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  الياء     كتاب   

 الهمزة كتاب

 1 الهمزة كتاب 

ابَُّن وأأنشد أوأله أي بَّربَّانه وأخذه إبَّانه في المر اطلب ب ب أ
قالت كلي قلت إذا وأهي الهرما إبَّان قبل هرمتني : قد العرابَّي

البشم تخش لم فيلين أكلت لو سقم كل من المعدة صحيحة نعم
ّيأّ إذا للمسير وأأّب  .وأتجهز له ته

ًا طوى قد أخ وأكصارما أصرمكم وألم : صرمتالعشى قال كشح
زكا أي الب له وأطاع الحب له راع : فلنوأنقول ليذهبا وأأب

 .مرعاه وأاتسع زرعه

 .البَّدين وأأبَّد البَّيد وأأبَّد البَّاد أبَّد أفعله ل د ب أ

ًا الله : رزقكوأنقول الدوأاب وأأبَّدتا الماد بَّعيد البَّاد طويل عمر
 .وأمتأّبَّداتا أوأابَّد وأهي : توحشتوأتأّبَّدتا

 .الوحوش نفر وأهي الوأابَّد قيد وأفرس

 .الوأابَّد : سكنتهالمنزل تأّبَّد وأقد

 .: توحشفلن وأتأّبَّد

 . القواطع خلف أوأابَّد وأطيور

الشعر وأبَّأّوأابَّد غارائبه وأهي الكلما بَّأّوأابَّد مولع : فلنالمجاز وأمن
 .جودة تشاكل ل التي وأهي

بَّتنحل وأأوأابَّدي أبَّيكم بَّلؤما كرمي تدركوا : لن الفرزدق قال
إلّي يهدي كاسمها وأالسفاهة زرعة : نبئتالنابَّغة وأقال الشأعار

 .نعرفها ما بَّآبَّدة وأجئتنا الشأعار أوأابَّد

 .علفها في البَّرة : أكلتمأّبَّورة شأاة ر ب أ
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 .المأّبَّورة الشاة كمثل المؤمن مثل دينار بَّن مالك وأعن

 .البَّر وأخز من : أشأدوأيقال

 .وأأبَّره النخل وأأبَّر

 .البَّار : قبلالنخل وأتأّبَّر

 .الجبار سحق البَّار رفق : إذاوأتقول

 .لطُرفه القرن : إبَّرةالمجاز وأمن

الدوأاة من أصاب قلم روأقه إبَّرة كأّن أغان : تزجيالرقاع ابَّن قال
 .لشوكتها وأالنحلة العقرب وأإبَّرة لطُرفه المرفق وأإبَّرة مدادها

ّد : لوأتقول إبَّر من العسل وأمع النخل سلء من الرطب مع بَّ
 .النحل

 .مآبَّر وأالجمع بَّمئبرها العقرب أبَّرته وأقد

إذا العقارب بَّينهم : دبَّتقالوا كما الناس في مآبَّر لذوأ : إنهوأمنه
 .النمائم بَّينهم مشت

إليك أعداء دس وأمن أقوله أتاك قول من : وأذلكالنابَّغة وأقال
 .وأآذاك اغاتابَّك إذا فلن وأأبَّرني المآبَّرا

 .المآبَّر بَّينهم فمشت المخابَّر منهم : خبئتوأتقول

 .قهروأه أي وأحبسوه أبَّسوه تقول س ب أ

 .أخلطا أي وأأشأابَّة وأهباشأة أبَّاشأة إل عنده ما ش ب أ

بَّه يشد حبل وأهو النقباض فرطا من البَّاض في كأّنه ض ب أ
 .مأّبَّوض فهو أبَّضته وأقد عضده أي البعير رسغ

وأهو وأنساه الفرس رجلي في تشنج وأهو تأّبَّض كأّنما تقبض وأقد
 .الركبة بَّاطن وأهو مأّبَّضه في وأطعنه له مدح
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 .إبَّطُه بَّرقـت حتـى السـوطا رفـع

ما أي وأإبَّاطي عطُافي وأالسيف إبَّطُه تحت : جعلهالسيف وأتأّبَّط
 .إبَّطُي وأتحت عطُفي على أجعله

ذكر صارما وأأبَّيض عنه وأصدرتا بَّجمه : شأربَّتالمتنخل قال
 .إبَّاطي

وأهو الجبل وأبَّإبَّط مسقطُه وأهو الرمل بَّإبَّط : نزلالمجاز وأمن
 .سفحه

 .المفازة آبَّاطا وأضرب

.وأبَّواطنها ضمائرها وأاستشف وأمغابَّنها المور آبَّاطا : ضربوأتقول

 .أبَّـاق وأعبيـد آبَّـق عبـد ق ب أ

 .آبَّق مواطنـه مـن وأالعبـد سابَّـق الخيـر إلـى : الحـروأتقـول

 .البَّاق شأأّنهم وأمن الربَّاق رقابَّهم : فيوأتقول

 .مؤبَّلـة وأإبَّـل مغنمـة : غانـممؤثلـة مـال أثلـة لفلـان ل ب أ

ً وأتأّبَّـل ًا وأتغنم إبَّـل  .: اتخذهاغانم

 .مهملة أي أبَّل إبَّل وأهذه

لن ماله على وأالقياما السياسة أي وأالبَّالة البَّالة حسن وأفلن
 .البَّل العرب مال

النساء يقرب وألم النكاح ترك إذا فلن : تأّبَّلالمجاز : وأمنوأمنها
 .الماء عن بَّالرطب اجتـرأتا إذا وأتأّبَّلـت البَّـل أبَّلت من

: فقهتقول كما أبَّيل فهو أبَّالة أبَّل وأقد : أبَّيلللراهب قيل وأمنه
 .فقيه فهو فقاهة

 .السبيل بَّه لضاق البَّيل أبَّصرها لو : فلنةوأتقول

6



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

 .العقد وأهي البَّن كثير قضيب ن ب أ

أبَّن حسبـه وأفـي وأإحـن عـداوأاتا أي أبَّـن : بَّينهـمالمجـاز وأمـن
 .عيوب أي

 .عابَّـه إذا أبَّنـه يقـال الحـرما فيه تؤبَّن : لالحديث وأمنه

 .التفزيع بَّاب من وأهـو محاسنـه وأعـد : مدحـهوأأبَّنـه

 .النادب مدح في غالب وأقد

 .موتاكم وأيؤبَّن أحياكم يقرظ يزل : لمتقول

 .له أبَّهُت وأما له يؤبَّه ل ه ب أ

 .وأعظمته بَّهجته أي الملك أبَّهة عليه وأما

ّبَّه يتعظم أي علينا يتأّبَّه وأفلن  .وأتعظم : تنزهكذا عن وأتأّ

 .البنوة مـع وأالعقـوق البَّـوة مـع : البـرتقـول وأ ب أ

 .آبَّاؤه أي صدق أبَّوة وأأبَّوته

ًا وأأبَّوتا ًا وأتأّبَّوهـم تؤمهـم له : كنتوأأممته فلن قد كما جميعـ
ًا ليأّبَّو وأأنه الديم من السيور  .البَّاء فعل وأيربَّيه يغذوأه أي يتيم

ًا وأتأّبَّيت  .تبنيته تقول كما فلنة وأتأّممت فلن

 .كـذا يكـون أن إل اللـه أبَّـى ى ب أ

 .: امتنـعوأتأّبَّـى علـّي وأأبَّـى

 .عبيـة وأفيـه أبَّية نفس : لهالضيم وأآبَّي الضيم أبَّـّي وأهـو

 .الفحل : يأّبَّينأوأاب وأنـوق

 .الطُعاما يأّبَّى كان إذا بَّالضم أبَّاء وأأصابَّه
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الطُعاما حضر وأإن وأالبَّاء فالحمية الطُعان شأهد إن : فلٌنتقول
 .وأالبَّاء فالحمية

في يقولونه لشانئك أبَّا وأل لغيرك أبَّا وأل لك أبَّا : لالمجاز وأمن
لكا أبَّا ل الغيث علينا : أمطُربَّقوله لجفائه بَّعضهم أمر حتى الحث
 .سواك أبَّي وألعمر بَّيك أ : لعمروأيقال

وأهو وأالذخائر الصنائع من - ك سوا أبَّي لعمر : إنيالكميُت قال
 .الضياف أبَّو

الرأس : للكبيرالعمامة وأأبَّو الرؤيس أبَّو وأهو مثواك أبَّو وأمن
 .وأالعمامة

ّكّي أحور كل من غاادية النس ظباء لقيت وأقد ب تا أ مؤتتب بَّالم
 .لبسه أي السلح تأّتب قد غالما : هذاالمجاز وأمن

على فصارتا القوس حمالة من منكبيه أخرج : إذاالقوس وأتأّتب
 .كتفيه

جماعة وأهو المأّثم حضرتا وأإنما المأّتم حضرتا ما تقول ما تا أ
غالب وأقد وأقطُيع فئة قيل كما وأالفتق القطُع وأهو التم من النساء

 .المصائب في جماعتهن على

ًا إليه أتى ى تا أ  .فعله إذا إحسان

 .مأّتي الله وأوأعد

 .وأجهه من أي وأمأّتاته مأّتاه من المر وأأتيت

وأأتـى مأّتاتها من وأحدي أتيتها صماتها على بَّت : وأحاجةقال
 .: أفناهمالدهـر عليهـم

 .امرأته وأأتى

 .تؤتى أن وأطلبت : اغاتلمتالناقة وأاستأّتت
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مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

 .استبطُئوه إذا استأّتيناك حتى أتيتنا : ماوأيقال

ٌء وأطريق  .محلـال داٌر كقولهم التيان من مفعاٌل ميتا

 .غاابَّة أي ميداء حّي لكل وأهو ميتاء طريق : الموتاتقول

ّي فينا أتّي وأهو  .غاريٌب أي وأأتاوأ

 .يدرى ل حيث من : أتىوأأتاوأي أتّي وأسيٌل

 .المواساه جميل المواتاة كريم : فلنوأتقول

وأقيل له : ترفقتالمر لهذا وأتأّتيت انجبر حتى الدهر له تأّتي وأهذا
 .تهيأّتا

 .له تفصدتا إذا أصبته حتى بَّسهم له وأتأّتيت

 .سبيله له : سهلللسيل وأأتى

 .أرضك إلى له فأّتّا الماء وأفتح

 .ريعها أي أرضه إتاء وأكثر

ٍد ذوأ أي إتاء ذوأ وألبن إتاء ذوأ وأنخل  .كثير زبَّ

كمخض عناج له ليس القول : وأبَّعـضالطنابَّة ابَّن عمروأ قال
عليهم وأضربَّت خراجها أي أرضه إتاوأة وأأدى إتاء له ليس الماء

 .الجباية وأهي التاوأة

وأفي إتـاوأة العـراق أسـواق كـل : وأفيالتغلبي حنّي بَّن جابَّر قال
 .بَّالرشأوة أي بَّالتاوأة فاه وأشأكم درهم مكس امرؤ بَّاع ما كل

 .وأآثاره السيف أثر فيه ر ث أ

آثارها وأما حسان السري على مستصحباتا ما : أداعيكقال
 .بَّعده أي ذاك إثر هذا وأكان وأإثره أثره على وأجاء بَّحسان
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مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

ًا إلي تأّثر وأما  .بَّشيء يصطُنعك لم إذا أثر

 .الثـار حملـة مـن وأفلـان السنـة أي الثـر فـي ذلـك وأوأجـدتا

 .الحافر أثـر : عظيـمأثيـر وأفـرس

 .قرن عن قرن يروأيه أي يأّثره مأّثور وأحديث

ًا المتوارث : للقديمالمأّثور السيف وأمنه وأقيل كابَّر عن كابَّر
 .فرند أي أثـر لـه الـذي

مساع أي مآثر ! وألهموأإثره السيف هذا أثر أحسن : مايقال
 .آبَّائهـم عن يأّثروأنها

ٍة علـى الناقـة وأسمنـت  .منـه البقيـة وأهـي شأحـم مـن أثـار

أثر على أي غاضب أثارة على فلن : أغاضبنيالعرابَّي ابَّن وأعن
 .ذلك قبل كان غاضب

:وأتقول الوألين عن يأّثروأنها منه بَّقية أي علم من أثارة على وأهم
 .عاثر فأّسلم عثرتا وأإن آثر فأّعلم أثرتا إذا

أقول أن وأآثرتا علمت بَّوزن كذا أفعـل أن : أثرتاالنضر وأعن
ذوأ : وأهوأثرة عندي وأله وأأقدمه أوأثره الذي أي أثيري وأهو الحق
 .المير عند أثرة

ًا ماتا إذا بَّفلن تعالى الله وأاستأّثر بَّكذا عليك وأاستأّثر له مرجو
 .الرحمـة

 .عنـه فآلـه بَّشـيء اللـه استأّثـر وأإذا

الجور أمراء يستأّثر " أي أثـرة بَّعـدي : " ستـروأنالحديـث وأفـي
 .بَّالفيء
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مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

ًا هذا وأافعل ً أي أثير ذي وأآثر ما آثر مرارة بَّن الحارث قال أوأل
ذي آثر الشخص طويل طـرف بَّـرأس بَّللـت قـد : رأتنيالحنظلي

 .وأأفعولة فعلوة تكون وأجهين ذاتا الثفية ف ث أ أثير

 .القدر وأتأّثفت وأثفيتها القدر أثفت تقول

:النعمان يخاطب النابَّغة قال حوله : اجتمعوا: تأّثفوهالمجاز وأمن
 .نبرحـه فلـم : ألفنـاهبَّالمكـان وأتأّثفنـا

 .وأاحدة أثفية عليه وأهم عليه : تأّلبواالمر على القوما وأتأّثف

 .الشر بَّأّثافي مرجـوما وأفلـان

 .الثافي بَّثالثة وأرماه

 .كثيفة جماعة أي خشناء أثفية منهم وأبَّقيت

 .مثفاة وأامرأة أزوأاج ثلث له : ماتتمثفى وأرجل

ًا مثفـاة : نكحـتاليزيدي وأأنشد ل الموتا أن وأأعلم جمالها شأهيـر
وأمن مفجوع اليوما هو الذي من شأعري ليت مثفى وأكنت وأاقع بَّد
وأل لـه تنتـدب ل أي المـر لهـذا قـدرك تثف : لوأيقال فاجع هو

ّفـي  .لمثله أنـدب ل أي قـدري المـر لهـذا تث

 .له عدة جعلته إذا لكذا قدرة وأثفيت

ل أمـٌر وأذلك شأواحط عيص العيص قتلي : أأعقلزيد أبَّو وأأنشد
ّفـى العضـاه مـن شأجرة وأقيل السمرة الثلة ل ث أ قـدري لـه تث

وأالقـداح القصـاع منهـا تعمـل الخشبـة مستقيمـة طويلـة
ًا فوقعت تنحت ل وأفلن تنقصه إذا أثلته تحت قولهم في مجاز

 .أثلته

ًا : ألستالعشى قال ما ضائرها وألست أثلتنـا نحـت عـن منتهي
 .مال أصل أي مال أثلة وألفلن البَّل أطت

ً : أثلتقالوا ثم  .وأأثيل مؤثل وأشأرف وأتأّثلته مال
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 السللمية مشكاة

يتأّثم اللمم وأمن يتلثم الحياء من : فلنتقول ما ث أ أثالة أثل وأقد
 .يتحرج أي

وأهو الثاما من يفزعون ما أشأد الناما من يفزعون : كانواوأتقول
قبل النوى أصاب فعلة بَّي النوى هذي فعلت : لقدقال الثم وأبَّال

أجيـج وأللنـار وأأجـت فتأّججـت النار أجج ج ج أ أثامها المماتا
 .المصيـف أجـة وأاشأتـدتا

 .الشمس لعاب وأهو مجاج فيه للشمس أجـاج : هجيـروأتقـول

 .بَّملوحته : يحرقأجاج وأماء

كحفيف حفيف له كان إذا سيره في يؤج : مّرالمجـاز وأمـن
 .الظليم أجة أج وأقد اللهب

 .وأاضطُرابَّهم مشيهم : حفيفالقوما أجة وأسمعت

فقـر بَّعـد وأأوأجدنـي ضعـف بَّعـد أجدنـي الـذي لله الحمد د ج أ
وأعقد وأبَّناء القرا وأمؤجدة أجـد : ناقـةقولهـم مـن قوانـي أي

 .النسج مؤجد وأثوب وأالظافر النياب لمؤجد وأإنه مؤجد

 .عليـه مأّجـور وأأنـت فعلـت مـا علـى اللـه أجـرك

تجعلهـا " أي حجج     ثماني     تأّجرني     أن     علـى : "تعالـى قولـه وأمنـه
وأآتوهن : "تعالى قوله من المهر يريد التزوأيج علـى أجـري

فلن وأأجر المدة هذه عمل تمهرني أن : علىقال " كأّنه أجورهن
ًا له فكانوا ماتوا إذا وألده وأهو فاستأّجرتها داره فلن وأآجرني أجر

وألكن فاعل هذا آجر وأليس وأقبيح خطُأّ فإنه مؤاجر تقل وأل مؤجر
كقولـك مؤاجـرة الجير : آجرقولك فاعل هو الذي وأإنما أفعل

 .وأعاقده : عاملـهيقـال وأكمـا وأعاوأمـه شأاهـره

 .الجرة فأّعطُاه الجرة : طلبوأتقول

ً له ضربَّت ل ج أ المل طويل الجل قصير آدما : ابَّنوأتقول أجل
 .الجل وأيذر العاجل يؤثر
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 .بَّالجال النفوس فأّصبن الجال عيون : أجلنوأتقول

 .: اجتمعتالصوار وأتأّجلت

الطاما في وأالملوك الجاما في السد منه تنجو ل المـوتا ما ج أ
 .كرهه أي أجمه حتى وأاحد طعاما على وأداوأما

 .المحن تُجر الحن : إنتقول ن ح أ ن ج أ

 .قديمة وأمؤاحنة عظيمة مضاغانة وأبَّينهما

ًا الشيء يأّخذ : لمننباذ أخاذ إل أنت ما ذ خ أ ينبذه ثم عليه حريص
ًا  .العـدوأ يد في أخيذ وأفلن سريع

 .محنه وأأخيذ فتنـه أسيـر وأهـو

بَّطُريقتنا أي بَّأّخذنا لخذتا منا كنت وألو أخذهم أخذ وأمن وأذهبوا
 .وأشأكلنا

 .النساء عن مؤخذ وأهو رقية أي الناس بَّها تؤخذ أخذة وألفلنة

وأالخذة بَّأّخذ الناس يصطُاد " وأهو جملي : " أؤخذالحديث وأفي
 .الرقية

 .آخرهـم عـن جـاءوأا ر خ أ

وأالستر فآخر آخر عن يرذلون وأالناس فآخر آخر عن يحر وأالنهـار
 .الرحل آخرة مثل

ًا وأمضى ًا وأتأّخر قدم  .أخر

 .الناس أخرياتا في وأجاءوأا

 .عينـه بَّمؤخـر إلـّي وأنظـر المنـون وأأخرى الدهر آخر أكلمه وأل

ًا وأجئت  .وأبَّأّخرة أخير
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ًا وأبَّعته ًا معنى بَّنظرة أي بَّأّخرة بَّيع  .وأوأزن

 .مآخير نخل من مئخار نخلة وأهي

وأالغرض وأبَّعد عنا غااب من أي الخر الله : أبَّعدالكناية وأمن
 .للحضور الدعاء

 .الولد إخوة من أقرب الوداد إخوان

الشر بَّأّخي وألقيته تآٍخ وأالحماسة السماحة : بَّيـنالمجـاز وأمـن
 .بَّشر أي الخير وأبَّأّخي بَّخير أي

 .ثابَّتـة آخيـة الميـر عنـد وأله

 .الرن المهر يحلها ل آخيـة لـه وأشأـددتا

 .الرياء أوأاري وأحل الخاء أوأاخي بَّينكما الله وأشأد

 .وأأرب فلن أدب وأقد الناس آدب من هو ب د أ

 .مأّربَّه فيها لحد ما مأّدبَّه : الدبوأتقول

 .يأّدبَّهم عليه : جمعهمالمر على وأأدبَّهم

 .لتشاوأرهم جيرانك : إيدبيقال

ًا قتالي : وأكيفقال تأّشأبوه ل أن الحق على يأّدبَّونكـم مشعـر
 .إليه وأندبَّهم عليه : أدبَّهموأتقول بَّباطل

 .الجادب نقره الدب انتقر وأإذا

 .ماؤه كثر إذا البحر أدب : جاشالمجاز وأمن

 .شأده كل منه وألقيت إده داهية في منه بَّقيت د د أ

 .خشونة في للين مبشر مؤدما : فلنالمجاز وأمن ما د أ
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وأرأد الضحى شأد وأأتيته منه أكرما السماء أديم تحت وأليس
 .بَّمعنًى الضحى وأأديم الضحى

ًا النهار أديم وأظل ًا الليـل وأأديـم صائمـ  .كله أي قائمـ

لها يجز المتهى على يوما وأأديم ليلة : فباتتإبَّل يصف بَّشر قال
ًا حلونا : فباتواسبيع بَّن عوف بَّن معقل وأقال الثغاما وأبَّاتت حرس
ًا يعذفن ل الليل أديم :أبَّيه بَّني وأأدما قومـه إداما وأفلـان عود

 .أمورهم يصلح وأمن وأقوامهم لثمالهم

 .وأمقدمهم : لسيدهمقومه أدمة وأهو

 .الماء فيه جرى إذا العود وأأتدما

بَّيـن يريـدوأن مثلـه وأالـأّدما الدراهـم بَّيـن : ليـسالكنايـة وأمـن
ن أوأس قال وأالدما بَّالدراهم أهلهما تبايع لن وأاليمـن العـراق

ًا بَّنفسك نفسي عدلت : وأماحجر الدراهم بَّين بَّه سمعت سيد
 .عداته قهر حتى أداته للحرب أخذ ى د أ وأالـأّدما

المجاز : وأمنقولهم من عليه قوي أي المر هذا على مؤد وأفلن
لطُاف أداوأي حلوقه في قطُا من بَّرعال : غادتاالراعي قول

 .الحواصل أراد العقد موثقة الطُي

 .قرنـاء أذنـاء شأـاة لـي اطلـب ن ذ أ

فأّذنوا " بَّه فأّذن بَّالمر وأآذنته الذن أحسـن لـي فـأّذن وأحدثتـه
 ". وأرسوله     الله     من     بَّحرب

 .بَّه وأأنذر وأحذره فيه تقدما إذا بَّالشر وأتأّذن

 .بَّـه تـأّذن فقد بَّشيء السلطُان منادي نادى وأإذا

 ". ربَّـك     تـأّذن     وأإذ " محالـة ل سأّفعلـه أي كـذا لفعلـن وأتأّذنـت

 .الذن فحجبني عليـه وأاستأّذنـت
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وأهما أذن وأهي سمعة كان إذا الذان من أذن : فلنالمجاز وأمن
 .عروأته وأهـي الكوز بَّأّذن وأخذ أذن

 .لها آذان ل كيزان وأالكواب

بَّعدما المضرحية فيه : توهنالطُرماح قال السهم أذنا فيه وأمضت
: وأبَّتناالحجازيين بَّعض وأأنشدني وأعامـل بَّلقعي أذنا فيه مضت

ًا فلن وأجاء بَّكور نلوذ أن إل الريح من لهـا ذرا ل بَّقروأاحيـة ناشأر
ًا أي أذنيه  .طامع

ًا وأجاء ً أي أذنيـه لبَّس  .متغافـل

يخفى وأل أعرفه أي وأأذنيهـا الرنـب أعـرف : أنـاالمثـل وأفـي
 .الرنب علّي تخفى ل كما علّي

 .موقنه بَّصلحه وأالنفس مؤذنه بَّالخير : سيماهوأتقول

 .بَّإدبَّاره نادى أي يهيج أن أراد إذا النباتا آذن وأقد

 .بَّأّذيه وأتراوأح تغادي بَّذيه جارة من بَّالله أعوذ ى ذ أ

 .الماذي تشرب الذي : اركبوأتقول

 .حفاوأة ل : مأّربَّةمثل في ب ر أ

 .شأئت حيث إلى اذهب أي الرض من بَّمآربَّك : ألحقوأيقولون

هذا إلى آربَّـك وأمـا مـآرب للظمـاء مـأّرب ماء : فيوألبعضهم
 .أرب فيه لي وأما المر

 .لربَّه مالك وأفلن

 .الرجال من الربَّة أوألي غاير من وأهو

 .الدهاء وأهو إرب وأذوأ أرب وأفلن

 .الداهية : الربَّيوأمنه
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 .صاحبه من آرب وأهو

 .أخـاه يـؤارب وأهـو

 .وأعناء جهل الريب : مؤاربَّةوأيقـال

ًا وأقطُعها : عضهاالشاة وأأرب ًا إربَّ  .إربَّ

 .آرابَّه فتساقطُت وأجذما

 .: وأثقتهاوأأربَّتها : توثقتالعقدة وأتأّربَّت

 .أوأقدها نارك أرث ث ر أ

 .وأالراث الرثة يسمى نحوها أوأ روأثة من بَّه توقد وأما

 .الفتنة نار وأأوأقد : أفسدالقوما بَّين : أرثالمجاز وأمن

أرج وأبَّيت وأتأّرج الطُيب وأأرج وأأريجها اللطُيمة أرج فغمني ج ر أ
 .بَّالطُيب

 .إليه رجع ذهب حيثما أي وأطنه إلى يأّرز فلن يزال ل ز ر أ

 .تقبض أي أرز سئل إذا وأفلن

ًا إل الجبل أعلى بَّلغ وأما ًا أي آرز مشيه في النبساطا عن منقبض
 .إعيائه شأدة من

 .الفقار لرزة الدابَّة هذه وأإن : ثابَّتةآرزة وأشأجرة

يقال بَّردها لشدة فيها من : يأّرزآرزة بَّليلة : بَّتناالمجاز وأمن
 .البرد من أصابَّعه أرزتا

من آمن هو ض ر أ ش ر أ النامل بَّردهن من أرزتا : وأقدقال
 .الرض من وأأشأد الرض

 .يبرح فلم الرض : لزمافلن وأتأّرض
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ًا رأى إن : فلنوأتقول ًا أصاب وأإن تعـرض مطُمعـ تأّرض مطُعم
ًا أي أرض ابَّن وأأتانا  .غاريب

 .أريضه وأأرض عريضه بَّعروأض وأنزلنا

 .له : خليقللخير أريض وأهو

للعلـى أريـب كـل العضوض المأّزق حماة : مناالرقط حميد قال
ًا أرضت وأقد مأّروأضة وأخشبة الرضة من أفسد وأهو أريض " أرض

 ". منسأّته     تأّكل     الرض     دابَّة

ًا كان إذا وأأرضه سمائه بَّين ما بَّعيد : فـرسالمجـاز وأمـن  .نهد

ًا له كنت أطاعني : منوأيقال  .التواضع يراد أرض

 .بَّالضرب يبالي ل أي فأّرض ضرب إن وأفلن

 .الهم وأأرقني أرق أصابَّه ق ر أ

 .مرقوق وأدمع مؤرق جفن : لهوأتقول

 .أراكه بَّعود مستاكه من أفديك ك ر أ

 .أوأارك ظباء وأكأّنهن

 .كالترائك بَّيض مع الرائك على متكئون : هموأتقول

 .أروأمـه أطيـب مـن أكروأمـه ذاتا : نفـستقـول

 .الرما عليك يحرقون العرما حّسادك : رأيتوأتقول

 .أرن وأمهر مرح أي أرن فيه ن ر أ

 .: شأديدوأأروأناني أروأنان وأيوما

ر أ أروأنانـي يوما سفوان على منـا النعمـان لنسـوة : وأظـلقال
 .الـأّروأى كبـارح وأأنـت أروأى فمـا إليـك : أعطُـشتقـول ى
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 .الشعف أروأية وأكأّنها الشعف روأيـة : تدنيهـاوأتقـول

النحـل عمـل وأهـو كالشـرى وأشأـره كالـأّرى : خيرهوأتقول
 .العسـل

ًا تأّرى النحل : أرتايقـال سمي كما العسل بَّه فسمي أري
ًا المكسوب  .كسب

: يشمنزهير قول في الجنوب أرى المطُر : تسميةالمجاز وأمن
: إنوأقولهم العماء حواجبها على - جنوب ال أرى وأيرش بَّروأقه
 .الشر من منها يتولد ما وأهو عداوأة أرى بَّينهم

 .وأيؤازره يؤامره من وأمعه أزره بَّه شأد ر ز أ

 .وأعاوأنك ظاهرك إذا فلن عليه فآزرني كذا وأأردتا

 .يأّتزروأنها إزرة العرب من قوما وألكل الزرة لحسن وأإنه

ًا بَّعضه يؤازره : الزرعالمجاز وأمن وأتأّزر وأالتف تلحق إذا بَّعض
ًا النبت  .تأّزر

ترى ما وأحتى ربَّاه تخايلت حتى النبت فيه : تأّزرثعلب وأأنشد
 .له تشمر إذا مئزره للمر وأشأد نوما الشاء

وأقال مئـزره الـوروأد أمـر علـى : شأـدالحمار صفة في قال
الزارا محافظتي شأـدتا إذا تعرفيني ألما لهـا فقلـت :الفرزدق

 .الهضـاما بَّـه وأتـأّزرتا الكاما بَّه فتعممت الحيا وأعم

 .وأالـأّزار المئـزر عفيـف وأفلـان

الـإزار عفيـف : هـووأتقول الزر معاقد : وأالطُيبونخرنق قالـت
 .الـأّوأزار مـن خفيـف

" وأتأّزير إزاري وأالكبريـاء ردائـي : " العظمـةالحديـث وأفـي
 .وأالردء الزار وأيسمى بَّه يلزق بَّحويط : تقويتهالحائط
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ًا وأنصره ًا نصر  .مـؤزر

نسخـة مـن الكتـاب آخـر فـي يكتـب مـا الديـوان أهـل وأيسمـى
ًا الكتاب وأأزر الزار المهماتا بَّعض في فصـل أوأ عمـل تأّزير
ًا لي وأكتب ًا كتابَّ ًا بَّكذا مصدر  .بَّكذا مؤزر

 .الزار لها وأيقال بَّسواد أزرتا كأّنمـا مـؤزرة وأشأـاة

الفخذين إلى البياض نزل فإن العجز : أبَّيضآدر بَّوزن آزر وأفرس
 .أزر وأخيل مسروأل فهو

 .نشيشها صوتا وأهو أزيـز وألهـا البرمـة أزتا ز ز أ

 .وأهزيزها الرحا أزيز وأصدعني الرعد أزيز وأهالني

 .بَّإزعاج عليه وأحمله بَّه : أغاراهكذا على وأأزه

 .وأينزعج منـه : يمتعـضكـذا مـن يأّتـز وأهـو

 .أزيز : لجوفهالمجاز وأمن

 .وأعجل : دناالرحيل أزف ف ز أ

الوزيف من وأكأّنه الجمزى بَّوزن الزفى يمشي : أقبلوأمنه
 .وأاوأ عـن وأالهمزة

 .رحيلهم وأأزف رحيلهم أزوأف وأساءني

 .متدانين تطُانبوا إذا فتآزفوا فلن بَّنو وأأشأتى

 .لزوأفها القيامة وأالزفة

من يغشاه البيت ذرى قرمهـا العشيـة قصـر : وأبَّادرهـاهدبَّة قال
: أمرهيقال كما ضيق أي أزف عيشه : فيالمجاز وأمن آزف القر

 .خلقه لتقارب قصير :متآزف وأرجل وأمتقارب قريب

 .: الصغيرةالمتآزفة وأالمزادة
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 .المآزق في ثبت وأهم المتضايق المأّزق في ثبتوا ق ز أ

 .العيش من : ضيقأزل في هم ل ز أ

حبسوا أي هزلوا حتى وأأزلوا أزلهم وأطال نزلهم : قلوأتقول
ًا الزل في : كانوأقولهـم عليهـم وأضيـق ًا قادر أزلي وأعلمه عالم

ذلك في نظروأا وأكأّنهم العرب كلما من ليس مصنوع الزلية وأله
 .أزل لم لفظ إلى

وأفرس وأأمسكه عليه : عضاللجاما فأّس على الفرس أزما ما ز أ
 .الزما للحمية قيل وأمنـه عليـه فأّزما مالي وأأخذ أزوأما

 .الزما دوأاء كل وأأصل البردة داء كل : أصلالعرب وأتقول

 .الزما للمحتمي وأيقال

 .الطُعاما من الرزء : قليلأزوأما وأرجل

وأأزوأما آزمة وأسنة أزمة وأأزمتنا علينا الدهر : أزماالمجاز وأمن
إذا موطن كل في الله سيوف جذاما وأأصابَّتهم أوأازما وأسنون
ًا قصـرتا وأإن أزاما اللقـاء يـوما أزمت علـى قبيلة أكـف يومـ

 .عضوض كريهة عضت إذا أي جذاما أكـف نالتـه المجـد

 .مضيقه في أي الطُريق مأّزما في وأالتقينا

وأصدهن ألف ضيق بَّمـأّزما حبسن إذا : وأمقامهنساعدة قال
 .بَّحذائه أي وأبَّإزائه إزاءه : جلسيقال ى ز أ الخشب

 .بَّه : للقيموأأزاؤه ماله حافظ هو المجاز سبيل على قالوا ثم

وأهي سورة فيها الكيس من إزارها تحل مـا معـاش : إزاءقال
كونهم في يقاوأمونهم أي فلن بَّني يؤازوأن فلن : بَّنووأيقال قاعد
ٌد يؤازيه ل وأفلن للحرب إزاء  .أح

 .اليمن بَّلد في المآسد وأأكثر مأّسدة فلن بَّني أرض في د س أ
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 .جرأته في كالسد صار أي عليه : استأّسدالمجـاز وأمـن

 .مذهب كل وأذهب وأجن : طالالنبت وأاستأّسد

 .بَّه : أغاراهبَّالصيد الكلب : وأآسدالنجم أبَّو قال

 .بَّينها : هارشالكلب بَّين وأآسد

 .: أفسدالقوما بَّين وأآسد

وأليس بَّه يؤسر الذي القد وأهو فأّطلقه إساره : حّليقال ر س أ
 .السر بَّعد أي القتل إل السار بَّعد

 .للعدوأ وأاستأّسـر

قد بَّغاث فهو طلق وأمن استأّسر قد طليق فهو تزوأج : منوأتقول
 .استنسر

 .السـر أخـذه وأقـد البـول مـن أسـر وأبَّـه

ًا الله لك : أبَّىأدعيتهم وأفي  .أسر

المأّسور بَّطُـن علـى يوضـع الـذي وأهـو أسر بَّعود فل وأعولج
 .فيبرأ

 .التفاؤل بَّه يقصدوأ أن إل خطُأّ وأهو يسر : عودالعامة وأتقول

 .فلن أسر وأقد

 .وأأسرتي رهطُي وأهم

 .عسره بَّك نزلت إذا أسرة لك : ماوأتقول

من خلقه إحكاما قوى أي أسره تعالى الله : شأدالمجاز وأمن
عرقوبَّي طرفي يربَّط أن وأهو قتبه أسر ما أحسن : ماقولهم
 .بَّالسيور السرج أحناء ربَّط وأكذلك بَّربَّاطا القنب
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 .أسه من وأقلعه الوأل أساسه على بَّيته بَّنى س س أ

ًا فلن : مازالالمجاز وأمن الدهـر وأأس الدهر آست على مجنون
 .الكذب أمره أسـاس وأفلـان وأجهـه علـى أي

 .هدمه فقد بَّالعدل ملكه يؤسس لم وأمن

 .وأأحزنني : أغاضبنيقلت ما " وأآسفني يوسف     على     أسفى     يا "

 .بَّالنباتا تموج : لأسيفة : أرضالمجاز وأمن

من تتخذ الغاصان دقيق نباتا وأهو السل من غاربَّال عنده ل س أ
 .أسلة الواحدة بَّالعراق الغرابَّيل

وأالذراع اللسان وألمستدق التشبيه على السل للرماح وأقيل
 .السلة

يريد عظمت أما أأسلت مطُرتكم كانـت : كيفلخر أعرابَّي وأقال
جمع وأهي الضرائر بَّلغت : مافقال عظمها أما الذراع أسلة أبَّلغت
 .البَّهاما ضرة

 .كالسل وأجعلته : حددتهالسلح وأأسلت

ًا تلمجت ما إذا سديساها : يباريالعقيلي مزاحم قال مثل شأب
أسنة من أمضى ألسنتهم أسلتا وأتقول المؤسل السلح إبَّزيم

 .أسلهم

 .الصابَّع أسيلة وأكـف أسيـل فهـو أسالـة خده : أسلوأمنه

 .أسيل مسترسل سبط وأكل

: تنبيءتقول الكرما دليل وأهي السالة الفرس خد في وأتستحب
 .جده أصالة عن خده أسالة

 .أسامة من أجرأ ما س أ
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ريـح من الغشي وأهو بَّالسن شأبيه الوسن : بَّعضوأتقول آسن ماء
 .البئـر

 .آسن فهـو المائـح أسـن

ًا الجرح أسوتا وأ س أ ًا أسو  .وأأس

الثقال لمضلع وأحمل الشق وأأسا وأالتقى البر : عندهالعشى قال
 .أوأاس نساء من وأآسية أساة قوما من آٍس وأهو

 .السية للخافضة وأيقولون

 .بَّه يؤتسى بَّأّن خليق وأهـو إسـوة فلـان وأفـي

 .فتأّسى المصاب وأأسيت مؤاساة بَّمالي وأآسيته

 .السى تدفع السى : إنوأتقول

 .: أصلحتالقوما بَّين : أسوتاالمجاز وأمن

 .آسية الواحدة الساطين وأهي الوأاسي ثابَّت وأملك

 .أشأبة غايضة ب ش أ

: "الحديث وأمنه فيه مجاز ل حتى الشجر النفاف شأدة وأالشأب
 ". أشأب وأبَّينك بَّيني

 .: مختلـطأشأـب : عـددالمجـاز وأمـن

ًا كـان وأإن منـك : " عيصـكمثـل وأفـي  ". أشأبـ

أشأابَّة وأعنده يؤتشـب ممـا تـك لـم : رجراجـةوأاتشبـوا وأتأّشأبـوا
وأهم وأحلل حراما من : تخاليطالمال من وأأشأابَّة الناس من

 .وأأشأائب أشأابَّاتا

غاسان من قبائل غازتا قد قيل إذ بَّالنصر لهم : وأثقتالنابَّغة قال
 .بَّينهم وأأشّأبته : اشأتبكبَّينهم الشر وأأشأب أشأائـب غايـر
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 .أشأران جمع أشأارى وأقوما أشأر بَّطُر فلن ر ش أ

 .أطرافه وأتحزيز حسنه وأهو أشأر ثغرها وأفي مؤشأر وأثغر

وأوأصف لمعانه في تردد إذا بَّالشأر البرق : وأصفالمجاز وأمن
 .غالوائه في مضى إذا بَّه النباتا

النباتا أشأر الثرى استسربَّها إذا العروأق : إنالصغر نصيب قال
كالشأاء العيدان وأل كالشاء البَّل ليس ى ش أ المـزرع وأطاب بَّها

 .أشأاءة الواحدة النخل صغار وأهي

 .: أغالقتهوأأوأصدته الباب آصدتا

 .: مطُبقةمؤصدة وأقدر مؤصد وأبَّاب

 .مؤصد عنه الخير وأبَّاب مرصد بَّالشر : هووأتقول

إصر وأل الصر ينقض أوأ بَّالعهد يخيس أن من أوأفى هو ر ص أ
 .وأمواثيق عهود أي يرعونها آصار وأبَّينهم وأبَّينهم بَّيني

ً إصرك أتنقض وأالحاصناتا الحواصن بَّـن : أيـاطرفة قال حال
ًا     علينا     تحمل     وأل " الثقل أي الصر عنهم وأحمل فحال " وأقال إصر

عنهم الصر وأالحامل سراتهم يغشى أن الضيم مانع : ياالنابَّغة
 .العاطفـة وأهـي رحـم آصـرة وأبَّينـه بَّينـي وأليـس غارقوا بَّعدما

 .آصرة علّي تأّصرك وأما بَّيننا ما آصـرة اللـه وأقطُـع

 .بَّاصـره بَّعيـن أمـري في وأنظر آصرة بَّغير علي : عطُفوأتقول

 .الطُنـب وأهـو بَّيتـه إصـار إلـى بَّيتـي إصـار وأفلـان

ًنى وأمقاصري وأمكاسري وأمؤاصري مطُانبي جاري وأهو  .بَّمع

من فاعل أوأ الصر من مفعل وأهو المأّصر إلى فلن وأمضى
 .الحاجز بَّمعنى المصر
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 .المواصر أوأ المآصر أهل الله وألعن

 .الحائط وأأصل الجبل أصل في قعد ل ص أ

 .لسـان وأل له نسب ل أي فصل وأل له أصل ل وأفلن

ً الشيء وأأصلت أصل وأقد العقل وأأصيل الرأي لصيل وأإنه تأّصيل
 .أصالًة

ًا يزال ل بَّها هو أي لصيل بَّأّرضنا النخل وأإن  .يفنى ل بَّاقي

يعيش تليذة أرض أي أصيلة : لفلنيقولون الطُائف أهل وأسمعت
 .بَّها

 .بَّأّجمعهم أي بَّأّصيلتهم وأجاءوأا

 .أصلهـا وأثبت : نبتتالشجرة هذه استأّصلت وأقد

 .دابَّرهـم : قطُـعشأأّفتهـم اللـه وأاستأّصـل

ًا : أصلهوأيقال ً يأّصله علم ًا قتله بَّمعنى أصل من إما وأهو علم
حية وأهي الصلة من وأإما وأحقيقته أصله أصاب بَّمعنى الصل
 .فتهلكه النسان على تثب قتالة

ً وألقيته ً أصيل ً وأأصل ًا وأأصيلل ًا أي وأأصيلن  .عشي

ً وألقيته ً أي مؤصل  .الصيل في داخل

بَّمصادهم الثقة إل وأارفضاضهم شأرادهم سبب كان ما ض ض أ
 .المجأّ وأهو وأإضاضهم

ًا نعامـة : لنعتـنقال ّلت خرجاء ميفاض ا ض أ الضاضا تبتغي ظ
 .كالضاء دروأع وأعليهم الغدير وأهي كالضاة درع عليه

القوس أطر العود أطر ر طا أ بَّجمر رامين الضا لبَّسين وأخرجوا
ًة يده في وأرأيت عطُفه إذا ًا أي مأّطور  .قوس
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ّطر  .: انثنىوأانأّطر ظهورهم في القنا وأتأّ

مـار إذا القنـا مـن تقمصـون أناس : وأأنتمحبناء بَّن المغيرة قال
انأّطر الرمح إذا بَّالسيف : نضربآخر وأقال وأتأّطـرا أكتافكـم فـي

 .مشيها في تثنت :المرأة وأتأّطرتا

هي وأإن فتعذر إتيانهن عن وأتعتل فيزرنها جاراتها : وأتشتاقهاقال
ًا نواعم أتينهـا لهـن تفصـد لم شأاربَّك وأقص التأّطر مشيهن بَّيض

بَّالشـيء محيـط وأكـل بَّالشفـة أحـاطا مـا وأهـو الطـار يبدوأ حتى
 .المنخل وأإطار الدف كإطار إطـاره فهـو

ًا : أطرتاالمجاز وأمن  .مودتك على فلن

 .حولهم حلوا إذا فلن لبني إطار فلن وأبَّنو

ل إطـار لهـم وأنحن قراضبة نمير بَّني حي الحي : وأحلبَّشر قال
 .حنت أي البَّل أطت ما آتيك

 .المحامل وأأطيط الرحال نقيض حبذا وأيا الركاب أطيط وأشأجاني

 ". أطيط وأله نومان الجنة بَّاب على : " ليأّتينالحديث وأفي

 .وأحنت ؤقت أي الرحم بَّك : أطتالمجاز وأمن

بَّعدها شأمطُت وأقد وأأطـت سرحتـي عرفتنـي : قـدالغالب وأقال
أهل أي وأصهيل أطيط أهل هم فإذا فلن بَّبني وأنزلت وأاشأمطُت

 .وأخيل إبَّل

العواتق أهل : همتقول وأالبَّاطل الطال لحق خيل ل طا أ
 .الياطل اللحق وأالعتاق العياطل

 .حصونها وأهي المدينة آطاما من أطم إل هو ما ما طا أ

 .مرفعة أي مؤطمة : آطاماوأيقال

 .أمواجه : ارتفعتالسيل : تأّطمالمجاز وأمن
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 .لهبها : ارتفعالنار وأتأّطمت

 .غاضبه في : تطُاوألفلن علّي وأتأّطم

 .وأفضله غالبه إذا فلن يأّفوخ ركب خ ف أ

 .أوأله في سرى إذا الليل يأّفوخ وأضرب

ًا ًا له أف  .مرارته من فتأّفف وأاستمره بَّه فتأّفف وأكلمه وأتف

آفاق في وأما وأأفقي أفقي وأهو الفاق في جوال فلن ق ف أ
 .البيـت آفـاق فـي البخـور رائحة وأعجت سحاب طرة السماء

أصحابَّه على أفق وأقد فضله في غاالب أي آفق فائـق وأفلـان
 .وأأفقهم

وأقال المعاشأر على الفقون - ن الراتقو : الفاتقونالكميت قال
وأاحد بَّوزن أفق وأفرس أفق وأخال ضخم أب : بَّينالنجم أبَّو

 .: رائعةالفاق

ًا : رأيتتقول  .أفق على آفق

 .أفيق جمع جلودها أي أفقها امتدتا حتـى البَّل وأشأربَّت

 .الخير عن مأّفوك وأفلن : صرفهرأيه عن أفكه ك ف أ

ًا مأّ الصنيعة أحسن عن تك : إنأذينة بَّن عروأة قال ففي - فوك
 .رأيي عن فأّفكت كذا أفعل أن وأرأيت أفكوا قد آخرين

 .: انقلبتبَّأّهلها الرض وأأتفكت

المختلفاتا الرياح وأهي الرض زكت المؤتفكاتا كثرتا وأإذا
 .المهاب

 .: كذابأفاك وأرجل

 .بَّالفيكة ! وأرماهإفكه أبَّين وأما
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 .للفيكة يا عليه المفتري وأيقول

يقول كذاك بَّيننا الفائك يقولون : رجالميادة ابَّن وأقال
من : مجدوأدةمأّفوكة : أرضالمجاز وأمن الفائكا الكاشأحون

 .وأالنباتا المطُر

 .: مجدبَّةآفكة وأسنة

 .أوأافك وأسنون

 .وأأفول أفل نجوما ل ف أ

 .آفل وأنجمه سافل كعبه وأفلن

 .الصغيـر مـن الكبيـر أي الفيـل من وأالقرما

 .كالفال البزل وأل كالطفال الشيوخ : ماوأتقول

أفنت من أفن عقله وأفي العقل : منزوأفمأّفون فلن ن ف أ
 .لبنها الحالب استنزف إذا الناقة

 .الخرب مأّقط في تلحموا طا ق أ

 .المأّقط حملة من ل القط عمله من : فلنوأتقول

 .القنن بَّعض في القن بَّعض بَّيتـي : ليـتتقـول

قامة قدر قعرها الرأس ضيقة الجبل أعلى في حفرة شأبه وأالقنة
 .قامتين أوأ

 .مؤكفه حمر كأّنهم معكفه الهوان على رايتهم ف ك أ

 .أكلتا منعت أكلة رب ل ك أ

 .الكلة من لقمان وأكان

 .وأمأّكلة أكلة لفلن كذا وأجعلت

29



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

ً عنـده ذقت وأما ًا أي بَّالفتح أكال  .طعام

 .أكال فيهما : وأقعوأالعود السن وأتأّكلت

 .آكلة رجله في وأوأقعت

 .أكيلـي وأفلـان

 .سـوء بَّأّكيـل منـه وأبَّليـت

 .ثمره أي دائم بَّستانك وأأكل

ًا أوأ لقمة أي وأاحدة أكلة أطعمني وأما  .قرص

أي وأشأربَّه مالي وأأكل وأشأربَّها غانمي أكل : فلنالمجاز وأمن
 .السكين وأهي اللحم بَّآكلة وأجرحه الناس أطعمه

 .الحجارة أظفاره وأأكلت

عليه تعنى كلما الصخر أظفاره أكلت : وأقدحجر بَّن أوأس قال
ًقى طول ً مر  .الغيبة وأهي وأإكلة أكلة ذوأ وأفلن توصـل

 .: يغتابَّهمالناس يأّكل وأهو

 .: أفسدالقوما بَّين وأآكل

 .الحطُب النار وأأكلت

ًا بَّعضها يأّكل كأّنما لهبها : اشأتدالنار وأأتكلت  .بَّعض

 .البريق شأدة من : توهجالسيف وأتأّكل

 .بَّصيص له مما وأنحوهما المذابَّة وأالفضة الثمد تأّكل وأكذلك

مصحاة مثل على إثره تأّكل جفـن مـن سـل : إذاأوأس قال
آكل وأسلم عليـه اللـه صلـى اللـه رسـول وألعـن تأّكل اللجين

 .وأمؤكله الربَّا
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 .وأاليها من خير رعيتها أي آكلها من خير حمير وأمأّكول

المربَّاع يأّكلون الذين الساداتا من أي الكال ذوأي من وأهو
 .وأنحوه

ًا وأأكلتك  .منه : أمكنتكفلن

 .الممزق قال وألما

ً كنت فإن قال أمزق وألما فأّدركنـي وأإل آكل خير فكن مأّكول
 .غايري أؤكلك وأل آكلك : لالنعمان

 .أموالهم : يأّكلالقوما يستأّكل وأفلن

 .الحاديـث يأّكل حديث وأهذا

أصلـه لـأّن اليـاء أكلتهـا مرئـّي فـي " الـواوأ العيـن " كتـاب وأفـي
 .مـرءوأي

 .جسدي من كـذا موضـع وأأكلنـي

أي تبعة بَّوزن وأأكلة وأأكال جلسة بَّوزن إكلة وأبَّه جسده وأتأّكل
 .قليل أي رأس أكلة وأهم حكة

 .ماتا إذا أكله وأانقطُع

 .الغزل كشير : صفيقأكل ذوأ ثوب وأهذا

ًا تاجر من أعرابَّي وأطلب ًا : أعطُنيفقال ثوبَّ  .أكل له ثوبَّ

ًا كان : إذاالدنيا من الكل لعظيم وأإنه  .حظيظ

ّتت هرما إذا روأقه البعير وأأكل  .أسنانه وأتحا

ًا الماء يمج لنه الماّج وأهو  .مج

ً لفلن وأعقدتا  .يؤكل وألم فسلم حبل
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 .المآكم عظيمة امرأة

 .التل وأهي الكمة من العجز من الوثيرتان اللحمتان وأالمأّكمتان

 .أمه إلى سرك تفش وأل أكمه على تبل : لالمجاز وأمن

ًا عليـه صـاروأا ب ل أ ًا ألبـ وأتأّلبوا عداوأته علـى اجتمعـوا إذا وأاحـد
 .غايرهم عليه استنجدوأا إذا عليه وأألبوا : تجمعواعليه

ألبوا وأقد وأقربَّتي صفني الخبتين بَّذي : طرحتالخناعي مالك قال
 ". عملهم     من     آلتناهم     وأما " تا ل أ المسارب وأقل حولي

 .أمت مزايدهم في وأل ألت مزاوأدهم في ما وأتقول

 .يدامج ل أي يؤالس وأل يدالس ل فلن س ل أ

.وأالكذب الخيانـة مـن أي وأاللـق اللـس مـن بَّـك نعوذ إنا وأاللهم

ًا تأّلف وألو ف ل أ ًا بَّأّدنى شأوطا وأحش من أكارعه موشأي ألفا دله
 .دوأاجنها من أي الطُير أوأالف من وأهذا

 .المكان هذا ألفت قد الطُير وأهذه

 .مكملة أي مؤلفة ألف وأهذه

 .اللوف أصحاب من أي المؤلفين من وأفلن

ًا إبَّله : صارتافلن ألف وأقد  .ألف

 .وأأتلق البرق تأّلق ق ل أ

 .جنون أي أوألق وأبَّه

 .الذئبة وأهي إلفة إل هي وأما

 .بَّالرطب الزبَّد وأهي ألوقة وأكأّنه
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أسـودا سـم عاديتـم لمـن وأإنـي للوقة سالمتم لمـن : وأإنـيقال
شأهوان طيـان تعجلهـا ألوقة من عندنا أشأهى : حديثكوأقال

 .الهمـزة بَّطُـرح : لوقـةوأيقـال للطُعم

 .: لينهالطُعاما وألـوق

 ". لي مالوق إل آكل : " وألالحديث وأفي

 .المروأق إل يشرب وأل الملوق إل يأّلك ل : فلنوأتقول

.الرسالة وأهي وأمأّلكتي ألوكي اليد وأاحمل فلن إلى ألكني ك ل أ

 .رسالتي يحمل من أي إليه لي يستأّلك : وأمنقال

 .ألوكته فاستأّلك فلن وأجاء

ً     مؤمـن     فـي     يرقبـون     ل " ل ل أ  .قرابَّـة " أي ذمـًة     وأل     إل

 .بَّالفتـح جؤاركم من أي وأقنوطكم ألكم من ربَّكم وأعجـب

ً يؤّل دعائه فـي : أّليقـال ً أل ً وأألل  .جأّر : إذاوأأليل

 .حربَّة أي ألة يده وأفي وأمر أبَّيل كأّنه أليل له وأبَّاتا

 .محددة أي مؤللة : أذنقولهم وأمنها

 .بَّالة : طعنهوأأله

 .وأغال : ألخاطبها في العرابَّية قول وأمنه

ألم وأبَّه أليم بَّضرب وأمسه فآلمه وأضربَّه وأمتأّلم ألم هو ما ل أ
 .مؤلم مجوع وأهو شأديد

 .: يتعبديتأّله فلن ه ل أ

 .متأّله عابَّد وأهو
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 .العود وأهي بَّاللوة استجمر وأ ل أ

 .كذا يفعل أن يأّتلي وأل يأّلو ل وأهو

أشأد : بَّلله فيقال حاجتك في الجهد عن ألوتا : ماالرجل وأيقول
 .اللو

ليغفـرن حلـف : إذاالله على وأتأّلى ليفعلن وأأتلى الرجل وأآلى
 .لـه اللـه

 .ذلك في أليـة وأعلـى

 .كذا فعلوا اللى من وأعجبت

 .أليانة وأنعجة أليان وأكبش

فيه يبق فلم السقاء وأامتل أمت بَّها فما الرض استوتا تا ما أ
 .أمت

ًا له ضرب د ما أ  .الماد بَّعيد وأهو أمد

 .المنكر عن نهو بَّالمعروأف لمور إنه ر ما أ

ًا وأأمرتا  .الخير من له ينبغي بَّما أمرته أي أمره فلن

ًا أخـاك أمـرتا : وألقدسلوة بَّن بَّشر قال فعصى أمـره عمـر
اللوى بَّمنعرج أرمي : أمرتهمـودريد وأقال العجـرما بَّذاتا وأضيعه

 .: امتثلتبَّه أمرتني ما وأأتمرتا

 .: مستبدمؤتمر وأفلن

ًا يأّتمر ل : فلنيقال  .نفسه ذاتا من بَّرشأد يأّتي ل أي رشأد

 .فأّتمر أمرته وأتقول يأّتمر ما المرء على : وأيعدوأقال

 .يمتثـل وألـم استبـد أي يأّمـر أن وأأبَّـى
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 .وأاشأتوروأا تشـاوأروأا مثـل وأأتمـروأا القـوما وأتآمـر

 .علّي أشأر بَّمعنى وأمرني

ّتاكهم بَّعض قال مرني قال إذا لصاحب أقـول ل أنـي تـر : ألـمف
من تنجيه بَّبزلء فأّريحـه لـه أفري وألكنني فافعل شأئت ما أنت

وأهو المئبر من قريب المثمر من بَّعيد : فلنوأتقول فيصل الشك
 .المؤامرة من : مفعلالمشورة

 .النميمة وأالمئبر

 .مؤامري أي أميري وأهو

 .لزوأجها أي لميرها مطُيعة وأفلنة

 .بَّأّمرك مرني أحد لكل : يقولإمرة وأرجل

 .المؤمر فنعم فلن علينا وأأمر

 .إمرته فحسنت علينا وأتأّمر

 .فأّطيعك وأاحدة مرة تأّمرني أي مطُاعة أمرة على وألك

المر من تفعول وأهو ذاك تأّمورك علم وألقد تأّمورك في وأاجعله
 .المـارة لنهـا وأالنفـس القلـب وأهـو

 .أحد أي تأّمور الدار فـي وأمـا

 .تعالى الله وأأمرهم كثروأا أي أمروأا ما بَّعد فلن بَّنو وأقل

 .أمـر : الشـرالعـرب وأتقـول

ماله : إن" وأتقـول فـل أمـر وأمـن ذل قـل " مـن مثـل وأفـي
 .زمر وأهو بَّه وأعهدي لمر

 .وأالزيادة البركة وأهي المرة مالك في الله : ألقىوأيقولون
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عليـك تسليمـي أمارة فإنهـا النهار شأمس طلعت إذا وأأمر
أمرتا كأّنها التاج : كثيرةمأّمورة : مهرةالمجاز وأمن فسلمـي

 .بَّذلك

ًا : كونيلها وأقيل  .فكانت نثور

 .النفس له قيل كما وأهذا ماء أي تأّمور الركية في وأما

س ما أ تسير ل ثم شأاة جلد في تديـر التـي النفـس : أتجعـلقال
ًا أصبح تقول  .بَّالمس تغن لم كأّن وأأمس سالم

 .إمعًة أحدكم يكونن ل ع ما أ

 .المتأّمل بَّدر المؤمل بَّحر فلن ل ما أ

 .أمة كانت وأإن أمك إل مالك ما ما أ

 .جدته أوأ وأخالته : بَّأّمهبَّأّميه وأفداه

 .أمية وأفيه أمي وأهو

 .المم خير محمد وأأمة

 .البلد يؤمون وأخرجوا

ّق وأهـو أئمتهـم وأهم إمامهم وأهو : تلقاءهامكة آمة وأذهبوا أح
 .المسجد بَّإمامة

 .بَّه يأّتمون وأهم قومه يؤما وأهو المسجد وأبَّإمة

ًا إل طلبت وأما ًا شأيئ  .أمم

 .قريب هين : بَّشيءبَّأّمم ركبته الذي وأما

 .كثب : منأمم من وأأخذته
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وأهـي الدمـاغ أما الشجـة وأبَّلغـت مثـواك أما : مـنالمجـاز وأمن
 .تجمعـه التـي الجلـدة

 .وأمأّمومة آمـة وأشأجـة

 .بَّالعصا أممته وأقد أميم وأرجل

 .كواكبهـا لكثـرة المجـرة وأهـي النجـوما بَّأّما مجلسك أشأبه وأما

 .وأمعادنه أصوله : منالخير أمهـاتا مـن وأهـو

 .الزبَّق وأهو الماما على البناء وأقوما

كمتن أوأ ساق كمخة وأاستـوى تـم إذا حتى : وأخلقتهالتوزي وأأنشد
ًا بَّحقويه قرنت إماما بَّدماما بَّصرتا حتى القصد عن يزغ فلم ثلث

الرمية في نفذ أنه يعني لطُخه أي دمه بَّما البصيرة من دميت أي
 .بَّالدما فتلطُخ

 .إمامه الصبي وأحفظ

ًا فلن وأأما  .وأأراده : قصدهحسنا أمر

 .وأحده أمة وأهو

مؤتمن وأهو وأأمنة منه أمن في وأهـو غايـري وأآمننيـه أمنتـه ن ما أ
 .كذا على

 .عليه ائتمنته وأقد

 ". أمانته     أؤتمن     الذي     فليؤد "

 .مأّمنه وأبَّلغه

ًا السلما دار وأدخل : استجارالحربَّي وأاستأّمن  .مستأّمن

 .مستأّمنـة قـوما وأهـؤلء
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 .آمنتـك قـد أي المـان : لـكللخائـف الميـر وأيقـول

 .بَّمصدق " أي لنا     بَّمؤمن     أنت     وأمـا "

 .أثق وأما أصدق ما أي يقول مما بَّشيء أوأمن وأما

أظفر أن أثق ما أي السفر ناوأي يقوله صحابَّة أجد أن أوأمن وأما
 .أرافقه بَّمن

يخافون وأل الناس وأيأّمنه بَّه وأيثق أحد كل يأّمن أي أمنة وأفلن
 .غاائلته

 .دعائه على وأأمن

 .مؤمنين لك : داعينمؤمنين جماعة : رأيتوأتقول

فتورها مأّمون : قويةأمون وأناقة القوى أمين : فرسالمجاز وأمن
 .وأحلوب : ضبوثكقولهم لصاحبها وأهو لها المن جعل

ًا وأأعطُيت إذا لنه وأأنفسه علّي أعزه من أي مالي آمن من فلن
 .منه أمن في فهو يعقره لم عليه عز

ًا     جعلنا     أنا " ًا     حرم  .أمن " ذا آمن

 .الله إماء وأالنساء الله عبد : ياتقول كما الله أمة يا ى ما أ

الضعيفة لميتك اغافر رب وأيا الله أمية : أناالمرأة وأتقول
 .الضعاف وألمياتك

 .فتأّمت حرة وأكانت

 .تأّديب وأل تأّنيب فيه ينفع ل ب ن أ

 .وأأبَّـوه أمـه فيـه وأعوتـب وأأذبَّـوه أنبوه وأكم

ّي يعبق عبـق : بَّلـدوأتقـول لم طييب بَّجلد منه الدكـن النـاب دار
 .آنثت وأقد مئناث امرأة ث ن أ يدرن
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.للكامل ذكر : رجليقال كما النساء من للكاملة أنثى امرأة وأهذه

 .مؤنث محنث : رجلالمجاز وأمن

 .وأمئناثة وأمئناث أنيث وأسيف

من فيهما وأالنوثة أذناه وأهما أنثييه تحت ضربَّه ثم أنثييه وأنزع
 .السم تأّنيث جهة

ًا أمرك في : أنثتوأيقال  .تشدد وألم : لنتتأّنيث

.الدماثة : بَّينةدميثة الناثة : بَّينةأنيثة وأأرض

 2 الهمزة كتاب

أي سئل إذا يأّنح الذي وأهو ينوح ماله علـى أنـوح البخيـل ح ن أ
 .يزفر

ً : " رأىالحديث وأفي  ". بَّبطُنه يأّنح رجل

جاذ وأل أنوح ثقلهـم أحمـال يسطُيـع ل : يهمـونالنضر وأأنشد
 .سّي وأل له مثل فل الناسي لقيت س ن أ القوائم قصير

 .إليه وأأستأّنست إليه وأأنست بَّه وأاستأّنست بَّه وأأنست

ًا لها أكن لم بَّعلها عنها غااب : إذاآخر : وأقالالطُرماح قال زءوأر
 .وأأنسة أنس بَّه وألـي كلبَّهـا إلـّي تأّنـس وألـم

 .إنسّي كل وأاستوحش وأحشي كل استأّنس الليل جاء وأإذا

النفـس الطُيبـة وأهـي أوأانـس جـوار مـن آنسـة جارية وأهذه
 .وأحديثها قربَّها المحبـوب

 .وأأنيسي جليسي وأفلن

 .بَّه يؤنس من وأهو أنيس بَّالدار وأما
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ًا بَّها وأعهدتا المقيم النس وأأين أنس : فيـهمأّنـوس وأمكان مأّنس
 .أهل : فيهمأّهول كقولك

ًا أصبح فالحنو المواعيس ذاتا من الهدملة : حيجرير قال قفر
 .عقر : غايرأنس وأكلب عقور : نقيضأنوس وأكلب مأّنـوس غاير

ًا وأآنست ًا وأآنست نار ًا منه وأآنست فزع  .رشأد

 .: تسمـعوأتأّنـس لـه وأاستأّنس

ًا وأنظـر جلـى إذا يتأّنـس وأالبـازي ًا رأسـه رافعـ  .بَّطُرفه طامحـ

 .بَّه الخاّص لخليله فلن إنس ابَّن : هوالمجاز وأمن

 .إنسك ابَّن ترى : كيفوأيقال

 .نفسك أي وأإنسك

 .: المؤنسةلها وأيقال النار أي أنيسته النيسة وأبَّاتت

 .قلبه وأيطُامن يؤنسنه لنهّن السلحة أي المؤنساتا وألبس

 .العيـون وأأناسـّي القلـوب سويـداوأاتا كتابَّه من وأتخيرتا

 .القلم بَّإنسـّي وأكتـب

 .اختلف فيهما وأوأحشيها الدابَّة وأإنسّي

 .نهوءة : فيهأنيض لحم

 .أناضة أنض وأقد

 .وأآنفهم أنوفهم أرغام ف ن أ

 .منخريه أي أنفيه عن وأنفست
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فرطا من البقل عن كأّنـه النقـاع بَّأّنفيه : يسوفمزاحم قال
 .النف : طيبةأنوف وأامرأة كعيم النشاطا

ًا : وأجدتهافقال أعرابَّي وأتزوأج ًا رصوف ًا رشأوف  .أنوف

 .كذا من أنف وأقد وأأنف أنفة : فيهممنه المشتق وأمن

 .النف في النف قالوا أنهم ترى أل

 .الخزامة أنفه أوأجعت الذي وأهو النف كالجمل وأالمؤمن

 .الناس أنف وأهم قومه أنف : هوالمجاز وأمن

أنـف جارهـم وأيأّكـل عليهم جارتهم سر : وأيحرماالحطُيئة قال
 .تطُمث : لمأنف وأجارية القصاع

بَّانـة خـوطا كأّنهـا أنف غاريرة سلمى : أيـاماالثقفي طريح وأقال
ًا وأأتيته رؤد  .آنف

 .الشباب آنفة وأمضت

ًا يعاشأروأا لم آنفين يطُلبهم أي الخوان يتأّنف وأهو  .أحد

 .وأأتنفه الشيء وأاستأّنف

 .: محددمؤنف وأنصل

 .يتشمم أي أنفه يتبع وأفلن

 .وأالموق القدر في النوق شأبه هو ق ن : أقال

 .وأمونق وأآنق أنيق شأيء وأهذا

ًا له وأرأيت ًا حسن ًء وأأنقـ ًا وأبَّهـا  .وأروأنقـ

 .بَّحسنه آنقني وأقـد
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 .أنق بَّه وألي أعجبت أي بَّه أنقت وأقد

ًا فيهـا : وأقـعالروأضة في وأتأّنق  .يونقه لما متتبع

وأقعت حم آل في وأقعت : إذاعنه الله رضي مسعود ابَّن وأعن
 .فيهّن أتأّنـق دمثـاتا روأضـاتا في

ًا أشأد عاشأية من : ماعمير بَّن محمد وأعن ًا أبَّعد وأل أنق من شأبع
 .العلم طالب

 .التأّنق بَّالنق أراد

المتأّنق فعل فعل : إذاكلمه وأفي عمله في : تأّنقالمجاز وأمن
 .وأالحسن النق تتبع من الرياض في

 .أمانه ظل في أنامه لناما سلطُانه عدل الله رزقنا لو ما ن أ

 .عواده إلى المريض أّن ن ن أ

 .وأالشاة الناقة وأهما آنة وأل حانة له وأما

لـأّن موضـع هـو أي وأعسـى إن : منوأمعساة للخير مئنة وأفلن
ًا يفعل أن وأعسى لخير : إنهفيـه يقـال  .خير

 .مظنـة وأللفضـل مئنة للخير : فلنوأتقول

حملتني ناقة الله : لعنشأريك بَّـن لفضالـة الزبَّيـر ابَّـن وأقـال
 .وأراكبها : إنفقال إليك

يعنـي تراقب اللذوأن غااب فقد عليك وأمثله إن قلن سلما فقلت
 .الوشأـاة

قطُرة الفراتا في أن وأما نجم السماء في أن ما ذلك أفعـل وأل
لن الكلما هذا في ذلك جاز وأإنما نجم السماء في أنه ثبت ما أي

 .الشعر حكم المثال حكم
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 .إدراكه أي الطُعاما إنى انتظرنا ى ن أ

 .إناها البرمة وأبَّلغت

 ". إناه     ناظرين     غاير "

ًنى الطُعاما أنى يقال .حرهمـا انتهـى : قـدآنيـة وأعيـن آن وأحميـم أ

 .ساعاته أي الليل آناء يقـوما وأهـو

 .تفعل أن لك يأّن وأألم لك أنى وأأما

 .وأرفق أناة لذوأ وأإنه

تلق رفق في فتـأّن سعـادة وأالنـاة يمـن : الرفـقالنابَّغة قال
 .أنواتا وأنساء : فتورأناة وأامرأة نجاحا

ّنى  .وأاستأّنى المر في وأتأّ

 .وأاتئد أمرك في تأّن يقال

عزمت وأإذا كلهـا أمـورك فـي تظفر : استأّنبَّدر بَّن حارثة قال
 .إدراكه : انتظرالطُعاما في وأاستأّنى فتوكل الهوى على

ًا وأاستأّنيت  .أعجله : لمفلن

 .بَّـه : رفقبَّه وأاستأّنى

 .أمرها مآل : ينتظربَّالجراحة وأيستأّني

 .تتعجله أوأ : تنتظرهمقبل ابَّن قال

 .وأقته عن : أخرتهالمر وأآنيت

 .فرصتك تؤن : ليقال
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بَّي فطُال الشعرى أوأ سهيل إلى العشاء : وأآنيتالحطُيئة وأقال
 .له وأتأّهب أهبته للسفر أخـذ ب ه أ الناء

 .الهب أكلوا حتى جاعوا فلن وأبَّنو

 .عدوأه في إهابَّه من يخرج وأكاد

كأّنما هاهابَّه إذا الحضر في : تراهطردياته في نواس أبَّو قال
 .أهاليهم إلى رجعوا ل ه أ إهابَّه من يخرج

سمعـت لـه مستأّهـل وأهـو لذلـك استأّهـل وأقد لكذا أهل وأفلن
ً يستعملونه الحجاز أهـل ًا استعمال  .وأاسع

 .وأمأّهول آهل وأمكان

ً فلن وأأهل  .آهل وأرجل : تـزوأجوأتأّهـل أهول

ًا العزب أعطُى : " أنهالحديث وأفي حظيـن الهـل وأأعطُـى حظـ
 ".

ً الجنـة فـي اللـه وأآهلـك وأهي " إهالة ذا " وأوأشأكان : زوأجكإيهال
وأنحوهما وأالزيـت كالخـل بَّـه يؤتـدما الدهان من وأكل الودك

 .: أكلهاوأاستأّهلها

ماليه من أنفقت ما فإن وأاستأّهلي مـّي يـا كلـي : قلـتحاتم قال
 .الغائب أوأبَّة تهنئـك ب وأ أ

 .التوبَّة إلى رجاع أي تواب أوأاب أوأاه وأفلن

 .: غاابَّتالشمس وأآبَّت

الشمس آبَّت حتى الوسطُى الصلة عن : " شأغلوناالحديث وأفي
ًا قلوبَّهم الله مل  ". نار

 .مغربَّهـا فـي أي مآبَّهـا فـي الشمـس وأغاابَّت
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قوسه وأإلى بَّه ليرمي سهمه وأإلى ليستله سيفه إلـى بَّيـده وأآب
 .فيها لينزع

ّوأبَّوا ًا وأأ ّله النهار : ساروأاتأّوأيب  .ك

 .وأتأّوأيب إسآد وألهم

 .السير في رجعهما أي يديها أوأب أعجب وأما

 .نعامة أوأب : الوأبسيره في للمسرع وأيقال

بَّالقور تلفع وأقد عرقـت إذا ذراعيها أوأب : كأّنكعب وأقال
نكـد وأجاوأبَّهـا ناحت معولة شأمطُاء فاقد يدي أوأب العساقيل

 .وأفائدة مرجوع أي رائحة وأل آيبة له ليس كلما وأهذا مثاكيـل

ً : جئتهموأتأّوأبَّتهم فلن بَّني وأأبَّت  .ليل

دائـي يرتد أن أحاذر فغلسا القديم الداء : تأّوأبَّنيالقيس امرؤ قال
 .سوء دعاء رابَّك ما وأابَّك فأّنكسـا

آبَّك أي آبَّك يكره فيما وأقع ثم فعصاك بَّخطُة أمرته لمن وأتقول
 .تكره ما

وأفي تلـم بَّغرة وأالليالـي هـل : فآبَّـكعقيل بَّني من رجل قال
 .وأمرجع وأجه كل من أي أوأب كل من وأجاءوأا غافول عنك الياما

ًا وأرمينا  .وأأوأبَّـاه للـوادي شأاطئا وأهما الرشأق وأهو أوأبَّين أوأ أوأبَّ

 .وأوأجهه طريقته على أي وأأوأبَّه فلن صوب على وأكنت

 .هو أوأب أي في يدرى وأما

 .وأعادته طريقته أي أوأبَّه هذا وأمازال

 .أثقله أي الحمل آده د وأ أ

 .بَّكثرتها الرض الخيل وأآدتا
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 .: انعطُفوأانآد فثناه عليه : اعتمدالعود وأآد

 .المنآد وأبَّالصلب النآد بَّالداهية منه : رجعتوأتقول

 .عوج أي أوأد وأفيه وأتأّوأد الشيء وأأوأد

 .وأالمشقة المجهود مني : بَّلغالمر هذا : آدنيالمجاز وأمن

 .العشي وأآد وأرجع انثنى الفيء وأآد

أ العم وأتنادى العشي آد إذا المجلسين بَّين : وأالعدوأالمرقش قال
 .بَّأّوأاره فلفحني بَّتنور وأمررتا الشمس وأأوأار النار أوأار لحني ر وأ

ًا الظلماء نخبط ظللنا حتى جوعهم أوأار بَّه وأالمطُّي لديـه ظهر
ًا فكأّنهم أبَّصارهم أظلمت  .مظلم ليل في ظهر

 .العطُش : شأديدأوأاري وأرجل

ًا آسه س وأ أ ًا أوأس ًا عاضه كقولك وأإياس ًا عوضـ  .وأعياضـ

بَّردة أبَّي بَّن بَّلل أراد إيـاس مـن بَّلـال اليـاس : بَّئـستقـول
 .قرة ابَّن معاوأية بَّن وأإياس

 .فأّسته وأاستآسني

وأ أ المستآسـا هـو اللـه وأكان أفنيتهم أهلين : ثلثةالجعدي قال
 .ثقله أي فوقه وأركب أوأقه عليه ألقى ق

وأأتالهـا اليالـة حسـن وأهـو حسنـة إيالـة يؤوألهـا الرعيـة آل ل وأ أ
 .محتكم سائٌس أي عليهم مقتال لقومه مؤتال وأهـو

وأهو وأسسنا سسنا أي علينا وأإيل ألنا : قدخطُبته في زياد قال
 .التجارب في مثل

أمر دمس بَّل ألتم مروأان آل يـا طالمـا : وأقـدالكميت قال
 .ماٍل آيل وأهـو غامل وأل العريب
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 .وأتأّوأله القرآن وأأوأل

ًا التأّوأيل : لطُيفحسن متأّوأل وأهذا  .جد

ضربَّناكم : نحنعنه تعالى الله رضي روأاحة ابَّن الله عبد قال
ًا تأّوأيله على نضربَّكم فاليوما تنزيله على عن الهاما يزيل ضربَّـ

إذا أوألة وأناقة أوأل جمل وأتقول خليلـه عـن الخليل وأيذهل مقيله
 .البَّل تقدما

 .إليهم : ردهأهله إلى الحكم أوأل وأيقال

 .ضالتك عليك رد أي عليك الله : أوألللمضل الدعاء وأفي

 .وأأوألياته الليل أوأائل في وأخرج

إذا كتفيك إلى تؤوأل وأمالك كرما إلى يؤوأل : فلنالمجاز وأمن
 .وأاجتمع إليهما انضم

 .وأاحـد مـن إلـى منـه المنـان آل حتـى الـدوأاء وأطبخت

ً الحسب على تعول : لوأتقـول أي تأّوأيـل أحسن الله فتقوى تعويل
 .عاقبـة

 .وأتحريته توسمته أي الخير فيه فتأّوألت وأتأّملتـه

 .النعش وأهي الحدبَّاء اللة على وأحمل

 .العطُش حرارة وأهو وأأوأاٌر أوأامٌا جوفه في ما وأ أ

ً مهاجاتـه إلى جرير وأدعا : إنالكليبي فقـال كليـب مـن رجـل
ًا نسائك في الشعراء تدع وألم بَّآمتهّن نسائي  .مترقع

آوأنة بَّعد آوأنة ذلك يفعل هو ن وأ أ من سليماتا نساءه أن يعني
 .آوأنة بَّعد آوأنة آتية وأأنا

 .فعلت إن آنك : النالنضر وأعن
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 .الصمعـي عـن المشـي مـن الروأيـد وأهـو الـأّوأن علـى وأامش

 .ارفق أي نفسـك علـى وأأن

ًا سيركم في : أوأنواالعرب بَّعض وأعن  .شأيئ

 .وأهونك وأأوأنك رسلك : علىوأيقال

وأسفر الجون وأاختلف الليالي مر لوني الجنيد بَّنت يا : غايرقال
 .وأآئنـاتٍا أوأائـن ليـال ثلـاث مكـة وأبَّيـن وأبَّيننـا الوأن قليل كان

مسدوأد غاير مؤزج بَّيت وأالوأان وأاليوان كسرى إيـوان فـي وأكـان
 .له إوأان فهو لشيء سناد وأكل الوجه

 .تعالى الله خشية من تأّوأه ه وأ أ

 .متأّوأه متأّله وأفلن

 .وأعفوك كرمك ظل إلى آوأني اللهم ي وأ أ

ًا معاقلك إلى أهوي : أناوأتقول ًا ظللك إلى وأآوأي هوي  .أوأي

 .تؤوأيه امرأة لفلن وأما

أل وأالنصر : بَّاليواءعنهم الله رضي للنصار عباس ابَّن وأقال
 .جلستم

 .المحاوأيج مأّوأى وأأنتم

 .وأتعاوأوأا علّي شأنعوا ثم وأتآوأوأا علّي وأتأّلبوا

 .وأمأّوأيًة أيًة له : رثيتلفلن وأأيوتا تركته إذا كذا عن وأأوأيت

ًا : وأجدنيوأتقول ليـا أوأى مـا استأّوأيتـه أنني : وألوقال فآوأى يتيم
 .آوأى ابَّن من أخمل وأأنا وأشأهرني
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الحنفية ابَّن وأكان بَّأّيده السماء الله وأرفع أيد وأذوأ أيد رجل د ي أ
ًا  .أيد

ًا البازل أخلف بَّازل جلد الكاهـل : أيـدالجعدي وأقال بَّزل أوأ عام
 .وأتأّيد آد وأقد

وأمالت أصوله وأآدتا أعاليه : فأّثتالنخل يصف القيس امرؤ قال
 .بَّإياد الحائط وأأيد أحمرا البسر من بَّقنوان

 .جناحاه وأهما العسكر إيادي علي وأكر

لنقعـر دمـخ أركان بَّركنه دسر لو لهاما إيادين : بَّذيالعجاج قال
 .مؤيد بَّعنقفير وأأتى

ًا كان إذا وأالعشاء الغداء ليد : إنهالمجاز وأمن ًا حاضر وأقـد كثيـر
 .ضيافتـه آدتا

ًا عطُشوا إذا الـذي كالمشـرب للزوأار رأيتك يصـف قـال فمن يوم
ًا بَّالمأّقوطا وأتخلط القرى عجوة لها آدتا جذامية أوأردا شأاء حيس

ًا ًا شأعره سواد آض ض ي أ مجعـد ًا ذلك وأفعل بَّياض  .أيض

 .المجد أيكة من فرع فلن ك ي أ

 .اليكه أصحاب كذب كما مليكه صاحب : كذبوأتقول

 .ميتمة مأّيمة الحرب ما ي أ

 .يتامى وأالوألد أيامى النساء وأتركوا

وأتأّيمـت أيمـة آمـت " وأقـد ستئيم بَّعل ذاتا : " كلالمثل وأفي
 .عزوأبَّتـه : طالـتأيـم وأرجـل

 .اليمة من يتعوذ وأسلم عليه الله صلى الله رسـول وأكـان

وأادلجا البيد بَّغبر أبَّـاه خلـى أيمته الله أطال للسرنـدي : مـاقال
 .الرجل وأتأّيم
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أتأّيـم تنكحـي لم ما الدهر يد تتأّيمـي وأإن أنكح تنكحي : فإنقال
: وأعرسكوأأنشد مزوأج مؤيم بَّصارما المدجج البطُل رأس يضـرب

بَّمعنى وأقتك آن ن ي أ بَّالكا من وأالغزوأ أيتمت - ن وأالبني أيمتها
 .حان

 .تفعـل أن لك آن وأأما

 .العيـاء علـى أي اليـن علـى البَّـل وأوأجفـت

وأرب إنـا وأالمهاجر للمـرار : أقـولوأقال الين منها : أينوأتقول
 .الين من أعيينا أي الضوامر القلـص

 .متى بَّمعنى ترجع وأأيان هذا لك أين وأمن

 .بَّه صحت إذا بَّه أيهت ه ي أ

ًا وأإيه  .: استرادةحديث

ًا  .: كفتحدث ل وأإيه

بَّتكليـم وأكيـف سالم أما عـن إيـه فقلنـا : وأقفنـاالرمة ذوأ قال
 .تمكث أي تئية بَّدار هي ما ي ي أ البلقـع الديـار

 .بَّه وأتأّييت بَّالمكان أييت يقال

 .شأعاعها أي أياتها الشمس عليه ألقت : وأكأّنمازهير قال

 الباء كتاب 

 1 الباء كتاب 

 .وأبَّؤبَّؤها بَّجدتها ابَّن هو أ ب أ ب

بَّالزناد صدره في قادحة وأالهموما يبت : وأمنقريش من رجل قال
في وأفلن بَّرما وأل بَّعيابَّة لست بَّؤبَّؤه أنت الجهر ذا جربَّت ينم لم

 .مصاصه في أي المجد بَّؤبَّؤ

50

http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=211&CID=3#TOP%23TOP
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=211&CID=3#TOP%23TOP


مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

 .إنسانها وأهو عيني بَّؤبَّؤ من علي أعز وأهو

 .ابَّتهر من وأالفويسق ابَّتأّر من الفاسق ر أ ب

إذا وأابَّتهرتها صـادق وأهـو بَّها فعلت قال إذا الجارية : ابَّتأّرتايقال
 .كاذب وأهو ذلك قال

ًا إما - ة الفتا نعت بَّمثلي : قبيحالكميت وأأنشد ابَّتئارا وأإما ابَّتهار
 .بَّؤس وأقد بَّئيس وأشأجاع بَّأّس ذوأ فلن س أ ب

 .بَّائس فهو : افتقرغاناه بَّعد وأبَّؤس

 .وأالبأّساء البؤس في وأوأقع

 .: شأديـدبَّئيـس أمـر وأفي

تبتئـس     فـل " الكآبَّـة مـن وأاستكـان اكتـأّب إذا بَّذلـك وأابَّتـأّس
 ". يعملون     كانوا     بَّمـا

ًا وأاقعـد منـه مبتئس غاير أقبل الله يقسم : ماحسان قال كريم
من تعب بَّه وأما وأبَّؤل ضؤل وأقد بَّئيل ضئيل هو ل أ ب البال ناعم

 .وأالبؤوألة الضؤوألة

ًا أصحابَّه على يبأّى هو وأ أ ب ًا بَّأّوأ  .وأافتخر عليهم زهي إذا شأديد

ًا فيه وأإن ًا لبأّوأ  .وأزهو

ًا زادنا : فماحاتم قال بَّأّحسابَّنا أزرى وأل غانانا قرابَّـة ذي علـى بَّأّوأ
تصديقك يقل معد في بَّقومك تبـأّى : متـىالصمعي وأأنشد الفقر

 .: جزمهاالنية وأبَّت القضاء عليه بَّّت تا تا ب جير العلماء

 .السفر وأبَّته بَّتها حتى دابَّته وأساق

 .بَّتلة بَّتة صدقـة وأهـذه يبت ما وأسكران

 .زادك أي بَّتاتك وأخذ
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 .عليه أشأرف إذا المر بَّتاتا على وأأنا

 .انقطُع أي انبت حتى وأسار بَّتاتها على كنت وأحاجة أبَّو قال

 .الكبر من ماؤه : انقطُعالرجل وأانبت

ًا القياما عنـد الكبر مـن رثيـة وأجـدتا : لقـدقال ب بَّالسحر وأانبتات
 .البتر كالحمر إل ما هم مـا ر تا

 .خيرهما لقلة وأعيره عبده وأهما أبَّتريه أعارنا وأليته

خطُبته زياد وأخطُب النهار أوأل في الشمس وأهي البتيراء وأطلعت
 .صلى وأل فيها حمد ما التي وأهي البتراء

 .رحم : قاطعأبَّاتر وأرجل

ذي قطُع على ضغينة ضب الوطب وأكاء : شأديدالربَّيس أبَّو قال
 .وأبَّتوك بَّاتك وأسيف الحبل بَّتـك ك تا ب أبَّاتر أحد القربَّى

 .بَّتوك سيف وأمعه تبوك إلى وأخرج

 .ريشه من بَّتكة يده وأفي الطُائر منه وأانفلت

من كفه وأفي طارتا لها الغلما كف هوتا ما إذا : حتىزهير قال
 .متبتل متنسك وأهو الله إلى تبتل بَّتك ريشها

 .ذلـك عن وأأفرده وأالسمعة الرياء من : أخلصهلله عملك وأبَّتل

 .بَّتلء وأعمـرة وأحدهـا : أوأجبهـاالعمـرة وأبَّتـل

 .عنها بَّتل اللحم كأّن لحمها يتراكب : لممبتلة وأامرأة

 .وأبَّتيل مبتل وأخضر

 .مبتل وأخضر مرتل ثغر : لهاتقول
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خصرهـا وأأما عص قد إزارهـا ملث أما : عقيليةالطُثرية ابَّن وأقال
 .بَّتلة بَّتة وأطلقها فبتيـل

عـن لنقطُاعهـا البتـول العـذراء السلما عليها لمريم وأقيل
 .الـأّزوأاج

ًا لفاطمة قيـل ثـم  .: البتولالله عند المنزلة في بَّها تشبيه

الصيـد علـى كلـاه وأبَّـث الغـارة فـي الخيـل بَّثـوا ث ث ب
 .الرض في فبثهم الخلق الله وأخلـق

" البسـط وأبَّثـت بَّسطُـه إذا البيـت نواحـي في المتاع وأبَّث
وأانبث مكنوز غاير : متفرقوأمنبث بَّث وأتمر " مبثوثة     وأزرابَّي
 .الرض في الجراد

وأبَّاثثتـه إيـاه وأابَّثثتـه ابَّثـه نفسـي فـي مـا : بَّثثتـهالمجـاز وأمـن
 .عليه أطلعته إذا أمري وأبَّاطن سري

وأملعبه أحجاره تكلمني أبَّثه مما كاد حتى : وأأسقيهالرمة ذوأ قال
 .وأمنافثـة مباثـة بَّيننـا وأكطُانـت

 .الخبر هذا انبث وأقد وأبَّثبثـه وأبَّثثـه البلـد فـي الخبـر وأبَّـث

وأفي الركز سبيل على القلب في : الروأحيقول من وأسمعت
 .النبثاث سبيل على غايره

 .عليـه فنغـرتا فعصرهـا بَّثـرة بَّـه خرجـت ر ث ب

 .وأتبثر جلده وأبَّثر وأبَّثور شأتى بَّثـر وأبَّجلـده

 .بَّثير كثير المال من وأله

السكر كسر أوأ الشط خـرق إذا المـاء عليهـم انبثـق ق ث ب
ًا أبَّثقه أنا وأبَّثقته فجر غاير من فجرى وأالبثـق البثـق سدوأا وأقد بَّثق

تسميـة أوأ مفعـول بَّمعنـى فعـل المكسـور المكـان وأهـو
 .وأالصيد كالضـرب بَّالمصـدر
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 .البثوق سد في الوثوق أهل وأهؤلء

يظنوا وألم عليهم أقبلوا إذا فلن بَّنو عليهم : انبثقالمجاز وأمن
 .السوء بَّكلما وأانبعق بَّالشـر فلـان علينـا وأانبثق بَّهم

حنطُة وأهي وأعسل بَّثنية وأصارتا الرض أخصبت ن ث ب
 .موصوفة

ًا سمعت أنواعـك الشـاما : قمـحوأيقـول بَّالحمرة يصفها شأامي
وأالناقونسي وأالهويدي وأالحسيـن وأالكيـون البثنـي منـه

 .وأالسوادي وأالشيلوني

 .الزبَّدة هي وأقيل

 .زبَّيدة سميت كما بَّثينة المرأة وأسميت

 .الطُعنة وأسع إذا فبجه وأطعنه فشجـه ضربَّـه ج ج ب

 .شأقها اتسع إذا العين : مضروأجكقولهم العين أبَّج وأرجل

العيـن أبَّـج أشأم فدغام أبَّيض للملك : وأمختلقالرمة ذوأ قال
 .بَّجاء زجاء وأامرأة البـدر كالقمـر

 .مهدار نفاج أي بَّجباج فجفاج وأفلن

ً بَّجابَّجـك مـن : أقصـرالعرب وأتقول  .قليل

خواصرها فتق إذا الكل بَّجها : قدللماشأية : قولهمالمجاز وأمن
ًا  .سمن

المتناوأح وأالثامر عاليجه بَّجها الجون القسور كأّن : فجاءتاقال
 .الكل عن ماشأيتك وأانبجت

 .ذلك بَّجحني وأقد بَّه وأبَّجح فلن بَّمكان متبجح أنا ح ج ب
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بَّبجاده اشأتمل د ج ب تباهين إذا بَّينهن فيما يتباجحن وأالنساء
 .البجادين ذوأ وأمنه مخطُط كساء وأهو بَّنجاده وأاحتبى

 .خابَّره عند منه ثبت وأما بَّحقيقته أي أمرك بَّبجدة عالم وأهو

 .يبرح فلم وأثبت أقاما إذا بَّالمكان بَّجد من

ًا فلن : أصبحيقال ًا كان إذا بَّأّرضه بَّاجد  .يريم ل بَّها لبَّد

 .بَّجدتها ابَّن : هوللخريت وأيقال

 .الدوأاهي أي البجاري منه لقيت ر ج ب

وأجاء البجاريا المور التي الكاذب هو أنه يعلم حداء : تزبَّدهـاقال
 .بَّجر بَّأّمر فلن

عاقر وأهي زوأجها من وألد لها رأيتهـا حصان أما من : تعجبتقال
ًا لها فقلت آخر زوأج وألي هذا من أتعجب مجيبتـي فقالت بَّجر
معائبك على أطلعته إذا وأبَّجري عجري إليه : ألقيتالمجـاز وأمـن
 .بَّه لثقتك

على منها تعقد ما وأالبجر الناتئة المتعقدة العروأق العجر وأأصل
 .خاصة البطُن

 .عجر وأأكياس بَّجر : صرروأتقول

: انفجروأالعين السحاب من الماء إنبجس س ج : بسيبويه أنشد
 .: تفجروأتبجش

فرطا من عيناه وأانبجست يتبجسا دالج غاربَّي : وأكيفالعجاج قال
 .الله وأبَّجسها بَّجس وأسحائب السا

الغماما يبجسن روأايا وأخلفه الربَّاب دهـم قائـد : لـهمقبل ابَّن قال
 .الودك كثرة من وأذلك وأيتضاغاى يتبجس بَّثريد وأأتانا الكنهورا

 .الظفر يبجسها قرحة وأبَّه
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وأجئت قومه في مبجل وأفلن : عظمهأعينهم في بَّجله ل ج ب
 .بَّجيل وأبَّخير بَّجيل بَّأّمر

لمن الغضا جمر وأهم بَّغاه لمن البجيل الخير : همزهير قال
.النسان من كالكحل وأهو البعير أوأ الفرس أبَّجل وأفصد اصطُلها

 .حسبي بَّمعنى وأبَّجل

.: خالصبَّحت عربَّي تا ح ب بَّجل العيش من الن : بَّجللبيد قال

 .: صادقمحت بَّحت وأبَّرد

 .بَّحت وأظلم بَّحت وأمسك

ًا إليه وأقدما ًا قفار  .معه أدما : لبَّحت

 .إياه : خالصهالود وأبَّاحته

ًا : شأربَّهالشراب وأبَّاحت : شأربَّهالماء وأبَّاحت يمزجه لم صرف
 .ثفل غاير على

 .بَّالضريع دابَّته وأبَّاحت

لم بَّجرد وأج بَّطُن ثمالة منعت : ألالغامدي عوف بَّن مالك قال
مقربَّة أنها يعني وأحده الضريع تعلف لـم أي بَّالضريـع تباحت
 .التعهد بَّحسن مكرمة

 .بَّهوادة يشبه وألم فيه : جدالقتال وأبَّاحت

 .الصوتا أبَّح وأرجل بَّحة صوته في ح ح ب

صوته غالظ إذا وأغايره كالعود بَّذلك الجماد : وأصفالمجاز وأمن
أضيافهـم : قروأاالقداح صفة في خفاف قول نحو البحة وأأشأبه
ًا صفة في آخر وأقول سمر الحي بَّفضلهن يعيش بَّبـح ربَّحـ

رذوأما أبَّح كسر كفها وأفي تلومني بَّليل بَّاتت : وأعاذلةالعظم
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من السبيكة وأالثاقبة الشاما أجناد إلى منسـوب : الجنـديوأقوله
 .الذهب

 .وأسطُها وأهي الدار بَّحبوحة من فيه : توسعالمر في وأتبحبح

 .فيها : اتسعتلغاتها في العرب وأتبحبحت

 .البحر في يتبحروأن الذين وأهم البحارة من هو ر ح ب

ً : شأقهاالناقة أذن وأبَّحر  .البحيرة وأهي طول

 .سعته في كالبحر وأصار : اتسـعالمكـان : استبحـرالمجـاز وأمـن

 .فيه وأاستبحر العلم في وأتبحر

 .الشاعر يستبحر مديحك وأفي القول له : اتسعالخطُيب وأاستبحر

اللسـن وأتستبحـر المديح يحلو ثنائك : بَّمثـلالطُرماح قال
ًا وأجدناه " إن وأ المادحـه  .جريه لسعة بَّالبحر " وأصف لبحر

 .قوي محتنك مسهل حنيك الجـاري : بَّحـرالعجاج قال

 .لملوحته بَّه وأصف بَّحر وأماء

 .العذب المشرب أبَّحر وأقد

عنها نأّتا غاداة الثرى وأسمية الترب هجان : بَّأّرضالرمة ذوأ قال
وأهو الرحم بَّحر إلى نسب : أسودبَّحرانـي وأدما وأالبحر الملوحة

 .عمقه

مطُاحيل وأهم البحرين بَّأّهل شأبهت البطُن : عظيمةبَّحرية وأامرأة
 .البطُون عظاما

 .: مجدوأدوأبَّخيت مبخوتا رجل تا خ : بالطُرماح قال

 .تشدد وأقد بَّالشيء وأإعجاب مدح : كلمةلك بَّخ خ خ ب
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 .بَّخ : بَّخفيقال وأتكرر خضـم لبحـر بَّخ لك : بَّخقال

الشأـج : بَّيـنالشأعث بَّن الرحمن عبد في همدان أعشى قال
ل : وأاللهالحجاج فقال وأللمولود لوالده بَّخ بَّخ بَّاذخ قيس وأبَّيـن
 .فقتله بَّعدها علي تبخبخ

بَّهذا فوصف أقعسا وأعز بَّخ حسـب : فـيالعجاج قول وأأما
ًا حسبه كون في مبالغة الصوتا ًا ممدح : رجليقال كما بَّه معجب

 .بَّه يتأّفف لمن أفة

 .: مطُيبـةمبخـرة ثياب ر خ ب

 .وأيتبختـر يتبخـر وأفلـان بَّالبخـور وأتبخـر

تبخر أن وأأردنا : نتنـتعلينـا وأبَّخـرتا : طيبـتلنـا : بَّخـرتاوأيقـال
 .علينا فبخرتا لنا

 .شأديد بَّخر وأبَّه

سرار على يصبر ل من للخلفة يصلح : لالدؤلي كلما وأفي
 .البخر الشيوخ

 .مكياله الكيال بَّخس س خ ب

 ". بَّاخس وأهي حمقاء : " تحسبهاالمثل وأفي

ًا عليهم وأضرب : مكسهمالناس وأبَّخس ًا بَّخس  .فاحش

بَّخس امرؤ بَّاع ما كل وأفي إتـاوأة العـراق أسـواق كـل : وأفيقال
 .حقه أخاك تبخـس وأل درهم

 .مبخوس أي بَّخس بَّثمن وأبَّاعه

آخر وأهو وأالعين السلمى في دخل إذا وأتبخس المخ بَّخس وأمنه
 .يبقى ما

58



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

: عورهاوأبَّخصها عينه وأبَّخصت : عوراءمبخوصة عين ص خ ب
السفل بَّالجفن : البخصلحمتـان همـا وألخـص بَّخص وأبَّعينه

 .وألخصت عينه وأبَّخصت بَّالعلى وأاللخص

 .القفا بَّذبَّحها : بَّلغالشاة بَّخع ع خ ب

وأبَّخعت المقادر يديه عن نحته لشيء نفسه الوجد الباخع أيهذا أل
 .له : جهدتهماوأنصحي نفسي له

 .طاعة أبَّخع اليمن وأأهل

 .يجمها وألم : نهكهابَّالزراعـة أرضـه وأبَّخـع

 .بَّه الذعان في جهده بَّالغ مذعن إقرار أقر إذا بَّحقي لي وأبَّخع

مبخوقة فهي : عورتاوأبَّخقت بَّخصها مثل عينه بَّخق ق خ ب
ًا وأأكثره العور أقبح وأهو بَّخق وأبَّه وأبَّاخقة  .غامص

عواوأير بَّعينيه وأما الفوق تقويم عينيـه مـن : كسـررؤبَّة قال
 ". دينار مائة بَّخقت إذا العين : " فيالحديث وأفي البخـق

 .قط بَّخلة منه كانت وأما يبخل وألم يبخل لم فلن ل خ ب

ً كـان لمـن الوألى : وأللبخلةعدي قال يبخـل وأمـن أعـف بَّاخـل
.خـال وأل كريم عم ماله بَّخال اللؤما في أصيل وأفلن وأيزهـد يلـم

 .البخيل أبَّرهـا إذا النخيـل يفلـح يكـاد : لوأيقـال

 .بَّخل وأبَّأّخيه خبل : بَّفلنلرجل وأقيل

: قولالمجاز وأمن فداء وأالمبخل البخل من أهون : الخبلفقال
بَّالفطُر بَّخلـت السمـاء إذا الدهـر عثـراتا : وأالضامنيـنالنجم أبَّي
 .المخانق أعناقهن وأفي البخانق وأجوههن على بَّرزن ق ن خ ب

 .: تبرقعتالمرأة وأتبخنقت
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استكتبتنيـه كتـاب في بَّالطُائف مثواي أما هبة أما علي وأأملت
حـر إليـك أشأكـو عمتـي يـا : لكـمتقـول خفـرة بَّمكـة ابَّنتهـا إلـى

مـا حنائكـم مخاضـب مـن إلـي فأّرسلـي وأجهـي فـي العـرى
 .بَّـه اتبخنـق

 .أذنيه أصول إلى لحييه غارته أخذتا الذي الخيل مـن وأالمبخنـق

وأمبتدإ السلما بَّدء في ذلك وأكان وأابَّتدأه الخلق الله بَّدأ أ د ب
 .المر

 .بَّـدىء وأبَّـادىء بَّدء وأبَّاديء بَّدأ هذا وأافعل

ًأ وأافعلـه  .شأيء أوأل تريد ما بَّد

 .أوألها مـن القصة أوأ الكلمة أعد أي تبدئت ذي من وأهاتها

وأما يبدىء ما وأفلن المعيد المبديء وأالله وأأعاد المر في وأأبَّدأ
 .حيلة له يكن لم إذا يعيد

وأفعله يعيد وأل يبدى ل فاليوما عبيـد أهلـه من : أقفرعبيد قال
ًا ًأ عود ًا وأبَّد  .وأبَّدأته عودته وأفي بَّدء على وأعود

أحسـن بَّدأتـك فـي وأأنـت بَّكذا وأللرجعة بَّكذا للبدأة وأاكتريت
ً  .مرجعـك فـي منـك حـال

 .: عجيببَّديء وأأمـر

 .: قدموهبَّفلن وأبَّدءوأا

قومهم بَّدأة وأهم وأمقدمهم لسيدهم فلن بَّني بَّدء : هووأمنه
 .لخيارهم

وأسعد دنيـة أسـاما أن عبـس لـي : أبَّتكاهل أبَّي بَّن سويد قال
في لهم هوازن من بَّدأة كـراما وأحـي وأعامـر الهجان وأذبَّيان

خير وأهي وأبَّدوأءها الجزوأر أبَّداء وأخذ الفواخر النوف الملماتا
 .أعضائها
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ينقي وأأحال لهلهـا الجزوأر من البدوأء : تركحرى بَّن نهشل قال
 .يفعل أنشأّ نحو كذا يفعل وأبَّدأ العرقوب مخة

: حديدةبَّـدىء وأبَّئـر أبَّـدأتا أين وأمن أخرى إلى أرض من وأأبَّدأتا
 .بَّعادية ليست الحفر

 .الرأي بَّاديء هذا وأفعل

 .: جافهماالسجود في ضبعيـك أبَّـد د د ب

 .نصيبه أي بَّدته وأاحد كل : أعطُيالعطُاء وأأبَّدهم

بَّأّسـد وأوأاجهونـا خيلهم شأطُر خيلي جبهة : وأليتالكسائي أنشد
سلمـة أما قالتـه تمـرة تمـرة أبَّديهـم جاريـة وأيـا أسـدا قاتلـوا

 .السؤال كثر لمـا

لرى : إنيوأقال موته عند بَّصره أبَّد أنه العزيز عبد بَّن عمر وأعن
 .قبض ثم جن وأل بَّإنس هم ما حضرة

 .الفخذين بَّاطنا وأهما بَّاديك : ضمللفارس وأيقال

وأقيل ركبته حسن أريد السرج على الباد حسن الزبَّير وأكان
: كذبقالت بَّك يعتل فإنه القضة زوأجك تمنعين علما :لعرابَّية

ّني وأالله تضـم ل أنها تريد الباد وأأرخي الوساد لطأّطيء إ
 .فخذيهـا

 .جانبيـه مـن أتيـاه إذا الرجـل يتبـادان وأالسبعـان

: يرتضعانأمهما يتبادان وأالتوءمان المضروأب يتبادان وأالضاربَّـان
 .ثدييها

 .جانبيه أخذ الجارية صدر الحلي وأتبدد

ًا مبادة : عارضتهبَّكذا وأبَّاديته  .مبادة وأبَّايعته وأبَّداد

 .أقرانهـم وأأخـذوأا : تبـارزوأاالحـرب في وأتبادوأا
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 .مالـه وأبَّـدد

 .بَّـداد وأتفرقـوا

 .: انفـردبَّرأيـه وأاستبـد

 .منه إل يسمع ل فهو رأيه على غالب إذا بَّأّميره وأاستبد

 .ضبطُه على يقدر فلم غالبه إذا بَّفلن المر : استبدالمجاز وأمن

منقضب وأسير قذف نيـة بَّسلمـى استبـد : ثـمالخطُل قال
يثنه وألم أمضاه أمر على عزما إذا الذي وأاليها هو مغيـار القران

 .ذهبوا إذا بَّهم وأاستبد شأيء عنه

الخفاجي معضاد بَّن مرشأد : سمعتالكناية : وأمنالخطُل قـال
 .البول عن بَّذلك كنى أبَّدد خرجت :يقول

 .الغاية وأإلى الغاية وأبَّادره الخير إلى بَّدر ر د ب

اليتيم مال أكل في يبادر وأفلن الخمـر وألجاتا : فبادرهاقال
ًا بَّلوغاه  .بَّدار

 .وأابَّتدروأها الباع وأتبادروأا

.حدته عند منه تبدر ما وأهي بَّادرته أخاف وأأنا البادرة مخشي وأهو

 .البوادر حاد النوادر حار : فلنوأتقول

بَّوادر وأاحمرتا النصل قبل من طرفه وأهي السهم بَّادرة وأأصابَّته
 .وأالعناق المناكب بَّيـن اللحماتا وأهي الخيل

ًا الخيل : وأجاءتاعمروأ بَّن خراش قال ًا بَّوادرهـا محمـر وأزلت زوأر
وأهـي البـدوأر وأينهـب البـدوأر يهـب وأفلـان الفوق عن الرامي يد

: أقمروأايقـال كمـا البـد عليهـم طلـع :القـوما وأأبَّـدر البـدر
 .الشمس بَّمعنى الشرق : منوأأشأرقوا
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الركية هذه فلن وأابَّتدع : اخترعهوأابَّتدعه الشيء أبَّدع ع د ب
 .: جديدبَّديع وأسقاء

 .كلت إذا الركاب أبَّدعت وأيقال

 .بَّديع حادث بَّأّمر جاءتا أنها وأحقيقته

إذا وأانكسر بَّه : انقطُعيقال كما راحلتـه كلـت : إذابَّالراكـب وأأبَّدع
 .سفينته انكسرتا

إذا فلـان بَّـي وأأبَّـدع ضعفـت إذا حجتـك : أبَّدعـتالمجـاز وأمـن
 .وأإصلحه كفايته في بَّه وأثقت أمر في بَّه ظنـك عنـد يكـن لـم

ًا بَّخوفه أبَّدله ل د ب  .مثله وأبَّدله أمن

ّيرهالشيء وأبَّدل  .: غا

ًا بَّإنسها الدار وأتبدلت  .وأحش

 .منه أخذته ما شأروأى أعطُيته إذا بَّالسلعة وأبَّادلته وأاستبدلته

 .ثوبَّيهما وأتبادل

 .وأبَّدلء منهم أبَّدال وأهم منه وأبَّديل منه بَّدل وأهذا

 .العظاما وأجع وأهو بَّدل من شأر بَّدل وأرب عديل له ما بَّديل وأهذا

ً أزل وألم لذاك نفسي : وأتمدرتانعيم لبَّن عمروأ أبَّو أنشد بَّدل
 .الزهاد أي البَّدال من وأهو الصـل حتـى كلـه نهاري

الرجل : بَّدنيقال أسننت لما سمنت أي بَّدنت لما بَّدنت ن د ب
ًا وأبَّدن  .وأبَّادن بَّدين فهو وأبَّدانة بَّدن

 .منه أبَّدن كنت أي فبدنته فلن وأبَّادنني

 .البطُن ضخم سمين : مبطُانمبدان وأرجل
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 .البدنة قد في وأأنت السنة أضعف : أراكوأتقول

 .بَّقيرة أي بَّدنة وأعليها وأخرجت

 .: فجئهأمر بَّدهه ه د ب

 .بَّه بَّدأني بَّكذا وأبَّدهني

معلوما وأهذا وأبَّدائه بَّدائع وأله البديهة على وأأجاب بَّديهة ذوأ وأهو
فلـان وأبَّنـو الخطُبـة وأابَّتـده كذا أمر وأبَّادهني العقول بَّدائه في

 .جريه بَّداهة في وألحقه الخطُب يتبادهـون

ًا وأصرتا البادية نزلت أي فلن يا بَّدوأتا لقد وأ د ب وأمالك بَّدوأي
 .الحضـري وأتبـدى وأالبـداوأة

 .البـدوأ إلـى خرجـوا أي بَّـدوأا : قـدفتقـول النـاس : أيـنوأيقـال

 .إليهـا يبـدوأن غانيمـاتا لهـم وأكانـت

.بَّدوأاتا ذوأ وأهو بَّداء المر هذا في لـه وأبَّـدا لـه بَّـدا ثم كذا وأفعـل

 .لك تبدوأ التي حوائجك من أي بَّدوأاتك من وأكلفني

 .غاامد ركي وأنقيضه ماؤه : بَّارزمبد وأركي

ًنى وأجاليته وأبَّاديته الرجل وأكاشأفت بَّارزه بَّاداه ي د ب  .بَّمع

 .وأبَّاين بَّينهما : قايسالرجلين بَّين وأبَّاد

 .وأبَّذاء بَّذاءة وأبَّذأ علي بَّذؤ وأقد اللسان بَّذيء فلن أ ذ ب

 .وأازدرى : عيبفلن وأبَّذىء

 .فبـذأه رجـل عـن وأسأّلته

 .وأأقدعت أفحشت تقول كما بَّالبذاء جئت أي رجل يا أبَّذأتا وأقد
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 .فبذأني فلن وأبَّاذأني

 .: مفاحشةمباذأة وأبَّينهم

ًا إل كنـت : هـلمقبل ابَّن قال عرض في لح قد بَّه تتقون مجن
ًا عيني : بَّذأتاالمجاز وأمن علبي بَّاذاكم من وألم : ازدرتهفلن

 .تقبله

 .عيني بَّذأتها فما فأّبَّصرتها فلن بَّني أرض لي وأوأصفت

 .بَّواذخ وأجبال : عالبَّاذخ جبل خ ذ ب

 .شأامخ وأشأرف بَّاذخ : عزالمجاز وأمن

 .بَّـذخ وأفيـه بَّـذاخ وأهو : تطُاوألفلن وأتبذخ

 .الهدير بَّذاخ وأجمـل

وألسانهـا كلهـا تميـم : عمـادالفرزدق مرثية في جرير قال
وأبَّذهـا الهيئـة بَّـاذ رجـل ذ ذ ب منطُـق كـل في البذاخ وأناطقها

 .بَّذاذة وأفيه بَّذة وأحال بَّذة هيئة في وأجاء

بَّتقريبـه الجيـاد : يبـذالجعدي النابَّغة قال : غالبهمأصحابَّه فلن وأبَّذ
وأبَّـذر الـأّرض فـي الحـب بَّـذر ر ذ ب ملهـب حضـر إلى وأيأّوأي
 .: تفرقكذا يدي من وأتبذر : فرقهمالرض في الخلـق اللـه

وأل بَّذر سمح : لفقالت زوأجها وأوأصفت مالـه : يبـذربَّـذر وأرجل
 .مبذر مهذار : أيبَّبذارة هيذارة وأفلن حكر بَّخيل

 .سوء نسل أي سوء لبذر هؤلء : إنالمجاز وأمن

 .فيـه مبارك : كثيرمبذوأر وأمال

ًا نباتها : أخرجتالرض وأبَّـذرتا  .متفرق

 .الريـع : لـذاتاالنبـاتا مبذار أنيثة وأأرض
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ًا بَّـذرتا وألـو ً لوجدته فلنـ  .أحواله وأقسمت جربَّته لو أي رجل

 .السرار يفشي الذي وأهو بَّذوأر جمع البذر المذاييع من وأفلن

 .بَّذارة بَّذر وأقد

 .للمعروأف مباذيل هم ل ذ ب

 .بَّذلته ثياب وأفي مباذله في علينا : وأخـرجموسى بَّن قدامة قال

 .مبتذل وأعرضه مصون ماله وأفلن منزله في يتبذل وأالرجل

 .امتهنها إذا كذا في نفسه وأابَّتذل

ل محجوبَّـة حاجـة يـرى يزل ل الناس في عينيه يبتذل : وأمنقال
 .مستعمل بَّذكره ملهوج أي مبتذل وأمثل كلما وأهذا ينالها

 .عليه قـدر مـا أي يمينه بَّذل فأّعطُاني وأسأّلته

جريه بَّعض يصون أي وأبَّذل صون الفرس : لهذاالمجاز وأمن
 .محمود وأذلك دفعة كله يخرجه ل بَّعضه وأيبذل

 .ظاهره من خير بَّاطنه أي بَّذله من خير : صونهقولهم وأمنه

ًا الغزل كثير كان إذا بَّذما ذوأ ثوب ما ذ ب  .صفيق

 .وأحزما رأي له يكن لم إذا بَّذما ماله : فلنالمجاز وأمن

البذما ذوأ منه مما وأيغضب مظفر النبعتين عروأق : كريمقال
 .وأالقوة الحول من إليك أبَّرأ اللهم أ ر ب يغضب

 .منه البراء الخلء وأأنا بَّه قذف مما الساحة بَّريء وأهو

 .وأتبارأنا : فاصلتهشأريكـي بَّـارأتا وأقد

آخر وأهي البراء الليالي أسعد أن كما البراء الناس : أسعدوأتقول
 .الشهر من ليلة
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ًا : إنقال ًا يكـون ل سعيـد ًا يكون ل البراء كما غاّس وأأبَّـرأتا نحسـ
ًا : علتهالرجـل  .عليه لي حلق من بَّريئ

 ". قالوا مما الله " فبرأه بَّراءته : صححتوأبَّرأته

 .عنـي الشبهـة لقـط آخـره : طلبـتالشـيء وأاستبـرأتا

 .ضالتي فيها وأجدتا فما فلن بَّنـي أرض وأاستبـرأتا

 .استنزه إذا بَّوله من وأأستبرأ

 .علته من بَّاريء وأفلن

على الباري شأكر يؤدي أن اعتلله من الباريء على : حقوأتقول
 .إبَّلله

 .بَّالطُبرزذ البارد الماء أي بَّالمبرتا المبرد يشرب فلن تا ر ب

الراضي وأهي العفر وأالدماث الحمر البراث تلك حبذا ث ر ب
 .اللينة السهلة

 .بَّرجـاء زجـاء امـرأة ج ر ب

ًا وأرأيـت  .قصر في بَّرج عيونهن في نسـوة أي بَّـرج فـي بَّرجـ

تصاوأير عليه الذي وأهو مبرج ثوب وأعليها مسرج وأجه : لهاوأتقول
 .السور كبروأج

 .متفرجاتا متبرجاتا وأخرجن

 .أنا وأأبَّرحته مكانه وأبَّرح كذا يفعل يبرح ل ح ر ب

.قبله من بَّـي مبرح وأأنا وأالمشقة بَّالذى علّي : ألحفلن بَّي وأبَّرح

ًا وأضربَّه الهم بَّه وأبَّرح الحمى وأبَّرحاء الشوق تباريح وأبَّه ضربَّ
ًا ً فلن وأأبَّرح مبرح ًا ! وأأبَّرحرجل  .منه وأتعجبت فضلته ! إذافارس
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وأيطُعنهم تبددوأا ما إذا يحميهم : وأقرةمرادس بَّن العباس قال
ًا ًا فأّبَّرحت شأزر ًا وأأبَّرحت فارس ًا وأأبَّرحت كرم المر وأهذا لؤم
 .ذاك من أبَّرح

ًا : خذاالعود جران قال العود جران رأيت فإننـي جارتـي يا حذر
من ألقى كنت وأما جابَّـر أما من وأالبرح الخنا ألقي يصلح كاد قد

 .شأديدة :بَّارح وأريح أبَّرح رزينة

ًا منه وألقيت ًا بَّرح  .بَّرح بَّناتا منه وألقيت بَّارح

أي البارح له وأجرى عنك وأنفس البرح كشف أي عنـك اللـه وأبَّرح
 .الشأأّما الطُائر

 .مرحى أما : بَّرحىللرامي وأيقال

 .الصابَّة عند وأمرحى الخطُأّ عند تقال كلمة وأهـي

 .الواسعة الرض وأهي بَّالراح وأنزلوا

وأصواب قصد على تقع : لمبَّارحة فعلة : هذهالمجاز وأمن وأجاء
 .البارح الطُائر من أخذتا : شأزربَّارحة وأقتلة

.خفيته وأزالت المر وأضح " أي الخفاء : " بَّرحالمثل وأفي

 2 الباء كتاب

 .النوما وأهو البرد البرد منع د ر ب

 .كبدي بَّه أبَّرد ما وأاسقني بَّشربَّة فؤادك وأبَّردتا

ًا ستبـرد فإنها الركاب في قلوصى : وأعطُلقال وأتبكي أكبـاد
 .العين يبرد الذي الدوأاء وأهو بَّالبروأد عنـي وأبَّـرد بَّواكيا

المرأة تطُعمه البريد وأاسمه البارد بَّالماء : مبلولمبروأد وأخبر
 .للسمنة
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 .تريد كما آضت حتى وأالبريد الثريد فيها : نفختقول

 .البرادة على كيزانهـم وأبَّاتت

 .وأيبتردوأن بَّالماء يتبردوأن وأهم

نحو عمدتا كبدي في الحب أوأار وأجدتا : إذاالمكي الراهب قال
لنيـران فمن ظاهـره المـاء بَّبـرد بَّردتا هبني أبَّتـرد القـوما سقاء
تبرد لنها التخمة وأهي البردة داء كل وأأصل تقـد حشـوة حـب

 .بَّحرارتهـا الطُعـاما تنضـج فـل الطُبيعـة

وأأرض فلن بَّنو وأبَّرد بَّرد وأسحاب مبردين وأجاءوأا بَّالظهر وأأبَّـردوأا
 .كمثلوجـة مبروأدة

الغداة وأهما وأالبَّـردان البـردان نسـم مـا ذلـك أفعـل وأل
 .وأالعشي

 .بَّردية كأّنها ساق وألها

ًا إليه وأأبَّردتا من بَّالله وأأعوذ المستعجل الرسول وأهو بَّريد
 .البريد قعقعة

 .المنزلين بَّين ما وأهو منصب بَّريد وأهذا البرد بَّينهم وأسارتا

 .بَّالبردة يشتمل وأكان البروأد يسحب وأفلن

 .فلن على لك بَّرد وأما حق فلن على لي : بَّردالمجاز وأمن

 .وأأثبتـوا أوأجبـوا مـا أي عليـك بَّردوأا ما يبالون ل أصحابَّك وأإن

ًا فلـان وأبَّـرد ًا بَّقي إذا أيديهـم فـي أسيـر  .يفدى ل سلم

 .جمد وأحتى بَّرد حتى وأضربَّته

 .الركوب عن : رفههساعة فرسك ظهر وأبَّرد
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ً وأطافت ساعة وأغامض متنيها : فبردالراعي قال وأهو حوله قليل
 .سافر إذا مضجعه وأبَّرد مطُرق

الله صلى لقوله عليه بَّدعائك عنه تخفف : لظالمك عن تبرد وأل
 ". عنـه تسبخـي : " لوأسمـل عليـه

 .وأضعف هزل إذا عظامه وأبَّردتا مخـه وأبَّـرد

ًا فلن جاءنا وأقد  .مخه بَّارد

مصاص بَّقايا بَّآلـه يهـوي الجفن مثل كل : لديالرمة ذوأ قال
: للهزيلالعظاما حار وأصاحبه العظاما بَّارد وأفلن بَّارد وأالمخ العتق

 .وأالسمين

 .دهـش إذا مكانه فبرد وأرعب

 .أثره : بَّانعليه الموتا وأبَّرد

ًا يصف زبَّيد أبَّو قال ًاميت على - تا المو بَّرد قد ناجذاه : بَّادي
 .: ناعمبَّارد وأعيش بَّروأد أي مصطُله

 .جريالها أي بَّردتها الصهباء : وأسلبقال

مـن وأالعظـم لحمـه بَّيـن تدب الدما مثل بَّردتها ترى : كـأّسقال
العين تحسـب : وأشأمـولالعشى وأقال الرقم دبَّيب الليـل آخـر

التـي بَّالبردة لونها من يعلوها ما شأبه الذبَّح نور بَّردتها صفقت إذا
 .بَّهـا يشتمـل

ًا عليـه لسانـه وأجعـل  .بَّلسانه وأأخـذه آذاه إذا مبـرد

لسانـك فوقي تجعل فل خليقتـي إل آلـوك ل : أعاذلحاتم قال
ًا ًا عنـك أدخـر ل أي مبـرد  .خليقتـي إل شأيئـ

 .كالمبرد عليه : أرسلتـهلسانـي عليـه وأاستبـردتا
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الغالية ثيابَّهما تشاقا حتى تخاصما إذا يمنية بَّروأد قد بَّينهما وأوأقع
 .الخصومة شأدة في مثل وأهو

الحناش من وأهو الحرذوأن من وأأضر البرذوأن من أثقل ذ ر ب
صير إذا الجواد وأبَّرذن السبـاع مـن وأقيـل الحناش من وأهو

ًا  .بَّرذوأن

ًا وألقيت القلخ قال ًا فلن ًا وأأخاه مجيد جواد راكب أي مبرذن
 .وأبَّرذوأن

 .ثقل أي عنها فبرذن حاجة وأسأّلته

المتجاذع البحزج فيه يبرذن غاايتـي مركض إن إليكم : إليكمقال
 .المشي عن وأيثقل يعيا أي

 .بَّهما وأبَّار بَّوالديه بَّر هو ر ر ب

ًا يعرف " وأل وأبَّررتا : صدقتوأيقال وأبَّر مبروأر " وأحج بَّر من هر
 .حجك الله وأبَّر حجك

 .الصدق على : أمضاهاصاحبها وأأبَّرها يمينه وأبَّرتا

 .لبَّره الله على أقسم وألو

 .بَّالبرية وأنزلوا

ًا وأجلست ًا وأخرجت بَّر ظاهر إلى خرج أوأ الدار خارج جلس إذا بَّر
 .البلـد

بَّرانيـه اللـه أصلـح جوانبـه أصلـح " مـن وأ الرانـي البـاب وأافتـح
ًا : أريد" وأيقـال ًا وأيريد جو  .علنية يريد وأهو خفية أريـد أي بَّر

 .وأالبحر البر ركب قد مسفار هو أي وأأبَّحر فلن أبَّر وأقد

 .خصمه على وأأبَّر

71



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

 .بَّرة من أقصر وأهو مبر وأجواد

 .الخبز وأهو بَّرة ابَّن وأأطعمنا

 .يطُيعه أي ربَّه يبر : فلنالمجاز وأمن

ًا أن لول هم : لقال بَّي وأبَّرتا وأيفجروأنكا الناس يبرك دوأنكا بَّكر
 .فيها وأربَّحت نفقت إذا السلعة

الجحيم     وأبَّرزتا " وأبَّرزه وأغايره الكتاب أبَّرز ز ر : بالعشى قال
 .عنها الغطُاء كشف "

ًا الحرب في وأبَّارزه  .بَّرازة بَّرزتا وأقد وأمبارزة بَّراز

ّي العفافة وأذوأ : بَّـرزالعجاج قال  .: خالصإبَّريز وأذهب البرز

 .التبريز أوألى من وأالناكصين البَّريز من الخبث : ميزوأتقول

 .وأتبرز البراز إلى : خرجالكناية وأمن

الزبَّد من وأأطيب المندوأف كبالبرس لغاما له طار س ر ب
 .التمر من ضرب وأهو بَّالبرسيان

 .بَّرسيانة : تمرةيقال

 .بَّرساما وأبَّه مبرسم وأهو فلن وأبَّرسم

 .بَّيض نقط وأهو بَّرش جلده وأفي طرش أذنه في ش ر ب

 .البَّرص عن كناية : البَّرشلجذيمة وأقيل

ًا لهذا كنت لـو وأاللـه ص ر ب ًا لكنـت خالص له البَّارصا يأّكل عبـد
 .بَّريق أي وأبَّريص بَّصيص

 .القمر وأهو البَّرص إل يؤنسني ل : بَّتالمجاز وأمن

 .النبـاتا من العارية وأهي بَّرصاء وأأرض
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ًا فيها تدع : لمالرض البَّل وأتبرصت  .رعي

ًا : حلقهرأسه وأبَّرص  .تبريص

 .قليل ماء أي بَّرض إل الحوض في بَّقي ما ض ر ب

وأأن الترشأف وأهـو التبـرض عـن تفضـل ل شأفافة إل فيه وأما
ً يؤخذ ً قليل  .قليل

الظنونا الثمـد لكالمتبـرض سلمى وأطلب إنني : لعمركقال
 .نباتها أوأل وأهو بَّارضها الرض وأأطلعت

ًا : أخذهاحاجته فلن : تبرضالمجاز وأمن  .شأيء بَّعد شأيئ

 .بَّه : يتبلغبَّالقليل يتبرض وأفلن

 .: رضخماله من لي وأبَّرض

 .بَّراضة ماله من وأبَّقيت

الحجر وأهو البرطيل من : طويلمبرطل رأس ل طا ر ب
 .الرشأوة وأهو البرطيل ألقمه : وأمنهبَّيهس : قالالمستطُيل

 .البَّاطيل تنصر البراطيل وأإن

 .: رشأىفلن وأبَّرطل

 .: علهوأفرعه الجبل بَّـرع ع ر ب

 .وأفارع بَّارع مشرف وأكل

 .علمه في أصحابَّه وأبَّرع

 .بَّارعة امرأة رابَّعة وأكانت منه أبَّدع وأل منه أبَّرع رأيت وأما
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تمتاحهـا ل المكـارما من بَّارعة وأالكفاء القارب : محتوأقال
ًا ذلك وأفعل القلـب البراعة يتكلف كأّنه إليه طلب غاير من تبرع

 .وأالكرما فيه

 .وأأرعـدتا وأأبَّرقـت وأرعـدتا السمـاء بَّرقـت ق ر ب

 .بَّارقـة وأنشـأّتا

البَّـارق مـن أبَّـرق وأفي وأالبـراق البـرق مـن بَّرقـة فـي وأنزلنـا
 .البرقـاوأاتا مـن بَّرقـاء وأفـي

 .أبَّـرق وأجبـل

 .لقاح غاير من بَّذنبها : تلمـعبَّـروأق وأناقـة

 .بَّالذنب البروأق : لمعالكاذب للوعـد وأيقـال

 .بَّروأقة من وأأقصف بَّروأقة من وأأشأكر

 .بَّزيت طعامه وأبَّرق

 .بَّصره وأبَّرق زيت من وأتباريق وأبَّرق بَّرقة إل ثريده في وأما

 .تحير أي فبرق وأكلمته

 .: كشفتوأجهها عن فلنة وأأبَّرقت

 .بَّه : لمعبَّسيفه وأأبَّرق

 .تهدد إذا وأيرعد لي يبرق : فلنالمجاز وأمن

مزايل حبيب مـن بَّيـن مخافـة حطُه بَّرقاء رأس من وأمنحدر
ًا فتحهما :عينيه وأبَّرق  .وألمعهما جد

 .وأتعرضت لك تحسنت إذا وأأرعدتا فلنة لي وأأبَّرقت

 .للمتلون بَّراقش أبَّو وأهو ش ق ر ب
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 .: زينهوأبَّرقشه وأنقشه يتخيل لونه - ن لو كل بَّراقش : كأّبَّيقال

 .: تزينفلن وأتبرقش

 .: تلونتوأتبرقشت

 .وأبَّاركه عليه وأبَّارك له وأبَّارك فيه الله بَّارك ك ر ب

بَّريـك وأطعـاما بَّالبركة له دعا إذا فيه وأبَّرك الطُعاما على وأبَّرك
علـى مـال إذا الصيقـل وأابَّتـرك وأأيمنـه هـذا أبَّـرك وأمـا

 .المـدوأس

مستقدما وأفرس وأاجتهد فيه : اعتمدعدوأه في الفرس وأابَّتـرك
 .البركة

 .تفيض بَّرك وأفيه مصهرجة بَّركة بَّستانه وأفي

ّكتالمجاز وأمن  .بَّهم بَّركها الحرب : ح

بَّيـان بَّن هيان النهب وأأعطُت بَّهـم بَّركهـا وأحكت : فأّقعصتهمقال
 .بَّركه الدهر عليهم وأوأضع

 .فيه وأقع إذا يقصبه فلن عـرض فـي : وأابَّتـركالجعدي قال

ًا أعرابَّي وأوأصف  .بَّاركة نعامة كأّنه كلها : تركتفقال خصبة أرض

 .الركب على : جثواالحرب في وأابَّتركوا

 .بَّه بَّرمـت وأقـد المـر بَّهـذا بَّـرما أنـا ما ر ب

 .مبرما وأخيط

 .كرما فيه ما بَّرما وأفلن

 ". المغيرة بَّنو : " أأبَّراماالحديث وأفي
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لم إذا بَّحجته فلن وأبَّرما مبرما وأأمر المر : أبَّرماالمجاز وأمن
 .تحضره

الشفتان بَّالمنطُق بَّرمت إذا قلوبَّنا في بَّما طرفانا : يخبرقال
 .فتركه المنطُق أوأ الحجة مل كأّنما

 .: للعياللسان بَّرما وأهو

 .وأمبرما سحيل وأأمر

ًازهير قال سحيل من حال كل على وأجدتما السيدان لنعم : يمين
السحيل أما أعصمه أمبرمـه أمـره يصادي : بَّاتارؤبَّة وأقال وأمبرما

ًا كان ما وأهو السحيل الخيط وأالصل أعصمه ًا طاق وأالمبرما وأاحد
ًا يصيرا حتى يفتلن طاقان  .وأاحد

بَّريه عندنا وأأقاما الدهر من بَّرهة عنده أقمت ه ر ب ن ر ب
 .الفراء عن حكي الترخيم على إبَّراهيم مصغر يريد :بَّريهة

 .مولـد وأبَّرهـن بَّالبرهـان : جـاءفلـان وأأبَّـره

البيضاء وأهي البرهرهـة مـن وأإيضاحهـا الحجـة بَّيـان وأالبرهـان
 .لضاءته السليط من السلطُان اشأتق كما الجواري من

 .وأأبَّرهه إبَّراهيم بَّين وأافصل بَّالمشبهه العدلية تشبه : لوأتقول

 .القلم بَّراية وأأرفع مبري أي بَّري قلم عندي ما ي ر ب

عاتكة العاج كوقـف نبيـع عـود البرايـة : وأصـراءالمتنخل قال
 .يرى ما وأشأر خيبرا وأحمًى البري وأبَّفيه اللياطا

:بَّراية ذاتا وأناقة السفر وأبَّرآها بَّالسير الناقة : بَّريتالمجاز وأمن
 .إياها السفر بَّري بَّعد بَّقية بَّها

 .السفر بَّعـد بَّقيـة فيـه : لمـنبَّرايـة لـذوأ وأإنـك
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ًا الريح يباري وأفلن منها تمكن إذا بَّرتها الدنيا وأأعطُته جود
 .بَّها وأحظي

 .القعس شأبه وأهو بَّزخ بَّه خ ز ب

 .بَّزخاء وأارمأّة أبَّزخ وأرجل

ًا وأمشى ًا فلن وأمشى بَّزخ تكلفت إذا العجوز كمشية متبازخ
 .ثبجها وأانحنى كاهلها فتقاعس صلبها إقامة

 .عنه : تقاعسالمر عن : تبازخالمجاز وأمن

ًا أعرابَّي وأرأى ًا : أراهنفقال عيدان ًا بَّزخ  .عوج

 .وأالبَّازير البَّزار فيها وأألق بَّرمتـك بَّـزر ر ز ب

بَّجزر فهو وأإل أشأره عليه وأالنفس أشأهى المبزر : اللحموأتقول
 .أشأبه السباع

القول في زياداتك أي أبَّازيرك عليه تخفي ل : مثلالمجاز وأمن
 .وأوأشأاياتك

 .: البازوأرالمريب للرجل قيل وأمنه وأتوبَّله كلمه فلن بَّزر وأقد

ز ز ب بَّوازيـر قوما فهم سقوا وأل درهم در ل يشكر بَّنو : أمـاقال
 .الجياد الثياب وأهي وأالبزوأز الخزوأز عليهـم خرجـوا

ًأ وأأشأبه  .بَّزه بَّعض أمر

ًا وأتقلد السلح وأهي كاملة بَّزة في وأغازا ًا بَّز  .السيف وأهو حسن

الهيئة وأهي حسنة بَّزة لذوأ وأإنه عـدوأه عـن بَّزه بَّكهاما : وألقال
 .: جردتاثيابَّها من وأابَّتزتا : سلبهوأابَّتزه ثوبَّه وأبَّزه وأاللباس

هونة عليه تميل ثيابَّها من ابَّتزها الضجيع ما : إذاالقيس امرؤ قال
 .بَّـز عـز وأمـن متفال غاير
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ًا بَّه وأجيء ًا عز  .محالة ل بَّمعنى وأبَّز

ًا تبز أي بَّزيزي الخلفة وأرجعت  .بَّالستحقاق تؤخذ وأل بَّز

فتخرجه كناسه الصريم يعفور : وأتبتـزالجعدي : قولالمجاز وأمن
ًا كـان وأإن منـه كنه من الوحشي ينفر سيرها بَّحفيف أي مظهـر
 .الظهر وأقت

 .بَّزيعة وأجارية ذكي : ظريفبَّزيع غالـاما ع ز ب

:الغلما تبزع وأقد الجداث صفة من وأهي وأبَّزاعة بَّراعة وأفيه
 .تظرف

ًا الدابَّة البيطُار بَّزغ غ ز ب ًا وأبَّزغاها بَّزغا أشأعرها شأق إذا تبزيغ
 .بَّمبزغاه

شأـق مثـل البعيـر نـاب بَّـزل ل ز ب اللحم شأق إذا الناب وأبَّزغ
 .وأفطُر

الدن في طبي شأبه وأهو منه : أسالهالمبزل من الشراب وأبَّزل
 .منه يسيل وأنحوه

 .المبزل من : سالالشراب تبزل وأقد

ً بَّزل وأقد بَّازل وأجمل  .وأبَّوازل بَّزل وأإبَّل بَّزوأل

 .بَّـازل وأأمر : استحكموأالرأي المر : بَّزلالمجاز وأمن

 .قارح رأي إل يكفيـه ل بَّـازل : خطُـبوأتقـول

 .محكمة صريمة ذوأ أي بَّزلء لذوأ وأإنه

 .عظيمة بَّخطُة أي بَّبزلء نهاض وأهو

ًا شأغلت إذا : إنيقال نهـاض المسالـك رحب فروأجهـم قومـ
الجثامة بَّها يعيا بَّزلء له تزال ل بَّدوأاتا ذي أمر : منوأقال بَّبـزلء
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ًا : سعىزهير وأقال اللبد بَّين ما تبزل بَّعدما مرة بَّن غايظ ساعي
 .وأفتحه فصله يقال كما القضاء وأبَّزل بَّالدما العشيرة

أي حاجتي تبزل بَّلغة : أيبَّازله عندي وأما نازله بَّي : نزلتوأتقول
 .وأتفصلها تقضيها

 .كالبازي ينقض ثم كالحازي يتحين فلن

 .عليه وأمرن ألفه إذا المر بَّهذا فلن بَّسـأّ أ س ب

 .عليه فدما خلقك بَّحسن وأأنس بَّكرمك بَّسيء وألقد

 .إياه للفها الحالب تمنع : لبَّسوء وأناقة

ًا هو ر س ب ًا منه أطيب بَّسر  .النخلة أبَّسرتا وأقد رطب

 .وأقتها قبل : طلبهاالحاجة : ابَّتسرالمجاز وأمن

الجارية وأابَّتسر ضبعة غاير من : ضربَّهاالناقة الفحل وأابَّتسر
 .الدراك قبل : افتضهاوأاختضرها وأابَّتكرها

 .الشباب : غاضابَّسرة وأجارية بَّسر وأغالما

 .شأعاعها يصف : لمابَّسرة حمراء وأالشمس صبحته وأيقولون

موتا النقاء بَّسائفة بَّسرة حمراء وأالشمس : فصبحهالبعيث قال
بَّسرة وأهي تفقأّها ل أي تبسرها فل بَّثرة بَّك خرجت وأإن مغلس

 .غاضة

قيل وأمنه وأالسويق كالدقيق : فتتتالجبال بَّست س س ب
 .: البسيسـةالملتوتا للسويق

 .بَّلسانه وأسكنها : مسحهابَّالناقة الحالـب وأأبَّـس

 .بَّناقة عبد أبَّس ما ذلك أفعل وأل

 .وأبَّسك حسك من بَّه وأجيء
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 .السوس الحب يأّكل كما البسوس وأائل ابَّني أكلت وأتقول

 .نمائمه عليه أرسل إذا عقاربَّه عليه : بَّسالمجاز وأمن

 .بَّالبَّاطيل أي البسابَّس بَّالترهاتا وأجاء

 .نشره إذا وأالفراش الثوب بَّسط طا س ب

بَّسطُك ما ليبسطُني وأإنه وأقبضها رجله : بَّسطالمجاز وأمن
سـرك مـا نفسـي وأيطُيـب يسرني أي قبضك ما وأيقبضني

 .ساءك مـا وأيسوءنـي

 .العذاب عليهم وأبَّسط

ً : أيوأالجسم العلم في بَّسطُة الله وأزاده الله وأبَّسطُني فضل
 .وأاسعة بَّساطا في وأنحن فضلني :عليه

ليدي بَّساطا تنالني أن من الحجاج يد : وأدوأنالفرخ ن العديل قال
 .: وأاسـعبَّسيـط وأمكـان عريض الناعجاتا

 .بَّساطة بَّسط وأقد وأاللسان البـاع بَّسيـط وأفلـان

 .نكره بَّما أوأ نحب بَّما وألسانه يده إلينا وأبَّسط

 .بَّاسطُة وأبَّلد

بَّالباسطُاتا بَّدا ما إذا طاهر عسكر شأبهت الذي : وأذاكقال
 .الرض من الغليظ الجفجف الجفاجف

 .رافعها يده يمد أن وأهو وأبَّسطُة بَّاسطُة قامـة وأحفـر

ًا لي وأفرش كان إذا يبسطُك فراش وأهذا يبسطُني ل فراشأ
ًا  .يقبضه ل وأاسع

الحنوين بَّين ما البعيدة الرحالة وأهي المبسوطة مركبه وأفلن
 .مباسطُة وأبَّينهما وأبَّاسطُه إليه وأانبسط بَّاسط خمس بَّعد وأوأردنا
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 .بَّالعطُاء بَّسط وأيده

مثله البسيطُـة علـى " وأمـا بَّسطُـان اللـه : " يـدالحديـث وأفي
 .الرض في ذهب تقول كما مصروأفة غاير بَّسيطُة في وأذهب

 .البواسق وألفلن بَّاسقة وأنخلة النخلة بَّسقت ق س ب

 .وأفضلهم : طالهمأصحابَّه على : بَّسقالمجاز وأمـن

 .تطُول ل أي علينا تبسق : لوأيقولون

 .بَّواسق وأعلي سوابَّق وأفلن

تشجع إذا وأتبسل بَّسل وألقـد أبَّسلـه وأمـا بَّسالـة فيـه ل س ب
 .بَّاسل وأأسد

 .العبـوس : شأديدبَّاسل بَّاسر وأجه وأله

 .: أسلمهللهلكة وأأبَّسلـه

 .: أفضحبَّعمله وأأبَّسل

 .استسلم إذا للموتا وأاستبسل

وأنستبسل نذل كي جرى وأما عير قبل : وأأوأعدنـاالكسائي وأأنشد
ً : آمينالرجل على الدعاء عند وأيقولون الله وأأبَّسله أي وأبَّسل

 .وألحاه

 .: محرمابَّسل وأهذا

 .بَّاسل وأيوما بَّاسل وأغاضب : شأديدبَّاسل : نبيذالمجاز وأمن

يـوما النواجذ أبَّدى إذا المؤمنين أمير فداء : فهوالخطُل قال
 .بَّساما أغار هو ما س ب ذكـر بَّاسـل

 .متبسم فهو جئته وأمتى التبسم الضحك مراتب وأأوأل

81



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

 .بَّرق وأمضة ابَّتسامتها وأكان

 .المباسم غار وأهن

 .أطرافه : تفلقتالطُلح وأتبسم البرق : تبسمالمجاز وأمن

 .ذقته ما أي فيه بَّسمت ما : وأاللهوأيقال

وأبَّشـر وأأبَّشر فبشر وأأبَّشرته وأبَّشرته بَّكذا بَّشرته ر ش ب
وأالبشائر البشاراتا وأتتابَّعـت بَّـه وأتباشأـروأا وأتبشـر وأاستبشـر

 .بَّبشره وأاستقبلني البشر حسن وأهو البشراء وأجاء

 .وأجهه : قشروأأبَّشره الديم وأبَّشر

 .مبشر مؤدما : فلنالمجاز وأمن

 .فيلبسها نباتها من يخرج ما وأهي الرض بَّشرة أحسن وأما

جمـع كأّنهـا بَّـه تبشـر التـي أوأائلـه وأهـي الصبـح تباشأيـر وأطلعـت
 .بَّشـر مصـدر وأهـو تبشيـر

 .وأتباشأيـره الرشأـد مخايل وأفيه

 .البواكير وأهي التباشأير النخل فـي النـاس وأرأى

 .بَّالغيث تبشر التي الرياح وأهي المبشراتا وأهبت

 .بَّنفسه : حضرهالمر وأبَّاشأر

 .النعيم وأبَّاشأره

اللون عتيق بَّـدر كضـوء يضـيء وأجـه : لهاربَّيعة أبَّي بَّن عمر قال
 .وأمتولد : مباشأرضربَّان وأالفعل النعيـم بَّاشأـره

 .لي وأهش بَّي فبش لقيته ش ش ب

 .بَّاللقي منه أبَّش رأيت وأما
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 .النشاشأة بَّالبرمة ثم البشاشأة بَّوجه ضيفك وأأقر

تلو العطُاء لن أعطُاك إذا بَّخير فلن لي : بَّشالكناية وأمن
 .البشاشأة

وأقد الهليلج كطُعم وأمرارة حفوف : فيهبَّشع طعـاما ع ش ب
 .وأاستبشعته الطُعاما أبَّشعني

 .ريحه فتغيرتا وأالستياك التخلل تركت إذا الفم بَّشعة وأامرأة

يحلى ل كان إذا المنظر وأبَّشع الخلق بَّشـع : رجـلالمجـاز وأمـن
 .بَّالعين

 .أبَّن : ذوأبَّشع وأعود

إذا الطُعاما من وأالرجل اللبن من الفصيل بَّشم ما ش ب وأنحت
 .اتخم

ًا الشبع من تتجشأّ : وأأنتالحسن كلما وأفي  .بَّشم

البشامك كشجر إل الشاما أهل ما وأتقول بَّشامة بَّفرع وأاستاكت
 .الفواه مطُيبة وأعوده الفواه أطيب من دهنه

 .منه سئم إذا كذا من : بَّشمالمجاز وأمن

صار إذا بَّعملـه بَّصـر وأقـد بَّـه وأبَّصـر الشـيء أبَّصـر ر ص ب
ًا البصراء من وأهو وأبَّصارة بَّصر وأذوأ بَّه بَّصير وأهو بَّه عالم

 .بَّالتجارة

ًا لـي وأتبصر إياه علمته إذا بَّه وأبَّصرته كذا وأبَّصرته  .فلنـ

وأهـو ظعائن من ترى هل خليلي : تبصرالقيس امـرؤ قـال
 .وأعمله دينه في مستبصـر

 .البصائر عمى من أهون البَّصار وأعمى
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 .وأكوف فلن وأبَّصر

من مثلي ترى وأكائن مبصر أني لقيـت مـن : أخبـرأحمر ابَّن قال
 .وأالكوفة البصرة وأهما مثله البصرتين في وأما بَّصرا الناس

 .بَّصر ماله ثوب ! وأهذاالثوب هذا بَّصر أثخن وأما

 .وأالغلظ الثخن وأهو عاما خمسمائة مسيرة سماء كل وأبَّصر

 .مبصرة آية : هذهالمجاز وأمن

 .وأوأضح : استبانالطُريق وأأبَّصر

ًا بَّستاني في وأرتبت ًا أي مبصر  .الحافـظ وأهـو ناظـر

ًا وأأريتـه ًا لمحـ ًا أي بَّاصـر ًا أمـر ًا الزمان وأأرأني مفزعـ لمح
ًا  .بَّاصر

ًا أي عليهم بَّصيرة وأاجعلني ًا رقيب ًاكقولك وأشأاهد  .عليهم : عين

 .عيرة أي هذا في بَّصيرة لك وأأما

وأله بَّصائر لنا القروأن من - ن الوألي الذاهبين : فيقس قال
 .الصادقة وأهي بَّصائر وأذاتا بَّصيرة ذاتا فراسة

 .البصائر ذاتا عليك وأرأيت

البصائر ذاتا النهى - مهد ال في وأمنك عليك وأرأوأا الكميت قال
وأل يبصرني ما خلء بَّأّرض أي وأبَّصرها الرض سمع بَّين وأأتيته
 .هي إل بَّي يسمع

 .قدره وأعرف بَّحاله فبصر : ضربَّتهبَّالسيف وأبَّصرته

ًا فأّصبح رأسه السيف بَّصر التقينا : فلماقال ظهر على منبوذ
وأكويتـه قصده فأّبَّصر عنـي : أرجأّتـهقوله معنى من وأهو صفصف

 .بَّريق أي بَّصيص له عل مـن النواظـر فـوق
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 .العين وأهي بَّالبصاصة وأرماه

 .العيـن وأهي الحصاصة السنة في : طرقتهوأتقول

بَّذنب رمقني فما الحصاصه السنـة فـي : طرقتـهوأتقـول
 .البصاصة

 .عينيه : فتحوأبَّصر الجروأ وأبَّصص

 .تفتح إذا النور : بَّصصالمجاز وأمن

 .تملق إذا بَّذنبه عندي وأبَّصبص

 .بَّـه استخـف إذا وأجهـه فـي بَّصـق ق ص ب

 .يتلل أبَّيض حجر وأهي القمـر بَّصاقـة كأّنـه أبَّيـض وأهـو

 .منك أفضل مني وأبَّصقة

 .البصل من أكسى وأرجعت المغزل من أعرى جئت ل ص ب

: وأبَّصلتالبصلة قشر تضاعف تضاعف إذا الشيء تبصل وأقد
 .جردته ثيابَّه من الرجل

أي البصل رءوأسهم وأعلى الصل كأّنهم : خرجواالمجاز وأمن
 .خبيثة حية وأهي أصلة جمع وأالصل البيض

الشديد وأهو وأاحد بَّمعنى وألهق بَّض : أبَّيضالصمعي ض ض ب
 .البياض

 .سمن في اللون الناصع : هودريد ابَّن وأقال

 .شأيء كل فيه يؤثر الذي البشرة الرقيق هو المبرد وأقال

 .بَّالكسر بَّضاضة بَّضضت وأقد وأبَّضيضة بَّضة غاضة وأامرأة
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: محطُوطـةالنابَّغة وأقال أسـودا البضيـض اللون ذا : يتركقال
:الحجر وأبَّـض المتجـرد بَّضة الحقيبة نفج مفاضة غايـر المتنيـن

ًا الماء من بَّقليل رشأح  .بَّضيض

 .منه وأالبضاضة بَّضائض وأإل بَّضيضة إل العاما وأقع وأما

 .وأراءها بَّما تبض لرقتها البشرة كأّن

 .بَّخير يند لم إذا حجره يبض : ماالمجاز وأمن

 .المعروأف من بَّشيء له بَّض وأما

ًا كان : لورؤبَّة قال إل منه عندي وأما بَّضا ما الكلى في خرز
 .بَّضيضة

 .الخشبة وأبَّضع قطُعة قطُع إذا بَّضعة الشاة من بَّضع ع ض ب

ًا كـان إذا البضعـة جيـد : وأفلـانالقوس صفة في أوأس قال لحيمـ
 .الكدنـة جيـد كقولـك

 .سميـن أي البضيـع خاظـى وأهـو

الذكور النساء من عشرة وأبَّضع الرجال من عشر بَّضعة وأعندي
 .العـدد حكـم سنـن على بَّطُرحها وأالناث بَّالتاء

 .وأالعشر الثلث بَّين ما وأهـو سنيـن بَّضـع عنـده وأأقمـت

 .اللجم تبلغ التي وأهي بَّاضعة وأشأجة

قطُـع صـوتا أي خضعه وأللسياطا بَّضعه للسيوف وأسمعت
 .وأقـع وأصـوتا

 .مزجاة بَّضاعة وأهذه

 .بَّضائعنا وأنفقت ضائعنا نعشت : قدوأتقول
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وأأبَّضعته ضائع هو الله أضاع وأما بَّضائع إنها عليهـا : إحمـلوأقال
 .له بَّضاعة جعلته إذا كذا

 .كذا وأاستبضعت

 .لك بَّضاعة جعلته إذا

ًا كمستبضع نحونا الشعر وأاستبضاعك : فإنكزميل قال إلى تمر
 .بَّضائعهم يحمل لمن الحي بَّاضع : هووأيقولون خيبـرا أهـل

.بَّعضك هو أي بَّضعه منك فهو رضعه معك رضع : منالمجاز وأمن

ًا المرأة : بَّضعالكناية وأمن ًا وأبَّاضعها بَّضع إذا بَّضعها وأملك بَّضاع
 .عليها عقد

ّي عند الشرب تقطُع لنك : روأيتالماء مـن وأبَّضعت  .الر

 .تبضع وأل تكرع متى : حتىيقال

 .فقطُعته عليه النصح تكرير من سئمت إذا فلن من وأبَّضعت

عني وأتباطأّ أمره في وأتباطأّ مشيته في وأبَّطُؤ فلن علي أبَّطُأّ
ًا كنت وأما بَّطء وأفيه خيل من بَّطُيء وأفرس بَّطُؤتا وألقد بَّطُيئ
 .بَّطُأّك وأما بَّك بَّطُأّ وأما عنا بَّك أبَّطُأّ وأما بَّطُاء

فاترة وأهي وأقامت أمشي : فقمتربَّيعة أبَّي بَّن عمر قال
عطُـاءه وأاستبطُـأّتا وأاستبطُأّته السكر مشيه بَّطُا الراح كشارب
يستزيدنـي إلـّي وأكتـب وأاستبطُـاء استـزادة كتـاب إلـّي وأكتـب

 .وأيستبطُئني

 .فانبطُح وأجهه على بَّطُحه ح طا ب

فـي : هـوفقـال الطُفيـل بَّـن عامـر قبـر إلـى حويـص وأنظـر
 .بَّطُحتـي طـول
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ًا قدي طول فـي أراد البطُـح مـن وأهـي الـأّرض علـى منبطُح
 .القياما من القامـة أن كمـا

سمكه يريد بَّطُحة في : قامةفيقول بَّيتك : كيفللرجل تقول
 .وأسعته

 .البَّطُح أهل من ! وأهومكة بَّطُحاء وأحبذا

وأهم البَّطُـح سرة وأمغرسها السماء في فرعها نبعة : لنـاوأأنشد
 .وأالبَّاطح البطُاح قريش

 .عريضة : وأاسعةبَّطُح : وأبَّطُاحقال

 .مجراه : اتسعالسيل وأتبطُح

وأابَّـل الثريـا وأنـوء عليكما السماك نوء من وألزال الرمة ذوأ قال
 .البَّطُح : تبوأفلن وأتبطُح متبطُح

ّقال سـرة وأخيـر البطُـاح كرما تبطُحوا الذين عن سأّلت : هل
 .عندهم : كثراوأأقثئوا القوما أبَّطُخ خ طا ب وأادي

ًا يأّكلون قوما إلى الليث وأظر المبطُخين رأيـت : لمـافقال بَّطُيخ
المطُابَّخ بَّين يدوأر وأرأيته لطُخوا وأمنـه منـه فأّكلـوا أبَّطُخوا

 .وأالمباطخ

 .البطُيخ : أكلوأتبطُخ

منه خير بَّمكة النزوأل أي التبطُخ من خير : التبطُحوأتقول
 .بَّخوارزما

وأخفة المرح في الحد مجاوأزة وأهو وأبَّطُر طرب فيه ر طا ب
 .وأالزعل النشاطا

 .الغنـي وأأبَّطُره بَّطُر أشأر وأرجل

 .مبطُر غانى مـن خيـر مخطُـر وأفقـر

88



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

 .السماء يعني أبَّطُرتا حتى أمطُرتا وأما

: شأديـدةبَّطُيـرة : وأامـرأةقال كما الناس يبطُر الخصب وأإن
 .البطُـر

" وأالدنيا البيطُـار رايـة مـن " أشأهـر وأ بَّبطُـرة الدابَّـة وأبَّيطُـر
ًافحبة ًا عطُار عند : يوم  .بَّيطُار عند وأيوم

 .مسيطُر علينا اليوما فهو مبيطُر لدوأابَّنا وأهو بَّه وأعهدي

ًا يجعله ل أي حلمك فلن جهل يبطُرن : لالمجاز وأمن بَّطُر
ًا  .خفيف

تكلفه بَّأّن تستفزه وأل إمكانه تقلق ل أي ذرعه صاحبك تبطُرن وأل
 .الشأتمال بَّدل من وأذرعه المطُاق غاير

فيشكرها يسترجحها وألم فكفرها : استخفهاالله نعمة فلن وأبَّطُر
ًا دمه وأذهب معيشتها بَّطُرتا وأمنه ًا أي بَّطُر ًا مبطُور حيث مستخف

 .بَّه يقتص لم

 .بَّيطُار عالم المر بَّهذا وأهو

بَّالحسن وأهو عتيق فيها قال ما : وأدعانـيربَّيعة أبَّي بَّن عمر قال
يد وأأصابَّته شأديدة بَّطُشة بَّه بَّطُش ش طا ب بَّيطُار عالم

 .بَّاطشة

 .بَّسيـط بَّبـاع العلـم فـي يبطُـش : فلـانالمجـاز وأمـن

 .الدنيـا أهـوال بَّهـم وأبَّطُشـت

ًا وأسلكـوا بَّمباطشهـا وأقـذوأا المهالـك قريبة المسالك بَّعيدة أرض
 .معاطشهـا مـن أنقـذوأا وأمـا

 .بَّها ترجف أي بَّالحمال تبطُـش الركـاب وأجـاءتا

 .منها : أفاقالحمى من وأبَّطُش
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 .البطُلـان بَّيـن بَّاطـل هـو ل طا ب طا طا ب

 .بَّالكسر البطُالة بَّين وأبَّطُـال

 .بَّالفتح بَّطُل وأقد

 .بَّالضـم بَّطُـل وأقـد بَّالفتح البطُالة بَّين وأبَّطُل

وألبطُـل البطُـل مـن التعجـب فـي هـذا الرجـل : لبطُـلوأيقـال
 .الباطل من التعجب في هذا القـول

ً فلن وأقال ً قول ً كلماتا وأساق بَّطُل وأأعوذ الخطُل من خطُل
 .الشياطين وأهم البطُلة من بَّالله

 .بَّالباطل : جاءفلن وأأبَّطُل

 .وأالبَّاطيل بَّالضاليل وأجاء

 .المتعطُل المتبطُل الفتيان وأشأر وألدك تبطُل وألقد

 .بَّطُلة شأجاعة فلنة وأكانت فلن وأبَّطُله

ً دمه وأذهب  .بَّطُل

 .بَّطُنها ذا الدجاجة ألقت ن طا ب

 .الولد أكثرتا إذا بَّطُنها للزوأج المرأة وأنثرتا

 .منه : ضربَّهماوأظهره وأبَّطُنه

 .بَّطُنه اعتل إذا فلن بَّطُن وأقد

وأعظيمه البطُـن عليـل أي وأمبطُـن وأمبطُـان وأبَّطُين مبطُون وأهو
 .وأخميـص وأأكول

 .بَّطُانـه : شأـدالبعيـر وأأبَّطُـن
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 .معـه : شأددتـهصاحبـي وأبَّاطنـت

 .الديباج ثيابَّهم وأبَّطُائن حسنة بَّطُانة ثوبَّـه وأبَّطُـن

 .ضاحيتها أهل وأإخوانهم الكوفة بَّاطنة أهل وأهم

في وأهو بَّبطُنان ترشأه وأل بَّظهران سهمك : رشالمجاز وأمن
 .وأسطُه في أي الشباب بَّطُنان

 .الجنة بَّطُنان وأالبحبوحة

 .وأأوأنقه السرب يونقني : أيالراعي قال

 .الحمل بَّطُن وأهو البطُين وأطلع

مردما البطُن من قلد وأكهلـه كبـده أفلـاذ الليـث عليـه : وأقـاءقال
 .مكة بَّطُن في وأهـم الـوادي بَّطُـن وأنزلـوا

 .العرب بَّطُون أكرما من وأبَّطُنه

 .اللحم العرق يستبطُن كما بَّطُنه : دخلالشيء وأاستبطُن

 .بَّاطنـه : عـرفأمـره وأاستبطُن

 .وأتوسطُه فيـه : جـولالكـل وأتبطُـن

ًا قـوما يـا تبطُنـت أصحابَّه يبشر : فجـاءالخنساء قالت ًا غايثـ خصيبـ
 .له بَّطُانة : جعلهاالجاية وأتبطُن

ًا أتبطُن : وألمالقيس امرؤ قال مجرب وأفلن خلخـال ذاتا كاعبـ
ًا بَّطُونها ضرب كأّنه المور بَّطُن قد  .بَّحقائقها عرفان

 .عشره له وأأطول خبره المر بَّهذا أبَّطُن : أنتوأيقـال

 .بَّطُانتي وأأهل بَّطُانتي وأهم بَّطُانتي وأهو
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العكم تحت يجعل ما وأهي وأالبطُانة العلوأة فاشأترطا اكتريت وأإذا
 .وأنحوها قربَّة من

 .الغنى أبَّطُره أي البطُنة بَّه وأنزتا

 .غاني أي البطُان عريض وأفلن

 .: بَّعيدبَّطُين وأشأأّوأ

ًا عنيـزة وأبَّيـن الغضى أداني بَّين : فبصبصزهير قال ًا شأـأّوأ بَّطُين
 .: تباعدالمكان وأتباطن

تكون العليا الشفة وأسط في نائتة هنة وأهي بَّظارة وأبَّه أبَّظر هو
 .الناس لبعض

العبـد أيهـا فيهـا تقـول : " مـاعنـه اللـه رضي علّي حديث وأفي
 .بَّظـراء : علجـةشأتائمهـم " وأفـي البَّظـر

 .ذلك له قال إذا وأبَّظرمه أمه بَّظر الله وأأمصه

 .وأمتبظرما مبظرما وأهو

العليا شأفته لسانه بَّطُـرف فيرفـع : تبظـرماللرجل الحجاما وأيقول
 .شأاربَّه يجف حتى

 .الخنصر من موضعه وأهو بَّظره إلى خاتمك وأرد

 .وأابَّتعثه عباده إلى الرسول الله بَّعث ث ع ب

 .وأمبتعـث مبعوث خير وأسلم عليه الله صلى الله رسول وأمحمد

 .كـذا المبعـث حديـث وأفـي

 .المـر علـى وأبَّعثـه منامـه مـن وأبَّعثـه

 .عليه وأتباعثوا بَّالخير وأتواصـوا
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 .له فانبعث لكذا وأبَّعثه

 .ينبعث ل كسلن " وأفلن فثبطُهم     انبعاثهم     الله     كره " وأ

 .: أثارهوأبَّعثره الشيء وأبَّعث

ليوما بَّعث كأّنما النبعاث يكره وأفلن الكاما تقص : فبعثهاقال
 .وأالخزرج الوأس بَّين يوما وأهو بَّعاث

 .القبور من تعالى الله يبعثنا : يـوماالبعـث وأيوما

 .نومه من ينبعث يزال : لبَّعث وأرجل

 .عليهم البعث : وأضربثور بَّن حميد قال

 .الثغور إلى يبعثون الجنود وأهم البعوث في وأخرج

 .وأبَّعثطُها سرتها وأفي أوأسطُها في البطُحاء من داري طا ث ع ب

 .بَّطُنه بَّعج ج ع ب

 .: شأقهـاأرضـه : بَّعـجالمجـاز وأمـن

 .إليه أبَّلغ إذا فلنة حب وأبَّعجه

 .سرك إليه أفشيت إذا بَّطُني له وأبَّعجت

يفشي من كل وأما انتصحته ثم البطُن إليه : بَّعجتالشماخ قال
 .استنصحته أي بَّناصح إليه

 .: توسطُتهاالتربَّة طيبة عذاة الرض وأبَّعجت

فـل الفلـواتا وأحفتهـا العـذوأاتا بَّعجتهـا : أرضأعرابَّـي وأقـال
 .جنابَّها يمعر وأل ماؤها يملولـح

ًا الرض وأبَّعجت  .كثيرة آبَّار فيها : حفرتاآبَّار
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بَّناؤهـا وأسـاوأى كظائم بَّعجت مكة رأيت : " إذاالحديث وأفي
 ". أظلـت قـد الساعـة أن فاعلـم الجبـال رءوأس

 .الودق عن : انفـرجالسحـاب وأتبعـج

وأدفقت بَّالكلما علي وأانبعج مطُر من دفعة : وأانبعجتالعجاج قال
 .السيل فيها يتبعج التي متسعاته وأهي وأبَّواعجه الوادي مباعج

 .كذا كان فقد بَّعد أما د ع ب

 .حين بَّعد أتيته إذا بَّين بَّعيداتا وأأتيته

لهدان بَّين بَّعيداتا أتيتـه القميـص منقـد : وأأشأعـثزيد أبَّو وأأنشد
 .صاغاـر غايـر أي بَّعـد وأغايـر بَّاعـد غايـر وأتنـح نكـس وأل

 .بَّعدتا فل عني بَّعـدتا وأإن تبعـد وأل

ًاوأتقول ًا : بَّعد ًا وأسحق ًا وأقبح  .وأمحق

 .القارب دوأن البَّاعد إلى محسن وأهو

المماتا حتى بَّه وأيشقى نفعه البَّاعد يغشى من الناس : منقال
صاحبه عمك فابَّن شأر يك وأإن يناله فالبعيد خير يك فـإن أقاربَّه
 .أطرافه أبَّاعد من الحديث يستجر وأفلن

وأيتركها البعداء يأّتيها الحمة كمثل العالم " مثل وأ البَّعد الله وأأبَّعد
 .السوما في " وأأبَّعد القربَّاء

 .أشأط إذا فيه وأأبَّعط

 .أستبعـده وألم أبَّعده لم كذا قلت وأإن

ً وأقلـت ًا قـول  .الصـواب مـن أبَّعـده وأمـا بَّعيـد

 .وأتبعد وأابَّتعد مني وأتباعد وأبَّاعدنـي

 .فتباعدوأا متقاربَّين : وأكانواربَّيعة أبَّي بَّن عمر قال
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يصبك ل بَّعدانه من فكن المير قربَّان من تكن لم : إذاوأيقال
 .وأذلن كذليل وأبَّعيد قريب جمع شأره

 .بَّعدة وأذوأ الهمة بَّعيد وأفلن

ًا : وأأعدماالشنفري قال البعـدة ذوأ الغنـى ينـال وأإنما وأأغانى أحيان
 .وأالمتاعب السفار في نفسه يبتذل الذي المتبـدل

 .شأعره يبت وأل بَّعره يفت ل فلن ر ع ب

فعـل مـن وأأصلـه كلـب بَّها يرمى بَّعرة من علّي أوأن وأهو
 .زوأجها وأفاة بَّعد المعتدة

أي عدتهـا انقضـت إذا بَّاعـرة فهي المعتدة بَّعرتا منه وأياقل
 .بَّالبعرة رمـت

 .بَّها رميته إذا بَّعرته يقال

 .الناقة : تريدبَّعيري وأحلبت لي بَّعير وأصرعتني

التهتان وأاكف الزجاجة عرق وأعندنا البعير لبن تشتري : لقال
 .ناقة البعيرين هذين : كلوأيقولون

 .المباعر وأينثل البَّاعر ينحو مازال الداعر هذا : إنوأتقول

 .بَّعض من أهون الشر بَّعض ض ع ب

بَّعضنا أوأ : أحدنافيقول كذا فعل : منالقوما من للرجل وأيقال
 .نفسه يريد

 .نفيه : يريدلبيد قول وأمنه

ًا بَّعضها يشبه حسانة جارية وأهذه  .بَّعض

ًا فبعضوه ماله وأأخذوأا  .فرقوه إذا تبعيض

 .وأبَّعضها الشاة وأبَّعض
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 .البعوض أرضهم في : كثرمبعضون فهم القوما وأأبَّعض

 .وأبَّعضة مبعوضة وأليلة

 .تأّكلنا كادتا بَّعضة ليلة علينا : بَّاتتيقول هذيل بَّعض وأسمع

 .الشديد المر أي البعوض مخ : كلفتنيالمجاز وأمن

 .: حفرهاالبئر بَّعق ق ع ب

 .متسعها المفازة وأمبعق

مساحـف المجهـول مبعقهـا فـي : للريحالطُهوي جندل قال
اللقاح يبعق وأفلن بَّطُول عرضها في مبنوقة الذيول مياسة

 .: ينحرهاللضياف

 .بَّشدة انفتاحه وأهو وأانبعق المطُر : تبعقالمجاز وأمن

 .وأالكرما بَّالجود فلن وأانبعق

 .: فاجأّهمالخوف عليهم وأانبعق

منه يخش لم خوف - ئع را راعه آمن المرء : بَّينمادؤاد أبَّو قال
قاما ما ساء أي بَّعـل كـان ما ساء بَّعل رب يا ل ع ب انبعاقه

 .بَّالبعولة

 .التبعل حسنة وأامرأة

 .يلعبها أي أهله يباعل وأهو

أياما وأهذه يتباعلون وأهم يتباعلن وأهما وأملعبة مباعلة وأبَّينهما
 .وأبَّعال وأشأرب أكل

 .بَّه عّي إذا بَّالمر وأبَّعل

 .اللبس تحسن : لبَّعلة وأامرأة
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 .لفحلها النخل بَّعل : هذاالمجاز وأمن

 .لربَّها الدابَّة هذه بَّعل وأمن

وأالمبغوتا للمبغوتا رأى وأل بَّغتة وأجاءه وأبَّاغاته المر بَّغته تا غ ب
 .مبهوتا

 .الطُيـر أبَّاغاـث مـن وأهـو الغبرة وأالبغث أبَّغث صفر ث غ ب

 .وأبَّياض سـواد : فيهـابَّغـث وأغاثـم بَّغثـاء وأشأـاة

 .الناس أخلطا وأهم وأالغثراء البغثاء في فلن : خرجالمجاز وأمن

 .السيل وأغاثاء الخيل بَّغثاء من : هموأتقول

 ". تستنسر بَّأّرضنا البغاث : " إنمثل وأفي

ترقب وأأنك منها وأتقاذف بَّبغضـة تقيك أن العوادي وأمن ض غ ب
 .الغاضاء عن يجل قذأة بَّالبغضاء حقيق هو :وأتقول

أبَّضغته وأقد بَّغاضة بَّغـض وأقـد البغضـاء مـن بَّغيـض وأهو
ًا أشأـد رأيـت وأمـا مباغاضـة وأبَّينهمـا وأبَّاغاضتـه وألـم منهمـا تباغاضـ

ًا إلي الله وأحبب متباغاضين يـزال ًا إلَي وأبَّغض زيد وأتحبب عمر
 .أخوه إلّي وأتبغض فلن إلي

ًا بَّك الله : أنعم: يقولونالمجاز وأمن ًا بَّعدوأك وأأبَّغض عين  .عين

 .عثر إذا حده وأبَّغض

 .أهل لذلك وأهو نغل البغل ل غ ب

 .بَّغلة من أعقر وأفلنة

ًا كان إذا البغال أبَّوال فيه وأطريق  .صعب

يريدوأن حسناء بَّغلة فلن : اشأترىمصر أهل : يقولالمجاز وأمن
 .الجارية
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 .كثيـر بَّغال فلن بَّيت وأفي

 .الثمن بَّغالي وألكن اليمن بَّغال مـن وأاستريـت

 .هجنهم أي أوألدهم فبغل فلن بَّني في فلن وأنكح

 .وأأعييت : بَّلدتاالمشي في وأبَّغلت

 .بَّلد إذا بَّغولة وأبَّغل

 .أنغل الحمار وأمن أبَّغل الثور من وأهو

وألدها تبغم وأهي صوتها أرخم وأهو بَّغاما وأالناقة للظبية ما غ ب
:بَّغـوما : امـرأةالمجـاز وأمـن بَّواغام وأظباء مبغوما وأهو بَّاغامة فهي

 .الصـوتا رخيمـة

 .رقيق بَّكلـاما يغازلهـا أن وأهـو مباغامـة وأبَّاغامهـا

 .وأمفاغامة مباغامة بَّيننا وأكانت

 .الملئمة وأهي

 .وأجدته فما البغاء بَّي وأطال وأابَّتغيته بَّغيته ي غ ب

 .وأظنتي طلبتي : أيبَّغيتي وأفلن

 .بَّغيتي فلن وأعند

 .لي : اطلبهاضالتي وأابَّغني

 .طلبها على : أعنيضالتي وأأبَّغني

مـا بَّـي اصنـع أي يبتغـى مـا وأابَّغنـي بَّخيـر : وأاذكررؤبَّة قال
 .يصنـع أن يحـب

ًا وأخرجـوا  .لضوالهم بَّغيانـ
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 .بَّغايا وأهن للرجال : طلوببَّغي وأهي بَّغاء فلنة وأبَّغت

 .الجاهلية في يباغاين كن لنهن البغايا للماء قيل وأمنه

يركضن : وأالبغاياالعشى وأقال رءوأسهم على البغايا : قامتيقال
تباغاي فلن أمة وأخرجت الذيال ذا وأالشرعي - ريح الض أكسية

 .بَّمعنى وأغاية بَّغية ابَّن وأهو

 .بَّسـوء فتباغايـك عين تصبك ل أي تباغ وأل لعالم وأإنك

عين بَّك تبيغت ل أي الدما تبيغ من بَّالرفع تباغ وأل تبغ وأل وأروأي
 .فيؤذى الدما يتبيغ كما فتؤذيك

 .الطُلئع وأهي البغايا وأأقبلت

ًا علينا : خرجفلن علينا وأبَّغى ًا طالب  .وأظلمنا أذان

 .وأالفساد البغي وأأهل البغاة وأهم الباغاية الفئة وأهي

 .: تظالمواتباغاوا وأقد

 .الفساد إلى : ترامىالجرح : بَّغيالمجاز وأمن

 .مطُرها : ألحالسماء وأبَّغت

 .خلفنا السماء بَّغي وأدفعنا

 .بَّاغ وأفرس مرح ذوأ أي عدوأه في بَّغي لذوأ إنه للفرس وأيقال

 .: توسعوأالمال العلم في وأتبقر بَّطُنه بَّقر ر ق ب

 .عنها وأفتش العلوما عن : بَّقروأبَّاقرة بَّاقر وأهو

 .بَّه : تفتقبَّالكلما وأتبقر

 .بَّاقرة وأفتنة
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 .بَّقرة يجر فلن : جاءالمجـاز وأمـن

من بَّقرة في وأفلن عيال من وأكرش عيال من بَّقرة فلن وأعلى
 .وأالجتماع الكثرة وأالمراد الناس

 .البقرة مسك ملء وأهو ذهب من قنطُار : لفلنيقال كما

ً ضربَّوها البقرة جلد يسع ما استكثروأا لما  .الكثرة في مثل

البقعـة فـي السلـاما عليـه موسـى تعالـى اللـه نـادى ع ق ب
 .طيبة بَّقاع في وأنزلوا المباركة

 .الصبغ يصبها لم يقع الثوب وأفي

 .لمع فيه فبقيت الصبغ يبهم لم إذا الثوب الصباغ وأبَّقع

وأقد بَّقع منـه فابَّتلـت المـاء عليـه انتضـح : إذاثوبَّه الساقي وأبَّقع
 .ثيابَّه تبقعت

 .وأبَّياض سواد من بَّقع : فيهأبَّقع وأغاراب

 .الكلب بَّقع من وأهو بَّقع وأكلب

 .لونه ابَّتقع وأمنه

 .الجدب : لعاماأبَّقع وأعاما بَّقعاء : سنـةالمجـاز وأمـن

بَّقايا هو أبَّقاه وأما الكلب وأهو بَّقيع ابَّن أقى بَّما فتقاذفا وأتشاتما
 .بَّالقاذوأراتا صاحبه وأاحد كل قذف أي الجيف

 .الرجال من الداهي : للكيسالبواقع من بَّاقعة وأهو

المشارع دوأن المستنقعاتا وأهي البقع يرد الذي بَّالطُائر شأبه
 .القناص خوف

 .وأالنزلة المكان أي المير عند البقعة حسن وأفل
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 .وأبَّقل بَّاقل وأبَّلد بَّالنباتا اخضرتا إذا الرض أبَّقلت ل ق ب

الفحـول زبَّـد غاواربَّها على المخـاض : يهـبقميئة بَّن عمروأ قال
 .وأابَّتقلت البَّل وأتبقلت بَّقـل معانهـا

وأنهشل مالك رماحي بَّين التبقـل أوأل فـي : تبقلـتالنجم أبَّو قال
 .راعيهـا وأبَّقلهـا

الجراد أعناق شأبه أعراضه في الربَّيع وأقت : خرجالشجر وأأبَّقل
 .وأاحدة بَّقلة الشجر : صارحينئذ وأيقال

الكـوب فالباقـول الشواقيـل مـن البواقيـل يعرف ل وأفلن
حبله المساح إليها يشد زج رأسها في ذراع قدر عصا وأالشاقـول

 .الحبل يمد حتى وأيتضبطُها الرض في يرزها ثم

 .وأبَّقل الغلما وأجه : بَّقلالمجاز وأمن

 .: نجمالبعير ناب وأبَّقل

النـاب بَّباقـل لبانتها من شأوق أسباب : فسلوأجزة أبَّو قال
الله من وأقتهم وأل بَّاقية منهم بَّقيت ما ي ق ب وأسـاج كالقرقـور

 .وأاقية

 .بَّقاء أي مبقى لفلن وأما

.الخراج بَّواقي وأعليهم المباقي للناس وأأين المبقى للنسان وأأين

 .يقتله فلم عنه عفا إذا وأاستحياه الجاني المير وأاستبقى

 .مودته لتبقى زلله عن عفا إذا أخاه وأاستبقى

ًا بَّمستبق : وألستالنابَّغة قال أي شأعث على تلمسـه ل أخـ
 .استبقاه بَّمعنى وأتبقـاه المهذب الرجال

 ". توق وأاقع هو مما وأل تبق زاد من ينفعك : " لمثل وأفي
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 .قومهم على مباق وأهم وأبَّقية بَّقيا عليه وأأبَّقى

ًا أنهم على علوا إذ الصل على أبَّقوا : وأأخبرتهمالنابَّغة قال قدم
وأل رعوى عليه وأمالي وأبَّقية بَّقيا عليه وأمالي الصل على مباٍق
أتت وألكن بَّقيـة مـن خالـد عني صد : وأماوأقال :لبيد قال بَّقوى
البقوى وأقلة للدراهـم حبـي : كلفنـيوأقال الهواصر السود دوأني
الله : أنشدكوأيقولون بَّخادما له لست من خدمة المغـارما على

 .علّي تبقي أن بَّالله أسأّلك أي وأالبقيا

 .: انتظرناهوأسلم عليه الله صلى الله رسول وأبَّقينا

 .: انتظرهالمؤذن وأابَّن

ل التي الخيل وأهي المنقياتا وأجنبوا المبقياتا : ركبواالمجاز وأمن
 .يلغبن ل أن أحرى فهن الجري من عندهن ما يخرجن

وأأدرك دوأنهم الليل أتى حتى غادوأة : لدنحازما أبَّي بَّن بَّشر قال
 .الدركلة تعطُي : لمبقية وأناقة لغوبَّها المبقيـاتا جـري

ًا تستفرغ ل التي : هيالنضر قال ليسـت العلبـة نصف تحلب غازر
 .المحلب إثراع بَّصاحبـة

 .بَّقية ذاتا حالها على كانت وأبَّكأّتا البَّل نضبت فإذا

 .النقي ذوأاتا السمان وأالمنقياتا

 .بَّكؤتا وأقد اللبن : قليلةبَّكىء ناقة

وأبَّكؤتا بَّكي وأركي ماؤهـا : قـلالعيـن : بَّكـؤتاالمجـاز وأمـن
وأأيـد كلمهـا : قـلبَّكـاء وأألسنة دمعها : قلبَّكاء وأعيون عيني
 .عطُاؤها : قلبَّكـاء

 .بَّكاء بَّهم ما بَّكاء : عيونهمتقول

 .خير وأقلة بَّكء ذا : صارفلن أبَّكأّ وأقد
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زمـان فـي عيـال على مجاهـد شأيبـة ذي في لك : هلرؤبَّة قال
أي بَّكء فينا النبياء معاشأر وأنحن رافد كل أبَّكأّ إذ يرجوك جاحـد

 .كلما قلة

 .: غالبـهوأبَّكتـه بَّالحجـة بَّكتـه تا ك ب

 .أسكته حتى : بَّكتهتقـول

 .عنه بَّالجواب عّي ما وأألزمه الر على : قرعهوأبَّكته

 .: ضربَّهبَّالعصا وأبَّكته

 .البكرة في : خرجوأتبكر وأابَّتكر وأبَّكر وأأبَّكر المسافر بَّكر ر ك ب

الفجر انصـداع قبـل التبكر أشأرافها بَّرى : خوصالرمة ذوأ قال
 .وأقتهـا أوأل فـي صلهـا إذا بَّالصلـاة : بَّكـرالمجـاز وأمـن وأالتهجر

المغـرب بَّصلـاة بَّكروأا ما بَّخير الناس يـزال : " لالحديـث وأفـي
 .وأقتها أوأل في إليها : خرجالجمعة صلة إلى " وأبَّكـر

 .أوأله : أخذالشيء وأابَّتكر

 .منهـا يـدرك مـا أوأل وأهـي بَّاكورتهـا : أكـلالفاكهة وأابَّتكر

 .: اقتضهـاالجاريـة وأابَّتكـر

 .أوألهـا : سمـعالخطُبة وأابَّتكـر

 .بَّحملهـا : تبكـروأبَّكـور بَّاكـر وأنخلـة

 .الوسمـي أوأل فـي : وأقـعوأبَّكـور بَّاكـر وأغايـث

 .بَّكور مدلج وأسحابَّة

:بَّكر وأضربَّة بَّكر مداليج وأتهادتاها عثنونه بَّهـا السيـل : جـررقال
 .تثنى ل
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ًا علي ضربَّاتا وأكانت  .أبَّكار

 .بَّكرين ابَّن بَّكر الناس وأأشأد

 .ثـان وأل بَّـأّوأل أي ثنـي وأل بَّبكـر منـك المـر هذا وأما

 .أبَّكار وأكروأما حمله أوأل : حملبَّكـر وأكـرما

 .رفعت حاجة أوأل وأهي كبر وأحاجة

ًا حاجة طلب البَّواب لدى : وأقوفالرمة ذوأ قال من عوان
ًا حاجة أوأ الحاجاتا  .نـار مـن تقتبـس : لـمبَّكـر وأنـار بَّكر

 .يلينه البَّكار الجواري وأقيل النحل أبَّكار : عملتهأبَّكار وأعسـل

ًا أي أبَّيهم بَّكرة على وأجاءوأا  .جميع

 .الدهيم حديث وأالصل

أن وأخشيت خشن بَّجواب فبكعني : كلمتهالمجاز وأمن ع ك ب
 .أكره بَّما تبكعني

 .: تزاحمتالحوض على البَّل تباكت ك ك ب

 .فتداكوا : تباكواوأتقول

فيها ألحدوأا إذا الجبابَّـرة أعنـاق تبك كانت لنها بَّكة وأسميت
 .بَّهم ينتظر لم أي يناظروأا لم بَّظلم

 .شأاك الحق في هو من بَّاك أحمق وأتقول

 .عليه أريج إذا عليه فتبكم فلن تلكم ما ك ب

 .وأبَّكاه عليه وأبَّكي له وأبَّكى وأبَّكاه الميت على بَّكى ي ك ب

 .وأبَّكاه أبَّكاه ما بَّه وأفعلت
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حمـزة علـى النساء وأبَّكي تعجزي وأل قومي : سميةقال
 .منه أبَّكى : كنتفبكيته وأبَّاكيته فبكى وأاستبكيته

نجوما عليك تبكي بَّكاسفة ليست طالعة : الشمسجرير قال
من " وأهو له بَّواكي ل حمزة : " لكنالحديث وأفي وأالقمرا الليل

 .البكائين

 .وأتبلج الفجر انبلج ج ل ب

 .وأصلت حتى وأالبلجة الدلجة وأسريت البلجة عند وألقيته

وأرجل الفجر طلوع قبـل بَّبلجـة أزري وأأشأـد عليها : أغادوأقال
 .وأالبلجة البلج بَّين :أبَّلج

أحسن وأما ستـوره رفعـت تغدى إذا نوره حاجبيه بَّين : أبَّلـجقال
 .أبَّلج : صباحالمجاز ! وأمنبَّلجته

ليـل أعجـاز في تسور أبَّلجا صبح أعناق بَّدتا : حتىالعجاج قال
ًا الحق أبَّلج وأقد أبَّلج وأالحق أدعجـا  .إبَّلج

وأإن أبَّلج : هووأالمعروأف الكرما ذي الوجه الطُلق للرجل وأيقال
 .أقرن كان

ًا الصدوأر بَّه وأبَّلجت وأبَّلج صدري بَّه : ثلجتقول انشرحت إذا فرح
 .وأحرج حر بَّعدما

 .الداء عن عجز أي فبلـح حقـي منـه طلبـت ح ل ب

 .انقطُع إذا بَّلح حتى الفرس وأجرى

من أعظم طائر وأهو البلح من وأأيمن الملح من آنس هو وأتقول
إل طائـر ريش في ريشة منه تقع ل الريش محترق النسر

أقـدر وأهـو ميمـون أي همـاي بَّالفارسيـة وأاسمـه أحرقتـه
 .وأابَّتلعهـا العظـاما كسـر علـى اللواحـم

 .ظلـه علـى وأقـع أي تمثالـه فمسحنـي البلـح : مـروأيقـال
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 .أبَّلحت ! وأقـدالنخلـة هـذه بَّلـح أحسـن وأمـا

 .بَّركت إذا صدرها وأهي بَّلدتها الناقة وأضعت د ل ب

بَّهـا قليـل بَّلـدة فـوق بَّلدة فأّلقت : أنيختالرمة ذوأ قال
 .تبلد ثم فلن : تجلدوأيقال بَّغامها إل الصـواتا

 .ثور من وأأبَّلد

 .وأنكس فتر إذا نشاطه بَّعد وأبَّلد

ًا : جرىقال فبلدا سوء أعراق تداركه سابَّق قيل إذا حتى طلق
 .البلد بَّيضة من وأأعز البلد بَّيضة من أذل وأهو

القطُيعة يريد وأبَّينك بَّيني بَّلدة فهي كذا تفعل لم : إنالمجاز وأمن
 .البلد من بَّلدة بَّيننا تفصل حتى أبَّاعدك أي

 .: تبلدللمتلهف وأيقال

 .صدره علـى راحتـه صفحـة أي بَّلدتـه علـى بَّلدتـه وأضـرب

ظلمة من العين رأي في : تقاصرتاالجبال : وأتبلدتاكثير قال
 .الليل

بَّالليل العلـاما وأبَّلـدتا النهى ذا القوما جاهل ينازع لم : إذاقال
وأقد الضبعة شأدة من ترغاو : لمبلس ناقة س ل ب كالكم
 .أبَّلست

فيه " وأهم يأّس من سكت إذا مبلس فهو فلن : أبَّلسوأمنه
 ". مبلسون

 .التين وأهو البلسان حب أنساني البلس : حبوأتقول

صلب ما وأهو الرض بَّبلطا فلزق بَّسوطـي عليـه أحلـت طا ل ب
 .متنهاوأمستواها من
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بَّلـاطا أحسـن وأمـا آجـر أوأ بَّصخـر فرشأهـا إذا داره بَّلط وأمنه
 .مبلطُة مصهرجة داره وأرأيت !صحنك

 .بَّالرخاما مبلطُة الكعبة وأأرض

زينها بَّنتم عشية ففارقـت البلـاطا تزينون : وأكنتمكثير وأقال
على إل المبالطُة تكون وأل تجالدوأا أي فتبالطُوا وأنزلوا وأجمالها
 .الرض

 .بَّالطُه حتى خالطُه : ماوأيقال

بَّطُرف أذنه فرع يضرب أن وأالتبليط له فبلط صبيك هفا وأإذا
 .أذنه وأبَّلط له : بَّلطيقال سبابَّته

