
مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

 للزمخشري البلغاة أساس
  الثاني الجزء

ًبا المعجم هذا جاء َت ّوبًَّة ُك مؤلفه بَّدأه حيث الهجائية؛ الحروف على مب
ٌي الياء. والمعجم بَّحرف وأنهاه الهمزة، بَّحرف الكلمة يشرح بَّلغاٌي، لغو
ِعّما العربَّية، في وبَّالشأعار النبوية، والحاديث بَّالقرآن الشرَح ُمطُ

.المشروحة للكلمة المجازية الستعمالتا يذكر ثم العربَّية، والمثال

 2 الشين كتاب

 .شأجـوا الهـم شأجـاه و ج ش

 .: محـزنشأـاج وأمـر

ّوها الحمامة وبَّكت شأجوه فلن وبَّكـى  .شأج

 .عليه : تحازنتزوجها على فلنة وتشاجت

 .شأجي وغايره بَّالعظم وشأجي

وإن بَّالكظـم : عليـكوتقـول شأجينـا وقـد عظم حلقكم : فيقال
 .بَّالعظـم شأجيـت

 .شأج ورجل

ًا " وروي الخلي من للشجي " ويل مثل وفي بَّمعنى مشدد
بَّدمعها لعين : مـنداود أبَّو : وقالوأنشد الصأمعّي إلى وعزي المشجو

 .بَّه : أغاصهبَّكذا وأشأجاه شأجيـة عناها بَّما ولنفس موليه

عفـان ابَّـن قتلـوا الغواة أن فأشأجـان خبـر أتاني : إنيقال
ًا حلقه : فيالمجاز ومن بَّرهان بَّغير الله خليفة ما وهو ينتزع ما شأج

 .بَّه يشجى

ًا حلقه في كالشجا : ويرانيسويد قال ينتزع ما مخرجه عسـر
ًا وشأحب شأحب وقد اللون شأاحب هو ب ح ش  .شأحوبَّ
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ًا رأتنـي لمـا ابَّنتي : تقولقال غاريب أبَّاتا يا فينا كأنك شأاحبـ
أمـا : بَّمنزلـةوأنشد : الهزالكلب بَّني لغة في : الشحوبزيد أبَّو وقال

شأجنـي ج ح ش شأحوبَّها بَّـاد القـوم وكـرام بَّهـا فسامن اللئيـم
 .: الغبربَّانبَّالضحى الشواحـج

 .والحمير البغال وهي شأّحاج بَّناتا ومراكبهم

 .الصوتا : ترجيعوالشحيج

 .بَّمالـه يشـح هـو ح ح ش

 .بَّكذا يشاحني وهـو

 .يفوتهما ل أن عليه يتشاحان وهما

 .الخير على وأشأحة شأحاح وقوم

 .وشأحته صأحته في بَّكذا فلن : أوصأىالضبابَّّي نهار وعن

 .وشأحاح شأحيـح ورجل

 .خطُبته في : ماضشأحشح وخطُيب

 .يرى : لشأحاح : زندالمجاز ومن

 .الدر : قليلتاشأحائح وإبَّل

ّلـة علينـا : تـروحالكسائّي وأنشد ّوى نحـاء ضروعهـا فـي ث كل تر
ًا يوفين ورائح غااد الشحائح بَّالبكاء ليست أساقي بَّعدها ويملن أرفاد
 .شأحيذ سكين ذ ح ش

ًا : يسألهمالنـاس يشحـذ : فلـانالمجـاز ومـن  .عليهم ملح

 .شأحاذ وهو

 .يتشحذ ورأيته
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عمان شأحر إلى : منشوبالشحري العنبر كأنه ر ح ش وشأحذته
 .ساحله وهو

 .شأاحط منزل ط ح ش

 .الدار شأحط على أنساك ول

 .الدم في يتشّحط والقتيل

 .: يضطُربالسلي في يتشحط والولد

 .القسّي شأجر من وهو يتشحط خّر إل الشوحط أرّن : ماوتقول

:شأحـام مشحـم شأاحـم شأحـم شأحيـم لحيـم هـو م ح ش
ّياع منه مستكثر لـه مطُعـم للشحـم محـّب سميـن  .له بَّ

لتلك استعيرتا أذنها شأحمة في القرط : علقتالمجاز ومن
 .للينها اللحمة

 .لطُيف دود وهي الرض شأحمة بَّنانها وكأن

 .وخصب نعمة في أي الكلى بَّشحم وهم

لمرتادهـا جّربَّوهـا فقد قبلها الكلى بَّشحم : وكانواالعشى قال
 .للحرب الضمير

.نشاطه بَّجن أي كله بَّشحم الصأمعي : لقيتالعرابَّي ابَّن وعن

 .ماله شأحمة الجود يلوك وفلن

ّله جهازها وأتّم : ملهاالسفينة شأحن ن ح : شنواس أبَّو وقال ك
 .لخيه مشاحن وهو : عداوةشأحناه " وبَّينهما المشحون     الفلك     في "

.يطُرده أي الذبَّاب ليشحن : إنهالحموضة الشديد : للشيءويقال
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فم اللجام وشأحا بَّنفسه فوه وشأحا : فتحهفاه شأحا و ح ش
لهاه فحسا فاه : شأحاوتقول : فواغارشأواحي الخيل وجاءتا الفرس

 .الوثوب وبَّعد الخطُو سعة وهي الشحوة بَّعيد فرس ومنه

 .الجوف أي الشحوة واسع : إناءالمجاز ومن

 .مقاصأده في الشحوة بَّعيد ورجل

القـوة ذي على توكلت ثم الشحـوه بَّعيـد بَّالنفـس : رميتقال
وأشأخب أشأخب : حلبتاللبن وشأخبت اللقاح شأخبت ب خ ش

ًا اللبن وانشخب  .انشخابَّ

" لمـن الـأرض فـي وشأخـب النـاء في " شأخب مثل وفي
وهو الحلب عنـد كالخيـط اللبـن مـن يمتـد مـا وهـو ويخطُـيء يصيـب

 .والقوتا كالخبز مفعول بَّمعنى فعل

ًا تشخب : أوداجهالمجاز ومن  .تحلبه كأنها دم

 .شأخاتا وقوائمه : دقيقوشأخيت شأخت هو

ّيهالخلق شأخت : فلنالمجاز ومن  .: دن

خ ش الشخت ومنها النبيـل فمنهـا صأانـع جزأهـا : أقاسيـمقال
 .بَّصوتا : أرسلهبَّبوله شأّخ خ

الدهر فاه وشأاخس أسنانه اختلفت إذا فوه تشاخس س خ ش
 .الهرم عند ودلك

ًا فاه فتح إذا شأاخس ثـم الحمار وكرف شأم بَّعد رأسه رافع
 .الروثة

 .متشاخسة وأفعاله متشاكسه أخلقه : فلنالمجاز ومن

ًا رأيت ص خ ش ًا أشأخاصأ :كقولك شأخيصة وامرأة وشأخوصأ
 .جسيمـة
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 .وأشأخصته مكانـه مـن وشأخـص

وشأخص مشخص وشأيء عينه إذا الشيء : شأّخصالمجاز ومن
وشأواخص شأاخصة نحوك والبَّصار بَّصـري إليـك وشأخص الميت بَّصر

تحت وبَّصري راقص جناحّي بَّين فقلبي بَّقدومك : سمعتوتقول
 .شأاخص حجاجّي

 .أقلقـه أمـر عليه ورد إذا بَّفلن وشأخص

 .اغاتابَّه إذا بَّفلـان فلـان وأشأخـص

: فيهشأخيص ومنطُق تجهمته إذا المنطُق في له وأشأخصت
 .تجهم

وأشأخـص أعلـاه مـن الغـرض سهمـه جـاز إذا الرامـي وأشأخص
 .شأاخص وسهم السهم شأخص وقد سهمـه وأشأخـص بَّسهمـه

 .بَّالشاخصاتا ورمي

ّدين بَّين سهم : تغلغلثور بَّن حميد قال كـف بَّـه أشأخصت صأ
ول الحشا عن قاصأراتا ل أسهم : لهاآخر وقال يريدهـا ل وجهـًة رام

أو الجـوف الشـيء شأدخ خ د ش طوالع فؤادي عن شأاخصاتا
والحنظـل الـرأس : شأـدخويقـال غامـزه أو كسـره إذا الرخـص
وهو المشدخ وعندهم مشدخ وبَّسر وحنظل فانشدح البسر وشأـدخ

 .للشتاء وييبس يغمز بَّسر

 .: شأابشأادخ وغالم

 .النف إلى الناصأية من الوجه : غاشتشأادخة وغارة

قيل ومنـه : أبَّطُلهـاقدمـه تحـت دماءهـم : شأـدخالمجـاز ومـن
فأبَّطُل اقتتلوا حين وقصّي خزاعة بَّين حكم الذي الملوح بَّن ليعمر
: إذاقصّي يقول وله : الشداخلقصّي بَّالبيت وقضى خزاعة دماء

شأديـد رجـل بَّكـر بَّـن ليـث مـن البحـر ومد حولي الشداخ بَّنو خطُرتا
 .وأشأداء شأداد وقوم القوى وشأديد
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 .فاشأتدتا العقدة وشأد

: شأدويقال فاشأتد يشده : قواهالله ": وشأده الوثاق     فشدوا "
 .منك الله

 .عليهـم شأـدد وقـد قومـه على شأديد وهو

 .عليه تعالى الله شأدد شأدد ومن

 .الدابَّة : شأديدمشد شأديد ورجل

 .القوم وأشأد

 .العصابَّـة مشـد وهـذا

 ". يغلبـه الديـن يشـاد " ومـن : قـاواهوشأـاده

ّد ّد العـدو فـي وشأـ  .واشأت

ًا وأتاني  .شأد

ًا يشد الهيـق : وبَّقـيقال ّد ّدا أن الجلد عنه يكاد شأ وامش ينقـ
 .وصألبَّتها الرض شأدة في

 .الشدة فلن من وقاسيت

 .أشأده وبَّلغ

 .وتشدد شأدة وفيه : بَّخيلومتشدد شأديـد وفلن

 .ارتفاعه وهو الضحى وشأد النهار شأد وأتانا

 .صأادقة شأدة عليهم وشأدوا

سخينة على كاذبَّـة غايـر شأددنا ما شأدة : يازهير بَّن خداش قال
الفم نهيتا وهما الشدقين : واشأعأشأدق هو ق د ش والحـرم الليـل لول
 .الجانبين من
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 .أشأداقهم وأزبَّدتا أحداقهم فانقلبت : غاضبواوتقول

 .شأدق وفيهم شأدق وقوم الشدق : واسعأشأدق ورجل

 .كليم : مفوهأشأدق : خطُيبالمجاز ومن

: تشبهكلمه في وتشدق : الشأدقسعيد بَّن لعمرو قيل ومنه
ًا بَّالشأدق  .تفصح

 .الوادي بَّشدق ونزلوا

 .: بَّناحيتهالعراق بَّشدق ونزلنا

 .الودية أشأداق فأفعم سيل وأقبل

 .: ظبـيشأـدن كأنهـا جارية ن د ش

 .ترعـرع أي شأـدن وقـد

 .أشأدنـت وقـد مشـدن وظبيـة

 .شأدنية وناقـة

 .فحل أو بَّلد وشأدن

: فيمشاده في وهو مدهوش : مسغولمشدوه هو ه د ش
 .مشاغال

ًا العلم من شأدا و د ش ًا منه وأخذ شأاد وهو شأيئ ًاشأد : طرف
ًا  .وذرو

ًا لي ردي : فاطمقال ًا وكذلـك نفسي من شأد الغناء مـن شأـد
ّنيبَّكذا يشدو وهو : الشادشأيللمغني قيل ثم بَّه يشدو وذكره بَّه : يغ

 .الحداه بَّه ويحدو الشداه

 .الشجرة شأذب
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 .عنه قطُع ما وهو شأذبَّه النخل عن وطار مشذب ونخل

.المشذب الجذع من استعير : طويلمشذب : فرسالمجاز ومن

ًا يصف قال خضابَّه حواجبه على - ك صأا كالجذع : بَّمشذبفرس
 .الصيـد دم يعنـي

 .منـه : بَّقيـةكـل مـن شأـذب الـأرض وفـي

 .مال من شأذب عنده وبَّقـي

 .العسكر من شأذب إل له بَّقي وما

 .: تفرقواالقوم وتشذب

َا الجماعـة عـن شأـذ ذ ذ ش  .عنهـم : انفـردشأـذوذ

 .منهم وليسوا فيهم هم الذين : منالقوم شأـذاذ مـن وهـو

 .: متفرقوهمالناس شأذان وجاءني

 .القياس عن شأاذ : هوالمجاز ومن

 .الصأول عن شأذ مما وهذا

 .شأاذة وكلمة

 .منه تفرق : ماالحصى شأذان وأصأابَّه

 .والشذور المعدن من الشذر التقط ر ذ ش

 .: تفرقواوغايرهم القوم وتشذر

 .مذر شأذر غانمك وذهبت

ّذر وأقبل  .يتش

ّدد  .يته
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 .: إتبهاشأوذرها الجارية ولبست

 .ذبَّانه وهو وشأذاه كالكلب وأذاه السفيه و ذ : شقال

شأذاتـه وضرمـت والشـذا الذى منه : لقيتالمجاز ومن
ّدتا إذا واضطُرمـت  .أذاتـه اشأتـ

واضطُرمت شأمرتا إذا إليكم تأوي حلومكم : لعلالطُرماح قـال
الصلصأل صأخب غادا إذا - ر الحمي على الشذاة : ضرموقال شأذاتي
 .جوعه اشأتد إذا شأذاه وضرم

شأـذا والصأـل شأـّره كفـي إذا شأذاتـه وماتت شأذاته ونامت
 .مؤذ وهو ذبَّابَّه :الكلب

 .والدواء والعشل الماء شأرب ب ر ش

 .الشـرب مـن وهو وشأريب شأروب ورجل

ومشربَّتهم القوم مشرب وهذا الناء وهي بَّالمشربَّـة وسقانـي
 .مشاربَّهم وهي فيها يشربَّون كانوا لنهم : المشربَّةللغرفة قيل ومنه

 .عليه شأرب أكله : منمشربَّة ذو وطعام

 .يشاربَّك : لمنشأريبي وهو

من شأرب وله كراهة بَّعض مع للشرب : يصلحشأروب وماء
 .الماء

 .النهر ضفة على مسكنهم الذيـن وهـم بَّالشاربَّة ومررتا

تقاذف فيها راح راحوا الركب : إذاالرمة ذي : قولالمجاز ومن
ّدعى " إذا أشأرب لم ما " أشأربَّتنـي و الهواجر المطُّي ماء شأربَّت إذا ا

 .يفعل لم ما عليه

 .الحمرة من شأربَّة وفيه حمرة الثوب وأشأرب
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 ". بَّكفرهم     العجل     قلوبَّهم     في     وأشأربَّوا " كذا حب وأشأرب

يشربَّـه والحـب داخل حب بَّعد عنها : فصحوتازهير وقال
ًا عليه ألقى ما وشأرب داء فؤادك ثم : اسمعيقال فهمه إذا شأربَّ
 .اشأرب

 .: يتنشفهالصبغ يتشرب والثوب

 .والنسوع الحبال : لشأربَّنكلناقته الرجل ويقـول

ّدوها فيها : أدخلوهاالقران إبَّلكم وأشأربَّوا  .بَّها وشأ

جنين كل ألقين وقد بَّقرح أنختهـا حتـى القـران : فأشأربَّتهاقال
أشأربَّـن مآكـم الذائـق كـّف تحـت منهـا : يرتـجالنجم أبَّو وقال

:حينئذ للسنبل ويقال فيه جرى إذا الدقيق السنبل وشأرب بَّالمناطـق
 .بَّالضافة قمح شأارب

وأكل عليهم الدهر شأرب هلكـوا أناس عن سألتني فلن وأكل
 .قذالي على بَّها قال ثم الهواء فأشأربَّها يده : رفعيقول من وسمعت

ُء شأرب : إذاالراعي وقال حتى ثمائلها ونضبت الداوى الظم
 .مائهـا بَّقايـا ذهبـت العزاليـا بَّلغـن

 .قائمه أسفل في النفان وهما شأاربَّان وللسيـف

 .الشرب عند كالمقامح رأسه رفع إذا له واشأرأب

وهـي بَّالحمار يشبه الشوارب : سخبالصوتا للمنكر ويقال
 .الحلقوم عـروق

ربَّيعة أبَّي لل عبد كأنـه ليـزال الشوارب : صأخبذؤيب أبَّو قال
 .وأشأرجهـا : عراهاالعيبة شأرج عقد ج ر ش مسبع

 .مشـرج وخبـاء

 .: لدتـهوشأريجـه شأرجـه وهـذا
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 .الحجـاج شأريـج : أنـاعمـر بَّـن يوسـف قـال

 .الخر شأريح فأحدهما بَّنصفين العود شأق وإذا

 .: فرقتينشأرجين المر هذا في وأصأبحوا

 .: لونينشأريجين وجعله : مزجهالشيء وشأّرج

ّنّي لحمها فشرج لها الصبوح : قصرذؤيب أبَّو قال تتـوخ فهـي بَّال
 .: نضدهاللبن وشأرج الصأبـع فيهـا

 .واحدة خصية : لهأشأرج ورجل

 .صأدره وانشرح للسلم صأدره تعالى الله شأرح ح ر ش

 .وشأرائح اللحم مـن شأريحـة وأخـذ وشأرحه اللحم وشأرح

 .: أظهرهأمره : شأرحالمجاز ومن

 .المسئلة وشأرح

ّين  .جوابَّها بَّ

.فرجها أي مشرحها : غاطُتومنه مستلقيـة : أتاهـاالمرأة وشأرح

كحائضة سويد من واعتذارك : فإنـكالصمة بَّن دريد قال
 .بَّه متدنس وأنت دمه من تتبرأ أنك يعنـي يسيـل ومشرحها

 .الدنيا إلى يشرح وفلن

ّية كل إلى تشرح أراك ومالي  .إليها الرغابة إظهار وهو دن

 .ريعانه : فيالشباب شأرخ في هو خ ر ش

 .: لدتيشأرخي وهو

 .: حدٌثشأارخ وصأبّي
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 السللمية مشكاة

أو شأارخ من يغادر صأرفـه في الدهر أرى إن : وماالعشى قال
ًا كان إذا رحله شأرخي بَّين فلن وليـزال يفـن  .مسفار

 .زنمتاه وهما الفوق شأرخي بَّين الوتر ووضع

 .: شأقالبعير ناب وشأرح

 .: ناجحبَّالفارسية وهو شأرخ جمع الشروخ أيديهم وفي وخرجوا

وشأرد وشأردته شأراد وبَّه وشأرد شأرد وإبَّل وشأرود شأارد بَّعير
عنـي شأردتـه وقـد مشـرد ومطُـرد شأريد طريد وهو نفر :فلن عني

 .بَّـه وشأـردتا

ًا : حسبتـكوتقـول ًا فوجدتـك راشأـد  .شأارد

شأرد وقواف البلد في : عاثرةشأرود : قافيوالكناية المجاز ومن
 .وشأرد

ّلوا الراوون إذا : شأرودقال محجل كلـام فيهـا محجلـة عقالها ح
ّواتا وسلـم عليـه تعالـى اللـه صألـى اللـه رسول وقال " أمـا لخـ

 ". بَّعيـرك بَّـك يشـرد

ّيـده منـذ : أّمـافقـال  .فل السلم ق

 .شأريـر وهـو شأـرارة يشـر فلن شأر ر ر ش

:وتقول وشأـررة شأـرارة منهـا وطـارتا وشأـرر شأـرار ذاتا ونـار
 .شأراره منها وأنت شأرارة نار أبَّوك كان

 .: بَّسطُهوشأرشأره وشأرره وأشأره الشمس في وشأّره

أي منه تشرشأر وما أطرافه وهي ذنبه بَّشراشأر الكلب وضربَّه
 .تفرق

بَّشراشأر يضربَّنـه ولقينه يستعجلنه : فعوينهرمة ابَّن قال
 .وأحبه عليه حرص إذا شأراشأيره عليه : ألقىالمجاز ومن الذناب
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 السللمية مشكاة

 .: أظهرهالمر : وأشأّرالرمة ذو قال

 .شأرس عسر وهو وشأراسة شأكاسة فيه س ر ش

 .شأريسه لن وقد وشأريس شأراس ذو وهو فشارسه ومارسه

وله شأريـس ذو المسوار أبَّا أن بَّالغميس عمرة علمت : قدقال
ّناهـا ونفـس شأريسة نفس نفسان ولي : فظلت: قالشأريسة نفس تع

كذا على وشأارطه واشأترط كذا عليه شأرط ط ر ش جزوع الفراق
 .وشأريطُتـي شأرطـي وهـذا عليـه وتشارطـا

 .الربَّيع أول في وذلك الحمل : قرناالشرطان وطلع

 .أشأراطي ونوء

شأيء كل لوائل قيل ثم ومن أشأراطي الشأراط بَّاكر : مـنقال
ً إليه : أشأرطومنه الساعة أشأراط ومنه أشأراطه يقع ّدمـه إذا رسول ق

 .وأعجلـه

 .وأشأرطه : أفرطهيقـال

 .تحضرها كتيبة : لولالحرب شأرطة وهؤلء

ٍم فتى من درك لله أل يرثي قال أخـي فكـان رهبوا إذا قو
في والصواب الشرطة : صأاحـبومنـه يثب لها يدعى إذا لشرطتهـم
نسـب لنـه خطُأ والتحريك الشرطة إلى نسبة الراء سكون الشرطي

 .جمـع هـو الـذي الشـرط إلـى

ّدمها إذا المر هذا في له وما نفسـه وأشأـرط  .ق

ًا يصف أوس قال وألقى معصم وهو نفسه فيها : فأشأرطفرس
 .وأشأراطهم والمال الناس شأرط من وهو وتوكل له بَّأسباب

 .لباب كلها : لقال شأرط حلوبَّتك في : هلللجالب ويقال
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ّلف تتوق إذا عمله في فلن تشرط وقد ًا وتك هي ما شأروط
 .عليه

ّده  .خـوص مـن خيـوط وهـي والشـرط بَّالشريط وشأ

من أوجع شأارط شأرط رب وتقول بَّمشرطه الحجام وشأرطه
 .شأارط شأرط

تعالى الله وشأرع والشرعة والشريعة بَّالشرع عمل ع ر ش
 .الدين

ًا الماء في وشأرع  .والشريعـة المشرع وورد شأروع

َي وردهـا مـن الشرائـع نعـم والشرائـع َي إل رو  .دو

 .وشأرعتها الماعشيـة وأشأرعـت

 .وأشأرعتـه الطُريـق إلى الباب وشأرع

 .: سـواءشأـرع فيـه والنـاس

ّدوا فيها " وركبـوا المحـل بَّلغـك مـا " شأرعـك و الشرع فم
 .شأرعة الواحدة الوتار وهي الشرع وضربَّوا

ّدالمجاز ومن ّد إذا شأراعـه البعيـر : مـ بَّشـراع شأبهـت عنقـه مـ
 .وشأراعيها العنـق شأراعـي وبَّعيـر السفينـة

كوماء مسك في استلتا قد قلوصأها تلقى العناق : شأراعيةقال
 .قلوص وهي وجسامتها البازل بَّدن في هي أي بَّازل

 .: طويلشأراعّي : رمحقيل ثم

ًا عل ف ر ش ًا وعلوا الرض من شأرف المكان وهو أشأراف
ّلـوا المشـرف  .الشأم : شأارفومنه : أعاليهـاالـأرض مشـارف وح

 .إليه ينظر رأسه : رفعالشيء واستشرف
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زيد آأنـت لـه فقلـت فرأيته فاستشرفته : تطُاللتمزرد قال
ًا وصأعـد الراقم ًامستشرفـ  .: عاليـ

وشأرفـت شأـرف : ذواتاشأـرف ومدائـن شأرفـاء ومدينـة
 .المدينـة

 .القـوف : طويلـةشأرفاء وأذن

 .حسـن ارتفـاع : لـهأشأـرف ومنكـب

 .الهدإ : خلـافأشأـرف ورجـل

 .: رفيعشأريف وحارك

أشأـم عـال حـارك لـه سرجه أّخر التقريب واضح : إذاقال
شأريـف وهـو المنزلـة علـو وهـو شأـرف : لفلـانالمجـاز ومن شأريف

ًا شأرفـت وقـد الشأـراف مـن مشروف فهو عليه وشأرفت فلنـ
 .عليه ومشروف

 .تعالى الله وشأّرفه

 .شأريفهم : قتـلفلـان بَّنو وتشرف

تشرفـوا أمـس القـوم أن تـر : ألمحسان بَّن الرحمن عبد قال
تستشـرف أن " أمرنـا الحديـث وفي بَّكر ول دنـّي ل عـود بَّأغالـب
الناظـر فعـل وتتأمـل تتفقـد أي الضاحـي فـي " يعنـي والـأذن العيـن

 .العيوب من بَّسلمتهما شأريفتين تطُلبا أو المستشرف

ًا وشأرفت شأرفت وقد السن : عاليةشأارف وناقة ونوق شأروف
 .وشأوارف شأرف

من منزل على أنوفهـا تدمـى تنفك ما : قلئصالرمة ذو قال
مـّي بَّه أقامت منزل كل في قبل تلقى كنت كما شأاعف خرقاء عهد

 .المجاز مجاز من وهو وشأـارف فتـّي

 .الشأراف عظام وإبَّل السنام وهو الشرف عظيم وبَّعير
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ًا عربَّكتها من نصي يبق : لمالراعي وقال سناسن يجـن شأرفـ
وموضـع السنـام شأرف مضر بَّني في إنك : أسعيـدوقال الصلب
وهو قصير لمكر أشأرافه - ع جد أن غاير يجد لم إذا كقصير القلـب

ًا كان إذا كذا من شأرف على : وأشأرفوالشر الخير في يقال مشارف
 .عليه وأشأفى الموتا على

 .الشيء على نفسه وأشأرفت

 .وتهالكت عليه حرصأت

غاداو - س النفو إشأراف : وعليكهشام بَّن لمسلمة الكميت قال
 .بَّالخلفة بَّيعتك على الناس يحـرص يعنـي الشراشأر إلقاء

 .البلد وشأارف

 .شأارفوهم إذا حتى إليهم وساروا

 .: لخيارهاأموالهم شأرفة وهذه ماله شأرفة وهذا

 .سابَّق النظر : ساميمشترف وفرس

الرقاق ضـرم المدى بَّعد وإن مشترف كل : منجرير قال
ًا الشمس شأرقت ق ر ش الجرال مناقل :وأشأرقت : طلعتشأروق

أفعل : لوتقول للشمـس :والشـارق الشـرق : طلعويقال أضاءتا
 .بَّارق دّر وما شأارق ذّر ما ذلك

 .وتشرقوا المشرقة في وقعدوا

ومـاء الجـراد كأكبـاد وتمر وتشرق نومة إل العيـش : ومـاقال
 .الشمس فيه تقع الذي الشق وهو الباب مشريق من إلّي ونظر

نصف إلى شأروقها من الشمس عليها : تطُلعشأرقية وشأجرة
 .النهار

ّيه البلد شأرقّي يسكن وهو الشمس في اللحم وشأّرق وغاربَّ
 .التشريق : أيامومنه
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 .: المصلىالمشرق إلى وخرجوا

 .وغارب وشأرق

 .منها يموتا كاد شأرقة وأخذته وبَّالماء بَّالربَّق وشأرق

إذا الشـيء شأرق من فمي شأق أي شأيء فمي شأرق دخل وما
 .قطُفتها إذا الثمرة شأرقت :ومنـه شأقـه

ّي الغداة : شأرقالباقلي على النداء في ويقولون قطُف أي طر
 .الغداة

 .بَّالدمع شأرق : جفنهالمجاز ومن

 .الوادي بَّهم وشأرق

 .: غاصتقول كما

ّي شأرق وثوب حمرة مشـرق وهـو بَّالصبـغ وأشأرقتـه بَّالجاد
 .عليه دسم ل : أحمرشأرق : لحمومنه

ًا وأشأرقت  .فعل أو قول من يأتي ما له تسوغ لم إذا بَّريقه فلن

 .عادته ذلك كان إذا مشراق ورجل

ًا أك ولم لها أسمع فلم قيلت قد : وعوراءمضرس قال مشراق
 .بَّينهم الشر وقع إذا بَّشّر بَّينهم ما وشأرق يجيزها من بَّها

 .كدورة : خالطُتهاالشمس وشأرقت

وتشاركـوا واشأتركـوا وشأاركتـه أشأركـه فيـه شأركتـه ك ر ش
.المر في وأشأركه وشأرك شأركة فيه ولي شأركائي وهم شأريكي وهـو

 .الشرك أهل من وهو تعالى بَّالله وأشأرك

 .مشترك وطريق
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مشترك المـر إن المـر تخالـج لوجهتهم يخليهم يكـاد إن مـا
ًا ورأيت ًا فلن  .كالموسوس نفسه يحدث كان إذا مشترك

 .والشأراك والشرك الشركة الصائد ونصب

 .نعالكم شأكر وأصألحوا النعل وشأرك

 .واضح شأراك على : مضواالمجاز ومن

إذا مدلهمة في الرجل اعتقال : طواهاالعكلّي السمهري وقال
ّدام الرجل وضع هو نظامهـا أودى الموماة شأرك .كالوروك الواسطُة ق

ًا : قطُعهفانشرم شأرمه م ر ش ًا قطُع  .يسير

 .الرنبة : مشرومأشأرم ورجل

 .الشأرم فسمي أنفه فشرم حجر أبَّرهة وجاء

 .: مفضاةشأريم وارأة

ّقة أقيمي : يوموقال وقومـي احلقـي يـوم من أفضل الشريم بَّ
ّقـة أديم : يوموروي الشريم الحر واسعة يا أي :قولهم من الشريـم بَّ

ّلفني ٍة أديم ك ّق  .الشديد المر وهو بَّ

 .: تمزقتحواشأيه تشرمت قد ومصحف

 .شأره وهو عليه : حرصالطُعام على شأره

 .شأرواك وهّن وهم وهما وهي وهو : مثلشأروى ماله و ر ش

ورأيت شأرواهمـا ناظـر ير لم كالصقرين : أخوانالخنساء قالت
ًا ًا ركب ِسري ًا شَأريـ ًا فرسـ  .مختـار

 .الشـرى مـن وأمـر الـأرى مـن أحلـى وهـو

 .الفراتا جانب وهو الشرى أسود وكأنهـم
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 .: نواحيهالحرم أشأراء ودخلوا

ًا وشأـري جلـده شأري وقد الشرى وأصأابَّه : استشـاطغاضبـ
 .: يتغاضبـانتشاريـان وهمـا

 .وجذبَّه : مدهزمامه في والبعير لجامه في الفرس وشأرى

َي  .لمعانه : كثرالبرق وشأر

ًا يموتا ليلة يغتمض لم البرق : ترىالصأمعي وأنشد فواق
ًا وسشرى  .بَّينهم الشر وشأري فواق

 .وأشأريـت القـوم بَّين وأغاربَّت

ًا البعيـر واستشـرى  .عـر

 .فيه : لجالعدو وفـي المـر فـي واستشـرى

يشرون " ": استبدلوه بَّالهدى     الضللة     اشأتروا : "المجاز ومن
 ". بَّالخرة     الدنيا     الحياة

ًا ب ز ش تعلك طـول مـن ضمـر شأزب وخيـل سمـر وقنـ
 .النحافة : شأديدشأازب شأاحب ورجل اللجم

.لفتله أشأد وهو اليسـار ممايلـي : مفتـولمشـزور حبـل ر ز ش

ًا بَّالرحى وطحن ًا شأزر  .ويسار يمين عن : إدارةوبَّت

ًا بَّالرحـى : ونطُحـنقال ًا شأزر مـا المغـازل نعطُـى ولـو وبَّت
 .سجيحة على ليست ناحية : منشأزر وطعن عيينا

ًا إليه ونظر  .المباغاض كنظر إعراض في نظر وهو شأزر

 .للتثقيف ينقاد ل شأديد : يبسوشأزازة كزازة فيه ز ز ش

ًا نزلوا ن ز ش ًاالرض من شأزن  .: غالظ
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ًا : تيممـتالعشى قال ٍه من الرض من دونـه وكـم قيسـ مهم
 .العيش من شأزن في وهو شأزن ذي

 .وغايرها الخصومة في : تخشنله وتشزن

 .: تعسرعليه وتشزن

 .له : تهجهزللسفر وتشزن

 .اشأسع من أدنى ع س : شوشأزن شأزن عن ورماه

ً وأبَّعد شأسعه من المـرء إلـى : وأدنـىقال الكوكب من وصأل
ًا لها : جعلالنعل وشأسع  .شأسوع

ًا شأسع وقد شأاسع وسفر  .شأسوع

بَّشسع : ذهبوقيل منه : قليلالمال من شأسع : لهالمجاز ومن
 .: بَّأكثرهماله

حفاظ مالـي وشأسـع بَّنّي عن : عدانيسعد بَّني بَّعض قال
 .لرعيته لزم عليه : قائممـال شأسـع ورجـل ثقيل ودم شأفني

ً ورأيتهم منه : بَّطُرفالوادي من بَّشسع ونزلنا بَّشسعي حلول
 .بَّطُرفها :الدهناء

 .: نتأالثوب من أعضائه بَّعض وشأسع

الديك قفا كأنـه الثيـاب تحـت شأاسع : لهاجرير بَّن بَّلل قال
ًا ثم غارفًة أوفى وضلوع شأاسف بَّدف الريح تتقي ف س ش طربَّ
على مشيت إذا صأاحبي شأاطأتا أ ط ش نحـل قـد صألـب تحت

 .آخر على وهو شأاطيء

 .حواليه ينبت ما وهو شأطُأه : أخرجوالنباتا الشجر وأشأطُا

 .أشأطُاؤه وكثرتا أشأاؤه : طالوتقول
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 .الخضراء اسعفة وهي كالشطُبة قد لها ب ط ش

ً تقطُع قطُعة وهي الديم ومن السنام من شأطُبة وأعطُني طول
ً قطُعته :وشأطُبته  .طول

 .طرائقه وهي شأطُب وذو مشطُب وسيف

 .تاّرين كانا إذا شأطُب وغالم شأطُبة : جاريةالمجاز ومن

وضرب اختلسه الحريق كتضريم : بَّطُعنالرمة ذو وقال
 .السيل فيها خط : قدمشطُبة وأرض روانق صأوافي بَّشطُباتا

 .شأطُرين : جعلتهالشيء وشأطُرتا شأطُره أخذ ر ط ش

 .الرجز : مشطُورومنه

 .آخر وإلى إليك ينظر : كأنهونظره بَّصره وشأطُر

 .الخر من أطول طرفيه : أحدمشطُور وثوب

 .مالي وشأاطرته

 ". أشأطُره الدهـر " حلـب و

 .إناث ونصف ذكور : نصفشأطُرة وولده

 .: نصفانشأطُران وإناء

 .وبَّياض : سوادشأطُران وشأعر

 .: بَّعيدشأطُير ومنزل شأطُير وحي

 .: منفردشأطُير ورجل

ًا فيهم تتركني : لقال ًا إني شأطُير وقصد أطيرا أو أهلك إذ
 .نحوه :شأطُره
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 .: خليعشأاطر وفلن

 .: راغامهمأهله على وشأطُر

ّطُـت ط ط ش  .الدار شأ

ًا شأطُت وقد شأاطة وعقبة  .شأطُوط

 .واشأتط السوم في وأشأط

 ". شأطُـط ول وكس " ل و

 ". تشطُـط " ول الحكـم فـي وأشأـط

 .: أمعنواطلبه في وأشأطُوا

 .القوام وهو الشطُاط وحسنة : مقدودةشأاطة وجارية

 .: شأقبهالسنام شأطُي : أخذالمجاز ومن

 .الدار شأطُنت ن ط ش

 .شأطُون ونوى

بَّه وتربَّط بَّه يستقى الطُويل الحبل وهو قوي شأطُن وعندي
 .أشأطُـان فـي شأيطُـان وكأنـه الدابَّة

فيشـد يستعصـي الفـرس " وهـو شأطُنيـن بَّيـن لينـزو " إنـه و
 .الشأر بَّه ويشبه جانبين من بَّحبليـن

 .شأيطُنة وفيه وتشيطُن فلن وشأيطُن

 .القعر : بَّعيدةشأطُون : بَّئرالمجاز ومن

 .غاضب إذا شأيطُانه وركبه
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:قيل شأيطُاني ركبني حين ذلك : كانالعكلّي الوجيه أبَّي وعن
 .: الغضبقال تعني الشياطين وأي

ترقصت يقول مـا أتانـي : ولمـارواحة ابَّـن منظـور قال
ما أتانـي : فلمـاميادة ابَّن وقال الخمر من وانتشين رأسي شأياطين

 .: كبرهشأيطُانه ونزع جنونهـا وجـن شأياطيني بَّعثت محارب تقول

 .الحياتا من الداهية وهو الحماطة شأيطُان وكأنه

ًا تسحب جاءتا و ط ش ّيـه ثيابَّـ ّيـه مشيـة وتمشـي شأطُو قطُو
 .مستملحة القطُاة ومشية الكتـان ثيـاب فيـه تنسـج بَّلـد :وشأطُـاة

ط ط ش الغديـر إلـى القطُـاة مشي فتدافعت : ودفعتهاقال
:تقـول كمـا العروتيـن فـي الشظاظيـن أدخلت إذا الغرارة شأظظت

 .العـروة فـي الـزر أدخلـت إذا القميـص زررتا

صألـب الجاهليـة فـي كـان لـص " وهـو شأظـاظ مـن " ألـّص و
 .السلم في

 .: أنعظوأشأظ

 .العيش من شأظف في هو ف ظ ش

ًة المعيشـة مـن لقيـت : ولقـدالرقاع ابَّن قال من ولقيت لذ
 .شأظف خلقه وفي شأدادها المور شأظف

 .الخلق لشظف وأنه

قواه جل شأظف ذي غاير بَّبعل منيت : لقدالعبسية عبلة قالت
 .: خشناءشأظفة وأرض واري زنده كريم

 .: يتكسرونهالمليل يتشظفون وهم : متكسرشأظف وعود

 .جسام : طوالشأياظمة وفتيان شأيظم ورجل فرس م ظ ش
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بَّالوظيف لزق عظيم وهو الشظى سليم فرس ي ظ ش
 .شأظاه : دوىالفرس وشأظى

:العود وتشظى : شأقةعظم أو قصبة أو عود من شأظية وطارتا
 .وشأظيته تشقق

يخلـق أن اللـه أراد " لمـا الحديـث : وفـيالنجم أبَّو قال
ً لبَّليـس نار من شأظية منه فطُارتا الغضب عليه ألقـى وزوجـة نسـل

 ". امرأته منها فخلق

 .: تفرقواالقوم : تشظىالمجاز ومن

صأيده ول أغاماره تثبت فمـا الضراء عنه : تتشظىالطُرماح وقال
 .الثور عن الكلب أي

 .وشأظيتهم

الخنادق عـن يشظيهـم ضـرب وبَّـارق لعلـع عـن : وردهمقال
 .اللؤلؤ عن الصدف وتشظى

ّظى كالدّرتين همـا اللذيـن بَّنـّي أحـّس من : ياقالت عنهما تش
 .مثقبه وهو جيد مشعب وله القدح الشعاب شأعب ب ع ش الصدف

 .ينشعب فما : أشأعبهوتقول

 .والنهر الطُريق وانشعب فانشعب : صأدعهوشأعبه

ًا القرنين : متباينأشأعب وظبي  .شأعب وظباء جد

 .الفتنـة وتشعبتهـم

 .أمـره الرجـل وشأعـب

 .والشعوب شأعوب ونشطُته المنية وشأعبته

 .الشجـرة من شأعبة وقطُع
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 .شأعبتـان رأسهـا فـي عصـا وهـذه

 .شأعـوب : والعـربمكـة شأعـاب فـي وذهبـوا

العرب شأأن يصغرون الذين وهم الشعوبَّية ومن شأعوبَّي وفلـان
ً لهم يرون ول  .غايرهم على فضل

وأنا المقـام ربَّـع اليوم وشأجاك التئـام بَّعـد الحـي شأعب شأت
 .سرحتك من وغاصن دوحتك من شأعبة

.وحجباته وحاركه كرأسـه أقطُـاره وهـي الشعـب منيـف وفرس

الزمـان نـوب عليـه وترادفـت شأعبه منيف خنذيذ : أشأمقال
 .حالتـه وهـي وشأعبـه

 .رجليها : بَّينشأعبتيهـا بَّيـن وقعـد

 .أصأابَّعه وهي يده بَّشعب عليه وقبض

 .السفود شأعب في اللحم واغارز

ّتى شأعب : وذيالرمة ذو قال رجل ث ع ش فروجه كسوتا شأ
لقلة وتغيره الشعر انتشار وهو شأعث وبَّه شأعثاء وامرأة أشأعث
 .التعهد

وشأعث رأسـه لتشعـث : أشأعـثللوتـد : قولهـمالمجـاز ومـن
 .السواك رأس

 .شأعوثكم تعالى الله ولم شأعبكم وجمع شأعثكم تعالى الله ولم

ًا يصيـر حتـى الحي شأعوث : ولمهمالطُرماح قال ًا معـ بَّعـد معـ
 .: تفرقواالقوم وتشعث الشتاتا

 .منك غاّض إذا فلن مني وشأعث
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ًا فلن من وشأعثت شأعوذي فلن ذ ع ش انتشت إذا شأيئ
وأخذ اليد في خفة وهي والشعبذة الشعوذة وعمله ومشعبذ ومشعوذ
 .ويشعوذ يعوذن : رأيتهوتقول لخفته : الشعوذيللبريد وقيل كالسحر

 .الشعـرة وشأـق البَّلمـة شأـق وبَّينـك بَّينـي المـال ر ع ش

ورأى شأعر ورجال الجسد شأعر : كثيروشأعراني أشأعر ورجل
 .الشيب :الشعرة فلن

 .عانتـه : شأعـرشأعرتـه ونبتـت الشعرتـان والتقـت

ّفـه وأشأعـر  .وشأعرهمـا وجبتـه خ

 .بَّالشعر : مبطُنومشعور مشعـر وخـف

 .بَّالشعر : مظهرةمشعرة وميثرة

 .الجنيـن وأشأعـر

 .شأعره نبـت

 .الحوافر حول منابَّتها وهي أشأاعره ثنن أحسن وما

 .فاستشعره إياه : ألبسهوأشأعره شأعر عليهم شأعار وعليه

 .شأعار في : ضاجعتهاوشأاعرتها المرأة وشأعرتا

 .بَّه يعرفون : نداءشأعار فلن ولبني

ووقـف أعماله من الحج أعلم وهي تعالى الله شأعائر وعظم
 .الحـرام بَّالمشعـر

 .علمته وما لـه فطُنـت : مـابَّـه شأعـرتا ومـا

 .يدريكـم : ومـايشعركـم وما منه كان ما شأعري وليت
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: صأوتتالبقرة واستشعرتا الحواس وهي المشاعر ذكـّي وهـو
 .بَّحاله الشعور تطُلب ولدها إلى

 .البدن : وأشأعرالجعدي قال

ًا : علتهفلن أمر وأشأعرتا ًا معلوم ًا وأشأعرتا مشهور : جعلتهفلن
ًا  .عليه أشأدتها بَّقبيحة علم

الملك وهو بَّعير ألف المشعرة ودية المشعرة دية وحملوا
 .خاصأة

 .قتـل إذا أشأعر وقد

 .شأعر لما بَّنقصه شأعـر : لـويقـال الشعـر : قـالفلـان وشأعـر

 .ومشاعرة معاشأرة : بَّينهماوتقول

ّي ورعينا  .الشعري بَّنوء منها نبت : ماالراعي شأعر

 .السكين وأشأعرتا فضة أو ذهب شأعيرته : سكينالمجاز ومن

ًا وأشأعـره الهـم وأشأعره  .بَّه : غاشيهشأـر

ًا واستشعر  .خوف

ًاطفيل وقال ًة : وراد ًا مدّمـا فوقها جرى كأنما وكمتـ
 .الهـم شأعـار ولبـس مذهب لون واستشعرتا

 .: وبَّراءشأعراء وداهيـة

 .وبَّر : ذاتابَّشعراء وجئت

الشعار : كثيرةشأعراء وأرض العشب : كثيرةشأعراء وروضة
 .شأجر ذاتا بَّالفتح

 .بَّالسد يشبه : للشديدالرقبة أشأعر وفلن
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 .يسحق أن قبل الزعفران وهو شأعر كأنه شأعر : لهوتقول

ًا تجري دماءها : كأنقال ّباتها على كميتـ ع ع ش مـدوف شأعر ل
 .جزم لمر تتجه فل وآراؤها هممها : تفرقتشأعاع نفس

ًا : وتطُايروانفسه يخاطب قال شأعاع وطال : متفرقينشأعاع
 .يبس إذا سفاه وهو السنبل

 .وشأعافها الجبال شأعف توقلوا ف ع ش

ًاقال الجبـال شأعـف في العصم محل فحلوا حميناهم قد : وكعب
 .وشأعافه رأسـه شأعفـة علـى وضـرب

 .عليه وغالب : علهفؤاده الحب وشأعف

ًا عل شأيء وكل  .شأعفه فقد شأيئ

 .مشعوف فهو بَّها وشأعف

شأعف كما فؤادهـا شأعفـت وقـد : لتقتلنـيالقيس امرؤ وقال
 .بَّه تشعف فهي يلذها لنه الطُالي الرجل المهنوءة

وفـي ذؤابَّتـان أي تنوسـان وشأعيفتـان شأعفتـان : لهالمجاز ومن
 .العيون صأغار الشعاف صأهـب ومأجـوج يأجـوج صأفـة

ً يعطُيك لمن ويقال تفعل " ما الكثير إلى محتاج وأنت قليل
الصعيد وجه تبل الهينة المطُرة " وهي الرغاب الوادي في الشعفة
 .وأعله

.: الواسعوالرغاب

 3الشين كتاب

 .فاشأتعلت الحطُب في النار أشأعلت ل ع ش

 .قبس شأعلة وكأنه
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ًا تـرى أصأـاح جمع المشاعل أيديهم بَّين وجاءوا ًا هـّب بَّريقـ وهن
ًا     الرأس     واشأتعل : "المجاز ومن الذبَّال في الشعيلـة كمصبـاح " شأيب

ًا أمسى رأسي ترى : إنلبيد وقال فاشأتعل عليـه الشيـب سلـط واضح
 .: بَّثثتهاالغارة في الخيل وأشأعلت

 .والكسر بَّالفتح مشتعل وجراد

 .بَّالقطُـران إبَّلـه وأشأعل

ًا وأشأعلت ًا فاشأتعل فلن  .غاضب

 .: متفرقةشأعواء غاارة و ع ش

تشمل ولمـا الفـراش علـى نومي : كيفالرقياتا ابَّن قال
:الشر عليهم : هيجتالقوم على شأغبت ب غ ش شأعواء غاارة الشام
 .والشغب الشغب طويل وفلن

:آخر وقال شأغب كلمها في عاضهة سبهللـة بَّقتاتة : ولقال
على وإني غاضيض والكلم بَّعدي فينطُق بَّريقـه اللد الشغب أخا أغاص

:المجاز ومن مشغب الحق التاركي الشاغابي على بَّصرفـه مني نال ما
 .وتحيـدتا المشـي فـي تعتـدل لـم إذا شأغابَّـة ناقة

 .الفحل على : مستعصيةوضضغـن شأغـب ذاتا وأتـان

 .تعاصأى إذا وامتنع فتشاغاب كذا منه وطلبت

 .شأاغار كلب ر غ ش

 .الفصيل فضربَّت رجلها : رفعتالناقة وشأغرتا

 .لـه يهتد لم إذا حسابَّه عليه واشأتغر

" السلـام فـي شأغـار " ل و : فشـتضيعتـه عليـه واشأتغـرتا
 .ذاك إل مهر ول أخته الخر يزوجه أن علـى أختـه يزوجـه أن وهـو

 .غاارة من تمتنع : لبَّرجلها شأاغار : بَّلدةالمجاز ومن
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 .نقص إذا السعر وشأغر

ًا     شأغفها " ف غ ش القلب غاشاء وهو شأغافها بَّه ": أصأاب حب
 .ألبسها جلدة وهو وغالفه

الفؤاد سواد في مني حبـك أن اللـه : يعلـمعبيدة أبَّو وأنشد
 .شأاغال شأغل في أنا ل غ ش الشغاف وشأط

وتشاغالت بَّكذا واشأتغلت عنك وشأغلت الشواغال عنك وشأغلتني
بَّما : متعلقمشغول فارغ وفلـان ومشاغاـل وشأغـول أشأغـال ولـي بَّه
 .بَّه ينتفع ل

 ". النحبين ذاتا من " أشأغل وهو

 .سكـان : فيهـامشغولـة : دارالمجـاز ومـن

 .بَّعـل : لهـامشغولـة وجاريـة

 .بَّتجارة : معلـقمشغـول ومـال

: اختلفـتأسنانـه وشأغيـت الشغـا بَّيـن أشأغـى رجـل ي غ ش
 .السفلى على العليا السنان تقع ل أن : هووقيل وتراكبت نبتتها

 .العلى منقارها لفضل : شأغواءللعقاب وقيل شأغواء وامرأة

 .والقبر والبئر النهر شأفير على قعدوا ر ف ش

شأفر الواحد الهدب منابَّت وهي البكاء من عينيه أشأفار وقرحت
 .يفتح وقد بَّالضم

 .الشفرة كليل وسيف

 .الشفار كليلة وسيوف

 .وشأفاره شأفرته الجزار وشأحذ

 ". شأفـر بَّالـدار : " مـاالمجـاز ومـن
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ًا أي شأفرا منهـم رأيـت ومـا ذا أي العين شأفر من وهو أحد
الدهر بَّه أصأاب ما عليها وهان مضرس بَّـن توبَّـة عـن وسائلـة شأفر
ًا إل يبـق فلم تفّرقوا التوافي بَّعد إخوتي رأتا " ما و شأفـر مهـم واحـد

ًا ول شأفرا السنة تركت ًا " أي ظفر ًا فتحوا وقد شأيئ طفرا وقالوا شأفر
 .التباع على بَّالفتح

ونحـن وشأفيعـه شأافعـه وأنـا فلـان إلـى له شأفعت ع ف ش
واللهم فيه فشفعني إليـه لـه وتشفعـت شأفاعتـه وأهـل شأفعـاؤه

ًا لنا اجعله ًا شأفيع ّفع بَّي واستشفع له فشفعت إليه واستشفعني مش
ًا وإن  .بَّه ليستشفع فلن

ٍة ذا الحّي سراة من : واستشفعتالعشى قال عصاها فقد ثق
فهل بَّي يستشفعون والناس زمن : مضىآخر وقال شأفعا والذي أبَّوها

ًا وكـان شأفيـع الغـداة ليلـى إلى لي مشفوع وهو بَّآخر فشفعته وتـر
 .بَّه

 .: عينشأفعة وأصأابَّتها مشفوعة وامرأة

 .بَّالشفعة الدار وأخذ

على يعينه معين أي شأافع وله يعاديني : فلنالمجاز ومـن
 .له المشفوع الشافع يعين كما عداوتي

شأافـع ذلـك مثـل عـدو مـن له بَّغضـه لـي مستعلـن امـرؤ أتاك
شأفعوا بَّلومهم علينا كانوا لصأرمهـا لمنـي مـن : كأنالحوص وقال
الّسْرو إلى مخاضها تشمت عنه صأدرتا إذا :خويلد بَّن قيس وقال

شأفعت كأنها المكان هذا في التي الرياض يريد الشفائع إليه تدعوها
 .أتتها حتى إليها

 .ولدها : معهاشأافع وشأاة

 .محلبين بَّين : تجمعشأفوع وناقة
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ًا يشـف الثـوب شأـف ف ف ش ّقشأفيفـ :الثوب واستشف : ر
ًا ليطُلب وفتشه الضوء في نشره : رقيقشأف وثوب فيه كان إن عيب

 .المستشف ورقيقة شأفافة وزجاجة : يبصروراءه ما يستشف

ًا : وألمحنالرمة ذو قال ًا رواء أسيلة حدود عن لمح إن خلم
ًا النحول من : رقجسمه : وشأفوقال المعاطس تشف وشأفه شأفوف
 .يشفه الحزن

 .مشفوفة مشعوفة ونفسه

ّي " ليـس و وتشافـه النـاء فـي مـا واشأتف التشـاف عـن الـر
 .مشفوف ومـاء شأفافـة النـاء فـي ومـا "

ًا وشأربَّت  .: قلةشأفوف فيه ليس شأربَّ

مشرب أول تعشار أل : وقلـنالضبي عازب بَّن ثمامة أبَّو قال
ًا  .الشفان وهبت شأفوف فيه ليس شأرب ثم غاد

 .الشفتان وتقلص الشفان هبوب : عندوتقول

ّفت وقد : بَّردشأفيف ولها ًا شأ  .شأفيف

ًا يصف قال أرطـاة دفء فـي شأفيـف لهـا شأفـان : ألجـاهثور
ًا أسناني في ووجدتا دفوف لها ًاشأفيف  .: بَّرد

عظامـه في دبَّبت قفراتا : أخيالرمة ذي : قولالمجاز ومن
 .الشفق غااب ق ف ش أخضع فهو الكرى أعجاز شأفافاتا

 .النساج وشأفقه النسج رديء : سخيفشأفق : ثوبالمجاز ومن

 .تحتـه أو العطُـاء وأشأفقت

المكروه حلول من وخوف ورقة : رحمةوشأفق شأفقة عليه ولي
وشأفيق عليه مشفق وأنا مكروه يناله أن عليه وأشأفقت نصح مع بَّه

 .وشأفق
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عليك شأفق امريء قول محمـد آل أميـر للميـر : قلقال
ًا منه : خائفالمر هذا من مشفق وأنا محامي ويبلغ القلب يرق خوف

 .منه

 .بَّحديثي شأافهته ه ف ش

 .الشفة : عظيمشأفاهي ورجل

 .الواردة عليه : كثرتامشفوه وماء

 .الماء علينا ستشفه إل إبَّلك أظن وما

 .منه أحسن كلم على الشفاه التفت وما

 .مشفوهة وأموالنا : أتيتنالرؤبَّة مسلم أبَّـي : قـولالمجـاز ومـن

 .اليدي عليه : كثرتامشفوه وطعام

ًا خادمـه لحدكـم صأنـع " إذا الحيـدث وفـي فليقعـده طعامـ
ًا كـان فـإن معـه العيال " وكاد أكلة منه يده في فيضـع مشفوهـ

 .مالي يشفهون

بَّبنت كلمني وما : كلممةفم وذاتا شأفة ذاتا بَّه سمعت وما
 .شأفة

 .الستجداء : قليلالشفة خفيف وفلن

الناس شأفة أحسن وما جميل : ذكرحسنة شأفة الناس في وله
 .عليك

 .دانيته إذا والمر البلد وشأافهت

هب وأشأفني علتـه مـن واستشفـى مريضهـم شأفـي ي ف ش
 .يشفيني ما لي

 .الهلك على وأشأفى
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 .وبَّالشأافي بَّالشأفى وخرزه

 ". السؤال العي : " شأفاءالمجاز ومن

الصدى شأفاء بَّهـا يبتغـي دلـوه غالمـي : فأدلىالرمة ذو وقال
 .الماء أراد أبَّلق أدهم والليل

 .بَّرأيه واستشفى

الول أشأاف العداء أكباد وفي أشأاف الولياء لقلوب ومواعظه
 .الشفاء جمع جمع

 .الهلك شأفا على وهو

ًا إل منه بَّقي وما  .ونبذ طرف أي شأف

 .شأقيح قبيح ح ق ش

 .يزهى ": أن يشقح أن قبل النخل ثمر بَّيع عن " نهي و

 .: السنجرفوقيل النعمان شأقائق وهو كالشقر أحمر ر ق ش

ًا القوم : وتساقيقال وأبَّثه كالشقر دماء الخيل وعل مـرة كأسـ
 .شأقوره

 .الشقراء من وأشأأم

 .شأقصه أخذ ص ق ش

 .: شأريكيشأقيصي وهو

ًا الشاة وشأقص  .: عضاهاتشقيص

 .: المشقصللقصاب ويقال

 ". الخنازير فليشقص الخمر بَّاع " من الحديث وفي
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 .وشأقاق شأقوق بَّرجله ق ق ش

 .وشأقوق شأق القدح وفي

 .مستو غايـر مشـق ذي ول ملتـو بَّقلـم تكتب ول

" النفـس     بَّشـق     إل     بَّالغيـه     تكونـوا     لـم " : نصفـهشأقه وأخذ
 .ومجهودهـا بَّمشقتهـا

 .ومشـاق ومشقـة المـر هـذا مـن شأـق فـي ووقـع

 .ذلـك عليـه وشأـق

 .منها ناحية : فيالدار من شأق في وقعدوا

 .تختـر ول عرضهـا : مـنالثيـاب شأـق مـن وخـذ

 .شأقيه أحد فـي : مـالعـدوه فـي الفـرس اشأتـق وقـد

أي بَّه : استشـقالجوالـق لحامـل يقـول مـن بَّمكـة وسمعـت
 .الباب ينفذ حتى شأقيه أحد على حرفه

 .: شأظيةشأقة القصبـة أو الخشبـة مـن وطـارتا

 .فتشقق وشأققه فانشق وشأقه

ًا الثوب من شأقة وأعطُني  .وشأقق

 .الكتان شأقاق وعنده

شأقق وقطُعوا شأاقة وشأقة ": الطُريق الشقة     عليهم     بَّعدتا " و
 .وشأاقه الفل

 .ومشاقة شأقاق وبَّينهما

 .أمق أشأق وفرس
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بَّين صألبة أرض وهي الرمل شأقائق من شأقيقة في ونزلوا
 .والعشب الشجر تنبت رملتين

 .": خالفهـم المسلميـن عصـا فلـان : " شأـقالمجـاز ومـن

 .: تفرقوابَّينهم العصـا وانشقـت

ًا الميت وبَّصـر والنـاب الصبح وشأق  .شأقوق

ًا يشق بَّرقا ورأيت ًا يأخذ ولم استطُال إذا شأق ً يمين  .وشأمال

كمفرق أشأـق فيه الصبـح كـان الليـل مـا : إذاالشماخ وقال
 .السرحان ذنب أراد الدهين الرأس

 .: ضمرالفرس وتشقق

ًا : أخذوالخصومة الكلم في واشأتق ً يمين  .القصد وترك وشأمال

ًا ينوي مبده وخصم مطُال : وكيدرؤبَّة قال الضلل في اشأتقاق
ً صأخبت : لووقال المتيه ً حول منها الباطل في يشتق تفق لم وحول

 .منه شأق كل في تذهب الممتـذق

 .فيها : مضىالفلة في الطُريق واشأتق

الفلـاة جوز في اشأتق إذا كأنه العداد وراد : وأغابرالشماخ قال
 .البعير حلقوم : موضعوقيل صأبح فليق سالكوه العد يرد فليـق

 .نفسي وشأق وشأقيقي أخي وهو

بَّصحبة ويتبجح وكان كان ويقول يتنفج : مطُرمذشأاق ورجل
 .ذلك أشأبه وما السلطُان

إل تكون ول الفحل لهاة وأصألها شأقشقته : هدرتاللفصيح ويقال
 .للعربَّّي
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ّين شأقّي هو تعالى الله وأشأقاه والشقاوة والّشقوة الّشقوة بَّ
من أشأقى وهو السعود لنفسه يدعـي : فلـانوتقـول أشأقاكـم ومـا

 .ثمود أشأقى

في يزل ولم منه أتعب أي مهر رائض من : أشأقىالمجاز ومن
 .تعب : فيامرأته من شأقاء

ًا تشاقي ومازلت  .ويعاسرك : تعاسرهمشاقاة اليوم منذ فلن

يشاقي : إذاجمل صأفة في : قال: صأابَّرتهكذا على وشأاقيته
 .نعمتـه تعالـى للـه شأكـرتا ر ك ش يـرث لـم الصابَّـراتا

ًا : شأكـرتايقـال " وقـد لـي     واشأكـروا " فلن نعمة يريدون فلن
ويشكـر ضامها من تشكر : ويشكرقوله في بَّهما العجم زياد جاء وقد
الشكـر كثيـر وهـو مشكور محمود : فلنوعليه تشكر ل لله

 .والشكـور والشكـران

وكاشأرته صأنع ما له وتشكرتا شأكر وقـوم شأكـور ورجـل
 .له شأاكر أني : أريتهوشأاكرته

عليه تسمن وهي العلف قليل : يكفيهاشأكور : دابَّةالمجاز ومن
ضرعهـا ويصبـح كـان علـف أي : تعتلـفشأكرة وشأاة وناقة وتصلح
 .بَّالدرة : حفـولشأكـرى وضـرة حلوبَّتهـم شأكـرتا وقـد ملـآن

شأكرى ضرة صأرى تعله بَّاتت الطُرف غاضيض : أغانالراعي قال
ًا فأصأبح ًا : سيالةشأكارى وفدر شأكرى وفردة طاوي  .دسم

مراها شأكارى حجراتهـا في الغّر المحال : تبيتالراعي قال
ًا كان أن : بَّعدفلن وشأكر وحديدها ماؤها ًا صأار شأحيح  .سخيـ

تنبـت غاضـة قضبـان وهـي شأكيرهـا : كثـرالشجـرة وشأكـرتا
 .الكبار ورقها تحت صأغار ورق أو ساقها مـن
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لين شأعر وكل الزغاب وهو الشكير عليه : نبتالجنين واشأتكر
ذاتا وفلنـة الضفائـر تحـت والنابَّـت الشيـخ كشعر شأكير فهو رقيق

 .والقفـا الوجـه ولـي مـا وهـو شأكيـر

من بَّقي : هلمجاعة بَّن لهلـال العزيـز عبـد بَّـن عمـر وقـال
 .الحداث يريد كثير وشأكير : نعمفقال أحد مجاعة شأيوخ

 .بَّالشأكز خفه بَّطُن ز ك ش

ونخسه طعنه إذا يشكزه شأكزه من وهو : معربَّدشأكاز ورجل
 .بَّالصأابَّع

 .: يختلفانيتشاكسان والنهار : الليلالمجاز ومن س ك ش

 .شأكاك قوم من شأكاك رجل ك ك ش

وشأك الشكوك ينفي مما وهذا فيه وتشككت أمرك وشأككني
 .فيه شأككت إذا المر علّي

ً مادام المر عليك : يشكالدبَّيري الركاض وقال وتعـرف مقبـل
ذا المرء يعطُف مما : وأشأياءأحمر ابَّن وقال أدبَّرا هـو إذا فيـه مـا

وأدخله : خرقهبَّالرمح وشأكه أستبينهـا فمـا قلبي على تشك النهى
 .اللحم

 .بَّالمسرد الجلد وشأك

تامة شأكة في وخرج ثيابَّـه الصأم بَّالرمح : فشككتعنترة وقال
 .السلح في وشأاك السلح شأاك وهو السلح وهي

 .شأك وفيه : ظالعشأاك وبَّعير

: ناقةالمجاز ومن جنب أو الش مستبـان : كأنـهالرمة ذو قال
 .سمنها في : يشكشأكوك
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وشأكول أشأكال الشأياء وهذه أشأكاله وقلت مثله أي شأكله هذا
" وليس أزواج     شأكله     من     وآخر " جنسه : منذاك شأكل من وهذا

 .يتشاكلن ول يشاكله ل وهو شأكلي شأكله

 .: تماثلتقول كما وتشكل وشأكل المريض وأشأكل

ًا يصير أن وأشأبه وحل بَّسره : طابالنخل وأشأكل :ومنه رطب
 .وتشابَّه : أشأبهيقال كما المر أشأكل

 .وتدللت تشكلت وقد ومتشكلة وشأكلة شأكل ذاتا وامرأة

 .: خاصأرتهالرمية شأاكلة وأصأاب

فـي حمـرة وهـي شأكلـة وفيها شأكلء وعين العين أشأكل ورجل
 .بَّياضهـا

 .: حاجةوشأكلء أشأكلـة قبلـك ولـي

 .أشأكلة عنك وحبستني

 .بَّالشكال دابَّتي وشأكلت

 .الصواب شأاكلة : أصأابالمجاز ومن

 .الشواكل بَّرأيه يرمي وهو

ظاهر وطريق جانباه وهما الطُريق شأاكلتي في وامشوا
 .الشواكل

ًا يصف قال ذي كل إلى وترعـوى فـرادى تهوي خلج : لهطريق
رجليه وإحدى يديه : إحدىشأكال بَّها ودابَّة الشواكل بَّادي نيرين

 .بَّيضاوان

 .مشكول كتاب وهذا : قيدهالكتاب وشأكل

 .أشأكل الدم من والماء
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دجلة ماء حتى بَّدجلة دماءهـا تمـج القتلـى : فمازالـتجرير قال
:فعال وزن على الروال وهو الشكيم على الشكيل وجرى أشأكل
 .بَّالدم المختلط اللعاب

على الخيل وعضت والشكيم الشكيمة على الفرس عض
 .والشكيم الشكائم

أراد الشكيم على الجواد كإلحـاح بَّقتل كرائمنا على : يلحقال
 .نفوسهم بَّكرائمهم

ًا : إنالمجاز ومن ّد ذا كـان إذا الشكيمـة لشديـد فلن حـ
 .وعارضـة

 .شأكيمـة ذو وصأقـر

هـوى مـا إذا شأكيمة ذي من بَّالذقان : ضواربالراعي قـال
ّيار ابَّـن : أنـاوقال المتوقد كالنيزك قـد الشـراك إن شأكيمه على س

