ـ  السَّْلُم: الدَّ

 : أْسةةلٌُم وِسةةالٌم، ولَةةْدُغ الَ يَّةةِة، وبال سةةر: ـ   
ْلُك، ويُْفةَُِك، ويَُؤ َّةُث، والسَّةالُم،  الُمساِلُم، والاُّ

ْسةةالُم. وبالِ ريةةِ : السَّةةلَُف، واال َِ ْسِِْسةةالُم، وا
َد ُ: بهاٍء. ًِ  وشجٌر، الوا

وأرٌض َمْسةةةلوماُء: كثيَرتُةةة ُ، واالْسةةةُم مةةةن ـ    
 الَِّْسِليِم، واألَْسُر، واألَسيُر.

ٍة: الِ جاَر ُ ـ  ًَ  والسَِّلَمةُ، كفِر

 : كِ ِاٍب، والمرأ ُ النا َمةُ األَْلراِف، وابةُن ـ 
ةةةةةَ ْيِمجُّ  ْنَ لَةةةةةةَ السُّ ًَ : قَةةةةةْيٍس الَجْرِمةةةةةجُّ وابةةةةةُن 

 َص ابِيَّاِن،

وبنو َسِلَمةَ: بَْطٌن من األَْ ااِر، وابُن كْهالء: ـ 
يةةةج بَجيلَةةةةَ، وابةةةُن الَ ةةةاِرِث يةةةج ِكْنةةةَد َ، وابةةةُن 
َ ْمةةةِرو بةةةِن ذُْهةةةٍل، وابةةةُن َغَطفةةةاَن بةةةِن قَةةةْيٍس، 
وُ َمْيةةَر ُ بةةُن ُ فةةاِف بةةن َسةةِلَمةَ، و بةةُد ِِ بةةُن 

، وَ ْمةةةرُ  ةةةِديُّ ًُ  البَةةةْدِريُّ األُ
و بةةةُن َسةةةِلَمةَ َسةةةِلَمةَ

،  الُمراِديُّ
، و بُد ِِ بُن َسِلَمةَ  الَهْمدا ِجُّ

وأْ َطأَ الَجْوَهِريُّ يج قوِلِ : وليس َسِلَمةُ يةج ـ 
 العرِب غيَر بَْطِن األَْ َااِر.

كة : أربعوَن َصة ابيا ، وثالثةوَن ـ  وَسلََمةُ، م رَّ
ُهما. ُُ ثا ، أو ُتها  م د ِ

: رُجالِن م.وَسلََمةُ الَخْيِر، وَسلَ ـ   َمةُ المَّر ِ

وأُمُّ َسلََمةَ: بْنُت أَُميَّةَ، وبْنُت يَ يد، وبْنُت أبج ـ 
 ًَ يٍم،

 أو هج أُمُّ ُسلَْيٍم أو أُمُّ ُسلَْيماَن: َص ابيَّاٌت.ـ 
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 والسَّالُم: من أسماء ِ تعال .ـ 

 والسَّالَمةُ: البََراء ُ من العُيوِب، واللَِّديُ ،ـ 

 َمْسلُوِم،كالسَّليِم والـ 

وع قُةةةْرَب ُسَمْيسةةةاَل، واسةةةُم م ةةةةَ، وجبةةةٌل ـ    
 بال جاِت.

قَّةةةِة، وشةةةجٌر ـ     وقْاةةةُر السَّةةةالِم: للرشةةةيِد بالرَّ
ٍ: السَّةةةالُم  ليةةةَ . قةةةال:  وي سةةةُر. قيةةةَل ألَ رابِةةةج 
الَجثْجاُث  ليَ . قيل: ما هَا جواٌب؟ قةال: ُهمةا 
ةةةدا ،  ًِ اِن، وأ ةةةَت َجعَْلةةةَت  لَةةةجَّ وا َشةةةَجراِن ُمةةةرَّ

 َجعَْلُت  ليَ  اآلَ َر. وك ِاٍب: ماٌء.يَ 

وكغةةةراٍب: ع. وك بيةةةٍر: ابةةةُن َمْنُاةةةوٍر، أبةةةو ـ    
قَبيلَةٍة مةن قَةْيِس َ ةْيالَن، وأبةو قَبيلَةٍة مةن قَةةْيِس 
َ ةْيالَن، وأبةةو قَبيلَةةة مةةن ُجةةَاَم، و مسةةةَ َ َمةةَر 

 َص ابيا .

وأُمُّ ُسةةةةلَْيٍم بنةةةةُت ِمْل ةةةةاَن، وبْنةةةةُت ُسةةةةَ ْيٍم: ـ     
انِ   .َص ابيَِّ

 وذاُت السُّلَْيِم: ع.ـ 

وَدْرُب ُسةلَْيٍم: بِبِْغةَداَد. وكُجَهْينَةةَ: اْسةٌم. وأبةو ـ 
ُسةةةةةْلم ، كبُْمةةةةةَرى: واِلةةةةةُد ُتَهْيةةةةةٍر المةةةةةاِ ِر. 

 وكَسْ َرى: ُكْنيَةُ الَوَتغِ.

وَسْلَماُن: جبٌل، وبطٌن من ُمراٍد، منهم ُ بَْيَد ُ ـ 
 السَّْلما ِجُّ وغيُر ُ.

ابُن ثُماَمةَ، وابُن  اِلٍد، وابةُن وابُن َسالََمةَ، وـ 
 َصْخٍر، وابُن  اِمٍر،

: َص ابيُّوَن.ـ  ْسالِم الفاِرِسجُّ َِ  وابُن ا

 وأبو َسْلَماَن: الُجعَُل.ـ 

 والسُّلَُّم، كُس ٍَّر: الِمْرقا ُ، وقد تََُكَّرُ ـ 

 : َسةةالليُم وَسةةالَِلُم، والغَةةْرُت، َويَةةَرُس َتبَّةةاَن ـ   
ُب أْسةةةفََل مةةةن العا َةةةِة  ةةةن بةةةِن َسةةةيَّاٍر، وكواِكةةة

 يَِمينِها، والسَّبَُب إل  المجء.

 وَسلََم الِجْلَد يَْسِلُم ُ: َدبَغَ ُ بالسَّلَِم،ـ 

َ َمَها. ـوـ  ًْ ْلَو: يََرَغ من َ َمِلها، وأ  الدَّ

 وَسِلَم من اآليَِة، بال سر، سالمة ،ـ 

 وَسلََّم ُ ّللاُّ تعال  منها تَْسِليما .ـ 

إليةةة  تَْسةةةِليما  يَََِسةةةلََّم ُ: أْ َطْيُِةةة ُ وَسةةةلَّْمُِ ُ ـ    
 يَِناَولَ ُ.

ضا، والسَّالُم.ـ   والَِّْسِليُم: الر ِ

 وأْسلََم: اْ قاَد، وصاَر ُمْسِلما ،ـ 

 كََِسلََّم،ـ 

: َ ََلَ ُ، ـوـ   العَُدوَّ

 أْمَر ُ إل  ِ تعال : َسلََّم . ـوـ 

 وتَسالََما: تََاالََ ا.ـ 

 وسالََما: صالَ ا.ـ 

 واْسَِلََم الَ َجَر: لََمَس  إما بالقُْبلَِة أو باليَِد،ـ 

 كاْسَِْلََم ُ،ـ 

ْرُع: َ َرَ  ُسْنبُلُ . ـوـ   ال َّ

وهو ال يُْسَِلَُم  ل  َسةَخِط : ال يُْاةَطلَُك  لة  ـ 
 ما يَْ َرُه ُ.

 واألَْسْيِلُم: ِ ْرٌق بين الِخْنِاِر والبِْنِاِر.ـ 
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 واْسَِْسلََم: اْ قاد،ـ 

 ثََ َم الطريِ : َرِكبَ ُ ولم يُْخِطئْ ُ. ـوـ 

وكان يَُسمَّ  م مةدا ، ثةم تََمْسةلََم، أي: تََسةمَّ  ـ 
 بُِمْسِلٍم.

 وأُساِلُم، بالةم: َجبٌَل بالسَّراِ .ـ 

 ومدينةُ ساِلٍم: باألَْ َدلُِس.ـ 

ةْ ٍن بَجْنةِب الثَّْلمةاِء، ـ  ًَ والسَّالِميَّةُ: ماء ٌ لبنةج 
 وماء ٌ أُْ رى.

عيِد.وكَ ـ  اٍد:   بالاَّ  َمدَّ

 وَ ْيُف َسالٍَّم: بم ة.ـ 

وَسلَْميَةُ، ُمَس َّنَةَ الميِم ُمَخفَّفَةَ اليةاء: د، منة  ـ 
كة . ، م رَّ  َ ِيٌ  السَّلَما ِجُّ

َكة : ع.ـ   وذو َسلٍَم، ُمَ رَّ

 وذو َسلَِم: بُن َشديِد بِن ثابٍِت.ـ 

ائِِف، وَسْلَم ، كَسْ َرى: ع بنَْجةٍد، وأُُلةٌم بالطةـ 
، و َْبةةةٌت  ةةةجٌّ ًَ وجبَةةةٌل ِلَطي ِةةةٍئ َشةةةْرقِجَّ المدينةةةِة، و

 وص ابياِن، وِستَّ َ ْمَر َ َصَ ابِيَّة .

 وأُمُّ َسْلَم : امرأ ُ أبج رايِعٍ.ـ 

وكُ ْبلَ : ُسْلَم  بُن  بِد ِِ بِن ُسْلَم ، وابةُن ـ 
، ٍَ  ِغياٍث، وابُن ُمْنِق

، أو هو َكسَ ـ   ْ َرى.وأبو ُسْلَم  القََِبا ِجُّ

 والسُّالماُن: شجٌر، وماٌء لبنج َشْيبَاَن،ـ 

واسةةٌم وكسةة اٍب:  بةةُد ِِ بةةُن َسةةالٍم الِ ْبةةُر، ـ   
 وأ و ُ َسلََمةُ بُن َسالٍم،

 وابُن أ يِ  سالٌم،ـ 

 َسالُم بُن َ مٍرو: ص ابِيُّوَن،ـ 

ٍ الُجبَّةائِجُّ الُمْعَِِ ِلةجُّ م مةُد بةُن  بةِد ـ  وأبو  ِلج 
 ٍم،ِِ بِن َسال

وم مُد بُن موسة  بةِن َسةالٍم السَّةالِمجُّ  ِْسةبَةٌ ـ 
، ِ  إل  َجد ِ

 وبالِمديِد: ابُن َسْلٍم،ـ 

 وابن ُسلَْيٍم،ـ 

 وابُن ُسلَْيَماَن،ـ 

بيٍل، وابةُن أبةج ـ  ًْ وابُن أبةج َسةالٍَّم، وابةُن ُشةَر
َ ْمةةةةَر َ، وابةةةةُن ِمْسةةةةِ يٍن، وابةةةةُن أبةةةةج ُمطيةةةةعٍ: 

ثوَن.  م د ِ

 َسالَِّم بِن أبج الُ قَْيِ ،واْ ُِِلَف يج ـ 

 وَسالَِّم بِن م مِد بِن  اِهٍض،ـ 

 وسعِد بِن جعفَِر بِن َسالٍَّم،ـ 

ِ،ـ   وم مِد بِن َسالٍَّم البْيَ ْنِدي 

 وبالِخفيِف: داُر السَّالِم: الجنةُ.ـ 

 و َْهُر السالِم: َدْجلَةُ.ـ 

 ومدينَةُ السالِم: بَْغَداُد،ـ 

م مةُد بةُن  اِصةٍر، و بةُد  وإليها  ُِسَب ال ايِظُ ـ 
ثَاِن، وم مةُد بةُن  بةِد ِِ  ِِ ابُن موَس  الُمَ ةد ِ

 الما ُر السَّالِميُّوَن.

 وسالَمةُ بُن ُ َمْيِر بِن أبج َسالَمةَ: َص ابِجُّ ـ 
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ٌث. وبِْنةةةُت الُ ةةةر ِ ـ     وَسةةةيَّاُر بةةةُن َسةةةالَمةَ: ُم ةةةد ِ
 األَْتِديَّةُ، وبِْنُت َمْعِقٍل الُخَ اِ يَّةُ،

وَسةةةالَمةُ ًاِضةةةنَةُ إبةةراهيَم بةةةِن رسةةةوِل ِِ، ـ   
صل  ِ  لي  وسةلم: صة ابِيَّاٌت، وبالِمةديِد: 

 بنُت  اِمٍر َمْوال ٌ لعائَِمةَ،

وَسالََّمةُ الُمغَن ِيَةُ الِج َهِويها  بُد الرًمن بُن ـ 
اٍر،   بِد ِِ بِن َ مَّ

.ـ   وهج َسالََّمةُ القَس ِ

َمةدََّد  :   بالَمْوِصةِل، منهةا  بةُد والسَّالَِّميَّةُ، مُ ـ 
ُث، وآ روَن.  الرًمِن بُن ِ ْاَمةَ الُم د ِ

والسُّةةةالَم ، كُ بةةةاَرى: َ ْ ةةةٌم يةةةج يِْرِسةةةِن ـ    
البعيِر، وِ  ةاٌم ِصةغاٌر لةوُل إْصةبَعٍ أو أقَةلُّ يةج 

 اليَِد والِرْجلِ 

  : ُسالَمياٌت. وَكس اَرى: ريُك الَجنوِب.ـ 

أو الَجةةريُك الةةَي أْشةةفَ   والسَّةةليُم: اللَّةةديُ ،ـ   
  ل  الَهلََ ِة،

ةةْ ِن مةةن  ـوةةـ    مةةن ال ةةايِِر: بَةةيَن األَْمعَةةِ  والاَّ
 باِلنِ ،

 والساِلُم من اآلياتِ ـ 

  : ُسلَماُء.ـ 

وهةةو ال يََِسةةالَُم َ ةةْيال ُ، أي: ال يَقُةةوُل ِصةةْدقا  ـ   
 يَيُْسَمَع من .

وإذا تَسةةةةالََمِت الَخْيةةةةُل: تَسةةةةايََرْت ال يَهةةةةيُج ـ     
 عُةها بعةا .ب

ِ: يُقةةاُل للِجْلةةَدِ  بةةيَن العَةةيِن ـ    وقةةوُل الَجةةْوَهِري 
واألَْ ةةِف: سةةاِلٌم، َغلَةةٌط، واْسِِْمةةَهاُد ُ بِبَْيةةِت  بةةِد 

 ِِ بِن ُ َمَر باِلٌل.

ةةلََم. وَسةةْلُم بةةُن ـ    وذاُت أْسةةالٍم: أْرٌض تُْنبِةةُت السَّ
ُتَرْيةةةٍر، وابةةةُن ُجنةةةاَد َ، وابةةةُن إبةةةراهيَم، وابةةةُن 

فٍَر، وابةُن أبةج الةَُّباِل، وابةُن  بةِد الةرًمِن، َجعْ 
وابةةةةُن َ ِطيَّةةةةةَ، وابةةةةُن قَُِْيبَةةةةةَ، وابةةةةُن قَةةةةْيٍس: 

ثوَن.  ُم د ِ

 وباُب َسْلٍم: َمَ لَّةٌ بأَْصبَهاَن،ـ 

ةةَداُهما أبةةو ـ    ًْ وبِِمةةيراَت يُْمةةبِ ُ أن ي ةةوَن مةةن إ
 ، ةةْلِمجُّ الطَّبَةةِريُّ َ لَةةٍف م مةةُد بةةُن  بةةِد الَمِلةةِ  السَّ

 َؤل ُِف كِاِب ال ِابَِة، وهو بَديٌع يج يَن ِِ .مُ 

ٍ: يَْرٌد.ـ   وُسلَِّمجُّ بُن َجْنَدٍل، كُس َِّري 

 وُسْلما يُن، بالةم ِ وكسر النوِن: ع.ـ 

 وذو السَّلوَمِة: من أْلهاِن بِن ماِلٍ ،ـ 

َرْيةةِث بةةِن ـ    ًُ وَسةةلُّوَمةُ، ُمَمةةدََّد   وتَُةةةمُّ: بْنةةُت 
 ِ  بِن الِرقاعِ. َتْيٍد، اْمَرأ ُ َ ِدي 

 وال بَي تَْسلَُم، كَِْسَمُع، أي:ـ 

 ال وِِ الَي يَُسل ُِمَ ،ـ 

ويقةةاُل: بِةةَي تَْسةةلَماِن وتَْسةةلَموَن وتَْسةةلَِميَن ـ   
 وتَْسلَْمَن،

 واْذَهْب بَي تَْسلَُم،ـ 

 واْذَهبَا بَي تَْسلَماِن،ـ 

 أي: اْذَهْب بَِسالَمَِِ ،ـ 

لَُم، كما ال تَْنِاُب لَُدْن ال تَُةاُف ذو إالَّ إل  تَسْ ـ 
 غير ُغْدَوٍ .

 وأَْسلَْمُت  ن : تََرْكُِ  بعَدما ُكْنُت يي .ـ 

 وقوُل الُ َطْيئَة: ـ 
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 َجْدالء ُمْ َ َمةٌ من ُصْنعِ َسالَّمِ 

أراَد من ُصْنعِ داُوَد، يََجعَلَ ُ ُسةلَْيَماَن، ثةم َغيَّةَر ُ 
 .َضروَر   

، وابةُن ل أبةج ل وُسةلَْيماُن اْبةُن أبةج ُسةلَْيمانَ ـ 
ُصَرٍد، وابُن َ ْمٍرو، وابُن ُمْسِهٍر، وابةن هاشةٍم 
اِن.  وابن أَكيَمةَ ص ابيوَن وأم سليمان َص ابِيَِّ

وُمْسةةِلٌم، كُمْ ِسةةٍن: ُتهةةاُء  مةةريَن َصةة ابيا ، ـ   
لٍَة: َمْسلََمةُ بُن مخلٍد، وابُن أْسلََم، وابةُن  ًَ وَكَمْر

اَن: صةة ابِيُّوَن. قَةْيٍس، وابةُن هةةا ٍِئ، وابةُن َشةْيبَ 
ةةةةٍم وجبَةةةةٍل وَ ةةةةْدٍل وُمْ ِسةةةةنٍَة  وكُمْ ِسةةةةٍن وُمعَ َّ

لٍَة وأًمَد وآ ٍُ  وُجَهْينَةَ: أْسماٌء. ًَ  وَمْر

ْاٌن بَخْيبََر.ـ  ًِ  والسُّالِلُم، بالةم: 

كة :  مسةُ َمواِضَع.ـ   وَسلَموُن، ُمَ رَّ

ةةْلُِِم، كِ ْبةةِر ٍ: الداِهيَةةةُ، والغُةةوُل، والسَّةةنَةُ  ـ   الس ِ
ْعبَةُ   الاَّ

،  ـوةةـ    بِةةِل: الِةةج لةةم يَْبةةَ  يةةج يَِمَهةةا ِسةةنُّ َِ مةةن ا
 وَسقََط مْمفَُرها األَْسفَُل، ال تَْسَِِطيُع َرْيعَ ُ.

 وما أصاَب ِسْلِِما : شيئا .ـ 

السَّْلَجُم، كجعفةٍر:  َْبةٌت م، وال تَقُةْل: ثَْلَجةُم وال  ـ
ن َشةةْلَجٌم، أو لُغَيَّةةةٌ، والطَّويةةُل مةةن الَخْيةةِل، ومةة
جاِل، والَجَمُل الُمِسنُّ المَّديُد،  الن ِااِل، ومن الر ِ

 كالسُّالِجِم، كعاُلبٍِط ييهما،ـ 

وَجْمعُُهمةا: َسةالِجُم، بةالفِكِ، واللَّْ ةُج المةديُد ـ 
الَ ثيةةةُف، والةةةرأُس الطَّويةةةُل اللَّْ يَةةةْيِن، والبِئْةةةُر 

 العاِديَّةُ الَ ثيَر ُ الماء.

 والخاء ُمْعَجَمةٌ: الُمََِ ب ُِر. الُمْسلَِخمُّ، كُمْمَمِعل ٍ ـ 

ةةْلعاُم، بال سةةر والعَةةْيُن ُمْهَملَةةةٌ: الواِسةةُع ـ    الس ِ

الَ ْلةةةةِ ، العَِ ةةةةيُم الةةةةبَْطِن، والطويةةةةُل األَْ ةةةةِف، 
 والَئُْب الدقيُ  الَخْطِم الطَّويلُ ُ.

 وأبو ِسْلعاَمةَ: ُكْنيَُِ ُ.ـ 

 السَّْلقَُم، كَجْعفٍَر: األََسُد،ـ 

ِم، كعاُلبِةةةٍط، والبَعيةةةُر المَّةةةديُد الفَةةة  ِ كالسُّةةةالقِ ـ    
 والطويُل األَْ ِف.

يبَةُ.ـ  ْلقََمةُ والر ِ  والسَّْلقََمةُ: الاَّ

ئْبَةُ.ـ  ْلقامةُ، بال سر: الَ ِ  والس ِ

السَّْلَهُم، كَجْعفٍَر: الةاِمُر، والطويُل، والناقة ُ  ـ
جٍ. وكِ ْبةةةِر ٍ:  ًِ َْ ةةةجٌّ مةةةن َمةةة ًَ مةةةن الَمةةةَرِض، و

 َرُجٌل.

 الُمْسلَِهمُّ: الُمَِغَي ُِر،وـ 

 وقد اْسلََهمَّ لَْو ُ ُ.ـ 

السَّمُّ: الثَّْقُب، وهَا القاتُِل الَمْعةروُف، ويُثَلَّةُث  ـ
 ييهما

 : ُسموٌم وِسماٌم، وُكلُّ شجء كالَوَدعِ يَْخةُرُ  ـ 
 من البَْ ِر، وِ ْرقاِن يج َ ْيموِم الفََرِس.

.ـ   وَسمُّ الفاِر: المَّ ُّ

ْيلَ .وَسمُّ اـ   لِ مار: الد ِ

وَسةةمُّ السَّةةَمِ : شةةَجَر ُ المةةاِهيَ ْهَر َ، وتُْعةةرُف ـ   
بالبوصةةةيِر،  ةةةايٌِع ألَوَجةةةاعِ الَمفَاِصةةةِل، وَوَجةةةع 
الةةَوِرِك، وال َّْهةةِر، والن ِْقةةِرِس. وإ مةةا يَْنفَةةُع مةةن 
هةةا، وإذا ُصةةي َِر يةةج َغةةديٍر، أْسةةَ َر  ُُ شةةجَرتِِ  ل ا

 الَماابيكِ بََدَل الفَِيلَِة.َسَمَ  ُ، وَوَرقُها يَِقُد يج 

 وأصاَب َسمَّ ًاَجِِِ ، أي: َمْقِاَد ُ،ـ 
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ْ َسةةاِن وِسةةماُم ُ: يَُمةة  وَمْنِخةةرا ُ ـ    َِ وُسةةموُم ا
 وأُذُ ا ُ.

 وَمسامُّ الَجَسِد: ثُقَبُ ُ.ـ 

 وَسمَّ ُ: َسقا ُ السَّمَّ،ـ 

 الطَّعاَم: َجعَلَ ُ يي ، ـوـ 

 القاروَر َ: َسدَّها، ـوـ 

 نهما: أْصلََك،بي ـوـ 

 المجء: أْصلََ  ُ، ـوـ 

ْت هج: َ اَّْت، الِتٌم  ـوـ  الن ِْعَمةَ: َ اَّها، يََسمَّ
،  ُمَِعَد ٍ

 األَْمَر َسبََر ُ، و ََ َر َغْوَر ُ. ـوـ 

ةُ: الخاصَّةُ، والَمْوُت،ـ   والسَّامَّ

 وذاُت السَّم ِ من الَ يواِن.ـ 

اِر الةَوَتغِ، وسامُّ أْبَرَص وَسمُّ أْبَرَص: من ِكبةـ 
 وذُِكَر يج ب ر ص.

ِة: الخاصَّةُ، واألَقاِرُب.ـ   وأْهُل الَمَسمَّ

يُك ال ارَّ ُ ت وُن غالبا  بالنَّهارِ ـ   والسَُّموُم: الر ِ

  : َسمائُِم.ـ 

 وُسمَّ يَْوُمنَا، بالةم،ـ 

 يهو َمْسموٌم وسامٌّ وُمِسمٌّ: ذو َسموٍم.ـ 

 والسَّْمَسُم: الثَّْعلَُب،ـ 

 ماِسِم، بالةم،كالسُّ ـ 

غيُر الِجْسِم، أو أَ مُّ،ـ  ، والَئُْب الاَّ  والسَّم ِ

ةةبُّ الَ ةةل ِ ـ    ًَ كالسَّْمسةةاِم، وَرْملَةةةٌ، وبال سةةِر: 
لَةةِ ٌ ، ُمْفِسةةٌد للَمِعةةَدِ  والفَةةِم، ويُْاةةِلُ  ُ العََسةةُل، 
َن. وَغْسُل المَّعَِر بمةاء َلبةيخِ  وإذا اْ َهَةَم، َسمَّ

يُّ منةة  يُْعةةَرُف وَرقِةةِ  يُِطيلُةة  ويُْاةة ِلُ  ُ، والبَةةر ِ
بَِجْلبََهْنَ ، يِْعلُ ُ قَريٌب من الَخربَةِ ، وقةد يُْسةقَ  
الَمْفلُةةوَ  مةةن  ِْاةةِف ِدْرَهةةٍم إلةة  ِدْرَهةةٍم يَيَْبةةَرأْ، 
يَّةةةٌ، وَرْملَةةةٌ،  ًَ ْرَهُم َ ِطةةٌر، والُجْلُجةةالُن، و والةةد ِ
فَةَ المفِوًةةةةِة. وبالةةةةةم وقةةةةد  وليسةةةةت ُمَاةةةة َّ

و َغِلةةةَط الجةةةوهريُّ يةةةج َكْسةةةِرِ :  َْمةةةٌل يُْ َسةةةُر، أ
َد ُ: بهاٍء، والَخفيُف من الرجاِل. ًِ ْمٌر، الوا ًُ 

 والسَّْمَسَمةُ: َ ْدُو الثَّْعلَِب.ـ 

 والسَّماُم والسَّْمساُم والسَّماِسُم، كعاُلبٍِط،ـ 

ِهما: ـ       ، بةةةةةةم ِ والسُّْمُسةةةةةماُن والسُّْمُسةةةةةما ِجُّ
ةةةةريُع مةةةةن  ُكةةةةل ِ شةةةةجء. الَخفيةةةةُف اللَّطيةةةةُف السَّ

وَكسةة ابٍَة: َشةةْخُص الرُجةةِل، ودائِةةَر ٌ ُمْسةةََِ بَّةٌ 
ياِر  يةةةج ُ نُةةةِ  الفَةةةَرِس، ومةةةا َشةةةَخَص مةةةن الةةةد ِ

 الَخراِب، والل ِواُء، والطَّْلعَةُ.

ةُ، بالةةةم: ُسةةْفَر ٌ مةةن  ةةوٍص تُْبَسةةُط ـ    والسُّةةمَّ
 تَْ َت النَّْخِل ِليَْسقَُط  ليها ما تَناثَرَ 

رابَةةةةُ. وبال سةةةر والفةةةِك:  : كُاةةةَرٍد، والقَ ـ    
 االْسُت.

ويَةُ، بالةم: لَقَُب اْسما يَل بةِن  بةِد ِِ ـ  وُسمُّ
 ال ايِِظ.

ي ُِ  الَمْنِخَرْيِن.ـ   واألََسمُّ: األَْ ُف الةَّ

 والسُّماِسُم: لائٌِر.ـ 

: الَي يَأُْكُل ما قََدر  لي .ـ   والِمَسمُّ، كِمَسن ٍ

 اِت.وُسمَّ ، كُربَّ : واٍد بالِ جَ ـ 
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اُن:  َْبٌت،ـ   والسَّمَّ

 وبالةم:   بَِجبَِل السَّراِ .ـ 

 وَسمائُِم: د قُْرَب ُصَ اَر.ـ 

 َسْنبَُمو: قَْريَِاِن بِِمْاَر.ـ 

 َرْغما  ل  ِسنَّْغما : إِتْباٌع، أو هو بالميِن.ـ 

 السَّناُم، كَس اٍب: م ـ

  : أْسنَِمةٌ،ـ 

ْاةَرِ  من األرض: وَسُطها، وَجبٌَل بةيَن البَ  ـوـ 
بَةةََِ ، وَجبَةةٌل  واليَمامةةِة، وَجبَةةٌل بةةيَن مةةاَواَن والرَّ

اِل.  بالبَْارِ ، يقاُل: إ   يَسيُر َمَع الدَّجَّ

سةةناُم، بال سةةر: َجبَةةٌل لبَنةةجِ أَسةةٍد، وثََمةةُر ـ    َِ وا
َد ُ: بهاٍء. ًِ ، الوا  الَ ِلج 

وأرٌض ُمْسةنَِمةٌ، كُمْ ِسةنٍَة: تُْنبُِِهةا. وكُسة ٍَّر: ـ 
 .البَقََر ُ 

 ويَْسنُوُم: ع.ـ 

 والسَّنُِم، ك ٍِِف،ـ 

مةةن النَّْبةةِت: المْرتَِفةةُع الةةَي َ َرَجةةْت َسةةنََمُِ ، ـ   
 أي:  َْوُر ُ، والبعيُر الع يُم السَّناِم،

 وقد َسنَِم، كفِرَح،ـ 

 وَسنََّم ُ الَ ْلُ تَْسنِيما  وأْسنََم ُ.ـ 

 وأْسنَُمةُ، بةم النوِن،ـ 

 ةٌ قُْرَب َلْخفَةَ.أو ذاُت أْسنَُمةَ: أََكمَ ـ 

َِ اَء تَْسنيما : َمْلَ ُ،ـ   وَسنََّم ا

 المجَء: َ ال ُ، ـوـ 

 كَِسنََّم .ـ 

 وأْسنَم الدُّ اُن: اْرتَفََع،ـ 

 الناُر: َ ُ م لََهبُها. ـوـ 

والَِّْسةةةنيُم: ضةةةدُّ الَِّْسةةةطيكِ، ومةةةاٌء بالَجنَّةةةِة ـ    
 يَْجري يَْوَق الغَُرِف،

 ليهم من يَْوُق.أو َ ْيٌن تَََِسنَُّم  ـ 

والَِّسةةنُُّم: األَْ ةةَُ مغايََاةةة . وكُمعَ َّةةٍم: الجَمةةُل ـ   
 الُمعَفَّ  الُمَخلَّ  ال يُْرَكُب.

والسَّنِماُت، ب سر النوِن: َهَةباٌت لةواٌل يةج ـ 
 بَنجِ  َُميٍر.

 السَّْوُم يج الُمبايَعَِة: كالسُّواِم، بالةم، ـ

ْلعَِة،ـ   ُسْمُت بالس ِ

  ليها: غالَْيُت. ـَِْمُت بها، ووساَوْمُت واسْ ـ 

 واْسَِْمُِ ُ إِيَّاها،ـ 

  ليها: سأَْلُِ ُ َسْوَمها. ـوـ 

 وإِ َّ  لغالج السيَمِة، بال سر،ـ 

 والسُّوَمِة، بالةم، أي: السَّْوِم.ـ 

ْت،ـ  ْت، واْسََِمرَّ بُِل أو الريُك: َمرَّ َِ  وساَمِت ا

 الماُل: َرَ ْت، ـوـ 

 : َكلَّفَ ُ إِيَّا ُ، أو أْوال ُ إيا ُ،ياُل ا  األَْمرَ  ـوـ 

َم ُ، وأْكثَةةةُر مةةةا يُْسةةةَِْعَمُل يةةةج العَةةةَاِب ـ     كَسةةةوَّ
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 والمَّر،

 الطَّْيُر  ل  المجِء: ًاَمْت. ـوـ 

بُِل الراِ يَةُ.ـ  َِ  والسَّواُم والسائِمةُ: ا

 وأساَمها: أْر اها.ـ 

 والسومةُ، بالةم،ـ 

: والسةةيَمةُ والسةةيماُء والسةةيمياُء، ـ    ب سةةِرِهنَّ
 العاَلَمةُ.

َم الفََرَس تَْسِويما : َجعََل  لي  ِسيَمة ،ـ   وَسوَّ

َم  لما يُريُد ُ، ـوـ   يال ا : َ الَّ ُ، وَسوَّ

 يج ماِل : ً ََّم ُ، ـوـ 

 الَخْيَل: أْرَسلَها، ـوـ 

  ل  القَْوِم: أغاَر، يعاَث ييهم. ـوـ 

َمة {، أي:  ليهةةةا أمثةةةاُل ـ     وآمةةةن لةةةيٍن ُمَسةةةوَّ
ْمَرٍ ، أو بعالمٍة  ًُ الَخواتيِم، أو ُمعَلََّمة  ببياٍض و

ْ يا. جارِ  الدُّ ًِ  يُْعلَُم أ ها ليست من 

ِكيَّةِ ـ   والساَمةُ: الُ ْفَر ُ  ل  الرَّ

 : ِسةةيٌَم، ِكعنَةةٍب، وقةةد أسةةاَمها، وِ ةةْرٌق يةةج ـ   
ةةةُ، أو  ِةةِ ، والةةَََّهُب، والِفةَّ الَجبةةِل ُمخةةاِلٌف ِلِجبِلَِّ

 الَ َجرِ  ُ روقُُهما يج

  : ساٌم، والساقَةُ.ـ 

والسةةةاُم: الَخْيةةةُ راُن، وَجبَةةةٌل ِلُهةةةََْيٍل، وابةةةُن ـ    
  وحٍ، و ُْقَر ٌ يُْنقَُع ييها الماُء.

وسامةُ: ع للعرِب، وقَْريَِاِن بةاليمِن، وَمَ لَّةةٌ ـ 
ِ بةِن   وابُن لةَؤي 

بالبَْارِ ، ويقاُل لها: بنو ساَمةَ

ةةةةا ِ  غاِلةةةةٍب، يُْنَسةةةةُب إليةةةة  إبةةةةراِهيمُ  بةةةةُن الَ جَّ
، وَجماَ ةةةةةة  بَْاةةةةةريُّوَن. وِسةةةةةيُمويَةُ  السةةةةةاِمجُّ

. ، بال سر: َص ابِجُّ  البَْلقاِويُّ

 وأساَم إلي  ببََاِر : َرما ُ ب .ـ 

والَمساَمةُ: َ َمبَةٌ َ ريَةةٌ َغِليَ ةٌ يةج أْسةفَِل ـ 
اِم الَهْوَد ِ،  قاِ َدتَجِ الباِب، وَ اا  من قُدَّ

اِن أْسةةةفََل َ ْينَةةةجِ الفَةةةَرِس، والسَّةةةواُم:  ُْقَرتةةةـ    
 وبالةم: لائٌر.

ويَُسةةوُم: َجبَةٌل ُمَِِّاةةٌل بجبَةٍل يَْرقَةةٍد، ال يُْنبِِةةاِن ـ  
ِط، تأْوي إليهما القُروُد. ًَ  غيَر النَّْبعِ والمَّْو

 السَّْهُم: الَ ظُّ  ـ

ِهما، والِقةةةْدُح ـ      : ُسةةةْهماٌن وُسةةةْهَمةٌ، بةةةةم ِ
 يُقاَرُع ب 

ةةةدُ ـ     ًِ النَّْبةةةِل، وجةةةائُِ  البَْيةةةِت،   : ِسةةةهاٌم، ووا
ِ أْذُرعٍ يةةةةةج ُمعةةةةةاَمالِت النةةةةةاِس  وِمْقةةةةةداُر ِسةةةةةت 
َجٌر  ل  باِب بَْيٍت يُْبنَ  ِليُااَد  ًَ ومساًاتِِهم، و
يي  األََسُد، يمذا َدَ لَ ُ، وقَةَع يَسةدَّ ُ، وقَبيلَةةٌ يةج 
قُةةرْيٍ ، ويةةج باِهلَةةةَ، وبةةةمِين: َغةةْ ُل َ ةةْيِن 

الغالبةُ، والعقةالُء الُ َ مةاُء المَّْمِس، وال راَر ُ 
اُل.  العُمَّ

ةةةةْهَمةُ، بالةةةةةم: القَرابَةةةةةُ، والنَِّاةةةةيُب. ـ      والسُّ
ةةةُموِم،  ةةةْيطاِن، وًةةةرُّ السَّ وكَسةةة اٍب: ُمخةةةاُل المَّ

ْيِف.  وَوَهُج الاَّ

ُسةةةِهَم، كعُنِةةةَج: أصةةةابَ ُ ذلةةة . وكِ ِةةةاٍب: واٍد ـ    
ْمُر، والَِّغَيُّ   ُر،باليمِن، ويُْفَُِك. وكَس اٍب: الةُّ

 وقد َسَهَم، َكَمنََع وَكُرَم،ـ 

بَِل،ـ  َِ  ُسهوما ، وداٌء يايُب ا

 بعيٌر َمْسهوٌم،ـ 

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.dorar.net/


wwwwww..ddoorraarr..nneett                    َرِر السَّنِيَِّة                                                    القاموس المحيطالقاموس المحيط َرِر السَّنِيَِّة    دُّ َمْوقُِع الالدُّ

          
 

َمةٌ، كُمعَ ََّمٍة.ـ   وإبٌل ُمسهَّ

 والساِهَمةُ: الناقةُ الةاِمَر ُ.ـ 

ةةةةهوُم: العُبةةةةوس، وبةةةةالفِك: العُقةةةةاُب ـ      والسُّ
 الطائُر.

 وَسْهُم الراِمج: كْوكب.ـ 

ةُ بةةُن  ةةاِمٍر، أل ةة  كةةان وذو السَّةةْهم: ُمعاِويَةةـ   
 يُْعِطج َسْهَم ُ أص ابَ ُ.

. ـ     ةةةْهَمْيِن: ُكةةةْرُت بةةةُن ال ةةةاِرِث اللَّْيثِةةةجُّ وذو السَّ
ةةةُط. وكُمْ ةةةَرٍم: الفَةةةَرُس  ةةةٍم: البُةةةْرُد الُمخطَّ وكُمعَ َّ

 الَهجيُن.

ِ.ـ   وَرُجٌل ُمْسَهُم الِجْسِم: ذاِهبُ  يج الُ ب 

يهةةو ُمْسةةَهٌب وأْسةةَهَم يهةةو ُمْسةةَهٌم: كأَْسةةَهَب ـ   
.  وَمْعن  

 ِت َة 

 وساِهُم: يََرٌس كان ِلِ ْنَد َ.ـ 

ْين  فَْصُل الّشِّ

يَْت  ـ   المَّةةأُم: بِةةالٌد  ةةن َمْمةةأَمِة الِقْبلَةةِة، وُسةةم ِ
لةةَل ، أو ألَنَّ قَْومةةا  مةةن بنةةج َكْنعةةاَن تَمةةاَءموا 
َج بِسةاِم بةِن  ُةوحٍ،  إليها، أي: تَياَسروا، أو ُسةم ِ

ةةةةةْريا ِيَِّة، أو ألَنَّ أْرَضةةةةةها يِم َّةةةةة ُ بالمةةةةةيِن بال سُّ
ْمةةةٌر وسةةةوٌد، و لةةة  هةةةَا ال  ًُ شةةةاماٌت بةةةيٌض و

 تُْهَمُ ، وقد تََُكَُّر،

 وهو شاِمجُّ وشآمجُّ وشآٍم.ـ 

 وأْشأَم: أتاها.ـ 

ََّم: اْ ََِسَب إليها، وأَ ََ  َْ َو ِشماِل .ـ   وتََمأ

َّمهم تَْمئيما : َسيََّرُهم إليها.ـ   وَشأ

بِةةِل، والمُّةةْؤُم: ِضةةـ    َِ دُّ الةةيُْمِن، والسةةوُد مةةن ا
َد لهما. ًِ  والِ ةاُر البِيُض منها، وال وا

  ليهم، كَمنََع، ـوَشأََمُهم وـ 

يهةةو شةةائٌم، وَشةةُؤَم  لةةيهم، كَ ةةُرَم وُ نِةةَج: ـ   
 صاَر ُشْؤما   ليهم.

 وما أْشأَم ُ،ـ 

 وَرُجٌل َمْمُؤوٌم وَمموٌم.ـ 

 ماَءموا بِ .واألَشائُِم: ِضدُّ األَياِمِن، وقد تَ ـ 

 ولائٌر أْشأُم: جاٍر بالمُّْؤِم.ـ 

 واليَُد المُّْؤَم : ضدُّ اليُْمنَ .ـ 

 والمَّأَْمةُ والَمْمأََمةُ: ِضدُّ اليَْمنَِة والَمْيَمنَِة.ـ 

 والِمئْمةُ، بال سِر: الطَّبيعَةُ.ـ 

َْ بهم ذاَت الِمماِل.ـ   وشائِم بأص ابَِ : ُ 

كة : البَ  ـ  ْرُد،المَّبَُم، ُم رَّ

 وقد َشبَِم، كفَِرَح،ـ 

ةةةبُِم، كَ ِِةةةٍف: البَةةةْرداُن، أو َمةةةَع جةةةوعٍ، ـ     والمَّ
 والمْوُت، والسَّمُّ لبَْرِدِهما.

ةةٍة: َسةةِمينَةٌ. وكَسةة اٍب: ـ    ًَ وبَقَةةَر ٌ َشةةبَِمةٌ، كفَِر
ُض يج يَِم الَجةْديِ لةئاَلَّ    َْبٌت. وكِ ِاٍب:  وٌد يُعَرَّ

 يَْرتَِةَع أُمَّ ،

، ـ  ،كالِمبَم ِ جٌّ ًَ ، و  كِخَدب 

 وع بالمأِْم، وَجبٌَل لَهْمداَن باليََمِن،ـ 

 ود لِ ْميََر بَجْنِب َجبَِل َكْوَكباَن،ـ 
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بيٍب  ند ذََمْرَمَر،ـ  ًَ  ود لبنج 

ْةةةةَرَمْوَت، وَ ْيطةةةاِن يةةةج البُْرقُةةةع ـ     ًَ ود يةةةج 
 تَُمدُّ  المرأ ُ بهما إل  قَفاها.

باَم يةج يية ، وَشبََم الَجْدَي وَشبََّم ُ: َجعَةَل الِمةـ 
 ومن : "تَْفَرُق من َصْوِت الغُراِب،

وتَْفِرُس األََسَد الُمَمةبَّم" يُْةةَرُب ِلَمةْن يَخةاُف ـ 
الَ قيةةَر، ويُْقةةِدُم  لةة  الخطيةةِر، وذلةة  أن اْمةةرأ   
اْيََِرَسةةةةْت أَسةةةةدا ، ثةةةةم َسةةةةِمعَْت َصةةةةْوَت ُغةةةةراٍب 

 يَفَِ َ ْت.

: القَاةيُر، ويُْفةَِ  ـ ٍَ ُك، والبَخيةُل، المُّةْبُرُم، كقُْنفُة
ومةةةاٌء قُةةةْرَب ال ويَةةةِة لبَنةةةج ِ ْجةةةٍل، وَشةةةَجٌر ذو 
َشْوٍك، يقاُل: يَْنفَُع مةن الَوبةاِء، و َبةاٌت آَ ةُر لة  
بٌّ كالعََدِس، وأْصةٌل َغلةيٌظ َمة ُن لَبَنَةاَ، والُ ةلُّ  ًَ
ُمْسةِهٌل، واْسةِِْعماُل لَبَنِةة  َ ِطةٌر، وإ مةا يُْسةةَِْعَمُل 

ْنقَةةةَع يةةةج الَ ليةةةِب يَْومةةةا  أْصةةةلُ  ُمْاةةةلَ ا ، بةةةأَْن يُ 
اٍت، ثةةم يَُجفَّةةَف،  َد اللَّةةبَُن ثَةةالَث مةةرَّ ولَْيلَةةة ، ويَُجةةدَّ
ويُْنقََع يةج َ اةيِر الِهْنةِدبا والراِتيةا ِجِ، ويُِْةَرَك 
ثالثةَ أيَّاٍم، ثم يَُجفََّف، ويُْعَمةَل منة  أقةراٌص مةع 
ةبِِر يم َّة ُ دواءٌ   شجٍء من الُِّْربُةِد والَهلةيلَجِ والاَّ

 يائٌ .

نَّْوَر ُ،ـ   والمُّْبُرَمةُ، بالةم: الس ِ

 وما اْ َِثَر مَن ال ْبِل والغَْ ِل، كالُمَمْبَرِم.ـ 

َشةةةةََِم ُ يَْمةةةةُِِم  ويَْمةةةةُُِم  َشةةةةِْما  وَمْمةةةةََِمة   ـ    
وَمْمَُِمة ، يهو َمْمِوٌم، وهج َمْمِوَمةٌ وَشِيٌم: 

 َسبَّ ُ، واالْسُم: المَِِّيَمةُ.

 ا: تَسابَّا.وشاتَما وتَماتَمـ 

ةةِِيُم: الَ ريةة ُ الَوْجةةِ ، وقةةد َشةةَُِم كَ ةةُرَم، ـ    والمَّ
 واألََسُد العابُِس،

 كالُمَمَِِّم، كُمعَ ٍَّم،ـ 

والمََِّّاَمِة. وكُ بَْيٍر: ابُن ثَْعلَبَةَ، أبو قَبيلَةٍة يةج ـ 
َضبَّةَ، أو الاواُب: ُشيَْيٌم: بمثَنَّاتَْيِن مةن تَْ ةُت، 

: شاِ ٌر.وابُن ُ َوْيِلٍد الفَ    اِريُّ

ْاٌن بِِِن ِيَس.ـ  ًِ  واألُشِوُم، بالةم: 

َواُل الُخبَثةاُء الةدَّواهج، ـ  َِْيِن: الط ِ المُُّجُم، بَةمَّ
 وبالَِّ ريِ : الَهالُك.

المَّةةْجعَُم، كجعفةةٍر: األََسةةُد، والطَّويةةُل، وَجَسةةُد ـ   
ْ ساِن أو ُ نُقُ . َِ  ا

 المَّْ ُم: م. ـ

ةُ منةة ، والطةةائُر، ولُْعبَةةةٌ والمَّةةْ َمةُ: الِقْطعَةةـ   
 لهم،

مةةن األرِض: الَ ْمةةأَ ُ، ودوَد ٌ بَْيةةةاُء، أو  ـوةةـ   
 ضمنم الَخراليِن،

 من األُذُن: ُمعَلَُّ  القُْرِل. ـوـ 

،ـ   وَشْ َمةُ الَمْر ِ: الِخْطِمجُّ

ب ِ ، ـوـ  ًَ  من الَ ْنَ ِل: ما يج جوي  سَوى 

قيةةُ  األَْصةةفَرُ  ـوةةـ    ةةاِن: الرَّ مَّ الةةَي بةةيَن  مةةن الرُّ
.ِ  َِْهرا َجِ الَ ب 

وأبةةو َشةةْ َمةَ:  بةةُد الةةرًمِن بةةُن ُ َمةةَر بةةِن ـ   
الَخطَّاِب، رضج ِ تعال   نهما. وَ بَّةاُس بةُن 

ٌث.  م مِد بِن أبج َشْ َمةَ: ُمَ د ِ

وَرُجةةٌل َشةة يٌم: سةةميٌن، وقةةد َشةةُ َم، َك ةةُرَم. ـ   
ٍث: كثيةةُر المَّةةْ ِم يةةج بَْيِِةة . وكُمْ ِسةةنٍ  : وكُمَ ةةد ِ

 َمن َشُ َمْت إِبِلُ .

والمَّةةِ ُم، كَ ِِةةٍف، مةةن الِعنَةةِب: القليةةُل المةةاِء، ـ   
 وُمْمَِهج المَّْ ِم، وقد َشِ َم، كفَِرَح.
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اُم: بائع ُ.ـ  ُم والمَّ َّ ًِ  والما

 وَشَ م ، كمنَعَ : أْلعََم  إيَّا ُ.ـ 

 ولقيُِ  بَمْ ِم ُكال ُ: يج ًاِل  َماِل .ـ 

ْمُِ  َشةةةةُخَم الطَّعةةةةاُم، مُ  ـ     ثلَّثةةةةة : يََسةةةةَد، وَشةةةةخَّ
 تَْمخيما .

 وأْشَخَم اللَّبَُن: تَغَيََّرْت رائَِ ُِ .ـ 

 وَشعٌَر أْشَخُم: أْبيَُض.ـ 

 وَرْوٌض أْشَخُم: ال  َْبَت يي .ـ 

ماٌر أْشَخُم: أْدَغُم.ـ  ًِ  و

َِيِن: الُمْسةةَِدُّو األُ ةةوِف مةةن ـ    والمُّةةُخُم، بةةةمَّ
وائِك الطَّي ِبَِة أو الخ  بيثَِة.الرَّ

ْلُب باليابِِس.ـ   واْشخامَّ النَّْبُت: اْ َِلََط الرَّ

ةةْدقَُم، كجعفةةٍر وُ البِةةٍط: األَسةةُد، والواِسةةُع  ـ   المَّ
ِر،  َِ ةةْدِق. وكجعفةةٍر: يَْ ةةٌل للنُعمةةاِن بةةِن الُمْنةة الم ِ

بِِل. َِ  ومن  المَّْدقَِميَّاُت من ا

َمةةةةُ  ـ    ًُ الم ةةةَاُم، بالةةةَاِل الُمْعَجمةةةِة: الِمْلةةةُك، و
ْ بوِر،ال  عَْقَرب وال ُّ

ئُْب، وبهةةةاٍء: ـ    ةةةْيَُماُن، بةةةم الةةةَاِل: الةةَ ِ والمَّ
 الناقَةُ الفَِِيَّةُ السَّريعَةُ.

ةُ البَْ ِر، أو الَخلةيُج منة ،  ـ المَّْرُم: َشَجٌر، ولُجَّ
وال ثيُر من العُْمِب الَي يُْؤَكةُل مةن أ ةال ُ، وال 

 يُ ِْاُ  إل  أوساِل  وع،

، والِفْعةُل كَةةَرَب، وقَْطةُع كالمَّْرماِء، والـ  مَّة ُّ
 ما بيَن األَْر َبَِة.

 وَرُجٌل أْشَرُم،ـ 

كة ،ـ   بَي ُِن المََّرِم، م رَّ

 أي: َمْمروُم األَْ ِف،ـ 

 ومن  قيَل ألَْبرَهةَ: األَْشَرُم.ـ 

والمُّْرَمةُ، بالةم: َجبٌَل، وبالَِّْ ريِ : ع قُْرَب ـ 
ْ ِر.  الم ِ

ةةةةريمُ ـ      ةةةةروُم والمَّ ةةةةْرماُء: المةةةةرأ ُ  والمَّ والمَّ
 الُمْفةا ُ.

 وَشَرَم ل  من ماِل  يَْمِرُم: أْ طا ُ قَليال .ـ 

 والماِرُم: السَّْهُم يَْمِرُم جا َِب الغََرِض.ـ 

ةةةْيُد ـ     والَِّْمةةةِريُم: الَِّْمةةةقيُ ، وأن يَْنفَِلةةةَت الاَّ
 َجري ا .

َم: تم ق، وتََمقََّ .ـ   وتََمرَّ

 والمَّريُم: الفَْرُ .ـ 

ةةةْرِذَمةُ، بال سةةةر: القليةةةُل مةةةن النةةةاِس،  ـ    الم ِ
 والِقْطعَةُ من السَّفَْرَجلَِة وغيِرها

  : َشراِذُم وَشراذيُم.ـ 

عَةٌ.ـ   وثياٌب َشراِذُم: أ الُق ُمَِقَط ِ

 َشَطَم اْمَرأتَ ُ:  ََ َ ها.ـ 

المَّْيَ ُم، كَ ْيةَدٍر: الطَّويةُل الَجسةيُم الفَِِةجُّ مةن  ـ
بِِل والَخْيِل و َِ  الناِس،ا

ِ ـ   كالمَّْيَ ِمج 

َمةٌ، وهةةج: بهةةاٍء، والقُْنفُةةَُ الَ بيةةُر ـ    ِِ  : َشةةيا
، واْسٌم.  الُمِسنُّ
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: الِمْقةةةَوُل الفَاةةةيُك، والفَةةةَرُس ـ     ةةةْيَ ِمجُّ والمَّ
 الرائع، واألََسُد،

 كالمَّْيَ م.ـ 

 وتََمْيَ َم  لي  بال الِم: تََخْطَرَف.ـ 

ْصالُح بيَن الناِس.ـ  َِ  المَّْعُم: ا

 والمُّْعموُم، بالةم: الطَّويُل.ـ 

يَّةةاَن: َشةةِهَد يَةةَِْك ِمْاةةَر، وأبةةو ـ    ًَ َشةةْعثَُم بةةُن 
ٌث.  أصيٍل: م د ِ

ْيةةةةُب بةةةةُن َشةةةةْعثٍَم أو َشةةةةْعثٍَن، بةةةةالنوِن: ـ      َُ وذُ
. وقوُل ُمَهْلِهٍل: "بِيَْوِم المَّةْعثََمْيِن" لةم  َص ابجُّ

رو ، وال اِهُر أ   َمْوِضٌع كا َْت ب  َوقْ   عَةٌ.يُفَس ِ

المُّْغموُم، كعُْافوٍر وقِْنِديٍل: الطَّويُل الَملةيُك.  ـ
واْمةةةَرأ ٌ ُشةةةْغموٌم وُشةةةْغموَمةٌ، و اقَةةةةٌ ُشةةةْغموٌم. 

 وكَ ٍِِف: الَ ريُص.

 والمُّْغموُم: الناقَةُ الغَ يَر ُ.ـ 

كة  بالقاِف: ِجْنٌس مةن الَِّْمةِر، أو ـ  المَّقَُم، م رَّ
د ُ: بهاءٍ  ًِ  .هو البُْرشوُم، الوا

 المُّْ م، بالةم، ـ

والمُّةْ َم ، كبُْهَمةة : الجة اُء، والعَطةاُء، وقةةد ـ  
 َشَ َم ُ َشْ ما ، بالفِك، وأْشَ َم ُ.

والمَّةةِ يمةُ: األَ َفَةةةُ، واالْ ِاةةاُر مةةن ال ُّْلةةِم، ـ   
 والعَْهُد، والمَّمُّ، والمَّبَ ُ، والطَّْبُع،

يَةةِم  يةةج الل ِجةةاِم: الَ ديةةَد ُ الُمْعَِِرَضةةةُ يةةج ـوةةـ   
 الفََرِس ييها الفأْسُ 

  : َش ائُم وُشْ ٌم وَش يٌم.ـ 

ويُةةالٌن َشةةديُد المَّةة يَمِة: أ ِةةٌف أبةةجٌّ ال يَْنقةةاُد. ـ   
 وك ٍِف: األََسُد.

 وَشَ َم ُ َشْ ما  وَش يما : َ ةَّ ُ،ـ 

 الوالج: َرشا ُ، كأَ َّ ُ َسدَّ يََم ُ بالمَِّ يَمِة. ـوـ 

 وَشِ َم، كفَِرَح: جاَع.ـ 

وَشةةة يُم الِقةةةْدِر: ُ راهةةةا. وكثُماَمةةةٍة وُتبَْيةةةٍر ـ    
 وِمْنبٍَر: أسماٌء.

:  ـ    ةةةْيلَُم، بفةةةِك الِمِهةةةنَّ ةةةْولَُم والمَّ المةةةالَُم والمَّ
. ُاُن ي وُن يج البُر ِ  ال ُّ

ويََِطةةةايَُر ِشةةةلَُّم ، كِقنَّبِةةة ، أي: َشةةةراُر ُ مةةةن ـ    
 الغََةِب.

ْيةةةِت وَشةةةلَُّم، كةةةبَقٍَّم وكَ ِِةةةٍف وَجبَةةةٍل: اْسةةةُم بَ ـ    
الَمْقةةِدِس، َمْمنةةوٌع للعُْجَمةةِة، وهةةو بالِعْبرا ِيَّةةِة: 
أوَرْشةةةةليُم. وَكسةةةة اٍب: بَطيَ ةةةةةٌ بةةةةيَن واِسةةةةَط 

 والبَْاَرِ .

سُّ األْ ِف، َشِمْمُِ ، بال سةر، أَشةمُّ ،  ـ ًِ المَّمُّ: 
ا  وَشةميما   بالفِك، وَشَمْمُِ  أُشمُّ ، بالةةم، َشةم 

مَ  يَم ، كِخل ِيفَ ،  ن ال َّ .وِشم ِ  ْخَمِري 

ْيُِ .ـ  ْمُِ  واْشََِمْمُِ  وَشمَّ  وتََممَّ

 وأَشمَّ ُ إيا ُ: َجعَلَ  يََممُّ .ـ 

اٍد: ـ  ا: َشمَّ أًُدهما اآلَ َر. وكَمةدَّ ا وتمامَّ وشامَّ
يٌخ كَ ْنَ لٍَة َصغيَرٍ  ُمَخطٌَّط بُ ْمةَرٍ  وُ ْةةرٍ   بِط ِ

ُ : الدَّْسَِْنبويَ ، رائَ ُِة   بةاِرَد ٌ وُصْفَرٍ ، ياِرِسيَِّ
 َلي ِبَةٌ ُملَي ِنَةٌ، جاِلبَةٌ للنَّْوِم، وأْكلُ  ملَي ٌِن للبَْطِن.

ُم من األْرواحِ الطَّي ِبَِة.ـ  اماُت: ما يََُِممَّ  والمَّمَّ

وشاِمْم ُ، أي: اْ ُ ْر ما  ْنَد ُ، وقاِرْبة ُ، واْدُن ـ 
 من .
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 وأَشمَّ: َمرَّ رايِعا  رأَس ، وَ َدَل  ن المجء،ـ 

ةَ أو الَ ْسَر َ ب يةُث ال ـوـ  مَّ ُ روَف: أذَاقَها الةَّ
 ال تُْسَمُع وال يُْعَِدُّ بها، وال تَْ ِسُر َوْت ا ،

اُم الِخِاَن، ـوـ   الَ جَّ

 الخايَِةةُ البَْ َر: أَ ََا منهما قليال . ـوـ 

 والمَّميُم: الُمْرتَِفُع.ـ 

 والَمْمموُم: الِمْس .ـ 

كة : القُرْ ـ   ُب، والبُْعُد، ِضدٌّ،والمََّمُم، ُم رَّ

ويقةةاُل: داُر ُ َشةةَمٌم بةةالَمْعنَيَيِن، واْرتِفةةاٌع يةةج ـ   
ْسةةةةنُها،  ًُ الَجبَةةةةِل، واْرتِفةةةةاُع قََاةةةةبِة األْ ةةةةِف، و
واْسِِواُء أ الها، واْ ِِاةاب األْر َبَةِة، أو ُوروُد 
ْسةِن اْسةِِواِء القََاةبَِة واْرتِفاِ هةا  ًُ األْر َبَِة يةج 

ََّلَِف، أو أن يَطةةوَل األْ ةةُف أَشةةدَّ مةةن اْرتِفةةاعِ الةة
، وتَسيَل َرْوثَُِ ُ،  ويَِدقَّ

 يهو أَشمُّ.ـ 

واألَشمُّ: السَّي ُِد ذو األ َفَةِة، والَمْنِ ةُب الُمْرتَِفةُع ـ 
 الُمماَشِة.

: اْ ُِبِةةَر، وكَسةة اٍب: ـ    ةةم ِ وَشةةمَّ: تََ بَّةةَر، وبالةَّ
 َجبٌَل.

اَء: َجبٌَل م.ـ   وبُْرقَةُ َشمَّ

: مةةةا يَْبقَةةة   لةةة  الُ باَسةةةِة مةةةن والمُّماِشةةةمُ ـ    
َلِب.  الرُّ

: بلَداِن بِِمْاَر.ـ   واْشموُم، بالةم ِ

َِْيِن: الُمقَطَّعو اآلذاِن.ـ   المَّْنُم: الَخْدُا، وبَةمَّ

 وَرَم  يََمنََم: َ َرَق َلَرَف الِجلِد.ـ 

.ـ   وَمْعن  
 ويََِطايَُر ِشنَُّم ُ: كِملَِّمِ  ت ة 

أبةةو  اِصةةٍم، أو أبةةو سةةعيٍد  َشةةْنٌَِم، كَجْنةةَدٍل:ـ   
، أو هو بُمثَنَّاتَْيِن ت ت. ، ص ابجُّ  السَّْهِمجُّ

ٍل: السَّميُن.ـ  ًْ  الِمنَّْخُم، بالخاِء المعجمِة كِجْرَد

ٍل: الطويُل.ـ  ًْ  الِمنَّْعُم، كِجْرَد

ةةٍل: إتْبَةةاٌع، أو هةةو ـ    ًْ َرْغمةةا  لةة  ِشةةنَّْغما ، َكِجْرَد
 بالسيِن.

ًْ ـ   ٍل: القليُل.الِمنَّْقُم، كِجْرَد

 المَّْهُم: الََِّكجُّ الفُؤاِد الُمََِوق ُِد، ـ

 كالَمْمهومِ ـ 

،ـ    : ِشهاٌم، والفَرُس السريُع النَّميُط القَِويُّ

 وقد َشُهَم، َكَ ُرَم، والسَّي ُِد النايَُِ الُ ْ مِ ـ 

َجٌر يَْجعَلو َ ُ يةج بةاِب مْاةيََدِ  ـ  ًَ  : ُشهوٌم، و
لَة ُ، وذُِكةَر يةج السةين، وابةُن األسِد، يَقَُع إذا َد َ 

، وابةةُن ِمْقةةداٍم: شةةيٌخ  ُمةةرَّ َ المةةا ُر الُم ةةاِربِجُّ
ِ، وابةةةُن  بةةةِد ِِ، وَسةةةلََمةُ بةةةُن َشةةةْهٍم:  للثَّةةةْوِري 
ثاِن. وأبةةةو َشةةةْهٍم: يَ يةةةُد بةةةُن أبةةةج َشةةةْيبَةَ،  م ةةةد ِ

.  ص ابجٌّ

 وَشَهَم الفَرَس، كَمنع: َتَجَر ُ،ـ 

  ،يال ا ، كمنَع  و ََارَ  ـوـ 

 َشْهما  وُشهوما : أْيَ َ  . وكس اب: الِسْعال ُ.ـ 

 والمَّْيَهَمةُ: العَجوُت.ـ 

، أو مةا َ ُ ةَم ـ  َِ ْلُدُل، وذََكةُر القَنايِة والمَّْيَهُم: الدُّ
 َشْوُك ُ من ذُْكرا ِها.
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ْي اُن.ـ   الماِهْسبََرُم، ويقاُل بالفاِء: الرَّ

 الِميَمةُ، بال سر: الطَّبيعةُ، ويُْهَم ُ  ـ

وتَمةةْيَم أبةةا ُ: أْشةةبََه  ييهةةا، والُِّةةراُب الةةَي ـ   
 يُْ فَُر من األرِض.

 والماَمةُ: َ الَمةٌ تُخاِلُف البََدَن الَي هج يي ـ 

 : شاٌم وشاماٌت وم مُد بُن م مةٍد، وم مةُد ـ 
ثاِن.  بُن إِسما يَل الماماتِيَّاِن: م د ِ

وهةةو َمِمةةيٌم وَممةةوٌم وَمْمةةيوٌم وأْشةةيَُم: بةة  ـ   
 ٌت.شاما

 والماَمةُ: أثٌَر أْسَوُد يج البََدِن، ويج األرِض ـ 

 : شةةاٌم، والناقةةةُ السَّةةْوداُء، و ُْ َِةةةُ القََمةةِر. ـ   
 وباِلُد الماِم: يج ا أ م.

ومالَةة ُ شةةامةٌ وال َتْهةةراُء، أي:  اقةةةٌ سةةوداُء ـ   
 وال بَْيةاُء.

ٌث، اْسُم : إبراهيُم بُن م مةِد ـ  وابُن شاٍم: م د ِ
 ِن ِهماٍم.بِن أًمَد ب

 شاٌم: لَقَُب ِهماٍم المَكوِر.ـ 

 والَمميَمةُ: َمَ لُّ الَولَدِ ـ 

  : َمميٌم وَممائُِم.ـ 

 وشاَم َسْيفَ  يَميُم ُ: َغَمَد ، واْسَِلَّ ُ، ِضدٌّ،ـ 

 البَْرَق:  ََ َر إلي  أْيَن يَْقِاُد، وأْيَن يُْمِطُر، ـوـ 

 ،أبا ُ َمْيٍر:  اَل من البِْ ِر ُمراَد ُ  ـوـ 

 يال ا : َغيََّر ِرْجلَْيِ  بالِمياِم، ـوـ 

ْقَمةُ السَّْوداُء، ـوـ  ََِهرْت بِجْلدتِِ  الرَّ  ياُلٌن: 

قََّ  ال ْملَةَ يج الَ ْرِب، ـوـ  ًَ  َشْيما  وُشيوما : 

 يج المجء: َدَ َل، ـوـ 

 كأَشاَم واْشِاَم وتََميَّم وَشيَّم واْ مام،ـ 

 ها بها،يج الفََرِس ساقَ ُ: َرَكلَ  ـوـ 

 المجَء يج المجِء: َ بَأ ُ يي . ـوـ 

والمَّياُم: األْرُض السَّْهلَةُ، وبال سر: الُِّراُب، ـ 
 ويُْفَُِك، والفأْرُ 

  : ِشيٌم، كميٍل.ـ 

َمَد: قَبيلَةٌ، وِصةلَةُ بةُن أْشةيََم: ـ  ًْ َ وبنو أْشيََم، كأ
.  تابِِعجٌّ

 واألْشيَماِن: َمْوِضعاِن.ـ 

ةةيَُم، ُم رَّ ـ    كةةة : ُكةةلُّ أْرٍض لةةم يُْ فَةةْر ييهةةا والمَّ
 قَْبُل باقِيَة   ل  َصالبَِِها.

، أو ـ    ةة ابِجُّ وُشةةيَْيٌم، ويُْ َسةةُر: أبةةو  اِصةةٍم الاَّ
 هو بالنوِن والِاِء.

. وُ ةةْرَو ُ ـ    ، تةةابِِعجٌّ وُشةةيَْيٌم: أبةةو َمةةْريََم البَْ ةةِريُّ
ُ تعةةال   بةةُن ُشةةيَْيٍم: مةةن قََِلَةةِة ُ ثْمةةاَن، رِضةةج ّللا 

  ن .

ٌث.ـ  ، ُمَ د ِ  وابُن الماَمِة: يَْ يَ  الثَّقَِفجُّ

 وذو الماَمِة:  اِلُد بُن َجْعفٍَر،ـ 

لَمةةاَمٍة كا َةةْت يةةج ُمقَةةدَِّم رأِسةةِ ، وم مةةُد بةةُن ـ   
 ُ َمَر بِن الَوليِد بِن ُ ْقبَةَ.

، ـ  ليَمةَ السَّْعِديَِّة، أُْ ُت النبِج  ًَ والمَّْيماُء: بِنُت 
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ضاَ ِة.صل  ِ  لي  وسلم،   من الرَّ

 وتََميََّم ُ المَّْيُب: َ ال ُ،ـ 

 أبا ُ: أْشبََه ُ. ـوـ 

ْر ُ.ـ   وِشْم ما بينهما: قَد ِ

وَشةةيََّم يََدْيةةِ  يةةج رأِسةةِ  أو ثَْوبِةة : إذا قَةةبََض ـ   
  لي  يُقاتِلُ .

يُم، بال سر: َسَمٌ .ـ   والم ِ

 واْ ماَم الرُجُل: صاَر َمْن ورا  إلي .ـ 

ميَن،  وشامةُ: جبلٌ ـ  بم ةَ، تَْا يٌف من الُمَِقَد ِ
والاَّواُب شابَةُ، بالباِء، وبالميم وقََع يج ُكِةِب 

 ال ديِث َجميِعها.

اد  فَْصُل الصَّ

 َصئَِم، كعَِلَم: أكثََر من ُشْرِب الماِء. ـ

 والاائُِم: العَْطماُن.ـ 

 وصأَم الَجْيَ   ليهم، كمنََع: َدلَُّهم  ليهم.ـ 

ةةُِْم، ويَُ ةة ـ   ُجةةُل الاَّ ُك: الغِلةةيُظ المَّةةديُد، والرَّ رَّ
 الباِلُ  أْقَا  الُ هولَِة.

 وأْلٌف َصٌِْم: تامٌّ.ـ 

 وأْمواٌل ُصٌِْم، بالةم.ـ 

ُِْم، بالةم: َجْمعُ ،ـ   والاُّ

 من الُ روِف: ما َ دا ن ف ل م ر ب. ـوـ 

ْلبَةُ،ـ  ْخَر ُ الاُّ ِِيَمةُ: الاَّ  والاَّ

ِْمِة.ـ   كالاُّ

 ٌم، كغُراٍب: َضْخَمةٌ.وهاَمةٌ ُصِاـ 

ةةةُل، ـ     وتََاةةةََِّم: َ ةةةدا شةةةديدا . وكُمعَ َّةةةم: الُمَ مَّ
ةُ:  قةةاُق ال َمْنفَةةََ لَُهمةةا. واألْصةةُِمَّ والةةواِدي، وال ُّ

ةُ.  األْصُطمَّ

ةةةْ َمةُ، بالةةةةم: َسةةةواٌد إلةةة  ُصةةةْفرٍ ، أو  ـ    الاُّ
ْمَر ٌ يج بياٍض، ًُ  ُغْبَر ٌ إل  سواٍد قليٍل، أو 

 َصْ ماُء.هو أْصَ ُم، وهج ـ 

، ـ  واْص امَّ النَّْبةُت: اْشةَِدَّْت ُ ْةةرتُ ُ، واْصةفارَّ
 ِضدٌّ، أو  الََط َسواَد ُ ْةَرتِِ  ُصْفَر ٌ،

 األرُض: تَغَيََّر  َْبُِها، وأْدبََر َمَطُرها، ـوـ 

، أو بََدأَ يج اليُْبِس. ـوـ  ْرُع: َضربَ ُ قُرٌّ  ال َّ

ْ ماُء: الُمغَيََّر ُ، وبَْقلَةٌ ـ   .والاَّ

، ـ  وأْصةَ َمةُ بةُن بَْ ةٍر: َمِلةُ  الَ بََمةِة النَّجاِشةجُّ
 أْسلََم يج َ ْهِد النبج، صل  ِ  لي  وسلم.

 واْصَطَ َم: اْ ََِاَب قائِما ،ـ 

 كاْصَطَخَم. ـ

 وَصَخَمِْ ُ المَّْمُس: لَفََ ِْ ُ.ـ 

ْخماُء: الَ رَّ ُ الُمْخَِِلَطةُ السَّْهِل بالِغلَِظ.ـ   والاَّ

ْدُم: َضْرُب ُصْلٍب بِِمثِْل ، والِفْعُل كَةةَرَب، الاَّ  ـ
ْيُع،  وإصابَةُ األْمِر، والدَّ

 وقد صاَدَم ُ ياْصَطَدما.ـ 

ُمةةةوا. وكِ ِةةةاٍب: داٌء يةةةج ـ     ًَ وتََاةةةاَدُموا: تََ ا
ِ، وال يَُةةةةةةمُّ، وإن كةةةةةان هةةةةةو  وِس الةةةةةدَّواب  ُُ ُر

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.dorar.net/


wwwwww..ddoorraarr..nneett                    َرِر السَّنِيَِّة                                                    القاموس المحيطالقاموس المحيط َرِر السَّنِيَِّة    دُّ َمْوقُِع الالدُّ

          
 

القياَس، ويََرُس قَةْيِس بةِن  ُْمةبَةَ، ويَةَرُس ُتيَةَر 
 الَ اِرِث، ويََرُس لَقيِط بِن ُتَرار َ، بنِ 

 واسٌم كِمْاَدٍم، كِمْنبٍَر.ـ 

ْدَمةُ: النَّْ َ ةُ،ـ   والاَّ

َد ُ.ـ  ًِ ْيعَةُ الَوا  وهو أْصَدُم: أْ َ ُع، والدَّ

ةْدَمِاِن، وقةد تُ سةُر دالُة ُ: الَجبينةاِن، أو ـ  والاَّ
 جا با ُ.

 َصَوُم: لُغَةٌ يج َسَوَم،ـ 

اُء َصةةَوَم وَسةةَوَم، وال يُقةةاُل يُقةةاُل: هةةَا قَةةةـ   
 بالداِل الُمْهَملَِة.

 َصَرَم ُ يَْاِرُم ُ َصْرما ، ويَُةمُّ: قََطعَ ُ بائنا ، ـ

 ياُل ا : قََطَع َكالَم ُ، ـوـ 

 النَّْخَل والمََّجَر: َج َّ ُ، ـوـ 

 كاْصَطَرَم ُ،ـ 

 ِ ْنَد ا َشْهرا : َمَ َث، ـوـ 

 الَ ْبُل: اْ قََطَع، ـوـ 

 َاَرَم.كا ـ 

 وأْصَرَم النَّْخُل: ًاَن ل ُ أن يُْاَرَم.ـ 

 وَصراُم ، ويُْ َسُر: أَواُن إِْدراِكِ .ـ 

والاَّريَمةُ: العَ يَمةُ، وقَْطُع األْمةِر، والِقْطعَةةُ ـ 
ْمِل،  من ُمْعَ ِم الرَّ

ةةةةريِم، ومنةةةة  قَةةةةْولُُهم: أْيعَةةةة  َصةةةةريٍم، ـ      كالاَّ
 واألرُض الَمْ ُاوُد َتْرُ ها،

 وع.ـ 

 والااِرُم: السَّْيُف القاِلُع، ـ

ةةروِم، والماضةةج المُّةةجاُع، وقةةد َصةةُرَم، ـ    كالاَّ
 كَ ُرَم، واألَسُد.

ْرِم،ـ  ُروُم: القَِويُّ  ل  الاَّ  والاَّ

، والناقَةةةُ ال تَةةِرُد النَّةةةيَك ـ    ةةراِم، بالةةةم ِ كالاُّ
 ًِ  يَْخلَُو لها.

ةةْبُك، واللَّْيةةُل، ِضةةدٌّ، والقِ ـ    ةةريُم: الاُّ ْطعَةةةُ والاَّ
 من ،

ةةريَمِة، و ةةوٌد يُْعةةَرُض  لةة  يَةةِم الَجةةْدي ـ    كالاَّ
 ِلئاَلَّ يَْرَضَع، واألرُض السَّْوداُء ال تُْنبُِت شيئا ،

 وع، واْسٌم،ـ 

، والَمْجَوذُ الَمْقطوُع.ـ  جٌّ ًَ  ضوبَنو َصريٍمم: 

َم: تََجلَّةةَد، وتَقَطَّةةَع. وَكُمعَ ََّمةةٍة:  اقَةةةٌ ـ    وتََاةةرَّ
ًليةُل يةال يَْخةُرَ  اللَّةبَُن، يُْقَطُع ُلْبيا َِ ها ليَْيبََس ا

لي وَن أْقَوى لها، وقد ي وُن من اْ ِقطاعِ اللَّةبَِن، 
بةةأن يُاةةيَب َضةةْرَ ها شةةجٌء، يَيُْ ةةَوى، يَيَْنقَِطةةَع 

 لَبَنُها.

بِِل ما بةيَن ـ  َِ والِاْرَمةُ، بال سر: الِقْطعَةُ من ا
 الِعمةةةةريَن إلةةةة  الثَّالثةةةةيَن أو إلةةةة  الَخْمسةةةةينَ 
واألْربعةةيَن، أو مةةا بةةيَن العََمةةَرِ  إلةة  األْربَِعةةيَن، 
أو ما بةيَن َ َمةَرٍ  إلة  بِْةةَع َ َمةَر َ، والِقْطعَةةُ 

 من السَّ اِب.

وِصْرَمةُ بةُن قَةْيٍس، وابةُن أ َةٍس، أو ابةُن أبةج ـ 
 أ ٍَس،

 وِصْرَمةُ،ـ 

: َصةة ابِيُّوَن، وواِلةةُد ـ    َِْريُّ  العُةة
أو أبةةو ِصةةْرَمةَ
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 يأتج يج الةاِد.َضَرَمةَ، وسَ 

ةْرُب، ـ  ٌب، وبال سةِر: الةَّ ْرُم: الِجْلُد، ُمعَرَّ والاَّ
 والَجَماَ ةُ 

 : أْصةةةراٌم وأصةةةاِرُم وأصةةةاِريُم وُصةةةْرماٌن، ـ    
 بالةم، والُخفُّ الُمْنعَُل.

ةةةةَرُد والغُةةةةراُب، واللَّْيةةةةُل ـ      واألْصةةةةَرماِن: الاُّ
 والنَّهةةاُر، والةةَئُِب والغُةةراُب. وكَمْنةةِ ٍل: الم ةةانُ 
ةةةةةْيِل. وكِمْنبَةةةةةٍر: ِمْنَجةةةةةُل  ةةةةةريُع السَّ ةةةةةي ُِ  السَّ الةَّ

.ِ  الَمغاِتِلج 

ةةةْرماُء: الَمفَةةةاَت ُ ال مةةةاَء بهةةةا، والناقَةةةةُ ـ     والاَّ
 القَليلَةُ اللَّبَنِ 

  : كقُْفٍل.ـ 

ةةةةةْيَرُم: الُمْ َ ةةةةةُم الةةةةةرأيِ، والداِهيَةةةةةةُ، ـ       والاَّ
 والَوْجبَة،

َد   ـ  ًِ ْيَرَم َمرَّ   وا  .وهو يأُكُل الاَّ

 واألصرُم، وكُمْ ِسٍن: الفَقيُر الَ ثيُر العياِل،ـ 

 وقد أْصَرَم، وكغُراٍب: الَ ْرُب،ـ 

كَاةراِم، كقَطةاِم، والداِهيَةةُ، وآِ ةُر اللَّةبَِن بعةَد ـ 
ُجُل َضروَر  . ِاَ  إلي  الرَّ ًْ  الَِّْغريِ  إذا ا

َُْر ـ  ِلبَْت ُصراُم"، أي: بَلََ  العُة ًُ ويج الَمثَِل: "
 آِ َر ُ.

وجةةةةاَء َصةةةةريَم َسةةةةْ ٍر، أي:  ائبةةةةا  آيِسةةةةا ، ـ     
ْوا: ُصَرْيما ، كُ بَْيٍر وِذْكَرى.  وَسمَّ

، وأْصةةةةةَرَم أو أَُصةةةةةْيِرَم ـ       ةةةةةقَِريُّ وأَْصةةةةةَرُم المَّ
، واْسُم  َ ْمُرو بُن ثابٍِت: َص ابِيَّاِن.  األْشَهِلجُّ

ةةةَرماِت، أي بَطةةةجُء ـ     وهةةةو َصةةةْرَمةٌ مةةةن الاَّ

جوعِ من َغَةبِ .  الرُّ

ةُ: ُمْعَ ةةةةُم المةةةةجِء، األـ      ةُ واألْسةةةةُطمَّ ْصةةةةُطمَّ
 وُمْجََِمعُ ُ، أو وَسُط .

: ُ ْبَ  ُ الَملَِّة.ـ   األْصُطْ َمةُ، بالةم ِ

ْيقَُم ضبالقاِفم كَ ْيَدٍر: الُمْنُِِن الرائَِ ِة.ـ   الاَّ

 َصَ َم ُ: َضَربَ ُ، وَديَعَ ُ، ـ

 ، الفََرُس  ل  ِلجاِمِ : َ ةَّ ُ، ثم َمدَّ رأَسة ـوـ 
 كأ َّ ُ يُريُد أن يُغاِلَب.

ْدَمةُ المَّديَد ُ.ـ  ْ َمةُ: الاَّ  والاَّ

 والاَّواِكُم: النَّوائُب.ـ 

 والاُّ َُّم، كُس ٍَّر: األْ فاُف.ـ 

ةةْلُم: القَْطةةُع، أو قَْطةةُع األذُِن واألْ ةةِف مةةن  ـ   الاَّ
 أْصِلِ ،

 كالَِّْاِليِم، والِفْعُل كَةَرَب.ـ 

ُم األذُ َةةةةةْيِن: كأ ةةةةة  ورجةةةةةٌل أْصةةةةةلَُم وُمَاةةةةةلَّ ـ      
 َمْقُطوُ ُهما ِ ْلقَة .

 الَمةُ، مثلثة : الِفْرقَةُ من الناِس.ـوالاَّ ـ 

اٍد: لُبُّ النَّبِقَِة.ـ   والاُّالَُّم، كُ  َّاٍر وَشدَّ

ْيلَُم: األْمُر المديُد، والداِهيَةُ، والسَّْيُف، ـ  والاَّ
ْيَرِم.  والَوْجبَةُ، كالاَّ

ةةةْلَمةُ، بالةةةةمـ     : الِمْغفَةةةُر، وبالِ ريةةةِ : والاُّ
داد. جاُل الم ِ  الر ِ

 واألَْصلَُم: البُْرغوُث،ـ 
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يج العَروِض: أن ي ةوَن آِ ةُر الُجةْ ِء وتِةدا   ـوـ 
 َمْفروقا .

 واْصَطلََم ُ: اْسَِأَْصلَ ُ.ـ 

 َوَوْقعَةٌ َصْيلََمةٌ: ُمْسِأِصلَةٌ.ـ 

 اْصلََخمَّ اْصِلْخماما : اْصَطَخمَّ، وَغِةَب. ـ

يةةٌر ِصةةْلخاٌم، بال سةةر: لويةةٌل، أو ُصةةْلٌب وبعـ   
 شديٌد.

: مةاٍض ـ  ةٍل وُمْسةبَِطر ٍ ًْ وَصْلَخٌم، كَجْعفَةٍر وِجْرَد
 شديٌد.

 وجبٌَل َصْلَخٌم وُمْالَِخمٌّ: ُمْمَِنٌِع.ـ 

بِِل. ـ َِ لَْخَدُم، كَمَمْرَدٍل: المَّديُد من ا  الاَّ

ةْلُب، والمةد ـ ْلِدُم، كِ ْبِر ٍ: األَسةُد، والاُّ يُد الا ِ
 ال ايِِر،

 كالاُّالِدِم ييهما،ـ 

ْلداِم، بال سر.ـ   والا ِ

 وهج ِصْلداَمةٌ.ـ 

َصْلقََم: قََرَع بعَض أْ يابِِ  ببَْعٍض، يهو َصْلقٌَم.  ـ
ةةةةةةةْخُم.  وكِ ْبةةةةةةةِر ٍ: العَُجةةةةةةةوُت ال بيةةةةةةةَر ُ، والةَّ
بِِل. َِ ْخُم من ا  وكِقْرلاٍس وَجْعفٍَر: األَسُد، والةَّ

وُس، واألْ ياُب.والاَّالقيُم: الرُّ ـ  ُُ 

ْلهاُم، كِقْرلاٍس: األَسُد، والَجِريُء. ـ  الا ِ

 واْصلََهمَّ: َصلَُب.ـ 

كةةةةة : اْ ِسةةةةداُد األذُِن، وثِقَةةةةُل  ـ     ةةةةَمُم، م رَّ الاَّ
السَّْمعِ، َصمَّ يََامُّ، بفِ هما، وَصةِمَم، بال سةر، 

ا  وَصةَمما  وأَصةمَّ، وأَصةمَّ ُ ِ تعةال ،   اِدٌر َصم 
 يهو أَصمُّ 

اٌن.ـ    : ُصمٌّ وُصمَّ

 وتَاامَّ  ن الَ ديِث: أَرى أ   أَصمُّ.ـ 

ُِها، ـ     وِصةةةماُم القةةةاُروَرِ  وِصةةةماَمُِها وِصةةةمَّ
: ِسداُدها.  بَ ْسِرِهنَّ

ها: َسدَّها.ـ   وَصمَّ

ها: َجعََل لها ِصماما .ـ   وأَصمَّ

اُء: ُصةةةةْلٌب ـ      َجةةةةٌر أَصةةةةمُّ، وَصةةةةْخَر ٌ َصةةةةمَّ ًَ و
 ُمْاَمٌت.

الناقةُ السَّمينَةُ، والالقِةُك، وَلةَرُف والاَّماُء: ـ 
قيقَِة، واألرُض الغَليَ ةُ   العَِفَجِة الرَّ

  : ُصمٌّ، والداِهيَةُ المديَد ُ،ـ 

 كَاماِم، َكقََطاِم.ـ 

ج َصماِم، أي: ِتيدي يا داِهيَةُ.ـ   وَصم ِ

وا يج السُّ وِت.ـ   وَصماِم َصماِم، أي: تَاامُّ

 ب ، وَصمَّ ُ بَِ َجٍر: َضَربَ ُ ـ 

 َصدا ُ: َهلََ . ـوـ 

وَرَجةةٌب األَصةةمُّ: أل ةة  ال يُنَةةاَدى ييةة  يةةا لَفُةةالن ـ   
 ويا َصباًا ُ.

ُجةُل ال يُْطَمةُع يية ، وال يُةَردُّ  ةن ـ  واألَصةمُّ: الرَّ
قَ .  َهوا ُ، والَ يَّةُ ال تَْقبَُل الرُّ

 وًاتٌِم األَصمُّ: من األْولياِء.ـ 

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.dorar.net/


wwwwww..ddoorraarr..nneett                    َرِر السَّنِيَِّة                                                    القاموس المحيطالقاموس المحيط َرِر السَّنِيَِّة    دُّ َمْوقُِع الالدُّ

          
 

اُن: ُكلُّ أرٍض ُصةْلبَ ـ  مَّ جةاَرٍ  إلة  والاَّ ًِ ٍة ذاِت 
 َجْنِب َرْمٍل،

ا ِة،ـ  مَّ  كالاَّ

 وع بعاِلجٍ.ـ 

ةُ، بال سر: المُّجاُع، واألَسُد،ـ  مَّ  والا ِ

، وواِلُد ُدَرْيٍد الماِ ِر،ـ  م ِ  كالا ِ

ِاِن: هةةو وأ ةةو ُ ماِلةةٌ ، والةةَََّكُر مةةن ـ    ةةمَّ والا ِ
، َِ  الَ يَّاِت، وأُْ ثَ  القَنايِ

ْمَامَ ـ   ةُ.وَصْوتُها: الاَّ

والاَّميُم: العَْ ُم الَي ب  قِواُم العُْةِو، وبُْن  ـ 
 المجِء و اِلُا ،

: أَشدُّ ، والِقْمَر ُ اليابَِسةةُ  ـوـ  من البَْرِد والَ ر ِ
 الخاِرَجةُ من البَْيِض.

ةةةِد ـ     ًِ ورُجةةةٌل َصةةةميٌم، كةةةأَميٍر: َمْ ةةةٌض، للوا
 والَجْمعِ.

َم يج األَْمِر والسَّْيِر تَْاميما  ـ   : مة ،وَصمَّ

، و َيََّب،ـ   كَاْمَاَم، وَ ضَّ

ةةةْيُف: أصةةةاَب الَمْفِاةةةَل، وقََطعَةةة ُ، أو  ـوةةةـ     السَّ
 َلبََّ ،

َِقََن  ـوـ  ًْ ُجُل الفََرَس العَلََف: أْمَ نَ ُ من ، يا الرَّ
 يي  المَّْ ُم والبِْطنَةُ،

بَ ُ الَ ديَث: أو ا ُ إيَّا ُ. ـوـ  ًِ  صا

 كة ،وَرُجٌل ويََرٌس َصَمٌم، ُمَ رَّ ـ 

وَصْماةةاٌم وَصْماةةاَمةٌ وِصْمِاةةٌم، كِ ْبةةِر ٍ ـ   

ٌم.  وُ لَبٍِط وُ البٍِط وُ البَِطٍة: ُمَام ِ

 والاَّْمااُم: السَّْيُف ال يَْنثَنج،ـ 

كالاَّْمااَمِة، وَسْيُف َ ْمِرو بةِن َمْعةِد يَ ةِرَب. ـ 
وكِ ْبِر ٍ: الغَليُظ القَايُر، والَجِريُء الماِضةج، 

 ْوِم، ويُْفَُِك، والجما ةُ وبهاٍء: َوَسُط القَ 

 : ِصْمِاةةةةٌم. وكعُلَةةةةبٍِط وُ البِةةةةٍط: األَسةةةةُد. ـ     
ا .  وكفَْديٍَد: البَخيُل ِجد 

َمْيماُء، كالغُبَْيراِء:  َباٌت ل يُْمبِ ُ الغَةَرَت ـ  والاُّ
 ل.

اِء: أن يَةُردَّ الِ سةةاَء مةن قِبَةةِل ـ   ةةمَّ واْشةِِماُل الاَّ
ِقةةِ  األَْيَسةةِر، ثةةم يَمينِةةِ   لةة  يَةةِدِ  اليُْسةةَرى و اتِ 

يَُردَّ ُ ثا ِيَة  من َ ْلِفةِ   لة  يَةِدِ  اليُْمنَة  و اتِِقةِ  
يَُهمةةا جميعةةا ، أو االشةةِِماُل بثَةةوب  األَْيَمةةِن، يَيُغَط ِ
ةةِد  ًَ ةةٍد لةةيس  ليةة  غيةةُر ُ، ثةةم يََةةةعُ ُ مةةن أ ًِ وا
 جا ِبَْيِ ، يَيََةعُ ُ  ل  َمْنِ بِِ ، يَيَْبدو من  يَْرُج ُ.

تْ ـ    ماَء َكثُةةَرْت،  وَصةةمَّ اةةا ٌ بِةةَدٍم، أي أنَّ الةةد ِ ًَ
اا ٌ، لم يُْسَمْع لها َصْوٌت. ًَ  ًِ  لو أُْلِقيَْت 

 ومن  قَْوُل اْمِرِئ القَْيِس:ـ 

ج اْبنَةَ الَجبَلِ   َصم ِ

ْخَر ُ.  أو الُمراُد الاََّدى، أو الاَّ

 وأَصمَّ ُ: صاَديَ ُ أََصمَّ،ـ 

ا   ـوةةـ    ُُ ُ: وايَةةَ  قَْومةةا  ُصةةم  ال يَْسةةمعوَن ُد ةةا
 َ ْدلَ .

اِن: أَصمُّ الَجْل اِء،ـ   واألَصمَّ

وأَصمُّ السَُّمَرِ  بِباِلِد بَنِج  اِمِر بِن َصْعَاةعَةَ، ـ 
 ثم لبَنج كالٍب.
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كة : ُ ْبُث الرائَِ ِة، وقُوَّ ُ العَْبِد، ـ نَُم، م رَّ  الاَّ

ُب ـ    وهةةو َصةةنٌِم، كَ ِِةةٍف، والةةَوثَُن يُْعبَةةُد، ُمعَةةرَّ
بهاٍء: قََاةبَةٌ الةريِ  ُكلُّهةا، والداِهيَةةُ، َشَمْن، و

لََمِة.  لُغَةٌ يج الاَّ

نَماُن:   بِِدَمْمَ .ـ   والاَّ

َت،ـ   وَصنََّم تَْانيما : َصوَّ

َرهةةا، و ةةوٌق َصةةنِماٌت، ب سةةِر  ـوةةـ    النُةةوَق: َغ َّ
 النوِن.

 وبَنُو ُصناَمةَ، كثُماَمٍة: من األْشعَريَن.ـ 

 وُصْنٌم، بالةم: ع.ـ 

 ليُم األْصناِم: باألْ َدلُِس.وإقـ 

 وبَنو ُصنَْيٍم، كُ بَْيٍر: بَْطٌن.ـ 

ْهميُم، كِقْنديٍل: السَّةي ُِد المَّةريُف، والَجَمةُل  ـ الا ِ
ةةي ُِئ الُخلُةةِ  منةة ، وَمةةْن ال يُثْنَةة   ال يَْرُغةةو، والسَّ
 ، ةةةر ِ  ةةةن ُمةةةراِدِ ، والخةةةاِلُص يةةةج الَخْيةةةِر والمَّ

ْلواُن ال اِهِن. ًُ  و

ْهميِم.وتََاْهمَ ـ   َم: َ ِمَل َ َمَل الاَّ

ٍل: َغلةيٌظ َضةْخٌم ـ  ًْ وَرُجٌل ِصيَْهٌم كِقَمْطٍر وِجْرَد
 َشديٌد، أو َريَّاٌع لرأِسِ ، وهج: بهاٍء.

صةةاَم َصةةْوما  وِصةةياما  واْصةةطاَم: أْمَسةةَ   ةةن  ـ  
ةةةْيِر،  الطَّعةةةاِم والمَّةةةراِب والَ ةةةالِم والن ةةةاحِ والسَّ

 وهو صائٌِم وَصْوماُن وَصْومٌ 

ٌم وُصةةةيٌَّم وِصةةةيٌَّم  ـ    اٌم وُصةةةيَّاٌم وُصةةةوَّ  : ُصةةةوَّ
 وِصياٌم وَصياَم .

َ ُ: ذاقَها،ـ   وصاَم َمنِيَِّ

 النَّعاُم: َرَم  بََِْرقِ ، ـوـ 

 وهو َصْوُم ،ـ 

ةةْوِم، لمةةجرٍ  كريهةةِة  ـوةةـ    الرُجةةُل: تََ لَّةةَل بالاَّ
 الَمْنَ ِر،

 النهاُر: قاَم قائُِم ال َّهيَرِ . ـوـ 

وْ ـ  ْمُت، وُركوُد الِريكِ، وَرَمَةاُن، والاَّ ُم: الاَّ
 والبِيعَةُ.

ِد والجميعِ.ـ  ًِ  والاائُِم: للوا

 وأرٌض َصواٌم، كس اٍب: يابَِسةٌ ال ماَء بها.ـ 

 وَمااُم الفََرِس وَمااَمُِ : َمْوقِفُ .ـ 

ةةةْلُب المةةةديُد الُمْجَِِمةةةُع ـ     ةةةيَُّم، كِقنَّةةةٍب: الاُّ الا ِ
 الَخْلِ .

اد  فَْصُل الضَّ

ْبثَُم، كجعفٍر وُ البٍِط: األَسُد. ـ  الةَّ

.ـ   وَضْبثَُم بُن أبج يعقوَب: تابِِعجٌّ

باِرُم، كعاُلبٍِط وُ البَِطةٍة: األَسةُد، والرُجةُل  ـ الةُّ
 الَجِريُء  ل  األْ َداِء.

ْيثَُم، كَ ْيَدٍر: األَسُد. ـ  الةَّ

ةةْدِق  ـ   كةةة : ِ ةةَوٌ  يةةج الفَةةِم والم ِ ةةَجُم، م رَّ الةَّ
ِة والََّقَِن والعُنُِ ، وكةَا يةج البئةِر، ويةج والمَّفَ 

 الِجراًِة،

 َضِجَم، َكفَِرَح،ـ 

 يهو أْضَجُم.ـ 
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 والَِّةاُجُم: اال ِاِلُف.ـ 

 والُمََِةاِجُم: الُمْعَو ُّ الفَِم.ـ 

 وُضبَْيعَةُ أْضَجَم: قبيلةٌ.ـ 

وأْضةةَجُم: لَقَةةُب ُضةةبَْيعَةَ، يهةةو كقوِلةةَ : قَةةْيُس ـ   
 قُفَّةَ.

 ْجَمةُ، بالةم: ُدَوْيبَّةٌ ُمْنِِنَةٌ.والةُّ ـ 

ٍَ وَجْعفٍَر: أبو بَْطٍن،ـ   ُضْجعٌُم، كقُْنفُ

ةةجاِ َمةُ، كةةا ُوا ُملوكةةا  ـ    ةةجاِ ُم، والةَّ وُهةةُم الةَّ
 بالماِم، تادو ُ هاٌء للنِْسبَِة.

َمةةَد ويَُمةةدُّ  ـ   ًْ َ ةةْخُم، بةةالفِك وبالِ ريةة  وكأ الةَّ
ٍء، أو آِ ةةةُر ُ وكغُةةةراٍب: الع ةةةيُم مةةةن كةةةل ِ شةةةج

الع ةةيُم الِجةةْرِم، ال ثيةةُر اللْ ةةِم، َضةةُخَم، َك ةةُرَم، 
 َضْخما  وَضخاَمةٌ.

ْخُم من الطريِ : الواِسُع،ـ   والةَّ

 من الِمياِ : الثَّقيُل. ـوـ 

وبنُةةو  بةةِد بةةِن َضةةْخٍم: مةةن العَةةَرِب العاِربَةةِة ـ   
 َدَرجوا.

واألْضةةةةخومةُ، بالةةةةةم: ُ  َّاَمةةةةةُ المةةةةرأِ . ـ     
ةةةي ُِد وكِمْنبَةةةٍر: المةةة ةةةْرِب، والسَّ ةةةْدِم والةَّ ديُد الاَّ

ْخُم.  المريُف الةَّ

ةُ، كِخَدبَّةةةةٍة: العَريةةةةةةُ األريةةةةةةُ ـ      والِةةةةةَخمَّ
 الناِ َمةُ.

رُّ ُ، ـ ًَ  َضِرَم، كفِرَح: اْشَِدَّ ُجوُ   أو 

نََدَم َغَةبا ، ـوـ  ًْ   لي : ا

َم،ـ   كََِةرَّ

ئا  يةةج الطعةةاِم: َجةةدَّ يةةج أْكِلةةِ ، ال يَةةْديَُع شةةي ـوةةـ   
 من ،

 الناُر: اْشَِعَلَْت. ـوـ 

َمها واْسَِْةةةَرَمها: أْوقَةةَدها ـ    وأْضةةَرَمها وَضةةرَّ
َمْت.  ياْضَطَرَمْت وتََةرَّ

وكِ ِاٍب: ُدقةاُق الَ َطةِب، أو مةا َضةعَُف والَن، ـ 
أو مةةا ال َجْمةةَر لةة ، أو مةةا اْشةةَِعََل مةةن الَ َطةةِب، 

 كالِةراَمِة.

وك ٍِِف: الجةائُِع،  واْضَطَرَم الَمميُب: اْشَِعََل.ـ 
 ويَْرُ  العُقاِب، والفَرُس العَدَّاُء.

ةيَ ةُ يةج ـ  كة : السَّعَفَةُ، أو الم ِ َرمةُ، م رَّ والةَّ
 َلَريِها  اٌر، والَجْمَر ُ، والناُر.

وَضَرَمةُ بُن ِصةْرَمةَ، ب سةر الاةاِد المهملةة: ـ 
ْرَملَةَ. ًَ  َجدٌّ ِلهاِشِم بن 

ةةةْرُم، بالةةةةم وبال سةةةر:ـ     َشةةةَجٌر لي ِةةةُب  والةُّ
الريكِ، ثََمُر ُ كةالبَلُّوِل، وَتْهةُر ُ كَ ْهةِر السَّةْعَِِر، 
ولعََسةةةةِلِ  يَْةةةةةٌل، أو هةةةةو األْسةةةةُطو ُ ةةةةوُدوُس 

 باليو ا ِيَِّة.

َْيٍَم: ـ  والِةةراَمةُ، بال سةر: َشةَجُر الةبُْطِم. وكِ ة
َصةةْمُ  َشةةَجَرٍ . وكَ ْيةةَدٍر: ال ِريةةُ . وكُجَهْينَةةةَ: 

ْاٌن باليمِن. ًِ 

 وما بها  ايُِخ َضَرمٍة، أي: أًٌد.ـ 

ةةةْرَتُم، كجعفةةةٍر وِتْبةةةِر ٍ: الُمِسةةةنَّةُ مةةةن  ـ    الةَّ
النةةةةوِق، أو وييهةةةةا بِقيَّةةةةةُ َشةةةةباٍب، أو ال بيةةةةَر ُ 

 القليلَةُ اللَّبَِن:

.ـ   وأْيعَ  ِضْرِتٌم، كِ ْبِر ٍ: شديَد ُ العَض ِ

 ِضْرساٌم، بال سر: ماٌء م.ـ 
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 ْ ُو اللئيُم الفَْسُل.والِةْرساَمةُ، بال سر: الر ِ ـ 

ْرَضُم، كجعفٍر: األَسُد، وذََكُر الِسباعِ.ـ   الةَّ

ْخُم البَْطِن.ـ   الِةرِلُم، كِ ْبِر ٍ: الةَّ

ْخُم لجايج.ـ   والةُّراِلِمجُّ من األْركاِب: الةَّ

ْرَغُم، كجعفٍر وِجْرياٍل وِجْريالٍة: األَسُد. ـ  الةَّ

ْت: يَعَلَْت يِْعلَة ، وَضْرَغَمِت األْبطاُل وتََةْرَغمَ ـ 
وتََمةةةبََّهْت بةةة . وكِجريالةةةٍة: المُّةةةجاُع، والفَْ ةةةُل 

ُجُل المديُد. ، والرَّ  القَِويُّ

 َضغََم ُ، ـ

ةا  دون الةنَّْهِ ،  ـوـ  ة ُ، أو َ ة  ب ، َكَمنََع: َ ةَّ
أو هةةةةو أن ال يَْمةةةةْلَ يََمةةةة ُ ممةةةةا أْهةةةةَوى إليةةةة . 

 وكثُمامٍة: ما َضغَْمَِ  ولَفَْ َِ ُ.

، واألَسُد،والةَّ ـ   ْيغَُم: الَي يَعَضُّ

ِ.ـ  ْيغَِمج   كالةَّ

مُّ: قَْبُض شجٍء إل  شجٍء، ـ  الةَّ

 وقد َضمَّ  يا َةم إلي  وتَةامَّ وضامَّ ُ.ـ 

واضَطمَّ المجَء: َجَمعَ ُ إل   فِس . وكغُةراٍب: ـ 
 ما ُضمَّ ب  شجٌء إل  شجٍء.

والِةةةةةمُّ والِةةةةةماُم، ب سةةةةِرِهما: الداهيةةةةةُ ـ     
 ، وكأ   تَْاِ يٌف، والاَّواُب بالااِد.المديَد ُ 

ْضةةماَمةُ، بال سةةر: الجماَ ةةةُ. وكَاةةبوٍر: ـ    َِ وا
 ُكلُّ واٍد يُْسلَُ  بين أكَمَِْيِن لويلََِْيِن.

ْمَةةةةُم: الغَْةةةةباُن، واألَسةةةُد الغَْةةةةباُن، ـ     والةَّ
 الَجِريُء،

كالةُّماِضةةةةةِم، كعاُلبِةةةةةٍط وُ لَةةةةةبٍِط ييهمةةةةةا، ـ      
َ ةةةةةاِرِث، وابةةةةةُن قَِةةةةةاَد َ: والَجسةةةةةيُم، وابةةةةةُن ال

ةةةةةْوٍس، وابةةةةةُن ُتْرَ ةةةةةةَ،  ًَ َصةةةةة ابيَّاِن، وابةةةةةُن 
ثوَن.  واألْملوِكجُّ أبو الُمثَنَّ : م د ِ

 وَضْمَةَم: َشُجَع قَْلبُ ُ،ـ 

  ل  الماِل: أَ ََ ُ ُكلَّ ُ، ـوـ 

َت. وكِ ِاٍب: ابُن ثَْعلَبَةةَ، وابةُن  ـوـ  األَسُد: َصوَّ
 اِن.تيِد بِن ثَوابَةَ: َص ابيَّ 

 والةَّْمةاُم: الَي يَْ َِِوي  ل  ُكل ِ َشجٍء.ـ 

هاِن.ـ  ةُ: الَ ْلبَةُ يج الر ِ مَّ  والةَّ

ويَةةةَرٌس َسةةةبَّاُق األضةةةاِميِم، أي: جما ةةةةاِت ـ    
 الَخْيِل.

 واْضَطمَّ  لي : اْشََِمَل.ـ 

ضةةاَم يَةةةوُم َضةةْوما : لُغَةةةٌ يةةج ضةةاَم يَةةةيُم ـ   
 َضْيما .

ْهِ ُم، بال ايِ كِ بْ ـ   ِر ٍ: اللَّئيُم.الة ِ

قَّ ُ يةيُم  واْسَِةاَم : اْ َِقََا ، ـ ًَ  ضاَم ُ 

 يهو َمِةيٌم وُمْسَِةاٌم.ـ 

ْيُم: ال ُّْلمُ ـ   والةَّ

يَةةةَ ـ    ًِ  : ُضةةيوٌم َمْاةةَدٌر ُجِمةةَع، وبال سةةِر:  ا
 الَجبَِل،

 وع م بالسَّراِ ، أو واٍد، أو َجبٌَل.ـ 

، مةةةن وُضةةةيَْيٌم، كُ بَْيةةٍر: ابةةةُن ُملَةةْيكٍ الفَ ـ    ْهِمةةةجُّ
 ِرجاالتِِهم.
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 فَْصُل الّطاء

 َلْ َمةُ الوادي واللَّْيِل والسَّْيِل، ُمثَلَّثَة : ُدْيعَُِ ، ـ

: َ ِديُّ  ـوـ 
من الناِس: َجَماَ ُُِهْم، وأبو َلْ َمةَ

بِةةةُل  َِ ةةةَرياِء. وكُهَمةةةَ ٍ : ا بةةةُن ًاِرثَةةةةَ، مةةةن المُّ
ُجُل المَّديُد الِعراِك.  الَ ثير ُ، والرَّ

 لطَّ ماُء:  َْبٌت، أو هو النَّجيُل،واـ 

 كالطَّْ َمِة.ـ 

 والَمْط وُم: الَمْملوُء.ـ 

 والطَّ وُم: الدَّيوُع.ـ 

قاَء: َمْل ُ، ـ  َلْ َرَم الس ِ

 القَْوَس: َوتََرها. ـوـ 

 وما  لي  ِلْ ِرَمةٌ، بال سر، أي: شجٌء.ـ 

 ما يج السَّماِء ِلْ ِلَمةٌ، بال سر، أي: َغْيٌم.ـ 

ْخَمةةةةُ: جما ةةةةُ الَمعَةةةِ ، وبال سةةةر: واِلةةةُد الطَّ  ـ   
ِم  ِ، وبالةةةةم: َسةةةواٌد يةةةج ُمقَةةةدَّ ْوَشةةةٍب الِةةةابِِعج  ًَ

 األْ ِف.

واألْلَخةُم: َكةْبٌ  َرأُْسة  أسةَوُد وسةائُِر ُ َكةِدٌر، ـ 
َِ سةةةاِن والدابَّةةةِة،  ُم ُ ْرُلةةةوِم ا ْيَ ُ ، وُمقَةةةدَّ والةةةدَّ

 ولَْ ٌم جافٌّ يَةِرب إل  السَّواِد،

 خيِم،كالطَّ ـ 

 وقد اْلَخمَّ اْلِخماما .ـ 

 والطُّخوُم: الُِّخوُم. وكمنََع وكُرَم: تََ بََّر.ـ 

 وكُ بَْيٍر: ُلَخْيُم بُن أبج الطَّْخماِء الماِ ُر.ـ 

 الطُّخاِرُم، كعاُلبٍِط: الغَْةباُن.ـ 

ْبةةُد،  ـ   ةةـِْرُم، بال سةةر والفةةِك: المَّةةْهُد، وال ُّ الطَّ
 البُيوُت، والعََسُل إذا اْمَِْلَت من 

وقد َلِرَمْت بال سر، وكثُماَمٍة: الُخْةَر   ل  ـ 
 األسناِن،

 وقد أْلَرَمْت، وبَِقيَّةُ الطَّعاِم بيَن األْسناِن.ـ 

 واْلَرمَّ يو ُ: تَغَيََّر لَل .ـ 

ْرَمةُ، ُمثَلَّثَة : النَّْبَر ُ َوَسَط المَّفَِة العُْليةا، ـوالطَّ ـ 
 وبالفِك: الَ بُِد.

 ُم، بالةم: ال ا وُن،والطُّرْ ـ 

كالطُّْرَمِة، وَشَجٌر، وبالِ ريِ : َسياَلُن العََسِل ـ 
 من الَخِليَِّة.

َم يج كالِم : اْلِاَث.ـ   وتََطرَّ

َث.ـ   وتََطْريََم يج الطيِن: تَلَوَّ

 وَلْريََم الماُء: َ بَُث، وَ ْرَمَض،ـ 

َْيٍَم: العََسةةةةُل،  ـوةةةةـ      المةةةةجُء: َلبَّةةةةَ . وكِ ةةةة
 لَ ثيُف.والسَّ اُب ا

َِدَّ.ـ  ًْ  ولاَر ِلْريَُم ُ: ا

ْلراُق من َغَةٍب أو تََ بٍُّر.ـ  َِ  الطَّْرثََمةُ: ا

الطُّْرًوُم، بالةم وال ةاِء الُمْهَملَةِة: الطَّويةُل، ـ 
 والماُء اآلِجُن.

: الُمْةَطِجُع، والغَْةباُن،  ـ الُمْطَرِ مُّ، كُمْمَمِعل ٍ
 امُّ.والمََِ ب ُِر، والمابُّ الَ َسُن الِ

 واْلَرَ مَّ: َكلَّ بََاُر ،ـ 
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 اللَّْيُل: اْسَودَّ. ـوـ 

 َلْرَسَم: أْلَرَق وـ  ن القِاِل وغيِرِ :  ََ َص. ـ

لََم.ـ  ِْ  َلْرَشَم اللَّْيُل: أ

 اْلَرَغمَّ، كاْيعَلَلَّ والغيُن ُمْعَجَمةٌ: تََ بََّر.ـ 

بِِل ا ـ َِ : الُمْاعَُب من ا لَي الُمْطَرِهمُّ، كُمْمَمِعل ٍ
ْبٌل، والمابُّ الُمْعَِِدُل، ًَ  لم يََمسَّ ُ 

 وقد اْلَرَهمَّ اْلِرْهماما .ـ 

َلَسةةةَم المةةةجُء يَْطِسةةةُم ُلسةةةوما : اْ َطَمةةةَس،  ـ   
. وكفَِرَح: اتََّخَم.  وَلَسْمُِ ُ، الِتٌم ُمَِعَد ٍ

كة : الغُْبَر ُ، وال َّالُم.ـ   والطََّسُم، م رَّ

ُِ ـ    ةُ المةةجِء: أُْسةةُطمَّ  ، والاةةواب أن وأُْلُسةةمَّ
تُْجَمَع الطَّواسيُم والطَّواسيُن والَ واميُم بََواٍت 

ٍد، ًِ  تُةاُف إل  وا

 يَيُقاُل: ذَواُت لسم،ـ 

 وتَقَدَّم يج ح م م.ـ 

ورأيُِةة  يةةج ُلسةةاِم الغُبةةاِر، كغُةةراٍب وَسةة اٍب ـ   
اٍد، أي: يج َكثيِر .  وَشدَّ

 وَلْسٌم: قَبيلَةٌ من  اٍد اْ قََرضوا.ـ 

 ُ ِميةةةاَ  ُلَسةةةْيٍم، كُ بَْيةةةٍر: إذا كةةةان يةةةج وأْوَردَ ـ    
 الباِلِل والةَّالِل، ولَْم يُِاْب شيئا .

، وما يُْؤَكلُ  ـ  الطَّعاُم: البُرُّ

  : أْلِعَمةٌ ـ 

جةةةج: أْلِعمةةةاٌت، وَلِعَمةةة ، َكَسةةةِمعَ ، َلْعمةةةا  ـ    
 وَلعاما ، وأْلعََم َغيَر ُ.

َسُن ال ةاِل يةجـ  ًَ  ورجل لاِ ٌم وَلِعٌم، كَ ٍِِف: 
الَمْطعَةةِم. وكِمْنبَةةٍر: َشةةديُد األْكةةِل، وهةةج: بهةةاٍء. 

 وكُمْ َرٍم: َمْرتوٌق.

 وِمْطعاٌم: كثيُر األْضياِف والِقَرى.ـ 

 والطُّْعَمةُ، بالةم: المأَْكلَةُ ـ 

 : كُاةةةَرٍد، والةةةد ْ َو ُ إلةة  الطَّعةةةاِم، ووْجةةة ُ ـ   
، وابةُن  الَمْ َسِب. وُلْعَمةةُ بةُن أْشةَرَف: َصة ابِجٌّ

ٌث، وبال سةر: السةيَر ُ يةج  َ ْمٍرو : ُم ةد ِ ال ويِجُّ
 األْكِل.

الَوتُ  وَمَراَرتُ ُ وما بينَُهما، ـ  ًَ وَلْعُم المجِء: 
 ي وُن يج الطَّعاِم والمَّرابِ 

  : ُلعوٌم.ـ 

 وَلِعَم، َكعَِلَم،ـ 

 ُلْعما ، بالةم: ذاَق،ـ 

 كََِطعََّم،ـ 

  لي : قََدَر. ـوـ 

ُم، والقُةْدَر ُ، وبةالفِك: والطُّْعُم، بالةم: الطَّعةاـ 
 ما يُْمََِه  من .

 وَج وٌر َلعوٌم وَلعيٌم: بين الغَثَِّة والسَّمينِة.ـ 

 وأْلعََم النَّْخُل: أْدَرَك ثََمُرها،ـ 

 الغُْاَن: وَصَل ب  ُغْانا  من غيِر َشَجِرِ ، ـوـ 

 كَطعََّم .ـ 

 وَلِعَم، كَسِمَع، أي: قَبَِل الَوْصَل.ـ 

 ْسُر، كاْيَِعََل: صاَر ل  َلْعٌم.والَّعََم البُ ـ 
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ٍث وَصةةةةبوٍر ـ      ةةةةٌم، كُمَ ةةةةد ِ وبَعيةةةةٌر و اقةةةةةٌ ُمَطع ِ
 وُمْفَِِعٍل: لها  ِْقٌج.

 وُمْسَِْطعَُم الفََرِس، بفِك العين: َج ايِلُ .ـ 

 والُمْطعََمةُ، كُمْ َرمٍة وُمْ ِسنٍَة: القَْوُس.ـ 

َم ِ تعةةةال  وْجَهةةة ُ: "إذا ـ     ٍ َكةةةرَّ وقةةةوُل َ ِلةةةج 
ماُم، يأَْلعُمو ُ" أي: إذا اْسَِْفََِك،  َِ اْسَِطعََمُ ُم ا

 ياْيَِ وا  لي .

 وتََطعَّْم تَْطعَْم، أي: ذُْق ًِ  تَْمَِِهَج يِأُْكَل.ـ 

 وأ ا لاِ ٌم  ن َلعاِمُ ْم: ُمْسَِْغٍن.ـ 

 وما يَْطعَُم آِكُل هَا، كيَْمنَُع: ما يَْمبَُع.ـ 

 َمن أَكلَ .وَلعاُم ُلْعٍم، بالةم: يُْمبُع ـ 

وهةو ال يَطَِّعةُم، كيَْفَِِعةُل: ال يََِةأدَُّب، وال يَْنَجةُع ـ  
 يي  ما يُْاِلُ  .

وال مةةةاُم إذا أْدَ ةةةَل يََمةةة ُ يةةةج يَةةةِم أُْ ثةةةا ُ يقةةةد ـ    
ٍ، مةةن  تََطاَ َمةةا ولاَ َمةةا. وكُمْ ِسةةٍن: ابةةُن َ ةةِدي 

 أْشراِف قَُرْيٍ .

ةـ  ٍث: أَ ََ يةج الس ِ ٌم، كُمَ د ِ قاِء َلْعمةا  ولَبٌَن ُمَطع ِ
 وِليبا .

 والُمْطِعَمةُ، كُمْ ِسنٍة: الغَْلَاَمةُ.ـ 

مِاِن ـ        ْصةةةةةةبِعاِن الُمَِقَةةةةةةد ِ َِ والُمْطِعَمِةةةةةةاِن: ا
 الُمَِقابِلَِاِن يج ِرْجِل الطائِِر.

.ـ   وَلعََّم العَْ ُم: أَمخَّ

والطَّعوَمةةةُ: المَّةةا ُ تُْ ةةبَُس لُِْؤَكةةَل. وكُ بيةةٍر: ـ   
 اسٌم.

َسةةة اٍب: أوغةةةاُد النةةةاِس، وُرذاُل الطَّغةةةاُم، ك ـ   

َمُ . ًْ  الطَّْيِر. وكَس ابٍَة: واًُدها، واأل

والطُّغومةةةُ والطُّغوِميَّةةةُ، بةةةمهما: الُ ْمةةُ ، ـ   
 والدَّ اَء ُ.

كة : البَْ ُر، والماُء ال ثيُر.ـ   والطَّغَُم، م رَّ

 وتََةغََّم: تََجاَهَل.ـ 

ٍر: الَِّنُّةةوُم، الطُّْلَمةةةُ، بالةةةم: الُخْبةةَ  ُ. وكُ  َّةةا ـ  
 وهو ًبُّ الماهداْ جِ.

كةةة : وَسةةُخ األْسةةناِن مةةن تَةةْرِك ـ    والطَّلَةةُم، م رَّ
واِك، وبالةم: الِخواُن يُْبَسُط  لي  الُخْبُ .  الس ِ

لَها.ـ  اها وَ دَّ  وَللََم الُخْبَ  َ: َسوَّ

 والَِّْطِليُم: َضْربَُ  الُخْبَ  َ بِيَِدَك.ـ 

سَّاَن، رضجـ  ًَ  ِ تعال   ن : ومن  قوُل 

 يَُطل ُِمُهنَّ بالُخُمِر النِساءُ 

ُمُهةةةةنَّ َضةةةةعيفَةٌ أو َمةةةةْرُدود ٌ، أي:  وروايَةةةةةُ يُلَط ِ
 تَْمَسُك النِساُء العََرَق َ ْنُهنَّ بالُخُمِر.

 الِطْل اُم، بال سر: ع.ـ 

 والطُّْل وُم، بالةم: الماُء اآلِجُن،ـ 

 كـ الطُّْلخوِم. ـ

 لَّ: اْلَرَ مَّ.واْللََخمَّ، كاْيعَلَ ـ 

 والِطْلخاُم، بال سر: الِفيلَةُ،ـ 

 وع، لُغَةٌ يج الطْل اِم.ـ 

ا  وُلُموما : َغَمَر، ـ  َلمَّ الماُء َلم 

َِ اَء: َمْلَ ُ، ـوـ   ا
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اها، ـوـ  ها: َديَنَها، وَسوَّ ها ويَُطمُّ ِكيَّةَ يَِطمُّ  الرَّ

 المجُء: َكثَُر ًِ  َ ال وَغلََب، ـوـ 

 ضَّ من ،رأَس : غَ  ـوـ 

 َشعََر ُ: َج َّ ُ، أو َ قََا ُ، ـوـ 

 الطائُِر المََّجَر َ: َ الها، ـوـ 

ةا  وَلِميمةا :  ـوـ  ُجُل والفََرُس يَِطمُّ ويَُطةمُّ َلم  الرَّ
، أو ذََهةةةَب  لةةة  وْجةةةِ  األَْرِض، أو َ ةةةدا  َ ةةةفَّ

 َسْهال .

ةُ: القياَمةُ، والداِهيَةُ تَْغِلُب ما ِسواها.ـ   والطامَّ

لِطمُّ، بال سِر: الماُء، أو ما  لة  َوْجِهةِ  أو واـ 
مةةا سةةاقَ ُ مةةن ُغثةةاٍء، والبَْ ةةُر، والعَةةَدُد ال ثيةةُر، 
والَ ي ُِس، والعََجُب، والعَِجيُب، وال َِّليُم، والَََّكُر 

 العَ يُم، والفََرُس الَجواُد،

 كالطَّميِم.ـ 

.ـ   وأَلمَّ َشعَُر ُ واْسََِطمَّ: ًاَن ل  أن يَُج َّ

َم الطائُِر تَْطميما : وقََع  ل  ُغْاٍن.وـ   َلمَّ

، ب سِرِهما،ـ   وَرُجٌل ِلْمِطٌم وِلْمِطِمجٌّ

: يج ِلسا ِِ  ُ ْجَمةٌ.ـ  ، بالةم ِ  وُلْمُطما ِجٌّ

َر ُ، والِقْطعَةةةةُ مةةةن ـ     َِ : العَةةة ةةةةُ، بالةةةةم ِ والطُّمَّ
 اليَبيِس.

 والطَّْمطاُم: َوَسُط البَْ ِر.ـ 

 .وَلْمَطَم: َسبََك يي ـ 

 واأللاميُم: القَوائُِم.ـ 

: ما يةج لُغَِِهةا مةن ـ  ْميََر، بالةم ِ ًِ وُلْمُطما ِيَّةُ 
 الَ ِلماِت الُمْنَ َرِ .

: الَمنِيَّةةةُ، والداِهيَةةةُ، وأُْ ثَةة  ـ    الطوَمةةةُ، بالةةةم ِ
ِف. ًِ  السَّال

ُ  الِسةَمِن،  ـ ًِ ةُم، كُمعَ َّةٍم: السَّةميُن الفةا الُمَطهَّ
قيقُة ُ، ِضةدٌّ، والِةامُّ مةن ُكةل ِ والنَّ يُف الِجسِم الدَّ 

شةةةجٍء، والبةةةاِرُع الَجمةةةاِل، والُمْنةةةَِِفُخ الوْجةةةِ ، 
ُر الوْج  الُمْجَِِمعُ ُ.  والُمَدوَّ

َم الطَّعاَم: َكِرَه ُ.ـ   وتََطهَّ

 والَِّْطهيُم: النِفاُر، والِةَخُم.ـ 

ومةةا أْدري أيُّ الطَّْهةةِم هةةو، ويَُةةةمُّ، أي: أيُّ ـ   
 الناِس.

 أ ٌ َلِهَمةٌ، كفَِرًٍة: قَليلَةُ لَْ ِم الوْجِ .واْمرَ ـ 

ْ َمةُ يج اللَّْوِن.ـ   والطُّْهمةُ، بالةم: الاُّ

ُ .ـ  ًِ ُم َ نَّا: يَْسَِْو  وياُلٌن يَََِطهَّ

وَلْهماُن، كَسْلماَن ويَُةةمُّ: َمةْولَ  رسةول ِ ـ 
صةةةل  ِ  ليةةة  وسةةةلم، وَمةةةْول   لَسةةةِعيد بةةةِن 

 أو ِكالُهما ذَْكواُن.العاِص: َص ابِيَّاِن، 

ْسةالِم  لة  ـ  َِ ِة ا وإبراهيُم بُن َلْهماَن: من أئمَّ
 إْرجاٍء يي .

 لاَم ُ ّللاُّ تعال   ل  الخْيِر: َجبَلَ . ـ

ُسَن َ َملُ ُ.ـ  ًَ  ولاَم ياُلٌن: 

 فَْصُل الّظاء

 ال ُّأُْم: الَ الُم، والَجلَبَةُ، وِسْلُف الرجل، ـ

َ  ُكلُّ ـ   واًٍد منهما أُْ ِا . وِاَءَم ُ: تََ وَّ
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 وِأََمها، كَمنََع: جاَمعََها.ـ 

ِل.ـ  ًْ عاُن الرَّ ِِ  الِ عاُم، بال سِر: 

ْلةةةُم، بالةةةةم: وْضةةةُع المةةةجِء يةةةج غيةةةر  ـ    ال ُّ
 َمْوِضِع ،

: ال َّْلُم، بالفِك،ـ   والَماَدُر ال قيِقجٌّ

َِْلما ، بالفِك،ـ  لََم يَْ ِلُم  َِ 

َِلوٌم،ـ   يهو ِالٌم و

َِلََم ُ ـ  قَّ ُ، و ًَ 

 وتََ لََّم ُ إيَّا ُ.ـ 

 وتََ لََّم: أًاَل ال ُّْلَم  ل   فِس ،ـ 

ُِْلِم . ـوـ   من : َش ا من 

َِّلََم، كاْيَِعََل،ـ   وا

ََِملَ ُ.ـ  ًْ  واْ َ لََم: ا

َِلََّم ُ تَ ِليما :  ََسبَ ُ إلي .ـ   و

والَمْ ِلَمةُ، ب سر الالِم، وكثُمامةٍة: مةا تََ لََّمة ُ ـ 
 .الرُجلُ 

ُِْلَم .ـ  الَم ُ وُم الََمَِ ُ، أي:  ِِ  وأراَد 

وقولُةة  تعةةال : آولةةم تَْ ِلةةْم منةة  شةةيئا {، أي: ـ   
 ولم تَْنقُْص.

فََرهةةةا يةةةج غيةةةِر َمْوِضةةةعِ ـ     ًَ لَةةةَم األرَض:  َِ و
ْفِرها، ًَ 

 البَعيَر:  ََ َر ُ من غيِر داٍء، ـوـ 

 الةواِدي: بَلَةَ  المةاُء َمْوِضةعا  لةم يَُ ةْن بَلَغَة ُ  ـوـ 
 قَْبلَ ُ،

 الَوْلَب: َسقَ  من  اللَّبََن قَْبَل أن يَُروَب، ـوـ 

 الِ ماُر األَتاَن: َسفََدها، وهج ًاِمٌل، ـوـ 

 القَْوَم: َسقاُهُم اللَّبََن قَْبَل إْدراِك . ـوـ 

َِْيِن،ـ   وال ُّْلَمةُ، بالةم وبَةمَّ

 وال َّْلماُء وال َّالُم: ذَهاُب النوِر.ـ 

َِلْ ـ   َمةٌ،  ل  َلْرحِ ال ائِِد،ولَْيلَةٌ 

َِْلماُء: َشديَد ُ ال ُّْلَمِة.ـ   و

َِْلماُء: شاذٌّ،ـ   ولَْيٌل 

َِِلَم، كَسِمَع.ـ  لََم و ِْ  وقد أ

 ويَْوٌم ُمْ ِلٌم، كُمْ ِسٍن: كثيٌر َشرُّ .ـ 

 وأْمٌر ُمْ ِلٌم وِمْ الٌم: ال يُْدَرى من أْيَن يُْؤتَ .ـ 

 وَشعٌَر ُمْ ِلٌم: ًاِلٌ .ـ 

 َْبٌت ُمْ ِلةٌم:  اِضةٌر يَْةةِرُب إلة  السَّةواِد مةن وـ 
 ُ ْةَرتِ .

لَموا: َدَ لوا يج ال َّالِم،ـ  ِْ  وأ

 الثَّْغُر: تََْلْأَلَ، ـوـ 

َِْلما . ـوـ  ُجُل: أصاَب   الرَّ

كة ، ـ  َِلٍَم، ُمَ رَّ  ولَِقْيُِ ُ أْد َ  

َل ُكةةل ِ شةةجٍء، أو ًةةيَن اْ ةةَِلََط ـ    لَةةٍم: أوَّ َِ أو ذي 
 ُم.ال َّال
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َِلٍَم: القُْرُب، أو القَريُب.ـ   أو أْد َ  

كة : المَّْخُص، والَجبَلُ ـ   وال َّلَُم، ُم رَّ

ُِلُوٌم،ـ   :  

وع. وَكِعنٍَب: واٍد بالقَبَِليَِّة. وكُ يََر: ثالُث لياٍل ـ 
 يَِليَن الدَُّرَع.

 وال َّليُم: الَََّكُر من النَّعامِ ـ 

ُِ ـ   ْلماٌن، بال سر والةم،ـ : 

وتُراُب األرِض الَمْ لُوَمِة، و َْجَمةاِن، وَمةْولَ  ـ 
، وواٍد بنْجةٍد، ويَةَرٌس   بِد ِِ بةِن َسةْعٍد، تةابِِعجٌّ
ةةةاِب، وللُمةةةَؤر ِ ِ  لعبةةةِد ِِ بةةةِن ُ َمةةةَر بةةةِن الَخطَّ

ِ، ولفَةالَةَ بِن ِهْنٍد.  السَّدوِسج 

ِ، ـ  وماُء وال ُّْلُم: الثَّْلُج، وَسْيُف الُهََْيِل الَِّْغلَبِج 
األَْسةةناِن وبَريقُهةةا، وهةةو كالسَّةةواِد دا ةةَل َ ْ ةةِم 

 الِسن ِ من ِشدَِّ  البياِض، كِفِرْ د السَّْيِف.

َطةةةْيٍط: ـ     ًُ ُِلَةةةْيٌم، كُ بَْيةةةٍر: ع بةةةاليََمِن، وابةةةُن  و
ٌث،  ُم د ِ

ْوَشُب بُن ِلْخَمةةَ ـ  ًَ ُِلَْيٍم:  وابُن ماِلٍ : م. وذو 
.  تابِِعجُّ

ةةالُم، ك ِةةاٍب ويُ ـ    ٍب: وال  ِ ًِ َمةةدَُّد وكِعنَةةٍب وصةةا
 ُ ْمبَةٌ لها َ ساِليُج ِلواٌل.

َِلََمَ  أن تْفعََل: ما َمنَعََ .ـ   وما 

ُِةةةـ     ْلَمةُ، بال سةةةر والةةةةم: يةةةاِجَر ٌ ُهََِليَّةةةةٌ، ـو
أَسةةنَّْت ويَنِيَةةْت، ياْشةةََِرْت تَْيسةةا ، وكا َةةْت تَقُةةوُل: 

 أَْرتاُح ِلنَبِْيبِ ،

ُِْلَمةةةَ ـ    "، وَكْهةةُف ال ُّْلةةِم: يقيةةَل: "أْقةةَوُد مةةن 
َ ُم، والِغْرباُن،  َرُجٌل م. وكُمعَ ٍَّم: الرَّ

من العُْمةب: الُمْنبَةثُّ يةج أْرٍض لةم يُِاةْبها  ـوـ 
الَمَطُر قَْبَل ذل . وكِ ِاٍب: اليَسةيُر، ومنة :  ََ ةَر 

الما ، أي: َشْ را . ِِ  إلجَّ 

وَمْ لُوَمةةةةُ: َمْ َرَ ةةةةٌ باليَماَمةةةِة. وكُمْ ِسةةةٍن: ـ    
َمةةَد: َجبَةةٌل بةةأْرِض سةةاب ًْ َ اٌل قُةةْرَب الَمةةدائِِن. وكأ

ْفِر،  بنج ُسلَْيٍم، وَجبٌَل بالَ بََمِة ب  َمْعِدُن الاُّ

ةةِة، وَجبَةةٌل أْسةةَوُد مةةن ذاِت ـ    مَّ وع مةةن بَْطةةِن الرُّ
 َجْيٍ .

لََم ِمنَّا.ـ  ِْ لََمَ ، أي: األَ ِْ لَمج وأ ِْ ُ أ  ولَعََن ّللا 

كة : المَّرْ ـ  بَةُ من اللَّبَِن لم تَْخةُرْ  ال َّنََمةُ، م رَّ
 ُتْبَدتُ ُ.

 فَْصُل العَْين

 العَباُم، َكَس اٍب: العَيِجُّ الثَّقيُل. ـ

َمةةةةُ ، وقةةةةد َ ةةةةبَُم، ك ةةةةُرَم. ـ      ًْ والعبامةةةةاُء: األَ
: الطَّويُل العَ يُم الِجْسِم. ٍ  وكِهَجف 

 وماء ُ باٌم، كغَراٍب: كثيٌر.ـ 

 اْسٌم. َ ْبثٌَم، كجعفٍر والثاء ُمثَلَّثَةٌ:ـ 

ِ يي ، ـ  َ ََِم  ن  يَْعُِِم: َكفُّ بعَد الُمِةج 

َِةةةبََس  ةةةن يِْعةةةِل شةةةجء ـ     ًْ َكعَةةةََِّم وأْ ةةةََِم، أو ا
 يُريُد ُ،

 قِرا ُ: أْبطأ، ـوـ 

 كعَََِّم،ـ 

 اللَّْيُل: َمرَّ من  قِْطعَةٌ، ـوـ 

 كأَْ ََِم ييهما،ـ 
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 المَّعََر:  ََِفَ ُ، ـوـ 

بُِل تَْعُِِم وتَعْ  ـوـ  َِ  ُِمُ ا

.ـ  ِلبَْت ِ ماء  ًُ  وأْ ََِمْت واْسَِْعََِمْت: 

ُل بعةةةد ـ     كةةةة : ثُلُةةةُث اللَّْيةةةِل األَوَّ والعَََِمةةةةُ، ُمَ رَّ
 َغْيبُوبَِة المَّفَِ ، أو َوْقُت َصالِ  العماء اآلِ َرِ .

وأْ ةةََِم وَ ةةََِّم: سةةاَر ييهةةا، أو أْوَرَد وأْصةةَدَر ـ   
ا النَّعَُم تل  السةاَ ةَ، ييها، وبَِقيَّةُ اللَّبَِن تُفيُ  به

بِِل من الَمْرَ   بعةَدما  َِ ُِْلَمةُ اللَّْيِل، وُرجوُع ا و
 تُْمسج.

وقَْمةةةراء أْربَةةةعٍ: َ ََِمةةةةُ ُربَةةةَع، أي: قَةةةْدَر مةةةا ـ    
 يَْ َِبُِس يج َ مائِِ .

وَ ةةةََِّم الطةةةائُِر تْعِِيمةةةا : َرْيةةةَرَف  لةةة  رأِس ـ    
َِ ساِن ولم يُْبِعْد.  ا

َمَل  لي  يـ  ًَ  ما َ ََِّم: ما  ََ َص.و

 وما َ ََِّم أن يَعََل: ما لَبَث.ـ 

والنُّجوُم العاتِماُت: الِج تُْ ِلةُم مةن غْبةَرٍ  يةج ـ 
 الهواء.

ْيُِةةوِن ـ    َِْيِن: َشةةَجُر ال َّ والعُةةُِْم، بالةةةم وبَةةةمَّ
.ِ ي   البَر ِ

ةةْخُم ـ   ُجةةُل الةَّ والعَْيُِةةوُم: الَجَمةةُل البَطةةجء، والرَّ
 العَ يُم.

 ٌم، بالةم: اسٌم، ويََرٌس.وُ ِْ ـ 

 وكَابوٍر: الناقَةُ ال تُِدرُّ إِالَّ َ ََِمة .ـ 

 وجاَء ا َضْيٌف  اتٌِم: بطجٌء ُمْمٍس.ـ 

ْلبَهةا ـ  ًَ ةروا  واْسَِْعِِموا  َعََمُ ةْم ًِة  تُفيةَ : أَ  ِ

 ًِ  يَْجَِِمَع لَبَنُها.

 َ ثََم العَْ ُم الَمْ ُسوُر، أو يَُخصُّ باليَةِد: اْ َجبَةر ـ
  ل  غيِر اسِِواٍء،

 وَ ثَْمُِ ُ أ ا،ـ 

 الَمْرأ ُ الَمَ اَد َ: َ َرَتتْها َغْيَر ُمْ َ َمٍة، ـوـ 

 كأَْ ثََمِْها،ـ 

 الُجْرُح: أْكنََب، وأْجلََب، ولم يَْبَرأْ بعُد. ـوـ 

والعَثَْمةةثَُم: األََسةةُد، والَجَمةةُل المَّةةديُد الطَّويةةُل، ـ   
 وهج: بهاء.

 عاَن، واْ َِفََع،واْ َِثََم ب : اسَِ ـ 

 بِيَِدِ : أْهَوى بها. ـوـ 

بُُع، والفيُل، للَََّكِر واألُْ ثَ .ـ   والعيثوُم: الةَّ

 والعَْيثاُم: َشَجٌر، وَلعاٌم يُْطبَُخ يي  َجراٌد.ـ 

ِ .ـ  ًْ ماُر الَو ًِ  :  والعَْيثَِمجُّ

اٍد: ـ  . وكَمةدَّ وُسَوْيُد بُن َ ثَْمةَ، كَ ْمةَ  َ: تةابِِعجٌّ
ثٌ   .ُمَ د ِ

 وَمْسِجُد العَْيثَِم: بِمْاَر، قُْرَب جاِمعِ َ ْمٍرو.ـ 

والعُثمةةاُن: يَةةْرُ  الُ بةةاَرى، ويَةةْرُ  الثُّْعبَةةاِن، ـ   
 والَ يَّةُ أو يَْرُ ها.

 وأبو ُ ثَْماَن: الَ يَّةُ.ـ 

 وُ ثْماُن: ِ ْمُرون َص ابيا .ـ 

 وَ ثَّاَمةُ بُن قَْيٍس،ـ 
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ْبعَة،ـ   وَ ثُْم بُن الرَّ

: َص ابِيُّوَن.وَ ثْ ـ   َمةُ الُجَهنِجُّ

، وابُن  ِْسطاٍس،ـ   وُ ثَْيُم بُن َكثيٍر الِابِِعجُّ

ثوَن.ـ  ٍ: ُمَ د ِ  وَ ثَّاُم بُن َ ِلج 

 َ ثْلََمةُ: ع.ـ 

العُْجةةُم، بالةةةم وبالَِّْ ريةةِ : ِ ةةالُف العَةةَرِب.  ـ  
 َرُجٌل وقَْوٌم أْ َجُم.

 واألَْ َجُم: َمْن ال يُْفِاُك،ـ 

ِ، واألَْ ةةةَرُس، وِتيةةةاٌد المةةةاِ ُر، كةةةاألَ ْ ـ     َجِمج 
، وال يُْسةَمُع  والَمْوُ  ال يََِنَفَُّس، يال يَْنَةةُك مةاء 

 ل  َصْوٌت.

: َمْن ِجْنُس ُ العََجُم وإْن أْيَاكَ ـ   والعََجِمجُّ

  : َ َجٌم، وبس وِن الجيِم: العاقُِل الُمَمي ُِ .ـ 

 عُْجَمِة،وأْ َجَم ياُلٌن الَ الَم: ذََهَب ب  إل  الـ 

 الِ ِاَب:  َقََط ُ، ـوـ 

ِ: ال تَقُةةْل ـ    َمةة ُ. وقَةةْوُل الجةةوَهِري  كعََجَمةة ُ وَ جَّ
 َ َجْمُت َوَهٌم.

 واْسَِْعَجَم: َسَ َت،ـ 

 الِقراء َ: لم يَْقِدر  ليها ِلغَلَبَِة النُّعاِس. ـوـ 

بِةِل، ـ  َِ والعَْجُم: أْصُل الََّ َِب، ويَُةمُّ، وِصةغَاُر ا
 األُْ ثَ للَََّكِر و

 : ُ جةةوٌم، وبالِ ريةةِ  وكغُةةراٍب:  َةةوى ُكةةل ِ ـ   
 شجء.

ةة ُ، أو الَكةة  ـ    وَ َجَمةة  َ ْجمةةا  وُ ُجومةةا : َ ةَّ
 لْلَْكِل أو ِلْلِخْبَرِ ،

 يال ا : راَت ُ، ـوـ 

 السَّْيَف: َه َّ ُ تَْجِربَة . ـوـ 

جمةُ، بالةةةةم وال سةةةر: مةةةا تَعَقَّةةةَد مةةةن ـوالعُةةةـ    
ْمِل، أو َكثَْر ُ  ْمِل. الرَّ  الرَّ

 وباٌب ُمْعَجٌم، كُمْ َرٍم: ُمْقفٌَل.ـ 

ْملَةةةُ ال َشةةَجر بهةةا، ـ    والعَْجمةةاء: البَِهيَمةةةُ، والرَّ
ةةةةْخُم،  اٍد: الُخفَّةةةاا الةَّ وواٍد باليَماَمةةةِة. وكَمةةةدَّ

 والَولواُل.

 والعَواِجُم: األَْسناُن.ـ 

ورجةةٌل ُصةةْلُب الَمْعَجةةِم، كَمْقعَةةٍد، أي:   يةةُ  ـ   
 النَّْفِس.

ٍ  وِسةَمٍن وبَِقيَّةٍة  لة  ـ  و اقةٌ ذاُت َمْعَجَمةٍة: قُةوَّ
 السَّْيِر.

ْ َجةةةاِم، َمْاةةةَدٌر ـ     َِ ةةةروُف الُمْعَجةةةِم، أي: ا ًُ و
 كالُمْدَ ِل، أي: من شأ ِِ  أن يُْعَجَم.

 وصال ُ النََّهاِر َ ْجماُء: أل   ال يُْجَهُر ييها.ـ 

ْخَر ُ والعَْجَمةُ: النَّْخلَةُ تَْنبُُت من النَّوا ِ ـ  ، والاَّ
ْلبَةُ   الاُّ

  : َ َجماٌت.ـ 

 والعَُجومةُ: الناقةُ القَِويَّةُ  ل  السَّفِر،ـ 

 كالعََجْمَجَمِة.ـ 

 وبنو األَْ َجِم: بْطناِن من العرِب.ـ 
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 والَمْعُجوُم: َسْيُف الجاروِد بِْمِر بِن الُمعَلَّ .ـ 

 وما َ َجَمَِْ  َ ْينج ُمْنَُ كَا: ما أَ ََتَْ .ـ 

 وَجعَْلَت َ ْينج تَْعُجُم : كأَ َّها تَْعِريُ ُ.ـ 

والثَّةةْوُر يَْعُجةةُم قَْر َةة ُ: إذا َضةةَرَب بةة  المَّةةجَر َ ـ   
 يَْبلُو ُ.

ْنَ لَةةةةةةَ بةةةةةِن أْوٍس ـ       ًَ وذاُت العَْجةةةةةم: يَةةةةةَرُس 
. : تابِِعجٌّ ِ. وأبو العَْجماء المْيبا ِجُّ  السَّْعِدي 

ى"، أي: ويج ال ديث: " ها ا أن  َْعُجَم النَّوَ ـ 
إذا ُلةةبَخ الَِّْمةةُر للةةِدْبِس، يُْطةةبَُخ َ ْفةةوا  بَِ ْيةةُث ال 
ةةْبُخ النَّةةوى، ييُْفِسةةُد َلْعةةَم ال ةةالوِ ، أو  يَْبلُةةُ  الطَّ
ََْهَب  أل ةة  قةةةوٌت للةةةدواِجِن، يةةال يُْنَةةةةُج ِلةةةئاَلَّ يَةةة

 َلْعُم ُ.

الِعْجةةِرُم، بال سةةر: ُدَويبَّةةةٌ ُصةةْلبَةٌ ت ةةون يةةج  ـ  
المةةةديُد الغلةةةيُظ السةةةِميُن،  المَّةةةجِر، والقَاةةةيرُ 

 ويُْفَُِك، وبالةم: الَجَمُل المديُد، وهج: بهاء.

وذواُت العُْجُرِم، بالةم: ع. وكعاُلبٍِط وَجْعفَةٍر ـ 
 ، : الرُجُل المديُد. وكعاُلبٍِط: األَْيةُر القَةِويُّ ٍَ وقُْنفُ
ابَّةةةِة،  وبةةةالفِك: ُمْجََِمةةةُع ُ قَةةةٍد بةةةين يَِخةةةََي الدَّ

 وأصِل ذََكِرها.

والُمعَْجةةةَرُم، بفةةةِك الةةةراء: القَِةةةةيُب ال ثيةةةُر  ـ   
 العُقَِد، وَسناُم البَعيِر، وكلُّ َمعَقٍَّد.

بِةِل، أو ِمئَِةاِن، ـ  َِ والعَْجَرَمةُ، مثلثة : ِمئةٌ من ا
أو مةةةا بةةةين الَخْمسةةةيَن إلةةة  الِمئَةةةِة، وبالةةةةم: 

 َشجٌر، ويُْ َسرُ 

 : ُ ْجةةةةُرٌم وِ ْجةةةةِرٌم، ورجةةةةٌل، وبةةةةالفِك: ـ     
سرا َِ  ُع.ا

العَْجَسةةةةةَمةُ، بالسةةةةةين المهملةةةةةِة: الِخفَّةةةةةةُ، ـ      
 والسُّْرَ ةُ.

العَجةةةاِلُم: قةةةوٌم مةةةن أهةةةِل الةةةيََمِن بةةةةاليََمن، ـ    
.  والنِْسبَةُ: َ ْجلَِمجٌّ

 العُْجهوُم: لائٌر من َلْيِر الماء.ـ 

العُةةةةْدُم، بالةةةةةةم وبةةةةةمِين وبالِ ريةةةةة :  ـ    
 ُ، الِفْقةةةَداُن، وَغلَةةةَب  لةةة  يِْقةةةَداِن المةةةاِل، َ ِدَمةةة
.ُ  كعَِلَم ُ، ُ ْدما ، بالةم وبالِ ري ، وأ دم  ّللا 

 وأ دَمنِج المجُء: لم أِجْد ُ.ـ 

 وأْ َدَم إْ داما  وُ ْدما ، بالةم: اْيَِقََر،ـ 

 ياُل ا : َمنَعَ ُ، وكَ ٍِِف: الفَقيرُ  ـوـ 

  : ُ َدماء.ـ 

 وأْرٌض َ ْدماء: بَْيةاء.ـ 

وسةةةائُِرها وشةةةا ٌ َ ةةةْدماء: بَْيةةةةاُء الةةةرأِْس، ـ    
 مخاِلٌف ل .

ُر.ـ   والعَدائُِم: ُرَلٌب بالمدينِة يِأ َّ

َمةةةةُ ، وقةةةةد َ ةةةةُدَم، كَ ةةةةُرَم، ـ      ًْ والعَةةةةديُم: األَ
والَمْجنُةةوُن، والفَقيةةُر، وقَةةْوُل الُمََِ ل ِِمةةْيَن: ُوِجةةَد 

 ياْ عََدَم لَْ ٌن.

 وَ داَمةُ: ماء ِلبنج ُجَمَم.ـ 

وٌد يَنةةاُل مةةا وهةةو يَْ ِسةةُب الَمْعةةُدوَم، أي: َمْجةةدُ ـ   
 يُْ َرُم  غيُر .

 وما يَْعِدُمنج هَا األمُر: ما يَْعُدو ِج.ـ 

، أو أَكةةَل بَجفةةاٍء،  ـ   ُم: َ ةةضَّ َِ َ ةةَََم الفَةةَرُس يَْعةة
يَمةُ  َِ  والَم، واالْسُم: العَ

  : َ َائُِم،ـ 
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اٍد: اسُم البُْرغوثِ  ـوـ    ن  َْفِسِ : َديَع. وَكمدَّ

ٍر: َشةةةةَجٌر مةةةةن  : ُ ةةةةٌَُم، كُ ُِةةةةٍب، وكُ  َّةةةةاـ     
َد ُ: بهاء. ًِ  الَ ْمِض، الوا

كةةةةةة : واٍد بةةةةةاليََمِن، و َْبةةةةةٌت. ـ       وَ ةةةةةٌََم، م رَّ
وكس ابٍَة: اْسةٌم. وكَسةِفينٍَة: النَّْخلَةةُ تَْ ِمةُل ومةا 

ى.  لَها  و 

 والعَََْمََُم: الَ ْيُل الُج اُف، والمْوُت ال ثيُر.ـ 

 ُ إذا وهج تَْعةََُم توَجهةا، َكَِْسةَمُع، أي: تَْمةِِمُ ـ 
 سألها الَوْلَء يج الدُّبُِر.

ةةدَّتُُهم، وِشةةدَّتُُهم،  ـ   ًِ ُ ةةراُم الَجةةْيِ ، كغُةةراٍب: 
 وَكثَْرتُُهم،

مةةن العَْ ةةِم والمَّةةَجِر: العُةةراُق، ومةةا َسةةقََط  ـوةةـ   
 من قِْمِر العَْوَسجِ،

 من الرُجِل: المَّراَسةُ، واألذى. ـوـ 

َ راَمةةة   َ ةةَرَم، َكنََاةةَر وَضةةَرَب وَكةةُرَم وَ ِلةةَم،ـ   
 وُ راما ، بالةم، يهو  اِرٌم وَ ِرٌم: اْشَِدَّ،

بِجُّ  لينةا: أِشةَر، وَمةِرَح، أو بَِطةَر، أو  ـوـ  الاَّ
 يََسَد.

 ويَْوٌم  اِرٌم:  هايَةٌ يج البَْرِد.ـ 

 وَ ِرَم العَْ َم:  ََ َع ما  لي  من لَْ ٍم،ـ 

َم ُ،ـ   َكَِعَرَّ

بِجُّ أُمَّ ُ: َرَضعَها، ـوـ   الاَّ

بُِل المََّجَر:  الَْت من ، ـو ـ َِ  ا

 ياُل ا : أصابَ ُ بِعُراٍم. ـوـ 

 وَ ِرَم العَْ ُم، كفَِرَح: يََِِر.ـ 

كة ،ـ   والعََرُم، م رَّ

والعُْرَمةةُ، بالةةم: سةواٌد ُمْخةَِِلٌط ببيةاٍض يةج ـ 
ِ شجٍء كاَن، أو هو تَْنِقيٌط بِِهمةا مةن غيةر أن  أي 

ِة الماِ ،تََِِّسَع كلُّ  ُْقَطٍة، وبَيا  ٌض ِلَمَرمَّ

 وهو أْ َرُم، وهج َ ْرَماُء.ـ 

 ضوبَْيُض القَطا: ُ ْرٌمم.ـ 

ْقماُء.ـ   والعَْرماُء: الَ يَّةُ الرَّ

ُن، واألَْبةَرُا، والقَطيةُع مةن ـ  ِ واألَْ َرُم: الُمَِلَةو 
ى، واألَْقلَفُ   َضأٍْن وِمْع  

  : ُ ْرَمانٌ ـ 

 جج: َ راميُن.ـ 

كةـ  ة : رائَِ ةةُ الطَّبةيخِ، والُ ةدُس والعََرَمةُ، م رَّ
ْمةةةِل، وأْرٌض  ، وُمْجََِمةةةُع الرَّ الَمةةةُدوُس لةةةم يُةةةََرَّ
ُصةةةةةْلبَةٌ تُِةةةةةاِ ُم الةةةةةدَّْهناَء، ويُقابِلُهةةةةةا  ةةةةةاِرُض 

ٍة: ُسدٌّ يُْعََِرُض ب  الوادي ًَ  اليَماَمِة. وكفَِر

 : َ ةةِرٌم، أو هةةو َجْمةةٌع بةةال واًةةٍد، أو هةةةو ـ   
بةةاُس تُْبنَةة  يةةج األَوْ  ًْ ِديَةةِة، والُجةةَرذُ الةةَََّكُر، األَ
 والَمَطُر المَّديُد، وواٍد،

ةةةَر قولةةة  تعةةةال : آَسةةةْيَل العَةةةِرِم{، ـ     وبُِ ةةةل ٍ يُس ِ
 وبالِ ريِ : اللَّْ ُم.

 والعُْرماُن، بالةم: األَُكُر،ـ 

ُدها: َ َرٌم وأْ َرُم.ـ  ًِ  وا

ِ: لُغَةٌ يج أما وِِ.ـ   وَ ْرَم  وّللا 

 و اِرَمةٌ: أْرٌض م.ـ 
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 وَ ْرَماُن: أبو قَبيلٍَة.ـ 

ْوا:  اِرمةا  وكغُةراٍب ـ  والعَةِريُم: الداِهيَةةُ، وَسةمَّ
ماٍم. ًَ  و

والعَةةْرُم: الدََّسةةُم، وبَِقيَّةةةُ الِقةةْدِر. وكُجَهْينَةةةَ: ـ   
 َرْملَةٌ ِلبَنِج يَ اَر َ.

ِر بِن األَْ لَم.ـ  َِ  والعاِرُم: يََرُس الُمْن

 وَ واِرُم: َهَةٌب وماء.ـ 

بَْيةِر وِسجْ ـ  بََس يية   بةُد ِِ بةُن ال ُّ ًَ ُن  اِرٍم: 
َد ابَن الَ نَِفيَِّة َمْخَرَ  الُمْخَِاِر بال ويَِة.  ُمَ مَّ

 والَِّْعِريُم: الَخْلُط.ـ 

 والعََرْمَرُم: المَّديُد، والَجْيُ  الَ ثيُر.ـ 

ُم األَْ ةةِف، أو مةةا بةةيَن َوتََرتِةةِ   ـ   العَْرتََمةةةُ: ُمقَةةدَّ
و الةةدائَِر ُ ِ نةةد األَْ ةةِف َوَسةةَط المَّةةفَِة والمَّةةفَِة، أ

 العُْليَا.

 ويَعَلَ ُ  ل  َ ْرتََمِِِ ، أي: َرْغِم أْ ِفِ .ـ 

 العُْرجوُم، بالةم: الناقَةُ المديد ُ.ـ 

 واْ َرْ َجَم: يََسَد.ـ 

العُْرُدماُن، بالةم: المَّديُد الجايج، أو الغَلةيُظ  ـ
قَبَِة.  الرَّ

ْخُم الِارُّ الغَلةيُظ القَليةُل والعَْرَدُم، كَجْعفَ ـ  ٍر: الةَّ
 اللَّْ ِم والمَّديُد من ُكل ِ شجٍء، والعُنُُ .

دَّ ُ.ـ   والعَْرَدَمةُ: الاَّالبَةُ، والم ِ

 والِعْرَداُم، بال سر: العوُد يي  المَّماريُخ.ـ 

 العَْرَتُم: المَّديُد الُمْجَِِمُع، وَ لٌَم، ـ

  ويَِة،ومن  َجبَّا َةُ َ ْرَتٍم بالـ 

، ـ      ََ لََهةةةا  بةةةُد الَمِلةةةِ  بةةةُن َمْيَسةةةَر َ العَْرَتِمةةةجُّ
 واألََسُد،

ٍ.ـ  ، كِقْرَشب   كالعُراِتِم والِعْرَتاِم والِعْرَتم ِ

َع، واْ قَبََض.ـ   واْ َرْ َ َم: تََجمَّ

 والِعْرِتُم، َكِةْرِتٍم: الَ يَّةُ القَديَمةُ.ـ 

نَّمةةةةةيُط. العَْرَضةةةةةُم، َكَجْعفَةةةةةٍر: األَُكةةةةةوُل، والـ      
ةةئيُل الِجْسةةِم، والقَةةِويُّ المَّةةديُد  ٍ: الةَّ وكِقْرَشةةب 

 البَْةعَِة، ِضدٌّ، واألََسُد،

 كالِعْرَضاِم والعَُراِضِم.ـ 

 والعُْرُضوُم: البَخيُل.ـ 

العُْرهوُم، بالةم: الفُْطُر، والعُْرجوُن، والِةارُّ  ـ
 الناِ ُم من ُكل ِ َشْجٍء،

 كالعَُراِهم.ـ 

بِِل، وهج: بهاٍء، أو والعََراِهمُ ـ  َِ ْخُم من ا : الةَّ
 ِكالُهما للُمَؤ َِّث دوَن الُمََكَِّر، واألََسُد،

ٍ.ـ   كالعَْرَهِم، كَجْعفٍَر وقِْرَشب 

َ ةةةَ َم  لةةة  األَْمةةةِر يَْعةةةِ ُم َ ْ مةةةا ، ويَُةةةةمُّ،  ـ   
وَمْعَ مةةا ، َكَمْقعَةةٍد وَمْجِلةةٍس، وُ ْ ما ةةا ، بالةةةم، 

 وَ ِ يما  وَ ِ يَمة ،

 َ َم ُ واْ ََِ َم ُ،و َ ـ 

َم: أراَد يِعلَة ُ، وقََطةَع  لية ، أْو  ـوـ   لي  وتَعَة َّ
 َجدَّ يج األَْمِر.

 وَ َ َم األْمُر  َْفُس : ُ ِ َم  لي ،ـ 
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ُجِل: أْقَسَم، ـوـ    ل  الرَّ

قَة ، أو هةج  ـوـ  الراقج: قَةَرأَ العَة ائَِم، أي: الرُّ
يةاِت َرجةاء آياٌت من القُْرآِن تُْقةَرأُ  لة  ذَوي اآل

 البُْرِء.

ُسةةِل{: الةةَين َ َ مةةوا ـ    وآأولةةو العةةْ ِم مةةن الرُّ
 لةة  أْمةةِر ِ ييمةةا َ ِهةةَد إلةةيهم، أو ُهةةم  ةةوٌح 
وإبةةةةراهيُم وموَسةةةة  وم مةةةةٌد  لةةةةيهم الاةةةةال ُ 

 والسالم.

ةةْبِر، أو  : أُولةةو الِجةةد ِ والثَّبةةاِت والاَّ َمْخَمةةِريُّ ال َّ
وُسةُف ُهم  وٌح وإبراهيُم وإسة اُق ويعقةوُب وي

وأيُّوُب وموَس  وداُوُد و يس   لةيِهم الاةال ُ 
 .والسالمُ 

والعَةةةةْوَتُم: الناقَةةةةةُ الُمِسةةةةنَّةُ ييهةةةةا بَِقيَّةةةةةٌ، ـ     
 والعَُجوُت،

 كالعَُ وِم ييهما، والقَاير ُ.ـ 

ٍث: الراقج.ـ  اُم والُمْعَِِ ُم: األََسُد. وكُمَ د ِ  والعَ َّ

 والعَِ يُم: العَْدُو المَّديُد.ـ 

ُجةةةُل: لَةةةِ َم القَْاةةةَد يةةةج الُ ْةةةةِر وا ْ ـ     َِةةةَ َم الرَّ
 والَمْمجِ وَغْيِرِ ،

 الفََرُس: َمرَّ جاِم ا . ـوـ 

وأُمُّ الِعةةْ ِم وِ ْ َمةةةُ وأُمُّ ِ ْ َمةةةَ، َمْ ُسةةوراٍت: ـ   
 االْسُت.

بيبِ ـ   والعَْ ُم، بالفِكِ: ثَِجيُر ال َّ

  : كُ ٍُِب،ـ 

ُجلُ ـ  : بَيَّاُ  ُ، والرَّ  المويج بالعَْهِد. والعَْ ِمجُّ

ُجِل، وقَبيلَُِ ُ ـ   والعُْ َمةُ، بالةم: أُْسَر ُ الرَّ

ُ و الَمَودَِّ .ـ    : كُاَرٍد، وبالِ ريِ : الُمَا  ِ

قوقِةةِ ، ـ    ًُ ةة ٌّ مةةن  ًَ وَ ْ َمةةةٌ مةةن َ َ مةةاِت ِِ: 
ا أوَجبَ ُ.  أي: واِجٌب ِممَّ

 وَ  ائُِم ِ: يَرائُِة ُ الِج أْوَجبََها.ـ 

ْسمم ِّ العَ  ـ   مملِّ الر  ًمميُب يُممْبَم فممل َمْلصِّ َسممُمم محرَّ
َ م فهمممُّ  مممَمم ًلَمممرِّ َِسِّ تَْعمممَُّم  مامممد اليَمممُد ُّالََمممَدُمم 

َِْسَماُء. َسُمم ُّهل  ِْ  أ

 وأْ َسَم يََد ُ، أي: أْيبََسها.ـ 

 وَ َسَم يَْعِسُم: َلِمَع،ـ 

 َ ْسما  وُ سوما : َكَسَب، ـوـ 

 َ ْينُ ُ: ذََريَْت، وَغَمَةْت، ـوـ 

َ ـ  ْ َسةَمْت، أو اْ َطبَقَةْت أْجفا ُهةا بعُةةها  لة  كأ
 بعٍض،

 يج األَْمِر: اْجََِهَد، ـوـ 

َوَسةةَط القَةةوِم: اْقةةََِ َم ًِةة   ةةالََطُهْم غيةةَر  ـوةةـ   
ْرٍب كاَن أو ال. ًَ  ُمْ َِِرٍث يج 

وأْمةةٌر ال يُْعَسةةُم ييةة : ال يُْطَمةةُع يةةج ُمغَالَبَِِةةِ  ـ   
 ِ ياِلِ ،وقَْهِرِ ، وَكَابُوٍر: الَ ادُّ  ل  

 كالعاِسمِ ـ 

 : كُ ٍُِب، والناقَةُ ال ثيةر ُ األَوالِد، وبالةةم: ـ 
 الِقلَّةُ.

 وما ذاَق إالَّ َ ْسَمة : أْكلَة .ـ 

َ  َمْعِسٌم، َكَمْجِلٍس: َمْغَمٌ .ـ  ًِ  وما يج قِْد

ُ ، ِضةدٌّ، ـ  ِ : الُمْاِلُك ألُُموِر ، والُمعَو  والعَْسِمجُّ
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 والُمَخاتُِل.

اُم: أن يأُ ةََ النَّْعةَل أو الُخةفَّ الَخلَةَ  واالْ َِِسةـ 
ويَْلبََسةةة ُ، وأن تََةةةةَع المةةةاُء، ويةةةأتَِج الرا ةةةج 

َدٍ  ولََدَها. ًِ  يَيُْلِقَج إل  ُكل ِ وا

كة ،ـ   والعََسَمةُ، م رَّ

 والعُسوُم: ِكَسُر الُخْبِ  اليابِِس.ـ 

ابَِّة.ـ  كة : َ بَُب الدَّ  والعََسَماُن، م رَّ

َسنُ ـ  ًَ  األَْ َساِم، أي: الِجْسِم والخْلقَِة. وبعيٌر 

 وذو َ ْيَسِم بُن أْ َرَب: قَْيٌل.ـ 

 وبَنو ُ ساَمةَ: قَبيلَةٌ.ـ 

 و اِسٌم: ع، أو  َق   بِعالجٍ. وكثُماَمٍة: اْسٌم.ـ 

 العَْسجَمةُ: الِخفَّةُ، والسُّْرَ ةُ.ـ 

َكَِْيِن: الطََّمُع. ـ  العََمُم والعَمَمةُ، ُمَ رَّ

 كفَِرَح، وَ ِمَم،ـ 

 َ َمما  وُ موما ،ـ 

 وتَعَمََّم: يَبَِس.ـ 

كةة : اليةابُِس ُهةَ اال ، والمَّةْيُخ ـ  والعََمةَمةُ، م رَّ
الفةةا ج، للةةَََّكِر واألُْ ثَةة ، أو الُمَِقَةةاِرُب الَخْطةةِو 
الُمْنَ نةةج ال َّْهةةِر، والُخْبةةَ  ُ اليابَِسةةةُ، ويوَصةةُف 

 ب ،

كةةة ، أي: ييقةةاُل: ُ ْبةةٌ  َ ْيَمةةٌم وَ َمةةٌم، ـ    م رَّ
 يابٌِس، أو ياِسٌد.

واألَْ َمةةُم: ُكةةلُّ لةةو َْيِن اْ َِلََطةةا، وَمةةن َ سةةا ـ   
 ِكبَرا ، والمََّجُر اليابُِس من إصابَِة َهْبَوٍ .

والعَْمةةةماُء: أْرٌض بهةةةا ذلةةة ، وُكةةةلُّ َشةةةَجرٍ  ـ    
 يابُِسها أكثَُر من َرْلبِها.

مةن والعَْيمةوَمةُ: َشةَجٌر كالسَّةْخبَِر، ومةا هةاَ  ـ 
  َْبتٍ 

  : َ ْيموٌم.ـ 

َِْيِن: َشَجٌر،ـ   والعُُمُم، بةمَّ

ُد:  اِشٌم وَ ِمٌم، ك ٍِِف.ـ  ًِ  الوا

 وَ ْمٌم: ع،ـ 

 وبالَِّْ ريِ : ع بَْيَن الَ َرَمْيِن.ـ 

 وَ َمَم بعيُرَك: أَ ََ يي  السََّمُن.ـ 

 و اِشٌم:  َق   بعاِلجٍ.ـ 

َكَسةفَنَّجٍ: العَْمَرُم، كجعفٍر: الَخِمةُن المةديُد. وـ 
 المَّْهُم الماضج، واألََسُد،

 كالعُماِرِم، واسٌم.ـ 

 َ َاَم يَْعِاُم: اكََِسَب، وَمنََع، َوَوقَ ، ـ

 إلي : اْ ََِاَم ب ، ـوـ 

 الِقْربَةَ: َجعََل لها ِ ااما ، ـوـ 

 كأَْ َاَمَها.ـ 

وَ َاَم ُ الطعاُم: َمنَع  من الجةوعِ، وكةأَميٍر: ـ 
بِةِل، العََرُق، َوَوَسخٌ  َِ َِ ا ، وبَْوٌل يَْيةبَُس  لة  يَِخة

وَشعٌَر أْسَوُد يَْنبُُت ت َت وبَِر البعيِر إذا اْ ََِسةَل، 
 وبَِقيَّةُ كل ِ شجٍء وأثر ُ من ِ ةاٍب و  ِوِ ،

 كالعُْاِم، بالةم وبةمِيِن.ـ 
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َِْهِرم الَخْيِل،ـ   وأْ َاَم: لم يَثْبُُت  ل  ض

 ُم ب ،يال ا : َهيَّأَ ل  ما يَْعَِِا  ـوـ 

 بفالٍن: أْمَسَ ، ـوـ 

 الِقْربَةَ: َشدََّها بالِعَااِم، ـوـ 

 بالفََرِس: أْمَسَ  بعُْريِِ ، ـوـ 

باِلِ . ـوـ  ًِ  بالبعيِر: أْمَسَ  بَِ ْبٍل من 

 والِعْاَمةُ، بال سر: الَمْنُع. والِقالَد ُ، ويَُةمُّ ـ 

  : كِعنَبٍ ـ 

 جج: أْ ُاٌم وِ َاَمةٌ ـ 

 ججج: أْ َااٌم.ـ 

ْ باُ .ـ   وأبو  اِصٍم: السَِّويُ ، والس ِ

 واْ ََِاَم باهلل: اْمَِنََع بلُْطِفِ  من الَمْعِايَِة.ـ 

بةةةاء والُو ةةةوِل: مةةةا يةةةج ـ     واألَْ َاةةةُم مةةةن ال  ِ
ِذراَ ْيِ  أو يج أًِدهما بياٌض وسائر ُ أْسَوُد أو 

َمُر، ًْ  أ

 وهج َ ْاَماء،ـ 

 وقد َ ِاَم، كفَِرَح،ـ 

َمةُ، بالةةِم. وكِ ِةاٍب: الُ ْ ةُل، واالسُم: العُْاةـ 
 وُمْسََِدقُّ َلَرِف الََّ َبِ 

 : أْ ِاةةَمةٌ، وابةةُن َشةةْهبٍَر: ًاِجةةُب النُّْعمةةاِن ـ   
ِر، ومن  قولُُهم: ما وراءك يا ِ ااُم؟ َِ  بِن الُمْن

ويةةةةج الَمثَةةةةِل: "ُكةةةةْن ِ اةةةةاِمي ا  وال تَُ ةةةةْن ـ     
 ِ  اِمي ا "، يُريدوَن ب  قولَ :

َدْت ِ اةاما   َْفُس ِ اةامٍ ـ  وَ لَّمِْة ُ  ****    َسةوَّ
ْقَداَما َِ  الَ رَّ وا

 من الَمْ ِمِل: ِش الُ ، ـوـ 

ْبٌل يَُمدُّ، ـوـ  ًَ داَوِ :  َِ ْلِو والِقْربَِة وا  من الدَّ

 من الِو اء: ُ ْرَو ٌ يُعَلَُّ  بها ـوـ 

 : أْ اةةةَمةٌ وُ ْاةةةٌم وِ اةةةاٌم،  لةةة  لَْفةةةِظ ـ    
 .ُمْفَرِدِ ، كباِب ِدالٍص 

ةَواِر، أو اليَةُد، ـ  والِمْعَاُم، كِمْنبَةٍر: َمْوِضةُع الس ِ
 وضبال الٍمم: اْسٌم للعَْنِ ، وتُْدَ   للَ لَِب،

 ييقاُل: ِمْعَاْم ِمْعَاْم، ُمَس َّنَةَ اآلِ ِر.ـ 

 والعَاوُم: األَكوُل،ـ 

 كالعَْيُاوِم.ـ 

 والعَواِصُم: باِلٌد قََابَُِها أْ طاِكيَةُ.ـ 

 بِباِلد ُهََْيٍل.و اِصٌم: ع ـ 

 والعاِصَمةُ: الَمدينَةُ.ـ 

 والعاِصِميَّةُ:   قُْرَب رأِس َ ْيٍن.ـ 

ْاةٌن بةاليََمِن ِلبَنِةج ُتبَْيةٍد، ـ  ًِ والعُْاُم، بالةةِم: 
 وَجبٌَل لُهََيٍل،

ْوا:  اِصةةةةةما  وأْ َاةةةةةَم وُمْعَِِاةةةةةما  ـ       وَسةةةةةمَّ
وُمْسَِْعِاةةةةما  وَمْعُاةةةةوما  وُ ْاةةةةَما ، بالةةةةةم، 

 وُجَهْينَةَ.وكُ بيٍر 

ْجلَْيِن ـ       َمةةةةةُر الةةةةةر ِ ًْ والغُةةةةةَراُب األَْ َاةةةةةُم: األَ
ِ  ِريَمةٌ بَْيةاء. ًِ  والِمْنقَاِر، أو يج َجنا

 وأْ َااُم الِ الِب: َ ََباتُها الِج يج أْ نَاقِها، ـ 
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ُد: ُ ْاَمةٌ، بالةم، وِ ااٌم.ـ  ًِ  الوا

 العَْةُم: َمْقبُِض القَْوِس  ـ

ى بهةةا  : ِ ةةةاٌم، وَ َمةةبَةٌ ذاـ    ُت أصةةابَع يُةةََرَّ
 الِ ْنَطةُ 

 : أْ ِةةةةةَمةٌ وُ ْةةةةةٌم، وَ سةةةةيُب الفَةةةةَرِس ـ     
 والبَعيِر،

اِن ـ    كالِعةةةاِم، بال سةةر، واألَْرَوى، ولَةةْوُح الفَةةدَّ
الَي يج رأِسِ  الَ ديُد، وَ طٌّ يج الَجبَِل يَُخاِلُف 

 لَْو َ ُ.

ْلبَةُ.ـ   والعَُةوُم: الناقَةُ الاُّ

 كوُل، والعَةوُض.والعَْيُةوُم: األَ ـ 

 العُْطُم، بالةم: الاوُف الَمْنفُوُا،ـ 

ةةُدُهم: َ طةةيٌم ـ    ًِ َِْيِن: الَهْلَ ةة ، وا وع، وبَةةةمَّ
 و اِلٌم.

 الِعَ ُم، ب سر العَْيِن: ِ الُف الِاغَِر. ـ

َ ُ ةَم، كَاةغَُر، ِ َ مةا  وَ  اَمةة ، يهةو َ  ةيٌم ـ 
 وُ  اٌم، كغُراٍب وُت َّاٍر.

َم ُ، وَكبََّر ُ.وَ  ََّم  تَْع ِ ـ   يما  وأْ َ َم ُ: يَخَّ

 واْسَِْعَ َم ُ: رآ ُ َ  يما ،ـ 

 كأَْ َ َم ُ، وأَ ََ ُمْعَ َم ُ،ـ 

ُجةةُل: تََ بَّةةَر، َكةةَِعَ ََّم، واالْسةةُم: العُْ ةةُم،  ـوةةـ    الرَّ
 بالةم.

ََِم ُ: َ ُ َم  لي .ـ   وتَعا

ضةايَِة ـ  َِ َُِمة  شةجٌء: ال يَْعُ ةُم، با وأْمةٌر ال يِعا

 ي .إل

ا ٍة،ـ  كة  وكُرمَّ  والعََ َمةُ، م رَّ

والعَ ُمةةةوت، كَجبَةةةُروٍت: الِ ْبةةةُر، والنَّْخةةةَو ُ، ـ    
ةةا َ َ َمةةةُ ِ تعةةال ، يةةال تُوَصةةُف  ْهةةُو، وأمَّ وال َّ

 بهَا. وَمَِ  ُوِصَف َ ْبٌد بالعََ َمِة، يهو ذمُّ.

 وُ ْ ُم األَْمِر، بالةم والفِك: ُمْعَ ُم .ـ 

كة : ما َغلَُظ من ،وَ َ َمةُ الل ِسـ   اِن، م رَّ

مةةن السةةاِ ِد: مةةا يَلةةج الِمْريَةةَ  الةةَي ييةة   ـوةةـ   
 العََةلَةُ،

والسةةةاِ ُد  ِْاةةةفاِن: مةةةا يَلةةةج الِمْريَةةةَ  وييةةة  ـ    
 العََةلَةُ َ َ َمةٌ، وما يَلج الَ فَّ أَسلَةٌ.

 والعَ يَمةُ: الناِتلَةُ المديد ُ،ـ 

 كالُمْعَ َمِة، كُمْ َرَمٍة.ـ 

 ُم: قََاُب الَ يَواِن الَي  لي  اللَّْ مُ والعَ ْ ـ 

 : أْ ُ ةةٌم وِ  ةةاٌم وِ  اَمةةةٌ، والهةةاء لَِأ يةةِث ـ   
 الَجْمعِ،

 وع.ـ 

ِل: َ َمبَةٌ باِل أْ ساعٍ وأَداٍ .ـ  ًْ  وَ ْ ُم الرَّ

ًُ  العَريُض.ـ   وَ ْ ُم الفَدَّاِن: لَْو

: ًماٌم إل  البياِض.ـ   والعَْ ِمجُّ

.وذو العَْ ِم: َكْعُب ـ   بُن النُّْعماِن المَّْيبا ِجُّ

 وذو ُ ْ ٍم: ُ ْرٌض من أْ َراِض َ ْيبََر.ـ 

 وَ  ََّم الما َ تَْعِ يما : قَطَّعَها َ ْ ما  َ ْ ما .ـ 
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 وَ َ َم الَ ْلَب َ ْ ما : أْلعََم ُ العَْ َم،ـ 

 كأَْ َ َم ُ،ـ 

 ياُل ا  َ ْ َمة : َضَرَب ِ  اَم ُ. ـوـ 

 َوضَّاحٍ: لُْعبَةٌ لَُهْم. وَ ْ ُم أو ُ َ ْيمُ ـ 

ْ َ اَمةُ والعُْ َمةُ، بالةم،ـ  َِ  وا

ةةُم بةة  ـ    ا َةةٍة: ثَةةْوٌب تُعَ  ِ والِع اَمةةةُ، كِ ِابةةٍة وُرمَّ
 المرأ ُ َ جيَ تَها.

ةةةٍة: الُمْمةةةَِِهيَةُ ـ     ًَ وَكقَطةةةاِم: ع بالمةةةاِم. وكفَر
 لْْلُيوِر الع يمِة،

 كالَمْعُ وَمِة.ـ 

 كا : جادَّتُ ُ.وَ َ ُم الطَّريِ ، م رَّ ـ 

والَمْعُ ةةوُم: الفَاةةيُل يُْ َسةةُر َ ْ ةةٌم يةةج ِلسةةا ِِ  ـ   
 ِلئاَلَّ يَْرَضَع.

 وَ َ َماُت القَْوِم: ساداتُهم.ـ 

 الِعْ ِرُم، كِ ْبِر ٍ: ُ ْرُء األََسِد.ـ 

الِعْ ِلةةُم، كِ ْبةةِر ٍ: الليةةُل الُمْ ِلةةُم، وُ اةةاَر ُ  ـ  
 َوْسَمةُ.َشَجٍر، أو  َْبٌت يُْابَُ  ب ، أو هو ال

ا .ـ  لََم، واْسَودَّ ِجد  ِْ  وتَعَْ لََم الليُل: أ

 والعَْ لََمةُ: ال ُّْلَمةُ.ـ 

 والِعْ الُم، بال سر: القَََِر ُ، والغَبََر ُ.ـ 

العُفةةةاِهم، كعاُلبةةةٍط: الناقَةةةةُ القَِويَّةةةةُ الَجْلةةةَد ُ، ـ    
 وَرياِهيَةُ العَيِ ، والعَْدُو المديُد.

ِم يةال تَْقبَةُل العُْقُم، بالةم: َه ْ  ـ ًِ َمةٌ تَقَُع يج الرَّ

 الَولََد،

َ ِقَمةةْت، كفةةِرَح و ََاةةَر وَكةةُرَم وُ نِةةج، َ قَمةةا  ـ   
ُ تعةةةال  يَْعِقُمهةةةا  وَ ْقمةةةا ، ويَُةةةةمُّ، وَ قََمهةةةا ّللا 

 وأْ قََمها،

ٌم َ قيٌم وَ قيَمةٌ: َمْعقومةٌ،ـ  ًِ  وَر

 وامرأ ٌ َ قيمٌ ـ 

  : َ قائُِم وُ ْقُم.ـ 

 ٌم، كأَميٍر وَس اٍب: ال يُولَُد ل ورجٌل َ قيـ 

  : ُ قَماُء وِ قاٌم وَ ْقَم .ـ 

ِِ َّة  ـ  والُمْلُ  َ قةيٌم، أي: ال يَْنفَةُع يية   ََسةٌب ألَ
 يُْقَُِل يج َللَبِِ  األَُب والَولَُد واألَُ  والعَمُّ.

 وِريٌك َ قيٌم: غيُر القِكٍ.ـ 

ةةةْرٌب َ قةةةيٌم وُ قةةةاٌم، كغُةةةراٍب وَسةةة اٍب: ـ     ًَ و
  ٌ.شديد

 ويَْوٌم ُ قاٌم: شديٌد.ـ 

 ورجٌل َ قاٌم، كَس اٍب: َسي ُِئ الُخلُِ .ـ 

 وداٌء َ قاٌم، والةمُّ أْيَاُك: ال يَْبَرأُ.ـ 

 و اقةٌ َ قاٌم: باِتٌل شديد ٌ.ـ 

والَمعةةاقُِم: يِقَةةةٌر بةةةيَن الفَريةةةدِ  والعَْجةةةِب يةةةج ـ    
ْلِب. ِر الاُّ  ُمَؤ َّ

َمةُر، أو  والعَْقُم والعَْقَمةُ، ويُْ َسُر:ـ  ًْ الِمةْرُل األَ
َمَر. ًْ  كلُّ ثَْوٍب أ

 والِعْقمةُ، بال سر: الَوْشُج.ـ 
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ةةةَرِف ـ     ، بالةةةةم: الرجةةةُل القَةةةديُم المَّ والعُق ِمةةةجُّ
 والَ َرِم، والغريُب الغاِمُض من الَ الِم، ويُْ َسر.

 والَِّعاقُُم: الَِّعاقُُب.ـ 

َت مةةن واالْ ِِقةةاُم: أن تَْ ِفةةْر البِئْةةَر، يةةمذا قَُرْبةةـ   
َِفَْرَت بِئْرا  صغيَر   بِقَْدِر مةا تَِجةُد َلْعةَم  ًْ الماِء، ا

َها. فَْرَت بِقيَِّ ًَ َْبا ،   الماِء، يمن كان َ 

وُ ِقَمةةْت َمفاِصةةلُ ، كعُنِةةَج: يَبَِسةةْت. وكعَِلةةَم: ـ   
 َسَ َت.

 وَ قََّم ُ تَْعقيما : أْسَ َِ ُ.ـ 

ةـ  جةُل السَّ ي ُِئ و اقََم ُ:  اَصم ُ. وكَسة اٍب: الرَّ
يَّةةةٌ تَْسةةُ ُن البَْ ةةَر، ويةةأتج  ًَ الُخلُةةِ ، وَسةةَمٌ ، و

، ، يَيَْاِفُر  ل  المَّط ِ  األَْسوُد من البَر ِ

يََِْخةُرُ  إلية  العَقةاُم، يَيَِالَويةاِن ثةم يَْفَِِرقةاِن، ـ 
 يَْيََهُب كلٌّ إل  َمْنِ ِل .

 وَ ْقمةُ: واٍد.ـ 

 ٌم.وَ ْقمةُ القَمِر: َ ْودتُ . وكَس ابٍة: اسـ 

ِ بةِن أبةج َ قامةةَ: ـ  و بُد ِِ بُن م مِد بِن َ ِلج 
.  يِقي ٌ شايِعجٌّ

.ـ   والعُقَْيُم، كُ بَْيٍر: ابُن ِتياٍد، تابِعجٌّ

ةةةُد: ـ     ًِ والَمعةةةاقُِم مةةةن الَخْيةةةِل: الَمفاِصةةةُل، الوا
 كَمْنِ ٍل.

 َ ْقَرَم ، كعَْقَربَ : ع باليََمِن.ـ 

 بثَْوٍب. َ َ َم الَمِاع يَْعِ ُم : َشدَّ ُ  ـ

 وأْ َ َم ُ: أ ا َ ُ  ل  العَْ ِم.ـ 

 ضوالِعْ ُم، بال سِر: ما ُ ِ َم ب ،ـ 

 كاِلع اِم، والِعْدلُ ـ 

  : أْ  اٌم، وال اَر ُ ـ 

 : ُ  وٌم، وبََ َر ُ البِئِْر، و ََمةٌط تَْجعَةُل المةرأ ُ ـ 
يي  ذَ يَرتَها، وبالفِكِ: داِ ُل الَجْنِب. وك ِاٍب: 

 ما ُ ِ َم ب 

 : ُ ْ ٌمم. ـ 

 وُ ِ َم  ن ، كعُنِج: ُصِرَف  ن ِتياَرتِ .ـ 

 وَ َ َم: اْ ََِ ر،ـ 

، ـوـ    لي : َكرَّ

َمَها، ـوـ   ألَْرِض كَا: يمَّ

َر، ـوـ    ن َشِِْم : تأ َّ

َملَْت َشْ ما   ل  َشْ ٍم، ـوـ  ًَ بُِل: َسِمنَْت و َِ  ا

 كعَ ََّمْت.ـ 

 وَ ْ َمةُ البَْطِن: تاِويَُِ .ـ 

وٌم، كَاةةةبوٍر: الُمْنَاةةةَرُف، والَمْعةةةِدُل، وَ  ةةةـ    
 والَمْرأ ُ الِمْعقاُب.

ْوا بيَن األَْ داِل ليَْ ِملوها،ـ   واْ ََِ موا: َسوَّ

المةجُء: اْرتََ ةَم. وكُ بيةٍر: اسةٌم. وكمْنبةٍر:  ـوةـ 
 الُمْ َِنُِ  اللَّْ ِم.

ِ ْ ِرَمةةةُ، بال سةةر، َمْعِريةةة  وبةةاألَِلِف والةةاِلم:  ـ  
.األُْ ثَ  من  ر ٍ ًُ  ال ماِم، أو أُْ ثَ  ساِق 

وِ ْ ِرَمةةةُ بةةُن َ َاةةفَةَ بةةِن قَةةْيِس َ ةةْيالَن: أبةةو ـ   
 قَبيلٍَة.
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وِ ْ ةةِرُم الليةةِل: َسةةواُد ُ. وكعاُلبِةةٍط: قَبيلَةةةٌ مةةن ـ   
.ٍ  بَِلج 

َ ِلَم ُ، كَسِمعَ ُ، ِ ْلما ، بال سِر: َ َريَ ُ، وَ ِلةَم  ـ
 هو يج  فِس ، وَرُجٌل  اِلٌم وَ ِليمٌ 

ةةةاٍل، وَ لََّمةةة ُ الِعْلةةةَم  ـ    : ُ لَمةةةاُء وُ ةةةالٌَّم، كُجهَّ
 تَْعليما  وِ الَّما ، ك ََّاٍب، وأْ لََم ُ إيا ُ يََِعَلََّم ُ.

اٍد وُت َّاٍر،ـ   والعاَلََّمةُ، ُمَمدََّد ٌ وكَمدَّ

 والِ ِْعِلَمةُ، كِ ْبِرَجٍة،ـ 

ا ، والنَّسَّابَةُ.ـ   والِ ِْعالَمةُ: العاِلُم ِجد 

 َم ُ يَعَلََم ُ، كنََاَر ُ: َغلَبَ ُ ِ ْلما .و الَ ـ 

 وَ ِلَم ب ، كَسِمَع: َشعََر،ـ 

 األَْمَر: أتْقَنَ ُ، ـوـ 

 كَِعَلََّم ُ.ـ 

 والعُْلَمةُ، بالةم،ـ 

كِيِن: َشة ٌّ يةج المَّةفَِة ـ  والعَلََمةةُ والعَلَةُم، م ةرَّ
َدى جا ِبَْيها. َ ِلم، َكفِرَح، يهو  ًْ العُْليا، أو يج إ

 لَُم.أ ْ 

 وَ لََم ُ، كنََاَر ُ وَضَربَ ُ: وَسَم ُ،ـ 

 َشفََِ ُ يَْعِلُمها: َشقَّها. ـوـ 

وأْ لََم الفَةَرَس: َ لَّةَ   لية  ُصةويا  ُملَوَّ ةا  يةج ـ 
 الَ ْرِب،

  فَس ُ: وَسَمها بِِسيما الَ ْرِب، ـوـ 

 كعَلََّمها.ـ 

َمةُ،ـ   والعاَلَمةُ: الس ِ

 كاألُْ لومِة، بالةمـ 

ْ ةةةةةالٌم، والفاةةةةةُل بةةةةةيَن األَْرَضةةةةةْيِن،  : أـ      
 وَمْناوٌب يج الطَّريِ  يُْهَِدى ب ،

 كالعَلَِم ييهما.ـ 

كة : الَجبَُل الطويُل، أو  امٌّ ـ   والعَلَُم، م رَّ

 : أْ ةةةالٌم وِ ةةةالٌم، وَرْسةةةُم الثَّةةةْوب وَرْقُمةةة ُ، ـ    
ْمكِ، وَسي ُِد القومِ  ايَةُ، وما يُْعقَُد  ل  الرُّ  والرَّ

 ٌم. : أْ الـ 

ُة ، ومةا يُْسةََِدلُّ ـ  وَمْعلَةُم المةجِء، كَمْقعَةِد: َمِ نَِّ
 ب ،

ا ٍَة،ـ   كالعاُلََّمِة، كُرمَّ

 والعَْلِم.ـ 

وا ُ بَْطةُن الفَلَةِ ، ـ  ًَ والعالَُم: الَخْلُ  ُكلُّ ُ، أو ما 
وال يَْجَمةةُع ياَ ةةٌل بةةالواِو والنةةوِن َغْيةةُر ُ وَغْيةةُر 

 باَسٍم.

 َ ِلمو ُ، وتَعالََم ُ الَجميُع:ـ 

ةةةةِة. ـ      واألَيَّةةةةاُم الَمْعلُومةةةةاُت: َ ْمةةةةُر ذي الِ جَّ
ْقُر، والباِشُ .  وكغُراٍب وُت َّاٍر: الاَّ

. وكُ  َّةاٍر: ـ  ، بالةم: الَخِفيةُف الةََّكجُّ والعاُلِمجُّ
اٍد: اْسٌم.  الِ نَّاُء. وكَمدَّ

والعَْيلَُم: البَْ ةُر، والمةاُء الةَي  لية  األرُض، ـ 
ةةةةْفِدُع، والبِئْةةةةُر الَ ثيةةةةَر ُ والِةةةةارُّ النةةةةا ِ  ُم، والة ِ

بُُع الَََّكُر،  الماِء، أو الِمْلَ ةُ، واْسٌم، والةَّ

 كالعَْيالِم.ـ 
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 والعَْلماُء: الدَّْرُع.ـ 

 واْ َِلََم ُ: َ ِلَم ُ،ـ 

 الماُء: ساَل. وكُ بيٍر: اسٌم. ـوـ 

 وَ لََمْيُن العُلماِء: أْرٌض بالمأِْم.ـ 

 جبٌل قُْرَب دومةَ.وَ لَُم السَّْعِد: ـ 

 َ ْلثٌَم، كجعفٍر والثاُء مثلثةٌ: اسٌم.ـ 

العُْلجةةوُم، بالةةةم: البُْسةةِاُن ال ثيةةُر النَّْخةةِل،  ـ  
ُِْلَمةةُ الليةِل،  ْفِدُع الَََّكُر، والماُء الغَْمةُر، و والة ِ
ْبةةةةةةُج اآلَدُم،  وَمةةةةةةْوُ  البَْ ةةةةةةِر، والقُةةةةةةراُد، وال َّ

، وال َّلةةيُم، والَ ةةْبُ ، والَوْ ةةُل، وا لثَّةةْوُر الُمِسةةنُّ
والبَطَّةةةُ الةةَََّكُر، ولةةائٌر أْبةةيَُض، والمَّةةديَد ُ مةةن 

بِِل، أو ِ ياُرها َِ  ا

  : َ الِجيُم. وكجعفٍر: الطَّويُل.ـ 

 وَرْمٌل ُمْعلَْنِجٌم: مِراِكٌم.ـ 

، بالفِك والةَاِل المعجمةِة: الَ ةريُص ـ  العَْلََِمجُّ
 الَي يأُكُل ما قََدَر  لي .

، والنَّبِقَةةةُ العَْلقَةةمُ  ـ   : الَ ْنَ ةةُل، وُكةةلُّ شةةجٍء ُمةةر ٍ
 الُمرَّ ُ، وأشدُّ الماِء َمرار  .

والعَْلقََمةُ: الَمةرار ُ، وَجْعةُل المةجِء الُمةر ِ يةج ـ 
 الطَّعاِم.

، وابةُن َ ْبةَد َ الفَْ ةُل، وابةُن ـ  وَ ْلقََمةةُ الَخِاةجُّ
 ُ الثَةَ: ُشعَراُء،

 ود بالَمْغرب.ـ 

 دوَن بُْلبَْيَس. والعاَلقَِمةُ: دـ 

 وَ ْلقَماُء: ع.ـ 

بِةِل وغيِرهةا  ـ َِ العُْل وُم، بالةم: المَّةديَد ُ مةن ا
 للَََّكِر واألُْ ثَ ،

كةةالعُْلُ ِم والعاُلِكةةِم والُمعَْلَ ةةِم، وَجْمةةُع العاُلِكةةم ـ   
 َ الِكُم، بالفِك. وكَجْعفٍَر: اسٌم.

 والعَْلَ َمةُ: ِ َ ُم السَّناِم.ـ 

ةةْخُم العَ ةةيُم الِعْلَهةةمُّ، ـ    ةةٍل: الةَّ ًْ ٍ وِجْرَد كِقْرَشةةب 
بِِل، َِ  من ا

 كالعاُلِهِم، بالةم.ـ 

 العَمُّ: أَ و األَبِ  ـ

  : أْ ماٌم وُ موَمةٌ وأُ مُّ ـ 

 جج: أْ ُمموَن،ـ 

ةٌ،ـ   وهج َ مَّ

ةةا ، ولقةةد ـ    والَمْاةةَدُر: العُموَمةةةُ، ومةةا ُكْنةةَت َ م 
 َ َمْمَت.

ثيةُر األَْ مةاِم، وُمعَةمٌّ، بةةم المةيم وكسةرها: كـ 
 أو كريُمُهم.

ا .ـ  َمِْ  الن ِساُء: َدَ ْو َ ُ َ م   وتَعَمَّ

ةةا . ويقةةاُل: ُهمةةا ابنةةا ـ    َْتُةة  َ م  واْسةةَِْعَمْمُِ : اتََّخ
ٍة.  َ م ٍ ال  اٍل، وابنا  الٍة ال َ مَّ

 والعَمُّ: الَجماَ ةُ ال ثيَر ُ،ـ 

، والعُْمُب ُكلُّ ُ،ـ   كاألََ م ِ

 وع،ـ 

ًَ ـ  ، و  بين  ةجُّ لََب وأَْ َطاِكيَة، منها ُ  اَشةُ العَم ِ
ْنَ لَةَ  ًَ واُل، ويَُةمُّ، ولَقَُب ماِلِ  بِن  والنَّْخُل الط ِ
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 : يُّةوَن، أو الن ِْسةبَةُ إلة  َ ةم ٍ أبج قَبيلٍَة، وهم العَم ِ
،ٍ ج  يُّوَن، كأَ َّ ُ  ِْسبَةٌ إل  َ م ِ  َ م ِ

 وبال سر:   بَِ لََب غيُر األُولَ .ـ 

مامةةُ، بال سةِر: الِمْغفَةُر، والبَْيَةةةُ، ومةا والعِ ـ 
 يُلَفُّ  ل  الرأِس 

َم واْسةَِعَمَّ، ـ   : َ مائُِم وِ ماٌم، وقد اْ َِمَّ وتَعَمَّ
وِ يةةةداٌن َمْمةةةدوَد ٌ تُْرَكةةةُب يةةةج البَْ ةةةِر، ويُْعبَةةةُر 

  ليها يج النَّْهِر،

ِة، أو الاواُب: العاَمةُ، ُمَخفَّفَة .ـ   كالعامَّ

 ماَمَِ ، أي: أِمَن وتََريَّ َ.وأْرَ    ِ ـ 

َد،ـ  ِ َم، بالةم: ُسو   وُ م ِ

 رأُس : لُفَّْت  لي  الِعماَمةُ، ـوـ 

 كعُمَّ.ـ 

ِة: بال سر، أي: االْ ِِماِم.ـ  َسُن الِعمَّ ًَ  وهو 

 وُكلُّ ما اْجََِمَع وكثُر: َ ِميمُ ـ 

كة .ـ    : ُ ُمٌم، كُ ٍُِب، واالْسُم: العََمُم، م رَّ

اُء: لويلةٌ  وجاِريَةٌ ـ   و َْخلَةٌ َ ِميَمةٌ وَ مَّ

  : ُ مٌّ،ـ 

 وهو أَ مُّ.ـ 

 و َْبٌت يَْعموٌم: لويٌل.ـ 

كةةة : ِ َ ةةُم الَخْلةةِ  يةةج النةةاِس ـ    والعََمةةُم، م رَّ
وغيِرهم، والِامُّ العامُّ من كل ِ أمٍر، واْسةُم َجْمةعٍ 

ِة. ِة، وهج  الُف الخاصَّ  للعامَّ

ِن، أي: تَمةةاِم واْسةةَِوى  لةة  ُ ُمِمةة ، بةةةمِيـ   
 ِجْسِمِ  وماِل  وَشبابِ .

وَ مَّ المجُء ُ مومةا : َشةِمَل الَجماَ ةةَ، يقةاُل: ـ 
ُهم بالعَِطيَِّة.  َ مَّ

ِلةة : َ ي ِةةٌر يَعُةةمُّ بَخْيةةِر م ـ    وهةةو ِمعَةةمُّ ضبِ سةةر أوَّ
 وَ ْقلِ ،

 كالعََمِم.ـ 

 والعَِميُم: ع، ويَبيُس البُْهَم ، وَصميُم القَْوِم.ـ 

يَّةُ، بالةم وال سر: الِ ْبُر.ـوالعُ ـ   م ِ

قوَن.ـ   والعَماِ ُم: الَجما اُت الُمَِفَر ِ

َم اللَّبَُن تَْعميما : أْرَغ ،ـ   وَ مَّ

 كاْ َِمَّ.ـ 

، ـ    ِ، أي:  ةةامٌّ، وقُْاةةِريٌّ ةةج  ، كقُم ِ ةةجٌّ وَرُجةةٌل ُ م ِ
.  أي:  اصٌّ

 واْ َِمَّ النَّْبُت: اْكََِهَل.ـ 

ةةُم، كُمعَ َّةةٍم:ـ    الفَةةَرُس األَْبةةيَُض الهاَمةةِة  والُمعَمَّ
ْت  اِصيَُِ  ُكلُّها ثةم اْ َ ةَدَر  دوَن العُنُِ ، أو اْبيَةَّ

 البَياُض إل  َمْنبِِت الناِصيَِة.

 واألََ مُّ: الغَليُظ.ـ 

ُجُل: كثَُر َجْيُم  بعَد قِلٍَّة.ـ   وَ ْمعََم الرَّ

 وَ مَّ ، كَ َِّ : اْمَرأ ٌ.ـ 

اُن، كقَبَّاٍن: د بـ   المأِْم.وَ مَّ

 وُمْعَِمٌّ: اْسٌم.ـ 
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 العَْنَدُم: َدُم األََ َوْين، أو البَقَُّم. ـ

ْمةةراُء،  ـ   ًَ جاتيَّةةةٌ لهةةا ثََمةةَر ٌ  ًِ العَةةنَُم: شةةجر ٌ 
يَُمةةةةبَّ ُ بهةةةةا البَنةةةةاُن الَمْخةةةةةوُب، أو أْلةةةةراُف 

،ِ وِب الماِمج   الَخرُّ

وأْ نََم: َر ا ُ، وُ يةوٌل يََِعَلَّةُ  بهةا الَ ةْرُم يةج ـ 
 ريِم ، وَشْوُك الطَّْلكِ.تَعا

ةةةَدتُها، وَضةةةْرٌب مةةةن الةةةَوَتغِ، ـ     ًِ والعَنََمةةةةُ: وا
 واْسٌم.

ْ ساِن.ـ  َِ  والعَْنَمةُ: المَّقَّةُ يج َشفَِة ا

َمُر.ـ  ًْ : الَوْج ُ الَ َسُن األَ  والعَْنمجُّ

ْفِدُع الَََّكُر.ـ   والعَْينوُم: الة ِ

 وَ ْينٌَم: ع.ـ 

 .وبناٌن ُمعَنٌَّم: َمْخةوبٌ ـ 

بِِل والسَّفينَة. ـ َِ ةُ، وَسْيُر ا ًَ با  العَْوُم: الس ِ

 والعُوَمةُ، بالةم: ُدَويبَّةٌ ـ 

  : كُارٍد.ـ 

 والعاُم: السَّنَةُ ـ 

  : أْ واٌم،ـ 

ٌم، كُركَّعٍ: تَْوكيٌد، والنهار.ـ   وِسنُوَن ُ وَّ

َملَةةْت َسةةنَة ، ولةةم تَْ ِمةةَل ـ    ًَ و اوَمةةِت النَّْخلَةةةُ: 
 سنَة ،

 َمْت،كعَوَّ ـ 

 يال ا :  اَملَ ُ بالعاِم. ـوـ 

والُمعاَوَمةةةةُ الَمْنِهةةةجُّ  نهةةةا: أن تَبِيةةةَع َتْرَع ـ    
ْيِن شةةةةيئا    اِمةةةةَ ، أو هةةةةو أن تَِ يةةةةَد  لةةةة  الةةةةدَّ

َر ُ.  وتَُؤ  ِ

والعاَمةةةةُ: هاَمةةةةُ الراِكةةةِب إذا بَةةةدا لَةةةَ  يةةةج ـ    
ْ راِء، أو ال يَُسمَّ   اَمة  ًِ  ي ةوَن  لية   الاَّ

ْوُر الِعماَمةِة، والطَّةْوُف الةَي يُْرَكةُب ِ ماَمةٌ، وكَ 
 يج الماِء.

 و ائٌِم: َصنٌَم.ـ 

 وُ واٌم، كغُراٍب: ع.ـ 

، ـ      وُ ةةةةَوْيٌم، كُ بَْيةةةةِر، ابةةةةُن سةةةةا َد َ الُهةةةةََِلجُّ
: َص ابِيَّاِن.  واألَ ااِريُّ

اٍد: الفَةةَرُس السةةةابُِك، ووالةةةُد ـ    اُم، كَمةةةدَّ والعَةةةوَّ
.ِ بَْيِر الاَّ ابِج   ال ُّ

الَِّْعويُم: َوْضةُع الَ ْاةد قَْبَةةة  قَْبَةةة ، يةمذا وـ 
 اْجََِمَع، يهج  اَمةٌ 

  :  اٌم.ـ 

 والُمْسَِعاُم: الَمْرَكُب يج البَْ ِر.ـ 

 العَْيَهُم: المَّديُد، والناقةُ السريعَةُ، ـ

، والفيُل الَََّكُر،ـ   كالعَْيهاَمِة والعُياِهَمِة، بالةم ِ

 وع.ـ 

ْهةةةِر والعَْيهمةةةاُن: مةةةن الـ     َِ  يُةةةْدِلُج يَنةةةاُم  لةةة  
 الطَّريِ .

ْخُم الطَّويُل.ـ  : الةَّ  والعَْيَهِمجُّ

والعَْيُهةةوُم: أْصةُل َشةةَجرٍ ، ويقةاُل: هةةو األَديةةُم ـ  
َمُر أو األَْملَُس، ًْ  األَ
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 وع.ـ 

 والعَْيَهَمةُ: السُّْر ة.ـ 

 وَ ْهمةُ: َ لٌَم.ـ 

اَم يَعةةيُم العَْيَمةةةُ: َشةةْهَو ُ اللَّةةبَِن، والعََطةةُ ،  ةة ـ  
 ويَعاُم َ ْيما  وَ ْيَمة ، يهو َ ْيماُن، وهج َ ْيَم .

وأ اَمةة  ِ تعةةال : تََرَكةة  بغيةةر لَةةبٍَن، يأََ ةةاَم ـ   
 هو.

 والِعيَمةُ، بال سِر: ِ ياُر الماِل.ـ 

 واْ ِاَم: أَ ََها.ـ 

 والعَياُم، كَس اٍب: النهاُر.ـ 

وماتَةةِت  وَرُجةةٌل َ ْيمةةاُن أيمةةاٌن: ذََهبَةةْت إِبِلُةة ُ،ـ   
 اْمَرأتُ .

 و اٌم ُمِعيٌم: َلويٌل.ـ 

 وأ اموا: قَلَّ لَبَنُُهْم.ـ 

 فَْصُل الغَْين

 الغَُِْم: ِشدَّ ُ الَ ر ِ ي اُد يأُ َُ بالنَّفَِس. ـ

: العُْجَمةُ.ـ   والغَُِْمةُ، بالةم ِ

 واألَْغَُِم: من ال يُْفِاُك َشيئا  ـ 

  : ُغٌِم.ـ 

، ومن : لَ ـ  ، أي: ثَخةيٌن وَرُجٌل ُغِِْمجٌّ بٌَن ُغِِْمةجٌّ
 ال َصْوَت ِلَاب ِِ .

ياض ُغَِْيٍم، كُ بيٍر: الَمْوُت.ـ  ًِ  و

.ـ   وأْغََِم الِ ياَر َ: أكثََر منها ًِ  يَُملَّ

 واْغَََِِم: اتََّخَم.ـ 

 األَْغثَُم: المَّعَُر َغلََب بياُض  سواَد ُ. ـ

 والغُثَْمةُ: الُوْرقَةُ، أو   ُوها.ـ 

 َغثْما : َديََع ل  ُدْيعَة  من الماِل َجي َِد  .وَغثََم ل  ـ 

 والغَثِيمةُ، كَسفينة: َلعاٌم يَُِّخَُ يي  َجراٌد.ـ 

 والغَثَِمةُ، كفَِرًٍة: الفَِ ُث.ـ 

 والَمْغثُوُم: الُمَخلَُّط.ـ 

 والغُثُْم، بالةم: الِقباُت تُْؤَكُل.ـ 

 والغَْيثََمةُ: الِقِاُل، واالضطراُب.ـ 

الةةةةِم: الغُمةةةوُ  َمْقلوبُةةة ُ، َجْمةةةُع الغُجةةةوُم، بـ    
ْنَ لَةَ بِن ُمايكٍ. ًَ  الغَْمجِ، وهو يج ِشعِر 

َغةةَََم لةة  مةةن ماِلةةِ ، كغَةةثََم وكَسةةِمعَ  و ََاةةَر ُ:  ـ  
 أَكلَ  بِنَْهمٍة، أو بِجفَاٍء وِشدَّ ،

 كاْغََََِم.ـ 

ُم، وكُ يََر: األَكوُل يأُكُل كلَّ شجٍء.ـ   والُمَِغََ ِ

 ايُل ما يج َضْرعِ أُم ِ ،وأْغَََم الفَ ـ 

ا َةٍة: ـ  وَغْنَََم  واْغََََِم : َشةِرَب َجِميعَة ُ. وكُرمَّ
  َباٌت من الَ ْمِض 

  : ُغََّاٌم.ـ 

كةةة :  َْبةةٌت. وكَسةةفينٍة: األرُض ـ    والغَةةََُم، م رَّ
 تُْنبُِِ .
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ةةِب ـ    ًْ وأْلةة  يةةج غَيَمِِةة  مةةا ِشةةئَْت، أي يةةج َر
 باِ   وَصدِرِ .

 واسعَةٌ. وبِئٌْر غَيَمةٌ:ـ 

َْمة : كلمة .ـ   وما َسِمْعُت َغ

َْمةُ، بالةم: ُغْبةَر ٌ كةِدَر ٌ، والِقْطعَةةُ مةن ـ  والغُ
كُ   الماِل، والمجُء ال ثيُر من اللَّبَِن، ويَُ رَّ

  : كُارٍد وَجبٍل.ـ 

َْمٍة من األرِض وَغَيَمةٍة، أي: ـ  ووقَعوا يج ُغ
 واقعٍة ُمْنَ َرٍ .

ََْمة  وغَ ـ   َيَمة : أصابوها.وَغََموا بها َغ

 وذُْغٌَُم، بةمِين: ع، أو َجبٌَل.ـ 

 والغََائُم: كلُّ ُمَِراِكٍب بعُة   ل  بعٍض.ـ 

 وتَغََََّم المجَء: تََطعََّم .ـ 

ََْمَر . وكعاُلبٍِط: الماُء الَ ثيُر. ـ ََْرَم : َغ  َغ

 وكْيٌل ُغََاِرٌم: ُج اٌف.ـ 

ََْرمةُ: ا ِاِلُل ال الِم.ـ   والغَ

َْرَ ـ  لَف بها ولم يَُِْعِِْع.وتَغَ ًَ  َم يَمينا : 

َغْرَم ، كَسْ َرى: ع، وبمعن  أما، َكِلمةٌ تُقاُل  ـ
َك، كمةةا  يةةج َمْعنَةة  اليَمةةيِن، يُقةةاُل: َغْرَمةة  وَجةةد ِ

َك، وبالالِم: المرأ ُ الثَّقيلَةُ.  يُقاُل: أما وَجد ِ

والغَةةراُم: الولةةوُع، والمَّةةرُّ الةةدائُِم، والَهةةالُك، ـ   
 .والعََابُ 

ْيِن، ـ     ِ والةةةدَّ والُمْغةةةَرُم، كُمْ ةةةَرٍم: أسةةةيُر الُ ةةةب 
 والُمولَُع بالمجِء.

 والغَريُم: الدائُن، والَمْديوُن، ِضدٌّ.ـ 

ُُ ُ،ـ   والغَراَمةُ: ما يَْلَ ُم أدا

كةةةالغُْرِم، بالةةةةم وكُمْ ةةةَرٍم. وأْغَرَمةةة ُ إيَّةةةا ُ. ـ    
يَةَ، كَسِمَع. ْمُِ ُ. وقد َغِرَم الد ِ  وَغرَّ

ُجةةةُل، بالمةةةيِن المعجمةةةِة: ذَبَةةةَل اْغَر ْ ـ     َمةةةَم الرَّ
 لَْ ُم ، وَ ُمَص بَْطنُ ُ.

، بالةةةم وإْهمةةاِل الطةةاِء: الفََِةة  ـ    الغُْرُلمةةا ِجُّ
 الَ َسُن الَوْج .

 الغَْرقَُم، كجعفٍر بالقاِف: الَ َمفَةُ.ـ 

 ُغوَتُم، بالةم كُ ورٍ :   بهَرا َ.ـ 

كةة : السَّةةواُد، واْ ةِاِل ـ  ُل ال ُّْلَمةةِة، الغََسةةُم، م رَّ
 والَهْبَو ُ، والغَبََر ُ.

لََم.ـ  ِْ  َغَسَم اللَّيُل وأْغَسَم: أ

ويةةج السَّةةماِء أْغسةةاٌم وُغَسةةٌم، كُاةةَرٍد: قَِطةةٌع ـ   
 من َس اٍب.

الغَْمةةُم: ال ُّْلةةُم، وواٍد بالسَّةةراِ ، وبالَِّْ ريةةِ :  ـ  
  أن ال يَُِْرَك من الِهناِء شةيئا  إالَّ يَََِهنَّةُؤ ُ، يَُاةبُّ 

  ل  َص يِ ِ  وَسقيِمِ ،

ََِطةَب لَةْيال ، ـ  ًْ وقد َغَمَم ُ يَْغِمةُم ُ، وال اِلةُب ا
 يَقََطَع ُكلَّ ما قََدَر  لي  بالَ  ََ ٍر ويِْ ٍر.

 وَغْيَمٌم، كَ ْيَدٍر: اْسٌم.ـ 

وإ َّة ُ لَةَُو َغَمْمَمةَمٍة وَغَمْمَمةميٍَّة: ذو جةْرأٍ  ـ 
 وَمةاٍء.

 والِمْغَمُم، كِمْنبٍَر،ـ 

والغََمْمَمُم: َمةْن يَْرَكةُب رأَسة  يةال يَثْنيةِ   ةن ـ 
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 مراِدِ  شجٌء.

الغَْةةةةَرُم، ضبالمعجمةةةِةم كجعفةةةٍر ضوِتبةةةِر ٍم: ـ    
الَم اُن ال ثيُر الُِّراِب، اللَّي ُِن اللَِّ ُ  الغَليُظ، ومةا 
َمِر الُ ةر ِ أو الَم ةاُن  ًْ تََمقََّ  من قاُلعِ الطيِن األَ

ْ ِو و .كالَ ََّاِن الر ِ  الِجص ِ

: البَْ ُر العَ يُم، ـ ٍ  الِغَطمُّ، كِهَجف 

ُجةةةةُل الواِسةةةةةُع ـ      كةةةةالِغْطيَِم والغََطْمَطةةةةةِم، والرَّ
 األْ الِق، والَجْمُع ال ثيُر.

 والغَْيَطمُّ، ُمَمدََّد َ الميم: اللَّبَُن الخاثُِر.ـ 

 َغِلَم، كفَِرَح، َغلَما  وُغْلَمة ، بالةم، ـ

  ، وهةةو َغِلةةٌم، كَ ِِةةةٍف واْغةةَِلََم: ُغِلةةَب َشةةةْهوَ ـ   
يٍت وِمْنديٍل،  وِس  ِ

وهةةةج َغِلَمةةةةٌ وُمْغَِِلَمةةةةٌ وِغل ِيَمةةةةٌ وِمْغِليَمةةةةٌ ـ    
 وِمْغليٌم وِغل ِيٌم، وأْغلََم ُ المجُء.

راِب،ـ   والغُْلَمةُ: َشْهَو ُ الة ِ

 َغِلَم البَعيُر، كفَِرَح،ـ 

 واْغَِلََم: هاَ  من ذل .ـ 

ِب، والَ ْهُل ِضدُّ، أو من والغاُلُم: الطارُّ المارِ ـ 
 ًيِن يولَُد إل  أن يَِمبَّ 

 : أْغِلَمةةةٌ وِغْلَمةةةٌ وِغْلمةةاٌن، وهةةج ُغالَمةةةٌ، ـ   
 واالْسُم: الغُلوَمةُ والغُلوِميَّةُ والغاُلِميَّةُ.

 وتَْغلَُم، كَِْمنَُع: أْرٌض.ـ 

 وتَْغلَماِن، ُمثَن  : ع.ـ 

، والجاِريَةةةُ والغَةةْيلَُم: َمْنبَةةُع المةةاِء يةةج اآلبةةارِ ـ   
ْفَدُع،  الُمْغَِِلَمةُ، والة ِ

ةةلَْ فا ُ الةةَََّكُر، والمةةابُّ العَةةريُض ـ    وع، والسُّ
 الَمْفَرِق ال ثيُر المَّعَِر،

ةةا الُمْمةةُط والِمةةْدَرى، يَفَةةْيلٌَم، ـ    ِ، وأمَّ كةةالغَْيلَِمج 
فُو ُ.  بالفاِء، وَص َّ

ٌد. وكُ بَْيٍر: ابةُن سةامِ ـ  ًَ بةِن  وما بالداِر َغْيلٌَم: أ
  وحٍ،  لي  السالم.

أِس والعُنُةةةِ ، أو  ـ    الغَْلَاةةةَمةُ: اللَّْ ةةةُم بَةةةيَن الةةةرَّ
العُْجَر ُ  ل  ُمْلَِقَة  اللَّهةاِ  والَمةريِء، أو َرأُس 
ْرقََدتِةِ ، أو أْصةُل اللسةاِن،  ًَ الُ ْلقوِم بَمواِربِ  و

 والسَّاَد ُ، والَجماَ ةُ،

 وقَْطُع الغَْلَاَمِة، واألْ َُ بها.ـ 

، وـ  ْرَملَةةُ بةُن  بةِد ِِ الِعْجِلةجُّ ًَ ذو الغَْلَاَمِة: 
 ياِرٌس شاِ ٌر، ُكن ِج ِلِعَ ِم َغْلَاَمِِ .

 وُهنَّ ُمغَْلَاماٌت: َمْمدوداُت األْ ناِق.ـ 

وهةةو يةةج َغْلَاةةَمٍة مةةن قَْوِمةةِ : يةةج َشةةَرٍف ـ   
 وَ َدٍد.

 الغَمُّ: الَ ْرُب، ـ

ِة، بالةمـ  اِء والغُمَّ  كالغَمَّ

 موٌم. : غُ ـ 

َ  َ ُ.ـ  ًْ  َغمَّ ُ ياْغَِمَّ واْ غَمَّ: أ

، ـ     ، مةةةن الغَةةةم ِ ةةةَ  لةةةج وإلَةةةجَّ وَ لَةةةجَّ ومةةةا أَغمَّ
 للُ ْ ِن،

الِ مةةةاَر وغيةةةَر ُ: أْلقَةةةَم يََمةةة ُ وَمْنِخَرْيةةةِ   ـوةةةـ    
 الغماَمةَ، بال سر، وهج كالِفداِم،

 المجَء: َغطَّا ُ ياْ غَمَّ، ـوـ 
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رُّ ُ  ـوـ  ًَ  ،يَْوُمنا: اْشَِدَّ 

 كأََغمَّ، يهو يَْوٌم َغمٌّ.ـ 

، ولَْيلَةةٌ َغةمٌّ ـ  ، أو ذو َغةم ٍ ةر ٍ ًَ وغةامٌّ وِمغَةمٌّ: ذو 
ةٌ.  وَغمَّ  وَغمَّ

ةٌ، بالةم: ُمْبَهٌم.ـ   وأْمٌر ُغمَّ

 وُغمَّ الِهالُل، بالةم،ـ 

 يهو َمْغموٌم: ًاَل دو َ ُ َغْيٌم َرقيٌ ،ـ 

ةة ، ويَُمةةدُّ، وتَُةةةـ    مُّ األولَةة ، يُقةةاُل: ُصةةْمنا ِللغَمَّ
يَِّة.  وللغُم ِ

 وُغمَّ  لي  الَخبَُر، بالةم: اْسَِْعَجَم.ـ 

 والغَماَمةُ: السَّ ابَةُ، أو البَْيةاُء،ـ 

ِت السماءُ ـ   وقد أَغمَّ

 : َغمةةةةاٌم وَغمةةةةائُم، ويَةةةةَرٌس ألَبِةةةةج ُدواٍد ـ     
ِر. َِ ِ، أو ِلبَْعض ُملوِك آِل الُمْن ياِدي  َِ  ا

ُ  والغَمةةةاُم: َسةةةْيُف َجْعفَةةةرٍ ـ     الطَّيَّةةةاِر، رضةةةج ّللا 
 تعال   ن ،

ٍث: كثيُر الماِء.ـ  ٌم، كُمَ د ِ  وَغْيٌم وبَْ ٌر ُمغَم ِ

وُكةةراُع الغَمةةيِم، كةةأَميٍر: واٍد بَةةْيَن الَ ةةَرَمْيِن ـ   
لََِْيِن من َم َّةَ، وَضمُّ َغْينِِ  َوَهٌم، ًَ   ل  َمْر

ْنَ لَةةةةَ ـ     ًَ ، وإ َّمةةةا الغَُمةةةْيُم، كُ بَْيةةةٍر: واٍد بِةةةدياِر 
 وبالياِء الُمَمدََّدِ : ماٌء لبَنج َسْعٍد.

كاُم.ـ   والغُماُم، بالةم: ال ُّ

 والَمْغموُم: الَمْ كوُم.ـ 

اُء والغُمَّ ، كُربَّ : الداِهيَةُ.ـ   والغَمَّ

 واْغَِمَّ النَّْبُت: لاَل، وكثَُر.ـ 

ةٌ: كثيَر ُ النَّباِت.ـ   وأْرٌض ُمِغمَّ

ًِة  تَةةيَ  الَجْبَهةة  والغََمةُم: َسةياَلُن المَّةعَرِ ـ 
 والقفا، يُقاُل: هو أَغمُّ الَوْجِ  والقَفا.

 وَس اٌب أَغمُّ: ال يُْرَجة يي .ـ 

والغَْمغََمةةةةُ: أْصةةةواُت الث ِةةةَوَرِ   نةةةد الةةةَُّْ ِر، ـ    
 واألْبطاِل  ند الِقِاِل، والَ الُم الَي ال يُبَيَُّن،

 كالَِّغَْمغُِم.ـ 

ًَ ـ  ُن   َِّ  يَْغلَُظ، والغَميُس.والغَميُم: لَبٌَن يَُسخَّ

ََّجةةة ُ لةةة ، ـ     وكُربَّةةة :  ، واألْمةةةُر المَّةةةديُد ال يُِ
ةةدَّ ُ  ويُْفةةَُِك، وبةةالفِْك: الغَبَةةَر ُ، وال ُّْلَمةةةُ، والم ِ

 تَغُمُّ القَْوَم يج الَ ْرِب.

 والغُموُم من النُّجوِم: ِصغاُرها الَخِفيَّةُ.ـ 

ةُ، بالةم: قَْعُر الن ِْ جِ.ـ   والغُمَّ

نج.ـ   وغاَمْمُِ ُ، أي: َغَمْمُِ ُ وَغمَّ

والِغماَمةةةةُ، بال سةةةر: َ ريَطةةةةٌ ِلفَةةةِم البَعيةةةِر ـ    
و َْ ةةِو ، يُْمنَةةُع بهةةا الطَّعةةاَم، ومةةا يَُمةةدُّ بةة  َ ْينةةا 

ِ، ويَُةمُّ. بِج   الناقَِة أو َ ْطُمها، وقُْلفَةُ الاَّ

ٍَ والِاُء ُمثَنَّةا ٌ يَْوقِيَّةةٌ: ابةُن ثَ ـ  وابَةةَ ُغْنٌُِم، كقُْنفُ
ٌث. ، ُم د ِ  الطائِجُّ

ةةةَد لهةةةا مةةةن  ـ    ًِ كةةةة : المةةةاُء، ال وا الغَةةةنَُم، ُم رَّ
ةةةةَد ُ: شةةةةا ٌ، وهةةةةو اْسةةةةٌم ُمَؤ َّةةةةٌث  ًِ لَْفِ هةةةةا، الوا
َِ ةةاِث، و ليهةةا  للِجةةْنِس، يَقَةةُع  لةة  الةةَُّكوِر وا

 َجميِعها
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 : أْغناٌم وُغنوٌم وأغا ُِم، وقالوا: َغنَماِن يج ـ 
 َدِ  قَطيعَْيِن.الَِّثْنِيَِة،  ل  إرا

 وَغنٌَم ُمْغنََمةٌ، كُمْ رمٍة وُمعَ ََّمٍة: كثيَر ٌ.ـ 

والَمْغةةنَُم والغَنةةيُم والغَنيَمةةةُ والغُةةْنُم، بالةةةم: ـ   
الفَةةجُء، َغةةنَِم، بال سةةر، ُغْنمةةا  بالةةةم وبةةالفَِْك 
وبالَِّْ ريِ ، وَغنيَمة  وُغْنما ا ، بالةةم، والفَةْوُت 

 بالمَّْجِء بال َمَمقٍَّة،

 أو هَا الغُْنُم والفَْجُء: الغَنيَمةُ. ـ

 وُغناماَك، بالةم: قُااراَك.ـ 

 وَغنََّم ُ كَا تَْغنيما :  َفَّلَ ُ إِيا ُ.ـ 

اٍد: أبةو ـ  واْغَِنََم ُ وتَغَنََّم ُ: َ دَّ ُ َغنيَمة . وكَمةدَّ
: َصةةةة ابيَّاِن،  ِ يةةةةاٍض، وابةةةةُن أْوٍس البَياضةةةةجُّ

 وبَعيٌر.

ٍ. وَغْنٌم، بالفِك: ابنُ ـ  ج  ًَ  تَْغِلَب بِن وائٍِل، أبو 

.ـ   وكُ بَْيٍر: ُغنَْيُم بُن قَْيٍس، تابِِعجٌّ

 وَغنَّاَمةُ: اْمرأ ٌ.ـ 

ِ ـ  ويَْغنَُم، كيَْمنَُع: ابُن ساِلِم بةِن قَْنبَةٍر. و بةُد ّللا 
 بُن َمْغنٍَم، كَمْقعٍَد ُمْخَِلٌَف يج ُصْ بَِِِ .

 وُغنَْيماٌت، بالةم: ع.ـ 

كة : ابُن ثَْعلَبَةَ بِن تَْيِم ِِ.وَغنََمةُ، مُ ـ    رَّ

 الغَْيَهُم، كَ ْيَدٍر: ال ُّْلَمةُ.ـ 

بِةةةِل  ـ    َِ الغَةةةْيُم: السَّةةة اُب، والغَةةةْيُظ، وداٌء يةةةج ا
كةةةالقاُلِب، َغْيةةةَر أ َّةةة ُ ال يَْقُِةةةل، وبَعيةةةٌر َمْغيةةةوٌم، 
ةةة ُّ الَجةةةْوِف، غةةةاَم يِغةةةيُم، يهةةةو  ًَ والعََطةةةُ ، و

ةةةةةماُء، َغْيمةةةةةاُن، وهةةةةةج َغْيمةةةةة . و غاَمةةةةةِت السَّ
 وأغاَمْت وأْغيََمْت وَغيََّمْت تَْغيِيما  وتَغَيََّمْت.

 وأْغيََم: أقاَم،ـ 

 القوُم: أصابَُهم َغْيٌم. ـوـ 

 وَغيََّم الليُل: جاَء كالغَْيِم.ـ 

 وَغْيماُن بُن ُ ثَْيٍل: َجدٌّ لإِلماِم ماِلٍ .ـ 

ْميََر.ـ  ًِ  وذو َغْيماَن: من 

 َدلُِس.وَمغامةُ: د باأل ْ ـ 

 فَْصُل اللَاء

 يأََم من الماِء، كمنََع: َرِوَي، ـ

 البعيُر: َمْلَ يا ُ من العُْمِب، ـوـ 

ََّم.ـ   وتَفَأ

 وأْيأََم القَََِب: وسَّعَ ُ، وتاَد يي ،ـ 

ََّم ُ تَْفئِيما ، وقٌََِب ُمْفأٌَم، كمْ َرٍم ومعَ ٍَّم.ـ   كفَأ

 .وقطعو  يَُؤما ، كُاَرٍد: قَِطعا  قَِطعا  ـ 

والِفئةةةاُم، كِ ِةةةاٍب: الجماَ ةةةُ مةةةن النةةةاِس، ال ـ   
َد ل  من لَْفِ ِ ، وِولاٌء للَهواِد  ًِ  وا

  : يُُؤٌم، كُ ِب.ـ 

ويَئَِم ًاِرُك البعيِر، كفَِرَح: اْمَِْلَ َشْ ما ، يهةو ـ 
 ِمْفأٌَم وِمْفآٌم، كِمْنبٍر وِمْ راٍب.

 األْيَجُم: الَي يج ِشْدقِ  ِغلٌَظ.ـ 

كةةة ، وبةةالفِك وكةةأَميٍر: الَجْمةةُر الفََ ةةُم، م  ـ   رَّ
 الطايُِئ،

َدتُ ،ـ  ًِ  والفَْ َمةُ: وا
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لُةة ، أو أَشةةدُّ سةةواِد ، أو مةةا  ـوةةـ    مةةن الليةةِل: أوَّ
بةةيَن ُغةةروِب المَّةةْمِس إلةة   َةةْوِم النةةاِس،  ةةاصٌّ 

ْيفِ   بالاَّ

  : يِ اٌم ويُ وٌم.ـ 

 والفَْ ُم، كالَمْنعِ: المَّْربَةُ يج هَ  األْوقاِت.ـ 

 أْيِ موا َ ْنُ ْم من الليِل،وـ 

موا: ال تَسيروا يج يَْ َمِِ .ـ   ويَ  ِ

ينُ .ـ  ًِ  ويَْ َمةُ السََّ ِر: 

 ويَْ َمةُ بُن ُجَمْيٍر:  ِْاُف الليِل.ـ 

ُم: األْسَوُد بي ُِن الفُُ وَمِة،ـ  ًِ  والفا

 كالفَ يِم، وقد يَُ َم، كَ ُرَم، يُ وما .ـ 

، ومن ال يَْقةِدُر يقةوُل والُمْفَ ُم، َكُمْ َرٍم: العَ ـ  يِجُّ
 ِشْعرا .

ْعِر.ـ   وأْيَ َم  الَهمُّ: منع  قوَل الم ِ

 وهاجا  يأَْيَ َم : صاَديَ ُ ُمْفَ ما .ـ 

، كنََاةةَر وَ ِلةةَم وُ نِةةَج، يَْ مةةا  ـ    ةةبِجُّ ويَِ ةةَم الاَّ
 ويُ اما  ويُ وما ، بةمهما،

 وأُْيِ َم، بالةم: بََ   ًِ  اْ قََطَع  َفَُس ،ـ 

ٌم ويَِ ٌم، ك ٍِِف. ـوـ  ًِ  الَ ْبُ : صاَح، يهو يا

ُم: الماُء الساِكُن ال يَْجِري، وقد يََ َمت ـ  ًِ والفا
 القَليُب، كنََاَر يُ وما .

ُجُل، كَمنََع: لَْم يُِطْ  جوابا .ـ   ويََ َم الرَّ

 واالْيِِ اُم: االْ ِِناُق.ـ 

َد ُ.ـ  َم  تَْفِ يما : َسوَّ  ويَ َّ

 َضُخَم. يَُخَم، ك ُرَم: ـ

 والفَْخُم: الع يُم القَْدِر،ـ 

 من الَمْنِطِ : الَجْ ُل. ـوـ 

مالِة.ـ  َِ  والَِّْفخيُم: الَِّْع يُم، وتَْرُك ا

 والفَُخِميَّةُ، كُجَهنِيٍَّة: الَِّعَ ُُّم، واالْسِِْعالُء،ـ 

والفَْيَخمةةاُن، كَ ْ فةةراٍن: الُمعَ َّةةُم يُْاةةَدُر  ةةن ـ   
 ٌر دو َ ُ.رأيِ ، وال يُْقَطُع أمْ 

الفَةةْدُم: العَيِةةجُّ  ةةن ال ةةالِم يةةج ثِقةةٍل وَر ةةاَوٍ   ـ  
َمُ  الجايج ًْ  وقِلَِّة يَْهٍم، والغَِليُظ األ

 : يِةةداٌم، وهةةج: بهةةاٍء، يَةةُدَم، َكَ ةةُرَم، يَداَمةةة  ـ   
ْمةةةةَر  ، أو مةةةةا  ًُ َمةةةةُر الُمْمةةةةبَُع  ًْ ويُدومةةةةة ، واأل
ْمَرتُة  غيةةُر َشةةديدٍ . وكِ ِةةاٍب وَسةة اٍب وَشةةدَّا ٍد ًُ
وتَنُّةةوٍر: شةةجٌء تَُمةةدُّ ُ العََجةةُم والَمجةةوُس  لةة  

 أْيواِهها  نَد السَّْقجِ، والِمْافا ُ.

وإِْبريٌ  ُمفَدٌَّم، كُمعَ ٍَّم وُمْ َرٍم:  لي  ماةفا ٌ، ـ 
 ويَدَّْمُِ  تَْفديما .

 ويََدَم يا ُ،ـ 

  لي  بالِفداِم يَْفِدُم، ـوـ 

 ِعماَمةُ.ويَدََّم: وَضعَ ُ  لي . وكِ ِاٍب: الـ 

الفَةةةْدَغُم، كجعفةةةٍر والغةةةيُن معجمةةةةٌ: الرجةةةُل  ـ   
الَ َسةةةُن الع ةةةيُم، والَوْجةةة ُ الُمْمَِِلةةةُئ الَ َسةةةُن، 

 والبَْقُل ال ثيُر الماِء.

 ويُْدِغَم الرُجُل، بالةم: ُمِلَئ وْجُه .ـ 

الفَةةْرُم والفَْرَمةةةُ، وكِ ِةةاٍب: َدواٌء تَََِةةةيَُّ  بةة   ـ  
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 المرأ ُ،

ْسةةَِْفِرمةٌ. وكِ ِابَةةٍة: ِ ْرقَةةةٌ يهةةج يَْرمةةاُء ومُ ـ   
تَْ ِملُهةةا يةةج يَْرِجهةةا، أو أن تَ ةةيَض وتَْ َِِمةةَج 

 بالِخْرقَِة،

 كالِفراِم، وقد اْيََِرَمْت.ـ 

ِ: يَْرماُء: ع َسْهٌو، وإ َّما هو ـ  وقْوُل الَجْوَهِري 
 بالقاِف، وكَا يج بَْيٍت أْ َمَد .

 وأْيَرَم الَ ْوَض: َمْلَ ُ.ـ 

ُم األْسناِن، ورُجٌل،واألَْيرَ ـ   ُم: الُمََِ ط ِ

 وجاِمعُ  بِمْاَر م.ـ 

اْيَرْ َجَم اللَّْ ُم، بالجيِم: تََمةيََّط مةن أْ ةال ُ ولةم ـ 
 يَْنَمِو.

َر ٌ يَْ ةةَو  ـ   الفُةةْرتوُم، كعُْاةةفوٍر: َ َمةةبَةٌ ُمةةَدوَّ
  ليها الَ ََّاُء، أو هج بالقاف.

بَةَ. يَْرَصَم: َكَسَر، وقََطَع، وهو يج ِشْعرِ ـ  ُْ  ُر

الِفْرِضُم، كِ ْبِر ٍ: المةا ُ ال بيةر ُ الُمِسةنَّةُ، أو ـ 
الَم سوَر ُ القَْر َْيِن، والدَّْرداُء الفَةِم، وأبةو بَْطةٍن 
ْيةةةداَن، وبالقةةةاِف تَْاةةة يٌف،  ًَ مةةةن َمهةةةَر َ بةةةِن 

.ِ  وواِلُد ذَْهبٍَن الاَّ ابِج 

، بال سةةةر: َ  ةةةيٌم َشةةةديُد ـ     وبَعيةةةٌر يِْرِضةةةِمجٌّ
 الَوْلِء.

. ـ ِ  الفُْرلوُم، كُ ْ بوٍر: ِمْنقاُر الُخف 

وِ فاٌف ُمفَْرَلَمةٌ: قةد يَْرَلَمهةا الَخفَّةاُف، أي: ـ 
.  َرقَعَها، صوابُ  بالقاِف، وَغِلَط الجوهريُّ

ُجِل.ـ  َمفَةُ الرَّ ًَ  الفَْرقَُم، كَجْعفٍَر: 

والُمفَةةْرقَُم، بفةةِك القةةاِف: البَطةةجُء المَّةةْيِب، ـ   
 .السَّي ُِئ الِغَاءِ 

ةةْدِر، والَ َمةةَر ُ،  ـ   : الواِسةةُع الاَّ ٍَ الفُْسةةُ ُم، كقُْنفُةة
 :ٍ ٍ، وبِْنُت أْوِس بِن َ ةْوِلج  وبِْنُت  بِد ِِ بِن أُبَج 
اِن. وَتْيةةةُد بةةةُن ال ةةةاِرث ابةةةُن يُْسةةةُ َم:  َصةةة ابِيَِّ

.  َص ابِجُّ بَْدِريٌّ

 ويُْسُ ُم: أُمُّ .ـ 

َم.يََاَم ُ يَْفِاُم : كَسَر ُ ياْ فََاَم و ـ  تَفَاَّ

 وأْيَاَم الُ مَّ ، أو الَمَطُر: أْقلََع.ـ 

 ويَأٌْس يَِايٌم: ضَضْخَمةٌمـ 

 ويُِاَم البَْيُت، كعُنَِج: اْ َهَدَم.ـ 

 وَ ْلخاٌل أْيَاُم: ُمْنفَِاٌم.ـ 

 واْ فََاَم: اْ قََطَع.ـ 

 يََطَم ُ يَْفِطُم : قََطعَ ُ، ـ

ضاعِ، يه ـوـ  : يََالَ ُ  ن الرَّ بِجَّ و َمْفطةوٌم الاَّ
 ويَطيمٌ 

  : كُ ٍُِب، واالْسُم: كِ ِاٍب.ـ 

واُرها َسنَة .ـ  ًُ  و اقَةٌ ياِلٌم: بَلََ  

وأْيَطَم السَّْخلَةُ: ًةاَن أن تُْفَطةَم، يةِمذا يُِطَمةْت، ـ 
 يهج يالٌم وَمْفطوَمةٌ ويَِطيٌم.

 وياِلَمةُ: ِ مروَن َص ابِيَّة .ـ 

 والفََواِلُم الِج يج الَ ديِث:ـ 

ٍ، وبِْنةُت يالِ ـ  ْهراُء، وبِْنُت أََسةٍد، أُمُّ َ ِلةج  َمةُ ال َّ
ْمَ  َ، أو الثالثَةُ بِْنُت ُ ِْبَةَ ابِن َربيعَةَ. ًَ 
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، صل  ِ  لية  ـ  والفَواِلم الالتج ولَْدَن النبجَّ
ةةةةةةاِن،  اِن، ويَما ِيَِّ وسةةةةةةلم: قَُرِشةةةةةةيَّةٌ، وقَْيِسةةةةةةيَِّ

 وأتِديَّةٌ، وُ  اِ يَّةٌ.

 : ا ِه .واْ فََطَم  ن ـ 

هاتِها بعَد الِفطاِم.ـ   وتَفاَلموا: لِهَج بَْهُمُهم بأُمَّ

ديٌث.ـ  ًَ  وكجهينةَ: ع، وأْ رابِيَّةٌ لها 

َِ اُء، ك ةُرَم، يَعاَمةة  ويُعومةة :  ـ يَعَُم الساِ ُد وا
 اْمَِْلَ، يهو يَْعٌم ويَْعَمٌل، ب ياَدِ  الٍم،

ها، المةةرأ ُ: اْسةةََِوى َ ْلقُهةةا، وَغلُةةَظ سةةاقُ  ـوةةـ   
 يهج يَْعَمةٌ.

َِ اَء: َمْلَ ُ،ـ   وأْيعََم ا

 كفَعََم ُ.ـ 

 الِمْسُ  البَْيَت: َليَّبَ ، ـوـ 

 ياُلَ ا : أْغَةبَ ، أو َمْلَ أْ فَ  رائ ة ، ـوـ 

 كفَِعَم ُ، كَسِمعَ ُ وَمنَعَ ُ.ـ 

 الفَْعُم: َشَجٌر، أو الَوْرُد.ـ 

 ويَعَْوَ ٌم أو يَعَْمعٌَم: ع.ـ 

 : اْمَِْلَ، وياَض.واْيعَْوَ مَ ـ 

يَغََمةةة ُ الطيةةةُب، كمنَةةةَع، يَْغمةةةا  ويُغومةةةا : َسةةةدَّ  ـ   
  ياشيَم ُ،

 الرائ ةُ السُّدَّ َ: يَََِ ِْها، ِضدٌّ، ـوـ 

 المرأ َ: قَبَّلَها، ـوـ 

 كفاَغَمها،ـ 

 الَجْدُي: َرَضَع. ـوـ 

َرَص،ـ  ًَ  ويَِغَم ب ، كفَِرح: لَِهَج، و

  ُ.بالَم اِن: أقاَم، ولَِ مَ  ـوـ 

 وأْيغََم م ا َ ُ: َمْلَ ُ بريِ  ،ـ 

َِ اَء: َمْلَ ُ. ـوـ   ا

كاُم: اْ فََرَ .ـ   واْ فَغََم ال ُّ

والفُْغةةُم، بالةةةم وبةةةمِيِن: الفَةةُم أْجَمةةُع، أو ـ   
الةةَقَُن بِلَْ يَْيةةِ ، وبةةالفِك: مةةا تُْخِرُجةة  مةةن َ لَةةِل 

 أْسنا َِ  بِلسا َِ .

  لي . وأ ََ بِفُْغِم ، بالةم، أي: َش َّ ـ 

ى.ـ   وهو ُمْفغٌَم ب ، بفِك الغيِن: ُمْغر 

ُم الثَّنايا العُْليا،  ـ كة : االْمِاِلُء، وتَقَدُّ الفَقَُم، م رَّ
 يال تَقَُع  ل  السُّْفلَ .

 يَِقَم َكفِرَح، يَقَما  ويَْقما ، يهو أْيقَُم،ـ 

 يالٌن: بَِطَر، وأِشَر، ـوـ 

 مالُ :  َِفَد، أو كثَُر، ِضدٌّ، ـوـ 

األْمةُر يَْقمةا  ويَقَمةا  ويُقومةا : لةم يَْجةِر  لة   ـوةـ 
 اْسِِواٍء، وَ ُ َم،

 كفقَُم، ك ُرَم،ـ 

 وتَفاقََم.ـ 

والفَْقةةُم، ويَُةةةمُّ: اللَّْ ةةُج، أو أًةةُد اللَّْ يَةةْيِن، ـ   
 وَلَرُف َ ْطِم الَ ْلِب.

 ويَقََم : أ ََ بِفَْقِم ،ـ 
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 كَِفَقََّم ،ـ 

 المرأ َ:  َ َ ها، ـوـ 

 كفاقََمها.ـ 

 والفُقُُم، بةمِيِن: الفَُم.ـ 

 وأْيقَُم: اسٌم،ـ 

 من األموِر: األْ وُ . ـوـ 

ٍ، ـ    ، كعَُر ِةةج  والنِْسةةبَةُ إلةة  يُقَةةْيٍم ِكنا َةةةَ: يُقَِمةةجٌّ
 وُهْم  ََسأ ُ المُّهوِر يج الجاهليَِّة،

.ـ   وإل  يُقَْيِم داِرَم: يُقَْيِمجٌّ

 ْعلُو الُخُاوَم.ورجٌل يَِقٌم، ك ٍِِف: يَِهٌم يَ ـ 

 وأَكَل ًِ  يَِقَم، كفِرَح: بَِمَم.ـ 

جةةُل الع ةةيُم، والَجبةةاُن،  ـ   الفَةةْيلَُم، كَ ْيةةَدٍر: الرَّ
ةةة، والبئْةةُر الواِسةةعةُ، والُمْمةةُط،  والع ةةيُم الُجمَّ

 والن َِطُع، وال ثيُر من العََ ِر.

 واْيَِلََم أْ فَ : َجَدَ  .ـ 

 ُخَم.وتَفَْيلََم الغاُلُم: َسمَن، وضَ ـ 

 الفَْلقَُم، كجعفٍر: الواِسُع. ـ

الفَْلَهةةةةُم، كجعفةةةةٍر: يَةةةةْرُ  المةةةةرأِ ، والبِئْةةةةُر ـ     
 الواسعةُ.

 الفَُم، مثلثة : أْصلُ ُ يُْو ٌ، وقد تُمدَُّد الميم. ـ

 ويٌَم من الِدباغِ: َمرَّ ٌ من .ـ 

ْرُف َ ْطٍف، لُغَةٌ يج ثم.ـ  ًَ  ويُمَّ: 

ةُص، الفوُم، بالةم: الثةوُم، والِ ْنَطة ـ ةُ، والِ مَّ
والُخْبةةةُ ، وسةةةائُِر الُ بةةةوِب الِةةةج تُْخبَةةةُ ، وُكةةةلُّ 

 ُ ْقدٍ  من بََالٍة أو ثُومٍة أو لُْقمٍة   يمٍة،

ٍ.ـ  ، ُمغَيٌَّر  ن يُوِمج   وبائِعُ : ياِمجٌّ

 والفَيُّوُم: د بِمْاَر.ـ 

 وأياِميَةُ: بَْلَد ٌ بالمامِ ـ 

 وياِميَةُ:   بالِعراِق.ـ 

 بِبُخاراَء.وياِميُن:   ـ 

والفُومةةُ، بالةةم: السُّةْنبُلَةُ، ومةا تَْ ِملُة ُ بةين ـ 
 إِْصبِعَْيَ .

 وقََطعَ  يَُوما : كفَُؤٍم.ـ 

ُك، وهةج أْيَاةُك،  ـ يَِهَمة ُ، كفَةِرَح، يَْهمةا  ويَُ ةرَّ
ويَهاَمةةة  ضويُْ َسةةُرم ويَهاِميَةةة : َ ِلَمةة ُ، وَ َريَةة ُ 

 بالقَْلِب.

الفَْهةِم. واْسةَِْفَهَمنِج  وهو يَِهٌم، ك ٍِِف: َسريعُ ـ 
ْمُِ ، واْ فََهَم لَْ ٌن.  يأَْيَهْمُِ  ويَهَّ

َم ُ: يَِهَم ُ شيئا  بعد شجٌء.ـ   وتَفَهَّ

ٍ، وابةةُن ُ َمْيةةِر بةةِن قَةةْيِس بةةِن ـ    ةةج  ًَ َويَْهةةٌم: أبةةو 
 َ ْيالَن.

 الفَي ُِم، ضكَ ي ِسم: الرجُل المديدُ ـ 

  : يُيوٌم.ـ 

ٌب.والفَْيماُن: العَْهُد، مُ ـ   عَرَّ

 فَْصُل الََاف

 القَِاُم، َكَس اٍب: الغُباُر. ـ
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والقَُِْمةةُ، بالةةم: لَةْوٌن أْغبَةُر، و َبةاٌت َكِرية ٌ، ـ 
 وبالِ ريِ : رائِ ةٌ كريهةٌ.

 واألْقَُِم: األْسَوُد،ـ 

 كالقاتِِم.ـ 

 واْقَِمَّ اْقِِماما : اْسَودَّ.ـ 

 وقَََِم الغُباُر قُِوما : اْرتَفََع.ـ 

ياَض قَُِْيٍم، كُ بَْيٍر، أي: الَمْوِت.وأْورَ ـ  ًِ  َد ُ 

 قَثََم ل  من الماِل: َغثََم. ـ

وقُثَُم، كُ يََر: ابُن العبةاِس ابةِن  بةِد الُمطَِّلةِب، ـ 
، وال ثيةةُر العَطةةاِء، َمْعةةُدوٌل  ةةن قةةائٍِم،  َصةة ابِجٌّ

 والَجموُع للَخْيِر والِعياِل،

، ضةةةدٌّ، وـ     ةةةةر ِ اسةةةةٌم كةةةةالقَثوِم، والَجمةةةوُع للمَّ
ْبعاِن.  للة ِ

وقَثةةاِم، كَ ةةَاِم: لْْلُْ ثَةة . ولْْلََمةةِة، وللغَنيمةةِة ـ   
 ال ثيرِ .

 واْقَِثََم ُ: اْسَِأَصلَ ُ،ـ 

 ماال  كثيرا : أَ ََ ُ، واْجََِريَ ُ، وَجَمعَ ُ، ـوـ 

 كقَثََم ُ يَْقثُِم ُ.ـ 

 والقُثَْمةُ، بالةم: الغُْبَر ُ.ـ 

.قَثَُم، كَ ُرَم، قَثْما  وقَثاـ   مة : اْغبَرَّ

 والقَثُْم: لَْطُخ الَجْعِر،ـ 

واالسةةُم: القُثَْمةةةُ، بالةةةم، وقةةد قَةةثَِم، كفَةةِرَح ـ   
كة .  وَكُرَم، قُثَْمة ، بالةم وقَثَما ، م رَّ

قََ َم يج األْمِر، َكنََاَر، قُ ومةا : َرَمة  بنفِسة   ـ
َمة ُ تَْقِ يمةا ، وأْقَ ْمُِة   يي  يَْجأَ   باِل َرِويَّةٍة، وقَ َّ

 ياْ قََ َم واْقََِ َم.

والقَْ َمةةةُ: د بةةاليَمِن، وبالةةةم: االْقِ ةةاُم يةةج ـ   
 المجِء، والَمْهلََ ةُ، والسَّنَةُ المَّديد ُ، والقَْ ُط.

 وقَُ ُم الطَِّريِ ، كُارٍد: َمااِ بُ ُ،ـ 

 من المَّْهِر: ثاَلُث لياٍل آِ َر ُ. ـوـ 

َمِْ ُ الفََرُس تَْقِ يما : َرَمِْ ـ    ل  وْجِهِ ، وقَ َّ

َِقََر ُ،ـ  ًْ َمْت ب  واْقََِ َم ُ: ا  كَِقَ َّ

 النَّْجُم: غاَب. ـوـ 

ةةعيُف، والبَعيةةُر يُثْنِةةج ـ    والُمْقَ ةةُم، كُمْ ةةَرٍم: الةَّ
 ، ويُْربةةةةُع يةةةةج َسةةةةنٍَة يَةةةةيُْقِ ُم ِسةةةةن ا   لةةةة  ِسةةةةن ٍ

.  واألْ رابِجُّ الَي يَْنَمأُ يج البَر ِ

 ا ،والقَْ ُم: ال بيُر السن ِ ِجد  ـ 

 كالقَ وِم، وهج قَْ َمةٌ،ـ 

واالسةةُم: القَ امةةةُ والقُ ومةةة، َماةةاِدُر بةةال ـ   
 يِْعٍل.

 وقََ َم الَمفاِوَت، كَمنََع: َلواها،ـ 

 إلي : َد ا. ـوـ 

ٌم.ـ  ًِ ٌم: يا ًِ  وأْسوُد قا

 وَمَ الَةٌ قَ وٌم: َسريعَةُ االْ ِ داِر.ـ 

 واْقََِ َم الَمْنِ َل: َهَجَم ُ،ـ 

المَّْوَل: َهَجَمها مةن َغْيةِر أن يُْرَسةَل  الفَْ لُ  ـوـ 
 ييها، يهو ِمْق اٌم.
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 واألْقِ َمةُ: األْيِ َمةُ.ـ 

 وقَْ ٌم: اسٌم.ـ 

وأُْقِ ةةَم أْهةةُل الباِديةةِة، بالةةةم: أْجةةَدبوا يََ لُّةةوا ـ   
يَف.  الر ِ

 وأْقَ َم يََرَس ُ النَّْهَر: أْدَ لَ ُ.ـ 

 .قَْ ٌََم كجعفٍر: اسٌم، والَاُل معجمةٌ ـ 

 قَْ َ ٌم، كجعفٍر: اسٌم.ـ 

 وقَْ َ َم ُ: َصَريَ ُ.ـ 

 وتَقَْ َ َم يج أْمِرِ :  َِمَب.ـ 

 القَْيَخُم، كَ ْيَدٍر: الُمْمِرُف الُمْرتَِفُع.ـ 

 والقَْيَخماُن: الفَْيَخماُن.ـ 

كة : السَّابِقَةُ يج األْمِر، ـ  القََدَم، م رَّ

َمْرتَبَةةٌ  كالقُْدَمِة، بالةةم وكِعنَةٍب، والرجةُل لة ـ 
ْجُل ُمَؤ َّثَةٌ، وقةوُل  يج الَخْيِر، وهج: بهاٍء، والر ِ
َد ُ  ًِ ِ: واًُد األْقداِم َسْهٌو، صوابُ ُ: وا  الجوهري 

،ـ  جٌّ ًَ   : أْقَداٌم، و

 وع، والمُّجاُع،ـ 

 كالقُْدِم، بالةم وبةمِين.ـ 

كة ،ـ   ورجٌل قََدٌم، م رَّ

 أيةا ، وامرأ ٌ قََدٌم من ِرجاٍل و ِساٍء قََدمٍ ـ 

 وُهْم ذَُوو القََدِم.ـ 

ويةج ال ةديِث: "ًِة  يََةةَع َربُّ الِعة َّ  ييهةا ـ 

قََدَمةة ُ" أي: الةةَيَن قَةةدََّمُهم مةةن األْشةةراِر، يَُهةةْم 
قََدُم ِ للناِر، كما أنَّ األْ ياَر قََدُم ُ إل  الَجنَّةِة، 
أو َوْضُع القََدِم َمثٌَل للَرْدعِ والقَْمةعِ، أي: يأتيهةا 

 يَُ فُّها  ن َللَِب الَم يِد. أْمرٌ 

 وقََدَم القَْوَم، كنََاَر،ـ 

 قَْدما  وقُُدوما  وقَدََّمُهم واْسَِْقَدَمُهم: تَقَدََّمُهم.ـ 

وقَةةُدَم، َكَ ةةُرَم، قََداَمةةة  وقِةةَدما ، كِعنَةةٍب: تَقةةاَدَم، ـ   
 يهو قَديٌم وقُداٌم، كغُرابٍ 

، وقَدائُِم.ـ    : قَُدماُء وقُداَم ، بالةم ِ

 وأْقَدَم  ل  األْمِر: َشُجَع، وأْقَدْمُِ ُ وقَدَّْمُِ ُ.ـ 

َِْيِن: ـ    والِقةةَدُم، كِعنَةةٍب: ِضةةدُّ الُ ةةدوِث، وبَةةةمَّ
 الُمِةجُّ أماَم أماَم.

وهةةةو يَْمِمةةةج القُةةةُدَم والقُُدِميَّةةةةَ واليَْقُدِميَّةةةةَ ـ    
 والَِّْقُدِميَّةَ والَِّْقُدَمةَ: إذا َمَة  يج الَ ْرِب.

داُم والِمْقداَمةُ وكَابوٍر وَكِِةٍف: ال ثيةُر والِمقْ ـ 
ْقةَداِم، وقةد قَةَدَم، كنََاةَر وَ ِلةَم، وأْقةَدَم وتَقَةةدََّم  َِ ا

 واْسَِْقَدَم، واالْسُم: القُْدَمةُ، بالةم.

َمةةةُ الَجةةةْيِ ، و ةةةن ثَْعلَةةةٍب يَةةةُِْك دالةةةِ : ـ     وُمقَد ِ
مو ُ،  ُمَِقَد ِ

 وكَا قاِدَمُِ ُ وقُداما ُ،ـ 

َِ  ـوـ  ُل ما تُْنَُِج وتُْلقَُك،من ا  بِِل: أوَّ

لُ ُ، والناِصيَةُ، والَجْبَهةُ. ـوـ   من ُكل ِ شجٍء: أوَّ

ةةةٍم: مةةةا يَِلةةةج ـ     وُمْقةةةِدُم العةةةيِن، كُمْ ِسةةةٍن وُمعَ َّ
 األْ َف،

 من الَوْجِ : ما اْسَِْقبَْلَت من  ـوـ 
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  : َمقاِديُم.ـ 

 وقاِدُمَ : رأُس َ ـ 

  : قَواِدُم،ـ 

ةةةةروعِ: الِخْلفةةةةاِن مةةةةن األلْ  ـوةةةةـ      بةةةةاِء والةُّ
ماِن من البَقََرِ  أو النَّاقِة.  الُمَِقَد ِ

والقواِدُم والقُداَم ، كُ باَرى: أْربَةُع أو َ ْمةُر ـ 
َد ُ: قاِدَمةٌ. ًِ ِم الَجناحِ، الوا  ريماٍت يج ُمقَدَّ

.ـ   والِمْقداُم:  َْخٌل، وابُن َمْعد يْ ِرَب: َص ابِجٌّ

كعَِلةةةَم، قُةةةدوما  وقِةةةْدما ا ، وقَةةةِدَم مةةةن َسةةةفَِرِ ، ـ    
 بال سر: آَب، يهو قاِدمٌ 

  : كعُنٍُ  وُت َّاٍر.ـ 

 والقَُدوُم: آلةٌ للنَّْجِر، ُمَؤ َّثَةٌ ـ 

  : قَدائُِم وقُُدٌم،ـ 

 و  بَ لََب،ـ 

 وع بنَْعَماَن، وَجبٌَل بالَمدينَة، وثَنِيَّةٌ بالسَّراِ ،ـ 

 وع اْ َِةةةةََِن بةةةة  إبةةةةراهيُم،  ليةةةة  الاةةةةال ُ ـ     
والسالُم، وقد تَُمدَُّد دالُ ُ، وثَنِيَّةٌ يج َجبَةٍل بةبالِد 

اٌن باليمِن، ًِ  َدْوِس، و

 وقَْيدوُم المجِء: ُمقَدَُّم ُ، وَصْدُر ُ،ـ 

 كقَْيداِمِ ،ـ 

 من الَجبَِل: أْ ٌف يََِقَدَُّم من ُ. ـوـ 

اُم، كُ  َّاٍر: ِضدُّ وراَء،ـ   وقُدَّ

 ََكَُّر،كالقَْيداِم والقَْيدوِم، وقد يُ ـ 

 تَْاغيُرها: قَُدْيِديَمةٌ وقَُدْيديٌم.ـ 

اُر، وَجْمُع قاِدٍم.ـ  اُم أيةا : الَج َّ  والقُدَّ

ةةِل، كُمْ ِسةةٍن وُمْ ِسةةنٍَة وُمعَ َّةةٍم ـ    ًْ وُمْقةةِدُم الرَّ
 وُمعَ ََّمٍة،

 وقاِدَمُِ ُ وقاِدُم ُ بَمْعن  .ـ 

جٌّ باليمِن،ـ  ًَ َمُر. وكُ يََر:  ًْ  والقَْدُم: ثَْوٌب أ

وع منةةة  الثيةةةاُب القَُدِميَّةةةةُ، وكقَطةةةاِم: يةةةرُس ـ    
ِ، ويةةرُس  بةةِد ِ بةةِن  ُ ةةرو َ بةةِن ِسةةناٍن العَْبةةِدي 

،ِ  العَْجالِن النَّْهِدي 

وَكْلبَةةةةٌ وكَهيُةةةولَ : ع بةةةالَج يَرِ ، أو ببابِةةةَل. ـ    
اٍد: الَمِلُ ، والسَّةي ُِد، ومةن  يٍت وُت َّاٍر وَشدَّ وكس  ِ

ُم الناَس بالمَّ   َرِف،يََِقَدَّ

ٍب وثُماَمةةٍة وُمعَ َّةةٍم ـ    ًِ ْوا: قاِدمةةا ، كاةةا وَسةةمَّ
ْنَ لَةةةَ، وابةةُن  بةةِد  ًَ ومْاةةباحٍ. وكثُماَمةةٍة: ابةةُن 
ِ، وابُن ماِلٍ ، وابُن َمْ عةوٍن، وابةُن ِمْل ةاَن: 

 َص ابيُّوَن.

 واألْقَدُم: األَسُد.ـ 

كةة : َضةْرٌب مةن األَدِم، وبةةم ـ  والقََدميَّةُ، م رَّ
 الَِّبَْخُُِر.القاِف: 

 وقَدوَمةُ: ثَنِيَّةٌ.ـ 

 وذو أْقداٍم: َجبٌَل.ـ 

 وقاِدٌم: قَْرٌن.ـ 

 والقاِدَمةُ: ماٌء لبَنج َضبينَةَ.ـ 

َم إلي  يج كَا: أَمَر ُ، وأوصا ُ ب .ـ   وتَقَدَّ

ثَة: َضْرٌب من االْمِماِل.ـ  َمةُ، كُمَ د ِ  والُمقَد ِ
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ِ ،ـ   وقَِدٌم من الَ رَّ

 سِر دالِهما، أي: ما َغلَُظ منها.وقَِدَمةٌ، ب ـ 

لَْفُت،ـ  ًَ  وقَدَّْمُت يَمينا : 

 وأْقَدْمُِ .ـ 

َمةةةةَ، كِقَمْطةةةَرٍ ، أي: وَضةةةَ ِت ـ     ًْ ْت بِِقََ ًَ َصةةةرَّ
 الِقاَّةُ بعَد اْلِِباٍس،

 وتَقَدََّم يج:   د د.ـ 

: السَّةةةريُع المةةةديُد، والسةةةي ُِد  ـ    ٍ الِقةةةََمُّ، كِهَجةةةف 
 الِمْعطاُء،

 ، كُ يََر، وبةمِيِن: اآلباُر الُخُسُف.كالقََُمِ ـ 

 وقََََم ل  من الماِل: قَثََم.ـ 

ََْمة : َكَجِرَع ُجْرَ ة ، ِت َة  وَمْعن  .ـ  َم قُ َِ  وقَ

كةةة : ِشةةدَّ  َشةةْهَوِ  اللَّْ ةةِم، وكثُةةَر  ـ   القَةةَرُم، م رَّ
ًِةة  قيةةَل يةةج المةةْوِق إلةة  الَ بيةةب، وبةةالفِك: 

بْ  ًَ  ٌل،الفَْ ُل، أو ما لم يََمسَّ  

 كاألْقَرم.ـ 

ِ: األْقةةَرُم يةةج ال ةةديِث لغةةةٌ ـ    وقَةةْوُل الجةةوهِري 
 ٌ  مجهولةٌ َ َطأ

ْلِب ـ     : قُةةروٌم، والسةةي ُِد، وبالةةةم:  َْبةةٌت كالةةدُّ
 ِغلَ ا  وبَياضا ، يَْنبُُت يج َجْوِف البَْ ِر.

 وأْقَرَم : َجعَلَ  قَْرما .ـ 

 وقََرم : قََمَر ُ،ـ 

 ياُل ا : َسبَّ ، ـوـ 

 الطعاَم: أَكلَ ، ـوـ 

البَعيُر يَْقِرُم قَْرمةا  وقُرومةا  وَمْقَرمةا  وقََرمةا   ـوـ 
وقََرما ا : تَنَاَوَل الَ ميَ ، وذل  يج أوِل أكِلةِ ، 

 أو هو أْكٌل َضعيٌف،

م،ـ   َكَِقَرَّ

بََس ، ـوـ  ًَ  ياُل ا : 

البَعيةةَر: قََطةةَع مةةن أْ ِفةةِ  ِجْلةةَد   ال تَبةةيُن،  ـوةةـ   
أو قََطةَع ِجْلةَد   مةن يَةْوِق َ ْطِمةِ  وَجَمعَها  لي ، 

لَّ، أو إ ما ت ةوُن  َِ لَِقََع  ل  َمْوِضعِ الِخطاِم وِليَ
َمةُ تَُسمَّ  بَل  أيةا ، َمِة، وتْلَ  الس ِ  هَ  للس ِ

 وذل  الَمْوِضُع: قُْرَمةٌ، بالةم،ـ 

 وقِراٌم، بال سر.ـ 

 والقَْرَمةُ، بالفِك،ـ 

ما: تلةة  الُجلَْيةةَد ُ والقُْرَمةةةُ والقُراَمةةةُ، بةةةمهـ   
 الَمْقطو ةُ.

 و اقةٌ قَْرماُء: بها قَْرٌم.ـ 

 والَِّْقريُم: تَْعليُم األْكِل.ـ 

 والقَْرَمةُ: َ الَمةٌ  ل  ِسهاِم الَمْيسِر،ـ 

 كالقَْرِم،ـ 

 وثَْوٌب يُْقَرُم ب  الِفراُا.ـ 

َمةةُر، أو ثَةةْوٌب ـ    ًْ والِقةةراُم، كِ ِةةاٍب: الِسةةُِْر األ
ٌن مةةن صةة وٍف ييةة  َرْقةةٌم و ُقةةوٌا، أو ِسةةٌِْر ُملَةةوَّ

 َرقيٌ ،

كةالِمْقَرِم والِمْقَرَمةِة، كِمْ نََسةٍة، وهةج َمْ ةبُِس ـ 
الِفراِا أيةا . وكثُمامةٍة: مةا اْلَِةَ َق مةن الُخْبةِ  
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 بالَِّنُّوِر، والعَْيُب، وِكْرِكَر ُ البعيِر.

 والِقْرِميَّةُ، بال سر: ُ ْقَد ُ أْصِل البَُرِ .ـ 

ُك: إْقليٌم بالروِم.وقَْرمانُ ـ   ، كَ ْرماَن وقد يَُ رَّ

وقََرَمةة ، كَجَمةةَ ى ويَُمةةدُّ: ع باليَماَمةةِة ِلبَنةةج ـ   
 اْمِرِئ القَْيِس، ألَ َّ ُ بَنا ُ،

 وع بيَن َم َّةَ والَمدينَِة.ـ 

 وقََرُمو ِيَةُ: كوَر ٌ بالَمْغِرِب.ـ 

.ـ  جٌّ ًَ  وبَنو قَُرْيٍم، كُ بَْيٍر: 

 بةُد ِ أو ُ بَْيةُد ِ بةُن  بةِد وقاِرٌم: اْسةٌم. وـ 
. َمَد: َص ابِجٌّ ًْ َ  ِ بِن أْقَرَم، كأ

واْسَِْقَرَم بَْ ُر : صاَر قَْرمةا . وكُمْ ةَرٍم: البعيةُر ـ 
 ال يُْ َمُل  لي ، وال يََُلَُّل، وإ َّما هو للِفْ لَِة.

: شاِ ٌر.ـ  ب ِجُّ  وَربيعةُ بُن َمْقروٍم الةَّ

 كُ بَْيٍر: د م. وقِِرٌم، كِمبٍِل أوـ 

. ـ  القَْرَدُم، كَجْعفٍر والداُل مهملةٌ: العَيِجُّ

يَّةةةٌ ـ    والقَْرَدمةةا َ ، َمْقاةةور  : الَ َرْويةةا، أو بَر ِ
 روِميَّةٌ.

، بالةةةم َمْنسةةوبة : قَبةةاٌء َمْ ُمةةوٌّ ـ    والقُْرُدمةةا ِجُّ
ُ : َكبَْر، أو ِسالٌح  ٌب، ياِرِسيَِّ ََّخَُ للَ ْرِب، ُمعَرَّ يُِ

األكاِسةةةةر ُ تَةةةةدَِّ ُرها يةةةةج َ ةةةة ائِنِِهم، أو كا ةةةةِت 
ِ، أو  الةةةدُّروُع الغلي ةةةة ِمثْةةةل الثَّةةةوِب الُ ْرُدوا ِةةةج 

 الِمْغفَُر، أو البيةةُ إذا كان لها ِمْغفٌَر.

َمةَ،ـ  ًْ  ذَهبوا بِِقْرَد

َمةةةَ، ب سةةر قايِِهمةةا وتُْفةةَُِك، ـ    ًْ أو ذََهبةةوا قِْرَد
قوا.  أي: تَفَرَّ

ًْ ـ      ْت بِقَْرَد ًَ َمةةةةةَ، وتُْ َسةةةةُر وَصةةةةرَّ ًْ َمةةةةةَ وقَْرذَ
َمةَ. ًْ  قايُُهما: بمعن  قََِ

 القُْرتوُم، كعُْافوٍر: الفُْرتوُم. ـ

 والِقْرتاُم، بال سر: الما ُر الدُّوُن.ـ 

 والُمقَْرَتُم، بفِك ال ايِ: ال قيُر اللئيُم،ـ 

 وهو يُقَْرِتُم ِشْعَر ُ: يَججُء ب  َرِدي ا .ـ 

 لقُراُد الع يُم،القُْرشوُم، كعُْافوٍر: ا ـ

 كالِقْرشاِم، بال سر،ـ 

 والقُراِشِم، وشجر ٌ يأِوي إليها الِقْرداُن.ـ 

ْمِث: ِمثْةُل الطَّبَقَةْيِن، ي ةوُن ـ  أو القُراِشُم من الر ِ
 يي  دابَّةٌ بيةاُء، ثم تَايُر قُرادا ،

ٍ: ـ  َد ُ: قُراِشَمةٌ، بالةم والفةِك. وكةمْرَدب  ًِ الوا
ْلُب المَّديُد،  .الاُّ  والةَّبُّ الُمِسن ِ

 والِقْرشاَمةُ، بال سر: الباِشُ ، وُدَوْيبَّةٌ.ـ 

 والقُراِشماُء، بالةم:  َْبٌت.ـ 

 قَْرَصَم ُ: كَسَر ، وقََطعَ ُ.ـ 

قِْرِضةةٌم، كِ ْبةةِر ٍ: أبةةو قبيلةةٍة مةةن َمْهةةَر  بةةِن ـ   
ْيداَن، أو هو بالفاء. ًَ 

 وهو يُقَْرِضُم كلَّ شجٍء، أي: يأُ َُ .ـ 

 َضَم ُ: قََطعَ ُ.وقَرْ ـ 

 وقُراِضُم: ع بالمدينِة.ـ 

بُّ العُْافُِر، َجي ٌِد  ـ ًَ الِقْرِلُم، كِ ْبِر  وُ ْافٍُر: 
للقةةولَْنجِ، ُمْسةةِهٌل للةةبَْلغَِم اللَّةةِ  ِ، وَصةةبُّ مائِةةة  
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ُد ، وَغْسُل الرأِس  ا   ل  اللَّبَِن الَ ليِب يَُجم ِ ًار 
الُخمةةةةو ةَ، والبَةةةةَدِن بةةةة  ثالثةةةةا  يَةةةةْديَُع القَْمةةةةَل و

ِِقةةاُن بةة   ًْ ، واال ةةُن الَوْجةة ، ولُبُّةة  بةةاِهجٌّ ويَُ س ِ
  ايٌع للبَْلغَِم.

وِ فةةةةاٌف ُمقَْرَلَمةةةةةٌ: ُمَرقَّعَةةةةةٌ ُملَ َّمةةةةةٌ يةةةةج ـ     
 َجوا ِبِها، وذََكَر  الجوهريُّ بالفاِء َسْهوا .

 وقَْرَلَم : قََطعَ .ـ 

 وقِْرِلمةُ، بال سر: د باألَْ َدلُِس.ـ 

الَ مةةاِم أيةةةا :  ُْقَطِةةاِن  لةة  أْصةةِل وقِْرِلَمِةةا ـ   
 ِمْنقاِر .

 والقُْرُلمان، بالةم: الُهْرُلمان، أو الُجْلبان.ـ 

ةةةةُ مةةةن ـ     ةةةْخَمةُ الِامَّ الِقْر امةةةةُ، بال سةةةر: الةَّ
 النَّخيِل وغيِرها.

َمفَةُ الَََّكِر. ـ ًَ  الِقْرقُِم، بال سر: 

 .والُمقَْرقَُم، بفِك القايَْيِن: الَي ال يَِمبُّ ـ 

: أساَء ِغَاَء ُ.ـ  بِجَّ  وقَْرقََم الاَّ

كة : الدَّ اَء ُ، والقَمةاَء ُ، أو ِصةغَُر  ـ القََ ُم، م رَّ
الِجْسِم يج الماِل، وِصةغَُر األْ ةالِق يةج النةاِس، 
ةةةةةِد والَجْمةةةةةعِ، والةةةةةَََّكِر  ًِ وُرذاُل النةةةةةاِس، للوا

 واألْ ثَ ، وقد يُثَنَّ  ويُْجَمُع ويَُؤ َُّث،

 قََ ٌم،يقاُل: رجٌل ـ 

 ورُجالِن قََ َماِن،ـ 

 وامرأ ٌ قََ َمةٌ،ـ 

 وِرجاٌل أْق اٌم وقُ اَم  وقُُ ٌم،ـ 

 وقد قَِ َم، كفِرَح،ـ 

يهو قَْ ٌم وك ٍِِف وُ نٍُ  وَجبٍَل، وهج: بهةاٍء، ـ 
وأْرَدأُ المال. وكِ ِاٍب: اللئاُم. وكغُراٍب: الَي ال 

. وك ِِةةٍف و جُّ ًِ َجبَةةٍل: يَْغِلبُةة  أًةةٌد، والَمةةْوت الةةَو
غيُر الُجثَِّة اللئيُم ال َغناَء  نَد ُ   الاَّ

  : كعُنٍُ  وأص اٍب.ـ 

كة : قَاير ٌ،ـ   ورجٌل وامرأ ٌ قََ َمةٌ، م رَّ

 واالسُم: القََ ُم.ـ 

 وقََ َم ُ:  ابَ .ـ 

وقُْ مةةةاُن، بالةةةةم: ابةةةن الَ ةةةاِرِث العَْبِسةةةجُّ ـ    
الُمنةةايُِ  الةةَي قةةال ييةة  رسةةوُل ِ، صةةل  ِ 

جةِل   لي  وسلم: "إنَّ ِ لَيَُؤي ِةُد هةَا الةديَن بالرَّ
 الفاِجِر".

أ ُ، ـ  قََسَم ُ يَْقِسُم ُ وقَسََّم : َج َّ

 وهج الِقْسَمةُ، بال سر،ـ 

قَُهم، ـوـ   الدَّْهُر القَْوَم: يَرَّ

 كقَسََّمُهم.ـ 

 والِقْسُم، بال سر وكِمْنبٍَر وَمْقعٍَد: النَِّايُب،ـ 

 كاألْقسومةِ ـ 

 أْقساٌم، : ـ 

 كالقَسيمِ ـ 

  : أْقِسماءُ ـ 

جج: أقاِسيُم، وهَا يَْنقَِسُم قَْسةَمْيِن بةالفِك إذا ـ 
أُِريةةَد الَمْاةةَدُر، وبال سةةر إذا أُِريةةَد النِاةةيُب أو 

 الُجْ ُء من المجِء الَمْقسوِم.
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 وقاَسَم ُ المجَء: أَ ََ ُكلٌّ قِْسَم ُ.ـ 

 والقَِسيُم: الُمقاِسمُ ـ 

قَُسةةةةماُء، وَشةةةةْطر المةةةةجِء.  : أْقِسةةةةماُء وـ     
َدقَةُ، وما يَْعِ لُ  القَسَّاُم ِلنَْفِس .  وكثُمامٍة: الاَّ

أُْي، ـ      والقَْسةةةةُم: العَطةةةةاُء، وال يُْجَمةةةةُع، والةةةةرَّ
، والغَْيُث، والماُء، والقََدُر،  والمَّ ُّ

وع؛ والُخلُةُ ، والعةةاَد ُ، ويُْ َسةُر ييهمةةا، وأن ـ  
نَّةة ُ، ثةةم يَْقةةَوى ذلةة  يَقَةةَع يةةج قَْلبِةةَ  المةةجُء يََِ ُ 

 ال َّنُّ ييَايَر ًقيقة .

اةةا ٌ تُْلقَةة  يةةج إ ةةاٍء، ثةةم ـ    ًَ اةةا ُ القَْسةةم:  ًَ و
يَُابُّ يي  من الماِء ما يَْغُمُرها. وذل  إذا كا وا 
 يج َسفٍَر وال ماَء إالَّ يَِسيٌر، يَيَْقِسُمو َ ُ ه َا.

ُع يية . وقََسَم أَْمَر ُ: قَدََّر ُ، أو لم يَْدِر مةا يَْاةنَ ـ 
 وكُمعَ ٍَّم: الَمْهُموم، والَجميُل،

 كالقَسيِم وَجْمعُ : قُْسٌم، بالةم، وهج: بهاٍء،ـ 

 وقد قَُسَم، كَ ُرم.ـ 

كةةةة  وكُمْ ةةةَرٍم: اليَمةةةيُن بةةةاهلل ـ     والقََسةةةُم، م رَّ
 تعال ،

 وقد أْقَسَم،ـ 

 وَمْوِضعُ ُ: ُمْقَسٌم، كُمْ َرٍم،ـ 

 ب . ـواْسَِْقَسَم ُ وـ 

 ما: تَ الَفَا،وتَقَاسَ ـ 

 الماَل: اْقََِسما ُ بَْينَُهما. ـوـ 

ِ والُمْسلمينَ ـ   والقَساَمةُ: الُهْد َةُ بَْيَن العَُدو 

 : قَسةةةةاماٌت، والَجَماَ ةةةةةُ يُقِسةةةةموَن  لةةةة  ـ     
 المجِء ويَأُ َو َ ُ، أو يَْمَهدوَن.