 .متجردها وأهو جردتا إذا البلطا لحسنة : إنهاالمجاز وأمن

المبلـع وأاسع وأهو ع ل ب إذا فأّبَّلطُوهم اللصوص وأاعترضهم
 .البلعـم وأسعـة المطُاعـم قلـة مـن بَّاللـه وأأعـوذ وأالبلعـوما

 .للكول هبلـع مبلـع وأفلـان

 .وأارتفع : ظهررأسه في الشيب وأبَّلع

: وأقلتأفعل أوأ أقول حتى أهلني : أيريقي : أبَّلغنيالمجاز وأمن
 .الرافدين أبَّلعتك : قدفقال ريقي : أبَّلغنيشأيوخي لبعض

 .فيها يلقى ما تبلع : كبيرةبَّلوع وأقدر

ًا طاهينا : وأقربهرمة ابَّن قال مطُلي الكسر لدى كأّنها بَّلوع
مذهب كل فيه وأذهب جلده الجرب غاطُى أجرب أخشف المغابَّن

 .فيها ذهب إذا الرض في خشف من

 3 الباء كتاب

 .وأبَّلغه سلمى أبَّلغه غ ل ب
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 .: بَّتبليغهالله بَّبلغ بَّولغت

اللـه بَّبلـاغ نعـم دارهم نأّي على تبلغنيهم : فهلالكميت قال
 .المبالـغ العلـم في وأبَّلغ ذعلب وأجناه

 .الصبـي وأبَّلـغ

 .بَّـه مبلـوغ فهـو بَّـه اللـه وأبَّلـغ

 .البلغيـن منـه وأبَّلـغ قلـت مـا منـي وأبَّلـغ

 .البليغ وأالمكروأه الذى بَّه بَّلغ ما بَّه : فعلتفلن إلى وأأبَّلغت

ًا وأاللهم ًا ل سمع  .بَّلغ

 .تناهى إذا وأالهم المـرض فيه وأتبالغ

 .بَّها أتبلغ بَّلغة إل هي وأما بَّه : اكتفىبَّالقليل وأتبلغ

 .: اشأتدتاالعلة بَّه وأتبلغت

 .بَّليـغ قـول وأهـذا بَّليـغ فهـو بَّلغاـة الرجـل وأبَّلـغ

هو وأما أهلها مـن وأليـس البلغاـة : تعاطـىكلمـه فـي وأتبالـغ
في ليزيد فرسه بَّعنان يده : مدالفارس وأبَّلغ يتبالغ وألكن بَّبليغ

 .عدوأه

وأهو الماء يبلغ حتى بَّه يوصل حبيل وأهو بَّتبلغة رشأاءه وأوأصل
 .تبالغ من لرشأيتكم بَّد وأل الدرك

 .البَّلـق مـن أنهـر ق ل ب

 .رده ثـم فتحـه أي أصفقـه ثـم البـاب وأأبَّلـق

.فسطُاطه في أي بَّلقه في الملك من أعظم ملقه فـي وأالناسـك
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وأسـط وأليـأّتا بَّلقـي قبابَّـه وأسـط : فليأّتاالقيس امرؤ قال
بَّبلقعة وأنزلنا بَّلقع وأديار بَّلقع دار ع ق ل ب رجلـي خميسـه

 .ملساء

 .بَّلـه لسانـه فـي وأمـا غالـه صـدره في ل ل ب

 .بَّـه يبـل مـا وأهـو بَّلـال سقائـه فـي وأمـا

ً الـأّرض فـي : اضربَّـواوأيقـال ً تجدوأا أميال وأل بَّللة فيه وأما بَّلل
 .عللة

 .مطُر مع : بَّاردةبَّليل وأريح

 .وأاستبل وأأبَّل مرضه من وأبَّل

ًا  .: ظفرتابَّه : وأبَّللتبَّقوله سيبويه يتمثل كان ما وأكثير

ًاطرفة قال  .بَّل حل وأهو يدي بَّقائمه بَّلت إذا : منيع

 .وأبَّلبَّل بَّلبال صدره وأفي

 .البلبال في وأقعت بَّالبال أخطُرتك : متىوأتقول

 .وأدك وأضحت رحمك ند وأنحوه أرحامكم : بَّلوالمجاز وأمن

 .بَّابَّن الله وأبَّلك وأبَّينكم بَّيني الود أديم : نضحتقال

ًا كان إذا لسانه بَّلة أحسن وأما  .الحروأف مخارج على وأاقع

 .الريق بَّليل المنطُق بَّزيع وأفلن

ًا منه أبَّل أر وألم  .ريق

 .خير يصيبك ل أي بَّالة عند تبلك وأل

 .الهزال بَّعـد حالـه : حسنـتوأتبلل فلن وأابَّتل
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يطُوى السقاء وأأصله فساده على احتملته إذا بَّلته على وأطويته
 .فيعفن مبتل وأهو

ب الذراب من فيكم ما وأعلمت بَّللتكم على طويتكم : وألقـدقال
 .المقل خوصة وأهي البَّلمة شأق وأبَّينك بَّيني المال ما ل

خير ه ل ب بَّزيم على تشد بَّأّبَّلمة يؤبَّوا فلن ثائرين : أتوناقال
 .الخجول البلهاء النساء وأخير العقول البَّله أوألدنا

أسرارهـا علـى تطُلعنـي بَّلهـاء مبالـة بَّطُفلـة لهـوتا : وألقـدقال
 .فلن وأتباله

امـرؤ وأقلـن عرفنني لما بَّالعرفان : تبالهنربَّيعة أبَّي بَّن عمر قال
دع أي أضمره ما بَّله لك أظهره ما : هذاوأتقول وأأوأضعا أكـل بَّـاغ
 .أظهره مما خير فهو أضمره ما

صاحبهما غافل يراد أبَّله وأعيش أبَّله شأباب في : هوالمجاز وأمن
 .الطُوارق عن

من بَّلهنية في : هـووأمنـه البَّله الشباب غاداني : بَّعدرؤبَّة قال
 .عيشه

 .بَّلهنيه في مبقى بَّتهنيه ملقى : لزلتتقول

 .حمقاء كأّنها ثقل من تنحاش : لبَّلهاء وأناقة أبَّله وأجمل

 .مسئلة وأل هداية غاير من يتعسف أي المفازة في يتبله وأفلن

بَّالـذي إل تبلنـا ل : اللهـموأتقـول مبلـو خيـر فكـان بَّلوتـه وأ ل ب
 .أحسـن هـو

 .بَّـه وأابَّتلـي بَّكـذا بَّلـي وأقـد

يصبـر ثـم يبتلـى كريـم من وأكم بَّلية الحبيب وأفقدان بَّليت وأبَّلي
 .بَّلوى وأأصابَّته
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 .الكفار على بَّلء وأنزلت

" أي علء فيه بَّلء إل البلء جهد من بَّالله : " أعـوذالحديـث وأفـي
 .الله عند منزلة علو

 .يتخابَّران أي وأيتباليان يتباريان وأهما

أفصح وأهو له اكتراثي لقلة أخابَّره ل : أيأبَّاليه : لقولهم وأمنه
 .بَّه أبَّالي ل من

تبالي ل أوأفى أما وألكن أوأفى أما مظعن بَّاليت : لقدزهير قال
ألقي وأل بَّبالي أخطُره ل أي البال من أبَّاوأله ل قلب هو :وأقيل
ً إليه  .بَّال

 .بَّالية : أصلهاوأقيل بَّالة أبَّاليه : لقالوا وألذلك

 .أبَّلها أوأ السفر بَّلها : قدسفر بَّلو وأناقة

ًا : أبَّليتهوأقولهم ًا له بَّينته إذا عذر حقيقته بَّعده عليك لوما ل بَّيان
ًا جعلته ًا أي لعذري بَّالي ًا له خابَّر  .بَّكنهه عالم

ًا أبَّليته وأكذلك  .يمين

ًا وأأبَّله أمانـة المؤمنيـن أمير : فأّبَّلىجرير قال المور في صدق
ًا بَّـلء الحـرب فـي أبَّلـى وأمنـه الشدائد بَّأّسـه أظهـر إذا حسنـ

 .وأخبـروأه النـاس بَّلـاه حتـى

ًا بَّلء العبد اللـه وأأبَّلـى بَّلء كذا يوما له وأكـان ًا أوأ حسن  .سيئ

 .بَّركاته الله : عرفكتقول كما وأيولي يبلي وأالله

 .: تعرفتهالمر وأابَّتليت

 .محبوس أنه : يريدقال

 .: شأممتهالشيء : بَّلوتاالمجاز وأمن
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يسوف كأّنما حتى آل وأرد : بَّأّصفرالقديم الجن الماء يصف قال
الحيـل كثيـر أي البنـود كثيـر هـو د ن ب خردل عصارة البالي بَّه

 .وأالدوأاهـي

بَّند كل تحت الروأما أعلما وأهي وأالبنود الجنود مع العدوأ وأأقبل
 .آلف عشرة

 .اللبن وأقيل الدخاريص وأهي البنائق وأاسع قميص ق ن ب

سربَّال اللؤما من وأيافـع أزعكـي كهـل كـل : علـىالرمة ذوأ قال
 .بَّنيقه فخطُها البنيقة خطُت إذا وأتقول البنائـق جديد

 .: ذرهالكتـاب وأبَّنق

 .مبنق غاير تدعه وأل فبنقه الكتـاب قـراءة مـن فرغاـت وأإذا

 .لتتسع بَّنيقة شأبه أعلها في : زيدمبنقة : جعبةالمجاز وأمن

 .: وأاسعمبنق وأطريق

 .بَّها : موصولةبَّأّخرى مبنوقة وأمفازة

 .طيبة بَّنة منه شأممت

 .سفرجل أوأ تفاح بَّنة الثوب هذا في وأأجد

 .حائك أنت أي منك الغزل بَّنة وأأجد

 .الغنم مرابَّض بَّنة وأفيها

فيها : عادتاديارهم وأأبَّنت البنة لطُيب : البنانةللروأضة قيل وأمنها
 .النعم بَّنة

ضـارب ديـن غاير على ديارهـم أبَّنت حتى بَّها : أقامواالجعدي قال
ًا أي بَّنانًة عليه زاد وأما بَّجـران ًة إصبع  .وأاحد
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وأمـن بَّنانه فوقهم لحي ليس كنانـه بَّنـي كرمـت هـم : لقال
بَّنة من فيه يحدث ما وأأصله بَّه : أقاموابَّالمكان : أبَّنـواالمجـاز
 .إبَّنان إقامة لكل قيل حتى كثر ثم نعمهم

ًا دامت إذا السحابَّة : ابَّنتوأقيل  .أيام

ًا بَّنى ي ن ب وأبَّنيـان حسـن بَّنـاء وأهـذا وأبَّنيـان بَّنـاء أحسـن بَّيتـ
 .بَّالمصدر المبنـي " سمـي مرصـوص     بَّنيـان     كأّنهـم " حسـن

 .البَّنية أحسن من وأبَّناؤك

 .عجيبة بَّنية وأبَّنيت

 .منها أعجب رأيت فما البنى وأرأيت

 .القصور وأبَّنى

ًا تر : ألـمقال ّنى أمسى حوشأب ًا يب بَّقيلـه لبنـي نفعهـا قصور
ًا يبانـي وأفلـان  .البنـاء فـي : يباريـهفلنـ

ًا لسكناه وأابَّتنى ًا وأأبَّنيته دار  .بَّيت

 ". تبني وأل تبهي " المعزى مثل وأفي

ًا أبَّنين الغيث وأصل : لووأقال وأحلف بَّجاد سحق قبة له كانت أمر
 .الكعبة وأهي بَّالبنية

ًا : دعيعمرا زيد وأبَّنى وأتبناه  .له ابَّن

 .عليها : دخلأهله على : بَّنـىالمجـاز وأمـن

ًء أهله على يبني كان العرس أن وأأوأصله بَّأّهله : بَّنىوأقالوا خبا
 .بَّها : أعرسكقولهم

 .أعرس إذا وأابَّتنى فلن وأاستبنى
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ًا وأيبتنـي يقيم أهل ذي كل : أرىقال ّ استبنيت وأما مقيم على إل
ّوأج ظهر  .راحلته ظهر على مسافر وأهو تز

 .المكارما بَّناة من وأهو وأابَّتناها مكرمة وأبَّنى

ٍما : بَّنـاةقال وأملعون الشفاء الكلب من دماؤهـم كلم وأأساة مكار
 .وأسواه ركبه ما أي الله بَّنيان هدما من

 .الحزما على فلن وأبَّني

على بَّنوا الحجاز لصب وألهم أبَّي وألدوأا هم : قومازهير وأقال
مزلـة فـوق مرافقهن : بَّنيتسيبويه أنشده الراعي وأقال الحـزما

 .الجنب المزلة مقيل القراد بَّها يستطُيع ل

ًا الكل وأبَّنى  .سمنه إذا وأبَّناه فلن

 .: سمينمبني : وأجملقال

ًا المرعى له وأبَّنى ًا سنام  .تامك

ًا وأبَّنى ًا كلم  .المبانـي حسن كلما وأهذا وأشأعر

 .: احتـذاهكلمـه علـى وأبَّنـى

 .كـذا بَّيـت علـى مبنـي البيـت وأهـذا

 .بَّنيته فقد صنعته شأيء وأكـل

 .القباب منه يتخذ كان لنه النطُع وأهي وأمبناة بَّناء له وأطرحوا

 .أقاما إذا بَّوانيه فلن وأألقى

 .وأبَّركه كلكله : ألقىيقال كما الصدر أضلع وأالبواني

 .قواعـده على أي بَّوانيه على البيت وأبَّنى

 .البناء وأطلبت : تهدمـتالـدار وأاستبنـت
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 .الصبح وأهو ذكاء ابَّن وأطلع

 .محلق ماء ابَّن الثريا وأكأّن الغرانيق وأهي الماء بَّناتا وأسادوأا

 .المشهور : للرجلجل ابَّن وأهو

 .الكبير المر : لصاحبليلتها وأابَّن ليلها ابَّن وأأنا

 .: للكلمّيأقوال لبَّن وأإنه

 .: للحذرأحذار ابَّن وأهو

ًا : أبَّلغقال أحذار ابَّن كان أوأ تكبس وأإن أصدقـه القول وأخير زياد
 .ذلك من المتخذ : للغربوأأديمين أديم ابَّن وأهو

 .الحربَّاء وأهو البليدة وأابَّن البلد وأابَّن الفلة ابَّن وأكأّنه

 .الصدى وأهو الطُود ابَّن وأكأّنه

ًا : دعوتاقال أسرع هو أوأ الطُود ابَّن بَّه دعوتا فكأّنما دعوة خليد
 .الجنبان وأالملطان عضداه : هماملطيه بَّابَّني وأخذ

 .فكري بَّناتا من وأهذه

 .الهموما وأهي الصدر بَّناتا وأغالبتني

 .أحلمه وأهي صوادق ليله وأبَّناتا

 .النوائب وأهي المسند وأبَّناتا الدهر بَّناتا وأأصابَّته

 .البرد وأهي بَّأّرضهم السحابَّة بَّناتا وأوأقعت

 .الثانـي المفعـول هـو : هـنقال

 .البعر وأهـي المعـى بَّنـاتا البئـر فـي وأكثـرتا

 .اليساريع وأهي النقا بَّناتا أصابَّعها وأكأّن
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 .الدوأاهي وأهي بَّئس بَّناتا بَّه وأنزلت

 .الكاذيب وأهي غاير بَّناتا منه وأسمعت

وأهو الذهابَّا أسرعن وأليت وأإن غايـر بَّنـاتا جـاء جئـت ما : إذاقال
 .الفراش وأالمثال النساء أي المثال وأبَّناتا الليل بَّناتا يحب

 .المنـى وأهـي الليل بَّناتا أذرع يتوسد وأفلن

 .الملوك بَّناتا من أي طارق بَّنـاتا مـن وأهـي

 .وأالبغال الخيل أي شأحاج وأبَّنا صهال بَّناتا ملك وأقد

ّوأ بَّناتا يصيد وأهو  .الوحش حمر أي أخدر وأبَّناتا صعدة وأبَّناتا الد

 .الريحان وأهو المسرة بَّابَّن وأحياني

 .الهلل وأهو المزنة ابَّن وأأبَّصرتا

 .البرغاوث وأهو طامر ابَّن وأأسهرني

 .الطُريق بَّنياتا في وأذهبوا

 .مباهتة وأبَّينهمـا بَّـه وأبَّاهتـه بَّكـذا بَّهتـه تا ه ب

 .وأيباهت يباحت أن عادته وأمن

 .تماقتوا وأل تباهتوا وأل

 .للبهيتة وأيا البهتان وأهي بَّالبهيتة وأرماه

ًا فبقي وأكلمته المتعجب نظر إليه بَّنظر فبهت وأرآه  .مبهوت

ّ هـي : وأمـاقال أجيـب أكـاد مـا حتـى فأّبَّهت فجـاءة أراهـا أن إل
 .وأالنضارة الحسن وأهي بَّهجة ذاتا وأروأضة بَّهيج نباتا

 .وأمبتهج بَّه بَّهج وأهو وأابَّتهج بَّه فبهج : سرهالمر وأأبَّهجه

116



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

يهل يرهـا متـى بَّهـج غاواصهـا صدفية : كمضيئةالنابَّغة قال
 .بَّي وأتباهجوا إلّي فتباهشوا وأجئتهم وأيسجد

 .نباتها : بَّهجالرض وأأبَّهجت

 .مباهيج وأنساء غاالبة بَّهجة : ذاتامبهاج وأامرأة

ًا خدوأد خدوأدها كـأّن مباهـج : وأبَّيـضمقبل ابَّن قال من آلفن مه
ً عالج  .بَّاهاه إذا مباهجة وأبَّاهجه هجل

ًا مبهاج سناما لها ناقة : رأيتالمجاز وأمن مباهيج أسنمة لها وأنوق
 .السمن مـن البهجـة لـأّن سمـان أي

 .: غالبهبَّهره ر ه ب

ًا  .يغلب بَّأّن عليه : دعاءله وأبَّهر

ًاميادة ابَّن قال ًا بَّجاريـة مهجتي يبيعون إذ لقومي : فبهر لهـم بَّهـر
ًا بَّعدها ًاوأيقولون بَّهر ًايقولون كما أسخاه ما له : بَّهر له : تعس
ًا  .جميم

وأهو بَّاهر : قمرالمجاز وأمن انتصف إذا الليل ابَّهار حتى وأسرينا
 .الكواكب ضوء ضوءه بَّهر الذي

 .طاله أي فبهره صاحبه الرجل وأطاوأل

وأبَّهير مبهور فهو البهر وأعله فانبهر العدوأ أوأ الحمل وأبَّهره
 .وأمنبهر

 .الضرب في أكرهته أي فيه حاك فما السيف وأبَّهرتا

عرق وأهو أهلكه أي أبَّهره قطُع حتى اللم يراجعه وأمازال
 .صاحبه يبق لم انقطُع إذا الصلب مستبطُن

أبَّهريه ذوأ يقطُع سابَّـح ميعة ذي كل : علىحازما أبَّي بَّن بَّشر قال
 .بَّطُنه أي الحزامـا
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 .الفضة : رديءوأمبهرج بَّهرج درهم ج ر ه ب

 .بَّهرج وأعمل بَّهرج : كلماالمجاز وأمن

 .بَّالرداءة موصوف كل وأكذلك

 .: هدربَّهرج وأدما

 .المحجة غاير في بَّهم أخذ إذا الطُريق بَّهم وأبَّهرج

 .للواردة : مهملمبهرج وأماء

ًا كنت : فلوالكلبَّي أوأس ابَّـن ثعلبـة قال ًا كنت ثوبَّ ًا سبع وأأربَّع
وأليـس حياضـه للوارديـن مبهرجًة نخل له ماء كنت ماء كنت وألو
 .: دفعتهعني بَّهزته الهل فيمنعـه أهـل لـه

 .لكز بَّاهز وأهو

 .علة أوألد أي بَّهزة بَّنو وأهم

 .بَّيهس جرأة وأفي بَّيهس حمق في هو س ه ب

 .أسامة وأالثاني نعامة الوأل

مسروأرين إليهم أقبلوا إذا إلينا فبهشوا فلن بَّني أتينا ش ه ب
 .يقصده عليه أقبل إذا وأالحية الذئب إليه : وأبَّهشضاحكين

 .الناهش كالباهش وأأنت

 .تنهش ثم تبهش كالحية وأأنت

المقل وأهو البهش لن الحجاز أهل من أي البهش أهل من وأفلن
 .بَّه ينهت الرطب

 .: أثقلهالحمل بَّهظه ظ ه ب

 .بَّاهظ أمر وأهذا المر هذا : بَّهظنيالمجاز وأمن
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المـاء يبهظ وأرد الماء من دنـا وأقـد تجـوز ل علينـا : تأّلـىقال
 .نشرب ل أي بَّاكـر

منع فقد بَّأّملح وأجوزي الغضا منع فقد الرطى هدب : كليقال
للشديد قولهم من وأهو البهق توليع جلده في ق ه ب العذب
 .وأأبَّهق : أمهقالبياض

مصروأرة : غايربَّاهل وأناقة الحلب عن : تركهاالناقة أبَّهل ل ه ب
 .شأاء من يحلبها

 .الرعية الوالي وأأبَّهل

 .أيديهم على يأّخذ ل شأاءوأا ما يركبون : تركهموأاستبهلهم

ً وأمالك وأإرادته : خلهعبده وأأبَّهل ً بَّهلـل ّلـى أي سبهلـل مخ
ًا  .فارغاـ

 .الله بَّهلة وأعليه : لعنهبَّهلـه وأمنـه

ًا وأبَّاهلت  .منكمـا الظالم على بَّاللعن دعوتما إذا مباهلة فلن

علـى     اللـه     لعنـة     فنجعـل     نبتهـل     ثـم " : التعنـاوأابَّتهـل وأتباهـل
 .الكريم الحي وأهو بَّهاليل وأهم بَّهلول " وأهـو الكاذبَّيـن

بَّهلـول سميـدع اللقاء عند مصدق ذي فارس من فيهم : كمقال
أحمد وأمنهم علّي أمه وأابَّن جعفـر منهـم : بَّهاليـلحسان وأقال

 .عمل بَّغير : مترددبَّاهل : رجلالمجاز وأمن المتخير

ًا بَّغير : يمشيبَّاهل وأراع  .عص

 .المبتهلين اجتهاد الدعاء في وأاجتهد : تضرعالله إلى وأابَّتهل

 .إهلكهم في : فاجتهدلبيد وأقال

 .أغالقه الباب أبَّهم ما ه ب
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ل : ماالبهيم وأاللون المبهم المير بَّاب : الفارجيسيبويه أنشد
 .الشهبة إل كان لون أي فيه شأية

 .بَّهم دهم وأليال بَّهيم ليل يقال

 .مأّتاه أقرانه على يستبهم الذي : للشجاعالبهم مـن بَّهمـة وأفلن

 .المبهمة المصمتة الصخرة هي التي بَّالبهمة : سميوأقيل

 .له مأّتي : لمبهم : أمرالمجاز وأمن

وأجـه لـه يعـرف : لمبهـم وأكلـاما المـر علـّي فلـان وأأبَّهم
 .: استغلقالمر عليه وأاستبهم

 .عليه : أرتجالرجل على وأاستبهم

 .فيه ترجيع : لبَّهيم وأصوتا

 .مكسال : فاترةوأهنانة بَّهنانة امرأة ن ه ب

البصرا النيقة ذي إلى ترد حتى أعينهم القوما تستعير : بَّهنانةقال
بَّهو وأقد وأروأعته حسنـه العيـن عـل إذا بَّهـي شأـيء ي ه ب

 .وأبَّهَي الشيء

 .بَّهاؤه عيني مل وأقد

 .وأابَّتهاء افتخار بَّه وألي بَّه وأيبتهي بَّكذا يفتخر وأفلن

بَّقديمـه وأالمبتهي قديمه يعد أن المحاذر : ليسالنجم أبَّو قال
 .فبهوته : بَّاهيتهوأتقول بَّسـواء

 .تضاهيه وأل تباهيه وأكيف

 .بَّه أتباهى وأأنا بَّه وأتباهوا

 .البيوتا مقدما وأهو البهو في وأقعدوأا
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 .الرغاوة وأبَّيص يريد البهاء فعله اللبن : حلبالمجاز وأمن

من كأّنـه صلـب تحـت هـواء : وأبَّهـوالقيس امرىء قول وأفي
 .الجوف أراد ملعب زحلوق الخلقاء الهضبة

 .البهو لها يستعار فجو وأكل

 .صدق مبوأ الله بَّوأك أ وأ ب

ً فلن وأتبوأ ًا منزل  .طيب

 .وأبَّاءتهم مباءتهم في وأنزلوا

 .معطُنهـا وأهـي مباءتهـا في إبَّلهم وأأناخوا

 .تـروأح أي كثيـرة إبَّـل عليهـم تبـوء فلـان وأبَّنـو

ًا عليكم الله وأأبَّاء  .المراح يسعها ل نعم

 .: سددتهنحوه الرمح وأبَّوأتا

ًا الرمح : بَّوأتهقال لعب ل المروأءة هذي لـه قلـت ثـم شأرر
 .بَّواء وأدماؤهم سواء أكفـاء وأهـم الزحاليق

ًا : صاربَّفلن فلن وأبَّاء  .له كف

ًا وأأبَّأّتا  .بَّه : قتلهبَّفلن فلن

المعاطسا تذل قتلـى بَّـه أبَّأّنـا فإننـا الوليـد منا يقتلوا : إنقال
 .وأاحتمله نفسه على بَّه : أقربَّدمه وأبَّاء

 .وأبَّذنبه عليه بَّحقي وأبَّاء

 .الله من بَّغضب وأبَّاءوأا

 .سـواء أي بَّـواء المـر هـذا فـي : النـاسالمجـاز وأمـن
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 .جوابَّهم يختلف لم إذا وأاحد بَّواء عـن فأّجابَّـوا وأكلمناهـم

وأهي الباءة طيب جعل الفرج : للعفيفالباءة طسب وأفلن
ًا وأالمنزل المباءة  .ذلك عن مجاز

 .المعروأف الواسع : للسخيالمباءة رحب وأهو

ًا كان إذا الباءة كتاب فلن وأقرأ  .نكاح

 .لك يصلح مما أي بَّابَّتك من ليس : هـذايقـال ب وأ ب

 .خبثه أنواع وأهي الكذب بَّابَّاته أهون من وأفلن

بَّابَّاتا تخيـر بَّشاعـر تأّمـروأن مـا عامـر : بَّنـيمقبل ابَّن قال
ًا الكتاب  .هجائي الكتاب وأجوه من اختار أي هجائي

ًا : اتخذفلن وأتبوب  .بَّوابَّ

عظيمة سيبويه أبَّواب وأتراجم مبوب وأكتاب كتابَّه المصف وأبَّوب
 .النفع

 .البرق تبوج

 .: ظهرالسر بَّاح ح وأ ب

السر بَّوح من بَّالله وأأعوذ بَّسره الرجل وأبَّاح كتمت ما : بَّاحيقال
 .عنه تكن وأل بَّاسمك وأبَّح الستر وأكشف

 .: أظهرهالمر وأأبَّاح

 .البائح وأالسر الفاتح المسك بَّكتم لك وأمن

 .العرصة وأهي وأبَّاحتك ساحتك في فلن وأنشأّ

 .العرب بَّاحة وأعربَّة
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بَّاحة جمع وأهو صبوحك من يشرب بَّوحك ابَّن : ابَّنكمثل وأفي
 .عراصك في وألد الذي أي وأسوح كساحة

 .الشيء وأأبَّحتك

كما الناس أموال يستبيح وأفلن مالهم فاستباحوا بَّهم وأأوأقعوا
 .يستحلها تقول

 .بَّاحتهم سلبوهم : استباحوهمعبيدة أبَّي وأعن

ًا وأاستبحن القصائد : سارجرير قال إلـى مصر بَّين ما مجاشأع
 .مطُفئها وأأبَّاخها النار بَّاخت خ وأ ب وأبَّـار جنـوب

 .الله وأأبَّاخه : سكنالحر وأبَّاخ

 .بَّاخ حتى وأشأاخ بَّاخ حتى فلن : عداالمجاز وأمن

 .سعيرها يبوخ ما حرب وأبَّينهم

 .غاضبه وأبَّاخ

 .الحمى عنه : فترتاالورد عنه وأبَّاخ

 .بَّينهم النائرة وأأبَّاخ

 .هلكـه أي بَّـوره وأعليـك نـوره لـه فلـان

 .بَّور وأقـوما

 .الكفار على بَّوار وأنزلت البوار دار وأأحلوا

ًا تظالما فكان : قتلـتالسدي مكعت أبَّو قال التظالـم إن وأتباغاي
عليك عرج أوألد تهارشأت أتيت ما أوأل كان لو بَّـوار الصديـق فـي
ًا جعلها وأجـار عنـد  .وأالتأّنيث التعريف فاجتمع للضباع علم

 .وأأبَّارهم الله وأأبَّادهم وأبَّاروأا بَّادوأا فلن وأبَّنو
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 .بَّائر حائر وأهو

 .وأبَّور حور لفي وأإنه

أما هي أحائل تنظر الفحل من أدنيتها إذا أبَّورها فأّنا الناقة وأبَّرتا
 .حامل

 .المبور الفحل لذلك وأيقال

 .بَّائرة وأسوق : كسدتاالبياعاتا : بَّارتاالمجاز وأمن

 .فيهـا يرغاـب لم إذا اليم وأبَّارتا

 .اليم بَّوار من يتعوذ وأسلم عليه الله صلـى اللـه رسـول وأكـان

 .بَّور وأأرضون بَّوار وأأرض تزرع لم إذا الرض وأبَّارتا

 .وأاخبر فلن عند ما لي وأبَّر

ًا الرض له بَّاس س وأ ب  .بَّوس

ًا مبوس بَّساطك : اليوماوأتقول  .محبوس أنت وأغاد

 .البائس إل أنت ما البائس : أيهاوأتقول

ص وأ : ببَّوشأوا وأقد وأالكثرة الجمع وأهو وأبَّوش هوش في جاءوأا
 .فاتـك إذا فلـان بَّاصنـي

ًا تحميلكـه فـي تستعجلـه مـن وأيقـول في يتمهل تدعه ل أمـر
 .تبصني وأل علّي تعجل : لالروأية

 .بَّالفـرار النجـاة أي بَّالنـوص : البـوصالمثـل وأفـي

ّ كـان : " وأماوأسلم عليه الله صلى الله رسـول فـي وأقيـل إل
ًا ٌق وأهو سابَّق ًا إل كان وأما سائ  ". نائص وأهو بَّائص

ًا القوما وأسار ًا خمس  .بَّائص
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 .العجـز وأهـو البـوص عريضـة كالقلوص جارية وأاشأترى

وأامرأة عجزها شأحمـة ليـن : بَّوصهـايقـول الدقيـش أبَّـو وأكـان
 .فيستقدما يربَّو لنه البوص من وأهو بَّوصاء

قدره إذا ذرعه نحو بَّباعه قدره إذا يبوعه الثوب بَّاع ع وأ ب
 .بَّذراعه

وأتبـوع وأالفـرس البعير وأبَّاع ثوبَّك ذرع وأكم ثوبَّك بَّوع : كموأتقول
 .سيـره فـي بَّاعـه مـد إذا

 .الخطُـو : بَّعيـدبَّيـع طيـع وأفـرس

نبيلـة السـراة جـرداء متـن : علىمرداس بَّن العبـاس قـال
 .وأبَّاع سابَّقة : لفلنالمجاز وأمن القـدر بَّيعـة المران كعالية

مد :للمساعي وأتبوع بَّـدر البـاع ابَّتـدروأا الكراما : إذاالعجاج وأقال
 .بَّاعه

يماني حسب ذي وأكل يـداه للمساعي تبوع : يمانـيالطُرماح قال
 .ريحه أي الطُيب بَّوغااء ارتفعت غ وأ ب

 .التراب وأدقاق الغبار من يثور ما وأأصلها

بَّوغاائها فـي بَّبغـدان تعفـرتا مـا هاشأـم لـول : لعمركقال
 .وأبَّوائـق بَّائقـة أصابَّتـه ق وأ ب القدمان

 .الشـروأر أي البوائـق كثيـر وأهـو

 ". بَّوائقه جـاره يأّمـن ل مـن الجنـة يدخـل " ل وأ

 .الذنوب عظاما وأهي البوائق يعمل وأفلن

وأما وأالباطل بَّالكذب نطُق إذا البوق في ينفخ : فلنالمجاز وأمن
 .تحته طائل ل
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ًا وأنطُق بَّالبوق وأجاء ً أي بَّوق  .بَّاطل

ًا نطُقوا الذي : إلحسان قال يأّتي قائـل فمـن يكـن وألـم بَّوقـ
في الوبَّاء وأتبوق وأتبـوق صـادق قـول القـول مـن مقالتي بَّمثل

 .فيها نفخ كأّنما وأانتشر فيها : فشاالماشأية

 .أصواته رفع أي ترسـل أبَّواقه زفى : إذاالنجم أبَّو وأقال

 .بَّعيد بَّون بَّينهما ن وأ ب

 .اللو من وأأنكد البو من أخدع فلن وأ وأ ب

 .ليلة وأبَّيته ليلة بَّيت ماله تا ي ب

 .البيتة يملك ل أي يستبيت ل وأفلن

 .المتبيت الطُعاما وأشأر المضجع عنـد : أكلتـهالطُعـاما وأتبيت

 .البياتا عادته وأمن العدوأ وأبَّيته

ً : دبَّرهالمر وأبَّيت " وأهذا القول     من     يرضى     ل     ما     يبيتون     إذ " ليل
 .بَّليل بَّيت قد أمر

 .أمر بَّيوتا وأخفت

ًا جمالية سـرتا إذا الهمـوما لبيـوتا أعـد جرير قال ًا حرف وأميس
ًا  .طيبة وأبَّيتوتة صدق مبيت في عنده وأبَّت مفرد

 .عافية في الله وأبَّيتك حسنة إبَّاتة الله وأأبَّاتك

 .كريـم بَّيـت مـن وأهـو البيوتـاتا أهـل مـن وأفلـان

ًا وأقلـت ًا الشعـر مـن أبَّياتـ  .وأبَّيوت

 .أبَّياتا المعنى هذا في وألي

 .للعرب ملح بَّيت أبَّا من وأكم
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 .امرأة أي بَّيت لك : هللخر بَّدوأي : قالالمجاز وأمن

ًاوأقال بَّيت أما غايرني أكبر صأّيت أنزعها إذا : ماليوأقال : هنيئـ
ًا ل جمل بَّعل سوى بَّيوتهم البيوتا لربَّـاب وأبَّـاتا جمل له هنيئ

 .تـزوأج إذا فلـان

ًا عليـه فلـان وأبَّنـي  .أعرس إذا بَّيتـ

 .البيت يكفي فرش على أي بَّيت على فلنة وأتزوأجت

ًا وأقطُعنـا بَّالبيـداء نزلنـا د ي ب  .بَّيـد عـن بَّيـد

 .فبـادوأا اللـه وأأبَّادهـم

بَّهم بَّيدي بَّيداء يا فقال جبريل الله : " بَّعثالحديـث وأفـي
ًا " وأصاد بَّهم فيخسف  .وأبَّيدانة عير

 .بَّخيل أنه بَّيد المال كثير وأهو

وأهو وأالشباب الشحم البَّيضان للمرأة اجتمع ض ي ب ش ي ب
 .البَّيضين إل يشرب ل

ً الحول لـي يأّتـي : وألكنـهقال ّ لـي وأمـا كامل شأراب البَّيضين إل
 .وأالماء اللبن بَّالبَّيضين يريد

 .يومان أي أبَّيضان مد رأيته وأما

 .بَّائض وأغاراب بَّيض وأدجاج بَّيوض وأدجاجة

 .قومه وأبَّيضة السلما بَّيضة يحوطا : فلنالمجاز وأمن

 .بَّيضتهـم في : دخلوأابَّتاضهم فلن بَّني وأبَّاض

 .بَّيضتهم استأّصلوا أي فابَّتاضوهم بَّهـم وأأوأقعـوا

:المثل فسر وأبَّه الرض بَّيض وأهي الكمأّة : أنبتتالرض وأبَّاضت
 .الحر " وأبَّاض البلد بَّيضة من أذل " هو
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 .اشأتد

طلوع بَّين صميمه وأهي القيظ وأبَّيضاء القيـظ بَّيضـة في وأأتيته
 .وأالدبَّران سهيل

عنان في جرتا بَّعدما القيظ بَّيضة في ظمأّها : طوىالشماخ قال
 .النهـار بَّيـاض من : جاهرنيفلن وأبَّايضني الماعز الشعريين

 .أشأاعره فـي تحـدث وأغاـدد نفـخ وأهـي بَّيـض ذوأ وأفـرس

 .وأرجله يداه بَّاضت يقال

ًا الناس يزعم عمروأ كان : وأقدقال بَّن عمروأ يدا فباضت شأاعر
ًا صـار أي وأثلبا عمروأ الخـدر بَّيضـة وأهـي كعـود الهـرما وأهـو ثلبـ
 .الحجال بَّيضاتا وأمن

 .الخيرة " للمرة العقر بَّيضة " كانت مثل وأفي

 .شأخصك شأخصي أي بَّياضك سوادي يزايل وأل

 .وأفرغاه : ملـأّهالنـاء وأبَّيض

سقـاء أي بَّيـض إل صميـل لهـم بَّقـي : مـاالعـرب بَّعض وأعن
 .ملـي إل يابَّـس

 ". الطُريق بَّيض ابَّن " سـد مثـل وأفـي

 .منـه وأبَّاعـه الشـيء بَّاعـه ع ي ب

 ". أخيه بَّيع على أحدكم يبيع " وأل ضيعته القاضي عليـه وأبَّـاع

 .المبتـاع وأبَّئـس المتـاع وأنعـم يبتـاع ل المتـاع وأهذا

 .وأالمشتري البائـع " أي بَّالخيـار " وأالبيعـان عبـده وأاستباعـه

 .سلـع أي كثيـرة وأبَّياعاتا بَّيوع وألفلن
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 .السلعـة يريـد البياعـة وأهـذه البيـع هـذا أرخـص وأمـا

ًا وأبَّايعـت  .وأتبايعنا وأشأاريته فلنـ

 .عليها وأتبايعوا الطُاعة على وأبَّايعه

 .مربَّحة بَّيعة وأهذه

 .نصراني أي البيعة أهل من وأهو وأالبيعة وأالمبايعة للبياع وأأتيناه

 .مقامك قاما أي بَّواديك وأحل بَّيعك على فلن : بَّاعالمجـاز وأمـن

 .المنزلة في يساوأك لم أي أحد بَّيعك على بَّاع وأما

أما على عاصم بَّن عمروأ بَّنت مسكين أما معاوأية بَّن يزيد وأتزوأج
تضجين بَّكم حـل قـدر مـن تبكين هاشأم أما : مالكفقال هاشأم

 .نفسها تبيع كأّنها : نافقةبَّائع وأجارية

 .تاجرة ناقة يقال كما

بَّائع الوشأاحين لمقلـاق وأنـاب ثنيـة فـي ذروأة لـول : وأإنكوأأنشد
 .فيك لرغابت السن من سقط أي نابَّي ذرأ أنه : لوليقول

 .بَّـه : وأشأـىالسلطُان من وأبَّاعه

مالك بَّن سعد آل من اللحى : طوالأسد بَّني من رجل وأأنشد
فيهم اللـه بَّـارك ل أكلهـم وأقودها يشرى وأالحرب بَّي يواشأون

 .: استبدلهابَّآخرته دنياه وأبَّاع يستجيدهـا حجـة لبيعي معد

 .بَّه : ثارالدما بَّه تبيغ غ ي ب

ًا عنه بَّان ن ي ب  .وأبَّينونة بَّين

 .مباينة وأبَّاينه

 .البين غاداة وألقيته
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 .القعر : بَّعيدةبَّيون وأبَّئر

العنان فرطا بَّيون منزع ذاتا زوأراء وأدوأني دعوتنـي لـو : إنـكقال
: أبَّدالمرفق أبَّين وأرجل النخل من بَّائنة رأس في ملجمهـا كأّن

 .المرافق بَّين وأرجال

 .جنبها عن الناقة مرفق وأبَّان

: بَّانبَّائن وأقوس بَّائـن الـزوأر سعدانة عن : بَّأّفتلالطُرماح قال
 .كبدها عن وأترها

 .البصر مد قدر الرض وأهي بَّين وأبَّينهما

 .فانزلـه البيـن بَّذاك وأعليك

 .فلـان جـاء إذ كذلـك نحـن وأبَّينـا

 .طلـع إذ نتحـدث وأبَّينمـا

وأأبَّنتـه وأبَّينتـه وأاستبـان وأأبَّـان وأبَّين وأتبيـن الشـيء لـي وأبَّـان
 .وأاستبنتـه وأتبينتـه

 .بَّحجته أي وأبَّينته ذلك بَّبيـان وأجـاء

 .التواضـع الكـرما بَّيناتا وأمن

 .بَّيـان ذوأ : فصيـحبَّيـن وأرجـل

 .أبَّيناء وأقوما منه أبَّين رأيت وأما أبَّينه وأما

 .المستعلي وأمن البائن : منالناقة لحالبي وأتقول

ًا : يبشرقال ًا ل بَّأّن الحاليين من بَّائن مستعلي من البائن غاـرار
 .يمينها عن

 .وأتبايينه الخير أماراتا وأظهرتا وأمواضحه الحق مباين وأهذه
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 .وأتأّن : تثبتأمرك في وأتبين

ّياك ي ي ب ّياك الله ح .وأبَّ

 التاء كتاب

 .تئق وأقد المتلء شأديد متأّق إناء ق أ تا

ًا : امتلالرجل : تئقالمجاز وأمن  .غاضب

:تئق " وأفرس نتفق فكيف مئق وأأنا تئق " أنت المثل وأفي
ًا ممتلىء  .جري

ًا : ملهاالقوس وأأتأّق  .السهم وأأغارق نزع

ًا موترها لها يدع ل أن هو العرب بَّعض وأعن ما شأدة من متنفس
 .وأترها انقطُع وأقد أصبحت وأربَّما وأترها

ًا أوأسعه ب ب تا ًا وأأسمعه سب  .تب

 ". تتبيب     غاير     زادوأهم     وأما " بَّالتب عليهم : دعاالقوما وأتبب

ًا وأكنـت شأـاخ إذا الرجـل : تـبالمجـاز وأمـن ًا فصـرتا شأابَّـ تابَّـ
 .بَّالتباب الشباب فقد شأبـه

: طريقيقال كما وأانقاد : ذلالطُريق وأاستتب تابَّة أما أنت وأأشأابَّة
 .معبد

 .المر له وأاستتب

لن التباب طلب أي : الستتبابوأالتماما للستقامة يقال أن وأيجوز
 .التماما يتبع التباب

ًا وأمراسه بَّقتاله السرى : أوأدىقال معمل مستتب مـوارد شأهـر
 .الطُريق يريد
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ًا تابَّوتي أوأدعت ما ًا صدري أوأدعت ما أي ففقدته شأيئ علم
 .فعدمته

من الحيـة وأتخـرج بَّترنموتها الصوتا : تجاوأبحاتم أبَّو وأأنشد
 .الله وأتبره تبر وأقد التبار أدركه ر ب تا تابَّونها

 .بَّصبر وأهو بَّتبر وأالحر

 .التبر من تضرب وأالعين

ًا تبجه ع ب تا  .تبع

الصبـا تبـع علـى عاذلتي : فلعمرالعقيلي العلم بَّن مصرف قال
 .زاده وأأتبعه أثـره وأأتبـع لمولـع الغانيـاتا بَّحـب إني

 .فلحقهم : سبقوهالقوما وأأتبع

 .فلحقتهم تلوتهم أي فأّتبعتهم : تبعتهميقال

ًا بَّـه يريـد تبعـه إذا : أتبعـهوأقيـل .موسـى فرعـون أتبـع كمـا شأـر

وأهـم مصـدر لنـه تبـع له وأهم تبـع لـه وأهـو وأتبيعـه تابَّعـه وأهـو
 .وأتباعـه أتباعـه

 .توابَّع وأغايره أصـل وأهـذا

 .اتباعها يترك ل الذي : للزيروأتبعها طلبها وأهو

:متبـع : وأخـادماالمـدرك عجلهـا وأهـو تبيعهـا : معهامتبع وأبَّقرة
 .وألدهـا أي تبيعهـا معهـا

 .وأالخادمة : للخادماتابَّعتهـا وأهـي تابَّعـه وأهـو

 .رثيه وأهو تابَّعة شأاعر وألكل
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ًا فلن علـى لـي وأجـدتا : وأمـاعليـه : وأافقـهكـذا على وأتابَّعه تبيع
ًا أي ًا متابَّع ًا     بَّـه     علينـا     لكم     تجدوأا     ل     ثم " عليه لي ناصر " تبيعـ

 .الظلمـة وأهـي وأتباعـة تبعـة فلـان قبـل وألـي

 .المور مداق وأيتتبع فلن مساوأي يتتبع وأهـو

 .بَّينها : يواليالعمال بَّين يتابَّع وأهو

ًا وأصاما ًا صوم  .متتابَّع

ًا بَّسهمين وأرميته  .تباع

 .تبيعي وأهو بَّه : طالبنيعلـّي لـه بَّمـال وأتابَّعنـي

 .الظل : ارتفعالتبع وأاسمأّل

 .الدبَّـران أي وأالتبـع وأالتوبَّيع التابَّع وأطلع

طلوع مع تهب ريوحة وأهي وأالنكيباء الشمس تبوع وأهبـت
 .تكرهها فالعرب معها نشء ل نكداء القبول قبل من الشمس

وأمن المهار عاجفة الشمـس تبـوع بَّليل منها حرجف : وأهبتقال
 .العظم يعسوبَّها وأهو تبعها النحل : تبعتالمجاز

 .الريح الغاصان وأتبعت

ًا وأالقطُا الخوامس العيس ظلت : إذامقبل ابَّن قال هدال في مع
متفاوأتا غاير كـان إذا العمـل متتابَّـع وأفلـان مائلـه الريـح يتبـع
 .فيه

 .متناصفها العضاء : معتدلمتتابَّع وأفرس

ًا جرى إذا الفرس وأتتابَّع ًا جري  .أعضائه بَّعض يرفع ل مستوي

 .: معتدلمتتابَّع وأغاصن
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النبعـة عـود اهتـز كمـا كلهما يعسلن طرفيه : تـرىحميد قال
 .وأسمنها خلقها : سوىفتتابَّعت البَّل المرعى وأتابَّع المتتابَّع

عامين خصب في تابَّعهـا كالفحـل مليكيـة : حرفوأجرة أبَّو قال
 .حالت وأقيل فسمنت وألدها : فارقهاالناقة أفرقت وأتهميل إفراق

وأاقد أبَّي حديث وأمنه سياقه أحسن إذا الحديث يتابَّـع وأفلـان
مـن الخـرة طلـب فـي أبَّلـغ نجد فلم العمال " تابَّعنا :الليثي
 ". الدنيـا فـي الزهـد

ٍء على أتبـع وأمـن  .فليحتل أحيل من أي فليتبع ملي

عباس بَّن يا : " أتبعفقال عمر ابَّن يعرفها لم آية عباس ابَّن وأقرأ
 ". كعب بَّن أبَّي على : أتبعكفقال

 .القلب في الوغام وأهو تبل عندهم لي ل ب تا

 .وأذحول تبول وأبَّينهم

ل مالك بَّني وأأنكم منكم الغدر أن الله : أبَّىالتميمي المقداما قال
ً لكم تدركون إظهار سبب التبول إضمار يزل : لموأتقول تبل
 .الدوأاهـي وأهي الحبول

 .بَّالتبل : أصابَّنـيفلـان وأتبلنـي

 .التوابَّل فيها : ألقىقدره وأتوبَّل

ًا : فسافـتلبيد قال العتيق الخل خالط كما بَّأّنيسه عهده قديمـ
حللت " ما وأ الحجاج على تبالة من " أهون مثل وأفي التوابَّل

 ". الضياف لتحرما تبالة بَّطُن

.متبول وأقلب بَّتبل أصابَّته كأّنما هيمته إذا فلنة : تبلتهالمجاز وأمن

يفد لم إثرها متيم متبـول اليوما فقلبي سعاد : بَّانتكعب قال
 .لبنـة فـي تبنـة مـن أقـل ن ب تا مكبول

134



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

ًا وأكـان ًا فصـار نتبـ  .تبنـ

 .تبني رداء وأعليه وأخرج

 .متبون وأالبرذوأن ملبون وأالجواد

وأحبلن جلل صانه كالطُرف المتبون الكودن : هلعضاة ابَّن قال
 .بَّمكة تباع التي الحبال وأهي أخضرا القضب من

ًا وأرأيت ّبان ًا يلبس ت  .صغيرة سراوأيل وأهي تبان

ً بَّالتبن التبن بَّيع وأيجوز إياه : ألبسهوأتبنه القدح التبن متفاضل
 .عشرين يروأي الذي الكبير

 .رابَّحة تجارة تجر وأقد وأيتجر البز في يتجر فلن ر ج تا

ًا وأتاجرتا  .متاجرة أربَّح فكانت فلن

ًا أتجر وأما  .كثير وأتجاره العراق وأتجر فلن

 .إليها : يتجرمتاجر وأبَّلد متجر وأبَّلد

الحمد متجر في وأصفقته الخرة بَّتجارة : عليكمالمجاز وأمـن
 .رابَّحة

 .تواجر وأنوق نافقة : حسنةتاجرة وأناقة

تواجر الخزرجي كنخل قلص فروأجها خلل سدتا قومت : إذاقال
صرخت الناس على كحل إذا : وأقوميالوأدي الفوه وأقال :وأقال

ًا وأكان التواجـر البيوتا بَّأّذراء وألذتا غازيـرة جلـس كـل اتيامـ
ّتياما وأافر وأالعرض الموال لها أهانوا كل وأكذلك التيمة اتخاذ ال
 .تنفق سلعة

 .التواجر بَّالسلع : عليكتقول
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" أي التحوتا وأتظهر الوعول تهلك : " حتىالحديث في تا ح تا
 .السفلة

 .النجمي البرد من بَّأّبَّهى الهتمّي الثناء من زانه ما ح تا

ً اتخذه ذ خ تا  .خليل

 ". الرض تخوما غاير من " ملعون ما خ تا

 .الشحر بَّلد تتاخم عمان : وأبَّلدقال

 .محادة أي لبلدهم متاخمة وأبَّلدنا

 .العروأق طيب أي التخوما طيب : فلنالمجاز وأمن

 .أغافله : لقلبـي تخـوما علـى سـرك جعلـت وأقد

ًا أمرتني فيما لي وأاجعل  .أجاوأزه ل إليه انتهى تخوم

وأالنذال الوشأاة قول - فل أح فما التخوما همك : جاعلعدي قال
 .التربَّة طيبة أرض ب ر تا

الترب أطيب تربَّة فوجدتا العرب أرض في تربَّة كل وأوأطئت
ًا وأرأيت الطُائف من ليال أربَّع مسيرة على وأاد وأهي من ناس
 .داوأد آل مزاميـر بَّعض المؤتى التربَّي بَّمكة عندنا وأكان أهلها

 .وأأتربَّـه الكتـاب وأتـرب

 .بَّالتـراب : عفـرتـرب وألحـم

 .بَّالسافياء : يأّتىترب وأبَّـارح

 .وأالرض السماء وأهما وأالتربَّاء الجربَّاء بَّين ما وأبَّينهما

 .بَّالتربَّاء بَّعض حتى وألضربَّنه
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ًا أعرابَّـي وأرأى ًا يفـوق وأهـو إبَّلـه إلـى ينظـر عيونـ شأدة من فواق
لحـم أكلـت أي تربَّـاء يلحم ل حربَّاء بَّلحم : فقفقال بَّها عجبه

 .لحمها فيترب فتنحر تسقط ناقة لحم أكلـت وأل الحربَّـاء

وأهم تربَّان وأهما الغنى بَّعد افتقر أي أترب ما بَّعد فلن وأترب
 .أتراب وأهن

 .: خادنتهاالجارية الجارية وأتاربَّت

: خبتتقول كانك دعوتا إذا يداك : تربَّتالمجاز : وأمنكثير وأقال
 .وأخسرتا

 .وأترح فرح إل الدنيا ما ح ر تا

 .ترحـة وأبَّعدهـا إل فرحة من وأما

 .المتارح وأترحتـه : أحزنـهوأترحـه وأأترحـه

 .: شأديدمترح وأعيش

 .سائله يترح الخير : قليلترح وأرجل

ً النـدي فيـاض : يحبـونوأجزة أبَّو قال لم المناع الترح إذا متفضل
من امتلؤه وأهي ترارة بَّدنها وأفي تارة جارية ر ر تا يتفضل
ّي اللحم  .العظم وأر

 .طار تـار وأغالـاما تـارة وأقصبـة

 .: ندرتاالمرضاخ من النواة وأترتا

 .فترتا وأضربَّها فاترها بَّالسيف يده وأضرب

 .بَّالمقلة القلة بَّتر وأالغلما

 .الصغير الغلما " وأهو أتروأر وأقعل عصـور " ضعـف مثـل وأفـي

 .يترتره يده على وأقبض
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 .الشدائد أي التراتر فيها وأالحرب

إن بَّكم العدا يشمت ما بَّعد تقولوا : وأحتىالشأجعي هذيل قال
 .التر على : لقيمنهالمجاز وأمن التراتر فيها الحرب أصل

 .عجبتها المرأة وأأترزتا لتارز عجيبكم وأإن تارز صلب هو

 .: يبستالهزال من كلها ترزتا وأقد

يرمي الذي كأّن وأأسهم قوس غاير التلد : فليسلالشماخ وأقال
 .يابَّس ميت أي تارز الوحش من

 .ترس : ذوأوأتراس تارس رجل س ر تا

 .وأالتارس وأالكشف وأالفارس الراجل يستوي : لتقول

 .وأتترس وأاترس

.الزمان نبال من وأتترست الحدثان من بَّك : تسترتاالمجـاز وأمـن

 .لك مترسة وأهو

وأحسنـت سمنت إذا بَّترستها وأتترست سلحها إيلي وأأخذتا
 .العقـر مـن صاحبهـا بَّذلـك وأمنعـت

 .الشمس ترس وأغاـاب

ًا وأوأاجهنا  .المستدير الملس القاع وأهو الرض من ترس

ًا وأوأاجهن أبَّدنه حتى الرض تراب : سفينميادة ابَّن قال من ترس
 .: أحكمهوأترصه الشيء أترص ص ر تا صحاري متون

 .تراصه ترص وأقد يحيف ل : عدلوأتريص مترص : وأميزانقال

 .شأائل فإنه ميزانك وأأترص
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وأصف ترع وأكوز مترعاتا وأجفان : ملهاالكأّس أترع ع ر تا
ًا الناء ترع : منبَّالمصدر  .ترع

إلى أوأ الرض إلى أوأ الحوض إلى الماء مفتح وأهي الترعة وأسد
 .النهر من الجدوأل

 .وأتترع بَّالشر إلينا وأتسرع

 .بَّابَّها وأهي الدار ترعة : فتحالمجاز وأمن

 .البواب أي التراع وأحجبني

 .التراع فرده القراع : جاءتقول

تا مضبب وأكيل عضت إذا أزوأما حلقة بَّيـن تراعـه : يخيرنـيوأقال
 .: أبَّطُرتـهالنعمـة : أترفتـهقال رف

 .متـرف وأهـو فلـان وأأتـرف

 .وأالسراف التراف مـن بَّاللـه وأأعـوذ

 .وأطغوا : تعفرتواوأاستترفوا

 .نعمة في أي ترفة في معهم أزل وألم

 .الموتا شأارف إذا التراقي الروأح بَّلغت ق ر تا

 .ترقوته إلى روأحه لترقت عرقوته إلى مله : لووأتقول

 .ترقوته أصبت أي فترقيته وأضربَّته

 .ظله ظبي ترك تركه ك ر تا

ً فلن وأترك ً مال  .وأعيال

 .تركته من الثلث وأأخرجوا
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 .بَّينهـم فيمـا المـر وأتتاركـوا وأغايره البيع وأتاركه

ّتـرك فمـا فيـه وأقـال  .ا

 .مترك وأل اترك فما نفسه بَّذل وأمن

ًا تركه حتى الحبل وأفتل  .شأديد

 .السباع حزر وأتركته

 .التراك صحبة تراك : تراكوأتقول

 .بَّقايا أي ترائك منه وأتركوا الكل وأرعوا

 .تتزوأج ل : متروأكةتريكة وأفلنة

 .دارك وأل تارك وأل عليه الله بَّارك وأل

 .النعامـة بَّيضـة وأهـي كالتريكـه تركيـة الريكـه علـى وأرأيـت

على متكئاتا العرائك ليناتا وأالترائك كالسبائك نساء وأرأيـت
 .الرائك

استعيرتا البيد القفار وأهي البسائس بَّالترهاتا جاء ه ر تا
 .الطُائـل مـن الخاليـة وأالقاوأيـل للبَّاطيل

الترهاتا إل بَّنجران مزارهـا بَّعد دهماء ذكره : وأمامقبل ابَّن قال
بَّالترهـاتا أتـى لـآتا وأساوأسني وأاعترتني ليلى تطُاوأل الصحاصح
 .للخواطر متعبة المعمى استخراج ب ع تا البسابَّس

 .المتاعب منه للقيت المصاعب حمل لو أمر وأهذا

 .دوأابَّهم : تعبتالقوما وأأتعب

 .تعب : أمرالمجاز وأمن

 .: أعنتالعظم وأأتعب
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كانهيـاض بَّهـا قلبـه هيـض رأيـة رآهـا ما : إذاالرمة ذوأ قال
 .متعـب وأعظـم المتهشـم المتعـب

امل أي وأهاته العتاد : أتعبلغلمه يقـول الفصحـاء بَّعـض وأسمـع
 .أصباره إلى الكبير القدح

 .الثرى من المعتصر وأهو المتعب الماء يشربَّون فلن وأبَّنو

ًا فصيح غاير وأالكسر بَّالفتح فلن تعس س ع تا وأتعسه له وأتعس
 .وأأتعسه الله

طائـر شأـر علـى بَّإتعـاس فآبَّـوا بَّمتالع جمعهم هزمنا : غاداةقال
 .جده وأأتعس خده الله : أضرعوأتقول

 .متعوس منحوس وأهو

 .منحسة متعسة المر وأهذا

 .ناعس تاعس : جدالمجاز وأمن

 .تفثهم وأقضوا رفثهم رفضوا

 .تفاحة تحفته فلن ح ف تا

 .أتفحك من أتحفك وأقد

في الفخذين رأسا وأهما تفاحتيه على : ضربَّهالمجاز وأمن
 .الوركين

 .الحدوأد بَّالبنان أي التفاح بَّالعناب وألطُمن

 .التفل وأعادته يتطُيب لم إذا تفل فلن ل ف تا

 .تفلة سفلة وأقوما وأمتفال تفلة وأامرأة

 ". تفلتا : " فليخرجنالحديـث وأفي
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 .متفلة وأالشمس رائحته الشمس وأأتفلت

 .بَّصنانه رياه لتفل بَّبنانه المسك صوار مس : لووأتقول

 .له كراهة مجه أي فتفله البحر ماء وأذاق

يحس متى فوقه الحول عرمض ماء جوف : وأمنالرمة ذوأ قال
وأقذف الراقي عليه وأتفل عينه في وأتفل يتفل القوما مائح منه

 .البصاق وأهو التفال عليه

وأيقذفن أنيابَّهـا تصـرف : تعـرضالقروأما يصـف مقبـل ابَّـن قـال
 .خسيـس : قليـلوأتفـه تافـه شأيء ه ف تا التفال اللحاء فوق

 ". يتشـان وأل يتفـه : " لالقـرآن صفـة وأفـي

 .فلـان عطُـاء تفـه وأقـد

ًا رجل وأأعطُى  .أقللت أي أتفهت : قدفقال أعرابَّي

ً عملـت إذا ن ق تا  .فأّتقنـه عمـل

بَّالتقان : موصوفالتقـان مـن تقـن وأفلـان وأتقـن متقـن وأرجـل
 .عمله في حاذق أي

 .تقن ابَّن من لرمى وأإنه

 .سوسه من أي تقنه من وأالفصاحة

 .التكة من بَّالحرير يستتك فلن ك ك تا

بَّهم فاتلب وأمروأا وأاستقاما : اطردالطُريق اتلب ب ل تا
 .الطُريق

ًا سرن وأقد هند هجدوأا ما بَّعد طرقتنا : ألالحطُيئة قال خمس
 .متلئب قياس وأهذا أمرهم وأاتلب نجد بَّنا وأاتلب

 .تليع وأجيد تلعاء وأامرأة العنق : طويلأتلع رجل

142



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

تليع - د جي عن قتيلة لنا تبدى : يوماالعشى قال الصمعي قال
 .بَّجيدها : سمتالظبية وأأتلعت الطواق تزينه

الصوتا نبأّة إلى رملة أرطاة تحت من أتلعت : كماالرمة ذوأ قال
 .رأسها أطلعت إذا فنظرتا فلنة وأأتلعت الكوانس الظباء

 .رأسه وأرفع عنقه مد إذا مشيته في ليتتالع وأإنه

 .للنباتا مكرما وأالتلعة كذا بَّتلعة وأنزلنا التلع وأأعشبت

 .للكاذب ": مثل تلعته بَّسيل يوثق : " ماالمجاز وأمن

 .: ارتفعوأأتلع النهار وأتلع

ألبسـت قد تعوما سفن الضحى تلع إذا الل في : وأكأّنهمقال
ً  .مخلف متلف وأهو ماله وأأتلف تلف السلف ف ل تا أجلـال

هـو الذي الدهر مع وأكله عارة المال إنما وأأخلف : فأّتلفقال
 .متالف وأفي متلفة في وأوأقعوا آكلـه

 .للجبين تله ل ل تا

أي السحوق كجدع تليل وأله فيها : وأضعهيده في الشيء وأتل
 .عنق

 .: أزعجهوأتلتله

 .القران يتلتل وأهو

 .التلتل منه وألقوا

 .يتلوني وأجعلته سبقته أي أتليته حتى أتلوه زلت ما وأ ل تا

 .وأمتـال متلياتا وأنوق وألدها : يتلوهامتلية وأناقة

 .النجـوما توالـي وأغاربَّـت
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 .توالـي علـّي وأللتوالـي الوأالـي علـّي : توالـتوأتقـول

 .تاليه أي فلن تلو وأهـو

 .النافلة المكتوبَّة أتبع إذا وأيتلي يصلي وأفلن

ّي متـن : علـىالبعيث قال الصلة يتلون رجال أروأمه كـأّن عـاد
 .العلما وأالروأما يفتروأن ل الصلة الصلة يتبعون أي خشوع

ّو خيـر وأالقـرآن القـرآن وأتلـوتا  .متلـ

 .طلوأة عليها ما تلوأه وأهـذه

 .وأمتاليه رسيله وأهو يراسله أي يتاليه وأعمروأ زيد وأتل

ما يتلو الذي آخره لنها بَّقيته أي الشباب تلية : ذهبتالمجاز وأمن
 .منه تقدما

 .الدين من تلية وأعليك

على منها فلست ذهبت الصبا تلياتا أمست حر : يامقبل ابَّن قال
 .الحرار وأتلية الكراما بَّقية وأفلـان أثـر وأل عين

 .أحيل أي عليه : أتبعفلن على فلن وأأتلي

 .الحوالة وأالتلء

ًا وأأتليت وأالتلء الكفالة وأسيان عليكم عدل شأاهد جوار ًا فلن سهم
 .وأصاحبـه تلـوه جعلتـه وأمعنـاه الجوار سهم أعطُيته إذا

 .الجوار سهم : طلبفلـان وأاستتلـى

 .المطُروأد يتبع الطُارد لن : طردتهاالبَّل : تلوتاالكناية وأمن

ًا نحائـص : يتلـوالرمة ذوأ قال في السراوأيل صحر محملجة أشأباه
 .يقلو وأروأي قبب أحشائها
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 .القالي له يقال كما التالي للحادي وأيقال

 .فجمره أبَّى فإن تمره أخاك أعط ر ما تا

 .وأالسمنان بَّالتمران وأعليك

 .النخلة وأأتمرتا

 .التمـر : أطعمنـيفلن وأتمرني

وأإل له ذبَّحنا إن بَّدوأنا في ضيف عن نعجز : ماالجراح أبَّي وأعـن
 .وألبناه تمرناه

ًا تمرناه ذبَّيحـة المضاف نقر لم نحن : إذاوأقال لبنـاه أوأ تمـر
ًا ًا أي راغايـ  .رغاوة له لبن

محب تمر بَّياع منه مكثر تمر ذوأ : أيتمري تمار مثمر تامر وأفلن
 .له

 .تتمر وأقد متمر وألحم : قددهاللحم : تمرالمجاز وأمن

 .طيبة أي بَّكذا تمرة : وأنفسهالمعذر بَّن البَّيرد وأقال

 .بَّتمرة ليست نفسي إن وأدعني

 .أرضاه ما أي الغراب تمرة عنده وأوأجد

 .وأأتمر وأملح فيه الله وأبَّارك

لم التـي طعنتـك وألعمـر تجزها لـم التـي نعمتـي : فلعمـرقال
 .فيها يبارك لم أي تتمر

 .تامك وأسناما : ارتفعالسناما تمك ك ما تا

 .تامك : بَّناءالمجاز وأمن

 .سامك وأإقبالك تامك : شأرفكوأتقول
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 .الجمال لتامك وأإنه الحسن فيه تمك وأقد

 .سنامه الربَّيع وأأتمك

كـان معروأفة أسنمة المعروأف أتمك الذي : إلىالكميت وأقال
ًا تـم ما ما تا جبـب قبلـه فيهـا وأاستتمه وأتممـه وأأتمـه تمامـ

 .بَّالشكر الله نعمة وأاستتم

تتم ما وأهي تمة منها تطُلب أي تستتمها جارتها إلى فلنة وأذهبت
 .وأبَّر أوأ شأعر أوأ صوف من نسجها بَّه

- يو ما الداحي في كالبيض : فهيالبَّل صفة في دؤاد أبَّو قال
 .أهلهـا علـى لعزتهـا عصاما لمستتم منها هب

 .وأتتمتها المائة تمـاما الدراهـم وأهـذه

 .تتمة المائة تممت وأقد

ًاتميمة وأامرأة تميم وأرجل  .وأثيقاه الخلق : تام

 .عشرة فتتاموا وأاجتمعوا

ًا لك وأجعلته  .بَّتمامه أي تم

ًا تر وألـم مقامـة نبـوح تسمـع لم : عوازبطفيل قال حول تم نار
 .فيها وأمضيا تماماص أي تمـا إل قائلهـا وأأبَّـى مجرما

 .السنة في ليلة أطول وأهو وأالتماما التماما ليل وأأحيا

خشية من وأالقلب - ما الثما ليل أكابَّد : فبتالقيس امرؤ قال
 .القمر تماما : لليلةوأالتماما الثماما ليلة وأهذه مقشعر

 .وأتماما لتماما وأوألدتا

 .وأتماما تماما لغير وألدها وأألقت

 .: مقربتقول كما متم فهي أتمت وأقد
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 .نتاجها دنا للتي وأمدن

الملفيـا يريـم فمـا بَّكاهله طرقت بَّالمشيأّ المتم : زفيرقال
 .التمائم عليه : علقتمتمم وأصبي

ًا أتمها العين عنه وأتممت  .عليه التميمة بَّتعليق عنه دفعتها أي تم

 ". له الله أتم فل تميمة علق : " منالحديث وأفي

 .عليـه أجهـز إذا الجريـح علـى : تـمالمجـاز وأمـن

 .عليـه : مضـىأمـره علـى وأتـم

 .تمامه وأتم مقصدك إلى وأتم أمـرك علـى وأتـم

 .القواما لمتمهل وأإنه وأاعتدل : طالالرجل اتمهل

وأأث ذري اتمهل منـه مشـذب أصاب إذا الشأاء : إنتماما أبَّو قال
مع المهل حروأف أخذتا نباتها : طالالروأضة وأاتمهلـت أسافل

 .البسوق في السبق معنى فيه ربَّاعي منها فبنى التاء

 .الشرف في وأاتمهل المجد في : تمهلوأتقول

ًنى وأتنخ بَّالبلد تنأّ أ ن تا تلك تناء من وأهو بَّبلده تانيء وأهو بَّمع
 .منها أصله كان إذا الكورة

 .طرائها من أما أنت تنائها : أمنوأيقال

بَّوادي أروأى الذي وأهو كرما بَّرزق شأاء من : وأاللهالنجم أبَّو وأقال
 .شأهرا ضيفنا وأتنأّ المعمما وأالراكب ثناءها زمزما

ًا بَّهـراء مـن لقيـت هانيا قشير ابَّن لقيت إذا نخيلة أبَّو قال شأيخـ
ًا الثمانيا الحجج يظل شأيخا وأانيا ف ن تا تانيا إل تلقاه وأل ضيف

 .أهوال ذاتا تنوفة قطُعوا

 .تنائف وأبَّيننا وأذكرته
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 .تنومة كأّنها فآضت الشمس انكسفت ما ن تا

 .وأتنان سنان وأهما تربَّه أي وأتنه سنة هو ن ن تا

 .تنينان وألكن تنان هما : ماوأتقول

على فتلقيها تحملها السحابَّة أن يزعمون عظيمة حية وأالتنين
 .فيأّكلونها وأمأّجوج يأّجوج

 .يتماسك وأل ينهار الذي وأهو الرمل من تيهور في وأقعوا ر ه تا

متهمون وأهم وأنزلوها تهامة : أتواوأتاهموا أتهموا ما ه تا
 .وأمتاهمون

 .شأأّما وأهم تهم : نحنوأتقول

 .استوخموه أي أتهموه الحجاز هبطُوا وأإذا

وأإلى تواب وأالله عبده على الله وأتاب ذنبه من الله إلى العبد تاب
 .المتاب الله

ًا الحاكم وأاستتاب  .يستتاب وأالمرتد التوبَّة عليه : عرضفلن

 .الشرك من فيه يتاب لنه السلما أي التوبَّة زمن فلن وأأدرك

أكفال وأل عزل ل - بَّة التو زمن لهم كانت حي : دارالجعدي قال
 .فتتوج وأتوجوه متوج وأملك التاج عليه عقد ج وأ تا

 .سيجانهـا وأالسيـوف تيجانهـا : العمائـمالعـرب صفة وأفي

الصقر أي التوجي يده وأعلى العوجي تحته : خـرجوأتقـول
 .فارس قرى من توج إلى المنسوب

على ممكن حسبه محض توج من : أحماليربَّوعي الشمردل قال
وأهذه أخرى بَّعد وأتارة تاراتا ذلك فعل ر وأ تا مركبـه الشمال

 .تاراتك شأر
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صلـى اللـه رسـول : " وأكـانعاوأدته بَّمعنى : تاوأرتهقولهم وأمنها
أهـل عنـد مذكـر وأهـو صغيـر إنـاء " وأهـو بَّالتـور يتوضـأّ اللـه
 .اللغة

تويرتك : أعيرينيلجارتها تقول امرأة على العمرة بَّباب وأمررتا
معمل بَّيننـا فيمـا وأالتـور سمي أوأ وأيردد يتعاوأر لنه بَّذلك وأسمي
هذا عند تارة لنه التارة من وأمأّخذه وأالمرسل المأّتي بَّه يرضى
 .هذا عند وأتارة

المور معالي إلى لتتوق نفسي وأإن كذا إلى نفسي تاقت ق وأ تا
 .إليك تائق وأأنا إليها تواقة وأهي

 .وأخف إليها : أسرعالغاية إلى : تاقالمجاز وأمن

 .بَّها : بَّدرتابَّالدموع عينه وأتاقت

 .: أسرعإلّي وأتق

 .بَّدرتيـن : مقـرطاوأمتـوما تومتيـن ذوأ صبـي ما وأ تا

 .الـدرة شأبـه فضـة مـن حبـة : التومـةوأقيـل

 .: القرطاوأقيل

تومـة ذوأ بَّهـا يسعـى معتقة صرف : عانيةعلس بَّن المسيب قال
ًا كنت قد دجل : ياالنجم أبَّو وأقال لبق تعطُين كنت ما محرما زمان

السنبل وأتمنعين وأالمتوما الشيخ وأتغرقين درهمـا الفقيـر
ّي خالد كان المحزمـا ّدها قد القسر  .أرضها في فزرع س

 .داية كابَّن تصرف لم وألذلك لها علم تومة أما للصدفة وأيقال

بَّه اللظى من يكاد يوما أتى : وأحتىالرمة ذي : قولالمجاز وأمن
ًا فسماه البيض أراد يتشقق يتصيـح أفحوصـه فـي التوما على توم

 .الستعارة

 .تيهه بَّمعنى توهه ه وأ تا
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كذا يفعل المتوه ذلك بَّال وأما مروأع وأيا متوه : ياشأتائمهم وأفي
ًا وأالخيط الحبل فتل وأ وأ تا ًا تو ًا أي وأاحد ًا طاق  .له قوى ل وأاحد

ًا وأكان ًا فصار تو ًا أي زوأ  .آخر معه زوأج

 ". تو وأالستجمار تو : " الطُوافالحديث وأفي

ّي ي وأ تا  .ماله وأأتوي تاوأ وأمال يرجى ل : ذهبتوي ماله تو

 ". دين من " أتوى مثل وأفي

 .أنقـذه مـن لـه فأّتيـح مهلكـة فـي فلـان وأقـع

 .: قدرهكذا لعبده الله وأأتاح خلصه من لـه وأتـاح

علـى وأيميـل مشيـه فـي : يعتـرضوأتيحـان وأمتيـح تيـاح وأفرس
 .قطُريـه

 .متيح وأقلب : عريضتيحان وأرجـل

إن هنـا لـاتا نعـم تلمـح عينـك الظعـان أثـر : أفيالراعي قال
 .الموج وأهو التيار متلطم بَّحر ر ي تا متيح قلبـك

يقـذف كالبحـر خساسته تكدي ما المكاسب : عفعدي قال
 .: عللتهوأخساسته تيارا بَّالتيار

 .بَّحر قيل كما عدوأه في : يموجتيار : فرسالمجاز وأمن

ًا اتلـأّب استقبـل : وأإذاعدي قال ًا الصدر رهل منيف تيارا مفرغا
ًا وأقطُع ًا عرق ّيار  .الجرية : سريعت

ّيار وأرجل ّياه ت  .تيهه من الموج طموح : يطُمحت

 .التيس كقرني طويلين قرناها كان إذا تيساء عنز س ي تا

 .أمواجه : تناطحتالماء : تتايسالمجاز وأمن
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 .: مارسهقرنه وأتايس

 .وأتياس متايسة وأبَّينهم

ّيس ّللهوأخيسه البعير وأت  .: ذ

في مثل ضبع يا حمقه في كالتيس كوني " أي جعار " وأتيسي
 .الحمق

 .عز ذليل في " مثل استتيست " وأعنز

 .حمان بَّني متيوساء من : هوللنكاح وأيقال

تثبت غاير من فيها بَّنفسه : يرميالمور في يتتايع فلن ع ي تا
 .فيه : تهافتواالشر في الناس وأتتايع

 .الله عبد أي الله تيم هو ما ي تا وأتتايعتم تتابَّعتم وأمالكم

 .: عبدهوأتيمه

شأعر وأقرأتا متيم وأهو وأتيمته قلبه فلنة : تامتالمجاز وأمن
 .المتيمين

إحدى صنعت ما تجزيك لو فؤادك : تامتزرارة بَّن لقيط قال
ًا بَّن ذهل بَّني نساء : علقتهقلبه : تيمتالعرابَّّي ابَّن وأعن شأهبان

 .التميمة وأهي التيمة من

 .المضلة المفازة وأهي التيماء من ضللته وأقيل

 .وأتيهته : تحيرأمره في تاه ه ي تا ن ي تا

 .فيها : يتاهمتيهة وأأرض

 .وأتيهاء تيه في وأوأقعوا

 .قومـه علـى يتيـه وأهـو : تكبـرفلن علينا وأتاه
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 .عظيـم تيـه الفضـل فـي وأكـان

 .لغيرك التيه يصلح فل شأئت ما : تهله وأقيل

 .المور في رأسه يركب : جسوروأتيهان تيهان وأرجل

 .تيهانة وأناقة تيهان وأجمل

ّي قال  جسـور تيهانـة : تقدمهاالخيبر

 الثاء كتاب 

 1 الثاء كتاب 

 .للمصلي التثاؤب وأكره الرجل تثاءب ب أ ث

 ". الثؤبَّاء من : " أعدىمثل وأفي

وأصوتا ثؤبَّاؤها راعني حتى قمت : فمامرداس بَّن عتبة وأقال
 .وأكسل استرخى إذا الرجل ثئب من وأهو مكبر للصلة مناد

 .النعجة ثأّجت الثغاء وأهو الثؤاج من للنعاج بَّد ل ج أ ث

 .وأالثائج وأالخائر وأالشاحج الصاهل وألهم

جنح الثائجاتا في - ة الثل ذوأي كرأي فيهم : رأيهالكميت قال
 .الندى وأهو ثأّد وأذاتا ثئـدة وأليلـة ثئـد مكـان د أ ث الظلما

 .الرطبة بَّن : يايقال كما المة وأهي الثأّداء بَّن : ياقولهم وأمنه

 .ثأّداء لبَّن إنه قيل الرجل رأى استضعف وأإذا

ًا : أقمتالمجاز وأمن ل الندي المكان لن أقلقه إذا ثأّد على فلن
 .عليه يقر

ُا نومك وألدعن مبركك لثئدن وأيقال  .توثابَّ
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 .بَّالرطوبَّة النعمة عن عبر : ناعمةثئدة وأفخذ

ًا ثأّرتا ر أ ث  .بَّـه قتلته إذا بَّحميمي فلن

ّوأك قاتلـه قتلـت إذا وأبَّحميمـي حميمـي وأثـأّرتا مثئـور فعـد
 .بَّه مثئور وأحميمك

ًا : ثأّرتاالخطُيم بَّن قيس قال وأصية أضع فلم وأالخطُيم عدي
بَّأّخيكم تأّثروأا لم أنتم : فـإنكبشة وأقال إزاءهـا جعلـت أشأياخ

 .فلن عند وأثأّري المصلم النعاما بَّآذان فمشوا

 .عنده ثأّري أطلب وأأنا ذحلي أي

ًاالفرزدق قال كف في سلم بَّها كأّننـي علـّي صحبي بَّها : وأقوف
 .حميمه قاتل وأهو ذحلي عنده الذي أي ثأّري وأفلن ثـأّر صاحبـه

غايهب كل ذحله تناسى ما إذا ثؤرتي وأأدركت ثأّري بَّه : قتلتقال
ًا للثائر وأيقال ثأّر وأالمطُلوب الطُالب من وأاحد فكل : ثأّرأيض
وأالثاني كالصيد أحدهما ثأّري فلن يقول منهما وأاحد وأكل صاحبه
 .كالعدل

ًا الثائر بَّمعنى الذي يكون أن وأيجوز كالشاك الثائر من محذوأف
ألفاهما تهمز ل كما ألفه تهمز فل وأاللئث الشائك من وأاللث

 .فاعل ألف لنها

ًا فلن وأأدرك ًا ثأّر ً قتل إذا المنيم الثأّر وأأصاب منيم وأفاء فيه نبيل
 .لطُلبته

ًنى هو الذي الثأّر وأجمع : تعالينأريد الحسين لثاراتا : يافقيل مع
 .طلبكن أوأان فهو ذحوله يا أي ثاراته يا

وأما المماتا حتى شأهدوأا وأإن غاابَّوا وأإن لمنهم : إنيحسان قال
ًا لتسمعـن حسانا سميت ثاراتا يا أكبر الله دياركـم فـي وأشأيكـ
ًا  .ثأّرك أخذتا إذا فلن من وأأثأّإرتا عثمان
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 .بَّمقتوله ليثأّر استغاث إذا القتيل وألي وأاستثأّر

نهـد وأأي بَّكل طيروأا أل دعاء نصره كان مستثئر جاءهم : إذاقال
ًا ثأّرتا : لالمجاز وأمن ثأّرتا من مستعار نفعتاه ل أي يداه فلن

 .بَّه قتلت إذا حميمي

 .حمـأّة في أي ثأّطة في تغرب الشمس طا أ ث

لـأّن بَّمثلـه يقـرن " لفاسـد بَّمـاء مـدتا " ثأّطـة مثـل وأفـي
 .فسادا زادتا ماء عليها صب إذا الحمـأّة

 .الرجل ثؤلل وأقد الثآليل بَّه : خرجتجسده تثأّلل ل أ ث

انخزما إذا الخرز ثئي من الفساد يصلح أي الثأّي يرأب فلن أي ث
 .الخارزة وأأثأّته

 .وأقتل جراحاتا بَّينهم وأقعت إذا بَّينهم الثأّي عظم وأقد

 .ثبت رجال من القدما ثابَّت فلن تا ب ث

 .قتال أوأ خصاما في يزل لم إذا الغدر وأثبت الجنان ثبت وأرجل

 .وأثبيت ثبت وأفارس

:وأثبيت ثبت وأرجل وأقـر بَّالقـوما صيـح مـا إذا : ثبتالعجاج قال
وأقد خصاله جميع في السقط القليل : هووأقيل متماسك عاقل
 .ثباتة ثبت

 .ثباتا أي الحملة عند ثبت له وأفلن

ثبت حملتنا لدي لهـم فمـا وأقائعنـا مـن مصادق : وأعندهمقال
 .روأايته في لثقته حجة كان إذا الثباتا من ثبت وأهو

ًا وأوأجـدتا  .الثباتا وأالعلـاما الثقـاتا مـن فلنـ

 .تأّنى إذا فيه وأاستثبت المر في وأتثبت
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 .: متثبتالمور في ثبت وأرجل

 .وأاستثبته الشيء وأتثبت

 .فيه فأّثبته الحائط في الوتد وأضرب

 .: حبسـوه: أثبتـوهالمجـاز وأمـن

 .أثخنوه أي أثبتوه حتى وأضربَّـوه

 .الحـراك علـى يقـدر لـم إذا السقم وأأثبته الجراحاتا وأأثبتته

 .منـه ينجـو ل ثبـاتا وأبَّـه

 .بَّبصري أثبته فما إليه وأنظرتا

 .: كتبـهالديـوان في اسمه وأأثبت

ًا قتله إذا معرفة الشـيء وأأثبـت  .علم

 .المر بَّدوأاما : دعاءلبدك الله وأأثبت لبدك وأثبت

 .ضربَّه أي ثبجه فكسر لبجه ج ب ث

 .بَّالعصا : لبجهيقال

 .الظهر إلى الكاهل بَّين ما وأالبج

 .الثبج : ناتيءأثبج وأرجل

 .وأرائها من يديه وأجعل ظهره على : جعلهابَّالعصا الراعي وأتثبج

ًا قومـه فـي فلـان " عـارض مثـٍل وأفي مـن رجـل " هـو ثبجـ
دوأن وأأهلـه نفسـه عـن فصالحـه الملـوك بَّعـض خـاف اليمـن
ً فضرب قومـه  .قومه أمر يهمه ل لمن مثل

 .وأطوٍل في الخلق : مضطُربمثبج وأرجل
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 .وأجهه على بَّه يأّتا : لمالكلما وأثبج

 .مثبج خط وأهذا يبينه : لمالخط وأثبج

 .الكاما أثباج الحمر : تسنمتالمجاز وأمن

موضـع له تبين أي نفسه يعني الناقة : لراكبالراعي قال
 .بَّالطُـرق لمعرفتـه الطُريـق اختصـار

 .البحر ثبـج وأركـب

 .الليل من ثبج وأمضى

ًا وأالتقم  .أوأساطها وأهي القطُا أثباج مثل لقم

على ثابَّر ر ب ث التتابَّـع القطُا كأّثباج : بَّحرٍعلرمة ا ذوأ وأقال
 .عليه : داوأمامثابَّرة المر

 .: مواظبالتعلم على مثابَّر وأهو

ًا : أهلكهالله وأثبره ُا هلك أهل يدعو ثم وأمن بَّعده ينتعش ل دائم
 .: وأاثبوراهالنار

وألدتهـا : لمكـانفلنـة مثبر وأهذا ثبطُك : ماحاجتك عن ثبرك وأما
 .النفـاس يثبرهـا حيـث

 .: لمنتجهـاالناقـة مثبـر وأهـذا

يتخـون وألـم مثبـر حـول تستـدر لـم : بَّجاوأيـةالطُرماح قـال
 .تحلب وألم تلد لم يعني آفـن ضـب درهـا

 .أربَّعة وأهي ثبير جمع وأهو الغبر الثبرة وأرب أفعل : لوأيقال

وأغالما ذلك عن ثبطُك وأما فتثبط : ريثهالمر عن ثبطُه طا ب ث
 .وأثقل كسـل : فيهمـاثبطُـة وأجاريـة ثبـط

 .الحجر على النزوأ : ثقيلثبط : وأفرسقال
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 .متفرقة جماعاتا أي وأثبين ثباتا العدوأ إلى نفروأا وأ ب ث

 .وأأثابَّي الخيل من أثبية وأعنده

الميعة بَّسحق الطُرر محمر وأالصبح أغاتدي : قدالرقط حميد قال
الخيل من أثابَّي دوأن المحتضـر الرهـان يـوما كأّنه العذر ميال
يعدله ما : قولهمالمجاز وأمن المطُر صئبان ينفض غادا ضار زمر

ّبى مال عندي  .ثباتا مجعول مجموع أي عربَّي وألد وأل مث

 .ثباتا إليك : ساقهاالنعم لك الله وأثبى

بَّلـد في كنت إما الله على : أثنيالزدي ثعلبة ابَّن الحارث قال
ثناء عليه : أثنىالرجل على وأثبى النعمـا لي ثبى بَّما الثناء حسن
ًا  .منه ثباتا عليه أوأرد كأّنما كثير

ًا يثجه وأالدما الماء ثج ج ج ث بَّنفسه الماء وأثج ثجاج وأسحاب ثج
ًا بَّالكسر يثج  .ثجيج

ًا بَّنوها : اكتظيقال ثبج من الماء تثج سحابَّا بَّهـا وأسقـوا رحبة ديار
وأمن خروأقه وأاهية فثج - ب الجنو عزاليه : حلتعبيد وأقال البحر

 .مسح مثج : خطُيبالمجاز

 .عجاج وأبَّحره ثجاج غايثه وأفلن

 .وأالثجر الثغر في طعنوهم ر ج ث

 .النحر وأسط وأالثجرة

 .الثفل وأهو الثجير حثالة وأترك العصير سلفة أخذ وأتقول

 .وأسطُه في أي الوادي ثجرة في : أقامواالمجاز وأمن

 .وأاسترخـاؤه البطُن عظم وأالثجل عثجل أنجل رجل ل ج ث

 .ثجلء خوصـاء ل نجـلء خمصـاء لـي وأاطلبهـا
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 .: وأاسعةثجلء وأمزادة ثجلء : حلةالمجاز وأمن

ّفل مشي الـردة مـن : تمشـيالنجم أبَّو قال الروأايا مشَي الح
الليـل حومـة مـن الثجل بَّعد الثجل وأأطعن الثجل بَّالمزاد
ّلى الليل إذا حتى :النجم أبَّو وأقال جملـي بَّهـادي ما ج ث أثجله تو
 .أقلعت ثم بَّسرعة أمطُرتا أي أنجمت ثم السماء أثجمت

ًا وأغالظ : كثفالشيء ثخن ن خ ث ثخين وأثوب وأثخونة وأثخانة ثخن
 .وأبَّصر ثخن له ثوب وأهذا

ًا وأتركه الجراحاتا : أثخنتهالمجاز وأمن ًا مثخن في وأأثخن وأقيد
ّوأ  .وأغالظ قتلهم في : بَّالغالعد

 .فيه : بَّالغالمر في وأأثخن القتل : أكثرالرض في وأأثخن

ًا قتلته إذا معرفة وأرصنته معرفة وأأثخنته  .علم

 .منه : بَّلغقوله وأأثخنه

 .: ضخمةمثخنة وأامرأة

:النوما مني وأاستثخن : غالبانيوأالمرض العياء مني وأاستثخن
 .غالبني

 .الحلم ثخين رزين وأفلن

 .ثخين وأمؤد ثخين أعزل وأهو

 .: منصبثادق وأادق سحاب ق د ث

 .ثدي وأنساء الثديين : عظيمةثدياء امرأة

 .الخوارج رأس وأهو الثدية ذي يد اليديه هذه وأكأّن

يجعل الكف جمع قدر الفارس يتعلقه وأهيوعاء الثدية في وأاجعله
 .وأالعقب الريش فيه
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ّي فلن ارتضع : قدالمجاز وأمن  .الكرما ثد

 ". عليكم     تثريب     ل " ب ر ث

يوما لعقاب وأتركتهم مثـرب غايـر عفو عنهم : فعفوتاتبع وأقال
بَّمرق تبله ثم تفته أن وأهو أثرده الخبز ثردتا د ر ث سرمد

وأالثريدة الثريد وأهو وأقبة له وأتجعل الصحفة وأسط في وأتشرفه
 .وأالثردة

 .وأالثرائد وأالثرد الثرد وأهن الرنب كربَّضة بَّثريدة : جاءيقال

وأمن يناما أن دوأنك الحلقوما أبَّي أثردان ابَّنة يا خبز يا : ألوأقال
 .تشقيق أي تثريد شأفتيك : فيالمجاز

 .يفر وألم ففت كالة مديته كانت إذا ذبَّيحتك وأثردتا

وأثرتا بَّالكسير تثر ثرتا وأقد : غازيرةثرة وأعين ثرة سحابَّة ر ر ث
 .بَّالضم تثره ماءها السحابَّة

كالدرهم قرارة كل فتركن ثرة عين كل عليها : جادتاعنترة قال
 .القبلة عين من الناشأئة السحابَّة بَّالعين أراد

 .: مهذارثرثار وأرجل

 .الـدر كثيـرة الحاليـل : وأاسعـةوأثـروأر ثـرة : ناقـةالمجـاز وأمـن

 .وأثروأر ثرة وأطعنة

 .: مسحثر وأفرس

كالملح كفي وأفـي الثر بَّالمنجرد - ن الفتيا على أغادوأ : وأقدقال
ما ر ث الشر أوأل تثني - ة الضرب أختلس بَّه كالـذر متنيـه وأفي
 .الثنية سقوطا وأهو ثرما وأبَّه ثرماء وأامرأة أثرما رجل

 .وأانثرمت فثرمت ثنيته وأثرمت فثرما وأأثرمته الرجل وأثرمت
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الـأّرض تكـون أي مرعـي وأشأهـر تـري وأشأهر ثري شأهر ي ر ث
ً نديـة يصلح حتى النباتا يطُـول ثـم الخضـرة تـرى ثـم أوأل

 .للراعية

َي مثري وأهو يثريه التراب المطُر وأثرى ٍر فهو التراب وأنر وأثريت ث
 .السويق وأثريت : نديتهالتراب

ًى ذا صار أي أترب نحو الرجل : أثرىالمجاز وأمن تراب وأذا ثر
 .المال كثرة وأالمراد

كثر إذا يثروأن القوما ثرى وأمنه وأثراء ثروأة وأذوأ مثر وأرجل
 .عددهم

 .وأثراء ثروأة في وأهم

حراج إحدى لقلت رأيتهم لو رجال من : وأثروأةمقبل ابَّن قال
تـواد سرعـة فـي " مثـل الثريـان " التقـى وأ أقر من الحر

وأندى نداه فيلتقي الجود الغيث يسقـط أن وأأصلـه الرجليـن
 .تحتها العتيق الرض

 .تقاطعني ل أي وأبَّينك بَّيني الثرى توبَّس وأل

بَّينـي الذي فإن الثـرى وأبَّينكـم بَّيني توبَّسوا : فلجرير قال
 .بَّالعرق ندي إذا الفرس من الماء ثرى وأبَّدا مثـري وأبَّينكـم

أعطُافها من الماء ثرى بَّدا وأقد الخامساتا ذياد : يذدنطفيل قال
 .وأجهه في الغضب ثرى أرى : إنيوأيقال يتحلب

فمـا المولى من ثراها بَّدا قـد الضغينـة لتـراك : وأإنـيقال
ًا وأإن استثيرهـا بَّلسانه يعطُي : لمنالنبط بَّعيد الثرى لقريب فلن

 .يقول بَّما يفي وأل

بَّكر أبَّا وأإني بَّغبطُة أراكم أن لثـرى وأإنـي إذا فلن ثرى وأبَّلغت
 .ثراها وأابَّن بَّجدتها ابَّن وأهو لجميل بَّكم
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 .لقساوأته فيه ينجع ما أي فيه يثرى وأما شأيء يثريه ما وأفلن

 .اللحية خفة وأهو ثطُط وأفيه ثط وأرجال وأأثط ثط رجل طا طا ث

 .بَّالثطُط تبال فل الشطُط من خلوتا : إذاتقول

 .الحاجبين ثطُة وأامرأة الحاجبين ثط وأرجل

القدما ظمأّى الساق محرفة - ن الحاجبي ثطُة ألقى : وألقال
عليهم الغالب الثط لن الحملق وأهو وأالثطُط الثطُا يجتمع فلما

 .الدهاء

ًا ترقص بَّجارية وأسلم عليه الله صلى الله رسول وأمّر لها صبي
وأتجلـس الثطُـا تمشـي ذؤالة يا القرما بَّن يا : ذؤالتقول وأهي

 .الحمق مشي تمشي أي الهبنقعـة

ٍم بَّوزن ثط وأرجل  .ثئٍط عن مقلوب وأهو ع

 ". بَّماء مدتا : " ثأّطةقولهم من الثأّطا بَّين ثئط : فلنيقال

وأمثعب السطُح مثعب وأمنه فانثعب : فجرهالماء ثعب ب ع ث
 .الحوض

 .المثاعب خراطيم فأّصلحوا الزاعب السيل أعناق : أقبلتوأتقول

 .أثعوب وأسيل

 .المسيل وأهو ثعب جمع الثعبان انساب كما الثعبان وأسالت

أتهما غاير منجـد وأاد بَّسـراء الصبـا تطُـرده بَّاتت ثعب : وأماقال
 .إليه يجري وأثب إذا إليه فانثعب بَّه : صاحالمجاز وأمن

 .أثعوب وأشأد
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وأقال أثعـوب وأشأـد عـوج قوائم وأاللوب الحرار حر إذا : لهاقال
أثعوب الدلو كفرغ أتي لها لوجهتها تهوي قائمة وأكل دؤادك أبَّو

 .مختلف الطُريق أن إل الستعارة بَّاب من وأكلهما

 .: أخرجهاشأقشقته البعير وأثعب : شأنهاالغارة عليهم وأثعب

 .الرقـم كلـون رقشـاء : يثعـبقال

 .ناعم غاض أي سعد بَّني نساء كأّسؤق معد ثعد عشب د ع ث

سـن تحـت سـن دخـول أوأ سن زيادة وأهو ثعل بَّأّسنانه ل ع ث
 .المنابَّـت اختلـاف مـع

 .ثعل وأقوما ثعلء وأامرأة أثعـل وأرجـل

 .الزائد الطُبي وأكذلك الزائدة السن اسم وأالثعل

أفاوأيق يرضعونها وأهم الدنيا لنا : وأذمواالسلولي هماما ابَّن قال
 .وأازدحم كثر إذا مثعل : وأردقولهم وأمنه ثعـل لهـا يـدر ما حتى

 .ثعالـه مـن أروأغ يا : تعالهوأتقلو

يا لكم : أتيحفقل زفر أوأ عمر اسمه رجل أبَّناء علـى دعـوتا وأإن
 .ثعل بَّني من راما فعل بَّني

قتـره فـي كفيه مثلج ثعـل بَّنـي من راما : ربالقيس امرؤ قال
الرمح رأس أي الجبة في الثعلب تمكن فيه وأتمكن ب ل ع ث

 .السنان أسفل في

صلبَّة أوأ صخرة في المستنقع الماء وأهو كالثغب رضاب ب غ ث
 .الرض من

 .الثغب الجمـد لـذوأب وأيقـال

وأالمثغور ثغره أنبت الذي فالمثغر وأمثغور مثغر صبيان له ر غ ث
 .ثغره أسقط الذي
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ًا مثغور الثغر للمكسور وأيقال  .أيض

 .فلن ثغر يقال

 .ثغره : أسقطالصبي اثغر دريد ابَّن وأعن

فثغروأهم وألقوهم الثغرز في الطُعانون وأهم : يثغرتهقال وأطعنه
ّدوأا إذا  .يأّخذوأن أيـن يـدروأن فـل المخرج عليهم س

ًا الحائط من وأثغرتا  .ثغرته فقد ثلمته شأيء وأكل كسرتا أي شأيئ

ًا الناس : أمسىالمجاز وأمن  .ضيعا متفرقين أي ثغور

 .ثغرة لهـا يقـال فرجـة وأكـل الثغـر يسد وأفلن

 .وأمسالكه طرفه أي المجد ثغر يخترق وأهو

وأالثمر الزهـر بَّيضـاء شأجـرة وأهـي ثغامـة رأسـه كـأّن ما غ ث
 .شأيخ هامة جماعتها كأّن

 .ثغامه : كثرالوادي وأأثغم

 .ابَّيض إذا الرجل رأس : أثغمالمجاز وأمن

وأل ثاغاية لفلن وأما وأالرغااء الثغاء أفنيتهم في تجاوأب ي غ ث
 .ناقـة وأل شأاة أي راغاية

 .ناقة وأل شأاة أعطُى ما أي أرغاى وأل أثغى فمـا وأأتيتـه

في الموالي أثغي إذ وأأرغابت للقـرى نـارك أوأقـدتا مالك : أبَّاقال
 .مؤخره إلى بَّسرجه : يرميمثفار وأدابَّة الدابَّة أثفر حبلي

 .: تلجمتالمستحاضة : استثفرتاالمجاز وأمن

في فغرزه خلفـه إلـى ثوبَّـه طـرف : ردالمصـارع وأاستثفر
 .حجزته
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 .بَّذنبه الكلب وأاستثفر

المستثفر مربَّض وأتتقي له كلب ل من على الذئاب : تعدوأقال
ًا جهل أبَّو : كانوأقيل الحامي  .قائله وأكذب مثفار

 .وأرائه من : ساقهوأأثفره

 .بَّاسته : ألزقوهسوء بَّيعة وأأثفروأه

ًد أقل ق ر ف ث جمع بَّالتفاريق المال وأصول الثقاريق من ج
 .التمرة قمع علقة وأهو ثفروأق

صفوه : علوأغايرها وأالدوأاء وأالمرق الماء في يقال ل ف ث
 .خثارته وأهو ثفله وأرسب

 .أسفلـه فـي ثفلـه رسـب إذا الشيء وأأثفل

 .البطُيء الثقيل الجمل وأهو جـروأر قائـد ثفـال راكـب وأبَّـت

عند تحتها يبسط غايره أوأ نطُع وأهو بَّثفالها الرحا عرك وألعركنك
ًا الرحا : عركقال كأّنه الحال محل في وأهو الطُحن  .بَّها مطُحون

وأأهل بَّالثفل مبتلغين أي مثافلين فلن بَّني : وأجـدتاالمجـاز وأمـن
ً وأنحوهما وأالحب التمر : مناللبن سوى ما يسمون البدوأ ثفل
 .عندهم الحال أشأد وأتلك

كشارب الثفل يأّكل الذي ليس أي كالمحض الثفل وأليس
 .المحض

ًا وأبَّها  .نزوأل جماعة أي وأثفال الناس من رح

ًا وأتبرذعت البرذعة بَّمنزلة تحتي جعلته أي علوته إذا وأتثفلته فلن
 .وأالثفال

 .قعد إذا استه وأتثفل
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ّوى ن ف ث  .بَّرك إذا ثفناته على البعير خ

 .الثفناتا ذوأ الله عبد بَّن لعلي : قولهمالمجاز وأمن

 .: جالستهوأثافنته

 .عليه : أعنتهكذا على وأثافنته

 .وأمجلت : أكنبتيده وأثفنت

الماء ليخرج عينه القداح وأثقب بَّالمثقب الشيء ثقب ب ق ث
 .النازل

 .يثقبن : لمدرعذاري وأعنده مثقـب وأدر الـدر اللـأُّل وأثقـب

قال لعيونهن البراقع وأثقبن المثقـب اليـراع حـن كمـا وأحـن
 .المثقب سمي : وأبَّهالعبدي المثقب

وأثقبة ثقب وأفيه متثقب إهاب وأهذا فتثقب الجلد الحلم وأثقب
 .وأثقب وأثقوب

وأالتللـؤ الضـاءة : شأديـدوأدّرىء ثاقـب : كوكـبالمجـاز وأمـن
ًا ثقـب وأقـد وأيدرؤهـا فيها فينفذ الظلمـة يثقـب كأّنـه ثقوبَّـ

 .وأالنـار السـراج وأكذلـك

من بَّه تثقب ما وأهو بَّثقـوب نـارك وأأثقـب وأأثقبتهمـا وأثقبتهمـا
 .وأنحوهما وأبَّعر حراق

حمرتهما شأدة في النار للهب مشبهان ثقيبة وأامرأة ثقيب وأرجل
 .ثقابَّة وأفيهما

 .: شأهيرثاقب وأحسب

ً كان إذا الرأي ثاقب وأرجل ًا جزل  .نظار

 .يقيـن خبـر أي ثاقبـة عيـن عنـك وأأتتنـي
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 .السكاك يثقب كأّنه حلق إذا الطُائـر وأثقـب

 .نواحيها في : أخذاللحية في الشيب وأثقب

 .وأخطُه إذا الشيب : ثقبهوأيقال

الجبل في ينفذ لنه مثقب الواحد الثنايا أي المثاقب طلع وأهو
 .يثقبـه فكأّنـه

 .: المثقبمكـة إلـى العـراق لطُريـق قيـل وأمنـه

وأناقة الناقة غازر وأثب مكة إلى مضوا أي المثقب : سلكوايقال
 .ثاقب

غازار تحالب الغزيرة وأهي لثقيب الفلنة : إنيقال زيد أبَّي وأعن
ثقب وأنوق منافذ فيها للغزر أي ثقابَّة ثقبت وأقد فتغزرهن البَّل
 .وأأوأرق الماء فيه جرى إذا وأثقب العرفـج عـود : ثقـبوأمنـه

 .الثقاف بَّها وأعض القناة ثقف

 .أدركناه أي كذا مكان في فثقفناه وأطلبناه

 .أخذه أسرعت : إذامدة أوأحى فـي الصناعـة أوأ العلـم وأثقفت

 .ثقافة ثقف وأقد لقف وأثقف لقف ثقف وأغالما

في الغرة إصابَّة محاوألى وأهي بَّالسلح لعبه مثاقفة وأثاقفه
 .وأنحوها المسايفة

بَّالسيف الثقافة : حسنمثاقف وأهو المثاقفة أهل من وأفلن
 .بَّالكسر

 .أثقفهم فلن فكان تثاقفوا وألقد

ّقيف ثقيف وأخل  .وأث

 .ثقافة ثقف وأقد : ثقيفالعين كتاب وأفي
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 .وأثقفه : أدبَّهالمجاز وأمن

ًا كنت لما وأتوقيفك تثقيفك وألول  .شأيئ

ّ وأتثقفت تهذبَّت وأهل  .يدك على إل

ً الشيء ثقل ل ق ث الحمل وأأثقله ظهره على الحمل وأثقل ثقل
 .طاقته فوق : حملمثقل وأرجل

 .أحمالها اي أثقالها وأالدوأاب ثقلها الدابَّة وأحملت

 .وأحشـم متـاع أي كثيـر ثقل وألفلن

 .القـاف بَّكسـر وأثقلتهـم وأأثقالهم بَّثقلهـم وأارتحلـوا

ًا وأسلـم عليـه اللـه صلـى اللـه رسـول وأكـان إلـى مبعوثـ
 .الثقليـن

 .مثقل وأامرأة الحامل وأأثقلـت

 .المر عن وأتثاقل

 .إليها : أخلدالدنيا إلى وأأثاقل

 .بَّوطئـه الشـيء علـى المتحامـل وأهـو المتثاقل وأطأّة وأوأطئه

 .رزنتـه : إذاأثقلـه الشـيء وأثقلـت

 .: راجحثاقل وأدينـار

ثقيل وأأنت كلمك علي وأثقل سمعي : ثقلالمجاز وأمن وأهذه
من وأالله وأأنت النسيم بَّارد الظل ثقيل إل أنت وأما جلسائك على

 .النـاس : يستثقلكمستثقل وأأنت الثقلء

خير وأالحمد التقى : رأيتلبيد قال ثاقل وأمريـض المـرض وأأثقلـه
ًا تجارة ُ أصبح المرء ما إذا ربَّاح جسـدي فـي ثقلـة وأوأجـدتا ثاقل
ًا  .عظامـي فـي وأوأهنـ
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وأهـو نومـه في وأاستثقل الغالبة النعسة وأهي ثقلـة وأأخذتنـي
بَّطُنها في ما " أي أثقالها الـأّرض " وأأخرجـت كالميـت مستثقـل

 .وأأمواتا كنوز من

ّكراالمازني ثعلبة وأهو قال منم للبيض الثقل استعار وأقد : فتذ
ً ًا ثقل الهلق ثقل جعله كافر في يمينها ذكاء ألقـت بَّعدما رثيد

ًا وأالنعامة  .مجاز

 .وأأقلمه كتبه يريد ثقلي : هاتالغلمه العالم وأيقول

 .ثقل صناعة صاحب وألكـل

وأهي الثاء بَّضم الثقوة تصغير هي ثقية في بَّقية من هل وأ ق ث
 .وأخطُواتا كخطُوة ثقواتا وأجمعها السكرجة

وأأثكلهـا ثكالـى وأهـن وأثكلـى بَّولدهـا ثاكـل وأهـي الثواكـل ثكلتـك
 .إياه مثكلة وأهي وأأثكلتـه وألدهـا اللـه

 .مثاكل وأنساء مثكلة فهي ثكل ذاتا : صارتا: أثكلتوأيقال

 .الثكل : كثيرةمثكال وأامرأة

 .مثاكيل الغزاة وأنساء

صيابَّـة من مثاكيل كأّنهـا بَّالفـراق : وأمستشحجـاتاالرمة ذوأ قال
فيها ذكر التي وأهي مثكلة : قصيدةالمجاز وأمن نـوح النـوب
 .الثكل

 .وأضحه وأهو الطُريق ثكم عن خل ما ك ث

ًا ثلبت ما ب ل ث  .قط مسلم

مـن إل الثلـب اشأتهـى وأما أعراضهم وأتثلم الناس تثلب وأمالك
 .الكلب أشأبـه

 .مثلبة فلن في عرفت وأما
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 .مثالب وأذوأ مثلوب وأفلن

 .الثلب عادتك أي مثلب إل أنت وأما

 .: خوارثلب وأرمح : هرماثلب وأبَّعير

ًا ثلب وأقد  .ثلب

 .هرما شأيخ أي ثلب إل هـو : مـاالمجـاز وأمـن

 .الجمل صفة للرجل استعيرتا

ًا رأيت تقول  .ثلب بَّيده ثلب على ثلب

ًوى ثلث على : فتلمثلوث حبل  .ق

 .جلود ثلثة من : عملتمثلوثة وأمزادة

:دؤاد أبَّو وأقال ثقيلْه مثلوثـة مـزادة نبيلْه سلعة في لكم : هلقال
: أخذمثلوث وأما فهمل كلهـا المـاء نضـح مثلوثة من العين فكـأّن

 .ثلثه

 .التركة : ثلثتتقول

ثنيتها وأقد مرتين : كربَّتوأمثنية مراتا ثلث : كربَّتمثلوثة وأأرض
 .وأثلثتها

الشيخان وأهما اثنين الخلفاء من يعد أي يثلـث وأل يثنـي وأفلـان
وأيبطُـل ثلثـة منهم يعد أي يربَّع وأل يثلث وأفلن غايرهما وأيبطُل
 .الرابَّـع

وأل الثانية المـرة فـي يقـدر ل أي يثلـث وأل يثنـي ل شأيـخ وأهـذا
 .ينهض أن الثالثة

 .أياما ثلثة في مرة أي بَّالكسر الثلث نخلة يسقى وأهو
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وأالثالـث وأالثانـي الـأّوأل وألدها أي وأثلثها وأثنيها بَّكرها وأهؤلء
 .العشـرة إلـى وأكذلـك

 .أذرع ثلـاث : طولـهثلثـي وأثـوب

من ثلثة يبس التي وأهي حلبة في آنية ثلثة : تمـلثلـوث وأناقـة
 .أخلفها

ًا : صربَّناقته : خلفوأيقال ًا خلف : صربَّها وأشأطُر أخلفها من وأاحد
 .جمعها : صربَّها وأأجمع ثلثة : صربَّها وأثلث خلفين

 .ضمرتا إذا ثلثها ذي عرى : التقتالمجاز وأمن

ثلث ذي عرى نسوعها من التقى حتى ضمرتا : وأقدالممزق قال
عـرى ثلث له أن وأذلك وأضينها عرى يريد تلتقي قبل تكن لم

:وأالثلث بَّطُنها لحـق إذا ثلثهـا ذوأ وأانطُـوى وأوأسطُـه طرفيـه فـي
 .الخرصيان

 .وأالكرش وأالجلد

أبَّهري إلى ثلثها ذوأ انطُوى حتى السرى : طواهاالطُرماح قال
وألدهـا أي ثلثهـا ذوأ ارتقـى : حتـىوأروأى السناسن شأعب درماء

ذوأ وأعليه الظهر إلى صعد أي وأالرحم وأالسابَّياء السلى وأالثلث
 .الغنم من ثلث صوف من عمل كساء أي ثلث

الغنم صوف من يعمل ما خير من وأنـدما عليها لهفي : وأأبَّردناقال
وأهي وأالفحـم وأالبيهـم اللقـاع صوف الحمم لون لونها ثلث ذاتا

ٍء أعلما  .لشا

ُلج السماء وأثلجتنا بَّلدهم في الثلوج وأقعت ج ل ث ِلج تث ِلجنا وأتث ُث وأ
ًا العاما ًا ثلج وأثلجت كذا بَّمكان الناس وأأثلج عامنـا وأأثلج كثير

 .مثلوجة فهي الرض

 .الفؤاد مثلوج وأهو فؤاده : ثلجالمجاز وأمن
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لؤي لجميع بَّدا لقد الفؤاد مثلوج كنت : لئنلؤي بَّن كعب قال
يوصف الذكي لن القلب ماء جهضم يا إنك غامض ذي ذلة منك

بَّالخير فؤاده وأثلجت لذلك شأاهد الذكاء وألفظ وأالتوقد بَّالشأتعال
 .فثلج

ًا تثلج وأسرتا : بَّردتابَّكذا نفسه وأثلجت وأتثلـج تثلـج وأثلجـت ثلجـ
ًا  .تثلـج وأأثلجـت ثلوجـ

 .اليقين وأثلج الحق بَّلج على لله وأالحمد

 .بَّخبرك صدري وأأثلجت

قتلتهم أن لما وأأثلجت جمعهم وأأفنيت عيني بَّهم : فقّرتاقال
 .الماء من وأقرب الثرى بَّرد بَّاشأر إذا أثلج حتى وأحفر صدري

حفرها بَّلغ إذا وأأنبطُت النـدى حفرهـا : بَّلـغالركيـة وأأثلجـت
 .الماء

 .: أقلعتوأثلجت الحّمى عنه وأأثلجت

 .: انقطُعالبئر ماء وأأثلج

 .البياض : شأديدةثلجية وأحديدة ثلجي وأنصل

ًا ثرطه ما طا ل ث ًا عليه ثلط وألكن ثرط الزراية الثرطا ثلطُ
 .وأالعيب

 .: شأدخهوأفلغه رأسه ثلغ غ ل ث

 .فثلغت الثمار وأتناثرتا فانشدخ النخلة من : سقطمثلغ وأرطب

الذيـب الثلـة رب يسالم حتى أسالمهم ل ربَّي بَّالله آليت ل ل ث
 .غانم : أصحابمثلون فلن وأبَّنو

كتسمية منـه هـو مـا بَّاسـم سّمـي الصـوف أي الثلـة جيد وأكساء
 .بَّالسماء المطُر
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ثلتها من يصيب أن : " للوصّياليتيم ماشأية في الحديث وأفي
 ". وأرسلها

 ". ثلـة وأجـدتا " خرقـاء المثـل وأفـي

 .الصوف عنده : كثـرفلـان أثـل وأقـد

 .مثلول وأبَّيت : هدمتهسقفه وأهو البيت عرش وأثللت

 .أمره قواما ذهب إذا عرشأه : ثلالمجاز وأمن

 .البدن أشأعر كان إذا الثلة كثير وأفلن

ذوأ الثلة كثير الكراديس ضخـم العلة قليل الحي في : وأأنتقال
ًا الحائط ثلمت ما ل ث عثولة وألحًى سبلتا وأحائط وأثلمته ثلم
ًى وأحوض وأثلم ثلمة وأفيه وأتثلم انثلم وأقد وأمثلم مثلوما أثلم وأنؤ

ًا ثلم وأقد  .ثلم

 .ثلم الناء وأفي ثلم السيف : فيوأيقال

الحوض كجذما وأنؤى أبَّينه إن ما العين ككحل : رمادالنابَّغة قال
 .اليقين وأيثلـم الديـن يكلـم ممـا : هـذاالمجـاز وأمـن خاشأع أثلم

 .تسد ل السلما في ثلمة فلن وأموتا

ًا لكنتم ماء كنتم لو د ما ث انثلموا وأقد ً أي ثمد  .قليل

ًا يبقى المطُر ماء : هوالصمعي وأقال فإذا رمل تحت محقون
 .الرض أدته عنه كشف

 .الثماد يمصون وأتركناهم

ً يصف بَّشر وأقال الثمد يتفارطا كما مصغياتا السنة : يباريـنخيل
 .بَّالثمد : كحلهاالعين وأأثمد ثامد فهو يثمد الماء وأثمد الحماما

ًا فلن : أصبحالمجاز وأمن  .ثمدنه وأالنساء صلبه ماء : فنيمثمود
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وأأصبح عنده ما أنفدوأا حتى السؤال عليـه : ثكرمثمود وأرجل
 .يثمدوأنه الناس

وأهو غادا إل يثمده الحي يكاد ل الندى : غامرمنقذ بَّن زياد قال
ًاآخر وأقال يبتسم الطُرف سامي يثمدوأنهم أبَّوابَّهم لـدى : قعـود

 .للمسأّلة الضوارع أي الكوانع الكف تلك في الله رمى

 .وأأعطُيتـه استعطُانـي أي فثمدتـه فلـان استثمدني وأقد

.: اشأتففتهابَّالحلب الناقـة وأثمـدتا

 2 الثاء كتاب

عظيم وأسوطا سوطه ثمرة الجلد : دقالمجاز وأمن ر ما ث
 .طرفه في العقدة وأهي الثمرة

قطُوفها السياطا تمر عطُفـت تكلفتهـا الركـاب : وأإذاقال
كثمـرة فتنـة الزمـان آخـر في : " تكونالحديث وأفي وأوأساعهـا
 ". السيـف ذبَّـاب يتبعهـا السـوطا

 .ثمارهم وأقطُفت قلفته وأهي طهر إذا فلـان ثمـرة وأقطُفـت

إلى وأدينـار يحيـى إلى دفعنا حتى يسلمنا لله عصياننا : مازالقال
وأالنار للشمس سجد ما طال قد ثمارهمـا تقطُف لم عليجين

 .بَّمودته :قلبه بَّثمرة خصن وأفلن

بَّها الثمار وأأعطُتـك مجـد بَّقـاع أنزلتـك : خلئقالكميت قال
القلوب ثمر تجتنـي ليالي جعفّي : لفتاةمقبل ابَّن وأقال القلوب

 .سحاب مـن : لطُـخوأثمـر ثمـرة السمـاء وأفـي خاذل آدما بَّجيد

 .لسنك إذا : بَّعذبَّتهالسانه بَّثمرة وأضربَّني

:ثمر وأمال وأنماءه مالك ثمر وأانظر مال " أي ثمر     له     وأكان "
ًا وأثمروأا القوما وأأثمر فيه مبارك :يثمر ماله وأثمر مالهم : كثرثمور

 .تثميرا ماله وأثمر مال له يثمر ما مجدوأد وأفلن كثر
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أمثال من مخض إذا عليه يرى ما وأهو الثمر لحسن لبنك وأإن
ًا ثمر وأقد مثمر وألبن الجلد في الحصف ًا وأأثمر تثمير وأكنـا إثمـار
ل ما ث تذكـرا إل الدهـر منـه يبـق فلم الصبا ثمر مرة اجتنبنـا
 .ثمل نشوان وأهو ثمل حتى شأرب

وأكيف شأيموا ثملوا وأقد درنا في للركب : أقولالعشى قال
 .الشـراب وأأثملهـم الثمل الشارب يشيم

 .البطُن في العلف بَّقية وأهـي ثميلـة علـى إل أشأـرب ل وأأنـا

 .الثمد وأهو ثمل إل الماء من بَّقي وأما

 .رغاا إذا وأثمل اللبن وأأثمل رغاوته وأهو اللبن ثمالة وأشأرب

 .المنقـع وأهـو المثمل السم وأسقاء

ًا النقـاع فـي : تـركالسـم وأثمـل .الثمال وأهـو اختمـر حتـى أيامـ

 .يثملهم ثملهم وأقد وأغاياثهم قوامهم أي قومه ثمال وأهو

 .الكرى ثمل : رنحهالمجاز وأمن

العسل من عندهم أحلى وأالنوما مهجع من أرقتهم : وأفتيةقال
شأـرب وأالثمـل الكلـال مـن كأّنهـم عماتهـم مائلـة فنهضـوا
النعاس وأأثملة نهل بَّعد علل عليهم كرتا حمصية قرقفـا تساقـوا

 .الوسن غالبه مما ثمل وأهو

 .ثقيل : ملنثمل وأوأطب

أهل أي وأرمه ثمه أهل كنا ما ما ث غاائية ثملة نفسي وأأصبحت
جمعه إذ يرمه وأرمه يثمه الشيء ثم بَّأّمره وأالهتماما شأأّنه إصلح

 .وأاصلحه

ًا يملك ل وأفلن ًا وأل ثم  .رم

 .شأيء كل يكتب كان إذا مقم مثم وأفلن
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. 

كان إذا العس ظهر وأعلى الثماما طرف على لك : هوالمجاز وأمن
 .المتناوأل هين

 .توقف ما أي تلعثم وأل تثمثم فما وأتكلم

ثمن أخذتا وأبَّالضم بَّالكسر ثامنهم : كنتأثمنهـم ثمنتهـم ن ما ث
 .أموالهم

من ثمينها فلنة وأأخذتا ثمانية صاروأا أي فأّثمنوا سبعة وأكانوا
 .زوأجها تركة

علـّي مـرتا إن ثمينـك وأابَّتغى البخل على تعينيني ل : ألقال
ّنيوأقال شأعوب مـن طـار مـا إذا منـي وألست منك لست : فإ
 .الظء بَّمعنى الثمن : منثوامن وأإبَّل الثميـن مالـي

 .جزاتا ثمان من : عملثمان ذوأ وأكساء

جفال له تبرمين حصيف ثمـان ذوأ المرحـل : سيكفيكالراعي قال
 .ثمانة ثمنت وأقـد ثمينـة وأسلعـة الثمـن : كثيـرثميـن وأمتـاع

 .الثمين منه لك الثمين المتاع : هذاوأتقول

 .ثمنه : أعطُيتهله وأأثمنت بَّمتاعه الرجل وأأثمنت

ًا له : سميتالبيع وأأثمنت  .ثمن

قلب بَّه يعطُي : وأل- قال الرد يحمل وأل البيع يثمن : لعدي قال
 .: قومهتقول كما ثمنه : بَّينالمتاع هذا وأثمن خوص

 .المثمن أوأ وأالمثمن الثمن البائع يدي بَّين وأضع

مؤخـر علـى المشرف الشعر وأهي الثنة وأافى فرس ن ن ث
 .وأفـوره وأيحمـد الدابَّـة رسـغ
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إذا يفين سود - ب العقا كخوافي ثنن : لهاالقيس امـرؤ قـال
 .أمرطا يكون أن وأيكره شأعره وأفى من تزبَّئر

بَّين ما وأهي ثنته في " وأطعنه الثنن الدماء : " بَّلغتمثل وأفي
 .البطُن مراق وأهي وأالعانة السرة

الفرس ثنة من مستعارة وأغانة الكل من ثنة في : كناالمجاز وأمن
 .الغناء الروأضة من وأالغنة

 .ثوبَّه ثني في دمه ي ن ث

ًا بَّعـض علـى بَّعضـه ثنـي شأـيء وأكل  .أطواقـ

 .ثنـي ذلـك مـن طـاق فكـل

أثنـاء تعـرض تعرضت السماء في الثريا ما : إذايقـال حتـى
فـي أي وأالـوادي الجبـل ثني في وأأخذوأا المفصل الوشأـاح
 .منعطُفـه

 .ثنـي وأل بَّبكـر فعلتـه مـن هـذا وأليـس

 .عليـه قبـض إذا كفـه فـي فضـل مـا وأهـو الحبـل بَّنثـي وأقبـض

ًا يديـه يعقـل أن وأهـو بَّثناييـن البعيـر وأعقـل  .حبل بَّطُرفي جميع

طرف وأهي الخشة في وأالمثاني الخشاش في المثناة وأعقد
وأثنى الجارية وأقواما الغصن وأتثنى فانثنى العود وأثنى الزماما
 .فنزل رجله وأثنى عليها فجلس وأسادته

 .يليـه وأالـذي السـادة فـي أوألهـم أي وأثنيانهـم قومهما بَّدء وأهما

من لنفسه يستثنيه ما وأهي الثنيا وأأخـذ الناقـة الجـّزار وأنحـر
 .ثنياها وألي الشاة هذه وأأبَّيعك وأالطراف الرأس

 .استثناء أي وأثنيـا منوية فيها ليس هبة وأهذه
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 .ثناياي وأهؤلء خاصتي أي القوما من ثنيتي وأهو

حيزوأمهـا في تحدر اعوجاجها بَّعد النسع ما إذا : تئنالرمة ذوأ قال
من حال جهد على حولـه أبَّصـر المسلول الفتى أنين وأتصعـدوأا

ًا ثناياه ًا : ثنيتالمجاز وأمن عود إلى رجعته إذا وأجهه على فلن
ّني عنانه وأثنى جاء حيث ًا وأجـاء أعـرض إذا عذاره وألوى ع ثانيـ
ًا جـاء إذا عنانـه مـن  .بَّبغيته ظافـر

 .بَّه يبدأ أي الخناصر بَّه تثنى وأفلن

 .بَّـه يؤبَّـه ل أي الخناصـر بَّه تثنى وأل

 .كلمـه أثنـاء فـي ذلـك وأعرفـت

 .جلـس أي رجلـه فلـان وأثنـى

 .الميثاق ركاب أي الثنايا طلع وأهـو

ّنى  .تردد أي كذا صدري في وأتث

 .للوقور مثل يتحلحل ما الهضباتا ذوأ ثهلن

 .وأأجاز ثهلن من أرزن سبأّ بَّن كهلن وأكان

مثابَّـة وأالبيـت إليـه ثابَّـوا ثـم اصحابَّـه عنـه تفـّرق ب وأ ث
 .للناس

ّطُاب  .يعاوأدوأنهـا أي وأيثاوأبَّونها يراسلونها وأالخ

 .صلة كل بَّعد بَّهما : تطُوعبَّركعتين وأثـوب الدعـاء فـي وأثـوب

المثوبَّة الله وأجزاك " الكفار     ثوب     هل " وأثوبَّه الله وأأثابَّه
 .الحسنى

 .وأحلمه عقله إليـه : ثـابالمجـاز وأمـن
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ماء أي ثائب لها بَّئر وأهذه مائها مجتمع وأهي البئر مثابَّة وأجمت
 .الترح بَّعد يعود

 .جماعة إثر جماعة وأفدوأا إذا ثائب لهم وأقو

ثائـب لهـم انتدوأا إذا الوجوه الكلف المعشر : ترىالجعدي قال
 .وأاجتمع كثر إذا مال له ثاب وأمنه يتصرما لـم كالبحـر

 .وأثكر سطُع إذا الغبار وأثاب

 .خصاصة بَّعد فلن وأثوب

 .: امتـلالحـوض وأثـاب

وأقد جسمه الله وأأثاب سمن إذا الهزال بَّعد جسمه إليـه وأثـاب
 .جسمه إليه ثاب إذا فلن أثاب

 .جهله استحكم إذا جهله مثابَّة وأجمت

يرجى التي وأالبركة اليمن ذوأاتا وأهي الرياح مستثابَّاتا وأنشأّتا
 .خيرها

التراب بَّسفساف وأمر تنسمـت الريـاح مستثابَّـاتا : إذاكثير قال
ًا الرياح خيـر سمـّي عقيمهـا وأهو النحل خير سمي كما ثوابَّ
ًا العسل  .الثواب من : أحلىيقال ثوابَّ

ً فاستثاب فلن مال وأذهب الرجل وأيقول استرجع أي مال
بَّما فاسترجعته مالـي ذهـب أي بَّمالـك استثبـت :لصاحبـه
 .أعطُيتني

ّي الثوب نقي وأفلن  .الثياب دنس وأعكسه العيب من بَّر

 .نفسه تريد بَّلده : للهتقول كما فلن ثوبَّا وألله

ًا إيماء : فأّوأمأّتاالراعي قال فتـى أيمـا حبتـر ثوبَّا فلله لحبتـر خفي
ًا لها ترى فل خفاف بَّأّثواب : رموهاالخيلية ليلى وأقالت إل شأبه
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ّفرا النعاما قال وأفارقني اعتزلني أي ثيابَّي من ثيابَّك وأاسلل المن
مـن ثيابَّـي فسـل خليقة مني ساءتك قد كنت : وأإنالقيس امرؤ

 .الكعبة بَّأّستار أي الله بَّثياب وأتعلق تنسل ثيابَّـك

وأالتقوا مجاثمه من القطُا وأثار مركزه من العسكـر ثـار ر وأ ث
 .هؤلء وأجوه في هؤلء فثار

 .وأنافر : ثائرفتقول الدبَّا : كيفوأيقال

 .: هيجتهوأاستثرته وأالسد الصيد وأأثرتا

 .السفر وأثور الرض : وأأثارقال

 .: وأاثبهوأساوأره وأثاوأره

 .يكرب معد ابَّن عمروأ كني وأبَّه : لسيدهمالقوما ثور وأهو

وأثور الحصبة بَّه وأثارتا وأالشر الفتنة بَّينهم : ثارتاالمجاز وأمن
ًا عليه  .شأر

 .وأانتشر منه ظهر مـا وأهـو الشفق ثور وأسقط

 .البثر من بَّفيه يخرج ما وأهو الثور بَّالمحموما وأثار

ًاالرأس ثائر وأرأيته  .: شأعث

ًا اشأتعل إذا فائره وأفار ثائره وأثار : جاشأتنفسه وأثارتا وأثار غاضب
ًا وأرأيته وأجهه في الدما  .رقبته فريص ثائر

 .وأالغبار الدخان وأثار

 .: مجنونةثولء شأاة ل وأ ث

أطلس وأذئب مخرفة ثولء محمد حياض على المان : نلقىقال
 .: اجتمعواوأتثولوا عليه وأانثالوا
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ثوي ي وأ ث قبيعته أي فضة من ثومته سيف عندي ما وأ ث
 .أقاما :وأأثوى بَّالمكان

أما وأهي مثواي أبَّو وأهو الثواء بَّي وأطال مثواي أكرما وأفلن
 .بَّه نازل أنت : لمنمثواي

ًى أما يوما كل : أفيقال ما وأتسأّلني أثوابَّي تنفض تسوسنـي مثو
ًا إثواء فأّثواني فلن وأأنزلني اسمي  .حسنة تثوية وأثواني حسن

ماجد أروأع عند من حاجاتنا وأقضيت الثواء في فأّحسن : أثوىقال
 .ضيفه أي فلن ثوي وأأنا

 .إليها يثوي التي امرأته اي فلن ثوية وأهذه

 .ثاوأيهـا : هـوبَّبلـدة أقاما إذا للغريب وأيقال

القوما ثاياتا وأهذه الغنم مأّوأى وأهي وأالثوية الثاية إلى غانمه وأأراح
 .وأراياتٍا كراي : حظائرهمهمز بَّغير وأثايهم

َي : قدللمقبور وأيقال  .ثو

 الجيم كتاب 

 1 الجيم كتاب

وأعليك وأسطُه وأقيل الصدر عظم وأهو يجؤجؤه دفعه أ أ ج
 .الطُير بَّجأّجىء

الجؤجؤ عنها وأزال النعاما ريش يحفها بَّاتا الدحّي : كعقيلةقال
 .بَّجؤجؤها الماء السفينة : شأقتالمجاز وأمن

 .وأحيززوأمها

:المدري جابَّة وأبَّقرة وأظبية شأديد : صلبجأّب حمـار ب أ ج
 .القرن شأديدة

180

http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=211&CID=7#TOP%23TOP


مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

مغزل خذوأل المدري : جابَّةغازال ذاتا ظبية يصف طرفة قال
الداعي وأجـأّر العجـل جـأّر ر أ ج السمر وأأفنان الّضال تنفـض

وأهو جؤار له " وأبَّاتا يجأّروأن     هم     إذا " صوته وأرفع : ضجالله إلى
 .بَّالليل جأّار

: صاحتيقال كما وأارتفع : طالالنباتا : جأّرالمجاز : وأمنقال
وأعشب نباتها : ارتفعفلن بَّني أرض وأجـأّرتا طالـت إذا الشجـرة

 .: غامرجار

وأغايث الجأّر بَّالقحوان وأكللت عفـر بَّرمـال حفت : عفراءقال
 .النباتا عنه يجأّر : غازيرجعل بَّوزن جؤر

 .قلق شأرق أي شأئز جئز فلن ز أ ج

 .الغصة أجاز من أجزتا فكم أجأّزتا إن ماء : ياوأتقول

المر لذلك ربَّط وأقد الجأّش وأوأاهي الجأّش رابَّط فلن ش أ ج
ًا  .جأّشأ

 .الصدر وأالجؤشأوش وأالجأّش

 .الحديد صدإ لون وأهو حمرة في اللون : كدراءجأّوأاء كتيبة وأ أ ج

ًا بَّاسلـة جـأّوأاء في وأهو : غاشيتهقال الرأس سواء أصاب عضب
 .لوأاء مع ذنبه لوى ثم جأّوأاء كتيبة في : جاءوأتقول فانفلقا

استؤصلـت إذا بَّالكسر الجباب بَّين مجبوب فهو الرجل جب
 .مذاكيـره

 .بَّالفتح الجباب زمن وأهو : أبَّـروأهالنخـل وأجبـوا

 .له سناما : لأجب وأبَّعير

 .جباء وأناقة
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سناما له ليس الظهـر أجـب عيش بَّذناب بَّعده : وأنأّخذالنابَّغة قال
 .الطُريق لقم وأهي المجبة فركب المسبة : سمعوأيقال

المجبـة فليلتحـم وأإل منـا سمع بَّما رضي : منالعلماء بَّعض وأعن
 ". الجب     غايابَّة     في     وأألقوه "

 .الخز جباب وألبسوا

 .جبتـه فـي الثعلـب ينـدس كما جبته في وأاندس

وأهي بَّالضم جبجبة جمع الطُبول أي الجباجب بَّابَّـه علـى وأضربَّـت
 .جلود من لطُاف زبَّل الصل في

 .بَّالفتح جبجبة جمع الجباجب للكروأش وأيقال

علم وأهي بَّالجباجب وأالتقينا جباجب اتخذوأا أي : تجبجبوايقال
ًنى لمنحر  .فيها تلقى الكروأش : لنم

 .الجباء الناقـة مـن استعـارة الثدييـن : صغيـرةجبـاء وأارمأّة

بَّنائـه صبيحـة عنـه الله رضي لعلي قال : أنهالشأتر حديث وأمنه
من كالخير فقال أهلـه المؤمنيـن أميـر وأجـد " كيـف بَّالنهشليـة

 ". جباء قباء امرأة

ًا النساء فلنة وأجبـت المفاخرة عن قطُعتهن حتى : بَّذتهنحسن
ًى أحسن كان إذا فجبه القرى في وأجابَّه فجبتهن جابَّتهن يقال قر
 .تجابَّوا وأقد منه

 .نبذه ثم : جبذهتقول ذ ب ج تا ب ج

 .فجبرتا يده المجبر جبر ر ب ج

الجبائـر علـى وأمسـح فجبر له إل الدين جبر : قـدالعجاج قال
جبارة فيهما وأالواحدة الدماليج وأقيل السورة وأهي الجبائر وأليس

 .وأجبيـرة
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الجبابَّرة من جبار " وأهو جبار العجماء " جرح وأ جبارا دمه وأذهـب
 .السماء جبار من الرض لجبار وأوأيل تجبر وأقد

 .جبريـة وأفيهـم جبريـة وأقوما جبرية وأفيه

ًا كـذا وأهـو ّبار بَّذراع ذراعـ  .الملك بَّذراع أي الج

تناسخها إل نبوة كانت " وأما جبارة فإنها : " دعوهاالحديـث وأفـي
 .بَّعدها الملوك تجبر إل أي جبرية ملك

 .السحوق دوأن وأهي اليد تفوتا : طويلةجبارة : نخلةالمجاز وأمن

 .تـاء بَّغير : عظيمةجبار وأناقة

ًا : "تعالـى قولـه فسـر وأقـد  .الجـراما بَّعظـاما " جباريـن     قومـ

لنهـا الجـوزاء أي الجبـار وأطلع موعظة يقبـل : لجبـار وأقلـب
 .كرسـي علـى متـوج ملـك صـورة فـي

 .الخبز وأهـو حبـة بَّـن جابَّـر إلـى وأقلبـي

ًا وألومي تلوميني : فلقال الله وأجبر الهواجـرا كلفني فجابَّر جابَّر
 .عظمه بَّانكسار فقره شأبه : أغانيتهالفقير وأجبرتا يتمه

 .اجبرنا : اللهمالدعاء وأفي

ًا وأجبرتا  .فانتعش نعشته أي فاجتبر فلن

في بَّالغت إذا وأاستجبرته اجتبـر فل بَّعدها منا عال : منقال
 .مستجبر لي جابَّر وأفلن تعهده

عظمه أمسى وأللجد البـوادر للدموع حار بَّن : أعبدالراعي وأقال
من وأهو المجبر إلى احتاج حتى فتكسر عثر أي الجبائر في

 .الحسن المجاز

 .الجبان الدنيء وأهو الجباس من جبس فلن س ب ج
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ب ج أحلمهـا أزوأاج تناكحت الكرى بَّعد الجباس إذا : ماضقال
جباله الله وأأجن عليه مجبول وأهو : خلقهالكرما على الله جبله ل

 .الجنن من خلقه قبر أي

منكم     أضل     وألقد " الوألين الجبلة من وأهو كذا على فلن وأجبلة
ً ًا     جبل  .الجبال في : صاروأاوأتجبلوا القوما " وأأجبل كثير

 .الخلق : عظيمةبَّجلة : امرأةالمجاز وأمن

 .: تامكتهالسناما جبلة وأناقة

 .: غاليظهماالرأس وأجبل الوجه جبل وأرجل

 .يرقق : لموأمجبال جبل وأسيف

: غاليظـةمجبـال وأامـرأة جبل وأل ناب ل الحديدة : صافيقال
 .الخلـق

 .الجبلـة لجيـد : إنـهالمحكـم للثـوب وأيقـال

ً تكن لم وأإن الصلبَّة : بَّلغالحافـر وأأجبـل  .جبل

 .: أفحمالشاعر وأأجبل

 .ينولوا لم إذا فأّجبلوا وأسأّلناهم

يجبلـوا وألم سادوأا لهاميم بَّنيـه مـن لنا وأأبَّقى : فبانالكميت قال
 .أخفق أي فأّجبل حاجة وأطلب

 .حديدهم ينفذ لم القوما وأأجبل

" فل خالدك حديث وأفي جبنـاء وأرجـال جبـان رجـل ن ب ج
 .جباناتا وأنساء جبان " وأامرأة الجبناء أعين نامت

 .جبانة وأيقال جواد : امرأة: كقولهمكثير قال
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إذا الصفير على تقبل ل جبانة : الضبعيقول العرب بَّعض سمع
 .فـرتا بَّهـا صفـر

ًا وأأجبنـت  .كذلـك : وأجدتـهوأأبَّخلتـه فلنـ

: نسبتهوأجبنته أجبناكـم فمـا : قاتلناكميكرب معد بَّن عمروأ وأعن
 .الجبن إلى

 .الصحراء وأهي وأالجبان الجبانة إلى وأخرجوا

تجدلن حتى فرائصهـا ضل ما بَّروأقين : يهويالنجم أبَّو قال
 .الكلب فرائص أخطُأّ ما أي وأاختضبا بَّالجبان

 .الجبين صلت وأرجل

 .وأالكبد كالجبن : صاروأتكبد اللبن وأتجبن

 .حيّي أي الوجه جبان القلب شأجاع : فلنالمجاز وأمن

 .بَّهجة ذاتا جبهة ه ب ج

 .الجبهة : عريضأجبه وأرجل

 .جبهته : ضربَّتوأجبهته

جبهـة وأجاءنـي وأجههـم يقال كما قومه جبهة : هوالمجاز وأمن
 .: لخيارهاالخيل جبهة وأجـاءتا : لسروأاتهـمفلـان بَّنـي

وأوأاجهونـا خيلهم شأطُر خيلي جبهة : وأليتفزارة بَّني بَّعض قال
 .يكره بَّما : لقيهوأجبهه أسدا قابَّلـوا بَّأّسـد

ًذى مذلة أي جبهة منه وألقيت  .وأأ

:جبايـة الخـراج جبـي ي ب ج سقي آلة وأل : وأردناهالماء وأجبهنا
في الماء " وأجبـى شأـيء     كـل     ثمـراتا     إليـه     تجبـى " جمعـه

 .الحوض
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 .حوضكم جبي من وأاسقوني

 .كالجوابَّـي وأجفـان كالجابَّيـة وأجفنـة كالخابَّيـة قـدر وألفلن

 .ركع إذا تجبيـة وأجبـى

ّبي ل وأفلن  .يصلي : ليج

وأيجمعه بَّالمجد يقوما أي المجد جبي يجتبي : فلنالمجاز وأمن
 .لنفسه

مذ المجد جبى وأتجتبي بَّالمعالي تسمو زلت : وأماالرمة ذوأ قال
جمع من لن منه مستعار : اختارهوأاجتباه المآزر عليك شأدتا
ًا  .وأصفوته الله جبوة من وأهو وأاصطُفاه اختصه فقد لنفسه شأيئ

ًا شأخصه وأهي الجثة صغير فلن ث ث ج دقاق همم وألهم قاعد
 .ضخاما جثث إلى

:مجتث " وأشأجر الرض     فوق     من     اجتثت " : استأّصلهوأاجتثه وأجثه
 .الرض في له أصل ل

قال وأجثالة جثولة جثل وأقد لين : كثيرجثل شأعر ل ث ج
 .جثلة وألمة جثلة ناصية وأللفرس جثلة وألحية :العشى

العجـب الغوانـي منها يضحك أكفئها جثلة لمتي : إذالكميت قال
 .البرد من ريشه : نفشالطُائر وأاجثأّل

مغفر عليها شأمس وأطلعـت القبر وأاجثأّل الشتاء : جاءقال
وأشأجرة جثل : نباتاالمجاز وأمن تسكر الحـروأر عيـن وأجعلـت

 .الفنان جثلة

 .وأالتف : طالالنباتا وأاجثأّل

 .مجثمه وأهذا الطُائر جثم ما ث ج

 .المصبورة وأهي المجثمة عن وأنهى
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 .القطُـاة كجثمان بَّثريدة وأجاء

ًا وأرأيت  .الجزوأر جثمان مثل ترم

 .للمكارما ينهض : لجثامة : فلنالمجاز وأمن

ًا ركبتيـه علـى جثـا وأ ث ج ًا وأرأيتـه جثـو وأتـرى " يديـه بَّيـن جاثيـ
ًا " وأرأيتهـم جاثيـة     أمـة     كـل  .عنده جثي

اللـه يـدي بَّيـن للخصومـة يجثـو مـن أوأل : " أنـاالحديـث وأفي
جثوتين ترى وأجاثى الركب على " وأتجاثـوا القيامـة يـوما تعالـى

سيـد ح ج ح ج منضد صفيح من صم صفائح عليهمـا تـراب مـن
: غالميهذيل بَّعض قول من المكارما إلـى : مسـارعجحجـاح
جحاجح وأقوما فيه يسرع أي وأيجحجح يخبط كذا بَّشعب

 .وأجحاجحة

جحاجح مرازبَّة من - قل فالعقن بَّبدر : ماذاالزبَّعري ابَّن قال
ًا بَّه : جاءتابَّولدها فلنة وأجحجحت  .جحجاح

 .وأنكص : كفالمر عن وأجحجح

 .جحجحوا ثم : حملوايقال

ًا وأبَّحقه حقه جحده د ح ج ًا جحد  .وأجحود

كعدما وأجحد جحد وأفيك الخير قليل أي جحد جاحد إل أنت وأما
 .وأأجحد فلن جحد وأقد وأعدما

ًا تذق لم المدينة أهل من : لبيضاءالفرزدق قال تتبـع وألـم يبيسـ
 .وأالفقر : الشحمعنيين على الخير وأقلة مجحـد حمولـة

 .جحد وأعاما عامنا جحد : قدوأيقال

 .المطُر وأأجحرها ينجحر بَّها الضب تـرى وأل ر ح ج

 .جحرك : حصنيالمجاز وأمن
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حـرما المـرأة حاضت : " إذاعنها الله رضي عائشة قول وأمنه
الحرمـة كانـت مـا بَّعـد الحرمة في الثنان اجتمع " أي الجحران

 .أحدهمـا فـي

الفزع وأأجحرهم مكامنهم في أي مجاحرهـم فـي وأدخلـوا
سميـت وألذلـك المضايـق فـي : أدخلتهمالناس السنة وأأجحرتا

 .جحرة

 .الجحرة : أقحمتهميقال

النيب تنحروأن وأل مغرما عظم تجبروأا لم : وأجدتكمالحطُيئة وأقال
 .: غاارتاعينه وأجحرتا الجحراتا في

 .: احتبسالربَّيع وأجحر

جحر إذا كعب بَّنو قومـي الزمـاتا في القوما : لنعمزيد أبَّو وأأنشد
ش ح ج فـروأع غاطُارفـة وأفتيان فيهم الطُرداء معقل كهول الربَّيع
 .الجحاش يرتبط فلن

المستبد ذما في وأحده وأعبير وأحـده جحيـش : هـوالمجـاز وأمـن
 .بَّكسبه وأالمستأّثر بَّرأيه

: "مثـل وأفـي نفسه عن دافع إذا رقبته خيط عن وأجاحش
وأالغزال للمهر يستعـار " وأقـد العيـار بَّذلـك لمـا الجحـش

 .للصبي منه وأيشتق

ًا : قلنـاالظفري المعترض قال وأآخـر حراق وأابَّنـي مخلـد
ًا وأقد الحدقة : ناتئةجاحظة عين ظ ح ج الفطُيم فوق جحوشأـ
ًا جحظت  .بَّصره إلي وأجحظ جحظ وأقوما جحوظ

 .الجاحظ بَّحر بَّن عمروأ وأمنه

 .كلمه في فلن وأتجاحظ

 .عملك سوء لرينك أي يدك أثر إليك : لجحظنالمجاز وأمن

188



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

 .إساءته عـرف إذا عمله إليه وأجحظ

 .: استأّصلهموأاجتحفهم الدهر بَّهم أجحف ف ح ج

 .يطُاق ل ما : كلفهمفلن بَّهم وأأجحف

 .وأجراف جحاف وأسيل جحاف وأموتا مجحفة وأسنة

 .بَّالسيـوف : تناوأشأـواالقتـال فـي وأتجاحفوا

 .بَّينهم بَّالكرة الفتيان وأتجاحف

 .الماء : تأّخذجحوف وأدلوا

 .بَّالتمر الزبَّد ليجحف وأإنه

عليهم وأالتفت عظيم جحفل في وأجاءوأا ل ف ح : ججرير قال
 .الجحافل

وأمنه جاحم وأمكان مضطُرمة الحر : شأديدةجاحمة نار ما ح ج
 .لتوقدهما تـزران : جحمتاهالسد لعيني قيل

وأسكنت فتر أي الحربَّفبرد بَّجاحم فلن : اصطُلىالمجاز وأمن
 .حفيظته

ًا نحوها يسعى الحرب : الباغايقال ًا منها ذاق إذا حتى ترع جاحم
خصـب نحـو وأأجـدب وأجـدب جدوأبَّـة المكـان جـدب ب د ج بَّردا

 .وأأخصـب

وأبَّلد مجدب وأبَّلد وأجديبة جدبَّة وأأرض وأجديب جدب وأمكان
 .مجادب

 .المجادب في ربَّيع وأفلن
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ربَّيع وأالندى وأالباع الحلم أهل ماتا : ألوأابَّصة بَّن حراما قال
الجدب : أصابَّهمالقوما وأأجدب المجادب في صوبَّه اليتامى
 .جدبَّاتا وأسنون جدب سنو عليهم وأمرتا السنة وأأجدبَّت

 .جدبَّة : وأجدناهافلن بَّني أرض وأأجدبَّنا

 .لجدوأبَّتـه الدريـن إل تصـادف لـم إذا العـاما البَّـل وأجادبَّت

 .وأمجاديـب مجادبَّـة وأإبَّـل

ذمه أي العتمـة بَّعـد السمـر عنـه اللـه رضـي عمـر وأجـدب
 .وأعابَّه

الله رشأد في : امضفقال منزله إلى غازوأان بَّن عتبة رجل وأدعا
 .أتذمم ل أي اصحبك أن أتجدب فما وأصحبته

قّزي عندهم يجدوأا لم إذا فأّجدبَّناهم فلن بَّبني : نزلناالمجاز وأمن
 .مخصبين كانوا وأإن

 ". ألسنـة وأأخصـب قلـوب : " أجـدبالحسـن وأعن

 .جديـب فلـان وأرحـل

 .أجدب رحله كان آدب كان : مـنالكلـم نوابَّـغ وأفـي

ّيبوه ث د ج  .القبر في أي الجدث في غا

 .الجداث نزوأل الحداث : شأردوأتقول

رأسـه فـي عـود وأهـو بَّالمجـدح وأاللبـن السويـق جـدح ح د ج
 .يختلـط حتـى بَّـه يخـاض معترضـان عـودان

 .غازير وأنوءه الدبَّران : أيالمجدح وأخفق

 .الغيث مجاديح السماء : أرسلتيقولون
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استسقيت : " لقدعنه تعالى الله رضي عمـر حديث وأفي
 .الستغفار " أراد السماء بَّمجاديح

: أغاطُيوأيقال فلن من أجد وأهو جد : ذوأوأجد مجدوأد رجل د د ج
ًا فلن ًا بَّولـه في الجد لكان أي بَّبوله لجد بَّال فلو جد  .أيضـ

 .: عظـمعينـي فـي وأجـد

 .الجـدد وأسلـك

 .الجواد على وأامشوا الجادة على وأمشـى فسـر أجـددتا وأقـد

 .المسير وأأجد وأأجد المر في وأجد

 .كذا تفعل وأأجدك هازل أما أنت وأأجاد

 .بَّها ماء : لجداء وأأرض

 .بَّها لبن : لوأجدوأد جداء وأشأاة

 .الطُريقة وأهي جدة السماء وأفي جدة ظهره وأعلى

ّدان الجديدان ماكر أفعل وأل  .وأالج

 .النخل وأأجد وأالحداد الجداد زمن وأهذا

ًا وأأجد جديد وأملحفة  .بَّمعنى وأاستجده ثوبَّ

 .أمر جد على وأهو جده وأجد المر بَّه : جدالمجاز وأمن

ًة وأركب ًا وأرأى طريقة أي المر من جد  .رأيـ

حالبـة : ناقـةتقـول كمـا تجدهـا أي وأسـق مائـه جـاد نخـل وأهـذه
 .علبتين وأتحلب علبتيـن

 .الجدار وأراء من ناداه ر د ج
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الجدار أصل وأهو وأالجدر وأالحطُيم : الحجرأساما ثلثة وأللحجر
 .مستوطيء جداره : لنبَّذلك سمي

 .بَّكذا جدير وأهو

ًا كنت وأما  .بَّه جدير

ًا جديروأن عبقريـة جنـة عليهـا : بَّخيـلزهير قال ينالوا أن يوم
 .بَّه أجدر وأهو بَّالخير أجرده وأما بَّه جرد وألقد فيستعلوا

 .وأمجدر الوجه مجدوأر وأهو وأجدر الصبي وأجدر

أجدع : هوقيل النعت لزما وأإذا مجدوأع فهو وأأذنه أنفه جدع ع د ج
 .جـدع وأبَّـه جدعـاء وأهي

وألكن : قطُعالقطُع في يقال ل كما جدع وألكن : جدعيقال وأل
 .قطُع

 .وأالقطُعة كالصلعة الجدع موضع وأهي جدعته أقبح وأما

ًاله قال إذا وأجدعه  .لك : جدع

 .مجدع وأحبشي

وأبَّه جدع فهو وأقطُع غاذاره : أسيءالصبي : جدعالمجاز وأمن
 .جدع

غايل ل التضبب عن فطُامهما يقطُع فلم استفاها : ثمزبَّيد أبَّو قال
كثـر إذا الرجـل استفـاه مـن الرضـاع في انهمكا أي جدع وأل

 .غاـذاءه وأجدعـت السمـن وأالتضبـب أكلـه

 .وأأجدعوه وأليدهم : جدعواوأقال

 .النباتا القحط وأجدع
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السماكين أهاليل وألته نباته يجدع لم مريع : وأغايـثمقبل ابَّن قال
وأتذل النباتا تجدع لنها السنة وأهي جداع بَّهم وأأجحفت معشـب
 .النـاس

ًا وأشأاتمه : شأـارهصاحبـه وأجـادع  .لك بَّجدع

 .وأتتعادى أشأرارها تتآكل أي أفاعيها تجادع البلد وأتركت

 .بَّالمجداف دفعها إذا السفينة الملح جدف ف د ج : جدعهوأيقال

السفين عوما تزحف سيرهـن الظعائـن : لمـنهمدان أعشى قال
:بَّهما وأجدف بَّجناحيه أي بَّمدافيه الطُائر وأخفق تجدف تقاعس إذا

 .بَّمجدافيه الملح يفعل كما طيرانه في خلفه إلى ردهما

 .الجديل وأهو مجدوأزل وأزماما : فتلهالحبل جدل ل د ج

 .جديل بَّناتا إحدى الجديل في : كأّنتقول

 .الرض وأهي الجدالة على : ألقاهفجدله وأطعنه

إن :وأتقـول بَّالجدالـة العاجز وأأترك اللة بَّعد اللة أركب : قدقال
مررن وأإن فقصور وأقفن : إنفأّجادل مررن وأإن فمجادل وأقفن

 .فصقور

وأكان الطُائر ظفر عنه يزل بَّنيانه شأد مجدل : فيالعشى قال
ً فلن ًا فصار جدال سمي البلح وأهو الجدال بَّائع وأهو تمار

 .الشريجة وأهي الجديلة في الحماما بَّائع أوأ لشأتداده

وأالنون جندلة الواحدة الجنادل وأبَّصم الجندل بَّصم قصره وأشأاد
 .الجدل من فنعلة وأالوزن مزيدة

 .: قضيفةالخلق مجدوألة : امرأةالمجـاز وأمـن

علـى أي جديلته على وأعمل : محكمةوأجدلء مجدوألة وأدرع
 .عليها جدل التي شأاكلته
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 .رأيه عزيمة أي جديلته وأركب

وأتنابَّـع اطـرد إذا كالـدوأل أمرهـم انتظم إذا القوما جدوأل وأاستقاما
 .جريـه

فقد الحاج : أمافقال متتابَّعة الحاج قافلة إلـى أعرابَّـي وأنظـر
 .جدوألهم استقاما

 .العاما المطُر وأهو الجدا وأقع ي د ج

 .وأالجدوأى الجدا عظيم وأهو أعطُاه وأأجداه

ًا بَّـال : مـاالعجاج قال ًا هوى نلقى جدوأاها نرى ل ريـ نلقاها وأل ري
 .: أفضلفلن علينا وأجدا

 .: سأّلتهوأاستجديته وأاجتديته وأجدوأته

ًا : جدوأتاقال كنت إذا أجدوأه الله أل جدوأا فما موسرين أناس
ًا  .وأمستجدية وأمجتدية جداة وأقوما جادي

 .جدي سخي وأفلن

 .الغناء وأهو عنك جداء وأقل عليك يجدي وأما

: أكلوأتقـول بَّأّجذالها شأبت الحرب إذا مالك على جداء : لقلقال
 .الجداء قليل الجداء

 .مبلغه أي ستة ذلك جداء اثنين في ثلثة وأتقول

 .الغزالة وأهي جداية جيد وألها

مهاها أكثبـة بَّيـن تراعـى أحوى وأبَّعين جداية : بَّجيدجميل قال
لبد من الدفتان بَّه يبطُن ما وأهما يعقر ل سرجك جديتي وأأوأثر

ٌي وأالجمع الرحل جديتا وأكذلك محشو  .وأجدياتا جد
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مـن جدياتـه وأل العنكبـوتا رحلي مس : ماالدارمي مسكين قال
 .: الجديدتينتسميهما وأالعواما : الجديتانلهما وأيقال غابـر وأضعـه

كقوله التعكيس بَّاب من وأهو عليه جر إذا شأؤمه عليه جدا وأيقال
: رعىالفزاري شأعاء ابَّن " قال أليم     بَّعذاب     فبشره " :تعالى

شأؤمها النفس على يجدوأ وأقد هواها تبينوا حتى الواشأون طرفها
ًا أي الدهر جدا ذلك أفعل وأل  .أبَّد

تلقي حتى الدهر جدا الغدوأ وأسير العشي : روأاحالعشى قال
وأهي الجادية إلى نسب الزعفران وأهو بَّالجادي وأتضمخ الخيارا

 .البلقاء أعمال من

 .الزعفران تلد : أرضالبلقاءيقول من سمعت

 .وأتجاذبَّوه الثوب وأجاذبَّه مده إذا وأاجتذبَّه وأغايره الحبل جذب

 .: فطُمهأمه عن المهر : جذبالمجاز وأمن

ًا جذبَّناه : ثمالنجم أبَّو قال  .صبيها المرأة وأجذبَّت نفصلـه فطُامـ

أي فجذبَّته جاذبَّته كأّنخها ردته أي خاطبها فجذبَّت فلنة وأخطُبت
ًا منهـا فبـان غالبتـه  .مغلوبَّـ

 .تسرقه أي حلبت إذا لبنها تجـذب فلـان وأناقـة

 .قاطـع إذا بَّيننا الحبل فلن وأجذب

ًا المـاء وأجذبَّـت  .نفسيـن أوأ نفسـ

أحـد إلـى حملها وأقت : مدتاجاذب وأناقة اللبن الراعي وأتجذب
ًا عشـر  .شأهـر

 .عامتـه : مضـتالشهـر وأجـذب

ًا ساروأا إذا السير بَّهم وأانجـذب السيـر فـي وأانجذبَّـوا مسير
 .بَّعيداص
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ًا أي غاـزل جذبَّة أعطُاه وأما جذبَّاتا وأادي في : وأقعواوأمنه  .شأيئـ

 .اتفقوا ثم مجاذبَّاتا بَّينهم وأكانت الكلما أطراف وأتجاذبَّوا

ًا وأجعله مجذوأذ غاير وأعطُاء الحبل جذ ذ ذ ج الجذيذ وأسقاهم جذاذ
 .السويق وأهو اللذيذ وأالشراب

 .أصلـه فـي أي قلبـه جـذر فـي المحبـة نزلـت ر ذ ج

 .لسانـه جـذر وأغالـظ

 .الثور هذا قـرن جـذر أغالـظ وأمـا

مدلوك جذر إلى فيهمـا العتـق تعرف : وأسامعتينزهير قال
: إذاوأمبلغه أصله أي جداؤه وأما العدد هذا جذر وأما محدد الكعوب
 .التسعة وأالجداء الثلثة فالجذر ثلثة في ثلثة ضربَّت

ًا الشيء وأجذرتا  .: استأّصلتهجذر

السقـف سهـم سمي وأبَّه ساقها وأهي نخلة جذع في صلب ع ذ ج
ًا  .جذعـ

ًا : صـارالمهـر وأأجـذع  .جذع

 .وأالثنيان الجذعان تستوي وأل

 .الجذاع من : الدانيالمتجاذع وأالخروأف

ًا فيه أخذ إذا جذع المر هذا في : فلنالمجاز وأمن  .حديث

 .الدهر أي الجذع الزلم وأأهلكهم

الزلـم يديـه علـّي ألقى بَّمنزلـة منكـم أكـن لم لو بَّشر : ياقال
أعدناها شأئتم : إنأحدهم فقال قـوما بَّيـن حـرب وأطفئـت الجـذع
 .جذعة

ًا المر له : فروأيقال  .الرأس من عاوأده إذا جذع
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 .الجبال جذعان الل وأغارق

 .الشجرة أصل وأهو كالجذل انتصب

شأديد وأهـو بَّذلـك جذلـى وأنفسـه وأجذلـان بَّكـذا جـذل وأهو
 .وأاجتذل بَّالمر ابَّتهج وأقد بَّه الجذل

 .المحكك جذيلها وأأنا حكاك لجذل : إنهالمجاز وأمن

ً الماء على : لقتقال إلى أي جذله إلى الشيء وأعاد وأاتـدا جذيل
 .أصله

ًا كان إذا مال جذل وأفلن  .بَّه قائم

إذا وأاستجذل الحربَّاء جذل : قدالمجاز طريق على منه وأاشأتق
 .انتصب

ً فلن وأبَّاتا علـى يستجـذل وأبَّـاتا دابَّتـه ظهـر علـى جاذل
ًا نـاما إذا ظهرهـا  .يضطُـرب ل منصبـ

 .يخاصمهم للقوما جذل وأقـد

 .الحرب في وأتجاذلوا

 .القطُـع سرعـة وأهـو فانجـذما الحبـل جـذما ما ذ ج

 .منه : قطُعةحبل جذمة يده في وأرأيـت

 .أطرافها ذهاب بَّعد السياطا بَّقايا وأهي الجذما وأشأالت

السنور تحت فزع حثهم ما إذا : يوشأونهنجؤية بَّن ساعدة قال
 .جذما على نابَّه من وأعض وأالجذما بَّالعقاب

 .اليد مقطُوع أي أجذما وأهو الله لقي القرآن نسي وأمن
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لـي تدع لم قتلى أر : وألمالقوافي عويف : وأقالالمتلمس قال
جذما وأقوما مجذوأما وأقيل أجذما العيش من أرجو فما يدين بَّعدهـا

 .وأمجاذيم

أجذمهـا الـذي وأمـا فانجذمـت يـده جـذما الـذي : مـاوأيقال
 .جذماء وأهي فجذمت

 .: أسرعسيره في وأأجذما

 .تصارمـا إذا بَّينهمـا الحبـل : انجـذماالمجـاز وأمـن

ًوى  .الحبة بَّين : قطُوعجـذوأما وأنـ

 .: أقلعالمر عن وأأجذما

أسـرع سـاءه مـا أحـس فإذا يواد للذي وأمجذامة مجذاما وأرجل
 .الصـرما

 .: فئةالناس من جذمة عنـده وأرأيـت

 .جدمت وأقد القبال : منقطُعةجذماء وأنعل

الحمار جنب في الكاف وأظلفة البعير جنب في القراد جذا وأ ذ ج
 .وأارتكز ثبت إذا

 .: أصلهاالشجرة جذوأة وأمنه

غاير الجذا جزل لها يلتمسن ليلى حواطب : بَّاتتمقبل ابَّن قال
 .نـار رأسـه فـي عـود وأهـي نـار مـن بَّجـذوأة وأأتـى دعر وأل خوار

" أي الرض على المجذيـة الـأّرزة كمثـل الكافـر " مثـل وأ
 .الثابَّتة

 .لزمه إذا يفارقه ل الرحل على وأأجذوأذى

ّي الغريب أبَّو قال  .: يتشاوألونهالحجر يتجاذوأن : وأرأيتهمالنضر
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 .الربَّيعة وأهو ركانة ابَّن مجذي من وأأثقل

 .هدر إذا بَّذنبه الرض يمسح أن وأهو للحمامة يتجذى وأالحماما

 .شأر جذوأة : فلنالمجاز وأمن

ًا كان ما أ ر ج  .المقدما جريء وأهو جراءة جرؤ وألقد جريئ

 .الله على الجرأة شأديد الحجاج وأكان

 .وأاستجرأتا وأتجّرأتا اجترأتا حتى علّي وأجرأتك

 .مثلي على يستجريء مثلك أن أظن كنت وأما

 .أسامة من أجرأ وأهو

وأأجـرب جـرب وأرجـل العـرب عنـد الجـرب مـن أعـدى ب ر ج
 .جربَّى وأإبَّل وأجربَّى جرب وأقوما وأجربَّاء جربَّة وأامرأة

 .إبَّله : جربَّتفلن وأأجرب

لكثرة إلهه من بَّريء : كأّنه" قالوا لمجرب إله : " لمثـل وأفـي
ًا بَّه حلفه  .إليه طلب إذا عنده هناء ل أنه كاذبَّ

 .وأجرب جرب قد تجارب : ذوأوأمجرب مجرب وأرجل

هـذا فيه يبذر وأما أقفزة أربَّعة مكيال وأهو الحب من جريب وأله
أثنـي للبغـل قيـل كمـا : جريـبلـه يقـال الـأّرض مـن القـدر
وأجاءوأا الجـورب ريـح بَّمثـل عليك مثن فإنني علمت بَّما علـّي

 .جوارب أرجلهم وأفي جرب أيديهم في

 .وأجواربَّة موازجة وألهم

 .: مقحوطةجربَّاء بَّأّرض : نزلواالمجاز وأمن

عن البرد كشر فقد الجربَّياء وأهبت الجربَّاء أصحت : إذاوأتقول
 .السماء وأهي بَّه الدنيا لعم وأابَّيضت أنيابَّه
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 .الجـرب بَّآثـار نجومهـا شأبهـت

كما لفوتهم تحوموا وأذبَّيان عبس وأهما الجربَّان عليه وأتالب
 .الجرب تتحامى

عبس بَّنـو وأالجربَّـان أسـد بَّنـو اليمنى عضادته : وأفيحسان قال
وأإنهـا جرابَّهـا أصلـب وأمـا بَّالحجارة جرابَّها : اطووأتقول وأذبَّيان

 .بَّالجراب شأبه البئـر جـوف تريـد الجـراب لمستقيمـة

 .الدلو وأهي الدلة جمع جرابَّها الدل أقطُار : يضـربقال

وأملؤها قاتلتي دلتي أيما دلتـي : هـذيالعرب بَّعض وأأنشد
عليه الصدأ كثـف إذا أجـرب : سيـفالعرابَّـي ابَّـن وأعـن حياتـي

 .بَّالمسحل إل عنه ينقلع فل يحمر حتى

وأصارماتا أجرب طبع وأل كليـل محـدث ل القلعياتا : منوأأنشد
ًا الكـف في صموتا سريحي كل شأهبـا الكـف في تخالهن قضبـ

 .للشهب : الجربَّاءقيل كما الشطُب بَّالجرب فأّراد أجربَّا

 .بَّواطنها يركـب الصـدإ شأبه وأهو جرب وأبَّأّجفانه

 .صدق جرثومة من هو ما ث ر ج

.العرب جرثومة من وأفلن

 2 الجيم كتاب

 .القلق وأهو جرج وأسوار مرج خاتم ج ر ج

 .النصاب جرج وأسكين

وأهو وأجرائح وأجراحـاتا وأجراحـة وأجـراح وأجـروأح جـرح بَّـه ح ر ج
 .مكلمين مجرحين وأجاءوأا جرحى وأهم جريح

وأأضـراس بَّأّنيـاب وأجرحـه : سبـهبَّلسانـه : جرحـهالمجـاز وأمن
 .وأعابَّـوه شأتمـوه إذا
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وأهو وأأثرتا عملتا أي يداك وأاجترحت يداك جرحت مـا وأبَّئـس
عواملـه وأهـي النسـان جوارح وأمنه الجارح تأّثير من مستعار

 .الصيد وأجـوارح وأرجليـه يديـه مـن

جرحة معك : هلعليه للمشهود وأيقال الشاهد القاضي وأجرح
 .الشهادة بَّه تجرح ما وأهي

:القضاء عليه يوجه أن أراد إذا للخصم المدينة حاكم يقول وأكان
التي الحجة بَّه تجرح ما عندك كان فـإن الجرحـة أقصصتـك قد

 .البهنة بَّه تجرح ما تقص أن من أمكنتك أي فهلمها عليك توجهت

 .يجرح أن : استحقفلن وأاستجرح

علـى تـزدادوأا فلـم " وأعظتكـم مـروأان بَّـن الملـك عبـد وأعـن
ًا إل الموعظـة هذه : " استجرحتعون ابَّن " وأعن استجراح
 .منها الصحيح وأقلة لكثرتها ترد أن استحقت " أي الحاديث

وأالمجرد المتجرد بَّضة وأهي وأانجرد فمتجرد ثيابَّه من جرده د ر ج
ًا  .الجردة حسنة وأفلنة أيض

مجـرد وأسيـف غامـده مـن السيـف : جـردالمجـاز وأمن
 .عريـان كقولهمسيـف

 .جسـده علـى شأعـر : لأجـرد وأرجـل

 .جرد وأخيل أجرد " وأفرس مكحلون مـرد جـرد الجنـة " وأأهـل

ًا جردتا وأقد النباتا عن : منجردةجرداء وأأرض أجرد وأمكان جرد
وأجردنا بَّالمصدر تسمية وأهي نباتا بَّل فضاء : فيجرد في وأنزلنا

 .القحط

وأجردهم بَّشؤمه الخير : يجردجاروأد وأرجل : أكولجروأد وأناقة
 .السنـة أوأ العـاما أي الجاروأدة وأجردتهم اعلجاروأد

 .الجـراد سمـي وأبَّـه الـأّرض الجـراد وأجـرد
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 .: اللحاسـةللجـرادة وأقيـل

من منجردة : كاملةجرداء وأسنة وأجريد أجرد عاما عليهم وأمضى
 .النقصان

 .كاملـان نهـاران أي وأجريـدان أجردان منذ رأيته وأما

 .بَّكذا للقياما وأجرد للعبادة وأتجـرد كـذا لمـر وأتجـرد

 .: خرجتلفائفها من السنبلة وأتجدرتا

 .شأـيء علـى لـّي غايـر مـن بَّنا : امتدالسير بَّنا وأانجرد

 .بَّمشهـور لسـت أي السلـك بَّمنجـرد أنـت وأمـا

 .عليه رغاوة : لأجـرد وألبـن

 .الخوص من جردتا سعفة أي بَّجريدة وأضربَّه

الخيل معظـم من جردتا التي وأهي الخيل من جريدة وأجاءتا
 .وأالسقاطا الرجالة من الخالية :وأقيل لوجه

ً : تنقوأياقل ًا أي جريدة إبَّل  .خيار

زئبرها انتقض خلقت إذا لنها جردتا وأقد جرد بَّردة إل عليه وأما
 .وأاملست

ترقـع جـرد أي أمسـك هبلتـك دريئـة للرمـاح أسعـد : وأجعلتقال
ّي " أي عـاره الجـراد أي أدري " مـا مثـل وأفـي ذهـب شأـيء أ

 .بَّـه

 .بَّمكة كانت قينـة وأهـي جـرادة مـن وأأشأـأّما

أن وأهـو الجـرذ وأأصابَّـه الفـرس : جـرذالمجـاز وأمـن ذ ر ج
 .بَّالجرذان النفخ تلك شأبهت قوائمه عصـب ينتفـخ
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ّدبَّهاالشجرة : جرذقولهم وأمنه أوأ عيبها أي جرذها أزال كأّنه : شأ
 .كالجرذان هـي التي أبَّنها

 .وأشأذبَّته المور هذبَّته قد وأمنجذ مجرذ : رجلوأمنه

ًا مله أي بَّيتك جرذان الله : أكثروأمنالكناية  .طعام

 .أذيالهم وأجرروأا ذيله مجّر رأيت ر ر ج

 .يجره فيه وأتركه طعنه إذا الرمح وأأجره

 .وأجرائمهـم جرائرهـم وأكثـرتا جريـرة نفسـه علـى وأجـر

 .جرتـه البعيـر وأكظـم

 .وأالـدرة الجرة اختلفـت مـا ذلـك أفعـل وأل

 .جراك من وأفعلته

 .صغار صفر عقارب وأهي وأالجراراتا الطُياراتا بَّنصيبين وأكثرتا

 .فأّكلتـه وأاجتررتـه

 .: تضـورالعـود وأجرجـر

ًا : جرعهجوفه في الشراب وأجرجـر ًا جرع  .صوتا له متدارك

 ". جهنم نار جوفه في يجرجر : " فكأّنماالحديث وأفي

 .الجبل : بَّذيليقال كما بَّأّسفله أي الجبل يجر : دارهالمجاز وأمن

ًا ليجر وأإنه ًا جيش  .الحرب عتاد : يجرجرار وأجيش كثير

صواهله كثير جرار بَّأّرعـن رعيلنـا عليك يأّتي إذ : ستندماقال
 .بَّالزمة تجر أوأ الثقال تجر لنها : العواملالجارة وأالبَّل

 .وأتدعوني إليه تجرني منفعـة ل أي هـذا فـي لـي جارة وأل
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أن وأهو الفصيل إجرار من وأاصله الكلما من : منعهلسانه وأأجر
العود يجر لنه يرتضـع لئـل عـود عليـه وأيشـد لسانـه يشق

 .بَّلسانه

ًا وأأجررتا  .وأشأأّنه : تركتهرسنه فلن

 .أخرته إذا الدين وأأجررته

ًا غاناك إذا أغااني وأأجرني ًا أردفه ثم صوت  .متتابَّعة أصوات

المترنـم بَّهـا يعيـا ل أغاانـي أجرني القضاء مني قضى : فلماقال
 .اليوما إلى جرا وأهلم كذا عاما ذلك وأكان

ًا سارها إذا أفواهها على البَّل يجر وأفلن ًا سير  .تأّكل وأهي لين

ًا جررتكـن : لطُالمـاقال فاليوما وأاستمـرا العجـف نـوى حتى جر
ًا الركاب آلو ل  .نفسه إليه وأثابَّت العجف سمن أي شأـر

.وأجارها من يخرجها الذي السيل وأهو الضبع بَّجار السماء وأأصابَّتنا

 .الضبع جارة وأمطُرة الضبع جار مطُر وأهذا

 .خذتها إذا بَّسنابَّكها الرض الخيل وأجرتا

 .حملها وأقت على زادتا إذا جروأر فهي الحامل وأجرتا

 .له : انقـدتالفلـان وأاستجررتا

 .الحوصلة وأهي أكله أي جريته في وأألقاه

 .قووأد ضد جروأر وأفرس

البكرة على وأيستقي منها يسنى أي وأنزوأع وأمتوح جروأر وأبَّئر
 .بَّاليدي وأينزع

 .مجـرة يـا " أي هجـر ترطـب مجـر " سطُـى مثـل وأفي
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أدما من زماما " وأهـو وأالجريـر جريـر بَّيـن : " خلـواالحديـث وأفـي
 .التخلية في مثل وأهو السلما عليه ناقته زماما على ينازع وأكان

 .: اجتاحهالزمان جرزه ز ر ج

ًا ألقهـا لـم إن بَّيديـك تسقنـي : لتبع قال أشأاءها كأّن جرز
 .نباتها : قطُـعجـرزتا وأقـد مجـروأزة وأأرض مجروأز

 .: جدبَّةأجراز وأسنون أجراز وأأرضون جرز وأأرض

 .مجراز وأمفازة

ًا دليلها يبيت مجراز : وأغابراءالراعي قال للفراقـد عليهـا مشيحـ
ًا  .جراز وأسيف راعيـ

المبغـض وأأن العـداوأة فـي " مثل بَّجرزة إل شأانئة ترضى " لن وأ
 .بَّبغضه من بَّاستئصال إل يرضـى ل

 .الجرزة بَّأّيديهم وأخرجوا بَّالجرز وأضربَّه

 .الحزمة وأهي منه وأبَّجرز قت من بَّجرزة وأجاء

ًا المائدة على يدع ل : أكولجروأز : رجلالمجاز وأمن  .شأيئ

 .: عاقرجارز وأامرأة

ًا له سمعنا ما س ر ج ًا وأل جرس الصوتا من الخفي وأهما همس
وأأجرس نقرتا إذا مناقيرها صـوتا وأهـو الطُيـر جـرس وأسمعـت

 .بَّالحداء جرسك : ارفعلبَّلك وأأجرس الطُائر

ًا القـوما فيها تسير أجرسـا الحاديـان مـا إذا : تنجوقال خمسـ
 .بَّه : نغمالكلما وأجرس أملسـا

 .اللين أحرف إل مجروأسة كلها وأالحروأف

 .معه للكلما موضع أي لي مجرس وأفلن
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:بَّالقوما وأجرس مجرس كل نبا ما إذا مجـرس لي : أنتقال
 .بَّهم صوتا

 .جرسي : سمعالسبع وأأجرسني

وأهي جرس ذلك عند وألها : أكلتهالشجر نور النحل وأجرست
 .جوارس

صهب مراضيع جوارس منها الثمراء على : تظلذؤيب أبَّو قال
عضته أي مجرس مضرس : رجلالمجاز وأمن رقابَّها زغاب الريش
 .عرفته حتى وأأكلته بَّأّضراسها المور

 .صاحبه بَّه وأاجرس وأالجرس الحلي وأأجرس

أجيادهـا فـي وأالتـج وأسوسـا مـا إذا للحلـي : تسمـعالعجاج قال
ًا وأالحب الملح جرش اليبسا الحصاد الريح زفزفـة وأأجرسا :جرشأ

 .جريش وأملح وأدقه طحنه ينعم لم

:للمشاطة وأيقال هبريته يهيج حتى : حكهبَّالمشط الرأس وأجرش
 .الخشب من يتحاتا ما وأكذلك الجراشأة

ًا بَّريقه جرض ض ر ج  .بَّه : غاّصجرض

 .بَّمعنًى وأجرعه ريقه وأجرض

ًا ريقه عليك يجرض : فلنيقال  .غايظ

:الدقيش أبَّو " قال القريض دوأن الجريض " حال مثل وأفي
 .الجترار من الغصة منعت أي الجـرة وأالقريـض الغصـة الجريض

ًا فلن وأأفلت ًا أي جريض حلقه نفسه بَّلغت قد الهلك على مشرف
: نجاالهذلي " وأكقول الذقن بَّجريعة : " أفلتكقولهم بَّها فجرض

ّ وألم بَّشدقـه منـه وأالنفـس سالم وأمئـزرا سيـٍف جفـن ينـإل
ّتعالى وأكقوله ّتراقي بَّلغت إذا : " كل  ". ال

 ". الحلقوما بَّلغت إذا " فلول
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أوأ المجروأض الريق " بَّمعنى الجريـض " حـال فـي فالجريض
ًا " أفلت وأفي الغصة بَّمعنى مصدر غاير اسم " بَّمعنى جريض

 .كمرضى جرضى على جمعه وأينصره وأالسقم كالسقيم الجرض

ًوى ماتوا مرضى تميم أعداء : أصبحرؤبَّة قال وأالمفلتـون ج
ريقـك عليـه فجرضـت يكـد وألم أفلتك أي النضر وأعن جرضـي
ً فجعلـه البيـت وأأنشـد عليه مجروأض مفعول بَّمعنـى فعيـل
وأالشعـر القـرآن عليه يساعد وأل وأجرى كجريح فعلى وأجمعه

 .قدمته مـا وأالقـول

ًا وأتجرعته بَّمرة وأاجترعته الماء جرعـت ع ر ج وأما شأيء بَّعد شأيئ
ًا وأجريعة جرعة إل سقاني  .وأجرع

يعلوها حزنة أرضون وأهي بَّالجارع وأنزلوا وأبَّالجرعاء بَّالجرع وأبَّتنا
 .رمل

 .الغيظ : تجرعالمجاز وأمن

الذقن بَّجريعة " أفلت وأ جرع أنفاسها من يكفيك : وأالحربوأقال
 ".