 .وعزيمته وشأدته حده من سيار عليه كان ما على أي أديمـه مـن

حمراء ابَّن أصأاب حيـة ناب واتقوا عليكم : فأبَّقواجرير وقال
ّدها شأكيمها العجان  .وشأدتها ح

 .عراها وهي بَّشكيمها القدر وارفع

ًا : وكانتالراعي قال بَّين صأّل إذا لحمهـا يقسم أن جدير
أصألهـا إلـى الستعـارة فـي إيماضهـم مـن وهـذا شأكيمهـا الملجمين

كمـا بَّالصليـل الشكيم ووصأف ملجمين للقـدر المزاوليـن جعـل حيـث
 .إلجامهـا عنـد الدابَّـة شأكيـم يصـل

خير وما تلجموه حتى أعطُوه " أي " اشأكموه الحديـث وفـي
بَّوافدة تشكميـه لـم لوامق : أويتكثير وقال للشكم كان إذا معروف

 .ومشاكهة مشابَّهة بَّينهما ه ك ش بَّالزناد تلذع

 .: قاربفلن أبَّا وشأاكه
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شأكايتي وبَّلغته وتشكيت واشأتكيـت إليـه شأكـوتا و ك ش
 .وشأكاتي وشأكوتي وشأكواي

وهي غام أو مرض : شأكيتيفتقول تشكو : ممشأكيتك وما
فشكوتـه : أشأكانيويقال للمرمّي اسم أنها كما للمشكو اسم كالرمية

والثاني إليهـا وإلجـاء الشكايـة علـى حمـل الـأول فأشأكانـي وشأكوتـه
 .لها إزالة

ل وأمهم يشبعون ل ذرية فأشأكني إليـك : أشأكـوجرير قال
نشكيها أننا لو وتشتكي تثنيهـا أو بَّالعناق : تمدآخر وقال تشعب
 .بَّالطُلبة والسعاف الطُلب إلى الحواج بَّمعنى أطلبته ونحوه

ًا إليه وشأكوتا مـا منـه لـي أخـذ أي منـه فأشأكانـي فلن
 .بَّـه أرضانـي

ّكيت  .نفسه : طيبتفلن شأاكَي وشأ

 .فعول أو فعيل مشكو أو : شأاكشأكي وفلن

 .صأغير سقاء وهي وشأكوة ركوة معه ورأيت

 .نافذ غاير الحائط في طويق وهي مشكاة في مصباح وكأنه

 .: زانيةشألفة امرأة ف ل ش

 .مولعبها للحلوة : محبشأولقي رجل ق ل ش

 .ضحك إذا فاه : يفتحمحليق مشليق وفلن

 .النعم شألل وهو النعم يشل جاء ل ل ش

ً وذهبوا  .: متفرقينشألل

ً قطُينه قريش حجت والذي : أماالرمة ذو قال كـل ومولى شألل
ً يده وشألت وهالـك بَّـاٍق  .يداك تشلل ول شألل
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أبَّا يداك تشلل فل صأـدق قتـال أمس قاتلت : لقدالحطُيئة قال
 .تكلل ول تشلل : لويقال الربَّاب

 .: جلهشأليله الفرس على وألقى

 .تحتها يلبس ثوب وهو الدرع تحت الشليل ولبس

شأليل في يعدو جاء إذا سحابَّـة من خارج هلل : تقولدريد قال
فيـه عـارض لهـا أشألـة ذاتا شأهبـاء بَّهـا : وجئنـاأوس وقال وقونس
 .بَّتتابَّع : قطُرهالماء وشألشل تلمع السنـة

 .الظلم يشل : الصبحالمجاز ومن

الحصان كنكاصأية ضوء يشلـه الظلم منهزم : والليلوقال
 .تعالى الله أشأله وقد بَّصرها : ذهبشألء وعين الشأقر

 .يذهب ل غايره أو سواد : أثرشألل ثوبَّك وفي

 .أشألئها من بَّشلو إئتني و ل ش

 .: دعوتاللحلب والشاة للصيد الكلب وأشأليت

ولـم اللجام بَّأشألء فقمنا قعبي ومسحت عنزي : أشأليتقال
من أشألء : بَّقيتالمجاز ومن يحـرق لـم ناضر بَّاٍن غاصن إلى نقـد
 .: بَّقاياتميم

 .: استنقذهواستشله فاشأتله وأدركه

 ". العداء     بَّي     تشمت     فل " العدو بَّه وأشأمت بَّه شأمت تا م ش

وبَّاتا الشوامت بَّه تشمت شأديدة : بَّليلةالشوامت بَّليلة وبَّاتا
 .بَّه يشمت من أحب : كماالشوامت طوع

من الشوامت طوع له فباتا كلب صأوتا من : فارتاعالنابَّغة قال
 .العاطس وشأمت صأرد ومن خوف
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ًامشمت وملك  .: محي

عن الحباء سجوف فتنجلي يبدو حين ليلى ابَّن : كأنكثير قال
 .: قائمًةشأامتة له تعالى الله ترك ول مشمت مهيب

ًا بَّاتا : بَّأنهالنابَّغة قول وفسر  .لقوائمه طوع

 .بَّأنفه شأمخ خ م ش

 .وشأمخ شأوامخ وجبال شأامخ وجبل

في ذراهن خندف شأم من الطواد شأمخ : نرىولبعضهم
 .أذياله شأمر ر م ش تغرق بَّحرك ضحضاح

 .للعمل وتشمر

 .: ذهبوانشمر البئر ماء ونزف

 .السنـان بَّأسنـاخ : لزقةمنشمرة ولثة

ًا خاف أي شأمر شأـر إلـى الخـوف وأجـاءه الخوف فرده شأر
 .منه شأر إلى

يفري الشمـر بَّالشـر أيقـن قـد : والهقلحنظلة بَّن طلق قال
:المجاز ومن والحضر الطُيران بَّين يدف والصحـر الخبـار في بَّهن

 .شأمـري : رجلومنه أذياله له وشأمر للمر شأمر

 .: أرسلـهالشـيء هـذا وشأمـر

 .: أرسلتهالسهم وشأمرتا

الملح وشأمر الغالـي شأّمـره المريخ سطُع : كماالشماخ قال
 .السفينة

 .: جادمشمر ونجاء
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النجاء إل وزر ول هوادة ل أل جرم أخو : وقـالالنمر قال
وترجو الله ترجو مزممة خوص على : مشمرينالنابَّغة وقال المشمر

 .: جادينمشمرين الرزاق والطُعما البر

 .ساقها عن وشأمرتا الحرب وشأمرتا

كفاها عرتها الناس يخاف عوان حرب شأمرتا ما : إذابَّشر قال
 .: صأرمهالنخل وشأمر

 .: أرسلهالصقر وشأمر

 .منه فاشأمأز كذا له قلت

وأقمرتا اليام أشأمست وقد ومشمس شأامس يوم س م ش
 .الحربَّاء : وتشمسالليالي

ًا حربَّائها يدي : كـأنالرمة ذو قال يستغفـر مذنب يدا متشمس
شأمست وقد تستقر تكاد : لشأمس وخيل شأموس ودابَّة تائـب اللـه

ًا  .شأماس

رءوسهم بَّعض من وهو النصارى شأمامسة من سماس وكأنه
 .البيعة ويلزم رأسه وسط يحلق

 .الخلق شأموس : رجلالمجاز ومن

 .يوقع وكاد عداوته أبَّدى إذا فلن لي شأمس وقد

ًا الناس وأعظم لهم يستقاد حتى العداوة : شأمسقال إذا أحلم
 .: نزقهشأمصه ص م ش قدروا

 .بَّالقنا تشمص والخيل

في الرجل : شأمطوقالوا شأمطُاء وامرأة أشأمط رجل ط م ش
 .: شأيباءيقال ول : شأمطُاءيقال رأسها في المرأة وشأمط لحيته

 .: خلطواللبن الماء بَّين وشأمط
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 .بَّحرامه حلله : خلطماله وشأمط

 .فلن أبَّاعر إلى عرك أبَّا تشمط أن وإياك

 .وبَّياض سواد : فيهاالذنابَّي لشميط وإنه

 .التابَّل أي والكسر بَّالفتح الشمط بَّرمته في وطرح

 .بَّشمطُها الشاة تسع قدر وهذه

ًاشأماطيط الخيل وجاءتا  .: فرق

 .الصبح وهو الشميط : طلعالمجاز ومن

الليل آخر يتلى شأميط بَّها تفه لم حاجة عن : وأعجلهاقال
الفنون في خوضوا أي : أشأمطُوالصأحابَّه عمرو أبَّو يقول وكان ساطع

 .ديث في ومرة فقه في ومرة نحو في مرة

 .الشموع وبَّالفتاة والشموع بَّالسرج جاؤا ع م ش

 .نوره : سطُعالسراج وأشأمع

 .طروب : مزاحةشأموع وفتاة

ًا فلن وشأمع  .شأموع

 .مشمعة وفيه

أو طعام من بَّجهدي وأثني بَّمشمعة : سأبَّدؤهمالهذلي قال
 .جاد أم أنت أشأامع :ويقال بَّساط

ًا : فلبثنحمرا يصف ذؤيب أبَّو وقال فيجد بَّروضة يعتلجن حن
ًا  .أحمق بَّيا لينادي إل الشمقمق خلق ما ويشمع العلج في حين

ً الخير وشأملهم شأامل خير هو ل م ش مشمول وأنا شأمول
 .شأملهم تعالى الله وجمع تعالى الله بَّنعمة
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 .الشمائل كريم وهو

 .خلقي : منشأمالي من ذلك وما

ّدلوها شأمائل منهم أنكرتا وقد قومي : هملبيد قال شأمالي من بَّ
 .تشمل الريح وشأملت بَّشمالي أعمل أن شأمالي من : ليسوتقول

ذاتا : بَّاردةمشمولة وليلة الشمال : تضربَّهمشمول وغادير
 .شأمال

على فغدتا بَّها نزلت مشمولة ليلة في : ولرفقةالنمر قال
 .الشمال في : دخلناوأشأملنا أسآرها

 .بَّثوبَّه واشأتمل شأملته في والتف

 .بَّالكسر الشملة حسن وهو

كله جسده على الثوب يدير أن وهو الصماء الشملة بَّه واشأتمل
 .يده منه يخرج ل

البَّل بَّهذاك تروى ل سعد يا مشتمل وسعد سعد : أوردهاقال
 .الولد على مشتملة والرحم

 .الشمول وسقاه

 .الشمال كعصفة عصفة لها التي : هيالصأمعي قال

 .بَّثوبَّه الرجل عليه يشتمل صأغير سيف وهو بَّالمشمل وضربَّه

 .كالقطُيفة مخمل : كساءمشملة وعليه

: بَّقاياوشأماليل شأمل إل الرطب من النخلة على بَّقي وما
 .متفرقة

 .داهية على مشتمل : هوالمجاز ومن

 .مرضية وسير جميلة أخلق على واشأتماله حاله من وعجبت
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 .بَّنفسه : وقاهعليه واشأتمل

عليك اشأتملت شأئت : إنالزبَّير بَّن للمنذر زياد بَّن الله عبيد قال
 .نفسك دون نفسي كانت ثم

 .: طيبهاالخلئق مشمول ورجل

ًا أعش لم : كأنقال ً أند ولم لذة بَّصهباء يوم خلئقه مشمول
 .أدع ولم مثلي

ّيبةمشمولة وخمر  .الطُعم : ط

ًوى  .السحاب تفرق الشمال لن الحبة بَّين : مفرقةمشمولٌة ون

ًا : جرتازهير قال ًوى أجيزي لها فقلت سنح فمتى مشمولًة ن
 .الشؤم طير أي الشمال طير له وزجرتا اللقاء

ّي حرجة بَّن الحارث قال لهم أكن لم أنني وجدي : وهونالفزار
ًا الريش ينتف شأمال غاراب غاريب : أطعتخويلد بَّن شأتيم وقال حاتم

بَّن حذيفة بَّن معاوية أراد الحلوقا المواسي بَّحد ينحي الشمال إبَّط
 .بَّه تشأم بَّدر

على الظلم ضم بَّها وتكنى الشمس كنية وهي شأملة أم وأدفأتنا
تمتعت م م ش منسكب الدلو نشاص من ورائح شأملته الوحشّي
 .بَّشميمه

 .الريحان وأشأممته الخيل تتشام كما تتشأم والرواح

 .شأم ونساء ورجال شأماء وامرأة أشأم ورجل

 .: ارتفاعشأمم عرنينه وفي

 .شأمام من أبَّذخ وهو

 .وناوشأناهم العدو وشأاممنا : دانيته: شأاممتهالمجاز ومن
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ًا وشأامم  .عنده ما : انظرفلن

 .ناولنيها مكان يدك : أشأممنيللوالي ويقال

:أنفه مشم ومعناه يريده ل مشم هو فإذا كذا عليه وعرضت
 .بَّه شأامخ رافعه

بَّالنقا أسفت رياح دونه والهضب البون بَّاب بَّين : جرىوقال
 .وتشمه تسفه كأنها النقا أدنت أي وأشأمت

 .وشأمم وزمم أمم من ورأيته

يرمونها خضراء تتبعها شأهران بَّني رجال : ولتداود أبَّو قال
 .الرأس : طويلأشأم وجبل شأمم من بَّالليل

ًا شأنأة شأنئته أ ن ش لشانئك أبَّا ول شأانيء عدو وهو وشأنآن
 .يشنؤك من ومشنوء

فيه يستوي مصدر المنظر : للقبيحالخلق ومشنأ مشنأ وهو
 .وغايره الواحد

 .شأيء كل من : يتقززشأنوءة ورجل

ًا فيه أرجع فل هذا لك وشأنئت حقك : شأنئتالمجاز ومن إذا أبَّد
منعه أحبه إذا لنه أخيك حق : أبَّغضقولهم من وهو بَّه نفسه له طابَّت

 .أعطُاه أبَّغضه وإذا

 .وبَّرده وصأفاؤه رقته وهو شأنب وفيه أشأنب ثغر ب ن ش

 .: إمليسيةشأنباء ورمانة

 .: بَّاردوشأانب شأنب ويوم : بَّرديومنا وشأنب

 .: تقبضوتشنج شأنج ج ن ش

 .وتشنيج تشنج أعضائه وفي
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 .وجهه وشأنج

 .مشنج وقباء القباء الخياط وشأنج

 .وأشأد له أقوى وذلك النسا شأنج وفرس

له النسا شأنج الشوى عبل الشظى : سليمالقيس امرؤ قال
شأناعة وشأنع : قبيحشأنيع فعل ع ن ش الفال على مشرفاتا حجباتا

ًا يأتي وفلن أستشنع وأنا ًا أمور في ف ن ش هذا عليه وشأنعت شأنع
 .والقرطة الشنوف آذانهن

ًا له وشأنفت  .: أبَّغضتهشأنف

 .شأنف ورجل

 .: حلهوقطُره كلمه : شأنفالمجاز ومن

ًا بَّه يشد الذي عصامها وهو القربَّة شأناق حل ق ن ش فوه
ّدها :القربَّة واشأنق  .شأ

 .الفريضتين بَّين ما وهو والشأناق الشنق في زكاة ول

 .مقطُع : مشرحمشنق ولحم

ًا اللحم يشنق للقصاب وقل الجزور الجزار وشأنق ًا تشنيق  .حسن

 .بَّالزيت ويعمل : يقطُعمشنق وعجين

 .الدياتا أشأناق من وهو

رأسها بَّه جذب إذا الخطُام أو بَّالزمام الناقة : شأنقالمجاز ومن
 .مشنوق وبَّعير بَّالعنان الدابَّة يكبح كما ليكفها

ًا فمازال قصيدة الله عبيد بَّن طلحة وأنشد حتى ناقته شأانق
 .له كتبت

ّددتها إذا الدابَّة رأس وشأنقت  .مرتفع شأيء أو شأجرة إلى شأ
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 .البالية والشنة البالي كالشن شأيخ ن ن ش

ًا : صأبهالماء عليه وشأن الشنان في يبرد والماء  .مفرق

" ل يتشان ول يتفه " ل القرآن صأفة : فيالمجاز ومن وفي
 .وبَّينه بَّيني الثرى : يبستقول كما بَّينهما ما واستشن الشنة من يخلق

 .: هزلفلن واستشن

 .وتشنج الهرم من جلده وتشنن

 .المزوية جبهته : يرادبَّشنة فلن وجاء

 .: قديمةشأنة وقوس

ّنه وقوس زرق : معابَّلقال ّنه إل اليوم صأريخ ول شأ وأوقعوا ه
 .الغارة فيها فشنوا البلد في

خلله سواد يصدعه بَّياض وهو وشأهب شأهبة فيه ب ه ش
 .واشأتهب واشأهاب

واشأتهب هذا رأس بَّعدي شأاب جئتها لما الخنساء : قالتقال
 .سواده فذهب : بَّردأشأهب : نصلالمجاز ومن

 .: هاجالزرع واشأهاب

 .: الضياحالشهاب وسقاه

وغابراء وحمراء : بَّيضاءيقال كما شأهباء وسنة أشأهب وعام
 .السنة وشأهبتهم وظلماء وكهباء

 .الحديد : لشهبةشأهباء وكتيبة

 .بَّاردة ريح فيهما هبت إذا شأهباء وليلة أشأهب ويوم

 .الجيش شأهبان وهؤلء حرب شأهاب وفلن
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كل عمرو وشأهبان بَّمالك أتته داعيها عم : إذاالرمة ذو قال
 .جميلة حال منه وشأوهدتا وشأاهدته شأهدته صألدم شأوهاء

 .مشهود ومجلس

 .وشأهدائي شأهودي وهم الشأهاد رءوس على وكلمته

ًا أستشهده ول لي يشهد والله المشهد أهل من وهو كاذبَّ
كل     على     والله " فلن وأشأهدني عليه وشأهدتا بَّكذا وشأهدتا والمشاهد

من وهو الشهادة ورزق واستشهد شأهيداص " وقتل شأهيد     شأيء
ومشهد ومغيبة مشهدة يقال وقد مغيبة : خلفمشهد وامرأة الشهداء
 .ومغيب

كما مبذول وشأاهد مصون غاائب جرى أي وشأاهد غاائب وللفرس
 .وبَّذل : صأونله يقال

فيصليها تقصر ل لنها المغرب صألة وهي الشاهد صألة وصألينا
 .الشاهد يصليها كما الغائب

 .البقر معشي وهو الشاهد وطلع

 .المصلي وتشهد

فهو وشأهره وشأهره واشأتهر بَّه واشأتهر بَّكذا شأهر ر ه ش
 .ومشهر وشأهير مشهور

 .وتشاهروه بَّذلك واشأتهروه المشهر الغار : كناصأاةقال

 .المشهرة ولبس

 .الشهرتين عن ونهي

 .الناس على ورفعه : انتضاهسيفه وشأهر

 .: الهللالشهر وطلع
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الشهر يرى يستزيده ما الطُرف أجلي : فأصأبحالرمة ذو قال
غالب تنكبه غاابَّة رئبال الشأبال مشهر وما نحيل وهو الناس قبل

 .نلتق لم منذ أشأهرنا أترانا :أعرابَّّي وسمع الخوادر الليوث

 .والشهاري الشهرية يركب وهو

:والرمكة العتيق والفرس الرمكة : بَّينالشهري والبرذون
 .: العربَّيةوالحجر البرذونة

ًا : اشأتهرتاالمجاز ومن وجعلته وفضحته بَّه : استخففتفلن
 .شأهرة

مع ذهبت بَّعوارم شأهرة كليب بَّني : فلجعلنالخطُل قال
 .بَّقواف القفال

 .ورده نفس : إخراجوشأهيق زفير له ق ه ش

ً : ممتنعشأاهق وجبل  .طول

صأوتا له فسمع هاج إذا وصأاهل شأاهق ذو : فحلالمجاز ومن
 .جوفه من خارج

ًا وإن ّد إذا وصأاهل شأاهق لذو فلن  .غاضبه اشأت

 .إليه النظر فأدمت أعجبك إذا عليه عيني وشأهقت

أبَّرح لست أبَّيه لغير عزوته عليه عيني شأهقت : إذامزاحم قال
 .يعان ل حتى إليه الناظر لكسر هجين : هوأقول أي راقيا

:وتقول زرقة شأوادها : يشوبشأهلة عينه وفي العين أشأهل هو
 .العجوز وهي شأهله عينها في شأهله

 .شأهامة وفيه شأهم رجل م ه ش

 .نشيط : سريعشأهم : فرسالمجاز ومن

52



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

بَّالزعفران الندى غاداة كأنه الفؤاد مشهوم : وأصأفرطفيل وقال
ذكيه القلب مذعور القداح أول في لخروجه جعله القدح يريد مطُيب

 .اصأفّر الندى عليه وقع إذا

قوم من شأهوان ورجل وأشأهيته شأهو وقد شأهي طعام و ه ش
 .شأهاوي

 .كذا علّي وتشهى وتمنى

 .فأشأهاها امرأته عليه وتشهت

 .بَّالماء العسل شأاب ب و ش

 .عسل يشوبَّها خمر ريقتها وكأن

من تتخذ وحقق أسفاط وهي والمشاوب المشاجب ولهم
 .الخوص

الشوب : سقاهويقال بَّاللبن العسل أي بَّالروب الشوب وسقاه
شأوارك تعالى الله : أبَّدىقيل ومنه فتشور بَّه شأورتا ر و ش بَّالذوب

 .: الحياءقيل كما عورتك أي

 .ترى عروس : أشأوارالزبَّاء حديث وفي

 .للبيع : عرضتهاوشأورتها الدابَّة وشأرتا

كيف تعلم اختبرها أي مشوارها كيف تنظر : شأورهاويقال
 .سيرتها

 .المشوار حسن وفرس

صأادق البديهة غامر وغامه الغبار في الفرزدق : طاحجرير قال
 .العرض مكان وهو المشوار في واعرضه المشوار

 .واشأتاره العسل وشأار
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واشأتوروا وتشاوروا وشأاوره بَّالصواب عليه فأشأار واستشاره
 .أمورك في والمشورة بَّالمشورة وعليك

في والناس شأورى الخلفة عنه تعالى الله رضي عمر وترك
 .": متناجين نجوى     هم     وإذ : "تعالى كقوله شأورى ذلك

 .الشأاره حلو الشاره حسن ورجل

 .والشارة الصورة : حسنشأير صأير وفلن

 .السبابَّة وهي بَّالمشيرة إليه وأومأ

 .العثار كثير مشوار : الخطُبالمجاز ومن

طلبت كأنها بَّالصأابَّع إليها يشار لنه : سمنتإبَّله واستشارتا
 .الشأارة

 .مستشير وفحل

عن فثناها سما غادا إذا المستشير كالفنيق : غادتامقبل ابَّن قال
 .شأوس وقوم شأوساء وامرأة أشأوس رجل س و ش فأرقل سنان

ويضم عينه يصغر : أنوقيل العين بَّشق النظر وهو شأوس وفيه
 .تشاوس وقد الجفان

ًا : رأيتحجر بَّن أوس قال ّدريني يزيد ًا تشاوس بَّعينه ي رويد
 .الخطُوب بَّشوس فلن : بَّليالمجاز ومن تأمل من إنني

يشاوس كأنه يرى يكاد ل قليل الغور : بَّعيدمشاوس وصأرى
 .الوارد

ص و ش مشاوس صأًرى في دلوي : أدليتعمرو أبَّو وأنشد
ًا سوكها وهو أسنانك تشوص ل ومالك أسنانه شأاص  .عرض

 .الضلع في تتعقد ريح وهي شأوصأة وبَّفلن
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.واللوص الشوص من بَّالله وأعوذ

 4 الشين كتاب

ًا جرى ط و ش ًا شأوط  .وأشأواط

 .بَّشيء ليس أي الهباء وهو بَّاطل شأوط شأوطه وفلن

عليك أرسل اغاتاظ إذا : فلنوتقول نار من شأواظ كأنه
 .الشواظ

 .: هبابشأواظ بَّه : جملالمجاز ومن

 .: يجلوهيشوفه الحلي الصائغ شأاف ف و ش

 .وجهها تشوف والمرأة

 .لهم : تشرئبللرجال تشوف جارية وهذه : تزينتوتشوفت

 .الجبل أعالي من : أشأرفتالوعال وتشوفت

 .له : طمحأمره فلن وتشوف

وبَّرح واشأتقتك إليك واشأتقت وشأوقتني إليك شأقتني ق و ش
 .إليك أشأوقني وما الشأواق مني وبَّلغت الشوق بَّي

 .شأيق وقلب

 .بَّه : نطُتهالوتد إلى الطُنب : شأقتالمجاز ومن

 .ومشيكة وشأائكة وشأوكة شأاكة شأجرة ك و ش

:النخلة : وشأوكتتشاك رجلي وشأيكت شأوكة إصأبعه وشأاكت
 .الشوك عليه : جعلتالحائط وشأوكت شأوكها خرج

 .أوله خرج إذا مشوك وزرع الزرع : شأوكالمجاز ومن
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 .: أنبتالفرخ وشأوك

 .خروجه بَّدا إذا وتشوك وشأاك الجارية ذدي وشأوك

ًا هذي : أحببتقال نهدا وما ثدياها تشوك وما ماشأية وهي قديم
 .أنيابَّه : طلعتالبعير وشأوك

 .المس : خشنةشأوكاء وحلة

 .الحرب في شأوكة ولهم

 .شأوكة ذو وفلن

 .السلح شأاك وهو

 .الجم ": بَّالعدد والشجر بَّالشوك " جاؤا و

 .الشوكة ضربَّته : قدالحمرة ضربَّته لمن ويقال

ًا ضربَّت إذا العقرب إبَّرة وهي الشوكة لن ما أكثر فما إنسان
 .الحمرة منه تعتري

ًا يصف القطُامّي قال كأنما حتى الليل جليد في : سرىضيف
 .الشأنة شأبا وهي القنا شأوك وأصأابَّهم العقارب شأوك بَّالطراف تخزم

 .أذى مني يلحقك : لشأوكة مني تشوكك ول

تؤخذ بَّه يمشط الذي المشط وهي الكتان بَّشوكة ومشطُته
 .بَّها ويمشط سلء فيها فتغرز طينة

 .كفتيه إحدى : ارتفعتالميزان شأال ل و ش

إليك حديدته قفزتا ميزانهم في أبَّاك وضعت : وإذاالخطُل قال
شأؤل وهن شأائلة وهي للقاح ذنبها رفعت إذا الناقة وشأالت فشال

 .شأول وهن شأائل وهي لبنها ارتفع إذا وشأالت

 .بَّذنبها العقرب وشأالت
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 .النفخ أو الملء عند قوائمها : ارتفعتوالزق القربَّة وشأالت

 .: رفعهالحجر وأشأال

 .بَّضبعه وأشأال

 .بَّذنبها العقرب أي بَّشولتها الشوالة وضربَّته

 .بَّشوله ضرب شأوله : نصيحةبَّنصحه الضار الناصأح في وتقول

 .قبحت الوجوه وشأاهت شأوهاء وامرأة أشأوه رجل ه و ش

 .مشوه فهو تعالى الله وشأهه

 .بَّعين تصبني : لعلّي تشوه ول

 .والبعير الشويهة رب وهو

 .مأبَّلة مشاهة وأرض

 .رأسي : جلدةشأواتي منه فاقشعرتا كذا سمعت ي و ش

ًا جللت قد ماله فتيلة : قالتقال الصيد ورمي شأواته شأيب
 .بَّمقتل ليس وما شأواه أصأاب إذا فأشأواه

: أطعمتهمأصأحابَّي وأشأويت لنفسي واشأتويته اللحم وشأويت
 .شأواء

 .المال رذال وهو الشوى من : أعطُانيالمجاز ومن

ًوى ذلك : كّل: ويقالقال  .حقير هو أي ديني سلم ما شأ

ًا أحدثن اليام إذا : وكنتقال ًوى أقول هالك يصبن لم ما شأ
ًوى أبَّق أي عشائه من فأشأوى فلن وتعّشى صأميمي  .منه شأ

 .يسيرة : بَّقيةشأواية إل الشاء من بَّقي وما
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تشوى ل أي لها بَّقيا ل أي لها شأوى ل التي الخطُة : القتلويقال
 .تبقى ول

ظهر عن زل إذا لها شأوى ل التي القول من : فإنالهذلي وقال
 .شأيء غاير ورأى شأيء ل في أنت أ ي ش انفلتها اللسان

ًا عنه وتأخرتا ً تأخرا أي شأيئ  .قليل

 .الشيء على التلهف : فيمالي شأيء : ياالكسائي وروى

والتقليب عليه الزمان مر يفنه يعمر من مالي شأيء : ياوأنشد
الروع ليوم داع يدعوهم حين هم ما شأيء : يامسعود بَّن زهير وقال

ًا قبح كل من فيه كأن الخلق مختلف :مشيأ وغالم مكروب  .شأيئ

 .خلقه تعالى الله وشأيأ

 .شأئت : إذاقيامه أرادوا لمن ويقولون

شأيبة وشأاب والمشيب الشيب فيه وبَّدا وأشأابَّه الحزن شأيبه
 .شأيب وقوم أشأيب ورجل

 .شأائب وشأيب

ًا يطُلبن : عجائزقال ًا شأيئ ًا بَّالحناء يخضبن ذاهب ًا شأيب يقلن شأائب
 .الكام رءوس : شأابَّتالمجاز ومن شأبائبا مرة كنا

ًا الجبال ورأيت  .والثلج الصقيع بَّياض : يريدشأيب

 .قماح شأهرا وهما الشتاء : لشهريوملحان شأيبان وذهب

هدائها ليلة الزوج نفسها على غالبها " إذا شأيباء بَّليلة " بَّاتت و
 .الذوائب منه تشيب شأديد بَّأمر دهيت كأنها

 .حذر : جادوشأيح ومشيح مشايح رجل ح ي ش
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اليوم قبل وشأايحت أمامهم اعتقنقت ثم تبعتهم ذؤيب أبَّو قال
شأياح أيما منه شأايحن ربَّاح من الرز سمعت : إذاوقال شأيح إنك

 .حذر :وشأايح منه : أشأاحويقال

ّدوشأايح المر في وأشأاح  .: ج

ًابَّوجهه فأشأاح وكلمته َا أطاعت : قب ًا راعي شأاخ خ ي ش مشيح
ًا وشأيخ شأيخوخة شأيوخ وهم : عجوزشأيخة وهي شأيخ وهو تشييخ
" رقيقة حديث وفي وشأيخان ومشيوخاء ومشايخ ومشيخة وأشأياخ
 ". قريش شأيخان

يعصمون هم إنهم حمز يا الشيخان تصرمي : فلالمفضل وأنشد
دارم آل من الشيخان بَّه لي : بَّنيوقال الوغاى ذي اليوم في الناس

ًا المجرة عند يرى بَّناء ومن الكرم شأيخه من : ورثالمجاز ومن عالي
 .آبَّائه : منأشأياخه

ّيد مشيد وقصر : رفعهوشأيده وأشأاده القصر شأاد د ي ش ومش
 .بَّالمعنيين والمشيد الجص وهو بَّالشيد المعمول المشيد :وقيل

: أفشىعليه وأشأاد عليه بَّالثناء : رفعهبَّذكره : أشأادالمجاز ومن
ًا عليه ًا عليه : أشأادويقال مكروه  .وبَّقبيح قبيح

الله شأانه بَّها يشينه عورة مسلم على أشأاد " من الحديث وفي
ًا داهية أّن أتاني يوم بَّها تعالى وأشأاد هشام خطُل على بَّها أشأاد نآد
 .: رفعهوبَّصوته صأوته

 .: عرفهابَّالضالة وأشأاد

وجفان منها يعمل سوداء خشبة وهو الشيز من مشط ز ي ش
 .منه تعمل شأجر وهي الشيزى من

رأس في ويضرب سنانه ويروى الشيزى يمل : فتىالشماخ قال
أردأ وهو والشيصاء الشيص إل عندهم ما ص ي ش المدجج الكمّي
 .النخلة أشأاصأت وقد وشأيصاءة شأيصة والواحدة التمر
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ولم بَّعضه وأحرق دخنه إذا الشّي في اللحم شأيط ط ي ش
 .وتشيط الشاوي لحم وشأاط ينضجه

 .بَّطُل إذا دمه : شأاطالمجاز ومن

السلطُان وأشأاط البطُل أرماحنا على يشيط : وقدالعشى قال
 .أهدره :دمه

 .الجزور لحم وأشأاطوا

ًا : ذهبالجزور لحم وشأاط وقسموه بَّضعوه إذا يبق لم مقسم
 .الجزور لحم يشاط كما فلن : أشأيطويقال شأيء منه

 .النبت الصقيع وشأيط

 .: أحرقهالجرح الدواء وشأيط

 .وهلك الجماع كثرة من : نحلالهبة من فلن وتشيط

ًا واستشاط  .غاضب

 .: استقتلالحرب في واستشاط

فيها القوم رءوس وغال كلهم المستشيطُين دماء : أشأاطقال
من وهو سمنها يسرع أي السمن فيها : يطُيرمشياط وناقة وسلسلوا

 .النار لسان يسكن حتى بَّالشواء يصبر ل وعجلته المشيط إسراع

 .رحيله يوم شأيعته ع ي ش

 .عليه : تابَّعتككذا على وشأايعتك

 .وأشأياعه وشأيعه شأيعته وهم المر على وتشايعوا

 .بَّعده : ولدأخيه شأيع الغلم وهذا

ًا وآتيك  .شأيعه أو غاد
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ًا الخليط : قالقال عنده وأقمت تشيعنا أفل شأيعه أو تصدعنا غاد
ًا  .شأهر شأيع أو شأهر

 .ذلك شأيع أو رجل مائة معه وكان

 .شأيعه أو كذا موضع ونزلوا

 .صأاحبه وأشأاعه والسر الحديث وشأاع

 .مذياع مشياع ورجل

 .: تفرقفيه فتشيع الماء في اللبن من قطُرة وقطُرتا

 .بَّه وأشأاعت بَّولها الناقة وأشأاعت

 .: متفرقةشأوائع الخيل وجاءتا

 .البَّل وتشايعت

 .ومشاع شأائع الدار في سهم وله

:الراعي لمنفاخ قيل ومنه بَّها : صأاحبَّها وشأايع بَّالبَّل وشأيع
 .الشياع

 .بَّهم : نادىالهدى فأبَّصروا الدليل بَّهم وشأايع

 .الستة بَّصوم رمضان شأهر : شأيعناالمجاز ومن

 .بَّالحطُب النار وشأيعت

ًا وأعطُني ًاتقول كما شأياع  .وتشب بَّه تشيع : لما: شأبابَّ

ّوهبَّهذا هذا وشأيع  .بَّه : ق

الصهب تشيعه نص بَّنا الفلة أجواز يقطُع : إليكالراعي قال
كل يركب بَّما قلبه شأيع وقد : للشجاعالقلب مشيع ورجل المراسيل

 .هول
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 .الشيب رأسه في وشأاع

 .السلم وشأاعكم بَّالسلم تعالى الله وشأاعكم

وقال السلم شأاعكم الظل بَّرود عرق ذاتا في نخلة يا : ألقال
شأيعه وقد منور بَّقاع ريحان أسرة قبورهم وزانت حمد فشاعهم :لبيد

 .النار تشيع كما وضرمه : استخفهالغضب

 .: عجولمشيع ورجل

 .شأيما السحاب فرع في شأيم وقد مشيم بَّرق م ي ش

 .وقربَّته : سللتهالسيف وشأمت

 .شأيماء وامرأة شأامة : بَّهأشأيم ورجل

شأيمه عن بَّمفطُوم : ليسوتقول والشيم الشيمة حسن وهو
 .المشيمه في عليها مفطُور

 .وخالطُه فيه : دخلالقصب الحرق وتشيم

مثقب ضرام تشيمه غااب وميضه كأن بَّرق ل أفمنك ساعدة قال
وهن أفرخه شأام أمسى الهيق إذا : حتىالرمة ذي : قولالمجاز ومن

ًا مؤيس ل ّدرالبلدين بَّين ما وشأم كثب ول نأي  .: ق

 .بَّينهما كم وانظر

ًا وإن أنه يعني فقر من إليه أنظر ل أي أشأيمه ول لموسر فلن
 .عنه غانّي

 .: خالطُهالشيب وتشيمه

 .بَّيضاء ول سوداء : ناقةزهراء ول شأامة وماله

ًا وصأاروا  .الجسد في الشام تفرق : متفرقينالبلد في شأام
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ًا فصيرتهم اللهيم أم : أتتقال ًا أحاديث ن ي ش البلد في وشأام
 .الشوائن من شأائنة وهذه شأائن فعل هو

 .زين ووجهي شأين ووجهك

 ي ي ش

 الصاد كتاب 

 1 الصاد كتاب 

الديك وضربَّه يفقح ولما عينيه : حركالجرو صأأصأأ أ ص أ ص
 .ساقه في مخلبه وهي بَّالصئصئة

ّنة  .قرونها وهي البقر كصياصأي وأس

جز بَّعد أطلقوهم ثم صأياصأيهم من مصفدين : استنزلوهموتقول
 .حصونهم من أي نواصأيهم

وأصأله البسر حشف وهو والصيصاء الشيصاء إل عندهم وما
 .الهمز

 .وصأأصأأتم : فحقناالمجاز ومن

 .صأئبان كأنهم صأبيان معه ب أ ص

 .رأسه صأئب وقد

 .والصابَّئة الصابَّئين من وهو دين إلى دين من صأبأ أ ب ص

 .: طلعالنجم وصأبأ البعير ناب وصأبأ

 .: هجمتالقوم على وصأبأتا

هجرانها على صأيأتا توانني لم خلة ما إذا : وكنت: وقالوقال
 .فانصب الماء صأب ب ب ص حافل غاير
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 .والدم العرق وتصبب

ًا : وحالفتمبَّشر قال والدماء هذا لوشأكان دماءكم هراقوا قوم
:وتصابَّبته الماء واصأطُببت وصأبة صأبابَّة إل الناء في بَّقي وما تصبب
 .صأبابَّته شأربَّت

ّبلنكثير قال يصطُببن الروايا مزاد واقف والجيش بَّالبزواء : يق
 .الحدور وهو أصأباب وفي صأبب في ومشوا فضالها

صأعد ذي بَّلد : بَّل" وقال صأبب في يمشي " كأنما الحديث وفي
 .بَّه صأبة وهي : كلفبَّها صأب وهو صأبابًَّة إليه وصأب وأصأباب

 .أقله إل : ذهبوالحر الليل وتصبصب

 .الدم العرق صأبيب وجرى

ًا ووردنا  .العصفر صأبيب كأنه آجن

ًا الغزر الدموع بَّعد من : يبكونقال ً دم العصفر كصبيب سجال
ًا مائًة وأخذ صأب من كوكب عليه صأب ًا : نقيضفصب : هووقيل فصاعد
 .مثله

وهي والغنم الخيل من وصأبة الدراهم من صأبًة عنده ورأيت
 .القطُعة

مذود وأبَّيض نبع من وصأفراء أسهم صأبة غاير جهازي : قليلوقال
 .الكرى صأبابَّاتا وتحّسوا

 .الخير إلى يصب وهو

 .عليه وصأببتها لبسها إذا درعه عليه وصأب

 .عذاب سوط عليه وصأب صأاعقة عليه تعالى الله وصأب

 .الملدوغ على والحية الصيد على البازي وانصب
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 .عليه نفسه وصأب

 .الغنم على الذئب وصأب

بَّن السمهري وقال أجدله عليه صأب القطُا : مرالنجم أبَّو قال
ًا كنت لقد أصأابَّني ما سرها عكل كان : لئنالعكلّي أسد ما على مصبوبَّ

ًا وكنت منهم أسرق كنت لقد سجني سرهم إن أي يريبها مصبوبَّ
ًا  .ذلك على محثوث

 .: قيدهالقيد في رجله وصأب

إل القدر مع مجاشأع حديد في رجلي صأب : وماالفرزدق قال
 .صأبابَّاتا وإل صأبابَّة إل العيش من أدرك ولم أريدها لي حاجة

ًا عفاء من علّي أعّز بَّعدهم المعيشة تصابَّبت لقوم أي تغير
ّد فقدهم  .الشيب من علّي أشأ

ًا أتيته ح ب ص أصأبوحة وآتيه كذا يوم وصأبيحة صأباح وذا صأباح
خامسة وصأبح خامسة لصبح وأتانا مساء صأباح وآتيه وأمسيته يوم كل

 .كذا يفعل وأصأبح

تعالى الله وصأبحك وأمسيه أصأبحه وأنا الصأباح فالق وهو
: نومةوالصبحة الصبحة وينام يتصبح وفلن المير تصبيح في والناس
 .الضحى

 .الصبوح وشأرب

 .غابقان صأبحان وهو واغاتبق واصأطُبح وغابقته وصأبحته

 .تصابَّيحهم الضيوف إلى وقرب : غاداءناتصبيحنا وقرب

ًا " وكان المبعث حديث وفي وكان طالب أبَّي حجر في يتيم
وقد صأبيح " ووجه ويكف فيختلسون تصبيحهم الصبيان إلى يقرب
 .صأباحة صأبح

 .ويتحاسن يتصابَّح وفلن
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ًا لنا وأصأبح  .: أسرجهمصباح

 .بَّالسليط ويستصبح بَّالشموع يستصبح وفلن

: ذوله يقال قيل إلى تنسب سياط وهي الصأبحية عليه وصأبت
 .أصأبح

 .صأبح وأسود : أحمرأصأبح وأسد

 .الغارة وهو الصباح غاداة ولقيتهم الصباح يوم : هذاالمجاز ومن

ً القائل أيها بَّل الحق فلن وصأبحني نادى فمن أصأبح أقذعا قول
ًا إذا القوم أصأبح وقد استيقظ أي : أصأبحللنائم يقال كما أسمعا تميم

 .الليل جوف في وذلك استيقظوا

 .وجهه في تزهر المصابَّيح ورأيت

عليه بَّاتت ناشأط : كأخنسبَّشر " وقال ليل " أصأبح مثل وفي
صأريمته عن تجلى حتى ليل أصأبح يقول فباتا جهام فيها ليلة بَّحربَّة

 .مجازان الوحشّي وخطُاب الليل مخاطبة الظلم

 .أكره ما على صأبرتا ر ب ص

:القوم صأبير وهو مصابَّرة كذا على وصأابَّرته أحب عما وصأبرتا
صأبور وهو الصبر من أمر والصبر أمورهم في ومعهم لهم يصبر للذي

 .ومتصبر ومصطُبر

 .: حبستهاكذا على نفسي وصأبرتا

 .يحبسني أي حاجتي عن ليصبرني وإنه

ّد إذا الشيء واستصبر والقطُعة : الصبرللجمد قيل ومنه اشأت
 .صأبرة :منه

 .الموتا على المحبوسة : البهيمةالمصبورة عن ونهي
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 .الخصاء وهو الروح بَّبذي صأبر عن ونهى

ٍر قتل وهو صأبر فقد حلف أو لقتل حبس من وكل ويمين صأب
ٍر  .صأب

 .بَّفلن وصأبرتا

 .صأبير بَّه وأنا بَّه كفلت

الدهر عليك الشباب : ليسصأبار وأم صأبور أم في ووقعوا
ًا ًا تعود حتى مرتجع  .: اقتصصتمنه واصأطُبرتا صأبار أم كثيب

" وأصأبرني فليصطُبر لعّمار يدي " هذه عثمان حديث وفي
 .أقّصني :القاضي

 .أصأباره إلى المكيال ومل

 .: حروفهاأصأبارها إلى الكأس وأدهق

إلى تملؤها وطفاء بَّديمة الشتي وبَّاكرها : غاربَّتالنمر وقال
 .بَّأصأباره وخذه أصأبارها

 .: كلهابَّأصأبارها وشأربَّها

 .أعلها " أي الجنة صأبر المنتهى : " سدرةالحديث وفي

 .وصأبر طعام من صأبرة وعنده

 .مصبر يديه بَّين والمال

 .الطُعام تحت تبسط التي الرقاقة وهو الخون صأبير وأكلوا

يشرب حديد أو صأفر من الداوة قصبة وهو الصنبور من وشأرب
 .منها

ًا وإن تبقى النخلة وأصأله أخ ول له ولد ل : فردلصنبور فلن
 .أصألها ويدق منفردة
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 .القسم جهد حلفته إذا يمينه : صأبرتاالمجاز ومن

 .مصبورة ويمين

صأابَّر وهو البرد يضره ل شأجر وهذا البرد على تصبر ل ويدي
 .عليه

 ". الرض من الضرب على أصأبر " هو و

 .دلك ما أي علينا صأبعك ما ع ب ص

ًا بَّإصأبعه إليه : أشأارأخيه وعلى بَّأخيه وصأبع  .مغتابَّ

ًا ماله على له : إنالمجاز ومن ما وصأبع  .إصأبع

ًا فلن بَّني نعم على ورأيت بَّالصأابَّع إليها يشار أي لهم إصأبع
 .فيها أثرهم وحسن وسمنها لحسنها

ًا عليه الله يبسط : منلبيد وقال أولعا بَّأي والشر بَّالخير إصأبع
ًا منه له يمل ًا ذنوبَّ من إصأبعين بَّين العبد قلب " إن الحديث وفي مترع

وأدركته الشيطُان : صأبعهوليته في يتكبر لمن ويقال " الرحمن أصأابَّع
 .الشيطُان أصأابَّع

 .بَّه يصبغ ما وهو وصأبغ حسن بَّصباغ الثوب صأبغ غ ب ص

يكون أو الذنب طرف يبيض أن وهو صأبغاء وعنز أصأبغ وطائر
 .الجسد لون يخالف لون على

فيه يغمس الخبز لن الخل والصباغ الصبغ : نعمالمجاز ومن
 .بَّه ويتلون

 .بَّكذا واصأطُبغ

 .مائدته على الصأبغة وكثرتا

 .العلم من وبَّفن بَّالعمل يده وصأبغ
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" صأبغة     الله     من     أحسن     ومن     الله     صأبغة " تعالى الله وقال
 .فيه وتمكن دينه حسن إذا الدين في فلن وتصبغ

 .: لونتتقول كما وصأبغت الرطبة وذنبت

 .: غاستهاالماء في مشافرها البَّل وصأبغت

 .فيه يدي وصأبغت

 .فّي قولهم بَّإساءة عندك : غايرونيعينك في صأبغوني : وقدقال

ًا بَّالنجاة وانزل الشر : دعقال الشر في يصبغك لم أنت إذا تحرز
أي دابَّغ أنت ما دبَّغ فجود عليك قناعه أرخى الشر ما إذا ولكن صأابَّغ

 .غاامس يغمسك ولم مدخل فيه يدخلك لم إذا

أنه ومعناه الفزع من الذنب لثق أي أصأبغ وهو : انفلتويقال
ًا أحدث لذلك أصأبغ فهو جسده يخالف بَّلون ذنبه الحدث فصبغ فزع

 .أصأبغ : طائرقولهم من

ًا إليه صأبوتا و ب ص  .إليه صأبوة وبَّي صأبو

 .الفتوة جهلة وهي صأبوة فلن وفي

ّباه الهوى وأصأباه  .وتص

ً كلمت : ولوالرمة ذو قال أعلى من تصباه عماية في مستوعل
 .الشيخ وتصابَّى قيلها عماية

 .صأباه في ورأيته

: كثرالمرأة أصأبت وقد وصأبيان وأصأيبية وأصأبية صأغار صِأبية وله
 .مصبياتا ونساء ومصبية مصب وامرأة صأبيانها

 .وأماله : قلبهالشيء وصأابَّى
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جادا فقد دعه منهم وقائل بَّنيته صأابَّيت منهم : فقائلقال
 .إنشاده في يقمه لم إذا البيت هذا وصأابَّيت

 .وجهه على تجريه : لالكلم تصابَّي ومالك

وتقول المستقيم وجهه غاير على : قربَّهوسكينه سيفه وصأابَّي
إلّي مقبضه واجعل اقلبه أي سكينك : صأابالسكين يناولك لمن

 .بَّنصابَّه أخيك إلى ومل فصابَّه السكين ناولت : إذاوتقول

ًا : هبتالريح وصأبت  .وشأملت : جنبتكقولك صأب

وتجنب عليه تصبو وتقتاده متنه تعدل والريح له : وأوفتقال
 .الرواح صأبت الرواح صأبت إذا :وتقول

 .الصأباء وهبت

دوافن هوج الصأباء من رياح والبلى الدجن مع بَّمغناها : أذاعقال
 .إليه تحّن فكأنها البيت تستقبل لنها صأباص : سميتوقيل

اللؤلؤ كأنه منه تحبب ما وهي الجليد صأبيان : وقعتالمجاز ومن
 .قطُره صأغار وهي المطُر صأبيان انفض وغادوتا الصغار

وصأبيان : فأضحىوقال المطُر صأبيان ينفض غادا : ضارقال
ّدر جلده بَّضاحي جمان كأنه الصقيع ّدر يتح متنه فوق الصبا صأبيان تح

.: صأئبانوغايره الحصائل صأاحب ورواه مثقب جمان سلك في لح كما

ّياه واضطُرب ممايلي اللحيين طرفي في استدق ما وهما صأب
 .الذقن

عاري مكدم على قتودها كأن شأرواط كل : ترىالرمة ذو قال
إلى حمارتها بَّين ما وهو قدمه صأبي في وجع وبَّه صأائف الصبيين
 .الصأابَّع

 .ظبته دون ما وهو السيف بَّصبي ضربَّه
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ّدة الهام يزيل : بَّضربالهذلّي قال صأبّي ذي حسام بَّكل وقعه شأ
 .المور معالي إلى يصبو وفلن ورونق

 .الخير إلى لتصبو نفسه وإن إليها صأبوة وبَّه المكارم وأصأبته

وأصأحابَّي وصأحبتي صأحبى وهم وصأويحبي صأاحبي هو ب ح ص
فأحسن وصأحبه وصأحابَّة صأحبة وصأحبته وصأحباني وصأحابَّتي وصأحابَّي
ًا وصأاحبته صأحابَّته ًا صأحابَّ صأاحب خير وهما وتصاحبوا واصأطُحبوا كريم

ًا وأصأحبته صأدق صأاحب ووجدته ومصحوب  .واستصحبته فلن

:العين كتاب وفي شأيء وكل وعلم مال صأاحب : هوالمجاز ومن
 .: ذوهشأيء كّل وصأاحب

 .والرمح : السيفوصأاحباه وخرج

ًا واستصحبت  .لي كتابَّ

وامض صأحابَّتك تعالى الله وأحسن وصأاحبك تعالى الله وصأحبك
ًا ًا مصحوبَّ ًا بَّمعنى ومصاحب ّلم ًفى مس يصحبون     منا     هم     ول " ومنه معا

وما يتوقي : ماشأيء من يتصحب ما : فلنومنه ويحفظون ": يعافون
 .يستحي

ًا كان ومعناه ابَّنه بَّلغ إذا فلن وأصأحب  .صأاحب ذا فصار فرد

 .الطُحلب وهو صأاحب ذا صأار أي : طحلبالماء وأصأحب

صأحبته في دخل ومعناه له انقاد إذا والدابَّة الرجل له وأصأحب
ًا كان أن بَّعد ّوه بَّعد النقياد وهو صأاحب ذا صأار أو عنه نافر منه خل

 .أصأحب ثم : استصعبتقول

ًا قيد إذا إمر رثية بَّذي : ولستالقيس امرؤ قال ًا مستكره أصأحب
ًا جعلته ما بَّه فعلت أي مصحب فهو وأصأحبته .عني نافر غاير لي صأاحب

ًا وكان الطُاعة وأصأحبته  .منها خلو
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جعل أي يعطُن ولم شأعره عليه : تركبَّالفتح مصحب وأديم
ًا الشعر : أديمويقال أديمك وأصأحب الديم أصأحبت وقد له صأاحب

ولم لحاؤه : تركمصحب وعود يفارقه لم شأعره صأحبه أي مصحوب
 .يقشر

ًا : تباريكثير قال ًا حراجيج من معطُوف شأرائج كأنها عتاق
صأحاح وقوم وصأحاح صأحيح ورجل علته من صأّح مصحب القضب
 .وأصأّحة وأصأحاء

 ". مصحة " والسفر

وهم القوم أصأح وقد وماله أهله : صأحيحمصح صأحيح وهو
 .مصحون

الله " وأصأّحه مصح على عاهة ذو يوردّن " ل الحديث وفي
 .جسمك وصأّحح بَّدنك تعالى الله وأصأح وصأّححه تعالى

 .صأحاصأح وفي وصأحصحان الرض من صأحصح في وسرنا

 .شأهادته وصأحت حقه القاضي عند : صأّحالمجاز ومن

 .كذا فلن على لي وصأح

 .يقول ما أستصح وأنا قوله وصأح

الحق وهو الصحيح المذهب هو العدل أهل : مذهبوتقول
 .الصريح

 .صأحائح ول سدائد ل صأحاصأح ترهاتا المذاهب وسائر

الترهاتا إل بَّنجران مزارها بَّعد دهماء ذكره : ومامقبل ابَّن قال
بَّالترهاتا : " جاءومثله لها أصأل ل التي البَّاطيل وهي الصحاصأح
 .بَّالبَّاطيل : يأتيمصحصح " وفلن البسابَّس

ر ح ص المصحصح العريف ليلى في : ويلحاكالهذلي مليح قال
 .مصحرين ورأيتهم الصحراء إلى بَّرزوا :أصأحروا
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": بَّغير بَّحرة صأحرة " ولقيته بَّحرة صأحرة بَّالمر وأخبرني
 .سترة

ًاصأحيرة وسقوه  .احترق حتى سخن : حليب

 .صأحروه وقد صأهرته مثل الشمس وصأحرته

ولحمارك حمرة في غابرة وهي صأحرة وفيه أصأحر وحمار
 .شأديد : صأوتاصأحير

 .أمرك تصحر ول : أظهرهوأصأحره بَّالمر : أصأحرالمجاز ومن

 .قلبك في بَّما وأصأحر

 .التمرد بَّصحراء زوره وألقى

.عاد بَّن لقمان بَّنت " وهي صأحر ذنب إل ذنب " مالي مثل وفي

أو جلد من قطُعة وهي وصأحائف وصأحف صأحيفة معه ف ح ص
 .وصأحاف صأحفي وهو فيه يكتب قرطاس

 .مصحف لحانة وهو

 .الكلمة وصأحف

 .المصحف كورقة ووجهه

ّلبالراعي قال ّدين : تق  .أ واضح خطُهما - ن كالمصحفي خ

 .الذهب صأحاف من خير الكتب : صأحائفوتقول هر

 .المسلنطُحة : القصعةوالصحفة

 .بَّشرته وهي وجهك صأحيفة : صأنالمجاز ومن

ومستواه وسطُها ساحة وهو الدار صأحن في قعد ن ح ص
 .ومتسعه
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 .الفل وصأحون الفلة صأحن في وسرنا

 .مثله العراق بَّصحن وما

 .كالجام الجدار قصير عريض عس وهو الصحن في وسقاهم

 .والحصناء الصحناة وأطعمهم

 .وجنتيه صأحني على الدمع : جرىالمجاز ومن

:له يقال الذي الحافر جوف وهو الصحن واسع وفرس
 .السكرجة

ًا سكره من صأحا و ح ص  .سكره من أنا وأصأحيته وصأحوا صأحو

ًا القسر بَّعيد ألوي : وجدتنيقال الخمر نشواتا وأصأحى شأغب
مصح ويوم ويومنا يومنا وأصأحى مصحية والسماء السماء وأصأحت

 .بَّه يشرب الجام نحو وهي اللجين كمصحاة : ووجههصأحو يوم وهذا

: فيهوتقول سل إذا عشقه من العاشأق : صأحاالمجاز ومن
 .الغنم سكر من ومصحاة الهم كرب من مسلة

صأخب وقد الصأواتا اختلط وهو صأخب البيت في ب خ ص
 .وصأاخب صأخب فهو يصخب فلن

 .صأاخب هو إنما صأاحب هو : ماوتقول

 .السواق في صأخاب وهو

 .وتصاخبوا واصأطُخبوا

 .الطُير اصأطُخاب وسمعت

 .مصاخبًة وصأاخبه

ّي صأخب : وادالمجاز ومن  .أمواجه واصأطُخبت الذ
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اصأطُفقت إذا صأخبة وعين منبعق الذي صأخب : مفعوعمقال
 .الجيشان عند

 .الوتار صأخب وعود

تصخ صأيحة بَّهم وصأاح فأصأمها أذنه : ضربيصخه صأخه خ خ ص
 .الذان

 .الشديدة ": الداهية الصاخة     جاءتا     إذا " و

ًا صأخ وقد صأخة للحجر وسمعت  .قرع إذا صأوته وهو صأخيخ

 .له أصأاخ إذا لحديثه وصأخ

 .وبَّهتني بَّها : رمانيبَّعظمة فلن : صأّخنيالمجاز ومن

صأياخيد وأقبلت صأيخود وهاجرة : صأهرهالحر صأخده د خ ص
 .الحر

 .بَّصناديده والبرد بَّصياخيده الحر : رماني: وتقولالشماخ وأنشد

 .المعاول فيها تعمل : لصأيخود وصأخرة

 .: عينهاالشمس صأيخد وذاب

ّليالحربَّاء واصأطُخد  .بَّالوديقة : تص

 .: صأاحتالهامة وصأخدتا صأواخد وهام

 .صأم وصأخورة وصأخور وصأخر صأماء صأخرة ر خ ص

 .خرف من مشربَّة وهي بَّالصاخرة وشأرب

 .: وقاحالوجه صأخر : رجلالمجاز ومن

 .صأديء سيف أ د ص
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 .الصدأ ركبه وقد صأدئة ومرآة

 .بَّالصقل العهد طول وأصأدأه صأديء وقد

إلى تضرب شأقرة وهي الصدأة : بَّينةوصأدءاء أصأدأ وفرس
 .الصدأ لون ترى كما سواد

 .صأدءاء وكتيبة

ًا فلن : رجعالمجاز ومن ًا صأاغار  .واللؤم العار صأدأ : لزمهصأدئ

 .الصوتا : رفيعوصأداح صأدوح ديك ح د ص

وفلن عني تصد ولم عني صأدك ما د د ص صأداح ومزهر وقينة
 .الخير عن مصدود

ًا فيك وأرى ًا صأدود  .ازورار

ّده يصاده وأخذ  .ويضا

ّده من مانع ل أي صأدد ول دونه لي حدد ول  .وصأده عنه ح

 .قبالتها أي وبَّصددها داره صأدد وداري

 .قرب : منصأدد من وأخذته

 .المر هذا من بَّصدد وأنا

 .الوادي جانبا وهما الصدين بَّين وهم

ًا ذلك من يصد وهو " يصدون     منه     قومك     إذا " منه ضج إذا صأديد
ًا لهم وسمعت ًا صأديد  .وفديد

 .صأديده وسال الجرح وأصأد

أو عقبة من مانع دونه اعترض : إذاالسبيل : صأدالمجاز ومن
 .غايره في فأخذتا غايرها
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ّي لرؤس رأيتها صأد العادي الشرك : إذاقال الغلظ الحذار
ًا .الحذرية بَّمعنى الكبرياء بَّوزن الحذرياء جمع الكام لرءوس أي غاشوء

 .السكة جانبي : بَّينالصدين بَّين السهم ووضع

 .الطُريق توسطُوا إذا الصدان عليهم وانضم

ًا الماء عن صأدروا ر د ص ًا صأدور  .وصأدر

 ". الصدر ليلة مثل على " وتركتهم

 .عنه وأصأدرتهم

 .وتصادروا

 .الصدار المحد وليست

ّطُى ثوب وهو صأدارها الدمع وأخضل  .والصدر الرأس بَّه تغ

 .صأدره في يشد حبل وهو بَّالتصدير البعير وشأد

مس أو ترنم كلما ينسل التصدير من : يكادالرمة ذو قال
 .الصدر : شأديدمصدر وأسد راكبه العمامة

ّي الصدرة : مشرفمصدر أصأدر ورجل :والصدرة الصدر قو
 .الصدر أعلى

 .صأدره : أصأبتفصدرته وضربَّته

 .صأدره : يشكومصدور ورجل

 .الصدر : سوداءمصدرة ونعجة

 .ويصدرون الناس فيه : يردصأادر وارد : طريقالمجاز ومن

 .المراش إلى نصفه فوق ما وهو السهم صأدر ورصأفت
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 .الصدر : غاليظمصدر وسهم

 .القناة بَّصدر وطعنه

 .بَّصدورها والمور : بَّأولهبَّصدره المر وأخذ

 .ومصادرها المور موارد يعرف وهو

ًا أورد وإذا  .أصأدره أمر

: متممصدر ورجل يتمه ول المر في : يأخذيصدر ول يورد وفلن
 .للمور

ًا وصأادرتا  .نجح على المر هذا من فلن

 .شأاؤا ما على وتصادروا

 .: مقدموهمالقوم صأدرة وهؤلء

 .فتقدم : قدمفتصدر فلن وصأدر

 .بَّكذا كتابَّه وصأدر

ًا فلن فرس وجاء ًامصدر  .: سابَّق

ونحره العود في ع د ص تالي ول وسط ل : مصدرالراجز قال
 .الزجاجة صأدع وكأنه فانصدع وصأدعته وصأدوع صأدع الشأياء من

 .شأملهم البين : صأدعالمجاز ومن

 .فؤاده بَّن يوم الظعائن وصأدع

 .الحي وتصدع

 .عني وتصدعوا

 .الفجر وانصدع
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 .منصدع الصبح وعمود وجئته

بَّالليل وسائره عنه منصدع الصبح وعمود : فغلتالرمة ذو قال
 .الفجر وهو الصديع وطلع محتجب

 .بَّالنباتا الرض وانصدعت

:الفلة " وصأدعت الصدع     ذاتا     والرض " تعالى الله وصأدعها
 .قطُعتها

 .النهر وصأدعت

 .صأدعتين الغنم وصأدعت

 .صأدعتين ثوبَّه وصأدع

ًا القينتين بَّين وأصأدع مطُبتي الكرام للشرب : وأنحروقال ردائي
الرداء " وهو صأديع كشق منه " " وبَّان الرداء صأدع " صأدعه مثل وفي

 .المصدوع

اليوم قبل لمت فقد صأديع كشق بَّيني أو اللوم : دعيلبيد قال
ًا وصأرح بَّه : جهربَّالحق وصأدع مضيع غاير  .الباطل وبَّين بَّينه مفرق

أصأدعهم : هوويقال : مصدعمصقع " وخطُيب تؤمر     بَّما     فاصأدع "
 .جواب أسرع في بَّالصواب

 .لبس : جمعالرمة ذو وقال

ما وأصألحوا والهوى الرأي في : تفرقاصأدعاتا منهم ورأيت
 .كرام للباء الصدعاتا من فيهم ما على وإنهم الصدعاتا من فيكم

ً الرض في : ذاهبصأادع وواد وجبل صأادع وسبيل وهذا طول
 .كذا أرض في يصدع الطُريق

الذن أصأل إلى اللحاظ بَّين ما وهو صأدغاه في ضربَّه غ د ص
 .الخد من : المخدةقيل كما المصدغاة :ومنه
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:تقول كما صأدغاه إلى صأدغاى المشي في : عارضتهوصأادغاته
 .الخصر من خاصأرته

ً الصدغ مستوى على سمة وهو الصداغ ووسمه أسفل إلى طول
 .الحنك

 .مصدغاة وإبَّل

 .قمله يقصع وما نمله يصدغ ما : فلنوتقول

 .أيام سبعة يشكل أن : إلىصأديغ وصأبي

ًا الشيء عن صأدف ف د ص صأدوف وفيه عنه : أعرضصأدوف
 .الفحشاء عن

 .الريبة عن : تصدصأدوف وامرأة

: صأدفاومنه : تقابَّلوتصادفا : قابَّلهوصأادفه : وجدتهوصأادفته
 .: لتقابَّلهماالمحارة

 .المتقابَّلين الجبلين رأسي ": بَّين الصدفين     بَّين     ساوى " و

ّدث كلما لنه : أبَّخرصأدوف : رجلالكناية ومن بَّوجهه صأدف ح
 .بَّخره يوجد لئل

ولم " وصأادقه بَّكره سن " صأدقني مثل وفي الحديث صأدقته
 .يتكاذبَّا ولم وتصادقا يكاذبَّه

 .مصدق وقوله قال فيما وصأدقه

 .صأدق قوم من صأدوق ورجل

 .صأديق ورجل

 .الدليل من يصدقه ما وهو ذلك مصداق وعنده
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وهم ومصادقي صأديقي وهو صأديق خير فكان وصأادقته
 .فلن صأديق من ولست وصأديقي وصأدقائي أصأدقائي

: دعوننصيب وقال صأديقها من النحوي فما : دعهارؤبَّة قال
الصداق وأعطُاها صأديق وهن أعداء بَّأعين قلوبَّنا ارتمين ثم الهوى

 .كذا وأصأدقها والصدقة

 .عليه له بَّما وتصدق

 .الفريضة المصدق وأخذ

:صأدق ورمح غانم كلها القبائل أن غابر بَّني من المصدق : ودقال
 .صأدقة وقناة صألب

 .القتال في مصدق وذو الحملة صأادق : رجلالمجاز ومن

 .الجري في مصدق ذو وفرس

 .مصادق فلن بَّني وعند

 .القتال وصأدقوهم

ًا خير : أولئكجرير قال في جالت الخيل إذا مجاشأع من مصدق
 .مصداق : جمع: دلئلهزهير وقال المتكسر القنا

 .يخلف : لمصأادق ونجم

النجم صأادق غايث وشأمّي لها العهاد بَّذل عانة : فيزهير قال
ّدة وصأادقته  .والنصيحة المو

ما كل وكذلك صأدق قدم وله صأدق قوم وهم صأدق رجل وهو
ًا كان  .صأدق وفلن رض

 .صأدقة امرأة وفلنة المعاجم وصأدق

 .الحمار صأدمه م د ص
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 .وصأادمته الغرارة وصأدمته