 والقَساُم والقَساَمةُ: الُ ْسُن،ـ 

، وهةج أيةةا  كالقَِسَمِة، ب سِر السيِن ويِِ هةاـ 
الَوْج ُ، أو ما أْقبََل من ، أو مةا َ ةَرَ   لية  مةن 
يَِةا ُ، أو َوَسةُط األْ ةِف،  ًِ َشْعٍر، أو األْ ةُف، أو  ا
ْيِن، أو مةا  أو ما يَةْوَق ال اِجةِب، أو ِةاِهُر الَخةدَّ
بَةةةةةْيَن العَْينَةةةةةْيِن، أو أْ لَةةةةة  الَوْجةةةةةِ ، أو أْ لَةةةةة  

ما بَْيَن الةَوْجنََِْيِن الَوْجنَِة، أو َمْجَرى الدَّْمعِ، أو 
 واألْ ِف، وَجْو َةُ العَطَّاِر،

 كالقَِسِم والقَِسيَمِة، وهج السُّوُق أيةا .ـ 

 والقَُسوِميَّاُت: ع.ـ 

َل َلي ِها ًِ  ـ  : َمْن يَْطوي الثِياَب أوَّ والقَساِمجُّ
تَْنَ ِسةةَر  لةة  َلي ِةةِ ، والفَةةَرُس الةةَي أْقةةَرَح مةةن 

 اٌع،جا ٍِب وهو من جا ٍِب َرب

ويََرٌس م، والمجُء الَي ي وُن بَْيَن المَّْيئَْيِن. ـ 
ُل وْقةِت الهةاِجَرِ ،  ، أو أوَّ وكَس اٍب: ِشةدَّ ُ الَ ةر ِ
َسةُن مةا  ًْ ٍَ أ أو َوْقُت ذُروِر المَّْمِس، وهج ًينَئِ
ت ةةةوُن َمةةةرآ  ، ويَةةةَرٌس ِلبَنةةةج َجْعةةةَد َ. وكقَطةةةاِم: 

 ِ اٍد العَْبَمِمج   .يََرُس ُسَوْيِد بِن َشدَّ

ُِ الَمْقسوَمةُ بَْيَن الِعباِد،ـ   واألقاسيُم: الُ  و

َد ُ: أُْقُسوَمةٌ.ـ  ًِ  الوا

ْنَ لَةَ: َص ابِيَّاِن،ـ  ًَ  وقَساَمةُ بُن ُتَهْيٍر، وابُن 

ٍب، َوُهةةةْم َ ْمَسةةةةٌ ـ     ًِ ْوا: قاِسةةةما ، كاةةةا وَسةةةمَّ
َصةةةة ابِيُّوَن، َوَكةةةةأَميٍر وُتبَْيةةةةٍر. وكِمْنبَةةةةٍر: َتْوُ  

 ْدُ وُّ ُمغيثا .بَريَر َ المَ 

ٍَ وال ةاُء مهملةةٌ: ابةُن ُجةَاَم بةِن ـ  قُْسُ ٌم، كقُْنفُ
ِدِف، ولَْيَس بَِْا يِف يُْسُ ٍم.  الاَّ
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ةةةَج مةةةن  ـ    القَْمةةةُم: األْكةةةُل، أو َكثَْرتُةةة ُ، وأْن تُنَق ِ
الطَّعام َرِديَّ ُ، وتَأُْكَل َلي ِبَ ُ، وأن تَُمة َّ الُخةوَص 

ْوِض، وبال سةر: لَُِسفَّ ُ، وَمسيُل المةاِء يةج ا لةرَّ
ةةي ُِ  يةةج الةةوادي أو يةةج  الطَّبيعَةةةُ، والَمسةةيُل الةَّ

ْوِض، أو َمسيُل الماِء ُمْطلَقا    الرَّ

 : قُُمةةوٌم، والِجْسةةُم، والَهْيئَةةةُ، واللَّْ ةةُم إذا ـ   
، والمَّةْ ُم، واألْصةُل، وبالِ ريةِ   َمةرَّ ًْ  َِةَج وا
َل ويَُسةةةة َُّن: البُْسةةةةُر األبةةةةيُض الةةةةَي يُْؤَكةةةةُل قبةةةة

ْلٌو. ًُ  إْدراِك ، وهو 

والقَمةةةاُم، كَسةةة اٍب: القَةةةَرُد مةةةن الاةةةوِف. ـ    
وكغُراٍب: أن يَْنَِِفَض النَّْخُل قبل اْسِِواِء بُْسر ، 

 وما بَِقج  ل  المائَِدِ  و  ِوها،

 كالقُمامِة، واْسٌم. وكأميٍر: يَبِْيُس البَْقلِ ـ 

  : قُْمٌم، بالةم.ـ 

بُل من  َمقْ ـ  َِ َمما ، أي: لةم تُِاةْب وما أصابَِت ا
 من  َمْر   ، والموُت،

 قََمَم يَْقِمُم  ن ُكراعٍ.ـ 

القَْمةةةةعَُم، كجعفةةةةٍر: الُمِسةةةةنُّ مةةةةن الرجةةةةاِل  ـ    
ْخُم، واألَسُد، ولَقَةُب َربيعَةةَ بةِن  والنُّسوِر، والةَّ

.ٍ   ِ اٍر، أو هو كمْرَدب 

وأُمُّ قَْمةةةعٍَم: الَ ةةةْرُب، والَمنِيَّةةةةُ، والداِهيةةةةُ، ـ    
 بُُع، والعَْن بوُت، وقَْريَةُ النَّْمِل.والةَّ 

والقُْمةةةعُماُن، بالةةةةم والفةةةِك وكِقْرلةةةاٍس: ـ    
 النَّْسُر الَََّكُر الع يُم.

. وكُ ْ بةةةةوٍر: ـ      والِقْمةةةةعاَمةُ، بال سةةةةر: الفَةةةةخُّ
 الاغيُر الجْسِم، والقُراُد.

قََاَم ُ يَْقِاُم : كسر  وأبا  ، أو َكَسةَر  وإْن  ـ
ةةَم، وَرَجةةَع مةةن ًيةةث لةةم يَةةبِْن، ياْ قََاةة َم وتَقَاَّ

 جاَء.

وهةةو أْقَاةةُم الثَّنِيَّةةِة: ُمْنَ ِسةةُرها مةةن النِْاةةِف، ـ   
كة .  يهو بَي ُِن القََاِم، م رَّ

 والقَاماُء: الَمعَُ  الم سور ُ القَْرِن الخاِر ِ ـ 

  : قُْاٌم.ـ 

والقَْاةةُم والقَْاةةَمةُ، ُمثَلَّثَةةة : الَ ْسةةُر، والةةةم ـ   
،ِ ةغا ِج  والفةُِك  ةن البةاِهِر، وبال سةر:   ن الاَّ

 الِ ْسَر ُ.

ويةةج ال ةةديث: "اْسةةَِْغنُوا ولةةو  ةةن قِْاةةَمِة ـ   
ِسةةواٍك"، وبةةالفِك: الِمْرقةةا ُ. وك ِِةةٍف: السةةريُع 

 االْ ِ ساِر. وكُ يََر: من يَْ ِطُم ما لَِقَج.

والقَاةيمةُ: َرْملَةةٌ تُْنبِةُت الغََةة ، أو جما ةةُ ـ 
 الغَة  الُمَِقَاِربِ 

 قَايمٌ  : ـ 

 جج: قُُاٌم وقَاائُم، وع.ـ 

 وكأَميٍر: ع بين اليَمامِة والبَْاَرِ ،ـ 

 وع بِمق ِ  لريُ  بَْطِن يَْلجٍ.ـ 

والقَاةةيُم: َ ِيةةُ  القُْطةةِن، أو َ ِيةةُ  َشةةَجِر ، ـ   
 وبال سر أو الفِك: أصُل الَمراتِعِ 

  : أقااٌم، وبالِ ري : بَْيُض الَجراِد.ـ 

هو ِصةْنفاِن: أُْ ثَة  وذََكةٌر، والقَْيُاوُم:  بٌت، وـ 
ا ، ويُةةْدلَُ   النةةايُِع منةة  أْلرايُةة ، وَتْهةةُر ُ ُمةةرٌّ ِجةةد 
البةةةدُن بةةة  للنةةةايِِض، يةةةال يَْقَمةةةِعرُّ إال يَسةةةيرا ، 
وُد ا ُ  يَْطُرُد الَهوامَّ، وُشْرُب َس يِق   ِيئا   ايٌِع 
لعُْسةةةةِر الةةةةنَّفَِس، والبَةةةةْوِل، والطَّْمةةةةِث، ولِعةةةةْرِق 

 يُْنبُت المَّعََر، ويَْقُُِل الدوَد.النَّسا، و

الِقْاالُم، بال سر: العَةوُض الَي يَْقَطُع كةلَّ ـ 
 شجٍء وي ِسُر  من الف وِل و  ِوها.
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قَِةَم، كسةمَع: أكةَل بةأْلراِف أْسةنا ِ ، أو أكةل  ـ
 يابِسا .

ومةةا ذُْقةةُت قَةةةاما ، كسةة اٍب وأميةةٍر وَمْقعَةةٍد ـ   
وقَةةةِدَم أْ رابِةةةجٌّ  ولُْقَمةةةٍة، أي: مةةةا يُْقَةةةةُم  ليةةة .

 لةة  ابةةن َ ةةم ٍ لةة  بم َّةةةَ، يقةةال: إنَّ هةةَ  بِةةالُد 
 َمْقَةٍم، وليسْت بِبالِد َمْخَةٍم.

 والقََةُم، م ركة : السيُف،ـ 

وجمةةُع قَةةةيٍم، للِجْلةةِد األبةةيِض يُْ َِةةُب ييةة ، ـ   
، أو تََ سُّةُر ألرايِةِ  وتَفَلُّلُة ُ  ةن ِ واْ ِاداٌع يةج الس ِ

، كفةةرَح، يهةةو أْقَةةةُم وقَِةةةٌم، واْسةةِوداُد ، قَِةةةمَ 
وهةةةةةج قَْةةةةةةماُء. وكةةةةةأَميٍر: السةةةةةيُف العَِيةةةةة  

، ُر الَ د ِ  الُمََِ س ِ

كالقَِةةةةةِم، ك ِِةةةةٍف، والعَْيبَةةةةةُ، والاةةةة يفةُ ـ     
 البَْيةاُء، أو أيُّ أديٍم كان، والن َِطُع،

كالقَةيمِة، وًايٌر َمْنسوٌ  ُ يوُلة  ُسةيوٌر، ـ 
ةةةُ.  وكُ  َّةةاٍر:  َْبةةٌت مةةن وشةةعيُر الدابَّةةِة، والِفةَّ

الَ ْمةةةِض، أو هةةةج الطَّْ مةةةاُء، والنَّْخلَةةةةُ تَطةةةوُل 
 ًِ  يَِخفَّ ثََمُرها

  : قَةاضيُم.ـ 

 وأْقَةَم البعيُر: قَْفقََف لَْ يَْيِ ،ـ 

 القوُم: اْمِاُروا شيئا  قليال  يج القَْ ِط، ـوـ 

 كاْسَِْقَةموا.ـ 

بعةةَد والُمقاَضةةمةُ: أْن تأُ ةةََ المةةجَء اليسةةيَر ـ   
ةراِء: أن يُْمةََِرى  المجِء، وهج يةج البَْيةعِ والم ِ

 ِرَتما  ِرَتما  دوَن األًماِل.

ويةةةج الَمثَةةةِل"يُْبلَُ  الَخْةةةةُم بالقةةةةم"، أي: ـ    
المَّْبعَةُ تُْبلَةُ  باألْكةل بةأَْلراِف الفَةِم، أي: الغايةةُ 

ْيِ .  البعيد ُ تُْدَرُك بالر ِ

م: المةةيُخ القَْةةةعَُم، كجعفةةٍر ضوالعةةيُن مهملةةةٌ ـ   
. وكِ ْبِر ٍ: الناقةُ الَهِرَمةُ.  الُمسنُّ

ةة ، أو تَناَولَةة  بةةألراِف  ـ   قََطَمةة  يَْقِطُمةة ُ: َ ةَّ
 أْسنا ِِ  يَاقَ ،

ةراَب  ـوـ  المجَء: قََطعَ . وكفِرَح: اْشةََِه  الة ِ
 والن ِ اَح والل َم أو غيَر ، يهو قَِطٌم، ك ٍِِف.

ْقُر، أـ  ، ويةمُّ: الاَّ  و اللَِّ ُم من ،والقَطاِمجُّ

كالقَطاِم، كس اٍب، وال ديةُد البََاةِر، والرايِةُع ـ 
ةةْيِد، والنَّبيةةَُ المةةديُد، وشةةاِ ٌر  الةةرأس إلةة  الاَّ
 ،ِ َكْلبِجٌّ اْسُم  الُ َاةْيُن بةُن َجمةاٍل، أبةو المَّةْرقِج 
، واْسُم ُ ُ َمْيُر بُن ُشيَْيٍم. وكِمْنبَةٍر:  وآَ ُر تَْغلَبِجٌّ

ةةةٍم: جبةةةٌل بماةةةَر ُمِطةةةلٌّ  لةةة  الِمْخلَةةةُب. وكُمعَ  َّ 
 القَرايِة، وابُن أُم ِ قَطاِم: َمِلٌ  لِ ْنَد َ.

ُؤوُل.ـ  ٍ: الفَْ ُل الاَّ  والِقْطيَمُّ، كمْرَدب 

وقَطةةةاِم، َمْبنِيَّةةةة   لةةة  ال سةةةر، وأهةةةُل  َْجةةةٍد ـ    
يُْجرو َهةةةا ُمْجةةةَرى مةةةا ال يَْناةةةرُف. وكثُمامةةةٍة: 

ي ِةةةةةُر الطَّْعةةةةةِم، اْسةةةةةٌم. وكَسةةةةةفينٍَة: اللَّةةةةةبَُن الُمَِغَ 
 والِ ْسر ُ، والَ ْفنَةُ من الطعاِم.

ةةْخُم الُمِسةةنُّ  ـ   ةةنَّْوُر، والةَّ القَةةْيعَُم، كَ ْيةةَدٍر: الس ِ
بِِل. َِ  من ا

ةةنَّْوِر، وبالِ ريةةِ : َميَةةٌل ـ    والقَْعةةُم: ِصةةياُح الس ِ
 واْرتِفاٌع يج األْليََِْيِن.

 وأْقعََمِت الممُس: اْرتَفَعَْت،ـ 

 : لََسعَْت يَقََِلَْت.الَ يَّةُ  ـوـ 

وقُْعَمةةةةُ المةةةاِل، بالةةةةِم: ِ يةةةاُر ُ. وكفةةةِرَح: ـ    
 أصابَ ُ داٌء،

 كأُْقِعَم، بالةم.ـ 
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القَْعَةةةةُم، كجعفةةةٍر وِتْبةةةِر ٍ: الةةةةعيُف، أو ـ    
 الُمِسنُّ الَاِهُب األَْسناِن.

 القَلَُم، م ركة : اليَرا ةُ، ضأوم إذا بُِريَتْ  ـ

لَُم، والَجلَُم، ولوُل أْيَمِة  : أْقالٌم وقاِلٌم، وال َّ ـ 
 المرأِ ،

وهةةج ُمقَلََّمةةةٌ، كُمعَ ََّمةةٍة: أي ِةةٌم، والسَّةةْهُم يُجةةاُل ـ   
 بين القَوِم يج الِقماِر.

 وقَلََم ال ُّْفَر وغيَر  يَْقِلُم  وقَلََّم ُ: قََطعَ ُ.ـ 

 والقاُلَمةُ: ما َسقََط من .ـ 

يبةةةٌ شةةاَكةُ وأْلةةٌف ُمقَلََّمةةةٌ، كُمعَ ََّمةةٍة، أي: كِـ   
الحِ.  الس ِ

ْمكِ: ُكعوبُةةة . وكِمْنبَةةةٍر: ِو ةةةاُء ـ     وَمقةةةاِلُم الةةةرُّ
قَةةةةيِب البَعيةةةِر، وبهةةةاٍء: و ةةةاُء قَلَةةةِم الِ ِابَةةةِة. 

 وكُ  َّاٍر: القاقُلَّ .

ُد األقاليِم السَّْبعَِة،ـ  ًِ ْقليُم، كِقْنِديٍل: وا َِ  وا

 وع بِِمْاَر.ـ 

وِم.ـ   وإْقِليِميَّةُ: د للرُّ

 موُن، م ركة : ع بِِدَمْمَ .وقَلَ ـ 

 وَدْيُر القَلَُمون: بالفَيُّوِم.ـ 

ُن أْلَوا ا .ـ   وأبو قَلَُموَن: ثَْوٌب ُروِمجٌّ يََِلَوَّ

 والقاِلُم: العََ بُ ـ 

  : قَلََمةٌ، م ركة .ـ 

 وقَلَْميَةُ: ُكور ٌ بالروِم.ـ 

 وإْقِليمياُء، بال سِر: بِْنُت آَدَم  لي  السالُم،ـ 

ِة: ثُْفةٌل يَْعلُةو السَّةْبَ ، أو  من ـوـ  الَََّهِب والِفةَّ
 ُد اٌن.

 وأْقالٌم: د بمْيِريِقيَّةَ، وَجبٌَل بِفاَس.ـ 

القُْلُ ةةوُم، كُ ْ بُةةوٍر وال ةةاُء مهملةةةٌ: الع ةةيُم  ـ  
 . ُم يج  ْفِسِ ، والُمِسةنُّ ٍ: الُمَِعَ  ِ الَخْلِ . وكِمْرَدب 

 وكجعفٍر: اسٌم.

  سر: َهِرٌم.وَشْيٌخ قِْل امةٌ، بالـ 

 واْقلََ مَّ: َهِرَم.ـ 

ْخُم الع يُم.ـ  ٍل: الَجَمُل الةَّ ًْ  الِقلَّْخُم، كِجْرَد

القَْلََُم، كجعفٍر والَاُل معجمةةٌ: الِ ةُر الواسةُع  ـ
 ال ثيُر الماِء.

 والقَلَْيََُم، كَسَمْيَدعٍ: البِئُْر الغ يَر ُ.ـ 

 القَْلَ َمةُ: االْبِاِلُع،ـ 

: َسةْيُف  كالَِّقَْلُ ِم،ـ  ٍَ ةَخُب. وكقُْنفُة واللُّْؤُم، والاَّ
 َ ْمِرو بِن َمعد يَ ِرَب،

ود بيَن ِمْاَر وَم َّةَ قُْرَب جبِل الطُّةوِر، وإلية  ـ 
يُةاُف بَْ ُر القُْلةُ ِم، أل ة   لة  َلَريِةِ ، أو أِلَ َّة  

 يَْبَِِلُع من َرِكبَ ُ. وكِ ْبِر ٍ: اللَّئيُم.

 وتَقَْلَ َم: ماَت بُْخال .ـ 

. وكجعفةةٍر: ـ    ةةْيُخ الُمِسةةنُّ ٍ: المَّ الِقْلعَةةمُّ، كةةمْرَدب 
 العَُجوُت. وكِدْرَهٍم: َ لٌَم.

 القَْلَهَمةُ: السُّْرَ ةُ. وكجعفٍر: اسٌم.ـ 

 القَلَْهََُم: الَخفيُف، والبَْ ُر الع يُم. ـ
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القَلَْهةةةَ ُم، َكَسةةةفَْرَجٍل: الرُجةةةُل الَمْربُةةةوُع، أو ـ    
ْهةةةةة ةةةةةْخُم الةةةةةرأِس والل ِ ِ َمَِْيِن، والقاةةةةةيُر، الةَّ

 والفََرُس الَجي ُِد الَخْلِ .

ةةةُ، بال سةةر: أْ لَةة  الةةرأِس وكةةل ِ شةةجٍء،  ـ   الِقمَّ
 وجماَ ةُ الناِس،

ةةةةَمُن، ـ      ةةةةْ ُم، والس ِ كالقُماَمةةةةِة، بالةةةةةم، والمَّ
 والبََدُن،

 والقامةُ، وبالةم: ما يأُ َُ ُ األَسُد بفيِ .ـ 

 وقَمَّ البيَت: َكنََس .ـ 

 ةُ، بالةم: الُ نَاَسةُ والقُمامـ 

 : قُمةةةاٌم، و َْاةةةرا ِيَّةٌ بَنَةةةْت َدْيةةةرا  بالقُةةةْدِس، ـ    
َج باسمها. وَوقَّاُص بُن قُماَمةَ: شاِ ٌر.  يَُسم ِ

ٌث.ـ   وأبو قُماَمةَ: َجبَلَةُ بُن م مٍد: م د ِ

ةُ: الِمْ نََسةُ،ـ   والِمقَمَّ

ْلِف: َشفَِاها، ويُْفَُِك. ـوـ   من ذاِت ال  ِ

 ِت الما ُ: أَكلَْت،وقَمَّ ـ 

 الرجُل: أََكَل ما  ل  الِخواِن، ـوـ 

 كاْقَِمَّ ُ، يهو ِمقَمٌّ،ـ 

 الفَْ ُل الناقَةَ: لَقََ ها، ـوـ 

ها.ـ   كأَقَمَّ

 والقَِميُم: يَبيُس البَْقِل.ـ 

َم: تََِبََّع الُ ناساِت،ـ   وتَقَمَّ

 المجَء: تََسنََّم ُ، ـوـ 

 كَِقَْمقََم ُ.ـ 

ةةي ُِد، واألْمةةُر العَ ةةيُم، والقَْمقةةامُ ـ    ، ويَُةةةمُّ: السَّ
 والبَْ ُر، والعََدُد الَ ثيُر، أو ُمْعَ ُم ُ،

 كالقُْمقُماِن، بالةم،ـ 

والقُمةةةاقِِم، وِصةةةغاُر الِقةةةْرداِن، وَضةةةْرٌب مةةةن ـ    
 القَْمل.

وقَْمقََم ِ تعال  َ َابَ ُ: َجَمعَ ُ، وقَبََةة ُ، أو ـ 
غا  َر.َسلََّط  لي  الِقْرداَن الا ِ

، وقََمْمُِ ُ.ـ   وقَمَّ: َجفَّ

 واْقَِمَّ:  الََج، واْ ََِمَد المجَء يَلم يُْخِطئْ ُ،ـ 

 الِعْدَل: اْ ََِسفَ ُ قَْبَل أن يَْسَِِقرَّ باألرِض. ـوـ 

ُب ُكْمُ ةةةْم، ـ    وكُهْدُهةةةٍد: الَجةةةرَّ ُ، وآ ِيَةةةةٌ م، ُمعَةةةرَّ
 والُ ْلقوُم، وبال سر: الريُ ، ويابُِس البُْسِر.

 قَُمْيِقٌم: ماٌء.وـ 

 ورُجٌل قَْيقٌَم: واِسُع الَ ْلِ .ـ 

 وتَقَْمقََم: ضذََهَب يج الماِء، وُغِمَر ًِ  َغِرَق،ـ 

 الفَْ ُل الناقَةَ: َ الها باِرَكة  ليَْةِربََهام. ـوـ 

ْيةِت و َْ ةةِوِ .  ـ  القَْنَمةةُ، م ركةة : ُ ْبةةُث ريةكِ ال َّ
 ويَُد ُ من  قَنَِمةٌ.

ُُ ـ    ُ، كفَِرَح: تَِم ،وقَنَِم ِسقا

 الجْوُت: يََسَد، ـوـ 

بِةةُل وغيةةُر ُ: أصةةابَ ُ النَّةةَدى،  ـوةةـ    َِ الفَةةَرُس وا
 يَرِكبَ ُ الغُباُر، ياتََّسَخ.
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 واألْقنُوُم، ؟؟: األْصلُ ـ 

  : أقا يُم، روِميَّةٌ.ـ 

جاِل والن ِساِء َمعا ، أو  ـ القَْوُم: الَجماَ ةُ من الر ِ
ةة ، أو تَ  جاُل  اصَّ ْدُ لُة ُ الن ِسةاُء  لة  تَبَِعيَّةٍة، الر ِ

 ويَُؤ َّثُ 

  : أقوامٌ ـ 

 جج: أقاِوُم وأقاويُم وأقائُِم.ـ 

وقةةام قَْومةةا  وقَْوَمةةة  وقِيامةةا  وقاَمةةة : اْ ََِاةةَب، ـ   
اٍم وقُيَّاٍم. ٍم وقُيٍَّم وقُوَّ  يهو قائٌِم، من قُوَّ

 وقاَوْمُِ ُ قِواما : قُْمُت مع .ـ 

ْكعََِْيِن والقَْوَمةُ: الَمرَّ ـ  َد ُ، ومةا بةيَن الةرَّ ًِ  ُ الوا
 قَْوَمةٌ.

 والَمقاُم: َمْوِضُع القََدَمْيِن،ـ 

 وقاَمِت المرأ ُ تَنُوُح: َلِفقَْت،ـ 

 األْمُر: اْ ََِدَل، ـوـ 

 كاْسَِقَام،ـ 

َِْهِري: أْوَجعَنِج، ـوـ   يج 

 الرجُل الَمْرأ َ، ـوـ 

  ليها: ما َها، وقام بَمأْ ها، ـوـ 

 لماُء: َجَمَد،ا ـوـ 

 الدابَّةُ: وقَفَْت، ـوـ 

 السوُق:  َفَقَْت، ـوـ 

 َِْهَر ُ ب : أوَجعَ ُ، ـوـ 

 األَمةُ ِمئَةَ ِديناٍر: بَلَغَْت قيَمُِها، ـوـ 

 أهلَ ُ: قاَم بمأ ِِهم، يُعَدَّى بنفِس . ـوـ 

 وأقاَم بالم ا ِن إقامة  وقامة : داَم،ـ 

 المجَء: أداَم ُ، ـوـ 

 : ِضدُّ أْجلََس ُ،يال ا   ـوـ 

 َدْرأ ُ: أتاَل ِ َوَج ُ، ـوـ 

َم ُ.ـ   كقَوَّ

والَمقاَمةةةةةُ: الَمْجِلةةةةُس، والقةةةةوُم، وبالةةةةةم: ـ     
قاَمةُ، َِ  ا

 كالَمقاِم والُمقاِم، ويَ و اِن للَمْوِضعِ،ـ 

ُةة ُ ـ    ْ سةةاِن وقَْيَمُِةة ُ وقَوَمُِةة ُ وقُوِميَِّ َِ وقامةةةُ ا
 وقَواُم : َشَطاُل 

 يٌَم، كِعنٍَب. : قاماٌت وقِ ـ 

َسُن القامةِ ـ  ًَ اٍد:  اٌم، كَمدَّ  وهو قَِويٌم وقَوَّ

  : كِجباٍل.ـ 

 والقيمةُ، بال سر: واًد ُ الِقيَِم.ـ 

 وما لَ  قِيمةٌ: إذا لم يَُدْم  ل  شجٍء.ـ 

ْنُِ .ـ  ْلعَةَ واْسَِقَْمُِ : ثَمَّ ْمُت الس ِ  وقَوَّ

 واْسَِقَاَم: اْ ََِدَل.ـ 

ْمُِ : َ دَّ ـ   ْلُِ ،وقَوَّ
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 يهو قَويٌم وُمْسَِِقيٌم،ـ 

 وما أْقَوَم ُ: شاذٌّ.ـ 

والقَةةواُم، كَسةة اٍب: العَةةْدُل، ومةةا يُعةةاا بةة ، ـ   
وبالةم: داٌء يج قوائِِم الماِء، وبال سِر:  ِ ةاُم 

 األْمِر، وِ ماُد ، وِمالُك ،

 كِقياِمِ  وقُوِميَِّ .ـ 

 والقامةُ: البََ َر ُ بأداتِهاـ 

 نٍَب، وجبٌل بنَْجٍد. : قِيٌَم، كعِ ـ 

والقائمةُ: واًَد ُ قَةوائِِم الدابَّةِة، والَوَرقَةةُ مةن ـ 
 الِ ِاِب،

 من السَّْيِف: َمْقبُِة ، ـوـ 

 كقائِِم .ـ 

والقَيُّوُم والقَيَّاُم: الَي ال  ِةدَّ لَة ُ، مةن أْسةمائِِ  ـ 
   َّ وجلَّ.

 وقَُوْيَمةٌ من  َهاٍر، كُجَهْينَةَ: سا ةٌ.ـ 

 ُم: ِجباٌل ِلُهََْيٍل.والقوائِ ـ 

والقائُِم: بِناٌء كان بُِسرَّ َمةن َرأى، ولَقَةُب أبةج ـ 
 جعفٍر  بِد ِ بِن أًمَد من الُخلَفَاِء.

 وُمقاَم ، كُ باَرى:   باليَمامِة.ـ 

اُث. ـ    والِمْقةةَوُم، كِمْنبَةةٍر: َ َمةةبَةٌ يُْمِسةةُ ها الَ ةةرَّ
ِ.وكُمعَ ٍَّم: َسْيُف قَْيِس بِن الَمْ موحِ ا  لُمراِدي 

 واْقِاَم أْ فَ : َجَدَ  ُ.ـ 

والعيُن القائَِمةُ: الِج ذََهَب بََاُرها، والَ َدقَةةُ ـ 
 ص ي ةٌ.

ةة اٍم: بايَْعةةُت رسةةوَل ِ، ـ    ًِ وقةةوُل ً ةةيِم بةةِن 
صل  ِ  لي  وسلم، أن ال أِ رَّ إالَّ قائِما ، أي: 

ْسالِم. َِ  ال أموَت إالَّ ثابِِا   ل  ا

 ِرَح: قَلَّ َشْهَوتُ ُ للَطعاِم.قَِهَم، كفَ  ـ

 وأْقَهَم يج المجِء: أْغَمَض،ـ 

  ن : َكِرَه ، ـوـ 

  ن الطَّعاِم: لم يَْمَِِهِ ، ـوـ 

 إلي : اْشِها ُ، ـوـ 

 السماُء: اْ قََمَع الغَْيُم  نها. ـوـ 

وقَْهُم ابُن جابٍِر: أبةو بَْطةٍن مةن َهْمةداَن، وُكةلُّ ـ 
 بالفاء. يَْهٍم سوا ُ من البُطوِن،

 وقَْهُم بُن ِهالِل بِن النَّهَّاِس،ـ 

ثاِن.ـ  اُس ابُن قَْهٍم: م د ِ  والنَّهَّ

َخِب، وَ لٌَم.ـ   الِقْهِطُم، كِ ْبِر ٍ: اللَّئيُم ذو الاَّ

ٍ: الَي يَْبَِِلُع كلَّ شجِء.ـ   الِقْهقَمُّ، كِمْرَدب 

 فَْصُل الًاف

ََِِمة ُ وَكَِمة ُ َكََِمة ُ َكِْمةا  وِكِْما ةا ، وكََِّمة ُ واكْ  ـ
 إيَّا ُ وكاتَم ُ،

واالسُم: الِ ِْمةُ، بال سةر. وكَاةبوٍر وُهَمة ٍ : ـ 
.  كاتُِم السر ِ

 وِسرٌّ كاتٌِم: َمْ ِوٌم.ـ 

و اقةٌ َكُِوٌم وِمْ ِاٌم، بال سر: ال تَُموُل بََِ َبِها ـ 
  نَد الل ِقاحِ، وال يُْعلَُم بَ ْمِلها، وقد َكََِمْت ُكِوما  

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.dorar.net/


wwwwww..ddoorraarr..nneett                    َرِر السَّنِيَِّة                                                    القاموس المحيطالقاموس المحيط َرِر السَّنِيَِّة    دُّ َمْوقُِع الالدُّ

          
 

 ، كُ ٍُِب. : ُكُِمٌ ـ 

وقَْوٌس َكِيٌم وَكِةوٌم وكةاتٌِم وكاتَِمةةٌ: ال َصةْدَع ـ 
 يج  َْبِعها، وقد َكََِمْت ُكِوما ،

الِسةةةقاُء ِكِامةةةا  وُكِومةةةا : أْمَسةةةَ  اللَّةةةبََن  ـوةةةـ    
 والمَّراَب.

 وال اتُِم: الخاِرُت.ـ 

 وَ ْرٌت َكِيٌم: ال يَْنَةُك.ـ 

 ْبعاُن.ورُجٌل أْكَُِم: َ  يُم البَْطِن، أو شَ ـ 

كة ،ـ   والَ َُِم، م رَّ

والُ ِْمةةةاُن، بالةةةةم:  َْبةةةٌت يُْخلَةةةُط بالِ نَّةةةاِء، ـ    
ويُْخَةةةُب بةة  المَّةةعَُر، يَيَْبقةة  لَْو ُةة ، وأصةةلُ  إذا 

 ُلبَخ بالماِء، كان من  ِمداٌد لل ِابَِة.

 وَمْ ِوٌم، وكأَميٍر وُجَهْينَةَ: أسماٌء.ـ 

 وكعُثْماَن: عـ 

ْ فراُن،والَمْ ِوَمةُ: ُدهْ ـ   ٌن يُْجعَُل يي  ال َّ

 أِو الَ َُِم. وكُ ْبلَ : َجبٌَل.ـ 

 وُكَِْمةُ، بالةم: ع.ـ 

وتُْ َُِم،  ل  ما لم يَُسمَّ ياِ لُة : امةرأ ٌ، واسةُم ـ 
 بِئِر َتْمَ َم،

 كَمْ ِوَمةَ.ـ 

ِ بِن أْ ُاَر.ـ   وَمْ ِوٌم: يََرٌس لغَنِج 

أُم ِ َمْ ِةوٍم  وَ ْبُد ِِ أو َ ْمُرو بةُن قَةْيس، ابةنُ ـ 
ُن األْ َم : َص ابِج.  الُمَؤذ ِ

 واالْكِِِاُم: االْصِفراُر.ـ 

 وما راَجْعُِ  َكَِْمة : َكِلمة .ـ 

 وَجَمٌل َكِيٌم: ال يَْرغو.ـ 

 وُكُِْم، بالةم: د.ـ 

 َكثََم الِقثَّاَء و  َو : أْدَ لَ ُ يج يي  يََ َسَر ُ، ـ

 ِكنا ََِ ُ:  ََ ثَها، ـوـ 

 َر: اْقَِاَّ ،األثَ  ـوـ 

  ن األْمِر: َصَريَ ، ـوـ 

 المجَء: َجَمعَ ُ. ـوـ 

ْيُد: قاَربََ ،ـ   وأْكثََمَ  الاَّ

 الِقْربَةَ: َمْلَها، ـوـ 

 بَْيِِِ : تَواَرى. ـوـ 

ةةةةةْبعاُن، ـ       واألْكةةةةةثَُم: الواسةةةةةُع الةةةةةبَْطِن، والمَّ
ْخُم من األْركاِب، وابُن  والطَّريُ  الواِسُع، والةَّ

ًُ َّاِمِهم.الُجوِن: صَ  ٍ: أًُد  ، وابُن َصْيِفج    ابِجٌّ

ويَْ يَ  بن أكثََم القاضةج العاَلََّمةةُ: م. وكعَِلةم: ـ 
 َد ا، وأْبَطأ.

 وتََ ثََّم: تََوقََّف، وتََ يََّر، وتَثَنَّ ، وتَواَرى.ـ 

ِ َن.ـ  ًَ  واْ َ ثََم: 

 وكاثََم ُ: قاَربَ ُ، و الََط .ـ 

كةةة : المةةرـ    يَّةةا مةةن َشةةراٍب والَ ثََمةةةُ، م رَّ أ ُ الرَّ
 وَغْيِرِ .
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ٍة: َغليَ ةٌ.ـ  ًَ  وَكْمأَ ٌ كاثَِمةٌ وكفَِر

 وَرما ُ  ن َكثٍَم:  ن َكثٍَب.ـ 

طةةاٌم مةةن ـ    ًُ ُكثُْ َمةةةٌ مةةن َدريةةٍن، بالةةةم، أي: 
 يَبيٍس.

 ورجٌل ُكثُْ ُم الل ِْ يَِة، بالةم،ـ 

وِلْ يَةةةةٌ ُكثُْ َمةةةةٌ أيةةةةا : وهةةةج الِةةةج َكثُفَةةةْت، ـ    
 ْت، وَجعَُدْت.وقَُارَ 

َكِب، والنِْمةُر، أو ـ  ْخَمةُ الرَّ الَ ثْعَُم، كجْعفٍر: الةَّ
 الفَْهُد.

 الَ ْ َمةُ، بالمهملِة: العَْيُن، يَما ِيَّةٌ.ـ 

الَ ةةةةةْيَخُم، كَ ْيةةةةةَدٍر: يوَصةةةةةُف بةةةةة  الُمْلةةةةةُ  ـ      
 والسُّْلطاُن.

 ُمْلٌ  َكْيَخٌم:   يٌم.ـ 

 ِضِع .وكَخَم ُ، كَمنَعَ ُ: َديَعَ ُ  ن َموْ ـ 

ة ُ بةأْد َ  يَِمةِ ، أو  ـ َكَدَم ُ يَْ ُدُمة ُ ويَْ ِدُمة ُ: َ ةَّ
 أثََّر يي  بَ ديَدٍ ،

ْيَد: َلَرَد ُ. ـوـ   الاَّ

والَ ْدمةةةةُ: الَوْسةةةُم، واألثْةةةَر ُ، وبالِ ريةةةِ : ـ    
ال ركةةةُ. وكفِرًةةٍة: النَّْعَجةةةُ الغَلي ةةةُ. وكُدُجنَّةةٍة: 

ُجُل المديُد الغليُظ. وكغُراٍب: أصُل الَمْرَ  ،  الرَّ
ةةةُر  لةةة  األرِض، يةةةمذا ُمِطةةةَر،  وهةةةو  َْبةةةٌت يَََِ سَّ

 ََِهَر، والرجُل الميُخ،

، ـ    اٍد: ابةةُن بَجيلَةةة المةةاِت ِجُّ وع بةةاليََمِن. وكمةةدَّ
 يارٌس. وكِ ِاٍب وُتبَْير وُمعََ ٍم: أْسماٌء.

وكَدَم يج غيةر َمْ ةَدٍم: َللَةَب يةج غيةِر َمْطلَةب. ـ 
وِس. وكُاةةةةةَرٍد: َجةةةةةراٌد سةةةةةو ُُ د ُ ْةةةةةةُر الةةةةةرُّ

 وكمعَ ٍَّم: الُمعَةَُّض.

 وأُْكِدَم األسيُر، بالةم: اْسُِوثَِ  من .ـ 

والدابَّةُ تُ اِدُم ال ميَ : إذا لم تَْسَِْمِ ن منة . ـ 
 وكثُماَمٍة: بَِقيَّةُ المجِء المأكوِل.

كة : ِضدُّ اللُّْؤم، َكُرَم، بةم الراِء،  ـ الَ َرُم، م رَّ
َكَِْيِن، يهةةو كةةريٌم  كرامةةة  وكَرمةةا   وَكَرَمةةة ، م ةةرَّ

وكريَمةةةةٌ وِكْرَمةةةةٌ، بال سةةةر، وُمْ ةةةَرٌم وُمْ َرَمةةةةٌ 
ا َةٍ  اٍن وُرمَّ  وُكراٌم، كغُراٍب وُرمَّ

اِم: ـ     : ُكرمةةاُء وِكةةراٌم وَكةةرائُِم. وَجْمةةُع الُ ةةرَّ
اموَن،  الُ رَّ

ِد والجمعِ.ـ  ًِ : كريٌم، للوا
كة   ورجٌل َكَرٌم، م رَّ

 ي: أداَم ِ لََ  َكَرما .وَكَرما ، أـ 

 ويا َمْ ُرماُن: لل ِريِم الواِسعِ الُخلُِ .ـ 

 وكاَرَم ُ يَ َرَم ُ، كنََاَر ُ: َغلَبَ ُ يي .ـ 

َه .ـ  َم ُ:   ََّم ُ، و َ َّ  وأْكَرَم ُ وَكرَّ

فُوُح.ـ   وال ريُم: الاَّ

 ورجٌل ِمْ راٌم: ُمْ ِرٌم للناِس.ـ 

 َ  ات ٌ.ولَ ُ َ لَجَّ َكرامةٌ، أي: ـ 

واْسةةَِْ َرَم المَّةةجَء: َللَبَةة ُ كِريمةةا ، أو وَجةةَد ُ ـ   
كِريما . واْيعَْل كَا وَكرامةة  لة ، بةالفِك، وُكْرمةا  
وُكْرَمةةةةةة  وُكْرَمةةةةة  وُكْرَمةةةةةةَ َ ةةةةةْيٍن وُكْرما ةةةةةا ، 

، وال تُْ ِهْر ل  يِْعال . ِهنَّ  بةم ِ

َم  ن ،ـ   وتََ رَّ

َ .ـ   وتَ اَرَم: تَنَ َّ
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 والَمْ ُرمة، بةم رائِِهما،والَمْ ُرُم ـ 

 واألْكروَمةُ، بالةم: يِْعُل الَ َرِم.ـ 

كة : كِريمةٌ َلي ِبَةةٌ. ـ  وأرٌض َمْ ُرَمةٌ وَكَرٌم، م رَّ
 وأرٌض وأْرضاِن وأرضوَن َكَرٌم.

والَ ْرُم: الِعنَُب، والِقةالَد ُ، وأرٌض ُمنَقَّةا ٌ مةن ـ 
ياغِة يج الَمخا ِ ِ   .ال جارِ ، َو ْوٌع من الا ِ

ْلٌج كان يََُِّخَُ يج الجاهليَّةِ ـ  ًَ  أو بناُت َكْرٍم: 

  : ُكروٌم،ـ 

 وبالِ ريِ : ع.ـ 

 وكَسْ َرى:   بَِْ ريَت.ـ 

َم السَّةة اُب تَْ ريمةةا ، وتَُةةةمُّ كايُةة : كثُةةَر ـ    وَكةةرَّ
.ُ ُُ  ما

وَكْرمةةةاُن، وقةةةد يُْ َسةةُر أو لَْ ةةةٌن: إِْقلةةةيٌم بةةةين ـ   
 ياِرَس وسِجْسِاَن،

 َغْ  َةَ ضوَمْ راَنم.ود قُْرَب ـ 

 والَ ْرمةُ: ع،ـ 

َِ الُمْسةةةةةةِِديُر، ـ        و  بَِطةةةةةةبََس، ورأُس الفَِخةةةةةة
 وبالةم:  اًيةٌ باليمامِة.

ِ، وَجدُّ م مةِد بةِن ـ  والَ رامةُ: َلبَُ  رأِس الُ ب 
ِ، وابُن ثابٍِت: ُمْخَِلٌَف يج  ُ ثْماَن َشْيخِ البُخاِري 

 ُصْ بِِ .

 هاُد،والَ ريماِن: الَ جُّ والجِ ـ 

ومنة : " يةُر النةاِس ُمةْؤِمٌن بةين كةريَمْيِن"، ـ 
أو َمعنا ُ بين يََرَسْيِن يَْغ و  ليهما، أو بعيةَرْيِن 

 يَْسَِِقج  ليهما.

 وأبَواِن َكريماِن: ُمْؤِمناِن.ـ 

وَكريَمُِةةةَ : أْ فُةةةَ ، وُكةةةلُّ جارًةةةٍة َشةةةريفٍة، ـ    
 كاألُذُِن واليِد.

 وال ريمِاِن: العَْيناِن،ـ 

ْوا: َكَرما ، كَجبةٍل وِكِةاٍب وَ  يةٍ  وُتبَْيةٍر وَسمَّ ـ 
 وَسفينٍة وُمعَ ٍَّم،

 وُمْ َرٍم.ـ 

اميَّةةِة ـ    اٍد: إمةةام الَ رَّ اٍم، كَمةةدَّ وم مةةُد بةةُن َكةةرَّ
القائُل بأنَّ َمْعبوَد ُ ُمْسةَِِقرٌّ  لة  العَةْرِا، وأ ة  

ُ  ن ذل .  َجْوَهٌر، تعال  ّللا 

 ِوساَد ُ.والَِّْ ِرمةُ: الَِّْ ريُم، والـ 

ٌث.ـ   وِكْرما ِجُّ بُن َ ْمٍرو، بال سر: م د ِ

وكُرَمةةْت أْرُضةة ، بةةةم الةةراِء: َدَملَهةةا يََ كةةا ـ   
 َتْرُ ها.

 وُكَرِميَّةُ، بالةم ويِك الراِء:  .ـ 

 وَكَرِمينِيَّةُ وتَُخفَُّف،ـ 

 أو َكْرِمينَةُ: د ببُخاراَء.ـ 

 وأْكَرَم: أت  بأوالٍد ِكراٍم.ـ 

 يما {: كثيرا .وآرْتقا  كرـ 

 وآقوال  كريما {: َسْهال  لَي ِنا .ـ 

وا العنَب الَ ْرَم، يم مةا ـ  ويج ال ديِث: "ال تَُسمُّ
الَ ةةْرُم الرجةةُل الُمْسةةِلُم" ولةةيس الغَةةَرُض ًقيقةةةَ 
النَّْهجِ  ةن تَْسةِميِ  َكْرمةا ، ول نة  َرْمةٌ  إلة  أن 
ِ الُمَسةةمَّ  باالسةةم  هةةَا النَّةةْوَع مةةن غيةةِر األ اِسةةج 
لُةو ُ  قَّةاُء بةأن ال تَُؤه ِ ًِ ِ من الَ َرِم، أْ ةُِم أ الُمْمَِ  
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ِ أن يُمةةاَرَك  لهةةَ  الَِّْسةةميِة َغْيةةَر   للُمْسةةِلِم الَِِّقةةج 
ا ُ ّللاُّ تعال ، وَ اَّ ُ بأن جعلَ  ِصفََِ ،  ييما َسمَّ
وا بةةةالَ ريم مةةةن لةةةيس بُمْسةةةلٍم.  يْةةةةال  أن تَُسةةةمُّ

و  َمثاَل  باسِم ي أ   قال: إن تَأتَّ  ل م أن ال  تَُسمُّ
الَ ةةةةرِم، ول ةةةةن بالَجْفنَةةةةِة أو الَ بَلةةةةِة، يةةةةاْيعَلوا. 
وقولةة ُ: "يِم مةةا ال ةةْرُم"، أي: يِم مةةا الُمْسةةَِِ  ُّ 

ِ من الَ َرِم الُمْسِلُم.  لالسِم الُمْمَِ  

 الِ ْرتيُم، بال سر: الفأُْس.ـ 

ةةةفا مةةةن ال جةةةارِ ، ـ     والُ ْرتةةةوُم، بالةةةةم: الاَّ
ِ  بنةج والطويُل المُ  رَّ ًَ ْرتَِفُع من األرِض، واسُم 

ََْر َ.  ُ 

اٍب، بةالفِك: مةن بنةج ـ  َكْرثََمةُ بُن جابِِر بِن َهةرَّ
.ٍ  ابن لَُؤي 

 سامةَ

 الَ ْرَدُم، كجعفٍر: القايُر، ـ

 كالُ ْردوِم، بالةم، والمُّجاُع.ـ 

وَكةةْرَدُم بةةُن ُسةةْفياَن، وابةةُن أبةةج السَّةةنابِِل، أو ـ   
قةةيٍس: صةة ابيُّوَن، وابةةُن  ابةةُن السةةائِب، وابةةنُ 

ِة. مَّ  ُشْعبَةَ: َلعََن ُدَرْيَد بن الا ِ

وَكةةْرَدَم: َ ةةدا َ ةةْدَو القاةةيِر، أو  لةة  َجْنةةٍب ـ   
 واًٍد،

 القوَم: َجَمعَهم، وَ بَّاُهم. ـوـ 

 وتََ ْرَدَم: َ دا يَِ  ا .ـ 

 الَ ْرَتُم، كجعفٍر: الفأُْس، ـ

وبالةةم: كالِ ْرتيِم، والقايُر األْ ِف، واسةٌم، ـ 
 ال ثيُر األكِل.

 والِ ْرتيُم: البَِليَّةُ المديد ُ ـ 

  : َكراتيُم.ـ 

 والَ ْرَتَمةُ: أْكُل  ِْاِف النهار، واسٌم.ـ 

 َكْرَسَم: أِتَم، وأْلَرَق.ـ 

 الَ ْرَشَمةُ: الَوْج ُ.ـ 

 والُ ْرشوُم، بالةم: القبيُك الوجِ .ـ 

َمَل  ل  ال ـ ًَ .َكْرَضَم: واَج َ الِقِاَل، و ِ  عَُدو 

ْ فَةةةةةراُن، والِعْلةةةةةُ ،  ـ      الُ ةةةةةْرُكُم، بالةةةةةةم: ال َّ
 والعُْافُُر، والِقْطعَةُ: بهاٍء.

ْتُق.ـ   والُ ْرُكماُن، بالةم: الر ِ

ِم يَِمِ : َكَسةر ، واْسةَِْخَرَ  مةا يية   ـ َكَ َم  بُمقَدَّ
ليأُكلَةةة . وك ِِةةةٍف: الرُجةةةل الَهيَّةةةـِباُن. وكُاةةةَرٍد: 

بُْخُل، وِشد  األْكِل، وقَِاٌر النُّغَُر، وبالِ ري : ال
يةةةةج األْ ةةةةِف واألصةةةةابعِ، وِغلَةةةةٌظ وقَِاةةةةٌر يةةةةج 

 الَجْ فَلَِة.

 يَرٌس وأْ ٌف أْكَ ُم،ـ 

 ويٌَد َكْ ماُء.ـ 

 والَ ُ وُم:  اقَةٌ ذهبْت أْسنا ُها َهَرما .ـ 

 وأْكَ َم: اْ قَبََض،ـ 

  ن الطعاِم: أْكثََر ًِ  ال يَْمَِِهَج. ـوـ 

 الَِّْقفيُع. والَِّْ  يُم:ـ 

َرها.ـ  َم الفاِكهةَ: أَكلَها من غيِر أن يُقَم ِ  وتََ  َّ

 وَشْ َمةٌ َكْ َمةٌ، بالفِك: ُمْ َِنَِ  ٌ.ـ 

 وهو أْكَ ُم البَناِن: بَخيٌل.ـ 

الُ ْسةةةةعوُم، كُ ْ بةةةةوٍر: الِ مةةةةاُر بالِ ْميَِريَّةةةةِة، ـ    
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 والميُم تائد ٌ.

، وإيقةةاُد الَ ْسةةُم: الَ ةةدُّ  لةة  الِعيةةاِل، كالَ ْسةةبِ  ـ  
الَ ةةةْرِب، وتَْفِيةةةت المةةةجء بيةةةِدَك، والَ مةةةيُ  

 ال ثيُر،

 وع.ـ 

وَرْوضةٌ َكْيسوٌم ويَْ سوٌم وأُْكسةوٌم:  َِديَّةةٌ، أو ـ 
 ُمَِراِكَمةُ النَّْبتِ 

  : أكاسيم.ـ 

وأبةةو يَْ سةةوَم: صةةاًُب الِفيةةِل المةةَكوِر يةةج ـ   
 الَِّْن يِل.

 الَ ياِسُم. وَكْيَسٌم: أبو بَْطٍن اْ قَرضوا، وُهمُ ـ 

 والَ سوُم: الماضج يج األموِر.ـ 

 ُكماِجٌم، كعاُلبٍِط: اسٌم.ـ 

 الَ ْمُم: الفَْهُد، ـ

 كاألْكَمِم، وقَْطُع األْ ِف باْسِِئْااٍل،ـ 

كاالْكِِمةةاِم، وبالِ ريةة :  ُْقاةةاٌن يةةج الَخْلةةِ  ـ   
 ويج الَ َسِب، وهو أْكَمُم.

.ـ   وال اِشُم: األْ ُجَاُن الروِمجُّ

َم ُكاةةةوما ، بالاةةةاِد المهملةةةِة: َولَّةةة ، كَاةةةـ    
وأْدبَةةَر، أو َرَجةةَع مةةن ًيةةُث جةةاَء، ولةةم يَةةِِمَّ إلةة  

 َمْقاِدِ ،

 يال ا : َديَعَ ُ بِمدٍَّ . ـوـ 

بََس ُ، ـ ًَ  َكَ َم َغْيَ   يَْ ِ ُم : َردَّ ُ، و

 الباَب: أْغلَقَ ُ، ـوـ 

 النَّْهَر والَخْوَ ةَ: َسدَُّهما، ـوـ 

ِ .البعيُر كُ  ـوـ    وما : أْمَسَ   ن الِجرَّ

 ورُجٌل َك يٌم وَمْ  وٌم: َمْ روٌب.ـ 

كة : الَ ْلُ ، أو الفَةُم، أو َمْخةَرُ  ـ  والَ َ ُم، م رَّ
 النَّفَِس.

 وُكِ َم، كعُنَِج ُك وما : َسَ َت.ـ 

ْوٌم ُك ٌَّم، كُركَّعٍ: ساِكِوَن.ـ 
 وقَ

والِ  امةةةُ، بال سةةر: يَةةُم الةةوادي، وَمْخةةَرُ  ـ   
بَةةةْوِل مةةةن المةةةرأِ ، وبِئْةةةٌر بَجْنةةةِب بِئْةةةٍر بَْينَُهمةةةا ال

ى يج بَْطِن األرِض،  َمْجر 

كالَ  يَمةةةةِة، والَ ْلقَةةةةةُ تُْجَمةةةةُع ييهةةةةا ُ يةةةةوُل ـ     
ةيَِة العُْليةا مةن  المي اِن، وسةيٌر يُةداُر بَطةَرِف الس ِ
القَةةْوِس، وِمْسةةماُر الميةة اِن، أو الَ ْلقَةةةُ يُْجَمةةُع 

ْبةٌل  ييها ُ يوُل المي اِن من ًَ َلةَرِف الَ ديةدِ ، و
وِس قُةََِذ  ُُ يَُمدُّ ب  أْ ُف البعيِر، والعَقَةُب  لة  ُر
السَّْهِم، أو َمْوِضُع الريِ  من . وكِ ِاٍب: ِسةداُد 

 المجِء.

َمةُ: ع م.ـ  ِِ  وكا

 وأَ ََ بِ  اِم األْمِر، بال سر، أي: بالث ِقَِة.ـ 

 والَ ِ يمةُ: الَم اَد ُ.ـ 

َمنَةَع، يهةو َمْ عةوٌم وَكِعةيٌم: َشةدَّ َكعَةَم البعيةَر، ك ـ
يةةا ُ لةةئالَّ يَعَةةضَّ أو يأُكةةَل، ومةةا ُكِعةةَم بةة  ِكعةةاٌم، 

 كِ ِاٍب،

المرأ َ كْعما  وُكعومةا : قَبَّلَهةا أو اْلةَِقََم ياهةا  ـوـ 
 يج القُْبلَِة،

 ك اَ َمها.ـ 
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 والِ ْعُم، بال سِر: ِو اٌء للسالحِ وغيِر ـ 

  : ِكعاٌم.ـ 

 يِ : أْيواُه .وُكعوُم الطرـ 

 والُم اَ َمةُ: الُمةاَجعَةُ يج ثَْوٍب واًٍد.ـ 

 وَكْيعوٌم: اْسٌم.ـ 

الَ ْعَسةةةةةُم، كجعفةةةةةٍر بةةةةةالمهملِيِن: الِ مةةةةةاُر ـ      
، ِمجُّ ًْ  الَو

ِ ـ   كالُ ْعسوِم لْْلَْهِلج 

  : َكعاِسُم وَكعاسيُم.ـ 

 وَكْعَسَم: أْدبََر هاربا .ـ 

يةةا  بنَْفِسةة ، الَ ةةالُم: القةةوُل، أو مةةا كةةان ُمْ َِف ـ  
 وبالةم: األرُض الغِليَ ةُ،

 و  بَطبَِرْسِاَن.ـ 

 والَ ِلَمةُ: اللَّْفَ ةُ، والقَايد ُ ـ 

  : َكِلٌم،ـ 

 كالِ ْلَمِة، بال سرـ 

  : كِ َسٍر،ـ 

 والَ ْلَمِة، بالفِك،ـ 

 ض  بالِاِءم، وَكلََّم  تَْ ِليما  وِكالَّما ، كِ ََّاٍب.ـ 

 تِِ الَّما : تََ دََّث.وتََ لََّم تََ لُّما  وـ 

 وتَ الما: تََ دَّثا بعَد تَهاُجٍر.ـ 

 والَ ِلَمةُ الباقِيةُ: كِلمةُ الِوًيِد.ـ 

و يس  َكِلَمةُ ِِ، أل َّ ُ اْ ُِِفَع ب  وبَ الِمِ ، أو ـ 
ِِ َّ ُ كان بَِ ِلمِة "ُكْن" من غيِر أٍب.  ألَ

 ،ورجٌل تِْ الَمةٌ وتِْ الٌم، وتَُمدَُّد الُمُهماـ 

ُك،ـ  ٍ وتَُ رَّ ، كَسْلما ِج   وَكْلما ِجٌّ

، ب سَرتَيِن ُمَمةدََّد َ المةيِم، وال  َ يةَر ـ  وِكل ِما ِجٌّ
 لُهما: َجي ُِد الَ الِم يَايُ  .

. َكثيُر ال الِم، وهج: بهاٍء.ـ   أو ِكل ِما ِجٌّ

 والَ ْلُم: الَجْرحُ ـ 

  : ُكلوٌم وِكالٌم.ـ 

ةة ُ، يهةةو َمْ لةةوٌم وَكلََمةة ُ يَْ ِلُمةة ُ وَكلََّمةةـ    ًَ  ُ: َجَر
 َوكليٌم.

ْيِن  ـ     الُ ْلثةةةةوُم، كُ  بةةةةوٍر: الَ ثيةةةةُر لَْ ةةةةِم الَخةةةةدَّ
ْ ةةَدييُل، والَ ريةةُر  لةة   والَوْجةةِ ، والفيةةُل، أو ال َّ
رأِس العَلَةةةم، وابةةةن الُ َاةةةْيِن، وابةةةُن َ ْلقََمةةةةَ، 
وابةةُن َهةةْدِم بةةِن اْمةةِرئ القَةةْيِس الةةَي  َةةَ َل  ليةة  

  لي  وسةلم، أْربَعَةةَ أيةاٍم، رسوُل ِ، صل  ِ
 ثم َ َرَ  إل  أبج أيُّوَب، يَنََ َل  لي .

وأُمُّ ُكْلثةةوٍم: بْنةةُت رسةةول ِ صةةل  ِ  ليةة  ـ   
 وسلم، وَرِضَج  نها.

والَ ْلثََمةةةُ: اْجِمةةاُع لَْ ةةم الَوجةةِ  بِةةال ُجهوَمةةٍة. ـ   
 واْمَرأ ٌ ُمَ ْلثََمةٌ.

 ملةٌ: الُِّراُب.الِ ْلِ ُم، كِ ْبِر ٍ وال اُء مهـ 

ةةةْلُب. ـ     الَ ْلةةةَدُم، كجعفةةةٍر والةةةداُل مهملةةةةٌ: الاُّ
 وكُ ْ بوٍر: القَايُر.

َكْلَسةةَم: تََمةةاَدى َكَسةةال   ةةن قَةةةاِء الُ قةةوِق، ـ   
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 وذَهَب يج ُسْرَ ٍة،

 إلي : قََاَد. ـوـ 

 الَ ْلَمَمةُ، بالفِك: العَجوُت.ـ 

 َكْلَاَم، بالمهملة: يَرَّ هاِربا .ـ 

بالةةةةم: َمةةةْدَ ُل اليَةةةِد وَمْخَرُجهةةةا مةةةن  الُ ةةةمُّ، ـ   
 الثَّْوبِ 

ْلةةعِ، ـ   
 : أْكمةةاٌم وِكَمَمةةةٌ، وبال سةةر: ِو ةةاُء الطَّ

 وِغطاُء النَّْوِر،

 كالِ ماَمِة، بال سر ييهماـ 

ةٌ وأْكماٌم وِكماٌم.ـ    : أِكمَّ

ِت النَّْخلَةُ، يهج َمْ موم،ـ   وُكمَّ

 يَْقَوى. الفَسيُل: أْشِفَ   لي  يَُسَِِر ًِ  ـوـ 

وا، بالةم: أُْغِمَج  ليهم، وُغطُّوا.ـ   وتُُ مُّ

ْيِن،ـ   وأَكمَّ قَميَا ُ: َجعََل ل  ُكمَّ

 النَّْخلَةُ: أْ َرَجْت ِكماَمها، ـوـ 

َمْت.ـ   َكَ مَّ

والِ ماُم والِ ماَمةُ، ب سةِرِهما: مةا يَُ ةمُّ بة  يَةُم ـ 
،  البِعيِر لئاَلَّ يَعَضَّ

 وَكمَّ ُ: َغطَّا ُ،ـ 

: َسدَّ رأَس ُ، ـوـ   الُ بَّ

 الناُس: اْجََِمعوا. ـوـ 

والَ ْم ةةةاُم: ِ ْلةةةٌ ، أو قِةةةْرُف َشةةةَجِر الِةةةةْرِو، ـ    

 والقَايُر الُمْجَِِمُع الَخْلِ ، وهج: بهاٍء.

َر ُ.ـ  ةُ، بالةم: القَلَْنُسَو ُ الُمَدوَّ  والُ مَّ

 وتََ ْمَ َم: لَبَِسها،ـ 

 يج ثِيابِِ : تَغَطَّ . ـوـ 

ةُ، كِمََبٍَّة: ِشْب ُ كيٍس يوَضةُع  لة  يَةِم والمِ ـ  َ مَّ
 الِ ماِر، والِمْمقَُن تَُ مُّ ب  األرُض الَمْبَوَر ُ.

ةةةةةُ الُخيةةةةوِل: َمخاليهةةةةا الُمعَلَّقَةةةةةُ  لةةةة  ـ      وأِكمَّ
وِسها. ُُ  ُر

َكةةْم: اْسةةٌم  ةةاقٌِص َمْبنِةةجٌّ  لةة  السُّةة وِن، ضأو  ـ  
م، ُسؤاٌل  ن العََدِد، ويَْعَمُل يج الَخبَِر  َ َمةَل ُربَّ

أو ُمَؤلَّفَةٌ مةن كةاِف الَِّْمةبي  ومةا، ثُةمَّ قُِاةَرْت، 
وأُْسةةِ نَْت، وهةةج لاِلْسةةِِْفهاِم ويُْنَاةةُب مةةا بَْعةةَدها 
 ، ٍَ تَمييةة ا ، أو للَخبَةةِر ويُْخفَةةُض مةةا بَْعةةَدها ًينَئةة
، وقةةد يُْريَةةُع، تَقةةوُل: َكةةْم َرُجةةٌل َكةةريٌم قةةد  كةةُربَّ

ةا يَُِْاةَرُف وتَُمةدَُّد، أتا ج، وقد تُْجعَُل اْسةما   تامًّ
يَِّة.  وتَقوُل: أْكثَُر من الَ م ِ والَ م ِ

ةُ.ـ  ًَ  الَ ْنَمةُ، بالفِك: الِجرا

ٍب: ِصْنٌف من السوداِن.ـ  ًِ  وكا ٌِم، كاا

: شاِ ٌر َمْمهوٌر منهم.ـ   وال ا ِِمجُّ

 كاَم الَمْرأَ َ:  ََ َ ها، ـ

 الفََرُس أُْ ثا ُ:  َ ا  ليها. ـوـ 

َم الُِّةةراَب تَْ ويمةةا : َجعَلَةة ُ ُكوَمةةة  ُكوَمةةة ، وَكةةوَّ ـ   
 بالةم، أي قِْطعَة  قِْطعة ، وَريََع رأَسها.

بِِل.ـ  َِ  وال وُم، بالةم: الِقْطعَةُ من ا

 والَ وماُء: الناقَةُ العَ يَمةُ السَّناِم،ـ 
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 وقد َكِوَمْت، كفَِرَح.ـ 

 واألْكَوُم: الُمْرتَِفُع.ـ 

 الثُّْنُدَوتَْيِن. واألْكومان: تَْ تَ ـ 

 وكاُم يَْيروَت: ع بفارَس.ـ 

 والَ ْوُم: الفَْرُ .ـ 

ةُ.ـ  ًَ  والُم اَمةُ: الَمْن و

 وُكوَمةُ، بالةم: امرأ ٌ.ـ 

 واالْكِِياُم: القُعوُد  ل  أْلراِف األصابعِ.ـ 

ْكسيُر، أو دواٌء يُْ َمةُل ـ  َِ والِ يمياُء، بال سر: ا
ٍ ييُْجِريةة  يةةج ا ِ أو  لةة  َمْعةةد ِج  لفَلَةةِ  المَّْمِسةةج 

.ِ  القََمِري 

قداِم. ـ َِ  َكَهَمِْ ُ المَّدائُد: َجبَّنَِْ   ن ا

.ـ   وأْكَهَم بََاُر ُ: َكلَّ، وَرقَّ

وَسةةةةْيٌف وِلسةةةةاٌن ويَةةةةَرٌس ورجةةةةٌل َكهةةةةاٌم، ـ     
، ال َغنَةةةاَء  كَسةةة اٍب: كليةةةٌل َ ةةةجٌّ بِطةةةجٌء ُمِسةةةنٌّ

  نَد ،

 كَ ِهيٍم.ـ 

 وقَْوٌم َكهاٌم أيةا .ـ 

 وَكْيَهٌم، كَ ْيَدٍر: اسٌم.ـ 

الَ ْهَ ُم، كجعفٍر: الباِذْ َجاُن، والُمِسةنُّ ال بيةُر، ـ 
ُجُل الُمََِهي ُِب،  والرَّ

 كالَ ْه امِة.ـ 

ْميَريَّةٌ.ـ  ًِ  الِ يُم، بال سر: الااًُب، 

 فَْصُل الالّم

اللُّْؤُم، بالةِم: ِضدُّ الَ َرِم، لَُؤَم، كَ ُرَم، لُْؤمةا ،  ـ
 لَئِيمٌ  بالةم، يهو

  : ِلئاٌم ولَُؤماُء ولُْؤماٌن.ـ 

َهَر ِ االَُهْم،ـ  ِْ  واألَم: َولََدُهْم، أو أ

 القُْمقَُم: َسدَّ ُصدوَ  ُ. ـوـ 

 ويا َمْ ماُن ويا َمْْلَُم ويا أَلْماُن، ويَُةةمُّ، أي:ـ 
 يا لَئيُم.

 واألََم َ، َكَمنَع ،  ََسبَ ُ إل  اللُّْؤِم،ـ 

  لي  ِريما  لُؤاما ، السَّْهَم: َجعَلَ  ـوـ 

 يال ا : أْصلََ  ُ، ـوـ 

 كاألَم ُ وأْلَم ُ.ـ 

 والََءَم ُ ياْلَِأََم وتََْلََّم وتاَلَءَم.ـ 

ُر ـ  َِ والَمةْْلَُم، كَمْقعَةٍد وِمْنبَةٍر وِمْاةباحٍ: َمةن يُْعة
 الل ِئاَم.

 واْسَِْْلََم أْصهارا : اتََّخََُهم لئاما ،ـ 

َ  يج الل ِئَاِم،ـ   وتََ وَّ

ْرعِ، وَجْمعُهةةا: أَلٌْم ولُةةَؤٌم، ـ    ولَةةبَِس الْْلَمةةةَ، للةةد ِ
 كُاَرٍد.

 والَءَم ُ ُمالَءَمة : وايَقَ ُ.ـ 

 وَسْهٌم أَلٌْم:  لي  ري ٌ ـ 

 لُؤاٌم، أي: ياُلئُِم بَْعُةها بَْعةا .ـ 
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وهةةو لئيُمةة ُ وِلئاُمةة ، ب سةةرهما، أي: ِمثْلُةة ُ، ـ   
 وِشْبُه ُ 

مةَر، رضةج ِ تعةال   : األٌم وِلئاٌم. وقوُل  ـ 
 نةةة : "ِليَةةةْنِ كِ الرُجةةةُل لَُمَِةةة ُ"، بالةةةةم، أي: 
َشةةةْ لَ ُ وِمثْلَةةة ُ، والهةةةاُء ِ ةةةَوٌض مةةةن الَهْمةةةَ ِ  

 الَاِهبَِة.

ْلُك، واالت ِفَاُق، والعََسةُل، ـ  والل ِئُْم، بال سر: الاُّ
 وبالفِكِ: المَّْخُص، واْسٌم.

ٍ : مةةةن واللُّةةةَؤاُم، كغُةةةراٍب: ال اَجةةةةُ. وكُهَمةةة َ ـ    
يَْ ِ ةج مةا يَْاةةنَُع غيةُر ُ، وَجماَ ةةُ أدا  الفَةةدَّان، 

 وُكلُّ ما يُْبَخُل ب  لُ ْسنِِ  من َمِاعٍ.

 واْسَِْْلََم ياُلٌن األَب، أي ل  أب سوء.ـ 

ُع.ـ   والُمْلَُم، كُمعَ ٍَّم: الُمَدرَّ

كة : اْ ِاِلُ  الَ ِِِف.ـ   اللَّبَُم، م رَّ

ةةةةْرُب، اللَّةةةةُِْم، الطَّْعةةةةُن يةةةةج  ـ     الَمْنَ ةةةةِر، والةَّ
ْوا: ِمْلَِما   ةُ، وَسمَّ ًَ ْمُج، وبالِ ريِ : الِجرا والرَّ

ٍب. ًِ  ولَِيما ، كِمْنبٍَر وأميٍر وصا

وُمالتِمةةاُت، بالةةةم وكسةةِر الِةةاِء: قَبيلَةةةٌ مةةن ـ   
األْتِد، يمذا ُسئِلوا  ن  ََسبِِهم، قالوا:  َْ ةُن بَنةو 

 ُمالتٍَم، بفِك الِاِء.

 ُر الِ جاَر َ بُخف ِِ  يَْلثُِمها: َكَسَرها،لَثََم البعي ـ

 أْ فَ ُ: لََ َم ُ. ـوـ 

وُ فٌّ َمْلثوٌم: َمْرثوٌم. وك ِاٍب: مةا  لة  الفَةِم ـ 
 من الن ِقاِب.

ولَثََمةةةْت واْلَِثََمةةةْت وتَلَثََّمةةةْت: َشةةةدَّتْ ُ، وهةةةج ـ    
َسنَةُ الل ِثَْمِة، بال سر. ًَ 

 لَها.ولَثَِم ياها، َكَسِمَع وَضَرَب: قَبَّ ـ 

 واللَّْيثَِميَّةُ: لُْبَسةٌ َسريعَةٌ.ـ 

ٌب،  ـ    الل ِجةةةاُم، ك ِةةةاٍب: للدابَّةةةِة، ياِرِسةةةجٌّ ُمعَةةةرَّ
ويَةةَرُس بِْسةةطاِم بةةِن قَةةْيٍس الةةَي أَ ةةََ ُ مةةن بنةةج 
َمةةةْت،  النَُّهةةةْيِم، ومةةةا تَُمةةةدُّ ُ ال ةةةائُض، وقةةةد تَلَجَّ

 وِسَمةٌ لإِلبِلِ 

  : ك ٍِب وأْسنَِمٍة.ـ 

اَمة ُ: اْ َاةةَرَف مةن ًاجِِةةِ  َمْجهةةودا  َولَفَةةَظ ِلجـ  
ْ ياِء والعََطِ . َِ  من ا

وأْلَجَم الدابَّةَ: أْلبََسها اللجةاَم، أو َوَسةَمها بِةِ . ـ 
فاِدُع،  وكُاَرٍد: دابَّةٌ، أو سامُّ أْبَرَص، أو الةَّ

كةةةاللُّْجِم، بالةةةم. وبالِ ريةةةِ  وكغُةةراٍب: مةةةا ـ   
 يََُِطيَُّر من ، وبالةم: الهواُء.

يَةةةُ ـ    ًِ واللُّْجَمةةةُ، بالةةةم: الَجبَةةُل الُمَسةةطَُّك، و ا
الواِدي، وبالِ ريةِ : َمْوِضةُع الل ِجةاِم مةن وجةِ  

 الدابَِّة.

 ولََجَم الثَّْوَب:  اَل .ـ 

َم ُ الماُء تَْلِجيما : بَلََ  يا ُ،ـ   ولجَّ

 كأَْلَجَم ُ.ـ 

وَرْوَضةةةةُ أْلجةةةاٍم أو آجةةةاٍم: قُةةةْرَب المدينةةةِة. ـ    
 اسٌم.وكم َرٍم: 

ُك م ـ  اللَّْ ُم، ويَُ رَّ

  : أْلُ ٌم ولُ وٌم وِل اٌم ولُْ ماٌن.ـ 

واللَّْ َمةةةُ: الِقْطعَةةةُ منةة ، وبالةةةم: القَرابةةةُ، ـ   
ومةةا ُسةةِدَي بةة  بةةين َسةةَدى الثَّةةْوِب، ومةةا يُْطعَُمةة ُ 

 الباتي مما يَِايُد ُ، ويُْفَُِك ييهما.

 .والَمْلَ َمةُ: الَوْقعَةُ الع يمةُ القَِْلِ ـ 
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 ولَْ ُم ُكل ِ شجٍء: لُبُّ ُ. وك ٍِِف: األَسُد،ـ 

 كالُمْسَِْلِ ِم، وال ثيُر لَْ ِم الَجَسِد،ـ 

كاللَّ يِم، واألكوُل اللَّْ ِم القَةِرُم إلية ، ويِْعلُهمةا ـ 
 ك ُرَم وَ ِلَم، والبيُت يُْغِاُب يي  الناُس كثيرا ،

َر: "إن ِ يُْبِغُض البيَت اللَِّ مَ ـ   ".وب  يُس ِ

ٌم َولَِ ٌم: يأُكلُ ، أو يَْمَِِهي ـ  ًِ  وباٌت ال

ُم وكُمْ ِسٍن: ُمْطِعُمة . وكُمْ ةَرٍم: مةن ـ  ًِ  : لَوا
ٍب: ذو لَْ ةةةةٍم،  ًِ يُْطعَةةةةُم اللَّْ ةةةةَم. وكةةةةأَميٍر وصةةةةا

اٍد: بائعُ ُ.  وكَمدَّ

 ولُْ َمةُ ِجْلدِ  الرأِس، بالةم: ما يَِلج اللَّْ َم.ـ 

َمةةةةٌ: أ ةةةََ ـ     ًِ ةٌ ُمِال ْت ييةةة  ولةةةم تَْبلُةةة  وَشةةةجَّ
ْم اَق.  الس ِ

ةةِم الفَةةْر ِ، أو ـ    ًِ َمةةةٌ: َضةةي ِقَةُ َمال ًِ وامةةرأ ٌ ُمِال
 َرتْقاُء.

 وأْلَ َم ُ ِ ْرَض يالٍن: أمَ نَ ُ من  يَْمُِِم ُ،ـ 

ِِيَجةْت إلة   ـوةـ  ًْ الدابَّةةُ: وقَفَةْت ولةم تَْبةَرح، يا
ْرِب،  الةَّ

 الثوَب:  ََسَج ، ـوـ 

 بَْيِِِ  اللَّْ مُ  يالٌن: كثَُر يج ـوـ 

. ـوـ  ْرُع: صار يي  ًبٌّ  ال َّ

 ولََ َم األمَر، َكنََاَر: أًَ َم ،ـ 

 العَْ َم: َ َرقَ ، ـوـ 

ةَ: ألَمَها. ـوـ   الاائُِ  الِفةَّ

وَكَمنََع: أْلعََم اللَّْ َم، يهو الًٌم. وكعَِلَم:  َِمَب ـ 
 يج الَم اِن.

ةاِم وهةَا لَ ةيُم هةَا: َوْيقُة ُ وَشةْ لُ . ـ  وأبةو اللَّ َّ
اٍد: شاِ ٌر. ، كمدَّ  الِ ْغلبِجُّ

 واْسَِْلَ َم الطَّريَ : تَبِعَ ، أو تَبَع أوَسعَ ُ،ـ 

 الطَّريُ : اتََّسَع. ـوـ 

 واْسُِْلِ َم، مجهوال : ُروهَ  يج الِقِاِل.ـ 

ةةٌم، بفةةِك ال ةةاء: شةةديُد الفَِْةةِل. ـ    ًَ ْبةةٌل ُمال ًَ و
لُمْلَاةُ  بةالقوِم. وكُمْ َرٍم: ِجنٌس من الث ِياِب، وا

وكةةةةأَميٍر: القَِيةةةةُل، وقةةةةد لُِ ةةةةَم، كعُنِةةةةَج. و َبِةةةةجُّ 
ةةةالحِ  الَمْلَ َمةةةِة أي:  َبِةةةجُّ الِقِةةةاِل، أو  َبِةةةجُّ الاَّ

ِة.  وتَأليِف الناِس، كأَ َّ  يَُؤل ُِف أْمَر األمَّ

 واْلََِ َم الُجْرُح للبُْرِء: اْلَِأََم،ـ 

 الَ ْرُب: اْشَِدَّْت. ـوـ 

ْم ما بَدأَت. وأْلِ مْ ـ   ما أْسَدْيَت: تَم ِ

ةةي ِقَة، َجْمةةُع ـ    اللَ اِسةةُم: َمجةةاري األْوِديَةةِة الةَّ
 لُْ ُسٍم، بالةم.

ةةةةجٌّ  ـ     ًَ اللَّْخةةةةُم: القَْطةةةةُع، واللَّْطةةةةُم، وبةةةةال الٍم: 
.  باليمِن، وبالةم: َسَمٌ  بَْ ِريٌّ

واللَّْخَمةةةةُ: الفَِْةةةَر ُ، وبالِ ريةةةِ  وكُهَمةةةَ ٍ : ـ    
ْبُس، وبالِ ريِ : العَقَبَةةُ مةن الَمةِِْن، الثَّقيُل الجِ 

وواٍد بال جةةةةاِت. وكَسةةةة اٍب: الِع ةةةةاُم. وكَ ةةةةُرَم 
وَمنَةةةَع: كثُةةةَر لَْ ةةةُم وْجِهةةةِ ، وَغْلةةةَظ، وهةةةو يِْعةةةٌل 

 ُمماٌت.

اللْخَجةةةُم، كجْعفَةةةٍر بةةةالِجيم: البعيةةةُر الواِسةةةُع ـ    
 الَجْوِف، والطريُ  الواِضُك، والباِرد ُ الفَْر ِ.

ةةْرُب بمةةجٍء ثَقيةةٍل يُْسةةَمُع  اللَّةةْدُم: ـ   اللَّْطةةُم، والةَّ
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 وْقعُ ، وَرْقُع الثَّْوِب،

 كالَِّْلديِم، لََدَم يَْلِدُم،ـ 

 يهو الِدمٌ ـ 

.ـ    : لََدٌم، كخاِدٍم وَ َدٍم يج الُ ل ِ

 واْلََِدَم: اْضَطَرَب،ـ 

ِة. ـوـ  ًَ  المرأ ُ: َضَربَْت َصْدَرها يج الن ِيا

َم الثَوُب: أ ْ ـ   لََ ، واْسَِْرقََع،وتَلَدَّ

. وكةأَميٍر: الثَّةْوُب  ـوـ  ثَْوبَة : َرقَعَة ، الِتٌم ُمَِعَةد ٍ
قةةةةاُع يُْلةةةةَدُم بهةةةةا الُخةةةةفُّ  الَخلَةةةةُ . وكِ ِةةةةاٍب: الر ِ

 و  ُو ُ.

واللََّدُم، م ركة : الُ ةَرُم يةج القَرابةاِت، وإ َّمةا ـ 
يَت الُ ْرَمةةةُ لَةةَدما  ألَ َّهةةا تَْلةةِدُم القَرابةةةَ، أي:  ُسةةم ِ

 تُْاِلُك وتَِاُل.

ويقولةةةوَن: اللَّةةةَدَم اللَّةةةَدَم: إذا أرادوا تَْوكيةةةَد ـ    
ةْرَمُُِ ْم، َوبَْيُِنةا بَْيةُُِ م.  ًُ ْرَمُِنا  ًُ الُم الَفَِة، أي: 
َمُ   ًْ وكمْنبٍَر وِمْاباحٍ: الِمْرضاُ . وكِمْنبٍَر: األ

 الثقيُل اللَّ يُم.

 وأُمُّ ِمْلَدٍم: الُ مَّ .ـ 

   الُ مَّ : داَمْت.وأْلَدَمْت  ليـ 

 ويَْدٌم ثَْدٌم لَْدٌم: إِتْباٌع.ـ 

 ولَْدمةٌ من َ ْيٍر: َلَرٌف من .ـ 

 ولَْدماُن: ماٌء م.ـ 

 وُمالِدٌم، بالةم: اسٌم.ـ 

َم ، كَسِمعَ : أْ َجبَ ، ولَثََم . ـ َِ  لَ

َم بالَم اِن، َكَسِمَع: لَِ َم .ـ  َِ  ولَ

 وأْلَََم يال ا  بفالٍن: أْلَ َم .ـ 

َم بةةة ، بالةةةةم: أُوِلةةةَع، يهةةةو ُمْلةةةٌََم بةةة . وـ     َِ أُْلةةة
 وكُهَمَ ٍ : من ال يُفاِرُق بيَِ ُ.

لَِ َم ، َكَسةِمَع، لَْ مةا  ولُ ومةا  وِل امةا  وِل اَمةة   ـ
ولُْ َمةةةة  ولُْ ما ةةةا ، بةةةةمهما، والَتَمةةة  ُمالَتَمةةةة  

 وِل اما  والََِ َم  وأْلَ َم  إيا ُ ياْلََِ م .

َ ٍ ، أي: إذا لَةةِ َم شةةيئا  ال وهةةو لَُ َمةةةٌ، كُهَمةةـ   
يُفاِرق . وكِ ِاٍب: الموُت، والِ ساُب، والُمةالِتُم 

ا ، والفَْيَاُل،  ِجد 

 كاللَِّ ِم، ك ٍِِف.ـ 

 وَضْربَةُ الِتٍم: الِتٍب.ـ 

ِ، أو يَةَرٌس ِلبِْمةِر ـ  ج  ًِ يا والِتُم: يََرُس َوثيٍل الر ِ
 بِن َ ْمِرو بن أْهيََب.

 طاِم: الِتَمةٌ.وُسبَّةٌ ل اِم، كقَ ـ 

 والُمالِتُم: المعا ُِ .ـ 

واْلََِ َمةة ُ: اْ َِنَقَةة ُ. وكِمْنبَةةٍر: َ َمةةبََِاِن تَُمةةدُّ ـ   
 أوساُلُهما بَ ديَدٍ .

كة : يَْاُل المجِء.ـ   واللََّ ُم، م رَّ

 اللََّسُم، م ركة : السُّ وُت ِ يًّا ال َ ْقال .ـ 

َِ ُ: لَقَّنَ ُ،ـ  جَّ ًُ  وأْلَسَم ُ 

 مجَء: َللَبَ ُ،ال ـوـ 

 كاْسَِْلَسَم .ـ 

 وأْلَسَم  الطَّريَ : أْلَ َم  إيَّاها،ـ 
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 يَلَِسَم ُ، بال سر: لَِ َم .ـ 

 وما لََسَم لَساما : ما ذاَق شيئا .ـ 

 وما أْلَسْمنُ : ما أذَْقُِ ُ.ـ 

ْل اُح،ـ  َِ  اللَّْةُم، بالمعجمِة: العُْنُف، وا

 وقد لََةَم  يَْلِةُم .ـ 

ِ اللَّْطةةمُ  ـ   : َضةةْرُب الَخةةد ِ وَصةةْفَ ِة الَجَسةةِد بةةالَ ف 
 َمْفِوًة ،

لََطَم  يَْلِطُم ، والَلَم  ُمالَلَمة  وِلطاما ، ومن  ـ 
 الَمثَُل:

"لَةةةْو ذاُت ِسةةةواٍر لََطَمِْنِةةةج"، قالَِْةةة ُ امةةةرأ ٌ ـ    
 لََطَمِْها امرأ ٌ غير ُكْفؤها.

والَملَطمةةةةاِن: الَخةةةةدَّاِن. وكةةةةأَميٍر: الفَةةةةَرُس ـ     
 يَُض الُملَطَّمُ األبْ 

  : لُُطٌم، وتاسُع َ ْيِل الَ ْلبَِة، والِمْسُ ،ـ 

ةةْدغِ، ـ    كاللَِّطيَمةةِة، وُكةةلُّ ِليةةٍب يُْ َمةةُل  لةة  الاُّ
بِةةةِل، ويَةةةَرُس َربيعَةةةةَ بةةةِن ُمَ ةةةدٍَّم،  َِ ويَْ ةةةٌل مةةةن ا
ِ، واليِةةيُم،   بةةِن ِهْنةةٍد الغاِضةةِري 

ويَةةَرُس يُةةةالَةَ
 موُت أُمُّ ،ومن يَموُت أبَوا ُ، وَ ِججٌّ تَ 

من الفُْاالِن: مةا يُْؤَ ةَُ بأُذُ ِةِ   نةَد ُللةوع  ـوـ 
ُسَهْيٍل، ويُْسَِْقبَُل بة ، ثةم يقةوُل: أَتَةَرى ُسةَهْيال ؟ 
وِ ال تَةةَوُق بعةةَد ُ قَْطةةَر َ لَةةبٍَن، ثةةم يَْلِطةةُم َ ةةدَّ ُ، 
ةةِ  ُكلَّهةةا، يَْفِاةةلُ ُ  ويُْرِسةةلُ ، ثةةم يَُاةةرُّ أْ ةةالَف أُم ِ

  نها.

 يْم لَطيْم: ُد اٌء للنَْعَجِة إل  الَ لَِب.ولَطِ ـ 

واللَّطيَمةُ: ِو اُء الِمْسِ ، أو ُسةوقُ ، أو ِ يةٌر ـ 
 تَْ ملُ .

 وتَلَطََّم وْجُه ُ: اْربَدَّ.ـ 

ولَطََّم الِ ِاَب تَْلطيما : َ ََِم . وكُمعَ ٍَّم: اللئيُم. ـ 
اةيبَها وكِمْنبٍَر: أديٌم يُْفَرُا تَْ ةَت العَْيبَةِة لةئاَلَّ يُ 

 الُِّراُب.

 واْلََِطَمت األْمَواُ : َضَرَب بَْعُةها بَْعةا .ـ 

ُوا: الِلما  وُمالِلما .ـ  ْلااُق، وَسمَّ َِ  واللَّْطُم: ا

 لَْعثََم يي  لَْعثََمة ، ـ

وتَلَْعةةثََم: تََم َّةةَث، َوتََوقَّةةَف، وتةةأ َّ ، أو  ََ ةةَص ـ   
َر .   ن ، وتَبَاَّ

كة : اللُّ ـ   عاُب.اللَّعَُم، ُم رَّ

 اللَّْعَََمةُ: اللَّْعثََمةُ.ـ 

: الَ ريُص.ـ   واللَّْعََِمجُّ

 وما تَلَْعََْمنا شيئا : ما أَكْلنا ُ.ـ 

 تَلَْعَسَم يج أْمِرِ : تَلَْعثََم.ـ 

 لَغََم الَجَمُل، َكَمنََع: َرَم  بلُغاِمِ  لَ بَِدِ ، ـ

بَ  بمجٍء ال  ن يَقيٍن. ـوـ  ًِ  ياُلٌن: أْ بََر صا

ْوَل الفَِم.والـ  ًَ  َمالِغُم: ما 

 وتَلَغََّم بالطيِب: َجعَلَ  ييها،ـ 

كوا َمالِغَمُهم ب ، ـوـ  رَّ ًَ  بالَ الِم: 

 واللَّْغماُء: شا ٌ اْبيَضَّ وْجُهها.ـ 

كةةةة : الطيةةةُب القَليةةةُل، وقََاةةةبَةُ ـ     واللَّغَةةةُم، م رَّ
ْرجاُف ال ادُّ. َِ  الل ِساِن، وُ روقُ ، وا
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، ضـ   بالمعجمِيِنم،اللَّْغََِمجُّ

ُم: المَّديُد األْكِل.ـ  َِ  والُمَِلَْغ

اللِفةةاُم، كِ ِةةاٍب: مةةا  لةة  َلةةَرِف األْ ةةِف مةةن  ـ  
 النِقاِب، لَفََمْت تَْلِفُم.

 واْلَِفََمْت وتَلَفََّمْت: َشدَّْت  ِقابَها.ـ 

 وتَلَفََّم بعماَمِِِ : تَلَثََّم.ـ 

َ ْمُِ ُ.ـ  ًَ  ولَفَْمُِ  أْلِفُم : 

كةةة  وكُاةةَرٍد: ُمْعَ ةةُم الطريةةِ ، أو اللَّقَةةمُ  ـ   ، م رَّ
َوَسُط ، وبالَِّْسة يِن: ُسةْر ةُ األْكةِل، وكَسةِمعَ : 

 أَكلَ ُ َسريعا .

 واْلَِقََم : اْبَِلَعَ .ـ 

وتِْلقةةام وتِْلقامةةة، وتَُمةةدُّ قايُهمةةا، أي:   ةةيُم ـ   
 اللُّقَِم.

 واللُّْقمةُ، وتُْفَُِك: ما يَُهيَّأُ للَّْقِم.ـ 

 قيُم: ما يُْلقَُم.واللَّ ـ 

 ولَقََم الطريَ  وغيَر : َسدَّ يََم .ـ 

ْلقاُم: أن يَْعُدو البعيُر يج أثْناِء َمْميِِ ،ـ  َِ  وا

ْوا: لُقَْيما ، كُ بيٍر و ثماَن.ـ   وَسمَّ

ولقمةةاُن ال  ةةيُم: اْ ُِلةةَف يةةج  ُبُوتِةةِ ، وابةةُن ـ   
، وابةةةةُن  ةةةةاِمٍر  َشةةةةْيبَةَ ابةةةةِن ُمعَةةةةْيٍط: صةةةة ابِجُّ

ثٌ الِ ْمِا  : مَ د ِ  جُّ

 والِ ْنَطةُ اللُّقَْيِميَّةُ: الِ باُر السََّرِويَّةُ،ـ 

 أو  ِْسبةٌ إل  لُقَْيٍم:   بالطائِِف.ـ 

 وتَلَقُُّم الماِء: قَْبقَبَُِ ُ من َكثَْرتِِ .ـ 

ةةْرُب باليَةةِد َمْجمو ةةة ، أو اللَّْ ةةُ ،  ـ   اللَّْ ةةُم: الةَّ
ْيُع. وكُمعَ َّمٍة: القُْرصةُ المَ   ْةروبةُ باليِد.والدَّ

اٍد: ُصةةْلٌب ـ    وُ ةةفٌّ ِملَ ةةٌم، كِمْنبَةةٍر وُمعَ َّةةٍم وَشةةدَّ
 يَْ ِسُر ال جار َ.

مةا َ ـ  ًَ ةاٍن: يُسةامُت  وَجبَُل اللُّ ةاِم، كغُةراٍب وُرمَّ
وَشةةْيَ َر وأياِميَةةةَ، ويَْمَِةةدُّ َشةةماال  إلةة  َصةةْهيوَن 

 والمُّْغِر وبَ اَس، ويَْنَِِهج  ند أْ طاِكيةَ.

 ةةةوٌم: مةةةاٌء بم ةةةة، َشةةةريَها ِ تعةةةال . وَملْ ـ    
ْ ساِن الُمَرقَُّع. َِ  وكُمعَ ٍَّم: ُ فُّ ا

 لَمَّ : َجَمعَ ، ـ

 ِ تعال  َشعَثَ : قارَب بين َشِيِت أُموِر . ـوـ 

 وداُر ا لَمومةٌ، أي: تَْجَمُع الناَس وتَُربُُّهم.ـ 

ِل : قاَرَب البُلوَغ.ـ   وُغالٌم ُمِلمٌّ، بةم أوَّ

: يَْجَمُع القوَم أو َ ميَرتَ .ورجُ ـ   ٌل ِملَمٌّ، كِمَجن ٍ

 والِملَمُّ: المديُد من ُكل ِ شجٍء.ـ 

 وألَمَّ: باَشَر اللََّمَم،ـ 

 ب :  ََ َل، ـوـ 

 كلَمَّ واْلَِمَّ،ـ 

 الغاُلُم: قاَرَب البُلوَغ، ـوـ 

 النَّْخلَةُ: قاَربَِت اَْرلاَب. ـوـ 

 ، وِصغاُر الَ ُوِب.واللََّمُم، م ركة : الجنُونُ ـ 

 والَمْلموُم: الَمْجنُوُن،ـ 
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، أو قليٌل.ـ  ةٌ، أي: َمسٌّ  وأصابَِْ  من الِجن ِ لَمَّ

ةةُ: الُمِاةيبةُ بسةوٍء، أو هةج كةلُّ ـ  والعيُن الالَّمَّ
.  ما يُخاُف من يََ عٍ وَشر ٍ

ُب، أو ـ      ًِ ةةةةدَّ ُ، وبالةةةةةم: الاةةةةا ةةةةةُ: الم ِ واللَّمَّ
ةةةةفَِر، وا لمةةةةؤ ُِس، للواًةةةةِد األَْصةةةة اُب يةةةةج السَّ

والَجْمةةةةةعِ، وبال سةةةةةر: مةةةةةا تََمةةةةةعََّث مةةةةةن رِس 
ةةةعَُر الُمجةةةاِوُت َشةةةْ مةَ  الَمْوتةةةوِد بةةةالِفْهِر، والمَّ

 األُذُن

  : ِلَمٌم وِلماٌم.ـ 

ِة: يََرُس ُ  اشةَ بِن ِمْ َاٍن، رضج ـ  وذو الِلمَّ
 ِ تعال   ن .

 وهو يَ وُر ا ِلماما ، بال سر: ِغب ا .ـ 

ُر والُملَْملَةةةـ     ُم، بفةةةِك الَمْيةةةِ : الُمْجَِِمةةةُع الُمةةةَدوَّ
 الَمْةموم،

 كالَمْلموِم، وبهاٍء: ُ ْرلوُم الفيِل.ـ 

ويَلَْملَةةُم أو ألَْملَةةُم أَو يََرْمةةَرُم: ميقةةاُت الةةيمن: ـ   
لََِْيِن من م ةَ. ًَ  جبٌل  ل  َمْر

ا.ـ  ا وألَْم وأَلَمَّ  وًروُف الَجْ ِم: لَْم ولَمَّ

 َمَة .ولَْم:  َْفٌج لما ـ 

ا: ت وُن بَمْعنَ  ًين ولَةِم الجاِتَمةة، وإالَّ، ـ  ولَمَّ
ِ كْو َةة  بمعنةةَ  إالَّ غيةةُر َجي ِةةٍد،  وإْ  ةةاُر الجةةوهري 
ةا يَعَْلةَت، أي: إالَّ يَعَْلةَت، ومنة :  يقاُل: َسأْلَُِ  لَمَّ
ا  ليهةا ًةايٌِظ{، وآإن كةلُّ لمةا  آإْن كلُّ  َْفٍس لَمَّ

قةراَء ُ  بةِد ِ ضإْن جميٌع لَةَدْينا ُمْ َةةرون{. و
ُسَلم. ا َكَََّب الرُّ  ُكلٌّ لَمَّ

 واللُّْملوُم: الجما ةُ.ـ 

 وألُمَّ: َهلُمَّ.ـ 

 وألَمَّ يَْفعَُل: كاَد.ـ 

وِلةَم، ب سةر الةةالم ويةِك المةيم: يُْسةَِْفَهُم بةة ، ـ  
 وأْصلُ : ما، ُوِصلَْت بالٍم،

 ولََ  أن تُْدِ َل الهاَء، يِقوَل: ِلَمْ .ـ 

بَطةةا  أو  و"إنَّ ـ    ًَ ةةا يُْنبِةةُت الربيةةُع مةةا يَْقُِةةل  ِممَّ
 يُِلمُّ" أي: يَْقُرُب من ذل .

جٌّ وَجْيٌ  لَْملٌَم: كثيٌر ُمْجَِِمٌع.ـ  ًَ  و

 ولَْملََم الَ َجَر: أداَر ُ.ـ 

 واْلَِمَّ: تاَر.ـ 

َُْل.  ـ   اللَّةةْوُم واللَّْومةةاُء واللَّةةْوَم  والالئمةةةُ: العَةة
َمالمةةة ، يهةةو َملةةيٌم وَملةةوٌم والَم لَْومةةا  وَمالمةةا  و

اٌم  َم  للُمبالغِة، ياْلَِاَم هو. وقَْوٌم لُوَّ وأالَم ، ولَوَّ
ٌم ولُيٌَّم.  ولُوَّ

َِْل.ـ   واللََّوُم، م ركة : كثَْر ُ العَ

 والَوْمُِ : لُْمُِ ُ والَمنج، وتاَلَوْمنا كَل .ـ 

 وأالَم: أتَ  ما ياُلُم  لي ، أو صاَر ذا الئَمٍة.ـ 

 ِاَلَم إليهم: أتاُهم بما يَلومو َ ُ.واسْ ـ 

اٌم.ـ   ورجٌل لُوَمةٌ، بالةم: َملوٌم. وكُهَمَ ٍ : لَوَّ

 وجاَء بِلَْوَمٍة، بالفِك،ـ 

 والَمٍة: ما ياُلُم  لي .ـ 

َم يج األَْمِر: تََم ََّث، واْ ََِ َر.ـ   وتَلَوَّ

ٌم.ـ   ولج يي  لُوَمةٌ، بالةم: تَلَوُّ

 وِليَم ب : قُِطَع.ـ 
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 اللَّْوَمةُ: المَّْهَد ُ.وـ 

 والالُم: الَهْوُل،ـ 

ْ ساِن، والقُةْرُب، ـ  َِ كالالَمِة واللَّْوِم، وَشْخُص ا
ْرُف هجاٍء. ًَ  والمديُد من ُكل ِ شجٍء، و

َم الَما : َكَِبها.ـ   ولَوَّ

، منهةةا العاِملَةةةُ ـ    والةةالُم: تَةةِرُد لثاَلثةةيَن َمْعنةة  
، وتَةةةةةةِرُد الثْنَةةةةةةْين و ْمةةةةةةرينَ  :  للَجةةةةةةر ِ معنةةةةةة  

االسةةةِْ قاُق،   ةةةو: الَ ْمةةةُد هلل. االْ ِِاةةةاُص: 
 الِمْنبَُر للَخطيِب. الَِّْمليُ : َوَهْبُت لَ ْيٍد.

ِشةةةةْب ُ الَِّْمليةةةةِ : آَجعَةةةةَل لَُ ةةةةْم مةةةةن أْ فُِسةةةةُ ْم ـ     
أْتواجةةةةا {. الَِّْعليةةةةُل: آلَِ و ةةةةوا ُشةةةةَهداَء  لةةةة  
ةجِ. تَْوك يةةُد النةاس{ ويَةةْوَم َ قَةْرُت للعَةةَاَرى َمِطيَِّ

النَّْفةةةجِ آمةةةا كةةةان ّللاُّ لةةةيُْطِلعَُ م{. موايَقَةةةةُ إلةةة : 
ةةةةة  لهةةةةةا{. ُموايَقَةةةةةةُ  لةةةةة :  ًَ آبةةةةةأنَّ َربَّةةةةةَ  أْو
وَن لْْلَْذقةةةةةاِن{، آوإِْن أَسةةةةةأتُْم يلهةةةةةا{.  آويَِخةةةةةرُّ
موايَقَةةةُ يةةج: آو ََةةةُع الَمةةواِتيَن الِقْسةةَط ليةةوِم 
، القياَمةةة{. بَِمْعنَةة   نةةَد: َكَِْبُِةة ُ لَخْمةةٍس َ لَةةْونَ 

 وتَُسمَّ : الَم الِاريخ.

ةال َ لةُدلوِك المَّةْمِس{. ـ  ُموايَقَةةُ بَْعةد: آأقِةِم الاَّ
 ُموايَقَةُ َمْع:

ْقنَا كةأَ  ِج وماِل ةا   ا تَفَرَّ لطةوِل اجِِمةاعٍ  ****    يلَمَّ
 َمعا لم  َبِْت لَْيلَة  

ُموايَقَةُ من: َسِمْعُت ُصرا ا . الَِّْبليةُ : قُْلةُت لة . 
 ن: آوقةال الةَيَن َكفَةروا للَّةَيَن آَمنةوا ُموايَقَةُ 

ةةْيروَر ُ،  لةةَو كةةان َ ْيةةرا  مةةا َسةةبَقو ا إليةة {. الاَّ
وهةةةج الُم العاقِبَةةةِة، والُم الَمةةةآل: آياْلَِقََطةةة ُ آُل 

َ  ا {. ًَ ا  و  يِْرَ ْوَن ليَ وَن لُهْم َ ُدو 

كمةةةا  ****    يِلْلَمةةةْوِت تَْغةةةَو الواِلةةةداُت ِسةةةخالَها 
 ِر تُْبنَ  الَمساِكنُ ِلَخراِب الدَّهْ 

ُب معا ، ويَْخَِصُّ باسِم ِِ تعال :  القََسُم والَِّعَجُّ

يَدٍ  ًَ  هلل يَْبقَ   ل  األَيَّاِم ذو 

ُد  ن القََسةِم، وتُْسةَِْعَمُل يةج: هلل  ُب الُمَجرَّ الَِّعَجُّ
َدرُّ ُ، ويج الن ِداِء،   و: يا ِلْلماء، ب سةر الةالِم، 

 وأما قولُ :

يَْنفَ ُّ يُْ ِدُث  ****    ِليوِم األربعاِء أما  يا لَلرجالِ 
 لج بعَد النَُّه  َلَربا  

، ل نهم يََُِ وا األول  يَْرقا   يالالماِن جميعا  للَجر ِ
بين الُمْسَِغاِث ب  والُمْسَِغاِث ل . والَِّْعِديَةُ: ما 

 أْضَرَب َتْيدا  ِلعَْمٍرو.

اَ ةةةة والَِّْوكيةةةُد، وهةةةج الةةةالُم ال ائةةةَد : آ َ َّ ـ    
للمََّوى{ آيُريُد ِ ليُبَةي َِن لَُ ةْم{. الَِّْبيةيُن: َسةْقيا  
لَ ْيٍد، آوقالَْت: َهْيَت لََ {. وأما العاِملَةُ للَجةْ ِم، 
ين ةةةُو: آيَْليَْسةةةَِجيبوا{، وأمةةةا غيةةةُر العاملةةةِة، 
يَسْبٌع: الُم ااِلْبِداِء: آوإنَّ ربَّةَ  لَةيَْ ُ ُم بَْيةنَُهْم{. 

 ال ائَد ُ،   و:

 أُمُّ الُ لَْيِس لَعَجوٌت َشْهَربَ ْ 

الُم الجواِب: آلو تََ يَّلوا لَعَََّْبنا{، آلوال َدْيُع ِِ 
الناس بعَةةهم بةبعٍض لَفََسةدِت األرُض{ آتةاهللِ 
لَقَةةْد آثَةةَرَك ّللاُّ  لينةةا{. الداِ لَةةةُ  لةة  أداِ  َشةةْرٍل 

 لإِليَاِن: آولَئْن قُوتِلوا ال يَْنُاُرو َُهم{.

أْل،   ةةُو الرجةةِل. الةةالُم الالًقةةةُ ألَْسةةماٍء  المُ ـ   
 ، ِ ِب غيُر الجارَّ شارِ ، كما يج تْلَ . الُم الَِّعَجُّ َِ ا

   و: لََ ُرَف َتْيٌد.

 والالِميَّةُ:   باليمِن.ـ 

َمةةةة   ـ     ُك وتَلَهَّ لَِهَمةةةة ، كَسةةةةِمعَ ، لَْهمةةةةا  ويَُ ةةةةرَّ
. ٍ  واْلََِهَم ُ: اْبَِلَعَ ُ بَِمرَّ

، ك ِِةٍف وُصةَرٍد وَصةبوٍر وِمْنبَةٍر: ورجةٌل لَِهةمٌ ـ 
أي، جةةواٌد   ةةيُم  ٍ: َرغيةةُب الةةرَّ أكةةوٌل. وكِخةةَدب 

 ال فايةِ 

وَن، والبَْ ُر الع يُم، والسابُ  الجواُد ـ   : ِلَهمُّ
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 من الَخْيِل والناِس،

كةالل ِْهِمِم والل ِْهِمةيِم، ب سةِرهما، ويَُةةمُّ، وابةُن ـ 
 ُدم.َجْلَ ٍب: من َجديٍس ضالسابُ  الجوا

ةةةة ، ـ      وأُمُّ اللَُّهةةةةْيِم، كُ بَْيةةةةٍر: الداهيَةةةةةُ، والُ مَّ
 والَمنيَّةُ،

 كاللَُّهْيِم.ـ 

واللُّْهُموُم: الناقةُ الغ ير ُ، والُجةْرُح الواسةُع، ـ 
وَجهةةةاُت المةةةرأِ ، والسَّةةة ابَةُ الغ يةةةَر ُ القَْطةةةِر، 

 والعَدُد ال ثيُر، والَجْيُ  الع يُم،

  ثيُر الخيِر،كاللُّهاِم، كغُراٍب، والـ 

.ـ   كالل َِهم ِ

 وأْلَهَم ُ ِ تعال   يرا : لَقَّن  إيَّا ُ.ـ 

 واْسَِْلَهَم  إيَّا ُ: َسألَ  أن يُْلِهَم ُ.ـ 

ْهةةُم، بال سةةر: الُمِسةةنُّ مةةن الثَّةةْوِر وكةةةل ِ ـ    والل ِ
 شجءٍ 

  : لُهوٌم.ـ 

 وَمْلَهٌم، كَمْقعٍَد: ع كثيُر النَّْخِل.ـ 

ًَ ـ   ْرٌب لبَنجِ تَميٍم وًنيفةَ.ويوُم َمْلَهٍم: 

ْرعِ: اْسَِْويا ُ.ـ   واْلََِهَم ما يج الةَّ

 واْلُِِهَم لو ُ ُ، بةم الِاِء: تَغَيََّر.ـ 

ولُْهَمةةةةٌ مةةةن َسةةةويٍ ، بالةةةةم: ُسةةةفَّةٌ منةةة . ـ    
 وكُ بيٍر: الِقْدُر الواِسعَةُ.

ةةْخُم، والطَّريةةُ   ـ   اللَّْهَجةةُم، كجعفةةٍر: العُةةسُّ الةَّ
 لَُّل.الواِسُع الُمََ 

 وتَلَْهَجم ب : أُوِلَع،ـ 

 الطَّريُ : اْسَِباَن، وأثََّر يي  السابِلَةُ. ـوـ 

اللَّْهةََُم، كَجْعفَةٍر والةَاُل معَجَمةةٌ: القةاِلُع مةةن  ـ 
 األَِسنَِّة، والِ ُر الواِسُع.

 ولَْهَََم  وتَلَْهَََم : قََطعَ .ـ 

 وتَلَْهَََم : أَكلَ .ـ 

َمَِْيةةِ ، وُهمةةا  اتِئةةان تَْ ةةَت لَْهَ َمةة : قََطةةَع ِلْه ِ  ـ  
 األُذُ َْينِ 

  : لَهاِتُم.ـ 

ْيِ :  الََطُهما.ـ   ولَْهَ َم المَّْيُب َ دَّ

 واللَّهاِتُم: لَقَُب بَنج تَْيِم ِِ بِن ثَْعلَبَةَ.ـ 

ةُد: ـ  ًِ ةي ِقةُ، الوا اللَّهاِسةُم: َمجةاري األَْوِديَةة الةَّ
، والسيُن ُمْهَملَةٌ. ٍَ  كقُْنفُ

ِ  الليـ  ُجِل يج قَةد ِ ْلُك، وِشْب ُ الرَّ ُم، بال سر: الاُّ
 وَشْ ِلِ  وَ ْلِقِ .

ِل بَْ ِر ُ َماَن.ـ  ًِ  وليَمةُ، بال سر:   بسا

واللَّْيموُن، بالفِك: ثََمٌر م، وقةد تَْسةقُُط  و ُة ، ـ 
وييةةة  باْدَتْهِريَّةةةةٌ، يُقةةةاَوُم بهةةةا السُّةةةموُم ُكلُّهةةةا، 

 كثيَر ُ الَمنايِعِ َ  يمُِها.

 فَْصُل الميمْ 

الَمةةةْرَهُم: دواٌء ُمَركَّةةةٌب للجراًةةةاِت، وِذْكةةةُر  ـ   
ِ ل  يج ر هـ م َوَهةٌم، والمةيُم أْصةِليَّةٌ،  الجوهري 
لقةةوِلِهم: َمْرَهْمةةُت الُجةةْرح. ولةةو كا َةةْت تائةةَد  ، 

 لقَالوا: َرَهْمُت.

 الَملَُم، بالِ ري : الرجُل اللئيُم.ـ 
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لل ائِةةِ  يََةةةُع المةةوُم، بالةةةم: المَّةةَمُع، وأدا ٌ  ـ  
ييهةةةا الغَةةةةْ َل، ويَْنِسةةةُج بةةةة ، وأدا ٌ لإِلْسةةةة اِف، 
ِ، ِمةةيَم، كقيةةَل، يهةةو  والبِْرسةةاُم، وأَشةةدُّ الُجةةَدِري 

 َمموٌم.

 وَكْعُب بُن ماَمةَ: َجواٌد م من إياٍد.ـ 

َمْهةةيَْم: َكِلَمةةةُ اْسةةِْفهاٍم، أي: مةةا ًالُةةَ ، ومةةا  ـ  
َدَث لََ   ًَ  شجٌء.شأ َُ ، أو ما وراَءَك، أو أ

 وَمْهما: يج باب الُ روِف اللَّي ِنَِة.ـ 

 َمْيَمةُ:  اًيَةٌ بأْصبََهاَن.ـ 

روِف الُمْعَجِم.ـ  ًُ  والميُم: من 

ن  فَْصُل الاُّ 

، أو هةةةةو  ـ     ةةةأََم، كَةةةةةَرَب وَمنَةةةَع،  َئِيمةةةا : أنَّ
، أو ضعيٌف. ًيِر، أو َصْوٌت َ ِفجٌّ  كال َّ

 ال َّبج.والنَّئيُم: َصْوُت القوِس واألََسِد وـ 

ْوُت.ـ   والنَّأَْمةُ: النَّْغمةُ، والاَّ

 وأْسَ َت ِ تعال   أَْمَِ ،ـ 

َِ ، ُممدد  ، أي: أماتَ ُ.ـ   ويقاُل:  امَّ

اْ َِةةََِم يةةالٌن بقَةةْوِل ُسةةوٍء، أي: اْ فََجةةَر بةةالقوِل ـ   
 القبيكِ، كأَ   اْيَِعََل، من  َََِم.

  َثََم يَْنثُِم،ـ 

 بالقبيكِ. واْ َِثََم: تََ لَّمَ ـ 

 َِجيةةَرُم، بفةةِك النةةوِن والةةراِء وكسةةر الجةةيِم: ـ   
 َمَ لَّةٌ بالبَْار ، َ َرَ  منها ُ لماُء.

 النَّْجُم: الَ وكبُ  ـ

  : أْ ُجٌم وأْ جاٌم و ُجوٌم و ُُجٌم،ـ 

مةةن النَّبةةاِت: مةةا  ََجةةَم  لةة  غيةةِر سةةاٍق،  ـوةةـ   
والثَُّريَّا، والوقُت الَمْةروُب، واسةٌم، واألصةُل، 

 كلُّ وِيفٍة من شجٍء.و

َم: َرَ   النُّجوَم من َسَهٍر أو ِ ْمٍ .ـ   وتَنَجَّ

ةاُم: مةن يَْنُ ةُر ييهةا ـ  ُم والنَّجَّ ُم والُمَِةنَج ِ والُمةنَج ِ
 بََ سب َمواقيِِها وَسْيِرها.

ََِهَر، وَللََع،ـ   و ََجَم: 

 كأَْ َجَم،ـ 

 الماَل: أدَّا   ُجوما ، ـوـ 

َم تَْنجيما .ـ   كنَجَّ

كةة غيةُر ـ  ُك:  َْبٌت م، أو الُمَ رَّ والنَّْجمةُ، ويَُ رَّ
 الساكنَِة، وإ َّما ُهما  َْبِاِن.

وذو النَّْجَمةةةِة: الِ مةةةاُر. وكَمْقعَةةةٍد: الَمْعةةةِدُن، ـ    
والطريةةُ  الواِضةةُك، وكِمْنبَةةٍر: ًديةةد ٌ ُمْعَِرَضةةةٌ 

 يج المي اِن ييها ِلسا  ُ.

 وأْ َجَم الَمَطُر وغيُر : أْقلََع،ـ 

كةةةةاْ ََِجَم: والَمْنِجمةةةةاِن، كَمْجِلةةةةٍس وِمْنبَةةةةٍر:  ـ    
يََِجِ القََدِم. ًِ  َ ْ ماِن  اتئاِن من  ا

 وكِ ِاٍب: واٍد، أو ع.ـ 

 ََ َم يَْنِ ُم  َْ ما  و َ يما  و ََ ما ةا : تَنَْ ةنََك، أو  ـ
ًيِر، أو يَْوقَ ُ،  هو كال َّ

َت. ـوـ   الفَْهُد: َصوَّ

ةةاُم: ال ثيةةُر النَّ ـ     ةةيِم، والبخيةةُل، واألََسةةُد، والنَّ َّ
ويََرُس ُسلَْيِ  بن السُّةلََ ِة، ولَقَةُب  ُعَةْيِم بةِن  بةِد 
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،ِِ 

لقولةِ ، صةل  ِ  لية  وسةلم: َدَ ْلةُت الَجنَّةةةَ ـ  
يََسِمْعُت  َْ َمةة  مةن  ُعَةْيٍم"، أي: َسةْعلَة ، وقيةَل: 

 لَقَبُ ُ النُّ اُم، كغُراٍب، وياِرٌس.

،  و ََ ْم: لُغَةٌ يجـ  َوت ِ َِ  َعَةْم. وكغُةراٍب: لةائٌِر كةا
 :ٍ ِ . وكِخةةَدب  وَغِلةةَط الَجةةْوهريُّ يةةج يَِِْ ةة  وَشةةد ِ

 المديُد النَّ يِم.

واالْ ِِ اُم: االْ ِة اُم، وقةد اْ ََِ ْمةُت  لة  كةَا ـ 
 وكَا.

 النَّْخَمةُ والنُّخامةُ، بالةم: النُّخاَ ةُ. ـ

 و َِخَم، كفِرَح،ـ 

ُك وتَ ـ  م: َديََع بمةجٍء مةن َصةْدِر   َْخما  ويَُ رَّ نَخَّ
 أو أْ ِف . وكنََاَر: لَِعَب، وَغنَّ  أْجَوَد الِغناِء.

 والنَّْخَمةُ: ال سُن. وكَابوٍر: كور ٌ بِِمْاَر.ـ 

ْ ياُء.ـ  َِ  والنََّخُم، م ركة : ا

  َِدَم  لي ، كفَِرَح، ـ

  ََدما  و َدامة  وتَنَدََّم: أِسَف، يهو  اِدٌم و َْدمانُ ـ 

  : َكس اَرى وِكِاٍب وُت َّاٍر. ـ

 والنَّديُم والنَّديمةُ: الُمناِدمُ ـ 

  :  َُدماُء، كالنَّْدمانِ ـ 

 :  َداَم  و ِةداٌم، وقةد ي ةوُن النَّةْدماُن َجْمعةا . ـ 
َسةةةِن بةةةِن أبةةجِ بَْ ةةةِر بةةةِن  َِديَمةةةة،  ًَ وم مةةُد بةةةُن 
 ِ ، شيُخ السَّْمعا ِج  ْيَدال ِجُّ  .كَسفينٍة: أبو بَْ ٍر الاَّ

و اَدَمةةةة  ُمناَدَمةةةةة  و ِةةةةداما : جالََسةةةة   لةةةة  ـ     
 المَّراِب.

 والنَّْدُم: الَ ي ُِس ال  ريُف، وبالِ ريِ : األَثَُر.ـ 

َْ ما اْ ََِدَم، أي: ما تَيَسََّر.ـ   وُ 

  َريماُن: َ لٌَم.ـ 

 و َْيَرماُن:   بَهَمََاَن.ـ 

. وكةـ  ةنُّ . وكِمْنبٍَر: الس ِ أَميٍر: النَّْ ُم: ِشدَّ ُ العَض ِ
ْ َمةةةُ البَْقةةِل، قالَةة  ابةةُن َ بَّةةاٍد. والاةةواُب يةةج  ًُ

َدِ . ًَّ  الُ ل ِ بالباِء الُمَو

ْوحِ، ـ كة :  َفَُس الرُّ  النََّسُم، م رَّ

كةةة ، و َفَةةُس الةةريكِ إذا كةةان ـ    كالنََّسةةَمِة، م رَّ
 ضعيفا ،

 كالنَّسيِم والنَّْيَسمِ ـ 

  : أْ ساٌم.ـ 

، ََسَم يَْنِسُم  َْسما  وـ    َِسيما  و ََسما ا : َهبَّ

ْت، ـوـ   األرُض  َساَمة :  َ َّ

 البعيُر بُخف ِِ  يَْنِسُم: َضَرَب، ـوـ 

 المجُء: تَغَيَّر، ـوـ 

 َكنَِسَم، بال سر.ـ 

 وتَنَسََّم: تَنَفََّس،ـ 

َم ُ، ـوـ   النَِّسيَم: تََممَّ

 الم اُن بالطيِب: أِرَ ، ـوـ 

 ِِماِسِ .الِعْلَم: تَلَطََّف يج ال ـوـ 

ْ سانُ ـ  َِ كة : ا  والنََّسمةُ، م رَّ
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 :  ََسةةٌم و ََسةةماٌت، والَمْملةةوُك ذََكةةَرا  كةةان أو ـ   
ْبُو.  أُْ ثَ ، والرَّ

والَمْنِسةُم، َكمْجِلةٍس: ُ ةفُّ البعيةِر، والعالمةةُ، ـ 
ٍث:  ََْهُب، والوْجةةةة ُ. وكُمَ ةةةةد ِ والطريةةةةُ ، والَمةةةة

 ُمْ يِج النََّسمات.

 والعََرُق.والنسيُم: الروُح، ـ 

 والنَّْيَسُم: الطريُ  الداِرُس،ـ 

كةة ، وهةج ريةُك اللَّةبَِن والدََّسةِم، ـ  كالنََّسةِم، م رَّ
 وَلْيٌر ِسراٌع تَْعلوُهنَّ ُ ْةَر ٌ.

 واألَ اِسُم: الناُس.ـ 

 و َسََّم يج األَْمِر تَْنسيما : اْبََِدأ،ـ 

ياها، وأْ َِقَها. ـوـ  ًْ  النََّسَمةَ: أ

 الَمريُض أْشفَ   ل  الَمْوِت.والناِسُم: ـ 

ِ. ـ  النََّمُم، م ركة : َشَجٌر للِقِسج 

 و َمََّم اللَّْ ُم تَْنِميما : تَغَيََّر،ـ 

 يج األَْمِر: اْبََِدأَ، ـوـ 

 َكَِنَمََّم،ـ 

: أَ ََ، و َِمَب، ـوـ   يج المَّر ِ

ْت، ـوـ   األرُض:  َ َّ

 ِ تعال  ِذْكَر ُ: َريَعَ ُ. ـوـ 

َم الثَّةةْوُر، كفَةةِرَح، يهةةو  َِمةةيٌم: ييةة   ُقَةةٌط و َِمةةـ   
بةةيٌض وسةةوٌد. وَكمْجِلةةٍس وَمْقعَةةٍد: ِ ْطةةٌر شةةاقُّ 
ةةةْنبُل َسةةةمُّ سةةةاَ ٍة، وبِْنةةةُت  ، أو قُةةةروُن السُّ ِ الةةةدَّق 
ةةةةةاَر ُ بم ةةةةةةَ، وكةةةةةا وا إذا أرادوا  الَوجيةةةةةِ  العَطَّ

الِقِاَل، وتََطيَّبوا بطيبِها، َكثَُرِت القَِْلَ ، يقةالوا: 
َم"، وثََمةةةَر ٌ َسةةةْوداُء ـأَُم مةةةن ِ ْطةةةِر َمْنَمةةة"أْشةةة

 ُمْنِِنَةُ الريكِ،

بُّ البَلَساِن.ـ  ًَ  وع، و

 وتَنَمََّم الِعْلَم: تَلَطََّف يج اْلِِماسِ .ـ 

 النَّْاَمةُ: الاوَر ُ تعبُد.ـ 

ةَدتُها: ـ  ًِ النَّْةُم: الِ ْنَطةُ ال اِدَر ُ السَّةمينَةُ، وا
 بهاء.

، وَضمُّ شجء إل  شةجٍء آَ ةَر، النَّْ ُم: الِأليفُ  ـ
والَمْنُ ةةةوُم، والجماَ ةةةةُ مةةةن الَجةةةراِد، وثاَلثَةةةةُ 

 كواِكَب من الَجْوَتاء،

بَراُن.ـ   وع، والثُّريَّا، والدَّ

 و ََ َم اللُّْؤلَُؤ يَْنِ ُم ُ  َْ ما  و ِ اما  ـ 

و َ ََّمةة ُ: ألَّفَةة ُ، وَجَمعَةة ُ يةةج ِسةةْلٍ ، يةةاْ ََِ َم ـ   
 وتَنَ ََّم.

ْمكِ: اْ َِلَّ ُ.واـ   ْ ََِ َم  بالرُّ

 والنِ اُم: ُكلُّ َ ْيٍط يُْنَ ُم ب  لُْؤلٌُؤ و  و ـ 

  : كُ ٍُِب، وِمالُك األَْمرِ ـ 

 : أْ ِ َمةةةةةةٌ وأ ةةةةةاِيُم و ُُ ةةةةةٌم، والسةةةةةيَر ُ، ـ      
 والَهْدُي، والعاَد ُ.

ِ وإْ  اماُهمةةةةا، ـ      ةةةةب  ةةةةَمَ ِة والةَّ و ِ امةةةةا السَّ
 ب سرهما

الةةةةم: َ ْيطةةةاِن َمْنُ ومةةةاِن وأُ  ومِاُهمةةةا، بـ    
بَْيةا  من الََّ َِب إل  األُذُِن، وقد  ََ َمْت و َ ََّمْت 

ٌم. ٌم وُمْنِ ٌم وُمنَ  ِ ِِ  وأْ َ َمْت، وهج  ا
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 واألْ َ اُم:  َْفُس البيِض الُمْنَِِ ِم،ـ 

ْمِل: ما تَعَقََّد من ، ـوـ   من الرَّ

 كنِ اِمِ ، وُكلُّ َ ْيٍط  ُِ َم َ َرتا .ـ 

والنَّ ةةيُم: الِمةْعُب ييةة  ُغةُدٌر مِواِصةةلَةٌ قَريةةٌب ـ  
 بعُةها من بعٍض،

ِ: ما تَناَسَ  يِقَُر ُ، ـوـ  ِكج   من الرُّ

اٍد: لَقَةةُب إبةةراهيَم بةةِن ـ    وع، كالنَِّ يَمةةِة. وَكَمةةدَّ
َسيَّاٍر الُمََِ ل ِِم، وم مِد بِن  بةِد الَجبَّةاِر المةاِ ِر 

ِ. وكِ ِاٍب: َجدُّ جَ  ِ، األَْ َدلُِسج  د ِ األَْ َم  الَهْمةدا ِج 
  بِد الرًمِن بِن  بِد ِِ بِن الَ اِرِث.

النَّعةيُم والنُّْعَمة ، بالةةم: الَخْفةُض، والدََّ ةةُ،  ـ
 والماُل،

 كالنِْعَمِة، بال سر، وَجْمعُها:  ِعٌَم وأْ عٌُم.ـ 

 والَِّنَعُُّم: الََِّريُّ ُ،ـ 

 واالسُم: النَّْعَمةُ، بالفِك،ـ 

 َم، َكَسِمَع و ََاَر وَضَرَب، َعِ ـ 

 وَمْنِ ٌل يَْنعَُمُهم، ُمثَلَّثَة ،ـ 

 ويُْنِعُمُهم: كيُْ ِرُمُهم،ـ 

وتَنةةاَ َم و ةةاَ َم تَةةنَعََّم، و اَ َمةة  و َعََّمةة  غيةةُر ُ ـ   
 تَْنِعيما .

والناِ َمةةةُ والُمناِ َمةةةُ والُمنَعََّمةةةُ، كُمعَ ََّمةةٍة: ـ   
 َْبةةٌت  ةةاِ ٌم وُمنةةاِ ٌم الَ َسةةنَةُ العَةةْيِ  والِغةةَاء، و

 ومِناِ ٌم َسواٌء.

 والَِّْنعيَمةُ: َشجر ٌ  اِ َمةُ الَوَرِق.ـ 

 وثَْوٌب  اِ ٌم،ـ 

 وكالٌم ُمنَعٌَّم، كُمعَ ٍَّم: لَي ٌِن.ـ 

والنِْعَمةةةُ، بال سةةر: الَمَسةةرَّ ُ، واليةةُد البَْيةةةاُء ـ   
 الااِلَ ةُ،

 كالنُّْعَم ، بالةم،ـ 

 َمْمُدوَد   والنَّْعماِء، بالفِك ـ 

 : أْ عُةةٌم و ِعَةةٌم و ِِعَمةةاٌت، ب ْسةةَرتَْيِن وتُْفةةَُِك ـ   
 العَْيُن، وأْ عََمها ّللاُّ تعال   لي ،

 وأْ عََم بها،ـ 

ُ ُ.ـ   و َِعيُم ِ تعال : َ ِطيَِّ

 و َِعَم ّللاُّ تعال  بَِ ، َكَسِمَع،ـ 

و َِعَمةةَ  وأْ عَةةَم بِةةَ  َ ْينةةا : أقَةةرَّ بِةةَ  َ ةةْيَن مةةن ـ   
 تُِ بُّ ُ، أو أقَرَّ َ ْينََ  بَمْن تُِ بُّ ُ.

 و َْعُم َ ْيٍن،ـ 

،ـ   و َْعَمةُ و َعاُم و َعيُم، بفَِِْ ِهنَّ

و ُْعَمةةةة  و ُعَةةةةاَم  و ُعةةةةاُم و ُْعةةةةُم و ُْعَمةةةةةُ، ـ     
، ِهنَّ  بةم ِ

و ِْعَمةةةةُ و ِعَةةةاُم، ب سةةةرهما ويُْنَاةةةُب الُ ةةةلُّ ـ    
ا  لعَْينِةةَ  بمضةةمار الِفْعةةِل، أي: أْيعَةةُل ذلةة  إْ عَامةة

 وإْكراما .

، و ََةَر.ـ   و َِعَم العوُد، كفِرَح: اْ َةرَّ

 والنَّعاَمةُ: لائٌِر، ويََُكَُّر،ـ 

ةةةِد، ـ     ًِ واسةةةُم الجةةةنِس  َعةةةاٌم، ويَقَةةةُع  لةةة  الوا
 والَمفاَت ُ،
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كالنَّعةةةةةةاِم، والَخَمةةةةةةبَةُ الُمْعَِِرَضةةةةةةةُ  لةةةةةة  ـ       
ْر وقَْيِن، وَسْبعَةُ أيراٍس: للَ اِرِث بنِ  َ بَّةاٍد،  ال ُّ

ِ، وِمةةْرداِس بةةِن ُمعةةاٍذ   األََسةِدي 
و اِلةِد بةةِن  َْةةةلَةَ

ِ، وهج اْبنَةُ َصْمعََر، وُ يَْينَةةَ بةِن أْوٍس  الُجَمِمج 
ى، والُمْنفَِجةةِر  ِ، وُمسةةايِعِ بةةِن  بةةِد العُةة َّ المةةاِلِ ج 
ِ، والرًةةةةُل أو مةةةةا  اٍض األَْتِدي  ِ، وقَةةةةرَّ الغُبَةةةةِري 

 جبل،تَْ َِ ، وُكلُّ بناء  ل  ال

 كال ُّلَِّة،ـ 

 من الفََرِس: ِدماُغ ُ، أو يَُم ُ، ـوـ 

و= الطَّريةُ ، والةنَّْفُس، والفَةَرُح، والسُّةروُر، ـ 
ْكراُم، والفَةْيُج الُمْسةَِْعِجُل، وَصةْخَر ٌ  اِشةَ  ٌ  َِ وا
ِكيَِّة، وَ ْ ُم الساِق، وال ُّْلَمةةُ، والَجْهةُل،  يج الرَّ

 ل  البِئِْر، والِجْلةَد ُ  والعَلَُم الَمْريُوُع، والساقج
ماَغ، ج الد ِ  تُغَم ِ

 وع بنَْجٍد، وجماَ ةُ القَْوِم،ـ 

ومنةة : شةةالَْت  عَةةاَمُُِهم، وذُِكةةَر يةةج ا و ل، ـ   
ولَقَُب ُكل ِ من َملََ  ال يَر َ، ولَقَُب بَةْيَهٍس. وأبةو 

ِ بِن الفُجاء . : لَقَُب قََطِري 
  َعاَمةَ

بَِة ـ     ًِ النَّعاَمةةةِة"، ويةةةج الَمثَةةةِل: "أ ةةةَت كاةةةا
يُْةَرُب يج المْرِتئَِة  ل  من يَثِةُ  بغيةِر الثقةِة، 
ةةْت بُِاةةْعروٍر، أي:  أل هةا َوَجةةدْت  َعاَمةةة  قةةد غاَّ
بَاةةةةْمغٍَة، يأََ ةةةةََتْها، يََربََطِْهةةةةا بِخماِرهةةةةا إلةةةة  
ِ، يََهَِفَةةْت: مةةن كةةان  شةةجرٍ ، ثةةم َد َةةْت مةةن الَ ةةج 

 يَُ فُّنَا ويَُريُّنا، يَْليََِِّرْك.

َضْت بيَِها لَِْ مَل  لة  النَّعاَمةِة، ياْ ََِهةْت وقَ ـ  وَّ
ةةَِها وأُْيِلَِةةْت، وبَِقيَةةت  إليهةةا، وقةةد أسةةاَغْت ُغاَّ
ةةةَرَتْت، وال  َاةةةيبَها مةةةن  ًْ المةةةرأ ُ ال َصةةةْيَدها أ

ِفَ ْت. ًَ  ِ  الَ ج 

بِةُل، والمةاُء أو ـ  َِ والنَّعَُم، وقد تَُسة َُّن َ ْينُة ُ: ا
بِلِ  َِ   اصُّ با

  : أْ عَامٌ ـ 

 جج: أ ا يُم.ـ 

والنُّعةةاَم ، بالةةةم: ريةةُك الَجنةةوِب، أو بينَةة  ـ   
با.  وبين الاَّ

ِِ القََمِر.ـ   والنَّعائُِم: من َمناِتُل

 وأْ عََم أن يُْ ِسَن: تاَد،ـ 

 يج األمِر: بالََ . ـوـ 

 و ِْعَم وبِئَْس ييهما لُغَاٌت:ـ 

 َِعةةَم، َكعَِلةةَم، وبَ ْسةةَرتَْيِن، وبال سةةر وبةةالفِك، ـ   
 ويقاُل إن يَعَْلَت يبِها

 و ِْعَمْت، بِاء ساكنٍة وقَْفا  َوَوْصال ،ـ 

أي:  ِْعَمِت الَخْالَةُ، وتَْدُ ُل  لي  مةا يَيُْ َِفَة  ـ 
 بها  ن ِصلَِِِ ،

ا،ـ   تقوُل: َدقَْقُِ  َدق ا   ِِعمَّ

 ضوقد تُْفَُِك العَْيُنم أي:  ِْعَم ما َدقَْقُِ .ـ 

 لَبَ ُ،وتَنَعََّم  بالم اِن: لَ ـ 

 الرُجُل: َمَم  ًايِيا ، ـوـ 

ابَّةُ: ألَكَّ  ليها َسْوقا . ـوـ   الدَّ

 و َعََمُهم وأْ عََمُهم: أتاهم ًايِيا .ـ 

والنُّْعمةاُن، بالةةم: الةدَُّم، وأُضةيفَت المَّةقائُِ  ـ 
ِر،  َِ إليةة  ِلُ ْمَرتِةةِ ، أو هةةو إضةةايةٌ إلةة  ابةةِن الُمنةة

ما ُ. ًَ  ألَ   

ْعمةةاِن: د اْجِةةاَت بةة  النُّْعَمةةاُن بةةُن َوَمعَةةرَّ ُ النُّ ـ   
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 بَميٍر، يََديََن ب  ولََدا ، يأُضيف إلي .

 والنُّْعما وَن: ثالثوَن َص ابيا .ـ 

 وبنُو  َعاٍم، كس اٍب: بَْطٌن.ـ 

 واألُ َْيِعُم: ع.ـ 

 واألَْ عَماِن: واِدياِن، أو ُهما: األَْ عَُم و اقٌِل.ـ 

ج المديـ  ًِ  نةوالنَّعائُِم: ع بنَوا

 و َْعَمايا: َجبٌَل.ـ 

 واألَْ عَُم: ع بالعاليِة.ـ 

بَِة ماِلٍ .ـ  ًَ  و ُْعٌم، بالةم: ع بَر

ٍ: من بَُرقِِهْم.ـ  ٍ، كُِْرِكج   وبُْرقَةُ  ُْعِمج 

والَِّْنِعةيُم: ع  لة  ثالثةة أميةاٍل أو أربعةٍة مةن ـ 
َج ألَن  َم َّةَ، أْقَرُب أْلَراِف الِ ل ِ إل  البَْيِت، ُسةم ِ

 ِمينِِ  َجبََل  ُعَْيٍم، و ل  يَساِرِ  َجبََل  اِ ٍم، ل  يَ 

 والوادي اْسُم ُ  َْعمان.ـ 

 والنَّْعما ِيَّةُ:   بِمْاَر،ـ 

ود بين واِسَط وبَْغَداَد، ويج ُكل ٍ منهمةا َمْعةِدُن ـ 
 الطيِن يُْغَسُل ب  الرأُس،

 و  بِِسْنَجاَر.ـ 

 و َْعماُن، كَسْ باَن: واٍد وراء َ َريَةَ،ـ 

وهو  َْعماُن األَراِك، وواٍد قُْرَب ال ويَةِة، وواٍد ـ 
 بأْرِض الماِم قُْرَب الفُراِت،

 وواٍد بالَِّْنِعيِم، وَموِضعَاِن آَ راِن.ـ 

ْبلَةة  وُ ثَْمةةاَن ـ    ًُ ٍث و ٍب وم ةةد ِ ًِ و ةةاِ ٌم كاةةا
 وُتبَْيٍر،

 وأْ عُم، بةم العين،ـ 

 وتَْنعُُم، كَِْنُاُر: أسماء.ـ 

،ويَْنعَُم، َكيَ ـ  جٌّ ًَ  ْمنَُع: 

 و ُْعٌم، بالةم: امرأ ٌ، وأربعةُ َمواِضَع.ـ 

.ـ  : ص ابِجٌّ ب ِجُّ  و َعاَمةُ الةَّ

 و ُعَْيٌم، كُ بَْيٍر: ِسَِّةَ َ َمَر َص ابِيَّا .ـ 

ةا  ـ  ًَ ا و ُعَْيَماُن، ُمَاغَّرا : ابُن َ ْمةٍرو، وكةان َم َّ
يُْةِ ُ  النبج صل  ِ  لي  وسلم، كثيرا ، باع 

ْرَملَةَ من األَْ راِب بِعَْمِر قاَلئَِص، ُسوَ  ًَ ْيبَِط بَن 
يََسةةةةِمَع أبةةةةو ب ةةةةٍر، يأََ ةةةةََ القاَلَئِةةةةَص وَردَّهةةةةا، 
واْسََِردَّ ُسَوْيبِطا ، يََةِ َ  النبجُّ صل  ِ  لية  

ْوال . ًَ  وسلم وأص ابُ  من  

 والَِّناِ ُم: بَْطٌن.ـ 

 والَمْنعُُم، بةم العين: الِمْ نََسةُ.ـ 

ْوَضةُ.والـ   ناِ َمةُ: الرَّ

 و َْعَماُن بُن قُراٍد،ـ 

 ويَْعلَ  بُن  َْعماَن، بفِ هما: تابِِعيَّاِن.ـ 

ِ ْم ُ.ـ  ًْ ْبلََ : أ ًَ  و اِ ْم 

 و َعَْم، بفِ ِين، وقد تُْ َسُر العيُن،ـ 

و َعاْم،  ن الُمعَةايَ  بةِن َتَكِريَّةا: كلمةةٌ كبَلَة ، ـ 
 إال أ   يجِ َجواِب الواجِب.

 عََّم الرُجَل تَْنِعيما : قال ل   َعَْم يَنَِعَم بَل .و َ ـ 
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 و ُعاماَك، بالةم: قُااراَك.ـ 

 ورُجٌل ِمْنعاٌم: ِمْفةاٌل.ـ 

َ : من النُّعومِة.ـ  ًَ  وأْ عََم ِ َصبَا

 وأتَْيُت أْرَضُهم يََِنَعََمِْنِج: وايَقَِْنِج.ـ 

 وتَنَعََّم: َمَم  ًاييا ،ـ 

 يال ا : َللَبَ ُ، ـوـ 

 قََدَم : اْبَََِلَها. ـوـ 

،  ـ    كةةةة ، وتَُسةةة َُّن: ال ةةةالُم الَخِفةةةجُّ الةةةنَّغَُم، م رَّ
 الواًد ُ: بهاء.

 و َغََم يج الِغناء، كةرب و ََاَر وَسِمَع،ـ 

 وتَنَعََّم.ـ 

 و َغََم يج المَّراِب، كنَغََب.ـ 

 والنُّْغَمةُ، بالةم: الُجْرَ ةُ ـ 

  : كُاَرٍد، وقد  غََم  َفَسا .ـ 

ةٍة: الُم ايَةةأَ ُ  ـ  ًَ الن ِْقَمةةُ، بال سةةر وبةالفِك وكفِر
 بالعُقوبَة

  :  َِقٌم، َكَ ِلٍم وِ نٍَب وَكِلماٍت.ـ 

و َقَةةَم منةة ، كَةةةَرَب وَ ِلةةَم،  َْقَمةةا  وتنقَّامةةا ، ـ   
 كِِِ الٍَّم،

 واْ َِقََم:  اقَبَ ُ،ـ 

 األَْمَر: َكِرَه ُ. ـوـ 

الِ ريةةِ : وَسةةُط والةةنَّْقُم: ُسةةْرَ ةُ األَْكةةِل، وبـ   

 الطري .

 والناقِِميَّةُ: هج َرقاِا بنُت  اِمٍر.ـ 

ٍ، أبةةو ـ    و ةةاقٌِم: لَقَةةُب  ةةاِمِر بةةِن َسةةْعِد بةةِن َ ةةِدي 
 بَْطٍن، واْسُم تَْمٍر بعَُماَن.

 و ُْقُم، بالةم:   باليمن.ـ 

وَمْيُمةةةوُن النَّقيَمةةةِة، أي: النَّقيبَةةةِة. وكُ ْبلَةةة : ـ    
 واٍد.

 أْ راض المدينِة.وكَجَمَ ى: ع من ـ 

ةُ.ـ  ًَ  النَّْ َمةُ: النَّْ بَةُ، والُمِايبَةُ الفاِد

ْغةةراء، وَرْيةةُع ال ةةديِث  ـ   َِ الةةنَّمُّ: الَِّةةْوريُ ، وا
إشاَ ةُ ل  وإيسادا ، وتَْ ييُن ال الم بالَ َب، يَنِمُّ 
، و َمَّ، من  اٌم وِمنَمٌّ، كِمَجن ِ ويَنُمُّ، يهو  َموٌم و َمَّ

يَن  ةٌ،قَْوٍم  َم ِ ، وهج  َمَّ اَء و ُم ٍ  وأ ِمَّ

والنَّميمةةةةةةُ: االسةةةةةُم، وَصةةةةةْوُت الِ ِابَةةةةةِة، ـ      
 وَوْسواُس َهْمِس ال الم.

، وال رَكةُ، وًيا ُ النَّْفِس.ـ  ةُ: الِ سُّ  والنامَّ

َِ : أماتَ .ـ   وأْسَ َت ّللاُّ تعال   امَّ

 و َمَّ الِمْسُ : َسَطَع.ـ 

ةةاُم:  َْبةةٌت َلي ِةةٌب، ُمةةدِ ـ    ، ُمْخةةِرُ  الَجنةةيِن والنَّمَّ رُّ
ُ ُ النَّْفةُع  ةيَِّ الَمي ِِت والةدوِد، ويَْقُِةُل القَْمةَل، و اص ِ

 من لَْسعِ ال َّ ابيِر ُشْربا  ِمثْقاال  بَِسَ ْنَجبيٍن.

 و َْمنََم : َتْ َريَ ُ، و َقََم ُ،ـ 

الريُك الِراَب: َ طَِّْة ُ، وتََرَكةْت  لية  أثَةرا   ـوـ 
 كالِ َِابَِة،

 ُر:  ِْمنٌِم و ِْمنِيٌم.واألَثَ ـ 
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والنُّْمةةنُُم، كُهْدُهةةٍد ويِْلفةةٍل: بيةةاٌض يَْبةةُدو بُِ ْفةةِر ـ   
 المَّباب، واًَدتُ ُ: بهاء.

ةُ، بال سر: القَْملَةُ، أو النَّْملَةُ.ـ   والن ِمَّ

ٍ: الِخيا َةةُ، والعَْيةُب، وَصةْنَجةُ ـ  ةج  ، كقُم ِ ةجُّ والنُّم ِ
، والفُلةةةوُس أو الميةةة اِن، والعَةةةداو ُ، والطَّبيعَةةةةُ 

الةةةةةدَّراِهُم الِةةةةةج ييهةةةةةا َرصةةةةةاٌص أو  ُ ةةةةةاٌس؛ 
 الواًد : بهاءٍ 

ْ ساِن وأْصلُ ُ.ـ  َِ ، وَجْوَهُر ا   :  َماِمجُّ

: أًٌد.ـ  جٌّ  وما بِها  ُم ِ

يَّةُ، بهاٍء: الفاِ َِةُ.ـ   والنُّم ِ

قاُد، ـ  النَّْوُم: النُّعاُس، أو الرُّ

 كالن ِيام، بال سر،ـ 

يَمةةُ، بال سةر، وهةو  ةائٌِم و َةُؤوٌم واالسةُم: النِ ـ 
 و َُوَمةٌ، كُهَمَ ٍ  وُصَردٍ 

اٌم و ُيَّةاٌم و َةْوٌم، ـ  ٌم و ُيٌَّم و ِيٌَّم و ُةوَّ  :  ِياٌم و ُوَّ
 كقَْوٍم، أو هو اسُم جمع.

 ومالَ   ِيَمةُ لَْيلٍَة، بال سر: بْيَُِِها.ـ 

ٌم.ـ   وامرأ ٌ  َؤوٌم و ائَِمةٌ  :  ُوَّ

 م .وأ اَم :  وَّ ـ 

 ويا  َْوماُن، يْخَِصُّ بالن ِداء: كثيُر النَّْوِم.ـ 

 والَمناُم والَمناَمةُ: َمْوِضعُ ُ.ـ 

 و اَوَمنِج يَنُْمُِ ، بالةم: َغلَْبُِ ُ.ـ 

و ةةاَم الَخْلَخةةاُل: اْ قََطةةَع َصةةْوتُ  مةةن امةةِاِلء ـ   
 الساِق،

 السُّوُق: َكَسَدْت، ـوـ 

 الريُك: َسَ نَْت، ـوـ 

 َهَمَدْت، الناُر: ـوـ 

 البَْ ُر: َهَدأَ، ـوـ 

 الثوُب: أْ لََ ؛ ـوـ 

 الرُجُل: تََواَضَع هللِ تعال ، ـوـ 

 الما ُ: ماتَْت، ـوـ 

، ـوـ   إلي : َسَ َن واْلَمأَنَّ

 كاْسَِنَاَم.ـ 

 و َُوَمةٌ، كُهَمَ ٍ  وأميٍر: ُمغَفٌَّل، أو  اِمٌل.ـ 

 ْوُم.ويأُ َُ   واٌم، كغُراٍب: يَْعَِِريِ  النَّ ـ 

 وتَناَوَم: أرا ُ من  َْفِسِ  كاِذبا ،ـ 

 كاْسَِناَم.ـ 

َِلََم.ـ  ًْ َم: ا  وتَنَوَّ

 وأ اَم ُ: قََِلَ ُ،ـ 

 السَّنَةُ الناَس: َهَمَمُِْهْم، ـوـ 

 ياُل ا : َوَجَد ُ  َائِما . ـوـ 

 والنائَِمةُ: الَمنِيَّةُ وال يَّةُ.ـ 

 والَمناَمةُ: القَطيفَةُ،ـ 

 ال سر، والدُّكَّاُن.كالن ِيِم، بـ 
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 والُمْسَِناُم: ُكلُّ ُمْطَمئِن ٍ يَِقُف يي  الماء.ـ 

 وُمنيٌم، بالةم،ـ 

 و اميُن: َمْوِضعَاِن.ـ 

 والناَمةُ: قاَ ةُ الفَْر ِ ـ 

 و َْوَماُن:  َْبٌت.ـ 

كة ، ـ  النََّهُم، م رَّ

ةةةْهَوِ  يةةةج ـ     والنَّهاَمةةةةُ، كَسةةة ابٍَة: إْيةةةراُل المَّ
تَْمَِِلةةئ َ ةةْيُن اآلِكةةِل وال يَْمةةبََع، الطعةةاِم، وأن ال 

  َِهَم، كفَِرَح، وُ نَِج، يَهو  َِهٌم و َِهيٌم وَمْنُهوٌم.

ةةِة والمةةهوِ  ـ    والنَّْهَمةةةُ: ال اجةةةُ، وبُلةةوُغ الِهمَّ
 يج المجء.

 وهو مْنهوٌم، ب َا: ُمولٌَع ب ،ـ 

 وقد  َِهَم، كفَِرَح.ـ 

 و ََهَم، كَةَرَب:  ََ َم.ـ 

والنَِّهةةيُم: َصةةْوٌت، وتََو ُّةةٌد، وَتْجةةٌر،  والةةنَّْهمُ ـ   
 وقد  ََهَم يَْنِهُم.

 و َْهَمةُ األََسِد والرجِل:  َأَْمُِ ُ.ـ 

و ََهةةَم إبلَةة ُ، َكَمنَةةَع وَضةةَرَب،  َْهمةةا  و َِهيمةةا  ـ   
 و َْهَمة : َتَجَرها بَاْوٍت.

ْجرِ ـ   و اقَةٌ ِمْنهاٌم: تُطيُع  ل  ال َّ

  : َمناهيُم.ـ 

اُد،  والنَّهامُ ـ  ، مْنسةوبا  ُمثَلَّثَةْيِن: الَ ةدَّ والنَّهاِمجُّ
اُر.  والنَّجَّ

 والَمْنَهَمةُ: موِضُع النَّْجِر.ـ 

ْيِر، ويَُةةمُّ، ـ  ُب الةدَّ ًِ ، بال سر: صا أو الن ِهاِمجُّ
 والطريُ  السَّْهُل.

و ِْهةةةٌم، بال سةةةر: ابةةةُن ربيعةةةةَ، أبةةةو بَْطةةةٍن، ـ    
 نَةَ،وبالةم: َشْيَطاٌن، أو َصنٌَم لُمَ يْ 

ْوا َ بَد  ُْهٍم. وكُ يََر: ابُن  بِد ِِ بةِن ـ  وب  َسمَّ
كعةةةِب بةةةِن َربيعَةةةةَ بةةةِن  ةةةاِمِر بةةةن َصْعَاةةةعَةَ. 
ْيِر.  وكغُراٍب: لائٌِر، أو البوُم، والراِهُب يةج الةدَّ

اٍد: األََسُد،  وكمدَّ

اَمِة، واللَّقَُم الواِضُك.ـ   كالنَّهَّ

َُْف بالَ اا وغـ   ير .والنَّْهُم: الَ 

 و اَهَم : أ ََ مع  يج النَّهيِم.ـ 

ةةُ، ومةن يُْسةَِناُم  ـ الن ِةيُم، بال سةر: الن ِْعَمةةُ الِامَّ
ََّخةةَُ منةة  الِقةةداُح،  إليةة  ويُةةْؤ َُس بةة ، وَشةةَجٌر يُِ
وُكةةةلُّ لَةةةي ٍِن مةةةن َ ةةةْيٍ  أو ثَةةةْوٍب، والةةةدََّرُ  يةةةج 
ماِل إذا َجَرْت  ليها الريُك، والفَْرُو الَخلَُ .  الر ِ

 وَمنيموَن: ُكوَر ٌ بِِمْاَر.ـ 

 فَْصُل الُّاُّ

 واءَم يال ا  وئاما  وُمواءَمة : وايَقَ ، أو باها ُ. ـ

ويةةج المثةةِل: "لةةوال الِوئةةاُم، لََهلَةةَ  األ ةةاُم"، ـ   
َر بَمْعنَيَْيِن، األول ِةاِهٌر، والثةا ج: لَْيسةوا  ويُس ِ
يَةةةأْتوَن بالَجميةةةِل ُ لُقةةةا ، وإ َّمةةةا يَأتو َةةة ُ ُمباهةةةا   

 تََمبُّها ،و

 وُهما تَْوأَماِن،ـ 

 وهَا تَْوأٌَم،ـ 

 وهَ  تَْوأََمةٌ ـ 
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 : تةةوائُِم وتُةةَؤاٌم. وصةةالُك بةةُن  َْبهةةاَن َمةةْولَ  ـ   
.  الَِّْوأََمِة: تابِِعجٌّ

وقةةد أتأََمةةِت المةةرأ ُ: َولَةةَدْت اثْنَةةْيِن يةةج بَْطةةٍن، ـ   
 يهج ُمِْئٌِم.

 ْف أْل ا ُ .وَغنَّ  ِغناء  ُمِوائِما : إذا لم تَْخَِلِ ـ 

والُمَوأَُّم، كُمعَ َّةٍم: العَ ةيُم الةرأِس، والُمَمةوَّ ُ ـ 
 الَخْلِ ، وقد َوأََّم ُ ّللاُّ تعال .

 وتَْوأٌَم: قبيلةٌ من الَ بَِ .ـ 

 والَوأُْم: البيُت الدَّيجُء،ـ 

كةةةة : يَْعَمةةةُل ويَْ  ةةةج مةةةا ـ     ورُجةةةٌل َوأََمةةةةٌ، م رَّ
 يَْانَُع غيُر .

 البْيَةةُ الِج ال قَْو ََس لها.والُمَوأََّمةُ: ـ 

وِن، ـ  والَِّْوأَماُن: ُ ْمبَةٌ صغير ٌ ثََمَرتُهةا كةالُ مُّ
ووِهةةةَم الَجةةةْوَهِريُّ يةةةج ِذْكةةةِر الَِّةةةْوأَِم يةةةج يَْاةةةِل 

 الِاء.

 وثََم ُ يَثُِم ُ: كَسَر ُ، وَدقَّ ُ، ـ

الفَةةةةَرُس األرَض: َرَجَمَهةةةةا ب ةةةةوايِِر ،  ـوةةةةـ     
 ما  وِوثاما : أْدَمِْها.وال جاَر ُ ِرْجلَ ُ َوثْ 

والَوثيَمةُ: ال جاَر ُ والجماَ ةُ ِمةَن الَ ِمةيِ  ـ 
والطعاِم، واسٌم. وكةأَميٍر: الُمْ َِنِةُ  لَْ مةا ، َوثُةَم، 

 َكَ ُرَم، وثَاَمة .

 وُ فٌّ ِميثٌَم: َشديُد الَوْلء.ـ 

كةةةة : الِقلَّةةةةُ، َوثَِمةةةْت أْرُضةةةنا، ـ     والةةةَوثَُم، م رَّ
 كفِرَح،

 َمها: ما أقَلَّ ِرْ يَها.وما أوثَ ـ 

والُمواثََمةُ يج العَْدِو: الُمَةابََر ُ، كأ ة  يَْرمةج ـ 
 بنفِسِ .

 وِميثٌَم: اسٌم.ـ 

 وثِْم لها، بال سر، أي: اْجَمْع لها.ـ 

ٍب: العَبُةةوُس الُمْطةةِرُق  ـ   ًِ الةةَوِجُم، ك ِِةةٍف وصةةا
 ِلِمدَِّ  الُ ْ ِن.

َ َت  لةة  وَجةةَم، َكَوَ ةةَد، َوْجمةةا  وُوجومةةا : َسةةـ   
 َغْيٍظ،

 المجَء: َكِرَه ُ، ـوـ 

 يال ا  َوْجما : لََ َ  . ـوـ 

.ـ   ويوٌم وجيٌم: شديُد الَ ر ِ

َد ُ،ـ  ًِ  والَوْجَمةُ: األَْكلَةُ الوا

 وع، وبالِ ريِ : الَمَسبَّةُ.ـ 

 ورُجٌل َوْجٌم: َرديٌء.ـ 

 وَوْجُم سوٍء: رُجُل سوٍء.ـ 

َجةةةاَر ٌ ـ     ًِ ُك:  َمْرُكوَمةةةةٌ  لةةة   والةةةَوْجُم، ويَُ ةةةرَّ
اآلكةةةاِم أْغلَةةةُظ وأْلةةةَوُل مةةةن األَُروِم، وهةةةج مةةةن 

 َصْنعِة  ادٍ 

 : أوجةةةاٌم، أو هةةةج أْبنِيَةةةةٌ يُْهَِةةةَدى بهةةةا يةةةج ـ    
 الاَّ اَرى.

ْمِل: ُمْعَ ُم ُ.ـ   وأْوَجُم الرَّ

كةة : البخيةُل، والخفيةُف الِجْسةِم ـ  والَوَجُم، م رَّ
 اللئيُم.

َِ ـ   يُن.والميَجَمةُ، بال سر: الُ 
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 والَوجيَمةُ من العَلَِف والطعاِم: الَمُؤويَةُ.ـ 

 ولم أَِجْم  نن : لم أْسُ ْت  ن  يََ  ا .ـ 

كةة : ِشةدَّ ُ َشةْهَوِ  الُ ْبلَة  ِلَمأَْكةٍل،  ـ ُم، م رَّ ًَ الَو
َمةةةةْت، كَوِرثَةةةةْت َوَوِجلَةةةةْت، واالْسةةةةةُم:  ًِ وقةةةةد َو

َم  ًْ  الِوًاُم، بال سر والفِك، وهج َو

 ًاَم . : ِوًاٌم َووَ ـ 

كةةة  أيةةةا : اْسةةٌم ِلمةةا يُْمةةََِه ، ـ    ُم، م رَّ ًَ والةةَو
ةةةْهَو ُ يةةةج ُكةةةل ِ شةةةجء،  وَشةةةْهَو ُ النِ ةةةاحِ، والمَّ

 وًفيُف الطَّيِر.

يُم: الةةََّْبُك، وإْلعةةاُم مةةا يُْمةةََِه ، وأن ـ    ًِ والَِّةةْو
 يَْنُطَف الماُء من  وِد النَّوام  الَمْ ُسوَرِ .

 ويوٌم وًيٌم: َوجيٌم.ـ 

 ْ ُم وك ٍِِف وأميٍر وَصبوٍر: الرُجل الثقيلُ الوَ  ـ

 : وَ ةةاَم  وِو ةةاٌم وأْوَ ةةاٌم، َوُ ةةَم، كَ ةةُرَم، ـ   
 َو امة  وُوُ ومةُ وُو وما .

ةٌ،ـ  ًَ  وأرٌض َو اٌم وَوُ وٌم وَوِ َمةٌ، كفَِر

َمةٌ: ال يَْنَجُع َكلَُؤها.ـ   َوَوْ َمةٌ وَوِ يَمةٌ وُمَو َّ

 ٍ ، وقد َوُ َم، َكَ ُرَم.ولعاٌم َو يٌم: َغْيُر ُموايِ ـ 

َم ُ واْسَِْوَ َم ُ: لم يَْسَِْمِرئْ ُ.ـ   َوتََو َّ

والَُِّخَمةةةةةُ، كُهَمةةةةَ ٍ : الةةةةداء يُاةةةةيبَُ  منةةةة ، ـ     
ْعرِ  ُُ ُ يج الم ِ  وتَُس َُّن  ا

  : تَُخٌم وتَُخماٌت.ـ 

 وتََخَم، كَةَرَب وَ ِلَم: اتََّخَم، وأتَْخَم ُ الطَّعاُم.ـ 

ََّخُم من . وهو َمَِْخَمةٌ،ـ   َكَمْانَعٍَة: يُِ

وواَ َمنِج يََوَ ْمُِ ُ، كَوَ ْدتُ : ُكْنُت أَشدَّ تَُخَمة  ـ 
 من .

كةةةةة : داٌء كالباسةةةةوِر بَ يةةةةاِء ـ     والةةةةَوَ ُم، م رَّ
 الناقَِة.

كة : بها ذل .ـ   وهج َوَ َمةٌ، م رَّ

 َوْدٌم، بالفِك: َ لٌَم، وبَْطٌن من َكْلٍب يج تَْغِلَب.ـ 

ٍ يج قُةاَ ةَ.وُجَمُم بـ   ُن َوْدِم بِن بَِلج 

كةة : ال يةاَد ُ، والثُّْؤلةوُل، والةَََّكُر  ـ الةَوذَُم، م رَّ
ةةِم الناقَةةِة تَْمنَعَُهةةا مةةن  ًِ بُخْاةةيَْيِ ، وثَآليةةُل يةةج َر
ْلِو والعَراقةةةج،  الَولَةةةِد، والسُّةةةيوُر بَةةةْيَن آذاِن الةةةدَّ

 واْسٌم.

ْلُو، كَوِجَل: اْ قََطَع َوذَ ـ   ُمها.َوِذَمِت الدَّ

 وأْوذََمها: َشدَّها.ـ 

كة ،: الِمعَ  والَ ِراُ ـ   والَوذََمةُ، م رَّ

  : كِ ِاٍب.ـ 

: أوَجبَ ُ  ل   َْفِسِ .ـ   وأْوذََم الَ جَّ

 والَوِذيَمةُ: الَهِديَّةُ إل  بَْيِت ِ الَ رامِ ـ 

  : وذائُِم.ـ 

وَوذََّم الَ ْلةةَب تَْوِذيمةةا : َشةةدَّ يةةج ُ نُِقةةِ  َسةةْيرا  ـ   
 ليُْعلََم أ َّ  ُمعَلٌَّم،

  ل  الَخْمِسيَن: تاَد، ـوـ 

 المجَء: قَطَّعَ ُ تَْقِطيعا . ـوـ 

 والَوْذماء: العاقُِر.ـ 
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وُر.ـ  َرْت ييها النَُّ َِ  والَوذائُِم: األَْمواُل الِج  ُ

كة :  ِوٌء، واْ ِِفاٌ . ـ  الَوَرُم، م رَّ

 َوِرَم، َكَوِرَث: اْ َِفََخ؛ـ 

َم،ـ   َكََِورَّ

ْمُِ  تَْوريما  ييهما، ـوـ   أْ فُ : َغِةَب، وَورَّ

 النَّْبُت: َسَمَ . ـوـ 

 وأْوَرَمِت الناقةُ: َوِرَم َضْرُ ها.ـ 

واألْورُم: النةةاُس، أو ال ثيةةُر مةةنهم، وُمْعَ ةةُم ـ   
 الَجْيِ ، وأَشدُّ ُ اْ ِِفَاشا .

ةةةةةةْغَرى والبَراِمَ ةةةةةةِة ـ        وأْوَرُم الُ ْبةةةةةةَرى والاُّ
ى بَِ لَةةةةةَب، وبةةةةةاألَ يَرِ  والَجةةةةةْوِت: أرْ  بَةةةةةُع قُةةةةةر 

أُْ ُجوبَةٌ، وهةج أنَّ الُمَجةاِوريَن لهةا مةن القُةَرى 
يَةةَرْوَن ييهةةا باللَّْيةةِل َضةةْوَء  ةةاٍر يةةج َهْيَ ةةٍل ييهةةا، 

و ُ، ال يََرْوَن شيئا . ُُ  يمذا جا

والَمةةةةْوِرُم، َكَمْجِلةةةةٍس: َمْنبِةةةةُت األضةةةةراِس. ـ     
ْخُم.  وكُمعَ ٍَّم: الرُجُل الةَّ

َم بأْ ِفِ  تَْوريما : َشمَخ، َوتََ بََّر.ووَ ـ   رَّ

ْيِن، وَجْمةةُع قَليةةٍل  ـ   الةةَوْتُم، كالَوْ ةةِد: قَةةةاُء الةةدَّ
إل  مثِلةِ ، والةثَّْلُم، واألَْكلَةةُ يةج اليَةْوِم إلة  َغةٍد، 
َم  َْفَس ُ تَْوِتيما ، والُ ْ َمةُ من البَْقِل،  وقد َوتَّ

 كالوِتيَمِة والوتيِم، والِمْقداُر،ـ 

كالَوْتَمِة، وما تَْجَمعُ ُ العُقاُب يةج َوْكِرهةا مةن  ـ
ينِ . ًِ  اللَّْ ِم، واألَْمُر يأتج يج 

وُوِتَم، َكعُنِةةَج، يَةةالٌن يةةج ماِلةةِ  َوْتَمةةة : ذََهةةَب ـ   
ِ وغيةِرِ  يَُجفَّةُف  من  شجٌء. وكأَميٍر: لَْ ُم الةَّب 
 يَيَُدقُّ يَيُْبَ ُل بَدَسةٍم، وبةاقج الَمةَرِق وُكةل ِ شةجٍء،

اٍد: ال ثيةُر  والِمواُء. وكِ ِةاٍب: السُّةْرَ ةُ. وَكَمةدَّ
 اللَّْ ِم والعََةِل.

ُم: المديُد الَوْلء.ـ   والُمََِوت ِ

 والُمْؤتََ ُم، بفِك ال اي: األرُض.ـ 

.ـ  : َص ابِجٌّ  والواِتُم بُن ِتر ٍ

ِ  ـ  الَوْسُم: أثَُر الَ ج 

 َسَم. : ُوسوٌم، وَسَم  يَِسُم  َوْسما  َوِسَمة  ياتَّ 

ةةَمةُ، ب سةةرهما: مةةا ُوِسةةَم بةة  ـ    والِوسةةاُم والس ِ
َوِر.  الَ يَواُن من ُضروِب الاًّ

 والِميَسُم، ب سر الميِم: الِمْ وا ُ ـ 

  : َمواِسُم وَمياِسُم، واسٌم.ـ 

ِ: ُمْجََِمعُ .ـ   وَمْوِسُم الَ ج 

 َوَوسََّم تَْوِسيما : َشِهَد ُ.ـ 

َس ُ. وتََوسََّم المجَء: تََخيَّلَ ُ،ـ   وتَفَرَّ

ةةٍة: وَرُق النيةةِل، أو  بةةاٌت ـ    ًَ والَوْسةةَمةُ، وكفَِر
 يُْخَةُب بَِورقِِ ، ويي  قُوَّ ٌ ُمَ ل ِلَةٌ.

 والِميَسُم، ب سر الميم،ـ 

والَوسةةاَمةُ: أثَةةُر الُ ْسةةِن، وقةةد َوُسةةَم، كَ ةةُرَم، ـ   
 َوسامة  وَوساما ، بفِ هما، يهو َوسيمٌ 

ْوا:   : ُوَسةةةماء، وهةةةج: بهةةةاٍء، وبةةة ـ     َسةةةمَّ
 أسماء، وَهم تُ  من واٍو.

 وواَسَم ُ يج الُ ْسنِ ـ 

 يََوَسَم ُ: َغلَبَ ُ يي .ـ 
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بيةةةعِ األوُل، واألرُض ـ     : َمَطةةةُر الرَّ والَوْسةةةِمجُّ
 َمْوسومةٌ.

ِ.ـ   وتََوسََّم: َللََب َكْلَ الَوْسِمج 

وَمْوُسةةوٌم: يَةةَرُس ماِلةةِ  بةةِن الُجةةالحِ. ومسةةِلُم ـ   
اْسةةُم  ِمْيَسةةما ، يَغَيَّةةَر ُ النبةةجُّ  بةةُن َ ْيَمةةنَةَ كةةان

 صل  ِ  لي  وسلم.

ةيَِة مةن أْسةفَِلَها. ـ  وِدْرٌع َمْوسوَمةٌ: ُمَ يَّنَةٌ بالم ِ
 وكأَميٍر: اسٌم.

ْبَرِ  يةج البَةَدِن، وذَرُّ  ـ َِ الَوْشُم، كالَوْ ِد: َغْرُت ا
 الن ِيلَجِ  لي 

 ُِ ُ. : ُوشوٌم وِوشاٌم، وقد َوَشْمُِ ُ، وَوشَّمْ ـ 

 واْسَِْوَشَم: َللَبَ ُ.ـ 

َل مةةةا ـ     والَوْشةةةُم: شةةةجٌء تَةةةرا ُ مةةةن النَّبةةةاِت أوَّ
 يَْنبُُت،

 ود قُْرَب اليمامِة.ـ 

 والُوشوُم، بالةم: ع،ـ 

 من الَمهاِ : ُ طوٌل يج ذراَ يها. ـوـ 

ٍ ـ     وذو الُوُشةةةوِم: يَةةةَرُس  بةةةِد ِِ بةةةِن َ ةةةِدي 
.ِ  البُْرُجِمج 

ُن، أو تَةمَّ  ُْةةُج ُ، أو وأْوَشَم ال ْرُم: ـ  ِ ابََِدأ يُلَةو 
 الَن ولاَب،

 المرأ ُ: بََدا ثَْديُها، ـوـ 

 المَّْيُب يي : َكثَُر، ـوـ 

 يج ِ ْرِضِ :  ابَ  وَسبَّ ُ، ـوـ 

بُِل: صاَديَْت َمْر    موِشما ، ـوـ  َِ  ا

 البَْرُق: لََمَع َ فيفا ، ـوـ 

 يالٌن يَْفعَُل كَا: َلِفَ ، ـوـ 

 ي :  ََ َر.ي ـوـ 

 وما أصابَِْنَا َوْشَمةٌ: قَْطَر ُ َمَطٍر.ـ 

 وما َ َاْيُِ ُ َوْشَمة : كِلمة .ـ 

، والعداو ُ.ـ   والَوِشيَمةُ: المَّرُّ

وهةةو أْ َ ةةُم يةةج  فِسةةِ  مةةن الُمَِِّمةةمِة: وهةةج ـ   
امةةةةرأ ٌ َوَشةةةةَمْت اْسةةةةِها لي ةةةةوَن أًسةةةةَن لَهةةةةا، 

 واألَصُل: الُموتَِمَمةُ.

 َد ُ: شدَّ ُ بُِسْرَ ٍة،وَصَم ُ، َكَو َ  ـ

 العوَد: َصَدَ  ُ من َغْيِر بَْينو ٍَة، ـوـ 

 المجَء:  ابَ ُ. ـوـ 

 والَوْصُم: العُْقَد ُ يج العوِد، والعارُ ـ 

  : ُوصوٌم،ـ 

 و  باليمِن، وبالِ ريِ : الَمَرُض.ـ 

ةةَم: آلََمِْةة ُ ـ    ةة  تَْوصةةيما  يَََِوصَّ ةةَمِْ ُ الُ مَّ وَوصَّ
 يََِأَلََّم.

 الَِّْوِصيُم: الَ َسُل، والفََِْر ُ،وـ 

كالَوْصةةةةَمِة. وكةةةةأَميٍر: مةةةةا بةةةةيَن الِخْنِاةةةةِر ـ     
 والبِْنِاِر.

كةةة : مةةا َوقَْيةةَت بةة  اللَّْ ةةَم  ةةن  ـ   الَوَضةةُم، م رَّ
ِايرٍ  ًَ  األرِض من َ َمٍب و
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  : أوضاٌم وأوِضَمةٌ.ـ 

ووَضَم ُ، َكَوَ َد ُ: َوَضعَ ُ  لية ، أو َ ِمةَل لة  ـ 
 َوَضما ،

 كأَْوَضَم ُ وأْوَضَم ل .ـ 

وتَةةَرَكُهم لَْ مةةا   لةة  َوَضةةٍم: أوقَعَُهةةْم يَةةََلَّلَُهْم ـ   
 وأوَجعَُهم.

والَوِضةةةيَمةُ: ِصةةةْرٌم مةةةن النةةةاِس يةةةيهم مئِةةةا ـ    
إْ سةةاٍن أو ثةةالث مئةةة، والقةةوُم القليةةُل يَْنِ لُةةوَن 
 لةة  قةةوٍم، وَلعةةاُم الَمةةأْتَِم، وِشةةْب ُ الوثيمةةِة مةةن 

 الَ ِْل.

َِلََم ُ.واْسَِوْ ـ   َضَم ُ: 

َمُها: جاَمعَها.ـ   وتََوضَّ

 الَوْلُم، كالَوْ ِد: الَوْلء.ـ 

 وَوَلَم الِسَِْر: أْر ا ُ.ـ 

َمةُ، بالفِك: الُِّْهَمةُ.ـ  ِْ  الَو

 الَوْ ُم: َ طٌّ يج الَجبَِل يُخاِلُف سائَِر لَْو ِ ِ ـ 

  : ِو اٌم.ـ 

 ِعِمج،وَوَ َم الداَر، َكَوَ َد َوَوِرَث: قال لها ا ْ ـ 

َِالما .ـ   ومن : ِ ْم َصباًا  وَمساء  و

َمةةُ ، والَ ةةْرُب  ـ   ًْ الةةَوْغُم: الةةنَّْفُس، والثَّقيةةُل األَ
ْدِر، والقَْهُر.  والَِِر ُ، والِ ْقُد الثابُِت يج الاَّ

 وَوَغَم بالَخبَِر يَِغُم: لَغََم.ـ 

قََد.ـ  ًَ  وَوِغَم  لي ، َكَوِجَل: 

َِ.ـ   َوتََوغََّم  لي : اْغِا

وقََمةة ُ كوَ ةةَد ُ: قََهةةَر ُ، وأذَلَّةة ُ، أو َردَّ ُ أْقةةبََك  ـ  
َ  َ  أَشدَّ الُ ْ ِن، ًَ ، و د ِ  الرَّ

 الدابَّةَ: َجَََب ِ نَا َها، ـوـ 

الِقةْدَر: َسة ََّن َغلَيا َهةا. وكِ ِةاٍب: السَّةْيُف،  ـوةـ 
 والسَّْوُل، والعََاا، والَ ْبُل.

رَّ ـ  ًَ   ُ واقٍِم.وواقٌِم: أُُلٌم بالمدينة، ومن  

ْلنَةةاُب يةةج ـ    َِ ةةُد، وا والَِّةةَوقُُّم: الََِّهةةدُُّد، والَِّعَمُّ
ْيِد، وتََ فُُّظ الَ الِم وَوْ يُ ُ.  المجء، وقَُِْل الاَّ

 وأْوقََم ُ: قََمعَ .ـ 

 وُوقَِمِت األرُض، كعنِج: أُِكَل  َباتُها وُوِلئْت،ـ 

 كـ ُوِكَمْت. ـ

َ  َ ُ،ـ  ًَ  وَوكَم ُ، كوَ َد : 

 المجَء: قََمعَ . وَكوِرث: اْغَِمَّ. ـوـ 

 ضوالَوْكُم: القَْمُعم.ـ 

وُهةةْم يَِ ُمةةوَن ال ةةالَم، أي: يقولةةون: السةةالُم ـ   
 َ لَْيِ م، ب سر ال اف.

 والَوْكَمةُ: الغَِليَ ةُ الُمْمبَعَةُ.ـ 

ةةةِل،  ـ    ًْ ةةةَ اُم السَّةةةْر ِ والرَّ ًِ ُك:  الةةةَوْلُم، ويَُ ةةةرَّ
ْبةٌل يَُمةدُّ  ًَ مةن الَِّْاةديِر إلة  الِسةناِف والقَْيُد، و

 لئاَلَّ يَْقلَقَا.

والَوِليَمةُ: َلعةاُم العُةْرِس، أو ُكةلُّ َلعةاٍم ُصةنَِع ـ 
 لَدْ َوٍ  وغيِرها.

 وأْولََم: َصنَعَها،ـ 
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 يالٌن: اْجََِمَع َ ْلقُ  وَ ْقلُ . ـوـ 

ْاةٌن ـ  ًِ والَوْلَمةُ: تَمةاُم المةجء، واْجِِماُ ة ، و
 باألَْ َدلُِس.

 يُم: ُ رء الَُّباِب،الَو  ـ

كة ، َو ََم، َكَوَ َد، َوْ ما  وو ِيما .ـ   كالَو ََمِة، م رَّ

الةةةَوْهُم: مةةةن َ َطةةةراِت القَْلةةةِب، أو َمْرُجةةةوُح  ـ   
 َلَريَجِ الُمََِردَِّد يي 

 : أوهةةةةاٌم، والطريةةةةُ  الواسةةةةُع، والرُجةةةةُل ـ     
 الع يُم، والَجَمُل الََّلوُل يج ِضَخٍم وقُوَّ ٍ 

 وُوهوٌم وُوُهٌم. : أوهاٌم ـ 

 وَوِهَم يج الِ ساِب، كَوِجَل: َغِلَط،ـ 

 يج المجء، َكَوَ َد: ذََهَب َوْهُم  إلي . ـوـ 

وأْوَهةةَم كةةَا مةةن الِ سةةاِب: أْسةةقََط، أو َوَهةةَم، ـ   
 كَوَ َد وَوِرَث، وأْوَهَم: بمعن  .

. وأْوَهَم ُ َوَوهََّم  غيُر ُ.ـ  َِنَّ  َوتََوهََّم: 

 تْهاما ،وأتَْهَم  ب َا إـ 

 واتََّهَم ُ، كاْيَِعَلَ ُ،ـ 

وأْوَهَمةة ُ: أْدَ ةةَل  ليةة  الَُِّهَمةةةَ، كُهَمةةَ ٍ ، أي: ـ   
ََّهُم  لي ، ياتََّهَم هو، يهو ُمَِِّهٌم وتَهيٌم.  ما يُِ

 الَوْيَمةُ، بالفِك: الَُِّهَمةُ، والنَّميَمةُ،ـ 

 ود بَطبَِرْسَِاَن، وكوَر ٌ باألَْ َدلُِس،ـ 

 يَةُ.أو هج: َوْيمِ ـ 

 فَْصُل الَهاء

 الَهْبَرَمةُ: َكثَْر ُ األَْكِل، وَكثَْر ُ ال الِم. ـ

َم أْسنا ِِ ، ـ  َهََِم يا ُ يَْهُِِم ُ: أْلقَ  ُمقَدَّ

كأَْهََِمةةةة ُ. وكفَةةةةِرَح: اْ َ َسةةةةَرْت ثَنايةةةةا ُ مةةةةن ـ     
 أُُصوِلها، يهو أْهَُِم.

 وتََهََِّم: تََ سََّر.ـ 

َجٌر من الَ ْمِض، لُغَةٌ يةج والَهْيَُِم، َكَ ْيَدٍر: شَ ـ 
 الُمثَلَّثَِة.

ةِغيَر ُ مةن الَ ْمةِض. ـ  والَهِِيَمةةُ، َكَسةِفينٍَة: الاَّ
ٍب وُتبيٍر: اْسماِن. وكثُماَمٍة: مةا تََ سَّةَر  ًِ وكاا

 من المجء.

َةة ُ ـ    واألَْهةةَُِم: لَقَةةُب ِسةةناِن بةةِن  اِلةةٍد، ألَنَّ ثَنِيَِّ
 ُهَِِمْت يَْوَم الُ الِب.

 : ع بَجبَِل َسْلَم .وَهَِْمةُ ـ 

ْرِب تَْهِِيما : يَُةع فُ ُ.ـ   وما تاَل يَُهِ ُِم ُ بالةَّ

 وتََهاتََما: تََهاتَرا.ـ 

 َهثََم ُ يَْهثُِم ُ: َدقَّ ُ ًِ  اْ َسَ َ ، ـ

 ل  من ماِلِ : قَثََم. ـوـ 

والَهْيةةثَُم، كَ ْيةةَدٍر: الَهْيةةَُِم، ويَةةْرُ  النَّْسةةِر أو ـ   
َمُر، أو السَّْهُل،العُقَاِب، والَ ثي ًْ  ُب األَ

 وع بَْيَن القَاَ ِة وُتبَالَةَ، واسٌم.ـ 

َِْيِن: القي اُن الُمْنهالَةُ.ـ   والُهثُُم، بَِةمَّ

 الَهثَْرَمةُ: َكثَْر ُ الَ الِم.ـ 

َهَجَم  لي  ُهجوما : اْ ََِه  إلي  بَْغَِة ، أو َدَ ةَل  ـ
 بغيِر إْذٍن،
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 ياُل ا : أْدَ لَ ُ؛ ـوـ 

َ ـ   ْهَجَم ُ، يهو َهُجوٌم،كأ

 البيُت: اْ َهَدَم، ـوـ 

 كاْ َهَجَم،ـ 

 َ ْينُ ُ َهْجما  وُهجوما : َغاَرْت، ـوـ 

لَبَ ُ، ـوـ  ًَ ْرعِ:   ما يج الةَّ

 كاْهََِجَم ُ وأْهَجَم ،ـ 

 المجُء: َسَ َن، وأْلَرَق، ـوـ 

 يال ا : َلَرَد ُ. ـوـ 

لَّةةةْت أْلنَابُةةة ُ، يا ْ ـ     ًُ ْت وبيةةةٌت َمْهجةةةوٌم:  َةةةةمَّ
 أْ ِمَدتُ ُ.

والَهُجةةةوُم: الةةةريُك المةةةديد ُ تَْقلَةةةُع البُيةةةوَت ـ    
 ،ٍ والثُّماَم، وَسْيُف أبج قََِةاَد َ الَ ةاِرِث بةِن ِرْبِعةج 

 رضج ّللاُّ تعال   ن .

والَهِجيَمةُ: اللَّبَُن العَجيُن، أو الخةاثُِر، أو قَْبةَل ـ 
 .أن يُْمَخَض، أو ما لم يَُرْب، وقد كاَد أن يَروبَ 

كُ ـ  ْخُم، ويَُ رَّ  والَهْجُم: القََدُح الةَّ

 : أْهَجةةةاٌم، ومةةةاء ِلفَةةةَ اَر َ، والعَةةةَرُق، وقةةةد ـ    
 َهَجَمِْ ُ الَهواِجُر.

لَُهةةا أربَعةةوَن إلةة  مةةا ـ    بِةةِل: أوَّ َِ والَهْجَمةةةُ مةةن ا
ةةْبِعيَن إلةة  الِمئَةةِة، أو إلةة   تاَدْت، أو مةةا بةةين السَّ

 ُدَوْينِها،

ِاء: ِشدَّ  ـوـ    ُ بَْرِدِ ،من الم ِ

ِ . ـوـ  ر ِ ًَ ْيِف: ِشدَّ ُ   من الاَّ

 واْبنا ُهَجْيَمةَ، كُجَهْينَةَ: ياِرَساِن م.ـ 

 وبنُو الُهَجْيِم، كُ بيٍر: بَْطٌن.ـ 

والَهْيُجمةةةاُن، بةةةةم الجةةةيِم: رُجةةةٌل، وبهةةةاٍء: ـ    
الةةةدُّرَّ ُ، والعَْنَ بُةةةوُت الةةةَََّكُر، وابنَةةةةُ العَْنبَةةةِر بةةةِن 

 َ ْمٍرو.

ها،وأْهجَ ـ  ًَ بَِل: أرا َِ  َم ا

 ّللاُّ تعال  الَمَرَض  ن  ـوـ 

 يََهَجَم: أْقلََع ويَََِر.ـ 

ِهْجةةَدْم، ب سةةر الهةةاء، لُغَةةةٌ يةةج أْجةةَدْم: يةةج ـ   
إْقةةَداِمَ  الفَةةَرَس، يقةةاُل: أولُّ َمةةن َرِكبَةة ُ ابةةُن آَدَم 
َمَل  لة  أ يةِ ، يََ َجةَر الفَةَرَس، يقةال:  ًَ القاتُِل 

 ف َِف.ِهجِ الدََّم، يَخُ 

ْقَداُم.ـ  َِ  الَهْجعََمةُ: الُجْرأَ ُ، وا

 الَهْدُم:  َْقُض البِناء، ـ

كالَِّْهةةِديِم، وَكْسةةُر ال َّْهةةِر، يِْعلُُهمةةا َكَةةةَرَب، ـ   
ُك، وبال سةةةةر:  والُمْهةةةةَدُر مةةةةن الةةةةدماِء، ويَُ ةةةةرَّ
الثَّةةةْوُب البةةةالج، أو الُمَرقَّةةةُع، أو  ةةةاصٌّ بِ سةةةاء 

 الاوفِ 

ٌم، والمةةيُخ ال بيةةُر، والُخةةفُّ  : أْهةةَداٌم وِهةةداـ   
العَِيُ ، واسٌم. وك ٍِِف: الُمَخنَّةُث، وبالِ رية : 
أرٌض، وما تََهدََّم من َجوا ِِب البئِْر يََسقََط ييهةا. 

َل.  وكأَميٍر: باقج  بات  اِم أوَّ

وَهةةةةِدَمِت الناقَةةةةةُ، كفةةةةِرَح، َهةةةةَدما  وَهَدَمةةةةة ، ـ     
كِين، يهج َهِدَمةٌ، َكفَِرًةٍ   م رَّ

 َهَداَم ، وِهَدَمةٌ، َكِقَرَدٍ ،  :ـ 

وتََهةةةدََّمْت وأْهةةةَدَمْت، يهةةةج ُمْهةةةِدٌم: اْشةةةَِدَّْت ـ    
َضةةبَعََُِها. وكغُةةراٍب: الةةدُّواُر مةةن ُركةةوِب البَْ ةةِر، 
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 وقد هِدَم، كعُنَِج.

 والَهْدَمةُ: الَمَطَر ُ الخفيفةُ،ـ 

ْيعَةةةةُ مةةةن ـ     وأرٌض َمْهُدوَمةةةةٌ: أصةةةابََِْها، والدُّ
 الماِل،

و ِمْهَدٍم، كِمنبٍر وَمْقعٍَد: قَْيٌل ِلِ ْميََر، وَمِلةُ  وذـ 
 الَ بَِ .

ةةُل بةةُن ِ يةةاٍض، شةةاِ ٌر، ـ    وذو األَْهةةَداِم: الُمََِوك ِ
 و ايٌِع َمْهُجوُّ الفََرْتَدِق.

 وتَهاَدموا: تَهاَدُروا.ـ 

َمةٌ: يا ِيَةٌ.ـ   وَ ْجوٌت و اٌب ُمَِهد ِ

  ُ.وتََهدََّم  لي  َغَةبا : تََو َّدَ ـ 

 وشجء ُمَهْنَدٌم: ُمْالٌَك  ل  ِمْقَداٍر.ـ 

ُب أْ َدام.ـ   ول  ِهْنَداٌم: ُمعَرَّ

ُم: قََطَع، وأَكَل بسر ٍة. ـ َِ  َهَََم يَْه

 والَهْيَاُم: األَكوُل، والمُّجاُع،ـ 

كالُهةةَاِم، كغُةةراٍب، واسةةٌم وكِمنبةةٍر وُغةةراٍب: ـ   
 السيُف القاِلُع. وكَ ْيَدٍر: السريُع.

ََْمةةةةُ ـ     ، بالةةةةم: ابةةةُن الِلةةةٍم يةةةج ُمَ ْينَةةةةَ، وُه
 وبالِ ري : ابُن َ َِّاٍب يج َلي ٍِئ.

وسعُد بُن ُهََْيٍم، كُ بيٍر: أبو قبيلٍة، وهةو ابةُن ـ 
َةنَ   بٌد أْسَوُد اْسُم  ُهََْيٌم، يَغَلَبة   ًَ تيٍد، ل ن 

  لي .

ََْرَمةةةةُ: سةةةر ةُ ال ةةةالِم والقةةةراَءِ ، وهةةةو  ـ    الَه
 بةمهما. ُهَاِرٌم وُهَاِرَمةٌ،

ةَخِب،  لة  يَْعلَلَة : كثيةر ُ ـ  ََْرَم  الاَّ وإ ها لَه
َخِب.  الَجلَبة والمَّر ِ والاَّ

َْلَمةُ: ممٌج يج ُسْرَ ٍة.ـ   الَه

 الَهَرُم، م ركة ، ـ

والَمْهةةَرُم والَمْهَرَمةةةُ: أْقَاةة  الِ بَةةِر، َهةةِرَم، ـ   
كفةةرَح، يهةةو َهةةِرٌم مةةن َهةةِرميَن وَهْرَمةة ، وهةةج 

ِرمةةاٍت وَهْرَمةة ، وأْهَرَمةة  الةةدَّْهُر َهِرَمةةةٌ مةةن هَ 
َم .  وَهرَّ

والُهْرماُن، بالةم: العَْقُل، وبالِ ري : بِناآِن ـ 
أَتليَّاِن بمْاةَر، بناُهمةا إدريةُس،  لية  السةالُم، 
ِل ْفةةةِظ العُلةةةوِم ييهمةةةا  ةةةن الطويةةةان، أو بِنةةةاُء 
ِسناِن بِن الُمَمْلَمِل، أو بِناُء األَوائِِل لما َ ِلمةوا 

ٍ بالط ويةةان مةةن ِجَهةةِة النُّجةةوم، وييهمةةا ُكةةلُّ ِلةةب 
 وِسْ ٍر وَلْلَسٍم، وُهناِلَ  أْهراٌم ِصغاٌر كثير ٌ.

ةةْيَخِة، ـ    وابةةُن َهْرَمةةةَ: آِ ةةُر ولَةةِد المَّةةْيخِ والمَّ
 وشاِ ٌر.

ْ ِم بنج َ واٍل.ـ  ًَ  وبِئُْر َهْرَمةَ: يج 

 والَهْرُم:  بٌت وَشَجٌر، أو البَْقلَةُ الَ ْمقاُء.ـ 

 ويَْوُم الَهْرِم: من أيَّاِمِهم.ـ 

 وإِبٌِل َهواِرُم: تَأُكلُها يََِْبيَضُّ منها َ ثا ينُها.ـ 

وذو الَهْرِم: ماٌل كةان لعَبةد الُمطَّلةب، أو ألَبةج ـ 
 ُسْفياَن بالطائف.

والَهِرُم، ك ٍِِف: النَّْفُس، والعَْقُل، ويََرُس أبج ـ 
 َتْ نَةَ الماِ ِر، وبهاٍء: اللَّبَُؤ ُ.

 والَِّْهريُم: الَِّْع يُم، والَِّْقطيُع قَِطعا  ِصغارا .ـ 

ٍ وك بيةٍر: ابةُن ـ  وَهَرِمةجُّ بةُن َ ْبةِد ِِ، كَ َرِمةج 
  بِد ِِ،

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.dorar.net/


wwwwww..ddoorraarr..nneett                    َرِر السَّنِيَِّة                                                    القاموس المحيطالقاموس المحيط َرِر السَّنِيَِّة    دُّ َمْوقُِع الالدُّ

          
 

بَةةْيٍ ، ـ    ًُ بَّةةاَن، وابةةُن  ًِ وَهةةِرٌم، ك ِِةةٍف: ابةةُن 
وابةةةُن قُْطبَةةةةَ، وابةةةُن  بةةةِد ِِ، وابةةةُن َمْسةةةعََد َ: 

 ص ابيُّوَن.

ٍ مةةةن وِهةةةْرٌم، بال ـ     ِ بةةةِن بَلةةةج  سةةةر: ابةةةُن َهنِةةةج 
ٌث.  قُةةةةةةاَ ةَ. وكُ بَْيةةةةةر: ابةةةةةُن ُسةةةةةْفياَن، مَ ةةةةةد ِ
وكَسةةةْ َرى: اليةةةابُِس مةةةن الَ طةةةِب. وَكَاةةةبوٍر: 

 المرأ ُ الَخبيثَةُ السَّي ِئَةُ الُخلُِ .

َمد: َرُجٌل.ـ  ًْ َ  وذو أْهَرَم، كأ

 وتَهاَرَم: أرى أ َّ  َهِرٌم.ـ 

والسَّةةواُد بَةةْيَن َمْنِخةةَري الَهْرثََمةةةُ: العَْرتََمةةةُ،  ـ  
 الَ ْلِب، وَرُجٌل، واألََسُد،

 كالَهْرثَِم، كَجْعفٍَر وُ البٍِط.ـ 

ْ ةةُو، والَجبَةةُل  ـ   ٍ: ال جةةُر الر ِ الِهْرَشةةمُّ، كِقْرَشةةب 
اللَّةةةي ُِن، وبهةةةاٍء: الغَ يةةةَر ُ مةةةن الغَةةةنَِم، واألرُض 

. ْلبَةُ، ضدٌّ  الاُّ

بٌّ ُمََِوس ِ ـ  ًَ ٌط بَْيَن المَّةعير الُهْرُلماُن، بالةم: 
 والِ ْنَطة،  ايٌع لإِلْسهاِل، والسُّعال.

َهَ َمةة  يَْهِ ُمةة  يةةاْ َهَ َم: َغَمةةَ   بيةةِد  ياةةاَرْت  ـ  
ْفَر ٌ، وُكلُّ َمْوِضعٍ ُمْنَهِ ٍم من : ًُ  يي  

 َهْ َمةٌ ـ 

  : َهْ ٌم وُه وٌم،ـ 

يال ةةةا : َضةةةَربَ  يةةةَدَ َل مةةةا بَةةةْيَن وِرَكْيةةة ،  ـوةةةـ    
 تُ ،وَ َرَجْت ُسرَّ 

تَْت، ـوـ   القَْوُس: َصوَّ

َمْت،ـ   كََِه َّ

قَّ ُ: هَةَم ُ، ـوـ  ًَ  ل  

: كَسَرُهْم، ويَلَُّهم، واالسةُم: الَهِ يَمةةُ  ـوـ  العَُدوَّ
يَم ، كِخل ِيف ،  والِه  ِ

فََرها. ـوـ  ًَ  البِئَْر: 

والَهةةة ائُم: البِئَةةةاُر ال ثيةةةَر ُ الغُةةةْ ِر والةةةدَّوابُّ ـ    
 الِعجاُف،

 د ُ: َه يمةٌ.الواًـ 

 واْهََِ َمِت السَّ ابةُ بالماءِ ـ 

َمْت: تََمقَّقَْت مع َصوٍت.ـ   وتََه َّ

ْ ُد،ـ   والَه يُم: الرَّ

ْوِت.ـ  م، والفََرُس المديُد الاَّ  كالُمََِه  ِ

كة .ـ   وقَْوٌس َه وٌم: ُمِر َّةٌ بَي ِنَةُ الَهَ ِم، م رَّ

ٍة: شديد ُ الغَلـ  ًَ  ياِن.وقِْدٌر َهِ مةٌ، كفَِر

َمت العَاا: تََمقَّقَْت مع َصْوٍت،ـ   وتََه َّ

 كاْ َهَ َمْت،ـ 

 الِقْربَةُ: يَبَِسْت، وتََ سََّرْت. ـوـ 

 وَغْيٌث َهِ ٌم، ك ٍِِف وأميٍر: ال يَْسَِْمِسُ .ـ 

 والهاِتمةُ: الداهيةُ.ـ 

والَهةةةْ ُم، بةةةالفِك: مةةةا اْلَمةةةأنَّ مةةةن األرض، ـ    
ك ِِةةٍف: الفَةةَرُس والسَّةة اُب الرقيةةُ  بةةال مةةاٍء. و

الُمطيُع. وكُ يََر: َجدُّ َجةد ِ َمْيمو ةةَ بنةِت الَ ةاِرِث 
ةةْ ِن بةةِن بَُجْيةةٍر، أم ِ المةةؤِمنيَن، رضةةج ِ  ًَ بةةِن 

 تعال   نها.

 واْهََِ َم : ذَبََ  ، واْبََِدر ، وأْسَرَع إلي ،ـ 
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ومنةةةة  الَمثَةةةةُل: "اْهَِِ مةةةةوا ذَبيَ ةةةةَُِ م" أي: ـ    
 َل ُه اِلها،باِدروا إل  ذَبِ ها قب

 الفََرُس: ُسِمَع َصْوُت َجْريِ . ـوـ 

 وبَنو الُهَ ِم، كُاَرٍد: بَْطٌن.ـ 

ةْلُب المةديُد، واألََسةةُد، ـ   والَهْيةَ ُم، كَ ْيةةَدٍر: الاُّ
اٍد: أْسماٌء.  واْسٌم. وكِمْنبٍَر ومعَ ٍَّم وِمفِْاحٍ وَشدَّ

 وُهِ ْمُت  لي : ُ ِطْفُت.ـ 

ةةْبك. وكِمْفِةةاحٍ: وُهةة وُم الليةةِل: ُصةةدوُ   لـ    لاُّ
 وٌد يُْجعَُل يج رأِس   اٌر، يَْلعَبوَن بة ، وَ َمةبةٌ 
ُك بهةةا النةةاُر، والعَاةةا القَاةةير ُ. وكُ بَيةةٍر:  يَُ ةةرَّ
 خيةةٌل، وقُةةرى  باليَماَمةةِة، ولَقَةةُب َسةةْعِد بةةِن لَْيةةٍث 

.ِ  القُةاِ ج 

ْةَرَمْوَت.ـ  ًَ  وُهَ ْيُم بُن أْسعََد: يج  ََسِب 

 د باليَِمِن. وذو ُهَ ْيٍم:ـ 

والُهةة وُم، بالةةةم: مةةن بةةالِد ِلْ يةةاَن. وأبةةو ـ   
ةةةٍم: ي يةةةُد أو  بةةةُد الةةةرًمِن بةةةُن  ِم، كُمعَ َّ الُمَهةةة َّ

.  ُسفْياَن، تابِِعجٌّ

اِد اليََمِن.ـ   وَسْهُم بُن ُمسايِِر بِن َهْ مةَ: من قُوَّ

الَهْسُم: ال سُر، لُغَةةٌ يةج الَهْمةِم، وبةةمِيِن: ـ 
 يج الُ ُسِم.ال اُووَن، لُغَةٌ 

 وَهْوَسُم: د َ ْلَف َلبَِرْسِان.ـ 

الَهْمُم: كسُر المجِء اليابِِس أو األَْجةَوِف، أو  ـ
ةةةة ، أو الوجةةةِ  أو  َكْسةةةُر الِع ةةةاِم والةةةرأِس  اصَّ
األَْ ةةةِف، أو كةةةل ِ شةةةجٍء، َهَمةةةَم ُ يَْهِمةةةُم ، يهةةةو 

 َمْهُموٌم وَهِميٌم، وقد اْ َهَمَم وتََهمََّم.

 َر ،وتََهمََّم : كسَ ـ 

 يال ا : أْكَرم ، و  ََّم ، ـوـ 

 كَهمََّم ،ـ 

ِ ُكل ِها، ـوـ  لَبَها، أو هو الَ لَُب بالَ ف  ًَ  الناقَةَ: 

 كاْهََِمَمها،ـ 

 الريُك اليَبِيَس: كَسَرتْ . ـوـ 

وهاِشةةٌم: أبةةو  بةةِد الُمطَّلةةِب، واْسةةُم  َ ْمةةٌرو، ـ   
ُل َمْن ثََرَد الثَِّريَد وَهَمَم ُ.  ألَ   أوَّ

ةٌ تَْهِمةةُم العَْ ةةَم، أو َهَمةةَمت ـ    والهاِشةةمةُ: َشةةجَّ
العَْ ةةَم ولةةم يَِبةةايَْن يَراُشةة ، أو َهَمةةَمِْ  يَةةنُِفَ ، 

 وأُْ ِرَ  وتَبايََن يَراُش .

ةٌر، أو يةابُس كةل ِ ـ  والهمةيُم:  َْبةٌت يةابٌس ُمََِ س ِ
َكةةةٍْل وكةةةل ِ شةةةجٍر، والةةةةعيُف البَةةةَدِن، وبهةةةاٍء: 

 .األرُض الِج يَبَِس شجُرها

 وما هو إالَّ َهميمةُ َكَرٍم، أي: َجواٌد.ـ 

 وتََهمََّم : اْسَِْعَطفَ ُ،ـ 

، ـوـ    لي : تَعَطََّف، الِتٌم ُمَِعَد ٍ

بُِل:  اَرْت، وَضعُفَْت، ـوـ  َِ  ا

 كاْ َهَمَمْت.ـ 

ْ ةةةةةَو ُ، ـ       والُهُمةةةةةُم، بةةةةةةمِيِن: الِجبةةةةةاُل الر ِ
 . وكِ ِةةاٍب: والَ الَّبةةوَن ِللَّةةبَِن، وكَ ِِةةٍف: السَّةةِخجُّ

الُجةةةةوُد، و مسةةةةةَ َ َمةةةةَر َصةةةة ابيًّا، وثالثةةةةوَن 
ثا .  ُم د ِ

ٌث.ـ   وُهَمْيُم بُن بميٍر، كُ بيٍر: م د ِ

 و اقةٌ ِمْهماٌم: سريعةُ الُه اِل.ـ 
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والَهْمةةةَمةُ:  فةةةُس ُممةةةاِا الجبةةةِل الَ ََّا َةةةِة، ـ    
 وبالِ ريِ : األْرِويَّةُ 

  : َهَمماٌت.ـ 

اْهََِةْمُِها ل ، وكَ ْيَدٍر واْهََِمْمُت  َْفِسج ل : ـ 
ٍث: اسماِن.  وم د ِ

 والهاِشميَّةُ: د بال وية للسَّفَّاحِ،ـ 

ِ، وماَء ٌ َشْرقِجَّ الُخَ ْيِميَِّة.ـ  ي   ود بالرَّ

 وُمَهمََّمة، كُمعَ ََّمٍة:   باليماِمة.ـ 

 والَهَمْمَمَمةُ: األََسُد.ـ 

مةن  َهَاَم ُ يَْهِاُم : َكَسَر . وكَ ْيدٍر: َضْربٌ  ـ
، واألََسُد، ُجُل القويُّ  الِ جارِ  أْملَُس، والرَّ

اٍد وَغَمْمَمٍم.ـ   كالُهَاِم، كُاَرٍد وِمْنبٍَر وَشدَّ

اميَّةةِة، أصةة اُب ـ    والَهْيَاةةِميَّةُ: يِْرقَةةةٌ مةةن الَ رَّ
 م مِد بِن الَهْيَاِم.

 َهَةَم الدَّواُء الطعاَم يَْهِةُم :  ََهَ  ُ، ـ

 َهبََط،  ليهم: َهَجَم، أو ـوـ 

َِلََم ُ، وَغَابَ ُ، ـوـ   يال ا : 

ةَم ، يهةو َهِةةيٌم، واالسةُم: ـ  كاْهََِةةَم ُ وتََهةَّ
 الَهةيمةُ.

ةةاُم والهاضةةوُم والَهةةةوُم: كةةلُّ دواٍء ـ    والَهةَّ
 َهَةَم َلعاما ، والُمْنِفُ  ِلماِلِ ، واألََسُد.

 ويٌد َهةوٌم: تَجوُد بما لََدْيهاـ 

  : ك ٍُِب.ـ 

كةةة : َ ْمةةُص الةةبَْطن، ولُْطةةُف والَهَةةةـ    ُم، م رَّ
الَ ْمةةك، وقِلَّةةةُ اْ جفةةار الَجْنبَةةْيِن، وهةةو أْهَةةةُم، 
وهةةةج َهْةةةةماُء وَهةةةةيٌم، وكةةةَا بَْطةةةٌن َهةةةةيٌم 

 وَمْهةوٌم وأْهَةُم،

ةلوعِ، واْ ِةةماُم  ـوةـ  يةج الَخْيةِل: اْسةِِقامةُ الةُّ
أ الج البَْطِن، أو اْسِِقاَمُِها، وُد ةوُل أ اليهةا، 

 و َ ْيٌب.وه

وآَلْلعُها َهةيٌم{: ُمْنَهِةٌم منةةمٌّ يةج َجةْوِف ـ 
. ِ  الُجف 

 والهاِضُم: ما يي  َر اَو ٌ.ـ 

ةَمةٌ وَهةةيٌم: للِةج ـ  وقََاةبَةٌ َمْهةةوَمةٌ وُمَهةَّ
 يُْ َمُر بها.

والَهْةةةُم، ويُْ َسةةُر: الُمْطَمةةئِنُّ مةةن األرِض، ـ   
 وبَْطُن الوادي، والبَخورُ 

 ٌم. : أْهةاٌم وُهةوـ 

 واألَْهَةُم: الغليُظ الثَّنايا.ـ 

 وأْهةاُم تَبالَةَ: قُراها.ـ 

.ـ  جٌّ ًَ َمةَ، كُمعَ َّمٍة:   وبَنو ُمَهةَّ

 والَمْهةومةُ: ليٌب يُْخلَُط بالِمْسِ  والباِن.ـ 

 والَهةيمةُ: لعاٌم يُْعَمُل للَمي ِتِ ـ 

  : َهةائُِم.ـ 

 والُهَةْيِميَّةُ، َمْنسوبة : ع.ـ 

ْسةداِس: ذََهبَةْت  وأْهَةَمتِ ـ  َِ بِةُل لإِلْجةَاعِ وا َِ ا
 رواِضعُها وَللََع غيُرها

َْيٍَم: واٍدم.ـ   ضوِهْةيٌَم، كِ 
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 َهِقَم، كفَِرَح: اْشَِدَّ جوُ  ُ، يهو َهِقٌم، ك ٍِِف. ـ

: ال ثيُر األَْكِل، والبَْ ُر.ـ  ٍ  والِهقَمُّ، كِهَجف 

عِ والَهةةةْيقَُم: َصةةةْوُت البَْ ةةةِر، وَصةةةْوُت اْبةةةِالـ    
 اللُّْقَمِة، وال َّليُم الطَّويُل، والبَْ ر الواِسُع.

 وتََهقََّم : قََهَر ،ـ 

 الطعاَم: اْبَِلَعَ  لُقَما  ِ  اما . ـوـ 

: الطويُل.ـ   والَهْيقَما ِجُّ

ُم يةةةةةج البِئْةةةةةِر و  ِوهةةةةةا،  ـ      الةةةةةََِّه ُُّم: الََِّهةةةةةدُّ
 واالْسِِْه اُء،

، والَِّبَْخُِةةُر، كاألُْه وَمةةِة، والطَّْعةةُن الُمَِةةداركُ ـ   
والغََةُب المَّةديُد، والَِّنَةدُُّم  لة  األَْمةِر الفائِةِت، 

 والَمَطر ال ثيُر الَي ال يُطاُق، والَِّغَن ِج.

 وَه َّْمُِ  تَْه يما : َغنَّْيُت ل .ـ 

يُر ـ      ةةةةر ِ والُمْسةةةةَِْهِ ُم: الُمََِ ب ِةةةةُر. وك ِِةةةةٍف: الم ِ
 الُمْقَِِ ُم  ل  ما ال يَْعنِيِ .

 َهِليُم: الالَِّصُ  من ُكل ِ شجٍء.ال ـ

ةةاُن، ب سةةرتَْيِن ممةةدََّد َ المةةيِم: ال ثيةةُر ـ    والِهِلمَّ
 من الُخْبِ  وغيِرِ ،

كالَهْيلَماِن، وتَُةمُّ الُم ُ. وكغُةراٍب: َلعةاٌم مةن ـ 
ُد  ةةْ با ِ الُمبَةةةرَّ لَْ ةةِم ِ ْجةةٍل بِِجْلةةِدِ ، أو َمةةَرُق الس ِ

 الُمَافَّ  من الدُّْهِن.

بةةاُء الِجبةةاِل. وكِقنَّةةٍب: والهُ ـ    ِِ لُةةُم، بةةةمِين: 
 الُمْسَِْرِ ج، وهج ِهلََّمةٌ.

 واْهَِلََم ب : ذََهَب ب .ـ 

وَهلُمَّ، أي: تَعاَل، ُمَركَّبَةٌ من ها الَِّْنبيِ ، ومن ـ 

لُمَّ، أي: ُضمَّ  َْفسَ  إلينةا، واْسةُِْعِملَِت اسةِِعماَل 
ةةةةُد والَجْمةةةةعُ  ًِ ، البسةةةةيطة، يَْسةةةةَِوي ييةةةة  الوا
َْكيُر والِأ يةةةُث  نةةةد ال جةةةاِتي ِيَن، وتَمةةةيٌم  والَِّةةة
يو ها،  تُْجريهةةةا مْجةةةَرى ُردَّ، وأهةةةُل  َْجةةةٍد يَُاةةةر ِ
ةج وَهْلُمْمةَن، وقةد  وا وَهلُم ِ ا وَهلُمُّ ييقولوَن: َهلُمَّ
توَصُل بالالِم، ييقةاُل: َهلُةمَّ لَةَ ، وتُثَقَّةُل بةالنوِن، 

، ويج الُمَؤ َِّث ب سة نَّ ر المةيِم، ويةج ييقاُل: َهلُمَّ
 الجْمعِ بةمها،

ةةةاِن، للُمةةةََكَِّر والُمَؤ َّةةةِث، ـ     ويةةةج الَِّثْنِيَةةةِة َهلُمَّ
وللن ِْسَوِ  َهْلُمْمنان. ويقوُل الُمجيةُب: إِالَم أََهلُةمَّ، 
بفِك الهم ِ  والهةاِء، وأصةلُ : إِالَم ألُةمُّ، وتُةِرَك 
الهاُء  ل  مةا كا َةْت  لية . وإذا قيةَل: َهلُةمَّ كةَا 

ةةةة ُ، وقةةةةد تَُةةةةةمُّ الهمةةةة  ُ  وكةةةةَا، قُْلةةةةَت: ال أَهلُمُّ
ةةَدها، وقةةد تَُةةةمُّ الهمةة  ُ والةةالُم، وقةةد تَُةةةمُّ  ًْ و

 الهم  ُ وتُْ َسُر الالُم، أي: ال أُْ طيَ  ُ.

 وَهْلَمَم ب : َد ا ُ،ـ 

 وأْهلََم.ـ 

كة : َجواُب َهلُمَّ، ومن :ـ   والَهلَُم، م رَّ

 جاَد بَِهلَِمِ : إذا ألاَ  .ـ 

 لُُم، كآ ٍُ : د بَطبَِرْسِاَن.وأهْ ـ 

الِهْلةةةِدُم، كِ ْبةةةِر ٍ والةةةداُل مهملةةةةٌ: الِ سةةةاُء ـ    
 ال اِهُر الِرقاعِ، والِلْبُد الجايج الغَليُظ.

،  ـ   الِهْلِقةةُم، كِ ْبةةِر ٍ: المةةرأ ُ ال بيةةَر ُ، والقَةةِويُّ
ةْخُم ذو  ٍ: السَّي ُد الةَّ والواِسُع األَْشداِق. وكِمْرَدب 

 كوُل،الَ ماالِت، واألَ 

 كالِهْلقاَمِة والُهلَِقِم، كعُلَبٍِط،ـ 

ةةةْخُم الطويةةةُل، ـ     والِهْلقةةةاِم، بال سةةةر وهةةةو الةَّ
 واألََسُد، ورُجٌل.

 الَهمُّ: الَ َ نُ  ـ
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  : ُهموٌم،ـ 

 وما َهمَّ ب  يج  فس .ـ 

َ  َ ،ـ  ًَ ة :  ا  وَمَهمَّ  وَهمَّ  األَْمُر َهم 

 كأََهمَّ  ياْهَِمَّ،ـ 

 ْسَم : أذابَ ُ، وأْذَهَب لَْ َم ،السُّْقُم جِ  ـوـ 

 المَّْ َم: أذاب  ياْ َهمَّ، ـوـ 

لَبَ ، ـوـ  ًَ  اللَّبََن: 

 الغُْ ُر الناقَةَ: َجَهَدها، ـوـ 

 َ ماُا األرِض تَِهمُّ: َدبَّْت، ـوـ 

ةُ: للدابَّةِ ـ   ومن  الهامَّ

  : َهوامُّ.ـ 

َم المجَء: َللَبَ .ـ   وتََهمَّ

 ، أي: ال أَُهمُّ.وال َهماِم، كقَطامِ ـ 

 والهاموُم: ما أُذيَب من السَّناِم.ـ 

 والُهماُم، كغُراٍب: ما ذاَب من ،ـ 

مةةن الةةثَّْلجِ: مةةا سةةاَل مةةن مائِةةِ ، والَمِلةةُ   ـوةةـ   
،  ةاصٌّ  ِة، والسَّي ِد المُّجاُع السَِّخجُّ الع يُم الِهمَّ

 بالرجاِل،

 كالَهْمهامِ ـ 

نةج َتبَّةاَن بةِن  : كِ ِةاٍب، واألََسةُد، ويَةَرٌس لبَ ـ 
 َكْعٍب.

ةُ، بال سر ويُْفةَُِك: مةا ُهةمَّ بة  مةن أْمةٍر ـ  والِهمَّ

 ليُْفعََل، والَهَوى.

ُِةَ  مةن رُجةٍل: ـ  َ  من رُجٍل وِهمَّ وهَا رجٌل َهمُّ
ْسبَُ . ًَ 

ةةْيُخ الفةةا ج، ـ    ةةةُ، ب سةةرهما: المَّ والِهةةمُّ والِهمَّ
 وقد أَهمَّ 

ةٌ ـ    : أهماٌم، وهج ِهمَّ

ةةةاتٌ ـ     وَهمةةةائُِم، والمْاةةةَدُر: الُهموَمةةةةُ   : ِهمَّ
 والَهمامة، وقد اْ َهمَّ وأَهمَّ.

 والَهميُم: الَمَطُر الةَّعيُف،ـ 

ِقَن يةج الِسةقاِء ثةم ُشةِرَب ـ  ًُ كالَِّْهميِم، واللَّبَُن 
 ولم يُْمَخْض.

 وَس ابَةٌ َهموٌم: َصبوب للَمَطِر.ـ 

َم : َللَبَ ، وتََ سََّس ،ـ   وتََهمَّ

 ياَل ُ. رأَس : ـوـ 

والَهمةةوُم: الناقَةةةُ الَ َسةةنَةُ الَمْمةةجِ، والبِئْةةُر ـ   
تْ  الريُك.  ال ثير ُ الماِء، والقََاُب إذا َه َّ

، وتَْنةةويُم المةةرأِ  ـ    والَهْمَهَمةةةُ: ال ةةالُم الَخِفةةجُّ
ةدِر مةن  ئيةِر يةج الاَّ الِطْفَل بَاْوتِها، وتَةَردُُّد ال َّ

، و  ةةُو أْصةةواِت البَقَةةِر والفِ  يَلَةةِة وِشةةْبِهها، الَهةةم ِ
 وُكلُّ َصْوٍت مع  بََ ٌك، واسُم رجٍل.

 والِهْمهيُم، بال سر: األََسُد،ـ 

كالَهْمهةةةةاِم والُهْمهةةةةوِم، بالةةةةةم، والِ مةةةةاُر ـ     
ُد  َهيقَ ُ يج َصْدِرِ .  الُمَرد ِ

 والَهماِهُم: الُهموُم.ـ 

اٍد: النَّمةةةاُم، وابةةةُن الَ ةةةاِرِث، ـ     ةةةاُم، كَمةةةدَّ والَهمَّ
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ٍد، وابةةُن ماِلةةٍ : َصةة ابيُّوَن، واليةةةوُم وابةةُن َتْيةة
 الثالُث من البَرِد.

ْولَةة مناةوِر ـ  ةاِم الدَّ اِميَّةُ: د بواسةَط لَهمَّ والَهمَّ
 بِن ُدبَْيٍس.

 والَهْمهاَمةُ والُهْمُهوَمةُ: العََ َر ُ الع يَمةُ.ـ 

 وجاَء َتْيٌد َهماِم، كقَطاِم، أي: يَُهْمِهُم.ـ 

 أْمر قَْوِمِ .واْسََِهمَّ: ُ نَِج بـ 

وإذا قيَل: أبَقَج شجٌء، قُْلةَت: َهْمهةاِم، َمْبنِيَّةة ، ـ 
 أي: لم يَْبَ  شجٌء.

، وبَْقٌل. ـ ْوُت الَخِفجُّ  الَهْينََمةُ: الاَّ

 والَهْينَُم: القُْطُن.ـ 

، والةةدَّميُم ـ    َِ والِهنََّمةةةُ، كِهلَّعَةةٍة: َ ةةَرَت ٌ للِأ يةة
 القَايُر.

كة : الـ   َِّْمُر، أو  َْوٌع من .والَهنَُم، م رَّ

 والهينوُم: كالٌم ال يُْفَهُم.ـ 

.ـ   وبَنو ِهنَّاٍم، كِقثَّاٍء: قَبيلَةٌ من الِجن ِ

 الَهْوُم: بُْطناُن األرِض. ـ

ُم: َه ُّ الرأِس من النُّعاِس.ـ   والَِّْهويُم والََِّهوُّ

اٍد: األَسُد.ـ  اُم، كَمدَّ  والَهوَّ

 : كوَر ٌ بِِيِ  ماَر.والهاُم:   باليََمِن، وبهاءٍ ـ 

 والَهْوَمةُ: الفاَل ُ.ـ 

ُ : ُمرا ِيَةْ ، ـ  وَهْوُم الَمجوِس: َدواٌء م، ياِرِسيَِّ
. ا ، ُمِدرٌّ  ُمفَِ ٌِت للَ ااِ  ِجد 

 والُهواُم، بالةم: الُهياُم.ـ 

 واألْهَوُم: الع يُم الهاَمِة.ـ 

بَّ اْمرأَ  . ـ ًَ  هاَم يَهيُم َهْيما  وَهيَما ا : أ

بُِل العطاُا.وـ  َِ  الِهيُم، بال سر: ا

والُهيَّةةاُم: العُمَّةةاُق الُمَوْسِوسةةوَن. وكسةة اٍب: ـ   
ما ال يَََِمالُ  من الرمِل، يهو يَْنهاُر أبَدا ، أو هو 

ْمِل ما كان تُرابا  ُدقاقا  يابِسا ، ويَُةمُّ.  من الرَّ

 ورجٌل هائٌم وَهيوٌم: ُمََِ ي ٌِر.ـ 

 وَهْيماُن: َ ْطماُن.ـ 

 والُهياُم، بالةم: كالُجنوِن من الِعْمِ . ـ

والَهْيماُء: الَمفات ُ بال مةاٍء، واليَْهمةاُء، وداٌء ـ 
بِةةَل مةةن مةةاٍء تَْمةةَربُ  ُمْسةةَِْنِقعا ، يهةةو  َِ يُاةةيُب ا

 َهْمياُن، وهج َهْيَم 

  : كِ ِاٍب.ـ 

 والهامةُ: رأُس كل ِ شجءٍ ـ 

 : هةةةاٌم، ولةةةائٌر مةةةن َلْيةةةِر الليةةةِل، وهةةةو ـ    
 َدى، ورئيُس القوِم، والفرُس.الاَّ 

 وقَْلٌب ُمْسِهاٌم: هائٌم.ـ 

َسنَةٌ.ـ  ًَ  والََِّهيُّم: ِمْميَةٌ 

 وُهيَْيماُء، ُمَاغََّر  : ماٌء لُمجاِشعٍ، ويُْقَاُر.ـ 

 وَهْيُم ِ: أْيُم ِ.ـ 

 وال يَْهِاُم لنفِس : ال يَْ ِاُل.ـ 

 ولَْيٌل أْهيَُم: ال  ُجوَم يي .ـ 
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 اءفَْصُل اليَ 

اليُةةةُِْم، بالةةةةم: االْ فةةةراُد، أو يِْقةةةداُن األِب،  ـ   
ُك،  ويَُ رَّ

. ـوـ   يج البهائِِم: يِْقداُن األم ِ

 واليِيُم: الفَْرُد، وكلُّ شجٍء يَِع ُّ  َ يُر ،ـ 

 َم، كةرَب وَ ِلَم،ـوقد يََِ ـ 

 يُِْما  ويفُِك،ـ 

 وهو يَِيٌم.ـ 

 ويَِْمان: ما لم يَْبلُ  الُ لُمَ ـ 

 ِاٌم ويَِاَم  ويَََِمةٌ وَمْيََِمةٌ، : أيْ ـ 

 وامرأ ٌ ُمْؤتٌِم،ـ 

 و ِْسَو ٌ َمياتيُم.ـ 

 وقد أْيََِمْت: صاَر أوالُدها يِاَم .ـ 

َر، ويَََِر، وأْ يا، وأَْبطأَ.ـ   ويََِِم، كفِرَح: قَاَّ

ْبطاُء.ـ  َِ  واليَُِْم: الَهمُّ، وبالِ ري : ا

من بعةٍض، أو  واليَِائُم: رماٌل ُمْنقَِطٌع بعُةهاـ 
 َجبٌَل.

 واليَُِي ُِم، كُاغَي ٍِر ضوُتبَْيٍرم: جبٌَل.ـ 

 ياَرُم، بفِك الراِء:   بأْصفهاَن،ـ 

اِم.ـ   وع آَ ُر ذََكَر  أبو تَمَّ

الياَسةةُموَن: م، الواًةةُد: ياِسةةٌم، ضكاةةاًٍب أو  ـ  
 ةةةالٍَمم، وال  َ يةةةَر لةةة  ِسةةةَوى  ةةةالَموَن، َجْمةةةعِ 

ٌب يةةةال يَ  ْجةةةري َمْجةةةَرى الجمةةةعِ،  ةةةالٍَم، أو ُمعَةةةرَّ
وهو أْبيَُض وأْصفُر،  ايٌع للممةايخِ، وللُاةداعِ 
كةةةاِم، وذَرُّ َسةةة يِ  يابِسةةة   لةةة   ِ، وال ُّ البَْلغَِمةةةج 
المَّعَِر األسوِد يُبَي ُِة ، وُشةْرُب أوقِيَّةٍة مةن مةاِء 
ٌب لقَْطةةعِ  َةةْ ِف  َسةة يِ  َتْهةةِر  ثالثَةةة أيةةاٍم ُمَجةةرَّ

 األْرًاِم.

 ل ركةُ.األْيلََمةُ: ا ـ

 وما َسِمْعُت ل  أْيلََمة : صوتا ، أْيعَلَةٌ ال يَْيعَلَةٌ.ـ 

 ويَلَْملَُم: يج ل م م.ـ 

الةةةيَمُّ: البَْ ةةةُر، ال يَُ سَّةةةر، وال يُْجَمةةةع َجْمةةةَع  ـ   
 الساِلِم.

ويُةةةمَّ، بالةةةةم، يهةةةو َمْيمةةةوٌم: ُلةةةِرَح ييةةة ، ـ    
، ِمجُّ ًْ  والَ ماُم الَو

ُف األْشةةَِِر، كاليمةةاِم والةةيََمِم، م ركةةة ، وسةةيْ ـ   
 وماٌء بنَْجٍد.

ةةُد، اليةةاُء بَةةَدٌل مةةن ـ    ج، والَِّعَمُّ ُم: الَِّةةَو  ِ والَِّةةيَمُّ
 الهم ِ .

َم ُ: قََاَد ،ـ   ويَمَّ

المةةريَض للاةةالِ : َمَسةةَك وجهةة  ويََدْيةةِ ،  ـوةةـ   
َم هو.  يََِيَمَّ

 واليَمامةُ: القاُد،ـ 

 كاليماِم، وجاريةٌ َتْرقاُء كا ةت تُْبِاةُر الراكةبَ ـ 
ِ َمْنسةةوبةٌ  مةةن َمسةةيرِ  ثالثةةِة أيةةاٍم، وبةةالُد الجةةو 
إليها، وُسميَْت باْسةِمها، أَكثُةر  خةيال  مةن سةائِر 
ال جاِت، وبها تَنَبَّأَ ُمَسْيِلَمةُ الَ ةََّاُب، وهةج دوَن 
المدينِة يج وسةِط المَّةْرِق  ةن م ةةَ  لة  ِسةَِّةَ 
لَةةةةة  مةةةةن البَْاةةةةرِ ، و ةةةةن الُ ويةةةةِة  ًَ َ َمةةةةَر َمْر

.   وها،  والن ِْسبةُ: يَماِمجٌّ
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ُل، بالةةةم: َغلَبَةة  البَْ ةةُر يََطمةةا. ـ    ًِ ويُةةمَّ السةةا
 وكُمعَ ٍَّم: ِايٌر بَمطاِلبِ .

ةُ: ع.ـ   واليَمَّ

: بَْطٌن.ـ   وبنو يَم ٍ

 واْمِض يَمامج ويَماَمِِج، أي: أماِمج.ـ 

 ويَمَّ ، كَ َِّ :  َْهٌر بالبَطي ِة جي ُِد السََّمِ .ـ 

كة : بِةْ ُر قَطو ةا، الواًةد ُ: بهةاٍء، اليَنَُم، م  ـ رَّ
 و باٌت آَ ُر يُْخَِبَُر يج الِجراًاِت.

 اليَْوُم: م ـ

  : أياٌم.ـ 

 ويوٌم أْيَوُم ويَِوٌم، كفِرحٍ،ـ 

 وَوِوٌم وذو أيامٍ ـ 

 وذو أياِويَم: َشديٌد، أو آِ ُر يوٍم يج شهٍر.ـ 

 وأياُم ِِ تعال :  ِعَُم ُ.ـ 

 ة  ويِواما :  اَملَ ُ باأليَّاِم.وياَوَم ُ مياَومَ ـ 

ويةةاٌم: قَبيلَةةةٌ بةةاليََمِن، وابةةُن  ةةوحٍ َغةةِرَق يةةج ـ   
 الطوياِن.

 ويَْوأٌم، كَ ْوأٍم: قَبيلَةٌ من الَ بَِ .ـ 

كة : الُجنوُن. ـ  اليََهُم، م رَّ

واألْيَهةةُم: مةةن ال َ ْقةةَل لةة  وال يَْهةةَم، والَ َجةةُر ـ   
ةةْعُب، وا يَّةةةُ، األْملَةةُس، والَجبَةةُل الاَّ ألَصةةمُّ، والبَر ِ

 والمُّجاُع.

واألْيهماِن ِ ْنةَد أْهةِل الباِديَةِة: السَّةْيُل والَجَمةُل ـ 

ةةةْيُل  ةةةُؤوُل، وِ ْنةةةَد ال اِضةةةَر : السَّ الهةةةائُِج الاَّ
 والَ ريُ .

واليَْهمةةاُء: الفَةةال ُ ال يُْهَِةةَدى ييهةةا، والسَّةةنَةُ ـ   
 المَّديَد ُ ال يََرَ  ييها.

 ْيَهِم: آِ ُر ُملوِك َغسَّاَن.وَجبَلَةُ بُن األـ 

 باب الاُّّن

 فَْصل الَهْمزة

 أبَنَ ُ بمجٍء يَأْبُنُ ُ ويَأْبِنُ ُ: اتََّهَم ُ، ـ

، يِمن أْللَْقَت،ـ   يهو مأبُوٌن بَِخْيٍر أو َشر ٍ

.ـ   يَقُْلَت: َمأْبوٌن، يهو للمَّر ِ

 وأَبَنَ ُ تَأْبِينا :  ابَ ُ يج َوْجِهِ .ـ 

ةةم: العُْقةَد ُ يةج العُةوِد، والعَْيةُب، واألْبنَةُ، بالـ 
ُجُل الَخْيَةُف، وَغْلَاَمةُ البَعيِر، والِ ْقُد.  والرَّ

والَِّةةأْبيُن: يَْاةةُد ِ ةةْرٍق ليُْؤَ ةةََ َدُمةة  يَيُْمةةَوى ـ   
ويُْؤَكةةةُل، والثَّنةةةاُء  لةةة  المَّةةةْخِص بَْعةةةَد َمْوتِةةة ، 

 واْقِِفاُء أثَِر المجِء،

 مجِء.كالَِّأبُِّن، وتََرقُُّب الـ 

واألبِةُن، كَ ِِةٍف: الغَلةيُظ الثَّخةيُن مةن لعةاٍم أو ـ 
 َشراٍب.

لُ .ـ   وإِبَّاُن المجِء، بال سِر: ًينُ ، أو أوَّ

 واآلبُِن من الطعاِم: اليابُِس.ـ 

 وأبََن الدَُّم يج الُجْرحِ: اْسَودَّ.ـ 

 وأباٌن، كس اٍب، َمْاروية :ـ 

 ابُن َ ْمٍرو،ـ 
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ثوَن، وَجبَةٌل وابةُن سةعيٍد: صة ابيَّانِ ـ  ، ضوم ةد ِ
َشةةْرقِجَّ ال ةةاِجِ ، ييةة   َْخةةٌل ومةةاٌء، وَجبَةةٌل لبنةةج 

 يَ اَر َ.

 وذو أباٍن: عم.ـ 

 وأبا اِن: َجباَلِن ُمِاِلٌع وأباٌن.ـ 

 وجاَء يج إِبا َِِ ، ُمَخفَّفَة : يج كل ِ أص ابِ .ـ 

وأُْبنَةةة ، كلُْبنَةةة : ع. وكُ بيةةةٍر: ابةةةُن ُسةةةْفياَن، ـ    
ٌث.  م د ِ

 ْيُر أبُّوٍن، كَِنُّوٍر،ودَ ـ 

أو أْبيُةةوٍن: بةةالج يرِ ، وبقُْربِةة  أَتٌ    ةةيٌم، ـ   
وييةة  قَْبةةٌر   ةةيٌم، يقةةاُل: إ ةة  قَْبةةُر  ةةوحٍ  ليةة  

 السالُم.

 األتاُن: الِ مار ُ، ـ

 واألتا َةُ قليلةٌ ـ 

 : آتُةةةةٌن وأُتُةةةةٌن وأُتْةةةةٌن وَمأْتو ةةةةاُء، وَمقةةةةاُم ـ     
ِكيَّةةةِة، و يُْ َسةةةُر ييهمةةةا، الُمْسةةةَِِقج  لةةة  يَةةةِم الرَّ

 وقاِ َد ُ الفَْوَد ِ 

  : آتٌُن.ـ 

ِكيَّةةةِة ـ     ةةةْ ِل: َصةةةْخَر ٌ  لةةة  يَةةةِم الرَّ وأتةةةاُن الةَّ
ةةْخَر ُ الِةةج  ، أو الاَّ يَْرَكبُهةةا الطُّْ لُةةُب، يَةةَِْمالسُّ

 بعُةها ِاهٌر وبعُةها غائٌر يج الماِء.

 وأتََن ب  يَأْتُِن أتْنا  وأُتو ا : أقاَم، وثَبََت،ـ 

 نا ا : قاَرَب الَخْطَو.أتَ  ـوـ 

واألتُّةوُن، كَِنُّةوٍر وقةد يَُخفَّةُف: أُْ ةدوُد الَجيَّةاِر ـ 
 والَجاَّاص و  ِو 

  : أُتٌُن وأتاتيُن.ـ 

َِْيِن: الُمْرتَِفعَةةةُ مةةن ـ    واألتْةةُن: اليَةةُِْن، وبَةةةمَّ
 األْرِض.

 وأتَنَِت المرأ ُ،ـ 

 وآتَنَت: أْيَِنَْت.ـ 

 ُل.األثِيُن، كأَميٍر: األصيـ 

.ـ   وأثاٌن، كَس اٍب: ابُن  ُعَْيٍم، تابِِعجٌّ

 وأُثْنَةٌ من َلْلكٍ، بالةم: كِعيٍص من ِسدرٍ ـ 

ض : أُثٌَن، وَجَمعوا الَوثََن ُوثُنا ، بةةمِين، ثةم ـ 
َهَمةةة وا، يقةةةالوا: أُثُةةةٌن. وقَةةةرأ َجما ةةةاٌت: آإن 

 يَْد وَن من دو ِ  إال أُثُنا {م.

 الطَّْعِم واللَّْوِن، اآلِجُن: الماُء الُمَِغَي ِرُ  ـ

َن، كَةةةَرَب و ََاةةَر ويَةةِرَح، أْجنةةا  وأَجنةةا  ـأِجةةـ   
 وأُجو ا .

 واألْجنَةُ، ُمثَلَّثَة : الَوْجنَةُ.ـ 

 وأَجَن الثَّْوَب: َدقَّ .ـ 

ا َةُ، بال سر ُممدَّد  ،ـ  جَّ َِ  وا

ْ جا َةُ، م سورتيِن: مـ  َِ يجا َةُ وا َِ  وا

  : أجاجيُن.ـ 

نَةُ،  ـ ًْ َِ  بال سر: الِ ْقُد، والغََةبُ ا

  : كِعنٍَب،ـ 

َن، كَسِمَع ييهما.ـ  ًِ  وقد أ
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نَةُ: الُمعادا ُ.ـ  ًَ  والُمَؤا

ِ: ثَةةْوٌب ُمَخطَّةةٌط، وَكَِّةةاٌن ـ    ، كالعةةاِ نِج  اآلِ نِةةجُّ
 َرديٌء.

.ـ   واآلِ نِيَّةُ: الِقِسجُّ

الُمةةْؤَدُن، بةةالهمِ  ويةةِك المهملةةِة: القاةةير، ـ   
 .لُغَةٌ يج الُموَدنِ 

اآلِذْريةةةوُن: َتْهةةةٌر أْصةةةفَُر يةةةج وَسةةةِط  َ ْمةةةٌل ـ    
ُمةة ُ بةةالنََّ ِر  أسةةوُد، ًةةارٌّ َرْلةةٌب، والفُةةْرُس تُعَ  ِ
إليةةةة ، وتَْنثُةةةةُر ُ يةةةةج الَمْنةةةةِ ِل، ولةةةةيس بَِطي ةةةةِب 

 الرائ ِة.

ُك،  ـ أِذَن بالمجء، كَسِمَع، إِْذ ا ، بال سةر ويَُ ةرَّ
 وأذا ا  وأذا َة : َ ِلَم ب .

 َ ْرٍب{، أي: كو وا  ل  ِ ْلٍم.آيَأْذَ وا بـ 

 وآذَ َ ُ األْمَر،ـ 

 ب : أْ لََم ُ. ـوـ 

ْ الَم،ـ  َِ  وأذََّن تَأذينا : أْكثََر ا

ياُل ةا : َ ةَرَك أُذُ َة ُ، وَردَّ ُ  ةن المُّةْرِب يلةم  ـوـ 
 يَْسِقِ ،

 النَّْعَل وغيَرها: َجعََل لها أُذُ ا . ـوـ 

 مج.ويَعَلَ ُ بِمْذ ج وأِذينج: بِِعلْ ـ 

وأِذَن ل  يةج المةجِء، كَسةِمَع، إْذ ةا ، بال سةر، ـ 
ًَ ُ ل .  وأذينا : أبا

ْذَن.ـ  َِ  واْسَِأْذَ َ ُ: َللََب من  ا

 وأِذَن إلي ،ـ 

 ل ، كفِرَح: اْسََِمَع ُمْعِجبا ، أو  امٌّ، ـوـ 

 لرائ ِة الطَّعاِم: اْشِها . ـوـ 

 وآذَ َ ُ إيَا ا : أْ َجبَ ُ، ومنَعَ .ـ 

 ُن، بالةم وبةمِين: م، ُمَؤ َّثَةٌ،واألذُ ـ 

 كاألِذينِ ـ 

 : آذاٌن، والَمْقبُِض، والعُْرَو ُ من كل ِ شجٍء، ـ 
ُجةةةُل  وجبةةةٌل لبنةةةج أبةةةج بْ ةةةِر بةةةِن ِكةةةالٍب، والرَّ
ِد والَجْمعِ. ًِ  الُمْسَِِمُع القابُِل لما يقاُل ل ، للوا

ٍ،ـ  ، كغرابِج   ورجٌل أُذا ِجٌّ

يلُهةةا، و َْعَجةةةٌ أْذ ةةاُء، وآذَُن:   ةةيُم األُذُن َلوـ   
 وكْبٌ  آذَُن.

وآذَ َ  وأذَ َ : أصاَب أُْذ َ . وكعُنِةَج: اْشةِ اها. ـ 
 وكُجَهْينَةَ: اسُم َمِلِ  العَماليِ ، وواٍد.

 وبنو أُذٍُن: بَْطٌن.ـ 

وأُذُُن الِ ماِر:  َْبةٌت لة  أصةٌل كةالَجَ ِر الِ بةاِر، ـ 
ْلٌو. ًُ  يُْؤَكُل، 

ٌت بةةةاِرٌد َرْلةةةٌب، يُةةةَدقُّ مةةةع وآذاُن الفةةةاِر:  َْبةةةـ    
ةةةةعيِر، ييوَضةةةةُع  لةةةة  َوَرِم العَةةةةْيِن  َسةةةةويِ  المَّ

، يَيَُ ل ِلُ ُ.  ال ار ِ

 ضوآذاُن الَجْديِ: لساُن الَ َمِل.ـ 

 وآذاُن العبِد: ِمْ ماُر الرا ج.ـ 

 وآذاُن الفيِل: القُْلقاُس.ـ 

ِ: البُوصيُر.ـ   وآذاُن الدُّب 

يِس،ـ   وآذاُن الِقس ِ
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 األْر َِب، وآذانُ ـ 

مائُ م.ـ  ًَ  وأُذُُن الماِ : 

واألذاُن واألِذيةةةةُن والِةةةةأِذيُن: الن ِةةةةداُء إلةةةة  ـ     
 الاالِ ، وقد أذََّن تأذينا  وآذََن.

ُن، وَجةةدُّ والةةِد م مةةِد ـ    واألِذيةةُن، كةةأَميٍر: الُمةةَؤذ ِ
 ابِن أًمَد بِن جعفٍر، وال َّ يُم، وال ِفيُل،

األذاُن مةن كةل ِ كةاآلِذِن، والم ةاُن الةَي يأتيةِ  ـ 
  اًيٍة.

 وابُن أذيٍن:  َديٌم ألبج  ُواٍس.ـ 

والِمئََْ َةةةةُ، بال سةةةر: موِضةةةعُ ، أو الَمنةةةاَر ُ، ـ    
ْوَمعَةُ.  والاَّ

قامةُ.ـ  َِ  واألذاُن: ا

 وتأَذََّن: أْقَسَم، وأْ لََم.ـ 

، يبعُةةةة  َرْلةةةٌب، ـ     وآذََن العُْمةةةُب: بَةةةدأ يَِجةةةفُّ
 وبعُة  يابٌِس.

وج اٌء، تأويلُها: إن كان األمُر  وإذَْن: جوابٌ ـ 
يوَن الَهْمَ  َ، َِ  كما ذََكْرَت، ويَْ 

ييقولةةوَن: ذَْن. وإذا َوقَْفةةَت  لةة  إِذَْن، أْبةةَدْلَت ـ   
 من  و ِ  ألفا .

 واآلِذُن: ال اِجُب.ـ 

بِةِل ـ  َِ ِ، وِصةغاُر ا كة : وَرُق الَ ب  واألذَ َةُ، م رَّ
 والغَنَِم، والِِْبنَةُ 

  : أذٌَن.ـ 

 وَلعاٌم ال أذَ َةَ ل : ال َشْهَو َ لريِ  . ـ

 ومناوُر بُن أذيٍن، كأَميٍر،ـ 

ثاِن.ـ   وَ ِلجُّ بُن الَ َسِن بِن أذيٍن: م د ِ

كةةة : د قُةةْرَب َلَرسةةوَس، وَجبةةٌل ـ    وأذَ َةةة، ُم رَّ
 قُْرَب م ةَ.

ِ.ـ  ي   وكَابوٍر: ع بالرَّ

 وأُذُ ا القَْلِب: َت َمِاِن يج أْ ال ُ.ـ 

 ، أو أُمُّ أُذٍُن: قاَر ٌ بالسَّماَوِ .وأُذُنٌ ـ 

 ولَبِْسُت أُذُ َجَّ ل : أْ َرْضُت  ن ، أو تغايَْلُت.ـ 

 وذو األذُ َْيِن: أ َُس بُن ماِلٍ .ـ 

 وجاَء  اِشرا  أُذُ َْيِ : لاِمعا .ـ 

ٌث.ـ   وُسلَْيماُن بُن أُذُ اِن: ُم د ِ

 ٍد.وتأذََّن األميُر يج الناِس:  اَدى ييهم بََِهدُّ ـ 

كةةة : أْ يِلَةةةٌ بِ َمةة  يَْيةةَد  َْ ةةو ـ    واألذَ ةةاُت، ُم رَّ
َد ُ: أذَ َةٌ. ًِ  ِ مريَن ميال ، الوا

 والُمْؤذَ َةُ، بفِك الَاِل: لائٌِر.ـ 

أِرَن، كفَةةِرَح، أَر ةةا  وأِرينةةا  وإِرا ةةا ، بال سةةر،  ـ  
يهةةةةةو أِرٌن وأُروٌن:  َِمةةةةةَط. وكِ ِةةةةةاٍب: َسةةةةةريُر 

ِ  الَمي ِِت، أو تابوتُ ، وال ًْ  سَّْيُف، وِكناُس الَو

  : كُ ٍُِب،ـ 

 كالِمئْرانِ ـ 

  : مآريُن،ـ 

 وع يُْنَسُب إلي  البَقَُر.ـ 
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واألروُن، كَاةةبوٍر: السَّةةمُّ، أو ِدمةةاُغ الفيةةِل، ـ   
 ويَموُت آكلُ 

  : كُ ٍُِب.ـ 

 وآَر َ : باها ُ،ـ 

 الثَّْوُر البَقََر َ ُمؤاَر َة  وإِرا ا : َللَبَها. ـوـ 

 إراٍن، كِ ِاٍب: الثَّْوُر. وشا ُ ـ 

ْلةُب، والمَّةراُب، ـ  : الُجةْبُن الرَّ واألْر َةُ، بالةةم ِ
بُّ يُْطَرُح يج اللَّبَِن ييَُجب ِنُ ، ًَ  و

 كاألُرا َ ، كُ باَرىضوُتبَْيٍرم واألَربَ ، بالباء.ـ 

 واألريُن: الَهَدُر، والم اُن.ـ 

 وأَر َ ُ: َ ةَّ ُ.ـ 

 َن.وكَابوٍر: د بَطبَِرْسِاـ 

 وكَجبٍَل: د.ـ 

 وكأَميٍر: ع. وكُجَهْينَةَ:  اًيَةٌ بالَمدينَِة.ـ 

ٍ قُْرَب َضِريَّةَ.ـ   وأَُرْينِيَّةُ، كُ بَْيِريٍَّة: ماٌء لغَنِج 

وأروٌن وَ ْيةةةُف األريةةةِن وأَُرْينَةةةةُ: َمواِضةةةُع. ـ    
.ِ  وكَ ٍِِف: يََرُس ُ َمْيِر بِن َجبٍَل البََجِلج 

اٍد: ـ     اُن، كَمةةةدَّ إِْقلةةةيٌم بأَْذَربيجةةةاَن، وقَْلعةةةةٌ وأرَّ
اَن بدياِر ُمَةَر. رَّ ًَ  بقَْ ِويَن، واْسٌم لَمدينِة 

واألرا ِيَةةةةةُ: مةةةةا يَطةةةةوُل سةةةةاقُ  مةةةةن شةةةةجِر ـ     
 الَ ْمِض.

 اآلِسُن من الماِء: اآلِجُن، والِفْعُل كالِفْعل. ـ

وأَسةةَن لةة  يأِسةةنُ ُ ويأُْسةةنُ : كَسةةعَ ُ بِِرْجِلةةِ . ـ   

َر، يأصةةةابَِْ ُ ِريةةةٌك ُمْنِِنَةةةةٌ، وكفةةةِرَح: د ةةةَل البئْةةة
 يَغُِمَج  لي .

ةةةةَن: تَةةةةََكََّر العَْهةةةةَد الماِضةةةةَج، وأْبَطةةةةأَ، ـ      وتأسَّ
 واْ َِلَّ،

 أبا ُ: أَ ََ أ القَ ، ـوـ 

 الماُء: تَغَيََّر. ـوـ 

واألُُسةةُن، بةةةمِين: الُخلُةةُ ، وواٍد بةةاليمِن، ـ   
 ولاقَةُ النِْسعِ والَ ْبِل، وبِقيَّةُ المَّْ ِم،

ْسِن، بال سر، وكعُُِل ٍ ـ  َِ  كا

  : آساٌن.ـ 

 واألِسينَةُ: القُوَّ ُ من قَُوى الَوتَرِ ـ 

 : أسائُن، وَسْيٌر من ُسيوٍر، تُْةةفَُر جميعةا ، ـ 
 يُِْجعَُل  ِْسعا  أو ِ نا ا .

 وأَسْنُت ل : أْبقَْيُت ل .ـ 

 وإِْسنَ ، بال سر ويُْفَُِك: د بَاعيِد ِمْاَر.ـ 

الةةةم: شةةجٌء يَْلَِةةفُّ  لةة  شةةجِر األْشةةنَةُ، بـ   
ةةنَْوبَِر، كأَ ةة  َمْقمةةوٌر مةةن ِ ةةْرق،  البَلُّةةوِل والاَّ

 وهو ِ ْطٌر أْبيَُض.

وأُْشنَ ، كُ ْسنَ :   بَاعيِد ِمْاَر، وهج غيُر ـ 
 إِْسنَ .

ْاٌن باألْ َدلُِس.ـ  ًِ  وأُْشنو َةُ، بالةم: 

واألْشةةناُن، بالةةةم وال سةةر: م  ةةايٌع للَجةةَرِب ـ   
ٍ ُمةةةِدرٌّ للَطْمةةةِث، ُمْسةةةِقٌط والِ  َّةةة ِة، َجةةةالٌَّء ُمنَةةة  

 لْْلَِجنَِّة، ويُْنَسُب إل  بَْيِع  م د ثوَن.

 وتأشََّن: َغَسَل يََد  ب .ـ 
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 لَقيُِ  أَُصيَّا ا ، أي: أَُصْيالال .ـ 

 إِاٌن، بال سر كِ ِاٍب: ع، وال اُء معجمةٌ.ـ 

ي ـ   ًِ لَبَهةةا يةةج غيةةِر  ًَ نِهةةا، أيَةةَن الناقَةةةَ يَأْيِنُهةةا: 
 ييُْفِسُدها ذل ،

ةةةْرعِ ُكلَّةةة .  ـوةةةـ     الفَاةةةيُل: َشةةةِرَب مةةةا يةةةج الةَّ
ٍة. ًَ  وَكَسِمَع: قَلَّ لَبَنُها، يهج أيِنَةٌ، كفَِر

ةةةةةعيُف الةةةةةرأيِ والعَْقةةةةةِل، ـ       والمةةةةةأيوُن: الةَّ
ُح بما ليس  نَد ،  والُمََِمد ِ

كةةاأليِيِن ييهمةةا، وقةةد أيَنَةة ُ ِ تعةةال  يأيِنُةة ُ. ـ   
ج أْيَن األيين"، ويج الَمثَِل: قيَن تُغَط ِ  "إنَّ الر ِ

مةةن الَجةةْوِت: الَ َمةةُف، وقةةد أيِةةَن، كفَةةِرَح،  ـوةةـ   
ُك.  أْينا  ويَُ رَّ

 وأَ ََ  بميَّا ِِ ، بال سر ُمَمدََّد  : بمبَّا ِ .ـ 

 واألْيُن واأليا َ ، كَسَ اَرى:  َْبٌت.ـ 

 وأُيَِن الطَّعاُم، كعُنَِج، يُْؤيَُن أْينا ،ـ 

 أيوٌن: وهو الَي يُْعِجبَُ  وال َ ْيَر يي .يهو مـ 

وتةةةأيََّن: تَةةةنَقََّص، وتََخلَّةةةَ  بمةةةا لةةةيس ييةةة ، ـ    
 وتََدهَّ ،

 أواِ َر األُموِر: تََِبَّعَها. وكأَميٍر: الفَايُل. ـوـ 

َجرٍ  ـ ًَ  األْقنَةُ، بالةم: بَْيٌت من 

  : كُاَرٍد.ـ 

 وأقََن: لُغَةٌ يج أْيقََن.ـ 

 الُوْكنَةُ. األْكنَةُ، بالةم:ـ 

.ـ   وأَُكْينَةُ، كُجَهْينَةَ: ابُن َتْيٍد الَِّميِمجُّ الِابِِعجُّ

 أَِليُن، كأَميٍر:   بَِمْرَو.ـ 

ٍب: ِضدُّ الَخةْوِف، أِمةَن،  ـ ًِ األْمُن واآلِمُن، كاا
كفَةةِرَح، أْمنةةا  وأما ةةا ، بفَِِْ ِهمةةا، وأَمنةةا  وأَمنَةةة ، 

كِيِن، وإْمنةةا ، بال سةةر، يهةةو أِمةةنٌ  وأِمةةيٌن،  م ةةرَّ
 َكفَِرحٍ وأميٍر.

ةٍد ـ  ًَ ُك: يَأَْمنُة ُ ُكةلُّ أ وَرُجٌل أَُمنَةٌ، كُهَمَ ٍ  ويَُ ةرَّ
نَ ُ.  يج كل ِ شجٍء، وقد آَمنَ ُ وأمَّ

 واألِمُن، ك ٍِِف: الُمْسَِِجيُر ليَأَمَن  ل   َْفِس .ـ 

واألما َةةةُ واألَمنَةةةُ: ِضةةدُّ الِخيا َةةِة، وقةةد أِمنَةة ُ، ـ   
نَة ُ تأِمينةا  وائََِْمنَة  واْسةِأَمنَ ، وقةد كَسِمَع، وأمَّ 
 أُمَن، كَ ُرَم،

اٍن: َمأْموٌن ب  ثِقَةٌ.ـ  اٌن، كُرمَّ  يهو أميٌن وأُمَّ

ُك: دينََ  وُ لُقََ .ـ  َسَن أْمنََ ، ويَُ رَّ ًْ  وما أ

 وآَمَن ب  إيما ا : َصدَّقَ ُ.ـ 

هةاُر الُخةةوعِ، وقَبةوُل ـ  ِْ يماُن: الث ِقَةةُ، وإ َِ وا
 يعَِة.المَّر

، والُمْؤتَِمُن والُمْؤتََمُن، ِضدٌّ، ـ  واألميُن: القَِويُّ
 وِصفةُ ِ تعال .

 و اقةٌ أموٌن: َوثيقَةُ الَخْل ِ ـ 

  : كُ ٍُِب.ـ 

وأْ َطْيُِةةة ُ مةةةن آَمةةةِن مةةةالج: مةةةن  اِلِاةةة  ـ    
 وشِريِف .

ومةةا أَِمةةَن أن يَِجةةَد َصةة ابَة : مةةا َوثِةةَ ، أو مةةا ـ   
 كاَد.
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والقَْاةِر، وقةد يَُمةدَُّد الَمْمةُدوُد  وآمةيُن، بالَمةد ِ ـ 
ةةِدي يةةج "البَِسةةيِط":  ًِ ويُمةةاُل أيةةةا ،  ةةن الوا
اْسةةةٌم مةةةن أسةةةماِء ِ تعةةةال ، وَمْعنةةةا : اللهةةةمَّ 

 اْسَِِجْب، أو كَلَ  يليُ ْن، أو كَلَ  ياْيعَْل.

.ـ   و بُد الرًمن بُن آميَن، أو ياميٍن: تابِِعجٌّ

ةةاٍن: َمةةن الـ    ةةاُن، كُرمَّ ، واألمَّ ةةجٌّ  يَْ ُِةةُب ألَ َّةة ُ أُم ِ
اُع. رَّ  وال ُّ

 والَمأُْمو ِيَّةُ والَمأَْمُن: بَلََداِن بالعراِق.ـ 

ِ، صةل  ِ  لية  ـ  وآِمنَةُ بْنةُت وْهةٍب: أُمُّ النبةج 
 وسلم، وَسْبُع َص ابِيَّاٍت.

.ـ  ، وقيل بالياِء: َص ابجٌّ  الفَ اِريُّ
 وأبو آِمنَةَ

ة : كاتِةةةُب اللَّْيةةةِث وأَمنَةةةةُ بةةةُن  يَسةةة ، م ركةةةـ    
، وابةُن  ، والعَْبِسةجُّ ٌث. وكُ بَْيةٍر: الِ ْرمةاِتيُّ ُمَ د ِ

،  َ ْمٍرو الَمعايِِريُّ

،ـ   وأبو أَُمْيٍن، كُ بَْيٍر البَْهرا ِجُّ

ُب أبج ُهَرْيَر َ: ُروا ٌ.ـ  ًِ  وأبو أَُمْيٍن صا

وآإ َّةةةةا َ َرْضةةةةنا األَما َةةةةةَ{، أي: الفَةةةةرائَِض ـ     
لن ِيَّةَ الِج يَعَِِقُدها ييما يُْ ِهةُر  الَمْفروَضةَ، أو ا

يةةةةِ  مةةةةن َجميةةةةع  يمةةةةاِن، ويَُؤد ِ َِ باللسةةةةاِن مةةةةن ا
الفَةةرائِض يةةج ال ةةاِهِر، ألنَّ ِ تعةةال  ائََِْمنَةة ُ 
ةةةٍد مةةةن َ ْلِقةةة . يََمةةةْن  ًَ  ليهةةةا، ولةةةم يُْ ِهْرهةةةا أل
َهةةَر، يقةةد أدَّى  ِْ أْضةةَمَر مةةن الَِّْوًيةةِد ِمثْةةَل مةةا أ

 األما َةَ.

َ .أنَّ  ـ  يَئِنُّ أ َّا  وأ ينا  وأُ ا ا  وتَأْ ا ا : تَأَوَّ

اٍد وُهَمةةَ ٍ : كثيةةُر ـ    وَرُجةةٌل أُ ةةاٌن، كغُةةراٍب وَشةةدَّ
 األ ين، وهج أ َّا َةٌ.

 وال أْيعَلُ  ما أنَّ يج السماِء  َْجٌم: ما كاَن.ـ 

 وأنَّ الماَء: َصبَّ .ـ 

قةةٌ ومالَ  ًا َّةةٌ وال آ َّةةٌ:  اقةةٌ وال شةا ٌ، أو  اـ 
وال أَمةٌ. وكُاَرٍد: لائٌر كالَ ماِم، َصْوتُ ُ أ ةيٌن، 

 أُوْ  أُوْ .

وإ َّةة ُ لََمئِنَّةةةٌ أن ي ةةوَن كةةَا، أي: َ ليةةٌ ، أو ـ   
، أي: َجديٌر بأَْن يقاَل يية   َمْخلَقَةٌ َمْفعَلَةٌ، من أنَّ

 إ َّ ُ كَا.

ْيُِ ُ.ـ   وتأ َّْنُِ  وأَ َّْنُِ ُ: تََرضَّ

 َِّ ، أو َكُهنا،وبِئُْر أ َّ ، ك َ ـ 

أو أ ِج، ب سر النوِن الُمَخفَّفَِة: مةن آبةاِر بنةج ـ 
 قَُرْيَ ةَ بالمدينة.

وأ َّةة : ت ةةوُن بمعنَةة  ًيةةُث، وكيةةَف، وأْيةةَن، ـ   
ْرَف َشْرٍل. ًَ  وت وُن 

ْريةاِن يَْنِاةبان االْسةَم، ويَْريَعةةاِن ـ   ًَ  : وإنَّ وأنَّ
 :الَخبََر، وقد تَْنِابُُهما الَمْ سوَر ُ، كقول 

ُ طاَك  ****    إذا اْسَودَّ ُجْنُك الليل يَْلِأِْت ولَُِ ْن 
اَسنا أُْسَدا رَّ ًُ  ِ فاقا  إنَّ 

ويج ال ديِث: "إنَّ قَْعَر َجَهنََّم َسْبعيَن َ ريفا "، 
وقد يَْرتَِفُع بَْعَدها الُمْبَِدأ، يي وُن اْسُمها ضةميَر 
شةةةأٍن َمْ ةةةَويا ،  َْ ةةةو: "إنَّ مةةةن أَشةةةد ِ النةةةاِس 

ِروَن" واألْصُل: إ ة ، َ ََ  ابا  يَْوَم القياَمِة الُمَاو 
والم سور ُ يَُؤكَُّد بها الَخبَُر، وقد تَُخفَُّف يََِْعَمُل 
قَليال ، وتُْهَمُل كثيرا . و ن ال ويييَن: ال تَُخفَُّف، 

ْرَف جواب بَمْعنَ   َعَْم، كقول : ًَ  وت وُن 

ْرَت يقُْلةُت َك وقد َكبِة ****    ويَقُْلَن َشْيٌب قد َ ال 
 إ َّ ْ 

وتُْ َسُر إنَّ إذا كاَن َمْبدوءا  بها، لَْف ا  أو َمْعن  ، 
 َْ و: إنَّ َتيةدا  قةائٌِم، وبَْعةَد أاَلَ الَِّْنبِيِهيَّةِة: أاَلَ إنَّ 
َتيةةدا  قةةائٌِم، وِصةةلَة  لالْسةةِم الَمْوصةةوِل: آوآتَْينَةةا ُ 

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.dorar.net/


wwwwww..ddoorraarr..nneett                    َرِر السَّنِيَِّة                                                    القاموس المحيطالقاموس المحيط َرِر السَّنِيَِّة    دُّ َمْوقُِع الالدُّ

          
 

مةةةن الُ نُةةةوِت مةةةا إنَّ مفاتَِ ةةة ُ{ وَجةةةواَب قََسةةةٍم، 
واٌء كةةاَن يةةج اسةةمها أو َ بَِرهةةا الةةالَُّم أو لَةةْم سةة

يَُ ْن، وَمْ ِ يَّةة  بةالقَْوِل يةج لُغَةِة مةن ال يَْفَُِ هةا: 
آقةةةةال ِ: إ  ِةةةةج ُمْنِ لُهةةةةا َ لَةةةةْيُ ْم{، وبعةةةةَد واِو 
ال ال: جاَء َتيٌد وإنَّ يََد ُ  ل  رأِس ، وموِضةَع 

اِء، َ بَِر اْسِم َ ْيٍن: َتيٌد إ ة  ذاِهةٌب، ِ اليةا   للفَةرَّ
وقَْبةةَل الٍم ُمعَل ِقَةةةٍة: آوِ يَْعلَةةةُم إ َّةةةَ  لَرسةةةولُ ُ{، 
يُث: اْجِلةْس ًيةُث إنَّ َتيةدا  جةاِلٌس. وإذا  ًَ وبَْعَد 
لَِ َم الَِّأْويُل بَمْاَدٍر، يَُِِ ْت، وذل  بَْعةَد لَةْو: لَةْو 
ةةةةةُ يَةةةةْرٌع  ةةةةن  ًَ أ َّةةةةَ  قةةةةائٌِم، لَقُْمةةةةُت. والَمْفُِو

 الَمْ ُسوَرِ ،

 يََاكَّ أنَّ أَ َّما تُفيُد الَ ْاَر،ـ 

َكِم َّمةةا، واْجََِمعةةا يةةج قَْوِلةةِ  تعةةال : آقُةةْل إ َّمةةا ـ   
ةةٌد{، يةةاألُولَ   ًِ ًَ  إلةةجَّ أ َّمةةا إِلُهُ ةةْم إلَةة ٌ وا يةةو
ِلقَْاةةةةِر الِاةةةةفَِة  لةةةة  الَمْوصةةةةوِف، والثا ِيَةةةةةُ 
لعَْ سةة . ضوقةةوُل مةةن قةةاَل: إنَّ الَ ْاةةَر  ةةاصٌّ 

ةةُ ت ةوُن لُغَةة  يةج بالَمْ سوَر  َمرْ  ًَ دوٌد. والَمْفِو
لَعَلَّم، كقَْوِلَ : ائِْت السةوَق أَ َّةَ  تَْمةَِِري لَْ مةا ، 
قيَل: وِمْن ُ قِراَء ُ من قََرأ: آومةا يُْمةِعُرُكْم أ هةا 

 إذا جاَءت ال يُْؤِمنوَن{.

إْن الَمْ سةوَر ُ الَخِفيفَةةُ: ت ةوُن َشةْرليَّة : آإن  ـ
ْم ما قَْد َسلََف{، آوإْن تَعةوُدوا، يَْنَِهوا، يُْغفَْر لَهُ 

 َعُةةةْد{، وقةةةد تَْقَِةةةِرُن بِةةةال، يَةةةيَُ نَّ الِغةةةرُّ أَ هةةةا إالَّ 
االْسةةِِثْنائِيَّةُ،   ةةُو: آإالَّ تَْنُاةةرو ، يقةةد  ََاةةَر  

ْبُ م{.  ِ{، آإِالَّ تَْنِفروا يُعََ ِ

وت ةةوُن  ايِيَةةة ، وتَةةْدُ ُل  لةة  الُجْملةةِة االْسةةِميَّة: 
يروَن إالَّ يةةج ُغةةروٍر{، والِفْعليَّةةِة: آإن آإِن ال ةةا

أَرْد ةةا إالَّ الُ ْسةةنَ {. وقةةوُل مةةن قةةال: ال تةةأتج 
ةةا، كةة آإن كةةلُّ  َْفةةٍس  ـ ايِيةةة  إال وبعةةَدها إال أو لَمَّ

ا  ليها ًةايٌِظ{ َمةْردوٌد بقَْوِلةِ  َ ة َّ وَجةلَّ آإن  لَمَّ
ِ ْنَدُكم من ُسْلطاٍن بهَا{، آقُْل إن أْدري أقَريٌب 

 توَ دوَن{. ما

وتَُ ةةةةوُن ُمَخفَّفَةةةةة   ةةةةن الثَّقيلَةةةةِة، يَِةةةةْدُ ُل  لةةةة  
الُجْملََِةةْيِن، يفةةج االْسةةِميَِّة تَْعَمةةُل وتُْهَمةةُل، ويةةج 
ْيةةةةُث َوَجةةةةْدَت إْن  ًَ الِفْعليَّةةةةِة يَِجةةةةُب إْهمالُهةةةةا. و

ُ م بِةةةةةأَنَّ أْصةةةةةلَها  ًْ ةةةةةةٌ، يةةةةةا ًَ وبَْعةةةةَدها الٌم َمْفُِو
 الَِّْمديُد.

 ْول :وت وُن تائَد  ، كقَ 

 ما إْن أَتَْيُت بَِمْجٍء أْ َت تَْ َرُه ُ 

 وتَ وُن بَمْعنَ : قد، قيَل: ومن :

ْكَرى{، آواتَقةةوا ِ إْن ُكْنةةُِْم ـ    آإن  َفَعَةةِت الةةَ ِ
ُمةةْؤِمنين{، آلََِةةْدُ لُنَّ الَمْسةةِجَد الَ ةةراَم إْن شةةاَء 

 ِ آِمنيَن{، وقول :

تا َّ ًُ  اتَْغَةُب إْن أُْذ ا قَُِْيبَةَ 

ةا الِفْعةُل يية  ُمَ ق ةٌ ، أو ُكةلُّ ذلة  و غيُر ذِلةَ  ِممَّ
ٌل.  ُمَؤوَّ

ْريةةا ، واالسةةُم  ـ   ًَ ةةةُ ت ةةوُن اْسةةما  و ًَ أْن الَمْفُِو
 َْو ةةاِن: َضةةميُر ُمةةََِ ل ِم يةةج قَةةْوِل بَْعِةةةِهم: أْن 
يَعَْلُت، بس وِن النةوِن، واألْكثَةروَن  لة  يَِِْ هةا 

تْياِن باألِلِف وْقفا   َِ . وَضميُر ُمَخاَلةٍب َوْصال ، وا
. الُجْمهةوُر  يج قَْوِلَ : أْ َت أْ ِت أْ َُِمةا أْ ةُِْم أْ ةُِنَّ

ْرُف ِ طاٍب. ًَ  أنَّ الةَّميَر هو أن، والِاُء 

ْريةةا  َمْاةةَدِريًّا  ًَ والَ ةةْرُف أْربَعَةةةُ أْ ةةواعٍ: ي ةةوُن 
 اِصةةةبا  للُمةةةةاِرعِ، َويَقَةةةُع يةةةج َمْوِضةةةعَْيِن: يةةةج 

َمْوِضةعِ َرْيةعٍ،  َْ ةو: آوأْن االْبِِداِء، يي وُن يج 
تَاةةوموا َ ْيةةٌر لَُ ةةْم{، ويَقَةةُع بعةةَد لَْفةةٍظ دال ٍ  لةة  
َمْعن ةة  غيةةِر اليَقةةيِن، يي ةةوُن يةةج َمْوِضةةعِ َرْيةةعٍ: 
يَن آمنةةةوا أن تَْخَمةةةَع قُلُةةةوبُُهْم{،  َِ آألَةةةْم يَةةةأِْن ِللَّةةة
و َْاةةٍب آومةةا كةةةان هةةَا القُةةْرآُن أْن يُْفَِةةةَرى{، 

ةةَدُكُم الَمةةْوُت{،  وَ ْفةةٍض: آمةةن قَْبةةلِ  ًَ أْن يَةةأْتَِج أ
 وقد يُْجَ ُم، بها كقوِلِ :

تعةالَْوا  ****    إذا ما َغةَدْو ا، قةال ِوْلةداُن أْهِلنةا: 
ْيُد  َْ ِطب  إل  أن يأتِنا الاَّ

وقد يُْريَُع الِفعُل بعةَدها، كقةراَءِ  ابةِن ُمَ ْيِاةٍن: 
ضةةاَ ةَ{، وت ةوُن ُمخَ  فَّفَةةة  آِلَمةْن أراَد أن يُةِِمُّ الرَّ

ةةةةر    مةةةةن الثَّقيلةةةةِة: آَ ِلةةةةَم أْن َسةةةةي وُن{، وُمفَس ِ
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ْينةةا إليةة  أِن اْصةةنَعِ الفُْلةةَ {،  ًَ بمنِ لةةة أي: آيأَْو
وت ةةةةةوُن تائةةةةةد   للِوكيةةةةةِد، وت ةةةةةوُن َشةةةةةْرليَّة  
كالم سةةةةةورِ ، وت ةةةةةوُن للنَّْفةةةةةج كالم سةةةةةورِ ، 
وبمعن  إذ، قيَل: ومن  آبَةْل َ ِجبُةوا أْن جةاَءُهم 

ٌر منهم{ َِ ، وبمعن  ِلئاَلَّ، قيَل: ومنة : آيُبَةي ُِن ُمْن
ةةةةواُب أ هةةةةا هنةةةةا  ِ لَُ ةةةةْم أن تَِةةةةةلُّوا{، والاَّ

 َمْادِريَّةٌ، واألصُل َكراهةَ أن تَِةلُّوا.

ْيةُ ، والَمْمةُج  ـ األَْوُن: الدََّ ةُ، والسَّ ينَةُ، والر ِ
َوْيُد، وقد أُْ ُت أُوُن، وأًُد جا ِبَجِ الُخْر ِ،  الرُّ

 وع.ـ 

 ورجٌل آيٌِن: رايِ ٌ واِدٌع.ـ 

 وثالُث لياٍل أَوائُِن: روايِ ُ.ـ 

 وَ ْمُر لياٍل آيِناٌت: واِد اٌت.ـ 

َن الِ ماُر تأِوينا : أََكَل وَشةِرَب ًِة  اْمةَِْلَ ـ  وأوَّ
 بَْطنُ ُ كالِعْدِل،

َن.ـ   كَِأَوَّ

 واألواُن: الِ يُن، ويُْ َسرُ ـ 

  : آو َةٌ.ـ 

نَة : إذا كان يَْانَعُ  ِمةرارا ، ويَْانَعُ  آِو َة  وآيِ ـ 
ُف، ولةةةم يُْسةةةَمْع لَهةةةا  ًِ ويََدُ ةةة ُ ِمةةةرارا ، والسَّةةةال

 بواًٍد.

 وذو أَواٍن: ع بالَمدينَِة.ـ 

فَّةُ العَ يَمةُ كاألَت ِ ـ  يواُن، بال سِر: الاُّ َِ  وا

  : إيوا اٌت وأواويُن،ـ 

واِن، كِ ِابٍ ـ  َِ  كا

  : أُوٌن، بالةم.ـ 

 : َجْمعُ ُ إيوا اٌت.وإيواُن اللجامِ ـ 

 وذو إيواٍن: قَْيٌل من ُرَ ْيٍن.ـ 

وأوا َ ، كَسَ اَرى:   ببَْغَداَد، منها: يَْ يَ  بُن ـ 
 الُ َسْيِن، وابُن  بِد ِ األوا ِيَّاِن،

 و  بنَواًج الَمْوِصِل.ـ 

 وأَوايُِن: د.ـ 

 وأْوٌن: ع.ـ 

ْن  ل  قَْدِرَك: اتَّئِْد  ل    ِوَك.ـ  ِ  وأو 

َِ  ـ  هاُن، كِ ِاٍب: العُْرجوُن.ا

 وأَْ طا ُ من آَهِن ماِلِ : من تاِلِدِ  وًاِضِرِ .ـ 

ْ يةاُء، وال يَّةةُ، والرُجةُل، والِ ْمةُل،  ـ َِ األْيُن: ا
 والِ يُن، وَمْاَدُر آَن يَئِيُن، أَي ًاَن.

 وآَن أَْينَُ ، ويُْ َسُر،ـ 

ينَُ .ـ  ًِ  وآ َُ : ًاَن 

 .وأَْيَن: سؤاٌل  ن م انٍ ـ 

يٍن.ـ  ًِ  وأَيَّاَن، ويُْ َسُر، َمْعنا : أَيُّ 

ٌث ـ    : ُمَ ةةد ِ ةةِد بةةِن أَيَّةةاَن الدَّْشةةِِجُّ َمةةُد بةةُن ُمَ مَّ ًْ وأَ
ٌر.  ُمَِأَ  ِ

ةةْرٌف َغْيةةُر ـ    َِ واآلُن: الَوْقةةُت الةةَي أَْ ةةَت ييةةِ ، 
ٍن، َوقَةةةَع َمْعِريَةةةة ، ولةةةم تَةةةْدُ ْل  ليةةة  أَْل  ُمةةةََِم  ِ

مةةا يَْمةةَرُك ُ، وُربَّمةةةا للَِّْعِريةةف، أل ةة  لةةيَس لةة  
ََيُوا الَهْمَ تَْيِن، كقوِلِ : ًَ  يَِ وا الالَم، و
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 يَبُْك الَن منها بالَي أَْ َت بائُِك.

 فَْصُل البَاء

َّْ ُت الطَّريَ  واألثََر: بمعنَ  تَأَبَّْنُِها. ـ  تَبَأ

: هةةو م مةةُد بةةُن بِْمةةِر بةةِن بَْ ةةٍر البَْبنِةةجُّ ـ    البَْبنِةةجُّ
ُث.  الُمَ د ِ

ِاٌن، كغُراٍب:   من َ َمِل ُلَرْيثِيَث، منها أَبةو بُ ـ 
 الفَْةِل البُِا ِجُّ الفَقي ُ ال اِهُد،

اَن، منهةةا ـ   :   بَِ ةرَّ وبالَ ْسةِر أَو بةالفِكِ والَمةد ِ
ُم.  أًَمَد بُن جابٍِر البََِّا ِجُّ الُمنَج ِ

ِ، ب سةر الِةاِء ـ  وم مُد بُن الُمَهنَّة  بةِن البةاتِن ِج 
 َمدََّدِ : م ل  َسماٌع.والنوِن المُ 

ْبةةَد ُ،  ـ   البَثْنَةةةُ: األْرُض السَّةةْهلَةُ، ويُْ َسةةُر، وال ُّ
 والمرأ ُ الَ ْسناُء البَةَّةُ، والنَّْعَمةُ يج الن ِْعَمِة،

 و  بِِدَمْمَ .ـ 

ْملَةُ اللَّي ِنَةُ ـ   والبَثْنِيَّةُ: لِ ْنَطٍة َجي َِدٍ  منها، والرَّ

  : كِعنٍَب.ـ 

 ، بةمِين: الِرياُض.والبُثُنُ ـ 

بَةُ َجميٍل،ـ  ًِ َِْريَّةُ، كُجَهْينَةَ: صا  وبُثَْينَةُ العُ

 وع بين البَْاَرِ  والبَْ َرْيِن.ـ 

 وأَبو بُثَْينَةَ: شاِ ٌر.ـ 

َّةةةاٍن، ـ     وبَثْنُةةةوُن: د بِِمْاةةةَر. ويوُسةةةُف بةةةُن بُث
. ٌث ِمْاِريُّ اٍن: ُمَ د ِ  كُرمَّ

اِكٌم، ومةن يُقةاِرُب البَْ َوُن، كجعفٍر: َرْمةٌل ُمَِةر ـ
يج ِمْميَِِِ  ويُْسِرُع، وَضْرٌب من الَِّْمِر، واْسةٌم، 

وبهةةةاٍء: المةةةرأ ُ القَاةةةيَر ُ، والِقْربَةةةةُ الواِسةةةعةُ 
 البطِن، واْسٌم.

 والبَْ نا َةُ: الُجلَّةُ العَ يَمةُ،ـ 

 كالبَْ ناِء، وَشراَر ٌ َ  يَمةٌ من َشرر النار.ـ 

، و بةةةُد ِ بةةةُن بَُ ْينَةةةةَ ـ     ، كُجَهْينَةةةةَ: َصةةة ابِجٌّ
 وهج أُمُّ ُ، وأَبو ُ: مالُ  بُن ماِلٍ .

 بَْ ثََن يج األْمِر بَْ ثَنَة : تََراَ   يي .ـ 

 البَْخُن: الطَّويُل ِمنَّا.ـ 

، كاْقَمعَرَّ واْدهامَّ: ماَت.ـ   واْبخأَنَّ

، كاْسَودَّ:  ام، واْ ََِاَب، ِضدٌّ،ـ   واْبَخنَّ

 َدْت لل اِلِب،الناقةُ: تََمدَّ  ـوـ 

 كاْبَخا َّْت.ـ 

البَْخةةةَدُن، كجعفةةةٍر والةةةداُل ُمْهَملَةةةةٌ: الجاريَةةةةُ ـ    
 الناِ َمةُ، واْسُم اْمرأٍ .

كة ، من الَجَسِد: ما ِسَوى الةرأِس  ـ البََدُن، ُم رَّ
ةةةةَوى، أو العُْةةةةةُو، أو  ةةةةاصٌّ بأَْ ةةةةةاِء  والمَّ

، والِدْرُع القَايَر ُ  ُجُل الُمِسنُّ  الَج وِر، والرَّ

  : أْبداٌن، والَوِ ُل الُمِسنُّ ـ 

َسبُ .ـ  ًَ ُجِل و   : أْبُدٌن، و ََسُب الرَّ

والباِدُن والبَديُن والُمبَدَُّن، كُمعَ َّةٍم: الَجسةيُم، ـ 
 وهج باِدٌن وباِد َةٌ وبَِدينٌ 

  : كُ ٍُِب وُركَّعٍ،ـ 

وقد بَُد َْت، كَ ُرَم و ََاَر، بَْد ا ، ويَُةمُّ، وبَدا ا  ـ 
 ة ، بفِِ ِهما.وبَدا َ 
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، وَضعَُف،ـ   وبَدََّن تَْبدينا : أَسنَّ

 ياُل ا : أْلبََس ُ ِدْر ا . ـوـ 

 والِمْبداُن: المَّ وُر السَّريُع الِسَمِن.ـ 

بِةةةةِل والبَقَةةةةِر: ـ      َِ كةةةةة ، مةةةةن ا والبََد َةةةةةُ، مَ رَّ
كاألُْضةةِ يَِة مةةن الغَةةنَِم، تُْهةةَدى إلةة  م ةةةَ، للةةَََكِر 

 واألْ ثَ 

 بٍ  : كُ ُِ ـ 

وباَدُن، كهاَجَر:   ببُخاراَء، منها أبو  بِد ِ ـ 
ُد. ِ  الباِد ِجُّ الماِ ُر الُمَجو 

قةةةةراُر بةةةةاألْمِر، ـ      َِ البَأْذَ َةةةةةُ: االْسةةةةِِْخَاُء، وا
 ِ ة   ًَ  ب ، وقد بأْذََن يُبَةأِْذُن. وكةان مةن 

والَمْعِريَةُ
ِل الفَْاةل، وإ مةا ذََكةُرو ُ  ََْكَر يج أوَّ  البَأْذَ َِة أن يُ

 هنا.