 .كلـه بَّـه : ذهـبوأاجترفـه الشـيء جـرف ف ر ج

 .بَّالمجرفة : سحاهالرض وأجه عن وأالزبَّل الطُين وأجرف

 .جراف وأسيل السيول وأتجرفته

 .نهار من ليل ما يدري ل هار جرف على يبني : فلنالمجاز وأمن

دما : اللبنيقول من سمعت ل ر ج وأعاما ماله الدهر وأجرف
 .حمرته أي جرياله الطُبيعة سلبته

الذبَّيـح كـدما بَّابَّل تعتق مما : وأسبيئةقوله عن العشى وأسئل
 .صفراء وأبَّلتها حمراء : شأربَّتهافقال جريالها سلبتها

 .الجراما زمن وأهو الغنم صوف وأجرما النخل جرما ما ر ج
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 .التمر أي الجريم كثيرة نخلة وأهذه

 .الكرب على يترك ما وأهو نخلك جرامة لنا وأهب

ًا كنتم : فلـوالعشى قال ً كنتـم وألو جرامة لكنتم تمر لكنتـم نبـل
 .: تصرماوأالصيف وأالشتاء العاما وأتجرما معاقصـا

 .مجرما وأعاما وأأتممناه : قطُعناهوأجرمناه

 .مجرما عـاما تـم عنـده وأأقمت

ًا كذا : أعطُيتهالحجاز أهل وأيقول النبي مد وأهو التمر من جريم
 .وأسلم عليه الله صلى

 .وأقومه نفسه على جارما وأهو وأأجرما فلن وأجرما

كفوه النعيـم عـن البـلء وأحلـوه يداه جرمت لهم جار : وأإنقال
ًا جنى ما هذا في وأمالي العميم وأالحسب الباع بَّطُـول عليه حدبَّ

جريمـة وأهـذا الجرائـم أهـل وأهـم بَّجريمتـه فلـان وأأخـذ جرما
 .كاسبهـم أي وأجارحتهـم وأجارمتهـم أهلـه

 .فرخها جريمة وأالعقـاب

 .إليك لحسنن جرما وأل

 .جريم وأجلة جريمة وأامرأة الجرما : عظيمجريم وأرجل

 .بَّأّجرامه عليه وأرمي

 .بَّجهارته أي صوته بَّجرما إل عرفته وأما

 .وأبَّرد حر أي صرد وأبَّلد جرما بَّلد وأهذه

 .عليه وأثب ثم تقبض إذا جراميزه وأجمع

 .المربَّد في أي الجرين في التمر جرن ن ر ج
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مـن وأهـو وأاستقـر ثبـت أي بَّجرانـه السلـاما : ضربالمجاز وأمن
بَّجرانه البعير : ضربقولهم مـن الكنايـة مـن المنقـول المجـاز
 .بَّرك إذا جرانه وأألقى

 .نفسه عليه وأطن إذا جرانه المر هذا على فلن : ألقىوأيقال

 .وأأجر جراء ذاتا كلبة وأ ر ج

 .جروأه سبع كل وأوألد

ٍر وأذئبة  .وأمجريٌة مج

ٍر وأأبَّو أشأبال أبَّو للسد وأيقال  .أج

أجر أبَّي ليث من - أبَّطُال ال تتجه حين أشأجع : وألنتزهير قال
ًا تر متى فتدمعا الدموع عيناك وأتستجر بَّها تقف سعاد من دار

 .وأالجراء الجراء بَّينة وأجارية

 .جرائها أياما في ذلك وأكان

 .الوكالة وأهي وأالجراية الجراية بَّين جري وأهو

ًا وأجريت  .وأاستجريته فلن

بَّأّجـر وأسلـم عليـه اللـه صلـى اللـه رسـول : " أتـيالمجـاز وأمـن
 .الضغابَّيس " وأهـي زغاـب

 .منها : للصغيروأالحنظل وأالرمان البطُيخ جروأ وأياقل

أصلـه وأكـان نفسه عليه وأطن " إذا جروأته المر على " ضرب وأ
ًا أن " فقيل الصيد على فضربَّها بَّها يصيد كلبـة لـه كانـت قانصـ

ً فسير " جروأته عليه ضرب  .مثل

المقاما ضيق من وأشأددتا اصبري لها وأقلت جروأتها : فضربَّتقال
ًا عنه طاب إذا جروأته عنه وأضرب إزاري  .نفس
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 .تجري وأالريح تجري وأالشمس ي ر ج

 .الخيل وأأجروأا الخيل وأجرتا

 .وأتجاروأا مجاراة كذا في وأجاراه

 .الجراء وأغامر أجاري ذوأ وأفرس

 .أمورك مجاري عن وأأخبرني

 .الـرزق عليهـم وأأجرى دينار ألف إليه وأأجرى

 .خدمتـه فـي وأاستجـراه

 .الخدمة في تستجـرى لنهـا الجاريـة وأسميـت

طريقته وأهي إجرياه على وأجرى هجيراه على : عملوأتقول
الشيطُان يستجرينكم " وأل الحديث وأفي عليها يجري التي وأعادته

 .الموكل من الوكلء بَّمنزلة منه تكونوا حتى يستتبعنكم ل " أي

وأهن وأتجزأتا وأاجتزأتا الماء من بَّارطب الماشأية جزأتا أ ز ج
 .وأجوازيء جازئاتا

بَّالرمـل جـوازيء خـدوأد أبَّرديـه توسـد الرطـى : إذاالشماخ قال
 .الجزء من وأهو وأتجزأتا الكثير عن بَّالقليل اجتزأتا وأقد عيـن

 .: مبعضمجزأ وأشأيء تجزئة الشيء وأجزأتا

 .: تفرقالمال وأتجزأ

ًا منه : نقصتبَّالتخفيف الشيء وأجزأتا من المجزوأء وأمنه جزء
 .الشعر

عن تجزيء : البدنةتميم وأتقول مجزيء وأهذا : كفانيكذا وأأجزأني
 .تجزي الحجاز وأأهل سبعة
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أي فلن مجزأ عنك " وأأجزأتا نفس     تجزي     ل " قريء وأبَّهما
 .أغانيت

ينقذها التي الحلقة وأهي جزأة له : جعلتالسكين وأأجزأتا
 .نصابَّه من السيلن

لنهـا نبتهـا وأحسـن التفـت إذا الروأضـة : أجـزأتاالمجـاز وأمـن
 .مجزئة وأروأضة الراعية تجزيء حينئـذ

وأإبَّل وأالحامل الراكب يجزيء لنه سمين : قويمجزيء وأبَّعير
 .مجازيء

ًا لهم : نحرالجزار لهم جزر وأهم لهم : جزروأاجتزروأا جزوأر
 .للجزر نحاروأن

عمالتـه العامـل : أخذيقال كما حقه وأهي جزارته الجازر وأأخذ
 .وأالعنـق الطـراف وأهـي

 ". المجازر وأهـذه " وأإياكـم

ًا أجزرتك وأقد الشاة وأهي جزرة وأذبَّح إليك : دفعتهشأاة أوأ بَّعير
 .لتجزره

 .وأحسر : انفرجالرض عن الماء : جزرالمجاز وأمن

ّي زرانـه ميـاه جـزرتا إذا : حتىذؤيب أبَّو قال حزملوأة وأبَّـأّ
 .وأالجزائر وأالجزيرة وأالمد الجزر وأمنه يتقطُع

وأبَّحر فارس بَّحر لن وأمحلتها : لرضهاالعرب جزيرة وأيقال
 .بَّها أحدقت قد وأالفراتا وأدجلة الحبش

 .الجـزاز زمـن وأهـذا وأالنخل وأالزرع الشعر جز ز ز ج

الضائنة جزازة وأهـذه معزهـم وأحلقـوا ضأّنهـم : جـزوأاوأيقـال
 .الماعزة وأحلقة
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 .قطُـع إذا سقاطته وأهي أديمك جزازة وأأعطُني

بَّـه كالقتو أصوافها تجز الغنم وأهي الجزوأزة هـذه وألمـن
 .وأيركـب يقتـب لمـا وأالركوبَّـة

 .وأجزز وأجزائز وأجزة الصوف مـن جزيـزة وأعنـدي

 .وأالنباتا الشعر وأأجز

تعلق التي الوريقاتا وأهي وأجزازاتا بَّطُاقاتا : عنديالمجـاز وأمـن
 .الفوائد فيها

 ". الظهر يجز أين من أعرفني " ما مثل وأفي من لي : كمتقول

 .الظهر يجز هكذا : ماوأيقال

ًا : قطُعهالوادي جزع ع ز ج  .عرض

الوادي بَّجزع وأهم كبكب تجد جازع منهم : وأآخرالقيس امرؤ قال
 .منقطُعه وأهو

 .وأأجزاع أجراٍع بَّين وأنزلوا

 .وأتفرق : تقطُعالشيء وأتجزع

في رمحه إذا حظه السيف يحرما لم فارس : وأمنالراعي قال
إلى تجزع قد لونه لن الظفاري الجزع وأمنه تجزعـا الدارعيـن

 .وأسواد بَّياض

الجزع وأأرحلنا خبائنا حول الوحش عيون : كأّّنالقيس امرؤ قال
 .بَّصره لحدة بَّالليل الجزع ينظم : فلنوأيقال يثقـب لم الذي

ّ اللحـم من وأمالي ّ المـاء وأمـن مزعـه إل أقـل وأهـي جزعـه إل
 .السقـاء نصـف مـن
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وأبَّعضه بَّعضه أرطب : قدوأمجزع مجزع وأبَّسر وأجزع البسر وأجزع
 .صيـر أوأ لونـه اختلـاف فـي كالجـزع صـار أي غاـض

حكـك الـذي " وأهو المجزع بَّالنوى يسبح " كان الحديـث وأفـي
 .وأحمرة بَّياض : فيهمجزع لحم وأمنه لونيـن ذا صـار حتـى

الليل من صبة : مضتالمجاز وأمن اختلف : فيهامجزع وأدابَّة
 .أوأله من ساعة وأهي وأجزعة

ًا منه وأابَّتاعه كذا بَّاعه ف ز ج  .وأبَّالجزاف جزاف

ًا مجازفة البيع في وأجازفه  .وأجزاف

ًا : أخذتهالشيء هذا وأاجتزفت  .جزاف

 .: مجتزفجزيف وأبَّيع

ًاثعلب وأأنشد جزل حطُب ل ز ج ًا لقدرك : فويه اختير إذا لها وأيه
 .نضجه يبطُىء غاث اللحم لن الحطُب جزل المحل في

ًا تجد ديارنـا فـي بَّنا تلمم تأّتنا : متىسيبويه وأأنشد ً حطُب جزل
ًا  .قطُعتين أي جزلتين فجزله الصيد وأضرب تأّججا وأنار

 .لها بَّجواز حمامة وأعنده رغايف من جزلة وأأعطُاه

أبَّين وأما جزل وأقد وأرأي عقل : ذوأجزل : رجلالمجاز وأمن
 .المـر هـذا فـي رأيك استجزلت وأقد فيه الجزالة

عطُيته وأأجزل وأجزيل جزل عطُاء وألـه العطُـاء جـزل وأهـو
 .العطُاء في له وأأجزل

 .الجزيل وأالثواب الجميل الذكر فلك كذا فعلت وأإن

 .أرداف : ذاتاجزلة وأامرأة
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جزل : بَّلفقل إنكاره فأّردتا الرأي جزل : فلنلك قيل وأإن
فيه دبَّرة حدوأث وأهو الغارب في الجزل من فاسده أي الرأي
 .فتهلكه الجوف على تهجم

: قطُعهااليمين وأجـزما : قطُعتـهوأبَّينـه بَّينـي مـا جزمـت ما ز ج
 .البتة

 .عليه : عزماكذا على وأجزما

ًا وأأمرته ًا أمر ًا وأحلف جزم ًا يمين  .جزم

 .حتم وأقضاء جزما حكم : هذاوأتقول

 .له حرف ل القط : مستوىجزما وأقلم

الهمز في الفراطا ترك " وأهو جزما وأالسلما جزما " التكبير وأ
ّد  .وأالم

 .وأيجازيك عني يجزيك الله ي ز ج

ًا جوزيت : وأإذالبيد قال ليس الفتـى يجـزي إنمـا فاجزه قرض
 .تجازي تجازي وأكما الجمل

ًا فجزاء إليه وأأحسن  .بَّالمجازاة له دعا إذا خير

 .كافيك أي رجل من جازيك رجل وأهذا

لنها الذمة أهل جزية وأمنه يقضي ل أي عنك يجزي ل وأهذا
 .عنهم تقضي

ّدوأايقال  .وأجزاهم جزيتهم : أ

ًا دهقان من وأاشأترى  .خراجها أي جزيتها يكفيه أن على أراض

ما جزاء وأجدتا أي أفعالك أي الجوازي : جزتكالمجاز وأمن
 .فعلت
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 .رحمته وأأسباب الله ألطُاف : أوأقال

العرف يذهب ل جوازيه يعدما ل الخير يفعل : منالحطُيئة قال
 .الجزاء بَّمعنى جازية جمع أراد أوأ وأالناس الله بَّين

ًا مفاصله جسأّتا أ س ج ًا تجسو وأجست جسوء يبس وأهو جسو
 .وأصلبَّة

:القوائم جاسئة وأدابَّة المعطُف يبس وأهي جسأّة الدابَّة عنق وأفي
 .وأجاٍس جاسيء وأجبـل جاسئة وأأرض تنعطُف تكـاد ل يابَّستهـا

هما مخملة بَّيضاء ملءة الغبار من : يتعاوأرانالرقاع ابَّن قال
ًا هبطُا إذا تطُوى نسجاها ًا مكان أسهلت السنابَّك وأإذا جاسي
 .جاسية صخور كأّنها قاسية قلوب وألهم نشراهـا

 .بَّه وأبَّسأّتا منه جسأّتا وأقد العمل من جاسئة وأيد

 .يابَّس : جامدوأجسيد جاسد دما د س ج

 .الزعفران وأهو الجساد كلون وأدما

وأعليها مجسد أوأ مجسد جمع الشعر وأهـي المجاسـد وألبسـن
 .مزعفر شأعار أي مجسد مجسد

 .المجاسد في المساجد إلى تخرجن وأل

وأل عدوأه على جسر وأقد جسارة وأفيه جسور رجل ر س ج
ًا وأإن كذا يفعل أن يجسر وأيجسرهـم أصحابَّـه يشجـع فلنـ

 .علينا التجاسر لقيل وأإنك عليه : تجرأتاكذا على وأتجاسـرتا

 .السفر على جريئة : قويةجسرة وأناقة

كالفدن جسرة بَّدوأسرة ريعانهـا خـب إذا : قطُعـتالعشى قال
صاما إذا ذمول بَّجسرة عنك الهم وأسل : فدعهاالقيس امرؤ وأقال

.: ممتلئتهاالمخدما وأجسرة السواعد جسرة وأجارية وأهجـرا النهـار
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 .الجسور فعقدوأا العبور وأأرادوأا

ًا طاعته جعل امرأ الله : رحـمالمجـاز وأمـن  .نجاته إلى جسر

 .الجسر عبور : عبرتهاوأاجتسرتها المفازة الركاب وأجسرتا

الفلة يجسرن قلئص بَّيننـا تقـارب أن إل وأصل : فلالرمة ذوأ قال
 .: عبرتهالبحر السفينة وأاجتسرتا جسرا بَّنا

فهي السلما عليه نوح سفينة وأصف في الصلت أبَّي ابَّن أمية قال
حديـث وأفـي المغالي كقدح بَّأّقلعها - ر البح وأتجتسر فيه تجري
لهم صار " أي سنة فجسرهم مصـر نيـل علـى " فوقـع عـوج
ًا  .جسر

 .وأتعبر بَّها : تمضيبَّالكماة تجاسر وأالخيل

الحصين وأالحلق الخط عليهـا ضراح إلى بَّالكمآة : تجاسرقال
ًا الطُرماح وأقال المقابَّل الشرف بَّشاطيء - ج بَّالحدوأ تجاسر قود

 .حارة وأمجسته يده الطُبيب جس س س ج

 .: غابطُهاالشاة وأجس

 .السمن على : دالـةفتقـول مجستها ترى وأكيف

:تقول كما المجس وأاسع وأفلن بَّأّعينهم : جسوهالمجاز وأمن
ًا مجستك في وأإّن المجس ضيق ضده وأفي الذراع رحيب  .لضيق

 .العدوأ جواسيس من وأهو الخبار وأتجسسوا

 .بَّأّفواهها : التمستهالبارض البَّل وأاجتست

 .جسامة وأفيه جسيم رجل ما س ج

 .حساما فيهم وأما وأساما وأوأجوه جساما : رجالوأتقول
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وأجسيماتا المور جساما من وأهو جسيم : أمرالمجاز وأمن
 .الخطُوب

 .وأمعظمه جسيمه : ركبتالمر وأتجسمت

 .المعاظم وأيتجسم المجاشأم يتجشم وأفلن

ثم دجلة حول تجسم كليـب بَّني كلب الكلب : رأيتالراعي قال
ً العشيرة من وأتجسموا هابَّا  .أكبرهم اختاروأا أي فأّرسلوه رجل

 .فانحروأها ناقة البَّل من وأتجسموا

 .: تصوركذا عيني في وأتجسم

 .تجسم قد كرما وأكأّنه الكرما من فلن وأتجسم

ّلى فيمن " مثل شأبع غاير من لقمان " تجشأّ أ ش ج ما بَّغير يتح
 .فيه هو

 .وأالجشاء وأالكظة وأالعشاء الغداء إل بَّك : ماوأتقول

 .وأارتفعـت إليـه نهضت إذا وأالغم الفزع شأدة من نفسه وأجشأّتا

:وأتقول تستريحي أوأ تحمدي مكانـك وأجاشأت جشأّتا إذا لها أقول
 .وأجشأّتا نفسه جاشأت نشأّتا الخرب من طرة رأى إذا

:يقـال كمـا نباتهـا جميـع : أخرجتالرض : جشأّتاالمجاز وأمن
البلد وأجشأّتا بَّرياها الرياض وأجشـأّتا أكلهـا الـأّرض قـاءتا
 .: لفظتهابَّأّهلها

 .: طرأتاالنعم علينا وأجشأّتا

 .بَّأّمواجه البحـر وأجشـأّ

ًا : رعوهاوأجشروأها دوأابَّهم جشروأا ر ش ج  .البيوتا من قريب
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صلتكـم مـن جشركـم يغرنكـم " ل مسعود ابَّن حديث وأمنه
ّنمـا  .أنعامنا جشار وأهـو جشـر " وأنعـم كوفتكـم مـن هـي فإ

ًا فلن بَّنو وأأصبح  .بَّيوتهم إلى يروأحون ل النعم مع بَّاتوا إذا جشر

 .الرعي إلى : خرجأهله عن المال وأجشر

 .سافـر إذا أهلـه عـن الرجـل : جشـرالمجـاز وأمـن

 .جاشأـر أبَّلـق وألـاح : خـرجالصبـح وأجشـر

إلى نسيت الصبح جشور مع الشربَّة وأهي الجاشأرية وأاصطُبحوا
 .الجاشأر الصبح

ًا نبـل لـم الجاشأرية شأربَّنا ما : إذاقال من المير كان وأإن أمير
مجشتك وأأعرني طحنه ينعم : لمالحب جـش ش ش ج الـأّزد
ًا وأهي  .بَّها يجش صغيرة رح

 .السويق وأهي جشيشة وأاسقني

 .جشة صوته وأفي : جهيرهالصوتا أجش وأرجل

 .أجش وأعد أجش وأفرس

 .الشديد الحرص وأهو وأالجشع الجزع الله قبح ع ش ج

 .الطُعاما على جشع وأفلن

 .بَّشعه على الطُعاما يأّكل جشعه من وأهو

 .جشع عليه وأهو بَّشع مطُعمه وأفلن

 .مشقة على : تكلفتهوأتجشمته المر جشمت ما ش ج

 .الجيم بَّضم وأروأي وأثقله كلفته أي جشمه عليه وأألقى
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المنتفخ جوفه أراد جشمـه الحـزاما إبَّزيـم : يدقالعجاج وأقال
ًا سماه  .لثقله جشم

 .أتعبك ما وأجشمتك

أجل من وأيجشم كفه يجذما المرء أن تر : ألمالمرقش وأقال
 .النشاب وأسكبوا الجعاب نكبوا ب ع ج المجاشأما الصديق

 .الموتا بَّناتا فيها جعبة وأمعه

جعودة جعد وأقد جعد شأعر د ع ج الجعابَّة حسن جعاب وأهو
ًا شأعره وأجعد جعاد وأقوما الشعر جعد وأرجل  .تجعيد

:المجاز وأمن التجعيد زينـه بَّفاحـم أملود طفلة يتمتني : قـدقال
 .جعـد وأنباتا جعد ثًرى

 .: للبخيـلالبنـان وأجعـد الصابَّـع جعـد وأرجـل

ًا كونه عن للكناية فمن للجواد : جعدقولهم وأأمـا ًا عربَّي لن سخي
 .بَّالجعودة موصوفون العرب

عجمي أي وأجعد سبط وأساقيان معد نزع ذوأدك يروأين : هلقال
 .السقي عن بَّالكلما يشتغلن فل يتفاهمان ل لنهما وأعهربَّي

 .: متراكمجعد وأزبَّد

الجعد بَّالزيـد وأاعتـم أخشتها تدمى جعلت إذا : تنجوالرمة ذوأ قال
 .الحسب : لئيمالقفا جعد وأرجل الخراطم

ًا عندي الدرمك من : امسحقال ً أراك إني فاك جعد كذاكا رجل
 .: قصيرةجعدة وأقدما رجلكا قصيرة القفا

 .عني تجعد لم : إنهاقال الشهادة لسبط : إنكلرجل شأريح وأقال

جعرها لكثرة سميت الضبع " وأهي جعار من " أعيـث مثـل فـي
 .السباع نجو وأهو
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 .بَّجعره وأالذئب بَّبعره الجمل : رميتقول

 .ذنبه مضربَّا وأهما جاعرتيه في دابَّته وأكوى

 .: خلقهمـاوأالنور الظلماتا الله جعل ل ع ج

ًا الشمـس وأجعـل  .كذلـك : صيرهـاسراجـ

 .كذا يفعـل وأجعـل

 .الخرقة وأهي وأالجعالة بَّالجعال القدر وأأنزل

 .أجـره أي وأجعيلته وأجعالته جعله العامل وأأعطُى

 .وأجعائلهـم جعالتهـم العمـال وأأعطُـى

البعث عند بَّينهم الناس يتجاعله ما وأهي الجعالـاتا وأقسمـوا
 .السلطُان من يحزبَّهم وأالمر

ً له بَّينت أي كذا لي فعمل لفلن وأأجعلت  .جعل

ًا يجاعل وأفلن  .بَّرشأوة : يصانعهفلن

 .مجعـل وأكلبـة الفحـل اشأتهـت أي الكلبـة أجعلـت وأقـد

 .بَّآنافها النتن يدفعن الجعلن وأكأّنهـم

 .مكروأه أمر لزمه إذا جعله بَّه : سدكالمجاز وأمن

 .زهر بَّحجج يأّتي بَّأّسود أي بَّشعل يرمي بَّجعل : مررتاوأتقول

ًا أي جفاء الزبَّد ذهب أ ف ج ًا مدفوع الوادي جفأّه قد بَّه مرمي
 .جنباته إلى

 .بَّزبَّدها القـدر : جفـأّتاوأيقال

.معظمه من معتزلة جماعة أي البياتا إلى العسكر من جفاء وأمر
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 .صحبته عن عزله إذا جفاء وأنبذه جفاء سامه وأتقول

 .جنباه أجفر وأقد : منتفجهماالجنبين مجفر فرس ر ف ج

الكشحين أبَّلق على قتودها كأّن حرف : بَّمجفرةالقيس امرؤ قال
ًا المتسلـخ وأهـو بَّإغاـراب بَّلقـه ليـس أي بَّمغرب ليس حتـى بَّياضـ

 .يحمـّر

 .وأسطُه وأهي الجفرة عظيم وأفـرس

 .جنبيه لجفار جفر وأالذكر الجذعة الماعزة وأهي جفرة لهم وأذبَّح

ًا وأحفروأا ًاجفر  .يطُووأها لم وأاسعة : بَّئر

 .جفره في انكب حتى حفره على فلن : أكبوأتقول

عن امتنع إذا الغنم عن الكبش وأربَّض البَّل عن الفحل وأجفر
 .جافر وأفحل الضراب

 .مبخرة مجفرة وأالشمس

 .الكنائن من الواسع وأهو النفير يقع أن قبل الجفير : يملوأتقول

جوفه أي جفره اتسع إذا استجفر : وأقدجفر : غالماالمجاز وأمن
 .وأأكل

 .له رأي : لالجفر منهدما وأفلن

 .متسرع إلّي شأرك أي لهاّر إلّي جفرك وأإن

 .سعيه عن يفتر لم إذا لبده يجف ل : فلنالمجاز وأمن ف ف ج

ًا للفقر وأالبس ّد أي تجفاف  .له استع

في : أسرعواوأتجفلـوا وأانجفلـوا وأأجفلـوا القـوما جفـل ل ف ج
القناص وأجفل مراكزهم عن فجفلوهم وأأتوهم وأالهرب الهزيمة
 .مراعيها عن الوحش
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 .فانجفلـوا خافـوا إذا جفلـة الناس في وأوأقعت

 .إجفيل وأظليم فروأر : جبانأجفيل وأرجل

 .إليها يجفلون العامة الدعوة وأهي الجفلى يدعون وأهم

 .الهبوب : سريعةوأجفول وأجافلة جافل : ريحالمجاز وأمن

 .: ذهـبوأالظـل الليـل وأانجفـل : أقشـعالغيـم وأأجفل

 .فسقـط بَّسطُحـه يلتـزق : لـمالتنـور فـي الخبـز وأانجفـل

ًا ثار إذا شأعره جفل وأقد الشعر لجافل وأإنه  .وأتنصب شأعث

 .عرفه : تنفشالديك وأتجفل

 .الجفان في يقروأن فلن بَّنو ن ف ج

ًا : صنعواوأجفنوا  .لك نجفن وأأتنا لفلن فلن وأجفن جفان

إبَّل من قلوص " انكسرتا عنه تعالى الله رضي عمر حديث وأفي
 .جفنة آل إلى : انتسبفلن " وأتجفن فجفنها الصدقة

 .الكرمة وأالجفنة الكرما وأهو الجفن ماء فلن وأشأرب

: للجوادالغراء الجفنة : أنتالمجاز وأمن القتال على وأتحالفوا
 .المضياف

ًا كفئت قد الحوض كإزاء جفنة : يايرثيه قال وأشأي مثل وأمنطُق
ْه اليمنة  .وأجهاه وأهما جفنيه بَّين ما الخبز وألب الحبر

 .وأاستجفيته ساءني ما بَّي : فعلفلن جفاني وأ ف ج

 .أهلهـا مجفـو صناعـة وأالـأّدب

 .تتعاهـده فلـم وألدهـا المـرأة وأجفـت
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 .ثوبَّه جفا وأقد : غاليظجـاف وأثـوب

 .العرب جفاة من وأهو

وأتجافى الفراش عن النائم وأجنب الفرس ظهر عن السرج وأجفا
 .وأجافاه صاحبه " وأأجفاه المضاجع عن جنوبَّهم " تتجافى

وأجافى نجفيها قلما حوايـا غامـز نشكيهـا أننا لو : وأتشتكيقال
 .عضديه

 .وأجفاوأته الزمان جفوة : أصابَّتهالمجاز وأمن

 .مـرزوأق وأالجالب وأاجتلبه الشيء جلب ب ل ج

 .جليـب وأعبـد الجلـب مـن وأاشأتـر

 .قشورها أي الجراح وأجلب الجرح جلبـة وأطـارتا

وأأدنت وأاللجب الجلب هذا وأما الجلبة هذه وأما عليهم وأأجلب
 .وأجلببتها وأتجلببت جلبابَّها من عليها

الحـزان يجلـب ممـا وأهـذا الدهـر جوالـب : جلبتـهالمجـاز وأمـن
 .حالب در وألكـل جالـب قضـاء وألكـل

 .جلحة وأبَّرأسه أجلح رجل ح ل ج

 .له قبة : لأجلح : هودجالمجاز وأمن

 .قرن : بَّلجلحاء وأبَّقرة وأعنز أجلح وأثور وأتيس

 .لها حصن : لجلحاء وأقرية

 .ملساء جلحاء وأهضبة

 .: شأديدوأأصلع أجلح وأيوما
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مـن لشمسـه مـا أجلح ملهاب سموما يوما لحهـا : قـدقال
وأل بَّالعـداوأة : كاشأفنـيعلـّي وأجلـح فلـان وأجالحنـي جلبـاب
 .الذئـب تجليـح فلـان وأجلـح فلـان يـا علينـا تجلـح

 .مجلـح وأقـع وأفلـان

العداوأة وأتكشيـف الشـر علـى القـداما وأهـو تجيـح وأجهـه وأفـي
 .وأتصريحها

ل وأمـن تحصـر وأل جلـح وأقول تهلكن ل : وأقـولالعجاج وأقال
 .صمم أي يحتـل

 .بَّالسيـاطا جلـده د ل ج

 .الجلـد : ألبسـهالكتـاب وأجلـد

 .عنه : كشطُهالبعيـر وأجلـد

 .جلدك ثياب من وأكسوة رجلك دوأاب من دابَّة وأأريد

 .: ضاربَّوهـمبَّالسيـوف وأجالدوأهم

 .وأاجتلدوأا وأتجالدوأا وأالمجالدة الجلـاد بَّينهـم وأاستحـر

حملت : إذامرداس بَّن العباس : قال: صرعتهالرض بَّه وأجلدتا
وأجلـدتا مجلـودا العيـر تـردى الجيـاد مـن مشرفة فوق سلحي
 .مجلودة وأأرض الجليـد : مـنالـأّرض

 .وأأعضاؤه جسه وأهي وأالتجاليد الجلد عظيم وأهو

 .للشامتين وأتجلد وأمجلود جلد وأفيه وأجليد جلد وأرجل

 .عليه : أجبرتهالمر هذا على : جلدتهالمجاز وأمن

ًا وأإن  .الخير بَّه يظن أي بَّخير ليجلد فلن
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مـن يعصب أي بَّه يجلز ما وأهو سوطا جلز أعطُاه ما ز ل ج
 .وأالقوس السكين نصـاب جلـاز وأكذلـك وأغايـره عقـب

العصاب من أخص العصابَّة أن كما الجلز من أخص الجلزة وأقيل
 .جلئز وأالجمـع

:الخلـق مجلـوز رجـل وأمنـه العصـب شأـدة : وأالجلـزالشماخ قال
 .معصوبَّـة

 .الشرطا وأهم الجلوأزة مـن جلـواز وأهـو

 .جلوأزه أكثرهم : المراوأزةوأنقول

ّنانـًة وأل حنانًة تنكحن : لالعرب بَّعض وأعن أي جلوأزة ذاتا وأل م
عليـك بَّـه تتطُـاوأل مويـٍل ذاتا وأل الـأّوأل زوأجهـا إلى تحن امرأة

 .أوألـاد ذاتا وأل

 .أميره يدي بَّين وأذفيفه سعيه شأدة وأهي لجلوزته الجلواز وأسّمي

 .وأمجالسه وأجلسه جليسه وأهـذا الجلسـة حسـن هـو س ل ج

 .تجانس ل من تجالس وأل

 .فتآنسوا وأتجالسوا

ًا وأرأيتهم  .جالسين أي مجلس

أحرارهـا سواسيـة أذلة السبال صهب مجلس : لهمالرمة ذوأ قال
ًا وأرآنـي وأعبيدها  .فاستجلسنـي قائمـ

" وأ منجدين أي جالسين يعدوأن وأرأيتهـم : أنجـدوأاالقـوما وأجلـس
معادن الحارث بَّن بَّلل وأسلم عليه الله صلى الله رسول أعطُى
ّيهاالقبلية ّيها : جلس في ترى أن عليها : حرامادريد " وأقال وأغاور
 .: مشرفةجلس وأناقة اجلسي أوأ فغوري جعد أبَّي كمثل حياتها

225



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

ّلسانه في جلسائه مع كسرى وأكأّنه عليه ينثر له كانت قبة وأهو ج
ًوى من  ". " كلشان تعريب الورد أعلها في ك

ّورا قد جلسيها الصفا كوقب وأعينها العذيب ماء على فأّضحت تغ
 .منها مرتفعا كان ما غاار أي

 .: جثمتالرخمة وأجلست

 .العزلة أهل من كان إذا نفسه جليس وأفلن

.جرفت من أبَّلغ وأهو : استأّصلتهإصبعه عن ظفره جلفت ف ل ج

جليفة وأأصابَّتهم الجلئف وأتعرقتهم أموالهم السنون وأجلفت
 .السنة وأهي عظيمة

إلى صحيحتنا خلطُت ماله الجلئف تعرقت : وأإذاالعجير قال
 .بَّالخلئف استوصل بَّالجلئـف استؤصـل : مـنوأتقـول جربَّائه

 .الدن رأس عن الطُين وأجلف

بَّالمّرة سميت سنه إلـى مبـراه مـن وأهـي قلمـك جلفة وأأطل
 .الجلف من

 .بَّضعة لحمه من بَّضعت إذا جلفة بَّالسيف : جلفتهيقال

 .وأقوائمها رأسها جلف المسلوخة وأهي شأاة جلف وأعندي

 .: جافجلف وأأعرابَّي

 .كذا عن وأجّل عيني في جل ل ل ج

 .العياء عن تجل ناقة وأهذه

ًا : وأأجللتقال ً : وأجدتهفلن  .جليل

 .هذا عن أجلك وأأنا
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 .جليلة وأل دقيقة وأل جل وأل دق وأماله

 .أجلني وأل أدقني فما وأأتيته

 .الحاشأية وأل الجلة من أعطُاني ما أي أحشاني وأل أجلني وأما

 .بَّمعنى وأعظمه وأكبره جله وأأخذ

 .هين أي جلل شأيء وأهذا

 .أجلة وأقوما جلـل سـواه شأيء كل : ألقال

 .جلة وأإبَّل

جلتها قروأن كأّن فمعزى إبَّل تكن لم إن : ألالقيس امرؤ قال
 .: أسنـتالناقـة هـذه وأجلـت العصـّي

 .: يتعاظـمعلينـا يتجـال وأفلـان

 .وأجلني وأصدقاني إخواني من وأهـو

 .أعظمه أي أتجاله وأأنا

ّلى فلن وأركب  .وأالكبر كالكبرى الجلل وأركبوا الج

 .صحيفتـه أي لقمـان مجلة وأقرأ

أمية شأعر أنشد إذا عنهما تعالى الله رضـي عبـاس ابَّـن وأكـان
 .الصلـت أبَّـي ابَّن مجلة :قال

يده في وأكانت المجلـة : مـالعرابَّـي : قلـتالعرابَّـي ابَّـن وأعـن
: هليربَّوع بَّني من لرجل وأأنشد يدك في : التيفقال كراسة
ّو فبطُـن بَّالعرفة عفت الدار تعرف ّلة فأّعالي ق الكتاب مثل الج

 .بَّه تغطُى :بَّثوبَّه وأتجلل : غاطُاهوأجلله المجلة في لح

 .مجلل وأحصان
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 .بَّالمطُـر مطُبق راعد أي مجلل مجلجل وأسحاب

 .: حركهاالقداح الياسـر وأجلجـل

أرض من ينهضون الذين وأهم وأالجالة الجالية على فلن وأاستعمل
ً البلد عن : جّليقال أرض إلى  .عنه جل بَّمعنى جلول

 .وأالمرض الهم : تجللهالمجاز وأمن

الـورد نافـض مـن تجللها كأّنما بَّالصعيد إلينا : وأثارتاالنمر قال
 .سويدائه في أي قلبه جلجلن في ذلك وأاستقر أفكـل

الصل في وأهو الذن قمع إلى القلب جلجلن من خرج كلما وأهذا
 .السمسم

 .للمر وأأعلمها بَّنفسه خاطر إذا عنقه في الجلجل يعلق وأفلن

 .: جّزهبَّالجلم وأالشعر الصوف جلم ما ل ج

 .الجلمد من جلمد إل هو وأما

 .جهتاه وأهما الوادي بَّجلهتي نزلوا ه ل ج

وأتجلّها فاجتلها جلوة أحسن زوأجها على فلنة جليت ي ل ج
.الزفاف عند يعطُيها ما وأهـي وأجلوتهـا جلوتهـا العـروأس وأأعطُـى

 .: وأصيففتقول جلوتك : ماوأيقال

 .مجاليها إلى وأنظرتا

 .جـلء وأالمـرآة السيـف الصقـل وأجل

 .مجلـوة وأمـرآة

 .الجلء عند وأسيفي

 .البصر يجلو دوأاء وأهذا
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ّلى وأانجلى الشيء لي وأجل  .فلن لي وأجلّه وأتج

ًء بَّلدهم عن وأجلوا  .جل

 .الجلء عليهم وأوأقع

 .وأجلوناهـم عنهـا وأأجليناهـم

ثم بَّه محدقين شأيء على مقبليـن كانـوا إذا للقـوما وأيقـال
 .عنه وأأجلوا عنه أفرجوا : قدعنه انكشفوا

 .قتيل عن : أجلوايقال

ً وأبَّه الجبين أجلى وأرجل  .جل

وأضح قد رجل ابَّن أي المشهور : للرجلجل ابَّن : هوالمجاز وأمن
 .وأشأهر أمره

 .اسمـك مـا أي جلؤك وأما

 .بَّياضه أي وأاحـد يـوما جـلء إل عنـده أقمـت وأمـا

 .الهموما عنه وأانجلت

 .بَّكذا الهموما أجلوا وأقد

 .المرض عنك الله وأجل

 .خفّي غاير جلي أمر وأهذا

.حقيقته من ظهر ما وأهي المر جلية عن وأأخبرني

 3الجيم كتاب 

ًا وأذهب رأسه على : اعتـّرهبَّراكبـه الفـرس جمـح ح ما ج جري
ًا  .يملكه ل غاالب
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 .رمحه وأل جمحة بَّها ما سمحه دابَّة : هذهوأتقول

 .وأجموح جماح وأبَّه جموح وأفرس

إذن غاير من إليهم : ذهبتأهلها إلى المرأة : جمحتالمجاز وأمن
 .بَّعلها

 .لهواه : راكبوأجامح جموح وأفلن

الخيل جري يجروأن " أي يجمحون     وأهـم     إليـه     لولـوا : "قال
 .الجامحة

 .قصدها : تركتالسفينة وأجمحت

 .بَّعدها من بَّهم : طوحتبَّالقوما المفازة وأجمحت

ٍة : وأرّبالرمة ذوأ قال القرب منّحب تغـول جمـوٍح قـذٍف مفـاز
ّده أي اغاتيال وأاجتهد فيه : جدوأعمله سيره في : نحبيقال جا
 .الناذر اجتهاد

 .نحب على فلن : سارقولهم إلى ترى أل

 .ينله لم إذا مراده بَّفلن وأجمح

 .الجمد في تنقشه وأل الجلمد في وأعدك أنقش د ما ج

:عليه وأأحمدته وأجب أي وأذاب حق عليه لي : جمدالمجاز وأمن
 .أوأجبته

 .جماد وأأرض جماد وأسنة

ًا ل  .فيهما حي

 .بَّها لبن : لجماد وأناقة

 .: بَّخيلوأمجمـد الكف وأجماد الكف جامد وأرجٌل
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: المجمدللبرما قيل ثم وأمن خيرهم وأقل : بَّخلواالقوما وأأجمد
 .يده وأجمدتا

: قليلةجمود عين وأله وأجمودهـا العيـن وأجمـاد العيـن جامد وأهو
 .الدمع

 .جمد حتى أضربَّه وأمازلت

 .بَّه يضرب من : يجمدجماد وأسيف

ًا سيوفنا وأقع ثـم مـن : لسمعتـمقال وألك جماد مهند بَّكـل ضربَّـ
 .وأذائبه المال هذا جامد

 .له حماد وأنقيضه الحال بَّجمود البخيل على : دعاءله وأحماد

ًا لها تقولي وأل جماد لها : جمادالمتلمس قال حمـاد ذكـرتا إذا أبَّد
أن وأنهى لها يدعو وأأنه بَّالجيم وأالثاني بَّالحاء الوأل بَّالعكس وأروأي
 .عليها تدعو

 .النخلة شأحمة وأهي كالجمارة ساق لها ر ما ج

ًا النخلة وأجمر  .جمارها : قطُعتجمير

 .قفاهـا علـى وأعقدتـه : جمعتـهشأعرهـا المرأة وأجمرتا

 .: ملبـدمجمـر وأشأعـر

وأل العدوأ نحر وأفي الثغر في : حبسهمالغزاة المير وأجمر
 .يقفلهم

ّي حنظلة بَّن سهم قال ّهز أن إما : معاوأيالغنو وأإّما إلينا أهلنا تج
 .معاوأيا نؤوأب أن : وأإماوأُروأي الهاليا نزوأر أن

وأجمـر المانيا نسينا حتى وأمنيتنـا جنـوده كسـرى تجميـر أجمرتنـا
 .ثيابَّـه
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 .بَّالعـود وأاستجمـر

 .المستطُيـب وأاستجمـر

وأقيـل وأاشأتـد صلب حتى الجمار : نكبتهمجمر وأمنسـم وأحافـر
 .المـدار المجمـوع هـو

 .: تجمعـوافلـان بَّنـو وأتجمـر

:ثنتان منها طفئت المناسك كجمراتا ثلـاث القبائـل وأجمـراتا
مذحج لمحالفتها كعب بَّن وأالحارث الرربَّاب لمحالفتها أد بَّن ضبة

 .عامر بَّن نمير وأبَّقيت

وأرائي خطُرتا ربَّضت المراغاة بَّني كلب : وأإذاالفرزدق قال
المراغاة أمهم وأسمى أخواله وأهم ضبة بَّني أراد وأجمارى دارمي

تتمـرغ الحميـر أن يعني الدوأاب فيه تتمرغ الذي الموضع وأهي
 .بَّالتـان تتمـرغ كمـا بَّهـا

 .مجمر وألحم الجمر علـى اللحـم ألقـوا أي فجمـروأا وأذبَّحـوا

 .التجمير يوما وأهو الحاج وأجمر

 .خلخلهن في وأالجمار كبدي في : الجمرالمجاز وأمن

خلخلهن عطُفت : إذاالهذلّي صخر أبَّي : قولالمجاز مجاز وأمن
ّي أسؤق شأبه خـدال بَّردي مجماراتا غاصـت بَّشحم الغضة البرد
ًا فسماه النخل  .النساء لسؤق استعاره ثم جمار

الجنـازة يحملـون الذيـن يأّمـروأن " كانـوا الحديـث في ز ما ج
يعدوأ : هويقـال الجمـزي وأهـو العنـق فـوق سيـر ": وأهـو بَّالجمـز
 .الجمزي

 .الجنازة تنس فل الجمازة ركبت إذا وأتقول

 .يده على الودك جمس وأقد جامس وأوأدك جامد ماء
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ًا يجمشهـا ظـل ش ما ج ًا وأيجمشهـا جمشـ ان وأهو تجميش
وأرجل الصابَّع بَّأّطراف الحلب وأهو الجمش من وأيغازلها يقرصها
 .جماشأة وأامرأة : غازيلجماش

 .شأعره فجمشت بَّالنـورة وأاطلى حليق جميش وأركب

من مجمـع فـي وأكنـت منهـم جميعـة إل جاءنـي مـا ع ما ج
 .الناس

 .المجامع في وأأجول المسامع في أوألج الكلما وأهذا

 .الشأابَّة وأهم جماع غاير جمع وأمعه

جمـع بَّين من غاايـة وألنـا تجلـت : ثمالسلت بَّن قيس أبَّو قال
غاصبوا قد جماع تهامة جبل في " كان الحديث وأفي جمـاع غايـر

 .المجتمعة كواكبها وأهي الثريا كجماع " وأهم المارة

الصفاقين محتوتا بَّأّجرد حويته الثريا كجماع : وأنهبالرمة ذوأ قال
 .الثمر جماعاتا وأتفتحت خيفق

 .الشاة : تجمعوأجماع جامعة وأقدر

 .البَّواب جماع الباب هذا

وأمعادها الضللة جماعها التي الهـواء هـذه " اتقـوا الحسـن وأعن
 .عنـده وأيجتمعـون إليـه : يأّوأوأنفلن لبني جماع " وأفلن النار

ًا دابَّة فلن وأاشأترى  .وأالكاف للسرج يصلح أي جامع

 .لها يجتمع التي المور من أمر أي جامعة وأجمعتهم

جرير يا جمعتنا إذا بَّمثلهم فجئني آبَّائي : أوألئكالفرزدق قال
جامعة في " وأأخرج جامع أمر على معه كانوا " وأإذا الجوامع

 .الغل وأهي
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وأجاءوأا أجمعين وأرأيتهم الجوامع أثقلتها السارى : كأّيديوأقال
وأرأيتهـن جمعـاء وأليلتـه أجمـع نهـاره يعمـل وأهـو بَّأّجمعهـم

 .جمـع

 .المر وأجميع الرأي جميع وأهـو

ما إذا حداء السري مجلوذ المر جميع : حداهاالرمة ذوأ قال
 .الحمار يريد يهولهـا استأّنسته

 .جميع وأحي

 .شأبابَّه غااية وأبَّلغ لحيته : استوتامجتمع وأرجل

 .البصرة جامع في وأكنت

 .الجمعة شأهدوأا القوما وأجمع

 .بَّينكما ألفة تقول كما بَّينكما جمعة الله وأأداما

 .عليـه وأأجمعوا المر وأأجمعوا

 .عـذراء أي بَّجمـٍع وأفلنـة

 .كفـه بَّجمـع وأضربَّـه

 .أمـره لفلـان وأاستجمـع

 .السيل وأاستجمع

ًا الفرس وأاستجمع  .جري

ًا : وأمستجمعالسراب يصف قال في تباريه بَّبـارٍح وأليـس جربَّ
 .مجاريـه أي سواعده المتان ضاحي

ّ موضع منه يبق لم إذا الوادي وأاستجمع  .سال إل
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في يسيلن إنما يستجمعان ل وأفلج : الرمةالعرب بَّعض وأعن
 .وأأضواجهما نواحيهما

 .كلهم : ذهبواالقوما وأاستجمع

جمعـوا قـد النـاس " إن لقتالهـم حشـدوأا إذا فلـان لبني وأجمعوا
ًا القدر " وأأجمعت فاخشوهم لكـم  .غالي

ًا نوقدها القدر تحـت : وأنحـّشالقيس امرؤ قال الغريف بَّغض
كبرتا أي الثياب جمعت قد : فلنةالكناية وأمن تغلـي فأّجمعـت

 .وأالملحفة وأالخمار الدرع تلبس لنها

:قولهم من استعير مكتوما أي بَّجمع فلن بَّني : أمرالمجاز وأمـن
 .تفشوه فل بَّجمع : أمركميقال بَّجمع فلنة

 .بَّالجميـل النـاس يعامـل فلـان ل ما ج

.الناس مع وأالمجاملة بَّالمـداراة وأعليـك مجاملـة صاحبـه وأجامـل

 .جمالك عليـك يجـد لـم مالـك يجملـك لـم : إذاوأتقـول

 .يحرص لم إذا الطُلب في وأأجمل

 .تصبر أي فتجمل بَّنائبة أصبت وأإذا

أي القريـح القلب أيها : جمالكذؤيب أبَّو قال هذا يا وأجمالك
 .صبرك

 .وأبَّينه فصله ثم وأالكلما الحساب وأأجمل

 .الجمل حساب وأتعلم

 .جملًة الشـيء وأأخـذ

 .: أذابَّهالشحم وأجمل

 .الودك وأهو الجميل : أكلوأتجمل وأاجتمل
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إلى يعيده وأهو الخبز على الشحم إهالة استوكف إذا وأاجتمل
 .النار

وأاشأربَّي الجميل كلي أي وأتعففي : تجمليلبنتها أعرابَّية وأقالت
 .الضرع في اللبن بَّقية أي العفافة

 .الصهارة وأهي الجمالة وأأعطُني الجميل : خذوأتقول

ً : صارالبعير وأاستجمل ً يسّمى وأل جمل وأناقة بَّزل إذا إل جمل
وأهم جمل : كأّنهاقوله إلى ترى أل الجمل خلـق : فيجمالية
 .ضخم

 .ضخم الخلق : عظيمجمالي وأرجل

ً الليل : اتخذالمجاز وأمن  .جمل

ًا وأأحبك جم عدد ما ما ج ًا حب ًا وأجاءوأا جم ًا جم وأالجماء غافير
 .الغفير

ًا البئر وأماء المال وأجم  .ماؤها : اجتمعالركية وأجمت جموم

مائهـا مجتمـع وأهـي وأمستجمهـا وأمجمهـا البئـر جمـة مـن وأاستق
 .المجم وأاسعة بَّئر وأهذه

: ليعقوب وأقال بَّالثلث القدح وأجماما المكوك جماما وأأعطُاه
 .وأحده المكيال في إل الضم يكون

ًا الماء وأوأردتا  .جمة جمع جمامه زرق

 .صاحبه وأأجمه الفرس وأجم غاير ل بَّالفتح جمامه في وأالفرس

 .جمـان وأإنـاء الكلـاما مـن لسانـه وأأجـم

 .جمتـه وأحلـق

236



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

مجممة وأجارية وألمة جمة لها : صارتاوألممت الجارية وأجممـت
 .وأملممة

 .: ملتهالمكيال وأجممت

 .المـاء : كثيـرةجمـوما وأبَّئر

 .النباتا من الرض غاطُـى مـا وأهـو الجميـم الماشأيـة وأرعـت

 .جماء وأشأاة له قرن : لأجم وأثور

ًا صدره في وأجمجم  .: أخفاهشأيئ

 .الجماجم يضربَّون وأالتقوا

 .الشد جموما : فرسالمجاز وأمن

ًا يصف تولب ابَّن النمر قال الذناني شأائلة الشد : جمومافرس
كما المحجم وأضيق المجم وأاسع وأفلن سراجا غارتها بَّياض تخال
 .البئر مجم وأأصله وأضيقه العطُن : وأاسعيقال

:وأقال المجم ضيق الذاة دانـي عم بَّابَّن ليس عم ابَّـن : ربقال
من أبَّدل غايور المجم ضيق فأّنكرها عليكم هسلـاما فقلنـا عرضنـا

 .هاء التعريف لما ألف

 .معه رمح : لأجم وأرجل

 .فيه رمح : لأجم وأبَّيت

ًا : وأيلمهمأوأس قال ًا معشر المعروأف وأفي الرماح من بَّيوتهم جم
 .الشعر من وأأقرع النعل من حاف كقولهم هو تنكير

 .له سترة : لأجم وأسطُح

 .جماء وأقرية له شأرف : لأجم وأحصن
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ًا المساجـد : " تبنـىالحديـث وأفي ًا وأالقـرى جمـ " وأحـذف شأرفـ
 .أكلها ثـم الجـزرة جمـة

يستجـم كـان : " ألـيعنهـا اللـه رضـي عائشـة حديـث وأفي
 .ماؤها يجم حتى تركها إذا البئـر استجـم " مـن سفهـه مثابَّـة

 .قدح في يعني قحف وأفي جمجمة في وأسقاني

يعمل فضة من حب وأهو عمان إلى الجمان جلب كمن ن ما ج
 .اللؤلؤ بَّـه يسمـى وأقـد اللؤلـؤ شأكـل على

ه ما ج البحر لجة مـن غاواصهـا بَّهـا جاء البحري : كجمانةقال كما
 .الجماهير ذلك وأشأهد الجمهور قول هذا ر

 .: جمعهاالشأياء وأجمهر

ًا ظعائني تخاف أن قومي عز : أبَّيالرمة ذوأ قال وأأضعاف صباح
ًا عليه جنأّ أ ن ج المجمهر العديد  .عليه انكب إذا جنوء

فتجانـأّتا يضربَّـوه أن وأأرادوأا وأسـادي علـى العائداتا : جنوءقال
 .بَّنفسي أقيه عليـه

وأقوما جنب رجل ب ن ج الظهر أجنأّ وأرجل حدب أي جنأّ وأبَّه
ًا     كنتم     وأإن " جنب ّهروأا     جنب ّط ّنب " وأأجنب فا وأجار وأاجتنب وأتج
من وأل الدار أهل من لي آخرين قوما من جاوأرك الذي وأهو جنب
 .أجناب قوما وأهؤلء النسب أهل

إذا أخاك وأابَّكي تسكابَّا منك بَّدمع فيضي عين : ياالخنساء قالت
وأغاربَّة نسب بَّعد أجل من أي جنابَّة عن تحرمني وأل أجنابَّا جاوأرتا
عن     فعلته     وأما : "تعالى كقولـه عنهـا حرماتـك يصدر ل وأمعناه
ً تحرمنـي : فـلعلقمة " قال أمري امرؤ فإني جنابَّة عـن نائـل
فنائـه فـي أي فلـان جنـاب فـي وأأنـا غاريب القباب وأسط

 .وأمحلتـه

 .وأجنبتيه وأجنابَّتيه وأجنابَّيه جانبيه وأمشـوا
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بَّـن يـا إنـك وأقولهـم جنابَّيهـا الوشأاة : يسعىزهير ابَّن كعب قال
 .الوادي جنباتا في وأنزلوا لمقتـول سلمـى أبَّـي

 .القوما اعتزل إذا جنبة وأقعد

 .اللئاما وأجانب الكراما : طابوأتقول

 .أهلـه مجانبـة في أي قبيح جناب في فلن وألج

ًا أجنبهـا الدابَّـة وأجنبـت  .بَّالتحريـك جنبـ

المسابَّق يجنب أن " وأهو السلما في جنب " ل الحديـث وأفـي
ًا  .ليسبق عليه انتقل الغاية من دنا فإذا فرس

 .له : انقادالجنب وأأعطُاه

وأيقـود نجيبـه يركـب وأهـو يديـه بَّيـن الجنائـب تقـاد وأفلـان
 .جنبيـه

 .جنيبه وأهـو جنبـه إلـى : مشـىوأجانبـه

 .القياد : سلسالجناب طوع وأفرس

 .طاوأعـه إذا جنبيه وأأصحب

 .وأأجنب مني أجنبـي وأهـو

 .فتجنبه إياه وأجنبته فاجتنبه الشر وأجنبته

كأّنه يكره ما يقيه أي صاحبه يجنب لنه : المجنبللترس وأقيل
 .لذلك آلة

 .العسكر جناحا وأهما المجنبتين إحدى في وأكان

ًا : هبـتالريـح وأجنبت  .جنوبَّـ

 .مجنوبَّـة وأسحابَّـة : أضابَّتهـمالقـوما وأجنـب
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 .فيها : دخلواوأأجنبوا

 .الصناديد داء الجنب وأذاتا شأهيد الله سبيل في وأالمجنوب

 .له عديل ل أي له جنيبة ل الذي الله : اتقالمجاز وأمن

 .انقاد إذا جنيبته وأأطاعت

بَّعد رأسي وأخيط جنيبتي أطاعت قد تريني : فإمامقبل ابَّن قال
ًا أي أوأفرا كان ما  .وأافر

 .حقه وأفي جانبه في أي الله جنب في وأفرطت

 .سلس المعاملة : سهلالجانب لين وأرجل

:وأتقول كالذعـف سـم العداء وأعلى أقربَّه في الجانب : لينقال
 .جانب وأالكفار جانب المسلمون

جنحوا ح ن ج وأل بَّـه لـه تعلـق ل أي المـر هـذا مـن أجنبـي وأهو
: مالالليل وأجنح للغروأب الشمس وأجنحت إليه وأجنحوا للسلم

 .المجيء أوأ للذهاب

 .الصيل جنح وأيقال

جنح إذا مواشأكة عجل كالفحل بَّسمحة : قطُعتالنمر قال
ًا ماء : بَّلغتالسفينة وأجنحت الصيل ل بَّالرض فلصقت رقيق
 .تمضي

 .للوقوع جناحيه : كسرالطُائر وأجنح

طير عصائب فوقهم أبَّصرتا بَّالجيش غازوأا ما : إذاالنابَّغة قال
الجمعان التقى ما إذا قبيلـه أن أيقـن قـد جوانح بَّعصائب تهتدي

 .الرض على جنوح وأالجبال غاالب أوأل
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بَّحصـن وأكيـف نفوسهم تأّبَّى ثم حصن : يقولونالنابَّغة قال
السمـاء نجـوما تغب وألم القبور الموتى تلفظ وألم جنـوح وأالجبـال
.الصدر أضلع وأهي الجوانح منه تنقض أمر وأهذغ صحيـح وأالديـم

 .وأمال عليه : انكبالشيء على وأاجتنح

:سفينة يصف القطُامي : وأقالالوحش ثور يصف الرقاع ابَّن قال
ًا مطُلية جوفاء عند وأأتيته قحما قحمنها غاواربَّه بَّها اجتنحت إذا قار
 .الصيل مجتنح

 .جناح عليك وأما

 .: للعاجزالجناح مقصوص وأهـو جناحـه لـه : خفـضالمجـاز وأمـن

 .جانباه أي الوادي جناحا وأسال

 .العسكر جناحي وأكسروأا

 .وأعجل المر في جد إذا نعامة جناحي وأركب

 .وأظلـه ذراه فـي أي فلـان جنـاح في وأأنا

 .وأالدهـش بَّالقلـق وأصـف إذا طائـر جنـاح فـي وأهـو

 .بَّالعراق وأمجنحة عراق من جناحان لها ثريـدة إلينـا وأقـدما

من " وأالريح مجندة جنود " الروأاح وأ : جمعهاالجنود جند د ن ج
 .تعالى الله جنود

وأالردن وأحمص : دمشقكور خمس وأهي الشاما أجناد من وأهو
 .وأفلسطُين وأقنسرين

 .بَّذلك فسميت منها تحشـد الجناد كانت

إلى فمنسوب الجندي وأأما جندي فيقال الواحد إلى ترد وأالنسبة
 .بَّاليمن الجند
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وأأهـل تميـم من وأل وأساداتها سليم من : وألشأمر بَّن عمروأ قال
 .أنجاس وأأكثرهم أجناس الناس س ن ج الجنـد

 .متجانسان وأهما لهذا مجانس وأهو

 .التآنس التجانس وأمع

 .يجانسك ل من يؤانسك وأكيف

أهل من وأهو الحكم في علينا وأجنف الوصية في جنف ف ن ج
 .وأالجنف الحيف

 .جنف خلقه وأفي شأقيه أحد في مائل : متزاوأرأجنف وأرجل

 .عنه وأتجانف لكذا وأتجانف

من : تجانفالعشى " وأقال لثم     متجانف     غاير : "تعالى الله قال
:جنـه ن ن ج لسوائكا أهلها عن عدلت وأما ناقتـي اليمامة أهل

 .فاجتـن ستـره

.الحامل وأأجنته البطُن في الولد وأاجتن بَّها : استترمجنة وأاستجـن

 .ربَّيعة أبَّي ابَّن مجن وأحبذا

 .المجان وأجوههم وأكأّن الجان : كأّنهموأتقول

 .ظلمته أي الليل جنان وأوأاراه الليل عليه وأجن

الجبان خور من بَّالله وأأعوذ القلب وأهو الجنان ظضيف وأفلن
 .الجنان ضعف وأمن

 .وأيتجان علّي يتجنن وأهو

ًا بَّه بَّاز الخاز وأجن وأنخل الطُول : شأديدةمجنونة وأنخلة جنون
 .مجانين
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العشانين رافعـة عجاجـة المساكين خارف أرسل رب : ياقال
الرض ترب : يدعنرؤبَّة وأقال المجانيـن السحق تمر تحت

 .الغبار الصيقة الصيق مجنون

 .مجنون وأبَّقل

ًاالخضري الحكم قال ً وأتربَّعت تظاهرنيهـا : كومـ بَّعيهم بَّقل
وألقيته شأبابَّه وأجن صبـاه جـن فـي ذلـك وأكـان مجنونـا وأالحمى

 .النزغااتا له تسول جنا ثم كأّن نشاطه بَّجن

 .النتاج عند خلقها سوء وأهو ضراسها جن في الناقة وأاتق

تنعابَّـه الصفـا بَّـذاتا شأفني البين طائر أما الصبا : أجنوأقال
 .بَّه خفاء ل أي بَّكذا جن وأل وأمحاجله

 .جنونه وأجن الشزر وأالنظر بَّالبغضاء جن : وألسويد قال

شأجـرة وأهـذه جنـاك مـن جنـاة هـاتا ي ن : جالنجم أبَّو وأقال
 .الجنـاة طيبـة

ًا : جنـيجنـي وأثمـر  .آنفـ

 .ثمره يجنى أن : حانالشجر وأأجنى

 .اجتنائه من : مكنتهالثمر وأأجنيته

 .وأالخلـى الجنى فيها : صاروأأخلت الرض وأأجنت

 .الجنـى لهـا : أنبـتالماشأيـة اللـه وأأجنـى

 .عليهـم : جـرأهلـه علـى وأجنـى

 .يجن لم ما أخيه علـى وأتجنـى

 .العسل : اجتنىالمجاز وأمن

243



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

:لي وأقع وأقد المطُر ماء وأصدتا الجراد : جنيتالعرب وأتقول
الخيـزران قنـا مـن اللين وأجنى رضوي شأماريخ من الحلم قطُف

ًا وأجاء مجهود وأرجل نفسه جهد د ه ج لجامه لفظ قد مجهود
 .: مشقةجهد وأأصابَّه

ريشي نتفن أعواما وأجهد المعيش شأدة إليك : أشأكورؤبَّة قال
وأحلـف القسيـم جهد بَّالله وأأقسم رهيش قرا عن الحبارى نتف
 .العـدوأ وأجاهـد المـر فـي وأاجتهـد اليميـن جهـد

 .السؤال في عليه : ألحالرجل وأجهـد

المر هذا في جهيداي وألبَّلغن طاقته أي وأمجهوده جهده وأبَّلغ
ًا : سقاهالمجاز وأمن ًا لبن هو : وأقيلزبَّده أخرج الذي وأهو مجهود
مجهودة وأمرقة وأمرقتك لبنك ماؤك يجهد : ليقال ماؤه أكثر الذي

 .الكـل جهيـدة وأأرض المال : جهدهجهيد وأمرعى

 .رأيه وأاجتهد جهده وأجهـد

 .وأانتشر : كثرالشيب فيه وأأجهد

ّي قال منك العارضين في - هد أج وأإذ صحوتا إذ تواتيك : لعد
ًا منه يترك ل الطُعاما يجهد : شأهوانجاهد وأغارثان القتير  .شأيئ

صدره في ما فلن وأأجهر أنا وأأجهرته ظهر إذا الشيء جهر ر ه ج
ًا أي جهرة وأرأيته  .عيان

 .: أعلنهبَّكذا وأجهـر

 .صوته بَّهما : رفعوأقراءته بَّكلمه جهر وأقد

جهور وأرج جهوري وأصوتا الصوتا جهير وأهو جهارة صوته وأجهر
 .وأجهوري

 .أسـره مـا بَّعد أظهره أي هينمه بَّعدما الحديث وأجهور

 .بَّخطُبتـه مجهـر وأخطُيـب
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ًا بَّالمـر وأجاهرتهـم ًا بَّه عالنتهـم أي جهـار فجهرته وأرأيته علن
 .وأاجتهرته

 .المرآة عظيم : رأيتهوأاستجهرته

ًا : إنقال تجهره ما إذا العين بَّـه تحلـى مفخره لكريـم سراجـ
 .وأهيئته بَّجماله : راعنيفلن وأجهرني

إذ شأنئتك وأجيش عيني في : كثروأاوأاجتهرتهم الجيش وأجهرتا
ًا جهرك أبَّصرتا مغيباتهم أي الجهـر تابَّعـة القـواما غايـب وأما سيئ

 .لهيئتهم تابَّعة وأمخابَّرهم

 .جهره وأأسوأ جهره أحسن وأما

 .العين تجتهره وأمنظر جهرة ذا كان إذا الجهارة بَّين جهير وأفلن

العطُاس جهير الكلما جهير الروأاء : جهيرالرشأيد في أعرابَّي قال
بَّخلـق الرجـال وأيعلو الظليم خطُو الين على وأيخطُو النغم جهير
 .مجتهر مشتهر وأفلن عمـم

 .للمعروأف هراء وأهم : خليقللخير جهير وأهو

تنابَّـل غاير حلماء تراهـم حيـن للمعـروأف : جهـراءالخطُل قال
في عينهمـا : تسـدرجهـراء وأامـرأة أجهـر وأرجـل أشأـرار

 .الشمس

 .شأيء يسترها ل : عراءجهراء وأأرض

 .جهراوأاتا أعرية وأوأطئنا جهراء لنا : جهرتاوأتقول

 .وأالجهيرة السريرة عفيف وأفلن

عـف للجيران الحسان وأيتابَّع طرفه ريبة الجاراتا يتبع : لقال
وأجهرنا طعان فسق أراك اشأتضيم فإذا مثلها وأالجهيرة السريرة

 .صبحناهم فلن بَّني
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وألما تبعدوأا ل أل لهم وأقلت نفسي أجهشت حرائق رأيتهم لما
 .فزعيـن نهضـوا أي إلـّي جهشـوا رأوأنـي

 .بَّهـش ثـم : جهـشوأتقـول

ّ بَّهشـه كانـت وأمـا  .العبرة هي جهشه وأبَّعدها إل

 .عنه : أعجلهكذا عن أجهشه ض ه ج

 .عليه وأغالبناه صيده عن فأّجهضناه الجارح وأصاد

 .وأأجهضوهم أماكنهم عن وأأنهضوهم

 .وأمجهض جهيض وأحوار : أسقطُتالناقة وأأجهضت

أوأ ميت جهيض كل الداوأي المشتبه في : يتركنالنجم أبَّو قال
 .بَّالمر جهل وأقد جهول فلن ل ه ج حي

 .فلن حق وأجهل

 .عليهم : يتسافهقومه على يجهل وأهو

وأفـي الجاهلينا جهل فوق فنجهـل علينا أحد يجهلن ل : ألقال
ً بَّالشـك : " كفـىمثـل الجهـلء الجاهليـة فـي ذلـك " وأكـان جهـل
 .القديمة وأهي

 .بَّالجهل : رماهصاحبه وأجهل

ً : عدهوأاستجهله  .جاهل

 .جاهل أنه نفسه من : أرىوأتجاهل

 .: سافههوأجاهله

 .مجاهله انقلبـت ثـم مجاملـه منهمـا وأرأيـت

 ". مجهلة " وأالولد
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 .معلم خلف بَّها علم : لمجهل وأفلة

 .: حركتهالغصن الريح : استجهلتالمجاز وأمن

تصابَّي وأكيف المنازل وأاستجهلتك الهوى : دعاكالنابَّغة وأقال
 .استخفتك أي شأامل وأالشيب المرء

اشأتد :القدر " وأجهلت الفرار استجهل الفرار : " نـزوأمثـل وأفـي
 .تحلمت نقيض غاليانها

أجوافها جهلـت إذا جلة الولئـد تصاديهـا : وأدهيـمأحمر ابَّن قال
 .تحمل : لموأقيل قط تحلب : لممجهولة وأناقة تحلم لم

 .سيرها في : تخفمجهال وأناقة

عـن تـورع كمـا تورعها حتى الضحى رأد : مجهالمقبل ابَّن قال
 .الخلقة ضيق اللحم كثير : غاليظجهم وأجه ما ه ج الخرفا تهذائـه

ًا : وأتريكالسعدي المخبل قال وأل مختلـج ظمآن ل كالصحيفة وأجه
وأرجـل وأجهامـة جهومـة جهـم وأقـد الكريـه الباسـر وأهـو جهـم
 .السد بَّه وأيوصف الوجه جهـم

أن هو وأقيل مكفهر بَّوجـه استقلتـه إذا وأجهمتـه الرجـل وأتجهمـت
 .القول في له تغلظ

تخنـه لـم ظبـي داء بَّنـا فإننا عمروأ أما تجهميني فل : تجهمنييقال
 .السحر من قريب وأهي الليل جهمة في وأخرج عواملـه

ينعـب لـم وأالديـك مجهمة بَّاكرتها صهبـاء : وأقهـوةالجعدي قال
 .الجهمة في : ساروأاوأاجتهموا

 .جهاما وأمدراره كهاما غاراره : فلنوأتقول

 .الكراما يتجهم : الدهرالمجاز وأمن

 .يصبه لم إذا أملي وأتجهمني
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 ". اليقيـن الخبـر جهينـة " وأعنـد ن ه ج

 .الخبار وأجهينة السرار كنيف : فلنوأتقول

 .جهيله فوجدناك جهينة وأحسبناك

 .مجهيـة وأالسمـاء : أصحـتالسمـاء أجهـت وأ ه ج

جهوان : بَّيتالعرب مـن وأسمعـت جهـواء وأدار أجهـى وأبَّيـت
 .سكـران فـي كسكـرى جهـوى مؤنثـه وأقيـاس

إل سلح : ماليقالت سلحك فمـا القـّر أقبـل : قـدللعنـز وأقيـل
 .مكشوفة أي المأّوأى فأّين ألوى وأالذنب جهوى لست

 .: قطُعهوأاجتابَّه الثوب جاب ب وأ ج ه ج ه ج

 .القمص وأجوب جيبه : قورالقميص وأجاب

كذا إلى " وأأجابَّه بَّالواد     الصخر     جابَّوا " : خرقهاالصخرة وأجاب
 .له وأاستجاب وأاستجابَّه

 .دعاءه الله وأاستجاب مجيـب ذاك عنـد يستجبـه : فلمقال

 .القمريتان وأتجاوأبَّت

ًا " أساء وأ  .وأالطُاقة كالطُاعة إجابَّة " أي جابَّة فأّساء سمع

 .الظلما وأجاب وأاجتابَّها الفلة : جابالمجاز وأمن

خبر جائبة عندك وأهل الظلما أدرع تجـوب : بَّاتـتناقة يصف قال
 .الخبار جوائب فلن وأعند البلد جابَّت التي المغلغلة وأهي

جوائب إليكم - بَّت ثا وأقد خبرتم وأقد : فاصدقونيزبَّيد أبَّو قال
كلمك أوأل يتجاوأب وأل متجاوأب متناسب فلن وأكلما النباء
 .وأآخره
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من بَّالكثير أجابَّت الغيث من اليسير أصابَّها إذا سهلة وأأرض
 .النبت

في السعيط يسقى الغسـل غاسـل يجيـب : مغدوأدنالعجاج قال
من جائحة بَّهم وأنزلت السنة اجتاحتهم ح وأ ج الصندل رفاض

 .الجوائح

 .الجوائح نزوأل من أشأد الحوائج : رفعوأتقول

ًا فلن جاد د وأ ج ًا السماء وأجادتا جود جودة المتاع وأجاد جود
 .جودة الفرس وأجاد

ًا الرجل وأجيد  .: عطُشجواد

 .وأجود وأأجاوأيد أجواد قوما من جواد وأرجل

بَّخل بَّه وأأنتم جود بَّه فهـن مكانـه عرفنـا قد فضل : ففيهنقال
 .المطُـر مـن تجاوأيـد وأأصابَّتـه : ممطُـورمجـود وأروأض

 .جياد وأأمتعـة جيـد وأمتـاع

ًا يكـون أن وأطلبـت : تخيرتـهوأتجودتـه الشـيء وأاستجدتا  .جيـد

 .فيها : تنوقصنعته في وأتجود

مجيد وأصانع وأأجاد فعل فيما وأأحسن وأجوده الشيء وأأجاد
 .وأمجـواد

ًا رجـل : أنشدنـيالنضـر وأعـن إنه :فقال وأالله : أجادفقلـت رجـز
ًا كان  .مجواد

 .مجاوأيد وأهم

ًا وأأجدتك ًا : أعطُيتكهثوبَّ  .جيد

ًا أجود أيهم : ينظروأنالحديث يتجاوأدوأن وأهم  .حديث
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ًا وأعدا عدوأه في وأجود ًا عدوأ  .جواد

ًا عقبة وأسرنا ًا جوادين وأعقبتين جواد ًا وأعقب ًا أجواد أي وأجياد
 .طويلة بَّعيدة

اللـه بَّحمد قومـي اللـه أداما مـا وأأبَّرح خيل من جواد وأفرس
ًا ًا منتطُقـ ًا : وألدتافلنة وأأجادتا مجيـد ًا وألد  .جواد

ًا وأبَّت  .عطُشان أي مجود

: يشتاقفلنة إلى ليجاد وأإنه لقائك إلى لجاد : إنيالمجاز وأمن
 .: يظمأّتقول كما إليها

ًا : جيدقيل وأإنما  .مفازة للمهلكة كقولهم التفاؤل إلى ذهابَّ

 .: عطُشجيد وأفلن

 .: غايثوأجيد

 .يسوق أي بَّنفسه وأيجود

صدق النمرق عاطف الكرى صبابَّاتا من : وأمجودلبيد وأقال
ًا وأجد السفر في ابَّتذل إذا أي المبتذل  .صلب

 .الكـور بَّعـد الحـور وأمن الجور من بَّالله نعوذ ر وأ ج

 .وأجـورة جـارة وأقـوما

ًا وأجـورتا  .عدلته : نقيـضفلنـ

 .القصـد عـن وأجـار فلـان علينـا وأجار

 .: مقـوضمجـور وأطـراف

 .: قوضوهابَّيوتهـم وأجـوروأا

 .: الميلالجور من وأهو فجوره وأطعنه
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 .عذابَّك مـن أجرنـي وأاللهـم مجيـرك أي جـارك وأاللـه

 .وأاجتوروأا وأتجاوأروأا جيرتي وأهم الجوار حسن وأهو

 .فأّجره استجارك وأمن

 .جارتيه بَّين يناما عنهما الله رضي عباس ابَّن وأكان

للعادة المتجاوأز الكثير أي الجور المال من : عندهالمجاز وأمن
 .الضخمة : للواسعةجائرة وأقربَّـة جائر : غاربقولهم وأمنه

 .فلن بَّني أرض : جارتاوأارتفع نبتها طال إذا للرض وأيقال

 .الكثرة : مفرطاجور وأسيل

 .أدراجه على يرد ل جور سيل : هذايقال

خباء وأتجور العّرا وأقاهـا وأل إلههـا الجـورا الوابَّـل سقاها : فلقال
 .ظلمه انجلى إذا الليل

قضى ما جل قضى لما له : وأقلتالليل يصف أحمر ابَّن قال
 .الفل وأأجواز الفلة جوز قطُعوا ز وأ ج فتجورا فوقنا خباء وأطار

ًا الحوض تنوش : بَّاتتقال ًا عل من نوشأ أجواز تقطُع بَّه نوشأـ
الوسط : بَّيضاءجوزاء وأشأاة الوسط وأهو الليل جوز وأمضى الفل
 .الجوزاء سميت وأبَّها

 .جوز من وأأنّم

 .الجـوز : كثيـرةمجـازة وأأرض

 .وأتجاوأزتـه وأجاوأزتـه وأأجزتـه المكـان وأجـزتا

خبت بَّطُن بَّنا وأانتحى الحّي ساحة أجزنا : فلماالقيس امـرؤ قـال
 .الصراطا إجازة على الله وأأعانك عقنقل خفاف ذي

 .الجسر وأهي النهر مجازة وأعبرنا وأمجازتهم القوما مجاز وأهو
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 .القاضي وأأجازه وأالنكاح البيع وأجاز

 .العقل يجوزه ل مما وأهذا

 .وأأجازنيها العقبة بَّي وأجاز

بَّه يجوز ماء أجازه من وأأصله وأبَّجوائز سنية بَّجائزة وأأجازه
 .الجواز الماء ذلك وأاسم سقاه أي الطُريق

ًا وأسقاه فأّجازني لماشأيتي أوأ لرضي ماء استجزته وأيقال جواز
 .لرضه

وأخذ حبسي وأأقل جـوازي عجـل نفسي فدتك الماء قيم : ياقال
 .لـه يتعـرض لئـل المسافـر صـك وأهو أجوزتكم وأخذوأا جوازك

 .ذنبـه عـن وأتجـاوأز المسـيء عـن وأتجـاوأز

 .عنا وأتجـوز عنـا وأتجـاوأز عنـا اعـف وأاللهـم

 .فيها : ترخصوأغايرها الصلة في وأتجوز

 .يردها وألم جوزها إذا الدراهم أخذ في وأتجوز

 .وأالفساد بَّالعيث فيها : داروأاالديار خلل جاسوا س وأ ج

 .يتخطُاهم أي الناس يجوس فلن وأجاء

 .صدره أي وأجوشأنه جوشأه ضرب ش وأ ج

 .جوشأن جمع الدروأع وأهي الجواشأن عليهم وأخرجوا

 .صدر أي منه وأجوشأن الليل من جوش : مضىالمجاز وأمن

 .للـدوأاء وأتجـوع وأجوعـه أجاعـه ع وأ : جالطُرماح قال

 .جائـع وأهـو إل الدهـر تـراه : لمستجيـع وأفلـان
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 .وأمخامص مجاوأع وأأصابَّتهم مجاعة عاما وأهـذا

ًا سليت ما : فإنكعقيل بَّني بَّعض قال المال عن شأحيحة نفس
مجاع قدر على كذا موضع من وأفلن المجـاوأع بَّمثل الدنيا في

يجوع مـا قـد علـى أي الريـان معطُش قدر وأعلى الشبعان
ًا الشبعـان  .إليـه يصـل حتـى سائـر

قـدر علـى شأبـاما ديـار مـن كـان إذا " حتـى الحديـث وأفـي
 .لهمدان بَّجبل سموا قبيلة اسم " هو الشبعان مجـاع

إلى يسمو وأعاد سؤدده فضل شأباما أهل نال : قدالعشى قال
 .: للحمصانةوأشأاحها : جاعالمجاز وأمن وأاطلعا الجربَّاء

 .قدره وأأجاع القدر جائع وأفلن

تجع لم مشبعـاتا قـدوأر فـي أطعموا شأمال هاجت : وأإذاقال
عطُشان فلن إلى لجائع وأإنك وأأعطُش أهلي إلى لجوع وأإني
إلى وأقلبي تعّجل عنها الهم لمضي : وأإنيالهذليين بَّعض قال

 .داء جوفه في ف وأ ج جائـع ظمـآن اسمـاء

جـوف وأقصـب وأصمـاء أصـم : خلـافجوفاء وأقناة أجوف وأشأيء
ًا مجوف وأفـرس  .جوفه البلق : بَّلغبَّلق

ًا : وأمجوفقال زكـا قوائمـه خمـس على يعدوأ عنانه ملكت بَّلق
وأطعنه الطُاعن وأأجافه جوفه إلى : وأصلوأالدوأاء الطُعن وأجافه
 .جائفـة

ّوفه كناسه الوحشـي وأاجتـاف  .جوفه : دخلوأتج

ًا وأنزلوا  .الواسعالمطُمئن المكان وأهو الرض أجواف من جوف

 .جوف وأقوما له فؤاد ل : جبانوأمجوف أجوف : رجلالمجاز وأمن
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هـواء نخـب مجوف فأّنت عني سفيـان أبَّـا أبَّلـغ : ألحسان قال
ّنا تزجركم أحلما أل كعب بَّن : حاروأقال الجوف من وأأنتم ع

 .وأأغالقوها : ردوأهاالبَّواب وأأجيفوا الجماخير

 .وأالفرج : البطُنالجوفان الناس وأأهلك

 .: جمعتهمالقوما جوقت ق وأ ج

ًا : جمـعفلـان وأتجـوق  .النـاس مـن جوقـ

ًا منهـم وأرأيـت ًا يساقـون جوقـ  .دخيل هو وأقيل سوق

ًا الميدان في الفرس جال وأكانت جولة الحرب في وأجالوا جولن
 .جولة لهم

مجاوألة بَّينهما وأكانت جوابَّة جوالة وأهو وأطوف البلد في وأجول
 .وأمطُاردة

تجاوألنـا كتيبـة ضربَّنا قد الحجاز : بَّكلمرداس بَّن العباس قال
 .الحرب في وأتجاوألوا وأنجيلها أرضها عن

بَّؤسي أوألو الحفاظ يوما تجاوألنا في أنا تعلم : وأالخيلالنابَّغة قال
 .القداح وأأجـال وأإنعاما

 .غاربَّالك جوالة وأخذ غاربَّالك على جال ما وأخذ

 .السحاب الريح وأاستهجالت

 .بَّه مرتا ما الخيل وأاستجالت

ضللتهـا إلـى هداهـم عـن : صرفتهمالشياطين وأاجتالتهم
 .لنفسها وأاختارتهم معها يجولوا بَّأّن وأأخذتهم

" الشياطين فاجتالتهم حنفاء عباده الله : " خلقالحديث وأفي
ًا يجمع جدتين ذي كأّحقب : تراهاالعشى وأقال وأيجتالها جون
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تجول التخدير قبل الفتاة تلبسه ثوب وأهو مجولها في وأبَّرزتا
 .فيه

جانب وأأصله وأتماسك رأى أي معقول وأل جول : مالهالمجاز وأمن
 .البئر

 .وأجالهـا البئر جول : انهدمايقال

 .بَّينهم فيما الرأي وأأجالـوا

 .المر هذا في مجال له يبق وألم كذا أفعل أن صدري في وأيجول

 .وأشأاحاها جال وأقد : هيفاءالوشأاحين جائلة وأامرأة

كأّنني الهموما جولـان أقـاذف ما وأهو الهموما جولن قلبه وأفي
في الجائل رأينا أي الجهاما وأاستجلنا صياد حبالـة أصابَّتـه شأبـوب

 .غايره ينشأّ لم أي غاير ل الجهاما هو الفق

 .جون وأأشأياء حمرة فيه : أسودجون شأيء ن وأ ج

ًا : وأاجتبنالعجاج قال  .العرق يريد الزفـت كعصـار جونـ

الشقشقة وأهي الجونة شأبه العطُار كقفدان جونة : فيوأقال
 .السفط وأهي بَّالجنة

 .وأكدرية جونية وأالواحدة وأكدري : جونيضربَّان : القطُاوأيقال

القفعاء تنبت ما بَّالّسّي مرتعهـا القسـم كحصـاة : جونيةزهير قال
ّوي وأأصابَّني كذا عن جويت ي وأ ج وأالحسك في داء وأهو ج

 .وأاستجويته الطُعاما وأاجتويت الطُعاما منه يستمرأ ل الجوف

 .غاذارها يوافقنا : لمأرضكم وأاجتوينا

في " وأنزلنا فاجتووأها المدينة العرنيون : " دخلالحديث وأفي
وأقيـل البيـوتا وأسـط محلتهـم فـي فجـوة وأهـي فلـان بَّنـي جواء
 .الهجل وأهـو الجـو جمـع هـو
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 .وأسطُها في أي اليمامة جو في وأأقمت

 .أبَّغضهم إذا القوما : اجتوىالمجاز وأمن

العضاه سوق تجتوي كمتا تجثويكم أكبادنـا جعلـت : لقـدقال
ًى وأمياه : منتنجوي وأماء الكرازنا  .بَّالمصدر وأصف لنه جو

ًوى ل سماء ماء المزاج كان : ثمقال ء ي ج مطُـروأق وأل آجـٌن ج
مباركة جيئة وأجئتنا بَّك اء وأما كثير بَّخير وأجاء إليه وأجئت جئته

 .الغيـث وأجاءكـم

وأالناس : جايجـيفيقولـون الهمـزة يدعـون : وأقـدزيـد أبَّـو قـال
 .يجون

 .إليه : ألجأّهكذا مكان إلى وأأجاءه

 .وأافقته أي الغيث جايأّتا المكان هذا جاوأزتا وألو

 .جرحه ناحيتي بَّين وأجايأّ

 .ربَّك : جاءالمجاز وأمن

 .الضروأرة بَّي وأجاءتا الحاجة إليك وأأجاءتني

 .عليهما : حدرتهخديها على ثوبَّها وأأجاءتا

 .ثيابَّها فضول : أرسلتقدميها على وأأجاءتا

الخـداما علـى تجـيء ل حواسر مردفاتا النساء بَّكر : إذالبيد قال
:وأيقال جيد غايد وأنساء جيد وأبَّها جيداء وأامرأة أجيد رجل د ي ج

 .الخيل أجياد أقبلت

 .: غالتوأاستجاشأت القدر جاشأـت ش ي ج

 .جياش مرجل صدره وأكأّن

ًا : جمعفلن وأجيش  .جيش
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 .الجيوش : طلبكذا مكان من المير وأاستجاش

 .بَّالمواج البحر : جاشالمجاز وأمن

 .بَّالغّل علّي ليجيش صدره وأإن

 .نفسه إليه وأجاشأت

وأيرتاح لمًى دمنـة كـل في النفس إلّي : تجيشالرمة ذوأ قال
ّوق الفؤاد  .بَّينهم الحرب وأجاشأت المش

غال حميها إذا عنا وأنهنؤهـا فنديمهـا قدرهـم علينـا : تجيـشقال
 .العنان جياش وأفرس

العنان وأجياش عنـود شأطُبـة كـل أفراسنا بَّنا : تعادىحسان قال
ً رحيلنـا عنـد لجيضتهـن وأتـرى ض ي ج مناقل جنة بَّهّن كأّن وأهل
 .البَّل نفرة يريد أوألق

 .وأأنتنت جيفة : صارتاالميتة جيفت ف ي ج

 .الحمار جيفة من الفجار عن أهون وأالمؤمن

إل وأماهم الجيف هؤلء : ماوأالجبناء للكسالى : قولهمالمجاز وأمن
 .جيف

وأجيل الترك من : جيلأصناف أي أجيال الناس من عنده ل ي ج
.الخزر من

 الحاء كتاب

 1 الحاء كتاب 

حبأّ الواحد وأخواصه قرابَّينه أي وأأحبائه الملك أحباء من هو أ ب ح
 .رشأإ بَّوزن
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وأمواكبه أحباؤه غايره إلى تفرقت حتى الدفن إل كان : فماقال
 .أحبائه معشر بَّحبائه يختص وأهو

 .بَّفلن إلّي وأأحبب إلّي حبيب وأهو أحببتـه ب ب ح

 .إحسانه إلّي وأحببه اليمان إليه الله وأحبب

 .: متحببإليهم محبب وأهو الناس إلى يتحبب وأهو

ًا يحاب وأفلن معـد بَّيـن وأفـرق يتحابَّـان وأهمـا وأيصادقـه فلن
 .تحـاب

 .القلوب محاب فلـان وأأوأتـي

 .: آثروأهاليمان على الكفر وأاستحبوا

 .حبب بَّمعنى حب الله جوار وأحبذا مكة بَّسكنى إلّي وأحب

 .تزوأرني بَّأّن إلّي وأحب المقدمـا تكـون أن إلينـا : وأحبقال

عـن عينـه غافلة فرميت تقتـل حيـن مقتولـة بَّهـا : وأحـبقال
الشراب على الحبـاب وأطفـا وأطحالهـا قلبهـا حبة فأّصبت شأاتـه

 .القوارير كأّنها ففاقيعه وأهي وأالحبب

ّوأن : حتىوأنظيره كالحب انتفخ أي تحبب حتى وأشأرب صار أي أ
 .الجوالق وأهو كالوأن

الديك إذا سلفة صبحت قد صدق : وأفتيانمقروأما بَّن ربَّيعة قال
إذا حبابَّهـا ينـزوأ بَّالماء وأمسحوطة طربَّا الليل من جوش في

الحباب : تخال: قولهالمجاز وأمن تحببا منهـا الغريـد المسمـع
ًا أعلها سوق إلى نورها فوق المرتقي قطُراتا أراد مبذرا جمان

ًا سماها الطُل  .بَّالجمان شأبهها ثم استعارة حبابَّ

مثل وأهي الحباحب نار إل يوقد ل صاحب كل إلى بَّغيض وأفلن
 .النفع وأعدما النكد في
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 .الحبار من حبر هو ر ب ح

 .المحابَّر أهل من وأهو

الحبار حسنة البَّل وأجاءتا وأهيئته حسنه أي وأسبره حبره وأذهب
 .وأالسبار

عمله حبـار إلى وأانظر العمل حبار وأبَّيده الضرب حبار وأيجلده
 .الثر وأهو

:محبور " وأهو يحبروأن     روأضة     في     فهم " : سرهالله : وأحبرهقال
 .عبرة بَّعدها حبرة وأكل مسروأر

 .بَّيلز بَّوزن وأحبر حبرة وأبَّأّسنانه اصفرتا أسنانه وأحبرتا

ّي : وألستالمازني وأأنشد بَّعبـدي وألسـت حبرة فيه على بَّسعد
أشأر ذا نعمان من بَّأّخضر : تجلوأحمر ابَّن وأقال التمر حقيبتـه
الحبيـر يلبـس وأفلـان الحبرا يستشرب لم البرق كعارض

وأسلم عليه الله صلى الله رسول كان اليمن وأحبراتا وأالحبـرة
 .وأيلبسها يحبها

 .محبر كلما وأهو شأعره يحبر مهلهل وأكان وأالكلما الشعر وأحبر

 ". الحبارى كمد فلن " وأماتا

 .السروأر سرير على وأاستوى الحبور حبير : لبسالمجاز وأمن

 .لنفسي : اختصصتهوأاحتبسته فاحتبس حبسته س ب ح

 .المحابَّـس في وأاللصوص وأالمحبس الحبس في وأاللص

ًا وأأحبسـت ً اللـه سبيـل فـي فرسـ .حبس وأهن حبيس وأهو وأخيـل

من الثقل كان فإن البيان من يمنع ثقل وأهي حبسة وأبَّفلن
 .خكلة فهو العجمة
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ًا أمواله : جعلالمجاز وأمن  .الخيراتا على حبس

شأتـى قبائـل مـن مجتمعة فرق وأهي وأالحابَّيش قريش اجتمعت
ًا يسمى جبل عنـد تحالفـوا لقريـش حلفـاء  .حبشي

 .جماعة أي منهم أحبوش : عنديوأيقال

من أحبوش بَّالرمل الخلطا المها صيران : كأّنالعجاج قال
 .اجتمعوا أي تحبشوا وأقد النباطا

أحابَّيـش وأسطُه البحر من موج إلى : وأجئنامالك بَّن كعب قال
وأالحبوش وأالحبش الحبش من حبشي وأهو وأمقنع حاسـر منهـم

 .وأالحابَّيش وأالحبوش وأالحبشة وأالحبشان

 .: سوداءحبشية وأناقة

 .الرامـي يـدي بَّيـن : ساقـطحابَّـض سهـم ض ب ح

 .حراك أي نبض وأل حبض بَّه وأما فأّحبض : أنبضتقول

أوأ حبـض بَّـك كـان : إنالفـرزدق إلـى عقـال بَّـن شأبـة وأكتـب
 .أبَّاك مزقوا قد جعفر بَّنـي فـإن شأعـر مـن نبـض

ًا : انتفخبَّطُنه حبط طا ب ح  .بَّالتحريك حبطُ

 .: مجفرالقصيري حبط وأفرس

 .السياطا من جلده وأحبط

ًا عمله : حبطالمجاز وأمن ًا حبوط الله وأأحبط بَّالسكون وأحبطُ
 .عمله

ً عمل : إنوأتقول ًا عمل ًا أصعد وأإن يحبطُه ما أتبعه صالح كلم
ًا إذا الماشأية بَّطُون حبط من استعير يهبطُه ما خلفه أرسل طيب

 .بَّه وأهلكت فاستوبَّلته الخضر أكلت
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 .وأبَّطُل : هدرالقتيل دما حبط وأمنه

ًا العنـز حبقـت ق ب ح ًا حبقـ  .عنـز حبقـة يسـاوأي وأمـا وأحباقـ

الحبق : رائحة" وأتقول حولية عناق يها تحبـق " ل مثـل وأفـي
 .البري الفوذنج وأهو العبق فائحة

وأقد عليه وأجهلوا سبوه إذا فلن على يحبقون : ظلواالمجاز وأمن
وأهو شأجرة بَّوزن حبقاتا قوما من حبقة وأفلن عليه تحابَّقوا
 .الجاهل السفيه

وأالرمـل المـاء فـي " وأللريـح الحبـك     ذاتا     وأالسمـاء " ك ب ح
أحسن وأما وأحباك حبيكة الواحد طرائق أي وأحبيك وأحبائك حبك

ًا يصف زهير : قالالرياح حبكتها ما النجـم بَّأّصـول : مكلـلغادير
 .مخطُط :محبك وأكساء حبك مائه لضاحي خريق ريح تنسجه

 .حبك الجعد وأللشعر مسبوك وأذهب محبوك وأشأٌي خطُه وأكأّن

على السود الخط وأهو الحمامة هذه حباك أملح : وأماوأقال
: كففتـهالثـوب وأحبكـت كفافهن أي الثوب حباك وأجود جناحها

 .موثق :محبك وأبَّناء : شأددتهالحبل وأحبكت

 .: وأثقتهاالعقدة وأحبكت

 .الفرا محبوك وأفرس

من هوتا عقاب كأّنه السراة محبوك كـل : علـىالعشى قال
رضي عائشة " وأكانت بَّه : احترمابَّالزار وأاحتبك وأتعلت مرقب

 ". الصلة في بَّإزار القميص فوق تحتبك عنها تعالى الله

وأالراء وأقوتها لشدتها سميت الداهية وأهي كرى حبو أما في وأهم
 .حبك حروأف إلى مضمومة

 .كرى يحبوا فسلم كرى حبو أما في : وأقعواوأتقول

 .وأحبائله حبالته نصب ل ب ح
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 .: أخذهوأاحتبله الصيد وأحبل

 .حابَّل كفة وأكأّنها

في ذلك وأكان زوأجها وأأحبلها حبالى وأهّن الحبل بَّينة حبلى وأهي
 .أمه بَّه حبلت حين أي فلن محبل

 .مستطُيلتان رملتان وأهما زروأد حبـى : جـازوأاالمجـاز وأمـن

بَّحبليها : زروأدبَّزروأد أنشدتهما قال بَّنفسه الزمخشري أنشد
فـي وأنزلـوا وأركابَّها ركبها من القوى حبال قصرتا الطُويلين

 .الدهنـاء حبـال

ممكن أي ذراعك حبل على وأهو الوريد حبل من إليه أقـرب وأهـو
 .مستطُـاع لك

 .وأوأصل عهود أي فقطُعوها حبال بَّينهم وأكانـت

 .وأنصره أعانه إذا فلن حبل في يحطُب وأهو

ّنه  .الخلق يعنون الحبل وأضيق الحبل لواسع وأإ

 .منـه تنفلت ل لها : ضابَّطللبَّل لحبالة وأإنه

 .الموتا وأاحتبله غاوائلهح وأبَّث حبائله نصب وأفلن

 .: شأغفتهوأحبلته فلنة وأاحتبلته

 .مخبول وأمحبول مختبل محتبل وأهو

 .طويل وأفرس

 .احتبل إذا الطُائر في وأأصله أرساغاه تراد المحتبل

يبرح ل لنه البراح عن حبل كأّنما السد وأهو بَّراح حبيل وأكأّنه
 .لجرأته مكانه
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 .بَّه تـرما وألـم لزمتـه إذا القـذى العين وأحبلت

وأحبلن أحبل وأهو منه حبل وأبَّه امتل إذا الشراب من فلن وأحبل
للصدفن حبل وأاللؤلؤ بَّالحب السنبل اكتنز إذا الزرع وأحبل

حبـل فالصائـر شأـيء فـي صـار شأيء وأكل للزجاجة حبل وأالخمر
 .فيه للمصير

ًا تغل حبلة وأله بَّالحبال الكرما قضبان شأبهت الكرمة وأهي صيعان
بَّالضم الحبلة وأأما الباء تفتح وأقد التاء بَّزيادة الحبلة للكرمة فقيل
 .العضاه فثمر

حبـن وأبَّـه داء مـن أوأ خلقـة البطُـن : منتفـخأحبـن رجـل ن ب ح
وأهي حبون بَّه وأخرجت اعتراه داء أوأ أكلـه كثـرة أحبنـه وأقـد

 .حبن الواحد مقيحة دماميل

إذا يحبو الصبي حبـا وأ ب ح دوأيبة وأهي العافية حبين أما وألتهنيء
 .زحف إذا يحبو المعقول وأالبعير زحف

ًا وألو لتوه فضله عرفوا وألو  .حبو

 .حباهم وأأطلقوا حبوته وأحل بَّنجاده وأاحتبى

 .وأبَّالعطُاء العطُاء وأحباه

إذا فلن وأبَّنو جزيلة حبوة وأهذه كريم حبـاء وأهو محبو مكرما وأهو
 .العطُايا أي الحبى أطلقوا الحبى عقدوأا

 .محابَّاة البيع في وأحابَّاه

يصيب ثم الرض على يزلج الذي وأهو حاب : سهمالمجاز وأمن
 .وأحواب مقرطساتا وأسهاما الهدف

ناطحت العرب تقول كما منها : دنوتاللخمسين وأحبوتا
 .وأناهزتها الخمسين
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: كلمـعالقيس امرؤ قال المسف السحاب وأهو الحبّي وأسقاكم
وأيخرج الحبي ينشىء من وأسبحان مكلـل حبـي فـي اليديـن
 .الخبي

 .وأأشأرف : عرضالرمل وأحبا

 .جاوأزناه أي وأرائنا من القرى وأادي حبا : فلماالقيس امرؤ قال

 .الضلع مشرف أي الشراسيف حابَّى وأفرس

 .وأتحاتّا فانحّت الشجرة عن الـورق حـت تا تا ح

 .الثوب عن وأالدما المني وأحت

 .: تناثرتاأسنانه " وأتحاتت اقرصيه ثم " حتيه

 .حتاتة منه يدي في وأما

 .ماله الله : حتالمجاز وأمن

ًا وأتركوهم ًا حت ًا بَّت ًا وأحت  .: أهلكوهمفت

 .عنه ردهم الشيء عن القوما وأحت

ًا الجري يحت كأّنه : سريعحت وأفرس  .حت

الديم صافي ملبده ابَّتل ما إذا حت كل : منجندل بَّن سلمة قال
منه أبَّقاها التي البقية سريع أي البراية وأحت يعبوب الخد أسيل

: عجلهاسوطا وأمائة درهـم مائـة : حتهقوله وأمثله بَّريه بَّعد السفر
 .له

المحاتد كراما وأقوما صدق محتد في وأهو المحتد كريم هو د تا ح
 .الواتد المجد إلى مستندوأن
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قال وأأوأتح أقل أي أحتر أطعم وأإذا أقتر أنفق إذا فلن ر تا ح
أحترتا أطعمتهم إذا تقوتهـم شأهـدتا قـد عيـال : وأأماالشنفري

 .السفر في يعولهم وأمن وأقائدهم القوما رئيس يريد وأأقلت

 .أنفـه حتـف مـاتا

هـو قيـل الحتـوف وأعاقبتـه وأيطُـوف يسعـى : المـرءوأتقـول
:السود قول عليه وأيدل الموتا قضاء وأهو الحتف بَّمعنى مصـدر

وأهو سـوادي يرقبـان المخـارما يهوي كلهمـا وأالحتوف المنية إن
ًا  .حتف جمع أيض

 .عدلة امرأة قيل كما حتفة : حيةوأيقال

من أخرجها الرقضاء الحتفة : وأالحيةالصلت أبَّي بَّن أمية وأقال
 .: أوأجبـهالمـر اللـه حتـم ما تا ح وأالقسم الله أمناتا حجرها

 .الحاتم له قيـل وألذلـك بَّالفـراق يحتـم البيـن وأغاـراب

 .الحاكم حكم أي بَّكذا الحاتم وأحتم

 .مرضّي وأحكم مقضّي حتم : هذاوأتقول

ًا وأقر جشأّن النفوس : وأإذاالطُرماح وأقال بَّحتمه اليقين ثبت خالد
 .كائن الله حتم ما بَّأّن استيقانه أي المقدار

 .لح عم : ابَّنكقولك حتم أخ وأهذا

 .الصلب وألد وأهو الحتم الولد بَّمنزلة لي وأأنت

ّيي ليلة عشت ما أنساك ل : فواللهالهذلي قال الخوان من صف
صحة في يشك ل الذي المحتوما الحق الولد وأمعناه الحتم وأالولد
 .نسبه

ّيان حتنان وأهما مثله أي حتنه هو  .الرمي في تحاتنا وأقد س

.الخير على محثوث وأفلن وأحثحثه وأاحتثه المر على حثه ث ث ح
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 .وأالزجر بَّالسوطا وأحثحثها دابَّته وأحث

ًا تأّبَّط قال ًا حثحثوا : كأّنمـاشأر بَّذي خشف أما أوأ قوادمه حص
 .: حركهالعين في الميل وأحثحث وأطباق شأث

ًا وأمضى السير حثيث وأفرس  .حثيث

ًا عيني في جعلت وأما ًا أي حثاث تحاث ما أفضل وأالتقوى غاماض
 .إليه وأتداعوا عليه الناس

 .رذالتهم من أي الناس حثالة هومن ل ث ح

ّقي إذا منه سقط ما الطُعاما وأحثالة  .ن

 .: حثالتهشأيء كل من للرديء وأيقال

 .بَّاله الله بَّهم يبالي ل حثاله إل الناس من بَّقي : ماوأتقول

 .تمر من حثياتا ثلث له حثي ي ث ح

 .حجله إذا الرماد وأجهه في : حثيالمجاز وأمن

 .سبقه إذا التراب وأجهه في وأحثي

ًا الشك وأجوه في : حثيالنجم أبَّو : وأقالقال يقطُع لمزمع تربَّ
الشك خلف يعني رأيه عن تخلجه التي وأهي الخوالج المور أقران
ّي وأعزما مزمع لرأي  .قو

وأهو الثلث عن الما تحجب وأالخـوة كـذا عـن حجبـه ب ج ح
 .الخير عن محجوب

تبلغ أي الحجب تخرق دعواتا وأله النساء على الحجاب وأضرب
 .حجاب الله دوأن المظلوما لدعو وأما العرش
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وأقد وأالحجابَّة الخاتم وأإليه حاجبه هو أي المير يحجب وأفلن
ًا المأّمون استحجب البيـت حجبـة وأهـم الحجبـة حسن وأهو بَّشر

 .الناس عن احتجب وأقد وأنحتجـب محجـوب وأملـك

 .وأالحجباتا الحجب مشرف وأفرس

 .الورك رأس وأالحجبة

بَّحاجب شأبه حرفها وأهو الشمس حاجب : بَّداالمجاز وأمن
 .النسان

وأضنت منها حاجب بَّدا غامامة بَّين كالشمس لنا : تراءتاقال
 .: أوأائلهالصبح حواجب وألحت بَّحاجب

لي لحت الصبح إذا : حتىالمحاربَّي سيحان بَّن الرحمن عبد قال
إلى أعرابَّية وأنظرتا أثوابَّي القوما نحو أسحب أدبَّرتا حواجبه

 .الرغايف بَّحواجب عليك فقالت الرغايف وأسط يأّكل رجل

 .السحاب في الشمس وأاحتجبت

 .الجبـل ظـل فـي أي الحجـاب ظـل في وأاقعد

الفؤاد بَّين تحجب جلدة وأهـو قلبـه حجـاب الخـوف وأهتـك
 .القلوب حجب يهتك خوف وأهذا وأالبطُن

 .شأهـب وأبَّحجـج شأهبـاء بَّحجـة خصمـه علـى إحتـج ج ج ح

محاجة بَّينهما وأكانت محجوةج خصمه وأفلن فحجه خصمه وأحـاج
 .وأملجة

 .الواضحة وأالمحاج النيرة بَّالمناهج وأعليكم المحجة وأسلك

 .كوامل حجج وأثلث كاملة حجة عنده وأأقمت

" هـؤلء وأ للمسافريـن كالسفـار عمار حجاج وأهم مكة وأحجوا
 ". بَّالحـاج وأليسـوا الـداج
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 .عجيج لهـم وأالحجيـج

 .تقصده أي الرفاق تحجه وأفلن

بَّالمحجاج الجراحة وأحج المزعفرا الزبَّرقان سب : يحجونقال
 .المسبار وأهو

 .حاجبها يقال كما الشمس حجاج : بَّداالمجاز وأمن

ًا فأّعجلت الراخ بَّأّذناب : فأّمستمقبل ابَّن قال حجاج بَّرم
ًا إليـك عجنا يترجل أن الشمس القوائم عصم محجلـة مـن فـرار

أصواتا الحجاجين بَّين ساكرة وأالريح أصواتها كـأّن الزنابَّير أمثال
 .البعوض من فراره كان الطُنابَّير

وأهذه الكعبة حجر فـي وأصليـت فلـان حجـر فـي نشـأّتا ر ج ح
 .الرمكة وأهي منجباتا حجور من منجبة حجر

الولد وأعق الكلب وأصاح الحجور وأسط الفحل خرس : إذاقال
الجيـش عايـن إذا الحصـان الفحـل أّن : معنـاهالجاحـظ قـال

أربَّابَّهـا الكلـاب وأنبحـت الحجـور لفت يلتفت لم السيوف وأبَّـوارق
 .عنهـم الرعب وأشأغلهن أوألدهن المهاتا وأعقت هيئاتهـم لتغيـر

 .اللـب وأهـو حجـر لـذي عبـرة ذلـك وأفـي

 .: حراماعليـك حجـر وأهـذا

ًا القاضي عليه وأحجر  .حجـر

 .المـاء يمسـك منهبـط وأهـو الحاجـر مـن وأاستقينـا

 .مكة بَّطُريق مكان وأهو الحاجر أهل من وأفلن

 .جانبـاه وأهما العسكر بَّحجرتي وأأحاطوا ناحية أي حجرة وأقعد

 .بَّكيـة العيـن حـول وأحجـر
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.منه بَّك وأأحتجر الشيطُان من بَّك وأأعوذ وأحجر منـك بَّاللـه وأعـوذ

 .النقاب من محجرها وأبَّدا المحاجر بَّيضاء وأارأة

 .وأمـاء كثير رعٌي فيها مواضع وأهي وأحدائق محاجر وألهم

ًا طوالة وأادي من : تذكرنالشماخ قـال ًا مشربَّ قلـت وأقـد روأيـ
 .كالحجر : صلبوأتحجر الطُين وأاستحجر المحاجـر ميـاه

 .نفسه على : ضيقهالله وأسعه ما وأتحجر

 .أرضه حول وأحجر

 .بَّمثله قرن إذا بَّحجره فلن : رميالمجاز وأمن

الله وأجعل وأحجـاز حاجـز وأبَّينهمـا المتقاتليـن بَّيـن حجـز ز ج ح
ًا وأبَّينك بَّيني ًا حجابَّ  .وأحجاز

 .القوما بَّين احجز أي حنانيك بَّوزن وأحجازئك

 .المناجزة قبل وأالمحاجزة

بَّينهم وأكانت تحاجزوأا ثم وأتراموا : كافوهعدوأهم حاجزوأا يقال
ًا  .التحاجز وأهي حجيزي إلى صارتا ثم رمي

 .وأاحتجـز كـذا مـن وأاحترز

وأرأيته وأشأده طرفيه بَّيـن : لقـىوأسطُـه علـى بَّـإزاره وأاحتجـز
ًا  .بَّإزاره محتجز

ً " رأى الحديـث وأفي " وأاحتجـز أبَّـرق بَّحبـل محتجـزاص رجـل
 .وأحضنه حجزتـه فـي : احتملـهوأاحتضنـه الشـيء

أي السباسـب يوما بَّالريحان يحيون حجزاتهـم طيـب النعال رقاق
 .أعفاء

 .بَّه : استظهرفلن بَّحجزة وأأخذ
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قال وأسلم عليه الله صلى النبي أن عنه الله رضي علّي وأروأى
أنـت وأأخـذتا اللـه بَّحجزة أخذتا القيامة يوما كان إذا : "له

بَّحجزتهم وألدك شأيعة وأأخذتا بَّحجزتك وألدك وأأخـذ بَّحجزتـي
أي بَّعـض بَّحجـزة بَّعضـه آخـذ كلما " وأهذا بَّنا يؤمر أين فترى

 .متسـق متناظـم

إخفاء على يقدر ل " أي العكم في فلن يحجز " مـا مثـل وأفـي
 .أمره

وأجاءوأا مطُارق جلـد مـن تـرس وأهـي بَّحجفـة إتقـاه ف ج ح
 .وأالحجف بَّالحراب

 .مجاحفين محاجفين وأأقبلوا

وأيطُابَّق رجليه يجر وأخرج خلخال أي حجل ساقهـا فـي ل ج ح
 .القيد حلقتا وأهما حجليه في

أي الحجال لربَّاتا وأالحجول الرجال حجول : الحجولوأتقول
 .للنساء وأالخلخيل الرجال خلخيل القيود

 .: قيـدهبَّعيـره وأحجـل

 .قيـده : أزالوأأحجلـه

ًا الغراب وأحجـل  .حجلن

 .ثلث على العقير وأحجل

 .حجول قوائمه وأفي محجل وأفرس

محجبـة وأامـرأة حجالهـن فـي وأالنساء حجلتها في وأالمرأة
 .محجلة

وأرأيت القبحة وأهي الحجلة مشي تمشي الحجلة بَّيضة وأرأيت
 .القبجة بَّيضة تأّكل أي أختها تأّكل الحجلة بَّيضة
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تستر كما يستروأنها أي قدوأرهم يحجلون فلن : بَّنوالمجاز وأمن
 .العرائس

 .: مشهورمحجل أغار وأأمر محجل أغار وأيوما

ًا ركبـت : فقـدالجعدي قال ً أغاـر أمـر :أمره وأحجل محجـل
 .شأهره

وأأخرى بَّعجين بَّرجمة ضمدتا إذا وأقصبته بَّنانها المرأة وأحجلت
 .أبَّيض وأبَّعضه أحمر بَّعضه فخرج بَّحنـاء

 .حوقل إذا الحجلين في : طابَّقللشيخ وأيقال

الحجلين في وأطابَّقت الفتى يزع ما لقيت قد : أعاذلعدي قال
 .تبختر إذا مشيته في يحجل وأمر المقيد مشي

كذا على وأأردته عنه نكص إذا وأغايره القتال عن أحجم ما ج ح
 .إحجاما وأفيه عنه فأّحجم

ًا وأحسبته ًا فوجدته مقدم  .محجم

 .بَّالحجامة فمه : شأدالبعير وأحجم

في نحرهـا علـى الثـدي حجـم قد وأأعضه الحجاما وأحجمه وأاحتجم
ذا صار أحجم وأمعنى : منيرحاجم وأثدي نائر بَّهجة ذي مشرق

 .الرضيع يحجمه أن : أمكنوأقيل حجم

حجـم لهمـا بَّـدا بَّلـى حجمهمـا يبـد لم نحرها : رمانتاوألبعضهم
 .: صرفهعنه طرفه : حجمالمجاز وأمن كلبَّـادي

 .: نهشتهالحية وأحجمته

 .: عضتهالبعيـر الفحـول وأحجمـت

 .أمه ثدي الصبي حجم وأما
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 .الحجن بَّينة حجناء وأعصا أحجن عود ن ج ح

ًا يصف قال سيتيهـا فـي تأّلـب مـن قضبـة شأمالـي : وأفيقوس
عقافتـه وأهـي المغزل كحجنة حجنة وأله كالعقرب حجن

ًا فالعـوج الحجـن وأأمـا بَّعينـه المعـوج وأالطُـرف  .محجنة وأعصـ

 .الصولجان وأهو بَّالمحجن وأجذبَّه

 .بَّالمحجن : اجتذبَّتهالشيء وأاحتجنت

 .مالي فلن : إحتجنالمجاز وأمن

 .: صرفتهكذا عن وأحجنته

أنه يظهر بَّغيرها عنها الموّرى وأهي الحجون الغزوأة يغزوأ وأفلن
 .أخرى إلى عنها يخالف ثم جهة يغزوأ

 .المنتشرة لقواصيها ضاما بَّالبَّل القياما : حسنمال محجن وأفلن

أي وأاحتجانـه بَّالـال : عليكـمعاصـم بَّـن قيـس وأصيـة : وأفيقال
 .استصلحـه

 .حجنة ذؤابَّته وأفي أطرافه فـي : جعودتـهأحجـن وأشأعـر

وأحج وأحري بَّكذا حر وأهو وأالحجى الرأي أهل من هو ي ج ح
كذا يفعل أن لمحراة وأإنه وأأحجى بَّك أحرى وأالصبر وأحجّي

 .وأمحجاة

كمي في ما وأحجياك يدي في ما وأأحاجيك محاجاة بَّكذا وأحاجيتك
 .بَّها فبعل وأأحاجي أحجية عليه وأألقيت فحجوته وأحاجيته

 .النفاخة وأهي سبل من وأحجاة جبل من حصاة إل أنت وأما

" لمن بَّندقة وأراءك حدأ " حدأ مثل وأفي الحدأة من أخطُف هو
 .أظله قد بَّشر يخوف
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 .حدبَّة ظهره وأفي وأاحدوأدب ظهره حدب ب د ح

وأما النشز وأهو وأحدبَّة الرض من حدب في : نزلواالمجاز وأمن
 .منها أشأرف

 .الحداب فـي " وأنزلـوا ينسلـون     حـدب     كل     من     وأهم "

شأئت ما وأفيه أخيه على حدب وأه : تعطُفوأتحدب عليه وأحدب
 .وأالدب العلم حفدة على وأالحدب العطُف من

حـدب وأنـوق الهـزال مـن حراقفها : بَّدتاحدبَّار حدبَّاء وأناقة
 .ربَّاعّي منها فركب رابَّع حرف الحدب حروأف إلى ضم حدابَّيـر

ًا تجللت وأسيبه الملـوك بَّـان يزيـد : وألـولالخطُل وأقال من حدبَّار
علينـا : إعتكـرتاعنـه اللـه رضـي علـي كلـاما وأفـي أنكدا الشر

 .السنيـن حدابَّيـر

 .النعش وأهي الحدبَّاء اللة على وأحملـوه

ًا سلمته طالت وأإن أنثى ابَّن : كلزهير بَّن كعب قال علـى يومـ
.وأكثرته ارتفاعه وأهو بَّالغثاء السيل حدب وأجاء محمول حدبَّاء آلـة

الغدير سناما وأيقال الغدير حدب الشمال : نسجالعجاج قال
 .لعله :وأعرفه

 .فارتفع الريح بَّه جاءتا ما وأهو الرمل حدب إلى وأانظر

 .حدب وأأمور حدبَّاء وأخطُة المركب : شأاقأحدب وأأمر

وأخيرها المور حدب بَّه نزلت إذا أحزمها : مروأانالراعي قال
 .الشتاء حدب وأأصابَّنا بَّاردة : شأديدةحدبَّاء وأسنة مسئول

 .السن وأحديث الحداث من حدث هو ث د ح

 .الحدثان مـن ينجـو وأمـن وأأحداثـه الدهر حوادث بَّه وأنزلت
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 .أمره حدثان في ذلك وأكان

كل عليها وأجرتا عهدها حدثان دوأن من أبَّد : أتىالبعيث قال
 .وأاستحدثه الشيء وأأحدث شأمـل نافجـة

ًا موقف كل في يستحدثن : ظعائنالطُرماح قال يحسن وأما رهين
 .وأقنـاة قريـة الميـر وأاستحـدث الرهائن فك

ًا منـه وأاستحدثـوا ًا منه استفادوأا أي خبـر ًا خبر ًا حديث  .جديد

ًا أشأياعهم من الركب : أستحدثالرمة ذوأ قال عاوأد أما خبر
 .وأحدث قدما ما وأأخذه طرب أطرابَّه من القلب

وأهو صاحبه وأحادث فلنة إلى يتحدث وأهو بَّه وأتحدثوا بَّكذا وأحدثه
 .سميره كقولك حديثه

ّدثنسـاء وأحـدث ملـوك حدث وأهو حـدث وأرجـل إليهـم : يتحـ
منـه وأسمعت الحديث : كثيروأحديث الحديث حسن :وأحدث

 .ملح أحاديـث وألـه مليحـة أحدوأثـة

 .خطُيبي مثل : حسنةحديثي وأهذه

 .حداثة من وأهو

فاستعجمت فأّخليت أبَّن فلم ليلى الحداث مع : أتيتقيس قال
 .أحاديـث : صاروأاالمجاز وأمن خلئيا عند

ًا عنـه اللـه رضـي عمـر وأكـان كأّنمـا الحـدس صـادق أي محدثـ
 .الحنظل صغار وأهو بَّالحدج تراموا ج د ح

ثم بَّالحدج الرمي أصله بَّه : رماهبَّالسهم : حدجهالمجاز وأمن
على العانة وأهو الحلب استعاروأا كما بَّغيره للرمي استعير
 .بَّبصره : حدجهفقالوا وأاتسعوا غايره على للعانة الحلب
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تحسب بَّالطُرف تحدجني جئت ما إذا للغواني : مامقبل ابَّن قال
سوء بَّبيع وأحدجته غايري بَّذنب وأحدجني ضعفا زادني شأيبي
 .وأغابن بَّخدع ذلك ألزمته إذا ثقيل بَّمهر وأحدجته سوء وأبَّمتاع

بَّجربَّاء خربَّاق ابَّن حدجت بَّعدما البيع من خربَّاق ابَّن : يضجقال
ّد إذا البعير حدج وأمنه نازع وأهو ظهره وأألزمه الحدج عليه شأ

 .الحداجـة وأيسمـى للنسـاء مركب

.وأحادج حاد بَّين من وأرأيتهم وأالحدائج وأالحداج الحدوأج مرتا وأقد

 .احدده وأاللهم : منعهحده د د ح

 .حديه : حدادقالوا كرهوه من عليهم طلع وأإذا

 .حدد ذلك وأدوأن البواب وأهو كالح حداد وألفلن

ًاقال  .الله معاذ تقول كما كذا يكون أن : وأحدد

ًاالكميت قال ًا فينا سيبك يكـون أن : حـدد ممصورا يجيئنا أوأ زرم
 .بَّـد أي حـدد عنـه وأمالـي

 .الحـداد وألبسـت أحـدتا وأقـد محـد وأامـرأة

أي الدار في حديدي وأفلن لداره محادة وأداري محـادة وأحـاده
 .محادي

ّدالمجاز وأمن من وأهو حديد وأهو حدة وأفيه : غاضبعليه : احت
 .الرجال أحداء

 .بَّأّس أي وأحد جد وألفلن

 .الربَّيع فصل أي الربَّيع حد بَّه وأأقاما

بَّه مسى سلوة أخو وأجارها الربَّيع حد بَّه : أقامتالراعي قال
 .الندى يريد أملـح الليل
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 .الظهيرة حد وأأتيته

الظهيرة حد نمرقي تحمل الخرق قطُعت : وألقدالشماخ قال
فانحدر سفل إلى علو من حدرته ر د ح سبسب في عيهل

 .لحيته على لتتحادر دموعه وأإن إليه وأنظرتا

نهـر أوأ وأاد أعلـى من السفينة وأحدروأا صعبة حدوأر في وأهبطُنا
أي الحيدرة وأكأّنه : دحرجهالجبـل مـن الحجـر وأحـدر أسفلـه إلـى

 .السد

حطُائط له قيل كما لحيـم : قصيـرحـادر : غالـاماالمجـاز وأمـن
 .حدر وأقد حدارة وأفيه

من وأتحط بَّالفتل تقصره لن هدبَّه أطراف : فتلتالثوب وأحدرتا
 .طوله مقدار

ًا وأجعله وأّرمه أي جلده أحدر حتى وأضربَّه ًا حادر  .غاليظ

ًا بَّنفسه الجلد حدر وأقد  .حدوأر

من لبَّان جلدها ضاحي فوق ذر دب : لوربَّيعة أبَّي بَّن عمر قال
حـال عـن فحطُهـا فيها : أسرعالقراءة وأحدر حـدوأر آثارهّن

 .التمطُيـط

:السنة وأحدرتهم الكحـل يحـدر وأالدمـع الدمـع تجـدر وأالعيـن
 .المصار إلى حطُتهم

 .: أمشاهبَّطُنه الدوأاء وأحدر

أي بَّالحيـدرة اللـه وأرمـاه العاقـول خلـاف وأهـو الحادوأر وأشأرب
ّدتها في السد كأّنهـا الشديـدة بَّالداهيـة  .شأ

وأسوطا إليه الجيم بَّضم الثوب حدر من وأهو فتله السوطا وأحدرج
 .محدرج

 .السمر المحدرجة وأقنعه
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نفسه في وأحدس الفراسة وأهو بَّالحدس ذلك قال س د ح
 .حزره :الشيء وأحدس

بَّكذا حدسته من وأأصله حسد إل حدس ما وأفلن حـداس وأرجل
 .بَّالظن الرجم نحو وأهو رميته إذا

ما لعلم عنها : تبحثتالخبار عن وأتحدست المحدس بَّعيد وأفلن
 .غايري يعلمه ل

 .خبر حتـى وأيتحـدس يتحسـس : مازالوأتقول

الحدس من وأهو الظلم حنادس وأفي لليل ا حندس في وأسروأا
 .خاف نظر هو الذي

وأهي كثير وأماء خصب في أي البعير حدقة مثل في هم ق د ح
 .الماء بَّكثرة موصوفة

 .النضال في : للمهرةالحدق رماة وأهم

 .الحدق يخطُيء لم حذق إذا : الراميوأتقول

 .إلّي ينظروأن وأهم أي القوما حدق على وأتكلمت

القوما حدق على الخطُيب تغص حزما : وأكلمةالنجم أبَّو قال
فهو إليه : نظربَّعينه وأحدقه بَّتحذيق إلّي وأنظر إلّي وأحدق أمضيتها

 .حاذق

 .وأيسرة يمنة يحدق المريض وأرأيت

 .حادقة الذبَّيحة وأرأيت

 .أحاطوا إذا بَّه أحدقوا وأقد

وأبَّهجة رياضه أنق في فتنزهت كتابَّك علّي : وأردالمجاز وأمن
 .حدائقه
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 .المنية بَّه أحدقت قد وأفلن

على منكبيه أحد ارتفع قد الشق مائل أي أحدل أحدب هو ل د ح
 .وأحدل حدب وأبَّه وأاحدة خصية ذوأ أوأ الخر

 .عدل غاير لحدل وأإنه

من نهار في وأخرجت حره : اشأتدالنهار وأاحتدما الحر احتدما ما د ح
 .محتدما القيظ

 .التهابَّها صوتا وأهي النار حدمة وأسمعت

 .الصلود وأضدها الغلي : سريعةحطُمة بَّوزن حدمة وأقدر

ًا فلن صدر : إحتدماالمجاز وأمن  .: يتغيظعلّي يتحدما وأهو غايظ

 .الحمرة : شأديدمحتدما وأدما

 .الشراب احتدما وأقد السورة : شأديدمحتدما وأشأراب

اللهب بَّصوتا شأبه حلقه صـوتا وأهي السنور حدمة وأسمعت
 .وأهزمته حطُمته وأكذلك

ًا البَّل حدا وأ د ح بَّهـا وأحـدا حداتها وأهم البَّل حادي وأهو حدوأ
أي بَّها يحدوأن أحدية وأبَّينهم حداءه أملـح وأمـا لهـا غانـى إذا حـداء
 .أغانية

 .أتنه الحمار وأحدا

للسهم : يقالالمجاز وأمن السماحيج الحقب من ثلث : حاديقال
 .نصله وأهداه ريشه حداه مر إذا

 .: بَّعثتهكذا على وأحدوأته

أي النجم حادي وأطلع الطُور جبال من جاءتا حدوأاء وأالشمال
 .الدبَّران
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صلى الله رسول وأتحدى الغلبة وأنازعهم بَّاراهم إذا أقرانه وأتحدي
وأالصراع القراءة صاحبه وأتحدى بَّالقرآن العرب وأسلم عليه الله

الحاديـان فيـه يتبارى الحداء في وأأصله وأأصرع أقرأ أيهما لينظر
حداءه يطُلب أي صاحبـه منهمـا وأاحـد كـل فيتحـدى وأيتعارضـان

 .استوفاه بَّمعنى توفاه تقول كما

 .معارضك أي حدياك وأأنا

ّيا : أناقال الشيء حذ ذ ذ ح العفر بَّظهـر يمشـي من كل حد
 .وأحزة لحم من حذة وأأعطُاه قطُعه أسرع :وأهذه

 .مقطُوعه أوأ الذنب هلـب : خفيـفأحذ وأفرس

 .الطُيران سريعة أوأ الذنب ريش : قليلةحذاء وأقطُاة

 .القطُع : سريعأحذ وأسيف

 .السير : سريعةحذاء وأناقة

 .: سريعوأحثحاث حذحاذ وأقرب

 .عيب بَّها يتعلق ل منقحة أوأ : سيارةحذاء : قصيدةالمجاز وأمن

 .وأالنجح النفاذ : سريعةحذاء وأحاجة

 .شأيء على صاحبها يلوي ل : ماضيةحذاء وأعزيمة

الزماع وأاتخذ حذاء عزيمة قضاء على الفؤاد : وأطوىالراعي قال
 .الحق بَّها يقطُع التي المنكرة وأهي حذاء بَّيمين وأحلف خليل

 .بَّشيء منها أهلها يتعلق لم : سريعةمدبَّرة حذاء الدنيا وأوألت

أحد كل من ينفلت كأّنه أوأ الشأباه منقطُع شأديد : منكرأحذ وأأمر
 .وأكفايته تداركه على يقدروأن ل
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ًا ليها في إربَّة ذا الحذ المور : يقريالطُرماح قال وأإمرارهـا شأزر
 .منكر السرعة : شأديدأحذ وأسير

ًا لنا : فهاتيقال على : بَّعثـتالفرزدق وأقال عشنـزرا أحذ سير
وأصف الكم خفيف أي القميص يد أحذ يا فزار وأوأافديه العراق

بَّخفة وأأراد اليد وأهو عليه يشتمل ما خفة وأالمراد بَّالخفة الكم
 .خفيف قصير فكمه يده فقطُعت سرقة وأقيل السرقة اليد

صفيح في صخر كمرداة ململم أحـذ نبـاض : وأأروأعطرفة وأقال
 .إدراكه وأسرعة وأذكاؤه : خفتهوأحذذه القلب أراد منضد

ً تعدمن : لحسان وأقال أحذ عيش في نجـران بَّغضـه أحلك رجل
: للخفيـفأحـذ : رجـلقولهـم من وأالفقر الحال خفة فأّراد لئيم
وأفر وأحاذرته حذرته ر ذ ح عـن منقطُـع أنـه أراد أوأ اليـد ذاتا
 .الموتا وأحذا الموتا حذر

 .وأمحـذوأر مكـروأه كـل اللـه وأوأقـاك

 .تحذر ل : ذروأتقـول

 .احذر أي حذار أرماحنا من : حذاروأقال

 .الصيحة أوأ المغيرة الخيل وأهي المحذوأرة وأصبحتهم

ًا لجارهـم أمـن بَّيوتهـم : قـوماالعشى قال ضمت إذا يوم
 .كله الفزع جمعت أي الفزعا المحذوأرة

 .الحذر : شأديدحذرياٌن وأرجل

 .محترز : متيقظوأحذر حذر : رجلالكناية وأمن

 .: مستعدوأحاذر

تكتبا قـد حـاذر بَّأّلـف إلينـا محارب جاءتا يوما إل غاروأ : فلقال
 .وأمتأّهب متيقظ الفزع لن
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محـذوأف وأفـرس طرفه قطُع إذا فرسه ذنب حذف ف ذ ح
 .الذنـب

 .القوائـم : مقطُـوعمحـذوأف وأزق

 .قطُعة منه فقطُع : ضربَّهبَّالسيف رأسه وأحذف

 .بَّها : رماهابَّالعصا الرنب وأحذف

 .بَّها : وأصلهبَّجائزة : حذفهالمجاز : وأمنيقال

ما وأهي وأغايره طعاما من يسير شأيء أي حذافة رحله في وأما
 .أشأبهه وأما الديم وأشأائظ من حذف

 .شأفافه ترك فما وأشأرب حذافه أبَّقى فما : أكلوأتقول

ما كل حذف كأّنه حسنة تسوية : سواهالشيء الصانع وأحذف
محـذف فلـان وأمنـه وأتهـذب عيب كل من خل حتى حذفه يحب

المحذفة فقالت شأـر الصبيـان : أيالخـس بَّنـت وأقيـل الكلـاما
 .للمبالغة وأالتاء عمه وأيعصي أمه يطُيع الذي الكلما

المقتـدر الصانع حذفه المجن كسراة حبهة : لهاالقيس امرؤ وأقال
 .وأحذاقي حاذق وأسكين : قطُعهالشيء السكين حذق ق ذ ح

ًا : يرىذؤيب ابَّو قال على سكين فذلك خل وأإذا بَّدا فيما ناصح
:القـرآن : حـذقالمجـاز وأمـن : مقطُعأحذاق وأحبل حاذق الحلق

 .وأقطُعهـا قراءتـه أتـم

 .وأالحذاقـة الحذق بَّين فيها حاذق وأهو صناعته فـي وأحـذق

: حديدهاللسان : أحرقوأاللبن الخل وأحذق وأحذاقي حـاذق وأخـل
عنده مما أكثر وأادعى الحذق أظهر إذا علينا ليتحذلق وأإنه بَّينه

حـذما ما ذ ح وأالللما المتحذلقين من وأهو وأتحذلق حذلقة وأفيه
 .قطُعـه : أسـرعالشـيء

 .يحذما وأمـر : أسـرعوأقراءتـه مشيتـه فـي وأحـذما
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أذنت : " إذاالمقدس بَّيت لمؤذن عنه الله رضي عمر وأقال
 ". فاحذما أقمت وأإذا فترسل

 .بَّحذائه : صرتاوأحذوأته وأحاذيته وأبَّحذائه حذاءه جلست وأ ذ ح

 .وأحذتها وأحذوأها داره حذاء وأداري

ً النعال لي وأحذا :بَّالنعل النعل وأحذوأتا مثال على : قطُعهانعل
 .لها مماثلة قطُعتها

ًا حذاء الحذاء من وأاشأتريت  .حسن

 .حذاء على : حملنيوأحذاني فلن وأأحذاني

 .حزة أي لجم من وأحذية حذوأة لي وأحذا

 .السوية على وأيقتسمونه : يتصافنونهالماء يتحاذوأن فلن وأبَّنو

ًا : أحذيتهالمجاز وأمن وأهل عطُية أعطُيته أي وأحذية وأحذية حذي
 .جائزتك أي حذياك أخذتا

 ". وأالخلسة الحذيا " بَّين مثل وأفي

 .طعنته إذا طعنة وأأحذيته

ًا فأّبَّقي ضربَّة بَّالسيف الناب أحذي كنت : فقدمقبل ابَّن قال ثلث
 .المقطُوع أي المكعبرا وأالوظيف

ًا وأقال قينـاتا مزاحـف عرصاتها في الجمر خصيف : كأّنأيض
 .وأبَّياض سواد فيه رماد الخصيف إثمدا تحاذيـن

.الحراق من القطُع شأبه بَّه : يفعلاللسان يحذي قارص لبن وأهذا

 .سلبه أي ماله حرب وأقد وأحريب محروأب هو ب ر ح

ًا فحرب " وأخربَّته دينه حرب من : " المحروأبالحديث وأفي حربَّ
 .وأوأاحربَّاه : وأاوأيلهوأمنه
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 .وأحرائبه حريبته وأأخذتا

أهل من وأهو وأحاربَّته محـرب وأهـو الحـروأب في منغمس وأفلن
 .وأاحتربَّوا وأتحاربَّوا للحراب الحراب وأأخذوأا الحراب

ًا الرجل : حـربالمجـاز وأمـن  .أنا وأحربَّته حرب فهو : غاضبحربَّ

 .غاضبه شأدة في الحرب أصابَّه بَّمن شأبه وأمحرب حرب وأأسد

عنـق بَّـه وأسامـى دفهـا مرفقهـا : وأحـاربالراعي قول وأمنه
ًا عداوأة بَّينهما كأّن بَّاعده أي مسعر  .وأحربَّ

فالسيل الغني من الكريم عطُل تنكري : لالطُائي قول وأمنه
:الرض الخيل : حرثتالمجاز وأمن ث ر ح العالـي للمكـان حـرب
 .كالمحروأثة صارتا حتى داستها

ًا تحسبه : وأبَّلدقال كما ًا بَّـه الداعـي يجد ل محروأث يعني مغيثـ
 .كذلك صار حتى الخيل وأطئته

 .بَّالسير : هزلهاوأأحرثها وأالناقة وأحرث

 .: حّركهـابَّالمحـراث النار وأحرث

 .: قطُعهـابَّالسكيـن عنقـه وأحـرث

 .لها : اعمللخرتك وأاحـرث

 .وأتدبَّره دراسته : أطلتالقرآن وأحرثت

 .امرأتك أي حرثك وأكيف

ر ح الجـراد أكـل هّمـه فحرثـي قوما حروأث الجراد أكل : إذاقال
ًا صدره حرج ج  .وأحرج حرج وأصدر حرج

إلى السبـع وأأحرج إليه فحرجت : ألجأّنيكذا إلى وأأحرجني
 .أخذه حتى مضيق
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الصيد من له أسهم أي الصيد إلى له أدعى فإنه كلبك وأأحرج
 .نصيبه أي منه حرجه وأأطعمه

الضراء لرب - ج وأالحر كالثول الحراج : يبتدرنالطُرماح قال
حرج وأيأّخذ أحراجها يطُعمها أي الصفد : منيدخره يصطُفده

 .نفسه

 .النحل وأالثول

 .حرج الواحد الودع وأهي الحراج أناقها في محرجة وأكلب

 .: بَّاردةحرجف وأريح

 .المأّثم ضيق وأهو الحرج في : وأقعالمجاز وأمن

 .حرج وأل إسرائيل بَّني عن وأحدث

 .الحرج في : أوأقعنيفلن وأأحرجني

أي أصبح لما الصائم على وأالسحور الحائض على الصلة وأحرجت
ًا  .أمرهمـا وأضـاق حرمـ

 .: تأّثمكذا من وأتحرج مضيقز حراما أي حرج علّي وأظلمك

مجـال تضيـق التـي اليمـان وأهـي بَّالمحرجـاتا فلن وأحلف
:العين وأحرجت الثلث بَّالطُلقاتا أي بَّالمحرجاتا وأكسعها الحلف
 .البصر منافذ عليها فضاقت غاارتا

حـرج وأناقـة تنتقـب حيـن فيها العين : وأتحرجالرمة ذوأ قال
 .: ضامـرةوأحرجـوج

حرجة في وأهم وأمتضايقه الشجر مجتمع وأهو الحرج فـي وأدخلـوا
 .وأحراج وأحرجاتا ملتفة

ربَّيع جادكن ل سلم بَّذي تحملـوا حين الحّي حرجاتا : أبَّاقال
 .الظلما من حراج وأدوأنه
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الظلماء من حراج وأدوأنها أوأس أما طرقتنا : ألميادة ابَّن قال
 .وأتضامت : اجتمعتالبَّل وأاحرنجمت غارابَّها يعشى

ًا : عايـنبَّعضهم قال شألـه أقصـى يكـون نعمـه كالحـراج حيـ
 .وأحارد عليه حرد وأهو : غاضبعليه حرد نجمه محـر

 .حوارد وأأسود حارد وأأسد

ًا : لعلكالفرزدق قال ّنما تريني أن يوم السود حوالي بَّنـي كأّ
ًا وأحـل حريـد فريـد وأفلـان الحوارد ًاحريـد القوما عن : متنحي
 .حريد وأكوكب

 .قصدك أي حردك وألحردن

 .كالكوخ : مسنممحرد وأبَّيت

 .وأحروأد محارد وأناقة لبنها : قلالناقة وأحاردتا

حدبَّاء فكلها الضريع هزما في : فحبسنعيزارة ابَّن قيس قال
 .مطُرها : قلالسنة : حاردتاالمجاز وأمن حروأد اليدين دامية

 .: تنكدتاحالي وأحاردتا

 .أمسك ثم يعطُي : كانفلن وأحارد

وأالبخـل تحارد وألـم أقـواما جـارد جامد كل يبس إذ : وأأنتقال
وأيوما يوما يا وأحررتا يحر يومنا حر ر ر ح الجاعد أيديهـم فـي
 .الحرارة : شأديدحار وأطعاما الحر : شأديدحار

 .حرة وأبَّه العطُش : شأديدحران وأزجل

 .القرة تحت بَّالحرة الله وأرماه

 .حرى وأكبد

 .وأالحرائر السمائم وأهبت الحروأر وأهبت
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حر وأهو رقبة تحرير وأعليه موله وأحرره بَّالفتح يحر المملوك وأحر
 .وأالحرية الحرار بَّين

عتيـق الحـرار بَّعد من رد وأما شأهادة عليه تزوأيج رد : فماقال
حريـرة منهـا : طلبـتوأحـرتا لـي فحـررتا فلنـة وأاستحـررتا

 .لـي فعملتهـا

 ." بَّالضم لك أحر وأأنا " ذري الحديث وأفي

 .وأبَّحرارهم فلن بَّني بَّحرة وأمررتا

 .وأحروأرية وأحرية كرما فلن : فيالمجاز وأمن

قـوما وأهـم الحروأرية من تكون أن الحروأرية من : ليسوأتقول
 .وأالمـد بَّالقصـر حـروأرا إلـى نسبـوا الخـوارج مـن

:حرة وأرملة فيه رما : لحر وأطين فيها سبخـة : لحـرة وأأرض
 .النباتا طيبة

 .وأسطُها في أي الدار حر في وأنزل

وأتضمر مليونة النـدى نسـف بَّلده بَّحر آلـاف : وأتسعـةبَّشر قال
 .بَّحسن أي بَّحر منك هذا وأليس

ً داء حبك يكن : لطرفة قال ّي منك هذا ليس قاتل وأوأجه بَّحر ماوأ
 .وأجهه حر وأضرب حر وأكلما حر

أذن في أي معلقـة الذفري حرة في : وأالقرطاالرمة ذوأ وأقال
 .ذفراها حرة

وأحّرتاه مسموع كل يعي سمعه حافظ : أيزهير بَّن كعب وأقال
 .أذناه

 .وأحّرتيك كريمتيك الله : حفظوأتقول

 .سقطُه وأإصلح حروأفه بَّإقامة وأخلصه : حسنهالكتاب وأحرر

286



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

 .مطُبوخ غاير يؤكل ما وأهي البقول وأحرية البقول أحرار من وأهو

ًا : يصفالخطُل قال يرعى بَّغائطُه مغبوطا وأهو شأتا : حتىثور
ًا أشأرافهم من أي قومه حرية من وأهو أحرار بَّعد أطاعت ذكور

 .مثله وأالعجم العرب حرية في وأما

ًا : فصارالرمة ذوأ قال العـرب حرية على خـوف بَّعد وأطبق حي
 .المطُر : كريمةحرة وأسحابَّة الهـزال

بَّليلة وأبَّاتت قضتها من زوأجها تمكن : لمحرة بَّليلة فلنة وأبَّاتت
 .اقتضت إذا شأيباء

الفاحش ظن يخلفـن حرة ليلة كل موانع : شأمسالنابَّغة قال
 .فلن بَّني في القتل وأاستحر المغيار

في الشيء أحرز ز ر ح الشأـل عبد في القتل : وأاستحرقال
 .نصيبه فلن وأأحرز وأعائه

 .: حصينحريز وأمكان

 .الحرز السارق وأهتك

شأنيع وأهو الظلماء قرى تصادف عيًة تعو وأإن وأاستحرز تعو وأل
 .القاتل السهم بَّالقرى أراد

عن وأشأمرتا سند مفرع منها الرحل : مستحرزمقبل ابَّن وأقال
وأهي وأالخلف بَّالفيافي وأأراد رفيع سنامها أي خلفا وأاجهت فياف

 .السعـة من إبَّطُيها بَّين ما الجبال بَّين الطُرق

ّوأ من وأاحترز  .: تحفظوأتحرز العد

 .: احفظوهاأنفسكم وأحرزوأا

 .بَّها نفاسة تبـاع : لحرائز إبَّل وأعنده
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هذا من حريـز وأفلـان الحرائـز التلـاد بَّيع إذا : تباعالشماخ قال
 .حرازة وأفيه : نزيهالمر

ًا أعطُيتني إن " أي بَّيع من حريز " وأل  .بَّعتك أرضاه ثمن

ًا له : عملتالمجاز وأمن  .العوذة وأهو الحراز من حرز

 .سبق إذا السبق قصبة وأأحرز

الظل إذا - ظ القي وأهج من الكناس ظلل : فيالعشى وأقال
 .النهار استواء عند الشجرة ساق تحت صار أي الساق أحرزته

:العميثل أبَّو قال أحرازهم القوما وأأخذ نصيبه أي حرزه فلن وأأخذ
 .للخطُر اسم الصل في وأهو

ًا كنت قد لوما فل حرزي أخذتا : إذاقال وأفي القـوما لحـراز أّخاذ
ّنوافل وأأبَّتغي " وأاحرزا الثل  ". ال

في فلن وأبَّاتا حراستك الله وأأداما البلء من حرسه س ر ح
 .وأالحراس الحراس من وأهو الحرس

ًا : تجاوأزتاالقيس امرؤ قال ًا إليها أحراس ًا علّي وأمعشر لو حراص
 .وأتحرس منه وأاحترس مقتلي يسروأن

جاء مما وأهو سارق أي الحراس من حارس : فلنالمجاز وأمن
فيهم الحّراس وأجدوأا وألنهم وأالتعكيس التهكم طريق على

 .السرقة

ًا حارس وأهو مثله من : وأمحترسقال كما هو حارس من فواعجب
:للسـارق فقالـوا العـدوأل إل عـدوأل النـاس كـل وأنحـوه محترس
ًا رأيتـه وأقـد حـارس الحجازيين من العرب ألسنة على سائـر
وأما حارس : يالصاحبه الرجل يقول أحد كل بَّه يتكلم وأغايرهم

ًا وأحسبناه حارس إل أنت  .حارس هو فإذا أمين
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غانمي من شأاة وأحرسني الجبل حريسة في قطُع : لوأمنه
 .السرقاتا أي الحرساتا يأّكل وأفلن وأاحترسني

 .أحراس عليه وأمضت الدهر من حرس عليه وأمضى

التحريـش عادتـه مـن وأفلـان القـوما بَّيـن حرشأـت ش ر ح
 .وأالتضريـب

الضبـاب حرشأـة مـن حـارش وأهـو وأاحترشأـه الضـب وأحـرش
خشن أي أحرش " وأالضب الحرش من أجـل هـذا " مثـل وأفـي
 .الجلد

قضـاء : درعكقولهـم الجـدة خشونـة فيـه أحرش وأدينار
ًا دنانيـر فلـان وأأعطُانـي  .حرشأـ

 .بَّالهناء تطُل : لمحرشأاء وأنقبـة

تلـق لـم حرشأاء نقبة بَّه معبد بَّـي يتقـى كأّنـي : وأحتـىقال
حراص قوما من حريص وأهو الشيء على حرص ص ر ح طاليـا

من الله حرس وأل شأؤما ! وأالحرصالدنيا على أحرصك وأما
 .حرص

 .حرصة وأبَّثوبَّك : شأقهالثوب القّصار وأحرص

 .الجلد شأقت التي الشجاج من وأهي حارصة وأأصابَّته

 .: مكدحمحرص وأحمار

انهلل بَّها البطُاح ظلم وأهـي وأالحريصـة الحارصـة وأانهلـت
حريصه العرب وأرأيت المقلـع بَّعيـد بَّها النطُاف فصفا حريصة

 .الحريصه قع على

ًا فلن نهك ض ر ح ًا أصبح حتى مرض علـى المشفي وأهو حرض
 .الهلـاك

 .وأيحرضك يمرضك فإنه كذا تأّكـل وأل المـرض وأأحرضـه
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 .وأتحضيض الخير على تحريض وأفيه المر على وأحرضه

 .الشأنان وأهو بَّالحرض يده وأغاسل

وأماء حرض متنه عـن جـل سحل بَّرقان بَّريقـه : كـأّنزهير قال
 .الشأناندانـة وأهـي المحرضـة وأناوألـه

 .وأالمحـارض البَّاريـق وأأعـدوأا

 .الحرض سوق وأهي مضموما الحراضـة وأبَّالكوفـة

 .العصفر وأهو بَّالحريض ثوبَّه وأصبغ

الغمـاما خراطيـم يزجي الحريض كلهب : ملتهبالبرق يصف قال
خير ل : للذيالحراض من حرض : فلنالمجاز وأمن البيـض

 .عنده

يفيض : الذيالحرضة وأمنه حرض زوأج لها بَّيضاء رب : ياقال
 .كالبرما مذموما وأهو لحمهم من ليأّكل لليسار القداح

 .وأتحرف عنه إنحرف ف ر ح : خبتوأتقول

 .محرف وأقلم القلم وأحرف

 .الكلما وأحرف

 .القلم بَّحرف وأكتب

 .حروأفها على وأقعدوأا السفينة حرف على وأقعد

 .معدل أي محرف عنه وأمالي

 .: محدوأدمحـارف وأرجـل

وأحورف الباتر بَّالقلعـي مبـارك وأالبَّاعر الشاء في : محـارفقال
 .فلن
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 .الدب حرفة وأأدركته

 .بَّحرف مقروأن وأهو إل حرف من : ماوأتقول

ًا أدبَّي من ازددتا : ماقال ًا تزيدتا إل بَّه أسر حرف تحته حرف
 .بَّكذا يحترف وأهو الوراقة حرفته وأفلن شأوما

وأفلن حرف كل من أي وأههنا ههنا من : يكسبلعياله يحرف وأهو
 .حريفك

حرفة الواحدة الخردل وأهو الحرف من وأأحد : جدةحرافة وأفيه
 .الحرافة : شأديدحريف وأبَّصل

 .غاوره حد عرف حتى بَّالمسبار : قايسهبَّالمحراف الجرح وأحارف

أوأ النغر على زادتا عالجها بَّمحرافيه الطُبيـب : إذاالقطُامي قال
على أي أمره من حرف على : هوالمجاز وأمن ضجما تحريكها

رأى وأإن استقـّر غالبة رأى إن العسكر طرف في كالذي طرف
 .فتـر ميلـة

في مضائها أوأ هزالها في السيـف بَّحـرف : شأبيهـةحـرف وأناقـة
 .السير

ًا وأحارفت تكافئه : لبَّالسوء أخاك تحارف وأل : كافأّتهبَّفعله فلن
الخطُايا عليه تبقى المؤمن " إن الحديث وأمنه عنه وأاصفح

 ". الموتا عند بَّها فيحارف

في الحريق وأوأقع وأتحرق فاحترق وأحرقه بَّالنـار أحرقـه ق ر ح
 ". وأالغرق الحرق من بَّالله أعوذ " وأ داره

الثـوب حـرق وأقـد القصـار دق أثـر وأهـو حـرق الثـوب وأفـي
ًا يحرقـه  .حرقـ

 .الحراق في السفط وأوأقع

 .لنحرقنه : وأقىء: بَّردهالحديد وأحرق
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ًا تطُبخ غالظ فيها حريرة وأهي الحريقة وأأكلوا ًا طبخ  .محرق

 .: عطُشهاالبَّل المرعى : حرقالمجاز وأمن

 .وأآذوأني بَّي : بَّرحواالناس وأأحرقنـي فل بَّلد حمض : حرقهاقال

 .بَّاللوما وأحرقني

 .الشارب حلق يحرق كأّنما الملوحة : شأديدزعاق حراق وأماء

في ركبوا وأمنه عدوأه لشدة يحترق : يكادالعدوأ حراق وأفرس
وأطائر المفارق حرق المروأرأس خفيفة سفينة وأهي الحراقة

 .فيسقط يحترق كأّنه وأالريش الشعر نسل إذا الجناح حرق

كأّن الجناح : حرقالغراب يصف : وأقالالهذلي كبير أبَّو قال
الرما عليك ليحرق وأإنه مولع هش بَّالخبار جلمان رأسـه لحيـي

 .بَّالمبرد الحارق فعل بَّبعض بَّعضها يسحق أي

ًا بَّاتوا أنمـا سليمـى أحمـاء : نبئتقال أي الرما يحرقون غاضابَّ
 .الضراس

لضيقها الشيء تضم التي وأهي بَّالحارقة النساء من وأعليكم
 .وأالعضـوض الرصـوف وأهـي أسنانـه يحـرق من فعل وأتغمزه

على المجامعة وأهي الحريقاء وأجامعهـا : جامعهـاالمـرأة وأحـارق
 .الجنب

وأهـي الراقيـص فأّخذتـه الحراقيـص : أخذتـهوأتقـول ص ق ر ح
الزنابَّير كحماتا حماتا لها بَّدوأيبـاتا : شأبهـتالسيـاطا أطـراف

 .حرقوص الواحد تلدغ

:البعير : وأحركتكاهله أعلى وأهو البعير حارك ركب ك ر ح
 .حاركه أصبت

 .يسير يكاد فل أسيره أي البعير هذا أحرك اليوما : ظللتوأتقول
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 .رحمتـه هتـك

 .الحريـم وأيحـوطا البيضـة يحمـي وأفلـان

 .محرما لها وأهو نكاحها له يحل لم إذا محرما له وأهي

ّد وأالحاجة محرما أرها البيت : وأجارةقال ذوأ وأهو محرما من لها لبَّ
 .المحارما ذوأاتا من وأهي محرما رحم

 .المحارما اتقاء المكارما أعظم من : إّنوأتقول

 .أفعل ل الله وأحراما محرما حراما وأهو

 .حرما وأهم حراما فهو الحاج وأأحرما

 .الحراما لباس وأهو المحرما وألبس

 .الحراما البلد أوأ الحراما الشهر في : دخلناوأأحرمنا

ًا الخليفـة عفـان ابَّـن : قتلـواالراعي قال أر فلم وأمضـى محرمـ
ً مثله  .وأحرمة ذمة : لهمحرما وألفن مخذوأل

.بَّينهمـا الحرمـة وأتأّكـدتا وأمالحـه عاشأـره إذا بَّفلـان فلن وأتحرما

كان ما بَّسببهما مني عليك حرما أي وأمجالستك بَّطُعامك وأتحرمت
 .أخذه لك

ًا معروأفه وأحرمني ًا حرم  .مرزوأق : غايرمحروأما وأفلن وأحرمان

مستحرمة وأبَّقـرة وأشأـاة وأاستحرمـت وأالبقـرة الشـاة وأحرمـت
 .الضبعة مثل شأديدة حرمة وأبَّها وأحرمى

 .يدبَّغ : لممحرما : جلدالمجاز وأمن

 .يمرن : لممحرما وأسوطا
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كفي تحـاذر ماقها جنب في صغواء عينها : ترىالعشى قال
وأسرى الحضر يخالط لم : حافمحرما وأأعرابَّي المحرما وأالقطُيع

للوما وأالله السرى يحرما التي مخاوأفه وأهي الليل محارما في
بَّهرج لهن الليل محارما تمعج قلص ليل من أهون دمج وأبَّيض
حروأن وأدابَّة تحرن الدابَّة حرنت ن ر ح المزلج الورع يناما حيـن
 .حران وأبَّها

 .يبـرح فـل بَّالمكـان : حـرنالمجـاز وأمـن

مواقف في يحرن كان لنه : الحروأنالمهلب بَّن لحبيب وأقيـل
 .مكانه من يريم ل القتال

 .ههنا أحرنك وأما

 .الحران وأأحب الحران : ضربوأتقول

 .ينقـص وأل يزيـد : لالبيـع فـي فلن وأحرن

 .حراناتهم تخـاف وأل الكـرما فـي جـاروأن فلـان وأبَّنـو

 .المشتار على نزعه فعسر : لزقالخلية في العسل حرن وأقد

 .حدة أي وأحراوأة حرافة فيه وأ ر ح

 .وأالنثى وأالجمع الثنان وأكذلك تفعل أن حًرى وأأنت

ّيًة يثبن ل حًرى : وأهنقال تثيـب حيـن بَّالنار حًرى وأهّن عطُ
ّي بَّه حر وأهو فبالحري كذا فعلت وأإن يفعل أن وأبَّالحرى وأما وأحر

محـراة وأهـو أحريـاء وأهـم غايـره مـن بَّـه أحـرى وأهو بَّه أحراه
 .لكـذا

ًا تطُـر وأل  .بَّعقوتـه : أيوأبَّعـراه بَّحـراه وأنزلـت حرانـ

 .حراه : قصدوأتحّراه
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الشيء حرى من كبرها من جسمها صغر قد : مسنةحارية وأأفعى
 .نقص إذا

جاريه بَّأّفعال بَّليت وأتقول الكبـر مـن صغـرتا قد : حاريةقال
 .حارية كأّفعى

الصواب يتحرى وأهو مسرتك ذلك في : تحريتالمجاز وأمن
 .الحرى قصد وأأصله

الحزاب وأعنده عليه وأدخلت أحزابَّي وأهم حزبَّي هؤلء ب ز ح
 .طوائف صاروأا أي فتحزبَّوا قومه وأحزب

ًا يحازب وأفلن  .وأيعاضده : ينصرهفلن

غاناء لقل بَّيننـا الحق منتهى بَّلغنا قد : وألوالفقعسّي المرار قال
 .الحوازب وأأصابَّته أمر وأحزبَّه يحازبَّه عمن الصلت

الطُائفـة وأهـو حزبَّـك وأكم القرآن من حزبَّه : قرأالمجاز وأمن
ًا : جعلهالقرآن وأحزب يقرؤهـا نفسـه علـى وأظفهـا التـي  .أحزابَّ

 .: خرصهالنخل حزر ر ز ح

" وأغالما فحزر القارص " عدا مثل وأفي حازر فهو اللبن وأحزر
 .القوة : بَّلغوأحزوأر حزوأر

ًاالفرزدق قال أشأب أياما مكارما تبتني حنيفة كانت بَّها : سيوف
 .وأحزاوأرة حزاوأر وأغالمان الحزوأرا

ّدره يعدده لنه خياره أي المال من عندي ما جزرة وأهذا وأل وأيقـ
 .الناس أموال حزراتا من تأّخذ

وأمن المال خيار النفس وأحزرة الرجال روأقة السراة : إنقال
ّدرتهكذا يوما قدوأمه حزرتا :المجاز عشري قراءته وأحزرتا : ق

 .آية

 .عليه تقدر هل نفسك وأاحزر
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 .وأاحتزه رأسه حز ز ز ح

 .وأفرضها حزها إلى الوتر وأرد فيه : فرضالقوس رأس في وأحز

 .المحز فأّصاب وأقطُع

 .وأحزازاتا حزازة صدره وأفي

بَّحزاز يذهب وأالخطُمّي هيا كما النفوس حزازاتا : وأتبقىقال
 .الرأس

وأمن وأهذه منكرة حزة على وألقيته الحزة هذه في جئت وأكيف
 .المحز فأّصاب أشأار أوأ تكلم :المجاز

 .القلوب حزاز وأالثم قلبك في حز ما وأالثم

 .الوجع من حزاز وأبَّه

ًا يصف الشماخ قال وأفي عبرة العين فاضت شأراها : فلّماقوس
الـذي وأهـو لحـازق رأي ل ق ز ح حامز اللوما من حزاز الصدر
 .ضغطُـه أي لضيقـه قدميـه الخـف حـزق

 .بَّالوتر : شأدهاالقوس وأحزق

 .: ضيقهاالعنق محزوأق وأإبَّريق

 .بَّخيل متشدد متحزق وأرجل

 .حزائق فيها رأيت بَّحدائق وأمررتا

ًا فلن عند وأشأهدتا ًا حلق  .وأحزق

 .جماعة أي وأحزيق وأحزيقة حزقة يديه وأبَّين

 .الجراد حزق كأّنهم : تتابَّعواوأيقال
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:وأتقول الزجل الحبشيين كحزيق ظلمانه عصب : وأرقاقلبيد قال
ّنهم حزيق منهم اقبل حريق كأّ

 2 الحاء كتاب

 .: زهاهابَّالظعن السراب إحزأّل ل ز ح

 .: ارتفعتالسير في البَّل وأاحزألت

 .الغماما وأاحزأل زمر بَّعد زمر احزألت : إذاقال

 .الجو أعلى في ارتفع

استرخـى وأقـد المحـزما غاليـظ وأفـرس بَّالحزاما الدابَّة حزما
 .وأمحزمـه حزامـه

ًا : شأدهالحطُب وأحـزما المتـاع وأحـزما  .حزم

 .وأتحزمت وأاحتزمت بَّالحبل وأسطُي وأحزمت

وأقد بَّالثقة فيه وأالخذ المر ضبط وأهو الحزما بَّين حازما وأرجل
 .حزامة حزما

 .الخزامة في أنفك تجعل أن الحزامة من كان : ربَّماوأتقول

 .وأحيازيمي وأحيزوأمي حزيمي المر لهذا : شأددتاالمجاز وأمن

حزيمـي لهـا أشأـد وأأهوال أمور من بَّعـدك لقيـت : وأكـملبيد قال
ّد وأل لقيك المـوتا فـإن للمـوتا : حيازيمـكآخر وأقال من بَّـ

: استعدالحزاما له وأشأد وأتلبب للمر وأتحزما بَّواديك حل إذا الموتا
 .وأتشمر له

ل ألقي مما فإننـي الوعيـد مـن إليك : أقصرالقيس امرؤ قال
 .وأأتهيأّ له فأّتشزن بَّه أبَّالي ل أي حزامي أشأد

 .وأمحجته وأسطُه أي الطُريق حزاما وأآخذ

297



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

 .وأحزنه حزنه أشأد وأما البكـي وأالمحتزن بَّكيت ن ز ح

 .حزنة وأأرض

 .وأاستحزنت حزنت وأقد

في منه احسن الحزوأنة في وأالروأض الحزن روأضة من وأأحسن
 .وأأحزنـا أسهلنـا وأكـم وأخشونـة حزوأنـة فيها أرض وأهذه السهولة

 .بَّأّمورهـم وأتهتـم لهـم تتحـزن الـذي أهلـك أي حزانتـك وأهـؤلء

 .حزانته تجوع أن خزانته شأبعت إذا يبالي ل وأفلن

 .: رخيمحزين : صوتاالمجاز وأمن

ًا يكن لم إذا للدابَّة وأقولهم  .حزوأنة وأفيـه المشي لحزن : إنهوأطيئ

 .الخلق سهل يكن لم إذا حزن وأرجل

حـزن ساهل لمن سهل حرن الدرع لبس ما إذا : شأيخقال
:كقولهم للوقف حركته بَّنحو العراب حرف قبل ما حرك للحـزن
 .بَّالنفر مررتا

 .: حزرتـهوأحزيتـه النخـل حـزوأتا وأ ز ح

 .: زجرتـهوأحزيتـه الطُيـر وأحـزوأتا

 .النخـل هذا تحـزوأ : كـموأياقـل

ٍز وأهّن حازية وأهي حزاة وأهم حـاز وأهـو الطُيـر يحـزوأ وأفلـان :حوا
 .للطُوارق

 .الل : يحزوأهمحزوأ : وأطريق: رفعهمالسراب وأحزاهم

 .المال حسب

 .وأحسبانه حسابَّه العامل وأرفع
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الكتبـة مـن وأهـو الحصـى وأحسـب الرمل عد على يقدر وأمن
 .الحسبـة

 .قدرها على أي المصيبة حسب على وأالجر

مفاخر من وأيعده يحسبه ما وأهو نسب وأل له حسب ل وأفلن
 .آبَّائه

 .حسبت فيما أي الحسب في هذا وأألق

 .حسباء وأهم نسيب حسيب وأهو

 .بَّه يعتد ل أي بَّه يحتسب ل وأفلن

 .بَّالمال عليه وأاحتسبت

ًا الله عند وأاحتسب  .يدخر فيما اعتده وأمعناه قدمه إذا خير

ًا ماتا إذا وألده وأاحتسب ًا مـاتا إذا وأافترطـه كبير قبـل صغيـر
 .البلـوغ

 .بَّه : اكتفيتبَّكذا وأاحتسبـت

 .وأبَّحسبي كذا وأحسبي : كفانيوأأحسبني

 .وأالتدبَّيـر الكفاية أي المور في الحسبة حسن وأفلن

ًا أي حسبـًة كـذا وأفعـل  .وأحسب حسبة فيه وأله احتسابَّ

وأاستتمـت التقـى نيل زيارتهم في مزوأرين : إلىالكميت قال
كما : يتعرفانهاالخبار يتحسبان : خرجاالمجاز وأمن الحسـب

: اختبرتهفلن عند مـا وأاحتسبت العلم موضع الظن يوضع
 .وأسبرته
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ما وأيعلمن أخفي ما ليعلمن مودتي يحتسبن نساء : تقولقال
" وأأتاني عنائي أحتسب الله " عند الحديث بَّعض وأفي أبَّدي

 .وأعديد منهم عدد جاءني تقول كما كثير أي الناس من حساب

 .له أكثرتا أي فأّحسبته فلن : وأاستعطُانيجؤية بَّن ساعدة قال

نعمـة ذي وأكـل اللـه نعمة وأحسده الله نعمة على حسده د س ح
 .محسودهـا

 .مفسدة وأالمحسدة الجسد يأّكـل الحسـد : إنوأتقـول

 .يتحاسدان وأهما وأحسد وأحساد حسدة وأقوما

ًا وأجدته أي فأّحسدته وأصحبته  .حاسد

 .محسدوأن وأالكابَّر

ح حسادا الناس للئـاما تـرى وأل محسـدة تلقاهـا العرانين : إّنقال
وأحسر رأسه عن عمامته وأحسر كشف ذراعيه عن حسر ر س

كل وأكذلـك جسدهـا عـن درعهـا المرأة وأحسرتا ذراعه عن كّمه
 .حسر فقد كشف شأيء

 .المحاسر حسنة وأامرأة

 .وأتحسر الظلما عنه وأانحسر

:الطُير وأحسرتا الطُير عن وأالريش البَّل عن الوبَّر وأتحسر
 .ريشها أسقطُت

 .الـرأس : مكشـوفحاسـر وأرجـل

وأحسرني عليه حسرتا وأيا عليه وأتحسرتا كذا على وأحسـرتا
 .فلن

الدابَّة وأحسرتا حسرى وأدوأاب حسير فهي الدابَّة وأحسرتا
ًا بَّنفسها  .بَّالكسر وأحسرتا حسور
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 .المخبر أي المحسر كريم : فلنالمجاز وأمن

النظر وأحسر وأحسير محسور فهو النظر طول من البصر وأحسر
وأهو عليم فهو علم نحو حسير فهو بَّالكسر البصر وأحسر بَّصري

 .ففعل فعلته بَّاب من

 .فيها نباتا : لالمحاسر عارية وأأرض

بَّها السماما قطُـع تـرى وأحـش أما المحاسر : وأعاريةالراعي قال
ًا ليس غابراء مجـروأدة فأّرضنا النجوما : خوتاالكسائي وأأنشد غارين

ًا النيـب فـي تـدع لم المحاسر عارية صرماء متعلق بَّها لنا نقي
ًا  .السحاب الريح وأحسرتا يتعرق بَّاقي

 .: نضبالماء وأحسر

ّنى الهم قناع وأحسر  .ع

ًا منه أحسست س س ح  .بَّمكر منه وأأحسست مكر

ًا منـه أحسسنـا وأما  .بَّخبـر فلـان مـن تحـس وأهـل خبـر

 .الحـواس مـن بَّحاّسـة يـدرك أن اللـه وأتعالـى

 .الخبر هذا حسسـت أيـن وأمـن

 .لنا فتحسس وأاخرج

 .حس قال فما وأضرب

 .وأبَّسك حسك من بَّه وأجيء

من - عت جم قد كنت شأيء : كّلوأيشكوها امرأة يصف وأأنشد
ً : قتلوهمفحسوهم وأصبحوهم وأبَّسي حسي ًا قتل إذ " ذريع

 ". بَّإذنه     تحسونهم

ًا تشتكي وأالنفساء ًا أي رحمها في حس  .وأجع
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وأأصابَّتهم للنباتا محسة وأالبرد الزرع البرد : حسالمجاز وأمن
 .البرد من حاسة

 .: تحاتتأسنانه وأانحست : تساقطشأعره وأانحس

 .الغبار عنها : أزالبَّالمحسة الدابَّة وأحس

إل التمر وأمن نسافته إل البر من يعطُي ما فلن ف س ح
 .حسافته

 .السعدان حسك على جنبه كأّن ك س ح

علّي حسك وأقد عداوأة أي حسكة علّي صدره : فيالمجاز وأمن
ًا وأبَّينهم حسيكة له وأأضمر أخيه على الصدر حسك وأهو حسك

 .حسائك

فيهـا ليـس يميـن في وأل حسيكة يكون أمر في خير : وألقال
 .الحالف بَّها يتفّصى وأطرق مخارج أي مخـارما

ًا رأسه وأحسك  .الجعودة أشأد وأهو حسك

لّن التأّبَّيد في " مثل الحسل سّن آتيك " ل ل س ح لحسك وأإنه
 .سن له تسقط ل الضّب

 .بَّحسيلها بَّقة وأاشأترى

ّيل الحسيل بَّين : كموأتقول  .وأالحس

 .وأجهـه محاسـن إلـى أنظـر ن س ح

 .وأتزايينه الطُاوأس تحاسين أبَّدع وأمـا

 .خلقه الله وأحسن

ًا رأيت وأما : زينهرأسه الحلق وأحسن الحماما وأدخل مثله محسن
 .بَّكذا وأيتجمـل يتحسـن وأهـو احتلق أي فتحسن
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ّني  .بَّحسن أبَّاهيهم أي الناس بَّك لحاسن وأإ

 .وأالحسنى الحسن فيك الله وأجمع

 .جمة حسناتا وأفيك

 .أخيه إلى وأأحسن

 .حسانة وأامرأة حسان ! وأرجلبَّه وأأحسن

ً ظبيـة : يـاالشماخ قال  .فعله وأاستحسن الجيـد حسانـة عطُـل

 .قياس وأالمنع استحسان هند وأصرف

ًا : اجلسالمجاز وأمن  .حسن

ًا ينضج : لمأبَّيض لحم وأهذا  .حسن

ًا يحسن ل وأفلن  .يحسن ما المرء وأقيمة شأيئ

 .الطُائر كحسوة وأالعيادة وأ س ح

 .الطُائر حسوة مثل وأسقاني

 .طيب بَّحساء وأأتينا

 .: للقصيرالمفسى من المحسى قريب وأهو فسو حسو وأشأيخ

 .بَّارد حسٍي من وأشأربَّنا

 .الحساء وأبَّرد الحساء حّر لنا فجمع بَّه وأنزلنا

 .النوما أنفاس : إحتسواالمجاز وأمن

ًا تأّبَّط قال رعتهـم ثملـوا فلمـا نوما أنفاس : فاحتسواشأر
المـوتا حسـى وأبَّينهـم المنايا كروأس وأتحاسوا فاشأمعلـوا
ًا وأحاسيتـه  .مـرة كأّسـ
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أحسن كنت " أي الحسى أحسيك كنـت " لمثلهـا مثـل وأفـي
 .الحال هذه لمثل إليك

ًا القـوما حشـد د ش ح التعاوأن فـي وأخفـوا : اجتمعـواحشـود
عليه : اجتمعواالمر على وأتحاشأدوأا وأتحشدوأا وأاحتشدوأا
 .متعاوأنين

ًا وأأحشدهم أحشدهم وأحشدتهم .الناس مـن حشـد وأعنـده حشـد

 .مخدوأما عليه : مجتمعمحفود محشود وأرجل

 .له : أعددتاكذا في لفلن وأاحتشدتا

:للضيافة وأاحتشد وأسعه وأبَّذل اجتهد إذا الضيافة في لنا وأاحتشد
 .لها احتفل

 .وأسعيه وأضيافته خدمته في : مجتهدحاشأد حافد وأفلن

حالب : لهاقالوا عنه يفتر ل بَّحلها يقوما من للبَّل كان : وأإذاقال
 .حاشأد

 .الهموما علّي تحشد ليلة في : بَّتالمجاز وأمن

 .المحشر إلى النـاس يسـاق ر ش ح

ًا منهم وأرأيت  .حشر

 .محشوروأن منشوروأن وأالناس

 .الحشراتا وأأنبئت

 .المصـار إلـى : أهبطُتهـمالنـاس السنـة : حشـرتاالمجـاز وأمـن

حشـر وأكذلـك الـرأس عظيم كان إذا رأسه في فلـان وأحشـر
 .جسده من شأيء كل وأفـي بَّطُنـه فـي

 .مجتمعة : لطُيفةوأحشرة حشر وأأذن
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:محشور فهو السنان وأحشرتا لطُف إذا حشر وأسنان حشر وأقدة
 .وأدققته لطُفته

الجيم الماء فيه يبرد لطُيف كوز وأهو الحشرج من وأشأرب
الحشرج وأقيل ربَّاعي منها فركب الحشر حروأف إلى مضمومة

 .الجبل في نقرة في ماء

.المريض : حشرجيقال حلقه في بَّردده صوتا المريض وأحشرجة

ًا حشرجت : إذاحاتم قال لضيق سميت الصدر بَّها وأضاق يوم
 .مجراها

 .: يبسـتيـده حشـت

 .الحشيـش وأمنـه البطُـن فـي الولـد وأحـش

 .الحشيـش أطعمـك " أي وأتروأثني : " أحشـكمثـل وأفـي

.فيـه يحـش الـذي الموضـع وأهـو تبـرح فـل صـدق بَّمحـش وأإنـك

 .لدابَّته وأاحتش

 .حشاشأة إل منه بَّقي وأما

تقضي التي حياة حية وأالشمس الليل رأين : فلماالرمة ذوأ قال
الحطُب وأأطعمها : أثقبهاالنار : حّشالمجاز وأمن نازع حشاشأة

 .الدابَّة تحش كما

 .: راشأـهالسهـم وأحش

ًا وأحش  .حاله من : أصلحفلن

 .بَّه : كثرهغايره مال من ماله وأحش

الحروأب محاش وأهم الكتيبة محش : نعمللشجاع وأيقال
 .وأمساعرها
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 .المتوضإ عن بَّه فكني البستان وأهو الحش في فلن وأقعد

 .محتضر أحشاء في تتردد حشاشأة إل المروأءة من بَّقي وأما

 .نازع حشاشأة إل الشمس من بَّقي وأما وأجئت

التمر وأاستحشف حذف وأغانمهم حشف تمرهم ف ش ح
 .النخلة وأأحشفت

 .نخلهم وأأحشف زرعهم : أخلفوأتقول

إل يمنعني وأمـا أستحـي أي منـك وأأحتشـم أحتشمـك أنـا ما ش ح
 .الحياء أي الحشمة

 .وأأغاضبني : أخجلنيوأأحشمني

 .منه يستحيون أوأ له يغضبون الذين أي حشمه وأهم

ًا وأغايرهـا الوسـادة حشـوتا وأ ش ح  .حشـو

 .حشايـا وألهـم حشيـة لـه وأطـرح

 .المحشوة الفرش وأهـي

 .بَّطُنها في ما وأهي الشاة حشوة القصاب وأأخرج

 .حشوته فانتثرتا وأضربَّه

 .الطُعـاما مـن وأاحتشى

 .بَّالكرسـف المستحاضـة وأاحتشـت

 .البـرد كحاشأيـة وأطعنـة

 .الرداء حاشأيتي وأضـم

ًا خيرهم وأفلن وأذراه كنفه في أي فلن حشا في وأأنا  .حش
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ًا - ن العالمي خير : لتزوأرالكميت قال وأامرأة وأزائر لمختبط حش
 .الحشاء ضوامر وأنساء الحشا ضامرة

ًا وأحاشأى فلن حاشأي وأأساءوأا  .فلن

 .كذا من أحاشأيك وأأنا

رقيق : عيشالمجاز وأمن أحد من القواما من أحاشأي : وأماقال
 .الحواشأي رقيق وأكلما الحواشأي

 .وأحواشأيهـا وأحاشأيتها البَّل حشو من وأأعطُاه

ًا فلن بَّنـو وأأرسـل حاشأيتاها شأبعت قد أرض إلى فانتهى رائد
كعب وأأفناء مذقحج أحلف الحلف دوأنها أتت المخاض ابَّن وأهما

 .وأالحشـوة العامـة مـن وأهـو وأصميمها حشوها

ًا : رأيـتالعـرب بَّعـض وأعـن بَّالحـب الرمانـة وأاحتشـت كأّزز أزز
 .المحتشية الرمانة

الغريرياتا من الرجل حشوتا مروأان ابَّن : إلىالنجم أبَّو قال
ًا كلب تتعب الرنب وأهي الكلب محشية وأصدنا بَّـزل عيسـ
 .الربَّـو وأهو الحشا يأّخذها حتى الصائد

ص ح الكلب محشيـة وأصاحبـه سلمى طليق الله قبح : ألقال
 .وأحصبوه حاصب وأريح بَّالحصبـاء الريـح حصبـت ب

عثمـان فتنـة وأفي " وأتحاصبوا لكم أحصبه " هل الحديث وأفي
 ". السمـاء أديـم أبَّصـروأا مـا حتـى : " تحاصبـواعنـه اللـه رضـي

 .الحصباء فيه : بَّسطُواالمسجد وأحصبـوا

 .حصى : ذاتامحصبة وأأرض

 .بَّصاحـب وأليـس حاصـب : هـذاوأتقـول

 ". جهنـم حصـب " وأهـم
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 .فيها : طرحتهالنـار وأحصبـت

 .الجمار موضع وأهو بَّالمحصب وأبَّتنا

 .محصب ملهب وأفرس الحصى : أثارعدوأه في الفرس وأأحصب

الهرب في : أسرعواعنه : حصبواالمجاز وأمن بَّه : ثارتاوأحصب
 .حاصب ريح كأّنهم

زمان وأهذا حصائد وأجمعه حصيد فهو : جرهالزرع حصـد د ص ح
.ثمره أي الشجر حصاد " وأأخذوأا حصاده     يوما     حقه     وأآتوا " الحصاد

 .وأاستحصد الزرع وأأحصد

الحبل استحصد وأقد محصف محصد وأحبل وأأحصفه الحبل وأأحصد
 .فتله استحكم إذا

على الناس يكب " وأهل : قتلهمبَّالسيف : حصدهمالمجـاز وأمـن
حصد الشر زرع " وأمن ألسنتهم حصائد إل النار في مناخرهم

 .الندامة

ًا حصرتهم ر ص ح  .: حبستهمحصر

 .الجساما في الروأاح حاصر وأالله

غايرهما أوأ خوف أوأ بَّمرض المضـّي عن حبسوا إذا الحاج وأأحصر
 ". أحصرتم " فإن

 .حصـر وأبَّه بَّطُنه : اعتقلوأأحصر الرجل وأحصر

 .وأالسـر الحصـر مـن بَّاللـه وأأعـوذ

ًا العدوأ وأحاصرهـم  .حصار

ًا الحصار في وأبَّقينا  .مكانهـا فـي أوأ المحاصـرة فـي أي أيام

ًا وأحوصـروأا ًا محاصر  .شأديد
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 .لسانه وأحصر صدره وأحصر

 .: عّيخطُبته وأفي كلمه في وأحصر

 .وأالحصر العّي وأمن وأالبطُر العجب من بَّالله وأنعوذ

 .النساء فـي يرغاـب : لحصـور وأرجـل

 .وأحصر حصور بَّخيل وأهو

 .قومه على حصر وأقد

 .وأبَّخل وأعّي ضيق أي حصر وأيديه وألسانه قلبه وأفي

 .يفشيها : لبَّالسرار حصر وأهو

ًا فصادفوا الوشأاة تسقطُني : وألقدجرير قال يـا بَّسـرك حصـر
.لحتجابَّه سّمي الملك أي فلن على الحصير وأغاضب ضنينـا أميـم

 .المحبس فـي أي الحصيـر فـي الحصير وأخلده

ًا     للكافرين     جهنم     وأجعلنا "  ". حصير

 .الجنبين أي الحصيرين عريض وأدابَّة

ًا ضرب إذا حصيريه الله وأأوأجع ًا ضربَّ  .شأديد

ًا : تقلقلالطُرماح قال ًا شأهر عّري حصيريه تضـم ليلة كّل دائم
فعجز بَّامرأة دخل أوأ فتركه شأيء من الرجل استحيا وأإذا وأنسوع

عنه حصر : قدقيل مراده إلـى الوصـول عليـه تعذر أوأ عنها
 .دوأنه وأحصر

دوأنها يحصـر جـرداء منيفة كجذع وأانتصبت : أسهلتلبيد قال
 .: رتقاءحصراء وأامرأة جرامها

 .حصصهم وأأخـذوأا حصتـه أخـذ ص ص ح
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 .كذا المال من وأيحصني

 .حصصهـم : أعطُيتهمالقوما وأأحصصت

 .فانحـص رأسـه البيضـة وأحصـت

 .الطُائر ريش وأانحص شأعره وأانحـص

 .حص وأرءوأس أحص وأرأس

 .الجناح أحص وأطائر

 .الحاصة رأسه في الله وأألقى

للعبد قيل وأمنه فيه خير ل نكد : مشؤوأماأحص : رجلالمجاز وأمن
 .الحصان وأالعير

 .حصاء وأسنة

 .توصل ل : قطُعاءحصاء رحم وأبَّينهم

الورد : الحصفقـال أقـر اليـاما : أيالعـرب لبعـض وأقيـل
 .نكباؤه تهب الذي وأالمغيم المصحى أي الهلوف وأالزب

 .لملستها الدر هي قيل فيها الحص كأّن : مشعشعةوأقوله

 .صغار بَّثر وأهو حصف جلدها وأفي كلف وأجهها في ف ص ح

 .الحـر وأأحصفـه حصـف فهـو جلـده حصف وأقد

وأقد وأمستحصـف محصـف وأحبـل فاستحصـف حبلـه وأأحصـف
 .نسجه الحائك أحصف

وأرجل وأالرأي العقـل ثخانـة وأهـي حصافـة : فيـهالمجـاز وأمـن
محصف وأأمر وأرأى وأاستحصف رأيه حصف وأقد حصيف

 .وأمستحصف
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وأاستحصف مبرما الرأي من بَّاٍق : بَّمستحصف: وأقالالعجاج قال
 .: اشأتدالزمان عليه

 .: ضيقمستحصف وأفرج

 .محصب محصف وأفرس عدوأه : اشأتدالفرس وأأحصف

 .ثابَّت إخاء أي محصف حبل وأبَّينهما

ً كـذا لـه حصـل ل ص ح  .حصـول

 .بَّقـي أي كـذا حقـي مـن عليـه وأحصـل

 .رجع ما أي منه شأيء يدي في حصل وأما

 .شأيء على منه حصلت وأما

 .لئاما ناس على بَّعدهم فحصلت الكراما وأمضى

كلمه محصول وأهذا الحساب بَّعد بَّاقيه أي المال حاصل وأهذا
ًا يكون أن : أحدهماوأجهان وأفيه مراده وأمحصول مصدر
وأفطُر صوما وأضع كما الفاعل موضع وأضع وأالمجلود كالمعقول

 .وأمفطُر صائم موضع

بَّن العباس قول من حصله بَّمعنى : حصلهيقال أن وأالثاني
يهتـدى فضـول لـه حصلـه بَّعـد الحـق إن جسر : يامرداس
معقول وأل محصول لفلن وأما جهله بَّعـد الجاهـل يبينـه بَّفضلـه

 .وأتمييز رأي أي

 .العلم وأحصل يده في المال وأحصل

 .شأـيء لـه تحصـل فما وأاجتهد

 .وأخلصه منـه الذهـب : ميـزالمعـدن تـراب وأحصـل

 .المنخل وأهو بَّالمحصل الدقيق وأحصل
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ّيهم وأغاائبهم شأاهدهم بَّين : ميزوأاالديوان في الناس وأحصلوا وأح
 .وأميتهم

حصلـت الشأيـاء إذا لـب وألبـاب وأتكرما : ندىالرمة ذوأ قال
 .شأرارها من خيارها ميزتا أي الرجال

 .محصوله إلى رده كلمه وأحصل

 .حصلته ما أي حصائلك وأما حصيلتك وأما

فت ما فيه حصل أنه زعم صابَّحه لن الحصائل كتاب وأسمى
 .الخليل

وأالحصيل بَّالعقائل وأأبَّنا طيـر بَّشـّر موجعيـن : فآبَّـواالعشى قال
 .الموال من لهم حصل ما وأهو

 .حصينة وأمدينة وأتحصن وأماله نفسه حصن ن ص ح

حواصـن وأنسـاء وأالحصـن الحصانـة بَّينـة وأحاصـن حصـان وأامرأة
محصنة فهي زوأجها وأأحصنها وأتحصنت المرأة حصنـت وأقـد

 .محصنة فهي فرجها وأأحصنت

 .وأالتحصين التحصن : بَّينحصان وأفرس

 .الحصان وأأردف الحضان : ركبوأتقول

ًا يحمل : جاءالمجاز وأمن ًا أي حصن  .سلح

ماله بَّثلث أوأصى أبَّي : إنالحسن بَّين الله لعبيد رجل وأقال
ً بَّه فاشأتر : اذهبفقال للحصون قال : إنماالرجل فقال خيل
 .الحصون

ّقّي على علمت : وألقدالجعفّي السعر قول سمعت : أماقال تو
مـن أكثـر هـم ي ص ح القرى مدر ل الخيل الحصون أن الردى

 .الحصـي
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 .حصيـاتا بَّسبـع وأرمـى

 .مثانتـه فـي الحصـاة وأوأقعـت

 .محصي فهو وأحصي

 .الحصـى : كثيـرةمحصـاة وأأرض

 .تحصى ل وأحسناتـك

 .أضبطُه وأل أطيقه : لأحصيه ل أمر وأهذا

ًا أي حصًى منهم أكثر أر : لمالمجاز وأمن  .عدد

للكاثر العزة وأإنمـا حّصي منهم بَّالكثر : فلسـتالعشى قال
 .: وأقورحصاة ذوأ وأفلن

 .رزانة أي أصاة وأل حصاة له وأما

عوراته على حصاة لـه تكـن لم ما المرء لسان : وأإنطرفة قال
 .قطُعة أي المسك من حصاة وأعنده لدليل

 .وأاستحضرته وأأحضرته فلن حضرني

 .صاحبه فأّحضرنيه وأطلبته

 .الحضور وأمن البلد حاضري من وأهو

 .وأبَّمحضره بَّحضرته وأفعلته حاضر وأفلن كذا وأفعلت

 .أحضر بَّمعنى وأحضار

 .: شأاهدتهوأحاضرته

 .وأالحواضر وأالحاضرة الحضر أهل من وأهو

ّي الحضارة بَّين حضري وأهو  .البداوأة بَّين وأبَّدوأ
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 .يتبدى وأحضري يتحضر بَّدوأي وأهو

 .محاضير وأخيل محضير ! وأفرسحضره أشأد وأما الفرس وأأحضر

 .المضامير في السبق : ماوأنقول

 .المحاضير للجرد إل

ّني وأهو  .الفـرس حضـر م

 .الحضر من : عاديتـهوأحاضرتـه

 .يعربَّه : لمكلمه في وأحضرما

أهـل كلـاما يشبـه كلمه كان الحضرمة الحضر أهل وأفي
الحضر أهـل كلـاما يشبـه أوأ بَّـذاك ليـس كلمهـم لـأّن حضرمـوتا

 .زائدة وأالميم

 .الصلـاة : حضـرتاالمجـاز وأمن

 .ذهنـك وأأحضـر

 .: بَّقربَّهماالمـاء وأحضـرة الـدار بَّحضـرة وأنحـن وأجاءنـا

أجـٍن المخافة من حضرتـه القـوما يبيت ل : وأمنهلدؤاد أبَّو وأقال
 .حاضره كنت إذا المر حضرة وأكنت طامـي مـاؤه

رحيـل جد إذ البين حضرة قلت : وألقدربَّيعة أبَّي بَّن عمر قال
ًا فيه رأيت إذا بَّخير المر وأحضرتا أستطُارا أن وأخفت ًا رأي صوابَّ
 .وأكفيته

 .كذلك كان إذا الحضرة حسن وأفلن

بَّناء يريد الحضرة : وأجمعبَّخير المور يحضر يزال ل لحضر وأإنه
 .وأغايرهما وأالجص الجر من البناء عدة وأهي دار

 .وأالهواما الذبَّاب يحصره أن إناءك فقط وأمحتضر محضور وأاللبن
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 .الجواب حاضر وأهو

 .بَّالنوادر وأحاضر

 .الموتا : حضرهوأاحتضر المريض وأحضر

ًا : فأّوأردهاالشماخ قال ًء مع ًء ما يحتضـر المـوتا عليه روأا
ًا  .وأتحضره وأاحتضره الهم وأحضره احتضـار

وأالهـم رقادي أحس وأمـا الخـل : نـامايعفر ابَّن السود قال
الهموما إذا الهموما : وأأخوالطُرماح وأقال وأسادي لدي محتضر

.الخير على حضه ض ض ح يرقد ل وأساده الظلـاما جنـح تحضرتا

 .الحضيض في وأتركه

إلى البَّط دوأن ما وأهو حضنه في : أخذهالصبّي إحتضن ن ض ح
 .الكشح

 .وألدها المرأة وأحضنت

 .بَّيضهـا وأالحمامـة

 .وأيربَّيانه يرفعانه وأحاضنة حاضـن وألـه

 .الحضانة حسنة حاضنة وأهي

في وأالحمامة البيض على : جواثمحواضن وأحماما حاضن وأحمامة
 .الطُين من تعمل روأحاء قصعة شأبه وأهي محضنتها

 .المحتضن دقيقة وأامرأة

شأختـة الحشا هضيم أدبَّرتا إذا بَّوص : عريضةالعشى قال
 .الجبل حشن في الطُائر : إعتّشالمجاز وأمن المحتضـن

 .الليل وأأحضان الرض أحضان يقطُع وأمازال
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هاب إذا لـذاك إنني حضنيه الليل إليك : قطُعتثور بَّن حميد قال
من : وأحضنينالفزاري دينار أما بَّن زميل وأقال فعول الجبان
ًا وأأعطُـاه محنـق اليسر ضمها قد بَّناجية طعنته ليل ظلماء حضنـ

 .حضنه في احتمله مـا قـدر أي الـزرع مـن

 .العلم حضنة من وأهو

 .عنها : نحاهوأحضنه حاجته عن وأاحتضنه

 .وأاحتطُب الحطُاب حطُب ب طا ح

 .حواطب وأإماء

 .وأيسقيهم رفقاءه يحطُب وأفلن

القوما وأل القوما حطُب ل بَّكى جاع وأإذا جـزوأع : خـّبالجليح قال
 .كلمه في : للمخلطليل حاطب : هوالمجاز وأمن سقى

وأحطُـب بَّالنمائـم مشـى إذا القوما بَّين الحطُب يحمل وأفلن
 .بَّه : سعىبَّصاحبه فلـان

ّنك وأأعانه : نصرهحبله في وأحطُب وأتميل حبله في لتحطُب وأإ
 .هواه إلى

 .بَّخير علينا وأحطُبت

 .: هزلحطُب وأماله

 .عنبكـم أحطُـب وأقد

وأقـد قطُعـه يجـب مـا وأيقطُـع يقنـب أن حـان إذا وأأستحطُـب
ًا كرمهم حطُبوا  .وأحطُابَّه حطُبه وأقطُعوا حطُب

 .عنها : حطُوايقال الدوأاب ظهور عن الحمال حطُوا طا طا ح

 .حدره شأيء ل وأحط
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 .الحدوأر في أي الحطُوطا فـي وأأخـذوأا

 .وأزرك الله وأحّط أوأزارهم الله : حطالمجـاز وأمـن

 .أوأزاركم " وأاستحطُوا حطُة     وأقولوا "

 .وأانحطُـت سيرهـا فـي وأحطُت السير : سريعةحطُوطا وأناقة

 .شأتمـه فـي اندفـع إذا فلـان عـرض فـي وأحـط

 .فيه وأانحط هواه في وأحط

 .أهوائهم في فانحط حلوائهم من : أكلوأيقال

ًاالكميت قال خالقه مرضاة إلى وأمولى مسرته في : حطُوط
ًا ًا وأحط السعر وأانحط سريع  .وأمنحطُة حاطة وأالسعار حطُوط

 .منـه أكثرنا أي فيه فحطُطُنا بَّطُعاما وأأتانا

 .منه أقللنا أي فيه وأأحطُطُنا

ّطُا كأّنما المتنين محطُوطة وأجارية بَّه يحط ما وأهو بَّالمحط ح
 .وأالمجلدين الساكفة مع يكون وأيصقل يدلك أي الديم

وأتبشـر تحـط خـراز أعنة كأّنهـا عـروأق عـن وأتبـدي : تثيرقال
ّيا مفاضة غايـر المتنيـن : محطُوطـةالنابَّغة وأقال بَّضة الروأادف ر

 .مرهف :محطُوطا وأسيف المتجرد

 .: أدرماحطُيط وأكعب

الحجل ترى حجوله درما الكعب حطُيط : وأكلالهذلي مليح قال
َا فيه  .مائة الثمن من فاستحط سلعة وأاشأترى مقلق غاير غاام

 .فأّبَّى الحطُيطُة منه وأطلب

 .: أقامارحله وأحط
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 .وأتحطُم فانحطُم متنه حطُم ما طا ح

 .الوادي ! وأحطُمحطُمته أشأد وأما حطُوما وأأدس

 .السيل حطُمة بَّهم وأذهبت

 .التبن بَّحطُاما الريح وأطارتا

 .: لكسارهالبيض حطُاما وأهذا

ًا بَّالكسـار شأبـه الدنيا حطُاما وأجمع  .لـه تخسيسـ

ًا الرض تحطُمت : قدالعرب بَّعض وأعن فيها فأّنشبوا يبس
لفرطا وأتفتتت الرض زروأع تكسرتا أي المناجل وأهي المخالب

 .فجزوأهـا يبسها

البيض عنها تحطُم توائم بَّالفلة فـراخ روأايـا عـن البيـض وأتحطُـم
 .أزمة أي حطُمة : أصابَّتهمالمجاز وأمن الحواصل حمر

ًا لنا حتت حطُمة إذا : إناقال الورق ينبت حتى العود نمارس وأرقـ
 .السوق في لعنفه المال يحطُم كأّنه وأحطُمة حطُم وأراع

 ". الحطُمة الرعاء " شأر وأ حطُم بَّسواق الليل لفهـا : قـدقال

 .العالية السن وأحطُمته

ًا وأحطُم تحته وأهي أسن إذا زوأجها فلنة وأحطُمت إذا قومه فلن
 .أظهرهم بَّين أسن

 ". حطُمتموه ما بَّعد : " وأذلكالحديث وأمنه

 .: أكولحطُمة وأرجل

عندنا ترع ل أي علينا تحطُم ! وألالبطُيخ الطُعاما حاطوما وأنعم
 .المرعى علينا فتفسد

 .وأبَّينـه بَّينـه : حيـلكـذا عليـه حظـر ر ظ ح
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ًا     ربَّك     عطُاء     كان     وأمـا "  .مباح : غايرمحظور " وأهذا محظور

حظيرة : اتخذلغنمه وأاحتظر المحتظر وأفي الحظيرة فـي وأالغنـم
 .الحظيرة حائط وأهو وأالقصب السعف من بَّه يحظر ما وأحظاره

 .: لبخيلالحظيرة نكد : هوالمجاز وأمن

وأالكذاب للنماما يقال الرطب بَّالحظر وأجاء بَّالحظر يمشي وأفلن
: "قولهم إلى ترى أل وأيشبها العداوأة نار بَّنمائمه يستوقد لنه