 .يتصادمان والفارسان

 .واصأطُدما والجيشان الفحلن وتصادم

 .الجبهة بَّينهما العظمان وهما صأدمته على وضربَّه

 .بَّالشّر الشّر : صأدمتالمجاز ومن

 .شأديد أمر وصأدمهم

 ". الولى الصدمة عند " والصبر

رزق وأعطُاه : ضربَّةتقول كما واحدة صأدمًة المرين على وأتيت
 .صأدمة شأهرين

صأدمة العراقين على استعملتك : إنيللحجاج الملك عبد وقال
 .الزار كميش إليهما فاخرج

ّيا وصأدمته  .الكأس حم

وامرأة وصأديان وصأاد صأد رجل ي د : ص: مجربمصدم ورجل
 .الشديد العطُش وهو الصدى وقتله صأدى وقد صأديا

 .له وتصديت

ّدى  .وتصدية مكاء ولهم : صأفقبَّيديه وصأ

 .صأادك فقد صأاداك : منوتقول : أداريهأصأاديه وظللت وصأاديته

 .حديثك إلى صأديان : أناالمجاز ومن

 .إليك صأواد أحشاء ولي

هلك إذا لنه بَّالهلك : دعاءصأداه تعالى الله وأصأم صأداه وصأم
ًا : أنتوتقول الصدى يجبه لم ًدى غاد  .صأ
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ًا وهم أعداء اليوم : هموتقول  .موتى أي أصأداء غاد

 ". الوجه تزوي بَّصربَّة " جاء ب ر ص

 .القارص وهي بَّصربَّه جاءنا من بَّضربَّه الله : جزىوتقول

ضرب لقاح عدة من الخائر أي الصريب ل : الضريبوتقول
 .الحامض الحقين ل بَّعض على بَّعضه

 .وخلص رغاوته : ذهبتصأريح لبن ح ر ص

 .صأريح ونسب هجناء : غايرصأرحاء عرب من صأريح وعربَّي

 .تمزج : لمصأراح وكأس

 .الزبَّد عنها : ذهبالخمرة وصأرحت

 .: مجاهرةمصارحة ولقيته

 .شأمسه وأضاءتا سحابَّه : ذهبالنهار وصأرح

طخاءة ظل قلت بَّعدو امتّل : إذاذئب صأفة في الطُرماح قال
 .صأراح : شأرالمجاز ومن مصرح يوم أعقاب في الريح ذرى

." محضه عن الحق " وصأرح

 2 الصاد كتاب

 .الحبلى كصرخة وصأرخة الثكلى كعولة عولة : لهتقول خ ر ص

ًا يصرخ وصأرخ ًا صأراخ نقع وقد وصأريخ صأارخ وهو وصأريخ
 .الصريخ

سافع أو مهره ملجم بَّين من رأيتهم الصريخ نقع إذا : قومقال
 .للغااثة بَّقومه صأرخ إذا المغيث وصأوتا المستغيث : صأوتاوالصراخ
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قرع له الصراخ كان فزع صأارخ أتانا ما إذا : إذاسلمة قال
 .له الغياث كان أي الظنابَّيب

ًا فلن : جاءوتقول ًا صأارخ ًا وصأريخ ًاومستصرخ  .: مستغيث

ًا وأقبل ًا وصأارخًة صأارخ ًا وصأريخ ًاومصرخ  .: مغيث

وفي شأفيق بَّصارخة تداركهم لول البَّناء مهلكي : وكانواقال
 .مغيثه " أي أمة صأريخه " عبد المثل

 .: أغاثتهوأصأرخته

 .: استغاثنيواستصرخني

 .: تصايحواواصأطُرخوا وتصارخوا

وليلة يومنا صأرد وقد صأرد ويوم وصأرد صأرد يوم هذا د ر ص
 .صأردة

ًا اليوم صأردتا وقد صأردى وقوم صأرد ورجل ًا صأدر وريح شأديد
 .بَّاردة :مصراد

ًا رأين : إذاقال ًا حرجف :مصراد ورجل جيادا أكسية ولينها مصراد
 .عليه : قويوقيل البرد من جزوع

ّده شأباة : خرجتصأارد وسهم بَّعضه : خرجونافذ الرمية من ح
 .كله خرج :ومارق

ًا وصأرد صأارد فهو يصرد الرمية من صأرد وقد صأوارد ونبل صأرد
 .صأرد فهو

النبال صأرد خفتما ولكن تركتماني علّي بَّقيا : فماالصلتان قال
 .الرامي أصأرده وقد

 .الري دون : قطُعهالسقي وصأرد
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 .مصرد وشأرب

ًا وسقاه  .تصريد غاير سقي

 .شأربَّه عليه : قطُعتالماء عن الشارب وصأردتا

حافاتها في بَّصهباء مصرد غاير شأئت ما إذا : وتسقىالنابَّغة قال
 .: قللهشأرابَّه وصأرد كارع المسك

قلبي صأرد : قدالشيء عن قلبك انتهى إذا : قولكالمجاز ومن
 .عنه

ًا قلبي : أصأبحقال :وصأرد صأرد وجيش يردا أن يشتهي ل صأرد
 .جامد سيره تؤدة من كأنه

الشعر من البيض البقع وهي صأردان دابَّتك : وبَّظهرخفاف قال
أبَّقع طائر وهو الصرد بَّلون ذلك شأبه : صأردالواحد الدبَّرة على النابَّت
 .البطُن أبَّيض

 .مصرد وفرس

 .: قللهالعطُاء له وصأرد

 .وصأرصأر صأر ريح ر ر ص

 .صأياح شأدة : فيصأرة في وأقبل

ًا والقلم والباب الجندب وصأر  .صأرير

 .طنين لها : سمعالذان وصأرتا

 .العطُش من صأماخه وصأر ذكرتني قلت الذان صأرتا : إذاقال

 .الخطُب وصأرصأر

 .الذنين ذكر غاير من الحمار وأصأر بَّهما وأصأر أذنيه الحمار وصأّر
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 .صأرورة وفلن

 .: عطُشهصأارته وقطُع

 .حره : شأدةالقيظ صأرة ومضت

 .والصرر الصرة في الدراهم وصأر

 .والصأرة بَّالصرار الطباء وصأر

 .الشام : نبطالصراصأرة من وهو

 .نقر إذا طنين : لهوصِأري صَأري ودينار ودرهم

ّي عنده وما  .ديناٌر ول : درهمصأر

ّي منه وهذا  .عزم صأر

 .العانة على الحمار إصأرار : منالذنب على : أصأرالمجاز ومن

 .ومصطُّر مصرور وحافر

ًا أجد فل الطُريق علّي فلن وصأر  .مسلك

ًا منها أجد فل الخطُة وهذه البلدة هذه علّي وصأرتا  .مخلص

ًا فلن دون وجعلت ًاصأرار ّد ًا : س  .إلّي يصل فل وحاجز

 .صأّر وقد : مغلولمصرور وفلن

 .الحقوين مصطُّرة وامرأة

 .النحلة وهي الدبَّره مثل الحقوين : مصطُرةقال

ًا تركته ع ر ص المنون ريب وصأرعهم صأرعى وتركتهم صأريع
 ". مصرع جنب " لكل و القوم مصارع وهذه

 .والمصارعة الصراع إلى ودعي
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 .وصأرعة صأريع ورجل

ًا الناس يصرع  .كثير

 .واصأطُرعا وتصارعا يصرع يزال : لوصأرعة

 .الباب مصراعي وفتح

 .مصرع وبَّاب الباب وصأرع

 .والعصرين الصرعين ناقته يحلب وهو

 .طرفاه وهما النهار صأرعي وآتيه

 .لونين : ذوصأرعين ذو وفلن

على أي هو أمره صأرعي أي على أدري فما حاجة منه وطلبت
 .خيبة أم نجح أمره حالي أي

أمرها صأرعي أي على درتا وما ليلي ودعت وما : فرحتقال
 .الكأس صأريع : بَّاتاالمجاز ومن أتروح

 .الرض إلى ساقط : متهدلصأريع وغاصن

 .وطرح قطُع إذا الشجر وصأرع

على نبت : لماصأريع ونباتا ومصرعاتا صأرعى شأجرهم ورأيت
 .نائم غاير الرض وجه

 .له : تواضعلفلن فلن وتصرع

 .أجابَّني حتى إليه وأتضرع له أتصرع زلت وما

 .مصرع وبَّيت

عنك تعالى الله وصأرف مصرف من له فما الشباب مر ف ر ص
 .السوء
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 .وتصاريفه وصأروفه الزمان صأرف من وحفظك

 .دنانير أو بَّدراهم : بَّاعهاالدراهم وصأرف

 .: اشأتراهاواصأطُرفها

: اصأطُرفتهافيقول الدراهم هذه اصأطُرفت : بَّكملصاحبك تقول
 .بَّدينار

 .الصيارفة من وهو وصأيرفي وصأيرف صأراف وفلن

 .فضل أي والقيمة الجودة في صأرف الدرهم على وللدرهم

 .فيها فتصرف وأموره أعماله في وصأرفه

 .الحوال بَّه وتصرفت

ًا له تعالى الله يقبل " ل و  ." توبَّة صأرف

يصرف ساعة الحار الحليب وهو والصريف الصريح يشرب وهو
 .الضرع عن

 .صأراف وبَّها صأارف وعنز

 .صأريف ولنيابَّه

 .صأريف وللبكرة

 .صأرف وشأراب

 .والخفة بَّالشدة وصأرفه صأاحبه صأرفه وقد

 .صأرف هذا على : لهذاالمجاز ومن

 .بَّعض على بَّعضه : فضلالكلم صأرف يحسن ل وفلن

 .: مجزوزومصروم صأريم زرع م ر ص
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 .والصأطُرام الصرام وقت وهو واصأطُرمه النخل وصأرم

 .والزرع النخل وأصأرم

:وصأريمة صأرم وبَّينهما وتصارمنا وصأارمته أخي وصأرمت
 .قطُيعة

 .صأوارم وسيوف صأارم وسيف

 .لها أقوى وذلك الحليل فيبس طبياها : صأرممصرمة وناقة

 .مصرم وطبٌي

 .السنة وتصرمت مصرم الشراب بَّمحروم : لعنتعنترة قال

 .الشتاء وانصرم

 .وصأرم البَّل من صأرمة وله

 .تماسك وفيه افتقر أي مصرم وهو فلن : أصأرمومنه

ّودقال مصرما كان وإن فينا مروته بَّدتا إذا القليل المال ذا : نس
:الواحد الماء من ناحية نزلوا : طوائفوأصأاريم أصأرام الماء وحول
 .صأرم

الذئب إل فيها ليس ": بَّمفازة الصأرمين بَّوحش " وتركته
 .والغراب

الفلة وخريت أصأرماها فيها صأرماء : علىنويرة بَّن مالك قال
 .فيها ماء ل مفازة على مليل بَّها

المنصرمة الرملة وهي وبَّالصريم وبَّالصرائم بَّالصريمة ونزلوا
ّليان بَّالصريم أمس تلوذ ظلت الرمال من ذو ورجل الروم كسبال وصأ

 .عزيمة : ذووصأرائم صأريمة

ًا تحدو : الريحالمجاز ومن  .السحاب من صأرم
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من الليل مع تزجي أرٍك ذي تلقاء من الريح : وهبتالنابَّغة قال
ًا صأّرادها  .النخل من صأرمة وله صأرم

 .صأرامة صأرم وقد المور في : ماضصأارم ورجل

ًا صأرامة : رجلويقال  .بَّالمصدر وصأف

 .عليه حريص : متعبالمر هذا على سحر صأريم وفلن

ًا سحر صأريم جمعت ما : أيذهبقال العجيب لهو ذا إن طليق
": سحر " صأريم منه وأنا الذاهب من والثاني الجامع من حال الول
 .آيس

 .: مجموعصأري ماء ي ر ص سحر صأريم غاير منك : وإنيقال

ظمآن ذاقه ولو وجهه المرء له يزوي آجن : صأريالرمة ذو قال
 .: جمعهالماء وصأرى ناجر شأهر في

ًا الحلب عن تترك الناقة أو الشاة وهي المصراة عن ونهي أيام
 .البائع بَّها يدلس صأرعها يعظم حتى

 .تصرية اللبن وصأّرى

: منعكتعالى الله " وصأراك خلبَّة " التصرية الحديث وفي
 .وحفظك

ًا الرض ضباع لحم : أصأبحتالكميت قال الفراعل بَّين مقتسم
صأعبة وعقبة صأعبة وخطُة صأعب أمر ب ع ص الصاري يصرني لم إن

المر عليه وصأعب صأعاب خطُط في ووقع الصعاب العقاب من وهي
 .المر وأصأعبت واستصعب وتصعب

يمسسه ولم يركب : لمالجمل وأصأعب ذلول : غايرصأعب وجمل
 .فتركناه جملنا وأصأعبنا مصعب فهو حبل

من : قرمتقول كما المصاعب من مصعب : فلنالمجاز ومن
 .القروم
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وفي السلم في وصأعد السطُح إلى وصأعد السطُح صأعد د ع ص
تصويبي الرض في وطال الجبل في وصأعد وتصاعد وتصعد السماء

 .وتصعيدي

 .الخرى من أرفع أرض مستقبل : ذهبالرض في وأصأعد

 .الريح بَّها فذهبت شأراعها : مدالسفينة وأصأعدتا

 .الرض على اجلس أي بَّالصعيد وعليك

 .: وجههاالرض وصأعيد

 .طيب صأعيد على وبَّتنا

 .الصعيد منتهى وبَّلغ والبعيد القريب في صأيتك : طاروتقول

:الصحارى : إلىتعالى الله إلى يجارون الصعداتا إلى وخرجوا
 .صأعيد : جمعصأعد جمع

 .والمماز الطُرقاتا " وهي الصعداتا في والقعود " وإياكم

ًا السهم وذهب  .صأعد

 .نفسه عل إذا الصعداء وتنفس

 .صأعبة صأعود وهذه

 .عليه : شأقوتصاعده المر : تصعدهومنها

 .: شأاقصأعد وعذاب

 .بَّالصعاد وتطُاعنوا

 .مستقيمة النابَّتة القناة وهي صأعد قامته وكأ
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ًا رئيس كل على : إنالحنف قال أو الصعدة يخضب أن حق
ًا فترفع حوارها يموتا الناقة وهي والصعائد الصعود لهم وحلب تندق
 .الول ولدها إلى

 .مساعد وجد صأاعد شأرف : لهالمجاز ومن

 .والمصاعد المصعد بَّعيدة ورتبة

 .: طويلصأاعد وعنق

وأما بَّالسكون صأعداتا وجوار القامة : مستقيمةصأعدة وجارية
 .صأعداتا : ثلثتقول فبالحركة منه المستعار

ًا مائة وأخذ ًا بَّمعنى فصاعد  .فزائد

ًا وأرهقته  .مشقة : حملتهصأعود

 .صأاعده على شأاق : ارتفاعصأعداء وللسيادة

مطُلبعها صأعداء لها فاعلم القوام سيادة : وإنالهذلي قال
ًا يطُأطئه ول رأسه : يرفعصأعداءه يتبع وفلن طويل  .كبر

ساق عن شأمرتا إذا صأعدائه إلى بَّنهاض : قطُعتالرمة ذو قال
ع ص الجنينا تسق ولم عبناة بَّازليها صأعيدة في سديس ذلذله خمس

ّده عنقه في ر " صأعرك : " لقيمنيقال الكبر من : ميلصأعر وخ
 .صأعر خده وفي صأور عينه : فيوتقول

" وفلن خدك تصاعر " ول وصأاعره خده وصأعر أصأعر وهو
 .تصاعر وقد متصاعر

ًا الوغاى لدى المعلمين نذود : ألسناحسان قال ّلي ذياد نخوة يس
 .خلقة صأعر والنعام المتصاعر

 .البرى في تصاعر والبَّل

92



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

أو أصأعر إل فيهم ليس زمان الناس على " يأتي الحديث وفي
 ". أبَّتر

بَّغير السوق يحضرون الذين وهم الصعافقة من هو ق ف ع ص
ًا أحد اشأترى فإذا مال رأس  .فيه معه دخلوا شأيئ

نار وهي بَّصاعقة : أصأابَّتهموأصأعقتهم السماء صأعقتهم ق ع ص
 .شأديد وقع مع أحرقته إل بَّشيء تمر ل

 .صأاعق فهو الرعد وصأعق

 .اشأتد إذا صأوته وهو الرعد صأعاق وسمعت

ّدة من عليه غاشي إذا وصأعق الرجل وصأعق شأديد صأوتا أو ه
 .ماتا إذا وصأعق يسمعه

ونعامة الرأس : صأغيروأصأعل صأعل ورجل ظليم ل ع ص
 .وصأعلء صأعلة وامرأة

ً صأعل وقد أي عصل رأيه وفي صأعل رأسه : فيوتقول صأعل
 .اعوجاج

 .وتصعلك الصعاليك من صأعلوك هو ك ل ع ص

 .وأدقه : أضمرهوصأعلكه

بَّأربَّع مشيح - ل البق صأعلكة الفلة عير : مثلدواد أبَّو قال
 .أتن أربَّع عسراتا

أعلى مصعلك بَّشخصه لهن المرعى في : تخيلالرمة ذو وقال
صأغر وقد والصغار الصغر بَّين صأاغار هو ر غ ص نقنق الرأس قلة

 .والضم بَّالكسر وصأغر

ًا وقم .بَّالضيم الرضا وهو صأغرك غاير من وقم صأاغار وغاير صأاغار
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ً الشأن صأغيرة : صأارتانفسه إليه وتصاغارتا أشأراف تصاغار ذل
عيون في وصأغره زهر نفر من اللون صأافي لبَّيض حوله البرية
 .الناس

 .العلم في وصأغير القدر صأغير وهو واستصغره فعله وأصأغر

 .صأغيرة : خرزتهاالقربَّة الخارزة وأصأغرتا

الناقة : أصأغرتاالمجاز ومن أصأغرتها الساقي كانت : لوقال
ًا بَّحنينها : جاءتاوأكبرتا ًا خفيض  .وعالي

إصأغار حنينان لها أليفتها ضلت والهة : حنينالخنساء قالت
 .إليه فؤادي وصأغا فلن إلى صأغوتا و غ ص وإكبار

 .صأواٍغ وهن للغروب : مالتالنجوم : وصأغتمعه وصأغوي

 .: أمالهللهرة الناء وأصأغى

 .للشرب جحافلها الخيل وأصأغت

 .إليه بَّسمعه : مالحديثه إلى وأصأغى

ًغى صأغي وقد أصأغى ورجل وإحدى الحنك في ميل وهو صأ
 .: ميلهصأغاه وأقام صأغواء وامرأة الشفتين

ًا منه الصغا ويعتدل منه الروقاء تكلح : قراعقال وهؤلء سوي
 .إليه يميلون الذين : قومهفلن صأاغاية

ًا وأكرموا  .صأاغايته في فلن

نقصه إذا فلن إناء يصغي : فلنالمجاز ومن صأاغاية إلينا وصأغت
 .فيه ووقع

 .: نقصهحقه وأصأغى

94



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

ًغى القوم أخت ابَّن : فإنقال بَّأٍب خاله يمارس لم إذا إناؤه مص
أقوال لنا وتسمع إناءنا العداة تكفأه تصغ : فإنالكميت وقال جلد

ّده بَّمصغى أعلم والصبي " تخل أعدائنا يذهب بَّمن أعلم هو " أي خ
 .ينفعه وبَّمن إليه

 .صأغاه وأقام صأفاه فل له عرض : منوتقول

 .السنان في الشغا من أقبح الديان في : الصغاوتقول

 .وجهه وبَّصفح وجهه بَّصفح إليه نظر ح ف ص

 .جنبه : علىصأفحته وعلى صأفحه على وضربَّته

 .السيف صأفحتي وجل

 .الورقة صأفحتي في وكتب

 .صأفحاته في ونظر : تأملهالشيء وتصفح

يرى هل خللهم في نظر أو أحوالهم في : نظرالقوم وتصفح
ًا  .فلن

 .المر وتصفح

 .ذنبه عن : أعرضتعنه وصأفحت

ًا وأتيت  .: ردنيعنها فصفحني حاجة في فلن

ًا بَّالسيف وضربَّه ًا مصفح  .بَّحده ل : بَّعرضهومصفح

 .: عريضمصفح ورأس

 .بَّيده وصأافحه

 .وصأفق بَّيديه وصأفح

 ". للنساء والتصفيح للرجال " والتسبيح
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 .العراض : السيوفالصفائح واستلوا

ًا     الذكر     عنكم     أفنضرب : "المجاز ومن وكأنه له " وأبَّدي صأفح
 .: كاشأفهصأفحته

الصأفاد في وقرنوا والصفاد الصفد في يرسف رأيته د ف ص
ّفده وصأفده  .بَّالحديد : أوثقهوصأ

 .: أعطُاهوأصأفده وصأفده

ًا أفدتني : إنوتقول ًا أصأفدتني فقد حرف : الصفد: وتقولألف
 .قيد العطُاء أي صأفد

ًا بَّكلمي : صأفدتهالمجاز ومن  .غالبته إذا تصفيد

 .صأفر إناء ر ف ص

 .الجميع فيه : يستويصأفر ويد

ًا صأفر وقد  .وصأفارة صأفر

 .الناء وصأفر الفناء قرع من بَّالله : نعوذويقال

 .فناء لك أصأفرتا ول إناء لك أصأغيت وما

" وهي النعم حمر من خير الله سبيل في " صأفرة الحديث وفي
 .الطُعام من البطُن وخلو الجوعة

 .للدابَّة وصأفر

 .نحاس من : هنةالصفارة في الصبي وصأفر

أن وجل فهو لريبة يصفر الذي " وهو صأافر من " أجبن وهو
 .عليه يظهر

ً رأسه ينكس طائر : هووقيل خيفة يصفر وهو بَّرجليه ويتعلق ليل
 .فيؤخذ ينام أن
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 .منه يصفر : داءصأفار وبَّه مصفور ورجل

ومن يسمن أن قبل فيه تقع : صأفرةالصفار البر في ووقع
 .هلك إذا إناؤه " وصأفر وطابَّه صأفرتا : "المجاز

ًا علباء : وأفلتهنالقيس امرؤ قال صأفر أدركته ولو جريض
 .تحبه لم " إذا بَّصفري يلتاط ول " الوطاب

 .جاع إذا الصفر شأرسوفه على وعض

 .وصأففهم القوم صأف ف ف ص

 .واصأطُفوا وتصافوا

 .القتال في وصأافوهم

 .القتال مواقف وهي المصاف وفي المصف في ورأيته

 .الكعاب الصبيان وصأف

 .تحركها ول أجنحتها : تصفصأواف وطير

 .لتنحر : صأففتصأواف والبدن

 .وصأفاف صأفة داره وفي

 .: مراوقيكقولك صأفتي بَّحذاء : صأفتهمصافي جاري وهو

ّدد الشمس في : صأفصأفيف ولحم  .ليشوى النار على أو ليق

:صأفصف " وقاع الصافون     لنحن     وإنا " الصلة في قدميه وصأف
 .أملس

في ثلثة أو محلبين بَّين : تصفصأفوف : ناقةالمجاز ومن
 .الحلب

 .سرجك صأفة وأصألح
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 .صأفة له : جعلتالسرج وأصأففت

 .جانبيها : علىعنقه صأفقي على ضربَّه ق ف ص

 .الناحية وهو الصفق ذلك أهل أحب وأنا

والبيعة البيع في اليد على اليد ضرب وهي مباركة صأفقة وهذه
 .عليه : اجتمعواواحد أمر على أصأفقوا :ومنها

 .الرض بَّه وصأفقت : ضربَّتهصأفقة وعينه رأسه وصأفقت

 .فاصأطُفقت الغاصان الريح وصأفقت

 .الريح وتصفقت

ًا أتى : إذاالراعي قال الديمة تحت الريح تصفق يصّرفه منها جانب
ًا الوحش أتى الدرر  .تحتها ليكتنس الشجرة من جانب

 .الميت على يصطُفقن والنساء

ّي عنبس بَّن قيس قال كريم على يصطُفقن : كرامالفزار
 .صأفقت لما المزاهر واصأطُفقت النعال أخلق بَّأيديهن

 .: ردهالباب وصأفق

 .مصراعين يكن لم إذا واحد صأفق داره وبَّاب

 .مصفوق وبَّاب

 .: رددتهيريد عما وصأفقته

 .مصفق كل وتصفقه الرياح تصفقه واللواء المعلق والثوب

 .النواحي في متصرف : أفاقصأفاق ورجل

 .بَّه بَّلت بَّكذا يدي وأصأفقت
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ضرعها بَّجلدة يده وأصأفقت النصيب طرح إذا : حتىالنمر قال
صأفقيها على تقلبها وهي مصافقة تصافق الحامل والناقة وحوارها

 .مصافق وهي

 .يصافق فلن وبَّاتا

 .ليصفو إناء إلى إناء من : حولهالشراب وصأفق

ّولهاالبَّل وصأفق ًعى من : ح ًعى إلى مر  .الصفق من وهو مر

 .البطُن سواد عند الباطن الجلد وهو بَّطُنه صأفاق وانشق

 .الناسج وأصأفقه صأفاقة صأفق وقد صأفيق وثوب

 .صأفيق وجه : لهالمجاز ومن

 .الوجه صأفاقة من بَّالله وأعوذ

 .مروق ونصح مصفق ود عندي ولك

ًا صأفن وقد صأفون وخيل صأافن فرس ن ف ص وتفسيره صأفون
كسيرا الثلث على يقوم مما كأنه يزال فل الصفون : ألفقوله في

وهي والصفنة الصفن من وهو المقلة على : تقاسموهالماء وتصافنوا
 .فيه يتوضأ كالركوة شأيء

ّنا : فلماالفرزدق قال ّي غاضون إلّي أجهشت الداوة تصاف العنبر
 .ومقلة صأفنة فأعطُاني القوم بَّين الماء وصأافن الجراضم

ًا بَّبنانها بَّاشأرتا كف : وضربَّةالطُرماح قال ماء فقد كفتها صأعيد
ًا له الناس يقوم أن أحب : " منالمجاز ومن المصافن ّوأ صأفون فليتب

 ". النار من مقعده

ًا صأفا وقد صأاف ماء  .بَّالمصفاة الشراب : وصأفيتوصأفاء صأفو

ل بَّالفتح : صأفوهوقيل وصأفوته وصأفوته وصأفوه الماء صأفو وأخذ
 .غاير
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 .بَّيضها : انقطُعالدجاجة وأصأفت

 .وصأفوانة صأفاة وكأنه والصفواء والصفوان الصفا من وأصألب

 .صأفايا وهن والحمل اللبن : كثيرةصأفي ونخلة وناقة

 .المودة : أصأفيتهالمجاز ومن

" بَّالبنين     ربَّكم     أفأصأفاكم " واختصصته : آثرتهبَّالبر وأصأفيته
 .بَّه : أرضاهميسير بَّشيء عياله وأصأفى

ًا الصياد وصأادف  .بَّالغبيراء أولده فأصأفى خفق

ًا يصادف : أوالطُرماح قال دون الخشل بَّعتيق يصفهم خفق
ّيه الرئيس وأخذ واصأطُفاه الطُعام  .منه اصأطُفاه : ماالمغنم من صأف

ّيي وهو والصفايا منها المربَّاع لك  .إخواني بَّين من صأف

 .أصأفيائي وهم

 .متصافيان خليلن وهما وصأافيته

ّفى  .: ذراهاعزمته وصأ

 .فلن دار المير وأصأفى

 .إناء لك أصأفيت : ماويقال

 .ماله واستصفى

استعصى من قرى من يستصفيه ما وهي المام صأوافي وهذه
 .عليه

 .شأعره : انقطُعالشاعر وأصأفى

 .يصفي ل الذي وشأاعرك يصفي الذي شأاكرك : أناوتقول
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 .صأفاته وقلت

علّي أشأد صأفاة قارعت ما والله : إنيناجية بَّن صأعصعة وعن
 .زرارة بَّني صأفاة من

ًا داره صأقبت  .: دنتصأقب

:داره تعالى الله " وأصأقب بَّصقبه أحق " المرء الحديث وفي
 .أدناها

داره وأصأقبت تصقب التفرق بَّعد النوى : لعلالعشى قال
ّني صأقب وداره صأقبت بَّمعنى  .داره من أصأقب ودارك م

فحمله قريتين بَّين وجد بَّقتيل عنه تعالى الله رضي علّي وأتي
 .إليه القريتين أصأقب على

 .وواجهه : قاربَّهصأقابَّا وصأافيه

 .صأقابَّا : لقيتهيقال

 .البازيار وهو والصقورة بَّالصقور المصقر خرج ر ق ص

نتصقر وكنا المصقر بَّكّف البازي انصلت : كماالجعدي قال
ّدة هو الذي بَّالصقر الصقر : وسّميبَّالصقور نتصيد :اليوم  .الضرب شأ

 .المعول وهو بَّالصاقور الصخرة : صأقريقال

 .الحامض اللبن " وهي الوجه تزوي بَّصقرة " وجاء

يصبون مكة وأهل الرطب دبَّس عليه : مصبوبمصقر ورطب
 .البرانّي في العسل عليه

 .بَّكلمه : صأقرنيالمجاز ومن
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ّقار صأقار كل تعالى الله ولعن " والبقر بَّالصقر : " جاءومنه ن
وهو فلن مثل الصأقاع تلك وفي الصقع ذلك في ما ع ق ص وهي

 .الناحية

 .ذهب صأقع أي : إلىصأقع أين أدري وما

 .الديك وصأقع

 .مصاقع وخطُباء مصقع وخطُيب

 .كفه بَّبسط : ضربَّهرأسه وصأقع

 .آفة الرجل وصأقع

 .بَّياض رأسها : فيصأقعاء وعقاب

ماطر أهاضيب ذو يوم بَّطُخفة ريشها لثق صأقعاء : خداريةقال
 .الصقيع الزرع وحس

 .الثريد وقبة وهي والصوقعة الصومعة بَّين تدور وإصأبعه

 .صألبة بَّضرطة : صأقعالمجاز ومن

السيف وصأقل والصياقلة الصياقل من صأقل هو ل ق ص
ً بَّالمصقلة والورق والثوب والمرآة ً صأقل  .وصأقال

 .صأقيل وشأيء

 .الصقلين : طويلوصأقل الصقلين لحق وفرس

صأقل وقد جنباه قصر إل الفرس صأقلة طالت : قلماويقولون
ً  .صأقل

 ". صأقله بَّه تزر ولم ثجلة تعبه " لم الحديث وفي

 .وصأنعته صأوانه : فيصأقاله في : الفرسالمجاز ومن
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لك : هلالعرب وتقول نصقله جعلنا أثنى إذا : حتىالنجم أبَّو قال
 .الحليب تعلو جليدة وهي دوابَّة ذي مدو لبن : فيالكساء مصقول في

الكساء ومصقول لحاف قرة وهي الصبا دون له : فباتاقال
ًا أو اهتاف ما إذا فهو :وقال رقيق عن ترشأفا إذا الدواياتا ينفي تهيف

ّدبَّه : ضربَّهبَّالعصا وصأقله صأفا قد الكساء مصقول كل  .وأ

 .صألبَّة صألب وقد وصألب وصأليب صألب شأيء ب ل ص

 .صألبي وقصم قلبي آلم مما وهذا

 .الصألب قاصأم وهو

وجزاؤهم اللصوص وصألبت وصأليب مصلوب وهو اللص وصألب
 .يصلبوا أن

 .عليه وصألبت بَّصالب الحمى وأخذته الصالب وأخذته

 .المسن حجر وهو الصلب على : مسنونمصلب وسنان

 .الصليب نقش : عليهمصلب وثوب

 .بَّه : موسوممصلب ونعم

 .سمته وجهه : فيمصلب وحبشي

 .الصلبان معهم الروم وجاءتا

 .: ودكصأليب فيه وعظم

 .وصألب دينه في صألب : فلنالمجاز ومن

 .المعاجم صألب وهو

 .العود وصأليب

 .الرض من صألبَّة في : ومشىله وتشدد لذلك تصلب وقد
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ًا تزرع لم التي للراضي ويقال وقد أعوام منذ لصألب : إنهازمان
 .أعوام منذ صألبت

 .النسب : خالصصأليب وعربَّّي

ّية قال : كريمةصأليبة وامرأة وصأليبها رأيها ذو : ويعرفناأم
 .عريقة المنصب

من صأليبة فجاوبَّها الساري سكة على : حنتالشماخ وقال
الماشأية عليه وتقوى عليه : يسمنصأليب وماء أطواق ذاتا حمام

 .وتصلب

 .يغالب ل الله : صألبوتقول

منها يعصر غااطية الله خلق تعاجيب : ومنالغامدي الله عبد قال
الله صألب المغالب إن دينكمو وفق وأقيموا تعبدوا وغاربَّيب ملحّي
 .صألت جبين تا ل ص مغلوب

 .بَّراق : أملسالجبين صألت ورجل

ًا بَّالسيف وضربَّه ًا صألت ًاومصلت  .: جردهالسيف وأصألت : مجرد

 .الضريبة في : ماضإصأليت وسيف

: شأديدمنصلت : نهرالمجاز : ومنالمور في منصلت ورجل
 .الحرية

 .صأالحة حال على وهو فلن حال صألحت ح ل ص

 .فلن من صأالحة وأتتني

 .وحسناته صأالحاته تعد ول

بَّظهر لم آل من صأالحة تنفك وما الهجاء : كيفالحطُيئة قال
تعالى الله وأصألح النعل وأصألحت وأصألحته المر وصألح تأتيني الغيب
.البين ذاتا إصألح في وسعى وماله ذريته في تعالى الله وأصألح المير
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 .العباد لستصلح ونهى تعالى الله وأمر

 .الفساد بَّعد فلن وصألح

 .الصلح بَّينهما ووقع العدو وصأالح

 .واصأطُلحا عليه وتصالحا كذا على وصأالحه

 .مصالحون أي صألح لنا وهم

 .ذلك في المصلحة المام ورأى

 .المسلمين مصالح في ونظر

 .المصالح ل المفاسد أهل من وهو

 .الصلح أهل ومن الصلحاء من وفلن

صألح أهل من هو من الصلح أهل من يكون ل : كيفوتقول
 .تعالى الله شأرفها مكة أسماء من وهو

مطُر : أبَّاالفجار يوم الحضرمّي مطُر لبَّي أمية بَّن حرب قال
الصلح فم أهل من وفلن قريش من الندامى فتكفيك صألح إلى هلم
 .بَّميسان نهر وهو

 .لصحبتك يصلح ل : وفلنللنعل يصلح الديم : هذاالمجاز ومن

 .وتعهدها إليها : أحسندابَّته إلى وأصألح

 .البتة يسمع ل الصمم : شأديدأصألخ أصأم الكميت كان خ ل ص

 .وصأليد صألد حجر د ل ص

منها لرفض حضن ذرى بَّعضه تكلف لو هّم : تباريجالكميت قال
 .تنبت : لصألد : أرضالمجاز ومن صأليدها

ًا يخرج : لصألد ورأس  .شأعر
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ًا : بَّخيلوصألود صألد ورجل  .جد

ًا يصلد وصألد صألدة صألد وقد  .صألود

 .بَّكيئة ومصلد صألود وناقة يعرق : لصألود وفرس

 .الغلي : بَّطُيئةصألود وقدر

فيها كأن صألود ول بَّروحاء ليست التقعيد وأبَّة بَّقدر : جاءقال
 .القعر : القريبةالروحاء السود لغط

ًا وصألد يرى : لصألود وزند  .صألود

 .تعالى الله وأصألده

 .زنده : صألدالرجل وأصألد

 .: صألبصألدم وخيل

 .وصأليع أصألع رأس ع ل ص

كأن لخرى دلفت كتيبة : وسوقيكرب معد ابَّن عمرو قال
 .صألع وهام صألعاء هامة صأليع رأس زهاءها

 .صألعته على وصأكه

 .الخالية : بَّالصحراءبَّالصلعاء : نزلواالمجاز ومن

من عينه تغسق بَّالصلعاء الضيف : ترىعقيل بَّن عمارة قال
ًا الضيف تحسب حتى الجوع  .شأجر : بَّلصألعاء ورملة أرمد

 .صألعاء وشأجرة

السالق من جماجمه صألع عرفط في تمس : إنالشماخ قال
 .أغاصانها أكلت مجرود الشوك عاري

 .صأيلم صألعاء بَّهم وحلت : مكشوفةصألعاء بَّسوأة وجاؤا
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أبَّي اللبدتين ذي زبَّى بَّإحدى صأليم بَّصلعاء أحلوني : فلماقال
 .الحر : شأديدأصألع ويوم الشبل

 .: بَّزغاتالشمس : وصألعتقال

 .: حلقهرأسه وصألع

صألفاتا وهن صألفة وهي حظها : قلزوجها عند صألفت ف ل ص
 .وصألئف

ّظهن وأقل : مقتهّنفطُلقهن نساءه الرجل وأصألف  .منه ح

مصلف حليلة كانت مطُلقة كأنها سعد عند من ناقتي : غادتاقال
 .زوجك إلى رفغك تعالى الله : أصألفالعرب وتقول

 .عنقه صأفقي : علىصأليفيه على وضربَّه

 .الناس عند يحظ ": لم يصلف الدين في يبغ : " منالمجاز ومن

 .الريع : قليلصألف وطعام

 .حرثهم وصألف

 .صألفة وسحابَّة مطُرها : قلالسحابَّة وصألفت

 .صألف " وحوض الراعدة تحت صألف " رب مثل وفي

 .الخذ : قليلصألف وإناء

 .كله أخذه إذا بَّصليفه وأخذه

 .: صأليقةالواحدة : الرقاقالصلئق يأكل فلن ق ل ص

بَّصناب لدعوتا شأئت : لوعنه تعالى الله رضي عمر حديث وفي
لي ومن زيد آل معيشة : تكلفنيجرير : أخذهومنه وصألئق وصألء

زيد آل علجة فركتك : لقدالفرزدق له فقال والصناب بَّالصلئق
 .: ضربَّهبَّالعصا وصألقه والصناب الصلئق وأعوزك
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 .شأديدة وقعة بَّهم : أوقعوامنكرة صألقة فلن بَّني ي وصألقواف

 .ونحوه النوح في صأوتها : رفعتالمرأة وصألقت

" وتصلقت صألق أو حلق من منا " ليس الحديث وفي
 .جنبيها بَّين : صأافقتالمطُلوقة

 .ألم ذي وكل المريض وتصلق

ً الحديد صأّل ل ل ص  .وصألصل صأليل

 .السلح وصألصأل وصألصلته اللجام صأليل وسمعت

 ". صألصال     من     النسان     خلق " و

 .وأصأّل اللحم وصأّل

لديه اللحم يفسد ل قدره ذا يبذل فتى : ذاكالحطُيئة قال
 .الرض على : الستالصلة على الصلة ووضع الصلول

 .بَّالصلة فلن ولزق

 .الصلة في تعالى الله وقبره

ل التي الحية وأصأله ": للداهي أصألل صأل : " هوالمجاز ومن
 .الرقي تقبل

 .بَّصل فلن ومني

 .قرنه أي هذا صأل وهذا

ً فلن بَّنو : وعرىقال ًاأصألل  .بَّترا : سيوف

تعرى بَّأصألل عليه سعيهم مادام عثمان بَّنو : لبيكمقبل ابَّن قال
 .وتصقل وتخشب

ًا تصل الخيل وجاءتا  .عطُش
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 .يتصلصل وجوفه وجاء

 .العطُش من صألل ورجل

 .يتقعقع فهو ماء فيه يكن لم إذا يصل بَّسقائه وجاء

ًا كانت إذا تصل والجرة  .صألت قرعت إذا فهي صأفر

ًا أخرجها إذا الكلمة وصألصل  .متحذلق

أذنه وصألم صألم أذنه وفي الذن : مستأصألأصألم رجل م ل ص
ًا  .صألم

 .ومصلم أصألم والظليم

 .: استؤصألواالقوم واصأطُلم

 .والدهر العدو واصأطُلمهم

 .المصلى إلى خرجوا ي ل ص

 .وصألواتهم صألتهم في لعنت اليهود واجتمعت

:والصلى بَّالصلء " وأحدقوا وصألواتا     وبَّيع " كنائسهم وهي
 .بَّالنار

 .الشتاء في الصلء من وأحسن

 .بَّالنار : قومتهاالنقاة وصأليت

وتصلى " وتصلها الكبرى     النار     يصلى " بَّها وصألي النار وصألي
 .بَّها

 .وصأله وأصأله

 .: مشويةمصلية وشأاة
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 .صأليتها وقد

 .مشمسة مصلية صأيحانية مضغة وأطيب

ًا ّي مصطُله على - تا المو بَّرد قد ناجذاه بَّادي وفي بَّرود أ
ًا للشيطُان " إن :الحديث  .الشرك " وهي ومصالي فخوخ

 .مصلته الصائد ونصب

ًا يصلي للصيد وصألى  .صألب

إذا أنثى وكّل وشأماله يمينه عن ما : بَّذنبهصألويه الفرس وضرب
 .صألواها : انفرجولدتا

ّلىومنه  .السابَّق : مص

 .والصلءة الصلية على الطُيب وسحق

أبَّو وصأى وسلم عليه الله صألى الله رسول : سبقالمجاز ومن
 .عنه تعالى الله رضي بَّكر

 .وأصألئهم أكسائهم في وجئت

 .بَّه : منيتكذا وبَّأمر بَّفلن وصأليت

 .لتوقعه منصوبَّة عليه سويت إذا لفلن وصأليت

 .الصماتا أخذه تا م ص

 .بَّصماته تعالى الله ورماه

 .وأصأمت الرجل وصأمت

 .وصأمته وأصأمته

 ". مصمت غاير إلى لتشكو " وإنك
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أو الثقيل الحمل على فأصأبر مصمت إلى تشكو ل : إنكوقال
من بَّه تصمته ما قدر وهي الصمتة : أطعميهصأبيك وصأمتي مت

 .الطُعم

 .واحدة ليلة صأبيها بَّه تصمت ما : قدرليلة صأمتة عندها وما

 .بَّها أحد ل ": بَّقفر إصأمت بَّبلدة " ولقيته

: " مالهالمجاز ومن المقاصأر مصمتاتا ليلى دون ومن وشأيء
 .صأوتا لها يسمع لم صأبت إذا صأموتا " ودرع ناطق ول صأامت

ذابَّل قضاء كل سليم ونسج تبعية نثلة صأموتا : وكلالنابَّغة قال
 .الخلخال صأموتا وامرأة

 .فارغاة ثقبة فيها ليست : ممتلئةصأموتا وشأهدة

ًا : كأنمرداس بَّن العباس قال تناولها حولها النحل صأافت صأموت
لون أي على فيه شأية ل : بَّهيممصمت وفرس شأائر رهوة رأس من
 .كان

 .النوم مصمت والفهد

 .الذن خرق وهو صأماخي يؤلم كلم هذا خ م ص

 .صأماخه : أصأبتوصأمخته

 .وسخه وهو صأملخه صأماخه من وأخرج

 3 الصاد كتاب

 .: قصدهصأمده د م ص

 .: اعتمدهالمر هذا صأمد وصأمد

 .ومصمود صأمد وسيد

 ". الصمد     الله " و
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يقضى ول غايره فيها يقضي فل المور إليه : أصأمدتاالحسن عن
 .دونه

 .مصمد وبَّيت

 .ريحه : نتنالبحر صأمر أصأابَّه ر م ص وصأمده

ًا صأمعت وقد صأمعاء أذن ع م ص ولزوقها صأغرها وهو صأمع
 .بَّالرأس

 .أصأمع ورجل

 .: لطُافهاالكعوب صأمع ورماح وقوائم

من بَّرياتا الكعوب صأمع بَّه واستمّر عليه : فبثهنالنابَّغة قال
الحديدة مشحوذ فاه شأحا مخول عميم من تركنا : وكائنوقال الحرد
 .الرمح يريد أصأمع

 .حديد : ذكيأصأمع وقلب

مطُيتي ورحل عنس بَّها : رفيقيالحكم بَّن الرحمن عبد قال
 .حازم ورأي ذكي : قلبأصأمعان وله بَّاتر وأبَّيض صأرام وأصأمع

والصأمعان بَّالحزم يبعثه النفس نجّي بَّعد : والهمالخطُل قال
 .الروية على يحمله الحذر لّن الرأي موضع الحذر وضع والحذر القلب

ّدد وسطُها رفع إذا للثريدة : قولهمالمجاز ومن :ودقق رأسه وح
 .الصومعة تهور : ليقال الصومعة

 .مصمعة بَّثريدة وجاؤا

 .: البرانسالصوامع عليهم وجاؤا

عليها أنباط دهاقين كأنها تردى الثيران بَّها : تمشىبَّشر قال
 .السّن مجتمع البضعة : شأديدصأمل رجل ل م ص الصوامع
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 .: شأديدمصمئل وأمر

 .عنه وتصام حديثه عن صأّم م م ص

 .وصأّممه تعالى الله وأصأمه

 .مصم وصأوتا

 .فأصأممته وكلمته

 .يجيبوك لم إذا دعائي وأصأمهم

أي أولينا وتنسى بَّآخرنا تحّجى عاذلتي دعاء : أصأمأحمر ابَّن قال
ليست يعني المتيمين من قبلي كان من وتنسى فتعذلني لي تتفطُن
ّنيوالتحّجي دعاؤها يسمع ل بَّأن عليها دعا العشاق من تتفرغ : التظ

 .والتفطُن

لم أنه فيظّن النين يسمع ل لنه أوجعه إذا الصأم ضرب وضربَّه
 .يبالغ

بَّالجواب يسمع ل أصأم كان إذا النذير : لنالصأم لمع بَّه ولمع
 .يروه لم قومه أّن بَّظّن اللمع يكثر فهو

 .الصوتا له رفعوا إذا الصأم دعوة : ودعوهبَّشر قال

العظم وهو الصميم وأصأاب الصمان دعاء القوم بَّه : يدعىقال
 .العضو قوام هو الذي

 .الضريبة في : ماضمصمم وسيف

 .والصمصامة الصمصام يده وفي فلن وبَّرز

ًا وصأممتها بَّالصمام القارورة فم وسددتا  .وأصأممتها صأم

 .صأماء وصأخرة أصأم : حجرالمجاز ومن

ًا : مكتنزةصأماء وقناة  .صأم وقن
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 .صأماء وفتنة وداهية

 .صأم وخطُوب

 .الصماء واشأتمل

الحية من وهي صأامة يا أو صأمي تكرار " وهو صأمام " وصأمى
 .الرقية تقبل ل التي الصماء

أي المر اشأتد " إذا بَّدم حصاة " " وصأمت الجبل ابَّنة " وصأمى
 .تصوتا لم حصاة فيها طرحت لو حتى القتلى دماءه كثرتا

 .وخالصهم : أصألهمالقوم صأميم من وهو

ًا من تميم علينا تألبت يوم النعمان : بَّمصرعناقال وصأميم شأظ
 .وخالصهم للفيفهم الذراع وصأميم بَّالذراع الملزق العظيم استعار

 .البرد وصأميم الحر صأميم في وجاء

 .فيه رأيه على : مضىالمر على وصأمم

 .أسنانه أثبت إذا عضته في وصأمم سيره في الفرس وصأمم

 .: صأّممتهاتقل ول عزيمتي وصأممت

 .صأمصامة ورجل

" أنميت ما ودع أصأميت ما " كل الحديث في ي م ص من وهو
 .مكانه في قتلته أي

 .ينمي ول فيصمي يرمي وفلن

 .المور على مضاء صأميان ورجل

:انقّض إذا الطُائر ينصمي كما عليه : أقبلالمر على وانصمى
 .ومضى عليه : عّضلجامه على الفرس وأصأمى
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ويسيل مرة يقطُر بَّالماء وقربَّه اللجام فأس على : أصأمىقال
الصناب إلى نسب والحمرة الصفرة بَّين : لونصأنابَّي فرس ب ن ص
 .الزبَّيب مع الخردل وهو

النفخ مع تقرع التي وهي بَّالصنوج الزنوج قرع أعجبهم ج ن ص
 .البوق في

والحروب شأمر بَّالسيف والذي أدرك بَّالصنج من : شأتانقال
 .: الصناجلصاحبه ويقال تسعر

 .العرب صأناجة والعشى

ومرتا صأنديد وحّر صأنديد بَّرد : أصأابَّهمالمجاز ومن د ن ص
ّد ما وهي الصناديد حامي ويوم البرد من صأناديد علينا ورمت منها اشأت

 .بَّكباره :البرد بَّصناديد السماء

 .صأناديد وغايوث القطُر : عظيمصأنديد وغايث

رياح عليه وانتحت السماكين صأناديد : عفتهمقبل ابَّن قال
ًا الصيف  .صأنديد وريح مجاوله غابر

جون بَّرقها جل رجبية ليلة لمسرى : دعتناوجزة أبَّو وقال
ًا الصناديد  .وأعاليها السحاب معاظم أراد مظلم

وصأنعته صأناعته في ماهر الصناع من صأانع هو ع ن ص
وقوم صأناع وامرأة اليدين وصأنع : ماهرصأنع ورجل كذا واستصنعته

 .صأنع

 .صأنعت ما ونعم

 .صأنيعك الصنيع ونعم

 .عندك تعالى الله صأنع أحسن وما

 .لنفسي واصأطُنعتك ومصطُنعك صأنيعتك وفلن
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مالي أوتكم ول أصأطُنعكم ل الله يصطُنعني : فإنالطُحيئة قال
 .صأنيعة عنده واصأطُنعت العثراتا على

 .لك تعالى الله وصأنع

 .له مصنوع وفلن

 .فلن تصنع وقد

ًا للماء مصنعة واتخذ ًا ومصانع وصأنع  .وأصأناع

ًا مصانع     وتتخذون " القرية تسمى والعرب ومدائن ": قصور
 .: مصنعةوالقصر

 .والحضر القرى يعنون المصانع أهل من : هوويقولون

بَّعدنا الجبال وتبقى الطُوالع النجوم تبلى وما : بَّلينالبيد وقال
للنوح يجدن بَّمصنعة أنباط نسوان : أصأواتامقبل ابَّن وقال والمصانع

 .البجد لبسن التبابَّينا واجتبن

 .فرسك واصأنع فرسه : صأنعالمجاز ومن

ٌع قّي فلن وفرس  .مصنو

 .عليه والقيام تعهده وهو صأنعته في والفرس

ًا الجارية وصأنع  .تصنيع

 .: جيدصأنيع وثوب

 .بَّالجلء : يتعهدصأنيع وسيف

وقال صأنيع سيف جبينه كأن عبشمي أمية من : بَّأبَّيضقال
صأنيع وهو سل اليماني كمتن سحابَّة غاادرته سماء بَّماء :الطُرماح

 .المدعاة وهي فلن ومصنعة فلن صأنيع في وكنت
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يرافقك كأنه السير من عنده ما جميع يعطُيك : لمصانع وفرس
ًا : صأانعتومنه بَّعضه ويصون منه يبذل بَّما :ومنه داريته إذا فلن

:الشأياء وصأنف وأصأناف المتاع من صأنوف عنده ف ن ص المصانعة
ًا جعلها  .الكتب : تصنيفومنه بَّعض من بَّعضها وميز صأنوف

ًا : صأاروتصنف والشجر النباتا وصأنف  .أصأناف

 .والثمر اللوان مختلف مصنف وشأجر

ًاالرقياتا ابَّن قال تينه من صأنف وما الكروم ذي لحلوان : سقي
 .بَّالورق تفطُر إذا الرطي : صأنفويقال عنبه ومن

 .: بَّحاشأيتهثوبَّه بَّصنفه ومسحه

قوابَّه عنه الريط صأنفاتا : جلالقدح يصف مقبل ابَّن قال
واحد أصأل : منصأنوان شأجر و ن ص ويمسح يصان مما وأخلصنه

 .: صأنوواحد وكل

 .وصأنوه شأقيقه : هوالمجاز ومن

العجيب للمر للناس فيا وصأنوي أخي وأنت : أتتركنيقال
 .: صأنّيوتصغيره : متقاربَّتانصأنوان وركيتان

ًا : أيالخيلية ليلى قالت ً ركي  .جبلين بَّين مجهول

ّينأصأهب شأعر ب ه ص في حمرة وهي والصهبة الصهب : بَّ
 .سواد

 .أشأهب وعنبر أصأهب : مسكويقال

صأهب وإبَّل وصأهابَّية صأهباء وناقة وصأهابَّي أصأهب وجمل
 .وصأهابَّية

فراعلة بَّألحيها تناط كأنما الرقاب غالب : صأهابَّيةالرمة ذو قال
 .: فحلصأهاب إلى منسوبَّة وقيل غاثر
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 .البرد : شأديدأصأهب : يومالمجاز ومن

 .أحمر : موتاكقولهم صأهابَّي وموتا

من عريان تجرد بَّعدما الصهابَّي الموتا إلى : فجئناالنابَّغة قال
 .": للعدو السبال أصأهب " وهو أحدب الشر

ّيبن السيوف : فظللقال صأهب الحرب في واعتناقي رأسي شأ
 .الصهباء وشأربَّوا السبال

 .بَّالشحم المختلط اللحم وهو المصهب وأكلوا

 .الزواج حرمة وهو وصأهورة صأهر بَّينهم ر ه ص

ًا     فجعله " ًا     نسب وهم إليه يتزوج : لمنفلن صأهر " وفلن وصأهر
 .إليهم تزوج من بَّيت : لهلفلن بَّني أصأهار

ًا الزوجين بَّيت لهل يقال وقد  .أصأهار : همجميع

ًا والصهر النسب لهل يقال وقد بَّني إلى وأصأهرتا : أصأهارجميع
 .بَّهم مصهر وأنا إليهم تزوجت إذا إليهم وصأاهرتا فلن

ًا كان إذا بَّنا مصهر : وهوالعرابَّي ابَّن وعن بَّتزوج منهم متحرم
 .جوار أو نسب أو

 .ذوبَّه وهي صأهارته وأكل : أذابَّهالشحم وصأهر

مصهور وخبز بَّها : أدمهالخبز وصأهر بَّالصهارة : دهنهرأسه وصأهر
 .وصأهير

.والشبه الصفر أواني عليه توضع ما وهو حسن صأيهور بَّيته وفي

 .له دنا إذا للجيش الجيش : أصأهرالمجاز ومن

 .عليه : اشأتدالحر وصأهره

 .الشمس تصهره ل رأسك وغاط
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 .الحربَّاء واصأطُهر

 .الشمس وصأهرته

في إل يستعمل ول نقٌي فيه يكن لم إذا صأهارة البعير في وما
 .النقي

ًا بَّاليمين وصأهره وهو شأديدة يمين على استحلفه إذا صأهر
 .مرة بَّيمين ولصأهرنك بَّاليمين مصهور

 .: صأخابَّةصأهصلق امرأة ق ل ص ه ص

 .الصوتا صأهصلق وصأقر

:الفرس : صأهيلوقيل الخيل وتصاهلت صأهال فرس ل ه ص
 .صأوته صأهل وقد وصأحل صأهل صأوته : فيقولهم من فيه لبحة

من وأهله الصهيل الهيف سير : إذاالرمة ذي : قولالمجاز ومن
 .الظباء خلفتهم الخيل وأهل الخيل أي نوازبَّه أعقبته عنه الصيف

ً الذبَّاب وصأهل  .العشب في المتدارك صأوته وهو صأهيل

الحصن صأهيل الصباح قبيل ذبَّانه صأواهل : كأنمقبل ابَّن قال
 .يريد عما ينثني ل : عسرصأهميم فلن م ه ص

 .السرج موضع وهي الفرس صأهوة على استوى و ه ص

 .السنام مؤخر وهي الجمل صأهوة وركب

 .الخيل صأهواتا على ونشأوا

 .المرتفع المكان وهي بَّصهوة : نزلواالمجاز ومن

 .العز صأهوة على فلن : واستوىقال

ًا كان إذا صأهواتا ذو وتيس  .سمين
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:كقولك يصوبَّها أرضهم وصأاب كذا بَّمكان المطُر صأاب ب و ص
 .المطُر مصاوب وشأمت الودق مصاب وهو وغااثها وجادها مطُرها

أشأيم منكم أني ما لغيرك ل لك امرؤ : إنيالطُرماح قال
وغايث صأيب وسحاب وصأيبها السماء صأوب وسقاهم المطُار مصاوب

 .صأيب

 .ومصائب ومصيباتا ومصاب مصيبة وأصأابَّتهم

 .وعقله بَّبصره مصاب وهو

 .: لوثةصأابَّة عقله وفي

يصوب وهو الرمية نحو السهم وصأاب ومصيب صأائب وسهم
 .نحوه

 .فأصأاب ورمى

 .الناء وصأوب

 .: تسفلوتصوب رأسه وصأوب

 .: مسفمنصوب وسحاب

مزنه دان وأسحم الصبا مع الجنوب ريح آيه : عفاالنابَّغة قال
موضع كل أي وارتقى عليها الحسن : تصوبالنجم أبَّو وقال متصوب

 .حسن منها

 .مهيلة أي يديه بَّين صأوبَّة الدنانير فإذا عليه ودخلت

وصأائب مصيب ورأى رأيه في : أصأابالمجاز ومن صأوبَّة وعنده
 .واستصابَّه قوله واستصوب رأيه وصأوبَّت الصواب وأصأاب

 .فصوبَّني أصأبت وإن فخطُئني أخطُأتا : إنويقال

ًا بَّك تعالى الله وأصأاب  ". أصأاب     حيث     رخاء " : أرادهخير
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 .بَّه صأوتا تا و ص

 .صأيت ورجل

 .صأيت وصأوتا

:قالوا رأيتموني : كيفلصأحابَّه فقال الزبَّرقان المخبل وساب
ّيٍغ بَّريق غالبك  .صأيت وصأوتا س

 .فيهم صأيته وذهب وصأيت الناس في صأوتا وله

 .تشقق حتى : يبستهالبقل والحر الريح صأوحت ح و ص

 .وتصوح بَّنفسه وصأوح

 .وتناثر : تشققالشعر وتصوح

 .كالحائطُين جانباه وهما الوادي صأوحي بَّين ونزلوا

ًا تأبَّط قال مجامع طريقه شأكس الثوب كشك : وشأعبشأر
لي يثبت ولم دليل له يهدني لم بَّالليل تعسفته مخاصأر نطُاف صأوحيه
لصغره الثوب بَّشك وشأبهه المرأة فم : أرادقالوا خابَّر النعت

 .الريق أراد الخصر : منوالمخاصأر

وهو أصأور ورجل وعوج : ميلصأور عنقه في ر و : صوتقول
 .إليه ووجهه عنقه مال إذا كذا إلى أصأور

غاير بَّها أحبو أن تريدين التي إلى فإني غاّضي لها : فقلتقال
عنقه أنا وصأرتا بَّه : أقبلإلّي وجهه وصأار إليه عنقه وصأار أصأور

 .الثمر لجتني الغصن وصأرتا

 .يضرها ذلك لن مثمرة شأجرة يصور أن كره أنه مجاهد وعن

ّوار وعصفور  .دعي إذا : يجيبصأ

 .وفصله : قطُعهالحكم الحاكم وصأار
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 .الفالي إلى حينئذ يصوره لنه : حكةصأورة رأسي في وأجد

ًاآخر له فقال امرأة يتزوج أن أعرابَّّي وأراد من تشفيك ل : إذ
ّلك ول تفليك ل أي الغوره من تسترك ول الصورة  .الغائرة عند تظ

البقر أي الصوار فاح أو الصوار لح متى أنساك : لوتقول
 .والنافجة

وصأوره الصوار نفح إذا وأذكرها ليلى ذكرتا الصوار لح : إذاقال
 .فتصور

 .الشيء وتصورتا

 .تقول ما أتصور ول

 .الناس إلى عروفه يصور : هوالمجاز ومن

 .بَّالمودة : ميلةصأورة إليه لك : وأرىوقال

وما الحائض لدني : إنيعنهما تعالى الله رضي عمر ابَّن وعن
 .لحيضها أجتنبها ل أني الله ليعلم إل صأورة إليها بَّي

 .وصأيعان وأصأواع التمر من أصأوع عنده ع و ص

 .بَّالصاع : يكاليصاع التمر ورأيت

: يحوذهمأقرانه يصوع والكمّي إبَّله يصوع : الراعيالمجاز ومن
 .المكيل الكائل يصوع كما

ًا مروا إذا القوم : انصاعومنه  .سراع

.مطُمئن مكان وهو الرض من صأاٍع في بَّالكرة يلعبون والصبيان

ّفي تكرو كأنما للنجاء يداها : مرحتالمسيب قال في لعٍب بَّك
 .وسطُه وهو صأدره صأاع وفي جؤجؤه صأاع في وضربَّه صأاع

ًا الطُارق وصأوع  .وسواه : هيأهللطُرق موضع
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 .صأاعة لصوفك : اتخذويقال

الذهب من صأوغ ولفلنة والصياغاة الصوغ يحسن هو غ و ص
 .والفضة

يكسونها معطُفة وفضة كروم من بَّصوغ : تباهيمقبل ابَّن قال
ًا ً قصب الله وصأاغاه الخلقة وهي الصيغة حسن : فلنالمجاز ومن خدل
 .حسنة صأيغة تعالى

:الكلم فلن : وصأاغكريم أصأل : منكريمة صأيغة من وفلن
 .الكلم صأاغاه من وهو حبره

ًا وصأاغ ًا كذبَّ  .: يخلقهاالحاديث يصوغ وهو وزور

:فقال الدجال : خرجعنه تعالى الله رضي هريرة لبَّي وقيل
 .الصواغاوان كذبَّها كذبَّة

 .السهام من صأيغة وعنده

ًا بَّستين ورميتهم  .واحد رجل صأنعة من أي صأيغة سهم

ًا راشأها قد : وصأيغةقال  .: سيانصأوغاان وهما وركب

 .الميلد في : مثلهوصأوغاته صأوغاه وهي صأوغاه وهو

 .قدره على كان إذا هذا صأوغ وهذا

 .منهما يعمل ما أي والقطُن الصوف يلبس فلن ف و ص

 .الصوف : كثيراوصأوفانية صأافة ونعجة وصأوفاني صأاف وكبش

ًا ويصاف يصوف زمره بَّعد الكبش وصأاف  .صأوف

 ". صأوفة بَّحر بَّّل ما ذلك أفعل " ول

يفيضون أي عرفاتا من الحاج يجيزون صأوفة آل : كانويقال
الكعبة يخدمون وكانوا صأفوان وآل صأوفان : آللهم ويقال بَّهم
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ًا إليهم نسبوا الصوفية ولعّل ويتنّسكون والتعبد النسك في بَّهم تشبيه
الفاءين إحدى بَّقلب الصوفية الصفية : مكانفقيل الصفة أهل إلى أو

ًا  .الصوامع وأهل العباد لباس هو الذي الصوف إلى أو للتخفيف واو

ًا وجدتا : " خرقاءالمجاز ومن يعرف ل ما يجد ": لمن صأوف
 .فيضيعه قيمته

رقبته وقوف رقبته وصأوف قفاه وصأوف قفاه بَّصوفة وأخذ
بَّرقبته أخذ فلحقه يدركه لن أن ظّن وقد تبعه إذا وذلك رقبته وظوف

 .الرأس من السائل : الشعروقيل : زغاباتهقفاه وصأوفة يأخذ أولم

صأائك بَّه والعبير وجاء يصوك بَّه : عبقالطُيب بَّه صأاك ك و ص
 .بَّمفارقه المسك صأوك إلى وانظر

بَّأجسادها العبير صأاك - ب بَّالشبا معجبة : ومثلكالعشى قال
 .: لزقالدم بَّه وصأاك

رجيعه في فلن وتصوك ثجاج الجوف نجيع من : بَّصائكقال
 .بَّه تلطُخ :وبَّرجيعه

ول يلينا فيمن صأولنا وصألنا يليهم فيمن صأولهم فصالوا ل و ص
 .ملحمه في علّي صأولتا أنسى

 ". صأول من أشأد قول " رب مثل وفي

 .ويرمحها : يكدمهاالعانة على العير وصأال

 .الناس ويواثب راعيه : يأكلصأؤول وجمل

ً عليهم صأال وقد ً صأول  .وصأيال

ً كان وما  .صأؤول

ًا بَّالهمز صأآلة صأؤل وقد في المنقلبة الواو لحال استصحابَّ
 .صأؤول
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استطُال إذا منكرة صأولة فلن على فلن : صأالالمجاز ومن
 .وقهه عليه

 .وتصاول مصلولة وصأاوله

أعناق تصاول تصاول المحصناتا دون : قبيلنالفرزدق قال
 .وصأول وهلة : أولصأول أول ولقيته عِل من المصاعب

الشهر     منكم     شأهد     فمن " والصيام الصوم شأهر هو م و ص
وصأوام وصأوم صأيام وقوم قوام صأوام وفلن فيه فليصم " أي فليصمه

 .وصأيم وصأيم

مصاماتا وهذه ومصامته الفرس مصام : هذاالمجاز ومن
 .الخيل

أعيار مصامة نجادها من خيشومه يسف ما : متىالشماخ قال
ضمير صأام في أشأاعره يرمي السفا شأوك صأام قد ينشج الصيف من

 .: صأمتوصأام مبتدأ والشوك

ًا     للرحمن     نذرتا     إني " بَّمعنى ودام وقام الماء " وصأام صأوم
 .ودائم وقائم صأائم وماء

 .: ركدتاالريح وصأامت

 .النهار وصأام

 .: كبدتاالشمس وصأامت

 .مصامها في والشمس وجثته

يطُبخ إن الحر من وديقة عليها صأامت وإن : خبوبالشماخ وقال
 .النساء عنه فصامت وشأاخ ينضح التي بَّها

ًا فطُر بَّعد عني : فصرنالنجم أبَّو قال ّيم النعامة وصأامت صأ
 .الذى بَّخروج لسكونها أو ذلك عند لوقفتها وذلك والدجاجة
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 .الريط صأون عرضه يصون فلن ن و ص

 .مصون وحسب

 .الدنس من الثوب وصأنت

 .صأوانه في والثوب

 .غالفها وهو ومصانها ومصوانها صأوانها في والقوس

عند الخيل شأموس رمح الفوقان عنها زال لما : ترمحقال
ًا بَّالمخ ندهنها مصوان في عندنا تزال فما الحصان ردع والبان يوم
 .موشأّي مضرس المصان في عتاق ريط فكأنه بَّجلدها الخلوق

 .بَّذلة ثوب ل صأينة ثوب وهذا

 .المعايب من يتصون وهو

ذخر إذا جريه يصون وهو وابَّتذال صأون ذو : فرسالمجاز ومن
 .لحاجته ذخيرة منه

ًا يصف لبيد قال ّلىثور ًا : فو صأون بَّين يراوح فلج لطُياتا عامد
ًا التم بَّطُن : فأوردهنالنابَّغة وقال وابَّتذال كالحدإ المشي يصن شأعث
ًا من المشي اتقى إذا صأائن وهو الفرس وصأان التؤام وجع أو بَّه حف

 .بَّحافره

 .: عفاقتهصأوانته وكذبَّت

جعلت مركومة حجارة وهي والصأواء الصوى خافي بَّلد ي و ص
ًا ًوى وصأويت أعلم  .الطُريق في صأ

ًا النخلة صأوتا وقد : يابَّسةصأاوية ونخلة  .صأوي

ًوى للسلم : " إنالمجاز ومن ًا صأ " الطُريق كمنار ومنار
" فيخرجون الحديث وفي القبورز وهي والصأواء الصوى على ووقفت

ٍو " وبَّدن الصأواء من ٍو ضا  .الهزال من يابَّس : مهزولصأا
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ّوى  .وتسمن لتقوى أخلفها ويبس : غارزهاالناقة وصأ

: صأوىقيل ثم أطباءها وصأوينا طبيين منها : صأوينايقولون
 .قوي حتى أراحه إذا للصراب الفحل

ّوىقال ًا كدنة ذا لها : صأ صأيابَّهم من هو ب ي ص جلدي
 .خيارهم : منوصأيابَّتهم

صأياب غاير لئام الكف فقد أعينهم بَّاللؤم كحلت معشر : منقال
النوب صأيابَّة من مثاكيل كأنها بَّالفراق : ومستشحجاتاالرمة ذو وقال

 .خالصتهم من وح

 .ماله صأيابَّة وهو ماله صأيابَّة من : هوويقال

: ناداهوصأايحه بَّه وصأيح بَّه وصأاح شأديدة صأيحة صأاح ح ي ص
 .: تداعواوتصايحوا : صأاحواوتصايحا لي : ادعهبَّفلن لي وضح

اسمه كبش نخلة إلى : شأدقالوا صأيحانية ونخلة صأيحاني وتمر
 .إليه فنسبت صأيحان

 .الثوب وانصاح

 .: تشققتوتصيحت العصا وانصاحت

 .شأيء كل : قبلونفر صأيح كل قبل : أتيتهالمجاز ومن

 .شأيء غاير : منونفر صأيح غاير من وغاصب

ول صأيح غاير من ليمانه عرضة الله يجعل محول : كذوبقال
 .صأاح قد شأجر فلن بَّني وبَّأرض : طالتالشجرة وصأاحت نفر

من نادى إذا كالكرم ونحوه الطُلع ظهر إذا الكافور وصأاح
 .الكافور
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يصيح ليل كأنه الشباب في ينهض : والشيبالفرزدق وقال
ًا البسيطُة بَّصحراء : فلقتالشماخ وقال نهار بَّجانبيه من ساطع
ًا بَّالليل صأاح لما الصبح  .والبرق الفجر وانصاح نفر

 .البنيان : تداعىتقول كما السيف جفن وتصايح

غامده الحسام وماضي آية تأول جأشأي بَّه : أقرالراعي قال
والخلوق الملب من غاسل وهي بَّالصياح رأسها وغاسلت متصايح
 .رائحة له : عجتقولهم ونحوه

ّي إلى تصيخ خ ي ص أصأغى كما بَّمسمعها تهوي الرض دو
أن عليه أسكت إذا فلن حق على فلن : أصأاخالمجاز ومن الشحيح

 .بَّه يذهب

ومصطُاده مصاده إلى وخرج وتصيده واصأطُاده صأاده د ي ص
 .ومصايد بَّها يصيد مصيدة وله ومتصيده

 .صأيد وكلب صأيود وكلب

والصيدان الصيداء ومن النحاس وهو الصاد من قدور وعنده
 .البرام حجارة وهي

بَّيوتنا حول الصاد قدور : رأيتعنه تعالى الله رضي حسان قال
ًا قنابَّل ًا المحلة في دهم فيها الصيدان من : وسودذؤيب أبَّو وقال صأيم

وصأاد صأيد وبَّه أصأيد وبَّعير نعارها نستفدها لم إذا - نضار ال مذانب
 .الكّي الصيد : دواءويقال معه يلتفت أن يستطُيع ل بَّالعنق داء وهو

وأكوى المجانين أشأفى مذودا قوم أعراض عن كنت : قدقال
الناس يصيد وهو المطُر ماء وصأدنا الكمأة : صأدناالمجاز ومن الصأيدا

 .بَّالمعروف

ّثه " إذا تحرمه ل " صأيدك مثل وفي  .الفرصأة انتهاز على ح

ّق توّخ " أي تصيدي : " اقصديويقال  .حاجتك تصب والعدل الح
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ًا زهوه من يلتفت : لأصأيد وملك ً ول يمين وبَّه صأيد وملوك شأمال
 .وصأاد صأيد

: إذاوقال الشأوسا وأكوى الصاد ذا : أبَّريءفروة بَّن منظور قال
الحجاج وقال الصاد يرابَّيع بَّالصقع فقأن الغاماد جفون من استطُيرتا

ًا عنقك في : إنالجارود لبَّن  .السيف إل يقيمه ل لصيد

 .يدك ولقبضن صأيدك : لقيمنوتقول

ًا صأيرورة إليه صأرتا ر ي ص ًا وصأير " مصيره وهذا ومصير
ًا " " وساءتا المصير الله وإلى ًا له " وصأيرني مصير  .وأصأارني عبد

 .وأصأارتني الحاجة إليه وصأيرتني

 .والماء الكل مواضع وهي مصايرهم إلى وخرجوا

ظعائن ولكن هاجتني الوحش : وماربَّعّي بَّن مضرس قال
ّواد دعاهّن  .يحلو وما يمر ما أمر صأير على وهو ومصايره المل ر

من صأير على : أنافيقول حاجتك في صأنعت : ماللرجل ويقال
 .منه شأرف على :قضائها

ورجع رأي من إليه يصير ما " وهو صأيور ول بَّذم له " وما
 .وعاقبته مآله أي كذا إلى صأيوره

ًا يضع ولم أمر بَّدء منه الله يضيع لم : ملكالكميت قال صأيور
 .: تقبلهأبَّاه وتصير

 .الصحناة وهو الصير يأكل ممن وهو

الرتاج يلتقي حيث وهو شأقه : منالباب صأير من ونظر
 .والعضادة

مصيفهم وهذا وتصيفوا واصأطُافوا كذا بَّمكان صأافوا ف ي ص
مصيفون وهم الصيف في : دخلواوأصأافوا ومتصيفهم ومصطُافهم

 .صأيفي بَّيت وهذا
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 .الصيف : مطُرالصيف وسقاهم

ربَّيع دار من وجادك يسكنونها إذ الدار أهل : بَّأهليجرير قال
: نباتاالصيف لهم ونبت مصيفون فهم فلن بَّنو وصأيف وصأيف
 .الصيف

 .ومشاتاة مصافة وعامله

والميرة الغزوة وهي الصائفة ويمتارون الصائفة يغزون وهم
 .: الصائفةالروم لغزوة وقيل بَّالصيف

ًا يغزونهم كانوا لنهم  .صأيف

 .بَّالصيف وتلد تنبت مصياف وناقة مصياف وأرض

ّتى مقيظ مصيف الثوب وهذا الربَّيع : " تمامالمجاز ومن مش
 .المر إتمام في " مثل الصيف

فهو الرجل : وأصأافالكبر على : ولدواصأيفيون فلن وولد
 .مصيف

 .كبر حتى يتزوج : لممصياف ورجل

الرجل غايبة من وهو وغااب عنه : مالالهدف عن السهم وصأاف
 .بَّالصيف أهله عن

 .عنه يعدل : لمالقضاء عنه يصف ولم

قضاء عنها يصف لم مخذولة للوجه : فهوتاالطُرماح قال
 الحمام

 الضاد كتاب

 1 الضاد كتاب  

 .أصألهم : منمعد ضئضيء من هو أ ض أ ض
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إبَّراهيم ذرية من جعلنا الذي لله : الحمدطالب أبَّي خطُبة وفي
ّد وضئضيء إسماعيل وزرع  .مضر وعنصر مع

ّدين من يمرقون قوم هذا ضئضيء من " يخرج يث الحد وفي ال
." 