: من األْبناِء، أْسلََم يج ًيةاِ  ـ  وباذاُن الفاِرِسجُّ
ِ، صل  ِ  لي  وسلم.  النبج 

ٌب، أْصةلُ : بَِر ِيةْ ، أي:  ـ : تَْمةٌر م، ُمعَةرَّ البَْر ِجُّ
الِ ْمةةةُل الَجي ِةةةُد. و لةةةجُّ بةةةُن  بةةةِد الةةةرًمِن بةةةِن 
ِ، وِسةت األَدِب بِْنةةُت الُمَ فَّةةِر  األْشةقَِر بةةِن البَْر ِةةج 

ِ: َرَويا.ب  ِن البَْر ِج 

والبَْر ِيَّةةةُ: إ ةةاٌء مةةن َ ةةَ ٍف، والةةديُ  الاةةغيُر ـ   
َل ما يُْدِركُ   أوَّ

.ـ    : بَرا ِجُّ

ساِء.ـ  ًْ  ويَْبريُن أو أَْبريُن: ع بِ َاِء األ

وأَْبِرينَةةُ، وي سةُر:   بَمةْرَو. وبُةِريُن، بالةةم: ـ 
. ، َص ابِجُّ   بُد ِِ أبو ِهْنٍد الداِريُّ

: الَ ةفُّ مةع األصةابِعِ، وِمْخلَةُب ال ـ ٍَ بُْرثُُن، كقُْنقُة
ْصةةةةبَعِ ِلإِلْ سةةةةاِن،  َِ ةةةةبُعِ كا األَسةةةةِد، أو هةةةةو للسَّ

 وقَبيلَةٌ.

.ـ   و بُد الرًمِن بُن أُم ِ بُْرثٍُن: تابِِعجٌّ

وبُْرثُُن األَسِد: َسْيُف َمْرثَِد بةِن َ لَةٍس، وِسةَمةٌ ـ 
 لإِلبِِل،

 كالبِْرثاِم، بال سر.ـ 

ٍل: الدابَّةُ، وهج: بهاءٍ البِ  ـ ًْ  ْرذَْوُن، كِجْرَد

  : بَراذيُن.ـ 

ب ُ.ـ  ًِ  والُمبَْرِذُن: صا

 وبَْرذََن: قََهَر، وَغلََب، وأْ يا  ن الَجواِب،ـ 

 الفََرُس: َمَم  َمْمج البِْرذَوِن. ـوـ 

ْلعِ. ـ
 البِْرتيُن، بال سر: َمْمَربَةٌ من قِْمِر الطَّ

 يَُمدُّ  ََ َر ُ ويُِ دُّ ُ. البُراِشُن، بالةم: الَيـ 

 وبُْرشاُن: د أو قَبيلَةٌ.ـ 

 ضالبَْرَلنَةُ: َضْرٌب من اللَّْهِو،ـ 

 كالبَْرَلَمِةم.ـ 

ةةةةُ، وابةةةُن ُسةةةلَْيماَن  ـ    البُْرهةةةاُن، بالةةةةم: الُ جَّ
ُث، وَجةدُّ َ ْمةِرو بةِن َمْسةعوٍد  السََّمْرقَْنِديُّ الُمَ ةد ِ

.ِ  النَّْ ِوي 

 قاَم البُْرهاَن.وبَْرَهَن  لي : أـ 

، ـ  ةِد النَّْ ةِويُّ ًِ وابُن بَْرهاٍن، بةالفِك:  بةُد الوا
ُث،  والُ َسْيُن بُن ُ َمَر الُمَ د ِ

ُب ـ  ًِ وأًمةُد بةُن  لةج  بةِن بَْرهةاٍن الفَقية ُ، صةا
جَّ ال يَْلَ ُمة ُ الَِّقَيُّةُد  ِ، وذََهَب إل  أنَّ العام ِ اِلج  الغَ َّ
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َ  ُ النََّوويُّ  ََْهٍب، وَرجَّ  .بَم

ِ ـ    وبَْرهةةاٌن: لَقَةةُب م مةةِد ابةةِن  لةةج  الةةدينََوري 
 الميخِ الااِلكِ.

ٍل وُ ْافوٍر: السُّْنُدُس. ـ ًْ  البِْ يَْوُن، كِجْرَد

ِ: جاَء ب .ـ   وباَتَن بالَ   

ةةْوٌض يُْغََِسةةُل ييةة ، ـ    ًَ ِل:  واألْبةةَ ُن ُمثَلَّثَةةةَ األوَّ
ُب: آْب َت ْن،  وأْهةُل وقد يََُِّخَُ مةن  ُ ةاٍس، ُمعَةرَّ

م ةةةَ يقولةةوَن بةةاتاُن، لْلَْبةةَ ِن الةةَي يةةأتج إليةة  
ةفَا يُريةدوَن: آْب َت ْن، أل َّة ُ  ماُء العَْيِن  نةد الاَّ
ْوٍض. ورأْيُت بعةَض العُلمةاِء العَْاةرييَن  ًَ ِشْب ُ 

َك يج بعِض ُكِبِ  هَا اللَّْ َن،  أثْبََت وَص َّ

 ، يقال: وَ ْيُن باتاَن: من ُ يون م ةَ، يَنَبَّْهُِ ـ 
 يََِنَبَّ َ.

ْبِ يُن، بال سر: االْب يمُ ـ  َِ  وا

  : أباتيُن.ـ 

ٌث.ـ   وِهماُم بُن بَُ ْيٍن، كُ بَيٍر: م د ِ

وكغُراٍب:   بأَْصبهاَن، منها: الُمَ فَُّر بُن  بِد ـ 
ثاِن. ِد، وأبو الفََر ِ البُ ا ِيَّاِن الُمَ د ِ ًِ  الوا

.ـ   وأُْب وُن، بالةم: شا ٌر ُ ما ِجٌّ

  ا َةُ، كثُماَمةَ:   بِمْسِفرايَِن.وبُ ـ 

 وبُْ ياُن، بالةم: َمَ لَّةٌ بَمْرَو.ـ 

كة : إتْباٌع لَ َسِن. ـ  بََسٌن، م رَّ

ُسنَْت َسِجيَِّ ُ.ـ  ًَ ُجُل:   وأْبَسَن الرَّ

نَّاعِ،ـ  اِث، وآالُت الاُّ  والباِسنَةُ: ِس َّةُ الَ رَّ

 وُجواِلٌ  َغليٌظ من ُمماقَِة الَ َِّانِ ـ 

 : بَآِسُن. ـ 

 وباِسياُن: د بخوِتْسِاَن.ـ 

َم.ـ   وبَْيساُن:   بالماِم، وتَقَدَّ

ُب بوِسِانـ   البُْسِاُن، بالةم: ُمعَرَّ

  : بَساتيُن وبَساتون.ـ 

دََّث.ـ  ًَ  :  ويوُسُف بُن  بِد الخاِلِ  البُْسِا ِجُّ

ةةةةَ، ُمْجََِمةةةُع ـ     وبُْسةةةِاُن ابةةةِن  ةةةاِمٍر: قُةةةْرَب َم َّ
 . اليَما ِيَِة والماِميَِّة.النَّْخلََِْينِ 

 وبُْسِاُن اْبراهيَم: بِبالِد أَسٍد.ـ 

 وبُْسِاُن الُمَسنَّاِ : بداِر الخاليَِة من بغداَد.ـ 

 باشاُن:   بَهرا َ.ـ 

ِ: ِهمةاُم ـ  باشِاُن:   بِنَْيسةابوَر. وابةُن البَْمةَِنِج 
 بُن م مٍد، من قَْريٍة بقُْرُلبَةَ.

ا، كغُراٍب وُرمَّ ـ   اٍن: َشْهُر َربيعِ اآلِ رِ بُاَّ

  : بُاا اٌت وأْبِانَةٌ.ـ 

كةةة  ُمَمةةدََّد َ النةةوِن:  ، منهةةا ـ    وبََاةةنَّ ، م رَّ
 السُِّوُر البََان ِيَّةُ.

 البَْطُن: ِ الُف ال َّْهِر، ُمََكَّرٌ  ـ

  : أْبُطٌن وبُطونٌ ـ 

، ـ      َِ وبُْطنةةةةاٌن، ودوَن القبيلةةةةِة، أو دوَن الفَِخةةةة
 ويَْوَق الِعمار ِ 
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 : أْبُطٌن وبُطوٌن، وَجْوُف كل ِ شجٍء، والم ِ ُّ  ـ
 األْلوُل من الريِ  

 : بُْطنةةةاٌن، وِ مةةةروَن موِضةةةعا . وك ِِةةةٍف: ـ    
غيةُب  ة  بَْطنُة ، أو الرَّ ُل، وَمةن َهمُّ ِ األِشُر الُمََِمةو 

 ال يَْنَِهج من األْكل،

 كالِمْبطاِن.ـ 

َم. ورجٌل بَِطيٌن:   يُم البَْطِن، وقد بَُطَن، كَ رُ ـ 
 وكُمعَ ٍَّم: ضاِمُر البَْطِن.

 وَمْبطوٌن: يَْمَِِ ي .ـ 

كة: داُء البَْطِن.ـ   والبََطُن، م رَّ

 وبََطنَ ،ـ 

 لَ ، ـوـ 

 وبَطَّنَ ُ: َضَرَب بَْطنَ ُ.ـ 

 وبََطَن: َ ِفَج، يهو باِلنٌ ـ 

  : بَواِلُن،ـ 

  بََر ُ: َ ِلَم ، ـوـ 

ِ . ـوـ   من يالٍن: صاَر من  واص ِ

ْ لَِِ .واسْ ـ  ِِ  َِْبَطَن أْمَر ُ: وقََف  ل  َد

والبِطا َةُ، بال سر: السَّريَر ُ، وَوسُط ال ورِ ، ـ 
ُب، والَوليجةُ، ًِ  والاا

هاَرتِةة ، وقةةد بَطَّةةَن  ـوةةـ    ِِ مةةن الثةةوِب: ِ ةةالُف 
 الثوَب تَْبِطينا ، وأْبَطنَ ُ،

 وع  اِرَ  المدينِة.ـ 

 والباِلُن: داِ ُل كل ِ شجٍء،ـ 

 رِض: ما َغَمضَ من األ ـوـ 

  : أْبِطنَةٌ وبُْطناٌن، وَمِسيُل الماِء يج الِغلَظِ ـ 

 : بُْطنةةاٌن. وكِ ِةةاٍب: َ ْنةةُ  َسةةْوٍء، ويَةةَرٌس، ـ   
وهو أبةو البَطةيِن، وِكالُهمةا ِلم مةِد بةِن الوليةِد، 

ًِ اُم القََِبِ   و

  : أْبِطنَةٌ وبُْطٌن،ـ 

 وع بيَن المُّقُوِق والثَّْعلَبِيَِّة،ـ 

 ََيٍل،وع لهُ ـ 

 ود ببالِد اليمِن.ـ 

 وأْبَطَن البعيَر: َشدَّ بِطا َ ُ، كبَطَّنَ ُ.ـ 

 وَ ريُض البِطاِن: َرِ جُّ الباِل.ـ 

 والبِْطنَةُ، بال سر: البََطُر، واألَشُر، والِ  َّةُ.ـ 

والبَطيُن: البعيُد، ويََرُس م مِد بِن الَوليِد بةِن ـ 
، ولَقَةةبُ  ُمْسةةِلِم بةةِن   بةةِد الَمِلةةِ ، ولَقَةةُب  ةةارجج 

ِث الجليةِل. وكُ بَْيةٍر: شةا ٌر،  أبج ِ ْمراَن الُمَ ةد ِ
وَمْنةةةِ ٌل للقََمةةةِر ثالثةةةةُ كواِكةةةَب ِصةةةغاٌر، كأَ َّهةةةا 

،  أثايِجُّ

 وهو بَْطُن الَ َمِل.ـ 

وذو البَُطةةةْيِن: أُسةةةاَمةُ بةةةُن َتْيةةةٍد، رضةةةج ّللاُّ ـ    
تعال   نة . وكُمعَ َّةٍم: األْبةيَُض ال َّْهةِر والةبَْطِن 

 من الَخْيِل.

ِل بَْ ِر ُ ماَن،ـ  ًِ  والباِلنَةُ:   بِسا

مةةةن البَْاةةةرِ  وال ويةةةِة: ُمْجََِمةةةُع الةةةدُّوِر  ـوةةةـ    
يَةُ: ما تَنَ َّ   ن المسةاِكِن  ًِ واألْسواِق، والةا
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 وكان باِرتا .

 وذو البَْطِن: الَجْعُس.ـ 

وأْلقَةةْت ذا بَْطنِهةةا: ولَةةَدت والدَّجاجةةة باَضةةْت، ـ   
ئُب يُْغةةة بَُط بِةةةَي بَْطنِةةةِ م، أل َّةةة ُ ال يَُ ةةةنُّ بةةةِ  والةةَ ِ

الجوُع أبَدا ، وإ َّما تَُ نُّ بِةِ  البِطنَةةُ ِلعَةدِوِ   لة  
 النَّاِس والماِشيَِة.

وتَبطيُن اللْ يَِة: أن ال يؤَ ََ، مما تَ َت الََّقِن ـ 
 والَ نَِ .

 َرملَةٌ بَْعَ نَةٌ: تَمَِدُّ  ل  الماشج. ـ

 عَةٌ يج بَغداَد.بَغداُن: لُغَةٌ شائِ  ـ

 وتَبَغَدَن: َدَ لَها.ـ 

 أْبقََن: أْ َاَب َجنابُ ُ. ـ

َكةةةٌ والنةةون ُمَمةةدََّد ٌ: ـ    وأًَمةةُد بةةُن بَقنَّةةةَ، ُمَ رَّ
موٍد باأل َدلُِس. ًَ  وتيُر العَلَِوييَن من بنج 

 الَمب و َةُ: الَمرأ ُ الََّليلَةُ. ـ

اُم، وذُِكَر  ـ اٍد: الَ مَّ  يج الالَم.الباَلَُّن، َكَمدَّ

ٌب آَ ُر يُمةبِه ُ،  ـ ًَ : العََدُس، و البُلُسُن، بالةم ِ
َد ُ بُلُسنٍَة. ًِ  الوا

 والبَلَساُن: يج ب ل س.ـ 

ِم وَكسِر القاِف:   بِِماةَر، منهةا  ـ بُلقينَةُ، بالةَّ
بُنا ُ َمُر بُن َرسالَن. ًِ َمةُ الدُّ يا صا   الَّ

لبةاِء، أي وهو يج بُلَهنِيٍَة مَن العَةيِ ، بَِةةم ِ اـ 
 ِسعٍَة وَرياهيٍَة.

يُك الطَّيبَةُ والُمنِِنَةُ  ـ  البََِّةُ: الر ِ

  : بِناٌن، ورائَِ ةُ بَعِر الِ باِء.ـ 

 وُكناٌس ُمبٌِن.ـ 

، أو هةةةو بالُمثنَّةةةاِ  ـ     : َصةةة ابجٌّ وبَنَّةةةةُ الُجَهنةةةجُّ
لَ ،  الَِّ ِيَِّة أوَّ

 و ع بِ ابَُل،ـ 

 و   بِبَغداَد،ـ 

اةٌن باأل ةَدلُ ـ  ًِ ةِم: َجةٌد ألَيُّةوَب بةِن و ِس، وبالةَّ
.ِ  ُسلَيماَن الراتي 

: أقاَم،ـ   وبَنَّ يَبِنُّ

.ـ   َكأبَنَّ

 والبَناُن: األصابُِع، أو ألرايُها،ـ 

 وماَء ٌ،ـ 

: ع، ـ    ةةم ِ وَجبَةةٌل ِلبَنةةج أَسةةٍد،و ع بنَجةةٍد، وبالةَّ
 وإسُم جماَ ٍة.

اٍد: ديناُر بُن بَنَّاٍن، أو هو بَيٌَّن، بـ  الُمثَنَّةِة وكَمدَّ
 الَِّ ِيَِّة.

، أو ـ    ةةرُب بةةُن بَنَّةةاٍن، وابةةُن يَعقةةوَب الِ ْنةةديُّ ًَ و
 هو بََِّاُن، بالُمثنَِّة الفوقيَّة.

َد ُ البَناِن،ـ  ًِ  والبَنا َةُ: وا

وَضةةةُ الُمْعِمةةبَةُ، ـ    ةةم ِ الرَّ و ع، وقَاةةٌر، وبالةَّ
، وَمَ لَّةةةٌ بالبَْاةةرِ ،  ةةجٌّ مةةنهم ثابِةةٌت البُنةةا ِجُّ ًَ و

 أُم ِ ولةةةد َسةةةْعِد بةةةِن لُةةةَؤي  بةةةِن  ُ 
ِسةةةبَْت إلةةة  بُنَا َةةةةَ

 غاِلٍب، َسَ نَها ثابٌت أيةا .

نَها.ـ   وبَنََّن: ارتَبََط الما َ ليَُسم ِ
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 والبَنيُن: الُمَِثَب ُِت العاقُِل.ـ 

ٍ: ضْرٌب مةن الس ةَمِ ، وموَسة  ـ  ج  ، كقُم ِ والبُن ِجُّ
ُث،  بُن هاروَن الُمَ د ِ

َ ـ    ، بالةةةم، وهةةو ولَقَةةُب آَ ةةَر كأ  ةة   ََسةةبَ ُ الةةبُن ِ
ي    شجء يََُِّخَُ كالُمر ِ

ِ بةةِن ـ   ، وأًمةةُد بةُن َ ِلةةج  وأبةةو القَاِسةةِم بةُن الةةبُن ِ
ةةْرُق مةةن المَّةةْ ِم  ثاِن، وبال سةةر: الط ِ : م ةةد ِ الةةبُن ِ

َمِن،  والس ِ

، والموِضةةةُع الُمْنِِةةةنُن ـ     يقةةةاُل: بِةةةنٌّ  لةةة  بِةةةن ٍ
 الرائ ِة.

 .وبَْن: لُغَةٌ يج بَلْ ـ 

ديُء مةةن الَمْنِطةةِ ، ـ    والبَْنبةةاُن: العَمةةُل، والةةرَّ
 وماٌء لَِميٍم.

ِ بُن بَنيٍن، كأَميٍر،ـ   و بُد الغَنِج 

ِ: ـ      وبُنَةةةةْيٌن، كُ بَْيةةةةر، ابةةةةُن إِبةةةةراهيَم القَُرِشةةةةج 
ثاِن.  م د ِ

البَةةةْوُن: ضُكورتةةةاِن بةةةاليمن، أْ لَةةة  وأْسةةةفََل،  ـ   
لَمِمةةةةيُد وييهمةةةةا البئْةةةةُر الُمعَطَّلَةةةةةُ، والقَْاةةةةُر ا

َْكورتاِن يج الَِّْن يةِل، وبالةةمم: مسةايةُ مةا  الَم
 بين المْيئَْيِن، ويفُِك،

 وع بِبالِد ُمَ ْينَةَ،ـ 

 ود باليمن،ـ 

 و  بهرا .ـ 

 وتلُّ بُو َ ، كُموَرى:   بال ويَة.ـ 

 والبُواُن، بالةم وال سر: َ موٌد للِخباءِ ـ 

  : أْبِو َةٌ وبُوٌن، بالةم وكُاَرٍد.ـ 

 ا َةُ بنُت بهِ  ابِن ً يٍم.وبـ 

 وَ ْمُرو بُن با َةَ الُمغَن ِج: ل   َواِدُر.ـ 

 والبَْو َةُ: البْنُت الاغير ُ،ـ 

وبالةةةةم: د بمْيريقيةةةةَ، منهةةةا: َمةةةْرواُن بةةةنُن ـ    
ٍ شةةيُخ  م مةةٍد شةةارُح الُمَولَّةةِأ، وأًمةةُد بةةُن  لةةج 

 الطريقِة.

ثٌ ـ   ، وواٍد.وَجدُّ الوليِد بِن أباَن بِن بُو َةَ: م د ِ

و بةُد الَمِلةِ  بةُن بُْو ُةْ ، بةةم البةاِء والنةوِن: ـ  
يَةَ. ًْ ، َرَوى  ن  ابُن ِد  شيٌخ أْ َدلُِسجٌّ

وبُوا َةُ، كثُماَمةةَ: َهْةةبةٌ وراَء يَْنبُةَع، ومةاَء ٌ ـ 
 لبنج ُجَمَم، وماٌء لبنج ُ قَْيٍل.

اٍد: بفاِرَس، إًَدى الِجناِن ـ  اٍن، كَمدَّ وِشْعُب بَوَّ
ْ يَِويَِّة.األْربَ   عِ الدُّ

 وبُوا اُت، بالةم: ع بها أيةا .ـ 

 والباُن:   بماَر،ـ 

ِ ثََمةةِرِ  ُدْهةةٌن ـ    و  بنَْيسةةابوَر، وشةةجٌر، وِلَ ةةب 
بُّ   ايٌِع للبَةَرِا، والةنََّمِ ، والَ لَةِف،  ًَ َلي ٌِب، و
ةةةةعَفَِة، والَجةةةةَرِب،  والَ َاةةةةِف، والبََهةةةةِ ، والسَّ

ةةةِر الِجْلةةةِد ِلةةةالٌء ب ، وَصةةةالبَِة الَ بِةةةِد وتَقَمُّ الَخةةةل ِ
والط ِ اِل ُشْربا  بالَخل، وِمثْقاٌل من  ُشْربا  ُمقَي ٌِئ 

ا .  ُمْطِلٌ  بَْلغَما   اصَّ

 وذو الباِن: ع، وجبٌل.ـ 

 وأْبواُن:   بِِدْمياَل، وقَْريِاِن بالاَّعيد.ـ 

 والبَُوْيُن: ع،ـ 
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 وبا َ ُ يَبُو ُ ُ َكيبينُ ُ.ـ 

ِ،  وبا ُويَةةةُ: واِلةةدُ ـ    مةةاِم النَّْ ةةِوي  َِ  بةةِد البةةاقج ا
ِث.  وَجدُّ لاِهِر بِن أبج بَْ ٍر الم د ِ

 البَْيَهُن، كَ ْيدٍر: النَّْسََِرُن. ـ

والبَْهنا َةُ: الطَّي ِبَةةُ الةنْفِس والةريك، أو اللَّي ِنَةةُ ـ 
اَكةُ الخفيفةةةةةُ  ةةةة َّ يةةةةج َ َمِلهةةةةا وَمْنِطِقهةةةةا، والةَّ

وحِ.  الرُّ

 امرأ ٌ.وبَهاِن، كقَطاِم: ـ 

والباهيُن: تَْمةٌر، أو  َْخةٌل ال يَة اُل  ليهةا َلْلةٌع ـ 
 جديٌد، وَكبائُِس ُمْبِسَر ٌ وأَُ ُر ُمْرِلبَةٌ وُمثِْمَر ٌ.

بةةةِل: مةةةا بةةةين الَ ْرما ِيَّةةةِة ـ     َِ والبَْهَو ِيَّةةةةُ مةةةن ا
 والعََربيَِّة.

، وهج: بهاٍء. ـ  البَْهَ ُن، كجعفٍر: المابُّ الغَضُّ

،وَشباٌب بَهْ ـ   َ ٌن: َغضٌّ

 ويقاُل للعَْج اِء: تَبَهَ نَْت يج ِمْميَِِها.ـ 

الةةةبَْهَمُن: أْصةةةُل  َبةةةاٍت شةةةبي ٌ بأَْصةةةِل الفُْجةةةِل ـ    
َمةةةةُر  ًْ الغلةةةةيِظ، ييةةةة  ا ِوجةةةةاٌ  غالبةةةةا ، وهةةةةو أ
وأبةةةةيُض، ويُْقَطةةةةُع، ويَُجفَّةةةةُف،  ةةةةايٌع للَخفَقةةةةاِن 

. ٍ للقَْلِب ِجدا ، باهجٌّ  الباِرِد، ُمقَو 

 اسٌم.وبَْهَمُن: ـ 

وبَْهَمْن مةاْ : مةن المُّةهوِر الفاِرِسةيَِّة ال ةادي ـ 
 َ َمَر.

َِْريةا   ـ البَْيُن: ي ةوُن يُْرقَةة  وَوْصةال ، واْسةما ، و
نةةا ، والبُْعةةُد، وبال سةةر: الناًيةةةُ، والفَْاةةُل  ُمََِم  ِ
بةةين األْرَضةةْيِن، وارتِفةةاٌع يةةج ِغلَةةٍظ، وقَةةْدُر َمةةد ِ 

 البََاِر،

 وع قرَب  َْجراَن،ـ 

 وع قُْرَب الِ يرِ ،ـ 

 وع قرَب المدينِة،ـ 

 و  بفَْيُروتاباِد ياِرَس،ـ 

 وع، و َْهٌر بين بَْغداَد وبين َدياعِ.ـ 

 وَجلََس بين القَْوِم: َوْسَطُهْم.ـ 

ولَِقيَةة ُ بُعَْيةةداِت بةةيٍن: إذا لَِقيَةة ُ بعةةَد ًةةين، ثةةم ـ   
 أْمَسَ   ن ، ثم أتا ُ.

 ياَرقوا،وبا ُوا بَْينَا  وبَْينو ة : ـ 

 المجُء بَْينا  بُيو ا  وبَْينو ة : اْ قََطَع، ـوـ 

 وأبا َ ُ غيُر ـ 

المةرأ ُ  ةن الرُجةِل، يهةج بةائِن: اْ فََاةلَْت  ـوةـ 
  ن  بَطالٍق. وتَْطليقَةٌ بائنَةٌ ال غيُر.

 وباَن بيا ا : اتََّةَك، يهو بَي ِنٌ ـ 

  : أْبيِناُء.ـ 

 وبْنُِ ، بال سر،ـ 

بَيَّْنُِ  وأبَْنُِة  واْسةَِبَْنُِ : أوَضةْ ُِ ، وبَيَّْنُِ  وتَ ـ 
ْيُِةة ، يبةةاَن وبَةةيََّن وتَبَةةيََّن وأبةةاَن واْسةةَِباَن،  وَ رَّ

يَةٌ.  كلُّها الِتَمةٌ ُمَِعَد ِ

 والِ ِْبياُن، ويفِك: َمْاَدٌر شاذٌ،ـ 

وَضةةَربَ  يأَبةةاَن رأَسةة ، يهةةو ُمبِةةيٌن وُمْبةةيٌِن، ـ   
 كُمْ ِسٍن.

 وبايَنَ : هاَجَر .ـ 
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 وتَباينَا: تَهاَجرا.ـ 

والبائُِن: َمن يأتج الَ لوبَةَ مةن قِبَةل ِشةماِلها، ـ 
 وكلُّ قَْوٍس با َْت  ن َوتَِرها كثيرا ،

 كالبائِنِة، والبئُْر البعيد ُ القَْعِر الواسعةُ،ـ 

 كالبَيُوِن.ـ 

َمةةُر الِمْنقةةاِر ـ    ًْ وُغةةراُب البَةةْيِن: األْبقَةةُع، أو األ
ْجلَْيِن. وأمةةا  األْسةةَوُد، يم ةة  ال ةةاتُِم، ألَ ةةة  والةةر ِ

 يَْ ُِِم بالِفراق.

ديِء، ـ    وهةةَا بَةةْيَن بَةةْيَن: أي: بَةةْيَن الَجي ِةةِد والةةرَّ
 اْسماِن ُجِعال واًدا ، وبُنِيا  ل  الفِك.

 والهم  ُ الُمَخفَّفَةُ تَُسمَّ : بَْيَن بَْيَن.ـ 

وبَْينةةا  َْ ةةُن كةةَا: هةةج بةةيَن أُْشةةبِعَْت يََِْ ُِهةةا، ـ   
 ثَِت األِلُف.يََ دَ 

ةةةةةروِف االْبِِةةةةةداِء ـ       ًُ وبَينةةةةةا وبينمةةةةةا: مةةةةةن 
واألْصَمِعجُّ يَْخِفُض بعَد بَْينةا إذا َصةلَُك موضةعُ ُ 

 بَْيَن، كقول :

يومةا  أُتِةيَك  ****    بَْينا تَعَنُِّفة  الُ مةا َ وَرْوِغة  ـ 
 ل  َجِريٌء َسْلفَعُ 

 بَِر.وَغْيُر ُ يَْريَُع ما بَْعَدها  ل  االْبَِِداء والخَ 

ْيااُح مع ذَكاٍء.ـ  َِ  والبَياُن: ا

 والبَي ُِن: الفايكُ ـ 

  : أبيِناء وأْبياٌن وبُيَناء.ـ 

والَ واِكةةُب البَيا ِيَّةةاُت: الِةةج ال تَْنةةِ ُل المةةمُس ـ   
 بها وال القمُر.

َجَها،ـ   وبَيََّن بِْنَِ ُ: َتوَّ

 كأَبا َها،ـ 

َل ما يَْنبُتُ  ـوـ  ََِهَر أوَّ  ،المجُر: بَدا، َو

اٍد:  ـوـ  القَْرُن:  ََجَم. وأبو  ِلج بُن بَيَّةاٍن، كَمةدَّ
 تاِهٌد ذو َكراماٍت.

وبَيَّا َةُ، َكَجبَّا ٍَة:   بةالمغرب، منهةا قاِسةُم بةُن ـ 
أْصةةبَ ٍ البَيَّةةا ِجُّ ال ةةايُِظ الُمْسةةنِد، وبَلَِديُّةة ُ م مةةُد 

 بُن ُسليماَن المقِرئ.

بةةُن الُمبةةاَرِك  وبَيةةاٌن: ع بِبََطْليَةةْوَس. ويوُسةةفُ ـ   
 بِن البِينج، بال سر: م دٌث.

ْاٌن باليمن،ـ  ًِ  وبَْينوُن: 

 وبهاٍء:   بالبَْ َرْين.ـ 

ِ ـ  ْ يا والقُْاةَوى: قَْريِةاِن يةج ِشة    الةدُّ
وبَْينُو َةةُ
 بنج َسْعٍد.

َوْيثَِة، وثَنَّاَها ُكثَي ٌِر:ـ   وبَْينَةُ: ع بوادي الرُّ

ةةا َهيََّجِْةةَ  ـ    بَ ْيةةُث  ****    المنةةاِتُل أال َشةةْوَق لَمَّ
 اْلَِقَْت من بَْينََِْيِن العَياِللُ 

 فَْصُل التَّاء

ِِيَاُل، والَخِديعَةُ، ـ ًْ ُن: اال َؤُّ  الَِِّ

ِن،ـ  ُُ ا  كالَِِّ

ََّن وتََِةاَوَن: جةةاء مةن ُهنةةا َمةرَّ   ومةةن ـ   وقةد تََِةةأ
 ُهنَا َمرَّ .

ْرعِ مةةةن بُةةةر ٍ  ـ    الِ ِةةةْبُن، بال سةةةر: َ اةةةيفَةُ الةةة َّ
ةةي ُِد السَّةةْمُك، والمَّةةريُف، و   ةةِوِ ، ويُْفةةَُِك، والسَّ

ئُْب، وقََدٌح يُْرِوي الِعْمِريَن.  والَ ِ

ابَّةَ يَِْبِنُها: أْلعََمها الِ ِ ـ   ْبَن.ـوتَبََن الدَّ
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 وتَبَِن، كفرَح، تَْبنا ، وتَبا َة : يَِطَن،ـ 

 يهو تَبٌِن، كَ ٍِِف: يَِطٌن َدقيُ  النََّ ِر،ـ 

 ِْبِينا .كَِبََّن تَ ـ 

والَِّبَّةةةاُن: بةةةائُِع الِ ِةةةْبِن، وموسةةة  بةةةُن أبةةةج ـ    
ثاِن.  ُ ثْماَن، وإسماِ يُل بُن األَْسَوِد الُمَ د ِ

ةةةاٍن: َسةةةراويُل َصةةةِغيٌر يَْسةةةُُِر ـ     والُِّبَّةةةاُن، كُرمَّ
 العَْوَر َ الُمغَلََّ ةَ.

واتَّةةبََن، كاْيَِعَةةَل: لَبَِسةة ُ. وم مةةُد بةةُن تُبَّةةاٍن: ـ   
ٌث. وك ةاٍن وي سةر: لَقَةُب تُبَّةةعٍ م ةد ِ غُةراٍب أو كُرمَّ

ِ، يقاُل ل : أْسعُد تُبَّاٍن.  الِ ْميَِري 

ِ بةةةِن تُبةةةاٍن، ـ     والُ َسةةةْيُن بةةةُن أًمةةةد بةةةِن  ِلةةةج 
 كغراٍب، الُِّبا ِج، وبالنون َوَهٌم.

وتَْوبَُن، كفَْويٍَل:   بِنَسَف، منها: العاَلََّمةُ أبةو ـ 
َمةاُن بةُن  يَسة ، بَْ ِر بةُن م مةِد بةِن أًمةَد، ولُقْ 

ثوَن الَِّْوبَنِيُّوَن.  وجعفَُر بُن م مٍد الُمَ د ِ

وتِْبنِةةيُن: د، منةة  أيُّةةوُب بةةُن أبةةج بَْ ةةٍر ُ ْطلُبةةا ـ   
.  الِ ِْبنينِجُّ

 والَِّبُِن، ك ٍِِف: من يَْعبَُث بيِدِ  بُِ ل ِ شجٍء.ـ 

 تَُرُن، َكُ يََر: ع باليمِن،ـ 

ِ: تُ ـ   ْر َ ، كُ ْبلَ ،ويقاُل لْلََمِة والبَِغج 

ِ،ـ   وتُْر َ  وابُن تُْر َ : ولَُد البَِغج 

ويجةةوُت أن ت ةةوَن تُْر َةة  مةةن ُر ِيَةةْت، إذا أُديةةَم ـ   
 النََّ ُر إليها.

 الَِّْفُن: الَوَسُخ.ـ 

َ َم ُ. ـ ًْ  أتْقََن األَْمَر: أ

والِ ِْقُن، بال سر: الطبيعَةةُ، والرجةُل ال ةاِذُق، ـ 
ماِ  يُةْ   َرُب بَجْوَدِ  َرْميِِ  الَمثَُل،ورُجٌل من الرُّ

وتَْر ُوُق البِئِْر، وَرسابَةُ الماء يج الَجةْدَوِل أو ـ 
 الَمِسيِل.

وتَقَّنوا أرَضُهم تَِْقينا : أَْسةقَْوها المةاء الخةاثَِر ـ 
 لَِجوَد.

تةةاُكُر َّ ، بةةةمِين وَشةةد ِ النةةوِن َمْقُاةةوَر  :   ـ   
 باألَْ َدلُس.

لُةةةة ُ: اللُّْبةةةةُث، الُِّلُنَّةةةةةُ، بةةةةةمِين وي ـ     فةةةةُِك أوَّ
 وال اَجةُ،

 كالُِّلُوِن والُِّلُو ِة ييهما.ـ 

 وتاَلَن: بمعن  اآلَن.ـ 

 الِ ِنُّ بال سِر: الِمثُْل، والِقْرُن، ـ

 كالَِّنيِن.ـ 

: بَعَُد،ـ   وأتَنَّ

. وَلْلَ ةُ  ـوـ  : قََاعَ ُ يال يَِمبُّ بِجَّ الَمَرُض الاَّ
ٌث.بُن إبراِهيَم بِن تَنَّةَ، كجَ   نٍَّة: م د ِ

يَّةةةٌ َ  يَمةةةٌ، وبَيةةاٌض ـ    ًَ يٍت:  والِ ِن ِةةيُن، كِسةة  ِ
َ ِفجٌّ يج السماء، ي وُن َجَسُد  يج ِسَِِّة بُرو ٍ، 
وذَ َبُةة ُ يةةج البُةةْر ِ السةةابعِ، َدقِيةةٌ  أْسةةَوُد، ييةة  
الِِةةواٌء، وهةةو يََِنَقَّةةُل تَنَقُّةةَل الَ واِكةةِب الَجةةواري، 

ُ : ُهْمُِْنبُ  ِ: موِضةٌع وياِرِسيَِّ ر. وقوُل الجةوهري 
 ،ِ يج السماء وَهةٌم، ولَقَةُب ابةراهيَم بةِن الَمْهةِدي 
بيَل بةةِن  ًْ ِلِسةةَمنِِ  وَسةةواِدِ . وَسةةْيُف القَْيةةِل ُشةةَر

 َ ْمٍرو.

 والِِيناُن، بال سر: الَئُب، وِمثَاُل المجء.ـ 

 وتانَّ بينهما: قايََس.ـ 
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َب غْيرَ ـ  ًَ  ُهم.وتَْنََِن: تََرَك أْصِدقاء ، وصا

ِة،ـ   الُِّوُن، بالةم: ِ ْرقَةٌ يُْلعَُب  ليها بالُ جَّ

ود بُِخراساَن قُْرَب قايَِن، منة : إْسةما يُل بةُن ـ 
أبج َسْعٍد، وأًمُد بُن م مِد بةِن أًمةَد، وبهةاٍء: 
َج ير ٌ قُةْرَب ِدْميَةاَل، وقةد َغِرقَةْت، منهةا: ُ َمةُر 
ٍ، وسةةاِلُم بةةُن   بةةِد بةةُن أًمةةَد، وَ ْمةةُرو بةةُن  ِلةةج 

 ِِ، و بُد الُمْؤِمن بُن َ لٍَف.

ُن.ـ  ُُ ا اُوُن: الَِِّ  والَِِّ

ْيِد: إذا جاء ُ َمرَّ    ن يمينِ  ـ  وهو يَََِِاَوُن للاَّ
 وَمرَّ    ن ِشماِلِ .

اِم: يج أ ت ن.ـ   وأتُّوُن ال مَّ

 تَِهَن، كفَرَح، يهو تَِهٌن، كَ ٍِِف:  اَم.ـ 

النَّةةةيُج أًمةةُد الِ ِةةيُن، بال سةةر: م، وَرْلبُةة   ـ  
، وأقَلُّهةةا  َْفخةةا ، جةةاِذٌب  الفاِكَهةِة، وأْكثَُرَهةةا ِغةةَاء 
ةةةةٌل ُمفَةةةةِ ٌِك ُسةةةةَدَد الَ بِةةةةِد والط ِ ةةةةاِل، ُملَةةةةي ٌِن،  ُمَ ل ِ
ْكثَةةاُر منةة  ُمْقِمةةٌل، وَجبَةةٌل بالمةةاِم، وَمْسةةِجٌد  َِ وا

 بها، وجبٌل لغََطفاَن،

واسةةُم ِدَمْمةةَ  وُلةةوُر تَْينةةا، بةةالفِك وال سةةِر ـ   
 والَمد ِ والقَْاِر: بمعن  َسْيناء.

والِ ِينَةةةُ، ضبال سةةرم: الةةدُّبُُر، ومةةاء ٌ، ولَقَةةُب ـ   
ِث.   يس  بِن إِْسما يَل الُمَ د ِ

: أديةةٌب ـ    ةةاُم بةةُن غاِلةةِب بةةِن َ ْمةةٍرو الَِّيَّةةا ِجُّ وتَمَّ
ُب الُموَ ِب. ًِ  صا

والِ ِينةةةاِن، بال سةةةر: َجةةةباَلِن لبنةةةج  َعاَمةةةةَ، ـ    
ئُْب.  والَ ِ

 وتِيناُت: يُْرَضةٌ  ل  بَْ ِر الماِم.ـ 

 فَْصُل الثَّاء

. ـ ُن: بمعنَ   ُُ ا ُن والَِّثاُوُن والَِِّ ُُ  الَِّثا

ثَةةبََن الثَّةْوَب يَثْبِنُةة  ثَْبنةا  وثِبا ةةا ، بال سةر: ثَنَةة   ـ 
َلَريَةة ُ، و اَلةة ُ، أو َجعَةةَل يةةج الِو ةةاء شةةةيئا ، 

َملَ ُ بيَن يََدْيِ ، ًَ  و

ْجةةَ  َ َسةةراِويِل  مةةن َكَِثَةةبََّن، وكةةَا ـ    ًُ إذا لَفَةةَ  
اَم.  قُدَّ

 والثَّبيُن والث ِباُن، بال سر،ـ 

والثُّْبنَةةةُ، بالةةةم: الَمْوِضةةُع الةةَي تَْ ِمةةُل ييةة  ـ   
من ثَْوبَِ ، تَثْنِية  بةيَن يَةَدْيَ ، ثةم تَْجعَةُل يية  مةن 

 الَِّْمِر أو غيِرِ ، وقد اثَِْبَْنُت يج ثَْوبِج.

تََةةةُع ييةة  المةةرأ ُ ِمْرآتَهةةا  والَمثْبَنَةةةُ: ِكةةيسٌ ـ   
 وأداتَها.

ةةةاٍن: ـ     ةةةٍة: ع. وسةةةعيُد بةةةُن ثُبَّةةةاٍن، كُرمَّ ًَ وكفَِر
ٌث.  ُم د ِ

 ثََِِن اللَّْ ُم، كفَِرَح: أْ ََِن، ـ

 الل ِثةُ: اْسَِْرَ ْت، يهج ثَِِنَةٌ. ـوـ 

ًُ و ٍَة.ـ  ُك: لريٌ  يج ِغلٍَظ و  الثَّْجُن، ويَُ رَّ

ة  وثَخا َةة  وثَِخنةا ، كِعنَةٍب: ثَُخةَن، كَ ةُرَم، ثُخو َة ـ
 َغلَُظ وَصلَُب، يهو ثَِخيٌن.

ةَ ييهم،ـ  ًَ : بالََ  الِجرا ِ  وأثَْخَن يج العُدو 

 يال ا : أْوَهنَ ُ. ـوـ 

وآًِةةة  إذا أَثَْخْنُِمةةةوهم{، أَي: َغلَْبُُِمةةةوُهْم، ـ    
 وكثَُر ييهم الِجراُح.

 والثَِّخيُن: ال ليُم.ـ 

 : َغلَبَ ُ.واْسَِثَْخَن من  النْومُ ـ 
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ْخَمةُ.ـ   والُمثَْخنَةُ، كُمْ َرَمٍة: المرأ ُ الةَّ

 ثَِدَن اللَّْ ُم، كفِرَح: تَغَيََّرْت رائَِ ُِ ،ـ 

يالٌن: َكثَُر لَْ ُم ُ، وثَقَُل، يهو ثَةِدٌن، ك ِِةٍف  ـوـ 
َن، بالةم، تَثْدينا .  وُمعَ ٍَّم، وقد ثُد ِ

ةةةٍة وُمْ َرَمةةةٍة:ـ     ًَ  اقَِاةةةةُ  وامةةةرأ ٌ ثَِد َةةةةٌ، كفَِر
 الَخْلِ . وكُمعَ ََّمٍة: لَِ َمةٌ يج َسماَجٍة.

ويةةج ًةةديِث ذي اليَةةَدْيِن "ُمثَةةدَُّن اليَةةِد"، أي: ـ   
 ُمْخَرُجها، َمْقلُوٌب من ُمثَنٍَّد.

 ثَِرَن، كفَِرَح: آذَى صديقَ ُ وجاَر ُ.ـ 

ْكبَةةُ، ومةا  ـ الثَِّفنَةُ، ب سر الفاء مةن البعيةِر: الرُّ
ْرِكَرتِةة  وَسةةْعَدا اتِ  وأُصةةوِل َمةةسَّ األرَض مةةن كِ 

 أْيَخاِذِ ،

، ـوـ  َِ ْكبَةُ، وُمْجََِمُع الساق والفَِخ  ِمْنَ : الرُّ

من الَخْيةِل: َمْوِصةُل الفَِخةََْيِن يةج السةاقَْيِن  ـوـ 
 من بَاِلنِِهما، والعََدُد، والجماَ ةُ من الناِس،

 من الُجلَِّة: ًايَِا أْسفَِلها، ـوـ 

 الةاِربَةُ بِثَفناتِها  نَد الَ لَِب.من النوِق:  ـوـ 

كة : داٌء يج الثَِّفنَِة.ـ   والثَّفَُن، م رَّ

ٌث.ـ   وُمْسِلُم بُن ثَِفنَةَ أو ابُن ُشْعبَةَ: ُمَ د ِ

 وَجَمٌل ِمثْفاٌن: أصابَْت ثَِفنَُِ  َجْنبَ ُ وبطنَ ُ.ـ 

 ،وثَفَنَ ُ يَثِْفنُ ُ: َديَعَ ُ وتَبِعَ ُ، أو أتا ُ من َ ْلِف ِ ـ 

 الناقَةُ: َضَربَْت بثَِفناتِها. ـوـ 

 وثَِفنَْت يُد ُ، كفَِرَح: َغلَُ ْت. وأثْفَنَها العََمُل.ـ 

ٍ، ـ    وذُو الثَِّفنةةاِت:  ِلةةجُّ بةةُن الُ َسةةْيِن بةةِن َ ِلةةج 
وقيل: هو َ ِلجُّ بُن  بِد ِِ بِن العَبَّاِس، وكا َْت 
لةة   مةةُس مئةةِة أصةةِل َتيِةةوٍن، يَُاةةل ِج  نةةد ُكةةل ِ 
أْصةةٍل َرْكعََِةةْيِن ُكةةلَّ يةةوٍم، و بةةُد ِِ بةةُن وْهةةٍب 

 َرئيُس الخواِر ِ،

 ألَنَّ لوَل السُّجوِد أثََّر يج ثَِفناتِ .ـ 

 وثايَنَ ُ: جالََس ُ، والَتَم ُ، يهو ُمثَايٌِن وُمثَف ٌِن.ـ 

الثُّْ نَةةةُ، بالةةةم: الِقةةالد ُ، والرايَةةةُ، والقَْبةةُر،  ـ  
ْفةةَر ٌ  ًُ قةةدَر مةةا يُةةواري المةةجء، وبئْةةُر النةةاِر، و

ْرُب من الَ ماِم، والنِيَّةُ من إيماٍن أو ُكْفٍر،  والس ِ
بِةِل، وَمْرَكةُ  األَْجنةاِد،  َِ وِ ْهٌن يُعَلَُّ  يةج ُ نُةِ  ا
بِهم، وإن لةةم يُ ةةْن  ًِ وُمْجةةََِمعُهم  لةة  ِلةةواء صةةا

 ُهناَك ِلواٌء وال َ لَمٌ 

  : كُاَرٍد.ـ 

كة : َجبٌَل.ـ   وثََ ٌن، م رَّ

ْمراُ .وـ   األُثْ وُن، بالةم: العُرجوُن، أو الم ِ

َِيِن وكةأَميٍر: ُجةْ ٌء مةن  ـ الثُّْمُن، بالةةم وبةةمَّ
 ثَما ِيٍَة، أو يَطَِّرُد ذل  يج هَ  ال سورِ 

  : أثْماٌن.ـ 

وثََمةةنَُهم: أَ ةةََ ثُْمةةَن مةةاِلِهم. وكَةةةَربَُهم: كةةاَن ـ   
 ثاِمنَُهم.

َسةٍب، أو يةج وثَماٍن، َكيَمةاٍن:  ةَدٌد، ولةيَس بنَ ـ 
األَْصةِل َمْنُسةةوٌب إلةة  الةةثُُّمِن، ألَ َّةة ُ الُجةةْ ء الةةَي 
ةةْبعَةَ ثَما ِيَةةة ، يهةةو ثُْمنُهةةا، ثةةم يََُِ ةةوا  َصةةيََّر السَّ
لَها، ألَ َُّهم يُغَي ِروَن يج النََّسِب، وًََيُوا منها  أوَّ
ضةةوا منهةةا األِلةةَف،  ةةَدى يةةاءي النََّسةةِب، وَ وَّ ًْ إ

ُُ ُ كما يعلوا يج الَمْنُسو ِب إل  اليمِن، يَثَبََِْت يا
َضايَِة، كما ثَبََِةْت يةاء القاضةج، يَِقةوُل:  َِ ِ ْنَد ا
ثَما َِج  ِْسَوٍ ، وثَما َِج مئٍة. وتَْسقُُط مع الَِّْنِويِن 
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، وتَثْبُةةُت ِ ْنةةَد النَّْاةةِب. وأمةةا  ْيةةعِ والَجةةر ِ  ْنةةَد الرَّ
 قَْوُل األَْ َم :

ثَمةاَن َ ْمةَر َ  ****    ا ِيا ولَقَْد َشِرْبُت ثَما ِيا  وثَم
 واثْنََِْيِن وأْربَعَا

يَْت  لة  لُغَةة  َِ ًُ قُّ ُ ثَما َِج َ ْمَر َ، وإََّما  ًَ يَ اَن 
َمةةْن يَقُةةوُل ِلةةواُل األَْيةةِد. وكُمعَ َّةةٍم: مةةا ُجِعةةَل لَةة ُ 

 ثَما ِيَةُ أْركان، والَمْسُموُم، والَمْ ُموُم.

مةةاء والةةث ِْمُن، بال سةةر: اللَّْيلَةةةُ الـ    ِْ ثاِمنَةةةُ مةةن أ
بِِل. َِ  ا

 وأثَْمَن: َوَرَدْت إبِلُ ُ ثِْمنا ،ـ 

 القَْوُم: صاروا ثَمِايَة . ـوـ 

كةة : مةا اْسةُِِ  َّ بة  ذلة  ـ  وثََمةُن المةجِء، م رَّ
 المَّْجءُ 

  : أثْماٌن وأثُْمٌن.ـ 

 وأثَْمنَ ُ ِسْلعََِ ُ،ـ 

 وأثَْمَن ل : أْ طا ُ ثََمنَها.ـ 

نا ُ  وٌح  لي  السالُم، لما َ ةَرَ  وثَما ِيَن: د بـ 
ِمن السَّفينَِة، وَمعَ ُ ثَما ُوَن إْ َسا ا ، وِمْن ُ ُ َمةَر 

.  بُن ثابٍِت الثَما ِينِجُّ النَّْ ِويُّ

وثَمينَةةةةةةُ، َكسةةةةةفينٍَة: د، أو أْرٌض. وقَةةةةةْوُل ـ      
ِ ثَما ِيَةُ َسْهٌو.  الَجْوَهِري 

يَتْ ـ    بةةةَل   والثَّمةةةا ِج:  َْبةةةٌت، وقةةاراٌت م، ُسةةةم ِ
ِِ َّها ثَما ِج قاراٍت.  ألَ

والَمثةةاِمُن: ع لبَنِةةج ِةةاِلِم بةةِن  َُمْيةةٍر. وبَمَّةةَر ـ   
أ رابِجُّ ِكْسَرى ببُْمَرى، يقاَل: َسْلنِج ما ِشئَْت. 
َمةُ  مةن  ًْ يقاَل: أْسألَُ  َضأْ ا  ثَمةا يَن. يقيةَل: "أ

ِب َضأٍن ثَما ِيَن". ًِ  َصا

، بال سةةةر: يَبِةةةيُس الَ مةةةيِ   ـ    إذا َكثُةةةَر  الةةةث ِنُّ
وَرِكَب بَْعُة ُ بَْعةا ، أو ما اْسَودَّ من الِعيداِن ال 
مةةةن بَْقةةةٍل وُ ْمةةةٍب. وك ِةةةاٍب: النَّبةةةاُت ال ثيةةةُر 

.  الُمْلَِفُّ

 وكغُراٍب: ع.ـ 

والثُّنَّةُ، بالةم: العا َةةُ، أو ُمَرْيطةاُء مةا بَْينهةا ـ 
ِر ُرْسة ِ  ِ ، وَشعَراٌت تَْخُرُ  يج ُمةَؤ َّ  وبيَن السُّرَّ

 الدابَِّة.

 وأثَنَّ الَهِرُم: بَِلَج.ـ 

الثَُّوْينةةاء، كالُهَوْينةةاء: الةةدَّقيُ  يُْفةةَرُا تَْ ةةَت ـ   
 الفََرْتَدِق، إذا ُلِلَم.

ِِياُل والَخديعَةُ.ـ  ًْ  والِثاُوُن: اال

ةْيِد: إذا  اَدَ ة ُ، جةاء ُ َمةرَّ    ةن ـ  وتَثَةاَوَن للاَّ
 يمينِِ  وَمرَّ    ن ِشماِلِ .

ِ  مةن البَْ ةِر، الث ِينُ ـ  ، بال سةر: ُمْسةَِْخِرُ  الةدُّرَّ
 وُمثَق ُِب اللُّْؤلُِؤ.

 فَْصُل الجْيم

ةةْرٌف  ـ   َِ الُجْؤ َةةةُ، بالةةةم: َسةةفٌَط ُمغَمَّةة   بِِجْلةةٍد، 
ِلطيِب العَطَّاِر، أْصةلُ ُ الَهْمةُ ، ويُلَةيَُّن، قالة  ابةُن 

 قُْرقُولٍ 

  : كُاَرٍد.ـ 

 : م.الُجْبُن، بالةم وبةمِين وكعُُِل ٍ  ـ

وقةد تََجةبََّن اللَّةبَُن: صةاَر كةالُجْبِن. وأًمةُد بةُن ـ 
ُموَسةةةة ، وإسةةةة اُق بةةةةُن إبةةةةراهيَم الُجْبنِيَّةةةةاِن: 

ثاِن.  م د ِ

، يَنِْسةةبَةٌ إلةة  ـ    وأمةةا م مةةُد بةةُن أًمةةَد الُجْبنِةةجُّ
 سوِق الُجْبِن بِِدَمْمَ ، أل   كان إماَمها.
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اٍد وأميةٍر: َهيةوـ  ٌب ورجٌل َجباٌن، كَس اٍب وشد 
 لْلَشياء ال يُْقِدُم  ليها

 : ُجبَناء، وهج َجبَاٌن وَجبَا َةةٌ وَجبةيٌن، وقةد ـ 
 َجبَُن، َكَ ُرَم، َجبا َة  وُجْبنا ، بالةم وبةمِين.

ِسبَ ُ َجبَا ا ،ـ  ًَ  وأْجبَنَ ُ: وَجَد ُ أو 

 كاْجَِبَنَ ُ.ـ 

 وهو يَُجبَُّن تَْجبينا : يُْرَم  ب .ـ 

ْريَةةةانِ ـ     ًَ ُمْ َِنِفَةةةا الَجْبَهةةةِة مةةةن  والَجبِينةةةاِن: 
جا ِبَْيهةةةةا ييمةةةةا بةةةةين ال ةةةةاِجبَْيِن ُمْاةةةةِعدا  إلةةةة  
ةةروُف الَجْبَهةةِة مةةا بةةين  ًُ قُاةةاِص الَمةةعَِر، أو 
ْدَغْيِن ُمَِِّاال  بِِ َاء الناِصيَِة، كلُّ  َجبينٌ   الاُّ

  : أْجبٌُن وأْجبِنَةٌ وُجبٌُن، بةمِين.ـ 

َدتَ ـ     ْيِن: الَمْقبَةةةَر ُ، والَجبَّةةةاُن والجبَّا َةةةةُ، ُمَمةةةدَّ
ةةةةةةْ راء، والَمْنبِةةةةةةُت ال ةةةةةةريُم، أو األرُض  والاَّ

 الُمْسَِِويَةُ يج اْرتِفَاعٍ.

 واْجَِبََن اللَّبََن: اتََّخََ ُ ُجْبنا .ـ 

 وكَابُوٍر:   باليمِن.ـ 

 وكَس اٍب:   بِخواَرْتَم.ـ 

 وهو َجباُن الَ ْلِب:  هايَةٌ يج الَ َرِم.ـ 

.وجاباُن أبو َمْيُمونٍ ـ   : َص ابِجٌّ

، كفةةةِرَح، يهةةةو َجِ ةةةٌن: سةةةاء  ـ    ةةةبِجُّ َجِ ةةةَن الاَّ
ُُ ُ، وأْجَ نَ ُ غيُر .  ِغَا

 وَجْ َواُن: اسٌم.ـ 

والَجِ ُن، ك ِِةٍف: البَطةجُء المَّةباِب، والنَّبةاُت ـ 
 الةعيُف الاغيُر،

 كالُمْجَ ِن، كُمْ َرٍم، والقُراُد،ـ 

 كالُجْ نَِة، بالةم.ـ 

ةةَن: َضةةيََّ   لةة  ِ ياِلةةِ  وَكَمنَةةع وأْجَ ةةَن وـ    َج َّ
 يَْقرا  أو بُْخال .

ُُ : ما لَِ َم ُ.ـ   وُجَ ْيناُء القَْلِب ولَُوْي ا

 وَجْي وُن:  َْهُر  واَرْتَم.ـ 

ُب ـ    وَجْي ةةاُن:  َْهةةٌر بةةين المةةاِم والةةروِم، ُمعَةةرَّ
 ِجهاِن.

الُجُخنَّةةةةُ، بةةةةمِيِن ُممةةةدََّد َ النةةةوِن: المةةةرأ ُ ـ    
 اعِ.الرديئة  ند الِجم

ةةْوِت، وَمفةةاَت ٌ  ـ   ْسةةُن الاَّ ًُ كةةة :  الَجةةَدُن، م رَّ
 باليمِن، أو واٍد،

 أو ع.ـ 

وذو َجَدٍن: َ لَُس بُن يَْمةَرَح بةِن ال ةاِرِث بةِن ـ 
ُل َمن َغنَّ   ِ بِن َسبأ، َجدُّ بِْلِقيَس، وهو أوَّ َصْيِفج 

 باليمِن.

اٍد: ابُن َجديلَةَ من َربيعَةَ.ـ   وَجدَّاٌن، َكَمدَّ

 ْجَدَن: اْسَِْغنَ  بعَد يَْقٍر.وأـ 

َُْل، واألصُل،ـ  َُْن، بال سر: الِج  الِج

 وَجْوذَ َةُ: َمْوال ُ أبج الطُّفَْيِل، أو هج َجْو َةُ.ـ 

.ـ   وَجْوذاٌن، أو ابُن َجْوذاٍن: َص ابِجٌّ

َد األمَر، وَمَرَن، ـ  َجَرَن ُجرو ا : تَعَوَّ

ْرُع: اْ َسَ َ ، وال ـوـ   َن،الثَّْوُب والد ِ
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: َلَ نَ ُ. ـوـ   الَ بَّ

 والجاروُن: َولَُد الَ يَّة، والطَّريُ  الداِرُس.ـ 

 والُجْرُن، بالةم ِ وكأَميٍر وِمْنبٍَر: البَْيَدُر.ـ 

 وأْجَرَن الَِّْمَر: َجَمعَ ُ يي .ـ 

ُم ُ نُِقةةِ  مةةن ـ    وِجةةراُن البَعيةةِر، بال سةةر: ُمقَةةدَّ
َْبَِ ِ  إل  َمْنَ ِر   َم

  : كُ ٍُِب.ـ 

، واْسةُم ُ:  ةامُر ـ  وِجراُن العَْوِد: شاِ ٌر  ََمِريٌّ
 ، ابُن الَ ةارِث، ال الُمْسةَِْوِرُد، وَغِلةَط الجةوهريُّ

 ولُق َِب لقَْوِلِ  يُخاِلُب اْمَرأتَْيِ :

ََرا  يا جاَرتَجَّ يةم َّنِج  ًَ رأْيةُت ِجةراَن  ****    ُ ََا 
 العَْوِد قد كاَد يَْالَكُ 

ََ مةةةن ِجْلةةةِد العَةةةْوِد َسةةةْولا  يَْعنِةةةج أ ةةة  كةةةان اتََّخةةة
 ليَْةِرَب بِ   ساَء .

ةأُ منة ، ـ  َجةٌر َمْنقُةوٌر يََُِوضَّ ًَ  : والُجْرُن، بالةةم ِ
ِث.  ِ الُمَ ةةد ِ ولَقَةةُب َ ْمةةِرو بةةِن العَةةالِء اليَْمةةُ ِري 

ا .  وكِمْنبٍَر: األكوُل ِجد 

 واْجََِرَن: اتََّخََ َجرينا .ـ 

 وَجْيروُن: ع بِدَمْمَ .ـ 

 ِجْرياُن، بال سر: الِجْرياُل.والـ 

 والَجريُن: ما َلَ ْنَِ ُ.ـ 

ٌن، كُمعَ ٍَّم: قد َمَرَن قِدُّ  والَن.ـ   وَسْوٌل ُمَجرَّ

: قَْلُب اْرَجعَنَّ وبَمْعنا ُ.ـ   اْجَرَ نَّ

 جاتاُن: واٍد باليََمِن،ـ 

َطٌب َجْ ٌن: َجْ لٌ ـ  ًَ  و

  : أْجُ ٌن.ـ 

َِديَر ٌ لهةةةةا الُجْسةةةةنَةُ، بالةةةةةم: َسةةةةَم ةٌ ُمْسةةةةـ     
 ُتبا َيان.

اٍن: الةاِربوَن بالديوِف.ـ   والُجسَّاُن، كُرمَّ

: َصلَُب.ـ   واْجسأَنَّ

ةةْدُر، والةةِدْرُع، وإلةة  َ َمِلهةةا  ـ   الَجْوَشةةُن: الاَّ
 ،ِ ا ِ بةةِن الَجْوَشةةنِج   ُِسةةَب  بةةُد الَوهَّةةاِب بةةُن َروَّ

 ومن القَُدماِء: القَاِسُم بُن َربيعَةَ،

: َوَسُط ، أو َصةْدُر . وُ يَْينَةةُ بةُن من اللَّْيلِ  ـوـ 
 :  بِد الرًمِن بةِن َجْوَشةٍن الَجْوَشةنِجُّ الغََطفةا ِجُّ

ٌث.  ُم د ِ

 والَمْجمو َةُ: المرأ ُ الَ ثيَر ُ العََمِل النَّميَطةُ.ـ 

 والُجْمنَةُ، بالةم ِ وكُدُجنٍَّة: لائٌر.ـ 

بيُل بةةن قُةةْرٍل األْ ةةوُر ـ    ًْ وذو الَجْوَشةةِن: ُشةةَر
ٍ لَبَِسة ، أو ألَ َّة ُ كةاَن الاَّ  ُل َ َربِج  ، ألَ َّ ُ أوَّ  ابِجُّ

ْدِر، أو ألَنَّ ِكْسَرى أْ طا ُ َجْوَشنا .   َاتَِئ الاَّ

الَجْعةةةةةُن: يِْعةةةةةٌل ُممةةةةةاٌت، وهةةةةةو الَِّقَةةةةةبُُّض، ـ      
واْسةةِِر اٌء يةةج الِجْلةةِد والِجْسةةم، ومنةة  اْشةةِِقاُق 

 َجْعَو َةَ.

 ميٌن.وَرُجٌل َجْعَو َةٌ: قَايٌر سَ ـ 

 وأْجعََن: تَعَلََّج لَْ ُم ُ، واْشَِدَّ.ـ 

الِجْعةةثُِن، بال سةةِر: أُصةةوُل الِاةةل ِياِن، وأُْ ةةُت ـ   
 الفََرْتَدِق.

َع.ـ   وتََجْعثََن: تَقَبََّض، وتََجمَّ
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 وهو ُمَجْعثَُن الَخْلِ : ُمْجَِِمعُ ُ.ـ 

 الُجعاثُِن: قَبيلَةٌ باليََمِن.ـ 

 ن أْ لَ  وأْسفَلالَجْفُن: ِغطاُء العَْيِن م ـ

 : أْجفةةٌن وأْجفَةةاٌن وُجفُةةوٌن، وِغْمةةُد السَّةةْيِف، ـ  
ويُْ َسةةُر، وأْصةةَل الَ ةةْرِم أو قُْةةةبا ُ ُ، أو َضةةْرٌب 
ْلةةةُف الةةةنَّْفِس مةةةن الَمةةةدا ِِس،  َِ مةةةن الِعنَةةةِب، و

 وَشَجٌر َلي ُِب الريكِ،

 وع بالطائِِف.ـ 

ُجةةُل ال ةةريُم، والبِئْةةُر الاةةغيرَ ـ     ُ، والَجْفنَةةةُ: الرَّ
 والقَْاعَةُ 

  : ِجفاٌن وَجفَناٌت، وقَبيلَةٌ باليََمِن.ـ 

وَجفَةةَن الناقَةةةَ:  ََ َرهةةا، وأْلعَةةَم لَْ َمهةةا يةةج ـ   
 الِجفاِن.

 وَجفََّن تَْجفينا  وأْجفََن: جاَمَع َكثيرا .ـ 

و"ِ نةةةَد ُجفَْينَةةةةَ الَخبَةةةُر اليَقةةةيُن": هةةةو اْسةةةُم ـ    
اٍر، وال تَقُْل ُجَهْينَةَ، أو ق َاْيَن َ مَّ ًُ د يُقاُل، ألَنَّ 

بةةَن َ ْمةةِرو بةةِن ُمعَاِويَةةةَ بةةِن  مةةِرو بةةن ِكةةالب 
َ َرَ ، وَمعَة  َرُجةٌل مةن بنِةج ُجَهْينَةةَ، يُقةاُل لة : 
األْ ةةةةنَُس، يَنَةةةةَ ال َمْنةةةةِ ال ، يقةةةةاَم الُجَهنِةةةةجُّ إلةةةة  
ِ، يَقََِلَ ُ، وأََ ََ مالَ ُ. وكا َْت َصْخَر ُ بِْنُت  الِ البِج 

ُمعَاِويَةةةَ تَْبِ يةةِ  يةةج الَمواِسةةِم، يقةةاَل َ ْمةةِرو بةةِن 
 األْ نَُس:

َاةةةْيٍن ُكةةةلَّ َرْكةةةٍب  ًُ وِ نةةةَد  ****    تُسةةةائُِل  ةةةن 
 ُجَهْينَةَ الَخبَُر اليَقينُ 

َجلَْن: ً ايَةُ َصْوِت باٍب ذي ِمْاراَ ْيِن، يُةَردُّ ـ 
ةةُدهما، يَيقةةوُل: َجلَةةْن، ويُةةَردُّ اآلَ ةةُر، ييَقةةوُل:  ًَ أ

 بَلَْ .

ْلِ ةةةةُن والِجْل ةةةةاُن، ب سةةةةِرِهما وال ةةةةاُء الجِ ـ     

ي ُِ  البَخيُل.  ُمْهَملَةٌ: الةَّ

الُجمةةاُن، كغُةةراٍب: اللُّْؤلُةةؤ، أو َهنَةةواٌت أْشةة اُل  ـ  
ةةَد ُ: ُجما َةةةٌ، وَسةةفيفَةٌ  ًِ ةةٍة، الوا اللُّْؤلُةةؤ مةةن يِةَّ
مةةةن أَدٍم يُْنَسةةةُج، وييهةةةا َ ةةةَرٌت مةةةن ُكةةةل ِ لَةةةْوٍن، 

ةِة، تَََِوشَُّ  ُ الَمْرأ ُ، أو  َ َرٌت يُبَةيَُّض بمةاِء الِفةَّ
 وَجَمٌل، وَجبٌَل.

ٌث.ـ  د بِن ُجماٍن: ُمَ د ِ َمُد بُن ُمَ مَّ ًْ  وأ

وُجَما َةةةُ، كثُماَمةةةَ: اْمةةَرأ ٌ، وَرْملَةةةٌ، ويَةةَرُس ـ   
 الطُّفَْيِل بِن ماِلٍ .

ِ ـ    َِْيِن: َجبَةةٌل يةةج ِشةة   والُجْمةةُن بالةةةم أو بَةةةمَّ
 اليَماَمِة.

ْيٌن، كقُبَّْيٍط، الَمةِدينجُّ َضةبََط ُ  وأبو الَ اِرثِ ـ  ُجمَّ
ةةةةةةواُب: بةةةةةةال اي  ثوَن بةةةةةةالنوِن، والاَّ الُمَ ةةةةةةد ِ

 الُمْعَجَمِة. أْ َمَد أبو بْ ِر بُن ُمْقِسٍم:

ْية ا  قةد أُوتِةَج الِ ْ َمةةَ  ****    إنَّ أبا الَ اِرِث ُجمَّ
 والَمي ا

ٌث من الِابِعيَن.ـ   ُجْمهاُن، كعُثْماَن: ُمَ د ِ

  ُ اللَّْيُل،َجنَّ  ـ

  لي  َجنًّا وُجنو ا  وأَجنَّ ُ: َسََِر ُ، ـوـ 

 وُكلُّ ما ُسَِِر َ ْنَ  يقد ُجنَّ َ ْنَ .ـ 

 وِجنُّ اللَّْيِل، بال سر،ـ 

َِالِمِ .ـ  ُِْلَمُِ ُ، واْ ِالُل   وُجنُو ُ ُ وَجنا ُ ُ: 

كة : القَْبُر، والَمي ُِت، والَ فَُن.ـ   والَجنَُن، ُمَ رَّ

  ُ: َكفَّنَ ُ.وأََجنَّ ـ 

والَجنةةةةاُن: الثَّةةةةْوُب، واللَّْيةةةةُل أو اْدِلْهماُمةةةة ُ، ـ     
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وَجْوُف ما لم تََر، وجبةٌل، والَ ةريُم، والقَْلةُب أو 
وحُ   رْوُ  ُ، والرُّ

اٍد:  بةةُد ِ بةةُن م مةةِد بةةِن ـ     : أجنةةاٌن. وكَمةةدَّ
ٌث. وأبو الَوليِد بةُن الَجنَّةاِن: أديةٌب  الَجنَّاِن، ُم د ِ

ٌف. وكِ ِاٍب: جاريَةٌ َشبََّب بها أبو  َُواٍس ُمََِاو ِ 
،  الَ َ ِمجُّ

قَِّة.ـ   وع بالرَّ

وباُب الِجناِن: َمَ لَّةٌ بَِ لََب. وم مُد بُن أًمةَد ـ 
بةةةِن الِسْمسةةةاِر، و ةةةوُح بةةةُن م مةةةٍد الِجنا ِيَّةةةاِن: 

ثاِن.  ُم د ِ

: اْسَََِِر.ـ   وأَجنَّ  ن  واْسََِجنَّ

 لبَْطنِ والَجنيُن: الَولَُد يج اـ 

  : أِجنَّةٌ وأْجنٌُن، وكلُّ َمْسِوٍر.ـ 

ْة  ـ  ِم يَِجةنُّ َجن ةا : اْسةَََِِر، وأَجنَِّ ًِ َوَجةنَّ يةج الةرَّ
 ال اِمُل.

 والِمَجنُّ والِمَجنَّةُ، ب سِرِهما،ـ 

 والُجناُن والُجنا َةُ، بةمهما: الُِّْرُس.ـ 

وقَلََب ِمَجنَّة ُ: أْسةقََط ال يةاَء، ويَعَةَل مةا شةاَء، ـ 
 أو َملََ  أمَر ُ واْسَِبَدَّ ب .

والُجنَّةُ، بالةم: كلُّ ما َوقَ ، وِ ْرقَةٌ تَْلبَُسةها ـ 
ةةج مةةن رأِسةةها مةةا قَبَةةَل وَدبَةةَر َغْيةةَر  المةةرأ ُ تُغَط ِ
ةْدِر، وييةة   ةج الوْجةة َ وَجْنبَةجِ الاَّ َوَسةِطِ ، وتُغَط ِ

 َ ْيناِن َمُجوبِاِن كالبُْرقُع.

 وِجنُّ الناِس، بال سر،ـ 

 َجنا ُُهم، بالفِكِ: ُمْعَ ُمُهم.وـ 

، أو إلةة  ـ    ، بال سةةِر:  ِْسةةبَةٌ إلةة  الِجةةن ِ والِجن ِةةجُّ

الِجنَِّة. و بةُد السَّةالِم بةُن َ ْمةٍرو، وأبةو يُوُسةَف 
 الِجن ِيَّاِن: َرَويَا.

، ـ    . وُجةةنَّ والِجنَّةةةُ، بال سةةر: لائفةةةٌ مةةن الِجةةن ِ
، َمْبنيَّةةةةة اِن بالةةةةةم، َجنًّةةةةةا وُجنو ةةةةا ، واْسةةةةةُِِجنَّ

، وأَجنَّةةة ُ ِ، يهةةةو  للمفعةةةوِل، وتََجةةةنََّن وتَجةةةانَّ
 َمْجنوٌن.

،ـ   والَمَجنَّةُ: األرُض ال ثير ُ الِجن ِ

 وع قُرَب م ةَ، وقد ت سُر ميُمها، والُجنوُن.ـ 

يَّةٌ أْكَ ةُل العةين ـ  ًَ ، و : اسُم َجْمعٍ للِجن ِ والجانُّ
 ال تُْؤِذي، كثيَر ٌ يج الدوِر.

، بال ـ   سر: المالئ ةُ،والِجنُّ

 كالِجنَِّة،ـ 

ْدثا ُ ُ، ـوـ  ًِ لُ ُ و  م المَّباِب وغيِر : أوَّ

مةةن النَّْبةةةِت: َتْهةةُر ُ و َةةْوُر ُ، وقةةد ُجنَّةةةِت  ـوةةـ   
 األرُض، بالةم، وتََجنَّنَْت ُجنو ا .

 و َْخلَةٌ َمْجنو َةٌ: َلويلَةٌ.ـ 

 والَجنَّةُ: الَ ديقَةُ ذاُت النَّْخِل والمََّجرِ ـ 

 ِاٍب. : ك ِ ـ 

ٌث.ـ   وَ ْمُرو بُن َ لَِف بِن ِجناٍن: ُمْقِرٌئ ُمَ د ِ

 والَجنينَةُ: ِمْطَرٌف كالطَّْيلَساِن.ـ 

َف منةةة  ـ     َِ ةةة ًُ َِْين: الُجنةةةوُن،  والُجةةةنُُن، بَةةةةمَّ
 الواُو.

 وتََجنََّن  لي ،ـ 

وتَجةةا ََن: أََرى مةةن  َْفِسةةِ  الُجنةةوَن. ويوُسةةُف ـ   
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: لَقَبُةة وبَةةٍة، بةةُن يَْعقُةةوَب الِ نةةا ِجُّ  ُ َجنُّو َةةةٌ، كَخرُّ
: َرَوى  ةةن َغسَّةةاِن  ٌث. وَجنُّةةوُن الَمْوِصةةِلجُّ ُمَ ةةد ِ

بيعِ.  بِن الرَّ

 واالْسِِْجناُن: االْسِِْطراُب.ـ 

 وأِجنََّ  كَا، أي: من أْجِل أ ََّ .ـ 

ةةُد: ِجةةْنِجٌن ـ    ًِ ةةْدِر، الوا والَجنةةاِجُن: ِ  ةةاُم الاَّ
 وِجْنِجنَةٌ، ب ْسِرهما ويُْفَِ اِن.

 وُجْنجوُن، بالةِم،ـ 

 والَمْنَجنوُن والَمْنَجنيُن: الدُّوالُب، ُمَؤ ٌَّث.ـ 

: الِوشاُح.ـ   والِمَجنُّ

، بال سر: ال َ فَاَء.ـ   وال ِجنَّ

وُجَهْينَةةةَ: ع بعقيةةِ  الَمدينَةةِة، وَرْوَضةةةٌ بنَْجةةٍد ـ   
ْ ِن بَنِج يَْربوعٍ، ًَ  بيَن َضِريَّةَ و

 .وع بيَن وادي القَُرى وتَبوكَ ـ 

 والُجنَْيناُت: ع بداِر الِخاليَِة.ـ 

ِة.ـ  مَّ ،  اُل ذي الرُّ : شاِ ٌر أَسِديٌّ
 وأبو َجنَّةَ

، كةةاَن يَْ ِمةةُل ـ    وذو الِمَجنَّةةْيِن: ُ َِْيبَةةةُ الُهةةََِلجُّ
 تُْرَسْيِن.

وأرٌض ُمََِجن ِنَةٌ: َكثَُر ُ ْمبُها، ًِة  ذََهةَب كةلَّ ـ 
ََْهٍب.  َم

، بال سةةر:   ـ    تَْ ةةَت َجبَةةِل الةةثَّْلجِ، وبَْيةةُت ِجةةن ٍ
.  والن ِْسبَةُ: ِجنَّا ِجٌّ

الَجةةةْوُن: النَّبةةةاُت يَْةةةةِرُب إلةةة  السَّةةةواِد مةةةن  ـ   
َمةةةةُر، واألْبةةةةيَُض، واألْسةةةةَوُد،  ًْ ُ ْةةةةةَرتِِ ، واأل

 والنَّهارُ 

  : ُجوٌن، بالةم،ـ 

بِةةةِل والَخْيةةةِل: األْدَهةةةُم، وأْيةةةراٌس  ـوةةةـ     َِ مةةةن ا
ِ، والَ ةاِرِث بةِن أبِةج لَمْرواَن بِن تْ بةاعٍ العَْبِسة ج 

ِ، وقَِْةةِب بةةِن  ةةب ِج  سةةيٍل الةَّ ًَ ِ، و ِشةةْمٍر الغَسَّةةا ِج 
 ،ِ ِ، وماِلةةِ  بةةِن  ُةةَوْيَر َ اليَْربةةوِ ج  ُسةةلَْيٍط النَّْهةةِدي 
 ،ٍ  بةةِن َ ةةِدي 

وامةةِرِئ القَةةْيِس بةةِن ُجْ ةةٍر، وَ ْلقََمةةةَ
 وُمعاِويَةَ بِن َ ْمِرو بِن الَ اِرِث.

.وَجْوُن ابُن قََِادَ ـ  ، أو تابِِعجٌّ   َ: َص ابِجٌّ

والَجْو اِن: َلَريا القَةْوِس. وأبةو ِ مةراَن  بةُد ـ 
، بالةم، واْبنُ  ُ َوْيةٌد:  بيٍب الُجو ِجُّ ًَ الَمِلِ  بُن 

ثاِن.  ُمَ د ِ

َمُر، والفَْ َمةُ،ـ  ًْ  والَجْو َةُ: المَّْمُس، واأل

و  بيَن َم َّةَ والطائِِف، وبالةةم: الدُّْهَمةةُ يةج ـ 
ةةةةةا ٌ أَدمةةةةةا  ت ةةةةةوُن مةةةةةع الخَ  ْيةةةةةِل، وُسةةةةةلَْيلَةٌ ُمغَمَّ

 العَطَّاِريَن، وأْصلُ ُ الَهْم ُ 

غيُر.ـ    : كُاَرٍد، والَجبَُل الاَّ

، بالةم: َضْرٌب من القَطا.ـ   والُجو ِجُّ

ُن: تَْبيِةةيُض بةةاِب العَةةُروِس، وتَْسةةويُد ـ    والََِّجةةوُّ
 باِب الَمي ِِت. وكُ بَْيٍر: ُكوَر ٌ بُخراساَن،

   بَسْرَ َس.وـ 

ةةةةْمُس، والِقةةةةْدُر، والناقَةةةةةُ ـ      والَجْو ةةةةاُء: المَّ
 الدَّْهماُء،

 من قَْوِلِهم: جاَن وْجُه ، أي: اْسَودَّ.ـ 

 وماٌء ُمَجْوَجٌن: ُمْنٌِِن،ـ 

ْوا: ُجوا ا ، كغُراٍب، وُتبَْيٍر.ـ   وَسمَّ

 والَجْو يُن:   بالبَْ َرْيِن.ـ 
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ا َةُ: االْسُت.ـ   والَجوَّ

قَبيلَةةةٌ مةةن األْكةةراِد، َسةةَ نوا الِ لَّةةةَ  وجةةاواُن:ـ   
 الَمْ يَِديَّةَ،

.ـ  ٍ الجاوا ِجُّ  منهم الفَقي ُ م مُد بُن  لج 

 ُجَهْينَةُ، بالةم: قَبيلَةٌ، ـ

 والَمثَُل يج   ف ن، وقَْلعَةٌ بَطبَِرْسِاَن،ـ 

و  بالَمْوِصةةِل، منهةةا الُ َسةةْيُن بةةُن  َْاةةِر بةةِن ـ   
 م مٍد ذو الَِّاا ِيف.

 الُجْهنَةُ، بالةم: ُجْهَمةُ اللَّْيِل.وـ 

 وجاِريَةٌ ُجها َةٌ، بالةم: شابَّةٌ.ـ 

ْربَةةُ يةج ـ  والَجْهُن: ِغلَةُظ الَوْجةِ ، وبالةةم: ال ُّ
البَْ ةةِر غيةةُر ُمَِِّاةةلٍَة بةةالبَر ِ ِمْقةةَداَر َغْلةةَوٍ ، يةةمذا 

ْربَةُ إل  البَر ِ يَل  ِشْعٌب.  اتََّالَِت ال ُّ

 قَُرَب ؟؟، وَد ا.وَجَهَن ُجهو ا  ـ 

 وَجْيهاُن: اسٌم.ـ 

 و ْهُر ِجهاَن: يج   ح ن.ـ 

اٍد: د باألْ َدلُِس، منها: ابُن ماِلةٍ ، ـ  َجيَّاُن، كَمدَّ
يَّاَن، إمامةا العََربِيَّةِة، وقةد يُْنَسةُب الثةا ج  ًَ وأبو 

يَّاَن، بالمهملة، ًَ  إل  َجد ِ أبي  

. و  بأَْصفهاَن، منها َلْلَ ةُ بُن األْ لَمِ ـ   الَ نَِفجُّ

 وموس  بُن م مِد بِن َجيَّاَن،ـ 

ثاِن.ـ   وم مُد بُن َ لَِف ابِن َجيَّاَن: م د ِ

 فَْصُل الَحاء

الَ ةةبَُن، م ركةةة : داٌء يةةج الةةبَْطِن يَْعُ ةةُم منةة   ـ  
 ويَِرُم،

ْبنا ، وي رُك،ـ  ًَ بَِن، كعُنَِج ويِرَح،  ًُ  وقد 

ْبناُء.ـ  ًَ بَُن، وهج  ًْ  وهو أ

ِل، والِ ةةبُن، باـ    ل سةةر: الِقةةْرُد، وُ ةةراٌ  كالةةدُّمَّ
ُل،  وما يَْعَِِري يج الجسِد ييَقيُك ويَِرُم، والدُّمَّ

 كالِ ْبنَِة ييهماـ 

ْيلَ ،ـ  بوٌن، وبالفِك: شجُر الد ِ ًُ  :  

 كالَ بيِن.ـ 

بَِن  لي ، كفرَح: اْمَِْلَ َغَةبا .ـ  ًَ  و

والَ ْبنةةةاُء: الةةةةخمةُ الةةةبطِن، وأُمُّ المغيةةةرِ  ـ    
َد وَصةةْخٍر المُّةةعَراِء، وأبةةوُهم: َ ْمةةُرو بةةُن ويَ يةة
 َربيعَةَ،

 من الَ َماِم: الِج ال تَبِيضُ  ـوـ 

ةةةةْبٌن، بالةةةةةم، والقَةةةةَدُم ال ثيةةةةَر ُ لَْ ةةةةِم ـ      ًُ  : 
 البَْخَاِة.

بَْينَةُ، كُجَهْينَةَ،ـ  ًُ  و

بَةةْيٍن، ك بيةةٍر: ُدَويبَّةةةٌ م، وُربَّمةةا َدَ لَهةةا ـ    ًُ وأُمُّ 
َْيِها ال تَ   ايُر  َِ ر ٌ، شاذٌّ.أْل، وبِ 

: الغَْةباُن.ـ  ، كُمْطَمئِن ٍ  والُمْ بَئِنُّ

بَْو ٌَن: َ لٌَم، وواٍد.ـ  ًَ  و

ِ.ـ  ورٍ : َجدُّ القَاِسِم البِْرتاِلج  بُّو َةُ، كَسمُّ ًَ  و

بَةْيٍن، كُ بيةٍر: ـ  ًُ و بُد الواًِد بُن الَ َسةِن ابةِن 
ٌث، أو هو بالنون.  م د ِ
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 ْرُن، ويُْ َسُر، والباِلُل.الَ ُِْن: الِمثُْل، والقِ  ـ

ْمةةةةجِ، ـ      ِْنةةةةاِن، أي: ِسةةةةيَّاِن يةةةةج الرَّ ًَ وُهمةةةةا 
روُف الجباِل. ًُ  وبالِ ري : 

، كفرَح: اْشَِدَّ.ـ  َِِن الَ رُّ ًَ  َو

ا.ـ  رًّ ًَ لُ ُ وآِ ُر ُ   ويوٌم ًاتٌِن: اْسََِوى أوَّ

والُمْ َُِِِن: الُمْسةَِِوي الةَي ال يُخةاِلُف بعُةة  ـ 
 بعةا .

بِِل: الَ ْرداُء.والَ ِْ ـ  َِ  ناُء من ا

ِْناٌل: بُدٌّ.ـ  ًُ ِْناٌن و ًُ  ومالَ   ن  

َِنَ ، كَجَمَ ى: ُمِساويَة .ـ  ًَ  وَوقَعَِت النَّْبُل 

عَْت ِسهاُم  يج موِضعٍ واًٍد.ـ 
ََِن: وقَ ًْ  وأ

 وتَ اتَنُوا: تَساَوْوا.ـ 

ْوتَناُن: د.ـ  ًَ  و

ثٌُن، بةمِين: ع ببالِد ُهََْيٍل.ـ  ًُ 

جَ  ـ  َن العُوَد يَْ ِجنُ : َ َطفَ ،ًَ

نَ ،ـ   كَ جَّ

 يال ا : َصدَّ ، وَصَريَ ، وَجََبَ  بالِمْ َجِن، ـوـ 

ََِجنَ .ـ  ًْ  كا

 والَ َجُن، م ركة ،ـ 

 والُ ْجنَةُ، بالةم،ـ 

ُن: االْ ِوجةةةاُ . وكِمْنبَةةةٍر وِمْ نََسةةةٍة: ـ     والةةةََِّ جُّ
.ٍ ةُ، وكلُّ معطوٍف ُمْعَو    العََاا الُمْعَوجَّ

ِوا ُ.ـ  ًْ ََِجَن الماَل: َضمَّ ، وا ًْ  وا

ةٌ.ـ   والَِّْ ِجيُن: ِسَمةٌ ُمْعَوجَّ

ِ،ـ   والَ ْجناُء: يََرُس ُمعَاويَةَ البَ َّائِج 

مةةن اآلذاِن: المائلَةةةُ أًةةِد الطَّةةَريَْيِن قِبَةةَل  ـوةةـ   
ةةداُهما  ًْ الَجْبَهةةِة ُسةةْفال ، أو الِةةج أْقبَةةَل أْلةةراُف إ

 ْبَهِة. ل  األْ َرى قِبََل الجَ 

َجةةُن وك ِِةةٍف: ُمََِسْلِسةةٌل ُمْسَِْرِسةةٌل ـ    ًْ وَشةةعٌَر أ
 َرِجٌل َجْعُد األْلراِف.

ِجَن  لي ،ـ  ًَ  و

، ـوـ   ب ، كفرَح: َضنَّ

 بالدار: أقاَم. ـوـ 

ُك:  وَصُِ ُ.ـ  ْجنَةُ الثُّماِم، بالةم ويَُ رَّ ًُ  و

ْجنَُِ .ـ  ًُ َجَن:  رجْت  ًْ  وأ

ْجنَةُ الِمْغَ ِل: الُمَِعَ ـ  ًُ  ق ِفَةُ الِج يج رأِس .و

 والَ جوُن: ال سالُن، وَجبٌَل بَمْعالِ  م ةَ،ـ 

وع آَ ةةةُر، وكةةةلُّ َغةةةْ و  تُْ ِهةةةُر غيَرهةةةا، ثةةةم ـ    
تُخةةةاِلُف إلةةة  ذلةةة  الموِضةةةعِ، أو هةةةج البعيةةةد ُ 

ٌث.  الطويلَةُ. وك بيٍر: ابُن الُمثَنَّ ، م د ِ

والَ َجةةةةةةُن، م ركةةةةةةة  وك ِِةةةةةةٍف: القُةةةةةةراُد، ـ       
ابِة.وبالِ ري : ال َمُن يج الدَّ َّ  

َجَن: قبيلةٌ تُْعَرُف بالقياية.ـ  ًْ  وِلْهُب ابُن أ

َمُر.ـ  ًْ  والَ ْوَجُن: الَوْرُد األ

ِعِ،ـ 
ْجُن بُن الُمَرق  ًَ  و
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 وِمْ َجُن بُن األْدَرعِ،ـ 

 وِمْ َجُن بُن أبج ِمْ َجٍن: َص ابِيُّوَن،ـ 

َجْينَةَ، كُجَهْينَةَ.ـ  ًُ ْوا:   وَسمَّ

ْجَمنَةُ:ـ  ًَ .ِ  َجدُّ يَْ يَ  بِن الفَْةِل الَمْوِصِلج 

َُْن، بالةم: الُ ْجَ  ُ. ـ  الُ 

ةغيُر ـ  ُجةُل الاَّ والُ َُ َّةةُ، كعُُِلَّةٍة: القَاةيُر، والرَّ
األذُِن، ومةةا اْقُِِعةةِد مةةن الِقْعةةداِن َصةةغيرا ، وأُِذلَّ 

ََْهَب َسناُم ُ،  ًِ  يَْةخم بَْطنُ ُ، ويَ

 وع قُْرَب اليَماَمِة.ـ 

اِن: األَْسةةةةةةَ ِاِن، والُخْاةةةةةةيَِاِن، وـ        الُ ةةةةةةَُ َِّ
 واألُذُ اِن.

را ةا ، بال سةر  ـ ًِ َر َِت الدابَّةُ، كنََاةَر وكةُرَم،  ًَ
ةةروٌن: وهةةج الِةةج إذا اْسةةُِِدرَّ  ًَ والةةةم، يهةةج 

 َجْريُها، وقَفَْت،  اصٌّ بََِواِت ال ايِِر.

هاُد، أي: األَْ ساُل،ـ   والَم اريُن الم ِ

ةةةْهِد، مةةةن النَّْ ةةةلِ  ـوةةةـ     : الالتةةةج يَْلَاةةةْقَن بالمَّ
ةةُد:  ًِ بَّةةاُت القُْطةةِن، الوا ًَ يَيُْنةةَ ْ َن بالَم ةةابِِض، و

 ِمْ راٌن.

َرَن يج البَْيعِ: لم يَِ د ولم يَْنقُْص،ـ  ًَ  و

 القُْطَن:  ََديَ . وكِمْنبٍَر: الِمْنَدُف. ـوـ 

والَ ةةروُن: الِةةج ال تَْبةةَرُح أْ لَةة  الَجبَةةِل مةةن ـ   
ةةْيِد، ويَةةرَ  ِ، أو الاَّ ُس ُمْسةةِلِم بةةِن َ ْمةةٍرو البةةاِهِلج 

بيةةِب بةةِن  ًَ ِ، ولَقَةةُب  َشةةقيِ  بةةِن َجريةةٍر البةةاِهِلج 
، اٍد: شاِ ٌر َمايِاجٌّ  الُمَهلَِّب. وكَمدَّ

، وال تَقُةةةْل ـ     ْر ةةةا ِجٌّ ًَ ود بالمةةةاِم، والن ِْسةةةبَةُ: 
، وإن كان قِياسا . ا ِجٌّ رَّ ًَ 

ِر َّةَ، ب سةرتين ُمَمةدَّد َ الـ  ًِ نةون: بَْطةٌن. وبنُو 
 وك بيٍر: اْسٌم.

 الِ ْرَدْوُن، بالمهملِة: لُغَةٌ يج:ـ 

ِ، أو ُدَويبَّةةٌ  ـ الِ ْرذَْوِن، بالمعجمِة: ِلَََكِر الةَّب 
 أُْ َرى.

 الَ راِشُن:  َْوٌع من السََّم .ـ 

َد لها، ـ  ًِ بِِل، ال وا َِ والَ راِشيُن: الِعجاُف من ا
نوَن الُمْقِ َطةُ.  والس ِ

ُك: الَهمُّ الُ  ْ  ـ  ُن، بالةم ويَُ رَّ

َن وتَ ةةاَتَن ـ    ةةِ َن، كفَةةِرَح وتََ ةة َّ ًَ ةةَ اٌن،  ًْ  : أ
ْ  اٌن وِمْ  اٌن. ًَ ََِ َن، يهو  ًْ  وا

َ  َ ُ،ـ  ًْ ْ  ا ، بالةم، وأ ًُ َ  َ ُ األَْمُر  ًَ  و

ًَ ينا ،ـ  َ  َ ُ ل: َجعَلَ ُ  ًْ  ل أو أ

ْ  ةةةا ، يهةةةو َمْ ةةة وٌن ـ     ًُ َ  َةةة ُ: َجعَةةةَل ييةةة   ًَ و
هاوُم ْ  ِ ٌن، ب سر ال اي وَضم ِ ًَ ِ يٌن و ًَ  َ ٌن و

َ  اُء.ـ  ًُ ًِ اٌن و  :  

ُ ـ  و اُم الُ ةْ ن: ماتَةْت يية  َ ديَجةةُ، رضةج ّللا 
  نها، وأبو لاِلٍب.

والُ  ا َةُ، بالةةم: قَْدَمةةُ العَةَرِب  لة  العََجةِم ـ 
ِل قُدوِمِهم الَي اْسََِ قُّوا ب  ما اْسةََِ قُّوا  يج أوَّ

ياعِ.من الدُّوِر   والة ِ

ُن ألَْمِرِهم.ـ  ًُ ا ََُِ : ِ يالَُ  الَيَن تَََِ  َّ  و

 والَ َ وُن: الما ُ السَّي ِئَةُ الُخلُِ .ـ 

 والَ ْ ُن: ما َغلَُظ من األرِض،ـ 
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 كالَ ْ  َِة،ـ 

َ َن: صاَر ييها،ـ  ًْ  وأ

جٌّ م من َغسَّان، وباِلُد العََرِب،ـ  ًَ  و

ْ  اِن ما بَْيَن ُتبـ  ًَ  الَةَ و َْجٍد،أو ُهما 

 وع لبَنج يَْربوعٍ، ويي  ِرياٌض وقِيعاٌن،ـ 

ان، ـ  ةمَّ ومن : "من تََربََّع الَ ةْ َن، وتََمةَِّ  الاَّ
 وتَقَيََّظ المََّرَف، يقد أْ َاَب".

. وكُاةةَرٍد: ـ    ةةْ ُن بةةُن أبِةةج وهةةٍب: َصةة ابجٌّ ًَ و
،ُِ  الِجباُل الِغال

ْ  َةٌ، بالةم، وَجبٌَل. وكةأَميـ  ًُ ُد:  ًِ ٍر: مةاٌء الوا
بنَْجةةةةٍد، واْسةةةةٌم، وكَسةةةة اٍب وثُماَمةةةةةَ وُتبَْيةةةةٍر: 

 أْسماٌء.

َع.ـ  َن  لي : تََوجَّ  وتََ  َّ

 وهو يَْقَرأُ بالَِّْ ِ يِن: يَُرق ُِ  َصْوتَ ُ.ـ 

 الُ ْسُن، بالةم: الَجمالُ  ـ

  : َم اِسُن  ل  غيِر قِياٍس.ـ 

ُسَن، كَ ُرَم و ََاَر،ـ  ًَ  و

ًَ ـ  َسٌن، و ًَ سيٌن، كأَميٍر وُغةراٍب يهو ًاِسٌن و
انٍ   وُرمَّ

ْسةناُء ـ  ًَ َسةنَةٌ و ًَ سَّا وَن، وهج  ًُ ساٌن و ًِ  : 
ا َةٍ  سَّا َةٌ، كُرمَّ ًُ  و

َسُن، ـ  ًْ سَّا اٌت، وال تَقُْل: َرُجٌل أ ًُ ساٌن و ًِ  : 
ْسناَء، وَ ْ ُس : ُغالٌم أْمَرُد،  ًَ يج ُمقابَلَِة اْمَرأٍ  

يُقةةةاُل: هةةةو  وال يُقةةةاُل: جاِريَةةةةٌ َمةةةْرداُء، وإ َّمةةةا
َسُن،  ل  إراَدِ  أْيعَِل الَِّْفةيلِ  ًْ  األَ

  : األًاِسُن.ـ 

سا ُُهْم.ـ  ًِ  وأًاِسُن القَْوِم: 

والُ ْسةةنَ ، بالةةةم: ضةةدُّ السُّةةوأى، والعاقِبَةةةُ ـ   
الَ َسةةنَةُ، والنََّ ةةُر إلةة  ِِ  ةة َّ وَجةةلَّ، وال َّفَةةُر، 

 والمَّهاَد ُ،

َدى الُ ْسنَ ـ  ًْ  يَْيِن{ومن : آإِالَّ إِ

  : الُ ْسنَياُت، والُ َسُن، كُاَرٍد.ـ 

والَم اِسةةُن: الَمواِضةةُع الَ َسةةنَةُ مةةن البَةةَدِن، ـ   
َد ل . ًِ ُد: َكمْقعٍَد، أو ال وا ًِ  الوا

سَّنَ ُ ِ.ـ  ًَ َسٌن، وقد  ًَ  وَوْج ٌ ُمَ سٌَّن: 

سةةةاَءِ ، وهةةةو ُمْ ِسةةةٌن ـ     َِ سةةةاُن: ِضةةةدُّ ا ًْ َِ وا
 وِمْ ساٌن.

 ِضدُّ السَّي ِئَةِ  والَ َسنَةُ:ـ 

َسناٌت.ـ  ًَ  :  

َسْينا ُ أن يَْفعََل كَا، ويَُمدُّ، أي: قُاارا ُ.ـ  ًُ  و

سا ا ، أي: يَْعلَُم .ـ  ًْ  وهو يُْ ِسُن المجَء إ

َسنا .ـ  ًَ  واْسَِْ َسنَ ُ: َ دَّ ُ 

والَ َسُن والُ َسْيُن: َجباَلِن، أو  َقَواِن، و ند ـ 
ْيٍس، يِمذا ُجِمعا، قيةَل: الَ َسِن ُديَِن بِْسطاُم بُن قَ 

 الَ َسناِن، وبَْطناِن يج َلي ٍِئ، واْسماِن.

ُسةَن مةن كةل ِ شةجٍء، ـ  ًَ َكة : مةا  والَ َسُن، م رَّ
ْاٌن باألَْ َدلُِس، ًِ  و

َسةُن الَمْنَ ةِر، والعَْ ةُم ـ  ًَ و  باليمامة، وَشةَجٌر 
 الَي يَِلج الِمْريََ ، ويَُةمُّ، وال ثِيُب العالج.
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َسَن: ـ  ًْ  َجلََس  لي .وأ

كة : امرأ ٌ،ـ  َسنَةٌ، م رَّ ًَ  و

و  بِمْصةةةَطْخَر، وِجبةةةاٌل بةةةين َصةةةْعَد َ وَ ثَّةةةَر، ـ    
 وُرْكٌن من أَجأ.

 والِ ْسنَةُ، بال سر: َرْيٌد يَْنَِأُ من الَجبَلِ ـ 

ِسةةةةينَةَ، كخِديجةةةةةَ ـ      ًَ ْوا:   : كِعنَةةةةٍب، وَسةةةةمَّ
ٍم وُمعَ ٍَّم وُمْ ِسٍن وأميٍر. ًِ  وُجَهْينَةَ وُم ا

ساٌن: َمْرَس  قُْرَب َ َدَن.ـ  ًْ  وإ

كة : بئْةٌر قُةْرَب َمْعةِدِن النُّْقةرِ ، ـ  ، م رَّ والَ َسنِجُّ
 وقَْاٌر للَ َسِن بِن َسْهٍل،

 وبهاٍء:   بالَمْوِصِل.ـ 

 والُ َسْيناُء: شجٌر بوَرٍق صغاٍر.ـ 

 واألًَاِسُن: ِجباٌل باليمامة.ـ 

سةٌم بُنِةَج  لة  والَِّ اِسيُن: َجْمةُع الَِّْ سةيِن، اـ 
 تَْفعيٍل، وكِاُب الَِّ اسيِن ِ الُف الَمْمِ .

ةةةاُر، ـ     ْسةةةنون، وقةةةد يَُةةةةمُّ: المْقةةةِرُئ الَِّمَّ ًَ و
ِ، وأبةةو  َْاةةِر  ةةْيقَِل الِمْاةةِري  والبَنَّةةاُء، وابةةُن الاَّ
ْسةةنوَن، وأبةةو الُ ْسةةِن، بالةةةم، لةةاُووُس  ًَ بةةُن 

ثوَن.  بُن أًمَد: ُمَ د ِ

بِْنةُت ال ةايِِظ  بةِد ِِ بةِن  وأُمُّ الُ ْسةِن: كمةالُ ـ 
ِ، وكريَمةةةةةةُ بْنةةةةةُت أًمةةةةةَد  ةةةةةَمْرقَْنِدي  أًمةةةةةَد السَّ

 األَْصفَها ِيَّةُ.

ْسُن، بالةم: أُمُّ َولٍَد لإِلماِم أًمَد،ـ  ًُ  و

ابةةُن َ ْمةةٍرو، يةةج َلي ِةةٍئ، وأُ ةةو ُ بةةالفِكِ،  ـوةةـ   
لَةٌ ِلعَْبِد الَمِلةِ  بةنِ   وُهما يَْرداِن. وكُجَهْينَةَ: ُمَرج ِ

دَّثَْت. ًَ  َمْرواَن، وبِْنُت الَمْعُروِر: 

ْمةةةَُِن، كُجْنةةةَدٍب بالمثنةةةاِ  يَةةةْوُق: َجةةةدُّ واِلةةةِد ـ     ًُ
ْمةةةََِن  ًُ يعقةةةوَب بةةةِن إسةةة اَق بةةةِن م مةةةِد بةةةِن 

.  الُخراسا ِجُّ

كة : الَوَسُخ من َدَسِم اللَّبَن. ـ  الَ َمُن، م رَّ

قاَء: أكثَر اْسةِعمالَ  بَِ ْقةِن اللَّةـ  َمَن الس ِ ًْ بَِن وأ
 يي ، يأْرَوَح، ولَِ َق ب  وَسُخ ُ، يََ ِمَن، كفَِرَح.

 والِ ْمنَةُ، بال سر: الِ ْقُد.ـ 

باُب.ـ   والُم اَشنَةُ: الس ِ

 والََِّ مُُّن: االْكِِسابُ ـ 

: الغَْةباُن.ـ   والُمْ َمئِنُّ

َاةةنَ ُ  ـ   ًْ ِاةةيٌن وأ ًَ ُاةةَن، كَ ةةُرَم: َمنُةةَع، يهةةو  ًَ
نَ ُ. اَّ ًَ  و

اةةيٍن ال والِ ْاةةُن، بـ    ًَ ال سةةر: كةةلُّ َمْوِضةةعٍ 
 يُوَصُل إل  َجْويِ ِ 

َاةةنَةٌ، والَهةةالُك، ـ    ًِ اةةاٌن و ًْ اةةوٌن وأ ًُ  : 
ٌد وِ ْمروَن َمْوِضعا . ًَ الُح، وأ  والس ِ

.ـ  جٌّ ًَ ْاٍن:  ًِ  وبَنو 

اينَةٌ: ُمْ َ َمةٌ.ـ  ًَ ِايٌن و ًَ  وِدْرٌع 

اةةةةاٌن، كَسةةةة اٍب: َ فيفَةةةةةٌ، أو ـ      ًَ وامةةةةرأ ٌ 
َجةٌ  ِ  ُمََِ و 

َِْيِن، ـ  ُاٌن، بَةمَّ ًُ  : 

ْاةةنا ، ـ    ًِ ُاةةنَْت، كَ ُرَمةةْت،  ًَ اةةا اٌت، وقةةد  ًَ و
ةةةةنَْت، يهةةةةج ًاِصةةةةٌن وًاِصةةةةنَةٌ  ُمثَلَّثَةةةةة ، وتََ اَّ

ْاناءُ  ًَ  و

  : ًواِصُن وًاِصناٌت.ـ 
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نَها،ـ  اَّ ًَ َانَها البَْعُل، و ًْ  وأ

َانَْت هج،ـ  ًْ  وأ

َجةـ  ْت، يهج ُمْ ِانَةٌ وُمْ َانَةٌ: َ فَّةْت، أو تََ وَّ
َملَْت. ًَ  أو 

 والَ واِصُن: الَ بالَ .ـ 

 وَرُجٌل ُمْ َاٌن، كُمْ َرٍم،ـ 

ُ .ـ  َانَ ُ الََِّ وُّ ًْ  وقد أ

َ ،ـ  َاَن: تََ وَّ ًْ  وأ

وهةةو ُمْ َاةةٌن، كُمْسةةَهٍب. وكَسةة اٍب: الةةدُّرَّ ُ. ـ   
وكِ ِةةاٍب: الفَةةَرُس الةةَََّكُر، أو الَ ةةريُم الَمْةةةنوُن 

 بمائِ ِ 

  : كُ ٍُِب.ـ 

ةةةةِن وتَ ـ      اةةةةا ا  بَةةةةي َِن الََِّ اُّ ًِ ةةةةَن: صةةةةاَر  َ اَّ
بيةةُل، وابةةُن  والَِّْ ِاةةيِن. وكِمْنبَةةٍر: القُْفةةُل، وال َّ

. َوحٍ: َص ابِجٌّ ًْ  َو

 وأبو الِ ْاِن: بال سر،ـ 

 وأبو الُ َاْيِن، كُ بَْيٍر: الثَّْعلَُب.ـ 

وأبةةو الَ اةةيِن، كةةأَميٍر: ُ ثمةةاُن بةةُن  اِصةةٍم، ـ   
.  تابِِعجَّ

ِ، وأبةةو  و بةةُد ِِ ـ    بةةُن أًمةةَد َشةةْيٌخ للنَّسةةائِج 
، وم مُد بن إْس اَق بِن أبةج  الَ ايِن الَوداِ جُّ

ثوَن، ايٍن: ُمَ د ِ ًَ 

ْانا ، بال سر، وكُ بَْيٍر وأميٍر.ـ  ًِ ْوا:   وَسمَّ

 والَ اا ِيَّاُت: َلْيٌر.ـ 

ِانَةُ: الن ِااُل.ـ  ًْ  واألَ

ْاةةةناِن: د، وقَْلعَةةةةٌ بةةةوادي ِليَّةةةةَ، وهةةةو ـ     ًِ و
. ْانِجٌّ ًِ 

ْبِط إلة  الَ ْمةكِ،  ـ َِ الِ ْةُن، بال سر: ما ُدوَن ا
ةةةْدُر والعَُةةةةداِن ومةةةا بَْينَهمةةةا، وجا ِةةةُب  أو الاَّ

يَُِ ُ  ًِ  المجِء و ا

بُعِ،ـ  ةاٌن، وِوجاُر الةَّ ًْ   : أ

من الَجبَِل: ما ألاَف ب ، أو أْصلُ ُ، ويَُةةمُّ  ـوـ 
 ْجٍد،ييهما، وبالَِّْ ريِ : العاُ ، وَجبٌَل بنَ 

َةةةةنا "، ـ     ًَ ومنةةة  الَمثَةةةُل: "أْ َجةةةَد مةةةن َرأى 
 وقَبيلَةٌ من تَْغِلَب.

ةةةةواِد أو ـ      واألَْ نُةةةةُ  الَ َةةةةةنِيَّةُ: َشةةةةديَد ُ السَّ
 الُ ْمَرِ .

ةا َة ، بال سر:ـ  ًِ ْةنا  و ًَ بِجَّ  َةَن الاَّ ًَ  و

ْةنِ ، أو َربَّا ُ،ـ  ًِ  َجعَلَ ُ يج 

ََِةنَ ُ،ـ  ًْ  كا

ةةا َة ، الطةائُِر بَْيَةة ـوةـ  ًِ ةةا ا  و ًِ ْةةنا  و ًَ  ُ 
ةةةَم  ليةةة  للَِّْفةةةريخِ،  ب سةةةرهما، وًُةةةةو ا : َر َّ

 واْسُم الَم اِن: كَمْقعٍَد ومْنِ ٍل،

ْةةةةةنا . َكفَّةةةة ُ،  ـوةةةةـ      ًَ َمْعرويَةةةة ُ مةةةةن جيرا ِةةةةِ  
 وَصَريَ ُ،

ةا َة  ؟؟بفَِِ ِهمةا:  ـوـ  ًَ ْةنا  و ًَ ياُل ا   ن كَا 
ا ُ  ن ، واْسَِبَدَّ ب  دو َ ُ  َّ َ ، 

بََس ، وَمنَعَ ُ، ـوـ  ًَ   ن ًاَجِِ : 

ََِةنَ ُ.ـ  ًْ  كا
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ايَةةةةةُ، والنَّْخلَةةةةةُ القَاةةةةيَر ُ ـ      وال اِضةةةةنَةُ: الدَّ
العُةةَوِق، أو الِةةج َ َرَجةةْت كبائُِسةةها، وياَرقَةةْت 

 كواييَرها، وقَُاَرْت َ راِجينُها.

بِةِل والن ِسةاِء: الِةج ـ  َِ والَ ةةوُن مةن الغَةنَِم وا
ةةةُد ِ ْلفَْيهةةةا ًَ وثَةةةْديَْيها أكبَةةةُر مةةةن اآلَ ةةةِر، وقةةةد  أ

ةةُد  ًَ ةةةا ا ، بال سةةر، وَمةةن أ ًِ ُةةةنَْت، كَ ةةُرَم،  ًَ
ةُد َشةْفَرْيِ   ًَ ُ ْايَْيِ  أْكبَةُر مةن اآلَ ةِر، والفَةْرُ  أ

 أْكبَُر من اآلَ ِر.

َةنَ ُ،ـ  ًْ  وأ

 ب : أْتَرى، ـوـ 

 بَِ ق ِج: ذََهَب ب . ـوـ 

واِضةُن،ـ  ًَ ِ: ُسْفٌع  أي: َجةوائُِم.  ويقاُل لْلَسايِج 
ْوًةةةاُء الَمْعمولَةةةةُ مةةةن  وكِمْ نََسةةةٍة: القَْاةةةعَةُ الرَّ

ينِن للَ ماَمِة.  الط ِ

ِر، كُ بَْيةةٍر: ـ    َِ َةةةْيُن بةةُن الُمْنةة ًُ وأبةةو ساسةةاَن 
.  تابِِعجٌّ

وأْصةةبََك بُ ْةةةنَِة ُسةةوٍء، بالةةةم: إذا أصةةابَِْ ُ ـ   
 َهةيَمةٌ يلم يَْنَِِاْر.

ًَ  ـ   َِْيةةَ  واألصةةابُع الَ ْفةةُن: أْ ةةََُك المةةجَء برا
َمْةةةموَمةٌ، أو الَجةةْرُف بِ ْلِةةا اليَةةَدْيِن، والعَطةةاُء 
القَليُل. وبالَِّْ ريِ : أن يَْقِلَب قََدَمْيةِ  كأَ َّة ُ يَْ ثُةو 

 بهما إذا َمم .

، والُ ْفةةَر ُ، والنُّْقةةَر ُ، ـ    ِ والَ ْفنَةةةُ: ِمةةْلُء الَ ةةف 
 ويُْفَِكُ 

  : كُاَرٍد.ـ 

َِفَنَةة ُ: َجعَةةلَ ـ    ًْ يََدْيةةِ  تَْ ةةَت ُرْكبََِْيةةِ ، وأَ ةةََ ُ  وا
ََِملَ ُ، ًْ  بَمأْبِِة ، ثم ا

 المََّجَر: اْقَِلَعَ ُ من األرِض، ـوـ 

المةةجَء: أَ ةةََ ُ لنَْفِسةة . وكِمْنبَةةٍر: الَ ثيةةُر  ـوةةـ   
 الَ ْفِن.

اٍد: يج الفاِء.ـ   والَ فَّاُن، كَمدَّ

فَْينَةَ الَخبَُر اليقيُن: يج   هـ  ًُ  ن. ـو ند 

فَْيٍن، كُ بيٍر: بَْطٌن.وـ  ًُ  بنو 

فَْيٌَِن، كَسَمْيَدعٍ: أرٌض.ـ  ًَ 

قةيٌن:  ـ ًَ قَنَ ُ يَْ ِقنُ  ويَْ قُنُة ، يهةو َمْ قةوٌن و ًَ
بََس ُ، ًَ 

َِقَنَ ُ،ـ  ًْ  كا

 َدَم يالٍن: أْ قَََ ُ من القَِِْل، ـوـ 

قاِء: َصبَّ ُ ليُْخِرَ  ُتْبَدتَ ُ. ـوـ   اللبََن يج الس ِ

 بالفِك: وَجٌع يج البَْطنِ  والَ ْقنَةُ،ـ 

قةةةاٌن، وبالةةةةم: كةةةلُّ دواٍء يُْ قَةةةُن بةةة  ـ     ًْ  : أ
 الَمِريُض الُمْ َِِقُن.

وال اقِنَةةةةُ: الَمِعةةةَد ُ، ومةةةا بَةةةْيَن الَِّْرقُةةةَوتَْيِن ـ    
ْبلَجِ العاتِِ ، أو ما َسفََل من البَْطِن، ًَ  و

َواقِنََ  بَواقِنَِ ".ـ  ًَ  ومن  الَمثَُل: "ألُْلِ قَنَّ 

َِةةبََس بَْولُةة  ياْسةةَِْعَمل ـ    ًْ ةةَِقََن الَمةةريُض: ا ًْ وا
 الُ ْقنَةَ،

ْوَضةُ: أْشَريَْت َجوا ِبُها  لة  َسةراِرها.  ـوـ  الرَّ
ةةةقاُء يُْ قَةةةُن ييةةة  اللَّةةةبَُن، والِقَمةةةُع  وكمْنبَةةةٍر: الس ِ

 يُْ قَُن ب .

 والِمْ قاُن: من يَْ ِقُن البَْوَل، يمذا باَل، أكثََر.ـ 

قََن: َجمَ ـ  ًْ  َع أ واَع اللَّبَِن ًِ  يَطيَب.وأ
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والِهةةةةالُل ال ةةةةاقُِن: الةةةةَي اْرتَفَةةةةَع َلَريةةةةا ُ، ـ     
َِْهُر .  واْسَِْلقَ  

هالَةةِة، أي: ًةةاِذٌق بةة ، ـ    َِ وأ ةةا منةة  ك ةةاقِِن ا
وذل  أ   ال يَْ ِقنُها ًِ  يَْعلََم أ ها بَةَرَدْت، لةئالَّ 

قاُء.  يَْ َِِرَق الس ِ

 الُ الَّن: يج الالم. ـ

كة : ُدَويبَّةٌ ِرْمثِيَّةٌ، لَْ ُمها َجي ٌِد الَ لَ  ـ ُ وُن، م رَّ
ِة الَ ْلةِب الَ ِلةِب، وتَْ ليةِل الةَوَرِم  ًَ للَمِعَدِ ، وِجرا
الجاسةةج، وإْبةةراِء القُةةروحِ، وَمْ ةةروُق َصةةَديِ  
ُد بة   يَْجلُو الَجةَرَب والبََهةَ  واألَْسةناَن، والََِّةةمُّ

ُب السُّةةةالََّء مةةةن بةةةاِلِن اللَّ  َِ ْ ةةةِم، وَمْخلولةةةا  يَْجةةة
 بالَخل ِ يَْقَطُع الرُّ اَف.

الُ ْلقا ةُ والُ ْلقاُن، بةمهما: البُْسةُر بَةدا ييةِ   ـ
ْلقَةَن، أو  ًَ ْرلاُب ثُلُثَْيةِ ، وقةد  َِ النُّْةُج، أو بَلََ  ا

 النُّوُن تائَد ٌ.

شةةيِد، وابةةُن أبةةج ـ    ْمُدو ةةةُ: ابنةةةُ هةةاروَن الرَّ ًَ
ٌث.  لَْيلَ : م د ِ

والَ ْمنةةةةةةاُن: ِصةةةةةةغاُر الِقةةةةةةْرداِن،  الَ ْمةةةةةةنُ  ـ      
 واًَدتُُهما: بهاٍء.

 وأرٌض َمْ َمنَةٌ، كَمْقعَدٍ  وُمْ ِسنٍَة: كثيَرتُ .ـ 

ِ، أو ـ    والَ ْمنةةاُن: ِ نَةةٌب لةةائِفجٌّ صةةغيُر الَ ةةب 
ِ ال بيِر يج الِعنَِب. غاُر بين الَ ب   الَ بُّ الا ِ

.ـ  ْمنَُن بُن َ ْوٍف، كقَْرَدٍد: ص ابِجٌّ ًَ  و

َمْيٍن،وسِ ـ  ًُ  ماُك بُن َمْخَرَمةَ بِن 

 كُ بيٍر: ل  مسجٌد بالُ وية م.ـ 

ْمنَةةةةُ الُمعَََّبَةةةةُ يةةةج ِ  ةةة  وَجةةةلَّ، الِةةةج ـ     ًَ و
اْشةةَِراها أبةةو ب ةةٍر، رضةةج ِ  نةة ، يأْ َِقَهةةا، 

 وبنُت َجْ ٍ ، وبنُت أبج ُسفياَن،

َمْينَةُ، كُجَهْينَةَ، بنُت َلْلَ ةَ: ص ابياٌت.ـ  ًُ  و

ُِ الُمْنقةةةةاَد ُ، والَ ةةةةـ      واِميُن: األَمةةةةاِكُن الِغةةةةال
ْوما َةٌ، ًَ  الواًُد: 

ا ِ.ـ  ْوما َةُ الدَّرَّ ًَ  ومن : 

 والَ ْوماُن:  باٌت بالباِديِة.ـ 

الَ نِيُن: المَّْوُق، وِشدَّ ُ البُ اِء، والطَّةَرُب، أو  ـ
ْ ٍن أو يََرحٍ. ًُ  َصْوُت الطََّرِب  ن 

نينا : اْسَِطْ ـ  ًَ نَّ يَِ نُّ  ًَ،  َرَب، يهو ًانٌّ

.ـ   كاْسََِ نَّ وتَ انَّ

 وال ا َّةُ: الناقَةُ،ـ 

.ـ   كالُمْسَِِ ن ِ

تَةُ منهةا، وقةد ـ  والَ نَّا َةةُ: القَةْوُس، أو الُمَاةو 
نَّهةا صةاًبُها، والِةج كةان لهةا َتْوٌ   ًَ نَّْت، وأ ًَ

ِن. َُْكُر  بالَ نِيِن والََِّ  ُّ  قَْبُل يََِ

ْتُق، والَ نةةةةاُن، كسةةةة اٍب: الرَّ ـ      َمةةةةةُ، والةةةةر ِ ًْ
والبََرَكةةةةُ، والَهْيبَةةةةُ، والَوقةةةاُر، وِرقَّةةةةُ القَْلةةةِب، 

 والمَّرُّ الطويُل.

اٍد: من يَِ نُّ ـ  ناَن ِِ، أي: َمعاذَ ِِ. وكَمدَّ ًَ و
يُم،  ًِ إل  المجِء، واسُم ِِ تعال ، وَمْعنا ُ: الرَّ
أو الَي يُْقبُِل  لة  َمةن أْ ةَرَض  نة ، والسَّةْهم 
ُت إذا  َقَْرتَ ُ بين إِْصةبَعَْيَ ، والواِضةُك مةن  ِ يَُاو 

 الطُُّرِق، وشا ٌر من ُجَهْينَةَ،

اٍس.ـ   ويرٌس للعََرِب م، ولَقَُب أَسِد بِن  َوَّ

نةةيٌن مةةن ـ    ًَ نَّةةاٌن، أي: بةةائٌِص لةة   ًَ وِ ْمةةٌس 
 ُسْرَ ِِ .

 وأْبَرُق الَ نَّاِن: ع.ـ 
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: وم مةةةُد بةةةُن إبةةةراهيَم بةةةِن َسةةةْهٍل الَ نَّةةةـ     ا ِجُّ
ٌث.  م د ِ

 والِ نَّاُن، بال سر ُممدد : الِ نَّاُء.ـ 

، منهم ال الُب ـ  جٌّ من الِجن ِ ًَ ، بال سر:  والِ نُّ
ُهم، أو  ُُ السُّةةوُد الةةبُْهُم، أو َسةةِفلَةُ الِجةةن ِ وُضةةعفا
ْ ةس، وبةالفِك:  َِ كالبُُهم، أو َ ْلٌ  بين الِجةن ِ وا

ْشفاُق، أو الُجنوُن، َِ  ا

ًُ ـ  َك: ُكفَّ ُ واْصِرْي ُ،وَمْاَدُر   نَّ َ ن ِج َشرَّ

ََْر َ.ـ  جٌّ من ُ  ًَ  ، ن ٍ ًُ  وبالةم: بنو 

 والِ نَّةُ، ويفُِك: الِجنَّةُ.ـ 

 والَمْ نُوُن: الَمْاروُع، أو الَمْجنوُن.ـ 

َم.ـ  ًَّ  وتََ نََّن: تََر

نا َْيةةَ ، أي: تََ ةةنَّْن َ لَةةجَّ َمةةرَّ   بعةةد َمةةرَّ ، ـ    ًَ و
نا ًَ نا ا  بعد  ًَ  ٍن.و

نَّةُ: أُمُّ َمْريََم،  ليها السالُم،ـ  ًَ  و

جِل: َتْوَجُِ ُ، ـوـ   من الرَّ

ُُ ُ، ووالةةةةُد َ ْمةةةةٍرو  ـوةةةةـ      مةةةةن البعيةةةةر: ُرغةةةةا
ْمِد بِن  بِد ِ الُمعَب ِةِر، وَجةدُّ  ًَ ِ، وَجدُّ  الا ابِج 
ٍ، وِهبَةِة ِِ  والِد م مِد بِن أبج القاِسم بةِن  ِلةج 

 .بِن م مِد بِن هبَِة ِِ 

نَّ ُ: َصدَّ ُ، وَصَريَ ُ.ـ  ًَ  و

بِةةةةةِل، ـ       َِ نِةةةةةيٌن كا ًَ والَ نةةةةةوُن: الةةةةةريُك لهةةةةةا 
ْوُ  بهةم.  َجةُ ِرقَّة   ل  ولَِدها ِليَقُوَم ال َّ ِ والُمََِ و 

 وكَِنُّوٍر: الفاِغيَةُ، أو  َْوُر ُكل ِ شجٍر.

َرْت.ـ  نَّنَِت المجر ُ تَْ نينا :  َوَّ ًَ  و

نُّو َةةةُ، بهةةاٍء: لقةةُب ـ    ًَ يوُسةةَف بةةِن يَْعقُةةوَب و
 الراوي  ن ُتْغبَةَ،

نََّوْيةِ ، ـ  ًَ ِ بةِن  وأما  ِلجُّ بةُن الُ َسةْيِن بةِن  ِلةج 
 يبالياِء، كعَْمَرَوْيِ .

: أْ طأ.ـ  نَّ ًَ  وأ

ةةةةَ، ـ     نَْيةةةنٌن، كُ بيةةةٍر: ع بةةةيَن الطةةةائِِف وَم َّ ًُ و
واْسةةةةٌم ويُْمنَةةةةُع، وإِْسةةةة اٌف سةةةةاَوَم ُ أْ رابِةةةةجٌّ 

َد الُخفَّةْيِن بُخفَّْيِن، يلم يَ  ًَ َِ ُ، وَ لََّ  أ ْمَِِرِ ، يَغا
يج َلريِقةِ ، وتَقَةدََّم، وَلةَرَح اآلَ ةَر، وَكَمةَن لة . 
نَْيٍن، ولو  ًُ  ِ َل، يقاَل: ما أْشبََه ُ بُخف  يََرأى األوَّ
َْتُةة ُ. يََِقَةةدََّم، ورأى الثةةا ِج  كةةان معةة  آَ ةةُر، ألََ 

ل، َمْطروًةةةا ، يَعَقَةةةَل بَعيةةةَر ُ، وَرَجةةةَع إلةةة  ا ألوَّ
 ِ نَْيٌن ببَعيِرِ . وجاَء األْ رابِجُّ إل  ال ةج  ًُ يََََهَب 

نَْيٍن، يََََهَب َمثاَل . ًُ  بُخفَّج 

وم مةُد ابةُن الُ َسةْيِن، وإسة اُق بةُن إبةراهيَم ـ 
ثاِن.  الُ نَْينِيَّاِن: م د ِ

يٍت وبةةةالالم ييهمةةةا: ـ     نةةةيٌن، كةةةأَميٍر وِسةةة  ِ ًَ و
  ِ اْسماِن لُجماَدى األولَ  واآلِ رَ 

نائُِن.ـ  ًَ نوٌن و ًُ نَّةٌ و ًِ   : أ

ِلةِ  ويةِك البةاقج: ابةُن َرْذبَةةَ ـ  ويَُ نَّةةُ، بةةم أوَّ
، صةةةل  ِ  ليةةة   َمِلةةةُ  أْيلَةةةةَ، صةةةالَ  ُ النبةةةجُّ

 وسلم،  ل  أْهِل َجْرباَء وأْذُرَح.

َمَل يََ نََّن، أي: َهلََّل وَكَََّب.ـ  ًَ  و

ْنَ َن: أْشفََ .ـ  ًَ  و

 : الُجعَُل.والَ نَُن، م ركة  ـ 

ََْر َ.ـ  ٍ من ُ  ج  ًَ ، بالةم: أبو  ننٌّ ًُ  و

نا َةُ: اسُم َراعٍ.ـ  ًَ  و
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نِيناُء: ع بالمام.ـ  ًَ  و

ن ِةج، وأًمةُد بةُن م مةِد ـ  ًِ و لجُّ بُن أًمَد ابِن 
ثاِن. ن ِج، ب سر النوِن الُمَمدََّدِ : م د ِ ًِ  بِن 

نَّا، بال سر والقَْار: من ُكَِّاِب ِمْاَر.ـ  ًِ  وبنُو 

ُن: الَُّلُّ، والهالُك.ـ   الََِّ وُّ

ْو َةُ، بالفِك: لَقَُب ُدْميَةَ بنِت سابٍَط.ـ  ًَ  و

الِ ْيُن، بال سر: الدَّْهُر، أو َوْقٌت ُمْبَهٌم يَْاةلُُك  ـ
لجميةةع األْتمةةةاِن، لةةةاَل أو قَُاةةةَر، ي ةةةوُن َسةةةنَة  
، أو َسةةةْبعِ 

وأكثَةةةَر، أو يَْخةةةَِصُّ بةةةأربعيَن َسةةةنَة 
ِن، أو ِسَِِّة أَْشُهٍر، أَو كلُّ ُغْدَوٍ  ِسنيَن، أو َسنََِي

 وَ ِميٍَّة، ويوُم الِقيامِة، والُمدَّ ُ.

ةيٍن{، أي: ـ  ًِ وقول  تعال  آيََِةَولَّ  ةنهم ًَِّة  
 ًِ  تَْنقَِةج الُمدَّ ُ الِج أُْمِهلُوها

يانٌ ـ  ًْ   : أ

 وجج: أًايِيُن.ـ 

ةيَن. وإذا باَ ةُدوا ـ  ًِ آوالَت ًةيَن{، أي: لةيَس 
.بَْيَن  ٍَ ْينَئِ ًِ  الَوْقَِْيِن، باَ ُدوا بِمْذ، يقالوا: 

ينا ،ـ  ًِ يَّنَ ُ: َجعََل ل   ًَ  و

الناقَةةَ: جعَةَل لهةا يةج كةل ِ يَةْوٍم ولَْيلةٍة وْقِةا   ـوـ 
 يَْ لُبُها يي ،

كََِ يَّنَهةةةةةا، واالْسةةةةةُم: الِ ةةةةةيُن والِ ينَةةةةةةُ، ـ      
 ب ْسِرِهما.

لَ ـ  ًَ ينَةُ  اقََِِ ؟: َمَِ  وْقُت  ًِ  بِها.وَمَِ  

البُها.ـ  ًِ ينَُِها؟: َكْم  ًِ  وَكْم 

يٌن: قَُرَب، وآَن،ـ  ًِ  وًاَن 

 السْنبُُل: يَبَِس. ـوـ 

 و اَملَ ُ ُم ايَنَة ، كُمساَوَ ٍة.ـ 

يََن: أقاَم،ـ  ًْ  وأ

بُِل: ًاَن لها أن تُْ لََب، أو يُْعَ َم  ليها، ـوـ  َِ  ا

 القَْوُم: ًاَن لهم ما ًاَولُو ُ. ـوـ 

الِ ينَةةةَ، ويُْفةةَُِك، أي: َمةةرَّ   يةةج  وهةةو يأُكةةلُ ـ   
 اليَْوِم واللَّْيلَِة.

وما ألقا ُ إالَّ الِ ينَةةَ بعةَد الِ ينَةِة، أي: الِ ةيَن ـ 
 بعَد الِ يِن.

والَ ةةةْيُن: الهةةةالُك، والِمْ نَةةةةُ، وقةةةد ًةةةاَن، ـ    
.ُ  وأًا َ ُ ّللا 

يَّنَ ُ ّللاُّ ـ  ًَ وكلُّ ما لم يَُويَّْ  للَرشاِد يقْد ًاَن. و
 يَََِ يََّن.

َمُ .ـ  ًْ  وال ائُِن: األ

 وال ائِنَةُ: الناِتلَةُ الُمْهِلَ ةُ ـ 

وائُِن.ـ  ًَ  :  

 وال ا وُت: يج ح ن ت.ـ 

 وال ا ِيَّةُ: الَخْمُر.ـ 

 وال ا َةُ: َمْوِضُع بَْيِعها.ـ 

ينَ ، كِةيَ ى: د.ـ  ًِ  و

ينُ .ـ  ًِ  وِمْ ياُن المجِء، بال سر: 

اٍد:  بةةُد ِِ بةةـ    ُن م مةةِد بةةِن َجْعفَةةِر بةةِن وكمةةدَّ

،  ِْسبَةٌ إل  َجد ِ ،  يَّاَن الَ يَّا ِجُّ وكةَا ال ةايُِظ ـ  ًَ
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أبةةو المةةيخِ  بةةُد ِ بةةُن م مةةِد بةةِن َجْعفَةةِر بةةِن 
، يَّاَن الَ يَّا ِجُّ األْصفها ِجُّ ًَ 

،ـ  اِق الَ يَّا ِجُّ فيُد  م مُد بُن  بِد الرتَّ ًَ  و

.وُ بَْيُد ِِ بُن هاروَن ال َ ـ   يَّا ِجُّ

رٌ ـ  : ُمِأ  ِ يَّاَن النَّْ ويُّ ًَ  وأبو 

 فَْصُل الَخاء

َ ةةبََن الثَّةةْوَب وغيةةةَر ُ يَْخبِنُةة  َ ْبنةةا  وِ با ةةةا ،  ـ  
 بال سر: َ َطفَ ، و اَل ُ ليَْقُاَر،

 الطَّعاَم: َغيَّبَ ُ، وَ بَأ ُ للِمدَِّ . ـوـ 

ْةنَِ ،ـ  ًِ  والُخْبنَةُ، بالةم: ما تَْ ملُ  يج 

 وع.ـ 

كة : الَخنَباُت.ـ   والَخبَناُت، م رَّ

 وَ بَنَِْ  َ بُوُن، كَمعَبَِْ  َشعُوُب: ماَت.ـ 

والَخةةةةةْبُن: إْسةةةةةقاُل الَ ةةةةةْرِف الثةةةةةا ج يةةةةةج ـ      
العُةةةروِض، وبالةةةةم: مةةةا بَةةةْيَن ُ ةةةْرِت الَمةةة اَدِ  
ُجةةةُل الُمَِقَةةةب ُِض  : الرَّ ويَِمهةةةا. وكعُُِةةةل ٍ وُمْطَمةةةئِن ٍ

 الُمِداِ ُل بعُة  يج بعٍض.

َب ويُِعدُّ . ـ َِ  والخابُِن: المديُد، وَمن يَْخبُِن الَ 

وأْ ةةةبََن: َ بَةةةأ يةةةج ُ ْبنَةةةِة َسةةةراِويِل  شةةةيئا . ـ    
 وكغُراٍب: واٍد باليمن.

ةْخُم المةديُد،  ـ ُجةُل الةَّ الُخبَْعثِنَةُ، كقََُْ ِملَةة: الرَّ
 واألَسُد،

كةةالُخبَْعثِِن، كقُةةََْ ِمٍل وَسةةفَْرَجٍل. وكقُةةََْ ِمٍل: ـ   
 ارُّ البََدِن من كل ِ شجٍء.الِ

َ ةةةََِن الَولَةةةَد يَْخِِنُةةة  ويَْخُِنُةةة ، يهةةةو َ ِةةةيٌن  ـ   
وَمْخِةةةةوٌن: قََطةةةةَع ُغْرلََِةةةة ، واالْسةةةةُم: كِ ِةةةةاٍب 

 وِكِابٍَة.

 والِخِا َةُ: ِصناَ ُِ .ـ 

 والِخِاُن: َمْوِضعُ  من الَََّكِر.ـ 

والَخُِْن: القَْطُع، وبالِ ريِ : الِاةْهُر، أو كةلُّ ـ 
 كان من قِبَِل المرأِ  كاألِب واأل ِ  َمن

 : أَْ ِاٌن، وهج: بهةاٍء. وم مةُد بةُن الَ َسةِن ـ 
: ُ ةةِرَف بةةالَخَِِن، ألَ َّةة ُ كةةاَن َ ةةََِن  األْسةةَِراباِذيُّ

.ِ ْسماِ يِلج  َِ  أبج بَْ ٍر ا

 والُخِو َةُ، بالةم: الُمااَهَر ُ،ـ 

ُجِل المرأ َ.ـ  ُ  الرَّ  كالُخِوِن، وتََ وُّ

َ  إلي .و اتَ ـ   نَ ُ: تََ وَّ

ٌر.ـ   وكُ يََر: د، من   لجُّ بُن م مٍد، ُمَِأ  ِ

ْوَجة.ـ  كة : أُمُّ ال َّ  والَخَِنَةُ، ُم رَّ

 والخاتُوُن: للَمْرأِ  المَّريفَِة، َكِلمةٌ أْ َجِميَّةٌ.ـ 

ُب، وَمةةن  ـ   ًِ الِخةةْدُن، بال سةةر وكةةأَميٍر: الاةةا
. وكُهَمةةَ ٍ : يُخاِد ُةةَ  يةةج كةةل ِ أْمةةٍر ِةةاِهٍر وبةةاِلنٍ 

 َمْن يُخاِدُن الناَس كثيرا .

اٍد: َ دَّاُن بُن  اِمٍر يج أَسِد بِن ُ َ ْيَمةَ.ـ   وكَمدَّ

َُْ و َةُ: الِقْطعَةُ من القَْرَ ة.ـ   الُخ

اِن، بةم ِ الخاِء والَاِل الُمْعَجمةِة ويةِكِ ـ  الُخَُ َِّ
ْسةةَ ِاِن، أو الُخْاةةيِاِن، أو  َِ َدِ : ا النةةوِن الُمَمةةدَّ

 ألذُ اِن، لغةٌ يج ال اِء.ا

 وَجَمٌل ُ َا ِيَةٌ، بالةم ُمَخفَّفة : َضْخٌم َجْلٌد.ـ 
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 َ ْرباُن، كَسْ باَن: ابُن ُ بَْيد ِِ،ـ 

 والسَِّريُّ بُن َسْهِل ابِن َ ْرباَن،ـ 

والقاضةةةج أًمةةةُد بةةةُن إْسةةة اَق بةةةِن َ ْربةةةاَن: ـ    
ثوَن، والَ لَمةُ أْ َجِميَّةٌ، أي: ًايُِظ ا  لِ ماِر.ُمَ د ِ

وِم.ـ   َ ْرَشنَةُ، كَخْرَدلٍَة والميُن ُمعجمةٌ: د بالرُّ

الخراِليُن: ِديداٌن تُوَجُد يج األراِضج النَِّديَّةِة، ـ 
 ُمِدرٌّ ُمَ ل ٌِل، ُمفَِ ٌِت للَ ااِ ،  ايٌِع لليََرقاِن.

َرَت ُ، ـ ًْ  َ َ َن الماَل: أ

 كاْ ََِ  َ ُ،ـ 

 تَغَيََّر،اللَّْ ُم َ ْ  ا  وُ  و ا :  ـوـ 

َكخِ َن، كفَةِرَح وكةُرَم، يهةو َ ةِ يٌن. وكِ ِابَةٍة: ـ 
 يِْعُل الخاِتِن، وم اُن الَخْ ِن، وال يُْفَُِك،

 كالَمْخَ ِن، كَمْقعٍَد، والقَْلُب.ـ 

اٍد: الل ِساُن،ـ  اُن، كَمدَّ  والَخ َّ

َلُب الُمْسَودُّ الَجْوِف آِليٍَة.ـ   كالخاِتِن، والرُّ

 ريِ : َمخاِصُر ُ.وَمخاِتُن الطَّ ـ 

 واْ ََِ َن َلريقا : أَ ََ أْقَربَ ُ.ـ 

 وأْ َ َن: اْسَِْغنَ  بعَد يَْقٍر. و لجُّ بُن أًمَد،ـ 

وأًمةةةُد بةةةُن م مةةةِد بةةةِن موَسةةة  الخاِت ةةةاِن: ـ    
ثاِن.  ُمَ د ِ

.ـ  ُجُل: ذَلَّ بعَد ِ   ٍ  أْ َسَن الرَّ

 الَخِمُن، كَ ٍِِف، ـ

 شجءٍ  واألْ َمُن: األْ َرُا من كل ِ ـ 

  : كِ ِاٍب، وهَج َ ِمنَةٌ وَ ْمناُء.ـ 

وَ ُمةةَن، كَ ةةُرم، َ ْمةةنا  وَمْخَمةةنَة  وُ مةةو َة  ـ   
 وُ ْمنَة ،

هما، وتََخمََّنم: ِضدُّ الَن.ـ   ضبَةم ِ

واْ َمْوَشةةَن وتََخمَّةةَن: اْشةةَِدَّْت ُ مةةو َُِ ، أْو ـ   
لَةةةبَِس الَخِمةةةَن، أو تََ لَّةةةَم بةةة ، أو  ةةةاَا َ ْيمةةةا  

 َ ِمنا .

.ـ   واْ َمْوَشَن: أْبلَُ  يج الُ ل ِ

 و اَشنَ ُ: ِضدُّ اليَنَ ُ.ـ 

 وهو َ ِمُن الجا ِبِ ـ 

 وأْ َمن ُ ـ 

ِهما: َصةةْعٌب ال ـ    وذُو ُ ْمةةنٍَة وُ مةةو ٍة، بَةةةم ِ
 يُطاُق.

 واْسَِْخَمنَ ُ: وَجَد ُ َ ِمنا .ـ 

 وَ مََّن َصْدَر ُ تَْخمينا : أوَغَر ُ.ـ 

، والَخْمناُء: بَْقلَةٌ  َ ـ  ْةراُء َ ْمناُء يةج الَمةس ِ
لَي ِنَةٌ يج الفَِم، لَِ ٌ  كالِرْجلَةِة، والناقَةةُ العَْجفةاُء، 
وبنةةُت َوْبةةَر َ أُْ ةةُت َكْلةةِب بةةِن َوْبةةَر َ. وكُمعَ ََّمةةٍة: 

ْرِق.  الناقَةُ الََّميَمةُ الط ِ

 وَرُجٌل أْ َمُن: ذَِميُم ال اِل.ـ 

، وَجةةدٌّ ـ    أِلْدَهةةَم بةةِن  وأْ َمةةُن: تةةابِعجٌّ َسُدوِسةةجٌّ
.ِ ِ الِابِِعج   ُمْ ِرٍت الماِ ِر الفاِرِسج 

 وجابُِر بُن ُ َميٍن، كُ بَْيٍر: يج  ََسِب يَ اَر َ.ـ 
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وُ َمةةْيُن بةةُن النَِّمةةِر: يةةج قُةةةاَ ةَ َرْهةةِط أبةةج ـ   
يَّةةةةاَن  ًَ ِ، ومةةةةنهم: بِْمةةةةُر بةةةةُن  ثَْعلَبَةةةةةَ الُخَمةةةةنِج 

، وم مُد بُن  بِد السةالِم، وُمْاة عَُب بةُن الِابِِعجُّ
 م مِد بِن َمْسعوٍد، وأبو ُ الماِرُح للِ ِاِب،

ٍ ـ     والَ َسةةةُن بةةةُن يَْ يَةةة ، وَمْسةةةلََمةُ بةةةُن  لةةةج 
 الماِميَّاِن الُخَمنِيُّوَن.

 وَكِيبَةٌ َ ْمناُء: كثيَر ُ الِسالحِ.ـ 

َسْيٍب.ـ  ًُ  وأبو الَخْمناِء: َ بَّاُد بُن 

، الِ ياِديُّ ـ 
، وًاِجُب بُن وأبو ُ َمْينَةَ، َكُجَهْينَةَ

وا: ُمخاِشةةةنا  وَ ِمةةةنا ،  ثاِن، وَسةةةمَّ ُ َمةةةَر: ُمَ ةةةد ِ
اٍد، ويُْ َسُر.  كَ ٍِِف وَشدَّ

غيَر ُ، ويََُكَّرُ ـ   الَخايُن، كأَميٍر: الفاُس الاَّ

  : كُ ٍُِب وأْجبُل.ـ 

َمَل  ليها، وَ ضَّ من بَةَد ِها.  ـ ًَ َ َةَن  اقََِ ُ: 
 بَّ ويََُل ِلُها.وكِمْنبٍَر: َمْن يُْهِ ُل الدَّوا

 وُ ِةنَْت  ن  الُمُروَء ُ، كعُنَِج: ُصِريَْت.ـ 

والُمخاَضةةةنَة: الُمغاَتلَةةةةُ، والَِّراِمةةةج بقَةةةْوِل ـ    
 الفُْ ِ .

 الَخْفُن: اْسِِْر اُء البَْطِن.ـ 

 والَخْيفاُن: الَجراُد.ـ 

 والَخفَّاُن: الَ فَّاُن.ـ 

  اقاُن: َ لٌَم،ـ 

قَّنَةة ُ الُِّةةْرُك  لةة  أْ فُِسةةهم، واْسةةٌم ِلُ ةةل ِ َمِلةةٍ   َ ـ   
 أَي: َملَّ و ُ وَرأَّسو ُ.

نَةة ُ: قةةال ييةة  بالَ ةةْدِس أَو  ـ   َ َمةةَن المةةجَء َوَ مَّ

ةةةعيُف، والقَنةةةا ُ:  ْمُك الةَّ اٍد: الةةةرُّ الةةةَوْهِم. وكَمةةةدَّ
ا َةٌ،  َ مَّ

 من الناِس: ُ َماَرتُُهم، وَرديُُّهم. ـوـ 

ْكِر:  اِملُ ُ.ـ   و اِمُن الَ ِ

كةةة : النَّةةُِْن. وكِ ِةةاٍب: ِجبةةاٌل والخَ ـ    َمةةُن، م رَّ
 بِبالِد قُةاَ ةَ.

ََْع: قََطعَ ُ، ـ  َ نَّ الِج

 مالَ ُ: أَ ََ ُ، ـوـ 

 الُجلَّةَ: اْسَِْخَرَ  منها شيئا  بعد شجٍء، ـوـ 

 القَْوَم: وِلئَ  ـوـ 

ريَمُهم.ـ  ًَ َهم، أي:   َمَخنَِّ

 والَمَخنةةةُ أيةةةا : َمِةةةيُ  الةةوادي، وَمَاةةبُّ ـ   
َهةةةةُ الطريةةةِ ، وَوَسةةةُط  المةةةاِء مةةةن الَِّْلعَةةةِة، ويُوَّ
الةةةداِر، والِفنةةةاُء، واألْ ةةةُف أَو َلَريُةةة ، والغُنَّةةةةُ، 

ةُ البَي ِنَةُ، وَ ْفُو الَمْرَ  .  والَمَ جَّ

 ويالٌن َمَخنَّةٌ لفالٍن: َمأَْكلَةٌ ل .ـ 

وَ نَّةُ: أُْ ُت يَْ يَ  بِن أْكثََم، َتْوَجةُ م مِد بةِن ـ 
ِ، وبالةةم: الغُْرلَةةُ، والغُنَّةةُ، أو  َاْ  ٍر الَمةْرَوِتي 

 ِشْبُهها، أَو يَْوقَها، أو أْقبَُك منها.

: األَغنُّ ـ   واألَ نُّ

.ـ    : ُ نٌّ

ِ ِ  يج األْ ِف، وقةد ـ  والَخنيُن: كالبُ اِء أو الةَّ
: الطَّويةُل، ولَةْيَس بَِْاة يِف  . وَكِمَسن ٍ َ نَّ يَِخنُّ

ياِهيَةةُ. وكِ ِةاٍب: الِخِةاُن. َمْخٍن. وكَسة اٍب: ال رَّ
لُوقِهةةا، ويةةج  ًُ ْيةةَر يةةج  وكغُةةراٍب: داٌء يأُ ةةَُ الطَّ

 العَْيِن، وُتكاٌم لإِلبِِل.
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وَتَمُن الُخناِن: كاَن يج َ ْهةِد الُمْنةَِر بةِن مةاِء ـ 
بُِل من . َِ  السماِء، وماتَِت ا

والَخْنَخنَةةةُ: أن ال يُبَةةي َِن يةةج كالِمةةِ ، يَيَُخةةْنِخُن ـ   
 َ ياِشيِمِ . يج

، بال سر: السفينَةُ الفاِرَغةُ.ـ   والِخنُّ

 وأَ نَّ ُ ِ: أَجنَّ ُ، يهو َمْخنوٌن.ـ 

ْخُم.ـ   والُخنَنَةُ، كُ َمَمٍة: الثَّْوُر الُمِسنُّ الةَّ

 وَسنَةٌ ِمَخنَّةٌ، كِمَجنٍَّة،ـ 

ثٍَة: ُمْخِابَةٌ.ـ   وُمَخن ِنَةٌ، كُمَ د ِ

  َِنَْت.واْسََِخنَِّت البِئُر: أـ 

ْ ساُن يال يَْنَاةَك،  ا َة ُ  ـ َِ الَخْوُن: أن يُْؤتََمَن ا
َ ْو ةةا  وِ يا َةةة  و ا َةةة  وَمخا َةةة ، واْ ِا َةة ُ، يهةةو 

انٌ    ائٌِن و ائِنَةٌ وَ ُؤوٌن وَ وَّ

اٌن،ـ    :  ا َةٌ وَ َو َةٌ وُ وَّ

 وقد  ا َ ُ العَْهَد واألما َةَ.ـ 

 إل  الِخيا َة، و َقََا ُ،وَ وَّ َ ُ تَْخوينا :  ََسبَ ُ ـ 

َد ُ،ـ  َن من ، وتَعَهَّ  كَخوَّ

 كََِخوَّ َ ُ ييهما.ـ 

ْعُف، ويََِْر ٌ يج النََّ ِر،ـ   والَخْوُن: الةَّ

 ومن :  ائُن العَْيِن، لْلَسِد.ـ 

و ائنَةُ األْ يُِن: ما يُساِرُق من النََّ ِر إل  مةا ـ 
. وكغُةةةراٍب ال يَِ ةةةلُّ، أو أن يَْنُ ةةةَر  َْ ةةةَر   بِريبَةةةةٍ 

 وكِاٍب: ما يُْؤَكُل  لي  الطَّعاُم،

ْ واِن. ويةةةج الَ ةةةديِث: "ًِةةة  إن أْهةةةَل ـ     َِ كةةةا
ْ واِن ليَْجَِِمعوَن" َِ  ا

  : أْ ِو َةٌ وُ وٌن.ـ 

لِ ـ  اٍد ويَُةمُّ: َشْهُر َربيع األوَّ اُن، كمدَّ  والَخوَّ

  : أْ ِو َةٌ، وبهاٍء: االْسُت.ـ 

 وِ ااُم بُن ُ وٍن، بالةم،ـ 

ثاِن.ـ   وأًمُد بُن ُ وٍن: ُم د ِ

 وَ ْيواُن: د.ـ 

 وِ يُن، بال سر: د.ـ 

 والخاُن: ال ا وُت، أَو صاًبُ ُ.ـ 

ار: م.ـ   و اُن الُِّجَّ

 َ ْينِيُن:   بُطْوَس، منها ُمَ فَُّر بُن َمْناور.ـ 

 فَْصُل الّدال

ْبنَةُ، بالةم: اللُّْقَمةُ الَ بير ُ. ـ  الدُّ

ْبُن، بال ـ  ًَ يَر ُ الغَنَِم.والد ِ  سر: 

َدثََّن الطائُر تَْدثِينا : لاَر، وأْسَرَع السُّقُوَل يج  ـ
 َمواِضَع ُمِقاِربٍَة،

 يج المََّجِر: اتََّخََ ُ م ا . ـوـ 

ثْنَةةةُ: المةةاُء القَِليةةُل، وب سةةر الثةةاِء: واِلةةُد ـ    والدَّ
ِ. وكأَميٍر: َجبٌَل.  َتيٍد الاَّ ابِج 

ثَْينَةةةُ، كُجهَ ـ    ْينَةةةَ أو كَسةةفينٍَة: ع، أو مةةاٌء والدُّ
يَْينَةةةَ،  لبنةةج َسةةيَّاِر بةةِن َ ْمةةٍرو، كةةاَن يُةةْدَ   الدُّ

 يَََِطيَُّروا، يَغَيَّروا.
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الدَّْجُن: إْلبَاُس الغَْيِم األرَض وأْقطاَر السماء،  ـ
 والَمَطُر ال ثيرُ 

  : أْدجاٌن وُدُجوٌن وُدْجٌن وِدَجاٌن.ـ 

 وأْدَجنُوا: َدَ لُوا يي ،ـ 

 الَمَطُر والُ مَّ : َداما، ـو ـ

 السماُء: َداََم َمَطُرها، ـوـ 

 اليْوُم: صاَر ذَا َدْجٍن، ـوـ 

 كاْدَجْوَجَن.ـ 

ضايَِة، و ل  النَّْعِت،ـ  َِ  ويَْوُم َدْجٍن،  ل  ا

َويةةْوُم ُدُجنَّةةٍة، كُ ُ قَّةةٍة، وكةةَل  الليلةةةُ تُةةةاُف ـ   
 وتُْنعَُت.

،ـ  ، َكعُُِل ٍ  والدُُّجنُّ

ُجنَّةُ، كُ ُ قٍَّة وب سرتين: ال ُّْلَمةُ، والغيُم والدُّ ـ 
يَّاُن الُمْ ِلُم ال َمَطَر يي   الُمْطبُِ  الرَّ

،ـ    : ُدُجنٌّ

ُجنَّةُ: ال ُّْلَمةُم،ـ   ضأو الدُّ

: الدَّْجُن.ـ   والدُُّجنُّ

أو الُدُجنَّةُ: ال َّْلماء، وتَُخفَُّف، وإْلبَةاُس الغَةْيِم ـ 
 وتَ اثُفُ .

 ِمْدجاٌن: ُمْ ِلَمةٌ. وليلَةٌ ـ 

 وَدَجَن بالم اِن ُدُجو ا : أقاَم،ـ 

الَ مةاُم والمةا ُ وغيُرُهمةا: أِلفَةِت البُيُةوَت.  ـوةـ 
 وهج داِجنٌ 

  : َدَواِجُن.ـ 

 َوَجَمٌل َدُجوٌن وداِجٌن: ساٍن.ـ 

َدِت الِسناَو َ.ـ  ِ  والَمْدُجو َةُ: الناقَةُ ُ و 

َِ ـ  ا َةُ، َكَجبَّا ٍَة: ا  بُِل الِج تَْ ِمُل الَمَِاَع،والدَّجَّ

ْيَدجاِن.ـ   كالدَّ

والدُّْجنَةُ، بالةم: أقبُك السَّواِد، وهةو أْدَجةُن، ـ 
 وهج َدْجناُء.

 وداَجنَ ُ: داَهنَ ُ.ـ 

يَمِة.ـ  اِجنَةُ: الَمْطَر ُ الُمْطبِقَةُ كالد ِ  والدَّ

ْملَِة، منها أبةو ب ةٍر الُمْقةِرُئ. ـ  وداُجوُن:   بالرَّ
ا َةةةةَ، َكثُماَمةةةة: ِسةةةماُك بةةةُن َ ْرَشةةةةَ، وأبةةةو ُدج
.  ص ابِجٌّ

وُدْجنَةة ، بالةةةم أو بال سةةر وقةةد يَُمةةدُّ: أرٌض ـ   
ُ ِلةةَ  منهةةا آَدُم،  ليةة  السةةالُم، أو هةةج بال ةةاء 

 المهملة.

وُدَجْيُن بُن ثابٍِت، كُ بيٍر: أبو الغُْاةِن ُجَ ة ، ـ 
 أو ُجَ   غيُر .

َن، كفَِرَح: َ ُ َم بَْطنُ ُ يج  ـ ًِ  قَِاٍر،د

ٌن، ك ٍِِف،ـ  ًِ  يهو َد

َو َّةٌ، كِقثَْولَّة،ـ  ًْ  وِد

نَّةٌ، كِخَدبٍَّة،ـ  ًَ  وِد

نَّةٌ، ب سرتَْيِن.ـ  ًِ  وِد

َمةةةةِر المةةةةاِ ِر. ـ      ًْ نَةةةةةُ، بةةةةالفِك: َجةةةةدُّ األَ ًْ وَد
وكِخَدبَّةةةةٍة: األرُض الُمْرتَِفعَةةةةةُ. وكُ بَْيةةةةٍر: ابةةةةُن 
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.  ُتبَْيٍب الِابِِعجُّ

نَ : يج د   ن. ـ  ًْ  وكَ ٍِِف: الِخبُّ الخبيُث.وُد

ةةةبٌّ  ـ    ًَ ةةةبُّ الجةةةاَوْرس، أو  ًَ الةةةدُّْ ُن، بالةةةةم: 
ا ، بةةاِرٌد يةةابٌِس، ًةةابٌِس  أْصةةغَُر منةة ، أْملَةةُس ِجةةد 

ْبعِ.
 للطَّ

اٍن: العُثانُ ـ   والدُّ اُن، كغُراٍب وَجبٍَل وُرمَّ

  : أْدِ نَةٌ وَدواِ ُن وَدوا يُن.ـ 

 واْبنا ُد اٍن: َغنِجٌّ وباِهلَةُ.ـ 

كةةةة ، أي: سةةة وٌن ـ     وُهْد َةةةةٌ  لةةة  َدَ ةةةٍن، م رَّ
 ِلِعلٍَّة، ال ِلُاْلكٍ.

وَدِ ةةَن الطعةةاُم، كفةةرَح: أصةةابَ ُ ُد ةةاٌن يأَ ةةََ ـ   
 ريَ  ُ،

 ُ لُقُ : ساء، وَ بَُث. ـوـ 

ََّخةةةةَُ  لةةةة  الَمقةةةةاِلج ـ      ى تُِ والةةةةدَّواِ ُن: ُكةةةةو 
 واألَتُّو اِت.

، كفَِرَح، يهو والدُّْ نَةُ: ُكْدَر ٌ يج َسواٍد، َدِ نَ ـ 
ُن بهةةةةا  أْدَ ةةةةُن، وهةةةةج َدْ نةةةةاء، وذَريةةةةَر ٌ تُةةةةَد َّ

 البُيوُت. ويوٌم َدْ ناٌن، َكَسْخناٍن.

كةةة : الِ ْقةةُد، وُسةةوء الُخلُةةِ ، ـ    والةةدََّ ُن، م رَّ
يِن والَ َسِب.  ويِِرْ ُد السَّْيِف، وتَغَيُُّر العَْقِل والد ِ

 ٌر.والدَّْ ناُء أو الدُّْ ناُن، بالةم: ُ ْافُوـ 

وأبةةةو ُدْ نَةةةةَ، بالةةةةم: لةةةائٌِر. وكِمْ نََسةةةٍة: ـ    
 الِمْجَمَر ُ.

 وَدَ نَِت الناُر، َكَمنََع و َار،ـ 

َ نَةةْت: ـ    نَةةْت وادَّ َدْ نةةا  وُدُ و ةةا  وأْدَ نَةةْت وَد َّ

َطةٌب،  ًَ ةْت: أُْلِقةَج  ليهةا  ًَ اْرتَفََع ُدَ ا ُهةا، وكفَِر
 يأُْيِسَدْت ِليَِهيَج لَها ُد اٌن،

ْبُت والدابَّةُ: صاَرْت ألوا ُهمةا ُكةْدَر   يةج النَّ  ـوـ 
 َسواٍد، كَدُ َن، َكَ ُرَم، ُدْ نَة ، بالةم.

.ـ   وُدَ ْيٌن، كُ بيٍر: ابُن  اِمٍر، تابِِعجٌّ

بُّ ُ.ـ  ًَ ْرُع: اْشَِدَّ   وادََّ َن ال َّ

 وَدَ َن الغُبَاُر ُدُ و ا : َسَطَع.ـ 

الِخَدبَّةةُ،  الدَّْ َمةُن، كَجْعفَةٍر والمةيُن معجَمةةٌ:ـ 
: اسٌم. ٍَ  والرُجُل الغليُظ. وكقُْنفُ

كة : اللَّْهةُو، واللَِّعةُب كالةدَِّد والةدََّدا  ـ الدََّدُن، م رَّ
ْيدِ   والدَّ

كة .ـ  يََداِن، م رَّ  والدَّ

والةةةدَّداُن، كسةةة اٍب: مةةةن ال َغنةةةاَء  نةةةَد ، ـ    
 والسيُف الَ هاُم، والقَطَّاُع، ِضدٌّ.

ْيَدُن والدَّْيدـ  ْيَدداُن: العاَد ُ.والدَّ  اُن والدَّ

ْيَدبُوُن: يةج البةاء، ووِهةَم الجةوهريُّ يةج ـ  والدَّ
 ِذْكِرِ  ُهنا.

كة : جبٌل ببَْربَِر الغَْرِب، والَوَسةُخ  ـ الدََّرُن، م رَّ
أو تَلَطُُّخةةةةةةة ، َدِرَن الثَّةةةةةةةْوُب، كفَةةةةةةةِرَح، وأْدَرَن 
 . وأْدَرْ ُِةة ُ، يهةةو َدِرٌن وِمةةْدراٌن، للةةَََكِر واألُْ ثَةة

ْمةةٍض أو  ًَ طةةاٍم  ًُ وكةةأَميٍر وثُماَمةةٍة: يَبةةيُس كةةل ِ 
 َشجٍر أو بَْقٍل.

بُِل: َرَ ِْ ُ.ـ  َِ  وأْدَر َِت ا

َِْبٌج ِمْدراٌن: يأُكلُ ُ.ـ   و

َطٌب ُمْدِرٌن، كُمْ ِسٍن: يابٌِس.ـ  ًَ  و
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، ـ      ْدَرْوُن، كِفْرَ ةةةةْوٍن: الَمْعلَةةةةُف، واآلِريُّ َِ وا
وَكَسةةةةة اٍب:  والةةةةةدََّرُن، والةةةةةَوَلُن، واألصةةةةةُل.

 الثَّْعلَُب.

، ـ     وكبُْمةةةَرى: ع، ويُْفةةةَُِك، والنِْسةةةبَةُ: ُدْر ِةةةجٌّ
 وبِْنُت َ ْبعَبَةَ الماِ َر ُ.

ْ يا.ـ  كة : الدُّ  وأُمُّ َدَرٍن، م رَّ

 وأُمُّ َدِريٍن، كأَميٍر: األرُض الُمْجِدبَةُ.ـ 

. ـ  وَداِريةُن: ع بةالبَْ َرْيِن، منة  الِمْسةُ  الةداِريُّ
َمُ .وكُجَهْينَ  ًْ  ةَ: أَ

، واقِةُف ـ  َرْينِجُّ ْولَِة، َ ِلجُّ بُن م مٍد الدُّ وثِقَةُ الدَّ
ا َةةةةٍة:  ةةةةدََّث َوَرَوى. وكُرمَّ ًَ الَمْدَرَسةةةةِة الثِقَِِيَّةةةةِة: 

 امرأ ٌ. وك ٍِِف وأميٍر: الثَّْوُب الَخلَُ .

 وَدِر َْت يَُد ُ بالمجء، كفَِرَح: تَلَطََّخْت.ـ 

ْيِر، وأيةةديهم ِدراٌن، وهةةو ويَةةدا ُ َدِر َِةةاِن بةالخَ ـ  
 َدِرُن اليََدْيِن.

ُد: َدْربةاٌن، ياِرِسةجٌّ  ـ ًِ ابُوَن، الوا الدَّرابِنَةُ: البَوَّ
ٌب.  ُمعَرَّ

 َدْرَجنَِت الناقَةُ  ل  َولَِدَها: َرئَِمِْ ُ بعَد  ِفاٍر.ـ 

بِيٍل: الداهيةُ، والبَطجُء،ـ  ًَ  الدَُّرْ بِيُن، كُمْر

 ما.كـ الدَُّرْ ِميِن ييه ـ

الدُّراقُِن، كعاُلبٍِط وقد تَُمدَُّد الراُء: الِمْمِمُ ، ـ 
 والَخْوُ ، شاِميَّةٌ.

 َدَشَن: أْ َط .ـ 

 وتََدشََّن: أََ ََ.ـ 

 وَداشاُن: د.ـ 

ُب الدَِّشةةِن، يَْعنُةةوَن بةة  الثَّةةْوَب ـ    اِشةُن: ُمعَةةرَّ والدَّ
 الجديَد لم يُْلبَْس، والداَر الجديد َ لم تُْسَ ْن.

ْ َرى: د بَاةةةِعيِد ِمْاةةةَر األَْ لَةةة ، منةةة  وكَسةةةـ    
َمةةةةةُد بةةةةةُن  بةةةةةِد الةةةةةرًمن  ًْ الفِقيةةةةة ُ الةةةةةَوِرُع أَ

.  الدَّْشناويُّ

الةةةدَّْ ُن: َسةةةعٌَف يَُةةةةمُّ بعُةةةة ُ إلةةة  بعةةةٍض، ـ    
ويُْرَمُل بالمَّريِط، ويُْبَسُط  لي  الَِّْمُر. وك ٍِِف: 

 السَّي ُِئ الُخلُِ  والِغَاء،

 كالُمْدَ ِن، كُمْ َرٍم.ـ 

ٍ: الماِجنُ ـ  ، كِخَدب  َ نُّ  والد ِ

  : ِدَ نَّةٌ. وكَس ابٍَة: الُمُجوُن.ـ 

ومةةةا أْدَ نَةةة ُ. وَكسةةة اٍب: واٍد بةةةين المدينةةةِة ـ    
 ويْنبَُع.

الةةةدَّْ َ ُن، كجعفةةةٍر: الةةةدَِّمُث الَ َسةةةُن الُخلُةةةِ ، ـ    
ْلبَةُ من  والبِْرذَْوُن الََّلُوُل، وبهاء: السَّمينَةُ الاُّ

ْخُم.النُّوِق، ويُْ سَ   ُر. وكِمْرَدبٍَّة: الِ ُر الةَّ

ُجنَّةةةُ، وأُمُّ ـ    َدَغةةَن يَْوُمنةةا: َدَجةةَن. وكُ ُ قَّةةٍة: الدُّ
ْيعٍ الَي أجةاَر أبةا ب ةٍر، رضةج ِ 

َربيعَةَ بِن ُريَ
تعةةةةةال   نةةةةة ، أَو هةةةةةج َكَ ِلَمةةةةةٍة، أَو كُ ْ َمةةةةةٍة، 

ثوَن يَْلَ نوَن. ُل، والُم د ِ  والاَّ يُك األوَّ

 َهَةباٌت ببالِد َ ْمِرو بِن كالٍب.وَدغا يُن: ـ 

وَدْوَغةةاُن:   بةةَرأِس َ ةةْيٍن. وكُجَهْينَةةةَ: َ لَةةٌم ـ   
َمِ ، ًْ  ِلْْلَ

ْمقَاَء م.ـ  ًَ  أو اْسُم 

و بةةةُد ِِ بةةةُن م مةةةٍد شةةةيُخ أَبةةةج الَهْيةةةثَِم، ـ    
ثاِن. َمَد الداُغو ِيَّاِن: ُم د ِ ًْ  وإبراهيُم بُن أَ

 ووارا ،َديَنَ ُ يَْديِنُ ُ: َسََِر ُ،  ـ
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يَنَ ،  ل  اْيَِعَلَ ُ، ياْ َديََن وتََديََّن.ـ   كادَّ

 والِدْيُن، بال سر: ع.ـ 

 والدَّييُن: كالَمْديُونِ ـ 

كيَّةةةةُ، والَ ةةةْوُض، ـ      : أْديَةةةاٌن وُديَنةةةاُء، والرَّ
 والَمْنَهُل يَْنَديُِن، وامرأ ٌ َديِيٌن وَديِينَةٌ 

  : ُديَناء، وَديائُِن.ـ 

 ٌن وِمْديَاٌن وِديَاٌن، كِ ِاٍب: ُمْنَديِنَةٌ.وَرِكيَّةٌ َدييـ 

 والدَّيينَةُ: ما يُْديَُن، والَ ْن ُ ـ 

  : َديَائُِن،ـ 

 وع.ـ 

بِةةةِل والنةةةاِس: ـ     َِ والِمةةةدياُن والةةةدَّيوُن مةةةن ا
 الَاِهُب  ل  وجِهِ  ال ِل اَجٍة كاألُبَّاِق،

 وقد َديَنَْت َدْينا : ساَرْت  ل  َوْجِهها.ـ 

يَةةةَن اـ     لعبةةةُد، كاْيَِعَةةةَل: أبَةةةَ  قَْبةةةَل ُوصةةةوِل وأدَّ
 الِمْاِر الَي يُباُع يي ،

 يهو َديوٌن.ـ 

ََِهةَر بْعةَد َ فةاء، ـ  وداٌء َدييٌن وِدْيٌن، بال سةر: 
.  يَنََمأَ من  َشرٌّ وَ رٌّ

 وَدْويٌَن: َرُجٌل وامرأ ٌ.ـ 

بِِل إذا ـ  َِ و اقَةٌ َديوٌن:  اَدتُها أن ت وَن وَسَط ا
 يَنَْت تَْديُِن.وَرَدْت، وقد دَ 

 وتََدايَنُوا: تَ اتَُموا.ـ 

ٍ: ثَْوٌب ُمَخطٌَّط.ـ  ، كعََربِج  يَنِجُّ  والدَّ

 ورُجٌل َدْيٌن، بالفِك:  اِمٌل.ـ 

قاء البالج.ـ   والِمْديَاُن: الس ِ

َِْم: اْ َسةةةَ قَْت أْضراُسةةةها ـ     وبَقَةةةَر ٌ دايِنَةةةةُ الِجةةة
 َهَرما .

: َمْنةِ ٌل لبَنةجِ ودايِنا األمةِر: دا لُة . وكَسةفينةٍ ـ 
 ُسلَْيٍم.

ُجِل: َضةَرَب يية ، وكةَل  إذا ـ  َدقََن يج لَْ جِ الرَّ
َرَم ُ. ًَ  َمنعَ ُ و

ْكنَةُ، بالةم: لَْوٌن إل  السَّواِد، ـ  الدُّ

 َدِكَن، كفَِرَح،ـ 

 يهو أْدَكُن.ـ 

ةةَد بْعَةةة ُ  لةة  ـ    وَدَكةةَن الَمَِةةاَع، َكنََاةةَر:  َةَّ
 بَْعٍض،

 َكَدكَّنَ ُ.ـ 

اٍن: ال ا ُوتُ والـ   دُّكَّان، كُرمَّ

ٌب.ـ    : َدكاِكيُن، ُمعَرَّ

 وثَِريَد ٌ َدْكناُء: كثير ُ األَباِتيِر.ـ 

ناِا،ـ  ًْ َكْينَاُء، كالعُفَْيراء: ُدَويبَّةٌ من األَ  والدُّ

ْوا: َدْوَكنا ، َكَجْوَهٍر وُتبَْيٍر.ـ   وَسمَّ

. اْدلََهنَّ اْدِلْهنا ا : َكبَِر وشاَ ، لُغَةٌ يجـ   اْدلََهمَّ

ةةْرقيُن الُمَِلَب ِةةُد، والبَعَةةُر،  ـ   ْمُن، بال سةةر: الس ِ الةةد ِ
ٌن،  نَةةِت الماِشةةيَةُ الَم ةةاَن تَةةْدِمينا ، يهةةو ُمَِةةَدم ِ وَدمَّ
ُدوا،  وبهةةةاء: آثةةةاُر الةةةداِر والنةةةاِس، ومةةةا َسةةةوَّ
والِ ْقةةُد القَةةديُم، وقةةد َدِمةةَن، كَسةةِمَع، والَمْوِضةةُع 
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الُ ةةةل ِ ِدَمةةةٌن وِدْمةةةٌن.  القَِريةةةُب مةةةن الةةةداِر، َجْمةةةعُ 
ةْرقِيُن، وَ فَةُن النَّْخلَةِة،  ماُد، والس ِ وَكس اٍب: الرَّ

 وَسواُدها،

كة ،  ن ابةِن القَطَّةاعِ، ـ  كالدَّْمِن واألََدمان، م رَّ
 وَمْن يَُسْرقُِن األرَض،

 وأْدَمَن المجَء: أداَم ُ.ـ 

 وَدَمَن األرَض: َدَملََها.ـ 

  ُ، ب سرهما: سائُس .وهو ِدْمُن ماٍل وِدْمنَُِ ـ 

ْيَه : َدأْماُء اليَْربُوع.ـ  ْينَ ، كُسمَّ  والدُّمَّ

 وكُمعَ ٍَّم: ع.ـ 

 وَكَِنُّوٍر: القَبيُك، وع.ـ 

َمْينَِة، كُجَهْينَةَ: شاِ ٌر.ـ   و بُد ِِ بُن الدُّ

َص ل ،ـ  نَ  تَْدمينا : َر َّ  وَدمَّ

 بابَ ُ: لَِ َم ُ. ـوـ 

 ُِّفاحِ بالِعراِق.وَداماُن:   كثير ُ الـ 

ةعيِد. وكِةاُب َكليلَةةَ وِدْمنَةةَ، ـ  وَدمةاميُن:   بالاَّ
 بال سر: وْضُع الِهْنِد.

واألَْدمةةاُن: َشةةَجر ٌ مةةن الَجْنبَةةِة، و اَهةةةٌ مةةن ـ   
  اهاِت النَّْخِل.

ْمَص.ـ  ًِ  وَدْوِمْيُن، وقد تُْفَُِك ِميُم :   قُْرَب 

: الراقةوُد الع ةيُم، أو أْلةَولُ  ـ ِ،  الةدَّنُّ مةن الُ ةب 
 أو أْصغََر، ل  ُ ْسعٌُس ال يَْقعُُد إال أن يُْ فََر ل .

 والدَّ َّاِن: جبالِن م.ـ 

: هو ابُن َمْعبٍَد.ـ   وراِشُد بُن َدن ٍ

، ـ  كةة : اْ ِ نةاٌء يةج ال َّْهةِر، وُد ُةوٌّ والدَّ َُن، م رَّ
، وهةج  ةْدِر والعُنُة ، وهةو أَدنٌّ وتَطاُمٌن يةج الاَّ

ِ وُكل ِ ذي أْربَعٍ.َد َّاُء، وي و  ُن أيةا  يج الدَّواب 

: ُمَِطاِمٌن.ـ   وبيٌت أَدنُّ

ْ َد َةُ: َصةْوُت الةَُّباِب وال َّ ةابير، وَهْينََمةةُ ـ  والدَّ
 ال الِم،

ْ ةةِدِن، بال سةةر، وهةةج أيةةةا  مةةا ـ    كالةةدَّ يِن والد ِ
ل ِياِن.  اْسَودَّ من  َباٍت أو َشَجٍر، وأصُل الا ِ

: أقاَم.ـ   وأَدنَّ

 وَدنَّ الَُّبابُ  ـ

،ـ  َت، َوَلنَّ  وَد ََّن وَدْ َدَن: َصوَّ

 يالٌن:  َغََّم، وال يُْفَهُم من  كالٌم. ـوـ 

كة : د.ـ   وَد ٌَن، م رَّ

 والد ِ َّةُ، بال سر: ُدَويبَّةٌ كالنَّْملَِة.ـ 

 ود َاِدُن الثياِب: ذاَلِذلُها.ـ 

ةةاِلُم بةةُن ُد َةةْيٍن، كُ بَْيةةٍر: م، واِلةةُد ماـ    َِ ويَّةةةَ أُم ِ و
 بِد ِِ وُمجاِشعٍ وَسُدوٍس بنج داِرِم بةِن ماِلةِ  

ْنَ لَةَ. ًَ  بِن 

.ـ   وَد  ِيَّةُ القاضج: قَلَْنُسَوتُ ُ، ُشب َِهْت بالدَّن ِ

َِْريةةا ،  ـ   ُدوَن، بالةةةم:  َقةةيُض يَةةْوَق وي ةةوُن 
وبمعنةة  أمةةاَم، ووراَء، ويةةوَق، ِضةةدٌّ، وبمعنَةة  

 غيٍر، قيل: ومن :

مةةا دوَن َ ْمةةِس أواٍق َصةةَدقَةٌ"، أي "لةةيس ييـ   
 يج غيِر َ ْمِس أواٍق،
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قيةةةل: ومنةةة  الَ ةةةديُث: "أجةةةاَت الُخْلةةةَع دوَن ـ    
ِ قةةةةاِص رأِسةةةةها"، أي: بمةةةةا ِسةةةةَوى ِ قةةةةاِص 
رأِسةةها، أو َمْعنةةا ُ: بُِ ةةل ِ شةةجء ًِةة  بِِعقةةاِص 
رأِسةةها، وبَِمْعنَةة  المَّةةريِف، والَخِسةةيِس، ِضةةدٌّ، 

 يِد،وبمْعنَ  األَْمِر والَو ِ 

ينََور،ـ   و  بالد ِ

 وبهاء:   بِنَهاَوْ َد،ـ 

و  بَِهَمَان، وقد يُ اُد يج الن ِْسبَِة إليهةا قةاٌف، ـ 
.  منها ُ َمْيُر بُن ِمْرَداٍس الدُّو َِقجُّ

 وُدِويُن، بالةم وكسر الواو:   بِنَْيَسابُوَر،ـ 

ود بِمْرِمينِيَةةةَ، منةة :  َْاةةُر ِِ بةةُن مناةةوٍر، ـ   
ثاِن. وكغُراٍب:  اًيةةٌ  و بُد ِِ  بُن َرتيٍن الم د ِ
 بِعُماَن،

اٍد: ع بأرِض ياِرَس.ـ   وكمدَّ

َوِدُن، كعُلَبٍِط: َدُم األََ َوْيِن.ـ   والدُّ

 وداَن يَدوُن َدْو ا ،ـ 

وأُديةةةَن، بالةةةةم: صةةةاَر ُدو ةةةا  َ سيسةةةا ، أو ـ    
 َضعَُف.

ُ ِف، والِ ِاُب ـ  يواُن، ويفِك: ُمْجََِمُع الاُّ والد ِ
ُل َمةْن  يُْ َُِب يي  أهُل الَجْيِ  وأْهُل العَِطيَِّة، وأوَّ

 َوَضعَ ُ ُ َمُر، رضج ِ تعال   ن 

  : َدواِويُن وَدياِويُن، وقد َدوَّ َ ُ.ـ 

 وهَا ُدو َ ، أي: أْقَرُب من .ـ 

 وُدو ََ  ُ: إغراء.ـ 

ُن: الِغنَ  الِامُّ.ـ   والََِّدوُّ

ِمن ِةج. ويةدُ ُل  لة   واْدُن ُدو َةَ ، أي: اْقَِةِربْ ـ 
 ُدوَن من والباء قَليال .

وُدوَن النَّْهِر جماَ ةٌ، أي: قَْبَل أْن تَِاَل إلية . ـ 
ويُقةةاُل: هةةَا رُجةةٌل مةةن ُدوٍن، وال يُقةةاُل: رُجةةٌل 

 ُدوٌن، وال ما أْدَو َ .

 َدَهَن:  ايََ ، ـ

رأَس ُ وغيَر ُ َدْهنةا  وَدْهنَةة : بَلَّة ُ، واالسةُم:  ـوـ 
 ، بالةم،الدُّْهنُ 

 يال ا : ضَربَ ُ بالعَاا. ـوـ 

 والدُّْهنَةُ، بالةم: الطائِفَةُ من الدُّْهنِ ـ 

َهةةةَن بةةة ،  لةةة  ـ      : أدهةةةاٌن وِدهةةةاٌن، وقةةةد ادَّ
 اْيَِعََل.

والُمةةْدُهُن، بالةةةم: آلَُِةة ُ، وقاُروَرتُةة ، شةةاذٌّ، ـ   
فََر ُ َسْيٌل، ًَ  وُمْسَِْنقَُع الماء، أو ُكلُّ موِضعٍ 

ِ: " ِمةةةةَف  ومنةةةة  ًةةةةديثـ      َلْهفَةةةةة النَّْهةةةةِدي 
 :ِ ْهةةِري  ِ: ًةديُث ال ُّ الُمةْدُهُن"، وقةْوُل الجةوَهِري 

 تَْاِ يٌف قبيٌك.

 وِلْ يَةٌ داِهٌن وَدهيٌن: َمْدهو َةٌ.ـ 

والةةدَّْهُن، ويَُةةةمُّ، قةةدُر مةةا يَبُةةلُّ وْجةة َ األرِض ـ   
 من الَمَطرِ 

  : ِدهاٌن. وقد َدَهَن الَمَطُر األرَض.ـ 

 نَةُ: إَِهاُر ِ الِف ما يُْةَمُر،والُمداهَ ـ 

.ـ  ْدهاِن، والِغ ُّ َِ  كا

 والدَّْهناُء: الفال ُ،ـ 

مةاَرِ  ـ  َِ وع ِلَِميَم بنَْجةٍد، ويُْقَاةُر، واسةُم داِر ا
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 بالبَْاَرِ ،

، ـ    وع أمةةاَم يَْنبُةةَع، والن ِْسةةبَةُ: َدْهنِةةجٌّ وَدْهنةةاِويٌّ
َدى بنج مالِ  بن سعد بن  ًْ تيِد وبنُت ِمْسَ ٍل: إ

ْمراُء. ًَ ا ِ، وُ ْمبَةٌ   َمنا َ، امرأ ُ العَجَّ

، مةنهم ُمعاويةةُ بةُن ـ  وبنةو ُدْهةٍن، بالةةم: ًةجٌّ
. اِر بِن ُمعاويَةَ الدُّْهنِجُّ  َ مَّ

.ـ  جٌّ ًَ ٍب:  ًِ  وبنو داِهٍن، كاا

وِدْهنَةةةةُ، بال سةةةر: بَْطةةةٌن مةةةن األَْتِد، مةةةنهم: ـ    
ِ يُم بُن َسْعٍد، و اِلُد بُن ِتياٍد الد ِ   ْهنِيَّاِن.ًَ

و اقةٌ َدهيٌن، كأَميٍر: قَليلَةُ اللةبِن، وقةد َدَهنَةْت ـ 
َدها َةةة  وِدها ةةا ، بال سةةةر كنََاةةَر وَ ِلةةم وَكةةةُرَم. 

ِلُ . َمُر، والَم اُن ال َّ ًْ  وك ِاٍب: األَديُم األَ

 وقوٌم ُمَدهَّنوَن، كُمعَ ٍَّم:  ليهْم آثاُر النَّعيِم.ـ 

ةةـ    ْهُن، بال سةةر، مةةن المَّ َجِر: مةةا يُْقَِةةُل بةة  والةةد ِ
ُد ُ: بهاء. ًِ باُع، وا  الس ِ

 وُدُهنَّ ، بةمِين كغُلُبَّ : ع بالسَّواِد.ـ 

ْ قاُء.ـ  َِ ْدهاُن: ا َِ  وا

 وهو َلي ُِب الدُّْهنَِة، بالةم، أي: الرائَِ ِة.ـ 

.  ـ   ْهةةُدر ِ : الباِلةةُل، لُغَةةةٌ يةةج الدُّ ، كةةأُْرُدن ٍ ْهةةُدنُّ الدُّ
 ْلُ .وكجْعفٍَر: الناُس، والخَ 

ْهقاُن، بال سةةةر والةةةةم: القَةةةِويُّ  لةةة   ـ    الةةةد ِ
ةةج  ًِ ةةدَِّ ، والِةةاِجُر، وَت ةةيُم ياَلَّ ًِ ِف مةةَع  الََِّاةةرُّ

بٌ  ْقِليِم، ُمعَرَّ َِ  العََجِم، وَرئِيُس ا

ْهقَنَةةةةُ، ـ      : َدَهاقِن ةةةةٌ وَدهةةةاقيُن، واالسةةةُم: الد ِ
 وهج: بهاء، وقد تََدْهقََن.

ْهقاِن: ع ل بنَجْ ـ   ٍد ل.وِلَوى الد ِ

 وَدْهقَنُو ُ: َجعَلُو ُ ِدْهقا ا .ـ 

 َدْهَمٌن للفُْرِس: كالقَْيِل لليََمِن.ـ 

ْيُن: ما لَ  أَجٌل، ـ  الدَّ

ْينَةةِة، بال سةةر، ومةةا ال أَجةةَل لةة ، يَقَةةْرٌض، ـ    كالد ِ
 والَمْوُت، وُكلُّ ما ليس ًاضرا  

  : أْديٌُن وُديوٌن.ـ 

 وِدْ ُِ ، بال سر،ـ 

 ْيُِ ُ إل  أَجٍل، وأْقَرْضُِ .وأَدْ ُِ : أَْ طَ ـ 

 وداَن هو: أَ ََ .ـ 

ورُجٌل دائٌن وَمديٌن وَمةْديوٌن وُمةداٌن، وتَُمةدَُّد ـ 
 دالُ :  لي  َدْيٌن، أو كثير.

 وأداَن وادَّاَن واْسََِداَن وتََديََّن: أَ ََ َدْينا .ـ 

ورجةةٌل ِمةةْديَاٌن: يُْقةةِرُض كثيةةرا ، ويَْسةةَِْقِرُض ـ   
 كَا امرأ ٌ، َجْمعُهما: َمدايِيُن.كثيرا ، ِضدٌّ، و

 ودايَْنُِ : أْقَرْضُِ  وأْقَرَضنج.ـ 

ْيُن، بال سةةةةر: الَجةةةة اُء، وقةةةةد ِدْ ُِةةةة ، ـ      والةةةةد ِ
ْسالُم، وقد ِدْ ُت ب ،  َِ بال سر، َدْينا ، ويُْ َسُر، وا
ةةةُب مةةةن  ِِ بال سةةةر، والعةةةاد ُ، والِعبةةةاد ُ، والُمَوا

  ة،األَْمَطاِر، أو اللَّي ُِن منها، والطا

ْينَةةةة، بالهةةةاء ييهمةةةا، والةةةَُّلُّ، والةةةداُء، ـ     كالد ِ
والِ سةةةةاُب، والقَْهةةةةُر، والغَلَبَةةةةةُ، واالْسةةةةِِْعالُء، 
ةةةةةيَر ُ،  والسةةةةةلطاُن، والُمْلةةةةةُ ، والُ ْ ةةةةةُم، والس ِ
والَِّْدبيُر، والَِّْوًيُد، واْسٌم لجميعِ مةا يَُِعَبَّةُد ِ 

ْعِاةةيَةُ، َ ةة َّ وجةةلَّ بةة ، والِملَّةةةُ، والةةَوَرُع، والمَ 
ْكَرا ُ، َِ  وا

مةةن األَْمَطةةاِر: مةةا يُعاِهةةُد َمْوِضةةعا ، ياةةاَر  ـوةةـ   
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 ذل  ل   اد  ، وال اُل، والقةاُء.

َسةةةةْنُت إليةةةة ، ـ      ًْ وِدْ ُِةةةة  أِدينُةةةة : َ َدْمُِةةةة ُ، وأ
 وَملَْ ُِ ،

ومن : الَمدينةُ للِمْاِر، وأْقَرْضُِ  واْقََِرْضةُت ـ 
 من .

ةةةةاُر، واـ      يَّاُن: القَهَّ لقاضةةةةج، وال ةةةةاِكُم، والةةةةدَّ
والسةةةةائُس، وال اِسةةةةُب، والُمجةةةةاتي الةةةةَي ال 

.  يَُةي ُِع َ َمال ، بل يَْجِ ي بالَخْيِر والمَّر ِ

والَمةةِديُن: العَْبةةُد، وبِهةةاٍء: األََمةةةُ، ألَنَّ العََمةةَل ـ   
، صةل  ِ  أذَلَُّهما، ويج ال ةديِث: "كةان النبةجُّ

  لي  وسلم،

  ما بَِقَج ييهم من  ل  ِدْيِن قَْوِمِ "، أي:  لـ 
إِْرِث إبةراهيَم وإسةما يَل،  ليهمةا السةالُم، يةج 
ِهم وُمناَكَ ِِِهم وبُيةوِ ِهم وأسةاِلْيبِهْم، وأمةا  ج ِ ًَ
الَِّْوًيُد يم هم كةا وا قةد بَةدَّلُو ، والنبةج، صةل  

 ِ  لي  وسلم، لم يَ ن إال  لي .

، وذَلَّ، وألةةاَع، وَ َاةة ، ـ    وَداَن يَةةِديُن: َ ةة َّ
ا ، وأصابَ ُ الداُء،وا  ْ َِاَد َ ْيرا  أو شر 

َملَ ُ  ل  ما يَْ َر ُ، وأذَلَّ ُ. ـوـ  ًَ  يال ا : 

 وَديَّنَ  تَْديِينا : َوَكلَ  إل  ِدينِ .ـ 

 وأ ا ابُن َمِدينَِِها، أي:  اِلٌم بها.ـ 

ْاٌن باليََمِن.ـ  ًِ  وَداياُن: 

يْ ـ  ْيِن، أو باَع بالدَّ  ِن، ِضدٌّ،وادَّاَن: اْشََِرى بالدَّ

اَن ُمْعِرضا "،ـ   ويج ال ديِث: "ادَّ

ْيِن ـ  ويُْرَوى: داَن، وِكالُهما بَمْعنَ  اْشََِرى بالدَّ
ُمْعِرضةةا   ةةن األَداِء، أو َمْعنَةةا ُ: دايَةةَن ُكةةلَّ مةةن 

 َ َرَض ل .

 فَْصُل الذّال

ُْ ُوُن، كُ ْ بُوٍر:  َْبٌت. ـ  الَُّ

  َ .وَ َرُجوا يَََِأْ َنُون، أي: يَْجنوـ 

الَُّْبنةُ، بالةةم: ذُبةوُل المَّةفََِيِن مةن العََطةِ ، ـ 
 لُغَةٌ يج الَُّْبلَِة.

، وأْسةةَرَع يةةج  ـ   أْذَ ةةَن لةة : َ َةةةَع، وذَلَّ، وأقَةةرَّ
 الطاَ ِة، واْ قاَد،

 َكََِ َن، كفَِرَح.ـ 

َْ اٌن: ُمْنقاد ٌ َسِلَسةُ الرأِس.ـ   و اقةٌ ِم

َْ ا ِيَن، صةوابُ  باـ  ةدِ ، وَرأَْيُِهم ِمة ًَّ لبةاِء الُمَو
 أي: ُمَِِابِعيَن.

ْقُن، بال سةةر: المةةيخ الِهةةمُّ، وبالِ ريةةِ :  ـ   الةةَ ِ
 ُمْجََِمُع اللَّْ يَْيِن من أْسفَِلِهما، ويُْ َسُر، ُمََكَّرٌ 

  : أْذقَاٌن، ومن :ـ 

"ُمثْقٌَل اْسَِعَاَن بََِقَنِ ": يُْةَرُب لَمِن اْسةَِعاَن ـ 
يُْ َمةُل  لية  ثَقَةٌل، وال  بأذَلَّ من ، وأْصلُ  البعيرُ 

 يَْقِدُر يَْنَهُض، يَيَْعَِِمُد بََقَنِِ   ل  األرِض.

والَاقِنةُ: ما تَْ ةَت الةََّقَِن، أو رأُس الُ ْلقةوِم، ـ 
أو َلَريُةة ُ النةةاتُِئ، أو الَِّْرقُةةَو ُ، أو أْسةةفَُل الةةبَْطِن 
ممةةةا يَلةةةج السُّةةةرَّ َ، أو ثُْغةةةَر ُ النَّْ ةةةِر، أو أْ لَةةة  

 ِن.البَطْ 

 وذَقَنَ : قَفََد ُ، أو َضَرَب ذَقَنَ ،ـ 

 لةة  يةةد  أو  لةة  َ اةةا : وَضةةَع ذَقَنَةة   ـوةةـ   
  ليها،

 كََقََّن.ـ 
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 و اقةٌ ذَقُوٌن: تُْرِ ج ذَقَنَها يج السَّْيِر.ـ 

وَدْلٌو ذَقُوٌن، وقةد ذَقِنَةْت، كفةِرَح: إذا َ َرْتتَهةا ـ 
 يَجاَءْت َشفَُِها مائِلة . كِ ِاٍب: َجبٌَل.

ٍب:   بَِ لََب. ـ ًِ  وكاا

بٍَة: ع.ـ  ًِ  وكاا

 وذاقَنَ : َضايَقَ .ـ 

 والََّْقناُء: المرأ ُ الطَّويلةُ الََّقَِن،ـ 

 وهو أْذقَُن، والمائِلَةُ الَجهاتـ 

  : ذُْقٌن، بالةم.ـ 

ذَْيمةةوُن، كلَْيمةةوٍن:    لةة  يَْرَسةةَخْيِن و ِْاةةٍف ـ   
ُن من بُخةاراَء، منهةا الفقية ُ أبةو م مةٍد ً ةيُم بة

.  م مٍد الََّْيمو ِجُّ

الََّ يُن، كأَميٍر وُغراٍب: َرقيُ  المخاِل، أو مةا  ـ
سةةاَل مةةن األَْ ةةِف َرقيقةةا ، أو  ةةامٌّ ييهمةةا، ذَ ِةةَن، 

 كفَِرَح،

َْ ينا .ـ  نُّ ذَ ينا  وذَ َنا  وذَ ََّن تَ َِ  وذَنَّ يَ

: من يَسيُل َمْنِخرا .ـ   واألَذَنُّ

ْيُةها.والََّ َّاُء: لْلُْ ثَ ، والِـ  ًَ  ج ال يَْنقَِطُع 

بِةةِل، لُغَةةةٌ يةةج الةة ايِ، أو ـ    َِ والةةَُّ ا َ : ُمخةةاُل ا
 الاواُب بالَاِل.

والَُّ ا ةةةُ، كثُمامةةٍة: ال اجةةةُ، وبَقيَّةةةُ المةةجِء ـ   
 الةعيِف.

، أي: ضةةةعيٌف هاِلةةةٌ  َهَرمةةةا  أو ـ     نُّ َِ وإ ةةة  لَيَةةة
 َمَرضا ، أو يَْمِمج ِمْميَة  ضِعيفة .

 ْوِب: ذاَلِذلُ .وذَ اِذُن الثَّ ـ 

 وهو يَُا ُّ ُ  ل  ًاجٍة، أي: يسألُ  إيَّاها.ـ 

نُّ يج تِْلةَ  ال اجةِة ًِة  أْ َجَ هةا، ـ  َِ وما تاَل يَ
 أَي: يَََِردَُّد ييها.

 الََّاُن: العَْيُب. ـ

ُن: الِغنَ ، والنَّْعَمةُ.ـ  َوُّ  والََِّ

ْفةةةُظ  ـ    ًِ الةةةََّْهُن، بال سةةةر: الفَْهةةةُم، والعَْقةةةُل، و
ُك، والقُوَّ ُ، والمَّْ مُ القَ   ْلِب، والِفْطنَةُ، ويَُ رَّ

  : أْذهانٌ ـ 

 وذََهنَنج  ن ـ 

ََْهنَنج: أ سا ج، وأْلها ج.ـ   وأْذَهننج واْسَِ

وذَاَهنَنةةج يََََهْنُِةة : يةةاَلنَنج يُ ْنةةُت أْجةةَوَد منةة  ـ   
 ِذْهنا .

جٍ.ـ  ًِ َْ  وذُْهُن بُن َكْعٍب، بالةم: بَْطٌن من َم

لباِء الموًدِ ، كجعفٍر: ابةُن قِْرِضةٍم، ذَْهبٌَن، باـ 
.  َص ابجٌّ

يُن، بال سر: العَْيُب.ـ   الَ ِ

 فَْصُل الّراء

َرأ َّ ُ: بمعن  َرَغنَّة ،  ةن النَّْةةِر بةِن ُشةَمْيٍل،  ـ
  ن الَخليِل.

بُةةةةوُن واألْربةةةةاُن واألْربةةةةوُن، بةةةةةمهما: ـ      الرَّ
 العُْربُوُن.

 وأْربَْنُِ : أْ َطْيُِ  َربو ا .ـ 
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ةةاٍن: وـ    الُمةةْرتَبُِن: الُمْرتَِفةةُع يَةةْوَق م ةةاٍن. وكُرمَّ
 ُرْكٌن من أَجأ، وَمْن يُْجِري السَّفينةَ،

 وقد تََربََّن.ـ 

بَّا ِيَّةةةةُ: مةةةاٌء لبَنِةةةج َكْلةةةِب بةةةِن يَْربةةةوعٍ. ـ     والرُّ
 وكِ ِاٍب: اْسٌم لَمْخٍص من َجْرٍم،

وليس يج العََرِب ِربةاٌن، بةالراِء غيةُر ، ومةن ـ 
ايِ.ِسوا ُ با  ل َّ

ةةُف ـ    كةةا : ُمَؤل ِ ، م رَّ و ِلةةجُّ بةةُن َربَةةٍن الطَّبَةةِريُّ
 كِاِب "األَْمثَاِل" وغيِرِ .

 وأُْربو َةُ، بالةم: د بالَمْغِرِب.ـ 

ابِِن من : هو َمْوِضُع الراِن.ـ   وَمْوِضُع الرَّ

 تَراتِِقيُن: ع بالعََجِم، وهج قََابَةُ َكْرَدَر.ـ 

تُْن: َ ْلُط المْ مِ  ـ  بالعَجيِن. الرَّ

والِمْرتَنَةةةةةُ، كِمْ نَسةةةةٍة وُمعَ َّمةةةةٍة: الُخْبةةةةَ  ُ ـ     
مةُ.  الُمَم َّ

فَّاِريَن لإِلْل اِم.ـ   والراتِيُن: َصْمٌ  مع الاَّ

وَرتَةةةةٌن، م ركةةةةا : ابةةةةُن ِكْربةةةةاِل بةةةةِن َرتَةةةةٍن ـ     
ٍ، وإ َّمةةا هةةو كةةةََّاٌب  ِ، لةةيس باةة ابج  البََِْرْ ةةِدي 

ةةِ ِِمئَ  َهةةَر بالِهْنةةِد بعةةَد الس ِ ةةْ بَةَ، َِ ِة، يةةادََّ   الاُّ
َق، وَرَوى أًاديَث َسِمْعناها مةن أْصة اِب  وُصد ِ

 أْص ابِِ .

وَواِدي راتُو ةا، ضصةوابُ : را ُو ةا، بنةو َْيِنم: ـ 
 بين الَمدينِة وقُبا.

ثاُن، كَس اٍب: الِقَطاُر الُمَِِابِعَةُ من الَمَطِر  ـ الرَّ
 بَْينَُهنَّ ُس وٌن.

 ُمعَ َّمٍة،وأرٌض ُمَرثَّنَةٌ، كـ 

 وَمْرثو ةٌ: أصابَِْها.ـ 

 وتََرثَّنَْت: َللْت َوْجهها بغُْمَرٍ .ـ 

 اْرثَعَنَّ الَمَطُر، بالعَْيِن الُمْهَملِة: ثَبََت، وجاَد، ـ

 المَّعَُر: تََسدََّل، ـوـ 

 يالٌن: َضعَُف، واْسَِْرَ  . ـوـ 

 َرَجَن بالم اِن ُرُجو ا : أقام، ـ

بُِل وغيُرها:  ـوـ  َِ  أِلفَْت، ويُثَلَُّث،ا

بََسةها  ـوـ  ًَ بََسها، وأسةاَء َ لَفَهةا، أو  ًَ  : َ دابَِّ
 يج الَمْنِ ِل  ل  العَلَِف،

نَها يََرَجنَْت هج ُرجو ا ،ـ   كَرجَّ

 يال ا : اْسَِْ يا من . ـوـ 

 واْرتََجَن أْمُرُهم: اْ َِلََط،ـ 

ْبةُد: ُلةبَخ يلةم يَْاةُف، ويََسةَد، واْرتََ ةَم،  ـوـ  ال ُّ
 وأقاَم.

ِجيُن: السَّمُّ القَاتُِل، وبِهاٍء: الجما ةُ.ـ   والرَّ

 والَمْرجو ةُ: القُفَّةُ.ـ 

اٍد: واٍد بِنَْجٍد،ـ  اٌن، كَمدَّ  وَرجَّ

 ود بِفَاِرَس،ـ 

جةةاُن أيةةةا ، ومنةة : أًمةةُد بةةُن ـ    ويقةةاُل ييةة : أرَّ
الُ سيِن، وأًمُد بُن أيُّوَب، و بُد ِِ بُن م مةِد 

ةةةةةةا ِيُّون بةةةةةةِن ُشةةةةةةعَْيٍب،  جَّ وأُ ةةةةةةو  أًمةةةةةةُد الرَّ
ثُوَن،  الُمَ د ِ

 وكُجَهْينَةَ: ع بالَمْغِرِب.ـ 
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ٍ ، ـ ، وَوقََع بَمرَّ : ماَل، واْهَِ َّ  اْرَجَ نَّ

 السَّراُب: اْرتَفََع. ـوـ 

،ـ   وَجْيٌ  ُمْرَجِ نٌّ

 وَرً   ُمْرَجِ نَّةٌ: ثقيلَةٌ.ـ 

، بمعا ي .ـ  : لُغَةٌ يج اْرَجَ نَّ  اْرَجعَنَّ

 َر اُن، كَس اٍب:  ،ـ 

.ـ   منها ال سُن بُن قاِسٍم الرَّ ا ِجُّ

ْدُن، بالةم: أْصُل الُ م ِ  ـ  الرُّ

  : أْرَداٌن.ـ 

 وأْرَدَن القَميَص وَردَّ َ : َجعََل ل  ُرْد ا .ـ 

والُمرِدُن: الُمْ ِلُم. وكِمْنبٍَر: الِمْغَ ُل. وكفِرَح: ـ 
 تَقَبََّض، وتََمنََّج.

ْدُن: َصةةـ    ْوُت َوْقةةعِ الِسةةالحِ بعِةةة   لةة  والةةرَّ
بعٍض، والَِّْدِ يُن، و َْةةُد الَمِةاعِ. وبالِ رية : 
 . الِغةةةْرُس يَْخةةةُرُ  مةةةع الَولَةةةِد، والغَةةةْ ُل، والَخةةة ُّ

ْ فراُن.  وكااًٍب: ال َّ

، ـ      َمِر: َضةةةةْرٌب مةةةةن الَخةةةة  ِ ًْ واألَْرَدُن، كةةةةاألَ
وبةةةةةمِين وَشةةةةد ِ النةةةةوِن: النُّعةةةةاُس، وُكةةةةوَر ٌ 

ٍ، والَ َ ُم بُن  بِد بالماِم، م نها: ُ باد ُ بُن  َُسج 
 ِِ، وآَ روَن.

ْمَرتَةةة ُ ُصةةةْفَر ٌ. ـ     ًُ :  الََطةةةْت  َمةةةُر راِد ِةةةجٌّ ًْ وأ
 وكُ بيٍر: يََرُس بِْمِر بِن َ ْمِرو بِن َمْرثٍَد.

 وَ َرٌق ُمْرِدٌن، كُمْ ِسٍن: ُمْنٌِِن.ـ 

 وَرْوَدَن: أْ يا.ـ 

 َد ا .واْرتََد َْت: اتََّخََْت ِمرْ ـ 

 والَمْردوُن: الَمْوصوُل.ـ 

 وُرَدْين : اْسٌم.ـ 

 َرذاٌن، كَس اٍب:   بِنَسا.ـ 

اِء،  بةةُد ـ    َوَراذاُن: ع. وابةةُن راذاَن: مةةن القُةةرَّ
 ِِ بُن م مٍد يَْرٌد.

 وَرْوذََن: َرْوَدَن.ـ 

ساتيُ .ـ  اذا اُت: الرَّ  والرَّ

ْتُن: الم اُن الُمْرتَِفُع ويي  ُلمأ ِي ـ نةٌ تُْمِسةُ  الرَّ
 الماءَ 

يةةةةةةةُ، ـ        ًِ  : ُرتوٌن وِرتاٌن، وبال سةةةةةةر: النا
 وبِهاٍء: َمْنقَُع الماءِ 

  : كجباٍل.ـ 

وَرُتَن، كَ ةةةُرَم: َوقُةةةَر، يهةةةو َرتيةةةٌن، وهةةةج ـ    
 َرتاٌن، كَس اٍب.

 وَرَت َ : َريَعَ  ليَْنُ َر ما ثِقَلُ ،ـ 

 بالم اِن: أقاَم. ـوـ 

تيُن: الثقيُل، واْسٌم.ـ   والرَّ

 واألَْرَتُن: شجٌر ُصْلٌب. ـ

ْوَت َةُ: الُ وَّ ُ.ـ   والرَّ

َن يج المجِء: تََوقََّر.ـ   وتََرتَّ

َمَر: د بِمْرمينِيَةةةَ تُْعةةَرُف بةةأَْرَتن ـ    ًْ َ وأْرَتُن، كةةأ
ديةةةةٍد األَْرَت ِةةةةجُّ  ًَ وِم، منةةةة   بةةةةُد ِِ بةةةةُن  الةةةةرُّ
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ُث،  الم د ِ

 ود آَ ُر بِمْرِمينِيَةَ أيةا .ـ 

 ْرَتِن: بين ِشيراَت وكاَتُروَن.وَدْسُت األَ ـ 

وِم.ـ   وأْرَتْ جاُن: د بالرُّ

 وأْرَت اُن:   بأَْصفَهاَن.ـ 

 والَجباَلَِن يََِرات اِن: يََِنَاوًاِن.ـ 

 وهو ُمراِت ُ : ُمخالُّ .ـ 

كة : الَ ْبةُل، ومةا كةاَن مةن ِتمةاٍم  ـ َسُن، م رَّ الرَّ
  ل  أْ فٍ 

  : أْرساٌن وأْرُسٌن.ـ 

 يَْرِسنُها ويَْرُسنُهاوَرَسنَها ـ 

 وأْرَسنَها: َجعََل لها َرَسنا ،ـ 

أو َرَسنَها: َشةدَّها بَِرَسةٍن. وكَمْجِلةٍس وَمْقعَةٍد: ـ 
 األَْ ُف.

 وَرْسُن بُن ضَ ْمٍرو، وابُنم  اِمٍر، بالفِك.ـ 

 وال اِرُث بُن أبج َرَسٍن، بالِ ريِ .ـ 

 واألَْرساُن من األرِض: الَ ْ  َةُ.ـ 

، كياَسٍم: القَةنَُس، ياِرسةيَّةٌ، وذُِكةَرْت والراَسنُ ـ 
 يج ق ن س.

ْمةَص، منة  ـ  ًِ مةا َ و ًَ َرْسةُِن، كجعفةٍر: د بةين 
. ْسَِنِجُّ  ِ يَس  بُن ُسلَْيٍم الرَّ

َِ الاةا ِعِ،  ـ الراِشُن: الُمقيُم، وما يُْرَضُخ ِلِِْلِمية
، ُ ُ: شاكردا  ، والطُّفَْيِلجُّ  ياِرسيَِّ

 وقد َرَشَن،ـ 

َِ ةةاِء َرْشةةنا  وُرشةةو ا : أْدَ ةةَل الَ ْلةة ـوةةـ    ُب يةةج ا
 رأَس .

و بةُد ِِ بةُن م مةٍد الراِشةنِجُّ األديةُب: تِلميةَُ ـ 
.ِ  الَ ِريري 

ُك.ـ  ْشُن: الفُْرَضةُ من الماِء، ويَُ رَّ  والرَّ

وكُ بيةةةةٍر:  ، منهةةةةا إْدريةةةةُس بةةةةُن إبةةةةراهيَم ـ     
. َشْينِجُّ الُجْرجا ِجُّ  الرُّ

ْوَشُن: الُ وَّ ـ    ُ.والرَّ

 وَغنٌَم َرُشوٌن: ِرتاٌع.ـ 

 َرَصنَ ُ: أْكَملَ ُ، ـ

 بِِلسا ِ : َشَِم . ـوـ 

َ َمةةةة ، وقةةةةد َرُصةةةةَن، ك ةةةةُرَم. ـ      ًْ وأرَصةةةةنَ : أ
وكةةةةأَِميٍر: الُمْ َ ةةةةُم الثابِةةةةُت، والَ ِفةةةةجُّ ب اَجةةةةِة 

 صاًبِ ، والُمْوَجُع الُمَِأَل ُِم.

َاةِب وَرِصْينا الفََرِس يج ُرْكبََِْيِ : أْلةراُف القَ ـ 
َضفَِة.  الُمَركَِّب يج الرَّ

َن المجَء َمْعِريَة  تَْرِصينا : َ ِلَم .ـ   َوَرصَّ

ديةَد ٌ ـ  ًَ وسةاِ ٌد َمْرصةوٌن: َموسةوٌم. وكمنبةٍر: 
.  تُْ َوى بها الدَّوابُّ

 واألَْرصاُن: ع ِلبَْلَ اِرِث بِن َكْعٍب.ـ 

َجةةةاَر  ـ     ًِ الَمْرضةةةوُن: ِشةةةْب ُ الَمْنةةةةوِد مةةةن 
بعةةةها إلةة  بعةةٍض يةةج بنةةاٍء  و  وهةةا، يَُةةةمُّ 

 وغيِرِ .

لا َةُ، ويُْ َسُر: ال الُم باألَْ َجِميَِّة. ـ  الرَّ
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 وَرَلَن ل  وراَلنَ : َكلََّم  بها.ـ 

 وتراَلنوا: تََ لَّموا بها.ـ 

وما ُرلَّْيناَك هةَ ؟ بالةةم، وقةد يَُخفَّةُف، أي: ـ 
 ما َكالُمَ .

بِةةةُل، وكا ةةةت ِرياقةةةا ،ـ     َِ وَمعََهةةةا  وإذا َكثُةةةَرِت ا
ُلوُن. لَّا َةُ والرَّ  أْهلُها، يهج الرَّ

ْ َمُن، كجعفٍر والنوُن تائِد ٌ: الَجباُن،ـ   الرَّ

ْلمةةاِن والِجمةةاِل: السَّةةريُع، وهةةج:  ـوةةـ    مةةن ال  ِ
 بهاٍء، ويََرٌس ِلُمراٍد.

ْ َمةنَةُ: مةاٌء لبنةج َ ْمةِرو بةِن قُةَرْيٍظ مةةن ـ   والرَّ
 بنج أبج ب ِر بِن ِكالٍب،

يَ ـ      ْت بَِرْ َمةةةةٍن َمِلةةةةٍ  لِ ْميَةةةةَر، َكةةةةان بةةةة  ُسةةةةم ِ
 اْرتِعاٌا.

َمةةةُ   ـ    ًْ األَْرَ ةةةُن: األَْهةةةَوُ  يةةةج َمْنِطِقةةةِ ، واألَ
 الُمْسَِْرِ ج،

كةة ، ـوقد َر ُ ـ  َن، ُمثَلَّثَةة ، ُر و َةة  وَرَ نةا ، ُم رَّ
 وما أْرَ نَ ُ.

وَرَ نَِْةة ُ المَّةةْمُس: آلََمةةْت دماَغةة ، ياْسةةَِْرَ   ـ   
 َج  لي .لَل ، وُغمِ 

ُم الَجبَلَ ـ  ْ ُن: أْ ٌف يََِقَدَّ  والرَّ

  : ُر وٌن وِر اٌن، والَجبَُل الطَّويُل،ـ 

فَةر أَبِةج ـ  ًَ وع بالِ جاِت، وبةالبَْ َرْيِن، وبقُةْرِب 
 موس .

 وَجْيٌ  أْرَ ُن: ل  يُةوٌل.ـ 

ْميََر.ـ  ًِ  وذُو ُرَ ْيٍن، كُ بيٍر: َمِلُ  

ْاةةٌن لةة ، أو َجبَةةلٌ ـ    ًِ ْاةةٌن،  وُرَ ةةْيٌن:  ًِ ييةة  
ِ يةةةةُل.  وِمْخةةةةالٌف آَ ةةةةُر بةةةةاليمِن. وكةةةةأَميٍر: الرَّ
ُِْلَمةةةُ  وكَاةةبوٍر: المةةديُد، وال ثيةةُر الَ َرَكةةِة، و

 اللَّْيِل.

 وَرَ نََّ : لغةٌ يج لَعَلََّ .ـ 

ْ نةةاُء: البَْاةةَر ُ، تَْمةةبِيها  بةةَرْ ِن الَجبَةةِل، ـ    والرَّ
 وِ نٌَب بالطائِِف.

ْغُن، كةةةةالَمْنعِ: ا ـ     ْصةةةةغاُء إلةةةة  القةةةةوِل، الةةةةرَّ َِ
 وقَبولُ ،

ةةةْرُب يةةةج  َْعَمةةةٍة، ـ     ْرغةةةاِن، واألَْكةةةُل، والمُّ َِ كا
 والطََّمُع، وبِهاٍء: األرُض السَّْهلَةُ.

 وأْرَغنَ : ألمع ،ـ 

 األْمَر: َهوَّ َ ُ. ـوـ 

.ـ  : لغةٌ يج لَعَلَّ  وَرَغنَّ

وَمْرِغيناُن، ب سر الغيِن: د بمةا وراَء النَّْهةِر، ـ 
 جُّ بُن م مٍد ُمَؤل ُِف "الِهدايِة".من  َ لِ 

ٍ: الطَّويةُل الةََّ َِب مةن  ـ ْيُن: البَْيُض، وكِخَدب  الرَّ
 الَخْيِل.

 والرايِنَةُ: الُمَِبَْخَِِر ُ يج بََطٍر.ـ 

ذاذُ من الَمَطِر.ـ  ياُن، كِ ِاٍب: الرَّ  والر ِ

يَأْ ِينَة، كالطَُّمأْ ِينَِة: َغَةاَر ُ العَْيِ .ـ   والرُّ

اْريَةةأَنَّ اْريِئْنا ةةا :  َفَةةَر ثةةم َسةةَ َن، وَضةةعَُف، وـ   
 واْسَِْرَ  ،

 َغَةبُ ُ: تال. ـوـ 

يَْهنِيَةُ، َكبُلَْهنِيٍَة: َسعَةُ العَْيِ ، وَرياِغيَُِ . ـ  الرُّ
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قُوُن، كَابوٍر وكِاٍب، ـ  الرَّ

ْ فَراُن.ـ  ْرقاُن، بال سر: الِ نَّاُء، وال َّ َِ  وا

 ْت بهما.وتََرقَّنَْت: اْ ََِةبَ ـ 

 وأْرقََن ِلْ يََِ ُ وَرقَّنَها: َ َةبَها بِِهما.ـ 

قيمُ ـ   والَمْرقُوُن: الَمْرقُوم، والرَّ

والَِّْرقيُن: الَِّْرقيُم، والُمقاَربَةُ بةيَن السُّةطوِر، ـ 
و َْقُط الَخط ِ وإْ جاُم  ليََِبَيََّن، وتَْ سةيُن ال ِةاِب 

ا اِت لةئالَّ وتَْ يينُ ، وتَْسويُد مواضَع يةج الُ ْسةب
ْرَهُم.  يََُِوهََّم أ ها بُي َِةْت. وكأَميٍر: الد ِ

 والراقنةُ: الَ َسنَةُ اللَّْوِن، والُمْخَِِةبَةُ.ـ 

ا ُ بالدََّسِم.ـ   وأْرقََن الطعاَم: َروَّ

قَُن، م ركة : بَْيُض الرَّ ِم.ـ   والرَّ

ْ فَران،ـ  َخ بال َّ  واْرتَقََن: تََةمَّ

 كأَْرقََن.ـ 

إلي ، كنََاَر وَ ِلةَم وَمنَةَع، ُركو ةا : مةال،  َرَكنَ  ـ
 وَسَ َن.

ْكُن، بالةم: الجا ُِب األْقَوى،ـ   والرُّ

ى بة  ـ  وع باليمامة، واألْمُر الع ةيُم، ومةا يُقَةوَّ
، والَمنَعَةةةةُ،  مةةةن َمِلةةةٍ  وُجْنةةةٍد وغيةةةِرِ ، والِعةةة ُّ

 وبالفِك: الُجَرذُ، والقاُر،

َكْيِن، كُ بيٍر.ـ   كالرُّ

 َن: اْشَِدَّ، وتََوقََّر.وتََركَّ ـ 

والِمةةْرَكُن، كِمْنبَةةٍر: آ يةةةٌ م. وكةةأَميٍر: الَجبَةةُل ـ   
ِميةةُ م، وقةةد  تيُن الرَّ العةةالج األْركةةان، وِمنَّةةا: الةةرَّ

 َرُكَن، كَ ُرَم، َركا ة  وُرُكو ة .

ْهقَاُن الع يُم.ـ   واألْرُكوُن، بالةم: الد ِ

،  وُركا َةةةُ، كثُماَمةةٍة: ابةةُن َ ْبةةِد يَ يةةدَ ـ    َصةة ابجٌّ
، صل  ِ  لي  وسلم.  صاَرَ   النبجُّ

، غيةةُر َمْنُسةةوٍب: ـ    وُركا َةةةُ الِمْاةةِريُّ الِ ْنةةديُّ
 ُمْخَِلٌَف يج ُصْ بَِِِ . وكغُراِب وُتبيٍر: اْسماِن.

ْلةةُو ُ ُملَةةي ٌِن  ـ   ًُ ةةد ُ: بهةةاٍء، ضو ًِ ةةاُن: م، الوا مَّ الرُّ
 ُ للطَّبيعَةةِة والسُّةةعاِل، وًامُةةة  بةةالعَْ س، وُمةة ُّ 

  ايٌِع اللِِهاِب الَمِعَدِ ، وَوَجعِ الفُؤاِدم.

ةةةاِن سةةةَِّةُ ُلعُةةةوٍم، كمةةةا للُِّفَّةةةاحِ، وهةةةو ـ     مَّ وللرُّ
 َمْ ُموٌد ِلِرقَِّ  وُسْرَ ة اْ  الِلِ  ولََطايَِِِ .

 والَمْرَمنَةُ: َمْنبُِِ ُ إذا َكثَُر يي .ـ 

ةةاُن السَّةةعَاِلج: الَخْمةةخاا األْبةةيَُض، أو ـ    وُرمَّ
 ٌف من .ِصنْ 

ةةةاُن األْ هةةةاِر: هةةةو النةةةوُع ال ثيةةةُر مةةةن ـ     وُرمَّ
 الَهيُوياِريقُوَن.

ا َِاِن: ع دوَن َهَجَر.ـ  مَّ  والرُّ

ةةاِن: بواِسةةَط، منةة : يَْ يَةة  بةةُن ـ    مَّ وقَْاةةُر الرُّ
 ، دينةةاٍر أبةةو هاِشةةٍم، و ِلةةجُّ بةةُن  يسةة  النَّْ ةةِويُّ
 وَصَدقَةُ، والَ َسُن ابةُن َمْناةوٍر، وَ ْبةُد ال ةريمِ 

 بُن م مٍد، وَلْلَ ةُ بُن  بد السَّالِم،

ثُوَن. ـ    ةةا ِيُّوَن الم ةةد ِ مَّ وم مةةُد بةةُن إبةةراهيَم الرُّ
جٍ، وابةُن ُمعاِويَةةَ:  ًِ َْ اٍد: ابُن َكْعةٍب يةج َمة وكَمدَّ

 يج السَُّ وِن، وجبٌل لَطي ٍِئ.

وإْرِمينِيَةُ، بال سر وقد تَُمةدَُّد اليةاُء اآلِ يةَر ُ: ـ 
وم،  أو أربعةةةُ أقةةاليَم، أو أْربَةةُع ُكةةَوٍر ُكةةوَر ٌ بةةالرُّ

 ُمَِّاٌل بعُةها ببعٍض،
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 يقاُل لُ ل ِ ُكوَرٍ  منها: إْرِمينِيَةُ،ـ 

، بالفِك.ـ   والن ِْسبَةُ أَْرَمنِجٌّ

و بُد الوهاب بةُن م مةِد بةِن ُ َمةَر بةِن م مةِد ـ 
 بن ُروميَن، بالةم: شيُخ الميخ أبج إس اَق.

 راِميَن: يَقي ُ. والَ َسُن بُن الُ َسْيِن بنِ ـ 

 اْرَمعَنَّ َدْمعُ ُ: ساَل.ـ 

 الرَّ َّةُ: الاوُت. ـ

 َرنَّ يَِرنُّ َر ِينا : صاَح،ـ 

 إلي : أْصغَ ، ـوـ 

 كأََرنَّ ييهما،ـ 

تَْت. ـوـ   القوُس: َصوَّ

والرُّ َّ ، كُربَّ : الَخْلةُ  ُكلُُّهةْم، وبةال الٍم: اْسةٌم ـ 
 لُجَماَدى اآلِ َرِ .

 ةُ والِمْر اُن: القوُس.والُمِر َّ ـ 

والرَّ َُن، م ركة : شجٌء يَِايُك يج الماِء أيةاَم ـ 
ِاِء.  الم ِ

َمةُد بةُن م مةِد ـ  ًْ وكغُراٍب:   بأْصفَهاَن، منها أ
َمَد بِن هالَةَ الُمْقِرُئ. ًْ  بِن أ

 َرْ جاُن: د يج الَمْغِرِب، وذُِكَر يج الجيِم.ـ 

ْوُن: أقَا  الَمماَرِ ، وبالةم: ـ دَّ ُ  الرَّ  الم ِ

  : ُرُووٌن، وبهاٍء: ُمْعَ ُم المجِء.ـ 

ْعُب من األيَّاِم.ـ   واألْرَو اُن: الاوُت، والاَّ

ويَةةةْوُم أْرَو ةةةاٍن، ُمةةةةايا  وَمْنعُوتةةةا : َصةةةْعٌب، ـ    
 وَسْهٌل، ِضدٌّ. وليلَةٌ أْرو َا َة.

 َوَراَوُن، كهاَجَر: د بَطَخاِرْسِاَن.ـ 

 ْقهوٌر.وهو َمُروٌن ب : َمْغلُوٌب مَ ـ 

دََّث  ن ُشْعبَةَ.ـ  ًَ  وم مُد بُن ُرَوْيٍن، كُ بيٍر: 

 وَراَواُن:   بالِ جاِت، أْو َواٍد.ـ 

 وَرْيَوُن: أًُد أْرباعِ  َْيسابُوَر.ـ 

ْهُن: ما ُوِضَع ِ ْنَدَك ليَنُوَب َمنَةاَب مةا أُِ ةََ  ـ الرَّ
 ِمن َ 

 : ِرَهةةةةةاٌن وُرُهةةةةةوٌن وُرُهةةةةةٌن، بةةةةةةمِين، ـ     
 وَرِهيٌن.

 نَ ،َرهَ ـ 

  نَد ُ المجَء، كمنََع، ـوـ 

 وأْرَهنَ : َجعَلَ ُ َرْهنا .ـ 

 واْرتََهَن من : أَ ََ ُ.ـ 

 وَرَهْنُِ ُ ِلسا ِج،ـ 

 وال يقاُل: أْرَهْنُِ ُ.ـ 

ُِبَِس ب  شجٌء يََرِهينُ ُ وُمْرتََهنُ ُ.ـ  ًْ  وكلُّ ما ا

هةاُن: الُمخةاَلَر ُ، والُمسةابَقَةُ ـ  والُمراَهنَةُ والر ِ
 الَخْيِل.  ل 

 وَرَهَن: ثَبََت، وداَم، وأداَم،ـ 

 كأَْرَهَن.ـ 
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والةةةراِهُن: الُمعَةةةدُّ، والَمْهةةُ وُل، وقةةةد َرَهةةةَن، ـ   
ْولَهةا مةن  ًَ كَمنََع، ُرهو ا ، وبهةاٍء: السُّةرَّ ُ ومةا 

 الفََرِس.

اُهوُن: َجبٌَل بالِهْنِد، َهبََط  لية  آَدُم  لية  ـ  والرَّ
 السالُم.

 لةم: آَ ُر.وَرْهناُن: ع، وباـ 

وُرْهنَةةةُ، بالةةةم:   بِ رمةةاَن. وكةةأَميٍر: لَقَةةُب ـ   
 ال اِرِث بِن َ ْلقََمةَ.

هيِن: من تابِعج الِابِِعيَن.ـ   والنَّْةُر بُن الرَّ

 وأْرَهنَ : أْضعَفَ ، وأْسلَفَ ،ـ 

ْلعَِة: غالَ  بِها، ـوـ   يج الس ِ

 الطَّعاَم لَُهم: أداَم ، ـوـ 

نَ  إيا ُ،الَمي َِت القَْبرَ  ـوـ   : َضمَّ

 يال ا  ثَْوبا : َديَعَ ُ إلي  ليَْرَهنَ ، ـوـ 

 َولََد ُ ب : أْ َطَرُهم ب  َ َطرا . ـوـ 

ُُ ُ.ـ   وهو ِرْهُن ماٍل، بال سِر: إتا

ُد الرهائِِن.ـ  ًِ  وكَسفينٍَة: ع، ووا

 وجاِريَةٌ أُْرُهوٌن، بالةم: ًائٌِض.ـ 

ْهةةَدُن، ُمثَلَّثَةةةَ الةةراِء: لةةا ـ   ِِ ئٌِر كالعُْاةةفُوِر الرَّ
 بم َّةَ،

ْهَد َِة،ـ   كالرَّ

ْهُد َِّة، كُطْرُلبٍَّة،ـ   والرُّ

ْهُدوِن، كُ ْ بُورٍ ـ   والرُّ

َمُ .ـ  ًْ   : َرهاِدُن، والَجباُن، واأل

ْبطاُء، واالسِداَر ُ يةج الَمْمةجِ، ـ  َِ ْهَد َةُ: ا والرَّ
ِِباُس. وكُ ْ بُوٍر: الَ ََّاُب. ًْ  واال

ْيُن: الطَّ  ـ  بَُع، والدَّ َُس.الرَّ

 َراَن ذَْ بُ ُ  ل  قَْلبِِ  َرْينا  وُريُو ا : َغلََب.ـ 

 وُكلُّ ما َغلَبَ  َرا ََ ،ـ 

 بَِ  و ليَ ، ـوـ 

 النَّْفُس: َ بُثَْت، وَغثَْت. ـوـ 

 وأرا ُوا: َهلََ ْت ماِشيَُُِهم، وهم ُمرينُوَن.ـ 

وِريةةَن بةة ، بال سةةر: وقَةةَع ييمةةا ال يَْسةةَِِطيُع ـ   
 ُخروَ  من .ال

 وراياُن: َجبٌَل بالِ جاِت،ـ 

 و  بَهَمَاَن،ـ 

يِة األَْ لَِم.ـ  ًِ  و  بنا

ْينَةُ: الُ ْمَر ُ ـ   والرَّ

  : َرْيناٌت.ـ 

، إال أ ةة  ال قَةةَدَم لةة ، وهةةو ـ    ِ اُن: كةةالُخف  والةةرَّ
، وكةوَر ٌ ُمِاِ َمةةٌ ألَْذَربِيجةاَن،  ِ أْلَوُل من الُخةف 

اَن، منهةةا: أبةة و الفةةةِل أًمةةُد بةةُن وهةةج غيةةُر أَرَّ
 ال سِن،

 والوليُد بُن كثيٍر الرا يَّاِن.ـ 

مةةاُم ـ    َِ وُرويةةاُن، بالةةةم: د بَطبَِرْسةةِاَن، منةة  ا
ُب  ًِ ِد بُن إسما يَل صةا ًِ أبو الَم اِسِن  بُد الوا

،ِ ي   "البَْ ِر" وغيِرِ ، وَمَ لَّةٌ بالرَّ
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 و  بَ لََب.ـ 

 فَْصُل الّزاي

اُن، مثلثة : الَي  ـ َُ .ال ُّ  يُخالُط البُرَّ

، بال سر: قايٌر.ـ   وَكْلٌب ِتئْنِجٌّ

ٍ.ـ  : لُغِاِن يج يََ  ِج   وُرْمٌك أْتأَ ِجٌّ ويَْ أَ ِجٌّ

ْيُع، وبَْيةُع كةل ِ ثََمةٍر  لة   ـ ْرِب: الدَّ ْبُن، كالةَّ ال َّ
 َشَجِرِ  بَِْمٍر َكْيال .

ٍ  ةةن البُيةةوِت، وبال سةةر: ـ    وبَْيةةٌت َتْبةةٌن: ُمَِةةنَك 
 ال اجةُ.

وقةةةةةد أََ ةةةةةََ ِتْبنَةةةةة ُ مةةةةةن المةةةةةاِل: ًاَجَِةةةةة ،  ـ     
وبالِ ريِ : ثَْوٌب  ل  تَْقطيعِ البَْيةِت كالَ َجلَةِة، 

ْبِن. : المديُد ال َّ يةُ. وَكعُُِل ٍ ًِ  والنا

 و اقةٌ َتبوٌن: َديوٌع.ـ 

اها كُ ُ قٍَّة: ِرْجالها.ـ   وُتبُنَِّ

ْرٌب َتبوٌن: يَْديَُع بعُةها بعةا  َكثَْر  .ـ  ًَ  و

 نَ : دايَعَ .وتابَ ـ 

 وال ابِنَةُ: أََكَمةٌ يج واٍد يَْنعَِرُ   نها.ـ 

ْ ةةِس، ـ    َِ ُد الِجةةن ِ وا ْبنِيَةةةُ، كِهْبِريَةةٍة: ُمََِمةةر ِ وال  ِ
 والمديُد، والمَُّرِلجُّ 

يٍن: ـ    . وكِسةة  ِ  : َتبا يَةةةٌ، أو واًةةُدها: ِتْبنِةةجٌّ
 ُمدايُِع األْ بَثَْيِن، أو ُمْمِسُ هما  ل  ُكْرٍ .

با َيَا العَْقَرِب: قَْر اها، وَكْوَكباِن  َي ِراِن يةج وتُ ـ 
 قَْر َجِ العَْقَرِب.

ُُوس النَّْخةةِل ـ    َلةةِب يةةج ُر والُم ابنَةةةُ: بَْيةةُع الرُّ

بالَِّْمِر، و ن ماِلٍ : كلُّ ِج اٍف ال يُْعلَُم َكْيلُ  وال 
َ ةةةةَدُد  وال َوْت ُةةةة  بِيةةةةَع بُمَسةةةةمًّ  مةةةةن َمِ يةةةةٍل 

، أو بَْيُع َمْعلوٍم بَمْجهةوٍل مةن وَمْوتوٍن وَمْعدودٍ 
ِجْنِس ، أَو بَْيُع َمْجهوٍل بَمْجهوٍل من ِجْنِس ، أَو 
هج بَْيُع الُمغابَنَِة يج الِجْنِس الَي ال يُجوُت يي  

 الغَْبُن.

بُّو ةُ، ُممدَّد   وتةم: العُنُُ .ـ   وال َّ

، ـ  ، والن ِْسبة: َتبا ِجٌّ جٌّ ًَ وبنو َتبِينَةَ، كَسفينٍة: 
 َخفَّفَة .مُ 

ٌث.ـ  : م د ِ بَا ِجُّ بَاِن ال َّ  وأبو ال َّ

 وَتباُن بُن ُمرَّ َ: من األْتِد.ـ 

اٍد: لَقَةُب أبةج ـ  وَتباُن ابُن امِرِئ القَْيِس. وكَمدَّ
.ِ  َ ْمِرو بِن العاَلِء الماِت ِج 

 وَتبَّاُن بُن قائٍِد،ـ 

 وم مُد بُن َتبَّاِن بِن ًبيٍب،ـ 

 ِن َتبَّاٍن: ُروا ٌ.وأًمُد بُن سليماَن بـ 

، والَ ريةةُف، ُمَولَّةةٌد، والبئْةةُر ـ    بةةوُن: الغَبِةةجُّ وال َّ
 يج َمثَابَِِها اْسِِئْخاٌر.

ْوا.ـ   واْ َ بَنوا: تَنَ َّ

ْبِن.ـ  بُِن: المديُد ال َّ  وال َّ

 َتبََراُن: يج الراِء.ـ 

 ما َسِمْعُت ل  َتْجنَة ، أي: َكِلَمة  و َْبسة .ـ 

َن، َكَمنَعَ  ـ ًَ  : أْبَطأَ،َت

َن،ـ  ًَّ  كََِ 
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 يال ا ،  ن الَم اِن: أَتالَ . ـوـ 

نَةةةةُ: الَ ةةةرُّ المةةةِديُد، والقايِلَةةةةُ بِثَقَلهةةةا ـ     ًْ وال َّ
وتُبَّاِ ها، وبالةم: ُمْنعََطُف الواِدي، وابُن  بةِد 
اِك بةةةِن قَةةةْيٍس يَةةةْوَم الَمةةةْر ِ.  ةةة َّ ِ: قاتِةةةُل الةَّ

ٌن. ًَ  وكُهَمَ  : القَايَر ُ، وهو ُت

والِ يَ نَّةةةُ، كِسةةيفَنٍَّة: الُمَِبَةةاِلُئ  نةةَد ًاَجةةٍة ـ   
 تُْطلَُب إلي .

َن المراَب،ـ  ًَّ  وتََ 

  لي : تَ اَرَ   لي  باِل َشْهَوٍ . ـوـ 

ِ ـ    ْمِلةةج  يةةُن، ُممةةدَّد َ الةةراِء: لَقَةةُب أًمةةَد الرَّ َتر ِ
ِث.  الُمَ د ِ

ِ: شيُخ أبج لُ ـ  َوْينِج  يَن الدُّ ْقَمةَ، و بُد ِ بُن َتر ِ
، أَي: َمُاوٌغ من الَََّهِب. ٌب، َمْعنا : ذََهبِجٌّ  ُمعَرَّ

 وَغدا ٌ ُمْ َرئِنَّةٌ: باِرد ٌ.ـ 

كةةةة : الَخْمةةةُر، والَ ةةةْرُم، أَو  ـ    َرجةةةوُن، م رَّ ال َّ
َمُر. ًْ  قُْةبا ُها، وِصْبٌ  أ

، والَخِديعةُ.ـ  ْرَجنَةُ: الَِّخاُرُ ، والَخبُّ  وال َّ

ْريِيُن، بالةةةم و ـ   ْلقَةةةٌ للبةةاِب، أو الةة ُّ ًَ ال سةةر: 
ٌب.   امٌّ، ُمعَرَّ

ْرييِن.ـ   وقد َتْريََن ُصْدَغْيِ : َجعَلَُهما كال ُّ

كة : هو  بةُد ِ بةُن م مةِد بةِن ـ  ، م رَّ َلنِجُّ ال َّ
ُث. جُّ الُمَ د ِ َلنِجُّ الَم  ِ  الفََر ِ ال َّ

أَبُةةو َتْ نَةةةَ:  ةةاِمُر بةةُن َكْعةةٍب، أَو  بةةُد ِ بةةُن ـ   
 و، َص ابِجُّ بَْدِريٌّ شاِ ٌر.َ ْمرٍ 

. ـ  ْنبَِلةجٌّ ًَ ٌث  :  لجُّ بُن  بِد ِ، ُمَ ةد ِ اُغو ِجُّ ال َّ
 ،ٍ ، كُجةةَوْينِج  َغْينِةةجُّ وم مةةُد بةةُن  بةةِد الع يةةِ  ال ُّ

ًْ اِم القُةاِ ".  الفَقي ُ: ُمَؤل ُِف "أ

 َتيََن يَْ يُِن: َرقََص. ـ

ُِلَّةةةةٌ يََِِّخةةةَُو َ ـ     ْيُن، بال سةةةر:  ها يةةةوَق والةةة  ِ
ةةةر ِ البَْ ةةةِر و َةةةدا ،  ًَ ِهْم تَقةةةيهْم ضمةةةنم  ًِ ُسةةةطو
وَ سةةةةيُب النَّْخةةةةِل يَُةةةةةمُّ بعُةةةةة  إلةةةة  بعةةةةٍض 

 كالَ ايِر الَمْرموِل.

 و اقةٌ َتيُوٌن: َتبوٌن، أَو َ ْرجاُء.ـ 

 وَتْيَ يُوٌن، كَ ْيَ بُوٍن: َسريعةٌ.ـ 

: الطويُل المديُد،ـ  يَْفُن، كِ َةْجٍر وسيفَن ٍ  وال  ِ

ْوا: َتْيفَنا  وَتْويَنا .وسَ ـ   مَّ

ايِنةةةُ: الناقةةةُ العَْرجةةاُء، والمةةرأ ُ تَْ ِفةةج ـ    وال َّ
 َرُجلَها َمُؤو َةَ الِجماعِ.

َملَ . ـ ًَ  َتقََن الِ ْمَل: 

 وأْتقَنَ : أ ا َ   ل  الَ ْمِل.ـ 

 َتِكنَ ، كفَِرَح، ـ

َِنَّ .ـ  َس ، و  وأْتَكنَ ُ: َ ِلَم ُ، ويَِهَم ُ، وتَفَرَّ

ةةةنٌّ بمنِ لةةةِة اليقةةةيِن ِ نةةةَدَك، أَو  أَوـ     َِ ْكُن:  الةةة َّ
.  َلَرٌف من ال َّن ِ

 وأْتَكنَ : أْ لََم ُ، وأْيَهَم ُ.ـ 

 وهَا َجْيٌ  يُ اِكُن أْلفا : يُقاِربُ ُ.ـ 

بنةةةةج يةةةةالٍن: يُةةةةدا و َُهم،  ـوبنةةةةو يُةةةةالٍن ـ     
 ويُثايِنُو َُهم.

ْتكةةاُن: أن تُةةْ ِكَن شةةيئا  بةةالَ ن ِ يَُِِاةةيَب،ـ    َِ  وا
كا ِيَةةةُ. وكُاةةَرٍد: ال ةةايُظ  كا ةةةُ وال َّ واالسةةُم: ال َّ
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 الةابُط.

والَِّةةْ كيُن: الَِّمةةبي ُ، والَِّْلبةةيُس، وال ُّنةةوُن ـ   
 الِج تَقَُع يج النُّفوِس.

 وَتاكاُن: قبيلةٌ من العََرِب، َسَ نوا قَْ ِويَن.ـ 

كة  وكَسة اٍب: العَْاةُر، واْسةماِن  ـ َمُن، م رَّ ال َّ
 ْقِت وكثيِر لقَليِل الوَ 

  : أْتماٌن وأْتِمنَةٌ وأْتُمٌن.ـ 

َمْيِن، كُ بَْيةةةٍر: تُريةةةُد بةةةَل  ـ     ولَِقيُِةةة  ذاَت الةةة ُّ
 تَراِ َج الَوْقِت.

 و اَملَ  ُم اَمنَة : كُمماَهرٍ .ـ 

، والعاهةةةُ، َتِمةةَن، كفةةِرَح، ـ    َما ةةةُ: الُ ةةبُّ وال َّ
َتَمنةةةا  وُتْمنَةةةة ، بالةةةةم، وَتما ةةةة ، يهةةةو َتِمةةةٌن 

 ِمينٌ وتَ 

  : َتِمنُوَن وَتْمنَ .ـ 

كة ، أَي: َتماٍن.ـ  َْ َتَمنٍة، م رَّ  وُم

ماُن.ـ   وأْتَمَن: أَتَ   لي  ال َّ

ِ،ـ  ا ِج  : َجدٌّ ِلِفْند الِ مَّ ان، بال سر والمد ِ  وِتمَّ

واسةةُم الِفْنةةِد َشةةْهُل بةةُن َشةةْيباَن بةةِن َربيعَةةةَ بةةِن ـ   
 ِ اِن بِن ماِلِ  بِن َصْعِب بةِن  لةج  بةِن بَْ ةِر بةِن  ِتمَّ

 وائٍِل.

اُن بُن تَْيِم ِ إل  آ ةِر  ـ  ِ: ِتمَّ وقوُل الَجْوِهِري 
 ، َسةةةْهٌو، ومةةةنهم:  بةةةُد ِ بةةةُن َمْعبَةةةٍد الِةةةابِِعجُّ

 وإسما يُل بُن َ بَّاٍد،

ثاِن ـ     وم مةةةُد بةةةُن يَْ يَةةة  بةةةِن يَيَّةةةاٍض الُمَ ةةةد ِ
ا ِيُّوَن.  الِ مَّ

َِ ـ    يَةةِ  بةةِن وكَسةة ابٍة: ُوثَْيةةُر بةةُن الُمْنةة ًَ ِر بةةِن 
 َتما َةَ،

ثاِن.ـ   وأًمُد بُن إبراهيَم بِن َتما َةَ: ُم د ِ

 َتنَّ َ َابُ ُ: يَبَِس، ـ

َِنَّ  ب ، ـوـ   يال ا  بَخيٍر أو َشٍر: 

 كأََت َّ .ـ 

 وأَْت َْنُِ  بِ َا: اتََّهْمُِ  ب .ـ 

كةة : قليةٌل َضةةي ٌِ ، أَو ـ   ومةاٌء وِميةا ٌ َت َةةٌن، م رَّ
 يُْدَرى أيي  ماٌء أم ال.َِنوٌن ال 

، بال سر: الماُا، أَو الدَّْوَسُر.ـ   والِ نُّ

والَِّْ  ِيُن: ُمالَتَمةُ أْكِلِ . وكُ بَْيةٍر: ابةُن َكْعةٍب، ـ 
 بَْطٌن.

 وم موُد بُن ُت َْيٍن: م.ـ 

َْيِ.ـ  ْنَطةٌ ِت َّةٌ، بال سِر: ِ الُف العَ ًِ  و

قَةةُع مةةن وال ُّ ةةا َ ، كُ بةةا َ : ِشةةْب ُ الُمخةةاِل يَ ـ   
بِِل. َِ  أُ وِف ا

لٌّ َت اٌن، كَس اٍب،ـ  ِِ  و

 وَت اٌء: قايٌر.ـ 

: يَْ ِفج  َْفَس  ال غيُر.ـ   وَرُجٌل َت ا ِجٌّ

 وأَبو َت َّةَ: الِقْرُد.ـ 

َتْ َد َةُ، بالفِك:  ، منها: م مُد بةُن أًَمةَد بةِن ـ 
غةةةاِرٍم، بالُمعجمةةةِة، أَو هةةةو مةةةن َتْ ةةةد، ال مةةةن 

ًاِمةةٍد أًَمةةد بةةُن موسةة ، وم مةةُد َتْ َد َةةةَ. وأَبةةو 
ثاِن. وم مُد ابُن م مةٍد: ُمْقةِرُئ  بُن َسعيٍد الُم د ِ
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 ما وراَء النَّْهِر.

ََّخةةَُ ويُْعبَةةُد،  ـ   ةةنَُم، ومةةا يُِ وُن، بالةةةم: الاَّ الةة ُّ
والرُجةةةُل القاةةةيُر، ويُْفةةةَُِك، والَمْوِضةةةُع تُْجَمةةةُع 
 :ٍ األْصةةةةةناُم ييةةةةة  وتُْنَاةةةةةُب وتُةةةةةَ يَُّن. وكِخةةةةةَدب 

 لقايُر، وهج: بهاٍء.ا

ُاُن.ـ  واُن، ُمثَلَّثَة : ال ُّ  وال ُّ

و ةُ، بالةم: الِ ينةُ، والمرأ ُ العاقِلَةُ.ـ   وال ُّ

اُن: النََّمُم.ـ   وال َّ

وِهبَةةةةةةُ ِ بةةةةةُن ُتَوْيةةةةةٍن، كُ بَيةةةةةٍر: يَقيةةةةة ٌ ـ      
.  إِْسَ ْندرا ِجٌّ

 الِ ينةُ، بال سر: ما يََُِ يَُّن ب ، ـ

ٍب، وَواٍد، وباِل الٍم: جدُّ الَ َسِن كالِ يَاِن، كِ ِاـ 
بةةِن م مةةٍد الَ فَّةةاِر، وجةةدُّ م مةةِد بةةِن الُ َسةةْيِن 

ثَين. ِ الُمَ د ِ  األْصفَها ِج 

ويةةوُم الِ ينَةةِة: العيةةُد، أَو يةةوم َكْسةةر الَخلةةيجِ ـ   
 بمْاَر.

 وداُر الِ ينَِة: ع قُْرَب َ َدَن.ـ 

دَّثَْت.ـ  ًَ  وِتينةُ بْنُت النُّْعماِن: 

ْيُن: ِضدُّ المَّْينِ والـ  َّ  

  : أَْتياٌن.ـ 

 وَتا َ  وأَتا َ  وَتيَّنَ ُ، وأَْتيَنَ ُ، يَََِ يََّن هو،ـ 

.ـ  يََّن واْتيانَّ واْتيَنَّ  واْتداَن واتَّ

،ـ   وَتْيُن بُن ُشعَْيٍب الُمعايِِريُّ

ثاِن. ـ  اٍد: ُمَ د ِ وَمْنُاوُر بُن  َْجِم بِن َتيَّاٍن، كمدَّ

و ُ بَْيةةةِد ِ بةةةُن واِصةةةِل بةةةِن  بةةةِد والَ ةةةايُِظ أَبةةة
ثاِن. : هو وأَبو  ُم د ِ ْينِجُّ  المُ وِر بِن َتْيٍن ال َّ

: َرَوْينا  ن أَْص ابِِ .ـ  ْينِجُّ  وُسْنقُر ال َّ

ا َةُ: الَُِّخَمةُ.ـ   وال َّ

َسٌن.ـ  ًَ  وقََمٌر َتيَاٌن، كَس اٍب: 

 واْمَرأ ٌ َتائٌِن: ُمََِ ي ِنَةٌ.ـ 

ْين  فَْصُل الّسِّ

 َسبٌَن، م ركة :   بِبَْغداَد، ـ

منها الث ِياُب السَّبَنِيَّةُ، وهج أُُتٌر ُسوٌد للن ِساِء. ـ 
وقول اللَّْيِث: ثِياٌب من َكَِّاٍن بِيٌض َسةْهٌو. وقةاَل 
ةةيَّةُ، وْهةةج  ةةبَنِيَّةُ هةةج القُس ِ أَبةةو بُةةْرَد َ: الث ِيةةاُب السَّ

.ِ ريٍر ييها أَْمثاُل األُتُْر   ًَ  من 

َن: َداَم  ل  لُْبِسها. وأَبو َجْعفٍَر، وأًَمُد وأْسبَ ـ 
ثاِن.  بُن إْسماِ يَل السَّبَنِيَّان: ُمَ د ِ

وِسيبَنَّةٌ، بال سر ويَِْكِ الباِء والنُّوِن: لُغَةٌ يج ـ 
 سيفَنٍَّة.

قاُق.ـ   واألَْسباُن: الَمقَا ُِع الر ِ

األَْسةةَُِن واألَْسةةِاُن: أُُصةةوُل المَّةةَجِر الباِليَةةةُ،  ـ  
َدتُها: أْسَِنَةٌ،و ًِ  ا

أَو األَْسَُِن: َشَجٌر يَْفُمو يج َمنابِِِ ، يمذا  ََ ةَر ـ 
ُر إلي ، َشبََّه ُ بُمُخوِص الناِس. ِِ  النَّا

 وأْسََِن: َدَ َل يج السَّنَِة، قَْلُب أَْسنََت.ـ 

واألْسِاُن، بالةةم: أَْربَةُع ُكةَوٍر بِبَْغةداَد:  ةاٍل، ـ 
داها: ِهبَةةُ ِِ وأْ لَ ، وأْوَسُط، وأَْسفَ  ًْ ُل، من إِ

. َمِد األُْسِا ِجُّ  بُن َ ْبِد الاَّ
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بََس ُ، ـ ًَ  َسَجنَ ُ: 

 الَهمَّ: لم يَبُثَّ ُ. ـوـ 

ْجُن، بال سر: الَمْ بُِس.ـ   والس ِ

اٌن.ـ  بُ ُ: َسجَّ ًِ  وصا

 والسَِّجيُن: الَمْسُجْونُ ـ 

 : ُسَجناُء وَسْجنَ ، وهج: َسةِجيٌن وَسةِجينَةٌ ـ 
يٍن: وَمْسةةجو  َةٌ، مةةن َسةةْجنَ  وَسةةَجائَِن. وكِسةة  ِ

ائُِم، والمديُد،  الدَّ

اِر، وواٍد يج َجَهنََّم، أ اذَ ا ـ  وع يي  ِكَِاُب الفُجَّ
َجةٌر يةج األَْرِض السةابِعَِة،  ًَ ُ تعال  منها، أَو  ّللا 

ْلِِيُن من النَّْخِل.  والعاَل ِيَةُ، والس ِ

نَ ُ تَْسِجينا : َشقَّقَ ُ،ـ   وَسجَّ

 النَّْخَل: َجعَلََها ِسْلِِينا . ـوـ 

كةاِن: لةيُن البََمةَرِ ،  ـ السَّْ نَةُ والسَّْ ناُء، ويَُ رَّ
 والنَّْعَمةُ، والَهْيئَةُ، واللَّْوُن.

َسةةةَن ـ     ًَ وجةةةاَء الفَةةةَرُس ُمْسةةةِ نا ، كُمْ ِسةةةٍن: 
 ال اِل، وهج: بهاٍء.

َن الماَل،ـ   وتََس َّ

نَ ُ:  ََ َر إل  َسْ نائِ .ـ  ًَ  وسا

ْسةةةُن الُمخالََطةةةِة  ـ    ًُ نَةُ: الُمالَقةةةا ُ، و ًَ والُمَسةةةا
والُمعاَشَرِ . وكِمْ نََسٍة: الاَّالَء ُ، والِج تُْ َسةُر 

 بها ال جاَر ُ.

َِّ  تَِليَن،ـ  ًَ  وَسَ َن، َكَمنََع: َدلََ  الَخَمبَةَ 

 الَ َجَر: َكَسَر ُ. ـوـ 

 وهو يج ِسْ نِِ ، بال سر، أَي: يج َكنَِفِ .ـ 

 َسْ ٍن، بالفِكِ، أَي: يَْوُم َجْمعٍ كثيٍر. ويَْومُ ـ 

 وَسْ نَةُ: د قُْرَب َهَمََاَن.ـ 

ةةةةةِة، ـ      ُن: ًَجةةةةةاَر ُ الةةةةةَََّهِب والِفةَّ ًِ والَمَسةةةةةا
َجاَر ٌ ِرقَاٌق يُْمَه  بها الَ ِديُد. ًِ  و

. َسةةةَخَن، ُمثَلَّثَةةةة ،  ـ    ةةةْخُن، بالةةةةم: الَ ةةةارُّ السُّ
هِ  ، وَسةةخا َة  ُسةةُخو َة  وُسةةْخنَة  وُسةةْخنا ، بَةةةم ِ نَّ
نَ ُ. كة ، وأْسَخنَ ُ وَسخَّ  وَسَخنا ، م رَّ

يٍن وُمعَ ٍَّم،ـ   وماٌء َسِخيٌن، كأَميٍر وِس  ِ

.ـ   وُسخاِ يُن، بالةم وال يُعاِ يَل َغْيُر ُ: ًارٌّ

ُك،ـ   ويَْوٌم ساِ ٌن وَسْخناٌن، ويَُ رَّ

ِهما، واللَّْيلَةُ: بالهاِء.ـ   وُسْخٌن وُسْخناٌن، بَةم ِ

ُك،وتَ ـ   ِجُد َسْخنَة ، ُمثَلَّثَة  ويَُ رَّ

 وَسْخنا ، بالفِك،ـ 

ا .ـ  ر  ًَ مًّ ، أَو  ًُ  وُسُخو َة ، بالةم: 

تِهةةا، وقةةد ـ   وُسةةْخنَةُ العَةةْيِن، بالةةم:  َقةةيُض قُرَّ
َسِخنَْت، كفَِرَح، َسةْخنا  وُسةُخو ا  وُسةْخنَة ، يهةو 

 َسِخيٌن.

ُ َ ْينَ ُ،ـ   وأْسَخَن ّللا 

 أْب ا ُ. بِعَْينِ : ـوـ 

ُن. وكَسةةِفينٍَة: َلعةةاٌم ـ    والسَّةةُخوُن: َمةةَرٌق يَُسةةخَّ
َرقيٌ  يََُِّخَُ من َدقيٍ ، ولَقٌَب لقَُرْيٍ ، الت َِخاِذهةا 

 إيَّا ُ، وكا َت تُعَيَُّر بِِ .

.ـ   وَضْرٌب َسِخيٌن: ُمْؤِلٌم ًارٌّ
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 والِمْسَخنَةُ من البِرام، كِمْ نََسٍة: ِشْب ُ الَِّْوِر.ـ 

سةةاِ يُن: المراِجةةُل، والِخفةةاُف، وشةةجٌء والَِّ ـ   
ةةةُدها: تَْسةةةَخٌن  ًِ ةةةٍد، أو وا ًِ كالطَّيةةةاِلِس، بِةةةال وا

 وتَْسخاٌن.

ةُد: كِسة  يٍن، ال ـ  ًِ والسَّخاِ يُن: الَمساًجِ، الوا
كةةةةأَميٍر، كمةةةةا تَةةةةَوهََّم الَجةةةةوهِري، وَسةةةةة اِكيُن 
اِر، أو  ةةةةةةةامٌّ، وَمْقةةةةةةةبُِض الِمْ ةةةةةةةراِث.  الَجةةةةةةة َّ

ةةةةُ وكُجَهْينَةةةةَ: د بةةةي َن ُ ةةةْرَض وتَةةةْدُمَر، والعامَّ
 تقوُل: ُسْخنَة.

ْبِرَدِ .ـ  َِ ْسِخنَةُ، بال سِر: ِضدُّ ا َِ  وا

ةوُف،  ـ السَّةِديُن، كةأَميٍر: المَّةْ ُم، والةدَُّم، والاُّ
ُِْر،  والس ِ

كة .ـ   كالسََّداِن والسََّدِن، م رَّ

وَسةَدَن َسةْد ا  وَسةَدا َة : َ ةَدَم الَ ْعبَةةَ، أو بيةَت ـ 
نَِم، وَ ِمَل الِ جابَةَ، يهو ساِدنٌ ال  اَّ

  : َسَد َةٌ.ـ 

 وَسَدَن ثَْوبَ ُ يَْسِد ُ  ويَْسُد ُ : أرَسلَ ُ.ـ 

ِ بةِن ـ  السَّاْرباُن، بس وِن الةراِء: َجةدُّ واِلةِد َ ِلةج 
ِ، راِوي ِشةْعِر  ةج  ِ القُم ِ ةيعج  أيُّوَب بةِن الَ َسةِن الم ِ

 الُمَِنَب ِج.

ةةةرقِ  ـ    ةةةْرِجيُن والس ِ ْبةةةُل، الس ِ يُن، ب سةةةرهما: ال  ِ
با َسْركيِن، بالفِك.  ُمعَرَّ

السَّْوَسةةُن، كَجةةْوَهٍر: هةةَا الَمْمةةموُم، ومنةة : ـ   
. والبُْسةةِا ِجُّ ِصةةْنفاِن: األَتاذُ،  ، وبُْسةةِا ِجٌّ ي  بَةةر ِ
ْيِرساُء، وهو األَْسماْ ُجو ِج،  َِ وهو األَْبيَُض، وا

ةةةةٌف للَمةةةةواد ِ الغ ليَ ةةةةِة.  ةةةةايٌع لالْسِْسةةةةقاِء، ُملَط ِ
واألَتاذُ لَِطيةةةٌف  ةةةايٌع مةةةن الِعلَةةةِل البةةةاِرَدِ  يةةةج 
يةاحِ الغَليَ ةِة الُمْجَِمعةِة يية ،  ةٌل للر ِ ماغِ، ُمَ ل ِ الد ِ
ةةْرِق  ًَ ةةٌل، وَوَرقُةة   ةةايٌِع مةةن  وأْصةةلُ ُ َجةةالٌَّء ُمَ ل ِ

، ومةةةن لَْسةةةعِ الهةةةوام ِ والعَْقةةةَرِب  المةةةاِء ال ةةةار ِ
ةةةةَد ُ: َسْوَسةةةةنَةٌ. وأ ًِ ةةةةة ، الوا بةةةةو القاِسةةةةِم  اصَّ

الُمْ ِسُن بُن م مِد بةِن الُمْ ِسةِن بةِن َسْسةنََوْيِ ، 
ٌث.  كعَْمَروْيِ : م د ِ

 َسْسِاُن: يج  ََسِب ُملُوك بنج بَُوْيٍ .ـ 

ُب:  ـ     األُْسةةةةُطوا َةُ، بالةةةةةم: السةةةةاِريَةُ، ُمعَةةةةرَّ
أُسةةِون، أُْيعُوالَةةةٌ أو يُْعلُوا َةةةٌ، وقةةوائُِم الدابَّةةِة، 

 واألَْيُر.

 يُن ُمَسطَّنَةٌ: ُمَولََّد ٌ.وأسالـ 

واألُْسةُطواُن مةن الِجمةاِل: الطويةُل العُنُةِ ، أو ـ 
 الُمْرتَِفُع، وثَْغٌر بالروِم.

 والساِلُن: الَخبيُث.ـ 

ةةْفِر، وكةةأَنَّ النةةون بَةةَدُل ـ    واألَْسةةطاُن: آ ِيَةةةُ الاُّ
 الالِم، وقَْلعَةٌ بِِخالَل.

تُْقَطةةُع مةةن  السَّةةْعُن: الةةَوَدُك، وبالةةةم: قِْربَةةةٌ  ـ  
 ِْاةةفها، ويُْنبَةةَُ ييهةةا، وقةةد يُْسةةَِقَ  بهةةا، وقةةد 

 يُْجعَُل ييها الغَْ ُل والقُْطنُ 

  : كِقَرَدٍ .ـ 

ةةةةةةةةْعنَةُ المباَرَكةةةةةةةةةُ: الَمْيمو َةةةةةةةةةُ، أو ـ          والسَّ
ْيُن، أَو ُمْطلَةُ   الَمْمُؤوَمةُ، واسٌم، وبالةم: الة  ِ

ةةةَد ُ  لةةة   ًِ يَةةةِم الِمَ لَّةةةِة، واسةةةٌم، والَخَمةةةبَةُ الوا
ْلِو، يةِمذا ثُن ِيَةْت، يَُهمةا العَْرقَُوتةاِن، ومةا تَةَدلَّ   الدَّ

 من الِمْمفَِر األَْ لَ  من البَعيِر.

 وأْسعََن: اتََّخََ ِمَ لَّة .ـ 

والسَّةةةعا ِيُن:  يةةةٌد للنَّاةةةاَرى قَْبةةةَل الِفْاةةةك ـ    
بأُْسةةبُوعٍ، يَْخرجةةوَن ييةةِ  بُاةةْلبا ِهْم. وكُمعَ َّةةٍم: 

 َُ من أِديَمْيِن.الغَْرُب يَُِّخَ 

 وتََسعََّن الَجَمُل: اْمَِْلَ ِسمنَا .ـ 
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 ويوُم َسْعٍن ُمةايا : ذُو َشراٍب ِصْرٍف.ـ 

 ومالَ  َسْعنَةٌ وال َمْعنَةٌ: شجٌء.ـ 

 وابُن َسْعنَةَ: شا ٌر.ـ 

.ـ  ، بالةمم: يهوِديٌّ
 وَتيُد ابُن ُسْعنَةَ

يَةُ الرِديَّةُ.ـ  َِ  األَْسغاُن: األَْغ

ُن، ب سر الهمةِ   والمثنةاِ  الِ ِيةِة: د إْسِفرايِ ـ 
 بُخراساَن.

َسفَنَ ُ يَْسِفنُ : قََمَر ُ، ومن  السَِّفينَةُ، ِلقَْمِرها  ـ
 وج َ الماء

  : َسفائُِن وُسفٌُن وَسِفيٌن،ـ 

 وصا ِعُها: َسفَّاٌن،ـ 

فا َةُ.ـ  ْريَُِ : الس ِ ًِ  و

َجةٌر يُ ـ  ًَ كة : ِجْلٌد أْ َمُن، و ْنَ ةُت والسَّفَُن، م رَّ
 ب  ويُلَيَُّن، أو ُكلُّ ما يُْنَ ُت ب  المجُء،

كالِمْسةةفَِن، كِمْنبَةةٍر، وقِْطعَةةةٌ َ ْمةةناُء مةةن ِجْلةةِد ـ   
ََْهَب  ٍ أو َسَمَ ٍة، يُْسَ ُج بهةا الِقةْدُح ًِة  تَة َضب 

  ن  آثاُر الِمْبراِ .

يُك، كنََاةةَر وَ ِلةةَم: َهبَّةةْت  لةة  ـ    وَسةةفَنَِت الةةر ِ
 َسفوٌن وسايِنَةٌ  وجِ  األرِض، يهج ريكٌ 

  : َسوايُِن.ـ 

ةةْلِب ُلةةوال ، ـ    والسةةايِيُن: ِ ةةْرٌق يةةج بةةاِلِن الاُّ
 ُمَِِّاٌل ب   ِياُل القلِب.

ةةةفَّا َةُ، ُمَمةةةدََّد  : اللُّْؤلُةةةَؤ ُ، وبنةةةُت ًةةةاتِِم ـ     والسَّ
 َلي ٍِئ.

وِسةةيفَنَّةُ، ب سةةر السةةين ويةةِك الفةةاِء والنةةون ـ   
 لة  شةجرٍ  إال  الممدد : لائٌِر بماَر، ال يَقَةعُ 

أَكَل َجميع َوَرقِهةا، ولَقَةُب إبةراهيَم بةِن الُ َسةْين 
ةةَب بةة  ألَ َّةة  إذا أتَةة   ابةةِن ِديِ يةةَل الَهَمةةَا ِج، لُق ِ
يَةٌ بةين  ًِ اٍد:  ا ديثِ . وكَمدَّ ًَ ثا ، كَِب َجميَع  م د ِ
 َِايبِيَن وَجِ يَرِ  ابِن ُ َمَر. و َجيُب بُن َمْيُمةون 

ٌث.الواِسِطج السَّفَّا ِ  : م د ِ  جُّ

 وكأَميٍر: ع بالَمْمرق.ـ 

وَسةةفينةُ: َمةةْولَ  رسةةول ِِ، صةةل  ِ  ليةة  ـ   
وسةةةلم، أو َمةةةْولَ  أُم ِ َسةةةلََمةَ، واسةةةم ُ ِمْهةةةراُن. 

 وُسفياُن: يج الياِء.

َم ِجالَء َسْيِف .ـ   أْسقََن: تَمَّ

 واألَْسقاُن: الخواصُر الةامَر ُ.ـ 

، وَسة َّ  ـ  ْنُِ ُ تَْسة ينا ، وَسةةَ َن َسةَ َن ُسة و ا : قَةرَّ
ةةةةةَ ُن،  داَر ُ، وأْسةةةةةَ نَها غيةةةةةَر ُ، واالسةةةةةُم: السَّ

 م ركة ، والسُّْ نَ ، كبُْمَرى.

 والَمْسَ ُن، وتُْ َسُر كايُ : الَمْنِ ُل.ـ 

 وكمسِجٍد: ع بالُ وية.ـ 

والسَّْ ُن: أهُل الداِر، وبالِ رية : النةاُر، ومةا ـ 
َمةةةُ، يُْسةةَ ُن إليةة ، ورجةةٌل، وقةةد يَُسةة َّ  ًْ ُن، والرَّ

 والبََرَكةُ.

والِمْس يُن، وتُْفَُِك ِميُم : من ال شجَء ل ، أو ـ 
 ل  ما الَ يْ ِفي ،

َركَِة ، والةََّليُل، ـ  ًَ أو أْسةَ نَ  الفَْقةُر، أي: قَلَّةَل 
 والةعيفُ 

  : مساِكيُن وِمْسِ ينُوَن.ـ 

وَسةةَ َن وتََسةةة ََّن وتََمْسةةَ َن: صةةار ِمْسةةة ينا ، ـ   
 يٌن وِمْس ينَةٌ وهج: ِمْس 
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  : ِمْس ينات.ـ 

 والسَِّ نَةُ، كفَِرًٍة: َمقَرُّ الرأِس من العُنُِ .ـ 

وا  لةة  َسةةِ ناتُِ ْم"، ـ    ويةةج ال ةةديث: "اْسةةَِِقرُّ
 أي: مساِكنُِ ْم.

يُن: م،ـ   والس ِ  ِ

ينِة، ويَُؤ َُّث،ـ   كالِس  ِ

.ـ   وصا ِعُها: َس َّاٌن وَس اكينِجٌّ

ةةةة  ِ ـ      ةةةةِ ينةُ والس ِ ينةُ، بال سةةةةر ممةةةةدد  : والسَّ
 الطَُّمأْ ينَةُ،

وقُةةِرَئ بهمةةا قولةة  تعةةال : آييةة  َسةةِ ينةٌ مةةن ـ   
َرب ُِ ةةْم{، أي: مةةا تَْسةةُ نُوَن بةة  إذا أتةةاُكْم، أو هةةج 
شةةجٌء كةةان لةة  رأٌس كةةرأِس الِهةةر ِ مةةن َتبَْرَجةةٍد 

 وياقُوٍت وَجناًاِن.

 وأْصبَُ وا ُمْسِ نِيَن، أي: ذَِوي َمْسَ نٍة.ـ 

 ن ِمْس ينا  وإ ما َسُ َن، ك ُرَم و ََاَر.وما كاـ 

ُ: جعلَ  ِمْسِ ينا .ـ   وأْسَ نَ  ّللا 

والِمْسِ ينةُ: المدينةُ النَّبَِويَّةةُ، صةل  ِ  لة  ـ 
 ساِكنِها وسلم.

، اْيَِعََل، من الَمْسَ نَِة، ـ  واْسِ اَن: َ َةَع، وذَلَّ
 أُْشبِعَْت ًركةُ َ ْينِ .

ةةَ ْيُن، كُ بيةةرٍ ـ    ، والِ مةةاُر الخفيةةُف والسُّ ةةجٌّ ًَ  :
 السريُع.

ةْعَدِ  ـ  والَِّْس يُن: ُمداَوَمةُ ُركوبِة ، وتَْقةويُم الاَّ
بالنار. وكُجَهْينَةَ: األَتةاُن، واسةُم البَقَّةِة الدا لةِة 
، وبِْنةةُت الُ َسةةْيِن بةةِن  أْ ةةَف  ُْمةةروٍذ، وصةة ابجٌّ

ِ، رضج ِ  نهما.   ِلج 

ثاٌت،والطُّرَّ ُ السَُّ ْينِيَّةُ: ـ   منسوبَةٌ إليها، وم د ِ

وبةةةالفِك ممةةةدَّد  :  لةةةجُّ بةةةُن الُ َسةةةْيِن بةةةِن ـ    
ينةَ،  َس  ِ

ينَةَ،ـ  َسْيِن بِن َس  ِ ًُ  والُمباَرُك ابُن أًمَد بِن 

والُمباَرُك بُن المباَرِك بِن الُ َسْيِن بِن الَ َسِن ـ 
ثوَن. ينةَ: م د ِ  بِن َس  ِ

 ماِلٍ ، يَْرٌد. وكَسفينٍة: أبو َس يِنةَ ِتياُد بنُ ـ 

 والساِكُن:   أو واٍد قُْرَب الطائِِف.ـ 

،ـ  ْ جا جُّ  وأًمُد بُن م مِد بِن ساِكٍن ال َّ

وم مةةُد ابةةُن  بةةِد ِِ بةةِن سةةاِكٍن البيَ ْنةةِدي: ـ   
ثاِن.  م د ِ

َسنَةٌ قُْرَب م ةَ.ـ  ًَ  وَسواِكُن: َج ير ٌ 

وْ ـ  ُد: سَ ٌن، وَسةمَّ ًِ ا: واألَْس اُن: األَْقواُت، الوا
سةةةاِكنا  وسةةةاِكنةَ وَمْسةةة نا ، كَمْقعةةةٍد وُمْ ِسةةةٍن، 

 وَسِ ينَةَ.

: شا ر ُمجيٌد.ـ  اِرِمجُّ  وِمْس يٌن الدَّ

.ـ   وِدرُع بُن يَْسُ َن، كيَْنُاُر: تابِِعجٌّ

،ـ  ْمِريُّ  وَسَ ٌن الة ِ

 أو ُسَ ْيٌن، كُ بَْيٍر، اْ ُِِلَف يج ُصْ بِِ .ـ 

 .َسْلعََن يج َ ْدِو : َ َدا شديدا  ـ 

ةةْلِيُن، بال سةةر مةةن النَّْخةةِل: مةةا يُْ فَةةُر يةةج ـ    الس ِ
ُب المةةاَء إليهةةا، إذا كةةان ال  َِ ْفةةرا  يَْجةة ًَ أُصةةوِلها 

 يَِاُل إليها الماُء.

كةةة : َجةةدُّ واِلةةِد أبةةج القاِسةةِم، ـ    َسةةَمجوُن، م رَّ
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ِ بةةِن َسةةَمجوٍن  أًمةةَد بةةِن  بةةِد الةةَوُدوِد بةةِن  ِلةةج 
 ِ ر.الِهالِلجُّ األَْ َدلُِسجُّ الما

َسةةْم وٌن، كَاةةْعفوٍق،  ةةاِدٌر: واِلةةُد أبةةج بَْ ةةٍر ـ   
 ِ ِ األَديِب النَّْ وي   األَْ َدلُِسج 

َسةةةِمَن، كَسةةةِمَع، َسةةةما ة ، بةةةالفِك، وِسةةةَمنا ،  ـ   
 كِعنٍَب، يهو ساِمٌن وَسمينٌ 

 : ِسةةماٌن. وكُمْ ِسةةٍن: السَّةةِميُن ِ ْلقَةةة ، وقةةد ـ   
نَ  تَسِمينا .  أْسَمَن، وَسمَّ

 ُمْسَمنةٌ، كُمْ َرمٍة: ِ ْلقَة .واْمرأ ٌ ـ 

نَةٌ، كُمعَ ََّمٍة: باألَْدويَة.ـ   وُمَسمَّ

 وأْسَمَن: َملََ  َسِمينا ، أو اْشَِرا ُ، أو َوَهبَ ،ـ 

 وَسِمنَْت ماِشيَُِ .ـ 

 واْسَِْسَمَن: َللََب أن يُوَهَب ل  السِميُن،ـ 

 يال ا : وَجَد ُ سِمينا ، أو َ دَّ ُ َسِمينا . ـوـ 

 عاٌم َمْسَمنَةٌ.ولَ ـ 

َجَر ييها.ـ  ًَ  وأرٌض َسِمينةٌ: تَِربَةٌ ال 

ْبةِد، يُقةاِوُم السُّةُموَم ُكلَّهةا، ـ  والسَّْمُن: ِسةالُء ال ُّ
ويُنَق ِةةج الَوَسةةَخ مةةن القُةةروحِ الَخبيثَةةِة، ويُْنِةةةُج 
َِْهُب الَ لَةةةَف والةةةنََّمَ  مةةةن  األَْوراَم ُكلَّهةةةا، ويُةةة

 الوْجِ  ِلالَءٌ 

 وُسموٌن وُسْمناٌن.  : أْسُمنٌ ـ 

 وَسَمَن الطَّعاَم: َ ِملَ  ب ،ـ 

نَ  وأْسَمنَ ،ـ   كَسمَّ

 القوَم: أْلعََمُهم َسْمنا . ـوـ 

وأْسةةةَمنوا: كثُةةةَر َسةةةْمنُهم، وهةةةم سةةةاِمنُوَن. ـ    
 ويِِْياُن بُن أًمَد بِن َسْمنِيَّةَ: َشْيٌخ البِن  ُْقَطةَ.

 والَِّْسِميُن: الَِّْبريُد.ـ 

، كُ باَرى: لائٌر، للواًِد والَجْمةعِ، والسُّما َ ـ 
د ُ: ُسما ا ٌ. ًِ  أو الوا

اٍد: أْصباٌغ يَُ ْ َرُف بها.ـ  اُن، كَمدَّ  والسَّمَّ

ةةَمنِيَّةُ، كعَُر ِيَّةةٍة: قَةةْوٌم بالِهنةةِد، َدْهريُّةةوَن، ـ    والسُّ
 قائِلوَن بالَِّناُسخِ.

ةةةْمنَةُ، بالةةةةم: ُ ْمةةةبَةٌ تَْنبُةةةُت بنُجةةةوِم ـ     والسُّ
ْيفِ  َمِن،الاَّ  ، وتَُدوُم ُ ْةرتُها، وَدواُء الس ِ

ِ بةةن ـ    وع، و  بِبُخةةاَرى، منهةةا م مةةُد بةةُن  ِلةةج 
بيةةةِر بةةةِن م مةةةٍد   بةةِد الَمِلةةةِ  الفَقيةةة ُ، ولَقَةةةُب ال ُّ

ِ الُمْقِرِئ.  العَُمِري 

 وَسْمناُن: ع،ـ 

وبال سةةر: د، وبالةةةم: َجبَةةٌل. وسةةاماُن بةةُن ـ   
ثٌ  : م د ِ  . بِد الَمِلِ  السَّاما ِجُّ

والُملةةوُك السَّةةاما ِيَّةُ: تُْنسةةُب إلةة  سةةاماَن بةةِن ـ   
يَّا. ًَ 

ُل َمْنِ ٍل من ـ  وُسْمٌن، بالةم: ع. وكُجَهْينَةَ: أوَّ
 الن ِبا ِ لقاِصِد البَْاَرِ .