ًا بَّها جـاءتا النميمـه تشبب تشببي ": العرب من سمعته إلى زهر
 .إحياءها أراحد إذا النويرة يخاطب تميمه

ٍة خيل على تصطُد لم البيض : منيعقوب وأأنشد تمش وألم لم
 .بَّه يحظر الذي الشجر وأالحظر الرطب بَّالحظر الحّي بَّين

 .العلم من حظ وأذوأ المال من عظيم حظ لذوأ إنه ظ ظ ح

 .أحظ جمع أحاظ وأأصله وأأحاظ حظوظ وألهم

وأحظظت رجل يا حظظت وأقد وأجـدوأد قسمت أحاظ : وألكنقال
 .غايره من أحظ وأهو وأحظيظ محظوظ وأأنت مسست مثل

 .السلطُان عند فلن حظي ي ظ ح

 .بَّالمال وأحظي

 .بَّنائل حظي وأل بَّطُائل حلي : ماوأتقول

 .زوأجهـا عنـد فلنـة وأحظيت

ّيـنحظـّي وأرجـل ّين لغاتا بَّثلـاث الحظـوة : بَّ  .الحظة وأبَّ

ّية : " إلمثل وأفي ّيًة فل حظ  ". أل

 .الحظايـا من كثير وألفلن

 .وأالبنيـن بَّالمـال اللـه وأأحظـاه
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 .وأأحظيتـه وأجهـه فـي وأتهللـت

وأهي حظوة " جمع حظاء من نبلك : " إنماللضعيف مثل وأفـي
 .نصل بَّل صغير سهم

ًا أوأداجه انتفخت لمن يقال ث ف ح ". حفاثه احرنفش : " قدغاضب

 .الحفاث نفخ فتمنيت النفاث بَّالصل منيت وأتقول

ًا البعير حفد د ف ح ًا حفد ًا وأحفود سيره في : أسرعوأحفدان
 .الخطُو وأدارك

ً وأقطُعت الحافداتا المطُايا : فدتهثور بَّن حميد قال دوأن لـه نعـال
 .بَّعيره وأأحفد جلودها الكاما

في وأخف فيه : أسرعوأاحتفد المر في فلن : حفدالمجاز وأمن
 .بَّه القياما

ًا وأحدفت  .طاعته إلى وأخففت : خدمتهفلن

 .مطُاع : مخدوأمامحفود وأرجل

لوألد قيل وأمنه وأأعوانه خدنه أي حفدته وأهم فلن حافد وأهو
 .الدب حفدة من " وأهو وأحدفة " بَّنين الحفدة :البَّن

 .وأاحتفره بَّالمحفار النهر حفر

 .الحفر تراب أي الشط على الحفر وأكثر

 .القبر وأهو وأالحفير وأالحفيرة الحفرة في وأدلوه

: حفرتافيقال فيه وأيتسع ليستخرجه وأاليربَّوع الضب عن وأحفر
 .وأاحتفرته الضب

 .حفره في أمعن إذا اليربَّوع وأحافر
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جلّي وأبَّرهان مكشوف نص وأهو محافر يربَّوع من أروأغ وأفلن
 .الله وأحاشأى الله يخادعون في ذكرتا ما صحة على ينادي

 .الحوافر وأمدق العساكر ممر البلد وأهذا

 .وأالحافر الخف يملك وأفلن

 .وأحافـر خـف كـل : وأطئـهالمجـاز وأمـن

 .الوألى حالته إلى أي حافرته إلـى وأرجـع

 .وأهرما شأاخ إذا حافرته على فلن وأرجع

 .الحافرة عند فاقتتلوا وأالتقوا

في الكلمة حقيقـة ذكرتا وأقد وأالحافر الحافرة عند وأالنقد
 .التنزيل حقائق عن الكشاف

 .وأحفر حفر أسنانه وأفي أسنانه تأّكلت إذا وأحفر فوه وأحفر

 .الكـال حفـره أي محفـور فلـان وأفم

سقطُـت إذا لنهـا للسقـوطا تحركـت إذا المهـر روأاضـع وأحفـرتا
ًا منابَّتهـا بَّقيـت الحفـر فـي أخـذتا نغضـت إذا فكأّنهـا حفـر
 .روأاضعه حفـرتا إذا المهر وأأحفر

ًا أمه الفصيل وأحفر لحمها يسترخي حتى طرقها استلله وأهو حفر
 .إياها بَّامتصاصه

ّ يحفرها وأالحمل إل حامل من وأما  .يهزلها أي الناقة إل

يلحون لنهم ذلك لحفرها غازيـرة العنـز كانـت : لوزيد أبَّو وأحكى
 .فتهزل لغزارتها الحلب في عليها

 .أمره عن فتشت إذا فلن ثرى وأحفرتا

ًا : اتخذالسيل : وأتحفرطالب أبَّو قال  .الرض في حفر
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ح متبعق وأابَّل فيه تحفر كأّنمـا الكثيـب وأعثاء مس : إذاأوأس قال
 .الحفظة الكراما وأهم الحفاظ من هو طا ف

ً وأاستحفظه ًا أوأ مال " وأحافظ الله     كتاب     من     استحفظوا     بَّما " سر
 .الشيء على

حافظـوا " عليهـا : مواظـبالضحـى سبحـة علـى محافظ وأهو
بَّحفظـه : عنـيبَّـه وأتحفـظ بَّالشـيء " وأاحتفـظ الصلـواتا     علـى

ًا له فإن أعطُيتـك بَّمـا وأاحتفـظ  .شأأّن

 .التوقي وأهو الناس من بَّالتحفظ وأعليك

 .القرآن وأحفظه

 .: رقيبعليه حفيظ وأهو

 .لنفاستـه وأمكنونـه بَّمحفوظـه أي الـدر بَّحفيظ وأتقلدتا

الحفائظ أهل وأهم وأالحفظـة الحفيظـة أهـل مـن وأهـو
 .الحرمة حفظ عند وأالغضب الحمية وأهي وأالمحفظاتا

العفو وأجوب في " يضرب الحفيظة تذهب : " المقدرةالمثل وأفي
 .المقدرة عند

ًا : يسوسونالحطُيئة وأقال ًا أحلمـ جاء غاضبوا وأإن أناتهـا بَّعيـد
الذي أخوك ضميري أكنها : وأحفظةالعجاج وأقال وأالجد الحفيظة

:وأيقولون الكتائف المحفظاتا عند وأترفض نفسه الحس تملك ل
أي كذا أحفظه يقال تغضبك أي تحفظك حرمة أي محفظة ألك

 .أغاضبه

 .وأتحفظ تقية : فيحفيظة في وأاذهب

أبَّا فزوأرا حفيظة في اذهبا لختيها : وأقالتربَّيعة أبَّي بَّن عمر قال
ًا الخطُاب  .: وأاضححافظ : طريقالمجاز وأمن فسلما سر
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العنق محز مثل له استقمت ما لك يستقيم البين : هوالنضر قال
.بَّحافظ فليس ينقطُع ثم اليومين يقود الذي الطُريق فأّما

 3الحاء كتاب

 .بَّـه حافـون وأهـم : أطافـواوأاحتفـوا بَّـه حفـوا ف ف ح

 .بَّه حافين : جعلتهمبَّالنـاس وأحففتـه

 ". بَّنخل " " وأحففناهما بَّالمكاره الجنة " حفت وأ

 .بَّخدمـه محفـوف وأهـو عليـه وأدخلت

 .بَّالديبـاج محفـف وأهـودج

ًا وأاقتعـدن حوايـا : رفعنالقيس امرؤ قـال من وأحففن قعائـد
وأهما سريره وأحفافي حفافيـه وأجلسـوا المنمق العراق حوك

 .جانباه

 .محفتها في وأركبت

 .بَّثوب محفوف رجل وأهو

 .رأسه حول طرة وأهو خفاف إل شأعره من بَّقي وأما

 .شأعره : أخذتاوأاحتفته وأجهها المرأة وأحفت

ًا وأالسهم وأالطُائر وأالريح الفرس وأحف صـوتا وأهـو حفيف
 .مـروأره

 .حفيـف الشجـرة وألغاصـان

ًا النبـاتا وأحـف  .: يبـسحفوفـ

 .حافـة وأأرض وأقفـت أرضنـا وأحفـت

323



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

فيه عقب فكأّنها حفت قد بَّعصيدة : أتوناالعرب بَّعض وأعـن
 .شأقاق

 .ملتوتا : غايرحاف وأسويق

 .وأيؤوأينا يضمنا أي وأيرفنا يحفنا : فلنالمجاز وأمن

 .وأحفٍف العيش من حفوف في وأهو

 .بَّالدهن عهده : بَّعدرأسه وأحف

 .الحاجة حفتهم وأقد محفوفون وأقوما

 .: اجتمعواوأاحتفلوا القوما حفل ل ف ح

 .الحفل في أحد على تنكر وأل

 .وأمحتفلهم القوما محفل وأهذا

 .المحافل في الحديث وأشأاع

 .ماؤه كثر إذا الوادي وأحفل الوادي في الماء وأحفل

 .وأحوافل حفل وأضروأع حافل وأضرع

ً ليرى ضرعها في اللبن : جمعالشاة وأحفل  .حافل

ّفلة بَّيع عن وأنهى  .المح

 .وأاجتهـد احتشـد إذا المـر فـي : إحتفـلالمجـاز وأمـن

 .نفسه : جمعيقال كما فيه : جدحضـره فـي الفـرس وأاحتفـل

لها لح صقعاء وأاحتفلت الماء فاض حين : كأّنهاالقيس امرؤ قال
ّدالسماء وأحفلـت الذيب بَّالصرحة  .وأقعها : ح

 .مستبين : عظيممحتفل وأطريق
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لونها يحفل بَّيضاء دّرة رأى يظهر أي الوجه يحفل ثوب وأهذا
جؤذر بَّعيني : بَّتنـيمقبل ابَّن وأقال مقصـب البريـر كغربَّان صخاما

: تزينوأتحفل وأاحتفل وأاضح اللون من وأبَّراق رعاث حفلتهما
 .الزينة أي الحفلة ثياب وألبس

 .الكفين ملء وأهي الدقيق من حفنة أعطُاه ن ف ح

 .حفناتٍا وأثلث حفنتين له وأحفنت

 .لنفسي : أخذتهوأاحتفنته

 ". ربَّنا حفناتا من حفنة نحن : " إنماالحديث : فيالمجاز وأمن

 .مكانه من : اقتلعتهالرجل وأاحتفنت

 .منه : استكثركذا من وأاحتفن

 .حفاة وأهم وأالحفاء الحفوة بَّين حاف هو وأ ف ح

 .وأناعل حاف كل من أفضل وأهو

 .الحفا بَّين حف وأهو

 .المشي كثرة من حفي وأقد

 .حافره : انسحجالفرس وأحفي

 .دابَّته : حفـيالراكـب وأأحفى

 .حّزه : ألزقشأاربَّه وأأحفى

ًا منه يتركوا : لمالمرعى القوما وأاحتفى  .شأيئ

:مجحف محف وأسائل : ألحفالسؤال في : أحفىالمجاز وأمن
 .ملحف ملح

 .: بَّالغتالوصية في إليه وأأحفيت
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" عنها     حفّي     كأّنك " عنه السوال في : بَّليغالمر عن حفّي وأهو
العشى عن حفي سائل رب فيا عني تسأّلي : فإنالعشى وأقال

.المبالغة وأجه على : استخبرتهكذا عن وأاستحفيته أصعدا حيث بَّه

في وأبَّالغ بَّك تطُلف إذا حفـاوأة بَّـي وأحفي فلن بَّي وأتحفي
 .بَّهم وأحفي بَّقومه التحفي حسن وأهو إكرامك

ّفـىالصمعي وأأنشد ًا بَّـه فأّتـاه قراه وأوأّحى بَّـه : فتح غاريضـ
ًا  .خفّي جلّي خيره حفّي وأفّي وأفلن نضيجـ

منه الحقب مكان في الذي وأهو أحقب على رحلي كـأّن ب ق ح
 .الحقو يلي حبل وأهو بَّياض

 .حقب وأالجمع حقباء وأالتان

الرحل وأشأد قبب أحشائها في سماحيج : حقبالرمة ذوأ قال
 .بَّالحقب

لذلك بَّوله فتعسر ثيله على حقبه : وأقعحقب فهو البعير وأحقب
 .قتله وأربَّما

 .درها فامتنع ضرعها الحقب : أصابالناقة وأحقبت

 .وأحقائبه حقيبته وأمل

ّي حلق مستحقبو وأاحتقب ضّرابَّون العرانين شأم يقدمهم الماذ
 .حقيبة فهو الرحل وأراء حمل ما وأكل للهاما

ًا لبَّعثهـا رحلها حقيبة بَّالطُاوأي أنا : وأماحاتم قال وأأترك خفـ
 .وأحقب وأأحقاب وأحقبة حقب عليه وأمضى صاحبي

ًا وأاحتقـب : للعجزاءالحقيبة نفج : امرأةالمجاز وأمن ًا أوأ خيـر شأـر
ّدخـره : احتملـهوأاستحقبـه :تقول الحقيبة المحتقب وأاسم وأا

 .سوء حقيبة فلن احتقب
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حقيبـة خيـر وأالبر بَّـه طلبت ما أنجح : وأاللهالقيس امرؤ وأقال
ّي حرجة بَّن الحارث وأقال الرحـل ّلواالفزار حقائبهم وأأرماحنا : وأ
 .: أردفتـهغالمـي وأأحقبـت فتنأّطر فيهم نكرهها

لحاقـن رأي " ل الحديـث وأمنـه مطُـره : احتبـسالعـاما وأحقـب
 ". حاقب وأل

فرصة يتربَّص قلبه في العداوأة أمسك إذا يحقد عليه حقد د ق ح
 .شأيء منه يخرج لم إذا وأأحقد المعدن حقد من بَّه اليقاع

أخيه على حاقد وأقلبه وأحقود أحقاد قلوبَّهم وأفي حقد قلبه وأفي
 .وأمحتقد

 .حاقد أوأ عليه وأمحقود حاسد أوأ محسود القوما : رئيسوأتقول

 .وأحسود حقود وأفلن

 .متحاقدوأن وأهم وأتحاقدوأا

 .نقير حقير هو ر ق ح

 .حقارة عيني في حقر وأقد

ّقره وأحقره  .وأاستحقره وأاحتقره وأح

 .ناقـر حاقر وأهو

محقر غايـر موقـر " وأفلـان حـرما حقـر : " مـنمثـل وأفـي
 .حقير غاير وأخطُير

ًا ًا له وأحقر  .وأعقر

 .نفسه إليه وأتحاقرتا

ّغرهالسم وأحقر  .التحقير بَّاب وأهو : ص

 .وأأحقاف قفاف بَّين نزلنا ف ق ح
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 .السقوف تظله ل الحقوف مأّوأاه وأفلن

ًا وأالحقف  .وأيدق يعوج نق

 .الرمل وأاحقوقف

 .الهزال من البعير ظهر وأاحقوقف

 .الهلل وأاحقوقف

حاقف بَّظبي وأمررتا احقوقفا حتى الهلل : سمـاوأةالعجاج قال
 .منامه في المنعطُف وأهو

الحاقفـاتا إذا المنسميـن بَّعـرى الحصـى : تطُيـرالحطُيئة قال
ًا المر الله : حقزيد أبَّو قال الظلل ألفـن  .وأأوأجبه : أثبتهحق

ًا بَّنفسـه المر وأحق ًا حقـ  .وأحقوقـ

 .حققته مثل ظنه : حققتالكسائي وأقـال

تخب لم ثم ظني وأحققـت بَّـه وأجـدتا لـي مالـك : فبذلتوأأنشد
 .منه يقين على : كنتوأأحققته المر وأحققت

 .حقيقته على : وأقفتأحقه فأّنا الخبر وأحققت

لكم أحق : أنايستيقنوه فلم خبر بَّلغهم إذا لصحابَّه الرجل وأيقول
 .حقيقته وأأعرف لكم أعلمه أي الخبر هذا

بَّه محقوق وأأنت تفعل بَّأّن حقيق : أنتقولهم وأجه : فماقلت فإن
لك وأحق تفعل بَّأّن وأحققت بَّه وأحقيقة تفعلي بَّأّن لمحقوقة وأإنك

قال كما التقدير في حقق من فهو حقيق : أماقلت تفعل أن
ّنهفقير في سيبويه ًا فقر من : إ وأنظره شأدد من شأديد وأفي مقدر

ً يكون وأل بَّه وأجذر بَّكذا خلق من وأجدير خليق بَّمعنى فعيل
 .مفعول
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حقيقـة امـرأة وأهـذه بَّكـذا حقيقـة : أنـتلقولهم محقوق وأهو
 .بَّالحضانـة

ًا جعلت فبمعنى بَّه محقـوق وأأنـت تفعـل بَّـأّن حققـت وأأمـا حقيق
 .الله وأقبحه : قبحكقولك ففعل فعلته بَّاب من وأهو بَّه

الماء وأبَّرد الحمـار قبـح أبَّيهـم وأحـّي زياد بَّني الله قبـح : ألقال
 .وأرفعه صوته وأرفع وأحقرته وأحقر وأبَّردته

 .بَّذلك عرفت أب الخبر حققت من يكون أن وأيجوز

 .بَّه أحوالك لشهادة تفعله أنك منك وأتحقق

ًا جعفل أي المر الله حق من نفعل أن لك حق وأأما أن لك حق
 .ذلك لك وأأثبت تفعل

 .حق قول وأهذا

 .الحق هو وأالله

ًا الله لحق وأأصله بَّالغاياتا مشبه وأهو لفعل وألحق آتيك ل وأحق
 .كالغاية وأدعـل وأقـدر إليـه المضاف فحذف

ًا  .حقي أغاصب أن الحق وأأفي أظلم أن وأأحق

 .الحقة وأروأي هربَّت مني الحاقة رأيت وألما

حواق تكون القيامة وأيوما التـرة بَّقـول ليسـت : وأحقـةرؤبَّة قال
 .المور

ًا قال إذا الرجل وأأحق  .مبطُـل غايـر محق وأهو وأادعاه حق

وأحقق بَّكلماته     الحق     الله     وأيحق " وأأثبته : أظهرهالحق الله وأأحق
 .قوله

 .المـور حقائـق علـى وأوأقفـت حقيقتـه وأعرفت المر وأتحققت
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 .: أوأجبتهالقضاء عليه وأأحققت

 .يحذر كان ما فعلت إذا وأحققته حذره وأأحققت

 .عالم لحق وأإنه

الحق منا كـل وأادعـى : خاصمتهأحقه فحققته صاحبي وأحاققت
 .فغلبته

 .وأمداقة محاقة بَّينهما وأكانت

 .فيه : اختصمواالدين في وأاحتقوا

 .بَّالحقاق وأالزقاق بَّالحق الزق يسبأّ وأفلن

لم أي طعنتك احتقت وأقد فيها زيع : لمحتقة : طعنةالمجاز وأمن
 .المقتل تخطُيء

 .: محكمـهالنسـج محقق وأثوب

 .محقـق وأكلـاما

 .النظم محكـم

 .المكان على قتله إذا الرمية فأّحق وأرمى

 .شأدها أحكمت إذا أحقهـا العقـدة وأحققت

 .لقح أنها ثبت حين أي لقاحها حق عند ذلك وأكان

دارتا وأمعنـاه ضرابَّهـا وأقـت علـى أي حقهـا علـى الناقـة وأأتت
 .حملهـا مـدة وأتمـت الّسنـة

 .بَّلغتنـي الشمـس وأحقتني

 .بَّقربَّه أي بَّابَّه حق وأعند المسجد بَّاب حاق عنـد وألقيتـه
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 .وأسطُـه وأهـو القفـا حاق على وأسقط

لزمه ما يحمي أي الحقائق حماة من وأهو الحقيقة حامي وأفلن
 .بَّيته أهل من عنه الدفاع

ًا بَّهند هنـد أبَّـا : أتيـتلبيد قال ّنـي بَّأّسمـاء وأمالك حمـاة مـن إ
ًا وأإن الحقائـق  .الشأياء صغار في يخاصم : لمنالحقاق لنزق فلن

وأجمعها الطُيب القاح وأهـي الحقلـة إل البقلـة تنبـت ل ل ق ح
ً أغاصانه تشعبت إذا الزرع سمي وأبَّه الحقل  .حقل

 .الزرع وأأحقل

 .مزارع أي محاقل أرضه وأفي

 .مزارعكم " أي بَّمحاقلكم تصنعـون : " ماالحديث وأفي

ًا لنفسه : اتخذالرجل وأاحتقل  .ازدرع نحو زرع

 .بَّالحب سنبله في الزرع بَّيع وأهـي المحاقلة عن وأنهي

حقلت وأقد التراب أكل من يأّخذ داء وأهي حقلة الدابَّة وأأصابَّت
 .دابَّته

 .خصره على بَّيديه : اعتمدالشيخ وأحوقل

 .وأيحولق يحوقل شأيخ بَّي وأمر

 .المحقن وأهو : جمعهالسقاء في اللبن حقن ن ق ح

 .وأرسلكم حرثكم في أي وأمحاقنكم محاقلكم في الله وأبَّارك

 .المحقـون اللبـن وأهـو الحقين وأسقاه

 ". العـذرة الحقيـن : " أبَّـيمثـل وأفـي

 .حاقن وأرجـل بَّولـه وأحقـن
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 .المريض وأاحتقن بَّالحقنة : داوأاهالمريض وأحقن

 .جوفه في الدما وأاحتقن

ماء وأحقنت فأّنقذته القتل بَّه حّل إذا دمه : حقنتالمجاز وأمن
 .وأجهه

يستلقي الذي وأهو حاقن هلل من خير أدفـق : هللوأيقولون
 .طرفاه وأيرتفع

 .خصره على أي حقوه على إزاره شأد وأ ق ح

 .مشده بَّاسم سمي بَّإزاره أي بَّحقوه وأرمى

فهو حقي وأقد اللحم أكل من البطُن وأجع وأهي حقوة وأأصابَّته
 .محقو

عليه وأصب بَّالحقوه بَّطُنه وأفي بَّاللقوه وأجهه في الله : بَّلهوأتقول
 .الشقوه

 .إليه فزع إذا بَّحقويه : لذالمجـاز وأمـن

 .الريش تحت مستدقه وأهو الحقو دقيق وأسهم

 .سفحه وأهو الجبل بَّحقو وأنزلوا

 .بَّـه المستبـد للشـيء المحتجـن وأهـو حكـر حصـر فلن ر ك ح

 .معاشأـرة وأسـوء وأالتـواء عسـر أي حكـر وأفيـه

 .مماراة أي وأمحاكرة مناكـرة وأفيـه

 .للغلء : احتبسهالطُعاما وأاحتكر

 .الحتكار وأهي الحكرة حرفته وأفلن
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رأسـي " وأأحكنـي ظفـرك مثـل جلـدك حـك " مـا ك ك ح
 .فحككتـه

 .تحكني بَّثـرة وأبَّـي

 .وأنحـوه كالجـرب منـه يحـك داء أي حكـاك وأبَّـه شأديدة حكة وأبَّه

 .وأتحكك بَّالخشببة الجـرب وأاحتـك

 .وأاحتكتـا الدابَّتان وأتحاكت

 .الثمد بَّحكاكة وأاكتحل

 .: محكوكحكيك وأكعب

 .: نحيتحكيك وأحافر

بَّعضها يحك السنان لن حواك وأجمعها سن أي حاكة فيه وأما
ًا  .بَّعض

أحدهما فسقط احتكا نابَّين رأيت : مـاالخطُفـي بَّـن جرير وأقال
 .الخر تبعه إل

 .الحجية وأهي الحكيكة هذه أملح وأما

 .بَّالحكيكـاتا فلن وأجاءنا

نحـو وأهـو : تحكيتـكالمحاجـاة فـي يقولـون العـرب وأسمعـت
 .الحكاية من أوأ البازي تقضـى

في حك وأما فيه وأاحتك كذا صـدري فـي : حـكالمجـاز وأمـن
 .تخالج ما أي منه شأيء صدري

" المآثم فإنها وأالحكاكاتا " إياكم " وأ صدرك في حك ما " وأالثم
 .لشري وأيتعرض يتمرس أي بَّي وأفلنيتحكك

ًا فلن وأحاك  .الرجلن تحاك وأقد : بَّاراهفلن
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" المحكك جذيلها " وأأنا بَّرأيه يستشفى : لمنحكاك لجذل وأإنه
 .بَّه احتك ما لكثرة المملس أي

 .وأاصطُكت وأتصاكت وأاحتكت الركـب فيه تحاكت أمر وأهذا

 .عجمة أي حكلة لسانه في ل ك ح

كالـذر صـوتا لـه يسمـع ل ما وأهو وأأصب الحكل كلما وأتكلم
 .وأنحوه

لم أخرى تساوأد ذرة أن لو الحكل قـول : وأيفهـمالعثماني قال
 .وأأحكل علّي وأأشأكل سوادهـا يفتـه

 .فاستحكـم الشـيء أحكـم ما ك ح

محكومة وأفرس الحكمة عليه : وأضعوأأحكمه الفـرس وأحكـم
 .وأمحكمة

: جعلوهوأحكموه وأالبَّقا القد حكماتا أحكمت : قدزهير قال
ًا  .حكم

 .وأتحكم فاحتكم ماله في وأحكمة

 .علّي تحتكم وأل

في حكموا الذين " وأهم للمحكمين الجنة : " إنالحديث وأفي
 .السلما على الثباتا فاختاروأا وأالسلما القتل

 .الحكمة إلى منسوب : مجربمحكم وأرجل

 .: رافعتـهالقاضـي إلى وأحاكمته

 .وأاحتكمنا إليـه وأتحاكمنـا

ّلى وأهو  .الخصومـاتا وأيفصـل الحكوماتا يتو

 .حكمـة أي حكـم وأالصمـت
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ًا صار أي حلم مثل الرجل وأحكـم  .حكيم

حمـاما إلـى نظرتا إذ الحي فتاة كحكم : وأاحكمالنابَّغة قول وأمنه
ًا : جعلتهالتجارب وأأحكمته انثمد وأارد سراع  .حكيم

ًا السفيه : حكمتالمجاز وأمن ًا وأأحكمته تحكيم أخذتا إذا إحكام
 .عليه هو ما بَّصرته أوأ يده على

أن عليكـم أخاف إني سفهاءكـم أحكموا حنيفة : أبَّنيجرير قال
" وأفي وألدك تحكم كما اليتيم : " حكمالنخعي وأعـن أغاضبـا

: ل" وأيقـال حكمتـه الله رفع لله العبد تواضع : " إذاالحديث
 .منك حكمًة أعظم هو من الله علـى يقـدر

 .حكمة : ذاتاحكيمة وأقصيدة

قالها ذا من ليقال قلتهـا قـد حكيمـة الملـوك تأّتـي : وأقصيـدةقال
 .حكمه إلى دعاه إذا القرآن وأإلى الله إلى وأحاكمه

 .: التبسكلمه عليه وأاستحكم

 .كذا عنه لي حكى

ًا يحكي وأهو  .حكاء وأهو وأيحاكيه فلن

 .لغتنا أي حكايتنا : هذهالعرب وأتقول

 .مهذار الناس لكلما : حاكيةحكّي وأامرأة

 .وأيحاكيها الشمس يحكي : وأجههالمجاز وأمن

 .الماء عن البَّل حلتا أ ل ح

ًل فيه رائد يجد ل جناٌب ذاك وأتقول ًل وأارده وأليزال ك  .مح

ًا ناقته حلب ب ل ح  .البَّل حلبة وأهم وأاحتلبها حلب

ّتىمثل وأفي  ". الحلبة تؤوأب : " شأ
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 .: استدرهاللبن وأاستحلب

ًا وأشأربَّت ًا حليب  .وأحلب

ًا تمل الحلوبَّة وأهذه  .الحلب وأتمل محالب وأثلثـة وأمحلبين محلب

عظيم شأجر وأهو الميم بَّفتح المحلب ريح المحلب هذا من وأأجد
 .الحب عطُر

المرعـى فـي يحلبـه اللبـن وأهـي بَّالحلبَّـة أهلـي إلى وأبَّعثت
 .إليهـم وأيوجهـه

 .وأحلئبهم القوما حلوبَّة وأهـذه حلـوب وأناقـة

 .وأتركب : تحلبركبانة حلبانة وأناقة

ًا إبَّله : نتجتمجلب محلب وأفلن ًا يحلبها إناث  .للبيع يجلبها وأذكور

 .أجلبت وأل : أحلبتفيقال للرجل وأيدعى

التي للخيل وأيقال للسباق الخيل مجال وأهي الحلبة في وأتجاروأا
 .: حلبةأوأب كل من تأّتي

ًا وأوأردنا وأأصله : أعنتهكذا على : أحلبتهالمجاز وأمن ماء كأّنه آجن
 .فيه فاتسع الحلب على العانة

 .المجد حلباتا من حلبة كل في يركض وأفلن

ّنها الركبتين على ابَّرك أي فكل : أحلبوأتقول  .الحالب هيئة ل

 .: سالالماء وأتحلب

وأتحلب أشأداقه وأتحلبت يتحلـب أعطُافـه من الماء : ثرىقال
 .فوه

 .الحلب وأيأّخذ الجباية أي الرعية على الحلبة يقسم وأالسلطُان
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 .أسيافهـم وأحلـب المسلميـن فـيء وأهـذا

 .وأبَّاله أي أمرهم حلب وأذاقوا

 .يسقيانه عرقان وأهما ذكره انتشر إذا حالباه وأدر

وأمواد حوالبهما وأالفوارة الناظرة وأالعين حوالبه الضرع وأمدتا
 .حوالبه شأيء كل

ًا : تدفقالكميت قال الحفل حوالبها غااضت - ر البحا ما إذا جود
 .السحاب الريح وأاستحلبت

أوأ حزوأي بَّجمهور محلة إل عينيك استحلبت : أماالرمة ذوأ وأقال
 .بَّالمحلج المحلجة على القطُن حلج ج ل ح مالك بَّجرعاء

 .بَّالمرقاق : دوأرهابَّالمحلج الخبزة : حلجالمجاز وأمن

 .يسيروأنهـا أي ليلتهـم يحلجـون القوما وأبَّاتا

 .صالحة حلجة وأبَّينهم وأبَّيننا

 .: مطُرالغيم وأحلج

 .: ضربَّهبَّالعصى وأحلجه

 .: سوطهـاالهريسـة أوأ التلبينة وأحلج

 .فيه شأككت ما أي تخلج وأما شأيء منـه صـدري فـي تحلـج وأمـا

 .النار يحلج كأّنه المنفاخ وأهو الحملج في ينفخ وأكأّنما

وأيستعار المحلج وأصاحب الحملج صاحب يستوي : لوأتقول
 .الثور لقرن

جانبيه في لطُيف - ج بَّحمل وأالكباث المرد : ينفضالعشى قال
 .: فتلهالحبل وأحملج انفراق
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ًا رأيته س ل ح البيت في يبسط مسح وأهو حلس على قاعد
 .الدابَّة بَّه وأثجلل

 .الزمه أي بَّيتك حلس : كنالمجاز وأمن

 .لركوبَّها اللفون وأهم أحلسها من وألست الخيل أحلس وأنحن

 .تركته إذا أحلسه وأنفضت كذا وأرفضت

 .بَّه حلس فهو : لزمهبَّكذا وأحلس

 .المر هذا في حلس وأقد

 .يلزمهم أي وأيحالسهم فلن بَّني يجالس وأفلن

 .: لزمنـاهالخوف وأاستحلسنا

أرض وأفـي وأطولـه بَّكثرتـه الـأّرض : غاطُـىالنبـت وأاستحلـس
 .مستحلس عشب فلـان بَّنـي

 .: تراكمبَّالظلما الليل وأاستحلس

 .وأروأاكبه الشحم روأادف : ركبتهالسناما وأاستحلس

ًا : مطُرتاالسماء وأأحلست ًا مطُر ًا رقيق  .دائم

ًا وأأحلست ًا فلن  .عليه : أمررتهايمين

 .الحتياطا الرأي وأأوأسط الحتلطا العي : أوألتقول طا ل ح

ًا كذا على بَّالله : حلفقال ف ل ح  .وأحلفة حلف وأهو حلف

 .كاذبَّة وأأحلوفة فاجر حلفة وأحلف

 .وأاحتلفـوا عليـه وأتحالفـوا كـذان علـى وأحالفه

 .القاضي وأاستحلفـه وأأحلفـه خصمـه وأحلـف
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 .السد أي الحلفاء أخو وأكأّنه الحلفاء في الحريق وأوأقع

 .عهـد أي حلـف : بَّينهـمالمجـاز وأمـن

 .وأأحلفهم فلن بَّني حلفاء وأهـم

 .السهر وأحليف الندى حليف وأهو حليفي وأهذا

ّلة الحليفـان وأبَّئـس وأذلـة قديـم جـوع : محالفهمجرير وأقال المذ
 .له : لزمالفلن محالف وأفلن وأالفقر

 .حليف وأسنان

ًا منها وألحفته ما على صاحبه : يوافقاللسان حليف وأرجل حليفـ
بَّعض الصمعي وأسمع بَّمنـزع ليـس الرمـح كحد خذما نصلـه
ًا : إنالعرب  .المة طويل اللسان حليف الوجه لحسن فلن

 .عليه فيحتلف فيه يختلف : للـذيوأمحنـث محلـف شأيء وأهذا

 .سمنه في : مشكوكالسناما محلفة : ناقةيقال

فيظن سهيل قبل يطُلعان كوكبان وأهما محلفان وأالوزن وأحضار
 .التحالف فيقع سهيل أنه منهما وأاحد بَّكل

: للصافيةمحلفة غاير وأكميت وأالحم الحوى : بَّينمحلفة وأكميت
 .الكمشة

كلـون وألكـن محلفـة غايـر : كميـتالصقعب بَّن خالد قال
فشك الحلم رهاق : جاوأزالغلما وأأحلف الديم بَّه عّل الصـرف

 .بَّلوغاه في

 .دائرة أدار إذا حلقة " وأحلق المفرغاة كالحلقة " هـم ق ل ح

 .رأسه الحلق وأحلق

 .الرجل وأاحتلق
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 .الحماما حلقة وأهم

 .بَّالحلقة وأرمى

أي السـره فـي وأشأحمة وأكبره : حلقةقالوا الصبي تجشأّ وأإذا
 .وأتكبـر رأسـك يحلـق حتـى بَّقيـت

 .بَّحلقـه وأأخـذ

الثكل بَّوزن الرأس حلق أي الحلق " وألمك الحلقوما " بَّلغـت وأ
 .وأالعبر

وأحلقتهـم المال السنة وأاحتلقت الجموش النورة احتلق مثـل
 .الحالقـة السنـة أي حلـاق

 .المـوتا وأهـو حلـاق بَّكـأّس وأسقـوا

حلـاق بَّكأّس سقوا أراهم قد أنـاس بَّعـد بَّالعيـش أرّجـي : ماقال
 .القوما حلقة في وأكنت

ًا وأقعدوأا  .حلق

 .وأالحلقة وأالكراع الحلقة وألهم

ًا وأل الحلقة نسلم بَّاللـه : نقسـمقال وأهـي حرقه وأأخته حريق
 .كلـه للسلـاح اسـم

 .بَّابَّهـا وأهـي الرحـم حلقـة فـي النطُفـة وأوأقعـت

 .مكانه استأّسر أي حلقته فـي رجليـك وأضـع

 .رزقه أبَّطُل أي فلن اسم على وأحلق

 .أمر أي الحلق وأأعطُى

مـا ملـوك رديـف ماجد أبَّيض الحلق منا : وأأعطُيالمخبل قال
 .فص بَّل فضة مـن حلقـة وأكـان الملـك خاتـم وأهـو نوافلـه تغـب
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 .مضايقها وأهي الطُرق حلوق في وأأخذوأا

مـن سوابَّقهـا تضمنت حتى الركب ظمء تم : فماالفرزدق قال
 .الهواء في الطُائر وأحلق حلوق شأمطُتين

يقال حلقه إلى يمتليء أن وأهو المتلء من : دناالناء وأحلق
 .وأمحلق وأاف مكوك

على تختلفان وأالشمال الجنوب أن : يعنيالطُبيب بَّن عبدة قال
الشمال نوبَّة جاءتا فإذا عليها التراب سفى تتقارضان الدار
 .أخرى الملء من وأنقصت تارة ملتها

 .مـاء مـن حلقـة الحـوض وأفـي الحوض وأحلق

ما إلى الملء تماما عن تراد أي وأعرد الحوض ماء : حلقوأيقولون
 .دوأنه

 .: ممتليءحالق وأضرع

تحليق من وأهو المنيف الجبل وأالحالق هلك أي حالق من وأهوى
 .الجو حلق إلى البلوغ من أوأ الطُائر

حالك وأأسود سواده وأهو الغراب حلك مثل أسود ك ل ح
 .وأمحلولك وأحلكوك وأحلكوك

 .سواده : اشأتدالشيء احلولك وأقد

 .حمرة بَّوزن وأحلكة حلك وأفيه

 .وأحلل حل فهو كذا له حل ل ل ح

 .وأمحل وأحلل حل فهو وأأحل المحرما وأحل

 .حرمه : ضدوأحلله الله وأأحله

 .الحراما وأاستحل
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 .بَّالقوما وأحللت الدار وأحللت

 .وأحلتهم القوما محلة وأهي

 .صدق حلة في وأفلن

 .العرب حلل في فلن وأدار

 .مكان في : حالونوأحلل حلة وأحي

وأدراهم حلة وأحي قباب عالما كنت لو شأيبان في كان : لقدقال
 .: تحلليقال : استثنىيمينه وأمن يمينه في وأتحلل يمينه وأحلل

 .فلن أبَّا وأحل

ً فرسيهما بَّين السابَّقان وأأدخل ً محلل  .وأدخيل

 .المحلتا وأمعهم وأنزلوا

ّد ل التي الشأياء وأهي ٍر وأفأٍّس رًحى : منمنها للنازل بَّ ٍو وأقد وأدل
 .وأنحوها

المحلـاتا بَّأّصحـاب صـر نكباء تضربَّهـم أتاوأييـن تعدلـن : لقال
 .قصده أي الغور حلة وأذهب

حلـة الثريـا كـأّن ما وأبَّعد الثريا غااب ما بَّعد : سرىسيبويه وأأنشد
ًا : يحلمحلل وأمكان منخل الغـور  .كثير

 .المكان عن وأتحلحل

 .: سيدحلحل وأرجل

 .اللبن مخرج وأهو الحليل ضيقة وأشأاة

 .: وأجبيحل الدين وأحل

 .الدين محل وأحان
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 .محله الهدي وأبَّلغ

 .عهـد : لـهوأمحـرما لـه عهـد : لمحـل : رجـلالمجـاز وأمن

 .للمهمـاتا كـاف للعقـد حلـال وأفلـان

 .حلته في وأالكرما

 .الثناء حلل وأكساه

 .سلحه أي وأبَّزته حلته المحارب وألبس

 .الحلم وأبَّلغ وأمحتلم حالم وأغالما وأاحتلم الغلما حلم ما ل ح

 .كذا حلمه في وأرأى

 .الحلما أضغاث من وأهو

 .وأحلمتها بَّفلنة وأحلمت

بَّكذا : حلمتقال إذا يحتلـم لـم مـا فلـان : وأتحلـمالخطُل قال
 .كاذب وأهو

 .وأعقل أناة أي حلم وأفيه حليم فهو فلن وأحلم

 .عاد أحلما وألهم الحلما ذوأي من وأهو

 .الحلم : تكلفوأتحلم

الحلم تستطُيع وألن وأدهم وأاستبق الدنين عن : تحلمحاتم قال
 .السفيه عن وأحلم تحلما حتى

 .بَّالعقاب يعاجلهم : لالعصاة عن حليم وأالله

 .الحلم فيه : وأقعالديم حلم وأقد
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وأقرادا ثدييه حلمتا : اسودتاالمجاز : وأمنوأقردته بَّعيري وأحلمت
 .ثدييه

 .المـر فسد أي الديم وأحلم

 .الكاذبَّة : للمانّينائم أحلـاما وأهـذه

 .نائم أحلما تسمى مخطُطُة غالظ ثياب المدينة وألهل

نائم أحلما الخّز ثياب وأبَّعـد جريـدة الخيـزران بَّعـد : تبدلـتقال
ًا الخيـزران ليـن فـي بَّقـد فاستبدلـت كبـرتا يقـول فـي قـد
ًا الخز لين في وأبَّجلد الجريـدة يبـس .الثياب هذه خشونة في جلد

 .وأاحلوله وأاستحله وأالحلولي الشيء حل وأ ل ح

وأاحلولك النفس لك سامحت تسأّل حين تعطُي كنت : فلوقال
 .: نضجتالفاكهة وأحلوتا خليل كل

ّلى  .السويق وأح

ّي يحب وأهو  .الحلوأ

 .العطُاء وأحلوته

 .مهرها أي بَّنته حلوان " وأأخذ الكاهن حلوان عن " نهي وأ

 .حال وأهي المرأة وأحليت

ّلي وأحلية وأحلّي حلٌي وألها  .وأح

 .المصحـف وأحليـة السيـف حليـة وأهـذه

 .بَّحلهم وأعرفتهـم بَّهيئتـه أي بَّحليتـه وأعرفتـه

 .حليته : بَّينتالرجل وأحليت

 .عيني وأفي صدري في فلن : حليالمجاز وأمن

344



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

عين في الشيء وأحليت منظر بَّعدك العينين في يحل : فلمقال
 .الكلـاما وأحلـو اللقـاء حلو وأهو صاحبه

المنظـر حلـوة وأجاريـة لـي وأاحلولـت الجاريـة هـذه وأاستحليـت
 .العينيـن وأحلـوة

ّلى حلوأتها : أظهرتاالمرأة وأتحالت الرجل وأتحالى بَّما فلن وأتح
 .فيه ليس

 .حمئت وأقد الحمأّة : كثيرةحمئة عين أ ما ح

 .حمأّهـا : نزعـتالبئر وأحمأّتا

وأنظير وأأقذيتها العين قذيت وأنظيره فيهـا : ألقيتـهوأأحمأّتهـا
 .وأالحلق الحلقة وأالحمإ الحمأّة

ً العبسّي في وأألقيت د ما ح ًة وأنعمًة فضل بَّاقياتا من وأمحمد
 .الله إليك وأأحمد المحامد

ًا وأأحمدتا ًا : وأجدتهفلن  .محمود

 .أذما ضد عليه يحمد بَّما : جاءالرجل وأأحمد

 .وأحميـد محمـود وأاللـه

 .الحمد : كثيرحمـدة وأرجـل

 .وأمجدته الله وأحمدتا

 .وأالتحاميـد التحميد أهل وأهو

 .الحمـد : تكلـففلـان وأتحمـد

ًا : وأجدتـهتقـول ًا متحمـد  .متشكـر

 ". الناس على بَّه يتحمد فل نفسه على ماله أنفق " وأمن
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 .عليهم وأإنعامه إليهم بَّإحسانه خلقه إلى الله وأاستحمد

 .صنيعه : أحمدتاالمجاز وأمن

 .سكناها : رضيتالرض وأأحمدتا

 .الكل يتحامدوأن وأالرعاة

أرضهم بَّحزيز تحامدوأا الرعاة إذا عليك : لهفيحنش بَّن قراد قال
 .جـواره فأّحمـدتا وأجاوأرته السودا الدرين

 .حميـدة وأأفعالـه

 .آكله يحمـده ل أي محمـدة عنـده ليسـت طعـاما وأهـذا

ًا ركب ر ما ح ًا أي محمر ًا فرس  .محامر وأركبوا هجين

 .ثمود وأأحمر ثمود أشأقر من أشأقى وأهو

 .وأأحمـر أسـود كل منهم وأأتاني

السـود إلـى مبعـوث وأسلـم عليـه اللـه صلـى اللـه وأرسـول
 .وأالحمـر

 .العجم في أي مثله الحمراء فـي وأليـس

التمـر أهل من أي الحمرين أهل من ل السودين أهل من وأنحن
 .وأالخمر اللحم أهل من ل وأالماء

وأكنـت مالـي أهلكت الثلثة الحامرة : إنللعشى عبيد أبَّو وأأنشد
ًا بَّهـا ًا قديمـ فلن بَّالزعفران وأأطلي العتيق وأالراح اللحم مولعـ

ًا أزال أي البطُون وأسود الكلى حمر بَّغنم : جاءالمجاز وأمن مردع
 .مهازيـل

 .أحمـر وأمـوتا

 .: اشأتـدالبـأّس وأاحمـر
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 .حمـراء وأسنـة

 .شأدته في أي القيظ حمارة في خرجوا وأمنـه

 .بَّينة غاير وأدارسة بَّيضاء وأاضحة جديدة أي وأدهماء حمراء وأوأطأّة

 .حمر وأرجال معه سلح : لأحمر وأرجل

 .: لذعحامز وأشأراب اللسان يحمز شأراب ز ما ح

 .حمزة وأفيه : قارصحامز وألبن

ّدى يعجبك : ماله فقيل الخردل على فاعتمد قوما مع أعرابَّي وأتغ
 .وأحمزته : حرارتهفقال منه

 .: مزةحامزة وأرقانة

 .قبضتـه أي فـؤاده فحمـزتا بَّكلمـة : كلمتـهالمجـاز وأمـن

 .: حددتهـانصالـي وأحمـزتا

 .أمضها ": أي أحمزها العمال " أفضل وأ

: بَّيـنوأحمـس حمـس رجـال مـن أحمـس رجـل س ما ح
 .حمـس وأقـد الحماسـة

 .وأالحماسة السماحة أهل وأهم

 .الحمس من رجل وأهو

 .تصلبهم وأهو دينهم في لتحمسهم قريش وأهم

 .وأحمى الوغاى : حسالمجاز وأمن

 .أحمس وأعاما

 .بَّالجمع صفة : جدبَّةأحامس وأأرض
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 .شأديد : غاليظأحمس وأمكان

هنـد فـي وأوأقعـوا حمس قفاف من قطُعنا قد : كمالعجاج قال
ّدة فـي وأقعـوا إذا الحامـس  .وأبَّلية شأ

 .ماتا إذا الحامس هند فلن وألقي

 .حماسـة فيهـم العـرب مـن قـوما هنـد وأبَّنو

إلى أوأ شأجعانهم إلى إضافتهم الحامـس إلـى إضافتهـم وأمعنـى
 .منهم وأإنهم الشجعان جنس

عمروأ يا بَّنا لقيت لقيتنـا ما إذا حتى بَّنا : طمعتالصمعي وأأنشد
قد يكون أن وأيحتمل لهم صفة الحامس فجعل الحامسا هند

وألقي قومها لحماسة الحامس : هندلها يقال بَّامرأة رجل ابَّتلي
ًا منها ً ذلك فسار شأر له يقال رجل كان أوأ الشدائد لقاء في مثل
 .فقيل بَّالشر الناس يبلو قومه وأشأجاعة لشجاعته الحامس هند

ً وأسير ذلك فيه  .مثل

في عمش عينها في نمش وأجهها في خلقتها شأوهاء ش ما ح
 .حمشة وأأوأترا حمش ساقها

ًا غالت حتى الحطُب بَّدقاق : أحميتهاالقدر وأأحمشت ًا غاليان شأديد
 .الوقود إشأباع في استعمل حتى كثر ثم أصله هذا

زال مرٍخ بَّأّجذال أحمشت النعامة كحيزوأما : وأقدرالقرزدق قال
! وأاللهالنعامة حيزوأما : وأمافقال ميسرة بَّه وأسمع هشيمها عنها

ّني الفرزدق يشبع ما عليها أحمشت الليل كجوف : وأقدرأقول وألك
ًا فيها الفيل ترى  .: أغاضبتهأحمشته :المجاز وأمن يفصل لم طافي

ًا : اتقدعليه وأاستحمش  .غاضب

.: اقتتلالديكان وأاحتمش

 3الحاء كتاب
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 .الدوأاء وأحمصه وأقل وأرمه : سكنالجرح انحمص ص ما ح

 .وأحمش الشيء حمض ض ما ح

ملوحة فيه نبت وأهو الحمض : رعتوأأحمضت البَّل وأحمضت
 .عليـه وأتشـرب بَّـه تتفكه

 .فاكهتها وأالحمض البَّل خبز : الخلةوأيقولون

 .حماضة الواحدة جوفه في ما وأهو الترج حماض وأكأّنه

 .الترجة حماضة أستلذ وأأنا

:الحديث من يؤنسهم فيما : أفاضواالقوما : أحمضالمجاز وأمن
: أحمضوالصحابَّه يقول عنهما تعالى الله رضي عباس ابَّن وأكان

 .العرب وأأياما الشأعار في فيأّخذوأن

 .فتحمض مختل : أنتللتهدد وأيقال

مستديرة صغار تين وأهو وأالحماطا النبق بَّلد الطُائف طا ما ح
ًا هنـاك شأجـره وأرأيت ًا دوأحـ  .عظامـ

من وأأكلت تحتها وأقلت بَّها استظللت قد حماطة من وأكأّين
 .ثمارها

جاثمة الحماقة وأوأجدتا حبته أي قلبه حماطة : أصبتالمجاز وأمن
 .قلبه حماطة في

لـم التـي بَّأّسهمـه عمروأ قلبه حماطة رمى الغراب : ليتقال
 .حمق وأفيـه وأحمـق الرجـل حمـق ق ما ح تلغـب

 .الحمقى بَّلد في وأتحمق

 .يحمق هبنقة وأكان

ًا وأاستحمقت  .أستحمقه وأأنا فلن
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 .وأمحماق وأمحمقة محمق وأهي المرأة وأأحمقت

 .زميلة مثل حميقة وأفلن

الجدري وأهو الحماق : أصابَّهمحموق وأهو الرجل وأحمق
 .وأالحميقاء

الرجلـة وأهـي البقـل سيـدة الحمقـاء : البقلـةالمجاز وأمن
ّنهـا استحمقـت  .المسائـل فـي تنبـت ل

 .السوق وأالنحمقت

 .وأنامت : ماتتيقال كما : بَّارتاتجارته وأحمقت

 .: بَّلـيالثوب وأانحمق

تظن الغيم ذوأاتا البيض الليالي وأهي المحمقاتا غاروأر وأغارني
 .ليـل وأعليك أصبحت قد أنك فيها

أي الحمق على السفهاء تجالسوا ل لبنيه صيفّي بَّن أكثم وأقـال
 .الخمر على

ًا سميت كما الحمق سبب لنها ذلك لها قيل : شأربَّهاوأحمق إثم
 .سببه لنها

 .حمل ذاتا وأشأجرة امرأة ل ما ح

 .حمل ظهره وأعلى

 .حامل وأامرأة

وأهـذه وأتحملتـه فاحتملتـه غايـري وأحملنيـه الشـيء وأحملـت
 .محملـة حمـال

 .الشـيء وأحاملـه

 .تحامله وأقد العكم هذا : حاملنـيتقـول
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 .الحمل على : أعنيفلن يا وأأحملني

 .صادقة حملة قرنه على وأحمل

النعـاما     وأمـن " عليهـا يحمـل التـي البَّـل وأهـي الحمولة وأمرتا
ًا     حمولـة  ". وأفرشأـ

الحزوأنة في كالتي وأالتاء أحمال أي وأحمولة حمول وأعليها وأمرتا
 .وأالسهولة

 .تكـن لـم أوأ نسـاء فيها كانت الهوادج أي الحمول وأمرتا

 .: ارتحلـواوأتحملـوا الحـي وأاحتمـل

يؤدوأنها حمالـاتا وأعليهـم الديـة وأهـي وأتحملهـا حمالـة وأحمـل
 .بَّالفتح

المحامل وأعليهم بَّالكسر وأحمالته السيف يحمل وأتقلد
 .وأالحمالـاتا

 .المحامل في وأهم المحمـل فـي وأركـب

 .محمل عليه ما محمل : هذا: وأتقولالمكارين حداء وأفي

 .حملء وأهم حميل وأهو كفالة بَّه كفل نحو حمالة بَّه وأحمل

 .مشيـه فـي يتحامـل وأالشيـخ

 .مشقـة علـى : احتملتـهالشـيء وأتحاملـت

 .يعـدل : لـمفلـان علـّي وأتحامـل

 .: لغثائهالسيل جميـل وأهـو

 .: دعيحميل وأفلن

 .عليه يحمل الفرس وأهو وأحملن بَّخلعة وأأجازه
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وأهو وأحماليقه حملقيه وأقلب جعله أي حمالتـه الحمـال وأأعـط
ّطُي ما وأقيل الجفنين بَّاطن  .المقلة بَّياض من الجفن يغ

عينيه فتح إذا إلّي وأحملق يجن كاد قـد حملقيـه : قالـبقال
 .شأديد بَّنظر

 .الوألق وأأظهر وأحولق فحملق : كلمتهتقول

 .وأاحتملته علّي إدلله : حملتالمجاز وأمن

لظلوما إنني أبَّيها لعمر أجب فلم وأقالت أحمل فلم : أدلتقال
 .تعاتبه وأل منه كان ما وأاحتمل

 .حمول حليم وأفلن

 .عليه يتهحمل فل أمر على أحمله وأأنا

 .وأجهين تحتمل الية وأهذه

 .وأجوه ذوأ حمال وأالقرآن

 .مغلغلـة وأتحملهـا إياهـا وأحمله الرسالة وأاستحمله

ًا وأحملـت  .عليه أرشأته إذا صاحبه على فلنـ

 .غايره وأفي السير في نفسه على وأحمل

 .أضمرته إذا عليه الحقد وأحملت

من القوما رئيس وأليس عليهـم القديـم الحقـد أحمل : وألقال
على حمل نأّيها على أنني الصبييـن أمّا أتـى هـل أل الحقدا يحمل
 .وأمعول معتمد أي محمل عليه وأما مقعد الحي

وأالصنيعة شأكر المدح لذي وأعنده المؤمنين أمير : يزرنكثير قال
ًا وأاستحملـت محمل  .حوائجي حملته أي نفسي فلن

 .الشفاعة في فلن على بَّفلن وأتحملت
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 .وأغاضب استفز أي منها فاحتمل كلمة له وأقلت

 .بَّمحتمل وأليس محتمل وأفلن

ًتسوءه كلمة عند للرجل وأيقولون ً ل لها : محتمل أي منها محتمل
 .تستخفنك وأل احتملها

 .: تغيرلونه وأاحتمل

 .وأيحمـوما أحـم أسـود ما ما ح

 .المقلتيـن أحـم وأهـو

 .: سخمالزاني وأجـه وأحمـم

: طلعالفرخ " وأحمم وأيجلد وأيجبه يحمم " الزاني الحديث وأفي
 .زغابه

 .وأالتحى وأجهه خرج إذا فلن وأجه وأحمم

بَّني من رجال وأجوه وأحّممت يبّن أن بَّناتي : وأهـمكثير قال
من وأهو الحلق بَّعد شأعره : نبتالمحلوق رأس وأحمم الصاغاـر

 .الفحم وأهو الحمم

 .منعهـا أي وأحممها امرأته وأطلق

 .الحـار المـاء وأهـو بَّالحميـم وأتوضـأّ

 .: اغاتسلالرجل وأاستحـم

 .الحماما : دخلوأاستحم

 .عرقه أي حميمه وأبَّّض

العـرق يطُيـب وأإنمـا وأحميمـك حمتـك : طابَّـتللمستحـم وأيقـال
وأهو جسمك الله أصح فمعناه المبتلى على وأيخبث المعافى علـى

 .الكناية بَّاب من
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 .المرجل أوأ القمقم وأهو بَّالمحم الماء وأسخن

 .الحـارة العيـن " وأهـي الحمـة كمثـل العالم " وأمثل

 .الليـة مـن إهالتـه اصطُهـرتا مـا وأهـو الحـم ذوأب وأذابَّـوا

 .محموما وأهو شأديدة حّمى الرجل وأحـم

 .محمة أرض وأخيبر

 .أحمائي وأهم وأوأديدتي وأديدي أي حميمتي وأهي حميمي وأهو

 .بَّأّحمائي وأليسـوا أحمائـي : هـمالمـرأة وأتقول

 .الخاصة أي وأالحامة العامة ذ وأعرف

 .وأالحب الخص أي الحم مولي وأهو

ذي على سائمتي وأحبست جريرتـي الحم مولي : وأكفيتقال
 .: قضَيالمر وأحم الخلة

 .حمامه وأحم

 .المحتوما وأالقضاء المحموما القدر بَّه وأنزل

حمرة يريد الحماما سوق عضاهها وأكأّن فلن بَّني أرض وأتركت
 .أغاصانها

الواحدة كرائمها أي أموالهم حمائم المصدق : أخذالمجاز وأمن
 .حميمة

محمية وأعرضه أنفه يحمي وأهو عليه وأحامى حماية حماه ي ما ح
 .وأمحمية

أبَّي مشل بَّرجـل محميـة ذا كنـت مـا إذا : شأاهدالفرزدق قال
ًا وأقال مكية الذمار لمحمية تقدمه تميم كانت الذي : وأناجيةأيض
 .لعرضه محمية ذ وأفعل
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 .حمّي أنف وأله النف حمّي وأهو

أي أحميته قلت وأعّز امتنع فإذا يقـرب أن : منعتـهالمكان وأحميت
ل حًمى وألفلن الحماية بَّعد إل الحماء يكون : فلحًمى صيرته
 .يقرب

 .: اتقاهكذا من الرجل وأاحتمى

:حسان وأقال وأيحتمى وأسيفه وأرمحه بَّنبله حريمه عن : يذبقال
البواتر وأالمرهفـاتا القنـا بَّصـم وأاحتمت تهامة من وأاد كل حمت
يتحامى كمـا يتحامـى وأهـو وأتحاميتـه منـه : احتميـتيقـال

 .حمية الطُعاما المريض وأحميت الجرب

ًا رأتنـي لمـا ابَّنتي : تقولقال الشـراب يحميـك كأّنك شأاحبـ
 .وأمحتم حمّي فهو المريض وأاحتمى طبيـب

 .القدر وأحميت

ًا حّمى النهار وأحمَي ًا شأديد  .وأحمي

 .حمٌي وأبَّه المحموما بَّدن وأحمَي

 .مرجل حمي وأكأّنه

 .الظهيرة حمي في وأأتاني

 .الميسم وأأحميت

 .حمايا فلن بَّني وأفي المر من حمي وأقد وأأنفة حميـة وأفيه

ّيا وأقرعته  .سورته أي الكأّس حم

 .وأسورته السم فوعة وأهي العقرب حمة النصح في يرى وأفلن
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غاضب إذا عليه وأحمَي منعته إذا كذا يفعل أن : حميتهالمجاز وأمن
ّيا في تكلمه وأل ّيا لشديد وأإنه غاضبه حم النفس عزيز كان إذا الحم
ًا  .أبَّي

بَّالصحصحان وألكنه قرنه يخاتل ل الحميا : شأديـدالفرزدق قال
 .بَّالحناء : خضبهرأسه حنأّ أ ن ح ينازله

ًا يمينه في حنث ث ن ح  .الحنث في : وأقعحنث

الحنث     على     يصروأن     وأكانوا " الحنث الغلما : بَّلغالمجاز وأمن
نقيض هو الذي الحانث حنث من استعير الذنب " وأهو العظيم

 .بَّره

صلـى الله رسول " وأكان وأيتأّثم : يتحرجالقبيح من يتحنث وأهو
 .وأيتأّثم يتعبد " أي بَّحراء يتحنث وأسلم عليه الله

من الفاء الثاء تعاقب أن وأيجوز وأبَّرك بَّصلتك : تحنثوأقالوا
 .التحنف

 .حنيذ وأشأواء المحماة الحجارة على شأواه إذا اللحم حنذ ذ ن ح

وأطبختنا : شأوتنايقال كما الشمس : حنذتناالمجاز وأمن
الثياب علّي فيها ألقي بَّأّن : استعرقتالشمس في وأاستحندتا

 .أعرق حتى

ًا الفرس وأحندتا ّللته إذا حناد وأالفرس ليعرق تستحضره أن بَّعد ج
 .وأحنيذ محنوذ وأفرس حناذه في

وأبَّالحناذ تطُويـن وأقـد تحففـن وأقـد يعنين وألم بَّالليل : قودنقال
ًا المظاهرة الجلل من بَّه يحتذ ما سمي يعلين ذاك بَّعد  .حناذ

ًا اسقه أي له فاحنذ سقيته : إذاوأيقال يحنذ المزاج قليل صرف
 .جوفه
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من يصاد ما : كلوأقيل الهواما وأهي الحناش كثيرة أرض ش ن ح
 .حنش فهو هامة أوأ طائر

 .: صـادهالصائـد وأحنشه

وأيجمعونه غايره يستعملون رأيتهم وأما الحية أي الحنـش وأأكلـه
 .الحنشان

 .: ضربَّتهالحية وأحنشته

 .حانط علينا وأقدما الحنطُة : كثرحانط رجل طا ن ح

 .الحناطة وأحرفته حناطا وأهو

وأبَّه قدميه ظهر على : يمشيأحنف رجل ف ن ح الميت وأحنط
 .حنفـاء وأهي رجله حنفت وأقد حنف

النسان وأمن اليدين في حيوان كل من : الحنفالكسائي وأقـال
من يديه في جعله وأقد اليدين حنفاء أمة ابَّن وأأنت الرجلين في
سهم وأل بَّزند جاءتا ما تنفق أنها لو اليدين لحنفـاء : وأأنـتقال
كل عن مال لمن قيل وأمنه إليه مال إذا الشيء إلى تحنف وأقد
 .أسلم إذا فلن وأتحنف حنيف دين وأله حنيف : هوأعوج دين

ًا : وأأدركنالعود جران قال الصلـاة أقـاما بَّعدما الليل من أعجاز
قديم ل حديث إسلمي أي حنيف حسب وألفلن المتحنف العابَّد

 .له

حنيف حسـب وأذوأ تمسحهـا سبال ذوأ أنك غاير : وأماذاالبعيث قال
ًا أخيه على حنق ق ن ح وأحنيق حنق فهو عليه وأأحنقته حنق

ًا وأمالك وأمحنق ًا مغيظ  .محنق

ًا بَّصلبه بَّطُنه التصق إذا وأغايره الفرس وأأحنق  .ضمر

ًا الحقي للبطُن النساع قالت : قدالنجم أبَّو : وأقاللبيد قال قدمـ
 .وأمحانيق محانق وأخيل المحنـق كالفنيـق فآضـت
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ثم أعناقه الحب مد ثم أحنق ثم الزرع : قنبعالعرابَّي ابَّن وأعن
ًا رأسه في الدحاريج كهيئة السنبل صار أي الدقيق حمل مجتمع

وأيصير ينمي أخذ ثم العلى أنابَّيبه بَّدتا ثم سفاه أطراف بَّدتا ثم
 .الطُير كرءوأس

 .الفم أعلى سقف وأهو الفرس حنك الفأّس قرع ك ن ح

تمرة دلكت إذا وأمحنوك محنك وأهو وأحنكته الصبي وأحنكت
 .حنكه على ممضوغاة

ًا : غارزتاالدابَّة وأحنكت وأحنك الحناك العودج وأاسم حنكه في عود
 .فيها في الرسن : جعليحنكها الدابَّة

 .كله : أكلهالطُعاما وأاحتنك

 .قلته بَّعد أكله : اشأتدالرجل وأاستحنك

 .حنيكة وأشأاة آكلهما أي الشاتين أحنك الشاة وأهذه

بَّالفرس يفعل ما : فعلتالمور وأحنكته السن : حنكتهالمجاز وأمن
ًا عاد حتى حنك إذا ً مجربَّ  .فاحتنك مذلل

 .وأحنيك وأمحنك محتنك وأرجل

ًا مائة طوى عـرتا إذا بَّالمـور ملّي : حنيكقال أوأ كاد وأقد عام
ذي أشأهب حنيك عسا قد هبل وأمـن أفوك سلفع من وأهبته رمى
 .بَّالحمرة مختضب أي الديك كرأس رأس

 .حنكة ذوأ وأفلن

 .عليه : أتىالرض على ما الجراد وأاحتنك

الحناك ترك " وأما ذريته     لحتنكـن " كلـه : أخـذهمالـي وأاحتنك
 .المنتجعة وأهم شأيأّ أرضنا في
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ًا وأكنا : إنانخيلة أبَّو قال ًا حنك وألـم المرعيا الورق انتجعنا لما نجدي
ًا نجـد ًا وأل رطبـ ًا الرض وأجـه أصبـح لوي وأكان مروأان مدح إرميني

 .بَّإرمينية

 .عليها : غالبالجرب الناقة على وأاحتنك

 .العدوأ حنك على مر وأهو

ًا عليه وأحن وأطنه إلى حن ن ن ح  .وأحنانيك عليه : ترحمحنان

 .شأاة وأل ناقة أي آنة وأل حانة وأماله

 .امرأتي أي حنتي وأهذه

للعيال تمحل له تقول مـا إذا حنتـه وأجه : يدميالعلم حبيب قال
 .حنانة : قوسالمجاز وأمن

بَّائـع المدينة سوق تخيرها نبعـة عـود حنانـة منكبـي : وأفيقال
 .حنان وأعود

 .الجهد من البَّل فيه : تحنحنان وأخمس

السكران كميـل ساريهـا يميـل حنان خمس ليلة : وأاستقبلـواقال
 .وأنهيم حنين فيه : للبَّلوأنهاما حنان وأطريق

:الشوق وأاستحنه مغـوال النيريـن حنانـة ظهـر : فيالشماخ قال
 .استطُربَّه

ًا وأجرحه  .عظم على يحن ل جرح

علـى يحـن ل فجرح وأإل منهم فعلـك قتلـى مـن بَّـد : وألقال
 .يحنيه العود حتى ي ن ح عظـم

 .وأتحنـى ظهـره وأانحنـى
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وأمنعطُفه وأمنحنـاه الـوادي وأحنـو الـوادي محنيـة فـي وأنزلـوا
 .وأأحنائه محانيه وأفي

 .سرجك أحناء وأأصلح

 .حنية الواحدة القسي وأهي الرماا يتبعون بَّالحنايا وأخرجوا

 .المثقف وأاللدن المعطُف الحني أيديهم وأفي

وأحنت علي وأيتحنى البّر الب حنو علّي يحنو : هوالمجاز وأمن
ًا وألدها على المرأة  .حانيـة أما وأهـذه أبَّيـه بَّعد تتزوأج لم إذا حنو

 .صـدره أحنـاء عليـه وأطـوى

 .وأأحنائها المـور بَّأّثنـاء أعـرف وأهـو

 .الصدق أنحاء وأيتحّرى الحق أحناء بَّين يتقلب وأهو

من يهملوا وألم يبهلوها فلم وأأحناءهـا المـور : وأآلوالكميت قال
 .اليالة

 .حجاجها أي عينه حنو وأضربَّت

 .حوبَّتي لي اغافر وأاللهم كبير حوب فيه ب وأ ح

 .منه : يتحرجالقبيح من يتحوب وأهو

 .حوبَّاك الله وأحرس

لم إن الرجل يأّثم وأما وأحقه لحرمته أي فلن لحوبَّة كذا وأفعلت
 .يراعه

ًا لي : فهبالفرزدق قال يسوغ ما أما لحوبَّة منة فيه وأاتخذ خنيس
: التقمهوأتقول اللتقاما حوتي وأهو حوتا من آكل تا وأ ح شأرابَّهـا
 .الحياتا ذكر وأهو الحيوتا وأأكله الحوتا

 .وأراوأغاـك عنـه خادعـك إذا ذا عـن فلن : حاوأتنيالمجاز وأمن
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في الحوتا فعل يداوأرني وأمعناه بَّخدعـه حاوأتنـي فلـان وأظـل
 .الماء

وأعن أهلي عن الثوية يوما داهية ربَّـداء تحاوأتنـي : ظلـتقال
ما أي حاجتي وأهذه لوجاء وأل حوجاء عنده لي ليس ج وأ ح مالي
 .الطُعاما من حاجتك وأخذ وأأطلبه إليه أحتاج

وأانج فاقضها حاجة نفسك في لك كانت وأإن حاجاتا نفسي وأفي
 .الرض من منجاك إلى

الله أحوجني وأل السوء زمان إليكم وأأحوجني كذا إلى وأأحوجت
 .فلن إلى

 .معيشته من إليه يحتاج ما : يتطُلبيتحوج فلن وأخرج

 .أحوذي وأحاد : ساقهايحوذها الماء إلى البَّل حاذ ذ وأ ح

 .الفخذين من الذنب موقعا وأهما الحاذين ضخم وأبَّعير

 .اللبد موضع وأهو وأحاذه الفرس حال عن وأزل

 .: غالبهعليه وأاستحوذ

استعير الظهر : خفيفيقال كما الحاذ خفيف : رجلالمجاز وأمن
 .الفـرس حـاذ مـن

 .حاله من ستعار الحال خفيف وأكذلـك

وأرجل عبد غاير للصحابَّة وأعبد الفيافي نسأّل الحاذ : خفيـفقال
 .بَّها لعلمه مساق أحسن المور : يسوقأحوذي

 .عينها وأاحورتا حور عينها في ر وأ ح

وأاحورتا القز من ملجم كل أجيادها عن شأف : إذاالرمة ذوأ وأقال
: ياقال بَّالسديف مبيضة محورة وأجفنة ابَّيضت أي المحاجر إليك
وأخبز وأدقيق المحورة الجفنة حليف فمن مـره سأّموتا إني وأرد
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شأاءتا وأإن مصفـى عسـل تشتهـي مـا : لهاالنمر قال حواري
 .: بَّيضحوارياتا وأنساء حوارية وأامرأة بَّسمن فحواري

إليهـا يـأّوأي مظهـرة بَّيتها الذما يدخـل ل : حواريـةالخطُل قال
الكلب إل يبكنا وأل غايرنا يبين للحوارياتا : فقآخر وأقال مطُهـر
 ". الكـور بَّعـد الحور من بَّالله أعوذ " وأ النوابَّح

وأالضعـف وأالهـون كالهـون النقصـان وأهمـا حـور فـي وأالباطـل
 .وأالضعـف

علّي رد فما وأكلمته الحوار حسن وأهو الكلـاما : راجعتـهوأحاوأرتـه
ًا أحار وأما محورة  .رجع ما أي جوابَّ

أحرن فما سأّلت وألقد الطلل فتسأّل ربَّعت  هل:الخطُل قال
 .بَّحرته البعير وأأحار سـؤال

 .بَّالمحور : دوأرهالقرص : وأحورقال

وأبَّالطُائف فضاء من مستدار وأهي فلن بَّني حارة في وأنزلنا
 .الصقلة وأحارة عوف بَّني حارة : منهاحاراتا

وأمن مر أنت وأل حلو أنت فل الحوار كلحم مليخ : مسيخوأهو
حال من استعير أحواله اضطُربَّت إذا محاوأره قلقت :المجاز
 .وأاضطُرب ففلق الخرق وأاتسع املس إذا البكرة محور

ضرائري الفغا أمثـال وأصـار محـاوأري قلقـت مالـي هيء : ياقال
يعيش وأما كالساحر بَّينها فيمـا فصـرتا المواخر أيدي مقدماتا

البياض الناسع الحور كالطُرف صاف بَّعقل أي بَّأّحور فلن
 .وأالسـواد

وألـم بَّعيد مجلب كل من الشوق عليك : جلبنهرمة ابَّـن قـال
شأيء من أنس : وأماالورد بَّن عروأة وأقال أحـورا للمـرء يتركـن

وأاحتازه المال حاز بَّأّحـورا يعيـش إن مـا لجارتها قولها أنس فل
 .المـال بَّحيـازة وأعليـك لنفسـه
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 .وأحوزهـا المـاء إلـى : ساقهـاالبَّـل وأحـاز

 .الحـوز ليلـة وأهـذه

 .: اعتزلهـمالقـوما عـن وأانحـاز

ًا     أوأ " : انضموأتحيز إليهم وأانحاز  .الحية " وأتحوزتا فئة     إلى     متحيز

 .للقياما الرجل وأتحوز

 .فراشأه عن له تحوز فما عليه وأدخل

 .السلما حوزة يحمي : فلنالمجاز وأمن

 .وأكنفه فلن حيز في وأأنا

 .حازها : قدالمرأة نكح لمن وأقال

 .مساق أحسن إليه وأكل ما : يسوقأحوزي وأرجل

 .للغارة وأانتشروأا فيه : عاثواالبلد حاسوا س وأ ح

وأتدوأسهم تحوسهم سنة وأأصابَّتهم السنة : حاستهمالمجاز وأمـن
 .الحـوس الخطُوب وأخطُبتهم كريه خطُب وأحاسني

:ثيابَّهـم يحوسـون وأهـم وأسحبتـه : وأطئتـهذيلهـا المـرأة وأحاسـت
 .بَّالبَّتذال يفسدوأنها

ً بَّيـده : دفعـهالهـاب الجـزار وأحاس  .ينكشـط حتـى فـأّوأل أوأل

أوأ بَّجمعـك تحوسه الهاب الدحس يلبث : وألالجاحظ وأأنشـد
 .وأالتماما الحكاما في غااية وأالبيت الـرأس كعبـرة تنهـاه

 .يترك لم إذا الطُعاما الرجل وأحاس

 .: أكولأحوس وأرجل
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 .الصائد على الصيد حشت

 .ينهكه حتى جوانبه من : يأّكلهالطُعاما يحوش وأهو

 .عليه وأحرضته : داوأرتهالمر على وأحاوأشأته

 .فعل حتى وأأحاوأته أحاوأشأه : ظللتتقول

 .بَّه : أحاطواوأاحتوشأوه

 .له يكترث : لشأيء من ينحاش وأل

 .هائل : مظلمحوشأي : ليلالمجاز وأمن

 .الناس يخالط يكاد ل : وأحشيحوشأي وأرجل

 .الكلما حوشأي يتتبع ل زهير وأكان : وأحشيحوشأي وأكلما

البَّل من وأأصله كيس : ذكيالفؤاد وأحوش الفؤاد حوشأي وأرجل
فيها ضربَّت قد الجن نعم فحول أن يزعمون التي وأهي الحوشأية

 .الحوش وأيسمونها

عين حاص ص وأ ح الحـوش بَّلـاد مـن رحانـا : جرتارؤبَّة قال
 .الصقر

 .حياصة الثوب وأحاص

 .صقرك عين وأحص

وأعين منها جانب حيص كأّنما مؤخرها : ضـاقعينـه وأحوصـت
التركي كعين غاائرها العين : ضيقأخوص أحوص وأرجل حوصاء

 .المجهود

 .ضيقة حوصاء : بَّئرالمجاز وأمن

 .أصلحوا ما لفسدن أي حوصهم في : لطعننوأيقال
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 .جوابَّهـا فـي تصـب لم أي حوصها في طعنت وأما

فيمـا تكلـم إذا شأـيء فـي منـه لسـت أمـر حـوص فـي وأطعنـت
 .يعنيـه ل

أي خيرهم في أطمع النـاس حـوص فـي أدخـل أن قبـل وأكنـت
 .وأأخبرهم أمورهم أبَّطُن أن قبل

 .الرسول حوض وأمن الرسول بَّحوض الله سقاك ض وأ ح

ًا الرجل وأحاض ًا وأتحوضوا لبَّلـه وأحوض : عملهحوض  .حياض

 .: جمعتهالماء وأحضت

أدوأر أي بَّعد تم فما المر ذلك حول أحوض : أناالمجاز وأمن
 .يجمشها حلوها : دارفلنة حول يحوض وأفلن

 .وأصدفتها محارتها وأهو الكلما بَّكثرة أذنه حوض وأمل

 .الغماما وأحياض الغماما حوض عليهم وأانصب

ّنى : فيمنعمان خلف مكان وأهو الثعلب بَّحوض وأليته  .بَّعده يتم

 .حياطة الله حاطك طا وأ ح

 .وأوأقايته الله حياطة في وألزلت

 .وأإخوانه أهله : يحوطاحيط وأرجل

 .بَّأّمـوره وأيهتـم : يتعاهـدهحسنـة حيطُـة أخـاه يتحوطا وأفلن

 .وأيجمعها : يحفظهـاعانتـه يحـوطا وأالحمـار

ًا وأحوطت  .حائطُ

 .العدوأ بَّهم وأأحاطا
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بَّه : أحاطاالمجاز وأمن سمعتهم وأاستحاطا المر في احتاطا وأقد
ًا ًا قتله كقولك معرفته أقصى على أتى :علم علم وأعلمه علم

وأأحيط منها شأيء يفته لم وأجوهه جميع من علمه إذا إحاطة
ً كان إذا بَّه محاطا وأفلن عليه : أتيبَّفلن ًا مقتـول " عليه مأّتيـ

ذلك حول أحوطا " وأأنا بَّالكافرين     محيط     وأالله " " بَّثمره     وأأحيط
وأهو تحوطه كأّنك داوأره أي لك سيلين فإنه وأحاوأطه وأأدوأر المر

 .يحوطك

العلباء مدبَّر على عنانه ثنيـت حتـى : وأحاوأطتـهمقبل ابَّن قال
بَّالناس تحيط سنة في أي تحيـط فـي وأوأقعـوا كاهلـه ريان

سبيل على أوأ أحاطا بَّمعنى بَّه حاطا : منتحوطا وأفي تهلكهم
 .للتباع التاء بَّكسر وأتحيط التفاؤل

يرسلـوا لـم إذا تحيط في النـاس : الحافـظحجر بَّن أوأس قال
ًا عائـذ خلـف أخـوك يحطُـك فلـم خطُـب بَّـك نـزل وأإذا ربَّعـ
في حاطك أي تهكـم وأهـو القصـا : حاطـكقيـل معونتـك وأتـرك

لم وأمعناه قصا وأبَّلد قصا : نسبيقال البعيد وأهو القصا الجانب
في منه يحل أن : لوأيسانده منه يدنو أخاه يحوطا من لن يحطُك
حتى كثر ثم الهجران بَّطُول وأوأصله بَّالصيلم : فأّعتبواوأمثله نجوة
 .عني تباعد أي بَّك نكلت وأإل القصا : حطُنيقيل

ًا رأوأنا وألقد القصـا : فحاطونـابَّشر وأقال يستمع حيث قريب
 .محوق وأبَّيت بَّالمحوقة البيت حقت السرار

 .بَّالحواقة وأرمى

 .الحقوق وأجبت الحوق غااب : إذاوأتقول

 .عليه أتوا إذا وأرائه من وأاحتاقوه ماله : اجتاحواالمجاز وأمن

كأّنه محوقة أي حوقة تركتها لخر يقول العرب من غالما وأسمع
 .كرنافة لها يبق لم حين جافها
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وأخلطُه عوجه أي كلمه عليه عرقل إذا فلن على فلن وأحوق
 .اختلطه في الحواقة مثل جعله وأمعناه عليه

 .محاكته في وأأتيته وأالحوكة الحاكة إل عنده رأيت ما ك وأ ح

ًا الشعر يحوك : الشاعرالمجاز وأمن  .الرياض يحول وأالمطُر حوك

 .الهيئة أوأ السن في مثله كان إذا هذا حوك على وأهذا

 .يشبهونهم ل أي قريش حوكة عليهم ليست ناس وأهم

 .الحـول عليـه حـال ل وأ ح

وأمحول وأمحيل حولـي وأرسـم وأأحولـت وأأحالـت الـدار وأحالـت
 .وأحائل

 .حامل : غايرحائل وأهي الناقة وأحالت

سنـة تلـد أي نحاوأيـل إل تلـد وأل تحاوأيل إل تضع ل امرأة وأهذه
وأسنـة سنـة تـزرع أي وأتحويلتهـا الـأّرض تحاوأيـل وأمنـه ل وأسنـة

 .للتقويـة ل

ً يحول الرجل وأحال بَّالله إل قوة وأل حول ل وأمنه احتال إذا حول
إذا يحول الشخص حال من بَّالتحرك فسره : أنهالنضر وأعن

حول وأرجل يتحرك هل انظر أي الشخص هذا وأاستحل تحرك
ًا أحول وأما وأحوالي وأحولة وأبَّينهما حيلولة الشيئين بَّين : وأحالفلن
 .حائل وأعظم لونه وأحال : تغيروأاستحال الشيء وأحال حائل

 .يحول وأل يحور ل : وأاللهوأيقولون

 .عليها غامزتا التي حالها عن : انقلبتالقوس وأحالت

مستقيـم وأشأـيء وأمستحيـل وأمحـال حائل فهو غايره وأأحاله
 .قلت فيما أحلت وأقد كلمه في وأأحال وأمحـال

 .المحال كثير المحال شأديد المحال قوي : هووأتقول
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 .: تحولمكانه عن وأحال

على وأاستوى : سقطعنه وأحال عليه : وأثبفرسه متن في وأحال
 .متنه حال

 .بَّحيلة : طلبتهوأحاوألته

 .وأحملته شأيأّ فيه : جعلتكسائي وأتحولت

ً يحمل وأجاءنا  .كارة أي ظهره على حال

 .فاحتال بَّكذا عليه وأأحلته

 .وأاحوالت وأأحولت حولت وأقد حول عينه وأفي

 .يضربَّه بَّالسوطا عليه وأأحال

المعز آل خـب وأقـد فأّجذمت بَّالقطُيع عليها : أحلتطرفة قال
ًا بَّصاحبـه دما رأى لما السوء كذئب : وأكنتوأقال المتوقد أ يومـ

ً     عنهـا     يبغـون     ل " فيـه يلـغ عليـه أقبـل أي الـدما علـى ال " حـول
 .تحـول أي

ًا مرة تحمل : معقابمحـول وأامـرأة  .حولت وأقد أنثى وأمرة ذكر

 .وأأحواله وأحواليه وأحواله وأحوليه حوله وأقعدوأا

 .حيال عن الحرب : لقحتالمجاز وأمن أي محالـه فكسر وأضربَّه

ح حيـال عـن وأائـل حرب لقحت منـي النعامـة مربَّـط : قّربَّواقال
ًا يزل وألم القتال حومة خاض ما وأ ّواض  .الحروأب حوماتا خ

 .الماء حول وأحاما

 .له غارض حول يحوما : هوالمجاز وأمن

 .: عطُشانحائم وأرجل
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 .لنفسي وأاحتويته حواية المال حويت ي وأ ح

ّوى  .: تجمعالشيء وأتح

 .: ترحتالحية وأتحوتا

 .الحياتا : كثيرةمحواة أرض في وأنحن

السناما حول يحوي كساء وأهي الحوايا وأركبن الحوية وأركبت
 .المـرأة تركبه

ًاوأتقـول ًا الحشايـا علـى : يومـ  .الحوايا على وأيومـ

 .السناما حول الكساء وأحوى

ّوى  .ليحبسـه المـاء حـول التراب وأح

 .المعي وأهي حوية جمع الجزوأر حوايا شأحمـت وأقـد

 .الحاوأية عظيم وأفلن

 .أكلـه أي حاوأيائـه فـي بَّـه وأرمـى

وأكنا متدانية أخبية وأهي حـواء أهـل وأهـم الحـواء فـي وأقعـدوأا
 .فلن بَّني أحوية في

 .الشعر أسود : شأابأحوى وأرجل : أسودأحوى وأشأعر

 .اللثاتا حو وأنساء حواء وألثة وأشأفة

 .عليـه : استولـىالشـيء علـى : احتـوىالمجـاز وأمـن

أي وأمحواهم فلن بَّني محتوى وأهذا : تجاوأروأاالقوما وأاحتوى
 .متجاوأرهم

ًا يصف قال المحوى بَّأّفنية كأّنهـا الجـزوأر تستوفي : وأدهماءقدر
 .محاوأيهم وأهذه مقيد حصان
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ًا عنه : مالوأحايده عنه حاد د ي ح  .حياد

يغلب قرن وأالموتا المصايدا القدر سهاما : وأاخشىرؤبَّة قال
 .محيد عنـه وأمـا مزيـد عليـه : مـاوأتقـول المحايدا

 .وأالروأغاان بَّالحيدوأدة : أمرحياد وأحيدى

 .حيـدوأدة فيـه سـوء نظر وأهي الحيدة إل إلّي نظر وأما

 .كالجنـاح نـادر وأهـو الجبـل حيـد تحـت وأقعـد

 .عقـده وأهـي حيـود الظبـي قـرن وأفـي

وأهما رأسه حيدتي وأعلى اليمنى رأسه حيدة على وأضربَّـه
 .جانبيه في العجرتان

 .غالظة وأهي الطُريق حيدة بَّنا تعلوا وأل الطُريق ذل بَّنا وأاعلوا

حيـرى وأامرأة وأحيران حائر فهو أمره في الرجل حار ر ي ح
 .فتحيـر وأحيرتـه حيـارى وأهـن وأهـم

ّيـر المكـان فـي الماء : حارالمجاز وأمن اجتمـع إذا وأاستحـار وأتح
 .يجري كيـف يـدري ل كأّنـه وأوأقـف

 .: ممتلئةمستحيرة وأجفنة

 .الهالة : كثيرةمستحيرة بَّمرقة وأأتانا

ّيـر حـوض شأبـه وأهـو وأالحيـران الحائـر مـن وأاستقينا فيـه يتح
 .المطُر مـاء

 .وأامتل تم إذا المرأة شأباب وأاستحار

وأاستحـار بَّهـون علينا تجرمـت فلما أحوال : ثلثةذؤيب أبَّو قال
ّي ذلك أفعل وأل شأبابَّهـا مـا أي بَّالتخفيـف دهـر وأحيري دهر حير
 .يحور حار من وأرجع ماكر يـراد أن وأيجـوز وأداما الدهـر وأقـف
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 .وأيدوأما الجو في يتحير ماطر سحاب وأهو الحير وأنشأّ

 .الحيس يطُعم وأل الكيس يظهر ليس التيس يشبه فلن س ي ح

الحيس وأأصل وأجه كل من الماء بَّه : أحدقتمحيوس وأفلن
 .الخلط

.بَّيص حيص في وأوأقع بَّائص حائص وأهو القتال عن حاص ص ي ح

.حيض وأثلث طويلة وأحيضة وأاحدة حيضة المرأة حاضت ض ي ح

 .الحائض تفعل ما : فعلتوأتحيضت وأاستحيضت

 ". وأتحيضي " تلجمي الحديث وأفي

وأيعرف الدما شأبه منها خرج إذا السمرة : حاضتالمجاز وأمن
 .الجان عنه لينفر المولد رأس بَّه وأيضمد بَّالدوأدما

 .الرجال حيض وأالعزل

 .يحيض أن وأيوشأـك وأيحيـض يحيـص أن ديدنـه : فلـانوأتقـول

 .البركة حافة على قعدتا ف ي ح

 .السنة وأتحيفتهم وأتنقصته حافاته من : أخذتاالشيء وأتحيفت

ًا تلق حافة من تأّتهم : متىمقبل ابَّن قال ًا سيد ًا غالم عنده مبين
وأعرض شأق من أوأ سنة وأتحيف حاجة أجل من أي كهل أوأ السروأ

ًا تعدما لم أتيتهم ناحية أي من أوأ  .ساداتا كلهم لـأّن سيد

 .وأعرضه شأقه من : أيالمتاع حافة من : أعطُيتهوأيقال

ًا عليه وأحاف  .حيف

 .وأالسيف الشنف له حق وأالحيف الجنف فيه كان من وأتقول
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ًا السـيء المكـر بَّـه حاق ق ي ح بَّأّهلـه حائـق وأالمكـر حيقـ
أحمق وأهو حائق بَّـه وأمكـره ذائـق أمـره لوبَّـال الماكـر :وأتقـول

 .مائق

 .وأيحوكه يحيكه الثوب حاك ك ي ح

وأهو الفحج مشية منكبيه حرك إذا مشيته في : حاكالمجاز وأمن
 .اللفف على لدللته المرأة في وأمدح فيه عيب

 .حياكة : امرأةيقال

ّياكةقال وأما فيه حاك فما بَّالسيف وأضربَّه بَّعلطُتيـن تمشـي : ح
يحيك ل وأفلن كلمه فيه حاك فما وأكلمه فيه يعمل لم إذا أحاك

 .حك وأما شأيء منه صدري في حاك وأما يحيك وأل النصح فيه

.الكثيرة الجماعة وأهي حيله المعز وأمن ثلة الضأّن من له ل ي ح

طعاما يتحين وأهو تقوما أن لك وأحان وأقته : جاءحينه حان ن ي ح
أن غاير فيكم عيب وأل وأالحين وأالحينة الحينة وأيأّكل الناس

حائن وأهو فلن وأحان العظائم إحدى الضيف وأحين تحان ضيوفكم
حائنـة كائنـة بَّـه وأنزلـت هلـاك أي حيـن وأالديـن حائـن وأالخائن

 .حينه فيهـا أي

من حي وأهو وأحيوا بَّخير وأحيوا وأحي فحي الله أحياه ي ي ح
 .الحياء

 .حّي بَّالدار وأما أحد ل أي ينفعني علي حي وأل

 .وأمميتة مميت خلف وألد لها يموتا : لوأمحيية محي وأناقة

ًا : تركتهأسيري وأاستحييت  .حي

 ". شأرخهـم وأاستحيـوا المشركيـن : " اقتلـواالحديث وأفي

 .العرب أحيـاء مـن بَّحـي وأمـررتا
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 .وأبَّتحاياه بَّتحيته الله وأأكرمك الله وأحياء

 .محياك إلى شأوق وأبَّي

ًا بَّعضهـم وأحايا القوما وأتحايا  .بَّعضـ

 .المحاياة حكم المكاتبة وأحكم

وأأنا وأاستحيت منه وأاستحييت وأاستحييته حياء أحيا منه وأحييت
 .مخدرة من أحيى وأهو حيي رجل وأهو منه أستحي

بَّخفان ليث من وأأشأجع حيية فتـاة مـن حيـاء : وأأحيـىليلى قالت
 .وأعجل : أقبلالغداء على وأحّي خادر

الركب فإن حّي فقال رفقته بَّال ما أسله : أنشـأّتاأحمر ابَّن قال
حيـة وأجدتهـا أي فأّحييتهـا الـأّرض : أتيـتالمجـاز وأمـن ذهبا قد

 .مخصبة النباتا

وأحييت : أخصبواالقوما وأأحيا المطُر وأهو الحيا الرض في وأوأقع
ًا وأأحيا أرضهم  .ميتـة أرضـ

النار حياة وأطلبت تحيا حتى فيها : نفختوأحاييتهـا النـار وأأحييـت
 .بَّالنفخ

كما الحي : كيفلصاحبه الرجل وأيقول للمتنور النار : حياةقال
 .امرأته يريد الهل كيف يقول

 .حياءها وأسترتا

ّية وأهو : لدوأاهيهاالرض حياتا وأهم حوزته : للحاميالوادي ح
 .: للشهمذكر حية وأهو وأفرسانها

قتلت إذا حياتكم حياتنا وأأكلت المتوقد : للذكيحية رأس وأرأسه
 .فرسانهم فرسانهم

 .أهلكك أي الحياتا دما الله وأسقاك
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ًا يصف النجم أبَّو وأقال حباب بَّذي انفجرا رفعهن أرادوأا : إذانهر
من يمتنع بَّالحجارة سكره على يقدر ل أي يسكرا أن يستحي

.ذلك

 الخاء كتاب

 1 الخاء كتاب 

 .خبايا وأله حاجته ليوما خبأّها خبيئة له أ ب خ

" وأالله وأمخازن مخابَّيء " وألفلن عروأس بَّعد لعطُر مخبأّ " ل
المطُر أي الرض خبء السماء خبء " وأأخرج الخبء يخرج
 .النباتا

وأامرأة وأمخبآتا مخبآتا وأنساء مخبأّة وأجارية الجارية وأخبأّتا
 .الطلـاع بَّعـد تخنـس خبـأّة

له عميت إذا خبيأّ له وأاختبأّتا منه : استترتافلـان مـن وأاختبـأّتا
 .حاجبتك أي وأخابَّأّتك عنه سأّلته ثم شأيأّ

بَّصير أما تناهوا بَّحيث ظنـه أخابَّـيء ظـن أخو من : ألحميد قال
 .الهمز وأالصل وأخواب خل من خابَّية وأله أبَّاصـره

الثوب من طية شأبه وأهي وأالخبيبة بَّالخبة يدك اعصـب ب ب خ
 .شأبارق مثل خبائب وأثوب مستطُيلة

خب وأقد خبة وأامرأة الجربَّـزة وأهـو الخـب بَّيـن خـب وأرجـل
 .يخب

خب إل بَّالفارسية أحد تكلم : مـاعنـه الله رضي عمر حديث وأفي
 .مروأءته ذهبت إل خب وأما

 .: أفسدوأامرأته وأأمته عبده عليه وأخبب

ًا الفرس وأخب ًا خبب  .فرسه وأأخب الدوأاب بَّهم تخب وأجاؤا وأخبيب
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 .مخبتين وأمروأا

 .البحر : خبالمجاز وأمن

فلجؤوأا المواج وأاضطُربَّت الرياح عليهم التوتا إذا الخب وأأصابَّهم
 .النجر وأألقوا الشط إلى

 .وأارتفع : طالالنباتا وأخب

 .طريقة أي وأخبيبة الرمل من خبة وأاعترضتنا

 .وأخبيبة اللحم من خبة لي وأقطُع

الواسعة البطُون وأهي وأخبوتا الرض من خبت في نزلوا تا ب خ
 .أصحروأا مثل الخبت في : صاروأاالقوما وأأخبت المطُمئنة

يصلي وأهو إليه ": اطمأّنوا ربَّهم     إلى     أخبتوا : "المجاز وأمن
 .مخبت وأقلبه وأإنصاتا وأخضوع وأإخباتا بَّخشوع

خبـث وأفيه وأخباث خبثاء وأهم خبيث وأهو فلن خبث ث ب خ
 .جمة مخابَّث وأفيه مخبث خبيث وأهـو الخابَّـث مـن وأهـو وأخباثـة

وأمن في الخبثين تدافعوا " وأل وأالبول : الرجيعالخبثان بَّه وأنز
 .النفس يخبث مما : هذاالمجاز

 .كالرديء الجيد ليس أي كالخبث البَّريز وأليس

 .طعمه وأخبث رائحته وأخبثت

 .بَّها : فجربَّفلنة وأخبث

 .الخبثة وألد وأهو خبيث خب وأفلن : غاثتنفسه وأخبثت

وأهذا تغدر بَّجارك غادرا تستطُع متى لخبثـة وألدتا ضبي : فإنكقال
 .سرقة وأل إبَّاق من بَّه خبثة ل العبد

 .طيبة وأسبي خبثة سبي وأهذا
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 .خبيث كلـاما وأهذا

.اللغة هذه أستخبث وأأنا وأالفساد الرداءة يراد اللغتين أخبث وأهي

ًا وأاختبرتـه الجـرل خبـرتا ر ب خ الناس " وأوأجدتا وأخبرة خبر
 ". تقله اخبر

بَّـه وأأنـا بَّالكسـر هـذا خبـرتا أيـن وأمن علم أي خبر بَّه وأمالي
 .خبير

 .وأخبرني بَّه فأّخبرني كذا عن وأاستخبرته

 .: يتتبعهاالخبار يتخبر وأخرج

 .نصيبه أي خبرته وأأعطُاه

" وأهي المخابَّرة عن وأسلم عليه الله صلى الله رسول " وأنهى
 .المزارعة

 .جحـرة فيهـا رخـوة أرض وأهـي وأالخبراء الخبار في وأمشوا

 ". العثار أمن الخبار تجنب " مـن مثـل وأفـي

 .مرآته مجهوله عن : تخبرالمجاز وأمن

خبزة وأأطعمني وأالتمر الخبز : أطعمتهموأتمرتهم القوما خبزتا
 .طلمة أي ملة وأخبزة

ّبزني وأتخبطُني وأخبزني بَّرحله : خبطُنيالمجاز وأمن  .وأتخ

 .فاكهتها وأالحمض البَّل خبز وأالخلة

 .: أكلوهوأاختبصوا بَّالمخبصة الخبيص اقلب ص ب خ

 .: طلبهضيفهم وأاختبص

ًا : ضربَّهاالرض بَّيده البعير خبط طا ب خ ًا ضربَّ  .وأتخبطُها شأديد
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 .: توطأّتهالشيء وأتخبطُت

 .الخبط دابَّته وأعلف الورق وأخبط

 .فهدمته البَّل : خبطُتهخبيط وأحوض

بَّأّعضـاد شأبيه جرده السيل ثلم قد : وأمستقوسالرمة ذوأ قال
 .بَّسيفه القوما : خبطالمجاز وأمن المهـدما الخبيـط

 .الظلماء يخبط وأبَّاتا

ّي أدري وأما  .هو الليل خابَّط أ

 .للجاهل عشوة خابَّط وأهو

مس من خبطُة وأبَّه فخبله : مسهوأتخبطُه الشيطُان وأخبطُه
 .وأخباطا

 .: مزكومامخبوطا وأرجل

ًا وأخبطُت خبطُة وأبَّه  .وأسيلة بَّغير : سأّلتهوأاختبطُته فلن

ًا رحم وأل قربَّي ذي مانع : وأليسزهير قال ًا وأل يوم من معدم
ًا خابَّط ًا وأل أي وأرق ًا معدم ًا خابَّطُ  .النفي لتأّكيد من فأّدخل وأرق

دنـوب نـداك مـن لشـأّس فحق بَّنعمة خبطُت قد حي كل وأفي
 .وأالغاراتا الفتن فيها وأقعت إذا وأاختبطُت البلد وأتخبطُت

 .له شأيء ل لمن ثور وأل بَّعير أي ناطح وأل خابَّط وأماله

ً خبله ل ب خ ً فخبل : أفسدهوأاختبله وأخبله خبل ً خبل  .وأخبال

المال يخبل وأأخرى يؤوأب فتـارة الظلـال أفيـاء المـال : أرىقال
 .عقلـه فـي وأفسـاد : جنـونوأخبـول وأخبـل خبـل وأبَّـه خابَّله

 .الجنى أي الخابَّل وأمسه وأخبلته الجن وأخبلته
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.مختبل وأعاشأق فلنة وأاختبلته الحب وأخبله وأمخبل مخبول وأرجل

 .قطُع أوأ داء من عضو : فسادخبل وأبَّه

 .أهله على خبال وأفلن

من يخوضونه ما وأهي الخبال وأردغاة الخبال بَّطُينة الله وأبَّله
 .النار أهل صديد

 .أشأللتها إذا يده وأخبلت

ًا إل بَّيد لستم لبلبيني : أبَّنـيأوأس قال وأهم العضـد مخبولـة يـد
 .وأالرجل اليدي قطُع وأهو وأخبل بَّدماء فلن بَّني يطُلبون

 .وأجراح قتل من فتنة أي خبل الناس وأأصاب

 .فاسد أهله على : ملتوخبل وأدهر

 .فخطُتـه ذلذلـه رفعـت إذا الثـوب خبنـت ن ب : خالنجم أبَّو قال

 .المرفوع الذلذل وأهي خبنته في الشـيء وأرفـع

 .وأالكم البَّط في عزلته ما وأهي خبتة تتخذ وأل وأكل

ًا النار خبت وأ ب خ أخبيتهم في وأنشأّتا الخباء أهل من وأهم خبو
 .وأاتخذته : نصبتهوأاستخبيته خباء وأتخبيـت أحويتهـم بَّيـن وأتربَّيت

.غاضبه فور سكن إذا لهبه وأخبـا الناقـة حـدة : خبـتالمجـاز وأمـن

 .السنبلة من غاشاؤه وأهو خبائه في وأالحب

 .الغدر أقبح وأهو الختر أهل من وأهو ختار هو ر تا خ

ًا لنا تمد : لنبَّعضهم وأعن ًا لـك مددنـا إل غادر من شأبر مـن بَّاعـ
 .ختـر
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: إنـيلـه قـال حيـن ظالـم بَّـن للحـارث الوفـّي السمـوأل وأقـال
 .بَّه أتلبس فلن الختر فأّما وأذاك تا : أابَّنـك قاتـل

 .ماهر خوتع دليل

الرامي أخذ وأتقول المشهر الخوتع يضـل : بَّهـاالرمة ذوأ قال
 .إبَّهامه في الرامي يجعله ما وأهي الخديعة الراعي أمن الختيعة

 .وأتخاتلوا وأخاتله وأاختتله كذا عن ختله ل تا خ

 .ختال وأكلب

 .ختارة ختالة غادارة غارارة وأالدنيا

ختامك وأما الطُابَّع وأهو وأالخاتم الطُعاما على الخاتم وأضع ما تا خ
 .الكتاب وأعلى الكتاب وأختم شأمعة أما طينة

صاحبه وأختم بَّالعقيق وأتختم وأالخاتم الخاتم : ليسالمجاز وأمن
أثمه إذا عمل وأكل القرآن وأختم بَّه يختم لنه الطُابَّع بَّاسم سمى
 .منه وأفرغ

 .مختتمه وأالستعاذة القرآن مفتتح وأالتحميد

 .وأقلبه سمعه على الله وأختـم وأاختتمـه كـذا عمـل افتتـح وأقد

ً شأورته مل إذا للنحل وأيقال " أي مسك     ختامه " وأ ختم : قدعسل
 .المسـك ريح عاقبته

 .أمـر وأكـل السـورة خاتمـة وأهـذه

 .بَّخواتيمها وأالمـور

 .ختامه وأبَّلغوا

وأقد عليه اختموا قالوا سقوها ثم البذر بَّعد الرض أثاروأا وأإذا
 .زرعنا وأختمنا زرعهم على ختموا
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 .بَّالرجاء عليه ختم فقد سقى إذا : لنهقالوا

 .عنـك أعـرض إذا بَّابَّـه عليـك ختـم وأفلـان

 .غايـرك علـى آثـرك إذا بَّابَّـه لـك وأختـم

ًا وأجاءنـا بَّهـا : تنقـببَّعمامتـه وأتختـم ًا متختمـ  .متعممـ

 .: كتمـهبَّأّمـره وأتختـم

 .نقرتـه وأهـو القفـا خاتـم فـي وأاحتجـم

الزرق له يقال الوضح من شأيء وأهو خاتم إل قوائمه في وأما
 .بَّيض شأعيراتا

 .وأختامها وأخاتمها ربَّها بَّخاتم إليه وأزفت

 .بَّخيتامها إليه هديهم وأسيقت

قبل أهديت : كماالعزيز عبد بَّن عمر في سان وألد بَّعض وأقال
وأاختتن الصبي ختن ن تا خ بَّخيتامهـا تـزف عروأس الصبـاح فتـق

من بَّقدوأما السلما عليه إبَّراهيم وأاختتن وأمختتن مختون وأصبي
ختان في وأكنا الختانة وأحرفتـه القـوما خاتـن وأهـو الشاما بَّلد

" إذا وأمنـه القطُـع موضع وأهو ختانه بَّريء وأقد عذاره وأفي فلن
 ". الختانـان التقـى

أبَّوا أوأ أخته أوأ بَّنته إليه المتزوأج وأهو لصهره فلن ختن وأهـذا
المرأة قبل من : الختانوأقالوا أختانه وأأقربَّاؤه ختناه الصهر

 .الزوأج قبل من وأالحماء

 .: صاهرهوأخاتنه

:وأأقلف أغارزل : عاماقيل كما : للمجدبمختون : عاماالمجاز وأمن
 .للمخصب
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َثَر وأقد خثورة وأفيه خاثر وأطلء لبن ِثَر َخ ُثَر وأَخ وأخثره وأأخثره وأَخ
 .وأوأسخه عكارته أي خثارته وأبَّقيـت صفـوه وأذهـب

لـم إذا النفـس خاثـر وأهـو : غاثـتنفسـه : خثـرتاالمجـاز وأمـن
 .طيبـة تكـن

 .الحديث وأفـي

بَّمـوتا وأسلـم عليـه اللـه صلـى وأأخبـر خاثـر وأهـو " فاستيقظ
ًا " وأأجدنـي الحسيـن ًاخاثـر ًا : متكسر  .العظـاما لخاثر وأإنه فاتر

 .يبرح فلـم : أقـاماالحـّي فـي فلـان وأخثـر

 .كثيفة جماعة أي الناس من خاثرة وأرأيت

 .: خاثرقال البارحة يؤنسك كان من يزيد معاوأية وأسأّل

 .العطُاء له : فأّخثرقال

وأالعانة السرة بَّين ما وأهي كالغشي ألم خثلتي في ل ث خ
 .بَّطُنه خثلة في وأطعنه

النف غالظ وأهو خثم وأبَّه خثماء وأامرأة أخثم رجل ما ث خ
 .الخثم للثور قيل وألذلك وأعرضه

طاوأ ظهر على وأنمرقـي وأالفتـان وأرحلي : كأّنيالعشى قال
 .أخثم : ركبالمجاز وأمن أخثما الخد أسفع

وأرحانا رحاهم : دارتاالعجاج قال أخثم : وأسيفالنابَّغة قال
وأنعل : عراضخثم وأنصال الخثم الصفيح حد من بَّالموتا ترتمـي
ًا النعل صدر النعال وأخثم : معترضةمخثمة ً لي وأاحذ تخثيم نعل
 .وأسطُها وأخصر صدرها وأخثم أعلها فلسن

:وأالخثاء بَّالغثاء إل يستوقدوأن فل الحطُب عليهم عـز ي ث خ
ًا تخثي البقرة خثت وأقد البقر رجيع وأهو خثي جمع  .خثي
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وأهو وأوأجلك خجلك عليك وأاجتمع أجلك جاء وأقد بَّك كأّني ل ج خ
 .وأخجله كذا وأأخجله الحياء من وأالضطُراب التحير

 .يصنع كيف يدري ل بَّه بَّعل إذا بَّأّمره فلن : خجلالمجاز وأمن

 .بَّحمله البعير وأخجل

 .وأتحير : ارتطُموأالوعث الطُين في الجمل وأخجل

البَّل أثباج الفتيـان وألـزما شأمل الليـل إذا إنـي بَّلـى : قلـتقال
 .المتحير أي

 .ثوبَّه وأأخجل مضطُرب : طويلخجل وأثوب

وأجلل مثلوث كساؤها مدرعـة خبيـث خجـل ثوب : عليهقال
ً فرسه ً جل ًاخجل  .الرض من وأيدنو عليه يضطُرب : وأاسع

فعلتـن " أي خجلتـن شأبعتـن وأإذا دقعتن جعتن " إذا الحديث وأفي
 .وأالحيـاء الخجـل يوجـب مـا

 .معشب : مخصبخجل وأوأاد وأالتـف : كثـرالنبـاتا وأخجـل

 ". مغن خجل وأاد على أتى " أنه الحديث وأفي

 .شأديد الخلق : كاملخدب وأجمل رجل ب د خ

وأمخدج خلقه تم وأإن الوقت قبل وألدها : ألقتخادج ناقة ج د خ
عادتها ذلك وأمخداج لوقته كـان وأإن الخلـق ناقـص بَّـه جاءتا
 .وأخديج مخدج وأوألد خداج ذاتا وأهي

وأأخدجـه منه عضو نقص إذا خادج فهو الرجل : خدجالمجاز وأمن
 .اليد مخدج الثدية ذوأ وأكـان مخـدج فهـو اللـه

وأخادجـة مخدجـة وأصلتـه أركانهـا بَّعـض : نقـصصلته وأأخدج
ًا وأخـداج  .بَّالمصدر وأصف
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الناقة إخداج من مستعار أحكمه وأأنضجه يحكمه لم أمره وأأخد
 .وألدهـا وأإنضاجها

ًا رأيـك : أنضـجتقـول ًا تخدجـه وأل إنضاجـ وأأخدجت إخداج
 .الخداج له يستعار شأيء في نقصان وأكان مطُرها قل :الصيفة

لهم وأطرحوا المخدة له وأألقى المودة له فأّظهر عليه دخل د د خ
 .وأالمخاد النمارق

 .خداد وأبَّه خده في : موسومامخـدوأد وأبَّعيـر

 .الرض في وأخد

 .وأأخدوأد وأخد وأأخاديد خدوأد وأفيها

 .الهزال من لحمه : وأتخددأخدوأد : ضربَّةالمجاز وأمن

 .الحال سوء وأخدده

الشكائـم مع يذقن ل أن لحمهـا وأخـدد قلئدهـا : أحـرىقال
ًا جوانب في الخشب صفائح وأهي الهوادج خدوأد وأأصلح عـود

 .وأشأمال يمين عن الدفتين

أشأرفت جياد خدوأد خدوأدهـا كـأّن جوف ذئب : لهالراعي قال
ًا وأقتلنا وأجبهة الناس من خد وأمضى مريد فوق ّد أي فخدا خ

 .النـاس مـن وأناحية وأطائفة طبقة

ًا مغارتنا وأغاادرتا المئين فيها لكم : وأهبناالجعدي قـال من خد
ً النـاس  .منه : جانبالقف من خد وأعارضه عبـل

 .عارضه : وأخادهالراعي قال

 .وأغايرها الخصومة في الرجلن وأتخاد

وأهي وأتخدرتا وأأخدروأها أهلها خدرها وأقد مخدرة جارية ر د خ
 .الخـدوأر ربَّاتا من
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كان حصان أخدر إل نسبت الحمر وأهي الخدرياتا مـن وأهـو
 .فيها فضرب توحش بَّابَّك بَّن لردشأير

وأهو أكدر بَّناتا من أوأ أخدر بَّنـاتا مـن : هـوالحمـق فـي تقـول
 .الوحش حمر من فحل

 .خدرة وأرجل خدر وأبَّها رجله وأخدرتا

ً قعد إذا المقاعد وأخدرته  .رجله خدرتا حتى طويل

ًا يصف الهذلي قال بَّه نفسه الموتا من أوأجت وأقد : فجاءصائد
 .: ارتعدتاأوأجت المقاعد خدرته قد شأغف

 .وأمخدر خادر : ليثالمجاز وأمن

شأبلي رزية هدني كان إن الصخر الشامتين : بَّقيالفرزدق قال
 .وأأخدر عرينه في السد خدر وأقد الضراغام في مخدر

 .: مظلموأخداري مخدر وأليل

 .الشعر خدارية وأجارية خداري وأشأعر

 .مخدوأر وأهودج

 .مستور

 .وأيخادرنـي ليساترنـي وأإنه

في الجرب كالمخاض ظلمانه زعل وأمكـان لـم إذا النهـار وأخـدر
 .وأضعفـه طرفـه سجو من ناعس : كأّنهخدر وأيعفور الخدر اليوما

 .: فتـرتاعظامـه وأخـدرتا

 .وأقدى حكة من : ثقلتعينه وأخـدرتا

ًا وأخدشأوه خدوأش وأبَّه جلده في خدش أصابَّـه ش د خ  .تخديش
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:وأقيـل بَّالفتح روأي كاهله وأهو بَّعيرك مخدش على الرحل وأشأد
 .الفـم يخـدش : لنـهوأقيـل وأبَّالكسـر لحمـه لقلـة بَّذلـك سمـي

 .مخدش ابَّنا كتفيه لطُرفي وأيقـال

 .المطُر من القليل وأهو تخديش الرض في : وأقعالمجاز وأمن

 .الذى من الشيء وأهي خدشأة وأبَّقلبه

ل وأهـو وأتخادعـوا وأتخدعـه وأخـدع وأاختدعه وأخادعه خدعه ع د خ
وأخديعة منه خدعة وأهذه وأخيدع وأخدعـة خـداع وأفلـان ينخـدع
 .يعلمها وأهو الخديعة منك قبل إذا فلن لي وأتخادع وأخدائع وأخدع

.الخفاء بَّمعنى الخداع من المخزن وأهو المخدع في الشيء وأخبأّ

ل وأجهه عن حائد المقصد : مخالفخادع : طريقالمجاز وأمن
 .لـه يفطُـن

 .خيدع وأذئب الغول أوأ السراب أي الخيـدع وأغارهـم

 .أخرى وأتكسد تارة تقوما : متلونةخادعة وأسوقهم

 .: تلـونالدهـر وأخـدع

 .وأالخلـق الـرأي خـادع وأفلـان

 .: قلالمطُر وأخـدع

" وأخدعـت خداعـة سنـون الدجال قبل " يكون الحديث وأفي
جحره فـي أمعـن إذا الضـب خـدع مـن : غاـارتاالشمـس عيـن

ًا ذنابَّته في وأجعل منه خديعة وأهي الحارش من بَّها يمتنع عقربَّ
 .وأخدع خادع وأضب

 .فلن خير وأخدع

 .: نكدخادع وأرجل
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 .وأجف : قلالفم في الريق وأخدع

 .نعسة عيني في خدعت وأما

ما وأوأالله نعسـة بَّعينـي تخدع فلم : أرقتشأهاب بَّن راشأد قال
 .وأتكبر : أعرضأخدعه فلن وألوى سقم وأل بَّعشق دهري

ّوى  .الكبر : تركأخدعه وأس

تستقيم حتى ضربَّناه خده صعر الجبار إذا : وأكنـاجرير قال
دقة مع اللحم من العضاء : ممتلئةخدلة امرأة ل د خ الخادع
 .خدال وأسوق خدلتا وأنساء العظاما

ً وأخدلت خدالة خدلت : وأقدالرمة ذوأ قال  .خدل

 .خدل وأقصب عدل قواما : لهاوأتقول

ّيا هي ما د خ  .المخلخل وأهو المخدما ر

الخدما سوقهن " وأفي خدمتيها إحدى " كالممهورة مثل وأفي
 .وأالخداما

 .وأالخدمة الخدمة : منمخدمة مخدمة وأامرأة زوأجها وأخدمها

 .خدمة وأخدمه

 .المخدمين المقدمين من وأهو وأالخدما الخداما مؤدب وأهو

وأافيتهـم إذا الرحـال وأفي مجالسهم في ثقال : مخدمونقال
ّدمـت وأاستخدمتـه خـدما ًا وأتخ ليـس لمـن بَّـد وأل : اتخذتـهخادمـ

خادمنا وأهذه خادمنا وأهذا نفسـه يخـدما أي يختـدما أن خـادما لـه
 .وأالجارية للغلما

 .خدمتكم الله : فضالمجاز وأمن

 .اشأتـدتا إذا المخـدراتا خـداما عن الحرب وأأبَّدتا
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إزاره وأخدمـة سراوأيلـه خدمـة وأكذلك يتذبَّذب سراوأيله وأمخـدما
 .الكعـب عنـد أسفلـه وأهـي

 .أرساغاه فوق : تحجيلهمخدما وأفـرس

الشرائـج إليها تشد أرساغاها فوق سيور وأهي البَّل خداما وأطاحت
 .خدمة الواحدة

في بَّياض وأهي اعلحمرة بَّوزن الخدمة : بَّينةخدماء وأشأاة
 .الوأظفة

 .مخدوأما ماء : هوفقال المزمل ماء أعرابَّي وأسقى

:خادنته ن د خ سنة يخدما القميص : هذايقولون وأسمعتهم
أي خدنها : وأهووأأخداني إخواني وأهم وأخديني خدني وأهو صاحبته

أخـدان متخـذي " " وأل أخـدان     متخـذاتا     وأل " خدنـه وأهي حدثها
وأمخاضنة مخادنة وأبَّينهما صدق وأأخدان سوء أخدان يخادن " وأهو
 .بَّالعينين وأالمكاسرة المغاضة وأهي

 .بَّراكبه يخدي البعير خدي ي د خ

 .أصبعيه بَّين من بَّها : رمىبَّالحصى : حذفقال ذ خ

رجلها نجلته إذا وأأمامها خلفها من الحصى : كأّنالقيس امرؤ قال
 .المقلع وأهي بَّالمخذفة وأرمى أعسرا حذف

شأدة من بَّالحصى تخذف : سريعةخذوأف : دابَّةالمجاز وأمن
بَّحصاة خذفتها لو أنك سمنها من : بَّلغخذوأف وأأتان سيرها

تخاذفتا : عيناهيقولون : وأسمعتهمكقوله شأحمها في لساخت
 .بَّالدمع

 .الطُائر خذق ق ذ خ

 .خذاق وأطائر بَّذرقه رمى

 .خذلنه من بَّالله أعوذ ل ذ خ
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 .خذلة وأعذلة نصور : غايروأخذوأل لصحابَّه خذال وأهو

ً لقومه نصرته بَّذل من يستوي : لوأتقول إذا يخذلهم وأمن بَّذل
ً استنصروأه  .خذل

على عنها : تخلفتالقطُيع عن الوحشية : خذلتالمجاز وأمن
 .وألدها

صوارها خلف بَّالرمل له خذلت خويدر أما عيناء : وأكأّنهاالنمر قال
توافـق لـم حيـن كأّنهـا وأخـذل خـواذل وأهـن وأخاذل خذوأل وأهي

 .وألدها وأأخذلهـا خذلتهـا صواحبهـا

المخـذل الحنـف سمـي وألذلـك : ثبطُهمأصحابَّي عني وأخذل
 .الجمل يوما عنهـا اللـه رضـي عائشـة عـن النـاس لتخذيلـه

 .: تأّخروأاأصحابَّي عني وأخذل

 .لضعفه مشى إذا رجله تتبعه ل : لمنالرجل خذوأل وأهو

وأخذوأل جده كريم مغلوب : بَّيـنالسكارى يصف العشى قال
 .رجلـاه وأتخاذلـت كسـح غاير من الرجل

 .متواكل وأنهضه متخاذل نـوءه : فلـانوأتقـول

 .الخلقة : مختلفمتخاذل وأشأخص

 .بَّسرعة : قطُعهخذمه ما ذ خ

 .وأخذما مخذما وأسيف

ًا وأالنمل الدلو وأخذمت  .وأالشوع العري انقطُاع وأهو خذم

ًا الذن : مشقوقةخذماء وأعنز  .عرض

 .سيره في : يسرعيخذما : مرالمجاز وأمن

 .خذما وأفرس
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 .بَّبذله سهل : سمحبَّالعطُاء خذما وأرجل

خذيت وأقد الخدين على أصلها من : مسترخيةخذوأاء أذن وأ ذ خ
 .الذن أخذى وأهو أذنه

 .أخـذى وأفرس

فلم كـذا بَّـه وأحـل خـذي أذنـه وأفـي قـذى عينـه : فـيوأتقـول
 .أذنه تخذله وألم عينه له تقد

 .خضع : إذاله استخذى وأمنه أذنيه لخدي خذي للحمار وأيقال

 .بَّقلة وأهي : لينةخذوأاء : ينمةالمجاز وأمن

 .بَّالفراءة منه بَّالخراءة أعرف هو أ ر خ

ًا خربَّت وأقد وأخربَّوها البلد أخربَّوا  .خراب وأبَّلد خربَّ

 .وأريبة فساد أي خربَّة صاحب وأهو

وأأبَّطُأّنا خربَّـة كـل إلـى أدنانـا اللـه : لحىالنعمان بَّن قيس قال
 .دينـه فـي خربَّـة فلـان مـن رأينـا وأمـا أقدحا المجد ساحة في

 .خربَّـاتا وأادي فـي وأوأقعـوا

 .طلبَّة يطُلبها مثل خرابَّة يخربَّها البَّل خرب قـود

 .خّراب من خارب وأهو

 .المستديرة الواسعة الثقبة وأهي خربَّة وأأديمه وأسقائه أذنه وأفي

 .عروأتهـا وأهـي المـزادة خربَّـة فـي الحبل هذا وأاجعل

 .وأركـه خربَّـة فـي وأطعنـه

 .: تثقبالسقاء وأاستخـرب
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وأاحد الخرب من استعير جبان أي خرب : فلنالمجـاز وأمـن
 .الخربَّان

ًا تأّبَّط قال ذوأ هلباجة خـرب : وألالذميمة الوأصاف هذه ينفي شأر
يكن لم إذا العظاما خرب وأهو المتهيل البَّطُح كجفر هياما غاوائل

 .مخ فيها

أنفـه فـي بَّخزامـة كأّنـه المشـاش خـرب بَّهـا : ينجوكعب قال
 .الرأس مرفوع أي مشنـوق

 .المانة خرب وأهو

 .الماناتا تخرب وأعنده

 .خريت دليل تا ر : خربَّيعة أبَّي بَّن عمر قال

البَّر أخراتا مثل مضايق في وأوأقعوا البَّرة خرتا من وأأضيق
 .الفأّس خرتا في العود وأاجعل

خرته وأقد النف مخروأتا وأجمل القرطا خرتا في وأالخيط
 .الخشاش

 .أمره عليه فسد إذا فلن خرتا : قلقالمجاز وأمن

ّدك : فإنيالعشى قال إل الخـرتا قلـق لقد تجيء لم لو وأج
ً غارضين كانوا إذا أخراتهم وأرأدتا القوما خرتا وأراد قليـل

 .يقروأن ل بَّمنزلتهم

 .سقطُه وأهو متاعهم خرثي نقلوا ث ر خ

 .فيه خير ل ما وأهو الكلما خرثّي يسمع : فلنالمجاز وأمن

 .قوله وأخراثّي صدره خراشأي فلن : ألفىوأتقول

خروأجك وأتاراتا خرجاتك أكثر وأما وأاحدة خرجة إل خرج ما ج ر خ
 .العيد يوما أي الخروأج يوما وأهذا البلد وأخارج الدار خارج وأكنت
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لك يخرج ما أي غالمك وأخراج أرضك خراج : وأكمالرمة ذوأ قال
 .غالتهما من

ًا السلطُان يأّخذه مـا سمـى " ثم بَّالضمان " الخراج وأمنه خراج
 .الخارج بَّاسم

ّدى أرضه خراج : أدىفيقال : الخراج: للجزيةوأيقال الذمـة أهـل وأأ
 .رؤسهـم خـراج

 .: تناهدوأاالقـوما وأتخـارج

 .وأسواد : بَّياضوأالخرج خرجاء وأنعامة أخرج وأظليم

 .خرجاء وأقارة

ًا وأالصناعة العلم في فلن : خرجالمجاز وأمن نبغ إذا خروأج
 .خريجه وأهو فتخرج فلن وأخّرجه

جعلت فقد يوما كل صوارخ : وأخرجهاالخيل يصف زهير قال
ّدبَّها أراد تلين عرائكها  .المتعلم يخّرج كما وأأ

بَّمعنـى اخترجـه من الجمل خلقة على : خرجتمخترجة وأناقة
 .استخرجه

ًا السماء وأخرجت  .خروأج

 .الغيم عنها وأانقشع أصحت

لون تحسبـه صهارجا جابَّية : فصبحتحمرا يصف هميان قال
ًا أي خارجا السماء  .مصحي

أحسـن : مـاتنشأّ ما أوأل الفق من نشأّتا إذا للسحابَّة وأيقال
 .خروأجهـا

 .عليه جعل عنان كل عنقه بَّطُول : يغتالخروأج وأفـرس
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وأعاما عنـان كـل يغتـال وأخـروأج عجلـى كالهـراوأة قباء : كلقال
 .وأجدب خصب : فيهتخريج وأفيه مخرج

ًا : أكلتالمرتع الراعية وأخرجت ًا وأتركت بَّعض  .بَّعض

 .مكتـوب غايـر بَّعضـه : تـركلوحـة الغلما وأخرج

كتاب فهو وأالبَّواب الفصول مواضـع فتركـت الكتـاب كتبـت وأإذا
 .مخرج

ًا : جعلهعمله وأخرج  .مختلفة ضروأبَّ

 .: للمتصرفوألـاج خراج وأفلن

 .وأمصادرها وأمواردها وأمخارجها المور موالج يعرف وأهو

ًا وأخرائـد خريـدة رأيـت د ر خ خـروأد وأجاريـة : عـذارىوأخـرد
 .وأتخرد خرد وأفيهن : خفراتاخـرد وأنسـاء

أكروأمـة مـن شأئت كما إنهـا التكاليـف تلـك تلههـا : وألمأوأس قال
ً : سكتوأأقرد حياء : سكتالرجل أخرد وأيقال وأتخـرد  .ذل

 .: عذراءخريدة : لؤلؤةالمجاز وأمن

" " وأخّر السمـاء     مـن     خـّر     فكأّنمـا " السقـف مـن خـّر ر ر خ
ًا ًا لذقاهم " وأخروأا ساجد  .خروأر

ًا الماء وأخر  .وأالقصب الريح وأكذلك وأخرخر خرير

خرير من العضاه تحت الدخل وألوذ العصافير : لوذالعجاج وأقال
 .خوارة أرض في خرارة عير وأله حفيفه من الجدل

 .وأالخذروأف الدوأامة وأهي بَّالخرارة الصبيان وألعب

 .للذقان الشأجار فخرتا ريح : عصفـتالمجـاز وأمـن
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إليها يسقطُون أي القرى إلى البوادي من يخروأن وأالعراب
 .وأيطُرءوأن

 .وأفرار الناس من خرار وأجاءنا

 .الخـرازة عملـه ز ر خ

 .وأوأدعـة درة متفـاوأتا أي المـاء كخـرز فلـان وأكلـاما

 .الخـرز بَّيـن وأوأال

 .بَّالخرز تشبه نمنمة جناحيه : علىمخرز وأطائـر

 .ملك إذا الملك خرزاتا : أوأتيالمجاز وأمن

فاد حتى وأعشرين حجة ستين الملك خرزاتا : رعىلبيد قال
تفودا حتى فابَّكيا - بَّد أر خرزاتا تدركا : لنوأقال شأامل وأالشيب
في " سيرين مثل وأفي :فقاره وأهي ظهره خرز على وأضربَّه
 .حاجة في حاجتين طلب " لمن خرزة

 .الله أخرسه س ر خ

المجلس خرس من وأهو فتخارس عنك يفهم ل من شأهدتا وأإذا
 .يتكلم لم إذا

النفسـاء وأأطعمـوا الولـادة طعـاما وأهو الخرس إلى وأدعوا
 .فتخرست خرست وأقـد خاصـة طعامهـا وأهـو خرستهـا

لم أصبحت النفساء إذا مقبس مثل رأى من عينا : فللهقال
 ". لك مخرسة ل " تخرسي مثل وأفي تخرس

بَّخرساء الله وأرماه جلبة لها : ليسخرساء : كتيبةالمجاز وأمن
 .الداهية وأهي

يرمى لو وأخرساء حبالكم جروأر من أنقذتني : وأكمالخطُل قال
ًا الفيل بَّها  .الفعى وأأصلها بَّلد
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خـرس أعيان قتيرها كأّن دلـاص محكمـة كـل : عليهمعنترة قال
 .صـدى منـه يسمـع : لأخـرس وأعلـم

 .ترعد : لخرسـاء وأسحابَّـة

 .إنائه في يتخضخض ل : خائرأخرس وألبن

ًا فسقثونا أخنس بَّبني وأنزلنا  .أخرس لبن

ًا عليه رأيت ش ر خ وأهو وأصفاء رقة الحية خرشأاء مثل قميص
 .سلخها

ثنـى أنفـه الثمالـة خرشأـاء مـس إذا ما وأهو اللبن خرشأاء وأأكل
القشـرة وأهـي البيضـة خرشأـاء وأاقشـر فأّقنعا للصريح مشفريه
 .الداخلـة البيضـاء

وأخرشأه وأالكلب السنانير وأتخارشأت جلده السنـور وأخـرش
 .عضه :الذبَّاب

 .غابرة في أي خرشأاء في الشمس : طلعتالمجاز وأمن

 .وأالبلغم النخامة وأهي منكرة خراشأّي صدره من يلقي وأهو

من أضمره ما تريد صدره خراشأّي فلن إلّي : ألقىوأتقول
 .البث وأأنواع وأالحن الغامـار

 .يأّخـذه أي وأيخترشأه الشيء بَّعد الشيء فلن من يخرش وأفلن

.احترشأته وأضب اخترشأته وأنهب افترشأته ثدي : رببَّعضهم وأعـن

بَّيتها في وأل خرص وأكم النخل يخرصون الخراصون خرج ص ر خ
 .وأاحدة بَّحبسة الحلقة وأهو قرص

 .وأالقر الجوع وأهو الخرص علّي وأاجتمع

 .خرص وأرجل

394



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

 .خرصاتا وأإبَّل

 .الكذابَّون " أي الخراصون     قتل : "المجاز وأمن

 .: افتعلـهوأتخرصـه القـول وأاختـرص يخـرص خرص وأقد

ّذب وأقـد ًا ذلك وأقال وأتخّرص فلن علـّي تكـ  .تخرص

ًا فلنة تملك وأما  .لها شأيء ل اي خرص

ًا الشجرة عن : قشرهالورق خرطا  .له اجتذابَّ

 .لحيه : قشرالعود وأخرطا

 .سلخها خرطت التي وأهي مخراطا جمع مخاريط وأحياتا

سلـخ كأّنهـا مرفلـة قابَّـوس أبَّـو كسانـي : إنـيالمتلمس قال
 .: امتدالسير بَّهم وأاخروأطا المخاريط أبَّكـار

وأقد ممسكه يد من رسنه : يجتذبخروأطا : فرسالمجاز وأمن
ًا خرطا  .خراط

 .الخـراطا من إليك وأبَّرئت

 .رأسـه يركـب : متهـورخـروأطا وأرجـل

ًا أتـؤمّا لخروأطا " إنك عنه الله رضي علي حديـث وأفـي قومـ
 .: أرسلهالشول في الفحل " وأخـرطا كارهـون لـك وأهـم

غايـر مـن : طويلهمـااللحيـة وأمخروأطا الوجه مخروأطا وأرجل
 .مخروأطة لحية وأله عرض

 .: ضيقةمخروأطة وأبَّئر

 .عليـه يـده : أمّرالقصب وأخرطا

 .خراطتـه وأخرجـت
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:يقولون وأسمعتهم الخراطا وأأخذه : أمشـاهالـدوأاء وأخرطـه
ًا الماشأيـة البقـل وأخـرطا بَّطُنـي خرطنـي  .تخريطُـ

 .سيفـه وأاختـرطا

 .فآذانا غالمه علينـا وأخـرطا

انخرطا إذ قعود نحن " وأبَّينا الحتلما علينا " خرطا الحديث وأفي
 .وأالمكروأه بَّالشر فلن علينا

 .القتاد خرطا وأدوأنه

 .: أذلهالخرطوما على وأوأسمه

 .: لسادتهمالقوما خراطيم وأهم

 .ينعصر ما أوأل لنها : السلفةالخرطوما وأشأرب

عن ينحت كلفاء مترعة القار ذوأاتا من بَّها : جادتاالخطُل وأقال
وأعـود وأرخـاوأة ليـن أي خرجـع العود في ع ر خ المدر خرطومها

 .الخريع للفاجـرة قيـل وأمنـه متثـن : ليـنخريـع وأشأـيء خـرع

الخرائـع النساء خف إذا وأحلم رزانة منها الـدّل جمـال : يزيـنقال
ّينةخريع وأامرأته الخلعة : بَّينخلع : هـووأتقـول وأهو الخراعة : بَّ

 .كالخروأع رخو

ً وأاخترع  .: اخترصهبَّاطل

 .سبب غاير من : ابَّتدعهاالشأياء الله وأاخترع

 .وأخور جبن أي خرع فلن : فيالمجاز وأمن

 .: ناعمخروأع وأشأباب خروأع وأعيش
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الرخص النشيل بَّين خـروأع بَّعيـش أصحابَّـي : فظـلقال
ّطُى : فهيالنجم أبَّو وأقال وأالمشعشـع خـروأع شأبـاب فـي تم

 .: متثنخرعوب وأغاصن

 .خرعوبَّة وأامرأة

 .: اجتناهاوأاخترفها الثمار خرف ف ر خ

 .جارية يا لنا وأاخرفي

أي وأمخـرف مخـرف جمـع بَّالمخارف المخارف إلى وأخرجوا
 .بَّالزبَّـل البساتيـن إلـى

 .منها اخترف ما وأهـي وأخرفتهـا نخلتـه بَّخرافـة وأأتحفـه

 .: مطُرتاوأربَّعت الـأّرض وأخرفـت

 .الخريف في : أقمنابَّها وأأخرفنا

 .وأخرفان خروأف وأعندنا

لذي " يضرب صوف على اتكأّ اتكأّ أينما : " كالخروأفمثل وأفي
 .الرفاهية

وأهـو وأتخـرق وأانخـرق شأقـه : وأسـعوأخرقه الثوب خرق ق ر خ
وأخروأق وأاسع خرق وأفيـه وأمـزق خـرق وأثوبَّـه السربَّـال منخـرق

 .الراقع على الخرق وأاتسع

 .الذن : مثقوبَّةخرقاء وأشأاة

 .لعب مخراق سيفه وأكأّن بَّالمخاريق يلعبون وأهم

 .النباتا الكثيرة الواسعة وأهي الرض من بَّخريق وأمررنا

 .خرقاء وأهي أخرق وأهو خرق وأفيـه عملـه فـي خـرق وأقـد

 ". علة خرقاء تعدما " ل مثل وأفي
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ًا الغزال خرق من الدهش وأهو وأخرق بَّرق وأأصابَّه أطيف إذا خرق
 .بَّالرض فلزق بَّه

 .أقصاها بَّلغت حتى : قطُعتهاالمفازة : خرقتالمجاز وأمن

 .المفازة مخراق وأالثور

 .جراد من خرقة الرض في وأوأقعت

جـراد مـن رجـل خرقـة وأاصـل ابَّـن بَّساحـة نزلـت : قـدقال
ًا فيها : مررتاالرض وأاخترقت نازل  .طريق غاير على عرض

ًا تجعله : لالمسجد تخترق وأل  .لحاجتك طريق

 .البلد تخترق وأالريح

 .المخترق بَّعيد وأبَّلد

 .وأالشجر القرى بَّين ما تخترق وأالخيل

 .وأسطُهم : مضيتالقوما وأاخترقت

 .: اشأتقهوأتخرقه وأاخترقه وأخرقه الكذب وأخرق

 .هبوبَّها : اشأتدالريح وأانخرقت

أي خريـق فـي خريـق وأكأّنـه انخرق حيث ما الريح وأفد : يكلقال
 .الرض من متسع فـي شأديـدة ريـح

 .فيه : يتسعالسخاء في يتخرق خرق وأفلن

ًا يليق : لالكف وأمخروأق بَّالنوال الكف منخرق وأهو  .شأيئ

داري الحي وأفي سميدع الغزاة في حرق كل : معيالشماخ قال
 .: المتطُيبالداري ذيال العشياتا

 .الـأّرض مـن قوائمهـا مواضـع تتعاهـد : لخرقـاء وأناقة
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كما بَّالخرق وأصفت هبوبَّها في جهة على تدوأما : لخرقـاء وأريـح
 .بَّالهوج وأصفت

مخـراق وأمعـي تو ابَّن : أناقال من للسيف الخراق وأاستعار
: كـأّنقوله في بَّه الخر شأبهه كما وأسـاق ساعـد كـل أطـن

 .: خرقهالشيء خرما لعبينـا بَّأّيـدي مخاريق وأمنهم منـا سيوفنـا

 .: أثآهالخرز وأخرما

 .وأالنف الشفة مخروأما هو

 .النف وأترة : مخروأماأخرما وأرجل

 .وأتخرمهم الدهر وأاخترمهم

وألكـل فتخرموا لهواهم وأأعنقـوا هـوى : سبقـواذؤيب أبَّو قال
 .أنفه وأهو الجبـل مخـرما وأطلـع مصـرع جنـب

 .المخارما طلع وأهو

 .: ناعمخرما وأعيش

الخرما ما له فقيل خرما بَّعيش معها أخي : كانالعرب بَّعض وأعن
 .الرغاد العيش فقال

العيش من لقت منعمة غاريـرة خـود أوأطـان بَّها : فخصوأقال
ًا الحجم وأارى تراه وأكعب شأثنـة غايـر مخصـورة قـدما لهـا خرم
 .: سمينوأار سناما أدرما

 .الخرمية مذهب : ذهبفلن وأتخرما

 .غاضبه : سكنفلن أنف : تخرماالمجاز وأمن

ً فلن وأذهب  .عنه يعدل لم إذا الطُريق عن خرما فما دليل

 .ماتا إذا الخوارما وأخرمته
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ًا السورة وأهذ ًا منها خرما ما هذ  .حرف

 .: ضعيفـهالـرأي أخرما وأرجل

وأهـي لهـا مخـارما ل يميـن فـي خيـر وأل مخـارما ذاتا وأيميـن
 .مخارج لها كانت إذا المخارما في طلعت يمين وأهذه المخـارج

ذاتا غايـر يميـن فـي وأل رزية بَّغيـر مـال فـي خيـر : وألقال
عينه ضاقت الذي هو وأقيل عينه بَّمؤخر : ينظرأخزر رجل مخـارما

خزر إلينا وأهم خزر وأبَّعينه خزر وأقوما خزراء وأارمأّة وأصغرتا
 .العيون

بَّالرماح لضبة جعلـت بَّعدمـا رمـاح إلى العيون : خزرالخطُل قال
 .العداوأة نظر وأهو ظلل

ًا أرى : وأإننيقال ًا عيون الخزر سمي وأبَّه وأترا ليطُلبون وأإنهم خزر
 .الترك من جبل

 .أخزر خنزير وأكل

الذل دار تغلب خزر يا أنزلكم الله فإن تفخرن : لجرير قال
 .تغلب خنازير يا أراد وأالعار

ّدد جفنيـه قبض وأإذا عينه بَّمؤخر نظر : إذاالرجل وأخنزر ليحـ
 .تخازر : قدقيل النظـر

الخيزري تمشي وأهي خزر من بَّي وأما تخازرتا : لقدالعجاج قال
اضطُـراب أي تفكـك فيهـا التـي المشيـة أي وأالخـوزري
في بَّعض من بَّعضها وأينفك أعضاؤها تتحلل كأّنمـا وأاسترخـاء

 .تبخترها

ّدقه الخوزري الماشأياتا : وأالناشأئاتاقال وأالخوزلي الخيزلي وأيص
:بَّالكسل يصفها يعقوب : وأأنشدكقوله تنقطُع أي تنخزل كأّنها
ّنة مر بَّيتها في الضحى ثقال رخوة الخيزلي العشي وأتمشي حج
 .وأالخزير الخزيـرة وأأكـل اليد
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نظر إليهم ينظر قعد ثم الخزير من قصعة إليهم : قربوأتقول
الخليفة وأأشأار خيزران قضيب أوأ بَّان غاصن قدها وأكأّن الخنزير

 .بَّقضيبه أي بَّخيزرانته

 .كفه من ألين خزة وأل حريرة مسست ما ز ز خ

 .وأخزاز خزان وأجمعه الرانب من الذكر وأهو الخزز مس وأمسه

خزاز مشوي أبَّصرتا ملوع لوح أما خوافي انقضت : كمـاقال
 .فاخترزته وأطعنته وأأنفذته : أصبتهوأاختززته بَّسهم وأخززته

ّي بَّسليب : فاختزهالسعديين بَّعض قال غاير الكعوب عاري مدر
: خزالمجاز : وأمنأحمر ابَّن وأقال بَّزاعبـي اختز كأّنما شأظي ذي

 .أعله في غارزه إذا يتسلق لئل بَّالشوك الحائط

 .عينك أخذته إذا وأاختززته بَّبصري وأخززته

 .فانخزع الحبل خزع ع ز خ

 .قطُاعـة أي لحـم مـن خزاعة ذقت وأما : مقطُعمخزع وألحم

 .: تخلفوأتخزع أصحابَّه عـن وأخـزع

عننـا خزاعـة تخزعـت مـر بَّطُـن هبطُنـا : فلماحسان قال
 .: توزعوهبَّينهم وأتخزعوه الكراكـر بَّالجمـوع

ًا وأاختزع  .الشجرة من عود

ًا وأاختزع  .فلن مال من شأيئ

ًا جوالقك من وأاختزع  .يتعادل حتى الخر في وأاجعله تمر

 .فأّنفذه بَّـه : طعنـهبَّالمـرح خزقـه ق ز خ

 .وأخسقه الهدف السهم وأخزق

 .السنان أوأ النصل وأهو خازق من وأأنفذ
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 .بَّذرقه : رمىالطُائر : خزقالمجاز وأمن

 .: حدجتهبَّبصري وأخزقته

الخصـر يكـاد تقـوما إذا بَّهكنة الدرع وأصفر الشعار ملء ل ز خ
 .: مكسورهالظهر وأمخزوأل أخزل وأرجل ينخزل

: استرخىمشيته في وأانخزل وأانخزل فخجل : كلمتهالمجاز وأمن
 .قدمه شأاك الشوك كأّن

 .رفلـت إذا : تنقطُـعمشيتهـا فـي تنخـزل وأهي

 .وأضعـف ارتـد أي عنـه انخـزل ثـم المـر علـى وأأقـدما

 .له قلت ما جواب عن وأانخزل

ً رأيته إذا وأالسحاب  .ينخزل : تراهقالوا يتراجع كأّنه متثاقل

 .عابَّه إذا وأخزله

ًا وأاختزل  .المال من شأيئ

شأعر من حلقة فيها وأجعل أنفه وأترة : ثقبالبعير خزما ما ز خ
 .الخزائـم وأالجمـع الخزامـة وأهي

وأل عليهـا كورها شأد من العيُس تبالي ل : ألالنساء يصف قـال
 .عطُفهـا أي بَّالخزائم راعهـا مـن

 .أحرما أبَّيك من وأل منك رأيت : ماوأتقـول

وأرق بَّين النعامى نفس من وأأطيب أخزما من وأرثتها شأيشنة وأتلك
 .الخزامى

وأفي الخزامة أنفه في وأجعلت فلن أنف : خزمـتالمجـاز وأمـن
 .وأتسخرته أذللته إذا الخزائم أنوفهم
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مناقيرها أن التخزيم وأمعنى حمقى أي المخزما كالنعاما إل هم وأما
 .البَّل أنوف تثقب كما مثقوبَّة

للنعاما صوتي وأأرفـع حلومهم عني الحلما ذوأي : سينهىقال
وأأما عني يكفوا حتى بَّهم وأأهتف الحمقى أزجر أي المخزما
 .عقولهـم فتكفينيهـم العقـلء

 .مخزوأما وأشأراك وأشأددته : ثقبتهنعلي شأراك وأخزمـت

 .للسحاة ثبته إذا مخزوأما وأكتاب الكتاب وأخزمت

 .: خاصرتـهوأخازمتـه

 .: تعارضاالجيشان وأتخازما

ًا وألقيته ًاخزام  .: وأجاه

بَّه خازمت الفصد عن نّحاها هو : إذاناقته يصف فسوة ابَّن قال
كأّنهـا الجور خلف بَّه ذهبت أي الغد ضحى تستقيم حتى الجور
 .القصـد علـى فتأّخـذ تغلبـه حتـى الجـور تبـاري

الله : أطيعواوأتقول له انقادوأا أي خزائمه القرآن وأأعطُـوا
 .خزائمه القرآن وأأعطُوا وأعزائمه

 .: أحرزهالخزانة في المال خزن ن ز خ

صاحب وأهو حريز مخزن وأله المآل وأاستخزنه لنفسه وأاختزنه
 .المير مخزن

بَّخزان سواه شأيء على فليس لسانـه عليـه يخـزن لـم المرء إذا
ّي وأقال إنهـم الركـب أوأبَّـة بَّليلـي : وأبَّادرالعكلّي أسد بَّن السمهر
قلبك في أي خزانتك في وأاجعله كلمها عليك يخزن يرجعوا متى

ًا لقنته إذا ًا أوأدعته أوأ علم  .سر

ًا خازنك كان " إذا لقمان حكمة وأفي رشأدتا أمينة وأخزانتك حفيظ
 ". وأآخرتك دنياك في
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فإيف ادخره أي فخزن خزنه معناه تغير إذا اللحم : خزنوأقولهم
 .الدخار بَّسبب

المدخر لحم يخزن إنما لحمها فينا يخزن ل : ثمقوله إلى ترى أل
ًا خـزي ي ز خ أهـل مـن وأهـو اللـه وأأخـزاه : ذلوأمخـزاة خزيـ

 .وأالمخزيـاتا المخـازي

 .خزية وأامـرأة خـز وأرجـل

 .: قهرتهوأخزوأته

أنت وأل عني حسب في أفضلت ل عمك ابَّن : لهالصبع ذوأ قال
ّيانـي التقـى فـي تكذبَّنهـا ل أن : غايرلبيد وأقال فتخزوأنـي د

بَّالشر تخزها وأل بَّالبر : اخزهاوأتقول الجـل للـه بَّالبـر وأاخزهـا
ّدة وأهي خزايـة وأاستحيـاه منـه استحيـا مثل وأخزيه منه وأخزي شأ
 .الحياء

 .خزيا وأامرة خزيان وأرجل

ًا تأّبَّط قال كدحة بَّه الصفا يكدح لم الرض سهل : فخالطشأر
كسكـران وأخزايـا : خزيـانوأيقـال ينظـر خزيان وأالموتا

 .وأسكارى

" وأأصابَّتنا نادمين وأل خزايا غاير احشرنا : " اللهمالدعاء وأفي
 .منها يستحيا : خصلةخزية

أتقنع خزية من وأل لبست فاجـر ثـوب ل اللـه بَّحمد : فإنيقال
 .أخجلته أي فأّخزيته كذا له وأقلت

ًا فخسأّ : طردهالكلب خسأّ أ س خ  .خاسيء وأكلب خسوء

" وأخسأّ فيها " اخسؤا عني وأاخسأّ إليك : اخسأّالمجاز وأمن
ًا     البصر     إليك     ينقلب " وأأعيا : كلالبصر " وأتخاسؤا خاسئ

 .بَّها : تراموابَّالحجارة
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ًا بَّيعه في التاجر خسر ر س خ ًا خسران  .خاسر وأتاجر وأخسر

 .مخسور وأميزان : نقصهوأخسره وأخسره الميزان وأأخسر

 .وأالكساد الخسران في : وأقعوأأكسد فلن وأأخسر

 .أربَّحته : نقيضالرجل وأأخسرتا

ًا بَّاع لنه الخاسر لسلم وأقيل ًا بَّثمنه وأاشأترى وأرثه مصحف عود
 .بَّه يضرب

من شأاه خسروأ إلى منسوب وأخسروأي خسروأاني وأثوب
 .الكاسرة

 .وأرابَّحة خاسرة وأتجارة وأربَّحت تجارته : خسرتاالمجاز وأمن

 .خاسر فهو الله يطُع لم وأمن

 .وأخسارة خسـارا خسـر وأقـد

 .: أهلكهعمله سوء وأخسره

ًا الراسخ يكون : لوأتقول ًا إل الساخر وأل ساخر  .خاسر

.مخاسر وأالمساخر

 2الخاء كتاب

خسـة تمـس مسست مثل تخس رجل يا خسست س س خ
 .منه أخس رأيت وأما أخسـة وأقـم خسيـس وأرجـل وأخساسـة

 .ترياق وأالخس

وألكن إياد من وأكلهما قّس فصاحة من الخس بَّنت : أينوأيقال
 .الجياد من الخامص أين

405



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

من خس بَّما : أتىوأأخس وأرأيه وأقوله فعله : خسالمجاز وأمن
 .ذلك

 .اليـوما منذ تخس : مازلتيقال

ل : دوأنوأمخسوس خسيس فهو وأخس كذا مـن حظـه وأخـس
 .بَّه يعبأّ

 .حظه وأاستخس

 .المـور خسـاس فـي يدخـل ل وأهـو فلن حظ خسست وأمالك

 .القمر خسف ف س خ وأرفعـت بَّضبعـه وأجذبَّـت

بَّهم الله وأخسف عليها بَّما : ساختوأانخسفت الرض وأخسفت
 .الرض

ًا : سامهالمجاز وأمن ًخسف ًا : ذل  .بَّالخسف وأرضى وأهوان

 .الجوع : علىالخسف على وأبَّاتا

 .ثفل غاير : علىالخسف على وأشأربَّوا

وأخسفت الرأس في حدقتها غاابَّت حتى : فقئتخاسفة وأعين
 .وأانخسفت عينه

 .كاسـف وألونـه خاسـف بَّدنـه وأفلـان : هـزلبَّدنه وأخسف

ًا يصف قـال ًا يصب لم إذا أنـه تبين قد قتراتا : أخوصائد من لحم
وأهي الخسفة وأأصابَّتها وأغانمك إبَّلك وأخسفت خاسف الوحش

 .الطُرق تولية

 .البرد في وأخسفة الحر في : خسفةخسفتين للمال وأإن

 .وأخسله خسله وأقد : مرذوألوأمخسل مخسول هو ل س خ
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وأأنتـم وأالمرزما الذراعان وأنحن وأجوزاؤها الثريا : وأنحنقال
ًا تعلم وأل السماء في ُترى مخسولـة كواكـب ًا أما أخس : أوأترزك

 .شأفع أما

 .بَّذلك : تلعبواالصبيان وأتخاسى

إذا صراف بَّأّسمر وأترضه بَّالحصى يداها : تخاسىالممزق وأقال
أن يحتمل جريه اجتماع وأجمومه الخف يريد مطُابَّق مطُـرق جـم

ًا يكون  .بَّالحجارة تخاسؤا من مخفف

الخشابَّة إليهم " وأخرجت مسندة     خشب     كأّنهم " ب ش خ
 .بَّالعصّي يقاتلون الذين وأهم يدقونهم

 .عصـب وأشأـدة صلبَّـة جسـده : فـيخشـب وأرجل

يحكم : لماوأمخشوب خشيب وأسهم وأمخشـوب خشيـب وأسيـف
 .عمله

 .الخشب من وأهو

 .خشبته وأقد

وأ خشبهـا التـي حديدتـه أي السيـف خشيبة الصيقل فتق ما وأجاد
 .مكة أخاشأب " وأكأّنهم أخشباها يزوأل حتـى تـزوأل ل مكـة "

 .العظيم الجبل وأهو أخشبـا منـه الـول فوق : تحسبرؤبَّة وأقال

 .هزلي وأحطُـب خشـب : مـالالمجـاز وأمـن

 .فيه متنوق غاير جاء كما : قلتهوأاختشبته الشعر وأخشبت

 .وأالعمل الكلما يخشبون وأهم

 .وأمخشوب خشيب وأشأعر
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الشعر ينقح الفرزدق وأكان المحسبو غاير بَّالمخشوب : جاءوأيقال
ًا جريـر خشـب وأكان يخشب جرير وأكان تنقيـح مـن خيـر

 .الفرزدق

ل أنني وأالشعراء الرب العلم في الراسخ علم : قدجندل وأقال
 .أبَّتدع أي أقتضب وألكن رذاياهم حسري أختشب

 .يتهجدوأن ل أي بَّالليل خشب وأهم

 .فيه خير ل ما وأهـي خشـارة إل المائـدة علـى بَّقـي مـا ر ش خ

وأهي التمر وأخشارة فيه لب ل ما وأهي الشعير خشارة وأهذه
 .منه وأالشيص رديئه

العلء لذبَّيان وأبَّعت بَّخشارة بَّعضهم بَّنيه : وأبَّاعالحطُيئة قال
 .اشأتريت أي بَّمالكا

 .الدوأن من أي لخشارة ا من : هوالمجاز وأمن

 ". الشعير كخشارة خشـارة وأبَّقيـت الخيار " ذهب الحديث وأفي

 .الخشة أنوفهم وأفي الخشاش أنفه في ش ش خ

 .مخشوش وأبَّعير

الطُير صغار وأهي الرض وأخشاش الطُير خشاش من وأصدتا
 .وأالدوأاب

 .الرأس : صغيرخشاش وأرجل

 .الذنيـن وأراء العظمـان وأهمـا خششاوأيه على وأضربَّه

 .ظلمتـه فـي : دخـالليـل مخـش وأهـو

 .الشجر وأفي القوما في وأانخش

 .السلح خشخشة وأسمعت
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 .بَّعنفه الطُاعة إلى وأقاده أنفه في الخشاش : جعلالمجاز وأمن

 .وأتطُامن : ذلوأتخشع له خشع ع ش خ

 .: متطُامنـةخاشأعـة : أرضالمجاز وأمن

 .الجبـال وأخشعـت

 .بَّالـأّرض : لطـيءخاشأـع وأقـف

 .: غاضـهبَّبصـره وأخشـع البَّصـار دوأنـه وأخشعـت

 .ممطُـورة : غايـرخاشأعـة وأأرض

 .الرض على ساقطُة : يابَّسةخاشأعة وأحشيشـة

 .: ذبَّلالورق وأخشع

 .خاشأع وأسناما

ما طول من خشعت قد العناق ناصبة : بَّالصهبالرمة ذوأ قال
في علّي فعطُف نائبة عزتني ف ش خ الكوما أشأرافها وأجفت
 .خشفها على الغزال أما عطُف كشفها

 .الخياشأيم في تسور ريحه إن ما ش خ : جريءمخشف وأدليل

في لسدة الروأائح يجد ل الذي وأهو خشم وأبَّه أخشم وأرجل
 .خياشأيمه

 .أنوفها وأهي الجبال خياشأيم : أشأرفتالمجاز وأمن

 .وأخشين خشن وأهو وأاخشوشأن الشيء خشن ن ش خ

 .ملبَّسكم في خشنين : كونواوأاخشوشأنوا

مخاشأنة وأخاشأنه عليه وأتخشن صاحبه على : خشنالمجاز وأمن
 .خشونة أخلفه وأفي القوما وأتخاشأن
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 .: شأكسأخشن وأرجل

 .وأبَّصدره صدره وأخشن

 .معه كلمه وأخّشن ناصح لك جيبه صدرا : وأخشنتقال

 .عنه فأّعرض مسه وأاستخشن

ًا كان إذا دينه في خشن وأفلن ّدد  .فيه متش

 .: قحطُةخشناء وأسنة

 .وأحجارة رمل : فيهـاخشناء وأأرض

 .الرض من خشناء في بَّئره : أنبطيقال

 .خشناء سياسة وألفلن

 .السلح : كثيرةخشناء وأكتيبة

 .المن ينال بَّالخشية

 .الله وأخشي

 .منه وأخشي

ًا     يخشون     وأل "  .وأخشيـان وأخـش خاش " وأرجل الله     إل     أحد

 .خشيان : فلنتقول

 .خشيان خشيته من كأّنه

 .ذاك من أخشى المكان وأهذا مخشي وأمكان

 .الخصب فيه : وأقعوأخصب المكان أخصب ب ص خ

 .وأخصب وأخصيب مخصب وأمكان
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 .القوما وأأخصب

وأعـن المنـزل خيـر : كثيـرالرجـل خصيـب : فلـانالمجـاز وأمـن
وأالثياب الثاث وأفي مخاصيب الرحال في " كانـوا الحسـن
 ". مقارب

 ". الخصيب البيت ليحب الله " إن الحديث وأفي

خصورهم وأدقت وأمخصره وأخاصرته خصره دق ر ص خ
 .وأخواصرهم

 .البطُـن وأمخصور مخصر وأرجل

 .خاصرتيهـا علـى : قبـضالبضـع فـي المـرأة وأخاصـر

 .الطُريـق فـي وأخاصـره

- راء الخض القبة إلى خاصرتها : ثمحسان بَّن الرحمن عبد قـال
ٍر في تمشي  .متخاصريـن وأخرجـوا مسنون مرم

 .خصـره علـى يـده : وأضـعوأتخاصـر الرجـل وأاختصـر

 .أقربَّـه فـي : أخـذالطُريـق وأاختصـر الكلـاما وأاختصـر

 .وأأقصـر ذاك مـن أخصـر وأهـذا

 .يستأّصل لم إذا الجّز وأاختصـر

 .مشيه في عليها : اعتمدبَّالعصا وأاختصر

يشير بَّيده يأّخذه الملك كان قضيب وأهي بَّالمخصرة الرض وأنكت
 .كلمه بَّه وأيصل بَّه

وأصلوا إذا خطُبة كل في القول فصل : يصيبونحسان قال
 .بَّه الملك وأتخصر بَّالمخاصر أيمانهم
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يمينـك وأارفع بَّحها المليك عبـد أبَّـا : خذهـاحنظلة بَّن سهم قال
 .خصر وأيوما يومنا وأخصر فتخصـر بَّالعصـا

 .المقبـل : بَّاردخصر وأثغر

 .القر وأأخصرهـا البـرد مـن أناملـه وأخصـرتا

 .أخمصها وأهو قدمه خصر تحت : هوالمجاز وأمن

 .مخصـرة وأنعـل وأقـدما نعلك خصر وأدقق

 .منه رق وأما : أسفلهوأمخصره الرمل خصر وأأخذوأا

كـل منـه تعسفـن بَّخصوره له يعرض لم الرمل : إذاالراعي قال
كـل على جرعنه ثم الرمل خصور : أخدنزهير وأقال عاقر كبـداء
وأخصصه وأاختصه بَّكـذا خّصـه ص ص خ وأمفـأّما قشيـب قينـي

 .وأتخصص بَّه فاختص وأأخصه

 .وأخصوصية خصوص بَّي وأله

 .لنفسي اختصصته وأقد خاصتـي وأهـم خاصتـي وأهـذا

 .نفسك بَّخويصة وأعليك

ًا يستخص وأهو  .وأيستخلصه فلن

 .البيوتا خصاص من وأنظرن

 .الغيم خصاصة من القمر وأبَّدا

ً فبـدا خصاصـة : أصـابالرمة ذوأ قال سائره وأانغسل كل كليـل
ًا وأقال انغلل من التراب تسح كأّنما هيف الدقعاء بَّها : وأجرتاأيض

وأاختـص : خلـةخصاصـة : أصابَّتـهالمجـاز وأمـن منخل خصاصاتا
 .فقره : جبرتافلن خصاصة وأشأددتا افتقر أي : اختلالرجـل

 .خصتك الله : رفعيقولون السراة أهل وأسمعت
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 .بَّالمخصف وأخرزها مثلها عليها : أطبقالنعل خصف ف ص خ

أنفها روأثة فتحاء عريـزة فـراخ إلـى دفعـت : حتىقال
 .: أبَّرقوأأخصف خصيف وأحبل كالمخصـف

 .الصدأ وأسواد الحديد : لبياضخصيف : وأكتيبةالعجاج قال

:بَّها وأاختصف عورته على يده أوأ خرقة : خصفالمجاز وأمن
 .استتر

فيطُبقونها يتبعونهم أي بَّأّقدامهم القوما أقداما يخصفون وأهم
 .عليها

 .بَّحوافرهـا البَّـل أخفـاف تخصـف وأالخيـل

يخصفون فمازالوا عيرانة جمالية كل : احتثواالعرب بَّعض وأعـن
البَّل ركبوا أي أدركوهم حتـى الخيـل بَّحوافر المطُي أخفاف
 .وأراءهم الخيل وأجنبوا

خصفنـا بَّعدما القيس بَّامريء فأّوألى : أوألىالعائذي مقاس وأقال
ًا وأخصفت الحوافـرا المطُـّي بَّآثـار  .الشتم في عليه : أربَّبتفلن

ًا : جعلهالمته الشيب وأخصف  .خصيف

للمـور بَّالي وأخليت لمتى الشيب وأخصف حفظتي : دنتقال
 .الشجر خصل وأمن الشعر خصل من أخذ ل ص خ البَّاطيـل

 .أطرافه من تدلى ما وأهي

لحمة كل وأهي خصيلة جمع خصائله وأاضطُربَّت فرائصه وأارتعدتا
 .عصب فيها

 .النضـال فـي : تراهنواالقوما وأتخاصل

غالب فإذا خصلة ذلك سموا القرطاس بَّلزق السهم وأقـع وأإذا
 .بَّقرطة خصلتين حسبوا وأتراهنوا
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 .غالب إذا خصله فلن وأأحرز

 .التخاصم يوما وأهذا وأتخاصموا اختصموا ما ص خ

 .أخصمه فخصمته وأخاصمته

هـم     بَّـل " خصـم " وأرجـل الخصـاما     ألـد     وأهـو " خصومـة في وأكنا
.وأخصماؤه خصومه وأهم وأخصيمـه خصمـه " وأهـو خصمـون     قـوما

 .مخاصمة وأخاصمه خصم حتى حجته : لقنهصاحبه وأأخصم

 .جانبه وأهو الفراش خصم في وأضعه

 .العرى فيها التي جوانبها وأهي الغرارة بَّأّخصاما وأخذوأا

جّرار بَّأّعجاز تحاملت الجنوب فيها طعنت : إذاالخطُل وأقال
بَّطُرفها أي فرفعها وأعصمها الراوأية بَّخصم وأأخذ خصومها تداعى

 .العلى وأطفرها السفل

إل خصم منه يسد : لاضطُرب إذا المر في : قولهمالمجاز وأمن
 .آخر خصم انفتح

 .خصـي أربَّـع لهـا : إنالخنسـاء في النابَّغة قال ي ص خ

 ". الخصـاء مـن إليـك " بَّرئـت وأ

ًا أي العيـر كخاصـي وأجـاء  .حاجته يقض لم مستحي

وأبَّنان خضيب وأكف بَّالخضاب وأيده شأعره خضب ب ض خ
 .مخضب

 .نجم وأهي الخضيب الكف وأطلعت

 .وأتخّضب الرجل وأاختضب

 .تخضب خضبت وأقد الختضاب : كثيرةخضبة وأامرأة
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 .الخضاب خرق وأهي حنائك مخاضب من وأأعطُني

 .الجانة وأهي المخضب في ثيابَّها وأغاسلت

:وأقوادمه ساقاه فاحمرتا الربَّيع : أكلخاضب : ظليمالمجاز وأمن
 .وأتفطُرتا : اخضرتاالعضاه وأخضبت

 .نبتها : ظهروأتخضبت وأأخضبت الرض وأخضبت

 .مخصبه تكون أن وأيوشأك مخضبة الرض : رأيتوأتقول

 .شأوكه : قطُعوأخّضده الشجر خضد د ض خ

 .وأخضيد وأمخضد مخضود وأسدر

وأخضـد العيـدان مـن قطُـع أي خضـد مـا وأهـو بَّالخضـد وأاحتظر
 .ثنـاه : أيوأتخضـد فانخضـد العـود

 ". تخضد أوأ تعضد أن حرمتها المدينة شأجر " في الحديـث وأفـي

موضع إلى موضع من : حملتوأتخضدتا الفواكه وأانخضدتا
 .الحمل خضدها وأقد فتكسرتا

ّثاء يعجبه كان لعرابَّي وأقيل أي : خضدهقال منه يعجبك : ماالق
 .تكسره

عثر العثري : العثريالقثاء على ندائهم في مكة صبيان قول وأمنه
 .فتكسر

 .قاتله إذا البعير عنق البعير : خضـدالمجـاز وأمـن

ًا يخضد وأهو  .الكل اشأتد إذا خضد

غايـر طائـف أوأ عرة بَّه كأّنمـا حتـى الـآري في وأيخضد امرؤ قال
 .مخضد وأرجل معقـب
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لعمروأ فقال يأّكل مروأان بَّن الملك عبد بَّن مسلمة معاوأية وأرأى
 .لمخضد هذا عمك ابَّن : إنالعاص بَّن

 .شأوكته الله وأخضد

وأأنبتـت وأالخضـراوأاتا وأالخضـر الخضـرة كثيرة أرض ر ض خ
ًا ًا أي خضـر ًا نباتـ  .أخضـر حسنـ

قبـل : أكلـتالفاكهـة وأاختضـرتا أخضر : أكلالنباتا وأاختضـر
 .إدراكهـا

 .أخضر : قطُعتهوأاختضرتـه الشجـر وأخضـرتا

 .صلحه بَّدوأ قبل الثمر بَّيع وأهي المخاضرة عن وأنهى

 .منه أكرما الخضراء تحـت : مـاالمجـاز وأمـن

 .الحديد لخضرة خضراء وأكتيبة

 .تفرعوا منها التي : شأجرتهمخضراءهم الله وأأبَّاد

 .أخضر وأشأاب

 .الخير : كثيرأخضر وأفلن

 .صفعان أوأ سوداء : ابَّنالقفا وأأخضر

 .: حائكالبطُن وأأخضر

 .البقول لكله : حراثالنواجذ وأأخضر

ّدمـن وأخضـراء " وأإياكم منبـت فـي الحسنـاء المـرأة " أي ال
 .سـوء

 .يخلق لـم : جديـدأخضـر بَّيننـا وأالمـر

 .خضراء بَّيننا وأالودة
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وأالوصال مي أتـراب منظر لعين فيها يرى : وأقدالرمة ذوأ قال
 .البحـر وأهـو وأخضـارة خضيـر وأوأراء الخضـر وأراء وأكنـت أخضر

 .الدلـو وأهـي الفـري بَّالخضـراء وأاستقـى

وأهو الجناحيـن أخضـر عنـا وأطـار الجناحيـن أخضـر عليـه وأجـن
 .الليل

مفازة أخاف إنـي لـه : وأقلـتطفيل بَّن علّي بَّن ساعدة قال
ًا عليك  .سوادها : اشأتدالظلمة وأاخضرتا أخضرا الليل من وأملتج

بَّيـت من الجلدة أخضر يعرفنـي مـن الخضر : وأأناالفضل قوال
 .خضرما وأبَّئر الماء : كثيرخضرما وأبَّحر ما ر ض خ العـرب

 .العطُاء : كثيرخضرما وأرجل

 .: دعّيمخضرما وأرجل

أدرك : الـذيالمخضـرما وأمنه أذنها نصف : جدعمخضرمة وأناقة
 .الجاهلية في كان حيث نصفه قطُـع كأّنمـا وأالسلـاما الجاهليـة

خرز : وأهووأخضض خضاض عليها : ماللعاطل يقال ض ض خ
 .أبَّيض للماء

ً الستر كفة من أشأرفت : وألوقال عليـه ما غازال لقلت عاطل
 .مداد من : شأيءخضـاض الـدوأاة فـي وأمـا خضـاض

 .بَّطُنه في الخنجر وأخضخض

 .السويق وأخضخض

 ". الزنا من خير " وأالخضخضة

ًا لله خضع ع ض خ  .وأاختضع خضوع

 .أحد لكل : يخضعخضعة وأرجل
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 .: أجنأّأخضع وأظليم

 .: تطُامنخضع وأالبعير الرجل عنق وأفي

 .الرءوأس : ناكسوخضع وأقوما

الرقاب خضع رأيتهـم يزيـد رأوأا الرجال : وأإذاالفرزدق قال
وأالعيب بَّعيابَّين : وألسنامزاحم بَّن خطُار وأقال البَّصار نواكس

 .بَّالذل : راضأخضع وأرجل المجالس وأسط البَّصار خضع وأل دقة

ًا : وأصرتاالعجاج قال الصبـّي مـص يمضـي أخضعا للبعوض عبد
 .الذل مـن خضـع وأقـد المرضعا

 .للنقضاض رأسه : طأّمنالصقر وأاختضع

 .الضراب أراد إذا بَّكلكله الناقة الفحل وأاختضع

وأقـع صـوتا أي بَّضعـة وأللسيوف خضعه للسياطا وأسمعت
 .قطُـع وأصـوتا

 .الفرس بَّطُن خضيعة وأسمعت

ّدتاسيرها في البَّل : خضعتوأالمجاز الكناية وأمن وأهن : ج
 .أعناقها طأّمنت جدتا إذا لنها خواضع

مجهل فلة قطُا وأكأّنهّن خواضـع وأالمطُّي ذكرتك : وألقدجرير قال
ضرعـت قيـل كما للمغيب : مالتوأالنجوما الشمس وأخضعت
 .وأضجعـت

 .وأضواجع وأضوارع خواضـع وأالنجـوما

 .الجمل : خضفقال ف ض خ

 .بَّها خضف : قدللرجل : قولهمالمجاز وأمن
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ًا وأجدنـا : إناالرياشأّي وأأنشد ثم بَّابَّه عنا أغالق الخلـف بَّئـس خلفـ
ًا عـرف من إل البواب يدخل ل حلـف بَّالحمل ناء ما إذا عبد
فهو نداه ترشأرش حتى ندي :الشيء خضل ل ض خ خضف
ّداهوأخّضلـه وأأخضلـه مخضل فهو وأاخضل خضل  .: ن

 .السماء وأأخضلتنا

ّلت  .بَّالدموع لحيته وأاخض

 .الدما من : ندخضل وأسنان

بَّخاطره رهج التقى إذا السنان خضل : وأمجربالنجم أبَّـو قال
 .الغمقة الروأضة وأهي خضيلـة وأبَّأّرضهـم ظمـاء الصـدوأر

 .: ناعمخضل وأنباتا

 .النعيم وأهي خضلة يوما وأيومنا

شأرز وأل خضلة يوما اليوما هذا قلت : إذاالدبَّيري مرداس قال
 .قزح قوس وأهي الخضلة وأطلعت البجاريا المور لقيت

 .ماء قطُرة كأّنها : صافيةخضلة : درةالمجاز وأمن

ّلته يقال كما : امرأتهالرجل وأخضلة  .ط

وأنحن الضراس بَّأّقصى يأّكلون أي وأنقضم يخضمون ما ض خ
ّدمها  .بَّمق

 .الماء : كثيرخضم وأبَّحر

 .خضمـون وأرجـال : جـوادخضـم : رجـلالمجـاز وأمـن

 .أجاري : ذوأخضـم وأفـرس

 .الماء : كثيرخضم وأسيف

 .وأماء جوهر : ذوأخضم وأمسن

419



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

ً يصف وأجزة أبَّو قال على بَّها البنان ماج موقعـة : حـرينصل
يختضم بَّـه يعصـى الذي القساسّي إن عجاج الماء يسقى خضم
السيف وأهو الدرع كم من عليه يشتمل فيما أثوابَّـه في الدارع

 .حديد معدن فيه : جبلقساس إلى المنسوب

 .: يغازلهايخاضنها بَّاتا ن ض خ

 .الـرأي وأفـي المسئلـة فـي أخطُـأّ أ طا خ

ًا خطُـأّ وأخطُـيء " خاطئيـن كنـا " وأمـا الذنـب تعمـد إذا عظيمـ
فـي تخطُـيء أن مـن خيـر العلـم فـي تخطُـيء : لـأّنوأيقـال
 .وأاحـد همـا وأقيـل الديـن

: ياالقيس امرؤ " وأقال صائب سهم الخواطيء : " معمثـل وأفـي
ً خطُئن إذ هند لهف معـد خيـر حـل الحـل الملـك القاتلين كاهل

ًا ً حسبـ  .الوأل الستعمال في وأالغالب وأنائل

ّطُئني أخطُأّتا : إنوأتقول ّويء أسأّتا وأإن فخ ّوئني علّي فس وأس
ّطُأّتا ّديت أي المسئلة وأفي بَّالمسئلة له وأتخ ًا له تص  .لخطُئه طالب

 .لك كتب ما يخطُئك : لنالمجاز وأمن

 .ليخطُئـك يكـن لـم أصابَّـك وأمـا ليصيبـك يكـن لم أخطُاك وأما

 .يصبها : لمالرض المطُـر وأأخطُـأّ

 .النوء خاطيء وأيوما

ّطُأّ  .بَّحاجتك ظفرتا ل أي نوءك الله وأخ

ّطُيء الدبَّس السنون : وأإذاقال الغروأر النمر وأتروأمق نوءها خ
 .النمر السحاب العيون ترامقت أي الكـاذب

 .: تجاوأزتهالنبل وأتخاطأّته
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عبد تخاطأّ إذا شأأّنهـم يحزنـك ل المدينـة : أهـلالقطُامّي قال
 .وأتخطُأّته الجـل الواحد

ّطُئاتا من هذه وأناقتك وأتخلف لقوتها تمضي أي الجيف المتخ
 .الحسـري مـن سقطُت التي وأراءها

 .سنتهـا تحمـل : لـمالناقـة وأاستخطُـأّتا

 .بَّه : قذفتالغليان عند بَّزبَّدها القدر وأخطُأّتا

 .بَّالكلـاما المواجهـة وأهـو الخطُـاب أحسن خاطبه ب طا خ

 .حسنـة خطُبـة الخطُيـب وأخطُـب

 .جميلة خطُبة الخاطب وأخطُـب

ّطُابَّها وأكثر  .خ

 .وأخطُبته خطُبه وأهذه خطُبها وأهذا

ْطُبفيقـول الجاهليـة فـي النـادي فـي الرجل يقوما وأكان : ِخـ
 .: نكٌحقـال إنكاحـه أراد فمـن

ًا القوما وأاختطُب : اختطُبوهيقال إليهم يخطُب أن إلى : دعوهفلن
 .إليهم خطُب فما

 .خضرة ترهقها غابرة وأهي الخطُبة : بَّينأخطُب وأحمار

ّيل الخطُبة البين الخطُب : أنتله وأتقول البيان ذوأ أنه إليه فتخ
 .الحمارية له تثبت وأأنت خطُبته في

 .خطُباء وأناقة

 .القميص خطُباء وأحمامة

 .الشفتين خطُباء وأامرأة
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 .خطُباء وأحنظلة

 .وأسودان كأّسود الخطُب جمع وأهو الخطُبان من وأأمر

 .الخطُبان نقيع من أمّر خطُبان وأالحاجـة وأالمرض

 .: يطُلبهكذا عمل يخطُب : فلنالمجاز وأمن

وأهو المر وأأخطُبك وأأمكنك أكثبك أي فارمه الصيد أخطُبك وأقد
 .فأّطلبني حاجة إليه طلبت من أطلبك وأمعناه مخطُب أمر

وأخطُب يسير خطُب هذا وأمنه تخطُبه الذي شأأّنك : ماخطُبك وأما
 .جليل

 .الدهر خطُوب يقاسي وأهو

 .هلكة شأفا على الشأراف وأهو عظيم خطُر على هو ر طا خ

 .الخطُار ركبوا وأقد

 .بَّهـم وأأخطُـر وأبَّقومـه بَّنفسه وأخاطر

ّدد كأّنـه الصيـال عنـد بَّذنبـه الفحـل خطُـر وأقـد وأتخاطـرتا يتهـ
 .للتصاوأل بَّأّذنابَّها الفحـول

ّطُارة وأناقة  .السير في نشطُت إذا ذنبها : تحركخ

 .عليه وأتخاطروأا : راهنهكذا على : خاطرهالمجاز وأمن

 .خطُرا لهم وأوأضعوا

 .الخطُر فلن أحرز وأقد

 .خطُرا : جعلهماله وأأخطُر

 .أخطُار وألهم خطُر وأله خطُيروأن وأقوما خطُير وأرجل
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 .اللـه وأأخطُـره الرجـل خطُـر وأقـد

 .الفحل يخطُر كما الصفين بَّين بَّه مشى إذا بَّرمحه الرجل وأخطُر

تميـم حولي خطُرتا إذا حصينة درع العداء من : علّيقال
ّطُاروأن وأقوما بَّالرمح خطُار وأرجل وأعامـر  .بَّالرماح خ

ّطُار وأرجل الوغاى في بَّالسمر خطُاروأن : مصاليتقال  .: مهتزخ

ًا نشبة مسعود تركوا : وأهمالطُرماح قال ّطُـار ينـوء مسند مـن بَّخ
 .مرة بَّني من حّي نشبة مـارن الخـط

 .مشيه في بَّيده يخطُر وأهو

ّطُار وأمسك ّفاحخ  .: ن

ّطُار وأراح وأحنـوة نشر ذاتا خزامى : أتتناالراعي قال من وأخ
ّطُاما وأروأي ينفح المسك  .خ

 .الدعـاء فـي حركها إذا السماء إلى بَّأّصبعه يخطُر وأرأيته

 .ضربَّانـه من الدهر ضرب تقول كما خطُرانه مـن الدهـر وأخطُـر

 .بَّالـي وأعلـى بَّبالـي ذاك وأخطُـر

أوأ رأي من القلب في يتحرك ما وأهو وأخواطر خطُـراتا وألـه
 .معنى

 .الحيان تريد خطُرة بَّعد خطُرة إل ذكرته وأما خطُرة إل لقيته وأما

 .المطُرة بَّعد المطُرة وأهي الوسمي خطُراتا ترعى وأالبَّل

 .يخطُه الكتاب خّط

 .مخطُوطا " وأكتاب بَّيمينك     تخطُه     وأل "

ًا لنفسه وأاختط ًا لها ضرب إذا دار  .لـه أنهـا ليعلـم حـدوأد
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ّطُـه وأهـذه  .وأخطُطُهـم فلـان بَّنـي خ

 .خطُة رأسه وأفـي فلـان وأجـاء

ًا وأإن  .الخسف من خطُة ليكلفني فلن

 .بَّالي من ليست خطُة وأتلك

ّدتـان أي خطُتـان الحمـار ظهـر وأعلـى  .ج

 .النقط من كالنقطُة الخط من وأالخطُـة

 .بَّالخطُية وأطعنه

 .الخط بَّرماح وأتطُاعنوا

 .الخطُي وأالقنا

 .المكارما خطُط يبني : فلنالمجاز وأمن

 .وأسطُه بَّالسيف وأخطُطُت

 .: جامعهاالمرأة وأخط

ّد إذا وأاختط وأجهه وأخط  .جانبيه على لحيته شأعر امت

 .مختط وأغالما

ًا فيه فخطُطُنا بَّطُعاما وأأتانا ًا شأيأّ أكلوا إذا خطُ  .يسير

 .غاباره خّط فما وأجاراه

فما العجاج تحت لقيتني حين عكاظ يوما : أرأيتالنابَّغة قال
ًا له وأخط غاباري خطُطُت ًا له حفر إذا مضجع  .ضريح

ّطُاقال ّدا مضجعي السنة بَّأّطراف : وأخ ردائيا فضل عينّي على وأر
 .الطُريق أي الخّط وأالزما
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 .شأراك جمع طرائق أي وأشأرك كل من خطُوطا الرض وأفي

 .النواء خطُوطا لترعى البَّل : إنوأيقولون

 .وأسطُرها ذنوبَّه عليه وأخطُط

 .وأتخطُفه وأاختطُفه الشيء خطُف

ّطُاف وألص  .خ

 .مخطُف وأبَّاز

 .له يضطُجع فلم عليه : خفالمرض وأأخطُفه

وأمقصعة تنمي فمخطُفة وأليلة يوما صرف إل الدهر : وأماقال
 .: أقلعتالحمى عنه وأاختطُفت تصمي

 .خفـة أي خطُفـة وألـه إل مـرض من وأما

 .: أخفقالرامـي وأأخطُـف

 .: أشأوىالسهم وأأخطُف

 .: خواطيءخواطف وأسهاما

ّددا خبـاء منهـا لهـم جعلت ظله كخاطـف فتيـان : وأريطُـةقال ممـ
ًا ظله يحسـب طائـر وأهـو  .اختطُافه يريد عليه فينقض صيد

ّدثك أخذ إذا سكت ثم شأيأّ حديثه من فلن لي وأاختطُف بَّدا ثم يح
 .فسكت له

 .البصر يخطُف : البرقالمجاز وأمن

 .السمع يخطُف وأالشيطُان

 .مخالبـه أي خطُاطيفـه وأعلقتـه
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ًا علقت : إذاقال أسود عينيه في الموتا رأى كفه خطُاطيف قرن
 .الرأس يخطُف سيف وأهذا أحمرا

 .: مضطُـربخطُـل : رمـحالمجـاز وأمـن ل طا خ

ًا : يذهـبخطُـل وأسهـم ً يمينـ  .الهدف قصد يقصد ل وأشأمـال

 .بَّالمعروأف : خضلاليدين خطُل وأرجل

 .الغليـظ الجافـي هـو وأقيل بَّالرض ينسحب : طويلخطُل وأثوب

 .وأأسمال لـه أخطُـال فـي الصائـد وأخـرج

 .وأطول : بَّعدخطُل خطُوه وأفي

في الذي وأالرحبي لغابًة الوجناء الحرة ترى : حتىالقطُامي قال
 .: أحمقوأأخطُل خطُل وأرجل خطُل خطُوه

 .: مضطُربخطُل وأمنطُق

 .وأأخطُل كلمه في وأخطُل خطُل كلمه وأفي

 .أخطُل وأدهر

 .خطُل وأنسوة الثديين خطُلء وأامرأة

ً مشيته في وأأرى ًاخطُل ًا : ضعف  .وأاختلف

 .ريبة : ذاتاخطُالة وأامرأة

 .خطُمها البَّل وأعلى خطُامه البعير على وأضع ما طا خ

 .البَّل وأخطُم البعير وأخطُم

 .وأمخطُمه البعير خطُم وأضرب

 .وأمخطُمه خطُمه على الرجل : ضربالمجاز وأمن
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ّفروأا  .مخاطمهـم وأع

 .المناقير وأهـي المخاطـم عقـف وأطيـر

ًا وأأخذ بَّوترها : وأترهابَّخطُامها قوسه وأخطُم  .بَّوتر فخطُمها قوس

البَّلخ أنف وأيخطُم ضنة غاير من المال وأيعطُي : يجودأنفه وأخطُم
ّذره بَّاللوما وأخطُمه المتغشم  .وأع

ًا أدلج السعدي أدلج : إذاالجعدي قال ًا وأأصبـح سارقـ مخطُومـ
 .النوف يخطُم كأّنه الريح : حديدخطُاما وأمسك معذرا بَّلـوما

ًا : استقبلهالرمل أنف وأخطُم  .جازع

ًا خطُمته منخـر رمـل أنـف من حبا : إذاالرمة ذوأ قال وأهّن خطُم
 .لحيته وأخطُمته خديه في صارتا إذا بَّلحية وأخطُم عسر

عن فتقصر بَّلحية خطُمت قد بَّشيخ : ألستتولب بَّن النمر قال
وأمدبَّر : قائدهمفلن بَّني أمر خاطم وأفلن المرد الغرانقة جهل

 .أمرهم

 .وأأنفه الليل خطُم وأأقبل

يكـف غاطُـاء ظلمه من بَّدا قد جون خطُم : علىمزاحم قال
وأهو وأاسعة وأخطُوة وأاحدة خطُوة خطُا وأ طا خ بَّهيم الناظراتا

 .الخطُا وأبَّعيد الخطُا فسيح

 .بَّالمكروأه إليه وأتخطُيت المكروأه : تخطُاهالمجاز وأمن

ًطُى القولين وأبَّين ًا صوته خفت تا ف خ كانا إذا يسيرة خ خفوت
 .وأخفيـت خافت وأصوته

 .يتكلـم فلـم : سكـتالرجـل وأخفـت

 .: السكـوتاوأالخفـاتا السكـاتا وأأخـذه
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 .خفـاتا وأمنطُقـه

إذا خفت : قدللميت " وأيقال يتخافتون     وأهم " بَّقراءته وأخافـت
 .كلمه انقطُع

 .: ميتخافت : زرعالمجاز وأمن

" وأماتا الزرع خافت مثل الضعيف المؤمن : " مثلالحديث وأفي
ًا  .: فجأّةخفات

صارتا فإذا وأحدها مادامت العين : تأّخذهالفوتا خفوتا وأامرأة
 .النمامة وأاللفوتا غامرنها النساء بَّين

ًا خفرتا ر ف خ  .: أجرتهوأخفرته بَّه وأخفرتا فلن

 .بَّه : وأفىبَّعهده وأخفر أخفر لم إذا سيفي : يخفرنيقال

 .عهده : نقضتوأأخفرته

ًا معه : جعلتوأأخفرته  .خفير

 .: استجرتـهبَّه وأتخفرتا

 .خفـراؤه وأنحـن خفيـره وأأنـا

ًا لي فلن وأكان  .وأخفارته خفرته في فضعت خفير

 .يسلمه لم إذا وأخفارتك خفرتك : وأفتلخفيره المخفور وأيقول

 .ذوأ : بَّمعنىخفيري أي خفرتي هذا وأيقال

 .الخفـارة بَّيـن خفيـر وأهـو

 .وأالبشارة كالعمالة له جعل ما وأهو خفارته الخفيـر وأأعـط

ّدوأا فلن بَّني على وأخفرتا ً حميت إذا خفارتي فأّ ينقضوا فلم رجل
 .له يتعرضوا وألم حمايتك
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منهم فوارس خفارتي فأّدوأا قيس على : خفرتامقبل ابَّن قال
صغر وأهو خفش وأبَّه أخفش رجل ش ف خ عسر وأل ميل غاير

 .عينه خفشت وأقد البصر وأضعف العينين

 .فانخفض وأرفعه الشيء خفض : ضقال خ

 .خفضة وأحال رفعة حال في وأهو

 .الجارية وأخفضت الغلما وأختن

 .خافضة وأفلنة

 .الرض إلى البعير رأس ! وأخفضالخافضة وأنعمت

صوته : خفضالمجاز وأمن مخفضـه علـى يستعصـي : يكـادقال
 .وأرفعه

 .وأخفيض مخفوض وأكلما

 .له : تواضعجناحه له وأخفض

 .وأخفيض مخفـوض جنـاح وألفلـان

 .الجناح خافض لك منقاد وأهو

 .: وأقـورالطُيـر وأساكـن الطُير وأوأاقع الطُير خافض وأهو

وأرفع خفض وألها سيرها لـان إذا رفعـت : نقيـضالبَّـل وأخفضـت
عليك الطُاحي النس من بَّأّنني وأاعلم القول عليك وأخفض