وتضاءل ضؤلة ضؤل وقد ضئيلة وامرأة ضئيل رجل ل أ ض
 .صأغير : دقيقبَّئيل ضئيل : فلنوتقول

أنيابَّها في الرقش من ضئيلة ساورتني كأني : فبّتالنابَّغة وقال
ّياتا من دقيقة ناقع السم  .كالفعى الح

 .يستبين لئل يصغره شأخصه يضائل وجاء

ّغي : فبينازهير قال شأخصه ويخفى يدب غالمنا جاء الوحش نب
 .الرأي ضئيل وهو رأيه : ضؤلالمجاز ومن ويضائله

 .ومذلة ضعف أي ضؤولة ذلك في عليك وما

 .عنه : يتقاصأرذلك عن يتضاءل وهو

 .السماع عند يتضاءل : القياسبَّعضهم وعن

:الغنم من ضائنة وعنده والمعيز والضئين والمعز الضأن ماله
 .وماعز ضائن وجلد ولحم

 .ومعزه ضأنه : كثروأمعز فلن وأضأن

وضأنت اعزلها أي معزك وامعز ضأنك : إضأنالعرب وتقول
 .معزي ومعزتا ضأني

 .بَّه يمخض ضأن جلد من : ضخمضئني وسقاء

ّيه كأن بَّضئني : وجاءتاحميد قال الرواعد جاوبَّته رعد ترنم دو
حسن ليزال الذي : هووقيل الجانب : لينضائن : رجلالمجاز ومن

 .الطُعم قليل وهو الجسم
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 .ضائن ورمل ضائنة رملة على وبَّت

ضائن من نعج إلى تحته الرض من وحري : يظلمقبل ابَّن قال
من نعج إلى ريطُة لي بَّطُنها كأن : وبَّاتتالجعدي وقال أهيما الرمل
إلى تلفه السمّي أهاضيب : فباتتالطُرماح وقال أعفرا الرمل ضائن

 .والوطاءة اللين يراد ضائن الرمل عجمة من نعج

ّبت ب ب ض  .مضبة والسماء السماء أض

 .مضب ويوم

 .الضباب : كثيرةمضبة وأرض

 .منكرة مضاب في ووقعنا

يده : ضبتيقال قليل سيلن وهو يبّض بَّّض نحو يضب وضب
 .لثته وضبت بَّالدم

العجاجة تحت من وتسمع حجراتها في الخيل لثاتا : تضبقال
في الممعن كالضب داخل : غالضب قلبه : فيالمجاز ومن أزمل

 .حجره

صأدره وفي بَّشاشأة يبدي وجهين ذا تك : ولالبربَّري سابَّق قال
 .قلبه في : غالعلّي أضب وقد كامن الغل من ضب

بَّطُون ضبابَّه كأن بَّفحال : أطافتالصامت بَّن سويد وقال
ًا أراد تغدتا عيد يوم الموالي ًا طلع شأبهه ثم الضباب له استعار ضخم
الضباب كأن وتجاهله المستعير تناسي من وهذا الموالي بَّبطُون
 .حقيقة

 .السمن فيه أخذ إذا وتحلم الصبي : تضببومنه

ًا صأبياني : أخدمتالعرب بَّعض وعن حتى فحضنتهم خادم
 .تضببوا
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ً كان " إذا الضب كف : " فلنويقولون مثل الضب وكف بَّخيل
 .والصغر القصر في

الحبائل في أنشقت ضباب أكف أكفهم كأن أبَّرام : مناتينقال
" ضب من : " أخدعيقال خدعه في بَّالضب : يشبهضب خب ورجل
 .ضبة خبة وامرأة

ًا يلقى سلفع ول بَّضبة ليست الذم تهاب فجاءتا زميلها مراس
صأاحبه هو بَّأمر أخبره " إذا حرشأته أنا بَّضب أتعلمني " مثل وفي

ّليه  .ومتو

يسمون مكة وأهل مضبب وبَّاب وضباب وضباتا ضبة بَّابَّه وعلى
 .ضبة :المزلج

 .النصاب تشد لنها الجزأة وهي ضبة ولسكينة

حرصأه اشأتد إذا فوه ويضب كذا وعلى لكذا لثاته تضب وفلن
ّلبكقولهم عليه  .فوه له فيتحلب الحموضة يشتهي كالرجل فوه : يتح

ً منهم لقينا قد نمير : وبَّنوبَّشر قال وقال للمغنم لثاتها تضب خيل
ض عواطيا كالظباء مرشأقاتا على لثاتكم تضب أن أبَّينا : أبَّيناعنترة

 .وجّسه عليه قبض إذا عليه وضبث الشيء ضبث ث ب

ًا بَّبنانها بَّاشأرتا كّف : وضبثةالطُرماح قال ماء فقد كفاه صأعيد
 .المتيمم ضربَّة أراد المصافن

 .بَّه وضبث

 .بَّه بَّطُش

 .بَّالفريسة لضبثه : الضبثمللسد قيل ومنه

 .: بَّمخالبهبَّمضابَّثه السد ولطُمه
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ّدامها من خطُوط لها حلقة وهي السد بَّضبثة بَّعيره ووسم ق
جعلت وإنما فضبثت سمنها في : شأكضبوث : ناقةالمجاز ومن ومن

 .والركوب الحلوب ومثلها الضبث إلى الداعي من بَّها لما ضابَّثة

 .عابَّث وبَّأرواحهم ضابَّث بَّأقرانه : ليثوتقول

ّ سمعت ما ح ب ض  .الثعالب وضباح الكالب نباح إل

 .العدو عند أنفاسها : صأوتاوضبحها ضوابَّح الخيل وجاءتا

 .الصحف من أضابَّير عنده ر ب ض

 .منها وإضبارة السهام من وأضابَّير

 .وضبرها كتبه ضبر وقد

 .وضبرته الصخر عليه وضبرتا

 .وضبار وضبر ضبور وفرس ووثب قوائمه : جمعالفرس وضبر

الخبار معتزم الوعث ضبور أني وقبان بَّنو علمت : وقدجرير قال
 .: ملززهالخلق ومضبر الظهر مضبور وبَّعير

 .الخلق : مضبروضبارمة ضبارم وأسد

أوراكه ضبارمة عذافر والخدعين النسا : طويلالرمة ذو قال
ًا : لزمهالشيء ضبط ط ب ض ومناكبه ًا لزوم من أضبط " وهو شأديد
 .تضبطُه ثم فتأبَّطُه " وأخذه نملة من " " وأضبط العمى

 .الحبل يمد حتى الشاقول الذراع وتضبط

 .اليسر العسر وهو : أضبطعه تعالى الله رضي عمر وكان

يعاديه وفيمن شأجاعة فينا الهواس الضبط : هوالكميت قال
فنيق كأنها تخدي ضبطُاء : عذافرةأوس بَّن معن وقال المثقل الهجف

ًا  .للمور ضابَّط : هوالمجاز ومن السوارحا السوام يحمي غاد
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:قراءته يضبط ول إليه فوض بَّما يقوم : لعمله يضبط ل وفلن
 .يحسنها ل

ًا مضبوط وبَّلد  .بَّالمطُر : معموممطُر

 .الضباع أخبث وهؤلء السباع أخبث الضباع ع ب ض

 .أغادر منه هو بَّل أمدر ضبعان : كأنهوتقول

 .السير في أضباعها : مدتاوضبعت والبَّل الخيل وضبعت

 .ضابَّع وفرس

 .ضوابَّع النجائب ومّرتا

اليمنى يده تحت من : أدخلهبَّه وتأبَّط بَّالثوب : واضطُبعوقال
 .اليسر منكبه على وألقاه

 .ضبعة وناقة للفحل : شأهوةضبعة وبَّها الناقة وضبعت

 .كنفه : فيفلن ضبع في وكنا

 .أسنتوا : إذاالضبع : أكلتهمالمجاز ومن

ونوهت نعشته إذا بَّضبعيه ومددتا بَّضبعيه وأخذتا بَّضعه وجذب
 .بَّاسمه

ّدوا بَّربَّاعهم : حلواوتقول  .بَّأضباعهم فم

ّد يديه يرفع الداعي لن عليهم دعوا إذا عليهم الناس وضبع ويم
 .ضبعيه

ض تطُمع وأخرى أصأبناها لما تضبع علينا أيد : ومائتيرؤبَّة قال
 .واضطُبنه والكشح البَّط بَّين ما وهو ضبنه في احتمله ن ب

يضطُبنهم لنه وعياله أهله : فيضبنته في : خرجالمجاز ومن
 .كنفه في
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 .مضايقه : فيالجبل أضبان في وهم

 .ضجوا وقد وضجاج ضجيج لهم ج ج ض

ج ض وجيب لها والقلوب بَّمكة ضجيج لهم والحجيج : ذكرتكقال
ورجل كلم مع نفس وضيق اغاتمام وهو منه وتضجر كذا من ضجر ر

 .ومتضجر ضجر

ًا الناقة وضجرتا فكثر الحلب عليها شأق إذا لضجور وإنها ضجر
 .رغااؤها

 ". العلبة تحلب الضجور " إن مثل وفي

 .ومضطُجعك مضجعك طاب ع ج ض

صأبيها المرأة وأضجعت أنا وأضجعته واضطُجع الرجل وضجع
 .وضاجعها

 .الضجيع ونعم

 .الضجعة حسن وهو ومضطُجع ضاجع ورجل

 .فيه : قصرالمر في : ضجعالمجاز ومن

 .عنه : تغافلالمر عن وتضاجع

يبرح يكاد ل لبيته : لزموضجعي وضجعي ضجعة وجرل
 .كالداري

 .: أربالسحاب وتضجع

 .مضاجعه وعن مضجعه عن الجبل يتحلحل ل وفلن

 .للغروب : مائلةضواجع ونجوم

وقال النجوم مع يغرن ما ضواجع نعش كبناتا قبائل : أولكقال
ًا سهيل الغور واستورد :رؤبَّة ّي ضاجع ٍو الشرائعا استورد كالعسجد وعا
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وأضجع النجم تالية للغور ضجعت وقد الندى مستحلس والليل عوي
 .للطُعن الرمح

أو مهاة لكل حوله الرمح يضجع غالمي : وظلالقيس امرؤ قال
 .طويل سهوق لحقب

ًا وأراك ًفلن إلى ضاجع  .إليه : مائل

 .مساقطُه : علىالغيث مضاجع على ووقعوا

 .للغيث مضاجع الرياض وبَّاتت

مسعود ابَّن وكره يتجاف لم إذا السجود في فلن واضطُجع
ًا الرجل يسجد : أنعنه تعالى الله رضي ًا أو مضطُجع  .متوّرك

 .والخفض : الدعةالضجعة يحب وفلن

ففاز وساهموني البعوث : وساهمتشأريك بَّن فضالة قال
كما المضاجع وكريم المضاجع طيب وهو سهمى الحّي في بَّضجعة

 .النساء وهي المفارش : كريميقال

وفي النف في عوج وهو الضجم : بَّينأضجم رجل م ج ض
 .الفم

 .مستو غاير : حفرضجم وقلب أضجم : قليبالمجاز ومن

ما ح ض ح ض سبر من توّرى ضجم قلب : عنالعجاج قال
: " جاءالمجاز ومن وتضحضح السراب وضحضح كالغمر الضحضاح

 .الشمس : ضوءوالضح الكثير ": بَّالشيء والريح بَّالضح

أسنانه من تقدم ما وهي وضواحكه ضاحكته عن افتر ك ح ض
ًا وضحك ومضاحكه مباسمه وبَّدتا وتضحك وتضاحك واستضحك ضحك

وضحوك ضحاك ورجل وتضاحكوا وضاحكته وضحكته وأضحكته
بَّأضحوكة وجاء منه : مضحوكضحكة وأخوه ضحكة وهو وضحكة

 .أضاحيك إل أضاحيك ما :وتقول وبَّأضاحيك
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عن الرياض وضحكت النباتا عن الرض : ضحكتالمجاز ومن
 .الزهر

 .: بَّرقالعارض وضحك

 .ضاحك وسحاب

يضاحك والنور : واضحالمطُالع وضّحاك ضحوك وطريق
 .الشمس

بَّعميم مؤزر شأرق كوكب منها الشمس : يضاحكالعشى قال
 .فيه لبس ل : ظاهرضاحك رأي وله مكتهل النبت

 .المشكلتا ليضاحك رأيك وإن

التي والولد الموال من الخيار وهي القلوب ضحكاتا وعنده
 .القلوب تفرح

 .يفيض حتى : ملهحوضه وأضحك

 .: تلفقوضحك الطُلع وتبسم

 .نخلكم ضاحك أكثر : ماويقال

 .: الطُلع: الضحكومنه

 .: يتللالروضة في يضحك والغدير

 .: حاضتالرنب وضحكت

لمكان الرانب وتجتنب الوحش تمتطُي الجن : أنالعرب وتزعم
 .كعابَّها بَّتعليق العين يستدفعون ولذلك حيضها

 2الضاد كتاب

: كأتانقولهم ومنه قليل ضحل وماؤكم محل بَّلدكم ل ح ض
 .الماء في الصخرة وهي الضحل
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ًا وضحاء وضًحى ضحوة جئته و ح ض : أتيتهوضاحيته وضحي
 .وراوحته غااديته :نحو ضحوة

وضّحى : صأبحناهمنحو فلن بَّني وضحينا رسولك وضاحاني
 .ضحائه إلى ودعاهم فتضحوا : غاداهمقومه

 .صأحاء : رعاهاإبَّله وضحى

 .الجبل بَّأسفل تتضّحى ناقتكم ورأيت

أي عنه وعشيتها الورد عن البَّل : ضّحيتويقال فلن غانم وضح
 .شأبعت وقد ترد حتى والعشاء الضحاء رعيتها

 .وضحيت للشمس وضحيت

 .نهار كل أضحي وأنا

 .رجل يا واضَح

 .: بَّظاهرهوضواحيه البلد بَّضاحية ونزلوا

 .الضواحي ينزلون وهم

 .الضواحي قريش من ل البطُاح قريش من وهو

 .رأسه وضواحي رأسه ضاحي وبَّدا

 .: علنيةضاحية ذلك وفعل

الصاع ككيل فعلتم بَّما ضاحية ذبَّيان بَّنو جزتكم : فقدقال
بَّواضح ليس أي ضحاء ول حلوة فيه ليس شأعر بَّيت وأنشدني بَّالصاع
 .المعنى

 .: أبَّيضيقال ول هجان وجمل أضحى وفرس

 .وضحيان وضحيانة إضحيان ويوم إضحيانة وليلة
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 .ضحيان وسراج

 .إضحيان : قمرقال ثمان ابَّن أنت : ماللقمر وقيل

وضحايا وبَّأضاحي وبَّأضحاة وبَّضحية سمينة بَّأضحية وجاء
 .وأضاحي

ولم اتأد عنه تأنى إذا عنه وعشى المر عن : ضحىالمجاز ومن
 .إليه يعجل

ًا " ضّح مثل وفي ًا وعّش يويد  ". رويد

ًا أن : فلوالخيل زيد قال ًا لضحت بَّينها ذاتا أصألحت نضر رويد
 .الورد عن البَّل تضحية : منوأصأله عمرو مطُالبها عن

 .عنه : بَّعدالمر عن وأضحى

 .الماء عن تضحي والقطُا

ظل ل أي الظل ضاحية : شأجرةقولهم من ماتا إذا ظلة وضحا
 .الظلل ضاحية ومفازة لها

الظلل ضاحية الرعي مروتا حسمى قور من سيرنا : وقحمقال
 .ظلك لنا تعالى الله أضحى : لالدعاء وفي

ًا ضُخم وقد ضخم جسم  .وضخامة ِضَخم

 .ضخم وسودد ضخم شأأن وله ضخم : سيدالمجاز ومن

 .: ثقيلضخم وماء

 .ضخم وماؤه وخم نباته : بَّلدوتقول

ًا لك : إنلبعضهم وقيل  .العلق ضخم خبر : أجلفقال لخبر

واضطُربَّوا وتضاربَّوا وضاربَّه وغايره بَّالسيف ضربَّه ب ر ض
 .الرقاب بَّتضريب وأمر أعناقهم وضربَّوا

140



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

 .ومضربَّة : مضربجمع المضارب مفلولة وسيوف

 .وضراب مضرب ورجل

 .وضروب

 .البطُن في الولد واضطُرب

 .المواج واضطُربَّت

 .جسيم غاير اللحم : خفيفضرب ورجل

:العسل : واستضربالغليظ العسل وهو بَّالضرب الراح وأنه
 .غالظ

عدة من بَّعض على بَّعضه حلب ما وهو الشول ضريب وسقاه
 .لقاح

جلد ضريب منيتي تكون أن أدري كنت : وماأحمر ابَّن قال
ًا الشول ًا خمطُ  .كبده فأخذتا حسكة فيها شأربَّة سقي وصأافي

 .ضروب والناس

ًا عليه أفسد إذا يده على : ضربالمجاز ومن  .فيه أخذ أمر

 .: حجرهيده على القاضي وضرب

ًا بَّهم الدهر وضرب كان أن ضربَّانه من الدهر وضرب ضربَّان
 .كذا

ًا تعالى الله : لحاوتقول علينا سلط حتى ضربَّانه ضرب زمان
 .ظربَّانه

 .الله سبيل وفي الرض في وضرب

 .: مسافةبَّعيد مضرب وبَّيننا
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 .أجده فلم كلها الرض له وضربَّت

فلن وضارب المال وفي بَّالمال : ضاربَّتهيقال : المضاربَّةومنه
 .فيه له : تجرماله في لفلن

 .المكتوب على وضرب

 .وجعه : اشأتدوالضرس الجرح وضرب

ًا العرق وضرب  .: نبضضربَّان

 .: خلطُهبَّالشيء الشيء وضرب

" وضرب الذلة     عليهم     وضربَّت : "والمضارب المضرب وضرب
 .آذانهم على الله

 .للرزق : طوالبضوارب وطير

ًا الشول الفحل وضرب  .الفحل وأضربَّتها ضرابَّ

بَّها ضربَّت ثم بَّأذنابَّها شأالت إذا ضوارب وهي المخاض وضربَّت
 .فروجها

 .أبَّدى إذا الرض وضرب

 .الغائط ليضرب فلن وذهب

 .وغايرها الجزية من وضرائب ضريبة عليهم وضربَّت

ًا وضرب  .لنفسه واضطُربَّه خاتم

 .اللبن وضرب

ً وضرب  .مثل

ضربَّائي وهم معك يضربَّها : لمنضريبي وهو القداح وضرب
 .ومنه

142

javascript:openquran(1,61,61)


مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

 .مثله أي وضريبه ضربَّه : هوقولهم

ًا بَّذقنه وضرب ًء أو خوف ًا أو حيا  .نكد

هوى ما إذا شأكيمة ذي من بَّالذقان : ضواربالراعي قال
 .الغربَّان يريد المتوقد كالنيزك

 .: الصقرالشكيمة وذو

ًاوقال للفعال هشوا الناس إذا زوره عظم على بَّلحييه : ضروبَّ
ًا ًا : رأيتهومنه تقنع ًامضربَّ  .: مطُرق

 .مطُرق : أفعوانكقولهم ومضرب مضربَّة وحية

 .يبرح لم إذا فيه مضربَّا ومازال بَّيته في فلن وأضرب

 .عنه : عزفالمر عن وأضرب

 .نفر " إذا جهازه في " وضرب

 .الطُبائع والضرائبك : الضريبةومنه الكرم على فلن وضرب

: وقعالرض : ضربَّتومنه قطُرة العام ضربَّها ما مكة وطريق
 .مضروبَّة وهي الضريب فيها

 .: خفيفضرب ومطُر

 .أشأب ذي بَّعرق فلنة في وضربَّت

ول عسلة مضرب لفلن أعرف وما عسلة مضرب لفلن وما
 .عسلة منبض

 .المنصب شأريف المضرب كلريم : إنهوتقول

ًا وأضرب  .نفسه عليه وطن إذا كذا لمر جأشأ

ًا : أضربَّنقال ًا عنه وضربَّت الصادق للنجاء جأشأ  .جأشأ
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 .عنه عزفت إذا جروتي عنه وضربَّت

 .بَّه : يسرعبَّشر يضرب فلن وجاء

.بَّه تسرع أي تضرب بَّه عيون أتتنا تحذرون كنتم الذي : فإنقال

بَّالمنية كماة عليها وخيلهم المستغيث يجاب : ولكنطفيل وقال
لم عظامها من عظم كسر إذا مضرب منها يرم ما شأاة وهذه تضرب
 .مخ فيه يصب

 .يسمن نشأ إذا ليسمن الصبي وضرب

 .فيه : أقامكذا مكان في الوتد وضرب

 .: فرقنابَّيننا الدهر وضرب

ًا ناشأر فل بَّيننا مّي يا اليام تصرب : فإنالرمة ذو قال ول سر
 .: حقنهالسقاء في اللبن وضرب متغير

 .: لدغاتهالعقرب وصأربَّته

 .الضاروب وهو الطُائر على الفخ وضرب

 .: يجمعهالمجد يضرب وفلن

 .: حازهاواضطُربَّها جمة مناقب ضرب وقد

أنفع والمجد رغابته المجد اضطُراب الفناء : رحبالكميت قال
ًا النباتا يضرب والبرد لمضطُرب مضروب ًا ضرب وقد إضرابَّ إذا ضربَّ

 .ضرب ونباتا فسد

 .: متفاوتهالخلق مضطُرب ورجل

 .اضطُراب رأيه وفي

 .منه : ضجركذا من واضطُرب
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 .ذكره واضطُرب شأأنه ارتفع قد وفلن

 .: تلطُخبَّالدم وتضرج بَّدم أثوابَّه ضرجت ج ر ض

 .: تشققالبرق وتضرج

 .المشق : واسعةمضروجة وعين

وثوب الحمر : الخزالضريح أكسية : ويسحبنالرمة ذو قال
 .حمرة مشبع :إضريج

فوق الضريح وأكسية بَّينهم الولئد بَّيض : تحيتهمالنابَّغة قال
.وأكمامها لفائفها عنها : انضرجتقيل البقول ثمار بَّدتا وإذا المشاجب

وانضرجت بَّالصلب ذوائبها البهمي من تعالت : لماالرمة ذو قال
ّداه فتضرج وكلمته الخدين مضرج : هوالمجاز ومن الكاميم عنها  .خ

 .وتحسنت : تبرجتالمرأة وتضرجت

أي الكذب بَّه يضرج ما وشأر الصدق بَّه يضرج ما : خيرويقال
 .ويوسع الكلم بَّه يحسن

ًا : جعلهالقبر وضرح ضريحه الله نور ح ر ض  .يلحده ولم ضريح

 .له ولحدوا لميتهم : ضرحوايقال

 .: ألقيتهالثوب عني وضرحت ونحاه بَّه : رمىالشيء وضرح

 .بَّرجليه : نفوحضروح وفرس

 .للسهم الحفز شأديدة :ضروح وقوس

 .: أبَّيضوقيل الجناح : طويلمضرحي ونسر وصأقر

 .النجار العتيق : للسيدمضرحي أريحي : فلنالمجاز ومن
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النهار الناس على يخفى وهل شأليل أبَّي المضرحّي ابَّن : أناقال
 .حضرمي بَّرد عليه مضرحي قريش من بَّي ومّر

ًا ضره ر ر ض : جرحتهاالقوم شأهادة عني وضرحت وضاره ضرر
ًا بَّه واستضررتا بَّه " وأضر السلم في ضرار ول ضرر ول " ضرار
مضرور ورجل والضراء البأساء ومسته ومضار ومضرة ضرر ولحقه

 .: مضارتهضريره أشأد وما

 .الضر بَّينة وضرة

 .ضر على فلنة ونكحت

ًا الحداة نهم من : يجدنقال الضرا يخفن المقاليت وجد سر
 .والمقاليت بَّالسر نكت

 .أزواج ذو مضر ورجل ضرائر : ذاتامضر وامرأة

 .: غايرتهعليها ضريره أشأجد : ماالمجاز ومن

 .: الحسدالضرائر داء وبَّينهم ضريره من لن ما إذا : حتىقال

ّينضرير ورجل  .أضراء قوم من الضرارة : بَّ

 .ضريرة وامرأة : مريضضرير ورجل

على يضرك وما " الضر     مسني     أني " هزال أو : مرضضر وبَّه
 .تزيدك ما أي جارية عليها تضرك وما يضيرك وما صأيد الضب

 .: ألحعليه وأضر

 .عليه : أزماللجام فأس على الفرس وأضر

ًا منه دنا إذا وأضربَّه ًا دنو  .بَّه ولصق شأديد

 .السابَّلة ممر على كانوا إذا الطُريق بَّهم يضّر فلن وبَّنو

 .: مسفمضر وسحاب
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ًا : عضهوضّرسه ضرسه ًا عض  .شأديد

 .يبتلعه ولم لحمها مضغ إذا فريسته السبع وضرس

 .مضروس وقدح بَّأضراسه فيه : أثرقدحه وضرس

 .ضرس وبَّي وأضرستها الحموضة من أسنانه وضرست

 .حالبها : تعضضروس وناقة

وأصأابَّهم مطُر من ضروس الرض في : وقعتالمجاز ومن
 .المتفرق : للقليلوضروس الوسمي من ضرس

 .: عضهموضرسهم الزمان وضرسهم

والحروب الخطُوب ضرسته وقد : مجربمضرس مجرس ورجل
ٌذ :تقول كما  .الناجذ : منمنج

وقد : زبَّونيقال كما الضروس الناقة : منضروس وحرب
 .نابَّها ضرس

.الجوع من لضرس وإنه الجوع غاضب وهو وضرم ضرس وبَّفلن

 .الخلق : صأعبشأرس ضرس وفلن

من على خلقها وسوء نتاجها : بَّحدثانضراسها بَّجّن الناقة واتق
 .بَّولدها لولوعها منها يدنو

 .تحزيز وهو تضريس الياقوتة وفي

 .يتسق ولم يستو لم إذا البناء وتضارس

في إصأبعه في يدخل أن وهو فلن بَّه فأضرط تكلم ط ر ض
ًا فيصوتا شأدقه الله رضي علي ودخل والسخرية النكار بَّه يريد صأوت
شأاة ع ر ض البيضاء من فيه ما رأى فلما البصرة مال بَّيت عنه تعالى
 .الضرع : كبيرةضريع
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 .النتاج قبل ضرعها : أشأرقوالبقرة الناقة وأضرعت

 .يضارعه وهو يتضارعان وهما

من وهو الجناس ومضارعة الكاس مراضعة : بَّينهماوتقول
 .الضرع

ًا وإليه له وضرع إلّي يضرع وهو وخشع استكان إذا ضرع
ًا يزل ولم ويتضرع  .كذا فعلت حتى إلّي ضارع

الحسن من ووسدوا إليك أسدوا الذي : كفرتاالحوص قال
ًا  .ساقط ذليل ضارع وجنبك إنعام

ًا وكان  .الفقر فأضرعه مزهو

:ضارع جسدك " ويقال إليك أضرعتني " الحمى مثل وفي
 .نحيف ضاوي

:لقتيبة الحجاج " وقال ضارعين أراهما " مالي الحديث وفي
 .الجسم ضارع أراك مالي

 .ضرع وقوم ضراعة ضرع وقد غامر : ضعيفضرع ورع وفلن

ًا : أناةقال ًا وحلم ًا بَّهم وانتظار الضرع ول بَّالواني أنا فما غاد
ًا جيرانكم على غاواة : تعدووقال الغمر ضرع ول أشأابَّاتا ل وأنتم سفه
: قلصالظل وتضرع شأيء " أي ضرع ول زرع له " ما :المجاز ومن
 .بَّالصاد : هووقيل

 .البَّطُال وتضرغام الضراغامة من ضرغاام هو

 .ضريكة تريكة وفلنة : فقيرضريك ضرير هو ك ر ض

ض حاتر كف والضرائك - ئك الترا على تبض ل : إذالكميت قال
ًا النار ضرمت م ر وأضرمتها : اشأتعلتوتضرمت واضطُرمت ضرم

: بَّمابَّالضرام وأشأعلها النار أي والضرمة الضرم وأوقعد وضرمتها
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وهو الضرم جمع هو :وقيل اللتهاب السريع الحطُب من النار بَّه تضرم
 .الحطُب من الشخت

تطُبخين ما إذا علّي طبختها ما إذا قدري تسترى : لحاتم قال
:ويقال بَّضرام ل أوقدتا إذا بَّجزل فأوقدي اليفاع بَّهذاك ولكن حرام
 .اضطُرام أي ضرام للنار

أن ويوشأك جمر وميض الرماد خلل : أرىسيار ابَّن نصر قال
 .: الحريقالضريم الناس وأطفأ ضرام لها يكون

ًا ضرم وقد ضرم : سبعالمجاز : ومنقال من احتدم إذا ضرم
 .الجوع

ًا تراني : لقال الضرم كالسبع القوم لحوم في مجلس في والغ
 .ضرم سبع كأنه قرم نهٌم : هووتقول

 .ضرم ورجل ضرم يحتثها لقوة : كأنهاقال

 .شأذاه ضرم وقد

ًا الطُعام في وضرم ّد إذا ضرم  .عنه يدفع ل أكله في ج

اللينة الرض في جرى إذا الرقاق وضرم العدو ضرم وفرس
 .جريه اشأتد

وقد مقبوب والبطُن زيم ولحمها خذم وجريها ضرم : رقاقهاقال
 .عدوه في ضرم

ًا واضطُرم فلن علّي وضرم واضطُرم : تغضبعلّي وتضرم غاضب
 .بَّينهم الشر

 .الغلمة وأضرمته : مغتلممضطُرم وفحل

 .وتضرمت واضطُرمت الحرب وضرمت

 .أحد " أي ضرمة نافخ بَّها " وما
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َي وقد ضار سبع ي ر ض  .ضراوة الصيد وعلى بَّالصيد ضر

ٍرضرو وجرو وضراه والجارح الكلب الصائد وأضرى وجراء : ضا
 .ضراء

َيالمجاز : ومنالرمة ذو قال : لهيجكذا وعلى بَّكذا فلن : ضر
 .بَّه

 .وعليه وضريته بَّه وأضريته

ضريتموها إذا وتضر ذميمة تبعثوها تبعثوها : متىزهير وقال
 .وغايره بَّالخل ضريت وقد ضارية وجرة فتضرم

ٌي ضار وعرق َي كأنه ينقطُع ل : سيالوضر وقد بَّالسيلن ضر
ّيروا يضرو ضرا ّير البناء غا  .المعنى لتغ

 .يختلك أي الخمر وهو الضراء ليثب وإنه الضراء لك يمشي وهو

أمشي نصرهم إذلى وتطُلعي لهم حبي على : وإنيالكميت قال
وثوب العين تنذره راصأد وله يسعي : المرءخفاف وقال وأختل الضراء
وهو عليها خلفه أو امرأته خاذن إذا أبَّيه ضيزن فلن ن ز ض الضراء
وقد ضيزنين مقبل بَّن وتميم عنترة وكان القرآن في المنهي المقتي
 .ماله يرثون كما الب نكاح يرثون أنهم وزعموا الجاهلية أهل تضيزن

 .إياه يلقمه : بَّعودبَّضيزن البكرة خرق وضيق

ذمول بَّه واستجودتا بَّالغرب خطُرتا : كماناجية ناقة يصف قال
:فلن وتضعضع فتضعضع النوائب ضعضعته الضيازن جانبيها أقامت
 .فقير :متضعضع وفلن افتقر

ّي يخشاك كان : وقدالنضر وأنشد نفعك ويرجو أذاك ويتقي الثر
ضعاف وقوم ضعيف وهو وضعف ضعف فيه ف ع ض المتضعضع

:وتضعفته واستضعفته وضعفه المرض وأضعفه وضعفى وضعفاء
ًا وجدته قوي وأخوه متضعف ضعيف وفلن بَّسوء فركبته ضعيف
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في وكثرة ضعف : ذووالثاني وأهله ماله في ضعف : ذوالول مضعف
 .لهم ضوعف إذا القوم : أضعفيقال ذلك

وقد الرأي : ضعيفمضعوف " ورجل المضعفون     هم     فأولئك "
ًا ضعف  .ضعف

 .: مضاعفمضعوف وشأيء

ًا : وعالينلبيد قال ًا مضعوف يشك ومرجان جمان سموطه وفرد
 .أضعافهم لنهم : كثرتهمبَّقومي وضعفتهم المفاصأل

 .وضاعفه وضعفه العطُاء له وأضعف

 .حلقتين حلقتين : منسوجةمضاعفة ودرع

 .وأضعافه وضعفيه أخذ ما ضعف وأعطُاه

أثنائه : فيوتضاعيفه الكتاب أضعاف في : هوالمجاز ومن
 .الحوتا أضعاف في يونس وكان وأوساطه

 .وأحشاءه النسان بَّواطن : يريدرؤبَّة وقال

أخذتا إذا تضورها وهي وضغابَّها الرنب ضغيب سمعت ب غ ض
 .تضغب ضغبت وقد

 .بَّالضغابَّيس : مولعةضغبة وعجوز

حشيش أو صأغار قضبان من : بَّقبضةبَّضغث ضربَّه ث غ ض
ًا : جعلهوضغثه بَّعض في بَّعضه  .أضغاث

 .منها التبس ما وهي أحلم أضغاث : هذهالمجاز ومن

 .ملتبسة بَّها : جئتالرؤيا : أضغثتللحالم ويقال

 .: خلطُهالحديث وضغث

 .عليه وضيق : عصرهالشيء ضغط ط غ ض
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 .القبر ضغطُة من بَّالله وأعوذ

 .فانضغط وغايره الحائط إلى وضغطُته

 .وتضاغاطُوا الزحام في وضاغاطُته

ًا : قهرةضغطُة المر ذلك : فعلالمجاز ومن  .واضطُرار

أعطُيك حتى كذا عني : حطيقول أن وهو بَّالضغطُة وأخذه
 .البقية

 .الشدة وهي الضغطُة هذه عنا ادفع واللهم

ًا وأرسلته ًافلن على ضاغاطُ  .بَّه يأتي ما يتتبع عليه : مهيمن

جنبه البعير مرفق يسحج أن وهو ضاغاط وبَّهن ضاغاط وبَّه
 .فيقترحه

 .مصه صأوتا وهو الحجام صأغيل سمعت ل غ ض

وفرسه الغم بَّملء العضة وهي السد ضغمة ضغمه م غ ض
 .السد وهو والضياغامة الضيغم

علّي وضغن وضغائن وأضغان وضغينة ضغن صأدره في ن غ ض
كل الله وأبَّعد إلّي ومضاغان ومضطُغن علّي ضغن وهو واضطُغن فلن

 .لمواليه مشاحن لخيه مضاغان

في كان عما صأدره وأخليت ضغنه بَّقية سللت حتى بَّه ومازلت
 .صأمنه

 .وطنها إلى : تنزعضغن ذاتا : ناقةالمجاز ومن

 .زوجها غاير : تحبضغن ذاتا وامرأة
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تهواه كلمي أرى وقد عني الضغن ذواتا : وصأدالراعي قال
ًا إل التثقيف زادها ما القنا صأليباتا من قناتي إن الطُوامح النساء ضغن

 .يضغو وضغا والثعلب الرنب ضغاء سمعت و غ ض

ّورضغاء فلن : ضغاالمجاز ومن .وأضغيته أذى أو ضرب من : تض

ًا عنه أغاضيت ثم إضغاء : أضغيتهوتقول  .إغاضاء

 .الجوع من يتغاضون صأبيانه وبَّاتا

.النباح وهو الضغاء بَّمغنى : ضاغايةجمع الكلب ضواغاي وسمعت

ًا والنسع الذؤابَّة ضفر ر ف ض  .ضفر

 .وضفور وضفائر وضفران ضفيرتان وله

 .الحزام وهو والضفر البعير على الضفير وشأد

 .: الضفاريجمعونه وسمعتهم ضفور في العيس سار : إليكقال

ّد : إليكفصيحهم وقال ضلوع في وتقلق المطُايا أضفار تش
ًةالسيل وجه في ضفيرة : بَّنواالمجاز ومن كالحنى ّنا  .: مس

البعير ضفزتا ز ف ض : عاونتهوضافرته : تعاونواعليه وتضافروا
 .كره على إياه لقمته إذا العلف

 .فيه في : أدخلتهلجامه الفرس وضفزتا

 .والغفلة الجهل وهي وضفاطة سقاطة فلن في ط ف ض

من بَّك أعوذ إني : اللهمعنه تعالى الله رضي عمر حديث وفي
 .الضفاطة

من التجارة ينقلون الذين ومن المكارين : منالضفاطة من وهو
 .ضفاط وفلن بَّلد إلى بَّلد

 .النهر ضفة على هو ف ف ض
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 .عليه : مكثورمضفوف وماء

" وهو ضفف على إل لحم أو خبز من يشبع " لم الحديث وفي
 .الكلة كثرة

 .العيال كثرة أي ثقل ول يشغله ضفف : لقال

 .ضافية نعمة : لهالمجاز ومن و ف ض

 .الرض لها أخصبت ضافية وديمة

 .جوانبه من : فاضضاف فهو الحوض وضفا

 .واتسع : كثرماله وضفا

 .القناع ضافي عيش وله رغاد : فيالعيش من ضفوة في وهو

يقطُع ولم علينا قناعه ضاف والعيش بَّها : لهوتامقبل ابَّن قال
ً كاشأح لنا  .والضالع والضلع والضلع الضلوع منتفخ هو ع ل ض حبل

 .الجنبين مجفر الضلعة : بَّينضليع ودابَّة

 .تضلع حتى وشأرب وأكل

حتى الطُرف عنه وأغاضيت جلدة كوماء رسل من : فناولتهقال
وحمل أجمعا إنائك ذا عني لتغني حلفة بَّالله قلت قدني قال إذا تضلعا
 .بَّه أضطُلع ول الضلع على : ثقيلمضلع

 .الضلع كهيئة : وشأيهمضلع وثوب

علّي وتثني وبَّينها بَّيني المأثور عن : تجافيالقيس امرؤ وقال
ّي ّلمت المضلعا السابَّر ًا وك  .ميلك أي علّي ضلعك وكان فلن

 .معها ضلعها فإن بَّالشوكة الشوكة تنقش ول

 .الجنبل من مستدق مكان وهي الضلع بَّتلك : انزلالمجاز ومن
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مقتلين الحمراء الضلع بَّهذه الله أعداء يا " كأنكم الحديث وفي
 .بَّالعداوة عليه مجتمعون أي جائرة ضلع عليه وهم "

قضائها في جائرة ضلع حكمها في علينا : وهيهرمة ابَّن قال
ًا ونصب جنفه ًا الفخ وهي للطُير ضلع  .بَّه لحديد

ًا الشيء وضلع  .كالضلع صأار حتى : اعوجضلع

 .ضلع ورمح

وضل ويضل يضل القصد وعن الطُريق عن ضل ل ل ض
 .وضلله غايره وأضله الطُريق

ً كان إذا بَّعيري وضللت كان إذا وأضللته لمكانه يهتد فلم معقول
ًا  .أخذ أين تدر ولم فمّر مطُلق

 .خاتمي وأضللت

 .مضلة وأرض

ضلل وصأاحب وضليل ضال وهو الدين في : ضلالمجاز ومن
 .ومضلل وضللة

وقد وأبَّاطيل أضاليل في وواقع الضلل إلى : نسبتهضللته وقد
 .: لغيةلضلة وفلن ضلة ذلك وفعل الهوى أضاليل في تمادى

ًاضلة دمه وذهب  .: هدر

 .: ضاعكذا عني وضل

 .: نسيتهوضللته

ّلني  .عليه أقدر : لمكذا أمر وأض

إذا الماء في واللبن اللبن في الماء : وضّلالعرابَّي ابَّن وأنشد
 .: دفنالميت " وأضل الرض     في     ضللنا     أإذا " وغااب فيه خفي
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في وفارسها عميدها سعد بَّن قيس بَّنو : أضلتالمخبل قال
" فلن و هلكوا " إذا تضلل وادي في " وقعوا و عاصأم بَّن قيس الدهر
 .وأبَّوه هو يعرف ل قل بَّن " وقل ضل بَّن ضل

خ م ض بَّراء إيادكم من وإنا ضل بَّن ضل إيادكم : فإنقال
 .بَّه وتضمخ بَّالطُيب ضمخه

رواعف استعرضتهن إذا أنوف كأنما حتى بَّالجادي : تضمخنقال
 .الضمادة وهي عصابَّة أو بَّمنديل رأسه ضمد د م ض

 .يسكنه : بَّدواءبَّضماد جسده من الريح وموضع الجرح وضمد

 .للمدة مقراة : الضمادويقال

هذا ضمد وأجد عليك : شأدهاوعمامتك ثيابَّك عليك واضمد
 .العدل

 .اغاتاظ إذا عليه وضمد

زوجها بَّين : جمعتفلنة : ضمدتاالمجاز : ومنالنابَّغة قال
 .خدنين اتخذتا أو وخدنها

ّبي ل أل وصأاحبي تضمديني لكيما : أردتاالهذلّي قال صأاحبي أح
 .الضماد شأأنها ومن ودعيني

 .: عممهمثل بَّالسيف رأسه وضمد

وضمر ضمر وقد ومضطُمر ومضمر وضمر ضامر فرس ر م ض
ًا ًا ضمر  .ضامر وناقة ضامر ومهرة وضمور

من وجهه وتضمر ضمرة وامرأة البطُن : مهضمضمر ورجل
 .الهزال

تضمر فيه فالوجه كبرة علتني قد أني : ورأينالخطُل قال
 .والمضامير المضمار في وجرى وسهوم
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 .كذا ضميري وفي

ًا وأضمرتا  .قلبي في شأيئ

 .ضمار وعطُاء

 .ترجى ل ضمار وعدة

 .انضمام وسطُه : فيمضطُمر : لؤلؤالمجاز ومن

ًا سافر إذا البلد وأضمرته ًا سفر  .فغيبته بَّعيد

الرحم منا وتقطُع نجفى - د البل أضمرتك إذا : أراناالعشى قال
 .الشعر مضمار : والغناءالطُرماح وقال

مضمار الشعر لهذا الغناء إن بَّصر ذا كنت إما بَّالشعر : تغنقال
 .جرته على : أمسكيضمز ضمز وقد ضامز بَّعير ز م ض

ًا ورأيته يجب ولم سكت أي فضمز : كلمتهالمجاز ومن : لضامز
 .ينبس

 .عليه وشأّح : أمسكهماله على وضمز

وضممته الشأياء وضممت الشيء إلى الشيء ضممت م م ض
 .عانقته :ضمة صأدري إلى

 .عليه : انطُوىكذا على وانضم إليه وانضّم

 .نفسي إلى : ضممتهواضطُممته الضلوع عليه واضطُمت

ّي ويضطُمني لميت الثواء طال وإن : وإنيحاتم قال بَّيت ماو
 .وعائك في متاعك واضمم مسقف

 .كله الخير ضمام والتقوى

 .الجيوش مضم المكان وهذا
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وضامني قومه وضامه للقتال فلن : ونهضالقيس امرؤ قال
 .كذا أمر على صأاحبي

 .رجل مائة تتاموا حتى وتضاّموا

ًا وأرسلت ًا ضميمه وجعلت فلن ًا وأضممته لي غالم إلى كتابَّ
ًا إليك وكتبت أخي  .فلن صأحبة تضمه كتابَّ

من المندفعة الخيل تضم لنها الحلبة وهي الضمة في واستبقوا
 .أوب كل

ًا وضممت  .: استصحبتهإلّي فلن

 .أضم اللبان إلى والم أرأب للثأي : البوتقول

ضمناؤه وهم ضمينه وهو بَّه له : كفلمنه المال ضمن ن م ض
 .وضمانه ضمنه في وهو

 .إياه وضمنته

في وهو إياه وضمنته وتمضنه الشيء الوعاء : ضمنالمجاز ومن
 .ضمنه

 .الميت القبر : ضمنيقال

ًا معنى وكلمه كتابَّه وضمن وفي كتابَّه ضمن في وهذا حسن
 .ومضامينه مضمونه

 .الحوامل بَّطُون في التي المضامين بَّيع عن ونهي

في ما والضاحية البلد جوف في التي النخل من الضامنة ولكم
 .الراضية كالعيشة وهي ظاهره

ورجل والضمانة والضمان الضمن بَّين وهو : زمنالرجل وضمن
يلزم كما مكانه لزم ومعناه الضمان من وهو ضمنى وقوم ضمن

 .علته لزم أو العهده الكفيل
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ًا فلن ضمنة وكانت  .بَّالضم أعوام

ًا يضنك عيشه ضنك ك ن ض  .ضنك

ًا يضنكه الله وضنكه وعيشة العيش من ضنك في وهو ضنك
 .بَّالمصدر وصأف ضنك

 .فيه واتسع كثر وإن ضنك الحرام المال : إنويقال

والسل السيف بَّين يخير ضنك بَّمنزلة ليلى أبَّا رأيت : لقدوقال
 .: مزكوممضنوك ورجل

 .ضناك وبَّه ضنك " وقد مضنوك فإنه " دعوه الحديث وفي

 .ضنك ونساء : ضخمةضناك وامرأة

ًا ويضن يضن بَّالشيء ضّن ن ن ض : بَّينضنين وهو وضنانة ضن
وهم ضنين بَّك وهو بَّماله ضن وقد والضنانة والمضنة والضنة الضن

 .أضناء بَّك

 .ظنين فيك أنا وما ضنين بَّك : أناوتقول

 .بَّه الضن شأديد وهو

 .ومضنة مضنة علق وهذا

ّلما بَّالماء العين جفن : ضنينةالرمة ذي : قولالمجاز ومن ك
 .العرق يريد : العرقالهجم جيدها الهواجر هجم من تضرج

 .إخواني بَّين من ضني وهو

هي وقيل طيبة غاسلة وهي وبَّالمضنونة بَّالمضنون وامتشطُت
 .الغالية

ضاحي ل ضفائر فارسية مضنونة على : تضمالراعي : وقالقال
 .زمزم وهي مكنونة أو مضنونة من واستقى جعد ول القرون
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ًنى فلن ضني ي ن ض ًا ض كلما مخامر داء : بَّهضٍن وهو شأديد
 .المرض وأضناه نكس بَّريء قد أنه ظن

 .يضنيه ومرض ينضيه سفر بَّين : هووتقول

 .الرجال ضاهت لنها تحيض : لضهيأ امرأة أ ه ض

 .: ملهوجمضهب لحم ب ه ض

ًا يضاهي ل فلن ي ه ض : فلنوتقول أحد يضاهيه ول كرم
 .يضاهيك ول يباهيك

الشمس وأضاءتا وأضواؤها وضياؤها الشمس ضوء أشأرق
 .وضاءتا

عليه الله صألى النبي في عنه تعالى الله رضي العباس قال
.ولدتا الفق بَّنورك وضاءتا - ض الر أشأرقت ظهرتا لما : أنتوسلم

 .: أظهرتهالشخص النار وأضاءتا

ّي قال ًا النار لنا : أضاءتاالجعد ًا - ر أغ وجه بَّالفؤاد ملتبس
ًا  .عنه ضويء : اللهمفقال شأيء لعرابَّي وضاع التباس

ّوأتا  .الظلمة في وأنا الضوء في : تبصرتهالشيء وتض

ًا : إنلعرابَّية وقيل ًا إل تريه ل أن فاحذريه يتضوؤك فلن حسن
:وقالت إبَّطُها الخرى بَّكفها ضربَّت ثم المنكب إلى يديها عن فحسرتا

 .إبَّطُاه إلى استك في هذا متضوئاه يا

 .وضوضأتا ووضأ : جلبتهالجيش ضوضأة وسمعت

واستضأتا المشكلتا دجى في مضيء رأي : لفلنالمجاز ومن
 .بَّرأيه

أضوأ وفلن بَّه يستضاء لنور الرسول : إنزهير بَّن كعب وقال
 .البدر من وأنور الشمس من
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 .الذواء ينسى كرم وذو الضواء يخفي مجد ضوء : هووتقول

الوادي ضوج في أخذوا ج و : ضالحال حقيقة عن وضوأتا
 .ومكاسرها محانيها وهي الودية وأضواج

بَّها أضرتا مجلجل حبّي من فضلتا : إلىجؤية بَّن ساعدة قال
الكلم من بَّأضواٍج اليوم : ركبنيالعرب بَّعض وعن وهضومها أضواجها

 .بَّها علّي يموج

 .وتلوى : ضاحفتضور ضربَّته ر و ض

ّورون ورأيتهم  .الجوع من يتض

المسك ضوع وفغمني ويتضوع يضوع المسك ضاع ع و ض
 .العطُار وضوعه

ًا طيب عطُار : كأنهرؤبَّة قال ًا أكلف ضوع ًا هندي ًا ومسك منقع
 .وهيجني حركني إذا كذا ضاعني من وهو

 .رائحته هيج ومعناه له تكترث ل أي منه تسمع ما يضوعنك ول

 .الضوع البازي يطُاير ولن الربَّع لبَّازل يخاطر : لنوتقول

ّ الناس : وهّرنيالخطُل وقال وقع يحاذر كما محافظة ذا إل
 .الهام جنس من الليل طيور من وهو الضوع الجدل

 .: بَّالسهامبَّالضالة يرمي ورأيته : قوسضالة يده وفي خرج

 .: بَّرةضالة الناقة أنف وفي

 .بَّه فتسّمى منه تعمل : السدروالضال

يخفضها لم إذا نذيرها كأن فرع ضالة : علىحجر بَّن أوس قال
مثل وضالة المقعد وريش سليمان : أبَّووقال عازف الوحش عن

ّدها الخشاش بَّمصلل قطُعت :ميادة ابَّن وقال الموقعد الجحيم ير
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لكامل الله وإ بَّضالته فلن : خرجويقال وجديل ضالة منها الكره على
 .التساع سبيل على كله السلح : يرادالضالة

ًا قتلنا : إناخليج لم وقيل قتلتموه أظنكم ما : واللهفقالت عمر
كافي ول العانة وافي ول الحجزة بَّجافي وجدتموه ما فعلتم كنتم ولئن

 .الضالة

 .: مهزولضاوي غالم ي و ض

 .يضوي ضوى وقد الضوى وأهلكه

ّي بَّولد : جاءتافلنة وأضوتا  .ضاو

أنجب : الغرائب" ويقولون تضووا ول " اغاتربَّوا الحديث وفي
 .أضوى والقرائب

رديد يضوى وقد فيضوى قريبة عم بَّنت تلده لم : فتىوقال
 .تحكمه لم إذا المر : أضويتالمجاز ومن القرائب

 .: المذقوالضياح الضيح سقوه ح ي ض

 .اللبن وضيح قط الذئب رأيت هل بَّضيح : جاؤاقال

ضير ول يضرك لم كذا فعلت ولو يضيرك ل ما هذا ر ي ض
فنفعه نفع وإن خير فيه ما : فلن" وتقول ضير     ل     قالوا " فيه عليك
 .ضير

ًا     تلك " ونقصه : منعهوضازه حقه ضامه ز ي ض قسمة     إذ
 .الضيزى القسمة هذه فما الشيزى ردح إلى : دعوتني" وتقول ضيزى

ًا ضيعة عياله ضاع ع ي ض  .ومضيعة بَّضيعة وتركتهم وضياع

 .العالم ومضيعة العلم منساة وبَّلدكم

 .ومضيع مضاع وشأيء
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 .الكفاء في يتزوجن ل أن النساء : إضاعةوقيل

 .وضنعتك عملك : ماضيعتك : ماويقال

كثرتا أي تأخذ أمر بَّأي تدري ل حتى الضيعة عليك وفشت
 .عليك وانتشرتا وأمورك أشأغالك

وضيعة ضيعتي : هيالخبار علم في شأرية ابَّن الله عبد وقال
 .قبلي من آبَّائي

قصب إل المجينينة هذه ضيعة : مالبغلة يقول من منهم وسمعت
 .المراس

 .ضياعه : كثرتافلن وأضاع

 .مضيع ورجل

المضيع المثري أنا فإني وهجمة وزرع نخل ذا كنت : إذاقال
 .عنه : مالعنه وضاف إلهي : مالإليه ضاف ف ي ض المسود

 .الهدف عن السهم وضاف

 .الغروب إلى : مالتوتضيفت وضيفت الشمس وضافت

بَّارد عشّي الكناس إلى تضيفه رال أو بَّرملة : طاوبَّشر وقال
 .إليه أماله أي صأرد

 .الفحل إلى تضيف والناقة

 .تأتيه أن وتريد صأوته إلى : تستأنسالرجل إلى تضيف والجارية

 .وأسنده : أملهالحائط إلى ظهرك وأضف

وتضايفوا : بَّناحيتهالوادي بَّضيف : ونزلواالقيس امرؤ قال
 .ضيفه : أتواالوادي

 .وتضيفني وضافني
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فضله يرجو هو ومن وقائل يعاب ل خطُيب : ومناالفرزدق قال
ضيوف وهم الجميع وكذلك ضيف وهو وضيفته وأضفته المتضيف
 .وضيفان وأضياف

ًا إليه : أضافالمجاز ومن  .واستكفأه إليه أسنده إذا أمر

 .المور إليه أضيفت وفلن

 .وملصق : مسندقيل كما دعّي أي مضاف إل هو وما

 .بَّه المحاط المحرج وهو المضاف بَّيد يأخذ وهو

 .مضوفة بَّه ونزلت

الساق يبلغ حتى أشأمر لمضوفة دعا جارى إذا : وكنتقال
 .بَّه المحاط حذر وحاذر أشأفق إذا منه أضاف :ومنه مئزري

 .: تكنفاهالسبعان وتضايفه

 .عليه وتضايفت الصيد الكلب وتضايفت

ًا : يتبعنوقال ّ يشتكى عود وضافه انسل عليه تضايفن إذا الظل
 .وساده وضاف الهم

هيام بَّحقف أرطاة ضيف فوقه الندى يستن : بَّاتاالطُرماح وقال
وضيق ضيق ومكان وضيق ضيق وفيه وتضيق وتضايق المكان ضاق

 .بَّمصدر وصأف أو تخفيف

 .بَّالدوية تستضيق والمرأة

أمره من وهو ومضايق أمره من مضيق في : وقعالمجاز ومن
 .الحيلة عليه وضاقت ضيق في

عنك ويضيق أمر يسعني ول سعة فانتظر أمر عليك تضايق وإذا
أضاق وقد : فقرضيقة وأصأابَّته ضيقة نفس وله صأدره علّي ضاق وقد
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في وضايقه مضيق أمر وهذا فلن على وضيق مضيق ورجل إضاقة
 .إليه النظر عن عينه وضاقت وتضايقوا يسامحه لم إذا كذا

نور عن الناس عيون : تضيقالرشأيد في رزين بَّن داود قال
بَّين طريق وهي الضيقة وسلكوا البلج منظره للناس بَّدا ما إذا وجهه
اليسراء : " هيوسلم عليه الله صألى الله رسول وقال والطُائف مكة

ً  ." تفاؤل

ًا فهو ضيقه كوكبه : فلنوتقول بَّين نجم وهي ضيقه في أبَّد
 .والدبَّران الثريا

النجم بَّين بَّضيقة جئتها ليلة الطُير زجرتا : فهلالخطُل قال
مضيم وأنا وأستضام أضام مازلت م ي ض ك ي ض والدبَّران

.الضيم آبَّى وهو ومستضام

 الطُاء كتاب

 1 الطُاء كتاب 

ّوبَّهرأسه طأطأ أ ط أ ط  .: صأ

للكبح ترفعها ولم يدك خفضت إذا الفرس بَّعنان يدي وطأطأتا
كبحته إذا لنك كبحه : تركتالفرس وطأطأتا ليحضر العنان وأرخيت

طؤطيء وإذا ورعته ما أشأدف : شأندفقوله إلى ترى أل رأسه رفعت
ّياٌر ًا كبحته ما الشقين أحد في مائل هو أي طِمّْر ط ًا بَّغي فإذا ونشاط

 .طار عنانه خفضت

 .: حطُتهسترها المرأة : طأطأتاالمجاز ومن

الولئد طأطأته ولكن إليه تقم فلم الرواق لتنتاش : أرادتاقال
:حفرته يصف ذؤيب أبَّو قال مطُأطأة وحفرة : عمقهاالحفرة وطأطأ

: حجبهويقال واحد أم فّراطهم بَّها لترضى وإنها ينبطُوها لم مطُأطأة
 .المتطُامن الرض من الغيب وهو أره فلم الطُأطاء

 .ماله في الركض طأطأ : قدللمسرف ويقال
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ّطُك لها " تطُأطأ مثل وفي وتطُاول خصمه من فلن " وطأطأ تخ
 .منه فطُأطأتا علّي