 واألَْسماُن: األُتُر الُخْلقاُن.ـ 

 وساِميُن:   بَِهَمََاَن.ـ 

ِ، وَمَ لَّةةٌ بأَْصةفَهاَن،ـ  ي  منهةا  وساماُن:   بةالرَّ
اُف. ٍ الاَّ َّ  أًمُد بُن  ِلج 

وِسْمنيُن، بال سةر: د. وكةأَميٍر: لَقَةُب  بةِد ِِ ـ 
بةةِن َ ْمةةرو ابةةِن ثَْعلَبَةةةَ، أل ةة  كةةان بةةين أ ٍ وَ ةةم ٍ 
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 وَ دٍد كثيٍر.

ْرسُ  ـ ، بال سر: الة ِ نُّ  الس ِ

، ـ  ِمةجُّ ًْ ، والثَّةْوُر الَو  : أْسناٌن وأِسةنَّةٌ وأُسةنٌّ
 ،وَجبٌَل بالمدينةِ 

ِ،ـ  ي   وع بالرَّ

ٍ الفَقي ُ،ـ   ود  ل  ِدْجلَةَ، من   بُد ِِ بُن  ِلج 

َها وآِمَد، وم اُن البَْريِ من القَلَةِم، ـ  ود بين الرُّ
واألَكةةةُل المةةةديُد، والِقةةةْرُن، والَ بَّةةةةُ مةةةن رأِس 
الثُّوِم، وُشْعبَةُ الِمْنَجِل، وِمْقداُر العُُمةِر، ُمَؤ َّثَةةٌ، 

 ِهميج الناِس وغيرِ 

  : أْسناٌن.ـ 

: َكبَِرْت ِسنُّ ُ،ـ   وأَسنَّ

، و َبََت ِسنُّ ُ،ـ   كاْسََِسنَّ

ُ ِسنَّ ُ: أْ بََِ ُ، ـو ـ   ّللا 

 َسديُس الناقِة:  َبََت. ـوـ 

 وهو أَسنُّ من : أْكبَُر ِسن ا .ـ 

 وهو ِسنُّ ُ وَسنِينُ ُ وَسنِينَُِ : ِلَدتُ ، وتِْربُ ُ.ـ 

يَن، ـ   يهو َمْسنُوٌن وَسنيٌن،وَسنَّ الس ِ  ِ

دَّ ُ، وَصقَلَ .ـ  ًَ  وَسنَّنَ : أ

.ـ   وكلُّ ما يَُسنُّ ب ، أَو  لي : ِمَسنٌّ

سَّنَ ُ،ـ  ًَ  وَسنََّن الَمْنِطَ : 

 ُرْمَ  ُ إلي : َسدََّد ُ. ـوـ 

ْمَك: َركََّب يي  ِسنَا َ ُ،ـ   وَسنَّ الرُّ

َكها، ـوـ   األْضراَس: َسوَّ

بَِل: ساقَها سَ  ـوـ  َِ  ريعا ،ا

 األْمَر: بَيَّنَ ، ـوـ 

ارا ، ـوـ   الِطيَن: َ ِملَ ُ يَخَّ

يال ا : َلعَنَ  بالِسناِن، أَو َ ةَّ ُ باألْسةناِن،  ـوـ 
 أَو َكَسَر أْسنا َ ُ،

 الف ُل الناقَةَ: َكبَّها  ل  وْجِهها، ـوـ 

َسَن الِقياَم  ـوـ  ًْ ْ جِ، أَو أ الماَل: أْرَسلَ ُ يج الرَّ
    َصقَلَ ُ، لي  ًِ  كأ

َر ُ، ـوـ   المجَء: َصوَّ

  لي  الِدْرَع أَو الماَء: َصبَّ ُ، ـوـ 

 الطَِّريقَةَ: ساَر ييها، ـوـ 

 كاْسََِسنَّها.ـ 

: اْسِاَك،ـ   واْسَِنَّ

 الفََرُس: قََمَص، ـوـ 

السَّراُب: اْضَطَرَب. وَكَاةبُوٍر: مةا اْسةَِْ َت  ـوـ 
 ب .

بَّةةةُ، والفَ ـ   ْهةةَد ُ، وبال سةةر: الفَةةأُْس والسَّةةنَّةُ: الدُّ
ةةةرُّ ُ، أَو  ًُ لهةةةا َ ْلفةةةاِن، وبالةةةةِم: الَوْجةةة ُ، أَو 
ةةةوَر ُ، أَو الَجْبَهةةةةُ والَجبِينةةةاِن،  دائَِرتُةةة ُ، أِو الاُّ

 والِسيَر ُ، والطَّبِيعة، وتَْمٌر بالمدينِة،

ْ ُم ُ، وأْمُر ُ، و َْهيُ ُ. ـوـ  ًُ  مَن ِ: 
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ِلةيَن{، أي: ُمعَايَنَةةُ وآإالَّ أْن تَةأْتِيَُهْم ُسةنَّ ـ  ةُ األوَّ
 العََاِب.

ِيِن:  َْهُجةةة ُ ـ    وَسةةنَُن الطَِّريةةِ ، ُمثَلَّثَةةة  وبَِةةةمَّ
 وِجَهُِ ُ.

دٍ .ـ  ًِ  وجاَءِت الِريُك َسناِسَن:  ل  َلِريقٍَة وا

 والَ َمأُ الَمْسنُوُن: الُمْنُِِن.ـ 

َسنُ ُ َسةْهلُ ُ ـ  ًَ ، ورُجٌل َمْسنُوُن الَوْجِ : ُمَملَُّس ُ 
 أَو يج َوْجِهِ  وأْ ِفِ  ُلوٌل.

والف ةةُل يَُسةةانُّ الناقَةةةَ ُمَسةةا َّة  وِسةةنا ا ، أي: ـ   
َ هةةةا ليَْسةةةِفَدها.  ِ يَْ ةةةِدُمها، ويَْطُرُدهةةةا ًِةةة  يُنَو 
َ ْ َِةةة ُ،  ًَ وكةةةأَميٍر: مةةةا يَْسةةةقُُط مةةةَن الَ َجةةةِر إذا 

 واألرُض الِج أُِكَل  َباتُها،

 كالَمْسنُو َة، وقد ُسنَّْت،ـ 

. وكُ بَْيةةٍر: اْسةةٌم. وكُجَهْينَةةةَ: بِْنةةُت ِمْ نَةةٍف ودـ   
م ِ َسلََمةَ. ِِ  الاَّ ابِيَّةُ، وَمْول   ألُ

بِِل: الِ باُر.ـ  َِ  والَمسانَّ ِمَن ا

ْنِسةةةةةُن، بال سةةةةةر: العََطةةةةةُ ، وَرأُس ـ       والس ِ
ْرُف يَقَاِر ال َّْهِر، ًَ  الَمَ الَِة، و

ْنِسةنِة، وَرأُس ِ  ةاِم الـ  ن ِ والس ِ ةْدِر، أو كالس ِ اَّ
ةْدِر. وكُهْدُهةٍد: لَقَةُب  لَعِ الِةج يةج الاَّ َلَرُف الة ِ
أبةةةج ُسةةةْفياَن بةةةِن العَةةةالِء، أ ةةةج أبةةةج َ ْمةةةٍرو، 

 وشاِ ٌر، وَجدُّ الُ َسْيِن بِن م مٍد الماِ ِر.

وَسةةنَّةُ بةةُن ُمْسةةِلٍم البَطةةيُن، وأبةةو ُ ثْمةةاَن بةةُن ـ   
ثاِن.  َسنَّةَ: ُمَ د ِ

 وِسناُن بُن َسنَّةَ،ـ 

 و بُد الرًمِن بُن َسنَّةَ، ـ

وِسةةناُن بةةُن أَبِةةج ِسةةناٍن، وابةةُن ُلَهْيةةٍر، وابةةُن ـ   
ٍن، وابةُن َوْبةَر َ،   بِد ِ، وابُن َ ْمةِرو بةِن ُمقَةر ِ
وابةةُن َسةةلََمةَ، وابةةُن َشةةْمعَلَةَ، وابةةُن تَةةْيٍم، وابةةُن 

 ثَْعلَبَةَ، وابُن َرْوحٍ،

واقِةةٍد:  وُسةةنَْيٌن، كُ بَْيةةٍر، أبةةو َجميلَةةةَ، وابةةنُ ـ   
 َص ابِيُّوَن.

وِم.ـ  ْاُن ِسناٍن: بالرُّ ًِ  و

ِ  ـ  :  ِْسبَةٌ إل  َجةد ِ نا ِجُّ وأبو العَبَّاِس األَصمُّ الس ِ
 ِسناٍن.

 وأُْسناُن، بالةم:   بَِهرا َ.ـ 

 وَسنيناُء:   بال ويِة.ـ 

 والسَّنائُِن: ماَء ٌ لبَنِج َوقَّاٍص.ـ 

: الطَِّريُ  الَمْسلُ ـ   وُك،والُمْسَِِسنُّ

، وقد اْسََِسنَّْت.ـ   كالُمْسََِسن ِ

: األَسُد.ـ   والُمْسَِنُّ

بُِل تَْسَِنُّ يج َ ْدِوها.ـ  َِ كة : ا  والسَّنَُن، م رَّ

ْمةةةةةُل الُمْرتَِفةةةةةُع ـ       ةةةةةنينَةُ، كَسةةةةةِفينٍَة: الرَّ والسَّ
 الُمْسَِِطيُل  ل  وجِ  األرِض 

يُك.ـ    : َسنائُِن، والر ِ

ِ  ابةةةةِن العَْجةةةةالِن والَمْسةةةةنوُن: َسةةةةْيُف ماِلةةةةـ     
.ِ  األْ ااِري 

، كا ةت لة  ِسةنٌّ ـ  : ابُن َوثَةٍن البَجِلةجُّ ن ِ وذُو الس ِ
 تائَد ٌ.

اِن بِن  بِد شمٍس.ـ  وَّ : ابُن الاَّ ن ِ  وذُو الس ِ
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بَْيةةةُب بةةةُن ُ ِْبَةةةةَ ـ     ًُ ةةةنَْينَِة، كُجَهْينَةةةةَ:  وذو السُّ
،  الثَّْعلَبِجُّ

 كا ت ل  ِسنٌّ تائَد ٌ أيةا .ـ 

َع يةةج ِسةةن ِ َرأسةة ، أي: َ ةةَدِد َشةةعَِر  مةةَن َوَوقَةةـ   
ََِ َم. ًْ  الَخْيِر، أو ييما شاَء وا

ةةنَِّة، بالةةةم: هةو أَسةةُد بةةُن ُموَسةة  ـ   وأَُسةةْيُد السُّ
ُث.  الُمَ د ِ

ثين: أًمُد بُن م مِد بةِن ـ  والسُّن ِيُّون من الم د ِ
ِ، ذو الَِّاا ِيِف، والعَةالُء بةُن  إس اَق بِن السُّن ِج 

ِ بةِن َ ْمٍرو ، ويَْ يَ  بُن َتَكِريَّا، وأًمُد بةُن َ ِلةج 
 َمْناوٍر، ُمَؤل ُِف "الِمْنها ِ"، وآ روَن.

 وَسنَّنِجِ هَا المجُء: َشهَّ  إلجَّ الطَّعاَم.ـ 

 وتََسا َِّت الفُ وُل: تَ اَدَمْت.ـ 

 وِسنيُن: د بِِدياِر َ ْوِف بِن َ ْبٍد.ـ 

ْمكِ ـ  نان:  َْاُل الرُّ  والس ِ

بَّاُن ل : أسِ ـ   نَّةٌ، ل والَ ِ

ةةناُن ـ    ةةناِن، أي: يَُطاِوُ ةة ُ الس ِ وهةةو أْلةةَوُع الس ِ
 كيَف شاَء.

ُن: اْسِِْر اُء البَْطِن.ـ   الََِّسوُّ

 والفَْةُل بُن م مِد بن ُسَوَن، كُ يَر.ـ 

 وُسَواٌن، كغراٍب: ع.ـ 

وأُسةواُن، بالةةم ويفةُِك، أو َغِلةَط السَّةْمعا ِجُّ ـ 
ةةعيد بماةةَر، منةة  يقيةةُر بةةُن يةةج يِِ ةةِ : د بال اَّ
ُث.  ُموَس  الم د ِ

 وُسو ايا، بالةم:   بِبَْغداَد، أُْدِ لَْت يج البَلَِد.ـ 

 األْسهاُن: الرماُل اللَّي ِنةُ.ـ 

ةفيِر،  ـ ُروِف الاَّ ًُ يُن: ًرٌف َمْهموٌس من  الس ِ
ْلبةةةاق، و ةةةن الةةة اي  َِ ويَْمِةةةاُت  ةةةن الاةةةاِد با

 من  الِاُء، وَجبٌَل،بالَهْمس، ويُ اُد، وتُْبَدُل 

داِن، ـ  و  بأَْصفَهاَن، منها: أبََوا مناوٍر الُمَ مَّ
ينِيَّاِن، َسِمعَا ابَن  ابُن َتَكِريَّا، وابُن َسْ َرَوْيِ  الس ِ

 ُ ْرِشيَد قُولَةَ.

ٌث.ـ   وم مُد بُن  بِد ِ بِن ِسيٍن: ُمَ د ِ

 وآيس{، أي: يا إِْ ساُن، أو يا َسي ُِد.ـ 

ٍ الُ َسةْيِن بةِن وِسينا، مَ ـ  ْقاوَر  : َجدُّ أبج َ ِلةج 
  بِد ِ،

َجاَر ٌ م.ـ  ًِ  وبالمِد: 

وِسةيناُن:   بَمةْرَو، وَجةدُّ م مةِد بةِن المِغيةرِ ، ـ 
ِب  ًِ ِ بةةةِن م مةةةِد بةةةِن  بةةةِد ِ، صةةةا وَجةةةدٌّ ِلعِلةةةج 

.ِ  الطَّبََرا ِج 

 وُلوُر ِسينيَن وِسيناَء، ويُْفَُِك،ـ 

 بالمام.وِسينا، مقاور  : جبٌل ـ 

 والِسينِيِنِيَّةُ: شجر ٌ ـ 

  : ِسينيَن.ـ 

ْين  فَْصُل الّشِّ

 المَّأُْن: الَخْطُب، واألْمرُ  ـ

 : ُشةةةُؤوٌن وِشةةةئِيٌن، وَمْجةةةَرى الةةةدَّْمعِ إلةةة  ـ    
 العينِ 

 : أْشُؤٌن وُشُؤوٌن، وِ ةْرٌق يةج الجبةِل يَْنبُةُت ـ 
أِس، وِ ةْرٌق مةن  يي  النَّْبُع، وَمْوِصُل قبائِةِل الةرَّ
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 ُِّراِب يج الجبِل، يَْنبُُت يي  النَّْخلُ ال

  : ُشُؤوٌن.ـ 

ومةا َشةأََن َشةأْ َ ُ، َكَمنَةَع: مةا َشةعََر بة ، أو لةةم ـ  
 يَْ َِِرثْل .

 وَشأََن َشأْ َ ُ: قََاَد قَْاَد ُ،ـ 

 كاْشَِأَ َ ُ، وَ ِمَل ما يُْ ِسنُ ُ.ـ 

 وألَْشأَ َنَّ َ بََرُهْم: ألَْ بَُر َُّهْم.ـ 

 نَّ َشأْ َُهْم: ألُْيِسَد َُّهْم.وألَْشأَ َ ـ 

 وشأََن بعَدك: صاَر ل  َشأٌْن.ـ 

، وقد َشبََن.ـ   المابُِن: الغالُم الناِ ُم الِارُّ

 وَشبا َةُ: اسٌم،ـ 

وبالةةةةةم: أًمةةةةُد بةةةةُن الفةةةةةِل بةةةةِن ُشةةةةبا َةَ ـ     
 الَهَمََا ِجُّ ال اتُِب.

 و بُد الرًمِن بُن م مِد بن ُشبا َةَ: ل  ُجْ ٌء.ـ 

ٌث.و لِ ـ   جٌّ بُن  بِد الَمِلِ  بِن ُشبا َةَ: م د ِ

اٍد:  بةُد الع يةِ  بةُن م مةٍد ـ  وابةُن َشةبَّاٍن، َكَمةدَّ
 العَطَّاُر،

وبالةم: ُشبَّاُن ابُن ِجْسِر بِن يَْرقٍَد، أو اسةُم  ـ 
 َجْعفٌَر، وهَا لَقَبُ ُ.

 وأًمُد ابُن الُ َسْيِن البَْغداِديُّ يُْعَرُف بُمبَّاَن.ـ 

 بو َةُ، بالةم: د بالَمْغِرب.وأُشْ ـ 

 وَشبََن: َد َا.ـ 

َمُر الوجةِ  ـ  ًْ ، بالةم: األَ والمَّبا ِجُّ واألُْشبا ِجُّ
باِل.  والس ِ

ةةةُِْن: النَّْسةةةُج، والِ ياَكةةةةُ، وهةةةو شةةةاتٌِن ـ     المَّ
 وَشُِوٌن.

ْاٌن باألْ َدلُس،ـ  ًِ  وأُْشِوٌن: 

وع قرَب أَْ طاِكيَةَ. وكس اٍب: جبٌل بم ةةَ بةين ـ 
 داٍء وُكد ى.كَ 

 والمَُِّوُن: اللَّي ِنَةُ من الث ِياِب.ـ 

: َشثْنُها.ـ  ِ  ورجٌل َشُِْن الَ ف 

ا َةة: ـ  وم مُد ابُن أبج الُمَ فَِّر بِن ُشةَِّا َةَ، كُرمَّ
ٌث يَْرٌد.  م د ِ

 وَشَِنَ ، كَجَمَ ى:   بماَر.ـ 

إِْشةةةِِيَخُن، ب سةةةر األِلةةةف والِةةةاِء: ُرْسةةةِاٌق ـ    
ٍ بَسةةةةَمْرقَْنَد، م نةةةة  م مةةةةُد بةةةةُن أًمةةةةَد بةةةةِن َمةةةةت 

ُث.  الم د ِ

َشثُةةـِنَْت َكفُّةة ، كفةةِرَح وكةةُرَم، َشةةثَنا  وُشةةثُو َة :  ـ  
 َ ُمنَْت، وَغلَُ ْت، يهو َشثُْن األصابِعِ، بالفِك،

 البعيُر: َغلَُ ْت َممايُِر ُ من َرْ جِ المَّْوك. ـوـ 

كةةة : الَهةةمُّ، والَ ةةَ ُن، والغُْاةةُن  ـ   المَّةةَجُن، م رَّ
 ُمْمَِبُِ ، والمُّْعبَةُ من كل ِ شجٍء،ال

ةةةْجنَِة، مثلثةةةة ، والُمِداِ لةةةةُ الَخْلةةةِ  مةةةن ـ     كالمَّ
 النُّوِق، وال اَجةُ ًيُث كا ت

  : ُشجوٌن وأْشجاٌن.ـ 

بََسِْ ُ،ـ  ًَ  وَشَجنَِْ  ال اجةُ: 

َ  َ ُ َشْجنا  وُشُجو ا ، ـوـ  ًْ  األْمُر ياُل ا : أ
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وَكةةةُرَم، َشةةةةَجنا   كأَْشةةةةَجنَ ُ، يََمةةةِجَن، كفةةةةِرحَ ـ    
 وُشُجو ا .

ةْجنَةُ، بال سةِر: ُشةْعبَةٌ مةن ُ ْنقُةوٍد تُةْدِرُك ـ  والم ِ
ْدُع يج الجبِل،  ُكلُّها، وقد أْشَجَن الَ ْرُم، والاَّ

 وع.ـ 

وَشْجنَةُ بةُن ُ طةاِرِد ابةن َ ةْوِف بةِن َكْعةِب بةِن ـ 
 َتْيِد َمنا َ.

َن: تَََكََّر،ـ   وتََمجَّ

 .المجُر: اْلَِفَّ  ـوـ 

 و"ال ديُث ذُو ُشُجوٍن": يُنُوٍن وأْغراٍض.ـ 

 والمَّْجُن: الطريُ  يج الواِدي، أو يج أْ ال ُ ـ 

  : ُشُجوٌن،ـ 

 كالماِجنَةِ ـ 

  : َشَواِجُن، وهج واٍد كبيٌر بِدياِر َضبَّةَ.ـ 

َشَ َن السفينةَ، كَمنََع: َمْلَها، وَلةَرَد، وَشةلَّ،  ـ
 وأْبعََد،

 ا،المدينةَ: َمْلَه ـوـ 

 كأَْشَ نَها،ـ 

الِ ةةالُب تَْمةةُ ُن، كَِْنُاةةُر وتَْعلَةةُم وتَْمنَةةُع:  ـوةةـ   
 أْبعََدِت الطَّْرَد ولم تَِاْد شيئا .

ِ مةةةن ـ     ةةةْ نَةُ، بال سةةةر: مةةةا يُقةةةاُم ِللةةةدَّواب  والم ِ
 العَلَِف الَي يَْ ِفيها يَْوَمها ولَْيلََِها،

 يةةج البَلَةةِد: َمةةْن ييةة  الِ فايَةةةُ لَةةةْبِطها مةةن ـوةةـ   
 ِجَهِة السُّْلطاِن، والعََداَو ُ،

 كالمَّْ ناِء، والرابَِطةُ من الَخْيِل.ـ 

نَ ُ: باَغَة ُ.ـ  ًَ  وشا

 وأْشَ َن: تََهيَّأ ِللبُ اِء،ـ 

 السيَف: أْغَمَد ُ، وَسلَّ ُ، ِضدٌّ، ـوـ 

 ل  بَِسْهٍم: اْسَِعَدَّ ل  ِليَْرِميَ ُ. ـوـ 

ُن" المَكوُر يج ال ديِث: صةـ  ًِ ُب و"الُمما ًِ ا
 البِْدَ ِة، الَِّاِرُك للَجَماَ ِة.

ٌن: َمْمُ وٌن، ك اتٍِم للَمْ ُِوِم.ـ  ًِ  وَمْرَكٌب شا

قََد.ـ  ًَ  وَشِ َن  لي ، كفرَح: 

ُب.ـ  : الُمَِغَة ِ ، كُمْمَمِعل ٍ  والُمْمَ ئِنُّ

 المَّْيُخوُن: الميُخ.ـ 

.ـ  : لُغَةٌ يج الُمْمَ ئِن ِ  والُمْمَخئِنُّ

ِ  َشةةَدَن ال َّْبةةجُ  ـ   ْلةةِف والُخةةف  وجميةةُع َولَةةِد ال  ِ
. ِ  وال ايِِر ُشُدو ا : قَِوَي، واْسَِْغنَ   ن أُم ِ

 وأْشَد َِت ال َّْبيَةُ، يهج ُمْمِدٌن: َشَدَن َولَُدهاـ 

  : َمماِدُن وَمماِديُن.ـ 

 والَمْمُدو َةُ: العاتُِ  من الَجواِري.ـ 

بِِل: َمْنسـ  َِ وبَةٌ إلة  والمََّد ِيَّاُت، م ركة ، من ا
 موضعٍ باليمِن أَو يَْ ٍل.

 والمَّْدُن، بالفِك: شجٌر  َْوُر ُ كالياسميِن.ـ 

َشةةَُو َةُ: د باألْ ةةَدلُِس، منةة  أبةةو  بةةِد ِ بةةُن ـ   
.  الن ويُّ

 َ لََاةَ
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بَةٌ، ـ  ٌِ ُمَةرَّ المَّاذَُكو َةُ، بفِكِ الَاِل: ثِياٌب ِغال
أيُّةةةوَب  تُْعَمةةةُل بةةةاليمِن، وإلةةة  بَْيِعهةةةا  ُِسةةةَب أبةةةو

نَّ أبا  كان يَبِيعُها. ِِ  ال ايُِظ، ألَ

ةةْخَرِ ، وقةةد َشةةِرَن، ـ    المَّةةْرُن: المَّةة ُّ يةةج الاَّ
 كَسِمَع،

 وبالِ ريِ : د بَطبَِرْسِاَن.ـ 

والمُّةةوراُن، بالةةةم: الِقةةْرِلُم، أَو العُْاةةفُُر، ـ   
ٌث.  وم مُد بُن  بِد ِ بِن المَّاَريان: ُمَ د ِ

ْ يةةاِء مةةن الَ فَةةا،  المَّةةَ ُن، م ركةةة : ـ   َِ ِشةةدَّ ُ ا
دَّ ُ، والِغْلَ ةُ،  والم ِ

ُجةةةُل ـ     ةةةُ ْو َِة، والِغلَةةةُظ مةةةن األرِض، والرَّ كالمُّ
 العَِسُر الُخلُِ ،

يَةُ، والجا ُِب، ـوـ  ًِ  من العَْيِ : َشَ فُ ُ، والنا

َِْيِن، والبُْعُد.ـ   كالمُُّ ِن، بَِةمَّ

ِيِن: ال َ ـ  ْعُب يُْلعَُب ب . والمَّْ ُن، بالفِك وبَةمَّ
َدُهما الجوهريُّ غيَر ُمقَيٍَّد. ًَ  وذََكَر أ

َن: اْشَِدَّ،ـ   وتََم َّ

 ل : اْ ََِاَب ل  يج الُخُاوَمِة وغيِرها، ـوـ 

بَ ُ تََم ُّ ا  وتَْمِ ينا : َصَرَ  ُ، ـوـ  ًِ  صا

َْبََ ها. ـوـ   الما َ: أْضَجعََها ليَ

 وَشِ َن كفَِرَح:  َِمَط.ـ 

 ةُ: البَخيلَةُ.والمَّْ  َ ـ 

ِشْسِاُن، بال سر: هو َ ِلجٌّ بُن أبج َسةِعيِد بةِن ـ 
ُث.  ِشْسِاَن الُمَ د ِ

 ِشما َةُ: َ َمٌل من أْ ماِل بََطْليَْوَس.ـ 

 المَّاُصو َةُ: البَر ِيَّةُ من األََوا ِجـ 

  : َشَواِصُن، واْسُم َرُجٍل.ـ 

كة : الَ ْبُل الطِويُل، أَو   ـ  امٌّ المََّطُن، م رَّ

  : أْشطاٌن.ـ 

 وَشَطنَ ُ: َشدَّ  ب ،ـ 

ِ  ووْجِهِ ، ـوـ  بَ ُ:  الَفَ ُ  ن  ِيَِّ ًِ  صا

ةةةا راِسةةةخا ، وإمةةةا  ـوةةةـ     يةةةج األرِض: َدَ ةةةَل إمَّ
 واِغال .

وبِئْةةٌر َشةةُطوٌن: بَعيةةد ُ القَْعةةِر، أَو الِةةج تُْنةةَ ُع ـ   
بَِ ْبلَةةْيِن مةةن جا ِبَْيهةةا، وهةةج ُمَِِّسةةعَةُ األْ لَةة ، 

 ةُ األسفِل، وَغْ و ٌ.َضي ِقَ 

 و ِيَّةٌ َشُطوٌن: بعيد ٌ.ـ 

 والماِلُن: الَخبِيُث.ـ 

ٍد من إْ ةٍس أَو ـ  والمَّْيطاُن: م، وكلُّ  اٍت ُمََِمر ِ
 ِجن ٍ أَو دابٍَّة،

وَشةةةْيَطَن وتََمةةةْيَطَن: يَعَةةةَل يِْعلَةةة ، والَ يَّةةةةُ، ـ    
وِسةةَمةٌ لإِلبِةةِل يةةج أْ لَةة  الةةَوِرِك ُمْنَِِاةةبا   لةة  

َِ إل  العُْرقُوِب،ال  فَِخ

 كالُمَمْيَطنِة.ـ 

ْلَو بَِمَطنَْيِن.ـ   والُمماِلُن: َمْن يَْنِ ُع الدَّ

ةةةةياليِن{:  َْبةةةةٌت. وَشةةةةْيطاُن ـ      وُس المَّ ُُ وآُر
 الطاِق: يج القاِف.

 وَشْيطاُن الفاَل: العََطُ .ـ 
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كة : واٍد بِنَْجٍد.ـ   وَشَطنَاُن، م رَّ

 وُشُطوٌن، بالةم: ع.ـ 

ٌن، كجعفٍر والثاُء مثلثةٌ: واِلُد أبةج ُرَدْيةكٍ َشْعثَ ـ 
.ِ ْيٍب الاَّ ابِج  َُ  ذُ

كةة : مةا تَنَةاثََر مةن َوَرِق العُْمةِب  ـ المَّعَُن، م رَّ
 بعَد يُْبِس .

 وأْشعََن:  اَص   ُدوَّ ُ.ـ 

 وَشعٌَر َمْمعُوٌن: ُمَمعٌَّث.ـ 

 واْشعانَّ َشعَُر ُ اْشِعينا ا ،ـ 

أـ   ِس: ثائُِر ، وأْشعَثُ .يهو ُمْمعانُّ الرَّ

 ومجنوٌن َمْمعوٌن: إتْباٌع.ـ 

ْلبُ ـ   المُّْغنَةُ، بالةم: ال اَر ُ، والغُاُن الرَّ

  : كُاَرٍد.ـ 

َشةةةْغَر َ ُ، بةةةالراِء والنةةةوِن: بمعنةةة  َشةةةْغَ بَ ، ـ    
 بال ايِ والباِء، وذل  يج الِاراعِ.

 المَّْفُن: الَ ي ُِس العاقُِل، ـ

ةةةةةةِفِن، ك ِِةةةةةةٍف، ـ        وَرقيةةةةةةُب الِميةةةةةةراِث، كالمَّ
 واالْ ِ اُر. وكُ يََر: المديُد النََّ ِر.

وَشةفَنَ ُ، كَةةَربَ  وَ ِلَمة ُ، ُشةفُو ا :  ََ ةَر إلية  ـ 
بُِمةةْؤِ ِر َ ْينَْيةةِ ، أَو  ََ ةةَر يةةج إْ ةةراٍض، أَو َريَةةَع 
ةةِب أَو كال ةةاِرِ ، يهةةو  را  إليةة  كالُمَِعَج ِ ِِ َلْريَةة ُ  ةةا

 شايٌِن وَشفوٌن.

 بالمثناِ : جاَمَع، و ََ َك. َشْفََِن،ـ 

 أْشقََن: قَلَّ مالُ ، ـ

 العِطيَّةَ: قَلَّلَها، ـوـ 

 يََمقُنَْت، ك ُرَم: قَلَّْت.ـ 

وشةجٌء َشةْقٌن، بةالفِك وك ِِةٍف وأميةٍر: قليةٌل. ـ 
 والعباُس بُن أًمَد بِن م مٍد،

ةةةةقَّا ِيَّاِن، ُمَمةةةةدَّدا : ـ      وأْسةةةةلَُم بةةةةُن الفةةةةةِل المَّ
 م د ثاِن.

َ دا َةُ، بالةةةم: لَقَةةُب  بةةِد ِ بةةِن  ةةاِمٍر ُمْمةةـ   
ِث.  الم د ِ

َشةةلَْوبِيُن أو َشةةلَْوبينَةُ: د بةةالَمْغِرِب، منةة  أَبةةو ـ   
. ٍ المَّلَْوبينِجُّ النَّْ ويُّ   ِلج 

ٍ ـ  كة :   باْسةِراباذَ، منهةا أَبةو  ِلةج  َشَمُن، م رَّ
. ٍ المََّمنِجُّ َسْيُن بُن  ِلج  ًُ 

ْو َْت: د باألـ   ْ َدلُِس،وَشمَّ

ةعيِد ـ  وأُْشُمو َْيِن، بالةةم بلفةِظ الَِثْنِيَةِة: د بالاَّ
 األْوَسِط.

وأُْشةةُموُن ُجةةَرْيٍس، بالةةةم:   بِِمْاةةَر تَْ ةةَت ـ   
 َشَطنوَف.

ق ُ، ـ  َشنَّ الماء  ل  المَّراِب: يَرَّ

 الغاَر َ  ليهم: َصبَّها من ُكل ِ وجٍ ، ـوـ 

 كأََشنَّها.ـ 

المةةاء، وكةةلُّ لَةةبٍَن يَُاةةبُّ  والمَّةةنِيُن: قََطةةرانُ ـ   
قينا . ًَ   لي  الماء ًليبا  كان أَو 

 والقاِلُر: ُشنا َةٌ، بالةم.ـ 

ٌق.ـ   وماء ُشناٌن، كغُراٍب: ُمَِفَر ِ
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، وبهاء: الِقْربَةُ الَخلَُ  الاغيَر ُ ـ   والمَّنُّ

: ـ   : ِشناٌن. وًفُص بُن ُ َمَر بِن ُمةرَّ َ المَّةن ِجُّ
. وُ ْقبَةةةُ  بةُن  اِلةةٍد، وُ َمةُر بةةُن الوليةةِد، صة ابجٌّ

ثوَن. بيٍب الَِّابِِعجُّ المَّن ِيُّوَن: ُم د ِ ًَ ْلُت بُن   والاَّ

ِ.ـ   وَشنَّةُ: لَقَُب وْهِب بِن  اِلٍد الجاِهِلج 

ةةةنَِّة: وْهةةةُب بةةةُن  اِلةةةٍد، كةةةاَن يَقَطةةةُع ـ     وذو المَّ
 الطريَ  ومع  َشنَّةٌ.

ةةةةنـ      ةةةةناُن، كَسةةةة اٍب: لُغَةةةةةٌ يةةةةج المَّ آِن. والمَّ
وكغُةةراٍب: المةةاء البةةاِرُد. وكِ ِةةاٍب: واٍد بالمَّةةاِم. 
وكَاةةةةةةبُوٍر: السةةةةةةميُن، والَمْهةةةةةةُ وُل، ِضةةةةةةدٌّ، 

 والجائُِع، والَجَمُل بيَن الَمْهُ وِل والسَّميِن.

: االْمَِِ اُ ، والََِّمنُُّج،ـ   والَِّمانُّ

 كالََِّمنُِّن.ـ 

: ُه َل،ـ   واْسََِمنَّ

 إل  اللَّبَِن:  اَم، ـوـ 

 الِقْربَةُ: أْ لَقَْت، ـوـ 

 كاْسََِمنَّْت وتََمنَّنَْت وتَما َّْت.ـ 

ٍ. والمثةُل الممةهوُر ـ  ةج  ًَ وَشنُّ بُن أْيَا : أبو 
. وكُجَهْينَةةَ:  يج ل ب ق، مةنهُم األَْ ةَوُر المَّةن ِجُّ
بَْطةةةةٌن مةةةةن ُ قَْيةةةةٍل، وواِلةةةةُد ِسةةةةْقالٍب القةةةةاِرئ 

.ِ  الِمْاِري 

 هواِت.وِشنَّ ، كِمالَّ: ع باألَ ـ 

ْنِمنَةُ، بال سر: الُمْةغَةُ، أو الِقْطعَةُ من ـ  والم ِ
 اللَّْ ِم، والطَّبيعَةُ، والعاَد ُ.

المَّةةْو َةُ: الَمةةْرأ ُ الَ ْمقَةةاُء، وَمْخةةِ ُن الغَلَّةةِة، ـ   
 ِمْاِريَّةٌ، والَمْرَكُب الُمعَدُّ للِجهاِد يج الب ِر.

ُن: ِ فَّةُ العَْقِل.ـ   والََِّموُّ

وَس، أَي: يَْفِرُ  ُشُؤو َها.وهو يَ ـ  ُُ  ُموُن الرُّ

 الماِهيُن: لائٌِر م، وَ ُموُد المي ان.ـ 

 شا َ ُ يَِمينُ ُ: ضدُّ َتا َ ُ. ـ

ةظٌّ ـ  ًَ والميُن: من الُ ُروِف الَمْهُموَسِة، ولها 
من الَِّْنِغةيِم والَِّْفِمةيَِة، َمْخَرُجهةا المَّةْجُر، وهةو 

 َمْفَرُ  الفَِم.

َسنَة : كِبها.وَشيََّن شـ  ًَ  ينا  

ٌث.ـ   والمَّاذ بُن ِشيٍن: ُم د ِ

 والَممايُن: الَمعايُِب.ـ 

ةةةةاٍم ـ      وشةةةةا َةُ:   بِِمْاةةةةَر. وإْدريةةةةُس بةةةةُن بَسَّ
. ، بال سر: شاِ ٌر أْ َدلُِسجٌّ ينجُّ  الم ِ

اد  فَْصُل الصَّ

 َصبََن الَهِديَّةَ َ نَّا يَْابِنُها: َكفَّها، وَمنَعها، ـ

ةةةِ ، الُمقةةةاِمُر  ـوةةةـ     اُهما يةةةج َكف ِ الَ ْعبَةةةْيِن: َسةةةوَّ
 يََةَرَب بِِهما.

بِ .ـ  ًِ َر بِاا ِِ ْبنَاء: َكفُّ ُ إذا أمالَها ِليَْغُد  والاَّ

ٌح للَجَسِد.ـ  ابُوُن: م، ًارٌّ يابٌِس ُمفَر ِ  والاَّ

ِ: مةن ـ  ةابُو ِج  :   بِِمْاَر. وابُن الاَّ ابو ِجُّ والاَّ
 األَُدباء.

 وَصْيبُوُن: ع.ـ 

 بََن واْ َابََن: اْ َاَرَف.واْصطَ ـ 

 إْصبَهاُن: يج أ ص ص.ـ 

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.dorar.net/


wwwwww..ddoorraarr..nneett                    َرِر السَّنِيَِّة                                                    القاموس المحيطالقاموس المحيط َرِر السَّنِيَِّة    دُّ َمْوقُِع الالدُّ

          
 

ُُ ُ، وال   يةَر لة ، ـ  َوتُِن، كعُلَةبٍِط وتفةِك تةا الاُّ
 يج ال الم: البَِخيُل.

 َصَ نَ ُ، َكَمنَعَ ُ: َضَربَ ُ، ـ

 بينهم: أْصلََك، وأْ طا ُ شيئا  يج َصْ ٍن. ـوـ 

ُن: السُّؤاُل.ـ   والََِّا ُّ

ةةْ ُن: َجةةْوُف ـ    ال ةةايِِر، والعُةةسُّ العَ ةةيُم، والاَّ
وَوَسةةةُط الةةةداِر، وُلَسةةةْيِاِن َصةةةِغيران تَْةةةةِرُب 

َدُهما  ل  اآلَ ِر. ًَ  أ

ةةةْ نا ُ، ويُمةةةدَّاِن ويُْ َسةةةراِن: ـ     ةةةْ نا والاَّ والاَّ
ةةغاِر، ُمَمةةة ٍ ُمْاةةِلٌك  ََّخةةَُ مةةن السَّةةَمِ  الا ِ إداٌم يُِ

ْ فَِة.  للَمِعَدِ . وكِمْ نََسٍة: إ اء كالاَّ

ِ .والـ  : َجْوبَةٌ تَْنَجاُب يج الَ رَّ ْ نَةُ، بالةم ِ  اُّ

 و اقَةٌ َصُ وٌن، كَابوٍر: َرُموٌح.ـ 

 وَصْ ناُء األذُ َْيِن: ُمْسَِقَرُّ داِ ِلهما.ـ 

ةةةةفيُ ،  ـ     ةةةةبُُع، والِ سةةةةاء الاَّ ةةةةْيَدُن: الةَّ الاَّ
والَمِلةةُ ، والثَّْعلَةةُب، وُدَويبَّةةةٌ تَْعَمةةُل ِلنَْفِسةةَها بَْيِةةا  

يِ ،يج األ  رِض، وتُعَم ِ

ِ ييهما.ـ  ْيَد ا ِج   كالاَّ

.ـ  ْيدال ِجُّ : الاَّ ْيَد ا ِجُّ  والاَّ

ٍ: ال لةةيُم الةةدقيُ  العُنُةةةِ ،  ـ   ، كةةِمْرَدب  ةةْعَونُّ الا ِ
أِس، أو  امٌّ، وهج: بهاء.  الاغيُر الرَّ

 وأْصعََن: َصغَُر رأُس ُ، و َقََص َ ْقلُ ُ.ـ 

، ولَطُ ـ   َف.واْصعَنَّ اْصِعنا ا : َدقَّ

 وأُذٌُن ُمْاعَنَّةٌ: ُمَؤلَّلَةٌ.ـ 

بَةةةُ ـ    ةةغا َةُ، َكسةة ابٍَة: مةةن المالهةةج، ُمعَرَّ الاَّ
 َجفا َْ .

وَصةغا ِياُن: ُكةوَر ٌ َ  يَمةةٌ بمةا وراَء النَّْهةِر، ـ 
ماُم ال ةايُِظ يةج اللُّغَةِة، ال سةُن  َِ ويُْنَسُب إليها ا
ةُ: بُن م مِد بِن ال سِن، ذُو الَِّاا يِف، والنِْسبَ 

ُب جغا يةاِن. وإسة اُق  ، ُمعَةرَّ َصغا ِجٌّ وصاغا ِجٌّ
ِ: تاِهةةةٌد  ةةةْيغو ِج  بةةةُن إبةةةراهيَم بةةةِن َصةةةْيغُوَن الاَّ

ٌث.  م د ِ

ُك، والسُّةْفَر ُ،  ـ ْفُن: و اء الُخْايَِة، ويَُ ةرَّ الاَّ
 والِمْقِمقَةُ،

ةةأُ ـ    ْكَوِ  يََُِوضَّ ةةْفنَِة ييهمةةا، وبالةةةم: كةةالرَّ كالاَّ
ا ج وِت اِدِ  وأَداتِِ ،ييها، وَ ريَطةٌ   ِلَطعاِم الرَّ

ْفنَِة، بالفِكِ.ـ   كالاَّ

 وتَاايَنُوا الماء: اْقََِسُمو ُ بالِ َاِص.ـ 

وَصةةفََن الفَةةَرُس يَْاةةِفُن ُصةةفو ا : قةةاَم  لةة  ـ   
 ثالِث قوائَِم وَلَرِف ًايِِر الرابعِة،

 الرُجُل: َصفَّ قََدَمْيِ ، ـوـ 

 ب  األرَض: َضَربَ ُ. ـوـ 

ةةةْنبُلَةُ مةةةن واـ     كةةةة : مةةةا ييةةة  السُّ ةةةفَُن، م رَّ لاَّ
ْ بُوُر و  و ُ لنفِسِ  أو  ُد ُ ال ُّ ْرعِ، وبَْيٌت يُنَة ِ ال َّ

 لِفراِ ِ ،

 ويِْعلُ ُ: الَِّْاِفيُن.ـ 

كة : ع بالمدينِة.ـ   وَصفَنَةُ، م رَّ

 وكُجَهْينَةَ: د بالعاليِة يج ِدياِر بَنِج ُسلَْيٍم.ـ 

ايُِن: يََرُس ـ  ِ.والاَّ  ماِلِ  بِن ُ َ ْيٍم الَهْمَدا ِج 

قَّةةِة بِمةةالئ ـ    يٍن: ع قُةةْرَب الرَّ وِصةةف ِيُن، كِسةةج ِ
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 ٍ الفُةةراِت، كا ةةت بةة  الَوْقعَةةةُ العُْ َمةة  بةةيَن َ ِلةةج 
َِةَرَت 37وُمعَاِويَةَ، ُغرَّ َ َصفََر َسنَةَ  ًْ ، يَِمْن ثَمَّ ا
 الناُس السَّفََر يج َصفََر.

، بال سةةةر: بَةةةْوُل ـ     ُل أيةةةاِم الِاةةةنُّ بِةةةِل، وأوَّ َِ ا
ةةةلَِّة الُمْطبَقَةةةِة يُْجعَةةةُل ييهةةةا  العجةةةوِت، وِشةةةْب ُ السَّ

ْبِط، َِ  الُخْبُ ، وبهاٍء: ذَيَُر ا

ناِن.ـ   كالاُّ

: صاَر ذَا ُصناٍن، وَشَمَخ بأْ ِفةِ  تََ بُّةرا ، ـ  وأَصنَّ
 وَغِةَب،

َملَْت ياْسَِْ بََرْت  ل  الفَْ ِل، ـوـ  ًَ  الناقَةُ: 

 ُء: تَغَيََّر،الما ـوـ 

، ـوـ    ل  األمِر: أَصرَّ

الفَةةَرُس:  َِمةةَب َولَةةُدها يةةج بَْطنِهةةا، يَةةَديََع  ـوةةـ   
 برأِسِ  يج َ ْورا ها.

اٍد: ُشجاٌع.ـ  : ُمَِغايٌِل. وَكمدَّ  ورجٌل أَصنُّ

يٍن: ع بال ويَِة.ـ   وكِس  ِ

صا َ ُ َصْو ا  وِصةيا ا  وِصةيا ة ، يهةو َمُاةوٌن  ـ
فَ  ُ  ًَ  ،وَمْاُووٌن: 

 كاْصطا َ ُ،ـ 

ة   ـوـ  الفََرُس: قاَم  ل  َلةَرِف ًةايِِرِ  مةن َوج 
فا . ًَ  أو 

واُن الثَّْوِب وِصيا ُ ، ُمثَلَّثَةين: مةا يُاةاُن ـوصُ ـ 
 يي .

ا َةُ، ممةةةدََّد  : الةةةدُّبر، وضةةةرٌب مةةةن ـ     ةةةوَّ والاَّ
 الِ جاَرِ  َشديدٌ 

ان.ـ    : صوَّ

سةةةةة ْنَدِريَّةِ ـ       َِ ، والِاةةةةةيُن: ع بال ويَةةةةةِة، وبا
وموِضةةعاِن بَِ ْسةةَ َر، وممل ةةةٌ بالمْمةةِرِق، منهةةا 

 األَوا ِج الِاينِيَّةُ.

 والِمْاواُن: ِغالُف القَْوِس.ـ 

 والِاينِيَّةُ، بال سِر: د تَْ َت واِسِط الِعراِق.ـ 

ْو َةُ: العَِِيَد ُ.ـ   والاَّ

اد  فَْصُل الضَّ

ةةةائُِن: الةةةةعيُف، والُمْسةةةَِْرِ ج الةةةبطِن،  ـ    الةَّ
الِجْسةةةِم، القليةةةُل الطَّْعةةةِم، واألبةةةيُض  والَ َسةةةنُ 

ْمِل، وِ الُف الماِ ِ  من الغَنَمِ   العريُض من الرَّ

ُك، وكأميٍر، وهج َضائِنَةٌ ـ    : َضأٌْن، ويَُ رَّ

  : َضوائُِن.ـ 

 وأضأََن: كثَُر َضأْ ُ ُ.ـ 

 وأْضئِْن َضأْ ََ : اْ ِ ْلها من الَمعَِ .ـ 

، بال سِر: الِسقاـ  ء الةْخُم من ِجْلةَدٍ  والِةئْنِجُّ
 يُْمَخُض بها الرائُِب.

ا َةُ: الِخ اَمةُ إذا كا ت من َ قٍَب.ـ   والةَّ

الِةْبُن، بال سِر: ما أْ ياُهْم أن يْ ِفُرو ُ، وما  ـ
ْبةةِط. وبةةالفِكِ، وك ِِةةٍف: المةةاء  َِ بةةيَن الَ ْمةةكِ وا

 الَمْمفُوُف ال يَْةَل يي ،

ِمُن، وبالـ      ِ ريةةةةِ : كالَمْةةةةةبُوِن، وهةةةةو الةةةة َّ
 الَوْكُس.

ةةـ    ةةٍة: الِعيةةاُل، وَمةةْن ال ـوالةُّ ًَ ْبنَةُ، مثلثةةة  وكفِر
يَقَاِء.  َغناَء ييِ  وال ِكفايَةَ من الرُّ
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 وَضبََن الَهِديَِّة: َكفََّها، لُغَةٌ يج الااِد.ـ 

 وأْضبَنَ ُ: أْتَمنَ ُ،ـ 

 المجَء: َجعَلَ ُ يج ِضْبنِِ ، ـوـ 

 كاْضطبَنَ ُ، وَضيََّ   لي .ـ 

 وَضبِينَةُ، َكَسفينٍَة: أبو بَْطٍن. ـ

 وبَنُو ضابٍِن وبَنُو ُمةابٍِن: قَبيلِاِن.ـ 

 واألَْضباُن: المسابُع ال ثير ُ السباعِ.ـ 

ِمُن.ـ   والَمْةبُوُن: ال َّ

ُل الَ ْمِل: األَْبُط،ـ   وأوَّ

ْبُن، ثم الَ ْةُن.ـ   ثم الةَّ

كة : جبٌل. ـ َجُن، م رَّ  الةَّ

اَن: جبةٌل قُةْرَب م ةةَ، وجبةٌل وَضْجناُن، َكس رـ 
 آ ُر بالباِديَِة.

كة : د،  ةن ابةِن ِسةيَد ، وأْ َمةَد ـ  َ ُن، م رَّ الةَّ
بَْيَت ابِن ُمْقبِةٍل الةَي أْ َمةَد ُ الجةوَهِريُّ يةج ض 

ٌف. ُدُهما ُمَا  ِ ًَ َ    ن، يأ

لَ ُ.ـ   َضَد َ ُ يَْةِد ُ ُ: أْصلََ  ُ، وَسهَّ

 وَضْد َ ، َكسْ َرى: ع.ـ 

واٌن وَضْدياٌن: َجباَلِن، أو النُّوُن تائِةَد ٌ، وَضدْ ـ 
 يَيُعاُد يج الياء.

ةةةْيَ ُن، كَ ْيةةةَدٍر: ال ةةةايُِظ الث ِقَةةةةُ، َوَولَةةةُد ـ     الةَّ
ُُ ُ، والسةةاقِج الَجْلةةُد،  ُجةةِل، وِ يالُةة ُ، وُشةةَركا الرَّ
ِ البََ ةةةَرِ   اُن، و ُ ةةةاٌس بةةةيَن قَةةةب  والبُْنةةةداُر الَخةةةرَّ

 ًِ ُم أبةةا ُ يةةج اْمرأتِةةِ ، وَمةةْن والسَّةةاِ ِد، وَمةةْن يُةة ا

ُمَ   نَد االْسِِقَاِء، وَصنٌَم. ًِ  يَُ ا

َِ اَث، ولةم يَْنةُ  ـ  ْي اُن: يََرٌس لم يََِبَطَّن ا والةَّ
 قَطُّ.

وَضَ  َ ُ يَْةُ  ُ ُ ويَْةةِ  ُ ُ: أَ ةََ  لة  مةا يةج ـ 
 يَِدِ  دوَن ما يُِريُد .

 وتَةاَت ا: تعَاَليَا يََِغالَبا.ـ 

كةةة : َمَمةة   َضةةْيَطنَ ـ    َضةةْيَطنَة  وَضةةيَطا ا ، م رَّ
َك َمْنِ بَْيةةِ  وَجَسةةَد ُ مةةع َكثْةةَرِ  لَْ ةةٍم، يهةةو  يَ ةةرَّ

 َضْيَطٌن وَضْيَطاٌن.

يَةةةةُ، وإْبةةةُط الَجَمةةةِل،  ـ    ًِ ةةةْغُن، بال سةةةِر: النا الة ِ
 والَمْيُل، والمَّْوُق، والِ ْقُد،

غينَِة، وقد َضِغَن، كفَِرَح.ـ   كالةَّ

َطغَنُوا: اْ َطةةةةَوْوا  لةةةة  وتَةةةةةاَغنوا واْضةةةةـ     
قَاِد. ًْ  األَ

ْةنِِ .ـ  ًِ  واْضَطغَنَ : أَ ََ ُ تَْ َت 

ْرِب.ـ   ويََرٌس ضاِغٌن: ما يُْعِطج َجْريَ ُ إالَّ بالةَّ

ٍة: َ ْوجاء.ـ  ًَ  وقنا ٌ َضِغنَةٌ، كفَِر

: األََسُد.ـ  ِغينِجُّ  والةَّ

ْ يَا، كفَِرَح: ماَل.ـ   وَضِغَن إل  الدُّ

 يَْةِفُن: أتاُهْم يَْجِلُس إليهم، َضفََن إليهم ـ

 بغائِطِ : َرَم ، ـوـ 

 ب اَجِِِ : قََة ، ـوـ 

 المرأ َ:  ََ َ ها، ـوـ 
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 البعيُر بِِرْجِلِ : َ بََط، ـوـ 

َملَ ُ  ليها، ـوـ  ًَ   ل   اقَِِِ : 

 يال ا : َضَرَب بِِرْجِلِ   ل  َ ُجِ ِ ، ـوـ 

 ب  األرَض: َضَربَها ب ، ـوـ 

 الناقَة: َضمَّ ُ للَ ْلِب. َضْرعَ  ـوـ 

َر  َْفِسِ .ـ   واْضَطفََن: َضَرَب بِقََدِمِ  ُمَؤ َّ

َمةُ  ـ  ًْ : القَاةيُر، واألَ ٍ وِلِمر ٍ ، كِهَجف  فَنُّ والةَّ
 يج ِ َ ِم َ ْلٍ .

 وتَةايَنُوا  لي : تَعاَو ُوا.ـ 

ْيفَُن: يج الفاء.ـ   والةَّ

 َضِمَن المجَء، ـ

َضةةْمنا ، يهةةو ضةةاِمٌن بةة ، كعَِلةةَم َضةةما ا  و ـوةةـ   
 وَضِميٌن: َكفَلَ ُ.

ْنُِ ُ المجء تَْةمينا ،ـ   وَضمَّ

ْمُِ ُ يالََِ َم ُ.ـ  نَ ُ َ ن ِج: َغرَّ  يَََِةمَّ

ْنَِ ُ إيا ُ.ـ   وما َجعَْلَِ ُ يج ِو اٍء يقد َضمَّ

ْنَِ ُ ـ  ةْعِر: مةا َضةمَّ ُن، كُمعَ َّةٍم، مةن الم ِ والُمَةةمَّ
 بَْيِا ،

 ا ال يَِِمُّ َمْعنَا ُ إالَّ بالَي يَِليِ ،من البَْيِت: م ـوـ 

مةةن األَْصةةواِت: مةةا ال يُْسةةََِطاُع الُوقُةةوُف  ـوةةـ   
  لي  ًِ  يُوَصَل بآَ َر.

 وِضْمُن ال ِاِب، بال سِر: َليُّ ُ.ـ 

نَ ُ: اْشََِمَل  لي .ـ   وتََةمَّ

ةةةةْمنَةُ، بالةةةةةم: الَمةةةةَرُض. وكَ ِِةةةةٍف: ـ      والةُّ
ِمُن، والمُ   ْبَِلَ  يج َجَسِدِ ،العاِشُ ، وال َّ

ةةةْمنَةُ، ـ     وقةةةد َضةةةِمَن، َكَسةةةِمَع، واالْسةةةُم: الةُّ
كة  وَكس اٍب وَس ابٍَة. َمُن، م رَّ  بالةم، والةَّ

وقَْوُل َ ْبِد ِِ بِن َ ْمةٍرو: َمةِن اْكََِِةَب َضةِمنا ، ـ 
ةةةةْمنَ   أَي: مةةةةن َكَِةةةةَب  َْفَسةةةة ُ يةةةةج ديةةةةواِن الةَّ

ْمنَ .  وال َّ

 ِد: َمْخبُو ُها.ورُجٌل َمْةُموُن اليـ 

والةاِمنَةُ: ما يَ وُن يةج القَْريَةِة مةن النَِّخيةِل، ـ 
 أو ما ألاَف ب ، منها ُسوُر الَمِدينَِة.

.ـ   والةَّما َةُ: الُ بُّ

 والَمةاِميُن: ما يج أْصالِب الفُُ وِل.ـ 

 وَمْةُموٌن: اسٌم.ـ 

كة : المُّجاُع. ـ نَُن، م رَّ  الةَّ

ةةنيُن: البَِخيةةُل، ـ    ، بةةالفِكِ وال سةةر، والةَّ يََةةةنُّ
 َضنا َة  وِضنَّا ، بال سر.

 وهو ِضن ِج، بال سر، أي:  اصٌّ بج.ـ 

 وضنائُِن ِِ: َ واصُّ َ ْلِقِ .ـ 

وهةةَا ِ ْلةةُ  َمَةةةنٍَّة، وتُْ َسةةُر الةةةاُد:  َفةةيٌس ـ   
 يَُةنُّ ب .

وقَةةةْوُل  ـوِضةةةنَّةُ، بال سةةةر: َ ْمةةةُس قَبائِةةةَل ـ    
:ِ  الَجْوَهِري 

: ِضةنَّةُ بةُن َسةْعٍد يةج قُةةاَ ةَ، ـقُاوٌر  قَبيلَةٌ ـ 
ََْر َ، وابةةُن الَ ةةالَِّف يةةج  وابةةُن  بةةِد ِِ، يةةج ُ ةة
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أسِد بِن ُ َ ْيَمةَ، وابُن العاِص يةج األَْتِد، وابةُن 
  بِد ِ يج  َُمْيٍر.

 والَمْةنُوُن: الغاليَةُ، وبهاٍء: اسُم َتْمَ َم.ـ 

نَّان بُن الَمنَّاِن، كَمدَّ ـ   اٍد: شاِ ٌر.والةَّ

: بَِخَل.ـ   واْضَطنَّ

بِيَّةُ الاةغير ُ،  ـ ْ فَ ةَ، وبهاٍء: الاَّ َِ ْوُن: ا الةَّ
 وَكثَْر ُ الَولَِد،

ِن.ـ   كالََِّةوُّ

 والةا َةُ: البَُر ُ يُْبَرى بها البعيُر.ـ 

نَّْوُر الَََّكرُ ـ  ْيَوُن: الس ِ  والةَّ

  : َضيَاِوُن.ـ 

 بَاْنعاء. ِضْيٌن، بال سر: َجبٌَل   يمٌ ـ 

 فَْصُل الّطاء

ُك، وُمثَلَّثَةةةة .  ـ    ةةةْبُن: الجمةةةُع ال ثيةةةُر، ويَُ ةةةرَّ الطَّ
ُ ُ: ِسةَدَر ، والِجيفَةةُ  وكُاَرٍد: لُْعبَةٌ لهم، ياِرِسيَِّ
ةةةةباُع،  تُوَضةةةةُع يَيُاةةةةاُد  ليهةةةةا النُّسةةةةوُر والس ِ
 وبالةم: الطُّْنبُوُر، أو العُوُد، وبهاٍء: َصْوتُ ُ.

ْبنَةُ، بالـ    سر: الِفطنَةُ والط ِ

  : كِعنٍَب.ـ 

وَلةةةبَِن لةةة ، كفةةِرَح وَضةةةَرَب، َلبَنَةةةا  وَلبَا َةةةة  ـ   
وَلبَا ِيَةةةة  وُلبُو َةةةة : يَِطةةةَن، يهةةةو َلةةةبٌِن، كفَةةةِرحٍ 

ٍب، ًِ  وصا

 الناَر يَْطبِنُها َلْبنا : َديَنها لئالَّ تْطفَأ، ـوـ 

 وذل  الموِضُع: لابُوٌن.ـ 

 ا، ولأِْلئْها.ولابِْن هَ  الَ ِفيَر َ: لاِمْنهـ 

.ـ  : اْلَمأَنَّ  واْلبَأَنَّ

 وأَيُّ الطَّْبِن هو: أي الناِس.ـ 

 ولابَنَ ُ: وايَقَ ُ.ـ 

 وُلوبا ِيَةُ، بالةم: قَْلعَةٌ بفَلَْسِطيَن.ـ 

 الطَّثُْن، بالمثلثة: الطََّرُب، والَِّنَغُُّم.ـ 

 الطَّْجُن: القَْلُو. ـ

ُن، كُمعَ ٍَّم: الَمْقلُوُّ ـ   يج والُمَطجَّ

ْيةةةَدٍر، ِلطةةةابٍِ  يُْقلَةةة  ـ     ًَ ٍب و ًِ الطةةةاِجِن، كاةةةا
باِن.   لي ، ُمعَرَّ

، كَمنََع، ـ  َلَ َن البُرَّ

نَ ُ: َجعَلَ ُ َدقِيقا ،ـ   وَل َّ

 األَْيعَ : اْسََِداَرْت، يهج ِمْطَ اٌن. ـوـ 

ْ ُن، بال سر: الدَّقيُ ،ـ   والط ِ

ومنةةةة  الَمثَةةةةُل: "أْسةةةةَمُع َجْعَجعَةةةةة  وال أرى ـ     
ْ نةةةا ". وكُاةةةَرٍد: القاةةةيُر، وُدَويبَّةةةةٌ، ولَْيةةةُث لِ 

يَن.  ِ ِفر ِ

ًَ .ـ   والطاًو َةُ: الرَّ

ُن: األَْضةةةراُس. وكاةةةبوٍر:   ةةةو ـ     ًِ والطةةةوا
الةةةثَّالِث مئةةةٍة مةةةن الغَةةةنَِم، والَ ِِيبَةةةةُ الع يمةةةةُ، 

بُِل ال ثير ُ، َِ  والَ ْرُب، وا

ا َِة.ـ   كالطَّ َّ

قُ ـ    ُن: الةةراِكُس مةةن الدَّ ًِ وقَةةِة الِةةج تقةةوُم والطةةا
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 يج َوَسِط الُ ْدِس.

ِ، ـ  اُن َمْاُروٌف إن لةم تَْجعَْلة ُ مةن الطَّةك  والطَّ َّ
ْريَُِ : ك ِابٍة. ًِ  و

.ـ   الطُّْرُن، بالةم: الَخ ُّ

: َضْرٌب من .ـ   والطاُرو ِجُّ

 وَلْريََن المَّْرُب: اْ َِلَُطوا من السُّْ ِر.ـ 

ْريَُن، كِدْرَهٍم: الطيُن الـ   رقيُ .والط ِ

ْريَِن والِغْريَِن، أي: َغِةَب.ـ   وأت  بالط ِ

 وِلْر يا َةُ، بال سر: د بالمغِرِب.ـ 

 وأُْلُروُن، بالةم: د بِفَلَْسِطيَن،ـ 

 وكابوٍر: ع بِمْرِمينِيَّةَ.ـ 

ِ.ـ  ي   وُلوِريُن، بالةم:   بالرَّ

ُكو َةُ، بفِك الطاء والةراء الُممةدََّدِ  وضةم ـ  َلرَّ
 ْ َدلُِس،ال اِف: د باألَ 

 وع آَ ُر بالَمْغِرِب أيةا .ـ 

 َلْيسا ِيَّةُ: د بِمْشبِيِليَّةَ.ـ 

ولةةسال ال تُْجَمةةُع إالَّ  لةة  ذَواِت َلةةس، وال ـ   
 تَقُْل َلواِسيُن.

ْمكِ، كَمنع  و ََاَر ، َلْعنا : َضَربَ ُ،  ـ َلعَنَ ُ بالرُّ
 َوَوَ َ  ُ، يهو َمْطعُوٌن وَلِعينٌ 

  : ُلْعٌن، بالةم،ـ 

 يي  بالقوِل َلْعنا  وَلعَنا ا . ـوـ 

 يج الَمفَاَتِ : ذََهَب، ـوـ 

 الليَل: ساَر يي  كلَّ ، ـوـ 

الفَةةَرُس يةةج الِعنةةاِن: َمةةدَّ ، وتَبَسَّةةَط يةةج  ـوةةـ   
 السَّْيِر.

،ـ  ِ  والِمْطعاُن: ال ثيُر الطَّْعِن للعَُدو 

 كالِمْطعَن، كِمْنبَرٍ ـ 

ا يج الَ ْرِب  : َمطاِ يُن وَمطاِ ُن. وتَطاَ نُوـ 
 تَطاُ نا  وَلعَنا ا ، وِلعا ا ، والَّعَنوا.

 والطا ون: الَوباءـ 

  : َلَواِ يُن. وكعُنَِج: أصاب .ـ 

ةي ِئَةُ ـ  الطَّْعثَنَةةُ، بالمهملةة والمثلثةِة: المةرأ ُ السَّ
 الُخلُِ .

 وَغنٌَم َلْعثَنَةٌ: كثير  .ـ 

 الطَّْفُن: الَمْوُت، وال بُس.ـ 

 ةُ، كعاَل ِيٍَة: َشٌِْم للرجِل والمرأِ .والطَّفَا ِيَ ـ 

ُب، ومةةةا ال َ ْيةةةَر ييةةة  مةةةن ـ     َِ والطَّفةةةا يُن: الَ ةةة
 ال الِم، وال بُس، والََِّخلُُّف.

،ـ  : اْلَمأَنَّ  واْلفَأَنَّ

ُسَن. ـوـ  ًَ  ُ لُقُ : 

 الطَّْمُن، بالفِك: الساِكُن، كالُمْطَمئِن ِ  ـ

نا ةةةةا   : ُلمةةةةوٌن. واْلمةةةةأَنَّ إلةةةة  كةةةةَا اْلِمئْ ـ     
 ، ، وذاَك ُمْطمةةةةةأَنٌّ وُلَمأْ ينَةةةةةة ، وهةةةةةو ُمْطَمةةةةةئِنٌّ

 وتاغيُر : ُلَمْيئٌِن.

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.dorar.net/


wwwwww..ddoorraarr..nneett                    َرِر السَّنِيَِّة                                                    القاموس المحيطالقاموس المحيط َرِر السَّنِيَِّة    دُّ َمْوقُِع الالدُّ

          
 

َِْهَر ُ: َلاَمنَ ،ـ   وَلْمأَن 

 من األمِر: َس ََّن. ـوـ 

وم.ـ   وكس  يٍن: د بالرُّ

: ُرَلٌب أًمةُر شةديُد ال ةالوِ ، وبالةةم:  ـ الطَّنُّ
َِ ساِن وغيِر   بََدُن ا

ِعةةالو ُ بةةين الِعةةْدلَْيِن،  : أْلنةةاٌن وِلنةةاٌن، والـ   
ْ َمةةةةُ القََاةةةِب، الواًةةةد ُ: بهةةةاٍء. وكةةةأَميٍر:  ًُ و

 صوُت الَُّباِب والطَّْسِت.

َت،ـ  : َصوَّ  وَلنَّ

 كَطْنَطَن وَلنََّن، وماَت.ـ 

 وأَلنَّ ساقَ ُ: قََطعَها،ـ 

تَ ُ. ـوـ   الطَّْسَت: َصوَّ

 والطَّْنَطنَةُ: ً ايةُ صوت الطُّْنبُوِر وِشْبِه .ـ 

، بالةم: الرجل الجسيُم، ـ  والط ن ِجُّ

 ورجٌل ذو َلْنطاٍن: ذُو َصَخٍب.ـ 

 ُلَوا َةُ، كثُمامٍة: ع.ـ 

 الِطيُن، بال سر: م، وبهاٍء: الِقْطعَةُ ِمن ، ـ

 ود قرَب ِدْمياَل، والِخْلقَةُ، والِجبِلَّةُ.ـ 

سََّن َ َمَل الطيِن،ـ  ًَ  وَلاَن: 

 ِكِابَ ُ: َ ََِم ُ ب . ـوـ 

 يََّن: تَلَطََّخ ب . وك ِابٍة: َصْنعَُِ .وتَطَ ـ 

 وَليََّن السَّْطَك،ـ 

 يهو َمِطيٌن، كأَميٍر.ـ 

 وم اٌن لاٌن: كثيُر .ـ 

ٍث: لَقَةةُب م مةةِد بةةِن  بةةد ِِ ـ    وُمَطةةي ٌِن، كم ةةد ِ
ال ةةةايِِظ، لَولَِعةةةِ  بةةة  صةةةغيرا . ويِلْسةةةِطيُن: يةةةج 

 الطاِء.

 فَْصُل الظَّاء

َراُن، كِ ِاٍب: ع. ـ ِِ 

ُك: ساَر. ـ َِْعنا ، ويَُ رَّ  َِعََن، كَمنََع، 

عَنَ ُ: َسيََّر ُ.ـ  ِْ  وأ

 وال َّعينَةُ: الَهْوَدُ  يي  امرأ ٌ أم الـ 

عةةاٌن، والمةةرأ ُ ـ    ِْ َِعةةائُِن وأ ُِعُةةٌن و ُِْعةةٌن و  : 
 ما َداَمْت يج الَهْوَد ِ.

َِّعَنَِْ ، كاْيَِعَلَِْ ُ: َرِكبَِْ . وكَابوٍر: البعيةُر ـ  وا
َمُل ويُْ َمةُل  لية . وك ِةاٍب: الَ ْبةُل يَُمةدُّ بة  يُْعَِ 

 الَهْوَدُ .

ٍ مةةةاَت ـ     ُل َصةةة ابِج  و ثمةةةاُن بةةةُن َمْ عُةةةوٍن: أوَّ
 بالمدينة.

 وذُو ال ُّعَْينَِة، كُجَهْينَةَ: ع.ـ 

: أبو قَبيلٍة.ـ   وِاِ نةُ بُن ُمر ٍ

ُد الةةراِجُك بةةين َلَريَةةج االْ ِِقَةةاِد  ـ   : الَِّةةَردُّ ال َّةةنُّ
 ِر الجاِتمِ الغي

ُِنةةةوٌن وأِةةةا يُن، وقةةةد يوَضةةةُع َمْوِضةةةَع ـ      : 
 الِعْلِم.

نَّةُ، بال سر: الَُِّهَمةُ ـ   وال  ِ
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  : كِعنٍَب.ـ 

 وال َّنيُن: الُمََِّهُم.ـ 

َِنَّ ُ: اتََّهَم ُ.ـ   وأ

وقوُل ابِن ِسيريَن: لم ي ْن  لجٌّ يُ َّنُّ يج قَِِْل ـ 
 يأُْدِغَم. ثماَن، يُْفَِعَُل، ِمْن تََ نََّن، 

، وأصةةةلُ  الََِّ ةةةنُُّن. ـ     والََِّ ن ِةةةج: إ مةةةاُل ال َّةةةن ِ
وكَاةةبوٍر: الرجةةُل الةةةعيُف، والقليةةُل ال يلةةِة، 
والمةةرأ ُ لَهةةا َشةةَرٌف تََِةةَ وَّ ، والبِئْةةُر ال يُةةْدَرى 

 أييها ماٌء أم ال، والقليلةُ الماِء،

من الدُّيوِن: مةا ال يُةْدَرى أيَْقِةةيِ  آ ةَُ  أم  ـوـ 
 ال.

وَمِ نَّةةُ المةجِء، ب سةر ال ةاِء: موضةٌع يَُ ةنُّ ـ 
 يي  ُوجوُد .

ْضُِ ُ للَُِّهَمِة.ـ  نَْنُِ : َ رَّ ِْ  وأ

 فَْصُل العَْين

العَةةةةْبُن، ضبةةةةالفِكم: الِغلَةةةةُظ يةةةةج الِجْسةةةةِم،  ـ    
ةةماُن الِمةةالُح ِمنَّةةةا،  والُخُمةةو َةُ وبةةةمِين: الس ِ

كةةة  ممةةدََّد َ النةةوِن: الغَلةةيُظ والعَ ةةيُم  مةةن وم رَّ
 النُّسوِر والجماِل،

 كالعَبَنَّ  والعَبَنَّا ِ ـ 

  : َ بَنَّيَاٌت.ـ 

 وأْ بََن: اتََّخََ َجَمال  َ بَنَّ .ـ 

 والعُْبنَةُ، بالةم: قُوَّ ُ الَجَمِل والناقَِة.ـ 

ةةُد: َ ِةةوٌن ـ    ًِ اُء، الوا َِْيِن: األَِشةةدَّ العُةةُُِن، بَةةةمَّ
 و اتٌِن.

ةةةْجِن يَْعِِ ـ     نُةةة  ويَْعُِنُةةة : َديَعَةةة ُ وَ َِنَةةة ُ إلةةة  الس ِ
 َشديدا  َ نيفا .

 وأْ ََِن  ل  َغِريمِ : آذا ُ، وتََمدََّد.ـ 

َاَء َ ْيبََر.ـ  ًِ  وِ ِاٌن، كِ ِاٍب: ماٌء 

الِعثُْن، بال سةر: َضةْرٌب مةن الُخوصةِة تَْر ةا ُ  ـ
المةةةةةاُل َرْلبةةةةةا ، وُمْاةةةةةِلُك المةةةةةاِل، وسائُِسةةةةة ، 

نَُم الاَّ   غيرُ والِعْهُن، وبالِ ري : الاَّ

  : أْ ثاٌن، والدُّ اُن،ـ 

ةةِد: العَةةواثِِن. وك ِِةةٍف: ـ   ًِ كالعُثةةاِن، كغُةةراٍب، وا
 الفاِسُد من الطَّعَاِم ِلُد اٍن  الََط ُ،

 كالَمْعثُوِن.ـ 

وَ ثَنَِت الناُر َ ثْنَا  وُ ثا ا  وُ ثو ا ، بةمهما: ـ 
نَْت،  َد َّ

 َكعَثَّنْت،ـ 

 يج الجبل: َصعََّد. ـوـ 

 الثَّْوُب، َكفَِرَح: َ بَِ .وَ ثَِن ـ 

والَِّْعثِةيُن: الَِّْخِلةيُط، وإثةار ُ الفَسةاِد، وتَْبِخيةُر ـ 
 الثَّْوِب بالبَُخوِر، وكغُراٍب: الغُباُر،

 وع. وكثُمامٍة: ماٌء ِلَجَيَمةَ،ـ 

والعُثْنُةةوُن: الل ِْ يَةةةُ، أو مةةا يََةةةَل منهةةا بعةةَد ـ   
وتَْ َِةةة ُ  العاِرَضةةةْيِن، أو مةةةا  َبَةةةَت  لةةة  الةةةََّقَنِ 

ِسةةْفال ، أو هةةو ُلولُهةةا، وُشةةعَْيراٌت ِلةةواٌل تَْ ةةَت 
نَِ  البعيِر، ًَ 

لُُهمةةةا، أو  ةةةامُّ  ـوةةةـ     مةةةن الةةةريكِ والمطةةةِر: أوَّ
 المطِر، أو المطُر ما داَم بين السماِء واألرِض 

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.dorar.net/


wwwwww..ddoorraarr..nneett                    َرِر السَّنِيَِّة                                                    القاموس المحيطالقاموس المحيط َرِر السَّنِيَِّة    دُّ َمْوقُِع الالدُّ

          
 

  : َ ثا يُن.ـ 

ةةةعَِر. ـ     والعُةةةواثُِن، بالةةةةم: األََسةةةُد ال ثيةةةُر المَّ
ْخمُ   العُثْنُون. وكُمعَ ٍَّم: الةَّ

َ َجنَ ُ يَْعِجنُ ُ ويَعُجنُ ، يهو َمْعُجون وَ جيٌن:  ـ
 اْ ََِمَد  لي  بُِجْمعِ َكف ِِ  يَْغِمُ  ،

 كاْ ََِجنَ ُ، وَضَرَب ِ جا َ ،ـ 

 الناقةُ: َضَربَت األرَض بيََدْيَها يج َسْيِرها، ـوـ 

 ياُلٌن:  ََهَض ُمْعَِِمدا   ل  األرِض ِكبَرا . ـوـ 

 جيُن: الُمَخنَُّث،والعَ ـ 

 كالعَجينَةِ ـ 

َ ةةاَوِ  مةةن الِرجةةاِل ـ     : كُ ُِةةٍب، أْوُهةةم أْهةةُل الرَّ
 والنساِء.

َمُ ،ـ  ًْ  والعَِجينَةُ: األَ

اِن، والَجماَ ةُ،ـ   كالعَجَّ

نَِة، أو ال ثيَر ُ منها.ـ   كالُمَِعَج ِ

َ َمةُ.ـ   وأُمُّ َ ِجينَةَ: الرَّ

 وأبو  ِجينَةَ،ـ 

ثَاِن.وابُن أبج َ جِ ـ   ينَةَ: ُم د ِ

والعَْجناُء: الناقَةُ القَليلَةُ اللَّبَِن، والُمْنِِهيَةُ يج ـ 
 الِسَمِن،

تُها، وتَْلَ ةةُ  ـ    نَةةِة، أو الِةةج تَةةَدلَّ  َضةةرَّ كالُمَِعَج ِ
رَّ ، والِةج يةج  ها، يَيَْرتَِفُع يج أ الج الةَّ ُُ أْلبا

يائِها وَرٌم يَْمنَُع الِلقاَح، ًَ 

ةةةٍة، وقةةةد َ ِجنَةةةْت، كفَةةةِرَح. كالعَِجنَةةةِة، كفَ ـ     ًَ ِر
وكِ ِةةةةاٍب: العُنُةةةةُ ، واالْسةةةةُت، وتَْ ةةةةَت الةةةةََّقَِن، 

 والقَةيُب الَمْمُدوُد من الُخْايَِة إل  الدُّبُِر.

 و اِجنَةُ الَم اِن: َوَسُط .ـ 

 وأْ َجَن: َرِكَب السَّمينَةَ، وَوِرَم ِ جا ُ .ـ 

ُن والعَِجةةُن، كَ ِِةةٍف: البَعيةةرُ ـ    الُمْ َِنِةةُ   والُمةةَِعَج ِ
 ِسَمنا .

 و اقَةٌ  اِجٌن: ال يَقَرُّ الَولَُد يج بَْطنِها.ـ 

: القُْنفُةةةَُ، والةةةَي لةةةيس  ـ    العُجةةةاِهُن، بالةةةةم ِ
ُجِل الُمْعِرِس، يمذا  بَاِريَك النََّسِب، وَصدي  الرَّ
ُسةةوُل بَةةْيَن العَةةُروس  َدَ ةةَل، يةةال ُ جةةاِهَن، والرَّ

ْ راِس، وهج: بها َِ  ٍء،وأْهِلِ  يج ا

وتَعَْجَهَن: لَِ مها ًِة  بَنَة   ليهةا، والخةاِدُم، ـ 
 والطَّبَّاُ .

والعَجاِهنَةةةةةُ، بةةةةالفِك: َجْمعُةةةة ؛ وبالةةةةةم: ـ     
 الماِشطةُ.

 َ َدَن بالبَلَِد يَْعِدُن ويَْعُدُن َ ْد ا  وُ دو ا : أقاَم، ـ

 ومن : آَجنَّاُت َ ْدٍن{،ـ 

بِةةةُل يةةةج الَ ْمةةةِض: اْسةةةَِْمَرتْ ُ، و َ  ـوةةةـ     َِ َمةةةْت ا
  لي ، ولَِ َمِْ ، يهج  اِدٌن،

 األرَض يَْعِد ُها: َتبَّلَها، ـوـ 

 َكعَدَّ َها،ـ 

 المََّجَر َ: أْيَسَدها بالفاِس و  ِوها، ـوـ 

 الَ َجر: قَلَعَ ُ. ـوـ 

والَمْعِدُن، كَمْجِلٍس: َمْنبُِت الَجواِهِر من ذََهةٍب ـ 
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ْ بَة َِ قامةِة أهلةِ  يية  دائمةا ، أو  َِ اِت ِ و  ِوِ ، 
  َّ وجلَّ إيا ُ يي ، وم اُن كل ِ شجٍء يي  أصلُ . 

اقُوُر.  وكِمْنبٍَر: الاَّ

 وَ دََّن ب  األرَض تَْعِدينا : َضَربَها ب ،ـ 

 الماِرُب: اْمَِْلَ. ـوـ 

ُل البَْ ِر، وًايَةُ النَّْهِر،ـ  ًِ  وكَس اٍب: ع، وسا

ماِن: َسْبُع ِسنيَن، ـوـ   من ال َّ

 وا َ َدا ا ، وبهاٍء: الَجماَ ةُ يقاُل: َمَ ثُ ـ 

  : َ دا اٌت.ـ 

 والعَْيداُن: يج الداِل.ـ 

.ـ   وَ ْد َاُن: أبو َمعَد ٍ

ْلوِ ـ   والعَِدينَةُ والعَدا َةُ: ُرْقعَةٌ يج أْسفَِل الدَّ

  : َ َدائُِن.ـ 

ٍث: ـ  وَغْرٌب ُمعَدٌَّن، كُمعَ ٍَّم: ُ ِرَت بهةا. وكُمَ ةد ِ
ْخِر من ا لَمْعةِدِن، يُْبَِغَة  يية  الةَََّهُب ُمْخِرُ  الاَّ

 و  ُو .

: السَّريُع، أو المَّديُد، أو َمْنسةوٌب ـ  والعََدْوَد ِجُّ
 إل  يَْ ٍل أو أرٍض.

َكةةة : َج يةةَر ٌ بةةاليََمِن، أقةةاَم ـ    وَ ةةَدُن أْبةةيََن، م رَّ
 بها أْبيَُن.

 وَ َدُن الَ ةَ:   بِقُْربِ .ـ 

يَةةِة اـ    ًِ كةةة : ع بنا بَةةََِ ، واسةةٌم، وَ َد َةةةُ، م رَّ لرَّ
وبالةةةم: ثَنِيَّةةةٌ قُةةْرَب َملَةةَل. وكَسةة اٍب وُجَهْينَةةةَ: 

.  من أْسمائِِهنَّ

 وَ ْيَد َِت النَّْخلَةُ: صارت َ ْيدا َة .ـ 

 العََا َةُ، كَس ابٍَة: االْسُت.ـ 

كةة ، والعُْر َةةُ، بالةةم، وكِ ِةاٍب:  ـ العََرُن، م رَّ
َِْهُب المَّعََر، أو داٌء يأُ َُ يج آِ ِر ِرْجِل الدابَّ  ِة يُ

تََمقٌُّ  يج أيةديها أو أرُجِلهةا، أو ُجُسةوَّ ٌ تَْ ةُدُث 
يةةج ُرْسةة ِ ِرْجةةِل الفَةةَرِس، َ ِر َةةْت، كفَةةِرَح، يهةةج 

 َ ِر َةٌ وَ روٌن.

 وَ َرَن البعيَر يَْعِر ُ ُ ويَْعُر ُ ُ:ـ 

َوَضَع يةج أْ ِفةِ  الِعةراَن، كِ ِةاٍب: لعُةوٍد يُْجعَةُل ـ 
 أْ ِفِ . يج وتََر ِ 

وُ ةةةِرَن، كعُنِةةةَج: َشةةة ا أْ فَةةة ُ مةةةن الِعةةةراِن. ـ    
ئِب والَ يَِّة، َِ بُعِ وال  وكأَِميٍر: َمأَْوى األََسِد والةَّ

 كالعَرينَةِ ـ 

 : كُ ُِةةةةٍب، وَهمةةةةيُم الِعةةةةةاِ ، وجماَ ةةةةةُ ـ     
ةةةَجِر، واللَّْ ةةةُم، وبَْطةةةٌن، وصةةةياُح الفاِ َِةةةِة،  المَّ

ةةةةةوْ  ُك، وَمْعةةةةةِدٌن، ويِنةةةةةاُء الةةةةةداِر والبَلَةةةةةِد، والمَّ
.ِ ، وُجْ ُر الةَّب   والفَريَسةُ، والِع ُّ

 وَ ِر َِت الداُر ِ را ا ، بال سر: بَعَُدْت.ـ 

 وِدياٌر ِ راٌن و ار َةٌ: بَعيَد ٌ.ـ 

والِعْر يُن، بال سِر: األَْ ةُف ُكلُّة ُ، أو مةا َصةلَُب ـ 
 من َ ْ ِم ،

لُ ، والسَّي ُِد المَّريفُ  ـوـ   .من ُكل ِ شجٍء: أوَّ

ةةةْيل، وقةةةاُموُس ـ     : َمةةةدُّ السَّ والعُرا ِيَةةةةُ، بالةةةةم ِ
 البَْ ِر، وبالفِكِ: ابُن ُجَمَم يج بَْلقَْيِن.

كة : الغََمُر، وريُك الطَّبيخِ،ـ   والعََرُن، ُم رَّ

كالِعْرِن، بال سِر، والدُّ اُن، وَشَجٌر يُْدبَُ  بة ، ـ 
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لياِسةةَر واللَّْ ةةُم الَمْطبُةةوُ . وَكَ ِِةةٍف: َمةةْن يَْلةةَ ُم ا
ِ بةِن أَُميَّةةَ  ًِ  يَْطعََم من الَجُ وِر، ويََرُس َ ِدي 
 .ِ ِ، أو يَةةةَرُس ُ َمْيةةةِر بةةةِن َجبَةةةٍل البََجِلةةةج  ةةةب ِج  الةَّ
وكِ ِاٍب: ُ وُد البََ َرِ ، والبُْعُد، والِقِاُل، وِوجاُر 

بُعِ، والِقْرُن، والِمْسماُر،  الةَّ

َر ِسةةةـ     ةةةٍم: ُسةةةم ِ ٌن، كُمعَ َّ نا ُ ُ بةةة . وُرْمةةةٌك ُمعَةةةرَّ
 وكُجَهْينَةَ: قَبيلَةٌ، منهم العَُر ِيُّوَن الُمْرتَدُّوَن.

 والِعْر َةُ، بال سر: ُ روُق الِعْر يِن،ـ 

 وَ َمُب الِ َمخِ،ـ 

يُع الةَي ال ـ  وِسقاٌء َمْعةروٌن: ُدبةَ  بة ، والِاةر ِ
 يُطاُق.

 وِ ْر اُن، بال سِر: َجبٌَل.ـ 

ِم، وتََمقََّ  ِسةيقاُن وأْ َرَن: داَم  ل  أْكِل اللَّ ْ ـ 
 يُْاال ِ ، وَوقَعَِت الِ  َّةُ يج إِبِِلِ .

، ـ  وَ ْيفاُن بُن ُ را َةَ، كثُماَمةَ: قَدم  ل  النبةج 
 صل  ِ  لي  وسلم.

 وَ َرَن: َمَرَن،ـ 

فَ ُ. ـوـ   السَّْهَم: َرصَّ

وبَْطةُن ُ َر َةةةَ، كُهَمةَ ٍ : بِعََريةةاٍت، ولَةْيَس مةةن ـ  
 الَمْوقِِف.

ْوا: َمْعرو ةا  وُ َرْينةا ، وـ  العةاِرُن: األََسةُد، وَسةمَّ
اٍن.  كُ بَْيٍر وُرمَّ

العُْربُوُن، بالةم وكَ لَُ وٍن وقُْرباٍن: مةا ُ ِقةَد  ـ
 ب  البَْيُع.

 وَ ْربَنَ ُ: أْ طا  ذل .ـ 

 العَْرتَُن، كجعفٍر، ـ

 والعََرتَُن، م ركة  وتَُةمُّ الِاُء،ـ 

ْ فٍُل وكَجَ ْنفٍَل، أو تُثَلَّةُث واألصُل َ َرْ ٌُِن، كقَرَ ـ 
،ُ ُُ  تا

 والعََرتوُن، كَ َرُجوٍن: َشَجٌر يُْدبَُ  ب .ـ 

 وأديٌم ُمعَْرتٌَن: َمْدبُوغ ب .ـ 

 وُ َرْيِِناٌت، بالةم: ع.ـ 

َُْق، أو إذا يَةةةبَِس  ـ    العُْرُجةةةوُن، كُ ْ بةةةوٍر: الِعةةة
، أو أْصةةلُ ، أو ُ ةةوُد الِ بَاَسةةِة، أو  َْبةةٌت  واْ ةةَو َّ

 لفُْطِر يُْمبِ ُ الفَْقعَ كا

  : َ راِجيُن.ـ 

َر يي  ُصَوَرها،ـ   وَ ْرَجَن الثَّْوَب: َصوَّ

ياُل ةةةا : َضةةةَربَ ُ بهةةةا، وَلةةةال ُ بالةةةدَِّم، أو  ـوةةةـ    
ْ فَراِن، أو بالِخةاِب.  بال َّ

 العُْرُهوُن، كُ ْ بوٍر: الفُْطُر من الَ ْمأَ ِ  ـ

  : َ راِهيُن.ـ 

 بٍِط: َضْخٌم.وَجَمٌل ُ راِهٌن، كعاُلـ 

أْ ةَ َن يال ةا : قاَسةَم  يةج النَّاةيِب، يأََ ةََ ُكةلٌّ ـ 
  َِايبَ ُ.

ْسِن المَّعَِر والبياِض، ـ ًُ  العَْسُن: الطُّوُل مع 

وع، وبال سةةر: الِمثْةةُل، والنَّ يةةُر، والمَّةةْ ُم، ـ   
ةةةةةةةَمُن، وبةةةةةةةةمِين  ويُثَلَّةةةةةةةُث، وبالةةةةةةةةم: الس ِ

 ِة،وبالِ ريِ :  ُجوُع العَلَِف يج الدابَّ 

ابَّةةُ ـ  وقد َ ِسَن ييها الَ ْلُ، كفِرَح. وك ٍِِف: الدَّ
 المَّ وُر.
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 واألَْ ساُن: اآلثاُر،ـ 

ها، ـوـ  ًُ بِِل: أَْلوا َِ  من ا

 من األرِض: بَِقيَّةُ الَ َطِب وُجَُولُ . ـوـ 

 وتَعَسََّن أبا ُ: أْشبََه ُ،ـ 

 المجَء: َللََب أثََر ُ، ـوـ 

 ئا  من النَّباِت،األرُض: أْ بََِْت شي ـوـ 

 كأْ َسنَْت.ـ 

بَِل تَْعسينا : َ فََّف َشْ َمها.ـ  َِ  وَ سََّن الَجْدُب ا

 والعَْوَسُن، كَجْوهٍر: الطويُل يي  َجنَأٌ.ـ 

 وما هو من َ ْيسا ِ : من رجاِل .ـ 

 واْسَِْعَسَن البعيُر: أكَل قليال .ـ 

َ َمَن وَ مََّن واْ َِمةَن: قةال برأية ، وَ ْمةَن.  ـ
 كثُمامٍة: لُقاَلةُ الَِّْمِر، وأْصُل السَّعَفَِة،و

 كالعُماِن.ـ 

 وأبو ُ ما َةَ: من ُكناُهم.ـ 

 واْ ََِمَن النَّْخلَةَ: تََِبََّع ُكرابََِها،ـ 

 كَِعَمَّنَها،ـ 

. ـوـ  ٍ   ًَ  يال ا : واثَبَ  بغيِر 

العََمةةْوَتُن: العَِسةةُر الُمْلَِةةِوي مةةن كةةل ِ شةةجٍء،  ـ  
 ِ ،والمديُد الَخلْ 

ْلُب، وهج: بهاءٍ ـ   كالعََمْنَ ِن، والاُّ

  : َ ماِتُن وَ ماِوُن.ـ 

 والعَْمَ  َةُ: الِخالَُف.ـ 

، وَ ُسَر.ـ   أْ َاَن األمُر: اْ َو َّ

ةْوَل  ـ ًَ بِةِل، وَمْبَرُكهةا  َِ كة : وَلُن ا العََطُن، م رَّ
ْوَل الماءِ  ًَ  الَ ْوِض، وَمْربَُض الغَنَِم 

  : أْ طاٌن،ـ 

 َطنِ كالَمعْ ـ 

  : َمعاِلُن.ـ 

 وَ طََّن تَْعِطينا : اتََّخََ ُ.ـ 

بُِل، كنََاَر وَضَرَب، ُ طو ا ،ـ  َِ  وَ َطنَِت ا

وَ طَّنَةةةةْت، يهةةةةج  اِلنَةةةةةٌ، مةةةةن َ ةةةةَواِلَن ـ     
 وُ طوٍن: َرِويَْت ثم بََرَكْت.

بَسةةها  نةةد المةةاِء، يَبََرَكةةْت بعةةَد ـ    ًَ وأْ َطنَهةةا: 
 الُوروِد،

 ، م ركة .واالسُم: العََطنَةُ ـ 

 وأْ َطَن القوُم: َ َطنَْت إبِلُهم.ـ 

اٍن،ـ   وُهم قوٌم ُ طَّاٌن، كُرمَّ

وُ طةةةةوٌن وَ َطنَةةةةة ، م ركةةةةة :  ََ لُةةةةوا يةةةةج ـ     
 الَمعاِلِن.

 والعُطوُن: أن تُراَح الناقةُ بعَد ُشْربِها،ـ 

أو َردُّهةةا إلةة  العََطةةِن يُْنََِ ةةُر بهةةا، أل هةةا لةةم ـ   
ال ، ثم يُْعة َرُض  ليهةا المةاُء ثا يةة ، أو تَْمَرْب أوَّ

 هو أن تَْرَوى ثم تَُِْرَك.
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ُب العََطةِن، م ركةة : كثيةُر المةاِل، واِسةُع ـ  ًْ وَر
راع. ُب الَ ِ ًْ ِل، َر ًْ  الرَّ

 وَ ِطَن الِجْلُد، كفِرَح،ـ 

واْ عََطةةَن: ُوِضةةَع يةةج الةةدَّباغِ، وتُةةِرَك، يأُْيِسةةَد ـ   
 ُ، ياْسةَِْرَ   وأْ ََِن، أَو  ُِةَك  لي  الماُء، يَديَنَ 

 َشعَُر  ليُْنََِف.

وَ َطنَةةةة  يَْعِطنُةةةة  ويَْعطنُةةةة ، يهةةةةو َمْعُطةةةةوٌن ـ     
 وَ ِطيٌن،

وَ طَّنَةة ُ: يَعَةةَل بةة  ذلةة . وكِ ِةةاٍب: يَةةْرٌث، أو ـ   
هاِب ِلئاِل  يَْنَُِن. َِ  ِمْلٌك يُْجعَُل يج ا

 ورُجٌل َ ِطيٌن وَ طينَةٌ: ُمْنٌِِن.ـ 

 يََمنِ و اِلنَةُ: َمْرس   ببَْ ِر الـ 

 وَضَربُوا بعََطٍن: ُرُووا ثم أقاُموا  ل  الماِء.ـ 

 َ فََن يج الَجبَِل: َصعََّد، ـ

 اللَّْ َم: َغيََّر ُ، ـوـ 

 كعَفَّنَ ُ، يهو َ ِفٌن وَمْعفُوٌن،ـ 

 الَ ْبُل، كفَِرَح، َ فَنا  وُ فو َة ، يهو َ ِفٌن، ـوـ 

 وتَعَفََّن: يََسَد يََِفَََِّت  ند َمس ِ .ـ 

اٍد: اْسةةةٌم، ويُْاةةةَرُف، وَ ةةةْوٌر وـ     َ فَّةةةاُن، َكَمةةةدَّ
 بالِسْنِد.

ُجُل: تَثَقََّب أِديُم ُ.ـ   وأْ فََن الرَّ

 العُفاِهُن، كعاُلبٍِط: الناقَةُ القَِويَّةُ الَجْلَد ُ.ـ 

اَن.ـ   َ ْقنَةُ، َكَ ْمَ  : قَْلعَةٌ بِأَرَّ

وِ ْقيَةةوٌن، كِاةةْهيَْوٍن: بَْ ةةٌر مةةن الةةِريكِ تَْ ةةَت ـ   
لعرِا، يي  مالئِ ةٌ من ريك، َمعَُهم ِرمةاٌح مةن ا

ِريَن إل  العةرِا، تَْسةبِيُ ُهم: ُسةب اَن  ِِ ِريكٍ،  ا
 َرب ِنا األْ لَ .

 والِعْقياُن: يج الياِء.ـ 

العُْ نَةةةُ، بالةةةم: مةةا اْ َطةةَوى وتَثَنَّةة  مةةن لْ ةةِم  ـ  
 البَْطِن ِسَمنا  

  : كُاَرٍد.ـ 

، كُمعَ َّمةةة: تَعَ َّةةَن وجاِريَةةةٌ َ  نةةاُء وُمعَ َّنَةةةٌ ـ   
 بَْطنُها.

بُِل ال ثير ُ.ـ  َِ ُك: ا  والعَْ ناُن، ويَُ رَّ

والعَْ ناُء: الناقةُ الغلي ةُ األْ ةالِف. وكِ ِةاٍب: ـ 
 العُنُُ .

َ لَةةَن األْمةةُر، َكنََاةةَر وَضةةَرَب وكةةُرَم ويَةةِرَح،  ـ  
 َ لَنا ، وَ ال يَة ،

ََِهَر،ـ   واْ َِلََن: 

 وأْ لَْنُِ ،ـ 

 ب ، ـوـ 

َهْرتُ ُ.ـ  ِْ  وَ لَّْنُِ : أ

 والِعالُن والُمعالَنَةُ واألْ الُن: الُمجاَهَر ُ.ـ 

و الَنَةة ُ: أْ لَةةَن إليةة  األمةةَر. وكُهَمةةَ ٍ : مةةن ال ـ   
ا.  يَْ ُُِم ِسرًّ

 ورُجٌل َ ال ِيةٌ، من َ ال ِيَن،ـ 

، من َ ال ِي ِيَن: ِاهٌر أمُر ُ.ـ   وَ ال ِجٌّ
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ْاةةٌن وُ ْلةةواُن ال ِةةاِب:  ُ ـ    ًِ ْنوا ُةة . وكِ ِةةاٍب: 
ْاٌن قُْرَب ذََماِر. ًِ  قُْرَب َصْنعَاَء. وكَجبَّا ٍَة: 

 العَْلَجُن: يج الجيِم. ـ

 و اقةٌ ُ ْلجوٌن، بالةم: شديد ٌ.ـ 

َ َمةةةةَن بالم ةةةةاِن، كَةةةةةَرَب وَسةةةةِمَع: أقةةةةاَم.  ـ    
 وكَسفينٍة: األرُض السَّْهلَةُ.

 وكغُراٍب: رجٌل ود باليَمِن، ويُْاَرُف.ـ 

اٍد: د بالماِم. ـ  وكَمدَّ

ة َ إلية ، أْو دَ لَة ، وداَم ـ  ةَن: تََوجَّ وأْ َمةَن وَ مَّ
  ل  الُمقاِم.

 والعُُمُن، بةمِين: الُمقيموَن.ـ 

والعُما ِيَّةةةُ، بالةةةم:  َْخلَةةةٌ بالبَْاةةَرِ  ال يَةة اُل ـ   
 ليهةةةا َلْلةةةٌع جديةةةٌد، وَكبةةةائُس ُمثِْمةةةَر ٌ، وأَُ ةةةُر 

 ُمْرِلبَةٌ.

يَِعةنُّ ويَعُةنُّ َ ن ةا  وَ نَنةا  وُ نو ةا :  َ نَّ المةجءُ  ـ
ََِهَر أماَمَ ، واْ ََِرَض،  إذا 

،ـ   كاْ َِنَّ

كة .ـ   واالسُم: العَنَُن، م رَّ

مةةةةُ يةةةج ـ     وكِ ِةةةاٍب والعَنُةةةوُن: الدابَّةةةةُ المِقد ِ
 السَّْيِر.

، كِمَسةةن: مةةن يةةدُ ُل ييمةةا ال يَْعنِيةة ، ـ    والِمعَةةنُّ
ج: بهةةةةةاٍء، ويَْعةةةةةِرُض يةةةةةج كةةةةةل ِ شةةةةةجٍء، وهةةةةة

 والَخطيُب.

 والَمْعنُوُن: المجنوُن.ـ 

 وُ نا اَك، بالةم: قُااراَك.ـ 

ْبِس ريكِ ـ  ًَ والعَنيُن، كأَميٍر: َمن ال يَْقِدُر  ل  
يٍن: َمن ال يأتج النِسةاَء َ ْجة ا ، أو  بَْطنِ . وكِس  ِ
، واالْسةةةةةةُم: العَنا ةةةةةةةُ، والَِّْعنةةةةةةيُن  ال يُريةةةةةةُدُهنَّ

 تَُمدَُّد، والَِّْعنِينَةُ.والِعنِينةُ، بال سر و

 وُ ن َِن  ِن امرأتِِ ،ـ 

َ ةةَم القاضةةج  ليةة  ـ    ًَ  : ، بةةةمِهنَّ وأُِ ةةنَّ وُ ةةنَّ
 بَل ، أو ُمنَِع  نها بالِسْ ِر،

واالسُم: العُنَّةُ، بالةم. وك ِاٍب: َسْيُر اللجةام ـ 
 الَي تُْمَسُ  ب  الدابةُ 

  : أِ نَّةٌ وُ نٌُن، والُمعاَرَضةُ،ـ 

ْبُل الَمِِْن،كالُمعـ  ًَ  ا َِّة، و

يةج المَّةِرَكِة: أن ت ةوَن يةج شةجٍء  ةاص ٍ  ـوةـ 
دوَن سةةائِِر ماِلِهمةةا، أو هةةو أن تُعةةاِرَض رجةةال  
يج الِمراِء، يِقوَل: أْشةِرْكنِج َمعَةَ ، وذلة  قَبةَل 
أن يَْسَِْوِجَب الغَلَُ ، أو هو أن ي و ا سواء  يةج 

 قَِاِن ُمِساِويِاِن،المَِّرَكِة، ألَنَّ ِ ناَن الدابَِّة لا

 وع، وامرأ ٌ شاِ ر ٌ.ـ 

 ورجٌل َلِرُف الِعناِن:  فيٌف.ـ 

 وأبو ِ ناٍن،ـ 

ْفُص بُن ِ ناٍن: تابِِعيَّاِن.ـ  ًَ  و

 والعُنَّةُ، بالةم: ال  ير ُ من َ َمبٍ ـ 

 : كُاةَرٍد وجبةاٍل، وِدْقةداُن الِقةْدِر، والَ ْبةةُل، ـ  
 اُب، وِمْخالٌف باليمن، ورجٌل. وكس اٍب: السَّة

َدتُةة ُ: بهةةةاٍء، وواٍد  ًِ أو الِةةج تُْمِسةةُ  المةةةاَء، وا
بةةدياِر بنِةةج  ةةاِمٍر، أْ ةةال ُ لبَنِةةج َجْعةةَد َ، وأْسةةفَلُ ُ 

 لبَنِج قَُمْيٍر.

 واألْ ناُن: أْلراُف المََّجِر،ـ 
This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.dorar.net/


wwwwww..ddoorraarr..nneett                    َرِر السَّنِيَِّة                                                    القاموس المحيطالقاموس المحيط َرِر السَّنِيَِّة    دُّ َمْوقُِع الالدُّ

          
 

 من المَّياِليِن: أْ القُها، ـوـ 

يها. ـوـ  ًِ  من السماِء:  َوا

َ  منهةةةا إذا وِ نا ُهةةةا، بال سةةةر: مةةةا بَةةةدا لَةةةـ    
  ََ ْرتَها،

 من الدَّاِر: جا ِبُها. ـوـ 

َج ـ  وُ ْنواُن ال ِةاِب وُ ْنيا ُة ُ، ويُْ َسةراِن: ُسةم ِ
يَِِةةةِ ، وأْصةةةلُ : ُ نَّةةةاٌن،  ًِ ألَ َّةةة ُ يَِعةةةنُّ لةةة  مةةةن  ا
ةةاٍن، وُكلََّمةةا اْسةةَِْدلَْلَت بمةةجٍء يُْ ِهةةُرَك  لةة   كُرمَّ

 غيِرِ  يَعُْنواٌن ل .

وَ نَّنَةة ُ وَ ْنَو َةة ُ وَ نَّةةا ُ: كَِةةَب وَ ةةنَّ الِ ِةةاَب ـ   
 ُ ْنوا َ .

 واْ َِنَّ ما  نَدهم: أُْ ِلَم بَخبَِرِهم.ـ 

 وَ ْنعَنَةُ تَميٍم: إِْبَدالُهم العيَن من الهم ِ ،ـ 

 يَقُولُوَن " ن" موضَع "أن".ـ 

وَ نَْنةةُت اللجةةاَم وأْ نَْنُِةة  وَ نَّْنُِةة : َجعَْلةةُت لةة  ـ   
 ِ نا ا .

بَْسُِ ُ ب ،وَ نَْنُت ـ  ًَ  الفََرس: 

 كأَْ نَْنُِ ،ـ 

 يال ا : َسبَْبُِ . ـوـ 

ى، أو ـ  وأْ َطْيُِ ُ َ ْيَن ُ نَّةَ، بالةةم غيةَر ُمْجةر 
ة  من بَْيِن أْص ابِِ .  قَْد يُْجَرى، أي:  اصَّ

 ورأْيُِ ُ َ ْيَن ُ نَّةَ، أي: الساَ ةَ.ـ 

ْضةةةتُ ـ      وأْ نَْنةةةُت بعُنَّةةةٍة ال أْدِري مةةةا هةةةج: تَعَرَّ
 لمجٍء ال أْ ِريُ ُ.

: الَ ْبُل الطَّويُل.ـ   والعانُّ

، بالةم: قَبِيلَةٌ،ـ   وُ نُّ

 وع.ـ 

اٍد: بَِطجٌء.ـ   وْهَو َ نَّاٌن  ن الَخْيِر، كَمدَّ

ُ ُ.ـ   وجاِريَةٌ ُمعَنَّنَةُ الَخْلِ ، كُمعَ ََّمٍة: َمْطِويَِّ

 و"َ ْن"، ُمَخفَّفَة  ل  ثاَلثَِة أْوُجٍ :ـ 

رْ  ًَ ا، ولهةةةةا  مةةةةر ُ َمعةةةةاٍن: تَ ةةةةوُن  يةةةةا  جةةةةارًّ
الُمَجاَوَت ُ: سةايََر  ةن البَلَةِد، البَةَدُل: آال تَْجة ي 
 َْفٌس ع  َْفٍس شيئا {، االْسةِِْعالُء: آيم َّمةا يَْبَخةُل 
 ةةةن  َْفِسةةة {، الَِّْعليةةةُل: آومةةةا كةةةان اْسةةةِِْغفاُر 
إبةةراهيَم ألَبيةةِ  إالَّ  ةةن َمْوِ ةةَدٍ {، ُمَراَديَةةةُ بَْعةةَد: 

 ا قَليٍل ليُْابُِ نَّ  ادميَن{، ال َّْريِيَّةُ:آَ مَّ 

با ِة وا ِيا ْمِل الر ِ ًَ  وال تَُ   ن 

بةةةَدليِل: آوال تَنِيَةةةا يةةةج ِذْكةةةري{، ُمراَديَةةةة ِمةةةْن: 
آوهو الَي يَْقبَةُل الَِّْوبَةةَ  ةن  بةاِدِ {، مراديةة 
البةةاِء: آومةةا يَْنِطةةُ   ةةن الَهةةَوى{، االْسةةِِعا َةُ: 

، أي: بةة . قالةة  ابةةُن ماِلةةٍ ، َرَمْيةةُت  ةةن القَةةْوِس 
 ال ائَِد ُ للَِّعويِض  ن أُْ َرى َمْ َويٍَة:

ماُمها  ًِ يََهالَّ الِج  ****    أتَْجَ ُع إن  َْفٌس أتاها 
  ن بَْيَن َجْنبَْيَ  تَْديَعُ 

ِل الَمْوُصةةوِل، وِتيةةَدْت  يَْت " ةةن" مةةن أوَّ َِ يَُ ةة
 بَْعَد ُ.

نَةةِة تَمةةيٍم: وت ةةوُن َمْاةةَدِريَّة ، وذلةة  يةةج َ ْنعَ ـ   
 أْ َجبَنِج  ن تَْفعََل.

 وت وُن اْسما  بَمْعنَ  جا ٍِب:

 ِمْن َ ْن يَمينِج َمرَّ   وأماِمج

 وكقَْوِل :
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ِت الطَّْيُر ُسنََّ ا.   ل   ن يَمينِج َمرَّ

ةِد والَجْمةعِ، والُمَو َّةِث،  ـ ًِ ِهيُر، للَوا
العَْوُن: ال َّ

 ويَُ سَُّر أْ وا ا .

 لجمعِ.والعَويُن: اسٌم لـ 

 واْسَِعَْنُِ ُ،ـ 

بةة  يأَ ةةا َنِج وَ ةةوَّ َنِج، واالْسةةُم: العَةةْوُن،  ـوةةـ   
 والَمعا َةُ والَمْعُو َةُ والَمعُو َةُ والَمعُوُن.

 وتَعَاَو ُوا واْ ََِو ُوا: أ اَن بعُةهم بعةا .ـ 

 و اَو َ ُ ُمعاَو َة  وِ وا ا : أََ ا َ ُ.ـ 

 أو كثيُرها. والِمعواُن: الَ َسُن الَمعُو َِة،ـ 

والعَواُن، كَس اٍب، من الُ روِب: الِةج قُوتِةَل ـ 
 ييها َمرَّ  ،

من البَقَِر والَخْيِل: الِةج  َُِِجةْت بَْعةَد بَْطنِهةا  ـوـ 
 البِْ ِر،

 من الن ِساِء: الِج كاَن لها َتْوٌ : ـوـ 

  : ُ وٌن، بالةم،ـ 

ِل بَْ ِر الةيََمِن، واألرُض الَمْمُطةوَر ُ، ـ  ًِ ود بسا
 ، َِ وبهةةاٍء: النَّْخلَةةةُ الطَّويلَةةةُ، ودابَّةةةٌ ُدوَن القُْنفُةة

ْمِل، وماٌء بالعَْرَمِة.  وُدوَد ٌ يج الرَّ

ِ  ـ  ًْ ُمِر الَو ًُ  والعا َةُ: األتاُن، والقَطيُع من 

َكِب،ـ    : ُ وٌن، بالةم، وَشعَُر الرَّ

لَقَ ُ،ـ  ًَ  واْسَِعاَن: 

العا ِيَّةةُ،  و   ل  الفُراِت، يُْنَسُب إليها الَخْمةرُ ـ 
 وَكواِكُب بيٌض أْسفََل من السُّعوِد.

 و ا َِت المرأ ُ ـ 

 وَ وَّ َْت تَْعِوينا : صاَرْت َ وا ا .ـ 

 وأبو ُ وٍن، بالةم: الَِّْمُر، والِمْلُك.ـ 

 وبِئُْر َمعُو َةَ، بةم العيِن: قُْرَب الَمدينَِة.ـ 

، وأن والَِّْعةةويُن: َكثْةةَر ُ بَةةْوِك الِ مةةاِر ِلعا َِِةة ِ ـ   
 تَْدُ َل  ل  َغيِرَك يج  َِايبِ .

 وُ وائُِن: َجبٌَل.ـ 

. ـ     ةةةن ِ والُمَِعاِو َةةةةُ: المةةةرأ ُ الطاِ نَةةةةُ يةةةج الس ِ
وَ ةةةةْوٌن وُ ةةةةَوْيٌن وَ وا َةةةةةُ وَمِعةةةةيٌن وُمِعةةةةيٌن: 

 أسماٌء.

العُْهنَةُ، بالةم: تَثَن ِج القَةةيِب، أو اْ ِ سةاُر ،  ـ
ُن، وبال سةر: َشةَجَر ٌ أو باِل بَْينُو َةٍة، َ َهةَن يَْعِهة

ْمراُء، ًَ  لها َوْرَد ٌ 

ةوِف، أو الَمْاةبوغِ ـ  والِقْطعَةُ من الِعْهةِن، للاُّ
 أْلوا ا  

نَِة.ـ  ًْ َِ   : ُ ُهوٌن، ولُغَةٌ يج ا

والعةاِهُن: الفَقيةُر، والمةاُل الِاِلةُد، وال اِضةُر، ـ 
 والُمقيُم الثابُِت، والُمْسَِْرِ ج الَ ْسالُن،

ُد العَ ـ  ًِ واِهن، للسَّعَفَاِت الِج يَِلةيَن الِقلَبَةةَ، وَوا
ْ ساِن. َِ ِم الناقَِة، ولَجواِرحِ ا ًِ  وِلعُروٍق يج َر

وَرَمةة  ال ةةالَم  لةة  َ واِهنِةة ، أي: لةةم يُبةةاِل ـ   
 أصاَب أم أْ َطأ.

ِل َمْ ُسةةةور َ الهةةةاِء: ع ـ     وتَْعِهةةةُن، ُمثَلَّثةةةةَ األوَّ
 بالِ جاِت.

َ َرَ ، ضدٌّ، وَجةدَّ يةج وَ َهَن، َكنََاَر: أقاَم، وـ 
 العََمِل، وَ ِهَد،
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لَ ُ ل ، ـوـ   ل  ُمراَد ُ: َ جَّ

 السَّعَُف: يَبَِسْت. ـوـ 

 والعَْيُهوُن:  َْبٌت َلي ٌِب.ـ 

َسُن الِقياِم  لي .ـ  ًَ  وهو ِ ْهُن ماٍل، بال سر: 

 و اهاُن بُن َكْعٍب: شاِ ٌر.ـ 

 والِعهاُن، كِ ِاٍب: أْصُل الِ باَسِة.ـ 

 نُو ُ َهْينَةَ، كُجَهْينَةَ: قَبيلَةٌ َدَرُجوا.وبـ 

 العَْيُن: الباِصَر ُ، ُمَؤ َّثَةٌ  ـ

  : أْ ياٌن وأْ يٌُن وُ يوٌن، ويُْ َسرُ ـ 

ُك، وأهةةُل ـ    جةةج: أْ يُنةةاٌت، وأهةةُل البَلَةةِد، ويَُ ةةرَّ
صابَةُ يج العَْين  َِ صابَةُ بالعَْيِن، ل وا َِ الداِر، وا

ْ ساُن، َِ  ل، وا

ٌد،ومن : ـ  ًَ  ما بها َ ْيٌن، أي: أ

 ود لُهََْيٍل، والجاُسوُس، وَجَرياُن الماِء،ـ 

كالعَيَنَةةاِن، م ركةةة ، والِجْلةةَد ُ الِةةج يَقَةةُع ييهةةا ـ   
ُك،  البُْنةةةةُدُق مةةةةن القَةةةةْوِس، والَجماَ ةةةةةُ، ويَُ ةةةةرَّ
وًاسَّةةةةُ البََاةةةِر، وال اِضةةةُر مةةةن كةةةل ِ شةةةجٍء، 

 ًَ ْرُف ِهجاٍء  ًَ قيقَةُ الِقْبلَِة، و ًَ ْلِقيَّةٌ َمْجهوَر ٌ، و
ويَْنبَِغةةج أْن تُةةْنعََم إبا َُِةة ُ، وال يُبةةالََ  ييةة  يَيَةةُؤوُل 

 إل  االْسِِْ راِ ،

وَ يَّنَهةةةا: َكَِبَهةةةا، وِ يةةةاُر المةةةجِء، وَدوائةةةُر ـ    
يناُر،  ْيةةةةَدباُن، والةةةةد ِ َرقيقَةةةةةٌ  لةةةة  الِجْلةةةةِد، والدَّ
ةةةةي ُِد،  بةةةةا، والسَّ والةةةةَََّهُب، وذاُت المةةةةجِء، والر ِ

يَةةِة قِْبلَةةِة وال ًِ يَةةِة الِقْبلَةةِة، أو  ا ًِ سَّةة اُب مةةن  ا
الِعةةةةةةراِق، أو  ةةةةةةن يَِمينِهةةةةةةا، والمةةةةةةمُس، أو 

 ُشعاُ ها،

وهةةةو َصةةةديُ  َ ةةةْيٍن، أي: مةةةا ُدْمةةةَت تَةةةرا ُ، ـ    
 ولائٌِر، والعَِيُد من الماِل، والعَْيُب،

 وع بِباِلِد ُهََْيٍل،ـ 

 و  بالماِم تَْ َت َجبٍَل اللُّ اِم،ـ 

يََمِن بِِمْخةةالِف ِسةةْن اَن، وكبيةةُر القَةةْوِم، و  بةةالـ   
والمةةةاُل، وَمَاةةةبُّ مةةةاِء القَنةةةاِ ، وَمَطةةةُر أيَّةةةاٍم ال 
ُجةةةِل،  ِكيَّةةةِة، وَمْنَ ةةةُر الرَّ يُْقِلةةةُع، وَمْفَجةةةُر مةةةاِء الرَّ
يَةةُ، و ِْاةُف دا ِةةٍ   ًِ والَميَةُل يةج الِمية اِن، والنا
، مةةن َسةةْبعَِة َد ةةا يَر، والنََّ ةةُر، و َْفةةُس المةةجءِ 

ْكبَِة،  و ُْقَر ُ الرُّ

،ـ  ُد األْ يَاِن، لإِلْ َوِ  من أٍب وأُم ٍ ًِ  ووا

 وهَ  األُْ وَّ ُ تَُسمَّ : الُمعايَنَةَ، ويَْنبُوُع الماءِ ـ 

  : أْ يٌُن وُ يوٌن.ـ 

 و ََ َرِت البالُد بعَْيٍن أو بعَْينَْيِن: َللََع  َباتُها.ـ 

ْكةرامِ ـ  َِ والِ ْفةِظ  وأ ةَت  لة  َ ْينِةج، أي: يةج ا
 جميعا .

 وهو َ ْبُد َ ْيٍن، أي: كالعَْبِد ما داَم تَرا ُ.ـ 

اَن ـ       ةةةةةرَّ ًَ ورأُس َ ةةةةةْيٍن أو العَةةةةةيِن: د بةةةةةين 
.  و َايبيَن. وهو: َرْسعَنِجُّ

 وَ ْيُن َشْمٍس:   بِمْاَر.ـ 

 وَ ْيُن َصْيٍد،ـ 

 وَ ْيُن تَْمٍر،ـ 

 وَ ْيُن أ َّ : َمواِضُع.ـ 

صابِة بالعَْينِ ورجٌل ِمْعياٌن وَ يُوـ  َِ  ٌن: شديُد ا
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  : ِ يٌن، بال سر وك ٍُِب. وما أْ يَنَ ُ.ـ 

 وَصنََع ذل   ل  َ ْيٍن وَ ْينَْيِن،ـ 

 وَ ْمَد َ ْيٍن،ـ 

َد ُ بِِجد ٍ ويَقيٍن.ـ   وَ ْمَد َ ْينَْيِن، أي: تَعَمَّ

 وهاهو َ ْرُض َ ْيٍن، أي: قريٌب.ـ 

 وكَا هو ِمن ِج َ ْيُن ُ نَّةَ.ـ 

َل شجٍء.ولقِ ـ  َل َ ْيٍن: أوَّ  يُِ  أوَّ

بِةَل واْ ِا َهةا وأ ا َهةا: اْسَِْمةةَريَها ـ   َِ وتَعَةيََّن ا
 ليَِعينَها.

ولِقيُِةةة  ِ يا ةةةا ، أي: ُمعايَنَةةةة ، لةةةم يَُمةةة َّ يةةةج ـ    
يَِ  إيا ُ. ُْ  ُر

 و َِعَم ِ ب  َ ْينا : أْ عََمها.ـ 

َم وَ ةيَِن، كفَةِرَح، َ ْينةا  وِ ينَةة ، بال سةر: َ ُ ةـ 
 سواُد َ ْينِ  يج َسعٍَة، يهو أْ يَُن.

ِ ،ـ  ًْ  والِعيُن، بال سر: بَقَُر الَو

 واألْ يَُن: ثَْوُر ُ، وال تَقُْل: ثَْوٌر أْ يَُن.ـ 

ةاٌص ـ  َرٌ  وإجَّ ًْ وُ يوُن البَقَِر: ِ نٌَب أْسةَوُد ُمةَد
 أسوُد.

والُمعَةةيَُّن، كُمعَ َّةةٍم: ثَةةْوٌب يةةج وْشةةيِِ  تَرابيةةُع ـ   
ِ ، وثَةةةْوٌر بةةةين َ ْينَْيةةة  ِصةةةغاٌر ك ًْ عُيةةةوِن الةةةَو
 َسواٌد،

 ويَْ ٌل من الث ِيراِن م.ـ 

 وبَعَثْنا َ ْينا  يَْعِا ُنا،ـ 

 لَنا، ـوـ 

 ويَِعينُنا َ يا ة : يأْتِينا بالَخبَِر.ـ 

 والُمْعِاُن: رائُد القوِم.ـ 

ةةةاِن ـ     واْبنةةةا ِ يةةةاٍن، ك ِةةةاٍب: لةةةائراِن، أو َ طَّ
األرِض، ثةةم يقةةوُل: اْبنةةا  يَُخطُُّهمةةا العةةائُف يةةج

ِ ياٍن، أْسِرَ ا البياَن. وإذا َ ِلَم أن القاِمَر يفوُت 
ًِ ، قيَل: َجَرى اْبنا ِ ياٍن.  بِِقْد

 والِعياُن أيةا : ًديد ٌ يج َمِاعِ الفَدَّانِ ـ 

  : أْ يِنَةٌ وُ يٌُن، بةمِين.ـ 

وماٌء َمْعيوٌن وَمِعيٌن: ِةاِهٌر جةاٍر  لة  وجةِ  ـ 
 األرِض.

ُُ ،وـ   ِسقاٌء َ ي ٌِن، كَ ي ٍِس وتُْفَُِك يا

ُُ ُ، أو جديٌد.ـ   وُمَِعَي ٌِن: ساَل ما

وَ ةيََّن: أَ ةََ بالِعينةِة، بال سةر، أي: السَّةلَِف، ـ  
 أو أْ َط  بها،

َر، ـوـ   المََّجُر:  َِةَر، و َوَّ

الِةةاِجُر: بةةاَع ِسةةْلعََِ  بِةةثََمٍن إلةة  أجةةٍل، ثةةم  ـوةةـ   
 ذل  الثََّمِن، اشِراها من  بأقَلَّ من

 الَ ْرَب بَْينَنا: أداَرها، ـوـ 

 اللُّْؤلَُؤ َ: ثَقَبَها، ـوـ 

 يال ا : أْ بََر ُ بَِمساويِ  يج وجِه ، ـوـ 

الِقْربَةةةَ: َصةةبَّ ييهةةا المةةاَء لَِْنَسةةدَّ ُ يةةوُن  ـوةةـ   
 الُخَرِت.

والِعينةةةُ، بال سةةر: السَّةةلَُف، وِ يةةاُر المةةاِل، ـ   
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 ومادَّ ُ الَ ْرِب،

ْول َ ْينَْيها. ـوـ  ًَ  من النَّْعَجِة: ما 

َسُن الَمْرآِ .ـ  ًَ  وثَْوُب ِ ينٍة، ُمةاية : 

ِ الماِم.ـ   والَمعاُن: الَمْنِ ُل، وَمْنِ لَةٌ ل ا  

 وَ ْينوُن، ويقاُل: َ ْينو َ :  .ـ 

ْينَْيِن، ب سر العةيِن ويِِ هةا، ُمثَنًّة : جبةٌل ـو َ ـ 
ٍد، قاَم  لية  إبلةيُس،  لية  لَ  ًُ ُ ْعنَةةُ ِ تعةال ، بأ

يَنةةاَدى إِنَّ م مةةدا  صةةةل  ِ  ليةة  وسةةلم، قةةةد 
 قَُِِل،

 وبفِك العين:   بالبَْ َرْيِن، من  ُ لَْيُد َ ْينَْيِن.ـ 

 َوَ ْيناِن: ع.ـ 

 وَ يَّاُن، كَجيَّاَن: د.ـ 

 وك ِابٍة: ع.ـ 

 والعُيوُن، بالةم: د باألْ َدلُِس،ـ 

َمةةةَد وـ     ًْ َ ْاةةةناِن و  بةةةالبَْ َرْيِن. وكأ ًِ ثُماَمةةةة: 
 باليمِن.

 والَمِعينةُ:  .ـ 

والعَْينةةةاُء: الَخْةةةةراُء، والِقْربَةةةةُ الُمََِهي ِئَةةةةةُ ـ    
للَخةةةةةْرِق، والنايِةةةةةََ ُ مةةةةةن القةةةةةوايِج، وبئْةةةةةٌر، 
ةةةةةواُب:  وبالقَْاةةةةةِر: قُنَّةةةةةةُ َجبَةةةةةِل ثَبِيةةةةةر، والاَّ

 بالمعجمِة.

وذُو العَةةْيِن: قَِةةاَد ُ بةةُن الن ْعمةةاِن، َردَّ رسةةوُل ـ   
، صل  ِ  لي  وسلم، َ ْينَة ُ السةائِلَةَ  لة  ِ

 َوْجِهِ ، ي ا َْت أَصكَّ َ ْينَْيِ .

وذُو العَْينَةةةْيِن: ُمعَاِويَةةةةُ بةةةُن ماِلةةةٍ ، شةةةاِ ٌر ـ    

 ياِرٌس.

 وذُو العُيَْينََِْيِن: الجاسوُس.ـ 

َ ، وتةةأ َّ  ليُاةةيَب شةةيئا  ـ    ُجةةُل: تََمةةوَّ وتَعَةةيََّن الرَّ
 بعَْينِِ ،

 ال ا : رآ ُ يَقينا ،يُ  ـوـ 

  لي  المجُء: لَِ َم ُ بعَْينِِ . ـوـ 

 وأبو َ ْيناِن: َجدُّ  َهاِر بِن تَْوِسعَةَ.ـ 

ٌث.ـ   و بُد ِ ابُن أْ يََن، كأًمَد: ُمَ د ِ

 وابُن َمعيٍن: يج م ع ن.ـ 

 فَْصُل الغَْين

 َغبَِن المجَء، ـ

 يي ، كفَِرَح، ـوـ 

 ، أو أْغفَلَ ُ، أو َغلَط يي ،َغْبنا  وَغبَنا :  َِسيَ ُ ـ 

َرأيَةة ُ، بالنَّْاةةِب، َغبا َةةة  وَغبَنةةا ، م ركةةة :  ـوةةـ   
 َضعَُف، يهو َغبيٌن وَمْغبُوٌن.

ُك، أو ـ    وَغبَنَةة ُ يةةج البَْيةةعِ يَْغبِنُةة ُ ُغْبنةةا ، ويَُ ةةرَّ
أيِ:  بالَِّْسةة يِن يةةج البَْيةةعِ، وبالِ ريةةِ  يةةج الةةرَّ

َمْغبُةةةةوٌن،  َ َدَ ةةةة ُ، وقةةةةد ُغةةةةبَِن، كعُنةةةةَج، يهةةةةو
 واالسُم: الغَبينَةُ.

 والَِّغابُُن: أن يَْغبَِن بَْعُةهم بعةا ،ـ 

ويَْوُمةة ُ: يَةةْوُم الَِّغةةابُِن، ألنَّ أْهةةَل الجنَّةةِة تَْغةةبُِن ـ   
 أْهَل الناِر.

ةةةةْعُف، والن ِْسةةةةياُن. ـ      كةةةةة : الةَّ والغَةةةةبَُن، ُم رَّ
ْي ُ  ْبُط، والرُّ َِ  وكَمْنِ ٍل: ا
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  : َمغابُِن.ـ 

 َِبَنَ ُ: اْ َِبَأَ ُ يي .واغْ ـ 

وَغبَنُةةوا َ بَرهةةا، كنََاةةَر وَسةةِمَع: لةةم يَْعلَمةةوا ـ   
 ِ ْلَمها.

.ـ   وماِلُ  بُن أْغبََن، كأًمَد: ُجَهنِجٌّ

 والغَْبُن يج الثَّْوِب: كالعَْطِف يي .ـ 

 والغابَِن: الفاتُِر  ن العََمِل.ـ 

 الغََدُن، م ركة : النَّْعَمةُ، والليُن، ـ

ْد َة، بالةم وكُ ُ قٍَّة، والنَّْوُم، والنُّعةاس، كالغُ ـ 
 واالْسِِْرَ اُء، والفََِْر ُ.

والَمْغةةَدْوِدُن مةةن المَّةةَجِر: النَّةةاِ ُم الُمَِثَن ِةةج، ـ   
 والمابُّ النَّاِ ُم،

ِ، بالةم.ـ   كالغُدا ِج 

 وتَغَدََّن: تَمايََل، وتَعَطََّف.ـ 

 ةةٌ يةج اللَّهةاِتِم. والغُُد َّةُ، كُ ُ قَّة: لَْ َمةةٌ َغليـ 
 وك ِاٍب: القَةيُب تُعَل ُِ   لي  الثِياُب.

يَّاِن.ـ  ًَ  وُغدا َةُ وبَنو ُغْدٍن، بةمِهما: 

: السريُع.ـ   والغََدْوَد جُّ

 الِغَدْيُن، كِسبَْ ٍل: السابُ ، لُغَةٌ يج الِغَدْيِل.ـ 

َْيٍَم: الِطةْريَُن، والُ ْمةُ ،  ـ ة ًِ الغَِريُن، كَاريٍم و
بَدُ  ، والِطيُن يَْ ِملُ ُ السَّْيُل يَيَْبقَ   ل  وجةِ  وال َّ

 األرض، َرْلبا  أو يابِسا .

كةةةة : لةةةائٌِر، أو العُقةةةاُب، أو ـ     والغَةةةَرُن، م رَّ
 ِشْبُهها

  : أَْغراٌن، أو السََّرلاُن.ـ 

 وكغُراٍب: ع. وك ٍِف: الةَّعيُف.ـ 

 وَغِرَن العَِجيُن  ل  القَْرِو، كفِرَح: يَبَِس.ـ 

  َة: من أْ َ   الباِلِد وأْيَسِ ها ُرْقعَة .َغ ْ ـ 

 وَغْ  َياُن:   بما وراَء النَّْهِر.ـ 

 الغَْسُن: الَمْةُ ، وبالةم: الةَّعيف. ـ

 والغُْسنَةُ والغُْسنا ُ، بةمِهما: ُ ْالَةُ المَّعَرِ ـ 

. ـ    ةةبجُّ  : كُاةةَرٍد. وك ِةةاٍب: ِجْلةةٌد يَْلبَُسةة  الاَّ
دَّ ُ وكغُراٍب: أْقَا  القَْلِب.  ًِ اٍد وَكْيساَن:  وكَمدَّ

 المَّباِب.

وما أ ت مةن َغسَّةا ِِ  وَغْيسةا ِِ : مةن رجاِلةِ . ـ 
اٍد: ماٌء  ََ َل  لي  قوٌم من األَْتِد، يَنُِسبُوا  وكَمدَّ

 إلي ، منهم بنو َجْفنَةَ َرْهُط الُملوِك.

 أو َغسَّاُن: اسُم القبيلة.ـ 

ا .ـ  : الجميُل ِجد   والغَسَّا جُّ

 ْغساُن: َ الئُ  النَّاِس، وأْ الُق الثِياِب.واألَ ـ 

 والغَْيسا َةُ: الناِ مةُ.ـ 

ةةةةةْيِف. ـ       ةةةةةْرُب بالعَاةةةةةا وبالسَّ الغَْمةةةةةُن: الةَّ
 وكثُمامٍة: الُ رابةُ بعَد الِاراِم.

 وتَغَمََّن الماُء: َرِكبَ  البَعَُر يج َغديٍر و  ِو .ـ 

 الغُْاُن، بالةم: ما تََمةعََّب مةن سةاِق المةجرِ  ـ
ُِها، والاغير ُ: بهاءٍ   ِدقاقُها وِغال

  : ُغاوٌن وِغَانَةٌ وأْغااٌن.ـ 
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 وَغَاَن الغُْاَن يَْغِانُ : َمدَّ ُ إلي ،ـ 

 المجَء: أَ ََ  أو قََطعَ ، ـوـ 

 يال ا   ن ًاجِِ : ثَنا ُ، وكفَّ . ـوـ 

ِ  بنج ُسلَْيٍم.ـ  رَّ ًَ  وذو الغُْاِن: واٍد من 

بةةُن ثابةةِت بةةِن ُدَجةةْيٍن،  وأبةةو الغُْاةةِن: ُدَجةةْينُ ـ   
، أو هةةو  ولةيس بُِجَ ة ، كمةةا توهََّمة  الَجةْوَهِريُّ

 ُكْنيَُِ .

 وأْغَاَن العُْنقودُ ـ 

بُّ ُ.ـ  ًَ َن: َكبَِر   وَغاَّ

 وثَْوٌر أْغَاُن: يج ذَ َبِ  بَياٌض.ـ 

 وُغْاٌن، بالةم وكُ بَْيٍر: اْسماِن.ـ 

بََس ، و اقَ  ـ ًَ   ،َغَةنَ ُ يَْغِةنُ  ويَْغُةنُ : 

 الناقةُ بِولِدها: أْلقَِْ ُ لغَْيِر تَماٍم، ـوـ 

نَْت، واالْسُم: كِ ِاٍب.ـ   كغَةَّ

ُك: كلُّ تَةثَن ٍ يةج ثَةْوٍب أو ِجْلةٍد ـ  والغَْةُن، ويَُ رَّ
 أو ِدْرعٍ 

  : ُغةوٌن، والعَناُء، والَِّعَُب.ـ 

 والُمغاَضنَةُ: ُم اَسَر ُ العَْينَْيِن.ـ 

 ا ِيها.وُغُةوُن األُذُِن: َمثـ 

واألَْغَةُن: ال اِسُر َ ْينَة ُ ِ ْلقَةة  أو َ ةَداَو   أو ـ 
 ِكْبرا .

 َغلََن المَّباُب: َغال.ـ 

ُُ ُ.ـ   وُغْلواُن المباِب واألَْمِر: ُغلَوا

 َغَمَن الِجْلَد أو البُْسَر: َغَملَ ُ، يهو َغِميٌن، ـ

 يال ا : أْلقَ   لي  ثِيابَ ُ ِليَْعَرَق. ـوـ 

ْسِفيداُ .والغُْمنَةُ ـ  َِ  ، بالةم: ا

 والغُْمَر ُ: تَْطِلج بها المرأ ُ وجَهها.ـ 

وُغِمةةةَن يةةةج األِرض، كعُنةةةج: أُْدِ ةةةَل ييهةةةا ـ    
 ياْ غََمَن.

وبنةةةةو الغَُمْينَةةةة ، بالةةةةةم والقَْاةةةةِر:  ةةةةاٌس ـ     
 بالِ يَرِ .

الغُنَّةةةُ، بالةةةم: َجَريةةاُن ال ةةالِم يةةج اللَّهةةاِ ،  ـ  
ْ ةةةَوِر يةةةج تَْاةةةويِت واْسةةةَِْعَملَها يَ يةةةُد بةةةُن األَ 

 الِ جاَرِ .

،ـ  ، بالفِك، يهو أَغنُّ  َغنَّ يَغَنُّ

 الواِدي: كثَُر َشَجُر ، ـوـ 

 النَّْخُل: أْدَرَك، ـوـ 

 كأََغنَّ ييهما.ـ 

: يَْخُرُ  َصْوتُ  من َ ياِشيِم .ـ  َِْبٌج أَغنُّ  و

، َغلٌَط.ـ  : َلْيٌر أَغنُّ  وقوُل الجوَهِري 

.وَغنَّنَ ُ تَْغنينا  ـ   : جعل  أَغنَّ

ةُ األَْهِل والبُْنياِن،ـ   والغَنَّاُء من القَُرى: الَجمَّ

مةةَن الِريةةاِض: الَ ثيةةَر ُ العُْمةةِب، أو تَُمةةرُّ  ـوةةـ   
ْوِت لَ ثايَة ُ ْمبِها.  الِريُك ييها غْيَر صايِيَِة الاَّ

َت، واالسُم: كغُراٍب،ـ   وأَغنَّ الَُّباُب: َصوَّ
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    اِضرا ،ّللاُّ ُغْانَ ُ: َجعَلَ  ـوـ 

 الِسقاُء: اْمَِْلَ. ـوـ 

: َرُجٌل من أْص اِب ُللَْيَ ةَ.ـ   واألََغنُّ

ْقةةداُم ـ    َِ ْصةةراُر  لةة  الَمعاصةةج، وا َِ ُن: ا الَِّغَةةوُّ
 يج الَ ْرِب.

ْرُف ِهجاٍء َمْجهوٌر ُمْسَِْعٍل، وينبغةج  ـ ًَ الغَْيُن: 
 أْن ال يُغَْرَغةةةَر بهةةةا يَيُْفةةةِرَل، وال يُْهَمةةةَل تَْ قيةةة ُ 
َمْخَرِجها يََِخف ، بل يُْنعََم بيا ُها، ويَُخلََّص، وال 
تُةة اُد، وال تُْبةةَدُل، والعََطةةُ ، وقةةد ِغْنةةُت أِغةةيُن، 

 والغَْيُم.

 والغَْينَةُ: أرٌض، واألَْشجاُر الُمْلَِفَّةُ باِل ماٍء،ـ 

 وع بالمام،ـ 

ةةديُد، ومةا سةةاَل ـ   وع باليَماَمةةِة، وبال سةر: الاَّ
 من الَمي ِِت.

ةةةَجِر، وبئْةةةٌر، وـ     الغَْينةةةاُء: الَخْةةةةراُء مةةةن المَّ
 وبالقَْاِر: قُنَّةُ ثَبيٍر من األَثْبَِرِ  السَّْبعَِة.

وِغةيَن  لةة  قَْلبِةِ  َغْينةةا : تَغَمَّةِْ  المَّةةْهَو ُ، أو ـ  
ُغط َج  لي  وأُْلةبَِس، أو ُغِمةَج  لية ، أو أًةاَل 

ْيُن،  ب  الرَّ

 كأَْغيََن ييهما.ـ 

 السماَء: أْلبََسها. وأغاَن الغَْينُ ـ 

ْلقَةُ رأِس الَوتَِر،ـ  ًَ  والغا َةُ: 

 وباِل الٍم: د بالَمْغِرِب.ـ 

 ويَرغا َةُ: من باِلِد العََجِم.ـ 

 والِغيُن، بال سر: ع َكثيُر الُ مَّ ،ـ 

مَّ  الِغيِن".ـ  ًُ  ومن : "آ َُس من 

 واألَْغيَُن: الطويُل.ـ 

 وذُو غاٍن: واٍد باليََمِن.ـ 

 ْت  َْفسج تَِغيُن: َغثَْت،وغا َ ـ 

بُِل: غاَمْت. ـوـ  َِ  ا

 فَْصُل اللَاء

، والخاُل، ـ  الفَُِْن، ضبالفِكم: الفَنُّ

، ـ  ْلةو وُمةرٌّ ًُ ومن : العَْيُ  يَِْناِن، أي: لَْو اِن، 
راُق، ًْ َِ  وا

 ومن : آ ل  النَّاِر يُْفَِنُون{.ـ 

 والِفِْنَةُ، بال سر: الِخْبَر ُ،ـ 

 كالمْفُِوِن،ـ 

ومن : آبأَي ُِ ُم الَمْفُِوُن{، وإِْ جابَُ  بالمةجِء، ـ 
ويََِنَةة  يَْفِِنُةة  يَِْنةةا  ويُِو ةةا  وأْيَِنَةة ، والةةةالُل، 
ثُْم، والُ ْفةُر، والفَِةةيَ ةُ، والعةََاُب، وإِذابَةةُ  َِ وا
ْضةةةةةةالُل، والُجنةةةةةةوُن،  َِ ةةةةةةِة، وا الةةةةةةَََّهِب والِفةَّ

الُف النةةاِس والِمْ نَةةةُ، والمةةاُل، واألَْوالُد، واْ ةةِِ 
 يج اآلراء.

 ويََِنَ  يَْفِِنُ ُ: أْوقَعَ ُ يج الِفِْنَِة،ـ 

كفََِّنَةة  وأْيَِنَةة ، يهةةو ُمْفةةٌَِن وَمْفُِةةوٌن، وَوقَةةَع ـ   
،  ييها، الِتٌم ُمَِعَد ٍ

 كاْيَََِِن ييهما،ـ 

 إل  النساِء يُِو ا ، ـوـ 

. ـ     ويُةةةَِِن إلةةةيِهنَّ بالةةةةم: أراَد الفُُجةةةوَر بِِهةةةنَّ
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 : األرُض الَ رَّ ُ السَّوداءُ وكأَميرٍ 

  : كُ ٍُِب.ـ 

، والمَّْيطاُن،ـ   والفََِّاُن: الل ِصُّ

 كالفاتِِن، والاائُ .ـ 

يناُر، وُمْنَ ٌر و َِ يٌر.ـ  ْرَهُم والد ِ  والفََِّا اِن: الد ِ

اُر.ـ   والفَْيَُِن، كَ ْيَدٍر: النَّجَّ

 وياتُوُن: َ بَّاُت يِْرَ ْوَن، قَِيُل موَس .ـ 

. ـ  والفَِْناِن: الغُْدَو ُ والعَِمجُّ

ةةةِل مةةةن أَدٍم. ـ     ًْ والِفِةةةاُن، كِ ِةةةاٍب: ِغمةةةاٌء للرَّ
ٍب وُتبيٍر: اْسماِن. ًِ  وكاا

 والَمْفِوُن: المجنوُن.ـ 

 الفَْيَجُن، كَ ْيَدٍر: السََّاُب. ـ

 وأْيَجَن: داَوَم  ل  أْكِلِ .ـ 

َمةةةُر، والقَْاةةةُر  ـ    ًْ الفَةةةَدُن، م ركةةةة : ِصةةةْبٌ  أ
 ِميُد.المَ 

وكُ بيةةةةٍر:   بمةةةةاِلِئ الخةةةةابُوِر. وَكسةةةة اٍب ـ     
اٍد: الثَّةةةةْوُر، أو الثَّةةةةْوراِن يُْقةةةةَرُن للَ ةةةةْرِث  وَشةةةةدَّ

 بينهما،

ِد: يَدَّاٌن، أو هو آلَةُ الثَّْوَرْينِ ـ  ًِ  وال يقاُل للوا

  : يَداديُن.ـ 

والفَةةدَّاُدوَن: ذُِكةةَر يةةج الةةداِل، أو ُهةةم أصةة اُب ـ   
ةةةةالوَن ألَْصةةةة اِب الفَةةةةداِدين، كمةةةةا يقةةةةالُ  : الَجمَّ

 الِجماِل.

بِِل، وتَْطويُل البِناِء.ـ  َِ  والَِّْفِديُن: تَْسِميُن ا

ةةٌف  ةةايٌِع ِلِعةةْرِق النَّسةةا، ـ    الفَْربَيُةةوُن: دواٌء ُملَط ِ
ةِة  ، وَ ةَّ وبَْرِد الُ ال، والقُةولَْنجِ، ولَْسةعِ الَهةوام ِ

ُل البَْلغَ   َم اللَِّ َ .الَ ْلِب، ويُْسِقُط الَجنيَن، ويَُسه ِ

 الفُْرُن، بالةم: الَمْخبَُ  يُْخبَُ  يي  ـ

، ِلُخْبةةةٍ  غلةةةيٍظ ُمْسةةةَِديٍر، أو ُ ْبةةةَ ٍ  ـ     الفُْر ِةةةجُّ
ُمَاةةةةْعنَبٍَة َمْةةةةةمومِة الَجوا ةةةةِب إلةةةة  الَوَسةةةةِط 

ى َسْمنا  ولَبَنَا  وُس َّرا .  تُْمَوى، ثم تَُروَّ

 والفُْر ِةةةجُّ أيةةةةا : الرجةةةُل الغَلةةةيُظ، والَ ْلةةةبُ ـ    
ْخُم.  الةَّ

 والفاِر َةُ: الَخبَّاَت ُ.ـ 

وأْيةةَرُن، كأًَمةةَد وكيَْمنَةةُع: قَبيلَةةةٌ مةةن بَرابِةةِر ـ   
 الَمْغِرِب.

 وم مُد بُن إْبراِهيَم بِن يُْر َةَ، بالةم،ـ 

ثاِن.ـ   وم مُد بُن يَْرٍن، بالفِك: ُمَ د ِ

اٍد: باِلٌد واسعَةٌ بةالَمْغِرِب، وابةُن ـ  اُن، كَمدَّ ويَرَّ
 ٍ  يج قُةاَ ة. بَلج 

َْكوَر ٌ يج الَِّْوراِ ، منها بَْ ُر ـ  وياراُن: ِجباٌل َم
 بُن القاسم.

 وأْيراُن:   بِنََسَف.ـ 

 ويِْريا اُن، بال سر:   بَِمْرَو.ـ 

يٍن: ع.ـ   وِكس  ِ

وكُ بَْيةةةٍر:   بالمةةةاِم. وكَسةةة اٍب: مةةةاٌء لبَنةةةجِ ـ    
 ُسلَْيٍم.

 والفَْر أَ ُ: الفَْرُس، والَِّْقِطيُع.ـ 
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يَْرتََن: َشقََّ  كالَمة ُ، واْهةََِمَس يية ، وتَقةاَرَب  ـ
 َمْميُ .

ةةةبُعِ، وبِةةةال الٍم: المةةةرأ ُ ـ     والفَْرتَنَةةة : ولَةةةُد الةَّ
وِذ.  ال ا ِيَةُ، واألََمةُ، وامرأ ٌ، وقَْاٌر بَمْرو الرُّ

 الِفْرَجْوُن، كبِْرذَْوٍن: الِمَ سَّةُ. ـ

سَّها ب .ـ  ًَ  ويَْرَجَن الدابَّةَ: 

ُب يَْرِتينَ يِ ـ  ْطَرْ جِ: ُمعَرَّ  ْرتاُن الم ِ

  : يَراِتيُن.ـ 

 الِفْرِسُن، كِ ْبِر ٍ، للبَعيِر: كال ايِِر للدابَِّة. ـ

 والفُراِسُن، كعاُلبٍِط: األََسُد.ـ 

والُمفَْرَسةةةُن الَوْجةةةِ ، بفةةةِك السةةةيِن: ال ثيةةةُر ـ    
 لَْ ِمِ .

، َجةةالَّءٌ ـ    اُث الَجبَِلةةجُّ مةةَيٌب  والفُراِسةةيُوُن: الُ ةةرَّ
ةةةَدِد،  ةةةايٌِع  ، ُمفَةةةِ ٌِك للسُّ لْلَْ ةةةالِل الغَِليَ ةةةِة، ُمةةةِدرٌّ

ِة الَ ْلِب.  ِلعَةَّ

الِفْرَ ةةْوُن: الِ ِْمسةةاُح، وبةةال الٍم: لَقَةةُب الَوليةةِد  ـ  
ِب موَسةةة ،  ليةةة  السةةةالُم،  ًِ بةةةِن ُمْاةةةعٍَب صةةةا
َوواِلُد الَخِةِر، أو اْبنُ  ييما ً ا ُ النَّقَّاُا وتاُ  

اِء يةة ج تَْفِسةةيَرْيهما، ولَقَةةُب كةةل ِ َمةةْن َملَةةَ  القُةةرَّ
ٍد،  ِمْاَر، أو كل ِ  اٍت ُمََِمر ِ

 كفُْرُ وٍن، كُ ْ بُوٍر، وتْفَُِك َ ْينُ .ـ 

 وتَفَْرَ َن: تََخلََّ  بُِخلُِ  الفَراِ نِة،ـ 

 والفَْرَ نَةُ: الدَّهاُء، والنُّْ ُر.ـ 

 ضيَْرغا َةُ: د بالمْغِرِبم.ـ 

َ ـ  ثوَن.ياِرياآُن:   بأ  ْصفَهاَن، منها جما ةٌ م د ِ

 يِْسِ ُن، كِ ْبِر ٍ بالمهملِة:   قُْرَب إِْسِعْرَد.ـ 

 الفََمُن، بالفِك:   بمْاَر.ـ 

 ويَْمنَةُ، بهاٍء:   ببُخاراَء.ـ 

 وياشاُن:   بَمْرَو.ـ 

 ويَْيُموُن:  َْهٌر.ـ 

.ـ   وأْيِميُن: اسٌم أْ َجِمجٌّ

المهملةةةةِة  يُْطَراسةةةةاِليُون، بالةةةةةم والسةةةةينِ ـ     
 ،ِ والمثنةةةةاِ  الِ ِيةةةةِة: بِةةةةْ ُر الَ ةةةةَرْيِس الَجبَِلةةةةج 

 يو ا ِيَّةٌ.

َُْق، يََطـَِن ب ، ـ  الِفْطنَةُ، بال ْسر: الِ 

 إلي ، ـوـ 

لةة ، كفةةِرَح و ََاةةَر وكةةُرَم، يَْطنةةا ، مثلثةةة   ـوةةـ   
وبالِ ريةةةةةِ  وبةةةةةةمِين، ويُطو َةةةةةة  ويَطا َةةةةةة  

ِطةةةةيٌن ويَطا ِيَةةةةة ، مفِةةةةوًِين، يهةةةةو يةةةةاِلٌن ويَ 
 ويَُطوٌن ويَِطٌن ويَُطٌن، كنَُدٍس، ويَْطٌن، كعَْدلٍ 

  : يُْطٌن، بالةم، وهج يَِطنَةٌ.ـ 

 وياَلنَ ُ يج ال الِم: راَجعَ ُ.ـ 

 والَِّْفِطيُن: الَِّْفهيُم.ـ 

اةةون بَنةةج ـ    ًُ يَعَةةُن، بالمهملةةِة:   بةةاليَمِن مةةن 
 ُتبَْيٍد.

ُب، والَِّفَ ُُّر، ـ  والَِّنَدُُّم، الَِّفَ ُُّن: الَِّعَجُّ

كالفُْ نِة، بالةم، والَِّأسُُّف، والَِّلَهُُّف  ل  ما ـ 
ن َِ  ال َّفََر ب . َِ  يَفُوتَُ  بعد 

، وَمَة .ـ  ب: لَجَّ َِ  ويََ َن يج الَ 
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يُةةةةالٌن وياُل َةةةةةُ، مةةةةةمومِيِن: ِكنايةةةةةٌ  ةةةةن  ـ    
أْسمائِنا، وبِأآْل؛  ن غيِر ا، وقد يقةاُل للواًةِد: 

يةا يُةالِن، وللَجْمةعِ: يةا يُلُةوَن،  يا يُُل، ولالثنيِن:
ويةةج الُمَؤ َّةةِث: يةةا يُلَةةةُ، ويةةا يُلَِةةاِن، ويةةا يُةةالُت. 
وَمنَةةَع سةةيبويِ  أن يقةةاَل: يُةةُل، ويُةةراَد يُةةالٌن، إال 
ةةَدِ : يةةا يُةةالُت، ويةةا  ًِ يةةج الِمةةْعِر. وقةةد يقةةاُل للوا

 يَُل، يُراُد: يا يُلَةُ.

ْرُب من المجِء، ـ : ال اُل، والةَّ  الفَنُّ

 كاألُْينونـ 

 : أْيناٌن ويُنوٌن، والطَّْرُد، والغَْيُن، والَمْطُل، ـ 
 والعَناُء، والَِّْ يِيُن.

: أ ََ يج يُنوٍن من القوِل.ـ   واْيَِنَّ

 ويَنََّن الناَس: َجعَلَهم يُنو ا .ـ 

واألُْينةةةةةوُن، بالةةةةةةم: الَ يَّةةةةةةُ، والعجةةةةةوُت ـ      
،  الُمْسةةةَِْرِ يةُ، أو الُمِسةةةنَّةُ، والغُْاةةةنُ  الُمْلَِةةةفُّ

وال ةةالُم الُمثَةةبَُّج، والَجةةْرُي الُمْخةةَِِلُط مةةن َجةةْري 
 الفََرِس والناقِة، والداهيةُ،

لُُهمةةا، ولَقَةةُب  ـوةةـ    مةةن المَّةةباِب والسَّةة اِب: أوَّ
 ُصَرْيِم بِن َمْعَمٍر الَِّْغلَبِجَّ الماِ ر.

كة : الغُْانُ ـ   والفَنَُن، م رَّ

  : أْينانٌ ـ 

 جج: أيا يُن.ـ 

 وشجر ٌ يَنَّاُء ويَْنواُء: كثيرتُها.ـ 

 والَِّْفنيُن: الَِّْخليُط،ـ 

يةةج الثَّةةْوِب: َلرائةةُ  ليسةةت مةةن ِجْنِسةة ،  ـوةةـ   
وبِلَةةة  الثَّةةةْوِب بةةةال تََمةةةقٍُّ ، أو ا ةةةِالُف  َْسةةةِج  

 بِرقَِّة م اٍن وَكثايِة م اٍن.

 وَشعٌَر يَْيناٌن: ل  أْيناٌن.ـ 

 عَِر.وامرأ ٌ يَْينا َةٌ: كثير ُ المَّ ـ 

ْبةةِط، وَوَجةةٌع، والبَعيةةُر ـ    َِ ٌم يةةج ا والفَنةةيُن: تَةةَورُّ
 الَي ب  ذل  يَنيٌن أيةا  

 وَمْفنوٌن، وواٍد بنَْجٍد،ـ 

ِمجُّ ل  يُنوٌن ـ  ًْ اٍد: الِ ماُر الَو و  بَمْرَو. وكَمدَّ
 من العَْدِو.

: يةأتج بالعجائةِب، وهةج ـ  ، كِمَسةن ٍ ورجٌل ِمفَةنٌّ
 ِمفَنَّةٌ.

 : السَّا ةُ، والطََّرُف من الدََّهِر،والفَنَّةُ ـ 

كالفَْينةةةةةِة، وبالةةةةةةم: ال ثيةةةةةُر مةةةةةن الَ ةةةةةْل. ـ      
وكُمعَ ََّمٍة: العجوُت السَّي ِئَةُ الُخلُِ ، و اقةٌ يَُخيَّةُل 

 إليَ  أ ها ُ َمراُء، ثم تَْنَ ِمُف من الِ ماِف.

َسةةُن القيةةاِم بةة . ـ    ًَ وهةةو يِةةنُّ ِ ْلةةٍم، بال سةةر: 
كةةة : شةةاِ ٌر. وأبةةو وأًمةةُد بةةُن أبةةج يَةةنَ  ٍن، م رَّ

ٌث. ٍ: م د ِ ينِج  ، كِس  ِ   ثماَن الِفن ِينِجُّ

َق إِبِلَ ُ َكَسال  وتَوا ِيا .ـ   ويَْنفََن: يَرَّ

َملَ ُ  ل  يُنوٍن من الَمْمجِ.ـ  ًَ  واْسَِفَنَّ ُ: 

ْيُت. ـ ، والقاُر أو ال  ِ  الفَْيلَُ وُن: البَْرِديُّ

مهملةةةة:   يُْنةةةِديُن، بالةةةةم وكسةةةر الةةةدال الـ    
.  بَمْرَو، منها الفقي ُ م مُد بُن سليماَن الفُْنِدينِجُّ

ْسُن النَّماء.ـ  ًُ َن: البََرَكةُ، و  الَِّفَوُّ

ةٌف ُمةِدٌر ـ  ةليِب، ًةارٌّ ُملَط ِ والفاوا ِيةا: ُ ةوُد الاَّ
ةْرعِ،  قاِلٌع  َْ َف الةدَّم،  ةايٌع مةن الن ِْقةِرِس والاَّ

 ولو تَْعِليقا .
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 .ياَن يَِفيُن: جاء ـ

والفَْيناُن: يََرٌس ِلبَنِج َضبَّةَ، والَ َسةُن المَّةعَِر ـ 
الطَّويلُةةة ُ، وهةةةج: بهةةةاٍء، وذُِكةةةَر يةةةج: ف ن ن. 

 وَغْنُث بُن أَْيياَن: من َمعَد ِ بِن َ ْد اَن.

والفَْينَةُ: السا ةُ، والِ يُن، وقد تُْ ََُف الالُم، ـ 
 يقاُل: لَِقيُِ  الفَْينَةَ، ولَِقيُِ  يَْينَةَ.

ِ األْسةَوِد،  ـ واألَْييُوُن: لَبَُن الَخْمخاِا الِمْاِري 
ةةة  يةةج العَةةْيِن،  ِ ،  اصَّ  ةةايٌِع مةةن األَْوراِم ال ةةارَّ

. ٌم، وكثيُر  َسمٌّ ِ ٌر، وقَِليلُ   ايٌِع ُمنَو   ُمَخد ِ

 فَْصُل الََاف

 قَبََن يَْقبَِن قُبو ا : ذََهَب يج األرِض. ـ

، أو أْسَرَع يج العَةْدِو وأَْقبََن: اْ َهَ َم من العَُدو ِ ـ 
 آمنا .

 والقَبيُن: الُمْنَ ِمُ  يج أموِرِ ، والسريُع.ـ 

: الُمْنقَبُِض الُمْنَخنُِس.ـ  ، كُمْطَمئِن ٍ  والُمْقبَئِنُّ

اٍد: القُْسطاُس، واألَميُن،ـ   والقَبَّاُن، كَمدَّ

ود بأَْذَربيجةةةاَن، وَجةةةدُّ  بةةةِد ِِ بةةةِن أًمةةةَد ـ    
ِث.  الم د ِ

مارُ ـ  ًِ  قَبَّاَن: يج الباء. و

:   بالعراق.ـ   وقُبَّْيُن بالةم والمَّد ِ

ْسراُع يج الَ وائِجِ.ـ  َِ  والقُْبنَةُ، بالةم: ا

 وقابوُن:   بِدَمْمَ .ـ 

ةةِة  ـ   ًَ كةةة : سةةمَ ةٌ َ ريَةةةةٌ قَةةْدَر را القَةةَُِن، م رَّ
. وكةةةةأَميٍر: القَةةةة ُّ الَمْطبُةةةةوُ  األَْبةةةةيَُض،  ِ الَ ةةةةف 

يلَةةةةةُ، والرُجةةةةُل، أو الَ قيةةةةُر والمةةةةرأ ُ، أو الَجم

ْمُك، والةةةدَّقيُ  مةةةن  الةةةََّليُل منهمةةةا، ِضةةةدٌّ، والةةةرُّ
األَِسنَِّة، والقُراُد، والرُجُل ال ُلْعَم ل ، وقد قََُِن، 

 كَ ُرَم، وأْقََِن.

،ـ  ، كُمْطَمئِن ٍ  والُمْقَِئِنُّ

: الُمْنَِِاُب.ـ   والُمْقَِنُّ

 وأْسَوُد قاتٌِن: قاتٌِم.ـ 

تُ ُ.وقَََِن ـ   الِمْسُ  قُُِو ا : يَبَِس، وتالَْت  ُُدوَّ

وأْقةةةةََِن. قََِةةةةَل الِقةةةةْرَداَن، و ََ ةةةةَل ِجْسةةةةُم ُ. ـ     
 وكس اٍب أو ُغراٍب: الغُباُر.

قَْ َ  َ ُ، بةال اي، ًِة  تَقَْ ةَ َن: َضةَربَ ُ ًِة   ـ
 َوقََع.

 والقَْ َ  َةُ: العَاا، أو الِهراَو ُ ـ 

  : قََ اِتُن.ـ 

ِر بِن ماء السماء.والقَْ َ  اتُ ـ  َِ  : ُسيوُف الُمْن

 القَْدُن: الِ فَايَةُ، والَ ْسُب،ـ 

وِم.ـ   وقَُدْو ِيَن: ع ببالد الرُّ

 أْقَََن: أتَ  بعُيوٍب كثيرٍ .ـ 

ْوُق مةن الَ يَةواِن، وموِضةعُ ُ مةن  ـ القَةْرُن: الةرَّ
 َرأِسنا، أو الجا ُِب األَْ لَ  من الرأِس 

ابَةةةةُ،ـ     َُ ابَةةةةُ المةةةرأِ ،   : قُةةةروٌن، والَُّ َُ أو ذُ
 والُخْالَةُ من المَّعَِر، وأْ لَ  الَجبَلِ 

  : قِراٌن،ـ 

من الَجةراِد: َشةْعَرتاِن يةج رأسة ، وِغطةاء  ـوـ 
ُل الفاَلِ ،  للَهْوَد ِ، وأوَّ
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ُل  ـوـ  يَُِها، أو أْ الَهةا، أو أوَّ ًِ من المَّْمِس:  ا
 ُشعاِ ها،

 من القوِم: َسي ُِدُهْم، ـوـ 

: َ ْيُر ُ، أو آِ ُر ُ، أو أ فُ ُ الَي من ا ـوـ  ِِ لَ ْلَ
ْيعَةةةُ مةةن  لةةم يُولةةأْ، والطَّلَةةُ  مةةن الَجةةْريِ، والدُّ

ُجِل،  الَمَطِر، وِلَد ُ الرَّ

 وهو  ل  قَْر ج:  ل  ِسن ِْج وُ ْمِري،ـ 

كةةةالقَِريِن، وأربعُةةةوَن َسةةةنَة ، أَو َ َمةةةَر ٌ، أو ـ    
أَو ِسةُِّوَن، ِ ْمُروَن، أَو ثاَلثُةوَن، أَو َ ْمُسةوَن، 

أَو َسةةةةةْبعُوَن، أو ثمةةةةةا وَن، أَو ِمئةةةةةةٌ، أَو ِمئَةةةةةةٌ 
، ِلقَْوِلةةةِ ، صةةةل  ِ  ُل أَصةةةكُّ و ْمةةةُروَن، واألوَّ

  لي  وسلم، ِلغاُلٍم:

ةةٍة ـ    " ةةْ  قَْر ةةا "، يَعةةاَا ِمئَةةةَ َسةةنٍَة، وُكةةلُّ أُمَّ
ةةةٌد، والَوْقةةةُت مةةةن  ًَ َهلََ ةةةْت، يلةةةْم يَْبةةةَ  منهةةةا أ

مةةاِن، والَ ْبةةُل  الَمْفُِةةوُل مةةن ِلَ ةةاِء المَّةةَجِر، ال َّ
ْمةِل،  والُخْالَةُ الَمْفُِولَةُ من الِعْهِن، وأْسةفَُل الرَّ
ةةغيُر، أَو قِْطعَةةةٌ  ةةغيَر ُ، والَجبَةةُل الاَّ والعَفَلَةةةُ الاَّ

 تَْنفَِرُد من الَجبَلِ 

دُّ السَّْيِف والنَّْاِل،ـ  ًَ   : قُروٌن وقِراٌن، و

ْلبَةةٌ ـ  ًَ مةن َ ةَرق، وأْهةُل  كقُْر َِِهمةا، بالةةم، و
ةةٍة، والِميةةُل  لةة  يَةةِم  ةةةٌ بعةةَد أُمَّ ةةٍد، وأُمَّ ًِ َتمةةاٍن وا
َجةةةاَرٍ  والَخَمةةةبِجُّ  ًِ البِئْةةةِر للبَْ ةةةَرِ  إذا كةةةاَن مةةةن 
ةةةةٌد مةةةةن الُ ْ ةةةةِل، والَمةةةةرَّ ُ  ًِ ِد اَمةةةةةٌ، وِميةةةةٌل وا
ةةَد ُ، وَجبَةةٌل ُمِطةةلٌّ  لةة  َ ريةةاٍت، والَ َجةةُر  ًِ الوا

، وِمي  قاُت أهِل  َْجٍد،األَْملَُس النَِّقجُّ

ةةِ ، ـ    وهةةج    نةةَد الطةةائِِف، أَو اسةةُم الةةوادي ُكل ِ
وَغِلةةةَط الَجةةةوَهِريُّ يةةةج تَْ ِريِ ةةة ، ويةةةج  ِْسةةةبَِة 
ِ إلي ، أل   َمْنُسوٌب إلة  قَةَرِن بةِن  أَُوْيٍس القََر ِج 
ةةةِد أْجةةةَداِد ،  ًَ َرْدَمةةةاَن بةةةِن  اِجيَةةةةَ بةةةِن ُمةةةراٍد، أ

يةةةاَل الَجةةةْدي، وَشةةةدُّ  ًِ المةةةجء إلةةة   وَكْوَكبةةةاِن 
المةةجء، َوَوْصةةلُ  إليةة ، وَجْمةةُع البعيةةَرْيِن يةةج 

ْبٍل، ًَ 

 و  بأرِض النََّ امِة،ـ 

و  بةةين قُْطُربُةةلَّ والَمْ َرقَةةِة، منهةةا  اِلةةُد بةةُن ـ   
 َتْيٍد،

 و  بِمِاَر، وَجبٌَل بمْيِريِقيَّةَ،ـ 

ًُاةوٌن ـ  وقَْرُن باِ ٍر وِ ماٍر والنا ج وبَْقةٍل: 
 باليََمِن.

 ُن البَْوباِت: واٍد يَججء من السَّراِ ،وقَرْ ـ 

 وقَْرُن َغ اٍل: ثَنِيَّةٌ م.ـ 

 وقَْرُن الَََّهاِب: ع.ـ 

 وقَْرُن المَّْيَطاِن،ـ 

تُةة ُ ـ    ُِةة ُ، والُمَِّبِعةةوَن لرأيِةةِ ، أو قُوَّ وقَْر ةةا ُ: أُمَّ
 واْ َِِماُر ُ أَو تََسلُُّط .

، ـ    وِمةةةجُّ ةةةا وذو القَةةةْر َْيِن: إْسةةةَ ْنَدُر الرُّ أل ةةة  لَمَّ
َدَ اُهْم إل  ِِ، َ  َّ َوَجلَّ، َضَربُو ُ  لة  قَْر ِةِ ، 
ُ تعةةال ، ثةةم َد ةةاُهم، يةةةربو ُ  لةة   يةةا ُ ّللا  ًْ يأ
ُ تعةةال ، أَو  قَْر ِةةِ  اآلَ ةةِر، يمةةاَت، ثةةم أًيةةا ُ ّللا 
أل ةةة  بَلَةةةَ  قُْطةةةَري األرِض، أَو لَةةةةفيَرتَْيِن لةةة ، 

ُر بُن ماء السَّةماء، لَةةف َِ يَرتَْيِن كا ََِةا يةج والُمْن
 قَْر َْج رأِسِ ،

َم ّللاُّ وجَهة ُ، لقَْوِلةِ  ـ  وَ ِلجُّ بُن أبج لاِلٍب، َكةرَّ
 ـصل  ِ  لي  وسلم: "إنَّ لََ  يج الَجنَِّة بَْيِا  

أَي: ذُو  ـوإ َّةةَ  لَةةَو قَْر َْيَهةةا  ـويُةةْرَوى: َكْنةة ا  
ُ  ُمْلةةَ  وَمِلُ َهةةا األَْ َ ةةُم، تَْسةةلُ  ـَلَريَةةج الَجنَّةةِة 

جميةةةَع الجنةةةِة، كمةةةا َسةةةلََ  ذُو القَةةةْر َْيِن َجميةةةَع 
ةةِة، يأُْضةةِمَرْت، وإن  األرِض"، أو ذُو قَْر َةةجِ األُمَّ
ْم ِذْكُرَهةةةةا، أُو ذو َجبَلَْيَهةةةةا، للَ َسةةةةِن  لةةةةم يََِقَةةةةدَّ
َِْيِن يةةةج قَْر َةةةْج رأِسةةة ،  والُ َسةةةْيِن، أَو ذُو َشةةةجَّ

، والثا  ِيَةةةُ مةةن ابةةِن إًةةداُهما مةةن َ ْمةةِرو بةةِن ُود ٍ
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. ُ، وهَا أصكُّ  ُمْلَجٍم، لعنَ ُ ّللا 

 َوقَْرُن الثُّماِم: َشبي ٌ بالباقاِلء.ـ 

 وذاُت القْر َْيِن: ع قُْرَب المدينِة بين َجبَلَْيِن.ـ 

والِقةةْرُن، بال سةةِر: ُكْفةةُؤَك يةةج المَّةةجاَ ِة، أو ـ   
 ةةامٌّ، وبالِ ريةةِ : الَجْعبَةةةُ، والسَّةةْيُف، والنَّْبةةُل، 

 ًَ ْبةةٌل يُْجَمةةُع بةة  البَعيةةراِن، والبعيةةُر الَمْقةةروُن و
 بآ َر،

كةةالقَِريِن، وَ ةةْيٌط مةةن َسةةلٍَب يَُمةةدُّ يةةج ُ نُةةِ  ـ   
 الفَدَّاِن،

ِم،ـ   كالِقراِن، ك ِاٍب، وَجدُّ أَُوْيٍس الُمَِقَد ِ

وَمْاةةَدُر األَْقةةَرِن، للَمْقةةُروِن ال ةةاِجبَْيِن، وقةةد ـ   
 قَِرَن، كفَِرَح.

بالةةم: الطَّةَرُف المةاِ ُص مةن كةل ِ والقُْر َةُ، ـ 
ِم، أو َتاِويَُِةة ، أَو ُشةةْعبَُِ ُ،  ًِ شةةجء، ورأُس الةةرَّ

 أَو ما  ََِأَ من .

ِ والعُْمَرِ  قرا ا : َجَمَع،ـ   وقََرَن بين الَ ج 

 كأَْقَرَن يج لُغَيٍَّة،ـ 

ْبساِر. ـوـ  َِ ْرَلاِب وا َِ  البُْسُر: َجَمَع بين ا

 ُن،والقَِريُن: الُمقَارِ ـ 

 كالقُرا  ، كُ بارىـ 

ُب، والمَّْيطاُن الَمْقةُروُن ـ  ًِ  : قَُر اء، والُماا
ْ ساِن ال يُفَاِرقُ ُ، وَسْيُف َتْيِد الَخْيِل. َِ  با

ثاِن.ـ   وقَريُن بُن ُسَهْيِل بِن قَِريٍن، وأَبو : ُم د ِ

و ِلةةجُّ بةةُن قَةةِريٍن: ضةةعيٌف، وبهةةاٍء: َرْوَضةةةٌ ـ   
اِن، والنَّْفسُ  مَّ  ،بالاَّ

 كالقَرو َِة والقَُروِن والقَريِن.ـ 

والقَريناِن: أبو ب ٍر وَلْلَ ةُ، رضج ِ تعال  ـ 
  نُهما، ألن  ثَماَن أ ا َلْلَ ةَ، قََر َُهَما بَ ْبٍل.

والِقةةراُن، كِ ِةةاٍب: الجمةةُع بةةين الَِّْمةةَرتَْيِن يةةج ـ   
األَْكِل، والنَّْبُل الُمْسَِِويَةُ من َ َمةِل رُجةٍل واًةٍد، 

بَةُ،و ًَ  الُماا

 كالُمقاَر ِة.ـ 

يُّوُث الُممةةةاَرُك يةةةج قَِرينَِِةةة  ـ     والقَْر ةةةاُن: الةةةدَّ
لَ ْوَجِِِ . وكابوٍر: دابَّةٌ يَْعَرُق َسِريعا ، أو تَقَةُع 
ُن  ِِ ًةةةوايُِر ِرْجلَْيةةةِ  مواقةةةَع يديةةةِ . و اقةةةةٌ تَْقةةةُر
ُرْكبََِْيهةةةةا إذا بََرَكةةةةْت، والِةةةةج يَْجَِِمةةةةُع ِ لفاهةةةةا 

آلِ ةةراِن، والجةةاِمُع بةةين تَْمةةَرتَْيِن أو القاِدمةةاِن وا
 لُْقَمَِْين يج األْكِل.

َسةةنَةَ ـ   ًَ وأْقةَرَن: َرَمة  بَسةْهَمْيِن، وَرِكةَب  اقَةة  
لََب الناقَةَ القَةروَن، وَضة َّ  بَ ةْبٍ   ًَ الَمْمجِ، و

 أْقَرَن،

 لْلمِر: ألاقَ ُ، وقَِوَي  لي ، ـوـ 

 كاْسَِْقَرَن،ـ 

 ِضدٌّ،  ن األمِر: َضعَُف، ـوـ 

 ةةن الطَّريةةِ : َ ةةَدَل، وَ َجةةَ   ةةن أمةةِر  ـوةةـ   
َضةةةْيعَِِِ ، وألةةةاَق أْمَرهةةةا، ِضةةةدٌّ، وَجَمةةةَع بةةةين 

 ُرَلبََِْيِن،

 الدَُّم يج الِعْرِق: َكثَُر، ـوـ 

 كاْسَِْقَرَن،ـ 

ُل: ًاَن تَفَقُُّؤ ُ، ـوـ   الدُّمَّ

يةالٌن: َريَةَع رأَس ُرْمِ ةِ  لةئاَلَّ يُاةيَب َمةن  ـوةـ 
، وبةةةاَع الَجْعبَةةةةَ، وبةةةاَع الَ ْبةةةَل، وجةةةاء أَماَمةةة ُ 
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ْبٍل، واْكََِ َل كلَّ ليلٍة ِميال ، ًَ  بأَِسيَرْيِن يج 

 السماُء: داَمْت يلم تُْقِلْع، ـوـ 

 الثَُّريَّا: اْرتَفَعَْت. ـوـ 

، وباِل الٍم: َ ِِجٌّ مةن العَُِةاِ ، ـ  والقاُروُن: الَو ُّ
 يُْةَرُب ب  الَمثَُل.

ج اليماَمِة،والقَِرينَْينِ ـ  ًِ  : َجباَلَِن بِنَوا

 وع بِبَاِديَِة الماِم،ـ 

و  بَِمْرِو الماِهَجاِن، منها أبو الُمَ فَّةِر م مةُد ـ 
.  بُن ال سِن القَِرينَْينِجُّ

َِ ـ   وذو القَرينََِْيِن: َ َابَةُ باِلِن الفَِخ

  : ذَواُت القَرائِِن.ـ 

ِل بَْ ِر الهِ ـ  ًِ ْنةِد يةج جَهةِة والقُْر َِاِن: َجبٌَل بسا
 اليََمِن.

 والقَِرينَةُ: ع.ـ 

وكُ بيةةٍر:   بالطةةائِِف، وابةةُن ُ َمةةَر، أو ابةةُن ـ   
إبةةةراهيَم، أو ابةةةُن  ةةةاِمِر بةةةِن سةةةعد بةةةِن أبةةةج 

 وقَّاٍص،

ثوَن.ـ   وموس  بُن َجْعفٍَر بِن قَُرْيٍن: ُمَ د ِ

اٍد: ـ  وقُُروُن البَقَِر: ع بِِدياِر بنةج  ةامٍر. وكمةدَّ
 القاُروَر ُ.

ةةةاِن:   باليَماَمةةةِة، واْسةةةٌم، وكُمعَ ََّمةةةٍة:  ـ    وكُرمَّ
الِجباُل الِاغَاُر يَْد ُو بعُةةها مةن بَْعةٍض. و بةُد 
ِِ، و بةةةةةةةُد الةةةةةةةرًمِن، وَ قيةةةةةةةٌل، وَمْعِقةةةةةةةٌل، 
ٍن،  والنُّْعَمةةةةةاُن، وُسةةةةةَوْيٌد، وِسةةةةةناٌن أوالُد ُمقَةةةةةر ِ

ٍث: َص ابِيُّوَن.  كُمَ د ِ

 ُةها بعةا .وُدوٌر قَرائُِن: يَْسَِْقبُِل بعـ 

والقَْر ُةةَو ُ: الَهْر ُةةَو ُ، أو ُ ْمةةبَةٌ أْ ةةَرى، وال ـ   
 َِ يةةَر لَهمةةا ِسةةَوى َ ْرقُةةَوٍ  وَ ْنُاةةَوٍ  وتَْرقُةةَوٍ  

 وثَْنُدَوٍ .

 وِسقَاٌء قَْر َِويٌّ وُمقَْر   : َمْدبُوٌغ بها.ـ 

يَّةٌ قَْر اء: لها َكلَْ َمَِْيِن يج رأِسها، وأْكثَُر ـ  ًَ و
 ج األَياِ ج.ما يَُ وُن ي

والقَْيةةَرواُن: الَجماَ ةةةُ مةةن الَخْيةةِل، والقُْفةةُل، ـ   
 وُمْعَ ُم الَ ِِيبَِة،

 ود بالَمْغِرِب.ـ 

وِم.ـ   وأْقُرُن، بةم ِ الراء: ع بالرُّ

 والقَُرْيناء، َكُ َمْيراء: اللُّوبِيَاء،ـ 

والَمْقُروُن من أْسباِب الِمْعِر: ما اْقََِر َْت يية  ـ 
بَْعةةةةَدها سةةةةاِكٌن، كُمَِفةةةةا، ِمةةةةْن  ثَةةةةالَُث ًركةةةةاتٍ 

ُمَِفةةاِ لُْن، وَ لَةةِن، مةةن ُمفَةةاَ لَُِْن، يَُمَِفةةا: قَةةْد 
 قَر َِت السَّبَبَْيِن بال ركِة.

والقَُر ةاء مةن السُّةَوِر: مةةا يُْقةَرأُ بِِهةنَّ يةج ُكةةل ِ ـ  
 ركعٍة.

ْيُِون، ـ     والقَرا ِيةةةا: َشةةةَجٌر َجبَِلةةةجٌّ ثََمةةةُر ُ كةةةال َّ
ةةةةٌف،  ةةةةاِت الِ بةةةةاِر، قةةةةابٌِض ُمَجف ِ ًَ ُمةةةةْدِمٌل للِجرا

 ُمَةادَّ ٌ للِجراًاِت الِاغَاِر.

 والِمْقَرُن: الَخَمبَةُ تَُمدُّ  ل  رأِس الثَّْوَرْيِن.ـ 

الِقْرَصةةْعنَةُ: ُشةةَوْيَ ةُ إبةةراهيَم، وهةةج أ ةةواٌع: ـ   
 ،ِ ي  من   وٌع لويٌل َسْبٌط، لَْو ُة  كالسَّْوَسةِن البَةر ِ

ْنعِ الةَُّباِب، و ةوٌع أبةيُض يُعَلَُّ   ل  األبواِب ِلمَ 
ْرَشفَةٌ لويلَةةٌ  ًَ كثيُر الورِق، ًادُّ المَّْوِك، كأَ َّ ُ 

ٌب ِلَوجعِ ال َّْهِر.  كثيٌر بِميِلياء، ُمَجرَّ
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َمُ .ـ  ًْ ٍل: األَ ًْ  الِقْرَلْعُن، كِجْرَد

 وما  ليِ  قِْرَلْعنَةٌ: شجٌء.ـ 

 أْقَ َن ساق : َكَسَرَها.ـ 

: مةن بةالِد الَجبَةِل، ثَْغةُر وقَْ ويُن، ب سر الواوـ 
ْيلَِم.  الدَّ

ينََور.ـ   وقَْ ِوينَْ :   بالد ِ

 أْقَسَن: َصلُبَْت يَُد ُ  ل  العََمِل والسَّْقجِ. ـ

 واْقَسأَنَّ العُوُد قَُسأْ ِينة : اْشَِدَّ وَ َسا،ـ 

 الرُجُل: َكبَِر وَ َسا، ـوـ 

 يج العََمِل: َمَة ، ـوـ 

َِ  ـوـ   الُم .الليُل: اْشَِدَّ 

وقُوِسينِيَّا، بةم القاف وكسةر النةون ممةدََّد َ ـ 
س ْنَدِريَِّة. َِ  الياء: كور ٌ بين ِمْاَر وا

 القْسَطنِينَةُ، بالفِك: الَ َمَر ُ.ـ 

 قُْسَطْنِطينِيَّةُ: يج ق س ل.ـ 

 القُْمواُن، بالةم: الرُجُل القليُل اللَّْ ِم.ـ 

قيقـ  بِِل: الرَّ َِ ةي ِقَةُ والقَُمو ِيَّةُ من ا ةُ الِجْلِد، الةَّ
 الفَِم.

ِل بَْ ِر اليمِن.ـ  ًِ  وقِْمُن، بال سر:   بسا

ُب ـ      ًِ وقاشةةةةاُن: د قُةةةةْرَب قُةةةةمَّ. وًَ ةةةة  صةةةةا
 "اللُّباِب" إهماَل الِميِن لُغَة .

 قََطَن قُطو ا : أقاَم، ـ

 يال ا : َ َدَم ُ، يهو قاِلنٌ  ـوـ 

  : قُطَّاٌن وقاِلنَةٌ وقَطيٌن.ـ 

: م، وقةةد والقُْطةةنُ ـ    ، بالةةةم وبةةةمِين وكعُُِةةل ٍ
ةماُد  يَْعُ ُم شةجُر ُ، ويَْبقَة  ِ ْمةِريَن سةنة ، والة ِ
بوَرقةةةةِ  المطبُةةةةو ِ يةةةةج المةةةةاء،  ةةةةايٌِع لَوَجةةةةعِ 
ٌن  ِ  والباِرَدِ ، وًبُّ ُ ُملَةي ٌِن ُمَسةخ ِ الَمفاِصِل ال ارَّ

،  ايٌِع للسُّعاِل، والِقْطعَةُ من : بهاء.  باهجٌّ

ما ال ساَق ل  من النَّبةاِت و  ةِوِ ،  واليَْقِطيُن:ـ 
ْلبَةُ.  وبهاٍء: القَْرَ ةُ الرَّ

بةوُب ـ  ًُ والقُْطنِيَّةُ، بالةم وبال سر: الث ِيةاُب، و
ةةةةةةعيِر  األرِض، أو مةةةةةةا ِسةةةةةةَوى الِ ْنَطةةةةةةِة والمَّ
بِيِب والَِّْمِر، أو هج الُ بوُب الِج تُْطبَُخ.  وال َّ

: العَةةةَدُس والُخلَّةةةُر والفُةةةو ُل والةةةدُّْجُر المةةةايِِعجُّ
 والِ مَّصُ 

، أو هةةةةج الِخْلةةةةُف، وُ َةةةةةُر ـ       : القَطةةةةا ِجُّ
ْيِف.  الاَّ

َراُر، والَ َمةُم ـ  ًْ ماء، والَ َمُم األَ َِ والقَِطيُن: ا
الَمَماِليةةةُ ، والَخةةةَدُم، واألَتْبَةةةاُع، وأهةةةُل الةةةداِر، 
ِد والجمعِ، أو الجمُع  ل  قُُطٍن، كُ ٍُِب. ًِ  للوا

 : ِشجاُر الَهْوَد ِ والِقَطاُن، بال سرـ 

  : كُ ٍُِب.ـ 

وأبو العاَلء بُن َكْعِب بِن ثابِِت قُْطنَةَ، ُمَةةايا ، ـ 
أل  ُ أُِصيبَْت َ ْينُ ُ يَْوَم َسَمْرقَْنَد، ي اَن يَْ ُموَها 

 بقُْطنٍَة.

 والقَْيُطوُن، كَ ْيُسوٍن: الُمْخَدُع.ـ 

كةة : مةا بةين الةَوِرَكْيِن، وأصةُل ـ  والقََطةُن، م رَّ
  َِب الطائِِر، وَجبٌَل لبنج أَسٍد، واالْ ِ ناُء،ذَ 
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َِْهةٌر أْقَطةُن. وقََطةُن بةُن  َُسةْيٍر، وابةُن ـ  ومنة : 
ثوَن.  إبراهيَم، وقَبيَاةَ، وَكْعٍب، َوَوْهٍب: م د ِ

ةٍة: الِةج ت ةوُن مةع ـ  ًَ والِقْطنَةةُ، بال سةر وكفِر
يها: ةُ تَُسةم ِ  الَ ِرِا، وهج ذاُت األْلباِق، والعامَّ

ا َةَ.الرُّ   مَّ

 والقََطا َةُ، َكَس ابٍة: الِقْدُر،ـ 

 ود بَِجِ يرِ  ِصِقل ِيَةَ.ـ 

 واألَْقطا َِاِن: ع.ـ 

 وكُ بيٍر:   باليمِن من ِمْخالِف ِسْن اَن.ـ 

 قُعَْيٌن، كُ بيٍر: بَْطٌن من أَسٍد. ـ

 والقَْيعُوُن:  َْبٌت.ـ 

َجةةدُّ والقَْعةةُن: الَجْفنَةةةُ يُْعَجةةُن ييهةةا، وبةةال الٍم: ـ   
الَ ةةةةالَّ ِ بةةةةِن ِ ةةةةال ٍ مةةةةن أْشةةةةراِف الُ ويَةةةةِة، 
ٌ  يةج األَْ ةِف، وارتِفةاٌع  ًِ وبالِ ريِ : قَِاٌر يةا

 يج األَْر َبَِة، ِضدٌّ؛

ْجِل.ـ   كالقَعاِن، كس اب، واْ ِف اٌ  يج الر ِ

: اْ قََطَع  َفَُس ُ من بُْهٍر.ـ  ، كاْقَمعَرَّ  اْقعََطنَّ

ْرُب بالعَاا و ـ  السَّْوِل، والِقِاُل.القَْفُن: الةَّ

 وقَفََن يَْقِفُن قُفو ا : ماَت،ـ 

 يال ا : َضَرَب قَفا ُ، ـوـ 

 المَّا َ: ذَبََ ها من قَفاها، ـوـ 

 كاْقَِفَنَها، يهج قَِفينةٌ،ـ 

 الَ ْلُب: ولََ . ـوـ 

واْقَِفََن الما َ: ذَبََ ها من قِبَِل وجِهها، يأَبةاَن ـ 
 الرأَس.

ٍ: الِجْلُف والقَفَُن، وتَُمدَّ ـ  ُد  ُو ُ : القَفا. وكِخَدب 
 الجايج.

 والَِّْقفيُن: قَْطُع الرأِس.ـ 

اٍد: جماَ ُِةةةة ، ـ      وقَفَّةةةةاُن كةةةةل ِ شةةةةجٍء، كَمةةةةدَّ
 واْسِِْقااُء َ َمِل ، والقَبَّاُن، واألميُن.

كة  ُمَمدََّد َ النوِن: د باألْ َدلُِس.ـ   قَلَنَّةُ، م رَّ

وِم.وقَلُو ِيَّةُ، بةم ِ الالِم: ـ   د بالرُّ

وقةالُوُن: لَقَةُب َراوي  ةايِعٍ، ُروِميَّةةٌ، َمْعناهةا: ـ 
 الَجي ُِد.

ةةاِم،  ـ   ُّةةوُن الَ مَّ القَمةةيُن، كةةأَميٍر: السَّةةريُع، وأَت
 والَخليُ  الَجديُر،

كةُ ال تُثَنَّ  وال ـ  كالقَِمِن، كَ ٍِِف وَجبٍَل، والُم رَّ
 تُْجَمُع.

َل مةـ  ا ي ةوُن َصةِغيرا ، ثةم والقَْمنا َةةُ: القُةراُد أوَّ
ْمنا َةةةة ، ثةةةم يَاةةةيُر قُةةةرادا ، ثةةةم يَاةةةيُر  ًَ يَاةةةيُر 

لََمة . ًَ 

: الُمْنقَبُِض.ـ  ، كُمْطَمئِن ٍ  والُمْقَمئِنُّ

ْيُِها.ـ  ْنُت ُموايَقَََِ : تََو َّ  وتَقَمَّ

كة :  ل  َسنَنِ .ـ   وِجئُْت  ل  قََمنِ ، ُم رَّ

ٍة: ُمْنِِنَ ـ  ًَ  ةٌ.ورائَ ةٌ قَِمنَةٌ، كفَِر

 وقَِمٌن، كِعنٍَب:   بِمْاَر.ـ 

 وقَُمو ِيَةُ: د بمْيِريِقيَّةَ.ـ 
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ْاٌن بفَلَْسطيَن.ـ  ًِ  وقَْيُموُن: 

 والقََمُن: السَّنَُن، والقَريُب.ـ 

: تََِبُّةةةةُع األْ بةةةةاِر، والَِّفَقُّةةةةُد بالبََاةةةةِر،  ـ     القَةةةةنُّ
ةةغيُر،  : الَجبَةةُل الاَّ ةةْرُب بالعَاةةا، وبالةةةم ِ والةَّ

ْبةةةةٌد ُمِلةةةةَ  هةةةةو وأبَةةةةوا ُ، للواًةةةةِد وبال سةةةةر:  َ 
والَجْمةةةةةعِ، أو يُْجَمةةةةةُع أْقنا ةةةةةا  وأقِنَّةةةةةة ، أَو هةةةةةو 
الخةةاِلُص العُبةةوَدِ ، بَةةي ُِن القُنُو َةةِة والقَنا َةةِة، أَو 

 الَي ُوِلَد ِ ْنَدَك وال تَْسَِطيُع إِْ راَج  َ ْنَ .

والِقنَّةةةةُ: قُةةةوَّ ٌ مةةةن قُةةةَوى الَ ْبةةةِل، أَو يَُخةةةصُّ ـ    
 ،الل ِيفَ 

ُ : بِيْرَتْد، ُمِدرٌّ ُمَ ل ٌِل، ِمفَة ٌّ ـ  وَدواٌء م ياِرِسيَِّ
ةةْرعِ  ْ يةةاِء والُ ةةَ اِت والاَّ َِ للِريةةاحِ،  ةةايٌِع مةةن ا
لَةةةِة،  ةةةن ِ الُمَِأك ِ ةةةَدِر، وَوَجةةةعِ الس ِ ةةةداعِ والسَّ والاُّ
ةةةةةهاِم  ِم، تِْريةةةةةاٌق للس ِ ًِ واألذُِن، واْ ِِنةةةةةاِق الةةةةةرَّ

، وُد ا ُةة  يَْطةةُرُد الَمْسةةموَمِة، ولجميةةعِ السُّةةمومِ 
الَهوامَّ، وبالةم: الَجبَُل الاَّغيُر، وقُلَّةةُ الَجبَةِل، 
والُمْنفَِرُد الُمْسَِطيُل يةج السةماِء، وال ي ةوُن إِالَّ 
ةةةْهُل الُمْسةةةَِِوي الُمْنبَِسةةةُط  أْسةةةَوَد، أو الَجبَةةةُل السَّ

  ل  األرِض 

  : قُنٌَن وقِناٌن وقُنُوٌن،ـ 

ْوما َِة اـ  ًَ ا ِ.وع قُْرَب   لدَّرَّ

: اْ ََِاَب،ـ   واْقَِنَّ

، واتََّخََ قِن ا ، وَسَ َت.ـ   كاْقَِأَنَّ

ناُن، وُكمُّ القَميِص،ـ   والقُناُن، كغُراٍب: الاُّ

كالقَنةةاِن، وبةةالفِك: اسةةُم َمِلةةٍ  كةةاَن يأُ ةةَُ كةةلَّ ـ   
َسةةةفينٍَة َغْاةةةبا ، أَو هةةةو ُهةةةَدُد بةةةُن بُةةةَدَد، وَجبَةةةٌل 

 ألََسٍد.

  ابٌد.وأبو قَنَاٍن: ـ 

وِم ـ    يٍن: الطُّْنبُةةوُر، ولُْعبَةةةٌ للةةرُّ والِقن ِةةيُن، كِسةة  ِ
 يَُِقاَمُر بها.

ٌث.ـ  ِ، بالةم: م د ِ  وابُن القُن ِج 

 والقا وُن: ِمْقياُس كل ِ شجءٍ ـ 

  : قَوا ِيُن،ـ 

.ـ   وع بين ِدَمْمَ  وبَْعلَبَ َّ

ْفةةِر ـ    ًَ والقُنةةاقُِن، بالةةةم: البَاةةيُر بالمةةاِء يةةج 
 ِ  القُنِج 

  : بالفِك.ـ 

ةةَد ُ: بهةةاٍء، ـ    ًِ ، الوا والِقةةْنِقُن: َصةةَدٌف بَْ ةةِريٌّ
 وُجَرذٌ ِكباٌر، والدَّليُل الهاِدي.

: أقاَم مع َغنَِم  يَْمَرُب ألبا َها،ـ   واْسَِقَنَّ

. ـوـ   باألْمِر: اْسَِقَلَّ

 والقَنَُن: السَّنَُن.ـ 

ينٍَة: إ اٌء من ُتجا ٍ للمَّرـ   اِب.والِقن ِينَةُ، كِس  ِ

 والِقنا َةُ، بال سر:  َْهٌر بَسواِد الِعراِق.ـ 

 وقَنو َا: واٍد بالسَّراِ .ـ 

 وقُنَْينَةُ، كُجَهْينَةَ:   بِدَمْمَ .ـ 

ةْفِر يُْرقَةُع ـ  القَْو َةةُ: الِقْطعَةةُ مةن ال ديةِد أَو الاُّ
َِ اُء.  بها ا

ي بالل ساِن، والَمْدُح الِامُّ.ـ  ُن: الَِّعَد ِ  والَِّقَوُّ

وقُو ِيَةُ، بالةم وكسر النوِن وتخفيِف الياِء:  ـ
وِم َجليٌل.  د بالرُّ
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 وقَْيواُن: د باليََمِن لَخْوالَن.ـ 

 وقَْوٌن وقَُوْيٌن، ك بيٍر: َمْوِضعاِن.ـ 

ا ُ، ـ  قاَن القَْيُن ال ِديَد يَِقينُ : َسوَّ

 المجَء: لَمَّ ُ، ـوـ 

َِ اَء: أْصلََ  ُ، ـوـ   ا

  ل  كَا: َ لَقَ ُ. ّللاُّ ياُل ا   ـوـ 

 والقَْيُن: العَْبدُ ـ 

ادُ ـ    : قِياٌن، والَ دَّ

  : أْقياٌن وقُيوٌن،ـ 

 و  باليمن من قَُرى َ ثََّر.ـ 

 وبناُت قَْيٍن: ماٌء.ـ 

، ـ  وبَْلقَةْيِن: أصةلُ  بنةو القَةْيِن، والن ِْسةبةُ: قَْينةجٌّ
وبةم الباِء وكسر القاف وتيادِ  هاٍء آِ ةَر ُ:   

 بِماَر.

 والَِّقَيُُّن: الََِّ يُُّن. ـ

والقَْينَةُ: األَمةةُ الُمغَن ِيَةةُ، أو أَ ةمُّ، والةدُّبُُر، أو ـ 
أد   يِقَِر ال َّهِر منة ، أو مةا بةين الةَوِرَكْيِن، أو 

 َهْ َمةٌ ُهناِلَ ،

مةةن الفَةةَرِس:  ُْقةةَر ٌ بةةين الغُةةراِب والعَُجةةِ   ـوةةـ   
 ييها َهْ َمةٌ، والماِشَطةُ.

: موِضُع القَْيِد مةن ذواِت األَْربَةعِ، أو والقَْينانُ ـ 
 يَُخصُّ البعيَر، وبال الٍم: ابُن ا ُوَا بِن ِشيٍث،

 و  بَسَرْ َس.ـ 

 وقايُِن: د، وابُن آِلدَم  لي  السالُم.ـ 

ِ،ـ   والقاُن: شجٌر للِقِسج 

 ود باليمن.ـ 

ةغيِر،ـ   وقَْينِيَّةُ:   بِِدَمْمَ  كا ةت تُجةاَ  بةاِب الاَّ
 ليوَم بَساتيَن.صاَرِت ا

ُسَن،ـ  ًَ  واْقَِأَنَّ النَّْبُت اْقِئْنا ا : 

ْوضةُ: أَ ََْت ُتْ ُريَها. ـوـ   الرَّ

 والَِّْقييُن: الَِّْ ييُن.ـ 

 فَْصُل الًاف

 كأَْ ُت، كَمنَْعُت: اْشََِدْدُت. ـ

َكةةبََن الفةةرُس يَْ ةةبُِن َكْبنةةا  وُكبو ةةا : َ ةةَدا يةةج  ـ  
َر يج  َ   ْدِو ،اْسِِْرساٍل، أو قَاَّ

الثَّْوَب يَْ بِنُة  ويَْ بُنُة : ثَنةا ُ إلة  داِ ةٍل، ثةم  ـوـ 
  اَل ُ،

ُهْدبََِ : َكفَّها، وَصَرَف َمْعرويَ ُ  ةن جةاِر   ـوـ 
 إل  غيِرهم،

، وَ َدَل، ـوـ    ن المجِء: َكعَّ

الرجُل: َدَ لَْت ثَنايا ُ من يَْوُق وأْسفَُل غاَر  ـوـ 
 الفَمِ 

 باألرض.ال َّْبُج: لََطأَ  ـوـ 

،ـ  ، كعُُِل ٍ  ورجٌل ُكبُنٌّ

 وُكبُنَّةٌ: َك ٌّ لئيٌم، أو ال يَْريَُع َلْريَ  بُْخال .ـ 

ًيةُب ـ  والَمْ بو َةُ: الفرُس القاةيُر القةوائِِم الرَّ
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 الَجْوِف، المَّْخُت الِع اِم،

 كالَمْ بونِ ـ 

  : الَم ابيُن، والمرأ ُ العَِجلَةُ.ـ 

: تَقَبََّض.ـ   واْكبَأَنَّ

 وَمْ بوُن األصابِعِ: َشثْنُها.ـ 

والُ بَةةاُن: َلعةةاٌم مةةن الةةََُّرِ  لليََمنِي ِةةيَن، وداٌء ـ   
 لإِلبِِل. وبَعيٌر َمْ بوٌن.

والُ ْبنَةةةةُ، بالةةةةم: لُْعبَةةةةٌ. وكُدُجنَّةةةة: الُخْبةةةَ  ُ ـ    
 اليابِسةُ.

 وأْكبََن ِلسا َ ُ  ن : َكفَّ ُ.ـ 

  ُ.وُمْ بَُن الفَقَاِر، كُمْ َرٍم: ُمْ َ مُ ـ 

ْلِو: َشفَُِها.ـ   وَكْبُن الدَّ

 والُ بُوُن: السُّ وُن.ـ 

الَ ةةةَُِن، م ركةةةة : لَْطةةةُخ الةةةدَُّ اِن، والسَّةةةواُد  ـ   
ُ ، وتُةةةةراُب أصةةةةِل النَّْخلةةةةِة،  ةةةةفَِة، والَِّلَةةةة ُّ بالمَّ

 والدََّرُن، والَوَسُخ،

، وبال سةةر وك ِِةةٍف: ـ    َكةةَِِن، َكفةةِرَح، يةةج الُ ةةل ِ
 القََدُح،

: م، ضثِيابُة  ُمْعَِِدلَةةٌ يةج ال ةر ِ والبَةْرِد والَ َِّانُ ـ 
واليُبُوسةةةِة، وال تَْلةةةَ ُق بالبَةةةدن، ويَِقةةةلُّ قَْملُةةة م، 
ةةاٍن:  والطُّْ لُةةُب، وُغثةةاُء المةةاِء أو َتبَةةُد ُ. وكُرمَّ

ْمراُء لَسَّاَ ةٌ. ًَ  ُدَويبَّةٌ 

يةٌ بالمدينة.ـ  ًِ  وُكَِا َةُ:  ا

يكِ.والِ ِْنَةُ، بال سر: َشجر ٌ َلي ِبَ ـ   ةُ الر ِ

، وبِِ  َِِ .ـ  : ِضدُّ الُمْطَمئِن ِ  والُمْ َِئِنُّ

 وأْكََِن: أْلَاَ .ـ 

ََّخةةةةَُ مةةةةن آٍس ـ      الُ ثْنَةةةةةُ، بالةةةةةم: شةةةةجٌء يُِ
ةةةةُد  ليهةةةةا  وأْغاةةةةاِن ِ ةةةةالٍف، تُْبَسةةةةُط، ويُنَةَّ

ياًيُن،  الرَّ

أصةةلُ : ُكثْنةةا، أو هةةج  ََوْرَدَجةةةٌ مةةن القََاةةِب ـ   
ْلبَةةةِ  الوريقةةِة، تُْ ةةَ ُم، ويُْجعَةةُل  واألْغاةةاِن الرَّ

 َجْويَها النَّْوُر.

بِِل: كَ َِِن، ـ َِ  َكِدَن ِمْمفَُر ا

ل ِياُن: ُرِ يَْت يُروُ  ُ، وبَِقيَْت أصولُ . ـوـ   الا ِ

والِ ْد َةُ، بال سر: السَّناُم، والمَّةْ ُم، واللَّْ ةُم، ـ 
 والقوُم.

 وهو َكِدٌن، كَ ٍِِف، وهج: بهاٍء.ـ 

 ُمْ َد َةٌ، كُمْ َرَمٍة: ذَاُت ِكْد ٍَة.و اقَةٌ ـ 

ُئ بة  ـ  والَ ْدُن، ويُْ َسُر: ثَةوٌب للِخةْدِر، أَو تُةَول ِ
المةةرأ ُ لنَْفِسةةها يةةج الَهةةْوَد ِ، وَمْرَكةةٌب للن ِسةةاِء، 
ُل، وِجْلُد ُكَراعٍ يُْسلَُخ ويُْدبَُ ، يَيَقوُم َمقةاَم  ًْ والرَّ

 الهاُوِن، يَُدقُّ يي 

  : ُكُدوٌن.ـ 

 لَ َدا َةُ: الُهْجنَةُ.واـ 

: الفَةةةةَرُس الَهجةةةةيُن، ـ      والَ ةةةةْوَدُن والَ ةةةةْوَد ِجُّ
 والفيُل، والبَْغُل، والبِْرذَْوُن.

ةةةةدُّ بةةةة ، ـ      ةةةةُ  بةةةةالثَّْوِب، والمَّ والَ ةةةةْدُن: الَِّنَطُّ
كا : الَ َدُر.  وُمَ رَّ

والِ داُن، كِ ِاٍب: ُشْعبَةٌ من الَ ْبِل تَْفُةُل مةن ـ 
 العُقَِد.
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يَْوُن، َكِفْرَ ةةْوَن: ُدقةةاُق الُِّةةراِب،  ليةة  والِ ةةدْ ـ   
ْيِت، تُْجلَ  ب  الدُّروُع.  ُدْرِديُّ ال َّ

ْنُج، ـ  الِ راُن، كِ ِاٍب: العُوُد، أو الاَّ

 ود بالباِديَِة،ـ 

: د قُةةةةةْرَب َدَراْبِجةةةةةْرَد، ضأو قُةةةةةْرَب ـ       وبالةةةةةةم ِ
 ِسيراَفم.

اٍد: َمَ لَّةةةٌ بأْصةةفَهاَن، ود قُةةْرَب تُ ـ    بَّةةَت، وكَمةةدَّ
ْاٌن بالَمْغِرِب. ًِ  و

 وُكِريُن، بالةم وكسر الراِء:   بَطبََس.ـ 

َْيَْوٍل:   قُْرَب االْسَ ْنَدِريَِّة.ـ   وِكْريَْوُن، كِع

 والَ رينَةُ: الُمغَن ِيَةُ ـ 

  : ِكراٌن.ـ 

 الَ ْرَتُن، ـ

 ضوقد يُْ َسُر، والَ ْرتيُنم: يَأٌْس َكبيٌر.ـ 

وَسةةة  بةةةِن َرَجةةةا وأبةةةو َجْعفَةةةٍر م مةةةُد بةةةُن مـ    
ٌث. : ُمَ د ِ  ال اْرَت ِجُّ

 وكاِرتيُن: يج ك ر ت.ـ 

الِ ْرِسنَّةُ: َشَجَر ٌ َصغيَر ٌ لها ثََمةٌر يةج ُغلُةٍف، ـ 
 ،ِ ٌن للةةَدواب  ٌل للةةَدِم، ُمَسةةم ِ ِ ٌع ُمْسةةِهٌل ُمبَةةو  ُمَاةةد ِ
 ايٌِع للسُّعاِل، َ جينُ  بالمَّراِب يُْبِرُئ من َ ةَّة 

ْ ساِن.الَ ْلِب واألْيعَ  وا َِ 

ُد ـ      ةةةةةُ تَُمةةةةد ِ الَ ْرَكةةةةدَُّن، ُمَمةةةةدََّد َ الةةةةداِل والعامَّ
 بالنون: دابَّةٌ تَْ ِمُل الفيَل  ل  قَْر ِها.

ِث.ـ   َكْ  َةُ: لَقَُب م مِد بِن َداُوَد الراِتي الُمَ د ِ

ُ : ـ  ، ياِرِسةيَِّ بٌّ ًَ الُ ْمنَ ، كبُْمَرى: الِ ْرِسنَّةُ، 
 ُكْمنَ .

 الةم: د.وُكما ِيَةُ، بـ 

 وأَْكُمو ِيَةُ: د بالَمْغِرِب.ـ 

ئِيُس.ـ   الَ ْمخاُن: الرَّ

 وَكْمَخنَ ُ: قال ل : يا َكْمخاُن،ـ 

 كَ مََّخ ُ.ـ 

ُكْمةِميَهنَةُ، بالةةم ويةِك الهةاِء وكسةر المةيِم ـ 
ةج بةِن  وقد تُْفَُِك:   بمةْرَو، منهةا: م مةُد بةُن َم  ِ

 ُتراعٍ، وَكريَمةُ بنُت أًمَد.

ْكعاـ  َِ  ُن: يُِوُر النَّماِل.ا

وذُو َكْنعةةاَن: مةةن ُملةةوِك الةةيََمِن، كةةاَن ُلولُةة  ـ   
 َ َمَر َ أْذُرعٍ.

: اْمرأ ٌ.ـ   وُكعا َةُ، بالةم ِ

 َكفََن الُخْبَ  َ يج الَملَِّة يَْ ِفنُها: واَراها بها، ـ

 الاُّوَف: َغَ لَ ُ، ـوـ 

 الَمي َِت: أْلبََس ُ الَ فََن، ـوـ 

 كَ فَّنَ ُ.ـ 

 َلعاٌم َكْفٌن: ال ِمْلَك يي .وـ 

وُهةةم ُمَ ف ِنُةةوَن: لةةيَس لَُهةةم ِمْلةةٌك وال لَةةبٌَن وال ـ   
 أُْدٌم.

 والُمْ َِفَُن: َمْوِضُع قُعوِدَك منها ِ نَد النِ احِ.ـ 

 واْكَِفَنَها: جاَمعَها.ـ 
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، من الِ راِر: الِةج تُْنبِةُت كةلَّ ـ  والُ ْفنَةُ، بالةم ِ
 ِلَط الجوهريُّ يََةمَّ.شجٍء، وبالفِك: َشَجٌر، وغَ 

 َكالٌن، كَس اٍب: َرْملَةٌ ِلغََطفَاَن.ـ 

ِ، منهةةا م مةةُد بةةُن يَْعقةةوَب ـ    ي  وكةةأَميٍر:   بةةالرَّ
، من يُقَهاِء الِميعَِة.  الَ ِلينجُّ

َكَمةـَِن لةة ، كنََاةةَر وَسةةِمَع، ُكمو ةةا : اْسةةَِْخفَ ،  ـ  
 وأْكَمنَ ُ.

ن يةج الَ ةْرِب، والَ ِميُن، كأَميٍر: القَْوُم يَْ ُمنُةوـ 
 والداِ ُل يج األْمِر ال يُْفَطُن ل .

ُِْلَمةةةةٌ يةةةج البََاةةةِر، أو ـ      : والُ ْمنَةةةةُ، بالةةةةم ِ
ْمَر ٌ يي ، والِفْعُل كَسِمَع وُ نَِج. ًُ  َجَرٌب، و

و اقَةٌ َكُموٌن: َكُِوٌم ِلل ِقاحِ، لةم تُِمةْل ذَ َبَهةا إذا ـ 
 لَِقَ ْت.

بٌّ م ـ  ًَ وُن، كَِنُّوٍر:  ُمِدرٌّ ُمَجة  ٍ هاِضةٌم، والَ مُّ
لاِرٌد للِرياحِ، واْبِاِلُع َمْمةوِغ  بةالِمْلكِ يَْقَطةُع 

 اللُّعاَب.

وُن الُ ْلُو: اآل يُسوُن،ـ   والَ مُّ

: َشبِي ٌ بالمُّو ِي ، ـوـ   الَ بَِمجُّ

: الَ َرْويَا، ـوـ   األْرَمنِجُّ

: األْسَوُد. ـوـ  يُّ  البَر ِ

 : ع لبنج  َُمْيٍر،وداَر ُ َمْ َمٍن، كَمْقعَدٍ ـ 

 أو هج داَر ُ الَم اميِن.ـ 

 واْكََِمَن: اْ َِفَ .ـ 

اِء، كُمعَْيِقٍل: ع بعقي  المدينِة.ـ   وُمَ ْيِمُن الَجمَّ

، بال سِر: ِوقاُء كل ِ شجٍء وِسُِْر ُ، ـ  الِ نُّ

 كالِ نَِّة والِ ناِن، ب سِرهما، والبَْيتُ ـ 

  : أْكناٌن وأِكنَّةٌ.ـ 

 نَّا  وُكنُو ا  وأَكنَّ ُ وَكنَّنَ  واْكَِنَّ ُ: َسََِر ُ.وَكنَّ ُ كَ ـ 

: اْسَََِِر،ـ   واْسََِ نَّ

.ـ   كاْكَِنَّ

والُ نَّةةةُ، بالةةةم: َجنةةاٌح يَْخةةُرُ  مةةن ًةةائٍط أو ـ   
ُِلَّةةةةٌ هناِلةةةَ ، أو  َسةةةقيفٍَة يَةةةْوَق بةةةاِب الةةةداِر، أو 

 مْخَدٌع، أو َرفٌّ يج البَْيتِ 

ٍ   : ِكنةةاٌن، وقَبيلَةةةٌ، وهةةوـ    ةةج  ، َكلُج ِ ُكن ِةةجٌّ وِكن ِةةجٌّ
ٍ، وبالفِك: امرأ ُ االبِن أو األ ِ  ج   وِلج ِ

  : َكنائُِن،ـ 

 وع بفاِرَس، وبال سر: البَياُض،ـ 

 كاالْكِناِن.ـ 

ةةهاِم، بال سةةر: َجْعبَةةةٌ مةةن ِجْلةةٍد ال ـ    وِكنا َةةةُ الس ِ
َ َمةةَب ييهةةا، أو بةةالعَْ ِس، وابةةُن ُ َ ْيَمةةةَ: أبةةو 

 قَبيلٍَة.

 ْسَِِ نَّةُ: الِ ْقُد.والمُ ـ 

 وال ا ُوُن: الَمْوقُِد،ـ 

كال ا ُو َةةةةِة، وَشةةةةْهراِن يةةةةج قَْلةةةةِب المةةةةِاِء، ـ    
ُجُل الثَّقيُل.  والرَّ

 وَمْ نو َةُ: اسُم َتْمَ مَ ـ 

: َجبٌَل،ـ   وَكنٌّ
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 و  بِقَْاراَن.ـ 

كة : َجبٌَل بَاْنعاِء اليََمِن.ـ   وَكنٌَن، م رَّ

 باليََمِن.وَكنِينَةُ، كَسفينٍَة:   ـ 

 وَكْنَ ن: َهَرَب، وَكِسَل، وقَعََد يج البَْيِت.ـ 

 وَكنُوُن: َمَ لَّةٌ بَسَمْرقَْنَد.ـ 

 الَ ْوُن: الَ َدُث، ـ

 كالَ ْينو َِة.ـ 

 وال ائنَةُ: ال اِدثَةُ.ـ 

َدثَ ُ،ـ  ًْ  وَكوَّ َ ُ: أ

 ّللاُّ األْشياَء: أْوَجَدها. ـوـ 

 والَم اُن: الَمْوِضُع،ـ 

  َةِ كالَم اـ 

  : أْمِ نَةٌ وأماِكُن.ـ 

ِج.ـ   وَمَةْيُت َم ا َِِج وَمِ ينَِج، أي: ِليَِّ

 وكاَن: تَْريَُع االسَم وتَْنِاُب الَخبََر،ـ 

كاْكِةةةةةاَن، والَمْاةةةةةَدُر: الَ ةةةةةْوُن والِ يةةةةةاُن ـ      
 والَ ْينُو َةُ.

 وُكنَّاُهْم، أي: ُكنَّالَُهم،  ن ِسيبََوْيِ .ـ 

 ُِ .وُكْنُت الغَْ َل: َغَ لْ ـ 

: الَ بيةةُر العُُمةةِر. ـ    والُ ْنِِةةجُّ والُ ْنُِنِةةجُّ والُ ةةو ِجُّ
 وتَ وُن كاَن تائِد  .

 وكاَن  لي  َكْو ا  وِكيا ا  واْكِاَن: تََ فََّل ب .ـ 

 وُكْنُت الُ ويَةَ: ُكْنُت بها.ـ 

 وَمناِتُل كأْن لم يَُ ْنها أًٌد: لم يَُ ْن بها.ـ 

ة  بَِمْعنَة  ثَبَةَت: ـ  كةاَن ّللاُّ وال شةجَء معة . وتامَّ
َدَث: ًَ  وبَِمْعنَ  

ِاُء يأَْديئو ِج.  إذا كاَن الم ِ

َةَر: آوإن كاَن ذُو ُ ْسَرٍ {.ـ  ًَ  وبَِمْعنَ  

 وبَِمْعنَ  َوقََع: ما شاَء ّللاُّ كان. وبَِمْعنَ  أقاَم.ـ 

وبَِمْعنَةةةة  صةةةةار: آوكةةةةان مةةةةن ال ةةةةايِرين{. ـ     
َن َشةةةةةرُّ ُ واالْسةةةةةِِْقباِل: آيخةةةةةايوَن يَْومةةةةةا  كةةةةةا

ِ الُمْنقَِطةعِ: آوكةاَن  ُمْسَِطيرا {. وبَِمْعنَة  الُمِةةج 
يةةةج الَمدينَةةةِة تِْسةةةعَةُ َرْهةةةٍط{. وبَِمْعنَةةة  ال ةةةاِل: 

ٍة{.  آُكْنُِم َ ْيَر أُمَّ

ُل، َمْمنُوٌع.ـ  ًَ  وَكْيواُن: ُت

 و"َسْمُع الِ ياِن": ِكِاٌب للعََجِم.ـ 

 واالْسِِ ا َةُ: الُخةوُع.ـ 

 : الَمْنِ لَةُ.والَم ا َةُ ـ 

ُك. وتَقُةوُل للبَغةيِض: ال كةاَن، ـ  ُن: الََِّ رُّ والََِّ وُّ
َن.  وال تََ وَّ

 َكَهَن ل ، كَمنََع و ََار وَكُرَم، َكها َة ، بالفِك، ـ

نا : قََة  ل  بالغَْيِب، يهو كاِهنٌ ـ  َن تََ هُّ  وتََ هَّ

اٌن،ـ    : َكَهنَةٌ وُكهَّ

ْريَُِ : الِ ها َةُ، بال ـ  ًِ  سر.و
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ُجِل، ويَْسةعَ  يةج ـ  وال اِهُن: َمن يَقوُم بأْمِر الرَّ
 ًاَجِِ .

 والُم اَهنَةُ: الُم ابا ُ.ـ 

يَّاِن.ـ  ًَ  وال اِهناِن: 

 كاَن يَِ يُن: َ َةَع. ـ

ِ َن.ـ  ًَ  واْكِاَن: 

والَ ةةةْيُن: لَْ ةةةُم بةةةاِلِن الفَةةةْر ِ، أو ُغةةةَدٌد ييةةة  ـ    
 كأَْلراِف النَّوى، والبَْ رُ 

 . : ُكيُونٌ ـ 

ةدَّ ُ ـ  والَ ْينَةُ: النَّبِقَةةُ، والَ فالَةةُ، وبال سةر: الم ِ
لَّةُ، وال الَةُ. َِ  الُم

وكةةةأَي ِْن وكةةةائِْن: بَِمْعنَةةة  َكةةةْم يةةةج االْسةةةِِْفهاِم ـ    
 ٍ ةةةةٌب مةةةةن كةةةةاِف الَِّْمةةةةبِيِ ، وأي  والَخبَةةةةِر، ُمَركَّ
الُمنَوَّ َةةِة، وِلهةةَا جةةاَت الَوْقةةُف  ليهةةا بةةالنوِن، 

َ ِف  ُو ةا . وتُوايِةُ  "َكةْم" يةج وُرِسَم يج الماْ 
ْبهةاِم، واالْيِقةاِر إلة  الَِّْمييةِ ،  َِ َ ْمَسِة أُُمةوٍر: ا
والبِناِء، ولُ وِم الَِّْاِديِر، وإياَدِ  الَِّْنِ يِر تةاَر  ، 
وااِلْسةِِْفهاِم أُْ ةةَرى، وهةةو  ةاِدٌر. قةةال أُبَةةجٌّ البةةِن 

ة اِب آيةة   ًْ ؟ قةال: مسعوِد: كأَي ِْن تَْقَرأُ سةور َ األ
 ثالثا  وسبعيَن. وتُخاِلفُها يج َ ْمَسٍة أُُموٍر:

 أ ها ُمَركَّبَةٌ وكم بَِسيطةٌ  ل  الاَّ يكِ. 1ـ 

أنَّ ُمَمي َِ ها َمْجُروٌر بِِمْن غالبا ، ًِة  َتَ ةَم  2ـ 
 ابُن ُ ْافوٍر لُ وَم .

 أ ها ال تَقَُع اْسِِْفهاِميَّة   ند الُجْمهوِر. 3ـ 

َت:  أ هةةا ال تَقَةةعُ  4ـ    مجةةروَر  ، ِ اليةةا  ِلَمةةْن َجةةوَّ
 بَِ أَي ِْن تَبِيُع هَا.

 أنَّ َ بََرها ال يَقَُع ُمْفَردا . 5ـ 

 والُمْ ِاُن: الَ فيُل.ـ 

.ـ  عَ ُ، وأدَ َل  لي  الَُّلَّ  وأكا َ ُ ِ إكا َة : َ ةَّ

ِ َن وهو يُِسرُّ ُ.ـ  ًَ  واْكِاَن: 

 فَْصُل الالّم

ْرُب المَّديُد،اللَّْبُن: األْكُل ال ث ـ  يُر، والةَّ

دوِد ـ  ًُ وبالةم بال الٍم: َجبٌَل م، وبال سِر: ِمن 
الَ َرِم  ل  لِريِ  الةيمِن. وكَ ِِةٍف: الَمْةةروب 
مةةن الطةةيِن ُمَربَّعةةا  للبِنةةاِء، ويقةةاُل ييةة  بال سةةر 

 وبَ ْسَرتَْيِن، كمبٍِل لُغَةٌ،

ييةة   ولَةةبََّن تَْلبينةةا : اتََّخةةََ ، وَمْجِلسةةا  تُْقَةةة ـ   
 اللُّبا َةُ.

 واللَّبُوُن، وكَ ٍِِف: ُمِ بُّ اللَّبَِن وشاِربُ .ـ 

ها.ـ  ُُ  ولَبَُن ُكل ِ شجرٍ : ما

 وشا ٌ لَبُوٌن َولَبِنَةٌ ولَبَنِيَّةٌ وُمْلبٌِن، كُمْ ِسٍن،ـ 

 وُمْلبِنَةٌ: ذاُت لَبٍَن، أو تُِرَك يج َضْرِ ها.ـ 

بَِن، َغ ير   كا ت أو اللَّبُوُن واللَّبُو َةُ: ذاُت اللَّ ـ 
 أو بَِ يَّة  

  : ِلباٌن وِلْبٌن ولُْبٌن ولَبائُِن.ـ 

 وُ ْمٌب َمْلبَنَةٌ: تَْغُ ُر  لي  أْلباُن الماِشيَِة.ـ 

 ولَبَنَ ُ يَْلبِنُ ُ ويَْلبُنُ : َسقا ُ اللَّبََن.ـ 

والَمْلبُةةةوُن: َمةةةْن بةةة  كالسُّةةة ِر مةةةن ُشةةةْربِ ، ـ    
 والفََرُس الُمغَََّى ب ،

 لَّبِيِن.كالـ 

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.dorar.net/


wwwwww..ddoorraarr..nneett                    َرِر السَّنِيَِّة                                                    القاموس المحيطالقاموس المحيط َرِر السَّنِيَِّة    دُّ َمْوقُِع الالدُّ

          
 

 وأْلبَنُوا يَُهم البِنُوَن: َكثَُر لَبَنُُهم،ـ 

 الناقةُ:  ََ َل يج َضْرِ ها، واتََّخََ الَِّْلبِينَةَ. ـوـ 

 واْسَِْلبَنُوا: َللَبُو ُ.ـ 

 وبَناُت لَبٍَن: األْمعاُء الِج ي وُن ييها.ـ 

والِمْلبَُن، كِمْنبٍَر: ِمْافاتُ ُ، والِمْ لَُب، وقالَةُب ـ 
بَِن، أو شةةةجٌء يُْ َمةةةُل ييةةة  اللَّةةةبَُن، وبهةةةاٍء: اللَّةةة

 الِمْلعَقَةُ.

ََّخةةَُ مةةن  ُخالَةةٍة ـ    سةةاٌء يُِ ًَ والَِّْلبِةةيُن، وبهةةاٍء: 
 ولَبٍَن وَ َسٍل.

 واللَّوابُِن: الةُّروُع.ـ 

 واالْلِِباُن: االْرتِةاُع.ـ 

ضةةةةةاُع، وبالةةةةةةم: الُ ْنةةةةةُدُر، ـ       والل ِبةةةةةاُن: الرَّ
نَْوبَُر، وال اجةاتُ  مةن غيةِر ياقةٍة، بَةْل مةن  والاَّ

ةةةةةْدُر، أو  ةةةةٍة، َجْمةةةةةُع لُبا ةةةةةٍة، وبةةةةةالفِك: الاَّ ِهمَّ
َوَسةةةةُط ، أَو مةةةةا بةةةةين الثَّةةةةْديَْيِن، أو َصةةةةْدُر ذي 

 ال ايِِر.

 ولَبُِن القَميِص، كَ ٍِِف،ـ 

 ولَبِنَُِ ُ وِلْبنَُِ ُ، بال سر: بَنِيقَُِ .ـ 

ِم وابةةُن اللَّبةةوِن: َولَةةُد الناقةةِة إذا كةةان يةةج العةةاـ   
الثا ج واْسَِْ َملَ ، أَو إذا َدَ َل يج الثاِلِث، وهج 

 اْبنَةُ لَبُوٍن.

 وبَناُت لَبُون: ِصغاُر العُْريُِط.ـ 

 واللُّْبنَةُ، بالةم: اللُّْقَمةُ، أو كبيَرتُها.ـ 

 وأْلباُن: َجبٌَل،ـ 

 و  بالِ جاِت،ـ 

 وع بين القُْدِس و ابُلَُس.ـ 

 ماِم.ولُْبناُن، بالةم: َجبٌَل بالـ 

 واللُّبَيَّاِن: ع.ـ 

 ولَبُوُن: د.ـ 

 ولُْبنَةُ، بالةم:   بمْيِريِقيَّةَ.ـ 

ةةرَّ  بنةةج ُسةةلَْيٍم وِجبةةاِل ـ    ًَ وباَلبِةةُن: واٍد بةةين 
 تِهاَمةَ،

ولَ .ـ  ًَ  أو هو يَْلبُُن، ُجِمَع بما 

ولُْبنَ ، كبُْمرى: امرأ ٌ، ويََرٌس، وشجر ٌ لها ـ 
 َ َسٌل،

 وذُِكَر يج: ع س ل.ـ 

 وًاَجةٌ لُْبنا ِيَّةٌ:   يمةٌ. ـ

ولُبَْينَ : امةرأ ٌ، واسةُم اْبنَةِة إبلةيس، لَعَنَة ُ ِ ـ 
قَْيٍس، ويََرُس ُ نَْيِس بةِن  ِِ تعال ، واسُم اْبنٍة ألُ

.ِ اِء الَ ْلبِج   الَ دَّ

 وتَلَبََّن: تََم ََّث، وتَلَدََّن.ـ 

 وأبو لُبَْيٍن، كُ بيٍر: الَََّكُر.ـ 

ُِن، ك َ ـ   ٍِِف: الُ ْلُو.اللَِّ

ُنَّةُ، َكُدُجنٍَّة: القُْنفَُُ.ـ   واللُِّ

ُنَّةةةُ. ـ    يقةةاُل: َمِةة  لةةم  َْقةةِض الُِّلُنَّةةةَ، أ ةةََتْنَا اللُِّ
 الُِّلُنَّةُ: ال اجةُ.

اللَّْجةةةُن: اللَّْ ةةةُس، وَ ةةةْبُط الةةةَوَرِق، وَ ْلُطةةة   ـ   
 بَدقِيٍ  أَو َشعيٍر،
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كةةةةة : الَخةةةةبَُط الَملْ ـ      ُجةةةةوُن. كةةةةالَِّْلجيِن، وم رَّ
 وكالَ ٍِِف: الَوَسُخ.

َ ،ـ  َن: تَلَ َّ  وتَلَجَّ

 رأَس ُ: َغَسلَ ُ يلم يُْنِقِ . ـوـ 

َرَن،ـ  ًَ َن البعيُر ِلجا ا  ولُجو ا :   َولَجَّ

 يج الَمْمجِ: ثَقَُل. ـوـ 

 و اقَةٌ وَجَمٌل لَُجوٌن.ـ 

بِِل.ـ  َِ  واللَُّجْيُن: الِفةَّةُ. وكأَميٍر: َتبَُد أْيواِ  ا

للَّْجنَةةةةُ: الجماَ ةةةةُ يَْجَِِمعةةةوَن يةةةج األْمةةةِر واـ    
 ويَْرَضْو َ ُ.

 ولَِجَن ب ، كفَِرَح: َ ِلَ .ـ 

 اللَّْ ُن: من األْصواِت الَمُاوغِة الموضو ةِ  ـ

  : أْل اٌن ولُ وٌن،ـ 

َب ييهةةةا، واللُّغَةةةةُ، ـ     ةةةَن يةةةج قِراَءتِةةةِ : َلةةةرَّ ولَ َّ
 والَخَطأُ يج الِقراَءِ ،

 ا ةةةةِة واللَّ ا يةةةةِة واللََّ ةةةةِن، كةةةةاللُّ وِن واللَّ ـ     
كة .  م رَّ

 لََ َن، كَجعََل،ـ 

ا َةٌ ولَُ نَةٌ: كثيُر ُ.ـ  اٌن ولَ َّ ٌن ولَ َّ ًِ  يهو ال

نَ : َ طَّأَ ُ.ـ   ولَ َّ

ةةَن ـ    ةةُن. وكُهَمةةَ ٍ : َمةةْن يُلَ  ِ واللُّْ نَةةةُ: مةةن يُلَ َّ
 الناَس كثيرا .

يَْخفَة  ولََ ةَن لة : قةال لة  قَةْوال  يَْفَهُمة   نة  وـ 

  ل  غيِرِ ،

 إلي : ماَل. ـوـ 

 وأْلَ نَ  القوَل: أْيَهَم  إيَّا ُ،ـ 

 يَلَِ نَ ُ، كَسِمعَ  وجعَلَ ُ: يِهَم ُ.ـ 

ُن: العاِلُم بعَواقِِب الَ الِم.ـ  ًِ  والال

ِِِ ، واْ َِبَ َ.ـ   ولَِ َن، كفَِرَح: يَِطَن لُ جَّ

نَُهْم: ياَلنَُهْم.ـ  ًَ  وال

 {: يج يَْ وا ُ ومعنا ُ.وآيج لَْ ِن القولِ ـ 

ِ قَْبةةَل  ـ  ةةبِج  اللَّْخةةُن: البيةاُض الةةَي يةةج قُْلفَةِة الاَّ
 الِخِاِن، و ل  ُجْرداِن الِ ماِر.

 والل ِْخنَةُ، بال سر: بَْةعَةٌ يج أْسفَِل الَ ِِِف.ـ 

 ولَِخَن الِسقاُء وغيُر ُ، كفَِرَح: أْ ََِن،ـ 

 الَجْوَت ُ: يََسَدْت. ـوـ 

 ،ورجٌل أْلَخنُ ـ 

 وأََمةٌ لَخْناُء: لم يُْخَِنَا.ـ 

: قُْبُك ِريكِ الفَْر ِ واألْريةاغِ، ـ 
واللََّخُن، م ركة 

 وقُْبُك ال الِم.

 اللَّْدُن: اللَّي ُِن من كل ِ شجٍء، وهج: بهاءٍ  ـ

 : ِلةةداٌن ولُةةْدٌن، بالةةةم. لَةةُدَن، كَ ةةُرَم، لََدا َةةة  ـ   
 ولُُدو َة .

 والَِّْلِديُن: الَِّْليِيُن.ـ 

 ولَُدْن ولَْدٌن ولَِدٌن، كَ ٍِِف،ـ 
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 ولُْدُن، بالةم،ـ 

 ولَْدِن، كَجْيِر،ـ 

 ولَْد، َكَ ْم،ـ 

َْ،ـ   ولُْد، َكُم

 ولَدا ، َكقَفا ،ـ 

َِْيِن،ـ   ولُُدْن، بَةمَّ

، كِعْنَد.ـ  َِْرٌف َتما ِجٌّ وَم ا ِجٌّ  ولُُد، َولََدا: 

 وُسِمَع "لََدا"، بَِمْعن  َهْل.ـ 

ٌن، بةةةم الةةداِل: غيةةُر َجي ِةةِد الَخْبةةِ  وَلعةةاٌم لَةةدُ ـ   
 والطَّْبخِ.

 واللُُّد َّةُ، كُدُجنٍَّة وتُْفَُِك الالُم: ال اَجةُ.ـ 

 وتَلَدََّن: تََم ََّث،ـ 

  لي : تَلَ َّأَ. ـوـ 

ا ُ.ـ   ولَدََّن ثَْوبَ ُ تَْلِدينا :  َدَّ

الةةةةالَّذَُن: رلوبَةةةةةٌ تََِعَلَّةةةةُ  بَمةةةةعَِر الِمْعةةةةَ ى ـ     
إذا َرَ ةةةْت  َباتةةةا  يُْعةةةَرُف بِقَْلُسةةةوَس أَو  وِل اهةةةا،

ٌن ُملَي ٌِن  قَْسُِوَس، وما َ ِلَ  بَمعَِرها، َجي ٌِد ُمَسخ ِ
ةةةةَدِد وأْيةةةةواِ  العُةةةةروِق، ُمةةةةِدرٌّ  َةةةةايٌِع  ُمفَةةةةِ ٌِك للسُّ
للنَّةةَ الِت، والسُّةةعاِل، َوَوَجةةعِ األذُِن، ومةةا َ ِلةةَ  

ِْاليِها َرِديٌء. َ  بأ

َن القَْوُم،  ـ ِِ  َكنََاَر ويَِرَح، لَْ  ا  ولََ  ا ،لََ 

ُموا.ـ  ًَ  وتاَلَت ُوا: تََ ا

ٌم  لي .ـ  ًَ  وَمْمَرٌب لَْ ٌن ولَِ ٌن وَمْلُ وٌن: ُمْ َد

ولَْيلَةٌ لَِ  َةٌ ولَْ  َةٌ وتُْ َسُر: ضي ِقَةٌ، أَو بةاِرَد ٌ، ـ 
ةةةةدَّ ُ،  ةةةةي ِقَةُ، والم ِ ةةةةديَد ُ الةَّ ةةةةنَةُ المَّ وهةةةةج، السَّ

ي ُ   والة ِ

 ْ ٌن. : لَ ـ 

ماُن األْلَ ُن: المديُد الَ ِلُب.ـ   وال َّ

 الل ِساُن: الِمْقَوُل، ويَُؤ َّثُ  ـ

سةالَةُ، ـ   : أْلِسنَةٌ وأْلُسٌن ولُْسٌن، واللُّغَةُ، والر ِ
والُمََِ ل ُِم  ةن القَةْوِم، ل وأرٌض بَ ْهةِر الُ ويَةِة، 

 وشاِ ٌر ياِرٌس ِمْنقَِريٌّ ل،

  .من الِمي اِن: َ ََبَُِ  ـوـ 

وِلسةةاُن الَ َمةةِل:  بةةاٌت، أْصةةلُ ُ يُْمَةةةُ  لَوَجةةعِ ـ   
ةةةٌف  ةةةايٌع ِضةةةماُد ُ  ، وَوَرقُةةة  قةةةابٌِض ُمَجف ِ ةةةن ِ الس ِ
للقُةةةةةروحِ الَخبِيثةةةةةِة، وِلةةةةةداِء الِفيةةةةةِل، والنةةةةةاِر 
ْطةةعِ َسةةياَلِن 

الفاِرِسةةيَِّة، والنَّْملَةةِة، والمَّةةَرى، وقَ
ْرِق الناِر، والخَ  ًَ ِة الَ ْلِب، و نةاِتيِر، الدَّم، وَ ةَّ

 َوَوَرِم اللَّْوَتتَْيِن، وغيِر ذل .

ا ، ُملَةةةي ٌِن، ـ     ٌح جةةةد  وِلسةةةاُن الثَّةةةْوِر:  َبةةةاٌت ُمفَةةةر ِ
ْفراَء،  ايٌِع للَخفَقَاِن.  يُْخِرُ  الِمرَّ َ الاَّ

وِلساُن العَااييِر: ثََمُر َشةَجِر الةدَّْرداِر، بةاِهجٌّ ـ 
اِن، ِجةةةدًّا،  ةةةايٌِع مةةةن وَجةةةعِ الخاِصةةةَرِ ، والَخفَقَةةة

 ُمفَِ ٌِت للَ َا .

وِلسةاُن الَ ْلةِب:  َبةاٌت لة  بِةْ ٌر َدقِيةٌ  أْصةَهُب، ـ 
ولةةة  أْصةةةٌل أْبةةةيَُض ذُو ُشةةةعٍَب ُمََِمةةةب َِ ٍة، يُةةةْدِمُل 

 القُروَح، ويَْنفَُع الط ِ اَل.

وِلسةةاُن السَّةةبُعِ:  َبةةاٌت، ُشةةْرُب مةةاِء َمْطبُوِ ةةِ  ـ   
  ايٌِع للَ ااِ .

 ْبلَغَ .وأْلَسنَ ُ قَْولَ : أـ 

 والل ِْسُن، بال سر: ال الُم، واللُّغَةُ،ـ 
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ةُ، لَِسةَن، كفَةِرَح، ـ  ًَ كا : الفَاا والل ِساُن، وم رَّ
 يهو لَِسٌن وأْلَسُن.

 ولََسنَ ُ: أََ ََ ُ بِِلسا ِِ ،ـ 

 وَغلَبَ ُ يج الُمالَسنَِة ِللُمناَلقَِة،ـ 

 النَّْعَل: َ َرَل َصْدَرها، وَدقََّ  أْ الها، ـوـ 

 الجاِريَةَ: تَنَاوَل ِلسا ََها تََرشُّفا ، ـو ـ

 العَْقَرُب: لََدَغْت. ـوـ 

ةةةٍم: مةةةا ُجِعةةةَل َلَريُةةة ُ ـ     واللَِّسةةةُن، كَ ِِةةةٍف وُمعَ َّ
 كَطَرِف الل ِساِن.

 والَمْلُسوُن: الَ ََّاُب.ـ 

وأْلَسنَ ُ يَايال : أ اَر ُ إيَّا ُ ليُْلِقيَ ُ  ل   اقَِِِ ، ـ 
 يَْ لُبَها، كأَ َّ  أ اَر ُ ِلساَن يَِايِل .يََُِدرَّ  لي ، يَ 

 وتَلَسََّن الفَايَل: يَعََل ب  ذل .ـ 

 واللُّسَّاُن، كُ  َّاٍر: ُ ْمبَةٌ.ـ 

ولَْسةةنُو َةُ: ع. وكِمْنبَةةٍر: الَ َجةةُر يُْجعَةةُل  لةة  ـ   
بُعِ.  باِب البَْيِت الَي يُْبنَ  للةَّ

سالِة.ـ  ْبالُغ للر ِ َِ ْلساُن: ا َِ  وا

 ن ِج ياُل ا ،أْلسِ ـ 

 وأْلِسْن لج ياُل ا  كَا وكَا، أي: أْبِلْ  لج.ـ 

بِِل: الَخِليَّةُ.ـ  َِ نَةُ من ا  والُمَِلَس ِ

َِْهُر الُ ويَِة كاَن يقاُل ل : الل ِساُن.ـ   و

والُملَسَّنَةُ من الن ِعاِل، كُمعَ َّةٍم: مةا ييهةا ُلةوٌل ـ 
 ولَطايَةٌ كَهْيئَِة الل ِساِن،

  ٌ ُملَسَّنَةُ القََدَمْيِن.وكَل  اْمَرأَ ـ 

ِِةةةةِ  ـ      ويُةةةةالٌن يَْنِطةةةةُ  بِلسةةةةاِن ِ، أي: بُِ جَّ
 وكالِمِ .

 وْهَو ِلساُن القَْوِم: الُمََِ ل ُِم  نهم.ـ 

 ولساُن الناِر: ُشْعلَُِها، وقد تَلَسََّن الَجْمُر.ـ 

لَعَنَةة ُ، كَمنَعَةة ُ: َلةةَرَد ُ، وأْبعَةةَد ُ، يهةةو لَِعةةيٌن  ـ  
 وَمْلعونٌ 

: َمال ةةةةيُن، واالسةةةةُم: اللَّعةةةةاُن واللَّعا ِيَةةةةةُ  ـ     
 واللَّْعنَةُ، َمْفِوًاٍت.

واللُّْعنَةُ، بالةم: من يَْلعَنُ ُ النةاُس. وكُهَمةَ ٍ : ـ 
 الَ ثيُر اللَّْعِن لَُهمْ 

  : لُعٌَن، كُاَرٍد،ـ 

ََْكِر الَمْوصةةةويَةُ، ـ     واْمةةةَرأ ٌ لَعةةةيٌن، يةةةمذا لةةةم تُةةة
 يَبِالهاِء.

ٍد، واللَّعيُن: منـ  ًَ  يَْلعَنُ ُ ُكلُّ أ

كةةالُملَعَِّن، كُمعَ َّةةٍم؛ والمَّةةْيطاُن، والَمْمُسةةوُ ، ـ   
ََّخةَُ يةج الَمةَ اِرعِ  والَمْمُؤوُم، والُمَسيَُّب، وما يُِ

 كَهْيئَِة َرُجٍل، والُمْخَ ى الُمْهلَُ .

 وأبيَت اللَّْعَن، أي: أَْن تأتَِج ما تُْلعَُن ب .ـ 

 ُم، والََِّماُجُن.والَِّالُ ُن: الَِّماتُ ـ 

 واْلَِعََن: أْ َاَف يج الد اِء  ل   فِس .ـ 

ِت.ـ   والَمالِ ُن: َمواِضُع الَِّبَرُّ

 والَ َن اْمَرأتَ ُ ُمالَ نَة  وِلعا ا  وتاَلََ نا،ـ 

 واْلَِعَنا: لَعََن بَْعٌض بَْعةا .ـ 
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َ َم.ـ  ًَ  والَ َن ال اِكُم بَْينَهما ِلعا ا : 

يُب.والَِّْلعيُن: الَِّ ـ  َِ  ْع

: أبةةو األَكْيةةِدِر، ُمبَةةاَرُك بةةُن ـ    واللَّعةةيُن الِمْنقَةةِريُّ
 َتْمعَةَ، شاِ ٌر.

اللَّْغةُن: ِشةرَّ ُ المَّةباِب، وبالةةم: الةَوتََر ُ  نةد  ـ
 باِلِن األذُِن، واللُّْغُدوُد،

 كاللُّْغنُوِن، وهو الَخْيُموُم أيةا .ـ 

تََ لََّم ب  من  وِجئَْت بلُْغِن غيِرَك: إذا أْ َ ْرَت ماـ 
 اللُّغَِة.

 ولَغَنََّ : لَعَلََّ .ـ 

 واْلغانَّ النَّْبُت اْلغينا ا : اْلَِفَّ ولاَل.ـ 

 اللُّْغثوُن: الَخْيمومُ ـ 

  : لَغاثِيُن، أو تا يُف لُْغنوٍن.ـ 

اللَّْقةةةُن واللَّْقنَةةةةُ واللَّقا َةةةُ واللَّقَا ِيَةةةةُ: ُسةةةْرَ ةُ  ـ  
 الفَْهِم.

فَظ بالعََجلَِة.لَِقَن، كفَِرحَ ـ  ًَ  ، يهو لَِقٌن وأْلقَُن: 

 والَِّْلقيُن: كالَِّْفهيِم.ـ 

ْكُن.ـ   والل ِْقُن، بال سِر: الَ نَُف، والرُّ

 وَمْلقٌَن، كَمْقعٍَد: ع.ـ 

 وكغُراٍب: د.ـ 

 واللَّواقُِن: أْسفَُل البَْطِن.ـ 

ْاناِن باألْ َدلُِس.ـ  ًِ ْغَرى:   ولَْقنَةُ الُ ْبَرى والاُّ

كةةة ، ولُْ نَةةة  ولُ و َةةة  لَِ ةة ـ   َن، كفَةةِرَح، لََ نةةا ، ُمَ رَّ
، يهو أْلَ ُن: ال يُقةيُم العََربِيَّةةَ  ِهنَّ ولُْ نو َة ، بَةم ِ

 ِلعُْجَمِة ِلسا ِِ .

 وكغُراٍب: ع.ـ 

َِْرٌف م.ـ   وكَجبٍَل: 

ةْرٌف يَْنِاةُب االسةَم، ويَْريَةُع الَخبَةَر، ـ  ًَ  : ولِ ةنَّ
أْن تُثْبِةةَت لمةةا بعةةدها  معنةةا ُ: االْسةةِِدارُك، وهةةو

ْ ما  مخالفا  لما قَْبلَها، ولَل  ال بدَّ أن يََِقَدََّمها  ًُ
كالٌم ُمنَاقٌِض لما بعدها، أو ِضدٌّ ل . وقيةل: تَةِرُد 
تار   لالْسِِْدراِك، وتار   للِوكيِد، وقيل: للِوكيِد 
، ويَْاةةةةةَ ُب الِوكيةةةةةَد معنةةةةة   دائِمةةةةةا  ِمثْةةةةةَل إنَّ

اُء: ُمَركَّبَةةٌ االسِِدراِك، وهج بَس يَطةٌ. وقال الفَرَّ
ةِت الهمة  ُ للَِّْخفيةِف. وقةد  ًَ من لِ ْن وأْن، يَُطِر

 يُْ ََُف اْسُمها، كقَْوِلِ :

ولِ ةةنَّ  ****    يَلَةةْو ُكْنةةَت َضةةب ِي ا  َ َرْيةةَت قَرابَِِةةج 
 َتْ ِججٌّ َ  يُم الَممايِرِ 

ولِ ةةْن، سةةاِكنَةَ النةةوِن، ضةةْرباِن: ُمَخفَّفَةةةٌ مةةن ـ   
ةةةْرُف اْبِِةةداٍء ال يَْعَمةةُل، ِ اليةةةا  ا ًَ لثَّقيلَةةِة، وهةةج 

ةْرُف  ًَ ِلْْلَْ فَِ  ويُو َُس. يمْن َوِليَها َكالٌم، يهج 
ِد إيةةةةاَدِ  االْسةةةةِِْدراِك، ولَْيَسةةةةْت  اْبِةةةةداٍء ِلُمَجةةةةرَّ
 اِلفَةةةةةة . وإْن َوِليَهةةةةةا ُمْفةةةةةَرٌد، يهةةةةةج  اِلفَةةةةةةٌ 

ةةُدُهما: أن يََِقَةةدََّمها  َْفةة ًَ ٌج أو  َْهةةٌج، بَمةةْرَلْيِن: أ
والثةةا ج: أن ال تَْقَِةةِرَن بةةالواِو، وقةةال قَةةْوٌم: ال 

 ت وُن مع الُمْفَرِد إالَّ بالواو.

ةةْرُف  َْاةةٍب و َْفةةجٍ واْسةةِِقباٍل، ولةةيس  ـ   ًَ لَةةْن: 
أصلُ  "ال"، يأُْبِدلَِت األِلُف  ُو ا ، ِ اليا  للفراِء، 
يَِت الهمة  ُ تَخفيفةا ، واأللةفُ  َِ  والَ "الَ أْن"، يَُ 
ِ. وال تُِفيةةُد  للسةةاكنَْيِن،  اليةةا  للَخليةةِل والِ سةةائج 
 ِ َمْخَمةةةِري  تَْوِكيةةةدا  للنَّْفةةةجِ وال تَأْبيةةةَد ، ِ اليةةةا  لل َّ
ييهمةةةا، وُهمةةةا َدْ ةةةَوى بةةةال دليةةةٍل. ولةةةو كا ةةةت 
للَِّأْبيِد، لم يُقَيَّْد َمْنِفيُّها بةاليوم يةج قولة : آيَلَةْن 

ِذْكةُر األبَةِد يةج قولة   أَُكل َِم اليَةْوَم إْ ِسةيًّا{، ولَ ةانَ 
تعةةال : آولَةةْن يَََِمنَّةةْو ُ أْبةةدا { تَْ ةةرارا ، واألْصةةُل 
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 َ َدُم ُ. وتَأْتِج للد اِء، كقوِلِ :

ُت لَُ ْم  اِلةدا  ـ ****     ـلَْن ت الوا َكَالُ ْم ثم ال ِتلْ 
 ُ لُوَد الِجبالِ 

ِ بمةةا أْ عَْمةةَت َ لَةةجَّ يَلَةةْن  قيةةَل: ومنةة : آقةةال َرب 
ِهيةةرا  للُمْجةةِرميَن{، ويُلَقَّةة  القََسةةُم بهةةا، أكةةوَن ِ

 كقَْوِل أبج لاِلٍب:

ًِةةة   ****    وِ لَةةةْن يَِاةةةلُوا إليةةة  بَِجْمِعِهةةةْم 
 أَُوسََّد يج الُِّراِب َديِينا  

 وقد يُْجَ ُم بها، كقوِل :

 يَلَْن يَْ ُل للعَْينَْيِن بعَدِك َمْنَ ُر.

ين غيةةِر ، اللَّةةْوُن: مةةا يََاةةَل بةةيَن المةةجِء وبةة ـ  
قَُل مةةن النَّْخةةِل،  والنَّةةْوُع، وَهْيئَةةةٌ كالسَّةةواِد، والةةدَّ

 أَو هو جما ةٌ،

َدتُها: لُو ةٌ، بالةم،ـ  ًِ  وا

وِلينَةٌ، بال سر، وتُْجَمُع ِلينَةٌ  ل  ِليٍن، وِلةيٌن ـ 
  ل  ِلياٍن.

ُن: َمْن ال يَثْبُُت  ل  ُ لٍُ  واًٍد.ـ  ِ  والُمَِلَو 

ةةةةٌ يةةةج َلةةةَرِف إْرِمينِيةةةةَ، والةةةالَُّن: بةةةالٌد، وأُ ـ     مَّ
: ُمعَل ُِم  ِة. وأبو  بِد ِ الالَّ ِجُّ وَ الٌَّن لَْ ُن العامَّ

 األَمراِء.

َن.ـ  ، كاْسَودَّ: تَلَوَّ  واْلَونَّ

 ولَُوْيٌن، كُ بيٍر،ـ 

 ولَْوٌن: لَقَبا م مِد بِن سليماَن ال ايِِظ.ـ 

واللُّْمَجةةُ. اللُّْهنَةُ، بالةم: ما يُهِديِ  الُمسايُِر،  ـ
نَُهْم،  ولَهَّ

 لهم ييهما تَْلهينا . ـوـ 

 وأْلَهنَ : أْهَدى ل   ند قُدوِمِ  من َسفٍَر.ـ 

ولَِهنََّ ، ب سةر الهةاِء: كلمةةٌ تُْسةَِْعَمُل تَأْكيةدا ، ـ 
، كميَّةةاَك وهيَّةةاَك،  َِ َّةةَ ، يأُْبةةِدلَْت هةةاء  َِ أْصةةلُها: 

، ألنَّ وإ مةةةا ُجِمةةةَع بةةةين تَْوِكيةةةَدْيِن: الةةةالِم، و إنَّ
، ياةارْت كأ هةا  ا أُْبةِدلَْت تاَل لفةُظ إنَّ الهم  َ لَمَّ

 شجٌء آَ ُر.

 وأْلهاُن: ِمْخالٌف باليَمن،ـ 

 وع بنَواًج المدينِة لبنج قَُرْيَ ةَ.ـ 

 وبنُو أْلهاَن: قَبِيلةٌ.ـ 

الَن يَلةةيُن ِلينةةا  ولَيا ةةا ، بةةالفِك، وتَلَةةيََّن، يهةةو  ـ  
وَمْيٍت، أو الُمَخفَّفَةُ يج الَمْدحِ  لَي ٌِن ولَْيٌن، َكَمي ِتٍ 

ة     اصَّ

  : لَْينُوَن وأْليِناُء، ولَيَّْنُِ  وألَْنُِ .ـ 

 واللَّياُن، كس اٍب: َر اُء العَْيِ .ـ 

 واْسِاَل َ ُ: رآ ُ أو َوَجَد ُ لَي ِنا .ـ 

 وإ   لَُو َمْليَنٍَة: لَي ُِن الجا ِِب،ـ 

 وَهي ٌِن لَي ٌِن، ويَُخفَّفانِ ـ 

  : أْليِناُء.ـ 

 واليَنَ  ُماليَنَة  وِليا ا : الَن ل .ـ 

ةةةُد بهةةةا، ـ     واللَّْينَةةةةُ، بةةةالفِك: كالِمْسةةةَوَرِ  يََُِوسَّ
فَةةَر ُ ُسةةليماُن  ًَ وبال سةةر: مةةاٌء بطريةةِ  م ةةةَ، 

  لي  السالُم.

ٍف، ـ    وأبةةو ِلينَةةةَ، بال سةةةر: النَّْةةةُر بةةُن ُمَطةةةر ِ
 ُكويِجٌّ ضعيُف ال ديِث.

ةةيُن، بـ    ال سةةر:   بَِمةةْرَو، منهةةا م مةةُد بةةُن والل ِ
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  َْاٍر، وأُْ َرى بين الَمْوِصِل و َايبين،

 وع ببالد الغرِب.ـ 

 وِمْليا َةُ، بال سر: د بالَمْغِرِب.ـ 

 وتَلَيََّن ل : تََملََّ .ـ 

 وباُب لَيُوٍن:   بماَر، أو َمَ لَّةٌ بها.ـ 

 فَْصُل الميمْ 

ْولَ  ـ ًَ هةا، والطَّْفَطفَةةُ، أو الَمأْ َةُ: السُّرَّ ُ، أو ما 
فاِق من باِلنِ ِ   َشْ َمةٌ الِصقَةٌ بالا ِ

  : َمأْ اٌت وُمُؤوٌن.ـ 

وَمأَ َةةةة ُ، كَمنَعَةةةة ُ: أصةةةةاَب َمأْ ََِةةةة ُ، واتَّقةةةةا ُ، ـ     
َر ُ، َِ ًَ  و

ََِمَل َمُؤو ََُِهْم، أي: قُوتَُهْم، وقةد  ـوـ  ًْ القَْوَم: ا
 ال يُْهَمُ ، يالِفْعُل: ما َُهْم.

َ ـ  ْ ةُت َمأْ َة ُ: لةم أْكَِةِرْث لة ، أو لةم أْشةعُْر وما َمأ
تَة ُ وأُْهبََِة ُ،  َُْت ُ دَّ ب ، أو ما تََهيَّأُْت ل ، وال أَ ة

 وما َللَْبُِ ُ، وال أَلْلُت الَِّعََب يي .

والَمئِنَّةُ، يج ال ديِث: العاَلَمةُ، أو َمْفِعلَةٌ مةن ـ 
، كَمْعسةةا  مةةن َ َسةة ، أي: َمْخلَقَةةةٌ وَمْجةةَدرَ   ٌ إِنَّ

 أن يقاَل يي : إ   كَا وكَا.

قُّها أن ت وَن َمْبنِيَّة   ل  يَعيلٍَة. ًَ  :  األْصَمِعجُّ

أبو تيٍد: هةج َمئَِِّةةٌ، بالُمثَنَّةا  يةوُق، َمْفِعلَةةٌ مةن 
ة، وقيَل: َوْت ُها يَِعلَّةٌ،  أتَّ ُ، إذا َغلَبَ  بالُ جَّ

ََِمَل.ـ  ًْ  من َمأََن، إذا ا

أَ.وماَءَن يج األْمِر، كفـ   اَ َل، ُمماَء َة : َروَّ

ديةةد ٌ تُثةةاُر بهةةا ـ    ًَ والَمةةأُْن: َ َمةةبَةٌ يةةج رأِسةةها 

 األرُض.

 وتَماَءَن: قَُدَم.ـ 

 والَِّْمئِنَةُ: الَِّْهيِئَةُ، والِفْ ُر، والنََّ ُر.ـ 

 والَمْمأَ َةُ: الَمْخلَقَةُ، والَمْجَدَر ُ.ـ 

 ما تُْ ِسنُ . واْمأَْن َمأْ ََ ، واْشأَْن َشأْ ََ : اْيعَلْ ـ 

ةةةْرُب، أو  ـ    الَمةةةُِْن: الن ِ ةةةاُح، والَ ِلةةةف، والةَّ
َشةةةديُد ، والةةةََّهاُب يةةةج األرِض، والَمةةةدُّ، ومةةةا 

 َصلَُب من األرِض واْرتَفََع،

 كالَمِْنَِة،ـ 

مةن السَّةْهِم: مةا بةين الةريِ  إلة  َوَسةِطِ ،  ـوـ 
ْلُب.  والرجُل الاُّ

 وَمَُِن، ك ُرَم: َصلَُب.ـ 

ْلِب، ويَُؤ َُّث.وَمِْنا ـ   ال َّْهِر: ُمْ َِنِفا الاُّ

وَمََِن الَ ْبَ : َش َّ َصْفنَ ، واْسةَِْخَرَ  بَْيَةة ُ ـ 
 بعُُروقِها،

 يال ا : َضَرَب َمِْنَ ُ، ـوـ 

 كأْمَِنَ ُ،ـ 

 ب : سار ب  يوَم ُ أجمَع، ـوـ 

 بالم ان ُمُِو ا : أقاَم. ـوـ 

 والَِّْمِيُن: ُ يوُل الِخياِم،ـ 

 ِ ِْمِاِن، بال سركالـ 

 : تَمةةاتيُن، وَضةةْرُب الِخيةةاِم بُِخيوِلهةةا، وأن ـ   
تقوَل لمن سابَقََ : تَقَدَّْمنِج إلة  َمْوِضةعِ كةَا ثةم 
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أْلَ قَُ ، وأن تَْجعَةَل مةا بةين َلرائِةِ  البَْيةِت َمِْنةا  
قَةة  أْلةةراُف األْ ِمةةَدِ ، وَشةةدُّ  مةةن َشةةعٍَر، لةةئاَلَّ تَُم  ِ

ِ.القَْوِس بالعَقَِب، وا ب  قاِء بالرُّ  لس ِ

 والُمماتَنَةُ: الُمماَللَةُ، والُمباَ َد ُ يج الغايَِة.ـ 

 َمثَنَ ُ يَْمثِنُ ُ ويَْمثُنُ : أصابَ  ـ

َمثَا ََِةةة ، وهةةةج َمْوِضةةةُع الَولَةةةِد، أو موِضةةةُع ـ    
 البَْوِل.

وَمثََن، كفَِرَح، يهو أْمثَُن: ال يَْسَِْمِسةُ  بَْولُة ، ـ 
 وهج َمثْناُء.

 ثٌِن، ك ٍِِف،ورجٌل مَ ـ 

 وَمْمثوٌن: يَْمَِِ ج َمثَا ََِ .ـ 

 وَمثَنَ  باألْمِر: َغَِّ ُ ب .ـ 

كة : البُ وُر.ـ   والَمثَُن، م رَّ

 َمَجَن ُمجو ا : َصلَُب، وَغلَُظ، ـ

ومنةة : المةةاِجُن، لمةةن ال يُبةةاِلج قَةةْوال  ويِْعةةال ، ـ   
كأ   ُصةْلُب الوجةِ ، وقةد َمَجةَن ُمجو ةا  وَمجا َةة  

 نا ، بالةم.وُمجْ 

ٌن، كُمعَ ٍَّم: َمْمُدوٌد.ـ   وَلريٌ  ُمَمجَّ

اٍد: مةا كةاَن بةال بَةَدٍل، وال ثيةُر ـ  اُن، كَمةدَّ والَمجَّ
 ال ايج الواِسُع.

اٌن: كثيٌر واِسٌع.ـ   وماٌء َمجَّ

والُمماِجُن:  اقةٌ يَْنةُ و  ليهةا غيةُر واًةٍد مةن ـ 
 الفُ وِل، يال تَ اُد تَْلقَُك.

: الـ   ُِّْرُس، وذُِكَر يج   ن ن.والِمَجنُّ

 وَمجا َّةُ، ُمَمدََّد َ النوِن: د بِمْيِريِقيَّةَ.ـ 

ماُجمةةةوُن، بةةةةم الجةةةيِم وكسةةةِرها وإْ جةةةاِم ـ    
ُب مةةاْ  ُكةةوْن، أي:  ٍث، ُمعَةةرَّ المةةيِن: َ لَةةُم م ةةد ِ

 لَْوُن القََمِر.

 والماُجمو ِيَّةُ: ع بالمدينِة.ـ 

 لي ، أَو الَمَ الَةُ  الَمْنَجنوُن: الدُّوالُب يُْسَِقَ  ـ
 يُسنَ   ليها، والدَّْهُر،

 ل كالَمْنَجنيِن يج ال ل ِ لـ 

  : َمناِجيُن.ـ 

 َمَ نَ ُ، كَمنَعَ ُ: َضَربَ ُ، واْ َِبََر ُ، ـ

 كاْمََِ نَ ، واالسُم: الِمْ نَةُ، بال سر،ـ 

 الثَّْوَب: لَبَِس ُ ًِ  أْ لَقَ ُ، وأْ َطا ُ، ـوـ 

 َ َ ها،جاِريََِ ُ:  َ  ـوـ 

 البِئَْر: أْ َرَ  تُرابَها وِلينَها، ـوـ 

 األديَم: لَيَّنَ ُ، أَو قََمَر ُ، ـوـ 

نَ ُ.ـ   كَم َّ

 واْمََِ َن القَْوَل:  ََ َر يي  وَدبََّر ُ،ـ 

ها، َوَوسَّعَها. ـوـ  ًَ ُ قُلُوبَُهْم: َشَر  ّللا 

والَمْ ةةُن: اللَّةةي ُِن مةةن كةةل ِ شةةجٍء، وأْن تَةةْدأََب ـ   
 أْجَمَع يج الَمْمج أَو َغْيِر . يَْوَم َ 

 والُم و َةُ: الَمْ ُ ، والبَْخُس.ـ 

الَمْخُن: النِ اُح، والنَّةْ ُع مةن البِئْةِر، والبُ ةاُء،  ـ
ُجُل إل  الِقَاِر ويي  َتْهٌو وِ فَّةٌ،  والقَْمُر، والرَّ
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 وهج: بهاٍء، والطَّويُل، ِضدٌّ،

.ـ  ٍ ، كِهَجف   كالِمَخن ِ

 ٌن، كُمعَ ٍَّم: ُوِلَئ ًِ  َسُهَل.وَلريٌ  ُمَمخَّ ـ 

وماُ َواُن، بةم ِ الخاِء:   بَِمْرَو، منها الفَِقية ُ ـ 
اِق. تَّ  م مُد بُن َ ْبِد الرَّ

 َمَدَن: أقاَم، يِْعٌل ُمماٌت، ـ

ِة ـ    ومنةة : المدينَةةةُ، ِلْلِ ْاةةِن يُْبنَةة  يةةج أُْصةةُطمَّ
 أْرٍض 

  : َمدائُِن وُمُدٌن وُمْدٌن.ـ 

 اها.وَمَدَن: أتَ ـ 

 والمدينةُ: األََمةُ وِسَِّةَ َ َمَر بَلَدا .ـ 

َرها.ـ   وَمدََّن الَمَدائَِن تَْمدينا : َماَّ

 وَمْديَُن: قَْريَةُ ُشعَْيب  لي  السالُم،ـ 

ِ، صةةل  ِ  ليةة  ـ    والن ِْسةةبَةُ إلةة  َمِدينَةةِة النبةةج 
،  وسلم: َمَد ِجٌّ

 ِهمةا:وإل  َمدينَةِة الَمْناةوِر وأَْصةفَهاَن وَغْيرِ ـ 
،  َمِدينِجٌّ

،ـ  ْ ساُن: َمَد ِجُّ َِ  أو ا

.ـ   والطَّائُِر و َْ ُو : َمِدينِجٌّ

 وأ ا ابُن َمِدينَِِها: ابُن بَْجَدتِها.ـ 

يَْت ـ  والَمَدائُِن: َمدينَةُ ِكْسَرى قُةْرَب بَْغةداَد، ُسةم ِ
 ِلِ بِرها.

والَمةةداُن، َكَسةة اٍب: َصةةنٌَم. وكةةأَميٍر: األَسةةُد. ـ   

 : يج م ي د.ْيدانُ ـوالمِ 

 وتََمْديََن: تَنَعََّم.ـ 

َمةةةَرَن َمَرا َةةةة  وُمُرو َةةةة  وُمُرو ةةةا : الَن يةةةج  ـ   
 َصالبٍَة.

ْ ُِ ُ تَْمرينا : لَيَّْنُِ ُ.ـ   وَمرَّ

 وُرْمٌك ماِرُن: ُصْلٌب لَْدٌن.ـ 

 وَمَرَن وْجُه ُ  ل  األْمِر: َصلَُب.ـ 

ُن الَوْجِ ، كُمعَ ٍَّم: ُصلْ ـ   بُ ُ.وإ َّ ُ لَُمَمرَّ

َد ُ،ـ   وَمَرَن  ل  المَّْجِء ُمُرو ا  وَمرا َة : تَعَوَّ

فةا   ـوـ  ًَ بَعيَر ُ َمْر ةا : َدَهةَن أْسةفََل قوائِِمةِ  ِمةْن 
 ب ،

 ب  األَْرض: َضَربَها ب ، ـوـ 

 َكَمرَّ َها.ـ 

ةةَد ُ: ـ    ًِ ةةْلبَةُ اللَّْد َةةةُ، الوا مةةاُح الاُّ وكُ  َّةةاٍر: الر ِ
ا َةةةةةةٌ، وَشةةةةةَجٌر. و ُ  اٍن: ُمرَّ َمْيةةةةةُر بةةةةةُن ذي ُمةةةةةرَّ

.  َص ابِجٌّ

.ـ  اٍن: ُجْعِفجٌّ  وذُْهُل بُن ُمرَّ

والَمةةْرُن:  بةةاٌت، واألديةةُم الُملَةةيَُّن، والِفةةراُء، ـ   
والجا ِةةُب، والِ ْسةةَو ُ، والعَطةةةاُء، والِفةةراُر مةةةن 
ةةَخُب، والِقِةةاُل،  . وك ِِةةٍف: العةةاَد ُ، والاَّ ِ العَةةُدو 

عِ يَناُم َ لَْيِهَمةا وبالَِّْ ِريِ : َ َمبََِاِن َوسَ 
َْ َط الِج

 النَّاُلوُر.

 وكس ابٍة: ع، و اقَةٌ.ـ 

ُف.ـ  ُل، والََِّ رُّ ُن: الَِّفَةُّ  والََِّمرُّ
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والماِرُن: األْ ةُف، أو َلَريُة ُ، أَو مةا الَن ِمْنة ُ، ـ 
ْمكِ.  ومن الرُّ

راعِ: َ َاٌب ييها.ـ   وأْمراُن الَ ِ

 وأبُو َمِرينَا: َسَمٌ .ـ 

 ِرينَا: قَْوٌم من أْهِل الِ يَرِ .وبَنُو مَ ـ 

َب.ـ  بَ ُ يَََِدرَّ َن: َدرَّ  وَمرَّ َ ُ تَْمِرينا  يَََِمرَّ

وماَر َةةةةِت النَّاقَةةةةةُ ُمَماَر َةةةةة  وِمرا ةةةةا ، وهةةةةج ـ     
ََِهَر لَُهْم أ ها القٌِك، ولم تَُ ْن، أو الِج  ُمماِرٌن: 

ًِة   يَْ ثُُر ِضرابُها ثمَّ ال تَْلقَُك، أو الِج ال تَْلقَكُ 
 يَُ رَّ  ليها الفَْ ُل.

اٍد:   قُْرَب َم َّةَ.ـ  اُن، كَمدَّ  وَمرَّ

يُن، بالةم:   بِِمْاَر.ـ   وُمر ِ

 وكُ بَْيٍر:   بَِمْرَو.ـ 

 والَِّماُرُن: اْ ِقطاُع لَبَِن الناقَِة.ـ 

 َمَ َن َمْ  ا  وُم و ا : َمَة  لَوْجِه ، وذََهَب، ـ

َن، وأضاَء وْجُه ،ـ   كََِم َّ

 الِقْربَةَ: َمْلَها، ـوـ 

 كَم َّ َها،ـ 

ةةة  مةةةن  ـوةةةـ     َِ ةةةلَ ، أو قَرَّ ةةة ، ويَةَّ ًَ يال ةةةا : َمَد
 َوَرائِِ   ند ِذي ُسْلطاٍن.

والُمْ ُن، بالةم: السَّ اُب، أو أْبيَُةة ، أو ذُو ـ 
 الماِء،

 الِقْطعَةُ: ُمْ  َةٌ، وامرأ ٌ،ـ 

 وبال الٍم:   بَسَمْرقَْنَد،ـ 

 ،وقد يقاُل ُمْ  َةُ ـ 

ْيلَِم، وبالَِّْ ِريةةِ : العةةاَد ُ، والطَّريقَةةةُ، ـ    ود بالةةدَّ
 وال اُل وليَس بَِْا يِف َمِرٍن.

ٍب: بَةةةْيُض النَّْمةةةِل، وأبةةةو ـ     ًِ والمةةةاِتُن، كاةةةا
 قَبيلٍَة، وماٌء.

 والُمْ  َةُ، بالةم: الَمْطَر ُ.ـ 

 وابُن ُمْ  َةَ، بالةم: الِهالُل.ـ 

ُن، وـ    ُن: الََِّمةةةرُّ ةةةُل، والََِّمةة ُّ ج، والَِّفَةُّ الََِّسةةخ ِ
ا ِ ْنَدَك. ُف، وإِهاُر أكثََر ممَّ  والََِّ رُّ

والَِّْمةةِ يُن: الِفِةةةةيُل، والَمةةْدُح، والِ ْقةةةِريُظ. ـ   
 وكَابوٍر: أرُض ُ ماَن.

.ـ   وكُجَهْينَةَ: قبيلَةٌ، وهو: ُمَ  ِجٌّ

.ـ  ِ  وهَا يَْوُم َمْ ٍن، بالفِك: يَْوُم يِراٍر من العَُدو 

ةةْرُب بالسَّةةْوِل، أَو هةةو بالمةةيِن، الَمْسةةـ    ُن: الةَّ
 وبالَِّْ ِريِ : الُمُجوُن.

والَمْيُسةةوُن: الغُةةالُم الَ َسةةُن القَةةد ِ والَوْجةةِ ، ـ   
 واسٌم،

 كماِسٍن.ـ 

والَمْيُسوَسةةةُن: شةةةجٌء تَْجعَلُةةة  الن ِسةةةاُء يةةةج ـ    
. وِسِهنَّ ُُ  الِغْسلَِة لُر

 وَمِسيناُن:   بقُُهْسِاَن.ـ 

ةةَب ِمْمةةِ دا َةُ ـ    ، بال سةةر وبالمةةيِن الُمْعَجَمةةِة: لُق ِ
ُث،  ب  ال ايُِظ  بُد ِ بُن ُ َمةَر بةِن أبةاَن الُمَ ةد ِ
ِلطيِب ِريِ   وأْ القِِ ، ياِرِسيَّةٌ َمْعناها: َمْوِضةُع 
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 الِمْسِ .

الَمْمُن: الَمْسُن، والَخْدُا، والن ِ ةاُح، وَمْسةُك  ـ
َضةْربا  يَْقِمةُر اليَِد بَخِمٍن، وأن تَْةِرَب بالسَّْيِف 

 الِجْلَد.

 واْمََِمنَ ُ: اْقََِطعَ ُ، واْ َِلََس ،ـ 

ْرعِ، ـوـ  لََب ما يج الةَّ ًَ  السَّْيَف: اْسَِلَّ ُ، و

 َكَمَمَن.ـ 

وأصةةابَِْ ُ َمْمةةنَةٌ: وهةةج الَجةةْرُح لةة  َسةةعَةٌ وال ـ   
 َغْوَر ل .

ْت كاِرَهة .ـ   وَممَّنَِت الناقَةُ تَْممينا : َدرَّ

ُن، بالةةةةم وكغُةةةراٍب وكِةةةاٍب: مةةةن والُموشةةةاـ   
أليَِب الُرَلِب وكَس اٍب:   بالبَاَرِ ، وك ِةاٍب: 

ئُْب العاِديَةُ، والمرأ ُ السَّليَطةُ.  َجبٌَل، والَ ِ

َْ ما َوَجْدَت.ـ   واْمَِِمْن من  ما َمَمَن لََ : ُ 

الَمْعةةةةةُن: الطَّويةةةةةُل، والقاةةةةةيُر، والقَليةةةةةُل،  ـ     
، وال ثيةةةُر، والَهةةةي ُِن اليَسةةةيرُ  ْقةةةَراُر بالةةةَُّل ِ َِ ، وا

والُجُ ةةةوُد، والُ ْفةةةُر ِللةةةن ِعَِم، واألديةةةُم، والمةةةةاُء 
 ال اهُر.

وَمْعةةةُن بةةةُن تائةةةَد َ بةةةِن  بةةةِد ِِ مةةةن أْجةةةواِد ـ    
 العََرِب.

والمةةةاُ وُن: الَمْعةةةروُف، والَمَطةةةُر، والمةةةاُء، ـ    
 وكلُّ ما اْ َِفَْعَت ب ،

ٍس وقَةُدوٍم كالَمْعِن، أو كةلُّ مةا يُْسةَِعاُر مةن يةاـ 
كةا ُ،  وقِْدٍر و  ِوهةا، واالْ ِقيةاُد، والطاَ ةةُ، وال َّ

 وما يُْمنَُع  ن الطاِلِب، وما ال يُْمنَُع، ِضدٌّ.

وَضةةَربَها ًِةة  أَْ َطةةْت ماُ و َهةةا، أي: بَةةََلَْت ـ   
 َسْيَرها.

 وَمعََن الفََرُس، كَمنََع: تَباَ َد،ـ 

 كأَْمعََن،ـ 

 الماَء: أَسالَ ُ، ـوـ 

 لنَّْبُت: َرِوَي، وبَلََ .ا ـوـ 

 وأَْمعََن يج األْمِر: أَْبعََد،ـ 

 الةَّبُّ يج ُجْ ِر : غاَب يج أْقاا ُ، ـوـ 

 ياُلٌن: كثَُر مالُ ، وقَلَّ، ِضدٌّ، ـوـ 

 بَ ق ِِ : ذََهَب ب ، ـوـ 

، واْ قاَد، ِضدٌّ، ـوـ   بالمجء: أقَرَّ

 الماُء: َجَرى. ـوـ 

َمِن، وواِلةةُد يَْ يةة  بةةِن وَمِعةةيٌن، كةةأَميٍر: د بةةاليَ ـ   
ماِم ال ايِِظ. َِ  َمعيٍن ا

 وَكْلٌ َمْمعوٌن: َجَرى يي  الماُء.ـ 

 والَمعاُن: الَمْبأَ ُ، والَمْنِ ُل،ـ 

ِ الماِم. وكغُراٍب: اْسٌم.ـ   وع بَطريِ  ًا  

: َمَجاِري الماِء يج الواِدي.ـ   والُمْعناُن، بالةم ِ

ةةة ـ    بَِّة والَجةةةراَدِ  الَمْ ةةةُن، وكَ ِِةةةٍف: بَةةةْيُض الةَّ
و  ِوهمةةةةا، َمِ نَةةةةْت، َكَسةةةةِمَع، يهةةةةج َم ةةةةوٌن، 

 وأْمَ نَْت، يهج ُمْمِ نٌ 

ْيةةةةَر  لةةةة  ـ      وا الطَّ ويةةةةج ال ةةةةديِث: "وأقِةةةةرُّ
ها، أي: ـَمُ ةةةةة ناتِها"، ب سةةةةةر ال ةةةةةاِف، وَضةةةةةم ِ

 بَْيِةها.

 والَم ا َةُ: الَُِّؤَد ُ،ـ 
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 كالَم ينَِة، والَمْنِ لَةُ  نَد َمِلٍ .ـ 

 ، كَ ُرَم،وَمُ نَ ـ 

 وتََم ََّن،ـ 

 يَهَو َم ينٌ ـ 

  : ُمَ ناُء.ـ 

ُن: مةا يَْقبَةُل الَ َركةاِت الةثَّالَث، ـ  واالْسُم الُمةََِم  ِ
 كَ ْيٍد.