سهلـة أي السقيـا وأرافعـة السقيـا خافضـة وأأرض العرمرما
يخفض وأوأطؤ سهل عيشـه خفـض وأمنـه وأصعبتـه السقـي

ًا  .: بَّاردوأخفيض وأمخفوض العيش من خفض في : وأهوخفض

العيش من وأمخفوض شأباب يزينهـا الناظريـن لحم : قليلةقال
 .راضية كعيشة خافض : عيشوأقولهم بَّارد

429



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

 .إليكم وأصلت حتى أرض وأترفعني أرض تخفضني وأمازالت

 .وأخف وأخفاف خفيف فهو خفة الشيء خف ف ف خ

 .: شأالالميزان وأخف

 .المحمل : خفيفخف وأشأيء

 .عنه وأخفف وأخففه

 .: استفزهوأاستخفه

يؤثر ل حتـى السجـود فـي " يعنـي الـأّرض على " خفوا وأ
 .بَّالجبهة العتماد

 .تلحقوا " وأتخففوا فتخاف سجدتا " وأإذا

 .الكوفة سواد في أجمة وأهي خفان ليوث وأكأّنهم

 .أكلها صوتا وأهي الكلب خفخفة وأسمعت

 .وأرقت حاله : خفتالمجاز وأمن

 .الحال خفيف : صارفلن وأأخف

ًا فلن وأأقبل  .مخف

 .المخفون وأفاز

المخف إل يجوزها ل كؤداص عقبة أيدينا بَّين : " إنالحديث وأفي
ًا أوأطانهم عن القوما " وأخف  .خفوف

 .خفيفالعارضيـن وأهو

 .وأطيـش خفـة وأفيـه خفيـف وأهـو

 .: طريفالـروأح وأخفيـف
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 .: ذكّيالقلب وأخفيف

 .بَّه وأاستأّنس قبله إذا الملك على فلن وأخف

 .: جلدخف وأغالما

 .خدمته وأفي عمله في فلن وأخف

 .: أطاعهلفلن فلن وأخف

 .وأانقادتا له : ذلتللفحل التن وأخفت

 .بَّه : استهانبَّه وأاستخف وأالفزع الهم وأاستخفه

 .ظلف وأل حافر وأل خف وأماله

بَّعضها نبع إذا وأاحد وأظيف وأعلى وأاحد خف على البَّل وأجاءتا
ًا  .كالقطُار بَّعض

 .النعل من أطول وأهو الرض من خف في وأوأقعن

ًا فؤاده خفق ق ف خ ًا خفوق  .وأخفقان

 .العلم وأخفق

 .وأتختفق تخفق وأأعلمهم

 .بَّهما : صفقبَّجناحيه الطُائر وأخفق

 .السراب وأخفق الريح وأخفقت البرق وأخفق

ًا نعلـه وأخفـق بَّنعلـه الـأّرض وأخفـق  .تخفيق

 .المخفقة وأهي وأخفقاتا خفقة بَّالدرة وأخفقه

 .العريض السيف وأهو بَّالمخفق وأضربَّه

 .المخفقـة مقـاما المخفـق يقيـم وأفلـان
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 .بَّه : لمعبَّثوبَّـه وأأخفـق

 .يظفرا : لموأالصائد الغازي وأأخفق

ًا يصف قال الضغائن ذا وأيفجأّ أخرى وأيفيد تارة : فيخفقفرس
ًا يصادف أوأ بَّالريب  .الطُعاما دوأن الخثل بَّعتيق يصفهم خفق

 .: سريعةخفيق وأفرس

 .: خميصةالحشا خفاقة وأامرأة

 .: عريضهاالقدما خفاق وأرجل

 .: غاابالنجم وأخفق

 .نعسة نعس أي انتبه ثم خفقة وأخفق

.مثله الخافقين بَّين وأما

 3 الخاء كتاب

ًا بَّضعف : لمعالبرق خفا ي ف خ ًا خفو  .وأخفو

:وأتخفـى وأاستخفـى وأاختفـى الشـيء وأخفـي الشيء وأأخفيت
 .استتـر

 .صوتـه يخفـي وأهـو

 .وأخفي خاف وأأمر

 .وأالخفايا الخفياتا عالم وأالله

 .خافية عليه يخفى وأل

 .المر فظهر الخفية : زالتالخفاء وأبَّرح

 .خفية في ذلك وأفعل
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 .الخافية من أخف وأهو

 .كالخوافي القوادما وأليس

 .الجن وأهم وأالخافي البشر ذلك وأعرف

 .الخوافي من ريح وأأصابَّته

 .خفية أسود من وأهو

وأأثر صوتها وأهما سائرها حسن خفياها المرأة من حسن وأإذا
على يدل وأطئها وأتمكن خفرها على تدل صوتها رخامة لن وأطئها

 .وأأردافها أوأراكها ثقل

 .: أخرجهوأاختفاه الخفّي الشـيء وأخفـي

 .التراب تحت من الخرزة : خفيتيقال

 .الكفن النباش وأاختفى

ًا وأاختلبـه خلبَّـة بَّمنطُقـه خلبـه  .اختلبَّـ

 .وأخلوب خلبَّّة وأامرأة

 .الكبد حجاب وأهو خلبي وأخلبت قلبي قلبت وأفلنة

 .نساء خلب وأهو

 .معه غايث : لخلب : بَّرقالمجاز وأمن

ًا معروأفك يُك : لمقال ًا بَّرق معـه الغيـث مـا البـرق خير إن خلب
 .بَّه تعلق إذا خالبه فيه وأأنشب

 .: نزعهيده من الشـيء خلـج ج ل خ

 .أصحابَّه بَّين من فخلجته بَّيده وأأخذتا
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 .المطُعون من رمحه الطُاعن وأخلج

بَّرمحه وأمر كالبعير خدب وأيخلجه فيـه وأالرمـح بَّصدره : ينوءقال
ًا  .انتزعه أي فاختلجه مركوز

 .إياه : نازعتهالشيء وأخالجته

وأإذا : خلـجقيـل يفـدر أن قبـل الشـول عن الفحل عزل وأإذا
 .: عـدلقيـل يفـدر مـا بَّعـد عـزل

 .كالمرجان اللؤلؤ وأل كالخلجان البحـار : مـاوأتقـول

 .: جذبَّتهيقال كما : فطُمتهوألدها المرأة : خلجتالمجاز وأمن

الفصيل بَّمكان عالم الذئب فإن أمه عن الفصيل تخلج : لوأيقال
 .أكله وأحده رآه إذا فإنه عنها تفرده ل أي اليتيم

 .بَّـه فذهـب بَّينهـم مـن : اختلـجللميت وأيقال

فنسب آخرين ديوان إلى قومه ديوان عن : نقـلمختلـج وأرجـل
 .إليهم

 .الشأغال بَّعض فخلجني أزوأرك أن وأأردتا

 .الخوالج وأخلجتني

 .هم وأخالجني

 .الشوق وأتخالجه الهم وأاحتضره

الهم كذاك شأوق تخالجـه إذا المحب : إنربَّيعة أبَّي بَّن عمر قال
 .أخرى في وأهم ناحية في هم : تجاذبَّتهالهموما وأتخالجته يحتضره

 .شأيء صدره في وأتخالج

 .: حركهماوأعينيه حاجبيه وأخلج
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ًا عنده لحسب حاجبيه وأيخلج : يكلمنيعبيدة أبَّو قال ًا علم قديم
 .وأاختلجـا وأحاجبـه عينـه وأخلجـت

:بَّعينها فلنة " وأخلجتني تختلج عيني سرك بَّما : " أبَّشرمثل وأفي
 .تحاوأله أمر أوأ تضربَّه لميعاد غامزتني

ًا يجتذب كأّنه وأيتمايل : يتفككمشيته في يتخلج وأالمجنون  .شأيئ

لصحتها الراء بَّين من خلجت بَّبزلء أي بَّمخلوجة فلن وأجاء
 .وأإحكامها

فيها بَّمخلوجة رعته الحرب رحى دارتا إذا : وأكنتالحطُيئة قال
 .القامة بَّه : أطالوأأخلد بَّالمكان خلد مصرف العجز عن

 .الثافي وأهي خوالد صم إل بَّالدار وأما

ًا فيه : بَّقيالنعيم في وأخلد السجن في وأخلد ًا أبَّد  .خلود

ًا  .وأخلد

 .وأأخلده الله وأخلده

تسقط ل وأالذي الشيب عنه أبَّطُأّ : للذيمخلد : فلنالمجاز وأمن
 .عليها وأثباته الوألى حالته على لخلده سن له

 .عليها أخلده الله كأّن اللما بَّفتح : هووأقيل

 .وأسكن إليها : اطمأّنالرض إلى وأأخلد

الخلس قبلة من وأأسرع وأاختلسه يده من الشيء خلس س ل خ
ّيـا بَّين وأأخذها الخلسـة فـي قطُع وأل خلس وأطعنة وأالخلسـة الحذ
 .فرصـة أي فانتهزهـا خلسـة وأهـذه

 .نفسيهما يتخالسان وأالقرنان وأتخالسـاه الشـيء وأخالستـه
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ل التي العبط كنوافذ بَّنوافذ نفسيهمـا : فتخالسـاذؤيب أبَّو قال
شأمطُه : اختلطوأأخلس خلس وأقد وأمخلس خليس وأشأعر ترقع

 .وأسواده

وأمنه وأأخضره يابَّسه : اختلطوأمخلس خليس : نباتاالمجاز وأمن
الخلسي وأالولد وأالفارسي الهندي بَّين الذي الخلسي الدجاج

 .وأأبَّيض أسود أبَّوين بَّين الذي

ًا الشيء خلص ّفيتـهوأخلصتـه خالـص فهـو خلوص  .: ص

 .لنفسـه الشـيء وأاستخلـص

 .: متنقيمتخلص وأياقـوتا

 .منه خلص ما أي السمن خلصة وأهذه

ّلـص دينه لله وأأخلص المودة له : أخلصالمجاز وأمن دينـه للـه وأخ
 .وأمخلـص مخلـص عبـد وأهـو

 .وأخالصته

 .دينـه اللـه وأخالص الود

 .الكافـر وأخالـق المؤمـن : خالـصوأيقـال

 .وأتخالصـوا

.لك خالصة الشيء وأهذا خلصاني وأهؤلء وأخلصاني خالصتي وأهـو

 .الشهادة كلمة وأهي الخلص بَّشهادة وأنطُق

 .البياض صافي كان إذا خالص ثوب وأهذا

 .: أبَّيضهاالبطُانة خالص أزرق قباء وأعليه
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ًا : يصونونالذبَّياني قال ًا أجسام الردان بَّخالصة نعيمهـا قديم
ًا الورطة من وأخلص المناكب خضر سلمة منها : سلمخلص

ّلص كدره من يصفو الذي الشيء  .منها وأتخ

ّلـص  .الحبالـة مـن وأالطُائـر الظبـي وأتخ

ّلصه  .الله وأخ

ّلص  .الملتبس الغزل وأخ

 .بَّنفسه وأخلص

 .يستخرج بَّمعنى يستخلص منه أي اللبن خلص وأالزبَّد

 .: اعتزلهمالقوما من وأخلص

 .: وأصلإليهـم وأخلـص

 .وأالسروأر الحزن إليه وأخلص

ّلطُه الماء وأخالطُه بَّالشراب الماء خلط طا ل خ  .بَّه وأاختلط وأخ

 .خلط الواحد الدوأاء أخلطا وأجمع

 .مختلطُان وأقّت تبن وأهو الخليط وأعلفته

 .خراسان مخلط يبيع وأهو

ًا : خالطُتالمجاز وأمن  .المجاوأر الخليط وأهم خليطُي وأهو فلن

ّطُرماح قال ّددوأا بَّسحرة الخليط : بَّـانال تسعف وأالدار فتب
 .شأريكه أي الغنم وأفي التجارة في خليطُه وأهو وأتبعد بَّالخليط

 .خلطُة وأبَّينهما

 .خلطُاؤه وأهم
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 .مزيـل مخلط وأرجل

 .: تشابَّكواوأتخالطُوا الحـرب فـي القـوما وأاختلـط

 .الغنم الذئب وأخالط

 .أمره من تخليط في وأهو

 .تخاليط من ماله وأجمع

ًا المرأة وأخالط الفحـل وأاستخلـط الناقـة الفحـل وأخالـط خلط
 .الحيـاء فـي قضيبـه : أدخـلصاحبـه وأأخلطُـه

 .جوفه الـدوأاء وأخالـط

 .السهم وأخالطُه

 .وأاختلط عقله في وأخولط

خالطُهم وأقد بَّهم وأيختلط الناس إلى : يتحببخلط وأرجل
 .وأخالفهـم

ًا تكـن ل وأاسـع بَّخلق الناس : خالططرفة قـال النـاس علـى كلبـ
 .وأنعله ثوبَّه الرجل خلع ع ل خ تهّر

 .عذاره الفرس وأخلع

 .عليه وأطرحه ثوبَّه نزع إذا عليه وأخلع

 .وأالخلع الخلعة وأكساه

 .عظامه : خلعتمخلع وأشأواء

ّوأدوأا  .وأيبّزر يطُبخ ثم عظامه تخلع اللحم وأهو الخلع وأتز

:بَّشّر الناس على فعدا وأعذاره رسنه فلن : خلعالمجـاز وأمـن
 .: أرسلهالجشر في دابَّته وأخلع
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 .المخلوع للمين وأقيل الخليفة وأخلع العامل الوالي وأخلع

وأخلعها وأمختلعة خالع وأهي منـه وأاختلعـت بَّعلهـا فلنة وأخالعت
 .زوأجها

يخالعن اللواتي " وأهن المنافقاتا هّن " المختلعاتا الحديث وأفي
 .خوالع وأنساء منهم مضارة غاير من أزوأاجهن

أبَّصـار بَّأّمثـال شأمنه تبسم ناب عن الصبح : إذاالرمة ذوأ قال
أوأ ابَّنـه غالبـه إذا الجاهليـة فـي الرجـل وأكـان الخوالع النسـاء

أيها " يا نادى ثـم الموسـم إلـى بَّـه جـاء بَّسبيـل منـه هـو مـن
جـّر وأإن أضمـن لـم جـّر فـإن خلعتـه وأقد فلن ابَّني هذا الناس
 .منـه تبـرأتا قـد " يريـد أطلـب لـم عليـه

 .خليـع شأاطـر لكـل قيـل ثـم

 .خليعة وأهي خلعة خلـع وأقـد

 .منـه نتبرأ " أي يفجرك من وأنترك " وأنخلع

 .: أخـذوأهمالـه وأاختلعـوا

 .بَّينهم العهود : تناكثـواوأتخالعـوا

 .صاحبه مال يخلع المقامر لن : قامرهوأخالعه

 .أوألق مثل خولع وأبَّه : مجنونمخلع وأفلن

 .: يتفككمشيته في يتخلع وأالمجنون

الكسـاء فـي المجنـون تخلع العراء في يحضر انتحـى : ثـمقال
 .الخلفة فأّحسن أهله على وأخلفه خلفة بَّعده : جاءخلفه

 .بَّعـده تزوأجهـا إذا فلـان عليها فخلف زوأجها عنها وأماتا

 .حضرته غاير من بَّـه : ذكـرهشأـّر أوأ بَّخيـر وأخلفـه
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 .خلفه من : أخذهوأخلفه

 .بَّـه عنقـه فضـرب خلفـه مـن : جـاءهبَّالسيـف لـه وأخلـف

 .سوء وأخلف أبَّيه من صـدق خلـف وأهـو

ًا منك ذهب مما : عوضكعليك اللـه وأأخلـف  .خلف

 .كافلك من خليفة : كانعليك الله وأخلف

 .متلف وأمخلف متلف مخلف وأفلن

 .بَّعده أي وأخلفه فلن خلف وأجلست

" وأخالفه أمره     عن     يخالفون     الذين     فليحذر " أمره عن وأخالف
: طباهازهير " قال عنه     أنهاكم     ما     إلى     أخالفكم     أن " كذا إلى

ًء ًء أوأ ضحا إلى أي وأمرقـد كنـاس فـي السباع إليه فخالفت خل
 .المسبوعة وألد

ًا وأقال تركنه الهـاب إل تجد فلم السباع فخالفها : غافلتأيض
بَّها ضرب أي السيـف إلـى بَّيـده أخلـف العـدوأ رأى وألمـا بَّالمرقد

 .فاستله إليه

 .خلفتكم أين وأمن

 .تستقون أي تستخلفون أوأ تخلفون أين وأمن

من إل منهم ليس غايب رجالهم أي خلوف وأالحّي وأغازوأهم
 .المـاء يستقـي

وأيلفق فيخرج وأسطُه يبلي الثوب وأهو الخليف يلبس وأفلن
" خلفـًة     وأالنهـار     الليـل " وأ ثوبَّـك وأأخلـف الثوب وأخلفت طرفاه
 .الخـر أحدهمـا يخلـف

 .الثمر بَّعد وأالثمر النباتا بَّعـد النبـاتا وأهـي الخلفـة اللـه وأأثبـت

440

javascript:openquran(24,62,62)
javascript:openquran(10,88,88)
javascript:openquran(23,63,63)


مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

 .الشجر وأأخلف

 .الريش بَّعد ريش له : نبتالطُائر وأأخلف

 .معظمه ذهاب بَّعد : بَّقيةماء مـن خلفـٌة الحـوض فـي وأبَّقيت

 .النهار من خلفة وأعلينا

 .منه بَّقية

ًاخلفة فلن وأنتاج ًا ذكروأ : عام  .إناث وأعام

 .وأإناث : ذكورخلفة وأوألده

 .المتوّضـأّ إلى : اختلفخلفة وأأخذته

 .مخلوف وأرجل

ًا : وأجدتهموعده وأأخلفت موعده وأأخلفني  .مخلف

 .البازل : بَّعدمخلف وأبَّعير حوامل : نوقوأخلفاتا خلفة وأله

: وأنوقيكن لم ثم حمل بَّها : ظنمخلفة : ناقةالمجـاز وأمـن
 .مخاليف

 .تثمـر وألـم تمطُـر : لموأالشجر النجوما وأأخلفت

ّيـراللبـن وأخلـف  .تغيره طيبه خلـف وأمعنـاه : تغ

ًا فوه وأخلف  .خلوف

 .أبَّيـه خلـق عـن فلن وأخلف

 .وأفسد : تحولخير كـل عـن وأخلـف

.هو خالفة أي أدري وأما وأشأّرهم فاسدهم أي بَّيته أهل خالفه وأهو

ّدنيا أخلف لفلن وأدّرتا  .ال
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ّياطا الديم الخّراز خلق ق ل خ ّدرهالثوب وأالخ القطُع قبل : ق
 .الثوب هذا لي وأاخلق

 .: ملساءخلقاء وأصخرة

 .وأأخلق وأاخلولق خلوقة الثوب وأخلق

وأجاء خلق وأملءة خلق وأثوب بَّلي حتى : لبستهالثوب وأأخلقت
 .وأخلقانها الثياب أخلق في

ّلق ًا يكون : ملسهالقدح وأخ ً نضب َي فإذا أوأل ّلس بَّر ّلق فهو وأم  .مخ

 .الخير من حظ أي خلق له ليس رجل وأهذا

 .فتخلق بَّالخلوق وأخلقه

الحكمة أوأجبته تقدير على : أوأجدهالخلق الله : خلقالمجاز وأمن
 .وأالخلئق الخليقة رب وأهو

 .وأجسم خلق : ذاتاخليقة وأامرأة

 .مختلقة وأامرأة الخلقة : حسنمختلق وأرجل

ّذ أجـاد ربَّما للفرس وأيقال  .بَّمختلـق وأليـس الحضـر مـن الحـ

ّلق طبيعته من عليه خلق ما وأهي وأخليقة حسن خلق وأله وأتخ
 .بَّكذا

 .تخالفهم وأل الناس وأخالق

وأقد لذلك خلقاء وأهم عليه وأطبع له خلق : كأّنمالكذا خليق وأهو
 .خلفة خلق

 .وأاختلقه الفك وأخلق

 .وأجهك : أخلقتللسائل وأيقال
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ّلىشأبابَّه وأأخلق  .: وأ

على وأسحبوا مستواها على أي جبهته خلفاء على وأضربَّه
 .جباههم خلقاوأاتا

ّلي خليلي هو ل ل خ ّلتي وأِخ خلة وأبَّيننا وأخلني أخلئي وأهم وأخ
 .قديمة

 .الخلة ذهبت الخلة جاءتا : إذاوأتقول

ّلة وأخاللته ً مخا  .وأخلل

 .خلل وأفيه

 .المكان اختل وأقد

 .خلله وأمن السحاب خلل من يخرج وأالودق

 .صالحة خلة وأهذه

 .حسنة خلل وأفيه

ّلت الخلة البَّل وأرعت ّلوا وأاخت وأهي الخلل من السيوف وأس
 .الجفون

 .خللته وأأكل وأتخلل أسنانه وأخلل

 .أصابَّعه وأخلل

ّلـل وأدعـا  .خـص أي فخ

ّللـت ً : صـارتاالخمـر وأخ  .خـل

ّكـهالثـوب وأخـّل :حديدة أوأ عود من بَّه يخّل ما وأهو بَّالخلل : شأ
 .: تركهبَّمركزه وأأخّل

 .عنهم : غااببَّقومه وأأخّل
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ّلَل ّق : بَّليالثوب وأتخ  .وأر

 .: افتقر: اختّلالمجاز وأمن

ّلة بَّه وأنزلت  .خ

 .: احتجتإليه وأاختللت

 .الفقر وأهو فالخّل الخّل في المال هذا وأاقسم

 .أمره وأاختل

 .خلل فيه وأبَّدا

 .بَّشيء ليـس أي خمـر وأل بَّخـّل فلن وأما

 .: حامضةخلة وأخمر

ًء المكان خل وأ ل خ بَّفلن وأخلوتا أهله وأعن أهله من وأخل خل
 .: انفردبَّنفسـه وأخل خلوة وأمعه وأإليه

 .مجلسه لي وأأخلي معي خل أي فأّخلني الملك وأاستخليت

ّو لك وأخل  .الج

ٌو وأهـو الفضـاء وأالـأّرض الخلء البلد في وأبَّاتا خلء وأمكان خلـ
وأهي الهم من خلّي وأهو أخلء وأهـم خلـوة وأهـي المـر هـذا مـن
ّية ّيون وأهم منه خل  .خلياتا وأهن خل

غايره معه ليس وأحده أكلته إذا اللحم وأعلى اللبـن علـى وأخلـوتا
 .خبز أوأ تمر من

ّليت وأخليته  .: أرسلتهعنه وأخ

ًا وأخليت  .وأصاحبه فلن

ّليت  .بَّينهما وأخ
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 .: وأادعتهمخالة وأخاليته

ّلى ! وأخلالدنيا مخالتك أحسن وأما مخالة وأخالها الدنيا من وأتخ
 .: مضىشأبابَّك

 .الخالية القروأن من وأهو

ذلك وأافعل الخوالى وأالمم الوأالى القروأن في ذلك : كانوأتقول
 .ذمّا وأخلك

 .وأعظتـك أني خل مساءتك أردتا وأما

 .الخليا وأفي الخلية فـي وأالعسـل

 .الحشيش وأهو الخلى وأعلفته

 .: اجتززتهوأاختليته

على وأعلقوا المخلة لـه وأملـأّتا لـه : حششـتدابَّتـي وأخليـت
 .المخالي دوأابَّهم

:الدابَّة : وأأخليتالخلى بَّه يقطُع ما وأهو المخلة في وأالمخلء
َلى علفته  .الَخ

ّلىالمجاز وأمن  .: ماتامكانه فلن : َخ

 .بَّالبقاء : دعاءمكانك الله أخلى وأل

ّلـى  .: تركـهسبيلـه وأخ

يريانه بَّه يخلوان وأالخادع الساحر لن وأخدعه منه : سخربَّه وأخـل
 .وأالخصوصية النصح

 .الخلى إلقاما إياه : ألقمهاللجاما الفرس وأأخلى

ّذني اللجاما أخليـه : تّمطُيـتمقبل ابَّن قال يسامى وأشأخصي وأبَّ
 .الكلما حسن كان إذا الخلى حلو وأفلن طائله وأهو شأخصه
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حرش الخلى بَّحلو منهم العـداوأة ضـب : وأمحتـرشكثير قال
ًلى جعله كأّنه بَّالبعر تحتها : أوأقدالقدر وأأخلى الخوادع الضباب خ

 .لها

نبيت حتى حناجرها أرزمت الهشيمة عود أخليت : إذاالراعي قال
ًة كنت وأما نذوأدها  .لموعد خل

أوأعـدن لمـن خلـاة فلست وأأشأياعها بَّكر : وأحولَيالعشى قال
 .وأالرجل اليدي يختلي سيف وأهذا

ّي رءوأسهـم المشرفّي اختلء : كأّنقال يبيـس فـي جنوب هو
ًا خمدتا وأقد خامدة نار محـرق وأذهب لهبها : سكنخمود

 .خمدة ثم وأقدة وأللنار حسيسها

 .: سكنتالحّمى : خمدتاالمجاز وأمن

 ". خامدوأن     هم     فإذا " عليه أغامي أوأ : ماتافلن وأخمد

 .: خالطُهاللبن الماء خامر ر ما خ

:الخمرة حسنة وأهي وأاختمرتا فتخمرتا الخمار : ألبستهاوأخمّرتها
 .فاختمر وأالنبيذ العجين وأخمرتا

 .وأالخميرة وأالخمير الخمرة فيه وأجعل

 .: رائحتهالطُيب خمرة وأوأجدتا

 .أنفه فخمر وأساّره

ّلى  .صغيرة سّجادة وأهي الخمرة على وأص

ًا : خامرتاالمجـاز وأمـن  .: خالطُتهفلن

 .أبَّرحه : لمالمكان وأخامرتا

 .: كتمهاشأهادته وأخمر
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 .الرأس : بَّيضاءمخمرة وأشأاة

 .استره أي خميرك سر في السر هذا وأاجعل

 .الخميس غازاهم س ما خ

 .الظماء شأر وأالخمس

ًا لهـم وأكنت أموالهم خمس : أخذتاالقوما وأخمست خامسـ
 .خمسه : أخذتالهـم مـا وأخمسـت

 .وأخميس مخموس وأثوب

 .أذرع خمسة : طولهمخموس وأرمح

ًوى خمس من : فتلمخموس وأحبل  .ق

ّدنا هاشأم ش ما خ الجميل وأجهك فاملئي غاضبي كنت فان ج
ًا  .البعوض أي الخموش وأأسهرني خموشأ

 .فيها أرش ل التي الجراحاتا وأهي خماشأاتا وأبَّينهم

:الرمة ذوأ قال بَّقاياه أي ذحل خماشأاتا فلن : عندالمجاز وأمن
ما خ امتثالها يراد ما ذحل خماشأاتا عنده العود أوأرق مد لها ربَّاع
ًا لغاتا بَّثلث بَّطُنه خمص ص وأهي البطُن خميص وأهو خمص

من البطُن خميص وأهو خمصانة وأهي خمصان وأهو البطُن خميصة
 .خمائص وأهّن خماص وأهم الجوع

 .وأخمصة وأخمص مخمصة وأأصابَّتهم

ًا الخمص : يرىحاتم قال قلـة مـن قلبـه يبت شأبعة نال وأإن تعذيب
ًا الهـم  .تتبعها خمصة من خير للبطُنة وأليس مبهمـ

 .معلم أسود كساء وأهي خميصة وألبس

 .بَّالشوك منتعل أخمصها وأكأّن
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 .مجاعة : ذوأخميص : زمنالمجاز وأمن

ّفـوا بَّطُنكمـو بَّعـض فـي : كلواقال خميص زمن زمانكم فإن تع
 .عنهـا : عفيـفالنـاس أمـوال مـن البطُـن خميـص وأهـو

خفاف الناس أموال من البطُون " خمـاص الحديـث وأفـي
تخامصت فقد منه الدنو كرهت شأيء " وأكل دمائهم من الظهور

 .عنه

 .تقول

 .يدي بَّرد عن فتخامص بَّاردة وأهي بَّيدي مسسته

جافي تخامص مشت إذا الوشأاح بَّرد عن : تخامصالشماخ قال
عن له وأتجاف حقه عن لفلن وأتخامص الوجى المعز في الخيل
 .أعطُه أي حقه

 .السحر وأقت عند ظلمته رقت إذا الليل تخامص وأقد

ّعدتني حتى : فمازلتالفرزدق قال قـد وأليلـي إليها حبالها ص
 .: حامضةخمطُة خمر طا ما خ آخـره تخامـص

 .متغير : قارصخامط وألبن

 .: هدرالفحل وأتخمط

 .وأأجلب وأثار : تغضبالرجل : تخمطالمجاز وأمن

 .المواج لخمط وأإنه : زخرالبحر وأتخمط

 .وأارتفع : ظهرالبعير ناب وأتخمط

ّد ذرا منا مقـرما : وأإنأوأس قال مقرما آخر ناب فينا تخمط نابَّه ح
 .الله وأأخمله ذكره خمل ل ما خ ع ما خ

 .خمـل له : كساءخملًة وأكساه مخمل وأثوب خمل ذاتا وأقطُيفة
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الجلحاء فهي وأإل الشجر ذاتا الروأضة وأهي خميلة في وأنزلـوا
 .بَّالمخائل الخمائل الله وأسقى

 .ريشه وأهو النعاما خمل من : ألينالمجاز وأمن

 .وأالسريرة البطُانة أي الخملة خبيث وأفلن

 .مخازيه عن أي فلن خملتا عن وأسل

 .خموما وأفيه : تغيروأأخم اللحم خم ما ما خ

 .: كنسوأالبئر البيت وأخم

 .الخمامة من خثارتهم : منالناس خمان من وأهو

ّيـهالقلـب مخمـوما : فلـانالمجـاز وأمـن  .دغاـل كـل مـن : نق

 .وأجودته كرمه عن يتغير ل أي يخم ل وأفلـان

 .يخم ل السمن هوهذا

 .عليه يثنى اي فلن ثياب يخم وأهو

حزره إذا كذا وأخّمن وأالتقدير بَّالوهم أي بَّالتخمين فيه قل ن ما خ
ًا يخنه وأخمنه  .خمن

خنث وأقد وأتثن : تكسروأخنث وأانخناث تخنيث وأفيه مخنث رجل
 .وأتخنث

ّنث خباثي وأالخناثي تخنث وأما وأتخنث فتخبث بَّه : وأثقتوأتقول وأخ
 .: لينهكلمه

خـارج إلـى : ثنـاهوأقمعـه الجوالـق وأفم السقاء فم وأخنث
 .داخـل إلـى ثنـاه :وأقبعـه

عليه الله صلى الله رسول " وأنهـى فشـرب القربَّـة وأاختنـث
 ". السقية اختناث عن وأسلم
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 .بَّه يهزأ : كأّنهبَّأّنفه له وأخنث

ّيىءبَّفحل خنذيذ يقوما كيف ذ ن خ  .مضـر ط

ًا نفسـه وأأراد الطُرمـاح فـي الفـرزدق قالـه الخصّي وأهـو وأجريـر
 .الخيل من

 .خنزوأانة أنفه في وأنزتا الكبر وأهي خنزوأانة فيه ز ن خ

الدنـى الرحم على خنزوأانة أنفه في نزتا : لئيـمالربَّيس أبَّو قال
ًا القوما بَّين من الرجل خنس س ن خ أبَّاتـر أحـذ تأّخر إذا خنوس

ّنسته وأاختفى  .وأأخنسته أنا وأخ

 .الخنـاس وأمنـه إبَّهامـه وأخنـس بَّأّربَّـع وأأشأار

خنس الله ذكر فإذا العبد إلى يوسوس " الشيطُان الحديـث وأفـي
" بَّالخنس أقسم " فل : رجعالكوكب : خنسالمجاز وأمن "

ّقي عني وأخنس ّيبه أّخره :وأأخنسه ح  .وأغا

ّلفوه جازوأه إذا عنا الطُريق وأخنس  .وأراءهم وأخ

عنها جعلت وأقد زجرتها الكلل طول من : وأصهباءالبعيث قال
 .: جازوأهاالطُريق أوأعار وأأخنسوا تخنس الحزة

ًا يخنقه خنقه ق ن خ ّنقه فانخنق خنق وأاختنق حلقه عصر إذا وأخ
يخنـق مـا وأهـو عنقـه فـي الخناق وأألقى بَّنفسه الخنق فعل إذا
 .غايره أوأ حبـل مـن بَّـه

 .حلقه في يأّخذه داء وأهو الخناق وأأصابَّه

 .: مخنـوقخنيـق وأرجل

ّناقـون " وألعـن  .وأيخنقونهـم النـاس يسرقـون قـوما " وأهـم الخ

مخنقة وأهذه المخانق أجيادهن وأفـي المخنقـة جيدهـا وأفـي
 .الكلب
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ّنقتالمجاز وأمن  .مخنق وأحوض : ملتهالحوض : خ

ًا يصف النجم أبَّو قال بَّمائه مخنق مترع حباب ذوأ طباها : ثمحمر
أذنيه أصول إلـى لحييـه غارتـه : أخـذتامختنـق وأفـرس مدعدع

 .مبرنس فهو وأأذنيه وأجهه أخذتا فإذا

 .بَّحلقه تأّخذ حبالة وأهي بَّالخناقة السبع وأأخذ

ّيق لّزه إذا بَّالمخنق منه وأأخذ  .عليه وأض

ًا أنفه في بَّكى أي فخّن خّن ن ن خ في وأأخذنا  .خنين

 .الزكاما نحو وأهو خنان وأبَّالبعير

 .الساعة بَّعد الساعة آكله أي مخنة لي وأالبطُيخ

ٍة من : ياقال ًا أردتا وألو مخنتها لومي لعاذل عذلي لتقت سداد
 .خياشأيمه إلى يرجع كأّنه يبينه لم إذا كلمه في وأخنخن

ًأّ لي فقال ساعة قوله في لي : خنخـنقال ن خ أسمـع فلـم شأي
ّلمه ي ًنى عليه خني وأقد الفحش وأهو بَّالخني ك  .خ

 .عليه : أفحشكلمه في عليه وأأخنى

وأأهلكهم بَّشدائده منهم : بَّلغالدهر عليهم : أخنىالمجاز وأمن
 .الدهر خنى وأأصابَّهم

الدهـر خنـى إن وأقدرنا السري طال فقد هّجدنا : قلتلبيد قال
 .الجوع وأهي خوبَّة وأأصابَّته خيبة بَّه نزلت ب وأ خ غافـل

لخوياتا طروأد بَّطُنه السغب على يطُوى الحشا : خميصقال
خاتت فائته تفوته ل خائنه عقاب كأّنه تا وأ خ الكوانـع النفـوس
 .انقّضت :وأاختاتت الشيء على العقاب

 .الكبير الباب على الصغير الباب وأهي الخوخة من خرج خ وأ خ
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تأّلف تكن وألم آلفـة للخـدر آنسة : بَّيضاءربَّيعة أبَّي بَّن عمر قال
 .ناعمة : شأابَّةفتق عندهخود د وأ خ وأالّسددا الخوخاتا

 .: تميلالغصن وأتخود

ّودتا تخويد وأسيرها النشاطا من : اهتزتاالسير في البَّل وأخ
 .النعاما تخويد وأخودتا

 .الثيران وأتخاوأرتا الثور كخوار صوتا له ر وأ خ

الثوار تخـاوأر يتخـاوأروأن مجاشأعا رأيت إذا عليك : هونجرير قال
ّوارة وأقصبة  .خ

 .خـور وأفيـه يخـور وأخور يخور خار وأقد رخاوأة : فيهخوار وأسهم

عليه جرتا إذ خار وأل له شأمرتا إذ الحرب غامزته فما قـال
: لينالعنان خوار وأفرس : جبانخوار : رجلالمجاز وأمن الجرائر

 .العطُـف

ّوارة وأأرض  .: سهلـةخـ

 .الدر سهلة : غازيرةخوارة وأشأاة وأناقة

 .الحمل : كثيرةخوارة وأنخلة

أن من وأأصله عليه فخـار : استعطُفـهصاحبه الرجل وأاستخار
ثم خوارها يطُلب أي يستخيرها أمه إلى الجؤذر أوأ الغزال يثغو
 .وأاسترحاما استعطُاف كل في استعمل حتى كثر

ّدلت عمروأ أما إما : لعلكوأقال ً سواك تب تستخيرها شأاتمي خليل
ّنا ر وأخا  .: سكنالبرد ع

 .: أوأرقتوأخوصت النخلة أخوصت ص وأ خ

 .الخياصة وأعمله الخوص : ينسجخواص وأرجل
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 .كالخوص ذهب من صفائح : فيهمخوص وأتاج

 .الخوصـة قلة في كان وأإن منه خذه أي أعطُاك ما منه وأتخوص

ًأّ فيهم : يقسمفلن بَّني في يخـوص وأهـو  .يسيرا شأي

 .روأائعه بَّدتا إذا فيه وأخوص الشيب وأخوصه

ٍوأ جاء إذا بَّكلما اليوما وأخوص  .منه بَّذر

 .العيون خوص وأإبَّل خوص وأفيها غاائرة : صغيرةخوصاء وأعين

ًا ليخاوأص وأإنه ًا بَّصره من غاّض إذا له وأيتخاوأص فلن كأّنه محدق
ًا ً الجنـدل في يطُلب مخاوأصا حربَّاءه ترى يوم وأمن قالصـا ظـل

 .للغروأب صغت إذا النجوما : تخاوأصتالمجاز

الغور في تخاوأص كلما البيد بَّك شأّجي تحسبي : وألالرمة ذوأ قال
حادتا حيث إلى شأارع بَّين ما الجال مراعاتك الطُوامس النجوما

 .الخوصاء الظهيرة في وأخرجوا الوأاعس عناق عن

إل فيها تنظر ل الحر الشديدة وأهي الخوصاء الريح وأضربَّتهم
ًا  .متخاوأصـ

 .الخوصاء الريح خرجت الجوزاء طلعت : إذاقالـوا

 .: مرتفعةخوصاء وأهّضبة

 .لهما يتخاوأص الناظر لن القعر : بَّعيدةخوصاء وأبَّئر

ًا الماء خاض ض وأ خ ًا خوض  .وأخوضة وأخياض

 .المخاضة وأاقتحم

في وأخاوأضته بَّدوأابَّهم خاضوه إذا الماء وأأخاضوا دابَّتي وأأخضته
 .الماء

ّوضته : جدحتهبَّالمخوض السويق وأخضت  .وأخ
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 .فيه وأتخاوأضوا الحديـث فـي : خاضـواالمجـاز وأمـن

في " وأهم المبطُلين مع يبطُل أي الخائضين مع يخوض وأهو
ثم بَّطُنه أسفل في وأضعته إذا بَّالسيف وأخضته " يلعبون     خوض
 .فيهـا ألقيتـه :القـداح فـي بَّقدحـي وأخضـت فوق إلى رفعته

 .: عارضـهالبيـع فـي وأخاوأضـه

 .السرى وأخاوأضـوا

الحصى يخضبن بَّالعيس السرى على السرى خاوأضنا إليك قال
 .أخذه حتى الرماح إليه وأخاض الحضى عبد

 .الظلما البرق وأخاض

 .السراب لج البَّل وأخاضت

 .الناعم الغصن وأهو كالخوطا قد طا وأ خ

 .كالخيطُان قدوأد من اعلحيطُان هذه وأراء : كموأتقول

ًا مالي على خفته ف وأ خ أخوفني وأما عليه وأتخوفته وأخيفة خوف
" اليمان ضعف عليكم أخاف ما " وأأخوف مخوف أمر وأهذا عليك

وأأخافه خوف وأالقوما المخاوأف وأأدركته الشر مخافة وأهرب
ًا : جعلـهوأتخوفـه وأخوفـه  .مخوفـ

ًا كنـت : مـاتقـول  .فلـان فخوفنـي خائفـ

ًا الطُريق كان وأمـا ّوفه مخوف ّوأ أوأ السبع فج الطُريق وأأخاف العد
 .مخيف وأثغر وأطريق وأالثغر

 .خائف : طريقالمجاز وأمن

:وأتخوفه جديـب خائف سبيله أجـن وأردتا ماء : فرّبعبيد قال
 .أطرافه من وأأخذ تنقصه
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ًا منها السير : تخوفزهير قال ًا تامكـ النبعـة عود تخوف كما قـرد
ً نقصـه معنـاه السفـن ً قليـل  .يخافـه كأّنمـا مهـل علـى قليـل

 .السنة : تخوفتناوأيقال

يصابَّون " أي تخوف     على     يأّخذهم     أوأ " تهضمك إذا حقي وأتخوفني
 .عليهم ذلك يأّتي حتى بَّالشر قراهم أطراف في

ً الله خوله ل وأ خ  .مال

خيـل وألفلن المخـول خـول مـن الـذرى : كـوماالنجم أبَّو قال
 .خائـل جمـع حشـم أي وأخـول

المال خال وأقـد وأمصلحـه راعيـه أي مـال خائـل : فلـانيقـال
ً يخوله  .خول

 .وأيكفيهم أغانامهم عليهم : يرعىأهله على يخول وأهو

ّوالللفهارمة وأيقال خائل لمك أني تحسبـن : وألقال  .: الخ

أصحابَّه يتخول وأسلم عليه الله صلى الله رسول " وأكان
 .بَّهـا يتعهدهـم " بَّالموعظة

ً اتخذهم أي وأاستخولهـم فلـان بَّنـي تخـدما وأفلـان  .خول

وأتخولت عّما وأتعممت مخول معم وأهو وأالعمومة بَّالخؤلة وأأدلى
ً ً : استخوليقال وأاستخولته خال  .خالك غاير خال

وأكان أخول أخول تفرقوا ثم فالوأل الوأل : جاؤاالمجاز وأمن
وأهـذا شأـق فـي هـذا فيأّخـذ الكل في يتفرقون الرعاة في أصله
رعية أحسن أي الخرين من أخول : أنايقول وأكلهم شأق فـي

في قسمت وأقد ضمضم بَّن الخصاف ذوأد عن وأدافعت وأتعهدا
 .العهد وأخانه العهد في خانه ن وأ خ أخول أخول الجيش

 ". أماناتكم     وأتخونوا     وأالرسول     الله     تخونوا     ل "
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وأهو لبد خليلـه الخـاء خـان كما علمت ما منه : خانتـكأوأس قال
 .وأالمخانة وأالخيانة الخون شأديد

المال وأاختان المجانة وأبَّالستر المخانة بَّالنصح : استبدلوأتقول
أن الخيانـة مـن وأكفـاك خونـة وأقـوما خوان وأهو نفسه وأاختان
ًا تكـون ّونـه للخونـة أمينـ ًا فلن وأكان للخيانة نسبه وأخ أمين
ّون  .فتخ

 .الضريبة عن : نباسيفه : خانـهالمجـاز وأمـن

 .خانك وأربَّما : أخوكالرمح في وأقيل

 .المشي على يقدر لم إذا رجله وأخانته

بَّه خان السلك في قلـق لؤلـؤ أوأ بَّكـرة علـى : غاـربزهير وأقال
 .انقطُع إذا الرشأاء الدلو وأخان النظم ربَّاته

ّد بَّئر دلو : كأّنهاالرمة ذوأ قال خانها رآها ما إذا حتى ماتحها ج
ًا ظهـره فـي وأإّن الكرب ًا أي لخونـ  .ظهره خانه من وأهو ضعفـ

نزوألي تخونها شأيأّ خانه كأّنه تنقصه إذا حقى فلن وأتخون
 .أخونه أن تجنبـت فمعنـاه : تعهدتـهتخونتـه وأأمـا وأارتحالي

 ". بَّالموعظة يتخونهم وأسلم عليه الله صلى الله رسول " وأكان

 .وأقتها في وأتأّتيه : تتعهدهتتخونه وأالحّمى

.يحّل ل ما إلى المسارقـة النظـرة " وأهـي العين     خائنة     يعلم " وأ

ّوان وأفرسه  .السد أي الخ

ّوان من بَّالله وأأعوذ  .الميرة نفاد يوما وأهو الخ

ًء : خلالمنزل خوي ي وأ خ :خوى البطُن وأخوى خاوأية وأدار خوا
 .الجوع أي الخوى وأأصابَّه الطُعاما من خل
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 .الرعـاف لكثـرة الـدما مـن رأسـه وأخـوى

ّوى  .بَّروأكـه فـي : تجافـىالبعيـر وأخـ

ّوى  .سجوده فـي الرجـل وأخـ

ّوى وأبَّيـن بَّينـه يبقـى أن وأهـو المجمـر علـى جلوسـه عنـد وأخـ
 .خـواء الـأّرض

ّوى : هـذايقـال  .بَّعيرك مخـ

 .وأرجليه يديه بَّين ما وأهو فرسه خواء في وأدخل

ٍوأالظليم يصف النجم أبَّو قال ّوى خوائه في الريح تضّل : هـا وأخ
ّد جناحيه : بَّسطالطُائر  .الوقوع عند رجليه وأم

 .النوء : خوىالمجاز وأمن

 .وأأخلفت المطُر من : خلتالنجوما وأخوتا

ّوتا : أخوتاوأيقال  .وأخ

 .الرجل خاب ب ي : خقال

ّيبه خاب هاب " وأمن خيبة " وأالهيبة وأأمله سعيه وأخاب الله وأخ
 .أسر جسر وأمن

 ". تخيب وأادي في : " وأقعواالمجـاز وأمـن

ّباب في فلن وأسعى ّياب بَّن خ  .ه

ّياب وأقدح ِري : لخ  .يو

 .خلقه من خيرته الله وأرسول الله من خيرة ذلك كان ر ي خ

 .وأاستخرته وأتخيرته الشيء وأاخترتا
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المرين خير منه طلبت أي لي فخار ذلك في الله وأاستخرتا
 .لي فاختاره

امريء رهط خلق من كان ما على الكراما : نعمزبَّيد أبَّو قال
ّدين خاره شأئت ما تخير أي المتخير على : أنتوأيقال مختار لل

 .المتخير على وألست

ّي أن : فلوالفرزدق قال لستـم لكـم لقـال فيكمـو ضمرة بَّن حر
 .الكـرما وأهـو وأالخيـر الخيـر أهـل مـن وأهـو المتخيـر علـى

 .الطُبيعـة وأهـو وأالخيـم الخيـر كريـم وأهـو

ًا أخيـر وأمـا وأأخيارهم الناس خيار من وأهو خيـر رجـل وأهو فلنـ
 .وأأخايرهم

ّيره  .فتخير المرين بَّين وأخ

 .حكم إلى وأغايره الخط في وأتجخايروأا مخايرة الخط في وأخايره

ًا كنت أي فخرته وأخايرته  .منه خير

ًا : وأجدناهمرداس بَّن العباس قال فتى فكّل موسـى مثـل نبي
ًا وأإن مخير يخايره وأالفضل الخير وأهي وأشأرف مخيورة لذوأ فلن
جمة شأروأر وأاخطُأّتني الخيور : وألقيتللنمر الجاحظ وأأنشد

 .خائس وألحم : تغيراللحم خاس س ي خ قرني وأعلوتا

 .خائسة وأجوزة

 .تسرح ل للقسـم أوأ للنحـر : محببسةمخيسة وأإبَّل

ً خيست قد : وأالدماالنابَّغة قال بَّرحـال مشـدوأدة مرافقها فتل
ّيس الجـدد الحيـرة ّيس وأهو السجن في فلن وأخ  .المخ

من أخيس جمـع وأكأّنه أجمته في أي خيسه في أسامة وأكأّنه
 .: ملتفأخيس : عيصقولهم
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صفاة تحميه ألف أخيـس عّز عيص عيصى : وأإنجندل قال
وأأخلف نكث إذا وأبَّعهده بَّوعده : خاسالمجاز وأمن عريـس
 .عليه كان بَّما وأخاس

ّيطُه الثوب خاطا طا ي : خالدمينة ابَّن قال في الخيط وأسلك وأخ
 .وأالمخيط الِخياطا

الخيط من الخيط وأتبين الريط طّي في الليل : أخذالمجاز وأمن
وأقيل الشمس في المنبـث الهبـاء وأهو بَّاطل خيط من أدق وأهو

يقال الذي العنكبوتا فم من الخارج الخيط وأقيل الشمس لعاب
 .الشيطُان مخاطا له

تحوي أن : أتطُمعالزبَّير ابَّن الله لعبد دوأس من شأيخ وأقال
ًا الخلفة فلن وأجاحش بَّاطل خيط في أصبحت لقد غاررتا ساءم

 .النخاع وأهو رقبته خيط عن

ًا وأرأيت ًا النعاما من خيطُ  .خيطُاء جمع وأهو بَّالكسر وأخيطُ

هو وأقيل ممدوأدة خيوطا كأّنها وأعنقها قصبها : طولالنعامة وأخيط
 .سواد في بَّياض من فيها ما

ّيط وأخيط الخيوطا شأبه فيهما : جعلوألحيته رأسه في الشيب وأخ
 .بَّالبياض شأعره

حتـى وأاحد منيحة أنسى ل : أقسمتالهذلي عامر بَّن بَّدر قال
 .وأوأرد الشجر : نوركقولك رأسه وأخيط قروأني بَّالبياض تخيط

 .شأيء على يلوي ل السير في : امتدخيطُة فلن وأخاطا

 .مقصده إلى وأخاطا

ّية مخيط وأهذا  .: لمزحفهاالح

 .الحية خاطت وأقد

ًا فلن : وأخاطاالرمة ذوأ قال  .بَّينهما قرن إذا بَّبعير بَّعير
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 .بَّذاك هذا : خّطتقول

ًا يخط لم : بَّليدالدبَّيري الركاض قال كان وألكن بَّعنس حرف
وأالخرى زرقاء عينيه : إحدىأخف فرس ف ي خ الخفـاء يختـاطا
 .كحلء

بَّخيف : نزلواوأأخيفوا وأأافوا المرتفع المكان وأهو بَّالخيف وأنزلوا
 .مني

ّية صوتا : منالذبَّياني قال مخيفكم في هل لجارتها قالت حرم
ًاوأمن يشتري من  .مختلفون أي أخياف : هؤءالمجاز أدم

ًا بَّهم : جاءتابَّأّوألدها وأخيفت  .الخياف بَّنو وأهم أخياف

ًا كانت إذا مخيفة وأأشأياء  .مختلفة ضروأبَّ

 .: وأزعبَّينهم المال وأخيف

 .: فرقتالسنان بَّين العمور وأخيفت

 .فرسه أراد جرادة أي خيفانة الروأع في وأأركب

 .وأمخيلة خيلء فيه ل ي خ

 .الخيلء يمشي وأهو

 .الزار وأإسبال وأالمخيلة وأإياك

ّيل مشيته في وأاختال  .وأتخ

 .: فاخره: وأخايلهبَّشر قال

 .: تفاخروأاوأتخايلوا

ّتباهي التخايل ذهب : إذاالطُرماعح قال جنن سيوفنا لقيت وأال
ًا وأخلتـه الجناة  .مخيلـة كريمـ
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ّنـي أي مخيلتـي فلـان فـي وأأخطُـأّتا  .ظ

لرعدها ماطرة تخالها السحابَّة وأهي مخيلـة السمـاء فـي وأرأيـت
 .مخايل فيها وأرأيت وأبَّرقها

ّيلت السماء أخالت وأقد له : متهيئةللمطُر مخيلة وأالسماء وأخ
ّيلت  .وأخايلت وأتخ

وأتخيل الخير فيه : وأأخالماطرة خلتها رأيتها : إذامخايلة وأسحابَّة
 .مخيلته : رأىالخير فيه

 .وأأشأكل : اشأتبهالشيء عليه وأأخال

 .أحد على ذاك يخيل : ليقال

اللباب ذوأوأ يعرفـه وأالحـق سبيلـه يخيـل ل أبَّلج : الحققال
 .إنسان هو فإذا دابَّـة أنـه إليـه وأخيـل

 .إليه وأتخيل

ّيلت ما على ذلك وأافعل وأشأبهت نفسك أرتك ما على أي خ
 .وأأوأهمت

تميـم بَّـن وأعمروأ زيد بَّن سعد خيلت ما على ذممنا : إناقال
 .خيلت ما على أي المخيل على يمضي وأفلن

 .: تلونالشيء وأتخيل

بَّالسفر الخرق وأتخيل يتخيل لونه - ن لو كل بَّراقش : كأّبَّيقال
 .بَّالل تلونه من يريهم ما وأهو

 .التهمة علينـا : أدخـلفلـان علينـا : وأخيـلمقبل ابَّن قال

 .الخير فيا : تفّرسعلينا وأتخيل

 .عليه تخيل وأل أخيك على : تخيلتقول
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ّيلت  .خيالها لي وأتخيل المناما في فلنة وأخ

ّيلت : ألالرمة ذوأ قال ّفر فما الكرى ذوأ ناما وأقد مّي خ التهويم ن
 .المـرآة فـي خيالـه وأظهـر سلمها إل

ً وأنصـب  .الفزاعة وأهو مزرعته في خيـال

خيالة " وأهؤلء خيالتا الزمان هذا رجال " وأجدتا الشعبّي وأعن
 .خيل أصحاب أي

ّيالة من عنده وأكم  .وأرّجالة خ

أما بَّصري رأى بَّرق سنا من : ألمحًةالقطُامي : قولالمجاز وأمن
 .وأافتخرتا بَّه تزينت أي الكلل بَّه اختالت عالية وأجه

ًا الفل خيلن : يقطُعنرؤبَّة وأقال  .علماته أي تبوع

 .كذا بَّمكان خيم ما ي خ

 .وأتخيم

ًا الماء وأردن : فلمازهير قال الحاضر عصّي وأضعن جمامـه زرقـ
ل مرابَّضهـا فـي : أقامـتالبقـر : خيمـتالمجـاز وأمـن المتخيم

 .تبـرح

 .فيه : بَّقيتوأالبيت الثوب في الريح وأتخيمـت

ّطُيت إذا أنا وأخيمتها حهري فيه تعبق حتى بَّالثوب الطُيب غا

 الدال كتاب

 1 الدال كتاب 

 .فيه : اجتهدعمله في الرجـل دأب ب أ د

ًا سيرها في الدابَّة وأدأبَّت ًا دأبَّ ًا وأدأبَّ  .وأدءوأبَّ
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ًا     سنين     سبع     تزرعون " عاصم وأعن  ". دأبَّ

 .دائبة وأدابَّة

 .وأدابَّته وأأجيره نفسه وأأدأب

ًا ذلك وأفعل  .دائب

 .وأعملك شأأّنك أي دأبَّك : هذاالمجاز وأمن

" اعتقابَّهمـا فـي يدأبَّـان وأالنهـار " وأالليـل فرعون     آل     كدأب "
 .: الدائبانللملوين " وأيقال دائبين وأالقمر     الشمس     وأسخـر

ّد وأقد لعب وأأنت شأائبان وأفوداك شأاب : قلبكوأتقول بَّك ج
 .الدائبان

ّدوأادي في أنت آدما ابَّن يا د أ د إل عمـرك مـن بَّقـي وأمـا الـ
ّدآدي في أنت يريد : الراجيحوأالـدوأادي المحـاق ليالـي وأهـي الـ
 .آخره عمرك بَّلغ وأقد اللعب

 .وأيخف عدوأه في يعجل أي وأيـذأل يـدأل الذئـب دأل ل أ د

 .إليكم وأصلت حتى وأأسأّل أدأل وأخرجت

فقارته وأهي البعير دأية إلى نسب الغراب أي دأية ابَّن نعب أي د
 .أبَّيـه إلـى أوأ دبَّرتا إذا عليها لوقوعه

 .أمـه دوأن حاضنتـه أي دأيتـه وأهـي

 .دأية ابَّن غاريب بَّه : جاؤاأصـل لـه يعـرف ل الـذي للخبـر وأيقـال

ٍة ابَّـن عّز النسر رأيت : وألماالعرابَّي ابَّن وأأنشد في وأعشش دأيـ
 .آيه يترك ل أن دايه ابَّن : نذروأتقول نفسي له جاشأت وأكريه

وأهو الدبَّاء يحب وأسلم عليه الله صلى الله رسول كان أ ب د
 .القرع
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ًا يصف القيس امرؤ قال  .فرس

ّبَّـاءة قلت أقبلت وأإن ّللما الغـدر في مغمورة الخضر من د إما وأا
 .هدأ بَّمعنى دبَّأّ من همزة

جعل قطُن من : اليقطُينله قيل كما بَّالمكان : دبَّأّتايقال
ًا انسداحه ًا قطُون الجراد وأهو الدبَّى تركيب من ياء وأإما وأهدوأء
ًا انبساطـه جعـل الدبَّيـب من كالمزاء يكون أن وأيحتمل  .دبَّيبـ

ّبَّـاء يغرنـك " " وأل الدبَّـاء مـن " أغاـر مثـل وأفـي كـان وأإن الد
ّلين الساكن للرجل " يضرب المـاء فـي أنه وأذلك الغائلة الكثير ال
 .السحوق الشجرة يعلو حتى يدب

 .الذر وأمداب النمل مدب : كأّنهأثر له السيف في يقال

 .بَّالدبَّابَّاتا الحصن إلى وأزحفوا

ّبَّة وأأرض البلد هذا دبَّبة أكثر وأما  .مد

 .وأدبَّدبَّوا أجلبوا وأقد جلبة أي دبَّدبَّة وألهم

 .عروأقه في الشراب : دبالمجاز وأمن

في دبَّابَّة بَّه الصعيد ترمي الضحى في : كأّنهالرمة ذوأ وأقال
ّبَّـي بَّالـدار وأمـا خرطـوما الـرأس عظاما  .د

 .بَّالنمائـم القـوما بَّيـن يـدب وأهـو

 .علينا بَّه عقـار وأدبَّـت

ّبَّة فلن دّب وأركب أقاربَّه علينا وأيحّرش عقاربَّه علينا يدب وأهو وأد
 .طريقته أخذ إذا فلن

إلى وأأدب الجدوأل وأدب طفيل دب ركبـا وأهذيل يحيـى : إنقال
ً أرضه  .جدوأل
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ًا طرقن : حتىالكميت قال عليه المعين من جدوأله دب خليج
ظماءة عليها نجم من خاف : إذاالخطُل وأقال تصطُخب البتر
ً إليها أدّب  .الجدوأل دبَّيب ليدب وأإنه يتسلسل جدوأل

ًا بَّالضم يدبَّجها الرض المطُر : دبَّجالمجاز وأمن ج ب د  .دبَّج

 .مدبَّجة الرض وأأصبحت بَّالرياض : زينهاوأدبَّجها

إنسان أي سكت من كسكيت دبَّج من فعيل دبَّيج الدار في وأما
ّينون النس لن  .الديار يز

 .خداه وأهما ديباجتيه وأيبذل ديباجتيه يصون وأفلن

 .محبرة كانت إذا حسنة ديباجة القصيدة وألهذه

 .القرآن ديباج وأالحواميم

ّي ديباجاتا أحسن وأما ًا وأدبَّر النهار أدبَّر ر ب ! دالبحتر  .دبَّور

 .الدابَّر كأّمس وأصاروأا

كأّمـس هامـدة بَّصهاب وأجمعها الملوك ترك الذي : وأأبَّيقال
 .دبَّـر وأمـا منـه قبـل مـا اللـه وأقبح الدابَّـر

وأبَّيـن البئـر إلـى بَّهـا يقبـل مـن : بَّيـنوأدابَّـر قابَّـل بَّيـن وأالدلـو
 .الحـوض إلـى بَّهـا يدبَّـر مـن

 .السهـاما آخـر وأهـو الدابَّـر إل الكنانـة فـي بَّقـي وأمـا

 .منـه بَّقـي وأمـا آخـره أي وأغاابَّـره دابَّـره اللـه وأقطُـع

 .عرقوبَّـه أي دابَّرتـه وأصـّك

فـي الصبـع وأهـي بَّدوأابَّرهـا وأالجـوارح بَّدابَّرتـه الجـارح وأضربَّـه
 .رجلـه مؤخـر

 .الحوافـر مآخيـر وأهـي الركـض الخيـل دوأابَّـر وأأفنـى
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 .إدبَّـار وأل إقبـال في مذهب من أي مدبَّر وأل مقبل من لهم وأمـا

 .وأخلفنـي فلـان وأدبَّرنـي

 .أثـري وأعلـى بَّعـدي جـاء

إلـى أوأ القبـال إلـى " وأالمريـض دبَّـر     مـن     قميصـه     وأقـدتا "
 .الدبَّـار

 .الدبَّـار إلـى أوأ القبـال إلـى فلـان وأأمـر

ًا وأجـاء  .القـوما آخـر : فيدبَّري

ّبَّـر  .عواقبـه فـي : نظـرالمـر وأتد

 .فرمـاه وأاستدبَّـره

آخـره فـي عـرف أي استقبل يكن لـم مـا أمـره مـن وأاستدبَّـر
 .أوأله في يعـرف لـم مـا

 .وأتعادوأا : اختلفواالقوما وأتدابَّر

 .فلن وأدابَّرني

 .: قطُعهارحمه وأدابَّر

 .وأراءه وأسقط : جازهالهدف السهم وأدبَّر

ًا : هبتالريح وأدبَّرتا  .دبَّور

 .الصلواتا أدبَّار في لك أدعو وأأنا

ً يعـرف : " مـاالمجـاز وأمـن :أذنـه دبَّـر " وأجعلـه دبَّيـر مـن قبيـل
 .عنـه أعـرض

 .الطُرفيـن : كريممدابَّـر مقابَّـل وأرجـل
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 .وأجهه يعرف لم : إذادبَّرة وأل قبلة المر لهذا وأليس

 .: شأاخفلن وأدبَّر

ّلى  .: انهـزمادبَّره وأوأ

 .هو انهزما إذا عليه الدبَّرة وأكانت قرنه انهزما إذا له الدبَّرة وأكانت

 .الدبَّـرة بَّمعنـى عليهم الدابَّرة الله وأجعل

ّلـوا  .: منهزميـندبَّـرة وأوأ

 ". الدبَّري الرأي " وأشأر

ًا إل يصلي ل وأفلن  .وأقتها آخر : فيدبَّري

 .الرمال دوأابَّر وأفي الرملة دابَّرة في وأنزلو

 .القبال بَّعد أدبَّر إذا قبلت ما بَّعد الريح له وأدبَّرتا

 .نجمه غااب أي عبوره وأسقطُت دبَّوره : عصفتوأتقول

مشربَّـة حمـرة وأهـي الدبَّسـة : بَّيـنأدبَّـس فـرس س ب د
ًا  .دبَّس خيـل مـن سـواد

 .دبَّساء وأعنز أدبَّس وأتيس

ّدبَّس وأائتدموا  .الرطب عصارة وأهو بَّال

ًا الديم دبَّغ غ ب د ًا دبَّغ مدبَّوغ وأأديم وأيدبَّغه يدبَّغه وأدبَّاغاة وأدبَّاغا
بَّه يصلح ما اسم وأهو دبَّغه وأفي دبَّاغاه في وأالديم مدبَّغة وأأدما

 .الدبَّاغاة وأحرفته وأنحوه قرظ من وأيلين

 .فيـه يـروأ : لـممدبَّـوغ غايـر : كلـاماالمجـاز وأمـن

 .النصح فيه يحيك ل من : فييندبَّغ ل الخنزير وأجلد
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 .للرجال مدبَّغة البلد وأهذا

ًا بَّالنجـاة وأانـزل الشـر : دعوأقال في يصبغك لم أنت إذا تحـّرز
ّود عليك قناعه أرخى الشر ما إذا وألكن صابَّغ الشر ما دبَّغ فج
حمل وأهو الدبَّق من تلزج أي فتدبَّق أخذته ق ب د دابَّـغ أنـت

: دبَّقتيقال فيصاد الطُائر بَّجناح يلزق كالغراء جوفه في شأجرة
ًا الطُائر ًا وأدبَّقته تدبَّيق َي إذا بَّه دبَّق وأمنه دبَّق  .بَّه ضر

 .الدبَّوقاء للعذرة وأقيل

ّبَّل ل ب د ّظمها بَّأّصابَّعه جمعها إذا اللقم د  .وأع

ٍد رءوأس كأّنها الثافي أمثال : وأدبَّلتمزّرد قال تجّمع نهٍب يوما نقا
ّدبَّي جاؤا ي ب د  .أجنحتـه نباتا قبل الجراد وأهو كال

ّيـة وأأرض  .دبَّيـت وأقـد : مجـروأدةمدبَّ

ّدبَّي الخيل : أقبلتوأتقـول  .الّزبَّى السيل فبلغ كال

ّثر بَّالكساء متدثر وأهو الشعار فوق الدثار لبس ر ث د ّد بَّه وأم
 .فيناما : يتدثرالضحى دثور وأفلن صاحبه وأدثره

ّدثارا عليه السباتا أمال الضحـى بَّدثـور ألقـه : وألمالكميت قال ال
 .داثر دراس وأهو المنزل وأدثر

ّده : فلنوأتقول  .داثر وأرسمه عاثر ج

ّنمهاالناقـة الفحـل : تدثـرالمجـاز وأمـن  .: تس

ّثر ّلله فرسه الرجل وأتد  .فركبه عليه وأثب إذا وأتج

ّثرها بَّعدما اليمامة فدر له : أصاختمقبل ابَّن وأقال ما وأبَّله من تد
ّثرا  .الوأعال وأالفدر وأعلها المطُر ركبها أي تد

 .: خاملدثور وأرجل
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 .يتصـرف ل ساكن : كسلندثاري وأفلن

ّولبَّالمـال يتدثـر وأهـو  .: للمتمـ

 .دثـر وأمالـه

 .بَّالجـور الدثـور أهـل وأذهـب

 .داثر وأسيـف

 .دثورا دثر وأقد بَّالصقال عهد بَّعيد

" الدثور سريعة فإنها القلوب هذه " حادثوا الحسن حديث وأمنه
 .وأغايرها بَّالدهان النفس وأصبغة بَّالزينة يعبأّ : لداثر وأرجل

معهم يمشون الذين وأهم الحاج من وأليس الداج من هو ج ج د
ًا دج مـن نحوهم أوأ حمال أوأ أجير من ًا دّب بَّمعنى دجيج وأمنه دبَّيب

 .الدجاج

 .: مظلمدجوجي وأليل

 .: تغيمتالسماء وأدججت

 .: شأاكمدجج وأفارس

ّطُىشأكته في تدجج وأقد  .بَّها : تغ

ًا إليك خضت ر ج د ًا خضـت كأّنـي ديجـور ًا بَّحـر وأأقبـل مسجـور
 .وأدياجيـره بَّدياجيـه الليـل

 .ديجوري وأأسـود

يأّخذ صغير نهر وأهو وأدجيل دجلة أنهما وأرجيل رجل عندي ل ج د
 .دجلة من

 .بَّالدجال شأبه : كذابدجال : رجلالمجاز وأمن
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ّبس إذا فلن وأدجل ّوه ل ّفل يقال كما الدّجال فعل وأفعل وأم إذا ط
 .بَّالذهب : مموهمدجل : سيفوأمنه طفيل فعل فعل

ّوهمدجـل وأبَّعير  .بَّالذهـب : ممـ

 .بَّالقطُران : مطُلّيمدّجل وأبَّعير

معه وأمن بَّالدّجال شأبهت الزحمة كثيرة : عظيمةدجالة وأرفقة
 .وأكثرتهم

 .الظلمة وأهي جنة الدجنة : جعلتقول ن ج د

ًا فتطُايـروأا جنـًة الدجنـة : جعلـواالله رحمه قال وأل خبب فل هون
 .أياما منذ دجن في وأنحـن إعناق

ذاتا السحابَّة وأهي وأداجنة دجن يوما وأهذا وأالدى الغيم إظلل وأهو
ًا : داماالمطُر وأأدجن وأأدجنت السماء وأدجنت الدجن  .أيام

البيوتا دوأاجن وأمنه يرما فلم : أقامابَّالمكان : دجنالمجاز وأمن
 .طائر أوأ شأاة أوأ كلب من ألف ما وأهي

 .يتركونه فما : ألقوهلؤمهم في وأدجنوا فسقه في وأدجن

الضحى شأمس من أحسن وأهو الظلم وأهي دًجى ذاتا ليلة ي ج د
 .داج وأليل الدجى وأبَّدر

ًا داج : وأالليلقال  .وأأدجى الليل دجا وأقد جلبابَّه كنف

ّله جسده غاطُى : سابَّغداج : ثوبالمجاز وأمن  .ك

 .: سبغثوبَّه عليه وأدجا

 .شأعره عليه وأدجا

 .شأاتك حمـل تعـرف : بَّـملعرابَّـي وأقيـل

 .فسترتها وأفت أي شأعرتها وأدجت خاصرتها استفاضت : إذاقال
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 .السلما دجا مذ ذلك كان وأما

 .داج السلما وأثوب ذلك وأكان

 .وأالخصب المن عليهم وأدجا

 .داج عيش لفي وأإنه

 .ستره : سدلتالبيت وأأدجيت

 .العداوأة : يساتـركيداجيك وأفلن

ًا : طردهدحره ر ح د ًا     جانب     كل     من     وأيقذفون " دحور " دحور
 .الله رحمة من مدحور وأالشيطُان

 .الظفر وأسقوطا الصبع تشعث وأهو داحس بَّي ما س ح د

ًا كنت إن إبَّهاماك : تشاختمزرد قال داحس من بَّرئا وأل كاذبَّ
 .وأتشنـج وأكناع

ًا فسمع الليالـي بَّعـض فـي الحجـاج وأخـرج ً صوت  .هائل

ٍر صاحب هذا كان : إنفقال تحـدث فـل داحـس أوأ قـادح أوأ عائ
وأجع أوأ رمـد صاحـب أي قفـاه مـن لسانـه فأّخـرج وأإل شأيـأّ

 .ضرس

: تركتهللموتا فارتكض الجرح أصابَّه إذا وأالدابَّة للرجل يقال
 .بَّرجله وأيفحص يدحض

ًا : زلقترجله دحضت ض ح د ًا دحض  .وأدحوض

 .قدمه فلن وأأدحض

 .مدحـاض وأمزلقـة

 .وأالدحاض المداحض على وأوأقعـوا
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 .القدما مدحضة وأهذه

 .دحض وأمكان

عن البعير حاد وأحادكما حذاره اليشكري وأنّجى : رديتقال
 .داحضة وأحجتهم حجته : دحضتالمجاز وأمن الدحض

 .: زالتالسماء بَّطُن عن الشمس وأدحضت

 .تقبله فلم بَّه : رمتالفحل بَّماء الرحم دحقت ق ح د

 .: أجهضتـهبَّولدهـا الحامـل وأدحقـت

 .دحيـق وأوألـد

 .: وألدتـهبَّـه : دحقـتوأقيـل

دحوق وأهي الولدة بَّعد رحمها تخـرج أن وأهـو دحـاق وأأصابَّهـا
 .وأداحق

 .دحيق وأهو الخير من : بَّاعدهالله وأأدحقه

 .دحيق سحيق وأهو وأأدحقه الله : أسحقهتقول

ّيقة غاامضة حفرة وأهو دحل في توارى ل ح د وأاسعـة العلى ض
 .السفـل

الصائـد وأنصـب الدحـول فـي فتواروأا بَّالذحـول : طلبـواتقـول
 .داحـول الواحـد للحمـر مصائـد وأهـي الدوأاحيـل

 .الماء أكلها مما جوانبها تكسر وأهو تلجف : ذاتادحول وأبَّئـر

ّدهـا بَّسطُها أي دحاها ثم مجتمعة الرض الله خلق وأ ح د وأم
ّبـاز يأّخـذ كمـا وأوأّسعهـا  .فيدحوها الفرزدقـة الخ

للعـب وأيقـال بَّالبصر اللمح مثل الرقاقة : يدحوالروأمّي ابَّن قال
 .مكانه عن وأأزله ارمه أي وأادحه : ابَّعدبَّالجـوز
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 .: كشفهالرض عن الحصى المطُر وأدحا

 .الداحّي في البيض وأكأّنهن

ّيها في النعامة وأبَّاضت تبسطُه أي تدحوه لنها مفرخها وأهو أدح
 .وأتوّسعه

ًا فلن دخر ر خ د ًا وأدخر دخور  .: ذلدخر

ًا وأمر ًا صاغار  .داخر

 .الله وأأدخره

 .داخر وأالخر فاخر : الوألوأتقول

 .فلـان دخيـل هـو ل خ د س خ د

 .كلها أموره في يداخلـه الـذي وأهـو

دخلء وأهم منهم وأليس معهم انتسب إذا فلن بَّني في دخيل وأهو
 .مداخلة وأمفاصله فيهم

فـي بَّعضـه وأدوأخـل المحكـم المدمج وأهو مداخل الدرع وأحلق
 .بَّعـض

ًا يدخل أن وأهـو دخـال إبَّلـه وأسقـى بَّعيرين بَّين شأرب قد بَّعير
 .ناهلين

 .جسده مايلي وأهو إزارك داخلة وأاغاسل

وأأنـا أمـره بَّاطـن وأهـي الدخلـة وأعفيـف الدخلة لخبيث وأإنه
 .: عيـبوأدخـل دخـل وأفيـه أمـرك بَّدخلـة عالـم

 .وأمسروأف مدخول وأطعاما مدخول وأشأـيء

 .الجوف : عفنةمدخولة وأنخلة
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 .: عيبتسلعتك دخلت وأقد

 .خّب أي وأدخمسة جربَّزة فيه س خ د

 .وأالدوأاخـن الدخـان سطُـع ن خ د

 .: ارتفـعالدخـان وأدخـن

لكثرة : فسدتاتدخن وأدخنت تدخن دخانها : سطُعالنار وأدخنت
 .دخانها

ًا الطُبيخ وأدخن  .طعمـه علـى الدخـان : غالبدخن

 .بَّخور وأهي وأالدخنة الدخان : منثيابَّه وأدخن

ّدخن الرجل وأتدّخن  .منهما وأا

 ". دخـن علـى : " هدنـةالمجـاز وأمـن حطُب وأهذا

 .وأالطُبيخ النار دخن مـن استعيـر

 .: فاسدهالخلق دخن وأهو

 .: سطُعالغبار وأدخن

النقع إذا محضيـر أهـوج أكسائها على الوحش : وأاستلحمقال
ّدة من متنه في يتراءى ما وأهو دخن السيف متن وأفي دخن شأ

 .سواد من الصفاء

 .دخان يغشاها كأّنما رمدة : حارةدخنانة سخنانة وأليلة

 .بَّالصابَّع وأالضرب اللعب وأهو وأالددا وأالددن الدد في هو د د د

ٌد وأرجل  .دد

الضحى آل بَّهم احزأل لما ظعنهم : وأاستطُربَّتالطُرماح قال
ًا ِد داعب من ناشأطُ ِد  .فلن وأدأدد َد
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ّديدبَّـان تنـم ل وأقالوا يفاع على الديدبَّان : أقامواقال ب د د لل
 .الربَّيئة وأهو

 .وأديدبَّان : ديدبياقل

ّدوأدما هو د د أحمر الّسمر من يخرج صمغ وأهو الدما كلون أوأ كال
 .عادته أي كذا يفعل أن ديدنه ن

 .: كهاماددان وأسيف

ّوأ وأدرأ البـلء عنـه درأ أ ر د  .: دفعـهالعـد

 .لناقتـه الزمـاما وأدرأ

ٍإ ذوأ وأفلـان ّيتدر  .أعدائه دفع على : قو

ألقى ثم درأة الحصى فدرأ المسجد عنه الله رضي عر وأدخل
ًا دفعه أي رداءه عليه ّوي  .له مس

 .: دافعهوأدارأه

 .: تدافعواوأتدارؤا

ّدارؤا الخصومة في وأتدارؤا  .وأا

 .الذريعة وأهي للصيد دريئـة وأاتخذ

ّطُعن دريئة وأاتخذوأا  .الطُعن عليها يتعلمون حلقة وأهي لل

 .الظلما يدرأ كأّنه : طلـعالكوكـب : درأالمجـاز وأمـن

 .: أضاءتاالنار وأدرأتا

 .: هجمواعلينا وأدرؤا

 .عليهم السيل وأدرأ
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ّدوأا ّوأ وأدرء السيل درء وأر  .العد

 .: عالمبَّه درب وأهو وأتدّرب دربَّة بَّالمر درب ب ر د

 .دربَّة اتخذته حتى عنك يعفو وأمازال

ّدهان الحلم : وأفيقال من ممنجاة الصدق وأفي دربَّة العفو وأفي إ
مجرب وأهو عليه وأدّربَّته الصيد على البازي وأدرب فاصدق الشر

 .مدرب

 .الروأما دروأب وأدخلوا

ّدوأا ًا كان إذا بَّابَّه وأهو السكر درب وأس  .وأاسع

 .قرن بَّعد قرن درج ج ر د

 .: انقرضوادرجوا قوما آثار وأهذه

ً تـرك وأما : ماتافلن وأدرج  .نسـل

ًا وأالصبّي الشيخ وأدرج ًا وأهو درجان  .مشيهم

 .بَّالنمائم القوما بَّين : يدرجدّراج وأفلن

 .وأالـدرج الدرجـة في وأرقي

 .: طواهالكتاب وأأدرج

ّيب وأأدرج  .وأثنيـه طيـه في أي درجه في : جعلهالكتاب في الكت

 .معاوأزهـا فـي صبيهـا المـرأة وأأدرجـت

ّقـاهوأاستدرجـه من هلكته استدعى وأقيل درجة إلى درجة مـن : ر
 .ماتا إذا درج

ًا مدرجة داره وأاتخذوأا ًاوأمدرج  .: ممتر
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ًا الرامساتا لعافي : أمسىالعجاج قال :المجـاز وأمـن مدرج
 .رفيعة درجـة لفلـان

 .الحق مدارج في وأامش

 .البيان مدرجة فإنه بَّالنحو وأعليك

ّله وأ  .أدراجه " وأاستمر الضب درج " خ

 .الرياح " وأدرج الرياح أدراج دمه " ذهب وأ

درج وأهم الرياح درج مغلس - د بَّع القوما دماء : ذهبتقال
 .السيول

َيهرمة ابَّن قال  .وأالنصب بَّالرفع : ُروأ

ّد " مـن " وأ الـدرج السيـل علـم : " قـدوأيقـال عـن الفـراتا يـر
إلى وأدّرجه نعصيك ل يديك درج وأنحن يديك درج " وأأنـا أدراجـه

ّوده :المر هذا  .إليه وأتدّرج منزلة إلى منزلة من رقاه كأّنما إياه ع

ٌد وأبَّه درد وأرجال أدرد رجل د ر د إلى السنان تحاتا وأهو در
 .السناخ

ّي من أسفل وأهو وأتعلـو يسفـل لنـه النبيـذ عكـر وأهـو الدرد
 .الصفوة

 .وأدرادره بَّدردره البسرة الشيخ وألك

قلما ماؤه يجيش البحر في موضع وأهو الدردوأر في فلن وأوأقع
 .فيه وأقعت سفينة تسلم

 .دردبَّيس وأعجوز دردبَّيس وأداهية

ًا الحلوبَّة وأدّرتا اللبن در ر ر د ًا دّر درها وأغازر دروأر وأناقة وأدروأر
 .لبنها أي
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 .وأدرر درة وألهـا مدرار وأسحابَّة

 .درر وأسمـاء

وأكوكب ِدررك فاحمنـي دررك : حرمتنـيوأتقـول بَّالـدرة وأعلـاه
 .اللؤلؤ كبار وأهو الدر إلى نسبت الدراري وأطلعت دري

اللـه نعمـة وأاستـدّر الـرزق أخلـاف لـك اللـه : أدّرالمجـاز وأمن
 .بَّالشكـر

ّد الهدايا " استدّروأا الحديـث بَّعـض وأفـي دّرك " وألله الظروأف بَّر
 .دّرك دّر وأل

 .الجـري : كثيردرير وأفرس

 .عدوأه فـي مستـدّر وأفلـان

 .: تابَّعتهالضرب عليه وأأدررتا

ًا : امتلتاالعروأق وأدّرتا  .دم

 .الغضب يدره عرق جبينه وأعلى

 .خيرها كثر إذا أهلها على الدنيا وأدرتا

 .: أخرجهعنده بَّما وأدر

 .وأخراجهم فيؤهم : كثرالمسلمين حلوبَّة وأدرتا

ً : فتلتهالمغزل المرأة وأأدرتا ًا فتل  .شأديد

ّقق ز ر د  .الدروأز ثقل يؤذيه منعم وأفلن الدروأز الخياطا د

 .وأالخياطين : للسفلةدرزة أوألد وأهم
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بَّلـى إلـى وأالجديـد حسين بَّا : ياالهللّي جدرة بَّن حبيب قال
تعالى الله رضي علّي بَّن زيد يريد وأطـاروأا أسلمـوك درزة أوألـاد
 .عنهما

ًا درس وأقد وأمدروأس دارس ربَّع س ر د الرياح وأدرسته دروأس
ًا ّفته عليه : تكررتادرس  .فع

ًا الحنطُة : درسالمجاز وأمن  .: داسهادراس

ّيادة ابَّن قال درس مما سمراء الفاق ازديار بَّعض من : يكفيكم
 .: راضهاالناقة وأدرس الوأراق كقعـاب بَّمقنعـاتا مخراق ابَّن

 .: مجّربمدّرس وأرجل

ًا قراءتـه : كـررللحفظ الكتاب وأدرس غايره وأدرس وأدراسة درسـ
 .حفظوه حتى وأتدارسوه مدارسة الكتاب وأدارسته

 .التوراة فيه تدرس بَّيت وأهو مدراسهـم فـي اليهـود وأاجتمعت

 .: نكحهاالمرأة وأدرس

 .: حاضتوأدرست

 .أدراس : أبَّـاوأالفلهـم إدريـس : أبَّـاالعوف وأيكنى

 .وأدريس درس فهـو : أخلـقالثـوب وأدرس

ًا وأتدّرست ً وأتسّملت أدراس ًا وألبس أسمال ًا وأبَّسط دريس دريس
ًا أي ًا ثوبَّ ًا وأبَّساطـ  .خلق

ً النعمان مجلس في رجل وأقتل :الرجل فقال بَّقتله فأّمر رجل
ّيع جاره الملك أيقتل وأخضب جليسه قتل إذا : نعمقال ذماره وأيض

 .بَّساطه أي دريسه

ّللوه حتى فيه الناس مشـي : كثـرمـدروأس وأطريـق  .ذ
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 .: طريقهاالنعم مدرسة وأهذه

 .: قارفهاالذنوب وأدارس

 .حجته أخطُأّ " لمن نفقه الدريص " ضّل ص ر د

 .الفـأّر جحـرة وأأصلـه مهلكـة ": فـي أدراص أما في " وأوأقعوا

الليل إذا قيس من بَّأّغادر مضلة بَّـأّرض أدراص أما : وأمـاقال
ّدرع وأتدّرع دارع وأرجل وأاسع درع وألها سابَّغة درع له أظلما وأا
ًا مدرعًة وألبس غايره وأدّرعه  .وأمدرع

ّدما : سوداءدرعاء وأشأاة ٌع وأشأاء المق  .در

 .: تقدمااليسر في وأاندرع

ّدرعالمجاز وأمن ّدرع الليل : ا  .الخوف وأا

من ضرب : وأهوبَّالدرق الرجالة وأأقبلت بَّدرقته اتقاه ق ر د
 .الترسة

 .الطفال وأهم وأدرادق بَّدوأرق وأجاء

ليس درادق أقمار وأجوههـم كأّنمـا صغار صبيـة لـول : تاللـهقال
ّبار ملٌك رآني لما نار تشّب أن إل بَّالليل دثار لهم وأضح ما بَّبابَّه ج

 .حاجته منه وأأدرك بَّه لحق أي أدركه حتى طلبـه ك ر د النهار

 .الثمر وأأدرك

 .إناها : بَّلغتالقدر وأأدركت

ّوألهـم آخرهـم : لحقالقوما وأتدارك  .بَّأّ

 .الـأّوأل الثـري الثانـي الثـري : أدركالثريـان وأتـدارك

 .يروأمه لما : مدركدّراك وأرج
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 .ادرك : بَّمعنـى: وأدراكالخنساء قالت

ّنـي " اللهـم وأ  .إدراكها على " أي الحاجة درك على أع

ما أي التبعة من اللحق وأهو خلصه فعلّي درك من أدركه وأما
 .منها يلحقه

 .بَّالتوبَّة منه فرطا ما وأتدارك بَّرحته الله وأتداركه

 .وأاستدركه بَّالصواب الرأي خطُأّ وأتدارك

 .قولـه عليـه وأاستدرك

 .الطُريدة درك وأفـرس

ّواص وأبَّلـغ الطُرائـد وأدرك الوأابَّـد قيـد : فـرسوأتقـول درك الغـ
 .النار درك وأنـه قعـره وأهـو البحـر

 .وأتقاطرتا وأتلحقت الخبار وأتداركت

 .: تابَّعهالطُعن وأدارك

 .دراك وأطعن

 .الخطُو يقارب أي ثقلها من تحتها يدرما بَّخريطُة جاء ما ر د

ًا وأالشيـخ الصبـي درما وأقد وأالقنفذ الرنب مشية وأهـو درمانـ
 .وأنحوهما

 .: الدرامةللرنب وأيقال

 .: تحاتتأسنانه وأدرمت

 .: أدرماأدرد وأرجـل

درماء وأامـرأة اللحـم فـي لغيبوبَّتـه لـه حجـم : لأدرما وأكعـب
 .الكعوب درما وأهّن المرافق
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الترمق وأيكسو الدرمق : يطُعمفقال الدره صفوان بَّن خالد وأذكر
ّواري الخبز أي  .مثله وأالدرمك اللين وأالثوب الح

ّدتها وأقضض خشونتها ذهبت قد : ملساءدرمة : درعالمجاز وأمن ج
 .وأانسحقت

ًا - ضياف لل أوأقد من خير : ياقال ما وأدك : كثيرةزهمة جحمه نار
 .بَّها يطُبخ

 .أملس : مستوأدرما وأمكان

ّقي وأالحماما درن وأثوبَّه جلده درن ن ر د  .الدرن ين

 .الـأّردان درن : هـووأتقول

 .دفـر : أماقيـل كمـا درن : أماللدنيـا وأيقـال

:وأتقول : دغاينةالبصرة وأأهل : درينةالحمق الوفة أهل وأيسّمـى
ًا كنت لو الزاربَّّي داره وأفي ردينة تثقفك لم درينـه يـا رمح

وأيشبه ثوب أوأ بَّساطا من خمٌل له ما وأهو درنوك : جمعوأالدرانيك
 .البعير وأبَّر بَّه

 .وأدرية دراية الشيء دريت ي ر د

ّدريتـه وأدريته يدريك وأما بَّكذا أدراك وأما :وأداريتـه : ختلتـهوأا
 .تخاتله كأّنك الملطفة وأهي بَّالمداراة وأعليك خاتلته

ّدريت  .تحينتها : بَّمعنىغافلته وأا

ّذري تراني : أمـاقال ّدري أ وأهو غارري وأتدّرى جمل غاـراتا وأأ
 .السرخارة وأهو بَّالمدري شأعره يعقص

وأمـن وأمرسل مثنى في المداري : تضلالقيس امرؤ قال
الشعر بَّمدري شأبه القرن وأهو بَّالمدري الثـور : نطُحـهالمجـاز

 .طرفه حدة في
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وأفلن دسته عن له فزحف قوله أعجبه تا س د : نطُحهوأيقال
 .حاذق شأطُرنجي أي :الدست حسن

 .: دفعهوأدفره دسره ر س د

دسـره شأـيء هـو إنمـا زكـاة العنبـر فـي " ليـس الحديـث وأفي
وأهو دسار : جمعوأالدسر اللواح ذاتا فـي " وأركبـوا البحـر

 .المسمار

ّد الليف من خيط وأقيل ّدة : طعنهبَّالرمح وأدسره اللواح بَّه تش بَّش
 .مدسر وأرجل

 .: بَّضعهاالمرأة : دسرالمجاز وأمن

فقد شأيء تحت أخفيته شأيء وأكل التراب في الشيء دّس س د
بَّّصاصة العظاية شأبه دوأيبة وأهي الدّساسة سميت وأمنه دسسته

ًا ترى ل ًا التراب تحت مندّسة هي إنما شأمس  .أبَّد

ًا يبعثونه : لمنقومه دسيس وأهذا  .بَّالخبار ليأّتيهم سر

ّكاها : نقيضنفسه وأدّسى  .البازي كتقّضى دسس أصله ز

 .وأاحدة بَّمّرة فيه إلى : أخرجهاحرته البعير دسع

ملء : قاءوأدسعاتا وأدسعتين دسعة الرجل : دسعالمجاز وأمن
 .الفم

 .العطُاء يجـزل أي يدسـع وأفلن

وأزوأجتك وأالبَّل الخيل على أحملك ألم آدما : " ابَّنالحديث وأفي
هو : للملك" يقـال ذلـك شأكـر فأّيـن وأتدسـع تربَّع وأجعلتك النساء

ضخم فلن وأمنه العطُاء وأيجزل المربَّاع يأّخذ أي وأيدسع يربَّع
 .الجزيلة العطُية وأهي الدسائع لمعطُاء وأإنه الدسيعة

وأيقال وأالمآثر الدسائع ذي - ة أمّي بَّني عيص العيص : فيقال
 .: الدسيعةالكريمة وأالمائدة الواسعة للجفنة
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 .جوانبه من يفيض : ملنديسق حوض ق س د

 .جريه اشأتد إذا الّسراب وأهو الديسق الرض على وأترقرق

من علوا : وأإنرؤبَّة وأقال ديسق وأسراب فيهق : صحراءوأتقول
ًا غاديرا الل بَّه ألقى فيهقا فيف خرق من بَّديسق وأجاءوأا ديسق
 .الطُشتخان وأهو فالوذ

 .وأالشحم اللحم وأدك وأهو الدسم كثير طعاما ما س د

ًا الطُعاما دسم وأقد :وأتدسموا دسم وأجـوز دسمـة وأمرقة دسم
 .الدسم أكلوا

يتدسم يأّتها من وأل يعار مستعيرها ل القرد ككّف : وأقدرقال
دسم وأقوما : وأسخهاالثياب أدسم وأهو فتدسمت ثيابَّه وأدسم
 .الثياب

ّدهالخرق وأدسم ّدسـاما : س  .الّسـداد وأهـو بَّال

 .الفـم مدسومـة وأقـاروأرة

 .فتيلة فيه : جعلالجـرح وأدسـم

ّلى : أدسميللمستحاضة وأيقال  .وأص

 .فيه فائدة ل : لمندسم ديسم في : ماالمجاز وأمن

 .: أطعموهمسبالهم وأدسموا

يعاب : للذيالثوبَّين وأأطلس الثوبَّين وأدنس الثوبَّين أدسم وأفلن
 .مروأءته أوأ دينه في

ًا أوأذما جهـم بَّـن عامـر إن هم : لقال وأما دسم ثياب في جح
كالحمـرة الدسـم مصـدر وأهـي فيـك خيـر ل أي دسمـة إل أنـت

 .وأنحوهـا
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 .: جامعهاالمـرأة وأدسـم

بَّالفتح يدعب وأالكسر بَّالفتح وأدعب دعب وأقد دعابَّة فيه ب ع د
 .فيهما

 .يستملح بَّما وأتكلم مزح إذا وأدعب داعب وأرجل

وأداعبـه قطُـب عبـس وأالمنافـق لعـب دعـب : المؤمـنوأيقال
 .وأتداعبوا مداعبـة

 .دوأاعب وأمياه جريه في : يستنداعب : ماءالمجاز وأمن

بَّعقدته ترى أن وأالنفس العين تقر : وألكنالهذلي صخر أبَّو قال
دوأاعب وأرياح شأيء بَّكل : تذهبداعبة وأريح دوأاعب زرق فضلتا

 .الرياح بَّها : لعبتتقول كما

ّدة وأهو الدعج : بَّينةدعجاء عين ج ع د .البياض شأدة مع السواد شأ

 .أدعج : ليلالمجاز وأمن

ليـل أعجـاز في تسور أبَّلجا صبح أعناق بَّدتا : حتىالعجاج قال
 .الصبح وأبَّياض الليل سواد أراد أدعجـا

وأالتي وأالعشروأن الثامنة وأهما وأدهماءه الشهر دعجاء وأبَّلغنا
 .بَّعدها

 .سوادها شأدة : يرادوأالقوائم وأالرأس القرنين أدعج : ثوروأيقال

أسفع - قرا ال وأاضح وأالعين القرنين أدعج : جرىالرمة ذوأ قال
ّدين  .أدعج الوحشي الثور جعل بَّارح بَّالبين الخ

 .بَّياض عينيه في وأليس

 .دعارة وأفيـه فاجـر : خبيـثداعـر رجـل

 .الدخان : كثيردعر وأعود ناعر فتنة كل في داعر : فلنوأتقول
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ًا يحملن بَّسحر قلب بَّطُن مـن : أقبلـنقال ًا فحمـ ّيـد غايـر ج
ً أسود دعـر : مطُاعنةمداعسة بَّينهم س ع د البقر كأّعيان صلّل

 .مداعس وأرماح مدعس وأرمح مدعس وأرجل بَّالرماح

من قيران وأهي بَّالدعاص وأنزلوا النقا كدعص كفل لها ص ع د
 .مجتمعة الرمل

ّع ع ع د  .بَّجفوة : دفعهاليتيم د

 .يكتنز حتى : حركهوأغايره المكيال وأدعدع

 .: مملوءةمدعدعة وأجفنة

 .الخلخال مدعدعة وأارأة

وأبَّيت وأدعم وأدعمة وأدعائم بَّدعامة فدعمه حائطُه مال ما ع د
إليـه فتسنـد يقـع أن فيريـد يميل الذي فالمدعوما وأمعمود مدعوما

كالسقـف ثقلـه يتحامـل الـذي وأالمعمـود بَّـه يستمسـك مـا
ّدعم بَّالساطين فتمسكـه  .عليها : اتكأّالدعامة على الحائط وأا

:العشى قال وأسندهم : لسيدهمقومه دعامة : هوالمجاز وأمن
 .قومهـم دعائـم وأهـم دعامة فرعا كان أبَّوينـا كـل

 .السلما دعائم فلن وأأقاما

ًا وأدعمت  .وأقويته : أعنتهفلن

 .المـور بَّـه يتماسـك : ممـاالمـور دعائم من وأهذا

 .أموري في عليك أدعم وأأنـا

 .تماسك وأل قوة ل أي بَّي دعم وأل دعم ذوأ وأفلن

وأ ع د شأحم وأركيها في جارية دعم بَّليلي لكن بَّـي دعـم : لقال
ًا دعوتا  .بَّه وأصحت : ناديتهوأبَّفلن فلن
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 .مجيب وأل داع بَّالدار وأما

 .: ندبَّهالميـت تدعـو وأالنادبَّة

 .: وأازيداهتقول

 .القتال إلى وأدعاه الوليمة إلى وأدعاه

 .وأالمغفـرة بَّالعافيـة اللـه وأدعـا وأعليه له الله وأدعا

 .اللـه داعـي وأالنبـي

 .وأالضللة الباطل وأدعاة الحـق دعـاة وأهـم

 .للرحيل وأتداعوا

ٌي بَّالدار وأما  .يدعو أحد أي دعو

 .صريخهم وأهي الخيل داعية وأأجيبوا

 .: اعتزوأاالحرب في وأتداعوا

ّدعى دعوى وأبَّينهم  .بَّاطلة دعوى فلن وأا

 .فلن دعوة وأشأهدنا

 .الدعوة بَّين دعّي وأهو

 .بَّه : أنزلهيكره بَّما الله : دعاهالمجاز وأمن

عليكا سرتا العيون نـاما إذا بَّأّفعى رجل من اللـه : دعـاكقال
ًا وأدعوتـه  .: سّميتـهزيـد

 .بَّينكم الشيء هذا تدعـون وأمـا

ما ليدعو الضرع في يترك : مااللبن وأداعية اللبن داعَي وأدع
 .بَّعده
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ّدة تدعو وأالداعية  .الما

 .: صروأفهالدهر دوأاعي وأأصابَّتهم

 .: أحاجيكأداعيك وأأنا

 .بَّها يتداعون أدعيًة وأبَّينهم

دعاك " وأما بَّفاكهـة     فيهـا     يدعـون " : استحضـرهبَّالكتـاب وأدعـا
 .كذا فعلت أن إلى

ّطُيب أنفه وأدعا  .فطُلبه رائحته وأجد إذا ال

الفوارس ذي من لمرتعـه مجتـازال بَّوهبين : أمسىالرمة ذوأ قال
: اجتمعتجانب كل من القبائل عليهم وأتداعت الربَّب أنفه تدعو
 .بَّالعداوأة وأتأّلبت عليه

 .بَّذلك نفسه عن : يخبرفعاله بَّكرما يدعي وأفلن

كالفنيق شأرفاتا بَّذي تدعى خوصاء كّل إل يبق : فلمقال
بَّذلك عرفت رؤيت إذا منها أشأرف وأما بَّهاديهـا أي المخاطر

 .بَّه نفسها عن تخبر فكأّنها

وألكن له بَّغضه من بَّاسمه يذكره ما أي فلن بَّاسم فلن يدعو وأما
 .بَّلقب يلقبه

الحرب في المناقب وأهي وأمداع مساٍع لذوأ : وأإنهأوأس قال
 .خاصة

المداعـي إن لهم قسمت قد الحواريون : وأهموأجزة أبَّو قال
عليهم وأتداعينا الحيطُان عليهم وأتداعت تقسم وأالمساعـي

 .عليهم : هدمناهاجوانبها من الحيطُان

 .هلكت أوأ : هزلتفلن بَّني إبَّل : تداعتالمجاز مجاز وأمن
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أحيا وأأن تداعت حمولتـي رأيـت أن مني : تباعدالرمة ذوأ قال
 .الخلسة وأهي الدغارة فـي قطُـع ل ر غ د قطُيع عليك

ّغاار الدعار من وأفلن  .وأالد

ّفي ل " وأدغاري : بَّمعنىتصافوهم وأل عليهم ادغاروأا " أي ص
 .الدفع الدغار وأأصل تلبثوهم وأل بَّغتة عليهم اقتحموا

في يموج الذي العظم وأهي داغاصة كأّنه حتى سمن ص غ د
 .الركبة

 .دغادغاة الصبي دغادغ غ د غ د

ٍة : دغادغاهالمجاز وأمن  .عرضه في بَّها : طعنبَّكلم

:الوأل دغافل غافلة في وأكبير دغافل فطُنة في صغير : ربتقول
ّي النسابَّة  .الفيل وألد وأالثاني البكر

ّدغاـل فـي دخـل ل غ د الذي الملتف وأالشجر الغيل نحـو : وأهـوال
 .وأالغيلة للختل فيه يتوارى

وأل مغمضة سار عن نارك عين : لحاله يصف الكميت قال
 .خفض أي طوطيء الذي المكان وأالدغال الطُيطُاء محلتك

ّنـاوأقال ليل ظلمة في تنسـّل الحبل القـوما أعيـت مـا إذا : إ
كثر إذا الوأدية بَّطُون وأهي مداغال في : اندسواقولهم وأمنه وأدغال

 .وأالتف شأجرها

ً الرض وأدغالت  .دغال ذاتا : صارتادغال

 .الصيد لختل خفّي مكان في : دخلالقانص وأدغال

ً الباطل : اتخذوأاالمجاز وأمن أي دغال وأفيه فلن دغال وأمنه دغال
 .وأريبة فساد
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ًا فيه : دغالقيل مريب مدخل دخل وأإذا نغل دغال وأهو تشبيه
 .القنص لختل يدغال الذي بَّالقانص

 .يفسده ما فيه : أدخلالمر في وأأدغال

 .غاوائله وأهي لدغااوأله فلن وأعاد

 .الخطُـم سـواد وأهـي دغامـة وأفيـه أدغاـم هـو

ترى " أي أدغاـم " الذئـب ينـل لـم بَّمـا يغبـط لمـن مثـل وأفـي
 .جائع وأهو وألغ قد أنه فيظن دغامته

 .: أدخلهالفرس فم في اللجاما وأأدغام

 .الحرف في الحرف : أدغامالمجاز وأمن

 .وأأدغامك الله وأأرغامك

ّفأّ وأدفاءة دفأّ البرد من دفيء أ ف د ّدفأّ وأتد  .وأاستدفأّ وأا

وأمـا دفـيء وأمكـان البرد من وأأدفأّه ليلتنا وأدفؤتا يومنا وأدفؤ
مـا " وأهـو دفء     فيهـا     لكـم " وأ يدفئـه ثـوب أي دفء عليـه

الكسية منها يتخذ لنه وأالشعر وأالصوف الوبَّر من بَّـه استدفـيء
 .وأغايرها وأالخبية

 .دفأّى وأامرأة دفآن وأرجل

ّفئة مدفئة : إبَّـلالمجـاز وأمن ًا يدفيء بَّعضها لن : كثيرةوأمد بَّعض
 .بَّأّوأبَّارها البيوتا تبنى وأقيل أدفأّته تخللها وأمن

من أثباجهّن على مدفئاتا صاحب يضيع : وأكيفالشماخ قال
 .وأأوأبَّارها شأحومها يدفئها أي الفاء بَّفتح وأروأي الصقيع

ًا وأأدفأّتا ًأّ وأأعطُيته عطُاءه : أجزلتوأدفأّته فلن ًا دف  .كثير
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ُءقال البلـاد شأـرق بَّه يعيش أمه ابَّن وأدفء مروأان ابَّن : فدف
 .فيـه الـدوأد وأوأقـوع النتـن وأهـو دفـر فيـه لحـم وأغاربَّهـا

 .كنيتها وأهي دفر أما الله وألعن دفرة وأالدنيـا

ًا دفرا الشيء دفر وأقد وأهي دفر وأهو دفراء وأهي أدفر وأهو وأدفر
 .دفرة

 .الحديـد رائحة : يراددفراء وأكتيبة

 .وأدفـره دفـره وأشأممـت

 .دفـار : يـاللمـة وأيقـال

ّني وأدفرته  .: دفعتهع

 .صدره في وأدفر

 .فادفره منك دنا وأإذا

 .عني دفعته ع ف د

 .صدره في وأدفعت

 .المكروأه عنك الله وأدفع

 .الدفاع أحسن عنك الله وأدافع

 .السـواء تعالـى اللـه وأاستدفـع

ً إليه وأدفـع  .مال

 .فاندفع وأدفعته

ّفاع دفوع وأرجل  .المكـارما عـن مدفـع وأهو وأمدفع وأد

 .فتدفـع وأدفعتـه
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 .دفعـة وأجـاؤا

ًا وأأعطُـاه  .بَّمرة أي دفعًة ألف

 .مطُر من دفعة وأانصبت

ًا عليه وأرأيت ًا دم  .دفع

 .العظيم السيل وأهو بَّدفاع الوادي وأجاء

أحد كل يدفعه الذي الفقير : وأهومدفع مدقع : فلنالمجاز وأمن
 .نفسه عن

ّفع وأبَّعير ًا رد للحمل قّرب إذا أهله على : كريممد  .بَّه ضن

ّفع كّل للظعان : وأقربَّنالرمة ذوأ قال يوفـى البـزل من مد
ينتهي أي كذا مكـان إلـى يدفـع طريـق وأهـذا غااربَّـه بَّالحويـة

 .إليه

 .إليه : انتهىفلن إلى فلن وأدفع

 .كـذا أمـر إلى وأدفعت

 .: مضطُـرإليـه مدفـوع وأأنـا

 .إليهم عنا انصرفت إذا فلن بَّني إلى فدفعناها سحابَّة وأغاشيتنا

 .: للكثيرالناس من دفاع وأجاءني

ّد يواضخ زجـل لـه بَّدفـاع صليت : حتىأحمر ابَّن قال الش
 .فيـه : مضـىالمـر فـي وأاندفـع وأالخببا وأالتقريب

 .سيره في : أسـرعالفـرس وأاندفـع

 .حامل وأهي ضرعها عظم إذا وألدها رأس على الناقة وأدفعت

 .حافـل فهـي التـاج بَّعـد ذلـك كان فإذا دافع وأناقة
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 .السيل وأتدافـع

غارضها وأنسعـا يداهـا تدافعت اليماني الغور من : إليكزهير وأقال
تدافع طلوح ذي بَّمدفع : وأأعجبنيسيار بَّن زيان وأقال قلقان
 .متدافع قول وأهذا حاما وأاليوما مشيها

 2الدال كتاب

 .وأالفتح بَّالضم الدف نقر ف ف د

ّفاف وأرجل  .الدفوف يعمل د

 .جنباه وأهما دفتيه وأعلى دفيه على يتقلب وأبَّاتا

ّفان بَّه وأصلـت بَّمـا تلـوى عنـق : لـهزهير قال كل يستفان وأد
الظعـان من الدفتين قريح حفاها على زجرتا وأوأانيـة ظعـان
 .الجنب ذاتا وأهي الدف بَّذاتا الله وأرماك

الدف وأذاتا الجّن أوألق من أشأفى أني أخبـر هـل : وأيحـكقال
ّفـة عليهـم وأدفـت ّفون جماعة عليهم : قدمتالعـراب مـن دا يد
 .الرزق وأطلب للنجعة

ّلين : السيروأالدفيف  .ال

ًا الطُائر وأدّف  .الرض على وأجله جناحيه : حركدفيف

 .: تهيأّالمر له وأاستدّف

من المصحف ضماما وأهما الدفتين بَّين ما : حفـظالمجـاز وأمـن
 .جانبيه

ّفتي وأقرع  .جلداه وأهما الطُبل د

 .جوانبها من ارتفع ما وأهي وأأسنادها الوأدية دفوف وأقطُعنا

 .وأتدفق الماء وأاندفق مدفوق وأماء يدفقه الماء دفق ق ف د
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 .الكوز وأاندفق

ّطُيرة في وأيقال ٍر : دافقوأنحوه الكوز انصباب عند ال  .خي

 .دمعه وأاندفق

العين ماء ترقرق حتى بَّـه ألـم طيـف مـن فؤادك : صباقال
 .راضية كعيشة دفق ذوأ : بَّمعنىدافق : ماءالمجاز وأمن فاندفقا

 .بَّمّرة : جاؤاوأاحدة دفقة القوما وأجاء

 .روأحـه اللـه وأدفـق

 .سيرها في : مندفقةدفاق وأناقـة

 .العنق أقصى وأهي الدفقي يمشي وأفلن

كيف ل ف د يتدفق حلمه بَّسفيه وأل بَّغافل تصنعون عمـا أنـا فمـا
لمن الحلى يقال كيف أما السفلى بَّالمنزلة هو لمن العلى يقال

ّدفلي من أمّر هو  .الحنظل هو وأقيل مّر شأجر وأهو ال

 .التراب في الشيء دفـن : نقال د

 .الميت وأدفن

 .دفين وأشأيء

 .دفائن وألفلن

كما للغرس وأضع إذا يدفن النوى وأهي وأدفائن دفينة معك وأهل
 .الفرسك بَّعجم يفعل

 .دفن وأركية

 .اندفـن حتـى التـراب فيـه الريـح : سفـتوأدفان دفن وأمنهل
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في يتوارى أن وأهو بَّاتّا إبَّاق فيه وأليـس دفـان فيـه العبـد وأهـذا
ّدفن وأقد يظهر ثم وأاليومين اليوما مصره  .ا

 .سره : دفنالمجاز وأمن

 .: للنحريرالغوامض عن وأيكشف الدفائن يثير وأفلن

 .شأره يظهر حتى بَّـه يعلـم ل الـذي وأهـو دفين داء وأفيه

كلهـا : أبَّياتهاالرمة ذي رائية في يقول من العرب من وأسمعت
 .معّماة غاامضة أي دفـن

 .دفون إل أنت وأما حياتك في نفسك : دفنتللخامل وأيقال

 .الهرما من أضراسها انسحقت التي وأهي الجذما دافنة وأناقة

 .بَّعينها روأضة هي نقرى دعوتكم وألكـن دقـرى موائدكـم

دقر من جمعها وأالدقاري الوارفة اللفاء : الروأضةالدفرى وأقيل
ًا  .يفيض حتى امتل إذا دقر

نبـت الضال يغم أنف نبتهـا تخيـل دقـرى : وأكأّنهـاالنمر قال
 .الواسعة : الـأّرضوأالبحـرة بَّحارهـا

البَّاطيل وأهي بَّالدقارير بَّعدها ثم بَّالقارير : جئتوأتقول
 .المستشنعة وأالكاذيب

د بَّالدقارير سليمى وأجاءتا عنه أرفعها كنت بَّكلـاما : تلجمـتقال
 .وأمدقع مدقع فقير ع ق

ّدة من التراب وأهي بَّالدقعاء : لصقوأدقع وأأدقع فلن أدقع وأقد شأ
 .الفقر

 .الفقر وأأدقعه

 .مدقع وأفقر
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 .فاندق وأالمدق وأالمدقة بَّالمدق الشيء دق ق ق د

ًا : يتبعنقال ّق المعطُير كمدق جأّبَّ ّقة الشيء وأد  .د

 .الهلل وأاستدق

ّق ّققه القلم وأأد  .وأد

دعسقه ليلة لهـن بَّاتـت الملح وأهي الدقة من اللحم مع بَّد وأل
ّقه بَّعيد العين غاائر مـن الدقْه كطُعم فيها السري طعم الش

 .السم بَّهذا عليها ينادوأن مكة بَّاعة وأسمعت

 .الدق حّمى وأأصابَّته

 .وأخس منه دق ما وأهو الشجر دق ترعى وأالبَّل

فـي الحوافـر أصـواتا وأهـي دقدقـة الهماليـج بَّهم وأدقدقت
ّددها سرعـة  .تر

 .الخير : قليلدقيق : رجلالمجاز وأمـن

ًا أعطُاني ما أي أجلني وأما أدقني فما وأأتيته  .شأيئ

ًا أثابَّه وأما ً وأل دق  .جل

 ". جليلة وأل دقيقة له " وأما

 .غانمك أي دقيقتك : كموأيقولون

 .المـال دقائـق من وأأعطُاه

 .الغنم : يريدوأالدقائق راعـي وأهـو

ًا اليوما منذ " غازلتني مثل وأفي ًا سمتني " أي دق  .خسفـ

ّقنـي ّقـة الحسـاب فـي وأدا  .مدا
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ّقـة لفلـان وأمـا  .د

 .مليحـة تكـن لـم إذا الدقـة لقليلـة وأإنهـا

 .دقيـق بَّكلـاما وأجاء

 .كلمـه فـي وأدقـق

ّقـت : لقـدوأيشّحـون الخيـر يمنعـون للذيـن وأيقـال بَّكم أد
 .الخسيس المور من الدقيق اتبع إذا الرجل أدق من أخلقكم

ّق وأيتبعون دقاق همم وألهم  .وأأدقاء أدقة قوما وأهم المور مدا

ًا تعارض إذ أمك : أشأبهتالفرزدق قال ٍة دارم ّقـ متقاعسيـن بَّأّد
 .السفينة سهم وأهو دقل بَّل : زوأرقللمجبوب يقال لئاما

 .التمر من الرديء وأهو الدقل إل أطعمونا وأما

ًا أطول : أراطاوأتقول ّد ّدقل من ق الدقل نثر كلمك تنثر وأأنت ال
 .وأأثمرتا أرطبت نحـو النخلـة وأأدقلت

ًا دقم وأقد الفم : مكسورأدقم رجل ما ق د  .أنا وأدقمته دقم

 .الدقمة هذه الله وألعن

 .أنفه وأدقم

ّفه بَّجمع لكزة لكزه إذا حليـه فـي دقـن ن ق د قالوا ثم ك
 .لحيه في دقن للمحروأما

 .لحيتك في أي دقنك : فيبَّغداد أهل وأيقول

 .: دققتهدككته ك ك د

ّية وأدّك  .: كبسهاالرك

 .لهمـا سنـاما : لدكاء وأناقة أدك وأجمل
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 .الظهر على : افترشالسنـاما وأانـدّك

 .بَّالرض متلبد رمل بَّدكداك وأنزلنا

ّكهالمجاز وأمن  .المرض : د

 .الوطاء : شأديدمدك وأرجل

 .العمل على : قويةمدكة وأأمة

 .بَّالسير : جهدهاالدابَّة وأدّك

 .بَّالجماع : جهدهاالمرأة وأدك

ّكت  .الخيل عليهم وأتدا

 .عزهم من السلطُان يجيبون ل الذين وأهم الدكلة من هو

ّكلون وأهم  .السلطُان على يتد

ّد ّكلت ما وألش  .بَّعدنا فلن يا تهد

ّللت وأكم ّكلت علينا تد  .وأتد

 .أدكن خز ن ك د

 .وأحمرة سواد بَّين لون وأهو وأالدكن الدكنة بَّينة وأهي دكناء وأجبة

ّكنه  .الصابَّغ وأد

 .دكنها ما منه عليها : طرحبَّالفلفل دكناء وأثريدة

ّو : علىالمجاز وأمن  .السحاب وأهي دكن مطُارف الج

ّيره : نّضدهالمتاع وأدكن  .كالدكان وأص

وأهو الدلب وأاحدة الدلبه بَّمعالجة الدربَّه أهل من هو ب ل د
 .نصراني هو أي النواقيس تتخذ منه الصنار شأجر
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 .بَّالدوأاليب يسقون وأهم الدال بَّفتح بَّالدوألب أرضه وأسقى

بَّالدلو يختلف الذي وأهو دالج غاربَّـي وأكيـف عينـاه كفـت ج ل د
 .الحوض إلى البئر من

ًا يدلج ليلته وأبَّاتا  .كله سيره وأهو الليل دلج وأمنه دلوج

:وأتقول قياس وأهـاد الليـل وأدلـج الخماس بَّراها وأقد : كأّنهاقال
وأهي كلها الليلة : ساروأاالقوما وأأدلج بَّالدلج فعليه الفلج أراد من

 .بَّالفتح الدلجة

 .بَّالضم الدلجة وأهي الليل آخر في : ساروأابَّالتشديد وأادلجوا

 .مدلـج : أبَّـوللقنفـذ قيـل الدلج وأمن البلجة قبل : الدلجهوأتقول

مـا وأالمدلـج " فالمدلجـة وأالمنحـاة المدلجـة بَّيـن يجـول " وأبَّـاتا
 .السانية منتهى إلى البئر من وأالمنحاة وأالحوض البئر بَّيـن

ًا البعيـر دلـح ح ل د دالـح وأبَّعيـر مشيـه فـي تثاقلـه وأهـو دلوحـ
 .بَّحمله يدلح وأمّر

ًا وأاشأتريا :العكم الرجلن وأتدالح تحامله عود على فتدالحاه لحم
ًا أدخل  .العود بَّطُرفي وأأخذا الجوالق عرى في عود

 .وأدوأالح دلح وأسحائب دلوح : سحابَّةالمجاز وأمن

إنيه الـروأاء الدلـح قالـت بَّفلج مرتعون نحـن : بَّينمـاقال
 .مائها كثرة من تدلح وأالسحابَّة

ً تنخزل كأّنها  .انخزال

 .الظلما دلس أتانا س ل د

ّلس وأالغلس الدلس في وأخرج ّلس البيع في لفلن فلن وأد وأد
 .فلن تدليس من وأهذا السلعة عيب كتم إذا عليه
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ّلس  .عيبه علّي : أخفىكذا علّي وأد

ّلسالمجاز وأمن يدالس : لوأفلن ّدث : د  .المح

سمعه من حديثه في يذكر ل الذي وأهو حديثه يقبل ل وأالمدلس
ّدثه ممن أعلى هو من وأيذكر منه  .منه سمعه أنه يوهم ح

: ملسـاءوأدلـص دلـاص وأدروأع وأدلمـص دلـاص درع ص ل د
 .بَّراقة

ّلصة وأصخرة  .مد

ّلصتها وأقد ّلستهاالسيول د  .: م

ً تحدوأ صهـوة : إلـىالرمة ذوأ قال ّلصته صفا كأّنه محال طحمة د
 .: بَّّراقدليص وأشأيء أخلق السيل

ّلصته وأدلصته  .بَّريق له فصار : هذبَّتهوأد

 .وأسقـط : انملـصيدي من الشيء وأاندلص

حواليه أي الفرج دوأن فيمـا جامـع إذا يوعـب وألـم فلـان وأدلـص
 .وأالتدحيض التزليق وأهو يولج وألم

من وأاسترخى : خرجوأاندلع بَّنفسه وألدع وأدلعه لسانه أدلع ع ل د
 .الكلب يدلع كما عطُش أوأ كرب

أسلته فسقطُت لسانه فأّدلع لعنه الله " إن بَّلعم حديث وأفي
 ". صدره على

 .وأاندلق غامده من السيف : اندلعالمجاز وأمن

ًا وأالمقيـد الشيـخ دلـف ًا دليفـ وأشأيـخ الدبَّيـب فـوق وأهـو وأدلوفـ
 .دوأالـف وأعجائـز دالـف
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الظفر كّل وأل النـاس أرهـب هرما من دالف كبيـر : لطرفة قـال
 .لثقله بَّحمله يدلف وأجاء

 .سمنه من يدلف : سميندلوف : جمـلالمجـاز وأمـن

 .بَّحمله يدلف كمن الحمل : كثيرةدلوف وأنخلة

 .دالف وأسهم

ًا السيف دلق ق ل د يسل أن غاير من غامده من : خرجدلوق
 .دالق وأسيف وأاندلق

الدالق السلح جفن من كالسيف المآزق مـن خـّراج : أبَّيـضقال
دلق كما مشيها الهماليج ينضو السري : دلوقمقبل ابَّن وأقال
ّنـدا الحساما الغمد  .أكلـه حين بَّسرعة أخرجه المه

 .السيـل عليهـم دلـق إذ آمنـون هـم وأبَّينمـا

 .وأاندلقت الخيـل عليهـم وأدلقـت

 .وأدلق دوأالق وأخيل

ّنوهاالغارة عليها : وأدلقواطرفة قال  .: شأ

 .: أخرجهاشأقشقته البعير وأدلق

 .بَّطُنه أقتاب فاندلقت وأضربَّه

 .دلكته فقد مرسته شأيء كّل ك ل د

 .حبـه مـن : قشـرهانفـرك حتى السنبل وأدلك

 .العجين المـرأة وأدلكـت

ّلك  .ليغسله : ماصهالثوب وأد

 .مرنه العود وأدلك
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 .الرض على الخّف وأدلك

 .الحمـاما فـي الدلـاك وأدلكه

 .المريس وأهو الدليك التمر من وأأطعمنـا

 .: الدليكةللحيس وأيقال

ًا يأّكل وأفلن  .أهله نحي من دليك

 .غايره أوأ طيب أوأ نورة من بَّدلوك وأتدلك

 .عليه وأمرن السفر عاوأد : قدمدلوك : بَّعيرالمجاز وأمن

 .السفار دلكته وأقد

جمع منهـوك سفـر رجيـع على مدلـوك علـى علوأاك : عّلقال
 .هراوأة في كهراوأى علوأة

دلكت كأّنما إشأارف بَّها يكن لم إذا اعلحجبة مدلوك وأفرس
ًا  .دلكـ

ًا الشمـس وأدلكـت إليهـا الناظـر لـأّن غاابَّـت أوأ : زالـتدلوكـ
 .الدالكة هي فكأّنهـا عينـه يدلـك

 .: ماطلهغاريمه وأدالك

 .داعكه مثل

 .وأالمدالكة المداعكة هذه : ماتقول

ّله ل ل د وأأدللت أدلؤها وأهم المفازة دليل وأهو الطُريق على د
 .إليه : اهتديتالطُريق

 .وأالدلل الدّل حسنة وأهي تدل وأدلت زوأجها على المرأة وأتدللت

502



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

ّنج في عليه جرأة تريه أن وأذلك ّكل تغ بَّها وأليس تخالفه كأّنها وأتش
 .خلف

وأهو قرنه على وأأدل منزلة عنده له من وأعلى قريبه على وأأدّل
 .مدّل أسد وأمنه وأشأجاعته بَّفضله مدّل

 .دلله أحتمل وأأنـا وأدالـة دلـال علـّي وألفلن

لمفجـع وأاجـب دلل علّي له الذي بَّالخليل إنـي : لعمـركقال
 ". كفاعلـه الخيـر عـىل : " الـداّلالمجـاز وأمـن

ّله  .المستقيم الصراطا على وأد

 .دلئل هذا على وألي

ّلة وأتناصرتا  .السمع وأأدلة العقل أد

 .عليه بَّه وأاستدل

ّليله الله هدى وأاقبلوا  .وأد

الصنيلم الد من وأجوارهم وأالديلم الترك من أجور هم ما ل د
 .دلم وأرجال طويل : أسودأدلم وأرجل

 .الفيل : لونوأالدلمة

ّوأ أي الديالمة من ديلمّي وأهو الديلم من : فلنالمجاز وأمن عد
 .وأالعداوأة بَّالشرارة الجيـل هـذا لشهـرة العداء من

ًا يصف رؤبَّة قال تدانى إذا ديلمـه مرجحـّن قدامى ذي : فيجيش
عن تنفر زوأراء فأّصبحت الدحرضين بَّماء شأربَّت أجمـه تفـّرج لـم

 .: الديلموأالقردان للنمل قالوا ثم وأمن الديلم حياض

 .البَّل أعداء لنها

 .أدلم : ليلوأيقال
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كلون حالكة سوداء ليلة فـي بَّغـارة هممـت : وألقـدعنترة وأقال
 .استعارة وأذاك تشبيه فهذا الدلم

ًا فلن دله ه ل د ّله عشق أوأ هم من فؤاده وأذهب : تحيردله وأتد
ّلهني  .الدنيا حب وأد

وأل فعل ما يحفظ : لمدله وأفلن وأدلهت وألدها على فلنة وأدلهت
 .بَّه ُفعل ما

 .: نزعتهـاوأدلوتهـا البئـر فـي : أرسلتهـادلوي أدليت ي ل د

 .النواعيـر وأهـي وأبَّالدوأالـي بَّالداليـة أرضـه وأسقـى

ّلى ًا وأد ّلى مهواة في شأيئ ّلى بَّنفسه وأتد السرير من رجليه وأد
 .بَّجل أوأ سطُح من بَّحبل وأدلّه

ّلت  .الشجرةن من الثمرة وأتد

ًا ركابَّه فلن : دلالمجاز وأمن  .بَّسوقها رفق إذا لدوأ

: يـاوأقال قواها سلمت مـا فإنهـا وأادلواها بَّالسوق تعجل : لقال
ًا الركـاب أدلـو قـد مـّي وأدلوتا الحلـوا الرقـاد العيـن وأأمنع دلو

 .طلبتها :حاجتي

بَّأّقـواما أدلوهـا دارك بَّبـاب نزلت حاجتي ما إذا جلعت : فقدقال
 .إليه بَّه وأتشفعـت بَّـه : متـتفلـان إلـى بَّفلـان وأدلـوتا

بَّحقـه " وأأدلـى مستشفعين إليك بَّه : " دلوناالحديث وأمنه
 .: أحضرهـاوأحجتـه

ّكـاما إلـى فلـان بَّمـال وأأدلـى  .: رفعـهالح

ّلـى  .: أتاناكذا أرض من فلن علينـا وأتد

 .علينا تدليت أين : منيقال

504



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

ّليتلبيد قال ً عليه : فتد الطُفـل غايابَّـاتا الـأّرض وأعلى قافل
ّلى وأفلن  .عليه وأينحط الشر على يتد

 .: نزلالجبل من وأتدلى

الركب إذا بَّمائه المستغاث الحجيج : وأحوضذؤيب بَّن محمد قال
ّلوا نجد من ًا وأداريت فتهموا تد  .بَّه وأرفقت : صانعتهوأداليته فلن

عاتبته وأإن النواحي منه غالظت داليته ما لك : بَّصاحبكثير قال
 .: رؤلالفرس وأأدلى جحدا

 .الكتساب على " حث الدلء في دلوك : " ألقمثل وأفي

ًا بَّملئهـا : تجئـكقال ًا يوم " ماء وأقليل بَّحمـأّة تجئـك وأيوم
 ". بَّغروأر     فدلهما

 .وأدميث دمث فهـو المكـان دمـث ث ما د

 .فبال الرض من دمٍث إلى وأمال

 .يلين حتى : مرسهبَّيده الشيء وأدّمث

 .مكانها : وأطيءلخبزتك وأدّمث

 .دمثاء ميثاء بَّأّرض وأنزلنا

 .: وأطيئهاالخلق دمث : رجلالمجاز وأمن

 .وأدماثة دمث خلقه وأفي

صعب ممتنع العداء رامه إذا وأجانب دميث منه جانب : لناوأقال
ًا النـوما قبـل لنفسـك : " دّمـثمثـل وأفـي استعـد " أي مضطُجعـ
 .وأقوعه قبل للمر

لي اذكر أي حوصه في أطعن حتى الحديث ذلك لي : دمثوأيقال
 .فيه آخذ كيف فأّعلم وأجهه أعرف حتى أوأله
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 .: دخلوأاندمج الكناس في الوحشي دمج ج ما د

فـي غايل سقية حجـة ستين لبَّن تراءتا : غاداةالراعي قال
ًا الشيء وأدمج دمـوج الحجـال ًا وأاندمج دموج استحكم إذا اندماج

 .وأالتأّما

ًا يصف قال ً فرس وأالسيلن الجبة في الثعلب : اندمج: يقالطويل
 .النصاب في

 .وأملستها : أدرجتهاالمرأة ضفائر الماشأطُة وأأدمجت

 .مدمجة أعضاء وأله

ّد أي وأأدمجه الطُومار هذا وأأدرج  .أدراجه شأ

 .وأالتأّما : صلحأمرهم : دمجالمجاز وأمن

ُدماج ِدماج وأصلح  .: محكموأ

لم قواها دماج بَّيننا المـودة أسبـاب نحـن : وأإذاالرمة ذوأ وأقال
 .مدمجة أي وأصولهـا يخنهـا

 .عليه : وأافقتكالمر هذا على وأدامجتك

 .: توافقواعليه وأتدامجوا

 .: تأّلبـواعلـّي القوما وأتدامج

 .: تلففثيابَّه في فتدمج البرد وأوأجد

 .بَّعـض فـي بَّعضـه دمج قد الظلما : ملتّفدامس دامج وأليل

 .النظم متراصف بَّـه : أتـىكلمـه وأأدمـج

 .وأضمر بَّطُنه : انطُوىالفرس وأاندمج
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فاندمجت الشعث قياد بَّراها : قودالحاّج إبَّل يصف النابَّغة قال
دمروأا وأقد الدمار بَّهم حل ر ما د خدما محـذوأة دوأابَّرهـا تنكـي

 .دامر خاسر وأهو يدمروأن

 .مستأّصل إهلك وأهو عليهم وأدمر الله وأدمرهم

ًا استئذان بَّغير عليهم : هجمتالقوما على وأدمرتا  .دمور

ّياك الدوأر دخلت : إذاتقول ّي بَّالدار وأما وأالدمور فإ أحد أي تدمر
 .الدمور من

 .بَّالسهر يفنيه وأمعناه : يكابَّدهكله الليل يدامر : هوالمجاز وأمن

 .الصيود على يدمر لنه الماهر : للصائدمدمر وأفلن

الصفيح من لناموسه مدمرا صباح من عليها : فلفىأوأس قال
لنه ريحه الوحش يجد لئل بَّالوبَّر يدّخن الذي هو وأقيل سقائـف

 .الدمور من بَّه يحس أن غاير من عليه يهجم

ًا الليـل دمـس وأقـد شأامس وأنهار دامس ليل س ما د دموسـ
 .الظلـاما دمـس وأأتيتـه وأأدمـس

 .: دفنتهوأدّمسته الرض في الشيء وأدمسـت

 .وأالكسر بَّالفتح القبر أوأ السجن وأهو الديماس في وأوأقع

 .: قبرهوأرمسه وأدمسه

 .الحجاج ديماس في المهلب بَّان وأكان

 .: مستورمدمس وأأمرهم وأدمسه المر : دمسالمجاز وأمن

 .: مظلمةدمس وأأمور

ًا دمس وأارى وألما ً الليل اتخذ دمس  .سوادا سواد أي جمل

 .الدمعة من أصفى ع ما د

507



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

على وأسالت دوأامع عيون وألهم وأدّماعة وأدموع دامعة عين وأله
 .وأالدمع الدموع خدوأدهم

المقدمـان عينـه وأأطراف مآقيه وأهي مدامعه وأاغاروأرقت
 .مدمع الواحـد وأالمؤخـران

 .بَّكاءة الدمع : سريعةدمعة وأامرأة

 .دمعة وأعينه

ًا عينه دمعت وأقد دمعتها أكثر وأما ًا دمع ًا كقولك وأدمع ْب ًا حل َب َل  .وأح

 .الدمع أثر وأهو دماع وأبَّوجهه

:وأتقول دماعا بَّها الدمع ترك قد تهماعا تني ل لعين من : ياقال
 .يستدمع وأجعل عيناه ذرفت

 .السحاب وأدمع السماء : بَّكتالمجاز وأمن

 .: نددامع وأثرى

 .الثرى دامع وأمكان

 .يفيض حتى : ملهإناءه وأأدمع

 .إناؤه وأدمع

 .: ملىدامعة وأجفنة دمعان وأقدح

 .الجفنة دمعت وأقد

أسبلـت وأرد جـاء إذا جفنة كّل غااله مالـي : وألكـنلبيد وأقال
ًا : تسيلدامعة وأشأّجة بَّدمـوع ً دم  .قليل

 .الخمر وأهي الكرما دمعة وأشأرب الجرح وأدمع

 .الربَّيع أياما منه يسيل ما وأهو الكرما دماع وأسال
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 .دماغاه إلى الضربَّة وأصلت حتى : ضربَّهرأسه دمغ غ ما د

 .دامغة وأشأجة

عله إذا الباطل الحق : دمغالمجاز وأمن : آلمتالشمس وأدمغته
: دمغهم" وأيقال فيدمغه     الباطل     على     بَّالحق     نقذف     بَّل " وأقهره

 .سمينة ذبَّيحة لهم ذبَّح إذا الرضف بَّمطُفئة

 .: لبقهبَّالدسم الثريد وأدمغ

 .البيضاء الحريرة وأهو كالدمقس شأحم س ق ما د

يبنيان وأالسلما الصلة عليهما وأإسماعيل إبَّراهيم كان ك ما د
ًا يوما كل فيرفعان البيت اللبن أوأ الحجارة من الصّف وأهو مدماك

 .الساف العراق أهل وأعند الحجاز أهل عند

ًا الرنب وأدمكت  .: أسرعتدموك

 .: سريعةدموك وأبَّكرة

 .فاندمل الجرح دمل ل ما د

 .فاندمل المريض الدوأاء وأدمل

 .وأدماليج وأدمالج وأدملوج دملج ذاتا وأامرأة

بَّـه تستصلـح بَّمـا : أصلحهـابَّالدمـال الرض : دملالمجاز وأمن
 .صلحه أي هـذا دمـال وأهـذا القـوة مـن

 .السقـاء دمـل

 .الرجليـن بَّيـن وأدمـل

ًا وأداملـت  .وأبَّينـه بَّينـي مـا لصلـح : داريتـهفلنـ

ّدما : وأماالسود أبَّـو قـال ً إل إلينا ق  .العفن التمر وأهو دمال
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 .ثقله أي دماليجه عليه وأألقى

ُلـق ذميـم الخلـق دميـم وأهـو دمامـة وأدممـت دممـت ما ما د الُخ
 .كذلك بَّه : جاءتاوأأذمـت فلنـة أدمـت وأقـد

 .بَّالدما البرمة الرجل يدمّا كما فيه رسخ بَّما : طلهالشيء وأدمّا

 .النؤوأر وأهو بَّالدماما شأفتيهـا المـرأة وأتـدما

 .الحضض وأهو بَّالدماما محاجره الرمد وأيدمّا

 .: طينهالبيت وأدما

ًا بَّالشحم دما : كأّنماللسمين : قولهمالمجاز وأمن  .دم

 .: ضربَّتهحجر أوأ بَّعصا وأرأسه بَّآجّرة ظهره وأدممت

ًا : يعنونعيناها دمت : وأبَّموألدته بَّغلما فلنة وأدّمت أما وألدتا أذكر
 .أنثى

ّودها التي البقعة وأهي الدار دمنة على وأقفوا ن ما د أهلها س
 .مواشأيهم وأبَّعرتا فيها وأبَّالت

السرقين وأهو كثير دمن دمنتهم وأفي مدّمنهم وأهو المكان وأدّمنوا
 .نفسه

 .الدمن فيه : وأقعالماء وأدمن

 .أرضه وأدمن

 .: مسرقتهمدمونة وأأرض

دمن وأقد اللبَّد الثابَّت الحقد وأهو دمنة قلبه : فيالمجاز وأمن
 .عليه قلبه

 .وألزمه غاشيه فلن فناء وأدمن
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 .أغاشاه : لبَّابَّك أدمن وأل

وأهو شأربَّها عن يقلع : لخمر مدمن : وأفلنزهير بَّن كعب قال
 .شأربَّها يدمن

 .: وأاظبعليه وأأدمن المر وأأدمن

 .وأدّميتها وأأدميتها يده دميت ي ما د

 .دامية وأشأجة

اللـه شأـاء إن خير : داميقالوا دما الرجل على ترشّأش وأإذا
 .تعالـى

 .الدما منه يقطُر رأسه : طأّطأّالرجل وأاستدمى

ٍر القصر كدمية وأجارية وأفيها المنقشة الصورة وأهي كالدمى وأجوا
 .كالدما حمرة

 .دمك دمي يلئم : لالمجاز وأمن

 .دّمي كأّنما الحمرة : شأديدمدمى وأكميت

ًاطفيل قال وأاستشعرتا فوقها جرى متونهـا كـان مدماة : وأكمت
الصيد بَّه : رمَيمبارك أسود وأسهم مدّمى وأسهم مذهب لون

ًا ّد حتى مرار  .الدما من اسو

ّداميـاء فـي تركتهم وأمنه  .وأالنعمـة البركـة فـي أي ال

 .لك طّف ما منه خذ أي لك دّمى ما غاريمك من وأاستـدما

 .الطُلب على : حريصالشفة دامي وأفلن

 .لثاته وأضبت فوه : ضّبيقال كما الحرص من فوه وأدمَي

 .الحقير الخلق الرقيق وأهو الدنياء من دنيء هو أ ن د
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 .دناءة دنؤ وأقد وأبَّالدنايا بَّالدنية وأأتى

ّيسداناج فلن ج ن : دوأتقول  .دانا تعريب : ك

ّدثين من الداناج الله عبد وأمنه  .المح

 .الهرقلّي الدينار كأّنه وأجه ر ن د

ًا : كأّنقال لقاء الوجوه شأّف قد كان وأإن قسماتهم على دنانير
 .: مضروأبمدنر وأذهب

 .وأمرحل مسهم نحو كالدينار : وأشأيهمدنر : ثوبالمجاز وأمن

الكتـان أعتـق مـن وأمـلء وأقز مدنراتا : وأبَّروأدالمفرغ ابَّن قال
 .بَّسواد مفلس : أشأهباللون مدنر وأبَّرذوأن

 .أشأرق إذا وأجهه فدنر وأكلمته

ًا الثوب دنس س ن د ّنس دنس  .وأدنسته وأتد

 .عرضه : تدنسالمجاز وأمن

 .خلقـه سـوء وأدنسـه

 .وأالردان الجيب وأدنـس الثيـاب وأدنـس المـروأءة دنـس وأهـو

 .وأالمدانس الدناس من يتصون وأهو

ًا الرجل دنف  .كالحرض الموتا من وأدنا المرض من : ثقلدنف

 .وأدنـف دنـف وأرجـل

 .النثى وأكذلك دنف وأرجال وأرجلـان

 .: أثقلهالمرض وأأدنفه

 .وأأسكت سكت نحـو وأمدنف مدنف فهو بَّنفسه وأأدنف
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 .للغروأب : دنتالشمس : أدنفتالمجاز وأمن

ًا تكون كادتا قد : وأالشمسالعجاج قال : دناالمر وأدنف دنف
ّيه  .مض

 .صاحبه وأأدنفه

اللـه رحمـه " وأكـان عليكـم فيدنـق تدنقـوا " ل الحسـن ق ن د
" وأأراد الدانق أحدث من وأأوأل الدانق الله : " لعنيقول تعالـى

 .النفقة في تضيقوا ل أي الحجاج

 .: المستقصيوأالمدنق

 .الدوأانيق أهل من نيق ذرى في : المروأءةوأتقول

ًا وأيدنق يدنق فلن : دنقالمجاز وأمن لدقائق أسف إذا دنوق
 .المور

 .الدانق أهل من وأهو دانق وأرجل

 .الغروأب وأبَّين بَّينها ما : قّلالشمس وأدنقت

 .منه : دناللموتا وأدنق

 .: غاارتاعينه وأدنقت

 .وأأدناه دنوة وأدنا وأله وأإليه منه دنا

 .مجلسي وأأدنى بَّي فحب المير على وأدخلت

 .ثوبَّها المرأة وأأدنت

ّنته :ربَّيعة أبَّي بَّن عمر " وأقال جلبَّيبهن     من     عليهن     يدنين " وأد
ًا كأّن قمر عن يشف عليها - نيه تد الركب التقى لما ثوبَّ

بَّيـن وأدانيـت وأتـدان تقـارب وأبَّينهـم وأتدانـوا وأدانـاه وأاستدنـاه
ّنـى وأهو بَّينهما : قاربَّتالشيئيـن ً : يدنـويتد ً قليـل  .قليـل
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 .نتاجهـا : دنـامـدن فهـي الفـرس وأأدنـت

ًا عمـي ابَّـن وأهـو ًا دني  .وألح

 .يبتعد قريب من خير يدني وأبَّعيد

 .الدنون وأعشيرته أدانيه وأهم

ّنوا أكلتم " وأإذا  ". فد

 .ساقيه القيد له : دانىالمجاز وأمن

ً يصف الرمة ذوأ قال قينيه قذف ديمومة في القيد له : دانىجمل
ما : يأّخذناعمة دانية دنيا في وأفلن الناعيـم عنـه وأانحسـرتا

 .قرب من يريد

 .فتدهدى الحجر دهديت ي د ه د

ّية وأكأّنه  .وأدحروأجته الجعل دهد

حيـن النجـم دهـر ذلـك وأكـان وأدهـور أدهـر عليـه مضـت ر ه د
 .القديـم وأفي الزمان أوأل في : تريـدالنجـوما اللـه خلـق

ًا وأرأيـت ًا شأيخ ًا دهري ًا : مسنادهري  .الدهر بَّقدما يقول ملحد

 .الدهر بَّه : أصابَّهمأمر وأدهرهم

 .: طـوالدهارير دهور وأمضت

 .وأيتلقمهـا : يعظمهـااللقـم يدهـور وأرأيتـه

 .الدوأاهي وأهي الدهاريس فـي وأوأقـع

 .كونهفيه الفعل دهره جعلوا بَّدهري ذاك : ماالمجاز وأمن

 .القوائم فيه تغيب ل رمـل وأهـو دهـاس فـي مشينـا س ه د
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 .سواد أدنى يعلوه الرمل لون وأهي الدهسة : بَّينةدهساء وأعنز

وأدهشة دهش وأأصابَّه وأمدهوش دهش فهو وأدهش دهش ش ه د
 .الحياء وأأدهشه

 .دهاق وأكأّس الكأّس أدهق ق ه د

 .بَّالدهق ساقه وأغامز

 .دهق في وأرجله وأهق في : عنقهوأتقول

 .الروأضة : ادهاّمتالمجاز وأمن ما ه د

 .لظلمتها الداهية وأهي الدهيماء وأأصابَّتهم

 .القدر وأهي الدهمـاء وأنصبوا

 .الدهماء ذلك على وأأصفقت

 .العظم : السوادقيل كما

ن ه د بَّأّلوف دهمائنا من فديناك وأليتنا الربَّيع فقدان : فقدناكقال
 .وأتدهن وأادهن وأدهنه رأسه دهن

 .الدهن فيـه يجعـل الذي وأهو مدهن جمع الفضة مداهن وأكأّنها

 .دهناوأية ميثاء في وأبَّتنا

 .رمال ذاتا : أرضوأالدهناء

 .وألين : صانعوأداهن المر في : أدهنالمجاز وأمن

ً : بَّلهاالرض المطُر وأدهن ًا بَّل  .يسير

 .اللبن : قليلـةدهيـن وأناقة

 .الماء نقر وأهي المداهن إل وأردنا وأما
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 ". الجعثـن وأيبس المدهن " نشف الحديث وأفي

 .: دملهاالرض وأدهـن

 .بَّالعصا : مسحهتقول كما بَّالعصا وأدهنه

 .: ضربَّهبَّالسيف وأمسحه

 .عليك إل أبَّقيت ما أي نفسك على إل أدهنت وأما

 .مدهّي وأفلن دهاك ما ي ه د

 .الدهر دوأاهي وأكثرتا

 .دهياء وأداهية

ًا كان إذا الدوأاهي من داهية : هوالمجاز وأمن ًا بَّالمور بَّصير .منكر

ٍه وأدهّي داه وأرجل  .وأأدوأاء داء بَّه أ وأ د بَّوزن وأد

 .يداء الرجل وأداء

 .جوفك وأأداء

 .وأداءة داء وأامرأة داء وأرجل

 .البخل من أدوأأ داء وأأي

الواحـدة العظـاما الشجـر وأهـي الـدوأح ظلـال تحـت قلنـا ح وأ د
 .دوأحـة

 .: عظيمةدوأحة وأمظلة دوأحـة : سمـرةوأياقـل

 .الشجرة وأداحت

ّلى : انتفخبَّطُنه وأانداح دوأائح وأأراك دائحة وأأراكة أوأ سمن من وأتد
ّوأح علة  .مثله وأتد
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 .وأالنقش الوشأي وأهو الداح يلبس وأفلن

الشيخ على الداح أقبح مـا شأيبه على الوشأـي لبَّـس : يـاقال
 .داحة وأعليه وأجاءنا

راحه لي الموتا لكان داحه حبتي : لـولالصوفّي حمزة أبَّو وأقال
 .: الدنياقال داحة وأما له فقيل

 .الكرما دوأحة من : فلنالمجاز وأمن

:الرض : دوأخالمجاز وأمن عادانا كان من لنا يدوأخ حتى خ وأ د
 .وأطأّها أكثر

 .: أضعفنيالحر وأدوأخني

 .الدوأد فيه : وأقعوأديد وأأداد الطُعاما دوأد د وأ د

 .وأمدوأد وأمديد مدوأد وأطعاما

 .تديد وأل تزيد ل أن الجرح أيها عليك : أعزماالعرب عزيمة وأفي

 .وأاستداروأا حوله داروأا ر وأ د

 .: مستيـرمستديـر وأقمـر القمـر وأاستـدار

ّوأره وأأداره  .وأد

 .رأسه على العمامة وأأدار

 .وأأدوأارها عمامته دوأر وأانفسخ

 .صروأفه وأهي الزمان دوأائر بَّه وأدارتا

 .الدوأائر بَّكم وأيتربَّص

ّوى ّدوأارة الدائرة وأس  .الفرجار وأهي بَّال
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ّوأار وأالفلك  .د

ّي بَّالنـاس وأالدهـر ّوأار  .المختلفة بَّأّحواله : يدوأرد

 .مداره في الفلك وأدار

 .بَّه وأدير

 .بَّه وأمدار بَّه مدوأر وأهو الدوأار أصابَّه وأأدير

وأهـي دارته من القمر يخرج حتى السلما دائرة من تخرج وأل
 .هالتـه

ًا : اتخذتهالمكان وأتديرتا  .دار

ّيار بَّالدار وأما  .د

ّي وأرجل  .داره يبرح : لدار

ً : لبثقال ّيون يلحق قليل ّي وأبَّعير الدار : لزماندارية وأشأاة دار
 .المواشأي مع يرعيان ل للدار

إلى نسب العطُار وأهو الداريذ كمثـل الصالـح الجليـس وأمثل
 .دارين

بَّها تحيط سهلـة أرض وأهـي العـرب داراتا من دارة في وأنزلنا
 .جبال

 .دارة فهو يحجزه شأيء بَّه يدار موضع وأكل

 .يفعله أن منه حاوألت أي المر هذا على : أدرتهالمجاز وأمن

 .يتركه أن منـه : حاوألـتعنـه وأأدرتـه

عـن : يديروأننـيعنهما تعالى الله رضي عمر بَّن الله عبد قال
الرجل وأداوأرتا سالـم وأالنف العين بَّين وأجلدة وأأديرهـم سالـم

 .المر على
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 .مأّتاها وأجوه : طلبتالمور وأداوأرتا

ّدي مجتمع خمسين : أخوسحيم قال مـداوأرة وأنجذنـي أشأ
 .جعلت أي وأأحارتا شأمال في يمين أدارتا ما شأر وأهو الشؤوأن

وأهـي يجبـن لم إذا شأواته تقشعر وأما دائرته تقشعر ما وأفلن
 .الـرأس علـى يستديـر الـذي الشعـر

 .بَّـه : أحـاطاقلبـي فـي بَّمـا فلـان وأاستـدار

يسوسهن أي عليهن وأيطُوف نسوة أربَّع على يدوأر وأفلن
 .وأيرعاهن

عبد هو أربَّع على درتا لو فكيف أمرها أعضلكم : وأاحدةقال
سأّلتكم لو فكيف وأاحدة أمر غالبكم أي يزوأجوه أن مواليه سأّل

ًا تزوأجوني أن  .أربَّع

كما القبائل وأهي قومك دوأر من أفضل دار فلن بَّني في وأمـا
 .البيوتا قيل

 .بَّأّقدامهم داسوه س وأ د بَّني دار بَّنا وأمرتا

ًا بَّالحوافر القتلى تدوأس وأالخيل  .دوأس

 .الـوطاء شأدة وأهو مدوأس وأطريق

 .دياسة الطُعاما وأداس

 .الحصيد دوأس وأداسوهم

 .البقر وأهي وأالدوأائس الدائسة بَّيدرهم في وأألقوا

 .كدسهم دياسة في وأهم

ًا السيف الصيقل : داسالمجاز وأمن  .بَّالمدوأس وأسنه دياس
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شأهر نصـف بَّالمـداوأس عبيـد عليه ثوى كالصقيع : وأأبَّيضقال
السيف يصقل كما وأتزيينها الحلية تسوية وأهو الدوأس في وأأخذنا
 .بَّالدياس وأيجلى

 .: نكحهاوأداكها المرأة وأداس

 .أدوأش رجل ش وأ د

 .العين وأضيق البصر ضعف وأهو الدوأش : بَّينةدوأشأاء وأامرأة

:وأالدوأاء الزعفران وأداف بَّه : خلطُهبَّالعنبر المسك داف ف وأ د
 .ليبتل بَّالماء خلطُه

 .بَّكلكله الشيء البعير داك

ًا وأداكوهم  .وأطحنوهم : داسوهمدوأك

ّطُيب وأداك  .المداك على ال

 .الحرب في وأتداوأكوا

فوقع شأوكة في : كانوأتقول يدوأكهم شأر : فيدوأكة في وأوأقعوا
 .دوأكة في

 .الدوألة له دالت ل وأ د

 .بَّكذا الياما وأدالت

ّوأهم من فلن بَّني الله وأأدال  .عليه لهم الكّرة : جعلعد

 .منها أدلنا كما منا ستدال الرض : إنالحجاج وأعن

" وأأديل الرجال من يدال كما البقاع من " يدال مثل وأفي
علـى المشركـون وأأديـل بَّـدر يوما المشركين على المؤمنون

 .أحـد يـوما المسلميـن

 .منه لدال فلن من وأاستدلت
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 .: استعطُفهاالياما وأاستدل

الناس بَّين الياما يداوأل وأالله دوأل فالدهـر الياما : إستدلقال
 .عليهم وأمرة لهم مرة

 .وأنوب وأعقب دوأل وأالدهر

 .بَّينهم الشيء وأتداوألوا

 .بَّينهما : يراوأحقدميه بَّين يداوأل وأالماشأي

 .كّرة بَّعد كرة الدوألة لك دالت أي دوأاليك وأتقول

 .بَّعض إثر في بَّعضها كراتا أي دوأاليك ذلك وأفعلنا

كلنـا حتى دوأاليك بَّرقـع بَّالبـرد شأـق بَّـرد شأق : إذاسحيم قال
ًا الشيء داما ما وأ د لبَّـس غايـر ًا دوأم  .كذا ماداما أفعله وأل وأدوأام

 .عزك الله وأأداما

 .نعمتك الله أستديم وأأنا

 .عليه وأداوأما المر على وأداما

 .: دائمدوأما وأظل

وأالنوما وأالعناق هذا : شأتانجبلة يوما في زرارة بَّن حاجب قال
ًا وأداما الدوأما الظل في البارد وأالمشرب  .المطُرأيام

 .وأأدامت وأديمت وأديم بَّديمة السماء وأمطُرتهم

ًا يـداما شأربَّهـا لـأّن : سميتوأالمداما المدامة وأشأرب دوأن أيامـ
 .الشأربَّـة سائـر

وأالصل بَّعدها يدوأما التي الرض وأهي وأدياميم ديمومة وأقطُعوا
 .الكون من كالكينونة الدوأاما من فيعلولة ديمومة
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 .يجري ل : ساكندائم : ماءالمجاز وأمن

ّوأمتها القدر وأأدمت  .وأأدمها قـدرك وأدوأما غاليهـا : سكنـتوأد

 .فيه : تأّنيتالمر وأاستدمت

ّلـى فمـا وأاستدمه بَّأّمرك تعجل : فلزهير بَّن قيس قال ص
 .الدوأامة وأمنه وأيحوما الماء حول يدوأما وأالطُائر كمستديم عصـاك

وأمنه : حلقمتداوأماتا وأطيور وأتداوأما الهواء في الطُائر وأدوأما
 .السماء كبد في الشمس دوأمت

ّوأما تدوأيم الجو في لها حيرى : وأالشمسالرمة ذوأ قال وأد
 .فيه وأأداره : دافهالماء في الزعفران

 .وأاستداما بَّه وأأديم بَّفلن وأديم

 .الدوأار وأهو الدوأاما وأأخذه

 .شأاربَّها الخمر وأدوأمت

 .منزلة وأأدنى منه أخس هو أي ذاك دوأن هذا

 .أمامه أي القتاد خرطا وأدوأنه

 .تحته أي دوأنه وأجلس

 .: هيندوأن وأشأيء

 .: خذهالشيء هذا وأدوأنك

ّوأن  .: جمعهـاالكتب وأد

 .دوأاوأينه وأهي الحساب ديـوان وأهـو

ّوأ من خرجوا ي وأ د ّية الد  .المفازة وأهي وأالداوأية وأالدوأ
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 .: أحددوأي بَّالدار وأما

وأالفحل للنحـل دوأي حافاتها في للجن دوأي بَّها ليس : دوأيةقال
 .دوأي وأغايرها وأالموج وأالريح الهادر

 .تدوأية دوأى وأقد

ّوأى  .جناحيه يحرك وألم الجو في : دارالطُائر وأد

 .: شأديددوأي وأداء

َي وأقد ٍوأ فهو دوأى الرجل دوأ  .دوأيـة وأامرأة د

 .وأالدوأية بَّالدوأاء وأداوأيتـه

ّي الدوأي وأجمعها الدوأاة من وأاستمد  .وأالدوأ

دوأاية لبنك على وأما دوأي داء كل الدوأي بَّعض في : إنوأتقول
 .الراكد وأالماء المرق وأتعلو تعلوه جلدة وأهي

 .رغاى مثـل اللبـن وأدوأي

 .أكلتها إذا وأادوأيت

 .وأصنعته اللبن : سقيتهالفرس : داوأيتالمجاز وأمن

ًا عليها كأّن حبشية شأبتت حتى : وأداوأيتهاقال ًا سندس د وأسدوأس
 .مديث وأهو : ذللبَّالضغار ديث ث ي

 .له غايرة ل : طزعديوث وأفلن

ّطأّمديث : طريقالمجاز وأمن  .: مو

 .ذله يستحكم وألم الذل بَّعض : ذللمديث وأبَّعير

 .صومعته أي الراهب دير هذا ر ي د
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مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

ّيار بَّديراني وأمررتا  .وأيعمره الدير يسكن الذي وأهو وأد

ّدمهم القوما لرئيس : قولهمالمجاز وأمن  .الدير رأس : هووأمق

ًا الدير رأس شأرابَّـث : أذننـاقال ًا شأيخ إن الطُيـر كنغـران وأصبيان
ّفـاح وأاللـه جيـر يسقينـا يسقيـك الذي ص ي د بَّالخير اليديـن ن

 .وأذهبت : جاءتاالجلد تحت السلعة داصت

 .مداصها من السمكة وأأخرجت الماء في السمكة وأداصت

مـن أخرجتهـن إذا حياة لها ليس الماء : بَّناتاالبَّرص بَّن عيد قال
 .مترجرجة : ضخمةدياصة وأامرأة المـداص

وأديك وأدجاجة ديك : لفلنوأتقول وأالديكة الديوك صياح سمعت
 .وأدك ذاتا

 .الخرمية بَّدين فلن دان ن ي د

 .وأمتدين دين وأرجل

ّينته  .دينه إلى : وأكلتهوأد

 .النقـد وأهـي بَّعيـن أما بَّدين : أبَّعتوأتقول

ّدنـت وأدنـت ّينـت وأا  .: استقرضـتوأاستدنـت وأتد

ّينتـه وأأدنتـه وأدنتـه  .: أقرضتـهوأد

ًا وأداينـت  .بَّالديـن : عاملتـهفلنـ

 .وأتداينـوا

 .وأمديون دائـن وأفلـان

 .: جزيتهصنع بَّما وأدنته

 ". تدان تدين " كما
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مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

 .الدين يوما وأمنه

وأقهرهـم ساسهم إذا القوما دان من القهار : هووأقيل الديان وأالله
 .له فدانوا

 .له : انقادوأاوأدانوه

 .مدين وأملك الملك دين وأقد

 .له وأديٌن لفلن دائنون " وأهم نفسه دان من " وأالكيس

ّد حشـدتا إذا الحـزن : وأيوماالمفضل وأأنشد إل الناس وأكان معـ
ّطُلب لعبد أنشد دينـا نحـن عض بَّأّرضنـا ندين ل أنسا : إناالم

 .وأأمة عبد أي وأمدينة مدين وألفلن المرسـل أمّا بَّبظـر الرسول

 .المدينة ابَّن : ياوأيقال

ّينته  .وأسوسته إياه : ملكتهأمرك وأد

 .: حاكمته: وأداينتهأّمه يهجو الحطُيئة قال

ّيان علّي وأكان ّيها بَّعد المة هذه د  .قاضيها أي نب

 الذال كتاب

وأقد الذئب غانمه في وأقع أوأ الذئاب : فزعتهمذءوأب رجل ب أ ذ
 .الرض وأأدأبَّت مذأبَّة وأارض فلن ذئب

الجديتين بَّين ما وأهي الذئب وأاسعة وأسروأج الذئبة وأاسع وأسرج
 .الفرجة من

أن الذئبة من ناهَي المنسجـا وأأن البَّازيـم : لـولالعجاج قال
الشعر وأهي وأذوأائب ذؤابَّة وألها زعجا عنه الفارس لقحم تفّرجا

 .الظهر إلى الرأس وأسط من المنسدل

 .ذؤابَّة : لهمذأب وأغالما
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مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

 .ثلة في ذئب : هوالمجاز وأمن

صعاليكهـم : مـنالعـرب ذؤبَّـان من وأهم وأذئاب أذؤب وأهم
 .وأشأطُارهم

 .كالذئب : خبثذآبَّة فلن ذؤب وأقد

 .السنة أي الذئب وأأكلهم الضبع وأأكلتهم

 .الوصف على ذئب وأسنة ضبع سنة وأأصابَّتهم

ّد من قبلي ساق : وأقدالنضر وأأنشد ٍء مع الشاما إلى وأطيى
 .سبعته مثل وأذأبَّته وأذئبها السنين جوحاتا

 .: فزعتهالجن وأتذأبَّته

وأجه من حذر إذا الذئب فعل جانب كل من : أتتهالريح وأتذأبَّته
 .آخر وأجه من جاء

 .وأتكاءدته تكأّدته نحو : تذائبتهوأيقال

 .وأذوأائبهم قومهم ذؤابَّة وأهم

بَّعـد محـرب فـي بَّموقعنا ذؤابَّة عنـا اليـاما : فأّقلـتطفيل قال
بَّعد محاربَّة في وأقوعنا بَّسبب ذؤابَّـة وأنحـن أقلعـت أي محـرب
 .فيها بَّلئنا من عرف وأما محاربَّة

 .الذوأائب ساطعة وأنار الذوأائب من ل الذنائب من وأفلن

ّي وأقال ذوأائب تناصـي وأهـي ضًحى الضحاء أقدحي : أعجلهاالجعد
 .العل أغاصانها السلم

 .الجبل ذؤاب أوأ الجبل ذؤابَّة وأعلوتا
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مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

دوأن قلة إلـى أصبحت اليعاسيب تأّرى التي : بَّأّرىذؤيب أبَّو قال
في وألفتلن مروأتك : لقرعنالتهديد في وأيقال ذؤابَّها السماء
 .رأيه عن أزيل إذا ذؤابَّته فتلت وأقد فلن وأجاء ذؤابَّتك

 .فأّفسـده ذؤابَّتـه فـي فلـان نفـث حتـى بَّحقي لي وأأقّر

 .فيه سير علقتـه وأهـي تذبَّـذب ذؤابَّـة سيفـه قائـم وأفـي

على المرسل من الرض أصاب ما وأهي ذؤابَّة نعله وألشراك
 .القدما

 .أعلها من الخرة خلف معلقة : جلدةعذبَّته وأهي ذؤابَّة وألكوره

ّفعـوا صدقـت : قـالقال الكوار ذوأائب يطُير سيرا لمطُيهـم وأر
 .: وأحّيوأذعاف ذؤاف موتا

إذا ذألنا ذأل من للذئب علم " وأهو بَّالبالة ذؤالة " خّش ل أ ذ
 .عدا

ّيَب حريمه عن ذّب ب ب ذ  .عنه وأذ

بَّني ابَّن أنا إنني قحطُان أحساب عن : أذبَّبالطُرماح قال
ّلت حيث بَّطُحائها ّبَّت ح  .العطُش من شأفتاه وأذ

وأذبَّـل السـان ذب مـا بَّعـد مـن نهل بَّعد علل سقوني : همقال
 .الذبَّاب من لزهى وأإنه

 .الذبَّاب وأنيم من علّي أهون وأهو

 .مـروأان بَّـن الملـك عبد وأهو الذبَّان أبَّي من وأأبَّخر

 .منخره في الذبَّاب : دخـلمذبَّـوب وأفـرس

 .الهواء في : ناسالشيء وأتذبَّذب

 .مذبَّذب وأالمنافق
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 السللمية مشكاة

ّلق أشأياء وأهي الهودج ذبَّاذب وأناست  .منه تع

 .إنسانها وأهو العين ذبَّاب من علّي أعّز : هوالمجاز وأمن

 .وأذبَّابَّة سلل ذبَّاب وأبَّه

 .بَّقايـا أي وأذبَّابَّـاتا ديـن مـن ذبَّابَّـة فلن وأعلى

 .عطُش من ذبَّابَّة وأبَّها وأصدرتا جوع من ذبَّابَّـة وأبَّـه

ذبَّابَّـه العطُـش مـن وأفـّي صبابَّـه النـاء فـي تركـت : ماوأتقول
ّد وأهو سيفه بَّذبَّـاب وأضربَّـه  .طرفه ح

 .السيـف ذبَّـاب يتبعهـا السـوطا : ثمرةيقال

ّد مـا وأهمـا أذنيـه وأفرعـي أذنيـه ذنابَّـي إلـى وأانظـر من حـ
في مثل وأهـو الطُائـر الذبَّـاب وأالصـل الفـرس أذني أطراف

 .القلة

ًذى شأر أي ذبَّاب وأأصابَّني  .وأأ

 .ذبَّابَّة إل منه يبق لم : مضىالنهار وأذبَّب

ّبَّب ّدالسير في وأذ  .منه ذبَّابَّة يترك لم حتى : ج

ّيـب راكب وأجاءنا  .مذ

 .مذبَّـب قـرب وأهـذا

 .تذبَّيـب غايـر وأرمـى وأطعـن

ّوأاٌر مكان بَّه يقر ل : قلقالّرياد ذب وأرجـل  .للنساء ز

ّلقـة أبَّـواب مفتـاح كنـت : قدقال خولس ما إذا الرياد ذب مغ
 .وأههنا ههنا يروأد الوحشّي وأأصله النظر
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 السللمية مشكاة

ًا يصف الطُرماح قال وأّركت إذا العشّي رياد ذّب : كأّعيـنثور
 .للغـروأب مالـت جانحـه شأمسـه

بَّأّذنابَّها فتذبَّها الوحش على البق فيـه : يكثـروأمـد ذبَّـاب وأيـوما
 .لليوما فعلها فجعل

ّبَّها : أذنابَّهاوأيقال  .مذا

ّبَّوه خاطب وأأتاهم  .ردوأه أي فذ

 .للذبَّـح يهيـأّ مـا " وأهـو عظيـم     بَّذبَّـح     وأفدينـاه " ح ب ذ

ُنهي ًا تشتري أن : نحوللطُيرة ذبَّح ما وأهي الجن ذبَّائح عن وأ دار
تأّكل وأل جنها من مكروأه يصيبك وألئل العين لتستخرج فتذبَّح
 .مجوسي ذبَّيحة

 .حلقه في داء وأهي الذبَّحة وأأصابَّته

 .: فتقهاالفأّرة العطُار : ذبَّحالمجاز وأمن

ّكها بَّين : كأّنرؤبَّة قال سـك فـي ذبَّحـت مسـك فأّرة وأالفّك ف
 .ذبَّيـح وأمسـك مذبَّـوح الصاب فيها عينّي : كأّنذؤيب أبَّو وأقال

 .: جهدهالعطُـش ذبَّحـه وأقـد

 .: بَّبذلهالدن وأذبَّح

ّدها خدوأد وأهي السيل مذابَّح وأهذه السيل مذج وأهذا  .يخ

 .بَّحلقه وأأخذتا : خنغتهالعبرة وأذبَّحته

ًا وأذبَّحـت  .الذقن عن سالت إذا لحيتـه فلنـ

على الذاة بَّادي بَّلحيتـه مذبَّـوح أشأمـط كـل : منالراعي قال
ّوه  .فهجاه ماءه : منعهالكدر حوضه على الطُحل مرك
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في شأقاق وأهو ذبَّاح وأل نكبة دوأنه وأليس ذلك : ستصيبوأيقال
ًا تصيبه أي الرجل  .عفو

 .سم هو نباتا وأقيل الحلق في داء وأهو ذبَّاح وأالطُمع

تكون مطُمعة وألرب راحـة يعقـب فـاتا مما : وأاليأّسالنابَّغة قال
ًا وأمواضع محاريبهم وأهي وأبَّمذابَّحهم النصارى بَّمذبَّح وأمررتا ذبَّاح
 .المذابَّح الصل في وأهي للمتعبداتا المناسك وأنحوها كتبهم

 .قتيل أي ذبَّيح عن فأّجلوا فلن بَّنو وأالتقى

ّفة قرأه أوأ : كتبهوأزبَّره الكتاب ذبَّر ر ب ذ يذبَّـر مـا أحسن وأما بَّخ
 .القراءة : سهلذبَّر وأكتاب فيـه يتمكـث ل يقـرأه أي الكتـاب

ًا لنفسي : أقولالرمة ذوأ قال عرصاتا على مشرف عند وأاقف
ً البقل ذبَّل ل ب ذ النواطق كالذبَّار  .ذبَّول

وأهي للناس تضيء كالذابَّةل تكن وأل بَّالسليط الذبَّال وأروأي
 .تحترق

 .كرب أوأ عطُش من وألسانه شأفتاه : ذبَّلتالمجاز وأمن

ًا  .ذوأابَّل وأرماح ذابَّل وأقن

ّياش وأفرس  .وأهزاله ضموره على أي ذبَّله علـى ج

 .شأبابَّه من غاّض هو ما ذبَّل أي ذبَّله ذبَّل وأماله

 .الذبَّـول شأـارف استـوى إذا لنـه : ذبَّـلله وأقيل

 .ذبَّله ذبَّل أكيسه : ماللصبي وأيقال

 .وأيتبختر فيه : يتفترمشيه في يتذبَّل وأمر

ر خ ذ الذحـول طلبـت مـا إذا بَّذحل نازح كاشأح سابَّقي وأل ل ح ذ
ّذخره الشيء ذخر  .حاجته لوقت : خبأّهوأا
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ًا لنفسه : ذخرالمجاز وأمن ًا حديث  .حسن

ًا منك يذخر ما وأفلن  .نصح

ًا ماله وأجعل عند ذخائر المؤمن وأأعمال وأذخيرة الله عند ذخر
 .الله

ّدخر التي المواضع وأهي مذاخرها الدابَّة وأملتا العلف فيها ت
 .جوفها من وأالماء

ّي مذاخرهـا تمل وألم الغليل أدنى قتلت إذا : حتىالراعي قال للـّر
 .شأبع إذا فلن مذاخر وأتملتا وأالصـدر

 .عداوأة مذاخرك في لنا وأجمعت

العداوأة جهد مذاخره في لي قرى ما إذا : حتىمقبل ابَّن قال
 .حضرها استبقت إذا وأمذخرة مدخر وأفرس وأإدبَّـار كفـر فـي

 .: بَّذرناهاوأذروأناها الرض ذرأنا أ ر ذ

الذرأ لك وأاللهم سواه الباريء الذاريء وأمن وأبَّرأ الخلق الله وأذرأ
أوأل الشيب بَّياض وأهي ذرأة علته وأقد وأالبرء السقم وأمنك وأالبرء

ًأ رأسه ذرىء وأقد الفودرين في يبدوأ ما وأامرأة أذرأ وأرجل ذر
 .ذرءاء

 .الوجه بَّيضاء أوأ الرأس : بَّيضاءذرءاء وأشأاة

تمشي كيف تدري بَّذرءاء غادوأة الشمس تسخن وألما : فمرقال
ًا منحـت أي المنائح ل تسامحبالمشي فهي ذلك فاعتـادتا كثيـر

 .تأّبَّى

 .وأالنون اللف بَّزيادة الذرإ إلى نسب كأّنه : أبَّيضذرآني وأملح

وأفيه وأذّربَّه وأذربَّه وأمذروأب وأمذرب ذرب وأسنان سيف ب ر ذ
 .حدة :وأذرابَّة ذرب
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 .السم يسقى أن هـو وأقيل

رهـف ديـداتا عـوج عـن : يفترالمازنّي خلف بَّن جهم قال
 .: السموأالذراب نطُف السم تقلـس مذّربَّـاتا

 .وأبَّذاء : حدةوأذرابَّة ذرب لسانه وأفي ذرب : لسانالمجاز وأمن

لسانـي ذرب محملـي ثقيـل فإني مني وأاسترح : أرحنيقال
 .صّخابَّة : سليطُةذربَّة وأامرأة

 .ذرب وأسّم

 .الدوأاء يقبل : لمالجرح وأذرب

 .: فسدتاوأعربَّت معدته وأذربَّت

" الـذرب مـن شأفـاء وأأبَّوالهـا البَّـل ألبـان في " إن الحديث وأفي
 .: مفاسدأذراب وأفيهم : فاسدهالخلـق ذرب وأفلـان

ًا وأذربَّت  .وأيذرب بَّيننا يضرب وأفلن اهتجته إذا فلن

 .سـم وأهـي اذراريـح فيـه جعـل مـذرح طعـاما ح ر ذ

وأذرح الذراريح دما وأسقاه التباريـح علـى قلبـه : طـولوأتقـول
:ذريحي وأأحمر منه يسيرا شأيأّ فيه جعل الماء في الزعفران

 .قانيء

 .الثريد على وأالفلفل اللحم على الملح ذر ر ر ذ

 .الذروأر وأهو العين في وأالدوأاء

 .: بَّذرهالرض فـي الحـب وأذر

ّيبه بَّـه يجاء قصب وأهو الطُيب قصب فتاتا وأهي بَّالذريرة وأط
 .النشاب كقصب الهنـد مـن
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قيل وأمنه ررته إذا منه تناثر ما وأهي وأغايره الطُيب ذرارة وأهذه
 .: الـذرالهبـاء مـن الهـواء فـي وأللمنبـث النمـل لصغار

 .الذهب ذراتا وأكذلك المـذروأر الشـيء طاقـاتا كأّنهـا

 .منه شأيء أدنى طلع إذا وأالبقل القرن : ذّرقيل وأمنه

 .الشمس قرن : ذرالمجاز وأمن

وأقّرتا أذناها وأصّرتا قرناها ذّر بَّكم الدوألة وألة : أنتموأتقول
 .: نشرهمالرض في عباده الله وأذّر عيناها

ّي أبَّين وأما منك أبَّرزتا لقد آثار يشبه لنه فرنده وأهو سيفه ذّر
ّي رغامهم على للعدا الحوادث بَّضم هو وأقيل مصمم عضب ذر

 .الماء بَّكثرة للسيف صفة هو وأقيل كدهري الذال

طرف إلى المرفق طرف من وأهي بَّذراعي الثوب ذرعـت ع ر ذ
 .بَّها المقيس العود بَّها سمي ثم الوسطُى

 .وأبَّاعه ذراعه مد إذا فيه وأبَّاع سيره في وأذرع

 .بَّائعة ذارعة وأناقة

:البعير وأذرعت بَّائعة وأذارعة بَّائعة تاجرة ناقة : عنديوأتقول
 .صاحبي ليركب ذراعه على وأطئت

 .قوائمه وأهي المذارع قوي وأبَّعير

 .ذراعة ذرع وأقد الخطُو : وأاسعذريع وأفرس

 .ذريعاتا وأقوائم

 .العنق ذريعة فرس وأتحتي

 .المشية ذريع وأفلن

 .بَّالغزل اليدين : سريعةوأذراع ذارع وأامرأة
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 .قامته أي رجل ذرع وأنخلة

 .بَّأّذرعها : خاضتهالماء البَّل وأتذرعت

فـي العـذراء تـذّرع غاديرها من الصفو في : تذرعتالنجم أبَّو قال
ًا سعيه في الرجل وأذرع ظهورها  .بَّيده : استعانتذريع

 .البشير ذرع : قدبَّيده أوأمأّ إذا للبشير وأيقال

يـذّرع لم خيل سوابَّق رأتا وأقد الخميس أنفال : تؤملقال
ًا ذرعـا بَّالمـر : ضـاقالمجـاز وأمـن بَّشيرهـا لـم إذا وأذراعـ

 .يطُقـه

ّفتهاذرعها ناقتك وأأبَّطُرتا  .تطُق لم ما : كل

ذراع علّي وأمالك بَّنفسك : ارفقظلعك على وأاربَّع بَّذرعك وأاقصد
 .طاقة أي

 .وأنواحيه أضواجه وأهي الوادي مذارع في وأطفت

ًا فيـه يـذرع وأهـو كلمـه في أذرع وأقد  .الكثـار وأهـو إذراعـ

 .فلـان إلـى ذريعتـي وأفلـان

 .توسلـت أي إليـه بَّـه تذرعـت وأقـد

ًا منـه لي فذرع أمره عـن وأسأّلتـه  .وأطـش أي شأيئـ

 .له : شأفعتالمير عند لفلـان وأذرعـت

 .عنده له ذريع وأأنا

 .تقيسها كأّنها بَّسرعة : تقطُعهاوأتذارعها المفازة تذرع وأناقة

ًا النواسج ذرع تنوفة كل غاول تذارع : قـوداالراعي قال مبرم
 .المفازة افبل وأتذارعت وأيحيل
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 .يتدافنوا لم إذا وأذلك فاش : سريعذريع موتا فيهم وأوأقع

 .القناة صدر وأهو العامل كذراع وأاستوى

 .قريب حاضر أي الذراع حبل على مني لك وأهو

 .شأئت ما اصنع أي ذراعك على أمرك وأجعلت

 .وأذريـف وأمـذروأف ذارف دمـع ف ر ذ

 .ذوأارف وأعيـون وأدمـوع

ًا دمعـه ذرف وأقـد ًا الدمـع عينـه وأذرفت ذروأف  .ذرفـ

 .مدامعهـا أي عينـه مـذارف وأسالـت

وأسحاب : مطُرالمجاز وأمن دمعه : رأيتيقول مـن وأسمعـت
 .ذارف

ًا يده في وأرأيت  .يتذارف قدح

 .بَّسلحه الحبارى ذرق ق ر ذ

 .عليه يذرق كلما : هذااستهجنه لكلما يقول من وأسمعت

 .عليهم تبذأ أي الناس على تذرق متى : إلىالمجاز وأمن

 .تربَّع لم إن : لذرقنكالوعيد وأفي

 .بَّالمذراة الطُعاما ذّري ي ر ذ

 .وأمنق مذر وأله

 ". الريـاح     تـذروأه " التراب الريح وأذرتا

 .الدموع تذريان وأعيناه دمعهـا العيـن وأأذرتا

 .فرسه عن فأّذريته وأطعنته
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 .بَّه : رمىظهره عن الفرس وأأذراه

 .رأسه فأّذريت وأضربَّته

 .فوه وأذرا

ّد وأذرا  .أعاليهـا وأسقطُـت أسنانـه انسحقـت إذا نابَّه ح

 .منه : طرفقول نم ذروأ عنه وأبَّلغني

 .يصرح وألم عّرض إذا الحديث من ذروأ في وأأخذ

عيسـى وأعن قول ذروأ مغيرة عن : أتانيحبناء بَّن صخر قال
ًا الحائط وأاتخذتا كذاكـا لـه فقلـت  .إليه : أوأيتلي ذر

 .وأنحوها بَّصخرة الشمال بَّرد من وأتذريت

 .بَّالعضاه تذرتا بَّالبرد أحست إذا وأالّشـول

 .النسب ذروأة في : هوالمجاز وأمن

 .الشرف ذروأة وأعل

 .الـذرى وأبَّلـغ

 .: أوأائلهالليـل ذرى وأأقبلـت

وأاحمّر الليل ذرى دنا وأقد غاشاشأا مني عجل : علىزهير قال
ًا ُيذري وأفلن وأأدبَّرا النهار  .شأأّنـه وأيرفـع : يمدحهفلن

ّيتـه وأذّريتـه  .وأسن

 .أمره وأارتفع وأعل شأرف : إذاوأتفّرعـه السـاما تـذرى وأقـد

ًا فاعرفونـي العشيـرة سيـف : أنـاحميد قال تذريت قد حميـد
 .فلـان ذروأة وأطالـت السناما
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 .فلن بَّنـي وأتذّريـت

ّوأجت إذا وأتفّرعتهم وأتنّصيتهم  .وأعليتهـم أشأرافهم في تز

 .الليتين فرعا وأهمـا : يختـالمذروأيـه ينفـض وأجـاء

 .وأأسفل أعل من الوتر موقعا وأهما المذروأين هنافة وأوأقوس

 .أذرائه وأفي فلن ذرى في وأأنا

 .وأتذريت بَّه وأاستذريت

 .الذرى منيع الذرى لكريم وأإنه

 .وأذعـر مذعـور وأهـو فلـان ذعـر ر ع ذ

ًا الشيطُـان " ليـزال الحديـث وأفـي  ". المؤمن من ذعر

 .الريبة من : تذعرذعور وأامرأة

 .غاارتا ضرعها مس إذا دعور : وأناقةقال

 .: شأديدةذعرية وأسنة

ذ الماحل الذعرية السنة في سيبها يجتدى حرب : أبَّناءالفوه قال
 .النوائب وأذعذعته الحقوق ماله أكلت ع ذ ع

 .: أذاعهالسر وأذعذع

 .: نمـاماذعذاع وأرجل

 .وأتذعذع شأعره وأتمـّرطا

 .ذعاف : سمالساعة لسم يقال ف ع ذ

ّفى الشهد عندي : وأصالكقال الذعاف السم عندي وأهجرك المص
 .مذعن وأهوله وأانقاد سلس إذا له أذعن ن ع ذ
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 .مذعن له منقاد وأأنت ممعن إليك الساءة في : هووأتقول

 .بَّه : أقربَّحقي فلن وأأذعن

 .القياد : سلسةمذعان وأناقة

ًا مذكرة ضافت إذا الهموما : تقرىزهير قال ّكرة حف بَّالسير من
ًا ّكرها أي مذعان ّيرها السير ن  .غا

 .مطُواع مذعان : رجلوأيقال

 .ذفـر فيـه

 .كانـت أيمـا الرائحـة حـدة وأهـو

 .شأديدة ذفرة وأله

 .ذفرة وأروأضة

 .أذفر وأمسك

 .ذفراء وأفأّرة

 .سهكها : لرائحةذفراء وأكتيبة

 .ذفراء وأإبَّط

 .صنان : بَّهذفر وأرجل

ًا فتركته رأسـه كيـة أنضجـت : وأمؤوألـققال الجورب كريح ذفر
 .بَّخره وأأقبل ذفره : أدبَّرشأيخ في أعرابَّية وأقالت

 .ذفيف خفيف خادما ف ف ذ

 .وأذفافـة خفة وأفيه

 .: خففهجهازها راحلتـك علـى وأدفـف خدمتـه فـي خـف وأقـد
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 .ذقنـه علـى خـّر ن ق ذ

 .ذقنـه ضربَّـت وأذقنتـه

ّدذقـون وأناقـة ًا قوة رأسها وأتحّرك خطُامها : تم في وأنشاط
 .السيـر

 .ذقـن وأنـوق

ًا أطويك أي بَّذوأاقنك حواقنك وأللحقـن الحاقنة له تجتمع طي
 .وأالذاقنة

ّفي الحديث وأفي بَّين وأسلم عليه الله صلى الله رسول " تو
الحلقوما أسفل : همـا" قيـل وأذاقنتـي وأحاقنتـي وأنحـري سحـري

 .الذقن يلي وأأعله الطُعاما يحقن ما يلي أسفله لن وأأعله

ّبهالسيل قلبه إذا للحجر : قولهمالمجاز وأمـن  .لذقنه السيل : ك

ّبت ّبت الريح وأه ذ الكنهبل دوأح الذقان على يكّب على الشجر فك
ًا ذكرته ر ك  .وأذكرى ذكر

الشـيء " وأذكرتا الذكرى     فإن     وأذكر " وأذكرى تذكرة وأذكرته
 .وأتذكرتـه

ٍر على مني وأاجعله  .أنساه ل أي ذك

 .الحاجة بَّها ليستذكر رتيمة وأعقد

 .الحفظ بَّها طلب بَّدراسته وأاستذكر

ّي حرجة ابَّن الحارث قال ًا : فأّبَّلـغالفزار متـى امـرؤ وأأنـت دريـد
 .وأذكران وأذكور ذكر وأوألد يستذكر تذكـره مـا

 .وأذكارتها الخيل ذكورة وأالحصن
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" أيسرتا للمطُلوقة الدعاء وأفي أذكرتا وأقد مذكار وأامرأة
 .ذكرا وأوألدتا عليها يسر أي " وأأذكرتا

لك     لذكر     وأإنه " وأشأرف صبت أي الناس في ذكر : لهالمجاز وأمن
 .مذكور " وأرجل وألقومك

 .تؤكل التي الحرار خلف وأهي البقل ذكور : تنبتمذكار وأأرض

ّدعنقال وأذكورها أحرارها بَّقلها ذوأي بَّعدمـا الشماليـل أقـواع : فو
 .له ردع ل : ماالطُيب وأذكور

 .هول : ذاتامذكار وأفلة

 .: مخوفمذكر وأطريق

ّد : قدمذكر وأيوما  .القتال فيه اشأت

الناقة تنتج أن تكره كانت العرب أن وأذلك : شأديدةمذكر وأداهية
ًا وأقال مذكار جنها تعزف غابراء بَّمضيعة مصبـح أنـي وأعرفـت ذكر

 .الرجال من الذكر إل يقطُعها : لالصمعي

فيه البوما ينم فيـه المقانـب تهلـك : مذكردؤاد أبَّو وأقال
ًا وأقال كالمحزوأن وأانفض وأاربَّأّ الوأابَّد لنا فارقب : أوأفأيض

أبَّـا فأّعولي الكراما تبغين كنت فإن :لبيد وأقال مذكار إنها الرض
صماء عميـاء : لداهيـةالجعدي وأقال مذكر يـوما كـل فـي حـازما
 .: شأديدذكـر وأمطُـر يتحلب دما في بَّسم تدر مذكر

الشديد بَّالبرد تجيء التي وأهي السمية ذكور الرض وأأصابَّت
 .وأبَّالسيل

وأقول هدر وأقتله عاش لمـن حيـا ذكر سماكـّي اللـه : بَّقـدرةقال
 .متين : صلبذكر

 .فحل : شأعريقال كما ذكر وأشأعر

 .ذكرة وأذوأ وأمذكر ذكر وأسيف
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 .ذكر وأرجل

 .ذكرته وأذهبت

 .منـك أذكر النساء وألدتا وأما

ًا وأكان بَّزينـا خنا يوما علموا قد ذكـورة إل هـذا مثـل يفعـل وأل يوم
ًا ًا ذكر ذي يـوما وأائـل بَّـن بَّكـر إلـى وأجهـه كسـرى قائـد هـو مبين
: وأاسأّلالنجم أبَّو يقول وأفيه وأائل بَّن بَّكر فهزمته خيله فـي قـار

ّنا ليخبروأا خنابَّزين جيوش هذا على وألي البطُحاء عشية الحماة أ
 .صكوك أي حق ذكور عليه وألي صك أي حق ذكر المر

ّكيتها النار أذكيت ي ك ذ  .وأذ

 .ذكاء تذكو النار وأذكت

 .النار ذكاء وأأصابَّه

ّكى ا وأهي بَّالذكوة النار وأذّك  .بَّه تذ

 .تذكو وأالمصابَّيح وأدخلت

ًا البَّطُال جّرد : وأقدالرمة ذوأ قال في تذكو مصابَّيح كأّنهـا بَّيضـ
 .سنة قروأحه على : أتتمذّك وأفرس المفتل الذبَّال

 .وأمذاك مذكياتا وأخيل

ّكى وأقد  .الذكاء وأبَّلغ الفرس ذ

وأالذكاء منه السـن تمـاما عليه اجتهدا إذا : يفضلهزهير قال
 .الذبَّيحة وأذكيت

 .ذكّي وأشأاة

 .ذكاتها وأبَّلغت
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وأللصبـح : ذكـاءلهـا قيـل وأمنه ذكاء الشمس : ذكتالمجاز وأمن
 .ضوئهـا مـن لنـه ذكـاء ابَّـن

 .وأأذكيتها الحرب وأذكت

ل يوقـدن للحرب بَّينهم النيـران ذكـت إذا : حتـىالقطُامي قال
 .وأتوقد : فطُنةذكاء وأفيه للـزاد يوقـدن

ذكّي وأرجل البلدة بَّعد فلن وأذكو يذكى وأذكي يذكو ذكا وأقد
 .أذكياء وأقوما ذكي وأقلب

 .: أذفرذكّي وأمسك ذكاء المسك وأذكا

: مطُرتامذكية " وأسحابَّة يبسها الرض " ذكاة الحديث وأفي
ًا  .مرار

 .مذاك وأسحاب

ّو القرار : وأترعىالراعي قال وأأبَّكـار مـذاك تجاوأبَّت حيث الح
ّدالعانة على الفحل وأاستذكى دلح المـزن مـن ّقد عليها : اشأت .وأتو

الفحل تتقي كما وأتتقي عليها استذكى إذا : تفاديالشماخ قال
ّد مـا : إذاوأله الجوامز المخاض عليـه أثـرن عليها وأاستذكـى جـ