ّطُّب : بَّينطبيب هو : لبمثل يطُب طب وقد ومتطُبب وطّب ال
وطابَّه يأسوه : أساه: مثليطُبه وطبه لنفسك طب طبيب ويا يلب

يستوصأف أي لوجعه يستطُب فلن وجاء مداواة : داواهمثل مطُابَّة
 .الطُبيب

يداويها من أعيت الحماقة إل بَّه يستطُب دواء داء : لكلقال
 .بَّه يطُب ما أي العلة هذه طباب وهذا

طرفي ملتقى على جلدة : جعلتالمزادة الجارية وطببت
تصلحها أي بَّها المزادة تطُب كأنها والطُبابَّة : الطُبابلها يقال الديمين
 .وتحكمها

وأعطُني ليتسع بَّنيقة أي طبابَّة فيه : زادالثوب الخياط وطببت
ًا نحوه أو شأبر عرض في مستطُيلة : شأقةوطبيبة ثوبَّك من طبة وطبب
 .وطبائب منه

 .بَّه : عالمالمر بَّهذا طب : أناالمجاز ومن

وفحل عليم ترين بَّما طب الله فإن ترين الذي يربَّك : لقال
وجاء ضبعة بَّها وما يضربَّها ل أي الطُروقة يبسر ل بَّالفحلة رفيق :طب

ً لها : يطُلبلبَّله يستطُب ًا فحل  .طب

ّفه مواطيء : يتعهدطب وبَّعير  .يضعه أين خ

 .: مسحورمطُبوب وفلن

وفلن : بَّدأبَّيبَّطُبّي ذاك وما الطُب يشكو وهو الرجل وطب
 .المجون طبه

وأنا الثافي بَّثالثة رميناهم ولكن جبن طبهم إن : فماعمرو وقال
 .أبَّلغه كي حين منذ المر هذا أطاب
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 .: حبالهاوطبابَّها الشمس طبب وامتدتا

كثيرة دقيقة مستطُيلة قطُعة وهي الرض من طبة في وأخذنا
وهي حسنة طبابَّة وله وطريدة الرض من طبابَّة في ومشينا النباتا

 .متساطرة ديار

 .الناحية وهي الطُبة تلك في وفلن

ًا لتلقى وإنك  .ألوان : علىمختلفة طبب على فلن

جيدة وآجرة الطُبخ جيدة وخبزة والمرق اللحم طبخ خ ب ط
ًا أتطُبخون :ويقال الطُبخ ً أم قدير ّطبخ مليل وهذا لنفسه واشأتوى وا

ّطُبخهم المنصف الطُبيخ يشرب وهو طبيخهم أطيب وما ومشتواهم م
سائرها وطرح بَّها فصبغ البقم طباخة وأخذ وغايره البقم الصباغ وطبخ
 .والعصارة كالصهارة يطُبخ مما إليه يحتاج ما اسم وهي

 .المدينة أهل : لغةالطُبيخ وأكل البطُيخ : أكلالرجل وتطُبخ

الحّر طبيخة في وخرجوا الهواجر : طبختهمالمجاز ومن
 .الهجير وقت سمائمه وهي وطبائخه

ّي وطبخه  .والحصبة الجدر

القشم سيء العظام صأغير أميهة طبيخ أو نحاز : طبيخقال
 .: الصالبالطُابَّخ الحمى :ومنه أملط

ّوةطباخ بَّه وما  .: ق

فيه ما الذي العجف اللحم وأصأله : فائدةطباخ كلمه في وما
 .لطُابَّخه جدوى

 .المطُابَّخ بَّيض وهم المطُبخ أبَّيض وهو

ًا ألمهم اليوم فأنت الملوك : أماوقال سربَّال وأبَّيضهم لؤم
 .: ضربَّهالدرهم السيف طبع ع ب ط طباخ
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: ضربالكتاب وعلى الكتاب وطبع الطُباعة حسن طباع وهو
 .الطُابَّع يد في الطُابَّع ورأيت الخاتم عليه

 .طبع وسيف الكثير الصدأ : ركبهالسيف وطبع

 .: أتأقهالناء وطبع

 .ليندفق إنه حتى النهر وتطُبع

ًا ورأيت ًا طبع  .تجري وأطباع

 .ثمارها : جناءةامرأة وصأف في العرب بَّعض وعن

 .المملوءة النهار وهي أطباعها طفارة

 .مثقلة أو : سمينةمطُبعة وناقة

 .الكافر قلب على الله : طبعالمجاز ومن

ًا وإن إلى يهدي طمع : " وربالخلق : دنسطبع لطُمع فلن
 ". طبع

ابَّنها ولكن صأدق أم تنسب حين : وأمكحبناء بَّن المغيرة وقال
المحمودة الخلق على طبع وقد الكرم على مطُبوع وهو سخيف طبع
": طبقه شأن " وافق ق ب ط والطُباع والطُبيعة الطُبع كريم وهو

 .غاطُاءه

ّقة الحب وأطبقت قناعه وهو الحب على الطُبق ووضع والح
 .السفل على العلى الطُبق وضعت إذا الرحى وأطبقت ونحوهما

 .وتطُبق عليه وانطُبق الناء الغطُاء وطابَّق

 .فعلت ما الرض على السماء تطُبقت : لوويقال

 .طبق فوق طبق أو طبقة فوق : طبقةطباق والسمواتا

 .فأبَّانها المفصل : أصأابالعنق وطبق
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 .مطُبق وسيف

 .العظمين بَّين ما موصأل وهو الطُبق : إصأابَّةالتطُبيق وحقيقة

 .الرض طبق : مطُرالمجاز ومن

ومطُر الرض وطبق بَّكثرته وجللها غاطُاها : قدالبلد طبق وجراد
 .: عاممطُبق وجراد

 .طبق بَّناتا وإحدى طبق بَّنت وهذه

الداهية " وهي رأسك على شأرك طبق بَّناتا " إحدى مثل وفي
يمسكها الحواء لن أو استدارتا إذا الطُبق تشبه لنها الحية وأصألها

 .الملسوع على لطباقها أو السفط طبق تحت

ًا     لتركبن " و ً منزلة بَّعد ": منزلة طبق     على     طبق  .حال بَّعد وحال

 .مسيرها في : حالهاالنجوم طبق يرعى وبَّاتا

النجوم طبق جارها مخافة راعياها تكال أمست : إذاالراعي قال
 .له بَّمطُابَّق أي لذا بَّطُبق هذا وليس

 .طبق الليل من ومضى

ًا عنده وأقمت ّقل النهار من طبق إذا رحم إلى صأالب من تن
 .: حالتاأطباق والدهر طبق بَّدا عالم مضى

ارتفاع فيها خلفة أطباقه في الدهر : وصأروفالفوه وقال
 .شأتى طبقاتا على وفلن وانحدار

 .بَّعض من أرفع بَّعضها ودرجاتا : منازلطبقاتا والناس

إليك تكتب امرأتك أظن : مامحضة لبَّي : قلتالفراء وعن
 .متواترة أي طبقة إلّي كتبها إّن بَّأبَّي :فقال

 .اسكت أي شأفتيك وأطبق
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 .عليه : أجمعواالمر على وأطبقوا

 .: شأديدةمطُبقة وسنة

المحفل في السماحة وأهل المطُبقاتا في السكينة : وأهلقال
 .وطبقها السماء الغيم وأطبق

 .بَّرقته نعله على وأطبق

 .الحمى عليه وأطبقت

 .الرض تحت السجن وهو المطُبق في وتركوه

 .الكلمة وسط في عروضه : انتهىمطُبق وبَّيت

ّية ولعبيد ًا إل مطُبقة كلها لم ًا بَّيت  .واحد

 .فخذيه بَّين كفيه الراكع وطبق

 .التطُبيق عن ونهي

 .الفصد عن مائلة غاير : قطُعتهالطُريق البَّل وطبقت

في طبقت كما علونه لما القف عرض : وطبقنالراعي قال
 .: أصأابوالمفتي الحاكم وطبق جازر مدية العظم

ٍو على : جعلهماالشيئين بَّين : وطابَّقالرمة ذو قال  .واحد حذ

 .: مالتهالمر على وطابَّقته

 .يده موضع في رجله : وضعوالبعير الفرس وطابَّق

ًا الكبدا منها البازل ترى : حتىقال يدا رجل عن يرفع مطُابَّق
 .خطُوه : مقاربَّةالمقيد : مطُابَّقةومنه

ً الرجل طبل ل ب ط ً يطُبل وطبل تطُبيل مطُبل وهو طبل
 .: الطُبالةوحرفته حاذق وطبال
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 .والبوق الطُبل حيث والموق : الخبلوتقول

 .الدراهم من طبل وعنده

ً مصر أهل وأدى ً وطبلين الخراج من طبل ًا أي وطبول نجم
 .البندار بَّطُبل سمَي

: نفتكمزهير بَّن خداش مقاذفة في الزبَّعري بَّن الله عبد قال
وبَّرزوا الدراهم رذل الطُبل في نفيت كما عامر بَّن عمرو العلياء عن
 .مصر أمراء تلبسها بَّرود وهي الطُبل أردية في

كأردية أرمام بَّقية عرصأاتها من الدهر طوال : وأبَّقىالبعيث قال
ّي : أيهو الطُبل أي أدري : وماالنجم أبَّو وقال الطُبل  .هو الخلق أ

ًا الحوص ولد أن وفضلي حسبي يذهبن : هللبيد قال قبلي يوم
: للنكدوجهين ذو طبل : هوالمجاز ومن الطُبل خيار من ستعلمون

 .المرائي

 .الكساء تحت الطُبل يضرب وفلن

 .: عالمطبن هو ن ب ط

 .مدفنها وهو الطُابَّون في تطُفأ لئل : دفنتهاالنار وطبنت

 .واستماله : دعاهواطباه طباه ي ب ط

طبيين وحلبت الشاة طبي والبهمة الناقة طبي الفصيل والتقم
 .أطبائها من

:والضرع : للخفوالخلف والسباع : للحافر: الطُبيوقيل
 .للظلف

 ". الطُبيين الحزام " بَّلغ مثل وفي

 .الهوى ذلك إلى اطباني وما اللهو يطُبيه ل : فلنالمجاز ومن
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ًا : فعرضتالرمة ذو قال ًا أعناقها طلق خرير اطباها ثم فرق
حرارة من الطُياجين مثل على تركتني ن ج ط ر ث ط ينثعب الماء
 .غانائك

ّددهم : أهلكهمالزمان طحطُحهم ح ط ح ط  .وبَّ

 .: فّرقهماله وطحطُح

 .العرمض الماء عين طحرتا ر ح ط

 .قذاها العين وطحرتا

شأاة كمكحولتي فتراهما القذى عوار : طحورانطرفة قال
: بَّعيدمطُحر وسهم السهم موقع : بَّعيدةمطُحر وقوس مفرد بَّحومل
 .الذهاب

 .: استأصألهوأسحته الختان الحجام وأطحر

ًا يبق لم أي يطُحر ولم يغدف فلم الخاتن وختنه الجلد من شأيئ
ًا ولكن يستأصأل ولم  .ذلك بَّين سوط

 .يطُحر طحر وقد عال : نفسوطحير زحير وله

 .طحير : لقوسهالمجاز ومن

وقد طحاله : أصأبتوطحلته الطُحال داء وهو طحال بَّه ل ح ط
 .وطحل مطُحول فهو وطحل طحل

وفيه الطُحال لون على : كدرأطحل وشأراب أطحل ورماد
 .طحلة

 .طحل وماء

 .الطُحلب وعله وتغير فسد إذا طحل وقد
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يخفن الجذوع على طحل ماؤها شأربَّاتا في : يعمنزهير قال
.الطُحلب معنى من أو الطُحال من يكون أن وجهان وفيه والغرقا الغم

 .الماء وطحلب

 .مطُحلبة وعين

ًاالرمة ذو قال " ضيعت مثل وفي طامية الرجاء مطُحلبة : عين
وذلك إليه أساء من إلى حاجة طلب لمن " يضرب طحال على البكار

مال بَّغير النيك سره : منبَّقوله الغبر بَّني هجا كاهل أبَّي ابَّن سويد أن
طلب ثم مكان وهو بَّالرجال يلمعن شأواغار طحال على فالغبرياتا

 .فيه وقع أسر من يفتكوه أن بَّعد إليهم

ّدالمجاز ومن م ح ط الليل طحمة تحت السيل حطُمة من : أشأ
 .سواده معظم وهي

 .الناس من طحمة وطرقتنا

 .الفتنة طحمة إلى ودفعوا

وهو الطُحين وهو الطُحن نقي الطُحن جيد طحان هو ن ح ط
 .الطُحانة وهي الطُاحونة كحماز

 .أكلت ول طواحنك وأكلت

الفستقة مثل دويبة عفرين ليث وهو الطُحن إطراق وأطرق
يغيب حتى الرض بَّنفسه فيطُحن جرابَّنا لنا : اطحنالصبيان له يقول
 .فيها

ًا رآني : إذاجندل قال إطراق أطرق يعرفني عين في أو حالي
 .الدار : أهلالعين الطُحن

 .كالطُحن وأطرق الحن على : قعدوتقول

 .المنون : طحنتهمالمجاز ومن
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 .طحون وكتيبة

ًا الرض الله طحا و ح ط  .طحو

 .الهوى بَّك وطحا

 .بَّك : ذهبهمك بَّك وطحا

طحا ضربَّة وضربَّته طروب الحسان في قلب بَّك : طحاقال
 .امتد أي منها

 .الرض على : مددتهفطُحوته وضربَّته

 .بَّها : رمىبَّالكرة وطحا

 .بَّها : ذهببَّالرنب الجارح وطحا

 .سمن إذا شأحمه بَّفلن وطحا

 .منبسطُة : عظيمةطاحية ومظلة

 .: مظلمةطخياء ليلة ي خ ط

وهو طاريء وهو فجأة بَّعيد بَّلد من : جاءفلن علينا طرأ أ ر ط
 .التناء من ل الطُّراء من

 .طرآني ورجل

 .جاء أين من يدري : لطرآني وحمام

طراوة طرو وقيل طراءة طرؤ وقد الطُراءة : بَّينطريء وشأيء
مطُّرأ وعود ومطُّرى مطُّرأ وثوب تطُرية وطّراه تطُرئة وطرأه

 .ومطُّري

من منعني شأغل علّي وطرأ أطيقه ل هّم علّي : طرأالمجاز ومن
ًا أجد ل ما علّي وطرأ المسير علّي " طرأ الحديث وفي إمضائه من بَّد
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كلم " وهذا أقضيه حتى أخرج ل أن فأحببت القرآن من حزبَّي
 .الجميل الدب من خارج : منكرطرآني

ًا طرب وقد ومطُراب وطروب طرب هو ب ر ط خفة وهو طربَّ
 .وتطُرب أوهم سرور من

راضي البّر وذو بَّالتقى رضا - تا أوقف ثم للهوى وتطُربَّت قال
 .وتطُربَّني صأوته وأطربَّني ومطُاريب طراب وقوم

بَّنان يتطُّربَّني ولم دمنة رسم ول دار تلهني : ولمالكميت قال
ّد القوم " واستطُرب طروب " والكريم مخضب طربَّهم اشأت

 .يطُرب أن : سألتهواستطُربَّته

الضحى آل بَّهم احزأل لما ظعنهم : واستطُربَّتالطُرماح قال
ًا :دد داعياتا من وهو ويغني يطُرب أن سألته أي دد داعياتا من ناشأطُ

إلى مكان من ينشط لنه الحادي الناشأطُوهو يعني وأسبابَّه دواعيه من
مطُراب وحمامة ومطُاريب طراب وإبَّل للحداء البَّل وطربَّت مكان

 .بَّالتطُريب وقرأ قراءته غاناءه في وطرب الضحى

ّفت المضاريب خفقت : إذاوتقول  .المطُاريب خ

 .بَّها : ادعبَّضأنك وطرطب

 .الطُويلين : ثدييهاطرطبيها تعالى الله وأخزى

 .وألقاه بَّه : رمييده ومن وبَّه الشيء طرح ح ر ط

 .الوسادة له وطرح

كمفرش : مطُرحالواحد : المفارشالمطُارح لهم وطرحوا
 .وعاتقه رأسه على الرداء وطرح

 .مليحة طرحة عليه ورأيت

ًا الشأياء وطرح  .طرحه : أكثرالشيء وطّرح تطُريح
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ًا يمشي : وجاءذؤيب أبَّو قال ًامتطُرح  .: متساقطُ

 .: مطُروحطرح وشأيء

ًا متاعك بَّاتا ولو  .أحد أخذه لما طرح

المطُرح هذا طرحك وما البلد هذه إلى طرحك : ماالمجاز ومن
 .فيه أنت فيما أوقعك ما أي

 .المسئلة عليه وطرحت

 .وتطُارحناه والغناء العلم وطارحته

ّيار بَّن زبَّان قال ّي س إلى رددنه حتى النساب : تطُارحهالفزار
 .بَّه يتهكم ثاقب دومة أهل في نسب

 .مطُرح كل النوى بَّه وطرحت

ًاالرمة ذو قال ًا بَّنا النوى تطُرح أن قبل بَّمّي : ألم قبل أو مطُرح
ّنى تعناني وهم بَّالفتى يطُرحن الحاجاتا له : فقلتوقال يزيلها بَّين مع

 .الحديث هذا واطرح ركائبه

 .إليه يلتفت : لمطُرح قول وهو

 .طوارح وديار

 .: بَّعيدةطروح وعقبة

نأتا لما أوس ابَّن ود عن كان : فلوالكلبَّي أوس بَّن ثعلبة قال
 .: سراعمطُاريح وإبَّل الطُوارح الديار غاربَّاتا بَّذلفاء

- ر الحشو مر بَّالوعث : مطُاريحالهذلي عائذ أبَّي بَّن أمية قال
 .الماء موقع : بَّعيدمطُرح وفحل زيزفونا رماحة هاجرن

 .أحبل نكح إذا لطُروح زوجي : إنأعرابَّية وعن

 .النظر : بَّعيدومطُرح طروح وطرف
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 .: انظربَّعينك واطرح

والكامسية أظعانهم ترى هل بَّعينك : فاطرحالطُرماح قال
الحفز : شأديدةطروح وقوس : طويلمطُرح ورمح وثرمد دونهن
 .للسهم

 .المرامي بَّأهله : يرميطروح زمن وأصأابَّه

 .طرح ونوائب

 .وطوله : رفعهوطرمحه بَّناءه وطرح

ًا طرده د ر ط ًا طرد وهو ونحاه : أبَّعدهوأطرده وطرده وطر
 .مطُرد ومشرد طريد شأريد

 .فيطُردها عليها يغير النعم وهي وطرائد طريدة العدو وطرد

 .يصيدها أي الوحش حمر يطُرد : خرجالمجاز ومن

 .والراياتا المطُارد وبَّأيديهم بَّه يطُعنها قصير : رمحمطُرد وبَّيده

من زرق لنالتك وقيعة يوم كل الفرار : ولولالراعي قال
ًا وقال الحمر مطُاردنا  .الصيد في أي الطُرد في أبَّيات

 .فلن طردياتا من وهذه

 .بَّه : تعصفوالسفا الحصى تطُرد والريح

 .القوم أثر في بَّصري وطردتا

يطُرد كما فيها يطُرد أي السراب تطُرد : والقيعانالرمة ذو قال
 .ويمور الماء

تحت أزهر أغاراس تطُرده المرتا والرهاء : كأنهالرمة ذو قال
 .مطُرد وجدول الماء واطرد منقوح الريح

 .وتخوضه الدواب فيه : تطُردطرد وماء
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 .والكعوب النابَّيت ومطُرد مطُرد ورمح

 .متنه وتطُارد كالشطُن مطُرد : وأجردالعشى قال

بَّالمراضين ذئب اختب كما متنه تطُارد رديئّي : وكلجرير قال
 .مطُرد وكلم وحديث لغاب

 .القياس في يطُرد ل وهذا

 .: متخلفاتهاالبَّل طوارد واتبع

 .صأاحبه يطُرد واحد : كلطريدان والنهار والليل

 .بَّعده : للمولودأخيه طريد وهو

 .طرادة وبَّلد : واسعطراد وفضاء

 .: تاّمطراد وشأهر ويوم

 .طرداة سنون عليه ومرتا

 .: تتابَّعواالمسير في واطردوا

الكلل بَّعد جرى إذا النسيم مطُرد : فكأنالعرابَّي ابَّن وأنشد
 .النف بَّه أراد زنبور خليتا

ّقةثوب من طريدة وعندي  .مستطُيلة : شأ

 .: شأبارقطرائد وثوب

ًاوالسحاب الرياح تصثف الخنساء وقالت - ح الريا تطُردها : مزق
 .كل من طرائد الرض وفي طرائد خرق كأنها

َي ًا والمسفن السفن وهي بَّالطُريدة القدح وبَّر .بَّه ينحت ما أيض

 .: ّمدهسوطه وطّرد
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أحدهما حمل وهي ومطُاردة طراد وبَّينهما وتطُاردا قرنه وطارد
: جلدللمحاربَّة قيل كما طرد ثّم يكن لم وإن ومقاتلته صأاحبه على

 .مسايفة تكن لم وإن ومجالدة

الذي : الطُّرارومنه قطُعه إذا يطُّره وغايره الثوب طر ر ر ط
 .والصرر الهمايين يطُر

 .: تحفهشأعرها تطُر والمرأة

 .يده وطرتا وأطرها يده فطُّر وضربَّه

 .: أحددتهالسكين وطررتا

 .: محددوطرير مطُرور وسنان

جبهتها على الموفيى الشعر من تطُره ما وهي طرة لها وجارية
 .مطُررة وجارية مطُرر وغالم طرة : اتخذتاالجارية وطررتا وتصففه

ًا يصف قال يذكر ولم مذاكير له مطُرر ناشأيء كل : عدمتمخنث
 .والنباتا والشعر الشارب : طرالمجاز ومن

على الجراب أوبَّار طّر كما تضاغان اصأطُلحنا قلنا وإن : وفيناقال
 .الجرب على أي النشر

 .شأاربَّه طر أن عدا وما شأاربَّه يطُر لم غالم وهذا

أنضاد : تطُريقال كما والتراب الجلد شأق ومعناه طار وغالم
ًا القفاف  .حسنة هيئة : لهطرير ورجل طر

وثوب الطُرير الرجل ظنك فيخلف فتبتليه الطُرير : ويعجبكقال
 .الكفة وهي حسنة طرة له

 .والوادي النهر طرة وأخذ

 .: أطرافهاالشام أطرار يحمي وفلن
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أطرارها بَّنفسي وزمني البلد اجتيابَّي علّي : تخافالكميت قال
 .وطريرة الغيم من طرة ونشأتا

 .جدتاه وهما طرتين ذو وحمار

: وبَّدتاالكتب حواشأي وهي الطُرر على الدرر المغاربَّة وسمعت
 .وطرره المر مخايل

تنسج الذي الموضع وهو فلن طراز في الثوب هذا عمل ز ر ط
 .الجياد الثياب فيه

الله طراز في عمل مما : هوالمليح للوجه : قولهمالمجاز ومن
 .الول الطُراز من وهو فلن طراز من الحسن الكلم وهذا تعالى

عمله في طريقته وهو حسن طرز وطرزه فلن طرز أحسن وما
 .ونيقته

فل يتنوق أي المطُعم في ويتطُرس اللباس في يتطُرز : وهوقال
ًا إل يلبس ًا إل يأكل ول فاخر  .طيب

 .: علمهثوبَّه وطرز

 .الصحيفة وهو الطُروس وفي الطُرس في كتب س ر ط

ًا الكتاب وطرس  .محوه : أنعمتطُريس

 .: صأممطرش بَّه ش ر ط

 .أطروش ورجل

 .الحاجبين : رقيقأطرط هو ط ر ط

 .النواحي : فيالطراف في تفرقوا ف ر ط

 .أطرافه من أخذ إذا تحيفه نحو وتطُرفه

 .أطرافه عن قاتل إذا العسكر عن وطرف

180



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

ًا ولبس  .ومطُارف مطُرف

ًا إيه وطرف  .الجفون تحريك وهو طرف

 .عين طرفة يفارقني وما

 .طوارف وعيون طارفة عين يطُرف فما بَّصره وشأخص

 .طرفه : وغاضالرمة ذو قال

فهي عينه وطرفت غايره أو بَّثوب : أصأبتهاعينه وطرفت
 .مطُروفة

 .ومستطُرف ومطُرف وطرف طريف ومال

ًا : أخذتهواستطُرفته شأيأ واطرفت  .لي يكن ولم طريف

 .مالي طرائف من وهذا

 .المعجب : للمستحدثالطُرف من طرفة وهذه

 .طرافة طرف وقد

 .بَّه : أتحفتهكذا وأطرفته

ًعى على تثبت ول المراعي : تستطُرفطرفة وناقة  .واحد مر

 .الرجال تستطُرف زوج على تثبت : لطرفة وامرأة

 .واحد إخاء على يثبت لم إذا طرف ملة لذو وإنه

ًا عليها وبَّني ًاطراف  .أدم من : بَّيت

على الطُراف رفع لها هلل يا تميم مجد : رفعتالرمة ذو قال
 .والطراف الطُرفين كريم : هوالمجاز ومن بَّالعمد العلياء
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الوالدين شأتم بَّعد وما شأتمتني ما إذا بَّأطرافي : وكيفقال
 .الجانبين من والجداد البَّاء وهم صألوح

 ". أطول طرفيه أي يدري " وما

 .الطُرفين خبيث وفلن والفجر : اللسان: الطُرفانوقيل

 .واسته فمه أي سكر إذا طرفيه يملك ل وهو

كليهما يعسلن طرفيه : ترىالذئب صأفة في ثور بَّن حميد قال
ّدمه يعني المتتابَّع الساسم عود اهتز كما  .ومؤّخره مق

ًا : لغامزنكويقال  .طرفيك بَّين يجمع غامز

 .الطراف مخضبة وهي أصأابَّعها وهي الطراف حسنة وجارية

: هذايقال بَّالطُائف أبَّيض عنب وهو العذارى بَّأطراف وجاء
 .الطراف من عنقود

 .بَّيوتاتها وأهل أشأرافها : منالعرب أطراف من وهو

ّد إلى البَّاء كثير : كريمطرف ورجل  .الكبر الج

يرثون ل طرفون سميدع كل ولدون : أمرونوجزة أبَّو قال
 .الكريم : للفرس: الطُرفومنه القعدد سهم

مطُروفة : وامرأةكثير : بَّمالعين وبَّعائرة عين بَّطُارفة وجاء
:خطُبته في زياد : قولومنه إليهم طامحة عينها كانت إذا بَّالرجال
وامرأة وأحببتموها إليها بَّأبَّصاركم طمحتم أي الدنيا أعينكم طرفت

 .العين : فاترةمطُروفة

 .: ردكعني طرفك الذي وما

ّلة لذو والله : إنكقال رجل وقال البَّعد عن الدنى يطُرفك م
 .طرفك يبلغه ل : لمنفقال سيفك تستبقي : لمنملجم لبَّن
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 .والمطُارق بَّالمطُرقة الحديد طرق ق ر ط

 .: قرعهالباب وطرق

 .القضيب وهو بَّالمطُرق الصوف وطرق

 .: طراقخصفة وكل : مخصوفةومطُارقة مطُرقة ونعل

 .طرق وفيه بَّعض فوق : بَّعضهومطُرق طراق وريش

لم القوادم ريش مطُرق الخدين أسفع لها : أهوىزهير قال
 .ثوبَّين بَّين وطارقت الشبك له تنصب

 .متقاطرة : تتابَّعتالبَّل وتطُارقت

 .: طرقةالواحدة متطُارقة : آثارهاوطرقاتها البَّل طرق وهذا

 .واحد وخف واحدة طرقة على وجاءتا

 .بَّجلد : طورقمطُرق وترس

 ". المطُرقة المجان وجوههم " وكأن

بَّعض فوق : بَّعضهاطريقة وطريقة طرقة طرقة الشأياء ووضع
 .وطرائق طرق وهي

ًا وطرق ّهلهطريق  .بَّسيرهم الناس طرقه حتى : س

ًا تجعلوها ": ل المساجد تطُرقوا " ول  .ومماّر طرق

 .: اخرجلي وطرق

 .المير إلى تطُرقت وما

 .فلن لي وطرق

 .والبيضة الولد خروج عسر إذا والقطُاة المرأة وطرقت
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 .مطُرق وقطُاة وامرأة

 .الرض بَّبصره : رمىالرجل وأطرق

 .واسترخاء : لينطرق الطُائر جناح وفي طرق ركبتيه وفي

 .طرقاء وامرأة أطرق ورجل

 .وقوة : شأحمطرق بَّه وما

ًا فلن : طرقناالمجاز ومن  .طروق

 .طرقة ورجل

 .ه وطرقه

 .الخيال وطرقني

 .بَّنوائبه الزمان وطرقه

 .السوء طوارق من بَّالله ونعوذ الطُوارق من طارقة وأصأابَّته

 .كذا سمعي وطرق

 .بَّخير مسامعي وطرقت

 .الدواب الماء وطرقت

 .طرق وماء

 .بَّالحصي وطرق

 .طوارق ونساء

ًا فأصأبح الكواهن أيدي بَّالطُرق اختلفت كما ظلوفه تخط محبور
 .الصائد من نجا وأنه الثور وصأف
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في : للنحاريروطرقوه وماشأوه الكلم نفشوا : هموتقول
 .العربَّية

 .فلن وطرق

 .الحصى طرق من وتكهن عليك احتال إذا التطُريق في وأخذ

 .وجنون هوج أي طرقة : بَّهمطُروق وفلن

 .أحد كل يطُرقه : ضعيفمطُروق وفلن

أصأبح القوم في سري ما إذا بَّمطُروق تصلي : فلأحمر ابَّن قال
ًا ًا واستطُرقت طروقته وهي الناقة الفحل وطرق مستكين فحله فلن

 .فحلك وأطرقني

ّوج ويقال  .طروقتك : كيفللمتز

 .أتية أي واحدة وطرقة طرقتين اليوم في آتيه وأنا

لها ولٍج بَّطُرقة قرعتها الملوك أبَّواب هيب : إذاهرمة ابَّن قال
 .واحد رجل طرقة النبل وهذه الذكر نابَّه

 .ومذهبك طريقتك أي وطرقتك دأبَّك وهذا

يحزنوا وإن وطرقتي حظي فالسهل يسهلوا : فإنلبيد قال
 .العدو فينا يطُمع ل أي بَّطُرقة للعدو ولسنا مركب كل بَّهم أركب

 .: مطُمعطرقة فيك لفلن وما

 .والغمام الظلم وتطُارق

 .الظلم الغمام وطارق

حتى الغيم تطُخطُخ طارقه كان تمام ليل : أغاباشالرمة ذو قال
 .الخبار علينا وتطُارقت جوب ماله

 .بَّعد بَّه أقر ثم جحده إذا بَّحقي فلن وطرق
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 .: خضرةطرامة بَّأسنانه م ر ط أخس : هووسمعتهم

يقال الشفتين وسط ف البياضان وهما الطُرمتين مليح وهو
 .فغلبوا : الثرمةوللعليا الطُرمة :للسفلى

ًا ورأيته  .كالقبة خشب من بَّيت وهي الطُارمة في قاعد

 .: الطُرماحومنه : طولهالبناء وطرمح

 .منه ضرب وهو طاروني خز عليه ن ر ط

ّي شأيء ي ر ط يقولون مكة وأهل تطُرية وطريته طرو وقد طر
ما بَّأحسن وأطريته تطُّره لم ومالك بَّناءك وطّر : طينتهالبناء طريت

 .إطراء فيه

 .وكسرها الهمزة بَّفتح أطرية لنا واتخذوا

 .والثرا الطُرا من أكثر وهم

وهو والرطب السمك وهما الطُريان عليه بَّالطُريان وجاؤا
وبَّتشديد العرفان بَّوزن الياء بَّتشديد روي عليه يؤكل الذي الطُبق

 .الصليان بَّوزن الراء

 .وأطشت السماء طشت ش ش ط م س ط

 .طش إل وقع وما مطُشوشأة وأرض

والطعمة والمطُعم والطُعم الطُعام عنده كثر م ع ط
 .والمطُاعم

 .البر في أي الطُعام في يحتكر وفلن

كالمال الغلبة من وهذا العرب كلم في العالي : إنهالخليل وعن
 .البَّل في
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عهد على الفطُر صأدقة في نخرج : كناسعيد أبَّي حديث وفي
ًا وسلم عليه الله صألى الله رسول ًا طعام من صأاع  .شأعير من وصأاع

 .الطُعم طيب طعم وهذا

 .: ذقهوتطُعمه هذا واطعم وذقته : أكلتهالشيء وطعمت

 .تشته ": ذق تطُعم " تطُعم مثل وفي

 .فأطعمني واستطُعمته

 .وطاعمته

 .: أكولومطُعام مطُعم ورجل

.الطعام الكثير وهو مطُاعين مطُاعيم قوم من مطُعان ومطُعام

 .: مأدبَّةطعمة لخوانه واتخذ

ّطُعمة وخبيث الطُعمة طيب : فلنالمجاز ومن وهي بَّالكسر ال
 .الحرفة بَّوزن يرتزق منها التي الجهة

 .بَّالضم لك طعمة الضيعة هذه وجعلت

 .الخراج وهي والطُعم الطُعمة له تجبى وفلن

 .الرض هذه وأطعمتك

ًا أطعم : أنهمعاوية وعن  .مصر خراج عمر

مطُعمه الغنم يوم الغنم ومطُعم : فيالطُعم في له لموسع وإنه
ّنى هبال الصيد : ومطُعمالرمة ذو وقال محروم والمجروم نوجه أ

تطُعم : قوسمطُعمة يده وفي يكتسب الكسب بَّذاك أبَّاه ألفى لبغيته
 .صأائدها

في كبداء مطُعمة الشريان من الشمال : وفيعلقمة قال
 .الصيد من المرزوقة فهي بَّالفتح روي ومن وتقويم عطُف عجسها
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الصيد بَّمطُعماتا النجل بَّالعيون الخصاص : ترميالنجم أبَّو قال
 .العيون بَّها يريد الصيد تطُعم بَّنبل أي عصل غاير

 .بَّهما يقبض اللتان إصأبعاه وهما بَّمطُعمتيه الجارح ولطُمه

 .حلقه وهي بَّالفتح بَّمطُعمته وأخذ

 .ثمرها : أدركالنخلة وأطعمت

 .طعمها تأخذ : حتىتطُعم حتى الثمرة بَّيع عن ونهي

 .: المثمرالمطُعم الشجر من بَّأرضكم وكم

 .الخير مطُعم وفلن

الساءة عن مطُعمها الخير لخلل : موفقالكميت قال
 .مودتي لمطُعم وإنك حجب ذو والفحشاء

 .الحب من : مرزوقاتامطُعماتا والنساء

القتير وخط وإن مودتنا مطُعماتا الغواني إن : بَّلىالكميت قال
 .الجري منه : طلبتالفرس واستطُعمت

تسبح الجري استطُعمتها إذا سوح طمرة وركض سعي تداركه
فافتحوا استفتحكم ": إذا فأطعموه المام استطُعمكم : " إذاومنه
 .عليه

 .حولها وما جحفلته وهو المستطُعم لطُيف وفرس

ًا بَّه : وصألتفطُعم الغصن وأطعمت فقبل شأجرته غاير من غاصن
 .الوصأل

 .فطُعمته قذى عينه وأطعمت

الذرى وجعد قذى تطُعما لم حوراوين : بَّعينينالفرزدق قال
 .: يتغاّرانيتطُاعمان والطُائران تعفرا قد أطرافه
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تفعل كما الفم في الفم أدخل إذا المتلثمان وتطُاعم
 .الحمامتان

أصأاخا مطُوقان ناعمة خضراء في تطُاعم : كماالجاحظ وأنشد
 .: متتابَّعهالخلق لمتطُاعم وإنه تغريد بَّعد

ً يكن لم إذا له طعم ول طعم بَّذي فلن وما  .مقبول

 .عنه : مسغنطعامكم عن طاعم وأنا

واطعنوا وتطُاعنوا وطاعنته مطُعان وهو بَّالرمح طعنه ن ع ط
 .طعين ورجل

ًا أمره في عليه وطعن وعليه فيه : طعنالمجاز ومن  .طعنان

 .الناس أعراض في طعان : وهوقال

ًا المؤمن يكون " ل الحديث وفي ًا ول طعان فيه " وله لعان
 .ومطُاعن مطُعن

 .المفازة في وطعن

 .بَّهم : سرتابَّالقوم وطعنت

خف إذا حتى - ك الملو شأطُر بَّالقوم : وأطعنزيد بَّن درهم قال
 .فيه : يسريالليل يطُعن وخرج المجدح

 .العالية السن في وطعن

 .الثالثة الحيضة في وطعنت

 .الصيف في وطعنا

 .عنانها في الفرس وطعنت

أجد إذ الحمامة ورد وتنتحي العنان في وتطُعن : ترقىلبيد قال
 .كذا أمر في وطعنت حمامها
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 .فيه طعنت فقد ودخلته فيه أخذتا ما وكل

 .ماتا إذا نيطُه في وطعن

يسمون لنهم الطُعن من وهو مطُعون فهو الطُاعون من وطعن
 .يطُعنونهم الجن أن ويزعمون الجن رماح :الطُواعين

على يتطُغم وهو الوغااد من : وغادالطُغام من طغامة هو م غ ط
 .عليهم يتجاهل :الناس

 .فسله : منالكلم طغام من : هوالمجاز ومن

 .الكلم طغام الطُغام : كلموتقول

 .والسيل البحر : طغىالمجاز ومن ي غ ط

 .الموج وتطُاغاى

 .الدم بَّه وطغى

أنا وأطفأته وانطُفأ السراج وطفيء النار طفئت أ ف ط
 .وطفأته

 .كالمصباح فلن : طفيءالمجاز ومن

 .الفتنة نار تعالى الله وأطفأ

 .عينه وطفئت

تطُفيء شأاة لهم ذبَّح " أي الرضف بَّمطُفئة لهم " حدس و
 .عظيمة ": بَّداهية الرضف بَّمطُفئة فلن " جاء و بَّدسمها الرضف

 .العجوز أيام سادس وهو الجمر ومطُفيء الجمر مطُفيء وجاء

ًا طفح وقد طافح وإناء وحض نهر ح ف ط وأضفحته طفوح
 .يفيض حتى : ملتهوطفحته

190



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

 .: زبَّدهاالقدر طفاحة وأخذتا

 .الشراب من : ملنطافح : سكرانالمجاز ومن

ّداءالقوائم طفاح وفرس  .: ع

 .وأكثرتا : فاضتبَّالولد فلنة وطفحت

بَّناتق عليك طفحت وأمهم الغذاء حسن يحرموا : لمالنابَّغة قال
يقال السقاء نتق من الولد تدارك التي وهي ناتق نفسها أي مذكار
 .فيه ما : انفضسقاءك انتق

ًا طفر ًا طفر  .النظام : طفرةومنها منكرة وطفرة وطفور

 .النهار طفار وهو وراءه ما إلى والحائط النهر وطفر

 .النهر وطفرته النهر الفرس وطفر

طفس وفيه وثيابَّه نفسه يتعهد ل : قذرطفس رجل س ف ط
 .طفسة وامرأة

 .وأكل نكاح : فيورفش طفش في فلن مازال ش ف ط

وهو الفراتا بَّطُف عنه الله رضي الحسين قتل ف ف ط
 .جانبه من ارتفع وما شأاطئه

 .لك ارتفع ": ما واستطُف لك طف ما " خذ و

 .أخذه إل شأيء له يطُف وما

وما ينقفه الخطُبان الحنظل في : يظلالظليم يصف علقمة قال
 .المر له واستطُف مخذوم التنوم من استطُف

 .وتيسرتا : تهيأتاحاجته واستطُفت

 .: ارتفعالسنام واستطُف
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عس كحافة كتر لها استطُف حتى حقبة عريت : قدعلقمة قال
 .وشأارفه يمتليء أن : قاربوقربَّان طفان وإناء ملموم القين

: مقدارهوطفه وطففه وطفافه المكيال طفاف وأعطُاني
 .ملئه عن الناقص

ّلكم الحديث وفي  ". تملئوه لم الصاع طف آدم بَّنو " ك

ونوفي نطُففها طفاف كلنا إذا صأاع : لناضمرة ابَّن جندب قال
 .المكيال وطفف للوفّي

 .: قليلطفيف وشأيء

 .يسير : شأيءطفافة إل الناء في بَّقي وما

 .بَّه وغاشيه إليه بَّه : أهوىوغايره السيف له وأطف

ّي قال ًا بَّه وكان ليجدعه قصير الموسى لنفه : أطفعد ضنين
ّففالمجاز ومن  .عليهم : قترعياله على : ط

 .للغروب : دنتالشمس وطففت

ّوها : عندالشمس طفاف عند وأتانا  .للغروب دن

غاشي " أي زريق بَّني مسجد الفرس بَّي " فطُفف الحديث وفي
 .وأدناني بَّي

 .كذا يفعل طفق ق ف ط

ًا " فطُفق  ". مسح

 .طفولته في ذلك وفعل الطُفولة : بَّينطفل هو ل ف ط

 .مطُفل وظبية وامرأة

 .: رشأحتهولدها وطفلت
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ًا يصف الخطُل قال كما ذيوله جّر الريح زعزعته : إذاسحابَّ
 .: ناعمةالنامل وطفلة طفلة وامرأة تطُفل ثقال عوذ زحفت

 .: ناعمةطفل وبَّنان

الحناء بَّأطرافها قانيء الوشأاحين مستن : أسيلةالرمة ذو قال
 .وطفالة طفولة طفل وقد طفل سبنط في

الشمس طلوع بَّعيد وهو العشّي وطفل الغداة طفل في وآتيه
 .غاروبَّها وقبيل

قليل ذاك خطُار والمبتغون بَّغارة الغداة طفل : بَّاكرتهاقال
ّليتلبيد وقال ً عليه : فتد وطفلت الطُفل غايابَّاتا الرض وعلى قافل

 .الشمس

 .للغروب دنت

 .وأظل : أقبلالليل وطفل

 .طفيلي وهو وتطُفل علينا وطفل

العراس طفيل نسخ حتى الناس على يطُفل : مازالوتقول
 .التطُفيل أهل إليه نسب الكوفة من رجل وهو

أو السقط وهو النار طفل الخرقة في : لففتالمجاز ومن
 .الجمرة

 .حشر لطُيف : نصل: وقيلالطُرماح قال

 .: شأررهاالنار أطفال وتطُايرتا

 .صأغارها : فيالحوائج أطفال في لي يسعى وهو

بَّي يعرج أن إل الليل إلى لدأبَّن ثم بَّالفجر : لرتحلنزهير وقال
ٍر قدح من حويجة طفل  .حاجة قضاء أو طعام أكل أو نا
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 .: مطُيراتهالوسمي أطفال ووقعت

 .المطُر من طفل وجاده

في : وذلكطفل والليل وأتيته الثريا طفل جاده : لوهدوقال
ً ناجية بَّيدان ول بَّثعيلباتا ترى لم : أجدكالمرار قال :أوله ول ذمول

ً الوادي نواشأغ بَّبعض طفل والليل متلقيا  .: لينةطفل وريح حمول

 .: تدبَّرتهورشأحته الكلم وطفلت

ًا طفا وقد طاف سمك و ف ط  .طفو

 .الكمة عل إذا الوحشي : طفاالمجاز ومن

ًا يصف العجاج قال الرض على خف إذا يطُفو الظبي : ومّرثور
ّد  .عدوه واشأت

 .بَّرأسه : شأامخطاف وفرس

 .: وثبتفوقه وطفوتا

 .السراب في وترسب تطُفو والظعن

ًاالربَّيع من طفاوة وأصأبنا  .منه : شأيئ

ًا الشيء طلب ب ل ط ًا طلب ًا ومطُلب واطلبه وطلبَّة وطلبَّ
حق أو : بَّغيةطلبة عنده ولي عليه لي بَّحق وطالبته وطالبه وتطُلبه

 .: فأسعفتهفأطلبته مني وطلب بَّه مطُالبته تجب

 .الطُلب إلى : أحوجهالفقر وأطلبه

 .الناس فطُلبه : تباعدوالكل الماء وأطلب

 .: بَّعيدمطُلب وكل وماء

 .: بَّعيدةطلوب وبَّئر
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ًا يصف قال البَّصار ريحة الطُلوب الرحلة بَّعد : تصبحنوق
 .للسير نشيطُة مرتاحة والقلوب

:جمع يطُلبونهم الذين : للجيشوأطلبَّهم أعدائهم طلب وهؤلء
 .تكسير غاير طالب

عالي الطلب من طلب بَّدا ولكن جبن طبهم يك : فلمقال
 .بَّه ظفر من يعلو قاهر

 .: يطُلبنهنساء طلب وهو طلبته وهي فلنة طلب وهو

ينطُفيء أن يطُلب : السراجيقولون : سمعتهمالمجاز ومن
ًاتعالى كقوله يطُفأ أن ويبغي  : " جدار

 2 الطُاء كتاب

 .غايلن أم شأجر وهي والطُلح الطُلح من طلحة هذه ح ل ط

 .الطُلح أكل من : اشأتكتالبَّل وطلحت

 .وطلحى طلحة وإبَّل

: هزلكقولهم طليح فهو وطلح طلح فهو البعير : طلحقيل ثم
 .مرض أو تعب من الهزال كان وإن هزيل فهو

 .وأطلحه وطلحه السفر وطلحه

 .طلح وإبَّل

 .أسفار طليح وناقة

 .أتعبه حتى عليه : ألحغاريمه على : طلحالمجاز ومن

القراد وهو الطُلح يلزم كما ولرعايته له : للزممال طلح وفلن
 .المهزول

ّينطالح وهو : فسدفلن وطلح  .الطُلح : بَّ
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 .طلساء وذئبة طلس وذئاب : أغابرأطلس ذئب س ل ط

ًا الكتاب وطلست ًا وطلسته طلس لتفسد تمحوه أن وهو تطُليس
عنها يستغنى التي الفضول من وصأيرته محوه أعمت فإذا خطُه

ًا وصأيرته  .طرسته : فقدطرس

 .الخرقة وهي بَّالطُلسة اللوح ومحا

 .والطُيالسة البرد وجاء

 .متطُلسا متقلسا القاضي وخرج

 .بَّه : ذهبوطمسه بَّصره : طلسالمجاز ومن

 .الظلم طيالس وشأققت

يا : يريدونالطُيلسان ابَّن : ياالعرب : وتقولالنجم أبَّو قال
 .عجمّي

 .ومغارب مطُالع وللشمس ومطُلعها الشمس طلعت ع ل ط

 .تعالى الله وأطلعها

 .: هجمفلن علينا : طلعالمجاز ومن

 .: غاابعنا وطلع

 .بَّعيد من فلن وطلع

 .أولها : فيإبَّلكم طالعة النسانفي هذا وما

ّيا  .طلعتك تعالى الله وح

 .خبائها من المرأة وطلعت

 .قبعة طلعة وامرأة
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 .الخبأة الطُلعة إلى كنائني : أبَّغضالزبَّرقان وعن

 .المر هذا إلى لطُلعة نفسك وإن

 .تنازع أي إليه لتطُلع وإنها

 .كتابَّك ورود إلى وتطُلعت

 .طلعه : أخرجوأطلع النخل وطلع

 .: خرجواطلع النباتا وطلع

العلمة فوق : واقعطالع وسهم : جاوزهالهدف عن السهم وطلع
 .بَّالمقرطس يعدل وهو

عن شأاخصاتا ول الحشا عن قاصأراتا ل أسهم : لهاالمرار قال
.الغرض رأس على سهمه مر إذا وأشأخص فأطلع ورمى طوالع فؤادي

:طلع : قدحومه نواحيه من يطُلع كاد حتى القدح له وملتا
 .ملن

 .الكف يمل : عجسهاالكف طلع وقوس

موضع عن عجسها ول ملئها دون ل الكف طلع : كتومأوس قال
 .الناء من الماء وتطُلع أفضل الكف

ًا : ملهكيله وطلع  .تطُلع حتى جد

ً الله وعافى  .كلمك يتعقب لم أي فيك في يتطُلع لم رجل

 .الدمع من : ملىطلع وعين

ًوى أمرهم : أمرواقال شأعاع ورائهم من فنفسي شأطُون لن
ّيتهم فاستمروا بَّانوا يوم وعيني طلع لي أن ولو طلع ربَّعوا وما لن
ًا الرض  .ذهب

 .فلن رأي واستطُلعت
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على لنا فاستطُلعا الخال بَّذاتا : ألّماربَّيعة أبَّي بَّن عمر قال
 .الطُلعاء وهو قاء إذا فلن وأطلع تصرما أم ودها بَّاق العهد

 .المر على وأطلعني

 .طلعه وأطلعتك

 .عليه واطلعت

 .: بَّحذائهالوادي وبَّلبب الوادي يطُلع وفلن

 .: علوتهواطلعته الجبل وطلعت

ًا : يخفونالقطُامي قال ًا طور ًا طلعوا إذا وأحيان من لي بَّدا طود
رغام على لها نطُلع لم المجد ثنايا : وأثنىالطُرماح وقال بَّادي أجمالهم

 .: مصعدهكذا مكان من الجبل هذا ومطُلع المجد منقب يطُلع لم من

وعورا الجبال مطُلع لقيت تحدبَّت علّي مضر إذا : إنيجرير قال
 .مأتاه أين : منالمر هذا مطُلع أين ومن

 .سهل وإما وعر إما مطُلع أمر ولكل

 .أنجد طلع وهو

من عليه ويطُلع يأتيه ما هول : منالمطُلع هول من بَّالله وأعوذ
 .الخرة أمر

في منك قريب أنه ومعناه بَّين حاضر أي الكمة مطُلع لك وهذا
 .الكمة تطُلع ما مقدار

ًا بَّارزا أي الكم مطُالع يلقى : الشرويقال  .مكشوف

 .وازدرته : اقتحمتهعيني واطلعته

 .طلع حين إليه : نظرتاالفجر واطلعت
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يطُلع حيث من الصبا نسيم يهيجني أسلو حين هذا قلت : إذاقال
 .يطُلع أي : يطُلعوروي الفجر

 .عليه قادر له : عالالمر لهذا مطُلع وفلن

 .عندهم ما : نظرتافطُالعتهم قومي وأتيت

 .عليه واطلعت

 .ضيعتي وطالعت

 .عليه : أطلعكالمر بَّحقيقة أطالعك وأنا

 .بَّكتبك وقت كل وطالعني

 .الطُلقاء من وهو طليق وهو السير أطلقت ق ل ط

وإبَّل وطلق طالق وهي فطُلقت عقالها من الناقة وأطلقت
 .أطلق

ًا : تقاذفنالرمة ذو قال تقييد الذود عن خطُوه وقارب أطلق
 .تمنع ل شأاءتا حيث : ترعىطالق وناقة حبائبه وهن

كمّر يمّر على يلوي ل ومضى قوائمه عن : خليالظبي وتطُلق
ًا وسجنوه المتطُلق الشادن  .مقيد : غايرطلق

 .حاجته في وانطُلق

 .بَّطُنه واستطُلق

 .الدواء وأطلقه

مع يحلبها ل لنفسه خلّها إذا لنفسه ناقة الراعي واستطُلق
 .البَّل

ًا الفرس وعدا ًا طلق  .وأطلق
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ًا : مضتالخيل وتطُلقت  .طلق

 .الطُلق وضربَّها

 .مطُلوقة فهي وطلقت

 .طوالق وهّن طالق فهي وطلقت المرأة : طلقتالمجاز ومن

 .وطلق ومطُليق مطُلق ورجل

ًا تطُلقه سّمها سوء من الراقون : تناذرهاالنابَّغة وقال طور
ًا  .وطلق مطُلق حلل وهو تراجع وطور

ًا لك وهو  .طلق

 .مالي طلق من وأعطُيته

 .غالق حرام وهذا طلق حلل وهذا

 .وأطلقها بَّالخير يده وطلق

 .بَّالخير اليدين طلق وهو رجل يا تنفعاك يديك : أطلققال

 .وطليقه وطلقه اللسان منطُلق ورجل

طلقة وجهه طلق وقد ومتطُلقه ومنطُلقه وطليقه الوجه وطلق
 .وتطُلق وانطُلق

ًا : رعينقال الكشوح ودق الوجه فانطُلق نبته وصأى وسمي
 .الجري بَّعد : بَّالالفرس وتطُلق

 .طلق ويوم وطلقة طلق : وليلةالقيس امرؤ قال

 .له تنشرح : ماالمر لهذا نفسي تطُلق وما

 .يقوم : ذهبكقولك أفعل وانطُلقت
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أي أسيرها انطُلقت إل آلة على تحملونني ل الله علّي : وإنقال
 .أسيرها جعلت

 .رجل أو يد : مطُلقثلث محجل وفرس

 .الياسر مطُلق اليامن ومحجل

ًا ماله من وأصأبت ًاطلق  .الفرس طلق من وأصأله : نصيب

بَّاعه من نالني قد فواضله ترجى امريء : قبلالمسيب قال
 .مطُلولة أرض ل ل ط طلق

 .وطلت البلد عليك ورحبت

عليك اخضرتا لها أقول تحية علّي ردتا إذا : وإنيالطُرماح قال
 .الرض أي وطلت

 .وأطل دمه وطل مطُلول ودم

أبَّوك ليس أهرير دموعها تجف ما هريرة : تلكملبَّنته قال
 .طيب : رطبطل : يومالمجاز ومن بَّالمطُلول

 .طل وحديث

 .وأحله جميل شأعر أطل : ماأعرابَّية وعن

 .: لمرأتهالرجل : طلةومنه نظيفة : حسنةطلة وامرأة

: أطّلومنه شأخصه أي هيكله وراقني طلله : أعجبنيوتقول
 .بَّطُلله : أوفىفلن علينا

 .رجليك أصأابَّع أطراف على قمت إذا رأيته حتى وتطُاللت

 .السطُوح من يتطُاللن النساء ورأيت

ّيا  .وأطللك طللك الله وح
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 .وجهه : علىالماء طلل على يمشى ورأيته

 .عليه : غالبنيحقي على وأطلل

ًا يزل لم إذا بَّالذى عليه وأطل  .له مؤذي

 .: نصبهذنبه الفرس واستطُل

 .الخبزة وهي بَّطُلمته أقبل بَّظلمته الليل أقبل لما م ل ط

 .له طلوة ل غاث كلم هذا و ل ط

ّطلى ّلى بَّالدهن وا  .بَّه وتطُ

 .: بَّالهناءبَّالطُلء البعير وطلى

 .بَّالقطُران خثورته في : شأبهالمثلث الطُلء وشأرب

 .: الجديالطُلي وربَّطُت

 .الكلى في ويطُعنون الطُلى يضربَّون وهم

 .مقشور : غايرمطُلي : عودالمجاز ومن

 .أظلم إذا الفاق الليل وطلى

 .طال وليل

أذناب الليل طلى بَّعدما المدينة في طرقتنا : ألمقبل ابَّن قال
طمثت وقد طمث ونساء طامث امرأة ث م ط فأظلما النجاد

 .وطمثت

 .: افتضهاوقيل : مسهاوطمثها

ًا إل يكون ول عن بَّالنكاح يدمهن : لميطُمثهن لم بَّالتدمية نكاح
 .عباس ابَّن
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بَّيض من أصأح وهن قبلي يطُمثن لم إلّي : دفعنالفرزدق وقال
 .قط حبل الناقة هذه طمث : ماالمجاز ومن النعام

ٌد قبلنا المرتع هذا طمث وما  .أح

 .دنسها أي ريبة طمث بَّفلن وما

ّي قال طمث أو الذمة خني من عرضه يحمي الثواب : طاهرعد
 .الرجال إلى طوامح ونساء إليه بَّبصري طمحت ح م ط العطُن

 .بَّها : شأخصبَّعينه المتكبر وطمح

 .الطُرف طامح وفرس

ًا الفرس وطمح ًا طموح ًا عدوه في رأسه : ركبوطماح رافع
 .وجماح طماٌح وفيه وطموح طماح وهو بَّصره

المرأة وطمحت : شأدائدهالدهر طمحاتا : أصأابَّتهالمجاز ومن
 .: جمحتزوجها على

 .الموج طموح وبَّحر

 .بَّه : رميتالهواء في بَّالشيء وطمحت

 .الخيل طمور طمر ر م ط

 .مرتفع مكان : منطمار من وهوى طمر وفرس

 .طمار من عليه وانصب

ًا يصف قال صأعبة أعالي من غادوة تدلى الريش : لثقصأقر
 .طمرين ذو وهو وأطمار طمر وعليه ضمار المرقى

 .بَّالمطُمر البناء وقوم

 .والمطُامير المطُمورة في الطُعام وخبأ
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 .: أخفاهومتاعه نفسه وطمر

 .والطُوامير الطُومار في وكتب

في " وقع و البرغاوث وهو طامر بَّن طامر : أسهرهالمجاز ومن
 .شأدائد ": في طمار بَّناتا

ّدث ويقال  .الحديث : قومالمطُمر : أقمللمح

 .بَّفعاله يقتدي أي أبَّيه مطُمار على يطُمر وفل

على قين آل من سلفوا له آبَّاء مساعي : يسعىوجزة أبَّو قال
 .احتذوا مثالهم على طمروا مطُمارهم

 .: مركوممطُمر ومتاع

 .مصير يديه بَّين والخير مطُمر عنده : المالوتقول

 .الطُومار علّي طويت : مدمجةمطُمرة وأتان

 .الريح وطمسته وانطُمس الثر طمس س م ط

 .طوامس ورياح طامس ورسم

آل أموال على وطمس أعينهم وعلى أعينهم الله وطمس
 .بَّالطُمسة وبَّلهم فرعون

 .البصر وطمس

 .جفنيه بَّين شأق : لوطميس مطُموس ورجل

ًا يعي ل : ميتهالقلب طامس : رجلالمجاز ومن  .شأيئ

 .الضوء : ذاهبطامس ونجم

 .النجوم الغيم طمس وقد
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 .وبَّه كذا في طمع ع م ط

ًا فيهم والحبة عنهم : فصددتاقال ٍم بَّعقاب لهم طمع سرمد يو
 .الرجل ولقضو المرأة : لخرجتيقال كما الرجل ولطُمع

 .وطمع وطموع وطماع طامع ورجل فتطُمع وطمعته وأطمعته

ًا وإن  .وطماعية وطماعة ومطُمع طمع وفيه : حريصلطُمع فلن

 .طماعية ذلك وفعل

يغفر أن طماعية بَّيته أركان مسحت والذي : أماالهذلي قال
 .والمطُامع الطاع الرجال أعناق وأذل غاافر الذنب

 .لمطُمعة المخاضعة قول وإن

 .: أرزاقهمأطماعهم الجند : أخذالمجاز ومن

إلى استمرتا ثم وهو : مطُمعجمع بَّالمطُامع ليصاد الطُير وإن
ويتعلق يأخذها كاد أي والحنك الظفار طمع وقد منه فألجأها الوادي

 .ومنقاره أظفاره بَّها

ًا الوادي طم م م ط الوادي " جرى مثل وفي وغالب : علطموم
ّي على فطُم : يسقيعلقمة " قال الركّي فطُّم السيل وجاء القر

مطُموم وحوض مطُموم الماء بَّأتّي حدورها عصيفتها مالت قد مذانب
 .وطميم

 .: كبسهاالبئر وطم

 .مطُموم ورأس : حلقهشأعره وطم

ًا يطُم الفرس ومّر  .: يسرعطميم

 .والفتنة الشدة : طمتالمجاز ومن

205



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

" الكبرى     الطُامة     جاءتا     فإذا " طامة وفوقها إل طامة من وما
 .ذاك من أطم وهذا

 .يتم ول يطُم أمر وهذا

ًا بَّكرها اصأطُاد كالذي إليها : وكانالنابَّغة قال ًا شأفاق أو وبَّغض
 .عليها : نزاعليها وطم الفرس الحصان وطم وأهجرا أطّم

 .وتطُامن وطمأنينة وقار فلن : فيالمجاز ومن ن م ط

آمن " وهو المطُمئنة     النفس     أيتها     يا " اليمان على قلبه واطمأن
 .مطُمئن

ًا ورأيته ًا قلق  .وتطُأمن اطمأن حتى منه فطُأمنت فرق

 .بَّه ووثق إليه : سكنإليه واطمأن

 .القرار بَّه واطمأن

ًا واطمأن  .جالس

 .: تركهيفعله كان عما واطمأن

 .: منخفضةومتطُامنة مطُمئنة وأرض

ًا يطُمو وطما طام بَّحر و م ط  .طمو

 .أسرع إذا الفرس : طماالمجاز ومن

 .عليه : نشزتابَّزوجها المرأة وطمت

ّي وطمت  .نفسه بَّالغو

ّي نفس إذا : وكنتالعشى قال على صأفعت بَّه طمت الغو
 .: اشأتدوالخوف الهم بَّه وطما بَّميسم منه العرنين
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ما خوف لكن المنية خوف بَّي طما : قدإليه الفقير الله ولعبد
 .والطانيب الطناب أهل من هو ب ن ط أطمى المنية يعقب

 .متطُانب وحي مطُانبي جاري وهو

النجع في وسايرتهم المحال في طانبتهم : قدبَّعضهم كلم وفي
 .وبَّدوتا معهم وحضرتا

 .مطُنب وبَّيت

 .خباءه وطنب

 .المر في وأطنب

 .عيب وهو طنب وفيه الظهر : طويلأطنب وفرس

 .إليه يعقد الذي السير وهو البَّزيم إطنابَّة وشأد

قلقت قد يركض ضاحية الملح بَّأهل استغثن : حتىالنابَّغة قال
 .العروق وهي الطناب طويلة شأجرة : هذهالمجاز ومن الطانيب عقد

ًا يصف الرمة ذو قال ًا أراد : إذاثور دون له عّن فيه انكراس
العصاب وهي بَّالطناب المفاصأل الله وشأد طنب أطنابَّها من الرومة

 .الصأابَّع أطناب والشأاجع

وتقضبت : طلعتأطنابَّها وامتدتا أطنابَّها الشمس ومدتا
 .غاربَّت :أطنابَّها

ًا أر : فلمأحمر ابَّن قال ًا غاارة أكثر كان يوم أطنابَّها أبَّت وشأمس
بَّمائة فحكمت حكمها على زرارة بَّنت مليكة الشأعث وتزوج تقضبا أن

ّدها درهم ألف  .مثلها مهر إلى أي بَّيتها أطناب إلى عمر فر

 .تنقضي تكاد ل كثيرة : طويلةأطانيب حاجاتا ولي

 .لها آخر ل : متصلةأطانيب وغااراتا
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بَّعيد هم ناسيه لست مما النفس وفي : شأطُتهرمة ابَّن قال
 .بَّه : أقامبَّالبلد : وطنبالفرزدق وقال أطانيب وحاجاتا

 .: كثيرمطُنب وجراد

 .الذهاب : بَّعيدمطُنب ونهر

 .وتطُانزوا وطانزوا منهم : يسخربَّالناس يطُنز فلن ز ن ط

طنف أو طنف له : جعلمطُنف وحائط الحائط طنف ف ن ط
مكة وأهل والكنة الريز وهو المطُر تقية أعله من نادرة سقيفة وهو

ًا السطُح حول يبنون ًا جدير : طنفويقولون : الطُنفيسمونه قصير
 .حائط

أعيا طنف إلى مليكها يأوي بَّيضاء ضرب : وماذؤيب أبَّو وقال
ًا يريد ونازل بَّراق ًا حيد  .الجبل من نادر

ًا أذنه وطنت والطُست والبعوض الذبَّاب طن ن ن ط طنين
 .الطُست وأطننت طنطُنة وطنطُنت

لنها ندرتا إذا ذراعه وطنت ذراعه فأطن : ضربَّهالمجاز ومن
البرية في لي بَّكراتا وطنت شأظية العود من وطنت ذلك عند تطُن

طنانة قصيدة وقال طنان ذكر ولفلن البلد في ذكرك وطن هامت إذا
ًا وصأوتا  .القاع له طن صأوت

 .خويصته يكفي ل : لمننفسه بَّطُن يقوم ل وفلن

 .الجوالقين بَّين البرواز وهي : العلوةوالطُن

ًاقال :القصب من للحزمة ويقال الطُن اعتراض مثل : معترض
ًا الطُن  .أيض

ل أنها وحقيقته الهلك من تنجي : لتطُني ل حية هذه ي ن ط
ّطُنى شأبيهة هي التي لسعتها من تنجي ول الرقى تقبل إزهاقه في ال
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ومنه ويعفن بَّالجنب منه يلصق داء الرئة أو الطُحال يصيب أن وهو
 .أشأواها أي فأطناها الرمية الصائد : رمىقولهم

ًنى : أهلطناة زناة وقوم  .الدواء أعظم لنه الفجور وهو ط

ّطهر وطهر طهر ر ه ط ّهر وا ًا طهرتا وقد وتطُ ًا طهور وطهور
ًء لي واطلب بَّه أتوّضأ وضوء أي بَّه أتطُهر طهور عندي وما ًا ما :طهور

ًا وطهرتا طواهر ونساء طاهر وامرأة فيه شأبهة ل الطُهارة في بَّليغ
 .أطهار ذواتا وهن طهر ذاتا وهي الحيض من

 .بَّه : استنجىبَّالماء وتطُهر

:المجاز ومن كالمطُاهر أساق في الجآجيء قدام يحملن وعنده
من : نزهالثياب طاهر وهو الله وطهره منه : تنزهالثم من تطُهر

 .للمذنب طهور والتوبَّة الخلق مدانس

 .الحسن : تاّممطُهم جواد م ه ط

 .مطُهم ورجل

 .تطُهيم فيه وخلق

بَّهجة النقا يوم جلوتها خرقاء أشأبهت التي : تلكالرمة ذو قال
وهي الطُهاة من طاه وهو : طبختهاللحم طهوتا و ه ط وتطُهيم منها