 والَم اُن: الَمْوِضعُ ـ 

  : أَْمِ نَةٌ وأماِكُن.ـ 

 والَمْ ناُن، بالفِك:  َْبٌت،ـ 

 وواٍد ُمْمِ ٌن: يُْنبُِِ .ـ 

. وأبو َم يٍن، كةأَميرٍ ـ  :  ُةوُح بةُن َربيعَةةَ، تةابِِعجٌّ
وَم َّْنُِةةة  مةةةن المةةةجِء، وأْمَ ْنُِةةة  منةةة ، يَةةةََِم ََّن 

 واْسَِْمَ َن.

َمةةةنَّ  ليةةة  َمنًّةةةا وِمن ِينَةةة ، كِخل ِيفَةةة : أَْ عَةةةَم،  ـ   
،  واْصَطنََع  نَد ُ َصنِيعَة  وِمنَّة ، اْمَِنَّ

 الَ ْبَل: قََطعَ ُ، ـوـ 

َسَرها، ـوـ  ًَ  الناقةَ: 

 لسَّْيُر ياُل ا : أْضعَفَ  وأَْ يا ُ.ا ـوـ 

تِِ ،ـ  ِ : بقُوَّ  وذََهَب بُمنَِّ

 كأََمنَّ ُ وتََمنَّنَ ُ،ـ 

 المجُء:  َقََص. ـوـ 

: ُكلُّ َلل ٍ يَْنِ ُل من السَّةماِء  لة  َشةَجٍر ـ  والَمنُّ
أو ًجٍر، ويَْ لُو، ويَْنعَِقُد َ َسال ، ويَِجفُّ َجفاَف 

َرُ ْمت  ْم ِ كالم ِ  والََِّرْ َجبِيِن.الاَّ

: مةةةا وقَةةةَع  لةةة  شةةةجِر ـ     والَمْعةةةُروُف بةةةالَمن ِ
ةْدِر،  ْلةِب، والاَّ البَلُّوِل، ُمْعَِِدٌل  ايٌِع للسُّعاِل الرَّ

ئَِة.  والر ِ

ٌد،ـ  ًَ  والَمنُّ أيةا : َمْن لم يَدَِّ ِ  أ

 وَكْيٌل م، أَو ِمي اٌن، أَو ِرْلالِن،ـ 

 كالَمنَاـ 

  : أْمناٌن،ـ 

 لَمنَا: أْمناء.وَجْمُع اـ 

والُمنَّةةةةةُ، بالةةةةةم: القُةةةةوَّ ُ، وبةةةةالفِك: مةةةةن ـ     
.  أْسمائِِهنَّ

 والَمنُوُن: الدَّْهُر، والَمْوُت، وال ثيُر االْمِِناِن،ـ 

َجةْت ِلماِلهةةا، يهةةَج تَُمةةنُّ ـ   ِ كالَمنُو َةةِة، والِةةج ُتو 
  ل  َتْوِجها،

ةعيفُ ـ  ، كالَمنَّا َِة. وكأَميٍر: الغُباُر، والَ ْبةُل الةَّ
، ِضدٌّ، ِعيُف، والقَِويُّ  والرجُل الةَّ

 كالَمْمنُوِن،ـ 

 و  يج َجبَِل َسنِيٍر.ـ 

 والِمنَنَةُ، كِعنَبٍَة: العَْنَ بُوُت،ـ 

.ـ  َِ  كالَمنُو ِة، وأُْ ثَ  القَنايِ

 وما  َْنُِ : تََردَّْدُت يج قَةاِء ًاجِِِ .ـ 

 واْمَِنَْنُِ ُ: بَلَْغتُ ـ 
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   ما ِ ْنَد .َمْمنُو َ ُ، وهو أْقاَ ـ 

اٍد: ـ    والُمِمنَّةةاِن: اللَّْيةةُل والنَّهةةاُر. وكُ بَْيةةٍر وَشةةدَّ
 اْسماِن.

وأبُةةةةو  بةةةةد ِ بةةةةُن َمن ِةةةةج، ب سةةةةر النُّةةةةوِن ـ     
. َدِ : لُغَِويٌّ  الُمَمدَّ

 وَمنِينَا، َكَ ِليخا: لَقٌَب.ـ 

والَمنَّاُن: من أْسماِء ِ تعال ، أي: الُمْعِطةج ـ 
،  اْبِِداء 

غيةةُر َمْمنُةةوٍن{: غيةةُر َمْ سةةوٍب وال  وآأْجةةرٌ ـ   
 َمْقطوعٍ.

وَمةْن: اسةٌم بَِمْعنَةة  الةَي، وُمْغةٍن  ةِن ال ةةالِم  ـ 
ال ثيِر الُمَِناهج يج البِعاِد والطُّةوِل، وذلة  أ َّةَ  
إذا قلَت: من يَقُْم أقُْم معة ، كةاَن كاييةا  مةن ِذْكةِر 
ةةا  جميةةعِ النةةاِس، ولةةوال هةةو تَْبقَةة  َمْبُهةةورا ، ولَمَّ

ِجةةْد إلةة  َغَرِضةةَ  َسةةبيال ، وت ةةوُن لالْسةةِِْفَهاِم تَ 
الَمْ ِض، ويُثَنَّ ، ويُْجَمُع يج الِ َ ايَِة، َكقَْوِلةَ : 
َمناِن وَمنُوَن. وإذا قلَت: َمْن ِ ْنَدَك، أْغناَك  ن 
ِذْكةةةِر النةةةاِس. وت ةةةوُن َشةةةْرِليَّة ، وَمْوُصةةةولَة ، 

ة .  و َِ َر   َمْوُصويَة ، و َِ َر   تامَّ

وِمْن، بال سر: البِِةداء الغايَةِة غاِلبةا ، وسةائُِر  ـ
َمعا ِيها راِجعَةٌ إلي : آإ   مةن ُسةليماَن{، آمةن 
الَمْسِجِد ال راِم{، "من الُجْمعَِة إلة  الُجْمعَةِة". 
{. ولبَيةةةةاِن  وللَِّْبِعةةةةيِض: آمةةةةنهم َمةةةةْن َكلَّةةةةَم ّللاُّ
 الِجْنِس، وَكثيرا  مةا تَقَةُع بَْعةَد مةا وَمْهمةا، وُهمةا
ْيةةةراِل إْبهاِمِهمةةةا: آمةةةا يَْفةةةَِكِ ّللاُّ  َِ بهةةةا أْولةةة ، 
َمةةٍة يةةال ُمْمِسةةَ  لَهةةا{. الَِّْعِليةةِل:  ًْ للنةةاس مةةن َر
ةةةا َ طايةةةاُهْم أُْغِرقُةةةوا{. البَةةةَدِل: آأَرِضةةةيُِم  آممَّ
ْ يا مةةن اآلِ ةةَرِ {، ال يَْنفَةةُع ذا الَجةةد ِ  بالَ يَةةاِ  الةةدُّ

ذلةة  الَمْوِضةةعِ، ِمْنةةَ  الَجةةدُّ. الغايَةةِة: رأْيُِةة ُ مةةن 
يَِِةةةةَ ، أي م ةةةةالًّ لالْبِِةةةةداء  ُْ َجعَْلَِةةةة ُ غايَةةةةة  ِلُر
واالْ ِِهةةةاء. الَِّْناةةةيِص  لةةة  العُمةةةوِم، وهةةةج 
ال ائِةةَد ُ،  َْ ةةَو: مةةا جةةاء ج مةةن رُجةةٍل. تَْوكيةةِد 

العُُمةةةوِم تائِةةةَد   أيةةةةا : مةةةا جةةةاء ج مةةةن أًةةةٍد. 
ْيِن:  الفَْاِل، وهةج الداِ لَةةُ  لة  ثةا ِج الُمَِةةادَّ
آوِ يَْعلَةةةُم الُمْفِسةةةَد مةةةن الُمْاةةةِلكِ{. ُمراَديَةةةِة 
ٍ{، ُمراَديَةةِة  البةةاء: آيَْنُ ةةُروَن ِمةةْن َلةةْرٍف َ ِفةةج 
َ ةةْن: آيََوْيةةٌل للقاِسةةيَة قُلةةوبُُهم مةةن ِذْكةةِر ِِ{، 
ُمراَديَِة يج: آأُرو ِج ماذا َ لَقوا مةن األرِض{، 

ةالِ  مةن يَةْوِم الُجُمعَةِة{.  ُمَوايَقَةِة آإذا  ُةوِدَي للاَّ
ِ ْنَد: آلَْن تُْغنَِج َ ْنُهم أْموالُُهْم وال أْوالُدهم مةن 
ِِ شةةةيئا {، وُمراَديَةةةِة  لةةة : آو ََاةةةْر ا ُ مةةةن 

 القَْوِم{.

ُن: َكثَْر ُ النَّفَقَِة  ل  الِعيَاِل. ـ  الََِّموُّ

 وما َ ُ: قاَم بِِ فايَِِ ، يهو َمُموٌن.ـ 

ْ ريةِ ، وكَ ِلَمةٍة: الِمْهنَةُ، بال سر والفِك والَِّ  ـ
َُْق بالِخْدَمِة والعََمِل.  الِ 

َمَهنَةةةة ُ، َكَمنَعَةةةة ُ و ََاةةةةَر ُ، َمْهنةةةةا  وَمْهنَةةةةة ، ـ     
 ويُْ َسُر: َ َدَم ُ، وَضَربَ ُ، وجَهَد ُ،

ْدِر، ـوـ  لَبَها  ند الاَّ ًَ بَِل:  َِ  ا

 الثَّْوَب: َجََبَ ُ، ـوـ 

 المرأ َ: َجاَمعَها. ـوـ 

ْسَِْعَملَ ُ ِلْلَمْهنَِة يةاْمََِهَن هةو، الِتٌم واْمََِهنَ ُ: اـ 
.  ُمَِعَد ٍ

ةةةعيُف، والقَليةةةُل، ـ     والَمِهةةةيُن: الَ قيةةةُر، والةَّ
أْيِ والَِّْميِيةِ ،  واللَّبَُن اآلِجُن َلْعُم ، والقَليُل الةرَّ

 ويَْ ٌل ال يُْلقَُك من مائِِ ،

 وَمُهَن، كَ ُرَم يِيِهنَّ ـ 

  : ُمَهناء.ـ 

 لعَْبُد، والخاِدُم.والماِهُن: اـ 
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 وِميَهنَةُ، ب سر الميِم:   بخابَراَن.ـ 

 ماَن يَِميُن: َكَََب، يهو مائٌِن وَميُوٌن وَميَّاٌن، ـ

راَ ِة. ـوـ   األرَض: َشقَّها لل  ِ

جا ِ،ـ  : َجْوَهُر ال ُّ  والِميناُء، بال سر والَمد ِ

 وبالقَْاِر: ع، وُكلُّ َمْرس   للسُّفُِن.ـ 

ال سةةةةر: د بأَْذَربِيجةةةةاَن، وهةةةةو: وميا َةةةةةُ، بـ     
.  َميا َِججٌّ

نَّةُ يُْ َرُث بها.ـ   والماُن: الس ِ

 وِميناُن، بال سر:   بَِهرا َ.ـ 

: َمْغُموُش ُ.ـ   وُمَِمايُِن الُود ِ

ن  فَْصُل الاُّ 

ُ ْنقُوٌد ُمنَبٌَّن، كُمعَ ٍَّم: أُِكَل بَْعُض ما  ليِ  من  ـ
 الِعنَِب.

ُْن: ِضدُّ الفَ  ـ ْوحِ،  ََُِن، كَ ُرَم وَضَرَب،  َِا َة  النَِّ
َِْيِن  وأْ ََِن، يهو ُمْنٌِِن وِمْنٌِِن، ب ْسَرتَْيِن وبَةةمَّ

 وكِقْنِديٍل.

والنَّْيُِةةوُن: َشةةَجٌر ُمْنةةٌِِن، و ََِّنَةة ُ تَْنِِينةةا ، وُهةةْم ـ   
 َمناتِيُن.

وأَْ ِةاٌن: ع قُةْرَب الطةائِِف، بة  َوْقعَةةٌ لَهةواِتَن ـ 
 وثَقيٍف.

ُن: َضةةةميٌر يُْعنَةةة  بةةة  االثْنةةةاِن والجْمةةةُع  َْ ةةة ـ   
، أَو  الُمْخبُِروَن  ن أْ فُِسةِهْم، َمْبنِةجٌّ  لة  الَةةم ِ
َك آِ ةُر ُ الْلِِقَةاء  ةر ِ ًُ َجْمُع أ ا من غيِر لَْفِ َهةا، و
السةةةاِكنَْيِن، وُضةةةمَّ ألَ َّةةة ُ يَةةةدلُّ  لةةة  الَجماَ ةةةِة، 

  ةو: وَجماَ ةُ الُمْةةَمِريَن تَةُدلُّ  لةيهم الةواُو، 
ِة. مَّ  يَعَلُوا وأْ ُِْم، والواُو من ِجْنِس الةَّ

َدِ : ـ   َقَنَّةُ، بفِك النوِن والقةاِف والنةوِن الُمَمةدَّ
والةةُد أبةةج جْعفَةةٍر، أًَمةةَد وتيةةِر َدْولَةةِة العَلَةةِوي ِيَن، 

وٍد باألَْ َدلُِس. مُّ ًَ  من بَنِج 

و ُوقةةاُن، بالةةةم: د، منةة : الفَقيةة ُ م مةةُد بةةُن ـ   
 ِ بِن أبج  َْاٍر، وأبو الَم اِرِم يَْةُل ِِ أبج  لج 

ابُن ال ايظ أبةج َسةعيٍد، و اِصةُر بةُن إسةما يَل، 
وم مةةُد بةةُن الُمْنَِِاةةِر، و ِلةةجُّ بةةُن  اِصةةِر بةةن 

 م مٍد الفُقهاء النُّوقا يُّوَن.

: المَّةعَُر الةةعيُف. وم مةُد بةُن  بةِد ِِ ـ  الةنَّنُّ
ْن أج : َرَوْينا َ مَّ  اَت ُ.بِن النَّن ِ

ياَدِ ، ولو قيَل:  ُْن يةج  ـ ُروِف ال  ِ ًُ النُّوُن: من 
ْعِر، جاَت، والدَّوا ُ، والُ وتُ   الم ِ

  :  ِيناٌن وأْ واٌن، وَشْفَر ُ السَّْيِف.ـ 

وذُو النُّةةةةوِن: لَقَةةةةُب يُةةةةو َُس  ليةةةة  الاةةةةال ُ ـ     
والسةةالُم، واسةةُم َسةةْيٍف لَُهةةْم، ل و ِةةِ   لةة  ِمثَةةاِل 

 َسَمَ ٍة.

 النُّو َْيِن َسْيُف َمْعِقِل بِن ُ َوْيِلٍد.وذُو ـ 

ْرٍب.ـ  ًَ ةُ أبج ُسْفيَاَن بِن   و ُو َةُ بْنُت أَُميَّةَ: َ مَّ

ةةواِب، والسَّةةَمَ ةُ، ـ    والنُّو َةةةُ: الَ ِلَمةةةُ مةةن الاَّ
ِ الاَّغيِر. بِج   والنُّْقَر ُ يج ذَقَِن الاَّ

و ةةايٌِن، كاةةاًٍب: د قُةةْرَب أْصةةبَهاَن، منةة : ـ   
ُن  بةةةةِد الهةةةةادي، و ِلةةةةجُّ بةةةةُن أًمةةةةَد أًمةةةةد بةةةة

ثاِن النَّايِنِيَّاِن.  الُم د ِ

 و ِيناُن، بال سر: ع بالِ َجاِت.ـ 

 و ِينَ ، كِِينَ :  َْهٌر.ـ 

ِلِ : ع بالُ ويَِة،ـ   و ِينََوى، ب سر أوَّ

 و  بالَمْوِصِل ِليُو َُس  لي  الاال ُ والسالُم.ـ 
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 فَْصُل الُّاُّ

ُجةةل العَةة ـ   ِريُض، أو ُكةةلُّ َ ةةريٍض، الةةَوأُْن: الرَّ
 وهج: َوأْ َةٌ.

 الَوْبنَةُ: األَذَى، والَجْوَ ةُ.ـ 

ٍب: أًٌد.ـ  ًِ  وما يج الداِر وابٌِن، كاا

 الَوتْنَةُ: الُمَخالَفَةُ. ـ

والةةواتُِن: المةةجء الثابِةةُت الةةدائُِم يةةج م ا ِةةِ ، ـ   
 والماء الَمِعيُن الدائُِم.

ْ قََطةةَع مةةاَت والةةوتيُن: ِ ةةْرٌق يةةج القَْلةةِب إذا اـ   
بُ ُ  ًِ  صا

  : ُوتٌْن وأْوتِنَةٌ.ـ 

 َوَوتَنَ ُ، َكَوَ َد ُ: أصاَب َوتينَ ُ،ـ 

 الماُء ُوتُو ا  َوَوتْنَة : داَم ولم يَْنقَِطْع. ـوـ 

 واْسَِْوتََن الماُل: َسِمَن،ـ 

 كـ اْسَِْوثََن. ـ

نَمُ ـ  كة : الاَّ  والَوثَُن، م رَّ

  : ُوثٌْن وأْوثاٌن.ـ 

 ُن: الواتُِن.والواثِ ـ 

 والَمْوثُو َةُ: الََّليلَةُ.ـ 

 واْسَِْوثََن المجُء: بِقَج، َوقَِوَي،ـ 

 ِمَن الماِل: اْسَِْ ثََر، ـوـ 

 النَّْ ُل: صاَرْت يِْرقََِْيِن ِصغارا  وِكبارا ، ـوـ 

بُِل:  ََمأْت أوالُدها َمعََها. ـوـ  َِ  ا

َ ُ،ـ   وأْوثََن َتْيدا : أْجَ َل َ ِطيَِّ

 من الماِل: أكثََر. ـوـ 

 وَجَن ب ، َكَوَ َد: َرَمَ ، ـ

 ب  األرض: َضَربَها ب ، ـوـ 

اُر الثَّْوَب: َدقَّ ُ. ـوـ   القَاَّ

والةةةَوِجيُن: َشةةةطُّ الةةةواِدي، والعةةةاِرُض مةةةن ـ    
 األرِض يَْنقَاُد ويَْرتَِفُع قليال ، ومن :

 الَوْجناُء، للناقَِة المَّديَدِ .ـ 

كة ،والَوْجنَةُ، ُمثَلَّ ـ   ثَة  وكَ ِلَمٍة وم رَّ

ْيِن.ـ   واألُْجنَة ، مثلثة: ما اْرتَفََع من الَخدَّ

 والِميَجنَةُ: الِمَدقَّةُ ـ 

  : َمواِجُن.ـ 

َن: ذَلَّ، وَ َةَع.ـ   وتََوجَّ

 واألَْوَجُن: الَ ْبُل الغَليُظ.ـ 

 والُمْوجو َةُ: الَخِجلَةُ.ـ 

ةةَن الِجْلةةَد هةةو ـ    تَْوِجينةةا ، ومةةا أْدِري أيُّ َمةةن وجَّ
 أي: أيُّ الناس.

ُن: ِ َ ُم البَْطِن، والَُّلُّ، والَهالُك.ـ  ًُّ  الََِّو

َِْلُ .ـ  يُن الُم نَةُ: الط ِ ًْ  والَو

َن.ـ  ًِ َن  لي ، كَوِجَل: أ ًِ  وَو
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 الَوْ نَةُ: الفساُد.ـ 

.ـ  ُن: القَْاُد إل  َ ْيٍر أو َشر ٍ  والََِّو ُّ

ا ةةا ، بال سةةر: بَلَّةة ُ، وَد َةة ُ، َكَوَ ةةَد ُ، َوْد ةةا  وِود ـ  
و َقَعَةة ُ، يهةةو َوِديةةٌن وَمةةْوُدوٌن، َكَودَّ َةة ُ واتََّد َةة ، 

،  ياتََّدَن هو: اْ َِقََع، الِتٌم ُمَِعَد ٍ

َسةةةَن الِقيَةةةاَم  ـوةةةـ     ًْ العَةةةُروَس َوْد ةةةا  وِودا ةةةا : أ
  ليها،

 المجَء َوْد ا : قََاَد ُ، ـوـ 

 َكَودَّ َ ُ وأْوَد َ ُ،ـ 

 َربَ ُ.بالعََاا: ضَ  ـوـ 

 واألَْوَدُن: الناِ ُم،ـ 

 و  بيَن َمْرَ َ  والفُراِت،ـ 

وبهةةةاٍء:   ببَُخةةةاَرى، منهةةةا داُوُد بةةةُن م مةةةٍد ـ    
. ُث األَْوَد ِجُّ  الم د ِ

 وتََودََّن الِجْلُد: الَن.ـ 

والَمةةةةةْوُدوُن: القاةةةةةيُر العُنُةةةةةِ  واألَْلةةةةةواحِ ـ      
ي ُِ  الَمنْ   ِ بَْيِن.واليََدْيِن، الناقُِص الَخْلِ ، الةَّ

لَةةٌ قاةير ُ العُنُةِ ، ـ  والَمْوُدو َةُ: ِللُمَؤ َِّث، وُد َّ
 َصغيَر ُ الُجثَِّة.

 وَوِد َْت، َكعَِلَمْت: َولََدْت ولَدا  ضاِويا ،ـ 

 كأْوَد َْت، يهو َمْودوٌن وُموَدٌن.ـ 

ْ َجاُب.ـ  َِ ْرُف، وا  الََِّوذُُّن: الاَّ

 .وواِذ اُن، ب سر الَاِل:   بأَْصفهانَ ـ 

ُن: َكثَْر ُ الََِّدهُِّن والنَِّعيِم.ـ   الََِّورُّ

 وَواراُن:   بَِْبِريَ .ـ 

 والَورا ِيَةُ، كعاَل ِيٍَة: االْسُت.ـ 

 َوَوْر َةُ: اسُم ذي القَْعَدِ .ـ 

 الَوْتُن، كالَوْ ِد: َرْوُت الث ِقَل والِخفَِّة، ـ

 ثْقَالُ كال  ِ َِة، وَت َ ُ يَِ  ُ ُ َوْت ا  وِت َة ، والمِ ـ 

 : أوتاٌن، ويِةةةْدَر ٌ مةةةن تَْمةةةٍر ال يَ ةةةاُد رُجةةةٌل ـ    
يَْريَعُها، ت وُن يج  ِْاِف ُجلٍَّة مةن ِجةالِل َهَجةَر، 

 أو ثُلُثِها

 : ُوُتوٌن، و َْجةةٌم يَْطلُةةُع قَْبةةَل ُسةةَهْيٍل، يََُِ نُّةة ُ ـ   
 إيَّا ُ،

ُُ ُ، ـوـ   من الَجبَِل: ًَا

َسةٍم، والَخةْرُص، كِ  َِِِ ، ويََرُس َشبيِب بةِن َديْ ـ 
 والَ ْ ُر، وبهاِء: القاير ُ العاقِلَةُ،

 كالَمْوُتو َِة.ـ 

 ووْتُن َسْبعَة: لَقٌَب.ـ 

 وإ   لََ َسُن الِوْت َِة، بال سر، أي: الَوْتِن.ـ 

 وِدْرَهٌم وْت ا  وَوْتٌن، أي: َمْوُتوٌن، أو واِتٌن.ـ 

 والمي اُن: م، والعَْدُل، والِمْقَداُر،ـ 

 :  اَدلَ ُ، وقابَلَ ُ، وًاذا ُ،وواَت َ ُ ـ 

 يال ا : كايأَ ُ  ل  يِعاِلِ . ـوـ 

 وهو َوْت َ ، بالفِك،ـ 
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وِت ََِةةةةة ُ وِوتا َةةةةة  وبوتا ِةةةةة  وبوتا َِِةةةةة ، ـ      
: قُبالََِ ُ، وَوَتْ ُت ل  الدراِهَم ياتََّ  َهةا،  ب سِرِهنَّ

ْعَر ياتََّ َن.  وَوَتَن الم ِ

 ْمَ َن.يهو أْوَتُن من غيرِ : أْقَوى، وأـ 

 واتََّ َن الِعْدُل: اْ ََِدَل.ـ 

 وأْوَتُن القوِم: أوَجُهُهم.ـ 

 وتواَت َا: اتََّ  َا.ـ 

 واْسَِقَاَم مي اُن النهاِر: اْ ََِاَف.ـ 

 وهو َوِتيُن الرأي: أصيلُ ُ، وقد َوُتَن، َكَ ُرَم.ـ 

 وراِجُك الَوْتِن: كاِمُل العَْقِل والرأي.ـ 

 ع. وَمْوَتٌن، َكَمْقعٍَد:ـ 

 والَوِتيُن: الَ ْنَ ُل الَمْطُ وُن.ـ 

 وَوَتَن  َْفَس ُ  ل  كَا: ولَّنَها  لي ،ـ 

 كأَْوَت َها.ـ 

كة  وبهاء، ـ  الَوَسُن، م رَّ

ةةةنَةُ، كِعةةةَدٍ : ِشةةةدَّ ُ النَّةةةْوِم، أو ـ     والَوْسةةةنَةُ والس ِ
لُ ُ، أو النُّعَاُس.  أوَّ

ووِسةةةةَن، كفةةةةِرَح، يهةةةةو َوِسةةةةٌن وَوْسةةةةناُن ـ     
، كميةةةة اٍن، وهةةةةج َوِسةةةةنَةٌ َوَوْسةةةةنَ  وِميسةةةةانٌ 

 وِميساٌن: كثَُر  ُعاُس ،

كاْسَِْوَسةةَن، وُغِمةةج  ليةة  مةةن  َةةِِْن البِئْةةِر، ـ   
 كأَْيَسَن، وأْوَسنَِْ ُ البِئُْر، يهج ُموِسنَةٌ.

وتََوسَّةةَن الف ةةُل الناقَةةةَ: أتاهةةا وهةةج  ائَِمةةةٌ، ـ   
 وكَا المرأ ُ.

 وَمْيساُن: ع.ـ 

: ال ـ   ثيُر النُّعاس.والَوَسنِجُّ

 َوَوْسنَ : امرأ ٌ.ـ 

 والَمْوُسو َةُ: المرأ ُ الَ ْسلَ .ـ 

وِميسا َةُ الةَُّ  ، بال سةر: َمةْدٌح. وُرِتَق مةا ـ 
 لم يُوَسْن ب  يج  َْوِمِ .

 وهو يج ِسنٍَة: َغْفلٍَة.ـ 

كةة : ـ  ةج وال مةن َوَسةنِج، م ر  وما هةو مةن َهم ِ
 من ًاَجِِج.

بُِل أوساـ  َِ   َها من الماء: أولاَرها.وقََةِت ا

الَوْشُن: مةا اْرتَفَةَع مةن األرِض، والغلةيُظ مةن ـ 
بِِل. َِ  ا

واألَْوَشةةُن: الةةَي يةةأتِج الرجةةَل، ويَْقعُةةُد معةة ُ، ـ   
 ويأُكُل َلعَاَم ُ.

 والَوْشنَاُن، مثلثة : األُْشناُن.ـ 

 والََِّوشُُّن: قِلَّةُ الماء.ـ 

 الَوْصنَةُ: الِخْرقَةُ الاغير ُ.ـ 

وَضةةةةَن المةةةةجَء يَِةةةةةنُ ، يهةةةةو َمْوُضةةةةوٌن  ـ    
َوَوِضةةيٌن: ثَنَةة  بعَةةة   لةة  بعةةٍض، وضةةاَ فَ ُ، 

َد ُ،  و َةَّ

 الن ِْسَع:  ََسَج ُ. ـوـ 

والَوِضيُن: بِطاٌن  ريٌض َمْنُسوٌ  من ُسةيوٍر ـ 
 أو َشعٍَر، أو ال ي وُن إالَّ من ِجْلدٍ 

  : ُوُضٌن.ـ 

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.dorar.net/


wwwwww..ddoorraarr..nneett                    َرِر السَّنِيَِّة                                                    القاموس المحيطالقاموس المحيط َرِر السَّنِيَِّة    دُّ َمْوقُِع الالدُّ

          
 

 وقَِلَ  وِضينُها: بِطا ُها ُه اال .ـ 

والَمْوُضو َةُ: الِدْرُع الَمْنُسوَجةُ، أو الُمقاَربَةةُ ـ 
ْلقََِةةةةْيِن، أو  ًَ ْلقََِةةةةْيِن  ًَ النَّسةةةةجِ، أو الَمْنُسةةةةوَجةُ 

 بالَجواِهِر.

َن: تَََلََّل.ـ   وتََوضَّ

 واتََّةَن: اتََّاَل.ـ 

 والِميةا َةُ: القُفَّةُ.ـ 

 والِميَةنَةُ: كالُجواِلِ  من الُخوِص ـ 

 . : َمواِضينُ ـ 

قاَمةةةِة،  ـ    َِ كةةةة  ويَُسةةة َُّن: َمْنةةةِ ُل ا الةةةَوَلُن، ُم رَّ
 وَمْربَُط البَقَِر والغَنَمِ 

  : أولاٌن.ـ 

 َوَوَلَن ب  يَِطُن وأْوَلَن: أقاَم.ـ 

 وأْوَلنَ ُ َوَولَّنَ ُ واْسَِْوَلنَ ُ: اتََّخََ ُ َوَلنا .ـ 

 وَمواِلُن م ةَ: َمواقِفُها،ـ 

 .من الَ ْرِب: مماِهُدَها ـوـ 

 وتَْوِليُن النفس: تَْمِهيُدها.ـ 

َدها.ـ   وتََولَّنَها: تََمهَّ

والِميطاُن، بال سةر: الغايَةةُ، وموِضةٌع يُةوَلُن ـ 
 لُِْرَسَل من  الَخْيُل يج الِسباِق.

 وواَلنَ ُ  ل  األْمِر: وايَقَ ُ.ـ 

ةةةْلبَةُ، أو بَيةةةاٌض يةةةج  ـ    الَوْ نَةةةةُ: األرُض الاُّ
 األرِض ال يُْنبُِت شيئا ،

 كالَوْ نِ ـ 

 : ِو ةةاٌن، وأثَةةُر قَْريةةِة النَّْمةةِل، وُ طةةوٌل يةةج ـ   
 الِجباِل َشبيَهةٌ بالمُُّؤوِن.

 والَوْ ُن: الَمْلَجأُ.ـ 

َمِن،ـ  بُِل والغَنَُم: بَلَغَْت غايَةَ الس ِ َِ  وتََو َّنَِت ا

 المجَء: اْسَِْوَ بَ ُ. ـوـ 

 الَوْغنَةُ: الُ بُّ الواِسُع.ـ 

ْقَداُم يج الَ ْرِب. والََِّوغُُّن:ـ  َِ  ا

 الَوْينَةُ: الِقلَّةُ يج ُكل ِ شجء.ـ 

 والََِّويُُّن: النَّْقُص يج ُكل ِ شجٍء.ـ 

 الََِّوقُُّن: الََِّوقُُّل يج الَجبَِل.ـ 

 وأْوقََن: اصطاَد ال ماَم من َم اِضنِها.ـ 

 والموقو َةُ: الجاريةُ الَمُاو َةُ الُمَخدََّر ُ.ـ 

ْفَر ٌ يةج والُوْقنَةُ، ـ  ًُ بالةم: َمْوِضُع الطائِِر، و
ُُِهوِر الِقفاِف،  األرِض، أو ِشْبُهَها يج 

 كاألُْقنِة ييهماـ 

  : ُوْقناٌت وأُْقناٌت.ـ 

 الَوْكُن: ُ  ُّ الطائِِر، ـ

 كالَوْكنَِة، ُمثَلَّثَة ،ـ 

 والُوُكنَِة، بةمِين،ـ 

 والَمْوِكِن، كَمْنِ ٍل وَمْنِ لَةٍ ـ 
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ةةْيُر المَّةةديُد،  : أْوُكةةٌن ووُ ـ    ْكةةٌن وُوكةةوٌن، والسَّ
 والُجلُوُس.

 ووَكَن الطائُِر بَْيَة ُ،ـ 

مائُِم واِكناٌت. ـوـ  ًَ َةنَ ُ. و ًَ   لي  يَِ نُ : 

بٍة: قَْلعَةٌ.ـ  ًِ  وتََوكََّن: تََم ََّن. وكاا

الَِّةةةةَولُُّن: َرْيةةةةُع الاةةةةوِت بالِاةةةةياحِ  نةةةةد ـ     
 الَماائِِب.

ُن: َكثَْر ُ األـ   والِد.الََِّومُّ

ةةةْنُج الةةةَي يُْةةةةَرُب ـ     ةةةْعُف، والاَّ : الةَّ الةةةَونُّ
 باألصابعِ،

.ـ   و ، منها الُ َسْيُن الفََرِضجُّ الَو  ِجُّ

ُك، والِفْعةُل  ـ ْعُف يج العََمِل، ويَُ ةرَّ الَوْهُن: الةَّ
ُجةُل القاةةيُر الغلةةيُظ،  َكَوَ ةَد َوَوِرَث وكةةُرَم، والرَّ

 َد سا ٍة من ،و  ٌو من  ِْاِف اللَّْيِل، أو بَعْ 

 كالَمْوِهِن.ـ 

 وَوَهَن وأْوَهَن: َدَ َل يي .ـ 

 َوَوَهنَ  وأْوَهنَ ُ وَوهَّنَ ُ: أْضعَفَ ُ.ـ 

وهو واِهٌن وَمْوُهوٌن: ال بَْطَ   نَد ُ، وهةج: ـ 
 بهاءٍ 

  : ُوْهٌن.ـ 

 والَوْهنا َةُ: الِج ييها يُُِوٌر  نَد الِقياِم.ـ 

الَمْنِ بَةةْيِن، أو يةةج  والواِهنَةةةُ: ِريةةٌك تَأُْ ةةَُ يةةجـ   
العَُةةةةةةةِد، أو يةةةةةةج األْ ةةةةةةَدَ ْيِن  نةةةةةةَد الِ بَةةةةةةِر، 

 والقَُاْيراء، ويِْقَر ٌ يج القَفَا والعَُةِد،

ْدِر. ـوـ  ُل َجوا ِكِ الاَّ  من الفََرِس: أوَّ

والَوِهيُن: رُجةٌل ي ةوُن مةع األَجيةِر يةج العََمةِل ـ 
 يَُ ثُّ ُ  لي .

 ْسَوُد.الَوْيُن، بالفِك: الِعنَُب األَ ـ 

 َوَوْينَ ، كَسْ َرى: ع.ـ 

 فَْصُل الَهاء

 الَهبُوُن، َكَابُوٍر: العَْنَ بُوُت. ـ

َهَِنَةةِت السَّةةماُء تَْهةةُِِن َهِْنةةا  وُهُِو ةةا  وَهِنا ةةا   ـ  
 وتَْهِا ا ،

وتَهاتَنَةةْت: اْ َاةةبَّْت، أو هةةو يَةةْوَق الَهْطةةِل، أو ـ   
ةةعيُف الةةدائُِم، أو َمَطةةُر سةةا ٍة ثةةم يَْفُِةة ُر، ثُةةمَّ الةَّ

 يَعُوُد.

 وَس اٌب هاتٌِن وَهُِونٌ ـ 

  : كُ ٍُِب وُركَّعٍ.ـ 

 الَهَِْمنَةُ: َكثْر ُ ال الِم.ـ 

 الُهْجنَةُ، بالةم، من ال الِم: ما يَِعيبُ ُ، ـ

 يج الِعْلِم: إضاَ ُِ . ـوـ 

والَهجةيُن: اللَّئِةيُم، وَ َربِةةجٌّ وِلةَد مةن أَمةةٍة، أو ـ  
  ِ َمْن أبو ُ َ ْيٌر من أُم ِ 

 : ُهجةةةةٌن وُهَجنةةةةاُء وُهْجنةةةةاٌن وَمهةةةةاِجيُن ـ     
 وَمهاِجنَةٌ،

 وهج َهِجينَةٌ،ـ 

 : ُهْجةةةٌن وَهجةةةائُِن وِهجةةةاٌن، وقةةةد َهُجةةةَن، ـ    
 كَ ُرَم، ُهْجنَة ، بالةم، وَهجا َة  وُهجو َة .
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ويَةةةةَرٌس وبِْرذَْو َةةةةةٌ َهِجةةةةيٌن: غيةةةةر َ ِيةةةةِ . ـ     
 وكِ ِاٍب: الِخياُر،

بِةةِل: البِةةيضُ  ـوةةـ    َِ ُجةةُل  مةةن ا والبيةةةاُء، والرَّ
الَ ِسيُب وهو بَةي ُِن الِهجا َةة، ك ِابَةٍة، واألرُض 

 الَ ريَمةُ، و اقَةٌ ِهجاٌن، وإِبٌِل ِهجاٌن أيةا .

 وَهجائِن: بيٌض ِكراٌم.ـ 

 "وهَا َجناَي وِهجا ُ  يي ".ـ 

ةةةَدٍ ، ـ     ًِ ةةةٍة وا ًَ والهةةةاِجُن: َتْ ةةةٌد ال يُةةةوِري بِقَْد
ُ  ق ةةبِيَّةُ تُةةَ وَّ بةةل بُلوغهةةا، والعَنةةاُق تَْ ِمةةُل والاَّ

ِمةةَل  ليهةةا قبةةل  ًُ ةةفاِد، أو ُكةةلُّ مةةا  قبةةل بُلةةوغِ الس ِ
 بُلوِغها.

 والهاِجنَةُ: النَّْخلَةُ تَْ ِمُل َصغيَر  ،ـ 

نَِة، ويِْعُل الُ ل ِ يَْهِجُن ويَْهُجُن.ـ   كالُمََِهج ِ

 والَمْهَجنَةُ، َكمْميََخٍة،ـ 

الجةةيم وتَُمةةةدُّ: والَمْهَجنَةةة  والَمْهُجنةةا، بةةةةم ـ   
ِ  ال َ ْيَر ييهم. وكُمعَ ََّمةٍة: الممنو ةةُ إالَّ  القوُم
َل ما تُْلقَُك.  ِمْن يُ وِل باِلِدها ِلِعِِْقها والنَّْخلَةُ أوَّ

 وأْهَجَن: كثَُرْت ِهجاُن إِبِِل ،ـ 

الَجَمةُل النَّاقَةةَ: َضةَربَها وهةج بْنةُت لَبُةوٍن،  ـوةـ 
 يَلَقََ ْت، و َُِِجْت.

ْهِجةةيُن: الَِّْقبةةيُك، وأ ةةا أْسةةَِْهِجُن يِْعلَةةَ ، والَِّ ـ   
ا يُْسَِْهَجُن، ويي  ُهْجنَةٌ.  وهَا ممَّ

 واْهُِِجنَِت الجاِريَةُ: ُوِلئَْت َصغيَر  .ـ 

 وِغْلَمةٌ أَُهْيِجنَةٌ، أي:ـ 

ُجةةةوُهْم ِصةةةغارا  ـ     أْهلُُهةةةْم أَْهَجنُةةةوُهم، أي: َتوَّ
غائَر.  الاَّ

 ٌك وال ِلبَأٌ.َولَبٌَن َهِجيٌن: ال َصريـ 

 َهَدَن يَْهِدُن ُهدو ا : َسَ َن، وأْسَ َن، ـ

: أْرضا ُ، ـوـ  بِجَّ  الاَّ

 كَهدَّ َ ُ، وَديََن، وقَََِل.ـ 

ةعيُف القَليةُل، وبالةةةم: ـ   والَهْد َةةُ: الَمَطةُر الةَّ
 الُماالََ ةُ،

 كالُمهاَد َِة، والدََّ ةُ، والسُّ وُن،ـ 

 كالَمْهَد َِة والُهدوِن.ـ 

 هاَدَن: اْسَِقاَم.وتَ ـ 

َمُ .ـ  ًْ  والَهْيداُن: الَجباُن، والبَخيُل األَ

َمُ  الثَّقيُل.ـ  ًْ  والِهداُن، كِ ِاٍب: األَ

 والِهْدن، بال سر: الِخْاُب،ـ 

 وع بالبَْ َرْيِن.ـ 

 واْ َهَدَن  ن  ْ ِمِ : يَََِر،ـ 

 وأْهَدَن الَخْيَل: أْضَمَرها.ـ 

َكةةةََِم َجْريةةةا  لةةةم  ويَةةةَرٌس ُمْهةةةِدٌن، كُمْ ِسةةةٍن:ـ    
 يُْ ِهْر ُ.

 وَهدَّ َ ُ تَْهدينا : ثَبََّط ُ، وَس َّنَ ُ.ـ 

 الَهْيُروُن، كَ ْيِوٍن: َضْرٌب من الَِّْمِر.ـ 

 وهاروُن: اسٌم.ـ 

وهاراُن بُن تاَرَح: أ و إبةراهيم، وأبةو لةوٍل، ـ 
  ليهم السالُم.
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:  َبْ ـ  ٌت، أو والَهْر ََوى أو الَهْر َُو ُ أو الَهْر َِويُّ
هةةو القَْر ُةةَو ُ، أو الفُلَْيِفلَةةةُ، َجي ِةةٌد لوَجةةعِ الَ ْلةةِ ، 

 ويُلَي ُِن البَْطَن.

ةيِن المعجمةِة: الواِسةُع ـ  الِهْرِشُن، كِ ْبةِر ٍ بالم ِ
ْدقَْيِن.  الم ِ

الَهةةةْوَتُن، كَجةةةْوَهٍر: الغُبةةةاُر، ولةةةائٌِر، وأبةةةو  ـ   
 بَْطٍن.

 وَهواِتُن: قَبيلَةٌ.ـ 

ُم.الََِّه ُُّن: الَِّ ـ   نَدُّ

. ـ  الِهْليَْوُن، َكبِْرذَْوٍن:  َْبٌت م، ًارٌّ َرْلٌب باِهجٌّ

 وُهلَْينِيَةُ: اْمَرأ ٌ.ـ 

 َهْيَمَن: قال آميَن، ـ

َن،ـ   كأمَّ

 الطائُِر  ل  يِراِ ِ : َرْيَرَف، ـوـ 

  ل  كَا: صاَر َرقيبا   لي  وًايِ ا . ـوـ 

ةُ: مةن أسةماِء والُمَهْيِمُن، وتُْفَُِك المةيُم الثا ِيَةـ 
ِِ تعال ، يةج معنة  المةؤِمِن، َمةن آَمةَن غيةَر ُ 
مةةن الخةةوِف، وهةةو ُمةةَؤأِْمٌن، بهمةة تيِن، قُِلبَةةِت 
، أو بمعنة   ، ثةم األُولة  هةاء  الهم  ُ الثا يةُ ياء 

 األَميِن، أو الُمْؤتَمِن، أو الماِهِد.

والِهْمياُن، بال سر: الِ ِ َّةُ، والِمْنَطقَةُ، وِكيٌس ـ 
فَقَةةِة يَُمةةدُّ يةةج الَوَسةةِط، ولةة  ِهْميةةاٌن أْ َجةةُر، للنَّ 

، ويَُةةمُّ،   السَّةْعِديُّ
وَهمايِيُن ُ ْجٌر، وابُن قُ ايَةَ

 أو يُثَلَُّث.

وَهما ِيَةُ، كعاَل ِيٍَة:   ببَْغداد. وكُجَهْينَةةَ: بِْنةُت ـ 
 َ لٍَف َص ابِيَّةٌ.

. ـ نَّ ًَ : بَ  ، و  َهنَّ يَِهنُّ

: المَّْ َمةُ يج بةاِلِن والها َّةُ والُهناـ   َةُ، بالةم ِ
ةةةْرُق  ِ، والط ِ العَةةةْيِن تَْ ةةةَت الُمْقلَةةةِة، وبَِقيَّةةةةُ الُمةةةخ 

، يهو َمْهنُوٌن.  بالَجمِل. وأَهنَّ ُ ّللاُّ

.ـ  َِ  والِهنَنَةُ، كِعنَبٍَة: َضْرٌب من القَنايِ

 وُهو ِيُن، بالةم: د.ـ 

 وَهن ُِن، ب سر النوِن الممدد :  .ـ 

الفَةةْرُ ، أصةةلُ : َهةةنٌّ  نةةد بعةةةِهم،  والَهةةُن:ـ   
 يَيَُاغَُّر ُهنَْينا .

 ن ا: ضأْبعُْد قليال .ـوتَنَكَّ هاُهنا وهاُهن ا وَههُ ـ 

 أو يقاُل للَ بيِب: َهُهنا وُهنَا، أي: اْقَِِرْب،ـ 

، ويَِجةجُء ـ  وللبَغةيض: َهَهنَّةا وَهنَّةام، أي: تَةنَكَّ
 يج الياِء، إن شاَء ّللا  تعال .

ُب الهِ ـ      ةةةةٍل: الجما ةةةةةُ، ُمعَةةةةرَّ ًْ ْنةةةةَ ْمُن، كِجْرَد
 َهْنُجَمْن، أو أْ ُجَمْن، ِلَمْجَمعِ الناِس.

 هاَن ُهو ا ، بالةم، ـ

وَهوا ةةا  وَمها َةةة : ذَلَّ، وَهْو ةةا : َسةةُهَل، يهةةو ـ   
 َهي ٌِن وَهْيٌن وأْهَوُن،

 ومن : آوهو أْهَوُن  لي {ـ 

  : أْهِو اُء.ـ 

 والَوقاُر، وال قيُر.والَهْوُن: السَِّ ينةُ، ـ 

وبالةم: الِخْ ُي، كالَمها ِة، وابُن ُ َ ْيَمةَ بِن ـ 
 ُمْدِرَكةَ، والَخْلُ  ُكلُُّهم.

لَ ُ، وَ فَّفَ ُ،ـ   وَهوَّ َ ُ ِ: َسهَّ
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 المجَء: أها َ ُ، ـوـ 

 كاْسَِهاَن ب  وتَهاَوَن.ـ 

وهو َهي ٌِن وَهْيٌن: ساِكٌن ُمَِّئٌِد، أو الُمَمدَُّد من ـ 
 الَهواِن، والُمَخفَُّف من الل ِيِن.

 وَهْو َة، ويَُةمُّ: ُمَِّئَِد ٌ.ـ 

 و ل  ِهينََِِ ، بال سر،ـ 

 وَهْو َِ : ِرْسِلَ .ـ 

 واألَْهوُن: رجٌل، واسُم يوِم االثنيِن.ـ 

والهةةاَوُن والهةةاُوُن والهةةاُووُن: الةةَي يُةةَدقُّ ـ   
 يي ،

، وتُْفَُِك الهم  ُ: الَم اـ  ُن البعيُد، أو والُمْهَوئِنُّ
 الَوْهَد ُ.

 واْهَوأَ َِّت الَمفاَت ُ: اْلَمأَ َّْت يج َسعٍَة.ـ 

 وهو يُهاِوُن  فَس ُ: يَْريُُ  بها.ـ 

 فَْصُل اليَاء

اليَةةُِْن: أْن تَْخةةُرَ  ِرْجةةالَ الَمْولةةوِد قَْبةةَل يََدْيةةِ ،  ـ  
وقةةد َ ةةَرَ  يَِْنةةا ، وأْيَِنَةةْت ويََِّنَةةْت، وهةةج ُمةةوتٌِن 

 ، وهو: َمْيِوٌن،وُموتِنَةٌ 

 والِقياُس ُموتٌَن.ـ 

اليَةةةُروُن، كَاةةةبوٍر: ِدمةةةاُغ الِفيةةةِل، وَ ةةةَرُق  ـ   
 الدابَِّة، وماُء الفَْ ِل.

كةةة : واٍد، ويُْمنَةةةُع ِلةةَوْتِن الِفْعةةةِل،  ـ   يَةةةَ ُن، م رَّ
ْميَةةةَر، مةةةنهم: أبةةةو  ًِ أَْصةةةلُ ُ يَةةةْ أَُن، وبَْطةةةٌن مةةةن 

، وأبو البَ  قاِء ِهماُم بُن  بِد الَخْيِر َمْرثٌَد الِابِِعجُّ
 الَمِلِ .

َمةةة  ذلةةة  ـ     ًَ وذُو يَةةةَ َن: َمِلةةةٌ  ِلِ ْميَةةةَر، أل َّةةة  
 الوادي.

كةةة : أَسةةُن البِئْةةِر، وقةةد يَِسةةَن، ـ    اليََسةةُن، م رَّ
 كفَِرَح.

 وياِسيُن: اسٌم، وذُِكَر يج س ي ن.ـ 

كةةة : المةةيُخ ال بيةةُر، والِعْجةةُل إذا  ـ   الةةيَفَُن، م رَّ
 أْربََع،

 َِفَن ِنُ وع، والمُ ـ 

  : يُْفٌن، بالةم، وبهاٍء: البَقََر ُ، أو ال اِمُل.ـ 

ُك، ـ  يَِقَن األَْمَر، كفَِرَح، يَْقنا ، ويَُ رَّ

 وأْيقَنَ ،ـ 

 ب ، ـوـ 

 وتَيَقَّنَ  واْسَِْيقَنَ ،ـ 

 ب : َ ِلَم ُ، وتََ قَّقَ ُ. ـوـ 

 ٌن، ُمثَلَّثَةَ القاِف،ـوهو يَقَ ـ 

كةةة : الـ     يَْسةةَمُع شةةيئا  إال أْيقَنَةة ُ، ويَقَنَةةةٌ، م رَّ
 وكَا ِميقاٌن، وهج ِميقا َةٌ.

ةُ المَّ ،ـ  ًَ  واليَقيُن: إتا

كة ، والموُت.ـ   كاليَقَِن، م رَّ

 وياقِيُن:   بالقُْدِس.ـ 

ٌث.ـ   وهاِشُم بُن يَِقيٍن: ُمَ د ِ

 ويَِقٌن بالمجِء، كَخِجٍل: ُمولٌَع ب .ـ 
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كة : ماٌء.ـ   وذُو يَقٍَن، م رَّ

يُْمُن، بالةم: البََرَكةُ، كالَمْيَمنَِة، يَِمَن، كعَِلةَم ال ـ
وُ نَِج وَجعََل وَكُرَم، يهو َمْيموٌن وأْيَمُن وياِمٌن 

 ويمينٌ 

َن ب  واْسَِْيَمَن.ـ    : أياِمُن وَمياِميُن. وتَيَمَّ

 وقَِدَم  ل  أْيَمِن اليَميِن، أي: اليُْمِن.ـ 

 واليَميُن: ِضدُّ اليَسارـ 

ٌن وأْيماٌن وأياِمُن وأيةاميُن، والبَرَكةةُ،  : أْيمُ ـ 
 والقُوَّ .

ةَن وتَيةامَن: ذََهةَب ـ  ويََمَن ب  يَةْيِمُن ويةاَمُن ويَمَّ
 ب  ذاَت اليَميِن.

وآُكْنُِْم تأتو نا  ةن اليمةيِن{، أي: تَْخةَد و نا ـ 
بةةةأقوى األسةةةباب، أو مةةةن قِبَةةةِل المةةةهوِ ، ألَنَّ 

َمِ نَّةةةُ المةةهوِ   اليمةةيَن موِضةةُع الَ بِةةِد، والَ بِةةدُ 
راَدِ . َِ  وا

ُن: المةةوُت، ووْضةةُع الَمي ِةةِت يةةج قبةةِرِ  ـ    والَِّةةيَمُّ
  ل  َجْنبِ  األْيَمِن.

يَةَ يميٍن.ـ  ًِ  وأَ ََ يَْمنَة  ويََمنَا ، م ركة ، أي:  ا

والةةيََمُن، م ركةةة : مةةا  ةةن يَمةةيِن الِقْبلَةةِة مةةن ـ   
 باِلِد الغَْوِر.

 ويماٍن.وهو يََمنِجٌّ ويَما ِجٌّ ـ 

َن تَْيمينا  وأْيَمَن وياَمَن: أتاها.ـ   ويَمَّ

: أُيُةةةةُ  ـ      َن: ا ِسةةةةَب إليهةةةةا ضوالَِّْيَمنِةةةةجُّ وتَةةةةيَمَّ
 اليََمِنم.

 واألَْيَمُن: من يَْانُع بيُمنا ُ.ـ 

 ويََمنَ ُ، َكَمنعَ ُ وَ ِلَم ُ: جاَء  ن يَمينِِ .ـ 

واليَمةةةةيُن: القََسةةةةُم، مؤ َّةةةةٌث ألَ َُّهةةةةْم كةةةةا وا ـ     
 ماس وَن بأْيما ِِهْم، ييِ الفونَ يََِ 

  : أْيُمٌن وأيماٌن.ـ 

 وأْيُمُن ِِ،ـ 

لُُهما،ـ   وأْيُم ِِ، وي سر أوَّ

 وأْيَمُن ِِ، بفِك الميِم والهمِ   وت سر،ـ 

وإِيِم ِِ، ب سةر الهمة ِ  والمةيِم، وقيةَل: أِلفُة ُ ـ 
أِلةةةُف الوصةةةِل، وَهةةةْيُم ِِ، بفةةةِك الهةةةاِء وضةةةم 

ِم، وأَِم ِِ، ُمثَلَّثةةةةَ المةةةيم، وإُِم ِِ، ب سةةةر المةةةي
الهمةة ِ  وضةةم المةةيِم ويِ هةةا، وُمةةِن ِِ، بةةةم 
ِِ ِِ، ُمثَلَّثَةةةَ المةةيِم  المةةيِم وكسةةر النةةوِن، وُمةةُن

 والنوِن،

ِِ ِِ، ُمثَلَّثَة ،ـ   وُم

 ولَْيُم ِِ،ـ 

 ولَْيَمُن ِِ: اسٌم ُوِضَع للقََسِم،ـ 

 أْيُمُن ِِ قََسمج.والِقدير: ـ 

 وأْيُمٌن، كأَْذُرَح: اسٌم.ـ 

 وكأًَمَد: ع.ـ 

 واْسَِْيَمنَ ُ: اْسَِْ لَفَ ُ.ـ 

وبِْنيةةاميُن، كِمسةةراييَل: أ ةةو يوسةةَف  ليهمةةا ـ   
 السالُم، وال تَقُْل ابن ياميَن.

،ـ  َْيفَةُ بُن اليَماِن: ص ابِجٌّ ًُ  و

ْوا: يُْمنةةا ، بالةةةم والَِّ ريةةِ  وكَاةةـ    ٍب وَسةةمَّ ًِ ا
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 وياِميَن.

والَمْيمةةةةوُن:  َْهةةةةٌر، والةةةةََكُر، وابةةةةُن  اِلةةةةٍد ـ     
، ويةاُف إلي  بِئٌْر بم َّةَ.  الَ ْةَرِمجُّ

ْاٌن.ـ  ًِ  ويُْمٌن، بالةم: ماٌء وكُ بيٍر: 

ْمةراُء السُّةْنبُلَِة. ـ  ًَ واليَما ِيَةةُ، ُمَخفَّفَةة : َشةعيَر ٌ 
 وكُمعَ ٍَّم: الَي يأتج باليُْمن والبََرَكِة.

َك.ـ  َن  لي : بَرَّ َن ب  ويَمَّ  وتَيَمَّ

.ـ   واليُْمنَةُ، بالةم: بُْرٌد يََمنِجٌّ

، َشةِهَد يَةَِْك ـ  يَنَّةُ: أبو  بِد الرًمِن الَ مةْراويُّ
ةةاُم يَنَّةةةَ بِِمْاةةَر. و بةةُد  مَّ ًَ ِمْاةةَر، وإليةة  يُْنَسةةُب 

 الع ي  بُن إبراهيَم بِن يَنَّةَ: َرَوَى.

 ن.يََوُن، م ركة :   باليمـ 

 ويَواُن:   بباِب أصبَهاَن.ـ 

، وأْ ةةةَرى بةةةين ـ     ويو ةةةاُن، بالةةةةم:   بِبَْعلَبَةةة َّ
 بَْرذََ ةَ وبَْيلَقاَن.

 واليُو ا يُّوَن: ِجيٌل اْ قََرُضوا.ـ 

ٍ  ـ     ًِ يَةةةيٌَن، م ركةةةة : َ ةةةْيٌن، أو واٍد بةةةين ضةةةا
 وُضَوْيِ ٍ .

 باب الهاء

 فَْصل الَهْمزة

 أبَْهُِ  ب َا: َت َْنُِ  ب . ـ

 وأبَ  لَ ، ـ

ُك: يَِطةَن، أو  ـوـ  ب ، كمنَع ويَِرَح، أْبها ، ويَُ رَّ
  َِسيَ ُ ثم تَفَطََّن ل . وهو ال يُْؤبَ ُ ل .

 وأبَّْهُِ  تأبيها :  َبَّْهُِ ُ، ويَطَّْنُِ ،ـ 

 ب َا: أْت َْنُِ ُ. ـوـ 

واألُبََّهةةةةةُ، كُسةةةة ََّرٍ : العََ َمةةةةةُ، والبَْهَجةةةةةُ، ـ     
 َو ُ.والِ ْبُر، والنَّخْ 

 وتأَبَّ َ: تَ بَّر،ـ 

  ن كَا: تَنَ َّ ، وتَعَ ََّم. ـوـ 

ِ: موِضةةعُ  ب هةةـ    ، وَغِلةةَط ـهةة ـواألبَةة ُّ، ِلْْلَبَةةك 
 الَجْوَهِريُّ يج إيراِدِ  ُهنا.

 الَِّأَتُّ ُ: الَِّعَُِّ ُ. ـ

كة : اْجِِماُع أْمِر القَْوِم.ـ   األََد ُ، م رَّ

ْ َ ْهَو ُ، كِقْنَدأَْو ٍ ـ  َِ  : الِ ْبُر، والعُْجُب.ا

 األَْق ُ: الطاَ ةُ، قَْلُب القاِ . ـ

ألَةة َ إِالَهةةة  وأُلُوَهةةة  وأُلُوِهيَّةةة : َ بَةةَد ِ بةةاَد  ،  ـ  
ومن  لَْفُظ الجالِلة، واْ ُِِلَف يية   لة  ِ ْمةِريَن 
ها أ ة  َ لَةٌم  قَْوال  ذََكْرتُها يةج المباِسةيِط، وأَصة ُّ

، وأْصلُ  إِل ُ، ٍ كِفعاٍل، بمعن  َمةأْلُوٍ .  غيُر ُمْمَِ  
ِ ، بَةةي ُِن  َِ وكةةلُّ مةةا اتُِّخةةََ َمْعبُةةودا  إِلةة ٌ  نةةد ُمَِِّخةة

الََهِة واألُْلها ِيَِّة، بالةم. َِ  ا

الََهةةُ: ع بةالَجِ يرِ ، والَ يَّةةُ، واألَْصةناُم، ـ  َِ وا
 والهالُل، والمَّْمُس، ويُثَلَُّث،

 كاألَِليهِة.ـ 

 ، والَِّعَبُُّد.والَِّأَلُّ : الَِّنَسُّ ُ ـ 

 والَِّأِْلْي ُ: الَِّْعبيُد.ـ 

 وأِل َ، كفَِرَح: تََ يََّر،ـ 
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  ل  يالٍن: اْشَِدَّ جَ ُ  ُ  لي ، ـوـ 

 إلي : يَِ َع، والذَ. ـوـ 

 وألََه ُ: أجاَر ُ، وآَمنَ .ـ 

 أِم َ، كفَِرَح:  َِسَج، واْ ََِرَف. وكنََاَر: َ ِهَد. ـ

: ُجةةةَدِريُّ الغَةةةنَِم، وقةةةد واألَِميَهةةةةُ، َكسةةةِفينَةٍ ـ    
أُِمَهْت، كعُنج وَ ِلَم، أْمها  وأِميَهة ، يهج أِميَهةةٌ 

َهةٌ.  وَمأْموَهةٌ وُمَؤمَّ

 وأُِم َ الرجُل،ـ 

 يهو َمأْمو ٌ: ليس مع  َ ْقلُ .ـ 

َهةةةُ، كقُبَّةةَرٍ : األمُّ، أو هةةج ِلَمةةْن يَْعِقةةُل، ـ    واألمَّ
 واألمُّ: لما ال يَْعِقُل.

ا : اتََّخََها.وتَأَمَّ َ ـ   أُمَّ

َسَد. ـ ًَ  أ َ َ يَأْ ِ ُ أْ ها  وأُ وها : أ ََك، و

 ورجٌل أ ِ ٌ، كَخِجٍل: ًاِسٌد.ـ 

، كَجْيِر وًيُث وأْيَن، ـ ِِ  أْو ُ

َدِ ، ـ     ِ  ب سةةةر الهةةةاِء والةةةواِو الُمَمةةةدَّ ِ وآِ ، وأو 
، ب َف الهاِء، ِ  وأو 

ْ  بفِك الواو المَمدََّد ِ ـ   وأوَّ

 واو،وآُوو ُ بةم الـ 

 وآٍ  ب سر الهاِء ُمنَوَّ َة ،ـ 

 وآٍو ب سر الواِو ُمنَوَّ َة  وغير ُمنَوَّ ٍة،ـ 

تةةةةا ُ، بفةةةةِك الهمةةة ِ  والةةةةواِو والُمثنةةةةاِ  ـ     وأوَّ
 الفوقِيَِّة،

وآِويَّةا ُ، بَِمةديِد الُمثنةاِ  الِ ِيةِة: كلَمةةٌ تقةاُل ـ 
عِ،   ند الِم ايِة أو الََِّوجُّ

َ  تأوِ ـ   يها .آَ  أْوها ، وأوَّ

َ : قالها.ـ   وتأوَّ

ًيُم ـ      ا ُ: الُمةةةةوقُِن أَو الةةةةدَّ َّاُء، أَو الةةةةرَّ واألوَّ
 الرقيُ ، أَو الفقي ُ، أَو الُمْؤِمُن بالَ بَِميَِّة.

 واآلَهةُ: الَ ْابَةُ.ـ 

.ـ   والماَهةُ: الُجَدِريُّ

ُن.ـ   األهَّةُ: الََِّ  ُّ

ةةـ    ةةَع أ َّ أَه ةةا  وأَهةةة  وأهَّةةة ، وتأَهَّةة َ: تََوجَّ َع تََوجُّ
 ال ئِيِب، يقال: آٍ  أَو هاٍ .

ُن  ـ   إِيةةِ ، ب سةةر الهمةة ِ  والهةةاِء ويِِ هةةا وتُنَةةوَّ
 الَم سور ُ: كِلَمةُ اْسِِ ادٍ  واْسِِْنطاٍق.

ْسبَُ .ـ  ًَ  وإِيْ ، بمْس اِن الهاِء: َتْجٌر بمعن  

وإِيةةةِ ، َمْبنِيَّةةةة   لةةة  ال سةةةر، يةةةمذا ُوِصةةةلَْت، ـ    
ِ َْت.   ُو 

 ، بالنَّْاِب وبالفِك: أْمٌر بالسُّ وِت.وإِيها  ـ 

 وأيَّ َ تَأْيِيها : صاَح ب ، و ادا ُ.ـ 

 وأيَّ َ: قال يا أَيُّها الرجُل.ـ 

 وأْيهاَن، وتُْ َسُر  ُو ُها،ـ 

 وأْيها وأْيهاَت: لُغاٌت يج َهْيهاَت.ـ 

 وأْيَهَ : بمعن  َوْيَهَ .ـ 

 فَْصُل البَاء
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 يَِطْنُت. ما بأَْهُت ل ، كَمنَْعُت: ما ـ

، ـ  ِ بةِن بَُجْيةٍ  الطَّبَةريُّ بَُجْية ٌ، كُ بيةٍر: ابةُن  ِلةج 
ٌث.  ُم د ِ

 بََدَه ُ بأَْمٍر، َكمنَعَ ُ: اْسَِْقبَلَ ُ ب ، أَو بدأ ُ ب ، ـ

 أَْمٌر: يَِجئَ ُ. ـوـ 

اِن،ـ   والبَْد ُ والبَداَهةُ، ويَُةمَّ

ُل ُكل ِ شجء، وما يَْفَجأُ من .ـ   والبَديَهةُ: أَوَّ

 وباَدَه ُ ب  ُمبَاَدَهة  وبِداها : ياجأَ ُ ب .ـ 

ولةةة  البديَهةةةةُ، أَي: لةةة  أن تَْبةةةَدأ، وهةةةو ذُو ـ    
 بَِديَهٍة، وأجاَب  ل  البديهِة.

 ول  بَدائِ ُ: بدائُع. ومعلوٌم يج بدائِِ  العُقِول.ـ 

 واْبََِدَ  الُخْطبَةَ، وُهْم يََِباَدهوَن الُخَطَب.ـ 

يةةُ أَبَْرقُةو ُ، َكسةقَْنقُ ـ  ًِ ُب بَِرُكةوْ ، أَي  ا وٍر ُمعَةرَّ
الَجبَةةِل: د بفةةاِرَس، منةة  أبةةو القاِسةةِم أًمةةُد بةةُن 

ٍ الَوِتيُر،   لج 

َل من  َْيسابوَر.ـ  ًِ ِ َمرا  و   ل  ِست 

مةةاُن الطَّويةةُل، أو أَ ةةمُّ.  ـ   البَْرَهةةةَ، ويَُةةةمُّ: ال َّ
ةةةبَّاحِ:  وأْبَرَهةةةةُ بةةةُن الَ ةةةاِرِث: تُبَّةةةٌع، وابةةةُن الاَّ

 ًِ َْكوِر يج القرآِن.صا  ُب الِفيِل الَم

ةةةةابَّةُ، ـ      والبََرْهَرَهةةةةةُ: المةةةةرأ ُ البَْيةةةةةاُء المَّ
 والناِ َمةُ، أو الِج تُْرَ ُد ُرلوبَة  و ُعومة .

 والبََر ُ، م ركة : الَِّراَر ُ.ـ 

وبََرُهوُت، م ركة  وبالةةم: بِئةٌر، أو واٍد، أو ـ 
 د.

ُم  بعةد ِ لَّةٍة، وبَِرَ ، كَسةِمَع، بََرهةا : ثةاَب ِجْسةـ 
 واْبيَضَّ ِجْسُم ، وهو أْبَر ُ، وهج بَْرهاُء.

وأْبةَرَ : أتة  بالبُرهةاِن، أو بالعَجائِةب، وَغلَةَب ـ 
 الناَس.

 وبَُرْي ٌ: ُمَاغَُّر إبراهيَم.ـ 

 و َْهُر بَُرْيٍ : بالبَْاَرِ .ـ 

َرُجٌل أْبلَ ُ، بَي ُِن البَلَِ  والباَلَهِة: غايٌِل، أو  ن  ـ
َمةةُ  ال تَْمييةةَ  لةة ، والَمي ِةةُت الةةداِء، المَّةة ًْ ، أو أ ر ِ

أي: مةةن َشةةرُّ  َمي ِةةٌت، والَ َسةةُن الُخلُةةِ ، القَليةةُل 
ِ األمةةوِر، أو مةةن َغلَبَِْةة ُ َسةةالَمةُ  الِفْطنَةةِة ِلَمةةداق 

ْدِر،  الاَّ

 بَِل َ، كفَِرَح،ـ 

ِِ .ـ  جَّ ًُ  وتَبَلَّ َ وبَِل َ، كفَِرَح أيةا : َ يَِج  ن 

 أْبلَ ُ،وَ ْيٌ  ـ 

بَ ُ غايِةٌل  ةن ـ  ًِ وَشباٌب أْبلَة ُ:  ةاِ ٌم، كةأَنَّ صةا
 الطَّواِرِق.

والبَْلهاُء: الناقَةُ ال تَْن ةاُا مةن شةجٍء َم ا َةة  ـ 
ْمقاُء، ًَ  وَرتا َة ، َكأَ َّها 

و اقَةةٌ م، والمةرأ ُ الَ ريَمةةُ الَمريةَر ُ الغَريةَر ُ ـ 
 الُمغَفَّلَةُ.

 البَلَِ ، والَِّبَلُّ : اْسِِْعمالُ ـ 

كالَِّبالُةِ ، وتََطلُّةُب الةةالَِّة، وتَعَسُّةُف الطَّريةةِ  ـ  
  ل  غيِر ِهدايٍة وال مسألٍة.

 وأْبلََه ُ: صاَديَ ُ أْبلَ َ.ـ 

وبَْلةة َ، َكَ ْيةةَف: اسةةٌم ِلةةَدْع، وَمْاةةَدٌر بمعنةة  ـ   
الِةةةةرك، واسةةةةٌم ُمةةةةراِدٌف لَ ْيةةةةَف، ومةةةةا بعةةةةَدها 
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ِل، َمْخفةةوٌض   لةة  الثةةا ج، َمْناةةوٌب  لةة  األوَّ
ِل  مريوٌع  لة  الثاِلةِث، ويَُِْ هةا بِنةاٌء  لة  األوَّ
والثاِلةةةِث، إْ ةةةراٌب  لةةة  الثةةةا ج. ويةةةج تَْفسةةةيِر 
ُسةةورِ  السَّةةْجدِ  مةةن "البخةةاري": "وال َ َطةةَر 
 ل  قَْلِب بََمٍر ذُْ را  من بَْلِ  ما الَّلَْعُِْم  لي "، 

لَمعةةا ج ياْسةةُِْعِملَْت ُمْعَربَةةة  بِِمةةْن،  اِرَجةةة   ةةن ا
َرْت بغيِر، وهةو ُموايِةٌ  لقَةْوِل مةن  الثَّالثَِة، ويُس ِ
ِِ االسةةةِثناِء، ضوبمعناهةةةا، أو  يَعُةةةدُّها مةةةن أْلفةةةا

 بمعن  أَجْل، أو بمعن  ُكفَّ وَدْعم.

 وما بَْلُهَ : ما بالَُ .ـ 

والبُلَْهنِيَةةةةُ، بةةةةم البةةةاِء: الرَّ ةةةاُء، وَسةةةعَةُ ـ    
 نِيٍَة،العَْيِ . ال ِتْلَت ُملَقًّ  بَِهْ 

 ُمبَقًّ  يج بُلَْهنِيَةٍ ـ 

بِْنها، بال سر والقَْاةِر:    لة  سةَِِّة يَراِسةَخ ـ 
 من يُْسطاِل ِمْاَر، َ َسلُ ُ يائٌ .

ْقُر يَْسقُُط ِريُم ، ـ  البُوَهةُ، بالةم: الاَّ

ُجةةةةةُل الةةةةةةاِويُّ الطةةةةةائُ ، ـ       كةةةةةالبُوِ ، والرَّ
َمُ ، والبُوَمةُ، والاُّويَةُ الَمْنفوشَ  ًْ ةُ تُْعَمةُل واأل

يةاُح  يَمةُ تَْلعَةُب بهةا الر ِ للدَّواِ  قَْبَل أن تُبَلَّ، والر ِ
. ِ  يج الجو 

 وبا ُ للمجِء يَبو ُ ويَبا ُ بَْوها  وبَْيها : تَنَبَّ َ ل .ـ 

والبُةو ُ أيةةا : ذََكةُر البُةوِم، أو كبيةُر ، ولةائٌر ـ 
 آَ ُر يُْمبُِه ، وبالفِك: اللَّْعُن.

 : الن اُح.والبا ُ، كالجا ِ ـ 

 والباَهةُ: العَْرَصةُ.ـ 

 وباَهَها: جاَمعَها.ـ 

 وشا ٌ بائَِهةٌ: َمْهُ ولَةُ.ـ 

 وما بُْهَت ل ، بالةم وبال سر: ما يَِطْنُت.ـ 

 بَ َّ:  َبَُل، وتاَد يج جاِهِ   ند السلطاِن. ـ

يُوا، وتَعَ َّموا.ـ   وتَبَْهبَهوا: تََمرَّ

.ـ   واألبَ ُّ: األبَكُّ

: الَجسيُم.والبَهْ ـ   بَِهجُّ

 والبَْهبا ُ يج الَهديِر: كالبَْ باحِ.ـ 

ييُع.ـ   والبَْهبََهةُ: الَهْدُر الرَّ

يج ال ةديث: "بَةْ  بَةْ  ضإِ َّةَ  لَةةْخٌمم": َكِلَمةةٌ ـ 
 ٍِ تُقةةاُل  نةةد اْسةةِِْع اِم المةةجِء، أو معنةةا ُ: بَةةْخ

. ٍِ  بَْخ

بَُوْيةة ُ، كُ بيةةٍر، ويقةةاُل: بسةةُ وِن الةةواِو ويةةِك ـ   
 اِء: واِلُد ُملُوك العََجِم.الي

 باَ  ل  يَبا ُ بَْيها : تَنَبَّ َ ل . ـ

ٌث.ـ   وابُن بابَْيِ  أو بَابَا ُ: ُمَ د ِ

 فَْصُل التَّاء

تََجةة َ لةة : لُغَةةةٌ يةةج اتََّجةة َ، ذُِكةةَر  لةة  اللَّْفةةِظ،  ـ  
 ويُعاُد يج َمْوِضِع ، إن شاء ِ تعال .

َهةُ، كقُبََّرٍ : الباِللُ  ـ  ،الُِّرَّ

بَةُ مةةن ـ    ةةغيَر ُ الُمََِمةةع ِ ِ ، والطريةةُ  الاَّ كةةالُِرَّ
ةةةةةة اُب،  الجةةةةةةادَِّ ، والداهيةةةةةةةُ، والةةةةةةريُك، والسَّ

ْملِ  ْ َاُك، وُدَويبَّةٌ يج الرَّ  والاَّ

هاٌت وتَراِري ُ.ـ    : تُرَّ

وتَِرَ ، كَسةِمَع: وقَةَع ييهةا، أو األْصةُل للِقفةاِر، ـ 
الخاِليَةةةِة مةةةن واْسةةةُِِعيَرْت لْلباِليةةةِل واألقاِويةةةِل 
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 الطائِِل.

، ـ  تَِف َ، كفَِرَح، تَفَها  وتُفوها : قَلَّ، وَ سَّ

. ـوـ  ُمَ . وَكنََاَر وَسِمَع: َغثَّ ًَ  ياُلٌن تُفُوها : 

ويةةج ًةةِديِث ابةةِن مسةةعوٍد: "القُةةْرآُن ال يَِْفَةة ُ ـ   
 وال يَْنِاُن"، أي: ال يَغَثُّ وال يَْخلُُ .

ةالََوٍ  أو واألْلِعَمةُ الَِِّفَهةُ: ما ـ  ًَ ليس ل  َلْعةُم 
موَضةةٍة أو َمةةرارٍ ، ومةةنهم َمةةن يَْجعَةةُل الُخْبةةَ   ًُ

 واللَّْ َم منها.

ٌث.ـ   وابُن تايٍِ : م د ِ

 و اقةٌ ُمِْفََهةٌ، كُمْ َرَمٍة: ذَلُوٌل.ـ 

ُ ُ: ِسياْ  ـ  والُِّفَ ُ، كثُبٍَة: َ نَاُق األرِض، ياِرسيَِّ
 ُكْوْا.

كة : الَِّ ـ   لَُف، والَ ْيَر ُ، والَولَ ُ،الَِّلَ ُ، م رَّ

 والِفْعُل كفِرَح وتَِل َ كَا،ـ 

  ن : أُْ ِسيَ ُ. ـوـ 

 وأتْلََه ُ الَمَرُض: أتْلَفَ ُ.ـ 

 وَمِْلُو ُ العَْقِل وتاِلُه : ذاِهبُ .ـ 

تَِمةة َ الطعةةاُم، كفةةِرَح، تََمهةةا  وتََماَهةةة : تَغَيَّةةَر  ـ  
 ِريُ   وَلْعُم .

 يَُّر لَبَنُها َرْيثََما يُْ لَُب.وشا ٌ ِمِْما ٌ: يََِغَ ـ 

 الَِّْهََِهةُ: اللُّْ نَةُ. ـ

 والَِّهاتِ ُ: األباِليُل.ـ 

وتُْ  تُْ ، بالةم: َتْجٌر للبعيِر، وُد اٌء للَ ْلةِب، ـ 

ًِ ايةُ الُمَِْهِِ .  و

 وتَْهَِ َ: َردََّد يج الباِلِل.ـ 

 الَِّْو ُ، ويَُةمُّ: الَهالُك، والََّهاُب.ـ 

 يُِو ُ: َهلََ ، وتََ بََّر، واْضَطَرَب َ ْقلُ . تا َ ـ 

َه ُ: أْهلََ  ُ.ـ   وتَوَّ

 ويالٌن تُو ٌ، بالةمـ 

  : أتْوا ٌ وأتاِوي ُ.ـ 

 وما أتَْوَه ُ: ما أتْيََه ُ.ـ 

ةةلَُف، والِ ْبةةُر: تةةاَ ، يهةةو  ـ   الِ ِيةة ُ، بال سةةر: الاَّ
يةةةاء تائِةةة ٌ وتَيَّةةةا ٌ وتَْيهةةةاُن وتَيَّهةةةاُن، ُمَمةةةدََّد َ ال

 وتُْ َسُر، وما أتَْوَه ُ وأتْيََه ُ، والَمفَاَت ُ 

ةةةالُل. تةةةاَ  تَْيهةةةا ، ـ      : أتْيةةةا ٌ وأتاِويةةة ُ، والةَّ
 ويُْ َسُر، وتَيَها ا ، م ركة ، يهو تَيَّا ٌ وتَْيهاُن.

 وأرٌض تِي ٌ، بال سر،ـ 

وتَْيهةةةاُء وَمِِيَهةةةةٌ، كَسةةةفينٍَة وتَُةةةةمُّ المةةةيُم ـ    
لٍَة وَمْقعٍَد:  ًَ  َمِةلَّةٌ.وكَمْر

 وتَيََّه ُ: َضيَّعَ ُ.ـ 

 وتاَ  بََاُر ُ يَِِي ُ: تاَف.ـ 

 فَْصُل الثَّاء

 الثَّاَهةُ: اللَّها ُ، أو الل ِثَةُ. ـ

 ثَْهثَ َ الثَّْلُج: ذاَب.ـ 

 فَْصُل الجْيم

الَجْبَهةةةةُ: َمْوِضةةةُع السُّةةةجوِد مةةةن الوْجةةةِ ، أو  ـ   
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ِة، وَسةي ُِد ُمْسََِوى ما بين ال اِجبَْيِن إل  النَّاِصةيَ 
ةَد لهةا،  ًِ القَْوِم، وَمْنةِ ٌل للقََمةِر، والَخْيةُل، وال وا
وَسةةةَرواُت القَةةةْوِم، أو الِرجةةةاُل السةةةاُ وَن يةةةج 
َمالٍة وَمْغَرٍم، يال يةأتُوَن أًةدا  إالَّ اْسةَِْ يَا مةن  ًَ

ِهْم، والَمََلَّةُ، وَصنٌَم، والقََمُر.  َرد ِ

َهةِة الَ َسةنُها، واألْجبَ ُ: األَسُد، والواِسُع الَجبْ ـ 
 أو المَّاِ ُاها،

 وهج: َجْبهاُء،ـ 

كة .ـ   واالْسُم الَجبَ ُ، ُم رَّ

وَجبََهةة ُ، كَمنَعَةة ُ: َضةةَرَب َجْبَهَِةة ُ، وَردَّ ُ، أو ـ   
 لَِقيَ ُ بما يَْ َر ُ،

الماَء: َوَرَد ُ ضوال آلَةَ َسْقجٍ، يلم ي ةن منة   ـوـ 
 إالَّ النََّ ُر إل  وجِ  الماِءم،

 لِمِاُء القوَم: جاَءُهم ولم يَََِهيَُّؤوا ل .ا ـوـ 

والجابِ ُ: الةَي يَْلقَةاَك بوجِهة  أو َجْبَهِِةِ  مةن ـ 
ٍ ، ويََُِماَءُم ب . ًْ  لائٍِر أو َو

 والُجبَّ ُ، َكُس ٍَّر: الُجبَّاُء.ـ 

 واْجَِبَ َ الماَء وغيَر ُ: أْ َ َر ُ، ولم يَْسَِْمِرئْ ُ.ـ 

ا ِيَْيِن، ويُْ َمةالَ والَِّْجبِي ُ: أن يَُ مَّ ـ  َر ُوُجو ُ ال َّ
مةاٍر، ويُخةالََف بةين ُوُجوِهِهمةا،  ًِ  ل  بَعيٍر أو 
وكةةان القيةةاُس أن يُقابَةةَل بةةين ُوُجوِهِهمةةا، أل ةة  

 ِمن الَجْبَهِة.

َس رأَسةة ُ، وي ِمةةُل ـ    والَِّْجبِيةة ُ أيةةةا : أن يُةةنَ  ِ
ُس  أن ي ون من هَا، ألن َمْن يُِعةَل بة  ذلة  يُةنَ  ِ

   َ َجال ،رأسَ 

 أو ِمن َجبََه ُ: أصاب  بَمْ ُروٍ .ـ 

 الَمْجُدو ُ: الَمْمُدو ُ الفَِ ع.ـ 

َ  األْمَر تَْجِريها : أْ لَنَ ُ. ـ  َجرَّ

 وَجراِهيَةُ القوِم: َجلَبَُِهم،ـ 

 من األموِر: ِ  اُمها، ـوـ 

 من الَخْيِل: ِ ياُرها. ـوـ 

 ولَِقيَ ُ َجراِهيَة : ِاِهرا  باِرتا .ـ 

َ  األْمُر: اْ َ َمَف. ـ  وتََجرَّ

كةةة : بَلَ ةةاٌت يةةج ـ    والَجْرَهةةةُ: الجا ِةةُب، وم رَّ
 قَِمعٍ واًٍد.

 وِجَر ٌ، كِعنٍَب: د بفاِرَس.ـ 

ةةةةْخَر ُ الع يمةةةةةُ الُمْسةةةةِِدير ُ،  ـ     الَجْلَهةةةةةُ: الاَّ
يَةةةةةُ الةةةةواِدي، واْ ِ سةةةةاُر  ًِ وَمَ لَّةةةةةُ القةةةةوِم، و ا

أِس، ِم الرَّ  َجِل َ، كفَِرَح. المَّعَِر  ن ُمقَدَّ

ا ُ،ـ   وَجلَ َ الَ َاا  ن الم اِن، َكَمنََع:  َ َّ

 وذل  الَمْوِضُع: َجِليَهةَ،ـ 

 ياُل ا : َردَّ ُ  ن أْمٍر َشديٍد، ـوـ 

 المجَء: َكَمفَ ُ، ـوـ 

 الِعَماَمةَ: َريَعَها َمَع َلي ِها  ن َجبِينِِ . ـوـ 

 َِْر.والَمْجلُو ُ: البَْيُت ال باَب يي  وال سِ ـ 

والَجْلَهةةةةُ والَجِليهةةةةُ: تَْمةةةٌر يُعةةةالَُج بةةةاللَّبَِن، ـ    
ُن.  ويَُسم ِ

ُر َمنَابِةةِت ـ    ةةْخُم الَجْبهةةِة، الُمَِةةأَ  ِ واألْجلَةة ُ: الةَّ
 المَّعَِر، وثَْوٌر ال قَْرَن ل .

ٍ: الَخْيُ راُن، أو العََسُطوُس. ـ ، كعَُر ِج   الُجنَِهجُّ
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 ْعموٌل ب .وَلبٌَ  ُمَجنَّ ، كُمعَ ٍَّم: مَ ـ 

 الجا ُ والجاَهةُ: القَْدُر، والَمْنِ لَةُ. ـ

 وجاَه ُ بَمْ ُروٍ : َجبََه  ب .ـ 

 و ََ َر بُجوِ  َسْوٍء، بالةم،ـ 

 وبِِجيِ  َسْوٍء: بوجِ  َسْوٍء.ـ 

ُن ويَُس َُّن،ـ   وجاِ  جاِ ، ويُنَوَّ

 وَجْوِ  َجْوِ : َتْجٌر للبعيِر ال للناقِة.ـ 

 عِ: صاَح ليَُ فَّ ُ.َجْهَج َ بالسَّبُ  ـ

 وَجهَّ ُ: ردَّ ُ قبي ا .ـ 

 والُمَجْهَج ُ، بفِك الجيَمْيِن: األَسُد.ـ 

ةْن َ ةَرَ   لة   ثمةاَن، ـ  : ممَّ وَجْهجا ٌ الِغفاِريُّ
ِ، صةل   رضج ِ تعال   ن ، َكَسَر َ َاا النبج 
ِ  لي  وسةلم، بُِرْكبَِِةِ ، يََوقَعَةْت األِكلَةةُ ييهةا، 

 ُر َسيَْمِلُ  الد يا،وَرُجٌل آ َ 

كة ،ـ   ويُْروى َجَهها ، ُم رَّ

أو َجْهجةةا ، بَِِةةْرِك الهةةاِء، وُكلُّهةةا يةةج َصةة يكِ ـ   
 ُمْسِلٍم، رًم  ِ تعال .

 فَْصُل الَحاء

أِْن. ـ  الَ ْيِ ، ب سر الهاِء: َتْجٌر ِللةَّ

ْي ، بس ون الهاِء: َتْجٌر للِ ماِر.ـ  ًَ  و

 فَْصُل الّدال

 للموِضةعِ َدبَّ َ تدب ـ
كةة  يها : َوقََع يج الدَّبَ ، ُم رَّ

ْمِل،  ال ثيِر الرَّ

بَّ َ، لَطِريقَِة الَخْيِر.ـ   ولَِ َم الدُّ

 وِدباَهةُ:   بالسَّواِد.ـ 

َجْيِ ، لقَُِْرِ  الاائِِد.ـ   َدجَّ َ تَْدِجيها :  اَم يج الدُّ

 َدَرَ   ليهم، َكَمنََع: َهَجَم، وَللََع، ـ

  نُهْم، ـوـ 

 لهم: َديََع. ـوـ 

 وداِرهاُت الدهِر: هواِجُم ُ.ـ 

ةةي ُِد المَّةةريُف، والُمْقةةِدُم ـ    والِمةةْدَر ُ، كِمْنبَةةٍر: السَّ
 يج الِلساِن واليَِد ِ نَد الُخاوَمِة والِقِاِل.

، أي: الدايُِع  نهم.ـ   وهو ذو تُْدَرِهِهْم، بالةم ِ

َ   ل  كَا تَْدِريها :  َيََّف،ـ   وَدرَّ

 ياُل ا : تَنَ ََّر ل . ياُلنٌ  ـوـ 

 والدََّرْهَرَهةُ: الَ ْوَكبَةُ الَوقَّاَد ُ.ـ 

ايِ ُ: الغَريُب، كالهاِدِف.ـ   الدَّ

 َدَك َ يج وْجِهِ : َكنََ  َ، لَْف ا  وَمْعن  .ـ 

ُك، ـ  الدَّْل ُ، ويَُ رَّ

والدُّلُو ُ: ذَهاُب الفَُؤاِد من َهم ٍ و  ِوِ . وَدلََّه ُ ـ 
 ها ، يَََِدلَّ َ.الِعْمُ  تَْدلي

والُمَدلَّةة ُ، كُمعَ َّةةٍم: السَّةةاِهج القَْلةةِب الةةَاِهب ـ   
العقةةِل مةةن ِ مةةٍ  و  ةةِوِ ، أو مةةن ال يَْ فَةةُظ مةةا 

 يَعََل أو يُِعَل ب .

اِلَهةُ: الةعيُف النفِس.ـ   والدَّال ُ والدَّ

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.dorar.net/


wwwwww..ddoorraarr..nneett                    َرِر السَّنِيَِّة                                                    القاموس المحيطالقاموس المحيط َرِر السَّنِيَِّة    دُّ َمْوقُِع الالدُّ

          
 

.ـ  ٍث: تابِِعجٌّ  وأبو ُمَدل ٍِ ، كُمَ د ِ

ةا. وَدِل َ، كفَةِرَح: تََ يَّةَر، ـ  أْو ُجةنَّ ِ ْمةقا  أو َغمًّ
 وَكَمنََع: َسالَ.

 وذََهَب َدُم ُ َدْلها ، بالفِك: َهَدرا .ـ 

ْمةةةِل، ولُْعبَةةةةٌ ـ     ةةةر ِ الرَّ ًَ كةةةة ، ِشةةةدَّ ُ  َمةةة ُ، م رَّ الدَّ
ْبيانِ   للا ِ

،ـ   واْدَمْوَم َ: كاَد يَْغِلج من ِشدَِّ  الَ ر ِ

 يالٌن: ُغِمَج  لي . ـوـ 

َرَ ،َدْهَدَ  الَ َجَر يَ  ـ ًْ َرَج ُ يَََِد ًْ  ََِدْهَدَ : َد

 كَدْهدا ُ يَََِدْهَدى،ـ 

 المجَء: قَلََب بعَة   ل  بعٍض. ـوـ 

بِلِ ـ  َِ  والدَّْهدا ُ: ِصغاُر ا

  : َدهاِد ُ.ـ 

بِِل: الِمئَةُ يأْكثََر،ـ  َِ  والدَّْهَدَهةُ من ا

 كالدَّْهَدهاِن والدَُّهْيِدهاِن.ـ 

 َدٍ ، أي: إْن لةم ي ةن هةَا وقولُُهم: إالَّ َدٍ ، يَةالـ 
األْمةةةُر اآلَن، يةةةال ي ةةةوُن بعةةةَد اآلَن، أي: إن لةةةم 
 تَْغَِنِِم الفُْرَصةَ الساَ ةَ، يَلَْسَت تُااِديُها أبَدا .

ُةةةةة ُ، ـ       تُةةةةة  وُدْهِديَِّ وُدْهةةةةةُدو ُ الُجعَةةةةةِل، ودْهُدوَّ
ِرُج ُ. ًْ  ويَُخفَّف: ما يَُد

مُ ـ   .الََِّدوُّ ُ: الَِّغَيُُّر، والَِّقَ ُّ

بَعِ.ـ   وَدْوِ ، ويَُةمُّ: د اٌء للرُّ

بَِل، يِقوَل:ـ  َِ  والَِّْدِوي ُ: أن تَْدُ َو ا

، بال سر والَِّْس يِن،ـ  ِِ ِِ داْ   داْ 

 أْو ُدْ  ُدْ ، بالةم، لَِِججَء إل  َولَِدها.ـ 

 فَْصُل الذّال

، َكفَِرَح: اْشَِدَّ، ـ  ذَِم َ الَ رُّ

: اْشَِدَّ  ـوـ  ُجُل بالَ ر ِ  لي ، والمعجمةةُ لُغَةةٌ  الرَّ
 يج َجميعِ َمعا ِج المهملِة.

 الََّ ُّ: ذَكاُء القَْلِب، وِشدَّ ُ الِفْطنَِة.ـ 

 فَْصُل الّراء

ْ ساِن، والََِّ ْ ُ ُع. ـ َِ ْج ُ: الََِّمبُُّث با  الرَّ

 وأْرَج َ: أ َر األْمَر  ن َوْقِِِ .ـ 

ِ ت وُن ِ ْلقَ  ـ فيَر ٌ يج القُف  ًَ ْدَهةُ:   ة  الرَّ

  : َرْد ٌ وِردا ٌ وُردَّ ٌ، وِشْب ُ أََكَمٍة َ ِمنَةٍ ـ 

كة ، والبَْيُت الَي ال أْ َ َم من ، ـ   : َرَد ٌ، م رَّ
ةةةْخَر ُ يةةةج المةةةاِء، ومةةةاُء الةةةثَّْلجِ، والثَّةةةْوُب  والاَّ
 الَخلَُ  الُمَسْلَسُل، وَمْديَُن بِمِر بِن أبج  اِتٍم.

  ُ ب ،وَرَدَه ُ بَ َجٍر، َكَمنَعَ : َرماـ 

 البَْيَت: َ  ََّم ، وَكبََّر ُ، ـوـ 

يةةةةالٌن: سةةةةاَد القةةةةوَم بَِمةةةةجاَ ٍة وَكةةةةَرٍم  ـوةةةةـ     
 و  ِوهما.

وَرُجٌل َرِد ٌ، َكَخِجٍل: ُصْلٌب، َمِةيٌن، لَُجةوٌ ، ال ـ 
 يُْغلَُب.

ياِهيَةُ، ُمَخفَّفَة ، ـ ياَهةُ والرَّ  الرَّ

يَْهنِيَةةةُ، كبُلَْهنِيةةٍة: َرَغةةُد الِخْاةةِب،ـ    ولةةيُن  والرُّ
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 العَْيِ .

َريُ َ َ ْيُم ، كَ ُرَم، يهو َريِي ٌ ورايِ ٌ وَرْيهةاُن ـ 
ٌم. وأْريََهُهةةم ِ تعةةال   وُمََِري ِةة ٌ: ُمْسةةَِِريٌك ُمَِةةنَع ِ

 وَريََّهُهم تَْرييها .

ُجةةةةُل، َكَمنَةةةةَع، َرْيهةةةةا ، ويُْ َسةةةةُر، ـ      وَريَةةةة َ الرَّ
 وُريُوها : الَن َ ْيُم ،

بِةةُل: َوَردَ  ـوةةـ    َِ ِت المةةاَء َمَِةة  شةةاَءْت، وإبةةٌل ا
 َروايِ ُ، وأْريَْهُِها وَريَّْهَُِها.

 وأْريَُهوا: َريََهْت ماِشيَُُِهم،ـ 

 الماُل: أقاَم قَِريبا  من الماِء، ـوـ 

َهةةَن ُكةةلَّ يةةوٍم، وَداَوَم  لةة  أْكةةِل  ـوةةـ    الرجةةُل: ادَّ
 النَّعيِم،

 ِ ْنَد ا: اْسَِراَح، ـوـ 

 كاْسَِْريَ َ.ـ 

يَةة ُ، كُاةةَرٍد: الِ ِةةْبُن، وبال سةةر: ِصةةغاُر والرُّ ـ   
 النَّْخِل.

أيَةُ.ـ  كة : الرًمةُ، والرَّ يََهةُ، م رَّ  والرَّ

ٌم ل .ـ  ًِ  وهو رايِ ٌ ب : را

 وبَْينَنا ليلةٌ رايَِهةٌ،ـ 

 ولَياٍل َروايِ ُ: لَي ِنَةُ السَّْيِر.ـ 

 وَريَّ َ َ ن ِج تَْرييها :  َفََّس.ـ 

ًُ ـ     ْهَرَهةةةةُ:  ْسةةةُن بَاةةةيِص لَةةةْوِن البََمةةةَرِ  الرَّ
 و  ِو .

 وتََرْهَرَ  ِجْسُم ُ: اْبيَضَّ من الن ِْعَمِة،ـ 

 السراُب: تََِابََع لَمعا ُ ُ. ـوـ 

 وِجْسٌم َرْهرا ٌ وُرْهُرو ٌ وَرْهَر ٌ:  اِ ٌم أْبيَُض.ـ 

وَلْسةةٌت َر ٌّ وَرْهةةَر ٌ وَرْهةةرا ٌ: واِسةةٌع قريةةُب ـ   
 القَْعِر.

 تَ ُ: وسَّعَها َكَرما .وَرْهَرَ  مائِدَ ـ 

وا ُ، بالةم: اْضِطراُب الماء  لة  ـ  ْو ُ والرُّ الرَّ
 وجِ  األرِض، وقد راَ  يَُرو ُ.

 راَ  يَِري ُ: جاء، وذََهَب. ـ

 وتََريَّ َ السَّراُب: تََريََّع.ـ 

ٍد: الُمَريَُّع.ـ   والُمَريَّ ُ، كُمَ مَّ

 فَْصُل الّزاي

ْي ةةا ـ   ْلةة ُ:  َةةْوُر الرَّ ةةْخَر ُ ال َّ ْسةةنُ ُ، والاَّ ًُ ِن، و
كةةا : مةةا  يَقُةةوُم  ليهةةا السةةاقِج، والََِّ يُّةةُر، وُمَ رَّ

.  يَِاُل إل  النَّْفِس من َغم ٍ وَهم ٍ

َم ُ، م ركة : لُغَةٌ يج الَََّمِ .ـ   ال َّ

، كفَِرَح: اْشَِدَّ،ـ   َتِم َ الَ رُّ

: اشَِدَّ  لي . ـوـ   الرُجُل بالَ ر ِ

، َكَمنَةةَع: ُكةةلُّ ذلةة  لُغَةةةٌ يةةج وَتَمَهِْةة ُ المةةمسُ ـ   
 الَاِل والداِل.

 تا ُ، َكجاٍ :   قُْرَب  َْيَسابُوَر.ـ 

ْه ا ُ: الُمْخِاُل يج غيِر َمْرآٍ .ـ   ال َّ

ْين  فَْصُل الّسِّ

 السَّبَ ُ، ُم ركة : ذَهاُب العَْقِل من الَهَرِم. ـ
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وهو َمْسةبُو ٌ وُمَسةبَّ ٌ وَسةباٍ ، َكيَمةاٍن: ذاِهةُب ـ 
 ِل.العَقْ 

 وُسبِ َ، َكعُنَِج، َسْبها : ذََهَب َ ْقلُ ُ َهَرَما .ـ 

 وَسبَ ٌ وَسبا ٌ وَسباِهيَةٌ: ُمََِ ب ٌِر.ـ 

ْ سةةةاَن. ـ     َِ ةةةبا ُ، كغُةةةراٍب: َسةةةْ َِةٌ تأُ ةةةَُ ا والسُّ
 وَكَسَ اٍب: الُمَةلَُّل. وكُمعَ ٍَّم: الطَّليُ  الل ِساِن.

ُك: االْستُ  ـ  السَِّْ ُ، ويَُ رَّ

 ا ٌ. : أْسَِ ـ 

ْلقَةةةةُ ـ     ًَ والسَّةةة ُ، ويَُةةةةمُّ ُمَخفَّفَةةةة : العَُجةةةُ ، أو 
 الدُّبُِر.

كة : ِ َ ُمها.ـ   والسََِّ ُ، ُم رَّ

ٍ: العَِ يُمهاـ  ، كغرابِج   واألَْسَِ ُ والسُِّاِهجُّ

  : كُ ٍُِب وُسِْهاٌن، ولاِلبُها،ـ 

 كالسَِِّ ، كَ ٍِِف،ـ 

 والسُُِّْهِم، كُ ْرقٍُم.ـ 

 َكَمنَعَ ُ: تَبِعَ ُ من َ ْلِفِ ، وَسََِه ُ،ـ 

 وَضَرَب اْسَِ ُ.ـ 

: من يَْمِمج آِ َر القَْوِم أبدا .ـ   والسَُِّْيِهجُّ

 وكاَن ذل   ل  اْسِت الدَّْهِر:  ل  وجِهِ .ـ 

ماِض أبيِ  أُمَّ ُ،ـ  ًْ  ويا ابَن اْسِِها: ِكنايَةٌ  ن إ

 وتََرْكُِ ُ بِاْسِت األرِض: َ ديما  يَقيرا .ـ 

 مالََ  اْسٌت مع اْسَِِ : ما لََ  َ ْوٌن.وـ 

 ولَِقيُت من  اْسَت الَ ْلبَِة، أي: ما َكِرْهُِ ُ.ـ 

وأ ةةُِم أْضةةيَُ  أْسةةِاها  مةةن أن تَْفعَلُةةو ُ: ِكنايَةةة  ـ   
  ن العَْجِ .

كةةة ، وكَسةة اٍب وَسةة ابٍَة: ِ فَّةةةُ  ـ   السَّةةفَ ُ، ُم رَّ
 الِ ْلِم، أو  َِقيُة ُ، أو الَجْهُل.

َملَةةة ُ  لةةة  وَسةةةفِ ـ     ًَ  َ  َْفَسةةة ُ ورأيَةةة ُ، ُمثَلَّثَةةةة : 
 السَّفَِ ، أو  ََسبَ ُ إلي ، أو أْهلََ  ُ،

، ـوـ   الطَّْعنَةُ: أْسَرَع منها الدَُّم، وَجفَّ

 المَّراَب: أْكثََر من ُ يلم يَْرَو. ـوـ 

 وَسِف َ، كفَِرَح وَكُرَم،  لينا: َجِهَل،ـ 

 كَِسايَ َ، يهو َسفي ٌ ـ 

 اء وِسفا ٌ، وهج: َسِفيَهةٌ  : ُسفَهـ 

  : َسِفيَهاٌت وَسفَائِ ُ وُسفَّ ٌ وِسفا ٌ.ـ 

 وَسفََّه ُ تَْسِفيها : َجعَلَ ُ َسِفيها ،ـ 

 كَسِفَه ُ، كعَِلَم ، أو  ََسبَ ُ إلي .ـ 

 وتََسفََّه   ن ماِل : َ َدَ  ُ  ن ،ـ 

 الريُك الغُاوَن: أمالَِْها. ـوـ 

 وسايََه ُ: شاتََم ُ،ـ 

   الَمثَُل: "َسِفي ٌ لم يَِجْد ُمسايِها "،ومنـ 

: قاَ ةةةَد ُ يََمةةةِرَب منةةة  سةةةاَ ة  بعةةةد  ـوةةةـ     الةةةدَّنَّ
 سا ٍة،

 المَّراَب: أْسَرَف يي ، يََمِربَ ُ ُج ايا ، ـوـ 
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 كَسِفَه ُ، كفَِرَح،ـ 

ـ   الناقةةةُ الطريةةَ : الَتَمِْةة ُ بَسةةْيٍر شةةديٍد. ـوةةـ   
ُت وَمنَْعُت: َشغَْلتُ  ًْ  ، أو تََمغَّْلُت،وَسِفْهُت، كفِر

  َِايبج:  َِسيُِ . ـوـ 

 وثَْوٌب َسفي ٌ: لَْهلَ ٌ َسِخيٌف.ـ 

 وواٍد ُمْسفَ ٌ، كُمْ َرٍم: َمْملوٌء.ـ 

 وِتماٌم َسفي ٌ: ُمةطَِّرٌب.ـ 

ماِم.ـ   و اقَةٌ َسفيَهةٌ ال  ِ

ولعةةةاٌم َمْسةةةفََهةٌ: يَْبعَةةةُث  لةةة  َكثْةةةَرِ  ُشةةةْرِب ـ    
 الماء.

بَ ُ، كَ ـ  ًِ  نََاَر: َغلَبَ ُ يج الُمسايََهِة.وَسفَ َ صا

ياُح الغُاوَن: يَيَّأَتْها.ـ   وتََسفََّهِت الر ِ

َسَم َ، َكَمنَةَع، ُسةموها : َجةَرى َجْريةا  ال يَْعةِرُف  ـ
ْ ياء، يهو ساِم ٌ  َِ  ا

  : كُركَّعٍ، وُدِهَ .ـ 

َه : الَهواء،ـ   والسُّمَّ

ُب، ـ     َِ ْيهاء، وُمخةةةاُل المةةةيطاِن، وال ةةة ةةةمَّ كالسُّ
 األَباليُل،و

ْيهاء، ويَُخفَّفاِن،ـ  ْيَه  والسُّمَّ  كالسُّمَّ

ِ ، كُس ٍَّر.ـ   والسُّمَّ

قَْت يج ُكل ِ وْجٍ .ـ  َه : تَفَرَّ  وذََهبَْت إبِلُ ُ السُّمَّ

وَسةةمَّ َ إبِلَةة ُ تَْسةةِميها : أْهَملَهةةا، يهةةج ُسةةمَّ ٌ ـ   
 كُركَّعٍ.

، ثم ـ  َهةُ، كُس ََّرٍ : ُ وٌص يَُسفُّ يُْجَمةُع، والسُّمَّ
 يَيُْجعَُل َشبيها  بُِسْفَرٍ .

 وَرُجٌل ُمَسمَّ ُ العَْقل، كُمعَ ٍَّم: ذاِهبُ ُ.ـ 

 السَّنَةُ: العامُ  ـ

 : ِسةةةنُوَن وَسةةةنَهاٌت وَسةةةنَواٌت، والقَْ ةةةُط، ـ    
 والُمْجِدبَةُ من األراِضج،

َوَوقَعُوا يةج السُّةنَيَّاِت البِةيِض: وهةج َسةنَواٌت ـ 
 المدينِة. اْشََِدْدَن  ل  أهلِ 

وسةةا ََه ُ ُمسةةا ََهة  وِسةةناَها  وسةةا ا ُ مسةةا ا  : ـ   
  اَملَ ُ بالسَّنَِة،

َملَةةْت َسةةنَة  بعةةَد َسةةنٍَة، وهةةج:  ـوةةـ    ًَ النَّْخلَةةةُ: 
 َسْنَهاء.

ُ  يَقَةُع  لة  الُخْبةِ  والمَّةراِب ـ  والََِّسنُّ ُ: الََِّ رُّ
 وغيِرِ .

نُوَن.ـ   ولعاٌم َسنِ ٌ: أتَْت  لي  الس ِ

ٌ .ـ   وُ ْبٌ  ُمََِسن ِ ٌ: ُمََِ ر ِ

اْيعَْل هَا ِسِهْنسا ُ وِسِهْنسةاِ ، بال سةر ييهمةا ـ 
 وضم الهاء وكسِرها، أي: آِ َر ُكل ِ شجء.

 ُسوهاي، بالةم:   بِمْ ميَم من أرِض ِمْاَر.ـ 

ْين  فَْصُل الّشِّ

ْب ُ، بال سر والَِّْ ريِ  وكأميٍر: الِمثْلُ  ـ  الم ِ

  : أْشبا ٌ.ـ 

 بََه ُ وأْشبََه ُ: ماثَلَ ُ،وشاـ 

 أُمَّ ُ: َ َجَ ، وَضعَُف. ـوـ 
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وتَمةةابََها واْشةةَِبَها: أَْشةةبَ َ ُكةةلٌّ منهمةةا اآلَ ةةَر ـ   
 ًِ  اْلَِبَسا.

 وَشبََّه ُ إيَّا ُ،ـ 

 ب  تَْمبيها : َمثَّلَ ُ. ـوـ 

 وأُموٌر ُمْمَِبَِهةٌ وُمَمبََّهةٌ، َكُمعَ ََّمٍة: ُمْمِ لَةٌ.ـ 

 ةُ، بالةم: االْلِِباس، والِمثُْل.والمُّْبهَ ـ 

 وُشب ِ َ  لي  األَْمُر تَْمبيها : لُب َِس  لي .ـ 

ةةةبَ ُ ـ    ويةةةج القُةةْرآِن الُمْ َ ةةةُم والُمََِمةةابِ ُ، والمَّ
كِيِن: النُّ ةةةةةاُس األَْصةةةةةفَُر،  ةةةةةبَهاُن، م ةةةةةرَّ والمَّ

 ويُْ َسرُ 

بٌّ كالُ ْرِف.ـ  ًَ   : أْشبا ٌ. وَكَس اٍب: 

ةةـ    كِيِن:  َْبةةٌت شةةائٌِ ، والمَّةةبَ ُ والمَّ بَهاُن، م ةةرَّ
بٌّ كالمَّْهدا ِجِ، تِْرياٌق  ًَ َمُر، و ًْ ل  َوْرٌد لَِطيٌف أ
،  ةايٌِع للسُّةعاِل، ويُفَِ ِةُت الَ اة ،  لنَْهِ  الَهوام ِ
ويَْعِقةةُل الةةبَْطَن، وبةةةمِيِن: َشةةَجُر الِعةةةاِ ، أو 

اُم.  الثُّماُم، أو النَّمَّ

 َدَ  ُ،َشَدَ  رأَس ، َكَمنََع: شَ  ـ

 يال ا : أْدَهَم ُ، ـوـ 

 كأَْشَدَه ُ.ـ 

 والَمماِد ُ: الَمَماِغُل،ـ 

ُك، ويَُةمُّ.ـ   واالسُم: المَّْد ُ، ويَُ رَّ

ي ِةةةةَر، ـ      ًُ وُشةةةةِدَ ، َكعُنِةةةةَج: ُدِهةةةةَ ، وُشةةةةِغَل، و
 ياْشََِد ُ، واالْسُم: كغُراٍب.

ْرُصةةة ُ، يهةةةو َشةةةِر ٌ  ـ    ًِ َشةةةِرَ ، كفَةةةِرَح: َغلَةةةَب 
 وإْهيَا، ب سر الهْم  ، وَشْرهاُن.

وأَشْر إِْهيَا، بفةِك الهمة ِ  والمةين، يُو ا ِيَّةةٌ، ـ 
أي: األََتِلجُّ الَي لم يََ ْل، وليس هَا َمْوضةعَ ُ، 

نَّ الناَس يَْغلَُطوَن، ِِ  ل ن ألَ

ويقولوَن: أْهيا َشةراِهيَا، وهةو َ َطةأٌ  لة  مةا ـ 
باُر اليهوِد. ًْ  يَْ ُ ُم ُ أ

 ُ: َشةةةغَلَ ُ، أو ألَةةةكَّ  ليةةة  يةةةج َشةةةفََه ُ، َكَمنَعَةةة ـ   
 المْسألَِة ًِ  أْ فََد ما  ند ، يهو َمْمفُو ٌ.

ةَد ُ: َشةفَةٌ، ـ  ًِ ْ سةاِن: َلبَقةا يَِمةِ ، الوا َِ وَشفََِا ا
 ويُْ َسُر، والُمها هاء

  : ِشفا ٌ وَشفَواٌت.ـ 

، بالةم: العَ يُمها.ـ   والمُّفاِهجُّ

 ِ ،وشايََه ُ: أْد   َشفََِ ُ من َشفَِِ ـ 

 البَلََد واألَْمَر: دا ا ُ. ـوـ 

 والمَّايِ ُ: العَْطَماُن.ـ 

 وبِْنُت المَّفَِة: الَ ِلَمةُ.ـ 

 وماء وَلعاٌم َمْمفُو ٌ: كثَُرْت  لي  األَْيِدي.ـ 

ورجٌل  فيُف المَّفَِة: ُمْلِ ٌف، وقليُل السُّؤاِل، ـ 
 ِضدٌّ.

َسنَةٌ: ذْكٌر َجميٌل. وما أـ  ًَ َسةَن ول  يينَا َشفَةٌ  ًْ
 َشفَةَ الناِس َ لَْيَ .

وأتا ا وأموالُنا َمْمفُوَهةٌ: قَليلَةٌ. وكةاَد الِعيةاُل ـ 
 يَْمفَُهوَن مالج.

وَشفََه ُ، كَمنَعَ ُ: َضَرَب َشفََِ ُ، وَشغَلَ ُ، وألَكَّ ـ 
  لي  يج المسألِة ًِ  أْ فََد ما ِ ْنَد ُ.

 والُ ُروُف المَّفَِهيَّةُ: بِفٍَم.ـ 
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 فَ : ال تَْنَةمُّ َشفَِا ُ.ورُجٌل أشْ ـ 

 وُشِف َ الطعاُم، كعُنَِج: َكثَُر آِكلُو ُ،ـ 

 تيٌد: َكثَُر سائِلُو ُ، ـوـ 

 الماُل: كثَُر لاِلبُو ُ. ـوـ 

 َشقَّ َ النَّْخُل تَْمِقيها : َشقََّ ها.ـ 

شاَكَه ُ ُممةاَكَهة  وِشة اها : شةابََه ُ، وشةاَكلَ ُ،  ـ
 وقاَربَ ُ.

 ابَها.وتَماَكها: تَمـ 

 وأْشَ  َ األَْمُر: أْشَ َل.ـ 

:   قُْرَب أْصبَهاَن.ـ  ٍَ  أُْشنُ ُ، كقُنفُ

 شاَ  وْجُه ُ َشْوها  وَشْوَهة : قَبَُك، ـ

 َكَمِوَ ، َكفَِرَح، يهو أْشَو ُ،ـ 

َسَد ُ، ـوـ  ًَ  يال ا : أْيَ َ  ُ، وأَصابَ ُ بالعَْيِن، و

  َْفُس ُ إل  كَا: َلَمَ ْت. ـوـ 

َه ُ ـ  ُ: قَبََّك وْجَه ُ. وَشوَّ  ّللا 

: ال تُِاْبنِج بعَْيٍن.ـ  ْ  َ لَجَّ ِ  وال تَُمو 

ةةةةْوهاء: العابَِسةةةةةُ، والَجميلَةةةةةُ، ِضةةةةدٌّ، ـ      والمَّ
 والَمْمُؤوَمةُ،

ائِعَةةُ، أو الُمْفِرَلةةُ  ـوـ  من الَخْيِل: الطَّويلةةُ الرَّ
ةةغيَر ُ الفَةةِم،  ةةْدقَْيِن والَمْنَخةةَرْيِن، والاَّ ةةِب الم ِ ًْ َر

 دٌّ، ويََرساِن. وكُمعَ ٍَّم: القَبيُك المَّْ ِل.ِض 

كةةة : ُلةةوُل العُنُةةِ ، وقَِاةةُرها، ـ    والمَّةةَو ُ، م رَّ
 ِضدٌّ.

ديُد ُ.ـ  ًَ  ورُجٌل شائ  البََاِر وشا ُ البََاِر: 

ةَد ُ مةن الغَةنَِم، للةَََّكِر واألُْ ثَة ، ـ  ًِ والمَّةا ُ: الوا
بةةاء ةةأِن والَمعَةةِ  وال  ِ والبَقَةةِر  أو ي ةةوُن مةةن الةَّ

ِ ، والمرأ ُ  ًْ ُمِر الَو ًُ  والنَّعاِم و

 : شاٌء، أْصلُ ُ: شا ٌ وِشيا ٌ وِشوا ٌ وأشةاِو ُ ـ 
 ل وشوى ل وِشيَ ٌ وَشي ِ ٌ كَسي ٍِد.

 وأرٌض َمماَهةٌ: ذاُت شاء، ل أو ل َكثيَرتُها.ـ 

ُب شاء.ـ  ًِ : صا  ورُجٌل شاِويٌّ وشاِهجٌّ

َ  شا  : اْصطاَدها،ـ   وتََموَّ

 ل : تَنَ ََّر. ـوـ 

ةةةةوَهةُ، بالةةةةةم: البُْعةةةةُد. وأبةةةةو شةةةةاٍ : ـ      والمُّ
.  َص ابِجٌّ

وشةةةةةا ُ الِ ْرمةةةةةا ِجُّ مةةةةةن األوليةةةةةاء، يُْمنَةةةةةُع ـ      
 ويُْاَرُف،

ٌث.ـ   وابُن شاِهيٍن: ُمَ د ِ

 واألَْشَو ُ: الُمْخِاُل.ـ 

 شاَه ُ يَِميُه ُ:  ا َ ُ.ـ 

 وهو َشيو ُ: َ يُوٌن من أْشيَِ  الناِس.ـ 

ادفَْصُل ا  لصَّ

 أْصبَهاُن: يج أ ص ص. ـ

 َصََِه ُ، َكَمنَعَ ُ،ـ 

ُ.ـ  َ  وَصََِّه ُ: ذلََّلَّ

، بس وِن الهاء وكسِرها ُمنَوَّ َةة : َكلَمةةُ  ـ ٍِ َصْ 
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 َتْجٍر للُمََِ ل ِِم، أي: اْسُ ْت.

وَصْهَاةة َ بِِهةةْم: أْسةةَ َُِهْم، يقةةاَل لَُهةةْم: َصةةْ  ـ   
 َصْ .

اد  فَْصُل الضَّ

 ، وشابََه ُ، لُغَةٌ يج ضاها ُ.َضهَّ ُ: شاَكلَ ُ  ـ

 فَْصُل الّطاء

َللَ َ يج البالِد، َكَمنَةَع: ذََهةَب، وَدبَّ َدبِيبةا  يةج  ـ
وٍب. ُُ  ُد

ومةةا يةةج السةةماء ُللَةة ٌ، َكُاةةَرٍد، أي: مةةا َرقَّ ـ   
 من الس اِب.

 وُلْلَهةٌ من الماِل، بالةِم: بَِقيَّةٌ من .ـ 

 وواٍد أْللَ ُ: أْللَسُ ـ 

  : ُلْل ٌ.ـ 

 والَّلَ َ: الَّلََع.ـ 

ُل.ـ   الُمَطمَّ ُ، كُمعَ ٍَّم: الُمَطوَّ

ُم.ـ   الطَّْهطا ُ: الفََرُس الرائُِع الفَِِجُّ الُمَطهَّ

، أو معنةةا ُ: يةةا رُجةةُل ـ    وَلةةْ  َكبَةةْل، أي: اْلَمةةئِنَّ
 بالَ بَِميَِّة.

وَمْن قََرأَ "لة " بِِمْشةبَاعِ الفََِْ َِةْيِن، يََ ْريَةاِن ـ 
 ء.من الِهجا

 وَلهاِل ُ الخيل: أصواتُها.ـ 

 فَْصُل العَْين

ِهما،  ـ ُ ِِ َ، َكعُنَِج،  ِْها  وُ ِْها  وُ ِاها ، بَةةم ِ
 يهو َمْعُِو ٌ:  َقََص َ ْقلُ ُ، أو يُِقَد، أو ُدِهَ ،

َرَص  لي ، ـوـ  ًَ  يج الِعْلِم: أُوِلَع ب ، و

، يج ياُلٍن: أُوِلةَع بِميَائِةِ ، وُم اكةاِ  كالِمة ِ  ـوـ 
 يهو  اتِ ٌ 

  : ُ َِهاء، واالسُم: العََِاَهةُ.ـ 

والَِّعَُِّةة ُ: الَِّجاُهةةُل، والَِّغايُةةُل، أو الَِّنَ ُّةةُف، ـ   
ُ و َةةةُ، والُمبالَغَةةةُ يةةج الَمْلةةبَِس  والََِّجةةنُُّن، والرُّ

 والَمأَْكِل.

والُمعََِّةة ُ، كمعَ َّةةٍم: العاقِةةُل الُمْعَِةةِدُل الَخْلةةِ ، ـ   
 ْةَطِربُ ُ، ِضدٌّ.والَمْجنُوُن المُ 

وأَبةو العَِاِهيَةِة، كَ راِهيَةة: لَقَةُب أبةج اسة اَق ـ 
إسةةما يَل بةةِن ل أبةةج ل القاِسةةِم بةةِن ُسةةَوْيٍد، ال 

.  ُكْنيَُِ ُ، ووِهَم الجوهريُّ

 والعَِاِهيَةُ أيةا : ُضالَُّل الناِس،ـ 

َمُ ، ويَُةمُّ، واسٌم.ـ  ًْ  كالعَِاَهِة، واألَ

، بةةمِهما: ُمبةاِلٌ  يةج ورُجةٌل ُ ْنُِة ٌ وُ نْ ـ  ُِِهةجٌّ
ا .  األْمِر جد 

َق بينهما. ـ  َ جَّ َ بينهما تَْعِجيها :  ا َُهَما يَفَرَّ

 وتَعَجَّ َ: تَجاَهَل،ـ 

 األْمُر: الََِوى. ـوـ 

، بالةم: الُمََِ ب ُِر، وبهاء: الَجْهُل، ـ  والعُْنُجِهجُّ
 والُ ْمُ ، والِ ْبُر، والعََ َمةُ،

 يَِّة، وتَُخفَُّف.كالعُْنجها ِ ـ 

 العَْيَد ُ: ُسوء الُخلُِ ، ـ

ةةي ُِئ الُخلُةةِ  مةةن ـ    كالعَْيَدَهةةِة والعَْيَدِهيَّةةِة، والسَّ
بِِل وغيِرِ ، َِ  ا
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 كالعَْيَداِ ، والرجُل العَ يُ  النَّْفِس الجايِج.ـ 

 العُْرهوُن، كُ ْ بُوٍر:  َْبتٌ ـ 

  : َ راِهيُن، وذُِكَر يج النوِن.ـ 

 ، بال سر، وكَ ٍِِف،رجٌل ِ ْ  ٌ  ـ

وِ ْ َهةةةةة  وِ ْ هةةةةةا ٌ وِ ْ هةةةةةاٌء وِ ْنَ ْهةةةةةٌو ـ      
،  وِ ْنَ ْهَو ٌ، ب سِرِهنَّ

، بالةةةةم:  ةةةاِتٌف  ةةةن اللَّْهةةةِو ـ     وُ ْنُ هةةةا ِجٌّ
بِ ِ  ًِ  والن ِساء، أو لَئيٌم، أو ال يَْ ُُِم بُْغَض صا

  : َ  اٍ  وِ ْ ُهوَن.ـ 

، و فُسةةها والِعْ هةةا ُ، َكِسةْعالٍ : المةةرأ ُ أَسةنَّتْ ـ  
بَا.  تُناتُ ها إل  الا ِ

الِعةاَهةُ، بال سر: أْ َ ُم المجِر، أَو الَخْمُط،  ـ
 أَو ُكلُّ ذاِت َشْوٍك، أَو ما َ ُ َم منها ولاَل،

 كالِعَة ، كِعنٍَب،ـ 

 والِعَةَهِة، كِعنَبَةٍ ـ 

  : ِ ةا ٌ وِ ةوَن وِ َةواٌت.ـ 

،ـ   وبَعيٌر َ َةِويٌّ وِ َةِهجٌّ وِ ةاِهجٌّ

 و اقَةٌ  اِضَهةٌ و اِض ٌ: تَْر اَها. ـ

وأْرٌض َ ِةةةةةةَهةٌ وَ ِةةةةةةيَهةٌ وُمْعِةةةةةةَهةٌ: ـ      
 كثيَرتُها،

 وقد أْ َةَهْت،ـ 

 القوُم: أَكلَْت إبِلُُهُم الِعةاَ . ـوـ 

ُك، وَ ِةةيَهة  ـ  وَ َة َ، َكَمنَةَع، َ ْةةها ، ويَُ ةرَّ

 وِ ْةَهة ، بال سر: َكَََب، وَسَ َر، و َمَّ،

ُر َ ْةةةها : أَكةةَل الِعَةةةاَ . وكفَةةِرَح: البعيةة ـوةةـ   
ْيةةةِ   َِ اْشةةََِ   مةةةن أْكِلهةةةا؛ أَو َر اهةةا، وجةةةاء با

 والبُْهِاِن،

 كأَْ َة َ،ـ 

 يال ا : بََهَِ ُ، وقال يي  ما لم ي ن، ـوـ 

َهها.ـ الِعةاَ : قََطعَها، ـوـ   َكعَةَّ

والَ يَّةةةُ العاِضةة ُ والعاِضةةَهةُ: الِةةج تَْقُِةةُل مةةن ـ   
 ساَ ِِها.

ْ رُ ـ  ُب، والبُْهِاُن، والس ِ َِ  والِعَة ُ، كِعنٍَب: الَ 

  : ِ ُةوَن، كِعَ ٍ  وِ ِ يَن.ـ 

ُر.ـ  ًِ  والعاِض ُ: السا

 َ فَُهوا، َكَمنَعُوا، ُ فوها : َلبَّقُوا.ـ 

ْخُم.ـ   والعُفاِهيَةُ، بالةم: الةَّ

َ ِل َ، كفَةِرَح: وقَةَع يةج الَمالمةِة، أَو يةج أْد َة   ـ
، واْ َهَمةةةَ ، وتََ يَّةةةَر، وُدِهةةةَ ، ُ مةةةاٍر، وجةةةاعَ 

وجاء، وذََهَب يَِ  ا ، ووقََع يةج َمالَمةٍة، وَ بُةَث 
  َْفسا ،

الفَةَرُس:  َِمةَط يةج الل َِجةاِم، وهةو َ ْلَهةاُن،  ـوةـ 
 وهج َ ْلَهاء

  : َ الٍ  وَ الَه .ـ 

 والعاِل ُ: الطَّيَّاَشةُ، والنَّعاَمةُ.ـ 

كا : يََرُس أبةج ُملَْيةٍ  والعَْلَهاُن: ال ليُم، وُمَ رَّ ـ 
  بِد ِِ بِن ل أبج ل الَ اِرثِ 
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بِةةِل، ـ    َِ والعَْلهةةاُء: ثَْوبةةاِن يُْنةةَدُف ييهمةةا وبَةةُر ا
ْرعِ، ويََرٌس.  يُْلبَُس تَْ َت الد ِ

ةالل، والََِّ يُّةُر  ـ العََم ُ، م ركة : الََِّردُُّد يج الةَّ
ةَ.يج ُمناَت ٍة أَْو َلريٍ ، أو أن ال يَْعِرَف ا  لُ جَّ

َ َم َ، كَمنََع ويَِرَح، َ َمَها  وُ موَها  وُ موَهةة  ـ 
 وَ َمها ا  وتَعاَم َ، يهو َ ِم ٌ و اِم ٌ 

  : َ ِمهوَن وُ مَّ ٌ، كُركَّعٍ.ـ 

وأرٌض َ ْمهةاُء: ال أْ ةالَم بهةا، وقةد َ ِمَهةْت، ـ 
 كفَِرَح.

ْيَهة : لةم يَةْدِر أـ  َهة  والعُمَّ ْيةَن وذََهبَْت إِبِلُ ُ العُمَّ
 ذََهبَْت.

َِلَْمُِةةة ُ بغيةةةِر ـ     ُِْلِمةةةِ  تَْعميهةةةا :  ْهةةةُت يةةةج  وَ مَّ
 َجِليٍَّة.

  اَ  الماُل يَعي ُ: أصابَِْ ُ العاهةُ، أَي: اآليَةُ. ـ

 وأرٌض َمْعيوَهةٌ: ذاُت  اَهة.ـ 

ُهةةةةوا: أصةةةةابَْت ـ      وأ ةةةةاُهوا وأْ َوُهةةةةوا وَ وَّ
 ماِشيََُِهم أَو َتْرَ ُهم العاَهةُ.

ي ُ:  ُُ وُل آِ ةِر الليةل، واالًِِبةاُس يةج والَِّْعوِ ـ 
 م اٍن،

 وُد اُء الَجْ ِ ، بقَوِلَ : َ ْوْ  َ ْوْ .ـ 

ياُح.ـ   والعائَِهةُ: الا ِ

  اِ   اِ ، وِ ي  ِ يِ : َتْجٌر لإِلبِِل لَِْ َِبَِس.ـ 

 العَ ُّ: القليُل الَ ياِء، الُم ابُِر.ـ 

بِِل: َتَجَرها بِعَْ   َ ـ  َِ  ْ  ِلَِْ َِبَِس.وَ ْهعَ َ با

 فَْصُل اللَاء

َََق، ـ ًَ  يَُرَ ، كَ ُرَم، يَراَهة  ويَراِهيَة : 

 يهو ياِر ٌ، بَي ُِن الفُروَهةِ ـ 

  : يُرَّ ٌ، َكُركَّعِ وُس ََّرٍ  وُسْفَرٍ  وُكٍُِب.ـ 

والفاِرَهةةةةةُ: الجاِريَةةةةةُ الَمليَ ةةةةةُ، والفَِِيَّةةةةةُ، ـ     
 والمَّديَد ُ األَْكل.

ناقَةةةُ، يهةةج ُمْفةةِر ٌ وُمْفِرَهةةةٌ: إذا وأْيَرَهةةِت الـ   
، َ  كا ت تُْنُِِج الفُرَّ

َهْت تَْفريها ،ـ   كفَرَّ

 يالٌن: اتََّخََ ُغالما  ياِرها . ـوـ 

 ويَِرَ ، كفَِرَح: أِشَر، وبَِطَر.ـ 

وهةةو يَْسةةَِْفر ُ األَْيةةراَس: يَْسةةَِْ ِرُمها. وابةةن ـ   
 يِيةةرُّ ، ب سةةر الفةةاِء وضةةم الةةراِء الممةةدد : أبةةو
، رًمةة  ِ تعةةال ، ومعنةةا ُ:  القاِسةةِم المةةاِلبِجُّ

 الَجديَد ُ بالَمْغِربِيَِّة.

 ويَراَهةُ، كَس ابٍَة:   بِِسِجْسِاَن.ـ 

كة : َسعَةُ ال َّْهِر.ـ   الفََط ُ، م رَّ

الِفْقةة ُ، بال سةةر: الِعْلةةُم بالمةةجِء، والفَْهةةُم لةة ،  ـ  
 .والِفْطنَةُ، وَغلََب  ل  ِ لِم الديِن لَمَريِ 

 ويَقُ َ، كَ ُرَم ويَِرَح، يهو يَِقي ٌ ويَقُ ٌ، َكنَُدٍس ـ 

  : يُقَهاُء، وهج يَقيَهةٌ ويَقَُهةٌ ـ 

  : يَقَهاُء ويَقائِ ُ.ـ 

 ويَِقَه ُ، كعَِلَم ُ: يَِهَم ُ،ـ 
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 كَِفَقََّه ُ.ـ 

 ويَقََّه ُ تَْفقيها : َ لََّم ُ،ـ 

 كأَْيقََه ُ.ـ 

رـ   اِب.ويَْ ٌل يَِقي ٌ: َليبٌّ بالة ِ

ثَ ُ يج الِعلِم،ـ  ًَ  وياقََه : با

 يَفَقََه ُ، َكنََاَر ُ: غلب  يي .ـ 

بةُ النائَِ ِة الِج تُجاوبُهةا. ـ  ًِ والُمْسَِْفِقَهةُ: صا
ويقاُل للماِهِد: كيف يَقاَهَُِ  ِلما أْشةَهْد َاَك، وال 

.  يقاُل لغيِرِ ، أَو يقاُل ييما ذََكَر ال مخمِريُّ

ُر ُكلُّةة ُ، وقةةوُل ُمْخةةِر ِ الَِّْمةةِر الفاِكَهةةةُ: الثََّمةة ـ  
ةةاِن منهةةا ُمْسةةَِِدالًّ بقوِلةة  تعةةال :  مَّ والِعنَةةِب والرُّ
ةةاٌن{ باِلةةٌل َمةةْردوٌد،  آييهمةةا ياِكَهةةةٌ و َْخةةٌل وُرمَّ
وقةةد بَيَّْنةةُت ذلةة  َمْبسةةولا  يةةج "الالَِّمةةعِ الُمْعلَةةِم 

 العُجاِب".

: بائِعُها. وكَخِجٍل: آِكلُها.ـ   والفاِكها ِجُّ

بُها.ـ  ًِ  والفاِك ُ: صا

 ويَ ََّهُهْم تَْفِ يها : أتاُهْم بها.ـ 

والفاِكَهةةةةةةُ: النَّْخلَةةةةةةُ الُمْعِجبَةةةةةةُ، واسةةةةةٌم، ـ      
 والَ ْلواُء.

ويَ ََّهُهةةْم بُِملَةةكِ الَ ةةالِم تَْف يهةةا : أْلةةَريَُهْم بهةةا، ـ   
 واالسُم: الفَِ يَهةُ والفُ اَهةُ، بالةم.

  اَهة ،ويَِ  َ، كفَِرَح، يََ ها  ويَ ـ 

يهةةو يَِ ةة ٌ وياِكةة ٌ: َلي ِةةُب الةةنَّْفِس َضةةُ وٌك، أَو ـ   
ُث َصْ بَ ُ يَيُْةِ ُ ُهْم،  يَُ د ِ

َب، ـوـ   من : تَعَجَّ

 َكَِفَ َّ َ.ـ 

 والِفاُك ُ: الَِّماُتُح.ـ 

ًَ ُ.ـ   وياَكَه ُ: ماَت

 وتَفَ َّ َ: تَنَدََّم،ـ 

 ةةن  بةة : تََمَِّةةَع، وأَكةةَل الفاِكَهةةةَ، وتََجنَّةةبَ  ـوةةـ   
 الفاِكَهِة، ِضدٌّ.

 واألُْيُ وَهةُ: األُْ جوبَةُ.ـ 

و اقَةةةٌ ُمْفِ ةة ٌ وُمْفِ َهةةةٌ، كُمْ ِسةةٍن وُمْ ِسةةنٍَة: ـ   
  اثَِر ُ اللَّبَِن.

 ويَْ َهةُ ويَُ ْيَهةُ، كُجَهْينَةَ: امرأتاِن.ـ 

.ـ   وأبو يَُ ْيَهةَ: َص ابِجٌّ

ذُ وهةةو يَِ ةة ٌ بةةأَ راِض النةةاِس، ك ِِةةٍف: يََِلَةةََّ ـ   
 بِاْغِيابِِهْم.

وقولة  تعةال : آيََ ْلةُِم تَفَ َّهةوَن{ تََه ُّةُم، أي: ـ 
 تَْجعَلوَن ياِكهَُِ ْم قَْولَُ م: آإ َّا لَُمْغَرُموَن{.

أو تَفَ َّةةة َ هنةةةا، بمعنةةة : أْلقَةةة  الفاِكَهةةةةَ  ةةةن ـ    
  فِس ، قال  ابُن َ طيَّةَ.

 الفا ُ والفُو ُ، بالةم، ـ

 والِفي ُ، بال سر،ـ 

 فُوَهةُ والفَُم: سواءٌ والـ 

ةةَد لَهةةا، ألَنَّ يَمةةا  ـ    ًِ  : أْيةةوا ٌ، وأْيمةةاٌم وال وا
يَْت مةن َسةنٍَة،  َِ ًُ يَِت الهاُء، كما  َِ ًُ أْصلُ ُ يََو ٌ، 
كةةة ، يَوَجةةَب إِْبةةدالُها  وبَِقيَةةِت الةةواُو َلَريةةا  ُمََِ ر ِ
ألفا  الْ ِفِاحِ ما قَْبلَها، يَبَِقَج يا ، وال ي وُن االْسم 

ةةُدهما الِنةةويُن، يأُْبةةِدَل َم ا َهةةا  لةة   ًَ ةةْريَْيِن أ ًَ
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ةةةْرٌف َجْلةةةٌد ُممةةةاِكٌل لَهةةةا وهةةةو المةةةيُم، أل همةةةا  ًَ
ان. ويةج المةيم ُهةِويٌّ يةج الفَةِم، يُةةاِرُع  َشفَِهيَِّ
اْمِِةةةةداَد الةةةةواِو، يةةةةج تَثْنِيَِِةةةة  يََمةةةةان ويََمةةةةوان 

 ويََميَاِن، واألَِ يراِن  اِدراِن.

ةُ الفَةةِم، أو أن تَْخةةُرَ  والفَةةَو ُ، م ركةةة : َسةةعَ ـ   
األَْسناُن مةن المَّةفََِْيِن مةع ُلوِلهةا، وهةو أْيةَو ُ، 

 وهج يَْوهاُء.

.ـ  َه ُ ّللاُّ  ويَوَّ

: شاِ ٌر.ـ   واألَْيَو ُ األَْتِديُّ

 وبِئٌْر يَْوهاُء: واِسعَةُ الفَِم.ـ 

 وياَ  ب :  ََطَ ،ـ 

َ .ـ   كَِفَوَّ

 وُمفَوَّ ٌ، كُمعَ ٍَّم،ـ 

 ، َكَ ي ٍِس: ِمْنِطيٌ ، أو  َِهٌم َشديُد األَْكِل.ويَي ِ ُ ـ 

واْسةةَِفاَ  اْسةةِِفاَهة  واْسةةِِفاها : اْشةةَِدَّ أْكلُةة ُ أو ـ   
 ُشْربُ ُ بعد قِلٍَّة، أو َسَ َن َ َطُم ُ بالمُّْرِب.

يةةِب، وأْلةةواُن ـ   واألَْيةةوا ُ: الَِّوابِةةُل، و َةوايُِك الط ِ
وأْ واُ ةة ُ،  النَّةةْوِر وُضةةُروبُ ُ، وأْصةةناُف المةةجءِ 

ُد: يُو ٌ، كُسوقٍ  ًِ  الوا

 جج: أياِوي ُ وياها ُ.ـ 

 وياَوَه ُ:  اَلقَ ُ، وياَ َر ُ.ـ 

َهةُ، كقُبََّرٍ : القالَةُ، أو تَْقطيُع الُمْسِلِميَن ـ  والفُوَّ
بَْعِةةةةةِهْم بَْعةةةةةا  بالِغيبَةةةةِة، واللَّةةةةبَُن ييةةةة  َلْعةةةةُم 

 الَ الَوِ ،

 واِدي: يَُم ُ،من الس َِّة والطَّريِ  وال ـوـ 

ُل المجءِ ـ   َكفُوَهِِِ ، بالةم، وأوَّ

هاٌت ويَوائِ ُ.ـ    : يُوَّ

 وتَفاَوُهوا: تََ لَُّموا.ـ 

 وَم الَةٌ يَْوهاُء،ـ 

 وَلْعنَةٌ يَْوهاُء.ـ 

وَدَ لةةةوا يةةةج أْيةةةواِ  البَلَةةةِد، وَ َرُجةةةوا مةةةن ـ    
 أْرُجِلها: وهج أوائِلُ ُ وأواِ ُر ُ.

 ْغُر ُ.وال يُضَّ يُو ُ، أي: ثَ ـ 

 وماَت ِلِفيِ ، أي: ِلَوْجِهِ .ـ 

 ولو وَجْدُت إلي  يا َكِرٍا، أي: أْد َ  َلريٍ .ـ 

اِهيَِة ِلفَِمَ .ـ   وياَها ِلِفيَ ، أي: َجعََل ِ يََم الدَّ

وَسقَ  إِبِلَ ُ  ل  أْيواِهها، أي: تََرَكهةا تَْرَ ة  ـ 
 وتَِسيُر.

يةةةٌ  ُمفَةةةوَّ ٌ وَشةةةراٌب ُمفَةةةوَّ ٌ: ُمَطيَّةةةٌب. وِمْنطِ ـ    
 وَمْنِطٌ  ُمفَوَّ ٌ.

 ورُجٌل يَي ِ ٌ وُمْسَِِفي ٌ: أُكوٌل.ـ 

ْمةةٌر، ـ    ًُ والفُةةوَّ ُ، كُسةة ٍَّر: ُ ةةُروٌق ِرقةةاٌق ِلةةواٌل 
يُْاةةةبَُ  بهةةةا،  ةةةايٌع ِللَ بِةةةِد، والط ِ ةةةال، والنََّسةةةا، 
ا ، ويُْعَجةُن  وَوَجعِ الَوِرِك، والخاِصةَرِ ، ُمةِدرٌّ ِجةد 

 ب  البََرُص، يِم   يَْبَرأُ.بَِخل ٍ يَيُْطلَ  

ى: ُصبَ  ب .ـ   وثَْوٌب ُمفوَّ ٌ وُمفَوًّ

َهِِِ .ـ  َ  الَم اَن: َدَ َل يج يُوَّ  وتَفَوَّ

. ـ  الفَهَّةُ والفَهاَهةُ والفَْهفََهةُ: الِعجُّ
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 وقد يَِه َ، كفَِرَح: َ يَِج،ـ 

 المجَء:  َِسيَ ُ. ـوـ 

َه ُ، يَْهوَ ـ  ، ويَهَّ  يَ ٌّ ويَهي ٌ ويَْهفَ ٌ. وأْيَهَه ُ ّللاُّ

َسُن الِقياِم ب .ـ  ًَ  وهو يَْهفا ٌ  ل  الماِل: 

 فَْصُل الََاف

كةةةة : كةةةالقَلَكِ يةةةج ـ     القَةةةَر ُ يةةةج الَجَسةةةِد، م رَّ
 األَْسناِن،

قَِرَ ، كفَِرَح، والنَّْعُت: أْقَر ُ وقَْرهةاُء وُمَِقَةر ِ ٌ، ـ 
ُب الِجْلةةةِد مةةةن َكثْةةةَرِ  القَُوبةةةاِء، واسةةة ِوداُد وتَقَةةةوُّ

ْرِب.  البََدِن، أو تَقَمُُّر ُ من ِشدَِّ  الةَّ

 القَلَ ُ: القََر ُ يج معا يها.ـ 

وقَلََهةةةة ، َكَجَمةةةةَ ى أو َكَسةةةةْ َرى: ع قُةةةةْرَب ـ     
 الَمدينَِة المَّريفَِة.

يَّةةةا ـ     ًَ وقَلََهيَّةةةا، م ركةةةة  ُممةةةدََّد َ اليةةةاٍء: َكَمَر
 وبََرَديَّا.

ِفير ٌ وقِل َِه ، ب سر القاِف والالِم ـ  ًَ َدِ :  الُمَمدَّ
 ِلَسْعِد بِن أبج َوقَّاٍص، رضج ِ تعال   ن .

ِل بَْ ِر ُ ماَن.ـ  ًِ  وقَْلها ُ: د بسا

القََم ُ، م ركة : قِلَّةُ َشةْهَوِ  الطَّعةاِم. وكُسة ٍَّر:  ـ
ايِعَةةةةةةةُ  بِةةةةةةُل الةةةةةةََّواِهُب يةةةةةةج األرض، أو الرَّ َِ ا

َد ُ: قاِم ٌ  ًِ بِِل، الوا َِ وَسها من ا ُُ  .ُر

 وَ َرَ  يََِقَمَّ ُ: ال يَْدِري أيَن يَََِوجَّ ُ.ـ 

جابَةِة يةج  ـ َِ القا ُ: الطَّاَ ةُ، والجا ُ، وُسةْرَ ةُ ا
يِي ُ من العَْيِ . ، والرَّ  األَْكِل، يائِجٌّ

: الرُجُل الُمْخِاُب،ـ   والقاِهجُّ

والقُوَهةةةةُ بالةةةةم: اللَّةةةبَُن تَغَيَّةةةَر قَِلةةةيال  وييةةة  ـ    
الَو ٌ. ًَ 

: ثياٌب بِيٌض.والـ   قُوِهجُّ

وقُوُهْسةةةِاُن، بالةةةةم: ُكةةوَر ٌ بَةةةْيَن  َْيسةةةابُوَر ـ   
 وَهرا َ، وقََابَُِها: قايٌِن،

 ود بِِ ْرماَن قُْرَب جيُرْيَت،ـ 

، لمةةا يُْنَسةةُج بهةةا، أو ُكةةلُّ ـ    ومنةة : ثَةةْوٌب قُةةوِهجٌّ
، وإِْن لةم يَُ ةْن مةن  ثَْوٍب أْشبََه ُ يُقاُل ل : قُةوِهجٌّ

 .ْسِانَ ـقُوهُ 

َ  تَْقِويها : َصَرَ .ـ   وقَوَّ

ويََِقاَوهةةاِن: يَْاةةُر اِن، يَيََِعاَريةةاِن، َكأَ َّهمةةا ـ   
 يَِاي اِن بَِاْوٍت هو أماَر ٌ بينهما.

ْيِد: أن تَ وَش ُ إل  َم اٍن.ـ   وتَْقِوي ُ الاَّ

 واْسَِْقَوَه ُ: سألَ  ذل .ـ 

 وأْيقَ َ واْسَِْيقَ َ: ألاَع، َمْقلُوٌب.ـ 

َع يج َضِ ِ ِ ، أو اْشَِدَّ َضِ ُ  ُ،قَْهقَ  ـ   َ: َرجَّ

 َكقَ َّ ييهما.ـ 

 أو قَ َّ: قال يج َضِ ِ  ِ ـ 

َر ُ، قيلـ   قَْ ، يِمذا َكرَّ

 قَْهقَ َ.ـ 

.ـ   وهو يج َر  ٍ ويج قَ  ٍ

 والقَْهقََهةُ يج السَّْيِر: الَهْقَهقَةُ.ـ 

 وقََرٌب قَْهقا ٌ: جادٌّ.ـ 
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 فَْصُل الًاف

 لَ َجِر و  ِوِ : َص ٌّ يَُؤث ُِر أثَرا  َشديدا  الَ ْد ُ با ـ

 : ُكةةُدو ٌ، والَ ْسةُر، ويَةةْرُق المَّةعَِر بالُمْمةةِط، ـ  
.  َكَدَ ، َكمنََع، وَكدََّ  تَْ ِديها  يج الُ ل ِ

والَ ةةةْد ُ أيةةةةا : الغَلَبَةةةةُ، وَصةةةْوٌت يُْ َجةةةُر بةةة  ـ    
باُع، ويَُةمُّ.  الس ِ

 وَسقََط يَََِ دََّ : تََ سََّر.ـ 

 والَمْ ُدو ُ: الَمْغُموُم.ـ 

بةاُء، والَمَمةقَّةُ، أو بالةةم:  ـ َِ الَ ْر ُ، ويَُةمُّ: ا
مةةا أْكَرْهةةَت  َْفَسةةَ   ليةة ، وبةةالفِك: مةةا أْكَرَهةةَ  
غيةةُرَك  ليةة . َكِرَهةة ُ: َكَسةةِمعَ ُ، َكْرهةةا  ويَُةةةمُّ، 
وَكراَهة  وكراِهيَة ، بالَِّْخفيِف، وَمْ َرَهة ، وتَُةمُّ 

ُُ ُ، و َه ُ.را  تََ رَّ

 وشجٌء َكْر ٌ، بالفِك وكَخِجٍل وأميٍر: َمْ رو ٌ.ـ 

َه  إلي  تَْ ريها : َصيََّر ُ َكِريها .ـ   وَكرَّ

 وما كاَن َكِريها  يََ ُرَ ، كَ ُرَم.ـ 

 وأتَْيَُِ  َكراِهيَن أُن تَْغَةَب،ـ 

 أي: َكراهيةَ أن تَْغَةَب.ـ 

 والَ ْر ُ: الَجمُل المَّديُد.ـ 

ةُ، كَسةةةةة ابٍَة: األرُض الغَليَ ةةةةةةُ وال راَهةةةةةـ      
ْلبَةُ.  الاُّ

 والَ ِري ُ: األََسُد.ـ 

ةةدَّ ُ يةةج الَ ةةْرِب، ـ    والَ ِريَهةةةُ: الَ ةةْرُب، أو الم ِ
 والناِتلَةُ.

ةةاِرُم ال يَْنبُةةو  ةةن ـ    وذُو الَ ِريَهةةِة: السَّةةْيُف الاَّ
 شجٍء.

 وَكِريَهُِ : باِدَرتُ  الِج تُْ َر ُ من .ـ 

ويَُةةةمُّ َمْقُاةةورا : أ لةة  النُّْقةةَرِ ،  والَ ْرهةةاُء،ـ   
أِس.  والَوْج ُ مع الرَّ

 ورُجٌل ذُو َمْ ُروَهٍة: ِشدٍَّ .ـ 

ٍ  وتَ ةاُرٍ  ـ  َط ُ، ويَعَلَ ُ  لة  تََ ةرُّ َه ُ: تََسخَّ وتََ رَّ
 وُمَِ اِرها .

 واْسُِْ ِرَهْت يال َةُ: ُغِابَْت  َْفَسها.ـ 

ُدو َةةةة  َكرائِةةةة َ واْسةةةةَِْ َرَ  القايِيَةةةةةَ. ولَِقيةةةةُت ـ     
 وَم اِرَ .

ٍب: َرئيُس العَْسَ ِر.ـ  ًِ  ال ايِ ُ، بالفاِء كاا

ْ ساُن، ـ َِ كة : العََم  يُولَُد ب  ا  الَ َم ُ، م رَّ

 أو  امٌّ َكِم َ، كفَِرَح: َ ِمَج، وصاَر أْ َم ،ـ 

ُِْلَمةٌ تَْطِمُس  لي ، ـوـ   بََاُر ُ: اْ ََِرتْ  

 يج َشْمِسِ  ُغْبَر ٌ،النَّهاُر: اْ ََِرَضْت  ـوـ 

 يالٌن: تَغَيََّر لَْو ُ ُ، وتاَل َ ْقلُ ُ. ـوـ 

 والُ ْم ُ، بالةم: َسَمٌ .ـ 

ةة ُ العَْينَةةْيِن، كُمعَ َّةةٍم: َمةةْن لةةم تَْنفَةةِِْك ـ    والُمَ مَّ
 َ ْينا ُ.

وال اِمةةة ُ: َمةةةْن يَْرَكةةةُب رأَسةةة ُ ال يَةةةْدِري أيةةةَن ـ    
 يَََِوجَّ ُ،

ِ .ـ   كالُمََِ م ِ
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ْيَه .وذَهَ ـ  ْيَه : كعُمَّ  بَْت إِبِلُ ُ ُكمَّ

ةة ُ لةة  ـ    وَكةةَْلٌ أْكَمةة ُ: كثيةةٌر، ال يُةةْدَرى أْيةةَن يََُِوجَّ
 ِلَ ثَْرتِ .

الُ ْنةةة ُ، بالةةةةم: َجةةةْوَهُر المةةةجِء، وغايَُِةةة ،  ـ   
 وقَْدُر ، وَوْقُِ ، ووْجُه .

 واْكَِنََه ُ وأْكنََه ُ: بَلََ  ُكْنَه ُ.ـ 

 ُ ورقُةة ُ وَرق الَ بَّةةِة والَ ْنهةةاُن:  َبةةاٌت يُْمةةبِ ـ   
ا ، يُْؤَكةةُل َوَرقُهةةا  اٌد للعقةةاِرِب ِجةةد  الَخْةةةراِء، َلةةرَّ

ماَغ والبََدَن. ُن الَ بَِد والط ِ اَل والد ِ  يَيَُسخ ِ

ةةْخَمةُ الُمِسةةنَّةُ، والعجةةوُت،  ـ   ةةةُ: الناقةةةُ الةَّ الَ هَّ
 والناُب َمْه ولَة  كا ت أو َسِمينَة .

 َهِرَم، وَك َّ يَِ  ُّ ُكهوها :ـ 

 السَّْ راُن: إذا اْسُِْنِ  َ يََ  َّ يج وْجِهَ . ـوـ 

 والَ ْهَ َهةُ: الَ رار ُ،ـ 

مةةةن األََسةةةِد: ً ايةةةةُ َصةةةْوتِِ ، وتَةةةنَفُُّس  ـوةةةـ    
ًِ ايَةةةُ َصةةْوِت  الَمْقةروِر يةةج يَةةِدِ  إذا َ ِاةَرْت، و

 البَعيِر يج َهِديِرِ .

 السَِّمينَةُ.والَ ْهَ اَهةُ: الُمََِهي ُِب، والجاِريةُ ـ 

 َكِوَ ، كفَِرَح: تََ يََّر.ـ 

قَْت، واتََّسعَْت.ـ  َهْت  لي  أُموُر ُ: تَفَرَّ  وتََ وَّ

 وُكْهُِ ُ أُكوُه ُ: اْسَِْنَ ْهُِ ُ.ـ 

ة ُ لة ، أو ـ  الَ ي ِ ُ، كَسي ٍِد: البَةِرُم بِِ يلَِةِ  ال تَََِوجَّ
َف ل .  َمن ال ُمََِارَّ

 َ ْهُِ ُ.وِكْهُِ ُ أِكيُه ُ: اْسَِنْ ـ 

 فَْصُل الالّم

َا ُ: اللَّها ُ. ـ  اللَِّ

.ـ  ِ ْرُب بباِلِن الَ ف   اللَّْط ُ: الةَّ

سَّنَ ُ. ـ ًَ ْعَر: َرقَّقَ ُ، و  لَ َّ الم ِ

 ولَْهلَ َ الثَّْوَب: َهْلَهلَ ُ.ـ 

 وتَلَْهلَ َ الَ َْلَ: تََِبََّع قليلَ ُ.ـ 

ةةةـ     ِرُد واللُّْهلَُهةةةةُ بالةةةةم: األرُض الواِسةةةعَةُ يَطَّ
 ييها السَّرابُ 

  : لَهاِل ُ.ـ 

 لَْوَهةُ السَّراِب،ـ 

ُه ُ: بَِريقُ ، وقد الَ  لَْوها  ولََوها ا .ـ   وتَلَوُّ

َ : اْضَطَرَب، وبََرَق، واالسُم: اللُُّووهةُ.ـ   وتَلَوَّ

 والَ  ّللاُّ الَخْلَ : َ لَقَُهْم.ـ 

 والالََّهةُ: الَ يَّةُ.ـ 

ةةنَ ـ    َج بهةةا، ثةةم وقيةةَل: الةةالَُّت، للاَّ ِم منهةةا، ُسةةم ِ
يَت الهاُء. َِ ًُ 

َت ِسةْيبََوْي  اْشةِِقاَق  ـ الَ  يَِلي ُ لَْيها : تََسََِّر، وَجوَّ
 الجاللِة منها، وَ الَ، واْرتَفََع.

يَت المَّْمُس إلهة  الْرتِفاِ ها.ـ   وُسم ِ

والُهوُت: إن كان من كالِمِهةم، يَفَعَلُةوُت، مةن ـ 
 الَ .

 ٌم لثَِقيٍف، وذُِكَر يج ل ت ت.والالَُّت: َصنَ ـ 

 فَْصُل الميمْ 
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ْلَو، كَمنََع: َمََِ ها. ـ  َمَِ َ الدَّ

 والَِّماتُ ُ: الَِّباُ ُد.ـ 

والََِّمُِّةة : الََِّمةةدُُّح، وَللَةةُب الثَّنةةاِء بمةةا لةةيس ـ   
ُن، والََِّ يُّةةةةُر، والُمبالَغَةةةةةُ يةةةةج  ييةةةةَ ، والةةةةََِّم ُّ

 المجِء، والبِطالةُ، والغَوايةُ،

 كالَمَِِ ، م ركة .ـ 

الَمْد ُ: الَمْدُح، كالََِّمدُِّ ، وهةو مةاِد ٌ مةن ُمةدٍَّ ،  ـ
 كُركَّعٍ.

 وتََمدََّ : تََمدََّح.ـ 

َمِرَهةةْت َ ْينُةة ، كفَةةِرَح: َ لَةةْت مةةن الُ ْ ةةِل، أو  ـ  
ماليقُهةةا، والنَّْعةةُت:  ًَ ةةْت  يََسةةَدْت ِلَِْرِكةةِ ، أو اْبيَةَّ

 أْمَر ُ وَمْرهاُء.

، بالةم: البياُض ال يُخاِلُطة  غيةُر ُ، والُمْرَهةُ ـ 
فير ٌ يَْجَِِمُع ييهةا مةاُء  ًَ وَشراٌب. أْمَر ُ: من ، و
السةةةةةماِء، وأبةةةةةو بَْطةةةةةٍن، وكثُماَمةةةةةة: امةةةةةرأ ٌ. 

 وكُجَهْينَةَ: أُمُّ قَبيلٍة.

 ورجٌل َمِر ُ الفُؤاِد، كَخِجٍل: َسقيُم ُ.ـ 

ًَ ُ.ـ   ماَتَه ُ: ماَت

 والَمْ  ُ: الَمْ ُح.ـ 

  َ يج األرِض: ذََهَب ييها.َمطَ ـ 

 والُمَمطَّ ُ، كُمعَ ٍَّم: الُمَمدَّ ُ.ـ 

َْموٌم،  ـ   الَمقَةة ُ، م ركةةة : بيةةاٌض يةةج ُتْرقَةةٍة، َمةة
 والَمَر ُ، والنَّْعُت: أْمقَ ُ وَمْقهاُء.

واألَْمقَ ُ: البعيُد، والَم اُن ال يَْنبُُت يي  شةجٌر، ـ 
 األَْهداِب. والُمْ َمرُّ المآقج والُجفُوِن من قِلَّةِ 

 الَمِلي ُ: المليُك.ـ 

 وأَْملَْهَت: أْ ََْرَت، وبالَْغَت.ـ 

 وُمْمَِلَ ُ العَْقِل: ذاِهبُ ُ.ـ 

بَِل: ري  بها. ـ َِ  َم َّ ا

 وَمِه َ، َكفَِرَح: الَن.ـ 

والَمهةةةا ُ: الطَّةةةراَو ُ، والُ ْسةةةُن، والَ َسةةةُن، ـ    
ييُ  من السَّْيِر،  والرَّ

كة .ـ   كالَمَهِ ، م رَّ

 ولو كاَن يج هَا األْمِر َمَه ٌ وَمها ٌ، لََطلَْبُِ ُ.ـ 

كة ،ـ   و"كلُّ شجٍء َمَه ٌ، م رَّ

"، ـ  وَمهةا ٌ وَمَهاَهةةٌ مةا َ ةالَ النسةاَء وِذْكةَرُهنَّ
ُجُل ًِ  يةأْتَِج ِذْكةُر  أي: يَسيٌر َسْهٌل يَْ َِِملُ ُ الرَّ
َرِمةةةةِ ، يَيَْمةةةةَِِعُض، أو ُكةةةةلُّ شةةةةجٍء باِلةةةةٌل إال  ًُ

 َء، أو ُكلُّ شجٍء قَْاٌد.النسا

جاُء، والَمَهُل.ـ  كة : الرَّ  والَمَه ُ، م رَّ

والَمْهَم ُ والَمْهَمَهةُ: الَمفَاَت ُ البَعيةَد ُ، والبَلَةُد ـ 
 الُمْقِفرُ 

  : َمَهاِم ُ.ـ 

 وَمْهَمَه ُ: قال ل  َمْ  َمْ ، أي: اْكفُْف،ـ 

  ن السَّفَِر: َمنَعَ ُ. ـوـ 

 واْرتََدَع. وتََمْهَم َ: َكفَّ ـ 

المةاُء والمة ُ والمةاَء ُ، وَهْمةَ  ُ المةاِء ُمْنقَِلبَةةٌ  ـ
  ن هاٍء: م، وُسِمَع: اْسِقنِج ما ، بالقَْارِ 
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  : أْموا ٌ وِميا ٌ،ـ 

 وِ ندي ُمَوْي ٌ وُمَوْيَهةٌ.ـ 

 والماِويَّةُ: الِمْرآ ُ ـ 

، وامرأ ٌ.ـ    : ماِويٌّ

ِكيَّةةُ تَمةا ُ تَُمةو ُ تَ ـ  ِمية ُ َمْوهةا  َمْيهةا  وماَهةِت الرَّ
 ُمُووها  ماَهة  َمْيَهةٌ، يهج َمي َِهةٌ، َكَ ي َِسٍة،

ها،ـ  ُُ  ماَهةٌ: َكثَُر ما

ا كا َْت وأْمَو ُ،ـ   وهج أْميَ ُ ِممَّ

 السَِّفينَةُ: َدَ لَها الماُء. ـوـ 

فََر يأََماَ  وأْمَوَ : بَلََ  الماَء.ـ  ًَ  و

َ  الَمْوِضُع تَْمِويها : صاـ   َر ذا ماٍء،وَموَّ

 الِقدَر: أْكثََر ماَءها، ـوـ 

 الَخبََر  لي : أْ بََر ُ بِخالِف ما سألَ ، ـوـ 

ةةٍة أَو ذََهةةٍب وتَْ َِةة   ـوةةـ    المةةجَء: َلةةال ُ بِِفةَّ
ِديٌد. ًَ   ُ اٌس أو 

 وأَماُهوا أْرِكيََُِهْم: أَْ بَُطوا ماَءها،ـ 

 َدوابَُّهْم: َسقَْوها، ـوـ 

ْوَضُهْم: َجَمعُ  ـوـ   وا يي  الماَء،ًَ

يَن: َسقا ُ، ـوـ   الس ِ  ِ

 كأَْمها ُ،ـ 

 المجُء: ُ ِلَط، ـوـ 

 السماُء: أسالَْت ماء  كثِيرا . ـوـ 

 وَرُجٌل ما ُ الفَُؤاِد،ـ 

وماِهجٌّ الفَُؤاِد: َجباٌن، كأَنَّ قَْلبَة  يةج مةاٍء، أَو ـ 
 بَِليٌد.

 وماَ : َ لََط.ـ 

يَن: سَ ـ   قاُهما،وأماَ  العَْطماَن والس ِ  ِ

ِم األْ ثَ ، ـوـ  ًِ  الفَْ ُل: أْلقَ  ماَء ُ يج َر

 ال ايُِر: أْ بََط الماَء، ـوـ 

ْت، ـوـ   األرُض:  َ َّ

 الدَّوا َ: َصبَّ ييها الماَء. ـوـ 

َسةةةةَن ُموَهةةةةةَ وْجِهةةةة  وُمواَهَِةةةة ُ، ـ      ًْ ومةةةةا أ
 بةمهما: ماَء ُ وَرْو َقَ ُ.

.ـ   والماَهةُ: الُجَدِريُّ

 بَةُ البَلَِد.والما ُ: قَاَ ـ 

 والماهاِن: الدينََوُر و ُهاَوْ ُد،ـ 

داُهما ما ُ الُ ويَِة،ـ  ًْ  إ

 واألْ َرى ما ُ البَْاَرِ .ـ 

 وما ُ وما ُ ِديناٍر: بَلََداِن.ـ 

ةةا ِمةةن َهةةَوَم أَو َهةةيََم ـ    وماهةةاُن: اْسةةٌم، وهةةو إمَّ
يََوْت ُةةة ُ لَْعفةةةاُن، أَو َوَهةةةَم يَلَْفعةةةاُن، أَو ِمةةةن َهمةةةا 

فَةةاُن، أَْو َوَمةة َ يَعَْفةةالُن، أَو  ََهةةَم يال ةةاٌف، أَو يَعَلْ 
ِمن لَفِظ الُمَهةْيِمِن يَعايةاٌل، أَو ِمةن َمنَة َ يفةاالٌع، 

 أَْو ِمن  ََم َ يَعاالٌف، أَو َوْت ُ ُ يَْعالُن.
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والُموَهةةةُ، بالةةةم: الُ ْسةةُن، وتََرْقةةُرُق المةةاِء ـ   
 يج َوْجِ  الَجِميلَِة،

 كالُمواَهِة، بالةم.ـ 

 ْهُِ ُ، بال سر وبالةم: َسقَْيُِ .ـومُ ـ 

 الَمْي ُ: ِلالُء السَّْيِف وَغيِرِ  بماِء الَََّهِب.ـ 

ِكيَّةُ تَِمي ُ: كماَهْت تَُمو ُ.ـ   وماَهِت الرَّ

ن  فَْصُل الاُّ 

النُّْبةة ُ، بالةةةم: الِفْطنَةةةُ، والقيةةاُم مةةن النَّةةْوِم.  ـ  
 َِبَ َ.وأْ بَْهُِ ُ و َبَّْهُِ ُ يََِنَبَّ َ وا ْ 

 وهَا َمْنبََهةٌ  ل  كَا: ل ُمْمِعٌر ب  ل،ـ 

 لفاُلٍن: ُمْمِعٌر بقَْدِرِ ، وُمْعٍل ل . ـوـ 

وما  َبِ َ ل ، كفَِرَح: ما يَِطَن، واالسةُم: النُّْبة ُ، ـ 
 بالةم.

والنَّبَ ُ، بالِ ريِ : الةالَّةُ تُوَجةُد  ةن َغْفلَةٍة، ـ 
 ،والمجُء الَمْوجوُد، ِضدٌّ، والَمْمهورُ 

 كالنَّبِِ ، كَخِجٍل.ـ 

 َ، ُمثَلَّثَة : َشُرَف، يهو  ابِ ٌ و َبِية ٌ و َبَة ٌ، ـو َبُ ـ 
كة ، وقَْوٌم  َبَ ٌ أيةا .  م رَّ

َ .ـ   و َبَّ َ باْسِم  تَنبيها :  َوَّ

 وَمْنبُو ُ االسِم: َمْعُرويُ ُ.ـ 

 وأمٌر  ابِ ٌ:   يٌم.ـ 

ةٌ، وأْ بَةةةة َ ًاَجَِةةةة :  َِسةةةةيَها، يهةةةةج ُمْنبَِهةةةةـ     
 كُمْ ِسنٍة.

يِيُع. و َْبهةاُن: ـ  والنَّبا ُ، كس اٍب: الُمْمِرُف الرَّ
ٍث وأميِر  ْوا:  ابِها  وكُ بيٍر وم د ِ ٍ، وَسمَّ ج  ًَ أبو 

 وُمْ ِسٍن.

ُجَل بما يَْ َر ُ، وَردُُّك إيا ُ  ـ النَّْج ُ: اْسِِقبالَُ  الرَّ
. د ِ   ن ًاَجِِِ ، أو هو أْقبَُك الرَّ

 نَعَ : َردَّ ُ، ََجَه ُ، كمَ ـ 

َه ُ،ـ   كَِنَجَّ

  ل  القَْوِم: َللََع، ـوـ 

 بَلََد كَا: َدَ لَ ُ يََ ِرَه ُ. ـوـ 

 و َْج ُ الطَّْيِر: ع.ـ 

ياحِ، ـ   ََدَ  البعيَر: َتَجَر ُ، وَلَرَد  بالا ِ

بَِل: ساقَها ُمْجَِِمعَة ، أَو ساقَها وَجَمعَها. ـوـ  َِ  ا

َ ثْةَر ُ مةن المةاِل، أو هةج والنَّْدَهةةُ، وتَُةةمُّ: الـ 
بِِل،  َِ الِعْمروَن من الغَنَِم و  ِوها، والِمئَةُ من ا

 واألْلُف من الااِمِت.

.ـ   واْ ََِدَ  األْمُر واْسَِْنَدَ : اتْْلَبَّ

 الَِّنَ ُّ ُ: الَِّباُ ُد، واالسُم: النُّْ َهةُ، بالةم. ـ

 وَم اٌن  َِ  ٌ، كَ ٍِِف،ـ 

 َهةٌ، وتُْ َسُر ال اُي،و َِ ي ٌ، وأرٌض  َ ْ ـ 

يةِف، وَغَمةِ  الِميةاِ ، ـ  و َِ يهةةٌ: بعيةد ٌ  ةن الر ِ
 وِذبَّاِن القَُرى، وَوَمِد البِ اِر، ويَساِد الَهواِء.

  َُ َ ، َكَ ُرَم وَضَرَب،  ََ اهة  و ََ اِهيَة ،ـ 

الرُجُل: تَبَاَ َد  ن كل ِ َمْ رو ، يهةو  َِ ية ٌ.  ـوـ 
  يةةج الُخةةرو ِ إلةة  البَسةةاتِيِن واْسةةِِْعماُل الَِّنَةة ُّ 
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ياِض َغلٌَط قبيٌك.  والُخَةِر والر ِ

 ورُجٌل  َْ  ُ الُخلُِ ، وتُْ َسُر ال اُي،ـ 

ٌم، يَُ ةةلُّ وًةةَد ، ـ    و ةةاِت ُ الةةنَّْفِس:  فيةةٌف ُمََِ ةةر ِ
 وال يُخاِلُط البُيوَت بنَْفِس  وال ماِل ِ 

 ُ  :  َُ هةةاُء و َِ هةةوَن و ِةة ا ٌ، واالسةةُم: النَّةة ْ ـ   
 والنَّ اَهةُ، بفِ هما.

 و ََ ْهُت إبِِلج  َْ ها : باَ ْدتُها  ن الماِء.ـ 

اها.ـ  َ   َْفَس   ن القبيكِ تَْنِ يها :  َ َّ  و َ َّ

 وهو بنُْ َهٍة من الماِء، بالةم: ببُْعٍد.ـ 

 الَمْنفو ُ: الةعيُف الفُؤاِد الَجباُن، ـ

 ا .وما كاَن  ايِها  يَنَفَ َ، كَمنَع،  ُفُوهـ 

 والنُّفو ُ أيةا : ِذلَّةٌ بعد ُصعوبٍة.ـ 

 و َِفَهْت  َْفُس ، كَسِمَع: أْ يَْت وَكلَّْت،ـ 

 أْ فَ َ  اقََِ : أََكلَّها وأْ ياها، ـوـ 

 كنَفََّهها،ـ 

 ل  من ماِل : أقَلَّ من . ـوـ 

 واْسَِْنفَ َ: اْسَِراَح.ـ 

هةا :  َِق َ من َمَرِض ، كفَِرَح ومنَةَع،  َْقهةا  و ُقو ـ
 َصكَّ ويي  َضْعٌف، أو أياَق،

 يهو  اقِ ٌ ـ 

  : كُركَّعٍ،ـ 

 ال ديَث: يَِهَم ، ـوـ 

 كاْسَِْنقََه ، يهو  َِق ٌ و اقِ ٌ.ـ 

 واْ َِقَْهُت من ال ديِث: اْشَِفَْيُت.ـ 

 ََ  َ، ل  وـ  لي ، كَةَرَب وَمنََع: تَنَفََّس  لة   ـ
 ،أْ ِف ، أو أْ َرَ   َفََس  إل  أْ ِف آَ رَ 

ها. ـوـ  رُّ ًَ  الممُس: اْشَِدَّ 

 و َِ َه ، كَسِمع  وَمنَعَ ،ـ 

 واْسَِْنَ َه ُ: َشمَّ ِريَك يَِم .ـ 

بل، كُس ٍَّر: النُّفَّ ُ.ـ  َِ  والنُّ َّ ُ من ا

كة : ِشْب ُ الَ ْيَرِ ،ـ   النََّم ُ، م رَّ

 وقد  َِم َ، كفَِرَح.ـ 

، وَتَجةةةَر ُ  َْهنََهةةة ُ  ةةةن األمةةةِر يََِنَْهنَةةة َ: َكفَّةةة  ـ   
َه ُ. ، وأْصلُها:  َهَّ  يََ فَّ

 والنَّْهنَ ُ: الثَّْوُب الرقيُ  النَّْسجِ.ـ 

  اَ : اْرتَفََع، ـ

 الهاَمةُ: َريَعَْت رأَسها يََاَرَ ْت، ـوـ 

 َْفُسةة   ةةن المةةجِء تَنُةةو ُ وتَنةةا ُ: اْ ََِهةةْت،  ـوةةـ   
 وأبَْت، وتََرَكْت، وقَِويَْت،

:  ـوـ  َدها.البَْقُل الدَّوابَّ  َمجَّ

َه ُ،ـ   و َوَّ

 ب : َد ا ُ، وَريَعَ . ـوـ 

 والنَّْو ُ، ويَُةمُّ: االْ ِهاُء  ن المجِء.ـ 

 والنَّْوَهةُ: األْكلَةُ كالَوْجبَِة.ـ 
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ةُ.ـ  ًَ ا اَهةُ: النَّوَّ  والنَّوَّ

ُح.ـ   والنُّوَّ ُ، كُس ٍَّر: النُّوَّ

  ِي ٌ، َكنِيٍل: د بين ِسِجْسِاَن وإْسفَرايِنَ ـ 

 والنايِ ُ: الرييُع الُمْمِرُف. ـ

 و اَ  يَنا ُ: اْرتَفََع، وأُْ ِجَب.ـ 

 ضو َْفٌس  اهةٌ: ُمْنَِِهيَةٌ  ن المجِءم.ـ 

 فَْصُل الُّاُّ

 الَوْب ُ: الِفْطنَةُ، والِ ْبُر. ـ

 َوبَ َ ل ، كمنََع ويَِرحَ ـ 

 ل وأْوبَ َ: يَِطَن ل.ـ 

 وهو ال يُوبَ ُ ل ،ـ 

 .ب : ال يُبالَ  ب  ـوـ 

 الَوْج ُ: م، وُمْسَِْقبَُل كل ِ شجءٍ  ـ

  : أْوُج ٌ وُوُجو ٌ وأُُجو ٌ، و َْفُس المجِء،ـ 

لُ ُ، ـوـ   من الدَّْهِر: أوَّ

 من النَّْجِم: ما بَدا لََ  من ، ـوـ 

 من الَ الِم: السَّبيُل الَمْقاوُد، وَسي ُِد القَْومِ  ـوـ 

  : ُوجو ٌ،ـ 

 كالَوِجي ِ ـ 

الجةةا ُ، والِجَهةةةُ، والقليةةُل مةةن  : ُوَجَهةةاُء، وـ   
ُك، والِجَهةُ، ُمثَلَّثَة .  الماِء، ويَُ رَّ

ْجةةةةة ُ، بالةةةةةةم وال سةةةةةر: الجا ِةةةةةُب، ـ       ِِ والُو
يَةُ. ًِ  والنا

وَوَجَهةةةة ُ، كَوَ ةةةةَد ُ: َضةةةةَرَب َوْجَهةةةة ُ، يهةةةةو ـ     
 َمْوُجو ٌ.

يَ ُ،ـ  َه ُ تَْوِجيها : أَْرَسلَ ُ، وَشرَّ  وَوجَّ

 كأَْوَجَه ُ،ـ 

دا ،الَمطَ  ـوـ  ًِ  َر ُ األرَض: َصيََّرتْها وْجها  وا

النَّْخلَةةةَ: َغَرَسةةها يأََمالَهةةا قِبَةةَل المَّةةماِل،  ـوةةـ   
 يَأَقاَمِْها المَّماُل.

 وِوجاَهَ  وتُجاَهَ ، ُمثَلَّثَْيِن: تِْلقاَء َوْجِهَ .ـ 

 ولَِقيَ ُ ِوجاها  وُمَواَجَهة : قابََل َوْجَه ُ بَِوْجِهِ .ـ 

 قَاباَل. وكُمعَ ٍَّم: ذُو الجاِ ،وتَواَجها: تَ ـ 

 من األْكِسيَِة: ذُو الَوْجَهْيِن، ـوـ 

َِْهِرِ ، ويج ـ  َدبَِاِن، يج  ًَ كالَوِجيَهِة، وَمْن ل  
 َصْدِرِ .

 وتََوجَّ َ: أْقبََل، ل واْ َهَ َم، وَولَّ ،ـ 

ُُ ُ.ـ   وَكبَِر ل وِوجا ُ أْلٍف، بال سر: ُتها

 والَوِجي ُ: ذُو الجا ِ ـ 

 : ُوَجهاُء، ـ 

 كالَوُجِ ، كنَُدٍس، وقد وُج َ، كَ ُرَم،ـ 

 وَ َرَت ٌ م،ـ 

 كالَوِجيَهِة،ـ 
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مةةن الَخْيةةِل: الةةَي تَْخةةُرُ  يَةةدا ُ َمعةةا   نةةَد  ـوةةـ   
 الن ِِا ِ،

 واْسُم ذل  الِفْعِل: الَِّْوِجي ُ، ويََرساِن م.ـ 

 وأْوَجَه ُ: صاَديَ ُ وِجيها .ـ 

َدِف، أَو هةةو تَةةَدا ِج وتَْوِجيةة ُ القةةوائِِم: كالَاةةـ   
ْسغَْيِن،  العَُجايََِْيِن وال ايَِرْيِن، واْلِِواٌء يج الرُّ

ِ يةج  ـوـ  ِوي  ْعِر: الَ ةْرُف الةَي قَْبةَل الةرَّ يج الم ِ
القايِيَةةةِة الُمقَيَّةةةَدِ ، أَو أْن تَُةةةةمَّ ُ وتَْفََِ ةةة ، يةةةمْن 

 َكَسْرتَ ، يَِسناٌد.

 وتََجْهُت إلي ،ـ 

ْهتُ ـ  ْهُت. أتَْج  وَوجَّ  إلي  تَْوِجيها : تََوجَّ

 وبَنو وِجيَهةَ: بَْطٌن.ـ 

 وأْوَجَه ُ: َجعَلَ ُ وِجيها .ـ 

وَوَجْهُِةةَ   نةةَد النةةاِس أِجُهةةَ : ِصةةْرُت أْوَجةة َ ـ   
 من .

يةُ،ـ  ًِ  والِجهةُ، بال سر والةم: النا

 كالَوْجِ  والِوْجَهِة، بال سرـ 

 وٍء. : ِجهاٌت. و ََ ُروا إلَجَّ بأَُوْيِجِ  سُ ـ 

الةة "، ـ    ةةِ  الَ َجةةَر ِوْجَهةةة  مَّ ويةةج َمثَةةٍل: "َوج ِ
ْيةعِ، أي: َدب ِةِر األْمةَر  لة  َوْجِهة .  بالنَّْاِب والرَّ
وأْصلُ  يةج البِنةاِء: إذا لةم يَقةعِ الَ َجةُر َمْوقِعَة ، 

 أَي: أِدْر ُ ًِ  يَقََع  ل  َوْجِه  َوَدْ  ُ.

 وَدَه ُ  ن األْمِر، َكَوَ َد ُ: َصدَّ ُ. ـ

بِِل: صاَح بها. ـ َِ  وأْوَدَ  با

 والَوْدهاُء: المرأ ُ الَ َسنَةُ اللَّْوِن يج بَياٍض.ـ 

بُِل: اْجََِمعَْت، واْ ساقَْت،ـ  َِ  واْسَِْيَدَهِت ا

 الَخْاُم: اْ قاَد، وُغِلَب، ـوـ 

 كاْسَِْوَدَ  ييهما،ـ 

، ـوـ   األْمُر: اتْْلَبَّ

 يال ا : اْسََِخفَّ . ـوـ 

ُمَ . والنَّْعُت: أْوَر ُ وَوْرهاُء،وِرَ ، كفرِ  ـ ًَ  َح: 

يُك: َكثُةَر ُهبُوبُهةا. وَكةورَث: َكثُةَر َشةْ ُم  ـوـ  الر ِ
 الَمرأِ ، يهج َوِرَهةٌ.

 وَس ابَةٌ َوِرَهةٌ َوَوْرهاُء: كثيَر ُ الَمَطِر.ـ 

 وداٌر واِرهةٌ: واِسعةٌ.ـ 

 وِريٌك َوْرهاُء: يج ُهبوبِها َ ْجَريَةٌ.ـ 

ٌَْق. وتََورَّ َ ـ  ًِ  يج َ َمِلِ : لم ي ن يي  

 والَوْرهاُء: يََرٌس.ـ 

 والَوَرْهَرَهةُ: الَ ْمقاُء.ـ 

 الوايِ ُ: قَي ُِم البِيعَِة، ـ

يفَُِ : الوياَهةُ، بال سر،ـ  ِِ  وَو

وُرتْبَُِةةةة : الَوْيِهيَّةةةةةُ، والَ َ ةةةةُم، وقةةةةد َويَةةةة َ، ـ     
 َكَوَضَع.

 الواقِ ُ: الوايِ ُ، ـ

 .كالُوقاِ ، كغُرابٍ ـ 
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 والَوقاِهيَةُ: قِياُم ُ بها.ـ 

 والَوْق ُ: الطا ةُ،ـ 

 وقد َوقِْهُت، َكَوِرثُْت،ـ 

 وأْيقَْهُت واْسَِْيقَْهُت.ـ 

 واتَّقَ َ، كاتََّخََ: اْ ََِه ،ـ 

 ل : ألاَ  ُ، وَسِمَع من . ـوـ 

الَولَةةة ُ، م ركةةةة : الُ ةةةْ ُن، أو ذَهةةةاُب العَْقةةةِل  ـ   
ْ  ا ، والَ ْيَر ُ، والَخْوفُ  ًُ. 

َوِلةةة َ، َكةةةَوِرَث وَوِجةةةَل َوَوَ ةةةَد، يهةةةو وْلهةةةاُن ـ    
 وواِل ٌ وآِل ٌ، وتََولَّ َ واتَّلَ َ.

وهةةج َوْلَهةة  وواِلَهةةةٌ وواِلةة ٌ وِمةةيال ٌ: َشةةديد ُ ـ   
 الُ ْ ِن والَجَ عِ  ل  َولَِدها، وأْولََهَها.

والُمْولَ ُ، كُمْ َرٍم: العَْنَ بُوُت، والماُء الُمْرَسةُل ـ 
 راِء،يج الاَّ ْ 

 كالُمَولَّ ، كُمعَ ٍَّم.ـ 

 والِميلَ ُ، بال سر: الفاَل ُ.ـ 

 والَوِليَهةُ: ع.ـ 

ِ المةاِء ـ  والَوْلهاُن: َشةْيطاٌن يُْغةِري بَ ثْةَرِ  صةب 
 يج الُوضوِء.

َوَوقََع يج واِدي تُُول ِ َ، بةمِين وكسر الةالم: ـ 
 يج الَهالِك.

يُك المةةديد ُ، وـ     اقةةةٌ والِمةةيال ُ، بال سةةر: الةةر ِ
 تَُربُّ بالفَْ ِل، يمذا يَقََدتْ ُ، َوِلَهْت إلي .

 واتَّلََه ُ النبيَُ، كاْيَِعَلَ ُ: ذََهَب بِعَْقِلِ .ـ 

رُّ .ـ  ًَ  َوِم َ النهاُر، َكَوِجَل: اْشَِدَّ 

ْذوابَةُ من ُكل ِ شجٍء.ـ  َِ  والَوْمَهةُ: ا

ةةٍب مةةن  ـ   واهةةا  لةة ، وبَِةةْرِك تَْنوينِةةِ : َكِلَمةةةُ تَعَجُّ
 ليِب ُكل ِ شجٍء، وَكِلَمةُ تَلَهٍُّف.

 َوْهَوَ  الَ ْلُب يج َصْوتِِ : َجِ َع يََردََّد ، ـ

ْوَل أُتُنِ  َشفَقَة ، ـوـ  ًَ َت   العَْيُر: َصوَّ

ْت يج الُ ْ ِن. ـوـ  ًَ  المرأ ُ: صا

 ويََرٌس َوْهَو ٌ وَوْهوا ٌ:  َميٌط ًديٌد.ـ 

ْلِق ، ي ةونُ ـ  ًَ يةج آِ ةِر  والَوْهَوَهةُ: َصْوٌت يج 
 َصِهيِلِ .

 والُمَوْهِوهةُ: الِج تُْرَ ُد من االْمِاِلِء.ـ 

 والَو ُّ: الُ ْ ُن.ـ 

.ـ  ٍ ٍ أُف   َوَو  ٍ من هَا و  ٍ: كأُف 

 َوْي ُ، وتُْ َسُر الهاُء، ـ

ةةِد والَجْمةةعِ، ـ    ًِ َوَوْيهةةا : إْغةةراٌء، وي ةةوُن ِللوا
، كِسيبََوْيِ  والُمََكَِّر والُمَؤ َِّث. وُكلُّ اْسٍم ُ َِِم ب 

ْت يج س ي بم.  وَ ْمَرَوْيِ ، يي  لُغاٌت ضَمرَّ

 فَْصُل الَهاء

 َرُجٌل ُهوَهةٌ، بالةم: َجبَاٌن. ـ

َِْكَر ٌ، َوَو يٌد.ـ   وَهْ : تَ

ِ .ـ  ًِ ا ًِ ايةٌ ِلَةِ ِ  الةَّ  وها : َوِ يٌد، و

ةةةةة : لَثُةةةةَ ، ـ      ةةةةا وَههَّ وَهةةةة َّ يََهةةةة ُّ، بةةةةالفِك، َههًّ
َِبََس ِلسا ُ ُ  ًْ  .وا
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 الَهْي ُ: َمْن يُنَ َّ  ِلَد َِس ثِيابِِ . ـ

 وَهيا ُ، كَس اٍب: من أْسماِء المَّياليِن.ـ 

وَهْيهاَت وأْيهةاَت وَهْيهةاَن وأْيهةاَن وهايَهةاَت ـ 
وهايَهةةةاَن وآيََهةةةاَت وآيََهةةةاَن، ُمثَلَّثةةةاٍت َمْبنيةةةاٍت 

 وُمْعَرباٍت، وَهْيهاْن، ساِكنَةَ اآلِ ِر،

َدى وَ ْمسوَن لغة  وَمْعناها: وأْيَها وأْيآَت، ـ  ًْ إ
 البُْعُد.

ويقاُل لمجٍء يُْطَرُد ِهيِ  ِهيةِ ، بال سةر، وهةج ـ 
 َكِلَمةُ اْسِِ اَدٍ  أيةا .

 فَْصُل اليَاء

بِةةِل: قةةال لهةةا يةةاْ  يةةاْ ، وقةةد تُ َسةةُر  ـ   َِ يَْهيَةة َ با
ُن. ُهما، وقد تُنَوَّ ُُ  ها

ةةةةةِد والَجميةةةةةعِ، والُمةةةةةََكَّرِ ـ       ًِ  وياَهيةةةةةاِ ، للوا
 والُمَؤ َِّث: اْسِِْقباٌل،

 وقد يُثَنَّ  ويُْجَمُع: ياَهياهاِن وياَهياُهوَن.ـ 

 وياَهياَ ، بفِك اآلِ ِر: أْقبِِلج.ـ 

 وياَهياَهِاِن وياَهياهاُت.ـ 

 باب الُّاُّ ُّالياء

 فَْصل الَهْمزة

ي: أبَةة  المةةجَء يَأْبةةا ُ ويَأْبِيةةِ  إبةةاء  وإبةةاَء  ،  ـ  
   إيَّا ُ.ب سرهما: كِرَه ُ، وآبَْيُِ 

واآلبِيَةةةُ: الِةةج تَعةةاُف المةةاَء، والِةةج ال تُريةةُد ـ   
بُل ُضِربَْت يَلَْم تَْلقَْك. َِ ، وا  َ ماء 

بُل.ـ  َِ  وماَء ٌ َمأْبا ٌ: تَأْباها ا

وأَ ةةََ ُ أُبةةاٌء مةةن الطعةةاِم، بالةةةم: َكراَهةةةٌ. ـ   

ٍ وإبةاٍء. ورُجةٌل  ورُجٌل آٍب من آبِيَن، وأُباٍ  وأُبِج 
، من   أَبِي ِيَن.أَبِجٌّ

وأبِيُت الطعةاَم، كَرِضةيُت، إب ة : اْ ََِهْيةُت  نة  ـ 
 من غيِر ِشبَعٍ.

ورُجةةةٌل أبَيةةةاٌن، م ركةةةة : يَةةةأبَ  الطعةةةاَم، أو ـ    
 الدَّ ِيئةَ 

  : إْبياٌن، بال سر.ـ 

وأبَِج الفَايُل، َكَرِضَج وُ نِةَج، أب ة ، بةالفِك: ـ 
 َسنَِ  من اللَّبَِن، وأََ ََ  أُباٌء،

ِ يََمةةِرَض، يهةةو العَ  ـوةةـ    ْنةةُ : َشةةمَّ بَةةْوَل األَْرِوي 
 أْبَوأْ.

واألبةةاُء، كَسةة اٍب: البَْرِديَّةةةُ، أو األََجَمةةةُ، أو ـ   
هج من الَ ْلفاِء، ألنَّ األجَمةةَ تَْمنَةُع، والقََاةُب، 

َد ُ: بهاٍء، َوَمْوضعُ ُ الَمْهموُت. ًِ  الوا

، وكةان يةأبَ  ـ  : صة ابِجٌّ وآبةج اللَّْ ةِم الِغفةاِريُّ
 اللَّْ َم.

 واآلبج: األَسُد.ـ 

ٌث.ـ  ٍ: ُمَ د ِ ٍ، َكعَِلج   وم مُد بُن يَْعقوَب بِن أبِج 

، وبئْةةٌر ـ    وأبَّةة ، َكَ َِّةة : ابةةُن َجْعفَةةٍر النَِّجيَرِمةةجُّ
بالَمِدينَِة لبَنج قَُرْيَ ةَ، و َْهٌر بين ال ويَِة وقَْاِر 
ةةاِمغاِن، َمِلةة ٌ   بنِةةج ُمقاتِةةٍل، َ ِملَةة  أبَّةة  بةةُن الاَّ
 ،ٍ ، و َْهٌر ببَطيَ ِة واِسَط. واألَبَّةاُء بةُن أُبَةج   َبَِطجٌّ

ٌث. اٍد: ُمَ د ِ  كَمدَّ

 واألب ِيَّةُ، بالةم: الِ ْبُر، والعََ َمةُ.ـ 

وبَْ ةٌر ال يُةْؤبَ ، أي: ال يَْجعَلُةَ  تَأْبةا ُ، أَي: ال ـ 
 يَْنقَِطُع.

ْرعِ ـ  ْبيَةُ، بال سر: اْرتِداُد اللَّبَِن يج الةَّ َِ  .وا
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واألبَةةةا: لغةةةةٌ يةةةج األَِب، وأْصةةةُل األِب أبَةةةٌو، ـ    
 م ركة  

  : آباٌء وأبُوَن.ـ 

 وأبَْوَت وأَبَْيَت: ِصْرَت أبا .ـ 

وأبَْوتُةةة  إبةةةاَو  ، بال سةةةِر: ِصةةةْرُت لةةة  أبةةةا ، ـ    
ْبواُء. َِ  واالسُم: ا

وتَأَبَّا ُ: اتََّخََ ُ أبا . وقالوا يج الن ِداِء: يةا أبَةِت، ـ 
ِِ ها، ويا أبَْ ، بالهاِء، ويا أبََِةا ُ ب سر الِاِء وي

 ويا أبا ُ.

َوالَب لََ ، وال أبالَةَ ، وال أبةاَك، وال أبَةَ ، وال ـ 
أَب لةةَ : ُكةةلُّ ذلةة  ُد ةةاٌء يةةج الَمْعنَةة  ال َمَ الَةةة، 
ويج اللَّْفِظ َ بٌَر، يقاُل لمن لة  أٌب، ولمةن ال أَب 

 ل .

 وأبو المرأِ : َتْوُجها.ـ 

: األُ ـ   بُوَّ ُ.واألُبُوُّ

 وأبَّْيُِ  تَأْبِيَة : قُْلُت ل  بأَبِج.ـ 

اَن.ـ   واألَْبواُء: ع قُْرَب َودَّ

 وأبََوى، كَجَمَ ى،ـ 

 وأْبَوى، كَسْ َرى: َمْوِضعاِن.ـ 

و: األتْةُو: االْسةِقاَمةُ يةج السَّةْيِر، والسُّةْر ةُ،  ـ
والطَّريقةةةةةةُ، والمةةةةةوُت، والةةةةةباَلُء، والَمةةةةةَرُض 

 الع يُم، والعطاُء. المديُد، والمَّْخصُ 

 وأتَْوتُ  إتاَو  ، كِ ِابٍَة: َرَشْوتُ .ـ 

ْشَو ُ، أو تَُخصُّ ـ  تاَو ُ أيةا : الَخراُ ، والر ِ َِ وا
ْشَو َ  ل  الماءِ   الر ِ

  : أتاَوى، وأُت    اِدٌر.ـ 

، بال سةر: ـ  وأتَت النَّْخلَةُ والمةجر ُ أتْةوا  وإتةاء 
ه ًُ ْملُها.َللََع ثََمُرها، أْو بََدا صال ًَ  ا، أَو كثَُر 

تاُء، كِ ِاٍب: ما يَْخُرُ  مةن إكةاِل المَّةَجِر، ـ  َِ وا
.  والنَّماُء. وقد أتَِت الماِشيةُ إتاء 

واألتاِويُّ واألتِجُّ ويُثَلَّثةاِن: َجةْدَوٌل تُْؤتِية  إلة  ـ 
 أَْرِضَ ، أَو السَّْيُل الغريُب، والرُجُل الغريُب.

 وأتَْوتُ ُ: أتَْيُِ .ـ 

أتَْيُِةة  أتْيةةا  وإتْيا نةةا  وإتْيا َةةة ، ب سةةرهما، ي:  ـ  
ٍ ويُْ َسُر: ِجئُِْ .  وَمأْتا   وأُتِيًّا، كعُِِج 

 وآتَ  إلي  المجَء: ساقَ ،ـ 

 يال ا  شيئا : أْ طا ُ إيَّا ُ، ـوـ 

 يال ا : جاتا ُ. ـوـ 

ُر ًيةةُث أتَةة {، أي: ًيةةُث ـ    ًِ آوال يُْفِلةةُك السةةا
 كان.

 سر:  ةامٌر واِضةٌك، وهةو ولريٌ  ِمئِْا ٌ، بالـ 
 ُمْجََِمُع الطريِ  أيةا ، وبَمْعن  الِ ِْلقاِء.

 وَمأْتَ  األْمِر وَمأْتاتُ : ِجَهُِ .ـ 

تَ ، كِرض  ،ـ  َِ  وا

واألَتاُء، كَسماٍء: ما يَقَُع يج النَّْهِر من َ َمٍب ـ 
 أَْوَوَرقٍ 

ٍ.ـ  ، كعُِِج    : آتاٌء وأُتِجٌّ

:ـ   ذُِكَر. وَسْيٌل أَتِجٌّ وأتاِويٌّ

ُ : مادَّتُ ، وما يَأْتِج من .ـ   وأتِيَّةُ الُجْرحِ وإت ِيَِّ
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 وأتَ  األْمَر: يَعَلَ ،ـ 

  لي  الدَّْهُر: أْهلََ  . ـوـ 

 واْسَِأْتَِت الناقةُ: أراَدِت الفَْ َل،ـ 

تْيَاَن. ـوـ  َِ  تيٌد يال ا : اْسَِْبَطأَ ُ، وسأَلَ  ا

 .ورُجٌل ِميِاٌء: ُمجاٍت ِمْعطاءٌ ـ 

 وتَأَتَّ  ل : تََريََّ ، وأتا ُ من وجِه ،ـ 

 األْمُر: تََهيَّأَ. ـوـ 

ْلُت سبيلَ .ـ  َّْيُت الماَء تَأْتِيَة  وتَأَت ِيا : َسهَّ  وأَت

.ـ   وأُتَِج يالٌن، كعُنَِج: أْشَرَف  لي  العَُدوُّ

 وأَتَّ : بمعن  ًِ .ـ 

 و: أثَْوُت ب ، ـ

  لي  أثْوا  وإثاَو  ، بال سر، ـوـ 

ي: وأثَْيةةةُت أثْيةةةا  وإثايَةةةة : وَشةةةْيُت بةةة   نةةةَد ـ    
 السُّْلطاِن، أَو ُمْطلَقا .

وأُثايةُ، بالةم ويُثَلَُّث: ع بين الَ ةَرَمْين، يية  ـ 
مسةةةةِجٌد  َبَةةةةِوٌي، أو بِئْةةةةٌر دوَن العَةةةةْر ِ،  ليهةةةةا 

 مسِجٌد للنبج، صل  ِ  لي  وسلم.

 والْمَؤاثِج: الُمخاِصُم.ـ 

يأكةةُل يَيُْ ثِةةُر، ثةةم يَْعَطةةُ  يةةال  والُمةةْؤتَثِج: مةةنـ   
 يَْرَوى.

َِ اِء: ال جار ُ.ـ  ثاُء، كا َِ  وا

عايَةُ.ـ   والمأْثِيَةُ والَمأْثا ُ: الس ِ

.ـ   ي: أَج  أََج : ُد اٌء للنَّْعَجِة، يائِجٌّ

و: األِ يَّةةةُ، كأبِيَّةةٍة ويَُمةةدُّ ويَُخفَّةةُف: ُ ةةوٌد يةةج  ـ  
ْبةةٍل يُةةْديَُن َلرَ  ًَ يَةةا ُ يةةج األرِض، ًةةائٍِط، أَو يةةج 

 ويُْبَرُت َلَريُ ُ، كالَ ْلقَِة تَُمدُّ ييها الدابَّةُ 

.ـ    : أ ايَا وأَواِ جُّ

ةُ.ـ  مَّ  واآلِ يَّةُ: الطُّنُُب، والُ ْرَمةُ، والَ ِ

ْيُت للدابَِّة تأَِ يَة : َ ِمْلُت لَها أَِ يَّة .ـ   وأ َّ

، ُممدََّد  ،ـ   واألُ  واأل ُّ

واألْ ُو، َكَدْلٍو، من النََّسِب: م،  واألُ وُّ واألَ اـ 
بُ  ًِ ِديُ ، والاا  والاَّ

 : أ ةةةةةوَن وآ ةةةةةاٌء وإْ ةةةةةواٌن، بال سةةةةةر، ـ      
وأُْ ةةةةواٌن، بالةةةةةم وإْ ةةةةَو ٌ وأُْ ةةةةَو ٌ، بالةةةةةم، 

َدْيِن مةموميِن. ، ُمَمدَّ  وأُُ وَّ ٌ وأُُ وٌّ

 واألْ ُت: لْْلُْ ثَ ، والِاُء ليس للِأ يثِ ـ 

أ ةةةا ، ولقةةةد أََ ةةةْوَت  : أَ ةةةَواٌت، ومةةةا كْنةةةَت ـ    
ْيةُت وآ ةا ُ ُمَؤا ةا   وإ ةاء   أُُ وَّ  ، وآَ ْيةُت وتأ َّ

، ووا ا ُ ضعيفَةٌ.  وإ اَو   وو اء 

ْيُِ ُ،ـ  ْيُت المجَء: تََ رَّ  وتأ َّ

َْتُ ُ، أَو َدَ ْوتُ  أَ ا . ـوـ   أ ا : اتََّخ

 وال أ ا لََ  بفالٍن: ليس ل  بأَ ٍ.ـ 

. وتََرْكُِ  بأَ ِ الَخْيِر:ـ   بَمر ٍ

 وأَُ يَّاِن، كعُلَيَّاِن: َجباَلِن.ـ 

داَو ُ، بال سر: الَمْطَهَر ُ  ـ َِ  و: ا

  : أََداَوى، كفََِاَوى.ـ 
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: أْينَعَةةةةْت ـ      ٍ ا، كعُُِةةةةو  وأََدِت الثََّمةةةةَر ُ تَةةةةأُْدو أُُدوًّ
 و َِةَجْت.

 وأَدْوُت ل  آُدو أَْدوا : َ َِْلُِ .ـ 

 واألدا ُ: اآللةُ ـ 

  : أََدواٌت.ـ 

 وتآَدى: أََ ََ للدَّْهِر أََداتَ ُ. ـ

ا ُ تَأِْديَةةة : أَْوَصةةلَ ُ، وقَةةةا ُ، واالسةةُم:  ـ   ي: أَدَّ
 األداُء. وهو آَدى لْلما ِة ِمن غيِرِ .

ٍ: َ ثَُر ِليَُروَب،ـ   وأََدى اللبُن يَأِْدي أُِدي ا ، كعُِِج 

 المجُء: كثَُر، ـوـ 

قاُء: أْمَ َن ِليُْمَخَض. ـوـ   الس ِ

  ُ  ل  يالٍن: أْ دا ُ، وأَ ا َ .وآداـ 

 واْسَِأَْدى  لي : اْسَِْعَدى،ـ 

 يال ا  ماال : صاَدَر ُ، وأََ ََ  من . ـوـ 

 وآَدى، يهو ُمْؤٍد: قَِوَي،ـ 

 للسَّفَِر: تََهيَّأَ، ـوـ 

 القوُم: كثُُروا بالَمْوِضعِ، وأَْ َابوا، ـوـ 

بَ : كثَُر  لي  يَغَلَبَ . ـوـ  ًِ  الماُل صا

ةةةةةقاِء: وـ       َِ ةةةةةاِء والس ِ ٍ، مةةةةةن ا ، كغَبِةةةةةج  األِديُّ
 الاغيُر، أَْو بَْينَ  وبين ال بيِر،

ُر، ـوـ   ِمنَّا: الخفيُف الُمَمم ِ

 من الماِل: القليُل، ـوـ 

ِ. ـوـ   من الث ِياِب: الواِسُع كاليَِدي 

 وقََطَع ِ أََدْيِ : يََدْيِ .ـ 

 وأََدْيُت ل : َ َِْلُِ .ـ 

ْيُت ل ـ  ق ِ : قََةْيُِ . وتأدَّ ًَ  من 

ٍ: َجدٌّ لُمعاِذ بِن َجبٍَل، رضةج ِ ـ  ، كُسَمج  وأَُديٌّ
 تعال   ن .

 وُ ْرَو ُ بُن أَُديَّةَ: شا ٌر.ـ 

.ـ  ي، ب سر الدال الممدَّدِ : تابعجٌّ  ومالُ  بُن أَد ِ

 ي: أَِذَي ب ، َكبَِقَج، بال سر أَذ ى وتأذَّى، ـ

: وهةةةةج الَمْ ةةةةُرو ُ واالسةةةةُم: األِذيَّةةةةةُ واألذا ُ ـ     
 اليسيُر.

ي، ويَُخفَّةةةُف، ـ     ٍ: المةةةديُد الَِّةةةأَذ ِ ، كغَنِةةةج  واألَِذيُّ
يَاِء، ِضدٌّ. َِ  والمديُد ا

: الَمْوُ .ـ   واآلِذيُّ

 وآذَى: يَعََل األذَى،ـ 

. ـوـ  بَ ُ أذ ى وأَذا   وأَِذيَّة ، وال تَقُْل: إيَاء  ًِ  صا

 و اقةٌ أِذيَةٌ، ُمَخفَّفَة ،ـ 

أٍذ: ال يَقَةةرُّ يةةج م ةةاٍن بةةال َوَجةةعٍ وال  وبعيةةرٌ ـ   
 َمَرٍض، بَْل ِ ْلقَة .

َر ُ، كِعَدٍ : النَّاُر  َْفُسةها، أَو َمْوِضةعُها،  ـ َِ ي: ا
أَو اْسةةةِِعاُرها وِشةةةةدَّتُها، والقَديةةةةُد، والُمْعَِقَةةةةُر، 
، يَيُْ َمةُل يةج  والُمعَالَُج، ولَْ ٌم يُْغلَ  بَِخةل ٍ إْغةالء 

 : إْرٌي، والهاُء ِ َوٌض من الياءِ السَّفَِر، وأْصلُ 

  : إُروَن.ـ 
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وأَرِت الِقةْدُر تَةأِْري أْريةا : لَةِ َق بأَْسةفَِلها ِشةْب  ـ 
ِِراِق، ًْ  الُجْلبَِة السَّْوداِء من اال

 كأَِريَْت،ـ 

 الدابَّةُ َمْربَطها: لَِ َمِْ ، ـوـ 

ْ ، ـوـ   الريُك الماَء: َصبَِّ

 َل،النَّْ ُل: َ ِملَِت العَسَ  ـوـ 

ْت وأْتَرْت،ـ   كَِأَرَّ

َِ، ـوـ  : اْغِا  َصْدُر ُ َ لَجَّ

 كأَِرَي،ـ 

ْت، وأِلفَةْت َمعَهةا  ـوـ  ابَةِة: اْ َةةمَّ الدابَّةةُ إلة  الدَّ
دا . وآَرْيُِها أ َا. ًِ  َمْعلَفا  وا

واألْرُي: ما لَةِ َق بأَْسةفَِل الِقةْدِر، والعََسةُل، أو ـ 
ثةم تَْلِفُ ة ، أو مةا  ما تَْجَمع ُ النَّْ ُل يج أْجوايِهةا

 لَِ َق من العََسِل يج َجْوِف العَسَّالَِة،

تُ ، ـوـ   من السَّ اِب: ِدرَّ

مةةن الةةريكِ: َ َملُهةةا وَسةةْوقُها السةة اَب،  ـوةةـ   
 والنََّدى يَقَُع  ل  المَّجِر، ولُطا ةُ ما تَأُْكلُ .

ى  ن : تََخلََّف،ـ   وتَأَرَّ

َِبََس، ـوـ  ًْ  بالم اِن: ا

 ،كائََِْرىـ 

ا ُ. ـوـ   المجَء: تََ رَّ

، ويَُخفَّف: األِ يَّةُ.ـ   واآلِريُّ

ْيُِها،ـ   وأرَّ

 لها تَأِْريَة : َجعَْلُت لها آِريَّة ، ـوـ 

 المجَء: أثْبَُِّ ، وَم َّْنُِ ُ، ـوـ 

 الناَر: َ  َّْمُِها، وَريَْعُِها، ـوـ 

 أَو َجعَْلُت لها إَر  ،ـ 

ْيُت. ـوـ    ن األمِر: َورَّ

لُّ يَأُْتو: قَلََص. و: ـ  أَتى ال  ِ

 ي: أََتى إلي  أَْتيا  وأُِتيًّا: اْ َةمَّ، وَضمَّ،ـ 

ٍ: قَلََص، ـوـ  لُّ أُِتيًّا، كعُِِج   ال  ِ

 كأَِتَي، كَرِضَج،ـ 

 ل  أَْتيا : أَتا ُ من وجِ  َمأَْمنِِ  ِليَْخِِلَ ُ، ـوـ 

جَل: أَْجَهَد ُ، ـوـ   الرَّ

ى،كآتا ُ، يهَو َمأُْتوٌّ ـ   وُمْؤت 

 مالَ :  َقََا . ـوـ 

.ـ   ويوٌم آٍت: شديُد الَ ر ِ

 وتَآَتى القوُم: تََدا َُوا، أَو  اصٌّ بالُجلوِس.ـ 

تاُء، كِ ِةاٍب: َسةبَُب العَةْيِ ، أَو مةا ُسةب َِب ـ  َِ وا
 من َرغِدِ  ويَْةِلِ ،

 ِلْلَ ْرِب: ُمقيُمها، ـوـ 

ِض ِللماِل: سائُِسها، وجميةُع مةا بةين الَ ةوْ  ـوـ 
َجةةةٌر، أَو  ًَ ِ، أَو  ِكيَّةةةِة ِمةةةن الطَّةةةج  إلةةة  َمْهةةةَوى الرَّ
ِجْلٌد، أَو ُجلَّةٌ يُوَضُع  ليها الَ ْوُض، أو َمَاةبُّ 

 الماِء يج الَ ْوِض.
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ُهم: أَْقرا ُُهم.ـ  ُُ  وُهْم إتا

: أْيَةَل،ـ   وآَتى  ل  َصنِيِع  إي اء 

  ن ياُلٍن: هابَ ، ـوـ 

 المجَء: ًاذا ُ وَجارا ُ. ـوـ 

ى  ن :  ََ َص،ـ   وتَأَتَّ

ِميَّةَ ياْهَِ َّ ييها، ـوـ   الِقْدُح: أصاَب الرَّ

، ـوـ   الَ ْوَض: َجعََل ل  إتاء 

ا ُ تَأِْتيَة .ـ   كأَتَّ

ا وأس ا: داوا ُ، ـ  و: أسا الُجْرَح أْسو 

 بَْينَهم: أَْصلََك. ـوـ 

ٍ وإتاٍء: الدَّواءُ ـ  ، كعَُدو   واألُسوُّ

  : آِسيَةٌ.ـ 

 ِسج: الطبيبُ واآلـ 

باٍء.ـ  ِِ   : أُسا ٌ وإساٌء، كقُةاٍ  و

.ـ  ٍ: الَمأُْسوُّ ، َكعَِلج   واألِسجُّ

ْسةةةَو ُ، بال سةةةر وتَُةةةةمُّ: القُةةةْدَو ُ، ومةةةا ـ     َِ وا
 يَأْتَِسج ب  ال  ينُ 

  : إسا ، بال سر ويَُةمُّ.ـ 

ى.ـ  ا  يََِعَ َّ  وأَسَّا ُ تَأِْسيَة  يََِأَسَّ : َ  َّ

 عَل  إْسَو  .وائََِْس  ب : جَ ـ 

 وأََسْوتُ  ب : َجعَْلُِ  ل  إْسَو  .ـ 

وآسا ُ بماِلِ  ُمواسا  : أَ َالَ  من ، وَجعَلَة  يية  ـ 
إْسَو  ، أو ال ي وُن ذل  إالَّ من َكفاٍف. يةمن كةان 

 من يَْةلٍَة، يَلَْيَس بُمواساٍ .

 وتَآَسْوا: آس  بعُةهم بعةا .ـ 

 واألََسا: الُ ْ ُن.ـ 

ًَ يٌن.وهو أَْسواـ   ُن: 

.ـ  بُّ  واألُساَو ُ، بالةم: الط ِ

 وأُْسواُن، بالةم: د بالاَّعيد.ـ 

ِ ْ ُت. ـ ًَ  ي: أَِسيُت  لي ، َكَرِضيُت، أَس  : 

 ورُجٌل آٍس وأَْسياٌن، وامرأ ٌ آِسيَةٌ وأَْسيا َةٌ ـ 

 : أَْسةةةيا وَن وأَْسةةةيا اٌت وأَسةةةايَا وأَسةةةايوَن ـ    
 وأَْسيَيَاٌت.

نةةاِء: الُمْ َ ةةُم، والد ِ امةةةةُ، واآلِسةةيَةُ مةةةن البِ ـ   
ٍم امةةةرأ ُ  ًِ والسةةةاِريَةُ، والخاتِنَةةةةُ، وبِْنةةةُت ُمةةة ا
 ِ ةةةياِء الَمْقِدِسةةةج  يِْرَ ةةةْوَن، وأُْ ةةةُت ال ةةةايِِظ الة ِ

ثَةُ.  الُمَ د ِ

ة : أْبقَْيُت ل .ـ   وأَسْيُت ل  من اللَّْ ِم  اصَّ

اِر، وُ ْرثِجُّ المَ ـ  ٍ: بِقيَّةُ الدَّ ، كغَنِج   ِاعِ.واألِسجُّ

 ي: أََش  ال الَم، َكَرَم ، أْشيا : اْ َِلَقَ ُ. ـ

.ـ   وأِشَج إلي ، َكَرِضَج، أْشيا : اْضطرَّ

ةَد ُ: ـ  ًِ ُِة ُ، الوا وأشاُء النَّْخِل: ِصةغَاُر ُ، أو  امَّ
 أشاَء ٌ.

 وإشاٌء، كِ ِاٍب: َجبٌَل.ـ 

ٍ: ع بالَمْغِرِب.ـ  ٍ، كُسَمج   وَواِدي أَُشج 
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 : ع.وَواِدي األَشائِنِ ـ 

 وآِشج: ع.ـ 

 واألَْشُج: ُغرَّ ُ الفََرِس.ـ 

ةٌ بَ ْةَرَمْوَت.ـ   وأشاَء : أُمَّ

 وآَش  الدَّواُء العَْ َم: أَْبَرأَ ُ.ـ 

ِ، صةةةل  ِ  ليةةة  ـ     وآَشةةة : أبةةةو داُوَد النبةةةج 
 وسلم.

ي: اآلِصيَةُ، ُمَخفَّفَة : لعةاٌم كالَ َسة  بةالَِّْمِر،  ـ
اِهيَةُ الالَِّتَمةُ، و  اآلِصَر ُ.والدَّ

 وأصَّ  تَأِْصيَة : تَعَسََّر.ـ 

 واألياِصج: األياِصُر.ـ 

 وأِصَج السَّناُم، َكَرِضَج: تََ اَهَر َشْ ُم .ـ 

 وابُن آِصج: لائٌِر.ـ 

 و: أصا النَّْبُت يَأُْصو: ات َاَل، وَكثَُر. ـ

 ي: األضا ُ: الُمْسَِْنِقُع من َسْيٍل وغيِر ِ  ـ

ةةةةـ       . وإضةةةةاٌء  : أَضةةةةواٌت وأَضةةةةياٌت وأض 
 وإُضوَن.

ضةةاُء: الَمْبَطَخةةةُ، واألَجَمةةةُ مةةن الِخةةالِف ـ    َِ وا
 الِهْنِدي.

َِ اُء: لُغَةٌ يج الِو اِء.ـ   ي: ا

باِر يةةج الَمْ َرَ ةةِة، ـ    ي: األَواِغةةج: َمفَةةاِجُر الةةد ِ
َد ُ: آِغيَةٌ. ًِ  الوا

، ـ  ي: األيَ ، كعََاا: الِقَطُع من الغَةْيِم كمةا ُهةنَّ

َد ُ: أ ًِ  يا ٌ.الوا

أو األيَةة  مةةن السَّةة اِب: الةةَي يُْفةةِرُغ مةةاَء ُ ـ   
ََْهُب.  ويَ

، بالةم وكسر الفاِء: ع.ـ   وأُيِجٌّ

 وآيَ : أْويَ .ـ 

 ي: أقَ : َكِرَ  الطعاَم والمَّراَب ِلِعلٍَّة.ـ 

قاُء: الِوقاُء.ـ  َِ  وا

ي: أََكةةةة ، َكَرَمةةةة : اْسةةةةَِْوثََ  مةةةةن َغِريِمةةةة  ـ     
 بالمُّهوِد.

 لِوكاُء.واَكاُء: اـ 

و: األالُء، كَسةة اٍب ويُْقَاةةُر: َشةةَجٌر ُمةةرٌّ دائِةةُم  ـ  
َدتُ ُ: أالَء ٌ، وأالٌء أيةا . ًِ  الُخْةَرِ ، وا

: ُدبَ  ب .ـ   وِسقاٌء َمأْلوٌء وَمأِْلجٌّ

ا  وأُِلي ا  ـ   وأاَلَ أْلوا  وأُلُو 

َر، وأبَطأ، وتََ بََّر،ـ   وأَلَّ  واتَّلَ : قَاَّ

ِ يَّْ ، ـ  ًَ ةَظ، يةال و"إالَّ  ًْ يال أِليَّْ " أي: إن لم أ
 أتاُل أْللُُب ذل ، وأُْجِهُد  َْفسج يي .

 وما أَلَْوتُ ُ: ما اْسََِطْعُِ ُ،ـ 

ا : ما تََرْكُِ ُ. ـوـ   المجَء أْلوا  وألُو 

 واألَْلَو ُ، ويُثَلَُّث،ـ 

 واألليَّةُ واألِليَّا: اليَميُن.ـ 

 وآلَ  وائَِْلَ  وتَأَلَّ : أْقَسَم.ـ 
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 وال َدَرْيَت وال ائَِْلَْيَت،ـ 

 أو وال ألَْيَت: إتْباٌع،ـ 

 وقيَل: وال أتْلَْيَت، أي: ال أتْلَْت إبِلَُ .ـ 

ُر ب ،ـ   واأللُوَّ ُ: الغَْلَو ُ، والسَّْبغَةُ، والعُوُد يَُِبَخَّ

، بةمِين ييهما،ـ  ِ  واأللُو   كاأللُوَّ

ِليَِّة، ب سرتينِ ـ  َِ  وا

  : أالِويَةٌ.ـ 

ألَْلةةةُو: العِطيَّةةةةُ، وبَعَةةةر الغَةةةنَِم، وقةةةد آلَةةة  واـ    
 الم اُن.

ي: األْليَةةُ: العَِجيةَ  ُ، أو مةا َرِكةَب العَُجةَ  مةن  ـ
 َشْ ٍم ولَْ مٍ 

 : ألَيَاٌت وأاليا، وال تَقُْل: إْليَةٌ، وال ِليَّةٌ، وقد ـ 
ُك، وأل ة  وآٍل  أَِلَج، َكَسِمَع. وَكْبٌ  أْلياٌن، ويَُ ةرَّ

ةٌ أْليا َةةةةةٌ وأْليةةةةا، وكةةةةَا الرُجةةةةُل وآلَةةةة ، و َْعَجةةةة
والمرأ ُ، مةن ِرجةاٍل أُْلةجٍ و سةاٍء أُْلةجٍ وأليا ةاٍت 

 وأالَيَا وأالٍَء.

مةةا ُ ـ    ًَ ْبهةةاِم، و َِ ِ  ا واألْليَةةةُ: اللَّْ َمةةةُ يةةج َضةةرَّ
ةةةةْ َمةُ، وبال سةةةةر:  السةةةةاِق، والَمَجاَ ةةةةةُ، والمَّ

 الِقبَُل، والجا ُِب.

ةةةدُ ـ     ًِ ها: إْلةةةٌج وأْلةةةٌو وأْلةةةٌج واآلالُء: الةةةن ِعَُم، وا
 وأل   وإل  .

ٍ: ال ثيُر األيماِن.ـ  ، َكغَنِج   واألِلجُّ

 وأْليَةُ: ماٌء، وبالةم: بَلََداِن بالَمْغِرِب.ـ 

 وأْليِاِن: َهْةبَِان بالَ ْوأِب.ـ 

 وآِليَةُ: ع.ـ 

 و: األََمةُ: الَمْملُوَكةُ  ـ

 : أَمةةةةواٌت وإمةةةةاٌء وآٍم وأْمةةةةواٌن، ُمثَلَّثَةةةةة ، ـ     
 أْصلُها: أَمَو ٌ وأَْمَو ٌ.و

 وتَأمَّ  أَمة : اتََّخََها،ـ 

 كاْسَِأَْم .ـ 

اها تَأِْميَة : َجعَلَها أَمة .ـ   وأمَّ

 وآَمْت وأِميَْت، َكَسِمعَْت،ـ 

 وأُمَوْت، كَ ُرَمْت، أُُموَّ  : صاَرْت أَمة .ـ 

ْت.ـ  ًَ : صا نَّْوُر تَأُْمو إماء   وأَمِت الس ِ

قَبِيلَةةةٌ مةةن قُةةَرْيٍ ، والنِْسةةبَةُ: وبَنُةةو أَُميَّةةةَ: ـ   
.  أَُمِويٌّ وأََمِويٌّ وأَُمي ِجٌّ

ا قَْوُل بعِةِهم: َ ْلقََمةُ بةُن ُ بَْيةٍد، وماِلةُ  ـ  ضوأمَّ
كةةة ،  ِْسةةبَةٌ إلةة  بَلَةةٍد،  بةةُن ُسةةبَْيعٍ األََمِويَّةةاِن، م رَّ

 يقاُل ل : أَمَو ُ، يَِفيِ   ََ ٌرم.

ِليفَةةةةَ، وبِْنةةةُت وأَمةةةةُ بنةةةُت  اِلةةةٍد، وبْنةةةُت  َ ـ    
 الفاِرِسيَِّة، وبْنُت أبج الَ َ ِم: َصَ ابِيَّاٌت.

ا: يةج المةيِم، وبةالَِّْخفيِف: تَْ ِقيةُ  الَ ةالَِم ـ  وأمَّ
 الَي يَِْلُو ُ.

 و: إْ ٌو من اللَّْيِل: سا ةٌ.ـ 

 ي: أ َ  المجُء اْ يا  وأ اء  وإ   ، بال سر، ـ

ٍ: ًةةاَن، وأْدَركَ ـ    ، َكغَنِةةج  ، أو  ةةاصٌّ وهةةو أ ِةةجٌّ
 بالنَّباِت،

 واالْسُم: األَ اُء، َكَس اٍب، وبال سر: مـ 

  : آ ِيَةٌ وأواٍن.ـ 
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رُّ ُ، يهو آٍن.ـ  ًَ  وأ َ  الَ ِميُم: ا ِه  

وبَلَةةَ  هةةَا أ ةةا ُ، ويُْ َسةةُر: َغايََِةة ُ أو  ُْةةةَج ُ ـ   
 وإِْدراَك ُ.

 واألَ ا ُ، َكقَناٍ : الِ ْلُم، والَوقَاُر،ـ 

 المرأ ُ ييها يُُِوٌر ِ ْنَد الِقياِم.كاألَ َ ، وـ 

 ورُجٌل آٍن: كثيُر الِ ْلِم.ـ 

 وأ َِج، كَسِمَع،ـ 

 وتَأ َّ  واْسَِأْ َ : تَثَبََّت.ـ 

ة ، يهةو ـ  وأ َ  أُ يَّا ، َكَجثَ  ُجثِي ا ، َوَرِضةَج ِرض 
َر، وأْبَطأَ، : تأ َّ  أ ِجٌّ

 كأَ َّ  تَأْ ِيَة ،ـ 

.ـ   وآ َْيُِ ُ إيناء 

 ُج، ويُْ َسُر،واألَ ْ ـ 

ْ ةةُو، بال سةةر: الةةَوْهُن، والسةةاَ ةُ ـ    َِ واألَ ةةاء وا
ا من .  من اللَّْيِل، أو ساَ ةٌ مَّ

َِ َ ، كملَ  و ل : ُكلُّ النَّهارِ ـ   وا

.ـ    : آ اٌء وأُ ِجٌّ وإِ ِجٌّ

وأُ َةةةا، َكُهنَةةةا، أَو َكَ َِّةةة ، أَو ب سةةةر النُّةةةوِن ـ    
َدِ : بِئْةةةٌر بالمدينةةةِة ِلبَ  نِةةةج قَُرْيَ ةةةةَ، وواٍد الُمَمةةةدَّ

ِ ِمار.  بطريِ  ًا  

: الداِهيَةُ ـ   و: األُوَّ ُ، بالةم والمَّد ِ

  : أَُوٌو، َكُاَرٍد.ـ 

ي: أَوْيةةةةُت َمْنِ ِلةةةةج، وإليةةةة  أُِويًّةةةةا، بالةةةةةم  ـ    

 ويُْ َسُر،

ْيةةُت واتََّوْيةةُت وائََِْوْيةةُت: ـ    ْيةةُت تَأِْويَةةة ، وتَأَوَّ وأَوَّ
 ْنُِ . ََ ْلُِ ُ بِنَْفِسج، وَس َ 

ْيُِ  وآَوْيُِ : أْ َ ْلُِ .ـ   وأَوْيُِ  وأوَّ

 والَمأَْوى والَمأِْوي والَمأَْوا ُ: الم اُن.ـ 

ِت الطَّْيُر،ـ   وتأَوَّ

عَْت.ـ   وتَآَوْت: تََجمَّ

ياٌت.ـ  ِ ٍ: ُمَِأَو  ، َكُجثج   وَلْيٌر أُِويٌّ

وأَوى لةةةة ، َكةةةةَرَوى، أْويَةةةةة  وإِيَّةةةةة  وَمأِْويَةةةةة  ـ     
،وَمأْوا  : رَ   قَّ

 كائََِْوى.ـ 

 وابُن آَوى: ُدَويبَّةٌ ـ 

  : بناُت آَوى.ـ 

ِ، ويقال: آيَةُ.ـ  ي   وآَو ُ: د قُْرَب الرَّ

، والَِّْخيِيةةةةِر،  ـ     ةةةة  ِ ةةةةْرُف َ ْطةةةةٍف، وللمَّ ًَ أَْو: 
ْبَهةةةةةةةاِم، وُمْطلَةةةةةةةِ  الجمةةةةةةةع، والَِّْقِسةةةةةةةيِم،  َِ وا
والَِّْقِريةةِب: ضمةةا أْدِري أَسةةلََّم أو َودََّعم، وبمعنةة  

ةةةِة، وبمعنةةة  إالَّ يةةةج االْسةةةِِثْنَاء، إلةةة  ًَ ، ولإِلبا
 وهَ  يَْنَِِاُب الُمَةاِرُع بعَدها بِمْضماِر أْن:

 كسْرُت ُكعُوبَها أو تَْسَِِقيَما.

َوتَِجةةةجُء َشةةةْرِليَّة ،   ةةةو: ألَْضةةةِربَنَّ ُ  ةةةاَا أَو 
مةةاَت، وللَِْبِعةةيض،   ةةو: آقةةالوا: كو ُةةوا ُهةةودا  

عنةةة  ًِةةة ، أْو  َاةةةاَرى{، وبمعنةةة  بةةةل، وبم
وبمعن  إذَْن. وإذا َجعَْلََِهةا اْسةما ، ثَقَّْلةَت الةواَو، 

 يقاُل: َدْع األَوَّ َجا ِبَا .

ْرٌف يَُمدُّ ويُْقَاُر. ًَ  آ أ: 
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 وآ َتْيُد، أي أ َتْيُد.ـ 

 ي: أَه ، َكَرَم : قَْهقَ َ يج َض   .ـ 

ي: اآليَةُ: العاَلََمةُ، والمخُص، وْت ُهةا يَْعلَةةٌ،  ـ
كة ، أَو يَاِ لَةٌ بالفِك، أ  و يَعَلَةٌ، م رَّ

  : آياٌت وآٌي ضوآياٌيمـ 

 جج: آياٌء، والِعْبَر ُ ـ 

ماَر ُ،ـ  َِ   : آٌي، وا

مةةن القُةةْرآِن: كةةالٌم ُمَِِّاةةٌل إلةة  اْ ِقَطاِ ةةِ .  ـوةةـ   
وآيةٌ مما يُةةاُف إلة  الِفْعةِل لقُةْرِب معناهةا مةن 

 معن  الَوْقِت.

 للَّي ِنَِة.وإِيَا الممِس: يج الُ ُروِف اـ 

ْدتُ .ـ   وتآيَْيُِ  وتأَيَّْيُِ : قََاْدُت َشْخَا ُ، وتَعَمَّ

 وتأيَّ  بالم اِن: تَلَبََّث  لي ، وتأ َّ .ـ 

 وموِضٌع مائِجُّ الَ ْلَ: وِ يُم .ـ 

ةا يَْعِقةُل ومةا ال يَْعِقةُل، ـ  ْرُف اْسِِْفَهاٍم َ مَّ ًَ  : أَيُّ
 َمْبنِيَّةٌ، وقد تَُخفَُّف، كقَْوِلِ :

ماَكْيِن أْيُهما.  تَنَ َّْرُت  َْسرا  والس ِ

وقةةد تَْدُ لُةة  ال ةةاُف، يَيُْنقَةةُل إلةة  ت ثِيةةِر العةةدِد، 
بمعن  َكِم الَخبَِريَِّة، ويُْ َُِب تَْنِوينُ   و ا ، وييهةا 
لُغاٌت: كأَي ِْن وَكْييِْن وكائِْن وَكةأَى وكةاء، تقةوُل: 

 كأَي ِْن رُجال ، ومن رجٍل.

َل بها إلة   ةداء وأيٌّ أَْيةا : ـ  اسٌم ِصيَ  ليََُِوصَّ
ُجةةُل، وأُجيةةَ   َْاةةُب  مةةا َدَ لَِْةة  أْل، َكيَةةا أيُّهةةا الرَّ

ٍ، يِقُوُل: يا أَيُّها الرجَل أَْقبِْل.  ِصفِة أَي 

ةةْرٌف ِلنِةةداء القريةةِب، وبمعنةة  ـ    ًَ وأَْي، َكَ ةةْج: 

 الِعباَرِ .

وإِْي، بال سر: بمعن   َعَْم، وتُوَصُل بةاليِميِن، ـ 
 يقاُل: ِهْج.و

ثٌ ـ   وابُن أيَّا، َكَريَّا: ُمَ د ِ

ْرُف  ِداء، َكَهيَا.ـ  ًَ  وأيَا ُمَخفَّفَا : 

 فَْصُل البَاء

:  ـ و: بأَى، َكَسعَ ، وَكةَدَ ا قليةٌل، بةأْوا  وبَةأْواء 
 يََخَر،

  فَس ُ: َريَعَها، ويَخَر بها، ـوـ 

الناقَةةةُ: َجَهةةَدْت يةةج َ ةةْدِوَها، وتََسةةاَمْت،  ـوةةـ   
 عالَْت.وتَ 

.ـ   ي: وبَأَْيُت أْبأَى بَأْيا : لُغَةٌ يج ال ل ِ

 و: بَِا بالم اِن يَْبُِو: أَقَاَم.ـ 

 و: البَثاُء، كقَبَاء: أرٌض َسْهلَةٌ، أَْو ع. ـ

مةةاُد، جمةةُع بِثَةةٍة، وأْصةةلَُها ـ    والبِثَةة ، َكةةألَ : الرَّ
 بِْوثَةٌ.

ٍ: ال ثيُر الَمْدحِ للناِس، واـ  ، كعَِلج  ل ثيةُر والبَثِجُّ
 الَ َمِم.

 وبَثَا يَْبثُو: َ ِرَق.ـ 

و: بَُجةةةاَو ُ، كُ غةةةاَو َ: أرُض النُّوبَةةةِة، منهةةةا  ـ   
.  النُّوُق البُجاِويَّاُت، َوَوِهَم الجوَهِريُّ

وبِجايَةةةةةُ، بال سةةةةر: د بةةةةالَمْغِرب. وبَُجيَّةةةةةُ، ـ     
ِ، و نهةةةا:  كُسةةةَميَّةَ: َرَوْت  ةةةن َشةةةْيبَةَ الَ َجبِةةةج 

 .ثابٌِت الثُّماِلجُّ 
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ْب اء: االْ ِقَطاُع،ـ  َِ  ي: ا

ِج.ـ   وقد أَْبَ ْت َ لَجَّ دابَِّ

ِديء، ـ      َلةةةةُب الةةةةرَّ ْ ةةةةُو، والرُّ و: البَْخةةةةُو: الر ِ
َد ُ: بَْخَو ٌ. ًِ  الوا

 وبََخا َغَةبُ ُ: َسَ َن، َويَََِر، كباَ .ـ 

َهةةَر،  ـ   َِ ا :  ا  وبَةةداء  وبَةةَداَء   وبُةةُدو  و: بَةةَدا وبُةةُدو 
 وأَْبَدْيُِ .

ُل ما يَْبُدو من .وبَ ـ   داَو ُ المجء: أَوَّ

أْيِ: ِاِهُر ُ.ـ   وباِدي الرَّ

وبََدا ل  يج األمِر بَْدوا  وبَةَداء  وبَةدا  :  ََمةأَ لة  ـ 
 ،ٍ يي  َرأٌْي، وهةو ذُو بَةَدواٍت. ويَعَلَة ُ بةاِدَي بَةِدي 
، وباِدَي بَدا : أَْصلُها الَهْمَ  ُ، وذُِكةَرْت  وباِدَي بَد ٍ

َمةُد بةُن بلُغاتِها. و ًْ يَْ يَ  بُن أَيُّوَب بِن باِدي، وأَ
ثاِن. ِ بِن البادي، وال تَقُل الباَدا: ُمَ د ِ   ِلج 

والبَةةْدُو والباِديَةةةُ والبةةادا ُ والبَةةداو ُ: ِ ةةالُف ـ   
 الَ َةِر.

 وتَبَدَّى: أَقاَم بها.ـ 

، ـ    َوتَبةةاَدى: تََمةةبَّ َ بأَْهِلهةةا، والن ِْسةةبَةُ: بَةةداِويٌّ
،ٍ ،  َكَسةةةةةةخاِوي  ، بال سةةةةةةر، وبَةةةةةةَدِوي  وبِةةةةةةداِويٌّ

كة ،  اِدَر ٌ.  م رَّ

 وبََدا القوُم بَدا : َ َرُجوا إل  الباِديَِة.ـ 

ا : باُدوَن.ـ   َوقَْوٌم بُد ى وبُد 

 وبَْدَوتَا الواِدي: جا ِبَا ُ.ـ 

 والبََدا، َمْقُاورا : السَّْلُك.ـ 

 وبََدا: أَْ َج  يََ َهَر  َْجُو ُ من ُدبُِرِ ،ـ 

َ ـ   ْبَدى.كأ

ْ ساِن: َمْفِالُ ُ ـ  َِ  وبََدا ا

  : أَْبداٌء.ـ 

ٍ،ـ  ، َكَرِضج   والبَِديُّ

ِ، وبَْدَو ُ، وبََدا،ـ   وواِدي البَِدي 

 وداَر ُ بَْدَوتَْيِن: مواِضُع.ـ 

 وباَدى بالعداَوِ : جاَهَر،ـ 

 َكَِباَدى.ـ 

والبَةةدا ُ: الَ ْمةةأَ ُ، وبَةةَدأَْت وقةةد بَةةِديَِت األرُض ـ   
 كَرِضيَْت.ييهما، 

وباِديَةُ بنُت َغْيالََن الثَّقَِفيَّةُ: َصَ ابِيَّةُ، أَو هةج ـ 
 بنوٍن بعَد الداِل.

 ي: بََدْيُت بالمجء، ـ

 وبَِديُت ب : اْبََِدأُْت.ـ 

ُ ، وهةج:  ـ ًِ ٍ: الرجةُل الفةا ، َكَرِضةج  يُّ َِ و: البَة
بالهاء، وقد بَََُو بةَاء  وبَةَاء  ، وبَةََْوُت  لةيِهم 

 ْم،وأْبََْيُِهُ 

 من البََاء: وهو الَ الُم القَبِيُك.ـ 

ََْو ُ: يََرٌس ألَبج ُسوا ٍ، وَغِلةَط الجةوهريُّ ـ  وبَ
 يي  َغْلَطَِْيِن، ويج إِْ ماِدِ  البَْيَت َغْلَطَِْيِن.

ٍ، كأَْبَ ى.ـ   وأَْبََى بُن َ ِدي 

ٌث.ـ  َسُن بُن م مِد بِن باذَى: ُمَ د ِ ًَ  و

 يَّةَ.وبََُيَّةُ بُن ِ ياٍض، كعُلَ ـ 
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 و: البَُر ُ، َكثُبٍَة: الَخْلَخالُ  ـ

ْلقَةةةٌ يةةج أْ ةةِف ـ    ًَ  : بُةةرا ٌ وبُةةِريَن وبِةةِريَن، و
 البَعيِر، أَْو يج لَْ َمِة أْ ِفِ . وبَُر ٌ َمْبُروَّ ٌ.

 وبَرا ُ ّللاُّ يَْبُرو ُ بَْروا : َ لَقَ ُ.ـ 

 وبََرْوتُها: َجعَْلُت يج أَْ ِفها بَُر  ،ـ 

 ا، يهج ُمْبرا ٌ،كأَْبَرْيُِهـ 

 السَّْهَم والعُوَد والقَلََم:  ََ ُِّها. ـوـ 

ي: بََرى السَّةْهَم يَْبِريةِ  بَْريةا  واْبِةرا ُ:  ََ َِة ُ،  ـ
 وقد اْ بََرى.

، أَو كاِمُل البَْريِ.ـ  : َمْبِريٌّ  وسْهٌم بَِريٌّ

اٍد: صا ِعُ ُ، وأَبو العاِليَِة، وأَبةو ـ  اء، كَمدَّ والبر 
 َمْعَمٍر.

يُن يُْبةَرى ـ  ة  ِ اء ُ والِمْبرا ُ، َكِمْسة اٍ : الس ِ والبَرَّ
 بها القَْوُس.

هما: النُّ اتَةُ.ـ   والبُراء والبُرايَةُ، بَةم ِ

و اقَةٌ ذاُت بُرايٍَة أَْيةا : ذاُت َشةْ ٍم ولَْ ةٍم، أَو ـ 
 بقاء  ل  السَّْيِر.

 وبَرا ُ السَّفَُر يَْبِريِ  بَْريا : َهَ لَ ُ.ـ 

 ى: الُِّراُب.والبَرَ ـ 

: يج ب و ر.ـ   والباِريُّ

 وبََرى: ع.ـ 

 واْ بََرى ل : اْ ََِرَض.ـ 

ْضُت.ـ  ْيُت ِلَمْعُرويِِ : تَعَرَّ  وتَبَرَّ

 وبارا ُ:  اَرَض ُ،ـ 

 امرأتَ ُ: صالََ ها  ل  الِفراِق. ـوـ 

 وتَبَاَريَا: تَعاَرضا.ـ 

 والبَِريَّةُ: يج الَهْمِ .ـ 

لُِّةةةراُب، وصةةةاَدَف قََاةةةَب وأْبةةةَرى: أََصةةةابَ ُ اـ    
 السُّ َِّر.

 وابُن باٍر: شاِ ٌر.ـ 

 و: بَْ ُو المجء: ِ ْدلُ ُ. ـ

 والباُت والباِتي: َضْرٌب من الاُّقورِ ـ 

  : بَواٍت وبُ ا ٌ وأْبُؤٌت وبُُؤوٌت وبي اٌن،ـ 

 كأَ َّ ُ من بََ ا يَْبُ و، إذا تََطاَوَل، وتأ ََّس،ـ 

ُجَل: قََهَر ُ، و ـوـ   بََطَ  ب ،الرَّ

 كأَْبَ ا ُ.ـ 

والبَة اُء: اْ ِ نةاٌء يةج ال َّْهةِر  نةَد العَُجةِ ، أَو ـ 
إْشةراُف َوَسةةِط ال َّْهةةِر  لة  االْسةةِت، أَو  ةةروُ  
َر العَُجةةةُ   ةةةْدِر وُد ةةةوُل ال َّْهةةةِر، أَو أَن يََِةةةأَ َّ الاَّ
ويَْخةةُرَ ، بَةةِ َي، َكَرِضةةَج، وبَةةَ ا َكةةَدَ ا، يَْبةةُ و، 

 بَْ َواء.يهو أْبَ ى، وهج 

 وتَباَتى: َريََع َ ُجَ  ُ،ـ 

كةةأَْبَ ى، َوَوسَّةةَع الَخْطةةَو، وتََ ثَّةةَر بمةةا لةةيس ـ   
  نَد ُ.

 وبَْ َواُن: رُجٌل.ـ 

 والبَْ واء: أَْرٌض بَْيَن الَ َرَمْيِن.ـ 
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ْرَضاُع.ـ  َِ ْب اء: ا َِ  وا

 وهَا بَِ ي ِج: َرضيِعج.ـ 

َمِن بُن أَْبَ ى: تابِِعجٌّ ـ  ًْ  .و بُد الرَّ

ٌث.ـ   وإبراِهيُم بُن باٍت: ُمَ د ِ

ٌث م.ـ   وِ ياُض بُن بَْ واَن: ُمَ د ِ

اُ .ـ   ويَُةْيُل بُن بَْ واَن: تاِهٌد قََِلَ ُ الَ جَّ

 ي: بُْسيَاُن، بالةم: َجبٌَل.ـ 

ُسَن ُ لقُ ُ.ـ  ًَ  و: بََما، َكَدَ ا: 

 و: بََاا، َكَدَ ا: اْسَِْقَا   ل  َغِريِمِ .ـ 

 ال سر: اْسِِْقااء الِخااء،والبِااُء، بـ 

 وَ اا ُ ّللاُّ وبَاا ُ ولَاا ُ.ـ 

.ـ   ويُقاُل: َ ِاجٌّ بَِاجٌّ

مةةةاِد بَْاةةةَو ٌ، أَي: َشةةةَرَر ٌ وال ـ     ومةةةا يةةةج الرَّ
 َجْمَر ٌ.

 وبَْاَو ُ: ع.ـ 

ة ، كُربَّة  وُهةد ى:   بِةباِلِد بَِجيلَةةَ، أَو ـ  ي: بُةَّ
 واٍد.

 ي: الباِليَةُ: الناُجوُد. ـ

ًَ ـ  َ   ِسيبََوْيِ  البِْطيَةُ، بال سر، وال ِ ْلةَم لةج و
بَِمْوضةةةوِ ها، إالَّ أَنَّ ي ةةةوَن أْبَطْيةةةُت: لُغَةةةةٌ يةةةج 

 أَْبَطأُت.

ا: اْكَِنََ ، وتَراَكَب. ـ  و: بََ ا لَْ ُم ُ يَْبُ و بُُ وًّ

 والبُ اء، بالةم: لََ ماٌت ُمَِراِكباٌت، ـ 

ِ يِت المرأَ ُ وبَِ يَْت: إتْباٌع.ـ  ًَ  و

 و: البَْعُو: الِجنايَةُ، والُجْرُم، ـ

وقد بعَ ، َكنََهة  وَدَ ةا وَرَمة ، والعاِريَةةُ، أَو ـ 
أَن تَْسةةَِعيَر َكْلبةةا  تَاةةيُد بةة ، أَو يََرسةةا  تُسةةابُِ  

  لي ،

 كاالْسِِْبعاء.ـ 

 وأَْبعا ُ يََرسا : أَْ بَلَ ُ.ـ 

 وبَعا ُ بَْعوا : قََمَر ُ، وأصاَب من ،ـ 

 أصابَ ُ بها، بالعيِن: ـوـ 

ا : ساقَ ُ. ـوـ    ليهم َشر 

 و: بَغَا المجَء بَْغوا :  ََ َر إلي  َكْيَف هو. ـ

 والبَْغُو: ما يَْخُرُ  من َشَجِر العُْريُِط والسَّلَِم.ـ 

والبَْغةةةَو ُ: الطَّْلعَةةةةُ تَْنَمةةة ُّ يََِْخةةةُرُ  بَْيةةةةاَء، ـ    
 والثََّمَر ُ قبَل  ِةاِجها.

 سابُوَر.وبَْغواُن:   بِنَيْ ـ 

اُء، ـ     : الُ َسةةةْيُن بةةةُن َمْسةةةعُوٍد الفَةةةرَّ والبَغَةةةويُّ
 منسوٌب إل  بَْغموَر، وذُِكَر.

،  ـ ِهنَّ ي: بَغَْيُِ ُ أْبغيِ  بُغاء وبُغ   وبُْغيَة ، بَةةم ِ
 وبِْغيَة ، بال سر: َللَْبُِ ُ،

 كاْبَِغَْيُِ ُ وتَبَغَّْيُِ ُ واْسَِْبغَْيُِ ُ.ـ 

 ٍة: ما اْبُِِغَج،والبَِغيَّةُ، َكَرِضيَّ ـ 

 ْغيَِة، بال سر والةم، والةالَّةُ الَمْبِغيَّةُ.ـكالبُ ـ 
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 وأْبغا ُ المجَء: َللَبَ ُ ل ،ـ 

 َكبَغَا ُ إيَّا ُ، َكَرما ُ، أَو أَ ا َ ُ  ل  َللَبِِ .ـ 

 واْسَِْبغَ  القَْوَم يَبَغَْو ُ،ـ 

 ل : َللَبُوا ل . ـوـ 

 والباِغج: الطَّاِلبُ ـ 

 وبُغياٌن.  : بُغا ٌ ـ 

َل.ـ   واْ بَغَ  المجُء: تَيَسََّر، وتََسهَّ

 وإ َّ ُ لََُو بُغايٍَة، بالةم: َكسوٌب.ـ 

 وبَغَِت األََمةُ تَْبِغج بَْغيا ،ـ 

: ـ    ، يهةةج بَِغةةجٌّ وبَغُةةوٌّ وباَغةةْت ُمباغةةا   وبِغةةاء 
 َ َهَرْت.

: األََمةُ، أَو الُ رَّ ُ الفاِجَر ُ.ـ   والبَِغجُّ

لَةَم، وَ ةَدَل وبَغَة   لية  ـ  َِ يَْبِغةج بَْغيةا : َ ةالَ، و
، واْسََِطاَل، وكَََب، ِ   ن الَ   

 يج ِمْميَِِِ : اْ ِاَل، وأسرَع، ـوـ 

المةةجَء:  ََ ةةَر إليةة  َكيةةَف هةةو، وَرقَبَةة ُ،  ـوةةـ   
 واْ ََِ َر ُ،

 السَّماُء: اْشَِدَّ َمَطُرها. ـوـ 

 والبَْغُج: ال ثيُر من البََطِر.ـ 

 ال يُْلِقُك.وَجَمٌل باغٍ: ـ 

 وما اْ بَغَ  لََ  أْن تَْفعََل،ـ 

 وما اْبَِغَ .ـ 

 وما يَْنبَِغج وما يَْبَِِغج.ـ 

مةةةاِم ـ     َِ ويِئَةةةةٌ باِغيَةةةةٌ:  اِرَجةةةةٌ  ةةةن لاَ ةةةِة ا
 العاِدِل.

 والبَغايا: الطَّالئُِع، ت وُن قبَل ُوروِد الَجْيِ .ـ 

 والُمْبَِِغج: األََسُد.ـ 

 قاَو  :  ََ َر إلي .و: بَقا ُ بعَْينِِ  بَ  ـ

 وبَقَْوتُ : اْ ََِ ْرتُ .ـ 

 واْبقُْ  بَْقَوتََ  مالََ ،ـ 

ْفَ َ  مالََ .ـ  ًِ فَْ  ُ  ًْ  وبَقاَوتََ  مالََ ، أَي: ا

، وبَقَ  بَْقيا : ِضدُّ يَنَِج. ـ  ي: بِقَج يَبقَ  بقاء 

وأْبقةةةا ُ وبَقَّةةةا ُ وتَبَقَّةةةا ُ واْسةةةَِْبقَا ُ، واالْسةةةُم: ـ    
َكةةةَدْ َوى، ويَُةةةةمُّ، والبُْقيَةةةا بالةةةةم،  البَْقةةةَوى،

 والبَِقيَّةُ، وقد تُوَضُع الباقِيَةُ موِضَع الَمْاَدِر.

وآبَِقيَّةةةةُ ِ َ ْيةةةٌر{ أَي: لاَ ةةةةُ ِِ واْ ِِ ةةةاُر ـ    
ثوابِِ ، أَو ال الَةُ الباقِيَةُ لَُ ةْم مةن الَخْيةِر، أو مةا 

 أْبقَ  لَُ ْم من ال الِل.

 اُت{: كلُّ َ َمةٍل صةاِلكٍ، أَو آوالباقياُت الاالـ 
، وّللاُّ  سةةب اَن ِِ، وال مةةد هلل، وال إلةة  إال ّللاُّ

لواُت الَخْمُس.  أْكبَُر، أَو الاَّ

وُمْبِقيَةةةاُت الَخْيةةةِل: الِةةةج يَْبقَةةة  َجْريُهةةةا بعةةةَد ـ    
 اْ ِقَطاعِ َجْريِ الَخْيِل.

 واْسَِْبقَا ُ: اْسَِْ يا ُ،ـ 

  .من المجء: تََرَك بَْعةَ  ـوـ 

ٍ: ًايُظ األَْ َدلُِس.ـ   وبَِقجُّ بُن َمْخلٍَد، َكَرِضج 
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ٌث ضعيٌف.ـ   وبقيَّةُ: ُمَ د ِ

 وبقيَّةُ وبَقاٌء: اْسماِن.ـ 

وأَْبقَْيةةةُت مةةةا بَْينَنةةةا: لةةةم أُبةةةاِلْ  يةةةج إْيسةةةاِدِ ، ـ    
 واالْسُم: البَِقيَّةُ.

وآأُولُةةةو بَِقيَّةةةٍة يَْنَهةةةْوَن  ةةةن الفَسةةةاِد{، أَي: ـ    
 يَْهٍم. إْبقاء، أَو

وبقةةا ُ بَْقيةةا : َرَصةةَد ُ، أَو  ََ ةةَر إليةة ، واِويَّةةةٌ ـ   
 يائِيَّةٌ.

 ي: بََ   يَْبِ ج بُ اء وبُ   ، ـ

 يهو باكٍ ـ 

.ـ    : بُ ا ٌ وبُِ جٌّ

 والَِّْب اء، ويُْ َسُر: البُ اء، أَو َكثَْرتُ .ـ 

 وأَْب ا ُ: يَعََل ب  ما يُوِجُب بُ اء ُ.ـ 

 ِت تَْبِ ية : َهيََّج  للبُ اء.وبَ َّا ُ  ل  الَمي ِ ـ 

،ـ   وبَ ا ُ بُ اء 

 وبَ  ا ُ: بََ    لي ، وَرثا ُ.ـ 

 وبَ  : َغنَّ ، ِضدٌّ.ـ 

ةةَد ُ: بَ ةةا ٌ، وذُِكةةَر يةةج ـ    ًِ والبََ ةة :  بةةاٌت، الوا
 الَهْمِ .

ٍ: ال ثيُر البُ اء.ـ  ، كَرِضج   والبَِ جُّ

 والَِّباِكج: تَ لُّفُ .ـ 

 : َجبٌَل بَِم َّةَ.والبَ َّاء، كَ ِانٍ ـ 

 وباكويَةُ: د بالعََجِم.ـ 

، ـ  ي: بَِلَج الثَّْوُب، َكرِضَج، يَْبلَ  بِل   وباَلء 

 وأْبال ُ هو: وباَلَّ ُ.ـ 

ويةةالٌن بِْلةةُج أَْسةةفاٍر وبِلُوهةةا، أي: بَةةالَ ُ الَهةةمُّ ـ   
 والسَّفَُر والَِّجاِربُ 

 ب .وبِْلُج َشر ٍ وبِْلُو ُ: قَِويٌّ  لي  ُمْبَِل   ـ 

 وبِْلٌج وبِْلٌو من أْبالِء الماِل: قَي ٌِم  لي .ـ 

ٍ ويُْ َسُر،ـ  ي بَلَّ ، كَ َِّ  وإالَّ وَرِضج  َِ  وهو بِ

كةة  وب سةرتين ممةدد َ الثالةِث: ـ  وبَلَيةاٍن، م رَّ
 إذا بَعَُد  ن  ًِ  ال تَْعِرَف َمْوِضعَ ُ.

ِ  والبِليَّةُ: الناقةُ يموُت َربُّهةا، يََُِمةدُّ  نةَد قبةرِ ـ 
بُها يُْ َمةةُر  ًِ ًِةة  تَمةةوَت، كةةا وا يقولةةوَن: صةةا

  ليها، وقد بُِليَْت، كعُنَِج.

.ـ  ٍ: قَبيلةٌ م، ضوهو: بَلَِويٌّ ، َكرِضج   وبَِلجٌّ

 وبَْليَا َةُ: د باْلَمْغِرِبم.ـ 

 واْبَِلَْيُِ ُ: اْ َِبَْرت ُ،ـ 

ُجةةةَل يةةةأْبال ِج: اْسةةةَِْخبَْرتُ  يةةةأَْ بََر ِج،  ـوةةةـ     الرَّ
 ْنُِ ، واْ َِبَْرتُ ُ،واْمَِ َ 

، واالسةُم: البَْلةَوى والبَِليَّةةُ ـ  َكبَلَْوت ُ بَْلوا  وبَةالء 
 والبِْلَو ُ، بال سر.

 والباَلُء: الغَمُّ، كأَ َّ ُ يُْبلج الِجْسَم.ـ 

والَِّْ ليةةُف بَةةالٌء، أل ةة  شةةاقٌّ  لةة  البَةةَدِن، أو ـ   
أل ةةة  اْ ِِبةةةاٌر. والةةةباَلُء ي ةةةوُن ِمْنَ ةةةة ، وي ةةةوُن 

 ِمْ نَة .
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 و ََ لَْت بالِء، كقَطاِم، أي: البالُء.ـ 

ا ُ إلي  يَقَبِلَ ،ـ  َْرا : أدَّ  وأْبال ُ ُ 

. ـوـ  لََف ل ، الِتٌم ُمَِعَد ٍ ًَ لَفَ ُ، و ًْ  الرجَل: أ

 واْبُِِلَج: اْسُِْ لَف، واْسُِْعِرَف.ـ 

وما أُباِلي  بالَة  وبالء  وبةاال  وُمبةاال  ، أي: مةا ـ 
 أْكَِِرُث.

 ولم أُباِل، ولم أُبَْل، ولم أُبَِل، بَ ْسِر الالَِّم.ـ 

 واألَْبالُء: ع.ـ 

 وكُ ْبلَ : ع بالَمدينَِة.ـ 

وبَلَ : َجواُب اْسِِْفهاٍم َمْعقُوٍد بالَجْ د، تُوِجُب ـ 
 ما يقاُل ل .

بُِل.ـ  َِ  واْبلَْولَ  العُْمُب: لاَل، واْسَِْمَ نَْت من  ا

ي بُلَّ ، كُربَّ : يـ  َِ  ج الالَِّم.وبِ

ي: البَْنةةُج:  قةةيُض الَهةةْدِم، بَنةةا ُ يَْبنِيةةِ  بَْنيةةا   ـ  
 وبِناء  وبُْنيا ا  وبِْنيَة  وبِنايَة ، واْبَِنَا ُ وبَنَّا ُ.

 والبِناُء: الَمْبنِجُّ ـ 

  : أْبنِيَةٌ ـ 

 جج: أْبنِياٌت.ـ 

 والبُْنيَةُ، بالةم وال سر: ما بَنَْيَِ ـ 

 وُن البنايةُ يج المََّرِف. : البِنَ  والبُنَ . وت ـ 

، أو ما يَْبنِج ب  دارا .ـ   وأْبنَْيُِ : أْ َطْيُِ  بِناء 

ةدا  مةن ـ  ًِ وبِناُء الَ ِلَمِة: لُ وُم آِ ِرها َضةْربا  وا

َرَكٍة، ال ِلعاِمٍل. وم مُد بن إسة اَق  ًَ ُس وٍن أو 
 البا ِج: َسِمَع قالوَن.

 َريَِها.والبَنِيَّةُ، كغَنِيٍَّة: الَ ْعبَةُ لمَ ـ 

 وبَنَ  الرُجَل: اْصَطنَعَ ،ـ 

  ل  أْهِل ، ـوـ 

 بِها: َتيَّها، ـوـ 

 كاْبَِنَ ،ـ 

نَ ، ـوـ   الطعاُم بََد َ ُ: َسمَّ

 لَْ َم : أْ بََِ ، ـوـ 

القَْوُس  لة  وتَِرهةا: لَِاةقَْت، يهةج با ِيَةةٌ  ـوـ 
 وبا ا ٌ.

 ورُجٌل با ا ٌ: ُمْنَ ٍن  ل  َوتَِرِ  إذا َرَم .ـ 

ُِْر، والعَْيبَةُ.ـ   والَمْبنا ُ، ويُْ َسُر: الن َِطُع، والس ِ

ْوِر، وقَوائُِم الناقَِة.ـ   والبَوا ِج: أْضالُع ال َّ

 وأْلقَ  بَوا ِيَ ُ: أقاَم، وثَبََت.ـ 

ُ .ـ   وجاِريَةٌ بَنا ُ اللَّْ ِم: َمْبنِيَِّ

 وبَنا، كعاَل: د بِمْاَر.ـ 

 وتُْبن ، بالةم: ع بالمَّاِم.ـ 

 واالبُن: الَولَُد، أْصلُ ُ: بَنٌَج أو بَنَوٌ  ـ

  : أْبناٌء، واالْسُم: البُنُوَّ ُ.ـ 

، ب سةر اليةاِء وبفَِِْ هةا، لُغَِةاِن، َكيَةا ـ  ويةا بُنَةجَّ
 أبَِت ويا أبََت.
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واألَْبنةةاُء: قَةةْوٌم مةةن العََجةةِم، َسةةَ نُوا الةةيََمَن، ـ   
كةة  رَ  ، م رَّ ا  لة  إلة  والن ِْسبَةُ: أَْبناِويٌّ وبَنَةويٌّ د 

ِد، وأْلَ قُوا اْبنا  الهاَء، يقالوا: اْبنَةٌ. ًِ  الوا

ا: بِْنٌت، يَلَْيَس  ل  ابٍن، وا َّما هج ِصةفَةٌ ـ  وأمَّ
ةةَدٍ ، أْلَ قُوهةةا اليةةاَء لإِلْلَ ةةاِق، ثةةم أْبةةَدلُوا  ًِ  لةة  
. وقةةةوُل  الِةةةاَء منهةةةا، والن ِْسةةةبَةُ: بِنِةةةجٌّ وبَنَةةةِويٌّ

سَّاَن، رضج ِ تعال     ن :ًَ

 يأْكِرْم بِنا  اال  وأْكِرْم بِنَا اْبنَما

 أي اْبنا ، والميم تائَِد ٌ. وَهْمَ تُ ُ َهْمَ  ُ َوْصٍل.

ويج ًديِث بِْنةِت َغةْيالن: وإْن َجلََسةْت تَبَنَّةْت، ـ 
.ِ  أْي: صاَرْت كالبَْيِت الَمْبنِج 

غاُر يُْلعَُب بِهاـ   والبَناُت: الَِّماثيُل الا ِ

هاُت.وبُنَيَّاُت اـ   لطَّريِ ، بالةم: الُِّرَّ

 وتَبَنَّا ُ: اتََّخََ ُ اْبنا .ـ 

: َولَةةُد الناقةةِة، وِجْلةةُد الُ ةةَوار يُْ َمةة   ـ   و: البَةةوُّ
ُب مةن أُم ِ الفَِاةيِل، يََِْعِطةُف  ثُماما  أو تِْبنا ، ييُقَةرَّ

َمُ ، ًْ ماُد، واألَ ، والرَّ   لي ، يََِِدرُّ

ِ، وهج بَوَّ ٌ.ـ  ي  ِ  كالبَو 

 َوى، كَرَم ، بِي ا : ًاَك  غيَر  يج يِْعِل .وبَ ـ 

 والبَْوبا ُ: الَمفاَت ُ،ـ 

 وع، كاألَْبواِء.ـ 

ٍ،ـ  ، كُسَمج   وبَُويٌّ

 وبُوياُن، بالةم: اْسماِن.ـ 

 وبََوى، َكَرم : واٍد ِلبَِجيلَةَ.ـ 

ٌث.ـ   وباُي بُن جعفِر بِن بايٍ: يَِقي ٌ ُمَ د ِ

ٍة، مةةنهم َ ْمةةُرو وبُويَةةةُ، كفُويَةةٍل: اسةةُم جما ةةـ   
 بُن بُويَةَ.

َم أماَم البُيُوِت، وِكناٌس  ـ و: البَْهُو: البَْيُت الُمقَدَّ
 واِسٌع للثَْورِ 

، والواِسُع من األرِض ـ   : أْبهاٌء وبُُهوٌّ وبُِهجٌّ
ةْدِر، أو يُْرَجةةُ مةا  ومن ُكةل ِ شةجٍء، وَجةْوُف الاَّ

بين الَوِرَكْيِن  بيَن الثَّْديَْيِن والنَّْ ِر، وَمِقيُل الَولَدِ 
 من ال اِملِ 

.ـ    : أْبهاٌء وأْبٍ  وبِِهجٌّ وبُِهجٌّ

ةةةُل، ـ     والبةةةاِهج مةةةن البُيُةةةوِت: الخةةةاِلج الُمعَطَّ
 وأبها ُ، يَبَِهج، َكعَِلَم.

: َرَوى  ن ُ ْرَو َ.ـ   والبَِهجُّ

والبَهةةةاُء: الُ ْسةةةُن، والِفْعةةةُل: بَُهةةةَو، َكَسةةةُرَو ـ    
 يُص َرْغَوِ  اللَّبَِن.وَرِضَج وَدَ ا وَسعَ ، َوَوبِ 

 وباَهْيُِ ُ يَبََهْوتُ ُ: َغلَْبُِ ُ باْلُ ْسِن.ـ 

َغ ُ،ـ  َِ اَء: يَرَّ  وأْبَه  ا

 الَخْيَل: َ طَّلَها من الغَْ ِو، ـوـ 

ُسَن وْجُه ُ. ـوـ  ًَ  الرُجُل: 

 وبَهَّ  البَْيَت تَْبِهيَة : وسَّعَ ُ، وَ ِملَ ُ.ـ 

 الفَِم.وبِئٌْر باِهيَةٌ: واِسعَةُ ـ 

 وتَباَهْوا: تَفَاَ ُروا.ـ 

 وبَُهيَّةُ، كُسَميَّةَ: تابِِعيَّةٌ.ـ 

: الرجُل الَخسيُس، ـ  ي: البَجُّ

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.dorar.net/


wwwwww..ddoorraarr..nneett                    َرِر السَّنِيَِّة                                                    القاموس المحيطالقاموس المحيط َرِر السَّنِيَِّة    دُّ َمْوقُِع الالدُّ

          
 

ٍ.ـ   كابِن بَيَّاَن، وابِن بَج 

ٍ: من َولَةِد آَدَم، ذََهةَب يةج األرِض ـ  وَهجُّ بُن بَج 
َق سةةائُِر َولَةةِدِ ، يَلَةةْم يَُ ةةسَّ منةة  أَثَةةٌر،  ةةا تَفَةةرَّ لَمَّ

 َد.ويُقِ 

ٌث.ـ   ويُوُسُف بُن ِهالِل ابِن بَيَّةَ، َكَميَّةَ: ُمَ د ِ

بَةةَ ، أو جةةاَء ـ    ، أو قَرَّ : أْضةةَ َ َ  ّللاُّ وبَيَّةةاَك ّللاُّ
أََك، أو إتْباٌع لَ يَّاَك، وليس بمجٍء.  بَ ، أو بَوَّ

ِ.ـ  لَِفج   وم مُد بُن َ ْبِد الَجبَّاِر بِن بَيَّا: َشْيٌخ للس ِ

ٌث.وابُن بايٍ: ُم َ ـ   د ِ

 وبَيَّْيُت المجَء تَْبيِي ا : بَيَّْنُِ ُ، وأْوَضْ ُِ ُ.ـ 

ْدتُ .ـ   وتَبَيَّْيُت المجَء: تَعَمَّ

 فَْصُل التَّاء

 ي: تَأى يَِْأى، َكَسعَ : َسبََ . ـ

 و: تَبَا يَِْبُو، كَدَ ا: َغَ ا وَغنَِم.ـ 

 و: تََِْوا القَلَْنُسَوِ : ذُُابَِاها.ـ 

َ ْبةةةجٍ: َسةةةويُ  الُمْقةةةِل، وقِْمةةةُر ي: الَِّثْةةةُج، كَ ـ    
 الَِّْمَرِ ،

 كالَِّثاِ .ـ 

 ي: الِ اًج، بال اِء المهملِة:  اِدُم البُْسِاِن.ـ 

 ي: تََرى يَِِْري، كَرَم : تَراَ  .ـ 

وأتْةةةَرى: َ ِمةةةَل أْ مةةةاال  ُمَِةةةواتَِر  ، بةةةين كةةةل ِ ـ    
 َ َملَْيِن يََِْر ٌ.

 و: تاسا ُ: آذا ُ، واْسََِخفَّ ب .ـ 

َِلََم وجاَر. ـ  و: تََطا، َكَد ا: إذا 

 ي: تَعَ ، َكَسعَ : َ دا.ـ 

ةةةةِ َ : إذا أراَدْت أن ـ      و: تَغَةةةةِت الجاِريَةةةةةُ الةَّ
 تُْخِفيَ ُ ويُغاِلبُها.

ِ ُ  العالج.ـ   والِ ِغَا، َكِملَ : الةَّ

 الُِّفَة: يج ت ف ف.ـ 

ا ، كُسةةُمو ٍ  ـ   : و: تَلَْوتُةة ، كَدَ ْوتُةة  وَرَمْيُِةة ُ، تُلُةةوَّ
 تَبِْعُِ ،

 َكَِلَّْيُِ ُ تَِِْليَة ، وتََرْكُِ ُ، ِضدٌّ، وَ ََْلُِ ُ،ـ 

،ـ   كَِلَْوُت  ن  يج الُ ل ِ

 القرآَن أو ُكلَّ َكالٍم تاِلَو  ، َكِ ِابٍَة: قََرأْتُ ُ. ـوـ 

 وتَِالَِت األُموُر: تاَل بَْعٌض بَْعةا .ـ 

 وأتْلَْيُِ  إيَّا ُ أتْبَْعُِ ُ.ـ 

ِ .واْسَِِاْلـ  ِ   ُ المجَء: َد ا ُ إل  تُلُو 

: ال يَ اُل ُمَِّبِعا .ـ  ٍ ، كعَُدو   وَرُجٌل تَلُوٌّ

ييةُع، ـ  والِ ِْلُو، بال سةر: مةا يَِْلُةو المةجَء، والرَّ
 َوَولَُد النَّاقَِة يُْفَطُم، يَيَِْلُوها

 : أتْةةالٌء، وَولَةةُد الِ مةةاِر، وبالهةةاِء: لْلُْ ثَةة ، ـ   
ة ًَ ْجفةاِر، والغَةنَُم تُْنةَُِج والعَناُق َ َرَجْت من  َِ د ِ ا

فَِريَِّة.  قبَل الاَّ

وتَلَّة  َصةالتَ ُ تَِِْليَةة : أتْبَةَع الَمْ ِوبَةةَ تََطوُّ ةا ، ـ 
ََْر ُ، وصاَر بآِ ِر َرَمٍ  من ُ ُمِرِ .  وقََة   َ

والَة ،ـ  ًَ ْلُِ ُ  ًَ  وأتْلَْيُِ ُ: أ
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ة : أْ َطْيُِ ُ إيَّاها، ـوـ   ِذمَّ

  ُ: أْبقَْيُت من  بَِقيَّة ،ًق ِج  ندَ  ـوـ 

 َسْهما : أَْ َطْيُِ ُ ِليَْسَِجيَر ب . ـوـ 

 وأتْلَِت النَّاقَةُ: تالها َولَُدها.ـ 

 وتاَلَ: اْشََِرى تِْلوا ، لولَِد البَْغِل.ـ 

ِ: ال ثيةةةُر األَْيمةةةاِن، وال ثيةةةُر ـ     ، كغَنِةةةج  والَِِّلةةةجُّ
ْيِن وغيِرِ ،  الماِل، وبهاٍء: بَِقيَّةُ الدَّ

 كالُِّالَوِ .ـ 

ةةةِة ـ     مَّ وأتْةةةال ُ: أْ طةةةا ُ الةةةَِّالَء، كَسةةة اٍب، ِللَ ِ
 والِجواِر، وِلَسْهٍم  لي  اسُم الُمِِْلج.

 وتَِلَج من المَّْهِر كَا، َكَرِضَج: بَِقَج.ـ 

 وتَِاَلَّ ُ: تََِبَّعَ ُ.ـ 

 والَِّواِلج: األْ جاُت،ـ 

مةةةةةن الَخْيةةةةةِل: مآِ يُرهةةةةةا، أو الةةةةةََّ َُب  ـوةةةةةـ      
ْجالِن،وال  ر ِ

 من ال ُّعُن: أواِ ُرها. ـوـ 

ٍل: َضْرٌب من السُّفُِن َصِغيٌر.ـ  ى، َكفَعَوَّ  وتَلَوَّ

 والُِّلَّياُن، بالةم ويَِْكِ الالِم الُمَمدََّدِ : ماٌء.ـ 

 وإبِلُُهم َمِاٍل، أي: لم تُْنَِْج ًِ  صايَْت.ـ 

راُن و: الِ ِناَو ُ، بالَ ْسِر: تَْرُك الُمَاَكَرِ ، وِهجْ ـ 
 الُمداَرَسِة،

 كالِ ِنايَِة.ـ 

 و: تََها، َكَد ا: َغفََل.ـ 

وَمَةةة  تِْهةةواٌء مةةن اللَّْيةةِل، بال سةةِر: لائِفَةةةٌ ـ   
 من .

 وتَُهيَّةُ، كُسَميَّةَ، بِْنُت الجوِن: َرَوْت.ـ 

: الفَْرُد، والَ ْبُل يُْفَُِل لاقا  واًدا   ـ  و: الَِّوُّ

، والفةةاِرُغ مةةن  : أتْةةواٌء، وأْلةةٌف مةةن الَخْيةةلِ ـ   
اَرْيِن، والبِنةةةاُء الَمْناةةةوُب، وبِهةةةاٍء:  ُشةةةْغِل الةةةدَّ

 السَّاَ ةُ.

ُجة ُ شةجٌء، ـ  ا : إذا جةاَء قاِصةدا  ال يُعَر ِ وجاَء تَو 
. ٍ  يمْن أقاَم بِبَْعِض الطَّريِ ، يَلَْيَس بَِِو 

، ـ    ى، َكَرِضةةَج: َهلَةةَ ، وأتْةةوا ُ ّللاُّ ي: تَةةِوَي تَةةو 
 يهو تٍَو.

ٍ: الُمقيُم.والَِّوِ ـ  ، كغَنِج   يُّ

َِ والعُنُةةِ  ـ    والِ ِةةواُء، بال سةةِر: سةةَمةٌ يةةج الفَِخةة
ِليِب.  كَهْيئَِة الاَّ

ٍ: مةةن أْ مةةاِل َهَمةةََاَن، منةة : ـ    ، كُسةةَمج  وتُةةَويٌّ
 أًمُد،

ثاِن. ـ    و بةةُد ِِ اْبنةةا الُ َسةةْيِن الَُِّوي ِيَةةاِن الُمَ ةةد ِ
 وتِج وتا: يج الُ روِف اللَّي ِنَة.

 لَِّايَةُ: الطَّايَةُ يج َمعا يها.واـ 

 فَْصُل الثَّاء

ْيسةةةةةاُد،  ـ      َِ ةةةةةْعجِ وكةةةةةالثََّرى: ا الثَّةةةةةأُْي، كالسَّ
 والِجراُح، والقَُِْل و َْ ُو ُ.

وأثْةةةأَى يةةةيهم: قََِةةةَل، وَجةةةَرَح، وَ ةةةْرُم ُ ةةةَرِت ـ    
ةةةةْيُر،  األَديةةةةِم، أو أن تَْغلُةةةةَظ إْشةةةةفا ُ، ويَةةةةِدقَّ السَّ

 .والِفْعُل َكرِضَج وَسعَ 
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كاَكةةُ، وبهةاٍء: النَّْعَجةةُ ـ  ةْعُف، والرَّ والثَّأُْو: الةَّ
الَهِرَمةُ، والمَّا ُ الَمْهُ ولَةُ، والبَِقيَّةُ القَليلَةُ مةن 

 َكثيٍر.

 والثَّأْى، كالثََّرى: آثاُر الُجْرحِ.ـ 

ي: الَِّثْبِيَةةةُ: الَجْمةةُع، والةةدَّواُم  لةة  األَْمةةِر،  ـ  
، وإْصةةةةةال ُح المةةةةةجِء، والثَّنةةةةةاُء  لةةةةة  الَ ةةةةةج 

تْمةةةةاُم، والَِّْعِ ةةةةيُم، وأن تَِسةةةةيَر  َِ يةةةةاَد ُ، وا وال  ِ
ةة ايَةُ مةةن ًاِلةةَ  وًاَجِِةةَ ،  بِسةةيَرِ  أبِيةةَ ، والم ِ

، والَخْيِر، ِضدٌّ.  واالْسِِْعداُء، وَجْمُع المَّر ِ

 يو: والثُّبَةُ: وَسُط الَ ْوِض، والَجماَ ةُ،ـ 

 انِ كاألُثْبِيَِّة، والعُْابَةُ من الفُْرسـ 

ِهما.ـ    : ثُباٌت وثُبُوَن، بَةم ِ

.ـ  ٍ: َص ابِجٌّ ٍ، َكُسَمج   وَ ْمُرو ابُن ثُبَج 

ة ، كةالثََّرى أو َكَ ْبةجٍ: قُمةوُر الَِّْمةِر، ـ  ي: الثَِّ
سةةايَُِ ، وَرِديُّةة ، وُدقةةاُق الِ ِةةْبِن، وُكةةلُّ مةةا  ًُ أو 

. ا َدقَّ َمْوَت ب  ِغراَر   ِممَّ ًَ 

َ َت، وأثْجةةا ُ غيةةُر ُ، و: ثََجةةا كةةَد ا ثَْجةةوا : َسةةـ   
قَ ُ.  وثَْلثََل مِاَ  ُ، ويَرَّ

 و: الثَّْدواُء، َمْمدوَد  : عـ 

ي: الثَّْدُي، ويُْ َسُر وكالثََّرى،  اصٌّ بالَمْرأِ ،  ـ
 أو  امٌّ، ويَُؤ َّثُ 

ٍ.ـ  ، كُ ِلج    : أثٍْد وثُِديٌّ

ْرقوِص بِن ُتَهْيرٍ ـ  ًُ  وذُو الثَُّديَِّة، كُسَميَّةَ: لَقَُب 
َكبيةةِر الَخةةواِر ِ، أو هةةو بالُمثَنَّةةاِ  ت ةةُت، ولَقَةةُب 
َم  ، قَِيةِل  ِلةج  بةِن أبةج لاِلةٍب، كةرَّ َ ْمِرو بِن ُود ٍ

 ّللاُّ وْجَه .

.ـ   وامرأ ٌ ثَْدياُء:  ِ يَمُِها، وكَرِضَج: اْبَِلَّ

 وثَدا ُ، كَد ا ُ: بَلَّ ُ.ـ 

فةاِرُس والثَُّديَّةةُ، كُسةَميَّةَ: ِو ةاٌء يَْ ِمةُل يية  الـ 
يَ .  العَقََب والر ِ

يَةُ.ـ  َِ  والَِّثِْديَةُ: الَِّْغ

و: الثَّةةْرَو ُ: َكثْةةَر ُ العَةةدِد مةةن النةةاِس والمةةاِل،  ـ  
 ولَْيلَة يَْلَِِقج القمُر والثَُّريَّا.