 .ذلفاء امرأة ف ل ذ عصـارا رهـج مـن

 .مستملح وأهو الرنبة وأصغر قصره وأهو ذلف أنفها وأفي

 .طرفه وأهو سنان وأذوألق سنان ذلق كأّنه

ّددته وأذلقته  .ح

 .مذلق وأسنان

 .وأذلق ذلقة لسانه : فيالمجاز وأمن
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وأطلـق ذلق طلق بَّلسان وأتكلم اللسان ذليق وأهو لسانه ذلق وأقد
 .ذلـق وأطلـق ذلـق

 .اللسان دلق من : خارجةوأذوألقية ذلق وأحـروأف

ّوأ  .: شأديدذليق وأعد

ّد : أوأائـلالهذلي قال مشبوح المتن لدى وأحّشنـي الذليـق بَّالشـ
 .طويل خلجم الذراعين

 .لحمه فضول ألقى حتى : ضمرتهالفرس وأذلقت

ّي قال ّلقتـهعد ًا أداوأيه لحمه ترفـع حتـى : فذ وأأركـب مكنونـ
ًا ّين ذليل هو ل ل ذ وأادعـ وأذلة أذلة وأقوما وأالمذلة وأالذلة الذل بَّ
ّلـه وأتذلـل لـه ذل وأقـد وأأذلء كجلـة  .وأذلله اللـه وأأذ

 .العدوأ وأاستذله

 .: مستهانبَّينهم مستذل وأهو

 .أذلء : أصحابَّهمذل ذليل وأهو

 .صاحبها وأذللها الذل : بَّينةذلول وأدابَّة

 .قميصك ذلل وأارفع الذلذل طويل وأقميص

فيه بَّذلوا إذا أمرهم في وأذلول صعب كل : ركبواالمجاز وأمن
 .الطُاقة

 .لهم وأمتذلل لصحابَّه ذلول وأفلن

 .عليهم أدل لمن ذلل وأقوما

 .الشعر تقوال عليه سهل إذا القوافي له وأذلت

 .أدللها على المور وأأجر
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أذلله على ماض الله قضاء وأإن أذللها على جارية الله وأأمور
 .هـو كمـا أي أذللـه علـى وأدعـه

إل اللـه كتـاب مـن شأـيء مـن " مـا مسعـود ابَّـن حديـث وأفـي
الطُريق ذل وأالزما الطُريق ذل " ركبوا أذلله على جاء وأقـد

:وأمعبد مذلل وأطريق الوطاء بَّكثرة منه ذلل ما وأهو وأملكه
 .عناقيده : دليتالكرما وأذلل مسلوك

 .أحد كل : ينالهامذللة وأشأجرة

ّطُـّف جنـة : لناقال سعيدها جار الغاصان مذللة حدائـق ذاتا بَّال
ّلدالمر لهذا دلذلك وأشأمر  .لكفايته : تج

ساق عن شأمرتا إذا صعدائه إلـى بَّنهـاض : قطُعـتالرمة ذوأ قال
 .الذنب وأهي الذلذل خفيف وأفرس ذلذله حمس

 .منهم : أوأاخروأذليذلتا الناس من ذلذل وألحقنا

ّد لوما مع : حّضهالمر على ذمره ر ما ذ  .فيه ليج

المكـروأه : يسمعهمالحرب في أصحابَّه يذمر : القائديقال
 .الحـرب فـي يتذامـروأن وأرأيتهـم ليشحذهـم

ينشطُها وأهو فعله في التفريط على نفسه : يلومايتذمـر وأأقبـل
 .وأيتشمر أذياله وأيرفع وأيتذمر يتذمم وأفلن ثانية تفرطا لئل

 .: شأجاعالذمار من ذمر وأهو

 .العنق في الرأس مغرز وأهي فهقته : مّسالسليل الراعي وأذمر

ًا ذمرتا إذا تـدري وأمـا ليعلم المذمر وأتسمى أما لغيـرك سقب
 .للناس كالقابَّلة للبَّل وأالمذمر الفصيل لك يكون

حماه من وأعنف ليم يحمه لم لو ما حمي إذا الذمار حامي وأهو
 .الحقيقة : حاميكقولهم وأحريمه
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 .المذمر المر : بَّلغالمجاز وأمن

 .المخنق : بَّلغكقولهم

ّي قال المـر بَّلـغ إذا مثلهـم حّي وأل بَّكر أبَّي : وأحّيالجعد
وأذملنا ذميل تذمل ذملت وأقد ذمول ناقة ل ما ذ المذمرا العماس

:ناقتي وأذملت كثير خير العيس ذملن وأفي متوسط سير وأهو
 .الذميل على حملتها

ًا صاحبه ذما ما ما ذ  .وأذممه وأمذمة ذّم

 .وأمذمـم كحـب وأذما وأذميم لصحابَّه وأذماما ذامّا وأرجل

 .وأالملوأما وأالمذاما وأإيـاك

 .وأيلـاما عليـه يذما بَّما : أتىوأألما فلن وأأذما

 .: مليـممـذما وأهـو

ًا وأبَّلـوتا  .أحمدته : خلففأّذممته فلنـ

ذممـت أي حرمـة أوأ حـق أجـل مـن تذممـت ثـم ضربَّه وأأردتا
 .وأانتهيـت نفسـي

أن القوما من أتذمم وأإني وأاستحيا : استنكـفمنـه : تذمـموأيقـال
 .أحب ما إل منهم أر وألم غايرهم إلى عندهم من أتحول

 .عليه يذمه ما : فعلفلن إلى وأاستذما

 .مضيعـه الـذما يلـزما : عهـدوأمذمـة وأذماما ذمة وألفلن

 .وأذمامي ذمتي فـي وأهـو

 .ذمامهم حق بَّه تقضى ما أعطُهم أي بَّشيء مذمتهم وأأذهب

ذماما " وأهي الرضاع مذمة عني يذهب " ما الحديث وأفي
 .وأحقها المرضعة
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 .الذّمة من أعطُى بَّما أي أذما بَّما فلن وأوأفي

ّيب قال عقـاب بَّذمته تودي وأبَّعضهم تـذما بَّمـا الوفـّي : أنـتالمس
 .فلن على لـي وأأذما ملـاع

 .لي فأّذما بَّه وأتذممت بَّه وأاستذممت

 .وأمتذمم مستذما عندك وأللجار

ّي الحبيب بَّن فائد قال تذممـوا وأالذيـن قومك : فنعشتالسد
 .مذمم مكان وأهذا متضائل وأل مختشع غايـر بَّـك

 .وأحرمة ذمة له محرما

 .كلل : تأّخرتاالقوما ركاب : أذمتالمجاز وأمن

ّيادة بَّن قال بَّالفلة مذما وأكل مذمـة كـل رحل حملنا : وأحتىم
ّلت أوأ عليه تذما بَّما أتت كأّنها وأزاحف من السير على قوتها ق
ّذماما وأالركايا الذّمة الركية  .المـاء القيلة وأهي ال

 .خيره وأقـّل : أجـدبالمكـان وأأذما

ًا : يزّجيهعيشه يذاما وأفلن  .بَّه متبلغ

 .القلة معنى من وأهو أذاّمه وأذاممته

ً وأأتينا وأحمد ذما وأرجل ًا منزل ًا ذم  .بَّالمصدر وأصف وأحمد

ًء وأأبَّقى خيال في يتردد ذماء إل منه بَّقي وأما بَّذمائه فلن نجـا ذما
 .الحشاشأة وأهو الضب من

ّدهـنوأالكلب الثور يصف ذؤيب أبَّو قال فهارب حتوفهـن : فأّبَّ
وأالذنابَّي الذنب طويل فرس ب ن ذ متجعجـع بَّـارك أوأ بَّذمائـه
 .الطُائي بَّذنابَّي وأأخذتا

 .الذنب هلب : وأافرذنوب وأفرس
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 .: اتبعهاوأاستذنبها البَّل وأذنب

ّنب الروأاحل استذنب الجير : شألقال ًا الجراد وأذ : غاّرزتذنيب
 .ليبض

 .الحرش عند ذنبه : أخرجالضب وأذنب

 .ذنبه علـى : قبـضالحارش وأذنبه

 .الذنوب من تعالى الله وأاستغفر العبد وأأذنب

 .وأتجرما تجنى : مثلفلن على وأتذنب

 .الماء من الدلو ملء وأهو وأذنابَّك ذنوبَّك من لي وأاصبب

 .المغرفة وأهي بَّالمذنب له وأغارف

لم إذا الحضيض في المسيل وأهو مذنب جمع المذانب وأسالت
ًا يكن  .سند أوأ سفح في وأالتلعة وأاسع

 .وأالنذائب وأالذنابَّي الذناب من : هوالمجاز وأمن

أي وأالضم بَّالكسر وأذنابَّتها وأذنابَّتها وأذنابَّها عينه بَّذنب إليه وأنظر
 .بَّمؤخرها

 .وأذنابَّته وأذنابَّته وأالنهر الوادي ذنب الماء وأبَّلغ

 .البَّـل وأذنابَّـة القوما ذنابَّة وأاتبعت

 .يدرك فلم : سبقالريـح ذنـب وأركـب

 .مبخوس بَّحٍظ : رضيالبعير ذنب وأركب

 .ذنبهـا وأوألتـه الخمسيـن علـى وأأرمـى

 .الجراد في وأأصله يبرح : لذنبه وأغارز بَّأّرضنا وأأقاما
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 .مضى قد أمر على تلهف إذا المر ذنب وأاتبع

 .تعاديا إذا الضب ذنب فلن وأبَّين وأبَّيني

 .شأيئه فتر إذا ذنبه : استرخىللشيخ وأيقـال

اليآسة عند وأاحتجبت القصر في بَّابَّها : وأأغالقتعبيدة أبَّو وأأنشد
 .وأالمر وأالطُريق القوما وأذنبت ذنبي وأمن مالي من

ًا بَّعضه يذنب وأالسحاب  .بَّعض

صبيـر منه يذنب العشا ذاتا بَّالغور : تنصبقال متذانب وأهو
 .وأيدبَّره يذنبه وأمر صبيـرا

 .: متبوعمذنوب وأفلن

 .ذنبه نح من : جئتهالوادي وأتذنبت

ًا يرى من : يامقبل ابَّن قال الخل متذنبـاتا وأسطُها كبيشة ظعن
ًا عمامته من : أفضلالمعتم وأتذنب أوأرال من  .أرخاه ذنب

وأهـو مذنـب وأبَّسـر ذنبـه قبـل مـن : أرطـبالبسـر وأذنـب
 .التذنوب

 .وأأطرافه بَّأّذنابَّه : تعلقتكلمه وأذنبت

 .نصيب أي كذا من ذنوب وألهم

فحق بَّنعمة خبطُت قد حّي كل : وأفيشأأّس ابَّن عمروأ قال
حتى أسلمهم فاستقت التاوأة عافوا ذنـوب نـداك مـن لشـأّس

ً ارتووأا عروأة لهـا الدلـو وأهـو سلـم جمـع الردى بَّأّذنبة علل
 .وأاحدة

 .المتن : يرابَّيعله يقال الذي لحمه وأهو متنه ذنوب على وأضربَّه
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ًا يصف الرمة ذوأ قال على مسبل الذنوبَّين فوق عذر : وأذوأشأعر
إذا وأالنسان الفحل أنف ذن ن ن ذ وأيسرح بَّالمداري يطُوى البان
 .ذنينا يذن خاثر بَّماء سال

ًا يذن الرجل وأذن  .ذنن

 .أذن وأرجل

 .ذناء وأامرأة

 .ذنان وأبَّه

ّنان منخريه وأإن  .ليذ

 .البـرد أنـف : ذنالمجـاز وأمـن

 .طمثها ينقطُع : لذنـاء وأامـرأة

 .ترقأّ : لذناء وأقرحة

 .بَّضعف مشى إذا مشيته في يذن وأفلن

 .وأرفق بَّتؤدة : يترددالحاجة هذه في يذن وأمازال

ًا المسجد إلى داره من ذهب ب ه ذ ًا ذهابَّ  .وأمذهب

ًا وأذهب ًا مذهب  .بَّعيد

ًا : جعلهوأأذهبه  .ذاهب

 .نفسه مع بَّه : مّربَّه وأذهب

 .الحجاز أهل عند وأكثرتا الذهب عنده وأكثر

 .ذهيبتـي : أعطُنيوأيقولون

 .الذهـب مـن : قطُعـةذهبـة وأعنـدي
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 .كثيرة وأأذهاب ذهبان وألفلن

عظمـه مـن بَّصـره وأيبـرق فيدهـش الذهـب : يرىذهب وأرجل
 .عينـه فـي

 .وأمذهـب مذهـب وألـوح

 .بَّالذهب المموهة السيور وأهي المذاهـب لـي وأاطلـب

 .صفرة حمرته : تعلومذهب وأكميت

 .غازار أمطُار وأهي ذهبة جمع أرضنا في الذهاب وأوأقعت

ًا فلن : ذهبوأالكناية المجاز وأمـن ًا مذهب  .حسن

 .: نسبتهكذا علّي وأذهب

 .: ضـلاللبـن فـي وأالمـاء القـوما في الرجل وأذهب

 .بَّـه يأّخـذ أي حنيفـة أبَّـي قـول إلـى يذهـب وأفلـان

 .الخيـلء بَّـه وأذهبـت

 .الحجـاز أهـل عنـد المتوضـأّ وأهـو المذهـب إلـى وأخـرج

في وأذهب وأقذره مذهبكم مثل وأقدره مذهبكم : مثلوأتقول
 .البَّداء عن : كنايةالرض

 .الثر وأأبَّعد المذهب فلن وأأبَّعد

 .للبَّداء تنحى

ً المـر عـن ذهـل ل ه ذ ًا تناساه إذا عنه ذاهل وأهو ذهول أوأ عمد
 .عنه شأغل

 .كذا عنه وأأذهلني
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 .وأمذاهل مشاغال ! وأليحاجتي عن أذهلك وأما

 .ذهلول وأفرس وأرجل

ذ وأمغافره لها سليمان دروأع فوقها الذهاليل الجرد على : أتتهقال
ًا أي السنة يقيها ذهنا بَّإبَّلك رأينا مـا ن ه ًا طرق  .يقويها وأشأحم

 .المشي على : قوةذهن بَّرجلي وأما

السنة وأاستذهنت العاثـره أختها بَّها وأأعيت ذهنها بَّها بَّرجل أنوء
 .نقيها وأهو بَّذهنها : ذهبتالقصب

 .وأالذهـان الذهـن أهـل مـن : هـوالمجـاز وأمـن

 .وأالمسكة العقل في القوة وأهو

 .ذهنك وأألق أقول ما إلى ذهنك وأاجعل

ًا ذهن وأقد  .ذهن

 .زكن فطُن ذهن وأهو

ًا فلن يذهن وأما  .يعقله : ماشأيئ

ًا يصف الطُرماح قال ًا يكـن لم ما على عظة في : وأأدّلوأاعظ أبَّد
: يباريهموأيفاطنهم الناس يذاهن وأفلن البَّصـار ذوأوأ ليذهنـه
 .مذهون وأهو فذهنته ذاهنني وأقد بَّفطُنته

 .بَّذهنه : ذهبذهن وأقد

 .وأذهنت غابنت : لقدتقول

 .بَّذهنك : ذهبالدنيا حب وأاستذهنك

ًا وأغايرهما وأالثلج الشحم ذاب ب وأ ذ ًا ذوأبَّ  .وأذوأبَّان

ّوأبَّته أنا وأأذبَّته  .وأذ
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 .وأمذوأب مذاب وأشأحم

 .ذوأائب دمـوع وألـه دمعـه : ذابالمجـاز وأمـن

 .الباطل في نذوأب وأل الحق في نجمد ل وأنحن

 .الروأح ذوأب الكلما وأهذا

 .حّرها : اشأتدالشمس وأذابَّت

مربَّوع بَّأّفنان صفراتها اتقى الشمس ذابَّت : إذاالرمة ذوأ قال
ل ذؤابَّة وأهاجرة سريتها نوار جّري من وأظلماء معبل الصريمة

إذا النهار وأقد يذيبه يكاد بَّجدتهـا ابَّـن : فيهـاالطُرماح وأقال أقيلها
 .وأوأجب : ثبـتحـق عليـه لـي وأذاب الصيخد استذاب

 .وأاستذابَّها حاجته أذاب : قدوأأتمها حاجته أنضج لمن وأيقال

 .وأانتهب : أغاارالعدوأ عليهم وأأذاب

 .النفس لذائب : إنهللثقيل وأيقال

أذيـب الـذي العسـل مـن أي بَّالذوأابَّـة الـذوأب مـن أحلى وأهو
 .السمـن منهـا وأخلص أذيبت التي بَّالزبَّدة الشمع من خلص حتى

 .: هـزلالرجـل جسـم وأذاب

 .ذاب مـا بَّعـد : ثـابيقـال

 .يذاب ما منها يجمع لنه : سمينةذءوأب وأناقـة

ًا جزوأركم كانت : إنيقال  .لذءوأبَّ

 .: همعتحدقته وأذابَّت

ً الـذوأاب بَّالحـدق : يرميـنالجعدي قال  .الهم وأأذابَّه أميال

 .وأيذيب يشيب وأالهم
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ًا الماء عن البَّل ذاد د وأ ذ ًا ذوأد على : أعانهغايره وأأداده وأذياد
 .ذيادها

:وأيقال تخويدا فتيانهم فأّقبلت مذيدا أل الحّي في : ناديتقال
 .الخياطة على الستعانة في : أخطُنييقال كما أذدني

 .العشرة إلى الثلثة من القطُيع وأهو وأأذوأاد البَّل من ذوأد وأله

 .حسبه عن يزوأد : فلنالمجاز وأمن

 .الهم عني وأذاد

بَّمذوأده نفسه عن يذوأد وأالثور ذيادا عني القوافـي : أذوأدوأقال
 .قرنه وأهو

 .مطُرده وأهو بَّمذوأده وأالفارس

 .لسانه وأهو بَّمذوأده وأالمتكلم

مذوأد بَّأّسحم عنها وأتذبَّيبها وأتيرة فيه ليس مجد : نجاءزهير قال
يبلغ ل ما وأيبلغ كلهما صارمان وأسيفي : لسانيحسان وأقال

 .وأمذاوأيد مذاوأد وأرجال مذوأدي السيف

ًا الركب عن صقالها الحديث بَّالبيض : مذاوأيدمقبل ابَّن قال أحيان
ًا وأتذوأقتـه الطُعـاما ذقـت ق وأ ذ أوأجفوا الركب إذا بَّعد شأيئـ

 .شأيء

 .المذاق مر وأهو

ًا اليوما دفت وأما  ". ذوأاق عن إل تفّرقوا " وأل ذوأاق

ًا : ذقتالمجاز وأمن  .عنده ما وأذقت فلن

استطُبت فمـا وأكلتهم وأوأزنتهم وأأكلتهم الناس : ذقتوأتقول
 .حلومهم استرجحت وأل طعومهم
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ًا كان إذا للشعر الذوأق حسن وأهو  .عليه مطُبوع

ًا ذقت وأما  .عماض

ًا عيني في اليوما ذقت وأما  .نوم

 .إعطُائها مقـدار مـا ينظـر : تعّرفهـاالقوس وأذاق

ّدتها من لينها لتعرف قوسي وأذق  .شأ

ًا اللين من فأّعطُته : فذاقالشماخ قال يغرق إن وألها لها جانبـ
 .يدي ذاقتها وأقد حاجر السهم

 .السلعة التجار وأتذاوأق

فـزادوأا الكمـاة أيدي تذاوأقه رديني كاهتزاز : أوأمقبل ابَّن وأقال
ًا متنـه ّفي وأذاقت لينـ  .مستها إذا فلنة ك

أشأربَّـن مآكـم الذائق كف بَّعد منهـا ترتـج النجم أبَّو قال
ّوأاقيـن يبغـض اللـه " إن الحديـث وأفـي بَّالمناطـق ّوأاقـاتا الذ وأالذ

ّوأج " كلمـا ّوأجـت أوأ تـز ّد تز ّدتا أوأ عينـه مـ أوأ أخرى إلى عينهـا مـ
 .آخر

 .: مجربمستذاق وأفلن

مستذاق الجعائل عنه وأنـت قيٍن كعهد الغانياتا : وأعهدجرير قال
 .حاله وأخبرتا كذبَّه ذيق أي

 .وأطاوأع له : انقادلفلن المر استذاق

 .فلن في إل الشعر لي يستذيق وأل

 .فلن طعم أتذوأق وأدعني

 .فراقه طعم وأتذوأقت

 .: يبـسوأالبقـل العود ذوأي وأقد ذاوأية وأعيدان ذاوأ عود
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 .أمعاؤه أي بَّطُنه وأبَّناتا بَّطُنـه وأذاتا بَّطُنـه ذوأ فخـرج وأطعنـه

 .جنينها أي جارية فلنة بَّطُن وأذوأ

 .بَّطُنها ذا وأوأضعت

 .فأّكله قيئه على رجع إذا بَّطُنه ذي على وأالكلب الضب وأأحال

لطُول الضب يعني الهرما بَّطُنه ذي على أكب : كماخداش قال
 .عمره

ذوأ أسماؤهم الذين اليمن ملوك وأهم وأالذوأين الذوأاء من وأهو
 .يـزن وأذوأ كلـاع وأذوأ رعين

ذي من وأجاؤا كلمته أي فيه وأذاتا كلمه أي فيه ذا وأسمعـت
وأذاتا نفسها ذي من وأجاءتا : طائعينأنفسهم وأذاتا أنفسهم

 .: طائعةنفسها

 .ليلة وأذاتا يوما وأذاتا صباح ذا وألقيته

 .الزمين وأذاتا العويم ذاتا وأأتانا

 .بَّينهم ذاتا الله وأأصلح

 .اليد ذاتا قليل وأهو

 .نفسه ذاتا من ذلك وأقال

أسباب بَّسائر نفسه ذاتا في صيداء هوى : وأإنالرمة ذوأ قال
ّوأل وألقيته راجـح الصبابَّـة  .يدين ذاتا أ

 .الشمال وأذاتا اليمين ذاتا وأجلس

 .اليمـن وأهو يمن ذا وأأتينا

تسلمان بَّذي وأاذهبا تسلم بَّذي وأاذهب كذا كان ما تسلم بَّـذي وأل
 .المؤنث وأكذلـك تسلمـون بَّذي وأاذهبوا
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 .عموده وأخوى عوده : ذوأيللشيخ : قولكالمجاز وأمن

ً أي وأكل كذا ذلك : كانوأيقال حبست إذا وأكـل كـذا مثل قليل
ً ذيخة هم إنما شأيخة هم ما خ ي ذ الدرين بَّمسود تعللهـا قليل
 .الضبعان وأهو ذيخ جمع

ًا سره ذاع ع ي ذ  .ذيوع

 .وأمذياع مذيع وأهو بَّه وأأذاع وأالسر الخبر وأأذاع

 .مضياع وأللسباب مذيـاع للسرار : فلنتقول

 ". البذر بَّالمذاييع " ليسوا الحديث وأفي

 .بَّه : ذهبواالناس بَّه فأّذاع كذا بَّمكان متاعي : تركتالمجاز وأمن

 .كله : شأربَّوهالماء من الحوض في بَّما وأأذاعوا

 .: انتشرالجور وأذاع

 .الجرب جلده في وأذاع

ً " شأمر ل ي ذ ّدرع ذيل ً وأا  .وأذيوله وأأذياله ذيله " وأجر ليل

 .يذيل الثوب ذال وأقد

 .ذائل وأقميص

 .ذائلة وأدرع

 .وأذيلها ثيابَّه وأأذال

 .مذيل وأملء

 .ذيلها ساحبة : تبخترتاوأتذيلت الجارية وأذالت
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أذيـال ربَّهـا تـري مجلس وأليدة ذالت كما فذالت طرفة قال
العنـس خلـف تذيـل لما الغرد للبائن هفا الفؤاد إن ممدد سحـل
 .: أهانـهوأأذالـه الخـرد

ً بَّنفسـه وأذال  .ذيـل

 .شأديد هون : فـيذائـل ذيـل فـي وأهـو

 .وأفسدا فهزل عليهما القياما يحسن : لموأغالمه فرسه وأأذال

 .المة " وأهي مذالة من لخيل " إنه وأ

 .وأأذيالها ذيولها الرياح بَّها : جرتاالمجاز وأمن

 .منهم أوأاخر أي وأذيول الناس من أذيال وأجاءنا

 .بَّالذيل ذنبه شأبه الذنب : طويلذيال وأفرس ذيال وأثور

 .الذيل طويل : فرسوأيقال

ساق عن فشمر ذيلـه أسفـل قـّص علنـدي : وأكلمقبل ابَّن قال
ًا ذنبـه : حـركاستنانـه فـي تذيـل وأقـد عجر وأأوأظفة  .نشاطـ

ً كلمه وأذيل غايـر فيـه : تبسطوأتسرح كلمه في وأتذيل تذييل
 .محتشـم

 .: غانّيالذيـل طويـل وأفلـان

 .: تواضعتوأتذايلت حاله وأذالت

 .ذنبهـا : سحبـتالحمامة وأذالت

 .: أرسلتهقناعها المرأة وأأذالـت

 .يصنه وألم بَّالنفاق : ابَّتذلهماله وأأذال

 .عرضك يصن مالك : أذليقال
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 .: عابَّهوأذأمـه ذامـه ما ي ذ

 .وأمذءوأما مذيم وأهو

 .وأالذاما الذيم يتقي وأهو

 الحسناء تعدما " ل مثل وأفي

 الراء كتاب

 1 الراء كتاب 

 .الصدع الشعاب رأب ب أ ر

 .الشأياء رأب : يحسنصنع مرأب وأرجل

 .قدحي بَّها أرأب رؤبَّة وأهاتا مرائيب وأقوما

أخرى فبدل صميمه من رؤبَّة فطُاحت : تدهديالرمة ذوأ قال
رئاب وأهو الناس أمور يرأب : فلنالمجاز وأمن وأبَّالشعب بَّالغراء

 .: مصلحهاأمور وأمرآب أمور

ّءاب وأهو  .فلن بَّني ر

في للذليل : نصـرالطُرماح : قالالثأّي مرائيب من مرآب وأهو
ًا ثلثون فلن بَّني وأفي المنهـاض للثأّي مرائيب الحي ندوأة أي رأبَّ

 .أمورهم يرأبَّون ساداتا

ًا : ثلثونالصمعي وأأنشد ألـف بَّالقـرن يقابَّلنـا ثلثـة تزيد أوأ رأبَّ
وأرأب لسمه مصاديق كانت حسن : وأفيالكميت وأقال مقنـع

ًا بَّفلن وأكفى مرأب المهّمين لصدعيها ًا بَّمعنى لمرك رأبَّ وأهو رائب
 .بَّالمصدر وأصف

العقدة وأالربَّة الصفاء صدع وأرؤبَّة الخـاء عقـد أربَّـة : هـووأتقول
 .التأّريب من المحكمة
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 .بَّينهم ذاتا : أصلحبَّينهم الله وأرأب

 .بَّينهم ارأب وأاللهم

 .فعل الثأّي بَّينهم يرأ أن رأي : إنوأتقول

ّيلالغصن ترأد د أ ر وأأنعمه يكون ما أرخص : ناعمرؤد وأغاصن : تم
 .الوألى سنته في

 .: ناعمةوأرأدة رؤد : جاريةالمجاز وأمن

المرطا وأفي رأدة الدرع ففي ثوبَّاها : تساهمالصمعي وأأنشد
ّفاوأان غاير ناعمة راده غاير راده : امرأةوأتقول ثقـل ردفهمـا ل
ّوافة  .وأاجب وأالثاني جائز الوأل التخفيف ط

 .النعمـة مـن وأترأدتا

 .مشيها في تـرأد الممشوقـة وأالجاريـة

 .انسيابَّها في الحية وأترأدتا

الوأل الخمس عند الشمس ارتفاع وأقت وأهو الضحى رأد وألقيته
 .النهار شأباب وأذلك ضوئها وأانبساطا النهار من

ًا الضحى رأد وأقد  .رأد

ًا وأترأد  .ترؤد

 .وأأوأله اللحى أصل وأهو رأده في وأضربَّه

آده نسيـس الجهـد بَّلغ قد أرآده إلـى كفيـه : جامـعحميد قال
ًا تـرؤدا قيامـه فـي الشيـخ وأتـرأد وأتميـل رعـدة أخذتـه إذا شأديـد
 .يقوما حتـى

 .السن في : قرنيرئدي وأهذا
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يأّكلـون لنهـم الـرءوأس : يـوماالقـّر يـوما يسمـون مكـة أهـل
 .الضاحـي رءوأس فيـه

 .الرأس : عظيموأرؤاسي أرأس وأرجـل

 .الرأس : سوداءرأساء وأشأاة

: أخذوأغايـره البرسـاما : رأسـهوأرئيس مرءوأس وأهو الرجل وأرئس
 .رأسه

 .رأسه : ضربَّتبَّالعصا وأرأسته

ًا الضب وأخرج ًا : خرجتقول كما مرئس  .مذنب

 .: بَّقائمهوأرئاسته سيفك بَّرئاس وأخذ

.مال رأس وأمالي أرؤس وأعدة غانم من رأس : عنديالمجاز وأمن

ّدين وأرأس  .الخشية ال

 .وأرئيسهم قومه رأس وأهو

 .الكلب وأرائس

 .رآسة القوما وأرأست

ًا الجموع رأسنا الكلب : وأيـوماتولب بَّن النمر قال وأجمـع ضـرار
 .عليهم وأترأس منقر بَّنـي

 .وأأمروأه تأّمر نحو أنفسهم على وأرأسوه

ًا أريده وأما  .رأس

 .إحلب إلى يحتاجون ل حياله على جيش أي عظيم رأس وأهم

بَّه ندق بَّكـر بَّـن جشـم بَّنـي مـن : بَّرأسكلثوما بَّن عمروأ قال
ًا وأأعطُنـي وأالحزوأنـا السهولـة ًا ثـوما مـن رأسـ  .منـه وأسنـ
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 .سـن مـن رأسـك فـي وأكـم

 .أمرك رياس على وأكن

ّدثك لمن وأتقول  .رأس من : خذهيح

 .وأرؤف بَّعباده رءوأف تعالى الله ف أ ر

 .وأرحمة رأفة ذوأ وأهو وأرأف بَّهم رؤف وأقد

 .بَّولده الوالد وأترأف

ًا كان وأما  .رءوأف

 .: استعطُفتـهوأاسترأفتـه رأفتـه وأقـد

 .القـوما وأتـراءف

 .يتراحمون : ليتراءفون ل لبنـي وأمـا

 .وأرألة رأل وألها أوألدها وأهي وأرئلن رئال ذاتا نعامة ل أ ر

 .وأاشأتدتا : قويتالنعاما فراخ وأاسترألت

 .فزع إذا رأله وأخود رأله : زفالمجاز وأمن

ّود حين لنفسي : أقولقال حين تشفقي لما روأيدك رألهـا خـ
 .رألها خف ما بَّعد وأروأى مشفقي

 .: هلكوانعامتهم وأشأالت القوما رأل وأزف

 .: طالوأاسترسل النباتا وأاسترأل

 .مسترئل مسترسل وأنباتا

ّو أوأ الولد الناقة رئمت ما أ ر ًا رأما الب وأرائم رائمة وأناقة وأرئمان
 .روأائم وأنوق وأرءوأما
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ّو من ترأمه شأيء أي رأما لناقتكـم وأأما  .أخرى ناقة وألد أوأ بَّ

شأعث عليهن وأترأمت عليه : عطُفناهاوألدها الناقة وأأرأمنا
: رئمتالمجاز وأمن خواضع الصريم كأّرآما فهـن لبرهـم عامـدوأن

 .وأأحببته ألفته إذا عليه أنا ما

 .بَّالخسف راض : ذليلللضيم رءوأما وأفلن

ّو لسلمى : رئمتقال ًا وأإننـي ضيـم بَّ أبَّاة وأابَّن الضيم لبَّى قديمـ
ًا الجرح وأرئم ًا رئمان  .التأّما إذا حسن

 .لمه حتى : داوأاهالطُبيب وأأرأمه

 .الرماد وأهو الوأرق روأائم وأالثافي

 .الملح النساء : تريدالراما بَّنا وأمرتا

 .بَّريم خصره في ريم بَّي وأمّر

رأي وأرأيتـه رؤيـا المنـاما فـي وأرأيتـه رؤيـة بَّعيني رأيته ي أ ر
 .العيـن

 .إراءة غايـري وأأرأيتـه

 .الهلـال وأرأيـت

 .الهلـال وأتراءينـا

 .الجمعـان وأتـراءى

ّدتافلنـة لنـا وأتـراءتا  .لنراها لنا : تصـ

 .فيهمـا : ينظـرالسيـف وأفي المرآة في يتراءى وأهو

يرائـي وأهـو المـاء فـي أحدكـم يتـراءى " ل الحديـث وأفـي
 .النـاس رئـاء الخيـر وأفعـل وأريـاء " مـراآة النـاس
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 .وأالمرآة المـرأى حسـن وأهـو

 .المرآة في وأنظر

ٍء وأله ٌة مرا ًا وأرؤى حسنة رؤيا : وأرأىمجلو  .حسان

ّيـًة تربَّعة بَّوزن ترئيًة المرأة وأرأتا صفـرة مـن تـراه مـا وأهـي وأتر
 .بَّيـاض أوأ

 .فيها لينظر المرآة له : أمسكتترئيـًة الرجـل وأرأيـت

 .بَّالمرآة وأاسترأيت

 .حسن روأاء وأله

 .للهمزة تخفيف وأالواوأ روأاء لها امرأة وأهذه

ل التي البينة آيته من عليه يرى ما وأهي الحمق رأوأة وأجهه وأعلى
جبيت نحو وأهذا عليه وأتنادي بَّه تتكلم كأّنها الناظر على تخفى

 .جباوأة الخراج

 .مرء وأهي أقربَّت أنها فعلم ضرعها : تربَّـدالشـاة وأأرأتا

 .يتبين ما أوأل وأهو وأأبَّدى القرن وأأرى

 .النباتا من شأيء يلوح ما : أوألوأأبَّدتا الرض وأأرتا

ٌي أجّن حين وأجاء ًا رؤ ًا شأخص أي رؤي بَّمعنى فعل وأهو شأخص
 .كخبز مفعول

 .رئته أصبت وأرأيته

 .وأالمهازلة للمغازلة بَّالحدقتين : دارتابَّعينها وأرأرأتا

العهر داعية وأالهـزل تهازلنـي أقبلـت ثـم رأرأتا رأتنـي : وألماقال
 .العين رأراء وأامرأة وأرجل
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 .فلكة في كأّنها حدقته تدوأر : الذيالصمعي قال

 .متزينة وأحال زي حسن من عليه ُرؤا ما وأهو وأرئٌي أثاث وألهم

 .فيه اعتقد إذا لفلن يرى : فلنالمجاز وأمن

 .الصواب وأجه وأأراه

 .بَّرأيك وأأرني

أوأ بَّرأيـك أرنـي ملمة تلّم إذا أقـول : فلمـنتوسعة بَّن نهار قال
 .وأآراءهم رأيهم أضل وأما أفزع مـن إلـى

 .المر في وأارتأّى

 .أرتئيه كذا في رأيا وأارتأّيت

 .فلن ارتآه ما وأالرأي

 .بَّه وأيأّخذ رأيه إلـى يميـل أي فلـان بَّـرأي يتـراءى : وأفلـانقال

: جنـيوأرئـي رئـّي فلن وأمع رأيه : طلبتوأاستريته وأاسترأيته
ًا كهانة يريـه ًا لسانه على وأيلقي وأطب  .شأعر

 .وأوأجههم رأيهم : لصاحبوأرأيهم قومه رئي وأفلن

 .أظنه : ماكذا يفعل أراه وأما

 .المر له وأتراءى

 .وأكيت كيت المر أن لي وأيتراءى

 .وأتتراءيان تتناظران وأداراهما

 .داره ترى وأداري

 .يـراك وأالحائـط إليـك ينظر وأالجبل
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 .فلن دار رأتا مما وأداري

فالمقراة أوأد رأتا مما وأمرتبـع مصطُاف : للمازنيةمقبل ابَّن قال
كمـا يجـود مدجن لزال أعشاش بَّرقتي : أياآخر وأقال فالجرع
 .: مترائيةرئاء وأدوأرهم يراكما مما وأالنخـل

 .: متجاوأروأنوأنظر رئاء وأحي

 .إليه : يخيلالمر هذا يرأى وأهو

هو أوأ اليوما حلمي فأّعزبَّت ظالم غاير أنه يرأى : كلناالعشى قال
ّوأه أرى وأمعناه بَّه : نكلبَّفلن الله : أرىالعرب وأتقول أعزبَّا عد

 .بَّه يشمت ما فيه

ًا عم الله أن : وأعلمتالعشى قال وأارتفعت بَّها وأأرى خّسها - د
 .فلن هيبة من حلقي إلى رئتاي

ًا أي ربَّيئة لهم : كانوأربَّأّهم للقوما ربَّأّ  .لهم يرقب عين

ّي كعب قال القوما ربَّأّ إذا مرقبـا يـوف لم المغوار أبَّا : كأّنالغنو
 .ربَّاياهم وأبَّثوا رقيب الغزاة

ٍإ على وأأشأرف  .وأمربَّأّة مربَّ

 .عليها : أشأرفوأارتبأّ رابَّية فوق فلن : ربَّأّالمجاز وأمـن

 .اليفاع : ارتبأّيقال

 .مربَّأّة على البازي وأوأقع

 .وأيحترس : يرتقبالعدوأ مخافة يرتبيء وأفلن

ًا وأرابَّأّتا  .وأاتقانـي : اتقيتـهفلنـ

 .غاروأبَّها ارتقب إذا تغرب متى الشمس وأارتبـأّ
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ًا : فظـلحربَّاء يصف قال إذا حتى تصهره للشمس مرتبئـ
ًا مالت الشمس : أرفعكالمر هذا عن بَّك لربَّأّ وأإني عدل جانب

 .لك أرضاه وأل عنه

 .كذا عمل عن بَّنفسي وأربَّأّتا

أرتقبـه أكـن لـم : مـاربَّـأّه أربَّـأّ أكـن لـم مـا بَّـي وأفعـل
 .وأأتوقعـه

 .ربَّـأّة بَّـه ربَّـأّتا وأل بَّكـذا عبـأّتا وأمـا

 .بَّه يربَّأّ وأل المر بَّهذا يعبأّ وأل

 .وأيصلحه : يحفظهماله يربَّأّ وأفلن

لحق وألكن للبخـل وأل للفخـار وأل حبـه مـن المـال أربَّأّ : وأماقال
وأفكر فيه : نظرالمر في وأربَّأّ نـزل ما إذا ضيف وأإكراما نابَّني إذا

 .الربَّيئة فعل تأّمله في وأفعل

الكراما في كالصنائـع أر فلـم فيهـا وأربَّـأّتا العلـى عن : فلبتقال
 .الربَّاب رب وأعل عـز اللـه

 .الربَّوبَّية وأله

 .ذلك وأغاير وأالعبد الدار رب وأهو

ّين : ربوأيقال  .الربَّابَّة بَّ

وأفلن الربَّابَّه حسن مليك سقيا حسابَّه بَّل أسقيـت جمـل : يـاقال
 .مربَّوبَّون وأالعباد مربَّوب

 .: ملكفلن رب وأقد

ًا وأرأيت  .ربَّها أنا : يقولأرضكم يتربَّب فلن

ّبَّّي وأرجل  .: متأّلهوأربَّانّي ر
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 .ربَّانية وأفيه

 .وأربَّبته وأربَّاه وأتربَّبه وأربَّبه وألده وأرب

المقلتين أحم أحوى متربَّب شأادن ترائـب : فبـدتاالنابَّغة قال
 .ربَّائبـه وأهـن ربَّيبته وأهي ربَّيبه وأهو مقلـد

 .وأالربَّابَّـة الربَّـاب وأأظلتهـم

 .: أقـاماوأألـب كـذا بَّمكـان الرجـل وأأرب

 .بَّالوكـور مربَّـة وأالطُيـر

ّبَّي وأعنز رغاـوث وأنعجـة  .النتاج : حديثتار

 .لمجمعهم القوما مرّب وأهذا

ّبَّان على وأقعد محلـل مـرّب مربَّـاع : بَّأّجـرعالرمة ذوأ قال ر
 .: ذنبهاّسانها وأهو السفينة

ّبَّانه وأالعيش  .: بَّحداثتهبَّر

 .معروأفه : رّبالمجاز وأمن

وأفرس يتمم لم إذا عرف يبتدا ل أنه يزعم الحمد بَّرب : كلفقال
 .: مصنوعمربَّوب

 .فتضرى تربَّب وأالجرة

ّبَّى وأمربٌَّب وأمريب مربَّوب وأدهن ّيبوأمر من بَّالرياحين : مطُ
 .وأنحوها وأالورد وأالياسمين البنفسج

 .بَّأّرضهم السحابَّة وأأربَّت

ّبَّت المرأة تا ب ر ً جنبه على بَّيدها تضرب أن وأهو صبيها تر قليل
ً  .يناما حتى قليل
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ربَّتنـي حيـث ليلى بَّحرة ليلـة أبَّيتـن هل شأعري ليت : ألقال
ّبَّثـه كـذا عـن ربَّثـة ث ب ر أهلـي  .: ثبطُـهوأر

 .الخير عن ربَّيثـة وأفيـه

عن المثبطُاتا بَّالحوائج أي بَّالربَّائث عليهم الشيطُان وأأخذ
 .العبادة

 .وأيتلبـث وأيتباطـأّ وأيتربَّـث كذا عن يتثبط وأفلن

عن كريث : فلنقولهم من ربَّيث وأأمره كريـث : جريـهوأيقـال
 .عنه : ناكصالمر

ّثت  .: انتشرتاوأانبثت الغنم وأاربَّ

 .مربَّثة مبثة غانمهم وألتزال

 .: تفّرقواوأرأيهم منازلهم في القوما وأاربَّث

 .يلتئم وألم : انتشرأمرهم : اربَّثالمجاز وأمن

نهـي الرصيـع وأعـاد أمرهم اربَّث إذا حتى : رميناهمذؤيب أبَّو قال
 .تجارتـه فـي ربَّـح ح ب ر للحمائـل ة

 .وأالّربَّاح وأالّربَّح الّربَّح فيها يطُلب سلعة وأاشأتـرى

ّقح يتربَّح وأهو  .وأيتكسـب الربَّـاح يطُلب أي وأيتر

 .سلعتـه علـى وأرابَّحتـه

 .الخلق عظيمـة : لحيمـةربَّحلـة وأامـرأة

 .مزيدة وأاللما : الزيادةالربَّح من وأهو ربَّحل وأرجل

 .وأالتثقيل بَّالتخفيف ربَّاٍح من وأأملح

 .القرد وأهو
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 .التمر من ضرب وأهو ربَّاح زب فلن وأأكل

 .رابَّحـة : تجـارةالمجاز وأمن

 .بَّربَّـح بَّعتهـا إذا دارك وأربَّحـت تجارتـك ربَّحـت وأقـد

ًا تجارة خيـر وأالبـر ًا الناس أضوأ وأالباز ربَّاح  .مصباح

من وأهـو الجمـاع عنـد عليهـا : يغشـىربَّـوخ امـرأة خ ب ر
 .الرخاوأة

 .تربَّخ حتى : مشىيقال

 .عذيوطا تحت ربَّوخ سوطا إلى عذاب : سوطاوأتقول

 .أربَّد وأنمر أربَّـد وأظليـم ربَّـد وأنعـاما ربَّـداء نعامـة د ب ر

 .الرماد لون وأهي الرمدة نحو وأهي ربَّدة وأفيه

ّبَّدتا  .: متغيمةمتربَّدة وأالسماء السماء وأتر

َي : أضرعـتالشاة وأربَّدتا  .سواد لمـع ضرعهـا فـي فـرؤ

 .ضرعها تربَّد وأقد

 .بَّطُنهـا فـي هـو وألـد ذاتا : أرادقال

 .الغضب من وأجهه وأتربَّد

ّد ّد وأاربَّ  .وأارم

 .فرنـده وأهـي ربَّد متنه في وأأبَّيض

تربَّد الذي الموضع وأهو المربَّد في وأالبَّل : ربَّطُتهـاالبَّـل وأربَّـدتا
ًا جعل فيه  .مفعـل علـى بَّنـي حيـث حابَّس
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تربَّد البَّل كانت متسع وأهو المدينة وأمربَّـد البصـرة : مربَّـدوأقيـل
ّدثهـم العـرب مجتمـع وأهـو للبيع فيه  .وأمتح

فيـه يربَّـد التعمـر لـأّن البيـدر وأهـو المربَّـد فـي وأالتمـر
 .فيشمس

ًا تمرك : ربَّدتايقال ًا بَّد  .حسن

 .: منكرةربَّداء : داهيةالمجاز وأمن

 .: مقحطأربَّد وأعاما

ّكاض قال وأخف السعـر وأابَّتعـد أربَّد عاما كان ما إذا : إنيالر
 .للفرس أي تنفد ل لها مواساة عندي المرفد

 .الكبير القدح وأالمرفد

ّفتـابَّالقـداح يـداه ربَّـذتا ذ ب ر  .: خ

 .عمله فـي الصابَّـع لربَّـذ وأإنـه

 .ربَّذاتا قوائم وأله القوائم ربَّذ وأفرس

ّلـق البَّل أعناق في المعلقة العهـون وأهـي الربَّـذ أعناقهـا فـي وأع
 .ربَّذة الواحدة

 .وأالربَّذة بَّالربَّذة الحلّي الصائغ وأجل

 .الحائض وأربَّذة الهانيء ربَّذة عرضه وأكأّن

 .وأالخرقة الصوفة : وأهيقال

ّق أسمعهم : لمايقول من وأسمعت ينبذ كما بَّالربَّذة نبذوأه الح
 .الربَّذة الهانـيء

ًا : إنالمجاز وأمن  .كلمه في السقط كثير كان إذا ربَّذاتا لذوأ فلن
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مثـل وأالربَّسـة ربَّـس دبَّـس وأدوأاه ربَّسـاء دنسـاء داهيـة س ب ر
 .الدبَّسة

 .الفعى وأأصلها : بَّالداهيةالربَّيس بَّأّما فلن وأجاء

" المنـون     ريـب     بَّـه     نتربَّـص " الغـلء بَّسلعتـه تربَّـص ص ب ر
 .التربَّص وأهي ربَّصة متاعي في وألي ربَّصـة بَّالبصـرة وألـي

علـى يبـرك ل مـا وأكـل وأالكلـب وأالشـاة الظبـي ربَّـض ض ب ر
ًا أربَّـع  .ربَّوض

ربَّيـض " وأهـذه ربَّـٍض كلب من خير عٍس " كلب مثل وأفي
فـي وأالغنـم مربَّضهـا فـي مجتمعـة يرعاهـا شأـاؤه :فلـان

 .أربَّاضها وأفي مأّوأاهـا : فـيربَّضهـا

بَّركة : مثليقال كما خروأف وأربَّضة أرنب ربَّضة كأّنه بَّثريد وأأتانا
 .الليل : ربَّضالمجاز وأمن أي البعير

:الشراب أربَّضهم حتى وأشأربَّوا رابَّض قنويـن بَّيـن : وأالليـلقال
 .ربَّضوا حتى الّري من أثقلهم

 .مربَّض وأإناء

" وأأربَّضـت الرهـط يربَّـض بَّإنـاء " دعـا معبـد أما حديث وأفي
ّدالشمـس  .روأابَّض الوحش تركـت حتـى حرهـا : اشأتـ

 .وأجهـه علـى رابَّضـة : أرنبتـهللفطُـس وأيقـال

ملئكة " وأهم الرابَّضة من وأاحد له " فانبعـث الحديـث وأفـي
تسمى الضلل يهدوأن السلما وأعليهم عليه آدما مع أهبطُوا

ًا لذلـك الـأّرض فـي إقامتهـم  .ربَّوض

مـن التافـه " وأهـو الروأيبضـة ينطُـق " وأأن الحديـث وأفي
 .الكريمـة المساعـي عـن القاعـد الرجـال

 .ضرابَّهـا : تـركالغنـم عـن الكبـش وأربَّـض
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 .عنها ربَّض : قدحملت إذا للنعجـة وأيقـال

ّنين امرأة وأأقامت أن عليها ما قدر أي بَّالضم ربَّضتها عنده الع
 .سنة وأهي عنده تربَّض

 .فيها ينهـض ل جنـب بَّـوزن وأالسفـار الحاجـاتا عن لربَّض وأإنه

يريد من يربَّض أوأ رابَّضة فهي تقّل تكاد ل : كبيرةربَّوض وأقربَّة
 .ربَّوض وأشأجرة ربَّوض : قريةقالوا ثم إقللها

ًا يصف قال ّوفثور ّدهنا من ربَّـوض أرطاة بَّين : تج تفّرعت ال
ً يصف وأقال الحبال ًا رجل جرانـه في ضخمة ربَّوض : تراهمسجون

 .السلسلة يريد مقفل الذراعين جلد من وأأسمر

ًا أرنبا : صدتاوأيقال ًا وألبست : ضخمةربَّوض ًا درع : ضخمًةربَّوض
ًا وألبست ًا درعـ  .ربَّوضـ

من إليه سكن ما كل وأهـو إليـه يـأّوأي وأربَّـض ربَّـض وألفلـان
 .بَّيت أوأ قرابَّة أوأ امرأة

ًا اتخـذ وألمـا الشتاء : جاءقال حفر من كفى وأريح يا ربَّضـ
ربَّض " وأماله سمارا كان وأإن ربَّضك " منك مثل وأفـي القراميص

 .يربَّبضه

ًا كان أي أخت مثل امرأ ربَّض وأما : أبَّوتهتقول كما وأسكنا له ربَّض
ًا له كنت وأأممته ًا أبَّ  .وأأم

 .مصارينـه مـن تحـوى مـا وأهـو وأالربَّض بَّالحشوة الجزار وأرمى

 .ربَّض الواحد حباله وأهي بَّأّربَّاضه الرحـل وأشأـد

مساكن من حولهما ما وأهو وأالقصر المدينة ربَّض في وأنزلوا
 .وأغايرهم الجند

 .أربَّاض وأالجمع حياله على القوما مسكن وأهو ربَّضكم وأالزموا
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ّدهاالدابَّة ربَّط طا ب ر وأقطُعت الحبل وأهو وأالمربَّط بَّالّربَّاطا : شأ
 .وأمرابَّطُهـا ربَّطُها وأالخيل وأمربَّطُها ربَّاطها الدابَّة

 .مرابَّطُهـا فـي وأالخيـل مربَّطُـه فـي وأالفـرس

 .يروأد ل : مربَّوطاربَّيط وأفـرس

ًا فلن وأارتبط  .فرس

: حبسهاالخيل ربَّاطا " وأفيهم فارتبط " استكرمت مثل وأفي
 .وأاقتناؤها

 .منهـا يرتبـط مـا وأهـي الخيـل ربَّـاطا : وأأعـدوأاقال

وأهـؤلء هؤلء يربَّط أن وأالصل الثغـر فـي : أقـاماالجيـش وأرابَّـط
ًا مرابَّطًُة الثغر فـي القامـة سمـي ثـم خيلهـم  .وأربَّاط

 .المرابَّطُـة مواضـع وأهي وأمرابَّطُاتهم مرابَّطُهم في وأالغزاة

وأمنه رابَّطُت التي الجماعة وأهي المرابَّطُة على ماله وأوأقـف
 .وأمرابَّطُاتهم المسلمين جيوش انصر اللهم

ربَّطُنـا     أن     لـول " : صبـرهقلبـه علـى اللـه : ربَّـطالمجـاز وأمـن
 .الجـأّش وأربَّيط الجأّش رابَّط " وأرجل قلبهـا     علـى

 .ربَّاطـة ربَّـط وأقـد

ّد طمـع لمـا جأّشأـه وأربَّاطـة رأيـه رجاحـة وألـول في العاثر الجـ
 .انتعاشأه

 .مرضـه مـن وأبَّـّل مـاتا إذا ربَّاطـه فلـان وأفـرض

 .وأجعه عنـه اللـه ربَّـط قـد وأأصبـح

فيه وأركد مجتمعه من يخرج لم إذا كذا مكان في الماء وأترابَّط
 .مترابَّط وأماء
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ًا يصف قال ضاقت وأمنجرد مترابَّط ملتٍق منه المـاء : تـرىسحابَّ
 .ذاهب : جارمنجرد سائح الرض بَّه

فيعود بَّالماء وأيبل الجرار في يجعل تمر وأهو طيب ربَّيط وأعنده
 .كالرطب

 .بَّه : أقامابَّالمكان ربَّع ع ب ر

 .وأمرتبعهم مربَّعهم وأهذا وأربَّاعهم وأربَّوعهم ربَّعهم في وأأقاموا

 .الربَّيـع فـي : ينتجـنمرابَّيـع وأنـوق مربَّـاع وأناقة

 .ربَّاع وأالجمع ربَّعـي وأل صيفـّي : فصيـلربَّـع وأل هبـع وأمالـه

ربَّعيـة فـي وأوألـد الّراعـي مقيل عند وأعلبة ربَّاعي نازعتها وأعليه
 .التـاج

 .الربَّيع في : مطُرتامربَّوعـة فهـي الـأّرض وأربَّعـت

 .المغنـم ربَّع وأهو المربَّاع وأأخذ

ًوى أربَّـع علـى : مفتـولمربَّـوع وأحبـل وأمربَّوع ربَّعة وأرجـل قـ
 .القامة : وأسيطوأمرتبع

 .الربَّع إبَّله وأسقى

 .وأأربَّع وأربَّع الربَّع حّمى وأأصابَّته

 .وأمربَّع مربَّوع وأرجل

ّنه إذا آزٍل وأمـن المربَّعيـن : مـنالهذلي قال كالناحط الليل ج
 .ربَّاع وأفرس

 .ربَّاعيته وأألقى

 .الفرس أربَّع وأقد
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ًا يربَّعون بَّقوما وأمّر  .وأيتربَّعون وأيرتبعون حجر

:فلن وأرابَّعني المرتبع الحجر وأهـي الشأـداء ربَّيعـة وأهـذه
ظهـر علـى الحمـل يرفعا حتى بَّأّيديهما يتآخذا أن وأهو حاملني
 .الجمـل

ًا يرابَّعنـي : مـنيقـال  .بَّيـد يـد

 .لـه : مطُيـقوأغايـره للحمـل مستربَّـع وأفلـان

 .: أطاقهالمر وأاستربَّع

بَّمستربَّعين أمرها هوازن ناطت لقد : لعمريالخطُل قال
النقر خفيض يكاد : لٍعوأجزة أبَّو وأقال المناخـر شأـّم الحـرب
ّياج الموماة لسرى مستربَّع يفرطه :يفرطه : الفزعاللعي ه
ًا يملؤه  .العنق في : يهيجهياج رعب

ّبر : مطُيـقمستربَّـع لجلـد : إنهوأيقال  .متص

يسحق سيارة فأّزعجهم ساعة : استربَّعواربَّيعة أبَّي بَّن عمر قال
 .السير كثير رجل فحركهم صبروأا أي قلق النوى

وأعلـى عليها كانوا التي حالهم على أي ربَّاعتهم على وأالقوما
 .ربَّاعتهـم علـى وأتركناهـم استقامتهـم

 .وأشأأّنه أمره أي فلن إل ربَّاعته يضبط من فلـان بَّنـي فـي وأمـا

 .ربَّاعتهم قومه فلن وأكفى

ّد في : ماالخطُل قال ًتى مع صالـح بَّأّمر يهم إذا ربَّاعتـه يغنـي ف
ً  .ربَّاعتـك عنـي : أغاـنوأيقـال فعـل

 .سيدهم كان إذا قومه ربَّاعة على وأفلـان

 .جلوسه في وأتربَّع
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 .المتربَّع قعدة وأهي الّروأبَّعة هذه وأما

 .الروأبَّعه هذه ما الزوأبَّعة أيها : ياوأتقول

ربَّعة سميت وأبَّها الطُيب جوتة وأهي ربَّعته العطُار وأفتح
 .المصحف

المطُر ربَّع من عرقت إذا قوائمه على الفرس : ربَّعالمجاز وأمن
 .الرض

 .الّشوى يربَّعن وأالخيل

 .: نعشهالله وأربَّعه

الربَّع من وأهو انعشني أي علّي دين من اربَّعني : اللهموأيقال
 .الرفع بَّمعنى

 .المطُر من : هووأقيل

ل ديارهم في يربَّعوا أن على الناس : يحملمرتع مربَّع وأغايث
 .يرتادوأن

 .وأانتظـر : تمكـثنفسـك علـى وأاربَّـع

 .فيه بَّه وأاقتديت أتجاوأزه : لمفلـان فعـل علـى وأربَّعـت

 .بَّيتـك أهـل أي ربَّعـك اللـه وأأكثر

 .وأنموا كثروأا إذا ربَّـع اليـوما وأهـم

 .قومك أي ربَّعك الله وأحيا

ًا اللـه حرسهـا بَّمكـة وأسمعت له بَّنّي وأمعه الشـرف مـن شأيخـ
مـن صبـّي الصبـي هذا أما على بَّنائي صبيحة علّي دخل :مليح
ّبـتلـي فقـال سنيـن ثمـان ابَّـن الّسـراة أهـل ربَّعك الله : ث

 .وأامرأتـك أهلـك أي بَّيتـك اللـه : ثبتأراد ابَّنك وأأحدث
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ملكه ما كل فيها بَّذل أي ربَّاعه فيهـا كسـر حمالـة فلـان وأحمـل
 .منازله فيها بَّاع حتى

َا جـاء إذا بَّأّربَّعة تدمعان وأعيناه فلن وأجاء ّد بَّاكيـ أي البكـاء أشأـ
 .آماق بَّأّربَّعة يسيلـان

انسانها كأّن بَّأّربَّعة دمـع مـن الليـل تفتـأّ : لالمتنخل قال
 .نواح بَّأّربَّع أي بَّأّربَّع عينيه وأأرسل مكتحـل بَّالصـاب

ّبَّع وأفلن  .عبد أي الجبهة مر

ّبَّعالراعي قال مـن عبـد شأقيقـة أّمـه العيـن حاجب أعلى : مر
 .المتن لحماتا وأهي وأيرابَّيعه متنه حرابَّي تنزوأ وأمر مولـد قطُيـن

متنيه يرابَّيع تنزوأا سائقها الجرجور المائة : الواهبالخطُل قال
ّبة قول إلى ترى أل استعارة يرابَّيع سميت انتقل إذا :ثروأان بَّن ض

فل وأوألد تزحف ثم تارة تنزوأ يرابَّيـع بَّضيعـه كـأّن عراقي ألف
 .وأالهرما الشباب زمن في : مولودوأنوأصيفيون ربَّعيون

 .قديم المجد من ربَّعّي فلن وألبني

أقامت أن لدن يزل لم المجد من ربَّعي رأس : لناالفرزدق قال
ّطُرماح وأقال كبكب تهامة في ّوأله : أيال في : نتجقولهم من أ

 .النتاج ربَّعية

 .وأربَّق ربَّق أعناقها وأفي ربَّقة عنقه في ق ب ر

ّبَّق يربَّقها ربَّقها وأقد مربَّوقة وأبَّهمة ًا البهم وأر  .تربَّيق

 .لوألدها الربَّق " فهي ربَّق فريق الضأّن : " رمدتامثل وأفي

 .عنقـه مـن السلـاما ربَّقـة : خلـعالمجـاز وأمـن

 .عنه : فزجتفلـان ربَّقـة وأقطُعـت
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قصيـرة لنهـا الفعـى وأأصلهـا الداهيـة : فـيالربَّيق أما في وأوأقع
 .الربَّـق أشأبهـت تثنـت فـإذا

 .العهود نقضوا إذا الربَّاق وأأكلوا الحبـال نكثـوا وأقـد

ًا وأربَّقت  .فارتبك فيه أوأقعته أي فيه فارتبق المر هذا في فلن

 .بَّينه : لفقتالكلما وأربَّقت

 .: تقلدتهالمر هذا وأتربَّقت

 .خديعته في : نشبتحبالته في وأارتبقت

 .فارتبك وأأصلحه : خلطُهوألبكه الثريد ربَّك ك ب ر

أنه إل وأسمن وأأقط تمر من يعمل طعاما وأهي الربَّيكة له وأصنعوا
 .كالحيس ليس رخو

 .الربَّيكة لـه اعملوا " أي له فاربَّكوا : " غارثانالمثل وأمنهال

 .فيه : نشبالوحل في : ارتبكالمجاز وأمـن

 .فيه : تتعتعكلمه في وأارتبك المر في وأارتبك

يلي مما الفخذ بَّاطن وأهي الربَّله ضخمة عبله جارية ل ب ر
 .القبل

 .وأربَّلتا أرداف وألها الرفاغ ضيقة أي رفغـاء وأربَّـلء ربَّلة وأامرأة

وأهي فئاما إلى ينظروأن فئاما منهـا الربَّلـاتا مجامـع : كـأّنقال
ّبَّلة  .ربَّالة وأفيها اللحم : كثيرةمتر

ترحالي الربَّالة بَّعد أضمرهـا الضحـل كأّتـان : بَّحـرةالخطُل قال
 .العيش من ربَّيلة في وأنحن وأتسيـاري

 .وأخصب منه نعمة في

578



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

في الشباب أضاع مهبجا الفـؤاد مثلـوج يـك : وألـمخراش أبَّو قال
 .القيظ يبسه ما بَّعد : اخضرالشجر وأتربَّل وأالخفض الربَّيلة

 .جسمه لربَّالة السد وأهو الرئبال بَّطُشة بَّه وأبَّطُش

 .بَّالشر مترصد : جريءرئبال : لصالمجاز وأمن

 .: يتلصصوأيتريبل يترأبَّل فلن وأخرج

ًا لتأّبَّـط قيل وأمنه وأهـب بَّـن وأالمنتشـر المقانـب وأسليـك شأـر
.وأاجترأ بَّالرئبال : تشبهفلن علينا : وأرأبَّلالعرب : ريابَّيلوأأمثالهـم

 .: زاديربَّو المال ربَّا وأ ب ر

 ". الصدقاتا     وأيربَّي " تعالى الله وأأربَّاه

 .: أراعتالحنطُة وأأربَّت

 .: زادعليـه وأأرمـى السبـاب فـي فلـان علـى فلـان وأأربَّى

 .وأأرمى الخمسيـن علـى وأأربَّـى

 .ذاك على يربَّى وأهذا

 .: وأرماالجرح وأربَّا

 .: منتفخراب وأزبَّد

 .الربَّو : أصابَّهالرجل وأربَّا

 .وأربَّيت حجره في وأربَّوتا

ً يك : فمنقال ربَّيـت وأبَّهـا منزلـي بَّمكـة فإني عني سائل
ّبَّيت رضيت بَّوزن صبّي يا ربَّيت : أينيقول من وأسمعت  .وأتر

ّبَّاني  .وأتربَّاني وأر
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 .وأرابَّيـة وأربَّـاوأة ربَّوة وأرقي

 .وأالروأابَّـي الربَّـى وأعلونـا

من يتعقدان الفخذين أصل في لحمتان وأهمـا أربَّيتـاه وأنقصـت
 .بَّالرجل ألم

ّبَّيتالمجاز وأمن  .بَّالسكر وأالورد بَّالعسل الترج : ر

ّبَّته أرض نحـو مـن له البروأق لح ناشأط : كأّنهـاالراعي وأقال تر
 .أشأرافهم : فيقومه ربَّاوأة في وأفلن وأأوأطان

 .قريش من الروأابَّي في وأهو

ّبَّـي الناس من ربَّوة بَّنا وأمرتا العظيمة الجماعـة وأهـي منهـم وأر
 .آلف عشرة نحو

 .ربَّى أراعيل بَّنا وأمروأا

 .مرضـّي محتـد فـي كـان إذا صـدق أربَّية في وأفلن

 .الدنون بَّيته أهل وأهـم قومـه أربَّيـة فـي وأجـاء

 .بَّـه وأأشأـار نعـم قـال إذا بَّرأسه وأربَّا

حتى أسأّله أزل وألم بَّـه يعبـأّ لـم إذا بَّرأسـه ربَّـا فمـا وأكلمتـه
 .وأداما : ثبتالشيء رتب ب تا ر أي بَّالمسئلة أربَّبته

 .وأترتب راتب عز وأله

يفاع من بَّني قولـه الخثـارما بَّـن عمروأ : وأعّمىالكميت قال
 .يرفعنـي : قولـهفيقـول نسابَّـة عمـه كـان ترتب هو ما المجد

 .: يقيمهالكعب يترب وأالصبـي

ًا الكعب رتب وأقد  .رتوبَّ
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 .الصعب المقاما في الكعب رتـوب فلـان : رتـبوأتقـول

ًا : انتصبالصلة في وأرتب  .قائم

 .كفـاه حتـى المـر في وأرتب

 .وأمراتبهـا الـدرج ُرتـب فـي وأرقـي

ّتـب ّتـب الشأيـاء وأر وأهي وأالمراقب المراتـب فـي الطُلئـع وأر
 .الجبال في الرقباء مواضع

عن حلمي بَّها تلفى الردى بَّها يستقال ل : وأمرتبـةالشماخ قال
 .: شأدةرتب عيشه في وأما حاجز الجهل

ً كان إذا عتب وأل رتب أمره في وأما ًا سهل  .مستقيم

 .وأمنزلة السلطُان عند مرتبة : لفلنالمجاز وأمن

 .الرتب أعلى في وأهو المراتب أهل من وأهو

 .وأحكلة : عجلةرتة لسانه في تا تا ر

 .أرتا وأرجل

 .رتّا وأقوما

ًا رتـة بَّي رأتا أن زنيبة : هزئتقال ًا قضـم بَّـه وأفمـ أسـودا وأجلـد
: منالناس رتوتا من وأهو الرتوتا من رتا : هوالمجاز وأمن

ّيهم  .وأسادتهم عل

ًا : أغالقهالباب أرتج ج تا ر ًا إغالق  .مرتج وأبَّيت مرتج وأربَّاب وأثيق

الكلما عليه استغلق إذا عليه فأّرتج المنبـر : صعـدالمجـاز وأمـن
ًا منطُقه في وأربَّح : تتعتعرتج كلمه وأفي  .رتج

 .لها منفذ : لرتج وأسكة
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 .إليه سبيل : لرتج وأمال

مرتج وأناقة الماء على رحمها فأّغالقت : حملتالناقة وأأرتجت
 .وأمراتيج مراتج وأنوق

أسفى الحقب من مراتـج فـوق الرحـل نشـد : كأّنـاالرمة ذوأ قال
 .بَّهماها سفا خرج أي وأسهولها حزنها

ّدجاجة وأأرتجت ًا بَّطُنها : امتلال  .بَّيض

ّلوا  .الضيقة الطُرق وأهي المراتج في فوقعوا المناهج عن وأز

الّصل : رتاجثور بَّن حميد : قالرتاج كأّنه : موثقتهالّصل رتاج وأناقة
ذوأ وأقال وأتصـوب بَّها تعلو عسب على أشأرفت الّزوأر معروأشأة

الصفاة خلقاء مثل على يستوي الحاذ مكنوزة الصل : رتاجالرمة
ًا جعله إذا الكعبة رتاج في ماله وأجعل شأليلها  .إليها هدي

 .بَّالكعبة حلفت : أيقال

ًا الماشأية رتعت ع تا ر ًا رتع أن وأهو وأرتوع وأرتع رتاع وأإبَّل وأرتوع
مرتعون وأهم أهلها وأأرتعها وأسعة خصب في شأاءتا كيف ترعى

 .وأاسع مرتع في

راتعون وأقوما رغاد في شأاءوأا ما : أكلواالقوما : رتعالمجاز وأمـن
 .فلن مال في فلن وأرتع

ل فـزارة فارعـى عشيـة البغـال بَّمسلمـة : راحـتالفرزدق وأقال
ديماسـه مـن خـرج حيـن للغضبـان الحجـاج وأقـال المرتـع هنـاك

 .سمنـت

َنة كالمنعة بَّفتحتيـن وأالرتعـة القيـد : أسمننـيقـال  .وأالم

 .الراعية : أشأبعتالرض وأأرتعت

 .اغاتابَّك إذا لحمي في فلن وأرتع
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ق تا ر رتع لحمي لـه يخلـو وأإذا لقيته إذا : وأيحيينيسويد قال
ًا     كانتا " وأقرىء ارتتق حتى الفتق رتق ًا رتق  ." وأرتق

وأفتق بَّالماء السماء الله ففتق رتقاوأين كانتا الكلبي ابَّن وأعن
 .بَّالنباتا الرض

 .المبال إل خرق لها يكن لم إذا الّرتق : بَّينةرتقاء وأامرأة

وأرتق وأنعشوهم أحوالهم أصلحوا إذا فتقهم : رتقناالمجاز وأمن
 .بَّينهم ذاتا أصلح إذا القوما فتق فلن

أراد وأرتوق بَّربَّوة قومي دار وأّج بَّطُن وأمايلي وأجـا : إّنأمية وأقال
 .وأالمتمنعاتا الحصون

خطُو مقاربَّة في عدوأ وأهو رتكانا وأالظليم البعير رتك ك تا ر
 .بَّعيري وأأرتكت روأاتك وأنعاما وأإبَّل

.التنضيد حسن النبتة مستوى : مفلجوأرتل وأرتل مرتل ثغر ل تا ر

ً القرآن : رتلالمجاز وأمن وأأحسن تلوأته في ترسل إذا ترتيل
 .حروأفه تأّليف

 .وأيترتل كلمه في يترسل وأهو

وأهـي وأالرتمـة الرتيمـة عقـد إلـى يحتـاج ل ذكـور فلـان ما تا ر
 .الحاجة بَّها لتستذكر الخاتم أوأ الصبع علـى يعقـد خيـط

 .كـذا لـي وأقـال رتمـة وأرتـم عدة فلن وأوأعدني

 .إصبعـه علـى الرتمـة : شأـدوأارتتـم

ًا وأوأعـدتا  .له وأارتتمت فلن

 .للشتائم مستهدف بَّالرتائم : المستذكروأتقول
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فرآها رجع فإذا بَّرتمة شأجرة غاصني عقد سافر إذا الرجل وأكان
 .امرأتي خانتني : قدقال منحلة

ّدي : ماقال وأتعقـاد توصـي مـا كثـرة بَّهـم همـت إن عنـك يع
 .رتمة جمع الرتـم

ّدهالحزين فؤاد يرتو الحساء وأ تا ر  .وأيسكنه : يش

ّد قدر بَّعيدة : مسافةرتوة وأبَّينهم وأبَّيننا  .البصر م

 .: خطُوةرتوة منه وأدنوتا

أ ث ر رتـوه للوفـاء إليـك أدن دنوه للوصال مني تدن : إنقال
يحلـب الحامـض اللبـن " وأهـي الغضـب تفتـأّ " الرثيئـة مثـل فـي

 .اختلط إذا أمرهم عليهـم : ارتثـأّوأمنهـا فيحثـر عليـه

 .رثاثة وأفيه وأأرّث رث وأقد رث وأحبل رث ثوب ث ث ر

ّثة وأنقلوا  .اسقاطه وأهي البيت ر

ًا المعركة من : حملفلن : أرتّثالمجاز وأمن وأاشأترى مثخن
ًا ّثة شأبهوا لضعفائهم الناس رثة هم قولهم من ضعيف  .المتاع بَّر

 .فارتثهم فلن بَّيني وأمر

جيل بَّعده جيل البرية من نائله يرتث شأرف ذا : يممـتقال
الّرماح عوالي كأّنهم عمي بَّنـي تاركـًة : أتروأننـيالخنسـاء وأقالـت
 .جشم بَّني شأيخ وأمرتثة

 .الهيئة رث وأرجل

 .: سخيفرث غاث وأكلما

 .يصح لم إذا وأركاكة رثاثة الخبر هذا وأفي

 .وأرثـد رثيد وأمتاع : نضدتهالمتاع رثدتا د ث ر
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 .رثيـد عندهـم وأالخبـر

 .رثيد فيها وأالثريد بَّالثريـد القصعـة وأرثـدتا

ًا وأتركت ًا فلن  .متاعه نّضد قد مرتثد

 .نضيد بَّيته في وأالمال رثيد عنده : الخيرالمجاز وأمن

العطُية من بَّالطُفيف يرضي : دنيءراثـع راضـع فلـان ع ث ر
ًا رثع وأقد السوء أخدان وأيخادن : دناءةوأجشع رثع وأفيه رثع
 .وأحرص

كاللمظة العليا الجحفلة في : بَّياضوأالرثمة أرثم فرس ما ث ر
 .السفلى في

 .بَّه : لطُختهبَّالطُيب أنفها المرأة وأرثمت

ّنقاب : تثنىالرمة ذوأ قال مارنها شأمـاء أرنبـة عرنين على ال
ّيـت رثيـت ي ث ر مرثوما بَّالمسك مرثيـة فيـه وأقلـت بَّالشعـر الم
 .وأمراثي

ّثى وأالنائحة  .وأتندبَّه عليه : تترحمالميت تتر

ًا يصف قال ّثى جندله صـاح المعـز عـل : إذاثور ّكـى النـوح تر تب
 .مرثاة له : رققتلفلـان وأرثيـت مثكلـه

 .فيه أنت مما لك أرثي وأأنا

 .فيها وأجع وأهي المفاصل في وأرثية النامل في رعشة وأبَّه

: أخرتهوأأرجبته المر أرجأّتا أ ج ر أربَّـع رثيـاتا الكبير : وأفيقال
 .المرجئة وأمنه

 .الرجاء مذهب بَّـك يغـرر وأل بَّالرجـاء تغتـّر وأل : عـّشوأتقـول
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ًا بَّمعنى وأرهبه رجبه ًا رجب كانـوا لنهم رجب سمي وأبَّه وأرهب
ّظمونـه يهابَّونـه  .مضر : رجبلـه وأقيـل وأيع

ًا وأإن بَّـي فرحـب عليـه : دخلـتوأتقـول رجبتـه وأقـد لمرجب فلن
 .وأرّجبنـي

 .: دعموهافرّجبوهـا نخلتهـم وأأوأقـرتا

 .وأشأعبان رجب وأهما الّرجبين في لك الله وأبَّارك

 .أرجـاب سعـة إلـى : أجلتـكوأيقال

محو على منها أقدر الروأاجـب خطُـوطا محـو علـى : يـدكوأتقـول
.الصابَّع مفاصل وأهي المواجب خطُوطا

 2الراء كتاب

 .فترجـرج وأرجرجـه فارتـّج : حّركـهرّجـه ج ج ر

 .وأالتـج البحـر وأارتـج

 .كفلها : يترجرجرجراجـة وأجاريـة

 .الفالوذجة وأهي رجراجة وأأطعمنا

 .وأالتبس : اضطُربالكلما عليه : ارتّجالمجاز وأمن

 .تسير تكاد ل : تمخضرجراجة وأكتيبة

ّفتين إحدى رجحت ح ج ر وأإذا الميزان وأأرجح الخرى على الك
 .ثقله ما وأنظرتا بَّيدي : وأزنتهالشيء وأرجحت فأّرجح وأزنت

وأرّجح الكفال روأاجح وأنساء : رزانرجاح : امـرأةالمجـاز وأمـن
 .الكفال

 .رجٌح وأجفان
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ّود رجح بَّكتائـب وأنخل نجـوما كأّنهن الكباش نطُح كبشها تع
 .الحمال : ثقالوأمواقير مراجيح

ّيلالقول في وأترجح الخر على قوليه أحد وأرّجح  .فيـه : تم

 .بَّالغلميـن الرجوحـة وأترّجحـت

 .رتكانها في هّزاتها وأهـي أراجيـح وأللبَّـل

 .بَّركبانها ترجحت مفاوأز أي أراجيح وأبَّيننا

يحسرن أراجيح بَّيننـا كان وأقد عمروأ أبَّي : بَّلٍلالرمة ذوأ قال
 .العقل راجح وأرجل النواجيا القلص

 .سجاحه خلقه وأفي رجاحه عقله في وأفلن

 .الحلـم مراجيـح وأقوما

 .بَّمّرة وأوأقع : مالوأارجحّن

ًا ارجحّن : " إذامثل وأفي  ". يدا فارفع شأاصي

ّنة رحى : هذهالمجاز وأمن  .الثقيلة المستديرة : للسحابَّةمرجح

ًا تبعج مرجِحنة رحى فيه رجفت : إذاقال وأإن الحوافل غازير ثجاج
ً عليك ًا لليل ًمرجحن  .يتحرك ل : ثقيل

وأارتجـز وأرّجـازة وأرّجـاز راجـز وأهو يرجز الشاعر رجز ز ج ر
 .بَّينهما الرجز : تنازعاوأتراجزا صاحبـه وأراجـز مرتجـز فهـو بَّكـذا

 .وأأراجيزه العجاج أرجوزة وأهذه

 .الرجز عنكم الله وأكشف

 .السحاب وأترّجز الرعـود مرتجـز المـاء كثيـر

 .رّجازة وأسحابَّة فاستطُارا تهامة من : ترّجزالراعي قال
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أي ترعد لم المـاء وأساكبـة رجازة كل بَّه : أناخـتالفرزدق قال
 .راعدة وأغاير راعدة كل

ّيه يرتجز وأالبحر  .وأيترجز بَّآذ

ّي مترّجـز : وأمـاقال س ج ر الجبال على يطُّم حبك له جون الـآذ
 .رجس شأيء

 .رجاسة وأرجس رجس وأقد

ًا السماء وأرجست  .بَّالرعـد : قصفتوأارتجست رجس

 .الهديـر وأرجـس الرعـد رجـس وأسمعـت

 .وأمرتجس وأراجس رّجاس وأسحاب

 .الروأامس وأالرياح الروأاجس الغماما الديار وأعفت

عليهم ارتجس قـد اختلـاطا فـي أي مرجوسـة في وأالناس
 .أمرهم

 ". الوأثان     من     الرجس     فاجتنبوا : "المجـاز وأمـن

إلّي رجع ع ج ر " أي وأغاضب     رجس     ربَّكم     من     عليكم     وأقع " وأ
ًا ًا وأرجعى رجوع  .وأمرجع

ًا أنـا وأرجعته  .رجعـ

ًا القواطـع الطُيـر وأرجعـت  .وأرجاع قطُاع وألها رجاعـ

ّوأل في وأتفرقوا وأاحد كل رجع أي الليل مع تراجعوا ثم النهار أ
 .مكانه إلى

 .قولـي إلـى رجـع ثـم : خالفنـيالمجاز وأمن

 .يكلمنـي رجـع ثـم وأصرمنـي
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ّ خطُـب فـي إليـه رجـع وأمـا اي مرجوع البيع لهذا وأليس كفَي إل
 .فيه يرجع ل

 .جوابَّها أي وأمرجوعتها وأمرجوعها رسالتك رجع وأهذا

السائل مرجوعـة مـا تـدر لـم فاستعجمت ذاك عن : سايلتهاقال
 .عليك فلن مرجوع من كان وأما

 .ماؤه كثر إذا إزائه إلى الحوض وأرجع

الشيخ كرجعة بَّمائه مخايل كأّنه إزائه إلى الحوض رجـع : قـدقال
نسائه ترّضى إلى وأالشيخ كثرته من بَّمائه يختال كأّنه نسائـه إلى

 .الشـاب مـن ميـرة وأأكثـر لغرائـره أمل فهو أحوج

 .فيهـا أثـره : تبيـنوأنجـع الدابَّـة فـي العلـف وأرجـع

 .وأنجع فلـان فـي كلمـي وأرجـع

 .وأفائدة منفعة أي رجع فلن من لي وأليس

 .رجع تحته ليس سجع إل هو : ماوأتقول

ً كأّن رجع الله وأرزقنا ًا كحيل ّيًة أوأ معقد من ذفراها رجع على عن
 .جّرته أي رجيعه البعير وأدسع وأاكف الليت

علق فيها الرجيع إل ليس ترس ظهر كأّنها : وأفلةالعشى قال
 .روأثها وأهو الدوأاب رجيع من الطُرق وأامتلتا

 .المعـاد وأهو القول من وأالرجيع وأإياك

 .أسفار رجيع وأدابَّـة

يسرى لدى شأجاع زمامها كأّن أسفـار : رجيعـةالرمة ذوأ قال
 .وأرّجع المصاب وأاسترجع مطُرق الذراعين

ّدهاوأاسترجعها المحبة وأارتجع  .: ارت
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ً بَّإبَّله وأارتج وأتسمى غايرها بَّثمنها وأيشتري يبيعها : استبدلهـاإبَّـل
 .الرجعة

أبَّونا : أوأصانافقالوا أموالكم كثرتا : بَّمالعرب من لحّي وأقيل
 .وأالرجع بَّالنجع

 .فلن أحوال وأتراجعت

 .مهماتـه فـي وأراجعه

ّده الكلـاما وأراجعـه  .وأرا

ِرجعة رجعة امرأته وأراجع  .ارمأّته رجعة يملك وأهو وأ

ًا أذانه وأفي صوته في وأرجع  .ترجيعـ

 .خطُوطه ترديد وأهـو وأشأـم يدهترجيـع وأفـي

 .السير في يديها الدابَّة وأرّجعت

 .تراجع ثم الفرس وأانتفض

 .كذا صدري في وأترّجع

في الشمس تغيب حتى عشية كل الشحـم المطُعمـون ف ج ر
 .الـأّرض وأرجفـت الرجاف

" وأرجف وأالجبال     الرض     ترجف     يـوما " " الرجفـة     فأّخذتهـم "
 .الريـح وأأرجفته الشجر

 .الرحـل تحـت البعيـر وأرجـف

 .وأرجف روأاجف رحالها تحـت وأالمطُـّي

 .أسناخهـا : نغضـتالسنـان وأرجفت

 .عظامه ترجف شأيخ وأجاءنـا
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 .السير في رءوأسها وأاسترجفت البَّل وأأرجفت

:المجـاز وأمـن الشغاميم الهيم هامها : وأاسترجفتالرمة ذوأ قال
 .نجدة الرض يسترجفون خرجـوا

 .وأالغرب الشرق دفتا بَّهم وأارتجفت

فـي يوقعـوا أن علـى بَّـه أخبـروأا إذا بَّكـذا المدينـة في وأأرجفوا
 .عندهـم يصـح أن غايـر مـن الضطُـراب النـاس

 .الغواة أراجيف من وأهذا

ّدمة وأالرجاف  .الكون مق

 .الراجيف كثـرتا المخاوأيـف وأقعـت : إذاوأتقول

 .وأالرجولية الرجولية بَّين الرجال في كامل أي رجل هذا ل ج ر

 .الرجلين أرجل وأهذا

 .الرجلة بَّين وأرجٌل راجل وأهو

 .الرجلة وأمن الرجلة عن الله وأحملك

 .وأأراجيـل وأرجالـي وأرجلـي وأرجل وأرّجالة وأرجال رّجال وأقوما

 .يرجـل الرجـل وأرجـل

 .للمنازلة دوأابَّهم عن : نزلواالقتال في وأترجلـوا

 .له فترّجل وأرآه

 .: مّشاءرجلة وأذوأ رجيل وأرجل الرجل : عظيمأرجل وأرجل

 .رجيلـة وأناقـة رجيل وأبَّعير

ّداءرجلـي وأرجـل  .: عـ
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 .رجليـون وأقـوما

 .فيهـا أدل لـم رجلي على فيهـا : نزلـتالبئـر فـي وأترّجلـت

 .وأالمترجل الترجل صعبة وأبَّئر

 .فيها المشي : يصعبرجلء وأحرة

 .الرجليـن إحـدى : أبَّيـضأرجل وأفرس

 .أشأرافهـم : مـنقريـش ِرجالـاتا مـن وأهـو

َلـة وأنبتـت  .المسيل في الحمقاء البقلة أي الّرجلة فـي الّرْج

 .: سّرحهالشعر وأرّجل

 .وأالجعودة السبوطة : بَّينرجل وأشأعر

 .الكلما وأارتجل

 .وأحياته عهده في أي فلن رجل على ذلك : كانالمجاز وأمن

 .: ارتفعتالشمس وأترّجلت

 .النهار وأترّجل

ّد إذا رجل على قائم وأفلن  .حزبَّه أمر في ج

.السفلى من العليا سيتها أي رجلها من القوس يد يعرف ل وأفلن

 .سراوأيله أي رجله عنه وأبَّّز

ًا الرجل عنه بَّز : وأقدقميئة بَّن عمروأ قال يوما علوأته وأرّملوا ظلم
ً وأرايت بَّالـدما العروأبَّة  .منه : طائفةجراد من رجل

 .شأديد الصر من ضرب وأهو الغراب رجل ناقته وأصر
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أراد من على - س النا في ملكك الغراب رجل : صّرالكميت قال
 .الحجـارة وأهـي بَّالرجـاما : رمـاهرجمـه ما ج ر الفجورا فيه

عليه الله صلى النبي تسترجم امرأة : جاءتايقول أرعابَّي وأسمع
 .الرجم تسأّل :وأسلم

 .مرجمة الواحدة القذافاتا وأهي بَّالمراجم وأتراموا

ّيب  .القبر وأهو الرجم في الميت وأغا

أخزه وألم حياته في يخزني لم الذي ابَّن : أنازهير بَّن كعب قال
 .عاد أرجاما وأهذه الرجم في تغيب حتى

ًا القبر وأرجموا  .رجم

ًا وأرجموه  .الرجاما عليه : جمعواترجيم

 .وأشأتمـه قذفـه : رجمـهالمجـاز وأمـن

الرجم وأضعوا حتى كثر ثم بَّه : رميبَّه وأرّجـم بَّالظـن وأرجـم
ًا ذلك : قالفقالوا الظن موضع وأالترجيم ًا أي رجم  .ظن

 .: مظنونمرجم وأحديث

بَّالحديث عنها هو وأما وأذقتمو علمتم ما إل الحرب : وأمازهير قال
 .عنهم : ناضلتعنهم وأراديت قومي عن وأراجمت المرجم

 .بَّحوافـره الـأّرض : يرجـممرجـم وأفرس

 .حسبه عن : يدفعمرجم وأرجل

ًا قومي أعراض عن كنت : وأقدقال بَّالمكان رجن ن ج ر مرجم
ًا ًا وأدجن رجون  .يبرح فلم : أقامادجون

 .فتهزل علفها وأتسيء تحبسها أن وأهو فرجنت الدابَّة وأرجنت

 .مرجونة وأدابَّتي مسجونه البلد بَّهذا : نفسيوأتقول
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يصف فلم طبخ أوأ وأفسد الممخض في تفّرق إذا الزبَّـد وأارتجن
ّلص وألم  .السمن يتخ

 .راجن داجن : شأاةالمجـاز وأمـن

 .: آلفراجن وأطير

 .الطُائر رجن وأقد

 .وأفسد : اختلطأمرهم عليهم وأارتجن

 .المغفرة الله من أرجـو وأ ج ر

 .الرشأد وألدي في وأرجوتا

 .إلّي يحسن أن رجاء وأأتيته

ًا وأرجوتا ترّجيت حتى وأرّجيتني وأترّجيته وأرّجيته وأارتجيته زيد
ّنيتتي كقولك ّنيـت حتـى م  .تم

 .وألدها فرجَي : أدنتمرجية فهي الحامل وأأرجـت

 .الحمرة : شأديدةأرجوان وأقطُيفة

ّي قال كالكوبَّك أزرق وأقع من - ن الرجوا كحاشأية : وأيوماالجعد
: استعمالالمجاز وأمن الكعـب صدقـة مثقفة ردينيـة قنـاة حدته

 .وأالكتراث الخوف معنى في الرجاء

ً : لقيتيقال  .ارتجيته وأما رجوته ما هول

ًا لقـت أسبعـًة الذائـدا تلقـي حيـن ترتجي : ل: وأقالقال أما مع
ًا يخـدع ل " لمـن الّرجـوان بَّـه يرمـى " ل مثـل وأفـي وأاحد

 .البئر رجوا بَّها يرمـى الدلـو وأأصلـه وأجـه إلـى وأجـه ن فيـزال

بَّـه يرمـى سبـب أخو كأّنه حتى الرض في بَّه : مطُوتازهير قال
 .صاحبه يريد النعاس بَّه يميل مما الرجـوان
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 .رحـب وأاد أرجاء منه وأردنا وأفل

 .الرجاء لهل مقصد الرجاء فسيـح فنـاؤه وأتقـول

 .بَّلدك وأرحبت وأرحيب رحب مكان ب ح ر

ًا  .بَّك وأمرحب

ً يبتغـي : وأمستـأّذنالجعدي وأقال يحجـب لـم ثـم له أذنت نائـل
بَّه وأرّحب المرحب ففي ادخل له وأقلت يبتغي ما بَّصالح فآب

 .وأالترجيب بَّالترحيب وألقيته

الرحـب في وأانظر رحبت وأبَّما بَّرحبها الرض علّي وأضاقت
 .وأالسعـة

 .جوفـه اللـه وأأرحـب رغايـب وأأكـل رحيـب جـوف وألفلـان

المأّزق في ذلك يقال وأأوأسعي تنحي أي ارحبي : للخيلوأيقـال
 .المتضايق

فـي فلـان وأقعـد بَّينهـا فجـوة وأهي وأاسعة رخبة دوأرهم وأبَّين
 .ساحتها وأهي أفصح وأالفتح داره وأرحبة داره رحبـة

 .: ربَّحةالقوما أفنية مـن للصحـراء يقـال عمروأ أبَّو قال

 .النسا عليها يحل مناكب لها محلة : الرحبةوأقال

 .رحاب فلن وأرحاب

الكوفة مسجد رحبة في يقضي عنه تعالى الله رضي علّي وأكان
 .صحنه وأهي

ًا كان إذا المر بَّهذا الذراع رحب : فلنالمجاز وأمن له مطُيق
 .: سخّيوأرحيبهما وأالذراع الباع وأرحب

 .مصادره تضايقت فقد موارده تراحبت إن أمر وأهذا
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ّياكطفيل قال عليك ضاقت موارده تراحبت إن الذي وأالمر : فه
انبساطا وأهو رحح حافره وأفي أرّح فرس ح ح ر مصادره
:رحاء وأقـدما القـدما العريـض وأالرجـل الوعـل بَّـه وأيوصـف

 .حمارتها وأهو عرشأها وأانبطُح أخمصها انتشر

 .: وأاسـعوأرحـراح رحرح وأقدح

الرحرح كالمجن إزاء إلى مصلح وأرشأاء بَّدلو : يغدوأالغالب قـال
 .للبول : فحجتالفرس وأترحرحت

ما وأهو المرحاض في ثوبَّه وأرحض : غاسيلرحيض ثوب ض ح ر
 .إّجانة أوأ طست من فيه يرحض

 .: مرحـاضالغسـال بَّهـا يضـرب التـي للخشبـة وأيقـال

وأتقول أعضاءه بَّها يرحض لنه الميضأّة وأهي بَّالمرحضـة وأتوضـأّ
 .المرحضة مع بَّالمحرضة جاء

 .عنك ترحضها ل سوأة : هذهوأالكناية المجاز وأمن

كأّنها عرقها وأهي الحّمـى رحضاء : أخذتهالمحموما وأرحض
: إذاوأتقول غاّسلتني فارقتنـي مـا : إذاقوله إلى ترى أل ترحضه
 .العروأاء زالت الرحضاء سالت

" وأجدنا الحديث وأفي المخرج وأهي المرحاض إلى وأذهب
 ". القبلة بَّها استقبل قد مراحيضهم

 .الخمر من الخالص وأهو الرحيق سقاه ق ح ر

 .الحريق بَّعذاب أبَّشر الرحيق شأارب : ياوأتقول

 .فيه غاش : لرحيق : مسكالمجاز وأمن

ًا يصف قال استـوتا حتـى وأالكتم وأالرحيق الدهان : يسقىشأعر
وأترّحل وأارتحل عنه : ظعنالبلد عن رحل ل ح ر ظلـم وأمـا نبتتـه

 .أنـا وأرّحلته
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أن أريد الذي : وأجهيرحلتي وأمكـة وأالرحلـة الرحيـل يـوما وأغاـدا
 .إليه أرتحل

 .رحلتي وأأنتم

 .الفاق من إليه : يرتحلرحلة عالم وأفلن

 .بَّعيره وأرحل

ّدوأا راحلته على رحله وأشأد روأاحلهـم علـى وأأرحلهـم رحالهم وأشأ
 .السرج وأهي ظهره على رحالته وأألقى

ّلى الحمار على رحالته ألقى كمن أكون : وألنخداش قال وأخ
 .وأمأّوأاه منزله : فيرحله في وأالماء الفرس صهوة

ّلوا  .رحالكم في وأص

 .راحلة : أعطُاهوأأرحله

:كقولـك راحلة منه طلب وأاسترحله راحلة : جعلتهبَّعيري وأأرحلت
 .استحملـه

 .له يرحل أن : سأّلـهوأاسترحلـه

ً الرجل : رحلتالمجاز وأمن ً وأارتحلته رحل  .: ركبتهارتحال

فأّبَّطُـأّ الحسيـن ركبـه حيـن وأسلم عليه الله صلى النبي وأعن
وأرحله بَّسيفـي " وألرحلنـك ارتحلنـي ابَّنـي " إن سجـوده فـي

 .بَّه عله : إذابَّسيفه

 .: ركبهوأارتحله المر وأرحل

ًا فلن وأارتحل  .يطُيقه ما أمر

 .يكره بَّما صاحبه فلن وأرحل

 .بَّالذى يركبونها فهم لهم : أذلهانفسه الناس وأاسترحل
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 .وأضعف شأاب إذا روأاحله : وأمشتزهير قال

الشقاق بَّعد عواذلي صالحني قد : أصبحتالعرابَّي ابَّن وأأنشد
 .: أقامارحله وأألقى رحله فلن وأحّط روأاحلي وأمشت

 .الركبان أرحل ملقى ابَّن : ياالقذف وأفي

ًا يفزع وألم : فشدزهير وأقال أما رحلها ألقت حيث لدى كثيرة بَّيوت
هـو " الرحـم في ب : يرادرحلء وأنعجة أرحل وأفرس قشعم
فـي وأوأعـاؤه الولـد منبـت " وأهـي الرحـاما     فـي     يصوركـم     الـذي

 .البطُـن

ًا وأرحمت رحامة المـرأة وأرحمـت ًا وأرحمت رحم اشأتكت إذا رحم
الرحمـن وأهـو اللـه : رحمـهالمجـاز وأمـن الولدة بَّعد رحمها

 .الرحمـة : الواسـعالرحيـم

 .وأُرحـم رحـم وأبَّينهمـا

ّظا يك : وألمالهذلي قـال ًا ف ً وألكن لقرابَّة قاطع ذا للقرابَّـة وأصول
ًا     وأأقـرب " رحـم  .وأسببها القرابَّة علقة " وأهي رحم

 .وأالرحم بَّالله وأأنشدك

 .وأقطُعوها الرحاما وأوأصلوا رحم وأوأصلتك

 .وأرحّي وأأرحية وأأرحاء وأأرح رحيان له ي ح ر

 .ماء وأأرحاء ماء رحى وأله

 .: أدرتهاالرحا رحيت وأقد

عامل وأهو جيدة رحى لنا يرحى أن وأأمرته ماهر مرح وألنا
 .الرحاء

 .: استدارتاوأترحت الحية : رحتالمجاز وأمن
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 .الحرب وأرحى وأدارتا

ًا " أتيت الحديث وأفي " وأهو الجمل مرحى من فرغ حين علي
 .الحرب رحى مدار

ّياها مرحـى وأل رحاها عنا تكد لـم : ركـودالخطُل قال تزوأل حم
 .أضراسه وأهي بَّأّرحائه وأطحنه

ّنًة رحًى السماء في وأأرى  .المستديرة السحابَّة وأهي مرجح

 .أمورهـم بَّـه يعصبـون الـذي : لسيدهـمقومـه رحـى وأهـو

حولها مـا علـى ناشأـزة أرض وأهـي وأاسعـة رحـى فـي وأنزلـوا
 .الفلكة من أكبر مستديرة

تبـرح وأل تنتجع ل قبائل وأهي العرب أرحاء من رحى وأهؤلء
 .مكانهـا

ً الناس من رحى وأرأيـت ًاوأثفال ًا : قوم  .نازلين كثير

:لها وأيقال حوله ما وأهي ظفره وأرحى أظفاره أرحاء أحسن وأما
 .وأالحتار الطار

 .السفاناخ وأهي الرحى لنا وأطبخوا

 .الّرخاخ حول يجولوا ل أن الشأياخ حق من إن خ خ ر

العظاما رخود الوحش من غاالها الشراسيف هضماء كأّدماء د خ ر
 .وألدها نتيج

ًا نأّخذ أن فأّردنا بَّالطُائف عرفة منضحة وأحضرنا قضبها من شأيئ
هو الذي وأناعمه ضعيفه من أراد رخده من : خذوأاعرفة فقال
 .بَّالنجوما عهد قريب

 .ناعم : لينرخص وأبَّنان رخص لحم ص خ ر
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 .الرخاصة : بَّينةرخصة وأجارة

 .رخيص وأسعر

 .رخصة هذا في وألك

 ". بَّعزائمـه يؤخـذ أن يحـب كمـا بَّرخصـه يؤخـذ أن يحـب " وأالله

 .بَّالرخصة فيه : أخذالمـر فـي وأترخـص

 .فيه له وأرخص

 .يستقص وألم له طف ما كل : أخذحقه في وأترخص

 .الذريع الوجي وأهو الرخيص الموتا بَّه : نزلالمجاز وأمن

 .وأقلدي شأربَّي أي الماء من رخصتي وأهذه

وأهـي رخـل جمـع الرجـال من وأليسوا الرخال من هم ل خ ر
 .الحمـل أخـت

السخلة لن السخال إناث فهي الرخال عـن سئلـت : إنوأتقـول
 .الّضأّن أوألد من وأالنثى الذكر على تقع

 .بَّيـاض رأسهـا : فـيرخمـاء شأـاة ما خ ر

 .أبَّيـض حجـر وأهـو بَّالرخـاما داره وأفـرش

 .أبَّيض طائر وأهي رخمة رأسه وأكأّن

لن بَّه وألهج عليه أشأفق إذا رحمته عليه : ألقىالمجاز وأمن
محبته فشبهت الجيف على بَّالوقوع وأتولع شأديد نهم بَّها الرخمة
لـه رق إذا : رخمـهقالـوا ذلك وأمن بَّالرخمة وأشأفقته عليه الواقعة
 .عليه وأأشأفق

 .عليه مشفق له : مرقوقمرخوما وأغازال
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خمر مستودع أخدرها الطُرف ساجي أما : كأّنهاالرمة ذوأ قال
ّدجاجة وأرخمت مرخوما الوعساء وأأرخمـت : حضنتـهبَّيضها ال
ًا أهلهـا وأرخمهـا البيـض ذكـر غايـر مـن الدجاجـة وأمنـه ترخيمـ

 .البيض قطُع عنـد إل ترخـم ل لنهـا السـم ترخيـم

 .رخيم وأكلما

 .رخامـة رخـم وأقـد : رقيـقالحواشأـي وأرخيم

 .النسان من كالّربَّلة وأهي الرخمة ناتيء وأفرس

ًا يصف قال الخطُـاف حسـن خـده أسيـل الخلق : مدمجفرس
 .: المركلالخطُاف قيل الرخمة ناتي

 .وأاسترخى رحاوأة رخو وأقد رخو شأـيء وأ خ ر

 .الهبوب : لينةرخاء وأريح

ليس الذي الحضر وأهو الرخاء من مراخ خيل من مرخاء وأفرس
 .بَّالملهب

 .عنه : تقاعسالمر عن وأتراخى

ّني وأراخيته : تباعدبَّينهما ما وأتراخى  .: بَّاعدتهع

 .: أرخاهاالعقدة وأراخى

فانحلت كبلـه عقـدة راخيـت مدفع الهوان ذاق : وأملعـنزهير قال
 .العيش من رخاء وأفي رخّي عيش لقي وأإنه

 .البال رخّي وأهو

 .القياد سلس كان إذا العنان وأرخو رخو : فرسالمجاز وأمن

بَّعد وأحسنت : سهلتحاله بَّه وأاسترخت المر بَّه وأاسترخى
 .وأالشدة الضيق
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 .الطُول له وأأرخى

 .وأشأأّنه خله

 .عنه نفس إذا أرخاه بَّمعنى وأربَّاقه خناقه وأراخى

القلص معج بَّهم تلم أن عنهم مزارك : راخىمقبل ابَّن قال
بَّأّخي : ليسوأتقول معايبه على الستر وأأرخى وأأكوار بَّفتيان

بَّالحصى عنه يرمي وأل معايبه على الستر يرخي ل من المؤمن
 .مغايبه في

ًا كـان مـا أ د ر  .غايره وأأردأه رداءة ردؤ وألقد رديئـ

: الراعيالمجاز وأمن وأردأته عضده وأيشد : ينصرهله ردء وأهو
الحائـط ردأتا مـن حالهـا فأّقـاما رعيتهـا أحسـن إذا البَّـل يردأ

 .دعمتـه إذا وأأردأتـه

ّدلـوا وأعن الخر يردأ منهما وأاحد كل لن العدلين أي الردأين وأع
ًء : اعتكمناالعرب بَّعض  .ثقال لنا أردا

 .ردح وأجفان رداح جفنة ح د ر

ّية قال بَّالشهـاد يلبـك البـر لبـاب ملء الشيزي من ردح : إلىأم
العظيمة وأالمرأة الفرسان الكثيرة الململمة الكتيبة بَّه وأتوصف
 .لليتين الضخم وأالكبش وأالدوأحة وأالمآكم الوأراك

 .رداح بَّيـت إلـى وأدفعنـا

وأبَّيـت مؤخـره فـي شأقـة بَّزيـادة : وأسعـهوأردحـه بَّيتـه وأأردح
 .وأمردوأح مردح

 .رداح : فتنةالمجاز وأمن

 .ردح أمور وأهذه
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ًا وأرائكـم من " إّن عنه تعالى الله رضي علي حديث وأفي أمـور
ًا متماحلـة ًا وأبَّـلء ردحـ ًا مكلحـ أعيـا إذا الجمـل بَّلـح " مـن مبلحـ
 .السير وأأبَّلحه وأانقطُـع

وأبَّقيت الفتن حيصاتا من حيصة " هذه موسى أبَّي حديث وأفي
 ". المظلمة الرداح

ّده السائـل رد د د ر  .حاجتـه عـن وأر

 .الهبـة عليـه وأرد

 .قوله عليه وأرد

ًا إليه وأرد  .جوابَّ

 .مرجوعه كقولك وأرديده قولك مردوأد وأهذا

ّد  .الردة أهل من وأهو دينه وأعن سفره عن وأارت

ّد ًا منهم سمعته : ارتجعهاهبته وأارت ًا سماع : فياقوله وأمنه وأاسع
ّبرينـي مكة بَّطُحاء الله لمر وأليس البقاع تلك ترتدنـي أمـا خ
ّد أي مردوأد  .ر

وأانقّضت الرض بَّي : ضاقتأخاها ترثي الحسين أما قالت
تذكـره عـن تعّزى وأقائلين وأالبيد العلما تخاشأعت حتى مخارمها
ّده أن : سأّلهالشيء وأاسترده مـردوأد اللـه لمـر ليس وأالصبر ير

 .عليه

 .المردد القول في خير وأل : كّررهالقول وأردد

ّده ّدا إياه راجعه القول وأرا  .القول وأترا

ّده ّدا : قايلـهالبيـع وأرا  .وأتـرا

 .الحاجـز مجـراه عـن : ارتـدالمـاء وأتـراد
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 .الجواب في وأتردد

 .لسانه وأتعثر

 .إليها وأيختلف العلم مجالس إلى بَّالغدوأاتا يتردد وأهو

ّدها لنـه : مطُلقـةمـردوأدة : امـرأةالمجـاز وأمـن بَّيت إلى ير
 .أبَّويها

 .ينفعك ما أي هذا عليك يرد وأما

ل أر وأهذا رندا بَّكاي يرد وأل - تا هلم وأل جزعت إ : ماعمروأ قال
 .فائدة : لفيه رادة

ّد كثيرة وأضيعة  .الريع وأهو وأالمرد الر

ّتى يحلق وأهو لثور أقول بَّائر : حائرمردد وأرجل مـردوأد بَّعقفـاء لم
 .: تقاعسردة ذقنه وأفـي نصابَّها عليها

 .القبح بَّعض وأهي ردة وأجهها في وألكن جميلة وأهي

 .رد درهم وأهذا تروأج ل التي وأهي الدراهم ردوأد من تعطُني وأل

 .الصوتا من عليك يرد ما وأهي الصدى ردة وأسمعت

ضخم بَّحجر : صكهبَّالمرداة رداه كقولك بَّالمرداس ردسه س د ر
 .بَّه دقه

ًا بَّه رأيت ع د ر ًا الطُيب من ردع  .الدما وأمن الحناء من وأردع

ًا بَّالطُيب وأردعته ًا وأردعته بَّه فارتدع ردع  .بَّه فتردع ترديع

 .وأمتردع وأمرتدع وأمردع بَّالزعفران مردوأع وأهو

 .فارتدع كذا عن وأردعته

 .عوده انفضخ إذا فارتدع الهدف السهم وأأصاب
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 .كله جسده وأجـع إذا مـردوأع فهـو فلـان وأردع

 .رداع وأبَّه

لبني فراق وأكان رداعي وأعاوأدني : فواحزنيذريح بَّن قيس قال
 .الصداع شأكر الرداع شأكا : منوأتقول كالخداع

 .الشيب روأادع : ردعتهالمجاز وأمن

 .ردعه فركب وأطعنته

الزعفران بَّردع الدما شأبه عليه فوقـع دمه : سالالصمعي قال
 .وأرأسه لوجهه يجّر أن هو وأقيل أثره وأهو

ًا السهم ردعت من ردعه فركب البئر في : وأقعيقال إذا ردع
ذلك بَّه فعلت إذا لنك رعظه في ثبت حتى الرض بَّه ضربَّت
:وأيقال ردعه موضع ركب وأمعناه نصله وأهو رأسه على نكشته
كما عنه ردع ما فعل أي يرتدع فلم ردع إذا ردعه فلن ركب
 .عنه نهي ما فعل إذا النهى ركب :تقول

 .وأالرداغ لردغاة وأا الردغاة في ارتطُم غ د ر

 .الخبال ردغاة من بَّالله وأأعوذ

 .فيه : وأقعالرجل ارتدغ وأقد ردغ وأمكان

: ركبوأتردفه وأارتدفه وأأردفه ردفه وأقد وأردفه رديفه هو ف د ر
 .خلفه

 .فأّردفـه يردفه أن : سأّلهوأاستردفه

ًاارتدفـت وأيقـال ًا جعلتـه : فلنـ  .رديفـ

ًا وأأتينـا  .وأراءنا وأاركبناه أخذناه أي فارتدفناه فلنـ

 .قطُاتها من الرديف مقعد وأهو دابَّته رداف على له وأوأطأّ
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 .الرديف تقبل : لترادف وأل تردف ل دابَّة وأهذه

ًا وأجاؤوأا  .رديف جمع وأردافى ركبان

يجـدوأا لـم إذا بَّعـض خلـف بَّعضهـم ركب : مترادفينردافى وأجاؤا
ً  .عليهـا يتفرقـون إبَّـل

 .عظالـى أي ردفافـى الجـراد وأرأيـت

 .: تبعتهوأأردفته وأتردفته له وأردفت وأردفته

الظنونا فاطمة بَّآل ظننت الثريـا أردفـت الجوزاء : إذاقال
 .: تتابَّعـواوأترادفـوا

 .مترافدوأن مترادفـون فلـان وأبَّنـو

 .وأروأادف أرداف وألهن

 .وأأوأاخرها تواليها وأهي النجوما أرداف وأغاابَّت

فيهن قناديـل كأّنهـا النجـوما وأأرداف : وأردتاالرمة ذوأ قال
مـن أي الـأّرداف مـن وأليـس الـروأادف مـن وأهـو تزهر المصابَّيح

 .الـوزراء مـن وأليـس المؤخريـن التبـاع

 .الردافة وأفيهـم

ًاردافى فرادى وأجاؤا  .مترادفين وأاحد بَّعد : وأاحد

 .الظعن حداة وأهم الردافى وأأين

الردافـى قريـض بَّالضحى يسمعن اللئي من : وأخودالراعي قال
 .تبعة أي ردف له ليس أمر : هذاالمجاز وأمن المهود بَّالغنـاء

 .أثرهم على جاءتا أي بَّالعزل السلطُان كتب وأردفتهم

 .منه أعظم لهم ردف ثم أمر بَّهم نزل وأكان
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 .الملوان أي الردفان تعاقب ما ذلك أفعل وأل

ّدهاالثلمة ردما ما د ر  .يأّجوج ردما وأمنه : س

:وأتردمه وأمردما وأمردوأما رديم وأثوب : رقعهوأردمه الثوب وأردما
 .وأتأّثله المال أثل وأتردمه ردمه وأنظرير لنفسه رقعه

ّدمه كلمه : ردماالمجاز وأمن  .وأتر

ّد أصلحه حتى تتبعه  .خلله وأس

طيب كن ن د ر متـردما مـن الشعراء غاادر : هلعنترة قال
 .الحرير وأقيل الخز وأهو ردن جمع الردان تلبس لم وأإن الردان

ّي قال مس من ألين مسها رسل بَّبكر ألهو : وألقدزيد بَّن عد
 .وأتقول الردن

:المولود لغرس العرب وأتقول الدرن تلبَّس وأل الردن تلبس ل
 .الردن مدرع هذا

القلت وأهي الردهة تصغير رديهه في مويهه من أعذب ه د ر
 .رداه وأالجمع السماء ماء فيه يجتمع

َي وأقد الردى من أقيك ي رد ٍد فهو الشيء رد  .ر

 .الدهر وأأرداه

ًا الخيل أردتا فقالوا : تنادوأادريد قال اللـه أعبـد فقلت فارس
ًا : تعـدوأبَّهم تردي وأالخيل وأأقبلوا الـردى ذلكـم  .رديانـ

ّدى بَّالثـوب وأارتـدى  .بَّـه وأتـر

 .وأالمرادي الرتدية وأعليهم وأجاؤا وأالمردى الـرداء وأعليـه وأجـاء

وأألقيـن جنابَّـه خصيـب بَّبدكداك : لعبنالحسحاس بَّني عبد قال
 .الردية حسن وأهو المراديا أعطُافهن عـن
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 .أنا وأرديته

 .بَّها وأترادوأا بَّالحجارة وأرديته

ّدى  .الهوة في وأتر

ّدى  .الجبل من وأتر

ًا : إنوأتقول ّدى فلن ّدما للقضاء أي تردى لما تر  .وأالتق

 .حروأب مرادي وأهم حرب مردي : فلنالمجاز وأمن

 .بَّمراديهـا الـأّرض تضـرب وأالخيل

 .عنهم : يناضلقومه عن يرادي وأهـو

ّنعه  .سيفه أي رداءه وأق

ًا فيها رداءك جعلت جارما جّرهـا : وأداهيـةقال قنعت أي خمار
 .بَّسيفـه وأخّمـره بَّسيفـه : عّممـهيقـال القـوما رءوأس سيفـك

 .عليه دين : لالـرداء خفيـف وأفلـان

الغـداء فليباكـر بَّقاء وأل البقاء أراد : منالعرب قول وأمنه
وأهو الرداء غامر وأهو النساء عشيان وأليقـّل الـرداء وأليخفـف
 .وأالعطُاء المعروأف

 .وأشأاحها أي رداءها المرأة وألبست

ّدتا  .: توشأحتوأارتدتا وأتر

ّدى هيفاء وأهي  .الموشأح : ضامرالمر

منتهى مخطُوفة تأّوأدهـا في رداح المردى : ضمرمقبل ابَّن قال
سماع أراد مغذ ا وأجهه على لشمس ا وأحلت عطُبول الحشاء
 .الغناء سماع ل وأالعلم الحديث
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 .مرذ : يوماالمجاز وأمن

 .بَّمائها العين وأأرذتا

 .مغـذ مـرذ وأسقـاه السقاء وأأرذ

 .الشجـة وأأرذتا

 .سيلك وأرشأاش نيلك بَّرذاذ نرضى وأنحن

رذلك وأقد وأحالته منظره في الدوأن وأمرذوألوهو رذل رجل ل ذ ر
وأامرأة أراذلهم من وأهو أرذال وأقـوما وأرذل وأرذل وأرذالـة رذوألة
 .رذلة

 .النـاس رذال وأهـم

 .الغنـم رذال وأهـي

 .وأرديئه : لخشارتـهوأرذالتـه وأالتمـر المتـاع رذال مـن وأهـذا

 .الثياب رذل وأرجل

 .: وأسخرذل وأثوب

 .: فسلرذل وأدرهم

ًا كذا دراهمي من الصيرفي وأأرذل  .درهم

 .شأاة كذا غانمي من فلن وأأرذل

ً كذا أصحابَّي من وأأرذل  .يرضهم : لمرجل

 .وأالخرف الهرما وأهو العمر أرذل إلى وأردوأا

 .رذل دابَّته أوأ : صاحبهمرذل وأفلن
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وأجفان جوانبها من تصب : ملىرذوأما وأصحفة جفنة ما ذ ر
 .رذما وأصحاف

ًا : يسيلرذوأما عظم يده وأفي ًا مخ  .يرذما رذما وأقذ وأوأدك

ّي جمـل ً : هالـكذ ًا يطُيـق ل هـزال وأناقة رذاوأة رذي وأقـد بَّراحـ
 .رذايا وأإبَّل رذية

قضب ما وأهو القضب من كعيدان أوأ كالبليـا : رذايـادؤاد أبَّو قال
 .وأالسهاما للقسّي الشجر أغاصان من

ًا رزأته ما أ ز ر تقضبـا مـا قضـب مـن : وأفارجرؤبَّة قال شأيئ
ًأ مرزئة  .نقصته : ماوأرز

ًا ماله من نلت : مازيال رزأته وأما ًا منـه أصبت وأل شأيئ  .خيـر

ًا وأإن  .منه ينال : قلماالطُعاما مـن الـرزء لقليـل فلنـ

 .وأضرر نقصان غاير : منمرزئة غاير من كذا وأفعل

 .المرازيء ماله في وأوأقعت

ّدادها ليس مرازيء هل تنزى النوافل : كثيرالعشى قال وأإنه بَّع
:مرزءوأن قوما وأنحن وأنفعه ماله من الناس : يصيبمرزأ لكريم
رزء وأأصابَّه بَّولده فلن : وأرزيءوأأماثلنا خيارنا في بَّالرزايا نصاب
 .وأرزايا أرزاء وأأصابَّتهم وأرزيئة عظيم

ّية شأبه وأهي وأالمرزبَّة بَّالزبَّة ضربَّه ب ز ر وأقيل حديد من عص
:وأتقول المرزبَّة من الباء خففوا : وأربَّماالكسائي قال الميتدة

جمـع المرازبَّـة مـن بَّأّيديهـم وأمـا المرازبَّـة مـن بَّالله أعوذ
 .وأأميرهم كبيرهم وأهـو مرزبَّـان

الشديـد هـو وأقيـل العيـاء مـن نفسه : ألقىرازح بَّعير ح ز ر
وأمرازيح وأرزاحي وأرزحى وأروأازح رزح وأإبَّـل حـراك وأبَّـه الهـزال

ًا رزحت وأقد  .السفار رّزحته وأقد مرزح مطُلح وأبَّعير رزوأح
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أحواله وأترازحت رازحة حال وألـه حالـه : رزحـتالمجـاز وأمـن
 .مترازحة أحواله كانت متنازحة أمواله كانت : منوأتقول

 .: طعنهرزة رزة ز ز ر

:فيه فارتز القرطاس في وأالسهم الحائط في السكين وأرززتا
 .ثبت

ظهر في هـو فـإذا اهتـز ثـم فارتـز الـأّرض علـى السهـم وأوأقع
 .يربَّوع

ًا بَّطُني في وأوأجدتا  .وأقرقـرة طعن وأهو رز

ًا وأجد " من الحديث وأفي فلينصرف الصلة في بَّطُنه في رز
 .بَّعيد من : صوتهمالنيس رز وأسمعت " وأليتوضأّ

 .الفحل هدير وأرز

 .الرعد وأرز

 .ترز السماء رزتا وأقد

 .بَّالرز : معالجمرزز وأبَّياض

 .وأمهدته : ثبتهوأرززته فلن عند أمرك : وأطأّتاالمجاز وأمن

مـرزوأق وأهـو يرزقـك اللـه وأاستـرزق الغنـى اللـه رزقـه ق ز ر
ًا عليه وأأجري كذا من جرايتك أي الشهر في رزقك وأكم رزق

 .وأرزقاتهم أرزاقهم وأأخذوأا الجند وأارتزق الجند المير وأرزق

 .العاما هذا رزقة وأأخذتا

 .كتان من ثياب وأهي رازقية وأكساه

611



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

رازقي من جللن - ج وأالنعا بَّها الظباء : كأّنالخرع بَّن عوف قال
ثوب في منها شأد ما وأهي الثياب من رزمة عنده ما ز ر شأعارا
 .وأاحد

ًا بَّالسياطا وأجاؤا ًا وأبَّالعصي رزم هريم بَّن رافع وأقال حزم
رزما وأأدراع آلف سبعة صرما الخيل من بَّقياتا فينـا :اليربَّوعّي
ًا ثيابَّـي وأرزمـت ًا وأحزمتهـا ترزيمـ رزمـت مـن وأهـي تحزيمـ
ًا جمعتـه إذا الشـيء  .رزم

ًا فيأّكل بَّينها : يخالطالمطُاعم بَّين يرازما وأفلن لحم مع خبز
ًا ًا مـرة فيتنـاوأل بَّينها يناوأب أن هو : وأقيلتمر مع وأأقطُ لحمـ
ًا وأمـرة ًا وأمـرة لبنـ ًا وأمـرة حـار  .بَّـارد

 .بَّينهما : تنـاوأبوأالخلـة الحمـض بَّـن تـرازما وأالبَّـل

ثم قابَّل إلى وأرازمي المقحمين بَّعد الحمض : كليالراعي وأقال
 .المصـار إلـى السنـة أقحمتهـم الذيـن بَّعـد قابَّـل بَّعـد اعذري

 .حنت ": مـا حائـل أما أرزمـت مـا ذلـك أفعـل " ل وأ

 .شأديدة رزمة وألها

ّنـى " لمـن درة وأل " رزمـة مثـل وأفي  .يفعـل وأل يم

 .العياء : شأديـدرازح رازما وأبَّعيـر

المطُر وأمعه المرزما بَّنوء تأّتي لنها الشمال وأهي مرزما أما وأهبت
 .وأالبرد

ًا بَّالحـلءة أراه : كأّنـيالغّي صخر قال أما أنفه أعلى تقّشر شأاتيـ
ًا وأالذراعين للمرزما : أعددتاآخر وأقال مـرزما ًا فـروأ ّي عكاظيـ وأأ
ّفيـن رزمة وأسمعت الريح وأأرزمت الرعد : أرزماالمجاز وأمن خ
 .وأالريح الرعد
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خير أي رزمة له وأخير رغااء له خير وأأتاك وأمرزمة رزمة وأسماء
 .كثير

عنـد الفـرزدق أما وأأرزمت البعيث خطُم قد : وأاللؤماجرير وأقال
 .الفـرزدق بَّالحوار أراد حوار شأّر

الكـل بَّيـن ناوأبَّـوا " أي فرازمـوا أكلتـم " إذا الحيـدث وأفـي
خير وأحمد : أكلجاء كما الطُعامين بَّين ترازمـون كمـا وأالحمـد

 .وأصمت أكل من

 .رزان وأدنانير : رزينوأزين دينار ن ز ر

 .: ثقلهبَّيده الشيء وأرزن

وأفيه وأقور : حليمرزين وأهو مجلسه في فلن : رزنالمجاز وأمن
 .وأزكانة رزانة

 .: وأزينهالرأي رزين وأهو

 .: رزينةيقال وأل رزان وأامرأة

:الماء في رسب وأقد وأراسب طاف بَّين من رأيتهم ب س ر
ً ذهب ًا سفل  .رسوبَّ

وأسمى الضريبة في : يغيبوأمرسب رسوب : سيفالمجاز وأمن
ًا الوليـد بَّـن خالد ًا لـه سيفـ رأس بَّالمرسب : ضربَّتوأقال مرسب

لختلـاف بَّشعر ليس تسجيع وأهذا فتيق هبة ذي بَّصارما البطُريق
ًا ضربَّيـه ًا اختلفـ مكبول وأالخـر مـذال مقطُـوع أحدهمـا خارجيـ

 .وأفتيقي سلبطُريق وأهما

 .: غاارتاعيناه وأرسبت

 .راسخ الرض في : ثابَّتراسب وأجبل

 .عجز : خفةوأزلل رسح بَّه ح س ر
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 .رسحاء وأامرأة وأأزل أرسح وأسمع وأذئب

ًا بَّالكن : مالعرابَّية وأقيل  .الزحفتين نار : أرسحتنافقالت رسح

ًا مكانه في : ثبتالشيء رسخ خ س ر  .رسوخ

 .راسخة وأدمنة راسخ وأجبل

وأمـن وأسبل ريح كل ثلمته أعضاده على الدمن : رسـخلبيد قال
 .الصحيفـة فـي الحبـر : رسـخالمجـاز

 .الحبـر فيـه يرسـخ ل الدهيـن وأالـرق

من وأهـو العلـم فـي راسـخ وأفلـان قلبه في العلم وأرسـخ
 .فيه الراسخين

 .قلب في حبه وأرسخ

 .ماؤه : نضبالغدير وأرسخ

 .الثريان منه التقى حتى الرض داخل في المطُر وأرسخ

ّد أن قبل : ابَّتداؤهاوأرسيسها الحّمى رس بَّه س س ر  .تشت

ًا وأسمعـت مسها في وأأخذتا بَّرّسها : بَّدأتاوأتقول .خبـر مـن رسـ

.وأالطُرف منـه الـذروأ وأهـي خبـر مـن رسـة النـاس فـي وأوأقعـت

 .قبلهم من : تعّرفتهالقوما خبـر وأرسست

 .بَّينهم : أصلحالقوما بَّين وأرس

 .نفسه بَّه حدث إذا نفسه في الحديث يرس وأفلن

 .المّس : لينةرسيس وأريح

تطُو لم التي البئر : فيالرّس في : وأوأقعمقبل ابَّن قال
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 3 الراء كتاب

إلى الكف موصل وأهو رسغ جمع الرساغ الماء بَّلغ غ س ر
 .السـاق إلـى وأالقدما الساعد

 .الرساغ إلى : وأصلفرسـغ مطُـر الـأّرض وأأصـاب

ًا الدابَّة وأرسغت  .أرساغاها استرخاء وأهو رسغ وأبَّدابَّتك رسغ

أخذا إذا الصريعين في وأذلك مارغاه ثم راسغة ثم ساعة وأراوأغاه
 .أرساغاهمـا

الواحد المسك وأهي وأالرساغ المراسغ أيديهن في وأرأيت
 .وأرسغ مرسغة

ًا الحديد في يرسف خرج ف س ر ًا رسف ًا وأرسيف  .وأرسفان

 .مقيدة : أرسلتهاالبَّل وأأرسفت

وأإن يقطُف وأراءه الحامد حمد سابَّق فضل : للهالمجاز وأمن
 .يرسف مصفود إل هو فما أعنق

 .روأاسف العواصف تركن عواسف البيد قطُعن : إذاوأتقول

 .كذا في راسله ل س ر

وأبَّرسـول بَّرسالـة وأأرسلته وأتراسلوا وأمراسلتا مكاتباتا وأبَّينهما
 .كـذا افعـل أن إليـه وأأرسلـت

ً المـم فـي اللـه وأأرسـل  .رسـل

 .البَّل في الفحل وأأرسـل

 .الصيـد علـى وأصقره كلبه وأأرسل

 .المصافحة بَّعـد يـده عـن يـده وأأرسـل
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ً رسلي إليه وأوأجهت ًمتتابَّعة أرسال جماعـة رسـل بَّعـد : رسل
 .جماعـة بَّعـد

 .ذلك وأغاير وأالنضـال الغنـاء فـي رسلـه وأهـو

في يباريك أي الغناء يراسلك الذي رسيلـك وأهذا الغناء وأرسله
 .إرساله

 .تسلس إذا الشيء وأاسترسل

اللحية شأعر من استرسل ما غاسل يجب وأل الشعر وأاسترسل
 .الذؤابَّةى وأمن

 .سرعة فيها يكن لم إذا استرسال الدابَّة هذه مشية وأفي

ًا وأسار ً سير  .رسل

ليـن : فيـهرسـل وأرجـل رسلـة وأناقـة رسـل وأجمـل
 .وأاسترسـال

:رسل وأشأعر مرسـال وأناقـة القوائـم : رسلـاتامراسيـل وأنـوق
ًا تطُحن الطُاحنة : وأهذهمسترسل ً طحن  .رسل

ً أروأد أي هينتك : علىرسلك وأعلى  .قليل

 .: روأيدكتقول كما

 .تؤدته : علىرسله على فلن وأجاء

 .: لبنرسل بَّها وأما

 .رسل لهم : عادالقوما وأأرسل

 .الرسل سقيتها فصلنيك وأرسلت

 .مراسلـة الخطُـاب وأبَّين فبينها بَّعلها : ماتامراسل وأامرأة
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 .: قلئـدمراسـل أعناقهـن وأفـي مرسلـة عنقهـا وأفـي

 .وأتوقر فيها : تمهـلقراءتـه فـي وأترسـل

ّتلهاقراءته " وأرسل فترسل أذنت " إذا وأ  .: ر

 .العذاب عليهم الله : أرسلالمجاز وأمن

 .: خذلهيده عن الله وأأرسله

 .إليه : أنبسطفلن إلى أسترسل وأأنا

 .المنايا رسل وأالسهاما

 .بَّاللحاظ نتراسل وأظلنا

 .زميله العاقبة وأسوء رسيله الذكر سوء : القيحوأتقول

 .رسم وأل طلل منها بَّقي وأما الدار رسوما عفت

 .رسومها إلى : نظرتاالدار وأترسمت

من الصبابَّة ماء منزلـًة خرقـاء مـن ترسمت : أأنالرمة ذوأ قال
 .: مخطُطمرسم وأثوب مسجوما عينيك

ًا ينسجن بَّأّطللها عشيًة الذارياتا الرياح : كـأّنكثير قال ريطُ
ًا كتاب فيه لويح وأهو وأالروأشأم بَّالروأسم الطُعاما وأختم مرسم
 .وأمرشأـوما مرسـوما وأطعاما منقور

 .بَّفعله وأرشأمه رسمه وأقـد

ًا البَّل وأرسمت  .روأاسم وأإبَّل العدوأ من ضرب وأهو رسيم

ًا الدين مـن : أدركتـمالمجـاز وأمـن ًا رسم  .دائر

 .رقومها وأانمحت رسومها عفت وأالمكارما
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 .فارتسمه كذا يفعل أن له وأرسمت

أخذ كأّنه دعـا إذا ارتسـم وأمنه أتخطُاها : لمراسمك أرتسم وأأنا
 .إليه اللتجاء من له الله رسم بَّما

الصراري إذا صاحبه الموتا يقضى جلول ذي : فيالقطُامي قال
 .: تبصرهالشيء وأترسم ارتسما أهواله من

 .منها يحفر أين : تبصرالرض القناقن وأترسم

من أترسم وأأنا هي كيف وأتأّمل : تبصرهاالقصيدة هذه وأترسم
ًا المر ذلك  .أحققه وأل أتذكره أي شأيئ

 .بَّالرسن : شأددتهاالدابَّة رسنت

 .أنفه وأهو وأمخطُمه مرسنه على الخطُاما : ضعوأتقول

 !.مرسنها أحسن : ماالمجاز وأمن

ًاالعجاج قال ًا : وأفاحمـ ًا وأمرسن على الذنين : وأتـرىوأقال مسّرج
 .النمل الجثـل كمـازن الهيـاج يـوما مراسنهم

 .محاسنهـم وأمحـا مراسنهـم اللـه : أرغاـموأتقول

 .بَّرأسه وأأعطُـى وأأذعـن انقـاد إذا المهـر وأأرسـن

 .الطُماح بَّعد فلن وأأرسن

يرسنا حتى وأالتقحيم بَّالمـد أذعنـا القيـاد تعلمـه : وأمـنرؤبَّة قال
إذا تكـون وأقـد رسن ذي غاير إلينا تجرى : أراكمقبل ابَّن وأقال

 .وأروأاس راسباتا وأجبال راس جبل وأ س ر تعنينا نجريـك

 .تعالى الله وأأرساها

 .: ثبـتوأترّسى وأرسا
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وأأرسوها تسير ل فبقيت قرار إلى : انتهتالسفينة وأرسـت
 .النجر وأهي بَّالمرساة

من وأأصله أقاما ما ثبير أرسى : ماالمجاز وأمن في قدماه وأرست
 .السفينة إرساء

 .مراسيها وأألقوا

لهـّن ألقـوا قدمت إذا جفانه يحضروأن الذين : وأأينزهير قال
وأرسا المراسيا ألقى الودق أكدى قلت : إذاآخر وأقال المراسيـا

 .فاستقّرتا بَّها فصاح تفرقت إذا بَّالشول الفحل

إذا الغزال وأهو بَّالرشأأّ شأيء أشأبه النشأّ من جارية عندي أ ش ر
 .وأمشى تحّرك

 .رشأح وأبَّجبينه جبينه رشأح ح ش ر

 .بَّالعرنين شأمم من أحسن الجبين في : لرشأحةوأتقول

 .بَّالعرق راشأح وأجلده

وألدها الظبية ترشأيخ وأأصله للخلفة مرشأح : هوالمجاز وأمن
ّوده  .فترشّأح المشي تع

أرشأحت وأقد مرشأح وأأمه وأنزا مشى إذا رشأح وأقد راشأح وأغاـزال
 .وأأشأدنـت مشدن :يقال كما

 .له وأترشأح كذا لمر فلن وأرشأح

 .النباتا الندى وأرشأح

 .عليه القياما : أحسنماله وأرشأح

ّلب المداوأك ظهور البهمى بَّمسترشأح متونها كأّن أشأباها يق
 .بَّالماء القربَّة وأرشأحت
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 .الكوز وأرشأح

 ". فيه بَّما يرشأح إناء " كل وأ

 .الراشأح وأالوشأل الطُافح الفراتا بَّين : كموأتقول

ً بَّه عدلت : وأإذاالخطُل قال كراشأح الفراتا فيض تجـد لم رجال
 .سمائه من وأرشأحة عطُائه من بَّنفحة وأأصابَّني الوأشأـال

رشأد وأقد وأرشأاد وأرشأد رشأد وأفيه وأرشأيـد راشأـد رجـل د ش ر
 .يرشأد وأرشأد يرشأد

 .فأّرشأدني وأاسترشأدته

 .الرشأاد سبيل في وأأخذ

 .الرشأد السد الطُريق على يمشي وأهو

ًاللمسافر وأتقول ًا : راشأد :كذا أفعل أن أريد يقول وألمن مهدي
 .أمرك وأرشأد رشأدتا

 .المر وأجه أصاب إذا الرشأد عليك يعمى وأل

 .المراشأد إلى يهدي وأهو

 .نسبه صح إذا لرشأدة : هوالمجاز وأمن

 .الماء عليه رّش ش ش ر

 .مرشأوش وأمكان البيت وأرش

 .وأأرشّأت السماء وأرشأت

 .مطُـر من رش وأأصابَّنا

 .منـه رشأـاش وأأصابَّـه المـاء عليـه وأترشأـش
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 .بَّالمرشأـة النسـج الحائـك وأرش

 .الدما من رشأاش وألها مرشأة وأطعنة الطُعنة وأأرشأـت

 .وأدكه : يقطُروأشأراش وأشأواء

 .ترشأرش وأقد

ًا فرسه وأأرّش  .بَّالركض : عّرقهإرشأاشأ

 .رشأاشأه من أصابَّـه الشـر فـي يدخـل لـم : مـنالمجـاز وأمـن

 .الّرشأاش إل منك وأمالنا العطُاش بَّنا ألّح : قدوأتقول

ًا الماء رشأف ف ش ر ًا رشأف  .بَّشفتيه : مّصهوأرشأيف

ماء الغريرياتا رشأيف رشأفنه ثم المسك البشاما : سقينقال
 .وأترشأفه وأارتشفه الوقائـع

 .الفضال رشأاف وأهو

رشأاف مال كما رأسه مال وأقد عنه الكرى : طردتاالرمة ذوأ قال
 .فيه مـاء : لرشأـف وأحـوض المرنح الفضال

 .تترشّأف يسيرة : بَّقيةرشأف إل الحوض في بَّقي وأما

تذهبي لم " أي ترشأفي لم إن أرضعت ما " لحسن مثل وأفي
 .بَّآخرة يسيء ثم يحسن لمن يضرب اللبن

ّيبة وأهي المرأة ربَّق وأرشأف  .المراشأف ط

 .يرتشف لن يصلح الفم : طيبةرشأوف وأامرأة

ًا : رماهبَّالسهم رشأقه  .: يتناضلونيتراشأقون وأخرجوا رشأق
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ًا وأرمينا ًا وأرشأقين رشأق يرمي الرمي من الوجه وأهـو وأأرشأاق
شأوطا فكل يعودوأن ثم كله السهاما من معهم بَّما المتناضلون

 .رشأق

 .صوته وأهو وأرشأقه قلمه رشأق وأسمعت

رشأقا وأقد وأدقة اعتدال في كانا إذا رشأيقة وأجارية رشأيق وأغالما
 .رشأاقة

 .بَّعينها : رشأقتنيالمجاز وأمن

ّدتامارابَّها إلى الظبية وأأرشأقت  .النظر : أح

نبأّة إلى صريمة أرطى تحت من أرشأقت : كماالرمة ذوأ قال
 .بَّلسانه وأرشأقه الكوانس الظباء الصوتا

 .اللسان وأرشأقاتا وأإياك

 .بَّأّلسنتهم وأتراشأقوا

 .بَّأّعينهم وأتراشأقوني

 .إليه المسير في : بَّارانيمقصدي وأراشأقني

القـذاف كمـرداة علـاة بَّه لحقت المل قصد رمى ما : إذاكثير قال
 .وأإرادته قصده يقع حيث سيرها فيقع راكبها ترامي كأّنها تراشأقه

 .: ظريفرشأيق وأرجل

 .رشأيق وأخط

 .النبل : سريعةرشأيقة وأقوس

 .له متحين للطُعاما : متشمـمراشأـن أرشأـم فلـان ن ش ر

 .وأتحين تطُفل إذا يرشأن فلن رشأن وأقد
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 .وأالرشأى الرشأوة وأيأّخذ حكمه في يرتشي فلـان وأ ش ر وأرشأن

 .النجاح رشأاء وأالرشأى

 ". وأالمرتشي الراشأي الله " لعن وأ

ّد إذا الفرخ رشأا من هو ثعلب وأعن أرشأوه وأرشأوته إلى رأسه م
ّقه أمه  .لتز

 .الرضاع : طلبالفصيل وأاسترشأى

وأهي وأسيورها وأالبطُيخ الحنظل أرشأية : امتدتاالمجاز وأمن
 .أغاصانها

 .الحنظل أرشأى وأقد

ًا وأترشّأيت  .بَّالرشأوة الحاكم يصانع كما ينته : لفلن

ًا الدهر وأرشأوتا  .عليكم لـي قضـى حتـى صبر

ًا سرابَّها المطُّي أجنتهـا : ترشأـوقال من أبَّدع وألقد بَّأّن طمع
نحـو وأترّصدتـه وأارتصدته رصدته د ص ر الصدى من ينتاشأهن

ّقبتـه وأارتقبتـه رقبتـه أترقبـه طريقـه علـى لـه : قعـدتاوأتر
 .راقبته وأراصدته

 .الرجلن وأتراصد

ما إل المرء على ضيق حدبَّاء جوف في : يراصدهاالرمة ذوأ وأقال
 .وأالرصد وأالمرتصد وأالمرصاد بَّالمرصد له وأقعدتا حالهـا تخـرق

بَّيـن مـن يسلـك " فإنـه وأخدما حرس نحو راصد جمع رصد وأقوما
ًا خلفـه وأمـن يديـه ّدامه من رصدا يخـاف " وأفلـان رصـد ًا ق وأطلب
ًا أي وأرائه من ًا     له     يجد     الن     يستمع     فمن " يرصده عدوأ شأهابَّ

ًا  .ليثب : يرصدرصيد " وأسبع رصد

 .تشرب ثم البَّل شأرب : ترصدرصود وأناقة
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إن " تفوتنـي ل أي وأالمرصـاد بَّالمرصـد لـك : أنـاالمجـاز وأمـن
 .بَّمرصد للرجال " وأالمنايـا لبالمرصـاد     ربَّـك

المال وأهذا للطُراد الفرس وأهذا للقتال الجيش هذا ارصدتا وأقد
 .منه بَّسبيل وأجعلته لذلك أعددته إذا الحقوق لداء

ًا لك وأأرصدتا ًا أوأ خير  .العقوبَّة لك وأأرصدتا شأر

 .أكافئك حتى إلّي بَّإحسانك مرصد لك وأأنا

ّد أنه على فيها يضعها أي إخوانه صلة في الزكاة يرصد وأفلن يعت
 .الزكاة من بَّصلتهم

 .منك يكون بَّما أكافئك أي شأّر أوأ خير رصداتا مني تخطُئك وأل

داري عـدوأاء علـى شأكـر رصـداتا بَّهـا : سأّجزيـهكثير وأقال
رصده مصدر هو الذي الرصد من المّراتا وأهي وأاجتنابَّـي
 .المطُرة وأهي الرصدة جمع يكون أن وأيجوز بَّالمكافأّة

 .وأمرّصص مرصوص بَّنيان ص ص ر

 .وأترصصت الجنادل ارتّصت وأقد

 .رصص أسنانه وأفي

 .رصاء وأامرأة أرص وأرجل

 .وأارتّصوا الصلة في وأتراصوا

ّوتهبَّيضها وأالنعامة الدجاجة وأرصت لتقعد وأرجليها بَّمنقارها : س
 .عليه

 .رصيص وأبَّيض

الوعساء بَّمنعرج وألعرسه له هيق نقنـق : علـىالقيس امرؤ قال
ّداء : خلفالفخذين رصاء وأامرأة رصيص بَّيض  .بَّ
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جمع الحجـارة عليـه : ركمتالرصائص القبر على وأرصت
 .رصاصة

ًا : إنالمجاز وأمن ً كان إذا لرصاصة فلن بَّهذا أوأ بَّالحجر يشبه بَّخيل
 .فلز : رجلقيل كما الجوهر

 .الحلية بَّكواكب : حلهالتاج رصع ع ص ر

الحلي حلـق وأهـي وأرصائعها وأسرجك سيفك حلية أملح وأما
 .رصيعة الواحدة المستديرة

 .فلـس كأّنهـا المعـذر عنـد التـي : العقـدةاللجـاما وأرصيعة

 .: زّرهالمصحف وأرصيعة

ًا فيه : عقدتاالسير وأرصعت  .مثلثـة عقد

مـن بَّعضـه : قـاربوأالريـش بَّالقضبـان عشـه الطُائـر وأرصـع
 .وأنسجه بَّعـض

 .مرتصة مرتصعة وأأسنانه

 .: تسافداالعصفوران وأتراصع

 .أنثاه الطُائر وأراصع

وأهي وأالرصاف الرصف على الماء وأرجى وأرصفها الحجارة رصف
 .المرصوف الصخر

ً نازع رصف : منالعجاج قال ًا سيل الصلـاة فـي وأتراصفـوا رصف
 .القتال وأفي

 .تقاصفوا ثم : تراصفواوأتقول

ّد من بَّه يرصف ما وأهو بَّالرصاف نصله وأأصل سهمه فوق وأشأ
 .وأالرصفة الرصافة وأهو العقب
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 .: ضمهاالخرى إلى قدميه إحدى وأرصف

ًا أسنانه وأتراصفت  .تنضدها وأهو تراصف

 .الركبتين عينا وأهما رصفتاهما اصطُكت

 .الهن : ضيقةرصوف : امرأةالمجاز وأمن

: أجابوأيقال رصافة رصف وأقد العمل : محكمرصيف وأرجل
 .خفيف وأل بَّسخيف ليس رصيف بَّين حصيف مترص بَّجواب

 .بَّك يرصف ل أمر وأهذا

 .بَّه : لئقبَّفلن راصف وأهو

فهـو وأرصـن رصين فهو رصانة وأغايره البناء رصن ن ص ر
 .مرصـن فهـو وأأرصـن مرصـون

 .حصينة رصينة درع : هذهوأتقـول

 .رصين متين وأكلـاما رصيـن رأي : لـهالمجـاز وأمـن

 .الرأي رصين وأهو

 .حققه بَّمعنى الخبر هذا لي : رّصنيقولون وأسمعتهم

ً عملت وأإذا  .وأأتقنه فأّرصنه عمل

 .ريقها يرضب وأبَّاتا رضابَّها : ترشأفالمرأة ترضب ب ض ر

ّية رأس رضح ح ض ر  .وأرضحه الح

 .وأرضخه النوى وأرضح

 .بَّه : يترامونبَّالنشاب وأيتراضخون يتراضحون وأهم

 .وأيأّكلونه : يكسروأنهوأيترّضخونه الخبز يترّضحون وأرأيتهم
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وأالمساكين بَّرضخ لهم وأأمر رضخًة مالي من لهم رضخت وأأما
وأرضاخ مطُر من رضحٌة وأوأقعت خبز من رضخ وأعندي لهم يرضخ

شأيء من يخل لم إذا أعجميًة لكنًة يرتضخ فلن وأمنه فبالخاء منه
 .منها

 .: دقهـاعظامـه فـرض ضربَّـه ض ض ر

 .اللواح رضـاض الكعبـة فـي وأكـان

ًا وأطار ًا فضاض  .وأرضاض

في وأيلقى يرض اليابَّس التمر وأهو وأالرضيض الرض عنده وأكثر
 .الحليب

ًا شأبت : جاريةقال ًا شأبابَّ ًا تغبق غاض ّدى محض ًا وأتغ شأـرب إذا رض
أرض من روأينـا قـد سقائك في ما على أوأكي قـال المرضـة
وأصفت فتربَّضه شأاربَّها تثقل لنها يبرح فلم بَّها : أرببَّالرض

ًا شأاربَّها بَّفعل إلى ترّضه فلنها بَّالكسر المرّضة وأأمـا مجاز
 .وأتكسرها عظامه تفتر أوأ وأتميله إليها تكسره أي الرض

 .الصغار الحصى وأهو الرضراض على يجري وأالماء

 .أخفافهن عن يترضرض وأالحصى

 .السمن من رضراضة وأامرأة

 .رضراض وأكفل

 .عظامي وأرض كبدي ففت بَّك نزل بَّما : سمعتالمجاز وأمن

ًا وأارتضعه الثدي الصبي رضع ع ض ر ًا رضع كخنـٍق وأرضعـ
ًا وأسـرٍق  .وأرضاعـة وأرضاعـ

مرضـع وأهـي أمـه وأأرضعتـه رضـع وأصبيـان راضـع وأصبـّي
رضيعـي " وأهـو المراضـع عليه " حرمنا مراضع وأهّن وأمرضعـة
 .وأتراضعنا وأراضعته
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ًا وألده وأراضع : طلـبوألـده وأاسترضـع الظئر إلى : دفعهرضاع
:العنز " وأارتضعت أوألدكم     تسترضعـوا     أن     أردتـم     وأإن " إرضاعـه
 .نفسها رضعت

فترتضع روأقيها تعطُف كالعنز وأحاملهم أعيا بَّني وأجدتا : إنيقال
وأفلن ثعل لها يدّر ما حتى أفاوأيق يرضعونها وأهم الدنيا لنا وأذّموا
 .اللؤما رضعاء وأهم اللؤما رضيع

 .الكأّس رضاع وأبَّينهما

الندى النار على وأبَّاتا يصطُليانها لمقروأرين : تشبالعشى وأقال
ل عوض داٍج بَّأّسحـم تقاسمـا أما ثـدي لبان رضيعي وأالمحلق

شأاته يرضع أن وأأصله اللؤما في مبالغ :وأرضاع راضع وألئيم نتفرق
 .حلبه صوتا يسمع لئل

الضيـف يطُعم ل المنزدق لئيم رضاع : هجمةالسدية لبابَّة قالت
بَّنـوا اللـؤما فـي المبالغـة معنـى إلـى نقلـوه وألمـا يفـرق لـم إذا

 .رضيع فهو رضاعة : رضـعفقالـوا فعـل علـى فعلـه

 .بَّسؤاله الناس يرضع لنه : الراضعللشحاذ وأيقال

بَّأّعمـى يقود مقعدا يلق وأإن لقى من : وأيرضعجرير قال
وأإل وأالرضاعة اللؤما إل ذلك على حمله وأما سائلـه فالفـرزدق

 .وأالرضع اللؤما

.الذل : منالضراعة من تستعيذ كمـا الرضاعة من : استعذوأتقول

: المصيريةتسمـى وأالجنوب الدبَّور بَّين ريح وأهي الرضاعة وأهبت
 .بَّها فتذهب ألبانها ترضع كأّنها المال عنها يغرز لنه

 .المحماة الحجارة وأهو بَّالرضف : أوأغاررضيف لبن

في الرضف نشيش منها الربَّلتا في المـاء : ينـشالمستوغار قال
 .الرضيفة وأشأربَّت الوغاير اللبن
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 .ينشوي حتى جوفه في الرضف : يلقىمرضوف وأجمل

ًا كـان إذا الرضـف علـى : هـوالمجـاز وأمـن ًا قلقـ بَّـه مشخوصـ
ًا أوأ  .مغتاظـ

ًا وأرضفتـه  .الرضف على جعلته كأّني حمي حتى : أغاضبتهترضيفـ

 .: للسمينةالرضف مطُفئة وأشأاة

ّدى ما وأفلن  .بَّخيل هو أي الرضفة ين

 .البخيل من النزر اغاتناما في " مثل عليها ما الرضفة من " خذ وأ

ً رأيت ما ض ر الواجدة عظاما صخور وأهي وأالرضم كالرضاما إبَّل
 .رضمة

 .بَّالرضاما داره وأبَّني

: وأضعالحجارة فيه رضم قد بَّناء وأبَّنى بَّالصخر : مبنيرضيم وأبَّناء
 .بَّعض فوق بَّعضها

وأطلـب وأمرضاتـه وأرضـاه اللـه رضـوان ابَّتغاء ذلك فعل وأ ض ر
 .فعـل فيمـا اللـه مراضـي

ًا بَّـه وأرضيـت وأرضيتـه  .صاحبـ

ًا شأـيء وأهـذا  .: مرضـّيرضـ

 .فلن رضوة عن إل فعلته وأمـا

 .وأرضاه أرضاه حتى : وأأعطُاهفزارة شأاعر روأيشد قال

 .رضاه : طلبتوأاسترضيته

 .منـك بَّجهـد رضـاه طلبت إذا بَّمال وأترضيته

 .يرضيني أن إليه : طلبـتوأاسترضيتـه
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 .وألخدمته لصحبته وأارتضاه

 .التراضي بَّه وأوأقع وأتراضياه

الممضغة في رخص أوأ بَّالماء : مبتلوأرطيب رطب شأيء ب طا ر
 .رطوبَّـة رطـب وأقـد

 .: بَّللتهالثوب وأرطبـت

 .الرطب الكل وأهو الماء عن بَّالرطب الماشأية وأجزأتا

 .مرطبة معشبة وأأرض

 .الرطب القت وأهي وأالرطاب فلن أرض في الرطبة وأوأفرتا

ًا أرطبه الفرس وأرطبت  .مرطوب وأفرس الرطبة : علفتهرطب

 .بَّالرطـب : جـاءتاالنخلـة وأأرطبـت

ًا : صـارالبسـر وأأرطـب  .رطب

 .رطبهها : كثرأرضهم وأأرطبت

 .مرطبة فلن بَّني وأأرض

 .الرطب عنده : كثرفلن وأأرطب

 .الرطب : أطعمهمالقوما وأرطب

 .يطُب وألم فعله خبث يرطب وألم نخله أرطب : منوأتقول

ّطب بَّذكرك لساني : رطبالمجاز وأمن بَّه أرطبه وأمازلت وأتر
 .بَّه رطيب وأهو

ّطب وأما  .بَّـرك مـن بَّـه بَّللتنـي مـا إل بَّذكـرك لسانـي ر

 .: ناعمرطيـب وأعيـش
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 .ناعمة : رخصةرطبة وأجارية

 .لين : فيـهرطـب وأرجـل

 .الرطبة ابَّن : ياشأتائمهم وأفي : فاجرةرطبة وأامرأة

ًا وأجدته ما أي يداك رطبت ما وأخذ ًا رطب  .نافع

ّد أرطال ثمانية الصاع ل طا ر  .رطلن وأالم

 .مراطلة الحب وأبَّاع

ًا وأإن ّطـل فلنـ وأترطيل الثوب تجديد إل بَّـه : وأمـاشأعـره ير
 .وأتمشيطُه بَّالدهان تليينه وأهو الشعر

 .رخاوأة : فيهرطل وأغالما

الكسـل وأافاه الرطل الغلما إذا العمل مر لها لجشاما : إنيقال
 .عنده غاناء ل وأالذي قوته تستحكم لم الحدث : هووأقيل

 .فيه : وأقعالوحل في ارتطُم ما طا ر

ًا منه يجد : لأمر في فلن : ارتطُمالمجـاز وأمـن وأارتطُم مخلص
ّدتاأمره عليه  .مذاهبه عليه : س

 .وأمرتطُم مضيق في وأوأقع

 ". الربَّا في ارتطُم " فقد عنه تعالى الله رضي علّي حديث وأفي

: كلمـهيرطـن لـه وأرطـن وأالرطانـة بَّالرطانـة كلمـه ن طا ر
 .لـه ترطـن وأل بَّالعجميـة

 .مراطنة وأراطنه

:وأيقولون الروأما حافاته في تراطـن يـم كأّنهمـا ليـل وأدجـى دوأيـة
 .وأالثقل بَّالخفة رطيناك وأما رطيناك ما
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ًا رعبته وأقد مرعوب هو ب ع ر  .رعب

ًا ذلك وأفعل ًا ل رعب ًا أي رغاب  .رغابة ل خوف

 .: فروأقةترعابَّه وأرجل

 .ترعابَّه الحرب وأفي تلعابَّه السلم في : هووأتقول

 .رعابَّيب وأنساء تارة : شأطُبةرعبوبَّة وأامرأة

الوادي وأملئه وأسعته بَّكثرته : يرعبراعب : سيلالمجاز وأمن
 .الحوض رعبت وأمنه

 .ملته

 .الجـم الكثيـر المـاء يأّخـذ : وأاسـعوأمتلقـم متراعـب وأحسـٌي

أوأ بَّصوته يروأع تطُريبه في قوية الصوتا : شأديدراعبي وأحماما
 .وأتطُريب ترعيب له حماما وأعندي مجاريه بَّه يمل

ًا يبصر ما : جبانالعين وأمرعوب العين رعيب وأرجل نزع إل شأيئ
 .منه

وأمـا وأرعـاث رعـث وألهـا : قرطانرعثان أذنيه في ث ع ر
 .وأرعثة رعثـة فهـو قلـادة أوأ قـرطا مـن تذبَّـذب

 .مقّرطا مرعث وأصبّي

وأرعثتاه الديك أي الرعثاتا ذوأ : صاحالمجاز : وأمنرؤبَّة قال
 .منقاره تحت النائستان

ذي صوتا من وأيسهرنـي قدمـا يؤّرقنـي : مـاذاالخطُل قال
من الذبَّاب وأهي بَّالرعث الهوادج وأزين الدار ساكن رعثاتا
 .العهن

 .الجلنار يسمى الذي زهره وأهو الرمان رعث وأتفتح

632



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

 .زنمتان أذنيها تحت : لهارعثاء وأشأاة

 .وأالخوف البرد من رعدة أصابَّته د ع ر

 .الخوف وأأرعده وأأرعد وأارتعد

 .خوفه من رعدة تصيبه : جبانوأرعديدة رعديد وأرجل

 .وأبَّرقت السماء وأرعدتا

 .روأاعد وأسحاب راعدة وأسحابَّة

 .: أوأعدوأبَّرق فلن لي : رعدالمجاز وأمن

وأابَّرق لك بَّدا ما هنالك فارعد دوأنكم فارس بَّلد جعلت : فإذاقال
 .وأعيـد : كلمـاتاوأبَّـروأق رعـود كتابَّـه وأفـي

 .وأتعّرضت : تحسنتوأبَّرقت فلنة لي وأرعدتا

 .فرائصـه : أرعـدتاللفـزع وأيقال

ًا يتكلم " لمـن الراعـدة تحـت صلـف " رب مثـل وأفـي وأل كثير
 .عنده خير

 .: بَّالدوأاهيالروأاعد وأبَّذوأاتا : بَّالداهيةوأالصليل الرعد بَّذاتا وأجاء

 .الفالوذج وأهو الرعديد وأأطعمنا

 .: ترجرجترعدد وأقد

ًا أرعـد وأقـد : منهـالوأمرعد رعديد وأكثيب  .إرعـاد

لمنظور العرابَّّي ابَّن وأأنشد الهيـم الكثيـب كرعديد فهي قـال
المهـداتا بَّين كالدعص المجسـد تحـت يرتّج : وأكفلالفقعسّي

مهدة الواحد منه تمهد وأما الرمل من الخفوض وأهي المرعـد
 .العهدة بَّوزن
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 .تارة : ناعمـةرعديدة وأجارية

 .رعاديد وأجوار

ًا بَّمنزلـة منـي الصبـا يكـون : فقـدالخطُل قال وأتقتادني يوم
ًا رعش وأقد وأمرعش رعش شأيخ ش ع ر الرعاديد الهيف رعش

 .يداه وأأرعشت وأرعشه الكبر وأأرعشه

رأسه يرتعش وأفلن أنامله وأارتعشـت مفاصلـه : ارتعـدتاوأتقـول
 .وأرعاش رعشة وأبَّه وأيرجف الكبر من

 .: جباناليدين رعش : فلنالمجـاز وأمـن

 .إليه : سريعالمعروأف وأإلى القتال إلى لرعش وأإنه

ّوأ لقاء إلى رعشة وأبَّه  .العد

 .: أعجلتهالحرب وأأرعشته

 .وأنشاطها شأهامتهـا مـن : متنفضـةرعشـاء وأدابَّـة

 .لمعانه في : مضطُربراعص بَّرق

 .الريـح وأرعصتهـا : انتفضتالشجرة وأارتعصت

 .صرعه ثم : رعصهوأتقـول

ّوتاالحية وأارتعصت  .: تل

فيه يدخل الذي الثقب وأهو رعظه : كسرتاالسهم رعظت ظ ع ر
 .النصل أصل

 .مرعوظ وأسهم

في أنت دمجت كما رعظه في النصل سنخ يدمج : ماوأتقول
 .وأعظه
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ّد إذا النبل أرعاظ علّي لتكسر : إنكالمجاز وأمن عليـه اشأتـ
 .غاضبـه

ّي معـرب بَّـن قتـادة قـال بَّن الحجاج العراق أهل يحذر اليشكر
ًا وأيكسر نابَّه يحرق الليث حذار : حذارالثقفّي يسوف أرعاظ
حتى عليها قدرتا فما الحاجة : ظلبتوأيقال الحقد من عليكم
ّدتا  .النبل أرعاظ علّي ارت

 .الرعـاع مـن رعاعـة فلـان ع ع ر

" وأترعـرع النـاس رعـاع عليكـم أخـاف " إنـي الحديـث وأفـي
 .وأتحرك : شأبالصبـي

 .الوالـد تزعـزع الولـد ترعـرع : إذاوأيقـال

 .اللـه وأرعرعـه

 .زعزعه وأل الرشأد على وأأرساه وأرعرعـه اللـه : رعـاهوأتقـول

 .رعارع وأشأبان

 .العتدال الحسن وأهو رعرع : جمعلبيد قال

رعـف وأقـد روأاعـف وأخيـل : سابَّـقراعـف فـرس ف ع ر
 .يرعفها الخيل الفـرس

 ." تقدمي " ارعفي الحديث وأفي

ّدماوأاسترعف القوما يدي بَّين فلن وأرعف  .: تق

يمشـون أمامهـم وأاسترعفوا الشوكة : كقـوماالوأدي الفوه قال
 .: قدمهصاحبه بَّه وأرعف الخميس أوألـي

 .القران رعف القرآن عرف : منوأتقول

 .السابَّق : الدماوأالرعاف دمه : سبقأنفـه : رعـفالمجـاز وأمـن
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 .: استقـاءكقولك فلن وأاسترعف

: تلثميمراعفك على وألوثي أنوفهم : علىمراعفهم على وألثـوا
 .حوله وأما أنفك على

العصب بَّروأد ثنينا وأديقة مـن نفحـة كافحتنـا : إذاالرمة ذوأ قال
طرف وأهو أنوفهن وأروأاعف أنفها راعف أملح وأما المراعف فوق

 .الرنبة

ّدمه وأهـو الجبـل راعـف لنـا وأظهر  .الجبال وأروأاعف مق

ّي روأاعف وأرأيتهن  .بَّالجاد

حور بَّالجادي روأاعف الصبا إلى عوج الرمل كعين : وأسربقال
استعرضهن إذا - أنوف ال كأّنما حتى بَّالجادي تضمخن المدامع
ًا روأاعف  .روأاعف وأرماح رعاف وأقت

 .رعفت حتى وأملها قربَّته وأأرعف

.الباب بَّك رعف نذكرك نحن وأبَّينـا امتلئها من أعلها : يرعفقال

تقيء جفانهم أن إل يعرف عيب فلن بَّني في : ماوأتقول
 .ترعـف وأكؤوأسهـم

ًا علّي أنفه يرعـف وأفلـان  .غاضبه اشأتد إذا غاضب

 .وأمقاطرها أقلمه مراعف أحسن وأما

ً الخيل من رعلة رأيت ل ع ر المتقدمة الجماعة وأهي وأرعيل
ً الخيل وأأقبلت  .وأأراعيل رعال

 .الوأل الرعيل في وأجئت

 .الغزوأ في الوأل الرعيل في : خرجوأاسترعل
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ًا تأّبَّط قال ًا مادمت تبغني : متىشأر ًا حي مع تهجدني مسلم
ً مسترعلين القوما وأجاء المتعبهل المسترعل  .أرسال

 .السحاب أراعيل وأنشأّتا الرياح أراعيل : أقبلتالمجاز وأمن

مـا :أراعيلـه يجـّر وأفلـان الخور الجهاما أراعيل : تزجـىرؤبَّة قال
ّدل  .ثيابَّـه مـن تهـ

 .مسترخ : طويـلأرعـل وأثـوب

 .انثنى حتى : طالأرعل وأعشب

ًا النـدى مجـاج : أرعلقال  .: يرشأحبَّالندى يمث مثاثـ

 .فيدليه اللحم : يقطُعأرعل وأضرب

له تطُير ضرب نساءنا السيوف اخترطا إذا : يحمىالفرزدق قال
ً وأتركت أرعل السواعد ًارعلة عيال  .: كثير

 .منه شأاخص أنف وأهو وأرعانه الجبل رعن بَّدا ن ع ر

 .رعين : ذوألملكه قيل الذي الحصن سّمى وأبَّتصغيره

 .طوال رعان : ذوأأرعن وأجبل

 .النـف : طويـلأرعـن : رجـلالمجـاز وأمـن

 .الرعن كالجبل : يجيشبَّأّعـرن وألقوهـم

خيل قنابَّل كأّنهـا رعـان حولـي أجـأّ : وأمنعارق قول إلى ترى أل
 .بَّالجيوش الرعان شأبه كيف وأرد وأمن كميت من

رعناء وأامرأة أرعن وأرجل حمق في : طولوأرعونة رعن وأفيه
ًا لي الرعناء البصرة كانت ما له وأالرجاء عمروأ عتبة ابَّن لول وأطن
 .أهلها رعن أراد

 .رعايتك وأأحسن الله رعاك ي ع ر
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 .وأرعاياه رعيته وأهم راعيهم وأهو

 .كالراعـي المرعـّي وأليـس

 .البيت : راعيةللمرأة وأيقولون

 .خليقته خليفته الله وأاسترعى

 .وأحرمته عهده له وأرعيت

 .للعهـود أرعـاك وأما

 .: أبَّقىعليه وأأرعـى

 .وأالبقيا كالبقوي وأالرعيا الرعوى حسن وأهو

 .القبيح عن وأارعوى

 .صاحبها وأرعاها وأارتعت الكل الماشأية وأرعت

 .وأرعيانها وأرعاؤها وأرعاؤها رعاتهـا وأهـم البَّـل راعـي وأهـو

 .للبَّل الرعية : حسنوأترعية ترعية وأرجل

ّلى رتعت إن فضل جاف ترعي : يسوقهاقال يصـل لم وأإل ص
 .وأالرعي المرعى إلـى وأأخرجهـا

 .وأروأاع راعية وأإبَّل

 .معها : يرعىالحمر يراعى وأالحمار

 .تراعى البَّـل وأظلت

 .سوء وأروأيعي سوء راعي وأاسترعيت

: كثرالرض " وأأرعت ظلم الذئب استرعى " من مثل وأفي
 .مرعاها
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 .مرعية وأأرض

 .المراعي لها : أنبتالبهائم الله وأأرعى

 .النجوما رعية علّي وأطالت وأراعيتها النجوما : رعيتالمجاز وأمن

 .يصير إلـاما : نظـرتاالمـر : وأراعيـتالخنساء قالت

ًا أراعي وأأنا  .يفعل ماذا : أنظرفلن

 .سمعك وأراعني سمعك وأأرعني سمعي وأأرعيته

 .مرعاها وأهو الرأس في ترعى لنها : فملةراعية رأسه في وأما

عنه وأرغاب وأارتغب فيه وأرغاب عنه وأراغاب فيه راغاب هو ب غ ر
 .عنه بَّنفسه وأرغاب

ّنتـي عـن ترغاـب ل عثمـان " يـا الحديـث وأفي رغاب من فـإن س
حوضي عن وأجهه الملئكة ضربَّت يتوب أن قبل فماتا سنتي عن

 .مرغاب عنه " وألي

 .المرغاب فأّصاب فلن وأخطُب

ً لنـا : إنالعجاج قال ًا فحل ّطُبا التي مفداة نجـل مصعبا هجان تخ
ٍة زيد سعد أما مفداة وأأطيبـا وألـدا إذ فأّكثرا المرغابا فأّصاب منا
 .مناة زيد بَّن

 .وأرغاباء وأرغابي رغابة فيه وأمالي

 .النعماء وأمنك الرغاباء إليك وأاللهم

 .رغاباتهم فترتا وأقد

 .يعصمني أن رغابتي أرفع وأإليه أرغاب الله وأإلى

 .صحبتـه في وأرغابته
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 .الخيـر فـي وأتراغابـوا

فيها يرغاب التـي المـوال نفائـس وأهـي للرغاائـب لوهـوب وأإنـه
 .رغايبـة الواحدة

 .الرغاائب وأيفيء الغرائب يفيد : فلنوأتقول

 .أكول الجوف : وأاسعرغايب وأرجل

ًا رغاب وأقد  .رغاب

 ". شأؤما " الرغاب وأ

.الخذ : قليلزهيد وأوأاد للماء الخذ : كثيررغايب : وأادالمجـاز وأمـن

 .رغايـب وأسقاء وأحوض

 .الرض من الخذ كثيـر الخطُـو : وأاسـعالشحـوة رغايـب وأفـرس

 .: اتسعالوادي وأتراغاب

ًا كان : إذاالرغاب أحسن رأيه وأرغاب  .الرأي وأاسع سخي

 .خطُوه وأأبَّعد : وأّسعهقدرك الله وأأرغاب

ّدالصمعّي وأأنشد قدركا أرغابت منجبة - ن الّرها يوما بَّضبعيك : وأم
كحلـوب رغاـوث وأهـي : رضعهـاأمـه الجـدي رغاـث ث غ ر

 .وأركـوب

 ". رغاوث بَّرذوأنة من " آكل ثل وأفـي

ًا عمروأ الملك مكان لنا : فليتطرفة وأقال تخور قبتنا حول - رغاوث
ًا مكانك لنا : ليتوأتقول ًا مكانك لنا ليت بَّل رغاوث  .بَّرغاوث

 .عنده ما نفد حتى السؤال عليه : كثرمرغاوث : رجلالمجاز وأمن

 .مغوثه عنده لحد فما مرغاوثه أمواله وأفلن
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رغاد في وأهو وأاسع : طيبوأرغايد وأراغاد وأرغاد رغاـد عيـش د غ ر
ًا عيشه رغاد وأقد العيش من ًا وأرغاد رغاد  .رغاد

رغاد في : صاروأاالقوما أرغاد وأقد رغاد : ذوأوأرغاد وأنساء وأقومرغاد
 .عيشهـم اللـه وأأرغاـد

 .العيـش تسترغاـد حيـث وأانـزل

بَّالرغايدة البرنّي من أطيب الرغايدة العيشة في : المنوأتقول
 .الزبَّدة وأهي

ًا يصف الفزاري عنقاء ابَّن قال رغايدة إل للقوما يكن لـم : إذاقحطُ
في الراغاد العيش في فلن وأبَّنو الكابَّـر دوأن المفطُـوما بَّها يخص

 .وأالرغاائد الرطب

مـن يغـرف مـا وأهـو وأغاريـف رغايـف فـي : همتـهتقـول ف غ ر
 .البرمـة

ًا إليهـم وأقـدما ًا وأغافان  .وأتراغايف وأرغاف

ً : مالكقال تراغايـف وأفـي خبـز في وأأنت بَّالريف وأأنت مهزوأل
 .: غاليظمرغاف : وأجهالمجاز وأمن

 .التراب : فيالرغااما في ألقاه ما غ ر

وأرغام أنفه رغام وأمنه وأأهانه أذله إذا بَّالرغااما : ألصقهالمجاز وأمن
 .للنف مرغامة وأهذا وأالمرغام الرغام وألنفه

ًا غارما : فلنوأتقول ًا وأرغام ألف  .أنف

 .منه الرغام وأعلى أنفه رغام على ذلك وأفعلت

ّدزهير قال يدمى رغامه على إلفـه دوأن مـن العيـر علينـا : فر
 .التان وأإلفه العير رغام على وأفائله نساه

 .حوله وأما : أنفكمراغامك منك وألطأّن
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الذل على مقراد مراغام بَّعدهم وأأعطُيت الدنيا أجل : قضواقال
ً سكت إذا أقرد من راتب  .ذل

نفاخ مراغام على قدمـي وأاضـع فإنـي أبَّيت : وأإنالشماخ وأقال
الله رضي عائشة حديـث وأفـي تعالـى اللـه وأأرغامـه اللغاديد

وأأرغاميـه " أسلتيـه الخضاب وأعليها تتوضأّ المرأة في عنها تعالى
 .عنـك بَّـه وأارمـي أهينيـه " أي

ًا ذلك من أرغام : ماوأيقولـون  .أنقمه وأما أكرهه ما أي شأيئ

 .الكرما إل منه أرغام وأما

 .منه تنقم : مافل من ترغام وأما

ًا يصف ذؤيب أبَّو قال ًة يرغامن ل بَّالروأض : وأكنربَّربَّ من وأاحد
 .: طلبةمرغام فلـان عنـد وألـي غاد كيف يدرين وأل عيشهن

ًا وأترغامت  .كرهه ما : فعلتفلن

الرض في وأذهب وأكراهة منه رغام على : فارقهأبَّاه وأراغام
ًا موضع أي : المراغاموأالمذهب للمهرب قيل وأمنه مهاجر

 .وأالمرغام وأالمترغام المراغامة

ًا     الرض     في     يجد " مراغام عنك لي وأما ًا     مراغام  ". كثير

ًا : وأأنـدىقال مترغاما الندى بَّاغاي يجد لم إذا جوامد وأالكـف أكفـ
المذلـة دار عـن لي وأإذ فروأجها علّي تجهل لم الرض : إذاوأقال

ًا يراغام ل وأفلن مرغاـم .شأيء يعوزه لم إذا شأيئ

 4 الراء كتاب

 .أنا وأأرغايته وأاحدة وأرغاوة زغااء البعير رغاا وأ غ ر

الحـي فيسمـع لترغاـو ناقته ضرب إذا وأنبح الضيف وأأرغاى
 .فيضيفـوه رغااءهـا
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ًة أعطُى : ماأرغاى وأل أثغـى فمـا وأأتيتـه ًا وأل شأا  .بَّعير

 .الركاب وأتراغات

 .بَّه تتاع ما وأهي بَّالمرغااة الرغاوة وأارتغيت

ًا : فأّعطُيتهـاقال علمت قد المراغاي وأخير بَّتمرة وأتعـت عـود
ّغاى اللبن وأأرغاى قصارها  .رغاوته : ظهرتاوأر

 .الرعد رغااء وأسمعت الرعد : رغااالمجاز وأمن

ًا كان إذا رغااء له خير وأأتاك  .كثير

الحديث لهو وأتنكدنـا حديثها سقاطا ترغاينا البيض من وأفلـان
 .منها إل نمنعه الذي الحديث منا تستخرج أي الممنع

ّدتا أي البكر كراغاية عليهم وأكانت ناقة سقب كرغااء عليهم اشأت
 .صالح

الثرثار جانب على وأعامر سليم لقت لقد : لعمريالخطُل قال
ّدة الشؤما أي البكر راغاية  .وأالش

 .الشط إلى أرفؤها وأقد السفن مرفأّ هذا أ ف ر

ّتهالشيء رفت : تاقال ر البالي وأالعظم المدر يرفت كما بَّيده : ف
 .يترفت حتى

 .رفاتا وأعظم

 .وأفتاتـه المسـك رفـاتا ملعبهـن وأفي

 .عنقـه فرفـت وأضربَّـه

ترفت : " الّضبعمنه التقصي عليه يتعذر ما يتحمل فيمن وأيقـال
عليها يعسر ثم العظاما ": تأّكل استها قدر تعرف وأل العظاما
 .خروأجها
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 .: انقطُعالحبل وأارفّت

 .أمواتها وأأنشر رفاتها فأّحيا المكارما أعاد الذي : هوالمجاز وأمن

أن يجب بَّما وأأفصح : أفحـشوأترفـث وأأرفـث كلمـه فـي رفـث
 .النكاح ذكر من عنه يكنى

 .مرافثـة صاحبـه وأرافـث الرجلـان ترافـث وأقد

 .مرافثـة هـي إنمـا منافثـة هـذه : مـاوأتقـول

 .ترفث وأمالك وأالرفث وأإيـاك

التكلـم وأرفـث اللغـا عـن كظم حجيج أسراب : وأربالعجاج قال
الصيـاما     ليلـة     لكـم     أحـل " إليهـا : أفضـىامرأتـه إلـى وأرفـث
:وأبَّاللسان : الجماعبَّالفرج الرفث " وأقيل نسائكم     إلى     الرفـث

 .للجماع الغمز وأبَّالعين للجماع المواعدة

 .ذلك غاير أوأ قول أوأ بَّعطُاء : أعانهوأأرفده رفده د ف ر

 .الوافد بَّه حّل إذا الرافد نعم وأفلن

 .وأترافدوأا وأرافده

 .وأالمرافد الرفاد كثير وأهو

 .وأالمرفد الرفد وأعظيم

عاد حتى الذحل وأذا مرافدي منهم الحساب ذوأي : رفدتاقال
ًا  .دعيها سنيدها حر

وأارتفدتا رفده من : أصبتمنه وأارتفدتا فأّرفدني وأاسترفدته
ً  .اكتسبته :مال

ًاالطُرماح قال وأيرتفده بَّه يباهي - ل الما للجامع عجبت ما : عجب
 .يتعهده
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 .ضخم قدح وأهو وأمرفده رفده وأمل

 .حلبة في : تملؤهرفود وأناقة

ّدانه : نهرانرافدان له النهر : هذاالمجاز وأمن  .يم

 .لذلك : الرافدانوأالفراتا لدجلة وأقيل

ّد وأفلن  .: يداهرافداه البرية يم

 .: دعمهالجدار وأرفد

ً هاشأم من : تفّرعتقال ّدعم أمين العماد جسيم منـزل روأافده ال
ّوأج إذا القوما تفرع من خضـم لبحـر بَّخ لك بَّخ الرافداتا أكرما تز
 .منهم سيدة

 .: عونصدق وأرفيدة لي صدق رفادة وأهو

ّد  .وأأعانني : نصرنيبَّأّرفادي فلن وأم

ّد بَّالقنا سلمان حولي خطُرتا : إذاقال ّي بَّأّرفـادي وأمـ عـد
وأكفئت وأطابَّه : صفرتايقال كما قتل إذا فلن رفد وأهريق الراقم
 .جفنتـه

ّفـدوأا ًا وأر ّودوأهوأرفلـوه فلنـ  .وأرفل رفد ساد إذا لنه : س

 .وأيرفضنـي يرفضنـي فرفضتـه فلـان رفضنـي ض ف ر

 .العمـرة وأرفـض

ّددتاهي وأرفضت المرعى في تبدد : تركهاإبَّله وأرفض وأإبَّل : تب
 .وأرفـض رافضـة

ًا وأرأيـت كل من رفض بَّها وأنبـاتا وأمتـاع وأنعـم نـاس مـن رفضـ
ّبل مشي مثل يمشي وأأخرج صعلة خرجاء يبسـت الـذي المخ

 .وأرجله يداه
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إل السقاء في وأما بَّالسكون : قليلماء من رفض القربَّة وأفي
 .لبن من رفض

 .: تفرقوأترفض الشيء وأارفض

ّفض حتى صدوأرها ينهلون : وأالزاعبيةقال حطُامها الكف في تر
قبضة وأراع يدعه أن يلبث ل ثم الشيء : يأّخذرفضة وأرجل
 .رفضها كل وأجد فإذا البَّل : يجمعرفضة

 .مفاجرها وأهي الوأدية مرافض منه تخّر سيل وأجاء

منه وأارفّض صدري منه انفض ما ذلك من : دهمنيالمجاز وأمن
 .صبري

مفاصلي في وألحبـك ركضـاتا قلبـي فـي إليك : لشوقيوأتقول
 .المرعى في تفّرقت إذا البَّل رفضت من رفضاتا

ّودن ذكـر : أبَّتالرمة ذوأ قال ًا قلبـه أحشـاء عـ وأرفضاتا خفوق
ّفعه فارتفع رفعه ع ف ر المفاصل في الهوى رفيع فهو وأرفع وأر
 .رفعة وأفيه

 .السرير على وأرفعه

 .إليه قيده المقيد بَّه يرفع الذي الخيط وأهي بَّالرفاعة القيد وأرفع

وأرفع عظامها وأخّف سخنت إذا حتى وأفوقد النعاما طرد رفعتها
 .بَّنفسه البعير

 .وأالموضوع المرفوع لحسن وأإنه

وأسـط لجـٍب غايـث كمـّر وأمرفوعها زوأٌل : موضوعهاطرفة قال
 .دابَّتك من : ارفعوأيقولون ريـح

ًا السطُان إلى وأرفعه  .إليه وأترافعا وأرافعته رفعان

 .خبره عليه : أذاعالعامل على فلن وأرفع
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 .رفعها التي قصته في أي كذا رفيعته في وأرفع

 .وأرفائع رفيعة عليه وألي

 .وأاحمله : خذهالشيء هذا وأارفع

 .البيدر إلى الحصاد بَّعد : حملوهالزرع وأرفعوا

 .الرفاع أياما وأهذه

 .المجلس في صاحبه على وأرفعه

ّدماإلّي وأارتفع : ارتفعللداخل وأيقال  .: تق

ّفعته يحبسـه كـان أتـّي سبيل : خلتالنابَّغة قول وأمنه إلى وأر
 .قدمتـه أي فالنضـد الّسجفين

صلى النبي إلى الحديث رفع وأمنه وأنسبته : نميتهالرجـل وأرفعـت
 .وأسلم عليه الله

 .: ساطعرافع وأبَّرق

تلل وأبَّرق مريضـة ريـح تحزنـك ألم : أصاحالحوص قال
 .وأالقـدر الحسـب رفيـع وأرجـل رافع بَّالعقيقين

 .وأخفضه قدره وأرفـع

 .وأيخفض يرفع وأالله

 .المنزلة في رفعة وأله

 .: خبأّهصندوأقه وأفي خزانته في وأرفعه

 .وأمرتفع رفيع وأثوب

 .وأانحط السعر وأارتفع
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بَّحمله الثفال هدج الضحى ترفعت إذا العنيق سرح وأترفع
ّبـه المتثاقل في وأاضطُرابَّه البعير هذا بَّهدجان الـآل اضطُـراب شأ

 .مشيه

ّفع  .كذا عن وأتر

 .تدر لم إذا رافع وأناقة لبنها الناقة وأرفعت

 .: أصعدوأاالبلد في وأرفعوا

لهن تكـن وألم للخريف داٍع : دعاهّنظعائن يصف الراعي قال
ًا أي أفعل فلم وأخافضني فلن وأرافعني روأافعا فانتجعن بَّلد

 .مداوأرة كل داوأرني

 .: جهيرمرفوع وأكلمٌا

 .بَّمرفوع وأليس موضوع : حديثهاالمرأة وأصف في وأيقال

سرار لحديثهن مرفوعه كأّنما التقين إذا : وأكلمهـّنالفرزدق قال
 .كالسر جهره أي

 .وأخفضه صوته وأرفع الصوتا رفيع وأهو

ّطُلوأة وأالضم بَّالفتح وأرفاعة رفاعة صوته وأفي  .وأالطُلوأة كال

ّدمتهكذا لمر وأرفعته  .إليه : ق

 .إليها فسما غااية له وأرفعت

ًا رفعـن المكرمـاتا مـا : إذابَّشر قال عن مبتغوها وأقّصر يوم
فاحتواهـا إليهـا أوأٌس سمـا عنها المثرين أذرع وأضاقت مداها
يرفع فلم عليه " وأدخلت إليه فشّمر علٌم له " رفع الحديث وأفي

ًا لي  .رأس

 .عيونهم إلّي وأرفعوا
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 .الرفـغ : وأاسعـةرفغـاء امـرأة

 ". وأأنملته ظفره بَّين أحدكم رفغ يـزال " وأل

 .المغابَّن وأهي فتعهدوأها الوأساخ مجامع وأالرفاغ

 .وأالرفغ وأالرفيغ الرافغ العيش في وأفلن

عيشة من رفاغاة لفي وأإنه الرفغ النعيم دجناتا : تحـتقال
 .وأالخصب السعة وأهي وأرفاغاية

ألما وأهو الوادي رفغ وأفي الوادي أرفاغ في : نزلواالمجـاز وأمـن
ًا وأشأره منه موضع  .ترابَّ

 .وأأراذلهم : سفلتهمقومه أرفاغ من وأهو

 .: يرشأفهماشأفتيها يرّف بَّاتا ف ف ر

" وأرّف صائم وأأنا شأفتيها لرّف " إني هريرة أبَّي حديث وأفي
 .: أكلهوأنحوه البقل

ًا أخاك جانب من وأرهبتي أبَّاك خشيتي لـول : وأاللـهقال ّفت إذ لر
َي الـأّراك ثمر الغزال رف فـاك شأفتاي َق وأروأ  .وأر

ّفه كان من وأذهب شأفقة عليه وأيشفق وأيحبه يضّمه أي وأيرفه يح
 .حبيبه أوأ وألده يرف من

 .راف وأل حاف وأماله

نضـارة يهتـز أن وأهـو وأرفيـف وأريف وأله يرف النباتا وأرّف
ًا  .وأتللؤ

ّفافة وأروأضة ّفـاف الظـل أحوى وأشأجر ر  .الـورق ر

ًا يـرف القحـوان وأرأيـت ًا وأيرتـف رفيفـ  .ارتفافـ

ّين رفيف وأثـوب  .: رقيقالرفف بَّ
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 .مكانه يبرح ل وأهو جناحيه : حركالطُائر وأرفرف

 .وأرفارفه وأذيله أسفله وأهو الفسطُاطا رفرف الريح وأضربَّت

 .درعه وأرفرف قميصه رفرف يجّر وأهو

رفرف في مشى ما إذا كأّنـه صقر كّل فيه : تتابَّعطالب أبَّو قال
ّدرع يـده فـي عصبـة تنقطُـع أن وأهـو البعيـر حـرد مـن أحرد ال

 .مشـى إذا فينفضهـا

 .: رقيـقرفـرف وأثـوب

ًا لنا وأفرشأوا  .الخضر البسط من ضرب وأهو رفرف

 .يديه بَّين رفرفة على وأأقعدني

ّنى إذا وألده على : رفرفالمجاز وأمن  .عليه تح

رفرف أملح وأما الرحم على منه رفرفت : وأرحمةالطُائي قال
ّدل ما وأهو اليكة  .النباتا من وأانعطُف الغصون من ته

 .كالقحوان : يرّفرفاف وأثغر

 .الداحي كبيض بَّياضها في وأهي القاحي رفيف ليرّف ثغرها وأإن

ّفاف وأأشأنب وأجهها زيذن السيف كحرف : وأأنفقال له الثنايا ر
ٌد كأّنـه يرف : وأمهاعلس بَّن المسيب وأقال ظلم نـزل بَّـر

بَّالبرد شأبهه ثم البلور وأهو المها له استعار يدق مـاؤه السحابَّـة
ً السحابَّة في ما وأجعل الحقيقة على مها أنه تحقيق وأفيه .لها نزل

 .وأترافيف رفيف وألثغرها

:وأيقال وأبَّص وأذاتا ترافيف ذاتا لـص غايـر فهـي ثنايا : لهاقال
 .رفراف ثغر
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قرنفـل يخلطُـه وأالكافـور الهنـد : وأعنبرربَّيعة أبَّي بَّن عمر قال
ًا يرف لونه إلـى وأنظـرتا أشأر له رفراف فـوق  .رفيف

ًا لي فرّف عليه وأدخلت  .وأاهتّز لك هش إذا رفيف

 .لحديثه فؤادي وأرّف

بَّاتا الخزامى رفيف قلوبَّنـا تـرف حتـى : يمنيننامطُير ابَّن قال
 .: اختلجحاجبه وأرف يجودها طل

 .أبَّصرتك حتى ترف عيني وأمازالت

حاجبـي رف بَّالغيـث أما أبَّك الغائب ظـن الظـن إل أدر : لـمقال
 .خصب : ذاتارفيف ذاتا وأأرض

لين وأهو رفق وأفيه وأرفق بَّه وأرفـق وأترفـق بَّـه أرفـق ق ف ر
 .الفعل وألطُافة الجانب

 .: انتفعتبَّـه وأارتفقـت : نغمنـيبَّكـذا فأّرفقني وأاسترفقته

 .وأمرفق مرفق فيه وأمالي

 .وأنحوه وأالمطُبخ المتوضأّ نحو الدار مرافق من مرفق فيها وأما

 .رفق هذا في : مالييقولون وأسمعتهم

ّكاس وأأخذ  .الرفق الم

رفيقي وأهم رفيقي وأهو وأترافقنـا وأارتفقنـا السفـر فـي وأرافقتـه
ًا     أوألئك     وأحسن " وأرفقائي وأخرجت فلن رفاقة في " وأكنت رفيق

 .وأاحدة رفقة وأإياه وأجمعتني الرفاق من رفقة في

 .الرفـاق زاد وأفلن

 .عليهـا وأارتفـق المرفقـة علـى وأتوكـأّ
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ًا وأبَّـت ًامرتفق ًا     وأحسنت " مرفقي على : متكئ :وأيقال " مرتفق
 .المرافق على المرافق نصبوا

مرافق وأالمشـارق الظلـال في : يكسرنالنجم أبَّو وأقال
وأعليك بَّك رافق المر : هذاالمجاز وأمـن للمرافق السندس

 .: نافعوأرفيق

 .بَّك أرفق وأهذا

 .: نفعنيبَّي وأرفق المر هذا وأأرفقني

ًا وأبَّّت  .مرفقتي وأالرمل مرتفق

 .أتوكأّ أي أرتفق سؤددك وأعلى أثق بَّكرمك وأتقول

وأرفول رفل وأله وأترفـل وأأرفـل وأرفـل ثيابَّـه فـي رفـل ل ف ر
 .بَّالرجل وأالركض الذيل جر وأهو