 .الطُواهي من طاهية

منضج بَّين من اللحم طهاة : وظلالكندي القيس امرؤ قال
كتنور : ويومربَّيعة أبَّي بَّن عمر وقال معجل قدير أو شأواء صأفيف

: أمرالمجاز ومن تضرما حتى الجزل فيه وألقين سجرنه الطُواهي
 .منضج : محكممطُهو

ح و ط من هذا سمعت : أنتله قيل حين هريرة أبَّي قول ومنه
 .: سقطيده من الشيء طاح

ّوح المفازة في وطاح  .فيها : تاهوتطُ
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ّوحه ويطُيح يطُوح : هلكوطاح  .وطيحه بَّه وطوح وط

ًا تحسبه : وبَّلدالنجم أبَّو قال ًا بَّه الهادي يطُوح مكسوح تطُويح
 .المطُاوح وأطاحته

أي الطُوائح تطُيح مما ومختبٌط لخصومة ضارع يزيد : ليبكقال
 .والمطُاوح الُمطُيحاتا

 .: ترامتالنوى بَّهم وتطُاوحت

 .بَّالضرب وتطُاوحوه

بَّالحجر الضرب وهو بَّالردس أركانه : تطُاوحواالعجاج قال
 .الثقيل

 .: تنازعوهبَّينهم المر وتطُاوحوا

 .البئر في تطُوح والدلو

ًا الليت واضح في قرطها : ترىالرمة ذو قال هلك على مشرف
 .السهم مضّي : مضىفرسه بَّه وطاح يتطُوح نفنف في

 .بَّك ذهب أي بَّك طيح وأين

 .لساني بَّها طاح مزحة إل كانت وما

 .الطُيحة زمن ذلك وكان طيحة الناس وأصأابَّت

السماء في المنطُاد الجبل وهو الطواد من طود إل هو ما
ًا الذاهب  .صأعد

ًا الله وطوده  .: طولهتطُويد

أو أعله من المنحط الجلمود وهو الطُود اب من وأسرع
 .الصدى
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ًا : دعوتاقال أسرع هو أو الطُود ابَّن بَّه دعوتا فكأنما دعوة كليب
ًا أتيته ر و ط ًا وجئته طور بَّعد طور  .: تاراتاأطوار

ًا     خلقكم     وقد " : أخيافأطوار والناس :طوره " وعدا أطوار
ّده  .ح

ًا تطُر ول  .ساحتنا تغش : لحران

طواره أطور ول منه أدنو ول حوله أحوم : لبَّفلن أطور ل وأنا
 .حدودها من وغايرها فنائها من معها يمتد ما وهو الدار طوار من وهو

ّي وفلن  .: وحشيطور

 .: أحدطوري بَّالدار وما

 .الطُواويس : صأورالمصور طوس س و ط

ًا : إنالمجاز ومن ً كان إذا لطُاوس فلن  .جميل

 .مطُوس ووجه

ول عار شأاحب ل مدامعه سهل : ومطُوسالهذلي صأخر أبَّو قال
 .: تزينتالمرأة وتطُوست جهم

 .اليمن بَّلسان الفضة أي الطُاوس وعنده

لها ويتطُوس الحمامة حول بَّذنبه يكسح الحمام الجاحظ وقال
ّفش أي  .يتن

طاوس وهو الطُاوس خلق يحكي طاوس خلق : كانوتقول
 .اليماني

 .الذريطُوس أي الطُوس فلن وشأرب
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ًا أقر ع و ط الطُوسا الشاربَّين بَّعض كنت : لورؤبَّة قال طائع
ًا ذلك وفعل لي يطُوع وهو وطيع طائع لي وهو وطواعية طوع

 .كذا على وطاوعته

 .الضجيع لطُوع وإنها

 .ومطُواعة ومطُواع مطُيع وهو طاعة الله وأطاع

من وهو كفاه إليه وكلت ومهما مطُواعة سدتا سدته إذا قال
 .مطُاويع ناس

 .: متبرعبَّذلك متطُوع وهو

ّوعون الذين : منالمطُوعة من وهو  .بَّالجهاد يتطُ

 .ذلك استطُاعة وفيه

 .يستطُيعه حتى استطُاعته : تكلفله وتطُوع المر لهذا وتطُاوع

 .يدك طوع : أناالمجاز ومن

 .العنان طيع وفرس

بَّشاربَّها مالت كما العنان طوع فانثنت : عانقتهامقبل ابَّن وقال
بَّغيرها ألسنتهم تطُوع ل حتى اللغة هذه على ومرنوا خرطوم صأهباء
 .: فصيحاللسان طيع ورجل

ًا : أتاهالمراد له وطاع ً طائع  .سهل

 .له : سهلتهكذا نفسه له وطوعت

 .شأاءتا حيث رعيه وأمكن : اتسعوأطاع الكل لها وطاع

ًا بَّي تطُيعن ل : اللهمالعرب وتقول ما بَّي تفعل ل أي حاسد
 .يحب
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ًا أنضجت من : ُرّبسويد قال ًا لي تمنى قد صأدره غايظ لم موت
 ". يطُاع     شأفيع     ول : "ومنه محبوبَّه يفعل ولم يجب لم أي يطُع

 .مطُاع شأح وفيه

ًوى فهيض بَّها : وقفتالطُرماح وقال زفراتا له أطاعت ج
 .الطُرماح والمغترب وزادته ساعدته أي حزين مغترب

ّطاف وأطاف بَّه طاف ف و ط  .البلد وطوف واستطُاف وا

 .: العاسالطُائف وأخذه

 .وطائف طيف بَّه وألم

 .وطائف الشيطُان من طيف ومسه

 .وطوائف منهم طائفة وجاءتني

 .فيها منفوخ قرب من الرمث وهو والطواف الطُوف وركبوا

 .الستان وهما الطُائفين طيعة وقوس

كحلقوم ممر محدرج طائفيها من عوى : هتوفالطُرماح قال
 .بَّه : أحاطالمر بَّهذا : أطافالمجاز ومن بَّديع القطُاة

 .نعس إذا الكرى بَّه وطاف

ًا بَّها سريت قد : فلةبَّشر قال ًا بَّها طاف العين ما إذا هدو كراه
من طائفة وعاش ماله من طائفة وأعطُاه الليل من طائفة ومضت
 .ذلك على عمره

ّطاف وطاف " الصلة في الطُوف تدافعوا : " لومنه : تغوطوا
ّدثين عن ونهي  .طوفهما على متح

 .بَّطُنه في طوفه : يبسويقال
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المتراكب الظلم فشبه الثأبَّا الظلم طوفان : وعمالعجاج وقال
 .الماء بَّطُوفان

وعجز وطاقة طوق بَّه ومالي المر لهذا بَّمطُيق لست ق و ط
 .طوقي عنه

طوق " وله الطُوق عن عمرو " وجّل إياه : كلفهالمر وطوقه
 .وأطواق ذهب من

ًا وبَّنوا ًا طاق ًا مرتفع ًا وأطواق  .وطيقان

 .القوى وهي وطاقاتا طاقتين الحبل وفتل

 .منه : شأعبةالريحان من طاقة وأعطُاني

طوق وتقلدتها أيادي منه وطوقت نعمة : طوقنيالمجاز ومن
 .طوق شأكره بَّأداء مالي طوق نعمته من عنقي : فيوتقول الحمامة

 .كالطُوق : صأارتاالحية وتطُوقت

 .القطُب يديره ما وهو الطُوق واسعة ورحاك

 .ومستطُيل طويل شأيء ل و ط

 .فطُلته وطاولني

 .الطُوال تطُوله ل طوال وفلن

ًا : تمددوتطُاول  .بَّعيد إلى لينظر قائم

 .الدهر وطوال الدهر طول أكلمه ول

ًا الطُويل الحبل وهو فرسه طول وأرخى  .جد

ّول  .الطُول له : أرخلفرسك وط
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المرخى لكالطُول الفتى أخطُأ ما الموتا إن : لعمركطرفة قال
ً : ولدتاالمرأة وأطالت بَّاليد وثنياه  .طوال

 .وطولها غايبته وأطال

 .: أمهلهله وطول

 .ماطله إذا العدة وفي الدين في وطاوله

 .: طالالليل علينا وتطُاول

وله فانزل عليك الليل تطُاول الذبَّل العملتا زيد زيد : ياقال
 .: فضلطول عليه

 .فاضل : غايرطائل غاير وهو

 .وقدرته ماله في طول لذو وإنه

 .منة : ذوعلّي طول ذو وهو

ّول وقد  .بَّذلك علّي تطُ

.واستطُالة تطُاول عليهم وله ويستطُيل الناس على يتطُاول وهو

 .قتلنا مما أكثر : قتلواعلينا فلن بَّنو واستطُال

من : للدونطائل غاير أمر وهذا : بَّفائدةمنه بَّطُائل حليت وما
 .المر

تراخيه أو المر في تماديه طال إذا طولك : طالالمجاز ومن
 .عنه

 .عمره طال إذا الطُول عليه وطال طوله : طالويقال

 .بَّه سمع إذا عرضه في واستطُال

 .حسنة وطية واحدة طية وطواه مطُواة وأثواب مطُوي ثوب
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ٍو ورجل ّيان طا  .البطُن : خميصوط

ًا طاوية وامرأة  .وطي

َي وقد  .طيان فهو الجوع من طو

 .ذلك تعمد إذا يطُوي وطوى

 .عمره الله : طوىالمجاز ومن

 .جميل أثر أو ذكر حسن له بَّقي إذا منشور وهو فلن وطوى

 .: كتمهوالسر الحديث عني وطوى

 .: هزلهالسير وطواه

 .كذا ومطُاويها الكتب أطواء وفي الكتاب طّي في ووجدتا

 .حقد على قلبه : وانطُوىقلبه طّي في والغل

ًا يصف قال مما حاقنة طّي في يدع لم إذا : حتىالحر شأديد يوم
 .الماء تحقن لنها القطُاة حوصألة هي بَّلل بَّائص لخمس استقينا

 .طرائقه وهي الشحم أطواء جنبيها وعلى

ٍو أطواء ولها وتطُوتا الحية وانطُوتا  .ومطُا

 .ثميلة أمعائها مطُاوي في بَّقيت وما

 .أسد درعه مطُاوي وتحت

: طوىوتقول مبرد مطُاويها كأن مسرودة حصداء : وعنديقال
ًا عني ًا عني وضرب كشح  .صأفح

ًا طوى لي : وصأاحبقال عنك هذا انطُواءك إن له فقلت كشح
 .النسيان طّي في وأدرجني يطُويني
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 .البعد لك الله وطوى

 .البلد يطُوي وهو

ّيته ومضى الجهة وهي طيته عنا وبَّعدتا وأمتك طيتك وأن لطُ
 .البلد يطُوي إليها التي

 .وجهاته نواحيه : فيالعراق بَّطُياتا ولقيته شأتى طياتا وله

ٍو بَّظبي ومررتا ًا ونام وعطُفها عنقه طوى : عاطٍفطا  .آمن

شأكرى ضّرة صأرى تعله بَّاتت الطُرف غاضيض : أغاّنالراعي قال
ًا فأصأبح ّي وهي بَّالحجارة والبئر بَّاللبن البناء وطوى طاوي الطُو

 .والطواء

 .والنكاح : الكلالطيبان منه ذهب ب ي ط

جاءك متى تبل فل الطيبان منك فاتا : إذاحري بَّن نهشل قال
كبدها نحو وهي ومطُايبها أطايبها من وأطعمنا تحذر كنت الذي اليوم

 .وسنامها

 .للنفس مطُيبة طعام وهذا

 ". للفم مطُيبة " والسواك

 .: استنجىوأطاب لمحدث واستطُاب

ّطُيب : يطُلبمستطُيب وصأائد يرضى ل الصيد من النفيس ال
ّدون  .بَّال

 .الدعة فلن واستطُاب

ّيب ّطُروتطُ ّيب الطُيب رائحة منه ووجدتا : تع  .جلساءه وط

 .حّل إذا كذا لي : طابالمجاز ومن

 .القتال وطاب
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ّيرتا ر ي ط ونقص غادر من ليس : حللطيبة وسبٌي الحمام ط
أطارتا وقد مطُارة أرض وهي الزرع عن العصافير وطيرتا وأطرته

 .أرضنا

 .واطيرتا منه وتطُيرتا

 .الطُيرة عن ونهي

 .طائرك ل الله : طائرالمجاز ومن

الطُائر ساكن " وهو عنقه     في     طائره     ألزمناه     إنسان     وكل "
ّفرتا الجناح وخفض الطُائر سكون ورزق .أغانته إذا الوقع الطُير عنه ون

ّي أبَّلي الذي : ومناجرير قال ّفر مالك بَّن صأد ًا ون جعادة عن طير
ًا ًا بَّلء الله أبَّله من وقع  .حسن

 .سواكن وطيورهم

 .قاّرين كانوا إذا

أوكارهن في سواكن وطيرنا اغاترار فيه دهرنا : وإذالطُرماح قال
 .نعامتهم : شأالتوعكسه وقوع

 .الغضب طيرة واستخفته

ًا أتاني ما إذا ساعة كّل طيراته عن : وأحلمالعماني قال مغضب
ّدم  .الناس في صأيت له وطار يته

 .كذا القسمة في له وطار

الثمين مالي من طار ما إذا منّي ولست منك لست : فإنيوقال
 .مطُاز وفرس

ّدة من يستطُار وكاد  .عدوه شأ
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رأسك شأعر من تطُاير ما " خذ ومنه الميل السنام جنّي وطار
." 

 .ومستطُير مستطُيل فجران والفجر

 .البرق واستطُار

 .الغبار واستطُار

 .: هائجمستطُار وفحل

 .الفزع من فؤاده واستطُير

 .وانتشر : ظهرالحائط في الصدع واستطُار

ّياش طاشأة قوم من اللّب طائش رجل ش ي ط  .وط

 .الغرض عن السهم وطاش

ّياش غاير بَّسهم عياٍش أم : رمتنيقال  .البيت طينت ن ي ط ط

 .طيانته في : ماهرطيان ورجل

 .الختم طينة عليه : جعلتالكتاب وطنت

على إنسان وكل عليه : جبلهالخير على الله : طانهالمجاز ومن
ّلةطيبة طينة وله الله طانه ما  وطينتك تركت ولو وخليقة : جب

 الظاء كتاب 

أظآر سعد وبَّنو أظآره وهّن وهم ظئره وهو ظئره هي ر أ ظ
 .وسلم عليه الله صألى الله رسول

ًا : أخذتامظاءرة المرأة وطاءرتا فلنة وانطُلقت ترضعه ولد
 .تظائر

ًا واظأرتا  .ظئر
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ّو على أو ولدها غاير على الناقة وظئرتا أظآر هّن ظئور فهي الب
تشم لئل أنفها في غامامة من بَّه تظأر ما وهو بَّالظئار وظأرها وظؤار

 .عليه المظئور ريح

 .يأبَّاه كان أمر على : ظأرتهالمجاز ومن

 .غايرك عليه ظأرني وما

 .بَّالي من كان وما ذلك على فلن وظأرني

 .الصلح على ": يعطُف يظأر " الطُعن مثل وفي

ّوه على وظأر  .عليه : كّرعد

 .للّرماد ظؤار والثافي

ًا : اتخذتا: ظأرتاالسناد في المجاز ومن  .لولدي ظئر

 .قلبة بَّه : ماكقولك ظبظاب بَّه ما ب ظ ب ظ

ّو نعي عند " يقال بَّظبي ل " بَّه هو " أي ظبي داء " بَّه و العد
 .صأحيح

ّله ظبي ترك " لتركنك و .إليه يعد لم مكان من نفر إذا " لنه ظ

: حينوروي الحر لشدة حبسه أي ظله الظبي شأد حين وأتيته
 .طلبه أي ظله الظبي تشد

ًا دارهم في فاربَّض أتيتهم " إذا الحديث وفي مثل " أي ظبي
 .يقّر لم ريب رابَّه إن الظبي

 .السيف بَّظبة وضربَّه

ّظباتا : وضعناقال بَّاهله من القمل منبت على السيوف ظباتا ال
 .الزبَّى السيل بَّلغ حين الظبى وأخذوا الحبى حلوا :وتقول

 .ظبٌة إل أنت : ماالخلق للسيء : قولهمالمجاز ومن
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معه تخرج امرأة وهي الدّجال ظبية : أنتبَّالشّر للمبشر ويقال
 .بَّه فتخبر الكور تدخل الخيل وتسبق تعدو

ظبي جلد من جريب " وهي خرز فيها بَّظبية " أتي الحديث وفي
 .الحياء سّمي وبَّها شأعره عليه

 .: لجهازهاالمرأة : ظبيةيقال وقد

فسا ب ر ظ ينفض لم البيت أنفض إذا عكة وله ظبية : لهقال
في وتقول ظربَّان : ياالشتم في ويقال تفّرقوا إذا الظربَّان بَّينهم

: للجبيلالظرب تثنية وهي الظربَّان فسو معهما الظربَّان : هذاالثقيلين
: الكراموتقول : ظرابوالجمع العدواني عامر أو الظرب سمي وبَّه

 .ظراب وأنتم طراب

:والجمع حديد مضرس حجر وهي بَّظررة الشاة ذبَّح ر ر ظ
 .والظران الظرر

الديمومة في توقد إذا ناجية الظران تنجل : بَّجسرةلبيد قال
فهو ظرف وقد وذكاء : كيسوظرافة ظرف فيه ف ر ظ الظرر
عمر وعن ظروف وفتية وظرائف ظراف ونساء ظراف وهم ظريف
ًا اللص كان : إذاعنه الله رضي ًا أي يقطُع لم ظيف ّد يدرأ كيس الح

 .ويتظارف يتظرف وهو أستظرفه وأنا بَّاحتجاجه

 .ظراف بَّأولد جئت أي فلن يا أظرفت وقد

 .ملكعان : ياكقولك مظرفان ويا

 .والشراب الطُعام من وظروف ظرف وعنده

 .: الجوفالظرف وبَّئس

ًا ورأيت المتاع : أخذتاقولك من تمثيل وهو : بَّعينهبَّظرفه فلن
 .بَّظرفه

 .الظاعنون وشأجاك ديارهم عن ظعنوا ن ع ظ
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الظعن ومرتا وظعنهم ظعنهم يوز وهذا الفراق : وأظعنهمقال
 .الهوادج عليها الجمال وهي والظعائن والظعان

ّية ظعائن من ترى هل خليلي : تبينوقال النخيل أمثال لم
 .للرحل كالحزام وهو بَّالظعان الهودج وشأد المخارف

ظعان كل يستفان ودفان بَّه وصألت بَّما تلوى عنق : لهقال
 .ظعانها شأدتا إذا مركبها المرأة وظعنت

كالحلوب عليه يظعن الذي البعير وهو وظعونتك ظعونك واركبي
 .والحلوبَّة

ّدي غاداتئذ بَّيننا الصرم واستعجل لها : فقلتقال ظعونك ر
 .ظعائنه وهؤلء : لمرأتهفلن ظعينة : هيالمجاز ومن فاركبي

ّوه ظفر ر ف ظ  .: غالجهبَّعد

 .وأظفره عليه الله وظفره

ًا : جعلهالله وظفره بَّالظفر إل يؤوب : لمظفر ورجل  .مظفر

 .وأظافيره وأظفاره وأظفوره ظفره فيه وأنشب

قيس تليها أخرى وبَّين ازدرجت إذا الولى لقمتها بَّين : ماقال
 .الظفر : حديدوظفر الظفر : طويلأظفر ورجل أظفور

القثاء في وظفر فعقره وظفره نابَّه : غارزوظفر لحمه في ونيب
 .وغايرهما والبطُيخ

ظفرة فهي وظفرتا عينه ظفرتا وقد ظفرة عينه وفي
 .ومظفور ظفر والرجل ومظفورة

ّي وجزع  .بَّلد إلى منسوب ظفار
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الذي الجزع ظفارية كأنها تلد المعزى من : وفيناالفرزدق قال
ولم : أصأبتهوظفرته بَّه فظفرتا كذا : أردتاالمجاز ومن الترائب في

 .يفتني

ًا يطُلب : لومظفر ظفر ورجل  .أصأابَّه إل شأيئ

والتلعابَّة الركب بَّه غادا أو راح إن الميمون الظفر : هوقال
 .وقبلته : أخذتهلقحا الناقة وظفرتا المتحبب

 .رأتك : ماعجمتك وما زمان منذ عيني ظفرتك وما

:الناس أذى عن الظفر لمقلوم وإنه أظفاره في فلن وأنشب
 .: للمهينالظفر لكليل وإنه الذى للقليل

 .منه : طرفوذبَّاب مرض من ظفر وبَّه

 .": أحد ظفر ول شأفر بَّالدار " وما

 .قدمه إلى قرنه : منتقول كما ظفره إلى شأفره من وأفرحته

 .الظفار مثل : طلعالنبت وظفر

 .الظفار يشبه عطُر وهو بَّالظفار وتدخن

 .الوتر معقد وراء طرفاها وهما الظفرين لطُيفة وقوس

ّية أبَّو قال عليها لصحبتي بَّنيت قد مرتا : وصأحراءالنميري ح
ًء  .ظلع وبَّها ظالع دابَّة ع ل ظ ظفر على ظفر فوق خبا

يوم ظلعها على تحاملت لما الظلع كذاتا : وكنتكثير قال
ّلت العشار ًا تظلع وظلعت استق ًا تمنع : منعتكقولك ظلع وأدبَّر منع
 .أعرجها :وأظلعها مطُيته

:الشأدق قتل حين الملك لعبد الضريس أبَّي ابَّن الضريس وقال
ول المتظالع ينهض حتى بَّحلمك صأدوعهم فارأب الدنون قومك هم
: ينبحوقيل الوجع من بَّه لما عينه تأخذه : لالكلب ظالع ينام حتى أنام
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الكلبة وظلعت : الصارفالظالع :وقيل عنه : يطُردهاكلها الليلة الكلب
ًا تظلع  .ظلوع

 .بَّنفسك ارفق " أي ظلعك على : " ارقالمجاز ومن

معناه تمثيل وهذا كثرتهم من بَّهم : ضاقتبَّأهلها الرض وظلعت
 .لثقله بَّحملها تظلع كالدابَّة فهي لكثرتهم تحملهم ل

ّفهانفسه ظلف ف ل ظ  .يجمل ل عما : ك

وقد المأكل لئيم عن نفسي : وظلفتمقروم بَّن ربَّيعة قال
وفيه النفس ظلف ورجل ذبَّانه تهافت ما إذا مطُمع عن النفس أظلف
ّدي ل : غاليظةظلفة وأرض ظلف وطريق ظلف ًا تؤ في ووقعوا أثر
 .الرض من ظلف

 .: أخفيتهأثري وظلفت

كما عرضي الشعراء على أظلف : ألمالحوص بَّن عوف قال
 .أثري عليهم عميت أي بَّالكراع الوسيقة ظلف

إل بَّالظلف شأبهت قوائمه وهي القتب ظلفاتا جنبيه وأدبَّرتا
 .غاير قد البناء أن

 ". بَّظلف ويطُؤه بَّضرس يأكله : " هوالمجاز ومن

 .وشأظف العيش من ظلف في وهو

عند وجدتا وما شأهوتها ويكف يظلفها : ماظلفها الدابَّة ووجدتا
 .: شأهوتيظلفي فلن

 .: النعاموالظلف الخف له وفلن

.بَّحوافرها أي بَّأظلفها تطُأكم : وخيليكرب معد بَّن عمرو وقال

 .: متتابَّعةواحد ظلف على البَّل وجاءتا
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 .أطرافهم : علىظلفاتهم على وقاموا

 .أمر وشأفا أمر ظلفاتا على ونحن

وتظللت الشمس من وظللني والشجر الغمام أظلني ل ل ظ
وقد الظّل : دائممظّل ويوم ظليلة وأيكة ظليل وظل واستظللت أنا

 .ومظال مظلة واتخذنا وظلل ظلة تحت وقعدنا يومنا أظل

تخفق الريح رأسها بَّفودي تظل مظلة في لعرابَّية : لعمريقال
 .ومظلي ومبيتي ومحلي مناخي وهذا

 .: غايايةالطُير من ظللة ورأيت

ًا يصف قال ًا غادا ما : إذاذئب ينظرن الطُير من ظللة رأيت يوم
 .الليل ظل في : بَّتناالمجاز ومن صأانع هو الذي

 .والشتاء الشهر وأظّل

ّلكم  .أمر وأظلكم : أقبلفلن وأظ

 .جاء ما أول : فيالشتاء ظل في ذلك وكان

 .تحته أي القيظ ظل في وسرتا

ّلستهقال مغبطُه المقيظ أجاج ظل في وفرطه القطُا قبل : غا
 .زئبر أي ظل ماله ثوب وهذا

 .: أسودالحجر كظل ووجهه

 .هجرتا أي ظلي وانتعلت ظلي على ومشيت

قللها على الشمس وذابَّت ظللها على تمشي وردتا : قدقال
 .اختال إذا رأسه ظل ويباري لّمته ظل يتبع وهو

 .العشى قال
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ًا ظلها أتبع سوداء لمتي إذ وقال ددا أجري بَّطُالة قعود غار
 .الظلم : يحتملفيظلم يظلم فلن م ل : ظطفيل

ًا : ويظلمزهير قال :ومظلمتي ظلمتي فلن وعند فيظلم أحيان
والظلم الوالي إلى منه وتظلمت حقي وتظلمني ظلمته الذي حقي
" " وأشأرقت القيامة يوم ظلماتا الظلم " نور العدل أن كما ظلمة
 .الظلم يخبط " وهو ربَّها بَّنور الرض

" الظلم في : دخلواوأظلموا الليل وأظلم والظلماء والظلمة
 ". مظلمون     هم     فإذا

ّيانوقال المرأة هي إزاره لمظلمة يرخي ل الكشح طاوي : ط
ّفى إزاره يرخى ل الليل عليها جن التي  .إليها دب إذا أثره بَّه يع

 .ظلم ذي أشأنب عن وتبسمت

كأنه ابَّتسمت إذا ظلم ذي عوارض : تجلوزهير بَّن كعب قال
متون تركب ظلمة كأنه : الظلممالك أبَّو قال معلول بَّالراح منهل

 .الصفاء شأدة من السنان

 .الظلمان من ظليم وهو

يحفر ولم حوض أو بَّئر فيها : حفرمظلومة : أرضالمجاز ومن
 .: ظليمالتراب ذلك واسم قّط فيها

ظليمها عليها مردود العيش على إشأاحة بَّعد غابراء في فأصأبح
 .: عبطُهالبعير وظلم

الشقاشأق هرتا بَّها وكان دار في الذلة : عادمقبل ابَّن قال
مظلوم ولبن الرءوب قبل لبنه : شأربالسقاء وظلم للجزر ظلمون
 .وظليم

ًا له ظلمي وفي ظلمت أذاته تنلني لم صأدق : وصأاحبقال عامد
 .فخدد قبل يبلغها ولم : بَّلغهاالبطُاح السيل وظلم أجر
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 .تظلموا : لقيل ترابَّه غاير من القبر على زادوا وإذا

 .حملها حال في أو وقتها قبل : سفدهاالتان الحمار وظلم

 .تمطُر لم أرض في : زرعمظلم وزرع

 .منعك : ماكذا تفعل أن ظلمك وما

ولم تقيء أن ظلمك : مافقال الكظة أعرابَّي إل إنسان وشأكا
ًا منه تظلم  .النفوذ من وتمنعه البصر تسد لنها : الظلمةومنه شأيئ

 .الرؤية في بَّصرك سد شأيء أول " وهو ظلم أدنى " ولقيته

ًا ووجدنا وبَّطُنتها نشاطها من : تتناطحمعزاها تظالم أرض
 .العنز واحرنفشت الناس أخصب :كقولهم

ًا ظميء وقد ظماء وهّن وهم ظمأى وهي ظمآن هو أ م ظ ظم
 .: عطُشتهوأظمأته وظمأته وظماء وظماءة

ّدى وأتلوح اليوم أتظمأ ومازلت ّبروأتص :العطُش على : أتص
ًا البَّل هذه ظمء وكان  .ظمئها في فزدنا ربَّع

 ". الحمار ظمء من " وأقصر

 .الظماء شأر والخمس السقيتين بَّين ما وهو ظمؤه وتم

 .لقائك إلى ظمآن : أناالمجاز ومن

 .مذموم وهو ريان : وجهونقيضه مدح وهو : معروقظمآن ووجه

 .فيها رهل ل : صألبظماء ومفاصأل

ً : وإنزهير قال وفرس ظماء مفاصألها بَّألواح خازمته لوعث مال
 .: مضمرمظّمأ

الشحم نظميء يجدله الرفيق والطُّي : نطُويهالنجم أبَّو قال
 .: أسمرأظمى رمح ي م ظ نهزله ولسنا
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عّراص القسب نوى كعوبَّه كأن أظمى صأدره : وفيبَّشر قال
ّلة : هووقيل ولمى ظمى وبَّها : لمياءظمياء وامرأة أسمر المهزة ق

 .اللثاتا لحم

 .الجفن : رقيقةظمياء وعين

 .اللحم : قللةظمياء وساق

ّدظنبوبَّه المر لهذا قرع ب ن ظ  .فيه : ج

ّني عند فكان الخير بَّه ظننت ن ن ظ  .ظ

عند ذلك يوم وكانوا خميس في لحجر ساروا : وهالنابَّغة قال
 .كذا فعلت إن كظنك وأنا مظانه من وهو للخير مظنة وهو ظني

ًا : أبَّلغالكندي القيس امرؤ قال أني رسالة عرضت إن سبيع
ّني ول بَّالتظني المر وليس أمامي عشوتا إن كظنك  .بَّالتم

ّنتي وعنده ظنة وفيه : متهمظنين ورجل ّنتي وهو ظ موضع أي ظ
 .تهمتي

ودين بَّخيره يوثق : لظنون ورجل بَّمائها يوثق : لظنون وبَّئر
 .بَّقضائه يوثق : لظنون

 .ظهره : يشتكيوظهر الظهر : قويمظهر رجل ر ه ظ

ّي ظهير وجمل ّيوظهر ظهارة ظهر وقد ظهيرة وناقة : قو
ّي جمل :لفلن وتقول ّي كأنه ظهر  .ظهاري وجمال مهر

 .منها وتظاهر امرأته من وظاهر

عسيب ظهر من كان ما وهو والظهار بَّالظهران سهمه وراش
 .الريشة

 .عليه ظهيري وهو وتظاهرا : عاونهوظاهره
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 .أعوانه وهم وناهضته وظهرته ظهرته في وجاء

كنت شأباب وظل وظهرة عزيز عز على : ألهفيمقبل ابَّن قال
 .ودرعين ثوبَّين بَّين وظاهر فأدبَّرا فيه

 .: غالبعليه وظهر

 .الله وأظهره

:يقال المشرفة وهي وظاهرة الرض من ظهر في ونزلوا
:الرض ومشارف : مشرفوالموضع عليه اطلعت :عليه أشأرفت
 .أعاليها

 .والسطُح الجبل وظهر

 ". يظهروه     أن     اسطُاعوا     فما "

 .: أثاثهوظهرته فلن أهرة أحسن وما

 .الظهر وقت في : دخلناوأظهرنا

المظهر الكانس أعرض إذا بَّها فأرمي الفلة : أخافالراعي قال
 .الشمس عن يعرض

 .والظهائر الظهيرة في وخرجت

 .ظاهرة ترد والخيل

ّي منه وبَّحرك إل وظاهرة غاب من الناس أورد : ماقال الر
ًا المر : " قلبتالمجاز ومن والثمد  ". لبطُن ظهر

ًا الحديث وضربَّوا  .لبطُن ظهر

ًا الحديث : وضربَّناربَّيعة أبَّي بَّن عمر قال من وأتينا لبطُن ظهر
 .ركاب أي عليه ينقلون ظهر ولهم اشأتهينا ما أمرنا

 .مظهرون وهم

229

javascript:openquran(17,97,97)


مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

 .وأظهرهم وظهرانيهم ظهريهم بَّين نازل وهو

 .النهار ظهراني بَّين وجئته

ًا بَّظهر : وجعلهقال  .: نسيهوظهري

 .بَّها : استخفبَّحاجته وظهر

 .البّر : فيالظهر طريق في وساروا

 .الناس أيدي ظهر على الفقراء يأكل وهو

ًا عمه ابَّن وهو  .دنيا : خلفظهر

 .قلبي ظهر عن وحفظته الغيب ظهر عن بَّه وتكلمت

 .واستظهره القرآن على وظهر لسانه ظهر على القرآن وحمل

 .ظهره في وعدا

 .وراءه ما سرق

 .: جاحظةظاهرة وعين

 .عنك ظاهر عيب وهذا بَّك يعلق : لمالعار عنك وظهر

والله عّزي والسيف وصأبري طلبي رأيتم : كيفبَّيهس وقال
ظهري

 العين كتاب 

 1 العين كتاب  

 .وعبأته وهيأته عملته إذا الطُيب عبأتا أ ب ع

ّبأ  .شأيء كل وكذلك وعبأها الخيل وع

 .الثقيل : الحملوالعبء أعباء حمال وهو
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ًا تأبَّط قال مستقّل له بَّالعبء أنا وولى علّي العبء : قذفشأر
الحديث في ب ب " ع دعاؤكم     لول     ربَّي     بَّكم     يعبأ     ما     قل " بَّه أعبأ وما

ًا الماء " اشأربَّوا ًا تعبوه ول مص " وتركته العب من الكباد فإن عب
 .بَّكثرة يتجرعه أي النبيذ يتعبب

ًا الغرب وعّب ّوتاعب  .الغرف عند : صأ

ًا البحر وعّب  .عبابَّ

 .عبابَّها وأغارق ربَّابَّها أغادق : ديمةوتقول

وهو اليعبوب : الجدولوأصأله : يعبوبالعداء للفرس ويقال
 .العباب : منيفعول الجرية الشديد

ًا ول ماء تسقه : لقال ًا تجده لم إن حليب ًا سابَّح ومن يعبوبَّ
 .عبابَّه عب : قدفأكثر كلمه في مّر لمن : قولهمالمستعار

ّنوى أيدي بَّهم وعبثت بَّها نعبث بَّالسفرة : تعاليقال  .ال

ّين : عبديقال د ب ع  .بَّالعبودية وأقّر العبودية بَّ

 .الطُمع استعبده قد وفلن

 .له كالعبد : صأيرنيواعتبدني فلن وتعبدني

ّبدنيقال مطُيع لي سعد بَّن ونمر أرى وقد سعد بَّن نمر : تع
ًا : جعلهوأعبده وعبده ومهطُع  .عبد

شأاءوا ما أبَّاعر فيهم كثرتا وقد قومي يعبدني : علمقال
ًا وأعبدني وعبدان  .: ملكنيهفلن

 .وتنّسك فلن وتعبد

 .متعبده في وقعد
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ّبد كالبعير تجعلني : لوتقول : مذللمعبد وبَّعير وطريق المع
 .المتعبد والسير

 .عباديد وذهبوا

ّددوا فقد فلن بَّنو : أماوتقول  .وتعبددوا تب

ٌد  .شأديدة أنفة أي عبدة أنفه في وعب

ّية قومة من بَّالله وأعوذ عبود وكان العبودية النومة ومن العبود
ً  .النوم في مثل

ّطُاه وهما بَّالزبَّد العبرين يضرب الفراتا ر ب ع  .شأ

 .عليها يسافر تزال : لأسفار عبر وناقة

 .بَّه مضطُلع له صأالح أي عمل لكل عبٌر : فلن: ومنهالنابَّغة قال

 .سبيل عابَّر وهو

 .عبرته وتجلت فلن واستعبر

 .معتبر عبرة تكن لم ما مستعبر بَّعبرة عبرة : لوتقول

ًا عبرتا وقد الثكل أي والعبر العبر ولمك  .عابَّر وأمك عبر

ّي لي : يقولقال أمك الفّل رداف وكيف مردفي أنت هل النهد
ويبكي يكرهه ما أي عينيه عبر إلى لينظر وإنه عينيه عبر وأراه عابَّر
 .منه

ً يصف قال ًا رجل أوصأاله عن ابَّتز : إذاحسناء امرأة له قبيح
تخنس أن تستطُيع ل أي مخنس عنه وما عينيها عبر رأتا عندها الثوب

 .عنه

ّبرتا ومنه  .عليه شأققت إذا بَّفلن ع
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ملقياتا على أهلها تطُرح حصاء أزمة : ومنهرمة ابَّن قال
ّياتا بَّالغفر يعبرن لنه : معبربَّالدهناء لجبل قيل ومنه : المزالقالملق

 .بَّسالكه يعبر

ًا الكتاب وعبرتا  .صأوتي بَّه أرفع ولم نفسي في : قرأتهعبر

 .يختنا : لممعبرة وجارية معبر وغالم

 .المعبرة ابَّن : ياشأتائمهم في العرب وتقول

أي العطُاء ويعتصرون الماء ويبيعون النساء يعبرون فلن وبَّنو
 .يرتجعونه

أكثر : وجدتافقال والبظر المخفوضاتا البدو قاضي وأحصى
 .معبراتا الفواجر وأكثر موعباتا العفائف

ًا الدنانير وعبر ًا : وزنهاتعبير ًا دينار  .دينار

 .عبوس ويوم بَّوس ليلة من بَّالله : أعوذتقول

ًا ماتا إذا عبطُة ماتا ط ب ع ًا شأابَّ  .الموتا واعتبطُه صأحيح

على أمنحور : يرادعارض أم : أعبيطللجزار ويقال عبيط ولحم
 .داء من أو صأحة

 .العبطُة : بَّين: طريءعبيط : زعفرانالمستعار ومن

 .معتبط ومسك

ًاالجعدي قال ًا : رحيق ًا عراقي ًا وريطُ ًا يماني مسك من ومعتبطُ
 .استحقاق غاير من : نالتهالدواهي وعبطُته أذفرا دارين

 .قبله تحفر ولم : حفرهاواعتبطُها الرض وعبط

ً يفاع أعلى في : ظلالفقعسّي منقذ بَّن مرار قال يعبط جاذل
 .مكره غاير : ألقاهاالحرب في نفسه وعبط المحتفر اعتباط الرض
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 .واعتبطُه الكذب علّي وعبط

:عبقة وامرأة الطُيب عبق وبَّها : لزمهالطُيب بَّه عبق ق ب ع
ًا ريحه عنها تذهب فلم طيب بَّأدنى تطُيبت  .أيام

 .بَّه : ولعبَّكذا وعبق

 .: عبقةوروي سمن من أثر أي عبقة النحى في وما

أن : أكلفغاطُفان من رجل وقال عبقري الله لعمر : ظلموتقول
عبل وفرس عبالة فيه ل ب ع عبقري ظلم التم جنوب سليم بَّنو تحل

 .الّشوى

م ب ع وقاح عبل النوى كمرضاخ نهد أرح بَّكّل : خبطُناهمقال
 .عبام قدم هو

ًا كنت قبلها من ليتني : فياقال ًا مفحم قصيدة أنطُق ولم عبام
العباهلة الملوك يباروا أن بَّاهله لسوقة كان : ماتقول ل ه ب ع شأاعر
 .يزالون ل ملكهم على أقّروا الذين وهم

كناية عليه الله صألواتا إبَّراهيم : جعلهابَّابَّك عتبة أبَّدل ب تا ع
 .بَّالمرأة الستبدال عن

الدرجة عتباتا واحدة وهي كريهة عتبة على فلن : حملويقال
 .المراق وهي والعقبة

بَّاب سكفت وما ويوبَّس الكريه العتب على : يعلىالمتلمس قال
 .وظئته ما أي تعتبته ول تسكفته وما عتبته ول فلن

 .يبرح ل الباب عتبة : لزمفلن وتعتب

 .معتبة علّي ولفلن

 .أعتبك إذا العتبى فلن وأعطُاني

 .: استرضاهواستعتبه
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يتعاتبون كانوا إذا أعتوبَّة " وبَّينهم مستعتب الموتا بَّعد " وما
 .أعجوبَّة إل تكن لم أعتوبَّة منها : سمعتتقول

 .السيف وعتابَّك

 .المشيب وعاتبت

ألّما وقلت الصبا على المشيب عاتبت حين : علىالنابَّغة قال
: منوعلى تصبو أن بَّك أقبح : ماللشيب قلت أي وازع والشيب أصأح
 .الذنب على عاتبته :تقول كما عاتبت صألة

 .عدة أي لكذا عتاد هو د تا ع

ّد قد ذلك : فلكلالكميت قال وحيلة الكريم أنف عتاده أع
اضطُرب إذا عتر وقد عاتر ورمح بَّاتر : سيفيقال ر تا ع المحتال
 .اهترازه في وتراجع

ّطُّي : وكلالعجاج قال عليه الله صألى النبي وعترة عتر هّز إذا خ
عترة : فهوالشعب منه تفّرعت عمود وكل المطُلب : عبدوسلم

 .الشجرة عمود :عترتها الشجرة وأغاصان

وبَّني ولده وولد ولده من : أقربَّاؤهالرجل : عترةالعين وفي
ًا عمه التي وبَّيضته الله رسول عترة : نحنبَّكر أبَّي حديث وفي دني

 .متفرقة تنبت وهي : العترةقوشأة للمرد ويقال عنه تفقأتا

ينبت كما أبَّياتا لستة خلفهم أقيم أن أخشى كنت : وماقال
 .عتاقة مولى هو ق تا ع العتر

 .: كرائمهاوالطُير الخيل وعتاق العتق بَّين : رائععتيق وفرس

 .: كريمهالوجه عتيق وهو

ّديق وسمي ًاعنه الله رضي الص  .: لجماله: عتيق

ويجّل يغضي الطُير كعتيق قاعد سلمى وابَّن : فانتضلنالبيد قال
ّيدعتيق وثوب العتيق البيت وهو  .الحيكة : ج
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ًا استعلج بَّعد : عتقويقال ّق إذا عتق  .جلده ر

الدماء على أعرفه والعتق جهارة النساء على البياض وأرى
 .وعاتق ومعتقة عتيقة وخمر

ّبَّةالعواتق من عاتق وهي ّول : للشا  .أدركت ما أ

ريشه من يتحسر الذي وهو الناهض : فوقالطُير من والعاتق
ّي ريش له وينبت الول ّي أي جلذ  .قو

 .والعنق المنكبين بَّين ما وهو عاتقه على وحمله

 .الجبل أعناق : بَّدتايقال كما الرمل عواتق : بَّدتاويقال

- ال نس الوسيقة معتاق الحقيقة : حاميالخنساء وقالت
 .وينجيها بَّها يسبق أي الطُريدة يعتق الذي وهو ثنيان غاير جلد الوديقة

ّية علّي عتقت الصأمعي وعن  .قدمت أي أل

 .نبعها احمّر حتى قدمت : التيالعاتكة القوس ك تا ع

اللياط عاتكة العاج كوقف نبع عود البراية : وصأفراءالهذلّي قال
سميت وبَّها بَّشرتها تصفاّر حتى الطُيب تكثر : التيالعاتكة والمرأة

 .عاتكة

خذوه " نحوه أو حبس إلى فجّره بَّتلبيبه أخذ إذا عتلة ل تا ع
: بَّطُيءعاتم قًرى م تا ع وذلك فعتلها ناقته بَّزمام وأخذ " فاعتلوه

 .القرى عاتم وفلن

كردما الهضب ليلة ذكرنا يخيل الفرى عاتم أنه رأينا : فلماقال
 .: بَّطُيءعاتم ضيف وجاءهم

 .عشائها في احتباسها قدر أي البَّل عتمة قدر فلن وقعد

ًا واستعتمت وأعتمت حاجتك وعتمت  .: استبطُأتهفلن
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 .قتلته أن عتمت فما عليه وحملت

ّيًة كذا سلمان وغارس ّتمت فما يناوله الله ورسول ود منها ع
ّيٌة  .علقت حتى أبَّطُأتا ما أي ود

ّتى علّي عتا و تا ع  .وتع

: الليلالستعارة ومن تعتت وما الرض : بَّإذنهالعجاج قال
 .الظلمة : الشديدالعاتي

ّته فلن ه تا ع  .يتجنن أي علّي يتع

ث ع التعته وعن التصابَّي عن ينتهي يكاد ل لجاج : بَّعدرؤبَّة قال
ًا تقرم " عثيثة ث ًا جلد ًا يكيد عدي في " مثل أملس  .بَّّري

ّثه له : فلنوتقول ّثه كأنها ج  .ع

 .تعثر : لتزالعثار بَّها دابَّة ر ث ع

 .أذياله في يتعثر وخرج

 .وتعثر كلمه في : عثرالمجاز ومن

 .عثرتك الله وأقال

 .بَّه الزمان وعثر

ّد  .عثور وج

ًا الرض بَّك وارتا إن الخير : لكالنابَّغة قال ّد وأصأبح واحد ج
ًا يظلع الناس ًا : كيدواالكميت وقال عاثر ّلبة بَّأوبَّاش نزار يرجون مؤ
ّد عثرة  .عليه : اطلعكذا على وعثر عثار غاير ج

ّلهأصأحابَّه على وأعثره : أطلعهكذا على وأعثره  .عليهم : د

 ". عاثور في : " وقعللمتورط ويقال
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وغايره للسد تحفر : حفرةوأصأله العواثير صأاحبه يبغي وفلن
 .فيها فيطُيح بَّها يعثر

ًا له تركت وما ًا ول أثر  .عثير

في يقع وأن توريطُه وطلب فيه قدح إذا السلطُان عند بَّه وأعثر
 .عاثور

 .: هيدبَّهالسحاب عثنون

 .: أولهاالريح وعثنون

بَّدلو ترامى كما بَّها القفاف عثانين ترامي : بَّاتتالراعي وقال
 .الوائل وهما خراطيم وروى الجول الماتح

ّثن ّثن : الدخانالعثان من بَّيننا التخليط : أوقعفلن علينا وع وع
ّطُيب ثيابَّه  .: دّخنهابَّال

 .عجب قصة ب ج ع

ّيالعجب وأبَّو  .بَّالعاجيب يأتي من وكّل : الشعوذ

 .العاجيب : للكثيركتلعابَّة تعجابَّة وهو

 .العجب من عجبة إل فلن : ماالعرب عبض وعن

 .التعجب : فرطوالستعجاب

لم الحرب زبَّنته ولو أناتنا من يرى مما : ومستعجبأوس قال
 .مؤّخره من استدق : لماالكثيب : عجبالمستعار ومن يترمرم

ً : تجتافلبيد قال ًا أصأل ًا قالص ّبذ ع هيامها يميل أنقاء بَّعجوب متن
 .عجيج لهم والحجيج بَّالتلبية وعّجوا الدعاء في الله إلى عّجوا ج ج

على عجاجتي ألف أن لهوى وإني ونهر هديره في عجاج وفحل
 .والفقير الغنّي يريد بَّرد أو سلمان من كساء ذي
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 .تكعبت إذا ثدياها عج قد : جاريةالمستعار ومن

 .المسجد في تعج رائحة وله ودخل

 .وغايره عود في : العقدةالعجرة ر ج ع

 .عجر ذو والخلنج

ٍم من وعجراء  .عجٌر فيها : عصاسل

 .أعجر وكيٌس

 ". وبَّجري عجري إليه " وألقيت

ّكة أثر وهي عجرة حقويه وفي  .الت

 .بَّالمعاجر مختمراتا أي معتجراتا وخرجن

 .العتمام وهو المعتجر حسن وهو

 .جفوة أي وتعجرف عجرفية كلمه وفي

 .عجرفية مشيته وفي السير عجرفّي جمل وهذا

 .عجارف ذو وهو

 .تصاريف ذاتا والدنيا عجاريف ذو : الدهروتقول

ًوى عّمار أّم تنسني : لمقال ٍر عجاريف ول قذف ن تعّريني ل ده
 .تخليني ل أي

ّثوا ل ز ج ع  .معجزة بَّدار تل

 .يدرك فلم سبق إذا وعاجز فأعجز وطلبته

 .ثقة إلى ليعاجز وإنه

 .ويلتجيء إليه يميل أي الباطل إلى الحق عن يعاجز وفلن
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 .فجزته سابَّقته أي عاجزته من وهو : مثمودلمعجوز وإنه

 .العجزة ابَّن العجزة وهو أبَّواه كبر : بَّعدمالعجزة فلن وولد

ًا يسّمى شأيخين : عجزةقال وكبرة أبَّيه عجزة : هوويقال معبد
 .أبَّيه

ًا أذلء كانوا إذا البَّل أعجاز يركبون فلن وبَّنو أو لغيرهم أتباع
ّق يلقون : ركبتالبعير وتعجزتا شأاق مركب البعير عجز لن المشا
ّنمتهنحو عجزه ّيته : تس  .وتذر

 .: قصيرعاجز : ثوبالمستعار ومن

 .عنك ويعجز شأيء يسعني ول

 .عنه الرض تعجز بَّجيش وجاؤا

ّبدة مثل وهم تميم عن تعجز الرض : فإنالفرزدق قال المع
 .كبر إذا العمل عن فلن وعجز الجراب

عاجز لمر أعد بَّعدما نعمان نار عني : وأطفأتاالخطُل وقال
ّي بَّشير بَّن النعمان أراد صأاحبه يعجز شأديد لمر أي وتجّردا  .النصار

 ". المور أعجاز تدبَّروا " ول

 .المعتقة الخمر وهي العجوز فلن وشأرب

 .ممطُورة غاير أي عجاف بَّلد في نزلوا

 .رابَّية تكن لم إذا عجاٌف حّب وهذه

بَّه لتؤثر تشتهيه وأنت حبستها إذا الطُعام عن نفسي وأعجفت
على وعجفتها وصأبرتا تمريضه على أقمت إذا المريض على وعجفتها

 .تخذله لم إذا الخليل أذى
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أي الحالب وإعجالة الراكب عجالة مثل الدنيا من حسبك ل ج ع
ًا يركب الذي يتعّجله ما ٍر نحو من لحاجته غاادي ً سويق أو تم ومال

قبل يسير لبن من لغيره أو لنفسه الحالب تعجله وما لجله يحتبس
 .الحلب أوان

ّفل وهي بَّإعجالتها : أتتكمالكميت قال احتلب قبل لكم تمج ح
 .": سبقتموه ربَّكم     أمر     أعجلتم " ثمالها

 .سيفه استلل عن وأعجلته

 .العذاب الكفار واستعجل يعّجله أن : كلفتهخراجه وتعجلت

 .المستعجل دون يبلغ والمتأني

 .: معجالالواحد المختصرة الطُرق وهي الطُرق معاجيل وخذ

 .الجواب عن فاستعجم سألته م ج ع

قراءته عليه استعجمت " من الحديث : وفيالقيس امرؤ قال
 .كتب ما ُيفهم لم إذا أعجم فلن وكتاب " فلينم

 .مقفل مبهم أي معجم المير وبَّاب

ّي العجم والفحل ًا يكون أن حر يهدر الذي الخرس وهو مئناث
 .منها الصوتا يخرج فل لها ثقب ل شأقشقة في

 ". جبار العجماء " وجرح

 ". عجماء النهار " وصألة

 .والدهور التجارب عجمته وقد

ًا وجدته المور عجمته إذا : لمنالمعجم صألب وفلن  .متين

 .السنان أي العواجم فيه تحيك ل صأليب وعوده
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ّفاك صألبَّة إل المعجوم عودك : أبَّىوقال ً إل وك تسأل حين نائل
ًا ورأيت أخذتك ما أي زمان منذ عيني عجمتك وما عيني فجعلت فلن

الكتاب في : ونظرتامعرفته على تمضي ول تعرفه كأنها تعجمه
 .حروفه على الوقوف حق أقف لم أي فعجمته

 .شأجرة على دلكه إذا قرنه يعجم والثور

أي عيني تعجمك أعرابَّّي لي : قال" سنجّي دواد أبَّو وحكى
 .رأيتك أني إلّي يخيل

 .السير على وقوة بَّقية أي معجمة ذاتا وناقة

ًا إن ن ج ع القيام أراد إذا لنه وكبر شأاخ أي وخبز عجن فلن
 .كالخابَّز راحتيه وعلى كالعاجن يديه أصأابَّع ظهور على اعتمد

 .أعجمّي أي العجان حمراء ابَّن وهو

 .الصالحين عداد ي هوف

ّد أي تميم بَّني في عداده وفلن  .الديوان في منهم يع

 .معلوم لوقت : اهتياجهالوجع وعداد

 .عداده في : هوقيل فيها مادام أيام سبعة السليم : عدادويقال

 .يأتيه ثم يدعه أن وهو عداد مرض وبَّه

ّيا القمر عداد إل آتيك ول ل القمر لن السنة في مرة أي الثر
 .واحدة مرة إل السنة في ينزلها

أي عديدهم أكثر وما هذه عديد الدراهم وهذه الحصى عديد وهم
 .عددهم

ّددون فلن وبَّنو  .عليهم يزيدون أي فلن بَّني على يتع

ّدد  .آلف عشرة على الجيش وتع
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ّد وماء  .أعداد ومياه ع

ّد بَّها ما ديمومة مضبرة عنس على أجوب : وقدقال ثمد ول ع
ّدا ّفتا يقع : حيثالفرس ومع  .جنبيه من السرج د

ّداه : عرقوتقول  .مع

ّد : حسبالمستعار ومن  .ع

الحلم بَّها أتاهم وإنما لٍي بَّن شأّماس آل : أتتالحطُيئة قال
ّد والحسب التي وهي معتدلة وغارة الغرة معتدل فرس ل د ع الع
 .الشقين أحد إلى تمل ولم الجبهة توسطُت

 .القوام أي العتدال حسنة وجارية

 .حاّرة غاير طيبة أي معتذلتا غاير معتدلتا أيام وهذه

 .وتركه فعله بَّين دار إذا ويقسمه أره يعادل وفلن

 .المر هذا من عداٍل في وأنا

 .صأّممت إذا فيه العدال وقطُعت

ّي ابَّن : إلىالرمة ذو قال معقلة بَّنعف قطُعت بَّلل إلى العامر
وأنت بَّممضيه فلست فأمضه داء وهو أمسى الهّم : إذاوقال العدال
 .الباطل معدل فلن وأخذ تعادله

 .مداخله ومذموم معادله سوء إلى : انظروتقول

 .المعادل شأديد وفلن

ّدل  .عدلين اجعله أي تعديل المتاع هذا وع

.تبع شأرطّي اسم وهو عدل يدي علي : وضعمنه يئس لما ويقال

:عدول ولكنهم عدول هم : ماالسوء قضاة عدول في وتقول
 .أحكامه في معدلة ذو حكم وهو وعمور كريود عدل جمع تريد
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في ويقال لك مثل ل أي لك عدل ل : اللهمالعرب وتقول
 .ذلك عدل عليه :الكفارة

ً منك الله قبل ول  .فداء أي عدل

 .يشبهك ما أي شأيء عندي يعدلك وما

 .طريقه عن وعدلته

إلى يعدل الطُريق وهذا : عطُفتهاطريقها إلى الدابَّة وعدلت
 .كذا مكان

في جعلني الذي لله : الحمدعنه الله رضي عمر حديث وفي
 .السهم يعدل كما عدلوني ملت إذا قوم

عدنهم وطال : أقاموابَّالبلد القوم وعدن بَّالمرعى البَّل عدنت
 .وعدونهم فيه

 .والكرم الخير معدن في وفلن

 .ومعادنه الخير مراكز من وهو

ّياتا وعليه :تقول عدن إلى النسبة وأصألها كريمة ثياب أي عدن
ّياتا جوار مّرتا ّياتا رياط عليهّن مدن الكريم للرجل قيل حتى وكثر عدن

ّيفّن كل من العجيب للشيء قيل كما : عدنّيالخلق  .: عبقر

ثم ليلها من سرتا ما : سرتاالمحاربَّّي جابَّر بَّن كثير قال
تخضرم لم حصان ابَّن إلى فضل وذي غاناء ذي عدنّي إلى عرست
وفي الحصائل في روي كذا والصأيل والعقل والخيم النثا كريم جدودها
 .: أراهوقال المعجمة والذا المضمومة بَّالعين : العذبَّّيالتكملة

ًا :والمخضرم تصحيفه في احتبى قد أراه وأنا العذب من مأخوذ
 .البَّوين جهة من الماء ولدته الذي

دينه عدوان ذئب إل هو : ما" وتقول ذئب من " أعدى و د ع
 .والعدوان الظلم
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 .فأعداني المير عليه واستعديت

 .استعداء أي عدوى قبله ولي

 .بَّعدها وهي الدار عدواء وفّرقتهم

 .مطُمئن : غايرعدواء ذي مركب على : وجئتالرمة ذو قال

 .بَّدوان وذو عدوان وذو بَّدواتا وذو عدواتا ذو والسلطُان

 ". بَّدا مما عدا " وما

 .عدوة اللص لهذا وكانت

 .جوحه أو عدوة على إل روحه ول غادوة له : ماوتقول

 .كذا صأنع أن عدا وما

 .صأوارف صأرفت أي كذا عن عواد وعدتا

 .الوادي عدوتي بَّين ونزلوا

ّد ّله أي الحديث هذا عن وع  .خ

 .متوالية أي متعاديه ونوائبه متماديه الدهر : صأروفوتقول

غاير المتعادي المكان : منالوساد تعادي من وجع وبَّعنقي
 .المستوي

 .ألسنتهم عذبَّاتا على والحق لسانه عذبَّة أرق ما ب ذ ع

 .اللوية خرق وهي العذب رأسه على وخفقت

ّذب  .علقة له : جعلوهدبَّه سوطه وع

ًا : يستقونهالماء يستعذبَّون وهم  .عذبَّ

 .الثنايا عذاب ونساء
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 .والرضاب الخمر وهما بَّالعذبَّين مفتون وفلن

عن أي النساء عن : أعذبَّواسرية شأيع وقد علّي حديث وفي
 .ذكرهّن

: أعذبَّواويقال امتنع إذا عنه واستعذب الشيء عن : أعذبيقال
ّد المال عن  .الحسرة وتعقب الغفلة تورث المال فإّن العذاب أشأ

 .الممزوجة الخمرة وهي المعذبَّة يشرب ل : فلنالمجاز ومن

ّللت السياط أطراف ارفض : إذاالرمة ذو وقال جروم وه
ّذبَّتهّن المطُايا العذر في بَّالغ " أي أنذر من أعذر " قد ر ذ ع صأيدح ع

ًا كونه في أي ّذر وما فلن وأعذر معذور فلن من عذيري : منويقال ع
 .فلن من وعذيرك

من عذيرك قتلي ويريد حباءه : أريدكرب معدي بَّن عمرو قال
ّلم ومعناه مراد من خليلك أنه يعني بَّه أوقعت إن منه يعذرك من ه

ًا كنت بَّه أوقعت فإن بَّه لليقاع أهل  .معذور

يعذروا حتى الناس يهلك " لن والسلم الصلة عليه قوله ومنه
بَّن الله عبد من وسلم عليه الله صألى النبي " واستعذر أنفسهم من
بَّطُش إن العذر الناس من وطلب الله عبد من عذيري : "قال أي أبَّّي
 ". بَّه

وما إلّي استعذرتا ما : واللهبَّالمر العلم في للمفرط ويقال
 .النذار ول العذار تقدم لم أي إلّي استنذرتا

 .معاذيره ألقى وفلن

 .توطأ لم : للتيعذراء ورملة تثقب لم : للتيعذراء دّرة وهذه

وطالت تمثالها كالظبي وتبرز بَّحرية عذراء : تسترالعشى قال
ًا له : جعلالفرس وأعذر ناصأيته شأعر وهي الفرس عذرة  .عذار

 .عليه : وضعهوعذره
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 .العذار موضع وهو المعذر طويل وهو

 .تشاطر إذا ومعذره عذاره فلن وخلع

 .عصاه إذا عنه عذاره ولوى

 .العزيمة شأدة يراد العذار ومستمر العذار شأديد وفلن

بَّصرم وجدتا وصألها رث خلة ما إذا : فإنيذؤيب أبَّو وقال
على استعملتك قد : إنيالحجاج إلى الملك عبد وكتب عذارها واستمر

ًا : أرادالعذار شأديد الزار كميش إليهما فاخرج صأدمًة العراقين معتزم
ًا  .منثن غاير ماضي

.منه مستطُيل حبل وهو الرمل عذار إلى : وصألواالمستعار ومن

ًا وغارسوا ّتسق السطُر وهو النخل من عذار  .منه الم

وهما الوادي وعذاري جانباه وهما الطُريق عذارى وأخذوا
 .عدوتاه

الضيف إلى ضروعها ذي من بَّالمحل تعتذر : وإنالرمة ذو وقال
:قيل ثم افتضها من " لول عذرها أبَّو " وهو نصلي عراقيبها في يجرح

 .الكلم هذا عذر أبَّو هو

 .: طهرالصبي وعذر

ًا الله رسول وولد ًا معذور  .مسرور

 .الختان طعام وهو عذيرته وفي فلن إعذار في وكنا

 .أثر أي عاذر له بَّقي فما الجرح وبَّريء

 .: الفناءوأصألها العذرة : منأبَّدى إذا الرجل وأعذر

 ". عذراتكم تنظفون ل لكم " ما

ًة الله خلق أنتن " واليهود  ". عذر
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ًا فلن وبَّاتا  .الضيف على قاموا حتى قومه على عذور

ق ذ ع العذرة من عليهم المتفاحش خلقه المسيء : وهوقال
 .واسق الكرم في وعذقه بَّاسق المجد في عذقه فلن

 .غاايته بَّلغ قد عز أي كهل عذق فلن بَّني : فيويقال

رغام على ممنع صأدق عذق غاطُفان : وفيمقبل بَّن تميم قال
عذقت من بَّه : موسومبَّالشر معذوق وفلن يانع الناس من أقوام
 .لونها تخالف صأوفة صأوفها في ربَّطُت إذا الشاة

 .التمر من ضرب وهو طاب ابَّن عذق من أحلى وهو

من الحناك على تثرهم لم ما إذا أحلى : وهمعزة كثير قال
 .خذالة وعذالة خذلة عذلة رجل ل ذ ع طاب ابَّن عذق

ًا تأبَّط قال ّي جلدي بَّاللوم حرق أشأٍب خذالة لعذالة من : ياشأر أ
اعتذل ثم فأخطُأ ورمى وأعتب نفسه عذل أي فاعتذل وعذلته تحراق

 .فأصأاب ثانية فرمى الخطُأ على نفسه عذل أي

جهلي قادني ما طال قد يعذلني الحلم وظّل انصرفت ثم
ًا بَّالفراط تفريطُه فتدارك فرط كأنه وعناني فرط ما على نفسه لئم

 .منه

 .حّره اشأتد إذا يومنا اعتذل وقد

ّيقال واعتذل الجوزاء من أراح يوم يسفعه ظل فلة بَّيد : كدر
 .طلوعه عند مشتعلة : أيامومتعذلته سهيل ومعتذلتا

 .: عضوضعذوم فرس م ذ ع

شأملل نجيبة كل قصراتا آذانها مصرة وهي : يعذمالفرزدق قال
 .أعناقهّن وتعّض فتلعبهّن تعارضهن أنها يعني

ّدة من الكور يعذم ورأيته  .غاضبه شأ
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:والعذائم بَّالملم يعّضه أي صأاحبه يعذم : رأيتهالمستعرا ومن
 .العذائم إليك ويوّجه العظائم عليك يورك : فلنوتقول اللوائم

ّيبة الرضون وهي عذواتا ذاتا أودية في نزلوا و ذ ع التربَّة الطُ
 .النباتا الكريمة

ّية الترب هجان بَّأرض الرض عذيت وقد نأتا عذاة الثرى وسم
ّبذا عذاة : بَّأرضآخر وقال والبحر الملوحة عنها وأطيب ضحواتها ح
 .عرابَّة لسانه عرب ب ر ع وأصأائله ليله منها

 .وأغارب كلمه من أعرب سمعت وما

 .الخلص الصرحاء وهم والعاربَّة العربَّاء العرب من وهو

 .فيهم الدخلء وهم المستعربَّة من وفلن

ّنى ابَّن جندل وقال ّي المث التراب مستعرب الثرى : جعدالطُهو
 .العاجم أرض من بَّعيد أي

 .أعرابَّية لوثة وفيه

ّيتي ولوثة عنجهيتي من فّي ما على : وإنيقال لديب أعرابَّ
 .الهجرة بَّعد فلن وتعرب

حوله إل تعرب ول يبرمه ريث إل المر ينقض : لالكميت وقال
 .عنده إل بَّاديتها في العراب عزة وتمتنع تعّز ل أي العرب

ًا صأاحبه عن وعرب  .له واحتج عنه تكلم إذا تعريب

العرب من أو عليه : احتجتقول كما كلمه عليه : قبحعليه وعّرب
 .الفساد وهو

خيل وهذه عربَّّي أنه بَّصهيله فعرف صأهل إذا فرسك أعرب وقد
 .عراب وإبَّل

 .وجياد عراب : صأاحبمجيد معرب وفلن
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 .العروب اللعوب النساء وخير

 .إليه وتحببت له تغزلت إذا لزوجها تعربَّت وقد

: حسبوتقول السكران عربَّدة أصأحابَّه على يعربَّد هو د ب ر ع
 .الحياتا من ضرب وهو العربَّد من اشأتقاقه أن المعربَّد