 وهَا َمثَْرا ٌ للماِل: َمْ ثََر ٌ.ـ 

: كثُُروا و ََمْوا،ـ   وثََرى القوُم ثَراء 

 الماُل: كَل ، ـوـ 

 بَنو يالٍن بَنج يالٍن: كا وا أْكثََر منهم ماال . ـوـ 

 وثَِرَي، كرِضَج: َكثَُر مال ُ،ـ 

 كأَثَْرى.ـ 

، كغَنِجٍ: كثيٌر.ـ   وماٌل ثَِريٌّ

َوى: كثير ُ.ـ  ًْ  ورجٌل ثَِريٌّ وأثَْرى، كأ

 والثَّْرواُن: الغَ يُر ال ثيُر، وباِل الٍم: رُجٌل.ـ 

لَةٌ.ـ  ِ  وامرأ ٌ ثَْرَوى: ُمََِمو 

والثَُّريَّةةا: تَْاةةِغيُرها، والةةنَّْجُم، لَ ثْةةَرِ  َكواِكبِةة  ـ   
،  َمَع ِضيِ  الَمَ ل ِ

وع، وبِئْةةةةٌر بم ةةةةةَ، وابةةةةُن أًمةةةةَد األَْلهةةةةا ِجُّ ـ     
ُث، وأْبنِيَةةةةةٌ للُمْعَِِةةةةةِد بِبَْغةةةةَداَد، وِميةةةةا ٌ  الُمَ ةةةةد ِ

باِب.  لُم اِرٍب، وِميا ٌ للة ِ

، أو الةَي ي: الثََّرى: النَّدى، والُِّةراُب ال ـ نَّةِديُّ
 إذا بُلَّ، لم يَِاْر ِلينا  التبا ،
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كالثَّْرياِء، ممدوَد  ، والَخْيُر، واألرُض، وُهمةا ـ 
 ثََريَاِن وثََروانِ 

  : أثْراٌء.ـ 

 وثَِريَِت األَْرُض، َكَرِضَج،ـ 

، يهةةج ثَِريَّةةةٌ، َكغَنِيَّةةٍة، وثَْريةةاُء:  َةةِديَْت، ـ    ثَةةرى 
 واليُْبس.وال َْت بَْعَد الُجدوبَِة 

 وأثَْرْت: َكثَُر ثَراها.ـ 

ى الَِّْربَةَ تَثِْريَة : بَلَّها،ـ   وثَرَّ

 األقَِط: َصبَّ  لي  ماء  ثم لََِّ ُ، ـوـ 

 الَم اَن: َرشَّ ُ، ـوـ 

 ياُلٌن: أْلَ َم يََدْيِ  الثََّرى. ـوـ 

ولَةةبَِس أْ رابةةجٌّ ُ ْريةةاٌن يَةةْرَو  ، يقةةاَل: اْلَِقَةة  ـ   
َشعَُر العا َِة َوَوبَُر الفَةْرَو . ويُقةاُل  الثََّريان، أي:

ذلةة  أيةةةا  إذا َرَسةةَخ الَمَطةةُر يةةج األَْرض ًِةة  
اْلَِقَةة  و َةةداها. وأبةةو ثَُريَّةةةَ، َكُسةةَميَّةَ أو َكغَنِيَّةةٍة: 

. ، َص ابِجٌّ  َسْبَر ُ بُن َمْعبٍَد الُجَهنِجُّ

 و: ثََطا، َكَد ا: َ طا،ـ 

 بَِسْلِ ِ : َرَم . ـوـ 

 طا ُ: ُدَويبَّةٌ.والثَّ ـ 

 والثََّطا: إْيراُل الُ ْمِ .ـ 

 وهو ثٍَط بَي ُِن الثََّطا. وبالةم: العَناِكُب.ـ 

 واْ ثََط : اْسَِْرَ  .ـ 

 ي: الثَّاِ ج: القاِذُف.ـ 

و: الثَّْعُو: َضْرٌب من الَِّْمِر، أو ما َ ُ َم منة ، ـ 
 أو ما الَن من البُْسر، لُغَةٌ يج الَمْعِو.

ِ.ي: الثَّ  ـ  ْغيةُ: الُجوُع، وإْقفاُر الَ ج 

بةةةاِء  ـ   و: الثُّغةةةاُء، بالةةةةم: َصةةْوُت الغَةةةنَِم وال  ِ
ةةةةِة  ةةةة ُّ يةةةةج َمَرمَّ وغيِرهةةةةا  نةةةةَد الةةةةوالدِ ، والمَّ

 الثَّاِغيَِة، للَماِ .

تَْت.ـ   وثَغَْت، َكَدَ ت: َصوَّ

 وأتَْيُِ ُ يَما أثْغَ : ما أْ َط  شيئا .ـ 

َملَها  ـ  ًَ  ل  الثُّغاِء.وأثْغَ  شاتَ ُ: 

و: األُثِْفيَّةُ، بالةةم وبال سةر: الَ َجةُر تُوَضةُع  ـ
  لي  الِقْدرُ 

  : أثَايِجُّ وأثاٍف.ـ 

وَرمةةةةا ُ ّللاُّ بِثاِلثَةةةةِة األَثةةةةايِج، أي: بالجبةةةةِل، ـ     
والُمراُد: بداِهيٍَة، وذل  أَ َُّهْم إذا لم يَِجُدوا ثاِلثَةَ 

َّةَف الِقةْدَر األَثايج أَْسنَُدوا الِقةْدَر إلة  الجبةلِ  ، وأَث
 وآثَفَها وأَثْفاها وثَفَّاها، يهج ُمَؤثْفا ٌ.

ثِْفيَّةُ، بال سِر: الَجما ةُ ِمنَّا.ـ  َِ  وا

 وثَفا ُ يَثِْفي  ويَثْفو : تَبِعَ ُ.ـ 

ةةَر بةة   ةةن ـ    وتَثَفَّةة  ياُل ةةا  ِ ةةْرُق َسةةوٍء: إذا قَاَّ
 الَم اِرِم.

واْمةةَرأ ٌ  والِمثْفةةا ُ، بال سةةِر: ِسةةَمةٌ كاألَثةةايِج،ـ   
َديَنَْت ثاَلَثَةةَ أْتوا ٍ، والِةج تَُمةوت لهةا األْتواُ  

 َكثِيرا ،

.ـ  ُجُل: ِمثْف    والرَّ

َ  بِثالِث  ِْسَوٍ .ـ   وأثْفَ : تََ وَّ
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 وثَفَْيُت القَْوَم: َلَرْدتُُهْم.ـ 

 وأُثَْيِفيَةُ، َكبُلَْهنِيَةَ:   باليَماَمِة.ـ 

 دينَِة.وذُو أُثَْيفيَةَ: ع بِعَقيِ  المَ ـ 

َجةُ ـ   و: الثُّْقَو ُ، بالةم: السُُّ رُّ

  : ثُقُواٌت.ـ 

ي: ثَنَةة  المَّةةْجَء، َكَسةةعَ : َردَّ بَْعَةةة ُ  لةة   ـ  
 بَْعٍض،

 يََِثَنَّ  واْ ثَنَ  واثْنَْو َ : اْ عََطَف.ـ 

ةةةْجِء وَمثَا ِيةةِ : قُةةوا ُ، ولاقاتُةةة ُ، ـ    وأثْنةةاُء المَّ
ُدها: ثِْنٌج، بال سر: وَمثْنا ٌ  ًِ  ، ويُْ َسُر.وا

َ  ـ  هةا، أَو مةا تَعَةوَّ ُُ وثِْنُج الَ يَِّة، بال سر: اْ ثنا
 منها إذا تَثَنَّْت،

 من الواِدي: ُمْنعََطفُ ُ  ـوـ 

  : أثْناٌء.ـ 

وشةةةا ٌ ثا ِيَةةةةٌ، بَي ِنَةةةةُ الث ِْنةةةجِ، بال سةةةر: تَثْنِةةةج ـ    
 ُ نُقَها لغَْيِر ِ لٍَّة.

ةِد، والُمؤَ ـ  ًِ  َّةُث: ثِْنِةاِن، وااِلثْنةاِن: ِضةْعُف الوا
 وأْصلُ ُ: ثِْنٌج، لَجْمِعِهم إيَّا ُ  ل  ثْناٍء.

 َوثَنَّا ُ تَثْنِيَة : َجعَلَ ُ اثْنَْيِن.ـ 

ٌد ياثْنِ : ُكْن ثا ِيَ ُ.ـ  ًِ  وهَا وا

وهو ال يَثْنِج وال يَثِْلُث، أي: َكبيةٌر ال يَْقةِدُر أْن ـ 
تَْيِن، وال  ٍ ، وال يةةج َمةةرَّ يةةج يَةةْنَهَض، ال يةةج َمةةرَّ

ٌث.  الثَّاِلثَِة. وثَناُء بُن أًمَد: ُمَ د ِ

وا َمثْنَةة  وثُنةةاَء، كغُةةراٍب، أي: اثْنَةةْيِن ـ    ُُ وجةةا

 اثْنَْيِن، وثِْنَِْيِن ثِْنَِيِن.

ِنَ ، كملَ : يَْوٌم يج األُْسبُوعِ ـ 
 واالثْناِن والث 

ةةْعِر يَةةْوُم ـ     : أثْنةةاٌء وأثةةا ِيُن. وجةةاَء يةةج الم ِ
 اثْنَْيِن، بال الٍم.

َد ُ. ـ ًْ : من يَُاوُم ُ دائِما  و ثْنَِويُّ َِ  وا

والَمثا ِج: القُةْرآُن، أو مةا ثُن ِةَج منة  َمةرَّ   بَْعةَد ـ 
ٍ ، أو الَ ْمةةُد، أو البَقَةةَر ُ إلةة  بَةةراَء ، أو ُكةةلُّ  َمةةرَّ
ةةةَوِل، وُدوَن الِمئََِةةةْيِن، ويَةةةْوَق  سةةةوَرٍ  ُدوَن الطُّ

ِ والنَّْمةة ةةِل، أو ُسةةوَر ُ الَ ةةج  ِل والقََاةةِص الُمفَاَّ
وِم  والعَْنَ بُةةةوِت والنُّةةةوِر واألْ فةةةاِل وَمةةةْريََم والةةةرُّ
ْ ةةةةةِد وَسةةةةةبَأَ  ويةةةةةس والفُْرقةةةةةاِن والِ ْجةةةةةِر والرَّ
والم ئَ ِة وإبةراهيَم وصال، وُمَ مةٍد صةل  ِ 
ْ ةةةةُرِف   ليةةةة  وسةةةةلم، ولُْقَمةةةةاَن والغُةةةةَرِف وال ُّ
قةةةةةاِف والجاثِيَةةةةةِة  ًْ ةةةةةْجَدِ  واأل والُمةةةةةْؤِمِن والسَّ

ًْ اِب،والدُّ    اِن واأل

مةةةن أوتةةةاِر العُةةةوِد: الةةةَي بعةةةَد األوِل،  ـوةةةـ    
ُدها: َمثْنَ ، ًِ  وا

 من الواِدي: َمعَاِلفُ ُ، ـوـ 

ابَِّة: ُرْكبََِاها وِمريَقاها. ـوـ   من الدَّ

ةةَدقِة، كةةملَ ، أي: ال تُْؤَ ةةَُ ـ    وال ثِنَةة  يةةج الاَّ
تَْيِن يةةةج  ةةةاٍم، أو ال تُْؤَ ةةةَُ  اقَِةةةاِن م ةةةاَن  َمةةةرَّ
َدٍ ، أو ال ُرجوَع ييها، وإذا َولََدْت  اقةٌ مر    ًِ وا

 ثا ِيَة ،

 يهج ثِْنٌج، وَولَُدها ذل : ثِْنيُها.ـ 

تَْيِن ـ     وَمثْنَةةة  األَيةةةاِدي: إ ةةةاد ُ الَمْعةةةروِف َمةةةرَّ
يأَْكثََر، واألْ ِاباُء الفاِضلَةُ من َجُ وِر الَمْيِسةِر، 

 ها األَْبراَم،كان الرُجُل الَجواُد يَْمَِِريها، ويُْطِعمُ 

ْبٌل من ُصوٍف أَو َشةعٍَر أو غيةِرِ ، ـ  ًَ والَمثْنا ُ: 
 ويُْ َسُر،
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كالث ِنايِة والث ِناِء، ب سرهما، وما اْسُِْ َِِب من ـ 
غيةةةةِر كِةةةةاِب ِ، أَو ِكِةةةةاٌب ييةةةة  أْ بةةةةار بنةةةةج 
مةةوا مةةا  رَّ ًَ لُّةةوا ييةة  و ًَ إِْسةةرائيَل بعةةَد ُموسةة ، أ

وا، أَو هةةةةةج الِغنةةةةةاُء، أَو ال ُُ ِةةةةةج تَُسةةةةةمَّ  شةةةةةا
 بالفاِرِسيَِّة ُدوبَْيِِج.

 والثُّْنياُن، بالةم: الَي بعَد السَّي ِِد،ـ 

 كالث ِْنجِ، بال سر وكُهد ى وإل ـ 

 : ثِْنيَة، وَمْن ال َرأَْي ل  وال َ ْقةَل، والفاِسةُد ـ 
 من الرأْيِ.

 وثِْنٌج من الليل، بال سر: ساَ ةٌ، أَو َوْقٌت.ـ 

بَةةةُ، أَو َلِريقُهةةا، أَو الَجبَةةُل، أَو والثَّنِيَّةةةُ: العَقَ ـ   
يَن  َِ ةةةةةَهداُء الةةةةة الطَّريقَةةةةةةُ ييةةةةة  أَو إليةةةةة ، والمُّ
ْعقَِة، وبمعن  االسِِثْناِء،  اْسَِثْناُهُم ِ  ن الاَّ

ِم  ـوةةـ    مةةن األْضةةراِس: األربَةةُع الِةةج يةةج ُمقَةةدَّ
الفَةةةِم: ثِْنِةةةاِن مةةةن يَةةةْوُق، وثِْنِةةةاِن مةةةن أْسةةةفََل، 

،  والناقةُ الطاِ نَةُ  يةج الساِدَسةِة، والبَعيةُر: ثَنِةجٌّ
ةةةا ُ يةةةج  ابِعَةةةِة، والمَّ والفَةةةَرُس الداِ لَةةةةُ يةةةج الرَّ
الثَّاِلثَةةةةِة، كةةةةالبَقََرِ ، والنَّْخلَةةةةةُ الُمْسةةةةَِثْنا ُ مةةةةن 

 الُمساَوَمِة.

والثُّْنيَةةةا، بالةةةةم، مةةةن الَجةةةُ وِر: الةةةرأُس، ـ    
 والقوائُِم، وُكلُّ ما اْسَِثْنَْيَِ ،

 والثُّْنيَِة.كالثُّْنَوى ـ 

 والُمثَنَّا ُ: ع. وُمثَنَّ : اسٌم.ـ 

 واثَّنَ ، كاْيَِعََل: تَثَنَّ .ـ 

 وأَثْنَ  البعيُر: صاَر ثَنِيًّا.ـ 

 والثَّناُء، بالفِك،ـ 

، أو  ةةةاصٌّ ـ     والَِّثْنِيَةةةةُ: وْصةةةٌف بَمةةةْدحٍ أو ذَم ٍ

بالَمةةةْدحِ، وقةةةد أثْنَةةة   ليةةة  وثَنَّةةة . وكِ ِةةةاٍب: 
 البعيِر،  ن ابِن السَّي ِِد. الِفناُء، وِ قالُ 

ُمَ .ـ  ًَ  و: ثََها: 

 وثاها ُ: قاَول .ـ 

 ي: ثََوى الم اَن، ـ

 ب  يَثِْوي ثَواء  وثُِويًّا، بالةم، ـوـ 

قاَمةَ ب ، أو  ََ َل.ـ  َِ  وأثَْوى ب : ألاَل ا

 وأثَْوْيُِ : أْلَ ْمُِ  الثَّواَء يي ،ـ 

ْيُِ ، وأَضْفُِ .ـ   كثَوَّ

 الَمْنِ لُ  والَمثَْوى:ـ 

  : الَمثاوي.ـ 

ْيُف.ـ   وأبُو الَمثَْوى: َربُّ الَمْنِ ِل، والةَّ

ةْيُف، ـ  ٍ: البَْيُت الُمَهيَّةأُ لة ، والةَّ ، كغَنِج  والثَِّويُّ
 واألِسيُر، والُمجاِوُر بأًِد الَ َرَمْيِن،

 وبهاٍء: ع، والمرأ ُ.ـ 

بِقَةةْدِر  والثايَةةةُ والثَِّويَّةةةُ، كغَنِيَّةةٍة: أْ فَةةُض َ لَةةمٍ ـ   
 قِْعَدتَِ ،

ْوَل البَْيِت،ـ  ًَ بِِل  اِتبَة  أو  َِ ِ ، وَمأَْوى ا  كالثُّوَّ

 كالثاَوِ .ـ 

ى تَثِْويَة : مات. وكعُنَِج: قُبَِر.ـ   وثَوَّ

 والثُّوَّ ُ، بالةم: قُماُا البَْيتِ ـ 

ى.ـ    : ثُو 
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ٍ: ِ ةَرٌق كالُ بَّةِة  لة  ـ  ، كُجثِةج  أو الثُّوَّ ُ والثُِّويُّ
َق.ال قاُء لئاَلَّ يَََِخرَّ  َوتِِد، يُْمَخُض  ليها الس ِ

أو الثُّةةةوَّ ُ، بالةةةةم: اْرتِفةةةاٌع وِغلَةةةٌظ، وُربَّمةةةا ـ    
 ُِابَْت يَْوقَهةا الِ جةاَر ُ ليُْهَِةَدى بهةا، أو ِ ْرقَةةٌ 

 تَْ َت الَوْلِب، إذا ُمِخَض تَِقيِ  من األرِض.

 َوثَاَء ُ: ع.ـ 

ْرُف ِهجاٍء. وقايِ ـ  ًَ  يَةٌ ثاِويَّةٌ.والثاُء: 

 ي: الث ِيَّةُ، كالن ِيَِّة: َمأَْوى الغَنَِم.ـ 

 فَْصُل الجْيم

 ي: الَجأَى، كالَجَوى، ـ

والُجةةةَؤ ُ والُجةةةْؤَو ُ، كةةةالُجْعَوِ : ُغْبةةةَر ٌ يةةةج ـ    
ْمَرٍ ، أو ُكْدَر ٌ يج ُصْدأٍ ، َجئَِج الفََرُس َوَجأَى  ًُ

 واْجأََوى، والنَّْعُت: أْجَوى وَجأْواُء.

 لُجْؤَو ُ، كالُجْعَوِ : أرٌض َغِليَ ةٌ يج َسواٍد.واـ 

و: َجةةةأَى الثَّةةةْوَب، َكَسةةةعَ ، َجةةةأْوا :  اَلةةة ُ، ـ    
 وأْصلََ  ُ،

ِفَ هةةا، وَغطَّةة ، وَكةةََِم، وَسةةََِر،  ـوةةـ    ًَ الغَةةنََم: 
بََس، وَمَسَك، وَرقََع. ًَ  و

َمُ  ال يَْجأَى َمْرَغ ُ: ال يَْ بُِس لُعابَ ُ.ـ  ًْ  وأ

، كالِ ِابَةِة: ِو ةاُء الِقةْدِر، أو شةجٌء والِجئةاَو ُ ـ 
 تُوَضُع  لي  من ِجْلٍد و  ِوِ ،

.ـ   كالِجياِء والِجواِء والِجياَءِ ، بَ ْسِرِهنَّ

ٍ: قُوبِةةَل بةيَن ُرْقعََِةةْيِن ـ   ، كَمْرِمةج  وِسةقاٌء َمْجئِةةجٌّ
 من َوْجَهْيِ .

وُجةَؤ ُ، كثُبَةٍة:  . ضوَكُسةَميَّةَ: اسةٌم. وَكفَةْرَوٍ : ـ 

 ْ ُطم.القَ 

يةةو: َجبَةة  الَخةةراَ ، َكَرَمةة  وَسةةعَ ، ِجبايَةةة   ـ  
 وِجباَو  ، ب سرهما،

 القَْوَم، ـوـ 

 منهم، ـوـ 

المةاَء يةج الَ ةْوِض، َجبةا ، ُمثَلَّثَةة ، وَجْبيةا :  ـوـ 
 َجَمعَ ُ.

والَجبَا، كالعََاا: َمْ فَُر البِئْةِر، وَشةفَُِها، وأن ـ 
بِةةِل بِيَةةْومٍ  َِ قَْبةةَل وُروِدهةةا، يَيَْجبِةةَج  يََِقَةةدََّم سةةاقِج ا

 لَها ماء  يج الَ ْوِض، ثم يُوِرَدها.

ْوٌض َضْخٌم، والَجَماَ ةُ،ـ  ًَ  والجابِيَةُ: 

 و  بِِدَمْمَ .ـ 

 وباُب الجابِيَة: من أْبوابِها.ـ 

 والجابِج: الَجراُد.ـ 

كايَةةةا تُْ فَةةةُر، وتُْنَاةةةُب ييهةةةا ـ     والَجبَايَةةةا: الرَّ
 قُْةباُن الَ ْرِم.

 ْجَِبا ُ: اْ َِاَر ُ.واـ 

وَجبَّة  تَْجبِيَةةة : وَضةَع يََدْيةةِ   لة  ُرْكبََِْيةةِ ، أو ـ  
  ل  األرِض، أو اْ َ بَّ  ل  َوْجِه .

ْجبةةةةاُء: أن يُغَي ِةةةةَب الرجةةةةُل إبِلَةةةة ُ  ةةةةن ـ      َِ وا
. ِ ًِ ِ َصال ْرعِ قَْبَل بُُدو  ِق، وبَْيُع ال َّ  الُمَاد ِ

اِكعِ.والَِّْجبِيَةُ: أن تَقُوَم قِياَم اـ   لرَّ

و: َجبَا، َكَسعَ  وَرَمة ، ِجْبةَو   وِجبةا  وِجبةاَو    ـ
، وَجبا .  وِجبايَة ، ب سِرِهنَّ
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والِجبةةةةةاَو ُ والِجْبةةةةةَو ُ والِجبةةةةةا ُ والِجبَةةةةةا، ـ      
، وَجبا .  بَ ْسِرِهنَّ

والِجبةةةةةاَو ُ والِجْبةةةةةَو ُ والِجبةةةةةا ُ والِجبَةةةةةا، ـ      
،  بَ ْسِرهنَّ

 ْوِض من ماٍء.والَجبَاَو ُ: ما ُجِمَع يج ال َ ـ 

والَجبا: الَ ةْوض، أو َمقةاُم مةن يَْسةَِِقج  لة  ـ 
ْوَل البئْرِ  ًَ ِ، وما   الطَّج 

: ـ      : أْجبةةةاٌء. وم مةةةُد بةةةُن إبةةةراهيَم الجةةةابِجُّ
ث. و ِلةةةجُّ بةةةُن الجةةةابِج الخطيةةةُب: ُمْقةةةِرٌئ  ُمَ ةةةد ِ

ٌر.  ُمَِأَ  ِ

و: الُجثْةةةَو ُ، ُمثَلَّثَةةةة : الِ جةةةار ُ الَمْجُمو ةةةةُ،  ـ   
ََْو ُ، والَوَسُط.والَجسَ   ُد، والِج

وُجثَا الَ َرِم، بالةم وال سةر: مةا اْجََِمةَع يية  ـ 
دوِد الَ َرِم، أو  ًُ من الِ َجاَرِ  الِج تُْوَضُع  ل  
َْبَُك  ليهةةةةةةا الةةةةةةََّبائُِك، َوَوِهةةةةةةَم  األْ اةةةةةةاُب تُةةةةةة

.  الَجْوَهِريُّ

ِهما: ـ  ا وُجثِيًّةا، بةةم ِ وَجثَا، َكَد ا وَرَمة ، جثُةوًّ
 لةةةة  ُرْكبََِْيةةةةِ ، أو قةةةةاَم  لةةةة  أْلةةةةراِف َجلَةةةةَس 

 أصابِِعِ . وأْجثا ُ غيُر ُ، وهو جاثٍ 

، بالةةةم وال سةةر. وجاثَْيةةُت ُرْكبَِِةةج ـ ، ُجةةـ    ثِجٌّ
َكِب.  إل  ُرْكبَِِِ ، وتََجاثَْوا  ل  الرُّ

والَجثَةةةةاُء، كَسةةةة اٍب: المَّةةةةْخص، ويَُةةةةةمُّ، ـ     
 :ٍ هاُء. وكُسَمج   َجبٌَل.والَجَ اُء، والقَْدُر، وال ُّ

بَِل،ـ  َِ  وَجثَْوُت ا

 وَجثَْيُِها: َجَمْعُِها.ـ 

 و: َج ا ُ، كَد ا ُ، َجْ وا : اْسَِأَْصلَ ، ـ

 كاْجََِ ا ُ. وَجْ واُن: رُجٌل.ـ 

وُج ا ، كُهد ى: لَقَةُب أبةج الغُْاةِن، ُدَجةْيِن بةِن ـ 
.  ثابٍِت، َوَوِهَم الَجْوَهِريُّ

 وَجَ ا: أقاَم، وَمَم ، وَ َطا.ـ 

َد ُ، والَوْج ُ.واـ  ًِ  لَجْ َو ُ: الَخْطَو ُ الوا

ج: الُمثاقُِف، والَ َسُن الاَّالِ .ـ  ًِ  والجا

ُُ ، وقِلَّةةُ  ـ و: الَجْخُو: َسعَةُ الِجْلِد، أو اْسةِِْر ا
 لَْ ِم الفَِخََْيِن، والنَّْعُت: أْجَخ  وَجْخواُء.

ى يج ُسجوِد ،ـ   وَجخَّ  الُمَال ِج تَْجِخيَة : َ وَّ

 الليُل: ماَل، ـوـ 

 الميُخ: اْ َ نَ ، ـوـ 

يةةا "، وَوِهةةَم ـ    ومِةة  ال ةةِديُث: "كةةالُ وِت ُمَجخ ِ
.  الَجْوَهِريُّ

َر،ـ   وتََجخَّ   ل  الِمْجَمَرِ : تَبَخَّ

، وقد َجَخْوتُ . ـوـ   الُ وُت: اْ َ بَّ

و" الَجَدا والَجْدَوى: الَمَطُر العامُّ، أو الَي ال  ـ
ِطيَّةةةةةُ، وهةةةةَاِن َجةةةةْدواِن يُْعةةةةَرُف أْقاةةةةا ُ، والعَ 

 وَجْدياِن  اِدٌر. وَجدا  لي  يَْجُدو وأْجَدى.

 والجاِدي: لاِلُب الَجْدوى،ـ 

 كالُمْجَِِدي.ـ 

 وَجدا ُ َجْدوا  واْجَِدا ُ: سألَ ُ ًاَجة .ـ 

 وَجدا الدَّْهِر: آِ ُر ُ.ـ 

 وَ ْيٌر َجدا : واِسٌع.ـ 

 اي: الَجْدُي من أوالِد الَمعَِ : ذََكُره ـ
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  : أْجٍد وِجداٌء وِجْدياٌن، ب سرهما،ـ 

من النُّجوم: الدائُِر مع بَناِت  َْعٍ ، والةَي  ـوـ 
ْلِو بُْرٌ  ال تَْعِريُ ُ العََرُب.  بِِلْ ِق الدَّ

ِميَّةةِة: الِقْطعَةةةُ الَمْ ُمةةوَّ ُ ت ةةَت ـ    والَجِديَّةةةُ، كالرَّ
ِل، ًْ  السَّْر ِ والرَّ

 كالَجْديَةِ ـ 

ُم السائُِل، والناًيةُ،  : َجْدياٌت، باـ  لفِك، والدَّ
والِقْطعَةُ من الِمْسةِ ، ولَةْوُن الَوْجةِ . وكُسةَميَّةَ: 

 َجبٌَل.

ْ فَراُن،ـ   والجاِدي: ال َّ

 كالجاِدياِء، والَخْمُر.ـ 

 وأْجَدى الُجْرُح: ساَل.ـ 

 وَجَدْيُِ : َللَْبُت َجْدوا ُ.ـ 

ٍ ـ   : ُجةَديُّ والَجدايَةةُ، ويُْ َسةُر: الغَة اُل. وكُسةَمج 
ٍ، وابُن بُْ ٍُِر الماِ ُر. يَج  ًُ  بُن أْ َطَب، أُ و 

ةةْرِب، ـ    سةةاِب الةَّ ًِ والُجةةداُء، كغُةةراٍب: َمْبلَةةُ  
ُُ  تِْسعَةٌ.  ثالثةٌ يج ثالثٍة ُجدا

: ثَبََت قائما ، ـ ٍ َْوا ، بالفِك وكُسُمو   و: َجَا َج

َكأَْجةةةةََى، أو َجثةةةةا، أو قةةةةاَم  لةةةة  أْلةةةةراِف ـ     
 أصابِِعِ ،

 القُراُد يج َجْنِب البعيِر: لَِاَ  ب ، ولَِ َم ُ، ـوـ 

َمَل المَّْ َم. ـوـ  ًَ  السَّناَم: 

 وأْجََى َلْريَ :  ََابَ ، وَرَم  ب  أماَم .ـ 

والَجةةَواِذي: الِةةج تَْجةةَُو يةةج َسةةيِرها، َكأَ َّهةةا ـ   

 تَقَلَُّع.

ََْو ُ، ُمثَلَّثَةةةةة : القَْبَسةةةةةُ مةةةةن النةةةةاِر، ـ      والَجةةةة
ََْو ُ والَجْمَر ُ، و  الِج

  : ُجَا ، بالةم وال سر وكِجباٍل.ـ 

 والَجَا ُ: أُصوُل المجِر الِع امِ ـ 

  : كِجباٍل، وع.ـ 

 ورُجٌل جاٍذ: قايُر الباعِ.ـ 

َر ٌ تَْلعَُب بها ـ  والِمْجََاُء، كِمْ راٍب: َ َمبَةٌ ُمدوَّ
 األْ راُب، ِسالٌح، والِمْنقاُر.

َمَل يج َسنامِ ـ  ًَ  ِ  َشْ ما .وأْجََى الفَايُل: 

َل.ـ  ًْ  والُمْجََْوِذي: من ياُلِتُم الَمْنِ َل والرَّ

 ي: َجََْيُِ ُ  ن  وأْجََْيُِ ُ: َمنَْعُِ ُ.ـ 

َْيَةُ، بال سر: أْصُل المََّجِر.ـ   والِج

َُْي المجِء، بال سر: أْصلُ ُ.ـ   وِج

.ـ   وتََجاذَى: اْ َسلَّ

ْمَسةةَك والَ مةةاُم يَََِجةةََّى بالَ َماَمةةِة: وهةةو أن يَ ـ   
 األرَض بََ َبِ  إذا َهَدَر.

و: الَجةةـِْرُو، مثلثةةة : صةةغيُر كةةل ِ شةةجٍء ًِةة   ـ  
يخِ و  ِو ِ   الَ ْنَ ِل والبِط ِ

  : أْجٍر وِجراٌء، َوَولَُد ال لِب واألَسدِ ـ 

 : أْجةةٍر وأْجِريَةةةٌ وأْجةةراٌء وِجةةراٌء، وِو ةةاُء ـ   
وِس الِعيةداِن، والثََّمةُر  ُُ َل بِْ ِر العَ ابِيِر يةج ُر أوَّ

ما  َبََت، والَوَرُم يج السَّناِم والَ ْلِ ، وَجدُّ ُ بَْيِد 
.ِ  ِ بِن م مٍد النَّْ ِوي 
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 وَكْلبَةٌ ُمْجٍر وُمْجِريَةٌ: ذاُت ِجْرٍو.ـ 

والِجةةةةةْرَو ُ، بال سةةةةةر: الناقةةةةةةُ القاةةةةةير ُ، ـ      
 ويََرساِن.

 وبنُو ِجْرَو َ: بَْطٌن.ـ 

ٍ وُسَميَّ ـ  ، كُسَمج   ةَ: أْسماٌء.وِجْرٌو وُجَريٌّ

ي: َجةةةَرى المةةةاُء و  ةةةُو  َجْريةةةا  وَجَريا ةةةا   ـ   
 وِجْريَة ، بال سر،

، بال سر، ـوـ   الفََرُس و  و ُ َجْريا  وِجراء 

: َجَرى مع .ـ   وأْجرا ُ وجارا ُ ُمجارا   وِجراء 

ْجِريَّا، بال سِر: الَجْرُي.ـ  َِ  وا

والجاِريةُ: الممُس، والسةفينةُ، والن ِْعَمةةُ مةن ـ 
 ّللا  تعال ، ويَِِيَّةُ الن ِساءِ 

  : َجواٍر.ـ 

وجاريةةةةٌ بَي ِنَةةةةُ الَجرايةةةِة والَجةةةراِء والَجةةةَرى ـ    
 والَجرائِيِة والِجراِء، بال سر.

ِ.ـ  ِوي  ْرِف الرَّ ًَ َرَكةُ  ًَ ْعِر،   والَمْجَرى يج الم ِ

 والَمَجاِري: أواِ ُر الَ ِلِم.ـ 

ِ ُمْجراها{، بالةم والفِـ  ك: َمْاَدَرا وآبِْسِم ّللا 
 َجَرى وأْجَرى.

 وجاِريةُ بُن قُداَمةَ،ـ 

ِ يَ ْيِن.ـ   ويَِ يُد بُن َجاِريَةَ: من ِرجاِل الاَّ

ْجِريَّةةا، بال سةةر والمَّةةد ِ وقةةد يَُمةةدُّ: الوْجةة ُ ـ    َِ وا
الةةةةَي تأُ ةةةةَُ ييةةةة  وتَْجةةةةِري  ليةةةة ، والُخلُةةةةُ ، 

 والطَّبيعَةُ،

اٍر،ـ   كالِجِريَّاِء، كِسنِمَّ

ْجرِ ـ  َِ  يَِّة، بال سر ُممدَّد  .وا

ةةِد والجمةةعِ ـ    ًِ ٍ: الوكيةةُل، للوا ، َكغَنِةةج  والَجةةِريُّ
 والُمَؤ َِّث، والرسوُل، واألَِجيُر، والةاِمُن.

 والَجرايَةُ، ويُْ َسُر: الَوَكالَةُ.ـ 

 وأَْجَرى: أْرَسَل َوِكيال ،ـ 

ى،ـ   كَجرَّ

 البَْقلَةُ: صاَرْت لها ِجراٌء. ـوـ 

، كَ ـ  يُّ ٍ: َسَمٌ  م، وبِهاٍء: الَ ْوَصلَةُ.والِجر ِ ج  م ِ َِ 

ويَعَْلُِة  مةةن َجةةراَك، سةةاكنَة  َمْقاةةور   وتَُمةةدُّ: ـ   
 من أْجِلَ ،

بِيبةةةُ بنةةُت أبةةج تُْجةةراٍ ، ويُْفةةَُِك ـ    ًَ اَك. و َكَجةةرَّ
ايِ َمْهموت  . لُ ُ: َص ابيَّةٌ، أَو هج بال َّ  أوَّ

 ي: الَج اُء: الُمَ ايَأَ ُ  ل  المجِء، ـ

 لجاِتيَِة.كاـ 

 َج ا ُ ب ،ـ 

. ـوـ  ، وجاتا ُ ُمجاتا   وِج اء    لي  َجَ اء 

 وتََجاَتى َدْينَ ،ـ 

 بَِدْين : تَقاضا ُ. ـوـ 

 واْجَِ ا ُ: َللََب من  الَجَ اَء.ـ 

 وَجَ ى المجُء يَْجِ ي: َكفَ ،ـ 

  ن : قََة . ـوـ 
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 وأْجَ ى كَا  ن كَا: قاَم َمقَاَم ُ ولم يَْ ِف.ـ 

ى  نةةةة  ُمْجةةةةَ ى يةةةةالٍن، وُمْج اتَةةةة ، وأْجةةةة َ ـ    
بةةةةةمهما ويِِ همةةةةا: أْغنَةةةة   نةةةة ، لُغَةةةةةٌ يةةةةج 

 الَهْمَ ِ .

والِجْ يَةُ، بال سِر: َ راُ  األرِض، وما يُْؤَ َُ ـ 
 ِ ج  م ِ  من الَ ِ

ى وِجْ ٌي وِج اٌء.ـ    : ِج  

يَن: أْج أ ُ.ـ   وأْجَ ى الس ِ  ِ

ٍ: أْسماٌء.ـ  ٍ و ِلج   وِجْ ٌي، بال سر وكُسمج 

 والجاِتي: يََرٌس.ـ 

ِ بةةةِن م مةةةِد بةةةِن جاِتيَةةةةَ ـ     وم مةةةُد بةةةُن َ ِلةةةج 
ٌث. : ُمَ د ِ  اآلُ ِريُّ

ا: َصلَُب.ـ   و: َجسا، كَد ا، ُجُسوًّ

 وجاسا ُ:  ادا ُ.ـ 

 و: الَجْمُو: القَْوُس الخفيفةُ، لغةٌ يج الَجْ ءِ ـ 

  : َجَمواٌت.ـ 

 ةِو  و: الَجْعُو: مةا َجَمْعَِة  بِيةِدك مةن بَعَةٍر و ـ 
 تَْجعَلُ ُ ُكثْبَة .

 والِجعَةُ كِهبٍَة:  َبيَُ المَّعيِر.ـ 

 والَجاِ يَةُ: الَ ْمقاُء.ـ 

 و: َجفَا َجفاء  وتَجايَ : لَْم يَْلَ ْم َم ا َ ُ. ـ

 واْجَِفَْيُِ : أَتْلُِ   ن َمَ ا ِِ .ـ 

 وَجفَا  لي  كَا: ثَقَُل.ـ 

ةةةلَِة، ويُْقَاةةةُر، جَ ـ     فَةةةا ُ والَجفَةةةاُء:  َقةةةيُض الا ِ
.  َجْفوا  وَجفَاء 

وييةة  َجْفةةَو ٌ، ويُْ َسةةُر، أْي: جفةةاٌء، يةةمن كةةاَن ـ   
ا، قيل: ب  َجْفَو ٌ.  َمْجفُوًّ

 وَجفَا مالَ ُ: لم ياُلِتْم ُ،ـ 

 السَّْرَ   ن يََرِس : َريَعَ ، ـوـ 

 كأَْجفا ُ.ـ 

 ورجٌل جايج الِخْلقَِة والُخلُِ : َك ٌّ َغليٌظ.ـ 

 وغيَر ُ: َ دَّ ُ جاييا . واْسَِْجفَ  الِفرااَ ـ 

 وأْجفَ  الماِشيَةَ: أتْعَبَها، ولم يََدْ ها تأُكُل.ـ 

 ي: َجفَْيُِ  أْجِفيِ : َصَرْ ُِ .ـ 

 والُجفايَةُ، بالةم: السَِّفينَةُ الفاِرَغةُ.ـ 

.ـ  : الَمْجفُوُّ  والَمْجِفجُّ

 و: َجالَ القَْوُم  ن الَمْوِضعِ، ـ

، وأَ  ـوـ  قُوا،من  َجْلوا  وَجالء   ْجلَْوا: تَفَرَّ

 أو َجال: من الَخْوِف،ـ 

وأْجلَةة : مةةن الَجةةْدِب، وجةةال ُ الَجةةْدُب وأْجةةال ُ ـ   
 واْجِاَل ُ.

ةةةَن  ليهةةةا ِليَْمةةةِار ـ     : َد َّ وَجةةةالَ النَّْ ةةةَل َجةةةالء 
 العََسَل،

: َصقَلَُهما ـوـ   السَّْيَف والِمرآ َ َجْلوا  وِجالء 

 الَهمَّ  ن : أْذَهبَ ُ، ـوـ 
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 ال ا  األْمَر: َكَمفَ   ن ،يُ  ـوـ 

 َكَجالَّ ُ وَجلَّ   ن ، وقَِد اْ َجلَ ، وتََجلَّ ،ـ 

 بِثَْوبِ : َرَم  ب . ـوـ 

 وَجالَ: َ الَ،ـ 

العَةةةُروَس  لةةة  بَْعِلهةةةا َجْلةةةَو  ، ويُثَلَّةةةُث،  ـوةةةـ    
، كِ ِاٍب،  وِجالء 

 واْجِاَلها: َ َرَضها  لي  َمْجلُوَّ  .ـ 

ْوُجهةا وِصةيفَة  أو غيَرهةا: وَجالهةا وَجالَّهةا تَ ـ 
 أْ طاها إيَّاها يج ذل  الَوْقِت.

 وِجْلَوتُها، بال سر: ما أْ طاها.ـ 

 واْجِاَلَ ُ:  ََ َر إلي .ـ 

.ـ   والَجالُء، َكَسَماٍء: األْمُر الَجِلجُّ

وأقَْمَت َجالَء يَْوٍم: بياَض ، وبال سر: الُ ْ ُل، ـ 
.  أَْوُكْ ٌل  اصٌّ

 تَْجِليَة : َرَم ، وَجلَّ  بِبََاِر ِ ـ 

 الباِتي تَْجِليَة  وتََجل ِيا : َريََع رأَس  ثم  ََ َر. ـوـ 

ِم المَّةةعَِر أو ـ   والَجةالَ، َمْقُاةةوَر  : اْ ِ سةاُر ُمقَةدَّ
ةةةلَعِ، َجِلةةةَج،   ِْاةةةِف الةةةرأِس، أو هةةةو ُدوَن الاَّ

 َكَرِضَج، َجال ، والنَّْعُت: أْجلَ  وَجْلواُء.

 اِسعَةٌ.وَجْبَهةٌ َجْلواُء: وـ 

 وَسماٌء َجْلواُء: ُمْاِ يَةٌ.ـ 

 واألْجلَ : الَ َسُن الوجِ  األْ َ ُع.ـ 

 وابُن َجالَ: الواِضُك األْمِر،ـ 

 كابِن أْجلَ ، ورجٌل م.ـ 

 وأَْجلَ  يعُدو: أْسَرَع، وع.ـ 

 وَجْلَوى، َكَسْ َرى:  ، وأْيراٌس.ـ 

ٍ: الواضُك. ويَعَْلُِ  من أجْ ـ  ، كغَنِج  الَك، والَجِلجُّ
 ويُْ َسُر، أي: من أْجِلَ .

ةِة، ألَنَّ ُ َمةَر، رضةةج ِ ـ   مَّ والجاِليةةُ: أهةةُل الَ ِ
 تعال   ن ، أْجالُهْم  ن َجِ يَرِ  العََرِب.

ُُ ُ، بال سةر، أي: بمةاذا يُخاَلةُب مةن ـ  وما ِجال
 األْلقاِب الَ َسنَِة.

 واْجلَْولَ : َ َرَ  من بَلٍَد إل  بَلٍَد.ـ 

َجْلةةواَن، وَجْلةةواُن بةةُن َسةةُمَر َ،  وم مةةُد بةةنُ ـ   
ثاِن.  ويُْ َسُر: م د ِ

وابةةُن الَجةةالَّ، ُمَمةةدََّد   َمْقاةةوَر  : مةةن ِكبةةاِر ـ   
 الاوييِة.

َْيٍ: الَ وَّ ُ من السَّْطكِ ال َغْيُر.ـ   ي: الِجْلُج، كِع

ةَ: َجلَْوتَها.ـ   وَجلَْيُت الِفةَّ

 وُِ يَُجل ِج الساَ ةَ: يُْ ِهُرها.ـ 

 تََجلَّ  كَا: َ ال ُ،وَ ـ 

 المجَء:  ََ َر إلي . ـوـ 

 والُمَجل ِج: السابُِ  يج الَ ْلبَِة.ـ 

اِن: المةةةخُص مةةةن  ـ    الَجَمةةةاُء، وبِهةةةاٍء ويَُةةةةمَّ
ْجُمةةة ، وبالقَْاةةةِر ويَُةةةةمُّ:  ُُِةةةوٌء،  ًَ المةةةجِء، و
َوَوَرٌم يةةج الثَّةةْديِ، والَ َجةةُر النةةاتُِئ  لةة  وجةةِ  

 َِْهُر ُكل ِ شجٍء،األرِض، ومْقداُر المجِء، و
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َرَكُِة ، واْجِِماُ ة ُ،  ـوـ  ًَ مةن الَجنةيِن وَغْيةِرِ : 
،  و ُُِوٌء، َوَوَرٌم يج البََدِن، ويةم يج الُ ل ِ

 وتََجمَّ  القَْوُم: اْجََِمَع بعُةُهْم إل  بَْعٍض.ـ 

ي: َجنَةة  الةةََّْ َب  ليةة  يَْجنِيةةِ  ِجنَايَةةة : َجةةرَّ ُ  ـ  
 إلي ،

 َِنَاها،الثََّمَر َ: اجْ  ـوـ 

 َكََِجنَّاها، وهو جانٍ ـ 

 : ُجنا ٌ وُجنَّةاٌء، وأْجنةاٌء  ةاِدٌر. وَجنَاهةا لة ، ـ 
 وَجنَّا ُ إيَّاها. وكلُّ ما يُْجنَ  يهو َجن   وَجنَا ٌ.

َلُب، والعسلُ ـ   والَجنَ : الَََّهُب، والَوَدُع، والرُّ

  : أْجناٌء.ـ 

 نا ُ.واْجَِنَْينا ماَء َمَطٍر: وَرْد ا ُ يََمِربْ ـ 

 وأْجنَ  المجُر: أْدَرَك،ـ 

 األرُض: كثَُر َجنَاها. ـوـ 

: ُجنِج من ساَ ِِِ .ـ   وثََمٌر َجنِجٌّ

 وتََجنَّ   لي : ادََّ   ذَْ با  لم يَْفعَْل .ـ 

.ـ   والَجنِيَّةُ، كغَنِيٍَّة: ِرداٌء من َ   ٍ

ٌث.ـ   وأًمُد بُن ِ يس  بِن َجنِيَّةَ: م د ِ

 وتَْجنَ : د،ـ 

ةةَر ٌ. وباـ    ثَةةةٌ ُمعَمَّ لةةةم: تُْجنَةة  الَوْهبا ِيَّةةةُ، م د ِ
وقَةةْولُُهْم ِلعَقَبَةةِة الطةةائِِف تُْجنَةة  لَْ ةةٌن، َصةةوابُ : 

 ُدْجنَ ، وقد ذُِكَر.

 والَجوا ِج: الَجوا ُِب.ـ 

 و: الَجْنواُء: الَجْنئاُء.ـ 

 ورُجٌل أْجنَ ، بَي ُِن الَجنَا، لُغَةٌ يج الَمْهموِت.ـ 

:  ـ  الهواُء، وما اْ َخفََض من األرِض،و: الَجوُّ

 كالَجوَّ ِ ـ 

  : كِجباٍل، وداِ ُل البَْيِت،ـ 

ا ِيةةِ ، واليَمامةةةُ، وثالثةةةَ َ َمةةَر َمْوِضةةعا  ـ    كَجوَّ
 غيَرها.

بِِل، أْصلُها: َجْوَجَو ٌ.ـ  َِ  والَجْوجا ُ: الَاْوُت با

قاِء.ـ  ْقعَةُ يج الس ِ  والُجوَّ ُ، بالةِم: الرُّ

ا ُ ـ     تَْجِويَةةةة : َرقَعَةةة  بهةةةا، والِقْطعَةةةةُ مةةةن وَجةةةوَّ
األرِض ييها ِغلٌَظ، والنُّْقَر ُ يةج الجبةِل وغيةِرِ ، 

 ولَْوٌن كالسُّْمَرِ .

ى بةةاِلٌن، والُ ةةْ ُن، والمةةاُء  ـ   ي: الَجةةَوى: َهةةو 
ةةةـِلُّ،  الُمْنةةةُِِن، والُ ْرقَةةةةُ، وِشةةةدَّ ُ الَوْجةةةِد، والسُّ

ةةةْدرِ  . َجةةةِوَي وتَطةةةاُوُل الَمةةةَرِض، وداٌء يةةةج الاَّ
ى، وْصٌف بالَمْاَدِر. ى، يهو َجٍو وَجو   َجو 

 وَجِويَ ُ، كَرِضيَ ُ،ـ 

 واْجَِوا ُ: َكِرَه ُ.ـ 

وأرٌض َجِويَةٌ وَجِويَّةٌ: غيُر ُموايِقٍة، وَجِويَْت ـ 
  فس ُ من ،

  ن . ـوـ 

يةةةاِء الناقةةةِة، ـ     ًَ والِجةةةواُء، كِ ِةةةاٍب: ِ يالةةةةُ 
 األْوِديَِة،والبَْطُن من األرِض، والواِسُع من 

ا ةةج ـ    اِن، وِشةةْب ُ َجةةْوَرٍب ِلةةَ اِد الرَّ ةةمَّ وع بالاَّ
 وِكْنِفِ ، وماٌء بِِ َم  َضِريَّةَ،
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وع باليَمامةةةِة، وواٍد يةةةج ِديةةةاِر َ ةةةْبٍس، ومةةةا ـ   
 تُوَضُع  لي  الِقْدُر،

 كالجواَءِ  والِجياِء والِجياَءِ  والِجياَوِ .ـ 

بِِل: َدَ اهاإل  الماءِ ـ  َِ  .وَجاَوى با

 وِجياَو ُ، بال سر: بَْطٌن.ـ 

ْدِر ال يُبَي ُِن  نة  ـ  ي ُِ  الاَّ ٍ: الةَّ ، كغَنِج  والَجِويُّ
 ِلسا ُ ُ، وبِخفيِف الياِء: الماُء الُمْنُِِن.

والِجيَّةُ، بال سر: الماُء الُمَِغَي ُِر، أو الَمْوِضةُع ـ 
ِكيَّةُ الُمْنِِنَةُ.  يَْجَِِمُع يي  الماُء، والرَّ

 ْيُت الِقْدَر: َ لَّْقُِها.وأْجوَ ـ 

 و: الَجْهَو ُ: االْسُت الم مويةُ، ـ

كالَجْهواِء، ويُْقَاةُر، واألَكَمةةُ، والقَْ َمةةُ مةن ـ 
بِِل. َِ  ا

 وأْجَهِت السماُء: اْ َ َمفَْت، وأْصَ ْت،ـ 

 الطُُّرُق: وَضَ ْت، ـوـ 

 يال ةُ  ل  َتْوِجها: إذا لم تَْ بَْل، ـوـ 

 بَِخَل.يالٌن  لينا:  ـوـ 

 وَجِهَج البَْيُت، َكَرِضَج: َ ِرَب،ـ 

 يهو جاٍ .ـ 

 وِ باٌء ُمْجٍ : باِل ِسٍِْر.ـ 

 واألْجَه : األْصلُع.ـ 

 وأتَْيُِ  جاِهيا : َ ال ِيَة .ـ 

ةَ تَْجِهيَة : وسَّعََها.ـ   وَجهَّ  المَّجَّ

 والُمجاها ُ: الُمفاَ َر ُ.ـ 

 يج   و ي.ي: الِجياُء والِجياَو ُ والِجيَّةُ:  ـ

، بال سر: واٍد، وبالفِك: لَقَةُب إْصةبهاَن ـ  وِججٌّ
 قَديما ،

ٌ  يج قول :ـ  ًِ ِ يا  أو   بها، وَغلَُط الجوهِري 

 َدراِهٌم تائفاٌت َضْرُب َجيَّاتِ 

يم ةةة  قةةةال: أي َضةةةْرُب إْصةةةبََهاَن يََجَمةةةَع َجيًّةةةا 
ةواُب: َضةْربَِجيَّاٌت، أي:  باْ ِِباِر أْج ائِها، والاَّ

ٍ.َرِديَّ   اٌت، َجْمُع َضْربَِجج 

 وجايا ُ، ُمجايا  : قابَلَ ُ، لغةٌ يج الهم ِ .ـ 

 فَْصُل الَحاء

: َد ا، ـ ٍ ا، كُسُمو  بُوًّ ًُ بَا  ًَ  و: 

 المَّراِسيُف: لالَْت يَََِدا َْت، ـوـ 

ْلِب: اتََّالَْت، ـوـ   األْضالُع إل  الاُّ

 الَمِسيُل: َد َا بعُة ُ من بعٍض، ـوـ 

ُجلُ  ـوـ   : َمَم   ل  يََدْيِ  وبَْطنِِ ،الرَّ

ْبةوا ، كَسةْهٍو: َمَمة   لة  اْسةِِِ ،  ـوـ  ًَ بِجُّ  الاَّ
 وأْشَرَف بَِاْدِرِ ،

 السَّفينَةُ: َجَرْت، ـوـ 

َما ُ، وَمنَعَ ُ، ـوـ  ًَ ْولَ ُ:  ًَ  ما 

 كَ بَّا ُ تَْ بِيَة ،ـ 

ْك ُه اال ، ـوـ   الماُل: َرِتَم يَلَْم يَََِ رَّ
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،المجُء ل ـوـ  بِجٌّ ًَ   : اْ ََِرَض، يهو ًاٍب و

، أو  ةامٌّ،  ـوـ  ياُل ا : أْ طةا ُ بِةال َجة اٍء وال َمةن ٍ
واالْسةةةُم: الِ بةةةاُء، كِ ِةةةاٍب، والَ ْبةةةَو ُ، ُمثَلَّثَةةةة ، 

 وَمنَعَ ُ، ِضدٌّ.

 وال ابِج: الُمْرتَِفُع الَمْنِ بَْيِن إل  العُنُِ ،ـ 

ةةةُف إلةةة  الَهةةةدَ  ـوةةةـ     ًَ ةةةهاِم: مةةةا يَْ  ِف، مةةةن الس ِ
 و َْبٌت، وبِهاٍء: َرْملَةٌ تُْنبُِِ ُ.

َِْهةِرِ  ـ  َِبَ  بالثَّْوِب: اْشََِمَل، أو َجَمَع بَْيَن  ًْ وا
وسةةةاقَْيِ  بِِعماَمةةةٍة و َْ ِوهةةةا، وااِلْسةةةُم: الَ ْبةةةَو ُ، 
ويَُةةةمُّ، والِ ْبيَةةةُ، بال سةةر، والِ بةةاُء، بال سةةر 

 والةم.

:  ََاةةَر ، وا ْ ـ    بةةاء  ًِ ةة ُ، وًابةةا ُ ُم ابةةا   و َِاَّ
 وماَل إلي .

ٍ ويَُةةمُّ: السَّة اُب يُْمةِرُف مةن ـ  ، َكغَنِج  والَ بِجُّ
األيُةةةةِ   لةةةة  األرِض، أو الةةةةَي بعُةةةةة ُ يَةةةةْوَق 

 بعٍض.

بَ : َوقََع َسْهُم ُ دوَن الغََرِض.ـ  ًْ  وَرَم  يأ

بَّةُ الِعنَبِ ـ  ًَ  والُ بَةُ، َكثُبٍَة: 

با ، َكُهد ى.ـ  ًُ  :  

ُو المَّديُد، وَكفَُّ  ُهْدَب الِ سةاِء و: الَ ُِْو: العَدْ  ـ
 ُمْلَ قا  ب .

ٍ: َسويُ  الُمْقِل، والُمْقُل، أو  ـ ، كغَنِج  ي: الَ ِِجُّ
بِيةةةِل، أو َ َرقُةةة ُ،  َرِديُّةةة ُ، أو يابُِسةةة ُ، وَمَِةةةاُع ال َّ
 وثُْفُل الَِّْمِر، وقُموُر ُ، والِدْمُن، وقِْمُر المَّْهِد.

 .وال اتِج: ال ثيُر المُّْربِ ـ 

َ ْمُِ ُ، َويََِْلُِ .ـ  ًْ َِْيُِ ُ: ِ ْطُِ ُ، وأ ًْ َِْيُِ ُ وأ ًَ  و

 ويََرٌس ُمْ ِا ُ الَخْلِ : ُمَوثَّقُ ُ.ـ 

ثْةوا   ـ ًَ ثَ  الُِّةراَب  لية  يَْ ثُةو ُ ويَْ ثِيةِ   ًَ يو: 
ثْيا ، يََ ثَا الُِّراُب  َْفُس  يَْ ثُو ويَْ ثِج. ًَ  و

، وقُمةةوُر والَ ثَةة ، كةةالثََّرى: الُِّةةراُب المَ ـ    ْ ثُةةوُّ
ثةةةةاٍ ، والِ ِةةةةْبُن، أو ُدقاقُةةةة ُ، أَو  ًَ الَِّْمةةةةِر، َجْمةةةةُع 

.ِ َطاُم ُ، أو الِ ِْبُن الُمْعَِِ ُل  ن الَ ب  ًُ 

ْمجِ: ما َريَْعَت ب  يََدَك.ـ   والَ ثُْج، كالرَّ

ثَْوُت ل : أْ َطْيُِ  يَسيرا .ـ  ًَ  و

ثْواُء: كثير ُ الُِّراِب.ـ  ًَ  وأرٌض 

 كالنَّايِقاِء، أو تُرابُ ُ. وال اثِياُء:ـ 

ثَِت الَخْيُل الباِلَد،ـ  ًْ  وأ

ْها.ـ   وأًاثَِْها: َدقَِّ

 و: الِ َجا، كملَ : العَْقُل، والِفْطنَةُ، والِمْقدارُ  ـ

يَةُ ـ  ًِ جاٌء، وبالفِك: النَّا ًْ   : أ

َجاٌء، و ُفَّا اُت الماِء من قَْطةِر الَمَطةِر، ـ  ًْ  : أ
ْم َ  َجاٍ ، وال َّ ًَ  َمةُ،َجْمُع 

 كالِ جاِء، بال سر،ـ 

ج.ـ   والََِّ ج ِ

 وَكِلَمةٌ ُمْ ِجيَةٌ: ُمخاِلفَةُ الَمْعنَ  ِللَّْفِظ،ـ 

ُجوَّ ُ.ـ  ًْ ِجيَّةُ واألُ ًْ  وهج األُ

جةاء  يََ َجْوتُة : ياَلْنُِة  ـ  ًِ وًاَجْيُِة ُ ُم اجةا   و
ٍة.  يَغَلَْبُِ ، واالْسُم: الَ ْجَوى والُ َجيَّا، بَةمَّ

َجا باـ  ًَ ْجوا : أقام،و ًَ  لم اِن 
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 َكََِ جَّ ،ـ 

، ـوـ   بالمجِء: َضنَّ

يُك السَّفينَةَ: ساقَِْها، ـوـ   الر ِ

ِفَ  ُ، ـوـ  ًَ  :  الِسرَّ

َل: َهةةةَدَر، يَعََريَةةةْت َهةةةِديَر ُ،  ـوةةةـ     الفَْ ةةةُل المُّةةةوَّ
ةةنَّ األْمةةَر  َِ ياْ َاةةَريَْت إليةة ، وَوقَةةَف، وَمنَةةَع، و

 ِقْن ُ،يادََّ ا ُ ِا ًّا ولم يَْسَِيْ 

 القَْوَم: َج اُهْم. ـوـ 

ِجَج ب ، َكَرِضَج: أُِوِلَع ب ، ولَِ َم ُ، وَ َدا، ـ  ًَ و
 ِضدٌّ.

ٍ،ـ  ِججٌّ ب ، كغَنِج  ًَ  وهو 

ج  ، َكفَِ  : َجِديٌر.ـ  ًَ جٍ و ًَ  و

 وإ َّ ُ لَمْ جا ٌ: لََمْجَدَر ٌ.ـ 

جِ ب : أْ ِلْ  ب .ـ  ًْ جا ُ وأ ًْ  وما أ

 .وإ َّ ُ لُمْ جٍ: َشِ يكٌ ـ 

َجيَّةةَ، كُسةَميَّةَ: أْجلَةُك بةُن  بةِد ِ بةِن ـ  ًُ وأبو 
. ٍ: تابِِعجٌّ َجيَّةُ بُن َ ِدي  ًُ ٌث. و ، ُمَ د ِ

َجيَّةَ ًُ 

 والِ جاُء: الُمعاَرَكةُ.ـ 

جاٌء: ع.ـ  ًْ  وأ

بَِل، ـ َِ َدا ا ًَ  و: 

م: َتَجَرهةةةا،  ـوةةـ    ةةداء  ًِ ةةةداء  ضو ًُ ةةْدوا  و ًَ بهةةةا 
 وساقَها،

 : تَبِعَ ُ،اللَّْيُل النَّهارَ  ـوـ 

َِدا ُ.ـ  ًْ  كا

بِةُل: سةاَق بعُةةها بعةةا . وأصةُل ـ  َِ وتََ ةاَدِت ا
دَّاء. ًَ  الُ داِء يج: دي دي. ورُجٌل ًاٍد و

ُدوَّ ٌ:  َْوٌع من الُ داِء.ـ  ًْ ُ ِديَّةٌ وأ ًْ ُ  وبينهم أ

 والَ واِدي. األْرُجُل ألَ َّها تَِْلُو األْيِدي.ـ 

 ع.والَ ْدواُء: ِريُك المَّماِل، وـ 

َدْوَدى: ع.ـ  ًَ  و

د ى: لَِ َمة  يلةم ـ  ًَ ِدَي بالم اِن، كَرِضَج،  ًَ ي: 
 يَْبَرْح.

ٍ: اسٌم.ـ  ، كُسَمج  َديٌّ ًُ  و

َد شيئا ،ـ  َدى: تَعَمَّ ًْ  وأ

 كََِ دَّا .ـ 

والُ ةةةَديَّا، بالةةةةم ويةةةِك الةةةدال: الُمناَتَ ةةةةُ، ـ    
 والُمبارا ُ، وقد تََ دَّى،

ُدهم. ـوـ  ًِ  من الناِس: وا

َدَك. وأ اـ  ًْ َديَّاَك: اْبُرْت لج و ًُ 

َدا الدَّْهِر: أبَدا .ـ  ًَ  وال أْيعَلُ ُ 

: قَدََّرها، وقََطعَها، ـ َاء  ًِ َْوا  و ًَ ََا النَّْعَل  ًَ  و: 

 النَّْعَل بالنَّْعِل، ـوـ 

 القََُّ َ بالقََُِّ : قَدََّرُهما  ليهما، ـوـ 

ُجَل  َْعال : أْلبََس  إيَّاها، ـوـ   الرَّ

ًْ ـ   َا ،كأ

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.dorar.net/


wwwwww..ddoorraarr..nneett                    َرِر السَّنِيَِّة                                                    القاموس المحيطالقاموس المحيط َرِر السَّنِيَِّة    دُّ َمْوقُِع الالدُّ

          
 

ََْو َتْيٍد: يَعََل يِْعلَ ُ، ـوـ  ًَ 

ثا ُ، ـوـ  ًَ  الُِّراَب يج وُجوِهِهْم: 

 المَّراُب ِلسا َ ُ: قََرَص ، ـوـ 

 َتْيدا : أْ طا ُ. ـوـ 

َْو ُ، بال سةةر: العَِطيَّةةةُ، والِقْطعَةةةُ مةةن ـ    والِ ةة
 اللَّْ ِم.

 وًاذا ُ: آتا ُ.ـ 

ةةََاءَ ـ    ًِ تاُء، ويقةةاُل: هةةو  َِ َك و؟؟ والِ ةةَاُء: ا
، وُم اذَاَك. ََتََ ، ب سِرِهنَّ ًِ  و

َُْوها، بةالفِك ـ  ة ًَ ََتُها و ًِ ََْو َ داِرِ  و ًِ وداِري 
ها. ُُ  َمْريُو ا  وَمْنُاوبا : إتا

َََِى ِمثالَ : اْقََِدى ب .ـ  ًْ  وا

يَّةُ، كغَنِيٍَّة: َهْةبَةٌ قُْرَب م ةَ. ـ َِ  ي: الَ 

 البِماَرِ . والُ ََيَّا، بالةم ويِك الَال: َهِديَّةُ ـ 

ََيَّاَك: بمتائَِ .ـ  ًُ  وهو 

وأَ ةةةََ  بةةةين الُ ةةةََيَّا والُخْلَسةةةِة: بةةةين الِهبَةةةِة ـ    
 واالْسِاِلِب.

َْيِ: شجٌر.ـ  َُْي، كالِع  والِ 

 والُ ََايةُ، كثُماَمة: الِقْسمةُ من الغَنيَمِة،ـ 

َْيَا، بالةم،ـ   كالُ 

 والُ ََيَّا، بفِك الَال،ـ 

يَِّة، كغَنيَّ ـ  َِ َا ُ.والَ  ًْ  ٍة. وقد أ

ََى اللبَُن وغيُر  ِلسا َ ُ يَْ َيِ : قََرَص ،ـ  ًَ  و

قَ ُ يأَْكثََر، ـوـ  هاَب: َ رَّ َِ  ا

 يََد : قََطعَها، ـوـ 

 يال ا  بِلسا ِ : َوقََع يي ، ـوـ 

َِ الناَس.ـ   يهو ِمْ َاٌء: يَْ 

َْيَةُ، بال سر: ما قُِطةع لةوال ، أو الِقْطعَةةُ ـ  والِ 
 الاغير ُ.

َْيََِْيِن: كلٌّ منهما إل  َجْنِب اآلَ ِر.ـ  ًِ  وجاآ 

 والِ َاُء، بال سر: الِقطاُف.ـ 

 والَ ْيَُواُن: الَوَرشاُن.ـ 

 وتَ اذَى القَْوُم ييما بينهم: اْقََِسموا.ـ 

ْرقَةةةةٌ يةةةج الَ ْلةةةِ  والاةةةْدِر  ـ    ًُ و: الَ ةةةْرَو ُ: 
رايَةةٌ يةج َلْعةمِ  ًَ أِس من الغَْيِظ والَوَجةعِ، و  والرَّ

 الَخْرَدِل،

دٍَّ .ـ  ًِ  كالَ راَوِ ، والرائِ ةُ ال ريهةُ مع 

يةةو: ال اِريةةةُ: األْيعَةة  الِةةج َكبِةةَرْت و َقَةةَص  ـ  
ها.  ِجْسُمها، ولم يَْبَ  إال َرأُسها و َفَُسها وَسمُّ

يةُ، وَصْوُت الطْيِر، أو ـ  ًِ والَ َرا والَ را ُ: النا
  امٌّ، والِ ناُس، وَمْوِضُع البَْيِض 

راٌء. : ـ  ًْ  أ

را ُ الناِر: اْلِِهابُها.ـ  ًَ  و

والَ ةةرا: الَخليةةُ ، ومنةة : بةةاْلَ َرا أن ي ةةوَن ـ   
ةٍر،  ًَ ٍ، و ، كغَنِةج  ةِريٌّ ًَ ى ب ةَا، و ذاَك، وإ َّ ُ لََ ر 
ى أن  واألولةة  ال تُثَنَةة  وال تُْجَمةةُع، وإ َّةة ُ لََمْ ةةر 
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 يَْفعَل، ولَمْ را ٌ.

را  ب : ما أْجَدَر ُ ـ  ًْ ِر ب ، وما أ ًْ  .وأ

ةةةَرى ـ     ًْ ةةةَد ، وَللَةةةَب مةةةا هةةةو أ ا : تَعَمَّ وتََ ةةةرَّ
 باالْسِِْعماِل،

 بالم اِن: تََم ََّث. ـوـ 

َرى، َكَرَم :  َقََص.ـ  ًَ  و

ماُن.ـ  را ُ ال َّ ًْ  وأ

ةةةراٌء، كِ ِةةةاٍب، وَكعَلَةةة ،  ةةةن ِ يةةةاٍض، ـ     ًِ و
ويَُؤ َّةةُث، ويُْمنَةةُع: َجبَةةٌل بم ةةةَ، ييةة  غةةاٌر تََ نَّةةَث 

  لي  وسلم. يي  النبج، صل  ِ

ْ َوى، كقُْاوى وكَ ْمراَء وكَس اٍب، ـ ًُ  و: 

َ ْوَتى: َمواِضُع.ـ  ًَ  و

والُمْ ةةةةَ ْوِتي: الُمْنَِِاةةةةُب، أو القَِلةةةةُ ، أو ـ     
 الُمْنَ ِسُر.

ْ وا ،ـ  ًَ َ ا  ًَ  و

َن، كـ  وا : َتَجَر، وتََ هَّ ى تََ  ُّ  ـوتََ  َّ

يا . ـ ى تََ   ِ ْ يا  وتََ  َّ ًَ َ ى يَْ ِ ي  ًَ  ي: 

ى النَّْخَل تَْ ِ يَة : َ َرَصها، ـ َّ ًَ  و

 الطَّْيَر: َتَجَرها، وساقَها، ـوـ 

 السَّراَب: َريَعَ ُ. ـوـ 

ةةةة ا ٌ ـ      ًَ ةةةةَد ُ:  ًِ والَ ةةةة ا، ويَُمةةةةدُّ:  َْبةةةةٌت، الوا
، يََََكَر ُ بالخاِء. ًَ اَء ٌ، وَغِلَط الَجْوَهِريُّ  و

َ ى: هاَب،ـ  ًْ  وأ

ْلعَِة: َ سََّر، ـوـ    لي  يج الس ِ

 بالمجِء: َ ِلَم ب ، واْرتَفََع، وأْشَرَف. ـوـ 

اُء: ع.ـ  َّ ًَ  و

ْسةةةوا ، وال تَقُةةةْل:  ـ    ًَ َسةةةا الطةةةائُِر المةةةاَء  ًَ و: 
 َشِرَب،

 َتْيٌد الَمَرَق: َشِربَ ُ شيئا  بعَد شجٍء، ـوـ 

سَّْيُِ .ـ  ًَ َسْيُِ ُ أ ا، و ًْ ََِسا ُ، وأ ًْ  كََِ سَّا ُ وا

 ةُ والَ سا، ويَُمدُّ،واسُم ما يُْ ََِس : الَ ِسيَّ ـ 

 والَ ْسُو، َكَدْلٍو،ـ 

ج.ـ  ، وهو أيةا  ال ثيُر الََِّ س ِ ٍ ، كعَُدو   والَ ُسوُّ

 والُ ْسَو ُ، بالةم: المجُء القليُل من ـ 

ُسَو ٌ ـ  ًْ ِسيَةٌ وأ ًْ   : أ

اِسةج، والَمةرَّ ُ مةن الَ ْسةِو، وبةالفِك ـ  ًَ جج: أ
 أْيَاُك.

 .ويوٌم َكَ ْسِو الطَّْيِر: قَايرٌ ـ 

 ي: الَ ْسُج، ويُْ َسُر، ـ

والِ َسةة ، َكةةملَ : َسةةْهٌل مةةن األرِض يَْسةةَِْنِقُع ـ   
ييةةة  المةةةاُء، أو ِغلَةةةٌظ يَْوقَةةة ُ َرْمةةةٌل يَْجَمةةةُع مةةةاَء 

ْت أُْ َرى َت َدْلوا ، َجمَّ ًْ  الَمَطِر، وُكلَّما  ََ 

ساٌء.ـ  ًِ ساٌء و ًْ   : أ

َِفََر ُ،ـ  ًْ َس : ا ًِ ََِس   ًْ  وا

 َك سا ُ،ـ 
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 يج  َْفِس : اْ َِبََر ُ، ما ـوـ 

 َكَ ِسيَ ُ، كَرِضيَ ُ.ـ 

 والِ ساُء، كِ ِاٍب: ع.ـ 

سةةاُء بَنِةةج َسةةْعٍد: د بِِ ةةَاِء َهَجةةَر، وهةةو ـ    ًْ وأ
ساُء القراِمَطِة أو غيِرها. ًْ  أ

َساُء: ِ ْرشاٍف: د بِِسيِف البَْ َرْيِن.ـ  ًْ  وأَ

سةةاُء بَنِةةج وْهةةٍب: تِْسةةُع آبةةاٍر ِكبةةاٍر بةةين ـ    ًْ وأ
  اِء وواقَِاةَ.الفَرْ 

ٍ، ومةةةاٌء باليََماَمةةةِة، ـ     سةةةاُء: مةةةاٌء ِلغَنِةةةج  ًْ واألَ
 وماَء ٌ ِلَجديلَةَ.

 والِمْ سا ُ: ثَْوُر النُّةوح.ـ 

بِِل، ـ َِ  و: الَ ْمُو: ِصغاُر ا

كال اِشةةيَِة، ويَْةةةُل ال ةةالِم، و َْفةةُس الرُجةةِل، ـ   

ومةا يُْجعَةُل ـ  وَملُء الِوسةاَدِ  وَغْيِرهةا بمةجء، 
 ًَ  ْمٌو أيةا .ييها 

، وِمْريَقَةةٌ ـ  والَ ِميَّةُ، كغَنِيٍَّة: الِفراُا الَمْ ُموُّ
ةةةةةُم بهةةةةةا المةةةةةرأ ُ بَةةةةةَد َها أَو  أو ِمْاةةةةةَدَغةٌ تُعَ  ِ

 َ ِجيَ تَها،

 كالِمْ َم .ـ 

ََِمِْها،ـ  ًْ  وا

 بها: لَبَِسِْها، ـوـ 

 المجُء: اْمَِْلَ، ـوـ 

َمْت  َْفَسها بالَمف ـوـ  ًَ  اِرِم.الُمْسََِ اَضةُ: 

وأتا ُ يَما أََجلَّة ُ وال ًاشةا ُ: مةا أْ طةا ُ َجِليلَةة  ـ 

 وال ًاِشيَة .

 والَ ما: ما يج البَْطنِ ـ 

ماٌء.ـ  ًْ   : أ

ما ُ.ـ  ًَ ما ُ: أصاَب  ًَ  و

 والَمْ َم : موِضُع الطَّعاِم يج البَْطِن.ـ 

ةةـ    ًُ ْمَو َ أْرِضةةِ ، بالةةةم وال سةةر، ـومةةا أكثَةةَر 
ْمَوها وَدَغلَها. ًَ  أي: 

ما ٌ: َسْوداُء ال َ ْيَر ييها.ـ  ًَ  وأرٌض 

ا يةج الةبَْطِن  ـ ي: الَ َم : ما ُدوَن الِ جاِب ممَّ
من َكبٍِد وِل ةاٍل وَكةِرٍا ومةا تَبِعَة ُ، أو مةا بَةْيَن 
ِضلَعِ الَخْلِف الِج يج آِ ةِر الَجْنةِب إلة  الةَوِرِك، 
أو ِةةةاِهُر الةةةبَْطِن، والِ ْةةةةُن، وَرْبةةةٌو يَْ ُاةةةُل، 

  ٍ ًَ ْمياُء.وهو  ًَ ِميَةٌ و ًَ ْمياُن، وهج:  ًَ  و

م  .ـ  ًَ ِميَا، بال سر،  ًَ  وقد 

ةةقاُء: صةةاَر لةة  مةةَن اللَّةةبَِن كالِجْلةةِد ِمةةْن  ـوةةـ    الس ِ
 باِلٍن، يَلَِاَ  ب ، ياَل يَْعَدُم أْن يُْنَِِن يَيُْرِوح.

ٍ، مةن النَّْبةِت: مةا يََسةَد أْصةلُ ُ ـ  ، َكغَنِةج  والَ ِمجُّ
 .وَ فََن، أَو اليابِسُ 

يَِِِ .ـ  ًِ ما ُ: َكنَِفِ  و ا ًَ  وأ ا يج 

وال اِشةةةيَةُ: جا ِةةةُب الثَّةةةْوِب وغيةةةِرِ ، وأْهةةةُل ـ    
لُّ . ِِ يَُِ ، و ًِ ُِ ُ، و ا ُجِل، و اصَّ  الرَّ

 وًاَش  منهم يال ا : اْسَِثْنَا ُ منهم،ـ 

 كََِ مَّا ُ.ـ 

 وًاَا يَُجرُّ كَ َِّ .ـ 
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 وًاَشاَك ولََ  بمعن  .ـ 

ِ،ـ   وًاَش  لَّل 

ِ.ـ   وًاَا هللِ: َمعاذَ ّللا 

 وتََ مَّ : قال ًاَش  ياُلٍن،ـ 

َم. ـوـ   من ياُلٍن: تَََمَّ

 والَ َم : ع قُْرَب الَمِدينَِة.ـ 

 وال اِشيَِاِن: ابُن الَمَخاِض، وابُن اللَّبُوِن.ـ 

 يو: الَ ا : ِصغاُر الِ جار ، ـ

اا ٌ ـ  ًَ  الواًد ُ: 

.ـ  ِاجٌّ ًُ َاياٌت و ًَ  :  

َاْيُِ ـ  ًَ   : َضَرْبُِ  بها.و

 وأرٌض َمْ اا ٌ: كثيرتُها، والعََدُد، أو ال ثيُر.ـ 

ِفَ  ُ، أَو َ قَلَ ُ.ـ  ًَ اا ُ: َ دَّ ُ، أو  ًْ  وأ

والَ اةةا ُ: اْشةةِِداُد البَةةْوِل يةةج الَمثا َةةِة ًِةة  ـ   
ِاةَج، كعُنِةَج، والعَْقةُل،  ًُ يَايَر كالَ اةاِ ، وقةد 

أُْي،  والرَّ

ٍ: وـ  ، كغَنِج  ِاجٌّ ًَ  ايُِر العَْقِل.وهو 

 والَ ْاُو: الَمغَُص يج البَْطِن، والَمْنُع.ـ 

ََّر يي ،ـ  ِاَج المجَء، َكَرِضَج: أَث ًَ  و

َااها. ـوـ  ًَ  األرُض: كثَُر 

ا ُ تَْ ايَة : َوقَّا ُ.ـ  اَّ ًَ  و

 وتََ اَّ : تََوقَّ .ـ 

كة : ع باليمِن.ـ   والَ َاواُن، م رَّ

كَ  ـ ةرَّ ًَ ْةةوا :  ًَ َةا الناَر  ًَ َجْمَرهةا بعةَد مةا  و: 
 َهَمَد.

 والِمْ َة ، بال سر: الُ وُر.ـ 

 و: الَ ْطُو: تَْ ريُ َ  المجَء ُمَ ْ ِ  ا .ـ 

 والَ طا: الِع اُم من القَْمِل.ـ 

 والَ ْطواُء من الغَنَِم: الَ ْمراُء.ـ 

َطْوَل : اْ َِفََخ.ـ  ًْ  وا

 و: الُ ْ َو ُ، بالةم وال سر، ـ

ْتقِ والِ َ ةُ، كِعَدٍ : اـ   لم ا َةُ، والَ ظُّ من الر ِ

ةةةٍد مةةةن ـ     ًِ ِ ةةةَج كةةةلُّ وا ًَ ًِ ةةةاٌء. و ًِ ةةةا  و  : 
ََِ ةةة ،  ًْ بِ ، كَرِضةةةَج، وا ًِ ْوَجْيِن  نةةةد صةةةا الةةة َّ

ِ يَّةٌ، كغَنِيٍَّة. ًَ  وهج 

ِ يَّْ ، يال أِليَّْ ": يج أ ل ي.ـ  ًَ  و"إالَّ 

والَ ْ ةةَو ُ، ويَُةةةمُّ: َسةةْهٌم َصةةغيٌر يَْلعَةةُب بةة  ـ   
ْبيانُ  ، وكلُّ قَةيٍب  ابٍِت يج أصِل َشَجرٍ  لم الا ِ
 يَْمَِدَّ بعدُ 

َ واٌت.ـ  ًَ ًِ اٌء و  :  

َ يَّةةاِت لُْقمةةاَن"، ُمَاةةغََّر  ، وهةةو ـ    ًُ ةةَدى  ًْ و"إ
 لُْقماُن بُن  اٍد،

َ يَّاتُةةة : ِسةةةهاُم ، يُْةةةةَرُب لمةةةن يُْعةةةَرُف ـ     ًُ و
 بالمَّراَرِ  ثم جاَءْت من  صاِلَ ةٌ.

َ   يَْ ُ و: َمَم ـ  ًَ الُ َ يَّا، ُمَاةغََّر  ، وهةو  و
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 َمْمٌج ُرَوْيٌد.

ٍ: اسٌم.ـ  ، كُسَمج  َ جٌّ ًُ  ي: 

ًَ ةةا ٌ. ـ    ةةَد ُ:  ًِ والَ َ ةة ، َكعَلَةة : القَْمةةُل، الوا
 وكملَ : الَ ظُّ،

 كالَ ْ وِ ـ 

ظٍ ـ  ًْ   : أ

.ـ  ٍِ  جج: أًَا

ِفةَج  ـ ًَ ِ وال ةايِِر،  و: الَ فَا: ِرقَّةُ القَةَدِم والُخةف 
ةةةٍف  ًَ فةةةا ، يهةةةو  وًةةةاٍف، واالسةةةُم: الُ ْفةةةَو ُ، ًَ

بالةم وال سر، والِ ْفيَةُ والِ فايَةُ، ب سةرهما، 
ٍ وال  َْعٍل.  أو هو الَمْمُج بغيِر ُ ف 

َِفَ : َمَم  ًايِيا ،ـ  ًْ  وا

 البَْقَل: اْقَِلَعَ ُ من األرِض، لُغَةٌ يج الَهْمِ . ـوـ 

فايَةة ، ـ  ًِ فَاو   وي سُر، و ًَ ِفَج ب ، َكَرِضَج،  ًَ و
ٍ،بال ، كغَنِج  ِفجٌّ ًَ   سر، وتِْ فايَة ، يهو ًاٍف و

َهةةَر ـ    ِْ َِفَةة : بةةالََ  يةةج إْكراِمةة ، وأ ًْ وتََ فَّةة  وا
السُّةةُروَر والفَةةَرَح، وأْكثَةةَر السُّةةَؤاَل  ةةن ًالةة ، 

.ٍ ، كغَنِج  ِفجٌّ ًَ  يهو ًاٍف و

ْفوا : أْكَرَم ُ،ـ  ًَ ُ ب   فَا ّللا  ًَ  و

 ، ِضدٌّ،َتْيٌد يال ا : أْ طا ُ، وَمنَعَ ُ  ـوـ 

ِ ، ـوـ  َِ  شاِربَ ُ: بالََ  يج أْ 

فا ُ.ـ  ًْ َ  كأ

فَ  السؤاَل: َردََّد ُ،ـ  ًْ  وأ

ْل احِ. ـوـ  َِ َح ب  يج ا  َتْيدا : ألَكَّ  لي ، وبَرَّ

ٍ: العةةاِلُم ـ    وًايةةا ُ:  اَتَ ةة  يةةج ال ةةالِم. وكغَنِةةج 
 يََِعَلَُّم باسِِْقااٍء، والُمِلكُّ يج ُسؤاِل 

فَواُء، كعُ ـ  ًُ  لَماَء. : 

ْل ةةةةاُح، ومنةةةة : "َمأُْربَةةةةة  ال ـ      َِ والَ فَةةةةاَو ُ: ا
فَاَو  ". ًَ 

َمْلُِ   ل  أن يَْبَ َث  ِن الَخبَِر،ـ  ًَ فَْيُِ :  ًْ  وأ

 ب : أْتَرْيُت. ـوـ 

 واْسَِْ فَ : اْسَِْخبََر.ـ 

فاٌء، كِ ساٍء: َجبٌَل.ـ  ًِ  و

 وال ايِج: القاِضج.ـ 

 يَْعنا.وتَ ايَْينا إل  السُّْلطاِن: تَراـ 

 وتََ فَّ : اْهَِبََل، واْجََِهَد.ـ 

 والَ فياُء، ويُْقَاُر،ـ 

 ويقاُل بَِْقديِم الياِء: ع بالمدينِة.ـ 

تاُر، ويُْ َسةةةُر، أو  ـ    َِ و: الَ ْقةةةُو: الَ ْمةةةُك، وا
 َمْعِقُد ُ،

 كالَ ْقَوِ  والِ قاءِ ـ 

قاٌء.ـ  ًِ ِقجٌّ و ًِ قاٌء و ًْ ٍ  وأ ًْ   : أ

ْقوا : ضأصابَ ـ  ًَ قا   ًَ ٍ . و ًَ ْقَو ُ، يهو  ًَ 

،ـ  قا ، يهو َمْ قُوٌّ ًَ ِقَج، كعُنَِج،  ًُ  و

ْقَو ُم.ـ  ًَ  وتََ قَّ : َشَ ا 

 والَ ْقُو: موضٌع َغليٌظ مرتفٌع  ن السَّْيلِ ـ 
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قاٌء،ـ  ًِ  :  

يِ ، ـوـ   من السَّْهِم: موضُع الر ِ

مةةن الثَّنِيَّةةِة: جا ِباهةةا، وبِهةةاٍء: وَجةةٌع يةةج  ـوةةـ   
 لَّْ ِم،البطِن من أْكِل ال

ِقَج، كعُنَِج، يهةو َمْ قُةوٌّ ـ  ًُ كالِ قاِء، بال سر. و
بِةةةِل يَْنقَِطةةةُع بَْطنُةةة  مةةةن  َِ ، وداٌء يةةةج ا وَمْ ِقةةةجٌّ

 النُّ اِت.

قاٌء، كِ ساٍء: ع.ـ  ًِ  و

ُ و ُ، ـ ًْ َ ْوُت ال ديَث أ ًَ  و: 

َ ْيُِ ُ أًِ يِ . ـي: ك ًَ 

 وًَ ْيُت يال ا ،ـ 

ُت يِْعلَةة ُ أو قولَةةة  وًاَكْيُِةةة : شةةابَْهُِ ، ويَعَْلةةةـ   
،  سواء 

ًِ ايَة :  َقَْلُِ ، ـوـ    ن  ال الَم 

 العُْقَد َ: َشَدْدتُها، ـوـ 

َ ْيُِها.ـ  ًْ َ  كأ

اَمةٌ.ـ  ٍ:  َمَّ ، كغَنِج  ِ جٌّ ًَ  وامرأ ٌ 

ََِ   أْمِري: اْسَِْ َ َم.ـ  ًْ  وا

.ـ  َ    ليهم: أبَرَّ ًْ  وأ

ِلةَج، ـ ًَ  ، َكَرِضةَج  و: الُ ْلُو، بالةةم: ِضةدُّ الُمةر ِ
ْلوا ةا ، بالةةم،  ًُ ْلةوا  و ًَ ةالَو   و ًَ وَد ا وَسُرَو، 
ِلةةَج المةةجَء، كَرِضةةَج، واْسةةَِْ ال ُ  ًَ لَةةْولَ  َو ًْ وا

لَْوال ُ: بمعن . ًْ  وتََ الَّ ُ وا

ِلةَج ـ  ًَ ٍ: يَْ لَةْولج يةج الفَةِم. و ، َكغَنِج  ِلجٌّ ًَ وقوٌل 

ْلوا ةا   ًُ ، بِعَْينِج وقَْلبِج، َكَرِضَج وَد ةا، ًةالو   و
ِلَج بالعَْيِن. ًَ الَ يج الفَِم، و ًَ  أو 

الَ: أصاَب من  َ ْيرا .ـ  ًَ ِلَج من  بَخْيٍر و ًَ  وكَا 

الَ المجَء،ـ  ًَ  و

ْلةةةوا ، وَهْمةةةُ  ُ غيةةةُر ـ     ًُ ةةةالَّ ُ تَْ ِليَةةةة : َجعَلَةةة ُ  ًَ و
 قِياٍس.

جاِل: َمْن يُْسََِخفُّ ويُْسَِْ لَ ـ  ْلُو الر ِ ًُ  و

ْلَو ٌ ـ  ًُ ْلُووَن، وهج  ًُ  :  

ْلواٌت.ـ  ًُ  :  

ْلةَو ٌ، بالةةم: ـ  ًُ ْلةٌو. و ًُ ، و ٍ ، كعَةُدو  لُةوٌّ ًَ ورجٌل 
 يََرٌس.

 والَ ْلواُء، ويُْقَاُر: م، والفاِكَهةُ الُ ْلَو ُ.ـ 

ةُ الَ الََوِ .ـ  ٍ  وَغنِيٍَّة: تامَّ لُوَّ ٌ، كعَُدوَّ ًَ  و اقةٌ 

ْلةٍو،ـ  ًُ  وما يُِمرُّ وما يُْ ِلةج: مةا يَةََِ لَُّم بُِمةر ٍ وال 
ْلةةةوا ، يةةةمن  َفَْيةةةَت  نةةة ُ أن  ًُ ا وال وال يَْفعَةةةُل ُمةةةرًّ

ْلوا  أُْ َرى، ًُ ا َمرَّ   و  ي وَن ُمرًّ

 قلَت: ما يَُمرُّ وال يَْ لُو.ـ 

ْلوا : أْ طا ُ إيَّا ُ،ـ  ًَ ال ُ المجَء  ًَ  و

َجةة ُ اْبنََِةة ُ أو  ـوةةـ    : َتوَّ ْلوا ةةا ، بالةةةم ِ ًُ ْلةةوا  و ًَ
أن يَْجعََل ل  من الَمْهةِر أُْ َِ ُ بَِمْهٍر ُمَسمًّ   ل  

 شيئا  ُمَسمًّ .

: أُْجةةَر ُ الةةدَّالَِّل وال ةةاِهِن، ـ    والُ ْلةةواُن، بالةةةم ِ
وَمْهُر الَمْرأِ ، أو ما تُْعَط   ل  ُمِْعَِِهةا، أو مةا 

 أُْ ِطَج من   ِو ِرْشَوٍ .

ْلوا ََ : ألَْجِ يَنََّ  َج اَءَك.ـ  ًُ لَُو ََّ   ًْ  وألَ
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الَو ُ القَفَا،ـ  ًَ  ويَُةمُّ، و

ةةةالَوا ُ، ـ     ًُ ُُ ُ و ةةةالَوا ًَ ُُ ُ و لةةةوا ًَ الَءتُةةة ُ و ًَ و
 بالةم: َوَسُط ُ 

الََوى.ـ  ًَ  :  

فٌّ صغيٌر يُْنَسُج ب .ـ  ًَ  والِ ْلُو، بال سِر: 

الَو ٌ: تُْنبُِت ذُُكوَر البَْقِل.ـ  ًَ  وأرٌض 

: شةةجر ٌ صةةغير ٌ، و َْبةةٌت ـ    والُ ةةالََوى، بالةةةم ِ
 شائِ ٌ 

 ا  والُ الََويَاُت. : الُ الََوى أيةـ 

 وًالَْيُِ ُ: لايَْبُِ .ـ 

ْلوا .ـ  ًُ لَْيُِ ُ: وَجْدتُ ُ أو َجعَْلُِ ُ  ًْ  وأ

: بَلَةةداِن، وقَْريََِةةاِن، وابةةُن ـ    ْلةةواُن، بالةةةم ِ ًُ و
ِةةِ   يَِّ ِ ْمةةراَن بةةِن اْل ةةاِف بةةِن قُةةةاَ ةَ، مةةن ذُر ِ

ْلواَن. ًُ  َصَ ابِيُّوَن، وهو با ِج 

 بٌَل قُْرَب المدينِة.والِ ال ُ، بال سِر: جَ ـ 

: بِئٌْر.ـ  ْلَو ُ، بالةم ِ ًُ  و

والَ الَ: ما يُداُف مةن األْدِويَةِة، وُممةدَّدا : أبةو ـ 
ِ بةِن َوِصةيٍف،  الُ َسْيِن الَ الَّ، َ ِلجُّ بُن ُ بَْيةِد ّللا 
ماِميَّةةةِة. و ِْسةةةبَة  إلةةة  الَ ةةةالََوِ :  َِ وِس ا ُُ مةةةن ُر

ِة  بُد الع يةِ  بةنُ  ،  َشْمُس األئِمَّ أًمةَد الَ ْلةوا ِجُّ
 ِ ويقاُل بَِهْمٍ  بدَل النوِن، وأبةو الَمعةالج  بةُد ّللا 

.  بُن أًمَد الَ ْلوا ِجُّ

ي: الَ ْلُج، بالفِكِ: ما يُةَ يَُّن بة  مةن َمُاةوغِ  ـ
 الَمْعِد ِيَّاِت أو الِ َجاَر ِ 

ةةةُد: ـ     ًِ ٍ، أَو هةةةو َجْمةةةٌع، والوا ، كةةةُدِلج  ِلةةةجٌّ ًُ  : 
ْليَةٌ، كَ ْبيٍَة. ًَ 

 والِ ْليَةُ، بال سِر: الَ ْلجُ ـ 

ل  .ـ  ًُ ل   و ًِ  :  

لَ  السيِف،ـ  ًُ  و

ْليَُِ .ـ  ًِ التُ ُ:  ًَ  و

ْليةةا ، يهةةج ًةةاٍل ـ    ًَ ِليَةةِت المةةرأ ُ، كَرِضةةَج،  ًَ و
 وًاِليَةٌ:

ْليا ، أولَبَِسِْ ُ،ـ  ًَ  اْسَِفَاَدْت 

ْلجٍ.ـ  ًَ  كََِ لَّْت، أو صاَرْت ذاَت 

الَّها تَْ ِليَةة : أْلبَ ـ  ًَ ْليةا ، أو اتََّخةََ ُ لهةا، و ًَ َسةها 
ِلَج يج َ ْينِج، قيةل: مةن  ًَ أو َوَصفَها و َعََِها. و

 الَ ْلجِ.

والِ ْليَةةةةةُ، بال سةةةةر: الِخْلقَةةةةةُ، والاةةةةور ُ، ـ     
فَةُ، وبالفِك: ثالثَةُ مواِضَع.  والا ِ

ٍ: مةا اْبةيَضَّ مةن ـ  ِلياُء، بال سر: ع. وكغَنِج  ًْ وإ
َد ُ  ًِ ِ، الوا ِليَّةٌ.يَبيِس النَِّاج  ًَ  : 

 والُ لَيَّا، كالُ َميَّا:  َْبٌت، ولعاٌم لهْم.ـ 

ُمهةةا  ـ   ًَ ماهةةا و ًَ ُموهةةا و ًَ ْمةةُو المةةرأِ  و ًَ و: 
ْمُؤهةةا: أبةةو َتْوِجهةةا، ومةةن كةةان مةةن قِبَِلةةِ ،  ًَ و

 واألْ ثَ : ًما ٌ.

ُجةةِل: أبةةو اْمَرأَتِةةِ ، أو أ وهةةا، أو ـ    ْمةةُو الرَّ ًَ و
ها،  َ مُّ

ماُء: من قِبَلِ ـ  ًْ ة .أو األ  ها  اصَّ

ها.ـ  رُّ ًَ ْمُو الممِس:  ًَ  و

 والَ َما ُ: َ َةلَةُ السَّاقِ ـ 
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َمَواٌت.ـ  ًَ  :  

مايَةةةة ،  ـ    ًِ ْميةةةا  و ًَ َمةةة  المةةةجَء يَْ ِميةةة   ًَ ي: 
 بال سر، وَمْ ِميَة : َمنَعَ ُ.

ْميةا  ـ  ًَ مةا ُ  ًَ . وقد  م  ، كِرض  : َمْ ِمجٌّ ًِ وَكَْلٌ 
ْموَ  ًَ مايَة ، بال سر، و ًِ ْميَة  و ًَ    .و

َم  المريَض ما يَُةرُّ ُ: َمنَعَ ُ إيَّا ُ،ـ  ًَ  و

ََِم  وتََ مَّ : اْمَِنََع.ـ  ًْ  يا

ٍ: المةةةريُض الَمْمنةةةوُع ممةةةا ـ     ، كغَنِةةةج  والَ ِمةةةجُّ
ْيَم. ٍ، ومن ال يَْ َِِمُل الةَّ  يَُةرُّ ُ، وكلُّ َمْ ِمج 

 والِ َم  كملَ  ويَُمدُّ،ـ 

ِمَج من شجـ  ًُ  ٍء.والِ ْميَةُ، بال سر: ما 

وال اِميَةُ: الرُجُل يَْ ِمج أص ابَ ُ، والجما ةُ ـ 
 أيةا : ًاِميَةٌ.

وهةةةو  لةةة  ًاميةةةِة القةةةوِم، أي: آِ ةةةُر َمةةةْن ـ    
 يَْ ِميِهْم يج ُمِةي ِهْم.

ةة  ال يُْقةةَرُب، أو ـ    م  ًِ َمةة  الم ةةاَن: َجعَلَةة   ًْ وأ
م  . ًِ  وَجَد  

ِميَّة  وَمْ ِميَةة ، ـ  ًَ ِمَج من المجِء، َكَرِضَج،  ًَ و
 كَمْنِ لٍَة: أ َِف،

ا: اْشَِدَّ  ـوـ  ُموًّ ًُ ِميًّا و ًُ ْميا  و ًَ الممُس والناُر 
،ُ ما ُ ّللا  ًْ ُهما، وأ رُّ ًَ 

م  : َسُخَن، وَ ِرَق، ـوـ  ًِ  الفََرُس 

َمْيُِ ُ. ـوـ  ًْ ا: َسُخَن، وأ ُموًّ ًُ ْميا  و ًَ  الِمْسماُر 

ْبةَر ُ يَْةةرُب بـ  َِ هةا والُ َمةُ، كثُبَةٍة: السَّةمُّ، أو ا
ْ بوُر، والَ يَّةُ و  ُو ذل ، أو يَْلَدُغ بها  ال ُّ

م  ، وِشدَّ ُ البَْرِد.ـ  ًُ ما ٌ و ًُ  :  

: م.ـ  بيِديُّ ، م مُد بُن يُوُسَف ال َّ
َمةَ ًُ  وأبو 

َمةُ العَْقَرِب: َسْيٌف.ـ  ًُ  و

لُ ُ،ـ   والُ َميَّا: ِشدَّ ُ الغََةِب، وأوَّ

، أو مةةةةن الَ ةةةةأِْس: َسةةةةْوَرتُها وِشةةةةدَّتُها ـوةةةةـ     
أِس،  إْس اُرها، أو أْ َُها بالرَّ

 من كل ِ شجٍء: ِشدَّتُ ُ، ـوـ 

لُ ُ، و َماُل ُ. ـوـ   من المَّباِب: أوَّ

والَ اِميَةةةُ: األثِْفيَّةةةُ، والِ جةةاَر ُ تُْطةةَوى بهةةا ـ   
 البِئُْر.

 والَ واِمج: َمياِمُن ال ايِِر، وَمياِسُر ُ.ـ 

بِةِل يَْةةِربُ ـ  َِ ةراَب  وال اِمج: الف ُل مةن ا الة ِ
َمة   ًَ الَمْعدوَد، أو َ َمةَر َ أْبُطةٍن، ثةم هةو ًةاٍم، 
َِْهَر ُ، يَيَُِْرُك، يال يُْنَِفَُع من  بمجٍء، وال يُْمنَُع 

 من ماٍء وال َمْر   .

َمْوَم  المجُء: اْسَودَّ كاللَّْيِل والسَّ اِب.ـ  ًْ  وا

ْوَتتَ ُ وما َوِليَ ُ.ـ  ًَ  وهو ًاِمج الُ َميَّا: يَْ ِمج 

: َمنَْعُت  ن ،ـ  ماء  ًِ  وًاَمْيُت  ن  ُم اما   و

َِفَْلُت ل . ـوـ  ًْ   ل  َضْيِفج: ا

 وَمَةْيُت  ل  ًاِميَِِج: َوْجِهج.ـ 

كة : َجبٌَل.ـ  َمياُن، م رَّ ًَ  و

ما ُ: د بالماِم.ـ  ًَ  و

: األَسُد.ـ   وال اِمج والَمْ ِمجُّ
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ِ.ـ  ِ: أما وّللاَّ َم  وّللا  ًَ  و

 تََوقَّْو ُ، واْجَِنَبُو ُ. وتَ اما ُ الناُس:ـ 

ٌث.ـ  ِميَّةَ، كغَنِيٍَّة: م مُد ابُن أًمَد: م د ِ ًَ  وأبو 

ةٍل: القَاةيُر ـ  ًْ و: الِ ْنَ ْقةُو والِ ْنَ ْقةَو ُ، كِجْرَد
 من الناِس.

نَّا ُ: َ َطفَ ُ، ـ ًَ ْنوا  و ًَ نا ُ  ًَ  و: 

 ياْ َ نَ  وتََ نَّ : اْ عََطَف،ـ 

 يََد ُ: لَواها. ـوـ 

 نِيَّةُ، كغَنِيٍَّة: القَْوسُ وال َ ـ 

نايَا.ـ  ًَ نِجٌّ و ًَ  :  

ْنوا : َصنَْعُِها.ـ  ًَ نَْوتُها  ًَ  و

: َ َطفَْت،ـ  ٍ ا، كعُلُو  نُوًّ ًُ نَْت  ل  أْوالِدها  ًَ  و

نَْت.ـ  ًْ َ  كأ

وال ا ِيَةةةةُ: الِةةةج اْشةةةَِدَّ  ليهةةةا االْسةةةِِْ راُم، ـ    
 وشا ٌ تَْلِوي ُ نُقَها باِل ِ لٍَّة.

الةةةةةواِدي وَمْ نَُوتُةةةةة ُ وَمْ ناتُةةةةة ُ:  وَمْ نِيَةةةةةةُ ـ      
 ُمْنعََرُج ُ.

والِ ْنُو، بال سِر والفِكِ: ُكلُّ ما يي  اْ ِوجةاٌ  ـ 
ةةةلَعِ  مةةةن البَةةةَدِن، َكعَْ ةةةِم الَ َجةةةا ِ واللَّْ ةةةجِ والة ِ
ِ والِ ْقةةِف، وكةةلُّ  والَ نَةة ، ومةةن غيةةِرِ  كةةالقُف 

 ٍ  ُ وٍد ُمْعَو  

.ـ  نِجٌّ ًُ نِجٌّ و ًِ ناٌء و ًْ   : أ

لِ ْنواِن، بال سةِر: الَخَمةبََِاِن الَمْعُطويَِةاِن، واـ 
 و ليهما َشبََ ةٌ، يُْنقَُل بها البُرُّ إل  الُ ْدِس.

ناُء األُموِر: ُمَِمابُِهها.ـ  ًْ  وأ

والَمْ نِيَةةةُ: مةةا اْ َ نَةة  مةةن األرِض، والعُْلبَةةةُ ـ   
ْمةةُل يةةج بعةةِض  بِةةِل يُْجعَةةُل الرَّ َِ ََّخةةَُ مةةن ُجلُةةود ا تُِ

 ثم يُعَلَُّ ، يَيَْيبَُس، يَيَْبقَ  كالقَْاعَِة. ِجْلِدها،

.ـ   والَ وا ِج: أْلَوُل األْضالعِ ُكل ِِهنَّ

 والِ نايَةُ، بال سِر: االْ ِ ناُء.ـ 

ْدباُء.ـ  ًَ ْنواُء:  ًَ  و اقَةٌ 

 وال ا ُوُت وال ا ِيَةُ وال ا ا ُ: الدُّكَّاُن.ـ 

اُروَن.وال ا ِيَّةُ، ُمَمدََّد  : الَخْمُر، أَو الخَ ـ   مَّ

، ـ  ، أَو هو آذَْريُةوُن البَةر ِ والَ ْنَو ُ:  َباٌت ُسْهِلجٌّ
ْي ا َةُ، ويََرٌس.  والرَّ

ٍ: واِدياِن.ـ   والَ نِيَّاِن، كغَنِج 

ْنُو قَُراقٍِر، بال سِر: ع.ـ  ًِ  و

نَايَة ، بال سِر: لَواها، ـ ًِ نَ  يََد ُ يَْ نِيها  ًَ  ي: 

 ما،العُوَد وال َّْهَر: َ َطفَهُ  ـوـ 

 كَ نَّ  تَْ نِيَة ،ـ 

 العُوَد: قََمَر ُ. ـوـ 

 والِ ْنُج، بال سِر: ع بالسَّماَو ،ـ 

ٍ: ع قُْرَب م ةَ، وواِلُد جابٍِر الماِ ِر.ـ   وكُسَمج 

وًةةا ِج: د بِةةدياِر بَْ ةةٍر، منةة   بةةُد الاةةمِد بةةُن ـ   
، ويقةةاُل: الَ نَةةِويُّ  لةة    بةةِد الةةرًمِن ال ةةا ِجُّ

 غيِر قِياٍس.

ُ ةةوَّ ُ، بالةةةم: َسةةواٌد إلةة  الُخْةةةَرِ ، أو و: ال ـ  
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ى  ةةو  ًَ ةةِوَي، َكَرِضةةَج،  ًَ ْمةةَر ٌ إلةة  السَّةةواِد. و ًُ
ى، ُممةةدَّد  ، يهةةو  ةةَووَّ ًْ ةةَوَوى وا ًْ ةةواَوى وا ًْ وا

َوى. ًْ  أ

واَوِت األرُض،ـ  ًْ  وا

ْت.ـ  ْت: اْ َةرَّ َووَّ ًْ  وا

ْمراُء إل  السَّواِد.ـ  ًَ اُء:  وَّ ًَ  وَشفَةٌ 

ةةَوى: األْسةةـ    ًْ ةةاِرُب إلةة  واأل َوُد، والنَّبةةاُت الةَّ
السَّةةةواِد ِلِمةةةدَِّ  ُ ْةةةةَرتِِ ، ويَةةةَرُس قَُِْيبَةةةةَ بةةةِن 

 ِضراٍر.

ا َةةٍة: بَْقلَةةةٌ الِتقَةةةٌ بةةاألرِض، ـ    اَء ُ، كُرمَّ والُ ةةوَّ
 والالَِّتُم يج بَْيِِِ .

اُء: أَْيةةةةةراٌس، وَتْوُ  آَدَم  ليهمةةةةةا ـ       والَ ةةةةةوَّ
 السالُم.

وَّ ُ الواِدي، بالةـ  ًُ : جا ِبُ ُ.و  م ِ

ًَ  ـ    ةةْو ًَ : َتْجةةٌر ِلْلِمْعةةَ ى، وقةةد  ةةْو، بالةةةم ِ ًُ و
 بها.

، أَي: البَةةي َِن مةةن ـ    ِ وال يَْعةةِرُف الَ ةةوَّ مةةن اللَّةةو 
.ِ  الَخِفج 

وايَة ، ـ ًَ يًّا و ًَ وا ُ يَْ ويِ   ًَ  و: 

َرَت ُ،ـ  ًْ ََِوى  لي : َجَمعَ ُ، وأ ًْ َِوا ُ وا ًْ  وا

يهةةةةا، أَو ِلُطةةةةوِل قيةةةةل: ومنةةةة  الَ يَّةةةةةُ، ِلََِ و ِ ـ     
ََْكُر. ياتِها، وَسُِ ًَ 

ٍ: الماِلةةةُ  بعةةةَد اْسةةةِِْ قاٍق، ـ     ، َكغَنِةةةج  والَ ةةةِويُّ
 وال وُض الاغيُر.

 والَ ِويَّةُ، َكغَنِيٍَّة: اْسِِداَر ُ كل ِ شجٍء،ـ 

ى من األْمعاِء،ـ  ِي، وما تََ وَّ  كالََِّ و 

 كال اِويَِة وال اِوياءِ ـ 

َوايَا، وِكساٌء مَ ـ  ًَ ْوَل َسناِم البعيِر،  :  ًَ ْ ُموٌّ 
 ولائٌِر صغيٌر.

 والَِّْ ِويَةُ: القَْبُض، واالْ ِقباُض،ـ 

ِي.ـ   كالََِّ و 

ْوُت، كالَ واِء.ـ   والَ وا ُ: الاَّ

 وال اُء: يج الُ ُروِف اللَّي ِنَِة.ـ 

ْيَو ُ: َرُجٌل، َمْقلُوٌب من ح و ي.ـ  ًَ  و

 والِ واُء، كِ ِاٍب،ـ 

ى، كةةةةةـ       الُمعَلَّ : جماَ ةةةةةةُ البُيُةةةةةوِت والُمَ ةةةةةوَّ
 الُمَِدا ِيَِة.

ةةدََّث ـ    ًَ  :ٍ ٍ، كُسةةَمج  ةةَوي  ًُ و ُةةوُح بةةُن َ ْمةةِرو بةةِن 
  ن بَِقيَّةَ.

، ب سِر ال اِء، ـ  ي: الِ جُّ

كة ،ـ   والَ يَواُن، م رَّ

والَ يةةا ُ والَ يَةةْو ُ، بسةة وِن الةةواِو:  َِقةةيُض ـ   
يَا  ، ًَ يَِج، َكَرِضَج،  ًَ  الَمْوِت. 

جَّ ـ  ًَ  يََ جُّ ويَْ يَا. و

ْتُق الَ الُل، أَو الَجنَّةُ.ـ   والَ يا  الطَّي ِبَةُ: الر ِ

: ِضدُّ الَمي ِتِ ـ   والَ جُّ

ياٌء، ويَْرُ  المرأِ .ـ  ًْ   : أ
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 وُضِرَب َضْربَة  ليس ب اٍء منها،ـ 

أَي: لةةيس يَْ يَةةا، كقوِلةة : ال تَأُْكةةْل كةةَا يم َّةةَ  ـ   
 َِ ُ.ماِرٌض، أَي: تَْمَرُض إن أَكلْ 

يًّا.ـ  ًَ يا ُ: َجعَلَ ُ  ًْ  وأ

 واْسَِْ يا ُ: اْسَِْبقا ُ،ـ 

َ ال يَْسةةَِْ يِج أن يَْةةةِرَب ـ    قيةةل: ومنةة ُ: آإنَّ ّللا 
 َمثاَل {.

: بَي ٌِن.ـ  جٌّ ًَ  وَلريٌ  

يَِج: اْسَِباَن.ـ  ًَ  و

يَّةٌ: ُمْخِابَةٌ.ـ  ًَ  وأرٌض 

ةَ النَّ ـ  يَّة َغةَّ ًَ يَْينَا األرَض: وَجْد اها  ًْ  باِت.وأ

ِ، أْصةةةلُ ُ ـ     كةةةة : ِجةةةْنُس الَ ةةةج  والَ يَةةةواُن، م رَّ
يَياٌن. ًَ 

ِ.ـ   والُم ايا ُ: الِغَاُء للابِج 

: البَْطُن من بُُطو ِِهمْ ـ   واْلَ جُّ

ياٌء.ـ  ًْ   : أ

والَ يَةةةا: الِخْاةةةُب، والَمَطةةةُر، ويَُمةةةدُّ، واْسةةةُم ـ    
يِةةَج منةة ًَ : الُِّؤبةةةُ، والِ ْمةةَمةُ،    اْمةةَرأٍ ، وبالَمةةد ِ

، واْسةةةةةةَِْ يا منةةةةةة ، واْسةةةةةةََِ   منةةةةةة ،  يةةةةةةاء  ًَ
 واْسَِْ يا ُ،

يةةاٍء، والفَةةْرُ  مةةن ـ    ًَ ٍ: ذُو  ، كغَنِةةج  يِةةجٌّ ًَ وهةةو 
باعِ، وقد يُْقَارُ  ْلِف والس ِ ِ وال  ِ  ذَواِت الُخف 

، وي سُر.ـ  جٌّ ًَ يِيَةٌ و ًْ ياٌء وأ ًْ   : أ

يَّةةا ُ تَِ يَّةةة ، والبَقةةاُء، ـ    ًَ والَِِّ يَّةةةُ: السةةالُم، و

 لُمْلُ .وا

يَّاَك ِ: أبقاَك، أَو َملََّ َ .ـ  ًَ  و

يَّا الَخْمسيَن: َد ا منها.ـ  ًَ  و

رُّ ُ.ـ  ًُ  والُمَ يَّا، كالُ َميَّا: جما ةُ الَوْجِ ، أَو 

 والَ يَّةُ: م، يقاُل: ال تَُموُت إال بِعََرٍض ـ 

ْيواٌت.ـ  ًَ يَّاٌت و ًَ  :  

 .والَ يُّوُت، كَِنُّوٍر: ذََكُر الَ يَّاتِ ـ 

اٌء وًاٍو: يَْجَمُع الَ يَّاِت.ـ  وَّ ًَ  ورجٌل 

والَ يَّةةةُ: َكواِكةةُب مةةا بَةةْيَن الفَْرقَةةَدْيِن وبَنةةاِت ـ   
  َْعٍ .

.ـ  يَيِجُّ ًَ يَِويٌّ و ًَ : قَبيلَةٌ، والن ِْسبَةُ:  جٌّ ًَ  و

ٍ، بال سر: بَْطناِن.ـ  ج  ًِ  وبنو 

 وَمْ يا ُ: ع.ـ 

يَِج َولَُدها،ـ  ًَ يَِت الناقَةُ:  ًْ  وأ

ُسنَْت ًالُهةا،  ـوـ  ًَ يِيَْت ماِشيَُُِهم، أَو  ًَ القوُم: 
 أَو صاُروا يج الِخْاِب،

يِيَّةةةةَ ـ     ًَ ْيةةةواَن، كَ ْيةةةواٍن، و ًَ يَّةةةةَ و ًَ وا:  وَسةةةمَّ
يُّوَن. ًَ يُّويَةَ و ًَ  و

وأبةةو تِْ يَةة ، ب سةةر الِةاِء المثنةةاِ  مةةن يَةةْوُق: ـ  
، َشةةبَّ َ، صةةل  ِ  ليةة  وسةةلم، َ ةةْيَن  َصةة ابِجٌّ

 اِل بعَْينِِ ، وتابِِعيَّاِن.الدَّجَّ 

.ـ   وُمعاِويَةُ بُن أبج تِْ يَ : تابِِعجٌّ

ٌث.ـ  اُد بُن تُْ يَ ، بالةم: م د ِ مَّ ًَ  و
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وم مةةُد بةةُن م مةةِد بةةِن تَُ يَّةةا، بالةةةم ويةةِك ـ   
 ال اِء وشد ِ الياِء: يقي ٌ.

ثَِاِن.ـ  اِسبِيَّةُ، وبِْنُت ُسلَْيماَن: م د ِ  وتَِ يَّةُ الرَّ

ُب بُن إِْس اَق بن تَِ يَّةةَ:  ةن ي يةَد بةِن ويعقوـ 
 هاروَن.

 وذُو الَ يَّاِت: سْيٌف.ـ 

يَّةةةُ الةةواِدي أَو األرض أَو البَلَةةِد أَو ـ    ًَ ويُةةالٌن 
 الَ ماِل، أَي: داٍ   بيٌث.

يَْيُِها.ـ  ًْ  وًايَْيُت الناَر بالنَّْفخِ: أ

ةةجَّ  لةة  الاةةالِ ، بفةةِك اليةةاِء، أي: َهلُةةمَّ ـ    ًَ و
 .وأْقبِلْ 

جَّ َهال   ل  كَا،ـ  ًَ جَّ َهالَ، و ًَ  و

 إل  كَا، ـوـ 

جَّ َهَل، كخمسةَ َ َمَر،ـ  ًَ  و

ْج َهْل، كَاْ  وَمْ ،ـ  ًَ  و

، أَي: اْ َجةةْل، ـ    ةةجَّ ًَ يَّْهةةَل، بسةة وِن الهةةاِء:  ًَ و
 وَهال ، أَي: ِصْل ُ،

ثِيثةةةا ، أَو ـ     ًَ ، أَي: َهلةةةمَّ، وَهةةةال ، أي:  ةةةجَّ ًَ أَو 
ي: اْسةةُ ْن، ومعنةةا ُ: أْسةةِرْع أْسةةِرْع، أَو َهةةال ، أَ 

  ند ِذْكِرِ ، واْسُ ْن ًِ  تَْنقَِةَج.

جَّ َهال  بفاُلٍن، أَي:  ليَ  ب ، واْدُ  ُ.ـ  ًَ  و

ثًّةا. ـ  ًَ جَّ َهةال  ُمنَوَّ َةة ، يََ أَ َّةَ  قلةَت:  ًَ وإذا قلَت 
، جعلُةةةوا  ْن، ي أ َّةةةَ : قلةةةَت: الَ ةةةثَّ ِ وإذا لةةةم تُنَةةةو 

ِ ةةةةَرِ ، وتَْرَكةةةة ُ َ لَمةةةةا  الِنةةةةويَن َ لَمةةةةا   لةةةة  النَّ 
ِلْلَمْعِريَةةِة، وكةةَا يةةج جميةةع مةةا هةةَا ًالُةة ُ مةةن 

 الَمْبنِيَّاِت.

جَّ  ن : ال َمْنَع.ـ  ًَ  وال 

ِ: الَ  َّ من الباِلةِل، ـ  وال يَْعِرُف الَ جَّ من اللَّج 
 أَو ال يَْعِرُف الَ ِويَّةَ من يَِِْل الَ ْبِل.

ََ ـ  ًِ  اَء الَهْنعَِة.والَِّ ابِج: كواِكُب ثالثةٌ 

يَّةُ الواِدي: األَسُد.ـ  ًَ  و

 وذُو الَ يَِّة: َمِلٌ  َملََ  أْلَف  اٍم.ـ 

يةةاُء: مةةاٌء َغةة ا ُ ُ بَْيةةَد ُ بةةُن الَ ةةاِرِث، ـ    ًْ واأل
، صل  ِ  لي  وسلم،  َسيََّر ُ النبِجُّ

 وع قُْرَب ِمْاَر يُةاُف إل  بَنج الَخْ َر ِ.ـ 

يََّويْ ـ  ًَ ٌث.وأَبو ُ َمَر بُن   ِ ، كعَْمَرَوْيِ : ُمَ د ِ

ِ بةِن ـ  وإماُم الَ ةَرَمْيِن:  بةُد المِلةِ  بةُن  بةِد ّللا 
يََّوْيِ . ًَ  يوسَف بِن م مِد بن 

يَيَّةُ، كُسَميَّةَ: واِلَد ُ َ ْمِرو بِن ُشعَْيٍب.ـ  ًُ  و

ٌث.ـ  يَيَّةَ: ُمَ د ِ ًُ ُر بُن أبج   وُمعَمَّ

ْيواَن، كَ ْيواٍن،ـ  ًَ  وصاِلُك بُن 

ْيةةةةواُن بةةةةُن  اِلةةةةٍد، أو ِكالُهمةةةةا بالخةةةةاِء: وـ      ًَ
ثاِن.  ُمَ د ِ

كة ، واْبنُ ُ ـ  ، م رَّ ِ بُن  َْاٍر الَ يَوا ِجُّ وَسْعُد ّللا 
ثوَن. : ُمَ د ِ ِ  م مٌد، وابُن أ يِ   بُد الَ   

 فَْصُل الَخاء

ا:  ـ و: َ بَِت الناُر والَ ْرُب والِ دَّ ُ َ ْبوا  وُ بُةوًّ
 َسَ نَْت، وَلِفئَْت.

 وأْ بَْيُِها: أَْلفَأْتُها.ـ 
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ي: الِخبةاُء، كِ سةاٍء، مةن األْبنِيَةِة: ي ةوُن مةن  ـ
 َوبٍَر أو ُصوٍف أو َشعٍَر.

وأْ بَْيةةُت ِ بةةاء  وتََخبَّْيُِةة ُ وَ بَّْيُِةة ُ: َ ِمْلُِةة ُ، ـ   
 و ََاْبُِ ُ.

 واْسَِْخبَْيُِ ُ:  ََاْبُِ ُ، وَدَ ْلُِ ُ.ـ 

ِ  والمَّةةعيَرِ  يةةج والِخبةةاُء أيةةةا : ِغمةةاُء البُةةـ    رَّ
َِْرٌف للدُّْهِن.  السُّْنبُلَِة، وَكواكُب ُمْسَِِديَر ٌ، و

ٍ: ع بيَن الُ ويَِة والماِم،ـ  ، كغَنِج   وَ بِجٌّ

 وع قُْرَب ِذي قاٍر، وَ ْبراواِن يج الُمْلَِقَ .ـ 

ةةْ ٍن أو يَةةَ عٍ أو ـ    ًُ و: َ َِةةا يَْخُِةةو: اْ َ َسةةَر مةةن 
 َمَرٍض يَََِخمََّع،

 ََِِ ،كا ْ ـ 

 الثَّْوَب: يَََِل ُهْدبَ ُ، ـوـ 

،ـ   يهو َمْخُِوٌّ

 ياُل ا : َكفَّ ُ  ن األَْمِر. ـوـ 

 وأَْ َِ : باع َمَِاَ  ُ َكْسرا  ثَْوبا  ثَْوبا .ـ 

 والُمْخََِِ : النَّاقُِص.ـ 

 ي: الَخاتِيَةُ: العُقاُب.ـ 

واْ ََِِةةة : تَغَيَّةةةَر لَْو ُةةة ُ مةةةن َمَخايَةةةِة ُسةةةْلطاٍن ـ    
  ِوها.و 

و: الَخثْةَو ُ: أْسةفَُل الةبطِن إذا كةان ُمْسةَِْرِ يا . ـ 
ُجِل.  واْمَرأ ٌ َ ثْواُء، وال يقاُل ذل  ِللرَّ

ي: َ ثَةة  البَقَةةُر أو الِفيةةُل يَْخثِةةج َ ثْيةةا : َرَمةة   ـ  
ي بَْطنِِ ، واالْسُم: الِخثُْج، بال سر َِ  بِ

.ـ    : أْ ثاٌء وِ ثِجٌّ وُ ثِجٌّ

 ها.وأَْ ثَ : أْوقَدَ ـ 

 والِمْخثاُء، بال سِر: َ ريَطةُ ُمْمَِاِر العسِل.ـ 

ُجةةةةةُل الطويةةةةةُل  ـ      و: الَخَجةةةةةْوَج ، ويَُمةةةةةدُّ: الرَّ
ْجلَيِن، أَو الطويةةُل القاَمةةِة، الةةةخُم الِع ةةاِم،  الةةر ِ

 وقد ي وُن َجبا ا .

 وريٌك َ َجْوجا ٌ: دائَِمةُ الُهبوب.ـ 

 ي: َ ِجَج، كَرِضَج: اْسَِْ يَا.ـ 

 جامع كثيرا .وأْ َج : ـ 

واألَْ َجةة : الَمةةْرأ ُ ال ثيةةر ُ المةةاِء، الفاِسةةَد ُ ـ   
 القَعُوُر، البعيَد ُ الِمْسباِر، واألْيَ ُج.

 والَخجا ُ: القَََُر، واللُّْؤمُ ـ 

  : َ ج  .ـ 

ٌر لَئِيٌم.ـ  َِ  وما هو إالَّ َ َجا ٌ من الَخَج ، أَي: قَ

 والَخْجواُء: الَمْرأ ُ الواِسعَةُ.ـ 

   بِِرْجِلِ :  ََسَف بها الُِّراَب يج َمْميِِ .وَ جَ ـ 

ي: َ ةةَدى البعيةةُر والفَةةَرُس  ةةْديا  وَ ةةَديا ا :  ـ  
أْسةةةةَرع، وَت َّ بِقوائِِمةةةةِ ، أَو هةةةةو َضةةةةْرٌب مةةةةن 
سةةْيِرِهما، أَو هةةو َ ةةْدُو الِ مةةاِر مةةا بَةةين آِري ِةةِ  

ِغِ .  وُمََِمرَّ

ابَّ ـ   ِة،والَخَدا: ُدوٌد يَْخُرُ  َمَع َرْوِث الدَّ

: ع.ـ   وبالمد ِ

 وأَْ َدى: َمَم  قليال  قليال .ـ 
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َْوا : اْسَِْرَ  ، ـ  و: َ ََا يْخَُو َ 

 لَْ ُم ُ: اْكَِنََ . ـوـ 

، بَي ِنَةةُ الَخةَا: ـ  َْواُء وُ َاِويَةةٌ، بالةةم ِ وأُذٌُن َ 
 َ فيفَةُ السَّْمعِ.

َْواُء: ُمْسَِْرِ يَةُ األُذُِن.ـ   وأتاٌن َ 

َْواُء: يَ ـ   َرساِن.والَخ

كة : ع.ـ   والَخََواُت، م رَّ

يَْت أُذُ ُةة ُ، كرِضةةَج، َ ةةَ ى: اْسةةَِْرَ ْت  ـ   َِ ي: َ ةة
مةةةن أْصةةةِلها، واْ َ َسةةةَرْت ُمْقبِلَةةةة   لةةة  الَوْجةةةِ ، 
ي ةةوُن يةةج النَّةةاِس والَخْيةةِل والُ ُمةةر، ِ ْلقَةةة  أَو 

َدثا . ًَ 

ٍ. و بةُد ِ ـ  ، كُسَمج  ومن أْلقاِب الِ ماِر: ُ ََيٌّ
ٌ .بُن  َْياَن، كعُثماَن: ُمَؤر ِ  ُ 

 و: ُ ْرَو ُ الفأِس، بالةم: ُ ْرتُهاـ 

  : ُ َراٌت.ـ 

ةٍد منهمةا ـ  ًِ والَخراتاِن، بالفِك:  َْجَمةاِن كةلُّ وا
 َ را ٌ.

و: َ ةةَ ا ُ َ ةةْ وا : ساَسةة ، وقََهةةَر ُ، وَملََ ةة ُ،  ـ  
 وَكفَّ ُ  ن َهوا ُ،

 الدابَّةَ: راَضَها، ـوـ 

 ،يال ا :  ادا ُ  ـوـ 

 الفَِايَل: َش َّ لسا َ ُ. ـوـ 

ى:  ـ ي: َ ِ َي، كرِضَج، ِ ْ يةا ، بال سةر، وَ ة  
 وقََع يج بَِليٍَّة وُشْهَرٍ  يَََلَّ بَل ،

 كاْ َ َوى.ـ 

وأْ  ا ُ ِ: يََةةَ  ُ. ومةن كالِمِهةْم ِلَمةْن أتَة  ـ 
ةةةََيُوا  ًَ بُِمْسَِْ َسةةةٍن: مالَةةة ُ أْ ةةة ا ُ ِ، وُربََّمةةةا 

 مالَ ُ.

 الَخْ يَةُ، ويُْ َسُر: البَِليَّةُ.وـ 

ى، بالقاةةةر: ـ     وَ ةةةِ َي أيةةةةا  َ َ ايَةةةة  وَ ةةة  
 اْسَِْ يا، والنَّْعُت: َ ْ ياُن وَ ْ يَا

  : َ َ ايَا.ـ 

 و اتا ِج يََخَ ْيُِ : ُكْنُت أَشدَّ ِ ْ يا  من .ـ 

.ـ   والَخَ اُء للنَّْبِت، بالمهملِة، وَغِلَط الجوهريُّ

 ْردُ و: الَخَسا: الفَ  ـ

  : األ اِسج  ل  غيِر قياٍس.ـ 

 و اسا ُ: الَ بَ ُ بالَجْوِت يَْردا  أو َتوجا ،ـ 

 كأَْ َس  وَ سَّ  تَْخِسيَة .ـ 

ٍ:   ةُو الِ سةاِء أو الِخبةةاِء ـ   ، كغَنِةةج  ي: الَخِسةجُّ
 يُْنَسُج من صوٍف.

 والَِّخاِسج: الَِّراِمج بالَ اا.ـ 

َمةةَرت الَخْمةةَو، و: َ َمةةِت النَّْخلَةةةُ تَْخُمةةو: أثْ ـ   
 أي: الَ َمَف.

ْرُع األْسَوُد.ـ   والَخَما: ال َّ

ي: َ ِميَ ُ، كرِضيَ ُ، َ ْميا ، ويُْ َسُر، وَ ْميَة   ـ
 وَ ما   وَمْخما   وَمْخِميَة  وَ َميَا ا ،

وتََخمَّةةا ُ:  ايَةة ُ، وهةةو  ةةاٍا وَ ةةٍ ، وهةةج ـ   
 َ ْمياءُ 
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يَ ُ.ـ    : َ َمايَا و؟؟ تَْخِميَة : َ وَّ

 و اشا ِج يََخَمْيُِ : كنُت أَشدَّ من  َ ْميَة . ـ

وهةةةَا الم ةةةاُن أْ َمةةة ، أي: أَْ ةةةَوُف،  ةةةاِدٌر. ـ    
ٍ: يابُِس النَّْبِت.  وكغَنِج 

 والَخماُء، كَسماٍء: الَجهاُد من األرض.ـ 

ي: الِخْاُج والُخْايَةُ، بةةمهما وكسةرهما:  ـ
مةةةةةن أْ ةةةةةةاِء الَِّناُسةةةةةل، وهاتةةةةةاِن ُ ْاةةةةةيَِاِن 

 نِ وُ ْايا

  : ُ ا  .ـ 

: َسةةلَّ ُ ْاةةيَْي ، يهةةو َ ِاةةجٌّ ـ    وَ اةةا ُ ِ اةةاء 
 وَمْخِاجٌّ 

  : ِ ْايَةٌ وِ ْاياٌن.ـ 

ٍ: ـ  والَخِاج، ُمَخفَّفَة : الُمْمَِ ج ُ اا ُ. وكغَنِج 
ْل يي ،  ِشْعٌر لم يَُِغَ َّ

 وع، ويََرساِن.ـ 

والُخْاةةيَةُ، بالةةةم: القُةةْرُل يةةج األذُِن. وابةةُن ـ   
ٌث.ِ ْايَةَ،   بال سر: م د ِ

دا .ـ  ًِ  وأَْ َا : تَعَلََّم ِ ْلما  وا

ْلةةةةةةِب، ـ        و: الَخةةةةةةةا: تَفَُِّةةةةةةُت المةةةةةةجِء الرَّ
 واْ ِفةاُ  .

و: َ طةةا َ ْطةةوا  واْ ََِطةة  واْ َِةةاَل، َمْقلوبَةةة :  ـ  
 َمَم .

 والُخْطَو ُ، ويُْفَُِك: ما بيَن القََدَمْينِ ـ 

  : ُ طا  وُ ْطواٌت، وبالفِك: الَمرَّ ُ ـ 

  : َ َطواٌت.ـ 

 وتََخطَّ  الناَس،ـ 

 واْ ََِطاُهْم: َرِكبَُهْم، وجاَوَتُهْم.ـ 

: اْكَِنََ . ـ ٍ ا، كُسُمو   و: َ َ ا لَْ ُم ُ ُ ُ وًّ

والَخَ ةواُن، م ركةة : َمةْن َرِكةَب بَْعةُض لَْ ِمةِ  ـ 
 بَْعةا .

،ـ   وَ  ا ُ ّللا 

 وأَْ  ا : أَْضَخَم ، وأَْ َ َم .ـ 

ُمةةة ُ، َكَرِضةةةَج، َ   ةةة : اْكَِنَةةةَ . ي: َ ِ ةةةَج لَ ْ ـ    
 ويََرٌس َ ٍظ بٍَظ، وامرأ ٌ َ ِ يَةٌ بَِ يَةٌ.

َن.ـ   وأَْ َ  : َسِمَن، وَسمَّ

ا: لََمَع، ـ  و: َ فَا البَْرُق َ ْفوا  وُ فُوًّ

ََِهَر. ـوـ   المجُء: 

 والِخْفَو ُ، بال سر: الِخْفيَةُ.ـ 

َهةةةةَر ُ، ي: َ فةةةةا ُ يَْخِفيةةةةِ  َ ْفيةةةةا  وُ ِفيًّةةةةا: أَ  ـ     ِْ

 واْسَِْخَرَج ُ،

 كاْ َِفَا ُ.ـ 

،ـ   وَ ِفَج، َكَرِضَج، َ فَاء 

: لم يَْ َهْر.ـ   يهو  اٍف وَ ِفجٌّ

 وَ فا ُ هو،ـ 

 وأَْ فا ُ: َسََِر ُ، وَكََِم .ـ 

 والخايِيَةُ: ِضدُّ العاَل ِيَِة.ـ 
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: كالخايِج والَخفَا.ـ   والمجُء الَخِفجُّ

يَة ، بالةم وال سر: وَ ِفيُت ل ، كَرِضيُت، ُ فْ ـ 
 اْ َِفَْيُت.

 ويَأُْكلُ ُ ِ ْفَو  ، بال سر: يَْسِرقُ .ـ 

 واْ َِفَ : اْسَََِِر، وتَواَرى،ـ 

 َكأَْ فَ  واْسَِْخفَ ،ـ 

 َدَم : قََِلَ  من غيِر أن يُْعلََم ب . ـوـ 

 والنُّوُن الَخِفيَّةُ: الَخِفيفَةُ.ـ 

ُِ .ـ   وأْ ِفيَةُ النَّْوِر: أَِكمَّ

 أْ ِفيَةُ الَ َرى: األْ يُُن.وـ 

 والخايِج والخايِيَةُ والخايِياُء: الِجنُّ ـ 

  : َ واٍف.ـ 

.ـ   وأرٌض  ايِيَةٌ: بها ِجنٌّ

ْيةِ ، ـ  ًَ والَخوايِج: ِريماٌت إذا َضةمَّ الطةائُِر َجنَا
َ ِفيَْت، أو هج األْربَُع اللَّواتِج بعد الَمنَاِكةِب، أَو 

 عِ الُمقَدَّماِت.هج َسْبُع ِريماٍت بعد السَّبْ 

 والِخفَاُء: كالِ ساِء لف ا  ومعن  ـ 

  : أْ ِفيَةٌ.ـ 

ِكيَّةُ، والغَْيَةةُ الُمْلَِفَّةُ،ـ   والَخِفيَّةُ، كغَنِيٍَّة: الرَّ

 وب  َ ِفيَّةٌ: لََمٌم.ـ 

ُسةَن مةن ـ  ًَ وبَِرَح الَخفَةاُء: وَضةَك األَْمةُر. وإذا 
ُسةَن سةائُِرها، ي ًَ عنةج: َصةْوتَها المرأِ  َ ِفيَّاها، 

 وأثََر َوْلئِها األْرَض.

 والُمْخَِِفج: النَّبَّاُا.ـ 

: جاَمَع واِسعَة  من النساِء.ـ   ي: أَْ قَ  إْ قاء 

ا وَ الء   ـ  و: َ ال الَمَ اُن ُ لُوًّ

 وأَْ لَ  واْسَِْخلَ : يََرَغ.ـ 

ٌد.ـ  ًَ  وم اٌن َ الٌء: ما يي  أ

 ا .وأْ ال ُ: َجعَلَ ُ أو َوَجَد ُ  اِليـ 

ُم يي ،ـ  ًَ  وَ الَ: َوقََع يج َمْوِضعٍ  اٍل ال يُ ا

 كأَْ لَ ،ـ 

  ل  بَْعِض الطَّعاِم: اْقََِاَر. ـوـ 

 واْسَِْخلَ  الَمِلَ ، يأْ ال ُ،ـ 

 ب ، واْسَِْخلَ  ب ، ـوـ 

 وَ ال ب ،ـ 

 إلي ، ـوـ 

معةةة ، َ ْلةةةوا  وَ ةةةالء  وَ ْلةةةَو  : سةةةألَ  أن  ـوةةةـ    
 ٍ  يَفَعََل، وأْ ال ُ مع .يَْجَِِمَع ب  يج َ ْلوَ 

 وَوَجَدُهما ِ ْلَوْيِن،ـ 

ٍ: الفاِرغُ ـ   بال سر:  اِليَْيِن. وكغَنِج 

  : َ ِليُّوَن وأْ لياُء، وَمْن ال َتْوَجةَ ل .ـ 

والِخْلةُو، بال سةر: الَخِلةجُّ أيةةا ، وهةج ِ ْلةَو ٌ ـ 
 وِ ْلوٌ 

  : أْ الٌء.ـ 
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 والَخالج: العََ ُب، والعََ بَةُ ـ 

 أَْ الٌء. : ـ 

 وَ لَّ  األْمَر،ـ 

 وتََخلَّ  من ،ـ 

  ن ، ـوـ 

 و اال ُ: تََرَك ُ.ـ 

ةةُل ييةة  النَّْ ةةُل، أو ـ    : مةةا يُعَس ِ والَخِليَّةةةُ والَخِلةةجُّ
ةَل  اقةوِد مةن ِلةيٍن أو َ َمةبٍَة، تُْنقَةُر ليُعَس ِ ِمثُل الرَّ
ييهةةا، أو أْسةةفَُل شةةجرٍ  تَُسةةمَّ  الَخَ َمةةةَ، كأ َّةة ُ 

 َراقُوٌد.

بِةِل: الُمَخةالَّ ُ للَ ْلةِب، أو الِةج ـ  َِ والَخِليَّةُ مةن ا
َ َطفَْت  ل  َولٍَد، أو َ لَْت مةن َولَةِدها، يَُِْسةََِدرُّ 
ةةةواٍر  ًُ بغيةةةِرِ ، وال تُْرِضةةةعُ ُ، بَةةةْل تَْعِطةةةُف  لةةة  
تُْسةةََِدرُّ بةة  مةةن غيةةِر إْرضةةاعٍ، أو الِةةج تُْنةةَُِج، 

هةا، يَيُْجعَةُل وهج َغ يَر ٌ، ييَُجةرُّ ولَةُدها مةن تَْ ِ
تَْ ةةَت أُْ ةةَرى، وتَُخلَّةة  هةةج للَ ْلةةِب، أو  اقَةةةٌ أَو 
ةةٍد، يَيَةةْدُرْرَن  ًِ  اقَِةةاِن أو ثةةالٌث يَْعِطْفةةَن  لةة  وا

َدٍ ، ًِ   لي ، يَيَْرَضُع الَولَُد من وا

ُغ، ـ    ويَََِخلَّةة  أْهةةُل البيةةِت بمةةا بَِقةةَج، أي: يََِفَةةرَّ
لع يمةةةُ، أو والُمْطلَقَةةةُ مةةن ِ قةةاٍل، والسَّةةفينَةُ ا

الِج تَسيُر من غيِر أن يَُسي َِرها َمةالٌَّح، أو الِةج 
 يَِْبَعُها َتْوَرٌق صغيٌر، وكنايَةٌ  ن الطَّالِق.

 وَ الَ م ا ُ ُ: ماَت، وَمَة ،ـ 

  ن األْمِر، ـوـ 

أ، ـوـ   من : تَبَرَّ

  ن المجِء: أْرَسلَ ُ، ـوـ 

 ب : َسِخَر من . ـوـ 

روِف االسْ ـ  ًُ  ِثْناِء.وَ ال: من 

وأ ا من  يةاِلُج بةُن َ ةالَو َ، بةالفِك، أي َ ةالٌء ـ 
 بَِريٌء.

والَخةالَو ُ: بَْطةٌن مةن تُِجيةَب، مةنهم ماِلةُ  بةُن ـ 
.   بِد ِ بِن َسْيٍف الَخالِويُّ

أُ، والم اُن ال شجَء ب .ـ   والَخالَُء: الُمََِوضَّ

َك أْقنَ  ِلَ يائَِ ، أي: َمْنِ لَُ  إذا َ لَةـ  ُُ ْوَت وَ ال
 يي  أْلَ ُم ِلَ يائَِ .

و ِج ُ لُوَّ َتْيٍد،ـ  ُُ  وجا

ُهْم من ، أي:  اليَن من .ـ   أي: ُ لُوَّ

ْلةةُب مةةن النَّبةةاِت،  ـ   ي: الَخلَةة ، َمْقاةةوَر  : الرَّ
َدتُ ُ: َ ال ٌ، أو كلُّ بَْقلٍَة قَلَْعَِها ًِ  وا

  : أْ الٌء.ـ 

 والِمْخال ُ، بال سر: ما ُوِضَع يي .ـ 

 ِ الماِشيَةَ: أَْ بََِ ُ لها،وأْ لَ  ـ 

 األرُض: َكثَُر َ الها. ـوـ 

 وَ ال ُ َ ْليا ،ـ 

 واْ ِاَل ُ: َج َّ ُ، أو  ََ َ  ُ.ـ 

 وَ لَ  الماِشيَةَ يَْخِليها: َج َّ لَها َ ل  ،ـ 

 الفََرَس: أْلقَ  يج يي  الل ِجاَم، ـوـ 

 الل ِجاَم:  ََ َ  ُ، ـوـ 

َطبةا ، أو َلةَرَح ييهةا الِقةْدَر: أَْلقَة  تَ  ـوةـ  ًَ ْ َِهةا 
 لَْ ما ،
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 المَّعيَر يج الِمْخالِ : َجَمعَ ُ. ـوـ 

 والُمْخَِِلج: األَسُد.ـ 

 و اال ُ: صاَرَ  ُ، أو  اَدَ  ُ.ـ 

 واْ لَْولَ : داَم  ل  ُشْرِب اللَّبَِن.ـ 

ا: اْشَِدَّ.ـ   و: َ َما اللَّبَُن ُ ُموًّ

.و: الَخْنَو ُ: الغَْدَر ُ، والفُ ـ   ْرَجةُ يج الُخص ِ

 وَ نا َ ْنوا : أْيَ َ ،ـ 

 ي: كـَخنَِج، كَرِضَج. ـ

 وأْ نَ   ليهم: أْهلََ ُهْم،ـ 

 الَجراُد: َكثَُر بَْيُة ُ، ـوـ 

 الَمْرَ  : كثَُر  َباتُ ُ، ـوـ 

 الدَّْهُر  لي : لاَل. ـوـ 

 َوَ نَ  الدَّْهِر: آياتُ ُ.ـ 

ََْع: قََطْعُِ .ـ   وَ نَْيُت الِج

 ِ ْنيَةُ، بال سر: ع بِقُْسَطْنِطينيَّةَ.وـ 

: الُجةةوُع، وَكثِيةةٌب بنَْجةةٍد، والةةواِدي ـ    و: الَخةةوُّ
 الواِسُع.

: لبَنج أَسٍد م.ـ  ٍ  ويَْوُم َ و 

 والُخوَّ ُ، بالةم: األرُض الخاِليَةُ.ـ 

اُر: تََهدََّمْت. ـ  ي: َ َوِت الدَّ

ْت وَ ِويَْت َ يًّا وُ ِويًّا وَ واء  و َ ـ  وايَةة : وَ وَّ

 َ لَْت من أْهِلها.

 وأرٌض  اِويَةٌ:  اِليَةٌ من أْهِلها.ـ 

والَخةةَوى: ُ لُةةوُّ الَجةةْوِف مةةن الطَّعةةاِم، ويَُمةةدُّ، ـ   
 والرُّ اُف، وبالمد: الهواُء بيَن الميئيِن.

، وبالةم: العََسُل.ـ   والَخوُّ

: تَِةابََع  لية  ـ  ى وَ ةواء  وَ ةَوى، َكَرَمة ، َ ةو 
 الُجوُع،

ْ ُد: لم يُوِر،ا ـوـ   ل َّ

 كأَْ َوى،ـ 

 النُُّجوُم َ يًّا: أَْمَ لَْت يلم تُْمِطْر، ـوـ 

ْت،ـ   كأَْ َوْت وَ وَّ

ى وَ وايَة : اْ ََِطفَ ُ، ـوـ   المجَء َ و 

 المرأ ُ: َولََدْت يََخالَ بَْطنُها، ـوـ 

ت وكَا إذا لم تَأُْكْل  ند الِوالَد .ـ   كَخوَّ

 ِة: ما أْلعَْمَِها  ل  ذل .والَخِويَّةُ، كغَنِيَّ ـ 

اها تَْخِويَة ،ـ   وَ وَّ

ى لها: َ ِمَل لها َ ِويَّة .ـ   وَ وَّ

َ  ما ـ  ى يج ُسُجوِدِ  تَْخِويَة : تَجايَ ، ويَرَّ وَ وَّ
 بيَن َ ُةَدْيِ  وَجْنبَْيِ .

والَخةةَوى: الثَّابِةةُت، والَولةةاُء بةةيَن الجبلةةيِن، ـ   
ْفةةةَرُ  مةةةا بةةةيَن واللَّةةةي ُِن مةةةن األرِض، وبِهةةةاٍء: مَ 
. ْرعِ والقُبُِل من األْ عاِم، ويَُمدُّ  الةَّ

ُ ،ـ  ناِن: ُجبَِّ  والَخوايَةُ من الس ِ
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ِل: ُمََِّسُع داِ ِلِ ، ـوـ  ًْ  من الرَّ

 من الَخْيِل: َ فيُف َ ْدِوها، ـوـ 

ِ.ـ  ي   وبالةم: ع بالرَّ

ى، ويَُةمُّ: م.ـ   ويَْوُم َ و 

  ،واْ ََِوى البَلََد: اْقََِطعَ ـ 

الفَةةةَرَس: َلعَنَةةة  يةةةج َ وائِةةةِ ، أي: بةةةيَن  ـوةةةـ    
 ِرْجلَْيِ  ويََدْيِ ،

 ياُلٌن: ذََهَب َ ْقلُ ُ، ـوـ 

 ما  ند ياُلٍن: أَ ََ كلَّ شجٍء من ، ـوـ 

 كأَْ َوى،ـ 

 السَّبُُع ولََد البَقََرِ : اْسََِرقَ ، وأَكلَ . ـوـ 

 وأَْ َوى: جاَع،ـ 

 َمِن،الماُل: بَلََ  غايَةَ الس ِ  ـوـ 

ى تَْخِويَة .ـ   كَخوَّ

: القَْاد.ـ   والَخجُّ

ِفيةَر   يأْوقَةْدَت ـ  ًَ فَةْرَت  ًَ ْيُِها تَْخِويَةة : إذا  وَ وَّ
 ييها، ثم أْقعَْدتَها ييها لدائِها.

ٍ: د بأَْذَربِيجةةةةةاَن، منةةةةة  ـ       ، كُسةةةةةَمج  وُ ةةةةةَويٌّ
ِ، وأًمةةةُد بةةةُن  ثوَن: م مةةةُد ابةةةُن  بةةةِد ّللا  الُمَ ةةةد ِ

َمْمَ ، وأبو قاضةيها، والطَّبيةُب الَخليِل قاضج دِ 
ثوَن.  ُمعاذُ بُن َ ْبداَن الُخَوي ِيُوَن الم د ِ

ثوَن.ـ   وَ ْيواُن: جماَ ةٌ ُمَ د ِ

ِ.ـ  : َشْيٌخ للثَْوِري   الَخْيوا ِجٌّ
 و اِلُد بُن َ ْلقََمةَ

 فَْصُل الّدال

ئُْب َدأْوا : وهةةةةو ِشةةةةْب ُ الَخِْةةةةِل  ـ     و: َدأى الةةةةَ ِ
 والُمراَوَغِة.

: يِقَةةةُر ال اِهةةةِل  ي: ـ    ئجُّ ئِجُّ والةةةد ِ أُْي والةةةدُّ الةةةدَّ
ْدِر، أَو ُضلُوُ  ُ يةج  وال َّْهِر، أَو َغراضيُف الاَّ

 ُمْلِقا ُ، وُمْلَِقَ  الَجْنِب.

أَياُت: أْضةةالُع الَ ِِةةِف، ثالثةةةٌ مةةن كةةل ِ ـ    أَو الةةدَّ
 جا ِب.

 وَدأَْيُت للمجِء، َكَسعَْيُت: َ َِْلُِ .ـ 

 الغُراُب.وابُن َدأْيَةَ: ـ 

َوْيةةُد، وأْصةةغَُر الَجةةراِد  ـ   ي: الةةدَّبَ : الَمْمةةُج الرُّ
 والنَّْمِل.

 وأرٌض ُمْدبِيَةٌ، كُمْ ِسنٍَة: كثيَرتُُهما.ـ 

ٍ : أَكَل الدَّبَ   َْبَِها.ـ   وَمْدبِيَّةٌ، َكَمْرِميٍَّة وَمْدُ وَّ

 وأَْدبَ  العَْريَُج: َ َرَ  من  مثُل الدَّبَ .ـ 

  : ُسوٌق للعََرِب.وَدبَ ، َكعَلَ ـ 

ٍ: ع لَي ٌِن بالدَّْهناِء، يَأْلَفُ ُ الَجراُد.ـ   وكُسَمج 

، وبِةَدبَ  ُدبَيَّةْيِن: بمةاٍل َكثيةٍر، ـ  وجاَء بَِدبَ  ُدبَج 
.  وَغِلَط الجوهِريُّ

بَّاُء: يةةج ـ    وأبةةو ُدبَيَّةةةَ، بالةةةم: شةةاِ ٌر. والةةدُّ
.  الباِء، وَوِهَم الجوهِريُّ

ْنعَةُ.والَِّْدبِيَةُ: الـ   اَّ

لََم، ـ ِْ ا: أ  و: َدَجا اللَّْيُل َدْجوا  وُدُجوًّ

 كأَْدَج  وتََدجَّ  واْدَجْوَج . ولَْيلَةٌ داِجيَةٌ.ـ 
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نَاِدُس ، كأَ َّ ُ َجْمُع َدْيجاٍ .ـ  ًَ  وَدياِجج اللَّْيِل: 

وَدجا َشعَُر الماِ َ ِ : أْلبََس بعُة  بعةا ، ولم ـ 
 يََِنَفَّْ ،

 َع،ياُلٌن: جامَ  ـوـ 

 الثَّْوُب: َسبََ . ـوـ 

 وَ ْنٌ  َدْجواُء: سابِغَةُ المَّعَِر.ـ 

 و ِْعَمةٌ داِجيَةٌ: سابِغَةٌ.ـ 

َجةةةةُ، كثُبَةةةٍة: األصةةةابُِع الةةةثَّالُث و ليهةةةا ـ     والدُّ
 اللُّْقَمةُ، وِترُّ القَميِص 

  : ُدجا ٌ وُدج  .ـ 

ةةةدَِّ  ـ     والُمةةةداجا ُ: الُمةةةدارا ُ، والَمْنةةةُع بةةةيَن الم ِ
  اِء.والرَّ 

 ي: الدُّْجيَةُ، بالةم: قَُِْر ُ الاائِِد، ـ

مةةن القَةةْوِس: قَةةْدُر إْصةةبَعَْيِن يُوَضةةُع يةةج  ـوةةـ   
 َلَرِف السَّْيِر الَي يُعَلَُّ  ب  القَْوُس، وال ُّْلَمةُ 

  : ُدج  .ـ 

ٍ: دا ٍ.ـ  ، كغَنِج   ولَْيٌل َدِججٌّ

 وداَج : ساتََر بالعََداَوِ .ـ 

ُ األ ـ ةا ّللا  ًَ ةوا : و: َد ًْ رَض يَةْدًوها ويَةْدًاها َد
 بََسَطها،

ُجُل: جاَمَع، ـوـ   الرَّ

 البَْطُن: َ ُ َم، واْسَِْرَسَل إل  أْسفََل. ـوـ 

َوى: اْ بََسَط.ـ  ًَ  واْد

ٍ ويُْ َسُر،ـ  ج  : كلُج ِ جُّ ًِ  واألْد

ةةةوَّ ُ: َمبِةةةيُض النَّعةةةاِم يةةةج ـ     ًُ يَّةةةةُ واألْد ًِ واألْد
ْمِل.  الرَّ

ْيُت المـ  ًَ يا : بََسْطُِ ،ي: َد ًْ  جَء أْدًا ُ َد

بَِل: ُسْقُِها. ـوـ  َِ  ا

، ويُْ َسةةُر: َمبِةةيُض النَّعةةاِم، وَمْنةةِ ٌل ـ    ةةجُّ ًِ واألْد
ٍ: ع. ٍ: بَْطٌن، وكغَنِج   للقََمِر. وكُسَمج 

يَةُ، بالَ ْسِر: َرئيُس الُجْنِد، وابُن َ ليفَةَ ـ  ًْ والد ِ
، ويُْفَُِك، وبالفِك: الِقةْرَد ُ  األْ ثَة ، وابةُن  الَ ْلبِجُّ

 ُمعاِويَةَ بِن بَْ ٍر.

ًَ  بهةةةا ـ     والِمةةةْدًا ُ، كِمْسةةة اٍ : َ َمةةةبَةٌ يةةةْد
، يََُِمرُّ  ل  األرِض، ال تَأْتِج  ل  شجٍء  بِجُّ الاَّ

 إالَّ اْجََِ فَِْ .

ًَّ : تَبَسََّط.ـ   وتََد

 ي: الدََّ  : ال ُّْلَمةُ، وهج لَْيلَةٌ َدْ ياُء.ـ 

 ْهُو، واللَِّعُب،و: الدََّدا: اللَّ  ـ

 كالدَِّد والدََّدِن.ـ 

ئْبَِة.ـ  ْبعاِن من الَ ِ  الدَّْرواُن: ولَُد الة ِ

 ي: َدَرْيُِ ، ـ

بةةةة  أْدِري َدْريةةةةا  وَدْريَةةةةة ، ويُْ َسةةةةراِن،  ـوةةةةـ     
ُك، وِدرايَةةة ، بال سةةر،  وِدْريا ةةا ، بال سةةر ويَُ ةةرَّ

ٍ: َ ِلْمُِ ، أو بَِةْرٍب من الِ يلَ   ِة.وُدِريًّا، كُ ِلج 

 وأْدرا ُ ب : أْ لََم ُ،ـ 

ْيَد َدْريا : َ َِلَ ُ، ـوـ   الاَّ
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ا ُ وادَّرا ، كاْيَِعَلَ ُ،ـ   كََِدرَّ

ًَ َّةةة ُ بالِمةةةْدَرى، وهةةةو الُمْمةةةُط،  ـوةةةـ     رأَسةةة ُ: 
 والقَْرُن،

 كالِمْدراِ  والَمْدِريَةِ ـ 

  : َمداٍر وَمداَرى.ـ 

 وادََّرِت المرأ ُ،ـ 

ْت ـ  ًَ ْت: َسرَّ  َشْعَرها.وتََدرَّ

ِريَّةُ: لما يَُِعَلَُّم  لي  الطَّْعُن.ـ   والدَّ

 وَمْدَرى:   ِلبَِجيلَةَ.ـ 

 و: َدسا يَْدُسو َدْسَو  :  َقيُض َتكا يَْ ُكو.ـ 

 وهو داٍس: ال تاٍك.ـ 

 وَدسا: اْسَِْخفَ .ـ 

 ي: َدَس ، كَسعَ : ِضدُّ َتكا. ـ

 وَدسَّا ُ تَْدِسيَة : أْغوا ُ، وأْيَسَد ُ،ـ 

ََِملَ ُ. ـوـ  ًْ ديثا : ا ًَ   ن  

 و: َدْسََِوى:   م بالعََجِم.ـ 

 و: َدشا: غاَص يج الَ ْرِب.ـ 

ْغبَةُ إل  ِ تعال ، َد ا ُد اء   ـ و: الدُّ اُء: الرَّ
 وَدْ َوى.

 والدَّ َّاَء ُ: السَّبَّابَةُ.ـ 

ُجةةِل، أي: قَةةْدَر مةةا بَْينِةةج ـ    وهةةو ِمن ةةج َدْ ةةَو ُ الرَّ
 وبَْينَ  ذاَك.

ولَُهُم الدَّْ َو ُ  ل  غيِرهم، أي: يُْبَدأُ بهةم يةج ـ 
 الدُّ اِء.

عُوا.ـ   وتََداَ ْوا  لي : تََجمَّ

 وَد ا ُ: ساقَ ُ.ـ 

ِ، ـ    ، صةةل  ِ  ليةة  وسةةلم: داِ ةةج ّللا  والنبةةجُّ
ِن.  ويُْطلَُ   ل  الُمَؤذ ِ

 والداِ يَةُ: َصِريُخ الَخْيِل يج الُ روِب.ـ 

ُ  الِج تَْدُ و سائَِر ُ.وداِ يَةُ اللَّبَنِ ـ   : بَِقيَِّ

ْرعِ: أْبقاها يي .ـ   وَد ا يج الةَّ

ُ بَمْ ُروٍ : أْ َ لَ ُ ب .ـ   وَد ا ُ ّللا 

 وَدَ ْوتُ  َتْيدا ،ـ 

ْيُِ  ب . ـوـ   بَ ْيٍد: َسمَّ

قةةا  أو بةةاِلال ، ـ    ًَ وادََّ ةة  كةةَا: َتَ ةةَم أ َّةة ُ لةة  
 َسراِن.واالسُم: الدَّْ َو ُ والدَّ او ُ، ويُ ْ 

والةةةدَّْ َو ُ: الَ ِلةةةُف، والةةةدُّ اُء إلةةة  الطَّعةةةاِم، ـ    
 ويَُةمُّ،

 كالَمْد اِ ، وبال سر: االد ِ اُء يج النََّسِب.ـ 

ٍ: َمةةْن تَبَنَّْيَِةة ُ، والُمةةََِّهُم يةةج ـ    ، َكغَنِةةج  والةةدَِّ جُّ
  ََسبِ .

 وادَّ ا ُ: َصيََّر ُ يُْدَ   إل  غيِر أبيِ .ـ 

ْدُ ةةةةوَّ ُ، َمْةةةةةُموَمَِْيِن: مةةةةا واألْدِ يَّةةةةةُ واألُ ـ     
 يَََِداَ ْوَن ب .

 والُمدا ا ُ: الُم اجا ُ.ـ 
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: أْقبََل،ـ   وتَداَ   العَُدوُّ

 الِ يطاُن: اْ قاَضْت. ـوـ 

 وداَ ْينا ُ: َهَدْمنا ُ.ـ 

 وَدواِ ج الدَّْهِر: ُصرويُ .ـ 

ٌد.ـ  ًَ ٍ: أ ، كُِْرِكج   وما بِ  ُدْ ِويٌّ

 واْ َدَ  : أجاَب.ـ 

 ي: َدَ ْيُت: لغةٌ يج َدَ ْوُت.ـ 

ِديءُ  ـ  و: الدَّْغَو ُ: الُخلُُ  الرَّ

  : َدَغواٌت،ـ 

 ي: كالدَّْغيَةِ  ـ

  : َدَغياٌت.ـ 

ةُ ، أْصةلُها ُدَغةٌج ـ  وُدَغةُ: امرأ ٌ من ِ ْجٍل تَُ مَّ
 أو ُدغٌو.

 و: َديَْوُت الَجِريَك، ـ

 وأْديَْيُِ ُ ودايَْيُِ ُ: أْجَهْ ُت  لي .ـ 

 أْديَ : ُمْنَ ٍن. ورجلٌ ـ 

ةُ الِمْنقاِر.ـ   وُ قاٌب َدْيواُء: ُمْعَوجَّ

 والدَّْيواُء: الناقةُ الطَّويلةُ العُنُِ .ـ 

والَِّةةةدايِج: الَِّةةةداُرُك، والَِّةةةداُوُل، وأن يَسةةةيَر ـ    
البعيةةةُر َسةةةْيرا  ُمِجاييةةةا . وأْديَْيةةةُت واْسةةةَِْديَْيُت: 

 لُغَِان يج الَهْمِ .

: لاَل قَْر ا ُ ًِة  كةادا أن يَْبلُغةا وأْديَ  ال َّْبجُ ـ 

 اْسَِ ُ.

ْسَ ْنَدِريَِّة،ـ  َِ  وأُْديُو، بالةم:   قُْرَب ا

 ود بين أُْسواَن وإْسنَ ،ـ 

، لةة  ـ    ٍ األُْديُةةِويُّ النَّْ ةةِويُّ منةة  م مةةُد بةةُن  ِلةةج 
 تَْفسيٌر أربَعُوَن ُمَجلَّدا .

 ي: َدقِةةَج الفَِاةةيُل، كَرِضةةَج، ِدق ةة : أْكثَةةَر مةةن ـ  
اللَّةةبَِن، يَفََسةةَد بَْطنُةةة ، يََسةةلََك، يهةةو َدٍق، وهةةةج 

 َدقِيَةٌ وَدْقواُن وَدْقَوى.

ْلُو: م، وقد تََُكَّرُ  ـ  و: الدَّ

 : أْدٍل وِدالٌء وُدِلةةةجُّ وِدِلةةةجُّ وَدلَةةة ، َكعَلَةةة ، ـ    
 وبُْرٌ  يج السماِء، وِسَمةٌ لإِلبِِل، والداِهيَةُ.

 والدَّال ُ: َدْلٌو َصغيٌر.ـ 

 ْوُت وأْدلَْيُت: أْرَسْلُِها يج البِئِْر.وَدلَ ـ 

 وَدالها: َجبَََها ليُْخِرَجها.ـ 

اِليَةةةةُ: الَمْنَجنُةةةوُن، والنَّةةةاُ وَر ُ، وشةةةجٌء ـ     والدَّ
عٍ َلويةٍل، 

َْ يََُِخَُ من ُ ةوٍص، يَُمةدُّ يةج رأِس ِجة
 واألرُض تُْسقَ  بَِدْلٍو أو َمْنَجنُوٍن.

اِلةةٍ ، وبُْسةةٌر والةةدََّوالج: ِ نَةةٌب أْسةةوُد غيةةُر ًـ   
 يُعَلَُّ ، يمذا أْرَلَب، أُِكَل.

وأَْدلَ  الفََرُس وغيُر ُ: أَْ ةَرَ  ُجْردا َة  ِليَبُةوَل ـ 
 أَو يَْةِرَب،

 يالٌن يج ياُلٍن: قال قَبي ا ، ـوـ 

ِم : تََوسََّل، ـوـ  ًِ  بَِر

َةَرها، ـوـ  ًْ ِِ : أ  بُِ جَّ
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 إلي  بماِلِ : َديَعَ ، ـوـ 

 بها إل  الُ  َّاِم{ ومن : آوتُْدلُواـ 

 وتََدلَّ : تََدلََّل،ـ 

 من المَّجِر: تَعَلََّ . ـوـ 

 وَدلَْوُت الناقةَ: َسيَّْرتُها ُرَوْيدا ،ـ 

 يال ا : َريَْقُت ب ، ـوـ 

 َكَدالَْيُِ .ـ 

 ي: َدِلَج َكَرِضَج: تََ يََّر.ـ 

 وتََدلَّ : قَُرَب، وتَواَضَع.ـ 

 وَدالَْيُِ : داَرْيُِ .ـ 

الةةةةدَُّم: م، أَْصةةةةلُ  َدَمةةةةٌج، تَثْنِيَُِةةةة  َدمةةةةاِن ي:  ـ    
 وَدَميَانِ 

،ـ    : ِدماٌء وُدِمجٌّ

 وقِْطعَُِ : َدَمةٌ، أَو هج لغةٌ يج الدَِّم،ـ 

 وقد َدِمَج، كَرِضَج،ـ 

ْيُِ .ـ   َدم  ، وأَْدَمْيُِ  وَدمَّ

 وهو داِمج المَّفَِة: يَقيٌر.ـ 

 وبَناُت َدٍم:  َبٌت م.ـ 

 نَّْوُر.والدَُّم: الس ِ ـ 

 وَدُم الِغْ الِن: بَْقلَةٌ.ـ 

ُ ُ: ُ ةةةةةةوِن ـ        وَدُم األَ ةةةةةةَوْيِن: م، وياِرِسةةةةةةيَِّ

 ِسياُوشاْن.

ةةةور ُ الُمنَقََّمةةةةُ مةةةن ـ     ْميَةةةةُ، بالةةةةم: الاُّ والدُّ
نَمُ   الرُّ اِم، أو  امٌّ، والاَّ

  : ُدم  .ـ 

ْمةَر ُ الةدَِّم، والمَّةديُد ـ  ًُ والُمَدمَّ : السَّْهُم  لي  
 َرِ  من الَخْيِل وغيِر .الُ مْ 

والُمْسَِْدِمج: َمْن يَْسةَِْخِرُ  مةن َغِريِمةِ  َدْينَة  ـ 
بةةةالِرْيِ ، وَمةةةْن يَْقُطةةةُر مةةةن أْ ِفةةة  الةةةدَُّم، وهةةةو 

 ُمََِطأِْلٌئ.

ةٌ تَْدَم  وال تَِسيُل.ـ   والداِميَةُ: َشجَّ

 والداِمياُء: الَخْيُر، والبََرَكةُ.ـ 

ْيُت ل  تَْدِميَة : ـ  ْقُِ ، وَدمَّ ْلُت ل  َسبِيال ، وَلرَّ َسهَّ
ََِهْرُت. ْبُت ل ، و  وقَرَّ

ا وَد اَو  : قَُرَب، ـ  و: َد ا ُد ُوًّ

 كأَْد َ .ـ 

بَ .ـ   وَد َّا  تَْد ِيَة  وأْد ا ُ: قَرَّ

.ـ   واْسَِْد ا ُ: َللََب من  الدُّ ُوُّ

 والدَّ اَو ُ: القَرابَةُ، والقُْربَ .ـ 

ْ يا:  َِقيُض اـ  نُ والدُّ  آلِ رِ ، وقد تُنَوَّ

  : ُد   .ـ 

ِِةج، أو ـ  ٍ، أو ابُن  ةاِلج، أو َ مَّ وهو ابُن َ ِمج 
 الَِِج، أو ابُن أِ ج، أو أُْ ِِج ِدْ يَة  وِدْ يا  وُدْ يا 

ا.  وِدْ يَا: لَ ًّ

 ودا َْيُت القَْيَد: َضيَّْقُِ .ـ 
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 و اقَةٌ ُمْد ِيَةٌ وُمْدٍن: َد ا  ِِاُجها.ـ 

ٍ: الساقُط الةَّعيُف،والدَّ ِجُّ ـ   ، كغنِج 

 وما كان َد ِيًّا،ـ 

 ولقد َد َِج َد ا  ود ايَة .ـ 

 والدَّ ا: ع.ـ 

 واألْد َياِن: واِدياِن.ـ 

ٍ،ـ  ٍ، كغنِج   ولَِقيُِ  أْد َ  َد ِج 

َل شجٍء.ـ   وأْد َ  َد ا : أوَّ

:  اَا َ ْيما  َضي ِقا .ـ   وأْد َ  إْد اء 

يَةةةة : تََِبَّةةةَع َصةةةغيَرها وَد َّةةة  يةةةج األمةةةور تَْد ِ ـ    
 وكبيَرها.

 وتََد َّ : َد ا قِليال .ـ 

 وتََدا َْوا: د َا بعُةهم من بعٍض:ـ 

ضودا ِيَةةةُ: د بةةالَمْغِرِب، منةة  جما ةةةٌ ُ لَمةةاُء، ـ   
 منهم أبو َ ْمٍرو الُمْقِرُئم.

 ي: الدَّواُء، مثلثة : ما داَوْيَت ب ، ـ

ى ـوةةـ    ، يهةةو َدٍو بالقَْاةةِر: الَمةةَرُض، َدِوَي َدو 
َمُ ، والالِتُم م ا َ . ًْ ى، واأل  وَدو 

 وأرٌض َدِويَّةٌ، ويَُةمُّ: غيُر ُموايقٍة.ـ 

 والدَّوا ُ: مـ 

، بالةةةةم وال سةةةر، وقِْمةةةُر ـ     ى وُدِويٌّ  : َدو 
يخِة، لغةٌ يج الَاِل.  الَ ْنَ لِة والِعنَبَِة والبِط ِ

َهِريَسةةَ والدُّوايَةُ، كثُماَمٍة ويُْ َسُر: ما يَْعلُةو الـ 
واللَّةةةبََن و  ةةةَو  إذا َضةةةَربَِْها الةةةِريُك، كِغْرقِةةةِئ 

 البَْيِض، وهو لَبٌَن داٍو،

ى تَْدِويَة .ـ   وقد َدوَّ

ْيُِ : أْ َطْيُِ  إيَّاها،ـ   وَدوَّ

 يَادََّواها، كاْيَِعَلَها: أََ ََها يأََكلَها،ـ 

 الماُء: َ ال ُ ما تَْسفيِ  الِريُك. ـوـ 

 األْسناِن: كالطُّراَمِة. والدُّوايَةُ يجـ 

: َكثيٌر.ـ  ٍ  وَلعاٌم داٍو وُمَدو 

ٌد.ـ  ًَ : أ يٌّ وَدَوِويٌّ ِ يٌّ وُدو  ِ  وما بِها َدو 

 وداَوْيُِ :  الَْجُِ ، و ا َْيُِ .ـ 

 وأْدَوْيُِ : أْمَرْضُِ .ـ 

: ُمغَطًّ .ـ  ٍ  وأْمٌر ُمَدو 

ِي أيةا : السَّ اُب الُمْرِ ُد.ـ   والُمَدو 

 ِ َب َمِريةا .وأْدَوى: صَ ـ 

ِفيفُهةةةا، وكةةةَا مةةةن النَّْ ةةةِل ـ     ًَ وَدِويُّ الةةةِريكِ: 
 والطائِر.

.ـ  : ُسِمَع لَهِديِرِ  َدِويٌّ
ى الفَْ ُل تَْدِويَة   وَدوَّ

اِويَّةُ، ويَُخفَُّف: الفاَل ُ. ـ يَّةُ والدَّ ِ  و: الدَّوُّ والدَّو 

.ـ  ِ ى تَْدِويَة : أَ ََ يج الدَّو   َوَدوَّ

: د،ـ   والدَّوُّ

 وبهاٍء: ع، وَرُجٌل.ـ 
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ِة.ـ  ًَ  والدَّْودا ُ: أثَُر األْرُجو

ي: الةةدَّْهُج والةةدَّهاُء: النُّْ ةةُر، وَجةةْوَد ُ الةةرأيِ،  ـ  
 واألََدُب. ورُجٌل داٍ  وَدٍ  وداِهيَةٌ 

 : ُدها ٌ وَدُهةوَن، وقةد َدِهةَج، كرِضةَج، َدْهيةا  ـ 
 وَدهاء  وَدهاَء  .

 اِ .وتََدهَّ : يَعََل يِْعَل الدُّهـ 

وَدهةةا ُ َدْهيةةا ، وَدهَّةةا ُ:  ََسةةبَ  إلةة  الةةدَّهاِء، أو ـ   
  ابَ ، وتَنَقََّا ،

 أو أصابَ  بَِداِهيٍَة، وهج األْمُر العَ يُم.ـ 

ٍ: العاقِلُ ـ  ، كغَنِج   والدَِّهجُّ

  : أْدِهيَةٌ وَدْهواُء.ـ 

 والداهج: األَسُد.ـ 

: َشةةـ    ديَد ٌ و: داِهيَةةةٌ َدْهةةواُء وُدْهِويَّةةةٌ، بالةةةم ِ
 ِجدًّا.

 ويَْوُم َدْهٍو، بالفِك: من أيَّاِمهم.ـ 

ةةةداٌء، يََةةةةَرَب ـ     ًُ َدْي َدْي: مةةةا كةةةان للنةةةاِس 
أْ رابِجٌّ ُغالَم ُ، وَ ةضَّ أصةابِعَ ُ، يََمَمة  وهةو 
بِةةُل  َِ يقةةوُل: َدْي َدْي، أراَد: يةةا يَةةَدْي، يَسةةاَرت ا
 لةة  َصةةْوتِِ ، يقةةال لةة : اْل ْمةة ُ، وَ لَةةَع  ليةة ، 

 ْصُل الُ داِء.يهَا أ

 فَْصُل الذّال

وها ذَأْوا : َلَرَدهةا،  ـ ُُ َْ َْآها ويَة بَِل يَ َِ يو: ذَأى ا
 وساقَها،

 المرأ َ:   َ ها، ـوـ 

 البَْقُل: ذََوى. ـوـ 

 والََّأَْو ُ: الَمْهُ ولَةُ من الغَنَِم.ـ 

ذُْبياُن، بالةم وال سةر: قَبِيلةةٌ، مةنُهم النابِغةةُ  ـ
 .ِتياُد ابُن ُمعاِويَةَ 

وها: سةةةاقَها ـ     ًُ َْ ًَْاها ويَةةة بِةةةَل يَةةة َِ و: ذًةةةا ا
 َ نيفا ، أو َلَرَدها،

 المرأ َ: جاَمعَها. ـوـ 

 ل وذًَا: أْسَرَع ل.ـ 

ُج: أن يُْطَرَق الاُّوُف بالِمْطَرقَِة.ـ  ًْ  ي: الََّ

يةةا : أصةةابَُِْهْم ولةةيس لهةةم ـ    ًْ ةةُِْهُم الةةريُك ذَ ًَ وذَ
 منها ِسٌِْر.

ًَْا ُ: األرُض اـ   لِج ال شجَر بها.والَم

يُك المجَء ذَْروا ، ـ  و: ذََرِت الر ِ

تْ ُ: ألاَرتْ ُ، وأْذَهبَِْ ،ـ   وأْذَرتْ ُ وذَرَّ

 وذرا هو بنَْفِس ،ـ 

ْت، ـوـ   الِ ْنَطةَ:  َقَّاها يج الريكِ، يَََِرَّ

 المجَء: َكَسَر ُ، ـوـ 

 ال َّْبُج: أْسَرَع، ـوـ 

 يُو ُ: َسقََط. ـوـ 

ْبِت، بالةةم: مةا اْريَةتَّ مةن يابِِسة  وذُراَو ُ النَّ ـ 
يطةارْت بة  الةريُك، ومةةا َسةقََط مةن الطعةاِم  نةةد 

ي، وما ذَرا من المجِء، َر ِ  الََِّ

 كالََُّرى، بالةم.ـ 

ْرَو ُ المجِء، بالةم وال سر: أْ ال ُ.ـ  ِِ  وذُ
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ْيُِها: َ لَْوتُها.ـ   وتَََرَّ

ُِ ،ـ  ًْ َِْريَة : َمَد ْيُِ  تَ  وذَرَّ

 الَمْعِدِن: َللَْبُت ذََهبَ . تُرابَ  ـوـ 

ََْرواِن، بال سةةةر: أْلةةةراف األَْليَةةةِة، بِةةةال ـ     والِمةةة
ََْرى، ٍد، أو هو الِم ًِ  وا

يَِا ُ، ـوـ  ًِ  من الرأِس:  ا

مةن القَةْوِس: مةا يَقَةُع  ليهةا َلةَرُف الةَوتَِر  ـوةـ 
 من أْ لَ  وأْسفََل.

دا .ـ  ََْرَوْيِ : باِغيا  ُمََِهد ِ  وجاَء يَْنفُُض ِم

ََْرِت الِمْعَ ى: اْشََِهِت الفَْ َل.ـ   واْسَِ

بٌّ م، أْصلُها: ذَُرٌو.ـ  ًَ  والََُّر ُ، كثُبٍَة: 

وأبو الََّْريِ، كالسَّْعجِ:  اِلُد بُن  بِد الةرًمِن ـ 
، ْيِريِقجُّ َِ  ا

، وأْ عَةُم بةُن ذَْريٍ ـ  و لةجُّ بةُن ذَْري الَ ْةةَرِمجُّ
ثوَن. : م د ِ  المَّْعبا ِجُّ

ذَْرواَن: بالمدينةةِة، أو هةةةو ذُو أْرواَن، وبِئْةةُر ـ   
.  بس وِن الراِء، وقيَل: بَِْ ِريِ ِ  أَصكُّ

ْ ناُء.ـ  اَغةُ الرَّ  ي: الََّاِغيَةُ: الَمةَّ

ْ ةةُو ـ    ْ ةةُو األذُِن، الر ِ و: يةةرٌس أْذقَةة : وهةةو الر ِ
 األْ ِف، وهج ذَقواُء.

، بالَمةد ِ  ةن ـ ا وذَكةا  وذَكةاء   و: ذََكِت النةاُر ذُُكةوًّ
،ِ  ال مخمري 

ََْكْت: اْشَِدَّ لََهبُها، وهج ذَِكيَّةٌ.ـ   واْسَِ

 وذَكَّاها وأْذكاها: أْوقََدها.ـ 

 والََّْكَو ُ: ما ذَكَّاها ب ،ـ 

 كالََّْكيَِة، والَجْمَر ُ الُمْلَِِهبَةُ،ـ 

 كالََّكا.ـ 

والةةةََّكاُء: ُسةةةْرَ ةُ الِفْطنَةةةِة. ذَِكةةةَج، َكَرِضةةةَج ـ    
ةةنُّ مةةن العُُمةةِر، وَسةةعَ  وَكةةُرَم، يهةةو  ، والس ِ ذَِكةةجٌّ

 وبالةم غيَر َمْارويٍة: الممُس.

ْبُك.ـ  : الاُّ  وابُن ذُكاَء، بالَمد ِ

َِْكيَةُ: الََّْبُك،ـ   والَِّ

ٍ: الََّبيُك.ـ   كالََّكا والََّكاِ ، وكغَنِج 

، وبَُدَن،ـ  َِْكيَة : أَسنَّ  وذَكَّ  تَ

عةةَد والَمةةَاِكج مةةن الَخْيةةِل: الِةةج أتَةة   ليهةةا بـ   
ها َسنَةٌ أو َسنََِاِن. ًِ  قُرو

 وِمْسٌ  ذَِكجٌّ وذاٍك وذَِكيَّةٌ: ساِلٌع ِريُ  .ـ 

َِْكيَةةٌ، كُمْ ِسةنٍَة: َمَطةَرْت َمةرَّ   بعةد ـ  وَس ابةٌ ُم
 مرٍ .

 والََّكاِويُن: ِصغاُر السَّْرحِ، جمُع ذَْكوا ٍة.ـ 

 وابُن ذَْكواَن: راِوي ابِن  اِمٍر.ـ 

  ٌ.وذَْكَو ُ: َمأَْسدَ ـ 

ي: اْذلَةةةْولَ : اْ َطلَةةةَ  يةةةج اْسةةةِِْخفاٍء، وذَلَّ،  ـ   
 واْ قاَد،

 يالٌن: اْ َ َسَر قَْلبُ ، ـوـ 

 الَََّكُر: قاَم ُمْسَِْرِ يا . ـوـ 

َْلَْوٍل.ـ   ورُجٌل ذَلَْولَ : ُم
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 وتَََلَّ : تَواَضَع.ـ 

َلَب، كَسعَ : َجنا ُ، ياْ ََلَ  مع .ـ   وذَلَ  الرُّ

لَ َرَكةةةُ، وقةةد ذَِمةةَج، َكَرِضةةَج، ي: الةةََّماُء: ا ـ  
وبَِقيَّةةةةُ الةةةنْفِس، أو قُةةةوَّ ُ القلةةةِب، وقةةةد ذََمةةة ، 

 َكَرَم .

ِميَّةُ تُااُب.ـ  َْما ُ: الرَّ  والَاِمج والَم

ْسةةةراُع، وقةةةد ذََمةةة ، ـ     َِ كةةةة : ا والةةةَََّمياُن، م رَّ
 َكَرَم .

 وذََمِْ ُ ِريُ  : آذَتْ ُ.ـ 

ََْمْيُت ما  ند : تََِبَّ ـ   ْعُِ .واْسَِ

 وأْذما ُ: وقَََ ، وتََرَك ُ بَرَمِق .ـ 

 والَََّم : الرائ ةُ الُمْنَ َر ُ.ـ 

 و: ذَها ذَْهوا : تََ بََّر.ـ 

ي: ذََوى البَْقةةةةُل، َكَرَمةةةة  وَرِضةةةةَج، ذُِويًّةةةةا،  ـ    
. ٍ: ذَبََل، وأْذوا ُ الَ رُّ  كُاِلج 

والةةةةََّوا ُ: قِْمةةةةَر ُ الَ ْنَ لَةةةةِة أو الِعنَبَةةةةِة أو ـ     
 يَخِة.البِط ِ 

َوى، كملَ : النِعاُ  الِاغاُر.ـ  َِ  وال

 وذائَِ  الرُجُل، أي: ذل .ـ 

 فَْصُل الّراء

يَةةُ: النََّ ةُر بةالعَْيِن وبالقَْلةِب. ورأيُِة   ـ ُْ ي: الُر
يَةةةة  وَرأْيةةةا  وراَء   وَرأْيَةةةة  وِرئْيا ةةةا  واْرتَأَْيُِةةة   ُْ ُر

 واْسَِْرأَْيُِ .

َ ، كنِ ـ  ِ  ل  ِريَِّ يََِِ .وال مُد لَّل  ُْ َِ ، أي: ُر  يَِّ

يَِة.ـ  ُْ اٍد: الَ ثيُر الرُّ اُء، كَمدَّ ءَّ  والرَّ

ٍ،ـ  ، كُاِلج  يُّ ُِ  والرُّ

اُء، بالةم،ـ  َُ  والرُّ

ْسةُن ـ  ًُ الِن:  والَمْرآ ُ، بالفِك: الَمْنَ ُر، أو األَوَّ
 الَمْنَ ِر، والثاِلُث ُمْطلَقا .

ْسُن الَمْن َ ـ  ًُ  ِر.والَِّْرئِيَةُ: البَهاُء، و

يََِ ُ.ـ  ُْ  واْسَِْرآ ُ: اْسَِْدَ   ُر

 وأَرْيُِ  إيَّا ُ إراَء   وإراأ ،ـ 

: أَرْيُِ   لة   ةالف مةا ـ  وراَءْيُِ  ُمراآ   وِرئَاء 
 أ ا  لي ،

 َكَرأَّْيُِ  تَْرئِيَة ، وقابَْلُِ  يََرأَْيُِ .ـ 

 والِمْرآ ُ، كِمْس اٍ : ما تََراَءْيَت يي ،ـ 

بَْسةةُِها وَرأَّْيُِةة  تَْرئِ ـ    ًَ يَةةة : َ َرْضةةُِها  ليةة ، أو 
 ل  يَْنُ ُر ييها. وتََراَءْيُت ييها، وتَرأَّْيُت.

يا: ما َرأَْيَِ  يج َمنَاِم َ ـ  ُْ  والرُّ

ى، كُهد ى،ـ   ُ   : ُر

، أو ـ  ٍ ويُْ َسُر: ِجن ِجٌّ يَُرى يَيَُ ةبُّ ، كغَنِج  ئِجُّ والرَّ
الع يَمةةةُ الَمْ ُسةةوُر: ِللَمْ بُةةوِب ِمةةنهْم، والَ يَّةةةُ 
ِ، والثَّْوُب يُْنَمُر ِليُباَع.  تَْمبِيها  بالِجن ِج 

 وتََراَءْوا: َرأَى بعُةُهم بَْعةا ،ـ 

ََِهَرْت أْلواُن بُْسِرِ . ـوـ   النَّْخُل: 

 وتَراَءى لج،ـ 

 وتََرأَّى: تََادَّى ألَرا ُ.ـ 
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و"ال تَةةةةراَءى  اُرُهمةةةةا"، أي: ال يَََِجةةةةاَوُر ـ     
ُك، بَْل يََِبَاَ ُد  ن  َمْنِ لَة  ب يُث الُمْسِلُم والُمْمرِ 

 لَْو أْوقََد  ارا ما َرآها.

وهةةو ِمن ِةةج َمةةْرأ ى وَمْسةةَمٌع، ويُْنَاةةُب، أي: ـ   
 بَِ ْيُث أرا ُ وأْسَمعُ ُ.

ُُ ُ يج َرأيِ العَْيِن.ـ   وِرئاُء ألٍف، بال سر: تها

يةةا ، َمْةةةُموَمَِْيِن ـ    ُْ ٌي وُر ُْ ةةيَن َجةةنَّ ُر ًِ وجةةاَء 
ةةةةالُم يَلَةةةةْم وَمْفُِةةةةو ةةةةيَن اْ ةةةةَِلََط ال َّ ًِ َِْيِن، أي:  ًَ
 يََِراَءْوا.

 واْرتَأَْينا يج األْمِر،ـ 

 وتََراَءْينا:  ََ ْر ا .ـ 

أُْي: االْ ِِقادُ ـ   والرَّ

، ـ        : آراٌء وأَْرآٌء وأَْرٌي وُريٌّ وِريٌّ وَرئِةةةةةجٌّ
.ٍ  َكغَنِج 

ُ م: ويج ال ديِث: أََرأَْيََِ ، وأَرأْيَُِ مةا، وأرأَْيةَِ ـ 
وهةةج َكِلَمةةةٌ تَقُولُهةةا العَةةَرُب بَمْعنَةة : أْ بِْر ِةةج، 

ةٌ. ًَ  وأْ بِرا ِج، وأْ بِرو ِج، والِاُء َمفِو

وكةةَلَ  ألَةةةْم تَةةَر إلَةة  كةةةَا: كِلَمةةةٌ تُقةةاُل  نةةةد ـ   
ِب.  الَِّعَجُّ

 وهو َمْرآ ٌ بَِ َا، أي: َمْخلَقَةٌ.ـ 

 وأ َا أَْرأَى: أْ لَُ .ـ 

ئَةُ: َمْوِضُع الـ  يكِ من الَ يَوانِ والر ِ  نَّفَِس والر ِ

  : ِرئاٌت وِرئُوَن.ـ 

 وَرآ ُ: أصاَب ِرئََِ ،ـ 

ايَةَ: َرَكَ َها، ـوـ   الرَّ

 كأَْرآها،ـ 

ْ َد: أْوقََد ُ، يََرأَى هو. ـوـ   ال َّ

ُ بفاُلٍن، أْي: أَرى الناَس ب  العَةَاَب ـ  وأَرى ّللا 
 والَهالَك.

الَخْطةِم، ييةة   وَرأٌس ُمةْرأ ى، َكُمْةةن  : َلويةلُ ـ  
 تَْاويٌب.

 واْسَِْرأَْيُِ : اْسََِمْرتُ .ـ 

 وَراَءْيُِ : شاَوْرتُ .ـ 

: صاَر ذا  قٍل، وتَبَيَّنَةِت الَ َماقَةةُ ـ  وأْرأَى إْرآء 
يج وْجِهِ ، ِضدٌّ، و ََ ةَر يةج الِمةْرآِ ، وصةاَر لة  
، وَ ِمَل ِرئاء  وُسةْمعَة ، واْشةََِ    َرئِجٌّ من الِجن ِ

َك َجْفنَْيةةِ   نةةد النََّ ةةِر، وتَبِةةَع َرأَْي ِرئََِةة ُ  ةةرَّ ًَ ، و
ا ُ، َُ  بعِض الفُقَهاِء، وكثَُرْت ُر

ْلِق ، ـوـ  ًَ  البَعيُر: اْ ََِ َب َ ْطُم   ل  

َي يج  ـوـ  ُِ ال امُل من غيِر ال ايِِر والسَّبُعِ: ُر
 َضْرِ ها الَ ْمُل واْسُِبِيَن، يهج ُمْرٍء وُمْرئِيَةٌ.

تََرمةةةا وأْوتََرمةةةا، بمعنَةةة : ال  وال تََرمةةةا ولةةةمـ    
 ِسيَّما.

أيِ: العَبَّةةةاُس بةةةُن  بةةةِد الُمطَِّلةةةِب، ـ     وذُو الةةةرَّ
ِر. َِ  والُ باُب بُن الُمْن

أيِ: َشْيُخ ماِلٍ .ـ   وَربيعةُ الرَّ

 وِهالُل الرأيِ: من أْ ياِن الَ نَِفيَِّة.ـ 

 وُسرَّ َمن َرأى: يج س ر ر.ـ 

أيِ: أصةة اُب القِ ـ    يةةاِس، ألَ َُّهةةْم وأصةة اُب الةةرَّ
ةةديثا  أو  ًَ يقولُةةون بِةةَرأيِِهْم ييمةةا لةةم يَِجةةُدوا ييةة  

 أثَرا .
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، وِربةةةاٌء: تاَد، و ََمةةةا،  ـ    ٍ ا، كعُلُةةةو  و: َربَةةةا ُربُةةةوًّ
 واْرتَبَْيُِ ،

 الرابِيَةَ: َ الها، ـوـ 

الفَةةَرُس َرْبةةوا : اْ ةةَِفََخ مةةن َ ةةْدٍو أو يَةةَ عٍ،  ـوةةـ   
ْبُو،  وأََ ََ ُ الرَّ

 ويَ : َصبَّ  لي  الماَء ياْ َِفََخ.السَّ  ـوـ 

بَةةةةا، بال سةةةةر: الِعينَةةةةةُ. وُهمةةةةا ِربَةةةةَواِن ـ      والر ِ
 وِربَيَاِن.

 والُمْربِج: َمْن يأتِيِ .ـ 

باو ُ، ُمثَلَّثََِْيِن،ـ  ْبَو ُ والرَّ ْبُو والرَّ  والرَّ

با ُ: ما اْرتَفََع من األرِض.ـ   والرابِيَةُ والرَّ

 د   تائد  .وآأْ ََ   رابِيَة {: شديـ 

ا،ـ  ْجِرِ  َرْبوا  وُربُوًّ ًَ  وَربَْوُت يج 

 وَربَْيُت َرباء  وُربِيًّا:  ََمأُْت.ـ 

 وَربَّْيُِ  تَْربِيَة : َغََْوتُ ،ـ 

 َكََِربَّْيُِ ،ـ 

  ن ُ ناقِ :  َفَّْسُت. ـوـ 

ِ.ـ  ب   وَتْ َجبِيٌل ُمَربًّ  وُمَربٌَّب: َمْعموٌل بالرُّ

باُء، كَسماٍء:ـ   الطَّْوُل، والِمنَّةُ. والرَّ

، أو مةةا بةةين ـ    َِ واألْربِيَّةةةُ، كأُثِْفيَّةةٍة: أْصةةُل الفَِخةة
ُجةِل، وبنةو  أْ ال ُ وأْسفَِل البَْطِن، وأْهةُل بَْيةِت الرَّ

 َ م ِ .

ْبَو ، بال سر: َ َمَر ُ آالِف ِدْرَهٍم،ـ   والر ِ

بَِة، بالةم.ـ   كالرُّ

ْبُو: الجماَ ةُ.ـ   والرَّ

  : أْرباٌء.ـ 

ْبيَةةةةُ، كُ ْبيَةةةٍة: شةةةجٌء مةةةن الَ َمةةةَراِت، ـ     والرُّ
نَّْوُر.  والس ِ

ْربِياُن، بال سر: َسَمٌ  كالدُّوِد.ـ  َِ  وا

 ورابَْيُِ ُ: داَرْيُِ .ـ 

بَ ، كُهد ى: ع.ـ   والرُّ

 و: َرتا ُ: َشدَّ ، وأْر ا ُ، ِضدٌّ، ـ

ا ُ، ـوـ   القلَب: قَوَّ

ْلَو: َجََبَها َرييقا ، ـوـ   الدَّ

ا: أشاَر، وضم، وَ َطا.برَ  ـوـ   أِْس  َرتْوا  وُرتُوًّ

تْةةةَو ُ: الَخْطةةةَو ُ، وَشةةةَرٌف مةةةن األرِض، ـ     والرَّ
مةةةاِن، والةةةدَّْ َو ُ، والقَْطةةةَر ُ،  وُسةةةَوْيعَةٌ مةةةن ال َّ
 وَرْميَةٌ بَسْهٍم، أو   ُو ِميٍل، أو َمَدى البََاِر.

ُر.ـ  با ِجُّ الُمَِبَ  ِ اتِج: العاِلُم الرَّ  والرَّ

 َج يج ذَْرِ ِ : يُتَّ يج َ ُةِدِ .وُرتِ ـ 

ثِيئَةُ من اللَّبَِن.ـ  ثُْو: الرَّ  و: الرَّ

 وَرثَْوُت الَمي َِت: َرثَأْتُ ،ـ 

ِفْ ُِ ُ، أو ذََكْرتُ . ـوـ  ًَ  ال ِديَث: 

ثْيَةةةةةةُ: وَجةةةةةُع الَمفاِصةةةةةِل واليَةةةةةَدْيِن  ـ      ي: الرَّ
ْجلَْيِن، أو َوَرٌم يةةةةةج القةةةةةوائِِم، أو َمْنعُةةةةةَ   والةةةةر ِ

ةةةةةْعُف، اال ْلِِفةةةةةاَت مةةةةةن ِكبَةةةةةٍر أو َوَجةةةةةعٍ، والةَّ
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 والُ ْمُ ،

ثِيَِّة ييهما، يِْعُل الُ ل ِ َكَسِمَع.ـ   كالرَّ

وَرثَْيةةةةةُت الَمي ِةةةةةَت َرثْيةةةةةا  وِرثةةةةةاء  وِرثَايَةةةةةة ، ـ      
 ب سرهما، وَمْرثا   وَمْرثِيَة ، ُمَخفَّفَة ،

 وَرثَْوتُ : بََ ْيُِ ، وَ دَّْدُت َمَ اِسنَ ُ،ـ 

 ُِ  تَْرثِيَة ،َكَرثَّيْ ـ 

 وتََرثَّْيُِ ، و ََ ْمُت يي  ِشْعرا ،ـ 

ِفْ ُِ . ـوـ  ًَ ديثا   ن  أْرثِج ِرثايَة : ذََكْرتُ ، و ًَ 

 ورُجٌل أْرثَ : ال يُْبِرُم أْمرا .ـ 

َم ُ، وَرقَّ ل .ـ  ًِ  وَرثَ  ل : َر

ةٌ.ـ  ًَ ا  وامرأ ٌ َرثَّاَء ٌ وَرثَّايَةٌ:  َوَّ

جاُء: ِضدُّ اليَ  ـ  أِْس،و: الرَّ

جةةةةاو  ـ      جةةةةاِ  والَمْرجةةةةاِ  والرَّ ْجِو والرَّ كةةةةالرَّ
ج وااِلْرتِجاِء والَِّْرِجيَِة.  والََِّرج ِ

يَةةةُ البِئْةةِر، ويَُمةةدُّ، ـ    ًِ يَةةةُ، أو  ا ًِ جةةا: النا والرَّ
 وُهَما َرَجَوانِ 

  : أرجاٌء،ـ 

 و  بَِسَرْ َس،ـ 

 وع بَِوْجَر َ.ـ 

 وأْرَج  البِئَْر: َجعََل لها َرجا ،ـ 

ْيَد: لم يُِاب من  شيئا . ـوـ   الاَّ

َجواِن: اْسِِْهَ اٌء، كأَ َّ ُ ُرِمةَج بة  ـ  وُرِمج ب  الرَّ

 َرَجَوا بِئٍْر.

ْمةةٌر، ـ    ًُ َمةةُر، وثِيةةاٌب  ًْ واألْرُجةةواُن، بالةةةم: األ
َمُر، والُ ْمَر ُ، والنََّماْسَُِج. ًْ  وِصْبٌ  أ

: قا ٌِئ.ـ  َمُر أُْرُجوا ِجٌّ ًْ  وأ

ْرجةةاُء: الـ    َِ ِةةأِ يُر. والُمْرِجئَةةةُ: يةةج ر   أ، وا
وا لَِْقديِمِهم القوَل،  ُسمُّ

وإِْرجةةةةائِهم العََمةةةةَل، وهةةةةو ُمةةةةْر ٍ وُمْرِجةةةةٌئ ـ     
.  وُمْرِججٌّ وُمْرجائِجٌّ

 وأْرَجأْت: َد َْت أن يَْخُرَ  ولُدها،ـ 

يهج ُمْرِجئَةٌ وُمْرِجٌئ وَرِجَج، كَرِضَج: اْ قََطَع ـ 
  ن ال الِم.

 كعُنَِج: أُْرتَِج  لي .وُرِجَج  لي ، ـ 

 واْرتجا ُ:  ايَ ُ.ـ 

 واألْرِجيَّةُ، كأُثِْفيٍَّة: ما أُْرِجَئ من شجٍء.ـ 

ةةاُء، ُممةةدد  : َصةة ابِيَّةٌ َغنَِويَّةةةٌ بَْاةةِريَّةٌ، ـ    وَرجَّ
َرَوى  نها ابةُن ِسةيِريَن "يةج تَْقةديِم ثاَلثَةٍة مةن 

 الَولَِد".

ا: م، ُمَؤ َّثَةٌ، وُهما رَ  ـ ًَ واِن.و: الرَّ ًَ 

ْوتُها: َ ِمْلُِها، أو أَدْرتُها.ـ  ًَ  وَر

ِت الَ يَّةُ: اْسَِداَرْت،ـ  ًَ  وَر

ْت،ـ  ًَّ  كََِر

يانِ  ـ ًَ ْيُِها،  اِدَر ٌ ييهما، وُهما َر ًَ  ي: َكَر

، ـ     ةةةجٌّ ًِ ةةةجٌّ وِر ًِ ةةةجٌّ وُر ًِ  : أْرحٍ وأْرًةةةاٌء وأُْر
يَةٌ  ادَر ٌ. ًِ  وأْر
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ج: صا ِعُها.ـ  ِ ً  والُمَر

ةة : اـ    ًَ ةةْدُر، وِكْرِكةةَر ُ البَعيةةِر، وقِْطعَةةةٌ والرَّ لاَّ
ْوَمةةةُ  ًَ مةةن النََّجفَةةِة ُمْمةةِريَةٌ تَْعُ ةةُم  َْ ةةو ِميةةٍل، و

 الَ ْرِب،

ًَ ، وَسةةي ُِد القَةةْوِم، وَجَماَ ةةةُ ـ    وُمْعَ ُمةة ُ كةةالَمْر
ةةةةةةْرُس، والقَبيلَةةةةةةةُ الُمْسةةةةةةَِِقلَّةُ،  الِعيةةةةةةاِل، والة ِ

ْسفا اُ ، ويِْرِسةُن البَعيةِر والفية َِ ِل، والَ ثيةَر ُ وا
: أْرًةةةاٌء،  َمةةةةُ، َجْمةةةُع الُ ةةةل ِ ًِ بِةةةِل الُمْ َد َِ مةةةن ا

 ويََرٌس، وَجبٌَل بين اليَماَمِة والبَْاَرِ ،

وع بِِسِجْسةةةِاَن، منةةة  م مةةةُد بةةةُن أًمةةةَد بةةةِن ـ    
 إبراهيَم.

ًَ  بِطاٍن: أْرٌض بالباِديَِة.ـ   وَر

ًَ  البِْطريِ : ع بِبَْغداَد.ـ   وَر

ًَ  جابٍِر: عـ   بِبالِد العََرِب. وَر

ًَ  ُ ماَر َ: بالُ ويَِة.ـ   وَر

ًَ  الِمثِْل: ع.ـ   وَر

ٌث.ـ  ًَ : ُمَ د ِ  وأًمُد بُن العَبَّاِس ابِن الرَّ

ٍ: أًمةةةُد بةةةُن ُ ْنةةةبُ ، ـ     ٍ، كُسةةةَمج  ةةةج  ًَ وأبةةةو ُر
ٌث. وكُسَميَّةَ: بِئٌْر قُْرَب الُجْ فَِة.  ُمَ د ِ

ُن أبِةةج واألْرًةةاُء:   بواِسةةَط، منهةةا:  ِلةةجُّ بةةـ   
. ُث األْرًائِجُّ  الَ ْرِم الُمَ د ِ

ْ ةةُو، مثلثةةة : الَهةة ُّ مةةن ُكةةل ِ شةةجٍء،  ـ   و: الرَّ
وهةةةج: بهةةةاٍء: َرُ ةةةَو، َكَ ةةةُرَم َوَرِضةةةَج، َر ةةةاء 

 وَر اَو   وِرْ َو  ، بال سر: صاَر ِرْ وا ،

 كاْسَِْرَ  .ـ 

 وأْر ا ُ ورا ا ُ: َجعَلَ ُ ِرْ وا .ـ 

ْ َو ٌ، بال سر ـ  ُِ : اْسِِْر اٌء.ويي  ِر  والةم ِ

،ـ   وأْرَ   ِ ماَمَِ ُ: أِمَن، واْلَمأَنَّ

 الفََرَس، ـوـ 

ْبِلِ ، ـوـ  ًَ َل ل  من   ل : َلوَّ

َِْر: أَْسَدلَ ُ، ـوـ   الس ِ

ْ َو ُ: ِسَوى لم يَْرَ ْو َا.ـ   والُ روُف الر ِ

يُك اللَّي ِنَةةةُ، وبةةالفِكِ: ـ    : الةةر ِ والرُّ ةةاُء، بالةةةم ِ
ِ . َرُ َو، َكَ ُرَم وَدَ ا وَرَ ا ورِضَج، َسعَةُ العَيْ 

.  يهو را ٍ وَرِ جٌّ

 وراَ ْت: ًاَن ِوالُدها.ـ 

 تَراَ  : تَقَاَ َس.ـ 

 ورا ا ُ: باَ َد ُ.ـ 

ْر اُء: ِشدَّ ُ العَْدِو، أو يَْوَق الَِّْقِريِب.ـ  َِ  وا

َة ُ: سةاَرها كةَل ، يهةج ِمْر ةاٌء، ـ  وأْرَ ة  دابَِّ
 بال سِر،

 ةُ: اْسَِْرَ   َصالها.الناقَ  ـوـ 

 وتَراَ   السَّماُء: أْبَطأَ الَمطُر.ـ 

وُمْرِ يَةٌ، كُمْ ِسنٍَة: لَقَُب جاِمعِ ابِن ماِلةِ  بةِن ـ 
اٍد.  َشدَّ

 واألْرِ يَّةُ، كأُثِْفيٍَّة: ما أُْرِ َج من شجٍء.ـ 

 و: َردا ُ بَِ َجٍر: َرما ُ ب ، ولُغَةٌ يج:ـ 

َرْديةةةا  وَرَديا ةةةا :  ي: َرَدى الفَةةةَرُس، َكَرَمةةة ، ـ   
َرَجَمةةِت األرَض بِ وايِِرهةةا، أو هةةو بَةةْيَن العَةةْدِو 
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 والَمْمجِ، وأْرَدْيُِها،

َجَل، ـوـ  ًَ  الغُراُب: 

الجاِريَةُ: َريَعَْت ِرْجال  وَمَمْت  لة  أُْ ةَرى  ـوـ 
 تَْلعَُب،

 المجَء: َكَسَر ُ، ـوـ 

 َغنَُم ُ: تاَدْت، ـوـ 

 كأَْرَدْت،ـ 

 َصَدَم ُ، ياُل ا : ـوـ 

 بَِ َجٍر: رَما ُ ب ، ـوـ 

 وهو الِمْرَدى،ـ 

 ياُلٌن: ذََهَب، ـوـ 

 يج البِئِْر: َسقََط، ـوـ 

ا ُ.ـ   كََِردَّى، وأْردا ُ َغْيُر ُ، وَردَّ

 وَرِدَي، كَرِضَج،ـ 

 َرد ى: َهلََ ، وأْردا ُ.ـ 

داُء: ِمْلَ فَةٌ م،ـ   والر ِ

داَءِ  والِمةةةْرداِ ، والسَّةةةْيفُ ـ     ، والقَةةةْوُس، كةةةالر ِ
والعَْقةةُل، والَجْهةةُل، ومةةا تاَن، ومةةا شةةاَن، ِضةةدٌّ، 

ْيُن، والِوشاُح.  والدَّ

داَء،ـ   وتََردَِّت الجاِريَةَ: تََوشََّ ْت، ولَبَِست الر ِ

 كاْرتََدْت.ـ 

داِء: كثيُر الَمْعُروِف واِسعُ ُ.ـ   وهو َغْمُر الر ِ

ْينِ ـ  داِء: قليُل الِعياِل والدَّ  .وَ فيُف الر ِ

 ورادا ُ: َراَوَد ُ، ودارا ُ،ـ 

  ن القوِم: َرَم   نهم بالِ جارِ . ـوـ 

 ورجٌل َرٍد: هاِلٌ ، وهج: َرِديَةٌ.ـ 

: َ َمةةبَةٌ تُةةْديَُع بهةةا ـ    ، بالةةةم والمةةد ِ والُمةةْرِديُّ
 السَّفينَةُ 

  : َمراِدي.ـ 

اِدي: األَسُد.ـ   والرَّ

بِِل والـ  َِ  ِفيِل.والَمراِدي: األُُتُر، وقوائُِم ا

ْخَر ُ ـ  دا ُ: الاَّ   : َرد ى.ـ والرَّ

ٍ: َمةةةةْن أثْقَلَةةةة ُ الَمةةةةَرُض،  ـ     ، كغَنِةةةةج  ِذيُّ و: الةةةةرَّ
 والةَّعيُف من كل ِ شجٍء، وهج: بهاءٍ 

 : َرذَايةةا وُرذا ٌ، وقةةد َرِذَي، كَرِضةةَج، َرذَاَو   ـ   
 وأْرذَْيُِ ُ.

 وأْرذَى: صاَرْت َ ْيلُ ُ وإبِلُ  َرذايَا،ـ 

 أْ طا ُ َرِذيَّة ،يال ا :  ـوـ 

  اقََِ : َ لَّفَها، وَهَ لَها. ـوـ 

 وراذاُن: ع بأَْصفَهاَن، أْصلُ : َرَوذاُن.ـ 

و: َرَتا، َكعَلَ : َجدُّ أبج الَخْيِر م مِد بِن أًمَد ـ 
 إماِم جاِمعِ أْصبَهاَن.

 ي: َرَتى يال ا ، َكَرَم : قَبَِل بِرَّ ُ. ـ

 َجأَ.وأْرَتى إلي : اْسَِنََد، واْلَِ ـ 
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ا: ثَبََت، ـ  و: َرَسا َرْسوا  وُرُسوًّ

 كأَْرَس ،ـ 

 السَّفينَةُ: وقَفَْت  ل  األَْ َجِر، وأْرَسْيُِ ُ، ـوـ 

ْوَم:  َوا ُ. ـوـ   الاَّ

 َرْسوا  من ال ِديِث: ذََكَر َلَريا  من ، ـوـ 

دََّث ب   ن ، ـوـ  ًَ ِديثا : َريَعَ ، و ًَ   ن  

ِلِ : تَ  ـوةةـ    قَةةْت  نةة ، يََهةةَدَر بهةةا، الفَْ ةةُل بُِمةةوَّ فَرَّ
 يَراَغْت إلي  وَسَ نَْت.

 والِمْرسا ُ: أْ َجُر السَّفينِة.ـ 

ْسَو ُ: الدَّْسِِينَجُ ـ   والرَّ

وآُمْجراها وُمْرساها{ وقد تُْفَُِك ِميُمهما، ِمن ـ 
َجةةةَرْت وَرَسةةةْت، وقُةةةِرَئ: ُمْجِريهةةةا وُمْرِسةةةيَها، 

  َْعِا  لَّل  تعال .

ْت وجاَدْت.وأْلقَِت السَّ ـ   اُب َمَراِسيَها: اْسَِقَرَّ

 وآأَيَّاَن ُمْرساها{: َمَِ  ُوقُوُ ها.ـ 

ٍ: العَُمةةوُد الثابِةةُت ـ    وراسةةا ُ: سةةابََ  ُ. وَكغَنِةةج 
.  وَسَط الِخباِء، والثابُِت يج الَخْيِر والمَّر ِ

 وُمْرِسيَةٌ، بالةم: د بالَمْغِرِب.ـ 

 ا ِلِعَ ِمها.وقِْدٌر راِسيَةٌ: ال تَْبَرُح م ا َهـ 

ْشَو ُ، مثلثة : الُجْعلُ  ـ  و: الرُّ

  : ُرشا  وِرشا .ـ 

 وَرشا ُ: أْ طا ُ إيَّاها.ـ 

 واْرتََم : أََ ََها.ـ 

 واْسَِْرَش : َللَبَها،ـ 

ضاَع، يأَْرَشْيَِ . ـوـ   الفَِايُل: َللََب الرَّ

 وراشا ُ: ًابا ُ، وصا َعَ .ـ 

 وتََرشَّا : ال يَنَ ُ.ـ 

شاـ   ُء، كِ ساٍء: الَ ْبُل،،والر ِ

 كالِ ِْرشاِء، بال سرـ 

  : أْرِشيَةٌ، وَمْنِ ٌل للقََمِر.ـ 

 وأَْرِشيَةُ اليَْقِطيِن والَ ْنَ ِل: ُ يوُلُهما.ـ 

شا ُ:  َْبتٌ ـ   والرَّ

ٍ: الفَايُل،ـ    : َرشا . وكغَنِج 

اِ ةج: اْرُشةْ  اْرُشةْ ، ـ  والبَعيُر يَِقُف يَيَايُك الرَّ
 ْرِشْ ، يَيَُ  ُّ َ ْورا َ  بِيَِدِ ، يَيَْعُدو.أو أْرِشْ  أ

 وأْرَش : يَعََل ذل ،ـ 

 القوُم يج َدِمِ : َشِرُكوا، ـوـ 

ِهم يي : أْشَرُ و ُ يي ، ـوـ  ًِ  بِسال

 الَ ْنَ ُل: اْمَِدَّْت أْغاا ُ ، ـوـ 

. ـوـ  ْلَو: َجعََل لَها ِرشاء   الدَّ

 ، تةةةابٌع وإ َّةةةَ  لُمْسةةةَِْرٍا لفُةةةالٍن: ُمِطيةةةٌع لةةةـ    
تِِ .  ِلَمَسرَّ

َ َم ُ، وأتْقَنَ .ـ  ًْ  و: َرصا ُ: أ
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 وأْرَص  بالَم اِن: لَِ َم  ال يَْبَرُح.ـ 

 و: َرِضَج  ن ، ـ

اِن،  ـوـ   لية  يَْرَضة  ِرضةا  وِرْضةوا ا ، ويَُةةمَّ
وَمْرضا  : ِضةدُّ َسةِخَط، يهةو راٍض مةن ُرضةاٍ ، 
وَرِضةةةة ٌّ مةةةةن أْرِضةةةةياَء وُرضةةةةاٍ ، وَرٍض مةةةةن 

 يَن.َرِض 

 وأْرضا ُ: أْ طا ُ ما يُْرضيِ .ـ 

ا ُ: َللََب ِرضا ُ، وَرِضيُِ ُ،ـ   واْسَِْرضا ُ وتََرضَّ

، واْرتَةةةا ُ  ـوةةـ    بةة ، يهةةو َمْرُضةةجٌّ وَمْرِضةةجٌّ
 ِلُاْ بَِِِ  وِ ْدَمِِِ .

 وتَراَضيا ُ: َوقََع ب  الَِّراِضج.ـ 

 واْسَِْرضا ُ: َللََب إلي  أن يُْرِضيَ ُ.ـ 

 ُِ  إال  ن ِرْضَوت ، بال سِر: ِرضا ُ.وما يَعَلْ ـ 

ضةاُء: الُمراضةا ُ، وبالقَْاةِر: الَمْرضةا ُ، ـ  والر ِ
 ويُثَنَّ  ِرَضواِن وِرَضياِن.

وآِ يَمةةةةةٌ راِضةةةةيَةٌ{: َمْرِضةةةةيَّةٌ. وُرِضةةةةيَْت ـ     
 َمِعْيَمُِ ُ، كعُنِيَْت، ال َرِضيَْت، بالفِك.

 وراضا ِج يََرَضْوتُ  أْرُضو ُ: َغلَْبُِ .ـ 

. ـ  ورجٌل ِرضا : َمْرِضجٌّ

، ووالةةُد َغنِيَّةةةَ ـ    ةةاِمُن، والُمِ ةةبُّ ِضةةج: الةَّ والرَّ
ِ بةةِن ُموَسةة  بةةِن َجْعفَةةٍر،  الِابِِعيَّةةِة، ولَقَةةُب َ ِلةةج 
ولَقَُب َجْعفَِر بِن َدبُوقَا الُمْقِرَئ. وُرضا ، كُسد ى: 
: ل  ُصْ بَةٌ.  ابُن تاِهٍر. و بُد ُرضا  الَخْوال ِجُّ

 بَْيُت َصنٍَم ِلَربِيعَةَ.وُرضا : ـ 

 وَرْضَوى، كَسْ َرى: يََرٌس، وَجبٌَل بالَمِدينَِة.ـ 

 وذُو ِرْضواَن: َجبٌَل، و اِتُن الَجنَِّة.ـ 

 و: َرلا الَمْرأ َ َرْلوا : جاَمعَها،ـ 

 ي: كَرِليَها يَْرَل  َرْليا . ـ

 واألْرَل : يج أ ر ل.ـ 

واِلج: َمْوِضعاِن.ـ   والراِليَةُ والرَّ

ْ َو ُ، ويُثَلَّثاِن، ـ ْ ُو والرَّ  و: الرَّ

ْ َوى، ويَُةمُّ،ـ   والرَّ

ْ يةةا، بالةةةم: النُّةة وُع  ةةن ـ    واالْرِ ةةواُء والرُّ
جوع  ن ، وقَد اْرَ َوى. ْسُن الرُّ ًُ  الَجْهِل، و

ْ ُج، بال سر: الَ َْلُ  ـ  ي: الر ِ

  : أْر اٌء، وبالفِك: الَمْاَدُر.ـ 

ْ ُج، وـ   الَمْاَدُر، والَمْوِضُع،والَمْرَ  : الر ِ

 كالَمْر اِ .ـ 

اِ ج: ُكلُّ َمْن َوِلَج أْمَر قَْومٍ ـ   والرَّ

 : ُر ا ٌ وُرْ ياٌن وُر اٌء، ويُْ َسُر، وشاِ ٌر، ـ 
 والقَْوُم َرِ يَّةٌ، كغَنِيٍَّة.

 وَرُجٌل تَْرِ يَّةٌ، ُمثَلَّثَة  وقد يَُخفَُّف،ـ 

  سر،راِ يَةٌ، بالةم والـوتِْر ايَةٌ وتُ ـ 

بِةةةِل، أو ـ     َِ ، بال سةةةر: يُجيةةةُد ِرْ يَةةةةَ ا وتِْرِ ةةةجٌّ
بِِل. َِ  ِصناَ ُِ  وِصناَ ةُ آبائِِ  ِر ايَةُ ا

بِةةُل تَْرَ ةة  ـ    َِ والرَّ ةةاَوى، كَسةة اَرى ويَُةةةمُّ: ا
والَجِ القَْوِم وِدياِرِهْم. ًَ 
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ْ ُِ  ُمْ ِسنا  إلي ،ـ  ًَ  وراَ ْيُِ : ال

 ايُر،األَْمَر:  ََ ْرُت إالَم يَ  ـوـ 

 الِ ماُر الُ ُمَر: َرَ   َمعَها، ـوـ 

 النُّجوَم: راقَبَها واْ ََِ َر َمِغيبَها، ـوـ 

 كَرَ اها،ـ 

ِفَ  ُ، ـوـ  ًَ  أْمَر ُ: 

ْ َوى، ويُْفَُِك،ـ  ْ يَا والرُّ  كَر ا ُ، وااِلْسُم: الرُّ

 األْرُض: كثَُر ييها الَمْرَ  . ـوـ 

 َ  ُ.واْسِْر ا ُ إِيَّاُهْم: اْسَِْ فَ ـ 

اِ يَةُ والَمْرِ يَّةُ.ـ  ِ يَّةُ: الماِشيَةُ الرَّ  والرَّ

 وَرَ ِت الماِشيَةُ ـ 

تَْرَ ةةة  َرْ يةةةا  وِر ايَةةةة ، واْرتَعَةةةْت وتََر َّةةةْت، ـ    
 وَر اها وأْر اها.

ْ يَةةةةُ، بال سةةةر: االْسةةةُم، وأرٌض ييهةةةا ـ     والر ِ
ًجاَر ٌ  اتِئَةةٌ تَْمنَةُع اللُّؤَمةةَ، وبةال الٍم: صة ابِجُّ 

، أو هو َكُسَميَّةَ.  ُسَ ْيِمجٌّ

 وأْر ا ُ الَم اَن: َجعَلَ ُ ل  َمْر   ،ـ 

 األرُض: كثَُر ِرْ يُها. ـوـ 

والرَّ ايا والرَّ اِويَةُ: الماِشةيَةُ الَمْرِ يَّةةُ لُ ةل ِ ـ 
 َمن كان.

 واألْر اِويَةُ: للسُّْلطاِن.ـ 

 وأْرِ نِج َسْمعََ ،ـ 

 لَمقاِلج. وراِ نِج َسْمعََ : اْسَِِمعْ ـ 

 وراِ ج البُْسِاِن،ـ 

 وراِ يةُ األُتِْن: َضْرباِن ِمَن الَجنَاِدِب.ـ 

 وراِ يَةُ الَجبَِل: لائٌر.ـ 

اِن.ـ   واألُْرُ َو ُ، بالةم:  ِيُر الفَدَّ

ْمُِ .ـ  ًَّ  وأْرَ ْيُت  لي : أْبقَْيُت، وتََر

 وراِ يَةُ المَّْيِب،ـ 

 وَرواِ يِ : أوائِلُ .ـ 

، و: َرَغةةةا ال ـ    ةةةبُُع والنَّعةةةاُم ُرغةةةاء  بَعيةةةُر والةَّ
ْت، تَْت يََةجَّ  بالةم: َصوَّ

: بََ   أََشدَّ البُ اِء. ـوـ  بِجُّ  الاَّ

: َكثيَرتُ .ـ  ٍ ، كعَُدو   و اقَةٌ َرُغوٌّ

َمْلُِها  لي .ـ  ًَ  وأْرَغْيُِها: 

 وتَراَغْوا: َرغا واًٌد َهُهنا وواًٌد َهُهنا.ـ 

 ثَة ،وُرْغَو ُ اللَّبَِن، ُمثَلَّ ـ 

وُرغاَوتُ  وُرغايَُِة ، َمْةةُموَمَِْيِن ويُْ َسةراِن: ـ 
 َتبَُد .

َِساها.ـ  ًْ  واْرتَغَاها: أَ ََها، وا

 وَرَغا اللَّبَُن،ـ 

 وأْرَغ  وَرغَّ : صاَرْت ل  ُرْغَو ٌ.ـ 

 وإبٌِل َمراِغج: ألَْلبا ِها ُرْغَو ٌ كثيَر ٌ.ـ 
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 .وأْرَغ  البائُِل: صاَرْت ِلبَْوِل  َرْغَو ٌ ـ 

ْغَو ُ.ـ   والِمْرغا ُ، َكِمْس اٍ : شجٌء يُْؤَ َُ ب  الرَّ

 وما أثْغَ  وال أْرَغ : لم يُْعِط شا   وال  اقَة .ـ 

ْغةاُب.ـ  َِ  والَِّْرِغيَةُ: ا

غَّاُء، ُمَمدََّد  : لائٌر.ـ   والرَّ

ْخَر ُ، وبالةم: يََرٌس.ـ  ْغَو ُ: الاَّ  والرَّ

 ْعنا ُ.وكالٌم ُمَرغ ٍ: لم يُْفِاك  ن مَ ـ 

ِِِ .ـ  ًَ  وَرْغَواُن: لَقَُب ُمَجاِشعٍ، لفَاا

َغا، بالةةم: ع بِِليَّةِة الطةائف، بَنَة  ـ  وبَْ َر ُ الرُّ
، صةةةل  ِ  ليةةة  وسةةةلم، َمْسةةةِجدا ،  بهةةةا النبةةةجُّ

 وإل  اليوِم  اِمٌر يُ اُر.

 و: َريَا الثَّْوَب: أْصلََ  ُ، ـ

ْ ِب. ـوـ   يال ا : َس َّنَ ُ من الرُّ

 ياُء، كِ ساٍء: االْلِِ اُم، واالت ِفاُق.والر ِ ـ 

ياِء والبَنِيَن.ـ   وَريَّْيُِ  تَْريِيَة : قُْلُت ل : بالر ِ

ٍ، ُمَاغََّرْيِن: م.ـ  يَجُّ بُن ُريَج  ًُ  و

 و: األْريَ : الع يُم األذُ َْيِن يج اْسِِْر اٍء، ـ

 وهج َرْيواُء.ـ 

ٍ: لَةةةبَُن ال َّْبيَةةةةِ ـ     ، كُِْرِكةةةج  ، أو اللَّةةةبَُن واألْريِةةةجُّ
 الَمْ ُض الطَّي ُِب.

ْ ِص مةةةن  ـ    ْقةةةَو ُ: يَُوْيةةةَ  الةةةد ِ ْقةةةُو والرَّ و: الرَّ
ْمِل.  الرَّ

ةةْدِر ـ    ُم الَ ْلةةِ  يةةج أْ لَةة  الاَّ والَِّْرقُةةَو ُ: ُمقَةةدَّ
ْيثُما يَََِرقَّ  يي  النَّفَُس. ًَ 

 ي: َرقَِج إلي ، كَرِضَج، َرْقيا  وُرقِيًّا: َصِعَد، ـ

 وتََرقَّ . كاْرتَقَ ـ 

 والَمْرقا ُ، ويُْ َسُر: الدََّرَجةُ.ـ 

 وَرقَّ   لي  كالما  تَْرقِيَة : َريََع.ـ 

ْقيَةُ، بالةم: العُوذَ ُ ـ   والرُّ

  : ُرق  .ـ 

وَرقةا ُ َرْقيةاَ وُرقِيًّةا وُرْقيَةة ، يهةو َرقَّةاٌء:  َفَةَث ـ 
 يج ُ وذَتِِ .

ْريا ُ.ـ  ًَ  وَمْرقَيا األْ ِف: 

ِ ـ  قَيَّةاِت، لِعةدَِّ  َتْوجةاٍت، وُ بَْيُد ّللا   بُن قَةْيِس الرُّ

بَّةةاٍت لةة ،  ًِ ُهنَّ ُرقَيَّةةةُ، ـ   أو َجةةدَّاٍت، أو  ُُ أْسةةما
. ، وَوِهَم الجوهريُّ

 كُسَميَّةَ

ٍ: ع.ـ   وكُسَمج 

.ـ  ٍ: ص ابِجٌّ ِ بن ُرقَج  ِ بُن ُشفَج   و بُد ّللا 

وم مةةةُد بةةةُن إبةةةراهيَم الُمةةةراِديُّ الَمْعةةةُروُف ـ    
قا ِ صل  ّللا  بالرَّ ٌث. وكُسَميَّةَ: بنُت النبج  ء: ُمَ د ِ

اِن.   لي  وسلم، وَص ابِيَِّ

ْكةةَو ُ، مثلثةةة : َتْوَرٌق صةةغيٌر، وُرْقعَةةةٌ  ـ   و: الرَّ
 تَْ َت العَواِصِر،

 من المرأِ : يَْلَهُمها ـوـ 

  : ِركاٌء وَرَكواٌت.ـ 

ِكيَّةُ: البِئْرـ   والرَّ
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  : ُرِكجٌّ وَركايَا.ـ 

فََر، وأْصلََك، وَرَكا:ـ  ًَ 

َر، ـوـ    لي : أثْنَ  قَبي ا ، وأ َّ

 كأَْرَك  ييهما، وَشدَّ،ـ 

 الِ ْمَل  ل  البعيِر: ضاَ فَ ُ. ـوـ 

 وأْرَك  إلي : لََجأَ،ـ 

َك ُ. ـوـ    لي  الََّْ َب: ورَّ

دباِر ـ  َِ "وصاَرِت القَْوُس َرْكَو  " يُْةَرُب يج ا
 واْ قالِب األموِر،

: الَ ةةةةْوُض ال بيةةةةُر، والجْرمةةةةوُت والَمْرُكةةةةوُّ ـ     
غيُر.  الاَّ

 وأْرَك  لهم ُجْندا : َهيَّأَُهْم.ـ 

 والُمراِكج والُمْرتَِ ج: الدائُم الثابُِت.ـ 

 والُمراِكيَةُ: شجر  من الَ ْمِض ـ 

  : الَمراِكج.ـ 

ٌل.ـ  ِ  وأ ا ُمْرتٍَ   لي : ُمعَو 

 ومالَ  ُمْرتَ    إالَّ  ليَ : ُمْعََِمٌد.ـ 

اٍد: واٍد.واـ  كَّاُء، كَمدَّ  لرَّ

ٍ: الةَّعيُف.ـ  ، كغَنِج  ِكجُّ  ي: الرَّ

 وهَا األْمُر أْرَك  من ذل : أْهَوُن وأْضعَُف.ـ 

 ي: َرَم  المجَء، ـ

 ب : ألقا ُ، ـوـ 

 كأْرَم  ياْرتََم ،ـ 

  ل  الَخْمِسيَن: َتاَد، ـوـ 

 َكأَْرَم ،ـ 

ُ ل :  ََاَر ُ، ـوـ   ّللا 

 ِفِ  وغيِر ذل : ُد اٌء  لي ،يَِدِ  وأ ْ  ـوـ 

 السَّْهم  ن القوِس، ـوـ 

 ليهةةا، ال بهةةا، َرْميةةا  وِرمايَةةة ، بال سةةر،  ـوةةـ   
، واْرتََمْينةةةا  وراَمْيُِةةة ُ ُمرامةةةا   وِرمةةةاء  وتَْرمةةةاء 

 وتَراَمْينا.

 وتَراَم  األمُر: تََراَ  ،ـ 

َْالِن: صاَر، ـوـ   أمُر ُ إل  ال َّفَِر أو الِخ

 : اْ َةمَّ بعُة  إل  بعٍض.السَّ ابُ  ـوـ 

والِمْرما ُ، كِمْس اٍ : َسْهٌم صغيٌر َضةعيٌف، أو ـ 
ْلةةُف، وَهنَةةةٌ بةةين  ْمةةُج، وال  ِ َسةةْهٌم يُةةَِعَلَُّم بةة  الرَّ

ْلفَجِ المَّاِ ، ويُْفَُِك. ِِ 

ٍ: قَِطةٌع ِصةغاٌر ـ  وأْرما ُ: أْلقا ُ مةن يَةِدِ ، وكغَنِةج 
 لقَْطِر والَوْقعِ من السَّ اِب، أو َس ابَةٌ   يَمةُ ا

  : أْرماٌء وأْرِميَةٌ وَرَمايَا.ـ 

 وأْرَمْت ب  الباِلُد،ـ 

 وتََراَمْت: أْ َرَجِْ .ـ 

.ـ   وإْرِمياُء، بال سر:  َبِجٌّ

با.ـ  ماُء، كَسماٍء: الر ِ  والرَّ
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ي ا: الُمراما ُ.ـ  ي ا، كِعم ِ م ِ  والر ِ

َمةةة ، كةةةملَ : َصةةةْوُت الَ َجةةةِر يَْرِمةةةج بةةة  ـ     والر ِ
. وهو ُمْرتٍَم لَنا: َلِليعَةٌ.الاَّ   بِجُّ

َمةُ كثُبٍَة: واٍد.ـ   والرُّ

ٍ: ع.ـ   وكُسَمج 

ياُن، بال سر وَشد ِ الميم: ع.ـ   وِرم ِ

: إداَمةةةةةُ النََّ ةةةةِر بُسةةةة وِن  ـ     ٍ ، كةةةةُد ُو  و: الرُّ ُةةةةوُّ
 الطَّْرِف،

كالرَّ َةةا، ولَْهةةٌو مةةع َشةةْغِل قَْلةةٍب وبََاةةٍر وَغلَبَةةِة ـ   
ى.  َهو 

ا: مةةةا يُْر َةةة  إليةةة  لُ ْسةةةنِ ، وبالةةةةم والرَّ ةةةـ    
ةةةَرُب. وأْر ةةةا ُ الُ ْسةةةُن  ةةةْوُت، والطَّ : الاَّ والَمةةةد ِ

 وَر َّا ُ.

ةِديثِها، ـ  ًَ ، أي: يَْر ةو إلة   ٍ هةا، كعَةُدو  وهو َر ُوُّ
 ويَْعَجُب ب .

 وَر َا: َلِرَب.ـ 

 وتُْر َ ، كُ ْبَرى: ال ا ِيَةُ، وَرْملَةٌ، ويُْفَُِك.ـ 

 ال اُس الدائَِمةُ  ل  المُّْربِ والرَّ َو ا ُ: ـ 

  : ر َْو َيَاٌت.ـ 

 والَِّْر ِيَةُ: الَِّْطريُب، والِغناُء، والَ نيُن.ـ 

 وَرا ا ُ: دارا ُ.ـ 

ْ َو ُ: اللَّْ َمةُ ـ   والرَّ

  : َر َواٌت.ـ 

 وتََر َّ : أداَم النََّ َر إل  َمْ بوبِ .ـ 

يًّةةا ي: َرِوَي مةةن المةةاِء واللَّةةبَِن، َكَرِضةةَج، رَ  ـ  
ى واْرتََوى، بَمْعن  ،  وِريًّا وَرَوى، وتََروَّ

 المََّجُر: تَنَعََّم، ـوـ 

، بال سةر، وأْروا ِةج، ـ  يُّ ى، واالْسُم: الةر ِ َكََِروَّ
 وهو َريَّاُن، وهج َريَّا

  : ِرواٌء.ـ 

ٍ وإلَةةةة  ـ      ومةةةةاٌء َرِويٌّ وِرَوى ورواٌء، كغَنِةةةةج 
 وَسماٍء: َكثيٌر ُمْرٍو.

اِويَةةةةُ ـ     : الَمةةةَ اَد ُ ييهةةةا المةةةاُء، والبَعيةةةُر، والرَّ
 والبَْغُل، والِ ماُر يُْسَِقَ   لي .

ا ُ، بَمْعن  ، ـ  َرَوى ال ديَث، يَْرِوي ِروايَة  وتََروَّ
 وهو َراِويَةٌ للُمبالَغَِة،

 الَ ْبَل: يََِلَ ُ، ياْرتََوى، ـوـ 

  ل  أْهِلِ ، ـوـ 

 لهم: أتاُهم بالماِء، ـوـ 

ًْ  ـوـ   ِل: َشدَّ ُ  ل  البَعيِر ِلئاَلَّ يَْسقَُط، ل  الرَّ

 القَْوَم: اْسَِقَ  لَهم. ـوـ 

َمْلُِ   ل  ِروايِ ،ـ  ًَ ْعَر:  ْيُِ  الم ِ  وَروَّ

 كأَْرَوْيُِ ،ـ 

يةةج األْمةةِر:  ََ ةةْرُت، ويَ َّةةْرُت، واالْسةةُم:  ـوةةـ   
ِويَّةُ.  الرَّ

ية  مةن ويَْوُم الَِّْرِويَِة، ألَ َُّهْم كةا وا يَْرتَةُووَن يـ 
نَّ إبراهيَم،  لي  السةالُم،  ِِ الماِء ِلما بَْعُد، أو ألَ
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يةةةا ُ ييةةة ، ويةةةج  ُْ ةةةُر يةةةج ُر ى ويََِفَ َّ كةةةاَن يََِةةةَروَّ
َف، ويج العاِشِر اْسَِْعَمَل.  الِاِسعِ َ رَّ

ةةْرُف القايِيَةةِة، وَسةة ابَةٌ َ ِ يَمةةةُ ـ    ًَ  : ِويُّ والةةرَّ
 القَْطر، والمُّْرُب الَِّامُّ.

اِوي: مَ ـ   ن يَقوُم  ل  الَخْيِل.والرَّ

يَّاِن: بِبالِد َلي ٍِئ، ال يَ اُل يَِسيُل منة  ـ  وَجبَُل الرَّ
 الماُء، وَجبٌَل آَ ُر أْسَوُد َ  يٌم بِبالِدِهم،

و  بِنَسةةا، منهةةا م مةةُد ابةةُن أًمةةَد بةةِن أبِةةج ـ   
َ ْوٍن، وَغِلَط من َ فَّفَة ُ، وأُُلةٌم بالَمدينَةِة، وواٍد 

 بٌَل بِدياِر بَنِج  اِمٍر،بِِ َم  َضِريَّةَ، وجَ 

ِ ـ  و  باليَماَمةِة، وَمَ لَّةةٌ ببَْغةداَد، منهةا: ِهبَةةُ ّللا 
ِ بةُن  ، و بةُد ّللا  بُن الُ َسْيِن الَمْعُروُف بابِن الَِّل ِ

 َمعاِلج،

 وع قُْرَب َمْعِدِن بَنِج ُسلَْيٍم.ـ 

، وابُن ُمْسِلٍم،ـ   وَريَّاُن الراِسبجُّ

اُ  بُن َريَّاـ  جَّ ًَ  َن،و

ثُوَن.ـ   وُ َمُر بُن يُوُسَف بِن َريَّاَن: ُمَ د ِ

ََْكُر بأَْل ِسواُهْم.ـ  َج ب  إ َّما يُ  وغاِلُب َمن ُسم ِ

يَّا: الريُك الطَّي ِبَةُ.ـ   والرَّ

واألْرِويَّةةةُ، بالةةةِم وال سةةر: أُْ ثَةة  الُو ةةوِل، ـ   
وثَةةالُث أَراِويَّ إلةة  العَْمةةِر، وال ثيةةُر أَْرَوى، أو 

 للَجْمعِ. هو اْسمٌ 

 والَمْرَوى: ع بالباِديَِة.ـ 

ْت َمفَاِصلُ : اْ ََِدلَْت، وَغلَُ ْت،ـ   وتََروَّ

 كاْرتََوْت.ـ 

ْبةٌل ـ  ًَ واُء، كَسماٍء: بِئُْر َتْمَ َم. وكِ سةاٍء:  والرَّ
 يَُمدُّ ب  الَمِاُع  ل  البَعيرِ 

  : األَْرِويَةُ،ـ 

 كالِمْرَوى، بال سرـ 

ي.ـ  ِِ   : َمراَو

: الِخْاُب.والرَّ ـ   وُّ

، ومةةةةاٌء ـ      وأْرَوى:   بَمةةةةْرَو، وهةةةةو: أْرواِويٌّ
ُ تعال ، قُْرَب ال اِجِر. يَها ّللا   بَطِريِ  م ةَ، َشرَّ

 وُرواَو ُ، بالةم: ع قُْرَب الَمِدينَِة.ـ 

َويَّةُ، كُسَميَّةَ: ماٌء.ـ   والرُّ

ى، كُمعَ ٍَّم: ع.ـ   والُمَروَّ

: د م، والن ِْسةبَةُ ـ  يُّ ، وبال سةر: ي: الةرَّ : راِتيٌّ
 الَمْنَ ُر الَ َسُن.

 والرايَةُ: العَلَمُ ـ 

  : راياٌت وراٌي،ـ 

وأْرأْيةُت الرايَةةَ: َرَكْ تُهةا، والقةالَد ُ، أو الِةةج ـ  
 تُْوَضُع يج ُ نُِ  الغاُلِم اآلبِِ ،

 ود لُهََْيٍل،ـ 

 و  بِِدَمْمَ .ـ 

 وَريَّا وَريَّةُ: َمْوِضعاِن.ـ 

 راِء.وداَريَّا: يج الـ 

ةةةْيُر  ـ    ْجلَْيِن، والسَّ ْهةةةُو: الفَةةةُِْك بَةةةْيَن الةةةر ِ و: الرَّ
ةةةةةْهُل، والم ةةةةةاُن الُمْرتَِفةةةةةُع، والُمةةةةةْنَخِفُض،  السَّ
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ْهَوِ  ييهما، ِضدٌّ، والواِسعَةُ الَهِن،  كالرَّ

، والَجَماَ ةُ مةن ـ  َه ، والُ ْرِكجُّ ْهَوى والرَّ كالرَّ
ْيِ ، والسُّ  ًَ   وُن.الناِس، و َْمُر الطائِر َجنَا

َ  واِسةةةعَة ، وداَم  لةةة  أْكةةةِل ـ     وأْرَهةةة : تَةةةَ وَّ
،ِ  الُ ْرِكج 

، كَسةةةةماٍء، أي: ـ      وصةةةةاَدَف موِضةةةةعا  َرهةةةةاء 
 واِسعا ،

 لَهم الطَّعاَم والمَّراَب: أداَم ُ. ـوـ 

 والراِهيَةُ: النَّْ لَةُ، لُس و ِها يج َليَرا ِها.ـ 

 وتَراَهيَا: تََواَد ا.ـ 

 ًاَمقَ .وراها ُ: قاربَ ُ، وـ 

 ويََرٌس ِمرها ٌ، بال سر: َسريعةٌ ـ 

  : َمراِهج.ـ 

جٍ، ـ     ًِ َْ ةةةجُّ مةةةن َمةةة ًَ وَرْهةةةَوى: ع. وكَسةةةماٍء: 
مةةنهم: ماِلةةةُ  ابةةةُن ُمةةةراَر ، ويَِ يةةةُد بةةةُن َشةةةْجَر َ 

 الاَّ ابيَّاِن،

هاِويُّوَن.ـ   وَ ِميَر ُ بُن  بِد الُمْؤِمِن الرَّ

َسةةَ، ويَ يةُد وكُهد ى: د، من : َتْيُد بُن أبةج أُ َيْ ـ 
 بُن ِسناٍن،

هايُّوَن.ـ   وال ايُظ  بُد القاِدِر الرُّ

 وأْرِ   ل   فِسَ : اْريُْ .ـ 

 وَ ْيٌ  راٍ : رايِ ٌ.ـ 

لَُ و ُ ـ  واْرتََهْوا: اْ َِلَُطةوا، وأَ ةَُوا السُّةْنبَُل يةادَّ
 بأَْيديهم، ثم َدقُّو ُ، يأَْلقَْوا  لي  لَبَنا ، يُطبَخ،

هِ ـ   يَّةُ.يَِل : الرَّ

 فَْصُل الّزاي

 ي: َتأَى، كَسعَ : تََ بََّر. ـ

ْك.ـ   وآْتآ ُ بَْطنُ : إذا اْمَِْلَ يَلَْم يَََِ رَّ

َملَ ُ، ـ ًَ  ي: َتبا ُ يَْ بِيِ : 

 كأْتبَا ، وساق ،ـ 

 َكَ بَّا ُ واْتَدبا ُ،ـ 

: َدها ُ. ـوـ   بَِمر ِ

ْبيَةُ، بالةم: الرابِيَةُ ال يَْعلُوها ماٌء،ـ   وال ُّ

ْفةةَر ٌ ـ    ًُ وَتبَّةة  اللَّْ ةةَم تَْ بيَةةة :  ََمةةَر ُ ييهةةا، و
 لْلََسِد، وقد َتبَّاها تَْ بِيَة ، وتََ بَّاها.

ةةةةْرَ ةُ، والنَّمةةةةاُل، ـ      ٍ: السُّ ، َكُِْرِكةةةةج  واألُْتبةةةةجُّ
 وَضْرٌب من السَّْيِر، واألَْمُر، والمَّرُّ الع يمُ 

.ـ    : أتابِجُّ

ابِياِن:  َْهراِن أْسفَلَ ـ   الفُراِت، وال َّ

اباِن.ـ   ويقاُل: ال َّ

 والَِّ ابِج: ِمْميَةٌ يج تََمدٍُّد وبُْطٍء، والََِّ بُُّر.ـ 

 وَتْبيَةُ: واٍد.ـ 

وِتبِْيبَا، ب سر ال ايِ والباِء األولَ : َجدُّ واِلةِد ـ 
.ِ لَِفج  ِ بِن أبج لاِلٍب، َشْيُخ الس ِ  م مِد بِن  ِلج 

 و: َتجا ُ: ساقَ ُ، وَديَعَ ُ، ـ

ا ُ وأْتجا ُ، ـ  َكَ جَّ
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: تَيَسَّةةةر،  ـوةةةـ     ا وَتجةةةاء  األَْمةةةُر َتْجةةةوا  وُتُجةةةوًّ
 واْسَِقاَم،

: تَيَسََّر ِجبايََِ ، ـوـ   الَخراُ  َتجاء 

 ياُلٌن: اْ قََطَع َضِ ُ  ُ. ـوـ 

ها.ـ  ًُ  وبِةاَ ةٌ ُمْ جا ٌ: قَليلَةٌ، أو لم يَِِمَّ َصال

جاُء: النَّفاذُ يج األَْمِر.ـ   وال َّ

 وهو أْتَج  من : أَشدُّ  َفَاذا .ـ 

واِجج:   بالَمْهَجِم.ـ   وال َّ

، ـ  ٍ والخةاُء ُمْعَجَمةةٌ: َ ْنبَةِريٌّ ، كُسةَمج  ي: ُتَ جٌّ
َك  مةةن َولَةةِد قُةةْرِل بةةِن  بةةِد َمنَةةاٍف، َصةة ابِجٌّ بَةةرَّ
، صةةل  ّللا   ليةة  وسةةلم، وَمسةةك   ليةة  النبةةجُّ

 رأَس .

 ي: َتَدى الَجْوَت، ـ

 ،ب : لَِعبَ  ـوـ 

 وَرَم  ب  يج الَمْ داِ ، للَ فيَرِ .ـ 

ْدُو: َمدُّ اليَِد   َو المجِء.ـ   وال َّ

 وأْتَدى: َصنََع معرويا .ـ 

ُث الَ ةَرِم، ـ  وأًمُد بُن م مةِد بةِن ُمةْ َدى: ُمَ ةد ِ
 ويقاُل: ُمْسَدى.

ي: َتَرى  ليةةةة  َتْريةةةةا  وِترايَةةةةة  وَمْ ِريَةةةةة   ـ    
  ، و اتَبَ ،وَمْ را   وُتْريا ا ، بالةم:  ابَ 

 كأْتَرى، لِ نَّ ُ قَليٌل،ـ 

ى.ـ   وتََ رَّ

وأْتَرى بأِ يِ : أْدَ َل  لي  َ ْيبا  أو أْمرا  يُريُد ـ 
 أن يُلَب َِس  لي  ب ،

 باألَْمِر: تَهاَوَن. ـوـ 

 ورُجٌل ِمْ راٌء: يُْ ِري  ل  الناِس.ـ 

ٍ: بيَن الاغيِر وال بيِر.ـ  ، كغَنِج   وِسقاٌء َتِريٌّ

 ْ َدِري: الُمْ َِِقُر،والمُ ـ 

 كالُمْسَِْ ِري، واألَسُد.ـ 

ضو: َتَتا: اسُم َجد ِ َجةد ِ م مةِد بةِن م مةوِد بةِن ـ 
،ِ  إبراهيَم ابِن  َبَا الفاِركا ِج 

ثَْيِنم.ـ   وواِلُد أبج الَخْيِر بِن َتَتا الُمَ د ِ

 و: َت ا: َ َدَل، وأْقَسَط.ـ 

: بََ  .ـ  بِجُّ  و: َتَغا الاَّ

 يَةُ: الَهلُوُك.وال اغِ ـ 

َغا، كُهد ى: رائِ ةُ الُ بُوِا.ـ   وال ُّ

 وُتَغاَو ُ، بالةم: ِجْنٌس من السُّوداِن.ـ 

 وَتْغواُن، بالفِك: َجبٌَل.ـ 

ي: َتيَةةةِت الةةةِريُك السَّةةة اَب َتْييةةةا  وَتيَيَا ةةةا :  ـ   
،ُ ْ  َلَرَدتْ ، واْسََِخفَِّ

تَْت، ـوـ   القَْوُس: َصوَّ

 َريَعَ . السَّراُب اآلَل: ـوـ 

 وأْتيا ُ:  َقَلَ  من م اٍن إل  آَ َر.ـ 

يَياُن: المرأ ُ القايَر ُ، ولَقَةُب شةاِ َرْيِن، ـ  وال َّ
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رساِل للسَّْهِم. َِ  والقَْوُس السَّريعَةُ ا

ُع،ـ  ٍ: الُمفَ َّ ، كَمْرِمج   والَمْ يِجُّ

 كالُمْنَ يِج.ـ 

 و: تقَا الاََّدى يَْ قُو َتْقوا  وُتقاء : صاَح، ـ

 ي: كَ قَ  يَْ قِج َتْقيا . ـ

ةةْيَ ةُ، وبالةةةم: الُ وَمةةةُ مةةن ـ    ْقيَةةةُ: الاَّ وال َّ
 الدَّراِهِم وغيِرها،

واقج" أي: الِديََ ِة، أل َّهم ـ  و"هو أثْقَُل من ال َّ
قُوا. ْت، تَفَرَّ ًَ  كا وا يَْسُمروَن، يمذا صا

 وَتقَْوقَ ، كَخَجْوَج : ع بين ياِرَس وِكْرماَن.ـ 

 ماٌء. وَتقاٌء:ـ 

 و: َتَكا يَْ ُكو َتكاء  وَتْكوا : ض ََما، ـ

 كأَْتَك ،ـ 

 وَتكَّا ُ ِ تعال ،ـ 

 وأْتكا ُ،ـ 

جُل: َصلَُك، وتَنَعََّم، ـوـ   الرَّ

 يهو تِكجٌّ من أْتكياَء.ـ 

كةةا ُ: َصةةْفَو ُ المةةجِء، ومةةا أْ َرْجَِةة  مةةن ـ    وال َّ
َر ُ ب .  ماِلَ  لَُِطه ِ

َكا، َمْقاورا :ـ   المَّْفُع من العدِد. وال َّ

 ي: َتِكَج، كَرِضَجم:  ََما، وتاَد،ـ 

 َكََِ كَّ ، وَ ِطَ .ـ 

 وَتِكيَّةُ:   بيَن البَْاَرِ  وواِسَط.ـ 

الِلج،ـ  ل ِيَّةُ، بال سر كِجن ِيٍَّة: واًد ُ ال َّ  ي: ال  ِ

ُب ِتيلُو.ـ   ُمعَرَّ

ا: ضاَق، لغةٌ يج الَهْمِ .ـ   و: َت َا ُت ُوًّ

  لي  تَْ  ِيَة : ضيََّ .وت َّ  ـ 

: َضي ٌِ .ـ   وِو اٌء َت ِجٌّ

، ب سرهما: يََجَر. ـ  ي: َت َ  يَْ  ِج ِت    وِت اء 

: بمعنا ُ،ـ   وتا َ  ُم ا ا   وِت اء 

 يال ا :  ََسبَ  إل  الِ  َا. ـوـ 

 وهو ابُن َتْ يٍَة،ـ 

 وقد يُْ َسُر: ابُن ِت   .ـ 

.ـ  جٌّ ًَ  وبنُو ِتْ يَةَ، بال سر: 

 والِ ْ يَةُ: آِ ُر َولَِدَك.ـ 

وا ِج: ثاَلُث قاراٍت باليمامِة.ـ   وال َّ

ا ُ، ياْ َ َوى، ـ  و: َتوا ُ َتيًّا وُتِويًّا:  َ َّ

 ِسرَّ   ن : َلوا ُ، ـوـ 

 المجَء: َجَمعَ ، وقَبََة . ـوـ 

 وال اِويَةُ من البَْيِت: ُرْكنُ ـ 

  : َتوايا،ـ 

ى واْ َ وَ ـ  ى وَتوَّ  ى: صاَر ييها،َوتََ وَّ
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ةةا ِ ـ    وع بالبَْاةةَر  كا ةةت بةة  الَوْقعَةةةُ بةةيَن الَ جَّ
 و بِد الرًمِن بِن األْشعَِث،

 و  بِواِسَط،ـ 

 وع قُْرَب المدينِة ب  قَْاُر أ ٍَس،ـ 

 وع باألْ َدلُِس،ـ 

 و  بالَمْوِصِل،ـ 

ْهةةةَر ُ، وقةةةاَرَب ـ     َِ وَتْوَتى يُةةةَ ْوِتي:  ََاةةةَب 
 الَخْطَو،

ِتيَةةٌ: يةج الَهْمةِ ، بِفُةالٍن:  ـوـ  ُْ َلةَرَد ُ. وقِةْدٌر ُت
.  وَوِهَم الجوهريُّ

والةة اُي: إذا ُمةةدَّ، ُكِِةةَب بهمةة ٍ  بعةةَد األِلةةِف، ـ   
، ويي  لُغاٌت:  ووهم الجوهريُّ

ِ،ـ  ، كالطَّج  يُّ  ال اُي، وال اُء وال َّ

 وَتْي، َكَ ْج،ـ 

 وَتا ، ُمنَوَّ َة  ـ 

  : أْتواٌء وأْتياٌء وأْتٍو وأْتيٍ.ـ 

: القَرينةةةةةاِن، وُكةةةةةلُّ َتْو ٍ، ـ       ِ ، كةةةةةالَِو  وُّ والةةةةة َّ
ةةةُل، ال  ، وَسةةةِفينَةٌ َ ِملَهةةةا الُمََِوك ِ والواًةةةُد: تَةةةوٌّ
، وإ مةةةا َغةةةرَّ ُ قةةةوُل  َجبَةةةٌل، وَوِهةةةَم الجةةةوهريُّ

 البُْ ُِِري:

ِ يُوقَةُف تةاَر    و  ةا  ****    وال َجباَل  كةال َّ ويَْنقَةاُد إمَّ
 قُْدتَ ُ بِِ مامِ 

 : د بالَمْغِرِب.وَتواَو ُ ـ 

َويَّةُ، كُسَميَّةَ: ع بِبالد َ ْبٍس.ـ   وال ُّ

 وأْتَوى: جاَء وَمعَ ُ آَ ُر.ـ 

، بال سر: الَهْيئَةُ  ـ  ي: الِ يُّ

ُجُل، وَتيَّْيُِ  تَْ يِيَة  ـ    : أْتياٌء. وتََ يَّا الرَّ

ْهُو: الَمْنَ ُر الَ َسُن، والنباُت الناِضةُر،  ـ و: ال َّ
 ِت، وَتْهُر ُ، وإشراقُ ،و َْوُر النَّبْ 

ُب، ـ      َِ هةةةةاِء، والباِلةةةةُل، والَ ةةةة ِ وال ُّ ُهو  كةةةةال ُّ
 واالْسِِْخفاُف،

كاالْتِدهةاِء، وَهة ُّ الةريكِ النبةاَت ِغةبَّ النَّةَدى، ـ  
ُن، ِ  والبُْسُر الُملَو 

، والِ ْبُر، والِِي ُ، والفَْخُر، وقد ُتِهَج، ـ  ِ ُهو  كال ُّ
 ، وَتها ُ الِ ْبُر.كعُنَِج، وكَد ا قليلةٌ، وأْتَه 

ْ ُر .ـ  ًَ  وُتهاُء مئٍة، بالةم: قَْدُر ، و

 وَتها النَّْخُل: لاَل،ـ 

 كأَْتَه ،ـ 

َن، ـوـ   البُْسُر: تَلَوَّ

 كأَْته  وَتهَّ ،ـ 

، ـوـ   الغاُلُم: َشبَّ

 الما ُ: أْضَرَ ْت، ـوـ 

بُِل: سارْت بعد الِوْرِد ليلة أَو ليلِيِن. ـوـ  َِ  ا

ْت يةج َللَةِب الَمْرَ ة  بعةد وَتَهْوتُها ـ  أ ا، وَمةرَّ
 أن َشِربَْت،

 الِسراَ : أضاَء ُ، ـوـ 

 بالسيِف: لََمَع ب ، ـوـ 
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 بالعاا: َضَرَب، ـوـ 

َ َر ُ. ـوـ  ًَ  بِِمئَِة ِرْلٍل: 

 وُتها الدْ يا، كُهد ى: ِتينَُِها، وإيناقُها.ـ 

 ورُجٌل إِْ َ ْهٌو، كِقْنَدأٍْو: ُمََِ ب ٌِر.ـ 

 : ع بالِ جاِت.وكُهد ىـ 

دَّثَْت.ـ  ًَ  وَتْهَو ُ: موال ُ أًمد بِن بدٍر، 

ْين  فَْصُل الّسِّ

، والنِيَّةةةةُ،  ـ    ةةةأُْو: الةةةَوَلُن، وبُْعةةةُد الهةةةم ِ و: السَّ
 والِطيَّةُ،

 وَسآ ُ: ساَء ُ.ـ 

 وَسأَى: َ دا،ـ 

، ـوـ   الثوَب َسأْوا  وَسأْيا : َمدَّ ُ ياْ َم َّ

 بينهم: أْيَسَد. ـوـ 

القَْوِس، ُمثَلَّثَة : لُغاٌت يج الِسيَِة، بالياِء  َوَسأَ ُ ـ 
 ض ن ابِن ماِلٍ م.

 وأْسأَْيُت القَْوَس: َ ِمْلُت لها َسأَ  .ـ 

: أَسَر ُ، ـ  ي: َسبَ  العَُدوَّ َسْبيا  وِسباء 

 كاْسَِبا ُ، يهو َسبِجٌّ وهج َسبِجٌّ أيةا  ـ 

  : َسبايا،ـ 

، َوَوِهةة ـوةةـ    : الَخْمةةَر َسةةْبيا  وِسةةباء  َم الجةةوهريُّ
َملَها من بَلٍَد إل  بَلٍَد، ًَ 

 يهج َسبِيَّةٌ،ـ 

بَ ُ، وأْبعََد ُ، ـوـ  ُ يال ا : َغرَّ  ّللا 

فََر ًِ  أْدَرَك ُ. ـوـ  ًَ  الماَء: 

 والسَّْبُج: ما يُْسبَ ـ 

، والنسةاُء، أل َُّهةنَّ يَْسةبِيَن القُلُةوَب، ـ   : ُسةبِجٌّ
 اُل ذل  للِرجاِل.أَو يُْسبَْيَن يَيُْملَْ َن، وال يق

والسَّابِياُء: الَمِمةيَمةُ الِةج تَْخةُرُ  مةع الَولَةِد، ـ 
أَو ُجلَْيَد ٌ َرقِيقةٌ  لة  أْ ِفةِ ، إن لةم تُْ َمةْف  نةد 
بِةُل  َِ الِوالدِ ، ماَت، والماُل ال ثيةُر، والنِِةاُ ، وا
للنِِةةا ، وتُةةراُب ِجَ ةةَرِ  اليَْربُةةوعِ، والغَةةنَُم الِةةج 

 كثَُر  َْسلُها.

َد ُ: إْسةباَء ٌ،  ـ ًِ وأسابِجُّ الِدماِء: َلرائِقُها، الوا
بال سةةةةر. وكغَنِيَّةةةةٍة: َرْملَةةةةةٌ بالةةةةدَّْهناِء، والةةةةدُّرَّ ُ 

اُص.  يُْخِرُجها الغَوَّ

ْملَِة، منها: أبو القَاِسةِم ـ  وكِدْمنٍَة ويُْفَُِك:   بالرَّ
 بُد الرًمِن بةُن ُم مةٍد، وأَبةو لالةٍب الِسةْبيِيَّاِن 

ٍ: العُوُد يَْ ِملُ  السَّْيُل مةن بَلَةٍد الُم د ثا ِن. وكغَنِج 
 إل  بَلٍَد،

 كالسَّباِء، ويُْقَاُر،ـ 

 من الَ يَِّة: ِجْلُدها الَي تَْسلُخ ، ـوـ 

 كَسْبيِها.ـ 

 وتَسابَْوا: َسبَ  بعُةهم بعةا .ـ 

جٌّ باليمِن.ـ  ًَ  وَسبا: 

 وذََهبوا أْيِدي َسبا،ـ 

قِ ـ   يَن.وأياِدَي َسبا: ُمَِفَر ِ

 و: السَِّا: السََّدى، ـ
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ٍ، والمعروُف.ـ  ِ، كُِْرِكج   كاألْسِِج 

 وأْسَِ  الثوَب: أْسدا ُ.ـ 

 وَسِا: أْسَرَع.ـ 

 وساتا ُ: لَِعَب مع  المَّفَلَّقَةَ.ـ 

ٍ: الثوُب الُمَسدَّى.ـ  ، كُِْرِكج   واألُْسِِجُّ

: اْسةةةَِْرَ ْت مةةةن ـ     واْسةةةِاتَِت الناقةةةةُ اْسةةةِِيِاء 
بَعَةِ   .الةَّ

ا: َسةَ َن، وداَم، ومنة : البَْ ةُر  ـ  و: َسةجا ُسةُجوًّ
 والطَّْرُف الساِجج،

نِينَها. ـوـ  ًَ  الناقةُ: َمدَّْت 

 وأْسَجْت: َغُ َر لَبَنُها.ـ 

 وساجا ُ: َمسَّ ُ، و الََج ُ.ـ 

 وامرأ ٌ َسْجواُء الطَّْرِف: ساِجيَُِ .ـ 

 وتَْسِجيَةُ الَمي ِِت: تَْغِطيَُِ .ـ 

ِلبَْت َسَ نَْت.و اقةٌ َسجْ ـ  ًُ  واُء: إذا 

يةةو: َسةة ا الطةةيَن يَْسةةِ ي  ويَْسةةُ و ُ ويَْسةة ا ُ  ـ  
 َسْ يا : قََمَر ُ، وَجَريَ ُ.

 والِمْس ا ُ، بال سر: ما ُسِ َج ب ،ـ 

اٌء،ـ   وصا ِعُ : َس َّ

ْريَُِ : الس ِ ايَةُ.ـ  ًِ  و

 وكلُّ ما قُِمَر  ن شجٍء: ِس ايَةٌ.ـ 

ُُ ُ وِسة اَءتُ : مةا وِسة ايَةُ الِقْرلةاِس وِسةـ   ا

 ُسِ َج من ، أي: أُِ ََ 

  : أْسِ يَةٌ.ـ 

ةةةةْيُل الُجةةةةراُف، والَمْطةةةةَر ُ ـ      يَةُ: السَّ ًِ ةةةةا والسَّ
 المَّديد ُ الَوْقعِ.

 وَسَ ا الِ ِاَب: َشدَّ ُ بَِس اَءٍ ،ـ 

ا ُ وأْس ا ُ،ـ   كَس َّ

 الَجْمَر: َجَريَ ُ، ـوـ 

لَقَ ُ، ـوـ  ًَ  المَّْعَر: 

 .كاْسَِ ا ُ ـ 

يَةةةةةةُ، وشةةةةةجر ٌ شةةةةةاَكةٌ، ـ       ًِ ةةةةة ا ُ: النا والسَّ
 والُخفَّاَشةُ 

ةُ.ـ  ًَ   : َس ا ، والسا

 وأْسَ  : كثَُر ِ ْنَد ُ األَْسِ يَةُ.ـ 

واألْسةةةةُ واُن، بالةةةةةم: الَجميةةةةُل الطَّويةةةةُل، ـ     
 وال ثيُر األَْكِل.

 والس ِ ايَةُ، بال سر: أُمُّ الرأِس،ـ 

ةـ   اِب. وكِ سةاٍء: كالس ِ اَءِ ، والِقْطعَةُ من السَّ
  َْبٌت شائٌِ  يَْر ا ُ النَّْ ُل، َ َسلُ ُ غايَةٌ.

واألْسِ يَّةُ: كلُّ قِْمرٍ   ل  َمَةائِ ِ اللَّْ ةِم مةن ـ 
 الِجْلِد.

: الجوادُ  ـ  ي: السَِّخجُّ

  : أْسِخياُء وُسَخواُء، وهج َسِخيَّةٌ ـ 

 : َسةِخيَّاٌت وَسةخايا. وَسةَخ ، َكَسةعَ  وَدَ ةا ـ 
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َرِضةةةةَج، َسةةةةخاء  وَسةةةةخ   وُسةةةةُخوَّ   وَسةةةةُرَو و
ا.  وُسُخوًّ

 وتََسخَّ : تََ لَّفَ ُ.ـ 

وَسةَخا النةاَر، َكةَدَ ا وَسةعَ ، َسةْخوا  وَسةْخيا : ـ 
ََْهبا  تَْ َت الِقْدِر،  َجعََل لها َم

ََْهبا ، ـوـ   الِقْدَر: َجعََل للنار تَْ َِها َم

َرَكِِِ . ـوـ  ًَ  يالٌن: َسَ َن من 

 بَْقلَةٌ  والسَّخاَء ُ:ـ 

  : َسخاٌء.ـ 

وَسةةِخَج البعيةةُر، َكَرِضةةَج، َسةةخ  ، يهةةو َسةةخٍ ـ   
َِلٌَع. : أصابَ ُ   وَسِخجٌّ

 والسَّخاِويَةُ: اللَّي ِنَةُ، أو الواِسعَةُ من األرِض ـ 

،ـ    : َسخاِوي 

 كالسَّْخواءِ ـ 

  : َسخاَوى وَسخاِوي.ـ 

وَسةةةةَخا: ُكةةةةْوَر ٌ بمْاةةةةَر، منهةةةةا الُمْقةةةةِرُئ ـ     
 وآَ ُروَن.الممهوُر، 

 ي: السََّدى من الثوِب: ما ُمدَّ من ، ـ

ٍ، ويُْفَُِك،ـ  ِ، كُِْرِكج   كاألْسِدي 

ا ُ، ـ  ا ُ وتََسدَّ والسَّداِ ، وقد أْسَدى الثوَب، وَسدَّ
و ََدى الليِل، والبَلَُك األْ َةةُر، ويَُمةدُّ، والمَّةْهُد، 
مُّ أكثَةُر، بِِل، والةَّ َِ  والَمْعُروُف، والمهملةُ من ا

ِد والجميعِ، ًِ  ِكالُهما للوا

 كالساِدي.ـ 

 وأْسدا ُ: أْهَملَ ُ،ـ 

 بينهما: أْصلََك، ـوـ 

َسَن، ـوـ  ًْ  إلي : أ

 َكَسدَّى تَْسِديَة .ـ 

 وَسَدا بيِدِ : َمدََّها،ـ 

بِجُّ بالَجْوِت: لَِعَب، لُغَةٌ يج ال ايِ، ـوـ   الاَّ

 َكأَْسدى ييهما،ـ 

 ها. و ُوٌق سواٍد.الناقةُ: اتََّسَع َ ْطوُ  ـوـ 

ا ُ: َرِكبَ ُ، وَ ال ُ، وتَبِعَ ُ.ـ   وتََسدَّ

 وَسِدَي البُْسُر، َكَرِضَج: اْسَِْرَ ْت تَفاريقُ .ـ 

 وأْسَدى النَّْخُل: َسِدَي بُْسُر ، وهَا بَلٌَك َسٍد.ـ 

 واْسََِدى الفََرُس: َ ِرَق،ـ 

 وكَ َِّ : ع قُْرَب َتبِيَد.ـ 

ةةةَديَّا، كُ َميَّةةةاـ     ةةةاُن والسُّ مَّ : د قُْربَةةة ُ، منةةة  الرُّ
، بالِ ريِ ،  ل  غيِر قِياٍس.  السََّدِويُّ

 والساِدي: الساِدُس.ـ 

ٍ: الثوُب الُمَسدَّى.ـ  ، كُِْرِكج   واألْسِديُّ

ةةةِة اللَّْيةةةِل،  ـ    ي: السُّةةةَرى، كالُهةةةَدى: َسةةةْيُر  امَّ
ى وَسةْريَة ،  ى وَمْسةر  ويََُكَُّر. َسَرى يَْسِري ُسةر 

رايَة ، وأْسةةَرى واْسةةََِرى وَسةةَرى ويَُةةةمُّ، وِسةة
 ب ، وأْسرا ،

 ب . ـوـ 
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وآأْسةةةَرى بعَْبةةةِدِ  لَةةةْيال {: تأكيةةةٌد، أو معنةةةا ُ: ـ    
 َسيََّر ُ.

اٍد: ال ثيُر السَُّرى.ـ  اُء، كَمدَّ  والسَّرَّ

 والساِريَةُ: السَّ اُب يَْسِري لَْيال .ـ 

  : َسواٍر، واألْسُطوا َةُ،ـ 

: بُْنةةةةداُر بةةةةُن الَخليةةةةِل ود بَِطبَِرْسةةةةِاَن، منةةةة ـ     
،  السََّرِويُّ

وساِريَةُ بُن ُت َْيٍم الَي  ادا ُ ُ َمُر، رضةج ِ ـ 
تعةةال   نةة ،  لةة  الِمْنبَةةِر، وسةةاِريَةُ بِنهاَوْ ةةَد، 
ْارا ، وابُن َ ْمةٍرو الَ نَِفةجُّ  ًَ وكان أشدَّ الناِس 
صاًُب  اِلِد بِن الَوليِد، وابُن َمْسلََمةَ بةِن ُ بَْيةٍد 

 نَِفجُّ أيةا .ال َ 

والسَِّريَّةُ: من َ ْمسِة أْ فٍُس إل  ثالث مئٍة أو ـ 
 أَْربَعِ ِمئٍَة،

َدهةةةا، و َْاةةةٌل َصةةةغيٌر ـ     ى تَْسةةةِريَة : َجرَّ وَسةةةرَّ
ٌر.  ُمَدوَّ

 وَسَرى ِ ْرُق المََّجِر: َدبَّ ت َت األرِض،ـ 

ٍ:  ـوةـ    ِةة . وكغَنِةةج  ْهةةِر دابَِّ َِ َمَِاَ ةة : ألقةةا ُ  لةة  
 يَْجِري إل  النَّْخلِ   َْهٌر َصغيرٌ 

  : أْسِريَةٌ وُسْرياٌن،ـ 

: م، وَجَماَ ةٌ.ـ   وال اِهُد السَّقَِطجُّ

ٍ: يج الَخْ َر ِ، ومةن ـ  ٍ، كُسَمج  وَغْنُم ابُن ُسَري 
. ويةج بَنةج  ة ابِجُّ ِِ : َلْلَ ةةُ بةُن البَةراِء الاَّ يَِّ ذُر ِ
َدتُ ُ  ًِ : ُسَريٌّ أيةا . وكَسماٍء: َشَجٌر، وا

نيفَةَ ًَ :
 بهاٍء.

 والسَّرا ُ: أْ لَ  كل ِ شجٍء.ـ 

وَسرا ُ ُمةايَة  إل  بَجيلَةَ، وَتْهةراَن، وَ ْنةٍ ، ـ 
والِ ْجةةةةةِر، وبَنةةةةةةج القَةةةةةةْرِن، وبَنةةةةةةج َشةةةةةةبا َةَ، 
ى وِجباٌل، والُ راعِ، وييهةا  والَمعايِِر، وييها قُر 
ى أيةةةا ، وبَنةةج َسةةْيٍف، وَ ةةِاْلَن، وأْلهةةاَن،  قُةةر 

 ، وَهُِوٍم، والطائِف،والَماا ِعِ، وقُُدمٍ 

وهةةَ  َغْوُرهةةا م ةةةُ و َْجةةُدها ِديةةاُر َهةةواِتَن: ـ   
 مواِضُع م.

 وأْسَرى: صاَر إل  السَّراِ .ـ 

 وِسْريَا، بال سر:   بالبَْاَرِ .ـ 

 وِسْرياقُوُس:   بِِمْاَر.ـ 

 والسَُّريَّةُ، كُسَميَّةَ:   بالماِم.ـ 

 والساِري: ع، واألَسُد،ـ 

 ُمْسَِِري.كالُمساِري والـ 

َدتُة : بهةاٍء، ومةا اْرتَفَةَع  ـ ًِ السَّْرُو: َشَجٌر م، وا
 ةةن الةةواِدي، واْ َ ةةَدَر  ةةن ِغلَةةِظ الَجبَةةِل، وُدوٌد 
ْميََر، وَمواِضُع ذُِكَرْت  ًِ يَقَُع يج النَّباِت، وَمَ لَّةُ 

 قُبَْيُل، وإلقاُء المجِء َ ْنَ ،

ْسةراِء والَِّْسةِريَِة، والُمةُروَء ُ يةج ـ  َِ َشةَرٍف. كا
َسةةُرَو، َكَ ةةُرَم وَد ةةا وَرِضةةَج، َسةةَراَو   وَسةةْروا  

، يهو َسِريٌّ   وَسرا  وَسَراء 

ى.ـ    : أْسِرياُء وُسَرواُء وُسر 

 والسََّرا ُ: اسُم َجْمعٍ ـ 

 : َسةةةةَرواٌت، وهةةةةج َسةةةةِريَّةٌ مةةةةن َسةةةةِريَّاٍت ـ     
 وَسَرايا.

يَّة .ـ  ى: تََ لَّفَ ، أو أَ ََ ُسر ِ  وتََسرَّ

غيُر القَايُر، أو والسَّرْ ـ  َو ُ، ُمثَلَّثَة : السَّْهُم الاَّ
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 َ ريُض النَّْاِل َلِويلُ .

 والسََّرا ُ: ال َّْهرُ ـ 

  : َسَرواٌت،ـ 

 من النَّهاِر: اْرتِفاُ  ، ـوـ 

 من الطَّريِ : َمِْنُ . ـوـ 

اٌع ِللَ ديِث.ـ   وم مُد بُن َسْرٍو: َوضَّ

 واْ َسَرى الَهمُّ َ ن ِج،ـ 

 َي: اْ َ َمَف.وُسر ِ ـ 

 والِسْرُو، بال سر: د قُْرَب ِدْمياَل،ـ 

 و  بِبَْلَخ.ـ 

 وَسْرواُن:   بِِسِجْسِاَن.ـ 

 واْسََِرْيُُِهم: اْ َِْرتُهم،ـ 

: اْ ِاَر َسراتَُهم. ـوـ   الَمْوُت الَ جَّ

وَسَرِت الَجراَد ُ: باَضْت. وإسرايِيُِل، ويُْهَمُ ، ـ 
 واْسرايِيُن، ويُْهَمُ : اسٌم.

 و: َساسا ُ: َ يَّر ، وَوبََّخ .ـ 

 و: َسَطا  لي ، ـ

بةةة  َسةةةْطوا  وَسةةةْطَو  : صةةةاَل، أو قََهةةةَر  ـوةةةـ    
 بالبَْطِ ،

 الماُء: َكثَُر، ـوـ 

 الطَّعاَم: ذاقَ ُ، ـوـ 

 الفََرُس: أْبعََد الَخْطَو، ـوـ 

ِمهةا  ـوـ  ًِ اِ ج  ل  النَاقَِة: أْدَ َل يََد ُ يةج َر الرَّ
 يها من ماِء الفَْ ِل،ِليُْخِرَ  ما ي

 الفََرُس: َرِكَب َرأَْس ُ. ـوـ 

 وَسالا ُ: َشدََّد  لي .ـ 

والسَّةةاِلج: الفَةةَرُس البَعيةةُد الَخْطةةِو، والةةَي ـ   
ْةةِرِ ، والفَْ ةُل الُمْغةَِِلُم يَْخةُرُ   ًُ يَْريَُع ذَ َبَ ُ يج 

 من إبٍِل إل  إبٍِل، والطَّويُل.

 : قََاةةةةَد، ي: َسةةةةعَ  يَْسةةةعَ  َسةةةةْعيا ، َكَرَ ةةة ـ   
 وَ ِمَل، وَمَم ، وَ َدا، و َمَّ، وَكَسَب،

َدقاِت، ـوـ   ِسعايَة : باَشَر َ َمَل الاَّ

 األَمةُ: بَغَْت. ـوـ 

 وسا اها: َللَبَها ِللبِغاِء.ـ 

 وأْسعا ُ: َجعَلَ ُ يَْسعَ .ـ 

والَمْسةةعا ُ: الَمْ ُرَمةةةُ، والَمْعةةال ُ يةةج أ ةةواعِ ـ   
، يقةاَل بَةَدَل يةج الَ ةَرِم الَمْجِد، وَغِلةَط الجةوهريُّ 

 يج ال الِم.

ي ب  ـ  واْسَِْسعَ  العَْبَد: َكلَّفَ ُ من العََمِل ما يَُؤد ِ
  ن  فِس ، إذا أُْ َِِ  بعُة ، ِليَْعَِِ  ب  ما بَِقج.

عايَةُ، بال سر: ما ُكل َِف من ذل .ـ   والس ِ

وَسةْعيَا ابةُن أْمِاةيَا:  َبِةجٌّ بَمَّةَر بِعيَسة   لية  ـ 
 الُم، والميُن لُغَةٌ،الس

 وع.ـ 

ْعَو ُ، بال سر: الساَ ةُ،ـ   والس ِ
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يَّةةةُ ـ    َِ ةةْعواِء، بال سةةر والةةةم، والمةةرأ ُ البَ كالس ِ
 الخالعَةُ، وبالفِك: السَّعَةُ، واسٌم.

ِ أمٍر وقوٍم كان،ـ   والساِ ج: الواِلج  ل  أي 

 لليَُهود والنَّااَرى: َرئِيُسهم. ـوـ 

 ُف.والسَّعا ُ: الََِّارُّ ـ 

 وَسْعيَةُ: َ لٌَم للعَْنِ .ـ 

ةةبوُر  لةة  السَّةةَهِر ـ    ، بالةةةم: الاَّ والسُّةةعاِويُّ
 والسَّفَِر.

 وأْسعَْوا ب : َللَبُو  بِقَْطع َهْمَ تِها.ـ 

يََ ُ.ـ  َِ  ي: السَّاِغيَةُ: المَّْربَةُ اللَّ

يُك الُِّةةراَب تَْسةةِفي : ذََرتْةة ُ، أو  ـ   ي: َسةةفَِت الةةر ِ
َملَِْ ، ًَ 

َ ـ  .كأ  ْسفَِْ ، يهو ساٍف وَسِفجٌّ

 والسايِياُء: الغُباُر، أو ِريٌك تَْ ِمُل تُرابا .ـ 

ةةةةفَ : ِ فَّةةةةةُ الناِصةةةةيَِة، وهةةةةو أْسةةةةفَ ، ـ      والسَّ
والُِّةةةراُب، والُهةةة اُل، وكةةةلُّ شةةةجٍر لةةة  َشةةةْوٌك، 

َدتُ : بهاٍء. ًِ  وا

 وأْسفَِت البُْهَم : َسقََط َسفاها،ـ 

ْرُع: َ ُمَن أْلراُف  ـوـ   ُسْنبُِل ،ال َّ

 يالٌن:  َقََل الُِّراَب، ـوـ 

 واتََّخََ بَْغلَة  َسْفواَء، للسَِّريعِة،ـ 

 الناقةُ: ُهِ لَْت، ـوـ 

َملَ   ل  الطَّْيِ  والِخفَِّة، ـوـ  ًَ  يال ا : 

 ب : أساَء إلي . ـوـ 

 وَسِفَج، كَرِضَج، َسف ا، ويَُمدُّ: َسِف َ،ـ 

،ـ   كأْسفَ ، يهو َسِفجٌّ

 : تََمقَّقَْت.يَُد ُ  ـوـ 

والسَّةةةفاُء، كَسةةةماٍء: اْ قطةةةاُع لَةةةبَِن الناقةةةِة. ـ    
 وكِ ساٍء: الدَّواُء.