 .: أسبلهوأرفله ذيله وأأرفل

 .رفال : وأثوبالرمة ذوأ قال

 .رفل وأرجل

من ضرب كل أي المرافل ترفل وأهي وأمرفال رفلة وأامرأة
 .المماشأي تمشي كقولك الرفول

 .فيها يرفل طويلة حلة : فيمرفلة في إلينا وأخرج

سلـخ كأّنهـا مرفلـة قابَّـوس أبَّـو كسانـي : إنـيالمتلمس قال
ّياتا المخاريط أبَّكـار جمع سلختها أي خراشأيها خرطت التي الح

 .مخراطا

 .ذيله أي رفله وأشأمر

 .الطُفل بَّوزن الرفل سابَّغ وأقميص
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 .سابَّغة : وأاسعةرفلة : عيشالمجاز وأمـن

ّيالرفل وأفرس  .: ذ

ّفل ًا الملك وأر  .وأأمره : سودهفلن

عن القرى بَّعوض مشيحة غاير عذراء ذبَّبت : كماالرمة ذوأ قال
 .احتكم ما على : زدتهوأرفلته وأحكمته مرفل فارسّي

 .تفل بَّوزن : مكلتهاالركية رفل وأهذا : أجمعتهاالركية وأرفلت

رفوها رفهت وأقد روأافه وأإبَّل شأاءتا متى رفها ترد البَّل ه ف ر
 .أرفهتها وأقد

 .السيـر : لينـةروأافـه وأليـال رافهة ليلة وأبَّيننا

 .متنعـم : مستريـحوأمترفـه رافـه وأرجـل

 .وأرفأّته الثوب رفوتا وأ ف ر وأعيش وأرفاهية رفاهـة فـي وأهـو

يزال كما وأسكنته فزعه أزلت إذا فرفوته فلن : فزعالمجاز وأمن
 .بَّالرفو الخرق

قلت ترع ل خويلد يا وأقالوا : رفوتيالهذلي خراش أبَّو قال
وأرفاء مرافأّة : وأافقتهوأرافأّته وأرافيته هـم هـم الوجوه وأأنكرتا

 .وأالبنين بَّالرفاء وأمنه

ّفيت ًا وأر  .ذلـك له : قلتوأرفأّته فلن

ً رفـأّ إذا " كـان الحديـث وأفـي عليك الله بَّارك له قال رجـل
الحـاء الهمـزة مـن " وأتبـدل خير في بَّينكما وأجمع فيك وأبَّارك
 .: رفحتـهفيقـال

 .وأحابَّانـي : سامحنـيالبيـع فـي وأرافأّنـي

 .وأتظاهروأا : توافقواوأترافؤا المر علـى وأترافـوا
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 .بَّالحسان رفأّه ثم بَّالساءة المودة ثوب فلن وأخرق

ًا عينه وأرقأّتا وأدمه دمعه رقأّ أ ق ر ًا رقئـ دمعـة رقـأّتا وأل وأرقـوء
 .عينك أرقأّ وأل دمعتـك اللـه أرقـأّ وأل فلـان

مـن يبكـي إنمـا أل دمعه الله يرقىء ل دوأبَّل : بَّكىجرير قال
ّكن : حقنتهفلن دما وأأرقأّتا دوأبَّل الـذل ما وأهو بَّالّرقوء دمه وأس
 .كالوضوء بَّه يرقأّ

الدما رقوء فيها فإ البَّل تسبوا : للولده عاصم بَّن قيس وأقال
 .الكريمة وأمهر

 .الدمع رقوء وأاليأّس

الزفيرا النين للمتبعاتا - ء الدما رقوء هناك : فكنتالكميت قال
لتذراف رقوء فإنه الحنين اليأّس قطُع : لئـنالرمة ذوأ وأقال

 .الرقوء بَّطُيئة القروأء طويلة فلنة :وأتقول السوافك الدموع

ّقـب وأأنـا وأيرتقبـه رقبة صابَّحه يرقب قعد ب ق ر :كـذا أتر
 .ليرثه أبَّيـه مـوتا يرقـب وأفلـان وأأتوقعـه أنتظـره

وأاحد كل لن المراقبة من رقبى لك الدار وأهذه داري وأأرقبته
 .صاحبه موتا يرقب

 .رقباؤهم وأهم القوما رقيب وأهو

 .وأمرقبة عال مرقب على وأأشأرف

 .: لطُليعتهمالجيش رقيب وأهو

 .الليلة هذه لكم أرقب وأأنا

 .فلن ذّمة ترقب ل وأمالك

 .الرقبة : عظيموأرقبانّي أرقب وأرجل
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 .رقبتـك وأفـي رقابَّكـم فـي المـر : هـذاالمجـاز وأمـن

 .الرقـاب فـي وأالمـوتا

 .لحمرتهم عجم : ياالمزاوأد رقـاب يـا أنتـم وأمـن

 .رقبتـه اللـه : وأأعتـقالصمعي وأأنشد

 .الرقاب في بَّماله وأأوأصـى

وأمنـه وأيتوقعـه العقاب يرقب الخائف لن : حاذرهوأراقبه وأرقبه
فيركب عقابَّه إلـى ينظـر : لأمـوره فـي اللـه يراقـب ل فلـان
 .المعصية في رأسه

 .وأيراعيها : يرعاهاكقولك وأيراقبها النجوما يرقب وأبَّاتا

 .وألدها موتا ترقب فهي وألد لها يعيش : لرقوب وأامرأة

ًا يفارقها ل يتبعها لنه الدبَّران وأهو الثريا رقيب وأطلع فليزال أبَّد
 .رقيبها الثريا يلقى أوأ آتيك : لوأيقال طلوعها يرقب

ًاجميل قال الثريا يلقى أوأ بَّثينة لقيـا لست أن الله عباد : أحق
يسلم ل أن يخاف لنه كللة عن أي رقبة عن المجد وأوأرث رقيبها

 .نسبه لخفاء له

لنه الخلف نعم أي وألسلفك لبَّيك أنت الرقيب : نعموأتقول
 .للثريا كالدبَّران

ّي قول وأمنه ًا يصف عد شأؤبَّوب ريقه كأّن الحمير غابار اتبع فرس
ّفى لما غااديـة  .النقع آخر تبع أي مسطُارا النقع رقيب تق

 .وأأصلحه عليه : قاماوأالعيش المال رقح ح ق ر

وأهو : يتكسبلعياله يترفح : وأهواليشكري حلزة بَّن الحارث قال
 .أهله : جارحةيقال كما : لكاسبهمأهله راقحة
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ّنصاحه جئناك الجاهلية تلبية وأفي :للتاجر وأيقال للرقاحه نأّتا لم لل
 .وأمصلحه : كاسبهمال رقاحي وأهو إليها نسبة رقاحّي

وأمـا وأرقـاد رقـود بَّـي وأما بَّالليل يرقد وأل وأرقود رقاد هو د ق ر
 .الضحى وأرقـداتا السحـر رقـدة أطيـب

مرقـده من وأبَّعثه : تناوأماوأتراقد : أنامتهوألدها المرأة وأأرقدتا
 .مراقدهـم وأأخـذوأا

 .المرقد وأسقاه

 .الرقاد غالبك إذا الجماعة أدركت فما وأاسترقدتا

 .وأرقدة همدة وأالخرة الدنيا وأبَّين

 .: أسرعسيره في وأارقد

نافجة حفيف وأيطُـرده عـّراص ظـل فـي : يرقدالرمة ذوأ قال
تنسب كما جبل إلى منسوبَّة رقدية رحى وأهذه حصب عثنونها
 .بَّلد إلى خوارزما في الرحاء

رقـد كأّرحـاء وأقيعة مجمراتا عن الحصا : تفّضالرمة ذوأ قال
ّلمتهـا ّيع الردبَّة نحو وأهو خل راقود وأعندي المناقر ز داخله يس

 .بَّقار

 .: للمتنعمةالضحى وأرقود الضحى نؤوأما : امرأةالمجاز وأمن

 .يتعهده لم إذا ضيفه عن وأرقد

رقود الفراش سخن ضيفه وأعن لجـاره سـروأق لشيخيـه شأتـوما
 .فيـه : أقمـتبَّالبلـد وأأرقـدتا

 .أقّل أوأ شأهر نصف تدوأما أن وأهي حر من رقدة وأأصابَّتنـا

 .مستمتع فيه يكن لم إذا الثوب ناما مثل الثوب وأرقد
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ّقشه رقشه ش ق ر ّقشه وأتر  .وأن

ّقش كمـا وأالرسوما قفر : وأالدارالمرقش قال الديم ظهر في ر
 .رقـش وأحيـاتا رقشـاء وأحيـة قلم

 .لهـم : يتزيـنللنـاس يترقـش وأهـو

 .وأتزينـت تنمصـت إذا وأتتقين تترقش وأالمرأة

 .: شأقشقتهالبعير رقشـاء وأهـدرتا

 .وأزينته حسنه يظهر : أييرتقش كيف إليه وأانظر

 .وأيزخرفه كلمه يزين النماما لن نّم إذا فلن : رقشالمجاز وأمن

وأنماما : وأاشله قيل كما بَّالترقيش أوألعت قد : عاذلرؤبَّة قال
 .وأيمنمه يشبه لنه

ًا وأالصوفـي المخنـث رقص ص ق ر مرقصـة وأهـذه رقصـ
 .الصوفيـة

ّقصتـه وألدهـا المـرأة وأأرقصـت  .كذا ترقيصه في وأقالت وأر

ًا البعير : رقصالمجاز وأمن ًا رقص صاحبـه وأأرقصـه : خبوأرقصان
 .سيرهـم فـي وأأرقصـوا

 .وأانخفضـوا : ارتفعـواوأترقصـوا

رقص حين " وأأتيته خللكـم " وألرقصـوا الزبَّيـر ابَّـن وأقـرأ
 .: اضطُربالسراب

السراب أردية وأاجتاب بَّالضحى اللوامع رقص إذا : حتىلبيد قال
 .رقص جاش إذا وأالنبيذ إكامها

بَّراكب القلوص رقص قعرها في بَّما رقصت : بَّزجاجةحسان قال
 .أتنه لعب إذا يرقص وأالحمار مستعجل
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 .السراع على سالكيها : تحملمرقصة وأفلة

 .: يسـرعكلمـه في يرقص وأفلن

 .: عجلةالقـول فـي رقـص وألـه

 .كلمهم سوء أي علينا الناس رقص سمعت وألقد

ً خلة مـن بَّهـا أردنـا : فمـاوأجرة أبَّو قال رقص بَّها وأل بَّدل
 .الفزع من جناحيه بَّين فؤاده يرقـص وأهـو يستمـع الواشأيـن

 .بَّالقاف راوأيه غالط وأقد سعره : غالوأارتقص الطُعاما وأرقص

 .النوبَّة وأهي الرفصة من بَّالفاء صّح : قدوأقيل

ّيـن أرقـط هـو سواد من صغار نقط وأهو وأالرقط الرقطُـة بَّ
ّياتا وأالدجاج الشاء في تكون وأصفرة حمرة من أوأ وأبَّياض  .وأالح

ًا رقط وأقد  .وأارقّط رقطُ

ّقطُتالمجاز وأمن ّقطُته ثوبَّي على : ر فصارتا عليك رشّأش إذا وأن
 .الماء من نقط فيه

كانـت فاحشهـا الرقطُـة شأديـد أرقـط زيـاد بَّـن اللـه عبيـد وأكان
 .منها وأأكبر كالخيلـان لمـع جسـده فـي

 .كالقوبَّاء عّر أخذه إذا أرقط وأبَّعير

ً فاطلبه الثوب في كالرقعة الصاحب ع ق ر  .مشاكل

وأارقع مواضع في وأمرقع مرفوع وأثوب وأرقاع رقع فيه وأثوب
 .يرقع أن : طلبوأاسترقع ثوبَّك

 .بَّه : أصابَّهبَّسهم : رقعهالمجاز وأمن

ًا بَّـه رأتا أن الساوأد ماء عن : تزاوأرالشماخ قال يعتـاما راميـ
 .قرطاسه وأهي الغرض رقعة وأأصاب الخواصـر رقـع
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 .وأهجوته بَّلسانك رميته إذا مرقوع فهو بَّقولي وأرقعته

ًا وألرقعنه ًا رقع  .رصين

ًا فيه وأرأى ًامترقع  .للشتم : موضع

ًا أديمكم في لي الهاجون ترك : وأماقال ّني مصح ًا أرى وألك مترقع
ًا الشاة لخلة بَّه فـأّذرع غالمنـا بَّالقناة عليه أحال يرقع وأمّر راقع

 .بَّقدميه الرض

 .القياما عند راحتيه على : اعتمدالشيخ وأرقع

وأهـي جـرب مـن وأرقعـة جـرب مـن رقـاع وأبَّه مرقوع وأجمل
 .النقبة

ًا بَّالهناء الناقة وأرقع  .بَّه نقبها أي رقاعها : تتبعترقيع

 .رقاع كأّنها اللوان : مختلفةرقعاء وأبَّقرة

 .الغشـب من رقاع غاير وأجدنا وأما الكل من رقعة وأهذه

شأـيء كـل مـن فيـه " أي رقـع زق كـّل مـن " فيـه مثـل وأفـي
 .شأـيء

 .مختلفـة الـأّرض وأرقـاع : قطُعـةالـأّرض مـن رقعـة وألهـم

اختلف وألذلك البقاع متفاوأتـة الرقـاع مختلفـة : الـأّرضوأتقـول
 .وأبَّناتها بَّنوها وأتفاوأتا وأنباتها شأجرها

 .جيدة رقعة له الثوب وأهذا

العين في شأئت ما وأرقعته عهـده تقادما قد اليماني : كريطقال
ّقع وأاليد  .: أصلحهاوأمعيشته حاله وأر

وأهو نرقع ما وأل يبقى ديننا فـل ديننا بَّتمزيـق دنيانـا : نرقـعقال
.: مجربوأموقع مرقع وأرجل حاله يرقع لنه كرقاحي مال رقاعي
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 .رقاعة رقع وأقد وأأمره رأيه عليه يتمزق الذي وأهو رقيع وأرجل

 .بَّرقاعة : جئتفلن يا وأأرقعت

ّوأج : للحمقينمرقعانة وأيا مرقعان : ياوأتقول مرقعان وأتز
ًا فولدا مرقعانه  .وأملكعانـه ملكعان

" أرقعـة سبعـة فـوق اللـه بَّحكـم حكمـت " لقـد الحديـث وأفـي
 .: لزمهاوأراقعها الخمر وأعاقر للخر رقيع طبـق كـل لـأّن

وأما ترتقع الله بَّكتاب تكن وألـم حرمتنا اللـه بَّكتـاب ناشأدتنـا
 .نصيحتي تقبل : مابَّرقاع مني ترتقع

ًا فلن رقع وأما ًا صنع : مامرقع  .شأيئ

ّق ق ق ر ّقًة الشيء ر  .رقيـق وأشأيء ر

ًا إل يـزداد ل العـرب بَّعـض وأعـن  .يخلـل حتـى رقوقـ

 .وأرققه وأأرقـه

ّق ما وأهي بَّطُنه مراق في وأطعنه  .أسافله في منه ر

ّق وأضرب  .أنفه وأمراق أنفه مر

 .منخريه : ناحيتارقيقاه وأابَّتل

ٍو رقيقيـه : أصابمزاحم وأقال الشمس قرن شأعاعة كأّنـه بَّمهـ
 .خاصرتيـه يريـد النصل ملتهب

 .بَّه يرقق الذي السهم وأهو بَّالمرقاق القرص وأحور

 .رقاق وأخبز

ٍة فـي بَّشواء وأجاء  .رقاقـ

 .رقيقـة التـراب : لينـةرقـاق وأأرض
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وأقد رقائق إماء من رقيقة وأأمة أرقـاء عبيـد مـن رقيـق وأعبـد
ًا رق وأالعبد الرق عبد من أذل الشهوة وأعبد عليه الرق وأضرب رق

وأأرق العبديـن أحد وأأعتق منه رق فيما يسعى بَّعضه المعتق
.الـرق فـي وأكتبـه بَّالحـق لـه : أقـروأتقـول فلـان وأاستـرق الخـر

ينبسـط الـوادي جنـب إلـى الـأّرض وأهـي الرقـة فـي وأزرعـوا
ّد أيـاما المـاء عليهـا للنباتا مكرمة فتكون عنها يحسر ثم الم

 .الرقة سميت وأبَّها الرقاق وأجمعها

ًا : جرىالماء وأترقرق من وأعجبت رقة حاله : فيالمجاز وأمن جري
 .حاله وأرقة ماله قلة

 .حاله : رقتفلن وأأرق الحال وأرقيق الدين رقيق وأهو

 .رقق ماله وأفي

 .عظامه وأرقت عظمه وأرق وأشأاخ

 .وأرققه قلبه الوعظ وأأرق قلبي له وأرق لـه وأرققـت

 .خيرهـم وأمنعوا شأحوا إذا أخلقكم بَّكم وأأرقت

ّقق الحواشأي رقيق وأكلما  .كلمـه وأر

 .للسامع مغـزاه منهـا يتوضـح كنايـة عنـه : كنـىكـذا عـن وأرقـق

 .أكثره : مضىالليل " وأاسترق ترقق صبوح " أعن المثل وأفي

ما إذا حرٍف ساهمة رحل شأرخي بَّين : كأّننيالرمة ذوأ وأقال
ّقق مأّموما الليل استرق ًا مشى إذا مشيه وأر ً مشي  .سهل

 .أفسده إذا القوما بَّين ما وأرقق

لحيـن أقواما وأترقيق بَّيننا الهواجـر إهـداء : وأمـازالالعشى قال
يتناهى شأيء أي على أي هرمك يتراق علما تدري ل وأإنك وأمأّثـم

 .آخره وأيبلغ رأيك
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 .الليل استرقاق من تختار وأماذا

 .السراب وأترقرق

ّوأماالرمة ذوأ قال  .السراب رقراق : يد

 .: مزجهالشراب وأرقرق

 .الثوب في الطُيب وأرقرق

فيه رقرقت بَّالليل - س العروأ رداء بَّرد : وأتبردالعشى قال
 .بَّالدسم الثريد وأرقرق العبيرا

 .رقراق متنه في وأماؤه صفحتيه في يترقرق السيف وأماء

 .الحرب إلى القوما : أرقلالمجاز وأمن ل ق ر

إرقال الموتا إلى أرقلوا عنهن للطُعن استنزلوا : إذاالنابَّغة قال
النوازل في مرقال وأهو المور في يرقل وأفلن المصاعب الجمال

 .الحروأب فـي لرقالـه المرقـال :عتبـة بَّـن لهاشأم وأقيل

 .الرماح إليهم وأأرقلت

القنـا غاليـه أرقلـت غايـرك كـان لـو إنـه : أماالهذلي قال
الطُعن إلى هزتا إذا : بَّسمرالراعي وأقال اللهاذما بَّالراعفاتا

إنما رجال هم : ماوأتقول اعلحـوادر الكعوب بَّين أنابَّيبها أرقلت
 .الطُويلة النخلة وأهي رقلة جمع رقال هم

 .الوشأي وأهو الرقم يلبس فلن ما ق ر

:وأغايره الثوب " وأرقم وأالرقم وأالدنيا أنا " وأما الحديث وأفي
 .وأشأاه

 .وأمرقم مرقوما وأكتاب وأرقمه وأنقطُه حروأفه : بَّينالكتاب وأرقم

 .وأمرقمة مرقومة وأثياب : يعلمهاوأيرقمها الثياب يرقم وأالتاجر
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 .كالدرهمين سوداوأان : نقطُتانيديه في رقمتان وأللحمار

أرقم وأكأّنه الرقش الحياتا وأهي الراقم عيون عيونهم وأكأّن
 .يتلمظ

" وأيرقـم المـاء فـي يرقـم : " هـوالمجـاز وأمـن : فلنوأتقلو
لحذقه أحد يعمله ل يعملما الذي في مثل الرقم يثبـت ل حيـث
 .وأرفقه

في كان إن نأّيكم على إليكـم القـراح المـاء في : سأّرقمقال
 .النباتا من نبذ : فيهامرقومة وأأرض راقم الماء

 .كل من رقمة إل فيها وأجدتا وأما

 .: كواهالبعير وأرقم

مراقمه تكوى وأمذوأدي الكراما في أصيل : نسبيحسان قال
 .مرقم الواحد مكاوأيه أي المصطُلى جنوب

 .بَّالمرقم الخبز وأرقم

 .رقم للسؤدد غارته على قرما سيد : هووأتقول

 .حسنة كتابَّة : كتبهالكتاب رقن ن ق ر

 .: الترقيشوأالترقين

: العلمالكلم نوابَّغ وأفي المرقـن الكاتب كخط : داررؤبَّة قال
 .وأترقين طرس ل وأتلقين درس

 .: مصبـغمرقـن وأثـوب

 .بَّالحناء رأسـه وأرقـن

وأهو وأالرقان بَّالرقون : تضمختوأاسترقنت وأارتقنت وأترقنت
 .الزعفران
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ّقى وأارتقى السلم في رقي وأارتقاه وأالجبل السطُح وأرقي وأتر
ّقاه الرقي صعب وأهو مرتقى وأل فيه مرقي ل جبل وأهذا وأتر
 .وأالرقي

وأالمشيـب الكلـال على الدرج رقي كلفتني الذي : أنتقال
وأرقانـي الرقـي نافـع وأرقـاء الرقـاة مـن راق وأهـو وأالعـرج
رقي وأقد يشفيك وأاللـه أرقيـك اللـه : بَّاسـموأيقـال كـذا بَّرقيـة
ل حيـة وألدغاتـه مرقـّي وأسليـم وأعوفـي شأفـي حتـى وأسقى
َقـى تقبـل  .بَّه لداء وأاسترقاه الّر

 .غاايته بَّلغ حتى المر بَّه يترقى فلن : مازالالمجاز وأمن

 .الشرف إلى مرقاة وأالجود

 .المراقي صعب وأالمجد

ًا مرتقى فلن يا ارتقيت وألقد  .الرتب أعلى الله وأرقاك صعب

ًأّ الخيراتا إلى : وأارقوأقال ّقى الجبل في زن ًا عليه وأر : رفعكلم
ّقى كذا سمعه إلى وأرقَي درجة : رقيوأالملك العلم في وأتر
 .درجة

 .وأترامـى الفسـاد إلـى أمرهـم وأتراقـى

ًا : امتلالبعير بَّطُن وأارتقى  .شأبع

 .البعيـر جنب في القراد وأارتقى

ًا وأرقيـت ّلقـت إذا فلنـ ترقى كما بَّالرفق حقده وأسللـت لـه تم
: وأمازالتمروأان بَّن الملك لعبد كثير وأقال تجيب حتى الحية
ركبه ب ك ر ضبابَّي مكامنها من وأتخـرج ضغنـي تسـل رقاك

ًا عليه وأركب ًا ركوبَّ الدابَّة المركب وأنعم الّركبة لحسن وأإنه وأمركب
.: سفائنهاليمن مراكب وأجـاءتا فيـه فركـب فلن مركب وأأرفىء
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ركوب وأبَّعير حلوبَّة وأل ركوبَّة وأماله وأركائبهم ركابَّهم وأأوأضعوا
ّكـاب البَّـل ركبان وأهم ركب وأإبَّل خلفـه وأأركبنـي السفـن وأر

ًا وأأركبنـي ًا مركب  .فاره

 .أركب ما قلوص وألي المهر وأأركب

ًا رجل : أعطُاهمركب وأفارس بَّعض له أن على عليه يغزوأ فرس
 .غانمه

الركاب في رجله وأوأضع يركبها أن إل الخيل يركب : لقال
 .سروأجهم ركب وأقطُعوا

 .الركاب علـى الشـأّما مـن : محمـولركابَّـي وأزيـت

 .وأأركوب ركب بَّي وأمّر

ًا بَّنا وأمروأا  .ركوبَّ

 .فأّركبني وأاستركبته

ّكب القناة في وأالسنان الخاتـم في الفص وأركب  .فيه فتر

علـى تقبض أن وأهو بَّركبتي وأضربَّته ركبتيه : ضربَّتوأركبته
 .بَّركبتـك جبهتـه تضـرب ثـم فوديـه

 .الركبـة : عظيـمأركـب وأرجـل

 .السجود أثر من العنز ركبة مثـل عينيـه وأبَّيـن

 .النهرين بَّين الظهر وأهو وأمبطُختك كرمك ركيب وأوأسع

ًا بَّعضه الشحم : ركبالمجاز وأمن  .وأتراكب بَّعض

 .الدين وأركبه

ًا وأركب  .وأارتكبه ذنب
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الشحـم طرائـق فالروأاكب وأروأادف روأاكب لذاتا جزوأرهم وأإن
ّدما فـي  .مؤخره فـي وأالـروأادف السنـاما مقـ

 .السحاب ركاب وأالرياح

على : مضىرأسه وأركب ركـاب لهـا وأالريـاح : تـرددأمية قال
ًا يطُيع ل روأية بَّغير وأجهه  .مرشأد

 .الركبـاتا يمشون وأهم الركبة يمشي وأهو

الركباتا تمشون صرتم إذا تهلكون : " إنماحذيفة حديث وأفي
ًا تعرفـون ل حجل يعاقيب كأّنكم ًا تنكـروأن وأل معروأفـ " منكـر
 .كبار بَّوزن الكابَّـوس :الركـاب وأعلـاه

 .القنبع من بَّه خرجت إذا وأأوأائله : سوابَّقهالسنل ركبان وأطلعت

 .وأالمركب المنبت كريم وأهو

 .الركبة الركبة فيه وأحكت الركب فيه اصطُكت قد أمر وأهذا

 .روأاكد رياح : ساكنةراكدة ريح د ك ر

 .يجري : لراكد وأماء

 .السفينة وأركدتا

 .تبرح أن تريد ل كأّنها رأسك حيال تدوأما أن وأهو ركود وأللشمس

 .: استوىالميزان وأركد

 .وأمراكزهم مراكدهم وأهذه هدؤوأا مكانهم في القوما وأركد

أمرهـم وأأخـذ دوألتهـم زالـت إذا ريحهـم : ركدتاالمجاز وأمن
 .تتراكـد ريحهـم وأطفقـت يتراجـع

 .: ثقيلـةركـود وأجفنـة
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وأهو الرفد : تملركود وأجفنة رفود لقحة فلـان : لبنـيوأتقـول
 .العّس

 .اللبن : دائمةركود مكود وأناقة

ًا بَّهم الله أنزل ز ك ر ًا لهـم تسمـع ل حتى رجز  .همـا أي ركـز

ًا وأالعـود الرمـح وأركـز  .ركـز

ّو لونه وأاضـح : عـنالرمة ذوأ قـال زهت كالقحوان مراكزه ح
 .لثاته أي الزهرا أحقافه

ًا وأأصاب الجبال في المعادن الله وأركز ًاركاز ًا أوأ : معدن  .كنز

 .فلن أركز وأقد

 .بَّمراكزهم وأأخلوا الجند مركز : هذاالمجاز وأمن

 .يـزوأل ل : ثابَّـتراكز فلن بَّني وأعّز

 .العقـول فـي لمركـوز وأإنـه

 .يبـرح ل مكانـه فـي فارتكـز فلـان علينـا وأدخـل

ًا سبتها علـى : جنـحقوسـه علـى وأارتكـز  .معتمد

 .عقل من : مسكًةركزة له رأيت فما وأكلمته

 .رأسه على : قلبهوأركسه أركسه س ك ر

 .مركوس منكوس وأهو

ّدهالشّر في وأأركسه " فيها     أركسوا     الفتنة     إلى     ردوأا     كلما " فيه : ر
 .حاله قلب أوأ رأسه على : قلبهعدوأك الله وأأركش

 .منه نجا كان أمر في فلن وأارتكس
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" يرتكـس العـرب جراثيـم بَّيـن ترتكـس " وأالفتـن الحديـث وأفي
 .تذهب أن بَّعد هي ترتد أوأ فيهـا أهلهـا

 .فيه : أعدهالصبغ في الثوب وأأركس

 .: متراكبمتراكس وأشأعر

ّد  .الّخية وأهي الركاسة إلى دابَّته وأشأ

 .رجس ركس وأهذا

 .النهداما بَّعد : رماركس وأبَّناء

ليستحثهـا : ضربَّهـابَّرجليـن وأركضها بَّرجل الدابَّة ركل ض ك ر
 .وأمراكلهـا مراكضهـا وأاضربَّـوا وأمركليهـا مركضيهـا وأاضـرب

إليهـم وأتراكضـوا الخيـل يتراكضـون وأخرجـوا الخيـل وأراكضـه
 .الحلبة في وأارتكضوا أدركوهم حتى خيلهم

ّدهما : يحّركهمابَّجناحيه يركض : الطُائرالمجاز وأمن على وأير
 .جسده

ينجحر ل أخضر طائر هو الخيـل ركض كّف النهار : إذاالعجاج قال
ّفه النهار فوصف الطُيور سائر يفعل كما الهجير وأقت عن إياه بَّك

ّدة الطُيران  .حره لش

 .خلخالها وأتركض ذيولها تركض وأالمرأة

الهـوادج ظـل فنقهـا الربَّـط ذيول : وأالراكضاتاالنابَّغة قال
من ركضة " الله الحديث : وأفيمقبل ابَّن وأقال بَّالجرد كالغزلن
ّوأجت الدقيش أبَّي " وأعن الشيطُان عندي يكن فلم جارية تز

! ماشأيـخ : يـاقالـت ثـم صـدري فـي بَّرجليهـا فركضـت شأـيء
 .الفرس رمحه نحو البعير وأركضه بَّك أرجو

 .: بَّالمسعربَّالمركض النار وأركض
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ّتقى الـذي : فأّنـتالهذلّي البريق قال النـار تتقى كما شأره ي
 .: سارتاالسماء في النجوما وأركضت بَّالمركـض

 .روأاكض وأهي النجوما أرعى وأبَّت

 .ركوض وأقوس : حفزتهالسهم القوس وأرضت

ًا صلبي من بَّالسم : شأرقاتازهير بَّن كعب قال مـن وأركوض
 .فيها : رميتالقوس وأركضت طحـورا السـراء

فيه ركضوا إذا وأرده يحدوأن النشاب من : وأرشأقالبعيث قال
وأهما وأالمركضتين المركضين طوع وأقوس المؤطـرا الحنـّي
 .الستان

ًا أعد راما : بَّحافتهالشماخ قال المركضيـن طـوع بَّالكـف مذربَّ
يركضون     منها     هم     إذا " الرض بَّرجله : ضربالرجل وأركض كتوما

 .الوطاء لشدة " يعدوأن

ًا الخيل وأجاءتا بَّحوافرهـا الـأّرض : ضربَّـتالخيـل وأركضت .ركض

 .بَّكراعيه الرمضاء الجندب وأركض

ًا يصف الرمة ذوأ قال وأيرتكض للموتا بَّجله يركض : وأتركتهجندبَّ
 .ليموتا

 .: اضطُربالبطُن في الولد وأارتكض

 .وأمركضة مركض فهي وألدها : ارتكضالناقة وأأركضت

 .: اضطُـربالبئـر فـي المـاء وأارتكـض

 .: لمجمـهالمـاء مرتكـض وأهـذا

 .وأحاوأله فيـه : تقلـبأمـره فـي وأارتكـض

 .الماء يضربَّها التي جوانبه وأهي الحوض مراكض على وأقعدنا
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ركـوع وأمنـه ركع وأشأيوخ الكبر من : منحنراكع شأيخ ع ك ر
فيها الركوع من بَّالمرة سميـت : قومـةركعـة وأصلـى الصلـاة
ًا الوأثان يعبد وألم تعالى بَّالله آمن من تسمي العرب وأكانت راكع

 .خالصة إليه اطمأّن أي الله إلى : ركعوأيقولون

ًا : سيبلغالنابَّغة قال ًا أوأ عذر رب ربَّه إلى امريء من نجاح
إذا روأاكع وأهن ركعت حتى البَّل : لغبتالمجاز وأمن راكع السبرية
 .وأجوهها على وأكبت رءوأسها طأّطأّتا

ّقاء على العوالـي فـوتا حاجـب : وأأفلتقال فـي تركـع شأ
 .وأافتقر حاله : انحطُتالرجل : وأركعالرمة ذوأ وأقال الظـراب

ًا تركـع أن علك الفقير تهين : لقال حذف رفعه قـد وأالدهـر يومـ
 .تهينن من الخفيفة النون

 .فسل النحيزة : ضعيفركيك رجل ك ك ر

 .وأركاكة ركة يرك وأرك

 .ضعف أي رّك حيث من الحبل وأاقطُع

 .عليه فاستجرءوأا وأاستركوه

ّكوا من يغمزوأن : تراهمالقطُامي قال صدق من وأيجتذبَّون استر
يغار وأل يهبنه فل النساء : تستركهوأركاكة ركيـك وأرجـل المصاعـا

وأركيـك مطُـر من رك إل أصابَّنا " وأما الركاكة " وألعن عليهن
وأأرذتا السمـاء وأأركـت المطُـر ركائـك إل وأقـع وأمـا وأركيكـة
 .وأارشأـت

 .إياه : ألزمتهأركه عنقه في المر هذا وأككت

 .أعناقهم في الغالل وأركت

 .الراكل نهد فرس ل ك ر
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ّي بَّناتا : فيهمالنابَّغة قال من مراكلها وأرق وألحـق العسجـد
ًا سمعنا ما إذا المضمار المراكـل وأرق صوته إلى بَّنا معجت صارخ

 .: رفسهبَّرجله وأكله ضمـر

ّكال نكال وأفلن  .ر

 .أكله بَّعدها تأّكل ل ركله : لركلنكوأتقول

 .صاحبه الصبي وأراكل يتراكلون وأالصبان

ًا نساء يصف سيار بَّن زيان وأقال الرجال عراما : يراكلـنوأقح
:مسحاته على الحافر وأتركل بَّخـر علقمـة وأأفواه دقاق بَّأّسؤق
 .الرض في لتغيب بَّرجله ضربَّها

مسحاته على يظل مدينة ابَّن كرمها في وأربَّا : ربَّتالخطُل قال
 .قروأي أوأ أمة ابَّن يتركل

 .وأراكلت بَّحوافرها : كدتهاالرض الخيل وأركلت

ًا تخدمت حتى القريان : وأراكلتالنجم أبَّو قال قراراتا من سف
 .كالخدما لها السفا صار أي الضوارج التلع

 .وأتراكم فارتكم المتاع ركم ما ك ر

 .وأمتراكم وأمرتكم وأركاما مركوما وأرمل وأسحاب

.: سمينةمركومة وأناقة سمنت إذا الناقة لحم : تراكمالمجاز وأمن

 .وأارتكمت الشأغال وأتراكمت

ّدتـه : مستـواهالطُريق مرتكم وأهذا لقـم فلـان : أخـذوأتقـول جا
ّدتـه وأسلـك وأثكمـه الطُريـق  .البيت أركان استلم ن ك ر جا

 .يذبَّل ركن وأكأّنه

 .أركـان ذوأ : عزيـزركيـن وأجبل
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 .أركان : لـهمركـن وأشأـيء

ًا إليه وأركن  .إليه وأساكن فلن إلى راكن وأهو ركون

 .شأديد ركن إلى قومه عز من يأّوأي : فلنالمجاز وأمن

 .بَّه : تبركتبَّأّركانه وأتمسحت

 .: منتفختهالضرع مركنة وأناقة

 .ركانة ركن وأقد الركين بَّالجبل شأبه : رزينركين وأرجل

.المراكن في الرياحين وأزرعوا

 5الراء كتاب

 .وأالركايا الركاء وأالجمع الركية من الركوة مل وأ ك ر

ركيـة جالـت حيـث مـن قـرارة : بَّكلبَّشر : قولالمجاز وأمن
ّبهه السنبك محفر أراد انثلـاما فيهـا سنبـك ّق في ثلم بَّركية شأ شأ

 .منها

 .: خلقوأأرماما أرماث حبل ث ما ر

 .الطُوف وأهو البحر في الرمث وأركبوا

في رمث على أننا بَّثينة حبي من تمنيت نركب " إنا الحديث وأفي
من وأهو وأالرماث الرمث البَّل وأرعت وأفر لنا ليس البحر

 .الحمض

ّنت : ألقال ًا تذكـر ربَّها وأاشأتاق المرقال ح معشري وأأذكر أرماثـ
ًا تبتـاع أن بَّمكـة لسرها البيوع صرف علمت وألو أي بَّإذخر حمض
ًا تبيع  .بَّإذخر رمث
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:رّمـاح وأهـذا نابَّـل رامـح وأرجـل بَّالرمـح : طعنتهرمحته ح ما ر
وأتسايفـوا وأترامحـوا مرامحـة وأرامحـه الرماحـة فـي حـاذق
 .وأأرماح رماح وألهـم

 .: عضوضوأرموح : عّضاضةرماحة وأدابَّة الدابَّة وأرمحته

 .الرامح السمـاك : طلـعالمجـاز وأمـن

 .بَّرجله الحصى : ضربوأرمح الجندب وأركض

 .تنحر أن بَّحسنها : منعترماحها البَّل وأأخذتا

وأإبَّل أبَّكارها وأل بَّجلتها إبَّلي رماحها إلّي تأّخذ لم : أيـاماالنمر قال
 .رمح ذاتا وأناقة رماح ذوأاتا

 .ترعى أن بَّشوكها : منعترماحها البهمى : وأأخذتاالفرزدق قال

 .: الطُاعونالجن رماح وأأصابَّته

ّي جندب ابَّن زيد قال رماح هزهم كان ما الجن رماح : وألولالياد
خشيـت مـا : لعمـركالجاحظ وأأنشد وأأعجم فصيح من العادي

أبَّي على خشيت وألكني الحمـار مقيـدة بَّني رماح أبَّـي علـى
 .الخيل دوأن الحمر أصحاب النذال حـار إيـاك أوأ الجن رماح

ًا : لمعالبرق وأرمح ًا لمع ًا خفيف  .متقاربَّ

ًا مهاة وأرأيت ًا أي وأرامح  .لقرنيه سّمي ثور

ليست الورى بَّلـاد وأرامـح مهـاة مـن ذعرنا : وأكائنالرمة ذوأ قال
ًا بَّينهم وأكسروأا بَّبلد له  .شأر بَّينهم : وأقعرمح

 .وأضيق : طويلالرمح كظل بَّيوما وأمنينا

عنا الزق دما طولـه قصـر الرمـح كظـل : وأيـوماالطُثرية ابَّن قال
:طفيل : قالوأاحد رمج فلن بَّني على وأهم المزاهر وأاصطُفاق
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ًا وأألفيتنا ًا الناس على رمح ّلمـا من على نأّبَّى أوأ فنظلم وأاحد تظ
 .الشواء رّمد

وأمنـه كالرمـاد وأصرنـا هلكنـا أي فيـه فرمدنـا البلـد هـذا وأقدمنا
 .القحط وأهي الرمادة عـاما أصابَّهـم

 .أسنتوا مثل القوما وأأرمد

 .وأربَّـد رمد وأنعاما وأربَّداء رمداء وأنعامة

ّدقيل وأمنه  .الرمد عدوأ : عدا: ارم

وأأرمد رمد وأهو رمد وأبَّه عينه وأرمدتا رمد وأعيون رمداء وأعين
 .البكـاء عينه وأأرمد

ّد ّد وأجهـه وأارمـ  .وأاربَّـ

 .: آجـنرمـد وأمـاء

 .: وأسخوأأرمد رمـد وأثـوب

لرمدة البعوض وأهي الربَّد الدوأاهي من الرمد طنين : إنوأتقول
 .لونه

 :وأجزة أبَّو قال

 كالجرب منهن عاذر بَّه ** رمد وأسامره الفعى جارته تبهت

 .تغيـر إذا وأجهـه فـي الرمـاد : سقـيالمجـاز وأمـن

ثم أحسن " أي رمد أنضج إذا حتى أخوك " شأوى مثـل وأفـي
 .إحسانه أفسد

 .جفونها وأقرحت عيونها رمدتا حتى المكارما عليه وأبَّكت

ًا وأكلمه إليه رمز ز ما ر  .وأحاجبيـه : بَّشفتيهرمز
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رمازة بَّفهمها لمـازة بَّعينهـا همـازة بَّيدهـا غامـازة : جاريـةوأيقـال
 .بَّحاجبها

 .وأترامزوأا فتغامزوأا عليهم وأدخلت

ّبَّكللموتا يرتمز خّر حتى وأضربَّهس وأهي ضعيف حركة : يتحر
 .الوقيذ حركة

 .ترّمز وأما ارتمز فما وأنبهته

ترمزنا طعمه حّر ذاقتا شأفتاه إذا أرتمز لقفاي منها : خررتاقال
 .التشبيه في قصر ما الشعـر كالسـك للجـوع

وأأوأمـوا حـذارا ترمـزوأا الكاشأحون رآه ما : إذاالطُرماح وأقال
 .ارماّز وأل اشأمـاّز فمـا وأضربَّتـه بَّالنامل كلهـم

 .القحبة وأهي الرمازة كسب عن وأنهي

 .نواحيها من : تموجرمازة وأكتيبة

تأّبَّى رّمازة قوانس ذاتا شأهباء : تحميهمجؤية بَّن ساعدة قال
وأمغازلة الرمازة منازلة بَّين : شأتانوأتقول يحربَّوا أن لهم

 .الرّمازة

يحثى وأما القبر وأهو بَّالمس يغن لم كأّن الرمس إلى غادا س ما ر
:يقال عليه التراب وأحثى الدفن وأأصله التراب من الميت على

 .بَّالتراب رمسه

الرامسـاتا وأعفتها تثيره بَّما الثار ترمس : الريحالمجاز وأمن
 .الخبر وأرمس : كتمتهالمـر علـي وأرمسـت وأالروأامـس

أتاها إذا دختنـوس اليوما شأعري ليت : يازرارة بَّن لقيط قال
 .قلبي في حبك وأرمست المرموس الخبر

المكذب غاير الحب رمس تبلغ بَّيننا للشّر الواشأون ألحـم : إذاقال
 .المرض بَّه تبلغ من وأاستحكم اشأتد
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 .صله وأاللما وأالشر الحرب : ألحموأيقال

رطب ما الغمص لن الغمص سره الرمص ساءه من ص ما ر
 .اليابَّس من خير وأهو

وأقـع عليها اشأتد التي الحجارة وأهي الرمضاء على مشى ض ما ر
ًا رمضـت وأقـد فحميـت الشمـس  .رمضـ

 .رمضـة وأأرض

ًا يومنـا وأرمـض  .رمضـ

 .الرمضاء قدميه : أحرقـتالرجـل وأرمـض

 .القوما الحر وأأرمض

 .أرمضتمونا فقد بَّنا : غاوروأاوأيقال

أظلفها تنفسخ حتى الرمضاء فـي : يسوقهـاالظباء يترمض وأخرج
 .فيأّخذها

 .: مرضوفمرموض وألحم

ّقهاوأأرمضها رمضها وأقد وأرميضة رميض وأموسى حجرين بَّين : د
ّق  .لتر

لـه رمضـت وأقـد رمـض المـر هـذا مـن : تداخلنـيالمجـاز وأمـن
 .وأارتمضت منه وأرمضـت

 .أمرضني حتى وأأرمضني

ًا وأأتيت ًا فرمضته أجده فلم فلن وأمعناه ساعة انتظرته أي ترميض
يأّفوخ من يرمغ ما وأهي تضطُرب كيف رّماعته إلى أنظـر ع ما ر

 .رضاعه أوأان في يتحرك أي الصبي
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الوليد تزفـان الجـّر مـن رأسه يرمع الحربَّاء بَّه : يظـلقال
 .يلمع الذي البَّيض الحصى : اليرمعوأمنه التميمة من المتّمم

ًاالمجاز وأمن  .للمغتاظ ": يضرب اليرمعا تفت مطُلقة : " كف

أتبعته إذا عيني عن غااب حتى وأارامقه أرمقه مازلت ق ما ر
 .النظر وأأطلت بَّصرك

 .أرمقه أني فل أمقه : أناوأتقول

 .أرماقهم إل بَّقي وأما رمق إل بَّه وأما

 .وأاحد بَّعرق إل ترامق ل نخلة وأهذه

" وأما رماق في عيش من خير عار إلى يجر ل : " موتاوأيقال
 .وأرماق رمقة إل عيشه

بَّالمذاق مؤاخاتـك وأل بَّالرماق معروأفك سجل : مـارؤبَّة قال
 .بَّقية إصلحه من وأأبَّقى يتمه وألم ينضجه : لمالمر وأرامق

ًا رامقته ما : وأالمرالعجاج قال منه تحي لم ما يضويك ملهوج
ًا ً ماء : سقاهاغانمه وأرمق منضج قليل بَّشيء يرمقونه وأهم قليل
 .حسوة حسـوة : تحسـاهوأاللبن الماء وأترمق

ًا : لفقهالكلما وأرمق ًا شأيئ  .فشيئ

 .مرمق وأعيش عيشه وأارمق

ًا : يعالجالكميت قال ًا العيـش مـن مرمقـ يحمل ل حارك له فانيـ
 .وأالرماك الرمك يركب فلن ك ما ر مثقل العبء

وأرقة وأهي رمكة لونه في الطُيب من ضرب وأهو بَّالرامك وأتعطُر
 .أرمك : جملقولهم من سواد في
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ًا الدخان مثل : وأصبيـةرؤبَّة وأقال فيجعل بَّالمسـك يخلـط رمك
ًا المسك يستصحب فقد وأإكرامك صحبتك تمنعني : لوأتقول سك

 .الرامك

 .وأجبـال رمـال بَّيـن نزلـوا ل ما ر

 .القفر وأالبلد العفر الرمال تلك وأحبذا

 .أحشاؤها حضنتني رملة وأهذه

 .الرمل فيه : جعلالطُعاما وأرمل

 .وأارتمل بَّه وأترمل بَّالدما وأرمله مرمل حب وأهذا

أعقابَّهـن ارتملـت إذا نسائكم فضول إل تـردوأا : وألكبشة قالت
ً رمل وأقد سنة الطُواف في وأالرمل الـدما مـن إذا وأرملنا رمل

 .هروأل

وأمرمل مرمول وأحصير : سفوأأرمل وأالسرير الحصير وأرمل
 .سواف :روأامل وأنساء

رمالها عن الزر تضيق : هيفالنجم أبَّي : قولالمجاز وأمن
وأمنه الدقعاء من كأّدقع الرمل من وأهو زاده وأفني افتقر :وأأرمل
أن إل أرمل شأيخ يقال : وألالعين كتاب وأفي وأالرامل الرملة

قّضيت قد الرامل : هذيجرير كقول كلمه تمليح في شأاعر يشاء
من وأرملت المرأة وأأرملت الذكر الرمل هذا لحاجة فمن حاجتها
 .الحاجـة مـع إل يكـون وأل زوأجهـا

كالطُعاما : مزيفمرسل وأكلما : جدبَّةرمـلء وأسنـة أرمـل وأعـاما
 .المرّمل

لم مجلس في أنشدتا إذا زيفها أعـدل بَّـّت قـد : وأقافيـةقال
بَّوزن وأالرماما وأالّرما وأالرمم الرميم يحي الله ما ما ر ترمـل

 .الرفاتا
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أي الرمامـا تعلك عليه ظلت حياما مويسٍل على : ظلتقال
 .بَّه تتملح

 .وأالرمة بَّالروأث الستنجاء عن وأنهي

 .بَّال حبيل : قطُعةرمة الوتد رأس وأفي

 .منه استرما ما البنيان من وأرممت

 .: أصلحهاقوسه وأرما

 .أرمـاما وأحبـل وأالحبـل العظم وأرما

 .بَّمرمتها الرض وأجه من الحشيش ترما وأالشاة

الطُير رءوأسهم على كأّن فأّرموا وأكلمهم : سكتالرجل وأأرما
 .ينبس ل مرما وأهو وأتكلموا

ًا وأكان  .فاه حّرك أي ترمرما ثم ساكت

رميم : أحياالمجاز وأمن جبار كل أغاضـى ترمـرما : إذاقال
 .المكارما

ً أن وأأصله كله أي بَّرمته إليه وأدفعه ًا بَّاع رجل في بَّحبل بَّعير
 .ذلك فقيل عنقه

رّمـة إليهـم دفعنـا حتـى مقّرنة أسرى بَّأّثآرهم : جئناالرمة ذوأ قال
 .: اكتنسهوأاقتمه الخوان على ما ارتم وأمنه تمامه أي القـود

 .كالرمـة تركه أوأ : تعرقهالعظم وأترمم

 .فلـان فرّمـه أمرهـم وأانتشـر

 .نشرك وأرما شأعثـك اللـه وألـّم

ّواه حتى فيه : نظربَّعينه سهمه وأرما  .س
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 .مرموما فلن وأأمر

: تتبعهوأترّممه مرموما الهجر بَّعد خرقاء حبل : هلالرمة ذوأ وأقال
 .بَّالصلح

ّداد بَّن عنترة قال من ن ما ر مترمـم مـن الشعراء غاادر : هلشأ
 .الصدوأر رمان يقتطُف المران صدوأر

رمـان وأيخبـأّن مجلس كل في بَّالعيدان : يخطُطُنالنابَّغة وأقال
ّي  .البَّاء مفاخر يعددن النواهـد الثـد

 .جوفها ما العلف موضع وأهي رمانتها الدابَّة وأملتا

 .حولها وأما السرة وأهي رمانته نتـأّتا حتى وأأكل

وأرمياتا صائبة رمية وأبَّالمرامي بَّالمرماة القوس عن رماه ي ما ر
 .وأالرمايـة الرمـي جيـد وأهو صوائب

 .يده اليد وأرموتا

 .الحدق رماة من وأهو

 .رماه رجل وأهو

 .وأارتموه وأتراموه

 .الغـرض فـي وأيترامـون يرتمون وأخرجوا

" الكنائن تمل الرماء " قبل ثل وأفـي وأرمـاء مرامـاة وأرامـاه
 .القنص : أرميأرتمي وأخرجت

 .الغاراض في : أرمىأرتّمى وأخرجت

 .موضع كل في بَّه مرمى المتاع وأرأيت

 .وأالرمايا الرمية في سهمه وأنفذ
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 .بَّعينه وأرماه بَّالقذى عينه في : رميالمجاز وأمن

 .بَّالفاحشة وأرماه

 .وأخله : تركهغااربَّه على بَّحبله وأرمى

 .: مناضلقومه عن مراما : وأهوالرمة ذوأ قال

 .فرسه ظهر عن وأأرماه بَّه فرمى وأطعنه

 .: ألقاهوأأرماه البعير ظهر عن بَّالعدل وأرمى

 .بَّالنـوى وأرمـى التمر وأأكل

 .بَّالمطُار السحـب أي بَّالسميـة الرميـة وأرمـت

 .القطُر العظيم الخريفّي : السحابوأالرمي

فوارس منهم أتـاك دعـوتا لـو : هنالـكالهذلّي جندب أبَّو قال
 .الصيف مطُر وأهو الحميم أرمية مثل

آخـر رمـّي وأميض سلوة بَّعد هاجه اليماني : حنينآخر وأقال
 .الفساد إلى وأالمر الجرح وأترامى يبـرق الليـل

 .: نصركلك الله وأرمى

صاحبه على يرمي وأهو : زدتاوأأرميت الخمسين على وأرميت
 .وأيرمى

ًا مائة طوى عـرتا إذا بَّالمـور ملّي : حنيكقال أوأ كاد وأقد عام
 .زيادة أي لي قيل ما علـى رميـة هـذا وأفـي رمى

يزيـد أي رميـة صاحب وأهو فضل أي سمعت ما على رمي وأفيه
 .الحديـث فـي

 .وأكثـر : زادوأأرمـى وأرمـى المـال وأارتمـى
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ًا وأرأيـت .المرامي بَّعيد كلما وأهذا : يقصدوأنهالطُائف يرمـون ناسـ

ّية همة وأله  .همته مرمى أبَّعد وأما المرمى قص

 .المرامي بَّعيدة الموامي : هذهوأتقول

عليهما سلطُتك إن أي العراقين على بَّك رميت إن تصنع وأكيف
 .وأوأليتك

دفع ل لنه أرنب هو : إنماللذليل يقال ب ن : رالرمة ذوأ وأقال
 .الرنب في تطُمع القبرة : إنالعرب تقول عندها

طالـب فيهم يراني كأّنما قومي غااب أن لدن : أرانيالعشى قال
ًا الحـق تـرى وأل أهوالها الرنب تفزع : لأحمر ابَّن وأقال أرنبـ
حتى ضب وأل تفزع حتى أرنب بَّها ما يريد ينجحر بَّها الضب
 .ينجحر

ّدعي : وأجدتهموأتقول ّد الرانب مج ًا أشأ  .الرانب من فزع

 .النف طرف وأهي أهانه إذا فلن أرنبة فلن وأجدع

 .الرانب شأم وأقوما

وأالكسية الرنب لون على : أدكنوأمرنباني أرنباني وأكساء
ّية المؤرنب الكساء وأأما : المرانبلها وأيقال بَّالشأّما تصنع المرنبان

 .الرانب وأبَّر بَّغزله المخلوطا فهو

 .مرنبة وأأرض

وأهو الرانح : وألدالمقل على ينادوأن مكة صبيان سمعت ج ن ر
ّي الجوز  .الهند

:وأقال ذاقها من ترنح دهاق لـذة علـى شأربَّـت وأكـأّس ح ن ر
الريح : رنحتالمجاز وأمن اسمدر الطُرف رنح ما إذا ضرب

 .فترنح الغصن
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 .الذكية بَّرائحتها ترنح اللوة وأهو بَّالمرنح وأاستجمر

ّقع بَّالتطُاوأل عليك مال إذا فلن علّي ترنح وألقد  .وأالتر

ّي الغريب أبَّو قال ً علـّي بَّالكلـاما : ترنحالبصر ماجد كأّنك جهـل
 .وأيترنح أمرين بَّين يترّجح وأهو بَّدر آل من

ًا أطيب د ن ر شأـاك شأجـر وأهـو الهنـد عـود وأمـن الرنـد من نشر
 .الـآس أوأ الحنـة أوأ بَّالباديـة

عذب بَّثغر - د الرن قضب من يقضمن : أرجاتاالجعدي وأقـال
قرحة بَّي : خرجتالملك لعبد رجل قال ف ن ر السيال كشوك

ّي : فيقال  .جسدك من موضع أ

سال ما وأهي كنى ما حسن فأّعجبه وأالصفن الرانفة : بَّينقال
تلقنـي مـا متى يلي الذي فرعها وأقيل الفخذين على اللية من

روأادف : لهّنوأتقول وأتستطُـارا أليتيك روأانف ترجـف فرديـن
 .الروأانف منهن ترتّج روأاحف

 .: رءوأسهاالكاما روأانف : علواالمجاز وأمن

ًا عليهـا أشأفـى روأانفا أكمها من عل : وأإنقال ًا طامع ن ر وأخائف
 .روأنقه وأذهب وأبَّهاء حسن أي روأنق له ق

ّدرهوأرنقـه  .صفاؤه هـو الـذي بَّروأنقـه ذهـب معنـاه كـأّن : كـ

 .وأرنق رنق وأماء

ًا : وأقفالطُائر وأرنق  .يمضي ل جناحيه صاف

 .طراءته أي شأبابَّه روأنق : ذهبالمجاز وأمن

ابَّن وأأنشد الضحى وأجـه : فـيتقول كما الضحى روأنق في أتيته
من بَّهجل الضحى روأنق في الطُرف أرفعن : وأهلالعرابَّّي
 .وأفرنده ماؤه أي روأنقه يزينه وأالسيف خصيب وأهو الصلعاء
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 .رنق عيشه في وأما

المعـزى : " رمـدتاوأيقـال وأانتظر توقف أي تعجل وأل وأرنق
 ". ربَّق فربَّـق الضـأّن " رمـدتا " وأ رنـق فرنـق

 .تمضي ل وأاحد مكان في : دارتاالسفينة وأرنقت

 .الرءوأس فوق : ترفرفتالراية وأرنقت

 .وأقوعها : دناالمنية منه : وأرنقتالرمة ذوأ قال

ّيـة : وأرنقـتقال وأفيه الجنـاح دانية البَّطُال على ظل فهـي المن
جعل حيث الطُائر ترنيق من مستعار المنية ترنيق أن جلي بَّيان

التظليل من بَّصفته وأصفهـا بَّـأّن المرنقة الطُير كبعض المنية
 .الجناح وأدنو

 .ينم وألم : خالطُتهاعينه في السنة وأرنقت

ّدالسير وأرنق  .جناحه المرنق الطُائر يمد كما القتل عند عنقه : م

ّنـم المغنـي ترنـم ما ن ر ًا وأرنم وأر له وأسمعت صوته : رجعرنم
ًا ًا حسنة وأرنمة رنيم ًا وأترنم  .وأترنيم

 .هديره في الطُائر وأترنم

 .ترنيم المكاء صوتا وأفي

 .القوس : ترنمتالمجاز وأمن

ّنم ترنمـت عنهـا الرامون أنبض : إذاالشماخ قال أوأجعتها ثكلى تر
 .رنم وأعود الجنائز

تصرعهم وأالقوما رنيم مزهر فيهم الشرب أشأهد : قدعلقمة قال
 .بَّرنمه فأّنطُقته بَّعنمه : نقرتهوأتقول خرطوما صهباء

ًا رنة له سمعت  .وأأرّن رّن وأقد حزينة : صبحةوأرنين
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 .مرنان وأسحابَّة وأقوس وأالسحابَّة القوس : أرنتالمجاز وأمن

 .رنة ذوأ وأعود

ًا له وأرنا إليه رنا وأ ن ر ًا وأظل النظر إليه : أدامارنو  .إليه راني

 .: دائمةرنوناة وأكأّس

وأطرف رنوناة كأّس أطنابَّـه الملـك عليـه : مدتاأحمر ابَّن قال
ّدثنـيالمجـاز وأمـن طمز  .حديثـه إلـى فرنـوتا : ح

 .: تغافلـتعنـه وأرنـوتا

ّيركم أي الطُاعة إلى يرنيكم أن اللـه وأأسـأّل ل إليها تسكنون يص
 .غايرها إلى

 .العرب من سمعته الكواكب يراني شأرف وأله

 .بَّالمطُر : تمّخضتالسحابَّة ترهيأّتا أ ي ه ر

 .الخر من أثقل العدلين أحد : جعلالحمل وأرهيأّ

بَّالعقاب ترهيأّ أضخـت النقمـاتا عنانة : فتلك: قولهالمجاز وأمن
النصر غاماما نشأّ وأتهيأّ الغزوأ على عزما : إذاوأتقول لمجرميها

 .وأرهبوتا وأرهب رهبة منه قلبـي وأفـي رهبتـه ب ه ر وأترهيأّز

ّوأه مرهوب رجل وأهو  .مرعوب منه عد

ّين السنان مرهوب كان : وأقدليلى قالت وأمجذاما - لسان ال وأبَّ
الله إلى وأالرغاباء الله من : الرهباءوأيقال فاتر غاير السري

 .اللـه بَّيـد وأالنعمـاء

 .بَّالخافـة نفسـه : أزعجـتوأاسترهبتـه وأرهبتـه وأأرهبتـه

 .الرهـاب منـه وأقـع إذا الهـاب : يقشعـّروأتقـول
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وأهؤلء الرهبانية بَّين راهب وأهو صومعته في : تعبدفلن وأترهب
 .وأرهابَّنة وأرهابَّين وأرهبة رهبان

في وأارتفعت أربَّه وأقّضى الليل أدبَّبـر : قـدالضباب من رجل قال
رهابَّته فأّصاب وأرماه الرهبـة ديـر مصباح كأّنها الكوكبـه فلكيهـا

لسان طرف كأّنه البطُن على مطُل الصدر في عظيم وأهي
 .الكلب

 .: ذادهـاالحـوض عـن البَّـل : أرهـبالمجـاز وأمـن

 .وأنجدته بَّأّسه الناس عنه وأأرهـب

تلقـح وأجعلـت المال نساقيها الحرب إذا : إناجرما من رجل قال
المزاد كأّفـواه شأـزر إبَّغـال طعـن النـاس عنا يرهب تحتال ثـم

وأإنما الكلما فصيح من وأهو المال عليهـا ننفـق أي الشلشال
 .الستعارة ملح فّصحه

 .بَّك أسترب : لمبَّك أرهب : لموأيقال

 .: أثارهالغبار وأأرهج الرهج ثار ج ه ر

 .الخيل حوافر وأأرهجت

 .بَّينهم الفتنة : أثارالقوما بَّين فلن : أرهجالمجاز وأمـن

 .رهج فيه وأله لهج بَّالشر وأله

 .وأالصخب الكلما في وأأرهجوا

 .المطُر : كثيرمرهج وأنوء

نوء لها يكون حسرة للقلب منك دار كل : ففيالهذلي مليح قال
 .بَّالمطُر : همتالسماء وأأرهجت مرهـج العين من

ًا وأرأيته كذا لمر إرتهز ز ه ر وأنشط وأاهتز له تحّرك إذا له مرتهز
 .وأغايره الجماع في الحركة وأهو الرهز من
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 .منتهز وألفرصه مرتهز للطُمع : فلنوأتقول

بَّنيـت وأإذا محكـم بَّرهص المنسحق الجدار أصل أصلح ص ه ر
ًا  .السفل عرقـه وأهـو رهصـه فأّحكـم جـدار

 .جيد رهاص وأفلن

رهيص وأدابَّـة فـأّدوأاه حجـر حافرهـا بَّاطـن : شأدخالدابَّة وأرهصت
 .رهصة وأبَّه راهص وأأصابَّه

 .وأأسسه : أثبتهالشيء : أرهصالمجاز وأمن

ًا ذلك وأكان ّوة إرهاص  .للنب

ًا الله وأأرهص ًا : جعلهللخير فلنـ ًتى له معدن  .وأمأّ

 .: مراتبمراهص فلن على فلن وأفضل

 .الملك عند فلن مرهصة وأكيف

أقـواما وأفضـل العلى تركك أخراهم في بَّك : رمىالعشى قال
ًا عليـك  .الرهصة من وأهو : لمهوأرهصه مراهص

ساقه في وأقدح غامصه إل أحد عنده ذكر ما : فلنوأتقول
 .وأرهصه

 .رهص كأّنما مكانه يبرح : لرهيص أسد وأفلن

 .العشرة إلى الثلثة من وأهم رهطُك هؤلء طا ه ر

قتل حين عنه تعالى الله رضي عثمان أخو عقبة بَّن الوليد قال
من الدار في ما بَّقبض وأأمر وأجهه تعالى الله كرما علّي وأبَّويع

ّنـا هاشأـم : بَّنيوأغايره السلح ل الّصفا كصدع بَّيننـا كـان وأمـا إ
قاتله علينا سواء وأسالب قاتلن رهط ثلثـة شأاعبه الدهر يرأب

ّد رهيف سيف ف ه ر وأسالبه رهافة رهف وأقد وأمرهف الح
 .الصقل وأأرهفه
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 .: دقيقـهالجسـم مرهـف : رجـلالمجـاز وأمـن

 .علينا وأأرهفته لسانك علينا شأحذتا وأقد

 .لك أقول لما ذهنك غارب وأأرهف

 .منـه : دنـارهقـه ق ه ر

ّلـى " وأإذا  ". فليرهقه شأيء إلـى أحدكـم ص

 .الصيد الكلب وأرهقت

 .الخيـل وأأرهقناهـم

 .للحلم : مدانمراهق وأصبـّي

ًا الضيوف يرهقه : مضيافمرهق وأرجل  .النار وأمرهق كثير

ّعن غاير - لوأاء ال في يحمد النيران : وأمرهقزهير قال القدر مل
البلد تلع خيـر كما المرهقون الرجال : خيرهرمة ابَّن وأقال

:الصلة وأأرهقوا الصلة وأرهقته الدين : رهقهالمجاز وأمن أكلؤها
 .تفـوتا تكاد حتى وأقتها آخر إلى أخروأها

 .المرهقـة العصيـر فـي البلـد أتينـا وأقـد

 .فأّسرعـوا الليـل أرهقكـم وأقـد

ًا الظهر وأصلـى ًامراهق  .للفواتا : مداني

ًا مكة دخل إذا سعد وأكان  .يطُوف أن قبل عرفة إلى خرج مراهق

 .انتفاخ في : رخاوأةرهل فيه

ًا فلن وأأصبح ً مهبج النوما كثرة من محاجره انتفخت : قدمرهل
 .النوما رهله وأقد
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:رهمة وأوأقعت وأالرهم بَّالرهاما : جاءتاالسماء أرهمت ما ه ر
ّينة مطُرة  .القطُـر صغيرة ل

 .مرهومة وأروأضـة

ًا الصبا فيها معجت حنوة أعالي من نفحة : أوأالرمة ذوأ قال موهن
 .الرض رهمت وأقد مرهوما وأالروأض

 .البوادي مراهم الغوادي : مراهموأتقول

 .أخصبهما : فيجانبيه أرهـم فـي فكنا بَّفلن وأنزلنا

فرهنته وأاسترهنني وأالرهن وأالرهان وأالرهون الرهن قبض ن ه ر
كذا على وأراهنته مني فارتهنها إياه وأرهنتها عنده وأرهنتها ضيعتي

ًا يوما وأسبق الرهون تواضعا إذا عليه وأتراهنا وأمراهنة رهان
 .الرهان

 .: متساوأيينرهـان فرسـي : جـاءاالمجـاز وأمـن

 .له ضامن أنا أي بَّه وأرهينة بَّكذا رهن لك وأإني

ّي إني لهـا رهن النضائـب ذا الفيـح وأحوضها وأصاحبي لها وأدلو
ّي ّفي : إنوأقال الكـاذب غايـر بَّالـّر رهينة وأرجله بَّالرضا رهن لك ك

ّيدة أي  .مق

ّي قال رهينة وأرجلي ليلي طرقت : لقدالعكلّي أسد بَّن السمهر
وأرهينة وأرهين بَّكذا رهن وأفلن سلمها إل السجن في راعني فما

نفس     كل " " رهين     كسب     بَّما     امرئ     كل " بَّه : مأّخوذبَّه وأمرتهن
 .عمله رهن " وأالنسان رهينة     كسبت     بَّما

 .الموتا رهائن وأالخلق

تراب ذي رمس رهينة كويكب نعف بَّالنعف الذي : أبَّعدقال
 .استماتا إذا المنية يده وأرهن وأجندل
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تواكل حين وأحملت معلما المنية يدي رهنت : وألقدالخطُل قال
 .: دائمةراهنة اللـه وأنعمـة الحمال

ّدلك راهن الشيء وأهذا  .: مع

الطُعاما لضيفه وأأرهن تنقطُع ل : دائمةراهنة وأكأّس راهن وأطعاما
 .: أجامهماوأالشراب

 .وأأقاما : ثبتبَّالمكان وأرهن

 .وأألزمه إياه ضمنه القبر الميت وأأرهن

ًا     البحر     وأاترك " ًا رهو ٍه وأعيش هو كما ": ساكن  .ساكن :را

 .قائمين ماءين بَّين هجوبَّة وأقيل

 .حوله ما وأارتفع الرض من اطمأّن ما وأالرهو

ٌو الله : سبحانفقال فالج بَّأّعرابَّي وأمّر وأالرهوة سنامين بَّين ره
 .مثله

ًا : طلعوأيقال  .التل نحو وأهو وأرهوة رهو

ّلىالرمة ذوأ قال ّلى كما : يج أقنى الطُير من رهوة رأس على ج
ًا الخيل وأجاءتا أزرق الطُل ينفض  .: متتابَّعةرهو

ًا بَّالشيء وأأناه ًا رهو ًا : أيسهو ً عفو  .فيه احتباس ل سهل

ًا : يمشينقال العجاز على الصدوأر وأل خاذلة العجاز فل رهو
ّوأأتا أ وأ ر تتكل  .كذا الرأي من فرأيت المر في ر

ّية  .العزيمة ثم وأالروأ

 .روأية لفلن وأليس

 .الّروأايا أهل إل الّروأايا على يقف وأل
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ّيه بَّديهة وألهم ّيه العلم من وأقلوب وأروأ  .روأ

غادا بَّه تعاب جهل في خير وأل روأية بَّغيـر رأي فـي خيـر : وألقال
تكبد الذي اللبن وأهو وأالمروأب وأالّروأب الرائب سقاه ب وأ ر

ّنى دوأايته وأكثفت : رائبله قيل أدرك إذا الصمعي وأعن مخضه وأأ
 .مخض وأإن السم هذا يلزمه ثم

ًا سقاك : أيوأأنشد بَّعد الناقة لزوأمه في العشراء وأنحوه مخيض
ًا يـروأب اللبـن راب وأقـد العشرة الشأهر مضي ًا روأبَّـ  .وأرءوأبَّـ

ّوأبَّوه وأقد خميرته وأهي ليروأب الروأبَّة فيـه وأطـرح في وأأرابَّوه ر
 .فيه يخمر الذي وأعاؤه وأهو المروأب

عامـر مـن : عجيـز" وأقال مروأب سقاء مظلوما " أهون مثل وأفي
في ما يظلم أن تبغض الكلب عقور الوجـه غاليظـة جندب بَّن

بَّذا مرحبا ل عثجـل ابَّن مروأب الجراد : طوىآخر وأقال المـروأب
ّفت فأّكله رعيه على وأقع أي المقبل الجراد فطُوي إبَّله ألبان فج
 .المجازي السناد في حسن موقع وأله مروأبَّه

النعاس مخالطُة من النفس خاثر كان إذا لرائب : إنهالمجاز وأمن
 .وأثقله وأجهه في ذاك ترى فيه وأتبلغه

 .أنوك في كنوكى أروأب جمع : هووأقيل روأبَّى وأقوما

نياما روأبَّى القوما فأّلفاهم مر بَّن تميم تميم : فأّمـابَّشر قال
 .نفسه وأرابَّت الرجل وأأراب

 .وأرأيـه عقله : اختلطفلن وأراب

 .مجتمع عقل أي روأبَّة لـي ليسـت غالـاما ذاك إذ وأأنـا

 .فرسك روأبَّة وأأعرني

مـا وأهـي الروأبَّـة بَّاقي وأفرس جمامه في مائه من اجتمع ما وأهي
ّوة مـن فيـه  .الجـري علـى القـ
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الليل من ساعة عنـا اكسـر أي الليـل روأبَّـة مـن عنـا وأهـرق
 .منه للمستعار ملحظة وأفيـه

 .حوائجهم من إليه أسندوأا : بَّماأهله بَّروأبَّة يقوما ل وأفلن

 .: معيرائب وأرجل

دمه : يغلييقال كما للقتل تعّرض إذا دمه راب فقد الرجل وأدع
 .يمخـض أن وأحـان خثـر الذي بَّاللبن شأبه

" وأعليـك عنـه تعالـى اللـه رضـي بَّكـر أبَّـي حديـث وأفـي
خير فيه بَّما عليك " يريد منها الرائب وأدع المور من بَّالرائب
: الوألوأقيل كالمخيض فيه خير ل ما وأدع زبَّدة فيه الذي كاللبن

 .الريب من وأالثاني الرءوأب من

ًا يروأث الحافر راث ث وأ ر  .روأث

روأثـه أنفـه بَّروأثـة فأّلصق لوثه ذوأ نصرتك عن لن : إنوأتقول
 .الرعاف يقطُر حيث الرنبة طرف وأهـي

 .النف : ضخممروأث وأرجل

ّوأجت ج وأ ر ّوزتهاوأالسلعة الدراهم ر ًا تروأج وأراجت : ج  .روأاج

 .له روأاج ل أدب في خير وأل

 .روأحاني الله خلق الملئكة ح وأ ر

 .نسيمها بَّرد وأهو الشمال روأح وأوأجدتا

 .راحة وأليلة راح وأيوما

 .راحه فيها للمكروأب راحه ليلة : هذهوأتقول

 .الريح : ضربَّتهالغدير وأريح

 .مروأح وأغاصن
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ًا أسـرع البيـن يـوما لعينـك مـروأح وأهـو الممطُـور الفنن من وأاكفـ
السبع وأاستروأح البطُن في الرياح يكثر : نفاخمرياح وأطعاما

 .الريح : وأجدوأاستراح

 .ريحي : وأجدالصيد وأأروأحني

ًا منه وأأروأحت  .طيب

 .ريحه : تغيروأغايره اللحم وأأروأح

 .الريح في : دخلواالقـوما وأأراح

 .: تنفسالنسان وأأراح

ًا يصف القيس امرؤ قال تريح فمنه الضباع كوجار منخر : لهافرس
 .: بَّنفسهبَّروأحه النار وأأحيا تنبهر إذا

لها وأاقتته بَّروأحك وأأحيها إليك ارفعها لها : فقلتالرمة ذوأ قال
يـرح " وألـم الجنـة رائحـة يـرح " ل الحديث وأفي قـدرا قيتـة

 .يخـف وألـم يـرد لـم بَّـوزن

 .بَّالمروأحـة عليـه وأروأح

 .بَّنفسه وأتـروأح

 .الريح مهب وأهي بَّالمروأحة وأقعد

 .دهنـك وأروأح : مطُيبمروأح وأدهن

وأقـد التراوأيـح بَّهـم : يصلـيمسجدكم في بَّالناس يـروأح وأمـن
ًا بَّهـم روأحـت  .تروأيحـ

 .فاستـراح التعـب مـن وأأرحتـه

 .حديثه إلى وأاستروأحت

 .منه فاستريح ماتا أي فأّراح : أراحوأتقول
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 .الراح وأشأرب

 .بَّالراح وأدفعوه

 .عملين بَّين وأراوأح

 .رجليه بَّين يراوأح وأالماشأي

 .الحقاب وأتراوأحته

وأتراوأح البلى طول معارفهـا محا الديار : حّيالزبَّعري ابَّن قال
 .بَّالمعـروأف ليتراوأحـان يديـه وأإن الحقب

ًا بَّيوتهـم إلـى وأراحـوا ّوأحـوا روأاحـ ّوأحوهـا إليهـا وأتر  .وأتر

 .وأأراوأحه أغااديه وأأنـا

ّوأحوها نعمهم وأأراحوا  .وأر

 .الصمعـي عن : عشيةرائحة وألقيته

عقـل رائحـة صرعـان وأطـن ع يثنيه نازع : كأّننيالرمة ذوأ قـال
 .فسرهما ثم الثواني مـن ضربَّـان أي وأتقييـد

ّين أروأح وأرجل  .الفحج دوأن وأهو الروأح بَّ

 .القعر : قريبةروأحاء وأقصعة

 .بَّالورق : تفطُرروأح من يراح وأراح الشجر وأتروأح

ًا : وأأكرماقال وأمن تروأح العضاه إن لعاقبة لحاجة أتاك إن كريم
ًا جاء إذا دما رائحة وأجهه في وأما : أتاناالمجاز  .فرق

 .: دوألتهمريحهم وأذهبت

 .فاغاتنمها رياحك هبت وأإذا
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 .: وأقورالريح ساكن وأرجل

من بَّقيت إذا العشي من وأبَّأّروأاح العشّي من بَّرياح وأخرجوا
 .بَّقايا العشّي

 .وأأروأاح رياح النهار من وأعليه فلن وأأتى

ّدي قال العشّي سدف من وأعلّي نظرة بَّالقوادما رأيتك : وألقدالس
 .وأاستراحة سهولة : فسوأروأاح سراح في ذلك وأافعل رياح

ًا     إليك     أوأحينا " وأ القرآن وأهو وأروأحه الله بَّذكر وأتحابَّوا " روأح
 .بَّالمعروأف لتراحان يديه وأإن له وأراح للمعروأف وأارتاح

كما للمعروأف يهتش أن وأهو بَّالرحمـة لعبـاده تعالـى الله وأارتاح
تسرع كما يسرع أوأ وأاهتز بَّالورق تفطُر إذا وأالنباتا الشجر يراح
 .المرسلة كالريح فلن :تقول كما هبوبَّها في الريح

ّفانبَّالرمي لتراحان يديه وأإن  .: تخ

وأقال النصال عجاف القداح خواظي بَّمحشورة يداه : تراحقال
أي الظلما مقباس مثل سنان فيه يرتاح مـارن وأأسمـر :النابَّغة

 .يهتز

 .أريحية وأفيه أريحي وأرجل

 .: أعطُاهحقه عليه وأأراح

بَّعض روأيد د ي وأ ر همه عازب الليل أراح : وأصدرالنابَّغة وأقال
 .وأعيدك

نادبَّـه قـاما قد بَّالضّحاك كأّنك جيادنـا بَّالعراق نصاهل : روأيدقال
ًا وأامش  .روأيد

 .روأد على وأامش مشيتك في وأأروأد
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على يمشي ثمل كأّنها خطُوتها البطُحاء تثلم ل : تكادالهذلي قال
 .الهبوب : سهلةرادة وأريح روأيداء وأل هويداء أمره في وأما روأد

 .كذا منه وأأردتا

 .فعلت ما إلى أردتا وأما

 .عليه : حملهالمر على وأأراده

ًا وأراد  .وأذهب : جاءروأدان

 .اليوما منذ تروأد أراك وأمالي

ًا المرعى في النعم وأراد ّددرياد  .: تر

 .مرادها في وأهي

ًا وأبَّعثنا  .وأيرتاد الكل لنا يروأد رائد

 .الروأاد وأتباشأرتا

 .جاراتها بَّيوتا إلى : اختلفتتروأد رادتا وأقد رادة وأامرأة

 .بَّالمروأد وأكحلة

 .يدها وأهو بَّالرائد الرحى وأأدار

طحينهـا فطُـار قنباهـا تنفـس الرحى رائد تيمية قبضت : إذاقال
 .فست أي

إذا بَّالرسن مشدوأدة حديدة وأهو المروأد في وأالبازي المهر وأدار
 .معه دار دار

هي إذا بَّينها تسمع البَّصار شأخص : علىمرداس بَّن عباس قال
ً أي عزفا مراوأدها في جالت  .صهيل

ّدد الرزق : تطُلبتستريد وأالطُير  .طلبه في تتر
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وأكـور فـي وأتـأّوأي تستريد الطُير : وألهصرمة بَّن قيس أبَّو قال
 .عليه أقدر فلم جميلة ريدة بَّكل وأأردته الجبال آمناتا مـن

من يستقر لم إذا وأساده راد وأقد الوساد رائد : فلنالمجاز وأمن
 .هم أوأ مرض

راد القوما رئيس أهذا زجله خمـع رأتا لمـا لـه : تقـولقال
ّوأاد مـن وأأنـا وأمرتادهـا حاجـة رائـد وأأنـا وأسادها  .الحاجـاتا ر

 .الريـح مـراد وأهـذا

ًا وأإن  .لمثله لمستراد فلنـ

فيه الرض من جانـب لـي امـرأ كنت : وألكننيالنابَّغة قال
 .مستراد عليه ما مستراد : هووأتقول وأمذهب مستراد

 .لبثتهم إذا حاجتنا وأأرادتنا

 .وأراوأغاه عنها : خادعهنفسه عن وأراوأده

 .ينقض أن يريد وأالجدار

إذا بَّأّعراضها المائحاتا : منالفرس يصف مقبل ابَّن وأقال
 .العرق يريد اغاتسال أرادا الحالبان

ًا رزتا ز وأ ر ّدرتـه : جربَّتـهعنـده مـا وأرزتا فلنـ رزته وأكم وأق
ًا ًا عنده أر فلم روأز  .فوز

ّوأز ّوأأ إذا نفسـه فـي وأكلمـه رأيـه وأر  .وأترتيبـه تقديـره فـي ر

 .وأأصلحتها عليها : قمـتضيعتـي وأرزتا

 .صناعة كل أهل راز وأكذلك : رأسهمالبنائين راز وأهو

عليهمـا وأسلمـه تعالـى الله صلواتا جبريل نوح سفينة راز وأكان
 .أتقنهـا حتـى الصناعـة راز وألنـه يصنعـه مـا يـروأز لنـه
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شأائك في كشاك رائز وأأصله الخبر من : خبيرللعالم يقال كما
 .ساسـة فـي كسائـس رازة على جمع وألذلك

أكف يرضي دينار وأهذا مقداره يعلم حتى : وأرزنهالدينار وأراز
 .الرازة

ّي وأعليه وأخرج رازي تصغير الطُيالسة من ضرب وأهو روأيز
ّي إلى منسوب  .الر

في وأالشخص بَّأّربَّعة جبته الروأيزي كأّثناء : وأليلالرمة ذوأ قال
ّي وأأعيـس صارما وأأبَّيض علفي أحم وأاحد العين ماجد وأأروأع مهـر

" وأ وأرياض وأروأضاتا وأرياض وأروأضـاتا روأضـة بَّأّرضـه ض وأ ر
ّوأض روأضة في بَّيضة من أحسن  .الرض الغيث " وأر

 .رياضـه : كثـرتاوأاستـراض المكان وأأراض

 .دابَّته وأارتاضـت رياضـة الدابَّـة وأراض

 .المشي يمهر وألم الرياضة يقبل : لمريض وأمهر

 .: عسيرريض وأناقة

ذلول الرحيل معاوأدة كانت ياسرتهـا إذا ريضها : فكأّنالراعي قال
من روأضة وأمجلسك وأغادير روأضة في عندك : أناالمجاز وأمن

 .الجنة رياض

ما الماء من فيه اجتمع إذا وأاستراض وأالحوض الوادي وأأراض
 .ماء من روأضة وأفيه أرضه وأارى

تحسينها في بَّالروأضة شأبهت نضوتـي منها سقيت : وأروأضةقال
 .وأتزيينها الوادي

 .بَّالتقوى نفسك وأرض

 .له فارتاضت الصعبة القوافي الشاعر وأراض
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الرياضة وأسهل الرياضة لصعب وأإنه ثقته إذا رياضة الدّر وأرضت
 .الثقب أي

أعناقهـن تكـن لم وأإن حجة كل في الدر صعاب : يرضنلبيد قال
 .تحكم : لمريضة وأقصيدة عواطـل

 .تدبَّيره يحكم : لمريض وأأمر

 .فيه يدخله حتى : داراهالمر على وأراوأضه

 .منه وأارتعت وأروأعته رعته ع وأ ر

 .البين وأروأعاتا الفراق روأعة وأأصابَّته

روأعاتا قبل وأمن العوائق قبل الجوف أهل حّي : ألجرير قال
 .خلـدي : فـيروأعـي فـي ذلـك وأوأقـع المفارق الحبيب

 .إليه عاد ثم شأيء إلى ذهـب إذا روأعـه إليـه وأثـاب

 .روأعاء وأناقة روأعاء وأامرأة أروأع وأرجل

 .الروأع ذكاء وأهو

ّدتا بَّجبليهـا : رأتنـيناقته يصف قال الحبل وأفي مخافـة فصـ
وأفرس عطُل الوجه حرة الفؤاد روأاع وأناقة فروأق الفؤاد روأعاء
 .روأاع وأرجل

 .الحرب أي الروأع : شأهدالمجاز وأمـن

 .بَّجماله الرائي : يروأعرائع وأفرس

 .: رائقرائع وأكلما

 .وأروأع روأائع وأنساء رائعة وأامرأة
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تمّشـى حقبـة كـان فقد مغناه يقو : فإنربَّيعة أبَّي بَّن عمر قال
إل شأعرتا ما بَّمعنى مجيئك إل راعني وأما روأع المدامع حور بَّه
 .بَّه

ّوأاغ ثعلب هو غ وأ ر ّوأاغاة ثعالب وأهم ر  .الثعلب روأغاان يروأغ وأهو ر

 .الحق عن يروأغ : فلنالمجاز وأمن

 .رائغ زائغ وأطريق

ًا أراك وأمالي ًا المنهج عن زائغ  .البَّلج الحق عن رائغ

 .خفية في عنه عدوأله كان إذا إل كذا عن : راغيقال وأل

 .أداوأره أي إليه راغ فما المر هذا على أراوأغاه وأمازلت

تتبعه وأهي وأهكـذا هكذا الصيد ذهب إذا الصيد العقاب وأأراغات
 .المر : إراغاةوأمنه الروأغاان على حملته وأحقيقته

 .لي حاجة أريغ : مازلتيقال

مـن كطُلـب شأديـد طلـب وأهـو أجـدك فلـم منزلـك فـي وأأرغاتـك
ّليه ل وأهـو المطُلـوب منـه يستفلـت  .يخ

:تقول كما : مصطُرعهمروأاغاتهم وأهذه وأتراوأغاا : صارعهوأروأاغاه
 .: لمتمرغاهاالدوأاب مراغاة

 .الطُين في وأتروأغ التراب في : تمرغوأيقال

ّوأغ  .إياه شأربَّها حتى فيه : قلبهاالدسم في اللقمة وأر

 .بَّروأقه طعنه

 .أوأله وأهو وأريقه الشباب روأق : مضىالمجاز وأمن

 .وأريقه الضحى روأق في وألقيته
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 .المطُر ريق وأأصابَّه

 .: لسيدهمفلن بَّني روأق وأفلن

 .منهم : رأستقول كما الناس من روأق وأجاءنا

صوب الغيث من وأساقـه تميم من روأق : وأأصعدالصمعي وأأنشد
 .مقدمه وأهو بَّيته وأروأاق بَّيته روأق في وأقعدوأا مصايره أسقيته

 .نـزل إذا وأروأاقه روأقه فلن وأضرب

" ضـرب عنهـا تعالـى اللـه رضـي عائشـة حديـث وأفـي
ّد روأقـه الشيطُـان ّوأق أطنابَّه وأمـ  .روأاق له : جعلالبيت " وأر

 .الروأاقان تقابَّل إذا مراوأقي جاري وأهو

 .الحاجب وأهو العين روأاق زجاء وأهي

روأاقها جعد الرمل مهاة كعيني بَّمقلة القلوب وأحشّي : تصيـدقال
 .أروأقته وأألقى أروأاقه الليل وأضرب

 .مسدوأل الليل وأروأاق وأأتيته : أظلمالليل وأروأق

وأأخرتا بَّالمطُر : دامتكذا بَّمكان أروأاقها السحابَّة وأألقـت
 .: مطُرتاأروأاقها السماء

 .: دمعـتأروأاقهـا العين وأأرخت

 .عليه : حرصأروأافه الشيء علـى الرجـل وأألقـى

 .عدوأه : اشأتدأروأاقه الماشأي وأألقى

ًا وأرأيت  .البهت كروأاق منه نادر وأهو السحاب من روأاق

ًا للناظرين بَّوارقه تجلو مرتجز ظل : فـيالراعي قال تحته روأاق
لهـا يعفـو ل روأقيـن بَّـذاتا لكـم ذمتـي فرهن هلكت فإن نضد
 .الكبر من أسنانه تحاتت إذا روأقه فلن وأأكل أثـر
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ً وأعلـاه : تقدمهفلن على فلن وأراق  .فضـل

تروأق العضاه أفنان كّل على مالك سرحة أن إل الله : أبَّىقال
وأبَّهائها بَّحسنها - ن الحسا البيض على : راقتالرقياتا ابَّن وأقال

 .عينـي فـي وأعـل : أعجبنـيالشـيء وأراقني

 .وأفرهـة كفـاره رائـق جمـع روأقـة شأبـاب وأهـؤلء

ّين أروأق وأرجـل مع السفل على العلى ثناياه إشأراف وأهو الروأق بَّ
 .طول

 .روأق وأسنواتا روأقاء وأسنة

 .أوأرق ذئـب كأّنـه أروأق عـاما فيهـم وأعـاث

ّيرهالشـراب وأروأق ًا : ص وأتـروأق الشـراب راق وأقد بَّالتصفية رائق
 .: خالصرائق وأمسك رائق وأشأراب

في قذاة ل حتى تروأيقها في : بَّالغالحب كأّس مروأق وألفن
الرحال راوأوأق : وأمكةقوله في الحسن أبَّو أحسن وألقد رحيقها
ّدرا منهم شأئت من وأخذ مصفى فهاكه في لفلن فلن وأروأق مك
 .يريدها ل وأهو سومها في رفع إذا سلعته

ّوأاهالدهن من رأسه روأل  .: ر

ّوأل ّوأل وأبَّالدما بَّالسمن الخبز وأر  .ليبول : أدلىالفرس وأر

ّوأل  .لعابَّه وأهو روأاله فيها : سالمخلتـه في وأتر

 .بَّالروأاوأيل أسنانه وأظهرتا

 .راوأوأل فهو لسن رديف سّن : كلحاتم أبَّو قال

ًا حلقها في أضعفت : أسنانهاقال ًا مظهـراتا عدد جميعـ
 .المراما بَّعيد المقاما ثبت هو ما وأ ر بَّالروأاوأيـل
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ّوأما وأهم روأما الشيء راما وأقد  .عنه نوما غاير له ر

ّوأمته يفعل أن يروأما كان وأما  .يروأمه : جعلتهفر

ًا الماء من روأي وأقد روأاء وأهم ريا وأهي ريان هو ي وأ ر وأارتوى ري
ّوأاهـا إبَّلـه وأأروأى وأتروأى  .وأر

 .ري فيه : للواردوأروأي روأاء وأماء

السقاء بَّعيـر وأهـو عليه يستقى راوأية وأله ماء من راوأية وأعنده
 .الروأايا وأالجمع

" وأهي فاقه الماء إلى فمالي الثقافة من " أروأى مثل وأفي
 .الضفدع

 .لهم : استقيتوأروأيتهم لهم وأروأيت أهلي على وأارتويت

 .فلـان يـا لنا وأاروأ

 .الحمـال بَّـه تشـد الـذي الحبـل وأهـو بَّالـروأاء الحمـل وأشأـد

 .حمله عليه : شأددتاوأأروأيته بَّعيري وأروأيت

من الخل : أقبلتهاوأقال بَّالروأية بَّعضهم فوق وأشأـد وأروأيت
:صاحبي وأراوأيت تنطُلق وأهي عليها لروأي إني مصعدة شأوران
 .الروأاء معه شأددتا

 .وأاحد روأي على وأالقصيدتان

 .: معروأقوأظمآن اللحم : كثيرريان : وأجهالمجاز وأمن

 .منه روأاء وأهم العلم من ريان وأهو

ًا وأشأرب ًا شأربَّ  .روأي

 .القطُر : عظيمروأي وأسحاب
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 .روأية وأكأّس

 .الفتـل شأـدة مع وأغالظت قواه : كثرتاالحبل وأارتوى

 .وأاستـوتا : غالظـتمفاصلـه وأارتـوتا

 .وأاستوى ارتـوى حتـى يعلفـه وأمـازال

ًا وأله صفة الطُيب من روأيت التي البالغة الريح وأهي طيبة ري
 .غاالبة

ًا أن : فلوالمتلمس قال ًا بَّخيبر محموم ّياها تنشق مدنف لقلع ر
 .وأروأيت المر هذا من وأشأبعت صالبه

 .وأكرهته مللته إذا النوما من وأروأيت

ًا رأسي وأأروأيت ّوأيته دهن  .وأر

ًا وأإن  .الحمالتا روأايا فلن وأينو : حاملهاالدياتا لراوأية فلن

ًا : وأكنـاالكميت قال المبسل الجار يثق بَّنا المئين روأايـا قديمـ
الحمل يكـره إذ أثقالنـا لنا يحملون روأايا : وألناشأأّس أبَّو وأقال
قولهم من : حملهالحديث وأروأى للحديث راوأية : هوقولهم وأمنه

الحاديـث روأاة وأهم مروأي وأحديث يحملـه أي المـاء يروأي البعير
 .المـاء : روأاةيقـال كمـا : حاملوهـاوأراوأوأهـا

 .لها راوأية : صارتافراخها القطُـاة وأروأتا

ًقى : تروأىأحمر ابَّن قال الشمس تصهره صفصـف في ألقي ل
عليه يثروأى ل وأفلن عليه : كذبالكذب عليه وأروأى ينصهر فما

 .كذب

 .روأايته على : حملتهالحديث وأروأيته

 .يروأيه من إل يروأيه ما عطُشان : التعلموأتقول
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 ". فيه     ريب     ل " ب ي ر

 .وأأرابَّني كذا منك وأرابَّني

 .مريب وأفلن

 .وأريب ريبة ذوأ وأهو مريب أمر وأهذا

ّيبت وأاستربَّت بَّه وأارتبت  .وأتر

ًا يصف العجاج قال ريب وأأصابَّه تريبـا أوأ الصواتا : وأاستمعثور
 .المنون

 .وأالسلمة المن في له يشك ما بَّه تفعل : لبَّشيء تربَّه وأل

" ريثا تعقب عجلة " رب مثل وأفي خبرك علّي راث ث ي ر
 .استبطُأّته :وأاسترثته

ًا عاجـزا ل أروأع : فشمـرقال ًا وأل جبان ً مستراثـ فلن وأما خـذوأل
 .النصرة بَّمستراث

 .استرثته فما استغثته : قدوأتقول

 .بَّك بَّطُأّ وأما ريثك وأما وأريث رائث وأهو

 .النظر : بَّطُيءالعينين مريث وأرجل

 .كذا قال ريثما إل لفلن قعدتا وأما

 .أتكلم ريث إل لموعظتي يستمع وأما

ريث إل ثوائي وأما يواصلنـي ل ممـن أنـا مـا : فقلـتالراعي قال
في ناتئة حروأف وأهي ريود وأذوأ حيود ذوأ جبل د ي ر أرتحل

 .أعراضه

ٌد وأبَّدا  .الجبل من ري
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 .: لينةوأريدانة وأرادة ريدة وأريح

 .وأمريش مريش سهم ش ي ر

 .ريشاتا ثلث السهم وأريشت يريشه راشأه وأقد

ًا : رشأتالمجاز وأمن فارتاش إليه بَّالحسان جناحه : قويتفلن
 .وأتريش

يريش من الموالي فخير بَّريتني قد ما طال بَّخير : فرشأنيقال
عند وأاصطُنع فرش لنفعهم الرجال مختار كنت : إذاوأقال يبري وأل

ًا غانى بَّعد الفقر بَّدار أحل قد كم ترمي بَّهم الذين راش وأكم قوم
ًا ًا يريش إقتار بَّعد قوم رائش من لله بَّهـم آخريـن وأيبـري قوم

أشأاعره بَّالبهمى الريح : وأراشأتالقطُامي وأقال بَّـار وأمـن عمروأ
ًا المفتـول كالمسـد فـآض  .السفا فيها غارزتا أي إحناق

راش أثأّب ذرى كأّنهـا مـّي أظعـان ترى هل : ألالرمة ذوأ وأقال
ًا وأقال شأكيرها الغصون إذا حقهـا دوأن لهـا مكتـوب : أفانينأيض

تماما دوأن الثكل لها مكتوب أي بَّالثكل الحجاجين راش حملها
ًا اللباس الله وأجعل الحمل ً : زينةريش عليكم     أنزلنا     قد " وأحمال
ًا ًا     سوآتكم     يواري     لباس هو الذي الريش من " مستعار وأريش

 .للطُائر وأزينة كسوة

زيارتكـم كانت وأإن معكم وأهـواي منكـم : فريشـيجرير قال
" وأهو وأالرائـش وأالمرتشـي الراشأـي اللـه وألعـن " لمامـا

 .هذا مال من هذا يريش الذي المتوسط

 .وأشأارة حال وأحسن : لباسرياش له وأفلن

ًا وأجهه تعالى الله كرما علّي وأاشأترى :فقال دراهم بَّثلثة قميص
 .رياشأه من هذا الذي لله الحمد

 .: بَّرحالهابَّريشهـا عصافيـره مـن بَّمائـة النابَّغـة النعمان وأأجاز
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ًا أسنمتها في يجعلون الملوك كانت وأقيل حباء أنها ليعلم ريش
 .ملـك

 .: مسهمكقولهم مريـش وأبَّـرد

وأالمراجل المريـش عصـب عشية كـل : يركـضالعشى قال
خفة : يرادالسناما مرهفة اللحـم لمريشـة : إنهـاللناقـة وأيقـال
من وأهو ريشة من : أخفقولهم من الهزال من وأقلته اللحم

 .المسك اللطُيف المجاز

 .: أضعفهالسقم : راشأهوأقالوا

 .كشاك فاعل أوأ فعل وأهو : خوارراش وأرمح

لفقين بَّذاتا ليست ملءة وأهي ريطُتها تسحب خرجـت طا ي ر
وأالرياطا الريط يسحبن وأهن : ريطُةلين رقيق ثوب كل وأقيل

 .وأالقصب الخز وأريطُاتا

ً : خرجالمجاز وأمن  .الظلماء بَّريطُة مشتمل

 .الحمد رياطا يجر وأهو

 .الريع كثير طعاما ع ي ر قومـه دار في الحمد رياطا : يجرقال

 .تعالـى اللـه وأأراعهـا : زكـتوأراعـت الحنطُة وأأراعت

 .زروأعهم : زكتالعاما هـذا النـاس وأأراع

 .الرض من المرتفع وأهي رفيعة وأريعة رفيع بَّريع وأنزلوا

 .بَّقيعه كسراب وأملكهم ريعه بَّكل : يبنونوأتقول

 .: رجعتإليه فراعت الراعي بَّها فصاح البَّل وأهربَّت

 .يريع أن فأّبَّى وأوأعظته

 .لصوتك يريع وأل لكلمك يريع ما وأفلن
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ًا : لزجرتالبيد وأقال ّي إن لزاجر يريع ل قلب يعتب لم نهي إذا الغو
ّنما تريع أن بَّليلي : طمعتآخر وأقال الرجـال أعنـاق تقطُـع وأإ

 .حلقه في : رجعالقيء عليه وأراع المطُامع

 .وأذهب : جاءالسراب وأتريع

 .الجفنة في تتريع وأالهالة

وأمن تريع بَّيتها حوالـي وأهـي تظلع قامت حيـن ليلـى : كـأّنوأقال
 .وأذيلها كميها من فضل ما وأهو درعه ريع : حذفالمجاز

الجنادب عيون قتيرها كأّن ريعهـا النامل يغشى : مضاعفةقال
 .درها وأهو ريعها : كثيرريعانة وأناقة أوألدها : كثرتاالبَّل وأأراعت

وأناقة الرفـودا الريعانـة يمنـح قـد وأجـودا كرمـا يـا أبَّي : ذاكقال
 .سير بَّعد بَّسير : تأّتيسيد بَّوزن ريع لها

 .سيب بَّعد بَّسيب : جادتابَّالجود يداه وأتريعت

أيديهم فبالجود وأانتدوأا اليماني العصب لبسوا : وأإنوأجزة أبَّو قال
من استعير وأأفضله مقتبله وأهو الشباب ريعان وأذهب تريع سباطا

 .الطُعاما ريع

 .السراب ريعان وأخب

 .المطُر ريعان وأجاء

 .وأريقتها ريقها مص ق ي ر

وأيهريقه يريقه وأهو وأأهراقه وأهراقه وأأراقه يريق الماء وأراق
 .وأمهراق وأمهراق مراق وأماء وأإهراقة وأهراقة إراقة وأيهريقه

 .الشراب : راقالمجاز وأمن

 .السحاب وأبَّرق السراب ريق وأعده وأكأّن
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 .روأحه : دفقيقال كما : يريقهابَّنفسه يريق وأهو

 .الظهيرة من عنكم وأهريقوا

 .: أبَّردوأاوأأهريقوا

بَّخوص استحلنه الرهاء في شأخص حال : إذاالرمة ذوأ وأقال
ًا أذق لم الريق على وأأنا الهواجر ماءهن هراقت وأشأربَّت طعام

على عليه وأدخلت النفس وأريقة النفس ريق وأعلى الريق على
 .نفسي ريق

ًا وأسمعت  .الخفاجي مرشأد

 .ثفـل غايـر علـى إياه : سقيتهالشراب وأريقته الماء تريقت

 .الريق على : مشروأبرائـق وأمـاء

 .ترياق ريقه صل يده وأفي

لمرة كان سيف وأهو الريقة بَّذي وأضربَّه الحية ريق نصحه وأفي
 .مائه لكثرة ذلك له قيل القريعي ربَّيعة بَّن

وأما ترمه وأل منه أريم وأل كذا أفعل حتى مكاني أريم ل ما ي ر
 .يفعـل يبرح : ماتقول كما ذلك يفعل يريم

 .وأزيادة : فضـلريـم الخـر علـى الرجليـن وألحـد

 .منه أثقل كان إذا الخر على ريم العدل هذا وأفي

العشرة البَّداء قسمة عن الفاضل العظم وأهو الريم فلن وأأخذ
فإن الجازر فيعطُى أخذه إن الياسـر بَّـه يسـب اليسار حزوأر من
 .وأبَّد الواحد الفاقة من الهلكى الوأبَّاد أخذه أبَّاه

 .الريم عاف الذيم خاف : منوأتقول
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مقسم بَّدأى أي على جازر يدر لم الريم كعظم : وأةكنتموأقال
غاطُى ما وأهـو وأالـران الـري مـن بَّاللـه أعـوذ ن ي ر يجعل اللحم
ران     بَّـل     كل " الذنب بَّعد للذنب القسوة من وأركبه القلب على
الشراب عليه : رانقولهم " من يكسبون     كانـوا     مـا     قلوبَّهـم     علـى

 .عقله على غالب إذا بَّه وأران وأالنعاس

.قلبي على ليغان : إنهوأقولك الغين وأنظيره بَّفلن وأرين

 الزاي كتاب

 .مذعور مزءوأد هو د أ ز

 .زؤد وأأصابَّه فلن زئد وأقد

 .الزؤد استشعار الزهد : شأعاروأتقول

 .مزءوأدة ليلة في : بَّاتاالمجاز وأمن

ًا مزءوأدة ليلة في بَّه : حملتقال ز يحلل لـم نطُاقهـا وأعقـد كرهـ
 .وأزأر زئير وأله زائر ليث ر أ

من زأر على قرار وأل أوأعدني قابَّـوس أبَّـا أن : نبئـتالنابَّغة قال
 .زئير كأّنه زفير : لهوأتقول السد

 .أجمته : فيزأرته في وأالسد وأيزئر يزأر السد وأزأر

 .الزأرة مرزبَّان : لهوأيقال

 .إليها فطُار الحرب زئير : سمعالمجاز وأمن

في الحرب زئير من وأل فدى عينه في الخير بَّغاة من : فلقال
 .مده ثم جوفه في ردده إذا هديره في يزأر وأالفحـل وأقر أذنه

 .عامرة زأرة وألفلن

710

javascript:openquran(82,14,14)
javascript:openquran(82,14,14)


مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

زأرة في وأتركته بَّسق النخل مـن جبـار زأرة وأهي زأرته في وأهو
كما كالحمة منها كثيفة جماعة : فيالغنم من وأزأرة البَّل من
ًا : عايـنقال بَّحرف نأّما فما عني سكت ما أ ز نعمـه كالحـراج حيـ
 .بَّزأمه كلمني وأل نأّمه

أما هي أحق يدري ل كلمة طرح إذا زأمة فلن لي : زأمايقال
 .بَّاطل

 .وأشأمة وأل زأمة عصبته وأما

وأالذراعيـن الحاجبين شأعر : كثيرةزبَّاء وأامرأة أزب رجل ب ب ز
 .الوبَّر : كثيرأزب وأبَّعيـر زب وأرجـال وأالجسـد

فكلمـا عينـه فـي يكـون ذلـك " لـأّن نفـور أزب " كـل مـل وأفي
ًا ظنـه رآه  .منـه فينفـر يطُلبـه شأخصـ

 .صمـاء بَّريـة فـأّرة " وأهـي زبَّابَّـة مـن " وأأسـرق

الحرص على وأصمموا زبَّاب كأّنهـم الحـق عـن : صمـواوأتقـول
 .ذبَّاب كأّنهم

 .: خصيبأزب : عاماالمجاز وأمن

 .زبَّاء وأداهية

 .حصرما وأتزبَّب

 .قرحة وأهـي زبَّيبة يده على وأخرجت

زبَّب وأقد شأدقيه في زبَّدتان وأهما زبَّيبتان له فثارتا وأغاضب
 .شأدقاه

ًا قبره في كنزه يجد كنز ذي " كل الحديث وأفي ذا أقرع شأجاع
 .عينيه فوق : النكتتانهما " وأقيل زبَّيبتين
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وأرمى الهادر البعير وأفم وأالقدر البحر وأأزبَّد مزبَّد بَّحر د ب ز
 .وأأزبَّاده بَّزبَّده

ًا مثلها التمرة وأعلى بَّالتمـر الزبَّـد مـن وأأطيب  .زبَّد

ًا اللبن وأزبَّد  .الزبَّد عله تزبَّيد

ًا سقاءها وأزبَّدتا  .زبَّـده يخـرج حتـى : مخضتهزبَّد

 .الزبَّد : أطعمتهبَّالضم أزبَّـده وأزبَّدتـه

 .مزبَّود وأسويق بَّالكسر أزبَّده السويق وأزبَّدتا

 .العمـر زبَّـدة لقـاءك : كـأّنالمجـاز وأمـن

العير جذ : " جذهايقال كما كالزبَّدة : تسرطهااليميـن وأتزبَّـد
بَّها أطعمته كأّني له : عجلتهارمية أوأ ضربَّة " وأزبَّدته الصليانة

 .زبَّدة

 .: أرفدتـهبَّالكسـر أزبَّده وأزبَّدته وأزبَّدته

زبَّد عـن وأسلـم عليـه تعالـى اللـه صلـى اللـه رسـول وأنهـى
 .المشركين

ًا يزابَّد وأفلن  .بَّه وأيوازره الكلما : يقارضهفلن

 .الماء على كالزبَّد بَّيضاء ثمرة له : طلعتالسدر وأأزبَّد

 .بَّياضـه : اشأتـدالشـيء وأأزبَّـد

 .يقق نحـو مزبَّـد وأأبَّيـض

 .: نفشتهالقطُن وأزبَّدتا

ًا وأسمعت بَّه يرمى أي الفؤاد زبَّد : الحداءيقول الهذلي خضير
 .عليه سهولته أراد بَّزبَّده الماء يرمى كما القلب
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 .بَّالحجارة : طويتهاالبئر زبَّرتا

 .: بَّالقلمبَّالمزبَّر الكتاب وأزبَّرتا

بَّه نطُقت وأقد مزبَّور وأكتاب المزبَّـر وأجـّف المـر قضـي : قدقال
ًا يده في وأرأيت الزبَّر ًا زبَّر بَّكتبتي أي بَّزبَّرتي أعرف وأأنا وأزبَّور

 .وأزبَّـر حديـد مـن زبَّـرة وأعنـده

وأمرفقيه كاهله على المجتمع الشعر وأهي الزبَّـرة ضخـم وأأسـد
 .انتفـش إذا شأعـره : ازبَّـأّرقولهـم وأمنها

بَّعضه وأكان يسوه لم إذا فزبَّـره شأعـره وأجـّز الثـوب وأزابَّـر
 .بَّعض من أطول

 .زجرته وأزبَّرته

 .: بَّأّمعهبَّزوأبَّره الشيء وأأخذ

 .: بَّزخرفهابَّزبَّرجها الدنيا وأغارته

 .وأتماسك : عقلزبَّر : مالهالمجاز وأمن

زبَّر للبها ليـس هوجـاء معصفـة كـل عليـه : وألهتأحمر ابَّن قال
 .عهده تقادما إذا زئبره وأنفضت بَّطُراءته الياما وأذهبت

 .وأزنابَّيل التمر من زبَّل عنده ل ب ز

 .بَّالكسر أزبَّلها : سمدتهاالرض وأزبَّلت

 .كثير زبَّل له وأاجتمع

 .المزابَّل كلب إلها اطمأّنوا وأالذين كالمزبَّلة وأالدنيا

شأيء أدنى أي زبَّال رزأته وأل قبال له قطُعت : ماالمجاز وأمن
 .بَّفيها النملة تحمله ما وأأصله

713



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

أراد ن ب ز زبَّـال بَّركـوب يرتزيء فلم ظهـره حمـى النجار كريم
 .: دفعـهفلن عنها فزبَّنه حاجة

 .زبَّون وأناقـة حالبهـا وأتزبَّـن ضرعهـا عـن وألدهـا تزبَّـن وأالناقـة

 .تدافعوا وأتزابَّنوا مزابَّنة : دافعةوأزابَّنه

ّدي لنها بَّالتمر النخلة رأس في ما بَّيع وأهي المزابَّنة عن وأنهي تؤ
 .وأالخصاما المدارأة إلى

سميت وأبَّهم الناس لزبَّنهم الشرطا وأهم الزبَّانية أيد في وأوأقع
 .إليها أهلها لدعهم النار زبَّانية

 .زبَّوناتا وأذوأ عنه بَّالدفع جانبه : مانعزبَّونة ذوأ وأرجل

حرمتم تنقلونه بَّاللؤما وأجئتم زبَّونه ذوأي القـوما : وأجدتـمقال
بَّن سوار وأقال دوأنه وأكـراما أقـواما وأحـال ترجونـه فـل المجد

تيحان أشأوس وأزبَّوناتا بَّمالـي حسبـي عـن الـذما : بَّذبَّيمضرب
 .ذنبها طرف من بَّه تزبَّن ما وأهي بَّزبَّاناها العقرب وأضربَّته

أن وأأعيت سلمـا تعـط لـم عقـرب : زبَّانـيمنقذ بَّن مرار قال
كالناقة : صعبةزبَّون : حربالمجاز وأمن لراقـي رقي تجيب

 .صعوبَّتها في الزبَّون

لم الحرب زبَّنته وألـو أناتنـا مـن يرى مما : وأمستعجبأوأس قال
مـن وأجبـة أجـأّ فأّصبحت العدوأذ أركان : زبَّنتكالنمر وأقال يترمرما

 .جمـرة لحبيبتـه الضميـر ديارها قـرار

 .وأسبقها تقدمها إذا بَّمنكبيه المطُي يزبَّن جمل وأتحته

 .وأكفها زوأاها إذا وأمعروأفك هديتك عنا وأزبَّنت

 .: نحوهالطُريق ا عن بَّيوتكم وأأزبَّنوا

ًا يزبَّن : لمنزبَّون وأفلن وأحلوب ضبوث بَّاب من وأهو وأيغبن كثير
ًا السبب إلى مسند الفعل أن في  .مجاز
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ّد : إذاكقوله وأسمعتهم وأاستزبَّنه يستعيرها من القدر عافي ر
 .: تزبَّنهيقولون

ّبَّنني أن فلن وأأراد  .فغلبته يتز

 .السيبع فيها يصاد حفرة وأهي : اتخذهاوأتزبَّاها زبَّية زبَّـي ي ب ز

 .الفراتا سافلة في نهران وأهما الزابَّيان يديه وأكأّن

بَّطُرح : الزابللواحد يقال وأقد حولهما وألما لهما : الزوأابَّيوأيقال
 .: البازللبازي يقال كما الياء

 .بَّالزجـاج الخرصـان وأل بَّالزجـاج الصخـور تقـاس ل ج ج ز

ًا له : جعلتوأأزججته الرمـح وأزججـت  .زج

 .زجه : نزعت: أزججتهوأقيل

ًا : أصـمأوأس وأقال ًا القسب نوى كعوبَّـه كـأّن ردينيـ ًا عراص مزج
ً ًا وأزججته منصل  .بَّـه : زرقتـهبَّالرمـح وأزججتـه بَّالزج : طعنتهزج

الحاجب دقة وأهو الزجـج : بَّينـةزجـاء وأامـرأة أزج وأرجـل
 .وأاستقواسه

 .حاجبها وأزججت أزج وأحاجب

ًا بَّرزن الغانياتا ما : إذاقال وأمن وأالعيونا الحواجب وأزججن يوم
 .مرافقهم زجاج على وأاتكؤا مرفقيه زجى على : إتكأّالمجاز

ًا يصف الرمة ذوأ قال له جاذل بَّاتا أسهم ذا أسهرتا : وأقدحمر
الحلق في صوتا وأهي الوحوحة وأمن وأحـاوأح مرفقيـه زجى فوق

 .البرد شأدة من : وأحوحيقال نفس وأترديد

 .: بَّأّنيابَّهلزجاجـه الفحل وأعضه

 .نفسه عن بَّه : رمىبَّالشيء وأزج
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 .بَّرجليه : زجعدا إذا للظليم وأيقال

عن بَّه يرمى كأّنه وأينميه : يخرجهوأبَّالنباتا النباتا يزج بَّواد وأنزلنا
ًا نفسه  .رمي

ر ج ز الروأاد دوأنه تمعج خال نباته يزج أزج عازب : فيقال
 .وأازدجر فانزجر وأازدجرته كذا عن زجرته

 .مأّجور يعنيه ما وأعلى مزجور يعنيه ل عما : المرءتقول

 .المنكر عن وأتزاجروأا

تزاجروأا كليب - طا ره وأل فتيل أغانى بَّجير : لعباد بَّن الحرث قال
هي     فإنما " بَّها : صاحالنعم الراعي : زجرالمجاز وأمـن ضلل عن

الطُائر يرمي أن وأأصله : يعافهاالطُير يزجر وأهو " وأاحدة     زجرة
وأله وأإن بَّه تفاءل ميامنه طيرانه في وأله فإن بَّه يصيح أوأ بَّحصاة

 .منـه تطُيـر مياسره

وأقد وأحلوب ركوب بَّاب من وأهي تزجر حتى تـدّر : لزجـور وأناقـة
 .كالزبَّون الحرب لصفة يستعار

ًاالخطُل قال لقحة وأالحر فانطُوتا يوسف ابَّن بَّها أضّر : خوص
 .السحاب تزجر وأالريح زجـور لهـن

ًا بَّالقرآن وأكفى وأالزوأاجر المواعظ سمعه على وأكررتا زاجر
 .للشيطُان وأمدحرة مزجرة الله وأذكر

 .عليه وأأقبلت الكلب بَّمزجر وأتركتنا

 ". بَّالتسبيـح زجـل " للملئكـة ل ج ز

 .: رماهبَّها وأزجه بَّالحربَّة وأزجله

الماشأية يزجي الراعي ي ج ز الرجالة يديه وأبَّين المير وأخرج
ًا وأيسوقها : يدفعهاوأيزجيها ًا سوق  .رفيق
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 .وأتزجيه وألدها تزجي وأالبقرة

 .السحـاب تزجـي : الريـحالمجاز وأمن

 .يسيـر بَّشـيء أيامـه يزجـي وأهـو اليـاما تزجـي وأكيـف

 .تحصيلها : سهلحاجتي فلن وأزجي

 .بَّبلغ يتزجى وأهو

كل يدفعها : خسيسةمزجاة وأبَّضاعة بَّالبلغ دنياك من : تزجقال
 .تنفق فل عليه معروأض

.زاج وأخراج أهله إلى وأانسياقه جبايته : تيسرتازجاء الخراج وأزجا

 .مجلسه عن له تزحزح ح ز ح ز

 ". النار     عن     زحزح     فمن " متزحزح عنك وأمالي

النفس إخراج وأهو وأتزحر زحر وأقد زحير : بَّهمزحور رجل ر ح ز
ًا له وأسمعت بَّأّنين ًا زفير  .وأزحرة وأزفرة وأزحير

 .عنه وأتزحرتا بَّه : زحرتاوألدتا إذا للمرأة وأيقال

ّنه قرع ثم تسحر حتـى فلن : تزحروأتقول  .وأتحسر س

 .وأتزحفـت إليـه زحف ف ح ز

 .حركـة ثقـل : فيـهوأزحفـان وأزحـوف زحـف وأمشيـه

وأزحفت تزحف سيرهـن الظعائـن : لمـنهمدان أعشـى وأقـال
 .الحياتا مزاحف وأهذه بَّطُنه على ماش وأكل الحية

آثار الصبح قبيل فيها الحياتا مزاحف : كأّنالهذلي العيال أبَّو قال
النشيد وأأطربَّه وأيتزحف الرض على يزحف وأالصبي السياطا
 .دسته عن فزحف
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 .قدمـا : مضـىالدبَّـا وأزحف

الوقدة سريعة لنها العرفج نار وأهي الزحفتين نار وأأرسحتهن
ّدمن يبرحن فل وأالخمدة ًا وأيتأّخرن يتق  .وأعنها إليها زحف

زحـوف وأناقة فرسنه جر حتى : أعياوأأزحف البعير وأزحف
 .وأمزاحيف وأزحف زوأاحـف وأإبَّـل وأمزحـاف

 .ركابَّهم : زحفتالقوما وأأزحف

ًا : جرهالشيء وأزحف ًا جر  .ضعيف

وألقوهم لكثرتهم ثقل في إليهم : مشواالعدوأ إلى العسكر وأزحف
ًا  .زحف

 .الزحوف إلى وأالزحوف الزحف إلى الزحف وأمشى

 .وأزاحفناهم القوما وأتزاحف

ًا : صاروأافلن بَّنو لنا وأأزحف  .لقتالنا زحف

 .يقاتلكم : منلكم أزحف وأمن

في طياح وأل بَّسياح وأليس قرب إلى : رحالزحلة زحفة وأرجل
 .البلد

 .فتزحلف وأزحلفه

 .وأبَّالزحاليف بَّالزحلوفة وألعبوا

حركة : حركتهزحف حتى الشجر الريـح : أزحفـتالمجـاز وأمـن
 .تزحف الغاصان وأأخذتا لينة

 .الغرض دوأن : يقعزاحف وأسهم

 .قطُره وأمواقع : مصابَّهالسحاب مزاحف يقروأن وأخرجوا

718



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

 .الحفا سريعة تكون أن وأهو زحاف فيها وأناقة

وأقد مزاحف وأبَّيت السباب في نقص وأهو زحاف البيت وأفي
 .عنهـا وأزحلفـة السلمـة عن تنحية لنه زوأحف

ًا يصف لبيـد وأقـال فأّصبح متنه زحاليف عن النسيل : وأزالحمار
ً الطُريقة ممتد زحلت وأقد : مبعدمزحل عنه مالي ل ح ز قافل
 .عنه

 .مكانه عن له فزحل عليه وأدخل

 .: بَّعيدةزحول وأعقبة

 .الشيء عن : متنحوأزحلة زحل وأرجل

 .إليه : ألجأّتهالمر إليه : أزحلتالمجاز وأمن

إليه وأانظر الجمر زخ وأقد بَّريقه شأدة وأهو زخيخ للجمر خ خ ز
 .يزخ كيف

 .فيها : دفعهوأهدة في وأزخه

ركبهـا مـن نـوح سفينـة كمثـل بَّيتـي أهـل " مثل الحديث وأفي
ّلـف وأمـن نجـا  .قفاه في " وأزخ النار فـي وأزخ غاـرق عنهـا تخ

 .: لمرأتهفلن مزخة : هذهالكناية وأمن

مزخة له كانت لمن : طوبَّىعنه تعالى الله رضي لعلّي وأيروأى
 .: ينكحهايزخها وأبَّاتا الفخة يناما ثم يزخها

ًا زخر وأقد وأزخار زاخر بَّحر ر خ ز ّده : طمازخير ًا وأتزخر م تزخر
 .: طرائقزخارف " وأللماء زخرفها     الرض     أخذتا " وأ تملؤه وأهو

جري مـن وأللمـاء زخـارف الريـاض وأشأـي من : للرضوأتقول
 .زخارف الرياح
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 .الحرب وأزخرتا نقير أوأ لحرب : جاشأواالقوما : زخرالمجاز وأمن

ًا رأيت عظيمة ليوما حرب زخرتا : إذاقال بَّحورهم من بَّحور
 .: طالالنباتا وأزخر تطُمو

 .زخاريـة النبت وأأخذ نباتها زخر إذا زخاريها الرض وأأخذتا

 .عندهـم مثـل زخاريـة أخـذ فقـد وأاستحكـم تـم أمر وأكـل

ّيـه أصـاب إذا : النبـتوأتقـول ّيه أخـذ ر  .زخار

 .: أعشابَّهالوادي زوأاخر وأاكتهلت

قصر الرقم كتهاوأل تتهاوأل زوأاخره وأاكتهلت : فاعتـّمزهير قال
 .التهاوأيل

ًا وأفاخرتا وأزخر عنده ليس بَّما فلن وأفخر ففخرته وأزاخرته فلن
 .: غالبتهوأزخرته

 .: جدلنزاخر وأرجل

البدوأر وأمن أزخرها البحور من وأهو زاهر وأبَّدر زاخر بَّحر وأفلن
أر فلم وأالجبال زخره منه أغالب أر فلم البحار وأرأيت أزهرها
 .صخره منه أصلب

ًا رأيته ب ر ز القطُوع وأهي الحسان الزرابَّي وأله زريبة على قاعد
 .صنعتهـا على كان وأما الحيرية

 .وأزرائبها وأزروأبَّها وأزيبتها زربَّها في وأالغنم

الحجاز كمعزى بَّيوتنا حول الخيل رائداتا : ترىاعلحماسّي قال
 .فانزرب فيه : أدخلتهالزرب في البهم وأزربَّت الزرائب أعوزتها

بَّزرب شأبهت قترته وأهي وأزريبته زربَّه في : الصائدالمجاز وأمن
 .فيها وأانزرب البهم
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 .: المنتشررؤبَّة قال

ّان مـن : وأبَّالشمائـلالرمة ذوأ وأقال خفي الثياب رث مقتنص جلـ
البغضاء وأزرابَّي مبتوتة بَّينهم الخاء : حبالوأيقال منزرب الشخص

 .مبثوثة دوأنهم

بَّغضة فيها زرابَّـّي بَّيننـا ذاك علـى عـم بَّنـو : وأنحـنالحماسي قال
 .وأتزردها وأازدردها اللقمة زرد د ر ز وأتنافس

 .المـزدرد صعـب دوأاء وأهـذا

 .اللقمة وأزّردته يزدرد ما فأّطعمه الـدرد فيـه تبيـن : قـدوأتقـول

السنيـن في الموالي لدرد فإنني عبيد تزردها : فقلتمزرد قال
 .: عصرهحلقه وأزرد مـزرد

 .يخنـق كأّنـه : الـزردانالضيـق للهـن قيل وأمنه : خناقزراد وأهو

 .ضيق فيه حلق لنها : سردهاالدرع وأزرد

 .الزرادة جيد زراد وأهو

 .مفعول بَّمعنى وأفعل بَّالمصدر تسمية وأالزرد الزرد وألبسوا

: أخـذيقـال كمـا عليـه ضيـق إذا بَّمـزدرد : أخذالمجاز وأمن
 .بَّمخنقـه

وأمعناه وأتجهمه عليـه غاضـب إذا صاحبـه علـى عينـه فلـان وأزرد
 .منه يملها حتى يفتحها ل عليه ضيقها

زّري من لي ألزما وأهو وأأزراره زره حّل ر ر ز أني فل وأظن
 .لعروأته

ّدقميصه وأزّر قميصه وأأزر أزرارها : شأدقمصه وأزرر زره : شأ
 .أزرار ذا جعله :وأزرره
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ًا يـزر الرمـح سنان وأزّر  .وأبَّص إذا زريـر

ًا : أوأجرتادؤاد أبَّو قال ًا فعالعموا عمر وأإن وأيبص له يزر خرص
 .: تتوقدانرأسه في لتزران عينيه

ًا : جمعهالشيء : زرالمجاز وأمن ًا جمع  .شأديد

 .: يشلهـابَّالسيـف الكتائب يزر وأخرج

 .: عاضهوأزاره : عضهوأزره

 .مزر وأحمار

فيـه تدوأر جوزة نصف كأّنه عظيم وأهو زره فأّصاب وأضربَّه
 .العضد رأس وأهـي الوابَّلـة

الخشيبة وأهو الزر في العمود رأس : اجعلالبيت لضارب وأيقال
 .أعلـاه فـي التـي

 .: بَّرمتـهيقـال كمـا بَّـزّره الشـيء وأأعطُانـي

 .بَّزّرهم القـوما وأأتانـي

 .الرعية حسن لها رما : لالبَّل أزرار من لزر وأإنه

وأفرسـي وأزّريـه وأسيفـي : أمـاكليـب ابَّن هجرس كلما وأفي
ًا قتل ثم إليه ينظر وأهو أبَّيه قاتل الترجل لبَّدع وأأذنيه جساس
 .حداه وأهما

وألـدي اللـه وأأستـزرع للخير وألدك الله : زرعالمجاز وأمن ع ر ز
 .الحـل مـن لـه وأأسترزقـه للبـر

 .خلقك وأحسن كرمك القلوب في لك الحب وأزرع

 .المذنب زرع الزرع وأبَّئس

ًا السبب إلى الفعل إسناد من الرض الزارع وأزرع  .مجاز
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وأزراعتـه وأمزدرعـه وأمزارعـه فلن مزرعة : وأهذهلنفسه وأازدرع
 .وأزراعتاتـه

 .مزارعة وأنحـوه الثـل علـى وأزارعـه

ًا أرضي بَّها أزرع زرعة وأأعطُني :القبجـة لفـرخ قيـل وأمنهـا بَّذر
 .الزرعـة

وأقت الحب من تناثر مما ينبت ما وأهو كثير زريع أرضـه وأفـي
 .: الكاثله وأيقال الحصاد

 .الكلب وأهي زارع أوألد وأكأّنهم

هررتا وأعلمه المحل ابَّن دوأاء : وألولفسوة لبَّن الجاحظ وأأنشد
ّناس ما إذا أكتافها مولعة زارع أوألد الله بَّعـد وأأخـرج كليبها هّر ال

 .الكلب من يداوأى كان قدامة بَّن الملح ابَّن هو وأجنوبَّهـا

 .كالكلب يهر وأالكلب

ًا عض إذا الكلب الكلب : إنوأيقال فإذا صغار بَّأّجر ألقحه إنسان
ًا بَّال دوأوأي  .الكلب صور في علق

 .العقر بَّعد استغنى إذا شأقاوأة بَّعد لفلن وأزرع

 .: زدتاالستين على زرفت ف ر ز

 .الحديث في يزرف وأفلن

 .بَّرزافهـم وأجاءوأا فلن بَّني من زرافة وأأتتنا

ًا زرافـاتا إليـه وأطـاروأا  .وأوأحدان

رجليها من أطول يديها الزرافة الله : خلقسيبويه كتاب وأفي
الحيوان من جماعة صورة في لنها الجماعة بَّاسم مسماة وأهي
 .عربَّية كونها في وأشأك الزاي مضمومة دريد ابَّن بَّها وأجاء
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وأعين وأازراقت وأازرقت عينه وأزرقت وأزرقة زرق عينه في ق ر ز
 .زرق وأعيون زرقاء

 .بَّالمرراق وأزرقة

 .زرق وأأسنة أررق : سنانالمجاز وأمن

 .زرق وأجمـاما زرقـاء وأنطُفـة أزرق وأماء

ًا يصـف قـال رأس في تنسجها قمراء من بَّزرقاء : شأيبتخمر
ًا المـاء وأردنا : وألمازهير وأقال إعتاما بَّعد وأهنا أعيط جمامـه زرقـ

تفاريق تشبه زريقـاء وأثريـدة المتخيم الحاضر عصّي وأضعن
 .الزرق بَّالعيون فيها الزيت

وأالشاهين البازي بَّين طائر وأهو بَّالزرق الزرق يقاس وأل
 .البازي :وأالزرق

 .: حدجهبَّبصره وأزرقه

بَّه : قصرتابَّه أزريت ي ر : زبَّسلحـه وأالسبع الطُائر وأزرق
 .وأعنفته : عبتهفعله عليه وأزريت وأحقرته

 .: احتقرتهعيني وأازدرته

 .عليه وأزيراية له وأازدراء بَّه إزراء إكرامه وأترك

ًا : نبئتالنابَّغة قال لذلك وأرعيا سقبا زرية الهجران على نعم
 .راعبية وأرماح راعبي رمح ب ع ز الزاري العاتل

:وأقيل المبرد عن السنة يعمل كان الخزرج من رجل إلى نسبت
بَّعضه يزعب الزاعب كالسيل تدافعت هزتا إذا التي العسالة هي

ًا التشبيه لمعنى الزاعب إلى للنسبة النسبة وأياء يدفعه أي بَّعض
ّي كياء للتأّكيد أوأ بَّه  .الحمر

 .أقره : خلفبَّلده من أزعجه ج ع ز
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 .مكانه من وأانزعج

 .مكان في تقر : لمزعاج وأامرأة

 .الجلد يبدوأ حتى وأتفّرق وأريش شأعر : قلةزعر فيه ر ع ز

 .وأازعار زعر وأقد زعراء وأهي أزعر : وأهوالرمة ذوأ قال

 .صلعاء : أكمةكقولهم النباتا : قليلأزعر : مكانالمجاز وأمـن

ًا الرجل وأزعر وأفيه معر زعر وأخلق خيره وأقل خلقه ساء إذا زعر
 .وأالتشديـد بَّالتخفيف وأزعارة زعر

 .الزعارة له وأتشهد الدعارة تدعيـه : فلـانوأتقـول

وأأزعزع بَّشدة التحريك وأهو الشجر الريح زعزعت ع ز ع ز
لزعزع غايـره شأـيء ل اللـه لـول : فواللهقالت وأتزعزع الشيء

 .زعازع وأرياح وأزعزاع زعزع وأريح وأجوانبه السرير هذا من

ٌيالمجاز وأمن  .: شأديدزعزع : جر

ّي المكروأب إلى وأبَّه تلفت الصحاب أخرى إلى : وأبَّهقال حـر
 .: شأدائدهالدهر زعازع بَّه وأنزلت زعـزع

إذا بَّيوتنا الفضـاء لتحـل : إنـاالبولن محيي ابَّن سلمان قال
السير في البَّل وأزعزعت الزعازع الذليل مولى زعزعت

 .: حثثتهافتزعزعت

 .الزعفران : صبغهالثوب زعفر فب ع : رالخطُل قال

 .مزعفر وأثوب

 .بَّالصريمه العفر يستوي : لوأتقول

 .الصريمة ذوأ وأالمزعفر

ّد ذوأ وأالسد  .وأالعزيمة الج
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 .شأربَّه يطُاق ل غاليظ : ملحزعاق ماء ق ع ز

:حنين يوما عنه تعالى الله رضي طالب أبَّي بَّن لعلّي وأيروأى
ًا مترعـة دوأنكهـا ًا دهاق ًا كأّسـ  .زعقة وأبَّئر زعاقا مزجـت ذعافـ

الملح بَّكثرة : أفسدهطعامه وأزعق عليها : هجمواالقوما وأأزعق
ًا وأأكلته مزعوق وأطعاما  .زعاق

وأسمعت وأزعق المؤذن وأنعق مفزعة صيحة بَّه : صاحبَّه وأزعق
 .وأزعقته المؤذن نعقة

وأهو وأالشأر النشاطا وأهو شأديد زعل وأالحمار الفرس في ل ع ز
 .زعل

كيت المر أن فلن زعم ما ع ز يستقر مـا تمسحـه : زعـلقال
ًا وأكيت ًا وأزعما زعم ما وأأكثر بَّاطل أوأ حق أنه شأككت إذا وأمزعم

ّية وأزعموا الباطل في يستعمل  .الكذب مطُ

 .بَّه يوثق لم إذا مزاعم قوله وأفي

أتوهم وأل أي زعماتك وأل القول وأهذا زعماتك وأل ذلك وأأفعل
 .زعماتك

ًا لعتبة زعماتـه وأل روأمـي خـط : لقدالرمة ذوأ قال لـم خطُ
ابَّن لعتبة عليه قضى بَّالبادية كان عريف روأمّي مفاصلـه تطُبـق

ً له وأكتب بَّئر في يخاصمه كان رجل طرثوث  .سجل

 .تكذب فلن وأتزعم

بَّنـي زعيـم " وأهـو زعيـم     بَّـه     وأأنـا " زعامـة : كفلـتبَّـه وأعزمـت
 .: لسيدهمفلـان

 .زعامة زعم وأقد

لن مطُمع غاير في : طمعمزعم غاير في فلن : زعمالمجاز وأمن
 .: أطمعتهأنا وأأزعمته يستيقنه لم ما زاعم الطُامع
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 .مزعم وأأمر

 .الحوار وأزعماء الكلما أمراء من وأهو : ضبوثزعوما وأناقة

الصل في وأهي الدعياء وأهم وأالزعانف الصميم اجتمع ف ن ع ز
 .السمك وأأجنحة الديم أطراف

ما أوأل وأالريش الشعر من وأصغر لن ما وأهو زغابه طار ب غ ز
زغاب وأفراخ وأأزيغب أزغاب وأفرغ زغابـه : نبـتالفرخ وأزغاب ينبت

 .زغاباء وأرقبة

أدنى أي زغاابَّة منه أصبت وأا زغابة أعطُاني : ماالمجاز وأمن
 .شأيء

ّثلء الله صلى الله رسول إلى " أهدي وأ زغاب وأقثـاء زغابـاء وأق
 ". زغاب أجر وأسلم عليه تعالى

 .منه : سخربَّه زغازغ غ ز غ ز

 .معناه يلخص : لمكلمه وأزغازغ

 .الحق وأبَّين الكلما تزغازغ : ليقال

.الزغاـف وألبسوا الواسعة الدرع وأهي الزغافة عليه : صبقال غ ز

 .الزغاف تلبسوا حتـى الزحـف تشهـدوأا : لوأتقـول

 .: صغارزغااليل صبية ل غ ز

 .صغيـره عـن سأّلـوه إذا زغالولك : كيفوأيقولون

 .مثلهـم وأصـرتا الزغااليـل حكـم فـي : دخلـتفلـان يـا وأأزلغـت

أبَّـا يا : أزغالـتعاصـم فقـال فلحـن عاصـم علـى مسعـر وأقـرأ
 .لحنـك فـي كالصبـي صـرتا أي سلمـة

 .دفغة دفعة : صبهوأأزغاله المـاء وأزغاـل
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وألـم الجيـد تخطُـيء لـم زغالة حلقه في فأّزغالت القطُاة وأأزغالت
 .المزغالة وأمنه : مجهالشراب الشارب وأأزغال تشفتـر

 .القطُران أوأ القير وأهو بَّالزفت طله تا ف ز

ً النار صلين : وأسفعاطفيل قال بَّزفت أوأ بَّقار ظلين كأّنما حول
 .مزفت وأزق ملمع

 .زفير وأله الثكلى زفرة يزفر رأيته ر ف ز

زفره وأقد منه يزفر ثقيل : حملالزفار من زفر ظهره وأعلى
 .حمله :يزفره

 .القرب يحملن : إماءزوأافر وألهم

عنه يزفروأن لنهم : لعشيرتهوأزوأافره زافرته : همالمجاز وأمن
وأحامل : سيدهمالسلطُان عند وأزافرتهم قومه زافر وأهو الثقال
 .أعبائهم

 .تقويه وأأسباب : أعمدةزوأافر وألمجدهم

لم مجد إرث ذوأوأ فإنهـم حديـث عـز ذا تك : فإنالحطُيئة قال
 .الضلوع وأهي الزوأافر شأديد وأفرس زوأافـره تخنه

 .لزفيرها القسّي أي الزوأافر : وأبَّأّيديهمالوحش حمار يصف قال

الزوأافـر إل وأبَّينهـم بَّيننـا يـك لم الجمع ما إذا : وأكناالكميت قال
 .النحيب من تنحب

: حوزيـةالراعي قول من وأهي الزفره عظيم الجفره غاليظ وأدابَّة
ً بَّزلن قد القناطر طـّي زفراتها علـى طويـت وأقول بَّزوأل
ّي كأّنـه هضـم وأل دقـة إلى يرجع وألم فتم زفرة على : خيطالجعد

 .الجنبين منتفـخ ذلـك علـى فطُبـع زفـرة زفـر

 .بَّتموجه يزفر الذي بَّالبحر شأبه : للجوادزف نوفل وأفلن
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 .الزفاف ليلة وأهذه زوأجها إلى العروأس زف ف ف ز

 .وأزفزف الظليم وأزف

ًا وأزفزفت الريح وأزفت الهبوب سرعة وأهي وأزفزفة زفيف
 .: حركتهالريح وأزفزفته زفزف وأريح صوتا مع وأالطُيران

ًا وأبَّاتا  .مزفزف

ّياش ابَّن سلمة وأأنشدني : فبتالصدر يوما بَّمكة الينبعي ع
ًا :السيل وأاستزفه احـا أ بَّينهم وأرد رسيسة أنشبتني قد مزفزف

 .بَّه ذهب

 .النعاما زف من وأالين

 .: أسرعـواإليـه : زفـواالمجـاز وأمـن

 .رأله زف : قدالحلـم للطُائـش وأيقـال

كما الزفيف من المرة وأهي مرتين أوأ : مرةزفتين أوأ زفة وأجئته
 .المروأر من المرة أن

 .: بَّجماعتهموأأجفلتهم وأبَّأّزفلتهم وأأجفلة أزفلة جاؤا ل ف ز

بَّأّكيـاس ليلـى مـن لخبر جاؤا بَّأّزفلة قوما ما لعلم : إنيقال
الناس من ليلى أما الجن من ليلى لهم فقلت ليلى من لخبر جاؤا

:وأيحفنـون : يرقصـونيزفنـون حفانـة زفانـة الصوفيـة ن ف ز
 .بَّحفناتهم الطُعـاما يجرفـون

 .الجماع عند المؤنة الرجل : تكفيزافنة وأامرأة

وأناقة القمر مثل شأهباء كل إلى حمير مـن زوأافـن  سبينـا:قال
 .: زبَّونزفون

 .عنه : دفعنيفزفنني منه وأدنوتا
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 .وأالتراب السحاب الريح : زفتالمجاز وأمن ي ف ز

 .السفينة تزفي وأالمواج

 .: يسوقهابَّنفسه يزفي وأالمحتضر

 .: ابَّتلعهاوأازدقفها اللقمة تزقف ف ق ز

 .بَّالصولجان الكرة : تزقفالمجاز وأمن

 .الخلفة يعني الكرة تزقف : تزقفوهاأمية لبني سفيان أبَّو وأقال

 .الشاة مسك زقق ق ق ز

ًا أن : فلوالطُرماح قال ًا مسكه يزقق بَّرغاوث تميم منه نهلت إذ
 .منفوخ زق إل هو وأما وأعلت

 .مكة أزقة في وأطاف

 .فرخه يزق وأالطُائر

 .العلم أزقه : مازلتالمجاز وأمن

وأاللـه كـان : إنـهوأقـال جنازتـه يحضر فم أخ لعرابَّي وأماتا
ًا ًق قطُاعـ يغمشها ثـم بَّأّسنانـه اللقمـة يقطُـع أي جردبَّيـل زقـا

بَّشماله اللحم وأيحفظ الطُعاما فيه وأفي الماء وأيشرب الدما في
 .غايره يأّكله لئل

 .رأسه ناحيتي من طرفيها : أرخىالعمامة زوأقـل

التي الشعور وأهي وأالقلنس العمائم تحت من الزوأاقيل وأأخرجوا
 .تحتها يخرجونها

 .الزقو تعالى الله أطعمه يقوما أن أنكر : منتقول ما ق ز

ًابَّالتمر الزبَّد يسمون أفريقية أهل : إنوأيقال مـن وأهـو : زقومـ
 .: يبتلعهاوأيزدقمها وأيتزقمهـا اللقـم ليزقـم : إنـهقولهـم
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 .شأربَّه في أفرطا إذا اللبن يتزقم وأبَّاتا

 .وأالصبـّي وأالهامـة الديـك زقـاء سمعـت وأ ق ز

 .وأاحدة زقية وأزقـي

في كالروأاغاي أصواتها أوأ الديكة " وأهي الزوأاقي من " أثقل وأ
.وأالسمار البَّحة على يثقل زقاءها لن الرغااء بَّمعنى الراغاية جمع

ر ك ز هاما بَّالمروأين أزقيت فقد تزقو بَّهراة هامة تك : فإنوأقال
 .أدما من وأعاء وأهي خل أوأ خمر من زكرة معه

 .بَّطُنه : تزكرالمجاز وأمن

 .كالزكرة صار حتى امتل

 .: ملهاوأوأكرها القربَّة وأزكر

 .مزكوما فهو زكم وأقد وأزكمة زكاما بَّه

 .المزكوما كمخطُة بَّها : حذفبَّالنطُفة : زكمالمجاز وأمن

 .صالح غاير وألد أي سوء زكمة وألفلن

 .نطُفة أحقر أي الرض في زكمة ألما وأهو

ًا الله وألعن  .بَّه زكمت أم

 .أبَّويه وألد زكمة : هوللعجزة وأيقال

من " أزكن وأهو إياس زكن وأفيه : فراسزكن ذهن رجل ن ك ز
: مكةمكة يقصد أنه زكنت لمن : وأتقولسيبويه كلما وأفي " إياس
 .وأالله

 .وأأزكنت كذا بَّك زكنت : قدوأيقال

ّطُنتهفأّزكنته الشيء عن وأغافل  .: فاطنتهوأزاكنته : ف
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ًا حبهم قلبي يراجـع : وألـنقعنب وأقال مثل على منهم زكنت أبَّد
من زكنت وأروأي وأاطلعت وأقفت معنى فضمنه زكنوا الذي

 .مثل بَّغضهم

زكن وأفلن وأخمن : حزروأزكن فلن : زكندرستويه ان وأعن
 .إزكان وأصاحب وأمزكن

وأزكت الزرع زكا وأقد الزكاء بَّين : نامازاك وأمال زاك زرع وأ ك ز
: زائدزكي : رجلالمجاز وأمـن مالك الله وأأزكى وأأزكت الرض
 .وأالزكاة الزكاء بَّن وأالفضل الخير

ًا ًة لدنا من " وأحنان  .زكوا وأقد أزكياء " وأقوما وأزكا

 .الزكاء إلى وأنسبها : مدحهانفسه وأزكى

وأتزكى فتزكى وأكاء أزكياء بَّأّنهم وأوأصفهم : عدلهمالشهود وأزكى
 .الزكياء في يعد أن طلب :فلن

اللـه يبـارك بَّمـا ينميـه لنـه زكاتـه : أدىتزكية ماله الرجل وأكى
بَّني مصدق " وأهو الصدقاتا     وأيربَّي     الربَّا     الله     يمحق " فيه لـه

زكاهـم وأقـد وأزكواتهـم صدقاتهـم : آخـذوأمزكيهـم فلـان
 .: تصدقالرجل وأتزكـى وأصدقهـم

 .فضل إذا عمله زكا وأقد زاك عمل وألفلن

ًا تزلج رجله زلجت وأقد : زلقزلج مكان ج ل ز وأتزلجت زلوج
 .قدمه وأأزلج القداما فيها تزلج مدحضة وأهذه

 .بَّالمزلج : علقهالباب وأأزلج

 .يغلق وأل الباب بَّه يعلق : المزلجوأيقال

 .الحنجرة عن الماء : زلجالمجاز وأمن

وألـم الغليـل إلى حنجرة كل عن زلجت إذا : حتىالرمة ذوأ قال
يمضـي ثـم الـأّرض وأجـه علـى : يزلـجزالج وأسهم نغـب يقصعنـه
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" وأزلـج زلـج سهـم فـي خيـر ل " مثـل وأفـي صاحبـه وأأزلجـه
 .: أسـرعمشيـه فـي

ًا فيه من وأزلج كلما فيه مـن وألـج  .عليه ندما ثم كلم

قدمـك زلجـت ثـم فيـك مـن زلجـت عـوراء كلمة : ربوأتقول
 .تلقيـك مقـاما فـي

 .عنها مزلق المكارما عن مدفع : لئيممزلـج وأرجـل

 .: دوأنمزلج وأحب مزلج وأعطُاء مزلج عيش وأمنه

 .: دحضزلخ مكان خ ل ز

يـا فزل زلخ مترعة على : قاماالبئر في وأقع إبَّل ساقي يصف قال
الله : رمىوأتقول نزل حيث رجله يدل وألم غالل فيها أصدرها ليته

يتحول ل : يالظهرقال وأجع وأهي المشيخة في طعن من بَّالزلخة
 .شأدته من

ّي تمطُى لما زلخة أخذته ظهر : كـأّنقال تفضخ المفضخه بَّالفر
 .لثقلها الظهر

 .: قلقوأزلز عز أخذه ز ل ز

نال حتى الكلف فلن وأاحتمل وأزلفى زلفة له ف ل ز ع ل ز
 .الزلـف

 .اقترب :إليه وأازدلف المير عنـد كـذا وأأزلفنـي : قربَّتـهوأأزلفتـه

الجال إلى النفوس فيها سلفت ليلة أوأ مضى يوما : وأكلقال
 .الطُائفة وأهي الليل من زلفة وأمضت تزدلف

 .وأالريف البر بَّين القرى وأهي وأالمزارع بَّالمزالف وأأقاموا
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وألم لشجو قروأنهـا تعفـر لم الخصور : دقاقالمرقش قال
المتالـف طوينـا حتـى مزالـف وأسرنـا المزالف حمى يحضرن

 .المراحـل وأهـي

 .مزلفة مزلفة : يزعجهمالناس يزلف وأالدليل

ًا وأمزلقة زلق مكان ق ل ز ًا " صعيد : ملسهالمكان " وأزلق زلق
 .مزلقة صار حتى

 .زليق وأوألدها مزلق وأهي : أسقطُتالرمكة : أزلقتالمجاز وأمن

ّلسه : حلقهوأزلقه رأسه وأزلق  .مزلـوق محلـوق وأرأسـه وأم

 .بَّالدهـان نفسـه : صنـعالرجـل وأتزلـق

ًا إليـه وأنظـر الطُين وأفي الصخرة عن زل ل ل ز يزلـق نظـر
ً  .زليل

 .المزال من مزلة وأهذه

 .أزل وأسمع

 .زلء وأامرأة

ً الرض الله وأزلزل  .زلزال

ً زلة وأرأيه قوله في : زلالمجاز وأمن  .وأزلل

 .وأاستزله الحق عن الشيطُان وأأزله

 .: مضىكذا الشهر من وأزل

ً الفرس وأزل  .: أسرعزليل

ريش مناكب عليه مريخ زل كما غاباره إل يدركن وألم : فزلقال
 .القدامى
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 .الرمية عن السهم وأزل

وأزلت زليل عنها المعابَّـل تـزل مسروأدة كالنهي : وأحصداءقال
بَّعـض وأعـن زال وأدينـار زلـول وأزنهـا فـي : نقصتالدراهم
 .وأزن وأمنهـا زلـل دنانيـرك : مـنالعـرب

 .الحلق فـي المـاء وأزل

 .زلل وأفضة : ذهبوأمنه الحلق في يزل : صافزلل وأماء

ًا أبَّشارها على مموهـاتا جلودهـن : كأّنالرمة ذوأ قال زلل ذهب
 .صـاف ذهـب ماء مشربَّاتا أي

ًازلـة فلـان : اتخـذوأمنـه نعمـة إليـه وأأزل  .: صنيعـ

 .منزلته عـن وأزل

 .بَّعنف : يسوقهايزلزلها بَّالبَّل وأجاء

 .: شأدائدهالدهر زلزل وأأصابَّته

 .القداح وأهي بَّالزلما إستقسموا

 .وأاحد وأالقلم وأالزلم

فعل " وأهما أقلمهم     يلقون     إذ " " بَّالزلما     تستقسموا     وأأن "
 .قطُعه إذا وأقلمه زلمه من مفعول بَّمعنى

ًا وأأنفه أذنه : زلميقال  .زلم

ًا العبـد وأهذا ًازلمـ ًا : قـد ّد قـده أي وأتقطُيعـ :وأيقال العبيـد قـ
 .وأزلمة زلمة

فأّنـت : إذهـبمخـارب مـن لرجل سعد بَّني من رجل وأقال
يخطُئك وألـم عبوديتـك فـي شأـك ل يعنـي زلمـة العبـد وأاللـه
 .العبيد شأكل

735

javascript:openquran(2,44,44)
javascript:openquran(4,3,3)


مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

 .زنمـة زلمـاء وأعنـز

المعزى بَّعض حنك في خلقة من هنة وأهي وأزنمتها زلمتها وأقـد
 .وأأعزها المعزى أكرما من وأهي توسان كالقرطين هنتان وأهما

الظلما حسر إذا : حتىالبقرة يصف لبيد : قولالمجاز وأمن
وأجعلها قوائمها أراد أزلمهـا الثـرى عـن نزل بَّكرتا وأأسفرتا

ًا  .وأصلبَّتها لقوتها أزلم

وأمر : حلوالمتنخل وأقال كالزلم غالما يقاسيها : بَّاتارشأيد قال كما
ّلـىالطُرماح وأقال مرتـه القـدح كعطُف مستوهل وأهو : فتو
من الزماتة بَّين وأزميـت زميـت رجـل بَّالرغااما أزلمـه ترعـى
 .زمتاء رجال

 .: توقروأتزمت فلن زمت وأقد

 .زمانه فيه إنما زماته فيه : ماوأتقول

ًا زمجرة لفلن سمعت ر ج ما ز ًا وأصخب زماجر ذوأ وأهو وأزجر
: شأامخزامخ فلن خ ما ز مزيدة ميمها تكون أن وأيجوز وأزماجير

 .: شأمخزمخ وأأنوف بَّأّنفه

 .زمخ أنوف لها : جبالالمجاز وأمن

ًا عقبة وأسار : بَّعيدةزموخ وأنية  .زموخ

صحبة عندي الله : لكله شأرد بَّعير في هذيل من رجل قال
وأحمـل البَّهر جمع اليبس البَّاهـر الضريـع في وأثيق وأقيد وأكرامة

 .صياح قراقـر الرقـاق في وأحاد زموخ وأعقبة ذاك بَّعد ثقيل

 .: وأافرزامخ وأكيل

ر ما ز زامخا كيل بَّالوزن لها كـال المناوأخا ملت ما إذا : حتىقال
: وأشأعرزمراتا وأغانم زمرة وأشأاة الشعر قليل : زعرزمر صبي
 .زمر
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ًا وأجاءوأا  .بَّعض إثر في بَّعضها تفرقة في : جماعاتازمر

 .فيه : ينفخالمزمار في يزمر وأالزمار

 .المروأءة زمر : فلنالمجـاز وأمـن

 .زمرة وأعطُية

ً : صارالهوان عند فلن وأاستزمر ً قليل  .ضئيل

يهان وأإذا مبرنشقا رأيته يشاف إذا الكبير : إنالصمعي وأأنشد
 .زمار وأللهيقة عرار وأللظليم استزمرا

 .تزمر زمرتا وأقد

استعيرتا الساجور وأهي زمارة عنقه وأفي بَّسعيد الحجاج وأأتي
 .للجامعة

:مسمعاه أمـق وأحصن مديد وأظل وأزمارة مسمعان : لهقال
ًا يصف أنه فخيل ألغز قيداهه  .المسجون يعني وأهو ملك

جمع وأهو داوأد آل مزامير من أوأتي : لقدالصوتا للحسن وأيقال
في كأّّن مزمار جمع أوأ صوته لطُيب مزامير حلقه في كأّن مزمار
داوأد مزمـوراتا مـن مزمـور جمـع أوأ صوتـه لطُيـب مزامير حلقه
 .السلـاما عليـه

ّثهبَّالحديث وأزمـر  .ذكره وأأفشى : بَّ

ًا وأزمر  .بَّه : أغاراهبَّفلن فلن

 .الرساغ وأراء زوأائد وأهي وأزمعها زمعاتها على تمشي الرنب

 .الزمع وأطفاء : فرسوأيقال

:زمـع وأأصابَّـه صدع شأاة كأّنهـا الزمع وأطفاء : قوداءدريد قال
ًا : زمعيقال النشـاطا أوأ الخـوف مـن رعـدة  .زمع
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وأقوما شأيء يثنه لم أزمع إذا الذي وأهو الزماع بَّين زميع وأرجل
 .إمضائـه علـى عزمـه ثبت إذا عليه وأأزمع المر وأأزمع زمعاء

 .جميع وأرأيه زميع قلبه : فلنوأتقول

مخارج في البَّن وأهي الكرما زمعـاتا : بَّـدتاالمجـاز وأمـن
 .العناقيد

 .الحبلة أزمعت وأقد

 .وأالزمع الرعاع من وأهو

ًا وأكان يستو لم إذا النباتا وأأزمع ًا متفرق  .قطُع

ممدوأد الذنب أصل وأهو الزمكاء وأنتف المكاء أفلت ك ما ز
 .وأمقصور

 .: صوتاأزمل وألها القوس زملت ل ما ز

 .: تراجزوأاوأتزاملوا الرجز وأهو زمل وألهم يزملون وأالسقاة

ًا : وأسمعتقال ً ثقيف  .الزمل وأيسّمونه يتزاملون وأهذيل

 .كثيـرة : جماعـةأزملـة وأعيالـاتا أزملـة : امـرأةوأتقول

 .فيها : تلففهو وأتزمل ليعرق ثيابَّـه فـي وأزملـوه

ينهض ل بَّيته في يتزمل جبان : رذلوأزميلة وأزميل زمل وأرجل
 .الجساما المور مساماة عن وأيكسل للغزوأ

عليهـا يحمل التي وأالزوأامل الزاملة وأمنه : حملهالشيء وأزمل
 .الزاملـة علـى وأحمـل الراحلـة : ركـبوأتقـول المتـاع

 .المحمل في : عادلتهوأزاملته البعير على الرجل وأزملـت

 .: رديفهزميله وأكنت
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 .الحذاء شأفرة وأهو بَّالزميل الديم وأقطُعت

القلم وأزوأامل وأالـروأاه الحملـة مـن إل نحـن : مـاالمجـاز وأمـن
 .وأالدوأاه

 .زميلك وأأنا العلم فارس تا وأأ

وأإبَّل الجمال وأزممت مزموما وأبَّعير أزمه بَّعيري زممت ما ما ز
 .مخطُمة :مزممة

في يديره مبهم صوتا وأهو وأالشرب الكل عند العلج وأزمزما
ًا يعمل ل فاه مطُبق وأهو وأحلقه خياشأيمه  .شأفة وأل لسان

 .يزمزما وأالرعد

ّدقال ًا وأالغلصم السحر بَّين : يه الزمـازما ذي الرعـد كهـد هد
 .النار وأزمازما الرعد زمازما وأسمعت

للخيل يقطُع الصليان " لن الزمزمة الصليان " خول مثل وأفي
وأتحمحم حوله تزمزما فهي الغارة مخافة الحي تفارق ل التي

 .الجماعة وأهي بَّالكسر الزمزمة وأروأي

ًا يزما الزنبور وأزما  .: صوتازميم

 .قومهم أزمة وأهم قومه زماما : هوالمجاز وأمن

الصباح غااراتا أزمة فوارسي وأجدتا إني ذوأأد : بَّنيالرمة ذوأ قال
 .الشديدة : الدفعةالدلقة الدوأالـق

 .المور أزمة يصرف وأهو أمره زماما يده في وأألقى

 .وأأزمها أخطُمها حتى بَّكلمة تكلمـت وأمـا

ًا لها : جعلوأأزمها النعل وأزما  .زمام
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المر زماما وأهو قضائه من شأرف : علىأمره من زماما على وأهو
 .ملكه أي

ًا كانت البَّل الناقة وأزمت : تقدمتهمالقوما وأزممت لها زمام
 .تتقدمها

الخمـس عشيـة بَّها المطُّي سير بَّـازل : مهريـةالرمة ذوأ قال
ًا وأقال مزمـوما بَّالمومـاة نهوز حرة أدماء الركوب بَّي : تزماأيض

ًا وأقال تذمل العيس تستذمل وأإن سيد فوق وأرحلي : كأّنيأيض
 .بَّالـأّرض حوافـره آثـار ملحبـه تلوح زماما الحقب من عانة

ًا وأرأيته كبـرا رأسـه : رفـععنـى بَّأّنفـه وأزما ًازام  .يتكلم ل : شأامخ

ًا بَّها فيذهب الشاة يأّخذ وأالذئب ًازام  .رأسه : رافع

 .نجم إذا بَّأّنفه وأزما البعير ناب وأزمّا

أوأ اخضر إن مخلف آل في يعد لم الشوى : خدبالرمة ذوأ قال
ًا زما حتى سقاءه وأمل بَّازله بَّالنف زما إن وأطلـع فـاض أي زموم

 .ملتـه :وأزممتـه جوانبـه مـن

 .داره زمـم وأداري

 .كذا كان ما بَّيته زمم وأجهي وأالذي وأل

أرض قصد أوأ زمم على منكمو النار هل لصحابَّي : فقلتوأقال
 .الزمم وأمنه : أعارضهوأأخازمه أزامه معه وأخرجت نريدها

 .الزمين ذاتا وأخرجنا فزمن زمن خل ن ما ز

ّلهـا عرفـت إذ دمعك : فكأّنريحان بَّن لمعقل زيد أبَّو وأأنشد مح
 .: المتبددالفضا مرسـل جمان فضا الزمين ذاتا

 .مزمن فهو الزمان عليه : مضىالشيء وأأزمن
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ًا اللـه وأأزمن وأقـد وأزمنـي زمنـة وأهـم وأزميـن زمـن فهـو فلنـ
ًا زمـن  .وأزمانـة زمنـ

عني : أزمنالمجاز وأمن وأشأكايـاتا الزمـن نكايـاتا معـي وأتقـول
 .علّي : أبَّطُأّعطُاؤك

كان ما عنهم - مزمن ال وأالصبية العاطلتا : للنسوةالكميت قال
 .الرغابة زمن النشاطا فاتر وأفلن يكتسب

ّبابَّته ظفر إبَّهامه بَّظفر قرع إذا لفلن فلن زنجر ر ج ن ز يريد س
 .هذا مثل أعطُيك وأل

سلمى لنا جادتا فما مشغوفْه النفس بَّأّن سلمـى إلـى وأأرسلـت
وأل فوف فما سنجر من العدل : طلبتتقول فوفْه وأل بَّزنجير

 .زنجر

 .: قدحهايزندها النار زند د ن ز

" وأهمـا مرقعـة فـي : " زنـدانللحقيـر : قولهـمالمجـاز وأمـن
 .السفلى وأالزندة العلى الزند

 .الحرب نار وأزندوأا

ًا زندوأا : إذاالكميت قال ٍة ليوما نار مـن إيقادهـا إلـى سبقنا كريه
 .بَّشيء يبض ل : بَّخيلوأمزند : متينزند وأفلن تنـورا

 .بَّشـيء يبـض ل : بَّخيـلوأمزنـد : متيـنمزنـد وأعطُاء

 .مضيق : قليـلمزنـد وأعطُـاء

 .قصيف العرض : ضيقمزند وأثوب

ًا فيها ترى بَّينما طول في : دقيقةمزندة وأمزادة شأيء ل إذ شأيئ
 .فيها

 .صدره وأحرج : تضيقكذا أمر في وأتزند
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 .وأغاضب بَّالجواب ضاق إذا فتزند مسأّلة وأسأّلته

ّي قال وأل قالوا مـا مثـل وأقـل تلع فل الرجال فاكهت أنت : إذاعد
 .يلع وألع وأقد : الكذبالولع تتزند

 .خلق حين يضيق : لميزند لم منخر وأللفرس

وأارى وأفلـان يزنـد لـم قيـض إذ : وأمنخرعدي بَّن طلق قال
 ". الزنـاد وأكابَّـي " الزنـاد

من عندي خير وأكل بَّزندك مقتدح " وأأنا زنـادي بَّـك " وأريـت وأ
 .عندك

شأبها الساعد عظما وأهما وأزنديها كفيها إل يديها من رأيت وأما
 .القدح بَّزندي

ّد ر ن ز  .وأسطُه على الزنارة أوأ الزنار شأ

 .النصراني وأتزنر

 .بَّالحصى أي الزنانير أصحاب بَّالزنانير تعالى الله رمى وأتقول

 .كالزنار صار حتى : دقالشيء : تزنرالمجاز وأمن

 .بَّعينه إلّي وأزنر

جعـل إذا الجمـوح الفـرس زنـق ق ن ز دقـق إذا عينـه وأزنـرتا
رأسه في يشد حبل فيها السفل الحنـك تحـت جلـدة فـي حلقـة

 .بَّالزناق يقوده وأجاء الزناق وأهو

 .: بَّشكالهبَّزناقه الربَّع القوائم في : شأكلهوأزنقه

 .الوفاق موقف إلى بَّالزناق : لقودنكالمجاز وأمن

 .: محكمزنيق وأرأى

 .زنيق وأرأي أنيق تدبَّير : هذاوأتقول
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 .زنمتين وأذاتا مزنمة عنز له ما ن ز

 .الفـوق شأرخـا وأهمـا الزنمتيـن بَّيـن الوتـر : وأضـعالمجـاز وأمـن

 .: علمةشأـر وأزنمـة خيـر زنمـة فلـان وأفـي

 .منه ليس بَّمن معلق : دعيوأمزنم زنيم وأفلن

الكارع الديم عرض في زيد كما زيادة الرجال تداعاه : زنيمقال
في يكون التزنيم ل النعم من صغر ما وأهو المزنم يقتفون وأهم
 .الصغر حال

 .وأأزننته بَّه وأزننته بَّه : يتهمبَّكذا يزن فلن ن ن ز

ًا : إنأشأياخي لبعض مّرة وأقلت ً أبَّوه وأكان يبخل فلن :فقال مبخل
في المتباري الكلما من وأهو أبَّيه بَّغير تزن أن أمه على حامي

 .وأمعناه لفظه الحسن

ّنه : أبَّووأتقول اتهم أي زنة زن الذي وأهو زنه أخو منه شأر ز
 .اتهامة

 .وأالقصر بَّالمد وأالزناء الزنا بَّين زان هو ي ن ز

يشرب وأمن زنـاؤه يعلـم يـزن مـن خالـد : أبَّاالفرزدق قال
ًا يصبح الخرطوما وأالممدوأد زنى من : المقصورالفراء قال مسكر

 .زاني من

 .وأزناء مزاناة : زاناهايقال

الزناة بَّين وأجمع بَّها زنى وأقد وأتباغاي تزاني فلنة وأخرجت
 .وأالزوأاني

 .الزنا إلى : نسبهتزنية وأزناه

 .وأالكسر بَّالفتح لزنية وأإنه زنية وألد وأهو
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 .بَّزان ناز كل : ماوأتقول

 .عنـه : رغاـبالشـيء فـي زهـد د ه ز

ّين زهيد زاهد وأفلـان :وأيقال الطُعم قلة وأهي وأالزهد الزهادة بَّ
وأقد المال ": قليل مزهد مؤمن الناس " أفضل وأ الطُعم زهيد
ًا أزهد ًا إليهم وأقدما إزهاد ًا رأوأه أي فتزاهدوأه طعام ً زهيد قليل

 .وأتحاقروأه

وأتزاهدوأا الخمـر فـي اندفعـوا قـد النـاس " إن الحديـث وأمنـه
 .بَّه يبالوا وألم احتقروأه " أي الجلد

 .للمـاء الخذ : قليلزهيد : وأادالمجاز وأمن

 .الخيـر : قليـلزهيـد وأرجـل

 .: يبخلونـهيزهدوأنـه وأالنـاس

عين وأله العين : رغايبوأنقيضه القليل : يقنعهالعيـن زهيـد وأهـو
 .رغايبة وأعين زهيدة

 .قليل العشر ربَّع لن الزكاة وأهو بَّفتحتين الزهد تمنـع وأمالـك

 .اليسير القدر وأهو يكفيك ما زهد وأخذ

 .وأالشمس النار زهـرتا ر ه ز

 .وأأزهر زاهر وأقمر

 .الزهران طلع ما ذلك أفعل وأل

ّورهالسراج وأأزهر  .: ن

 .الدنيا زهرة وأفتنته

أحسن وأما وأأزاهير وأأزهار زهر وأله النباتا أزهر وأقد مزهر وأروأض
 .النجـوما زهـر النجـوما زهـر وأكـأّن الزهره كأّنها الزهره هذه
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 .بَّالك من وأاجعله بَّـه : احتفـظبَّـه وأازدهـر

للقين الكير إن بَّكيرك فازدهـر قينيـن وأابَّـن قين : فإنكجرير قال
الغالية وأهما الزاهريه وأيمشي بَّالساهريه يتضمخ وأفلن نافع

 .وأالبخترية

 .: العيدانالمزاهر وأاصطُفقت

وأأزهـرتا زنـادي بَّـك وأزهرتا ناري بَّك : زهرتاالمجاز وأمن
 .زنـدي

ًا نفسه زهقت ق ه : زوأأزهـر زاهـر وأوأجـه  .الله وأأزهقها زهوق

: جاوأززاهق وأسهم زاهق هو " فإذا الباطل     وأزهق : "المجاز وأمن
 .خلفه وأوأقع الهدف

ًا " إن الحديث وأفي يحبـو الـذي " وأهـو زاهـق مـن خيـر حابَّيـ
القوي من خير الحـق يصيـب الـذي الضعيـف أي يصيـب حتـى
 .يخطُئه الذي

ًا فرسك وأجاء : تقدمهاالخيل الفرس زهق وأمنه وأفـرس زاهق
.أزهوقـة جمـع وأالسبـق الجـري فـي أعاجيـب : ذاتاأزاهيـق ذاتا

 .يلحقنه وأل أنفسهن : يجهدنالمطُّي لروأاح مزهقة الجمل وأهـذا

 .الجرية : سريعزاهق وأخليج

 .القعر : بَّعيدةزهوق وأبَّئر

 .اللحم زهومة وأوأجدتا : متغيرزهم لحم ما ه ز

 .: دسمتيده وأزهمت

 .وأقدرهم : حزرهممائة زهاء هم وأ ه ز

 .الزهو وأهو وأاصفّر : احمّروأأزهى البسر وأزها
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 .: هزتهالنباتا الريح وأزهت

 .الريح تزهي وأالمروأحة

ّي : كمروأحـةالبعير ذنب وأصف في مزاحم قال يكرهـا ظـل الـدار
ّهى بَّكف السراب : زهاالمجاز وأمن عودها الريح سكرة المز

 .وأالظعن الكاما

زهو وأفيه بَّنفسه العجاب زهاه وأمعناه بَّه يزهى بَّكذا فلن وأزهي
 ". الغراب من أزهى " وأهو

ًاطفيل وأقال ًا وأعالين زهوه يخطُف الطُير يظل : عقار أعلفـ
وأهما وأزوأجته زوأجه وأهي زوأجها هو ج وأ ز مقـاما كـل علـى

 .وأزوأجاتا أزوأاج عدة وأله زوأجان

 .حماما وأزوأجا حمـاما من زوأجان وأله

 .نعال زوأجي وأاشأتريت

ًا النباتا الله وأخلق ًاأزوأاج ًا : أصناف كل     من     فيها     وأأنبتنا " وأألوان
 .لون كل ": من زوأج

 .قرينه أي زوأجه وأهذا

ذاتا علينا سواء أهل الذما يعتري ل نعـم : لنـاالعرابَّي ابَّن أنشد
ظلمـوا     الذيـن     احشروأا " وأمنفردة وألد ذاتا أي وأطالـق زوأج

 .بَّبعـض بَّعضهـا : قرنـتإبَّلـي وأزوأجـت ": وأقرناءهـم وأأزوأاجهـم

 ". زوأجـت     النفـوس     وأإذا "

 .بَّها وأزوأجني فلن وأزوأجنيها وأبَّفلنة فلنـة وأتزوأجـت

فيهم وأتزوأجت فلن بَّني في " وأتزوأج عين     بَّحور     وأزوأجناهم "
 .وأالزوأجية الزوأاج حق وأبَّينهما

 .العكرمة يزاوأج وأالهديل
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 .وأازدوأجـا الكلمان : تزاوأجالمجاز وأمن

 .وأالـازدوأاج المزاوأجـة سبيـل علـى هـذا وأقـال

 .سويق كف مزوأدي في وأما المزاوأد ملء هم د وأ ز وأأزوأج

 .فلن منا وأتزوأد

 .للخرة الدنيا من وأتزوأدوأا زاد خير : التقوىالمجاز وأمن

 .الركب أزوأاد وأهم الركب زاد وأهو

ًا وأزوأدته ًا المير من وأتزوأد فلن إلى كتابَّ  .عامله إلى كتابَّ

 .عينيه بَّين فاضحة وأسمة أذنيه بَّين طعنة مني وأتزوأد

 .المهالبة من امرأ وأهي بَّزوأيده تشبه ل زبَّيده إن : هيهاتاوأتقول

ًا زرته ر وأ ز  .الزيـاراتا عن وأاعفوني غايري وأأزرته وأزيارة زوأر

 .زوأار غايـر مـزوأر وأفلـان

عليه تعالى الله صلى النبي قبل زوأار وأهم المزدارة وأأقبلـت
 .وأسلم

 .تزاوأر وأبَّينهم يتزاوأروأن وأهم وأازدراني فزارني وأاستزرته

 .زوأر وأهّن وأهم وأهي كريم وأزوأر صدق زوأر وأهو

وأزوأروأا الزوأر الفتياتا تهادى كما مور بَّالكثيب : وأمشيهنقال
ًا صاحبهم  .بَّزيارته وأاعتدوأا أكرموه إذا تزوأير

ّوروأني بَّهم : استضأّتاوأتقول ّوأروأني وأزرتهم فن  .فز

ًا علينـا فكـان جنابَّة عن جاءنا نصير : وأجيشالكميت وأقال وأاجبـ
ّوأرا أن  .أزوأار وأفتية نساء زير وأهو يز
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 .: اعوجاجزوأر صدره وأفي

 .أزوأر وأرجل

 .وأاّزاوأر وأتزاوأر عنه وأازوأّر

 .زوأر شأاهـد " وأهـو كهفهـم     عـن     تـزاوأر "

 .رأي : قوةصيـور وأل زوأر وأمالـه

 .زوأر الحبل هذا في وأما

 .الصدر أعلى وأهو الزوأر عظيم وأفرس

ّوأر  .زوأره ارتفـع حتى : أكلالطُائر وأز

ّوأرتا  .الزوأر : قلتعلّي وأز

 .اعوجاجه أي زوأره وأأزال : ثقفهالحديث : زوأرالمجاز وأمن

ّوأره  .لنفسه : زوأرهوأتز

ّوأرتها رسالـة المؤمنيـن أميـر : ألغقال الرسائل محكماتا من تز
 .: أقامازوأره وأألقى

 .معوجـة : دنيـةزوأراء وأكلمـة

 .السمـت عـن : مائلـةزوأراء وأمنـارة

 .: بَّالقوسبَّالزوأراء وأرمـى

 .: بَّعيدةزوأراء وأفلة

 .الذل مقاما عن أزوأر وأهو

وأما زوأر وأقولهم رياء فعلهم زوأر الحق مواقف عن : قوماوأتقول
 .اللـه دوأن من عبد ما كل وأهو الزوأر تعبدوأن لكم
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 .قصائدي وأأزرتكم ثنائي أزيركم وأأنا

 .الزئبق " وأهو الزاوأوأق من علّي " أثقل أنت ق وأ ز

: زينوهـاالمساجـد : زوأقواوأمنه بَّمعنى وأمزوأق مزأبَّق : درهميقال
 .أصباغاـه فـي يجعلـه الناقـش لـأّن بَّالنقـوش

: كلماالمجاز وأمن تفيعل وأهو وأتزيقي : تزينيللمـرأة وأيقـال
ًا زوأقته وأقد مزوأق  .تزوأيق

البَّاطيـل هـذه عن تسأّلني متى حتى رؤبَّة لي : قاليونس وأعن
ّلع قد الشيب تـرى أمـا لـك وأأزوأقهـا  .رأسك في بَّ

ّوأق شأعر : هذاوأتقول ّوأق أنه لو مز ًا كان إذا مر  .منفح غاير محبر

 .زائل ظّل وأالدنيا الزوأال وأشأيكة الدنيا ل وأ ز

 .مكانه عن وأأزلته

 .: عالجهمكانه عـن رفعـه حتـى الشـيء وأزاوأل

 .صرعه حتى ساعة وأزاوأله

 .شأخص له : شأخصزائلة له : زالتالمجاز وأمن

زائلة كان وألو سهماي خالطُه : " قدالكوع بَّن سلمة حديث وأفي
ًا كان إذا الزوأائل رامي " وأفلن لتحرك  .النساء بَّإصباء طب

رمي وأدعت قد فأّصبحت مـرة الزوأائـل أرمي امرأ : وأكنتوأقال
 .الكبر فتقعده بَّشبابَّه يصيدهن كـان الزوأائل

 .وأتتحرك تلمع أي تغيب وأل تزوأل النجوما وأأرى

 .: طويلالنجوما زائل وأليل

نجومها تزوأل وأليلتا طوال النوى شأحط إذا أياما منك : وأليقال
 .بَّركبانها الخيل وأزالت

749



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

 .موته عن عبارة نعشه : رفعبَّنعشه وأزيل

زوألتا وأفتياتا أزوأال وأفتية زوألة وأفتاة ظريف : خفيفزوأٌل وأفتى
 .وأخفته سرعته في : عجبزوأل سير وأمنه

ّدتها بَّردها في : عجيبـةزوألـة شأتـوة قيل ثم  .وأشأ

 .العجائب من : عجبالزوأال من زوأل وأهذا

ً الشمس وأزالت ًالصواب وأقيل زوأال ً : زءوأل أن وأهـو وأزيال
 .السمـاء كبـد عـن تدحـض

إسناد من وأهـو الفـرق مـن استفـز إذا وأزوأالـه زوأيلـه وأزيـل
 .مصدره إلى الفعل

 .ملكه عنه وأزال

 .وأتصرفه يده عنه وأأزال

 .المر هذا مزاوألة وأمللت لها مزاوأل للعمال ممارس وأهو

ً المر هذا : مازالوأتقول ً فيهم مداوأل  .بَّأّيديهم مزاوأل

بَّيت وأهو الحزوأن رياض وأمن الزوأن من : أحسنتقول ن وأ ز
 .الصناما

ّوأ أدركه ي وأ ز  .: قدرهاالمنية ز

ًا وأكان ًا فصار تو ًازوأ  .: زوأج

 .تقرنان سفينتين لمجموع اسم وأهو الزوأ في وأركبوا

 .مزاوأ وأجهه وأفي وأجهه وأزوأى

ًا وأأسمعه  .عينيه بَّين ما وأزوأى عينيه بَّين ما له فانزوأى كلم

 .: تقبضـتوأتـزوأتا النـار فـي الجلـدة وأانزوأتا
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 .الـأّرض لـي وأزوأيـت

 .الزاوأيـة فـي وأتـزوأى

موضع وأهو الزاوأية أهل من كأّنك الزاوأية في تزال : لوأتقول
 .بَّالبصرة

 .: اختارهوأغايره المال : زوأىالمجاز وأمن

 .حقه عني وأزوأى

 .عنهم بَّه : عدلوأرثته عن الميراث الرجل وأزوأى

 .تباسطُنا فل انقبضت أي عنا انزوأيت وأقد

 .المتون محخة وأالحواشأي الزيتون مخ الزيت تا ي ز

 .الزيت فيه : جعلوأمزيوتا مزيت وأطعاما

الشأّما حنطُة وأل هجرية تكن لم بَّعيـر : أتتكـمذؤيب أبَّو قال
 .ملتـوتا بَّالزيـت مزيـوتا وأسوبَّـق خميرها المزيت

 .: دهنتـهالصبـّي رأس وأزتا

ًا وأتقـول  .زتني ما متى زدتني خيـر

ّوأدهوأزيته  .الزيت : ز

 .الزيت : يطُلبونيستزيتون وأجاؤوأا

 .وأسخة ثياب : فيالزياتا ثياب في وأجاءنا

علته وأزاحت إليه احتاج فيما علته وأأزحت العلل الله أزاح ح ي ز
 .وأانزاحت

 .القلوب عن الشكوك بَّـه تنزاح مما وأهذا
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ً وأازددتا وأازداد وأالمـال المـاء زاد د ي ز  .مال

 .صعوبَّة المر وأازداد

ًا الخير من وأازدد ً الله وأزاده ازدياد على وأزاد ماله في وأزاد مال
 .ضعفه الشيء على وأزاد أراد ما

ًا بَّدرهم وأأخذته  .فزائد

 .الزيادة : طلبوأاستزاد

 .عليـه مزيـد وأل فعلت ما على مستزاد وأل

 .وأتزيـد السعـر وأتزايـد

 .منتهاه بَّلغ حتى السلعة ثمن في وأتزايدوأا

 .مزايدة الخر المبتاعين أحد وأزايد

 .حديثه في يتزيد وأهو

تعوما كأّنها العنق فوق وأسارتا بَّالعنق : مدتاالناقة وأتزيدتا
 .بَّراكبها

وأهـذه المضفر الجديل أثناء مد بَّـه تزيدتا ما إذا نهاض : وأأتلعقال
بَّين يزاد ثالث بَّجلد تفأّما الراوأية وأهي وأفـر زمزايـد وأفـراء مـزادة

 .الجلدين

قطُعـة وأهـي الكبد زيادة الولد وأوألد الولد ذي كبد : الولدوأتقول
 .زبَّايـد وأجمعهـا بَّهـا معلقـة

ّكيـت : إنوأيقـال ًا زاد أي زيد مالك ز  .كثير

ًا يستزيد : فلنالمجاز وأمن وأهو وأيشكوه : يستقصرهفلن
 .مستزيد

 .استزادة كتاب إليه وأكتب
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 .وأزيادة مائة على زيد وأهم

فأّجمعوا مائة على زيـد معشـر : وأأنتـمالعدوأانّي الصبع ذوأ قال
ًا أمركم  .زائدوأن أي فكيدوأنـي طر

رأس في خيط وأهو بَّالزيار جحفلته : شأدالدابَّة البيطُار زير
 .خشبة

 .عنه وأزاغ الهدى عن زيغ فيه غ ي ز

 .قلبه الله وأأزاغ

 .وأزاغاة زائغون وأقوما

 .الشمس : زاغاتالمجاز وأمن

 .البصر وأزاغ

 .: تمايلتأسنانه وأتزايغت

 .عوجه أي زيغه : أقمتالعود وأزيغت

زافـت وأقـد وأزائـف زيف وأدرهم وأزيف زيوف دراهم ف ي ز
 .عليه وأزيفتها عليـه تزيـف وأهـي الدراهـم عليـه

وأناقة زياف وأجمل تمايل فيها سرعة وأهي يزيف البعير وأزاف
 .زيافة

 .تستدير كأّنها مشيها في المرأة وأزافت

 .مدلة يديه بَّين مشت إذا الذكر عند تزيف وأالحمامة

ًا له : جعلوأزيقه القميص جيب ق ي ز ًا جيب .بَّه يكف ما وأهو وأزيق

 .المطُمر وأهو بَّالزيق البناء وأقوما
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ّيلـوا وأتزايلوا أزايلك ل وأأنا : المباينالمزايل الحبيب ل ي ز :وأتز
 .تباينـوا

 .منها : مزهـامعـزاك مـن ضأّنـك وأزل

 .وأاعزله مكانه عن : زلهوأتقول

 .وأمزيال مزيل مخلط وأرجل

منه احتشم إذا لنه : محتشمفلن عن متزيل : هوالكناية وأمن
 .عليك أتجاسر فل عنك أتزايل وأأنا عنه وأانقبض بَّشخصه بَّاينه

مكان في بَّمجتمع ليس أعضائه في : متفرقزيم لحمه ما ي ز
 .اللحم تزيم وأقد فيبدن

وأالبطُن زيم وألحمها خذما وأجريها ضرما : زقاقهاالقيس امرؤ قال
 .زيم وأمنازلهم مقبوب

ًا فصاروأا الناس وأاجتمع ًا زيم  .زيم

 .وأمتزيـن وأمزيـن مزيـن شأـيء ن ي ز

ّينـت  .وأازدانـت بَّعشبهـا الـأّرض وأاز

 .وأزينتـه وأزنتـه

 .وأزين زينة للسماء وأالكواكب

 .وأالزخارف بَّالزين يفخروأن وأهم

 .زيناتا وأنساء زينة وأامرأة

 .شأين وأوأجهك زين : وأجهيلخر يقول العرب من صبّي وأسمع

 .عرفه وأهو الدين زين إلى : انظرالمجاز وأمن

 .حسن بَّزي تزيا
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ّيته ّية ا أ وأز ّييته نحو تز  .تحية ح

 السين كتاب 

 1 السين كتاب  

 .: يديمهكلها ليلته الير يسئد بَّاتا د أ س

وأجل كـّل علـى الجـأّش رابَّـط راكب عليها السير : يسئدلبيد قال
ًا يومه أسعد قد وأتقول  .إسآدا ليلته أسأّد من إسعاد

 .: بَّقيـةوأسـؤرة سـؤرا النـاء فـي الشـارب أسـأّر ر أ س

 .سـؤوأرا بَّقيـة وأسـأّرتا الحـوض فـي البَّـل وأأسـأّرتا

 .السآر : يشربيتسأّر وأفلن

 .سـؤرة الطُعـاما مـن : أسـأّرالمجـاز وأمن

 .لحمتـه مـن يبقـى : لمـاالصقـر سـؤةر وأهـذه

 .يستقص وألم : أفضلحسابَّه من الحاسب وأأسـأّر

جاوأزتا التي للمرأة وأيقال القابَّـض منهـا يسئـر هجمـة : فيوأقال
 .: بَّقيةلسؤرة فيها : إنالكبر يهرمها وألم الشباب

فيها الكيس من إزارها تحل مـا معـاش : إزاءثور بَّن حميد قال
ًا كـان إذا شأـّر سـؤر وأفلـان قاعد وأهي سؤرة  .شأريـر

 .منه قطُعة : لنهامنه وأسؤر القرآن مـن سـؤرة وأهـذه

وأقد نيله يرجى " لما الظهر زال وأقد اليوما " أسائر مثل وأفي
 .وأقته فاتا

 .وأسؤلة وأسؤوأل سآل هو ل أ س

ّؤال سأّلة وأقوما  .وأس
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ً كذا عن وأسأّلته وأتساءلوا مساءلة عنه وأساءلته وأمسأّلة سؤال
 .حاجة وأسأّلته عنه

 .وأنكر كعرف مفعول بَّمعنى فعل : طلبتيسؤلي منه وأأصبت

 .الدنيا من سأّلتي : هوالمجاز وأمن

 .سأّلتنا أعطُنا وأاللهم

حسيبهـا أنت ثم سليمى إليك سأّلتي أوأل ربَّاه يا : وأناديـتوأقال
 .فيه للمفعول المصدر استعير وأمسائل مسئلة وأتعلمت

 .وأسآما وأسآمة وأسأّمـة سـأّما فيـه ما أ س

 .وأأسأّمتني منه وأسئم وأسئمه

 .سؤوأما وأرجل

 .سدوأما قضاء يقضى ثم سؤوأما غاضب : يغضبوأتقول

 .سبا أيدي ذهبوا أ ب س وأ أ س

 .سباء الخمر وأسبأّ

:سبأّهـا :عبيـدة أبَّـو قـال عاتـق أدكن بَّكل السباء : أغاليلبيد قال
 .لنفسه وأاستبأّها للبيع ل للشـرب شأراهـا

 .بَّابَّلية سبيئة وأعنده

 .الروأاح منكم تسبى وألكن الراح لكم تسبأّ : ماوأتقول

وأتسابَّوا سابَّه وأقد النوكى سباب وأالمزاح سباب بَّينهما ب ب س
 .وأاستبوا

عليك سبة وأهذه سبة " وأهو شأيطُانان " المستبان الحديث وأفي
 .قومك على سبة وأأنت عقبك وأعلى
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 .وأالمساب وأالمسبة وأإياك

 .وأضحكـة كضحكـة سبة وأل سببة تكن وأل

 .لبَّويـه وأاستسـب

 .وأأسابَّيب أسبوبَّـة وأبَّينهـم

 .أسابَّيب هي إنما أساليب هي : ماوأتقول

الخيل وأأقبلت خيلهم سبائـب عقدوأا وأقد السبيب ضافي وأفرس
 .السبائب معقداتا

 .: شأققوأسبائب ثوب من سبيبة وأله

 .الحبل أي السبب وأانقطُع

 .: طريقسبب إليه وأمالي

إذا أخزاها أوأ تعالى الله : قاتلهالها يقال مسببة : خيلالمجاز وأمن
 .استجيدتا

 .وأالمسببة بَّالسبابَّة إليه : وأأشأارالشماخ قال

 .وأيسبها يعاديها كأّنه العراقيب سباب وأسيف

 .الذوأائب وأهي السبائب طويلـة وأامـرأة

 .: طرائقهالدما سبائب وأعليه

 .سبائبه الل وأنشر

يزهى الضحى وأآل مالك جرعاء بَّالجرعاء : فأّصبحنالرمة ذوأ قال
 .: الوصلوأالسباب السبب بَّينهم وأانقطُع سبائبه الشبوح