 .غاربَّت إذا الشمس بَّروح عرج تا ج ر ع

 .المعارج رفيع المدارج بَّعيد : الشرفوتقول

 .عليه عرجت فما بَّه ومررتا

 .عرجة عليه ومالي

 .الطُريق بَّنا وانعرج

 .طريقهم عن الركب وانعرج

سّمَي الكباسة أصأل وهو : العرجونومنه الوادي بَّمنعرج وهم
 .لنعراجه

ّتى "  ". القديم     كالعرجون     عاد     ح

 .العراجين صأور : فيهمعرجن وثوب

 .العرجة هذه تعالى الله وقبح

الرقي تقبل ل صأّماء حية وهو العيرج العرج هذا من ولتلقيّن
 .الفعى تطُفر كما تطُفر

وانقباض لحجلنه الغراب وهو العرج العور دارهم في وحجل
 .نساه

ًا مكة طريق في وسمعت وبَّعد انحرف إذا عنه عرد من صأبي
 .عني فعرد : ضربَّتهبَّعير عليه انتحى وقد العرب
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 .: غاارالنجم وعّرد

ّيوق غااب وقد تلومني بَّليل هبت : وعاذلةحاتم قال السماء ع
 .: قلصالماء وعّرد وعّردا

ًا منه لقيت ر ر ع الجمام معرد : ومنهلرؤبَّة وقال ًا شأر وعر
 .إليهم شأيء أبَّغض لنه الجرب وهو

يظهر " وفلن ومشتريها العرة بَّائع الله " لعن الحديث وفي
 .الغّرة ويدفن العرة

مالي في أدخله ل عرة اليتيم : مالعنها الله رضي عائشة وعن
 .بَّه أخلطُه ول

 .معرة منه تصبك ل هذا تفعل ول

رضي سلمان " وكان الله ذكرتا تعاررتا " كلما الحديث وفي
وإله النبيين رب : سبحانقال الليل من تعاّر إذا عنه تعالى الله

وهو الظليم عرار من كلم مع النوم من يهب أن وهو المرسلين
 .صأياحه

 .بَّسؤاله المعترض " أي والمعتر     القانع     وأطعموا "

: أرادوالمعرة المجرة بَّين : نزلتفقال منزله عن أعرابَّّي وسئل
ّيين بَّين : مكانوالمعرة نجومهما لكثرة بَّهما فشبههما العدد كثيري ح
ّية الجهة في السماء من من أنقى " هو س ر ع تكثر نجومه الشام

بَّعد لعطُر مخبأ " ول عنده خير ل " أي العروس طست من الخير
 ". عروس

من لها فيا عرسه ورأينا عرس من لها فيا فلن عرس وشأهدنا
 .مؤنثة والعرس عرس

وفلن الحواط لئيمة مذمومة الخياط عرس وجدنا : إناقال
 .إليها يتحبب أي لمرأته يتعّرس
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 .: لكرامهاوعطُراتها البَّل عرائس وهذه

 .لبوته وهي عريسه في السد عرس من أمنع وهو

 .طائر كحسوة تعريسة غاير نزلوا وما

 .ساعة معرس من الهوان بَّأرض ومالي

يصنع     كان     ما     ودّمرنا " عرشأوه وما غارسوه ما اين ش ر ع
 .: يغرسون" وقريء يعرشأون     كانوا     وما     وقومه     فرعون

 .هلك إذا عرشأه وثّل ملك إذا عرشأه على واستوى

ًا : تداركتمازهير قال ّلت إذ وذبَّيان عرشأها ثّل وقد عبس ز
 .الفرش إلى العرش : منويقال النعل بَّأقدامها

خشب من الخيمة شأبه وهو هامان صأرح ل موسى وعريش
 .وثمام

 .تخيمنا : نحوبَّبلدنا وتعرشأنا

ًا والعروش واحد والعروش والعرش والعرائش أبَّو : كانأيض
ًا غاسان ّكة عروش لنا وبَّدتا ظليل دان الدهر بَّناه مما خوى عرشأ م

 .بَّيوتها أي

تحت من استل إذا بَّقية العروش لمثابَّاتا : وماالقطُامي وقال
 .الهوادج في أي العرائش في ومكتنساتا الدعائم العروش

من أنجم أربَّعة السد عجز هو السماك عرش دونه وعرش
ّواء  .الع

صأماء رأس في أضمنه حين مني السر : كأنماالنضر وأنشد
ذراها يستطُيع ل منكبها النجم عرش يدفع حقباء زلل طيرها مأوى

ًا يصف أحمر ابَّن وقال الوقل العصم عرشأية ليلة عليه : بَّاتتثور
ًا على وبَّاتا شأريت ّدد نق ّدد المطُار في : لّجتشأريت يته ّديته : ينه
 .وينهار
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وهو واسترسلت علت إذا العريش على القضبان واعترشأت
 .وارتفع كرفع عرش مطُاوع

البئر تعرش كما مطُويهما أي الحصيرين معروش وبَّعير
ّيهاوعرشأها  .: ط

ّقي يقّر أن وأراد وهما فأفسده عرشأيه في فلن نفث حتى بَّح
لن بَّي فأغاراه ساّره حتى يعني العنق ناحيتي في مستطُيلتان لحمتان
 .للمداناة عرشأين الذنين سّمي أو عرشأيه من فاه يدني المساّر

 .المهّزة عّراص رمح يده في

:يقال بَّرقه يعرص الذي السحاب وهو عّراص ظل في ويرقد
 .لمعانه كثر إذا وأشأر البرق عرص

 .: النشاطوالعرص

 .العراص خالية ودار

 .بَّنيت وحيث الدار : أرضوالعرصأة والعرصأاتا

ًا كنت الدار بَّيوتا من بَّيت في جلست : لوالنضر قال في جالس
 .العلو في تكون ل أن بَّعد العرصأة

 .أحرقهم أي النار وعلى قتلهم أي السيف على عرضهم رض ع

 .جن إذا لفلن وعرض

 .عرض ذا صأار " أي الملبس ثوب " أعرض و

ٍر : منفقال أنت : ممنله يقال لمن يقال  .نزا

ًا " وطأ ّتق ول وقعت حيث رجلك ضع " أي معرض  .شأيأ ت

ًا : فطُأالبعيث قال تبقي ل وإنك كثيرة الحتوف إن معرض
ًا لنفسك  .عرضه من أمكنك إذا الشيء لك وأعرض بَّاقي
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 .لك معرض وهو فارمه الصيد لك وأعرض

ّبي وأعرض  .نسيته إذا كذا عن ل

ّدان ًا فلن وا  .أمكنه ممن استدان إذا معرض

 .قتلوا من يبالون ل خرجوا إذا الناس الخوارج واستعرض

 .كله معراض في ذلك وعرفت

 ". الكذب عن لمندوحة المعاريض في " إّن و

ّقصه فيه وقع إذا عرضي فلن واعترض  .وتن

 .أدبَّر ومن أقبل من أعطُى واعترضت

 .لقائده يستقم لم إذا رسنه في الفرس واعترض

: أخذتاالمدارج البَّل وتعرضت صأعب وهو : ركبهالبعير واعترض
ًا فيها ً يمين  .وشأمال

الخاطب على يعرضونها الجارية : يريدونمعّرضتكم فعلت وما
 .فيها ليرغاب يحجبونها ثم عرضة

ّيب بَّكر منهن معّرضة تروعنا لتزال إذ : لياليناالكميت قال وث
 .مقدمه عند لهم : أهدىقومه وعّرض

 .لهلك عراضًة واشأتر

العوارض يأكلون فلن وبَّنو الغربَّان معّرضاتا من : حمراءقال
ّلة بَّه عرضت ما أي  .يعتبطُون ول ع

 .للنكاح عرضة وفلنة

 .له مطُيقة عليه قوية أي للسباق عرضٌه الفرس وهذه

 .بَّالشر : يعرضعّريض وفلن
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وأنا حينه من بَّي تمّرس غاضاضة عليه عّريض : وأحمققال
 .ناحية في أي هذه سوى عروض في وخذ الّرقم

 .تعجبني ما عروض في وأخذ

ًا منه ولقيت  .صأعبة عروض

 .والمدينة مكة على أي العروض على فلن واستعمل

 .: الصرامةوقيل البديهة وهي عارضة ذو وفلن

 .بَّالضافة وروي عرض سهم وأصأابَّه

 .غانّي أي البطُان عريض وفلن

 .عين عرض إليه ونظرتا

من لتعرف بَّصرك على أمررته إذا عين عرض الجيش وعرضت
 .حضر ومن غااب

 .حياله سرتا إذا عراضه في وسرتا السير في وعارضته

حفير كنفي من الخيل : جلبناالرمة ذو : وقالذؤيب أبَّو قال
 .عرض من أي معارضة إليه ونظرتا القفارا تعتسف الخيل عراض

 .ويسرة يمنة يعدل القطُار في يستقيم : لمعارض وبَّعير

 .يستدبَّرها ولم يستقبلها لم إذا الريح يعارض وخرج

 .أب له يعرف لم إذا عراض وعن معارضة عن بَّولد وجاءتا

قوله فسر وبَّه بَّه لجازينك أي صأنعت ما لك لعرفّن ف ر ع
ًا " وأتيت بَّعض عن وأعرض بَّعضه عرف : "تعالى ًا فلن ثم متنكر

 .نفسي عّرفت أي استعرفت

كلفنا هيمان رحم ذا إّن قول ثم : فاستعرفاالعقيلي مزاحم قال
العود لها فقول يوما بَّها تستعرفان آية بَّغت فإن عسرا شأأنكم من
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بَّكسر بَّأخرة إل عرفي عرف : مايقول أعرابَّّي وسمع اختضرا الذي
 .العين

 .فاعترفهم هؤلء إلى : اذهبيقال : استخبرهمالقوم واعترف

الركابَّا تعترف الجيش خلل أبَّيها عن عميرة : أسائلةبَّشر قال
 .عويرف إل هو : ماجربَّزة فيه لمن يقولون وسمعتهم

ّداته أي فلن معارف : هاجتويقال يهيج ما أعرفها كنت التي مو
 .الزرع

 .معارفهم : غاطُواتلثموا إذا للقوم ويقال

شأآمية محاجرنا وترمى معارفنا على : نلوثالرمة ذو قال
ّتمينالراعي وقال سموم العصب حواشأي لهّن نثني معارفنا على : متخ

ّتميقال ّطُاه إذا وجهه على : تخ  .غا

 .المراعف شأّم المعارف غاّر فلن : بَّنووتقول

 .كله : الوجهوقيل واله وما النف وهي المعارف حسنة وامرأة

 .معارفها إلى الرض مجاهل من وخرجنا

ّي من وأطلح بَّشعث معارفها إلى : أجزتالبيد قال هيم العيد
ّيم وهو القوم عريف : منعلينا عرفت حتى بَّشيء كنا وما بَّأمرهم الق

 .وشأهر بَّذلك عرف الذي

 .الدام من بَّشيء : مأدوممعرف وطعام

 .صأبور أي وعروف عارفة والنفس

الجبان نفس إذا ترسو حرة لذلك عارفة : فصبرتاذؤيب أبَّو قال
ّلع  .: الصبربَّالكسر والعرف تطُ

 .واعترف الرجل : وعرفقال
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الخلف ترغاو ول ترغاين : مالكناقته يخاطب الفّراء وأنشد
وأنها ناقته مرح يصف النجم أبَّو وقال معترف والمطُّي وتضجرين

ّلها الليلة نشيطًُة كانت ّلت وما ك للذل عرفت : فماالصبح عند إل ذ
عرفه أطيب وما خارج الشمس دارة من بَّدا بَّقرن تعطُفت حتى

 .: طيبهاالجنة الله وعرف

ًا القطُا وطار ًا عرف  .متتابَّعة أي عرف

 .عرفاء والضبع

ًا أكلت : ماجبير بَّن سعيد وعن  .البرذون معرفة من اطيب لحم

 .أعرافها يجز أي الخيل يعرف وفلن

 .: لوائلهاوالضباب والسحاب الريح : أعرافالمستعار ومن

: ارتفعتالبحر واعرورف فانتصب العجاج أعراف : وطاروقال
 .أمواجه

بَّالبوصأّي يقمص غاوارب ذو دونها من أتى : وهندالحطُيئة قال
إذا كأنها فيه المواج ترى : خضمقال من نظر وفيه ورد معرورف
 .: مرتفعأعرف وأميل جوامح خيل أعراف التطُمت

ًا : فانصاعالعجاج قال ّدفا وما مذعور ً يجتاز كالبرق تص أميل
سمعت : فإذاقوله ومنه له : اشأرأبللشّر فلن واعرورف أعرفا

 .وانتفشت عرٌف لك ونبت وانتعشت تحركت المار الموكب بَّحفيف

 .: مرتفعةعرفاء وقلة

ًا أوفيت عرفاء : ومرقبةزهير قال فيه الشأباح لستأنس مقصر
 .العشّي وهو القصر من وأنظرا

 .العراف ينفعك لم الغّراف بَّك سال إذا

ٍد وعراف حكمه اليمامة لعّراف : جعلتقال شأفياني هما إن نج
 .الكاهن دون : هوالجاحظ قال
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 .فيه عريق وهو اللؤم أو الكرم في له معرق فلن ق ر ع

 .وأعرقوا وأخواله أعمامه فيه وعرق

 .سوء أو صأدق أعراق وتداركته

ًا : جرىقال سوء أعراق تهداركه جرى قد قيل إذا حتى طلق
ّلدا  .بَّعرقه : يفاخرهصأاحبه يعارق وفلن فب

 .والكسر بَّالفتح روي عرقاتهم تعالى الله واستأصأل

 .بَّعروقها : ضربَّتواستعرقت الشجرة واعترقت

 .طعمه فيمسخ يتقادم لم أي العرق حديث : لبنويقال

 .المزاج له أقّل أي له فأعرق نديمك سقايت وإذا

 .معرقة وكأس

ًء فيه : جعلالناء في وعرق عبيدك ابَّو وأنشد ً ما  .قليل

وجاؤا يسقيها من حبار ترى أما فيها وعرق الدلو تمل : لقال
 .العراق من وجناحان البضع من حفافان لها بَّثريدة

وذلك الغيث : عراققالت العراق أطيب : ماالخّس لبنت وقيل
عليه فتسمن تحبه الماشأية لن الغيث أثر على النباتا من خرج ما

 .عراقها فيطُيب

ًا لهم السنة تركت وما  .تعّرقته إل عظم

فقد اليتام كفى تعّرقتنا السنين بَّعض : إذالجرير سيبويه وأنشد
 .مهزول أي العظام معروق وفلن اليتيم أبَّى

 .العرق : كثيرعرقة ورجل

ًا هذا ثوبَّي واتخذتا ًا أي معرق ثياب ينال لئل العرق ينشف شأعار
 .الّصينة

258



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

واستغشى المشرفة ي نام إذا الشمس في الرجل واستعرق
 .ليعرق ثيابَّه

 .نديت أي بَّخير عليه وعرقت

وعلى العلى المعراق على : احملهالصنعة عند للفرس ويقال
ّدين يعني السفل المعراق  .والدون : الشديدالّش

ّدلو ومل  .العراقي إلى ال

 .العراقي ذاتا نه ولقيت

 .القربَّة وعرق

ًا الفرس وجرى  .الطُلق وهو عرقين أو عرق

 .الطُير من عرفة ومرتا

خلف موتر عقب وهو عرقوبَّها : قطُعالدابَّة عرقب ب ق ر ع
 .الكعبين

يضيف أي الظنابَّيب ويقرع العراقيب يضرب : فلنوتقول
 .ويغيث

 ". القطُاة عرقوب من : " أقصرويقال

 .منحناه في أي الوادي عرقوب في : نزلناالمستعار ومن

 .متنه في الطُرق وهي الجبل هذا عراقيب أكثر وما

 .يثرب عرقوب من أكذب وهو

.تقرب وعد وإذا تعقرب مطُل إذا : فلنوتقول

 2العين كتاب
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ّين فلن ك ر ع ًا كان إذا العريكة ل البعير في وأصأله سلس
 .السنام :والعريكة

 .السائمة : عركتهامعروكة أرض وهذه

 .عليه : مزدحممعروك وماء

 .العراك إبَّله وأورد

 .والخصام يالقتال ف وتعاركوا واعتركوا : زاحمهوعاركه

فما الليوث غالب معترك كل في عركتي جربَّت : قدجرير قال
 .احتملته إذا بَّجنبي ذنبه وعركت الضغابَّيس بَّال

جفاك الدنى من يسوء ما بَّعض بَّجنبك تعرك لم أنت : إذاقال
 .وتعّرم علينا عرم وقد وعرام شأّره فيه م ر ع البَّاعد

ّدتهالجيش : وعرامقال  .عرمرم وجيش وكثرته : ح

 .العرم سيل بَّهم وذهب

في النف كالجمل ل عرينه في كالسد العرنين أشأم كن ن ر ع
 .البختّي أنف وتره في يجعل الذي العود وهو عرانه

ًا نؤتا حديثك يظهر : فإنقال أي عران أو زناق في بَّرأسك غادو
ًا ًا أو مزنوق  .معرون

 .: العرانينللشأراف : قولهمالمستعار ومن

وما والجردة كالمجّرد والعرية المعّرى حسنة امرأة ي ر ع
 .ورجلها ويداها وجهها وهي معاريها أحسن

ًا الفرس وركبت ًء الخيل وركبنا عري  .أعرا

ًا : رأيتوتقول  .عرياٍن تحت عري
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ّبل قال ّي المخ ّية الخمار كور : وساقطُةالسعد ظهر على حي
:العري من وقالوا غاريب تمييز الخمار كور جللها عنها زّل عرٍي

 .اعروراه

ّي كسحل منيف وقال القوابَّل النجاد ويعروري إكام تضّمه الهاجر
ّد الشدائدا اعرورتا المور : إذارؤبَّة :وأصأله المعاقدا وأحكم العرى شأ

ًا فتركب المرأة تفزع أن ًا بَّعير  .عري

 .النجّي : عريانالسّر يكتم ل للذي ويقال

المسح عن واستغنى أخوالجّن وأنه كبرتا قد أن رأى : ولماقال
يريد جانبه المقالة بَّعض عن لزور وإنه النجّي لعريان أصأاخ شأاربَّه
ًا أقل النساء لّن لمرأته أصأاخ  .للسّر كتمان

 .النباتا عنها انحسر قد مرتٌا أي المحاسر عارية وفلة

بَّها السمام قطُع ترى وحش أم المحاسر : وعاريةالراعي قال
الموتا من يعّرى ول يخلص : ماالمر هذا من فلن يعرى وما عزينا
 .أحد

ّي قال أن من عليه ذا من أم عّرين المنون رأيت : منزيد بَّن عد
ٌو المر هذا من عرو وأنت خفير يضام  .منه وخل

 .والشعراء الخطُباء عند بَّالعراء منبوذ كلم وهو

ّية وشأمال  .: بَّاردةعر

بَّرد بَّلغنا أي معرون فنحن وأعرينا لعرية هذه عشيتنا وإن
 .العشّي

 .أعريت فقد : أهلكويقولون

َي ّو فهو وعر  .البرد وجد إذا معر

َينخيلة أبَّو قال في بَّرد وهي العرواء : أخذتهالمحموم : وعر
 .رعدة
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ّد : بَّعتهلي مال إلى : عريتالمستعار ومن بَّعته إذا العرواء أشأ
 .نفسك وتبعته إليه استوحشت ثم

َي  .إليه وتجاد ذلك إلى لتعرى وإنك كذا إلى هواه وعر

 .لكرمهم الناس يعرونها موهوبَّاتا أي عرايا ونخلهم

النفيس للمال فيقال عليه ويعول بَّه يوثق لما العروة وتستعار
 .عروة : لفلنالكريم والفرس

النباتا هيج بَّعد منه تبقى : لبقيةوعلقة الكل من عروة وللبَّل
ّلق  .غايرها أكل وقد إليها تراغام لها عصمة لنها بَّها تتع

وعراعر العرى شأجر لوائه تحت وسار الملوك : خلعلبيد قال
 .الموال بَّها تعتصم التي كالعضاه للناس عصم هم أي القوام

 .: العرىالجيش لقادة ويقال

 .السلم عرى عليهم الله رضوان والصحابَّة

خشف أّم على تعلقت منها المرجان عرى : كأنالرمة ذي وقول
 .الطواق بَّالعرى أراد المشاقر ظباء من

مرارته فتنشق الذئب يزجر : كانالسباع عروة أبَّي زجر وزجره
ّقون وكانوا المكان على ويموتا من خرج قد فيجدونه فؤاده عن يش
 .غاشائه

ّطُلب عبد بَّن العباس بَّه كني السد أسماء من والعروة الم
 .عنه تعالى الله رضي

 .بَّعيره : أضّلكقولك حلمه وأعزب حلمه عنه عزب يقال

 .عقلك الله وأعزب

 .وعزيب عازب وروٌض
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 .وجشر عزب ومال

 .زرع ل حيث بَّفلة إل العازب الكل يكون ول

 .بَّإبَّله عزب : لمنومعزابَّة معزاب وفلن

 .أغاابَّت إذا المرأة ظهر : عزبويقال

هّمه عازب الليل أراح : وصأدرالنابَّغة : قولالمستعار ومن
ًا يدل من يا جانب كل من الحزن فيه تضاعف أن ولك عزب على عزبَّ

 .عزبَّة : امرأةتقول

 .وتمادتا عزوبَّته طالت : الذيوالمعزابَّة

أعزبَّه ونحو بَّعزوبَّته تذهب أي تعّزبَّه امرأة لفلن : ليسويقال
 .والسلب الثباتا في ومّرضه : أمرضهوعّزبَّه

 .: معّزبَّتهالرجل لمرأة ويقال

أقول أن نكيري يكون بَّعمودها القفا عند : معزبَّتييعقوب وأنشد
 .: منفردعزب : رملالمستعار ومن ذريني

" أي عزب فقد ليلة أربَّعين في القرآن قرأ " من الحديث وفي
ّوله العهد أبَّعد  .بَّإبَّله عزب من بَّأ

الول موقر معز والحّر موقر معزز فيه العبد زمانك ر ز ع
:قوله من المهزم المضروب بَّمعنى والثاني العظم المنصور بَّمعنى
" من ز ز ع ضائع هنالك ما بَّّز فوقر الحصى على شأعٌل بَّّزجّر فويلّم

 .غالبه إذا يعّزه أمره على عّزه ": من بَّّز عّز

 .فعززته عاّزني قد

ًا بَّه وجيء ًا عّز  .محالة ل أي بَّّز

 .: غاالبعّز وسيل
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 .سوء بَّحال أراك أن علّي وأعزز

ّدز أي أسوءك أن علّي وعّز ّبنيللرجل وتقول اشأت :فيقول : أتح
ّد ما لعّز ّق ما ولش  .ما ولح

موتا أو مرض من الشدة وهي بَّعزاء أصأيب إذا بَّالرجل واستعز
 .ذلك غاير أو

 .المرض بَّه واستعز

 .: تماسكالرمل واستعز

ًا استعزازه رجا : إذارؤبَّة قال ّقف ً يصف القطُامّي وقال تع :فحل
ّد جنوح مستعز يغضب حين أنوف :الناقة لحم وتعزز العزيم بَّه يستب
 .وصألب اشأتد

ّوينا بَّثالث     فعززنا "  .": ق

رضي عمر حديث ومنه يرّخص ولم عليهم شأدد أي بَّهم وعزز
ًا : أنعنه تعالى الله واحد كل : أعلىله فقالوا صأيد في اشأتركوا قوم
ًا بَّكم لمعزز : إنهفقال واحد جزاء هو أم جزاء منا جزاء عليكم بَّل إذ

 .واحد

 .العّزاء عليه هانت العزاء منه حسن : منوتقول

 .بَّهم ومستعز فلن بَّبني معتز وأنا

ّيقة أي كالمتوح الجرور ول كالفتوح العزوز : ماوتقول الض
 .كالقريبته القعر والبعيدة كالواسعته الحليل

 .خليل خلة على يثبت يكاد ل الذي وهو عزوف فلن ف ز ع

ألهاه وفلن تعزف كدتا وما بَّأعشاش : عزفتالفرزدق قال
 .المعارف ضروب عن المعازف ضرب
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نزلت فكأني بَّفلن نزلت ثم عزيف فيها للجّن مفازة وسلكت
ًا الكوفة طريق يسرة وهو العزاف بَّأبَّرق  .زرود من قريب

هذا من بَّمعزل وأنا أصأحابَّك عن معزل في أراك مالي ل ز ع
 .المر

 .وتعزلته الباطل واعتزلت

ّني ل كنت فإن أتعزل الذي عاتكة بَّيت : ياالحوص قال من ول م
العزل من بَّالله وأعوذ أعزل الخير عن أمسى الذي فمنك خليقتي

المعوّج الفرس على معه سلح ل الذي الرجل من أي العزل على
إمالته كانت إذا بَّه تتشاءم والعرب شأق إلى ذنبه يميل فهو العسيب

 .اليمين إلى

ّد استدبَّرته إذا : ضليعالقيس امرؤ قال فويق بَّضاٍف فرجه س
ًا مّر إذا عنانه في الفرس اعتزم م ز ع بَّأعزل ليس الرض ل جامح
 .ينثني

كالحجر ململمة مروح العنان في اعتزمت إذا : سبوحقال
 .عليه واعتزمت المر على وعزمت

 .عزيم لذو رأيه وإن

 .بَّبركتها البرء يرجى التي الياتا وهي القرآن بَّعزائم ورقاه

 .: العزائمللرقي ويقال

 .أقسمت بَّمعنى كذا فعلت لّما عليك وعّزمت

ّنساء اللهو عن عزهاة هو ه ز ع  .عنهّن ورغاب ُيردهّن لم إذا وال

ًا فكن والصبا اللهو عن عزهاة كنت : إذاقال يابَّس من حجر
ًا إن جلمدا الصخر الحديث وهذا إليه ويعتزي الخير إلى ليعزى فلن
 .وسلم عليه الله صألى الله رسول إلى يعزى

 .جماعاتا أي عزين حوله ورأيتهم
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فلطُح كالقرص ورأسه عزين نواجذه : خلقتحية صأفة في قال
 .: لرئيسهمقومه يعسوب هذا ب س ع شأعير طحين من

ّتاب بَّن الرحمن عبد في عنه الله رضي علّي وعن قتل وقد ع
 .قريش يعسوب عليك لهفي :الجمل يوم

الدين يعسوب ضرب كذلك كان : فإذاالزمان فساد في وقال
العسيب من يفعول فحلها وهو النحل يعسوب من مستعار وهو بَّذنبه
 .الضراب وهو

 .نسله أي عسبه تعالى الله قطُع يقال

ًا حاجتي علّي عسرتا ر س ع :واستعسرتا وتعسرتا عسر
 .التاثت

 .: خالفنيفلن علّي وعسر

 .عسير وأمر السهل نقيض وهو عسر ورجل

 .بَّرفق إل تطُالبه ول عسرة على تأخذه : لغاريمك تعسر ول

وفقه ول للعسرى الله ويّسره معسوره ودع ميسوره وخذ
 .لليسرى

: أعسرتاوعليها وأذكرتا : أيسرتاللمطُلوقة الدعاء في ويقال
 .وانثت

ّد ذا فدع بَّه تكلمت إذا الكلم واعتسرتا وشأر غايره إلى وع
ًا ركوبَّها وهو الناقة اعتسار : منمستعار وهو يعتسر ما المقالة عسير

 .مروضة غاير

وهو الّريبة أهل عن الليل ينفض أي يعّس فلن بَّاتا س س ع
:للذئب قيل ومنه العسس في فلن وأخذ عسس وجمعه عاس

 .العساس

 .يطُلبه أي صأاحبه يعس وذهب
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 .المطُلب أي المعس قريب وهو

 .يتبعه أي الفجور ويعتس يقصها أي الثار يعتّس وفلن

 .ومعتس عاس فهو شأيأ طالب وكل

 ". وبَّسه عّسه من بَّه " جاء و

 .لهم وأفهق الكاس لهم فأدهق بَّه : نزلواوتقول

 .الضخم القدح وهو عّس جمع العساس

 .أظلم أو : مضىالليل وعسعس

أي ويتعسفنه ويعتسفنه الطُريق يعسفن الّركاب ف س ع
 .هداية غاير على يخبطُنه

ظل في معسفه المجهول النازح أعسف : قدالرمة ذو قال
 .ومعاميها البيد معاسف في وأخذوا البوم هامه يدعو أغاضف

 .عسف على وأخذه

 .وعّساف عسوف وسلطُان

 .نفسها : غاصبهافلنة وعسف

 .معسوفة وامرأة

 .المفصل دون الصمم أصأاب إذا فتعسفه السيف عليه ووقع

 .تعسف فيه كلم وهذا

 .مجاريه غاير في فجرى كثر إذا الجفون يعسف والدمع

من بَّمكتمن يسقنها الجفون أوساط : عواسفالطُرماح قال
ًا الليل يعسف فلن وبَّاتا واتِن الحزن لعج ابَّتغاء في خبطُه إذا عسف
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ً عليك أسعى كم أي عليك أعسف : كمقولهم ومنه طلبته لك عامل
ًا  .الليل كعاسف أشأغالك في متردد

يصلحكم وما أشأغالكم في أتردد أي ضيعتكم أعسف ومازلت
 .العسيف :ومنه

أعادتني حتى الّشهواتا في النفس : أطعتيعقوب وأنشد
ًا  .وعسفائنا بَّوصأفائنا نعينك وسوف عبد عبد عسيف

أي مال من عسكر وله الهم عساكر عنه انجلت ر ك س ع
 .كثير

 .وِمنى عرفة أي العسكرين وشأهدتا

 .المفازة في يعسل الدليل ل س ع

ًا يعسل فهو الماء الرياح وصأفقت  .عسلن

ًا رحل ما غاض والظل صأبحت : قدالصأمعي أنشد كأن حوض
 .عواسل وذئاب ورماح عّسال وذئب ورمح عسل إذا ماءه

 .العاسل الرى يشتار كما العاسل الفيء : يمتاروتقول

العّساله إلى النحل يطُرد كما العّساله إلى يوفضون فلن وبَّنو
 .الخلية وهي

 .ومعسل معسول وطعام

 .العسل : أطعمتهموعسلتهم القوم وصألت

لكونهما : للعضوينالحديث في : العسيلتانالمستعار ومن
عسلة مضرب لفلن يعرف : ماالعرب قول ذلك ومن اللتذاذ مظنتي

 .ومنكح منصب أي

ونفى نسبه هدم حتى شأتمه أي عسلة مضرب له ترك وما
 .منصبه
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ّي إل عسلة ضربَّة فّي : ماأعرابَّي وقال  .قشير

ٍة وكّل لنا : هيفقال أمة عامر بَّني من رجل وذكر من لها ضربَّ
 .فحل من ولدته لها ولد كل ولنا يريد :عسلة

كان إذا المواعيد ومعسول حلوه كان إذا الكلم معسول وفلن
ًا بَّعبد الله أراد " إذا السلم عليه قوله ومنه صأادقها " أي عسله خير

 .الطُيب للعمل وفقه

 .العمل من جافية غاليظة أي عاسية جاسية يد ي س ع

 .أقرانك ذهاب بَّعد تبقى أن عسى وما

إن     عسيتم     فهل " ولعّل فعسى حقك بَّعض إلى وصألت وإن
 ". الرض     في     تفسدوا     أن     توليتم

 .عسى قول من وأقلل عسا بَّقدح إقنع

 .وعاشأب معشب بَّلد

 .العشب أصأبت " أي انزل " وأعشبت

ٌدالنجم أبَّو قال ّبَّانه : مستأس أعشبت للزائد يقلن غايطُل في ذ
 .واغالولب النبت فيه واستأسد واعشوشأب واديهم : أبَّقلوتقول انزل

 .متفرق العشب من نبذ أي تعاشأيب فيها وأرض

ًا يعشر ل فلن ر ش ع ًا فلن  .معشاره يبلغ ل أي ظرف

ًا القوم وعشرتا  .عشرة فجعلتهم تسعة كانوا إذا تعشير

ًا أخذتا إذا وعشرتهم  .تسعة فصاروا واحد

ّيبتنحو عشراء : صأارتاالناقة وعشرتا ّود المرأة : ث  .البعير وع

عشر بَّه يبلغ حتى يكف ل متتابَّعه النهاق : شأديدمعشر وحمار
 .نهقاتا
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 .العير يعشر كما تعشر والضبع

وبَّاءها يخاف قرية دخول الرجل أراد : إذاتقول العرب وكانت
 .يضّره فل بَّابَّها على عشر

ّد لك : إنيلعرابَّّي قلت الهللي حرب بَّن محمد وعن :قال لوا
ًا أتيتها وقد امرأته لي ودعت لرائدا صأدري في لك إن :فقالت مسلم

 .أمثالها عشر جعلها أي خطُاك الله عّشر

:قالوا كما أيام عشرة علينا أتت أي نلتق لم منذ وأعشرنا
 .الشهر من أشأهرنا

في " وضرب التجارة في الرزق أعشراء " تسعة الحديث وفي
ّله أخذه إذا بَّمعشاره يرض ولم أعشاره والضرب الجزور أعشار من ك

 .الميسر بَّسهام فيها

ّي ثوب وعندي  .أذرع عشر أي عشار

تشعب التي العظام وهي وأعاشأير أعشار وقدور أعشار وقدر
المقاري وهي أكسار وجفان أكسار جفنة وكذلك قطُع عشر لكبرها
 .المشعبة الكبار

 .واحد وأمركما : أيديكمامعاشأرك أي عشيرك وهو

 .: عشيرهاالمرأة وزوج

ً ينزل لمن " يقال فادرجي بَّعشك هذا " ليس ش ش ع ل منزل
 .له يصلح

 .وعشش الطُائر واعتّش

 .تكرج حتى : تركهوعششه : تكرجالخبز وعشش

ّدد ق ش ع  .معشوق محبوب : وكّلقال ثم العلوم ع
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على يلتوي لنه اللبلب وهي العشقة من العشق واشأتقاق
 .ويلزمه الشجر

كالناقة ويصيب يخطُيء " أي عشواء خبط يخبط " هو و ش ع
 .بَّيدها خبطُت إذا سوء عينها في التي

وقلة حيرة في أي أمرهم من عشواء لفي : وإنهمزهير قال
 .هداية

 .: الظلمةوالعشوة والعشواء

فلن وركب السحر عشوة وفي العتمة عشوة في : لقيتهيقال
ًا بَّاشأر :عشوة  .بَّيان غاير على أمر

 .رشأيد غاير أمر على : حملهعشوة وأوطأه

 .عنه ويتعامى كذا عن يتماشأى وهو

 .المتعشية " أي البَّية تهيج " العاشأية و

ًا أدوم عاشأية من " ما الحديث وفي ًا أبَّطُأ ول أنف من شأبع
ٍم عاشأية ًا " عش : وبَّالشيء : العجاب" النق عل ًا وضَح رويد ": رويد

ًا البَّل بَّرعي أمر ً سار ثم والرفق الناة سبيل على وضًحى عشي مثل
 .شأيء كل في بَّالرفق المر في

 .يقهر ل " أي سلماته تعصب ل " فلن ب ص ع

بَّجيلة في سلماتي ول عاضد يبتغيهن سمراتي : ولالكميت قال
ّيهالخلق معصوب وفلن تعصب  .اللحم مكتنز : مطُو

الناقة : منوالغلبة بَّالقهر يعطُي ل أي بَّالعصاب يدر ل ومثلي
 .فخذاها تعصب حتى تدر ل التي وهي العصوب

بَّطُنه عصب قد جائع أي معصوب وجاره منصوب خوانه وفلن
 .عاصأب :له ويقال
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 .بَّخيط يعصب لنه كتاب أي معصوب فلن من علّي وورد

ّد: ويقالالعرابَّي ابَّن أنشد  .بَّعصاب وغايره بَّعصابَّة رأسه : شأ

:والعمامة للتاج ويقال : المتوجوالمعّصب المعتصب والملك
ّودوه إذا وكانوا العصابَّة  .التسويد مجرى التعصيب فجرى عّصبوه س

 .بَّه عّممه : مثلبَّالسيف وعّصبه

ًا حياته شأميط من انتزعنا : ونحنالرمة ذو قال وعصبنا جهار
يعصب البرود من ضرب وهو العصب أردية وعليهم بَّمنصل شأتيرا
 .يحاك ثم يصبغ ثم غازله

أرجواٍن سدا كأنه السماء في أمسى العصب : إذاالفرزدق قال
ّلت ً وبَّذاته بَّعينه العصب هو الحمر السحاب جعل عبورها واستق إيغال

ّبهه حتى الستعارة في كأّن يقول أن بَّين فارق غاير الرجوان بَّسدا شأ
البيان علم من بَّاب وهذا قاله ما وبَّين أرجوان سدا الحمر السحاب

 .بَّليغ حسن

 .بَّه : أحاطوابَّفلن القوم وعصب

 .العصبة ومنه بَّه عاصأبين ووجدتهم

 .يومنا اعصوصأب وقد وعصبصب عصيب يوم وهذا

 .القوم واعصوصأب

ًا صأاحبيك رأيت أن : منالعجاج قال الدار عرصأاتا من أكأبَّ
 .لقومه يتعّصب وفلن اعصوصأبا حيث الجامل ومبرك قوبَّا أمست

 .العصبية عرق منه ونبض

 .العصب كثير : صألبعصب ولحم

 .بَّرأسه تعصب والمور
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 .عصريها طريدة نفس كل ر ص : عالنابَّغة وقال

يدركا أن طلبا إذا وليلة يوم العصران يلبث : ولنالمتلمس قال
ًا ذلك فعلت وما تيّمما ما ٍر عصر  .وقته في أي ولعص

ًا ينم ولم فلن ونام ٍر عصر  .نوم وقت في أي ولعص

ّبهوتقول إن : أعميرقوله عّصره عيلن قيس بَّن سعد بَّن : من
ّير أبَّاك بَّن بَّأعصر يلقب فكان العصر واختلف الليالي مّر رأسه غا
 .البيت لهذا سعد

 .عليه الشأد وبَّلغت بَّه الشبيبة تعصرتا قد أمر وهذا

 .وعصاره العنب عصارة وشأرب

عصاره فليس وأنى شأمسه أنضجته ما إذا : حتىالخطُل قال
ًا يابَّسه أي اللسان معصور : أناالمجاز ومن كعصاري  .عطُش

ٍم عصارة فلن وولد  .الكرم عصاراتا ومن كر

 .غالتها أخذ أي أرضي عصارة اشأتّف قد وفلن

ًأ وأعطُاه  .ارتجعه أي اعتصره ثم شأي

" ويقال وهب ممن الواهب يعتصر أن " لبَّأس الحديث وفي
 .: المعتصرللمستغزر

عند كريم الملجأ منيع أي المعتصر كريم المعتصر منيع وفلن
 .المسألة

 .ومعتصري وعصري عصرتي : فلنويقال

 .واستغثت بَّه : لذتاوعاصأرته بَّه واعتصرتا

 .بَّالماء الغصان واعتصر
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إعصار : وعدهوتقول اعتصاري بَّالماء كالغّصان : كنتعدي قال
ًء     المعصراتا     من     وأنزلنا " السحابَّة أعصرتا من إعصار بَّعده ليس ما
ًا  ". ثجاج

ّدا الترويح اجتهد : إذاالشماخ وقال تستثير مما أعاصأير عجاجًة م
 .والنعامة الظليم يعني بَّيضهما إلى الرواح أراد خطُاهما

 .عاصأير جوار من معصر وجارية

 .: بَّكىالرجل وتعّصر

ًا ليلى ذكرتا : إذاجرير قال أن داءها بَّشاٍف وليس تعصرتا جبير
 .: عّرقهالفرس الّركض وعصر تعّصرا

البارح وعصر يهطُله بَّطُّش الركض : يعصرهاالنجم أبَّو قال
 .أيبسها :العيدان

غاير وأيبست بَّارحها العيدان عصر إذ : شأرقنالخطُل قال
ّطُيب كثرة من غابرة أي عصرة ولذيلها ومّرتا الخضر السنة مجرى  .ال

ّد وهي ومعصفة عاصأف ريح  .أشأ

 .الدهر بَّهم : عصفالمستعار ومن

ّي قال بَّعد حاٌل الدهر وكذاك بَّهم الدهر عصف أضحوا : ثمعد
ّدارع تعصف ملمومة شأهباء فيلق : فيالعشى وقال حال والحاسر بَّال

ّبهتوأعصفت بَّراكبها وعصفت عصوف ونعامة وناقة في بَّالريح : شأ
 .سيرها سرعة

عن صأافت إذا لعصف سهامك وإن لعاصأف سهمك : إويقولون
 .الغرض

ريحها فغمة : شأبهتعصفًة لها : إّنفاحت إذا للخمر ويقال
 .الريح بَّعصفة
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العصيفة وكذلك ودقاقه التبن حطُام وهو الزرع كعصف وصأاروا
 .والعصافة

ّد الزمان بَّهم : عصفوتقول كمأكول وجعلهم العصف أشأ
 .العصف

 .بَّطُنه عصافير : صأاحتللجائع يقال ر ف ص ع

له كانت نجائب وهي عصافيره من مائة للنابَّغة النعمان ووهب
 .مأسل دارة يوم انتهبت

 .عصفور اسمه فحل وهو النجائب هذه أبَّا : أيالرمة ذو قال

وسهامه وأنيابَّه أعصل وسهم وناب عصل أنيابَّه في ل ص ع
 .عصل

من اعوّج ما " يريد العصل هذا عن : " يأمنواالحديث وفي
 .الرمل

 .أعصل : أمرالمستعار ومن

 .بَّجبله ومعصم بَّه ومستعصم بَّفلن معتصم أنا م ص ع

 .يسقط لئل سرجه بَّقربَّوس أو فرسه بَّعرف الكفل وأعصم

دائم الفروسة ظفل غانيمة الجواد على : والتغلبّيجرير قال
 .تعالى الله عصمة في ونحن العصام

 .منه العصمة وطلب أبَّى أي فاستعصم مكروه إلى ودعي

 .: بَّرّمتهتقول كما بَّربَّقته أي وبَّعصامه بَّعصمته إليك ودفعته

 .وعصمة عصام : فهوالشيء بَّه عصم ما وكل

بَّه فتعلق خربَّتيها في يجعل حبل وهو بَّعصامها القربَّة وعلق
 .البعير جنب على معترضًة
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 .طرفه مستدق وهو ذنبه بَّعصام وأخذ

 .أثر أي عصيم إل منه بَّقي فما الخضاب ونصل

ّيا وامرأة  ". العصم الغراب من " وأغارب المعاصأم ر

 .والمنصب النفس شأريف أي وعظامّي عصامّي وفلن

 .وعصّي عّصاء وهو واستعصى فلن علّي تعّصى ي ص ع

العواذل عّصاء أشأّم - ك الملو له تدين : ملكالطُرماح قال
 .معاصأاته من العجب وأراني بَّمعاناته وبَّعلت

 .بَّهما ضرب إذا بَّالسيف وعصَي بَّالعصا : عصاويقال

ّكأ  .عصا : اتخذهالشيء واعتصى عليها واعتصى عصاه على وتو

ل النواحي رقاق سيوفنا ولكن الرطى نعتصي : ولجرير قال
 .يرفأ : لوعاند عاٍص : عرقالمستعار ومن كليمها يبّل

 .: اشأتدتاالنواة واعتصب

ّق  .جماعتهم فرق " إذا المسلمين عصا فلن " وشأ

تخلهم " ل أهلك عن عصاك ترفع " ول أقام إذا عصاه وألقى
 .التأديب من

 .تزجرني لتزال أي عصاكا من الظل هذا طال : قدقال

ّين العصا لضعيف : إنهللّراعي ويقال العصا لشديد وإنه العصا ول
الناس أجدب ما إذا عليها له ترى العروق بَّادي العصا ضعيف وصألب
ًا ّين وادع شأريب : عليهأوس بَّن معن وقال إصأبع يساجلها العصا ل
التغزل عن جاف العصا : صألبالنجم أبَّو وقال وتساجله جّماته

 .اللوم بَّعصا وقرعني

ّلي وفلن  .أمره يدبَّر أي فلن عصا يص
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ّلى فما واستدمه بَّأمرك تعجل : ولزهير بَّن قيس قال عصاك صأ
 .: التأنيالستدامة كمستديم

 .العصا : رأسالرأس للصغير ويقال

ً وكان هبيرة بَّن عمر يهجو قال أن العصا رأس مبلغ من صأعل
ّلت هي وإن تنثى ل ضغائن بَّيننا يهابَّون إنما أي العصا عبيد والناس س
 .ضميري في ما له " أبَّديت العصا له " وقشرتا آذاهم من

 .: شأتامعّضاب ورجل : شأتمتهبَّلساني عضبته ب ض ع

 .: قطُعتهحاجته عن وعضبته

 .فيه أنا عما تعضبني ومالك

 .: زمنمعضوب ورجل : وقذهالمرض وعضبه

فقال الحرام المسجد في السراة أهل من شأيخ علّي ووقف
 .عضب وسيف عضبك : مالي

 .القرن : مكسورةعضباء وشأاة

 .الذن : مشقوقةعضباء وناقة

 .بَّه ومعتضد الله بَّتوفيق معضود المؤمن د ض ع

 .: احتضتهوتعضده واعتضده

وهم عضدي " وهو بَّأخيك     عضدك     سنشد : "المجاز ومن
 .أعضادي

 .عضده في وفّت

ّومالبَّل أعضاد واملك ًا تذهب ل حتى مسيرها : ق ً يمين  .وشأمال

ّيان قال المدّل بَّالحادي لست سليمى : قالتضرار بَّن جزء بَّن ح
.خاضد لسدرته ول عاضد لسمرته ما وفلن البَّل أعضاد تملك ل مالك
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 .بَّيته أعضاد ووهنت

 .الماء تمسك التي جدرها وهي الدبَّرة أعضاد وارفع

ّلم وحوض  .نواحيه وهي العضاد مث

ّي غاير : عفتالرمة ذو قال مناخاتا وسفع مسجد وأعضاد آر
 .يفارقه ل كان إذا فلن عضادة وفلن مرجل رواحل

معينين أي عضادتين بَّكما : كفانيلصاحبيه الرجل ويقول
 .عضادتان كأنهما ووقفا الباب عضادتا :والصأل

 .: معضدالواحد الدمالج وهي المعاضد أعضادهّن وفي

 .المضلع وهو المعّضد الوشأي في رافلتا وهن

 .قاطع بَّضرٍس العلم في يعض أن قبل ترأس

 .الدابَّة هذه عضاض من إليك وبَّرئت

ًا ذقت وما  .يعض ما أي عضاض

 ". أبَّيه بَّهن فأعضوه الجاهلية بَّعزاء تعّزى " ومن

ّليه ما أعوج : هوالمستعار ومن  .الثقاف عض يص

 .قفاه المحاجم وأعض

 .البعير بَّساق السيف وأعّض

كوم الشحم عافياتا بَّأسوق منها السيف نعّض : ولكنالبيد قال
 .عليه : اشأتدالمر وعّضه

 .الحرب وعّضته

عيلن وقيس غاواربَّهم عّضت إذ الحرب من : ضّجواالخطُل قال
 .: تناولهبَّلسانه وعضه الضجر أخلقها من
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 .مستمسك أي معض المر هذا في وما

 .يخله فلم لزمه إذا بَّالشر فلن وعضذ

ّله إل الخير سبيل عن : نأتاأحمر ابَّن قال الشّر من وعضت أق
 .بَّكبدها وترها : لزقعضوض وقوس بَّمعظم القراح

 .: كلبعضوض وزمن

 .: غاشومعضوض وملك

ًا بَّعدي : سترونعنه تعالى الله رضي بَّكر أبَّي وعن ًا ملك عضوض
ًا وأمًة  .شأعاع

ّق بَّما الماتح تعض كأنها القعر : بَّعيدةعضوض وبَّئر  .عليه تش

": قال لعّض : " إنهالمور بَّمغّمضاتا العالم للفهم ويقال
 .عليه القومية حسن أي مال لعض : وإنهالقطُامّي

 .ينفتح يكاد : لعض وغالق

ّدرؤبَّة قال ًا الرومّي كغلق أصأرمه ل هوى قلبي في : وارت عّض
ّيسفر عض وهو مبهمه فعل وجّرسته السفار عّضته قد عليه : قو
 .مفعول بَّمعنى

 .لعض : إنهالخصم للمنكر ويقال

ًا أك : ولمقال ًا الندامى في عض لنه فاعل بَّمعنى وهو ملوّم
ًا كنت : ماويقولون بَّلسانه الناس يعض :كقولهم عضضت ولقد عض
 .أقرانه ينكل : للذينكٌل

 .وأعضلهم الطباء أعيا وقد عضال داء بَّه ل ض ع

ّدالمر وأعضل  .: اشأت

 .المعضلتا بَّهم ونزلت
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 .يفضل ل متكبر إل المعضل الداء : ماوتقول

ّيه فأتى الصأبع ذو وتزوج  .فمنعوه مهرها يسألهم ح

وفلن أربَّع على درتا لو فكيف أمرها أعضلكم : واحدةفقال
 .الدواهي من داهية أي العضل من عضلة

ّيقتفلن على وعّضلت : عضلالمستعار ومن أمره عليه : ض
في ولدها نشب إذا الحامل عضلت من بَّهم غاص إذا الفضاء بَّهم

 .بَّطُنها

ّنا معّضلة مريضة بَّالفضاء منا الرض : ترىأوس قال بَّجمع م
ً الفضاء بَّه يظل : لجبالنابَّغة وقال عرمرم كأنهّن الكام يدع معّضل
 .بَّالفك أي بَّالعضيهة رماه ه ض ع صأحارى

أثلته : نحتكقولهم عضاهه : قطُعتعضهته وحقيقة للعضيهة ويا
 .سلمته وعصب

 .عضاههم وقطُعت مياههم : نضبتوتقول

:والنتجاب عضاهه غاير ينتجب : فلنغايره شأعر للمتحل ويقال
 .اللحاء وهو النجب انتزاع

عضاهي غاير وأنني أجتلب أني الزاعم أيها : ياالراجز جندل قال
" ل السلم عليه قال ي ض ع الكذب قيل ما شأّر إّن كذبَّت أنتجب
نحو بَّقسمة الضرر عليهم يدخل ل أي " الميراث أهل على تعضية

ّوهم فأما عوف بَّني وعّضى السيف ّيرا منهم العّز وأما فأرضى عد فغ
 .: مفّرقمعضّي وشأيء

للرسول يكونوا أن : أمروا" وتقول عضين     القرآن     جعلوا " و
 .عضين فجعلوه عظاتا القرآن يجعلوا وأن عزين عليه فكانوا معّزين

 .النوائب وأعطُبته مالهم عطُب ب ط ع
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من فيه يقع كاد وما حاطب من الله نقم ما تنس : لوتقول
 .المعاطب

ٍة : رّبوتقول ًا كانت رطب من أكل  .عطُب في سبب

 .محترقة قطُنة أي عطُبة ريح وأجد

 .عطُبة في أخذها إذا النار واعتطُب

اعتطُابَّي خاب فما إليها أسعى بَّعطُبتي : فجئتهرمة ابَّن قال
 .وعطُراتا معاطير بَّنسوة مررتا ر ط ع واقتداحي

ّوعقال ًا : تض نسوة في زينب بَّه مشت أن نعمان بَّطُن مسك
ّطُرتا عطُرتا وقد ومعطُار ومعطُير عطُرة وامرأة عطُراتا وتع

 .وأعطُار عطُور ولها واستعطُرتا

للطُيب تعالج التي للشأياء جامع : اسم: والعطُرالنجم أبَّو قال
ّطُار وهو  .العطُارة في ماهر ع

 .كرام : حسانومعاطير عطُراتا ونوق

ّدعي : ياوتقول شأأو عطُارد وبَّين بَّينك مطُّرد عنها أنت الكتابَّة م
ّد طويل أي عطُّرد  .ممت

السنور وخلق القلب تخلع صأرخًة أتبعها عطُسًة عطُس س ط ع
خلقه في يشبهه أي فلن عطُسة : فلنوتقول السد عطُسة من

 .وخلقه

 .العطُاس وأخذه

أسود أنياب عن ويكشر شأامخ أصأيد بَّأنف يعطُس : فلنوتقول
 .سالخ

 .المعاطس شأّم قوم من المعطُس أشأّم وهو

ًا ورددته ّطُس ًامع  .: مرغام
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ّد حتى الشأوسا وأكوى الصاد ذا : أبَّريءفروة بَّن منظور قال ير
ًا ًا خاسئ ّطُس بَّالشؤم أصأابَّته أي اللجم بَّه : عطُستللهالك ويقال مع

ّطُيرة وهي ولجام لجمة :جمع وضّمها الجيم بَّفتح عن تلجم لنها ال
غادا فإذا العطُاس من يتطُيرون كانوا أنهم وذلك تمنع أي الحاجة
ّير يعطُس بَّعاطس فسمع لسفره الرجل  .المضّي من ذلك ومنعه تطُ

ًا فيجعل والعاطس العطُوس اللجم : أصأابَّهويقال  .كالّصرد واحد

للظبي قيل ومنه العطُوسا اللجم تخاف : ألرؤبَّة : وقالقال
ًا لكونه يستقبلك الذي وهو : العاطسالناطح  .منه متطُير

:للصبح قيل ومنه تنفس إذا الصبح : عطُسالمستعار ومن
ّطُاس وهبوب العطُاس طلوع قبل فلن : جاءناتقول العطُاس  .الع

ّطُش " وزرع أفطُر العطُاش أصأابَّه " من ش ط ع ّطُشت مع وع
 .ظمئها في زدتا إاذ البَّل

 .الظمء مواقيت أي المعاطش عليها وتطُاولت

 .معطُشة بَّأرض ونزلنا

 .العطُش على أصأبر كانت عطُشة بَّأرض البَّل كانت وإذا

عبد سيف هو عطُشان كأنك عطُشان الدم إلى : إنكوتقول
ملحمة يوم في سيفه خانه : منفيه القائل وهو هاشأم بَّن المطُلب

إلى العطُش شأديد : أناالمستعار ومن يخن ولم ينكل لم عطُشان فإّن
 .إليك عطُش وبَّي لقائك

 .الوشأاح عطُشى وفلنة

فتوق بَّذي ليس البرد كعط بَّحلف لهم حلفت لّجوا وإن ط ط ع
 ". دبَّر من عّط قميصه رأى " فلّما مصحف في : قرأتاالمفّضل وعن

 .المعط واسع وفتق
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ًا عليه عطُفت ف ط ع ًا عليه تعالى وعطُفهه عطُوف وفلن عطُف
ّطُف عليه يعطُف أن أهل ّطُاف الناس وخير ويتع : العطُوفعليهم الع
 .وكبيرهم صأغيرهم على

 .فيرتفقها : يثنيهاالوسادة يعطُف والرجل

 .عواطف وظباء ربَّضت إذا جيدها : تعطُفعاطف وظبية

ًا عطُفيه وهّز عليهم تثنيني وما : أعرضعطُفه عني وثنى فرح
 .رحم عاطفة

ّو على : تعطُفعطُوف وناقة  .فترأمه الب

ّتروا  .: عطُيفةالواحدة : القسّيالعطُائف وو

ّيه بَّلّي : وأشأقرالرمة ذو قال في البيض على خفقانه وشأ
 .بَّه المستظل : البردالشأقر والعطُائف أغامادها

ّطُفت ًا أطرافه كانت إذا الملك عليك وتع  .ملوك

 .رأسه حرك إذا مشيه في يتعاطف وفلن

ّينة وامرأة  .المعاطف ل

ًا الله : رزقكوتقول عليك وتدنو ومعاطفه مثانيه لك تلين عيش
 .ومقاطفه مجانيه

ّطُف ّطُفته واعتطُف والمعطُف بَّالعطُاف وتع ّياه وع  .إ

ينسيهم مخاميص : شأّممقبل ابَّن : وقالقيس بَّن الشأعث قال
: وإذاكراع ابَّن وقال اليسر على وتأريب القداح صأك معاطفهم

ّلفتها الركاب ّطُفت تك تركب ول ووساعها قطُوفها السياط ثمر ع
ًا ًا ول مثفار ًا أي معطُاف ّدم ًا ول للسرج مق  .له مؤّخر

ّطُلوا ل ط ع ّطُلة ودار خالية : تركوهاديارهم ع  .مع
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 .تورد ل : أنالبئر وتعطُيل

ّطُلت  .راع بَّل : تركتالبَّل وع

ًا ترك ما وكل ّطُل فقد ضائع  .والثغور الحدود كتعطُيل ع

ّطُل  .العطُلة يشكو وهو عمل بَّل : بَّقيفلن وتع

ّطُلت المرأة وعطُلت ّطُلها الحلي : فقدتاوتع وهي صأاحبها وع
 .عواطل وهّن وعطُل عاطل

ً ظبية يا لها نقول كنا التي الفتاة : دارالشماخ قال حّسانة عطُل
أعناقهن تكن لم وإن حّجة كل في الدّر صأعاب : يرضنلبيد وقال الجيد

الناقص وينافس العاطل الحالي يحسد أن غارو ل :وتقول عواطل
 .الفاضل

ُي يشينها ل عطُل عارية : ربوتقول حالية وكاسية والعطُل العر
 .والحلل الحلي يزينها ل

 .أوتار : بَّلأعطُال وقسّي عطُل وقوس

 .: عزلهمالرجال وأعطُال

 .له قائد ل : ماالخيل وأعطُال

 .العطُل لحسنة وإنها حسن في : طويلةعيطُل وناقة وامرأة

 .الّسقي بَّعد الماء حول أناخوا إذا بَّعطُن القوم ضرب ن ط ع

َي " حتى اعلحديث وفي " والعطُن بَّعطُن وضربَّوا الناس رو
ًوى : فمراحآخر مكان في فأما الورد حول المناخ :والمعطُن  .ومأ

ًا البَّل عطُنت وقد ّناها عواطن وإبَّل عطُون  .وأعطُ

ّنما نعطُنهما فلم الماء : عافتالبيد قال العلل يرجو من يعطُن إ
 .أوطانها إلى والرجال أعطُانها إلى تحّن : البَّلوتقول
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 .الذراع رحب كان إذا العطُن واسع : فلنالمستعار ومن

يعطُن الذي الهاب وهو عطُين إل هو : ماالبشرة للمنتن ويقال
 .وعطُنته عطُن وقد شأعره ليلين ويطُوى الماء عليه ينضح أي

طالها الغصن إذا بَّظلفيها وتعطُو أراكة بَّرير بَّقرنيها تحك و ط ع
 .ويتعاطونها الكأس يعاطيه وهو

 .له ينبغي ل ما يتعاطى وفلن

ما وناول لهم عمل إذا أهله الصبّي " وعاطى فعقر     فتعاطى "
 .أرادوا

 .انقاد إذا بَّيده : أعطُىالمستعار ومن

 .سهلة : مواتيةعطُوي وقوس

الكف تعاطته بَّألوى رنينها كأن عطُوى نبعة : لهالرمة ذو قال
 .: الوتراللوى المواسح

 .العطُية جزيل وفلن

 .الملوك وأعطُياتا وإياك

ًا فلن " وألقى ًا سلح " إذا عطُوي ًا سلح ً أّن وأصأله كثير من رجل
ّية بَّني ّي إلى فرفعه نخيلة أبَّي على افترى عطُ الله عبد بَّن الّسر

 .فسلح فجلده

ّي جلدتا : لمانخيلة أبَّو فقال ًا العنبر ّدار في جلد ًا ألقى ال ّي عطُو
والبيض السفاد عند : تراكبتوالجراد الكلب تعاظلت ل ظ ع نهدا
 .وعظلى متعاظلتا وهي

عظلي وجراد ذريع موتا بَّالبشرى أبَّشري عمرو أم : ياقال
 .يكرره ل أي القول بَّين يعاظل ل زهير وكان
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: هووقيل القول من بَّالرجيع أتى إذا بَّالكلم يعاظل وفلن
 .والتعويض التعقيد

على تميم لبني يوم وهو : سكارىبَّوزن العظالى يوم ذلك وكان
 .دابًَّة والثلثة الثنان فيه ركب وائل بَّن بَّكر

أخزى كان العظالى فيوم ملمة الغبيط يوم في تك : فإنقال
بَّه أبَّالي ول عيني في يعظم ل أي يتعاظمني ل أمر هذا م ظ ع وألوما

من إليك أتيت ما يتعاظمني ول يتعاظمك ول بَّك نزل لما تكترث ول
 .النبل

لفلن وإن الشئون معاظم من وهو ومعظمه عظمه وأخذ
 .المستعظمة والحقوق الحرم وهي المراعاة واجبة معاظم

 .العظائم من عظيمة فرعون ودعوى عظيمة بَّه ونزلت

ًا إخالك ل فإني وإل عظيمة ذي من تنج منها تنج : فإنقال ناجي
ًا وسمعت  .واستعظمته فأعظمته خبر

 .: أنكرتهالمر واستعظمت

 .يهولني ما أي كذا أفعل أن يعظمني وما

ًا ليموتا نفسه على الباب أغالق إذا الرجل اعتفد د ف ع جوع
 .يسأل ول

يبقى ذاك ومن اعتفاد زمان ذا وقائلة تبكي جارية رجل ولقي
 .وجهها على أي مثله الرض عفر على ما ر ف ع العتقاد على

ًا : أناالفينّي مالك ابَّن قال ّي العفر ظهر على يمشي من كل حد
ّفر  .صأارعه أي بَّالعفر فألزقه وعافره قرنه وع

 .الرض بَّه ضرب أي فاعتفره السد وأخذه

 .الرض تبلغا لم أي قدماي انعفرتا فما الماء ودخلت
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 .: اليعفورومنه أعفر وظبي

 ". أعفر فرن على : " كأنهالقلق للفزع ويقال

وظباء الظباء بَّقرون معلقة أدلّئها قلوب : كأنالقيس امرؤ قال
 .حمرة تعلوه : بَّياضوالعفرة عفر ورمال عفر

ل سود غانم لها لمرأة وسلم عليه الله صألى الله رسول وقال
ًا اجعليها " أي عفّري " تنمى  .عفر

معفرة قبيلة العرب في وليس عفر غانمهم أي معفرون وهذيل
 .غايرها

 .السواء ليلة وهي العفراء يوم وصأمنا

 .: البيضالعفر : اللياليالعرابَّّي ابَّن وعن

 .العفر لليالي : وأصألهحين بَّعد أي عفر عن : أتاناالمستعار ومن

العلي تفرعك عفر عن يك ولم أي عفر عن شأرفك : ماويقال
 .تسوسها أي تؤولها الجدود مواريث ولكن

 .العفاريت من عفريت إل هو وما

 .استعفر وقد

ّية ليث : منتقول كما عفرين ليث من اشأجع وهو  .خف

ًا فلن وجاء  .غاضبان جاء إذا عفريته نافش

لجاراتها تهدي ل التي وهي عفيره تهدي ما عفيرة : فلنةوتقول
ولكن مهداء هي : ماوتقول يعفرها لنه الجعل : دحروجةوالعفيرة

 .الصفير إل منها لجاراتها ما عفير

عفير لها قيل المهداء إذا محل كل في ربَّيعنا : وأنتالكميت قال
وفلن عفيرا مهداؤهّن وكانت - ل المح من اغابررن الخرد : وإذاوقال
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ّتجر ّد بَّن معافر فيه نزلت بَّلد إلى منسوبَّة ثياب وهي المعافرية في ي أ
الرفاق مع يمشي الذي وهو المعافر معونة من للمسافر : لبَّدوتقول

 .فضلهم من ينال

 .: صأّممهاوعفصها بَّصمامها أي بَّعفاصأها البطُة اشأترى ص ف ع

ريح وهي بَّالحّرة عتود عفطُة من علّي أهون لنت ط ف ع
 .صأوتا لها أنفها من تخرج

ول : أمٌةوقيل ناقة ول شأاة " أي نافطُة ول عافطُة " وماله
 .شأاة

ّفاط وفلن .: للكنتها: العافطُةللمة وقيل ألكن أي ع

 3العين كتاب

الحرام عن وعّف وعفاف عفة وفيه وعفيف عف رجل ف ف ع
 .وتعفف واستعف

 .: بَّقيةوعفافة عفة إل الضرع في بَّقي وما

ً ظبية يصف النمر قال فله غايره تصاحب ل طفٍل : لغاّنوغازال
 .العفافة : شأربَّتوتعففت وغارارها درها عفافة

 .وشأفافة عفافًة إل أعطُاه فما : سألهالمجاز ومن

 .الحمق وهو العفك النوك هذا من عذيري من ك ف ع

ّيبه حلله من أي مالي عفو من هذا و ف ع  .وط

الماء المانعين وعفوته وصأفوه عفوه وخذ وصأفا عفا ما وخذ
ً ويقّسموه عفواته يشربَّوا حتى ًا أعطُيته ويقال سجال غاير من عفو

فضل ما المال فضل " أي العفو     قل     ينفقون     ماذا     ويسألونك " مسألة
 .عيالك وقوتا قوتك من

288

javascript:openquran(1,219,219)


مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

عافي جمع عوافيكم لكم دامت عوافيكم من : أطعموناوتقول
ّية وهو القدر  .فيها المرق بَّق

ّد إذا خليفتي ما واسألي تسأليني : فلالكميت قال القدر عافي ر
 .العافية وجمع يستعيرها من

أي عافيته الكريم وعلى واردته أي عافيته الماء على وكثرتا
ّؤاله  .ومعتفوه : عفاتهوكذلك س

حتى " الكثير وهو واف وعشب عاف كل واديهم : فيوتقول
 ". عفوا

 .العفاء وعليهم

ّفى  .هلكوا أي الخبال عليهم وع

ّو والله  .عباده عن عف

 .معقب نصاب ب ق ع

 .العقب عليها : يجعلقناته يعقب ورأيته

ّطأ وفلن  .التباع كثير أي العقب مو

: اللهمفقال الخطُاب بَّن عمر إلى رجل ياسر بَّن بَّعّمار ووشأى
 .العقب موطأ فاجعله كذب كان إن

فلن أعقب وهل جئت أين من أي عقبك أين : منللقادم ويقال
ًا ترك هل أي  .عقب أي عاقبة لفلن وما عقب