 وُسْفياُن، مثلثة : اسٌم،ـ 

وبال سر:   بَِهرا َ، أو هج بالفِك، منهةا أبةو ـ 
ةبَّاحِ  لاِهٍر أًمُد بُن م مِد بِن إسما يَل بِن الاَّ

 ْفيا ِج.ـالسَّ 

كة : ع بالبَاْ ـ   َرِ .وَسفَواُن، م رَّ

 وسايا ُ: سايََه ُ، وداوا ُ.ـ 

اُم.ـ   والُمْسِفج: النَّمَّ

 وَسفََوى، َكَجَمَ ى: ع.ـ 

 واْسَِفَ  وجَه : اْصَطَريَ ُ.ـ 

 ي: َسقا ُ يَْسِقي ، وَسقَّا ُ وأْسقا ُ، ـ

 أو َسقا  وَسقَّا ُ: بالمَّفَِة،ـ 

وأْسةقا ُ: َدلَّة ُ  لة  المةاِء، أو َسةقَ  ماِشةيََِ ، ـ 
، وهو سةاٍق أو أرضَ   ، أو ِكالُهما: َجعََل ل  ماء 

من ُسةقًّ  وُسةقَّاٍء، وَسةقَّاٌء مةن َسةقَّائِيَن، وهةج 
 َسقَّاَء ٌ وَسقَّايَةٌ.

والسَّْقُج، كالسَّْعجِ: ع بِِدَمْمَ ، وبال سةر: مةا ـ 
ِ، وماٌء يَقَُع  ْرُع الَمْسِقجُّ كالَمْسقَِوي  يُْسقَ ، وال َّ

ْلةةَد ٌ ييهةةا مةةاٌء أْصةةفَُر يةةج الةةبَْطِن، ويُْفةةَُِك، وجِ 
 تَْنَم ُّ  ن رأِس الَولَِد.
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 وَسقَ  بَْطنُ .ـ 

 واْسَِْسقَ : اْجََِمَع يي  ذل .ـ 

قايَةُ، بال سر والةِم: َمْوِضعُ ُ،ـ   والس ِ

َِ اُء يُْسقَ  ب .ـ   كالَمْسقاِ ، بالفِك وال سر، وا

ةةقاُء، كِ سةةاٍء: ِجْلةةُد السَّةةْخلِة إذا أْجةةَََع، ـ    والس ِ
  وُن للماِء واللَّبَنِ ي

  : أْسِقيَةٌ وأْسِقياٌت وأساٍق.ـ 

 واْسَِْسقَ  من : َللََب ِسْقيا ، وتَقَيَّأَ،ـ 

 كاْسَِقَ  ييهما.ـ 

ُ الغَْيَث: أْ َ لَ ُ ل ،ـ   وَسقا ُ ّللا 

 َتْيٌد َ ْمرا : اْغِابَ ُ، ـوـ 

ةةةْقيا، بالةةةةم. ـ     كأْسةةةقَ  ييهمةةةا، واالسةةةُم: السُّ
ٍ: الَس   ابَةُ العَ يَمةُ القَْطرِ وكغَنِج 

، والنَّْخُل.ـ    : أْسِقيَةٌ، والبَْرِديُّ

ُ، أو ـ  وَسقَّا ُ تَْسقيَة  وأْسقا ُ: قال لة  َسةقاَك ّللا 
 َسْقيا .

غيُر.ـ   والساقِيَةُ: النَّْهُر الاَّ

 والسُّْقيا، بالةم: د باليَمِن،ـ 

ْفراِء.ـ   وع بيَن المدينِة وواِدي الاَّ

َهةةَب منةة  ِسةةقاء  َمْعمةةوال  أو إهابةةا  وأْسةةقا ُ: وَ ـ   
.  ِليََِِّخََ ُ ِسقاء 

 وُسق َِج قَْلبُ ُ َ َداَو  : أُْشِرَب.ـ 

ُ ـ  يَها ّللا  وُسقَيَّةُ، كُسَميَّةَ: بئٌْر كا ت بم َّةَ، َشةرَّ
 تعال .

 واْسَِقَ : َسِمَن.ـ 

بُِل الَ ْوذاَن: أَكلَِْ  َرْلبةا ، يََسةِمنَتْ ـ  َِ  وتََسقَِّت ا
  ، لي

ى. ـوـ   المجُء: قَبَِل السَّْقَج، وتََروَّ

 و: َساكا ُ: َضيََّ   لي  يج الُمطالَبَِة.ـ 

 و: َسال ُ، ـ

ا  ـوةةةـ      نةةة ، كةةةَد ا ُ وَرِضةةةيَ ُ، َسةةةْلوا  وُسةةةلُوًّ
وُسةةْلَوا ا  وُسةةِليًّا:  َِسةةيَ ُ، وأْسةةال ُ  نةة  يَََِسةةلَّ ، 

 واالْسُم: السَّْلَو ُ، ويَُةمُّ.

 ، بالةم: العََسُل،والسُّْلوا َةُ ـ 

، ويُْفَُِك،ـ  َِ  كالسَّْلَوى، وَ َرَت ٌ للَِأِْ ي

ْمةِل، يََِْسةَودُّ، ـ  كالسُّْلواِن، وَ َرَت ٌ تُْديَُن يج الرَّ
ْ ساُن، يََُِسل ِيِ . َِ  يَيُْبَ ُث  نها، ويُْسقاها ا

أو السُّةةْلواُن: مةةا يُْمةةَرُب ليَُسةةل َِج، أو هةةو أْن ـ   
َمي ٍِت، يَيُْجعََل يج مةاٍء، يَيُْسةقَ   يُْؤَ ََ تُراُب قَْبرِ 

بُّةةة ُ، أو هةةةو َدواٌء يُْسةةةقا ُ  ًُ العاِشةةةَ ، يَيَمةةةوُت 
ة ُ، وواٍد لُسةلَْيٍم، وَ ةْيٌن بالقُةْدِس  ًُ الَ  يُن يَيُفَر ِ
َ جيبَةٌ، لها َجْريَةةٌ أَو َجْريَِةاِن يةج اليَةْوِم يَقَةْط، 

ُك بها.  يَُِبَرَّ

َدتُةـ  ًِ  ُ: َسةْلوا ٌ، وُكةلُّ مةا والسَّةْلَوى: لةائٌِر، وا
 َسالََّك.

اَن: ـ  وُمْسِليَةُ، كُمْ ِسةنٍَة: أبةو بَْطةٍن، وابةُن َهة َّ
.  َص ابِجٌّ

ٍ وتُْ َسُر الُم ُ: واٍد.ـ  ، كُسَمج   والسُّلَجُّ
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 ضواْسَِلَِت الما ُ: َسِمنَْت.ـ 

 وأْسلَ  القَْوُم: أِمنُوا السَّبَُعم.ـ 

ةةةلَ : ِجْلةةةَد ٌ ييهةةةا الَولَةةة ـ    ُد مةةةن النةةةاِس ي: السَّ
 والَمواِشج

  : أْسالٌء،ـ 

 ود بالَمْغِرِب،ـ 

.ـ   وهو َسالِويٌّ

 وَسِليَِت الما ُ، َكَرِضَج، َسل  : اْ قََطَع َسالَها،ـ 

 يهج َسْلياُء.ـ 

 وَسالَّها تَْسِليَة :  ََ َع َسالَها.ـ 

ِْ ُ.ـ  ًَ  وأْسلَْت: َلَر

 ووقَعُةةوا يةةج َسةةلَ  َجَمةةٍل: أْمةةٍر َصةةْعٍب، ألنَّ ـ   
 الَجَمَل ال َسلَ  ل .

و"اْ قََطةةَع السَّةةلَ  يةةج الةةبَْطِن": َمثَةةٌل، َكبَلَةةَ  ـ   
يُن العَْ َم.  الس ِ  ِ

ا: اْرتَفََع، ـ  و: َسَما ُسُموًّ

 ب : أْ ال ُ، ـوـ 

 كأْسما ُ،ـ 

 ِلَج المجُء: ُريَِع من بُْعٍد ياْسَِبَْنُِ ُ، ـوـ 

ْيِد، وُهْم ُسم ـوـ   ا ٌ،القَْوُم: َ َرُجوا للاَّ

ِلِ . ـوـ   الفَْ ُل َسماَو  : تََطاَوَل  ل  ُشوَّ

والسماُء: م، وتََُكَُّر، وَسْقُف كل ِ شجٍء، وكةل ِ ـ 

 بَْيٍت، وُرَواُق البَْيِت،

ْهةةةةةُر الفَةةةةةَرِس، ـ       َِ كَسةةةةةَماَوتِِ ، ويَةةةةةَرٌس، و
 والسَّ اُب، والَمَطُر، أو الَمَطَر ُ الَجي َِد ُ 

 جٌّ وَسما . : أْسِميَةٌ وَسَمَواٌت وُسمِ ـ 

واْسةََِم  الاةائُِد: لَةبَِس الِمْسةما َ، للَجةْوَرِب، ـ 
، باِء يج الَ ر ِ  أو اْسَِعَاَرها لَاْيِد ال  ِ

بةاَء: َللَبَهةا يةج َغْيةِر آ ِهةا ِ نةَد َمْطلَةعِ  ـوةـ  ِ
ال  
 ُسَهْيٍل.

ومةاُء السَّةماِء: أُمُّ بَنةج مةاِء السَّةماِء، ال اْسةَم ـ 
 لها غيُر ُ.

 مجِء، بال سر والةم،وأُْسُم الـ 

َما ُ، ُمثَلَّثََِةةْيِن: َ الَمُِةة ، واللَّْفةةُظ ـوُسةةُم ُ وُسةةـ   
 الَمْوضوُع  ل  الَجْوَهِر والعََرِض للَِّْميي ِ 

  : أْسماٌء وأْسماواتٌ ـ 

 جج: أََسامج وأََساٍم.ـ 

ا ُ ياُل ا ،ـ   وَسمَّ

 ب ، ـوـ 

 وأْسما ُ إيَّا ُ،ـ 

 ب ، وَسَما ُ إيَّا ُ، ـوـ 

ُل  ن ثَْعلٍَب. ـوـ   ب ، واألوَّ

 وَسِميَُّ : َمِن اْسُم ُ اْسُمَ ، و َ يُرَك.ـ 

 وتََسمَّ  ب َا.ـ 

 بالقَْوِم، ـوـ 
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 إلَْيِهم: اْ ََِسب. ـوـ 

 وَساما ُ: ياَ َر ُ، وباَرا ُ.ـ 

 وتَساَمْوا: تَبَاَرْوا.ـ 

 وَسماَو ُ كل ِ شجٍء: َشْخُا ُ،ـ 

ْيَسةةةةْت مةةةةن وع بةةةةين ال ويَةةةةِة والمةةةةاِم، ولَ ـ     
.  العَواِصِم، وَوِهَم الجوهريُّ

 وُسَما ُ، كُهدا ُ، أي: َصْوتُ ُ يج الَخْيِر.ـ 

ْدتُ ُ بال ياَرِ ، أو تََوسَّةْمُت يية  ـ  واْسََِمْيُِ ُ: تَعَمَّ
 الَخْيَر.

ةةاِر بةةِن ياِسةةٍر، رضةةج ـ    وُسةةَميَّةُ: َجبَةةٌل، وأُمُّ َ مَّ
 ِ تعال   نهما.

، أو د. ابةةُن ِجن ِةةج: ال ي: ُسةةْمٌج، بالةةةم: وادٍ ـ   
 يُْعَرُف س م ي غيُر ُ.

ةةةنَ : َضةةةْوُء البَةةةْرِق، و َْبةةةٌت ُمْسةةةِهٌل  ـ    ي: السَّ
ةةْفراِء والسَّةةْوداِء والةةبَْلغَِم، ويَُمةةدُّ، وَضةةْرٌب  للاَّ
مةةةن الَ ريةةةِر، وواٍد بِنَجةةةٍد، وبِنةةةُت أْسةةةَماَء بةةةِن 
، صةل   ْلِت، ماتَْت قَْبةَل أْن يَةْدُ َل بهةا النبةجُّ الاَّ

: الِرْيعَةُ.  ِ  لي  وسلم، وبالَمد ِ

ٌر، غيةُر ـ  : شاِ ٌر ُمْ ِسٌن ُمَِأَ  ِ وأْيَدُمُر السَّنائِجُّ
.ِ ِ العََجِمج   السَّنائِج 

ٌث.ـ  كة : ُمَ د ِ ، ُم رَّ  وأًمُد بُن بَْ ٍر السَّنَِويُّ

 وأْسنا ُ: َريَعَ ُ.ـ 

لَ ُ، ويَََِ  ُ.ـ   وَسنَّا ُ تَْسنِيَة : َسهَّ

َسَن ُمعاَشَرتَ ُ.وسا ـ  ًْ  ا ُ: َراضا ُ، وَدا ا ُ، وأ

 وتََسنَّ : تَغَيََّر،ـ 

َل يج أُموِرِ ، وَرقَ  ُرْقيَة ، ـوـ   َتْيٌد: تََسهَّ

ا ُ، ـوـ   ياُل ا : تََرضَّ

 البَعيُر الناقَةَ: تََسدَّاها ِليَْةِربَها. ـوـ 

 وَسنَِج، َكَرِضَج: صاَر ذَا َسناٍء.ـ 

 عَِرُم.والُمَسنَّا ُ: الـ 

والسةةةا ِيَةُ: الغَةةةْرُب وأَداتُةةة ُ، والناقَةةةةُ يُْسةةةقَ  ـ    
  ليها.

 وَسنَْت تَْسنُو: َسقَِت األرَض،ـ 

 الناُر:  ال َضْوُءها، ـوـ 

 البَْرُق: أضاَء، ـوـ 

 الدابَّةُ تَْسنَ ، َكَِْرَض : اْسُِِقَج  ليها. ـوـ 

والقَةةةةْوُم يَْسةةةةنوَن ألْ فُِسةةةةِهم: إذا اْسةةةةَِقَْوا. ـ     
 رُض َمْسنُوَّ ٌ وَمْسنِيَّةٌ.واأل

 وأَ ََ ُ بِِسنايَِِِ : ُكلَّ ُ.ـ 

 والسَّنَةُ: العاُم.ـ 

وأْسةةنَ  البَةةْرُق: َدَ ةةَل َسةةنا ُ البَْيةةَت، أو وقَةةَع ـ   
  ل  األرِض، أو لاَر يج السَّ اِب،

 القَْوُم: لَبِثُوا َسنَة . ـوـ 

 وأْسنَُِوا: أصابَُِْهُم الُجدوبَةُ.ـ 

 الباَب: يََِْ ُِ ُ،وَسنَْيُت ـ 

 كَسنَْوتُ ُ.ـ 

 وَرُجٌل َسنايا: َشريٌف. وإْسنَ : يج النوِن.ـ 
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 و: السَّنَةُ: العامُ  ـ

 : ِسةةةنُوَن وَسةةةنََواٌت وَسةةةنََهاٌت، والَجةةةْدُب، ـ    
 والقَْ ُط، وأْسنَِوا، واألرُض الُمْجِدبَةُ 

  : ِسنوَن.ـ 

: اْسَِأَجَر ُ ِلَسنَةٍ ـ   .وسا ا ُ ُمَسا ا   وِسناء 

 وَسنَةٌ َسْنواُء: َشديَد ٌ.ـ 

َم.ـ   والسَّنا: تَقَدَّ

 و: السَّواُء: العَْدُل، والَوَسُط، والغَْيُر، ـ

، ـ      كالِسةةةةةَوى، بال سةةةةةِر والةةةةةم ِ يةةةةةج الُ ةةةةةل ِ
 والُمْسَِِوي،

 من الَجبَِل: ِذْرَوتُ ُ، ـوـ 

 من النهاِر: ُمََِّسعُ ُ، ـوـ 

ْاٌن يج َجبَةِل َصةْبٍر، وابةُن ـ  ًِ الَ ةاِرِث، وع، و
 وابُن  اِلٍد الاَّ ابِيَّاِن، والِمثْلُ 

  : أْسواٌء وَسَواِسيَةٌ وَسَواٍس وَسواِسَو ٌ.ـ 

وَسةةواٌء تَْطلُةةُب اثْنَةةْيِن: َسةةواٌء َتْيةةٌد وَ ْمةةٌرو، ـ   
 أي: ذََوا َسواٍء.

ْيُِ ُ بةةة  ـ     واْسةةةََِويا وتََسةةةاَويا: تََمةةةاثاَل، وَسةةةوَّ
ْيُت بينهمةا، وسة  اَوْيُت، وأْسةَوْيُِ ُ تَْسِويَة ، وَسةوَّ

 ب .

 وُهما َسواَءاِن وِسيَّاِن: ِمثاْلِن.ـ 

وال ِسيَّما َتْيةٍد: ِمثْةُل: ال ِمثْةَل َتْيةٍد، ومةا لَْغةٌو، ـ 
 ويُْريَُع َتْيٌد، ِمثَْل: َدْع ما َتْيٌد، ويَُخفَُّف الياُء.

 وال ِسجَّ ِلما ياُلٍن،ـ 

 وال ِسيََّ  ما ياُلٌن،ـ 

 ،وال ِسيَّةَ ياُلنٍ ـ 

 وال ِسيََّ  إذا يَعَْلَت،ـ 

 وال ِسجَّ ِلَمْن يَعََل ذل ،ـ 

ٍ،ـ   ولَْيَسِت الَمْرأ ُ لََ  بِِسج 

 وما ُهنَّ لََ  بِأْسواٍء.ـ 

 وَمَرْرُت بَرُجٍل َسواٍء، ويُْ َسُر،ـ 

ى، بال سر والةم والعََدُم،ـوسُ ـ   و 

 أي: َسواٌء وُجوُد ُ وَ َدُم ُ.ـ 

ى{، باـوآَمَ ا ا  سُ ـ   ل سر والةم: َمْعلٌَم.و 

 وهو ال يُساِوي شيئا ،ـ 

 وال يَْسَوى، كيَْرَض  قَليلَةٌ.ـ 

ِ بةةِن ُم مةةِد بةةِن َسةةيََّوْيِ ، ـ    ضوم مةةُد بةةُن  ِلةةج 
ُب،  كعَْمَرَوْيِ ، الُمَؤد ِ

و ِلةةةجُّ بةةةُن أًمةةةَد بةةةِن م مةةةِد بةةةِن َسةةةيََّوْيِ : ـ    
ثاِنم.  ُم د ِ

 واْسََِوى: اْ ََِدَل،ـ 

ُجُل: ـوـ   بَلََ  أَُشدَّ ُ، أو أْربَعيَن َسنَة ، الرَّ

إل  السماِء: َصِعَد، أو َ َمةَد، أو قََاةَد، أو  ـوـ 
 أْقبََل  ليها، أِو اْسَِْولَ .

ٍ،ـ  ، كغَنِج   وَم اٌن َسِويٌّ

ٍ: ُمْسٍَِو.ـ  ، َكِ ي   وِسجٌّ
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ا ُ تَْسِويَة ،ـ   وَسوَّ

 وأْسوا ُ: َجعَلَ ُ َسِويًّا.ـ 

 ،واْسََِوْت ب  األرضُ ـ 

يَْت  لي ، أي: َهلََ  ييها.ـ  ِ ْت وُسو   وتََسوَّ

، ـ    وأْسةةَوى: كةةاَن ُ لُقُةة ُ وُ لُةةُ  واِلةةِدِ  َسةةواء 
َدَث، وَ ِ َي، ًْ  وأ

 يج الَمْرأِ : أْوَ َب، ـوـ 

ْريا  من القرآِن: أْسقََط، وتََرَك، وأْغفََل. ـوـ  ًَ 

َث ولَْيلَةةةُ السَّةةواِء: لَْيلَةةةُ أْربَةةَع َ َمةةَر َ، أو ثَةةالـ   
 َ َمَر .

 وُهم  ل  َسِويٍَّة: اْسِِواٍء.ـ 

مةةةةاِء ـ      َِ ةةةةِويَّةُ، كغَنِيَّةةةةٍة: مةةةةن مراِكةةةةِب ا والسَّ
 والُمْ ِاِجيَن، أو ِكساٌء َمْ ُموٌّ بِثُماٍم.

. وُ بَْيُد بةُن َسةِويَّةَ بةِن ـ  ضوأبو َسِويَّةَ: َص ابِجٌّ
 األْ ااِريُّ َمْوالُهْم. و بُد الَمِلةِ  بةنُ 

 أبِج َسِويَّةَ
ةاُد بةُن شةاِكِر  مَّ ًَ أبج َسِويَّةَ َسةْهِل بةِن َ ليفَةةَ، و
بةةةِن َسةةةِويَّةَ الةةةراِوي َصةةة يَك البُخةةةاِري  نةةة : 

ثوَنم.  ُمَ د ِ

: الفاَل ُ، وع.ـ   والِسجُّ

ِ رأِْسِ  وَسةوائِ ، ويُْ َسةُر، أي: ـ  َوَوقََع يج ِسج 
ْ ِمةةةِ  مةةةن الَخْيةةةِر، أو يةةةج قَةةةْدِر مةةةا يَْغُمةةةُر بةةة   ًُ

 يج َ َدِد َشعَِرِ . َرأَْس ، أو

 والسَُّويَّةُ، كُسَميَّةَ: اْمَرأ ٌ.ـ 

 وقََاْدُت َسوا ُ: قََاْدُت قَْاَد ُ.ـ 

 والسايَةُ: يَْعلَةٌ من الَِّْسِويَِة،ـ 

 و  بم ةَ، أو واٍد بين الَ َرَمْيِن.ـ 

 وَضَرَب لج سايَة : َهيَّأَ ِلج كِلَمة .ـ 

 وساَو ُ: د م.ـ 

راُل السَُّوىـ  ، كُهد ى: يُْعلَ  من السَّواِء، والا ِ
ْبداِل. َِ  أو  ل  تَْلييِن السُّوَءى وا

ا:  ـ   و: َسةةها يةةج األْمةةِر، كةةَد ا، َسةةْهوا  وُسةةُهوًّ
 َِسيَ ُ وَغفََل  ن ، وذََهَب قَْلبُ  إل  َغْيةِرِ ، يهةو 

 ساٍ  وَسْهواُن.

 والسَّْهُو: السُّ وُن،ـ 

 من الناِس واألُموِر: السَّْهُل، ـوـ 

الُل، والَجَمةُل الةَوِلجُء بَةي ُِن  ـوـ  من المياِ : ال ُّ
 السَّهاَوِ .

ةةةةةْهَو ُ: الناقَةةةةةةُ، والقَةةةةةْوُس الُمواتِيَةةةةةةُ ـ       والسَّ
ةفَّةُ، والُمْخةَدُع بةين بَْيَِةْيِن، أو  ْخَر ُ، والاُّ والاَّ
ِ والطاِق يُوَضُع يي  المجُء، أو بَْيٌت  ف  ِشْب ُ الرَّ

غيَرِ ، أو أربَعَةُ أْ ةواٍد َصغيٌر ِشْب ُ الِخ ا َِة الاَّ 
أو ثاَلثَةةةةٌ يُعةةةاَرُض بَْعُةةةةها  لةةة  بَْعةةةٍض، ثُةةةمَّ 
يُوَضةةُع  ليةة  شةةجٌء مةةن األَْمِِعَةةِة، والُ ْنةةدوُ ، 
ْوَشةةةةُن، والُ ةةةةوَّ ُ، والَ َجلَةةةةةُ، أو ِشةةةةْبُهها،  والرَّ

: ِسهاٌء، اَم يِناِء البَْيِت، َجْمُع الُ ل ِ  وُسَِْر ٌ قُدَّ

 ود بالبَْربَِر،ـ 

 وع. ـ

 وَسْهواُن وِسْهٌج، كنِْهجٍ ويَُةمُّ،ـ 

ٍ: َمواِضُع.ـ  ، كُسَمج   وُسَهجٌّ

 وماٌل ال يُْسَه  وال يُْنَه : ال تُْبلَُ  غايَُِ ُ.ـ 

 وأْرلا ُ بُن ُسَهيَّةَ، كُسَميَّةَ: ياِرٌس شاِ ٌر.ـ 
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ٍد.ـ  ًِ  واألْسهاُء: األْلواُن، باِل وا

ًَ ـ  بِلَت  ل   ًَ َملَْت َسْهوا :  ًَ  ْيٍض.و

 وأْسَه : بَنَ  السَّْهَو َ.ـ 

 والسَّْهواُء: يََرٌس، وساَ ةٌ من اللَّْيِل.ـ 

 والُمساها ُ يج الِعْمَرِ : تَْرُك االْسِِْقااِء.ـ 

 واْيعَْل ُ َسْهوا  َرْهوا ، أي: َ ْفوا  بال تَقاٍض.ـ 

والسُّةةةها: َكْوَكةةةٌب َ ِفةةةجٌّ مةةةن بَنةةةاِت  َْعةةةٍ  ـ    
ْغَرى، وذُِكَر يج   ق و د.الاُّ

ي: ِسيَةُ القَْوِس، بال سر ُمَخفَّفَةة : مةا ُ ِطةَف  ـ
 من َلَريَْيها

  : ِسياٌت.ـ 

م.ـ   وال ِسيَّما: يج س و ي، ضأل   واِويٌّ

ْين  فَْصُل الّشِّ

بِيُل، ـ  و: المَّأُْو: السَّْبُ ، وال َّ

كالِمْمآِ ، كِمْس اٍ ، والغايَةةُ، واألَمةُد، وِتمةاُم ـ 
، و َْ ُع الُِّراِب من البِئِْر، وذلة  الناقَِة، وبَْعُرها

 الُِّراُب الَمْن وُع.

 وتََماَءى ما بينهما: تَبَاَ َد،ـ 

قُوا. ـوـ   القَْوُم: تَفَرَّ

 وشاءا ُ: سابَقَ ، أو َسبَقَ .ـ 

 واْشَِأَى: اْسََِمَع، وَسبََ .ـ 

 و: َشبا: َ ال، ـ

 وْجُه : أضاَء بعَد تَغَيٍُّر، ـوـ 

 َمْت  ل  ِرْجلَْيها،الفََرُس: قا ـوـ 

 الناَر: أْوقََدها. ـوـ 

والمَّةةبا ُ: العَْقةةَرُب سةةاَ ةَ تُولَةةُد، أو َ ْقةةَرٌب ـ   
َصةةْفراُء، والفَةةَرُس العاِليَةةةُ يةةج الِعنةةاِن، والِةةج 
ةةدُّ كةةل ِ  ًَ تَقُةةوُم  لةة  ِرْجلَْيهةةا، وإبةةَر ُ العَْقةةَرِب، و

 شجٍء،

 من النَّْعِل: جا ِبا أَسلَِِها ـوـ 

 وَشبَواٌت.  : َشبا  ـ 

وأْشبَ : أْ َط ، وأْشبََل، وُوِلَد ل  ولٌَد َكةي ٌِس، ـ 
 يهو ُمْمب   وُمْمٍب، وَديََع،

ياُل ا : أْلقةا ُ يةج بئْةٍر أو َمْ ةروٍ ، وأْكَرَمة ،  ـوـ 
 وأَ  َّ ، ِضدُّ،

 المََّجُر: لاَل واْلَِفَّ  َْعَمة ، ـوـ 

 َتْيدا  أْوالُد ُ: أْشبَُهو ُ. ـوـ 

 ا: الطُّْ لُُب، وواٍد بالمدينِة.والمَّبَ ـ 

 وَشْبو ُ: العَْقَرُب، وتَْدُ لُها أْل، وأبو قَبيلٍة،ـ 

اٌن باليمِن،ـ  ًِ  وع بالباِديِة، و

ْةةةَرَمْوَت، ضقريبَةةةٌ مةةن ـ    ًَ أو د بةةين مةةأِرَب و
 لَْ جٍم.

 و: الِمِاُء، كِ ساٍء، ـ

ُد أْرباعِ األْتِمنَِة األُولَ ،ـ  ًَ  والماتا ُ: أ

 َشِْوٍ ، أو ُهما بمعن   َجْمعُ ـ 
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  : ُشِِجٌّ وأْشِِيَةٌ،ـ 

 والَمْوِضُع: الَمْمِا والَمْمِا ُ،ـ 

ُك.ـ  ، ويَُ رَّ  والنِْسبَةُ: َشِِْويٌّ

ٍ،ـ  ، كغنِج   والمَِِّجُّ

كة : َمَطُر ُ.ـ  ، م رَّ  والمََِِّويُّ

،ـ   وَشَِا بالبَلَِد: أقام ب  ِشِاء 

 كَمَِّ  وتََمَِّ ،ـ 

 أْجَدبُوا يج الِمِاِء،القوُم:  ـوـ 

 كأَْشَِْوا.ـ 

 والِمِاُء: بََرٌد.ـ 

 ويوٌم شاٍت،ـ 

 وَغدا ٌ شاتِيَةٌ.ـ 

 وأْشَِْوا: َدَ لُوا يي .ـ 

.ـ   و اَملَ ُ ُمماتا   وِشِاء 

والمَّةةِا: الَمْوِضةةُع الَخِمةةُن، وَصةةْدُر الةةوادي، ـ   
: القَْ ُط.  وبال سر والَمد ِ

لةيس بَِْاةِ يٍف، و: المَّةِا: َصةْدُر الةوادي، وـ 
 بل لُغَِاِن.

بَ ُ، ـ َ  َ ُ، وَلرَّ ًَ  و: َشجا ُ: 

 كأَْشجا ُ ييهما، ِضدٌّ،ـ 

 بينهم: َشَجَر. ـوـ 

ْ ٍن.ـ  ًُ  وأْشجا ُ: قََهَر ُ، وَغلَبَ ، وأْوقَعَ  يج 

 والمَّْجُو: ال اجةُ.ـ 

والمَّةةجا: مةةا اْ َِةةَرَض يةةج الَ ْلةةِ  مةةن َ ْ ةةٍم ـ   
 ِضَج، َشج  .و  ِو . َشِجَج ب ، َكرَ 

ُُ ُ يج الِمْعِر.ـ  َد يا  والمَِّجج: الَمْمغُوُل، وشد ِ

 وَمفَاَت ٌ َشْجواُء: َصْعبَةٌ.ـ 

ةةةَجْوَج ، ويَُمةةةدُّ: الطَّويةةُل ِجةةةدًّا، أو َمةةةَع ـ    والمَّ
ِضَخِم الِع اِم، أو الطَّويةُل الةِرْجلَْيِن، أو الطَّويةُل 
ةةةْخمُ  ، ال َّْهةةةِر، القاةةةيُر الِرْجةةةِل، والفةةةرُس الةَّ
والعَْقعَةةةةُ ، وهةةةةج: بِهةةةةاٍء، والةةةةِريُك الدائمةةةةةُ 

 الُهبوِب،

 كالمََّجْوجاِ .ـ 

 وَشِجَج الغِريُم  ن ، كَرِضَج، َشجا : ذََهَب.ـ 

ٍ وَغنِيَّةةٍة: ـ    وَشةةَجا وَشةةْجو ُ: واِديةةاِن. وكغَنِةةج 
 َمْوِضعاِن.

 وتََماَجْت: تََمنَّعَْت، وتََ اَت َْت.ـ 

ِ ، وابةةُن النَِّمةةِر والمةةاِجج: ابةةُن َسةةْعِد العمةةيرـ   
.  الَ ْةَرِمجُّ

 و: َش ا: يَََِك يا ُ، ـ

 كأَْشَ  ، واْ فَََِك.ـ 

 والمَّْ َو ُ: الَخْطَو ُ.ـ 

 وتََم َّ   لي : بََسَط ِلسا َ  يي .ـ 

 وَ ْيٌل َشواًج: ياتِ اٌت أْيواَهها.ـ 

 والمَّ ا: الواِسُع من كل ِ شجٍء، وماٌء.ـ 
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 واسعةُ.والمَّْ واُء: البِئُْر الـ 

ي: َشةةِ َج، كَرِضةةَج، َشةةْ يا : لغةةةٌ يةةج َشةة ا ـ   
 َشْ وا .

 و: المَّخا، كالعَاا: السَّبََخةُ.ـ 

بَِل: ساقَها، ـ َِ  و: َشَدا ا

الِمْعَر: َغنَّ  ب ، أو تَةَر ََّم، وأْ َمةَد بَْيِةا  أو  ـوـ 
 بَْيَِْين بالِغناِء، وأَ ََ َلَريا  من األَدِب.

 ا   َو ، يهو شاٍد،وَشَدا َشْدَو ُ:  َ ـ 

 يال ا  يال ا : َشبََّه ُ إيَّا ُ. ـوـ 

دُّ كل ِ شجٍء، ـ  ًَ والمََّدا: بَِقيَّةُ القُوَّ  وَلَريُها، و
، والَجَرُب.  والَ رُّ

 وأْشَدى: صاَر  َاِ ما  ُمجيدا .ـ 

 والمَّْدُو: القليُل من كل ِ كثيٍر.ـ 

 وَشْدواُن: ع.ـ 

َُْو: الِمْسُ ، أَو ـ  ِريُ  ، أَو لَْو ُ . و: المَّ

والمَََّا: َشَجٌر للَمساويِ ، والَجَرُب، والِمْلةُك، ـ 
وقُةةةوَّ ُ ذَكةةةاِء الرائ ةةةِة، وَضةةةْرٌب مةةةن السُّةةةفُِن، 

 وذُباُب الَ ْلِب، أو  امٌّ، واألذَى،

و  بالبَْاَرِ ، منها: أًمةُد بةُن  َْاةٍر المَّةَائِجُّ ـ 
المَّةَائِجُّ  الُمْقِرُئ، وأبو الطَّي ِب م مُد بُن أًمةدَ 

 ، ِ ال اتِةةُب، وِكَسةةةُر العُةةةوِد، وبهةةاٍء: بَقيَّةةةةُ القُةةةوَّ
 والمجُء الَخلَُ .

 وَشََا: آذَى، وتََطيََّب بالِمْسِ .ـ 

ا ُ وأْقاا ُ.ـ   وأْشَا ُ  ن :  َ َّ

 وَشَا بالَخبَِر: َ ِلَم ب  يأْيَهَم .ـ 

ويُوُسةةُف ابةةُن أيُّةةوَب بةةِن شةةاِذي، السُّةةْلطاُن ـ   
دَّثُوا.َصالُح ا ًَ  لديِن، وأقاِربُ ُ: 

ٌث.ـ   وم مُد بُن شاِذي: بُخاِريٌّ م د ِ

 ي: َشرا ُ يَْمِري : َملََ   بالبَْيعِ، وباَ  ُ، ـ

 كاْشََِرى ييهما، ِضدٌّ،ـ 

َرها، ـوـ   اللَّْ َم والثَّْوَب واألقَِط: َشرَّ

 ياُل ا : َسِخَر ب ، أو أْرَغَم ُ، ـوـ 

َم بَةْيَن أْيةِديِهْم يقاتَةَل بنَْفِس   ن القَْومِ  ـوـ  : تَقَدَّ
  نهم، أو إل  السُّْلطاِن يَََِ لََّم  نهم،

ُ ياُل ةةا : أصةةابَ  بِِعلَّةةِة المَّةةَرى، لبُثُةةوٍر  ـوةةـ    ّللا 
ًَ َّاَكٍة ُمْ ِربٍَة، تَْ ةُدُث َدْيعَةة  غاِلبةا ،  ْمٍر  ًُ ِصغاٍر 

 ْيعَة .وتَْمَِدُّ لَْيال  لبُخاٍر ًار ٍ يَثوُر يج البََدِن دَ 

وكةةلُّ َمةةْن تَةةَرَك شةةيئا ، وتََمسَّةةَ  بغيةةِرِ ، يقَةةِد ـ   
 اْشَِرا ُ، ومن : آاْشََِرُوا الةَّالَلَةَ بالُهَدى{.

: بايَعَ ُ.ـ   وشارا ُ ُممارا   وِشراء 

 والمَّْرَوى، كَجْدَوى: الِمثُْل.ـ 

ى: ـ      ةةةةرُّ بيةةةةنهم، كَرِضةةةةَج، َشةةةةر  وَشةةةةِرَي المَّ
 اْسََِطاَر،

 لََمَع،البَْرُق:  ـوـ 

 َكأَْشَرى،ـ 

، ـوـ   َتْيٌد: َغِةَب، ولَجَّ

 كاْسَِْمَرى،ـ 
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ومنةةة : المُّةةةرا ُ، للَخةةةوار ِ، ال ِمةةةْن َشةةةَرْينَا ـ    
،  أْ فَُسنا يج الَطاَ ِة، َوَوِهَم الجوهِريُّ

 ِجْلُد ُ: َ َرَ   لي  المََّرى، يهو َشٍر، ـوـ 

. ـوـ   الفََرُس يج َسْيِرِ : بالََ ، يهو َشِريٌّ

المَّْرُي: الَ ْنَ ُل، أو َشةَجُر ُ، والنَّْخةُل يْنبُةُت وـ 
 من النَّواِ .

: ُرذَاُل ـ     والمَّةةةَرى، كعَلَةةة ، َوَوِهةةةَم الجةةةوهِريُّ
 الماِل، وِ ياُر ُ،

كالمَّةراِ ، ِضةدٌّ، والَجبَةُل، والطَِّريةُ ، وَلريةٌ  ـ 
يةةج َسةةْلَم  كثيةةَر ُ األْسةةِد، وَجبَةةٌل بنَْجةةٍد ِلَطي ِةةٍئ، 

ةباعِ، وواٍد بةين َكْبَ ةب وُجبَْيٌل  بِِِهاَمةةَ كثيةُر الس ِ
يَةُ، وتَُمدُّ  ًِ  و َْعماَنض ل  لَْيلٍَة من َ َريَةَم، والنا

  : أْشراٌء.ـ 

 وذُو المََّرى: َصنٌَم لَدْوٍس.ـ 

 وأْشرا ُ: َمْلَ ُ، وأمالَ ُ،ـ 

 الَجَمُل: تَفَلَّقَْت َ قيقَُِ ُ، ـوـ 

 بينهم: أْغَرى. ـوـ 

ِ،والمَّْريانُ ـ   ، ويُْ َسُر: َشَجٌر للِقِسج 

ُد المَّرايِيِن، للعُروِق النابَِةِة.ـ  ًِ  ووا

 والمَِّريَّةُ، كغَنِيٍَّة: الطَِّريقَةُ، والطَّبيعَةُ،ـ 

َِ اَث. ـوـ   من الن ِساِء: الالتِج يَِلْدَن ا

 والُمْمَِِري: لائٌِر، و َْجٌم م.ـ 

ِرُر ُ، وهةةةو يُمةةةاِريِ : يُجاِدلُةةة ُ، أْصةةةلُ ُ: يُمةةةاـ    
 يَقُِلبَِت الراُء.

 واْشَرْوَرى: اْضَطَرَب.ـ 

 والمَّراُء، كَسماٍء: َجبٌَل.ـ 

 وكقَطاِم: ع.ـ 

كة : َجباَلِن.ـ   والمََّرواِن، م رَّ

والمَّرا ُ: ع بين ِدَمْمَ  والمدينِة، من :  ِلجُّ ـ 
ةةةَرِويَّاِن  بةةةُن ُمسةةةِلٍم، وأًمةةةُد ابةةةُن م مةةةوٍد المَّ

ثاِن.  الُمَ د ِ

 ياُن: واٍد.وَشرْ ـ 

َق.ـ  ى: تَفَرَّ  وتََمرَّ

 واْسَِْمَرِت األموُر: تَفَاقََمْت، وَ ُ َمْت.ـ 

 والمَّْرُو: العََسُل، ويُْ َسُر.ـ 

 و: َشَ ا: اْرتَفََع.ـ 

ا: َشَخَص، وأْشاا ُ، ـ  و: َشاا بََاُر ُ ُشُاوًّ

 السَّ اُب: اْرتَفََع، ـوـ 

، ياْرتَفَ  ـوـ   عَْت قَوائُِمها.الِقْربَةُ: ُمِلئَْت ماء 

.ـ   والماِصلَّ : يج الالِم، وَوِهَم الجوهِريُّ

دَّ ُ.ـ   والمَّْاُو: الم ِ

ي: َشِاةةَج الَمي ِةةُت، َكَرِضةةَج وَد ةةا، ُشِاةةيًّا،  ـ  
ٍ: اْرتَفَعَْت يَدا ُ وِرْجال ُ.  كُاِلج 

. ـ  ي: َشطا ُ:   بِِمْاَر، وَوِهَم الجوهريُّ

ٍ: َدْبَر ٌ مـ   ن ِدباِر األرِض والمَِّطج، كغَنِج 

  : ِشْطياٌن، بال سر.ـ 
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 واْ َمَط : اْ َمعََب.ـ 

ْقنةا ـ  وَشةطَّْينا الَجة وَر تَْمةِطيَة : َسةلَْخناها، ويَرَّ
 لَْ َمها،

 الطَّعاَم: َرَتأْ ا ُ. ـوـ 

 وَشِطَج الَمي ُِت، كَرِضَج: َشِاَج.ـ 

يَةُ.ـ  ًِ  و: المَّْطُو: الجا ُِب، والنا

راعِ ي: المََّ  : ُ َ يْ  ـ ْكبَةِة أو بالةَ ِ ٌم الِتٌق بالرُّ
يِف، أو َ َاةةٌب ِصةةغاٌر ييةة ، وأتْبةةاُع  ِِ أو بةةالو
ْبَر ُ  لة   القوِم، والدَُّ الُء  ليهم بالِ ْلِف، والدَّ
ْبَرِ  يةةج الَمْ َرَ ةةِة ًِةة  تَْبلُةةَ  أْقاةةاها،  إثْةةِر الةةدَّ

 واْ ِمقاُق العََاِب،

ج، وَجبٌَل.ـ   كالََِّم  ِ

 ، َكَرِضَج، َش   : يُِلَ  َش ا ُ.وَشِ َج الفََرسُ ـ 

والمَِّ يَّةُ: القَْوُس، وَ ْ ُم الساِق، وكةلُّ يِْلقَةٍة ـ 
 من شجءٍ 

، ويِْنِدير ُ الَجبَِل،ـ    : َش ايا وَشِ جٌّ

ْ يَِة، بال سر.ـ   كالم ِ

 َوتََم َّ  العُوُد: تَطايََر َشَ ايا.ـ 

 وأْش ا ُ: أصاَب َش ا ُ.ـ 

 وواِدي المََّ  : م.ـ 

 والَِّْمِ يَةُ: الَِّْفِريُ .ـ 

ٍ: ع.ـ   وكغَنِج 

 وَشِ َج الَمي ُِت: َشِاَج.ـ 

 والمَّْن ا ُ: َرأُس الَجبَِل.ـ 

 و: أْشعَ  ب : اْهَِمَّ، ـ

 القوُم الغار َ: أْشعَلوها. ـوـ 

قَةٌ.ـ   وغار ٌ َشْعواُء: ُمَِفَر ِ

 وشجر ٌ َشْعواُء: ُمْنَِِمَر ُ األَْغااِن.ـ 

 : البَعيُد، والمائُِع من األَْ ِاباِء.والماِ جـ 

قَة .ـ   وجاَءِت الَخْيُل َشواِ َج، أي: ُمَِفَر ِ

 والمَّْعُو: اْ ِفاُا المَّعَِر.ـ 

.ـ   والمُّعَ ، كُهد ى: ُ َاُل المَّعَِر الُمْمعان ِ

ةُ من ، واْمَرأَ ٌ.ـ   والمَّْعوا َةُ: الُجمَّ

 والمَّعواُء:  اقَةٌ.ـ 

 ا ع ي. والمَّْعيا: يجـ 

بيةٍب، أو ـ  ًَ وَشةْعيَةُ، كَ ْمةَ  َ، أو ُسةَميَّةَ: بِْنةُت 
هةةو الَ ِمةةيُس. وكُسةةَميَّةَ: بِْنةةُت الَجلَْنةةَدى، َرَوْت 

  ن أبيها  ن أَ ٍس.

و: المَّةةغا: اْ ةةِاِلُف  ِْبَِةةِة األَْسةةناِن بةةالُطوِل  ـ  
 والِقَاِر، والدُُّ وِل والُخُرو ِ.

ا، وَشغـ   ا، كَد ا وَرِضَج،َشغَْت ِسنُّ ُ ُشغُوًّ

 وهج َشْغياُء وَشْغواُء.ـ 

 والمَّْغواُء: العُقاُب.ـ 

والَِّْمةةةِغيَةُ: تَْقطيةةةُر البَةةةْوِل، واالسةةةُم: المَّةةةغا ـ    
 والمَّْغيَةُ 
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 وأْشغَْوا ب :  الَفُوا الناَس يج أْمِرِ .ـ 

 ي: الِمفاُء: الدَّواءُ  ـ

  : أْشِفيَةٌ ـ 

 جج: أشايِج.ـ 

 بََرأَ ُ، وَللََب ل  الِمفاَء،وَشفا ُ يَْمِفيِ : ـ 

 كأَْشفا ُ،ـ 

 الممُس: َغَربَْت، ـوـ 

 كَمِفيَْت َشف  .ـ 

 وما بَِقَج إالَّ َشف  : إالَّ قَليٌل.ـ 

ْشةةةفَ : الِمثْقَةةةُب، والِسةةةراُد يُْخةةةَرُت بةةة ، ـ     َِ وا
 ويَُؤ َُّث.

ْرُف كل ِ شجٍء.ـ  ًَ  والمَّفَ : بَِقيَّةُ الِهالِل، و

 ْشَرَف،وأْشفَ   لي : أـ 

 المجَء إيا ُ: أْ طا ُ يَْسَِْمِفج ب . ـوـ 

 واْشَِفَ  ب َا، وتََمفَّ  من َغْيِ  ،ـ 

.ـ  ْوا: ِشفاء   وَسمَّ

 واألْشِفياُء: أَكَمةٌ.ـ 

 و: َشفَِت الممُس تَْمفُو: قاَربَِت الغُُروَب،ـ 

 الِهالُل: َللََع، ـوـ 

ََِهَر. ـوـ   المَّْخُص: 

ٌث،والَهْيثَُم بُن َشٍف، ـ   كعٍَم: ُمَ د ِ

ٍ ـ    ٍ أو ُسةةَمج  ٍ، كَرِضةةج  ثيَن: َشةةِفج  وقةةوُل الُمَ ةةد ِ
 لَْ ٌن.

ٌث.ـ  ٍ: ابُن ما ِعٍ، م د ِ ، كُسَمج   وُشفَجٌّ

َم.ـ   والمَّفَةُ:  ُْقاا ُها واٌو أو هاٌء، وتَقَدَّ

و: المَّةةقا: الِمةةدَّ ُ، والعُْسةةُر، ويَُمةةدُّ، َشةةِقَج،  ـ  
، وَشةةةةقا  وَشةةةةقاء  َكَرِضةةةةَج، َشةةةةقَاَو  ، ويُْ َسةةةةرُ 

ُ وأْشقا ُ.  وَشْقَو  ، ويُْ َسُر. وَشقا ُ ّللا 

 والِمْمقا: الُمْمُط، لُغَةٌ يج الَهْمِ .ـ 

َح ب .ـ   وأْشقَ : َسرَّ

وشاقا ُ:  الََج ُ يةج الَ ةْرِب و  ةو ، وغالَبَة ُ ـ 
 يج المَّقاِء،

 يََمقا ُ يَْمقو ُ: َغلَبَ .ـ 

 الطاِلُع الطويلُ  والماقِج من الِجباِل: الَ ْيدُ ـ 

  : َشواٍق.ـ 

ُن،  ـ    ِ َشةةةْ َوى، ويُنَةةةوَّ يةةةو: َشةةة ا أْمةةةَر ُ إلةةة  ّللا 
وَشةةة ا   وَشةةة اَو   وَشةةةِ يَّة  وِشةةة ايَة ، بال سةةةر، 

 وتََم َّ  واْشََِ  .

 وتََماَكْوا: َش ا بعُةهم إل  بعٍض.ـ 

ةةةة ا ُ ـ      ةةةةْ واُء والمَّ ةةةةْ َوى والمَّ ةةةةْ ُو والمَّ والمَّ
 ، وقد َش ا ُ.والمَّ اُء: الَمَرضُ 

، والُموَجةةُع، وَمةةن ـ    ٍ: الَمْمةةُ وُّ ، َكغَنِةةج  والمَّةةِ جُّ
 يَْمَرُض أقَلَّ َمَرٍض وأْهَو َ ُ،

 كالماِكج.ـ 

 وأْشَ   يال ا : وَجَد  شاِكيا ،ـ 
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 يال ا  من يالٍن: أَ ََ ل  من  ما يُْرِضيِ ، ـوـ 

يال ا : تاَد ُ أذ ى وِشة ايَة ، وأتاَل ِشة ايََِ ،  ـوـ 
 دٌّ.ِض 

ََّهُم ب .ـ   وهو يُْمَ   ب َا: يُِ

 والمَّْ َو ُ: ِو اٌء من أَدٍم للماِء واللَّبَنِ ـ 

  : َشَ َواٌت وِش اٌء،ـ 

 وَش َِّت النساُء تَْمِ يَة ،ـ 

 واْشََِ ْت وتََم َّْت: اتََّخََتْها ِلَمْخِض اللَّبَِن.ـ 

 والمَّْ ُو: الَ َمُل الاَّغيُر، وأبو بَْطٍن.ـ 

ٍ  غيِر  ايٍََِ .والمِ ـ   ْم ا ُ، بال سر: كلُّ ُكوَّ

ِ .ـ  ًِ د ٍ يج ِسال ًَ الحِ: ذو َشْوكٍة و  وشاِكج الس ِ

 والماِكج: األَسُد.ـ 

، بَِْمةديِد ال ةاِف: ذُِكةَر يةج ا ك ك، ـ  جُّ والمُّ  ِ
.  َووِهَم الجوهريُّ

وَشةةة َّ ، كَ َِّةةة :   بمْرِمينِيَةةةةَ، منهةةةا اللُُّجةةةُم ـ    
 والُجلوُد.

  شةةاِكي ُ تَْمةةِ يَة : َكةةفَّ  نةة ، وَليَّةةَب وَشةة َّ ـ   
  َْفَس .

 ي: َشَ ْيُت: لُغَةٌ يج َشَ ْوُت.ـ 

 والمَِّ يَّةُ: البَِقيَّةُ.ـ 

ْلُو، بال سر: العُْةُو، والَجَسُد مةن كةل ِ  ـ و: الم ِ
 شجٍء،

كالمَّالَ، وكلُّ َمْسلو ٍ أُِكةَل منة  شةجٌء وبَِقيَةْت ـ 

 من  بَِقيَّةٌ 

 . : أْشالءٌ ـ 

َ ُ: أَراها الِمْخال َ لِأتِيَ ُ،ـ   وأْشلَ  دابَِّ

 الناقَةَ: َدَ اها للَ ْلِب. ـوـ 

 واْسَِْملَ : َغِةَب،ـ 

 غيَر ُ: د ا ُ ليُْنِجيَ ُ من ِضيٍ  أو َهالٍك، ـوـ 

 كاْشِاَل ُ، واْسَِْنقَََ ُ.ـ 

 والُمَملَّ ، بفِك الالِم ُمَمدََّد  : القَةيُف.ـ 

 اَر، وَريََع شيئا .وَشال، كَد ا: سـ 

 والمَِّليَّةُ: الِفْدَر ُ، وبَِقيَّةُ الماِل.ـ 

وأْشةةالُء الل ِجةةاِم: ُسةةيوُر ُ، أو الِةةج تَقَاَدَمةةْت ـ   
ديُدها. ًَ  يََدقَّ 

ا:  ال أْمُر .ـ   و: َشَما يَْمُمو ُشُموًّ

 والمَّما، َمْقاوَر  : المََّمُع.ـ 

يَةٌ بالُ ويَِة،ـ  ًِ  ي: َشا ِيا:  ا

 وا ُِئ: يج الَهْمِ .والمَّ ـ 

 و: َشنُوَّ ُ: لُغَةٌ يج َشنُوء َ،ـ 

.ـ   وهو: َشنَِويُّ

: َمْمنوٌء.ـ   وَرُجٌل َمْمنُوٌّ وَمْمنِجٌّ

 ي: َشَوى اللَّْ َم َشيًّا ياْشََِوى واْ َمَوى، ـ

ٍ،ـ  واُء، بال سر والةم، وكغَنِج   وهو الم ِ
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 الماَء: أْسَخنَ . ـوـ 

اُهم تَْمةةِويَة ،ـ    وأْشةةواُهم: أ طةةاُهم لَْ مةةا   وَشةةوَّ
 يَْمُووَن من .

 وما يُْقَطُع من اللَّْ ِم: ُشوايَةٌ، بالةم.ـ 

 وأْشَوى القَْمُك: أْيَرَك، وَصلََك أن يُْمَوى.ـ 

ةةةةَوى: األْمةةةةُر الَهةةةةي ُِن، وُرذاُل المةةةةاِل، ـ      والمَّ
ْجالِن، واألَْلةةةةةراُف، وقِْ ةةةةةُف  واليَةةةةةداِن، والةةةةةر ِ

 ٍَِل.الرأِس، وما كان غيَر َمقْ 

 وأْشوا ُ: أصاَب َشوا ُ ال َمْقَِلَ ُ،ـ 

ا ُ.ـ   كَموَّ

 والُمْمَوى، كالُمْهَدى: الَي أْ طأ ُ الَ َجُر.ـ 

 وايَةُ، ُمثَلَّثَة : بَقيَّةُ قَْوٍم أو ماٍل َهلََ ،ـوالمُّ ـ 

 كالمَِّويَّةِ ـ 

  : َشوايا،ـ 

بِِل والغَنَِم: َرِديُّها، ـوـ  َِ  من ا

 القُْرُص. من الُخْبِ : ـوـ 

يَةُ، كِعَدٍ : الماُء.ـ   والمَِّويُّ والم ِ

بُ .ـ  ًِ : صا  والماِويُّ

وأْشةةَوى: أْبقَةة  مةةن َ َمةةائِِ  بَِقيَّةةة ، واْقَِنَةة  ـ   
 ُرذاَل الماِل،

، ـوـ   القَْوَم: أْلعََمُهْم ِشواء 

اُهْم،ـ   كَموَّ

 السَّعَُف: اْصفَرَّ لليُبوِس. ـوـ 

 َسةٌ.وَسعَفَةٌ شاِويَّةٌ: يابِ ـ 

: إتْبةةةاٌع. ومةةةا أْ يةةةا ُ ـ     وَ يِةةةجٌّ َشةةةيِجٌّ وَشةةةِويٌّ
ِ.ـوأْشيا ُ وأْشوا ُ. وجاَء بالعَ  ج  ِ والم ِ  ج 

والمةةا ُ: المةةرأ ُ، وكواِكةةُب ِصةةغاٌر، والثَّةةْوُر ـ   
،  اصٌّ بالَََّكِر. ِمجُّ ًْ  الَو

: ع.ـ   والمَّجُّ

 والمَّيَّاُن: َدُم األََ َوْيِن، والبَعيُد النََّ ِر.ـ 

 المَّْوشاُء: الناقَةُ السَّريعَةُ.وـ 

 و: َشِهيَ ُ، َكَرِضيَ ُ وَد ا ُ، ـ

بَّ ُ، وَرِغَب يي . وَرُجةٌل ـ  ًَ ا ُ: أ واْشَِها ُ وتََمهَّ
، وهج َشْهَوى  َشِهجٌّ وَشْهواُن وَشْهوا ِجٌّ

  : َشهاَوى.ـ 

 وأَْشها ُ: أَْ طا ُ ُمْمَِها ُ، وأَصابَ ُ بعَْيٍن.ـ 

 َرَح َشْهَو   بَْعَد َشْهَوٍ .وتََمهَّ : اْقَِ ـ 

 وَرُجٌل شاِهج البََاِر: ًديُد ُ.ـ 

 وُموَس  َشَهواٍت: شاِ ٌر م.ـ 

 وشاها ُ: أَْشبََه ُ.ـ 

ي: ِشةةياُء:   بِبُخةةاَرا، منهةةا أَبةةو  ُعَةةْيٍم َ ْبةةُد ـ   
. ، والقياُس: ِشيَِويٌّ ٍ الم يائِجُّ َمِد بُن  ِلج   الاَّ

اد  فَْصُل الصَّ

ـِئِجُّ  ـ  ، ُمثَلَّثَة : َصْوُت الفَْر ِ و  ِوِ .ي: الاَّ
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 صأى، َكَسعَ  صئِيًّا: صاَح. وأْصأَْيُِ .ـ 

وجةةاَء بمةةا صةةأَى وَصةةَمَت: بالمةةاِل النةةاِلِ  ـ   
 والااِمِت.

آ ُ والااَء ُ: الماُء ي وُن يج الَمِميمِة.ـ   والاَّ

ِ ، َصةةةبَا َصةةةْبوا   ـ    ةةةْبَو ُ: َجْهلَةةةةُ الفُُِةةةوَّ و: الاَّ
ا  وِص  .وُصبُو   بَا  وَصباء 

ُر العَةةْين، ـ    ِِ : مةةن لةةم يُْفَطةةم بعةةُد، و ةةا ةةبِجُّ والاَّ
دُّ السَّةْيِف،  ًَ وَ ْ ٌم أْسفََل من َشْ مِة األذُ َْيِن، و
أو غيةةةر  النةةةاتُِئ يةةةج َوَسةةةِطِ ، ورأُس القةةةوِم، 

 وَلَرُف اللَّْ يَْينِ 

 : أْصبِيَةٌ وأْصٍب وِصْبَو ٌ ضوَصْبيَةٌم وِصةْبيَةٌ ـ 
 ِصْبياٌ، وتَُةمُّ هَ  الثالثةُ.وِصْبواٌن و

 َوَصبَِج، َكَرِضَج: يَعََل يِْعلَ ُ،ـ 

، ـوـ  نَّ ًَ  إليها: 

ا.ـ   كَابَا َصْبَو   وُصْبَو   وُصبُوًّ

 وأْصبَِْ ُ المرأ ُ،ـ 

ْ ُ: شةةاقَِْ ُ، وَدَ ِْةة  إلةة  الِاةةبَا يََ ةةنَّ ـ    وتََاةةبَِّ
 إليها.

 ها.وتََابَّاَها وتَااباها: َ َدَ ها، ويََِنَ ـ 

ةةاِل البَعيةةِد ـ    وَصةةبَِت النَّْخلَةةةُ: مالَةةْت إلةة  الفُ َّ
 منها،

ا: أمالَةةْت رأَسةةها يََوَضةةعَِْ   ـوةةـ    الراِ يَةةةُ ُصةةبُوًّ
 يج الَمْرَ  .

 وصابَ  ُرْمَ  : أمالَ ُ للطَّْعِن.ـ 

ةةبا: ِريةةٌك َمَهبُّهةةا مةةن َمْطلَةةعِ الثَُّريَّةةا إلةة  ـ    والاَّ

 وَصبَيانِ  بَناِت  َْعٍ ، وتُثَنَّ  َصبَوانِ 

  : َصبَواٌت وأْصباٌء.ـ 

ا: َهبَّْت.ـ   وَصبَْت َصباء  وُصبُوًّ

 وُصبَِج القوُم، كعُنَِج: أصابَُِْهْم.ـ 

 وأْصبَوا: َدَ لوا ييها.ـ 

 وصابَ  البَْيَت: أْ َمَد ، يلم يُِقْم ُ،ـ 

 ال الم: لم يُْجِرِ   ل  وجِه ، ـوـ 

 بِناَء ُ: أَمالَ ُ، ـوـ 

 َمَمايَِر ُ: قَلَبَها  نَد المُّْرِب، البَعيرُ  ـوـ 

 السَّْيَف: أْغَمَد  َمْقلوبا . ـوـ 

 والُماابِيَةُ: الداِهيَةُ.ـ 

ٍ.ـ   وامرأ ٌ ُمابِيَةٌ وُمْاٍب: ذاُت َصبِج 

ةةةةبا ـ      والاةةةةابِيَةُ: النَّْ بةةةةاُء تَْجةةةةِري بةةةةين الاَّ
 والمَّماِل.

، وابةةـ    ٍ: ابةةُن َمْعبَةةد، تةةابِِعجٌّ ، كُسةةَمج  ُن وُصةةبَجٌّ
.ِ  أْشعََث: تابُع الِابِِعج 

 وأُمُّ ُصبَيَّةَ، كُسَميَّةَ: َص ابِيَّةٌ ُجَهنِيَّةٌ.ـ 

 و: َصِا َصِْوا : َمَم  َمْميا  يي  َوثٌْب.ـ 

ةةةْ ِر، وتَةةةْرُك  ـ    ةةةْ ُو: ذَهةةةاُب الغَةةةْيِم والسُّ و: الاَّ
 الِابا والباِلِل.

 يوٌم وَسماٌء َصْ ٌج: ضَصِ يَا وأْصَ يَام.ـ 

السَّةةْ راُن، َكَرِضةةَج وأْصةةَ  ، وكةةَا  وَصةةِ جَ ـ   
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 الُمْمِاُق.

 والِمْا ا ُ، كِمْس اٍ : إ اٌء م لاٌس أْو جاٌم.ـ 

 و: َصخا الناَر: يَََِك َ ْينَها.ـ 

وَصةةةِخَج الثةةةوُب، َكَرِضةةةَج، َصةةةخا : اتََّسةةةَخ، ـ    
 وَدِرَن، وهو َصخٍ.

 والاَّخا ُ: الدََّرُن، وبَْقلَةٌ.ـ 

للطيُف الَجَسِد، والَجَسةُد ي: الاََّدى: الرجُل ا ـ
ْمةةةةُو الةةةةرأِس،  ًَ ِ بعةةةةَد َمْوتِةةةةِ ، و مةةةةن اآلَدِمةةةةج 
والةةِدماُغ، ولةةائٌِر يَِاةةرُّ بالليةةِل، يَْقِفةةُ  قَفَ ا ةةا ، 
ولائٌِر يَْخُرُ  من رأِس الَمْقُِوِل إذا بَِلَج، يَْ ُ ُم 
ي، والعةةاِلُم بَِمْاةةلََ ِة  الجاِهِليَّةةةُ، ويِْعةةُل الُمََِاةةد ِ

لعََطُ ، َصِدَي، َكَرِضَج، َصةد ى، يهةو الماِل، وا
َصةةٍد وصةةاٍد وَصةةْدياُن، وهةةج َصةةْديا وصةةاِديَةٌ، 
ِت ييةة ، وذََكةةُر  ِ ومةةا يَةةُردُّ  الجبةةُل  لةة  الُمَاةةو 

 البُوِم، وَسَمَ ةٌ َسْوداُء لويلةٌ.

 والاَّواِدي: النَِّخيُل الِطواُل.ـ 

ُ َصَدا ُ: أْهلََ  ُ.ـ   وأَصمَّ ّللا 

 : الَِّْاِفيُ ،والَِّْاِديَةُ ـ 

، أل هةةم كةةا وا ـ    ةةد ِ ةةْدِو، أو تَْفِعلَةةةٌ مةةن الاَّ كالاَّ
ْسالِم. َِ  يَُادُّوَن  ن ا

وصةةةةةةةاَدا ُ: داجةةةةةةةا ُ، ودارا ُ، وسةةةةةةةاتََر ُ، ـ        
 و اَرَض .

َض.ـ   وتََادَّى ل : تَعَرَّ

 وأْصَدى: ماَت،ـ 

 الَجبَُل: أجاَب بالاَدى. ـوـ 

ٍ: مةاٌء، ويَةرَ ـ  ٌس، وابةُن وَصْدياُن: ع. وكُسةَمج 

.  َ ْجالَن: َص ابِجٌّ

ةةةةَدى، ُمَخفَّفَةةةةة : َسةةةةْيُف أبةةةةج ُموَسةةةة  ـ      والاُّ
ِ، رِضج ِ تعال   ن .  األْشعَِري 

ي: َصةةرا ُ يَْاةةِري : قََطعَةة ُ، وَديَعَةة ُ، وَمنَعَةة ُ،  ـ  
ِفَ  ُ، وَكفَا ُ، ووقا ُ، ًَ  و

ْهةةِرِ  بامِِناِ ةةِ   ةةن  ـوةةـ    َِ بََسةة ُ يةةج  ًَ مةةاَء ُ: 
َر، وَ ةةالَ، وَسةةفََل، ِضةةدٌّ، النَّ ةةاحِ، وتَ  قةةدََّم، وتَةةأَ َّ

 وَ َطَف، وأْ َج  إْ سا ا  من َهلََ ٍة،

 ياُلٌ يج يَِد ياُلٍن: بَِقَج َمْ بوسا ، ـوـ 

 بينهم: يََاَل. ـوـ 

ى: ُمَِغَي ُِر الطَّْعِم.ـ   ولَبٌَن َصر 

 والاََّرى: البَِقيَّةُ.ـ 

 و اقَةٌ َصريَا: ُمَ فَّلَةٌ ـ 

 . : َصراياـ 

 والاَّرايَةُ: الَ ْنَ ُل، و َقيُع مائِ ِ ـ 

  : ِصراٌء.ـ 

اِري: الَمالَّحُ ـ   والاَّ

اٌء وَصةةراِريٌّ وَصةةراِريُّوَن، وَ َمةةبَةٌ ـ     : ُصةةرَّ
 ُمْعَِِرَضةٌ يج َوَسِط السَِّفينَِة.

ٍ: ـ  والاَّرا ُ:  َْهٌر بةالِعراِق، والُمَ فَّلَةةُ. وَكغَنِةج 
 ي .الُمْقِدُم  ل  اْمَرأِ  أب

ى، كُربَّ ،ـ   والاُّرَّ

ا ُ: المَّا ُ الُمَ فَّلَةُ ـ   والُمَارَّ
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 وأْصَرى: باَ ها.ـ 

ِكيَّةةةةُ البَعيةةةَد ُ العَْهةةةِد بالمةةةاِء ـ     والاةةةاِريَةُ: الرَّ
 اآلِجنَةُ.

 َرى، كعَلَ  وإل : الماُء يَُطوُل ُمْ ثُ ُ.ـوالاَّ ـ 

 و: َصرا يَْاُرو:  ََ َر.ـ 

ْرَو ُ، بال سر: ـ   من ِصغاِر النَّْبِت.والا ِ

ْعُو: ُ ْافُوٌر َصِغيٌر، وهج: بهاءٍ  ـ  و: الاَّ

، وَصغَُر.ـ    : َصعَواٌت وِصعاٌء. وَكَسعَ  َدقَّ

 و اقةٌ َصْعَو ٌ: َصغيَر ُ الرأِس.ـ 

ٌث.ـ  ْعَوِ : ُمَ د ِ  وابُن أبج الاَّ

 و: َصغا يَْاغُو ويَْاغَ  َصْغوا ، ـ

ا: مةةاَل، أو مةةاَل وَصةةِغَج يَْاةةغَ  َصةةغَا  وُصةةِغيًّ ـ   
ُد ِشقَّْيِ ، وهو أْصغَ ، ًَ نَُ  ، أو أ ًَ 

 المَّْمُس: مالَْت للغُروِب، وهج َصْغواُء. ـوـ 

 وَصْغَو ُ وِصْغُو ُ وَصغا ُ َمعََ ، أي: َمْيلُ .ـ 

وصةةةةةاِغيََُِ : الةةةةةَيَن يَميلةةةةةوَن إليةةةةةَ  يةةةةةج ـ      
َوائِِجِهم. ًَ 

 وأْصغَ : اْسََِمَع،ـ 

  ،إلي : ماَل بَِسْمعِ  ـوـ 

َِ اَء: أمالَ ُ، ـوـ   ا

 المجَء:  َقََا ُ، ـوـ 

ُجةةةةِل  ـوةةةةـ      الناقَةةةةةُ: أمالَةةةةْت رأَسةةةةها إلةةةة  الرَّ

 كالُمْسَِِمع شيئا .

ْغُو، بال سر، مَن الِمْغَريَِة: َجْويُها،ـ   والا ِ

يَُِها، ـوـ  ًِ  مَن البِئِْر:  ا

ْلِو: ما تَثَنَّ  من َجوا ِبِ . ـوـ   من الدَّ

 واألصاِغج: د.ـ 

ي: َصةةِغَج، َكَرِضةةَج، َصةةْغيا  وُصةةِغيًّا: مةةاَل، ـ   
 واْسََِمع.

ْفُو:  َِقيُض الَ َدِر، ـ  و: الاَّ

، وَصْفَو ُ المجِء، ُمثَلَّثَة : ما ـ  ِ فُو  فا والاُّ كالاَّ
 َصفا من ،

 َكَاْفِوِ .ـ 

: لم يَُ ْن يي  لَْطَخةُ َغْيٍم.ـ   وَصفا الَجوُّ

 بال َغْيٍم وَكَدٍر.ويَْوٌم صاٍف وَصْفواُن: باِرٌد ـ 

 واْسَِْافَا ُ: أَ ََ من  َصْفَو ُ، واْ ِاَر ُ،ـ 

 كاْصَطفا ُ، وَ دَّ ُ َصِفيًّا،ـ 

 مالَ ُ: أَ ََ ُ ُكلَّ ُ. ـوـ 

َِ اَء،ـ   وصايا ُ: َصَدقَ ُ ا

 كأْصفَا ُ.ـ 

ٍ: الَ بيب  الُماايج،ـ  ، َكغَنِج  ِفجُّ  والاَّ

ئِيُس لنَْفِسةة  مةةن الغَنيَمةةِة: مةةا اْ ِةةاَر ُ الةةرَّ  ـوةةـ   
قَْبةةةَل الِقْسةةةَمِة، و ةةةاِلُص كةةةل ِ شةةةجٍء، والناقةةةةُ 

 الغَِ يَر ُ 
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 : َصةةفايَا، وقةةد َصةةفَْت وَصةةفَُوْت، والنَّْخلَةةةُ ـ   
 الَ ثير ُ الَ ْمِل،

 وم مُد ابُن الُمَافَّ : ثِقَةٌ.ـ 

ْخُم ال يُْنبِتُ ـ  ْلُد الةَّ فا ُ: الَ َجُر الاَّ  والاَّ

  : َصفَواٌت وَصفا  ـ 

، ـ  جج: أْصفاٌء وُصِفجٌّ وِصِفجٌّ

ْفوا َةِ ـ  ْفواِء والاَّ  كالاَّ

ُك.ـ    : َصْفواٌن، ويَُ رَّ

وأْصةةفَ  مةةن المةةاِل واألََدِب: َ ةةال، وأْ فَةةََِت ـ   
 الن ِساُء ماَء ُصْلبِ ،

 ياُل ا  بِ َا: آثََر ُ، ـوـ 

 الماِ ُر: لم يَقُْل ِشْعرا ، ـوـ 

 ُةها.الدَّجاَجةُ: اْ قََطَع بَيْ  ـوـ 

فا: من َمماِ ِر َم َّةَ بِِلْ ِف أبةج قُبَةْيٍس، ـ  والاَّ
واْبَِنَْيةةةةةُت  لةةةةة  َمِْنِةةةةة  َدارا  يَْي ةةةةةاَء، و َْهةةةةةٌر 

 بالبَْ َرْيِن.

 والِمْافا ُ: الراُووُق.ـ 

ُل أيَّةةاِم البَةةْرِد: ُصةةفَيَّةُ، َكُسةةَميَّةَ، وثا يهةةا ـ    وأوَّ
 َصْفواُن. وكُسَميَّةَ: ماٌء.

 وكثُماَمة: ع.ـ 

 وَكَجَمَ ى: ع.ـ 

 و: َص ا ُ: لَِ َم ُ.ـ 

ي: َصل  اللَّْ َم يَْاِليِ  َصْليا : َشوا ُ، أو ألقا ُ  ـ

راِق، ًْ  يج الناِر لإِل

 كأْصال ُ وَصالَّ ُ،ـ 

نَها، ـوـ   يََد ُ بالناِر: َسخَّ

 ياُل ا : دارا ُ، أو  اتَلَ ُ وَ َدَ  ُ. ـوـ 

 وَصِلَج الناَر، َكَرِضَج،ـ 

، ويُْ َسةُر: قاَسة  بها  ـوـ  ُصِليًّا وِصِليًّا وَصالء 
ها، رَّ ًَ 

 كََِاالَّها.ـ 

 وأْصال ُ الناَر،ـ 

 وَصال ُ إيَّاها،ـ 

 ييها، ـوـ 

  ليها: أْدَ لَ ُ إيَّاها، وأثْوا ُ ييها. ـوـ 

والِاةةةالُء، كِ سةةاٍء: الِمةةةواُء، والَوقُةةةوُد، أو ـ   
 النار،

لَ  ييهما.ـ   كالاَّ

 يَأَ.واْصَطلَ : اْسَِدْ ـ 

 وَصلَّ  َ اا ُ  ل  الناِر تَْاِليَة ،ـ 

َح.ـ   وتََاالَّها: لَوَّ

وأرٌض َمْاةال ٌ: كثيةَر ُ الِاةل ِياِن، ِلنَْبةٍت ذُِكةةَر ـ  
 يج الالِم.

ةةاليَةُ، ويُْهَمةةُ : الَجْبَهةةةُ، واسةةٌم، وُمةةُدقُّ ـ    والاَّ
 الِطيبِ 
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.ـ    : ُصِلجٌّ وِصِلجٌّ

ةةالَ: َوَسةةُط ال َّْهةةِر مِ  ـ   نَّةةا ومةةن كةةل ِ ِذي و: الاَّ
أْربَةةعٍ، أو مةةا اْ َ ةةَدَر مةةن الةةَوِرَكْيِن، أو الفُْرَجةةةُ 
بيَن الجةاِ َرِ  والةََّ َِب، أو مةا َ ةْن يَمةيِن الةََّ َِب 

 وِشماِلِ ، وُهما َصلَوانِ 

  : َصلَواٌت وأْصالٌء.ـ 

 وَصلَْوتُ ُ: أَصْبَت َصالَ ُ.ـ 

ِب وأْصةةةلَِت الفَةةةَرُس: اْسةةةَِْرَ   َصةةةالها لقُةةةرْ ـ    
  ِِاجها،

َمةةةةةُ، ـ      ًْ ةةةةال ُ: الةةةةدُّ اُء، والرَّ َكَاةةةةِليَْت والاَّ
ِ، َ ة َّ وَجةلَّ،  ْسُن الثَّناِء من ّللا  ًُ واالْسِِْغفاُر، و
 لةة  َرُسةةوِلِ ، صةةل  ِ  ليةة  وسةةلم، وِ بةةاَد ٌ 
ييهةةةا ُركةةةوٌع وُسةةةجوٌد، اسةةةٌم يُوَضةةةُع َمْوِضةةةَع 

 الَمْاَدِر.

  ا،وَصلَّ  َصال  ، ال تَْاِليَة : دـ 

 الفََرُس: تاَل السابَِ ، ـوـ 

َمها الطَّريَ . ـوـ   الِ ماُر أُتُنَ ُ: َلَرَدها، وقَ َّ

ةةةةةلَواُت: َكنَةةةةةائُِس اليَُهةةةةةوِد، وأْصةةةةةلُ  ـ       والاَّ
 بالِعْبرا ِيَِّة: َصلُوتَا.

كةةةة : الَِّقَلُّةةةُب، والَوثْةةةُب،  ـ    ةةةَميان، م رَّ ي: الاَّ
الااِدُق والسُّْرَ ةُ، َصَم ، وأْصَم ، والمُّجاُع 

 الَ ْملَِة.

ْيَد: َرما ُ يَقََِلَ ُ َمَ ا َ ُ،ـ   وأْصَم  الاَّ

، وَمَة . ـوـ   الفََرُس  ل  ِلجاِمِ : َ ضَّ

يُد يَْاِمج: ماَت َمَ ا َ ُ،ـ   وَصَم  الاَّ

لَّ ب . ـوـ  ًَ  األْمُر ياُل ا : 

َملََ .ـ  ًَ  وما َصماَك  لي : ما 

.ـ   واْ َاَم   لي : ا َابَّ

ْنُو: العُوُد الَخِسيُس بةيَن الَجبَلَةْيِن، أو و: الاَّ  ـ
 الماُء القَليُل بينَُهما، أو الَ َجُر يَ وُن بينَُهما

، وبال سةةر: الَ ْفةةُر ـ    ٍ ، كنَْ ةةٍو و ُُ ةةو   : ُصةةنُوٌّ
الُمعَطَّةةُل، وقَِليةةٌب لبَنِةةج ثَْعلَبَةةةَ، واألُ  المَّةةقيُ ، 

 واالبُن، والعَمُّ 

َج: بهةةةةةاٍء،  : أْصةةةةةناٌء وِصةةةةةْنواٌن، وْهةةةةةـ      

ةةِد،  ًِ ُكةةلُّ ـ   والنَّْخلَِةةاِن يمةةا تاَد يةةج األْصةةِل الوا
واًٍد منهمةا ِصةْنٌو، ويَُةةمُّ، أو  ةامٌّ يةج َجميةعِ 

 المََّجِر،

 ْنياِن، ُمثَلَّثَْيِن.ـْنواِن وصَ ـوُهما صُ ـ 

 والاا ج: الالِتُم للِخْدَمِة.ـ 

 وتََانَّ  وأْصنَ : قَعََد  ند الِقْدِر َشَرها ،ـ 

ب ُِب ويَْمِوي ًِ  يُِايبَ ُ الِاةناُء، للَرمةاِد، يُ َ ـ 
 ويُْقَاُر.

ٌد.ـ  ًَ ْسٌج َصغيٌر ال يَِرُد  أ ًِ  :ٍ ، كُسَمج  نَجُّ  والاُّ

 وأَ ََ ُ بانايَِِ ، بال سر: بَجِميِع .ـ 

ةةاِن ِصةةنواِن: ُمََِجاِوَرتةةاِن، أو تَْنبُعةةاِن ـ    وَرِكيَِّ
 من َ ْيٍن واًدٍ .

وَّ ُ، بالةةم: ـ  َجةٌر و: الاُّ ًَ َجَماَ ةةُ الِسةباعِ، و
ي ةةوُن َ الَمةةة  يةةج الطَّريةةِ ، وُمْخَِلَةةُف الةةِريكِ، 
 وَصْوُت الاََّدى، وما َغلَُظ واْرتَفََع من األَْرِض 

ىـ    : ُصو 

 جج: أْصواٌء.ـ 
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 وذاُت الاَُّوى، كُهد ى: ع.ـ 

، بالفِك: الفاِرُغ.ـ  وُّ  والاَّ

 .وأَ ََ ُ بُِاوا ُ، بالةِم: بَِطراَءتِ ِ ـ 

اِوي: اليابُِس. َصَوِت النَّْخلَةٌ تَْاةِوي  ـ ي: الاَّ
ُصةةةةِويًّا، وَصةةةةِويَْت يهةةةةج صةةةةاِويَةٌ وَصةةةةِويَةٌ، 

ت.  وأْصَوْت وَصوَّ

َِ اِث: أْن ال تُْ لََب ِلَِْسَمَن،ـ   والَِّْاِويَةُ يج ا

يةةج الفَْ ةةِل: أن ال يُْ َمةةَل  ليةة ، وال يُْعقَةةَد  ـوةةـ   
ْبٌل لي وَن أْ َمَط وأ ًَ  ْقَوى للِةراِب.يي  

 وَصِوَي، َكَرِضَج: قَِوَي.ـ 

يََِْج َسةةراِ   ـ   ًِ ةةْهَو ُ: مةةا أْسةةَهَل مةةن  ةةا و: الاَّ
ُر السَّنامِ   الفََرِس، أو َمْقعَُد الفاِرِس من ، وُمَؤ َّ

 : َصةةةَهواٌت وِصةةةهاٌء، والبُةةةْرُ  يةةةج أْ لَةةة  ـ    
 الرابِيَةِ 

 : ُصها ، والُمْطَمئِنُّ مةن األْرِض تةأِوي إلية  ـ 
بِِل، وكالغَاِر يج الَجبَِل يي  ماءٌ ضَ  َِ  والُّ ا

  : ِصهاٌء.ـ 

: َدَهنَ ُ بالسَّْمِن، َوَوَضعَ ُ يج ـ  بِجَّ وأْصَه  الاَّ
 المَّْمِس ِمْن َمَرٍض يُِايبُ .

 وَصاها ُ: َرِكَب َصْهَوتَ ُ.ـ 

 وأْصَه : اْشَِ اها.ـ 

وَصةةَه ، َكَسةةعَ : كثُةةَر مالُةة ُ، وأصةةابَ ُ َجةةْرٌح ـ   
 ِدَي،يَنَ 

 كَاِهَج، َكَرِضَج.ـ 

 وِصْهيَْوُن، ِكبْرذَْوٍن: بَْيُت الَمْقِدِس،ـ 

وُم.ـ   أو ع ب ، أو الرُّ

ٍ: يََرٌس للنَِّمِر بِن تَْولٍَب.ـ  ، كُسَمج   وُصَهجٌّ

اد  فَْصُل الضَّ

 ي: َضأى، َكَسعَ : َدقَّ ِجْسُم ُ. ـ

و: َضةةةةبَِْ  النةةةةاُر تَْةةةةةبُو ُ َضةةةةْبوا : َغيََّرتْةةةة ُ  ـ    
 َوتْ ُ،وشَ 

 إلي : لََجأَ. ـوـ 

 والُمْةبا ُ، بالةم: ُ ْبَ  ُ الَملَِّة.ـ 

ماُد.ـ  ابِج: الرَّ  والةَّ

 وأْضبَ : أْمَسَ ، وَريََع، وأْضَوى،ـ 

  لي : أْشَرَف ِليَْ فََر ب ، ـوـ 

 بِِهم السَّفَُر: أْ لَفَُهْم ييما َرَجْوا من ِرْبكٍ. ـوـ 

ةة ـ   ةةْ َو ُ والةَّ ةةْ ُو والةَّ ِ يَّةُ، كعَِمةةيٍَّة: و: الةَّ
 اْرتِفاُع النَّهاِر.

ةةَ  : يَُوْيقَةة ُ، ويُةةََكَُّر، ويَُاةةغَُّر ُضةةَ يًّا، ـ    والةُّ
 باِل هاٍء.

: إذا قَةُرَب اْ ِاةاُف النَّهةاِر، ـ  والةَّ اُء، بالَمد ِ
 وبالةم والقَْاِر: المَّْمُس.

 وأتَْيَُِ  َضْ َو : ُض   .ـ 

 وأَْضَ  : صاَر ييها،ـ 

َهَر ُ.ال ـوـ  ِْ  مجَء: أ
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 َوضاًا ُ: أتا ُ ييها.ـ 

 وأْضَ   يَْفعَُل كَا: صاَر ياِ لَ ُ ييها.ـ 

 وتََة َّ : أَكَل ييها.ـ 

ْيُِ  أ ا تَْةِ يَة : أَْلعَْمُِ ُ ييها،ـ   وَض َّ

 بالمَّاِ : ذَبَْ ُِها ييها، ـوـ 

 الغَنََم: َرَ ْيُِها بِها. ـوـ 

 يَُة َّ  بهاواألْضِ يَةُ، ويُْ َسُر: شا ٌ ـ 

ج،ـ  ًِ   : أضا

ِ يَّةِ ـ   كالةَّ

  : َض ايا،ـ 

 كاألْض ا ِ ـ 

َج يَْوُم النَّْ ِر.ـ    : أَْض  ، وبها ُسم ِ

يَةُ الماِل: الِج تَْمَرُب ُض   .ـ  ًِ  وَضا

يَةُ البَْاَرِ : يج ب ل ن.ـ  ًِ  وضا

ا وُضةةةةِ يًّا: بَةةةةَرَت ـ      وَضةةةة ا َضةةةةْ وا  وُضةةةةُ وًّ
َج َضةةةْ وا  وُضةةةِ يًّا: للمَّةةةْمِس. وَكَسةةةعَ  وَرِضةةة

 أصابَِْ ُ المَّْمُس.

 وأَْرٌض َمْة ا ٌ: ال تَ اُد تَِغيُب  نها الممُس.ـ 

يَ : مةةةا بَةةةَرَت ِمْنةةةَ  لهةةةا كةةةالَ ِِفَْيِن ـ     ًِ وَضةةةوا
 والَمْنِ بَْيِن،

يِ ، ـوـ  ًِ  من الَ ْوِض:  َوا

َهةةةةَر مةةةةن باِلِدِهةةةةم،  ـوةةةةـ      َِ وِم: مةةةةا  مةةةةَن الةةةةرُّ

 والسَّمواُت.

َضةةةةةْ ياُء وإْضةةةةةِ يا َةٌ وإْضةةةةةِ يَةٌ،  ولَْيلَةةةةةةٌ ـ      
 ب سرهما: ُمِةيئَةٌ.

 ويَْوٌم َضْ يا ٌ.ـ 

ةةْ ياُء: يَةةَرٌس، أَو المَّةةْهباُء منةة ، وهةةو ـ    والةَّ
 أْضَ  .

 وقُلَّةٌ َضْ يا َةٌ: باِرَت ٌ للممِس.ـ 

يَة : َ الَ ِيَة .ـ  ًِ  ويَعَلَ ُ ضا

ََِهةرَ ـ  . وَض ا الطريُ  َضْ وا  وُضِ يًّا: بَةدا، و
ٍ: َ ِرَق.  وَكَرِضج 

ج: َواٍد، وَرْملَةٌ.ـ  ًِ  والةا

ْةةةَرَمْوَت إلةة  ـ    ًَ ةةْ ياُن: ع يةةج َلِريةةِ   والةَّ
ْيَ ةَ. ًَ ُِ  َم َّةَ، وأُُلٌم أِل

ٍ: ع باليََمِن.ـ  ، َكغَنِج  ِ جُّ  والةَّ

لُّ ُ: ماَت.ـ  ِِ  وَض ا 

ةةةْ ياُء: اْمةةةَرأ ٌ ال يَْنبُةةةُت َشةةةعَُر  ا َِِهةةةا، ـ    والةَّ
 ِرو بِن  اِمٍر.ويََرُس َ مْ 

ةةَ  ، وْهةةَج: ـ    ورُجةةٌل َضةةْ ياٌن: يأُكةةُل يةةج الةُّ
 بهاٍء.

ٍ وُمْسَِْةكٍ وُمْةَطكٍ: إذا أْضَ  .ـ   وُمََِةك 

ْضِ ياُن، بال سر:  َْبٌت ضكاألْقُ واِنم.ـ  َِ  وا

 وما ِل الِمِ  ُض   ، كُهد ى: بَياٌن.ـ 

اِ يَةُ: الداِهيَةُ.ـ   ي: الةَّ
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 َضد ى: َغِةَب. ي: َضِدَي، بال سر،ـ 

والةَّواِدي: ال ةالُم القَبةيُك، أو مةا يَُِعَلَّةُل بة ، ـ 
 وال يَُ قَُّ  ل  يِْعٌل.

 وأْضَدى: َمْلَ إ اَء ُ يأَتَْرَ  .ـ 

 وضادا ُ: ضادَّ ُ.ـ 

ُب َضد ى، كقَفا .ـ  ًِ  وإ َّ ُ لَاا

كة : َجباَلِن.ـ   و: َضَدواِن، ُم رَّ

ى و ـ   َضةةةراَو   ي: َضةةةِرَي بةة ، َكَرِضةةةَج، َضةةر 
ا ُ بةة  تَْةةةِريَة ،  وَضةةْريا  وَضةةراَء  : لَِهةةَج، وَضةةرَّ

 وأْضرا ُ.

: ال يَ اُد يَْنقَِطُع َدُم .ـ   وِ ْرٌق َضِريٌّ

، يهةو ضةاٍر: بَةةَدا ـ   ٍ ا، كُسةُمو  وقةد َضةَرى ُضةُروًّ
 من  الدَُّم.

والِةةةةةْرُو، بال سةةةةر: الةةةةةاِري مةةةةن أْوالِد ـ     
 الِ الب،

ِ، وَشَجَر ُ الـ  ِري  َ ْم اِم ال َصةْمغُ ، وَغِلةَط كالةَّ
، والَ بَّةُ الَخْةراُء، وتُْفَُِك،  الجوهريُّ

 من الُجَاِم: اللَّْطُخ من . ـوـ 

وِسقاٌء ضةاٍر ضبالسَّةْمِنم: يُعََِّةُ  يية ، ويَُجةوُد ـ 
ةةةْيِد، وقةةةد َضةةةِرَي،  َلْعُمةةة . وَكْلةةةٌب ضةةةاٍر بالاَّ
، بال سةةةر والفةةةِكِ.  ى وِضةةةراء  َكَرِضةةةَج، َضةةةر 

 ساَل. وَكَرَم :

َراُء: االْسةِِخفاُء، والمَّةَجُر الُمْلَِةفُّ يةج ـ  والةَّ
الةةةواِدي، أو أرٌض ُمْسةةةَِِويَةٌ تأِويهةةةا الِسةةةباُع، 

 وبها  ُبٌََ من المََّجِر.

ةَرْوَرى، ـ  ِْ وَضةِريَّةُ:   بةيَن البَْاةَرِ  وم ةةَ. وا

.  بال اِء، وَغِلَط الجوهريُّ

 ا.وتَْةِريَةُ الِغراَرِ : يَُِْل قُْطِرهـ 

َمةةةةةِر ـ       ًْ : المةةةةةاُء مةةةةةن البُْسةةةةةِر األ ةةةةةِريُّ والةَّ
واألْصفَِر، يَُابُّو َ ُ  ل  النَّْبةِ ، يَيََِِّخةَوَن منة  

  َبيَا .

 وأْضَرى: َشِربَ ُ.ـ 

 و: َضعا: اْ َِبَأَ، واْسَََِِر.ـ 

.ـ  عَةُ: َشَجٌر، والنِْسبَةُ: َضعَِويٌّ  والةَّ

 و: َضغا: اْسَِْخََى، ـ

 اَن،الُمقاِمُر:   ـوـ 

: صاَح. ـوـ   الِسنَّْوُر و  ُو  َضْغوا  وُضغاء 

غاِء.ـ  َملَ ُ  ل  الةُّ ًَ  وأْضغا ُ: 

ةةةْفُو: السُّةةةبوُغ، والَ ثْةةةَر ُ، ويَيََةةةةاُن  ـ    و: الةَّ
 الَ ْوِض. وثَْوٌب ضاٍف.

فا: الجا ُِب، وُهما َضفَوا ُ.ـ   والةَّ

 وَضْفَو ُ العَْيِ : بُلَْهنِيَُِ .ـ 

 و: َضال: َهلََ .ـ 

 وتََةلَّ : لَِ َم الةُّالََّل، واْ ِاَرُهْم.ـ 

لََم.ـ  َِ  ي: َضِمَج، َكَرِضَج: 

: َكثَُر َولَُدها، ـ  ي: َضنَْت َضن   وَضناء 

 كَةنِيَْت،ـ 

  َِايبُ : تََريََّع، وتاَد. ـوـ 
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ْنُو، ويُْ َسُر: الَولَُد. ـ  و: الةَّ

َوَضةةنَِج، َكَرِضةةَج، َضةةن   يهةةو َضةةنِجٌّ وَضةةٍن، ـ   
ُِةنَّ َك َ  ٍر: َمِرَض َمَرضا  ُمخةاِمرا ، كلَّمةا  ًَ ٍ و ِري 

ُُ ،  ُِ َس.  بُْر

 وأْضنا ُ الَمَرُض.ـ 

 والُمةا ا ُ: الُمعا ا ُ.ـ 

ٌث.ـ  ٍ، ُمَ د ِ ٍ، كُسَمج  ٍ: َسعيُد بُن ُضنَج   وأبو ُضنَج 

ي: الةََّوى: ِدقَّةُ العَْ ِم، وقِلَّةُ الِجْسةِم ِ ْلقَةة ،  ـ
،  أو الُه اُل. َضِوَي، َكَرِضَج، يهو ُغالٌم ضاِويٌّ

 بالِمديِد، وهج: بهاٍء.

، وأْضعََف،ـ   وأْضَوى: َدقَّ

 المرأ ُ: ولَدْت ضاِويًّا، ـوـ 

قَّ ُ إيَّا ُ:  َقََا ُ إيَّا ُ، ـوـ  ًَ 

 األْمَر: لم يُْ ِ ْم ُ. ـوـ 

وَضَوى يَْةِوي َضيًّا وُضةِويًّا: اْ َةةمَّ، ولََجةأَ، ـ 
 وأَتَ  لَْيال ،

 إلَ  َ بَِرِ : سأََل. ـوـ 

 والةاِوي: الطاِرُق، ويََرٌس.ـ 

ةةةوا ُ: ُغةةةدَّ ٌ تَْ ةةةَت َشةةةْ مِة األُذُِن يَةةةْوَق ـ     والةَّ
يةةةاِء الناقَةةةِة قَْبةةةَل  ًَ النََّ فَةةةة، وَهنَةةةةٌ تَْخةةةُرُ  مةةةن 

 ُ رو ِ الَولَِد.

وَّ ُ: الَجلَبَةُ، ـ  و: الةَّ

 كالةَّْوضاِ .ـ 

ْخُم.ـ   والةُّواِضج، بالةم: الةَّ

َوْيِةيَةُ: الداِهيَةُ،ـ   والةُّ

 كالةُّواِضيَِة، والفَْ ُل الهائُِج.ـ 

ْهَو ُ: بِْرَكةُ الماءِ ـ   و: الةَّ

  : أْضهاٌء.ـ 

ةةْهواُء: الِةةج لةةم تُْنِهةةْد.ـ    ةةْهياُء،  ـ  والةَّ ي: الةَّ
وتُْقَاُر: المةرأ ُ الِةج ال تَ ةيُض وال تَْ ِمةُل، أو 

ثَةةةْدياها، وقةةةد  تَِ ةةةيُض وال تَْ ِمةةةُل، أو ال يَْنبُةةةتُ 
َضةةةةِهيَْت َضةةةةه  ، واألرُض ال تُْنبِةةةةُت، وَشةةةةَجٌر 

.  ِ ةاِهجٌّ

َ  بَةْهياَء،ـ   وأْضَه : َرَ   إبِلَ ُ ييها، وتََ وَّ

 وضاها ُ: شاَكلَ .ـ 

 وَضِهيَُّ : شبِيُهَ .ـ 

 فَْصُل الّطاء

 و: الطَّآ ُ، كَطعاٍ : الَ ْمأَ ُ. ـ

ٍ،ـ  ، كُطوِ ج   وما بها ُلوئِجٌّ

ٌد.وَلوَ ـ  ًَ ٍ: أ ، كُجَهنِج   ِويٌّ ولاِويٌّ وُلَؤِويٌّ

 ي: َلبَْيُِ ُ  ن : َصَرْيُِ ، ـ

 إلي : َدَ ْوتُ ، ـوـ 

 كالَّبَْيُِ ، وقُْدتُ .ـ 

ةةـ    ةةْرعِ ـوالطُّ لَمةةاُت الةَّ ًَ ْبُج، بال سةةر والةةةم: 
ْلٍف وًايٍِر وَسبُعٍ  ِِ ٍ و  الِج من ُ ف 

  : أْلباٌء.ـ 

 ديدا : اْسَِْرَ   ُلْبيُها.وَلبِيَِت الناقَةُ َلب   شَ ـ 
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و" جةةاَوَت الِ ةة اُم الطُّْبيَةةْيِن": اْشةةَِدَّ األَْمةةُر، ـ   
 وتَفَاقََم، يهج َلبِيَّةٌ وَلْبواُء.

 وذُو الطُّْبيَْيِن: َوثِيُل بُن َ ْمٍرو.ـ 

ٍ: ُمَجيٌَّب.ـ  ، كغَنِج   وِ ْلٌف َلبِجٌّ

 و: َلبا ُ َلْبوا : د ا ُ، ـ

 كالَّبا ُ.ـ 

 القَْوُم ياُل ا :  الُّو ُ، وقََِلُو ُ.والَّبَ  ـ 

 و: َلِا: ذََهَب.ـ 

 و: َلثا: لَِعَب بالقُلَِة.ـ 

غاُر.ـ   والطُّثا: الَخَمباُت الا ِ

و: َل ا، كَسعَ : بََسَط، واْ بََسَط، واْضةَطَجَع،  ـ
 وذََهَب يج األرِض،

 ب  قَْلبُ : ذََهَب ب  يج كل ِ شجٍء. ـوـ 

، وَهلََ ، وأْلقَ  إْ سا ا   ل  وَل ا يَْطُ و: بَعُدَ ـ 
 وجِهِ .

والطَّ ةةةا: الُمْنبَِسةةةُط مةةةن األرِض، وبِةةةال الٍم ـ    
ى بِِمْاَر.  ويَُمدُّ: أْربَُع قُر 

ج: الَجْمةةةةُع العَ ةةةةيُم، والُمْرتَِفةةةةُع، ـ      ًِ والطةةةةا
 والُمْنبَِسُط، والَي قد َمْلَ كلَّ شجٍء َكثَْر  .

يَةٌ وَمْطِ يَّةٌ وَمطْ ـ  ًِ  ُ وَّ ٌ: َ ِ يَمةٌ.وِمَ لَّةٌ لا

ثٍَة: النابَِِةُ  ل  وْجِ  ـ  يَةُ، كُمَ د ِ والبَْقلَةُ الُمَط  ِ
 األرِض.

 وَلْ يَةٌ من َس اٍب: قِْطعَةٌ من ،ـ 

 ي: كـَطْخيٍَة. ـ

ةةةة اُب الُمْرتَِفةةةةُع، ـ      والطَّخةةةةاُء، كَسةةةةماٍء: السَّ
 والَ ْرُب  ل  القَْلِب.

 ،والطَّخياُء: اللَّْيلَةُ الُمْ ِلَمةُ ـ 

 من ال الِم: ما ال يُْفَهُم. ـوـ 

َِالٌم لا ٍ: َشديٌد.ـ   و

َم ُ ـ  ًْ  والطَّْخيَةُ: األ

  : َلْخيُوَن،ـ 

 وال ُّْلَمةُ، ويُثَلَُّث.ـ 

 ولاِ يَةُ:  َْملَةٌ َكلََّمْت ُسلَْيماَن  لي  السالُم.ـ 

يُ .ـ  ٍ: الد ِ ، كُسَمج   والطَُّخجُّ

 قِيقَةُ.و: الطَّْخَو ُ: السَّ ابَةُ الرَّ ـ 

و: الطاِديَةةةُ: الثابَِِةةةُ القَديَمةةةُ، يقةةاُل:  ةةاَد ٌ  ـ  
 لاِديَةٌ.

ا: أتَ  من َمَ اٍن بَعيٍد. ـ  و: َلرا ُلُروًّ

 والطَّرا: ما كاَن من غيةِر ِجبِلَّةِة األرِض، ومةاـ 
 ال يُْ َا  َ َدُد ُ من ُصنُوِف الَخْلِ .

. َلةةةُرَو وَلةةةِرَي َلةةةَراَو   ـ     : الغَةةةضُّ  والطَّةةةِريُّ
 وَلَراَء   وَلَراء  وَلرا  .

ا ُ تَْطِريَة : َجعَلَ ُ َلِريًّا،ـ   وَلرَّ

يةةةَب: يََِقَةةة ُ بةةةأْ الٍل، وَ لََطةةة ُ، وكةةةَا  ـوةةةـ     الط ِ
 الطَّعاُم.

َسَن الثَّناَء  لي .ـ  ًْ  وأْلرا ُ: أ
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ْلِريَةةةةُ، بال سةةةر: َلعةةةاٌم كةةةالُخيوِل مةةةن ـ     َِ وا
 الدَّقيِ .

 َِفََخ بَْطنُ .واْلَرْوَرى: اتََّخَم، وا ْ ـ 

ُُ .ـ  لُ ، وُغلَوا  وأُْلُرواُن المَّباِب، بالةم: أوَّ

.ـ   ي: َلِرَي، َكَرِضَج: أْقبََل، أو َمرَّ

 والطَِّريَةُ:   باليََمِن.ـ 

ي: َلِسَج، َكَرِضَج، َلس  : َغلََب الدََّسُم  لة   ـ
 قَْلبِ  ياتََّخَم،

 و: كـ َلسا. ـ

 بِِد.و: الطاِ يَةُ: العَليلَةُ ال َ ـ 

ي: َلِغةةَج، َكَرِضةةَج، َلْغيةةا  وُلْغيا ةةا ، بالةةةم  ـ  
وال سةةةر: جةةةاَوَت القَةةةْدَر، واْرتَفَةةةَع، وَغةةةال يةةةج 

 الُ ْفِر، وأْسَرَف يج الَمعاِصج وال ُّْلِم،

 الماُء: اْرتَفََع، ـوـ 

 الدَُّم: تَبَيََّ ، ـوـ 

ْت. ـوـ  ًَ  البَقََر ُ: صا

ِ  ـ  ًْ  .وَلْغيَا: َ لٌَم ِلبَقََرِ  الَو

ْوُت.ـ   والطَّغَ : الاَّ

والطَّْغيَةُ:  ُْبةََ ٌ مةن كةل ِ شةجٍء، والُمْسَِْاةعَُب ـ 
فا ُ الَمْلساُء.  من الَجبَِل، والاَّ

َمةةةةُ  الُمََِ ب ِةةةةُر، ـ      ًْ والطاِغيَةةةةةُ: الَجبَّةةةةاُر، واأل
وِم.  والااِ قَةُ، وَمِلُ  الرُّ

ِهما:  ـ    و: َلغةةةا يَْطغُةةةو ُلْغةةةوا  وُلْغوا ةةةا ، بَِةةةةم ِ
 ِغج يََطْغ .َكطَ 

 والطَّْغَوى: االْسُم آَكََّبَْت ثَُموُد بَطْغواها{.ـ 

ى، وال ةةةاِهُن، ـ     والطةةةاُغوُت: الةةةالَُّت، والعُةةة َّ
والمَّْيطاُن، وكلُّ رأِس ضالٍل، واألْصةناُم، وكةلُّ 
ِ، وَمةةةَرَد ُ أْهةةةِل ال ِةةةاِب،  مةةةا ُ بِةةةَد مةةةن ُدوِن ّللا 

ِد والجمعِ، يَلَعُوٌت من َلغَْوتُ  ًِ  للوا

يَةةجُّ بةةُن ـ    ًُ  : َلواِغيةةُت وَلةةواغٍ، أو الِجبةةُت 
 أْ َطَب،

 والطَّاُغوُت: َكْعُب بُن األْشَرِف.ـ 

 وأْلغا ُ: َجعَلَ  لاِغيا .ـ 

 والطَّْغَو ُ: الم اُن الُمْرتَِفُع.ـ 

ا: َ ال، ـ  و: َلفا يَْوَق الماِء َلْفوا  وُلفُوًّ

ََِهَرْت، ـوـ   الُخوصةُ يَْوَق المََّجِر: 

 النَّْوُر: َ ال األَكَم، ـوـ 

 ال َّْبُج: اْشَِدَّ َ ْدُو ُ، ـوـ 

 يالٌن: ماَت، وَدَ َل يج األَْمِر. ـوـ 

و: الطُّفاَو ُ، بالةم: داَر ُ القََمَرْيِن، وما َلفةا  ـ
جٌّ من قَْيِس َ ْيالَن. ًَ  من َتبَِد الِقْدِر، و

قِيُ .ـ   والطَّْفَو ُ: النَّْبُت الرَّ

 ٌس.والطايِج: يَرَ ـ 

يَّةةٌ ـ  ًَ ي: والطُّْفيَةةُ، بالةةم: ُ وَصةةُ الُمْقةِل، و
ةةةاِن كةةةالطُّْفيََِْيِن، أي:  َِْهِرهةةةا َ طَّ  بيثَةةةةٌ  لةةة  

 الُخوَصَِْيِن.

 و: الطَّْقُو: ُسْرَ ةُ الَمْمجِ.ـ 

ةةةـاِلَو ُ، مثلثةةةة : الُ ْسةةةُن، والبَْهَجةةةةُ،  ـ    و: الطُّ
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ْ ُر، وِجْلَد ٌ َرقيقَةٌ يَوْ  َق اللَّبَِن أو والقَبُوُل، والس ِ
يةةُ  يَْعَاةةُب  الةةدَِّم، وبَِقيَّةةةُ الطَّعةةاِم يةةج الفَةةِم، والر ِ

 بالفَِم ِلعاِرٍض أو َمَرٍض،

 كالطَّال.ـ 

ُك،ـ   والطُّْلواُن، بالةم ويَُ رَّ

ْبطاُء،ـ  َِ  والطُّلَواُء، كغُلَواء: االْ ِِ اُر، وا

 كالطَّالوِ .ـ 

ْلةةُو، بال سةةر: القةةا ُِص اللطيةةفُ ـ    الِجْسةةِم،  والط ِ
ئُْب.  والَ ِ

والطَّةةال، بةةالفِك: ولَةةُد ال َّْبةةجِ سةةاَ ةَ يُولَةةُد، ـ   
 والاَّغيُر من كل ِ شجٍء،

 كالطَّْلوِ ـ 

  : أْلالٌء وِلالٌء وُلِلجٌّ وُلْلياٌن، ويُْ َسُر.ـ 

ةْبكِ، وبال سةر: ـ  والطُّْلَو ُ، بالةةم: بيةاُض الاُّ
 الاَّغير ُ من الوًِ .

 لِهناَء يَْطِلي ،ي: َللَ  البعيَر ا ـ

 ب : لََطَخ ُ ب ، ـوـ 

 َكَطالَّ ُ، وقد الَّلَ  ب  وتََطلَّ .ـ 

 و اقةٌ َللياُء: َمْطِليَّةٌ.ـ 

ةةالُء، كِ سةةاٍء: القَِطةةراُن، وكةةلُّ مةةا يُْطلَةة  ـ    والط ِ
ةةةةُِْم،  ةةةةِف، والمَّ بةةةة ، والخمةةةةُر، و ةةةةاثُِر الُمنَاَّ
م: والَ ْبةةُل الةةَي يَُمةةدُّ بةة  ِرْجةةُل الطَّةةال، وبالةةة

قِْمَر ُ الةدَِّم. وكُم ةاٍء: الةدَّم، وبةالفِك والقَْاةِر: 
ُجُل المةديُد  المَّْخُص، والَمْطِلجُّ بالقَِطراِن، والرَّ

 الَمَرِض 

  : ألالٌء، وُهما َللَياِن.ـ 

والَهةَوى قََةة  َلةال ُ، أي: َهةوا ُ، وبال سةر: ـ 
اللَّةةََّ ُ، وبالةةةم: األْ نةةاُق، أو أُُصةةولُها، جمةةُع 

 أو ُلالٍ . ُلْليَةٍ 

 والطَّْلياُء: الناقةُ الَجْرباُء، وِ ْرقَةُ العاِرِك.ـ 

 والَِّْطِليَةُ: الَِّْمِريُض، والمَُِّْم، والِغناُء.ـ 

والِمْطلَةةةة ، ب سةةةةر المةةةةيم: ع. وكةةةةالُمَهنَّ : ـ     
المةةةةةةريُض الةةةةةةدَّ ُِف، والَمْ بُةةةةةةوُس ال يُْرَجةةةةةة  

 َ الُص .

 اللَّبَِن.والطُّلَّ ، كُربَّ : المَّْربَةُ من ـ 

 وما أْللَ   َبِجٌّ قَطُّ: ما ماَل إل  هوا ُ.ـ 

ةٌ شبيهةٌ بالقُوباِء.ـ  ًَ  والطَّْليا: الَجَرُب، وقَْر

 وتََطلَّ : لَِ َم اللَّْهَو والطََّرَب.ـ 

 ٌب.ـوَمْنَهٌل لاٍل: ُمَطْ لَ ـ 

 ولَْيٌل لاٍل: ُمْ ِلٌم.ـ 

رِض، والِمْطلَة ، ويَُمةدُّ: َمِسةيٌل َضةي ٌِ  مةن األـ 
 أو األرُض السَّْهلَةُ تُْنبُِت الغََة .

والَمطةةةاِلج: الَمواِضةةةع تَْغةةةَُو ييهةةةا الةةةوًُ  ـ    
 أْلالَءها.

بَْسُِ .ـ  ًَ  وَللَْيُِ : َربَْطُِ ، و

ٍ: الاغيُر من أوالد الغَنَمِ ـ  ، َكغَنِج   والطَِّلجُّ

  : ُلْلياٌن، ضكُرْغفاٍنم.ـ 

 وأْللَ : مالَْت ُ نُقُ  للَمْوِت.ـ 

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.dorar.net/


wwwwww..ddoorraarr..nneett                    َرِر السَّنِيَِّة                                                    القاموس المحيطالقاموس المحيط َرِر السَّنِيَِّة    دُّ َمْوقُِع الالدُّ

          
 

 : َلَم  الماُء يَْطِمج ُلِميًّا: َ ال،ي ـ

 النَّْبُت: لاَل، ـوـ 

ُِ ُ: َ لَْت، ـوـ   ِهمَّ

 البَْ ُر: اْمَِْلَ، ـوـ 

. ـو: كـ  ا يج ال ل ِ  يَْطُمو ُلُموًّ

ويَةُ: قَْريَِاِن بِِمْاَر.ـ   وَلمُّ

 وَلِميَّةُ: َجبٌَل بالباِديِة،ـ 

 وع  ل   ِيِل ِمْاَر.ـ 

مةةةةةاُد الهاِمةةةةةُد، ي: الطَّنَةةةةة : الُِّ  ـ      َهَمةةةةةةُ، والرَّ
والَمَرُض، وَغْلفَةُ  المةاِء، وِشةراُء المَّةَجِر، أو 
ضةا: العايِيَةةُ مةن  ةة . وكالر ِ بَْيُع ثََمِر النَّْخةِل  اصَّ

 لَْدغِ العَْقَرِب.

 والِطْنُج، كِ ْسجٍ: الفُُجوُر،ـ 

، وماٌء م.ـ   كالطُّْنِو، بالةم ِ

 َربها،وَلنَِج إليها، ضَكَرِضَجم: يَجَ ـ 

 يج يُجوِر : َمَة ، ـوـ 

 كأَْلنَ ،ـ 

َتْيةةٌد: لَةةِ َق ِل الُةة ُ وِرئَُِةة ُ باألْضةةالَعِ مةةن  ـوةةـ   
 الجا ِِب األْيَسِر،

 كأَْلنَ ، يَْهَو َلٍن وَلن  .ـ 

 وَلنَّا ُ تَْطنِيَة :  الََج ُ من َلنا ُ،ـ 

 بَعيَر ُ: َكوا ُ يج َجْنبِ . ـوـ 

 والطُّنا ُ: ال ُّ ا .ـ 

 ْلنَْيُِها: بِْعُِها، واْشََِرْيُِها، ِضدٌّ،وأـ 

 ياُل ا : أَصْبُِ ُ يج غيِر الَمْقَِِل، ـوـ 

 َتْيٌد: ماَل إل  الَُِّهَمِة والِريبَِة، ـوـ 

ْنِو، للبِساِل يَنَاَم كَسال .ـ   وماَل إل  الط ِ

يَّةةةٌ ال تُْطنِةةج: ال يَْبقَةة  لَةةديغُها، وااِلْسةةُم: ـ    ًَ و
 الطَّناُء.

ةةةةةِ يفَةَ يَْطِويهةةةةةا يةةةةةالََّوى ي: َلةةةةة ـ      َوى الاَّ
 واْ َطَوى، وإ َّ ُ لََ َسُن الِطيَِّة، بال سِر،

 الَ ديَث: كََِم ُ، ـوـ 

 َكْمَ  ُ َ ن ِج: أ َرَض ُمهاجرا ، ـوـ 

القَةةةةْوَم: َجلَةةةةَس ِ ْنةةةةَدُهْم، أو أتةةةةاُهْم، أو  ـوةةةةـ     
 ًاَتُهْم،

 َكْمَ  ُ  ل  أْمٍر: أْ فا ُ، ـوـ 

 َطعَها،الباِلَد: قَ  ـوـ 

بَ ُ. ـوـ  ُ البُْعَد لنا: قَرَّ  ّللا 

 واألْلواُء يج الناقَِة: َلرائُِ  َشْ ِم َسناِمها،ـ 

 و  باليَماَمِة.ـ 

وَمطةةاِوي الَ يَّةةِة واألْمعةةاِء والمَّةةْ ِم والةةبَْطِن ـ   
ها، ُُ  والثَّْوِب: أْلوا

ى.ـ  ُد: َمْطو  ًِ  الوا

ُن: وادٍ ـولُ ـ   بالماِم. َوى، بالةم ِ وال سِر ويُنَوَّ
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ُن: ع قُةةْرَب ـ    وذُو ُلةةَوى، ُمثَلَّثَةةةَ الطةةاِء ويُنَةةوَّ
 َم َّةَ.

، ـ  ٍ: بِئٌْر بها، والُ ْ َمةُ من البُر ِ ، َكغَنِج  والطَِّويُّ
 والساَ ة من اللَّْيِل، وبِهاٍء: الةَّميُر، والنِيَّةُ،

 كالِطيَِّة، بال سِر، والبِئُْر.ـ 

الَِّْمةةِر، وَصةةْخَر ٌ  والطايَةةةُ: السَّةةْطُك، وِمْربَةةدُ ـ   
 َ  يَمةٌ يج أرٍض ذاِت َرْمٍل.

وَرُجٌل َليَّاٌن: لم يَأُكْل شةيئا . َلةِوَي، َكَرِضةَج، ـ 
ةةَد ـَلةة ى، وأْلةةَوى، يهةةو لةةاٍو وَلةةٍو، يَةةِمْن تَعَمَّ و 

 ذل ، يََطَوى، َكَرَم ، وهج ليَّ  ولاِويَةٌ.

 والطََّوى، َكعَلَ : الِسقاُء.ـ 

ا و: َلها اللَّْ َم يَ  ـ ْطهةو ُ ويَْطهةا ُ َلْهةوا  وُلُهةوًّ
.ِ  وُلِهيًّا وَلهايَة :  الََج ُ بالطَّْبخِ أو الَمج 

اُء، والَخبَّةاُت، وُكةلُّ ـ  والطاِهج: الطَّبَّاُ ، والمَّوَّ
 ُمعاِلجٍ ِلَطعامٍ 

.ـ    : ُلها ٌ وُلِهجٌّ

 والطَّْهُو: العََمُل.ـ 

قيقَ ـ  : الِجْلَد ُ الرَّ ةُ يَْوَق اللَّبَِن والطُّهاَو ُ، بالةم ِ
 أو الدَِّم.

 وُلَهيَّةُ، كُسَميَّةَ: قَبيلةٌ،ـ 

، بالةةةم ِ والفةةِكِ، وتُْفةةَُِك ـ    والنِْسةةبَةُ: َلْهةةِويٌّ
ُهما. ُُ  ها

 والطَّها: الطَّخا.ـ 

 وَلها: ذََهَب يج األرِض.ـ 

والطُّهةةا، كُهةةد ى: الةةََّ َُب، والطَّبةةيُخ. وكعَلةة : ـ   

 ُدقاُق الِِْبن.

كةةةة : قُلَّةةةةُ الَجبَةةةِل، وَجبَةةةٌل والطَّهَ ـ     يةةةاُن، ُم رَّ
 والبُراَد ُ.

َََق يج ِصناَ ِِِ .ـ  ًَ  وأْلَه : 

 وما أْدري أيُّ الطَّْهياِء ُهَو: أيُّ الناِس.ـ 

 فَْصُل الّظاء

دُّ َسْيٍف أو ِسناٍن و  ِو  ـ ًَ  و: ال ُّبَةُ، َكثُبٍَة: 

ُِةـ  ُِبةاٌت و ةٍب و ِْ بُوَن، بالةةم وال سةر، ـ : أ
ُِبا    ، كُهد ى.و

 ي: ال َّْبُج: م ـ

َِبَياتٌ ـ  ٍب و ِْ   : أ

، وواٍد، وِسةَمةٌ لةبعِض العةرِب، ـ  ُِبِجٌّ باٌء و ِِ و
 ورجٌل، وع.

وال َّْبيَةةةُ: األْ ثَةة ، والمةةا ُ، والبقةةر ُ، ويَةةْرُ  ـ   
المةةةةةرأِ ، والِجةةةةةراُب، أو الاةةةةةغيُر، وُمْنعَةةةةةَرُ  
ِن، الوادي، وَرُجٌل ضبَليٌدم، وثاَلثَةُ أْيراٍس، وماآ

 وَمْوِضعاِن.

،ـ   وال ُّبا، بالةم ِ

 وَمْرُ  الِ باِء، بال سِر،ـ 

،ـ   و ْرُق ال ُّْبيَِة، بالةم ِ

ُِبَّ ، كُربَّ ،ـ   و

ٍ: َمَواِضُع.ـ  ، كُدِلج  ُِبِجٌّ  و

.ـ   ي: ال اِري: العاضُّ
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ََِرى يَْ ِري: َجَرى،ـ   و

 بَْطنُ : لم يَََِمالَْ  ِلينا . وَكَرِضَج: كاَس. ـوـ 

 ال ََّرْوَرى: الَ ي ُِس.وـ 

ةَرْوَرى: اْ ةَِفََخ بَْطنُة ، أو صةار ذا بِْطنَةٍة، ـ  ِْ وا
 أو َغلََب  ل  قَْلبِ  الدََّسُم.

 ي: ال اِ يَةُ: الدايةُ، وال اِضنَةُ.ـ 

الَل والدََّ ةَ.ـ   ي: تََ لَّ : لَِ َم ال  ِ

 ي: ال َّْمياُء من النُّوِق: السَّْوداُء، ـ

فاِ : ـوـ   الَابِلَةُ يج ُسْمَرٍ ، من الم ِ

 من العُيوِن: الرقيقةُ الَجْفِن، ـوـ 

 من السُّوِق: القليلةُ اللَّْ ِم، ـوـ 

 من الل ثاِت: القليلةُ الدَِّم. ـوـ 

ْرعِ: مةةا َسةةقَِْ ُ ـ    ٍ، مةةن الةة َّ ، كَمْرِمةةج  والَمْ ِمةةجُّ
 السماُء.

. ـ َِنَّ  و: تََ نَّ : 

ُمَ .ـ  ًَ َوى:  ِْ  ي: أ

ًَ  ـ  ْرٌف  اصٌّ بِِلساِن العََرِب.ي: ال اُء: 

َل ما تََِفَقَّأُ.ـ  يَةُ: الِجيفةُ أوَّ  وال  ِ

 وال َّيَّاُن: العََسُل،ـ 

، و َْبةةٌت آَ ةةُر يُةةْدبَُ  ـ    ِ، وياَسةةميُن البَةةر ِ كةةال َّج 
 بَوَرقِِ .

ى: ُدبَ  ب .ـ   وأديٌم ُمَ جٌّ وُمَ يًّا وُمَ وَّ

 وأرٌض َمْ يا ٌ وَمْ وا ٌ: كثيرتُ ُ.ـ 

 ْصُل العَْينفَ 

 و: َ با يَْعبُو: أضاَء َوْجُه ُ. ـ

 والعابِيَةُ: الَ ْسناُء.ـ 

 وَ ْبُو الَمَِاعِ: تَْعبِيَُِ .ـ 

 ي: العَبايةُ: َضْرٌب من األْكِسيَِة، ـ

كالعَبةةاَءِ ، ويةةرٌس، والرُجةةُل الجةةايج الثقيةةُل، ـ   
 وقَْاُر ُ أْيَاُك.

. وكُسةـ  َميَّةَ: مةاٌء، وَ بَايَةةُ بةُن ِرياَ ةةَ: تةابِِعجٌّ
 وامرأ ٌ.

 وتَْعبِيَةُ الَجْيِ : تَْهيِئَُِ  يج َمواِضِع .ـ 

 وَ بِيَُّ  من الَجُ وِر:  ايبَُ .ـ 

والَِّعابِج: أن يَميَل رُجٌل مع قوٍم، واآلَ ُر مع ـ 
ةةُد  ًَ آَ ةةِريَن، وذلةة  إذا َصةةنَعُوا لعامةةا ، يََخبَةةَ  أ

 الفَريقيِن لهَا، واآلَ ُر آِلَ َر.

ا: اْسةَِْ بََر، وجةاوَت و:  َ  ـ َِا ُ ِِيًّا وِ ِِيًّا وُ ُِةوًّ
 الَ دَّ، يهو  اٍت وَ ِِجٌّ 

، بالةم،ـ    : ُ ِِجٌّ

 الميُخ ُ ِِيًّا، بالةم ويُْفَُِك: َكبَِر، وَولَّ . ـوـ 

 وَ َِّ : لُغَةٌ يج ًِ .ـ 

 ي: َ ِِـَْيُت: َ َِْوُت، ـ

 كَِعََِّْيُت.ـ 

.وُ َِجُّ بُن َضْمَر َ، كُسمَ ـ  ٍ: تابِِعجٌّ  ج 
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 واألْ ِاُء: الدُّ َّاُر من الرجاِل.ـ 

ةُ الطَِّويلَةُ  ـ  و: العَثَْو ُ: الل ِمَّ

  :  ث  ، كرب  .ـ 

 وَ ثَا، َكَرَم  وَسعَ  وَرِضَج، ُ ثِيًّا وَ ثَيا ا ،ـ 

ا: أْيَسَد.ـ   وَ ثَا يَْعثُو ُ ثُوًّ

واألْ ثَةة : لَةةْوٌن إلةة  السَّةةواِد، وَمةةن يَْةةةِرُب ـ   
َمةةُ ، وال ثيةُر المَّةةعَِر، لَ  ًْ ْو ُة  إلةة  السَّةواِد، واأل

ْبعاُن.  والة ِ

بُُع.ـ   والعَثْواُء: الةَّ

 وشاَب ُ ثا األرض: هاَ   َْبُِها.ـ 

َر األمُّ َرضةاَع  ـ و: العَْجَو ُ والُمعاجةا ُ: أن تُةَؤ  ِ
 ، الَولَةةِد  ةةن مواقِيِِةة ، وقةةد َ َجِْةة ، يهةةو ُ ِجةةجٌّ

ٍ، وهج ُ ِجيَّةٌ   كُاِلج 

  : ُ جايا، بالةم والفِك.ـ 

بِِل وِمنَّا.ـ  َِ ِ  من ا ٍ: ياقُِد أُم ِ ، َكغَنِج   والعَِججُّ

 وَ جا البعيُر: َرغا،ـ 

 يَا ُ: يَََِ  ، ـوـ 

 َوْجَه : َتوا ُ، وأمالَ ، ـوـ 

ا ُ،ـ   كعَجَّ

 البعيُر: َشِرَس ُ لُقُ ُ. ـوـ 

 والعُجاَو ُ: العُجايةُ.ـ 

، وتَْمةةٌر والعَْجةةَو ُ، بالِ جةةاـ    ِت: الَِّْمةةُر الَمْخِمةةجُّ
 بالمدينة.

والعَُجةةة ، كُهةةةد ى: الُجلُةةةوُد اليابِسةةةةُ تُْطةةةبَُخ ـ    
د ُ: ُ ْجيَةٌ، بالةم. ًِ  وتُْؤَكُل، الوا

والعُْجةةَو ُ، بالةةةم: لَةةبٌَن يُعةةاَج  بةة  الاةةبِجُّ ـ   
 اليِيُم، أي: يُغَََّى،

 كالعُجاوِ ، بالةم وال سر.ـ 

َ َاةةٌب ُمَركَّةةٌب، ييةة  ي: العُجايةةةُ، بالةةةم:  ـ  
يُُاةةوٌص مةةن ِ  ةةاٍم كفُُاةةوِص الخةةاتَِم، يَُ ةةوُن 
ابَّةةةِة، أو ُكةةةلُّ َ َاةةةبٍَة يةةةج يَةةةٍد أو  ِ ْنةةةَد ُرْسةةة ِ الدَّ
ِرْجٍل، أو َ َابَةٌ يج باِلِن الَوِيِف من الفََرِس 

 والثَّْورِ 

  : ُ ج   وُ ِججٌّ وَ جايا.ـ 

ا وَ ةةةَدوا ا ، م  ـ    كةةةة ، و: َ ةةةدا َ ةةةْدوا  وُ ةةةُدوًّ رَّ
َةَر، وأْ دا ُ َغْيُر ُ. ًْ  وتَْعداء  وَ دا : أ

 والعََدَواُن، م ركة ،ـ 

اُء: المَِّديُد ُ.ـ   والعَدَّ

 وتَعاَدْوا: تَبَاَرْوا يي .ـ 

ةةةُد. ـ     ًِ والِعةةةداُء، كِ سةةةاٍء ويُْفةةةَُِك: الطَّلَةةةُ  الوا
ُل  ٍ: جما ةةةُ القَةةْوِم يَْعةةُدوَن ِلِقِةةاٍل، أو أوَّ وكغَنِةةج 

الَِة، من يَْ ِملُ  جَّ  من الرَّ

 كالعاِديَِة ييهما، أو هج ِللفُْرساِن.ـ 

ا وَ ةةداء  وُ ةةْدوا ا ، ـ    وَ ةةدا  ليةة  َ ةةْدوا  وُ ةةُدوًّ
َِلََم ُ،  بالةم وال سر، وُ ْدَوى، بالةم: 

َكَِعَدَّى واْ ََِدى وأْ َدى، وهو َمْعةُدوٌّ وَمْعةِديٌّ ـ 
  لي .

 والعَْدَوى: الفَساُد.ـ 

 لةة  القُمةةاِا َ ةةَداء  وُ ةةْدوا ا ،  وَ ةةَدا الل ِةةصُّ ـ   
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 بالةم والِ ريِ : َسَرقَ ُ.

 وِذئٌْب َ َدواٌن، م ركة :  اٍد.ـ 

وَ ةةدا ُ  ةةن األْمةةِر َ ةةْدوا  وُ ةةْدوا ا : َصةةَريَ ُ، ـ   
 وَشغَلَ ُ،

ا ُ،ـ   كعَدَّ

  لي : وثََب، ـوـ 

 األْمَر، ـوـ 

  ن : جاَوَت ُ، وتََرَك ُ، ـوـ 

ا ُ.ـ   كَِعَدَّ

 ا ُ تَْعِديَة : أجاَت ُ، وأْ فَََ ُ.وَ دَّ ـ 

والعاِديَةةةُ والعَةةداُء، كَسةةماٍء وُغلَةةواٍء: البُْعةةُد، ـ   
 والمَّْغُل يَْاِريَُ   ن المجِء.

والَِّعةةاِدي: األْمِ نَةةةُ الغَْيةةُر الُمََِسةةاِويَِة، وقةةد ـ   
 تَعاَدى الَم اُن.

 والِعدا، كملَ : الُمَِبا ُدوَن،ـ 

 .والغُرباُء كاألْ داءِ ـ 

 والعُْدَو ُ، بالةم: الَم اُن الُمِباِ ُد.ـ 

والعُةةةةةَدواُء، كةةةةةالغُلَواِء: األرُض اليابَِسةةةةةةُ ـ      
. ْلبَةُ، والَمْرَكُب الغَْيُر الُمْطَمئِن ِ  الاُّ

 وأْ َدى األْمَر: جاَوَت َغْيَر ُ إلي ،ـ 

ا ُ. ـوـ   َتْيدا   لي :  ََاَر ُ، وأ ا َ ُ، وقَوَّ

 ثَ ُ، واْسَِْنَاَر ُ.واْسَِْعدا ُ: اْسَِغَاـ 

: َوالَة ، ـ  ْيَدْيِن ُمعةاَدا   وِ ةداء  و اَدى بين الاَّ
ٍد. ًِ  وتابََع يج َللٍَ  وا

 وَ داُء ُكل ِ شجٍء، كَسماٍء،ـ 

وِ ةةدا ُ وِ ةةْدُو ُ وِ ْدَوتُةة ُ، ب سةةِرِهنَّ وتَُةةةمُّ ـ   
 األِ يَر ُ: َلواُر ُ.

يَةُ، ويُْفَِكُ ـ  ًِ  والِعدا، كملَ : النا

 داٌء، وشاِلُئ الواِدي، : أ ْ ـ 

كالعُةْدَوِ ، مثلثةة ، وُكةلُّ َ َمةبٍَة بةين َ َمةبََِْيِن، ـ 
َجٌر َرقيٌ  يُْسَُِر ب  المجُء، ًَ  و

َدتُ ُ: كِجْرٍو.ـ  ًِ  كالِعداِء، وا

 ْدَو ُ، بال سر والةم: الَم اُن الُمْرتَِفعُ ـوالعُ ـ 

  : ِ داٌء وَ َدياٌت.ـ 

ةةةِديِ ، ـ     : ِضةةةدُّ الاَّ ةةةِد والَجْمةةةعِ، والعَةةةُدوُّ ًِ للوا
 والَََّكِر واألْ ثَ ، وقد يُثَنَّ  ويُْجَمُع ويَُؤ َّثُ 

  : أْ داءٌ ـ 

 جج: أ اٍد.ـ 

 دا، بالةم وال سر: اسُم الَجْمعِ.ـوالعُ ـ 

 والعاِدي: العَُدوُّ ـ 

  : ُ دا ٌ، وقد  ادا ُ، واالسُم: العََداَو ُ.ـ 

 وتَعاَدى: تَبَاَ َد،ـ 

 َف،ما بينهم: اْ َِلَ  ـوـ 

 القوُم:  اَدى بعُةهم بعةا . ـوـ 
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 وَ ِديُت ل ، كَرِضيُت: أْبغَْةُِ .ـ 

 و اَدى َشعََر ُ: أَ ََ من ، أو َريَعَ .ـ 

 وإبٌِل  اِديَةٌ وَ واٍد: تَْرَ   الَ ْمَض.ـ 

وتَعَةةدَّْوا: َوَجةةُدوا لَبَنةةا  يأَْغنةةاُهْم  ةةن الَخْمةةِر، ـ   
اِء العَلَةةِف. وَوُجةةدوا، َمْر  ةة  يأَْغنَةةاُهْم  ةةن ِشةةر

.ٍ ٍ: قَبيلَةٌ، وهو: َ َدِويٌّ وَ َديِجٌّ كَ نَِفج   وَكغَنِج 

.ـ  ، وهو: ِ َداِويٌّ جٌّ ًَ  وبَنُو ِ دا، كملَ : 

 وَ ْدواُن: قَبيلَةٌ.ـ 

اٍء: قَبِيلَةٌ. وَمْعِد يَ ِرَب، وتُْفَُِك دالُ ُ: ـ  وبَنُو َ دَّ
 اسٌم.

 بُِدو ِِ .وَ َدا: يِْعٌل يُْسَِثْنَ  ب ، َمَع ما وـ 

والعَْدَوى: ما يُْعِدي من َجَرٍب أو غيِرِ ، وهو ـ 
بِ  إل  غيِرِ . ًِ  ُمجاَوَتتُ  من صا

ةةةْيِف بعةةةَد ذَهةةةاِب ـ     والعََدِويَّةةةةُ: مةةةن  َبةةةاِت الاَّ
بيةةعِ، وِصةةغاُر الغَةةنَِم بَنةةاِت أْربَِعةةيَن يومةةا ، أو  الرَّ

 هج بالغيِن،

 و  قُْرَب ِمْاَر.ـ 

كُسةةَميَّةَ: امةةرأ ٌ، وقبيلةةةٌ، والعةةاِدي: األَسةةُد. وـ   
 وَهْةبَةٌ.

 وتَعَدَّى َمْهَر يال َةَ: أََ ََ .ـ 

 وَ ْدَو ُ: ع.ـ 

 و اِديَا اللَّْوحِ: َلَريَا ُ.ـ 

والعةواِدي مةن الَ ةْرِم: مةا يُْغةَرُس يةج أُصةوِل ـ 
ئِْب.  المجِر الِع اِم. و اِديَةُ: أُمُّ أَْهباَن ُمَ ل ِِم الَ ِ

اُء بُن  ـ  .والعَدَّ  اِلٍد: َص ابجٌّ

ُُ ُ. ـ  و: َ َا البَلَُد يَْعَُو: لاَب هوا

والعَةةَا ُ: األرُض الطَّي ِبَةةةُ البعيةةد ُ مةةن المةةاِء ـ   
 والَوَ ِم،

يَةِ ـ  َِ  كالعَ

َسةةةَن ـ     ًْ يَْت أ َِ  : َ ةةةََواٌت، وقةةةد َ ةةةََُوْت وَ ةةة
 العََا .

ْرُع ال يَْسةِقي   ـ َُْي، بال سر ويُْفةَُِك: الة َّ ي: الِع
 َطُر،إالَّ المَ 

ْمَض يي .ـ  ًَ  وع، وكلُّ م اٍن ال 

 واْسَِْعََْيُت الم اَن: وايَقَنِج، واْسََِطْبُِ .ـ 

وإبِةةٌل َ ةةواٍذ و اذيَةةةٌ وَ ََِويَّةةةٌ: إذا كا ةةت يةةج ـ   
ْمَض يي . ًَ  َمْر    ال 

 و: َ را ُ يَْعُرو ُ: َغِميَ ُ لالبا  معرويَ ُ، ـ

 كاْ َِرا ُ.ـ 

بَُهْم: تَرَ ـ  ًِ  كو ُ.وأْ َرْوا صا

ةة ، وَمسُّةةها ـ    والعُةةَرواُء، كةةالغُلَواِء: قِةةرَّ ُ الُ مَّ
ِل ِرْ َدتِها،  يج أوَّ

 وُ ِرَي، كعُنَِج: أصابَِْ ،ـ 

سُّةة ُ، ومةةةا بةةةين اْصةةةِفراِر  ـوةةةـ    ًِ مةةةن األَسةةةِد: 
 الممِس إل  الليل إذا هاَجْت ِريٌك َ ِريَّةٌ.

ْلِو والُ وِت: الَمْقبُِض،ـ   والعُْرَو ُ من الدَّ

ِ ، ـوـ   من الثوِب: أُْ ُت ِتر ِ
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 كالعُْريِ، ويُْ َسُر،ـ 

، ييأُ ةَُ يَْمنَةة   ـوـ  من الفَْر ِ: لَْ ُم ِاِهِرِ  يَةِدقُّ
ى،  ويَْسةةةةَر   مةةةةع أْسةةةةفَِل البَْ ةةةةِر، ويَةةةةْرٌ  ُمعَةةةةرًّ
والجما ةةةُ مةةن الِعةةةاِ  والَ ْمةةِض يُْرَ ةة  يةةج 
الَجةةْدِب، واألَسةةُد، والمةةجُر الُمْلَِةةفُّ تَْمةةُِو ييةة  

بِةةُل، يِأُكةةُل منةة ، أو مةةا ال يَْسةةقُُط ورقُةة ُ يةةج ا َِ
ِاِء، والنَِّفيُس من المةاِل، كةالفََرِس الَ ةريِم،  الم ِ

والَجِ البَلَِد. ًَ  و

: باِرَد ٌ.ـ   وِريٌك َ ِريَّةٌ وَ ِريٌّ

يَةةةةُ، وَمةةةْن ال يَْهةةةَِمُّ ـ     ًِ والِعةةةْرُو، بال سةةةر: النا
 باألْمرِ 

  : أْ راٌء.ـ 

ِء، كعُنِةةةةَج: باَ ةةةة ُ ثةةةةم وُ ةةةةِرَي إلةةةة  المةةةةجـ     
َ  إلي . ًَ  اْسَِْو

وأبةةو ُ ةةْرَو َ:   بم َّةةةَ، ورجةةٌل كةةاَن يَاةةيُك ـ   
باألَسِد، ييموُت، يَيَُمة ُّ بَْطنُة ، ييُوَجةُد قَْلبُة  قةد 

:  تاَل  ن موِضِعِ . قال النابِغَةُ الَجْعِديُّ

ةةباَع إذا  أْشةةفََ  أن  ****    َتْجةةَر أبةةج ُ ةةْرَو َ الس ِ
 بالغَنَِم. يَْخَِِلْطنَ 

 وَ ْرَوى، كَسْ َرى: ع، واسٌم، وَهْةبَةٌ.ـ 

 وَ ْرواُن: اسٌم، وع.ـ 

 وابُن َ رواَن: َجبٌَل.ـ 

 وَ َرى الَم اَد َ: اتََّخََ لها ُ ْرَو  .ـ 

 واألْ ُرواُن، بالةم:  َْبٌت.ـ 

ي: العُةةْرُي، بالةةةم: ِ ةةالُف اللُّةةْبِس. َ ةةِرَي،  ـ  
ى، َكَرِضةةةَج، ُ ْريةةةا  وُ ْريَةةةة ، ب ةةةةمهما، وتَعَةةةرَّ

 وأْ را ُ الثوَب،

ا  تَْعِريَة ، يهو ُ ْريانٌ  ـوـ   من ، وَ رَّ

  : ُ ْريا ُوَن، و ارٍ ـ 

  : ُ را ، وهج بهاٍء.ـ 

 ويََرٌس ُ ْرٌي، بالةم: بال َسْر ٍ.ـ 

َسنَةُ العُْريَِة، بالةم وال سر،ـ  ًَ  وجاِريَةٌ 

ِد.ـ  اِ ، أي: الُمَجرَّ ى والُمعَرَّ  والُمعَرَّ

والَمعةةةاِري: ًيةةةُث يُةةةَرى، كالوجةةةِ  واليَةةةَدْيِن ـ    
ْجلَْيِن، والمواِضُع ال تُْنبُِت، والفُُرُا.  والر ِ

والعُرياُن: الفَةَرُس الُمقَلَّةُص الطَّويةُل، واسةٌم، ـ 
 وأُُلٌم بالمدينِة،

ْمِل:  َق  ، أو َ ْقٌد ال َشَجَر  لي . ـوـ   م الرَّ

 ،واْ َرْوَرى: ساَر يج األرِض وًَد ُ ـ 

 قَبي ا : أَتا ُ، ـوـ 

 يََرسا : َركبَ ُ ُ ْريا ا . ـوـ 

ى مةةن األْسةةماِء: مةةا لةةم يَةةْدُ ْل  ليةة  ـ    والُمعَةةرَّ
 اِمةةةةٌل كالُمْبَِةةةةَدا، وِشةةةةْعٌر َسةةةةِلَم مةةةةن الَِّْريِيةةةةِل 

ْسباغِ. َِ ذالِة وا َِ  وا

 والعَراُء: الفَةاُء ال يُْسََُِِر يي  بمجءٍ ـ 

 ي ، وأقاَم، : أْ راٌء، وأْ َرى: ساَر يـ 

يَةُ، والَجناب، ـوـ  ًِ  بالقَْاِر: النا

 كالعَرا ، وهج ِشدَّ ُ البَْرِد.ـ 

 وأْ را ُ النَّْخلَةَ: وَهبَ ُ ثََمَر َ  امها.ـ 
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والعَِريَّةةةُ: النَّْخلَةةةُ الُمْعةةرا ُ، والِةةج أُِكةةَل مةةا ـ   
 ليهةةةا، ومةةةا ُ ةةةِ َل مةةةن الُمسةةةاَوَمِة  نةةةَد بَْيةةةعِ 

 ، والِريُك الباِرَد ُ،النَّْخِل، والِمْ َِلُ 

ِ.ـ   كالعَِري 

َلَب.ـ   واْسَِْعَرى الناُس: أََكلُوا الرُّ

.ـ   و َْ ُن  ُعاِري:  َْرَكُب الَخْيَل أْ راء 

يُر العُرياُن: َرُجٌل ِمْن َ ثْعََم.ـ  َِ  والنَّ

 وَ َرْيُِ : َغِميُِ ُ، َكعََرْوتُ .ـ 

 و: الِعَ  ُ، كِعَدٍ : العُْابَةُ ِمَن الناِس  ـ

  : ِ ُ وَن.ـ 

وَ ةة ا ُ إلَةة  أبِيةة :  ََسةةبَ ُ إلَْيةة . وإ َّةة ُ لَ َسةةُن ـ   
 الِعْ َوِ  والِعْ يَِة، َمْ ُسوَرتَْيِن.

 وَ  ا ُهَو إلَْيِ ،ـ 

 لَ ُ، ـوـ 

با .ـ  َِ ى: اْ ََِسَب ِصْدقا  أو َك  واْ ََِ ى وتَعَ َّ

 َوَ ْ َوى وتَْعَ ى: َكِلَمَِا اْسِِْعطاٍف.ـ 

 بال سِر: ع.وِ ْ ِويُت، ـ 

.ـ  جٌّ ِمَن الِجن ِ ًَ  وبَنُو َ ْ واَن: 

ْسنُ ُ، ـ ًُ ْبُر، أَْو  ي: العََ اُء: الاَّ

، يَْهةَو َ ةٍ ، ـ  كالَِّْعُ َوِ . َ ِ َي، َكَرِضةَج، َ ةَ اء 
ا ُ تَْعِ يَة .  وَ  َّ

ى بَْعُةةةةُهْم بَْعةةةةا . وَ ةةة ا ُ ـ     وتَعَةةةاَتْوا: َ ةةة َّ
 يَْعِ يِ ، كيَْعُ و ُ.

 اُء: االد ِ اُء، والِمعاُر يج الَ ْرِب.واالْ ِِ ـ 

ويَْعَ ى ما كان كَا، َكقَْوِلَ : لَعَْمِري لَقَةْد كةاَن ـ 
 َكَا.

ا وُ ِسةيًّا  ـ و: َ سا المَّْيُخ يَْعُسو َ ْسوا  وُ ُسوًّ
،  وَ ساء 

 ج َ س  : َكبَِر،ـوَ سِ ـ 

ا: َغلَُظ، ويَبَِس، ـوـ   النَّباُت َ ساء  وُ ُسوًّ

ُِْلَمُِ ُ.اللَّْيلُ  ـوـ   : اْشَِدَّْت 

 والعَْسُو: المَّْمُع.ـ 

 وأبُو العَسا: َرُجٌل.ـ 

ةةْرٌف ُمْطلَقةةا ،  ـ   ًَ ي: َ َسةة : يِْعةةٌل ُمْطلَقةةا ، أْو 
ْشفاِق يج الَمْ ُروِ ، َِ ج يج المْ بُوِب، وا  ِللََِّرج ِ

واْجََِمعَا يج قَْوِلِ  تَعالَ : آَ َسة  أْن تَْ َرُهةوا ـ 
ةَ، وِللَمةة  ِ واليَقةةيِن، وقَةةْد تَُمةةبَّ ُ َشةةْيئا {... اآليَةة

 بِ اَد،

ِ: إيجةاٌب، وبَِمْنِ لَةِة كةاَن يةج الَمثَةِل  ـوـ  ِمةَن ّللا 
 السائِر: "َ َس  الغَُوْيُر أْبُؤسا ".

 وَ ِسَج النَّبات َ س  .ـ 

والعاِسةةج: النَّْخةةُل، والغَسةةا: ِللةةبَلَكِ، بةةالغَْيِن، ـ   
 وَغِلَط الَجْوَهِري.

يَةُ، كُمْ ِسنٍَة: الناقَةُ يَُم ُّ أبِها لَبٌَن أَْم والُمْعسِ ـ 
 ال.

 وإ َّ ُ لََمْعسا ٌ بَِ َا، أْي: َمْخلَقَةٌ.ـ 

 وأْ ِس ب : أْ ِلْ .ـ 
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 وهو َ ِسجٌّ بِِ ،ـ 

 وَ ٍس: َ ليٌ .ـ 

 وبالعََس  أْن تَْفعََل: بالَ َرى.ـ 

 والِمْعساُء، كِمْ ساٍل: الجاريَةُ الُمَراِهقَةُ.ـ 

 ُ تعال : آيََهْل َ َسةْيُِْم{ اآليَةةَ، أْي: َهةْل وقولـ 
 أْْ ُِْم قَِريٌب مَن الِفراِر.

و: العََمةةا، َمْقاةةوَر  : سةةوُء البََاةةِر باللَّْيةةِل  ـ  
 والنَّهاِر،

كالعَماوِ ، أو العََم . َ ِمةَج، َكَرِضةَج وَد ةا، ـ 
 َ م  ، وهو َ ٍ  وأْ َم ، وهج َ ْمواُء.

ِميَة : أْوقََد لَها  ةارا  لَِْعَمة ، وَ مَّ  الطَّْيَر تَعْ ـ 
 يَُِااَد.

 وتَعاَش : تََجاَهَل.ـ 

وَ بََطةةة ُ َ ةةةْبَط َ ْمةةةواَء: َرِكبَةةة   لةةة  غيةةةِر ـ    
 بَايرٍ .

 والعَْمواُء: الناقةُ ال تُْبِاُر أماَمها.ـ 

 وَ ما الناَر،ـ 

ا: رآها لَةْيال  مةن بعيةٍد،  ـوـ  إليها َ ْموا  وُ ُموًّ
 يئا ،يَقََاَدها ُمْسَِِة 

 كاْ َِماها،ـ 

 بها. ـوـ 

والعُْمةةةةَو ُ، بالةةةةةم وال سةةةةر: تلةةةة  النةةةةاُر، ـ     
وُركةةةةوُب األمةةةةِر  لةةةة  غيةةةةِر بيةةةةاٍن، ويُثَلَّةةةةُث، 

 وبالفِك: ال ُّْلَمةُ،

ِل الليِل إل  ُرْبِعِ .ـ   كالعَْمواِء، أو ما بين أوَّ

ُل ال َّةةالِم، أو مةةن الَمْغةةِرِب إلةة  ـ    والِعمةةاُء: أوَّ
مةةةةن َتواِل المةةةةمِس إلةةةة  ُللُةةةةوعِ  العَََِمةةةةِة، أو

 الفجِر.

 والعَِمجُّ والعَِميَّةُ: آِ ُر النَّهارِ ـ 

 : َ مةةةايا وَ ِمةةةيَّاٌت، والسَّةةة اُب. ولَِقيُِةةة ُ ـ    
ةةةةةا ا  وُ َمْيِمةةةةةيَة   ُ َمْيَمةةةةةة  وُ َمْيمةةةةةا ا  وُ مَّ

 وُ َمْيِمياٍت وُ َمْيِميا اٍت.

 والِعْمُج، بال سر،ـ 

ِ والعَماُء، كَسماٍء: َلعاـ   ُم العَِمج 

  : أْ ِميَةٌ.ـ 

ةةةة : أََكلَةةةة ، وهةةةةو َ ْمةةةةياُن ـ      َوَ ِمةةةةَج وتَعَمَّ
.  وُمَِعَ  ٍ

 وَ ما ُ َ ْموا  وَ ْميا ا : أْلعََم  إيَّا ُ،ـ 

 كعَمَّا ُ وأْ ما ُ.ـ 

بُِل والغَنَُم الِج تَْرَ   لَْيال ،ـ  َِ  والعَواِشج: ا

: يُطيُل العَماَء، وهج: بهاٍء.ـ   وبعيٌر َ ِمجٌّ

بَِل،ـ  َِ  وَ ما ا

 وَ مَّاها: َر اها لَْيال .ـ 

َِلََم ُ،ـ   وَ ِمَج  لي  َ ما ، َكَرِضَج: 

بُِل: تَعَمَّْت، يهج  اِشيَةٌ. ـوـ  َِ  ا

 وَ مَّ   ن  تَْعِميَة : َريََ  ب .ـ 

 والعُْمواُن، بالةم: تَْمٌر، أو  َْخٌل،ـ 
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 كالعَْمواِء.ـ 

ِ: ال ُّْهُر والـ   عَْاُر.وصالتا العَِمج 

 والِعماآِن: الَمْغِرُب والعَََِمةُ.ـ 

 وأْ َم : أْ َط .ـ 

 واْسَِْعما ُ: وجَد ُ ًائرا ،ـ 

  ارا : اْهََِدى بها. ـوـ 

والِعْمةةُو، بال سةةر: قَةةَدُح لَةةبَن يُْمةةَرُب سةةاَ ةَ ـ   
 تَُروُح الغَنَُم أو بعَدها.

 وَ ما: يَعََل يِْعَل األْ َم .ـ 

 الِعماِء. واْ ََِم : ساَر وْقتَ ـ 

 وأْ َم  باِهلَةَ: ض اِمٌرم.ـ 

وأْ َمةةة  بنةةةج  َْهَمةةةٍل: ضأْسةةةوُد بةةةُن يَْعفُةةةَرم، ـ    
وَهْمةةَداَن ض بةةد الةةرًمِنم، وبنةةج أبةةج َربيعَةةةَ، 
وِلةةْرَوٍد، وبنةةج الِ ْرمةةاِت، وبنةةج أَسةةٍد وُ ْ ةةٍل، 
ضَكْهَمةةةٌسم، وابةةةُن َمْعةةةُروٍف ضَ ْيثََمةةةةُم، وبنةةةج 

َ ةةةْوٍف ضضةةةابٌِئم، ُ قَْيةةةٍل، وبنةةةج ماِلةةةٍ ، وبنةةةج 
ِم، وبنِج ِجةالََّن ضَسةلََمةُم،  وبنج َضْوَت َ ض بُد ّللا 

 وبنج قَْيٍس ضأبو بَايٍرم،

واألْ َمةةةة  الَِّْغلَبِةةةةجُّ ضالنُّْعمةةةةاُنم: ُشةةةةعَراُء. ـ     
 وغيُرهم من العُْمجِ: جماَ ةٌ.

 و: العَاا: العُوُد، أُْ ثَ  ـ

.ـ    : أْ ٍص وأْ ااٌء وُ ِاجٌّ وِ ِاجٌّ

 ا ُ: َضَربَ ُ بها.وَ اـ 

 وَ ِاَج، َكَرِضَج: أَ ََها،ـ 

بَِسْيِفِ : أ ََ  أْ ََها، أو َضةَرَب بة  َضةْربَ   ـوـ 
 بها،

كعَاةةا، كةةَد ا، َ اةةا ، أو َ َاةةْوُت بالسَّةةْيِف، ـ   
وَ ِاةةةْيُت بالعَاةةةا، أو   ُسةةة  أو ِكالُهمةةةا يةةةج 

 ِكلَْيِهما.

 واْ ََِا  المجر َ: قََطَع منها َ اا .ـ 

  ِج يَعََاْوتُ : ضاَربَنِج بها يَغَلَْبُِ .و اصاـ 

ا ُ العَاا تَْعِايَة : أ طا ُ إياها.ـ   وَ اَّ

وأْلقَ  َ اا ُ: بَلََ  موِضةعَ ُ، وأقةاَم، أو أثْبَةَت ـ 
 أوتاَد ُ ثم َ يََّم.

َسةُن الِسياسةِة، ـ  ًَ وهو لَي ُِن العَاا: َريِيٌ  لَي ٌِن 
بِِل. َِ  وَضِعيفُها: قليُل َضْرِب ا

والعَاةا: الل ِسةاُن، وَ ْ ةُم السةاِق، وأْيةراٌس،  ـ
ْسةةةةالم، وَشةةةة ُّ العَاةةةةا: ُمَخالَفَةةةةةُ  َِ وجما ةةةةةُ ا

ْسالِم، والِخماُر للمرأِ . َِ  جما ِة ا

 وَ َاْوُت الُجْرَح: َشَدْدتُ ُ،ـ 

. ـوـ   القوَم: َجَمْعُُِهم  ل  َ ْيٍر أو َشر ٍ

 والعاا: يََرٌس ِلَجَيمةَ.ـ 

هةةا، ومنةة  الَمثَةةُل: أي والعَُاةةيَّةُ، كـ    ُسةةَميَّةَ: أُمُّ
 بعُض األْمِر من بعٍض.

 وأْ َا  ال ْرُم: َ َرَ  ِ يدا ُ ُ ولم يُثِْمْر.ـ 

َمةةةا َ، ـ     ًَ والعاِصةةةج: الِعةةةْرُق ال يَْرقَةةةأُ، و َْهةةةُر 
ةةةةةَب بةةةةة   واْسةةةةةُم : الِمْيَمةةةةةاُس، والَمْقلُةةةةةوُب، لُق ِ

 .ِلِعْايا ِِ ، يم   ال يَْسِقج إالَّ بالنَّواِ يرِ 

 والعُْنُاو ُ، وتُْفَُِك َ ْينُها،ـ 
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والِعْنِاةةيَةُ، بال سةةر: الُخْاةةلَةُ مةةن المَّةةعَِر، ـ   
 وذُِكَر يج ع ن ص.

 وُهم  بيُد العَاا، أي: يُْةَربُوَن بها.ـ 

ي: الِعْاياُن: ِ الُف الطا ِة. َ َاا ُ يَْعِاةي   ـ
َ ْاةةةةيا  وَمْعِاةةةةيَة ، و اصةةةةا ُ، يهةةةةو  ةةةةاٍص 

.  وَ ِاجٌّ

 َاِت النوا ُ: اْشَِدَّْت.واْ َِ ـ 

 وابُن أبج  اِصيَة: شاِ ٌر.ـ 

 وتَعَاَّ  األمُر: اْ ِاَص. وكُسَميَّةَ: بَْطٌن.ـ 

و: العُةةـِْةو، بالةةةم وال سةةر: كةةلُّ لَْ ةةٍم وايِةةٍر  ـ  
 بِعَْ ِمِ .

 والَِّْعِةيَةُ: الَِّْجِ ئَةُ، والَِّْفِريُ ،ـ 

 كالعَْةِو.ـ 

بوالِعةةُ، كِعَدٍ : الِفْرقَ ـ  َِ  ةُ، والِقْطعَةُ، والَ 

  : ِ ُةوَن.ـ 

والِعُةةةوَن: الِسةةْ ُر، َجْمةةُع ِ َةةةٍ ، بالهةةاِء، ـ   
 وذُِكَر.

: كةةاٍس ـ    ٍ ، كُسةةُمو  ِ وَرُجةةٌل  ةةاٍض، بَةةي ُِن العُُةةةو 
.  َلِعٌم َمْ ِفجٌّ

أِس واليََدْيِن. ـ  و: العَْطُو: الَِّنَاُوُل، وَرْيُع الرَّ

َِبةةٌج ُ ةةـ    : يَََِطةةاَوُل إلةة  ُطٌو، مثلثةةة  وكعَةةُدو ٍ ـو
 المََّجِر ِليََِنَاَوَل من .

 والعَطا، وقد يَُمدُّ:  َْولَُ  السَّْمَك، وما يُْعَط ،ـ 

 كالعَِطيَّةِ ـ 

  : أْ ِطيَةٌ ـ 

 جج: أَْ ِطياٌت.ـ 

 وَرُجٌل واْمَرأ ٌ ِمْعطاٌء: َكثِيُر العَطاءِ ـ 

.ـ    : َمعَاٍل وَمعَاِلجُّ

َ ـ   لَ ُ.واْسَِْعَط  وتَعَطَّ : َسأ

ْ طاُء: الُمناَولَةُ،ـ  َِ  وا

 كالُمعالاِ  والِعطاِء، واال ِقياُد.ـ 

، ـ     والَِّعةةةاِلج: الَِّنةةةاُوُل، وتَنةةةاُوُل مةةةا ال يَِ ةةة ُّ
، والقيةةةاُم َ لَةةة  أْلةةةراِف  َِ والَِّنةةةاُتُع يةةةج األْ ةةة
 أصابعِ الِرْجلَْيِن َمَع َرْيعِ اليََدْيِن إلَ  المَّْجِء،

 يَعَقََر{، وُرُكوُب األمِر،وِمْن ُ: آيََِعَاَل  ـ 

ج، أو الَِّعاِلج: يج الِرْيعَِة،ـ   كالَِّعَط ِ

ج: يج القَبيكِ.ـ   والَِّعَط ِ

بِجُّ أْهلَ ُ: َ ِمَل لَُهْم، و اَولَُهْم مةا ـ  و اَل  الاَّ
 أَراُدوا.

وهةةةةةو يُعةةةةةاِلينِج ويُْعِطينِةةةةةج: يُْنِاةةةةةفُنِج، ـ      
 ويَْخِدُمنِج.

 : َسْهلَةٌ،وقَْوٌس َ ْطَوى، كَسْ َرىـ 

ْوا: َ طاء  وَ ِطيَّةَ.ـ   وَسمَّ

َل.ـ  ْلُِ ُ يََِعَجَّ  وَ طَّْيُِ ُ يََِعَطَّ : َ جَّ

 وتَعَاَلْينا يَعََطوتُ ُ: َغلَْبُِ ُ.ـ 

و: َ  ةةا ُ يَْعُ ةةو ُ: سةةاَء ُ، أِو اْغِالَةة ُ يََسةةقَا ُ  ـ  
ا، وَصَريَ   ن الَخْيةِر، واْغِابَة ُ، أو تَنَاَولَة ُ  َسمًّ
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 ِ .بِِلسا ِ 

 ي: َ ِ َج الَجَمُل، َكَرِضَج، َ    ، ـ

يهةةو َ ةةٍظ وَ ْ يةةاُن: اْ ةةَِفََخ بَْطنُةة ُ مةةن أْكةةِل ـ   
 العُْنُ واِن، ِلَمَجٍر.

 والعَ ايَةُ: ُدَويبَّةٌ كسام ِ أْبَرصَ ـ 

  : َ  اٌء.ـ 

ِ، َجةةلَّ وَ ةة َّ  ةةن َ ْلِقةةِ ،  ـ   و: العَْفةةُو: َ ْفةةُو ّللا 
ةةْفُك، وتَةةْرُك ُ قُوبَةةةِ  . َ فةةا  نةة   والاَّ ِ الُمْسةةَِِ   

 ذَْ بَ ُ، وَ فَا لَ ُ ذَْ بَ ُ،

ةةلُّ  ـوةةـ    ًَ ْم ةةاُء، وأ َِ  ةةن ذَْ بِةةِ ، والَمْ ةةو، وا
المةةةةاِل وأْليَبُةةةة ُ، وِ يةةةةةاُر المةةةةجِء وأْجةةةةةَوُد ُ، 

 والفَْةُل، والمعروُف،

 من الماِء: ما يََةَل  ن الماربَِة، ـوـ 

ةةٍد ييهةةا ـوةةـ    ًَ بِِمْلةةٍ ،  مةةن الةةباِلِد: مةةا ال أثَةةَر ألَ
 َوَولَُد الِ ماِر، ويُثَلَُّث،

 كالعَفا ييهماـ 

  : َ ْفَو ٌ وِ فاٌء.ـ 

 والعَْفَو ُ: الِديَةُ.ـ 

 وَرُجٌل َ فُوٌّ  ن الََّ ِب:  اٍف.ـ 

أَ ُ.ـ   وأْ فا ُ من األْمِر: بَرَّ

بُِل الَمْرَ  : تَنَاَولَِْ ُ قَِريبا ،ـ  َِ  وَ فَِت ا

ثَُر، ولاَل يَغَطَّ  ُدبَُر ُ، وقةد َشعَُر البَِعيِر: كَ  ـوـ 
 َ فَّْيُِ ُ وأْ فَْيُِ ُ،

: َهلََ ، ـوـ   أثَُر ُ  فاء 

ُر ُ، ـوـ   الماُء: لم يََطأْ ُ ما يَُ د ِ

  لي  يج الِعلِم: تاد، ـوـ 

 األرُض: َغطَّاها النَّباُت، ـوـ 

 الاُّوَف: َج َّ ُ. ـوـ 

المَّةعَِر،  والعايِج: الرائُِد، والةواِرُد، والطَّويةلُ ـ 
ومةةا يُةةَردُّ يةةج الِقةةْدِر مةةن َمَرقَةةٍة إذا اْسةةُِِعيَرْت، 

ْيُف، وُكلُّ لاِلِب يَْةٍل أو ِرْتٍق،  والةَّ

 كالُمْعَِِفج.ـ 

والعَفةةاُء، كَسةةماٍء: الُِّةةراُب، والبَيةةاُض  لةة  ـ   
 الَ َدقَِة، والدُُّروُس،

ِ والَِّعَف ِج، والَمَطُر، وبال سةر: مةا َكثُةَر ـ  كالعُفُو 
 من ِري  النَّعاِم، والمَّعَُر الطويُل الوايِج.

 وأبو الِعفاِء: ال ماُر.ـ 

واالْسةةِِعفاُء: َللَبُةةَ  ممةةن يَُ ل ِفُةةَ  أن يُْعِفيَةةَ  ـ   
 من .

 وأْ فَ : أْ فََ  العَْفَو من ماِلِ ،ـ 

 الل ِْ ية: ويََّرها. ـوـ 

 وأْ َطْيُِ ُ َ ْفوا : بغيِر مسألٍة.ـ 

 ،وَ ْفَو ُ الِقْدرِ ـ 

 وَ فاَوتُها، ُمثَلَّثَْيِن: َتبَُدها.ـ 

 و اقَةٌ  ايِيَةُ اللْ ِم: كثِيَرتُ ُ ـ 

  :  ايِياٌت.ـ 

ُض ـ  ٍث: َمن يَْاَ بَُ  وال يََِعَةرَّ والُمعَف ِج، كُمَ د ِ
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 ِلَمْعُرويَِ .

 والعايِيةُ: ِدياُع ّللا   ن العبِد.ـ 

ُ تعةال  مةن الَمْ ةُروِ  ِ فةاء  ومعاـ  يةا    ايا ُ ّللا 
 و ايِية : َوَهَب ل  العايِيَةَ من الِعلَِل والباَلِء،

 كأَْ فَا ُ.ـ 

ُ مةةةةن النةةةةاِس، ـ      والُمعايةةةةا ُ: أن يُعايِيَةةةةَ  ّللا 
 ويُعايِيَُهْم منَ .

 وَ فَّ   ليهم الَخياُل تَْعِفيَة : ماتُوا.ـ 

بُِل اليَبِيَس،ـ  َِ  واْسَِْعفَت ا

 ْسَِْاِفيَة .واْ َِفَِْ : أ ََتْ ُ بممايِِرها مُ ـ 

ْوَل الداِر والَمَ لَِّة، ـ ًَ  و: العَْقَو ُ: شجٌر، وما 

 كالعَقا ِ ـ 

  : ِ قاٌء.ـ 

َِفََر البِئَْر، يأْ بََط من جا ِبِها،ـ  ًْ  وَ قا َ ْقوا : ا

 كاْ َِقَ ،ـ 

 العَلَُم: َ ال، واْرتَفََع، ـوـ 

 األمَر: َكِرَه ُ، يَْعقُو ويَْعِقج. ـوـ 

ٍث: ال ةةائُم  لةة  المةةجِء، والُمعَق ِةةج، كـ    م ةةد ِ
 الُمْرتَِفُع كالعُقاب.

ي: الِعْقةةةُج، بال سةةةر: مةةةا يَْخةةةُرُ  مةةةن بَْطةةةِن  ـ   
يَن يُولَدُ  ًِ  ِ بِج   الاَّ

  : أْ قاٌء. َ قَ ، َكَرَم ، َ ْقيا ،ـ 

 وَ قَّا ُ تَْعِقيَة : سقا ُ ما يُْسِقط ِ ْقيَ ُ.ـ 

 والِعْقياُن، بال سر: ذََهٌب يَْنبُُت.ـ 

ا، أو اْشَِدَّْت َمَراَرتُ ُ،وأـ   ْ قَ : صاَر ُمرًّ

 المجَء: أَتالَ ُ من يي  لمَراَرتِِ . ـوـ 

 وَ قَّ  بَِسْهِمِ  تَْعِقيَة : َرَم  ب  يج الهواِء،ـ 

 الطائُِر: اْرتَفََع يج َليََرا ِِ . ـوـ 

 ومن أَْيَن ُ ق ِيَت، بالةم،ـ 

 واْ ُِِقيَت، أي: أُتِيَت.ـ 

، بالةم ويُْفَُِك: النُّو َةةُ، والَوَسةُط، و: العُْ َو ُ  ـ
وأَْصةةُل الل ِسةةاِن، وأَْصةةُل الةةََّ َِب، وَ قَةةٌب يَُمةة ُّ 
ييُْفَِةةُل يَِْلََِةةْيِن كةةالِمْخراِق، والُ ْجةةَ  ُ الغَليَ ةةةُ، 

 وِغلَُظ كل ِ شجٍء، وُمْعَ ُم 

.ـ    : ُ  ا  وِ  اٌء، وبالفِك: شاِ ٌر تَِميِمجٌّ

ُ ةةةو ُ: َ َطفَةةة ُ إلةةة  العُْ ةةةوِ ، وَ  ةةةا الةةةََّ ََب يَعْ ـ    
 وَ قََد ُ،

ْجَ تَ  وَغلََّ ها، ـوـ  ًُ  بمتار : أْ َ َم 

بُِل: َغلَُ ْت وَسِمنَْت، ـوـ  َِ  ا

 بُِخْرئِِ : َ َرَ  بعٌض وبَِقَج بعٌض، ـوـ 

 الدُّ اُن: تََاعََّد، ـوـ 

 الفَْ ُل الناقةَ: أَْلقََ ها، ـوـ 

  ل  قوِمِ : َ َطَف، ـوـ 

 يال ا  يج ال ديِد: قَيََّد ُ وَشدَّ ُ. ـوـ 
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وإبِةةٌل ِمْع ةةاٌء، بال سةةر: َسةةِمينَةٌ، أو كثيةةر ٌ. ـ   
 َرأُْس ذا  نَد ُ ْ وِ  ذا.

 واألْ َ  : المديُد العُْ َوِ ، والغليُظ الَجْنبَْيِن.ـ 

وشا ٌ َ ْ واُء: بَْيةاُء الََّ َِب وسائُِرها أْسوُد، ـ 
  اصٌّ باألْ ثَ .

َسةةةْيِف  وُرْمِ ةةة  تَْعِ يَةةةة : َشةةةدَّ  وَ  َّةةة   لةةة ـ    
  ليهما ِ ْلباء  َرْلبا .

ٍ: اللَّبَُن الَمْخُض، وَوْلبُ .ـ  ، َكغَنِج   والعَِ جُّ

 ي: َ َ   بمتاِرِ  يَْعِ ج َ ْ يا : أَْغلََظ َمْعِقَد ُ،ـ 

 َتْيٌد: ماَت، ـوـ 

 كعَ َّ  وأَْ َ  .ـ 

َجْمةةُع  والعةةاكج: الَمي ِةةُت، والةةَي يَبيةةُع العَُ ةةا،ـ   
 ُ ْ َوٍ ،

ِ، لَسِويِ  الُمْقِل.ـ   والُمولَُع بُِمْرِب العَِ ج 

 وأَْ  ا : أْوثَقَ ُ.ـ 

 و: ُ ْلُو المجِء، مثلثة ، ـ

 وُ الَوتُ ، بالةم،ـ 

 و اِليَُِ : أَْريَعُ .ـ 

،ـ  ا، يهو َ ِلجٌّ  َ ال ُ لُوًّ

 وَ ِلَج، َكَرِضَج،ـ 

 وتَعَلَّ  وَ ال ُ،ـ 

 ب ، ـوـ 

 ْعال ُ واْ لَْوال ُ وأْ ال ُ وَ الَّ ُ و اال ُ واْسَِ ـ 

 ب : َصِعَد ُ. ـوـ 

والُ ةةةةروُف الُمْسةةةةَِْعِليَةُ: َصةةةةغََ  َضةةةةْخَطٍظ. ـ     
ْيعَةُ، واسٌم.  وكسماٍء: الر ِ

 وَ ال النَّهاُر: اْرتَفََع،ـ 

 كاْ َِلَ  واْسَِْعلَ .ـ 

ابَّةَ: َرِكبَها.ـ   وَ ال الدَّ

 وأْ لَ   ن :  ََ َل.ـ 

 لَ   ن :  ََ َل.وأ ْ ـ 

، وَ ةةالَ ـ    َوَ ِلةةَج يةةج الَمَ ةةاِرِم، َكَرِضةةَج، َ ةةالء 
ا.   لُوًّ

 ورجٌل  اِلج الَ عِب: شريٌف.ـ 

ةةةَرِف، وَمْقبَةةةَر ُ م ةةةةَ ـ     والَمْعةةةال ُ: َكْسةةةُب المَّ
 بالَ جوِن،

 و  باليمامِة،ـ 

 وع قُْرَب بَْدٍر.ـ 

 وِ ْليَةُ الناِس،ـ 

 ُُِهم.وِ ْليُهم، َمْ سوَرْيِن: ِجلَّ ـ 

 وَ الَ ب  وأَْ ال ُ وَ الَّ ُ: َجعَلَ ُ  اِليا .ـ 

والعاِليَةُ: أَْ لَ  القَناِ ، أو رأُسة ُ، أو الن ِْاةُف ـ 
ةةناَن، ومةةا يَةةْوَق  َْجةةٍد إلةة  أرِض  الةةَي يَِلةةج الس ِ
ى ب ةةةةاِهِر  تِهاَمةةةةةَ إلةةةة  مةةةةا َوراَء م ةةةةةَ، وقُةةةةر 

 المدينِة،
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 وهج: العَواِلج،ـ 

، بالةم  اِدَر ٌ.والن ِْسبَةُ:  اـ   ِلجٌّ وُ ْلِويٌّ

 و الَ  وأَْ لَ : أتاها.ـ 

أِْس أو العُنُةِ ، ـ   والِعةالَو ُ، بال سةر: أْ لَة  الةرَّ
 وما ُوِضَع بين الِعْدلَْيِن،

 من كل ِ شجٍء: ما تاَد  لي ، ويََرٌس. ـوـ 

والعَْليةةاُء: السَّةةماُء، وَرأُْس الَجبَةةِل، والم ةةاُن ـ   
الَ مةةةن شةةةجٍء، والفَْعلَةةةةُ العةةةاِلج، وكةةةلُّ مةةةا َ ةةة

 العاِليَةُ.

 وُ ْليا ُمَةَر، بالةم والقَْاِر: أَْ الها.ـ 

لَ ،ـ  ابَِّة تَْعِليَة :  َ َّ  وَ لَّ  الَمِاَع  ِن الدَّ

 الِ ِاَب: َ ْنَو َ ُ، ـوـ 

 كعَْلَو َ ُ َ ْلَو َة  وُ ْلوا ا .ـ 

َهُرو ُ.ـ  ِْ  و الَْوا  َِعيَّ ُ: أَ

ةةةةْخُم، والطَِّويةةةةُل، والِعْليةةةةاُن، باـ      ل سةةةةر: الةَّ
 والَمِاُع، والناقةُ الُمْمِريَةُ،

 من األْصواِت: الَجهيُر، ـوـ 

كالِعل ِياِن، ب سرتين وشةد ِ الةالِم ييهمةا، وذََكةُر ـ 
باعِ، وبالةم: ُ ْنواُن الِ ِاِب.  الة ِ

 والعاَليَةُ: ع، وكلُّ موِضعٍ ُمْرتَِفعٍ،ـ 

 كالعَْلجِ، كَ ْبجٍ.ـ 

َج.والعَلِ ـ  . وب  ُسم ِ : المديُد القِويُّ  جُّ

َجٌر يُْجعَُل  لية  األقِةُط، ـ  ًَ والعاَل ُ: السَّْنداُن، و

ْولَهةةا الِخثْةةُج، ويُْ لَةةُب بهةةا،  ًَ وكالعُْلبَةةِة يُْجعَةةُل 
 والناقةُ الُمْمِريَةُ، ويرٌس، وجبٌل.

ٍ: يةج السةماِء السةابِعِة، ـ  وِ ل ِيُّةوَن، جمةُع ِ ل ِةج 
 واُح الُمْؤِمنِيَن.تَْاعَُد إلي  أرْ 

 ويَْعلَ  بُن أَُميَّةَ،ـ 

 وُمعَلَّ  بُن أبج أسٍد: َص ابيَّان.ـ 

 ويِْعلَ ، ب سر الُمثناِ  الِ ِيِة: امرأ ٌ،ـ 

.ـ   وُ بَْيُد بُن يِْعلَ : تابِِعجٌّ

 وأَ ََ ُ َ ْلوا : َ ْنَو  .ـ 

والَِّعةةاِلج: االْرتفةةاُع، إذا أَمةةْرَت منةة ، قُْلةةَت: ـ   
 بفِك الالِم، ولَها: تَعالَْج.تَعاَل، 

 وتَعَلَّ : َ الَ يج ُمْهلٍَة،ـ 

 المرأ ُ من  ِفاِسها أو َمَرِضها: َسِلَمْت. ـوـ 

ها،ـ   وأتَْيُِ  من َ ِل، ب سر الالِم وَضم ِ

 وِمْن َ لَ ،ـ 

 وِمْن  اٍل، أي: ِمْن يَْوُق.ـ 

ِمْل.ـ  ًْ ، أي: ا  و اِل َ لَجَّ

 سِر: الغُْريَةُ والعُل ِيَّةُ، بالةم وال ـ 

  : العاَلِلج.ـ 

ةةةٍم: سةةةابُع ِسةةةهاِم الَمْيِسةةةِر، ـ     والُمعَلَّةةة ، كُمعَ َّ
ويََرُس األْشةعَِر، وَغِلةَط الجةوهِريُّ يََ َسةَر الَمة ُ 
وبَِ ْسةةِر الةةةالِم: الةةَي يةةةأتج الَ لُوبَةةةَ مةةةن قِبَةةةِل 

 يَمينها، ويََرٌس.
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 ويُعَْيلَ : َرُجٌل.ـ 

 والُمْعَِِلج: األَسُد.ـ 

ٍ،وـ   ُ لَجُّ بُن َرباحٍ، كُسَمج 

 وَ ْلياُن، بالفِك،ـ 

 وُ لَيَّاُن، بالةم وَشد ِ الياِء،ـ 

ثوَن.ـ   وإبراهيُم ابُن ُ لَيَّةَ، كُسَميَّةَ: ُمَ د ِ

يَِة واِدي القَُرى،ـ  ًِ  والعُلَ ، كُهد ى: د بِنا

 وع بدياِر َغَطفَاَن، وَرِكيَّاٌت بدياِر ِكالٍب.ـ 

 ِدينَِة.وكَسماٍء: ع بالمَ ـ 

 وِس َّةُ العاَلِء: ببُخاراَء.ـ 

 وُكوَر ُ العاَلتَْيِن: بِِ ْمَص.ـ 

ةةُ العاِليَةةةُ، وبةال الٍم: اْمةةَرأ ٌ، ـ   والعَْلةةواُء: الِقاَّ
 ويَرساِن.

.ـ  ، بَ ْسَرتَْيِن: العُلُوُّ  والِعِلجُّ

 ي: َ لَ  السَّْطَك يَْعِليِ  َ ْليا  وُ ِليًّا: َصِعَد ُ. ـ

ةةةةةـ      ًَ ْرف، و ةةةةةن ِسةةةةةيبََوْيِ : اْسةةةةةٌم وَ لَةةةةة : 
 لالْسِِعالِء: آوَ لَْيها و ل  الفُْلِ  تُْ َملُوَن{،

ب ِِ {،ـ  ًُ بَِة َكَمْع: آوآتَ  الماَل َ لَ   ًَ  والُماا

 والُمجاَوَتِ :ـ 

 إذَا َرِضيَْت  لج بنُو قَُمْيرٍ 

َ  لةةة  مةةةا ـ     والَِّْعليةةةِل كةةةالالَِّم: آولَُِ ب ِةةةُروا ّللا 
 َهَداُكْم{،

يِن َغْفلٍَة{،واـ  ًِ  ل َّْريِيَِّة: آوَدَ َل الَمِدينَةَ  ل  

وبمعنةةةة  مةةةةن: آإذا اْكَِةةةةالُوا  لةةةة  النةةةةاِس ـ     
 يَْسَِْويوَن{،

ِ إالَّ ـ      والبةةةةاِء: آَ لَةةةة  أن الَّ أَقُةةةةوَل َ لَةةةة  ّللا 
،}  الَ  َّ

واالْسِِدراِك: يالٌن َجَهنَِّمجٌّ َ لَ  أ   ال يَْيةأَُس ـ 
،ِ  من رًمِة ّللا 

 ُن تائد   للَِّعويِض، كقوِلِ :وت وـ 

إن لم يَِجةْد يومةا   ****    إنَّ الَ ِريَم وأبِيَ  يَْعَِِمْل 
 َ لَ  َمْن يََِِّ لْ 

أي مةةةن يََِِّ ةةةُل  ليةةة ، يََ ةةةَََف " ليةةة " وتاَد 
وت وُن اْسما  ـ "َ ل " قَْبَل الموصوِل ِ َوضا ، 

 بمعن  يَُوْيٍ :

ْمُؤها.َغَدْت من َ لَْيِ  بَْعَدما تَمَّ  ِِ 

 وَ لَْيَ  َتْيدا : اْلَ ْم ُ.ـ 

 ي: َ ِمج، َكَرِضَج، َ م  : ذهَب بََاُر ُ ُكلُّ ُ، ـ

، وقةةد تَُمةةدَُّد اليةةاُء، ـ    كاْ مةةاَي يَْعمةةاُي اْ ِميةةاء 
 وتَعَمَّ ،

ِْ ُ ْمجٍ وُ ْميةاٍن وُ مةاٍ ، ـ  يهو أْ َم  وَ ٍم، ِم
 ْميَةٌ.كأَ َّ ُ َجْمُع  اٍم، وهج َ ْمياُء وَ ِميَةٌ و َ 

ا ُ تَْعِميَة : َصيََّر ُ أْ َم ، ـ   وَ مَّ

 معن  البْيِت: أَْ فا ُ. ـوـ 

والعََمةة  أيةةةا : ذهةةاُب بََاةةِر القَْلةةِب، والِفْعةةُل ـ   
. وتقةةةوُل: مةةةا  ةةةفَةُ ِمثْلُةةة  يةةةج غيةةةِر اْيعةةةالَّ والا ِ

 أْ ما ُ، يج هَ  دون األول .
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َهَر ُ.ـ  ِْ  وتَعاَم : أ

والعَِميَّةةُ، كغَنِيَّةٍة ويةةةمُّ: والعَمةاَء ُ والعَمايَةةةُ ـ  
 الغوايَةُ، واللََّجاُ .

يَّةةةةُ، بال سةةةر والةةةةم ُمَمةةةدَّدتج المةةةيم ـ     والعُم ِ
 والياِء: الِ ْبُر، أو الةَّالُل.

يًّا: لم يُْدَر َمْن قََِلَ ُ.ـ  يًّا، كِرم ِ  وقَُِل ِ م ِ

ةةاُل، جمةةع أْ َمةة ، وأْغفةةاُل ـ    واألْ مةةاُء: الُجهَّ
 ِ ماَر َ بها،األرِض الِج ال 

 كالَمعاِمجِ، والِطواُل من الناس.ـ 

 وأْ ماٌء  اِميَةٌ: ُمبالَغَةٌ.ـ 

ٍ،ـ  ٍ كُسَمج   ولَِقيُِ  َص َّةَ ُ َمج 

 وُ ْمجٍ يج الِمْعر،ـ 

ا.ـ  رًّ ًَ  وأْ َم ، أي: يج أَشد ِ الهاِجَرِ  

، أو رجةٌل كةان يُْفِِةج يةج ـ  : اسٌم ِللَ ر ِ أو ُ َمجٌّ
ِ، يجةاَء يةج  رْكةٍب، يَنََ لُةوا َمْنةِ ال  يةج يةوٍم الَ ج 

، يقال: من جةاَءْت  لية  هةَ  السةا ةُ مةن  ًار ٍ
رامةا  إلة  قابِةٍل. يََوثَبُةوا  ًَ ةراٌم، بَِقةَج  ًَ َغٍد وهو 
يَن، أو  ًِ  وايَُوا البَْيَت من َمِسيَرِ  لَْيلََِْيِن جاد ِ

ُهْم. ًَ ُِْهرا ، ياْجِا  اسُم رجٍل أغاَر  ل  قَْوٍم 

: السَّةة اُب الُمْرتَِفةةُع، أو الَ ثِيةةُف، أو والعََمةةاءُ ـ   
قِيةةُ ، أو األْسةةَوُد، أو األْبةةيَُض،  الُمْمِطةةُر، أو الرَّ

 أو هو الَي َهَرَق ماَء ُ.

 وَ َم  يَْعِمج: َساَل،ـ 

 الَمْوُ : َرَم  بالقَََى، ـوـ 

البَِعيُر بِلُغاِمِ : َهَدَر يََرَم  ب   ل  هامِِةِ ،  ـوـ 
 أو أيًّا كان.

 ْ ََِما ُ: اْ ِاَر ُ،واـ 

 واالسم: الِعْميَةُ، وقََاَد ُ.ـ 

واألْ َمياِن: السَّْيُل، والَ ريُ ، أو واللَّْيةُل، أو ـ 
 والَجَمُل الهائُج.

ةة ، كُربَّةة : إذا أْشةةَريوا  لةة  ـ    وتََرْكنةةاُهْم ُ مَّ
 الموِت.

 وَ مايَةُ: جبٌل، وثَنَّا ُ الماِ ُر،ـ 

 يقال َ َمايََِْيِن.ـ 

ِ. وَ ماـ  ِ: كأََما وّللا   وّللا 

 وأْ ما ُ: وَجَد  أْ َم .ـ 

 والعََم : القاَمةُ، والطُّوُل، والغُباُر.ـ 

 والعاِميَةُ: البَ َّاَء ُ.ـ 

 والُمْعَِِمج: األَسُد.ـ 

لَّةُ، والُخُةوعُ ـ  َِ  و: العَْمُو: الةالُل، وال

  : أْ ماٌء.ـ 

: ِصْرتُ  ـ ا وَ نَاء   أسيرا ، و: َ نَْوُت ييهم ُ نُوًّ

 كعَنِيُت، َكَرِضيُت، وَ َةْعُت، وأْ نَْيُِ  أ ا،ـ 

 المَّْجَء: أْبَدْيُِ ، ـوـ 

 ب : أْ َرْجُِ . ـوـ 

 والعَْنَو ُ: االسم من ، والقَْهُر، والَمَودَّ ُ، ِضدٌّ.ـ 

والعَةةةةوا ِج: النسةةةةاُء، ألَ َُّهةةةةنَّ يُْ لَْمةةةةَن يةةةةال ـ     
 يَْنَِِاْرَن.
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، وأْ ةةالٌل مةةن بَةةْوٍل وبَعَةةٍر والَِّْعنِيَةةةُ: الَ ةةْبسُ ـ   
 يُْطلَ  بها البَعيُر الَجِرُب،

 كالعَنِيَِّة، وَلْلُج البَعيِر بها.ـ 

يها،ـ  ًِ  واألَْ ناُء من السماِء:  َوا

ةةُدُهما:  ـوةةـ    ًِ ِمةةَن القَةةْوِم: ِمةةْن قَبائِةةَل َشةةَِّ ، وا
 ِ ْنٌو، بال سر.

َهَرتْ ،ـ  ِْ  وَ نَِت األرُض بالنَّباِت: أ

 ِْ ،كأَْ نَ ـ 

 ال ْلُب للمَّْجِء: أتا ُ يَممَّ ، ـوـ 

 الِقْربَةُ بماٍء كثيٍر: لم تَْ فَْ  ، يََ َهَر، ـوـ 

 ب  أُُموٌر:  ََ لَْت، ـوـ 

. ـوـ   األْمُر  لي : َش َّ

ُم السائُِل.ـ   والعا ِج: األَسيُر، والدَّ

 وُ ْنواُن الِ ِاِب: ِسَمُِ ،ـ 

 كُمعَنَّا ُ، وقد َ ْنَوْ ُِ .ـ 

ي: َ نا ُ األَْمُر يَْعنِيةِ  ويَْعنُةو  ِ نايَةة  وَ نايَةة   ـ
 وُ نِيَّا : أََهمَّ .

واْ َِنَةة  بةة : اْهةةَِمَّ. وُ نِةةَج، بالةةةم، ِ نايَةةة ، ـ   
 وكرِضَج قَليٌل، يهو ب  َ ٍن.

َدَث،ـ  ًَ  وَ نَِج األْمُر يعنَ :  ََ َل، و

 يي  األْكُل:  ََجَع، يَعنج، َكيَْرِمج ويَْرَض ، ـوـ 

َهَرتْ ، ـوـ  ِْ  األرُض بالنَّباِت: أَ

 بالقَْوِل كَا: أراَد. ـوـ 

ُةة : ـ    وَمْعنَةة  ال ةةالِم وَمْعنِيُّةة  وَمْعناتُةة  وَمْعنِيَِّ
ٌد. ًِ  وا

،ـ   وَ نَ  َ ناء 

 وتَعَنَّ :  َِاَب، وأَْ نا ُ وَ نَّا ُ.ـ 

 والعَْنيَةُ، بالفِك: العَناُء.ـ 

 وتَعَنَّاها: تََجمََّمها.ـ 

: ُمبالَغَةٌ.وَ ناـ   ٌء  اٍن وُمعَن ٍ

 و ا ا ُ: شاَجَر ُ، وقاسا ُ،ـ 

 كَِعَنَّا ُ.ـ 

 والعُْنياُن: العُْنواُن. وقد أْ نا ُ وَ نَّا ُ وَ نَّنَ .ـ 

ساِر.ـ  َِ  وَ نَِج، َكَرِضَج:  َِمَب يج ا

 والُمعَنَّ ، كُمعَ ٍَّم: يََرٌس.ـ 

 وما يُعا ُوَن مالَُهْم: ما يَقُوُموَن  لي .ـ 

، بالةةم، وَ ةوَّ    ـ و: َ َوى يَْعِوي َ يًّةا وُ ةواء 
َت، أو مةدَّ َصةْوتَ   وَ ِويَّة : لََوى َ ْطَم ُ، ثم َصوَّ

 ولم يُْفِاْك،

 المجَء: َ َطفَ ، ـوـ 

 كاْ ََِوى ييهما،ـ 

 الرجُل: بَلََ  ثاَلثِيَن سنة ، يَقَِويَْت يَُد ، ـوـ 

 يدا ،يَعََوى يََد َغْيِرِ ، أي: لَواها َشدـ 

 البَُر َ والقَْوَس: َ َطفَها، ـوـ 
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اها ياْ عََوى،ـ   كعَوَّ

ُجل: َكَََّب، وَردَّ، ـوـ   َ ِن الرَّ

 إل  الِفِْنَِة: َد ا. ـوـ 

اُء، ويُْقَاُر: الَ ْلُب، واالْسُت،ـ   والعَوَّ

ِ ، بالةم والفِك، وَمْنِ ٌل ِللقََمر َ ْمَسةةُ ـ  كالعُوَّ
هةةا ِكِابَةةةُ أِلةةٍف، والنةةاُب كواِكةةَب، أو أربعةةةٌ، كأَ َّ 

بِِل. َِ  من ا

 واْسَِْعواُهْم: اْسَِغَاَث بهم.ـ 

والُمعاِويَةُ: الَ ْلبَةُ، وِجةْرُو الثْعلَةِب، وبِةال الٍم: ـ 
.  ابُن أبج سفياَن الاَّ ابِجُّ

وأبةةو ُمعاِويَةةةَ: الفَْهةةُد، وتَْاةةغيُرها: ُمعَْيةةَو ٌ ـ   
الفِك وسةةةة وِن وُمعَيَّةةةةٌ وُمعَي ِيَةةةةٌ. وَمْعِويَةةةةُ، بةةة

 العيِن: ابُن امِرِئ القيِس بِن ثَْعلَبَةَ.

وَ ةةا وَ ةةْو وَ ةةاْي: َتْجةةٌر للَةةةئيِن، والِفْعةةُل: ـ   
 ةةةةاَ   يُعةةةةاِ ج ُمعا ةةةةا  ، وَ ةةةةْوَ   يُعَةةةةْوِ ج 

 وَ ْيعَ  يُعَْيِعج َ ْيعا   وَ ْيعاٌء.

 وَ وَّ ُ: اسٌم.ـ 

ٍ: َمْوِضعاِن.ـ  ، كُسَمج   وأَْ واٌء وُ َويٌّ

 ُهْم: صايََ ُهْم.و اواـ 

 وتَعاَوْوا  لي : اجِمعوا.ـ 

و: الِعْهُو، بال سر: الَجْ ُ ، والَجَمةُل النَّبِيةُل ـ 
 الثَّبَجِ اللَّطيفُ ُ، وهو مع ذل  شديٌد.

 وأَْ َه : َوقَعَْت يج ماِلِ  العاَهةُ.ـ 

 ي: َ جَّ باألْمِر، كَرِضَج، ـ

ِلَوْجةِ  ُمةراِدِ ، وتَعايا واْسَِْعيا وتَعَيَّا: لم يَْهَِِد ـ 
ًْ اَمة ، وهةو َ يَّةاُن  أو َ َجَ   نة ، ولةم يُِطةْ  إ
، وَجْمعُ : أْ ياٌء وأْ يِياُء.  و اياُء وَ جٌّ وَ يِجٌّ

وَ يِةَج يةج الَمْنِطةِ ، َكَرِضةَج، ِ يًّةا، بال سةر: ـ 
ِاَر. ًَ 

 وأَْ يا الماشج: َكلَّ،ـ 

 السَّْيُر البعيَر: أَكلَّ ُ. ـوـ 

 ا وَمعايٍ: ُمْعيِيَةٌ.وإبٌِل َمعايَ ـ 

راِب، أو ـ  ويَْ ٌل َ ياٌء وَ ياياُء: ال يَْهَِِدي للة ِ
 لم يَْةِرب قَطُّ، وكَا الرجلُ 

  : أْ ياٌء،  ل  ًَِف ال ائِِد.ـ 

 وداٌء َ ياٌء: ال يُْبَرأُ من ، وأْ يا ُ الداُء.ـ 

 والُمعايا ُ: أْن تَأتَِج ب الٍم ال يُْهََِدى ل ،ـ 

 ِة.كالَِّْعيِيَ ـ 

 واألْ يِيَّةُ، كأُثِْفيٍَّة: ما  ايَْيَت ب .ـ 

جٌّ من َجْرٍم.ـ  ًَ  وبنو َ ياٍء: 

 وَ ْيعايَة: من َ ْدواَن.ـ 

 والُمعَيَّا، كُمعَ ٍَّم: ع.ـ 

.ـ  جٌّ ًَ  وَ يايَةُ: 

 وَ يِيُِ ، َكَرِضيُِ : َجِهْلُِ .ـ 

.ـ   والعَجُّ بُن َ ْد اَن: أُ و َمعَد ٍ

 فَْصُل الغَْين
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ْيعَةةُ ي: ا ـ لغَْبيَةةُ: الَمَطةَر ُ غيةُر ال ثيةَرِ ، أو الدُّ
ياِل،  المديد ُ، والاَّبُّ ال ثيُر من الماِء والس ِ

 من الُِّراِب: ما َسَطَع من ُغباِرِ ، ـوـ 

 كالِغباِء.ـ 

 وشجر ٌ َغْبياُء: ُمْلَِفَّةٌ، وُغْاٌن أْغبَ .ـ 

ةةةةةةعَِر، ـ       ةةةةةُِْر، وتَْقاةةةةةيُر المَّ والَِّْغبِيَةةةةةةُ: السَّ
 واْسِِئْاالُ ُ.

 وجاَء  ل  َغبِيَِة الممِس، أي: َغْيبَِِها.ـ 

 و: َغبَا المجَء، ـ

 نةة  َغبةةا  وَغبةةاَو  : لةةم يَْفِطةةْن لةة ، وهةةو  ـوةةـ   
،  َغبِجٌّ

 المجُء من : َ ِفَج. ـوـ 

ٍ: َغْفلَةٌ.ـ  ، كُاِلج   ويي  َغْبَو ٌ وُغبُوَّ ٌ وُغبِجٌّ

 والغَباُء: الَخفاُء من األرِض.ـ 

 لغَاتِيَةُ: الَمْرأ ُ البَْلهاُء.ي: اـ 

بةُد،  ـ و: الغُثةاُء، كغُةراٍب وُت َّةاٍر: القَْمةُ ، وال َّ
والهاِلةةُ ، والبةةاِلج مةةن وَرِق المةةجِر الُمخةةاِلِط 

 َتبَِد السَّْيِل.

 َغثَا الواِدي َغثْوا .ـ 

 ي: وَغثَ  يَْغثِج َغثْيا ، ـ

ةةْيُل الَمْرتَةةَع: َجَمةةَع بَْعَةةة ُ إلةة  ب ـوةةـ    عةةٍض، السَّ
الَوتَ ُ، ًَ  وأَْذَهَب 

 كأَْغثَ ،ـ 

 ال الَم يَغثِيِ  ويَْغثا ُ: َ لََط ، ـوـ 

 الماَل والناَس: َ بََطُهْم، وَضَرَب ييهم، ـوـ 

 النَّْفُس َغثْيا  وَغثَيا ا : َ بُثَْت، ـوـ 

 السماُء بالسَّ اِب: َغيََّمْت. ـوـ 

 ييها. وَغثِيَِت األرُض بالنَّباِت، َكَرِضَج: َكثُرَ ـ 

 واألْغثَ : األَسُد.ـ 

: البُْ ر ُ، أو مةا بةيَن صةالِ   ـ و: الغُْدَو ُ، بالةم ِ
 الفجِر وُللوعِ الممِس،

 كالغَداِ  والغَِديَّةِ ـ 

، أو ال ـ     : َغةةَدواٌت وَغةةِديَّاٌت وَغةةدايا وُغةةُدوٌّ
 يقاُل َغدايا إالَّ َمَع َ مايا.

ا وُغْدَو  ، بالةم،ـ   وَغدا  لي  ُغُدوًّ

 اْغََِدى: بَ ََّر.وـ 

 وغادا ُ: باَكَر ُ.ـ 

.ـ   والغَُد: أْصلُ ُ َغْدٌو، وهو َغِديٌّ وَغَدِويٌّ

والغاِديَةةةُ: السَّةة ابَةُ تَْنَمةةأُ ُغةةْدَو  ، أو َمْطةةَر ُ ـ   
 الغَداِ .

 والغَداُء: لعاُم الغُْدَو ِ ـ 

  : أْغِديَةٌ.ـ 

َل النهاِر،ـ   وتَغَدَّى: أََكَل أوَّ

ْيُِ  تَْغِديَة ، يهةو َغةْدياُن، كغَِدَي، َكرَ ـ  ِضَج. وَغدَّ
 وهج َغْديا.
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.ـ   وأبو الغاِديَِة: يََساُر بُن َسبُعٍ، َص ابِجٌّ

 والغاِدي: األََسُد.ـ 

اُء بُن َكْعٍب، ُمَمدٌَّد.ـ   والغَدَّ

 وما تََرَك من أبيِ  َمْغد ى وال َمراًا ،ـ 

ة : َشبَها .ـ  ًَ  وَمْغدا   وال َمرا

ٍ: ُكةةةةلُّ مةةةةا يةةةةج بُطةةةةوِن والغَةةةةَدويُّ ـ      ، كعََربِةةةةج 
الَ واِمِل، أو  اصٌّ بالماِء، أو أْن يُباَع البعيةُر 
أو غيُر ُ بما يَْةِرُب الفَْ ةُل، أو أْن تُبةاَع المةا ُ 

 بما  ََ ا ب  الَ ْبُ ،

. ـ ِ يج ال ل ِ ِ والغَََِوي  ي  َِ  و: كـ الغَ

ٍ: السَّْخلَةُ ـ  ، كغَنِج  يُّ َِ  والغَ

  : ِغَاٌء.ـ 

الِغَاُء، كِ ساٍء: ما ب   َماُء الِجْسِم وقِواُم ُ. وـ 
َْوا  وَغََّا ُ واْغَََِى وتَغَََّى.  َغَا ُ َغ

 والغَََا، َمْقاوَر  : بَْوُل الَجَمِل.ـ 

 وَغََا ُ،ـ 

 ب : قََطعَ ، ـوـ 

 كغَََّا ُ، واْ قََطَع، وساَل، وأْسَرَع،ـ 

يَة   ـوـ  َِ  .الِعْرُق: ساَل َدما ، كغَََّى تَْغ

كة : الفََرُس النَِّميُط الُمْسِرُع، ـ  والغَََواُن، ُمَ رَّ
ُ ، وهةةج: بهةةاٍء، ومةةاٌء بةةيَن  ًِ ةةِليُط الفةةا والسَّ

 البَْاَرِ  والمدينِة.

 واْسَِْغَا ُ: َصَرَ  ُ يََمدَّ َصْرَ  ُ.ـ 

 والغاِذيَةُ: ِ ْرٌق.ـ 

 وهو غاِذي ماٍل: ُمْاِلُ  ، وسائُِس .ـ 

يَةُ: الَِّ ـ  َِ  ْربِيَةُ.والَِّْغ

ي: َغََْيُِة : َغََْوتُةة ، ولةم يَْعِرْية  الجةةوهري، ـ  
 يَأَْ َ َر ُ.

َمُن قَْلبَ : لَِ َق ب ، وَغطَّا ُ، ـ  و: َغَرا الس ِ

الِجْلةةَد: أْلَاةةقَ  بةةالِغراِء. وقَةةْوٌس َمْغةةُروَّ ٌ  ـوةةـ   
 وَمْغِريَّةٌ.

: أُوِلَع،ـ   وَغِرَي ب ، كَرِضَج، َغرا  وِغراء 

 وُغِرَي، مةمومِيِن، كأُْغِرَي ب ـ 

ُُ . ـوـ   الغَِديُر: بََرَد ما

 : ولَّعَ ، ـوأَْغَرا ُ ب  واالسم: الغَْرَوى ـ 

 بينُهم العََداَو َ: أْلقاها، كأَ َّ  أْلَ قَها بهْم. ـوـ 

ةَ  بة ، أو شةجٌء ـ  والغََرا: مةا ُلِلةَج بة ، أو لُا ِ
 يُْسَِْخَرُ  من السََّمِ ،

لَُد البَقََرِ ، وكةلُّ َمْولُةوٍد، كالِغراِء، كِ ساٍء، ووَ ـ 
 والَمْه وُل،

 كالغَرا ِ ـ 

ٍ: الَ َسةةُن ِمنَّةةا ـ     : أْغةةراٌء، والُ ْسةةُن. وكغَنِةةج 
 ومن غيِر ا، والبِناُء الَجي ُِد،

 ومن  الغَِريَّاِن: بِناآِن َمْمهوراِن بال ويِة،ـ 

 وال َغْرَو وال َغْرَوى: ال َ َجَب.ـ 

 ال دابَّةَ ل . ورجٌل ِغراٌء، كِ ساٍء:ـ 
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 وغاَرى بيَن الميئيِن: َوالَ ،ـ 

 ياُل ا : الجَّ ُ. ـوـ 

 والَِّْغِريَةُ: الَِّْطِليَةُ.ـ 

ْغَو ُ ـ  غاَم : الرَّ  والغُراَوى، كالرُّ

ٍ. ـ   : بالفِك. وكغَنِيٍَّة: ع. وكُسَميَّةَ: ماٌء ِلغَنِةج 
ٍ: ماٌء قُْرَب أََجأ.  وكُسَمج 

 َد ُ، وَللَبَ ، وقََاَد ،و: َغَ ا ُ َغْ وا : أرا ـ

 كاْغَِ ا ُ،ـ 

: سةاَر إلة  قِةاِلِهْم واْ ِِهةابِِهم َغةْ وا   ـوـ  العَةُدوَّ
 وَغَ َوا ا  وَغ اَو  ، وهو غاتٍ 

ٍ: ـ    ، َكغَنِةةج  ٍ. والغَةةِ يُّ ، كةةُدِلج  ى وُغةةِ يٌّ  : ُغةة ًّ
 اسُم َجْمعٍ.

َملَ ُ  لي ،ـ  ًَ  وأَْغ ا ُ: 

رَ ـ  ا ُ، وأْمَهلَ ، وأ َّ ْيِن، كغَ َّ  ما لَ ُ  لي  من الدَّ

ها، ـوـ  ًُ  الناقَةُ: َ ُسَر ِلقا

 المرأ ُ: َغَ ا بَْعلُها. ـوـ 

 وَمْغَ ى ال الِم: َمْقِاد ُ.ـ 

 والَمغاِتي: َمناقُِب الغُ اِ .ـ 

و اقَةةٌ ُمْغِ يَةةةٌ: تاَدْت  لةة  السَّةةنَِة َشةةْهرا  يةةج ـ   
 الَ ْمِل.

 وَغْ ِوي كَا: قَْاِدي.ـ 

َمَ لَّةةةٌ بَِهةةرا َ، وَجبَةةٌل بالطةةائِِف، وَغةةْ واُن: ـ   
 ورجٌل،

ْوا: غاِتيَةةةةَ وَغِ يَّةةةةَ، كغَنِيَّةةةٍة وكُسةةةَميَّةَ ـ     وَسةةةمَّ
.ٍ  وُسَمج 

ٌث.ـ   وابُن َغْ ٍو، كَدْلٍو: ُمَ د ِ

.ـ   وربيعةُ بُن الغاتي: تابِِعجٌّ

 واْغََِ ى بفاُلٍن: اْ َِصَّ ب  من بيِن أص ابِ .ـ 

لََم،و: َغَسا الليُل ُغُسوًّ  ـ ِْ  ا: أ

 َكأَْغس .ـ 

 والغَسا ُ: البَلَكُ ـ 

  : َغس ا وَغَسياٌت.ـ 

 والغَْسَو ُ: النَّبِقَةُ ـ 

  : َغْسٌو.ـ 

لََم. ـ ِْ  ي: َغِسَج الليُل، َكَرِضَج: أ

َِالَم ُ.ـ   وأْغسا ُ الليُل: أْلبََس  

ي: ُغِمةةَج  لةةج، كعُنِةةَج، َغْمةةيا  وَغَمةةيا ا :  ـ  
  لي ، واالسم: الغَْميَةُ.أُْغِمَج، يهو َمْغِمجٌّ 

 آومن يَْوقهْم َغواٍا{، أي: أْغماٌء،ـ 

وَ لَةةةة  بََاةةةةِرِ  وقَْلبِةةةةِ  َغْمةةةةَو ٌ وَغمةةةةاَو ٌ، ـ     
 ُمثَلَّثََِْيِن،

 وغاِشيَةٌ وُغْميَةٌ وُغمايَةٌ، َمْةمومِيِن،ـ 

ُ  لةة  بََاةةِرِ  ـ    وِغمةةايَةٌ: غطةةاٌء. وَغمَّةة  ّللا 
ةةةةا ُ تَْغِمةةةةيَة ، وأْغَمةةةة  وَغِمةةةةيَ ُ األ مةةةةُر، وتَغَمَّ

 وأَْغَمْيُِ  إيَّا ُ، وَغمَّْيُِ .

والغاِشيَةُ: الِقياَمةُ، والنةاُر، وقَمةيُص القَْلةِب، ـ 
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وِجْلٌد أُْلبَِس َجْفَن السيِف من أْسفَِل شةاِربِِ  إلة  
 َْعِلِ ، أو ما يََِغَمَّ  قَوائَِم ُ مةن األْسةفاِر، وداٌء 

اُل يأْتُو َةةةةَ ، و ةةةةؤَّ اُر، يةةةةج الجةةةةوِف، والسُّ وَّ الةةةة ُّ
َرِ   ديةةَد ٌ يَةةْوَق ُمةةَؤ  ِ ًَ واألَْصةةِدقاُء يَْنِابُو َةةَ ، و

ِل، ًْ  الرَّ

وِغماُء القَْلِب والسَّْر ِ والسيِف وغيةِرِ : مةا ـ 
 تَغَمَّا ُ.

 و: الغَْمواُء: يََرٌس م، ـ

 من الَمْعِ : الِج تَغَمَّ  وْجَهها بياٌض. ـوـ 

 ويََرٌس أْغَم : كَل .ـ 

 لنَّْبُ .والغَْمُو: اـ 

 وَغِميَ ُ بالسَّْوِل، َكَرِضيَ ُ: َضَربَ ُ،ـ 

 ياُل ا : أتا ُ، ـوـ 

 كغََما ُ يَْغمو ُ،ـ 

 ياُل َةَ: جاَمعَها. ـوـ 

 واْسَِْغَم  ثَْوبَ ُ،ـ 

 ب : تَغَطَّ  ب  َكْيالَ يَْسَمَع وال يََرى. ـوـ 

ٍ: ع.ـ   وكُسَمج 

 ي: الغَةا : شجر ٌ م، ـ

 ئُْب َغة  ، : الغََة ، ومن : ذِ ـ 

 وأرٌض َغْةياُء: كثيَرتُ ُ.ـ 

 وبعيٌر غاٍض: يَأُْكلُ ُ، وإبٌِل غاِضيَةٌ وَغواٍض.ـ 

وبعيٌر َغةٍض: اْشةََِ   بَْطنَة ُ مةن أْكِلهةا، وإبِةٌل ـ 

 َغِةيَةٌ وَغةايا، وقد َغِةيَْت َغة  .

 والغَْةياُء: ُمْجََِمعُها، ويُْقَاُر،ـ 

بِِل.وَغْةيا، َكَسْلَم : ِمئة  من اـ  َِ 

 وَغْةياُن: ع.ـ 

والغاِضةةةةيَةُ: الُمْ ِلَمةةةةةُ، والُمِةةةةةيئَةُ، ِضةةةةدٌّ، ـ     
 والعِ يمةُ من الن ِيراِن.

 وتَغَاَض   ن : تَغَايََل.ـ 

والغََةةةة : أرٌض لبنةةةج ِكةةةالٍب، وواٍد بِنَْجةةةٍد، ـ    
 والغَْيَةةُ.

 وأهُل الغََة : أهُل  َْجٍد.ـ 

ِ  بةةةِن وِذئةةةاُب الغََةةةة : بنةةةو َكْعةةةِب بةةةِن ماِلةةةـ    
ْنَ لَةَ. ًَ 

 وأْغَة : أْد َ  الُجفُوَن،ـ 

  ل  المجِء: َسَ َت، ـوـ 

لََم، أو أْلبََس كلَّ شجٍء، ـوـ  ِْ  الليُل: أ

 كغََةا يَْغُةو ييهما،ـ 

  ن  َلْريَ ُ: َسدَّ ُ، أوَصدَّ ُ. ـوـ 

بِِل الِ راِم.ـ  َِ  والغَْةيا َةُ: الَجَماَ ةُ من ا

َسُن الغُ ـ  ًَ ِ جامٌّ وايٌِر.وشجٌء غاٍض:   ُةو 

 ورُجٌل غاٍض،ـ 

 وقد َغَةا.ـ 

ي: َغَطةة  المَّةةباُب، َكَرَمةة ، َغْطيةةا ، ويَُةةةمُّ:  ـ  
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 اْمَِْلَ،

 الناقَةُ: ذََهبَْت يج َسْيِرها، ـوـ 

لََم، ـوـ  ِْ  الليُل: أ

المجر ُ: لالَْت أْغاا ُها، واْ بََسَطْت  ل   ـوـ 
 األرِض،

 كأَْغَطْت،ـ 

ُِْلَمَِ ُ،الليُل ياُل ا   ـوـ   : أْلبََس ُ 

 كغَطَّا ُ،ـ 

 المجَء، ـوـ 

  لي : َسََِر ُ، وَ الَ ُ، ـوـ 

 كأَْغطا ُ وَغطَّا ُ.ـ 

 واْغََِط : تَغَطَّ .ـ 

لََم، ـ ِْ  و: َغَطا الليُل َغْطوا  وُغُطوا : أ

 الماُء: اْرتَفََع، ـوـ 

 المجَء: دارا ُ، وَسََِر ُ. ـوـ 

 طَّ  ب .والِغطاُء، كِ ساٍء: ما يُغَ ـ 

والِغطايَةُ، بال سر: مةا تَغَطَّةْت بة  المةرأ ُ مةن ـ 
ْمِو الث ِياِب كِغاللٍَة و  ِوها. ًَ 

 وأْغَط  الَ ْرُم: َجَرى يي  الماُء.ـ 

 وإ َّ ُ لََُو َغَطواٍن، م ركة : َمنَعٍَة وَكثَْرٍ .ـ 

ْبيَةُ. ـ  و: الغَْفُو والغَْفَو ُ والغَْفيَةُ: ال ُّ

ا:  اَم، أو  َعََس، وَغفَا َغْفوا  ـ   وُغفُوًّ

 كأَْغفَ ، وَلفَا  ل  الماِء.ـ 

 ي: وَغفَ  الطعاَم، ـ

واِن أو ـ  كَرَمة :  َقَّةا ُ مةن الغَفَة ، ِلَمةْجٍء كةال ُّ
 الِ ِْبِن،

 كأَْغفَ .ـ 

والغُفةةاُء: الغُثةةاُء، وآيَةةةٌ للنَّْخةةِل كالغُبةةاِر يَقَةةُع ـ   
طةةاُم البُةةةر ِ  ًُ ، ومةةةا  لةة  البُْسةةةِر، يمةةا يُةةةْدِرُك، و

 يَْنفو َ ُ من إبِِلِهْم.

 وأَْغفَ  الطعاُم: َكثَُرْت  ُخالَُِ .ـ 

 و ام  ل  الغَفَ ، أَي: الِْبِن يج بَْيَدِرِ .ـ 

 واْ غَفَ : اْ َ َسَر.ـ 

 والغُفَاَء ُ، بالةم: البياُض  ل  الَ َدقَِة.ـ 

 وَغِفَج، َكَرِضَج، َغْفيَة :  َعََس.ـ 

ْبيَةُ ـ   .والغَْفيَةُ: ال ُّ

: ِضدُّ َرُ ةَص.  ـ ، يهو غاٍل وَغِلجٌّ و: َغالَ َغالَء 
.ُ  وأْغال ُ ّللا 

ٍ، أي: الغاَلَِء.ـ  ِ، َكغَنِج   وبْعُِ  بالغاِلج والغَِلج 

 وغاال ُ،ـ 

 ب : ساَم يأَْبعََط. ـوـ 

دَّ ُ،ـ  ًَ ا: جاَوَت   وَغالَ يج األَْمِر ُغلُوًّ

ا: َريَةَع يَ  ـوةـ   َدْيةِ  ألْقَاةة  بالسَّةْهِم َغْلةةوا  وُغلُةوًّ
 الغَايَِة،
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 كغاال ُ،ـ 

، ـوـ   ب  ُمغاال   وِغالء 

ٍ ـ    يهةةو رجةةٌل َغةةالٌء، كسةةماٍء، أي: بعيةةُد الغُلُةةو 
 بالسَّْهِم،

 السَّْهُم: اْرتَفََع يج ذَهابِِ ، وجاَوَت الَمَدى. ـوـ 

 وكلُّ َمْرماٍ  َغْلَو ٌ ـ 

 : َغلَةةةَواٌت وِغةةةالٌء. ويةةةج المثةةةِل؛ "َجةةةْرُي ـ    
 يَاِت ِغالٌء".الُمََك ِ 

 والِمْغلَ ، بال سر: َسْهٌم يُْغلَ  ب .ـ 

، ـ  والغُلَواُء، بالةم ويِك الالم ويَُسة َُّن: الغُلُةوُّ
ُل المَّباِب، وُسْرَ ُِ ُ،  وأوَّ

 كالغُْلواِن، بالةم.ـ 

 والغاِلج: الل ُم السميُن.ـ 

 والغاَلُء، كسماٍء: َسَمٌ  قِايرٌ ـ 

  : أْغِليَةٌ.ـ 

ى، كسةةةْ َرى: الغاِليَةةةةُ، وأمةةةا اْسةةةُم والغَْلةةةوَ ـ    
.  الفََرِس، يبالمهملِة، وَغِلَط الجوهِريُّ

 وتَغَالَ  النَّْبُت: اْرتَفََع،ـ 

 لَْ ُم الناقة: ذََهَب، ـوـ 

 النَّْبُت: اْلَِفَّ وَ ُ َم، ـوـ 

 َكغاَلَ وأْغلَ  واْغلَْولَ .ـ 

 وأْغال ُ: َ فََّف من َوَرقِِ .ـ 

 َع.واْغَِلَ : أْسرَ ـ 

ي: َغلَةِت الِقةْدُر تَْغِلةج َغْليةا  وَغلَيا ةا  وأَْغالهةا  ـ
 وَغالَّها.

 والغاِليَةُ: ِليٌب م.ـ 

 وتَغَلَّ : تََخلََّ  بها.ـ 

 والغاَل ِيَةُ: الَِّغالج بالمجِء، والنوُن تائَِد ٌ.ـ 

 والَِّْغِليَةُ: أن تَُسل َِم من بُْعٍد وتُِميَر.ـ 

ةةةةا ُ بةةةةالطيِن و: َغَمةةةةا البَْيةةةةَت يَْغُمةةةة ـ     و ُ: َغطَّ
 والَخَمِب.

 ي: ُغِمَج  ل  المِريِض، ـ

 وأُْغِمَج، مةمومِيِن: ُغِمَج  لي ، ثم أَيَاَق.ـ 

ةِد والجميةعِ، ـ  ًِ ورجٌل َغم  : َمْغِمجٌّ  لي ، للوا
 أو ُهما َغَمياِن، وُهْم أْغماٌء.

والغََم ، َكعَلَ  وكِ ساٍء: َسْقُف البَْيةِت، أو مةا ـ 
الُِّةةةةراِب وغيةةةةِرِ ، ويُثَنَّةةةة  َغَميةةةةاِن يَْوقَةةةة ُ مةةةةن 
 وَغَموانِ 

 : أْغِميَةةةةةٌ وأْغمةةةةاٌء. وقةةةةد َغَمْيةةةةُت البَْيةةةةَت ـ     
ْيُِ .  وَغمَّ

ج ب  الفََرُس ِليَْعَرَق.ـ   والغََم : ما ُغط ِ

 وأُْغِمَج يَْوُمنا، بالةم: داَم َغْيُم ،ـ 

 لَْيلَُِنا: ُغمَّ ِهاللُها. ـوـ 

ةةـ     : إذا ُغةةمَّ  لةةيهم ويةةج السةةماِء َغْمةةٌج وَغم 
 الِهالُل، وليس من ُغمَّ.

ِ.ـ  ِ: أَما وّللا   وَغَما وّللا 
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 والغاِمياُء: من ِجَ َرِ  اليَْربوعِ.ـ 

و: الغُْنةةَو ُ، بالةةةم: الِغنَةة ، تقةةوُل: لةةج  نةة  ـ   
 ُغْنَو ٌ.

ي: الِغنَ ، كملَ : الَِّْ ِويُج، وِضدُّ الفَْقِر، وإذا  ـ
واْسَِْغنَ  واْغَِنَة  وتَغَةا َ   يَُِِك ُمدَّ، َغنَِج ِغن  ،

 وتَغَنَّ .

َ تعةال : سةألَ  أن يُْغنِيَة . وَغنةا ُ ـ  واْسةَِْغنَ  ّللا 
ُ تعةةةال ، وأْغنةةةا ُ، واالسةةةم: الغُْنيَةةةةُ، بالةةةةم  ّللا 

 وال سر، والغُْنَو ُ والغُْنياُن، مةمومِيِن.

: ذُو الَوْيرِ ـ   والغَنِجُّ

 كالغا ِج.ـ 

َمْغن ةة  وال ُغْنيَةةةٌ وال  ومةةا لَةة   نةة  ِغن ةة  والـ   
.  ُغْنياٌن، مةمومِيِن: بُدٌّ

والغا ِيَةةةُ: المةةرأ ُ الِةةج تُْطلَةةُب وال تَْطلُةةُب، أو ـ   
الغَنِيَّةةةةُ بُ ْسةةةنِها  ةةةن ال ينةةةِة، أو الِةةةج َغنِيَةةةْت 
بِبَْيِت أبََوْيَها، ولم يَقَْع  ليهةا ِسةباٌء، أو المةابَّةُ 

 العَفيفَةُ، ذاُت َتْو ٍ أم ال

 اٍن، وقد َغنِيَْت، كرِضَج، : َغوـ 

وأَْغنَةة   نةة  َغنةةاَء يُةةالٍن وَمْغنةةا ُ وَمْغناتَةة ُ، ـ   
 ويةماِن:  اَب  ن ، أو أْجَ أَ ُمْجَ أ ُ.

ومةةا ييةة  َغنةةاُء ذاك: إقاَمُِةة ، وااِلْضةةِطالُع. ـ   
 وكرِضَج: أَقاَم، و اَا، ولَِقَج.

والَمْغنَةة : الَمْنةةِ ُل الةةَي َغنِةةَج بةة  أْهلُةة  ثةةم ـ   
.َِعَنُ   وا، أو  امٌّ

 وَغنِيُت ل  ِمن ِج بالَمَودَِّ : بَِقيُت.ـ 

 و"َغنِيَْت داُر ا تِهاَمةَ": كا ت،ـ 

 المرأ ُ بَِ ْوِجها ُغْنيا ا : اْسَِْغنَْت. ـوـ 

َب بة . ـ  ْوِت: مةا ُلةر ِ والِغناُء، كِ ساٍء، من الاَّ
 وكسماٍء: َرْمٌل.

ْعَر،ـ   وَغنَّا ُ الم ِ

 غَنَّ  ب ،ب  تَْغنِيَة : تَ  ـوـ 

َل، ـوـ   بالمرأِ : تَغَ َّ

ًَ ُ، أو َهجا ، ـوـ   بَِ ْيٍد: َمَد

 َكَِغَنَّ  ييهما،ـ 

َت. ـوـ   الَ ماُم: َصوَّ

وبَْيةةنَُهْم أُْغنِيَّةةةٌ، كأُثِْفيَّةةٍة ويَُخفَّةةُف ويُْ َسةةراِن: ـ   
  َْوٌع من الِغناِء.

 وتَغَا َْوا: اْسَِْغنَ  بعُةُهم  ن بعٍض.ـ 

 إْمالكاُت العََرائِِس. واألْغناُء:ـ 

وَم اُن كَا َغن   مةن يُةالٍن وَمْغن ة  منة ، أي: ـ 
 َمئِنَّةٌ.

ْوا: ُغنَيَّةةةَ ـ    ةةجٌّ مةةن َغَطفَةةاَن، وَسةةمَّ ًَ  : وَغنِةةجٌّ
.ٍ  وُغنَي ا ، كُسَميَّةَ وُسَمج 

 وتَغَنَّْيُت: اْسَِْغنَْيُت.ـ 

 و: َغَوى يَْغِوي َغيًّا، ـ

ُر، يهةو غةاٍو وَغةِويٌّ وَغِوَي َغوايَة ، وال يُْ سَ ـ 
ا ُ.  وَغيَّاُن: َضلَّ، وَغوا ُ غيُر  وأْغوا ُ وَغوَّ

وآيََِّبِعُُهُم الغاُووَن{، أي: المةياِليُن، أو َمةن ـ 
َضلَّ مةن النةاِس، أو الةَيَن يُِ بُّةوَن المةاِ َر إذا 
ةةِ  إيَّةةاُهْم بمةةا لةةيس  ًِ َهَجةةا قَْومةةا ، أو ُمِ بُّةةو ُ ِلَمْد
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 ييهم.

ا ُ ـ   ، ُممدد  : الُمِةلَّةُ،والُمغَوَّ

 كالَمْغواِ ، كَمْهوا ٍ ـ 

ياٌت.ـ    : ُمغَوَّ

ْبيَةُ.ـ   واألْغِويَّةُ، كأُثِْفيَّة: الَمْهلََ ةُ، وال ُّ

وتَغةةاَوْوا  ليةة : تَعةةاَو ُوا  ليةة  يَقََِلُةةو ُ، أو ـ   
 جاُوا من ههنا وههنا، وإن لم يَْقُِلُو ُ.

ى، يهةو وَغِوَي الفَايُل، كَرِضَج وَرَم ، غَ ـ  و 
ضةةاَع يَُهةةِ َل،  َغةةٍو: بَِمةةَم مةةن اللَّةةبَِن، أو ُمنِةةَع الرَّ

 وكاَد يَْهِلُ .

 وَولَُد َغيٍَّة، ويُْ َسُر: َتْ يٍَة.ـ 

 والغاِوي: الَجراُد.ـ 

ُ من ـ  : واٍد يج جهنم، أو  َْهٌر، أ اذَ ا ّللا  وَغجٌّ
ٍ وَغنِيَّة وُسَميَّةَ: أْسماٌء.  ذل . وكغَنِج 

، وبنةةو َغيَّةةاـ    ةةجٌّ ويَةةُدوا  لةة  رسةةوِل ّللا  ًَ َن: 
اُهْم: بَنج َرْشداَن.  صل  ّللا   لي  وسلم، يََسمَّ

والغَْوغةةاُء: الَجةةراُد، وال ثيةةُر الُمْخةةَِِلُط مةةن ـ   
 الناِس،

 كالغاَغِة.ـ 

 وغاَو ُ: جبٌل.ـ 

ى وَغِويًّا وُمْغِويا : ُمْخِليا .ـ   وبِتُّ َغو 

 أْجَرَم بِن  اِهٍس.وَمْغِويَةُ، كَمْعِايٍَة: لَقَُب ـ 

ا ُ ـ  ى، َسةمَّ وأبةو ُمْغِويَةةَ، كُمْ ِسةنٍَة: َ بةُد العُة َّ
، صل  ّللا   لي  وسلم،  بَد الرًمِن.  النَّبِجُّ

 والغاَغةُ:  َبَاٌت.ـ 

اِويَةُ.ـ   والغاِويَةُ: الرَّ

 واْ غََوى: اْ َهَوى، وماَل.ـ 

ْيُت اللبَن تَْغِويَة : َصيَّْرتُ  رائِبا .ـ   وَغوَّ

 ورأٌس غاٍو: صغيٌر.ـ 

ي: الغَيايَةةةُ: َضةةْوُء ُشةةعاعِ المَّةةْمِس، وقَْعةةُر  ـ  
ْ سةةاَن مةةن يَةةْوِق رأِسةة   َِ ةةلَّ ا َِ البِئْةةِر، وُكةةلُّ مةةا أ

 كالسَّ ابَِة و َْ ِوها،

 وع باليَماَمِة.ـ 

َِلُّوا.ـ   وغايَا القَْوُم يَْوَق َرأِس  بالسَّْيِف: أ

ايَةُ ـ   والغايَةُ: الَمَدى، والرَّ

  : غاٌي.ـ 

 وَغيَّْيُِها:  ََاْبُِها.ـ 

 وأْغيا السَّ اُب: أقاَم.ـ 

 فَْصُل اللَاء

، ـ ْرُب، والمَّ ُّ  و: الفَأُْو: الةَّ

 كالفَأْيِ،ـ 

ةةةةْدُع بةةةةين الَجبَلَةةةةْيِن، والةةةةَوِلجُء بةةةةين ـ     والاَّ
مةةةاِل، وبَْطةةةٌن مةةةن  تَْيِن، والةةةداَر ُ مةةةن الر ِ الَ ةةةرَّ

 باُل،األرِض َلي ٌِب، تُِطيُف ب  الجِ 

عيِد، واللَّْيُل، والَمْغِرُب،ـ   و  بالاَّ

ْولَجِ، والَمِةةةيُ  يةةج الةةواِدي ـ    وع بناًيَةةِة الةةدَّ
 يُْفِةج إل  َسعٍَة، والموِضُع األْملَُس.
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 وأْيأَى: وقََع يي ، أو َشجَّ ُموِضَ ة .ـ 

 واالْ ِفياُء: ااِلْ ِفِاُح، واالْ ِفرا ، واالْ اداُع.ـ 

 : الجما ةُ والِفئَةُ، كِعَد ٍ ـ 

  : يِئاٌت ويِئُوَن.ـ 

 والفَأَْوى، كَسْ َرى: الفَْيَمةُ.ـ 

 والفائِيَةُ: الم اُن الُمْرتَِفُع الُمْنبَِسُط.ـ 

 ي: الفََِاُء، كسماٍء: المَّبَاُب. ـ

، والسَّةةةِخجُّ ال ةةةريُم، وُهمةةةا ـ     والفََِةةة : المةةةابُّ
 يََِياِن ويََِوانِ 

، وْهَج يََِا ٌ  : يِِْياٌن ويَِِْو ٌ ويُُِوٌّ ـ   ويُِِجٌّ

ٍ: المةةابُّ مةةن كةةل ِ شةةجٍء، ـ     : يََِيَةةاٌت. وكغَنِةةج 
 وْهَج يَِِيَّةٌ 

  : يَِِاٌء.ـ 

ويُِ ِيَةةِت البْنةةُت تَْفِِيَةةة : ُمنِعَةةْت مةةن اللَِّعةةِب مةةع ـ   
 الِاْبيَاِن، يََِفََِّْت.

 والفََِيَاِن: الليُل والنهاُر.ـ 

 وأْيِا ُ يج األْمِر: أبا َ ُ ل .ـ 

 والفُِْيَا والفَُِْوى، وتُْفَُِك: ما أْيَِ  ب  الفَِقي ُ. ـ

والِفِْيةةاُن، بال سةةر: قَبيلَةةةٌ مةةن بَِجيلَةةةَ، مةةنهم ـ   
.  ربيعةُ الِفِْيا ِجُّ

 والفُُِوَّ ُ: الَ َرُم، وقد تَفََِّ  وتَفَاتَ .ـ 

 ويََِْوتُُهْم: َغلَْبُُِهْم ييها.ـ 

ٍ: قََدُح المُّطَّ ـ  ، كُسَمج   اِر.والفَُِجُّ

 والُمْفِِج: ِمْ ياُل ِهماِم بِن ُهبَْيَر َ.ـ 

 والِفَِةُ، كِعَدٍ : الَجرَّ ُ ـ 

  : يُِِوَن.ـ 

: أْ يَا.ـ   ي: أْيثَ  إْيثاء 

 و: الفَْجَو ُ: الفُْرَجةُ، وما اتََّسَع من األرِض، ـ

ةَواِمج ـ  ًَ ةُ الةداِر، ومةا بةين  ًَ كةالفَْجواِء، وسةا
 الَ وايِرِ 

 جاٌء. : يََجَواٌت ويِ ـ 

 ويَجا بابَ : يَََِ  ، ياْ فََج ،ـ 

قَْوَسة : َريَةَع وتََرَهةا  ةن َكبِةِدها، يَفَِجيَةْت،  ـوـ 
 يهج يَْجَواُء.

كبِيِن ـ  والفََجا: تَبَاُ ةُد مةا بةين الفَِخةََْيِن أو الةرُّ
 أو الساقيِن. أو ُ ْرقُوبَجِ البَِعيِر.

 ي: يَِجَج، َكَرِضَج، يهو أْيَج ، وهج يَْجواُء، ـ
 وِ َ ُم بَْطِن الناقَِة، والِفْعُل كالِفْعِل.

 والَِّْفِجيَةُ: ال ْمُف، والَِّْنِ يَةُ.ـ 

 وأْيَج : وسََّع النَّفَقَةَ  ل  ِ ياِلِ .ـ 

 و: الفََ ا، ويُْ َسُر: البِْ ُر، ـ

 كالفَْ واِء، أو يابُِس ـ 

  : أْيَ اٌء.ـ 

  ،ويَ َّ  الِقْدَر تَْفِ يَة : َكثََّر أباِتيرَ ـ 
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 بِ الِمِ  إل  كَا: ذََهَب. ـوـ 

 والفَْ َو ُ: المَّْهَد ُ.ـ 

ُُ ُ، َكغُلََوائِِ : ـ  ُُ ُ ويَُ َوا ويَْ َوى الَ الِم ويَْ َوا
ََْهبُ ُ.  َمْعنَا ُ، وَم

قِيةُ ، أْو ـ  والِفْ يَةُ، َكِجْريٍَة وَرِكيٍَّة: الَ ْسةُو الرَّ
  امٌّ.

 ى، ويُْفَُِك،ي: يََدا ُ يَْفِديِ  يَِداء  ويِد   ـ

 واْيََِدى ب ،ـ 

 وياَدا ُ: أَْ َط  َشيئا  يأْ قَََ ُ.ـ 

والِفةداُء، َكِ َسةاٍء وَكعَلَة  وإلَة  وَكِفِْيَةٍة: ذلة  ـ 
 الُمْعَط .

ا ُ تَْفِديَة : قال ل : ُجِعْلُت يَِداَك.ـ   ويَدَّ

 وأْيَدا ُ األِسيَر: قَبَِل من  يِْديََِ ُ،ـ 

 ُ، وَجعَةَل ِلَِْمةِرِ  أْ بةارا ، ياُلٌن: َرقََّص َصبِيَّ  ـوـ 
 وَ ُ َم بََد ُ ُ، وباَع الَِّْمَر.

ْجةةةُم المَّةةةجِء، وأْ بةةةاُر ـ     ًَ والفَةةةَداُء، َكَسةةةماٍء: 
الطَّعةةةاِم، أْو َجَماَ ةةةةُ الطَّعةةةاِم ِمةةةْن َشةةةِعيٍر وتَْمةةةر 

 و َْ ِوِ .

َْ  ل  ِهْديََِِ  ويِةْديََِِ ، َمْ ُسةوَرتَْيِن: ييمةا ـ  وُ 
 ُكْنَت يي .

 وتَفَاَدى من : تََ اما ُ.ـ 

و: الفَْرَو ُ: لُْبٌس م، وِجْلَد ُ الرأِس، واألْرُض  ـ
البيةةةاُء لَةةْيَس بهةةا  َبَةةاٌت، والِغنَةة ، والثَّةةْرَو ُ، 
وَرُجةةٌل، وقِْطعَةةةُ  َبَةةاٍت ُمْجَِِمعَةةةٌ يابَِسةةةٌ، وُجبَّةةةٌ 
ََّخةةَُ ِمةةن أْوبةةاِر  اهةةا، و ِْاةةُف ِكَسةةاٍء يُِ َر ُكمَّ ُشةةم ِ

بِةة َِ ِل، والَوْيَةةةةُ يَْجعَةةُل السةةائُِل ييهةةا َصةةَدقََِ ُ، ا

 والِاُ ، وِ ماُر المرأِ .

ا ٌ:  ليها يْرَو ٌ.ـ   وُجبَّةٌ ُمفَرَّ

 واْيََِرى يَْروا : لَبَِس ُ.ـ 

 وذُو الفَْرَوِ : السائُِل.ـ 

 وذُو الفَْرَوْيِن: َجبٌَل بالماِم.ـ 

 وساُق الفَْرَوْيِن: َجبٌَل بِنَْجٍد.ـ 

 و الفَُريَِّة، كُسَميٍَّة: ياِرٌس، وشاِ ٌر.وذُ ـ 

 ويَْرواُن: اسٌم.ـ 

َمةدُ ـ  ًْ  وياِريا اِن:  ، منها: م مُد بةُن تَمةيٍم، وأ
ِ يٍم. ًَ  بُن 

 ويََراَو ُ: د بُِخَراساَن.ـ 

 ي: يَرا ُ يَْفِريِ : َشقَّ ُ ياِسدا  أو صاِل ا ، ـ

ا ُ وأْيرا ُ،ـ   َكفَرَّ

َب: اْ َِلَقَ ُ  ـوـ  َِ  ،الَ 

 كاْيََِرا ُ،ـ 

 الَمَ اَد َ: َ لَقَها، وَصنَعَها، ـوـ 

ى:  ـوـ  األْرَض: ساَرها، وقََطعَها. وَكَرِضَج يَر 
 تََ يََّر، وُدِهَ .

ِ ،ـ  ًِ  وأْيَرا ُ: أْصلََ  ، أو أَمَر بمْصال

 ياُل ا : الَم ُ. ـوـ 

ٍ: ـ  ُب. وكغَنِةج  َِ والفَْريَةُ: الَجلَبَةُ، وبال سةر: ال ة
الُمْخَِلَةةةةةةُ  الَمْاةةةةةةنُوُع، أو العَِ ةةةةةةيُم، األْمةةةةةةُر 
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 والواِسعَةُ من الِدالِء،

 كالفَِريَِّة، والَ ِليُب ساَ ةَ يُْ لَُب.ـ 

،ـ  ى: اْ َم َّ  وتَفَرَّ

 العَْيُن: اْ بََجَسْت. ـوـ 

.ـ   ويَُريَّةُ بُن ماِلٍل، كُسَميَّةَ: تابِِعجٌّ

ٍ: يةأتج بالعََجةـ  ، َكغَنِةج  ِب يةج وهو يَْفِري الفَِريَّ
 َ َمِلِ .

: أْ ةةةَرَ  ِري ةةةا  مةةةن  ـ    و: يََسةةةا يَْسةةةوا  ويَُسةةةاء 
 َمْفسا ُ بال َصْوٍت،

: َكثيُر .ـ   وهو يَسَّاٌء ويَُسوٌّ

 والفاِسياُء والفاِسيَةُ: الُخْنفُساُء.ـ 

 ويََسواُت الِةباعِ: َكْمأَ ٌ.ـ 

ٍ من  بِد القَْيِس،  اَدى َتْيُد ـ  ج  ًَ والفَْسُو: لَقَُب 
َِ بُن َسال َمةَ منهم  ل   اِر هَا اللَّقَِب يج ُ  ةا

بََرٍ ، ياشةِرا ُ  بةُد ّللا  بةُن بَْيةَدَر َ ابةِن  ًِ بِبُْرَدْي 
 َمْهٍو، ولَبَِس البُْرَدْيِن.

ٍ النَّْ ةةِويُّ ـ    ويَسةةا: د بفةةاِرَس، منةة  أبةةو َ ِلةةج 
، ومنةةة  الثيةةةاُب الفَساسةةةاِريَّةُ. وابةةةُن  الفََسةةةِويُّ

 يَْسَو : شا ٌر.

 ا: لغةٌ يج الَهْمِ .والفَسَ ـ 

ا  ـ و: يََما َ بَةُر ُ وُ ْريُة  ويَْةةلُ  يَْمةوا  ويُُمةوًّ
 ويُِميًّا: اْ ََِمَر، وأَْيما ُ.

والفََواِشةةةج: مةةةا اْ ََِمةةةَر مةةةن المةةةاِل كةةةالغَنَِم ـ    
بِِل وغيرها. َِ  السائَِمِة وا

 وأْيَم  تيٌد: كثَُر يََواِشيِ .ـ 

 وتَفَمَّاُهُم المرُض،ـ 

 َكثَُر ييهم،بهم:  ـوـ 

ةُ: اتََّسعَْت. ـوـ  ًَ  القَْر

 والفََماُء، كسماٍء: تَناُسُل الماِل وَكثَْرتُ .ـ 

ُ  ـ  َِ سةاَن، ياِرِسةيَِّ والفَْميَاُن: َغْميَةٌ تَْعَِةِري ا
 تَاَسا.

 ي: يََا  المجَء من المجِء يَْفِايِ : يََالَ ُ. ـ

 ينهما.ويَْايَةُ ما بين الَ ر ِ والبَْرِد: َسْ َِةٌ بـ 

 ويَْوٌم يَْايَةٌ، وليلةٌ يَْايَةٌ، ويُةايان.ـ 

،ـ   وأْيَا : تََخلََّص من َ ْيٍر أو َشر ٍ

 كَِفَاَّ ،ـ 

 واالسُم: الفَْايَةُ، َكَرْميٍَة وَغنِيٍَّة،ـ 

: ذََهبَا، أو َسقََطا، ـوـ   َ نَّا المِاُء أو الَ رُّ

 الَمَطُر: أْقلََع، ـوـ 

 بِِ بالَِِِ  َصْيٌد. الاائُِد: لم يَْنَمبْ  ـوـ 

ْيُِ  تَْفِايَة : َ لَّْاُِ ، ياْ فََا .ـ   ويَاَّ

 وأْيَا : َجَماَ ةٌ.ـ 

 وبنو يَُايَّةَ، كُسَميَّةَ: بَْطٌن.ـ 

َد ُ: يَاا ٌ.ـ  ًِ بيِب، الوا بُّ ال َّ ًَ  والفََا : 

ا: اتََّسَع، ـ  و: يََةا الم اُن يََةاء  ويُُةوًّ

 كأَْيَة ،ـ 
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ٍ .َدراِهَم ُ  ـوـ   : لم يَْجعَْلها يج ُصرَّ

والفََةا: الفََا ، والمجُء الُمْخَِِلُط، وبالمد : ـ 
 الساًةُ، وما اتََّسَع من األرِض،

وع بالمدينةةِة. وكِ سةةاٍء: المةةاُء يَْجةةِري  لةة  ـ   
 األرِض.

ةدا ، يهةج ـ  ًِ وأْيَة  المرأ َ: َجعَةَل َمْسةلََ ْيها وا
 ُمْفَةا ٌ،

 الَ بها، جاَمَع أم ال،إليها: جاَمعَها، أو  َ  ـوـ 

ِِِ  يج ُسُجوِدِ . ـوـ  ًَ  إل  األرِض: َمسَّها بِرا

ٌد.ـ  ًِ  وَسْهٌم يَةا : وا

ِدي.ـ  ًْ  وبَِقيُت يَةا : و

 وم مد و اِلٌد ابنا يَةا : ُمعَب ِراِن.ـ 

 و: الفَْطُو: السَّْوُق المديُد.ـ 

 ي: أْيَ  : ساَء ُ لُقُ ُ.ـ 

ُم.ـ  ًِ  والفَ اُء: الرَّ

وائُِك الطَّيبَةُ.ي:  ـ  األْيعاُء: الرَّ

 والفَاِ ج: الغَْةباُن الُمَ بَُّد.ـ 

اَمةُ، وَتْهُر الِ نَّاِء.ـ   والفاِ يَةُ: النَّمَّ

يَّةٌ َ بِيثَةٌ،ـ  ًَ  واألَْيعَ : َهْةبَةٌ ِلبَنِج ِكالٍب، و

 كاألْيعَِو، ي وُن َوْصفا  واْسما  ـ 

  : أياِ ج.ـ 

 ها.وأرٌض َمْفعا ٌ: َكثيَرتُ ـ 

والُمفَعَّةةا ُ، ُمَمةةدََّد  : الِسةةَمةُ الِةةج ت ةةوُن  لةة  ـ   
 صورِ  األَْيعَ .

 وَجَمٌل ُمفَعًّ : ُوِسَم بها.ـ 

 وتَفَعَّ : صاَر كاألْيعَ .ـ 

: واٍد بِِمنَ .ـ   وأُياِ يَةُ، بالةم ِ

 واألياِ ج: ُ ُروٌق تَََِمعَُّب من ال اِلبَْيِن.ـ 

ِ ، والعُْلبَةةةةةُ، و: الفَغَةةةةا: الغَفَةةةةا يةةةةج َمعا ِيةةةة ـ    
 والَجْفنَةُ، وَميٌَل يج الفَِم.

والفَْغةةُو والفاِغيَةةةُ:  َةةْوُر الِ نَّةةاِء، أو يُْغةةَرُس ـ   
ُغْاُن الِ نَّةاِء َمْقلوبةا ، ييُثِْمةُر َتْهةرا  أْليَةَب مةن 

 الِ نَّاِء، يَََِلَ  الفاِغيَةُ.

 وأْيغَ : َ َرَجْت ياِغيَُِ ُ،ـ 

 لفَغَا،َتْيٌد: داَم  ل  أْكل ا ـوـ 

النَّْخلَةُ: يََسَدْت، واْيَِقََر بعَد ِغن ة ، وَسةُمَج  ـوـ 
ْسٍن، وَ َا  بعَد لاَ ٍة، ًُ  بعَد 

 ياُل ا : أْغَةبَ ُ. ـوـ 

وَ ْلقََمةةةُ بةةُن الفَْغةةواِء، أو ابةةُن أبةةج الفَْغةةواِء: ـ   
.  َص ابِجٌّ

 ويَغَا المجُء: يََما،ـ 

ْرُع: يَبَِس. ـوـ   ال َّ

 َر ُ: قَفَْوتُ ُ.و: يَقَْوُت أَثَ  ـ

 والفَْقُو: ع.ـ 

 والفَقَا: ماٌء.ـ 

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.dorar.net/


wwwwww..ddoorraarr..nneett                    َرِر السَّنِيَِّة                                                    القاموس المحيطالقاموس المحيط َرِر السَّنِيَِّة    دُّ َمْوقُِع الالدُّ

          
 

 ويُْقَو ُ السَّْهِم: يُْوقُ ُ ـ 

  : يُق  .ـ 

ٍ: َمَ ةاِرُث، ـ  ي: الفَْقُج: واٍد باليََماَمِة. وكُسةَمج 
 و َْخٌل ِلبَنِج العَْنبَِر.

: َ َ لَةة ُ  ـ   ةةبِجَّ والُمْهةةَر يَْلةةوا  ويَةةالء  و: يَةةالَ الاَّ
ضاعِ، أو يَ   َطَم ُ، ن الرَّ

 كأْيال ُ واْيِاَل ُ،ـ 

 بالسيِف: َضَربَ ُ، ـوـ 

 َتْيٌد: سايََر، وَ قََل بعَد َجْهٍل. ـوـ 

: الَجْ ةةةُ  ـ     ٍ ٍ وُسةةةُمو  والِفْلةةةُو، بال سةةةر وكعَةةةُدو 
 والُمْهُر يُِطَما، أو بَلَغَا السَّنَةَ 

  : أْيالٌء وياَلََوى.ـ 

ييهةةا، أو  والفَةةال ُ: القَْفةةُر، أو الَمفَةةاَت ُ ال مةةاءَ ـ   
أقَلُّهةةةا لإِلبِةةةِل ِرْبةةةٌع، وللَ ِميةةةِر والغَةةةنَِم ِغةةةبٌّ أو 

ْ راُء الواِسعَةُ   الاَّ

  : ياَل  ويَلَواٌت ويُِلجٌّ ويِِلجٌّ ـ 

 جج: أْيالٌء.ـ 

 وأْيلَ : صاَر إليها، أو َدَ لَها،ـ 

 الفََرُس: بَلََ  ولَُدها أن يُْفَطَم. ـوـ 

 ضواْيِاِلُء الَم اِن: َرْ يُ ُ.ـ 

 وياَلَ: ع بُِطوَسم.ـ 

 ي: ياَلَ ُ بالسَّْيِف يَْفِليِ : كيَْفلُو ُ، ـ

 رأَس ُ: بََ ثَ ُ  ن القَْمِل، ـوـ 

 كفاَلَّ ُ، واالسُم: الِفالَيَةُ، بال سر،ـ 

 الِمْعَر: تََدبََّر ُ، واْسَِْخَرَ  َمعَا ِيَ ُ، ـوـ 

 ياُل ا  يج َ ْقِلِ : َراَت ُ. ـوـ 

  ُ،واْسَِْفلَ  َرأْسَ ـ 

 وتَفَالَ : اْشةََِه  أن يُْفلَة . وكرِضةَج: اْ قََطةَع.ـ 
 وَكَ َِّ : َجبٌَل.

، وُ ْنفَسةةةاُء ـ     ةةةر ِ وياِليَةةةةُ األيةةةاِ ج: أوائِةةةُل المَّ
َرْقطةةاُء تَةةألَُف العَقَةةاِرَب والَ يَّةةاِت، يةةمذا َ َرَجةةْت 

 من ُجْ ِرها، آذَ َْت بها.

 ي: ياِميَةُ أوأيَاِميَةُ: د بالماِم،ـ 

 واِسَط.و  بِ ـ 

: ُ ةِدَم، وأْينةا ُ  ـ ي: يَنَِج، كرِضَج وَسعَ ، يَنَاء 
 َغْيُر ُ،

 ياُلٌن: َهِرَم. ـوـ 

 والفا ِج: المَّْيُخ الَ بيُر.ـ 

 وتَفَا َْوا: أْينَ  بَْعُةُهْم بَْعةا .ـ 

 ويِناُء الداِر، كِ ساٍء: ما اتََّسَع من أماِمهاـ 

.ـ    : أْينِيَةٌ ويُنِجٌّ

 ارا ُ.ويا ا ُ: دَ ـ 

 وأْرٌض َمْفنا ٌ: موايِقَةٌ ِلنَاِتِليها.ـ 

َدتُها: َكثََما ِيٍة.ـ  ًِ  واأليا ِج:  َْبٌت، وا

 و: الفنا ُ: البَقََر ُ  ـ
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  : يَنََواٌت، وِ نَُب الثَّْعلَبِ ـ 

يَمةَ.ـ  َِ   : يَنا ، وماٌء ِلَج

 وَشعٌَر أْينَ : يَْيناٌن.ـ 

وَشَجَر ٌ واِسةعَةُ  وامرأ ٌ يَْنواُء: أثِيثَةُ المَّعَِر،ـ 
،  الِ ل ِ

 والقياُس: يَنَّاُء ويَنا : َجبٌَل بِنَْجٍد.ـ 

ِ : ُ ةةُروٌق يُْاةةبَُ  بهةةا َدَواٌء  ـ   و: الفُةةوَّ ُ، كةةالقُوَّ
ُمْسِقٌط ُمِدرٌّ ُمفَِ ٌِك َجالٌَّء، يُنَق ِج الِجْلَد من كل ِ أثٍَر 

 كالقُوباِء، والبََهِ  األْبيَِض.

ى: صُ ـ   بَِ  بها.وثَْوٌب ُمفَوًّ

ا ٌ: كثيَرتُها،ـ   وأرٌض ُمفَوَّ

 وباِل الٍم: د بِمْاَر.ـ 

 الةةواِو: َدواٌء  ةةايٌِع مةةن َوَجةةعِ ـ   
والفُةةْو، سةةاِكنَةَ

 الَجْنِب، وداِء الثَّْعلَِب.

ِعيِد تُجاَ  قَاْو، بالقاِف.ـ   ويَاْو:   بالاَّ

 ويَاْو: ِمْخالٌف بالطائِِف.ـ 

 و: يََهْوُت  ن : َسَهْوُت.ـ 

 أْيَه : ياَل َرأْيُ ُ.وـ 

، وتةةةةأتج للَ ةةةةْريَْيِن،  ـ     ةةةةْرُف َجةةةةر ٍ ًَ ي: يةةةةج: 
بَِة، والِعليةةِل، واالْسةةِِعالِء، وُمراَديةةِة  ًَ والُماةا
الباِء، وإلة ، وِمةْن، وبمعنة  مةع، وللُمقايَسةِة: 
وهةةةج الدا لةةةةُ بةةةين َمْفةةةةوٍل سةةةابٍ  وياِضةةةٍل 
ْ يا يةج اآلِ ةَرِ  إالَّ   الًٍ : آيما َمِةاُع ال يةاِ  الةدُّ

 قَليٌل{،

وللَِّْوِكيِد: آوقال اْرَكبُوا ييهةا{، وللَِّْعةِويِض: ـ 

وهةةةج ال ائةةةَد ُ ِ َوضةةةا   ةةةن أُْ ةةةَرى م َويةةةٍة، 
كَةَرْبُت يةيمن َرِغْبةَت، أي َضةَربُت مةن َرِغْبةَت 

 يي .

ٌب.ـ   ويا يَيَّما: تَعَجُّ

 ويايا: ُكور ٌ بَِمْنبَج،ـ 

ِ الفايائِجُّ ـ   .منها رايُِع بُن  بِد ّللا 

 فْصُل الََاف

. ـ ٍ  ي: قَأَى، َكَسعَ : إذا أقَرَّ ِلَخْاٍم بَِ   

 و: قَبَا ُ: َجَمعَ ُ بأصابِِعِ ، ـ

 البِناَء: َريَعَ ُ، ـوـ 

ْ فَراَن: َجنَا ُ. ـوـ   ال َّ

 والقَبَا، بالقَْاِر:  َْبٌت، وتَْقِريُس المجِء.ـ 

 والقَْبةةَو ُ: ا ِةةةماُم مةةا بةةين المَّةةفََِْيِن، ومنةة :ـ   
 القَباُء من الثِيابِ 

  : أْقبِيَةٌ.ـ 

 وقَبَّا ُ تَْقبِيَة : َ بَّا ُ،ـ 

 كاْقَِبا ُ،ـ 

  لي : َ َدا  لي  يج أمِر ، ـوـ 

. ـوـ   الثوَب: َجعََل من  قَبَاء 

 وتَقَبَّا ُ: لَبَِس ُ،ـ 

 َتْيدا : أتا ُ من قَفا ُ، ـوـ 

 المجُء: صاَر كالقُبَِّة. ـوـ 
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 تَْلقُُط العُْافَُر وتَْجَمعُ . وامرأ ٌ قابِيَةٌ:ـ 

 والقابِياُء: اللَّئيُم.ـ 

 وبنُو قابِياَء: الُمْجِمعوَن ِلُمْرِب الَخْمِر.ـ 

وقُبةةةاُء، بالةةةةم ويُةةةََكَُّر ويُْقَاةةةُر: ع قُةةةْرَب ـ    
 المدينِة،

 وع بين م ةَ والبَْاَرِ ،ـ 

 وبالقَْاِر: د بِفَْرغا َةَ.ـ 

 واْ قَبَ : اْسَِْخفَ .ـ 

 ُج قَْوَسْيِن،وقَبْ ـ 

 وقِباُء قَْوَسْيِن، كِ ساٍء: قاُب قَْوَسْيِن.ـ 

: ال ثيُر المَّْ ِم.ـ   والَمْقبِجُّ

 والقَبايَةُ: الَمفات ُ.ـ 

ْسُن ِ ْدمِة الُمْلوِك، ـ ًُ  و: القَُِْو والقَِا، مثلثة : 

 كالَمْقَِ ، وبهاٍء: النَِّميمةُ.ـ 

اُم، والَمْقَِةةُووَن والَمقةةاتَِو ُ والَمقاتِ ـ    يةةةُ: الُخةةدَّ
الواًةةةُد: َمْقَِةةةِويٌّ وَمْقَِةةة  أو َمْقَِةةةِويُن، وتُْفةةةَُِك 
ةةِد والجمةةعِ  ًِ ْيِن، وهةةج للوا

الةةواُو غيةةَر َمْاةةرويَ
 والُمَؤ َِّث سواٌء، أو الميُم يي  أْصِليَّةٌ،

 من َمقََت: َ َدَم.ـ 

واْقَِةةوا ُ: اْسةةَِْخَدَم ُ، شةةاذٌّ، ألن اْيَِعَةةَل الِتٌم ـ   
 البََِّةَ.

 و: القَثُْو: َجْمُع الماِل وغيِر ، ـ

 كاالْقِِثاِء، وأْكُل القَثَِد والُ ْ بََرِ .ـ 

 والقَثَْوى، َكَسْ َرى: االجِماُع.ـ 

 والقَثَا: أْكُل مالَ  َصْوٌت تَْ َت األْضراس.ـ 

 ي: القَثَ : القَثُْو.ـ 

 و: األْقُ واُن، بالةم: البابُو َُج، ـ

 كالقُْ واِن، بالةمـ 

جُّ وأقاحٍ. : أـ  ًِ  قا

: يي  ذل .ـ   وَدواٌء َمْقُ وٌّ وَمْقِ جٌّ

 واألْقُ وا َةُ: ع قُْرَب م ةَ،ـ 

 وع بالمام،ـ 

 وع بيَن البَْاَرِ  والن ِبا ِ.ـ 

جُّ األْمِر: تَبَاِشيُر ُ.ـ  ًِ  وأقا

 وقََ ا الماَل: أََ ََ ،ـ 

 كاْقَِ ا ُ.ـ 

 والِمْق ا ُ: الِمْجَريَةُ.ـ 

عا  قَبِي ا .يو: قَخَّ  تَقْ ـ  َع تَنَخُّ  ِخيَة : تَنَخَّ

و: القُةةـِْدَو ُ، مثلثةةة  وكِعةةَدٍ : مةةا تََسةةنَّْنَت بةة ،  ـ  
 واْقََِدْيَت ب .

ُةةة : لَِ َمةةةْت َسةةةنََن الطَّريةةةِ ، ـ     وتَقَةةةدَّْت بةةة  دابَِّ
 وتَقَدَّى هو  ليها.

وَلعاٌم قَِديٌّ وقٍَد: َلي ُِب الطَّْعِم والةِريكِ. قَةِدَي، ـ 
 قَد ى وقََداو  ، وقََدا يَْقُدو قَْدوا .َكَرِضَج، 

 وما أْقدا ُ: ما أْليَبَ ُ.ـ 
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، وبَلَةةَ  الَمةةْوَت، واْسةةَِقَاَم يةةج ـ    ضوأْقةةَدى: أَسةةنَّ
 الَخْيِر ويج َلريِ  الديِن،

ْت رائَِ ُِ ُم. ـوـ  ًَ  الِمْسُ : يا

 والقَْدُو: القُْرُب، والقُُدوُم من السَّفَِر،ـ 

ْقةةةداِء، وبال سةةةرـ     َِ : األْصةةةُل تَََِمةةةعَُّب منةةة  كا
 الفُروُع.

 والقَْدَوى، كَسْ َرى: االْسِقامةُ.ـ 

ي: قَةةَدْت قاِديةةةٌ: جةةاَء قةةوٌم قةةد أُْقِ ُمةةوا مةةن  ـ  
 الباِديَِة،

 الفََرُس قََديا ا : أْسَرَع. ـوـ 

يَّةٌ ـ  ًَ  والِقَد ُ: 

  : قِداٌت.ـ 

 والقَِديَّةُ: الَهِديَّةُ.ـ 

 وقَِدى ُرْمكٍ: قِيُد ُ.ـ 

 وال يُقاِدي  أًٌد: ال يُباِري .ـ 

ي: األَسُد، والُمَِبَْخُِِر.ـ   والُمَِقَد ِ

 والِقْنداَو ُ: يج ق د أ.ـ 

ي: القََى: ما يَقَُع يةج العَةْيِن ويةج المَّةراِب،  ـ
ومةةا َهراقَةةِت الناقةةةُ والمةةا ُ مةةن مةةاٍء وَدٍم قبةةَل 

 الَولَِد وبعَد . وكملَ : الُِّراُب الُمَدقَّ ُ 

. : أقْ ـ  يٌّ َِ  َاٌء وقُ

يَْت َ ْينُ ، َكَرِضَج قََ ى وقَةََيا ا : َوقَةَع ييهةا ـ  َِ قَ
يَّةٌ. َِ يَةٌ وَمْق َِ يَّةٌ وقَ َِ  القَََى، وهج قَ

يًّا وقَةَ ى: قَةََيَْت ـ  َِ َْيا  وقَََيا ا  وقُ ي قَ َِ وقَََْت تَْق
َمِص.  بالغََمِص والرَّ

يَة ،ـ  َِ  وقَََّى َ ْينَ  تَْق

ييها القَةََى، أو أْ َرَجة ُ منهةا،  وأْقَاها: أْلقَ ـ 
 ضدُّ.

 وقَََْت قاِذيَةٌ: قَِدَمْت جما ةٌ،ـ 

ةيَن تُِريةُد  ـوـ  ًِ ِمهةا  ًِ الما ُ: أْلقَْت بَياضا  من َر
 الفَْ َل.

 وقاذا ُ: جاتا ُ.ـ 

 واالقَِاُء:  ََ ُر الطَّْيِر ثم إغماُض .ـ 

وهو يُْغِةةج  لة  القَةَاِء: يَْسةُ ُت  لة  الةَُّل ِ ـ 
ْيِم.وا  لةَّ

ي: القَْريَةةةةةُ، ويُْ َسةةةةُر: الِمْاةةةةُر الجةةةةاِمُع،  ـ    
 والن ِْسبَةُ: قََرئِجٌّ وقََرِويٌّ 

ى.ـ    : قُر 

 وأْقَرى: لَِ َمها.ـ 

 والقاِري: ساِكنُها.ـ 

والقَْريََِْيِن ُمثَنًّ ، وأكثُر مةا يُةَِلَفَُّظ بة  باليةاِء: ـ 
 م ةُ والطائُِف،

 ةَ والبَْاَرِ ،و  قُْرَب الن ِبا ِ بين َم َّ ـ 

 و  بِِ ْمَص،ـ 

 وع باليمامِة.ـ 

 وقَْريَةُ النَّْمِل: ُمْجََِمُع تُرابِها.ـ 
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 وقَْريَةُ األْ ااِر: المدينةُ.ـ 

 والقاريَةُ: ال اِضَر ُ الجاِمعَةُ،ـ 

 كالقاراِ .ـ 

ى: ـ  وقََرى الماَء يج ال وِض يَْقِريِ  قَْريا  وقَةر 
 َجَمعَ ُ،

تَةة ُ يةةج البعيةةُر وكةةلُّ مةة ـوةةـ    : َجَمةةَع ِجرَّ ا اْجَِةةرَّ
 ِشْدقِ ،

ى، بال سةةر والقَْاةةِر والفةةِك  ـوةةـ    ةةْيَف قِةةر  الةَّ
: أضايَ ُ،  والَمد ِ

 كاْقِرا ُ،ـ 

 الناقةُ: وِرَم ِشْدقاها من َوَجعِ األْسناِن، ـوـ 

الةةةبالَد: تََِبَّعَهةةةا يَْخةةةُرُ  مةةةن أرٍض إلةةة   ـوةةةـ    
 أرٍض،

 كاْقِراها واْسَِْقراها.ـ 

 َرى والَمْقرا ُ: كلُّ ما اْجََِمَع يي  الماُء.والَمقْ ـ 

ٍ: َمسةيلُ ُ مةن الةِ اِلعِ، أو ـ  وقَةِريُّ المةاِء، َكغَنِةج 
ْوَضةِ  ْبِو إل  الرَّ  موقِعُ ، من الرَّ

 : أْقِريةٌ وأْقراٌء وقُْرياٌن، واللَّةبَُن الخةاثُِر لةم ـ 
 يُْمَخْض.

 وقَِريُّ الَخْيِل: واٍد.ـ 

 والقَِريَّاِن: ع.ـ 

واْسةةَِْقَرى واْقَِةةَرى وأْقةةَرى: َللَةةَب ِضةةيايَة . ـ   
ةةةْيِف وِمْقةةةراٌء، وهةةةج ِمْقةةةرا ٌ  ى للةَّ وهةةةو ِمْقةةةر 

 وِمْقراٌء.

 والِمْقرا ُ أيةا : القَْاعَةُ يُْقَرى ييها.ـ 

 والَمقاِري: القُبوُر.ـ 

والقَِريَّةةةةُ، كغَنِيَّةةةٍة: العَاةةةا، وقَْريَةةةةُ النَّْمةةةِل، ـ    
ْجعَةةُل ييهةةا رأُس ُ ةةوِد وأ ةةواٌد ييهةةا يُةةَرٌض، يُ 

ةةراعِ الةةَي يةةج ُ ْرِضةةِ  مةةن  البَْيةةِت، وُ ةةوُد الم ِ
أ ةةال ُ، أو يةةج أْ لَةة  الَهةةْوَد ِ. وكُسةةَميَّةَ: ثَةةالُث 

 َم الَّ بِبَْغَداَد،

 وع لَطي ٍِئ.ـ 

ةة يفةَ، يهةةج َمْقِريَّةةةٌ: لُغَةةةٌ يةةج ـ    وقََرْيةةُت الاَّ
 قََرأْتُها.

ْمكِ،ـ    ةةدُّ ُ،  والقاِريَةةةُ: أْسةةفَُل الةةرُّ ًَ أو أْ ةةال ُ، و
ةةةةْيِف، وبالِمةةةةديِد: لةةةةائٌِر إذا َرأَْو ُ،  ةةةةدُّ السَّ ًَ و
اْسَِْبَمةةةروا بةةةالَمَطِر، كأَ َّةةة ُ رسةةةوُل الغَْيةةةِث، أو 

َمةُ السَّ ابِ   ُمقَد ِ

.ـ    : قواِريُّ

َبُُّع، ـ  و: القَْرُو: القَْاُد، والَِِّ

ةةْوٌض ـ    ًَ كةةاالْقِراِء واالْسةةِِْقراِء، والطَّْعةةُن، و
بُِل، واألرُض ال تَ اُد تُْقَطعُ َلوِ  َِ  يٌل تَِرُد ُ ا

، وَمِسةةةةيُل الَمْعَاةةةةَرِ ، وَمثْعَبُهةةةةا، ـ       : قُةةةةُروٌّ
ََّخةةَُ منةة   وأْسةةفَُل النَّْخلَةةِة يُْنقَةةُر يَيُْنبَةةَُ ييةة ، أو يُِ
ةةةْرِب، وقَةةةَدٌح أو إ ةةةاٌء  ا َةةةةُ للمُّ جَّ َِ الِمةةةْرَكُن، وا

: َصةةغيٌر، وِميلَغَةةةُ الَ ْلةةِب، ويُثَلَّةةثُ  ، َجْمةةُع الُ ةةل ِ
، وأن يَْعُ ةةَم ِجْلةةُد  أْقةةراٌء وأْقةةٍر وأْقةةُرَو ٌ وقُةةِريٌّ

 البَْيَةَِْيِن ِلريكٍ أو ماٍء أو  ُ وِل األْمعاِء،

.ـ   كالقَْرَوِ . ورُجٌل قَْروا ِجٌّ

ى، كفُْعلَ : ماٌء بالباِديَِة.ـ   وقُرَّ

 والقََرا: ال َّْهُر،ـ 
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 .كالقََرواِن، والقَْرُع يُْؤَكلُ ـ 

و اقَةٌ قَْرواُء: لويلَةُ السَّةناِم، وال تَقُةْل: َجَمةٌل ـ 
 أْقَرى.

بُُر.ـ   والقَْرواُء: العاَد ُ، والدُّ

 والقََرْوَرى، كَخَجْوَج : ع بَِطِريِ  ال ويَِة.ـ 

وأْقةَرى: اْشةََِ   قَةرا ُ، وَللَةَب الِقةَرى، ولَةِ َم ـ 
 القَُرى،

 الُجلَّ  ل  الفََرِس: أْلَ َم ُ. ـوـ 

 وَمْقَرى، كَسْ َرى:   بِِدَمْمَ ، ـ

 وبالةم: د بالنُّوبَِة.ـ 

ْاٌن باليمِن.ـ  ًِ  وَمْقِريَّةُ، كَمْ ِميٍَّة: 

كاِم.ـ  َِ وُس ا ُُ  والَمقاِري: ُر

ٌب،ـ   والقَْيَرواُن: القايلةُ، ُمعَرَّ

 ود بالَمْغِرِب.ـ 

دا :  ل  لريقٍة واًدٍ .ـ  ًِ  وتََرْكُُِهْم قَْروا  وا

ْقةةُروَّ ٌ: ُجِعةةَل َرأُْسةةها يةةج َ َمةةبٍَة ِلةةئال  وشةةا ٌ مَ ـ   
 تَْرَضَع  َْفَسها.

 والُمْقَرْوِري: الطويُل ال َّْهِر.ـ 

أِس: َلَريُ ُ.ـ   وقَْرَو ُ الرَّ

ُل: صارت يي  الِمدَّ ُ.ـ   واْسَِْقَرى الدُّمَّ

ُت.ـ   و: القَْ ُو: الَِّقَ ُّ

 وقَ ا بعاا ُ األرَض:  ََ َِها.ـ 

 طََّخ بعَْيٍب بعَد اسِواٍء.وأْقَ ى: تَلَ ـ 

يَّةٌ بَِْراُء َ ْوجاءُ ـ  ًَ  والقَُ  ُ، كثُبٍَة: الَ يَّةُ، أو 

  : قُ اٌت، ولُْعبَةٌ.ـ 

 وقََ ا: لَِعَب بها.ـ 

 ي: الِقْ ُي، بال سر: اللَّقَُب.ـ 

ْرُع، والقَُِْل.ـ   والَِّْقِ يَةُ: الاَّ

:  و: قََسا قَْلبُ  قَْسوا  وقَْسةَو   وقَسةاَو    ـ وقَسةاء 
 َصلَُب، وَغلَُظ،

ْرَهُم: تاَف، يهو قَِسجٌّ  ـوـ   الد ِ

  : قِْسياٌن.ـ 

.ـ   والََّْ ُب َمْقسا ٌ للقلِب، أي: يُْقِسيِ  إْقساء 

 وقاسا ُ: كابََد ُ.ـ 

ٍ: شةديٌد مةن ـ  ، َكغَنِةج  ويةوٌم وقَةَرٌب و ةاٌم قَِسةجٌّ
ر ٍ أو بَْرٍد أو قَْ ٍط و  ِوِ . ًَ 

َر، وقةةةةاَر ٌ لَِِمةةةةيٍم، ويَُمةةةةدُّ. وقَسةةةةا:   بِِمْاةةةةـ     
 وكغُراٍب: َجبٌَل.

 وأْقَس : َسَ نَ ُ.ـ 

 وكِ ساٍء: ع.ـ 

 واألْقَسياُن:  َْبٌت، وَ لٌَم.ـ 

ٍ: أُ و ثَقيٍف.ـ   وقَِسجٌّ بُن ُمنَب ٍِ ، كغَنِج 

ٍ: لريُ  اليمِن إل  البَْاَرِ .ـ   وذُو قَِسج 

 وقَُسياُء، كُمركاَء: َجبٌَل.ـ 
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 ، كعُلَيَّاَن: واٍد، أو َصْ راُء.وقَُسيَّانُ ـ 

 وكعُثْماَن: ع بالعَِقيِ .ـ 

 و: قَما العُوَد: قََمَر ُ، وَ َرَل ُ، ـ

 الوْج َ: َمَسَ  ُ، ـوـ 

 الَ يَّةَ:  ََ َع  نها ِلباَسها، ـوـ 

.ـ   كقَمَّاها. وَ َدٌس ُمقَمًّ  وَمْقُموٌّ

 وقَمَّا ُ  ن ًاَجِِ  تَْقِميَة : َردَّ ُ.ـ 

قَْمةةةَو ُ: قُفَّةةةةٌ مةةةن ُ ةةةوٍص لِعْطةةةِر المةةةرأِ  والـ    
 وقُْطنها

  : قََمواٌت وقِماٌء.ـ 

 والقُماُء: البُ اُق.ـ 

 وأْقَم : اْيَِقََر بعد ِغن  .ـ 

 والقاِشج: الفَلس الرِديُء.ـ 

.ـ  : قَِسجٌّ  وِدْرَهٌم قَِمجٌّ

والقُمةةاَو ُ، بالةةةم: الُمَسةةنَّا ُ الُمْسةةَِِطيلَةُ يةةج ـ   
  ٌ بِنَْجٍد.األرِض، وماءَ 

 والقَْمواُن: الدَّقيُ  الةعيُف، وهج: بهاٍء.ـ 

ةةةة   ـ     ال وقَا  و: قَاةةةةا  نةةةة  قَْاةةةةوا  وقُُاةةةةوًّ
،  وقَااء 

وقَِاَج: بَعُةَد، يهةو قَِاةجٌّ وقةاٍص، َجْمعُُهمةا: ـ 
 أْقااٌء.

والقُْاَوى والقُْايا: الغايَةةُ البعيةد ُ، وَلةَرُف ـ 
 الواِدي.

 وأْقاا ُ: أْبعََد ُ.ـ 

 ا ِج يَقََاْوتُ ُ: َغلَْبُِ ُ.وقاصـ 

والقَاا: يِناُء الةداِر، ويَُمةدُّ، والنََّسةُب البعيةُد، ـ 
يةُ، ًِ  والنا

ٌَْف يةةةج َلةةةَرِف أُذُِن الناقَةةةِة ـ     ةةة ًَ كالقاِصةةةيَِة، و
والمةةةةاِ  بِةةةةأَْن يُْقَطةةةةَع قليةةةةٌل. قَاةةةةاها قَْاةةةةوا ، 

ا ٌ. اها، يهج قَْاواُء وَمْقُاوَّ ٌ وَمْقاَّ  وقَاَّ

 أْقَا  وَمْقُاوٌّ وُمقَاًّ . والَجَملُ ـ 

ْطنِج القََاا: تَبَاَ ْد َ ن ِج.ـ  ًُ  و

َها.ـ  فاِر: قَاُّ ِْ  وتَْقِايَةُ األ

والقَِاةةيَّةُ: الناقةةةُ ال ريَمةةةُ النَِّجيبَةةةُ الُمْبعَةةَد  ـ   
ْذلَةُ، ِضدٌّ    ن االْسِِعماِل، والرَّ

  : قَاايَا.ـ 

ِفَظ قََاا العَسْ ـ  ًَ  َ ِر.وأْقَا : اْقَِنَاها، و

 و َْعَجةٌ قاِصيَةٌ: َهِرَمةٌ.ـ 

 واْسَِْقَا  يج الَمسألَِة،ـ 

 وتَقَاَّ : بَلََ  الغايَةَ.ـ 

ٍ: قَُاةةجُّ بةةُن ِكةةالٍب، اْسةةُم  َتْيةةٌد أو ـ    وكُسةةَمج 
ٍ: ثَنِيَّةةةةٌ  . وكُسةةةَمج  ةةةٌع، والن ِْسةةةبَةُ: قَُاةةةِويٌّ ُمَجم ِ

 باليََمِن.

 والقَْاَو ُ: سَمةٌ بِأَْ لَ  األذُِن.ـ 

 وقُاواُن، بالةم ويفِك: ع. ـ

ي: القَةةةاُء، ويُْقَاةةُر: الُ ْ ةةُم. قََةةة   ليةة   ـ  
يَْقِةةةج قَْةةةيا  وقَةةةاء  وقَِةةةيَّة ، وهةةج االسةةُم 
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ْنع، والَ ُِْم، والبياُن.  أيةا ، والاُّ

 والقاِضيَةُ: الموُت،ـ 

ٍ،ـ  ِ، َكغَنِج   كالقَِةج 

يَةةِة  ـوةةـ    بِةةِل: مةةا ي ةةوُن جةةائِ ا  يةةج الد ِ َِ مةةن ا
َدقَِة.  ويَِريَةِة الاَّ

 وقََة : ماَت،ـ 

  لي : قََِلَ ُ، ـوـ 

 َوَلَر ُ: أتَمَّ ُ، وبَلَغَ ُ، ـوـ 

، كِ ََّاٍب،ـ  اء  ا ُ تَْقِةيَة  وقِةَّ  كقَةَّ

  لي  َ ْهدا : أوصا ُ، وأْ فَََ ُ، ـوـ 

 إلي : أ ها ُ، ـوـ 

ا ُ. ـوـ   َغِريَم ُ َدْينَ ُ: أدَّ

 لََب إلي  أن يَْقِةيَ ُ.اْسَِْقَة  يال ا : لَ ـ 

 وتَقَاضا ُ الدَّيَن: قَبََة ُ.ـ 

: َسةةِريُع القةةةاِء، ي ةةوُن يةةج ـ    ورجةةٌل قَِةةةجٌّ
 الديِن والُ ُ وَمِة.

والقُةةةا ُ، بالةةةِم: ِجْلةةَد ٌ َرقيقَةةةٌ  لةة  وجةةِ  ـ   
ِ ًيَن يُولَُد. بِج   الاَّ

 والِقَةةُ، كِعَدٍ :  َْبَِةٌ ـ 

  : قِة   وقِةا ٌ.ـ 

  : يَنَِج، واْ َاَرَم،وتَقَةَّ ـ 

 كاْ قََة ،ـ 

. ـوـ   الباِتي: اْ قَضَّ

 وُسمٌّ قاٍض: قاتٌِل.ـ 

ةا ُ السةةلطاُن ـ   واْسُِْقِةةَج: ُصةي َِر قَاِضةيا ، وقَةَّ
 تَْقِةيَة .