 .الصبا سبب في وأجرى
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طاوأعته وأطالما الفؤاد : فزعالعقيلّي العلم بَّن مصرف قال
 .تكـف تنزع ما الصبا سبب في وأجريت

 .خيـر سبـب لـك اللـه وأسبـب

 .: سويتـهمجـرى للمـاء وأسببـت

 .المر له وأاستسب

 .مذمومـة لنهـا استـه : فـيسبتـه في وأطعنه

فـي رمحـي فوضعـت الكبـه فـي طعنتـه الفرسـان بَّعـض وأعـن
 .السبة من فأّخرجته اللبـه

 .الدهر من سبة وأمضت

ًا الدهر لن وأخصر فحـر سبـاتا : وأالدهـرقال :وألقولهم مشكو أبَّد
 .الدهر است على ذلك كان

لن الدما وأهو السبت وأنعال السبتية النعال يلبسون تا ب س
 .حلق أي سبـت كأّنـه الدبَّاغ في يسقط شأعره

 .مسبوتا وأرأس رأسه وأسبت

 .وأأسبتت اليهود وأسبتت

ًا النوما الله وأجعل ًاسبات ًا فلن وأأصبح : موت ًامسبوت  .: ميت

 .رأسه قطُع إذا علوأته : سبتالمجاز وأمن

 .سبتي وأأروأني

 .سبتيك وأاخلع

وأكثرتا القدوأس السبوح وأهو له وأسبحـت اللـه سبحـت ح ب س
 .وأتسابَّيحه تسبيحاته
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ّلىوأسبح : صلتهسبحته وأقضى من     كان     أنه     فلول " : ص
ّلى المسبحين  .النافلة أي وأالسبحة المكتوبَّة " وأص

 .بَّها يسبح السبح يده وأفي

 .وأالسباحة الرماية وأتعلم

 .وأسبح سوابَّح وأخيل وأسبوح سابَّح : فـرسالمجـاز وأمـن

 .وأسبح سوابَّح وأنجوما الفلك في تسبح وأالنجوما

 .سوابَّح وأنجوما الفلك في تسبح وأالنجوما

 .وأالقمر الشمس مسابَّح ذكرك وأسبح

 .المعاش طلب في كله النهار يسبح وأفلن

 .منه : تعجبفلن من وأسبحان

الفاخر علقمة من سبحان فخره جاءني لما : أقولالعشى قال
دلئـل مـن بَّـه تسبـح بَّمـا الكريـم وأجهـك بَّسبحاتا وأأسأّلك

 .وأجللـك عظمتـك

 .وأالسباحة بَّالمسبحة إليـه وأأشأـار

 .القطُن سبائخ طارتا

وأأسبخـت سبخـت وأقد سبخة وأأرض وأسباخ سبخة الرض وأفي
 .كالسبائخ بَّيض سباخ وأفيها

نسل : ماوأسبائخه الطُير سبيخ محوله ماء : وأردتاالمجاز وأمن
 .ريشه من

 .: خففالحر عنا وأسبخ : خففهاالحمى عنك الله وأسبخ

 .: للداهيةأسباد سبد هو د ب س
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لمـن صـوف وأل شأعـر " أي لبـد وأل سبـد : " مالـهالمجـاز وأمـن
:السبدة وأمنه جزه أوأ طّمه : استقصىرأسه : وأسبدله شأيء ل

 .عنها كناية العانة

 .الخوارج ": في فاش فيهم " التسبيد الحديث وأفي

قعـره مقـدار : قـاسوأالسبـار بَّالمسبـار الجـرح سبـر ر ب س
 .بَّغيرها أوأ بَّالحديـدة

حد في " وأأتيته الجرح غاور عرف ما المسبار " لول مثل وأفي
 .الباردة الغداة وأهي السبرة

ًا : خبرتاالمجاز وأمن وأهـذا يسبر ل كثير خير وأفيه وأسبرته فلن
 .سعتها قدر يعرف : لتسبر ل مفازة وأهـذه يسبـر ل عظيـم أمـر

 .: تسبحنخيلة أبَّو قال

 .وألونـه هيئتـه مـن وأخبـر عرف : بَّمابَّسبره وأعرفته

 .وأالحبار السبـار حسنـة البَّـل وأجـاءتا

سبطُا وأالحسين وأالحسن أسباطه وأهم سبطُه هو طا ب س
 .وأسلم عليه تعالى الله صلى الله رسول

 .وأالقباطا السباطا يتفق : كيفوأتقول

 .سبطُان وأالنضير وأقريظة اليهود وأأسباطا العرب : قبائلوأيقال

 .جعد : غايروأالسكون وأالكسر بَّالفتح سبط وأشأعر

 .وأسبوطة سباطة وأسبط سبط وأقد وأجعد سبط : وأساقيانقال

 .كناستهم وأهي القوما سباطة في وأبَّال

 .نافذ طريق تحتها دارين بَّين سقيفة وأهي السابَّاطا في وأقعدتا
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اليدين وأسبط البنان وأسبط الصابَّع سبط : رجلالمجاز وأمن
 .وأالكفين

ّينة : رخصةالخلق سبطُة وأامرأة  .سبطُر وأرجل ل

 .: امتدتاالكواكب وأاسبطُرتا مسبطُر وأروأاق

جوز الليل من مضى وأقد بَّياه يهياه : تلوماالرمة ذوأ قال
: ياهالراعي قال أي الرعاة أصواتا من هو كواكبه وأاسبطُرتا

 .ياه : ياهالخر له يقول أن وأانتظر

وأثوب ستة وأسابَّع سبعة سابَّـع هـو ع ب س في فلن وأوألد
 .أذرع : سبعسباعّي

 .: تامةالبدن سباعّي وأرجل

 .سبعـة : جعلتهـمفسبعتهـم ستـة وأكانوا

.عليها يبني حين مغها يقيم أياما سبعـة لهـا : جعـللمرأتـه وأسبـع

ّبـع  .أيـاما سبعـة فـي قراءتـه عليـه : وأظـفالقـرآن وأس

الجـر بَّه تعالى اللـه يسبـع درهمـا : أعطُـهأعرابَّـّي وأعـن
 .وأيعّشـر

" سنابَّل     سبع " تعالى قوله من وأعّشـر لفلـان سبـع وأاللهـم
 .مراتا سبع : غاسلتهوأغايـره النـاء " وأسبعت أمثالها     عشر

 .مسبع وأوألدها أشأهر لسبعة : وألدتافلنة وأأسبعت

 .وأسبعين أسبوعين عندها وأأقمت

كأّنه تحسبه سبعين الصبا : وأكركرتهالسحاب يصف وأجزة أبَّو قال
ًا وأطاف معقور الغور بَّحيال  .وأأسابَّيع وأأسبوعاتا أسبوع

 .أياما ستة في بَّينها وأما السبعين تعالى الله وأخلق
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الناس على قابَّض وأالله الناس أخاف : وأكيفالفرزدق قال
 .الطُريق وأأسبع مسبعة وأأرض اليد راحة في وأالسبعين

وأمن طريق إلى فاجتنبه فأّسبع زمانا تسلكه كنت : طريققال
 .فيه : وأقعسبعه :المجاز

 .: للضرارالسباع من سبع إل هو وأما

ًا أخذه كان " إذا سبعة أخذ " أخذه مثل وأفي ًا أخذ وأهو شأديد
 .رجال سبعة أوأ اللبؤة أوأ ثعل بَّن ثعلبة بَّن عوف بَّن سبعة

 .سابَّغ ثوب غ ب س

 .السوابَّغ صنع وأهو سابَّغة وأعليه وأخرج

 .البيضة رفرف وأهي سابَّغته على تسبغته وأسالت

عنهـا يرفـض دلمصـة حميريـة تركـة في : وأتسبغةمزرد قال
نسجها كانت لداوأد ريعها المناكب يغشى : وأتسبغةوأقال الجنادل

 .سابَّغة : عليهمسبغ وأكمّي يهلهـل لـم

سبوغ على لله وأالحمد النعم علينا تعالى الله : أسبغالمجاز وأمن
 .نيله وأضفو نعمته

 .وأضوءه وأأسبغ

سابَّغ وأهو سابَّغة وأعجيزة سابَّغ شأعر وأله شأعره سبغ وأقد
 .الليتين

 .سابَّغ وأمطُر

 .وأاستبقنا وأتسابَّقنا فسبقته سابَّقته ق ب س

 .عليه يتراهـن مـا وأهـي السبقـة أخـذ السبقة رزق : منوأتقول

 .وأالسباق السبق وأأحرزوأا وأالسبق السبقة : أحرزيقال
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 .البَّل من مائًة السبق وأكان

 .وأسبق سوابَّق وأخيل

 .بَّينها وأسبق الخيل بَّين وأسابَّق

 .وأسابَّقـة سبقـة المـر هـذا فـي : لـهالمجـاز وأمـن

 .فيه استبقا إذا كذا فـي سبقـان وأهمـا

 .فلـان بَّـه فسبقنـي كـذا وأأردتا غاايتـه إلـى الكـرما في وأسبقه

نبـدل     أن     على     بَّمسبوقين     نحن     وأما " : غالبتعليه وأسبقت
 ". أمثالكـم

 .قيداه وأهما الطُائر سباق : منالسباق عن سباق وأبَّفلن

 .: قيدتهالطُائر وأسبقت

وأمعنـاه أخذهـا أصحابَّـه غالـب مـن الشعراء بَّين بَّدرة وأسبق
ًا جعلهـا  .بَّينهـم سبقـ

 .": ابَّتدروأه الصراطا     فاستبقوا " : ينتضلونيستبقون وأخرجوا

ًا الخبـث مـن : خلصهـاالفضـة سبـك ك ب س وأسبكهـا سبكـ
ًا  .السبائك من سبيكة وأعنـدي المسبكـة فـي وأأفرغاهـا تسبيكـ

 .للكلما سباك وأهو السب على يثبت ل كلما : هذاالمجاز وأمن

 .التجارب سبكته قد وأفلن

ّواراه خالصـه : أخذالدقيق وأسبك خوانـه علـى وأرأيـت وأحـ
 .البَّيـض : الخبـزالسبائـك

وأسبيـل السبـل أوأطـأّ فهـو السبيـل هـذا خـذ ل ب س وأأراد
في المختلفون وأهم وأالسوابَّل السابَّلـة وأمـرتا مسلـوك :سابَّـل

 .لحوائجهم الطُرقاتا
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تسبل وأالمرأة السبيل من وأهو : أرسلهوأالزار الستر وأأسبل
 .ذنبه يسبل وأالفرس :ذيلها

أسبل كأّنما وأتكاثف دفعه : أرسـلالمطُـر : أسبـلالمجـاز وأمـن
ًا  .ستر

 .عبرة مني فأّسبلت الدار على وأوأقفت

مستهل منها النحر على فرددتها عبرة مني : وأأسبلالنابَّغة قال
 .بَّيض وأقليل كثير منصب وأدامع

 .المسبل المطُر وأهو السبل وأوأقع مسبل وأمطُر

 .وأسنبله سبله وأخرج وأسنبل الزرع وأأسبل

:اللحية لمقدما وأيقال الشاربَّين شأعر وأهي فقصها سبلتك وأطالت
 .فلن سبل وأقد اللحية : طويلمسبل وأرجل سبلة

 .السبيل خير الله سبيل وأالزما

 .متوعدين أي سبالهم نشروأا وأقد وأجاءوأني

بَّالبقيع حولي تنشر بَّقضيضها قضها سليم : وأجاءتاالشماخ قال
ّيايقولون وأسمعتهم سبالها ّيا سبلتك الله : ح السبلة هذه الله وأح

 .المباركة

 .السبـال صهـب وأهم : عدوأالسبلة أصهب وأهو

 .: أصبـارهأسبالـه وأإلـى سبلتـه إلـى النـاء وأمـل

 .منحره وأهي البعيـر سبلـة فـي بَّشفرتـه وأوأجـأّ

 .المطُر يسبل كما كلمه عليك أكثر إذا فلن علّي أسبل وأقد
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ًا النساء سبيت ي ب س وأهذه السباء عليهن وأوأقع وأسباء سبي
فجاءتا السرايا : خرجتوأتقول المسبية للجارية :فلن سبية

 .بَّالسبايا

 .وأتسابَّوا فتآسروأا وأتلقوا

 .: طرائقهاالدماء أسابَّي وأبَّها

أعناقهـا كأّن بَّهـا الدمـاء أسابَّـّي : وأالعاديـاتاجندل بَّن سلمة قال
 .وأيستبين القلوب يسبين : هنالمجاز وأمن ترجيـب أنصـاب

 .غاربَّه أي الله سباه وأماله

ترى ألست قاتلـي إنـك اللـه سبـاك : فقالتالقيس امرؤ قال
أسـب وأل الليـل علـّي : طـالوأيقولـون أحوالي وأالناس السمار

ما الشدة من فيه يقاسي ل بَّأّن لنفسـه : دعـاءلـه أسبـي وأل لـه
 .لليل المسبي مثل بَّسببه يكون

 .: بَّسبايـاكثيـر بَّسبـي وأجـاءوأا

 .بَّلد إلى بَّلـد مـن : حملـهسبـّي يعـود السيـل وأجـاء

 .الحية : كسلخالهلل كسبي وأدرع

ً : يجـّرركثير قال تخـرق لـم هلـال سبـّي كأّنه عليـه سربَّـال
ًا بَّدتا شأرانقـه القفل نّحى البحر من سبيًة أوأ تحتجب لم حسر

 .بَّائعهـا مفيدها عنها

عليهم يروأح فلن وأبَّنو المواشأي : فيالسابَّياء في يتجر وأهـو
 .أموالهم من سابَّياء

وأالجـزء التجـارة فـي الـرزق أعشـار " تسعـة الحديـث وأفي
 .الولد فيها يخـرج التـي الجلـدة " وأأصلهـا السابَّيـاء فـي الباقـي

ّلونالرمة ذوأ قال السوابَّي مشق سويقـة مـن أوأ يبريـن من : يح
وأسترة ستر وأدوأنه العيـوب ستـار اللـه ر تا س الجآذر أنوف عن
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بَّالثوب وأاستترتا وأستائر وأستر وأأستار وأستور وأستار وأستارة
 .وأتستر

وأقوما مستور وأرجل مستراتا وأجوار مسترة : جارةالمجاز وأمن
 .ستيـرة فهـي ستارة المرأة وأسترتا مساتير

 .الغاصان : كثيـرستيـر وأشأجـر

 .مساتر مداج وأهو مساترة العداوأة وأساتره

الله من يستتر ل وأفلن مساوأيك على : أطلعسترك الله وأهتك
 .الله يتقي ل :بَّستر

ّد ّد وأأنا ستاره الليل وأم ّليل ستار تحت يدي الله إلى أم  .ال

ًا مددنا : لقدقال يرى وأالله الليـل ستـار تحـت الدجـى بَّعـد أيديـ
تا س إستـار مـا شأـر الفـرزدق وأأبَّـا وأأّمه وأالبعيث الفرزدق إّن
وأاحد مكان من خرجوا إذا علّي تساتلوا وأقد متساتلين خرجوا ل

ًا وأاحد إثر  .تباع

 .اللؤلؤ فتساتل السلك : انطُقعالمجاز وأمن

 .دموعه فتساتلت وألده إليه وأنعي

ًا عينك بَّال : ماقلـت الرمـة ذي وأعـن ًا بَّيت علّي أرتج ثم وأاحد
ً فمكثت ًا البيت هذا إلى أضيف ل حول أصبهان قدمت حتى شأيئ

علّي فتساتلت القصيدة لهذه فهديت شأديدة حمًى بَّها فحممت
 .منها علّي وأذهب منها حفظت ما فحفظت قوافيها

 .وأستاهّي أسته رجل ه تا س

 .وأجهه : علىالدهر است على ذلك : كانالمجاز وأمن

ًا مازال أدري فإنـي يـدري ل كان : مننخيلة أبَّو قال على مجنون
يـوما لخوانـك هبـه يحري وأعقل ينعـي جسـد ذا الدهر است
 .بَّه استخففت إذا فلن : بَّاستوأتقول النحـر
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 .إياهـا أمـه إحمـاض عـن ": كنايـة استهـا ابَّـن " يـا : وأقال

ًا الـأّرض بَّاسـت " تركتـه وأ  .لـه شأـيء ل ": عديمـ

 .عـون لـه يكـن لـم " إذا استك مع است " وأمالك

 .كرهتـه مـا " أي الكلبـة اسـت منـه " وألقيـت

ًا أضيق وأأنـت ًا أضيق وأأنتم ذاك من است :تفعلوه أن من أستاه
 .العجز يريد

 .قـر وأل حر : لسجسج وأظل يوما ج ج س

 .سهلـة وأل صلبـة : لسجسـج وأأرض

ًا وأسقـاه ًاسجاجـ  .: سمار

 .الخلق سجيح وأهو سجاحة خلقه سجح ح ج س

 .سجاحه خلقه وأفي رجاحه عقله : فيوأتقول

ّدين أسجح وأرجل الصورة : مستوىأسجح وأوأجه  .سجح وأقد الخ

الغريبة كمرآة وأخد أسيلة وأذفـري حشـر أذن : لهـاالرمة ذوأ قال
ًا مشية وأمشى أسجح  .مستقيمة : سهلةسجح

ذوأوأ الرجال إن سجحا مشية وأامشوا التخاجر : دعواحسان قال
 .مؤخره يورما أن التخاجؤ وأتذكير عصب

ّدته سننه وأهو الطُريق سجح عن وأتنح طلب : منوأتقول وأجا
 .نجحه إلى الله أوأصلـه سجحـه فـي وأمشـى بَّالحق

 ." فأّحسن فأّسجح " ملكت وأ

 .وأالسجيحة السجية كريم وأهو
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قدر : علىوأاحد غارار وأعلى وأاحدة سجيحة على دروأهم وأبَّنوا
 .وأاحد

ًا وأبَّاتوا سجد وأنساء رجال د ج س ًا ركوع سجـاد وأرجـل سجود
سجادته وأبَّسط السجود أثـر وأهـي سجـادة وأجهـه وأعلـى

 .السيـن يضمـون العـرب وأسمعت وأمسجدته

 .الجيم بَّفتح مسجد جمع الميت مساجد علـى الكافـور وأيجعـل

 .: مائلةساجدة وأشأجرة وأسواجد ساجد : شأجرالمجاز وأمن

 .بَّميلها وأتميل : تطُيعهاللرياح تسجد وأالسفينة

الرياح تسجد زوأراء على أراني وألقد صفهم : أجالدبَّشر قال
ً كان إذا المنخز ساجد وأفلن ًا ذليل  .خاضع

 .: غاّضتهاعينها وأأسجدتا : فاترةساجدة وأعين

الّصيودين عينيك وأإسجاد عندنا دلك أن مني : أغارككثير قال
 .لراكبه رأسه : طأّمنوأأسجد البعير وأسجد رامج

سجرتـه وأقد وأمسوجر وأمسّجر مسجور كلب ر ج : سقال
حديد من طوق وأهـو الساجـور : طوقتـهوأسوجرتـه وأسجرتـه

 .الطراف حديدة بَّمسامير مسمر

 .وأمسّجر مسجور وأبَّحر

 .وأالحساء البَّار السيل وأسجر : مفعمةوأمسّجرة مسجورة وأعين

 .فمله السيل بَّه مّر مكان كل وأهو وأساجر حاجر بَّكل وأمررنا

ًا : ملهالتنور وأسجر  .وأقوده وأهو سجور

 .المسعر وأهي بَّالمسجرة وأسجره
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ًا الناقة : سجرتاالمجاز وأمن ًا وأسجرتا سجر : مدتاتسجير
 .فاها بَّه وأملتا وألدها إثر في حنينها

سجرك فإن الحنين بَّعض قـري لها فقلت بَّرٍك إلى : حنتقال
وأهو وأالمخالطُة المخالة وأهي مساجرة ساجرته وأمنه شأائقي

:صاحبـه إلـى يسجـر منهمـا وأاحد كّل لن سجرائي وأهم سجيري
ماء من وأحمرة كدرة خالطُته الذي وأهو أسجر ماء وأمنـه يحـّن

 .سجراء وأقطُرة لسجر وأإنه لسجرة فيه : إنيقال السماء

 .سجراء وأعين

طيب أسجر ماء من الّصبا أدّرته ساريـة : بَّغريـضالحويدرة قال
عينـك فـي وأإن حمرة بَّياضها : خالطُتسجراء وأعين المستنقع
ًة  .لسجـر

الدهر سجيس آتيك ل س ج س أي السواجيـر أعناقهـم وأفـي
 .الدهر طوال أي الوأجس وأسجيس الليالي وأسجيس

ما الدهر سجيس أبَّكي زلت ما ظلمه : وألـولزهير بَّن قيس قال
سجعت ما الدهر : سجيسالهذلي الحنان وأقال النجوما طلع

ل : هنالكالشنفري وأقال التهامي البلد من قـرع علـى هتوف
ً الليالي سجيس تسرنـي حيـاة أرجـو وأكبش بَّالجرائر مبسل

 .الصوف : كثيرةساجسية وأنعجة ساجسي

وأسجعت وأسواجع سجع وأحماما وأسجوع ساجعة حمامة ع ج س
ّددتا إذا .حنينها في الناقة سجعت وأكذلك وأاحد وأجه على صوتها ر

وأمسجع مسجوع وأكلما وأسجاعة سجاع : رجلالمجـاز وأمـن
بَّالقرينتيـن يأّتـي أن وأهـو فيـه وأسجـع وأسجعه صاحبه وأسجعه

ًا  .وأاحـد نهـج علـى فصاعـد

 .القصد عن يميل ل : مستقيـمسيـره فـي ساجـع وأفلـان
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ًا علوا ما : إذاالرمة ذوأ قال علوها ما إذا ركبها وأجه ترى أرض
ًا :مسجفة وأحجلة مسجف : بَّيتقال ج س ساجع غاير مكف

 .مسترة

عليهّن رقدن بَّالضحى طوقن السود القنبضاتا : إذاالفرزدق قال
 .: أرسلتهالستر وأأسجفت المسجف الحجال

 .: أظلموأأسدف الليل وأأسجف سجوفه الليل : أرخىالمجاز وأمن

ً سقيته ل ج س ً سجل : بَّاراهوأساجله العظيمة الدلو وأهو وأسجال
 .الستقاء في

ً عليه وأكتب  .مسجل وأكتاب عليهم وأسجل سجلتا وأعليهم سجل

 .مساجلـة : فاخـره: ساجلـهالمجـاز وأمـن

 .هـؤلء علـى وأأخـرى هـؤلء علـى ": مـرة سجـال " الحـرب وأ

 .: ضخمسجيل سجل المجد من وأله

 .العطُاء أي السجل عظيم : وأجوادالحطُيئة قال

سجله وأأعطُاه العطُاء من له : أكثروأأسجله السجال بَّرفائض وأله
 .: ذنوبَّهيقال كما نصيبه أي كذا من

ّيون : تهامـونزهير قال ًا نجد وأقائعهـم من أناس لكل وأنجعة كيد
لم شأاء وأإن أخذه شأاء إن مطُلق : مرسلله مسجل وأهذا سجـل
 .يأّخذه

 .أرسلت إذا وأأرجلت أمها مع البهمة وأأسجلت

وأعيون سواجم وأدموع وأمنسجم وأمسجوما ساجـم دمـع ما ج س
ًا دمعها العين وأسجمت سواجم ًا الدمع وأسجم سجم  .سجوم

 .وأسجاما ساجم وأسحاب : مطُرالمجاز وأمن
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مجلجل كل وأسجال بَّعدنا الروأاسم معارفها : ضربَّتجرير قال
 .: ممطُورةمسجومة وأأرض سجاما

 .سجمت وأقد : دروأروأمسجاما سجوما وأناقة

 .وأانقبض : أبَّطُأّالمر عن وأسجم

 .يرغاو : لأسجم بَّعير وأمنه المكارما عن سجوما وأرجل

مسجون وأرجل السجن " وأقريء إلي     أحب     السجن " ن ج س
 .السجان وأتوعدهم وأسجنوهم مسجنون وأقوما

 .لسانك وأاسجن لسانه : سجنالمجاز وأمن

" وأسجن لسان من سجن بَّطُلو أحق شأيء " ليس الحديث وأفي
 .أضمره :الهم

النواجيا المطُي وأحمله عنـاء لسجنه إن الهم تسجنن : وألقال
 .وأيحبسه مكانه المضروأب : يثبتسجين وأضرب

ًا سكن إذا وأالبحر الليل سجا وأ ج س  .ساج وأبَّحر وأليل سجو

النسـاج مـلء مثل وأطرق السـاج وأالليـل القمراء حبذا : ياقال
 .: لينةسجواء وأريح

 .وأالحلوبَّة الريح سجت وأقد تحلب حتى : تسكنسجواء وأناقة

عليه سجا ما وأهي وأسجايا وأسجياتا حميدة سجية على وأهو
 .وأثبت طبعه

 .الليل سجا من وأهو بَّثوب : غاطُاهتسجية الميـت وأسجـى

 .أخيك معايب : سجالمجاز وأمن

 .: فاترتهالطُرف ساجية وأامرأة

 .الذيل وأأسحبه فانسحب ذيله سحب
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 .وأالسحب وأالسحائب وأالسحاب السحابَّة وأمطُرتهم

ذلذل فيها وأانسحبت أذيالها الرياح فيها : سحبتالمجاز وأمن
استبقـى : مـاوأتقـول مني كان ما على ذيلك وأاسحب الريح

ّد الرجـل  .معايبـه علـى الذيـل سحـب بَّمثـل صاحبـه وأ

الطُعاما من وأتسحبت وأسحبت شأروأب : أكولسحوب وأرجـل
إلـى المطُاعـم يجتـر أن المنهوما شأأّن من لن : تكثرتاوأالشراب

 .أصحابَّه على بَّها وأيستأّثر نفسه

ثم مغيم نهار في ذلك قيل : طولهنهاري سحابَّة عنده وأأقمت
ً ذهب  .نهار كّل في مثل

 .استأّصله الجّز في أوأ الحلق في شأعره سحت تا ح س

 .: قشرهاللحم عن الشحم وأسحت

 .: سحـاهالـأّرض وأجـه وأسحت

 .نهك حتى وأاستقصى فيه : بَّولغالصبي ختان فـي وأسحـت

 .السحت : كسبتجارته في وأأسحت السحت يأّكل وأفلن

 .بَّه ": فيجهدكم بَّعذاب     فيسحتكم : "المجاز وأمن

 .: شأرهالمعدة مسحوتا وأفلن

 .: قشرهغايره أوأ عود جلده سحج ج ح س

وأمن : آثاروأالمكادما المساحج وأعليه : معضضمسحج وأحمار
 .سواحج سواهج وأرياح الرض الرياح سحجت :المجاز

وأسحت سحوح : سحابَّةيقال غايره وأسحه الماء سّح ح ح س
 .وأالدمع المطُر وأسح مطُرها السماء

ًا علّي فسحها قصيدة : استنشدتهالمجاز وأمن  .سح
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 .: عداءمسح وأفرس

ًا وأسحـت لسمنهـا الـودك : تسحساح وأشأاة  .سحوحـ

 .: متفرقوأسـح فـذ وأتمـر

 ". وأالنهار الليل شأيء يغيضها ل سّحاء الله " يمين وأ

 .: شأعواءسحاء وأغاارة

 .الرئة وأهو يتنفس سحر أوأ ذحر ذي كل ر ح س

بَّعد مرة : سحرلمسحر وأإنه مسحور وأهو : سحرهالمجاز وأمن
ّبل حتى أخرى " وأأصلـه المسحريـن     مـن     أنـت     إنما " عقله تخ

 .سحره أصاب إذا سحره مـن

ًا وألقيته سحر وأهما السحرين أعلى وأفي وأبَّالسحر وأسحرة سحر
وأالصـادق للكـاذب : الفجـرانيقـال كمـا قبلـه وأسحـر الصبـح مـع

ًا : خرجـواوأاستحـروأا أصبحنـا مثـل وأأسحرنا  .سحـر

السحر سمي وأإنما فلن وأسحرنـي السحـور : أكلـتوأتسحـرتا
متنفـس فهـو النهـار وأإقبال الليل إدبَّار وأقت لنه استعارة
 .الصبـح

 .وأجبن مّل إذا مساحره وأانتفخت سحره : انتفخوأيقـال

 .يئست إذا سحري منه وأانقطُع

 .قانط : غايرسحر صريـم غايـر منه وأأنا

من استعارة وأأوأاخرها : أطرافهاوأأسحارها الرض سحر وأبَّلغ
 .الليالي أسحار

 .كلمه في بَّالسحر فلن وأجاء
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الناس تسحـر " وأالمـرأة لسحـرا البيـان مـن " إن الحديـث وأفـي
 .سواحر عيون وألهن ساحرة عين وألها بَّعينها

جانب من يخرج خيط فيها لعبة وأهي بَّالسحارة الصبيان وألعب
 .لون على جانب وأمن لون على

 .السراب ساحرة وأأرض

في ترقص الموامـي مـن السـراب : وأساحرةالرمة ذوأ قال
 .اللبن : قليلةمسحورة وأعنز الروأما عساقلها

 .تنبت : لمسحورة وأأرض

 .: صرفتهكذا عن وأسحرته

ًا الشاة سحط طا ح س  .وأحّي ذبَّح وأهو سحطُ

 .حلقه في أي مسحطُه في كالشجي : أناالمجاز وأمن

في الشجي مثل له كنت مسخطُه شأيء غاير من : وأساخطقال
عليك وأالمولى تبيت ان ساحط أبَّالك ل غام :وأتقول مسحطُه

 .ساخط

 .أصوله من كشطُه إذا الجلد عن الشعر سحف ف ح س

 .: حلقهرأسه وأسحف

الشحـم طرائـق وأهـي وأسحائفهـا وأسحيفتهـا الشاة سحفة وأأخذ
 .السمـن مـن

ّدخطُبته في الخطُيـب وأاسحنفـر  .وأاحتشد فيها : ج

 .: ملىمسحنفرة وأجفنة

 .توقف وأل تكفف : لمسحنفرا خطُبته في : مّريقال

 .الدوأاء سحق ق ح س
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 .سحيق وأمسك

ًا سحيق وأبَّلد  .له وأسحق

 .اللـه وأأسحقـه

 .سحـق وأنخيـل سحـوق وأنخلـة

 .عمامة وأسحق بَّرد سحق عليه وأرأيت سحق وأثوب

 .لبنه : ذهبالضرع وأأسحق

 .هبوبَّها بَّشدة : قشرتهاالرض الرياح : سحقتالمجاز وأمن

 .فانسحق وأمحقه البلى وأسحقه

وأهمـا وأساحقتهـا سحقتهـا وأقـد السحاقـاتا اللـه وألعـن
 .تتساحقـان

عينه من وأجرتا مساحيق وأدموع : سحتهالدمع العين وأسحقت
 .الدموع مساحيق

سحالة وأهذه المبرد وأهو بَّالمسحـل الخشبـة سحـل ل ح س
 .لبرادته :الحديد

 .وأسحل سحول وأثياب : أبَّيضسحل وأثوب

ً الحمار وأسحل  .مسحل وأهو وأسحال سحيل

:الرض الرياح : سحلتالمجاز وأمن وأهـو بَّالسحـل وأاستاكت
 .أدمتها كشطُت

وأساحـل البحـر شأاطـيء من الماء يسحله ما وأهو بَّالساحل وأقعد
 .الساحـل أتـى :فلـان

 .مسحل وأخطُيب
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 .كالمبرد : جعلمسحل وألسان

 .عزمه على مضى إذا مسحله فلن وأركب

إذا أي وأمسحله العشى أعجـز مسحلـه فلـان ركب : إذاوأتقول
 .العشى تابَّعة وأالمسحل قريضه في مضى

بَّالحق جنـف ذي غاير قضاء : لقضينيشكر بَّني من رجل وأقال
وأغاـودر مسحله دق حتى الطُرماح جرى وأالطُرماح حميد بَّين

ًا العبـد : صمـمالضللـة مسحـل فـي وأطعـن بَّوضـاح مقروأنـ
ًا وأيمضي شأكيمته على يعض الجمـوح الفـرس وأأصلـه عليهـا راكب
 .الشكيمـة طرفـي فـي حلقتان وأالمسحلن رأسه

ّيـة بَّنـي " إن عنـه تعالـى اللـه رضـي علـي وأعـن يزالـون ل أم
عارضه أي مسحله " وأشأـاب ضللـة مسحـل فـي يطُعنـون

 .اللجاما مسحل من استعير

الجل حاز وأقد شأيب مسحلـي فـي نـزا وأقـد : علقتهـاجندل قال
قناتي وأحنى لمتي تفـرع شأمطُـا تـرى إن : بَّـلوأقال مرجلي
هذها أي كلها فسحلها كذا سورة في وأأخذ مسحلي في وأارتقى

ًا  .هذ

ّين أسحم غاراب وأغامامة أسحم وأسحاب السواد وأهي السحمة بَّ
 .سحماء

 .: حمموهوأسخموه وأجهه وأسحموا

 .الهيئة وأهي حسناء وأسحناء حسنة سحنة له ن ح س

ظاهره عن يقشر ما وأهي سحاءة القرطاس من أخذتا وأ ح س
 .تسحيـة وأسخيتـه الكتاب وأأسحيت الكتاب بَّه ليشد

" أسفلـه مـن وأسحـوه الكتـاب " أتربَّـوا الحديـث وأفـي
ًا منـه : قشـرتاوأالجلـد القرطـاس وأسحـوتا ًا شأيئـ  .رقيق
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 .: جرفتهابَّالمسحاة الرض وأسحوتا

 .الجلـد عـن وأالشحـم اللحم عن الجلد يسحو وأالجزار

 .النـواة سحـاة وأقشـرتا

وأمطُرة قطُاة بَّـوزن سحـاب مـن سحـاة السمـاء فـي وأمـا
 .الرض : تقشرساحية

وأمسلك قرنفل من قلدة وأهو سخاب جيدها في ما ب خ س
 .سخب وأجمعه فيه جوهر ل وأمحلب

 .لك علم ل الصبّي مثل أي السخاب مارث : وأجدتكالمجاز وأمن

وأسخرتا منهم وأيضحك الناس منه : يضحكسخرة سخرة فلن
ًا وأاتخذوأه وأاستسخرتا منه المساخـر مـن مسخرة وأهو سخري

 .مفاخـر النـاس يعدهـا مساخـر : ربوأتقـول

: يستعملهميتسخرهم للسلطُان سخرة وأهؤلء لك اللـه وأسّخـره
 .أجر بَّغير

 .الريح لها طابَّت : سفنسواخر : مواخرالمجاز وأمن

 .حق هو ما إل أقول وأل أي أسخر وأل هذا أقول : أناوأيقولون

خ س يقدر قدر من حّم وأما أسخـر وأل قومـي : تغيرالراعي قال
ًا عليـه سخط طا ًا سخطُـ مسخـوطا وأهـو ساخـط وأأنـا وأسخطُـ

ً وأأعطُـاه وأأسخطُـه عليـه وأسخطُـه يرضـه : لـمفتسخطُـه قليـل
 .: مكـروأهمسخـوطا وأعطُـاء

 .للشيطُان مسخطُة للرب مرضاة وأالبـر

 .الملك لسخطُة تتعّرض وأل

 .: ناقصهالعقل سخيف وأهو سخف فيه ف خ س
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وأقد سخيف طبع ابَّنها وألكن صدق أما تذكر حيـن : وأأمـكقال
 .النسج سخيف وأهو سخافة الثوب سخف

تعتري وأخفة الكبد رقة وأهي جوع من سخفة كبدي على وأأجد
ًا الجوع وأسخفني الجائع  .تسخيف

 .اكالسخال الكباش ما ل خ س

 .الشيص وأهو بَّالسخل : أتتالنخلة وأسخلت

القدر سواد وأهو بَّالسخاما وأطله وأجهه تعالى الله سخم ما خ س
 .وأالفحم

 .كالخز المس : لينسخاما وأثوب : لينسخاما وأريش وأشأعر

ًا يصف النجم أبَّو وأقال قطُن النجـل بَّالصحصحان : كأّنهسرابَّ
وأفي وأالترضي بَّاللطُف سخيمته وأسلك غاـزل بَّأّيادي سخاما

 .سخائم قلوبَّهم

المسخنـة فـي وأأسخنتـه وأسخنتـه وأسخيـن سخـن مـاء ن خ س
وأسخنانة سخن وأليلة وأسخنان سخن وأيوما سخونة الماء وأسخـن

 .ليلتنا وأسخنت يومنا سخن وأقد

ًا  .بَّه فنبزوأا قحط في قريش عملته حساء وأهـي بَّالسخينة وأقروأن

 .الخفاف وأهي التساخين : وألبسوامالك بَّن كعب قال

 .فيه انبسطُت إذا سيرها في الدابَّة : سخنتالمجاز وأمن

وأخف سخنت إذا حتى وأفوقه النعاما طرد : رفعتهالبيد قال
سخينة وأعين لعينه سخنة وأهذا بَّالكسر عينه وأسخنت عظامها
 .عينك تعالى الله وأأسخن

 .يبـرد أن قبـل أوألـه فـي أي سخنته في بَّالمر وأعليك

ًا ضربَّـه إذا بَّالضـرب وأسخنـه ًا ضربَّـ  .موجعـ
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 .ضربَّك أسخن وأما سخونة ضربَّه سخـن وأقـد

وأسخـو سخـا وأقد سخاء وأفيه أسخياء وأقوما سخّي رجل وأ خ س
 .وأيتندى أصحابَّـه علـى يتسخـى وأهـو

لتجعل فرجته إذا وأسخوته وأسخيته القدر تحت الجمر وأأسخيت
ًا فيه  .للنار مذهب

وألم تركته إذا المر هذا عن وأبَّنفسي نفسي : سخيتالمجاز وأمن
 .نفسك إليه تنازعك

ًا أرى ل أني بَّنفسي : سخىأحمد بَّن الخليل قال ً يموتا أحد هزل
ًا رأيتـه ح د س حال على يبقى وأل ًامنسدحـ ًا : مستلقي مفرج

 .: أضجعهاالقربَّة وأسدح بَّطُحته إذا وأسدحته رجليه

في السنة زرق تسدحهم النخل وأبَّين الراك : بَّينالمفضل وأأنشد
وأهذا وأاستدتا فانسدتا الثلمة سد د د س شأبـم أطرافها
 .سدادها

سدة وأغاشيت السداد بَّينهمـا وأضربَّـت وأسد سد بَّينهما وأضرب
 .بَّابَّه أوأ بَّابَّه يدي بَّين ما وأهي فلن

ًا الوفود : ترىقال زوأار غايـر مـزوأر بَّاب يغشون سدتـه عنـد قيام
" السـدد لهـم تفتـح ل الذيـن الـرءوأس " الشعـث الحديـث وأفـي

 .البَّـواب أي

 .وأسدد أمـره مـن سـداد علـى وأهـو

ًا له وأقلت ًاوأسددا القول من سداد  .: صوابَّ

لنا قالت لو الترحل يوما ينقصهـا كان وأماذا عليها : ماذاكعب قال
 .: وأفقنيسددنـي وأاللهـم سددا

ًا : صارالسين بَّكسر يسد الرجل وأسد ّد سديد وأأمره قوله وأس
 .سديد وأأمر السين بَّفتح يسد
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 .: استقاماالرمي على وأتسدد ساعده وأاستد وأأسد

ّد فلما يوما كل الرماية : أعلمهقال وأمن رماني ساعده است
 .السين " بَّكسر عوز من " سداد فيه :المجاز

 .كثرته من الفق : يسدسد وأجراد

ثـم غارضا ليل آوأاه الخضر يرتاد السد الجراد : سيلالعجاج قال
العجـاج أعـراف فمـد الخصر الشرق ضحى عنه وأفتأّتا ابَّتكـر

غابرة تهيج الجراد وأمـع النتشـار يريـد بَّمكانـه غاـرض أي وأانتشر
 .الجيش بَّه شأبه طار إذا

عيب أي سداد بَّه : مايقال العيوب وأهي السدة من بَّريء وأفلن
 .يتكلم فل فاه يسد

 .أسلفهم مساد يسدوأن وأهم أبَّيه مسد يسد وأهو

 .معمر بَّني بَّستان وأهو المسد أسد من وأهو

 .قصدها : منأرضهم سداد من الريح وأأتتنا

وأعنبر ذكّي مسك بَّهـا أتانـا بَّلدها سداد من جاءتا الريح : إذاقال
 .قائمة وأهي نورها : ذهبسادة وأعين

وأفي الدراك يحسن فلم تحير إذا وأاسمدّر بَّصره سدر ر د س
 .سدرة وأعينه وأسمادير سدر بَّصره

 .: تائهالغّي في لسادر وأإنه

ًا وأتكلم  .كلمه في متثبت : غايرسادر

 .منكبيه " أي أدريه يضرب : " جاءللفارغ : يقالالمجاز : وأمنقال

 .أذرع : سّتوأسداسي سديس إزار س د س
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ّي المطُرف : يعجزربَّيعة أبَّي بَّن عمر قال وأالزار عنهـا العشار
وأذلـك سديسـه : ألقـىالبعيـر وأأسـدس الصنفاتا ذوأ السديس

وأسديسه سدسه وأألقى وأسديس سـدس وأبَّعيـر الثامنـة فـي
ًا البَّل وأوأردتا  .سدس

ًا " ضرب : قولهمالمجاز وأمن  ". لسداس أخماس

ًا الناس وأأضرب أفئـدة القواما أيقظ : ألستمالكميت قال أخماس
 .قناعها : أرختالمـرأة أسدفـت ف د س لعشار

 .السناما قطُع وأهو بَّالسديف مكللة وأالجفان

 .ستارتها أي سدافتها وأراء من وأكلتمتني

 .: أظلمالليل : أسدفالمجاز وأمن

شأخصه أي سدفه رأيت وأمنه وأالسدفة السدف في فلن وأجاء
 .سواده : رأيتتقول كما بَّعيد من

 .بَّالشين هو دريد ابَّن وأقال

" سدك مثل وأفي تبرح ل المكان بَّهذا وأسدكت : لزمهبَّه سدك
 .يفارقك فل بَّك لزق ": لمن جلعه بَّآمريء

 .: لجوجسدك وأرجل

 .بَّه وأالطُعن بَّتصريفه : رفيقبَّالرمح سدك وأهو

ً الثوب سدل ل د س وأستر وأشأعرها سترها وأسدلت : أرخاهسدل
 .منسدل فهو انسدل وأقد مسدوأل وأشأعر

 .سدوأله الليل : أرخىالمجاز وأمن

ّيـاك مـن : بَّأّطيبقال ّفح سالـم أما يـا ر مرًخى وأالظلماء تن
 .مسدوأل الليل وأستر وأجئته سدوألها
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فيه وأوأقع وأطحلب عهده لطُول : تغيـرالمـاء سـدما ما د س
وأسدما أدساما وأمياه وأسدوأما سدما وأماء اندفن حتى وأغايره التراب
مبالغة بَّالجمع الواحد وأصف على وأسدما أسداما : ماءوأيقال
ًا : وأمعيكقوله  .جياع

ًا وأردته : وأمنهلقال ً فيه زجرتا سدوأمـ ًا عيهل وأناقة جمل رسوم
 .بَّالسرعة : صفةعيهل

 .بَّالشاربَّة العهد طول وأسدمه سداما : ماءوأيقال

 .سدمان وأندمان الغّم من : متغيرسادما نـادما وأرجل

الغم شأديد فهو الضراب من ممنوع : قطُموأمسدما سدما وأبَّعير
 .وأالغضب

". سدوأما قاضي من " أجور وأ

 2 السين كتاب

 .شأيبـة بَّنـي فـي وأالدسانـة : حجبتـهالبيـت سدنـة هـم ن د س

 .وأسدنه سدله الهودج على وأأسبل : أرخاهوأسدله الستر وأسدن

ًا الظعان من تذكرتا : ماذازفيان قال بَّـوان ذي نحـو مـن طوالع
فلن سادن وأهو وأأرجـوان حمـاٍض يانـع بَّالسدان علقـن كأّنمـا
 .: لحاجبهوأآذنه

ّدي جمل ي د س ًدى وأإبَّل س ًدى وأقوما : مهملةس ًدى وأأرض س :س
 .تعمر ل

 .بَّالليل يقع ما وأهو وأالسـدى النـدى وأوأقـع

 .وأسداه الثوب الحائك وأأسدى وأأسديته حرير سداه الثوب وأهذا

إليه وأأسدى فأّلجم وأأسرجت فأّلحـم أسديـت : قـدالمجـاز وأمـن
ًا  .معروأف
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ًا وأسدى علينا سدوأا ما أقاوأيل تردنا ل أن لمحقوقون وأإنـا منطُق
 .ملحم مسدى مبرما : أمروأيقال وألصقوا

ًا بَّهـا : راماالنجم أبَّو قال ًدى أمر ًا مس :القوما بَّين وأأسدى ملحم
 .تنفع وأل تضر : لسداة وأل بَّلحمة أنت وأما أصلح

 .وأتنيرها المعالم تسدي وأالريح

معالمها تسدي سطُـور كأّنـه الديـار : لمـنربَّيعة أبَّي بَّن عمر قال
ّداه وأتنير الصبا .الليل سدى يفعل كما فوقه من وأأخذه : علهوأتس

ّدى يـوما ألوان بَّالرث ضمرة أبَّو : وأماقال مروأان بَّـن الحكـم تسـ
 .فرس على وأهو بَّناصيته أخذ أنه وأذلك

 .سرأتا وأقد : بَّيضهاوأسرءها : أبَّيضالجرادة من أسرأ أ ر س

ًا الـأّرض فـي سـرب ب ر س  .فيهـا : مضـىسروأبَّـ

 .حوائجـه فـي كلـه النهـار يسـرب وأهـو

 .الماء مسرب وأهذا الرض وأجه على : جرىالماء وأسـرب

 .للرعي : توجهالنعم وأسرب

فيه يسرب لنه : السربللطُريق قيل ذلك وأمن سارب وأمال
له : خليقال بَّالفتح وأكلهما يسرب لنه : السربالراعي وأللمال
 .: طريقهسربَّه

ّلىالرمة ذوأ قال لحق خلفها من وأهيجها أوألها سرب لها : خ
ّلـى السيـر وأأطلـق همهيم الصقلين " مـن وأمنـه سربَّـه وأخ

ًا أصبـح تفسيره وأيأّبَّـى وأمتصّرفـه متقلبـه " فـي سربَّـه فـي آمنـ
حرمه في أي بَّالكسر " وأروأي يومه قوتا : " لقهقوله بَّالمال
 .وأالقطُا وأالبقر الظباء سرب من مستعار وأعياله

من الطُائفة وأهي سربَّة وأمرتا وأأسراب سرب : مّروأيقال
 .السرب
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 .: نعمهمالقوما سرب على وأأغاير

 ". سربَّك أنده فل " اذهبي وأ

يفزعـا أن السـرب يحمي أبَّيض أروأعا ثكلته قد ثكلها : ياوأقال
 .وأمسارح : مساربوأالنحل وأالنعم وأللوحش

ً يصف المسيب قال محفوفة زجل لصوتهـا الـرءوأس سـود نحل
 .المذهب أي السربَّة بَّعيد وأفلن خضر بَّمسارب

ًا وأاتخذ ًا سربَّ ًا وأأسرابَّ ًا وأنفق  .وأأنفاق

ًا وأسرب  .: عملهسربَّ

وأسقاء خرزها من يقطُر الذي الماء وأهو القرية سرب وأسال
ًا سرب وأقد سرب وأماء سرب فيها : اجعلالقربَّة وأسرب سربَّ

 .الخرز ليسد ماء

: سربالمجاز وأمن من السائل الشعر وأهي المسربَّة دقيق وأهو
ًا : أرسلهاوأالبَّل الخيل علّي  .سربَّ

ًا إياها : أعطُيتهالشأياء إليه وأسربَّت  .وأاحد بَّعد وأاحد

 .الدمع مجاري وأهي عينيه مسارب وأأخضلت

ًء لسماء : أقولربَّيعة أبَّي بَّن عمر قال مسارب وأأخضلت اشأتكا
وأوأضع الزاهر وأهو السراج أسرج ج ر س السواجم الدموع عينّي

وأالمفتوحة الفتيلة فيها التي : المكسورةالمسرجة على المسرجة
 .السرج وأجهه في وأكأّن عليها توضع التي

 .السريجية وأالسيوف

ً يصف قال ًاخيل السريجياتا وأبَّاعوا تبيعها أن أربَّابَّهـا أبَّـت : كرامـ
 .مسرج ملجم وأفرس السمرا وأالسل

 .مسرج وأوأجه وأبَّهجه : حسنهوأجهه تعالى الله : سرجالمجاز وأمن
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 .النهـار سراج وأالشمس

عليه تعالى الله صلى الله رسول وأمحمد المؤمنين سراج وأالهدى
 .الوهاج السراج وأسلم

علّي سرج وأقد حديثه في يزيد : كذابمراج لسراج وأإنه
 .أسروأجة

ّنـيقال الحق خطُة أخطُا هو إذا لصادق فيـه قلـت فيمـا : وأإ
ًا الحاديث ليسرج وأإنه سارج  .: تكذبعلّي وأتسرج تسريج

 .وأالدوأاب الصبيان سرح

ً إليه وأسرح  .رسول

 .: مشطُتهشأعرها وأسرحت

 .الشعر الشاعـر وأسرح

اجتلبَّـا وأل بَّهـّن عيـا فل القوافي مسرحي تعلم : ألمجرير قال
 .فيه مطُل : لسريح وأأمر

 .لسريح خيرك وأإن

 .سريح في ذلك وأفعل

في انسرحت وأقد السير سهلة : سريعةوأمنسرحة سرح وأناقة
 .سيرها

 .منها : خارجثيابَّه من منسرح وأهو

ّ : منسرحرؤبَّة قال كل : وأربالصمعي وأأنشد الخـرق ذعاليب إل
 .خيط ما نصـح مـا جرد غاير الثياب من منسـرح شأوذبَّـّي

المرعى في وأسرحه السارح المال وأهو له سرح إلى وأخرج
ًا ًا بَّنفسه وأسرح سرح  .سروأحـ
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ًا : يجريسارح وأسيـل السيـل وأسـرح ً جري  .سهل

 .: انفجراحتباسه بَّعد البول وأسرح

 .كالسـراح وأخيـل كالسرحـان وأفـرس

 .بَّترحه فرحتها مشفوعة سرحه ظل وأالدنيـا

 .سراحيب وأخيل : طويلسرحوب وأفرس

 .سرحتـه : هـيالرجـل لمـرأة : قولهـمالمجـاز وأمـن

 .: وأفقكللخير تعالى الله وأسرحك

 .: يغتابَّهمالناس أعراض في يسرح وأفلن

 .: منسلخالكرما أثواب من منسرح وأهو

 .: خرزهاوأغايرها النعل سرد د ر س من " السراح مثل وأفي

ًا يصف الشماخ قال ًوى على الذناب بَّأّحساء : شأككنحمر كما ه
 .الماء هـوى علـى تتابَّعـن أي الخوارز العنان سرد تابَّعت

طرفه في الذي الشأفى وأهو وأالسراد بَّالمسرد الجلد وأثقب
 .خرق

وأردع وأسمرهما حلقتين كّل طرفي شأك إذا الدرع وأسرد
 .مسرد وألبوس مسروأدة

بَّالمصدر تسمية الحلق وأهو السرد عليهم : جاؤاالمجاز وأمن
 .سرد وألمة

عبل نفسه على شأدها السرد اللمة جنوب : كأّنالرمة ذوأ قال
 .: متتابَّعةسرد وأنجوما مخدر الذراعين
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ًا : دعوتاقال مـا نـم فقال يـود وأغايرها لرحلة سرد النجوما سعد
الشأهر ما لعرابَّـّي وأقيـل سعد يا هنا النـوما لـك أنـى بَّعـد بَّالبلـاد
 .فرد وأوأاحد سرد ثلثة :فقال الحرما

 .متسرد : وألؤلؤالنظاما في : تتابَّعالدر وأتسرد

متسرد متتابَّع لؤلؤ من فنظمنـه عقـده العـذارى : أخذالنابَّغة قال
 .اللؤلؤ يتسرد كما دمعه وأتسرد

 .وألء على بَّهما : جاءوأالقراءة الحديث وأسرد

 .بَّلسانه أي بَّمسرده الرعاض يخرق وأفلن

 .الخوارز من لنها المة : لبَّنمسرد أمّا ابَّن وأهو

من وأاٍش بَّك وأشأى إنما دموعك أبَّكى من عين : بَّكتالراعي قال
 .مشيه في خطُاه : يتابَّعمسرد وأماٍش مسرد أما بَّني

علـى وأوأقفـت : خفـيالمـر وأاستسـر الحديـث أسـر ر ر س
 .مستسـره

 .القمـر وأاستسـر

 .السرار ليلة وأهـذه

 .وأسرائره وأأسراره وأسريرته سره وأأفشى

سرك يقطُع أن قبل العلم وأتعلمت السرر في طعانون وأهم
 .الوقبة فهي السرة وأأما يقطُع ما وأهو وأسررك

 .وأأساريره وأجهه أسرة وأبَّرقت

 .كفه أسرار إلى وأنظرتا

 .وأاستسر بَّه وأسر وأمسار وأمسرة سروأر في وأهو

 .: خالهسره : أعطُيتكالمجاز وأمن
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 .: محضهالنسب سّر في وأهو

ًا وأوأاعدها ًاسر  .: نكاح

 .: الفرجانالسران وأالتقى

وأانثنى تغير سري رأتا لما كعهدها تبش ل عرسي بَّال : ماقال
 .وأسرارته وأسرته الوادي بَّسر وأنزلوا :وأقالت

 .عيشه من سرارة في وأهو

أسرة وأضربَّوا العنق من مستقره وأهو رأسه سرير وأضرب
 .رءوأسهم

ًاقال : ذهبسريره عـن وأزال سريره عن الهـاما يزيـل : ضربَّـ
 .وأنعمته عزه

ذلك إلى يتسار : هوقيل فاستلذه غامز أوأ جسده بَّعض حك وأإذا
 .أستلذه أي تكره ما إلى لتسار وأإني

ً وأتسرطه وأاسترطه الشيء سرطا طا ر س ً قليـل  .قليـل

 .الفالوذ السيرطـراطا وأمنـه وأسرطـم سرطـان وأرجـل

 .الفيل داء وأهو سرطان وأبَّقوائمه

ًا وأسلكوا ًا سراط  .سوي

 .: قطُاعسراطا : سيفالمجاز وأمـن

ّو يسترطا كأّنه الجري وأسرطان سرطان وأفرس  .وأيلتهمه الع

 .مستقيم سراطا على دينه في وأهو

 ". ضريطُي وأالقضاء سريطُي " الخذ مثل وأفي

ًا : وأجاءسريع سير ع ر س  .سريع
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 .سراع وأخيل سريع وأفرس

 .الوساع وأالقطُوف السـراع البطُـاء يلحـق : كيـفوأتقول

ًا كان وأما المر إلى سرع وأقد ًا سراعة سرع وأقد سريع وأسرع
 .المشيء وأأسرع وأسرعة

وأيتسارعون الخير إلى يسارعون وأهم المهم كفاية في وأأسرع
 .الشر إلى يتسرع " وأفلن الخيراتا فـي يسارعـون أوألئك " إليه

فيه الكسائي وأروأى وألعجلن وألوشأكان جئت ما وألسرعان
 .الثلث الحركاتا

 ". إهالة ذا " سرعان مثل وأفي

تصبب وأالدماء هذا لسرعان رجالهم قتل بَّعد فيهم : أتخطُبوأقال
 .سرع وأالصل وأنون ألف بَّغير ذاك : سرعوأيقال

ًاالباهلي زغابة بَّن مالك قال وأحبل فروأق يا هذا سرع : أنور
أوأائلهم : فيالناس سرعان فـي وأخـرج حذيـق متنكث الوصل
 .أمر إلى يستبقون الذين

 .أساريع بَّنانها وأكأّن أسروأع بَّنانتها وأكأّن

ًا : أماطتتعالى الله رحمه أبَّي وأأنشدني الدمائث أقاحي عن لثام
ظبي جيد جيدها : كأّنوأتقول العثاعث الحقوف أساريع بَّمثل
 .ظبي أساريع بَّنانها وأكأّن

 .وأطرق فيها : خطُوطاأساريع ذاتا وأقوس

أسارعها فـي كتـوما نبع قوس من حضنه : فأّنفـذبَّشر قال
 .ظلم : ذوأأساريع ذوأ وأثغر اصفرار

صبيح مائه أساريـع فيـه تـرى : نضيـرربَّيعة أبَّي بَّن عمر قال
إذا سرف وأقد مسروأف عود ف ر س النواعـم الكـف تغاديـه
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النفقـة فـي الحد مجاوأزة هو الذي السرف وأمنه السرفة أكلته
 .وأغايرها

بَّالنشب السرف : يفعلوأتقول مسرف وأهو كذا في أسرف وأقد
 .بَّالخشب السرف يفعل ما

 .السرف : كثيرةسرفة وأأرض

 .أذنها : استؤصلتمسروأفة : شأاةالمجاز وأمن

 .اللبـن بَّكثـرة : أفسدتـهوألدهـا المرأة وأسرفت

ًا البئر ماء وأذهب  .: ضيعـةسرف

مـن وأأصلـه : فاسـدهالعقـل وأسـرف الفـؤاد سـرف وأرجـل
السن : حطُمتهتقول كما فسرفت الخشبة السرفة سرفت
 .فصعق السماء وأصعقته فحطُم

 .وأالسرق وأالسرق السرقة بَّيـن سـارق ق ر س

 .وأالسرق البَّاق من إليك : بَّرئتالعبد بَّائع وأيقول

ًا أبَّـي مال : سرقتالمقداما أبَّو وأأنشد مال وأجل فأّدبَّنـي يومـ
وأبَّها السرقة من نال : لمافلن سراقة وأهذه سـرق قومنـا يـا أبَّي

 .الشعر سراقاتا من وأمعه سراقة سمي

ً منـه : وأسرقمقبل ابَّن قال ً وأسرقـه مـال  .مـال

:يقـول مـن منهـم " وأسمعـت فانتحـر السـارق : " سـرقوأيقـال
 .غارفتي سرقت قوما يـا سرقـت

تعتزل حيث أي بَّيوتك سرقت كأّنما - ر القذوأ منتبذ : وأتبيتقال
 .البَّل من ناحية فتبرك النوق من القذوأر

 .السرقة إلى : نسبتهوأسرقته
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عليه وأرأيته سره تعريب الحرير أجود وأهو السرق في يتجر وأهو
 .سرقة

 .النظر وأسارقة السمع : استرقالمجاز وأمن

 .يبرزه لم إذا المحاسباتا بَّعض الكاتب وأاسترق

 .فيها نعموا إذا الشهر من ليلة وأسرقنـا

مسروأق وأغازال صوته بَّّح إذا الصوتا مسروأق وأهو صوته وأسرق
 .البغاما

 .مقبضها : قصيرهاالعنق مسترق وأرجل

قصير العنق مسترق درحايـه مشـى إذا : عكوكعبيدة أبَّو وأأنشد
 .: ضعيـفالقـوى مستـرق وأهـو وأالقمايه بَّالصغر رددته الدايْه

 .ضعفـت إذا عرقـت بَّـوزن مفاصلـه وأسرقـت

 .الجامعة أي السارقة بَّه وأعضت

أزمت إذا لعظيمة مثلهم داٍع يدع : وألمالقيني الطُمحان أبَّو قال
: سرقتنييقولون : وأسمعتهمالراعي وأقال السوارق بَّالساعدين

 .عيني غالبتني معنى في عيني

وألبسوا وأالسروأالة وأالسروأال السراوأيل لبس ل وأ ر س
 .متسربَّل متسروأل وأهو فتسول وأسروألته السراوأيلتا

 .الرجلين : مريشمسروأل : حماماالمجاز وأمن

 .وأفخذيه عضديه إلى البياض : تجاوأزمسروأل وأأبَّلق

وأهو السروأ أهل وأمن وأالسروأاتا السراة من سري هو وأ ر س
 .وأتسّري وأسري وأسـرا سـروأ وأقد مروأءة في السخاء
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لـه يستقيـم ل أنـه رأى نفسه المرء حاسب فلما : تسريقال
 .: كشفتهعني الثوب وأسروأتا السروأ

 .: ظهورهاالخيل سروأاتا وأعلوا

 .سراته وأعلوتا

ّية : اتخذهاجارية فلن وأتسّرى  .سّر

بَّهـم وأطـال بَّـه وأأسريـت بَّـه وأسريـت وأأسـرى بَّالليـل وأسـرى
:يقـال سريـة وأجمـع كالهـدي مصـدرا يكـون وأطالـت السـري
 .وأالغرفة كالغرفة وأسرية الليل من سرية سرينـا

بَّري السري : # يرثنيالطُيب أبَّي قول : وأعليهزيد أبَّو وأأنشد
بَّبني أوأقعوا حتى فلن بَّني من سارية وأخرجت فرددنني المدى

 .تسـري جماعة أي فلن

 .وأبَّالسري الثلث : بَّالحركاتابَّالسـروأة وأرمـاه

 .السرى بَّهم طال وأإن السرى من أمضى : هموأتقول

وأفي المنكبين في معتمدا اليوما بَّسراء رمى : وأقدالنمر وأقال
 .وأالسرايا السرية وأغانمت وأالرقبه الساقين

 .: سايرتهتقول كما معه : سرتامساراة صاحبي وأساريت

 .فرصة فيهم يطُلب القوما السد وأسارى

وأنـزال نهيكـا ثلثة استراهم حتى : وأساراهمزبَّيد أبَّو قال
 .اختارهـم حتـى وأجعفرا المضيـق

 .اشأتريتـه ثـم : استريتـهتقـول

ّي من وأاستـق  .النهر وأهو السر

 .الّسواري إلى وأقعدوأا المسجد سارية إلى وأقعدتا
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يرتع حين : أوألهالعشي وأسراة الضحى سراة : جثتهالمجاز وأمن
 .الليل يقبل أوأ النهار

العشاء سراة شأتوة كّل في النيران على : وأبَّيضلبيد قال
 .القداح من المسبل جمع المسابَّل يزجروأن

 .الجبل سراة على استويت حتى وأصعدتا

وألكن وأظهورها ": معاظمها الطُريق سروأاتا للنساء " ليس وأ
 .جوانبها

 .الصبا عنه ثوبَّه وأسرى

 .الهم عني : وأسروأتاقال

 .عني وأسرى

 .: ينضحهنفسه عن العرق يسّرى وأالفرس

المصفرا الصفق الديـم نضـح المسّرى العرق ماء : ينضحـنقال
 .القرى القرية سرب أراد

 .: سالمتهالسيف وأسروأتا

ضوئها تللى كأّن لحت فزع في الغاماد من سروأها : إذاقال
 .وأالغادية وأالسارية وأالغوادي السواري وأسقتك الشهب

حول الدكاكين وأهي المساطب على قاعدين رأيتهم ب طا س
هـذا أبَّـاتا : كـموأتقـول المسطُبة على فلن وأبَّاتا المسجد رحبة

ً البيـت المتالـف فـي وأأوأقعهـم المساطـب علـى رجـال
على يبيتك أن : إماوأتقول الله بَّلد في فسر تريد وأالمعاطب
 .المجّرة وأهي المسطُبة إلى يرفعك أوأ المسطُبة

الخبـز سطُـح وأمنـه وأسواه : بَّسطُهالشيء سطُح ح طا س
وأمنـه الصحفـة فـي الثريـدة وأسطُـح المحـور وأهـو بَّالمسطُـح

 .: مستومسطُح وأسطُح البيت سطُح
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ًا : منبسطمسطُح وأأنف  .جد

 .الخـوص من لحصير ا وأهو وأالمساطح المسطُح لنا وأبَّسط

ًا قفـاه علـى بَّطُحـه إذا فسطُحـه وأضربَّـه وأهـو فانسطُـح ممتـد
 .سطُيـح سمـي وأبَّـه وأمنسطُـح سطُيـح

 .الخباء عمود وأهو بَّالمسطُـح وأضربَّـه

 .المزادة وأهي السطُيحة من وأشأرب

 .سطُيحتين بَّين وأبَّاتا

 .: كتبوأاستطُر سطُر ر طا س

ًا وأكتب ًا كتابَّه من سطُر ًا وأسطُـورا وأأسطُرا وأسطُر وأأسطُـار
ّطُروأا : مماالوألين أساطير مـن أسطُـورة وأهـذه أعاجيب من س

 .أساطيرهم من علينا : قصفلن علينا وأسطُر أحاديثهم

علينا سيطُرتا وأمالك : متسلطوأمتسيطُر علينا مسيطُر وأهو
 .السيطُرة هذه وأما وأتسيطُرتا

ًا : بَّنىالمجاز وأمن  .بَّنائه من سطُر

ًا وأغارس ّيه من سطُر ًاوأد  .: صف

الل حزاها ما إذا زهاءها تخال سطُر ظعن : لهممقبل ابَّن وأقال
ً ساعة من  .مسيرهن من ساعة بَّعد أي نخل

الغبار وأسطُع لفجر ا وأسطُع ساطع وأنور ساطعة نار ع طا س
ًا  .سطُوع

ّدوأالظليم البعير وأسطُع  .السماء إلى عنقه : م

ًا يصف الرمة ذوأ قال ًا : رفعهمابَّيديه : وأسطُعظليم  .بَّهما مصفق

 .رائحته سطُوع وأأعجبني المسك رائحة : سطُعتالمجاز وأمن
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يتطُهر الذي القدس وأهما وأالسيطُل بَّالسطُل اغاتسلت ل طا س
 .الحماما في بَّه

 .بَّالسطُاما النار حرك ما طا س

 .الحد وأهو السطُاما مصقول وأسيف

ًا السطُاما مصقول : وأأبَّيضجعيل بَّن لكعب سيبويه وأأنشد مهنـد
:وأأسطُمته البحر أسطُم وأبَّلغوا مسردا داوأد نسج من حلق وأذا

 .لجته

 .أسطُمه طما : ليلالمجاز وأمن

 .وأسطُهـم : فـيقريـش أسطُمـة في وأهو

 .أصله : فـيأسطُمـه فـي الملـك وأعـاد

فـي الملـك يعود حتى فمـه مـن خرجـت قـد ليتها : ياقال
 ". الناس سطُاما " العرب وأ أسطُمـه

 .خطُامهم وأبَّيده سطُامهم : هووأتقول

بَّقرنه وأسطُا وأنقماتا سطُواتا ذوأ وأهو منكرة سطُوة له وأ طا س
 .بَّه وأبَّطُش عليه وأثب :قرنه وأعلى

 .طروأقته على يسطُو وأالفحل

 .حضره في ذنبه : رافعساطا وأفرس

:أحد طعاما في سطُوتا وأما وأزخر : كثرالماء : سطُاالمجاز وأمن
 .تناوألته ما

 .عواطا سواد أيد وألهم
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بَّأّخذها تلذ حميا لها الناء في : ركودخمرا يصف المتنخل قال
وأالخطُمّي العسل سعابَّيب إمتدتا ب ع س السواطـي اليدي
 .خيوطه وأهي

 .سعابَّيب يجري : فوهللصبّي يقال

سعـداء وأهـم وأمسعـود سعيـد وأهـو وأسعـدتا بَّـه سعـدتا د ع س
سعد طلع : إذاوأيقال جده وأأسعـد اللـه وأأسعـده وأمساعيـد

 .العود نضر السعود

 .وأالنوح البكاء على : أعانتهاالثكلى النائحة وأأسعدتا

 .كذا على وأساعده

 .الكركرة وأهي السعدانة على البعير : بَّركالمجاز وأمن

الميزان وأسعداناتا تحتها الشسع عقدة وأهي النعل سعدانة وأعقد
 .أسفله في العقد وأهي

 .الحلمة حول السواد وأهي ثديها سعدانة أملح وأما

ّد  .سواعدكم وأعلى ساعدك على الله وأشأ

ّد الله وأساعد  .أحد وأموساه أشأ

 .القوادما وأهي السواعد شأديد وأطائر

 .وأمخارج وأجوه ذوأ سواعد ذوأ وأأمر

ًا : تخيرتاأوأس قال للرشأاد وأادنـى أعـف إنه سواعد ذا أمر
إلـى وأالمـاء سواعـده مـن الضـرع إلـى يجـري وأاللبـن وأأجمل
 .مجاريـه وأهـي سواعـده مـن النهـر

 .وأالشر الخير عن السؤال " في سعيد أما " أسعد مثـل وأفـي

ًعىمثل وأفي  ". كالسعدان وأل : " مر
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وأخبـا وأتسعرتا فاستعرتا وأسعرها وأأسعرها النار سعر ر ع س
 .بَّـه يسعـر مسعـر وأبَّيـده سعيرهـا

 .وأالسعار السعر وأقلص

 .لهم وأسعر للناس المير وأأسعر

وأهو سعار وأبَّه الليـل حـر وأهـو السعـار : ضربَّـهالمجـاز وأمـن
 .العطُش توهج

 .مسعور فهو السموما : ضربَّتهالرجل وأسعر

 .الحرب نار وأسعروأا

ًا وأسعرهم قومه على وأسعر  .شأر

لم أنا لئن مالك آل من القواما يدعني : فلالجعفي السعـر قال
مساعـر وأهـم حـرب مسعـر وأهخـو وأأثقـب عليهـم أسعـر

 .الحـروأب

 .اللصوص وأاستعر

الدوأاء أسعطُته طا ع س وأأخذ البعير في الجرب وأاستعر
فأّسعطُته وأاستسعطُني بَّالسعوطا وأعليك فاستعطُه وأسعطُته

 .فأّسعطُه المسعط في الدوأاء وأاجعل

 .وأالخردل الزيت : بَّدهنوأالسعيط بَّالسليط قروأنها وأروأتا

 .: أوأجرتهكقولك الرمح : أسعطُتهالمجاز وأمن

النهـال السل أسنة سقاه بَّثغر داء له وأصفوا : إذاالمتنبي وأكقول
 .عليه وأأكثرتا تفهيمه في بَّالغت إذا فهمها فما كلكمة وأأسعطُته

وأيابَّسها رطبها أي وأسعفها شأطُبها النخلة أغاصان قطُع ف ع س
 .وأتشعثت تشققت إذا وأتسعفت أظفاره أصول سعفت وأمنه
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 .الصبّي بَّرأس تخرج قروأح وأهي سعفة رأسه وأفي

 .له : قضيتهابَّحاجته وأأسعفته

 .: أصقبتبَّفلن الدار وأأسعفت : حانتالحاجة وأأسعفت

ّددوأا بَّسحرة الخليط : بَّـانالطُرماح قال تسعف وأالدار فتب
 .بَّه وأيساعفني كذا على يساعدني وأهو وأتبعد بَّالخليط

مساعـف خليـل عمـار أما وأإذ بَّغزة وأالزمان ناس الناس : إذقال
 .الناصية أراد منتشر سعف وأجهها كسا

شأاعفه لك : الدنياوأتقول الدنيا وأساعفته جده ساعفه قد وأفلن
 .مساعفه غاير أنها إل

لن السعال : قصبالرئة لعروأق وأيقال شأديد سعال بَّه ل ع س
 .منها مخرجه

قصب يصيب كنا العضال دائك دخيل : أكويفروأة ابَّن منظور قال
ليسعل وأإنه السعال فأّخذك السؤال أغاصك : قدوأتقول السعال

 .منكرة سعلة

ًا يصف قال عثنـون وأسحـة وأسعلة وأالتفاتا بَّبهر : مليءخطُيب
 .السويق وأأسعله الصابَّـع وأفتـل

النساء يريد السعالي هؤلء من بَّالله : أعوذالمجاز وأمن
 .: استكلبتتقول كما فلنة استسعلت وأقد الصّخاياتا

 .وأالترفه الخصب وأأسعله

جعلته أي بَّالسين المرع : وأازعلتهذؤيب أبَّي قول وأروأي
ًا وأأجنته كالسعلة ًا نزوأ  .وأنشاط

 .ساعل سعال لذوأ وأإنه
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وأيقوما لهم : يكسبعياله على يسعى : هوالمجاز وأمن ي ع س
 .بَّمصالحهم

امريء كل مالك بَّني جـل علـى : أسعـىالسلت بَّن قيس قال
مسعاة وأهل المكارما وأهي المساعي أهل من وأهو ساع شأأّنه في

 .جميلة

 .سيده وأاستسعاه سعايـة قيمتـه فـي العيـد وأسعى

 .سعاية بَّه : وأشأىالسلطُان إلى بَّه وأسعى

 .السعاة من ساع وأهو

 .سعاية قومه على وأسعى

 .الصدقاتا على العمل وأهي السعاية على وأبَّعث

 .صدقاتهم وأعلى عليهم السلطُان وأأسعاه

الجاهلية في يساعين الماء وأكان : زانيةمساعية فلن وأأمة
 .: يزانيهناماء يساعي وأفلن

وأمسغبة سغب وأبَّه وأسغب سغب وأقد لغاب ساغاب هو ب غ س
 .تعب مع : جوعوأسغابَّة

 .سغبان وأهو

من لتا الغابَّه في الليث بَّقي : لووأتقول مسغبة ذوأ وأيوما
 .السغابَّة

 .وأمسفوح سافح ماء ح ف س

 .للدمـاء : سفاكسفاح وأفلن

 .سفـوح وأجفـن دمعهـا العيـن وأسفحـت

 .: صابمسافح وأللوادي
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مسفوح وأجمل : وأاسعتهاالبَّط مسفوحة : ناقةالمجـاز وأمـن
 .بَّكرها ليس :الضلوع

 .الدماء يتسافحون لنهم معاقرة أوأ : قتالسفاح وأبَّينهم

ً لن : زاناهامسافحة وأسافحها  .وأيضيعـه ماءه يسفح منهما كل

 .السفاح عن غانية النكـاح وأفـي

ًا منه سفيح كأّنما منه اضطُجع ما وأهو الجبل بَّسفح وأنزلنا  .سفح

ل ما عمل إذا له نصيب ل سهم وأهو بَّالسفيح يضرب وأفلن
 .تحته جدوأى

ًا فلن سفح وأقد  .تسفيح

بَّحساما الذرى قمع عن وأكشفت مسفح غاير أربَّت : وألطُالماقال
ًا تضرب وألم النصباء وأهي الراب اليسار على وأفرتا أي  .سفيح

ًا وأسافدها أنثاء الطُائر سفد د ف س الطُيـور وأتسافدتا سفاد
لنه السفود وأمنه امرأته : سفـدفيقـال الجمـاع عـن بَّـه وأيكنـى

 .السافد علوق بَّه يشوى بَّما يعلق

ًا سافر ر ف س ًا سفر :مسفار وأهو بَّعيد مسافر وأبَّينه وأبَّيني بَّعيد
 .السفار كثير

ّيمسفر وأبَّعير  .السفر على : قو

 .وأسفار سفر وأهم

 .السفر طعاما وأهي السفرة وأأكلوا

 .وأالسفراء السفير بَّينهم وأمشى سفارة القوما بَّين وأسفرتا

 .وأجهها عن قناعها وأسفرتا سوافر وأنساء سافر وأامرأة

 .وأجوههم وأمسافر وأجهه مسفر أحسن وأما
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عنـد وأأوأجههـم نقيـة طهـاري عـوف بَّني : ثيابالقيس امرؤ قال
 .بَّالمسفرة : كنسـهالبيـت وأسفـر غاـران المسافـر

 .فتسفره الورق من يتحاتا ما وأهو بَّالسفير تجول وأالريح

 .السفير دابَّتك وأاعلف

في الجراثيم حول جائلـه الحـول سفير من : وأحائلالرمة ذوأ قال
 .: الكتبةالسفرة وأالكراما : كتبهالكتاب وأسفر شأهـب ألوانـه

منـه وأأسفار الكتـاب مـن سفـر وألـه التـوراة أسفـار وأحملـوا
 .السفـار مدارسـة وأكثـرة السفـار ممارسـة طـول وأحطُمنـي

ًا رأيتـه رجـل وأرب ًا رأيتـه ثـم مسفـر ًا أي مفسـر  .مجلـد

 .: أضاءالصبح وأأسفـر

قبل : بَّبياضبَّسفر بَّنا وأرح الفجر بَّياض : فيالسفر في وأخرجوا
 .نهار من سفر عليك وأبَّقي الليل

ًا : مشرقمسفر : وأجهالمجاز وأمن  .سروأر

 .السمـاء وأجـه عـن الريـح " وأسفـرتا مسفرة يومئذ " وأجوه

ّنّي سافر وأفرس  .: ذهبشأحمه وأسفر ال

 .الشر وأجهك عن وأسفر

 .: اشأتـدتاوأأسفـرتا : وألـتالحرب وأسفرتا

 .الحمـى عنـه وأسافـرتا

 .السماء كبد عن الشمس وأسافـرتا

 .بَّعيد أي سفر مني وأهو

 .سفع وأأثاف سواد سفعة بَّهـا ع ف : سالنمر قال
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 .أسفع وأحشّي ثور وأكل أسفع صقر وأكل

 .سفعة عنقها : فيسفعاء وأحمامة

مطُلع أشأاء فروأع بَّاكرتا العلطين سفعاء الورق : منقال
 .: لفحتهالنار وأسفعته أسحما الشمس

 .: اصطُفىبَّالنار وأتسفع

.بَّرد بَّلد لنها ينفع بَّالسراة الدخان إن تسفع أل القين أيها : ياقال

 .يركبه أوأ ليلجمه الفرس بَّناصية وأسفع

سافـع أوأ مهـره ملجـم بَّيـن مـن رأيتهم الصريخ نقع إذا : قوماقال
ًا " وأيؤدبَّـه : ليلطُمـهالرجـل بَّناصيـة وأسفـع " بَّالناصيـة     لنسفعـ
وأبَّه : لطمهمسافعة وأسافعه : لطُمهاضريبته الجـارح وأسفـع
 .مسافع سمي

إذا لونـه تمعـر وأهـي غاضـب سفعـة بَّـه : رأىالمجـاز وأمـن
 .غاضـب

" كهاتين وألدها على الحانية الخدين وأسفعاء " أنا الحديـث وأفـي
 .الجهد من الشحوب أراد

 .أسفع الوجه يترك مما وأهذا

الوجه تترك مخزياتا على نائما الفرزدق بَّاتا ربَّما : ألجرير قال
استحـوذ كأّنـه الشيطُـان مـن وألمـم : عيـنسفعة وأأصابَّته أسفعا
 .: معيونمسفـوع وأرل بَّناصيتـه فسفـع عليـه

 .تزوأيج غاير من : نكحهافلن وأليدة فلن وأسافع

بَّيده : إسفعاالبصرة قضاة بَّعض يقول وأكان فأّقامه بَّيده وأسفع
 .فأّقيماه
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ما وأهي وأسفائف منه وأسفيفة خوص من سفة هي ف ف س
 .منه سف

 .بَّالصابَّـع : نسجـهوأأسفه الشيء : سفيقال

هذا السفوف وأنعـم يابَّـس شأـيء وأكـل السويـق وأسففـت
 .سفة منه وأسففت وأاحدة سفة وأسففت

ًا الرض عداء : طارالطُائر وأأسف رجله كادتا حتى منها داني
 .تصيبانها

 .مسف وأسحاب

يحكـه لم عمل كل وأكذلك صاحبه وأسفسفه سفساف وأشأعر
 .سفسفـه فقـد عاملـه

 .العطُيـة : لئيـممسفسـف وأزجـل

 .المنخل سفسفة وأسمعت : نخلتـهدقيقهـا وأسفسفـت

 .وأإليه الدنّي للمر : أسفالمجاز وأمن

.السفاف بَّعض له تسف وأل السفساف العمل من : تحفظوأتقول

ًا تكن وأل المور جسيماتا : وأساماقال منهـن دق مـا إلـى مسف
تسف أن وأإياك : يدقهالمـور فـي النظـر يسـف وأهـو دانيـا

 .الناسج إسفاف من وأتدقه تحده : أيحرمتك غاير إلى النظر

ًء الجرح وأأسف ًا وأالوشأم دوأا ًا جعله كأّنه نؤوأر  .له سفوف

 .اللجاما الفـرس وأأسففـت

ل : كاذبسفساف وأحلف وأبَّذني اللجاما أخليـه : تمطُيـتقال كما
 .فيه عقد

 .فرنده وأهي : طرائقهسفاسقه تلوح سيف ق س ف س

803



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

 .الثار وأهي السفاسق وأاضح وأطريق

الصبـاح حتـى ينـم وألم سفاسقه وأضحت الطُريق : إذاقال
 .ليله سير يجمع أن يريد الذي وأاسقـه

ً وأغايـره الحجـر سفـل ل ف س  .سفـول

 .الزج وأسفل السنـان وأعـل

 .وأسافلته النهر بَّعالية وأمررتا

 .كسافلتـه الرمح عالية وأما

 .وأسفلهـا بَّعلوهـا الـدار وأاشأتـرى

 .وأأسفلـه وأأعلـاه وأأسافلـه الـوادي أعالـي فـي وأنزلـوا

 .مني أسفـل وأنـزل

 ". منكم     أسفل     وأالركب "

 .وأسفالتها الريح علوأة في وأقعد

 .قوائمه وأهي سالمة البعير وأسفلة

 .مسفلتها في وأفلن مكة معلة في أسكن وأأنا

 .: صوبَّهالشيء وأسفل

 .سفـال إلـى يـوما كـل وأأمـره

 .وأتسفل وأاستفل وأالعلم النسب في سفل وأقـد

ّده وأفلن ّده آفل ج  .سافل وأخ

 .مضر سفلى من وأهو

804

javascript:openquran(7,42,42)


مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

فهو : السفلةقال وأمن الدابَّة سفلة من استعير السفلة من وأهو
وأجمع اللبنة في كاللبنة السفلة تخفيف يكون أن وأجهين على

 .علي جمع في كعلية سفيل

ًا يسافل وأهو  .السفلة أفعال في : يباريهفلن

 .سفالة الناس سفل وأقد

 .الرض وأجه عن التراب الريح سفنت ن ف س

 .: قشرهالعود وأسفن

ًا : فجاءالقيس امرؤ قال الترب ترى صدره الرض يسفن خفي
ًا منه  .السهاما مبراة وأهو بَّالسفن العود وأبَّرى ملصق كل لصق

السفن حك الدوأابَّر تحك غاـزوأة لـه عـاما كـل : وأفـيالعشى قال
وأسفن سفين وأالجمع تمخره كما الماء تسفن لنها السفينة وأمنه

 .وأسفائن

بَّه يسفن أخشن سمك جلد وأهو بَّالسفن مغّشى سيفه وأقائم
 .فيلين الخشب

 .حاتم " وأهو سفانة أبَّي من " أجود وأ

 .البّر سفائن : البَّلالمجاز وأمن

ًاالرمة ذوأ وأقال تحت بَّر سفينة بَّه مشدوأدة الرحل وأجلب : طروأق
فهو الرجل سفه وأقد وأسفاهة وأسفاه سفه فيه زمامها خدي
 .وأتسافه علّي وأسفه سفهاء وأهم سفيه

ّي تسافهت إن يرتجى عيش خير : وأماخويلد بَّن شأتيم قال عد
 .وأسفهه عازب الحلم من يعطُف وألم

 .مسافهـة وأسافهـه السفـه إلـى نسبـه
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ًا يجـد لـم " سفيـه مثـل وأفـي حلمـه : سفـه" وأيقـال مسافهـ
 .وأنفسه وأرأيه

 .سفيـه : ثـوبالمجـاز وأمـن

 .: سخيفيقال كما النسج رديء

 .إياه وأمنازعتها الناقة لمرح وأذلك : مضطُربسفيه وأزماما

مقلق جنب إلى نصبتـه القميص موشأى : وأأبَّيضالرمة ذوأ قال
 .الزماما سفيهة وأناقة جديلها سفيه

 .أحلمهم وأسفهت

 .شأديد بَّسير عليه أقبلت إذا الطُريق تسافه وأالناقة

ّياتا : أحـدوأقال ًا مطُ ًا وأقوم ً مسافهـاتا تعس ًا معمـل موعس
ًا : شأربَّهالشراب وأسافه  .تقدير بَّغير جزاف

ًا سافهت كأّننـي : فبـتالشماخ قال تدوأر حمياها معتقـة صرف
 .الماء شأرب كثرة على : يبعثمسفهة وأطعاما

 .وأخف الدما منها : أسرعالطُعنة وأسفهت

النواسم الرياح مر أعاليها تسفهت رماح اهتزتا كما مشين وأفي
ّينةسفواء بَّغلة وأ ف س محمود وأهو الناصية خفة وأهو السفا : بَّ
 .الخيل في مذموما وأالحمير البغال في

وأحده بَّنسيج تخـدى سفـواء بَّرده في معتجرا بَّـه : جـاءتاقال
السنبل سفا وأطار سفل وأل أقنى وأل بَّأّسفى : ليسسلمة وأقال
 .شأوكه وأهو

الريـاح عليـه وأسفـت : تـذروأهوأالورق التراب تسفي وأالريح
 .السوافي بَّه وألعبت

 .راضية كعيشة ساف وأتراب
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عاد كهلك يهلكوا : أوأعنه تعالى الله رضي الصديق بَّكر أبَّو وأقال
:سفواء : ريحالمجاز وأمن حاصب ساف ذاتا ريح بَّهبوب قبلهم

 .هوجاء : ريحقيل كما السفه وأهو السفا من

: يحملسفواء : بَّغلةوأقولهم الغدوأه نؤوأج هوجـاء : سفـواءقال
 .كالريح المّر السريعة بَّمعنى هذا على

ًا الناقة وأنتجت ًا وأالنوق سقب  .أسقبت وأقد مسقاب وأناقة سقبان

من الشيء وأسقط الجبل من وأسقط مهواة في سقط طا ق س
 .يـده

 .السـوطا مسقـط وأهـذا

 .وأمواقعة الغيث مساقط وأهـذه

 .وأعاليته : أعليتهكقولك وأساقطُته وأأسقطُته

ًا منـة مني تسقاطا : كادتابَّشر قال وأالحزن الحّي معاهد فزعـ
علـى وأتساقـط عليه نفسه : ألقىالمتاع على وأتساقط أجد الذي

 .بَّنفسـه يفيـه الرجـل

 .وأمسقاطا مسقط وأهي المـرأة وأأسقطُـت

ًا وأألقت الحّي وأوأقع أمه بَّطُن من الميت : سقطوأيقال سقطُ
ًا  .ميتـ

 .الزند سقط وأانقدح

ممـا ذوأابَّـل يدع لم العود في السقط تمشى : فلماالرمة ذوأ قال
 .: لمنتهاهوأمسقطُه الرمل سقط وأهذا خضـرا وأل يجمعـون

ّد ّياطا وأر  .السقاطاتا الخ

 ". لقطُة ساقطُة " لكل مثل وأفي
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 .الجليد وأهو السقيط من مبيّضة الرض وأأصبحت

وأمن محضـّل وأندي سقيط ذاتا طّل ذاتا مّي يا : وأليلةقال
 ". سقطُت الخبير " على :المجاز

 ". سرحان على بَّه العشاء " سقط مثل وأفي

 .وأغايرهما وأخفان كبيشة مأّسدة : وأهيالجعدي وأقال

 .منزلته من وأسقط

 .السلطُان وأأسقطُه

 ." وأأسقـط يـده في " سقط وأ

وأساقط يده في مسقوطا وأهو : ندماللفاعل المبنى علـى وأسقـط
 .نادما :يده في

 .مسقطُه إلى يحّن وأفلن رأسي مسقط البلد وأهذا

ًا : خرجناقال ابَّـن بَّجـود منـا ثقـة علـى رؤسنا مساقط من جميع
 .: غاابَّاوأالقمر النجم وأسقط عامـر

ً دسست : هلربَّيعة أبَّي بَّن عمر قال وألم يعلمني منك رسول
وأساقطُة السقاطا من ساقط وأفلن القمـر يسقـط أن إلى يعجل

 .الحسب لئيم : دنيءالسواقط من

أبَّوك : وأكانالرمة ذوأ وأقال السواقط وأهم الصميم : نحـنقال
ًا ساقطُـة :سقيطُـة وأامـرأة فحـارا منصبـه دوأن تـردد دعيـ
 .لقيطُـة

 .العيون من لك مسقطُة الفعل وأهذا عيني مـن وأسقـط

 .الضريبة وأراء من يسقط : قطُاعسقاطا وأسيف
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سقاطا العظم يتر هبير ضربَّتـه الملـح : كلـونالهذلي قال
أثاثه وأهي وأأسقاطه وأسقطُه البيت سقاطة إل له وأما سراطي

: منالمتاع سقاطة من وأأعطُاني وأالقدر وأالبَّرة الفأّس نحو من
وأالسكر التابَّل نحو وأأسقاطه المتاع سقط يبيع وأهو رذاله

 .أبَّي وأقد وأسقاطا سقط وأصاحب سقطُي وأهو وأالزبَّيب

 .بَّه يعتد ل : ممنالجند سقط من وأهو

 .اسمه العارض وأأسقط

 .الديوان من وأسقط

 .: أخطُأّوأحسابَّه كتابَّه في وأأسقط

ًا أسقط وأما بَّحرف سقط فما وأتكلم وأحسابَّه كتابَّه وأفي حرف
 .: خطُأّسقط

 .وأألقاطا النـاس من أسقاطا الدار وأفي

السقطُاتا يتتبع وأفلن سقطُاتا وأمن سقطُة من أحد يخلو وأل
ّد  .الفرطاتا وأيع

 .سقطُاته عدتا من وأالكامل

 .عليه يؤخذ ما منه يندر وأأن عثرته : تتبعتوأتسقطُته

ّقطُني : وألقدقال ًا فصادفوا الوشأاة تس أميـم يـا بَّسـّرك حصـر
ًا : أخذهالخبر وأتسقط ضنينـا  .شأيء بَّعد شأيئ

ّد ساقط لفرس وأإنه  .شأيء بَّعـد شأـيء منـه جاء إذا الش

 .مهل على بَّه : يأّتيالعدوأ يساقط وأهو

ثعلب ذآليل العلى وأتقريبه سقاطـه أدنـى كـان ميعـة : بَّذيقال
 .الكراما ملحق يلحق لم إذا فلن وأساقط
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وأصلـع مشيب الرأس لفع بَّعدمـا سقاطـي يرجـون : كيفوأقال
 .السقاطا قليل وأرجل

أن وأهو الحديث أحسن وأساقطُهم الحاديث سقاطا وأتذاكرنا
ًا يحادثهم  .شأيء بَّعد شأيئ

من استعير رفرفه وأهو الخباء سقط على : وأقعدالرمة ذوأ قال
 .: هيدبَّهاسقطُها السحابَّة أرخت وأمنه الرمل سقط

سقطُين ذي حبّي يضيء اليمانـي للبـرق اللـه : أعبـدالراعي قال
 .بَّسقطُيه الظليم وأخفق دانـي

جافل ظليم كنفي من سقطُان عفاءها كأّن مذكرة : عنسقال
ذي نعامة عنه وأاكشفت الصبح أضاء ما إذا : حتىالراعي وأقال

سقطُيه الظليم : رفعقولك من الليل بَّه أراد معتكـر سقطُين
 .وأمضى

 .ثمره وأتساقط ثمره فساقط الغصن وأهززتا

.خيره إلّي وأتساقط

 3 السين كتاب

وأبَّيت بَّيته وأسقف وأسقوف ساج من سقف لبيوتهم ف ق س
 .مسقف

ّي وأيضطُمني لميت الثواء طال وأإن : وأإنيحاتم قال بَّيت ماوأ
وأهـي السقيفـة تحـت وأقعـدوأا سقيفـة داره بَّـاب وأعلى مسقف

الصفيـح مـن لناموسـه أوأ صفـة أوأ جنـاح مـن سقـف مـا كـل
تحت عنه تعالى الله رضي اصديـق بَّكـر أبَّـا وأبَّايعـوا سقائـق
 .لهم كانت ظلة وأهي ساعدة بَّني سقيفة

 .انحناء في طول وأهو السقف : بَّينأسقف وأرجل
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نزعت لبد رأسه أسقف : فانصـبغاائص صفة في المسيب قال
 .سقفاء وأنعامة للصبر ربَّاعيتاه

 .النصارى أسقف جمع الساقفة من وأهو

 .اللواح وأهي السقائف محكمة : سفينةالمجاز وأمن

 .: أضلعـهالبعيـر سقائف السفر وأهدما

 .قبائله وأهي السقائف عريض وأرأس

 .الجبائر أي السقائف الكسر وأضمت

سيور عنها انقطُعت إذا كسرها تهيض ساق كذي : فكنتقال
وأسقم سقيم وأهـو وأسقـاما وأسقـم سقـم بَّـه ما ق س السقائق

 .مسقاما وأامرأة وأرجل

 .السقاما عليه وأترادفت وأسقمه الله وأأسقمه

 .مسقمة وأأرض

 .وأأهله هو : سقممسقم سقيم وأرجل

الصدر سقيم وأهو سقيم وأفهم وأكلما سقيم : قلبالمجاز وأمن
 .عليه حاقد :أخيه على

مما     نسقيكم " وأأسقاكم وأالدر الغيث تعالى الله سقاكم ي ق س
 .لدابَّتـه وأأسقاه لشفته : سقاه" وأقيل بَّطُونه     في

 .تعالى الله : سقاكله قلت وأسقيته

:وأمسقاة سقاية وأله السقاية من وأشأرب النهر من سقي وأله
 .المشربَّة وأهي بَّها يشرب

 .سقيها : وأقتمسقاها حان فقد أرضك وأاسق أرضه وأسقى

 .المساقاة حنيفة أبَّو وأكره أرضه في وأساقاه
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 .وأالسقية السقاء وأمل

 .كالسقي وأسوق البردية وأهي كالسقية وأساق

: كررتسقية وأسقاه العصفر من منا ثوبَّه : سقىالمجاز وأمن
 .بَّالعداوأة قلبـه وأسقي الصبغ في غامسه

 .: تشربَّهوأالصبغ الماء : وأتسقىسقيه : أكثرالماء المسن وأسقى

حمرة الدما لمسقي وأإنه إياهـا وأساقيتـه الموتا كأّس وأتساقوا
 .حمرة الدما مشرب :كقولك

 .فيها : أنفقتهمالي الحرب وأساقيت

ًا وأرد وأقد قال تلقـح وأجعلـت المال نساقيها الحرب إذا : إناسابَّق
المزاد كأّفـواه شأـزر إيغـال طعـن النـاس عنا يرهب تحتال ثـم

من يرقئه ل يسقى عرق وأبَّه سال :العرق وأسقى الشلشال
الماء يقع أن وأهو سقـي وأبَّه وأاستسقى بَّطُنه وأسقى يرقى

تعالى الله : أسقاكوأتقول تعالى الله وأأسقاه بَّطُنه في الصفر
 .أسقاك وأل

وأقد وأمنسكب وأمسكوب ساكب وأدمع ماء ب ك : سوأتقول
ًا سكبتـه ًا بَّنفسـه هـو وأسكـب سبكـ  .سكوبَّـ

 .يدي على : اسكبالمدينة أهل وأيقول

 .له سكب إذا الماء وأاستكب

 .أسكوب وأدما وأماء

يتبعها النجلء الطُعنة : الطُاعنالكلب ذي عمروأ أخت جنوب قالت
وأهي المكبة في الماء وأأرسل أسكوب الجواف دما من مثعنجر
 .الدبَّار تسقى منها التي العليا الدبَّرة

 .: ذريعوأأسكوب سكب وأفرس سكب : ماءالمجاز وأمن
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أسيل الديم صافي ملبده ابَّتل ما إذا سكب كل : منسلمة قال
ًا يصف مكرما بَّن عتبة وأقال يعبوب الخد مشرفة : كبداءفرس

سكـب أمـر وأهـذا أسكوب الغاراتا مرطي سباقة لينة القطُرين
 .: حتمسكب وأسنة

أن أسر حين إليه طلب وأقد معبد لخيه زرارة بَّن لقيط قال
ًا عنك بَّمنط أنا : ماالبَّل من بَّمائتين يفديه أهل على يكون شأيئ
ًا سنة بَّيتك ًا بَّنا الناس له وأيدرب سكب  .دربَّ

طويل كان إذا سكاتا وأبَّه وأسكيت وأساكوتا سكوتا رجل
 .علة من السكوتا

 .: أسكتقيل أفحم فإذا سكـت ثـم فلن وأتكلم

 .سكتة ثم صرخة وأللحبلى

 .وأسكته الناطق وأأسكت

 .بَّه يسكت مـا وأهـي بَّسكتـة الصبـي وأأسكـت

 .عنه أسكته : بَّمابَّسكاتة خصمه وأرمى

 .السكت هاء وأهذه

 .حركته أسكت حتى : ضربَّتهالمجاز وأمن

 .ناطق أثر ماله وأكل وأالحزن الغضب عنه وأسكت

 .يلسعه حتى الملسوع بَّه يشعر : لسكاتا وأحية

بَّأّدردا ليس عض ما إذا سكاتا جبلية حية مـن تـزدري : وأمـاقال
 .صناعته في : للمتخلفالحلبة سكيت وأفلن

ًا الشراب من سكر ر ك س شأديدة سكرة بَّوه وأسكرا سكر
 .وأتساكر الشراب وأأسكره
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ًا هجا إذا المراغاة ابَّن كان : أسكرانسيبويه أنشد بَّجوف تميم
سكرى وأقوما وأسكير وأسكر سكران وأرجل متساكـر أما الشـأّما

 .النبيـذ وأهـو السكر وأشأرب سكرى وأامرأة وأسكارى

أمـر وأهـو وأالـآس وأالكسـب التمـر مـن يتخـذ : شأـرابوأقيـل
 .الدنيا في شأـراب

 .الحبش نبيذ وأهـي وأالسكركـة السكـر يشرب وأفلن

يبثق : ماوأالسكر وأالبثق وأسدوأه : فجروأهوأسكروأه الماء وأبَّثقوا
 .وأيسكر

 .الموتا سكرة : غاشيتهالمجاز وأمن

 .النعاس سكر بَّه وأران

أخلق مثل طلئح رذايـا إلـى بَّعثـت قـد : وأركـبالطُرماح قال
الريـون كـل سناتـه بَّسكـر فيهـم النـوما يرين أن مخافة الجفون

رماني إذ مجلـس فـي أنظرهـا بَّينمـا :ربَّيعة أبَّي بَّن عمر وأقال
المسـك ريح غاير هجمـة أخـذي بَّعـد يرعنـي لم بَّسكر منه الليل
 .الليل من منه وأالقطُـر منهـا

 .شأديد : غاضبسكر علّي وأله فلن علّي وأسكر

صاحي وأالسكران اليوما فأّجلى علينا سكر لهم : فجاءوأناقال
 .فورته سكنت إذا الحاّر وأالماء الطُعاما وأكذلك : فترالحر وأسكر

 .يسكر حتى : اصبرتقول

تظهر وأكانت الفعى وأساتخفت القبر وأاجتال الشتاء : جاءقال
: سكنتوأسكرتا الريح وأسكرتا تسكر الحـروأر عيـن وأجعلـت

 .الريـح : ساكنـةساكـرة وأليلـة ساكـرة وأريـح

 .يجري ل : دائمساكـر وأمـاء
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ًا غاـّردتا : أأنقال عاذر بَّالجهل يعذرك وألم بَّكيت حمامة بَّواد يوم
الماء تحتها العالي نياف مرجحنة في وأالعصر الضحى تغنى
ع ك س النظر من حبست :وأسكرتا أبَّصارهم وأسكرتا ساكر
:تعالـى اللـه أرض مـن يتوجـه أيـن يـدري ل يتسكـع فلـان

 .يتعسـف

 .فيها : خبطالظلمة في وأتسكـع

ًا : أياديقال ظلمائـه في كنت وأقد مطُلبي وأجه بَّيضت بَّيض
لوجهه يهتدي : لأمره في يتسكع : فلنالمجاز وأمن أتسكـع
ًا وأأراك  .ضللك في متسكع

" يعمهون     طغيانهم     في " تعالى قوله عن العرب بَّعض وأسئل
 .يتسكعون عمههم : فيفقال

 .صانع : كلوأقيل الخزاز وأهو الساكفة من إسكاف هو ف ك س

أتسكف ل وأوأالله بَّابَّه تسكفت وأما بَّابَّه أسكفة وأطئت : وأماقال
ًا له  .بَّيت

جفنها على أي عينه أسكفة على الدمعة : وأقفتالمجاز وأمن
 .السفل

ّينة سكاء إذن ك ك س :وأقيـل وأصغرهـا قصرهـا وأهو السكك بَّ
 .سـك وأآذان صماخهـا وأضيـق قوفهـا صغـر

 .أسـك وأرجـل

ً لـه أذن ل لمـا وأيقـال  .: أسكأصل

 .أذنيه اصطُلم إذا يسكه وأسكه الذان : مصلمةسك الطُير وأكل

 .فلن سكة في الدرهم هذا وأضرب

 .بَّالسكة الرض وأشأق
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 .نخل من سكة وأله

 .الواسع الزقاق وأهي فلن بَّني سكة يسكن وأهو

 .مسمارها وأهو السك مشدوأدة وأدرع

 .جحرها : فيسكها في العقرب وأدخلت

 .الجو : فيالسكاك في النسر وأحلق

 .: صمتمسامعه : استكتالمجاز وأمن

منها تستك التي وأتلك لمتني أنك الناس خير : وأأخبرتاالنابَّغة قال
 .خصاصه : استدالبيت وأاستك المسامع

ّكت ًا خصاصها وأاستد : التفتالرياض وأاست  .التفاف

ًا يصف الطُرماح قال ًا - ل البق خرطه الحاجبين : صنتعظليم بَّدي
 .الحلـق : ضيقـةسكـاء وأدرع الرياض استكاك قبل

سكة على وأأنت الطُريقة أي السكة هـذه فـي : خـذوأيقـال
 .وأاضحة

حمـاما مـن حمامـة تجاوأبَّها الساري سكة على : حنتالشماخ قال
 .: موضعوأالساري أطـواق ذاتا

 .فيه لنزاقة يقر لم إذا السكة صعب وأفلن

حركاتـه وأتناسبـت وأسكنتـه وأأسكنتـه المتحـرك سكـن ن ك س
 .وأسكناتـه

وأهم فيها وأأسكنتهم الدار وأأسكنتهم فيها وأسكنوا الدار وأسكنـوا
 .مسكنهم وأهي وأسكانها وأساكنوها وأساكنتها الدار سكن

مساكنهم : علىوأنزلتهم وأمكناتهم سكناتهم على وأتركتهم
 .فيها كانـوا التي وأمنازلهم وأأماكنهم
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ًا فلن وأاتخذ  .الجن من عمارها وأهم الدار لسكان طعام

 .ساكن دارنا في وأليس

ًا سكنـى فلـان لـي وأدبَّـر ً وأسكن ًا وأنزل بَّه المكان لن وأرزق
 .يسكن

ًعى وأهذا  .وأمنزل مسكن مر

 .فيها وأتساكنوا وأاحدة دار في وأساكنه

 .وأتسكن تقوما بَّه الذي السفينة ذنب وأهو السكان على وأقعد

ًا وأعلمته الضطُراب بَّعد نفسي : سكنتالمجاز وأمن سكن علم
 .النفس

غايره إلى نفسي تسكن وأل بَّه : استأّنستفلن إلى وأسكنت
سكني وأفلن حميم أوأ امرأة من إليه أسكن من أي سكن وأمالي

 .مؤنسة سميت سكناكما النار سّميت وأمنه الناس من

 .وأوأديع وأهاديء ساكن وأفلن وأوأقار وأدعـة سكينة وأعليه

 .سكناته عن الهاما يزيل ضرب وألهم

كإيزاغ وأطعن سكناته عن الهاما يزيل : بَّضربالنابَّغة قال
أحوال : علىسكناتهم على وأتركتهم الضوارب المخاض

 .غايرها إلى ينتقلوا لم عليها كانوا التي استقامتهم

.وأاستلته الزبَّد من وأأخرجته : غالتهالسمن السالئة سلتا أ ل س

 .سواليء وأنساء

 .العين لمخافة تصدق ": ل السالئة من " أكذب وأ

 .وأسله
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ًا السمن وأماداما النحى في أفرغاه ًا خالص وأهـو سـلء فهو طري
الريح الطُيب الرقيق الصافي الغنـم سمـن الحجـاز أهـل عنـد
 .الطُوال المدد مروأر يغيره ل القوارير في الورد ماء يشبه الذي

ًا : أريدتقول ًء سمن  .سلء وأسمن سل

 .شأوكه وأهو سلءه : نزعالنخل وأسل

 .السلءة حدة في : جعلهاالنصل أطراف وأسل

:وأتقول كالقـراطا الغاـرة مسلـأّة مرهفـاتا معابَّل له : قرنتقال
الصافي ليس أي السلء مع كالرطب السلء مع العسل ليس

 .كالكدر

يقـال وأاسع مسك في الشحم لتسليء : إنكالمجاز وأمن
 .للسميـن

 .سوطا وأمائـة درهـم مائـة وأسلـأّه

 .سليب وأهو ثوبَّه سلبه ب ل س

 .القتلى وأأسلب القتيل سلب وأأخذ

علـى وأسلبـت وأتسلبـت الحـداد وأهو السلب الثكلى وألبست
 .عـاما وأالتسليـب الـزوأج علـى وأالحـداد مسلـب فهـي ميتهـا

 .: طريقتهفلن أسلوب وأسلكت

 .حسنة أساليب على وأكلمه

 .العقل مستلب وأهو وأاستلبه وأعقله فؤاده : سلبهالمجاز وأمن

 .سلب وأشأجر وأثمرها وأرقهـا : أخـذسليـب وأشأجرة

 .سلئب وأنوق وألدها : أخذسلوب وأناقة

 .يسرة وأل يمنة يلتفت لم إذا أسلوب فـي : أنفـهللمتكبر وأيقال
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 .بَّأّصابَّعك عليها مـا : خـذالقصعـة أسلـت تا ل س

 .يدها عن الحناء تسلت وأالمرأة

 .حنائك سلتة من وأأعطُيني

 .تختضب : لسلتاء وأامرأة

 .: جدعهبَّالسيف أنفه : سلتالمجاز وأمن

عدة وأكل وأسلحته فلن وأتسلح أسلحتكم وأخذوأا سلحه أخذ
 .سلح فهو للحرب

بَّمرصـد وأكلـوا قـوما وأهـم وأمسالح مسلحة كذا موضع وأفـي
 .مسلحـي وأفلـان السلـاح معهـم

 .البَّل تسلح الحشيشة وأهـذه

 ". حبارى من " أسلح وأ

إذا بَّأّسلحتها وأتسلحت سلحها البَّل إلّي : أخذتاالمجاز وأمن
 .وأحسنت عينك في سمنت

 .الرامح السماك وأهو السلح ذوأ وأطلع

:مسلوخة وأأعطُاني : إهابَّهامسلخها وأكشط الشاة سلخ خ ل س
 .جلدها سلخ شأاة

 .وأمسلخها الحية سلخ من وأأرق

 .سالخ وأأسود

 .وأتسلخ جلده وأانسلخ

 .الشهر وأانسلخ الشهر : سلخناالمجاز وأمن
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ً كفى مثله أهلكت الشهر سلخت ما : إذاقال الشهور سلخى قاتل
 .منه وأانسلخ الليل من النهار الله وأسلخ وأإهللي

 .درعها عنها وأسلخت

 .جلده وأالجرب الحّر وأسلخ

 .إنسان مسلخ في حمار وأفلن

 .سلسة كلمه : فيالمجاز وأمن س ل س

 .بَّحقي لي سلس وأقد

ًا وأإن  .القياد وأمسلس القياد لسلس فلن

 .سليط وأرجل صخابَّة اللسان : طويلةسليطُة امرأة طا ل س

 .سلطة سلط وأقد

لـي     كـان     وأمـا " سلطُـان عليهـم وأله وأتسلط فلن عليهم وأسلط
 .: حجـةمبيـن سلطُـان " وألـه سلطُـان     مـن     عليكـم

 .: طوالسلطُاتا وأسنابَّـك

ّي قال ًا يصف الجعد ًفرس شأم - ر النسو سلطُاتا على : مدل
 .الجيد الزيت وأهو بَّالسليط ذبَّاله وأري تقلب لم السنابَّك

المتاع وأهي السلع أربَّح من وأهي مربَّحة سلعة هذه ع ل س
 .فيه المتجور

وأبَّالفتح الدائصة الغدة وأهي سلعه هي إنما سلعه هذه : ماوأتقول
 .فيهما مسلوع وأرجل الشجة

من تجن وأالمهل الصبر : قدماوأتقول شأجر وأهـو السلـع مـن وأأمر
 .العسل السلع

 .تلف السلف ف ل س
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ً وأأسلفته  .وأتسلف وأاستسلف فلن وأاستلف وأسلفته مال

ًا : تقدمواالقوما : وأسلفقال وأهم وأراءهم لمن سلف وأهم سلوف
 .العسكر سلف

 .السوالف وأالقـروأن السالفـة المـم في ذلك وأكان

 .آنفها نعمته سالف إلى وأضم

 .العنق جانبا وأهما وأالسالفتين السالفة حسنة وأامرأة

ًا الثقلين أحسن : وأميةالرمة ذوأ قال قذال وأأحسنه وأسالفًة جيد
ما وأأخلصها الخمر أفضل وأهـي وأالسلفـة السلـاف وأشأـرب

 .عصر غاير من تحلب

 .اللهنة وأهي السلفـة : أكلواوأتسلفوا

 .ضيفكم وأسلفوا

 .صهر : بَّينناتقول كما سلف وأبَّيننا سلفتي وأهي سلفى وأهو

 .المودة سلفة : سقاهالمجاز وأمن

 .: مقدماتهالليل وأسلف

سلـاف بَّهـا أضـر بَّقية النهار أخرى وأمن : فجاءتامزاحم قال
أن وأيجوز النهار بَّبقية مضرة الليل مقدماتا جعل مقبـل أدعـج
بَّالحسن أضر : غاداةكقوله وأصفها التي القطُاة من دنا يريد

 .وأسلقيته لقفاه فسلقته أخذته ق ل س السبيل

 .: قشرتـهالعظـم عـن اللحم : وأسلقتقال

 .وأأليتيك فخذيـك بَّاطـن سحجـت إذا فسلقتنـي الدابَّـة وأركبـت

 .شأعره ذهب حتى الحار الماء في الرأس وأسلق

 .المهروأسة الـذرة وأهـي سليقـة لنـا وأطبخ
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 .خليقته وأالسخاء سليقته : الكرماوأتقول

: وألستقال سليقي وأرجل سليقي وأكلما بَّالسليقة يتكلم وأهو
ّي :سلوقّي وأكلب فأّعرب أقول سليقي وألكن لسانه يلوك بَّنحو

 .بَّاليمن قرية إلى منسوب

 .الحائط وأتسلق

 .وأسلق مسلـق وألسـان بَّلسانـه : سلقـهالمجـاز وأمـن

 .: للسليطُةالذئبة وأهي السلق من سلقة وأهي

 .منه أقـوما طريـق سلـك وأمـا مسلـوك طريـق ك ل س

 .البَّرة في الخيط وأسلك

الدر " وأنظم سقر     في     سلككم     ما " المطُعون في السنان وأسلك
 .السلوك وأفي السلك في

 .الحق مسالك في وأخذ خفّي مسلك في : ذهبالمجاز وأمن

 .المسلك : خفيالسلك دقيق كلما وأهذا

 .مسلول وأسيف منه وأانسل وأاستله غامده من السيف سل

ً فانسلت العجين من الشعرة وأسل  .انسلـال

 .وأتسلـل وأالزحـاما المضيـق مـن وأانسـّل

 .طيـن مـن سللة من النسان " وأخلق وأانسلت بَّدائهـا " رمتنـي

 .المغنم من وأأسـل

 .إغالل وأل إسلل غاير من حلل مال من لك : أهديتوأتقول

 .: سرقةسلة فلن بَّني وأفي
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ًا فنقبل سلة تصيبون كنتم كمن : فلسناقال ًا نحكـم أوأ ضيم قاضيـ
 .خفية في بَّه : ذهببَّكذا وأاستل

يسعى وأنحن بَّجاملهـم فاستلوا الحّي بَّيتوا : إذالعرابَّي ابَّن أنشد
 .له يؤبَّه : لالسيل انسلل فلن وأجاء الداعي إلى صريخانا

 .سليلته وأهي سليله وأهو

 .الداء سله وأقد وأسلل سل وأبَّه فلن وأسل

السخائم تسل وأالهدايا قلبه من السخيمة : سلالمجاز وأمن
 .الشكائم وأتحل

 .طيبة سللة وأهو

دفعتـه وأهـي الخيـل سائـر علـى الفـرس هـذا سلـة وأخرجـت
 .جريـه فـي

 .منه انشق إذا جدوأل النهـر وأاستـل

سلسل ذوأ وأبَّرق منصلت كالسيف جدوأل : يستلهاالرمة ذوأ قال
 .خفقانه في : استطُالالبرق تسلسل وأقد البرق سلسل وأبَّدتا

 .مسلسل وأسيف السيف فرند وأتسلسل

 .سلسل ذوأ وأرمل

 .سطُوره وأهي كتابَّه سلسل أقوما وأما

وأحيـه زبَّـور كتاب كأّنه بَّالسدرتين طلل : لمنالبعيث قال
 .تسلسل حتى وألبسته البلى من : رقمسلسل وأثوب وأسلسلـه

ًا فاسأّل مية أطلل في العنس قف :الرمة ذوأ قال كأّخلق رسوم
ًا سلمة البلء من سلم ما ل س المسلسل الرداء وأسلم وأسلم

 .اللـه وأسلمـه : بَّـريءالمـرض مـن
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 .فتسلمه الشـيء إليـه وأسلـم

سلم وأفلن بَّالسلم وأخذوأا وأتسالموا مسالمة العدوأ وأسالمت
 .له وأحرب لفلن

 .كـذا فـي وأأسلـم السلم عقد وأعقد

 .وأاستسلـم وأسلـم اللـه لمـر وأأسلـم

 .للهلكـة وأأسلمـه

 .: مسلمالعدوأ يـد فـي سلـم وأهـو

 .الحجارة وأهي السلما من الحجر وأاستلم

سلمتـه : عصـب" وأتقـول السلما من للسر " أكتم مثل وأفي
 .سلمتـه وأقـرع

 .الكف ظاهر فـي عـرق وأهـو السيلـم وأفصـد

الصابَّع عظاما " وأهي صدقة أحدكم من سلمى كّل " على وأ
 .اللينة

 .اللديغ وأهو سليم بَّليلة : وأبَّاتاالرمة ذي : قولالمجاز وأمن

ً وأمنه : خلصتالضيعة له وأسلمت ًا " وأرجل  ". لرجل سالم

 .لله وأجهه وأأسلم

 .الجمال السلك وأأسلم

أسلم كما دموعها فيض فارفض لها : فقالربَّيعة أبَّي بَّن عمر قال
كان ما تسلم بَّذي وأل تسلم بَّذي وأاذهب المنظما الجمان السلك

 .كذا

 .: لينهماالقدمين مستلم وأرجل
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 .: لينهماقدميه الخف استلم وأقد

ًا خيله تسالم " ما وأفلن  ". كذبَّ

قد امريء قيل من : وأعوراء: قال: حسنةالعينين سالمة وأكلمة
:سلهب فرس ب ه ل س عذرا طالبة العينين بَّسالمـة دفعتها
 .سلهب وأخيل طويل

 .سلهـب : رمـحالمجـاز وأمـن

جهارا العدا رامه إن الجار سـرب وأنمنـع محـرز بَّـن سليـم قـال
: رمحلقولهم مزيدة الهاء تكون أن وأيجوز سلهبه تهز بَّخطُّي
 .سلب

أسلك وأل أسلى وأل عنك أسلو وأل وأسليت عنه سلوتا وأ ل س
 .الكـرب عـن مسلـاة وأفيـه وأسلني عنه وأأسلني الليالي أخرى

 .يسليـه رغاـد : فـيعيشـه مـن سلـوة لفـي وأإنـه

المن وأأطعمتني وأجلوى داحس على حملتني وألو آتيك وأل
 .وأالسلوى

سلـوة سقيتنـي وألقد سل إذا السلوان فلن : شأربالمجاز وأمن
 .عنك بَّه سلوتا مـا منـك : رأيـتنفسـك مـن

 .المر اشأتد " إذا البطُن في السلى " انقطُع وأ

ل الجمل لن صعب أمـر ": في جمل سلى في فلن " وأقع وأ
 .له سلى

أحسن وأما وأالطُريق النحو وأهو السمت هذا في خذ تا ما س
ًا يسمت نحوه سمت وأقد سمته  .سمت

ًا بَّالركبان : خواضعقال العتيق البيت إلى وأهن عيونها خوض
 .مسامتة وأسامته سوامت
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 .نحوه وأقصد : تعمدهوأتسمته

 .عليه تعالى الله اسم : ذكرالشيء على وأسمت

 .العاطس وأسمت

سمج وأقد فيه ملحة : لوأسميج وأَسِمج َسْمج شأيء ج ما س
 .سماجة

أستسمج وأأنا لمج سمج وأهو فعله أسمج : وأماذؤيب أبَّو قال
 .فعلك

 .كذا إل عندي سمجه وأما

وأهي سمحاء قوما من السماحة وأ السماح بَّين سمح هو ح ما س
 .مساميـح قوما من مسماح وأرجل سماح نسوة من سمحة

 .وأتسمـح كـذا فـي وأتسامـح بَّكـذا وأسامحنـي

 .وأأطاعته نفسـه تبعتـه " إذا قروأنتـه " وأأسمحـت

 .الصعوبَّة بَّعد : ذلالبعير وأسمح

للقرينة وأسمـح فؤادي سلوته بَّعـد مـن : صبـاالمتلمس قال
ًا الحق في فإن بَّالحق : عليكوأيقال بَّانقياد ًا أي مسمح متسع

 .الباطل عن وأمندوأحة

بَّاغاي جاء إذا مسمح الحق وأفي لستحي : وأإنيمقبل ابَّن قال
الرقيقة الجلدة وأهو السمحاق الشجة وأبَّلغت اتعذرا أن الخير
 .العظم على

 .فيـه أبَّـن ل مستـو السماحـة : بَّيـنسمـح : عـودالمجـاز وأمـن

من الرقاق القطُع وأهي سماحيق السماء وأفي السمحاق وأشأجه
 .الغيم
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ًا قاما إذا سمودا سمد وأقد سامد رجل د ما س ًا رأسه رافع ناصب
:الساهـي للغافـل قيـل وأمنـه هاج إذا الفحل يسمد كما صدره
 ". سامـدوأن     وأأنتـم " سامـد

 .وأسمادعة سمادع قوما من سميدع وأرجـل

ًالراعي قال الثنايـا يجـّروأن سمادعة المطُايـا إلى قاما ثم : قليل
سمادع مالك آل من فارقت لقد : لعمريالقوافي عويف وأقال

ًا ساداتا  .الحواري وأهو وأالسميد السميد يأّكل وأهو خضارما وأمرد

 .منتصب : ملنسامد : وأطبالمجاز وأمن

 .صدره وأينصـب رأسه يرفع المغني لن غانى إذا وأسمد

 .جارية يا لنا وأاسمدي

 .وأمسمـور مسمـر بَّـاب ر ما س

 .السمـرة بَّيـن أسمـر وأهـو

 .سمر وأقنا سمراء وأقناة

 .: المذيقالسمار وأسقاه

ًا وأبَّاتوا وأسميره مسامره وأهـو ًا سمار السامر في وأكنت وأسامر
 .الحّي سامر وأهذا

 .السماسرة من سمسار وأهو

آتيه " " وأل سمير ابَّنا سمر ما ذلك أفعـل : " لالمجـاز وأمـن
 ". وأالقمر السمر

ًا وأأتيته ًسمر  .: ليل

ل أي الغـد مـن النهـار تلـع إذا حتى سمارة ليلة وأبَّاتـت بَّاتـا
 .وأالتان العير يعني فيها ينامان
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الليل من وأنى ما بَّعد لنا أهدى السرى : كأّنمقبل ابَّن وأقال
 .الديكة يعني وأنؤمـا الدجاج سمار

 .: رعتكلها ليلتها البَّل وأسمرتا

 .ليلتهم : يشربَّونهاالخمر يسمروأن وأبَّاتوا

ً يصف قال ًا : يسمرنإبَّل :القطُامي وأقال النـدى ماء فوقه وأحف
المعرق الطُلء من الغبوق سمروأا كأّنما الكلل من وأمصرعين

 .الخلق معصوبَّة مسمورة وأجارية

 .بَّرعيتها حاذق لها : ضابَّطبَّل إ مسمار وأفلن

ًا يختارها مائـة لليـث : فاعـرضالعرابَّي ابَّن وأأنشد قد بَّهازر
رفل ما لبسـة فـي مسمارهـا إنـه دوأس وأقـاما أوأبَّارها طيرتا

 .أرسلته أي سمرته ثم غاريمي وأأخذتا ائتزارها

ٌي وأشأواه الصوف من : نقاهالجدي سمط  .مسموطا وأجد

 .وأسموطا لؤلؤ من سمط وأمعه

 .لسيور ا مـن معاليقـه وأهـي سرحـه بَّسمـوطا وأعلقه

 .فناس منها فضل ما وأهي عمامته سموطا وأأرسل

 .السماطين بَّين وأقاما

 .: جانبيهالطُريق سماطي وأخذوأا

سماطـي بَّين المجتلى اجتلها الشمس إذا : حتىالنجم أبَّو وأقال
 .الوشأي تهاوأيل من ملون مهـول شأفـق

المقفاة أبَّياتها : شأبهتمسمطُة وأقصيدة قصيدته وأسمط
 .بَّالسموطا

ًا " حكمـك وألـك ً مسمطُـ  .عليـك اعتـراض ل ": مرسـل
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حكمك لك لهذما : ياأبَّيه بَّقبـر عـاذ حيـن للهـذما الفـرزدق وأقـال
ًا  .الحدقـة سوداء كوماء : ناقةفقال مسمطُ

ًا وأرأيتـه ًا متسمطُـ  .يحملـه لحمـ

ًا وأرأيت  .بَّعض على بَّعضه القائم وأهو الجر من سميطُ

 .عليها رقعة : لوأأسماطا سمط وأنعل

قوما ساحة بَّكل نعالهـم أسمـاطا السواعد : بَّيضزيد أبَّو وأأنشد
 .محشوة : غايرأسماطا وأسراوأيل أثر منهم

على شأمطُاطا بَّخلق محتجز شأروأاطا زجل ذي من : يلحنقال
في داهية جسمه في : خفيفسمط وأرجل أسمـاطا لـه سراوأيـل

 .أمره

بَّالدوأاهن عهـده أدنـى لحوليـن رملة سمط له استذرى غادا فلما
 .للعنق اللزما كالسمط للرملة لزوأمه في جعله الصائد أراد

وأاستمـع بَّـه وأتسامعـوا وأاستمعـوه بَّـه وأسمعـت سمعتـه ع ما س
وأسامعتـه وأمسامعـه مسمعيـه وأمل سمعه إليه وأألقى حديثه إلى

 .وأمسمـع بَّمـرأى منـي وأهـو

 .بَّه : نوهبَّه وأسمع

 .وأترئية تسمعة هذا يفعل وأإنما وأسمعة رياء كذا وأفعل

ل يعنون الله وأسمع : لوأيقال : صيتهالناس في سمعه وأذهب
 .الله وأذكر

دلوي فأّلقيت وأالندي وأالجود الباع بَّسمع : سمعتالعشى قال
من الذئب وألد " وأهو سمع من " أسمع وأ بَّرشأائكا فاستقت

 .الضبع

 .الدماغ أما وأهي السميع وأأما السمع أمّا على وأضربَّه
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ًا وأاللهم  .وأالكسـر بَّالفتـح بَّلغـا ل سمعـ

 .السمـاع فـي وأقبيـح السمـاع فـي حسـن وأهـذا

ًا وأأصـاب  .سوء سماع فلن

سوء مخافة تركت حلـو النفس تشتهيه : وأأمرالشماخ قال
 .وأمسمعاتا مسمعة وأغانتهم وأسماع لهو في وأبَّاتوا السماع

وأأخذ فتسمعـا إليها أشأكو أن تمنيت وأإنما أحبوا ما رجال تمنى
 .العروأة وأهو وأالزبَّيل وأالدلو المزادة بَّمسمع

بَّالمسمع الغرب يعدل كما رامنا إن الميل ذا : وأنعـدلقال
ًا له : جعلتالزبَّيل وأأسمعت  .مسمع

ًا وأالشجر النبـاتا سمـق ق ما س  .وأعل : طالسموق

كذب كـل على سمق قد : شأديدسماق وأحلف سماق وأكذب
 .وأحلف

الدائس الثور غابغب تحت عودان وأهما السمقين بَّين الثور وأكأّنه
 .بَّخيط وأأسرا طرفيهما بَّين لوقي

 ". سمكها     رفع " وأ السمـاء اللـه سمـك ك ما س

 .السبع المسموكاتا رب وأهو

ًا لي وأاطب  .وأالسقف الحائط بَّه أسمك سماك

 .: مرتفعتامك سامك وأسناما

 .السمك طوال وأإبَّل السمك طويل : بَّعيرالمجاز وأمن

مفرعة السمك طوال غارير بَّني نتاج من : نجائبالرمة ذوأ قال
ًا شأطُبة عيالك من وأعدي ذريني نبال الجوانـح وأمسمـوك عنود
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وأإل سمل إل عليه وأما أخلق :أسمـال ثـوب ل ما س أقـودا
ّيتين أسمال وأعليه علّي وأدخل أسمال  .مل

 .الثـوب أسمل وأقد

 .مـاء : بَّقيـةوأسمـل سملـة إل الحـوض فـي وأمـا

 .السمـال بَّنـو وأمنـه : ففأّتهـاعينـه وأسملـت

فهي بَّشوك سملت حداقها كأّن بَّعدهم : فالعيـنذؤيب أبَّو وأقال
 .: أصلحتالقوما بَّين وأسملت تدمـع عور

 .الحائط بَّأّصل وألزق : قلصالظل وأاسمأّل

 ". السموأل " أوأفى وأ

 ". البَّرة سم من " أضيق ما ما س

 .أنفه سمي وأسد

 .وأالعامة السامة ذلك وأعرف

 .وأمسمـم مسمـوما وأسلح

 .الشخص وأهي الوسامه ظاهر السمامه بَّهّي : فلنوأتقـول

 .كالسمسم نقط : بَّهالوجه مسمسم وأرجل

 .وأأسمنهـا الشـاة سمـن ن ما س

 .زمـن حتـى وأسمـن

 .بَّالسمنـة فلنـة وأتعالجـت

فـي فتـرة مـن القيامـة يـوما للمسمناتا " وأيل الحديث وأفـي
 ." وأاستسمنـه العظـاما
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 .السمن : أطعمتهمالقوما وأسمنت سمن : فيهمسمون وأطعاما

 .الهند من دهريون وأهم السمنية مذهب وأذهب

 .وأسمين غاث : كلماالمجاز وأمـن

 .القدر أسمنت وأقد

 .الهل : كثيرةسمينة وأدار

ًا عطُاء : أعطُوهلفلن وأسمنوا : أعطُيتالحمد في وأسمنت كثير
 .الكثير فيه

الحمد في وأسمنت أهله من لسـت الخنـا : تركـتمقبل ابَّن قال
بَّغير الـدار لـك : جعلـتلخـر يقـول أعرابَّـّي وأسمـع سمـن حتـى
 .عندك لحظي أسمن ليكون ثمن

 .فيه كثرتا إذا وأعسلة سمنة بَّلدهم وأانقلب

 .عليكم ينفق مالكم " أي أديمكم في هريق " سمنكم مثل وأفي

 .ساما جبل قلة وأاقتحم طاما بَّحر لجة خاض وأ ما س

 .وأيسانيه وأيساجله وأيساميه يطُاوأله وأهو

 .: شأخصهسماوأته وأرأيت

 .وأسماوأته بَّيته سماء وأأصلح

معالي إلى تسمو وأهمته كذا إلى نفسه : سمتالمجـاز وأمـن
 .وأالشرف الحسب في وأسما المور

 .بَّصري إليه وأسما بَّبصري إليه وأسموتا

ًا فرأيت نظرة لـي : سمـتجرير قال ًا بَّرق فراجعنـي تهاميـ
ّدكاري الظلما في تبدوأ مصابَّيح وأجوههـم كـأّن فرسان لي سما ا
 .شأوله على : تطُاوألالفحل وأسما زوأاهر
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ًا : طلـعالهلـال وأسما  .مرتفعـ

 .لقتالكم أنهـض : لـملكـم سمـوتا وأمـا

 .أقصر ما بَّعد شأوق لي وأسما

وأتسامـوا أقصرا كان ما بَّعد شأوق لك : سماالقيس امرؤ قال
 .: ركبـواالخيـل علـى

 .: أشأخصتهبَّلد إلى بَّلد من وأأسميتـه

 .: نهدالسماء رفيع وأفرس

ًا سماؤه أما كالديباج : وأأحمرقال أي فمحـول أرضـه وأأما فري
 .وأقوائمه ظهره

 .: يزيـدوأنالمائـة علـى يسمـون وأهـم

 .وأسمي وأأسميـة مطُـر غازيـرة سمـاء وأأصابَّتهـم

 .: خيارهمقومه وأمسماة قومه مسمى من وأهو

 .: ذكرهالس في اسمه وأذهب

تحت وأأصبحوا بَّلدهم على سنابَّكها الخيل حكت ك ب ن س
 .الخيل سنابَّك

 .مسحتون مسنتون فلن وأبَّنو القوما أسنت تا ن س

لبَّـد ج ن س في أي بَّالسنوتا كالسمن السنوتا في : هموأتقول
 .الدخان أثر وأهو السنـاج مـن للسـراج

 .الوافية وأبَّالسنج لراجحة بَّالسنجة مني وأاتزن

: ألصقمنه جبة بَّائع غابته وأقد بَّهتة بَّني من عقيل بَّن مراس قال
أخذ حرج في عمي ذاك من وأسحدل يدي بَّاستي سحدل عّمي
ًا مني  .يرجح أي بَّالسنج يرسو الهرقليـاتا مـن كفه في وأازن
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ًا الطُائر بَّه مر ح ن س ًا سانح له سنح وأقد يمينه : عنوأسنيح
 .وأسنحه

 .له عرض أي رأي له : سنحالمجاز وأمن

 .أصولها : ائتكلتوأسنخت أسنانه أسناخ حفرتا خ ن س

 .السنان سنخ من وأأصله سنخ وأطعاما الطُعاما : سنخالمجاز وأمن

 .الحائـط إلـى تسانـد

 .: ساندوأنيوأقال المريض وأسونـد

قبله في الرض من مرتفع وأهو وأالوادي الجبل سند في وأنزلنا
 .أسناد وأالجمع

 .القوائم : طويلةسناد وأناقة

ًا الشاعر وأساند  .سناد

 .الدهر وأهو المسند آخر أفعله وأل

ًا وأرأيت  .حمير خّط وأهو كذا بَّالمسند مكتوبَّ

:متساندين الذئبان عليه وأأقبل أمري إليه : أسندتاالمجاز وأمن
 .متعاضدين

راياتا على متساندين وأخرجوا متساندين وأفلن فلـان : غاـزايقـال
 .حاله على كل شأتى

 .سند وأسيد وأمستندي سندي وأهو

ّي حديث وأهو الحديث قوائم وأالسانيد مسند وأحديث  .السند قو

 .صعدتا أي إليـه فأّسنـدتا مشربَّـة فـي فلن وأكان

 .بَّعض إلى بَّعضه سوند كأّنما : قويتهالقرا مساندة وأناقة
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ّي قال بَّحرجوج قطُعت مريضـة ريـح نسـج عليها : وأتيهالجعد
 .: يكافئهيسانده فهو إليه وأأحسن القـرا مساندة

 .حديد من سلح كل وأهو السنور لبسوا ر ن س

جنة السنور تحت كأّنهم الحديد صدإ من : سهكينالنابَّغة قال
اللبب نحو وأهو بَّالسناف : شأدهالبعير أسنف ف ن س البقار

 .للفرس

ل كمن الفرزع من دهش إذا بَّالسناف فلن : عّيالمجاز وأمن
 .السناف يشد أين يدري

يكونا أن المشبه الهول من قوما بَّالسناف عّي ما : إذاقال
 .: أحكموهأمرهم القوما وأأسنف

 .رحله : يقدمامسناف وأبَّعير

ن س القـذال علـى دفتيـه يصير سـرج كل يقدما : وأمسنافقال
 .: بَّشمسنق الدابَّة أصاب ق

كـاد فقـد وأتعليـق بَّقـت عشيـة كـل لليحـوما : وأيأّمـرالعشى قال
 .سنقت وأقد يسنـق

 .النعيم : أسنقهالمجاز وأمن

 .السناما : عظيمةسنمة وأناقة سنم جمل ما ن س

 .: سريعقال

 .المرتفعـة : أثباجهاالرمال أسنمة : بَّدتاالمجاز وأمن

 .المرأة الرجل وأتسنـم عليهـا : نـزاالناقـة الفحـل وأتسنـم

الرجـال أوألـاد وأأفضـل مسهـدا فجاء غاضبي : تسنمتهاقال
 .: علوتهالحائط وأتسنمت المسهـد

835



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

 .: جادهاالرياض السحاب وأتسنم

 .الشرف ذروأة تسنم قد وأفلن

 .قومه سناما وأهو القدر : عاليسنيم وأرجل

 .سنة القبور وأتسنيم مسنم وأقبر

ًا المكيال وأسنمت مسنم وأكيل مثل فوقه حملت ثم : ملتهتسنيم
 .الطُعاما من السناما

 .لهبها : ارتفعالنار وأأسنمت

علـى : ظاهـرسنيـم وأمـاء إسنامها ساطـع نـار : كدخـانلبيد قال
 .البئـر بَّمـاء ليـس الـأّرض وأجـه

 .الشبم " وأروأي السنيم الماء " خير الحديـث وأفـي

ّنة سن ن ن س بَّسنته وأاستن حسنة طريقة : طرقحسنة س
 .عامل :متسنن وأفلن

 .بَّالسنة

سنن عن وأاكتن الخيل سنن عن وأتنح : قصدهالطُريق سنن وأالزما
 .الريح

 .يرد ما سنن الخيل من وأجاء

ًا المستنة : إبَّلهمفلن بَّني سنن وأرأيت  .نشاط

الطُراب كالسنـن الريـح زفتهـا سراع أخرى عصبة : وأمناقال
ً عدوأه وأهو الفـرس وأاستـن ًا إقبال  .وأزعل نشاطا في وأإدبَّار

ًا : صبهوأجهه على الماء وأسن ً صب  .سهل

 .وأسنين مسنون وأسنان : حددهاالحديدة وأسن
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 .وأالسنان بَّالمسن سكينه وأسن

كليلها الزلل الماء من أرق هبوة السنة كستهن : وأزرققال
ًا له : جعلتالرمح وأأسننت  .سنان

 .السـواك وأهـو بَّالسنـون أسنانه وأسّن

 .معتدلة كانت إذا : صورتهوأجهه سنـة أحسـن وأمـا

وأقد السن وأكبير السن حديث وأهو سنه : كبرتاالمجاز وأمن
 .أسـن

 .وأجلتها البَّـل مسـان مـن وأهـو

 .بَّنيك أسنان وأأوألد ابَّنك وأسنينة ابَّنك سن ابَّن وأله

من أسناني وأشأاب كالثغاما الـرأس أمسـى يـك : إنالنجم أبَّو قال
ًا وأأعطُني بَّالسلما شأيطُانـي وأبَّعـت القواما الثوما رأس من سن
ًا  .منه وأأسنان

 .وأالمنشـار المنجل أسنان وأكلت

 .مفتاحك أسنـان وأأصلـح

وأالنعـم الخير من رأسه شأعر عدد ": في رأسه سن في " وأقع وأ
 .رأسـه سنـي : فـيوأروأي

 .وأالسكة بَّالسنة الـأّرض وأشأـق

 .عنه سن قد اللحم كأّن : مخروأطهالوجه مسنون وأرجل

 .السيف يسن وأصقلهاكما رعيتها : أحسنإبَّله وأسن

بَّالحزن وأتربَّعـت المـل إلى أثال : قاظتنويرة بَّن مالك قال
دّمنـوا قوما : منازلالسلمي عبيد أبَّو وأقال وأتودع تسن عازبَّة
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:رعيته المير وأسـن المنـور النيق في السواما وأسنوا تلعاتهـا
 .سياستها أحسن

 .عليها القياما يحسن : متعهدةمسنونة وأفرس

ًا فلن وأسن :الطُعاما على يسنك مما وأهذا وأأطراهز : مدحـهفلنـ
 .إليه وأيشهيه أكله على يشحذك

 .الخلة على البَّل يسن وأالحمض

 .: أجراهحاجتي قضاء فلن يدي على الله وأسن

ّبهـا درعه عليه وأسن  .فمعجـم الغـارة شأـن وأأمـا حص

 .وأجهه : علىسننه على بَّالحديث وأجاء

 .المطُر وأاستن

في وأاستن ذيلها بَّها الريح جرتا : قدربَّيعة أبَّي بَّن عمر قال
 .السيل مستن وأهذا الوابَّل أطللها

 .: وأضحتالطُرق وأاستنت

ّد على بَّالحساما مقامي شأهدتا : وألوقال استنت حيث المسناة ح
 .مذهب كل بَّه ذهب إذا أراد حيث الهوى بَّه وأاستن الطُرق

السنياتا في وأوأقعوا وأسنياتا سنواتا عنده أقمت وأ ن : سقال
 .المدينـة أهل على اشأتددن سنواتا وأهي البيض

 .وأمسانهـة مسانـاة وأأكريتـه

 .السنـون تغيـره : لـميتسـن وألـم

 .سناية الماء وأسنـوتا

:سانيتك وأأعرني عليه يسنى البعير " وأهي السانية من " أذل وأ
 .لنفسهم : سنـواالقـوما وأاستنـى أداتـه مع غاربَّك
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 .: انفتحالقفل وأتسنى : فتحتهماوأالقفل العقدة وأسنيت

ًا غازوأتـان : هماقال ًا جميعـ المبهم قفلهـا شأبـا تسنـى معـ
 .المـاء : لحبـسوأمسنيـاتا مسنـاة وأعقـدوأا

 .سني أمـر وأهـذا

 .سناء يسنى سني وأقد الحسب لسني وأإنه

 .الجائزة له وأأسنى سنية وألية وأوأله سنية بَّجائزة وأأجازه

 .جواري فأّسنى وأجاوأرته

 .سناه : أضاءالبرق وأأسنى وأالبرق البدر سنا وأرأيت

 .الغيث وأسناك المطُر يسنو : السحابالمجاز وأمن

اليهود دقته العين ككحل السوانـي منـه غاادرتا : شأحيحقال
ًا  .وأداريتـه بَّـه : تلطُفـتعنـده ما استخرجت حتى وأسانيتفلن

 .وأبَّالسنين بَّالسنـة تعالـى اللـه وأأخذهـم

 .: يسرتهالمر لك وأسنيت

إسهاب كلمه وأفي : أطالالكلما في أسهب ب ه : سقال
 .وأإطناب

 .بَّالفتـح مسهب وأرجل العطُاءز في وأأسهب

 .الطُول : مفرطامسهـب وأطويـل

ًا وأقطُعوا ًا الرض من سهب  .بَّعيدة : مستويةوأسهوبَّ

.القعر : بَّعيدةسهبة وأبَّئر

 4السين كتاب
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 .: عاصفسيهوج ريح ج ه س

هجبال من جاءتا هوجاء سيهـوج ريـح كـل عليها : جرتاقال
فيها ليس أساهيـج اليـوما بَّـي : أخـذالعـرب بَّعـض وأسمـع يأّجوج
 .نصفة فيها لي ليس الباطل من أفانين أي نصف

مسهد وأهو وأأسهده الهم وأسهده وأسهاد سهد عينه في د ه س
 .النوما : قليلوأسهد

في سهدة ذوأ وأهو الحذر : لليقظوأسهد مسهد : رجلالمجاز وأمن
 .يقظة : ذوأكقولك أمره

 .فيه وأرغابة للخير نبهة أي سهدة فلن من رأيت وأما

ًا أسهد وأهو ًا أحزما أي منك رأي  .وأأيقظ رأي

 .كذا وأأسهرني البارحة سهرتا وأقد وأالسمر السهر يحب فلن

إذا الساهور من وأخرج كسف إذا الساهور في القمر وأدخل
 .انجلى

ساهور جوف من خرجت شأقة أوأ بَّأّقرية ترعى بَّهثـة : كأّنهـاقال
ًاساهـرة : قطُعـواالمجاز وأمن يسهـر عريضـة بَّسيطُـة : أرضـ

 .سالكهـا

 .بَّالنباتا سهرتا كأّنها للنباتا : سريعـةساهـرة وأأرض

مظلم ليل أسـداف وأجميمهـا غاميمها كأّن ساهرة : يرتدنقال
 .يلمع بَّاتا إذا البرق سهر وأقد ساهر وأبَّرق

 .تفتر ل : تجريساهرة وأعين

لنأّه صاحبها عين " وأهي نائمة لعين ساهرة عين المال " خير وأ
 .بَّها يهتم ل البال فارغ

 .ساهر فلن وأليل
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ً : كتمتكالنابَّغة قال ًا بَّالجموميـن ليل ًا وأهمين ساهـر ًا هّمـ مستكنـ
ًا العـرق ريـح وأهو سهك وأفيه الريح لسهك إنه ك ه س وأظاهـر
 .السلـاح صـدإ مـن سهكيـن وأرأيتهـم وأالصـدإ

.سيهوك وأريح : تسحقهالرض وأجـه عـن التـراب تسهـك وأالريـاح

 .: سحقهالعطُر وأسهك

الله وأسهله صعوبَّته بَّعد سهل وأقد سهل أمر ل ه س وأبَّعينه
: ضدعليه المر وأتساهـل ذلـك أفعـل أن لي تسهل وأما تعالى
 .عليه تعاسر

 .بَّطُنه الدوأاء وأأسهل

وأقد وأحزوأنة وأسهولة وأحزوأن وأسهول وأحزن سهل وأالرض
 .السهل إلى الجبل من نزلوا إذا أسهلوا

 .بَّالدقاق ليس الرمل وأهي بَّالسهلة السيل وأجاء

 .وأالقياد المقادة : سهلالخلق سهل : رجلالمجاز وأمن

 .المأّخذ سهل وأهو سهولة فيه وأكلما

 .السهاما وأأجالوا وأسهاما وأأسهم قوس معه ما ه س

 .وأسهم سواهم وأوأجـدوأه سهـوما وأجهـه وأفي الوجه ساهم وأرجل

نقيع فوارسها سقيت كأّنما الوجوه ساهمـة : وأالخيـلعنترة قال
وأهج من السهاما : أصابَّهمسهوما وأهو الرجل وأسهم الحنظـل

 .الحر

ًا كذا القسمة في : أصابَّهالمجاز وأمن من سهمان وأله سهم
 .المغنم

 .: نصيبسهمة المر هذا في وألي
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 .وأنصيبك : حاجتكوأسهمتك النوما من نهمتك وأأخذتا

وأفي رأدة الدرع ففي ثوبَّاها تساهم : اقترعواوأتساهموا وأاستهموا
 .للغـازي وأأسهـم عبل ردفهما لفاوأان المرطا

 .كـذا فـي لـه مسهـم وأفلـان

 .: جائـزهبَّيتـه سهـم وأانكسـر

أذرع ست مقدار وأهو الرض فـي بَّسهمـه المسـاح وأضـرب
 .بَّه يمسح

 .عنها وأسها الصلة في وأسها السهو بَّين لساه إنه وأ ه س

:أصحابَّه يساهي " وأهو سهوان بَّنو الموصين " إن مثل وأفي
 .وأمساهاة مساهلة وأفيه عشرتهم وأيحسن يخالقهم

 .: سهلةسهوة وأقوس

ًا وأإل سهامه إل المال تلد : قليلصائدا يصف الرمة ذوأ قال زجوم
 .السيـر : سهلـةسهـوة وأبَّلغـة بَّالصابَّع سهوة

ًا ذلـك وأافعـل ًا سهـو  .لزاز وأل تقـاض : بَّغيـررهـو

ًا أمه بَّه وأحملت  .حيـض : علـىسهو

وأسمكه الرض في منحدر صغير خفي : بَّيتسهوة بَّيته وأفـي
 .مرتفع

مع صغير خفي كوكب وأهو وأالفرقد السها بَّين يفرق ل وأفلن
 .أسلم يسمى نعش بَّناتا أوأسط

وأفلن وأبَّالسيئاتا بَّالسيئة وأأتى سيئة وأأفعال سيء فعل أ وأ س
ما وألساء سيرته وأساءتا عمله ساء وأقد بَّالسوءى الحسنى يحبط
ًا بَّـه وأسـاء منه وأجد سـاءك ممـا وأهـذا أمـرك وأساءنـي ظنـ

 .وأينوءك يسوءك وأمما وأناءك
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 .: البرصالسوء من : هوالجاحظ وأقال

 .فلن وأجه وأسؤتا

.وأداء آفة لك جامع اسم وأهو السواء وأمن السوء من الله وأوأقاك

 .فاستاء وأسؤته

رؤيا وأسلم عليه تعالى اللـه صلـى اللـه رسـول على وأقصت
 .لها فاستاء

 .السوآء السوءة في وأوأقعت لك وأسوأة سوء رجل وأهو

للسـوءة لقومـي يا وأحقـت النديـم حرمـة يهـب : لمزبَّيد أبَّو قال
 ". عقيـم حسنـاء مـن خيـر وألـود " سـوآء وأ السـوآء

ّوأتا وأل : سووأيقال أسأّتا له قلت إذا صنع ما فلن على وأس
 .تسويء

 .تفسد وأل أصلح

بَّيضاء     تخرج " " سوآتهما     لهما     بَّدتا " وأ سوءته : بَّدتاالكناية وأمن
 .بَّرص غاير " من سوء     غاير     من

خشب وأهي ساج من السلما عليه نوح سفينة عملت ج وأ س
 .مربَّعة مشرجعة الهند من تجلب تبليها الرض تكاد ل رزان سود

 .ساجة بَّنائه أساس في وأرأيت

ساج الواحد الواسعة المدوأرة الطُيالسة وأهي السيجان وألبسوا
ًا : اتخذمسوج وأكساء  .ساجـ

على وأسوجت عليه بَّه أحيط مـا وأهـو كرمـك سيـاج وأأصلـح
 .وأسوج أسوجة وأالجمع وأالكرما النخل
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وأهي عليه وأذهب بَّها جاء إذا بَّالمسوجة نسيجه الحائك وأساج
 .المرشأة

 .ساحتك بَّك تعالى الله عمر ح وأ س

 .الجدب وأقع إذا السوح وأاغابرتا اللوح : احمّروأتقول

ًا يسرحوا ل أن سيان : وأكانذؤيب أبَّو وأقال بَّها يسرحوه أوأ نعم
وأهذه الرض في الدابَّة قوائم ساخت خ وأ س السوح وأاغابرتا

 .الرض بَّهم وأساخت القداما فيها تسوخ أرض

فـي : غالبتهفسدته وأساوأدته سوددا يسودهم قومه ساد د وأ س
 .مسود سيـد وأهـو قومـه وأسـوده السـودد

 .وأالعنب التمر يأّكل الكف قبضة طؤير وأهي سودانية وأصاد

ًا : وألدتافلنة وأأسودتا  .سود

ًا : رأيتالمجاز وأمن ًاوأأساوأد وأأسودة سواد  .: شأخوص

من سوادك تدني لنك : ساررتهساوأدته : وأمنهالعشى قال
 .سواده

وأمنه وأالريف القرى من حولها ما وأهو المدينة سواد إلى وأخرجوا
 .قراهمـا مـن وأحولهمـا وأالكوفة البصرة بَّين : لماالعراق سواد

: كثرتاوأيقال المسلمين جماعة وأهو العظم بَّالسواد وأعليكم
 .بَّشخصـي جماعتهم أي بَّسوادي القوما سواد

 .سالـخ أسـود جمـع السـاوأد سـم النصـح وأفـي

 .وأالماء : التمـرالسـودان إل طعامهـم وأمـا

ّد فما وأكلمته  .: كلمةبَّيضاء وأل سوداء علّي ر

ّوأالكبد أسود وأهو  .الكباد سود وأهم : عد
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 .المدمى المبارك " وأهو السود بَّسهمه " رمى وأ

بَّبعض رميت هل زائرهـا جئـت لما أميمة : قالتراشأد قال
 .وأسويدائه قلبك سواد في هذا وأاجعل السود السهم

 .خلفتهن إذا المطُايا ناقتي وأسادتا

ما إذا خمسهـا ليلة القوما مطُايا : تسودمسعود ابَّـن زهير قال
وأالحية وأساوأره : وأثبعليه سار ر وأ س تبارتا النجاء في المطُايا
 .الراكب تساوأر

 .فيه سورة ذوأ وأهو الحرب في سورة وأله

 .إليه وأسرته الحائط إليه وأتسورتا

 .النـاس علـى : جسـورسـوار : وأكلـبقال

 .الوسائد وأهي المساوأر على وأجلسوا المسورة علـى وأجلـس

 .: معربَّدالشراب في سوار وأهو

 .المدينة وأسور

 .رأسـه فـي الشـراب : سـارالمجاز وأمن

 .الهمـوما وأساوأرتنـي

 .: رفعـةالمجـد فـي سـورة وألـه

 .وأمنزلة : فضلعليك سـورة وألـه

اللؤما في أنت وأإل عليك سورة فضل له إل فتى من : فماقال
 .فاضلة : راماالبَّل من سور وأعنده غاالبـه

 .مملك : مسودمسور وأملك
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ركبت إذا الذرى هم وأقيس قيس من : وأإنيميادة ابَّن قال
رأس يقوما بَّهـا التـي المؤمنيـن أمير جيوش السنور في فرسانها
 .السوار من أوأ السوار من المسور المرزبَّان

أساوأرة وأالصل الحاذق : للتراميالساوأرة من إسوار وأهو
 .الحدق رماة وأكانوا قوادها :الفرس

 .وأسواسها ساستها من وأهو الدوأاب يسوس هو س وأ س

 .طبعـه : مـنسوسـه مـن وأالكـرما

 .وأأساس وأسوس الطُعاما وأسـاس

 .اليمامة : قصبةحجر : منقال

 .سوسه راعيها كان إذا مسوسه الرعية تكون : كيفوأتقول

وأيسوس أمرهم وأيسوس الرعية يسوس : الواليالمجاز وأمن
 .قومه أمر فلن وأسوس أمورهم

من أدق تركتهـم حتـى بَّنيـك أمـر سوست : لقدالحطُيئة قال
 .شأوست وأروأى الطُحين

 .عما تهالكت إذا ذاك من لحمي وأدوأد عظمي وأسوس

ًا ضربَّه طا وأ س ًا سوط  .وأأسواط

 .تساطا وأسيطُت الدابَّة وأسطُت

سيط إذا الضاحي المعز على غابية صوب كأّنه : فصوبَّتهقال
 .وأسوطهـا وأالمسـواطا بَّالمسـوطا الهريشـة وأسـاطا أحضرا

 .: خلطُـهالقـط وأسـاطا

 .مختلطُة فوضى سويطُة وأأماتعهم وأأموالهم

 .عذاب سوطا عليهم : صبالمجاز وأمن
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 .وأاحد بَّسوطا المور وأساق

ًا يتعاطيان وأهما ًا سوط .وأاحد وأخلق وأاحد نجر على اتفقا إذا وأاحد

هذه وأفي شأرفين بَّين دقيق طريق وأهو السوطا هذا في وأخذوأا
 .وأالسواطا السياطا

خلة لكنها ممتدة غادير فضلة وأهي الماء من سوطا على وأوأردنا
بَّن عمر وأقال وأتبديـل وأإخلـاف وأوألـع فجمـع دمها من سيط قد

فمهما وألحمي دمي من سيط حبها هندا إن : أفقربَّيعة أبَّي
ّير منه اسطُعت ًا وأقال فغ ًاأيض مودتـي وأصفو قلبي لكم : هنيئ

:المر هذا نسوطا وأنحن دمي وأمن هواك لحمي من سيط فقد
ًا نقلبه  .وأندبَّره لبطُن ظهر

ذميم : فسطُهاقال : يباشأرهاوأيوسطُها الحرب يسوطا وأفلن
الياما ع وأ س بَّمعان تسويطُها علـى فلسـت موفـق غاير الرأي
 .ليلء كليلة سوعاء وأساعة الساع تأّكلها

 .مساوأعة وأعاملته

 .سائع ضائع وأهو

سائغ وأماء تعالةى الله وأأساغاه وأالشراب الطُعاما له ساغ غ وأ س
 .وأسيغ

ًا ل شأربَّـا بَّشـرب أجزيـك : فسـوفالقوافي عويف قال وأل سيغ
ًا  .الولدة في يليه الذي : لخيههذا سوغ وأهذا عذبَّا هني

 .يجوز : لكذا تفعل أن لك يسوغ : لالمجاز وأمن

 .له : جوزتهأصاب ما وأسوغاته

ًا له أجد وأل  .مساغا

ًا رأى وألو الشجاع إطراق : فأّطرقالمتلمس قال لنابَّيه مساغا
 .أفعل سوف قال إذا المر سوف ف وأ س لصممـا الشجـاع
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ًا وأسافه  .: شأمهوأاستافه سوف

 .: شأاممتهوأساوأفته الطُرق أخلق استاف الدليل : إذارؤبَّة قال

ًا وأأسافني  .فسفته ريح

ًا دفن : إذاقال ًا زينـت شأما عرانين أسفنـه بَّمسـك ريحانـ أعينـ
السواف ماله في : وأقعأساف وأقد مسيف مضيف وأفلن نجـل

 .الفناء وأهو وأالضم بَّالفتح

ّي طفيل قال أسـاف بَّعدما الخطُب بَّه وأاسترخى : فأّبَّلالغنو
يشتكى ما حتى : " أسافمثل وأفي يؤبَّل لـم سعينـا وألـول

 .الشدائد على مرن " لمن السواف

 .الثاف ثالثة من السواف على : أصبروأيقال

ًا وأبَّني  .سافاتا وأثلث وأسافين ساف

عشريـن مسافـة وأبَّيننـا الـأّرض هـذه مسافـة : كـمالمجاز وأمن
ًا يتعرفون الدلء سوف موضع وأأصلهـا البعيـد : للمضـربيومـ
 .وأقصد وأجور وأبَّعد قرب من حالها

العود سافه إذا بَّمنـاره يهتـدى ل لحـب : علـىالقيس امرؤ قال
 .مسافة جمع وأمراحل مساوأف وأبَّينهم جرجرا الديافي

بَّعيد لماع كـل بَّهـا بَّطُيـة طواهـا حـرف إلـى : فقاماالرمة ذوأ قال
يساف أوأ الماء فيها يوجد : سوفيقال مسوفة وأركية المساوأف

 .فيعاف ماؤها

ً : فناشأحـونالعود جران قال ركضت آجن من مسوفة من قليل
 .: ساررتهوأساوأفته العداميل فيه

 .: ضاجعتهاوأساوأفتها
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في رخصة من شأماء أرنبـة غارضوف مساوأفها : يثنيالراعي قال
إل قوته وأما بَّالماني يعيش أي السوف يقتاتا وأفلن غايد جيدها

 .السوف

ًا للفتيان السوف : وأكانالكميت قال وأهنئت بَّه تعيش قوت
 .أوألدها بَّقلة الرقوب

عقل غاور مسافة : وأأبَّعدهـمالرمة ذي : قولالمجاز مجاز وأمن
عليك وأقدما فانساقت النعم ساق عـال الشبهاتا ذوأ المر ما إذا
ً فأّقدتهم فلن بَّنو ً وأأسقتهم خيل  .إبَّل

عطُائكم من مائـة فأّثـرى أسقتمـوه : وأمقـلالكميت قال
 .الملـوك غاير وأهم وأالسوق السوقة من وأهو جرجورا

ًا : اتخـذوأاالقـوما وأتسـوق  .سوقـ

الساق : طويلأسوق وأرجل خدال وأسيقان وأأسـوق وأسـوق
 .سوق وأفيها سوقاء وأامرأة

 .حر ساق الحمامة وأدعت

من يطُردها التي الطُريدة وأهي وأالسيقة الوسيقة العدوأ وأنجى
 .الحي إبَّل

جبأّتا وأإن نحر استقدمت إن العدا سيقة مثل إل الناس : وأماقال
ًا إليه الله : ساقالمجاز وأمن عقر  .خير

 .المهر إليها وأساق

 .السحاب الريح وأساقت

 .ثمن بَّل إليك الله فساقها بَّثمن الدار هذه وأأردتا

ًا يسوق وأالمحتضر  .سياق
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في كقادة سائق جمع وأهو آخره : فيالعسكر ساقة في وأفلن
 .قائد

 .: تتابَّعتالبَّل وأتساوأقت وأيقاوأده يساوأقه وأهو

" وأهذا الحديث يساق " إليك وأ سياق أحسن الحديث يسوق وأهو
: علـىسوقـه علـى بَّالحديـث وأجئتك كذا إلى مساقة الكلما
 .سرده

ًاوأقال بَّكمه البخور وأضرب  .فلن إلى : سوق

 .يعدوأه ل له قدر ما إلى : يسوقهالقدر سيقه وأالمرء

إل الناس وأما وأالمنى الدهر من شأيء في الناس : وأماقال
 .الشجرة ساق وأقطُع المقـادر سيقاتا

 .ساقها على الحرب وأقامت

 .ساقه عن المر وأكشف

وأعلـى ساق على وأقاما ساقها عن كشفت قد سنة : فيقال
وأظنبوبَّـه ساقـه للمـر " قـرع وأ فيهـا جـد إذا حاجتـي فـي رجـل

 .لـه ": تشمـر

بَّعـض أثـر فـي : بَّعضهموأاحد ساق على بَّنين ثلثة فلنة وأوألدتا
 .جاريـة بَّينهـم ليـس

 .وأوأسطُه القتال حومة : فيالحرب سوق فـي يكـر وأرأيتـه

 .وأتسوك وأاستاك وأالمسواك بَّالسواك أسنانه ساك ك وأ س

ً تساوأك الغنم وأجاءتا ًا عظامها بَّعـض يحّك أي هزل  .بَّعض

ًا وأنفسه الشيطُان له سول ل وأ س من وأهذا وأزين له : سهلأمر
 .الشياطين تسويلتا
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وأمـا ثمنهـا وأذكـر للبيع عرضها إذا السلعة البائع ساما ما وأ س
من وأبَّعته وأاستامها المشتـري وأسامهـا وأسميتـه سومتـه أغالـى

 .سامني سائم أوأل

 .المبايعة في المقاوألة وأهي وأتساوأماها وأساوأمها

 .مسومة وأخيل العلمة وأهي بَّسومة : أعلمهفرسه وأسوما

: سمتالمجاز وأمن الراعي وأأسامها : رعتالماشأية وأسامت
 .عليها وأعرضتها منها : أردتهاالمعانقة المرأة

ًا وأسمته  .خسف

السفاهة تلك قطُيعتها سامني القرابَّة وأصل سمته : إذاقال
ًا العـداء : وأطعنهـمالطُرماح وأقال وأالظلـم يساما وأإنمـا شأـزر

: عرضهاالحوض على ناقته وأساما يطُاعن لم من الخسف وأيقني
 .عليه

ًا أي عالة سوما المر علّي وأعرض ًا عرض العالـة تسـاما كما سابَّري
 .بَّالنهل روأيت لنها ذلك في يستقصـى ل الشـرب علـى

 .يريد وأما : خليتهغالمي وأسومت

ًا وأسومت ّلىمسوما محكم وأفلن مالي في فلن يد له تثنى ل : مح
 .أمر في

 .وأسيماؤه الصلح سيما وأفيه

ما سيورث أب وأكل مجد سواما وأرثت عنـه : أبَّـيالقطُامي قال
صاعحبه أحدهما وأساوأى وأتساوأيا الشيئان إستوى ي وأ س يسم

 .العلم في يساوأيك وأفلن

ّوى الشيئين بَّين وأساوأى ّويته بَّهذا هذا وأساوأيت بَّينهما وأس  .وأس

وأالبنين الشتاء بَّضيف سويت الجلة عليهن : يجردعي الرا قال
 .وأالطفـال الضيـوف صيانـة يصونهـا أي الصاغار
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ّي وأهـو فاستـوى المعـوج وأسويـت  .سـو

ًا تعالـى اللـه وأرزقـك ًا وألـد  .عيـب وأل بَّـه داء : لسويـ

 .وأسواء المر مـن سويـة علـى وأهمـا

 .وأالسوية النصفة وأيه

 .سيان وأأنتما الشر في سواسية وأهم سواء وأهما

 .لك بَّسّي هو وأما

 .زيد سيما وأل كذا القوما وأفعل

 .الحدين بَّين : وأسطسوى وأمكان

": في الجحيم     سواء     في     فرآه " وأسواءه فلن سوى وأجاؤا
 .: وأسطُهسواءه وأضرب وأسطُها

 .مفرقه مستوى على وأضربَّه

ًا معد خير من : نحنأزنم بَّني بَّعض قال ًا وألنـا حسب علـى قدمـ
حتى مفرقه مستوى على الخيـر الصمـة ضربَّنـا إذا المهل الناس
 .أخمص لها ليس مستويها :القدما سواء وأرجل انجدل

 .عنه وأسها : أسقطُهالقرآن من بَّرزخاص وأأسوى

 .إليـك استويـت الفجـر صليـت : إذاالمجـاز وأمـن

ًا قصدتـك  .شأيء على ألوي ل قصـد

وأعلـى الدابَّـة علـى " وأاستـوى السمـاء إلـى استوى " ثم
 .وأالفـراش السـري

 .وأاستـوى شأبابَّـه وأانتهـى

 .البلد علـى وأاستـوى
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 .الثمن هذا يساوأي ل المتاع وأهذا

 .أخدعيك وأسو

 .وأتنساب تسيب : الحيةالمجاز وأمن ب ي س

 .: مهملـةوأسيـب سوائـب وأدوأابَّهـم أنـا وأسيبتهـا الدابَّة وأسابَّت

 .السوائـب مـن سائبـة وأعبـده

 .روأية غاير من فيه : أفـاضمنطُقـه فـي وأسـاب

 .: عطُـاؤهالنـاس على سيبه وأفاض

ًا فلـان وأوأجـد ًاسيبـ  ". الخمـس السيـوب " وأفـي : ركـاز

 .أدلى إذا جردانـه الفـرس وأسيـب

ًا الـأّرض وأجـه علـى المـاء سـاح ح ي س سائـح وأمـاء سيحـ
ًا فلـان وأأسـاح وأسيـح  .: أجـراهنهـر

مـن اللـه بَّـإذن فيهـم أسحـت للمسلميـن : وأكـمالفرزدق قال
 .: مخطُطمسيح وأكساء وأنهر نهـر

سائـح وأرجـل سياحـة الـأّرض فـي الرجـل : سـاحالمجـاز وأمـن
.: سائحله فقيل بَّه الصائم " وأشأبه الرض     في     فسيحـوا " وأسيـاح

وألراتكـاتا لربَّهـم قطُرة يذوأقـون ل : وأبَّالسائحيـنطالب أبَّو قال
:العجيزة مسيح وأالعير وأسيحه جردانه الفرس وأأساح العوامـل

 .عجزه على للبياض

ًا فلن : وأسيحالرمة ذوأ قال ًا تسييح  .كلمه نمق إذا كثير

نحو كالسيدان علّي وأهم الذئب وأهو كالسيد علّي هو د ي س
 .وأصنوان صنو

.السيدانة :للذئبة وأيقال كالذئبة : جريةسيدانة : امرأةالمجاز وأمن
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وأأسارهم بَّلد إلى بَّلد من وأساروأا سياة وأقوما سيار رجل ر ي س
 .المرعى إلى وأأسارها وأسيرها دابَّتـه وأسـار وأسيرهـم غايرهم

 .وأغاربَّه : أشأخصهالبلد من وأسيره

 .وأتسايرنا مسايرة وأسايرته

شأبهت : مخطُطمسير ثـوب وأمنـه وأالسيـور بَّالسيـر وأشأـده
بَّروأد من : لضربالسيراء من ثوب : عليهوأمنه بَّالسيور خطُوطه

 .الحرير

 .: خطُطُتهخضابَّها المرأة وأسيرتا

ًا أراكة بَّعود تجلوه : وأأشأنبمقبل ابَّن قال بَّالخضاب علته وأرخص
ًا  .: ألقيتهالدابَّة عن الجل : سيـرتاالمجـاز وأمـن مسير

 .: تقشرجلده وأتسير

 .الغضب وأجهه عن وأتساير

 .السير وأأحسن حسنة سيرة الرعية في الوالي وأسـار

 .الوألين سير في وأهذا

وأهو بَّالسياع : طلهالجدار سيع ع ي : سزهير بَّن خالد وأقال
 .الجص أوأ الطُين

بَّالفدن بَّطُنت كمـا عليها سمن جرى أن : فلماالقطُامي قال
 .آلته بَّالكسر وأالسياع وأالمسيعة السياعا

 .يسيعان وأالل الماء وأساع

وأهـو وأتسايفوا وأسايفه بَّالسيف : ضربَّهوأتسيفقه سافه ف ي س
: للذيالمير سياف وأهو بَّه ضـارب سيـف : ذوأسائـف مسيـف
 .الجناة أعناق يضرب
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 .بَّالسيوف المقاتلة وأهي السيافة وأأقبلت

 .سيف تصل كأّنها : شأطُبةسيفانة وأجارية

ٌد  .كالسيوف الخطُوطا : عريضسيف وأبَّر

 .: بَّالساحلبَّالسيف وأنزلوا

 .وأأرياف أسياف أهل وأهم

 .صـارما سيـف فكيـه : بَّيـنالمجـاز وأمـن

الكلم غاراره صليـل غامـد ابَّـن فكيـك بَّيـن تقلقـل وألبعضهـم
س الصفاح المهندة عنها وأنت قول كل مفاصل بَّه تقط الفصاح

وأطـول أحجاره على سيال وأالماء رملتـه على ميال النبت ل ي
 .النصاب في الداخل ذنبه وأهو وأالسكين السيـف سيلـان

 .اليمن بَّلغة الخلف شأجر وأهو السيال شأوك ثغرها وأكأّن

 .الخيل عليه : سالتالمجاز وأمن

المطُي بَّأّعناق وأسالت بَّيننا الحاديث بَّأّطراف : أخذناوأقال
بَّوجوه أنصاره دعا حين الحّي شأعاب عليه : سالتوأقال البَّاطح

ّي أيو بَّن عبيد وأقال كالدنانير تسيل ل مخوف : وأوأاعدالعنبر
الناس من سائلة وأرأيت أراجلـه لديـه تعنـق وألم بَّركب فجاجه
 .ناحية من سالوا : جماعةوأسيالة

ًا وأإن وأهما المسالين لطُويل وأإنه : أسيلهماالخدين لمسال فلن
 .لحييه جانبا

 .وأجهي يسل وألما البَّطُال : نازلتوأتقول

 الشين كتاب 

 1 الشين كتاب 
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دعوته أوأ يلحق أوأ ليمضي زجرته إذا بَّالحمار شأأّشأأّتا أ ش أ ش
 .العلف إلى

 .وأشأآبَّيب مطُر من شأؤبَّوب جاء ب أ ش

 .شأؤبَّوب جوده من يكفيك يعبوب : جوادوأتقول

 .المكان شأئز وأقد : خشنوأشأأّس وأشأأّز شأئز مكان ز أ ش

 .: أقلقهالهم وأأشأأّزه

وأهـي الشأّفـة عليهـا خرجت إذا وأشأئفت رجله شأئفت ف أ ش
 .بَّالسين سئفـت مثـل تشققـت :وأقيـل قرحـة

 .: عداوأةشأأّفة : بَّينهمالمجاز وأمن

 .شأنئته إذا له شأنفت إذا له شأنفت مثل له شأئفت وأقد

 .وأأذاهم : عداوأتهمشأأّفتهم تعالى الله وأاستأّصل

أشأأّما وأقد شأآما وأرجل الشأّما أهل من هو ما أ : شالكميت قال
 .بَّالمعـرق المشئـم وأقرن المتفرق بَّين جمع :وأتقول

 .: يسرةشأأّمة وأقعـد

 ". المشأّمة     أصحاب     هم " وأ القبلة مشأّمة عن وأالشأّما

: اليسرىالشؤمى رجله على وأاعتمد : ياسربَّأّصحابَّك وأشأائم
 .يديـه شأؤمـي علـى وأمضـى

لهم وأجرى وأالمشأّمة بَّالشؤما وأأصابَّهم مشئوما وأهـو فلـان وأشأئـم
 .الشأائم وأالطُير الشأأّما الطُائر

فتنتج :زهير وأقال كالشأائم وأاليامن - من كاليا الشأائم : فإذاقال
أي فتفطُـم ترضـع ثـم عـاد كأّحمـر كلهـم أشأـأّما غالمـان لكم

 .وأتشاءمت بَّه وأتشأّمت مشئوما كل من أشأأّما طائر غالمان
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 .شأؤوأنك وأكلفني الشأّن من شأأّن وأهذا شأأّنك ما ن أ ش

 .الدمع عروأق وأهي شأؤوأنه وأفاضت

ًا عدا وأ أ ش  .وأتشاءوأا : سبقتهوأشأأّوأته الشأّوأ بَّعيد وأهو شأأّوأ

 .: رفعتهاالنار شأببت

ًا الصبي وأشأّب ّبان وأقوما شأبابَّ تعالى الله وأسقى وأشأببة وأشأباب شأ
أحلى شأبابَّي عصر : كانوأتقول الشبائب وأعصور الشبيبة عصر

أهـل مـن شأبابَّـة بَّنـي إلـى منسوب الشبابَّي العسل من
 .الطُائـف

 .تعالـى اللـه وأأشأبـه

ًا الفرس وأشأـب ًا شأبابَّ  .وأشأبيب

 .شأبابَّه في كالمهر شأبابَّه في : المرءوأتقول

 .بَّينهم الحرب : شأبتوأالكناية المجاز وأمن

ّببييقول وأهو النار يحي من وأسمعت ّبب : تش تسعى النميمـة تش
ًا بَّها ًا بَّالنميمة : أوأقدكقولهم وأهو تميمه إلى زهر  .نار

أوأقد وألكـن علمـت إذ كالعهد : ليسربَّيعة أبَّي بَّن عمر قال
ًا بَّالنميمة الناس  .لوجهها شأبوب وأهو وأجهها الخمار وأشأّب نار

ًا بَّعضه يشب وأالجوهر  .بَّعض

سوداء مدرعة وأسلم عليه تعالى الله صلـى الله رسول " لبس وأ
يشب عليك أحسنها : ماعنها تعالى الله رضي عائشة فقالت

 .وأيزيده يرفعه أي " سوادها وأبَّياضك بَّياضك سوادها

 .الوجه : حسنمشبوب وأرجل
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وأطلعت أغاـر مشبـوب كـل قريـش : وأمـنالعجاج قال
لحسنهما وأالمشتري الزهرة وأهما الزهرتان أي المشبوبَّتان
 .وأإشأراقهما

 .وأأتيح : رفعوأأشأب كذا له : وأشأبالشاخ وأقال

قرقري بَّطُن من القلوب لها : أشأبمذءوأبَّة امرأة : يصفقال
وأقدما النهار شأباب في وألقيته الجوالب البعيد الشيء يجلب وأقد
 .الشهر شأباب في

مضى وأقد حاجاتهن على : مكثنظعائن يصف الهذلّي مليح وأقال
وأهو الشباب حسنة وأقصيدة تتبرح ما وأالعيس الضحى شأباب

 .التشبيب

ّببت : إذاكثير قال بَّغض قصيدة عروأض ليلـى ابَّـن غايـر فـي شأ
ًا الناس أرق جرير وأكان الشبـاب  .شأبابَّ

دوأن لجريـر قطُيعـة : الشبـابيقـول الخفـش الحسـن أبَّـو وأكان
 .بَّفلنة قصيدته وأشأبب الشعراء

الحيـاة وأبَّهـا صبابَّة حييت ما أهذي : فبتلكربَّيعة أبَّي بَّن عمر قال
 .قرنـك تعالـى اللـه وأأشأـب الشأعارا أشأبب

 .بَّنوه شأـب إذا بَّنيـن فلـان وأأشأـب

ّددهاالظافر مشبوب وأهو  .لحدتها تلتهب كأّنها : مح

الشدقين أهرتا مواثب أظافره مشبوب البديهة : صعبقال
" وأ أروأاح بَّل أشأباح وأهم : شأخصشأبح لي لح ح ب ش حساس

أسماء ضربَّان السماء :وأقيل الهباء " وأهو بَّاطل شأبح من أدق
وأهي العمال وأأسماء وأالحس الرؤية أدركتها التي وأهي الشأباح

العيان : أسماءكقولهم وأهو الحس وأل الرؤية تدركهـا ل التي
 .المعاني وأأسماء

ّدهالهاب وأشأبح ّبحه وأشأبحه الوأتاد بَّين : م  .العقابَّين بَّين وأشأ
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الدعاء في يديه : مدالداعي وأشأبح الذراعين مشبوخ وأرجل
 .وأرفعهما

ّلمـا ربَّك صلواتا من : فعليكجرير قال مبلدين الحجيج شأبح ك
 .تهامة غاور هبطُوا وأغاـاروأا

 .كالداعي يديد يمد أي العود على يشبح : الحربَّاءالمجاز وأمن

ّدرهيشبره شأبره ر ب ش : أوأسعصاحبه من أشأبر وأهو بَّشبره : ق
ًا  .شأبر

 .الخلق مقارب الشبر قصير : هوالمجاز وأمن

جشم من الشبر قصير حبركي ينكحني الله : معاذالخنساء قالت
ً وأشأبـره بَّكر بَّن من وأهو العطُاء وأالشبـر : أعطُـاهوأأشأبـره مـال

 .وأالنعمة : للكرماوأاليد : الباعقيل كما الشبر

ّلف : لمنالبسيطُة تشبر بَّان لك وأمن  .يطُيق ل ما يتك

صغـار سمـك وأهـي كالبرابَّـط شأبابَّيط إليهم قربَّوا طا ب ش
وأشأبه شأبوطا الواحد الوأسـاطا عـراض الذنـاب دقـاق الـرءوأس

 .البربَّط بَّه

:وأتقـول شأبـاع وأقـوما شأبعـى وأامـرأة شأبعـان رجـل ع ب ش
ًا وأتراهم كاعـوا جاعـوا إذا قـوما ًا كانـوا إذا سباع وأقـد شأباعـ
ًا شأبـع منـه يشبـع الـذي القـدر وأهـو لبطُنـه شأبعـا وأأصـاب شأبعـ

ّوأوأا ّبعوا وأتر  .وأتش

 .وأكرهته مللته إذا وأروأيت المر هذا من : شأبعتالمجـاز وأمـن

ًا الثوب وأأشأبع  .: كثيـرهالغـزل شأبيع وأثوب صبغ

 .كلمه الرجل وأأشأبـع

ً المعنى هذا في وأساق ًا فصل  .مشبع
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ّفرته ما وأكل  .أشأبعته فقد وأ

 .عنده مما بَّأّكثر وأتشبع

 .سمينة كانت إذا وأالدرع وأالخلخال الوشأاح شأبعى وأامرأة

 .خصيب أي غانمه شأبعت قد بَّلد وأهذا

 .الشبق يهيج العبق فإن تفلة المرأة تخرج

 .النجـوما وأاشأتبكـت الرياح اشأتبكت ك ب ش

ًا أصابَّعـه وأشأبـك  .تشبيكـ

 .فتشابَّكت بَّينها وأشأابَّك فتشبكـت الشأيـاء وأشأبـك

 .مشبك وأشأيء

 .الشباك من ينظر وأرأيته

وأهم الشباك الماء على وأرأيت وأالشباك وأالشبك الشبكة وأنصبوا
 .بَّالشبك الصيادوأن

الشباك يثربَّة ماء من حلها فيحان قطُا من رعلة : أوأالراعي قال
مشتبكة أرحاما وأبَّينهم الرحاما : اشأتبكتالمجاز وأمن وأالرصـد

وألحمة نسب شأبكة ل سبب شأبهة بَّينهما :وأتقول وأمتشابَّكة
 .شأابَّكة

 .الظلما وأاشأتبك

 .متقاربَّة آبَّـار وأهـي وأشأبـاك شأبكة على وأهجمنا

أسكـن المـاء ما إذا كليـب بَّنـي شأبـاك ربَّي : سقىجرير قال
 .أشأبالها : معهامشبل لبوة ل ب ش البلـاد فـي

لم أوألدها على : صبرتابَّعلها بَّعد فلنة : أشأبلتالمجاز وأمن
 .شأبم ماء ما ب ش إذا عليه أشأبلت وأمنه تتزوأج
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 .شأبمة وأغاداة

 .الشبم شأديد وأيوما

 .عويد وأهو يرضع لئل الجدي يفم ف الشباما وأجعل

 .المشبم كالسد : هووأيقال

 .قفاها في البرقع : خيطُيالشبامين المرأة وأشأدتا

ّي أجـر الرائـع الشبـاب عهـد في أنا : إذاقال المصانع إلى بَّـرد
وأفيه وأشأبيه وأشأبه شأبه ماله ه ب ش البراقـع شأبـم أغالـي هناك
 .أشأبههبأّبَّيه وأما وأشأابَّهه أبَّاه أشأبه وأقد منه شأبه

وأاشأتبهـا الشيئـان " وأتشابَّـه عليـه يشبـه " اللبـن الحديث وأفي
ّبهتـه ّبهتـه بَّـه وأشأ : التبسـتوأتشابَّهت المـور وأاشأتبهـت إيـاه وأشأ
ًا بَّعضهـا لشأبـاه  .بَّعضـ

 .وأالمتشابَّـه المحكـم القـرآن وأفـي

ّبسالمر عليه وأشأبـه ُل : الموروأالمشبهاتا وأإياك عليه : 
 .المشكلتا

 .وأالشبهاتا الشبهة في وأوأقع

 .وأالشبه الشبه أوأاني وأعنده

سواها الشبه من حلقـة جنـب إلى لمزروأر : تدينناقة يصف قال
 .: سفيهشأباة : رجلالمجاز وأمن وأ ب ش طبيبها بَّرفق

ٍة وأل بَّغافل تفعلون عما أنا : فماالعشى قال يتدفـق جهله بَّشبا
 .فيه وأتثب العنان في تمطُو : حديدةشأباة وأفرس

وأالمرهفـاتا القنـا بَّسمـر أعزة حموها قـوما دوأنهـا : وأمـنقال
قدح المشوار ضمها إذا كأّنها اللجاما في شأبـاة وأكـل البواتـر

ًا الشعـب شأـت تا تا ش المخاطر  .شأتاتـ
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 .فتشتتـوا تعالـى اللـه وأشأتتهـم

ّتى فتفرقوا المشـت البيـن وأفرقهـم ًا شأ  .وأأشأتات

 .شأتى مـن جمعـن طيبـاتا الحيـس : فـيمعاوأيـة وأقـال

ًا جمعهم وأصار  .شأتيت

 .: مفلجشأتيت وأثغر

 .بَّينهما ما وأشأتان هما ما وأشأتان

أشأتر رجل ر تا ش مكب سهر على وأهـو نائم خلو : شأتانقال
 .السفل الجفن انقلب وأهو شأتر وأبَّه

:وأأشأتـوا مشتانـا وأهـو كـذا بَّمكـان وأشأتونا شأاتية وأليلة شأاتٍا يوما
 .وأالمشتاة الشتاء وأقت وأهـذا الشتـاء فـي دخلـوا

بَّاردة وأشأتوة الجفلـى ندعـو المشتـاة في : نحنطرفة قال
 .شأتوي وأمكان

أشأنب على ماؤه يرفض الشتوي الندى : كأّنالرمة ذوأ قال
 .شأثن وأبَّنان الصابَّع شأثن رجل ن ث ش الثغر متسق النياب

أوأ ظبي أساريع كأّنـه شأثن غاير بَّرخص : وأتعطُوالقيس امرؤ قال
 .البراثن شأثن وأأسد إسحل مساوأيك

ًا يصف الطُرماح قال الشبا مختلف الرجل قمطُر : معيدكلب
على ثيابَّهم نشروأا ب ج ش البراثن شأثن الكّف شأوك شأرنيث

 .المشاجب

ًا : هلـكفلـان وأشأجـب  .وأشأاجـب شأجـب وأهـو شأجبـ

 .منكرة شأجة وأجهه أوأ رأسه فـي شأّجـه ج ج : شعنترة قـال

 .عشر وأالشجاج
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ًا بَّعضهم شأج قد مشاجة أي شأجاج وأبَّينهم  .بَّعض

 .شأجة : بَّهالشجج بَّين أشأج وأرجل

ٌي إل بَّالدار : ماالمجاز وأمن .الوتد وأهو وأمشجج القذال وأشأجيج نؤ

ًا إل : أقوينقال يبن وألم أصابَّوه الذين بَّان بَّه انتصار ل شأجيج
المعزاء ساره وأغايب فبدا قذاله سواء أما : وأمشججسيبويه وأأنشد
 .قطُعها :المفازة وأشأج

ّي تهـوي وأهـي الماعـز بَّهـا : يشجزهير قال أسلمها الدلو هو
 .البحـر السفينـة وأشأجـت الرشأاء

 .بَّالمزاج الشـراب وأشأـج

 .وأأصاب أخطُأّ إذا مرة وأيأّسو مرة يشج وأفلن

الرض وأهذه الشجر : كثيرةشأجرة وأأرض شأجير وأاد ر ج ش
 .هذه من أشأجر

 .كالجمة الملتف الجشر وأهي الشجـراء في وأكنا

 .يرعاه الشجر إلى فصار البقل فنى إذا المال شأاجر وأقد

 .مشاجر وأبَّعير

ما وأشأجر مشاجرة وأبَّينهم : اختلفواوأتشاجروأا القوما وأاشأتجر
 .بَّينهم

ًا وأبَّاتا ًا مرتفق  .مفتحـه وأهـو الفـم شأجـر : مـنوأمشتجـر

 .الشجرية الحروأف من وأالضـاد

 .بَّالرماح وأتشاجروأا : طعنتهبَّالرمح وأشأجرته

 .: غاريبوأشأطُير شأجير وأفلن
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 .: صديقينسجيرين إل شأجيرين رأيت : ماوأتقول

 .صرفك : ماكذا عن شأجرك وأما

 .بَّعود فتحوه إذا فأّوأجروأه فاه وأشأجروأا

ّوة شأجرة من : هوالمجاز وأمن  .النب

 .طيبة شأجرة وأمن

 .وأهيئته شأكله أي ضرعها شأجرة أحسن وأما

وأشأجعـان وأشأجعـة شأجعـاء وأقـوما وأشأجيـع شأجـاع رجـل ع ج ش
وأشأجائع وأشأجيعـاتا شأجاعـاتا وأنساء وأشأجيعـة شأجاعـة وأامـرأة
 .شأجاعة وأشأجع

 .عليهم فحملوا وأتشجعوا

 .جـرأك أي هـذا على شأجعك وأما

 .فشجعتـه وأشأاجعتـه

 .المشاجعة منك طلبت إذا المساجعة عنك تغنـي : مـاوأتقـول

.وأسلطتها كلمها في الرجال على : جريئةوأشأجعاء شأجعة وأامرأة

 .الشديدة الجريئة الحية وأهو الشجاع : نفثهالمجاز وأمن

 .شأجاع جوع وأبَّه

الهموما وأهي وأشأجون وأأشأجان شأجن أخو هو ن ج : شقال
 .تهم التي وأالحاجاتا

يكن فل لـه نفـاد ل بَّقـاء يرجو كان : منالعرابَّي ابَّن وأأنشد
استأّمن حيث : ذكرتكزيد أبَّو وأأنشد شأجنا له الدنيا عرض

ّتى الفاق من رفاق وأالتقت الوحش ذوأ " الحديث وأ شأجونها شأ
 .الله من شأجنة وأالرحم رحم شأجنة وأبَّينهما شأعب ": ذوأ شأجون
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.: الشعبةوأالشجنة
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