اٍد: الِدْرُع الُمْ َ َمةُ.ـ  اُء، كَمد   والقَةَّ

.ـ  ْوا: قَةاء   والقََة : العُْنُجُد. وَسمَّ

 ٌء يج العَُجِ .ي: القََط : دا ـ

ْلُو: َ َرَجةْت مةن البِئْةِر قَلةيال  قَلةيال  ـ  وتَقَطَّةِت الةدَّ
 ِلِمْلئِها.

 والقََطيَاُت: القََطواُت.ـ 

 وقَُطيَّات، كُسَميَّاٍت: واٍد.ـ 

 وقَْطيَةُ:   بَطِريِ  ِمْاَر،ـ 

 والمعروُف: قَْطيا، ُمَخفَّفَة .ـ 

ةةةينِج، ضيةةةمن والقَِطيَّةةةا، مَمةةةدََّد  : الِ ْنبةةةاُر الـ    ا ِ
َج ب ، ُ ف َِفم.  ُسم ِ

 و: قََطا: ثَقَُل َمْميُ ُ. ـ

تَت وًَدها قََطاقََطا، ـوـ   القطا: َصوَّ

 الماِشج: قاَرَب يج َمْميِِ ، ـوـ 

ُك.ـ   كاْقَطْوَل ، يهو قَْطواُن، ويَُ رَّ

وقََطةةةْوَل ، كَخَجةةةْوَج : وهةةةو ع، والطَّويةةةُل ـ    
ْجلَْيِن الُمَِقاِرُب الَخطْ   ِو.الر ِ

والقَطا ُ: العَُجُ ، ومةا بةين الةَوِرَكْيِن أو َمْقعَةُد ـ 
ديِف من الدابِة، ولائِرٌ   الرَّ
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  : قَطا  وقََطواٌت.ـ 

 وتَقَطَّ : تَبَطَّ ،ـ 

 ألْص اب : َ َِلَُهْم، ـوـ 

 بوْجِه : َصَدَف، ـوـ 

الفَةةَرَس: َرِكةةَب قَطاتَهةةا. وكُسةةَميَّة: امةةرأ ُ  ـوةةـ   
 .َمْرواَن بِن الَ َ مِ 

 وَرْوُض القََطا: ع.ـ 

كة : ع بالُ ويَِة، من  األْكِسيَةُ.ـ   وقََطواُن م رَّ

 والقَطا: داٌء يج الغَنَِم.ـ 

 وشا ٌ قَِطيَةٌ، ُمَخفَّفَة .ـ 

و: القَْعةةةةةُو: البََ ةةةةةَر ُ، أو مةةةةةن َ َمةةةةةٍب، أو  ـ     
 ُمْمبُِهها، أو الِمْ َوُر من الَ ِديِد.

الِمْ ةةةَوُر،، أو  والقَْعةةةواِن: الَخَمةةةبََِاِن ييهمةةةاـ    
 : الَ ِديةةَدتاِن تَجةةري بينهمةةا البَْ ةةَر ُ، َجْمةةُع الُ ةةل ِ

.ٍ ، كُدِلج   قُِعجٌّ

 َوقَعَا الفَْ ُل الناقَةَ،ـ 

ا: أرَسةَل  َْفَسة   ليهةا،  ـوةـ   ليهةا قَْعةوا  وقُعُةوًّ
 َضَرَب أم ال،

 كاقَِعَاها،ـ 

 الطائُِر: َسفََد. ـوـ 

ْرَسُك، أو َغليُ ُهمةا، ورجٌل قَْعُو العَِجيَ تَْيِن: أـ 
 أو  اتِئُُهما غيُر ُمْنبَِسِطِهما.

قِيقةُ الفَِخََْيِن.ـ  قِيقةُ، أو الدَّ  والقَْعواُء: الدَّ

 وأْقعَ  يج ُجلُوِسِ : تََسا ََد إل  ما َوراَء ُ،ـ 

 الَ ْلُب: َجلََس  ل  اْسِِِ ، ـوـ 

 يرَس : َردَّ  القَْهقََرى. ـوـ 

األْر َبَةةةُ ثةةم تَْقعَةة    ةةَو والقَعةةا: أن تُْمةةِرَف ـ   
القََاةةبة، والِفْعةةُل َكَرِضةةَج، وهةةو أْقعَةة ، وهةةج 

 قَْعواُء، وقَْد أْقعَ  أْ فُ .

 و: القَفَا: وراَء العُنُِ ، ـ

 كالقايِيِة، ويََُكَُّر، وقد يَُمدُّ ـ 

  : أْقٍف وأْقِفيَةٌ وأْقفاٌء وقُِفجٌّ وقِِفجٌّ وقَِفيٌن.ـ 

ا: تَبِْعُِ ،وقَفَْوتُ  قَْفوا  وقُ ـ   فُوًّ

كَِقَفَّْيُِةة  واْقَِفَْيُِةة ، وَضةةَرْبُت قَفةةا ُ، وقَََْيُِةة  ـ   
بالفُجور َصِري ا ، وَرَمْيُِ  بأمٍر قبيكٍ، واالسةُم: 

،  الِقْفَو ُ والقُِفجُّ

 يال ا  بأمٍر: آثَْرتُ  ب ، ـوـ 

 كأَْقفَْيُِ  واْقَِفَْيُِ ،ـ 

ُ أثََر ُ: َ فَّا . ـوـ   ّللا 

 ا  بالعَاا،وتَقَفَّ ـ 

 واْسَِْقفا : َضَربَ  بها.ـ 

 وشا ٌ قَِفيَّةٌ وَمْقِفيَّةٌ: ذُبَِ ْت من قَفاها.ـ 

 وال أْيعَلُ  قَفا الدَّْهِر: ُلولَ .ـ 

 وقَفَّْيُِ  َتْيدا ،ـ 

 ب  تَْقِفيَة : أتْبَْعُِ  إيَّا . ـوـ 
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ُهم، أي: الَخلَُف منهم.ـ   وهو قَِفيُُّهم وقَفيَِّ

ْرٍف  والقايِيَةُ:ـ  ًَ آِ ُر َكلمٍة يج البَْيِت، أو آِ ُر 
ِل سةةاِكٍن يَليةةِ  مةةع الَ َرَكةةِة  سةةاِكٍن ييةة ، إلةة  أوَّ
الِةج قبةةَل السةةاِكِن، أو هةج الَ ةةْرُف تُْبنَةة   ليةة  

 القِايد ُ.

والِقْفةةةةَو ُ، بال سةةةةر: الةةةةََّْ ُب، أو أن تقةةةةوَل ـ     
 لإِلْ ساِن ما يي  وما ليس يي .

لَ ،ـ   وأْقفا ُ  لي : يَةَّ

 ب : َ اَّ ُ. ـوـ 

والقَِفيَّةُ، كغَنِيٍَّة: الَمِ يَّةُ ت وُن ل   ل  الغَْيِر. ـ 
، ٍ: الَ ِفجٌّ  وَكغَنِج 

ةْيُف الُمْ ةَرُم، ومةا ـ  ، والةَّ وأ ا قَِفةجٌّ بة : ًِفةجٌّ
 يُْ َرُم ب  من الطَّعام،

وأْقفَةةة : أَكلَهةةةا، وِ يَرتُةةة  مةةةن إْ وا ِةةةَ ، أو ـ    
 الُمََِّهُم منهم، ِضدٌّ.

 وتَقَفَّ  ب : تََ فَّ ، واالسُم: القَفاَو ُ.ـ 

،ـ   واْقَِفَ  ب : اْ َِصَّ

 المجَء: ا ِاَر . ـوـ 

 والَِّقايِج: البُْهِاُن.ـ 

 والقَفا، أو قَفا آَدَم: جبٌل.ـ 

 والقَْفُو: ع.ـ 

 والقُْفيَةُ، بالةم: ُتْبيَةُ الاائِِد.ـ 

 والقَْفُو: وَهٌج يَثُوُر  ند الَمَطِر.ـ 

 َوْيُف القوايِج: شاِ ٌر، لقوِل :و ُ ـ 

ُب َمْن قد كاَن يَةْ ُ ُم أ َّنةج  َِ إذا قُْلةُت  ****    سأُْك
 قَْوال  ال أُِجيُد القَوايِيا

 وُردَّ قَفا ، أَو  ل  قَفا : َهِرَم.ـ 

و: الِقْلةةُو، بال سةةر: الَخفيةةُف مةةن كةةل ِ شةةجٍء،  ـ  
، وبهاٍء: الدابَّةُ تََِقَدَّ  بِها.والِ ماُر الفَِِجُّ ًِ  ُم باا

والقُلَةُ والِقالَ والِمْقلَة ، م سةورتَْيِن: ُ ةوداِن ـ 
ْبيانُ   يَْلعَُب بهما الا ِ

  : قاِلٌت وقُلُوَن وقِلُوَن.ـ 

 وقاَلها،ـ 

 بها: َرَم  بها، ـوـ 

بَِل: ساقَها شديدا ، ـوـ  َِ  ا

 الل َم: أْ َةَج ُ يج الِمْقلَ ، ـوـ 

: أْبغَةَ  ـوـ    ُ.تيدا  إقال  وقاَلء 

َل، وقَِلَ ، وتََجايَ ، واْ َ َمَ ،ـ  ًَ  واْقلَْولَ : َر

 يج الَجبَِل: َصِعَد أْ ال ُ يأْشَرَف، ـوـ 

 الطائُِر: َوقََع  ل  أْ لَ  المجِر. ـوـ 

والقَلَةةةْولَ ، كَخَجةةةْوَج : الطةةةائُر يَْرتَِفةةةُع يةةةج ـ    
 َليَرا ِِ .

ي: قَةةةةال ، كَرمةةةةا ُ وَرِضةةةةيَ ُ، قِل ةةةة  وقِةةةةالء   ـ    
ِليَة : أْبغََة ، وَكِرَه ُ غايَةَ الَ َراَهِة يََِرَكة ُ، وَمقْ 

 أَو قاَل ُ: يج الَهْجِر، وقَِليَ ُ: يج البُْغِض.

 وقاَل ُ: أْ َةَج ُ يج الِمْقلَ ،ـ 

 والقاَلَُّء: صا ِعُ ،ـ 
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اٍد: صةةةا ع  ـوةةةـ     يال ةةةا : َضةةةَرَب رأَسةةة . وكَمةةةدَّ
 الِمْقلَ .

ََّخَُ ـ   يي  الَمقاِلج. والقاَلََّء ُ: الموِضُع تُِ

ََّخةَُ ـ  والِقْلُج، بال سةر وَكةملَ  وِصةْنٍو: شةجء يُِ
ريِ  الَ ْمِض. ًَ  من 

 وقالج قاَلَ: ع.ـ 

ُُوس الِجباِل، وهاماُت الِرجاِل.ـ   والقُلَ : ر

 وِمْقالُء القَنِيِص: َكْلٌب.ـ 

 ي: الُمقاما ُ: الموايَقَةُ.ـ 

بةج وما يُقاِمينِج المةجُء: مةا يُةوايِقُنج،  ةن أـ 
 ُ بَْيٍد.

 و: القُـِْنَو ُ، بال سر والةم: الِ ْسبَةُ. ـ

ا: َكَسْبُِ ُ،ـ   قَنَْوتُ ُ قَْنوا  وقُْنوا ا  وقُنُوًّ

 كاْقَِنَْيُِ ُ،ـ 

 العَْنَ : اتََّخََها ِللَ ْلِب. ـوـ 

ْنَو ٌ، بال سةر والةةم:  اِلَاةةٌ لة ، ـوَغنَُمة ُ قُةـ 
 ثابَِةٌ  لي .

ََّخةَُ منهةا ِلَولَةٍد. أو وقَنِةجُّ الغَةنَِم، َكغَ ـ  ٍ: مةا يُِ نِةج 
 لَبٍَن.

 وقَنَِج ال ياَء قَْنوا ، َكَرِضَج وَرَم : لَِ َم ُ،ـ 

 كأَْقنَ  واْقَِنَ  وقَنَّ .ـ 

ِديةةةداُب ـ     ًْ وقَنَةةةا األْ ةةةِف: اْرتِفةةةاُع أْ ةةةال ُ، وا
وَسِطِ ، وُسبُوُغ َلَريِِ ، أو  ُُِوُّ وَسةِط القََاةبَِة، 

، هو أْقنَ ، وهةج قَْنةواُء، يةج وِضيُ  الَمْنِخَرينِ 

ْقِر والباِتي َمْدٌح.  الفََرِس َ ْيٌب، ويج الاَّ

ْمكُ ـ   والقَنا ُ: الرُّ

  : قَنَواٌت َوقَنا  وقُنِجٌّ وقَنَياٌت،ـ 

بُها: قَنَّاٌء وُمْقٍن، وُكلُّ َ اا  ُمْسةَِِويٍَة، ـ  ًِ وصا
ة ، وك يَمةٌ تُْ فَُر يج األرِض   قيَل: ولو ُمْعَوجَّ

. ـ   : قُنِجٌّ

والُهْدُهةةُد قَنَّةةاُء األرِض وُمقَن ِيهةةا، أي:  ةةاِلٌم ـ   
 بِمواِضعِ الماِء منها.

 والقُْنَو، بال سر والةم،ـ 

 والقَنِاُء، بال سر والفِك: الِ باَسةُ ـ 

 ْنواٌن، ُمثَلَّثَْيِن.ـْنياٌن وقُ ـ : أْقناٌء وقُ ـ 

 والَمْقنا ُ: الَمْة ا ُ،ـ 

 كالَمْقنَُوِ .ـ 

قَنَّةةة : اْكَِفَةةة  بِنَفَقَِِةةةِ ، يَفََةةةةلَْت يَْةةةةلَةٌ، َوتَ ـ    
 يادََّ َرها.

وِم.ـ  ٍ : د بالرُّ  وقُنُوَّ ٌ، كفُُِوَّ

 وقُناٌء، كغُراٍب: ماٌء.ـ 

ِعيِد.ـ   وكملَ : د بالاَّ

 وَكعَلَ : ع باليََمِن.ـ 

 وقَنَِج، ب سر النوِن:   قُْرَب َمْيفَع.ـ 

ُ: َ لَقَ ُ.ـ   وقَنا ُ ّللا 

: السواُد.والقُ ـ   نُوُّ
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يكِ.ـ   وِسقاٌء قٍَن: ُمَِغَي ُِر الر ِ

كة : َجباَلِن.ـ   وقَنَواِن، م رَّ

وقَناُء ال ةائِِط، كسةماٍء: الجا ةُب يَفةجُء  لية  ـ 
 اْلفَْجُء،

 كاألْقناَءِ .ـ 

 وأْقنَِت السماُء: أْقلََع َمَطُرها.ـ 

 ي: القُـِْنيَةُ، بال سر والةم: ما اكُِِسبَ  ـ

 . : قِن  ـ 

ْنيا ا ، بال سةةر ـوقَنَةة  المةةاَل، َكَرَمةة ، قَْنيةةا  وقُةةـ   
 والةم: اْكََِسبَ ُ.

ضا.ـ   والِقنَ ، كملَ : الر ِ

ُ،ـ   قَنا ُ ّللا 

 وأْقنا ُ: أْرضا ُ.ـ 

ْيُد،ـ   وأْقنا ُ الاَّ

 ل : أْمَ نَ ُ. ـوـ 

 وقا ا ُ: َ لََط ُ،ـ 

 ياُل ا : وايَقَ ُ. ـوـ 

َمةةةةُر قةةةةا ٌِئ: َصةةةةوابُ  ـ      ًْ بةةةةالهمِ ، وَوِهةةةةَم وأ
.  الجوهِريُّ

ْعفِ  ـ  و: القُوَّ ُ، بالةم: ِضدُّ الةَّ

ى، بالةم وال سر،ـ : قُ ـ   و 

ى ـ  كالِقوايَِة. قَةِوَي، َكَرِضةَج، يهةو قَةِويٌّ وتَقَةوَّ

.ُ ا ُ ّللا   واْقََِوى، وقَوَّ

ى: يُْرَم  بَل .ـ   وهو يُقَوَّ

.ـ   ويََرٌس ُمْقٍو: قَِويٌّ

ِِ .ويالٌن قَِويٌّ ُمقْ ـ   ٍو، أي: يج  َْفِس  ودابَِّ

والقُةةَوى، بالةةةم: العَْقةةُل، ولاقةةاُت الَ ْبةةِل، ـ   
. ِ  َجْمُع قُوَّ

 وًْبٌل قٍَو: ُمْخَِِلُف القُوى.ـ 

 وأْقَوى: اْسَِْغنَ ، واْيَِقََر، ِضدٌّ،ـ 

 الَ ْبَل: َجعََل بَْعَة  أْغلََظ من بَْعٍض، ـوـ 

ةةْعَر: َ ةةالََف قََوايِيَةة ُ  ـوةةـ    بَِرْيةةعِ بَْيةةٍت وَجةةر ِ الم ِ
ةةةا  آَ ةةةَر، وقَلَّةةةْت قَِاةةةيَد ٌ لُهةةةم بِةةةال إْقةةةواٍء، وأمَّ

ْقواُء بالنَّْاِب، يَقَليٌل. َِ  ا

 واْقَِوا ُ: اْ َِاَّ ُ لنَْفس .ـ 

والَِّقةةاِوي: تَ ايُةةُد المةةركاِء، والبَْيُِوتَةةةُ  لةة  ـ   
 القََوى.

، بال سر: قَْفُر األرِض،ـ   والِقجُّ

،كالِقواِء، بال ـ   سر والَمد ِ

 والقَوايَِة.ـ 

 وأْقَوى:  ََ َل ييها،ـ 

 الداُر: َ لَْت، ـوـ 

 كقَِويَْت.ـ 

 وقُوَّ ُ، بالةم: اْسٌم.ـ 
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 وقاَوْيُِ ُ يَقََوْيُِ : َغلَْبُِ .ـ 

 وقَِوَي، َكَرِضَج: جاَع شديدا ،ـ 

َِبََس. ـوـ  ًْ  الَمَطُر: ا

 وباَت القَواَء، أي: جائِعا .ـ 

 ا .وقاوا ُ: أْ طـ 

والقةةاِوي: اآلِ ةةَُ، وبهةةاٍء: البَْيَةةةةُ، والسَّةةنَةُ ـ   
 القليلَةُ المطِر، وَرْوَضةٌ.

ٍ: واٍد بقُْربِها، والفَْرُ .ـ  ، كُسَمج   والقَُويُّ

عيِد.ـ   وقاُو:   بالاَّ

والِقيقةةةةاَء ُ، بال سةةةةر: َمْمةةةةَربَةٌ كالَِّْلَِلَةةةةِة، ـ     
 واألرُض الغليَ ةُ.

 : صاَح.وقَْوقَ  قَْوقا   وقِيقاء  ـ 

 وااِلْقِِواُء: الَمْعَِبَةُ.ـ 

 ي: قَِهَج من الطَّعاِم، َكَرِضَج: اْجَِوا ُ، ـ

 كأَْقَه .ـ 

ِلةةة ، والَ ديةةةُد ـ     ًْ والقةةةاِهج: الُمْخِاةةةُب يةةةج َر
 الفُؤاِد الُمْسِطاُر.

ةةةْبعَةُ الُمْ َ َمةةةةُ،  ـ    و: القَْهةةةَو ُ: الَخْمةةةُر، والمَّ
 واللبُن الَمْ ُض،

 ٍ ، والرائِ ةُ.كالِقَهِة، كِعدَ ـ 

.ـ  ْخُم القَْر َْيِن الُمِسنُّ  والقَْهواُن: الَِّْيُس الةَّ

وأْقَهةةة : داَم  لةةة  ُشةةةْرِب القَْهةةةَوِ ، وألةةةاَع ـ    
 السُّلطاَن.

 و: قَْيواُن: ع باليََمِن بِباِلِد َ ْوالََن.ـ 

 فَْصُل الًاف

 ي: كأَى، كَسعَ : أْوَجَع بال الِم. ـ

 وأْكأَى  ن : َكِرَه .ـ 

ا: اْ َ بَّ  ل  وجِه ، ـ  و: َكبَا َكْبوا  وُكبُوًّ

ْ ُد: لم يُوِر، ـوـ   ال َّ

 كأَْكبَ ،ـ 

: الَ ْبَو ُ، ـوـ   الَجْمُر: اْرتَفََع، واْسُم الُ ل ِ

ْبَو، ـوـ   الفََرُس: َكََِم الرَّ

 الُ وَت: َصبَّ ما يي ، ـوـ 

 النَّْبُت: ذَِوَي، ـوـ 

 الغُباُر: َ ال. ـوـ 

 ، كملَ : الُ ناسةُ، تُثَنَّ  ِكبَوانِ والِ بَاـ 

  : أْكباٌء،ـ 

 كالُ بَِة، كثُبَةٍ ـ 

 : ُكبُوَن، والَمْ بَلَةُ. وكِ ساٍء: ُ وُد البَخوِر، ـ 
 أو َضْرٌب من 

  : ُكب   وبالةم: الُمْرتَِفُع،ـ 

، ومةةةا يَْنبَةةةثُّ مةةةن ـ     كال ةةةابِج. وكَسةةةماٍء: النَّةةة ُّ
 القََمِر.

 َمَرِ : أَكبَّ  ليها بثَْوبِ ،وتََ بَّ   ل  الَمجْ ـ 
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 كاْكَِبَ .ـ 

 وَكبَّ  الناَر تَْ بِيَة : أْلقَ   ليها َرمادا .ـ 

 وأْكبَ  وجَه : َغيََّر ُ.ـ 

والَ ْبةةَو ُ: الغَبَةةَر ُ، والَوْقفَةةةُ منةة  ِلَرُجةةٍل  نةةد ـ   
 المجِء تَْ َرُه ، وبالةم: الِمْجَمَر ُ.

ٌث.ـ   والَهْيثَُم بُن َكابِج: ُمَ د ِ

ماِد:   يُم ُ.ـ   وهو كابِج الرَّ

 و: الَ ُِْو: ُمقَاَربَةُ الَخْطِو.ـ 

ِ .ـ  ِ  وأْكَِ : َ الَ  ل  َ ُدو 

ي اْكَِْوتَ : اْمةَِْلَ َغْي ةا ، وتََِْعَِةَع، وبةالََ  يةج  ـ
 ِصفَِة  فِس .

و: الُ ثُْو، بالةم: الُِّةراُب الُمْجَِِمةُع، والقليةُل ـ 
 من اللبِن، والقطا ُ،

 : ع.وبهاءٍ ـ 

 والَ ثا والَ ثا ُ: األْيُهقانُ ـ 

  : ُكث  ، أو شجٌر كالغُبَْيراِء.ـ 

ْومِة يَْ َد، أْصلُها: ُكثَْو ُ.ـ  ًَ  وُكثَةُ: اسُم مدينِة 

 ي: َك  : أْيَسَد.ـ 

 ي: الُ ْديَةُ، بالةم: ِشدَّ ُ الدَّْهِر، ـ

ةةةةةفا ُ ـ       كال اِديةةةةةِة، واألرُض الغلي ةةةةةةُ، والاَّ
ةةةةْلُب بةةةةين العِ يمةةةةةُ المةةةةديد ُ  ، والمةةةةجُء الاُّ

ةةةيِن، ومةةةا ُجِمةةةَع مةةةن َلعةةةاٍم أو  الِ جةةةارِ  والط ِ
 شراٍب يَُجعَل ُكثْبَة ،

 كالُ دايَِة والَ داِ ،ـ 

فََر يَأَْكَدى: صاَديَهاـ  ًَ  و

 وسألَ ُ يأْكَدى: وَجَد ُ مثْلَها.ـ 

 وأْكَدى: بَِخَل، أو قَلَّ َ ْيُر ُ، أو قَلََّل َ َطاَء ُ،ـ 

 َرَم ،كَ َدى، كَ ـ 

ْن ب  َجْوَهٌر. ـوـ   الَمْعِدُن: لم يَََِ وَّ

ٍ،ـ  ، َكغَنِج   وِمْسٌ  كِديٌّ

 وكٍد: ال رائَِ ةَ ل .ـ 

 وامرأ ٌ ُمْ ِديَةٌ: َرتْقاُء.ـ 

بََس ، وَشغَلَ ُ، ـ ًَ  و: كدا ُ، كرما ُ: 

 وجَه :  دَش ُ، ـوـ 

ا: أْبَطأَ  َباتُها، ـوـ   األرُض َكْدوا  وُكُدوًّ

 ْرُع: ساَءْت  ِْبَُِِ ُ.ال َّ  ـوـ 

يَْت ب  ِلَولَعها بَ ْفِرها.ـ   وِضباُب الُ دا: ُسم ِ

والِ داُء، كِ ساٍء: الَمْنةُع، والقَْطةُع. وكَسةماٍء: ـ 
اسةةةٌم لعََريةةةاٍت، أو َجبَةةةٌل بةةةأَْ لَ  َم َّةةةةَ، وَدَ ةةةَل 
النبِةةةةج، صةةةةل  ّللا   ليةةةة  وسةةةةلم، م ةةةةةَ منةةةة . 

ٍ: جبةةٌل بأَْسةةفَِلها، و ةةرَ   منةة ، وجبةةٌل وكُسةةَمج 
ى: جبةةٌل َمْسةةفَلَةَ م ةةةَ  آَ ةةُر بِقُةةْرِب  ريةةةَ. وكقُةةر 

  ل  َلريِ  اليمِن.

وَكةةةد ى، َمْنقُوصةةةة  كفَِ ةةة : ثَنِيَّةةةةٌ بالطةةةائِِف، ـ    
ُروَن يج هةَا الَِّْفاةيِل، واْ َِلَفُةوا  وَغِلَط الُمَِأ  
يي   ل  أْكثََر من ثاَلثِيَن قَْوال . وكةالفََِ  أيةةا : 

ُن ب  البَناُت.لَبٌَن يُْنقَ   ُع يي  الَِّْمُر، تَُسمَّ
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،ـ   وَكِدَي بالعَْ ِم، َكَرِضَج: َغصَّ

 الفايُل: َشِرَب اللَّبََن، يَفََسَد َجْويُ . ـوـ 

ةةْرُف  ـ   ًَ و: َكةةََا: ِكنايةةةٌ  ةةن المةةجِء، ال ةةاُف 
 الَِّْمبِي ، وذا لإلشاَرِ .

وال ةةةةاِذي: ُدْهةةةةٌن، و َْبةةةةٌت َلي ِةةةةُب الرائَِ ةةةةِة، ـ     
 ًْ  َمُر.واأل

ى، يهةةو كةةٍر وَكْريةةاُ  ـ   ي: َكةةِرَي، َكَرِضةةَج، َكةةر 
، وهةةةج َكِريَةةةةٌ، ُمَخفَّفَةةةة :  َِعةةةَس، وَ ةةةَدا  وَكةةةِريٌّ

 شديدا ،

ْفَر ، ـوـ  ًَ  النَّْهَر: اْسَِْ َدَث 

 الناقةُ بِِرْجلَْيها: قَلَبَُِْهما يج العَْدِو. ـوـ 

وأْكَرى: تاد، و َقََص، ِضدٌّ، وَسِهَر يج لاَ ِة ـ 
 ِ  ،ّللا 

َر ُ، ـوـ   العَماَء: أ َّ

ٍ: الُم اري، و َْبةٌت،  ـوـ  ال ديَث: ألالَ . وكغَنِج 
َدتُ : بهاٍء، وال ثيُر من المجِء. ًِ  وا

 والَ َرْويَا، ويَُمدُّ: بِْ ٌر م، وْت ُ ُ يَعَْولٌَل.ـ 

والِ ةةةةةْرَو ُ والِ ةةةةةراُء، ب سةةةةةرهما: أُْجةةةةةَر ُ ـ      
، واْكَِةةةَرا ُ، الُمْسةةةَِأَْجِر. كةةةارا ُ ُم ةةةارا   وِكةةةرا ء 

َةةة ، واالْسةةةُم: الَ ةةةْرَو ُ والَ ةةةةْرُو،  وأْكرا ِةةةج دابَِّ
 ويَُةمُّ، وَجْمُع الُم اِري: أْكِرياُء وُم اروَن.

فََرها، ـ ًَ  و: َكَرا األرَض يَْ ُروها: 

 البِئَْر: َلواها بالمجِر، ـوـ 

 األْمَر: أ اَد  ِمرارا ، ـوـ 

 الدابَّةُ: أْسَرَ ْت. ـوـ 

ُُهمةةةا، والَ ةةةَراـ     : يََ ةةةٌج يةةةج السةةةاقَْيِن، أو ِدقَِّ
راَ ْيِن. امةةرأ ٌ َكةةْرواُء، وقةةد َكِريَةةْت  وِضةةَخُم الةةَ ِ

 َكرا .

والَ ةةةْرواُن:   بُِطةةةوَس، والَ َجةةةُل، والقَةةةْبُج، ـ    
 وهج: بِهاءٍ 

  : َكَراِويُن وِكْرواٌن، بال سر.ـ 

 ويقاُل للًََّكِر: الَ را.ـ 

يُْخةةَدُع ب ةةالٍم و"أْلةةِرْق َكةةَرا"، يُْةةةَرُب لمةةن ـ   
 يُلَطَُّف ل ، ويُراُد ب  الغائلةُ.

 والُ َر ُ، كثُبٍَة: ما أَدْرَت من شجءٍ ـ 

ى وُكراٌت، بةمهما.ـ    : ُكِريَن وِكِريَن وُكر 

 وَكرا بِها يَْ ُرو ويَْ ِري: لَِعَب.ـ 

وَكَسماٍء: ع يُةاُف إلي  َ قَبَةٌ شةاقَّةٌ بطريةِ  ـ 
 الطَّائِِف.

ى:  امَ ـ   .وتََ رَّ

 ي: َكَ ى: أْيَةَل  ل  ُمْعِِِق .ـ 

و: الُ ْسةةةَو ُ، بالةةةةم:   بِِدَمْمةةةَ ، والثَّةةةْوُب،  ـ   
 ويُْ َسرُ 

  : ُكسا  وِكساٌء.ـ 

 وَكِسَج، َكَرِضَج: لَبَِسها،ـ 

 كاْكََِس .ـ 

 وكسا ُ: أْلبََس .ـ 

 ورجٌل كاٍس: ذُو ُكسوٍ .ـ 
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 والِ ساُء، بال سر: مـ 

الَمْجةةةُد، والمَّةةةَرُف،  : أْكِسةةةيَةٌ، وبةةةالفِك: ـ    
 والِرْيعَةُ.

، أو أْكثَةُر منة  ـ  وهو أْكَس  من : أْكثَةُر اْكِسةاء 
 ْسو .ـإْ طاء  لل ُ 

 وكاسا : ياَ َر ُ.ـ 

ُر العَُجِ  وكل ِ شجءٍ ـ   ي: الُ ْسُج، بالةم: ُمَؤ َّ

  : أْكساٌء.ـ 

 وَرِكَب أكساَء ُ: َسقََط  ل  قَفا ُ.ـ 

َ ِةْةةةَِ ُ ياْ ََِ ْ َِةة   و: َكَمةةْوتُ  كْمةةوا : إذاـ   
 بِِفيَ .

ِ، أو  ـ ةب  ي: الُ ْميَةُ، بالةم: َشةْ َمةُ بَْطةِن الةَّ
 أصُل ذَ َبِِ .

ةةةثٌّ  لةةة  ـ     ًَ  :ِ ةةةب  وأْلِعةةةْم أ ةةةاَك ُكْمةةةيَةَ الةَّ
 الُمواساِ ، وقِيَل: بل يُْهَ أُ ب .

 ي: َكَا : إذا َ سَّ بعَد ِرْيعٍة.ـ 

 و: َكَ ا لَْ ُم : اْشَِدَّ. ـ

 َ ا بََ ا َكَ ا إتْباٌع: للُاْلِب الُمْ َِنِِ .و َ ـ 

يَةٌ: يابسةٌ.ـ  ِِ  وأرٌض كا

 وتََ  َّ  لَْ ُم  ِسَمنا : اْرتَفََع.ـ 

 و: َكعَا: َجبَُن.ـ 

 واألْكعَاُء: الُجبَناُء.ـ 

 وال اِ ج: الُمْنَهِ ُم،ـ 

 ي: كال اِغج.ـ 

و: َكفَةةةةا ُ َمُؤو ََِةةةة ُ يَْ ِفيةةةة  ِكفايَةةةةة ، وكفةةةةاَك  ـ    
جُء، واْكَِفَْيةةةةَت بةةةة ، واْسةةةةَِْ فَْيُِ ُ المةةةةجَء المةةةة

.  ي فَا ِي ، ورجٌل كاٍف وَكِفجٌّ

 وكايِيَ  من رجل،ـ 

ْسبَُ .ـ  ًَ  وَكْفيَُ  من رُجٍل، مثلثةَ ال اِف: 

 والُ ْفيَةُ، بالةم: القُوتُ ـ 

  : الُ فَ .ـ 

ٍ: الَمَطُر،ـ   وتََ فَّ  النَّباُت: لاَل. وَكغَنِج 

أن ي وَن لج  ل  رُجٍل َ ْمَسةةُ  وبيع الِ فايِة:ـ 
دراِهةةَم، وأْشةةِري منةةَ  شةةيئا  بَِخْمسةةٍة، يةةأقوُل: 

َْها من .  ُ 

 و: الُ ْفُو والُ فَ ، َكُهد ى: الُ ْفُؤ.ـ 

ي: الُ ْليَِةةةاِن، بالةةةةم: لَْ مِةةةاِن ُمْنَِبَِرتَةةةاِن  ـ   
ةةةةةةْلِب  نةةةةةةَد  ْمةةةةةةراواِن الِتقَِةةةةةةاِن بِعَْ ةةةةةةِم الاُّ ًَ

ِن من المَّةْ ِم، الواًةد ُ: الخاصرتَْيِن، يج ُكْ َريْ 
 ُكْليةٌ وُكْلو ٌ 

 : ُكْليةاٌت وُكل ة ، وهةج مةن القَةْوِس مةا بةين ـ 
مالَِِهةةةا، أو ثالثةةةةُ  ًِ األْبَهةةةِر والَ بِةةةِد، أو َمْعِقةةةُد 

 أْشباٍر من َمْقبِِةها،

 من السَّ اِب: أْسفَلُ ، ـوـ 

من الَمَ اَدِ : ُرْقعَةٌ ُمْسةَِِديَر ٌ تُْخةَرُت  ليهةا  ـوـ 
 تَْ َت العُْروِ .

وَكلَْيُِةة ُ، َكَرَمْيُِةة ، يََ ِلةةَج، َكَرِضةةَج، واْكَِلَةة : ـ   
 أَصْبُت ُكْليََِ  يآلَْمُِها.

ْمراُء الُ لَ : َمَهاِتيُل.ـ  ًَ  وَغنٌَم 
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 وُكلَيَّةُ، كُسَميَّةَ: ع.ـ 

 وَكلَّ  تَْ ِليَة : أتَ  م ا ا  يي  ُمْسٌََِِر.ـ 

 وُكلَ  الواِدي: َجوا ِبُ .ـ 

 ولَِقيُِ  بَمْ ِم ُكال ُ أي: بِِ ْدثِا ِ  و ََمال ، ـ

 وُكلَيَّاُن َكعُلَيَّاَن: ع.ـ 

و: ِكةةةالَ، بال سةةةر: موضةةةو ةٌ للَداللةةةِة  لةةة   ـ   
 اثْنَْيِن،

ضايِة.ـ  َِ  كِ ْلِا، وال يَْنفَِاالِن من ا

ْ جِم.ـ   وِكْلَو ُ، بال سر: د ضبال َّ

 ي: َكَم  َشهاَدتَ ، َكَرَم : َكََِمها، ـ

 كأَْكَم ،ـ 

  فَس : َسََِرها بالِدْرعِ والبَْيَةِة. ـوـ 

ٍ: المُّجاُع، أو البُِس الِسالحِ،ـ  ، كغَنِج   والَ ِمجُّ

جـ   كالُمََِ م ِ

  : ُكَما ٌ وأْكماٌء.ـ 

ةةةوا، ـ     وأْكَمةةة : قََِةةةَل َكِمةةةجَّ العَْسةةة ِر، وقةةةد تُُ مُّ
 بالةم، وَسََِر َمْن لَ ُ  ن العُيوِن،

 : َ َ َم. ل  األْمرِ  ـوـ 

َد، وَسََِر.ـ   وتََ مَّ : تَعَهَّ

: م.ـ   والِ يمياُء، بال سر والمد ِ

و: الَ ْمةةةةَوى، كسةةةةْ َرى: الليلةةةةةُ القَْمةةةةراُء ـ     
 الُمِةيئَةُ.

ي: َكنَ  ب   ن كَا يَْ نِج ويَْ نُةو ِكنايَةة : تََ لَّةَم  ـ
بما يُْسََِدلُّ ب   لي ، أو أن تَةََِ لََّم بمةجٍء وأْ ةَت 

قيقةةةٍة  تُِريةةةدُ  ًَ غيةةةَر ُ، أو بِلَْفةةةٍظ يُجاِذبُةةة  جا ِبَةةةا 
 وَمجاٍت،

 َتْيدا  أبا َ ْمٍرو، ـوـ 

ا ُ ب ، ـوـ   ب  ُكْنيَة ، بال سر والةم: َسمَّ

 كأَْكنا ُ وَكنَّا ُ.ـ 

 وأبو يالٍن: ُكْنيَُِ  وُكْنَوتُ ُ، ويُْ َسراِن.ـ 

 وهو َكنِيُّ ُ، أي: ُكْنيَُِ  ُكْنيَُِ .ـ 

 لةم: امرأ ٌ.وتُْ نَ ، باـ 

ةةَرَق ِجْلةةَد ُ بَ ديةةدٍ   ـ   ًْ ي: َكةةوا ُ يَْ ِويةة  َكيًّةةا: أ
 و  ِوها، وهج الِمْ وا ُ.

ِ.ـ   والَ يَّةُ: َمْوِضع الَ ج 

 وال اِوياُء: ِميَسٌم.ـ 

واكََِوى: اْسَِْعَمَل الَ جَّ يج بََد ِِ ، وتََمدََّح بمةا ـ 
 ليس يي .

.ـ   واْسَِْ َوى: َللََب الَ جَّ

اٍد: الخبيُث المََِّّاُم.والَ وَّ ـ   اُء، كَمدَّ

اِء: من ُكناُهم.ـ   وأبو الَ وَّ

 وكاوا ُ: شاتََم ُ.ـ 

 و: الَ وَّ ُ، ويَُةمُّ، ـ

َِْكيُر ـ     : الَخةةةْرُق يةةةج ال ةةةائِِط، أو الَِّةةة والَ ةةةوُّ
 لل بيِر، والَِّأ يُث للاغيرِ 
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ى وُكواٌء.ـ    : ُكو 

ى: َدَ َل م ا ا  َضي ِقا  يََِ ـ   قَبََّض يي ،وتََ وَّ

 بامرأتِِ : تََديَّأَ، واْصَطلَ  بَ ر ِ َجَسِدها. ـوـ 

ٍ:  َْجٌم.ـ  ، كُسَمج   وُكَويٌّ

 وكاواُن: َجِ ير ٌ يج بَْ ِر البَْارِ .ـ 

ي: الَ هةةةا ُ والَ ْيهةةةاُء: الناقةةةةُ السَّةةةمينَةُ أو  ـ   
، أو الواسةةعةُ  ةةْخَمةُ كةةاَدْت تَةةْدُ ُل يةةج الِسةةن ِ الةَّ

 .ِجْلِد األْ الفِ 

واألْكَه : األْكلَُف الوجةِ ، واألْبخةُر، والَ َجةُر ـ 
ال َصْدَع يي  والَجبَاُن الةَّعيُف. َكِهَج، َكَرِضَج، 

 ُكه  ، كُهد ى.

 واألْكهاُء:  ُباَلُء الِرجاِل.ـ 

 وكاها ُ: ياَ َر ُ.ـ 

 وأْكَِِهيَ  بَِمْسأَلٍَة: أُشايُِهَ .ـ 

َن ألةراَف وأْكَهة   ةن الطَّعةاِم: اْمَِنَةَع، وَسةخَّ ـ 
 أصابِِعِ  بِنَفٍَس.

 فَْصُل الالّم

ِِبةةاُس،  ـ   ًْ ْبطةةاُء، وااِل َِ ي: الةةْلَُّي، كالسَّةةْعجِ: ا
 والِمدَّ ُ،

 كالْلَّى، كاللَّعا،ـ 

 والْلَّواِء.ـ 

 واألى: َوقََع ييها.ـ 

 واْلَِأَى: أْيلََس، وأْبَطأَ.ـ 

، أَو اـ  ِمجُّ ًْ  لبَقََر ُ والْلَُّي، كاللَّْعجِ: الثَّْوٌر الَو

  : كأَْلعَاٍء، وهج: بهاٍء: والُِّْرُس،ـ 

 وع بالَمِدينَِة.ـ 

 وَكلَْعجٍ: ع آَ ُر بِها أيةا .ـ 

، ومن : لُةَؤيُّ بةُن ـ  وأَلٌْي: اسٌم، تَْاغيُر ُ: لَُؤيٌّ
 غاِلِب بِن يِْهٍر.

ِ: يج ل ب ب. ـ  لَبَّ  بالَ ج 

 من . ي: لَبَِج من الطَّعاِم، َكَرِضَج لَْبيا : أكثرَ ـ 

ِ.ـ   واللُّبَايَةُ، بالةم: َشَجُر األْمِطج 

ٍ: ابُن لَبَ ، َكعَلَ ،ـ  ، ُمَاغَّرا  كُسَمج   ولُبَجٌّ

 والَبِج بُن ثَْوٍر: َص ابيَّان.ـ 

 ولَبَّ ، كَ َِّ  ويُثَلَُّث: ع.ـ 

: ابُن َ ْبِد القَْيِس، وقد يُْهَمُ .ـ  ٍ ، َكعَُدو   و: اللَّبُوُّ

 ولَبُواُن: َجبٌَل.ـ 

 واللَّْبَو ُ، كعَْنَوٍ  ويُْ َسُر وَكَسُمَرٍ  وكقَنا ٍ ـ 

 واللَّبَةُ واللَُّب، ُمَخفَّفَْيِن: األَسد ُ.ـ 

ِج والالَّتِج واللَّةِت واللَّةْت: تَأ يةُث الةَي  ـ ي: الَِّ
  ل  غيِر صيغَِِ ِ 

 : الالَّتِج والالَِّت واللَّواتِج واللَّواِت والالئةج ـ 
ةةةاِن والةةةالَِّء واللَّةةةَوى و الةةةالَّآِت، وتَثْنِيَُِهةةةا: اللَِّ

َا، ان ِ واللَِّ  واللَِّ

يَا.ـ  َيَّا واللُِّ  وتَْاغيُرها: اللَِّ
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ج.ـ  َيَّا والَِّ  ومن أسماء الداِهيَِة: اللَِّ

ي: اللَّثَةة ، كاللَّعَةةا: شةةجٌء يَْسةةقُُط مةةن َشةةَجِر  ـ  
 السَُّمِر، وما َرقَّ من العُلُوِك ًِ  يَسيَل.

َر ُ، كرِضةةَج، لَث ةة ، يهةةج لَثِيَةةةٌ: لَثِيَةةِت المَّةةجَ ـ   
 َ َرَ  منها اللَّثَ ،

 كأَْلثَْت، و َِديَْت.ـ 

 وَ َرْجا  َْلَِثِج و ََِلَثَّ :  أُ َُها.ـ 

ٍ: الُمولَُع بأَْكِلِ .ـ   وأْلثا ُ: أْلعََم  ذل . وَكغَنِج 

 واْمرأ ٌ لَثِيَةٌ ولَثْياُء: يَْعَرُق قُبُلُها وَجَسُدها.ـ 

، كةةالفََِ : النَّةةَدى، أو َشةةبِيُه ُ، وولُء واللَّثَةة ـ   
األَْ فةةةاِف يةةةج مةةةاٍء أو َدٍم، واللَّةةةِ ُ  مةةةن َدَسةةةِم 

 اللَّبَِن.

 واللَّثا ُ: اللَّها ُ، وَشَجَر ٌ،ـ 

 كالل ِثَِة.ـ 

ولَثِةةةَج: َشةةةِرَب المةةةاَء قَلةةةيال ، ولَِ ةةةَس الِقةةةْدَر ـ    
 َشديدا .

 ي: اْلََِج  إل  َغيِر قَْوِمِ : ادََّ  .ـ 

 و: لَ ا ُ يل و ُ: َشََِم ُ، ـ

 المََّجَر َ: قََمَرها، ـوـ 

 كاْلََِ اها.ـ 

ْيِن والََّقَنِ  ـ  ي: الل ِْ يَةُ، بال سر: َشعَُر الَخدَّ

.ـ    : ِل    ولُ   ، والن ِْسبَةُ: ِلَ ِويٌّ

: َلويلُها، أو َ  يُمها.ـ   وَرُجٌل أْلَ   وِلْ يا ِجٌّ

 واللَّْ ُج: َمْنبُِِها.ـ 

.وهـ   ما لَْ ياِن، وثاَلثَةُ أْلكٍ، وال ثيُر لُِ جٌّ

والل ِْ يةةاُن، بال سةةر: الَوَشةةُل، وُ ةةدوٌد َ ةةدَّها ـ   
، وأبو قَبيلٍَة. وَكِ ساٍء: قِْمةُر  السَّْيُل، والل ِْ يا ِجُّ

 المََّجِر. وكَسعَْيُِ ُ: قََمْرتُ ُ،

، ـوـ   ياُل ا  أْل ا ُ: لُْمُِ ُ، يهو َمْلِ جٌّ

ُ يُ  ـوـ   ال ا : قَبََّ  ُ، ولَعَنَ ُ.ّللا 

:  اَتَ  ُ.ـ   والًا ُ ُمالًا   وِل اء 

 وأْلَ  : أتَ  ما يُْلَ    لي ،ـ 

 العُوُد: آَن لَ  أن يُْقَمَر. ـوـ 

 ولُ   ، كُهد ى ويَُمدُّ: واٍد بالَمِدينَِة.ـ 

ولُْ يةةاُن، بالةةةم: واِديةةاِن، وبةةالفِكِ: قَْاةةُر ـ   
 النُّْعماِن بالِ يَرِ .

 ذُو لَْ ياَن: أْسعَُد بُن َ ْوٍف.وـ 

 وذو الل ِْ يَِة: رُجالِن.ـ 

 وِلْ يَةُ الَِّْيِس:  َْبٌت.ـ 

ي: اللََّخةةة : َكثْةةةَر ُ ال ةةةالِم يةةةج باِلةةةٍل، وهةةةو  ـ   
 أْلَخ ،

 وهج لَخواُء.ـ 

واللََّخةا أيةةا  ويَُمةدُّ: الُمْسةعُُط، أو َضةْرٌب مةن ـ 
 ،ِجْلِد دابٍَّة بَْ ِريٍَّة يُْسَِعَُط ب 

 كالِمْلخ .ـ 

 َولََخْيُِ ُ، َكَرَمْيُِ ،ـ 
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وأْلَخْيُِةةةة ُ: أْ َطْيُِةةةة  مةةةةاِلج، وَسةةةةعَْطُِ ، أو ـ     
 أْوَجْرتُ  الدَّواَء.

 واْلََِخ  َصْدَر البعيِر: قَدَّ من  َسْيرا .ـ 

: صةةاَدَق، وًةةالََف، ـ    والَ ةة  ُمال ةةا   وِلخةةاء 
َا، رَّ ًَ  وصا ََع، و

 ب : َوَش ، ِضدٌّ، ـوـ 

ةَدى ُرْكبََِْيةِ  أْ َ ةُم مةن  وبعيةرٌ ـ  ًْ لَةخٍ وأْلَخة : إ
 األُْ َرى.

واللَّْخةةةةواُء: ِلْلُْ ثَةةةة ،، والمةةةةرأ ُ الواِسةةةةعةُ ـ     
 الَجهاِت،

من الِعْقبةاِن: الِةج ِمْنقاُرهةا األْ لَة  أْلةوُل  ـوـ 
 من األْسفَِل.

: أََكةَل ُ ْبة ا  َمْبلةوال ، وااِلسةُم: ـ  بِجُّ واْلََِخ  الاَّ
 داِء.اللَّخاُء، كالغَ 

 و: لََخْوتُ ُ: َسعَْطُِ . ـ

 َولَْخَو ُ بُن ُجَمَم بِن ماِلٍ : م.ـ 

 ي: لََدى: لُغَةٌ يج لَُدْن. ـ

 والل َِد ُ، كِعَدٍ : الِ ِْربُ ـ 

ََْكُر ال يةةةج و ل د، وَوهةةةَم ـ      : ِلةةةداٌت، ُهنةةةا يُةةة
.  الَجْوهِريُّ

 وأْلَدى: َكثَُرْت ِلداتُ .ـ 

ةةَل بةة  ي: الَّةةَي: اسةةٌم َمْوصةةوٌل ِصةة ـ   يَ  ِليََُِوصَّ
 إل  وْصِف الَمعاِرِف بالُجَمِل،

، ب سر الَال وُس و ِها،ـ  ِِ َْ  كاللَّ

، ُمَمةةةةةةدََّد َ اليةةةةةةاِء مةةةةةةةمومة  ـ        ِِ يُّ َِ واللَّةةةةةة
 وم سور  ،

ي، ُمَخفَّفَةَ الياِء م َويَة الةالِم، وتَثْنِيَُِة : ـ  َِ ولَ
َا اِن واللََّ  اللََّ

ِد.ـ  ًِ يَن والَي كالوا   : الََّ

َي ب ، َكَرِضَج: َسِدَك.ولَ ـ  َِ 

 و: لَسا: أََكَل أْكال  شديدا .ـ 

 و: لََما: َ سَّ بعَد ِرْيعٍَة.ـ 

ِ: ال ثيُر الَ لَِب.ـ  ، َكغَنِج   واللَِّمجُّ

 و: لَاا ُ،ـ 

 إلي : اْ َةمَّ إليِ  ِلريبٍة. ـوـ 

 الَمرأ َ قَََيَها ـوـ 

 .ي: لا  إليِ ، َكَرم  وَرضَج: اْ َةمَّ ِلريبَةٍ ـ 

: إتْباٌع.ـ   وَ ِاجٌّ بَِاجٌّ لَِاجٌّ

َََق الدَّاللَةَ.ـ  ًَ  و: لََةا: 

ي: اللَّطا ُ: األرُض والموِضُع، والَجْبَهةةُ، أو  ـ
 َوَسُطها، واللُّاوُص ي و وَن بالقُْرِب منَ .

جا ِ،ـ  ْم اُق من الم ِ  والِمْلطا ُ: الس ِ

 كالَملَِطيَِّة.ـ 

 ِض.ولََط ، َكَسعَ : لَِ َق باألرـ 

 ولَِطينجِ، َكَرِضَج: أثْقَلَنِج.ـ 

َِنَْنُت  ند  ذل .ـ   ولَِطيُِ  بَل : 
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تَُهْم، أو كان ل  ـ  : اْ ََِ َر ِغرَّ ِ وتَلَطَّ   ل  العُدو 
  نَدهم َلِلبَةٌ، يأَ ََ من ماِلِهم شيئا ، يََسبََ  ب .

 و: لََطا يَْلُطو: الََِجأَ إل  َصْخَرٍ  أو غاٍر.ـ 

 كالفََِ : الناُر، أو لََهبُها.ي: اللََّ  ،  ـ

 ولََ  ، َمْعِريَة : َجَهنَُّم.ـ 

 ولَِ يَْت، َكَرِضيَْت،ـ 

بَةةةْت، ولَ َّاهةةةا ـ     لَ  ةةة  واْلََِ ةةةْت وتَلَ َّةةةْت: تَلَهَّ
 تَْلِ يَة .

 وذُو لََ  : ع.ـ 

ةةي ُِئ الُخلُةةِ ، والفَْسةةُل، والمَّةةِر ُ  ـ   و: اللَّْعةةُو: السَّ
 ال ريُص،

 بهاءٍ  كاللَّعا، وهج:ـ 

  : ِلعاٌء.ـ 

لََمةِة الثَّةْديِ، ويَُةةمُّ، ـ  ًَ ْوَل  ًَ واللَّْعَو ُ: السَّواُد 
 والَ ْلبَةُ،

 كاللَّعاِ .ـ 

 وذُو لَْعَو َ: قَْيٌل، ورجٌل آَ ُر.ـ 

 والالَِّ ج: الَي يُْفِ ُ   أْد َ  شجٍء.ـ 

 وتَلَعَّ  العََسُل: تَعَقََّد،ـ 

 اللُّعاَع: َ َرَ  يأُ َُ ُ. ـوـ 

 واألْلعاُء: السُّالَمياُت.ـ 

والالَِّ يَةُ: ُشَجْيَر ٌ يج َسْفكِ الَجبَةِل، لَهةا  َةْوٌر ـ 
أْصةةفَُر، ولَهةةا لَةةبٌَن، وإذا أُْلِقةةج منةة  شةةجٌء يةةج 

َغةةديِر السَّةةَمِ ، أْلفاهةةا، وُشةةْرُب وَرقِةةِ  َمةةْدقوقا  
يُْسِهُل قَِويًّا، ولبَنُ  أيةةا  يُْسةِهُل، ويُقَي ِةُئ الةبَْلغََم 

ْفراَء.و  الاَّ

و: اللُّغَةةةُ: أْصةةواٌت يُعَب ِةةُر بهةةا كةةلُّ قةةوٍم  ةةن  ـ  
 أْغراِضِهم

  : لُغاٌت ولُغُوَن.ـ 

 ولغَا لَْغوا : تََ لََّم، و اَب،ـ 

اها بالدََّسِم. ـوـ   ثَِريَدتَ : َروَّ

 وأْلغا ُ: َ يَّبَ .ـ 

واللَّْغةُو واللَّغَةا، كةالفََِ : الَسةقَُط، ومةا ال يُْعَِةدُّ ـ 
 من كالٍم وغيِرِ ،ب  

كةةاللَّْغَوى، كَسةةْ َرى والمةةا ُ ال يُْعَِةةدُّ بهةةا يةةج ـ   
 الُمعاَملَِة.

ثِْم يةةج ـ    َِ ُ بةةاللَّْغِو{، أي: بةةا وآال يَُؤاِ ةةَُُكُم ّللا 
 الَ ِلِف إذا َكفَّْرتُْم.

ولَغَةة  يةةج قولةة ، َكَسةةع  وَد ةةا ورِضةةَج لَغةةا  ـ   
 والِغيَة  وَمْلغا  : أْ طأ.

مةٌ.وكِلمةٌ الِغيةٌ ـ  ًِ  ، أي: يا

 واللَّْغَوى: لَغَُط القََطا.ـ 

 ولَِغَج ب ، َكَرِضَج، لَغا : لَِهَج ب ،ـ 

 بالماِء: أكثََر من  وهو ال يَْرَوى مع ذل . ـوـ 

واْسةةةَِْل ِ العَةةَرَب: اْسةةةَِِمْع لُغةةاتِِهم مةةةن غيةةةِر ـ   
ِ لنُبةةاحِ الَ ْلةةِب: لَْغةةٌو،  َمْسةةأَلٍَة. وقةةوُل الجةةوهِري 

بالبَْيةةِت باِلةةٌل. وِكةةالٌب يةةج البَْيةةِت:  واْسِِْمةةهاُد ُ 
 ابُن َربيعَةَ بِن  اِمٍر، ال َجْمُع َكْلٍب.
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و: اللَّفةاُء، َكَسةماٍء: الُِّةراُب، والقُمةاُا  لة   ـ
قيٍر. ًَ  وْجِ  األرِض، وُكلُّ َ سيٍس يَسيٍر 

 وأْلفا ُ: َوَجَد ُ.ـ 

 وتاَليا ُ: تََداَرَك ُ.ـ 

قاء  وِلقاَء   وِلقايَةة  وِلِقيًّةا ي: لَِقيَ ُ، َكَرِضيَ ُ، لِ  ـ
، ولُْقيةاا  ولُِقيًّةا ولُْقيَةة   وِلْقيا ا  وِلْقيا َة ، ب سِرِهنَّ

ة : رآ ُ، ًَ ، ولَقاَء  ، َمْفِو  ولُق  ، بةمهنَّ

َكَِلَقَّا ُ واْلَِقَا ُ، واالسُم: الِ ِْلقاُء، بال سر، وال ـ 
ةة َ تِْلقةةاءَ  النةةاِر،   َِ يةةَر لةة  غيةةُر الِ ِْبيةةاِن. وتََوجَّ

 وتِْلقاَء يالِن، وتاَلَقَْينا واْلَِقَْينا.

 ويوُم الَِّالقِج: القياَمةُ.ـ 

ٍ: الُمْلَِقَ ، وُهما لَقيَّاِن، ورجةٌل ـ  ، َكغَنِج  واللَِّقجُّ
 ، لَق ةة  وُمْلقًّةة  وَمْلِقةةجٌّ ولَقَّةةاٌء يةةج الَخْيةةِر والمَّةةر ِ

 وهو أْكثَُر،

.ـ   والقا ُ ُمالقا   وِلقاء 

: المَّدائُد.واألالَ ـ   قِجُّ

ِم، َجْمةةُع َمْلق ةة  ـ    ًِ والَمالقِةةج: ُشةةعَُب رأِس الةةرَّ
 وَمْلقاٍ .

: َ ِلقَْت.ـ  ٍ  وتَلَقَِّت المرأ ، يهج ُمَِلَ  

 ولَقَّا ُ المجَء: أْلقا ُ إلي .ـ 

يةا  مةن ـ  ًْ آوإ   لَُِلَقَّة  القةرآَن{: يُْلقَة  إليةَ  و
ِ تعال .  ّللا 

 ِرحَ واللَّقَ ، َكفَِ  : ما لُ ـ 

  : أْلقاٌء.ـ 

 ولَقا ُ الطَِّريِ : وَسُط .ـ 

 واألْلِقيَّةُ، كأُْغنِيٍَّة: ما أُْلِقَج من الَِّ اِجج.ـ 

 والَمْلقَ : َمقاُم األْرِويَِّة من الَجبَِل.ـ 

 واْسَِْلقَ   ل  قَفا ُ:  اَم.ـ 

ٍ: إتْباٌع.ـ  ، كغَنِج   وَشِقجٌّ لَِقجٌّ

ِ . لُِقةَج، كعُنِةَج، يهةو و: اللَّْقَو ُ: داٌء يج الوج ـ
.  َمْلقُوٌّ

 ولَقَْوتُ : أْجَرْيُت  لي  ذل .ـ 

واللَّْقةةَو ُ، ويُْ َسةةُر: المةةرأ ُ السَّةةِريعَةُ الل ِقةةاحِ ـ   
 كالناقِة، والعُقاُب األْ ثَ ، أو الخفيفةُ السَّريعَةُ 

  : ِلقاٌء وأْلقاٌء.ـ 

.ـ   وذُو اللَّْقَو : ُ قاٌب الغُدا ِجُّ

 ، بال سةةر، لَ  ةة : أُوِلةةَع بةة ، أو ي: لَِ ةةَج بةة ـ  
 لَِ َم ُ.

 والالَِّكج: الَّالئُِ .ـ 

 و: لََما لَْموا : أََ ََ المجَء بأَْجَمِعِ .ـ 

واللَُّمةةةُ: الجما ةةةُ مةةن الثالثةةِة إلةة  العَمةةرِ ، ـ   
سو ُ. َِ  وتِْرُب الرُجِل، وَشْ لُ ، وا

أو ي: اللََّم ، مثلثَةَ الالِم: ُسْمَر ٌ يج المَّةفِة،  ـ
 َشْربَةُ سواٍد ييها.

ة ، وَكَرَمة ، لَْميةا : اْسةودَّْت ـ  لَِمَج، َكَرِضَج، لَم 
 َشفَُِ ، وهو أْلَم ، وهج لَْمياُء.

 وُرْمٌك أْلَم : شديُد ُسْمَرِ  الل ِيِط َصليٌب.ـ 

لٌّ أْلَم : كثِيٌف.ـ  ِِ  و
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.ـ  ل ِ  وشجٌر أْلَم : كثِيُف ال  ِ

 ُِِمَع.واْلُِِمَج لَْو ُ ، مجهوال : الْ ـ 

أَ.ـ   وتَلَمَّ : تَلَمَّ

: أْلَمأَ.ـ   وأَْلَم  الل ِصُّ

 واألْلَم : الباِرُد الِريِ .ـ 

ي: لَةةوا ُ يَْلِويةة  لَيًّةةةا ولُِويًّةةا، بالةةةم: يََِلَةةة ،  ـ  
ى، والَمرَّ ُ: لَيَّةٌ   وثَنا ُ، ياْلََِوى َوتَلَوَّ

ى، والغاُلُم: بَلََ  ِ مريَن،ـ    : ِلو 

 ثَاقََل، ن األمِر: تَ  ـوـ 

 كاْلََِوى،ـ 

 أْمَر ُ َ ن ِج لَيًّا ولَيَّا ا : َلوا ُ، ـوـ 

  لي : َ َطَف، أِو اْ ََِ َر، ـوـ 

 برأِس : أماَل، ـوـ 

َكْت، ـوـ  رَّ ًَ  الناقةُ بََِ َبِها: 

 كأَْلَوْت ييهما،ـ 

 يال ا   ل  يالٍن: آثََر ُ. ـوـ 

ْمُل، َكَرِضةَج، لَة ـ ى، يهةو و: لَِوَي الِقْدُح والرَّ و 
،  لٍَو: اْ و َّ

 كاْلََِوى.ـ 

ْمةةِل، أو ـ    ةةَوى، كةةملَ : مةةا اْلَِةةَوى مةةن الرَّ والل ِ
 ُمْسََِرقُّ ُ 

  : أْلواٌء وأْلِويَةٌ.ـ 

 وأْلَوْينا: ِصْر ا إلي .ـ 

ها.ـ  ُُ  وِلواُء الَ يَِّة: اِْلوا

: اْلََِوْت  ليها.ـ   والَوِت الَ يَّةُ الَ يَّةَ ِلواء 

ى: ا ْ ـ   عََطَف،وتَلَوَّ

 كاْلََِوىـ 

البَةْرُق يةج السَّة اِب: اْضةَطَرَب  لة  غيةِر  ـوـ 
 ِجَهٍة.

 وقَْرٌن أْلَوى: ُمْعَو ٌّ ـ 

، بالةم، والقياُس ال سُر.ـ    : لُجٌّ

ولَةةةوا ُ بَِدْينِةةةِ  لَيًّةةةا وِليًّةةةا وِليَّا ةةةا ، ب سةةةرهما: ـ    
 َمَطلَ ُ.

ُجةةُل: َ ةةفَّ َتْرُ ةة ، و ةةاَل ِلةةواَء ـ    وأْلةةَوى الرَّ
 ألميِر، وأكثََر الََِّمن ِج،ا

 وأََكَل اللَِّويَّةَ،ـ 

 بِثَْوبِِ : أشاَر، ـوـ 

 البَْقُل: ذَِوَي، ـوـ 

 بَِ ق ِِ : َجَ َد ُ إيَّا ُ، ـوـ 

 كلََوا ُ،ـ 

 ب : ذََهَب، ـوـ 

َِ ةاِء: اْسةةَِأْثََر بة ، وَغلَةةَب  لةة   ـوةةـ   بِمةا يةةج ا
 َغيِرِ ،

 ب  العُقاُب: لاَرْت ب ، ـوـ 
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 بِِهم الدَّْهُر: أْهلََ ُهْم، ـوـ 

 ب الِمِ : َ الََف ب   ن ِجَهِِِ . ـوـ 

، أو بةةةين ـ     ِِ ٍ: يَبِةةةيُس الَ ةةةْلَ ، كغَنِةةةج  واللَّةةةِويُّ
ى، وأْلَوى. ْلب واليابِِس. وقد لَِوَي لَو   الرَّ

واألْلةةةَوى مةةةن الطَِّريةةةِ : البَعيةةةُد الَمْجهةةةوُل، ـ    
ُد الُمْعَِةِ ُل، والمديُد الُخاوَمِة الَجِدُل، والُمْنفَةرِ 
.ٍ ِ، كُسَمج   وهج لَيَّاُء، وَشَجَر ٌ، كاللَُّوي 

 واللَِّويَّةُ، كغَنِيٍَّة: ما َ بَأْتَ ُ وأْ فَْيَِ ـ 

  : لَوايَا.ـ 

واللَّةةَوى: وَجةةٌع يةةج الَمِعةةَدِ ، واْ ِوجةةاٌ  ضيةةج ـ   
ى يهو لٍَو ييهما.  ال َّْهِرم. لَِوَي، كرِضَج، لَو 

،ـ   والل ِواُء، بالَمد ِ

 والل ِواُي: العَلَمُ ـ 

  : أْلِويَةٌ ـ 

 جج: أْلِوياٌت.ـ 

 وأْلوا ُ: َريَعَ ُ.ـ 

اٍد: لائٌِر.ـ  اُء كَمدَّ  واللَّوَّ

 والالَِّويا:  َْبٌت، وِميَسٌم يُْ َوى ب .ـ 

واللَّةةةةَوى، بمعنَةةةة : الالتِةةةةج، َجْمةةةةُع الِةةةةج، ـ     
 وبالةم: األباِليُل.

و، بمعنَ : الَيَن.ـ  ُُ  والالُوَن والال

ُر ب ـ   واللَّوَّ ُ: المَّْرَهةُ، وبالةم: العُوُد يَُِبَخَّ

 كالل ِيَِّة، بال سر.ـ 

اٍد: األرُض البَعيةَد ُ  ةن المةاِء، ـ  واللَّيَّاُء، كمةدَّ
 وَغِلَط الجوهِريُّ يج قَْاِرِ  وتَْخفيِف .

 ولَُويَّةُ، كُسَميَّةَ: ع دوَن بُْسِاِن ابِن  امٍر.ـ 

اٍد لثقيٍف، أو َجبَةٌل بالطةائِِف وِليَّةُ، بال سر: وـ 
 أْ ال ُ لثقيٍف، وأْسفَلُ ُ ِلنَْاِر بِن ُمعاِويَةَ.

 والل ِيَّةُ أيةا : القَراباُت.ـ 

ُُ ُ،ـ  نا ًْ  وأْلواُء الواِدي: أ

يها. ـوـ  ًِ  من الباِلِد:  َوا

ةةواِء، َمْ ُسةةوَرتَْيِن، أي: ـ   ةةواِء والل ِ وبَعَثُةةوا بالس ِ
 بَعَثُوا يَْسَِغيثوَن.

ةةةا تَ ةةةوُن  لةةة  يَةةةِم ـ     والل ِوايَةةةةُ، بال سةةةر: َ ا 
 الِعْ ِم.

 وتاَلَوْوا  لي : اْجََِمعوا.ـ 

 ولَْولَْيُت ُمْدبِرا : ولَّْيُت.ـ 

والَّةةالُت: َصةةنٌَم لثَقيةةف، يَعَلَةةةٌ مةةن لَةةَوى،  ةةن ـ   
ٍ، وذُِكَر يج ل ا ه  . ويج ل ت ت.ـأبج َ ِلج 

يَِة َضِريَّةَ.ـ  ًِ  وُت ُّ الَو َ: ع بِنا

 و: لَها لَْهوا : لَِعَب، ـ

 كاْلََِه ، وأْلها ُ ذل .ـ 

 والَمالِهج: آالتُ ُ، وتاَلََه  بَِاَك.ـ 

 واألْلُهوَّ ُ واألْلهيَّةُ والَِّْلِهيَةُ: ما يُِالَه  ب .ـ 

ا: أ َِسةْت ـ  ِديثِِ  لَْهةوا  ولُُهةوًّ ًَ ولََهِت المرأ ُ إل  
 ب ، وأْ َجبَها.
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 لَمْلُهوُّ بها،واللَّْهَو ُ: المرأ ُ اـ 

كةةاللَّْهِو، وبالةةةم والفةةِك: مةةا أْلقَْيَِةة ُ يةةج يَةةِم ـ   
ًَ ، والعَِطيَّةُ، أو أْيَةُل العَطايا وأْجَ لُها،  الرَّ

كاللُّْهيةةة، والَ ْفنَةةةُ مةةن المةةاِل، أو األَْلةةُف مةةن ـ   
 الدَّ ا يِر والدَّراِهِم ال َغْيُر.

بَّ ُ،ـ  ًَ  َولَِهَج ب ، َكَرِضَج: أ

َسةةالَ، وَغفَةةَل، وتَةةَرَك ِذْكةةَر ُ، كلَهةةا،   نةة : ـوةةـ   
 َكَدَ ا، لُِهيًّا وِلْهيا ا ،

 وتَلَهَّ .ـ 

واللَّها ُ: اللَّْ َمةُ الُمْمِريَةُ  ل  الَ ْلِ ، أَو مةا ـ 
بين ُمْنقََطعِ أْصِل الِلساِن إل  ُمْنقََطعِ القْلةِب مةن 

 أْ لَ  الفَمِ 

ولَهةةةاٌء   : لََهةةةواٌت ولََهيةةةاٌت ولُِهةةةجٌّ وِلِهةةةجٌّ ـ    
 وِلهاٌء.

 واللَّْهواُء: ع. ولَْهَو ُ: امرأ ٌ.ـ 

ها.ـ  ُُ  ولُهاُء ِمئٍَة، بالةم: ُتها

 والها ُ: قاَربَ ُ، و اَتَ  ُ، وَدا ا ُ،ـ 

 الغاُلُم الِفطاَم: َد َا من . ـوـ 

ةُدوا ـ  يَِّة البََمِر: الَيَن لم يََِعَمَّ والالَّهوَن من ذُر ِ
ْسةيا ا  أَو َغْفلَةة  وَ َطةةأ ، أو الةََّْ َب، وإ مةا أتَةةْو ُ  ِ 

 األْلفاُل لم يَْقَِريُوا ذَْ با .

 ولَْهيَا: ع بِباِب ِدَمْمَ .ـ 

وأْلَهةةة : َشةةةغََل، وتَةةةَرَك المةةةجَء َ ْجةةة ا ، أَو ـ    
 اْشَِغََل بِسماعِ الِغناِء.

ِص، شةديُد  ـ ي: الل ِيةاُء، كِ سةاٍء: شةجٌء كةالِ مَّ

ََّخةةةَُ البيةةةاِض، تُوَصةةةُف بةةة  المةةةرأ ُ، وَسةةةم  ةٌ تُِ
منهةةةا الِ َِرَسةةةةُ الَجي ِةةةَد ُ، واألرُض البعيةةةد ُ  ةةةن 

 الماِء،

.ـ  اٍد، وَوِهَم الجوهريُّ  كاللَّيَّاِء، كمدَّ

 ولَيَّةُ: يج ل و ي.ـ 

 وإْلياُء: يج أ ي ل.ـ 

 فَْصُل الميمْ 

ْلَو َمأْوا : َمَدْدتُ  ليََِِّسَع؛ ـ قاَء والدَّ  و: َمأَْوُت الس ِ

 َسَع.يَََِمأَّى: اتَّ ـ 

 وتََمأَّى المَّرُّ بينهم: يََما.ـ 

 والَمأَْو ُ: أرٌض ُمْنَخِفَةةٌ ـ 

  : َمأٌْو.ـ 

، بالةم: صاَح.ـ  نَّْوُر يَْمُؤو ُمَؤاء   وَمأَى الس ِ

دَّ ُ.ـ   والَمأَْوى الم ِ

 وذُو الَمأَْوْيِن: ع.ـ 

َ ، ـ  ي: َمأَى يي ، َكَسعَ : بالََ ، وتَعَمَّ

 أَو أْوَرَق،المجُر: َللََع،  ـوـ 

 بيَنهم: أْيَسَد، ـوـ 

َمُهم بنفِسِ  ِمئَة ، يهم َمْمئِيُّوَن. ـوـ   القوَم: تَمَّ

قاُء: تََوسََّع، واْمَِدَّ.ـ   وتََمأَّى الس ِ

اَمةةٌ، وقِياُسة  مةآ ٌ، ـ  وامرأ ٌ ماَء ٌ، كما ةٍة:  َمَّ
 كمعاٍ .
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والِمئَةُ: َ َدٌد، اسٌم يُوَصُف ب : َمَرْرُت بَرُجةٍل ـ 
ْيعُ مِ   ئٍَة إبِلُ ُ، والَوْج ُ الرَّ

 : ِمئةاٌت وِمئُةةوَن وِمةةٌئ، كِمةةعٍ. وثةةالث ِمئَةةٍة: ـ   
ةةِد ِلَداللِِةةِ   لةة   ًِ أضةةايُوا أْد َةة  العَةةدِد إلةة  الوا
الجمةةةعِ شةةةاذٌّ، ويقةةةاُل: ثةةةالُث ِمئةةةاٍت وِمئِةةةيَن، 

. ُل أْكثَُر، والن ِْسبةُ: ِمئَِويٌّ  واألوَّ

يَُهةةْم ُمْمةةُؤوَن، وأْمةةأَى القةةوُم: صةةاُروا ِمئَةةة ، ـ   
 وأمأْيُِهم أ َا.

وشةةاَرَل ُ ممةةاآ  ، أَي:  لةة  ِمئَةةٍة، كُمَؤالَفَةةة : ـ   
  ل  أْلٍف.

 و: َمَِْوُت يج األرِض: َمَطْوُت، ـ

 الَ ْبَل: َمَدْدتُ . ـوـ 

ْلِب.ـ   والََِّمِ ِج يج  َْ عِ القَْوِس: َمدُّ الاُّ

ْتقُةة  وأْمَِةة : َمَمةة  ِمْمةةيَة  قَبي ةةة ، واْمَِةةدَّ رِ ـ   
 وكثَُر.

ٌث.ـ   وابُن ماتِج:  لجُّ بُن  بِد الرًمِن، م د ِ

 وَمَِ : يج الُ روِف اللَّي ِنَة.ـ 

 ي: َمَِْيُِ : َمَِْوتُ . ـ

و: َم ا  يَْمُ و  ويَْم ةا : أْذَهةَب أثَةَر ُ، يََم ةا  ـ
َ  ، كادََّ  ، واْمََِ   قليلةٌ.  هو وامَّ

 والَمْ ُو: السواُد يج القمِر.ـ 

لَمْ ةةَو ُ: الَمْطةةَر ُ تَْمُ ةةو الَجةةْدَب، والعةةاُر، واـ   
 والسا ةُ، وبال الٍم: اسُم الدَّبوِر،

 وع.ـ 

ج: النبجُّ صل  ّللا   لي  وسلم، يَْمُ و ـ  ًِ والما

ُ ب  الُ ْفَر.  ّللا 

والِمْم ةةا ُ، بال سةةِر: ِ ْرقَةةةٌ يُةة اُل بهةةا الَمنِةةجُّ ـ   
 و  و ُ.

ا : أْذَهةَب أثَةَر ُ، ي: َم ا  يَْم ي  ويَْم ا  َمْ ية ـ
 يهو َمْمِ جٌّ وِمْمُ وٌّ 

ْجُت، ـ أُْت، وتََ رَّ ْيُت من : تَبَرَّ  ي: تََمخَّ

 إلي : اْ َََِْرُت، ـوـ 

 كأَْمَخْيُت،ـ 

ْخُِ . ـوـ   العَْ َم: تََمخَّ

ِل ب ِر اليََمِن.ـ  ًِ  وَمَخا:   بسا

ْيُِ   ن األَْمِر تَْمِخيَة : أْقَاْيُِ   ن .ـ   وَمخَّ

 الَمَدى، كالفََِْ : الغايةُ، ي: ـ

 كالُمْديَِة، بالةم،ـ 

 والِميداِء، بال سر،ـ 

للبََاةةِر: ُمْنِهةةا ُ، وال تَقُةةْل: َمةةدَّ البََاةةِر،  ـوةةـ   
 والعَْرَمُض.

 والُمْديَةُ، ُمثَلَّثَة : المَّْفَر ُ ـ 

  : ِمد ى وُمد ى، وكبُِد القَْوِس.ـ 

.وأْمَدى العََرِب: أْبعَُدُهم غايَة  يـ   ج الع  ِ

ْولَةةة  ـ     ًَ ةةةْوٌض ال تُْنَاةةةُب  ًَ  :ٍ ، َكغَنِةةةج  والَمةةةِديُّ
جةةار ٌ، ومةةا سةةاَل مةةن مةةاِء الَ ةةْوِض يََخبُةةَث،  ًِ
وَجةةْدوٌل صةةغيٌر يَسةةيُل ييةة  مةةا ُهِريةةَ  مةةن مةةاِء 

 البِئِْر.
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 والُمْدُي، بالةِم: ِمْ ياٌل للماِم وِمْاَر،ـ 

 وهو غيُر الُمد ِ ـ 

  : أْمداٌء.ـ 

 ، وأْكثََر من ُشْرِب اللَّبَِن.وأْمَدى: أَسنَّ ـ 

 وماَدْيُِ  وأْمَدْيُِ : أْملَْيُت ل .ـ 

 وَمدايَةُ: ع.ـ 

 وابُن َمد ى كفَِ  : واٍد.ـ 

ُُ ُ.ـ  َا ًِ  وِميداُء داِرِ ، بال سر: 

ٍ، ـ ، كغَنِج  يُّ َِ َُْي والَم  ي: الَم

ْي سةةاِكنَةَ اليةةاِء: مةةا يَْخةةُرُ  منةة   نةةَد ـ    َِ والَمةة
 لَِّْقبيِل.الُمالَ بَِة وا

َُْي: الماُء يَْخُرُ  من ُصْنبوِر الَ ْوِض.ـ   والَم

يَّةةةةةُ، كغَنِيَّةةةةٍة: أُمُّ شةةةةاِ ٍر يُعَيَّةةةةُر بهةةةةا، ـ      َِ والَم
 والِمْرآ ُ،

َْيَةِ ـ   كالَم

يَّاٌت وِمَاٌء.ـ  َِ   : َم

 وأْمََى: قاَد  ل  أْهِل ،ـ 

 َشرابَ ُ: تاَد يج َمْ ِجِ ، ـوـ 

 ْرَ  ،الفََرَس: أْرَسلَ  يَ  ـوـ 

 كَمََا ُ وَمََّا ُ.ـ 

جةةاِل والن ِسةةاِء، ـ    والَمةةَاُء، كَسةةماٍء: َجْمةةُع الر ِ
ياثَةُ،  وتَْرُكُهْم ياُلِ ُب بعُةهم بعةا ، أو هو الد ِ

 كالُمماذاِ  ييهما.ـ 

والمةةاِذي: العََسةةُل، وُكةةلُّ ِسةةالحٍ مةةن الَ ديةةِد، ـ   
ْرُع اللَّي ِنَةةة ةُ، أو وبهةةاٍء: الَخْمةةةَر ُ السَّةةْهلَة، والةةةد ِ

 البَْيةاُء.

والماِذيا اُت، وتُْفَُِك ذالُها: َمسةايُِل المةاِء، أو ـ 
ما يَْنبُُت  ل  ًايََِْج َمسيِل المةاِء، أَو مةا يَْنبُةُت 

ْوَل السَّواقِج. ًَ 

َِ بِعناِن يََرِسَ : اتُْرْك ُ.ـ   وأْم

اقَةةٌ تُةوِري النةاَر،  ـ جاَر ٌ بيٌض بَرَّ ًِ و: الَمْرُو: 
 جاَرِ ، وَشَجٌر،أَو أصُل ال ِ 

ود بفةةةةاِرَس. والن ِْسةةةةبَةُ: َمةةةةْرِويٌّ وَمةةةةَرِويٌّ ـ     
، وبهاٍء: جبٌل بم ةَ.  وَمْرَوِتيٌّ

 وَمْرواُن: رجٌل، وجبٌل.ـ 

 والَمَرْورا ُ: األرُض ال شجَء ييهاـ 

  : َمَرْوَرى وَمَرْوَرياٌت وَمراِري، وأرٌض م.ـ 

 ي: َمَرى الناقةَ يَْمريها: َمَسَك َضْرَ ها، ـ

 يَأْمَرْت هج: َدرَّ لَبَنُها،ـ 

 وهج: الُمْريَةُ، بالةم وال سر.ـ 

 وَمَرى المجَء: اْسَِْخَرَج ُ،ـ 

 كاْمَِرا ُ،ـ 

قَّ : َجَ َد ، ـوـ  ًَ 

 يال ا  ِمئَةَ َسْوٍل: َضَربَ ، ـوـ 

الفَةةةَرُس: جعةةةَل يَْمَسةةةُك األرُض بِيَةةةدِ  أو  ـوةةةـ    
َِلَ  ها من َكْسٍر أَو   عٍ.ِرْجِل ، َويَُجرُّ
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: َغِ يةةَر ُ اللَّةةبَِن، أَو الَ َولَةةَد لََهةةا، ـ    و اقةةةٌ َمةةِريٌّ
 يهج تَُدرُّ بالَمْريِ  ل  يَِد ال اِلِب.

والُمْمِري: الناقةُ الِج َجَمعَْت ماَء الفَْ ةِل يةج ـ 
ِمها. ًِ  َر

، والَجَدُل.ـ   والِمْريَةُ بال سر والةم: المَّ ُّ

،ـ   وماراَ  ممارا   وِمراء 

 يي ، واْمََِرىـ 

.ـ   وتماَرى: َش َّ

والماِريَّةُ: القَطا ُ الَمْلساُء، والمةرأ ُ البَْيةةاُء ـ 
اقَةُ.  البَرَّ

: ولَةةةُد البَقَةةةَرِ  األْملَةةةُس األبةةةيُض، ـ     والَمةةةاِريُّ
وهج: بهاٍء، وِكساٌء صغيٌر ل  ُ طوٌل ُمْرَسلَةٌ، 
ةةوِف الُمَخطَّةةِط، وصةةائُِد  وإتاُر السَّةةاقِج مةةن الاُّ

 ْوٌب َ لٌَ  إل  الَمأِْكَمَِْيِن.القََطا، وثَ 

 والُمْمِريَةُ، كُمْ ِسنٍَة،ـ 

بٍة: البَقَةةةةَر ُ ذاُت الَولَةةةةِد ـ      ًِ والماِريَةةةةةُ، كاةةةةا
المةةاِري. وماِريَةةةُ بِْنةةُت أْرقَةةَم أو ِةةاِلٍم: كةةان يةةج 
َم بأَْربَِعيَن أْلةَف  ِ قُْرِلها ِمئَِا ديناٍر، أو َجْوَهٌر قُو 

تاِن كبَيْ  ماَمٍة لم يُةَر مثْلُُهمةا ِديناٍر، أو ُدرَّ ًَ َةَِْج 
َْ  ولةةو  قَةةطُّ، يأَْهةةَدتُْهما إلةة  الَ ْعبَةةِة، يقيةةَل: ُ ةة

 بقُْرَلْج ماريَةَ، أو  ل  ُكل ِ ًاٍل.

 والَمِريَّةُ، كغَنِيٍَّة: د باألْ َدلُس،ـ 

 وع آَ ُر بها،ـ 

 و  بيَن واِسَط والبَْاَرِ .ـ 

 ُدرُّ باللبِن.والَمرايَا: العُروُق الِج تَْمَِِلُئ وتَ ـ 

ى ب : تََ يََّن.ـ   وتََمرَّ

 وأْمٌر ُمْمٍر: ُمْسِقيٌم.ـ 

 و: الَمِ يَّةُ، كغَنِيَّة: الفَةيلةُ، ـ

 ضكالماِتيَِةم.ـ 

 ي: َمَ ى، َكَرَم : تََ بََّر.ـ 

 والُم ا ُ: الَجبَابَِر ُ.ـ 

ٍ: ال َِّريُف.ـ  ، َكغَنِج   والَمِ يُّ

 والَِّْمِ يَةُ: الَمْدُح.ـ 

 قَعََد َ ن ِج ماِتيا  وُمََِماِتيا : ُمخاِلفا  بَعيدا .وـ 

و: َمَسةْوُت  لة  الناقَةِة: إذا أْدَ ْلةَت يَةَدَك يةج  ـ
 ًيائِها يَنَقَّْيَِ .

َرَن.ـ  ًَ  وَمسا الِ ماُر: 

ْصباحِ.ـ  َِ باحِ وا ْمساُء: ِضدُّ الاَّ َِ  والَمساُء وا

ْمسةةةاُء، واالْسةةةُم: الُمةةةـ     َِ  ْسُج،ـوالُمْمَسةةة : ا
ْسيَ ُ، ـبالةم وال سر. وأتَْيُِ ُ َمسةاَء أْمةٍس، وُمة

 بالةم وال سر،

َ ُ، بالةم.ـ   وأُْمِسيَِّ

وجةةةاَء ُمَسةةةيَّا اٍت، أي: ُمغَْيربا ةةةاٍت. وأتَةةة  ـ    
ضايَِة. َِ  َصباَح َمساَء، وَمساٍء، با

ِ ال ـ    ةةٍد، قةةالوا: َمسةةاُء ّللا  ًَ وإذا تََطيَّةةُروا مةةن أ
َك. ُُ  َمسا

ِسةيَة : قُْلةُت لة : كيةَف أْمَسةْيَت، أو وَمسَّْيُِ  تَمْ ـ 
ُ بالَخْيِر.  َمسَّاَك ّللا 

 واْمََِس  ما ِ نَد ُ: أََ ََ ُ ُكلَّ .ـ 
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ي: َمَسةةة  الناقَةةةةَ والفَةةةَرَس، َكَرَمةةة :  َقَّةةة   ـ   
َمها، ًِ  ر

 الَ رُّ الماَل: َهَ لَ ، ـوـ 

 السَّْيَر: َريََ  يي ، ـوـ 

 المجَء: َمَسَ   بيِد . ـوـ 

 اْسِاِلٍل َمْسٌج. وُكلُّ ـ 

ٍد.ـ  ًَ  ورُجٌل ماٍس: ال يَْلَِِفُت إل  َمْوِ َ ِة أ

 واْمََِس : َ ِطَ .ـ 

 وتََمسَّ : تَقَطََّع،ـ 

 َكََِماَس .ـ 

 والَِّماِسج: الدَّواِهج، باِل واًٍد.ـ 

ينَ : د يج بَر ِ قُْسَطْنِطينِيَّةَ.ـ   وِمس ِ

، ـ  ي: َمَم  يَْمِمج: َمرَّ

 يَة ، وَكثَُرْت ماِشيَُِ ،َكَممَّ  تَْممِ ـ 

 كأَْمَم ، واْهََِدى،ـ 

 ومن : آ ُورا  تَْمُموَن ب {،ـ 

واالسُم: الِمْميَةُ، بال سةر: وهةج َضةْرٌب منة  ـ 
 أيةا .

 والِ ِْمماُء، بال سر: الَمْمُج.ـ 

اُم.ـ   والَممَّاُء: النَّمَّ

 والُمَما ُ: الُوشا ُ.ـ 

بُِل، والغَنَُم.ـ  َِ  والماِشيَةُ: ا

: كثُةةةَرْت أوالُدهةةةا. وأْمَمةةة  ـ     وَمَمةةةْت َمَمةةةاء 
 القوُم، واْمََِموا.

 وامرأ ٌ ماِشيَةٌ: كثيَر ُ الَولَِد.ـ 

ٍ وَسةةماٍء:  ـ   ٍ وَغنِةةج  و: الَمْمةةُو، بةةالفِك وكعَةةُدو 
 الدَّواُء الُمْسِهُل، واْسَِْمَم ، وأْمما ُ الدَّواُء.

 والَمَما: الَجَ ُر، أو  َْبٌت يُْمبُِه ُ.ـ 

ُُ ُ.وـ   أُْمِمَج الرجُل: اْرتُِجَج َدوا

و: الَمْاةةواُء: الةةدُّبُُر، وامةةرأ ٌ ال لَْ ةةَم  لةة   ـ  
 يَِخََْيَها.

غيَر ُ.ـ   والُماايَةُ، بالةم: القاُروَر ُ الاَّ

ا: َ الَ، ـ  ي: َمَة  يَْمِةج ُمِةيًّا وُمُةوًّ

ا:  َفَََ، ـوـ   يج األمِر َمةاء  وُمُةوًّ

  ،وأْمٌر َمْمُةوٌّ  ليـ 

 َسبيلَ ُ: ماَت، ـوـ 

: قََطَع. ـوـ   السَّْيُف َمةاء 

 وأْمةا ُ: أْْ فَََ .ـ 

ُم.ـ   والُمَةواُء، كغُلَواَء: الَِّقَدُّ

 وأبو الَمةاِء، كَسماٍء: الفََرُس.ـ 

.ـ  : تابِِعجٌّ  والَمةاُء الفاِشجُّ

 وَمَةْيُت  ل  بَْيِعج،ـ 

 وأْمَةْيُِ : أَجْ تُ .ـ 
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 والسَّْيُف. والماِضج: األَسدُ ـ 

ةةةْيِر، وأْسةةةَرَع، وأََكةةةَل  ـ    و: َمَطةةةا: َجةةةدَّ يةةةج السَّ
َب َصةةِديقا ، ويَةةََِك  ًَ َلةةَب مةةن الِ باسةةِة، وصةةا الرُّ

 َ ْينَْي ،

 بالقوِم: َمدَّ بهم يج السَّْيِر، ـوـ 

 المرأ َ:  ََ َ ها. ـوـ 

ةةةة  النهةةةةاُر وغيةةةةُر ُ: اْمَِةةةةدَّ، ولةةةةاَل، ـ      وتََمطَّ
 واالسُم: الُمَطواُء.

ج، وال َّْهرُ ـ   والَمَطا: الََِّمط ِ

  : أْمطاٌء.ـ 

 والَمِطيَّةُ: الدابَّةُ تَْمُطو يج َسْيِرهاـ 

.ـ    : َمَطايا وَمِطجٌّ

 واْمَِطاها وأْمطاها: َجعَلَها َمِطيَّة .ـ 

َْيِن، ـ     والَمْطةةةُو، ويُْ َسةةةُر: َجِريةةةَد ٌ تَُمةةة ُّ َشةةةقَِّ
ْرعِ، والمِ   ْمراُ ،ويُْ َ ُم بها القَتُّ من ال َّ

 كالَمَطاـ 

.ـ    : ِمطاٌء وأمطاٌء وَمِطجٌّ

ٍ: َصةْمٌ  يُْؤَكةُل، والُمْسةَِِوي ـ  ، َكُِْرِكةج  واألْمِطجُّ
 القامِة الَمديُدها.

 والَمْطو ُ: السا ةُ.ـ 

ُب، ـ      ًِ والِمْطةةةةُو، بال سةةةةر: النَّ يةةةةُر، والاةةةةا
 وُسْنبُُل الََُّرِ .

ة ـ َلُب، أو البُْسُر َ مَّ ْرلةاُب، و: الَمْعُو: الرُّ َِ  ُ ا
 والمَّ ُّ يج ِمْمفَِر البعيِر األْسفَِل.

َت.ـ  نَّْوُر ُمعاء  َصوَّ  وَمعا الس ِ

 وتََمعَّ : تََمدََّد،ـ 

: يََما. ـوـ   المَّرُّ

ي: الَمْعُج، بالفِك وكملَ : من أْ فا ِ البَْطِن،  ـ
 وقد يَُؤ َّثُ 

  : أْمعاٌء.ـ 

َْ ٍَب بال َ ـ  ةةيِض يُنةاِدي والِمعَة  كةملَ : كةلُّ ِمة
َْ َبا  بالسَّنَِد، أو َسْهٌل بين ُصْلبَْيِن.  ِم

 وَمعَ  الفاِر: تَْمٌر رِديٌء.ـ 

 والماِ ج: اللَّي ُِن من الطَّعاِم.ـ 

وُهةةْم ِمثةةُل الِمعَةة  والَ ةةِرِا، أي: أْ َاةةبُوا، ـ   
ُسنَْت ًالُُهم. ًَ  و

 والماِ يَةُ: الُمَدْمِدَمةُ.ـ 

ٍ: ع.ـ  ، كُسَمج   وُمعَجٌّ

نَّْوُر يَْمغُو: صاَح.وـ   : َمغا الس ِ

ي: الَمْغةةُج يةةج األديةةِم: الرَّ ةةاو ُ وقةةد تََمغَّةة  ـ   
يا ،  تََمغ ِ

ا  ـوـ  ْ ساِن: أن تقوَل يي  ما ليس يي  إمَّ َِ يج ا
 هاِتال  أو جادًّا.

 والماِغيَةُ: الُمِريبَةُ.ـ 

 وَمغَْيُت، َكَسعَْيُت:  َغَْيُت.ـ 

 َرَضعَها شديدا ،و: َمقا الفايُل أُمَّ ُ:  ـ

نَّ و  َو ُ: َجال ُ. ـوـ   السَّْيَف والس ِ
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 واْمقُ ُ َمْقَوَك وَمْقَوتََ  مالََ ،ـ 

 وُمقاَوتََ ، بالةم: ُصْن ُ ِصيا َََِ  مالََ .ـ 

 ي: َمقَْيُت أْسنا ِج: َمقَْوتُها.ـ 

 وَمقَ  الطَّْسَت َمْقيا : َجال ُ.ـ 

  ُ.واْمِقِ  َمْقيََِ  مالََ ، أي: ُصنْ ـ 

 والَمْقيَةُ: الماُق.ـ 

: َصةةفََر بِِفيةة ، أو َشةةبََّ   ـ   و: َمَ ةةا َمْ ةةوا  وُم ةةاء 
 بأصابِِع  و َفََخ ييها،

اْسُِ ُ:  َفََخْت، وال ي وُن إالَّ وهج م مويةٌ  ـوـ 
 مفِوًةٌ، أو  اصَّةٌ بالدابَِّة.

 والَمْ َو ُ: االْسُت.ـ 

 األْر َِب،والَمَ ا َمْقُاور  : ُجْ ُر الثَّْعلَِب وـ 

كالَمْ ِو، وَجبٌَل يُْمِرُف  ل   ُْعمةاَن. وكُ  َّةاٍر: ـ 
 لائرٌ 

.ـ    : م اِكجٌّ

 وتََم َّ : اْبَِلَّ بالعََرِق،ـ 

ًَ َّ َ ْينَ  بُرْكبَِِِ . ـوـ   الفََرُس: 

 وَمِ يَْت يَُد ُ تَْمَ   َم ا : َمِجلَْت من العََمِل.ـ 

ُن: َملَةٌ  م، ومي ائيُل، ويقةال: ِمي ةاُل وِمي ةائِيـ 
 واسٌم.

 وَمْ و ُ: َجبٌَل يج بَْ ِر ُ ماَن.ـ 

 و: َمالَ يَْملُو َمْلوا : ساَر شديدا ، أْو َ َدا. ـ

بِيبََ  تَْمِليَة : َمَِّعََ  بة ، وأ اَشةَ  ـ  ًَ  ُ وَمالََّك ّللا 
 َمعَ ُ لويال .

 وتََملَّ  ُ ْمَر ُ،ـ 

 وُمل ِيَ ُ: اْسَِْمََِع من .ـ 

  إيَّا ُ.وأْمال ُ ّللا  ـ 

 وَمالو ٌ من الدَّْهِر،ـ 

 وَمْلَو ٌ، ُمثَلَّثَْيِن: بُْرَهةٌ من .ـ 

: الَهةةةِويُّ مةةةن الةةةدَّْهِر، والسةةةا ةُ ـ     ضوالَمِلةةةجُّ
 الطَّويلَةُ من النَّهاِر.

ْ راُءم.ـ   والَمالَ: الاَّ

 والَملَواِن: اللَّْيُل والنهاُر، أو َلَريَاُهما.ـ 

 : أَلْلُت،وأْملَْيُت ل  يج َغي ِ ِ ـ 

 البعيَر: َوسَّْعُت ل  يج قَْيِدِ ، ـوـ 

 الِ ِاَب: أْملَْلُِ ، ـوـ 

ُ: أْمَهلَ . ـوـ   ّللا 

ْمالَء.ـ  َِ  واْسَِْمال ُ: سألَ  ا

ر ٍ وَسرابٍ ـ  ًَ  والَمال ُ، كقَناٍ : ياَل ٌ ذاُت 

  : َمال .ـ 

ُ يَْمنِي : قَدََّر ُ، أو اْبِاَل ُ واْ َِبَ  ـ  َر ُ.ي: َمنا ُ ّللا 

 والَمنَ : الَمْوُت،ـ 

ِ، والقَْاُد.ـ   كالَمنِيَِّة، وقََدُر ّللا 
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 وُمنَِج ب َا، كعُنَِج: اْبُِِلَج ب ،ـ 

 ل َا: ُوي َِ . ـوـ 

ٍ وكمل ،ـ  ، َكغَنِج   والَمنِجُّ

جِل والمرأ ِ ـ   والَمْنيَةُ، َكَرميٍَة: ماُء الرَّ

  : ُمْنٌج، كقُْفٍل،ـ 

 : بمعن  .وَمنَ  وأْمنَ  وَمنَّ ـ 

 واْسَِْمنَ : َللََب ُ ُروَج .ـ 

يَْت ِلمةا ـ  وِمنَ ، كمل :   بم ةَ، وتُْاةَرُف، ُسةم ِ
ماِء.  يُْمنَ  بها من الد ِ

ا أراَد  ابُن  باٍس: ألنَّ جبريَل،  لي  السالُم، لَمَّ
. قةةةال: أَتََمنَّةةة   أن يُفةةةاِرَق آدَم، قةةةال لةةة : تََمةةةنَّ

يَتْ   الَجنَّةَ، يَُسم ِ

ْمنِيَِّة آدَم، وع آَ ُر بنَْجٍد، ومةاٌء قُةْرَب ِمن  ، ألُ ـ 
 َضِريَّةَ.

 وأْمنَ  واْمَِنَ : أتَ  ِمنَ ، أو  ََ لَها.ـ 

 وتََمنَّا ُ: أراَد ُ. وَمنَّا ُ إيا ،ـ 

ب  تَْمنِيَةة ، وهةج الُمْنيَةةُ، بالةةم وال سةر،  ـوـ 
 واألْمنِيَّةُ، بالةم.

 وتََمنَّ : َكَََب،ـ 

 َرأَ ُ،الِ ِاَب: قَ  ـوـ 

 ال ديَث: اْ ََِرَ  ، واْيَِعَلَ . ـوـ 

 والُمْنيَةُ، بالةم ويُْ َسُر،ـ 

والُمْنةةَو ُ: أيةةاُم الناقةةِة الِةةج لةةم يَْسةةَِْيقَْن ييهةةا ـ   

يالها، ًِ ها من  ًُ  ِلقا

يَُمْنيَةُ البِْ ِر الِج لم تَْ ِمْل َ ْمُر لَياٍل، وُمْنيَةةُ ـ 
ِ، وهو البَْطُن الثا ج، َ مْ  َس َ ْمةَر َ لَْيلَةة ، الثَّنِج 

ثم تُْعةَرُف أالقةٌك هةج أم ال. وأْمنَةْت، يهةج ُمْمةٍن 
 وُمْمنِيَةٌ، وقْد اْسَِْمنَْيُِها.

 وُمنِيُت ب ، بالةم، َمْنيا : بُِليُت ب .ـ 

وما ا ُ: جةاتا ُ، أو أْلَ َمة ُ، وماَللَة ُ، ودارا ُ، ـ 
كوِب.  و اقَبَ ُ يج الرُّ

: د بين الَ َرَمْيِن.ـ   تََمن 

و: الَمنَةةا والَمنَةةا ُ: َكْيةةٌل، أو ِميةة اٌن، ويُثَنَّةة   ـ  
 َمنََواِن وَمنَيَانِ 

.ـ    : أْمناٌء وأْمٍن وُمنِجٌّ وِمنِجٌّ

 وَمنَا ُ يَْمنُو : اْبِاَلَ ُ، واْ َِبََر ُ.ـ 

َاَءها.ـ  ًِ  الُمنُوَّ ُ: األْمنِيَّةُ. وداِري َمنَا داِرِ : 

 يَُمدُّ.وَمنا ُ ع بالِ جاِت، وَصنٌَم، وـ 

 والَمْمنا ُ: األرُض السَّْوداُء.ـ 

يُّوُث.ـ   والُمما ِج: الدَّ

، وآَ ةةةُر ـ     ومةةةاٍن الُمَوْسةةةَوُس: شةةةاِ ٌر ُمةةةِرقٌّ
 ِتْ ِديٌ .

 والَِّما ِج: الُمخاَرَجةُ.ـ 

 و: الَمْوماُء والَمْوما ُ: الفاَل ُ  ـ

  : الَمواِمج.ـ 

والُمةةْو، بالةةةم وسةة وِن الةةواِو: َدواٌء  ةةايٌع ـ   
، ومةةةن لِ  وَجةةعِ الَمفَاِصةةِل والَ بِةةةِد ُشةةْربا  وِلةةالء 
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ِم،  ًِ ُ ْسةةِر البَةةْوِل، ومةةن أوجةةاعِ الَمثا ةةِة، والةةرَّ
 والَمغَِص، والنَّْفخ.

ا   أبيُض،  ـ ًَ َلُب، واللُّْؤلُُؤ، و و: الَمْهُو: الرُّ
والبَةةَرُد، والسَّةةْيُف الرقيةةُ ، أو ال ثيةةُر الِفِرْ ةةِد، 

ٍ مةةةن  بةةةِد القَةةةيْ  ةةةج  ًَ ِس، واللَّةةةبَُن الرقيةةةُ  وأبةةةو 
ْرُب المديُد.  ال ثيُر الماِء والةَّ

 وأْمَه  السَّْمَن والمَّراَب: أْكثََر ماَء ُ.ـ 

َمْهَو السَّةْمُن، َكَ ةُرَم، يهةو َمْهةٌو: َرقَّ وأمَهة  ـ 
دَّها، وَسقاها الماَء، ًَ  ال ديد َ: أ

َل َرَسنَ ُ، واالسُم: الَمْهُج. ـوـ   الفََرَس: َلوَّ

َه .وَمهَ ـ     المجَء يَْمها ُ ويَْمِهي  َمْهيا : َموَّ

ِمةةةةيَّةُ، ـ      ًْ والَمهةةةةا ُ: المةةةةمُس، والبَقَةةةةَر ُ الَو
 لَّْوَر ُ ـوالبَ 

ا وَمَهواٌت وَمَهياٌت.ـ    : َمه 

 والُمها ُ، بالةم: ماُء الفَْ لِ ـ 

  : ُمه  .ـ 

 و اقةٌ ِمْمهاٌء َرقيقةُ اللَّبَِن.ـ 

 .والَمهاُء: أَوٌد يج الِقْدحِ ـ 

ةةْفَرِ . َمَهاهةةا يَْمِهيهةةا ـ    ي: الَمْهةةُ : تَْرقيةةُ  المَّ
 وأْمهاها واْمَِهاها.

 والِمْمَه : ماٌء ِلعَْبٍس.ـ 

فُوَف ـ  قوَن الاُّ وُهْم يَْسَِْمُهوَن يج البَُهِم: يَُخر ِ
 يج الُ روِب يال يُْقَدُر  ليهم.

. ـ : من أسمائهنَّ  ي: َميَّةُ وَمجُّ

ْت مدينةةةَ يةةاِرقيَن يأُِضةةيفَْت وَميَّةةا بنةةُت أُد : بَنَةةـ   
 إليها.

 فَْصُل الا ُّن

 ي:  َأَْيُِ ، ـ

  ن ، َكَسعَْيُت: بَعُْدُت. وأْْ أَْيُِ  ياْ َِأَى. ـو

 وتَنَاَءْوا: تَبَاَ ُدوا.ـ 

 والُمْنَِأَى: الموِضُع البَعيُد.ـ 

والنَّةةأُْى والنُّةةْؤُي والن ِئْةةُج والنُّةةَؤى، كُهةةد ى: ـ   
ْوَل  ًَ  الخباِء أو الَخْيمِة يَْمنَُع السَّْيلَ الَ فيُر 

.ـ    : آ اٌء وأ آٌء و ُِؤيٌّ و ِئِجٌّ

 وأ أَى الَخْيَمةَ: َ ِمَل لَها  ُْؤيا .ـ 

 و َأَْيُت النُّؤي،ـ 

 وأ أيُِ  واْ َِأَْيُِ : َ ِمْلُِ .ـ 

 و:  َأَْوُت: لُغَةٌ يج  َأَْيُت.ـ 

ا و ُبِيًّا و َبْ  ـ  َو  ،و:  َبَا بََاُر ُ  ُبُوًّ

 السَّْيُف  ن الةَّريبَِة  َْبوا  و َْبَو  : َكلَّ، ـوـ 

 ُصوَرتُ ُ: قَبَُ ْت يلم تَْقبَْلها العَْيُن، ـوـ 

 من لُ  ب : لم يُوايِْق ُ، ـوـ 

 َجْنبُ   ن الِفراِا: لم يَْطَمئِنَّ  لي ، ـوـ 

َر. ـوـ   السَّْهُم  ن الَهَدِف: قَاَّ

 ْت  ن وتَِرها.والنَّابِيَةُ: القَْوُس  َبَ ـ 

ٍ: الطَّريُ .ـ  ، َكغَنِج   والنبجُّ
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النَّبِيَّةةةُ كغَنِيَّةةٍة: ُسةةْفَر ٌ مةةن ُ ةةوٍص، ياِرِسةةيَّةٌ، ـ   
بُها: النَِّفيَّةُ، بالفاِء، وتَقَدََّم يج ف ف.  ُمعَرَّ

 والنَّباَو ُ: ما اْرتَفََع من األرِض ـ 

ِ،ـ   كالنَّْبَوِ  والنَّبِج 

 : النُّبُوَّ ُ.وع بالطَّائِِف، وبال سرـ 

ٌث، وَجةةدُّ ُ ْقبَةةةَ بةةِن ـ    ْبيةةاَن: م ةةد ِ َِ و ةةابِج بةةُن 
 ٍ  بةةِن َ ةةِدي 

 ةةاِمٍر، وَجةةدُّ واِلةةِد ثَْعلَبَةةةَ بةةِن َ نََمةةةَ
 الاَّ ابِيَّْيِن.

.ـ  ٍ:  ُبَجُّ بُن ُهْرُمَ ، تابِِعجٌّ  وكُسَمج 

كة : وِديعَةُ بُن َمْرثٍَد.ـ   وذُو النَّبََواِن، م رَّ

 ِن: ماٌء.والنَّبَواـ 

 وأْ بَْيُِ ُ:  َبَّأْتُ ُ.ـ 

، َشةْيُخ ـ  ٍِ وأبو البياِن:  بَا بُن م مِد بِن م فُةو
 البَيَا ِي ِيَن.

ا، يهو  اٍت: َوِرَم.ـ   و:  ََِا ُ ْةُو ُ يَْنُِو  ُُِوًّ

 والنََّوتا ُ، ضم ركة م: القَِايرُ ـ 

  : النَّواتِج.ـ 

َر، وَكَسَر أْ َف إْ سـ  َم ُ،وأْ َِ : تَأَ َّ  اٍن يََورَّ

 يال ا : وايََ  َشْ لَ ُ وُ لُقَ ُ. ـوـ 

ى.ـ   َوتَنََِّ : تَنَ َّ

ُل: اْسَِْقَرَن.ـ   واْسَِْنَِ  الدُّمَّ

وَن. ـ ًُ  ي: النَّواتِج: الَمالَّ

دََّث ب ، وأشاَ  ُ، ـ ًَ  و:  َثَا الَ ِديَث: 

قَ ُ، وأذاَ  ُ. ـوـ   المجَء: يَرَّ

َسةٍن والنثا: مةا أْ بَةْرَت بة  ـ  ًَ ُجةِل مةن   ةن الرَّ
شةةاُء مةةن المةةاِء  ٍ: مةةا  َثةةا  الر ِ أَْو َسةةي ٍِئ. وكغَنِةةج 

  نَد االْسِِقاِء.

 وتَنَاثَْو ُ: تَََاَكُرو ُ.ـ 

 ي:  َثَْيُت الَخبََر:  َثَْوتُ ُ.ـ 

 وأْ ثَ : اْغِاَب، وأَ َِف من المجِء.ـ 

 و:  ََجا َْجوا  و َجاء  و ََجا   و ََجايَة : َ لََص، ـ

 كنَجَّ  واْسَِْنَج . ـ

ا ُ.ـ  ُ، و َجَّ  وأْ جا ُ ّللا 

ا: قََطعَها،ـ   و ََجا المََّجَر َ  َْجو 

 كأَْ جاها واْسَِْنجاها،ـ 

 الِجْلَد  َْجوا  و َجا : كَمَط ُ، ـوـ 

 كأَْ جا ُ.ـ 

.ـ  ِ  والنَّْجُو والنَّجا: اسُم الَمْنُجو 

َدَث،ـ  ًْ  و ََجا ياُلٌن: أ

 َ .الَ َدُث: َ رَ  ـوـ 

 واْسَِْنَج  من  ًاَجَِ ُ: تََخلََّاها،ـ 

 كاْ ََِج .ـ 

 والنََّجا: ما اْرتَفََع من األرِض،ـ 
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 كالنَّْجَوِ  والَمْنَج ، والعََاا، والعوُد.ـ 

و اقةٌ  اِجيَةةٌ و َِجيَّةةٌ: َسةريعَةٌ، ال يُوَصةُف بة  ـ 
 البَعيُر، أو يقاُل:  ا ٍ.

 وأْ َجت السَّ ابَةُ: َولَّْت،ـ 

 النَّْخلَةُ: أْجنَْت، ـوـ 

 الرجُل: َ ِرَق، ـوـ 

 المجَء: َكَمفَ ُ. ـوـ 

والنَّْجةةُو: السَّةة اُب َهةةراَق مةةاَء ُ، ومةةا يَْخةةُرُ  ـ   
 من البَْطِن من ريكٍ أو غائٍِط.

واْسةةَِْنَج : اْغََِسةةَل بالمةةاِء منةة ، أو تََمسَّةةَك ـ   
 بالَ َجِر،

َلَب، أو أَكلُو ـوـ    ُ.القَْوُم: أصابُوا الرُّ

 وُكلُّ اْجِناٍء: اسِنجاٌء.ـ 

 و َجا ُ  َْجوا  و َْجَوى: سارَّ ُ، و ََ َه ُ.ـ 

،ـ  رُّ  والنَّْجَوى: الس ِ

وَن، اسٌم وَمْاَدٌر.ـ  ِ، والُمسارُّ  كالنَِّجج 

: سارَّ ُ.ـ   و اجا ُ ُمنَاَجا   و ِجاء 

 واْ ََِجا ُ: َ اَّ ُ بُمناجاتِ ، وقَعََد  ل   َْجَوٍ ،ـ 

وا،القَ  ـوـ   ْوُم: تَسارُّ

ٍ: من تُسارُّ ـ   كَِنَاَجْوا. وكغنِج 

  : أَْ ِجيَةٌ.ـ 

ِل بَْ ِر ال َّ جِ.ـ  ًِ  و ُجا، كُهنا: د بِسا

والنَّجةاَءَك النَّجةاَءَك، ويُْقَاةراِن، أي: أْسةِرْع ـ 
 أْسِرْع.

 والنَّجا ُ: الِ ْرُص، والَ َسُد، والَ ْمأَ ُ.ـ 

 َو َ من األرِض،وتَنَجَّ : اْلََِمَس النَّجْ ـ 

َ  ل  ِليُِايبَ ُ بالعيِن، كنََجا ل . ـوـ   لفاُلٍن: تََموَّ

وبَْينَنا  َجةاَو ٌ مةن األرِض: َسةعَةٌ. والنَُّ ةواء: ـ 
. ج، بال اِء الُمْهملِة، وَغِلَط الَجْوهِريُّ  للََِّمط ِ

 ويَْنَج ، كيَْرَض : ع.ـ 

 والُمنَجَّ ، للمفعوِل: َسْيٌف، واسٌم.ـ 

 ةُ: ماَء ٌ لبَنِج أَسٍد،و اِجيـ 

ٍ: اسٌم.ـ   وع بالبَْاَرِ . وكُسَمج 

 والنَّْجَو ُ:   بالبَْ َرْيِن، وبال الٍم: اسٌم.ـ 

ِ بةِن داوَد، ـ  ةِل  ِلةج  والناِجج: لَقٌَب ألبِةج الُمََِوك ِ
يِ  بَْ ةةِر بةةِن ُ َمةةَر، وألبِةةج ُ بَْيةةَد َ  ةةد ِ وألبِةةج الا ِ

اوي  ةةةن الَ َسةةةِن، وِلَرْي ةةةانَ  بةةةِن َسةةةعيٍد  الةةةرَّ
ثيَن.  الُمَ د ِ

: يُْعةَرُف بةابِن ـ  و ِلجُّ بُن  ََجا الواِ ُظ الَ ْنبَِلةجُّ
  َُجيَّةَ، كُسَميَّةَ.

ُث.ـ   وَكغَنِيٍَّة:  َِجيَّةُ بُن ثَواِب األْصفَها ِجُّ الُمَ د ِ

 و: النَّْ ُو: الطَّريُ ، والِجهةُ  ـ

َِْريةةةا  ـ     ، والقَْاةةةُد، ي ةةةوُن    : أْ  ةةةاٌء و ُُ ةةةوٌّ
 ، واْسةةما ، ومنةة :  َْ ةةُو العََربِيَّةةِة، وَجْمعُةة ُ:  ُُ ةةوٌّ

، و ُِ يَّةٌ، كَدْلٍو وُدِليٍَّة.  كعُُِل ٍ

  َ ا ُ يَْنُ و ُ ويَْن ا ُ: قََاَد ،ـ 
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 كاْ َِ ا ُ.ـ 

.ـ   ورُجٌل  احٍ من  ُ اٍ :  َْ ِويٌّ

ةةِد ِشةةقَّْيِ ، أو اْ َ نَةة  يةةج ـ    ًَ و ََ ةةا: َمةةاَل  لةة  أ
 قَْوِس .

 نَ َّ  ل : اْ ََِمَد، وتَ ـ 

.ـ   كاْ ََِ   يج الُ ل ِ

 وأْ َ    لي  َضْربا : أْقبََل.ـ 

بِةةِل يةةج َسةةْيِرها  لةة  ـ    َِ واالْ ِِ ةةاُء: اْ ِِمةةاُد ا
 أْيسِرها،

ْ  اِء.ـ  َِ  كا

 و َ ا ُ: َصَريَ ،ـ 

 بََاَر  إلي  يَْن ا ُ ويَْن و ُ: َردَّ ُ. ـوـ 

 وأْْ  ا ُ  ن : َ َدلَ .ـ 

ج.والنُّ ـ  ْ َد ُ، والََِّمط ِ  َ َواُء، كالغُلَواِء: الر ِ

 وبَنُو  َْ ٍو: من األْتِد.ـ 

، أو ما كان للسَّْمِن  ـ قُّ ي: الن ِْ ُج، بال سر: ال  ِ
  اصة ،

ةةاٍر يُْجعَةةُل ـ   كةةالنَّْ ج والنََّ ة ، كفَِ ةة ، وَجةرَّ ُ يَخَّ
َلةِب، وَسةْهٌم  ييها لَبٌَن لةيُْمَخَض، و َةْوٌع مةن الرُّ

 النَّْالِ   ريضُ 

  : أْ  اٌء و ُِ جٌّ و ِ اٌء.ـ 

 و َ ا اللَّبََن يَْنِ يِ  ويَْن ا ُ: َمَخَة ُ،ـ 

 المجَء: أتالَ ، ـوـ 

ا ُ يََِنَ َّ ،ـ   َكنَ َّ

 بََاَر ُ إلي : َصَريَ ُ. ـوـ 

يةُ والناًا ُ: الجا ُِب.ـ  ًِ  والنا

يَةٌ.ـ  ٍ: ُمَِنَ  ِ ، َكغَنِج   وإبٌِل  َِ جٌّ

 ُ: الَمِسةةةةيُل الُمْلَِةةةةِوي، وَلريةةةةُ  والَمْن ةةةةاـ     
 السَّا ِيَِة.

وأهةةةُل الَمْن ةةةاِ : القَةةةْوُم البُعَةةةَداُء، وبالةةةةم: ـ    
بِِل. َِ ْخَمةُ، والعَ يَمةُ السَّناِم من ا  القَْوُس الةَّ

الَح: َضَربَ ُ ب .ـ   وأْ َ   ل  الس ِ

 واْ ََِ  : َجدَّ،ـ 

 يج المجِء: اْ ََِمَد. ـوـ 

 القَواِرعِ، أي: المَّدائِد تَْنَِ يِ .وهو  َِ يَّةُ ـ 

 و:  ََخا يَْنُخو  َْخَو  : اْيََِخَر، وتَعَ ََّم، ـ

 كنُِخَج، كعُنَِج،ـ 

 واْ ََِخ ،ـ 

ًَ . ـوـ   يال ا : َمَد

 وأْ َخ : تاَدْت  َْخَوتُ .ـ 

 يو:  ََدا القَْوُم  َْدوا : اْجََِمعُوا، ـ

 كاْ ََِدْوا وتَنَاَدْوا،ـ 

َق،المجءُ  ـوـ   : تَفَرَّ

ِ، ـوـ  َةُروا النَِّدي  ًَ  القَْوُم: 
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بُِل: َ َرَجْت من الَ ْمِض إل  الُخلَِّة، ـوـ  َِ  ا

ْيُِها أ ا.ـ   و َدَّ

والَِّنِديَةةةةُ: أن تُْوِرَدهةةةا يََِْمةةةَرَب قلةةةيال ، ثةةةم ـ    
 تَْر اها قليال ، ثم تَُردَّها إل  الماِء.

 وهَا ُمنَدَّى َ ْيِلنا.ـ 

 : شاِرَد ٌ.وإبٌِل  َوادٍ ـ 

 و َواِدي النَُّوى: ما تََطايََر منها  نَد َرْضِخها.ـ 

 والنَّْدَو ُ: الَجَماَ ةُ.ـ 

وداُر النَّةةةْدَو  بم ةةةةَ: م، وبالةةةةم: َمْوِضةةةُع ـ    
 ُشْرِب الَخْيِل.

 و ادا ُ: جالََس ُ، أو ياَ َر ُ،ـ 

َهَر ، ـوـ  ِْ ِ : أ  بِِسر ِ

ََِهَر، ـوـ   ل  الطريُ : 

 َرآ ، وَ لَم ُ.المجَء:  ـوـ 

ٍ،ـ  ، كغَنِج   والنَّديُّ

والنةةاِدي والنَّةةْدَو ُ والُمْنَِةةَدى: َمْجِلةةُس القَةةْوِم ـ   
  َهارا ، أو الَمْجِلُس ما داُموا ُمْجَِِمِعيَن يي .

 وما يَْنُدوُهم الناِدي: ما يَْسَمعُُهْم.ـ 

 وتَنَدَّى: تََسخَّ ، وأْيَةَل،ـ 

 .َكأَْ َدى، يهو  َِديُّ الَ ف ِ ـ 

والنََّدى: الثَّةَرى، والمَّةْ ُم، والَمَطةُر، والبَلَةُل، ـ 
 والَ ْلُ، وشجٌء يََُِطيَُّب ب  كالبَخوِر والَمَدى

  : أْ ِديَةٌ وأْْ داٌء.ـ 

والُمْنِديَةةةةةُ، كُمْ ِسةةةةنٍَة: الَ ِلَمةةةةةُ يَْنةةةةَدى لهةةةةا ـ     
 الَجبيُن.

ْوُت.ـ   والنُّداُء، بالةم وال سر: الاَّ

 .ب  ـو اَدْيُِ ، وـ 

 والنََّدى: بُْعُد .ـ 

ٍ: بَعيُد ُ.ـ   وهو  َِديُّ الاَّوِت، َكغَنِج 

 و َْخٌل  اِديَةٌ: بَعيَد ٌ  ن الماِء.ـ 

والنَّداتاِن من الفََرِس: مةا يَلةج بةاِلَن الفائِةِل، ـ 
َد ُ:  َدا ٌ. ًِ  الوا

وتَنَاَدْوا:  اَدى بعُةهم بعةا ، وتََجالَُسةوا يةج ـ 
 الناِدي.

 و إلَ   ُوٍق ِكراٍم: تَْنِ ُع يج النََّسِب.و اقةٌ تَْندُ ـ 

 والُمْنِدياُت: الُمْخِ ياُت.ـ 

 و َِدَي، َكَرِضَج، يهو  ٍَد: اْبَِلَّ،ـ 

ْيُِ .ـ   وأْ َدْيُِ ، و َدَّ

ُسَن َصْوتُ .ـ  ًَ  وأْ َدى: كثَُر َ َطايا ُ، أو 

 والنَّواِدي: الَ واِدُث.ـ 

 و اِدياُت المجِء: أوائِلُ .ـ 

ةج و: ال ـ َجةٌر أبةيُض رقيةٌ ، وُربَّمةا دك ِ ًَ نَّْرَو ُ: 
 ب .

ا و ََ وا ةا :  ـ ، بالةم، و ُُ وًّ و:  ََ ا  َْ وا  و َُ اء 
 وثََب،
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ا ُ تَْنِ يَة  وتَْنِ يًّا.ـ  ى. وأْ  ا ُ و َ َّ  كنَ َّ

 و ََ ا ب  قَْلبُ : َلَمَك،ـ 

 الُ ُمُر: وثَبَْت من الَمراحِ، ـوـ 

 الطعاُم: َغالَ. ـوـ 

 والنََّ واُن، م ركة : الَِّقَلُُّب، والسَّْوَر ُ. ـ

ٍ،ـ  ، َكغَنِج   وإ َّ ُ لَنَِ يٌّ إل  المَّر ِ

اٌر إلي .ـ  اٌء وُمْنٍَِ : َسوَّ  و َ َّ

والناِتيَةةةُ: الِ ةةدَّ ُ، والبةةارد ُ، والقَعيةةر ُ مةةن ـ   
 الِقااعِ،

ْفراِء.ـ   كالنَِّ يَِّة، وَ ْيٌن قُْرَب الاَّ

فاُد.والنََّ اُء، كـ   َسماٍء وِكساٍء: الس ِ

َع.ـ  ى: تََوثََّب، وتََسرَّ  وتَنَ َّ

 و ُِ َي، كعُنَِج:  َِ َق.ـ 

والنَّةةْ َو ُ: القَاةةيُر، وَجبَةةٌل بعُمةةاَن. وكغَنِيَّةةٍة: ـ   
 السَّ اُب.

و: النُّةةةةـِْسَو ُ، بال سةةةةر والةةةةةم، والن ِسةةةةاُء  ـ    
: ُجُمةوُع الَمةْرأ ِ  والن ِْسواُن والن ُِسوَن، ب سِرِهنَّ

.  من غيِر لَْفِ ها، والن ِْسبَةُ:  ِْسِويٌّ

والنَّْسةةَو ُ، بةةالفِك: الَِّةةْرُك للعََمةةِل، والَجْرَ ةةةُ ـ   
 من اللَّبَِن.

 و ََسا: د بِفاِرَس،ـ 

 و  بَِسَرْ َس، وبِِ ْرماَن، وبَِهَمَاَن.ـ 

والنَّسا: ِ ْرٌق من الَوِرِك إل  الَ ْعِب، ويُثَنَّ : ـ 

  ََسواِن و ََسياِن.

ةةةاُ : ال تَقُةةةْل ِ ةةةْرُق النََّسةةةا، ألنَّ المةةةجَء ال  جَّ ال َّ
 يُةاُف إل   َْفِس .

،  ـ ي:  َِسيَ ُ  َْسةيا  و ْسةيا ا  و ِسةايَة ، ب سةرهنَّ
ِفَ  . وأْ سا ُ إيا ُ. ًَ  و َْسَو  : ِضدُّ 

والن ِْسُج، بال سر ويُْفَُِك: ما  ُِسَج، وما تُْلِقيِ  ـ 
 ا.المرأ ُ من  َرِق اْ ِاِلِله

ٍ: َمةةةن ال يُعَةةةدُّ يةةةج القةةةوِم، ـ     ، َكغَنِةةةج  والنَِّسةةةجُّ
 وال ثيُر الن ِْسياِن،

 كالنَّْسياِن، بالفِك.ـ 

 و َِسيَ   َْسيا : َضَرَب  ََسا ُ.ـ 

و َِسةةَج، َكَرِضةةَج،  َس ةة ، يَُهةةَو أَْ َسةة  وهةةج ـ   
  َْسياُء: َش ا  َسا .

 واألَْ َس : ِ ْرٌق يج السَّاِق السُّْفلَ .ـ 

 ََمةةة  ِري ةةةا  َلي ِبَةةةةٌ، أو  ةةةامٌّ،  ُةةةـِْمَو  ، ي:  ـ   
ها،  مثلثة : َشمَّ

 كاْسَِْنَم  واْ ََِم  وتَنَمَّ ،ـ 

 الَخبََر: َ ِلَم ، ـوـ 

 ْمَو  ، مثلثة : َسِ َر،ـ َْموا  و ُ  ـوـ 

 كاْ ََِم  وتَنَمَّ ،ـ 

 بالمجِء:  اَوَد ُ َمرَّ   بعد أُْ َرى، ـوـ 

 من  َْمَوِ  الِعةاِ .الماُل: أََ ََ  داٌء  ـوـ 

 وأْ ما : وَجَد  َْمَوتَ ُ.ـ 
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 والنَِّميَّةُ، َكغَنِيٍَّة: الرائ ةُ،ـ 

 كالنَّْمَوِ .ـ 

ورُجٌل  َْمواٌن و َْمياُن: َسْ راُن بَي ُِن النَّْمَوِ ، ـ 
 بالفِك.

و َْمةةياُن باألْ بةةاِر، بَةةي ُِن الن ِْمةةَوِ ،، بال سةةر، ـ   
 َل ُوُروِدها.أي: يَََِخبَُّر األْ باَر أوَّ 

َف ـ  َِ ة ًُ ٌب  والنَّمةا، وقةد يَُمةدُّ: النَّماْسةَِج، ُمعَةرَّ
 َشْطُر ُ.

ٌث.ـ  : م د ِ  وم مُد بُن ًبيٍب النَّمائجُّ

و َْمةةَوى: د بأْذَربيجةةاَن، وال تَقُةةْل  َْخَجةةواُن، ـ   
 وال  َْخَمواُن، وال  َْقَمواُن.

ةٌ  َْمَو ٌ: لَسنَِِها.ـ   وأُتُْرجَّ

 المََّجَر ُ اليابِسةُ والنَّما ُ: ـ 

  :  ََما .ـ 

 و: الناِصيَةُ والنَّاصا ُ: قُااُص المَّعَِر. ـ

 و َاا ُ: قَبََض بناِصيَِِِ ،ـ 

 كأَْ َا ، أو َمدَّ بها.ـ 

 الَمفَاَت ُ بالَمفَاَتِ : اتََّالَْت، ـوـ 

 الثَّْوَب: َكَمفَ . ـوـ 

:  ََاْوتُ ُ و َاا ِ ـ   ج.و اَصْيُِ ُ ُمناصا   و ِااء 

 والُمْنََِا : أْ لَ  الواِديَْين،ـ 

 وع.ـ 

 وإبٌِل  اِصيَةٌ: اْرتَفَعَْت يج الَمْرَ  .ـ 

 وكِ ساٍء: ع.ـ 

ْت اُ .ـ  َِ  والنَّْاُو: ِمثُْل الَمغَِص وا

 و َواِصج الناِس: أْشرايُُهم.ـ 

 ي: النَِّايَّةُ من القوِم: الِخيارُ  ـ

  :  َِاجٌّ ـ 

 جج: أْ ااٌء وأ اٍص.ـ 

 أْ َاِت األرُض: كثَُر  َِايُّها.وـ 

 واْ ََِاا ُ: اْ ِاَر ُ،ـ 

 الَجبَُل واألرُض: لاال، واْرتَفَعَا. ـوـ 

 وتَنَاَّ : اتََّاَل،ـ 

َ  يج  َواِصيِهم. ـوـ   بنج يالٍن: تََ وَّ

َد ُ، ـ  و:  َةا ُ من ثَْوبِ : َجرَّ

 الفََرُس: َسبََ ، ـوـ 

 السَّْيَف: َسلَّ ، ـوـ 

 ا ُ،كاْ َِةـ 

 الباِلَد: قََطعَها، ـوـ 

ا : ذََهةةَب لَْو ُةة ،  ـوةةـ    الِخةةةاُب  َةةةوا  و ُُةةةو 
ْجةةِل والةةرأِس والل ِْ يَةةِة، أو  ي ةةوُن يةةج اليَةةِد والر ِ

ُهما،  يَُخاُّ

 البََدُن  َْةوا : َسَ َن َوَرُم ُ، ـوـ 
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 الماُء:  َِمَف. ـوـ 

 والن ِْةُو، بال سر: ًديةد ُ الل ِجةاِم، والَمْهةُ ولُ ـ 
بِِل وغيِرها، َِ  من ا

ِ، وهج: بهاءٍ ـ   كالنَِّةج 

قيُ ، وَسْهٌم يََسةَد مةن ـ   : أْ ةاٌء، والِقْدُح الرَّ
 َكثَْرِ  ما ُرِمَج ب ، والثوُب الَخلَُ .

ٍ: السَّْهُم باِل  َْاٍل وال ِريٍ ،ـ  ، َكغَنِج   والنَِّةجُّ

ْمكِ: ما يوَق الَمْقةبِِض مةن َصةْدِرِ ،  ـوـ  من الرُّ
نُةةةةُ ، أو أ ةةةةال ُ، أَو َ ْ ُمةةةة ، أَو مةةةةا بةةةةين والعُ 

 العاتِِ  إل  األذُِن،

 من ال اِهِل:  ََةُد ، وذََكُر الرُجِل. ـوـ 

 وأْْ ةا ُ: َهَ لَ ، وأْ طا ُ  ْةوا ،ـ 

 الثوَب: أْبال ، ـوـ 

 كاْ َِةا .ـ 

 ي:  ََةْيُت السيَف:  ََةْوتُ ، ـ

 الثوَب: أْبلَْيُِ ، ـوـ 

 كأَْ َةْيُِ .ـ 

 واْ ََِةْيُِ . ـ

 والُمْنََِة : ع.ـ 

و: النَّْطُو: الَمدُّ، والبُْعُد، والسُّ وُت، وتَْسةِديَةُ  ـ
 الغَْ ِل.

 والنََّطا ُ: قَِمُع البُْسَرِ ، أو المُّْمرو ُ ـ 

 : أْ طاٌء، وباِل الٍم: َ ْيبَةُر، أَو َ ةْيٌن بهةا، أَو ـ 

اها. مَّ ًُ ْاٌن بها، أَو  ًِ 

 وأْ َط : أْ َط .ـ 

 وتَنَاَل : تََسابََ ، ـ

 يال ا : ماَرَس ، ـوـ 

 الَ الَم: تَعاَلا ُ، وتََجاذَبَ . ـوـ 

والُمنالةةةةا ُ: الُمناَتَ ةةةةةُ، والُمطاَولَةةةةة، وأن ـ     
ةةةةَدٍ  إلةةةة   ًِ تَْجِلةةةةَس الَمْرأتةةةةاِن، يََِْرِمةةةةَج كةةةةلُّ وا

يا الثَّْوَب. بَِِها ُكبَّةَ َغْ ٍل ًِ  تَُسد ِ ًِ  صا

ائِ  ـ  َر ُ تَْ ةَت األَْ ةةِف، والمَّة ُّ يةةج و: النَّْعةُو: الةةدَّ
ِمْمةةفَِر البَِعيةةِر األَْ لَةة ، والفَِْةةُ  يةةج أْليَةةِة ًةةايِِر 

َلُب، ِر ال ايِِر، والرُّ  الفََرِس، ويَْرُ  ُمَؤ َّ

 وبهاٍء: ع.ـ 

 والنُّعاُء، كُد اٍء: صْوُت السَّنَّْوِر.ـ 

 و َْعواُن: واٍد.ـ 

يا ةةةا ، بالةةةةم: ي:  َعةةةا ُ لةةة   َْعيةةةا  و َِعيًّةةةا و ُعْ  ـ   
 أَْ بََر  بَمْوتِِ .

وهةةةو يَْنعَةةة   لةةة  َتْيةةةٍد ذُ ُوبَةةة : يُْ ِهُرهةةةا، ـ    
 ويَْمَهُرها.

.ـ  ٍ: النَّاِ ج، والَمْنِعجُّ  والنَِّعجُّ كغَنِج 

واْسَِْنعَِت الناقةةُ: تَقَةدََّمْت أو تََراَجعَةْت  ةايَِر  ، ـ 
قَْت واْ ََِمَرْت، بِها، أو تَفَرَّ ًِ  أو َ َدْت بِاا

ُجُل الغَنََم: َد اها لَِِْبَعَ . ـوـ   الرَّ

َض بعُةةهم ـ  وتَنَاَ   القَْوُم:  َعَْوا قَِاْلَُهْم ليَُ ر ِ
 بعةا .
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 والَمْنعَ  والَمْنعا ُ: َ بَُر الَمْوِت.ـ 

ِهةْر َ بَةَر ـ  ِْ و َعَاِء يال ا ، كقَطاِم، أي: اْ عَةْ ، وأ
 َويَاتِِ .

 َ الٍم يُْفَهُم،ي:  َغَ ، َكَرَم : تََ لََّم بِ  ـ

 َكأْ غَ .ـ 

ُل الَخبَةةةةِر قبةةةةةَل أن ـ      والنَّْغيَةةةةةُ، كالنَّْغَمةةةةةِة: أوَّ
 تَْسَِثْبَِِ .

 و َاغا : َدا ا ُ، وباَرا ُ،ـ 

 المرأ َ: َغاَتلَها. ـوـ 

 ْغيَا:   باألْ باِر،ـو َ ـ 

 ود بيَن واِسَط والبَْاَرِ .ـ 

 و: النَّْغَو ُ: النَّْغيَةُ.ـ 

 غَْيُت.و َغَْوُت:  َ ـ 

ةا ُ،  ـ يَّةاَن:  َ َّ ًَ ي:  َفا ُ يَْنِفي ، ويَْنفةو  ع أبةج 
 يَنفا هو.

 واْ َِفَ : تنَ َّ ،ـ 

َملَ ، ـوـ  ًَ  السَّْيُل الغُثاَء: 

 المجَء: َجَ َد ُ، ـوـ 

ٍ:  َفَا ُ أبو ُ،ـ  ، َكغَنِج   وابٌن  َِفجٌّ

يُك الُِّراَب  َْفيا  و َفَيا ا : ألاَرتْ ُ، ـوـ   الر ِ

 الدَّراِهَم: أثاَرها لالْ ِقاِد، ـوـ 

ٍ: ما َجفَةأَْت  ـوـ  ِْ . وَكغَنِج  السَّ ابَةُ ماَءها: َمجَّ

ب  الِقْدُر  نَد الغَلَياِن، وما تََطايََر من الماِء  ن 
ةةةة   ا  ًَ شةةةةاِء، ومةةةةا  َفَِْةةةة ُ ال ةةةةوايُِر مةةةةن  الر ِ
وغيِرها، وتُْرٌس يُْعَمُل من ُ ةوٍص، ومةا تَْنِفية  

يُك يج أُص  وِل المجِر من الُِّراِب،الرَّ

ُف من ُمْعَ ِم الَجْيِ .ـ   كالنَّفَياِن، وما يَََِطرَّ

 وأَتَا َا  َِفيُُّ ْم: وِ يُدُكْم.ـ 

 و َفَايَةُ المَّْجِء، ويَُةمُّ،ـ 

،ـ  ُُ ُ، بِفَِِْ ِهنَّ  و َفاتُ ُ و َْفَوتُ ُ و َِفيُّ ُ و َفا

ُ ُ ـ   .و ُفَاَوتُ ُ، بالةم: َرِديُّ ُ، وبِقيَِّ

والنَّْفيَةُ، بالفِكِ، وكغَنِيَّةٍة: ُسةْفَر ٌ مةن ُ ةوٍص ـ 
 يَُمرُّ  ليها األقُِط.

و:  َفةةةةا ُ يَْنفُةةةةو ُ: لُغَةةةةةٌ يةةةةج يَْنِفيةةةةِ ،  ةةةةن  ـ    
 االْرتِماِف.

و:  َِقةةةَج، َكَرِضةةةَج،  َقَةةةاَو   و َقَةةةاء  و َقَةةةاَء    ـ   
 و ُقاَو   و ُقايَة ، يهو  َِقجٌّ 

  ٌ. :  ِقاٌء، و ُقَواُء  اِدرَ ـ 

 وأْقا ُ َوتَنَقَّا ُ واْ َِقَا ُ: اْ ِاَر ُ.ـ 

 و َْقَو ُ المَّْجِء،ـ 

،ـ   و َقَاَوتُ ُ و َقَاتُ ُ، بِفَِِْ ِهنَّ

ِهما: ِ يةاُر ُ، وَجْمةةُع ـ   و ُقايَُِةة ُ و ُقاَوتُة ُ، بَِةةةم ِ
النُّقةةةاَوِ :  ُقةةةا  و ُقةةةاٌء، وَجْمةةةُع النُّقايَةةةِة:  َقَايَةةةا 

 و ُقاٌء.

 عاِم،و َقا ُ الطَّ ـ 

اِن: َرِديئُ ُ، وما أُْلِقَج من .ـ   و َقَايَُِ ُ، ويَُةمَّ
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ْمةةِل: الِقْطعَةةةُ تَْنقةةاُد ُمْ َدْوِدبَةةة ، ـ    والنَّقةةا مةةن الرَّ
 وُهما  َقَواِن و َقَيانِ 

.ـ    : أْ قاٌء و ُِقجٌّ

ْمَل.ـ   َوبَناُت النَّقَا: ُدَويبَّةٌ تَْسُ ُن الرَّ

لعَُةِد، أو ُكةلُّ َ ْ ةٍم ذي والنَّْقُو والنَّقا: َ ْ ُم اـ 
 ٍ  ُمخ 

  : أْ قاٌء.ـ 

.ـ   والن ِْقُج: الُمخُّ

 ورُجٌل أْ قَ ،ـ 

 وامرأ ٌ  َْقواُء: َدقِيقَا القََاِب.ـ 

 وثِقَةٌ  ِقَةٌ: إتْباٌع.ـ 

 والنُّقاَو ُ، بالةم:  َبَاٌت يُْغَسُل ب  الث ِيابُ ـ 

  :  ُقاَوى.ـ 

بُِل: َسِمنَْت،ـ  َِ  وأَْ قَِت ا

: َسِمَن. ـوـ   البُرُّ

اَرى.ـ  ٍ: الُ وَّ  ي: النَّْقيَةُ: الَ ِلَمةُ. وَكغَنِج 

 والُمنَقَّ : الطَِّريُ ،ـ 

ٍد والَمِدينَِة.ـ  ًُ ُ  وع بَْيَن أ

و ِْقيةةا، بال سةةر:   باألْ بةةاِر، منهةةا يَْ يَةة  بةةُن ـ   
 َمِعيٍن.

 وبا ِْقيَا:   بالُ ويَِة.ـ 

 و َِقيُِ ُ: لَِقيُِ ُ.ـ 

، ي:  ََ   ـ  العَُدوَّ

 يي   ِ ايَة : قَََِل، وَجَرَح، ـوـ 

ةَ:  ََ أَها. ـوـ  ًَ  القَْر

 وال تُْنَ ،ـ 

 أي: ال  ُِ يَت، وال ُجِعْلَت َمْنِ يًّا.ـ 

ا: تاَد، ـ  و:  ََما يَْنُمو  ُُموًّ

ْمَرِ  وَسوادا ، ـوـ  ًُ  الِخةاُب: اْتداَد 

و َِميَّةة ،  ي: كـ  ََمة  يَْنِمةج  َْميةا  و ُِميًّةا و َمةاء   ـ
 وأْ َم  و َمَّ ،

 النَّاَر: َريَعَها، وأْشبََع َوقُوَدها، ـوـ 

ُجُل: َسِمَن، ـوـ   الرَّ

 الماُء: َلَما، ـوـ 

 الَ ِديُث: اْرتَفََع. ـوـ 

ْيُِ ُ: َريَْعُِ ُ، وَ َ ْوتُ ُ.ـ   و ََمْيُِ ُ و َمَّ

 وأْ ما ُ: أذاَ  ُ  ل  َوْجِ  النَِّميَمة،ـ 

ةةْيدَ  ـوةةـ    : َرمةةا ُ يأََصةةابَ ُ، ثةةم ذََهةةَب  نةة ، الاَّ
 يََماَت.

 واْ ََِم  إلي : اْ ََِسَب،ـ 

 البَاِتي: اْرتَفََع من َمْوِضِعِ  إل  آَ َر، ـوـ 

 َكَِنَمَّ .ـ 

ِ تعال ،ـ   والناِميَةُ: َ ْلُ  ّللا 
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 من الَ ْرِم: القَِةيُب  لي  العَناقِيُد، ـوـ 

 وماَء ٌ م.ـ 

، كُِْركِ ـ  ِميَّةٌ ييها تِْبٌن.واألْ ِمجُّ ًَ  :ٍ  ج 

غيَر ُ ـ   والنَّما ُ: النَّْملَةُ الاَّ

  :  َم  .ـ 

ي، شاِ راِن.ـ   والنَّاِميَاِن: الَمِايِاجُّ والغَ  ِ

والنَِّميَّةةُ، َكغَنِي ِةٍة:  َاةالِن مةن الغَةْ ِل يُقةاباَلِن ـ 
ج: يج ن م م.  يَيَُ بَّاِن. والنُّم ِ

ُد أبةةج بَْ ةةٍر م مةةِد بةةِن ي:  َنَةة ، ُمَخفَّفَةةة : واِلةةـ   
ِث. ِ الفَِقيِ  الُمَ د ِ  م موٍد األَْصفَها ِج 

ي:  َةةةَوى المةةةجَء يَْنِويةةة   ِيَّةةةة ، ويَُخفَّةةةُف:  ـ   
 قََاَد ،

ا ُ،ـ   كاْ َِوا ُ وتَنَوَّ

ِفَ  ُ. ـوـ  ًَ ُ ياُل ا :   ّللا 

ُِ يي ، والبُْعُد،ـ  ََْهُب  والنِيَّةُ: الوج ُ الَي يُ

 كالنََّوى ييهما.ـ 

ُل من م اٍن إل  آَ ةَر،  ـ اُر، والََِّ وُّ والنََّوى: الدَّ
 وَجْمُع  ََواِ  الَِّْمرِ 

، وَمْخفَةةةةُض ـ      جةةةةج: أْ ةةةةواٌء و ُةةةةِويٌّ و ِةةةةِويٌّ
 الجاِريِة،

ْسةةالِم أبةةو َتَكِريَّةةاَء ـ   َِ و  بالمَّةةاِم، منهةةا َشةْيُخ ا
ًَ ُم، ُ ُرو ، ضقَدََّس ّللا   النََّوِويُّ

 و  بَِسَمْرقَْنَد.ـ 

 أْ َوى: تَبَاَ َد، أو كثَُرْت أْسفاُر ُ،وـ 

 ًاَجَِ : قَةاها، ـوـ 

 البُْسَر ُ: َ قََدْت  َواها، ـوـ 

ْت تَْنِوية  ييهما.ـ   كنَوَّ

والنَّةةةوا ُ مةةةن العَةةةَدِد: ِ ْمةةةُروَن، أو َ َمةةةَر ٌ، ـ    
واألوقِيَّةةةةُ مةةةن الةةةَََّهِب، أو أْربَعَةةةةُ َد َةةةا ِيَر، أو 

أو ثاَلثةةةةُ دراِهةةةَم، أو ماِت َُِةةة   مسةةةةُ َدراِهةةةَم، 
 ثالثةٌ و ِْاٌف.

ى: قَبيلَةٌ.ـ   وبَنُو  َو 

 و َاُو: قَْلعَةٌ.ـ 

: المَّْ ُم.ـ   والنَّجُّ

 و َيَّاُن: ع.ـ 

 وإبٌل  ََوِويَّةٌ: تأُكُل النََّوى.ـ 

 و ََوى: أْلقَ  النَّوا َ،ـ 

ى وأْ َوى واْسَِْنَوى،ـ   كنَوَّ

ْ َسةُر: َسةِمنَْت، يهةج الناقةُ  َيًّا و َوايَةة ، ويُ  ـوـ 
  اويَةٌ و َاوٍ 

  :  ِواٌء،ـ 

، بال سر.ـ   وقد أْ واها الِسَمُن، واالسُم: الن ِجُّ

ي:  َهةةا ُ يَْنهةةا ُ  َْهيةةا : ِضةةدُّ أَمةةَر ُ، يةةاْ ََِه   ـ  
وتَنَةةةةةاَه ، وهةةةةةو  َُهةةةةةوٌّ  ةةةةةن الُمْنَ ةةةةةِر أَُمةةةةةوٌر 

 بالَمْعُروِف.

المةجِء،  والنُّْهيَةُ، بالةم: االسُم منة  وغايَةةُ ـ 
 وآِ ُر ُ،
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 كالن ِهايِة والن ِهاِء، م سورتَْيِن.ـ 

 واْ ََِه  المجُء،ـ 

ةة  تَْنِهيَةةة : بَلَةةَ   ِهايََِةة . وإليةة  ـ    وتَنَةةاَه  و َهَّ
ةةة  واْ ََِهةةة  و ُِهةةةَج وأُْ ِهةةةَج،  أْ َهةةة  الَمثَةةةُل و َهَّ

 مةمومِيِن، و ََه ، َكَسعَ ، قليلةٌ.

ج أْ ةةِف البعيةةِر، والن ِهايَةةةُ: َلةةَرُف الِعةةراِن يةةـ   
ماُل. ًْ  والَخَمبَةُ يُْ َمُل ييها األ

 ْهُج، بال سر والفِك: الغَِديُر، أو ِشْبُه ُ ـوالنَّ ـ 

  : أْ ٍ  وأْ هاٌء و ُِهجٌّ و ِهاٌء، كِ ساٍء.ـ 

والَِّْنهةةاُء والَِّْنِهيَةةةُ: ًيةةُث يَْنَِهةةج المةةاُء مةةن ـ   
 الوادي.

 وأْ َه : أتَ   َْهيا ،ـ 

 ْبلَغَ ُ.المجَء: أ ـوـ 

و اقةةةٌ  ِْهيَةةةٌ، بال سةةر وَكغَنِيَّةةٍة: بَلَغَةةْت غايَةةةَ ـ   
 الِسَمِن.

والنُّْهيَةةةُ، بالةةةم: الفُْرَضةةةُ يةةج رأِس الوتِةةِد، ـ   
 والعَْقُل،

 كالنَُّه ،ـ 

 وهو يَُ وُن َجْمَع  ُْهيٍَة أيةا .ـ 

 وَرُجٌل َمْنها ٌ:  اقٌِل.ـ 

 و َُهَو، َكَ ُرَم،ـ 

 ِهياَء،يهو  َِهجٌّ من أ ْ ـ 

 و ٍَ  من  َِهيَن،ـ 

تْبةةاعِ، أي: ُمَِنَةةاِهج ـ    َِ و ِةةٍ ، بال سةةر،  لةة  ا
 العَْقِل.

 و َْهيَُ  من َرُجٍل،ـ 

 و اهيَ  من ،ـ 

ْسُب.ـ  ًَ  و َهاَك من ، بَِمْعنَ : 

 والنِهاُء، كِ ساٍء: أْصغَُر َمَ ابِِس الَمَطِر،ـ 

جةاُ ، من النَّهاِر والماِء: اْرتِفاُ ُهما، وال ُّ  ـوـ 
َجةةةٌر  ًَ ويُْقَاةةةُر، أِو القَةةةواِريُر، َجْمةةةُع  ِهةةةاَءٍ ، و
أْبةةةيَُض أَْرَ ةةة  مةةةن الرُّ ةةةاِم، وَدواٌء بالباِديَةةةِة، 

 وَضْرٌب من الَخَرِت.

و َها ُ: يََرٌس. وكُسَميَّةَ: أُمُّ َولَِد أَسِد بةِن  بةِد ـ 
ى، وأُمُّ َولَةِد ُ َمةَر بةِن الَخطَّةاِب، رضةج ّللا   العُ َّ

 ن .تعال   

 وَللََب ًاَجة  ًِ   َِهَج  نها،ـ 

َِِفَر بها أْو لم يَْ فَْر.ـ   أَو أْ َه ، أي: تََرَكها، 

 و ِْهيَا، بال سِر وبالَِّْ ِريِ : ماٌء.ـ 

ها.ـ  ُُ  و َُهاُء ِمئٍَة، بالةم: ُتها

 وَدْيُر  ِْهيَا، بال سِر: بِِمْاَر.ـ 

 و ُه  ، كُهد ى:   بالبَْ َرْيِن.ـ 

 ُ، بال سِر: ما يَُردُّ ب  َوْج ُ السَّْيِل مةن والِِْنهاـ 
 تُراٍب و َْ ِوِ .

 فَْصُل الُّاُّ

 ي: َوأَى َكَوَ  : وَ َد، وَضِمَن. ـ

، ـ  والَوأُْي: العََدُد من النَّةاِس، والةَوْهُم، وال َّةنُّ
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 ،ِ وبَِِْ ِريِ  الَهْمَ ِ : السَّريُع المَّديُد من الةدَّواب 
، ِمجُّ ًْ  والِ ماُر الَو

 وهج: وآ ٌ.ـ 

والَوئِيَّةةةُ، َكغَنِيَّةةٍة: الةةدُّرَّ ُ، والِقةةْدَر ُ والقَْاةةعَةُ ـ   
 الواِسعََِاِن،

ْخَمةُ ـ  ْخُم، والناقَةُ الةَّ كالَوأْيَة، والُجَواِلُ  الةَّ
 البَْطِن، والمرأ ُ ال ايَِ ةُ ِلبَْيِها.

 واتَّأَى واْسَِْوأَى: اتَّعََد واْسَِْوَ َد.ـ 

 ْجِِماُع.والَِّوائِج: االـ 

 ي: الَوتُْج: الَجْيئَاُت.ـ 

 ي: الَوثُْج: اْلَوْثُء. وُوثِيَْت يَُد ُ، بالةم،ـ 

 يهج َمْوثِيَّةٌ، أي: َمْوثُوَء ٌ.ـ 

 والُوثَ ، كالُهَدى: األَْوجاُع.ـ 

يَةواٍن ـ  ًَ وأْوثَ  الرجُل: اْ َ َسَر بة  َمْرَكبُة ُ مةن 
 أو َسِفينٍَة.

 .والِميثاَء ُ: الِمْرَتبَّةُ ـ 

ي: الةةةَوَج : الَ فَةةةا، أَو أَشةةةدُّ منةةة . َوِجةةةَج،  ـ   
، وهج َوْجياُء،  َكَرِضَج، َوج  ، يهو َو ٍ َوَوِججٌّ

 وتََوجَّ  وأْوَجْيُِ ُ.

 وأَْوَج : أْ َط ،ـ 

: بَِخَل، ِضدٌّ، ـوـ   َ لَجَّ

 وباَع األْوِجيَةَ، للعُُ وِم الِاغاِر،ـ 

 َجْمُع ِوجاٍء،ـ 

ائُِد: أْ فَ َ  ـوـ   ،الاَّ

 ال ايُِر: اْ ََِه  إل  َصالبٍَة ولم يُْنبِْط، ـوـ 

  ن كَا: أْضَرَب، واْ ََِ َع. ـوـ 

وَسأَْلنا ُ يََوَجْينا ُ وأْوَجْينةا ُ: َوَجةْد ا ُ وِجيًّةا ال ـ 
 يَر  نةد . وِميَجة ، كِعيَسة : َجةدُّ النُّْعمةاِن بةِن 

.ِ ٍن الاَّ ابِج   ُمقَر ِ

 َوَوَجْيُِ : َ َاْيُِ .ـ 

شةار ُ، والِ ِابَةةُ، والَمْ ُِةوُب، ي:  ـ َِ ُج: ا ًْ الةَو
، وُكةةلُّ مةةا  ْلهةةاُم، والَ ةةالُم الَخِفةةجُّ َِ سةةالَةُ، وا والر ِ
ةْوُت يَُ ةوُن يةج النَّةاِس  أْلقَْيَِ ُ إل  َغْيةِرَك، والاَّ

 وَغْيِرِهم،

ا ِ ـ  ًَ ًَ  والَو  كالَو

.ـ  جٌّ ًِ   : ُو

ًَ  إلي : بَعَثَ ُ، وأْلَهَم ُ،ـ   وأْو

 ْفُس ُ: َوقََع ييها َ ْوٌف. َ  ـوـ 

ةةي ُِد ال بيةةُر، والنةةاُر، والَمِلةةُ ، ـ    ًَ : السَّ والةةَو
ْسَراُع، ويَُمدُّ. َِ  والعََجلَةُ، وا

ًَّ : أْسَرَع.ـ  ًَ  َوتََو  َوَو

: َ ِجٌل ُمْسِرٌع.ـ  جٌّ ًِ  وشجٌء َو

َكةةةةة ُ، وَد ةةةةةا ُ ِليُْرِسةةةةةلَ ُ، ـ       رَّ ًَ واْسةةةةةَِْوًا ُ: 
 واْسَِْفَهَم ُ.

اـ  ًَّ لَ ُ.وَو يَة : َ جَّ ًِ   ُ تَْو

ي: الةةةَوْ ُج: القَْاةةةُد، والطَِّريةةةُ  الُمْعََِمةةةُد،  ـ   
 والقاِصدُ 
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ةةْيُر القَْاةةُد، والِفْعةةُل ـ    ، والسَّ  : ُوِ ةةجٌّ وِوِ ةةجٌّ
 َكَوَ  .

َه ُ ل .ـ  ا ُ لْلْمِر تَْوِ يَة : وجَّ  َوَو َّ

 واْسَِْوَ   القَْوَم: اْسَِْخبََرُهْم.ـ 

ا ُ، وتََو َّ  ِرضا ُ:ـ   تََ رَّ

 َكَوَ ا ُ.ـ 

ًَ ُّ القَِيلِ  ـ يَةُ، بال سر:   ي: الد ِ

  : ِدياٌت.ـ 

 وَودا ُ، كَد ا ُ: أْ َط  ِديََِ ،ـ 

بَ ُ، ـوـ   األمَر: قَرَّ

 البعيُر: أْدلَ  ِليَبُوَل أو ِليَْةِرَب. ـوـ 

والةةواِدي: َمْفةةَرُ  مةةا بةةين ِجبةةاٍل أو تِةةالٍل أو ـ   
 آكامٍ 

 يَةٌ وأْودا ٌ وأْودايَةٌ. : أوداٌء وأَْودِ ـ 

 وأَْوَدى: َهلََ ،ـ 

الحِ. ـوـ   ب  الموُت: ذََهَب، وتََ فََّر بالس ِ

.ـ   واْسَِْوَدى بَِ ق ِج: أقَرَّ

ٍ: ِصةةةغاُر ـ     والةةةَوَدى، َكفَِ ةةة : الهةةةالُك. وَكغَنِةةةج 
ةةةَد ُ: َكغَنِيَّةةةٍة، ومةةةا يَْخةةةُرُ  بعةةةَد  ًِ الفَِسةةةيِل، الوا

 البَْوِل،

 َوَدى وأَْوَدى َوَودَّى.كالَوْديِ، وقد ـ 

والَِّْوِديَةةُ: َ َمةبَةٌ تَُمةدُّ  لة  ِ ْلةِف الناقةِة إذا ـ 
تْ   ُصرَّ

جُل القِايُر.ـ    : الَِّواِدي، والرَّ

 والُمْوِدي: األَسُد.ـ 

ي: الةةةةَوْذُي: الَخةةةةْدُا، وبهةةةةاٍء: الَوَجةةةةُع،  ـ    
 والَمَرُض، والماُء القليُل، والعَْيُب.

 ى ب .والَوذا ُ: ما يَُِأَذـ 

ي: الَوْرُي: قَْيٌك يةج الَجةْوِف، أو قَةْرٌح شةديٌد  ـ
 يُقاُء من  القَْيُك، والدَُّم.

 َوَرى القَْيُك َجْويَ ، َكَوَ  : أْيَسَد ُ،ـ 

 يالٌن يال ا : أصاَب ِرئََِ ُ، ـوـ 

 الناُر َوْريا  وِريَة : اتَّقََدْت، ـوـ 

بِةةُل: َسةةِمنَْت، وكثُةةَر َشةةْ ُمها و ِقْ  ـوةةـ    َِ يُهةةا، ا
َمُن.  وأْوراها الس ِ

ئَِة، وليست من لَْفِ ها.ـ   والَواِريةُ: داٌء يج الر ِ

 والواِري: المَّْ ُم السَّميُن،ـ 

ِ.ـ   كالَوِري 

ْ ةةُد، َكةةَوَ   َوَوِلةةَج، َوْريةةا  وُوِريًّةةا ـ    َوَوَرى ال َّ
: َ َرَجْت  اُر ُ. وأْوَرْيُِ   ، يهو واٍر وَوِريٌّ

وِريَة 
ْيُِ  واسْ   َِْوَرْيُِ .وَورَّ

 وَوْريَةُ الناِر،ـ 

َطبَةٍة. ـ  ًَ وِريَُِهةا: مةا تُةوَرى بة  مةن ِ ْرقَةٍة أو 
 والَِّْورا ُ تَْفعَلَةٌ من .

ا ُ تَْوِريَة : أْ فا ُ،ـ   وورَّ

 َكوارا ُ،ـ 
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 الَخبََر: َجعَلَ  وراَء ُ، ـوـ 

َهَر غيَر ، ـوـ  ِْ   ن كَا: أراَد ُ، وأ

  ن  بََاَر ُ: َديَعَ ُ. ـوـ 

 وتََواَرى: اْسَََِِر.ـ 

والَِِّريَّةةةةُ، َكغَنِيَّةةةٍة: مةةةا تَةةةرا  ال ةةةائُِض  نةةةَد ـ    
االْغِِساِل، وهو المجُء الَخِفجُّ اليسيُر أقَةلُّ مةن 

ْفَرِ  والُ ْدَرِ .  الاُّ

ا.ـ   وِمْسٌ  واٍر: ريِيٌع ِجدًّ

 والَوَرى، َكفَِ  : الَخْلُ .ـ 

 ة ،َوَوراَء، ُمثَلَّثَةَ اآلِ ِر َمْبنِيَّ ـ 

اَم، ِضةدٌّ، ـ  والَوراُء، معِريَة : ي وُن َ ْلةَف، وقُةدَّ
 أْو الَ، أل   بمعن  ، وهو ما تََواَرى  ن .

 والَوَراُء أيةا : َولَُد الولِد.ـ 

، َكَوِلَج: اْكَِنََ .ـ   َوَوِرَي الُمخُّ

 و: َوَتا، َكَوَ  : اْجََِمَع. ـ

َِْهَر ُ: أْسنََد ُ،ـ   وأْوَتى 

يَن.لداِرِ :  ـوـ  يطا ِها الط ِ ًِ ْوَل  ًَ  َجعََل 

 واْسَِْوَتى يج الَجبَِل: َسنََد يي .ـ 

والةةَوَتى، كفَِ ةة : الِ مةةاُر الِمَاةة ُّ المةةديُد، ـ   
ُت الَخْلِ . ُجُل القايُر الُملَ َّ  والرَّ

 والُمْسَِْوِتي: الُمْنَِِاُب، والُمْسَِبِدُّ بَرأْيِِ .ـ 

لَقَ ُ، وقََطعَ . ـ ًَ  ي: أْوسا ُ: 

اِء، ـ  والُموَس : مةا يُْ لَةُ  بة ، يُْعلَة   ةن الفَةرَّ
ْفٌر لبنج َربيعَةَ، ًَ  و

 من القَْو َس: َلَرُف البَْيَةِة. ـوـ 

 وبَْنَدُر ُموَس : ع.ـ 

 وواسا ُ: آسا ُ، لغةٌ َرِديَّةٌ.ـ 

ةةواُب: ـ    واْسَِْوَسةةْيُِ ُ: قُْلةةُت لةة  واِسةةنِج، والاَّ
 اْسَِأَْسْيُِ  وآَسْيُِ .

ُج:  َْقةُ  الثَّةْوِب م، وي ةوُن مةن كةل ِ ي: الَوشْ  ـ
 لَْوٍن،

 من السَّْيِف: يِِرْ ُد ُ. ـوـ 

َسةةنَة : ـ    ًَ َوَشةة  الثَّةةْوَب، َكةةَوَ  ، وْشةةيا  وِشةةيَة  
سَّنَ ُ، ًَ   َْمنََم ُ، و َقََم ، و

 كوشَّا ُ،ـ 

 كالَم ُ: َكَََب يي ، ـوـ 

بةة  إلةة  السُّةةْلطاِن َوْشةةيا  وِوشةةايَة :  َةةمَّ،  ـوةةـ   
 عَ ،وسَ 

 بنو يالٍن: َكثُُروا. ـوـ 

 وِشيَةُ الفََرِس، كِعدٍ : لَْو ُ .ـ 

ِ  ـ    ٍ، أي: الغُةةرَّ ِ، كُاةةِلج  َسةةُن األِشةةج  ًَ ويَةةَرٌس 
 والَِّْ ِجيِل.

يَِة،ـ  ََِهَر كالم ِ  وتََوشَّ  يي  المَّْيُب: 

 والليُل لويٌل وال آِا ِشيََِ ُ: ال أْسَهر ُ للِفْ ةرِ ـ 
أن أَُدب ِةةَر ُ، وال تُْعةةَرُف ِصةةْيغَةُ وتَةةْدبيِر مةةا أُِريةةُد 

 آِا، وال وْج ُ تَْاِريِفها.
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ُل  َْبِِها،ـ   وأْوَشت األرُض: َ َرَ  أوَّ

ُل ُرَلبِها، ـوـ   النَّْخلَةُ: ُرئَِج أَوَّ

الرجةةةُل: كثُةةةَر مالُةةة ، واالسةةةُم: الَوشةةةاُء،  ـوةةةـ    
 كسماٍء، واْسَِْخَرَ  معن  كالٍم أو ِشْعٍر،

 ُوِجَد يي  يسيٌر من ذََهٍب،الَمْعِدُن:  ـوـ 

 المجَء: اْسَِْخَرَج  بِِرْيٍ ، ـوـ 

 يََرَس : اْسَِْخَرَ  ما  نَد  من الَجْريِ، ـوـ 

 كاْسَِْوشا ،ـ 

 يج المجء: َ ِلَم ، ـوـ 

 الدَّراِهِم: أََ ََ منها، ـوـ 

 الدَّواُء الَمريَض: أْبَرأ . ـوـ 

ابون للَََّهِب.ـ  رَّ  والُوشا ُ: الةَّ

َجٌر ب  َوْشٌج، أي: من َمْعِدٍن يي  ذََهٌب.وـ  ًَ 

والواِشةةةةج: ال ثيةةةةُر الَولَةةةةِد، وهةةةةج: بهةةةةاٍء، ـ     
 وال ائُِ .

ْكَِةةةة ُ لُِْرِسةةةةلَ ُ يقةةةةد ـ      رَّ ًَ وكةةةةلُّ مةةةةا َدَ ْوتَةةةة  و
 اْسَِْوَشْيَِ .

 وائََِْم  العَْ ُم: بََرأَ من َكْسٍر كان ب .ـ 

َ َن ي: َوَص ، َكةَوَ  : َ ةسَّ بعةَد رْيعَةٍة، واتَّة ـ
 بعَد ِ فٍَّة، واتََّاَل، َوَوَصَل،

األرُض َوْصيا  وُوِصيًّا وَوصاء  وَوصةاَء  :  ـوـ 
 اتََّاَل  َباتُها.

ا ُ تَْوِصيَة : َ ِهَد إلي ،ـ   وأْوصا ُ ووصَّ

واالسُم: الَوصا ُ والِوصايَةُ، والوِصيَّةُ، وهو ـ 
 الُموَص  ب  أيةا .

: الُموِصةةةج، والُموَصةةة ـ     ، وهةةةج والوِصةةةجُّ
 وِصجٌّ أيةا  

 : أْوِصةةةةةةةياُء، أَْو ال يُثَنَّةةةةةةة  وال يُْجَمةةةةةةةُع ـ        
ُ{، أي: يَْفِرُض  لي م.  وآيُوِصيُ ُم ّللا 

وقول ُ تعال : آأَتََواَصْوا ب {، أَي: أَْوَص  ب  ـ 
لُهم آِ َرُهْم.  أَوَّ

 والَوصا ُ والَوِصيَّةُ: َجريَد ُ النَّْخل يُْ َ ُم بهاـ 

  : َوص  .ـ 

 ج: لائٌر.ـويََوصَّ  ووِصجٌّ ـ 

ِفَ  ، وَجَمعَ ُ، ـ ًَ  ي: َو ا ُ يَِعيِ : 

 كأَْو ا ُ ييهما،ـ 

 العَْ ُم: بََرأَ  ل  َ ثٍْم. ـوـ 

 والَوْ ُج: القَْيُك، والِمدَّ ُ، والَجلَبَةُ،ـ 

 كالَوَ  ، أَو يَُخصُّ الِ الَب.ـ 

 ومالج  ن  َوْ ٌج: بُدٌّ.ـ 

 تَماُسَ  دو َ .وال َوْ َج  ن ذل  األْمِر: ال ـ 

 والِو اُء، ويَُةمُّ،ـ 

َِ اُء: ال َّْرفُ ـ   وا

  : أوِ يَةٌ.ـ 

 وأو ا ُ وأْوَ    لي : قَََِّر  لي ،ـ 
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ُ  ليِ "،ـ   ومن : "ال تُو ج ييُوِ َج ّللا 

 َجْدَ  ُ: أْو ب ُ، ـوـ 

 كاْسَِْو ا ُ.ـ 

ةْوُت ال الاةاِرَ ةُ، ـ  والواِ يَةُ: الاُّراُ ، والاَّ
، وَوِهمَ   الجوهِريُّ

 وواِ ج اليَِيِم: واليِ .ـ 

ْس ِ: ُمَوثَّقُ .ـ   وهو َمْوِ جُّ الرُّ

 ويرٌس َو   ، َكفَِ  : َشديٌد.ـ 

ةةةْوُت،  ـ    ْمج: الاَّ ي: الةةةَوَغ ، كةةةالفََِ  وكةةةالرَّ
 والَجلَبَةُ.

 وَوْغيَةٌ من َ ْيٍر:  َْبََ ٌ من .ـ 

: ِضدُّ َغَدرَ  ـ  ،ي: َوي  بالعَْهِد، َكَوَ  ، وياء 

 َكأَْويَ ،ـ 

ٍ: تَةةمَّ، وكثُةةَر، يَهةةو  ـوةةـ    المةةجُء ُويِيًّةةا، كُاةةِلج 
 َويِجٌّ وواٍف،

ْرَهُم الِمثْقاَل: َ َدلَ . ـوـ   الد ِ

 وأْويَ   لي : أْشَرَف،ـ 

قَّ ُ: أْ طا ُ وايِيا ، ـوـ  ًَ  يال ا  

 كَويَّا ُ ووايا ُ، ياْسَِويا ُ وتََويَّا ُ.ـ 

 والَويا ُ: الَمْوُت.ـ 

ًَ .وتَ ـ  ُ: قَبََض ُرو  َويَّا ُ ّللا 

َجْجُت،ـ  ًَ  ووايَْيُت العاَم: 

 القوَم: أتَْيُُِهْم، ـوـ 

 كأَْويَْيُُِهْم.ـ 

ثةةٍة: اسةةُم َلْيبَةةةَ، صةةل  ـ    والُمويِيَةةةُ:  . وكُمَ د ِ
 ّللا   ل  ساِكنِها وسلم.

 والَوياُء: ع.ـ 

ْبةِ ، والِميفاُء: َلبَةُ  الَِّنُّةوِر، وإَر ٌ تَُوسَّةُع للخُ ـ 
، والمََّرُف من األرِض،  وبَْيٌت يُْطبَُخ يي  اآلُجرُّ

 كالِميفاِ  والَوْيجِ.ـ 

ِ بةةُن أبةةج أْويَةة : ـ    وأْويَةة  بةةُن َمَطةةٍر، و بةةُد ّللا 
 َص ابِيَّاِن.

وا.ـ   وتَوايَ  القوُم: تَِامُّ

 والَوياُء: الطُّوُل،ـ 

يقةةاُل: مةةاَت يةةالٌن وأْ ةةَت بَِويةةاٍء، أي: بُطةةوِل ـ   
 تَْدُ و ل  بَل . ُ ْمٍر،

 والوايِج: ِدْرَهٌم وأربَعَةُ َدوا َِ .ـ 

 ي: َوقا ُ َوْقيا  وِوقَايَة  وواقِيَة : صا َ ، ـ

 َكَوقَّا ُ.ـ 

 والَوقاُء، ويُْ َسُر،ـ 

 والَوقَايَةُ، مثلثة : ما َوقَْيَت ب .ـ 

 والَِّْوقِيَةُ: الِ الَء ُ، والِ ْفُظ.ـ 

 واتَّقَْيُت المجَء،ـ 

، وتَقَ ـ     ْيُِةةة  أتَِّقيةةة  وأتِْقيةةة  تُق ةةة  وتَِقيَّةةةة  وتِقةةةاء 
ْرتُ ، واالسُم: الَِّْقَوى، أْصلُ : تَْقيا،  َِ ًَ كِ ساٍء: 
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ةةةفِة، كَخْ يةةةا  قَلَبُةةةو ُ للفَةةةْرِق بةةةين االسةةةِم والا ِ
 وَصْديا.

وقولةة ُ  ةة  وجةةلَّ: آهةةو أْهةةُل الَِّْقةةَوى{، أَي: ـ   
، مةة َّقَةة  ِ قابُةة . ورُجةةٌل تَِقةةجٌّ ن أتِْقيةةاَء أْهةةٌل أن يُِ

 وتُقَواَء.

 واألْوقِيَّةُ، بالةم: َسْبعَةُ مثاقِيَل،ـ 

كالُوقِيَّةةةةِة، بالةةةةةم ويةةةةِك المثنةةةةاِ  الِ ِيةةةةِة ـ     
 ممدد  ، وأَْربَعُوَن ِدْرَهما  

  : أواقِجُّ وأواٍق وَوقايا.ـ 

 وَسْرٌ  واٍق، بَي ُِن الِوقاِء، ك ساٍء،ـ 

ٍ: ـ  ِ، كُاِلج  ، بَي ُِن الُوقِج   غير ِمْعقٍَر.َوَوقِجٌّ

 َوَوقَِج من الَ فا، َكَوِجَج.ـ 

َرُد.ـ   والواقج: الاُّ

 وابُن َوقاٍء، َكَسَماٍء وِكساٍء: َرُجٌل.ـ 

ْلِعَ ، أَيِ: اْلَ ْم ُ، واْربَْع  لي ، أَوـ  َِ  وِق  ل  
ال  أَْمةةةَرَك، يَِقُةةةوُل: قةةةد َوقَْيةةةُت َوْقيةةةا   أْصةةةِلْك أَوَّ

 وُوقِيًّا.

 َوقًّ .ويقاُل للُمجاعِ: مُ ـ 

ُث.ـ   وكِ ساٍء: وقاُء بُن إياٍس الم د ِ

ٍ: ع وأَبةةةو الُِّقَةةة ، كُهةةةد ى: ـ     ، كُسةةةَمج  والُِّقَةةةجُّ
 م مُد بُن الَ َسِن،

و بةةُد الةةرًمِن بةةُن  يسةة  بةةِن تُق ةة ، ُمنَو ةةا : ـ   
.ِ لَِفج   َرَويَا  ن ِسبِط الس ِ

وتَِقيَّةةةةُ األْرَمنَاِتيَّةةةةُ: شةةةاِ َر ٌ بِديعةةةةُ الةةةنَّْ ِم، ـ    
ثِاِن.و  بِْنُت أًَمَد، وبِْنُت أُموساَن: م د ِ

ي: الِوكةاُء، كِ سةاٍء: ِربةاُل الِقْربَةِة وغيِرهةا،  ـ
 وقد َوكاها وأَْوكاها،

 ليهةةا، وكةةلُّ مةةا ُشةةدَّ رأُسةة  مةةن ِو ةةاٍء  ـوةةـ   
 و  ِوِ  ِوكاٌء.

 وُسئَِل يأْوَك : بَِخَل.ـ 

 واْسَِْوَكِت الناقةُ: اْمَِْلَْت َشْ ما ،ـ 

 ْطُن: ال يَْخُرُ  من  النَّْجُو،البَ  ـوـ 

قاُء: اْمَِْلَ. ـوـ   الس ِ

، والَمَطةةةُر بعةةةَد  ـ    ي: الةةةَوْلُج: القُةةةْرُب، والةةةدُّ ُوُّ
 الَمَطِر، ُوِليَِت األرُض، بالةم.

ةةِديُ ، ـ    ، والاَّ : االسةةُم منةة ، والُمِ ةةبُّ والةةَوِلجُّ
 والنَّايُر.

 وَوِلَج المجَء،ـ 

، أَو هةةج الَمْاةةَدُر،  ليةة  ِواليَةةة  َوَواليَةةة   ـوةةـ   
ماَر ُ، والسُّلطاُن. َِ  وبال سر: الُخطَّةُ، وا

 وأْولَْيُِ  األْمَر: َولَّْيُِ  إيا ُ.ـ 

 والَوالُء: الِمْلُ .ـ 

والَمةةةةةْولَ : الماِلةةةةةُ ، والعَْبةةةةةُد، والُمْعِِةةةةةُ ، ـ      
ُب، والقريةةةُب كةةةابِن العَةةةم ِ  ًِ والُمْعَِةةةُ ، والاةةةا

االبةةُن، والعَةةمُّ، و  ةةِو ، والجةةاُر، والَ ليةةُف، و
 ، والنَّ يةةةُل، والمَّةةةريُ ، وابةةةُن األُْ ةةةِت، والةةةَوِلجُّ
، والناِصةةةُر، والُمةةةْنِعُم والُمةةةْنعَُم  ليةةة ،  بُّ والةةةرَّ

ْهُر. ، والِابُع، والا ِ  والُمِ بُّ

 ويي  َمْولَِويَّةٌ، أي: يُْمبِ ُ الَمواِلَج.ـ 

 وهو يَََِمْولَ : يَََِمبَّ ُ بالسادِ .ـ 
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 : اتََّخََ ُ وِليًّا،وتََوالَّ ُ ـ 

األْمَر: تَقَلَّةَد ُ. وإ ة  لَبَةي ُِن الةَوالَءِ  والَوِليَّةِة  ـوـ 
 والََِّول ِج والَوالِء والَواليِة، ويُْ َسُر.

 وداٌر َوْليَةٌ: قريبةٌ.ـ 

 والقوُم  ل  َواليٍة واًدٍ ، ويُْ َسُر، أَي: يٍَد.ـ 

 وداُر ُ َوْلُج داِري: قريبةٌ منها.ـ 

 لَ   ل  اليِيِم: أْوَص .وأوْ ـ 

: تابََع،ـ   وَوالَ  بين األْمَرْيِن ُمواال   وِوالء 

 َغنََم ُ: َ َ َل بعَةها  ن بعٍض، وَميََّ ها. ـوـ 

 وتَوالَ : تََِابََع،ـ 

َلُب: أَ ََ يج الَهْيج، ـوـ   الرُّ

 َكَولَّ .ـ 

 وَولَّ  تَْوِليَة : أْدبََر،ـ 

 َكََِولَّ ،ـ 

 المجَء، ـوـ 

  ن : أْ َرَض، أْو  َأَى. ـوـ 

والَوِليَّةةُ، َكغَنِيَّةٍة: البَْرذَ ةةُ، أو مةا تَْ َِهةا، أو ـ 
 ما تَْخبَُؤ  المرأ ُ من تاٍد لَةْيٍف يَْنِ لُ 

  : َوالَيَا.ـ 

 واْسَِْولَ   ل  األْمِر: بَلََ  الغايَةَ.ـ 

وأْولَةةة  لَةةةَ : تََهةةدٌُّد ووِ يةةةٌد، أي: قاَربَةةة ُ مةةةا ـ   
 يُْهِلُ  .

ةةَرى، وُهةةُم األْولَةة  واألَواِلةةج ـ    ًْ وهةةو أَْولَةة : أ
واألَْولَةةةْوَن، ويةةةج الُمَؤ َّةةةِث: الُوْليةةةا والُوْلييةةةاِن 

 والُولَ  والُوْليَياُت.

والَِّْوِليَةةةُ يةةج البَْيةةعِ:  َْقةةُل مةةا َملََ ةة ُ بالعَْقةةِد ـ   
ِل من غيِر ِتيادٍ . ِل، وبالثََّمِن األَوَّ  األوَّ

: الَِّعَةةُب، والفَِْةةَر ُ، ِضةةدٌّ، ي: الةةَو َ ، َكفَِ ةة  ـ  
ويَُمةةةدُّ َو َةةة  يَنِةةةج َوْ يةةةا  وُو ِيًّةةةا وِو ةةةاء  وِوْ يَةةةة  

 وَو   ، وأْو ا ُ، وتَوا َ  هو.

 و اقةٌ وا ِيَةٌ: ياتَِر ٌ َلليٌك.ـ 

ليمةٌ بَطيئةُ الِقياِم ـ  ًَ وامرأ ٌ َو ا ٌ وأ ا ٌ وأ ِيَّةٌ: 
 والقُعوِد والَمْمجِ.

أُ السةةةفينِة، ويَُمةةةدُّ، وَجةةةْوَهُر والِمينةةةا: َمْريَةةةـ    
جا ِ.  ال ُّ

 والَو ِيَّةُ: اللُّْؤلَُؤ ُ،ـ 

، والُجواِلُ ،ـ   كالَو اِ ، أو العْقُد من الدُّر ِ

 وع.ـ 

 وَو َا ُ القَْوُم: تََرُكو ُ،ـ 

َر ُ. ـوـ   الُ مَّ: َشمَّ

 وَو َّ  تَْو ِيَة : إذا لم يَِجدَّ يج العََمِل.ـ 

ةةْرُف هِ ـ    ًَ جةةاٍء، ويقةةاُل: َوٌو، ثُنائِيَّةةة . الةةواُو: 
ََْكُر  ضوالةةواُو ُمَؤلَّفَةةةٌ مةةن واٍو ويةةاٍء َوَواٍوم، وتُةة

 أْقساُمها يج الُ روِف اللَّي ِنَِة.

 ي: الَوْهُج: المَّ ُّ يج المجءِ  ـ

  : ُوِهجٌّ وأْوِهيَةٌ.ـ 

، ـ     َق، واْ َمةةة َّ َوَهةةة ، َكةةةَوَ   َوَوِلةةةَج: تََخةةةرَّ
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 واْسَِْرَ   ِرباُل ،

 السَّ اُب: اْ بَثََ  َشديدا ، ـوـ 

ُمَ ، وَسقََط. ـوـ  ًَ ُجُل:   الرَّ

ْخَمةُ.ـ   والَوِهيَّةُ: الدُّرَّ ُ، والَجُ وُر الةَّ

واألُوِهيَّةُ، كُروِميٍَّة: النَّْغنَُف، ومةا بَةين أْ لَة  ـ 
 الَجبَِل إل  ُمْسَِقَِر الواِدي.

ةٍب، تقةوُل: َوْيةَ ، وَويْ  ـ لَ ْيةٍد.  َوْي: كِلمةةُ تَعَجُّ
 وتَْدُ ُل  ل  كأْن الُمَخفَّفِة والُمَمدَّدِ .

 وَوْي يَُ نَّ  بها  ن الَوْيِل.ـ 

َ يَْبُسةُط الةِرْتَق{: ـ  وقولة ُ تعةال : آَوْيةَ  أنَّ ّللا 
، وقيل  َتَ َم ِسيبََوْيِ  أ َّها َوْي َمْفاولَة  ِمن َكأَنَّ

 معنا : ألَْم تََر، وقيل: َوْيلََ ، وقيل: اْ لَْم.

 فَْصُل الَهاء

 و: الَهْبَو ُ: الغَبََر ُ. ـ

والَهبةةاُء: الغُبةةاُر، أو يُْمةةبِ ُ الةةدَُّ اَن، وُدقةةاُق ـ   
الُِّةةراب سةةاِلعَة  وَمْنثُةةوَر    لةة  وْجةةِ  األرِض، 

 والقَِليلُو العُقوِل من الناِس 

  : أْهباٌء.ـ 

، وماَت.ـ  ا: َسَطَع، ويَرَّ  وَهبا ُهبُوًّ

 اَر الَهباَء.وأْهبَ  الفََرُس: أثـ 

 والهابِج: تُراُب القَْبِر.ـ 

 وجاَء يَََِهبَّ ، أي: يَْنفُُض يََدْيِ .ـ 

 ُوجوٌم ُهبَّ ، كُربَّ : هابِيَةٌ اْسَََِِرْت بالَهباِء.ـ 

 والُمََِهب ِج: الةَّعيُف البََاِر.ـ 

.ـ  جٌّ ًَ  والَهْبُو: 

 والَهباَء ُ: أرٌض ِلغََطفاَن، ولها يَْوٌم.ـ 

 َتْجٌر للفََرِس، أي: تَبَاَ دي.وَهبِج: ـ 

، بفةةةةِكِ الهةةةةاِء والبةةةةاِء: الاةةةةبِجُّ ـ      والَهبَةةةةجُّ
الاغيُر، وهج: َهبَيَّةٌ. وُهبايَةُ المََّجِر، بالةةم: 

 قِْمُرها.

 ي: هاِت يا َرُجُل، أي: أَْ ِط. ـ

والُمهاتةا ُ: ُمفَاَ لَةةٌ منة  ومةا أُهاتِيةَ : مةا أ ةا ـ 
 بُِمْعِطيَ .

 ْتٌء.ـليِل: هَ َوَهِِجٌّ من الـ 

 و: َهَِْوتُ : َكَسْرتُ ُ َوْلئا  بِِرْجلج.ـ 

 َوَهاتَ : أْ َط ، وتاريفُ  كِاريِف  اَل .ـ 

كة : الَ ْمُو.ـ   ي: الَهثَياُن، م رَّ

: َشََِم ُ بالِمْعِر. ـ  و: َهجا ُ َهْجوا  وِهجاء 

وهاَجْيُِةة  َهَجْوتُةة  وَهجةةا ِج، وبيةةنَهم أُْهِجيَّةةةٌ ـ   
 يََِهاَجْوَن بها.وأُْهُجوَّ ٌ 

 والِهجاُء، كِ ساٍء: تَْقطيُع اللَّْفَ ِة بُِ رويها،ـ 

ْيُت الُ روَف،ـ   وَهجَّ

ْيُِها.ـ   وتََهجَّ

 وهَا  ل  ِهجاِء هَا:  ل  َشْ ِلِ .ـ 

رُّ ُ.ـ  ًَ  وَهُجَو يَْوُمنا، كَسُرَو: اْشَِدَّ 
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ْفَدُع.ـ   والَهجا ُ: الة ِ

.وأْهَجْيُت المَّْعَر: وَجْدتُ  ـ   ِهجاء 

 والُمْهَُِجوَن: الُمَهاُجوَن.ـ 

 ي: َهِجَج البَْيُت، َكَرِضَج، َهْجيا : اْ َ َمَف، ـ

  يُن البعيِر: غاَرْت. ـوـ 

َشةاُد،  ـ ي: الُهدى، بةِم الهاِء ويِكِ الداِل: الرَّ
 والدَّاللةُ ويََُكَُّر، والنهاُر.

ا: َهدا ُ ُهد ى وَهْديا  وِهَدايَة  وِهْديَةة ، ب سةرهمـ 
ُ الطَّريَ ،  أْرَشَد ُ، يََهَدى واْهََِدى، وَهدا ُ ّللا 

 ل ، ـوـ 

 إلي . ـوـ 

: هاٍد،ـ  ٍ ، َكعَُدو   وَرُجٌل َهُدوٌّ

 وهو ال يَْهدي الطَّريَ ،ـ 

ي.ـ  ي، وال يِِهد ِ  وال يَْهَِِدي، وال يََهد ِ

 وهو  ل  ُمَهْيِديَِِِ : ًاِل ، وال ُمَ بََّر لَها.ـ 

 ها، ُمَاغََّر  : ِمثْلُها.ولََ  ُهَديَّاـ 

 وَهْديَةُ األمِر، مثلثة : ِجَهُِ .ـ 

والَهةةةةةْدُي والَهْديَةةةةةةُ، ويُْ َسةةةةةُر: الطَّريقةةةةةةُ، ـ      
ير ُ.  والس ِ

ُم، والعُنُُ .ـ   والهاِدي: الُمِقد ِ

 والهواِدي: الجمُع،ـ 

 من الليِل: أوائلُ ، ـوـ 

ُل َر يٍل يَْطلُُع منها. ـوـ  بِِل: أَوَّ َِ  من ا

 والَهِديَّةُ، َكغَنيٍَّة: ما أُتِْ َف ب ـ 

 : َهةةَدايَا وَهةةَداَوى، وتُْ َسةةُر الةةواُو، وَهةةداٍو. ـ   
 وأْهَدى الهديَّةَ، وَهدَّاها.

َِ اُء يُْهَدى يي ، والمرأ ُ ال ثيةر ُ ـ  والِمْهَدى: ا
ْهداِء. َِ  ا

والِهداُء: أن تَِججَء هَ  بِطعاٍم وهةَ  بِطعةاٍم، ـ 
 يج م اٍن.يََِأُْكال َمعا  

ٍ: األسيُر، والعَُروُس، كالَهِديَِّة.ـ   وَكغَنِج 

وَهداها إل  بَْعِلها وأْهداها وَهدَّاها واْهَِداها، ـ 
وما أُْهِدَي إل  م ةَ، كالَهةْديِ ييهمةا. وكِ سةاٍء: 

 الةَّعيُف البَِليُد.

اِكُس، واألَسُد.ـ   والهاِدي: النَّْاُل، والرَّ

ةةةْخَر ُ الناتِئةةةةُ يةةةج والهاِديَةةةةُ: العََاةةةا، واـ     لاَّ
 الماِء.

 والَهدا ُ: األدا ُ.ـ 

 والَِّْهِديَةُ: الَِّْفِريُ .ـ 

 والَمْهِديَّةُ: د بالَمْغِرِب،ـ 

ْوا: َهِديَّةَ، َكغَنِيٍَّة وكُسَميَّةَ.ـ   وَسمَّ

 واْهََِدى الفرُس الخيَل: صاَر يج أوائِِلها.ـ 

ِها، وكةةلُّ وتََهةةاَدِت المةةرأ ُ: تََمايَلَةةْت يةةج ِمْمةةيَ ـ   
 َمْن يَعََل ذل  بأًٍد يهو يُهاِدي .

َْيا  وَهةةََيا ا : تََ لَّةةَم بغيةةِر  ـ   ي َهةة َِ ي: َهةةََى يَْهةة
 َمْعقوٍل ِلَمَرٍض أو غيِر ، واالسُم: كُد اٍء.
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 ورجٌل َهََّاٌء وَهََّاَء ٌ: كثيُر ُ.ـ 

 وأْهََْيُت اللَّْ َم: أْ َةْجُِ  ًِ  ال يَََِماَسُ .ـ 

 السَّْيَف: َهََْذتُ ، و: َهََْوتُ  ـ

 يج ال الِم: َهََْيُت. ـوـ 

 و: الِهراَو ُ، بال سر: يََرَساِن، والعََاا ـ

.ـ    : َهَراَوى وُهِريٌّ وِهِريٌّ

 وَهرا ُ َهْروا ،ـ 

ا ُ: َضَربَ  بها،ـ   وتََهرَّ

 ي: كـهرا ُ َهْريا . ـ

والُهْرُي، بالةم: بيٌت كبيةٌر يُْجَمةُع يية  َلعةاُم ـ 
 نِ السُّلطا

  : أْهراٌء.ـ 

 وَهرا ُ: د بُِخَراساَن،ـ 

كة .ـ  ، م رَّ  و  بِفارَس، والن ِْسبَةُ: َهَرِويٌّ

ى ثَْوبَةةة  تَْهِريَةةةة : اتََّخةةةََ ُ َهَرويًّةةةا، أو ـ     وَهةةةرَّ
 َصفََّر ُ.

اُء، ِلبَْيِعِ  الث ِياَب الَهَرِويَّةَ.ـ   وُمعاذٌ الَهرَّ

 وهارا ُ: لا ََ  ُ. وك ساٍء: الفَسيُل.ـ 

 و: َهَ ا: ساَر.ـ 

: مةن ًاِشةيِة ِهمةاِم ابةِن ـ  وأبو َهْ واَن النَّبَِطجُّ
  بِد الِمِلِ .

 و: األْهساُء: الُمََِ ي ُِروَن من الناِس.ـ 

ًَ ُ.ـ   و: هاشا ُ: ماَت

، وَكبَِر.ـ   و: َهَاا َهْاوا : أَسنَّ

 واألْهااُء: األِشداُء.ـ 

 وهاصا ُ: َكَسَر ُصْلبَ ُ.ـ 

 اْسَِْ َمقَ ُ، واْسََِخفَّ ب .و: هاضا ُ: ـ 

 واألَْهةاُء: الجما اُت من الناِس.ـ 

ابةُ، واألتاُن.ـ  َُ  والِهةا ُ، بال سر: الَُّ

 و: َهَطا َهْطوا : َرَم .ـ 

ةةةةْرُب ـ      ةةةةراُع، أو الةَّ والُهَطةةةة ، كُهةةةةد ى: الا ِ
 المديُد.

ْ ناُء.ـ   ي: الهاِغيَةُ: المرأ ُ الرَّ

 وَهفَوا ا : أْسَرَع، و: َهفَا َهْفوا  وَهْفَو    ـ

ْيِ ، ـوـ  ًَ  الطائُِر: َ فََ  بَِجنَا

 الرجُل: َتلَّ، وجاَع، ـوـ 

ا: ذََهبَْت، ـوـ   الاُّويةُ يج الهواِء َهْفوا  وُهفُوًّ

َكِْها. ـوـ   الِريُك بها: ًرَّ

 الفُؤاُد: ذََهَب يج أثَِر المجِء، وَلِرَب. ـوـ 

 .والَهفَا. َمَطٌر يُْمِطُر ثم يَُ فُّ ـ 

 والَهْفُو: الَمْرُء الخفيُف.ـ 

بِِل: َضوالُّها.ـ  َِ  وَهوايِج ا

والَهفةةةةةا ُ: الَمْطةةةةةَر ُ، ال النَّْ ةةةةةَر ُ، وَغِلةةةةةَط ـ      
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ْهمِة. ، و  ٌو من الر ِ  الجوهريُّ

 واألْهفاُء: الَ ْمقَ  من الناِس.ـ 

 وهايا ُ: مايَلَ  إل  َهوا ُ.ـ 

 و: َهقَا: َهََى،ـ 

 بقَبيكٍ، يال ا : تَنَاَولَ  ـوـ 

 قَْلبُ : َهفَا. ـوـ 

 وأْهقَ : أْيَسَد.ـ 

 و: األْه اُء: الُمََِ ي ُِروَن.ـ 

 وهاكا ُ: اْسَِْاغََر َ ْقلَ ُ.ـ 

 و: هاال ُ: يَاَتَ  ُ، قَْلُب هاَولَ ُ.ـ 

 وَهالَ: َتْجٌر للَخْيِل.ـ 

ي ِهل ِيةةاَن، وِذي بِل ِيةةاَن، بَ ْسةةَرتَْيِن ـ    َِ وذََهةةَب بِةة
ْيةةةةُث ال وَشةةةد ِ الِمهِ  ًَ مةةةةا، وقةةةد يُْاةةةةَرياِن، أي: 

 يُْدَرى.

ي: َهَمةة  المةةاُء والةةدَّْمُع يَْهِمةةج َهْميةةا  وُهِميًّةةا  ـ  
 وَهَميَا ا ،

 العَْيُن: َصبَّْت َدْمعَها، ـوـ 

 الماِشيَةُ:  َدَّْت للَرْ جِ، ـوـ 

 المجُء َهْميا : َسقََط. ـوـ 

بِِل: َضوالُّها.ـ  َِ  وَهواِمج ا

ال سِر: ِشداُد السَّراويِل، وِو ةاٌء والِهْمياُن، بـ 

وكالغَثَيَةةةةاِن ـ     للةةةةَدراِهِم، وشةةةةاِ ٌر، ويُثَلَّةةةةُث، 
كة : ع.  م رَّ

.ـ  ِ: أما وّللا   وَهَما وّللا 

 و: َهَما الدَّْمُع يَْهُمو: كيَْهِمج.ـ 

 و: الِهْنُو، بال سر: الَوْقُت، وأبو قبيلٍة. ـ

 َوَهٌن، كأَ ٍ َمْعنا ُ: شجٌء،ـ 

 هَا َهنَُ ، أي: َشْيئَُ . تَقُوُل:ـ 

 ويج الَ ِديِث: "ُهنَيَّة " ُمَاغََّر ُ َهنٍَة،ـ 

أْصةةلُها: َهْنةةَو ٌ، أي: شةةجٌء يَسةةيٌر، ويُةةْرَوى: ـ   
.  "ُهنَْيَهة "، بمْبداِل الياِء هاء 

 َوَهُن المرأِ : يَْرُجها.ـ 

 وُهما َهناِن وَهنَواِن.ـ 

 ويُقاُل للَرُجِل: ياَهُن أْقبِْل،ـ 

 ها: ياَهنَةُ أْقبِِلج. وَهْنُت، بالفِكِ: لُغَةٌ َولَ ـ 

  : َهناٌت وَهنَواٌت.ـ 

 والَهناُت: الداِهيَةُ ـ 

  : َهنَواٌت.ـ 

 ي: َهنَْيُت: ِكنَايَةٌ  ن يَعَْلُت.ـ 

ٍ : مةا اْ َهةبََط مةن األرِض، أَو  ـ و: الُهةوَّ ُ، كقُةوَّ
 الَوْهَد ُ الغاِمَةةُ منها،

ا َ ـ  اَءِ ، كُرمَّ  ٍة.كالُهوَّ

، بالفِك: الجا ُِب، والَ وَّ ُ.ـ   والَهوُّ

، ـ  ي: الَهواُء: الَجوُّ
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ِ  واألْهِويَّةِة والهاِويَةِة، وُكةلُّ ـ  كةالَمْهواِ  والُهةوَّ
يةاِرغٍ، والَجبةاُن، وبالقَْاةِر: الِعْمةُ  ي ةوُن يةةج 

. ، وإراَد ُ النَّْفِس، والَمْهِويُّ  الَخْيِر والمَّر ِ

 ََِ ْت ياها،وَهَوِت الطَّْعنَةُ: يَ ـ 

ةةةْت  لةةة  صةةةيٍد أو  ـوةةةـ     العُقةةةاُب ُهِويًّةةةا: اْ قَةَّ
 غيِر ،

 المجُء: َسقََط، ـوـ 

 كأَْهَوى واْ َهَوى،ـ 

 يَِدي ل : اْمَِدَّْت، واْرتَفَعَْت، ـوـ 

 كأَْهَوْت،ـ 

يُك: َهبَّْت، ـوـ   الر ِ

 ياُلٌن: ماَت، ـوـ 

 ُهِويًّا، بالفِك والةم، ـوـ 

 من ُ ْلٍو إل  ُسْفٍل، وَهَويا ا : َسقَطَ ـ 

 كاْ َهَوى،ـ 

ُجُل ُهوَّ  ، بالةم: َصِعَد، واْرتَفََع. ـوـ   الرَّ

، بالفِك: لإِلْصعاِد،ـ   أو الَهِويُّ

، بالةِم: ِلالْ ِ داِر.ـ   والُهِويُّ

 وَهِويَ ُ، َكَرِضيَ ُ،ـ 

بَّ ُ.ـ  ًَ ى، يهو: َهٍو: أ  َهو 

ةةةةياليُن{: ذََهبَةةةةْت ـ      بَِهةةةةوا ُ وآاْسةةةةَِْهَوتْ ُ المَّ
يََّرتْةة ُ، أو َتيَّنَةةْت لةة   ًَ وَ ْقِلةةِ ، أو اْسةةَِهاَمِْ ُ و

 َهوا ُ.

 والهاِوي: الَجراُد.ـ 

ُ منها.ـ   وهاِويَةُ والهاِويَةُ: َجَهنَّم، أ اذَ ا ّللا 

ٍ ويَُةمُّ،ـ  ، َكغَنِج   وَهِويٌّ

 وتَْهواٌء من اللَّْيِل: ساَ ةٌ.ـ 

 وأْهوى، وُسوقَةُ أْهَوى،ـ 

 أْهَوى: َمَواِضُع.وداَر ُ ـ 

ْرٌف َمْهُموٌس، وتُْبَدُل، وتُ اُد، ـ ًَ  و: الهاُء: 

َمُ ، والبِئُْر ال ُمَِعَلَّةَ  ـ  ًْ والَهْوها ُ، وتَُةمُّ: األ
 لها، وال َمْوِضَع ِلِرجِل  اِتِلها، لبُْعِد جالَْيها.

 والَهِويَّةُ، كغَنِيٍَّة: البَعيَد ُ القَْعِر.ـ 

 َهِويًّا: َدِويًّا،وَسِمَع ألُْذ َْيِ  ـ 

 وقد َهَوْت أُذُ ُ ُ.ـ 

 وَهيََّ : أْسِرْع ييما أْ َت يي .ـ 

 وما َهيَّا ُ ُ: ما أْمُر ُ.ـ 

 وهاوا ُ: دارا ُ، ويُْهَمُ .ـ 

ةةةواُء، َمْ ُسةةةوَرتَْيِن: أن تُْقبِةةةَل ـ     والهةةةواُء والل ِ
بالمةةةةجِء وتُةةةةْدبَِر، أي: تاُليِنَةةةة  َمةةةةرَّ   وتُمةةةةادَّ ُ 

 أْ َرى.

ةةِد الُمَؤ َّةةِث، وِهةةـ    ًِ َج، وتَُمةةدَُّد: ِكنايَةةةٌ  ةةن الوا
َِّاِ  يَعَلَْت ذاَك. ًَ ُُ ُ، ييقال:   وقد تُْ ََُف يا

 ومن :ـ 

 ِدياُر ُسْعَدى إْذِ  ِمن َهواَكا.
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ٍ،ـ   وَهجُّ بُن بَج 

ةْن ال يُْعةَرُف، وال ـ  وَهيَّةاُن بةُن بَيَّةاَن: ِكنَايَةةٌ َ مَّ
 يُْعَرُف أبو ُ،

 من َولَِد آَدَم، واْ قََطَع  َْسلُ ُ.أو كان َهجٌّ ـ 

ٍب، لُغَةٌ يج الَمْهموِت.ـ   وياهجَّ ماِلج: َكِلَمةُ تَعَجُّ

 وَهيَّا َهيَّا: َتْجٌر.ـ 

 فَْصُل اليَاء

، أو من أْلةراِف األصةابِعِ إلة  ـ  ي: اليَُد: الَ فُّ
 الَ ِِِف، أْصلُها يَْديٌ 

  : أْيٍد ويُِديٌّ ـ 

 جج: أياٍد.ـ 

 كالفََِ : بمعناها، واليََدى،ـ 

، ُممدد  ، وُهما يَداِن.ـ   كاليََدِ  واليَد ِ

واليَةةُد: الجةةا ُ، والَوقةةاُر، والَ ْجةةُر  لةة  َمةةْن ـ   
يَْسَِِ قُّ ُ، وَمْنُع ال ُّْلِم، والطَّريُ ، وباِلُد اليََمِن، 
والقُةةوَّ ُ، والقُةةْدَر ُ، والسُّةةْلطاُن، والِمْلةةُ ، ب سةةِر 

واألْكةةُل، والنَّةةَدُم، والِغيةةاُث، المةةيِم، والَجَماَ ةةةُ، 
سةةةةةاُن  ًْ َِ واالْسةةةةةِاِلُم، والةةةةةَُّلُّ، والن ِْعَمةةةةةةُ، وا

 تَْاَطنِعُ ُ 

ِل، وأْيٍد.ـ  ، مثلثَةَ األوَّ   : يُِديٌّ

ويُِدَي، كعُنِةَج وَرِضةَج، وهةَ  َضةعيفَةٌ: أُوِلةَج ـ 
ا.  بِرًّ

 ويَدَي من يَِدِ ، َكَرِضَج: ذََهبَْت يَُد ُ، ويَبَِسْت.ـ 

َُْت  نَد  يَدا ،ـ   ويََدْيُِ ُ: أَصْبُت يََد ُ، واتََّخ

 كأَْيَدْيُت  نَد ، وهَ  أْكثَُر،ـ 

 يأ ا ُمْوٍد،ـ 

 وهو ُمْود ى إلي .ـ 

: َوقَعَْت يُد  يج الِ بالِة.ـ  َِْبٌج َمْيِديٌّ  و

 ويادا ُ: جاتا ُ يَدا  بِيٍَد.ـ 

 وأْ طا ُ ُميادا  : من يِدِ  إل  يَِدِ .ـ 

ْهةةـ    َِ ْةةةال  ال بِبَْيةةعٍ وُم ايةةأٍ  و ةةن 
ِر يَةةٍد، أي: يَ

 وقَْرٍض.

 واْبَِْعُت الغَنَم بيََدْيِن: بثََمنَْيِن ُمْخَِِلفَْيِن.ـ 

 وبين يََديِ السا ة: قُدَّاَمها.ـ 

َل شجٍء.ـ  َل ذاِت يََدْيِن: أَوَّ  َولَِقيُِ  أوَّ

 وُسِقَط يج يََدْيِ ، وأُْسِقَط:  َِدَم.ـ 

 ي: ِمْلِ ج،وهَا يج يَِدي، أـ 

.ـ   والن ِْسبَةُ: يَِديٌّ ويََدِويٌّ

.ـ  ُجُل يَِديٌّ  وامرأ ٌ يَِديَّةٌ: َصناٌع والرَّ

 وما أْيَدى يال َةَ.ـ 

: واِسٌع.ـ   وثَْوٌب يَِديٌّ وأِديٌّ

وذُو اليَُديَّةةةة، كُسةةةَميَّةَ، وقيةةةل: هةةةو بالثةةةاِء ـ    
 الُمثلثِة: قَُِِل بالنَّْهَرواِن.

، وذُو اليَةةةَدْيِن:  ِ ـ     ةةة ابِجُّ ةةةلَِمجُّ الاَّ ْربةةةاٌق السُّ
بيةةٍب، َدليةةُل الَ بََمةةِة يةةوَم الِفيةةِل.  ًَ و ُفَْيةةُل بةةُن 

 وكُد اٍء: وَجُع اليِد.
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 ويَُد الفاِس:  ِاابُها،ـ 

 من القَْوِس: ِسيَُِها، ـوـ 

ُن  ـوةةةةـ      ًِ ةةةةا ةةةة : ُ ةةةةوٌد يَْقبُِةةةةة  الطَّ ًَ مةةةةن الرَّ
 ييُِديُرها،

ًُ ، ـوـ   من الطائِِر: َجنَا

يكِ: ُسْلَطا ُها،م ـوـ   ن الر ِ

 من الدَّْهِر: َمدُّ َتَما ِِ . ـوـ 

 وال يََدْين ل  بهَا: ال قُوَّ َ.ـ 

: َمْقطوُع اليَِد.ـ   ورجٌل َمْيِديٌّ

 ي: يَْهيَا: من كالِم الر ِ اِء.ـ 

ٍ: كأَ َّ ُ اْسٌم،ـ  ، كُسَمج   ي: يَُويُّ

 وإلي   ُِسَب اليَُوي ِيُّوَن، من أْهِل ساَو َ،ـ 

، َكَِةةَب  نةة   ـ   مةةنهم  َْاةةُر بةةُن أًمةةَد اليُةةَوي ِجُّ
. لَِفجُّ  الس ِ

 باب األلف الليّاي

ةْرٌف ِلنِةداِء  ـ ًَ  : ْرُف ِهجاٍء، ويَُمةدُّ، وبالمةد ِ ًَ أ: 
 البعيِد.

 وأُصوُل األِلفاِت ثالثةٌ، وتَِْبَعُها الباقِياُت:

 أْصِلي ةٌ: كأَْلٍف وأَ ََ.ـ 

َسنَ ـ  ًْ  .وقَْطِعيَّةٌ: كأًََمَد وأ

 وَوْصِليَّةٌ: كاْسَِْخَرَ  واْسَِْويَ .ـ 

وتَِْبَعُهةةةا األِلةةةُف الفاِصةةةلَةُ، تَثْبُةةةُت بعةةةَد واِو ـ    

الجمعِ يج الَخط ِ لَِْفِاَل بين الةواِو ومةا بعةَدها: 
َِ ةةاِث  كَمةَ ُروا، والفاِصةةلَةُ بةين  ةةوِن َ المةاِت ا

.  وبين النوِن الثَّقيلِة: كاْيعَْلنان ِ

وتَُسمَّ  العاِملَةَ: كأَ ةا أْسةَِْغِفُر  وألُف الِعبارِ ،ـ 
.َ  ّللا 

واألِلةةُف المجهولَةةةُ: كةةأَِلِف ياَ ةةَل ويةةاُ وٍل، ـ   
ْشةةةباعِ الفِ ةةةِة يةةةج االسةةةِم  َِ وهةةةج ُكةةةلُّ أِلةةةٍف 

 والِفْعِل.

وأِلةةُف الِعةةَوض: تُْبةةَدُل مةةن الَِّْنةةويِن: َكَرأَْيةةَت ـ   
 َتْيدا .

ةةلَِة: تُوَصةةُل بهةةا يِ ةةةُ القـ    اييةةِة، وأِلةةُف الا ِ
والفَةةةْرُق بينَهةةةا وبةةةين أِلةةةِف الَوْصةةةِل أنَّ أِلفَهةةةا 
اْجُِِلبَةةْت يةةج أواِ ةةِر األْسةةماِء، وأَِلفَةة  يةةج أوائِةةِل 

 األْسماِء واألْيعاِل.

وأِلُف النوِن الخفيفةة، كقولة  تعةال  آلَنَْسةفعا  ـ 
 بالناِصيِة{.

 وأِلُف الجمعِ: َكَمساِجَد وِجباٍل.ـ 

َِّْقاةةيِر: كُهةةو أْكةةَرُم ِمنةةَ  وأِلةةُف الَِّْفةةةيِل والـ   
 وأْجَهُل من .

 وأِلُف الن ِداِء: أَتْيُد تُريُد يا َتْيُد.ـ 

 وأِلُف النُّْدبِة: واَتْيَدا ُ.ـ 

ْمةراَء، وأَِلةِف َسةْ َرى ـ  ًَ   ِ وأِلُف الِأ يةِث، كَمةدَّ
ْبلَ . ًُ  و

وأِلُف الَِّعايِج: بأن يقوَل: إنَّ ُ َمَر، ثم يُةْرتََج ـ 
َف قةةائال : إنَّ ُ َمةةَرا، يَيَُمةةدُّها ُمْسةةَِِمدًّا  ليةة  يَيَِقةة

 لما يَْنفَُِِك ل  من ال الِم.

وأِلفةاُت الَمةدَّاِت: َكَ ْل ةاٍل و اتةاٍم ودا ةاٍق يةج ـ 
 الَ ْلَ ِل، والخاتَِم والدا َِ .
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لَةِة، أي: كةلُّ أِلةٍف أَْصةلُ  واٌو أو ـ  وأِلةُف الُمَ وَّ
 ياٌء َكبَاَع وقال.

ََْهبَاِن وأَِلةةةةُف الَِّثْ ـ      نِيَةةةةِة يةةةةج: يَْجِلسةةةةاِن ويَةةةة
ْيداِن.  وال َّ

 وأِلُف القَْطعِ يج الجمعِ: كأَْلواٍن وأَْتوا ٍ.ـ 

وأِلفةةةاُت الوصةةةِل يةةةج: ابةةةٍن واْبنَةةةْيِن واْبنَةةةٍة ـ    
واْبنََِْيِن واثْنَْيِن واثْنََِةْيِن واْبةنٍِم واْمةرٍئ وامةرأٍ  

 واْسٍم واْسٍت واْيُمٍن واْيِمٍن.

لُمفاَجةةةةةأَِ  يََِْخةةةةةَِصُّ بالُجَمةةةةةِل إذا: ت ةةةةةوُن ل ـ     
االْسةةةِميَّة، وال تَْ ِةةةاُ  ِلجةةةواٍب، وال تَقَةةةُع يةةةج 
االْبِداِء، ومعناهةا ال ةاُل: َكَخَرْجةُت يةِمذا األَسةُد 

 بالباِب، آيِمذا هج ًيَّةٌ تَْسعَ {.

 األ فُ : ًرٌف.

َِْرُف م اٍن. ُد:   الُمبَرَّ

َِْرُف تماٍن تَُدلُّ  ل  َتمانٍ  جاُ :  ُمْسةَِْقبَل،  ال َّ
وتَِجةةجُء للماضةةج: آوإذا َرأَْوا تِجةةار   أو لَْهةةوا ، 
ةةوا إليهةةا{، ولل ةةال: وذلةة  بعةةَد القََسةةةِم:  اْ فَةُّ
آواللَّْيةةةةِل إذا يَْغَمةةةة {، آوالةةةةنَّْجِم إذا َهةةةةَوى{. 
و اِصبُها َشةْرُلها، أو مةا يةج َجَوابِهةا مةن يِْعةٍل 

 أو ِشْبِهِ .

مةةةاِن، ـ     وقةةةد ت ةةةوُن وإْذ: لمةةةا َمَةةةة  مةةةن ال َّ
 للُمفاَجأَ ، وهج الِج ضت وُنم بعَد بَْينَا وبَْينََما.

إل : ًرُف َجر ٍ يَأْتِج اِل ِهةاِء الغايةِة َتَما ِيَّةة :  ـ
ةياَم إلة  الليةِل{، وم ا ِيَّةة : آمةن  ةوا الا ِ آثم أتِمُّ
المسةةةةِجِد ال ةةةةراِم إلةةةة  المسةةةةِجِد األْقَاةةةة {، 

لةة  آَ ةةَر: وللَمِعيَّةةِة: وذلةة  إذا َضةةَمْمَت شةةيئا  إ
{، الةََّْوُد إلة  الةََِّوِد إِبِةٌل،  آَمن أَْ ااِري إل  ّللا 
وللَِّْبيِيِن: وهج الُمبَي ِنَةُ ِلفاِ ِليَِّة مجروِرهةا بعةَد 
ةةٍب أو اسةةِم  بًّةا أو بُْغةةةا  مةةن يِْعةِل تَعَجُّ ًُ مةا يُِفيةةُد 
ةةبُّ إلَةةج{، وِلُمَراَديَةةِة  ًَ ةةْجُن أ ِ الس ِ تَْفةةةيٍل: آرب 

ُر إلَْيةةةةةِ {، وِلُموايَقَةةةةةِة يةةةةةج: الةةةةةالِم: آواألمةةةةة

آلَيَْجَمعَةةنَُّ ْم إلةة  يةةوِم القيامةةِة{، ولاِلْبِِةةداِء بهةةا، 
 قال:

أيُْسةقَ   ****    تقوُل وقد  الَْيةُت بةالُ وِر يَْوقَهةا 
َمَرا. ًْ  يال يَْرَوى إلجَّ ابُن أ

 أي ِمن ِج، وِلُموايَقَِة  نَد، قال:

أْشةةَه   ****     أْم ال َسةةبِيَل إلةة  المَّةةباِب وِذْكةةُر ُ 
يِ  السَّْلَسلِ  ًِ  إلجَّ من الرَّ

وللَِّْوِكيةةِد، وهةةج ال ائةةد ُ: آياْجعَةةْل أْيئةةَد   مةةن 
 الناِس تَْهَوى إليهم{ بفِك الواِو، أي: تَْهواُهم.

.  وإليَ  َ ن ِج، أي: أْمِسْ ، وُكفَّ

َْ ُ.ـ   وإليَ  كَا، أي: ُ 

 واْذَهْب إليَ ، أي: اْشَِِغْل بنفِسَ .ـ 

ْرُف اسِفِاحٍ يَأْتج  ل   مسةِة أوُجةٍ : أ ـ ًَ الَ: 
للَِّْنبِيِ : آأالَ إ هم ُهُم السُّفَهاُء{ وتُفيُد الَِّْ قيةَ  
لََِركُّبِها من الهم ِ  وال، وهمة  ُ ااِلْسةِِْفهاِم إذا 
َدَ لَْت  لة  النَّْفةجِ، أيةاَدِت الَِّْ قيةَ ، وللَِّةْوبيخِ 

ْ  اِر: َِ  وا

وآذَ َةةْت  ****    ولَّةةْت َشةةبِيبَُِ   أاَلَ اْرِ ةةواَء ِلَمةةنْ 
 بَمميٍب بعَد  َهَرمُ 

 ولاِلْسِِْفهاِم  ن النَّْفجِ:

إذا   ****    أالَ اْصةةةِطباَر ِلَسةةةْلَم  أْم لهةةةا َجلَةةةٌد ـ    
 أاُلقِج الَي القا ُ أْمثاِلج

وللعَْرِض والَِّ ةيِض: وَمْعناُهما الطَّلَُب، ل ةن 
ُ العَةةْرُض َللَةةٌب بلةةيٍن: آأالَ تُ ِ  بُّةةوَن أْن يَْغِفةةَر ّللا 

 ل م{

َد ل  من لَْفِ ِ ، وقيل: اْسُم  ـ ًِ أُولُو: َجْمٌع ال وا
ُد ُ: ذُو. ًِ  َجْمعٍ، وا

ُدها: ذاُت.ـ  ًِ  َوأُوالُت لإِل اِث، وا
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َد ل  من لَْفِ ِ ، أو ـ  ًِ وأُولَ  َجْمٌع، ويَُمدُّ، ال وا
ةةُد ُ: ذا، للُمةةََكَِّر، وِذْ  للُمَؤ َّةةِث. وتَدْ  ًِ ُ لُةة  هةةا وا

الَِّْنبِيِ : َهُؤالِء، وكاُف الِخطاِب: أُولَئَِ  وأُوالَك 
 وأُوالَِلَ  وأُوالََّك، بالَِّْمديِد لُغَةٌ. قال:

 ما بيَن أُوالََّك إل  أُوالََّكا

ا ذََهبَِت العَةَرُب األلَة ، يََمْقلُةوُب األَوِل، أل َّة ُ  وأمَّ
 َجْمُع أُولَ ، كأُْ َرى وأَُ َر.

 لاِلْسِِثناِء: آيََمِربُوا من  إالَّ قَليال {.إالَّ:  ـ

و َْاةةةُب مةةةا بعةةةَدها بهةةةا: آمةةةا يَعَلةةةو ُ إالَّ قَليةةةٌل 
مةةنهم{ وَرْيةةُع مةةا بعةةَدها  لةة  أ َّةة ُ بَةةَدُل بَْعةةٍض. 
وت ةةةوُن ِصةةةفَة  بَِمْنِ لَةةةِة َغْيةةةِر، يَيُوصةةةُف بهةةةا 
وبِِاِليها َجْمٌع ُمنَ َّةٌر أو ِشةْبُه ُ،   ةُو: آلَةْو كةاَن 

ُ لَفََسَدتَا{ وقولُ :ييهِ   ما آِلَهةٌ إالَّ ّللا 

قَليةةٌل بهةةا  ****    أُ ِيَخةْت يأْلقَةةْت بَْلةةَد   يَةْوَق بَْلةةَدٍ  
 األْصواُت إالَّ بُغاُمها

وت ةةةوُن  اِلفَةةةة  بَِمْنِ لَةةةِة الةةةواِو: آِلةةةئاَلَّ ي ةةةوَن 
َِلَُمةةةوا{، آال  ةةةةٌ إالَّ الةةةَيَن  جَّ ًُ للنةةةاِس َ لَةةةْيُ ْم 

لَةةَم{، أي: وال يَخةةاُف لَةةَديَّ  َِ الُمْرَسةةلُوَن إالَّ َمةةْن 
َِلَُموا، وتائَد  :  الَين 

ةةةةراجيُج مةةةةا تَْنفَةةةة ُّ إالَّ ُمناَ ةةةةة    لةةةة   ****    ًَ
ا قَْفَرا  الَخْسِف أو  َْرِمج بها بَلَد 

ْرُف تَْ ةيٍض ُمْخَِصٌّ بالُجَمةِل  ـ ًَ أالَّ، بالفِك: 
 الِفْعِليَِّة الَخبَِريَِّة.

معنَ  أْيَن، وَمَِ ، وَكْيةَف. وهةج أ َّ : ت وُن ب ـ
من ال ُّروِف الِج يُجاَتى بها: أَ َّ  تأتِنِج آتِةَ . 

 وأ ا: يج النوِن.

ةةْرٌف ِلنِةةداِء البَعيةةِد ال القَريةةِب، وَوِهةةَم  ـ   ًَ أيَةةا: 
. ، وتُْبَدُل َهْمَ تُ  هاء   الجوهريُّ

وايَّةا، بال سةر والفةِك: اْسةٌم ُمةْبَهٌم تََِِّاةُل بة  ـ 
 لُمْةَمراِت الُمَِِّالَِة الِج للنَّْاِب:َجميُع ا

، وتةاَر   ـ  إيَّاَك وإيَّا ُ وإيَّاَي، وتُْبَدُل َهْمَ تُ  هاء 
 واوا ، تقوُل ويَّاَك.

 الَخِليُل: إيَّا: اسٌم ُمْةَمٌر ُمةاٌف إل  ال اِف.ـ 

األْ فَُ : اسٌم ُمْةةَمٌر ُمْفةَرٌد، يََِغَيَّةُر آِ ةُر ُ كمةا 
الُمْةةةةةَمراِت اِلْ ةةةةِاِلِف أْ ةةةةداِد  تََِغَيَّةةةةر أواِ ةةةةرُ 
 الُمْةَمِريَن.

وإيَةةةا المةةةمِس، بال سةةةر والقَْاةةةِر وبةةةالفَِْكِ ـ    
،  والَمد ِ

ْسةةنُها، ـ    ًُ وإياتُهةةا، بال سةةر والفةةِكِ:  وُرهةةا و
 وكَا من النَّباِت.

 وأيَّايَا ويَايَا ويَايَْ : َتْجٌر لإِلبِِل، وقد أيَّا بها.ـ 

ةْرُف َجةر ٍ لإلِ  ـ ًَ قيقيًّةا: أْمَسةْ ُت البةاُء:  ًَ ْلاةاِق 
بَِ ْيةٍد، وَمجاِتيًّةا: َمةةَرْرُت بة ، وللَِّْعِديَةِة: آذََهةةَب 
ُ بنُةةةةةوِرِهم{ ولالْسةةةةةِِعا َِة: َكَِْبةةةةةُت بةةةةةالقَلَِم،  ّللا 
و ََجةةةةةرت بالقَةةةةةُدوِم، ومنةةةةة  بةةةةةاُء البَْسةةةةةَملِة، 
َِلَْمةةُِْم  َْ ا بََْ بِةةِ {، آإ َُّ ةةْم  ةةبَبِيَِّة: آيَُ ةةالًّ أَ ةة وللسَّ

بَِة: آاْهةبِْط أ ًَ ْ فَُسُ ْم بات ِخةاِذُكُم الِعْجةَل{ وللُماةا
بَِسةةالٍم ِمنَّةةا{ أي: معةة ، آوقةةد َدَ لُةةوا بةةالُ ْفِر{، 
ُ بِبَةةةةةةةْدٍر{،  ولل َّْريِيَّةةةةةةةِة: آولقةةةةةةةد  ََاةةةةةةةَرُكُم ّللا 
ْينةةةةةاُهم بَسةةةةةَ ٍر{ وآبةةةةةأَي ُِ ُم الَمْفُِةةةةةوُن{،  وآ َجَّ

 وللبََدِل:

َشةةةنُّوا  ****    رِكبُةةةوا يَلْيةةةَت ِلةةةج بِِهةةةُم قَْومةةةا  إذا 
غاَر َ ُرْكبا ا  ويُْرسا َا َِ  ا

وللُمقابَلَةةةِة: اْشةةةََِرْيُِ ُ بةةةأْلٍف، وكايَْيُِةةة  بِةةةةعِف 
سةةةا ِِ ، وللُمجةةةاَوَتِ  كعَةةةْن، وقيةةةل: تَْخةةةَِصُّ  ًْ إ
بالسُّةةةؤاِل: آياْسةةةأَْل بةةة  َ بِيةةةرا {، أو ال تَْخةةةَِصُّ 

وآمةةا   ةةُو: آويةةَوَم تََمةةقَُّ  السةةماُء بالغَمةةاِم{، 
َك بَرب ِةةةَ  الَ ةةةريِم{، ولالْسةةةِِْعالِء: آَمةةةْن إْن  َغةةةرَّ
تَأَْمْن ُ بِِقْنطاٍر{، وللَِّْبِعيِض: آَ ْينةا  يَْمةَرُب بهةا 
وِسةةةُ ْم{، وللقََسةةةِم:  ُُ ِ{ آواْمَسةةةُ وا بُِر ِ بةةةاُد ّللا 
َسةَن  ًْ َسَن بج{، أي: أ ًْ ِ، وللغايِة: آأ أُْقِسُم بالَّل 

، وللَِّْوكيةةِد: وهةةج ال  ائةةَد ُ، وت ةةوُن ِتيةةاد   إلَةةجَّ
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َسةةَن َتْيةةٌد، أي:  ًْ ِسةةْن بَِ ْيةةٍد، أَي: أَ ًْ َ واِجبةةة : كأ
ْسٍن، وغاِلبَة : وهةج يةج ياِ ةِل َكفَة :  ًُ صاَر ذا 

ِ شِهيدا {، وضرور  ، كقوِلِ :ـكَ   آَكفَ  بالَّل 

بما القَةْت لَبُةوُن  ****    ألم يأتِيَ  واألَْ باُء تَْنِمج 
 بَنج ِتيادِ 

َرَكُِهةةا ًَ الَ ْسةةُر، وقيةةَل: الفةةُِك مةةع ال ةةاِهِر،  و
   ُو: ُمرَّ بَ ْيٍد.

ْرُف هجاٍء، وقايد ٌ تاِويَّةٌ وتَيَِويَّةٌ. ـ ًَ  الِاُء: 

َسةةنَة : َكَِْبُِهةةا. والِةةاُء الُمْفةةَرَد ُ ـ    ًَ وتَيَّْيةةُت تةةاء  
كةةةٌ يةةج أوائِةةِل األْسةةماِء، ويةةج أواِ ِرهةةا،  م رَّ

يةةج أواِ ِرهةةا.  ويةةج أواِ ةةِر األْيعةةاِل، وُمَسةة َّنَةٌ 
ْرُف َجر ٍ للقََسِم،  ًَ كةُ يج أوائِِل األْسماِء  والُمَ رَّ
ِ تعةةال ، وُربَّمةةا  ةةِب، وباْسةةِم ّللا  ويَْخةةَِصُّ بالَِّعَجُّ
َمِن.  ًْ ِ الَ ْعبَةةةةِة، وتةةةةالرَّ قةةةةالوا: تََرب ِةةةةج، وتَةةةةَرب 
ةةْرُف ِ طةةاٍب: كأْ ةةَت  ًَ كةةةُ يةةج أواِ ِرهةةا  والم رَّ

كةةةُ يةةج  أواِ ةةِر األْيعةةاِل ضةةميٌر: وأْ ةةِت. والُمَ رَّ
كقُْمُت. والساِكنَةُ يج أواِ ِرها َ الَمةةٌ للِأ يةِث: 
، واألْكثَةةةُر  كقاَمةةةْت، وُربَّمةةةا ُوِصةةةلَْت بِةةةثُمَّ وُربَّ

 تَْ ِريُ ها َمعَُهما بالفِك.

وتا: اْسٌم يُماُر ب  إل  الُمَؤ َِّث، ِمثُْل: ذَا وتِةْ  ـ 
للجمةةعِ، وتاةةغيُر وِذْ ، وتةةاِن للَِّثْنِيَةةِة، وأُوالِء 

تةةةا: تَيَّةةةا، وتَيَّةةةاَك وتَيَّاِلةةةَ . ويَةةةْدُ ُل  ليهةةةا هةةةا، 
ييقةةال: هاتةةا، يةةِمن ُ وِلةةَب بهةةا، جةةاَء ال ةةاُف، 
يقيَل: تِيَ  وتاَك وتِْلَ  وتَْلَ ، بال سةر، وبةالفِك 
َرِديَّةٌ، وللَِّثْنِيَِة: تاِلَ  وتا َِ ، وتَُمدَُّد، والجمُع: 

 َ .أُولئَِ  وأوالَك وأُواللِ 

وتَْدُ ُل الهاُء  ل  تِيةَ  وتةاَك، ييقةاُل: هاتِيةَ  ـ 
 وهاتاَك.

ْرُف ِهجاٍء، ويَُمدُّ، ـ ًَ  ال ا: 

جٍ، والمةةرأ ُ السَّةةِليطةُ،  ةةن ـ    ًِ َْ ةةجٌّ مةةن َمةة ًَ و
الَخليةةةِل، واسةةةُم رُجةةةٍل  ُِسةةةَب إليةةة  بئْةةةُر ًةةةاٍء 

 بالمدينِة، وقد يُْقَاُر،

ًَ ، كفَْيعَلَ ، وقدـ  َم. أو الاَّواب: بَْيَر  تَقَدَّ

 وًاِء: َتْجٌر لإِلبِِل، وقد يُْقَاُر.ـ 

ْي اَء  : َدَ ْوتُها.ـ  ًِ ي اٍء و ًِ  وًاًيُت بالَمعَِ  

 وًاِء بَِةأْ ِ ، أي: اْدُ ها.ـ 

ويقةاُل البةِن الِمئَةِة: ال ًةاَء وال سةاَء، أي: ال ـ 
ُمْ ِسةةٌن وال ُمِسةةجٌء، أو ال رجةةٌل وال امةةرأ ٌ، أو 

ُجةةَر الغَةةنََم بِ ةةاٍء، وال الِ مةةاَر ال يَْسةةَِِطيُع أن يَ ْ 
 بَساٍء.

  اِء: يج الهمِ . ـ

ذَا: إشةةةار ٌ إلةةة  الُمةةةََكَِّر، تقةةةوُل: ذَا وذاَك،  ـ   
وتُةةة اُد الَمةةةا ، ييقةةةاُل: ذلةةة ، أو َهْمةةةَ   ، ييقةةةاُل: 
ذائِ ، ويَُاغَُّر ييقاُل: ذَيَّاَك وذَيَّاِلةَ . وقةد تَةْدُ ُل 

 للُمَؤ َِّثم. ها الَِّْنبِي  ض ل  ذَا وِذي وِذ 

ةَل  ـ ب، كلمةةٌ ِصةيغَت ِليََُِوصَّ ًِ ذو، معناها: صةا
 بها إل  الوصِف باألْجناِس 

  : ذَُووَن، وهج ذاُت، وُهما ذاتانِ ـ 

  : ذَواُت.ـ 

 وآذاَت بينِ م{، أي: ًقيقةَ َوْصلُ ْم.ـ 

أو ذاُت البَةةةةْيِن: ال ةةةةاُل الِةةةةج بهةةةةا يَْجَِِمةةةةُع ـ     
 الُمْسِلُموَن.

ُب هَا االسِم.وهَا ذُو َتيْ ـ  ًِ  ٍد، أي: هَا صا

 وجاَء من ِذي  فِس ،ـ 

 ومن ذاِت  فِس ، أي: َلْبعا .ـ 

َل بها ـ  وي وُن ذُو بمعن : الَي، تُااُغ ِليََُِوصَّ
إل  وصِف الَمعاِرِف بالُجَمِل، يِ وُن  اقِاةة  ال 
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يَْ َهُر ييها إْ راٌب، كما يج الَي، وال تُثَنَّ  وال 
 تُْجَمُع،

 أتا ج ذُو قال ذل ،تقوُل: ـ 

ي تَْسةةلَماِن، ـ    َِ ي تَْسةةلَم وبِةة َِ وال أيعةةُل ذلةة  بِةة
 والمعن : ال َوَسالََمَِِ ، أو ال والَي يَُسل ُِمَ .

ةةْرٌف ُمْهَمةةٌل، أو تَْنِاةةُب،  ـ   ًَ الفةةاُء الُمْفةةَرَد ُ: 
ثنا، أو تَْخِفُض،   ُو:    ُو: ما تأتينا يََُِ د ِ

ْبلَ  قد َلَرْقُت ومُ  ًُ  ْرِضعٍ يَِمثِْلِ  

بَِجر ِ مثِل، وتَِرُد الفاُء  اِلفَة ، وتُفيةُد الَِّْرتِيةَب، 
: كقةةةاَم َتْيةةةٌد يَعَْمةةةٌرو،  وهةةةو  َْو ةةةاِن: َمْعنَةةةِويٌّ
ةةةٍل  لةةة  ُمْجَمةةةٍل:  : وهةةةو َ ْطةةةُف ُمفَاَّ وِذْكةةةِريٌّ
ةا    ُو: آيأَتلَّهما الميطاُن  نهةا يأْ َرَجُهمةا ممَّ

جٍء كا ةةةا ييةةة {، والَِّْعِقيةةةَب: وهةةةو يةةةج كةةةل ِ شةةة
َ  يُوِلةةَد لةة  َولَةةٌد، وبينهمةةا ُمةةدَّ ُ  بَِ َسةةبِ : َكَِةةَ وَّ
الَ ْمةةةل، وبمعنةةة  ثةةةم،   ةةةوآثم َ لَْقنةةةا النُْطفَةةةةَ 
َ لَقَةةة  يََخلَْقنةةا العَلَقَةةةةَ ُمْةةةغَة  يََخلَْقنةةا الُمْةةةةغَةَ 
 ِ  اما  يََ َسْو ا الِع اَم لَْ ما {، وبمعن  الواو:

جُء للسَّبَبِيَِّة: وذلة  بين الدَّ وِل يََ ْوَمِل، وتَجِ ـ 
غاِلةةةٌب يةةةج العاِلفةةةِة ُجْملَةةةة : آيَةةةَوَكَ  ُ ُموسةةة ، 
يَقَةةة   ليةة {، أو ِصةةفَة : آآلَِكلُةةوَن مةةن َشةةَجٍر 
مةةن َتقُّةةوٍم، يََمةةاِلئُوَن منهةةا البُطةةوَن، يَمةةاِربُوَن 
 ليةة  مةةن الَ مةةيِم{، وت ةةوُن رابَِطةةة  للجةةواِب، 

 والجواُب ُجْملَةٌ اْسِميَّةٌ،   ُو:

آوإن يَْمَسْسةةَ  بَِخْيةةٍر، يهةةو  لةة  كةةل ِ شةةجٍء ـ   
ْبُهْم، يم َُّهْم ِ باُدَك، وإن تَْغِفةْر  قديٌر{، وآإْن تُعََ ِ
لهم، يم ََّ  أْ َت الع يُ  ال  يُم{، أو ت وُن ُجْملَة  
يِْعِليَّة  كاالْسِميَِّة، وهج الِج يِْعلُها جاِمٌد،   ةُو: 

وَولَةدا  يَعََسة  َرب ِةج  آإْن تََر ِج أ ا أقَلَّ ِمْنةَ  مةاال  
ةةةةا  ةةةةَدقَاِت يَنِِعمَّ أْن يُةةةةْؤتِيَنِج{، وآإْن تُْبةةةةُدوا الاَّ
هةةةةج{، أو ي ةةةةوُن يِْعلُهةةةةا إْ مةةةةائِيًّا: آإن ُكْنةةةةُِم 
َ، يةاتَّبِعو ِج{، أو ي ةوُن يِْعةال  ماضةيا   تُِ بُّوَن ّللا 
ةةةا ًقيقةةةة : آإن يَْسةةةِرْق، يقةةةد  لَْف ةةةا  ومعن ةةة ، إمَّ

{، أو َمجةاتا : آوَمةْن َجةاَء َسَرَق أٌ  ل  من قبةلُ 

َل الِفْعةُل  بالسَّي ِئَة يَُ بَّْت ُوُجةوُهُهْم يةج النةاِر{  ُة  ِ
 الواقِةةعِ، وقةةد تُْ ةةََُف َضةةرور  ، 

ِلََِ قُّقةةِ  َمْنِ لَةةةَ
   ُو:

ُ يَْمُ ُرها.  َمْن يَْفعَِل الَ َسناِت ّللا 

ُ، أو ال يجةةوُت ُمْطلَقةةا ، والروايَةةةُ: َمةةْن  أي: يةةالَّل 
مُن يَْمُ ُر ُ، أو لُغَةةٌ يَِاةيَ ةٌ، يَْفعَ  ًْ ِل الَخْيَر يالرَّ

ومنةةةة : آإْن تَةةةةَرَك َ ْيةةةةرا  الَوِصةةةةيَّةُ للواِلةةةةَدْيِن 
واألْقةةةةربِيَن{، وًةةةةديُث اللُّقََطةةةةِة: "يةةةةِمن جةةةةاَء 

بُها، وإالَّ اْسَِْمِِْع بها" ًِ  صا

َكةةََا: اسةةٌم ُمةةْبَهٌم، وقةةد يَْجةةِري َمْجةةَرى َكةةْم،  ـ  
 عَد ُ  ل  الَِّْمييِ .يَيَْنَِِاُب ما ب

َكةالَّ: ت ةوُن ِصةلَة  لمةا بعةَدها، وَرْد ةا  وَتْجةرا   ـ
 وتَْ ِقيقا .

ِ، ـ     ِ، أي: َكةةةالَّ وّللا  ِ، وبَةةةالََّك وّللا  وَكةةةالََّك وّللا 
ًْ ةةاِم "َكةةالَّ"  ِ، والبةةِن يةةاِرٍس يةةج أ وبَلَةة  وّللا 

.  ُمَانٌَّف ُمْسَِقلٌّ

ِة أْوُجةةٍ : ال: ت ةةوُن  ايِيَةةة ، وهةةج  لةة  َ ْمَسةة ـ  
، وَ َمَل ليس، وال تَْعَمةُل إال يةج   اِملَةٌ َ َمَل إنَّ

 النَِّ راِت، كقوِلِ :

يأَ َةةا ابةةُن قَةةْيٍس ال  ****    َمةةْن َصةةدَّ  ةةن  ِيرا ِهةةا 
 بَراح

وت وُن  اِلفة  بَِمْرِل أن يََِقَدََّمها إثْباٌت: كجةاَء 
 ْمةرا ، َتْيَد ال َ ْمٌرو، أو أْمٌر: كاْضِرْب َتْيةدا  ال 

وأن يََِغَةةةايََر ُمِعاِلفاهةةةا، يةةةال يجةةةوُت: جةةةاَء ِج 
ُجِل،  رجٌل ال َتْيٌد، أل   يَْاُدُق  ل  تيٍد اسُم الرَّ
وت ةةوُن َجَوابةةا  ُمناقةةةا  ِلةةنَعَْم، وتُْ ةةََُف الُجَمةةُل 
بعةةةةةةَدها كثيةةةةةةرا ، وتُْعةةةةةةَرُض بةةةةةةين الخةةةةةةايِِض 
والَمْخفةةوِض،   ةةُو: ِجئْةةُت بِةةال تاٍد، وَغِةةةْبُت 

شجٍء، وت ةوُن َمْوضةو ة  ِلَطلَةِب الَِّةْرِك، من ال 
وتَْخةةَِصُّ بالةةدُّ وِل  لةة  الُمةةةاِرعِ، وتَْقَِِةةةج 
ُكْم  ِي وَ ةُدوَّ َِّخةَُوا َ ةُدو  َجْ َم ُ واْسِِْقبالَ : آال تَِ
أْوِليةةاَء{ وت ةةوُن تائِةةد  : آمةةا َمنَعَةةَ  إْذ َرأَْيةةَُِهْم 
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َّبِعَنةةج{، آمةةا َمنَعَةةَ  أْن  ال تَْسةةُجَد{، َضةةلُّوا أالَّ تَِ
 آِلئاَلَّ يَْعلََم أهُل الِ ِاِب{.

ةةْرٌف يَْقَِِةةةج يةةج الماِضةةج اْمِِنةةاَع مةةا  ـ   ًَ لَةةْو: 
 يَِلي  واْسِِْل اَم ُ لِاِليِ .

ِسةيبوي : ًةرٌف ِلمةا كةاَن َسةيَقَُع ِلُوقةوعِ غيةةِرِ . 
ِريَن: ًرُف اْمِِناعٍ الْمِِناعٍ َ ْلةٌف.  وقوُل الُمَِأَ  ِ

ِة أْوُجةةٍ : أًةةُدها: الُمْسةةَِْعَملَةُ وتَةةِرُد  لةة  َ ْمَسةة
يةةةج   ةةةِو: لةةةو جةةةاَء ِج أْكَرْمُِةةة ، وتُِفيةةةُد ثالثةةةةَ 
ةةةةةْرِليَّةُ، الثةةةةةا ِج: تَْقييةةةةةُد  أُمةةةةةوٍر: أًةةةةةُدها: المَّ
َمِن الماِضج، الثالُث: االْمِِناُع.  المَّْرِليَِّة بال َّ

ْريِيَّةةة . ياالْسةةِميَّةُ ثالثةةةُ  ـ  ًَ مةةا: تةةأتج اْسةِميَّةٌ، و
 :أْقسامٍ 

ُل: َمْعِريَة ، وت وُن  اقِاة : آما ِ نَدُكْم يَْنفَُد  األَوَّ
ةةةة ، وهةةةج  َْو ةةةاِن:  ومةةةا ِ نةةةَد ّللا  بةةةاٍق{، وتامَّ
ةٌ، وهج ُمقَدََّر ٌ بِقَْوِلَ  المةجء، وهةج الِةج   امَّ
ةةا  ةةَدقاِت يَنِِعمَّ لةةم يََِقَةةدَّْمها اسةةٌم: آإن تُْبةةدوا الاَّ

ةة ةٌ: وهةةج هةج{، أي: يَةةنِْعَم المةةجُء هةج، و اصَّ
الِج يََِقَدَُّمها ذل ، ويُقَدَُّر من لَْفةِظ ذلة  االسةِم، 

ا، أي:  ِْعَم الغَْسُل.    ُو: َغَسْلُِ  َغْسال   ِِعمَّ

الثةةةا ج:  َِ ةةةَر   مجةةةرد    ةةةن معنةةة  الَ ةةةْرِف، 
وت ةةةةوُن  اقِاةةةةة ، وهةةةةج الموصةةةةويةُ، وتُقَةةةةدَُّر 
بِقَْوِلةةَ : شةةجٍء،   ةةُو: َمةةَرْرُت بمةةا ُمْعِجةةٍب لةة ، 

ة : وتَقَُع يةج ثالثةِة أ ي: بمجٍء ُمْعِجٍب ل ، وتامَّ
َسةَن تْيةدا ، أْي: شةجٌء  ًْ : ما أ ِِ ُب أبواٍب: الَِّعَجُّ
َسَن َتْيةدا ، وبةاُب  ِْعةَم وبِةئَْس،   ةو: َغَسةْلُِ   ًْ أ
ةةةةةا، أي:  ْعةةةةةَم َشةةةةةيئا . وإذا أراُدوا  َغسةةةةةال   ِِعمَّ

ْكثةاِر مةن يِ  َِ ةٍد با ًَ ْ باِر  ن أ َِ ْعةٍل المبالَغَةَ يج ا
كالِ ِابةةِة، قةةالوا: إْن َتْيةةدا  ممةةا أن يَْ ُِةةَب، أي: 

 أ   َمْخلُوٌق من أْمٍر، ذل  األمُر هو الِ ِابَةُ.

نَة  معنة  الَ ةْرِف،  الثالُث: أن ت وَن  َِ َر   ُمَةةمَّ
وهةةج  َْو ةةاِن: أًةةُدهما االْسةةِِْفهاِميَّةُ، ومعناهةةا 
أيُّ شجٍء،   ُو: آمةاهج{، آمةا لَْو ُهةا{، آومةا 
ْت،  َُْف ألفهةةا إذا ُجةةرَّ ةة ًَ تِْلةةَ  بِيَمينةةَ {، ويجةةب 
وإبقاُء الفََِْ ِة َدِلةيال   ليهةا كِفةيَم وإِالَم وَ ةالَم، 

ْعِر،   ُو:  وُربََّما تَبِعَِت الفِ ةُ األِلَف يج الم ِ

 يا أبَا األْسَوِد ِلْم َ لَّْفَِنِج.

بَةةْت مةةا االْسةةِِْفهاِميَّةُ مةةع ذا، لةةم تُْ ةةََْف  وإذا ُرك ِ
 أِلفُها.

ومةةاذا: تةةأتج  لةة  أْوُجةةٍ ، أًةةُدها: ت ةةوُن مةةا ـ   
اْسِْفهاما  وذا إشاَر  ،   ُو: ماذا الَِّوا ِج، مةاذَا 
الُوقُةةةةوُف. الثةةةةا ج: ت ةةةةوُن مةةةةا اْسةةةةِِْفهاما  وذا 

 موُصولة ، كقوِل لَبِيٍد:

أ َْ ةةةٌب  ****    أالَ تَْسةةةأالِن الَمةةةْرِء مةةةاذَا يُ ةةةاِوُل 
 ِللُ يَيُْقَة  أْم ضالٌل وبا

الثالةةةةُث: ي ةةةةوُن مةةةةاذَا ُكلُّةةةة ُ اسةةةةِفهاما   لةةةة  
الَِّْرِكيِب، كقوِلَ : لماذَا ِجئَْت. الرابُع: أن ي وَن 
ماذا كلُّ  اسةَم ِجةْنٍس، بمعنَة  شةجٍء، أو بمعنَة  

 الَي، كقوِلِ :

ولِ ْن بالَمِغيةِب  ****    َدِ ج ماذَا َ ِلْمُت َسأتَّقيِ  
 يَنَب ِئينِج.

 وذا إِشاَر  ،   ُو: وت وُن ما تائِد   

 أ َْورا  َسْرَع ماذَا يا يَروُق.

وت وُن ما اْسِِْفهاما  وذا تائد  ، يةج   ةِو: مةاذَا 
َصنَْعَت. وت ةون مةا َشةْرِليَّة  غيةَر َتما ِيَّةٍة: آمةا 
ُ{آمةا  َْنَسةْخ مةن آيةٍة  تَْفعَلُوا من َ ْيةٍر يَْعلَْمة ُ ّللا 

قَاُموا لَُ ةةةْم أو  َْنسةةةأْها{، وَتما ِيَّةةةة : آيمةةةا اْسةةةَِ 
 ياْسَِِقيُموا لَُهْم{.

ةُدها: أن ت ةوَن  ايِيَةة ،  ًَ وأما أْوُج ُ الَ ْريِيَِّة، يأ
يةةةِمْن َدَ لَةةةةْت  لةةةة  الُجْملَةةةِة االْسةةةةِميَِّة أْ َملََهةةةةا 
الِ جاِتيُّوَن والِ ِهاِميُّوَن والنَّْجِديُّوَن َ َمَل لةيَس 
ا{، آمة ا بُمروٍل َمْعرويَةٍة،   ةُو: آمةا هةَا بََمةر 
هاتِِهْم{. و ََدَر تَْرِكيبُها مع النَِّ َرِ  تَْمبيها   ُهنَّ أُمَّ

 باِل، كقوِل :

قَليٌل  ل   ****    وما بأَس لَْو َردَّْت َ لَْينا تَِ يَّة  
 َمْن يَْعِرُف الَ  َّ  ابُها
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ضوقةةد يُْسةةَِثْنَ  بمةةا: كةةلُّ شةةجٍء َمَهةة ٌ مةةا الن ِسةةاَء 
،  ََاةةةَب الن ِسةةةاَء   لةةة  االْسةةةِِثْناِءم، وِذْكةةةَرُهنَّ

وت ةةوُن َمْاةةَدِريَّة  غيةةَر َتَما ِيَّةةة،   ةةُو: آَ  يةةٌ  
 لي  ما َ نُِِّْم{، آَودُّوا ما َ نُِِّم{، آيََُوقُوا بمةا 
 َِسيُِْم ِلقاَء يَْوِمُ ْم{، وَتما ِيَّة ،   ُو: آمةا ُدْمةُت 
َ مةةا اْسةةََِطْعُِْم{، وت ةةوُن مةةا  يًّةةا{، آيةةاتَّقُوا ّللا  ًَ

وهةةج  َْو ةةاِن، كايَّةةةٌ: وهةةج  لةة  ثاَلثَةةِة تائةةد  ، 
ْيةةعِ، وال تََِِّاةةُل إالَّ  ةةةٌ  ةةن َ َمةةِل الرَّ

أْ ةةواعٍ: كايَّ
بِثاَلثَِة أْيعاٍل: قَلَّ وكثَُر ولاَل، وكايَّةٌ  ةن َ َمةِل 
ْيعِ: وهج الُمَِِّالَةُ بِِمنَّ وأَ واتِهةا:  النَّْاِب والرَّ

ةةةٌد{، آكأ َّمةةةا  ًِ ُ اِلةةة ٌ وا يُسةةةاقُوَن إلةةة  آإ َّمةةةا ّللا 
َِّاةةةُل  : وتَِ الَمةةةْوِت{، وكايَّةةةةٌ  ةةةن َ َمةةةِل الَجةةةر ِ

: ُرُف: ُربَّ ًْ ُِروٍف، ياأل ُرٍف و ًْ  بأ

تَةةةْريَعَْن ثَةةةْوبِج  ****    ُربَّمةةةا أْويَْيةةةُت يةةةج َ لَةةةٍم 
 َشماالتُ 

 وال اُف:

 كما َسْيُف َ ْمٍرو لم تَُخْن ُ َمةاِربُ ْ 

 والباُء:

لَبِما قةد تُةَرى  ****    ابا  يَلَئِْن ِصْرَت ال تُِ يُر َجو
 وأْ َت َ طيبُ 

 وِمْن:

ا  َْةِرُب الَ ْبَ  َضْربَة .  وإ َّا لَِممَّ

 وال  روُف: بَْعُد:

أْينةةاُن رأِسةةِ ،  ****    أَ القَةةة  أُمَّ الُولَي ِةةِد بعةةَد مةةا 
 كالثُّغَاِم الُمْخِلِس 

 وبَْيَن:

راِكةةٌب إذ أتَةة   ****    بَْينََمةةا  َْ ةةُن بةةاألراِك َمع ةةا 
  ل  َجَمِل ْ 

وَغْيُر ال ايَّةِة  َْو ةاِن: ِ ةَوٌض، وَغْيةُر ِ ةَوٍض، 
يةةالِعَوُض يةةج َمْوِضةةعَْيِن، أًةةُدهما يةةج قَةةْوِلِهم: 

ا  ا أْ َت ُمْنَطِلقا  اْ َطلَْقُت، والثا ج: اْيعَْل هَا إمَّ أمَّ
الَ، وَمْعنةةةا ُ: إْن ُكْنةةةَت ال تَْفعَةةةُل غيةةةَر ُ. وغيةةةُر 

ْيةةعِ،   ةةُو: َشةةَِّاَن مةةا َتْيةةٌد الِعةةَوِض يَقَةةُع بعةة َد الرَّ
 وَ ْمٌرو،

 وقوِل :

ةةَل مةةا أْ ةةُف  ****    لَةةْو بأَبةةا َْيِن جةةاَء يَْخُطبُهةةا  ُرم ِ
  اِلٍب بَِدمِ 

وبعةةَد الناِصةةِب الرايِةةعِ: لَْيََِمةةا َتْيةةٌد قةةائٌِم، وبعةةَد 
ا يَْنَ َغنََّ {، آأي اَما تَْدُ وا{، وبعةَد  الجاِتِم: آوإمَّ

ِ{، أو الخايِِض،  َمٍة ِمَن ّللا  ًْ ْريا  كاَن: آيَبِما َر ًَ
اْسةةما : آأيَّمةةا األَجلَةةْيِن{. وتُْسةةَِْعَمُل مةةا َمْوِضةةَع 
ُكْم{، آيةةاْ ِ  وا  ُُ َمةْن: آوال تَْنِ  ةةوا مةةا  ََ ةَك آبةةا
ما لاَب لَُ ْم{. وقَايَد ٌ َمَوِويَّةٌ وماِويَّةٌ: آِ ُرهةا 

 ما.

ْن َمْ  وَما، وال ِمةْن َمْهما: بَسيَطةٌ ال ُمَركَّبَةٌ مِ  ـ
َماَمةةةا، ِ اليةةةا  ِل اِ ِميِهمةةةا. ولهةةةا ثاَلثَةةةةُ َمعةةةاٍن، 
ِن  مةةةاِن مةةةع تََةةةةمُّ ُل: مةةةا ال يَْعِقةةةُل غيةةةَر ال َّ األوَّ
َمْعنَ  المَّْرِل: آَمْهما تأتِنا ب  من آيٍة{ الثةا ِج: 
َِْريةةا  ِلِفْعةةِل المَّةةْرِل،  مةةاُن والمَّةةْرُل، يِ ةةوُن  ال َّ

 كقوِلِ :

ويَْرَجةةَ   ****    َ  َمْهمةةا تُْعةةِط بَْطنَةةَ  ُسةةْؤلَ ُ وإ َّةة
  اال ُمْنَِه  الََّم ِ أْجَمعا

 الثاِلُث: االْسِِْفهام:

أْوَدى بِنَْعلَةةجَّ  ****    َمْهمةةا ِلةةَج اللَّْيلَةةةَ َمْهماِليةةْ  
 وِسْرباِليَ ْ 

ٍن، ُسةؤاٌل  ةن  ـ َِْرٌف غيُر ُمََِم  ِ َمَِ ، وتَُةمُّ: 
ِ{، ويُجةةاَتى بةة . وقةةد  َتَمةةاٍن: آَمَِةة   َْاةةُر ّللا 

ةةْ ، واْسةةَم  ت ةةوُن بمعنَةة  ِمةةْن: أْ َرَجهةةا َمَِةة  ُكم ِ
 َشْرٍل:

 َمَِ  أَضعِ الِعماَمةَ تَْعِريو ِج

 وبَمْعنَ  َوَسٍط، وال تَُةمُّ.
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ْريا ، وتَْخَِصُّ يج النِداِء بالنُّْدبَةِة،  ـ ًَ َوا: ت وُن 
   ُو:أو يُناَدى بها، وت وُن اْسما  ال  جب، 

كأ َّمةةا ذُرَّ  ****    وا بةةأبِج، أْ ةةِت ويُةةوِك األْشةةنَُب 
ْر َبُ    لي  ال َّ

الةةةواُو الُمْفةةةَرَد ُ أْقسةةةاٌم، األُولَةةة : العاِلفَةةةةُ  ـ   
ِلُمْطلَِ  الَجْمعِ يََِْعِطُف المةجء  لة  ماةاًب : 
آيأ جينا  وأصة اَب السَّةفينَِة{، و لة  سةابِِقِ : 

م{، و لة  الًقة : آولقد أْرَسْلنا  وًا  وإبةراهي
آكَل  يوًج إلي  وإل  الَين مةن قَْبِلةَ {. وإذا 
ََِمةةَل ثاَلثَةةةَ َمعَةةاٍن،  ًْ قيةةل: قةةاَم َتْيةةٌد وَ ْمةةٌرو، ا
وَكْو ُهةةةةةا للَمِعيَّةةةةةِة راِجةةةةةٌك، وِللَِّْرتيةةةةةِب َكثيةةةةةٌر، 
وِلعَْ ِسِ  قَليٌل. ويَجوُت أن يَ وَن بَْيَن ُمَِعالفَْيها 

ادُّو ُ إلَْيةةِ ، وجةةاِ لُو  تقةةاُرٌب أو تَةةَرا ٍ: آإ َّةةا ر
مةةن الُمْرَسةةليَن{. وقةةد تَْخةةُرُ  الةةواُو  ةةن إيةةاَد  
ُدها: تَُ ةوُن  ًَ ُمْطلَِ  الَجْمعِ، وذل   ل  أْوُجٍ ، أ
ةةُدها:  ًَ بَمْعنَةة  أَْو، وذلةة   لةة  ثاَلثةةِة أوُجةة ، أ
ت وُن بمْعناها يةج الَِّْقسةيِم،   ةُو: الَ ِلَمةةَ اسةٌم 

ةةْرٌف، وبَمْعناهةة ًَ ةةِة: جةةاِلِس ويِْعةةٌل و ًَ با َِ ا يةةج ا
ةَدُهما، وبَمْعناهةا  ًَ الَ َسَن وابةَن ِسةيريَن، أَي: أ

 يج الَِّْخيير:

ْبَر والبُ ا  وقالُوا  َأَْت ياْ َِْر لَها الاَّ

،   ةةُو: أ ةةَت  والَوْجةة ُ الثةةا ج بَمْعنَةة  بةةاِء الَجةةر ِ
أ لةةةُم ومالَةةةَ ، وبِْعةةةُت المةةةاَء شةةةا   وِدْرَهمةةةا . 

الَِّْعليِل،   ُو: آيةا لَْيَِنةا  ُةَردُّ  الثالُث: بَِمْعن  المِ 
ُب{، قالَةةة ُ الخةةةاَرَتْ ِجج. الرابةةةةُع: واُو  وال  ُ ةةةَ ِ
ةةةَمَ  وتَْمةةةَرُب اللَّةةةبََن،  االْسةةةِِئْناِف: ال تَأُْكةةةِل السَّ
يةةةةيمن ريَةةةةع. الخةةةةامُس: واُو الَمْفعةةةةوِل معةةةة : 
َكِسةةةةْرُت والنِيةةةةَل. السةةةةادُس: واُو القََسةةةةِم، وال 

  ُمْ َهٍر، وال تََِعَلَُّ  إال بم ةَوٍف، تَْدُ ُل إالَّ  ل
  ةةةةُو: آوالقةةةةرآِن ال  ةةةةيِم{، يةةةةِمْن تَلَِْهةةةةا واٌو 
أُْ َرى، يالثا يَةُ للعَْطِف، وإالَّ ال تْ ِاَ  كةلٌّ إلة  
ْيُِةةوِن{. السةةابُع:  جةةواٍب،   ةةُو: آوالِ ِةةيِن وال َّ
ةةةٍر. الثةةةامُن:  ، وال تَةةةْدُ ُل إالَّ  لةةة  ُمنَ َّ واُو ُربَّ

ائةةدَ   ُ: آًِةة  إذا جاُوهةةا ويَُِِ ةةْت أبوابُهةةا{. ال َّ
الِاسةةةةُع: واُو الثما يةةةةِة، يقةةةةاُل: سةةةةَِّةٌ سةةةةبعَةٌ 
وثما ِيَةةةةٌ، ومنةةة : آسةةةبعةٌ وثةةةاِمنُُهْم َكْلةةةبُُهْم{. 

جةةةاُل  العاشةةةُر: واُو ضةةةميِر الةةةَُُّكوِر،   ةةةُو: الر ِ
ةةةةْرٌف.  ًَ  : قةةةةاُموا، اسةةةةٌم. األْ فَةةةةُ ، والمةةةةاِت ِجُّ

مةةِة الُمةةََكَِّريَن يةةج لُغَةةِة ال ةةادي َ َمةةَر: واُو َ ال
َلي ِةةةةةٍئ أَو أْتِد َشةةةةةنُوَء َ أَْو بَْل ةةةةةاِرث، ومنةةةةة : 
"يََِعةةةةاقَبُوَن يةةةةيُ ْم مالئ ةةةةةٌ بالليةةةةِل ومالئ ةةةةةةٌ 
ْ  ةةاِر،   ةةُو: أَ  َِ بالنهةةاِر". الثةةا ج َ َمةةَر: واُو ا
جةُل. الثالةَث  ُجلُوْ ، بعةَد قَةْوِل القائِةِل: قةاَم الرَّ الرَّ

ْبَدلَةةةةُ مةةةن َهْمةةة ِ  ااِلْسةةةِْفهاِم َ َمةةةَر: الةةةواُو المُ 
الَمْةةةةُموُم مةةةا قَْبلَهةةةا َكِقةةةراَءِ  قُْنبُةةةٍل: آوإليةةة  
النُّمةةةةوُر وأِمْنةةةةُِْم{، آقةةةةال يِْرَ ةةةةْوُن وآَمْنةةةةُِْم{. 
َِْكيِر. الخةةةامَس َ َمةةةَر:  الرابةةَع َ َمةةةَر: واُو الَِّةةة
ْشةةةباعِ:  َِ واُو القَةةوايِج. السةةاِدَس َ َمةةَر: واُو ا

سةةابَع َ َمةةَر: َمةةدُّ االْسةةِم بالن ِةةداِء. كةةالبُْرقُوعِ. ال
لَةةُ: ُلةوبَ ، أْصةلُها  الثامَن َ َمةَر: الةواُو الُمَ وَّ
ُلْيبَ . الِاِسَع َ َمَر: واواُت األْبنِيَِة: كالَجْوَرِب 
والَِّْوَرِب. الِعمروَن: واُو الَوْقةِت، وتَْقةُرُب مةن 
واِو ال ةةةةاِل: اْ َمةةةةْل وأْ ةةةةَت َصةةةةِ يٌك. ال ةةةةادي 

ٍ، يةج النِْسةبَِة والِعمر وَن: واُو النِْسبَِة، كةأََ ِوي 
إل  أ ٍ. الثا ج والِعمروَن: واُو َ ْمٍرو، ِلَِْفِرَق 
بينَةة  وبةةةين ُ َمةةَر. الثالةةةُث والعمةةروَن: الةةةواُو 
الفاِرقَةُ: كواِو أُولئَِ  وأُولَ ، ِلئاَلَّ يَْمةَِبِ  بملَْيةَ  
وإلةةة . الرابةةةُع والِعمةةةروَن: واُو الَهمةةة ِ  يةةةج 

َك، ويةةةج اللَّْفةةةِظ: الَخةةة ُُ َك وشةةةا ُُ : كهةةةَ   ِسةةةا ط ِ
كَ ْمةةراواِن وَسةةْوداواِن. الخةةامُس والِعمةةروَن: 
واُو النِداِء والنُّْدبَِة. السةادُس والِعمةروَن: واُو 
ال ةةةةةاِل: أتَْيُِةةةةة  والمةةةةةمُس لاِلعَةةةةةةٌ. السةةةةةابُع 
ْرِف: وهو أن تأتَِج الةواُو  والِعمروَن: واُو الاَّ

ِلة  ًاِدثةةٌ ال تَْسةَِقيُم معطويَة   لة  كةالٍم يةج  أوَّ
 إ ادتُها  ل  ما ُ ِطَف  ليها، كقوِلِ :

 ةاٌر  لية   ****    ال تَْن َ  ن ُ لٍُ  وتأتَج ِمثْلَة ُ 
 إذا يَعَْلَت َ ِ يمُ 

يِم ةةة  ال يجةةةوُت إ ةةةاَد ُ "وتةةةأتَِج ِمثْلَةةة ُ"  لةةة  
َج َصةةةْريا  إذ كةةةان َمْعطويةةةا  ولةةةم  "تَْنةةة َ"، ُسةةةم ِ

 َد يي  ال اِدُث الَي ييما قَْبلَ ُ.يَْسَِِقْم أن يُعا

ةةُروِف الُمْعَجةةِم،  لةة   مَسةةِة  ـ   ًُ الهةةاُء: مةةن 
أْوُجةةٍ : ضةةميٌر للغائِةةِب، وتُْسةةَِْعَمُل يةةج موِضةةعِ 
بُ  وهةةةةةو  ًِ . آقةةةةةال لةةةةة  صةةةةةا النَّْاةةةةةِب والَجةةةةةر ِ
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ْريةةا  للغَْيبَةةِة، وهةةج  ًَ يُ ةةاِوُر ُ{، الثةةا ج: ت ةةوُن 
لسَّةْ ِت، وهةج الهاُء يج "إيَّا ُ"، الثالةُث: هةاُء ا

ةْرٍف،   ةةُو: ماِهيَةةْ ،  ًَ َرَكةةٍة أو  ًَ قةةُ ِلبيةةاِن  ًِ الالَّ
وهاُهنةةةاْ . وأْصةةةلُها أن يُوقَةةةَف  ليهةةةا، وُربَّمةةةا 

 ُوِصلَْت بِنِيَِّة الَوْقِف،

 الرابُع: الُمْبَدلَةُ من َهْمَ ِ  االْسِِْفهاِم:

بُها يَقُْلةةَن هةةَا الةةَي  ًِ َمةةنََك  ****    وأتَةة  َصةةوا
 غيَر ا وَجفَا َا الَمَودَّ َ 

َمةةةْ ، يةةةج  ًْ الخةةةامُس: هةةةاُء الِأ يةةةِث،   ةةةُو: َر
 الَوْقِف.

وَها: َكلَمةُ تَْنبِي ، وتَْدُ ُل يج ذَا وِذي، تقوُل: ـ 
َِ  وهةةةاذاَك وهاِذيةةةَ ، أْو ذَا ِلمةةةا بَعُةةةَد،  هةةةَا وهةةة

 وهَا ِلما قَُرَب.

ةةدِ : َكَرأَْيُِهةةا، وَتْجةةٌر ـ    ًِ وهةةا: ِكنايَةةةٌ  ةةن الوا
 وُد اٌء لها، وكِلمةُ إجابٍة. لإِلبِِل،

َْ، وتَُمةةدُّ، ـ    وهةةا ت ةةوُن اْسةةما  ِلِفْعةةٍل، وهةةو ُ ةة
ويُْسةةةةَِْعَمالِن بِ ةةةةاِف الِخطةةةةاِب، ويجةةةةوُت يةةةةج 
الَمْمةةةُدوَدِ  أن يُْسةةةَِْغنَ   ةةةن ال ةةةاِف بَِْاةةةِريِف 
َهْم تِها تَااِريَف ال ةاِف، تقةوُل: هةاَء للُمةََكَِّر، 

 ُُ ما وها ُُ ْم، ومنة : وهاِء للُمَؤ َِّث، وها ُُ ْن وها
ُم اْقةةةةةَرُُوا{. الثةةةةةا ج: ت ةةةةةوُن ضةةةةةميرا   ُُ آهةةةةةا
ُِْسةةةةةةةَِْعَمُل مجةةةةةةةروَر َ الَمْوِضةةةةةةةعِ 

للُمَؤ َّةةةةةةةِث، يَ
ومناةةةةةةةوبََِ ،   ةةةةةةةُو: آيَأَْلَهَمهةةةةةةةا يُُجورهةةةةةةةا 
وتَْقواها{. الثالُث: ت ةوُن للَِْنبِيةِ ، يََِةْدُ ُل  لة  
ِة بالبعي شاَر ُ غيُر الُمْخَِاَّ َِ ِد: أربعٍة، أًُدها: ا

ْيةعِ الُمْخبَةُر  نة  باسةِم  كهََا، الثا ج: ضميُر الرَّ
شةةارِ    ةةُو: آهةةا أْ ةةُِْم أُوالِء{، الثالةةُث:  َْعةةُت  َِ ا
ُجةُل، وهةج يةج  ٍ يج النِداِء،   ُو: يا أيُّهةا الرَّ أي 
هَا واِجبَةٌ للَِْنبِي   لة  أ ة  الَمْقُاةوُد بالنِةداِء، 

ْ ةةَََف ويجةةوُت يةةج هةةَ  يةةج لُغَةةِة بنةةج أََسةةٍد أن تُ 
هةا إتْبا ةا ، و لية  قِةراَء ُ  ُُ أِلفُها، وأن تَُةةمَّ ها
ابةةِن  ةةاِمٍر: آأيُّةة ُ الةةثَّقاَلِن{، بةةةم الهةةاء يةةج 
َْف  ة ًَ ِ يج القََسةِم  نةَد  الوصِل، الرابُع: اسُم ّللا 
ِ، بقَْطةةةةةعِ الهمةةةةة ِ   ال ةةةةةرِف، تقةةةةةوُل: َهةةةةةا ّللا 

ضووْصةةةةِلهام، وِكالُهمةةةةا مةةةةع إثْبةةةةاِت أِلةةةةِف َهةةةةا 
َْيِها ًَ  .و

عيِد.ـ   وُهو، بالةم: د بالاَّ

ْاٌن باليََمِن.ـ  ًِ  وَهيُوْ : 

َهةةالَ: َتْجةةٌر للَخْيةةِل، وبالَِّْمةةديِد: للَِْ ةةةيض،  ـ  
 ُمَركٌَّب ِمْن َهْل وال.

 وتََهلَّ  الفرُس: أْسَرَع.ـ 

ُهنَةةا وَهُهنةةا: إذا أَرْدَت القُةةْرَب. وَهنَّةةا وَهَهنَّةةا  ـ  
ٍت ُممةةةةدَّداٍت: إذا وَهنَّةةةةاَك وهاَهنَّةةةةاَك، َمْفُِوًةةةةا

 أَرْدَت البُْعَد.

وجاَء مةن َهنِةج، ب سةر النةوِن سةاكنَةَ اليةاِء، ـ 
 أَي: من ُهنا.

 وُهنا، َمعِريَة : اللَّْهُو، وع.ـ 

ْب، ـ     ويقةةةاُل لل بيةةةِب: َهُهنةةةا وُهنةةةا، أي: تَقَةةةرَّ
 واْدُن،

 وللبَغيِض: هاَهنَّا وَهنَّا، أَي: تَنَكَّ بَعيدا .ـ 

 ، بمعن : أ ا وأْ َت.وَهنَا وَهْنتَ ـ 

قِيُ  الخِسيُس.ـ   والَهنَا: النََّسُب الدَّ

ةةة : يةةا َهنةةاْ ، ب يةةادِ  ـ    وتقةةوُل يةةج النِةةداِء  اصَّ
 هاٍء.

روِف النِداِء، أْصلُ : أيَا. ـ ًُ  َهيَا: من 

اليةةاُء: ًةةرُف ِهجةةاٍء مةةن الَمْهموسةةِة، وهةةج  ـ  
الِةةج بةةين المَّةةديدِ  والِرْ ةةوِ ، ومةةن الُمْنفَِِ ةةِة، 

 من الُمْنَخِفَةِة، ومن الُمْاَمَِِة،و

: كَِْبُِهةا، وتةأتج  لة  ثالثةِة ـ  يقةال: يَيَّْيةُت يةاء 
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أْوُجةةةةٍ : ت ةةةةوُن ضةةةةميَرا  للُمَؤ َّثَةةةةِة: كَِقُةةةةوِميَن 
ةْرَف  ًَ ْرَف إْ  اٍر،   ُو: أَتْيَد ِيِ ، و ًَ وقُوِمج، و

َْكاٍر،   ُو: قَِدي.  تَ

قيقةةة   ـ   ًَ ةةْرٌف ِلنِةةداِء البعيةةِد  ًَ ْ مةةا ،  و يَةةا:  ًُ أَو 
وقد يُناَدى بها القِريُب تَْوكيدا ، أَو هج ُمْمََِرَكةٌ 
ةِط، وهةج أكثَةُر  بينَهما، أَو بينَهما وبةين الُمَِوس ِ
ةةروِف النِةةداِء اْسةةِِْعماال ، ولهةةَا ال يُقَةةدٌَّر  نةةد  ًُ
َِْف ِسةةواها،   ةةُو: آيُوُسةةُف أْ ةةِرْض  ةةن  الَ ةة

ِ تعةةةةةال  واال سةةةةةُم هةةةةةَا{ وال يُنةةةةةاَدى اسةةةةةُم ّللا 
ُهةا، إالَّ بهةا، وال الَمْنةُدوُب  الُمْسَِغاُث وأيُّها وأيَِّ
إالَّ بها أَْو بَِوا، وإذا َوِلَج "يا" ما ليس بُمنادى 

 كالِفْعِل يج: آأاَلَ يَا اْسُجدوا{؟؟، وقوِلِ :

 أاَلَ يا اْسِقيا ِج قبَل غارِ  ِسْنجالِ 

 والَ ْرِف يج   ِو: آيا لَْيَِنِج ُكْنُت َمعَهم{، "يةا
ْ يا  اريَةةةٌ يةةوَم القيامةةِة"،  ُربَّ كاِسةةيٍَة يةةج الةةدُّ

 والُجْملَِة االْسِميَِّة،   ُو:

ِهةةِم  ِ واألْقةةواِم ُكل ِ والاةةاِلِ يَن  ****    يةةا لَْعنَةةةُ ّللا 
  ل  َسْمعاَن ِمْن جارِ 

ِد  يهةةةج للنِةةةداِء، والُمنةةةاَدى م ةةةَوٌف، أو لُمَجةةةرَّ
ْج ا َِ َِْف الُجْملَِة ُكل ِهةا، الَِّْنبِيِ  ِلئاَلَّ يَْلَ َم ا ُف بَ 

أَو إْن َوِليَهةةةةةا ُد ةةةةةاٌء أَو أْمةةةةةٌر، يَللنِةةةةةداِء، وإالَّ 
يَللَِّْنبِيةةةةِ . وِلليةةةةاآِت أْلقةةةةاٌب تُْعةةةةَرُف بهةةةةا: يةةةةاُء 
ْبلَةةةة  وَ ْطَمةةةة   ًُ الِأ يةةةةِث: كاْضةةةةِربِج، ويةةةةاُء 
وِذْكةةَرى وِسةةيَم ، ويةةاُء الَِّثْنِيَةةِة، ويةةاُء الَجْمةةعِ، 

لَةةةِة: ويةةةاُء الِاةةةلَِة يةةةج ا لقَةةةوايِج، ويةةةاُء الُمَ وَّ
كةةالِمي اِن، ويةةاُء االْسةةِِْن اِر، َكقَةةْوِل الُمسةةَِْنِ ِر: 
أبَِ َسةةةةنيِ ، ِللقائِةةةةِل َمةةةةَرْرُت بالَ َسةةةةِن، ويةةةةاُء 
الَِّعايِج، وياُء َمد ِ الُمناِدي، والياُء الفاِصلَةُ يةج 
األَْبنِيَةةِة، ويةةاُء الَهْمةةَ ِ  يةةج الَخةةط ِ ويةةج اللَّْفةةِظ، 

الَِّْاةغيِر، واليةاُء الُمْبَدلَةةُ مةن الِم الِفْعةِل:  وياءُ 
كالخةةاِمج والسةةاِدي يةةج الخةةاِمِس والسةةاِدِس، 
ويةةاُء الثَّعةةاِلج، أَي: الثعاِلةةب، واليةةاُء السةةاِكنَةُ 

 تَُِْرُك  ل  ًاِلها يج َمْوِضع الَجْ ِم:

 ألَْم يأتي  واألْ باُء تَْنمج

ْن يَْعِقةُل: آيةا وياُء  ِداِء ما ال يُجيةُب تَْمةبيها  بَِمة
ْسةةةَر    لةةة  الِعبةةةاِد{، آيةةةا وْيلََِةةةا أأِلةةةُد وأ ةةةا  ًَ

 َ جوٌت{،

وياُء الَجةْ ِم الُمْرَسةِل: اْقةِض األْمةَر، وتُْ ةََُف ـ 
أِلنَّ قَْبلَها َكْسَر   تَْخلُفُها، وياُء الَجْ ِم الُمْنبَِسِط: 

ِ، لَْم تَْسقُْط أِل َّ ُ ال َ لََف  ن  ها.َرأْيُت َ ْبَديِ ّللا 

  آ ر كِابآ ر كِاب
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