بَّعد أي عقبه في وأنت آخره في أي الشهر عقب في جئت وأنا
ّيه  .مض

عدوه أول فعفوه عقب وذو عفو لذو : إنهالجواد للفرس ويقال
: لوالكلم لمقطُاع قولهم ومنه الول من أشأد بَّحضر يعقب أن وعقبه

 .لتكلم عقب له كان
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 .الثمن يأخذ حتى : احتبسهالمبيع البائع واعتقب

يده في هلك إن يعني اعتقب لما ضامن : المعتقبالنخعي وعن
 .المشتري من ل منه هلك فقد

ًا يعتقبان وهما  .عليه يتعاونان أي بَّالضرب فلن

 .يتعاقبون والنهار الليل ملئكة " هم معقباتا     له "

 .الخر معاقب واحد كل أي عقيبان والملوان

 .العمل في معاقبي : تريدعقيبي : فلنتقول

 .الشدة أي الضبع عقبة منه ولقي

 .الحلوة من الطُعام بَّعد يتعقبونه ما وهي عقبتهم القوم وأكل

 .الخلة بَّعد الحمض وهي عقبتها البَّل ورعت

ّلى  .يعطُف لم أي يعقب فلم فلن وو

ّدعاء الجلوس وهو الصلة بَّعد التعقيب أحسن وما ّدق لل وتص
 .استثناء أي تعقيٌب فيها ليس بَّصدقة

ًا : تلدمعقاب وفلنة  .أنثى بَّعد ذكر

ًا فلن وأتى ّقب خير  .منه بَّخير وأردف منه بَّخير فع

 .وتعقبها الندامة أمره من واستعقب

 .: تتبعتهفلن صأنع ما وتعقبت

ًا قولك عن أجد ولم ّقب ًا أي مع السداد من أنه يعني متفّحص
 .تعقب إلى يحتاج ل بَّحيث والصحة

ّقبت  .مرة أول سألت كنت من غاير سألت إذا الخبر وتع
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ّبروا عّما يك ولم ريبة فيه تكن لم حتى : تتابَّعطفيل قال خ
ّقب .حقه طالب الخصم عقب يتبع الذي وهو المعقب طلب وطلبه متع

ٍة أي بَّعاقبة فلن وتغير معبد أّم من الوصأل جديد أرّث بَّأخر
عمرو أم تسائل : ألماالعرابَّي ابَّن وأنشد موعد كل وأخلفت بَّعاقبة
ًا أمسى بَّعاقبة لعلها لعزة وصأٌل يبعدن : فلكثير وقال بَّعيدها قريب

ّلت قد أسبابَّه بَّعاقبة أصأبحت أّم طلبَّك عن : نهيتكذؤيب أبَّو وقال تو
ٍذ وأنت بَّعاقبة عمرو من ستلقى بَّأخرة : إنكلك قلت أي صأحيح إ
 .يسوءك ما لها طلبَّك

 .وبَّقاياه أعقابَّه في أي المرض عقابَّيل في هو ل ب ق ع

ًا : جعلومعقد معقود بَّناء د ق ع معطُوفًة طاقاتا أي عقود
ّقده بَّناءه وعقد كالبَّواب  .وع

ّقد  .مبني عقد كأنه صأار إذا السحاب وتع

 .ومعقد عقيد وعسل

ًا فعقد وأعقده  .غالظ إذا عقود

ّي ليتي على : أيقال  .صألب قو

 .عاقد وتمر وانعقد التمر وعقد العسل : عقديقال

 .القرب : يرادالقابَّلة ومقعد الزار معقد مني وهو

ّطأ : شأرفوتقول  .معاقده وأحصف مقاعده الله و

 .تعقيد كلمه وفي كلمه فلن وعقد

 .الساحر وهو المعقد شأر من بَّالله وأعوذ

ًا طرفها البابَّليين سحر : يعقدالرمة ذو قال ويسقينا مرار
" لساني     من     عقدة     واحلل " النكاح عقدة وبَّيده الخمر من السلف

ًا عقد وقد لسانه عقدة الله فحّل أعقد وكان  .عقد
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ّداتا أي ومعاقد مواد وبَّينهم  .وعهود مو

ً اتخذ أو ضيعة اشأترى إذا عقدة فلن واعتقد عقار من مال
 .وغايره

ًا واعتقد  .الله في أخ

 .بَّهذا هذا اعتقدنا إنما : فقالله فقيل بَّكّمه قلمه كاتب ومسخ

 .وثبت صأدق إذا الخاء بَّينهما : اعتقدومنه : صألبالنوى واعتقد

 .الظهر : وثيقةالقرى معقودة وناقة

ًا القرى معقودة النساء : موترةقال العتاق كّل إذا ذقون
 .العقد كالذئب وهو المراسل

 .الكلب وتعاقدتا قضيبه وهي الكلب عقدة على الكلبة وعقدتا

شأجر ذو سفح وهي عامهم تكفيهم عقدة فلن بَّني أرض وفي
 .العقدة تلك في إبَّلك عّش :يقولون كثير

اللمم صألعاء العقدة أصأبحت أجم ذاتا عقدة توخت : إذاقال
ًا فلن وجاء ّبرا لواها إذا عنقه عاقد  .تك

: قدغاضبه سكن ولمن ناصأيته : عقدللشر تهيأ لمن ويقال
 .عقده تحللت

 .عاقر والسكون وارد الحركة ر ق ع

 .تنبت : لعاقر ورملة

تبيض ل التي الدجاجة بَّيضة وهي العقر بَّيضة فلن زورة وكانت
 .بَّعدها

ولقح عقر عن : جئتناوتقول حيال بَّعد أي عقر عن ولقحت
 .عقر عن لقاؤك
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 .فترتا إذا عقر إلى الحرب ورجعت

فل وسطُها في المرأة تعلقها خرزة وهي النسيان العلم وعقرة
 .تحبل

ّوتا إذا عقيرته ورفع  .صأ

ًا الدعاء في ويقال ًا له جدع  .حلقي وعقري وعقر

ًا وعقرتا فكأنها عليها وقوفهم فطُال لهم بَّرزتا إذا بَّالركب فلن
 .ركابَّهم بَّهم عقرتا

عقروا فلن بَّني وإن الخزرج أخت بَّالقوم عقرتا : قدقال
 .وأفسدوها قطُعوها إذا القوم مراعي

 .العراب وتعاقرتا

 .وغاالب سحيم ومعاقرة

 .شأربَّها يدمن أي صأرعته حتى يعاقرها ومازال

 .لزمهم أي يفارقهم فما الشرب عاقر وقد

 .والمناقرة المشاتمة بَّمعنى معاقرة وبَّينهم

نسوة ص ق ع فحلي بَّي جرى فيما كتابَّه عبيدة أبَّو وسّمى
فتلويها شأعرها من المرأة تأخذها : خصلةوالعقيصة العقائص مائلتا

 .شأعرها عقصت وقد ترسلها ثم التواء فيها يبقى حتى تعقدها ثم

في أنه إل وجيد دللها والدلل منها : فعيناكالرمة ذو قال
ًا كأن أزال ل : لياليالزد من رجل وقال العقائص مائلة لكّل علّي حق
ًا والعقاص العقائص أي العقاص  .بَّه يعقص : ماأيض

 .القرن عقصاء وهي التواء أي عقص الشاة قرن وفي

ّقصالمجاز ومن ًا أمره : ع  .: لواهتعقيص
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 .: ملتويهالخلق عقص وهو

ًا : ولالرمة ذو وقال ًة يكن لم عطُاء ولكن بَّجاجته عقص عد
 .حرنت إذا دابَّتي على عقصت وقد مطُال

 .المحجن وهي عقافة وبَّيده خرج ف ق ع

ما ق ق ع معقوف وعود فانعطُف عطُفه نحو فانعقف وعقفه
ّقه  .لبَّيه أع

ّين : فلنوتقول ّقة شأديد المبرة ه  .المع

ّقة من مطُهرة وأجساد عاد : أحلمقال " والثم والفاتا المع
 ". عقق وذق

الحامل " وهي العقوق البَّلق من " أعز العقوق وادي في مثلك
معق فهي أعقت وقد ولدها على الشعر وهي العقيقة نبتت التي

 .وعقوق

ًى وهو العقوق نوى من : أهشويقال ّين هّش نو الممضغة ل
ًا العقوق تعلفه  .بَّها إلطُاف

ًا سللت أي عقيقه شأمت أم عقيقه شأمت أدري : ماوتقول سيف
السحاب عرض في تستطُيل التي البرقة وهي بَّرٍق إلى نظرتا أم

ّلوافقالوا أسمائه من جعلوها حتى للسيف استعارتها أكثروا ولقد : س
ًة : رأىخازم أبَّي بَّن بَّشر قول ونحوه كالعقائق عقائق يحفل بَّيضاء دّر

 .عناقيده وهي المقّصب البرير كغربَّان سخام لونها

ّق  .السحاب في : تسّربالبرق وانع

ّية كلم وفي ّقاقه : سحماءأعرابَّ  .ناقه حولء كأنها ع

ًا لعظامه يتركوا لم إذا حتى ل ق ع ً لفؤاده ول لحم معقول
 .معقول ول مقول لفلن ما :وتقول

 .عقلت منذ كذا فعلت وما
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 .عليه كان الذي الخطُأ عرف أي الصبا بَّعد فلن وعقل

 .يعقل ل مريض وهذا

 .العقول الرجل عند فكيف العقور الكلب عند لتنفع المعرفة إن

أي بَّالعقول التمسك ينفع ما بَّالعقول التحصن ينفع : ماوتقول
 .المعاقل

ًا للحدثان أعددتا : وقدأحيحة قال تنفعه المرء أن لو حصن
 .المعاقل أي العقول

 .الكلم على يقدر لم إذا لسانه واعتقل

أميم رجل كأنه يميد خبل بَّغير اللسان : ومعتقلالرمة ذو قال
 .وسرجه ركابَّه بَّين : وضعهرمحه الفارس واعتقل

أو القربَّوس على رجله ثنى إذا وتعقلهما والسرج الرحل واعتقل
 .القادمة

شأرك إذا مدلهمها في الرحل اعتقال : أطلتالرمة ذو قال
واعتقل الكوار قوادم : متعقلينالنابَّغة وقال نظامها أودى الموماة

 .فاحتلبها وساقه فخذه بَّي رجليها : وضعالشاة

 .الصراع في الناس بَّها يعتقل عقلة ولفلن

 .فصرعته شأغزبَّية عقلة وعقلته

ّديتها دية : لزمتهعنه وعقلت ديته : أعطُيتالقتيل وعقلت عنه فأ
 ". العاقلة على " والدية

 .العقل : أخذدمه من واعتقل

 .الدية ثلث إلى الرجل تعاقل والمرأة

 .الولى معاقلهم على فلن وبَّنو
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 .قومه على معقلة فلن دم وصأار

 .صأكك أي عقل رجليه وفي

 .أعقل وبَّعير

 .معقولة ودابَّة الدابَّة رجل في داء وهو عقال العقل وبَّعض

 .الظهيرة قيام عند وهو الظل عقل إذا واثتنى

 .: يلتجئونقومه معقل وفلن

 .: للمتمنعالروى كعاقل وهو إليه

 .قومها عقيلة وفلنة

 .البحر : عقيلةللدرة ويقال

مثاقب تخنها لم بَّكر البحر عقائل من : درةالرقياتا ابَّن قال
 .تقبله لم إذا البَّار تعقل ل : نخلةالمجاز ومن اللل

 .عقيم الخير من وهو مقيم شأّره فلن تقول م ق ع

ِقمْت ُعقمْت وقد ومعقومة عقيم : امرأةويقال َع ُقمْت و  .وع

 .عقيم : ريحالمستعار ومن

ًا صأاحبها على ترد ل عقيم والدنيا  .خير

 .صأاحبه ينفع : لعقيم وعقل

الدنيا صأاحب عقل فأما عقلن " العقل المرفوع الحديث وفي
ينفع ": ل عقيم " الملك " و فمثمر الخرة صأاحب عقل وأما فعقيم

 .نسب فيه

بَّالداء ورماء بَّالسقام : بَّلهوتقول منه البرء يرجى : لعقام وداء
 .العقام
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 .أحد على أحد فيها يلوى : لعقام وحرب

 .ضيقه أي الخلق عقام ورجل

أي عقمّي كلم : هذافقال الغريب من حرٍف عن هذلّي وسئل
 .وجهه يعرف ل عويص

 .عقم وكلماتا

ّددوا : همزهير وقال يلقى ل العقم من مضلة كّل أحكام ج
ّده : خاصأمهوعاقمه فصل لمثالها  .وشأا

معاقد شأديد كان إذا المعاقم لشديد : إنهللفرس ويقال
 .الرساغ

ًا تكن " ل ي ق ع ًا ول فتسترط حلو من تلفظ " أي فتعقى مر
 .المرارة شأدة

ّيكم عقيتم : هلويقال ً سقيتموه هل أي صأب عقيه يسقط عسل
 .كالغراء لزج أسود يولد حين بَّطُنه من يخرج شأيء وهو

طفلن له أي عقيان من له شأيء ول عقيان له : فلنوتقول
ًا ينبت : ذهبوالعقيان فقير وهو  .الحجارة من يستذاب مما وليس نبات

ّباس وبَّنو آنٍك من صأيغة قوم : كلقال ر ك ع الذهب عقيان الع
 .كّر أي بَّالرمح عليه عكر ثم قرنه من فّر

 .عكار فرار وفلن

أنتم : " بَّلفقال الفّرارون نحن الله رسول يا قلنا الحديث وفي
بَّعض على بَّعضه وكّر واختلط ظلمه : كثفالليل " واعتكر العكارون

 .معتكر وظلم

وبَّقي السليط : فنيوتقول واعتكر علينا الليل : تطُاولقال
ّيه وهو عكره  .درد
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ّكأ جاء ز ك ع ّكازته على يتو ّكأ أي عصاه على يعكز وجاء ع  .يتو

ّكز ّكازة : اتخذهاقوسه وتع  .ع

ّد : مقلوبمعكوس كلم س ك ع ّطُرد والح  .ويعكس ي

ّكس : ليقولون وسمعتهم ّلم لمن تع  .صأواب بَّغير تك

ّكس والسكران  .مشيته في يتع

أن : هووقيل ومراجعة مرادة أي وعكاس مكاس ذلك ودون
 .بَّناصأيتك ويأخذ بَّناصأيته تأخذ

" أي بَّاللجم الخيل عكس أنفسكم " اعكسوا الحديث وفي
ّدوها  .ر

قوله من سبقتك بَّمعنى : عكشتكيقول بَّعضهم سمعت ش ك ع
ّكاشأة إليها " سبقك :السلم عليه منحصن بَّن عكاشأة " وهو ع

ّي ّكاشأة سّمي النصار ُع  .العنكبوتا وهي بَّال

ّده ظ ك ع ّد م  .العكاظي الديم م

فيتناشأدون فيه يجتمعون كانوا للعرب : متسوقوعكاظ
 .وقائع فيها وكانت ويتفاخرون

يوم يك وإن كليهما عاظ يومي عن : تغيبتالصمة بَّن دريد قال
أتجنب خامس يوم يك وإن بَّه أكن ل رابَّع يوم يك وإن أتغيب ثالث
 .وازدحموا اجتمعوا إذا كذا مكان في : تعكظواقالوا ومنه

حتى - ة الغوا أطاعوا قومي : ولكنيكرب معد ب عمرو قال
ّكظ  ". لهم     أصأنام     على     يعكفون " ف ك ع الدم أهل تع

 .القتيل على الطُير وعكفت

 .عكوف عليه وهم
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 .حاجتي عن لتعكفني : إنكويقال

َي " ًا     والهد  ". معكوف

 .معتكفه في وهو

 .: مجعدمعكف وشأعر

 .يتفّرق يدعه ل : حبسهالجوهر النظام وعكف

يضرب عدله " أي عير عكما " هما م ك : عالعشى قال
 .للمثلين

ّوجني رّب : أياقال ًا ز ّد فل كبيرة عجوز الفتياتا في رّب يا لي ج
ّدثني ن ك ع تمراتا عكمها من وتطُعمني شأبابَّها من مضى عما تح

ّكن حتى سمن  .عكن ذو وبَّطُن بَّطُنه تع

من الملبَّس على تنثني واسعة كانت إذا عكن ذاتا ودرع
 .سعتها

ًا النبل ترد عكٌن : لهاالعرابَّي ابَّن وأنشد بَّالمعابَّل وتهزأ خنس
أصأله وهي الذنب عكوة لشديد : إنهللفرس يقال و ك ع والقطُاع
 .ويعقده العكوة عند يعطُفه أن وهو الذنب : معقودمعكو وفرس

عصبة وهي أسّن إذا علباؤه شأنج أذنابَّها عكى توليك : حتىقال
:ومعلب معلوب وسيف علباوان وهما العنق صأفحة في صأفراء
 .قائمه عند بَّالعلباء مشدود

 .المنكح متخير كان إذا الزنناد معتلث غاير فلن ث ل ع

العليث الطُعام من اختياره في يتنوق لم إذا الزند : اعتكيقال
 .بَّهاجر ليس الذي

 .خلقه استعلج ج ل ع

 .الغلظ وهو الوجه مستعلج وغالم
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 .اقتتلوا أو : اصأطُرعواالقوم واعتلج

 .المواج : اعتلجتالمستعار ومن

المرض تمادي من شأديد واضطُراب رعدة وهو علز أخذه ز ل ع
 .والغّم الحرص وفرط

ًا فلن وبَّاتا  .منه غارض إذا كذا من وعلز علز

من يمنع قيد وعضاض الشراسف بَّين علز على : دعوتكتقول
 .الرسيف

 .قرنفل أو سك من : القلدةوالعلطُة : تقلدهاالقوس تعلط

ّياكة رعين ذي شأعب من : جاريةقال قد بَّعلطُتين تمشي ح
ّي عطُن تسوف : ظلتالنضر وأنشد وعين بَّحاجب خلجت ّطُو سوف ال

ًا لسمتك أي البعير علط : لعلطُنكويقال الصبي علط العذارى وسم
ًا : موسوممعلوط وبَّعير عليك يبقى عرض في السعة وهي علط
في الحمامة لطُوق قيل ومنه العنق صأفحة وهو بَّالعلط سّمي العنق

 .علطيها أملح : ماتقول علطان :عنقها صأفحتي

ّلط وبَّعير حبله وهو عنقه من علطه : نزعالبعير وعلط وعلط مع
ّوط أعلط وإبَّل  .لجام ول خطُام بَّل ركبهما إذا والفرس البعير واعل

 .بَّخياطها أي بَّعلطها البَّرة : هاتاالمستعار ومن

كأنه منها للناظر يتراءى الذي وهو الشمس علط إلى وانظر
 .لها أسماء ل : التيالنجوم وأعلط خيط

النجوم من كنت أو أنباطها من لكنت العرب من كنت : لووتقول
 .أعلطها من لكنت

 .واعتلفت وغايرها والحمام والدجاجة الدابَّة علف ف ل ع

 .والعلوفاتا العلوفة يبيع وهو
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 .والعلئف العلوفة وله

 .اعتلف وقد : معتلفللكول : قولهمالمجاز ومن

ّدى قوم في كنت : إذاالحماسّي قال ما فكل منهم لست ع
ّيب خبيٍث من علفت  .السباع وجزر السباع علف وهو وط

 .بَّه : نشبوعلقه بَّه علق ق ل ع

ًا يصف زبَّيد أبَّو قال ًا علقت : إذاأسد ّفه خطُاطيف قرن رأى ك
ًا يصف جرير وقال أحمرا أسود عينيه في الموتا علقت : إذاشأجاع
ّلقها بَّالمرأة وعلق الحجابَّا هتك أو القلب أصأاب بَّقرن مخالبه  .وع

 .الهوى وهي علقة ذي من أي علق ذي من : نظرةويقال

 .مطُلقة ول زوج ذاتا ل معلقه : امرأةوتقول

 .َعلقها لما ُعلقها : لووتقول

ّلق :ومنه يتركه ولم يصرمه لم إذا معلق وأمره أمره فلن وع
 .القلوب أفعال تعليق

 .نفسه على : علقهابَّها وتعلق التميمة وتعلق

ًا تعلق : " منالحديث وفي زياد بَّن الله عبيد " وقا إليه وكل شأيئ
ًة تعلقت : لوالسود لبَّي  .معاذ

 .فيها : جعلهفلن عنق في الحبل وأعلق

 .بَّها يعلق علقة له : جعلتالمصحف وأعلقت

 .وعلقة علقة المر هذا في ولفلن

 .سوط بَّعلقة نفعه وما

ّلق ما أي علقٌة لفلن وما  .ضيعة أو حرفة من عيشته في بَّه يتع
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: علقواويقال رمقه بَّه يمسك ما أي علقة إل فلن يأكل وما
ّنق المتعلق : " ليسومنه بَّشيء رمقه كالذي يتبلغ الذي " أي كالمتأ
 .والعلقة التعلق إل طعامه وما المطُاعم في يتأنق

 .: العلقةللهنة ويقال

 .: تسلفوتعلق

ّدويقال  .علقة من للغادي : لبَّ

ّلقت  .فلن بَّمطُية مطُيتي وع

بَّعد بَّوثابَّة علقت الخمس ليلة المطُايا : كأنالطُرماح قال
 .القطُاة يريد سريعة شأحشح الكللة

 .: فروكعلوق وامرأة

 .العلوق معاملة : عاملتنايقال تدّر ول ولدها : ترأمعلوق وناقة

ضن ما إذا أنف رئمان بَّه العلوق تعطُي ما ينفع : وكيفوقال
 .معالقه منه الكبر علق : قدللشيخ ويقال بَّاللبن

 .للدلو " الضمير الجندب وصأّر معالقها " علقت المثل وفي

ألق أي لراحلتك : علقومشى بَّعيره عن نزل إذا للرجل ويقال
 .عنقها على خطُامها

خال أو عم وابَّن عّم بَّين من الزوال بَّالكماة أسوق : لقدقال
 .بَّحبالته الصيد علق إذا الحابَّل أعلق ": من فأدرك : " أعلقتويقال

 .قتله إذا فلن دم فلن وعلق

طويل أي العولق طويل وحديث الولق شأديد : شأيخوتقول
 .الذنب

 .القضيم وهو عليق بَّل مخلة وعلق
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 .: طفقتنحو كذا أفعل وعلقت

 .: حبلتالمرأة وعلقت

جئت أي وأفلقت أعلقت وقد الداهية " وهي فلق بَّعلق " واء
 .بَّها

 .المنية أي العلوق بَّه وعلقت

تركت وما العلوق بَّثعلبة علقت وقد سير بَّن بَّثعلبة : وسائلةقال
من بَّه يتعلق ما وهو بَّالناقة الحالب وكذلك علق من بَّالرض السائمة

 .حلب أو رعي

وهو مفتاح بَّغير أو بَّمفتاح يفتح ما أي معلق ول مغلق لبابَّه وما
معاليق بَّيته : فيويقال معلقة فهو شأيء بَّه علق شأيء وكّل المزلج

 .والعنب التمر

ًا فلن وعلق  .وركبه نصبه إذا داره على بَّابَّ

ّد ويقال رواه : منالمبرد قال مغلق وذو معلق لذو : إنهللل
ًا علق إذا فمعناه بَّالعين ّلص لم خصم فتأويله بَّالغين رواه ومن منه يتخ

 .الخصم على الحّجة يغلق أنه

ًا الحجار تحت : إنمهلهل بَّيت وروي ًا حزم ًا وجود ّد وخصميم أل
 .بَّالروايتين مغلق ذا

ّنة علق وهذا علم وقن علم علق وفلن مضنة أعلق وهذه مض
ًا وعالقت ًا أحسن كنت أي فعلقته بَّالعلق : فاخرتهفلن  .منه علق

 .اللجم تعلك الخيل

: دلكتهوعلكته عجينها وملكت حرة لينة : خضراءعلكة وطينة
ًا ًا دلك  .شأديد

ّلكتموها : لجادمادبَّغها أجيد إذا للقربَّة ويقال  .مثقلة ع
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ً إبَّلهم سقوا ل ل ع  .نهل بَّعد عللل

ًا : حلبتهاالناقة وعاللت ًا ومساء صأباح  .وظهر

ّلةالمستعار ومن ًا : ع  .الضرب عليه تابَّع إذا ضربَّ

ً ضرب عمن تابَّعّي وسئل ّله : إذافقال فقتله رجل ًا ع ففيه ضربَّ
 .القود

ّلين من بَّقي وما  .: عللتهشأيء كل وبَّقية بَّقية أي عللة إل ال

 .وعللة بَّداهة وللفرس

 .عللتها : أخذتاالناقة وتعاللت

عللتها يحلب أي ناقته يتعال وهو العنس ذميل تعاللت : وقدقال
يتعال والصبي الول الحلب بَّعد ضرعها في يجتمع الذي اللبن وهي
 .أمه ثدي

 .بَّه يتعلل ما اسم وهي بَّها أتعلل عللة إل هي وما

ّتى نساء من أي علتا بَّنو وهؤلء الذي لن علًة : سميتوقيل شأ
 .هذه من عّل ثم منها نهل قد كان الولى بَّعد تزوجها

 .بَّه شأعرتا : مابَّخبرك علمت ما م ل ع

 .البصرة علّمة الخليل وكان

ّدين أعلم ومن الخافقه العلم أعلم من : هووتقول  .الشاهقه ال

ّنه من أي معالمه ومن الخير معلم وهو  .مظا

 .عليها بَّها المستدّل آثارها أي الطُريق معالم وخفيت

 .معلم وفارس

ّلم  .اعلم أي كذا المر أن وتع
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ّلمقال ّ طير ل أنه : تع ّير على إل ّثبور وهو متطُ قد ن ل ع ال
ًا علن ثم أمره استسّر لك بَّغضه وهملن واستعلن وعلنيًة علن

 .مستعلن

ّو من له بَّغضه لي مستعلن امرؤ : أبَّاكالنابَّغة قال ذلك مثل عد
بَّه وعالن وأعلنه أمره وأسّر : ظاهرعالن وأمره معه آخر قرين شأافع
ًا  .ومعالنًة علن

ّفيقال ع علني يبغي لمن وإعلني نفسي الجيران أذى عن : وك
 .كعبه تعالى الله وأعلى الكعب عالي رجل و ل

 .وغالبه أطاقه إذا ويستعليه ويعتليه كذا يعلو وهو

تستطُيع ل بَّالذي فمالك تعلو لما : فاعمدالصامت بَّن سويد قال
 .المر لذلك عال وهو يدان المور من

 .: صأعدالجبل في وعل

ّبرالرض في وعل  .: تك

 .الليل علني حتى رمت وما

ّنَي ّية من بَّشيء النعمان وغا النابَّغة شأعر : هذافقال النابَّغة دال
ّي شأعر هذا  .الطُبقة عالي أي علو

يعلوك ما سألتك وما وعاله وعلّه وأعله نجد عليا : منوقيل
ًا ًا بَّكم أعلى وهو عليك يشق ما أي ظهر ًا لكم أشأد أي عين تعظيم
 .عنده أعّز وأنتم

ّني وعال ّني وأعل ع  .عني : تنّحع

 .عنها وأعل الوسادة عن وعال علّي : احملعلّي وعال

ّني أعل ليلى حب : فياقال صأحيح بَّإنسان وأعقب قتلتني ع
ًء يعلى المكارم في وعلَي مكانيا  .العلم في : يعلىومنه عل
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 .قصره عللّي ورفع

 .رأسه أي علوته وضرب

 .العدلن وهما الفودين بَّين العلوة هذه وما

ً وأعطُيتك ًا أل ًة ودينار  .علو

 .سفالتها في وأنا الريح علوة في وقعدتا

ّلما لنا : تهدىالقطُامي قال جرى الخزامى ريح علوتنا كانت ك
الدين فريضة ول كسافلته الرمح عالية : ماوتقول الخضل الندى فيها

 .كنافلته

ّلى السهم ولفلن  .المع

ّلى  .مرضه من فلن وتع

 .نفاسها من وتعلت

 .عل من وأتاك

يا اختطُفتك حتى عليكم السماء من انصببت : إنيجرير قال
 .علّي : جمعالناس علية من وهو عل من فرزدق

ّنوا العلهز أكلوا حتى : جاعواتقول  .المجهز الموتا وتم

ّية ج م ع ّويان أي يتعّمجان والّسيل الح  .يتل

ّوجان مرورهما في  .ويتع

 .السيول أعناق فيه تعّمجت بَّواد ومررتُا

أو سبط بَّاكر من بَّه السيول أعناق تعّمج : صأافتالقطُامّي قال
يفيض الماء تعمج ويشغله أشأطُانه في : يجولالنجم أبَّو وقال يبل رائح

 .لحوائجنا نعمده الذي أي عمدتنا أنت د م ع جدوله
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أي مصمود معمود وفلن قصدك أي عمدتك : الزمويقال
 .بَّالحوائج مقصود

ّيه وعمود قومه عميد وهو وتعمده واعتمده وعمده أي ح
 .قوامهم

ّي عدي بَّن حجر أخت قالت ترثي القيس امريء عمة الكند
ًا ويقال يصير هلك إلى الدنيا من قوم عمود فكّل تهلك : فإنحجر

ّظهر  .البطُن : عمودلل

ٍد وأهل عماد وأهل عمود أهل : همالخبية لصأحاب ويقال  .عم

ًوى عمود أهل : لكّلويقال  .وجهه على ينطُلق إنسان كل أي ن

 .المستطُير الصبح وهو بَّعموده الفجر وضرب

ّول الحديث وفي ّق إذا الفجر وقت " أ  ". الصبح عمود انش

المصعد المستدق الجبل وهو عمود رأس في تبيض والعقاب
 .السماء في

 .ومتنه فّصه في أي الكتاب عمود في مذكور وهو

 .وسطُه في أي قلبك عمود في ذلك واجعل

حتى القعود على يقدر ل المرض شأديد أي عميد : فلنويقال
قطُع الذي : هووقيل عميد : قلبقيل حتى فيه اتسع ثم بَّالوسائد يعمد

معمود فهو عموده قطُع الذي : هووقيل وعميد معمود فهو عموده
 .وعميد

 .معمد وطراف

 .: طويلمعمد ورجل

 .عليه يعتمد ما له : جعلودعمه الحائط وعمد
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 .منهم الشريف خباء عماد لرفعة شأريف أي العماد رفيع وفلن

المضاف يحمي - د العما رفيع النجاد : طويلالعشى قال
ًا ركبتها إذا أسيرها ليلتي واعتمدتا الفقيرا ويعطُي  .ساري

فاطلب الجوع من سهود هم أي فاعتمد ليٌل لولدانك : ليسقال
ًا لنفسك اجعله أي بَّالغين وروي لهم  .غامد

ّد فعلته إذا عين عمد ذلك وفعلت  .ويقين بَّج

أم للقضاء زينب عيٍن عمد بَّوجهها : ثمربَّيعة أبَّي بَّن عمر قال
العمارة منهم طلب أي الرض في عباده تعالى الله استعمر الحباب

 .فيها

أعمره من الخرى في إل خلود ول عمري إل الدنيا : ماوتقول
 .لي هي ثم عمرك لك : هيقال إذا الدار

ّتقى من مضمراتٌا إل البر : ومالبيد قال معمراتٌا إل المال وما ال
الرجل كان : ريحانة: العمارةومنه بَّالتعمير : دعاءالله عمرك ودائع
ّيي  .: عماروالجمع الله عمرك قوله مع الملك بَّها يح

العمارا ورفعنا له سجدنا الكرى بَّعيد أتانا : فلماالعشى قال
 .بَّالتعمير صأوته يرفع أن : هووقيل

ّلفوا وكم العمار لهم رفعوا : كموتقول قالوا أي العمار لهم أ
 .سنة ألف عش

 .: رعملكويقال ولعمرك

الذي الواقع الطُائر إن : رعملكالحنظلّي عقيل بَّن عمارة قال
بَّن عمر قال كذا كان هل : بَّعمركوتقول لصدوق طائر من لي تعّرض

ًا نرى بَّأن تطُمعان هل بَّعمركما لتربَّيها : قالتربَّيعة أبَّي ونزل عمر
 .معمور مرضّي مسكن في أي صأدق معمر في فلن
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ّنين لذي : عجبتالباهلي وأنشد كل في أثر له نبته الماء في س
 .القلم هو ومعمر مصر

ّية وسئلت ًا : تركتهمفقالت قوم عن أعرابَّ كذا بَّمكان سامر
ًا  .وعامر

 .لوجهه يهتدى : لعماٌس أمر س م ع من : فلنوتقول

 .عنه وتغافلت : تعامشتالشيء عن وتعامست

 .تنجع ل أي الموعظة فيه تعمش ل فلن ش م ع

كأن الكلم فصيح من وهذا فيه : نجعقولك فيه عمش وقد
ًا فيه تبصر ل بَّقيت فيه عملت لما الموعظة  .عمشاء فكأنها مستدرك

المضرب وهو عميق وفج سحيق بَّلد كل من جاءوا ق م ع
 .البعيد

ّطُعالكلم في وتعّمق  .: تن

ّفه عمالته العامل : أعطتقول ل م ع  .جعالته وو

ًا كان إذا عمل ابَّن وفلن  .عليه قوي

 .عمل : بَّنواليمن لمشاة ويقال

ضفف ل عمل بَّنو ينزله بَّمنزل ونزل وسّمى الله : فذكرقال
:ونحوه وبَّناء طين في بَّأيديهم يعملون للذين ويقال ثقل ول يشغله
 .العملة

 .العملة لحسن وإنه

ً نصب أي عليكم عّمل الذي : منويقال  .عامل

 .غايره ويستعمل لنفسه يعتمل والرجل

 .رأيه ويعمل
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ّنى أي المسلمين حاجاتا في ويتعّمل  .ويجتهد يتع

ًا يجد لم إن يعتمل وأبَّيك الكريم : إنسيبويه وأنشد على يوم
ّتكل من  .يعلم لم إن بَّمعنى ي

ّدي فيهم أبَّي : وجدتاالغرير بَّن لبشامة الجاحظ وأنشد وج
ولكن فيهم للسيادة أتعمل فلم محتبى وهو أمره ويؤتى يطُاع كلهما
ًا أتتني  .: فارهةويعملة وعّمالة عملة وناقة متعب غاير طائع

وأراد الذبَّل اليعملتا زيد زيد : يارواحة ابَّن الله عبد قال
 .العين قذاها قلق طرفها سريع قذوف بَّعاملة : وترقبهبَّقوله الجعدي

 .: عاملةالواحدة قوائمه أي عوامله المطُهم وخانت

 .بَّعوامله والفرس بَّعامله : الرمحوتقول

 .عّما دعوته أي عمومتي فأحسن تعّممته

ًا البيض : وأصأبحقال الحور أسنانها سببي وصأّرمت تعّممني أترابَّ
 .لداتها أي

 .وخؤولتي عمومتي وهم مخول معّم وفلن

 .: طوالعّم ونخيل عميمة ونخلة عميم ونباتا

 .عمم جسم وله

 .كماله على أي عممه على الشباب وساتوى

 .مسود أي ميمم معمم : فلنالمستعار ومن

 .وتعممت بَّالنباتا الكام واعتمت

 .الرغاوة : علتهومعتم معمم ولبن

:معمم وفرس الخراطيم الجعد بَّالزبَّد : واعتمالرمة ذو قال
 .الرأس أبَّيض
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 .وصأميمهم عميمهم من وفلن

ّلدونيهأمرهم وعمموني  .: ق

النائباتا يوم ونسود أمرها العشيرة تعّممني : ولقدحسان قال
 .وتعامه طغيانه في عمه ه م ع ونعتلي

 .والتحير التردد وهو أمره من عمه في وفلن

ّية بَّغير ظلمتني أي ظلمي في وعمهت  .جل

ًا وسلكوا  .أماراتا : بَّلعمهاء أرض

 .عمون قوم

وهما العميين من بَّالله : وأعوذالهاجرة في أي عمّي صأكة وأتانا
 .الهائج والفحل المائج السيل

 .وعماية غاواية في وفلن

وما فأنميته بَّالنصح ورميته وأعميته فأصأمعته : وعظتهوتقول
 .أصأميته

ًا : فأصأممتقال الفخار يوم والفخر الجود عن وأعميته عمر
الرض مجاهل في وخبط مراميها أبَّعد السفار بَّه رمت :وتقول

 .ومعاميها

ّق فيما أي العنت في فلن وقع تا ن ع  .عليه شأ

 .الجبر بَّعد : انكسرالعظم وعنت

 .: هاضهوأعنته

 .فضّره بَّه يرفق لم إذا المريض الطُبيب وأعنت

ّقة علّي اللبس بَّه أراد شأيء عن : سألنيوتعنتني  .والمش
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عليه الله صألى الله رسول أصأحاب تسبن " ل الحديث وفي
 .مأثم " أي معنتة سبهم فإن وسلم

ّقة : طويلةعنوتا وأكمة  .المصعد شأا

ّد تقول ج ن ع ّداء لبَّ تعنج ما وهو عناج من وللدلء علج من لل
ًا تحتها يجعل حبٍل من بَّه ًا يكون العراقي إلى مشدود  .للوذم عون

 .تجذب أي بَّه تعنج لنها : زمامهاالناقة وعناج

عناج وهذا إتاء له ليس الماء كمخض عناج له ليس القول وبَّعض
 .بَّه يصرف وما أمره أي فلن إلى فلن وعناج ملكه أي أمرك

ّية فيه : أعرابَّّيويقال  .وكبر جفاء أي عنجه

ّق : يعرفومعاند عنيد فلن د ن ع في منه ويكون فيأبَّاه الح
ّق  .الجانب وهو العند من شأ

 .الناس يخالط ل وحده : يحلعنود ورجل

ًلىقال العنود المولى تلحق وقد جريرة ألحقته عنود : ومو
 .يرقأ : لعاند : عرقالمستعار ومن الجرائر

 .تقعل تكاد : لعنود وسحابَّة

ٍد بَّشرقّي : بَّاتتالراعي قال ًا مباشأرة يمؤو ّذ دعص فرق عليه أر
 .منه خروجه كثر إذا والقيء اعلدم واستعنده عند

ب ل د ن ع عند : أولكله فيقال كذا عندي : هوالرجل يقول
 .العندليب إلى الكركّي بَّين ما يصيد فلن

 .عندم لون لونه كأّن دم عن عروقه أفواه : فتحتقول

 .العكازة شأبه وهي عنزة على يتوكأ جاء ز ن ع

 .العنزة : مننزكوه نحو فيه : طعنواوعنزوه
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 .: معروقهالوجه معنز ورجل

 ". المدية عن تبحث " كالعنز

 .نفسه هلك في يسعى ": لمن العنز يوم فلن " ولقي

والله العنز يوم الشام إلى بَّه رمى يزيد دينار ابَّن : رأيتقال
 ". العنزي يؤوب حتى كذا أفعل " ول شأاغاله

ّنسها أبَّكارها في يضرب الفحل جعل أعرابَّّي س ن ع :جمع وع
ّنست المرأة : عنستيقال عانس ّنسة عانس فهي وع البكر وهي ومع

 .النصف

ّنسها  .السن هذه بَّلغت حتى التزويج عن : حبسوهاأهلها وع

بَّها تثنى عناصأر : لهموتقول العنصر لكريم إنه ر ص ن ع
 .الخناصأر

ّنفه وعليه بَّه عنف وقد عنيف ساق ّيره : لمهوع  .وع

ّنفه : لمسيبويه قول ومنه  .أع

َي أهله بَّالجهل عنفت قد : فأصأبحتطفيل وقال أفراس وعّر
 .وأنفوانه شأبابَّه عنفوان في ذلك وكان ورواحله الصبا

ًنى وائتنفه الشيء واعتنف  .بَّمع

 .عمره وعنفوان أمره عنفوان في : هووتقول

 .العنافق شأر وعنفقته المنافق لحية : لعنتوتقول

ًة القيس امريء نخل ذرى : تظلالرمة ذو وقال ًا نسو قباح
ًا  .واعتنقه عانقه ق ن ع العنافق لئام وأشأياخ

 .الحرب في واعتنقوا

 .الوداع عند وتعانقوا
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 .العنق : طويلأعنق ورجل

 ". العنقاء بَّه " وطارتا

المتقدمة : للجماعةوجّمة الناس من عنق : أتانيالمستعار ومن
ً وجاؤا ً رسل ًا رسل ًا وعنق  .عنق

 .الرياح أعناق وأقبلت

وتماحك أعناقه التقت إذا والهجاء المراغاة ابَّن : ياالفرزدق وقال
 .بَّعض وبَّعنق بَّعض بَّأعناق بَّعضه يأخذ والكلم الخصمان

 .الدهر وعنق السلم عنق على ذلك : وكانالعجاج وقال

 .: لزمهالمر واعتنق

 .الفسيح السير وهو العنق : منبَّالتراب الريح وأعنقت

 .سنبله وخرج : طالالزرع وأعنق

والشر بَّالخيبة جاء " إذا عناق وبَّأذني بَّالعناق فلن " وجاء
عناق تسّمى سائرها أبَّيض الرأس سوداء كالفهد : دابَّةفيه والصأل
 .بَّالشدة موصأوفة وهي كوش سياه وهي الرض

 .العناكب عليه ونسجت الثعالب عليه بَّالت تقول ب ك ن ع

ّعم معصم لها م ن ع  .معنم وبَّنان من

ًا كذا لنا عّن ن ن ع  .فنون ذو : عريضمفّن معّن وهو عنن

 .وظهر عرض ما " أي نجم السماء في عّن ما ذلك أفعل " ل و

وأعنان إليها نظرتا إذا منها ظهر ما أي السماء عنان وبَّلغ
 .نواحيها أي السماء

لن السواء على اشأتركا إذا عنان شأركة : بَّينهماالمجاز ومن
 .المعارضة وهي المعانة بَّمعنى أو مستويان طاقان العنان
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ًا : " جاءويقال  .وطره قضى " إذا عنانه من ثاني

 .العنان : شأديدونقيضه منقاد عنانه في وذّل العنان ذليل وهو

عنانه وامتل الحضر في مجهوده بَّه : بَّلغتالفرس عنان وملتا
 .المجهود بَّه بَّلغت إذا فلن عنان ملتا وكذلك

النهار شأمس ملتا إذا الحادي من بَّعيد : حرفوجرة أبَّو وقال
 .الجندب هو الصخب البَّرق عنان

ًا وجرى مستويين كانا إذا واحد عنان في يجريان وهما أو عنان
ًا أي عنانيٍن ًا فرسه من ورفع شأوطين أو شأوط ًا عنان ًا أي واحد  .شأوط

ّلهم : سيعلمالطُرماح قال ًا رفعوا إذا مسّن أني ك عنان من عنان
 .الشعر في قارح أني الشعراء سيعلم أي

ّد لم إذا العنان طويل وفلن  .لشرفه يريد عما ير

: مجدولةمعننة وامرأة طويل وعنان تليد : مجدالحطُيئة قال
 .العنان جدل

ّية بَّيضاء : وفيهنثور ابَّن حميد قال ّنة دهاس دار  .المرتدي معن

عنانه قاس شأاء من نفسه والمعّرض للمساور : قلجرير وقال
: وهمسيبويه قول ومنه بَّه معنّي وهو بَّه واعتني بَّكبذا عني بَّعناني
 .أعنى بَّبيانه

 .: المعنىومنه وقصدته أردته أي كذا بَّكلمي وعنيت

ّنى وعناه  .فتع

 .الشدائد يعاني وهو

 .العناة من عان وهو
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ّكة " وفتحت القيوم     للحّي     الوجوه     وعنت " عواٍن والنساء م
ًة ًا أي عنو  .قهر

 .إليه عهد د ه ع

 .عليه وشأرط وصّأاه إذا منه واستعهد

 .والعهود للولياتا : المحبالعهد والرجل

منك إل الناس من حّرة زوج من القوام استعهد : وماجرير قال
مضت حتى إمارته في عنها المهلب : نامالكميت وقال محارب من أو

ٌد ومالي موثق أي عهد وبَّينهما العهد يقضها لم سنة وإنه بَّكذا عه
 .بَّه العهد لقريب

 .معاهدك أي عهيدك وهذا

ّيار بَّن نصر قال يأمنّن فل بَّعهدها نزار من أوفى : وللتركس
ًا الغدر .تبعة أي منها يتفّصى ل عهدة هذا في : عليكويقال عهيدها يوم

ًا منها انملست التي البيعة : أبَّيعكالحجاز أهل ويقول ل سالم
 .علّي منها تبعة

 .والماناتا العهد تحت والدخول : إياكميقولون وكانوا

 .ضعف أي عهدة عقله وفي

ّطُه وفي  .الخّط رديء كان إذا عهدة خ

 .فلن عهد على ذلك وكان

ّدانه وعهدانه ذاك حين وهذا  .وقته أي وع

ّبة عهد على الركب واستوقف الذي المنزل وهو ومعهدهم الح
 .معاهدهم وهذه إليه رجعوا عنه انتووا إذا
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العهاد وسقطُت أرسمه المحيل العهد تعرف : هلرؤبَّة قال
وقد معهودة وروضة : عهدةالواحدة الوسمّي بَّعد الربَّيع أمطُار وهي

 .معهوده ورياض مجوده دماٍث في : نزلناتقول عهدتا

حجر في إل ينشأ ولم عاهر صألب من يخرج لم فلن ر ه ع
 .طاهر

ًا يعهر وعهر ًا عهر  .وعهور

 .عاهر مريب وكّل

 .الزاني وغاير للزاني العاهر نقول : نحنرؤبَّة عن النضر حكى

ًا يساعيهّن أي الماء يعاهر وفلن  .عهار

 .المهر وزن العهر خشي : منوتقول

كالعهن الجبال تكون يوم المنعوش الذهن أهل إل يأمن ل ن ه ع
 .المنفوش

ٌي عوجاء خطُة  .مستقيمين : غايرأعوج ورأ

 .عوج الرأي وفي عوج العود : فيويقال

ّينأعوج وفلن  .الخلق سيء أي العوج : بَّ

 .أعوج أهوج كل من بَّالله واستعذ

 .تجنيب أرجلها في : التيالعوج والخيل

 .القوس أي العوجاء وتقلد

 .السفر أنضاها والتي : العجفاءالعوجاء والناقة

 .يصرف ل أي عنه يعوج ول بَّاب عن يرد ل وفلن
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وعاج وقفا إذا بَّاب عن يعوج ول التقتا إذا خيله تسالم : فماقال
 .: عطُفهبَّالزمام راحلته رأس

ّنى لسانك وعج  .تكثر ول ع

من كل فما عذلي في لسانك من عوجي : أعاذلالرمة ذو وقال
 .العود والسؤدد العد الكرم له د و ع شأكلي على رشأادي يهوي

ّندى العود السودد إل المجد : هلالطُرماح قال الثأى ورأب وال
ّي ومجد المواطن عند والصبر ّية وبَّئر عاد  .: قديمانعاد

 .: مواظبمعاود وفلن

 .: معاودعمله في للماهر ويقال

ًا : فبعثناربَّيعة أبَّي بَّن عمر قال ًا - ح الري ساكن مجربَّ خفيف
ًا ًا معاود قبض إذا البيت لهل السلم عليه الموتا ملك ويقول بَّيطُار
ًة فيكم لي : إنأحدهم ًة ثم عود  .أحد منكم يبقى ل حتى عود

ّدهر عليهم وعاد  .عليهم : أتىال

 .درست حتى الديار على والمطُار الرياح وعادتا

معروفه على وعيد أهله بَّاد منهل من ترى : وكائنمقبل ابَّن قال
ّكرا  .بَّمعروفه فلن علينا : عادوتقول فتن

 .غايره من بَّك أرفق أي عليك أعود المر وهذا

 .عليهم العوائد لكثير وإنه قومه على فلن عائدة أكثر وما

 .ومعّزى مناحة أي معادة فلن ولل

.أخرى بَّعد تارة إليها يعودون : لنهمالمعاود إلى : خرجوايقولون

ًا البيت إلى ارزقنا واللهم ًة معاد  .وعود

ًا ورأيت  .عائدة ول بَّبادئة يتكلم وما يعيد وما يبديء ما فلن
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يتكلم ل أي يعيد ول يبدي ل فاليوم عبيد أهله من : أقفرقال
 .بَّشيء

ّودوا الحديث وفي " لتجاجة والشر عادة الخير فإن الخير " تع
فالنفس الشر وأما له سجيًة يصير حتى نفسه يعوده أن وهو دربَّة أي
ّليه تكاد ل ارتكابَّه في تلج  .تخ

ّدمون عوادة عندكم : هلويقال ًا إليه فيق بَّعد بَّه يخّص طعام
 .القوم فراغ

ًا عود والله : " ركبويقال  .الفتنة هاجت " إذا عود

 .للّرمي القوس السهم وركب

أراد عودا العود ركب إذا ضعيف نأنأ بَّزميلة : ولستقال
 .السلحة أنواع بَّالمؤنساتا

 .كذا تفعل أن بَّالله أعيذك ذ و ع

الله وعياذ الله ومعاذ بَّمعاذ عذتا : لقدبَّالله للمستعيذ ويقال
ًا واللهم ومستلذي مستعاذي والله ٌذ سوء كل من بَّك عائذ بَّالله وعو
 .منك

ًة وتعلق وحجر منكم بَّربَّي : عوذقال ًة عوذ  .التميمة وهي ومعاذ

 .بَّبعض بَّعضهم عاذ أو : تواكلواالقوم وتعاوذ

ّوذه اللحم : أطيبالمستعار ومن  .بَّالعظم منه عاذ ما أي ع

ّوذ بَّهمكم وارعوا ّوذه الشجر هذا ع من بَّه عاذ ما وهو ومع
 .تحته واستتر الّرعي

ّير قال ّوذها عينها راق بَّيتها من خرجت : إذاكث وأعجبتها مع
والماء النباتا بَّه المحتّف بَّمكانها معجبة وأنها بَّدويًة يصف العقائق

 .الغدران :بَّالعقائق وأراد
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ّوار عينه في ر و ع  .منها تمّض عمصة وهو وعائر ع

ّوار بَّالعين أم بَّعينك : قذيالخنساء قالت بَّعائر المال من وجاء ع
ّورهما ويكاد يملؤها بَّما أي عينين ّور بَّماٍل وقيل يع الفحل عينا له تع
ًا البَّل بَّلغت إذا عينه يفقئون وكانوا  .ألف

ّنكبَّعضهم كلم وفي ّنك عينين عائرة المال من : لعطُي ولضع
 .أعزبَّيتين في

ّور : أعورللغراب ويقال  .عينك الله ع

ًا أي أعاور ينتغش ورأسه  .: أعورالواحد صأئبان

 .خير غاير وكل وعوير : كسيرللمكروهين ويقال

 .: دارسأعور : كتابالمستعار ومن

 .معه سوط : لأعور وراكب

على القبيحة الكلمة أي العيناء على العوراء يؤثر ممن وعجبت
 .الحسنة

ّي سعد بَّن كعب قال وما لها ألتفت فلم قيلت قد : وعوراءالغنو
ّور بَّقبول لي العوران الكلم ّية عين وع حتى وأفسدها كبسها إذا الّرك
 .الماء نضب

ّورته  .أعور فهو : رددتهحاجته عن وع

ّورته  .: حلتهالماء عن وع

ّورتا ّبحتهأمره عليه وع  .: ق

ّي أدري " وما إذا عينه : عاروأصأله أهلكه " أي عاره الجراد أ
ّورها  .ع

 .خلل موضع منه : بَّداالفارس : أعورالمستعار من اشأتق ومما
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 .عورة : ذومعور ومكان

 .: أمكنكوأعورك الصيد لك أعور وقد

 .: خافقاهاالشمس وعورتا

 .واعتوروه بَّالضرب وتعاوروه

 .العراب حركاتا تعتوره والسم

 .الدار رسم الرياح وتعاورتا

ّي وتعاورنا  .العوار

ًا واستعار  .كنانته من سهم

ّدهر وأرى  .مني يأخذه أي شأبابَّي في يستعير ال

ّية أعيرته وسيف  .المن

ع قاطع المنية أعيرته وسيف سيبه الناس ينعش ربَّيع وأنت قال
فلن أعوز وقد والفقر الحاجة وهو عوز وأصأابَّه عوز من سداد فيه ز و

الفقر عليه : أدخلالدهر وأعوزه حاله واختلت احتاج إذا واعوّز
ّد إذا وأعجزني المر هذا وأعوزني  .وعسر عليك اشأت

 .يوجد ل : عزيزمعوز شأيء وهذا

ًا اللحم وعوز  .عوز اللحم وفي عوز

 .والخلقان : المباذلوالمعاوز

وأشأعرتا صأينت النداء سقط : إذاالقوس في الشّماخ قال
ًا وكلمة وأعوص عويص كلم ص و ع المعاوز لعيها تدرج ولم حبير

العوصأاء وركب بَّالعويص فيه : جئتمنطُقك في أعوصأت وقد عوصأاء
 .المر عليه واعتاص الشدة وهي

 .عليه يعتاص ما بَّه : أنزلبَّالخصم وأعوص
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القلل شأحم من الجفنة أمل وقد بَّالخصم أعوص : فقدلبيد قال
ًا منك أخذ مما الله عاضك ض و ع ًا عوض ّوضك وعياض  .وع

ًا واعتاض ّوض عنه ذهب مما خير  .وتع

 .فعضته واستعاضني

 .وعوَض عوض أفعله ولن قط ذلك أفعل : لموتقول

 .الداهرين دهر أي العائضين عوض أفعله ول آتيك ول

 .القرائح فيه عقمت زمان هذا ط و ع

حالت إذا واعتاطت الناقة عاطت من اللواقح الذهان واعتاطت
 .وعوائط عوٍط نوق : منعائط وهي

 .الدهر عوائق من عائقة أخرتني ق و ع

لم إن خالد بَّلى مرسل الخويلد أّم إلى هل : ألذؤيب أبَّو قال
ّوقه واعتاقه وعاقه العوائق تعقه  ". منكم     المعوقين     الله     يعلم     قد " وع

 .التوفيق فهجره التعويق صأبحه : فلنوتقول

 .الخير عن وترييث تعويق : ذوعوقة ورجل

ّق إن يعوق الخير عن من : ياوتقول  .يعوق أسمائك أح

 .معول عليها ليس دول الدنيا إنما ل و ع

ّول : أعلّي: ويقالقال ّباح وبَّكلبك الّصياح بَّكثرة تع استعان إذا الن
 .بَّغيره عليه

ّولويقال  .عليه نفسه وطن إذا السفر على : ع

ّولويقال  .وعليه بَّه : ع

 .غالبه إذا عاله : منالمر هذا يعولنك ول
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 ". عائله هو ما " وعيل صأبره : عيلويقال

المرأة وأعولت عالها ما العشيرة : ويكفيالخنساء قالت
 .والقوس

 .ثكلى عولة رنينها وكأن

 .وأليل عويل ولفلنة

حشرجة فيه عويل منه : للصدرالسد في الطُائّي زبَّيد أبَّو قال
وعول الظالم ميل من بَّالله وأعوذ مصدور أحشاء في هي كأنما

 .الحاكم

 .الميزان في وعال عائل ميزانه وفلن

في وعالوا الرسول قول واطرحوا الله رسول تبعنا : إناقال
ّ     أدنى     ذلك " الموازين  ". تعولوا     أل

الفرائض زيد وأعال عالت وقد الفريضة : أعلللفارض ويقال
 .وعالها

 .بَّمغاوله أديمه ويفري بَّمعاوله صأفاته يقرع : مازالوتقول

 .ويمونهم اليتامى يعول وهو

نبط ُقَرى متلئب أخضر جاراك : ولوبَّشر : قولالمجاز ومن
 .لفراتا يريد عيال له العراق

 .الماء في يعومان والسفينة والرجل ُينسى ل العوم

 .البيداء في تعوم : البَّلالمستعار ومن

 .المرشأح المجاز فمن السراب لّج في يعمن وأما

 .: السبوحالعوام والفرس

 .: يضطُربيعوم والزمام
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على الخشاش عوم زمامها يعوم ذاقنة كل : منالطُرماح قال
ّية يترأد الصفا  .الح

 .الماء في تعوم لنها : عامةالواحد الرماث أي العام وركبوا

وعن الراكب رأس : تريدبَّعيدة من عامة لي : لحتوتقول
 .عمامه عليه أرى حتى عامه رأسه أسّمي : لبَّعضهم

 .عاٌم له : مّرعامّي وطلل

ًا : حملتالنخلة وعاومت ًا عام  .ل وعام

 ". العويم ذاتا " لقيته و

 .العفة على عون الصوم ن و ع

 .بَّه واستعنت واستعنته عونك وهذه وأعوانك عونك وهؤلء

 .عليه وتعاونوا كذا على وعاونته

 .عونكم وما بَّمعونكم تبخلوا ول

 .الخطُوب في معاوين وهم معوان والكريم

ّد ول  .معاون من للناس بَّ

ّلت : إذاوتقول  .المؤنة كثرتا المعونة ق

أسبغها أي أستعن لم فإني سراويلي لي : أجّرالعرب بَّعض وقال
ّد لم فإنل لي  .قتله أراد : لمنقاله أستح

ّلم ل " العوان  ". الخمرة تع

ّونت وقد عون وحروب ونساء  .ع

ليست ساقها اعتدال في : سمينةمتعاونة : امرأةالمستعار ومن
ٍة  .حمشة ول بَّخدل
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ساريها بَّشهباء حقوفها استعانت حين : فباكرتهامقبل ابَّن وقال
ذاتا الليلة وهي بَّالشهباء حقوفها واستعانة خزامى ذكر أنكب القّر من

 .المنكب : مائلوأنكب بَّنداها تلبدتا أنها الّضريب

 .عوان وحرب

ًاقال ًا : حربَّ ًا عوان تخطُر لم قبلها وكانت خطُرتا حولل عن لقح
ّيه إل يصحب ول العانية إل يحّب ل : فلنوتقول الخمر أي الحان

 .الحاناتا وأصأحاب عانة إلى المنسوبَّة

" أعوه لم عويت لك " " لو ينبُح ول يعوي ل " فلن ي و ع
الكلب فتعاوي تستحرم التي الكلبة وهي المعاوية من منقول ومعاوية

عوتا كلبة إل معاوية وما لمعاوية : إنكالعور بَّن شأريك وقال
 .فاستعوتا

ّويتالمستعار ومن عواء عنه فرددتا اغاتيب إذا الرجل عن : ع
 .المغتاب

ًا الناجم واستعوى أو الفتنة إلى بَّهم نعق إذا فلن بَّني من لفيف
 .وراءه يعووا أن إليهم طلب

ّواءللنجم وقيل في يعوى فكأنه البرد ذنب في يطُلع : لنه: الع
ّد البرد : طاردةالعرب تسّميه ولذلك يطُرده أثره  .ويقصر يم

ّوا الرض تحت وضع : فلنوتقول ّوا فوق الخرطوم ورفع الع الع
 .الماء في وسرٌم السماء في : أنفكقولهم وهو

ّياب بَّالعيوب الناس أمل ب ي ع  .الع

ّيابَّة ورجل  .لعائب معاٌب فيه وما ع

ّيبته ومعيب عائب فهو وعيب الشيء عاب وقد ّيبته وع وتع
ّيب ّيبته فتع  .العيب إلى : نسبتهوع
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رسول وعن سره موضع كان إذا فلٍن عيبة : هوالمستعار ومن
فيهم أضع " أي وعيبتي كرشأي " النصار وسلم عليه الله صألى الله

في متاعه حّر والرجل كرشأها في العلف البهيمة تضع كما أسراري
" وإّن الحديبية صألح في كتب أنه وسلم عليه الله صألى وعنه عيبته
ما على العيبة تشرج وإنما مشرجًة " أي مكفوفة عيبة وبَّينكم بَّيننا
ّدخر من فيها ً ذلك ضرب الم وأنها القلوب في الوفاء لبقاء مثل

 .عليه منطُوية

ّد عياب : وكادتاخازم أبَّي بَّن بَّشر قال ّنا الو قيل وإن ومنكم م
العلي من التليد فله مجدها عيبة عدنان له نفضت تصفر العمومة أبَّناء

 .أفسد إذا وهاث الغنم في الذئب عاث ث ي ع والطُارف

ّباث وفلن ّياث ع  .ع

ًا : " ياوقولهم  .المال مفسد في " مثل جراد في تعيث ضبع

ّيث  .السهم لطُلب فيها يده : أدارالكنانة في وع

ّلمته ج ي ع عجت وما له اكترث ما أي بَّكلمي عاج فما ك
 .بَّحديثه

نواة من ويخرج عيرانة نطُفة من ينشيء من سبحان د ي ع
 .عيدانه

ّباتا فيكم : إّنوتقول ّية له ّباتا نحو العيد :العيد بَّنو العيدية اله
 .البَّل إليها نسبت مهرة من فخذ

ّية أجد عيرانة على القتود : فانمالرمة ذو قال مخطُتها مهر
 .نتجوها هم أي العيد غارسها

ّية وخللها : قطُريةآخر وقال غالب سوالف ذاتا عيد من مهر
لنه الحمار " وهو العير كجوف : " هوفيه خير ل الذي للموضع يقال
 .بَّه ينتفع ما جوفه في ليس

 .واديه الله خّرب : رجلوقيل
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ًا للعين العير جوف كان : لقدقال ًا منظر للمجاور وفيه أنيق
معّرس لباٍغ فيه وما فأمسى وجامل وزرع نخٍل ذا كان وقد منفس
 .وحده وعيير وحده نسيج وفلن

ٍر قبل ذلك " فعل و ٍر قبل " أي جرى وما عي : يرادوجريه عي
 .السرعة

ٍة قبل أي العين : إنسان: العيروقيل  .لحظ

 .: غاربعائر وسهم

ّيار عائر وفرس  .وع

ًا العرب قالت وما : سائرةعائرة وقصيدة  .منه أعير بَّيت

 .عائرة وهّمة

 .: تعايبواالقوم وتعاير

ّير الله : إنويقال ّير ول يغ  .يع

 .: قايسهاوالموازين المكاييل وعاير

ٍد عيٍش لفي إنه ش ي ع ٍة رغا  .ضنك ومعيش

 .كالجلسة للحالة وهي راضية عيشًة فلن وعاش

ًاوالطُعام الزرع يسّمون الحجاز وأهل  .: عيش

 .ورياش معاش ولفلن

وهي سورة فيها الكيس من إزارها تحل ما معاٍش : إزاءقال
 .الخلق معاش والرض قاعد

من بَّلغة لهم كانت إذا لمتعيشون وإنهم سعة في الله وأعاشأه
:العيص وأصأل أصألهم من أي هاشأم عيص من هو ص ي ع العيش
 .الشجر خيار منبت
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ول الفروع بَّعّشاتا قريش في عيصك شأجراتا : فماجرير قال
ٍة عّز في أي أشأٍب عيص في وفلن ضواحي  .قومه من ومنع

وأبَّو والعيص العاص وأبَّو العاص فهم أمية بَّني من العياص وأّما
 .والعويص العيص

 .العنق : طويلةعيطُاء وناقة امرأة ط ي ع

 .السماء في استطُالت إذا عيطُاء : قارةالمستعار ومن

 .: منيفأعيط وقصر

ّية قال وقال رفيع المرتقى صأعب أعيط منيع عزنا ثقيف : نحنأم
البكر والمرابَّيع السحاب عيط فجر العين قبل من سرى : سارالعّجاج

 .السحاب من أشأرف ما أراد

ّيط ّد إذا وع  .العياط وهو بَّالّصريخ صأوته م

ّني صأفت إذا المياه لشّراب وإني ف ي ع ّدرتها إذا وإ لعيوف ك
 .تدعه ثم الماء : تشمعيوف وناقة

 .: زجرهاعيافًة الطُير وعاف

ّطُير في اليوم تعيف : وماالعشى قال : فلنوتقول الّروح ال
 .القيافة مدلجّي العيافه لهبّي

 .يمونه من له ليس فقير أي عائل يتيم : هذاتقول ل ي ع

 .وعيله شأقاء من وعوله بَّكاء في : فلنوتقول

ّيل " والخليع يعيل ول مقتصد عال : " ماالحديث وفي :المع
 .المسيب

ّيل  .بَّالفلة فرسه الرجل وع
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بَّه يقوم وإذا آجن بَّماء قلئصنا : نسقيالباهلي حجل وقال
 ". واليمة العيمة من بَّالله " أعوذ م ي ع تعيل الحسير

 .وأهله ماله ذهب إذا أيمان عيمان وفلن

 .أيامى ونساءهم عيامى رجالهم فتركوا بَّهم وأوقعوا

من أي العيمة من وأعطُاني العيمه من فأرواني : طرقتهوتقول
 .المال خيار

 .هذا عيمة : لكيقال

 .معتام شأيء وهو : اختارهواعتامه

ن ي ع العيم الحنظليون ولهاه العلى أربَّاب البيض : منكباهقال
ّيان عيون فلن  .ومعيان وع

يخدمك : لمنعين وأخو عين " وصأديق عين عبد " وهو
ًء ويصادقك  .ريا

ًا العين كعبد : ومولًىالجاحظ وأنشد ُيرضى لقاؤه أم غايبه وأما ف
ّنك ما : " بَّعينواستعجلته بَّعثته لن وتقول فظنون على تلو ل " أي أري

 .إليك أنظر فكأني شأيء

 .رأسك أي عيناك فيه الذي ولضربَّن

ٍء كل قبل " أي عائنة أدنى " ولقيته  .شأي

ًا كان إذا عيانًة القوم على وعان ًا عليهم عين ّين ًا وتع ّين عين لنا يتع
 .ويتجّسس يتبّصر أي

:قولهم ومنه ميزانك عين وأصألح ميل أي عين الميزان وفي
ًا استسلف أي عينًة واعتان الرجل تعين  .سلف

العين بَّيع لنها دريد ابَّن وعن زيادة لنها بَّنسيئة أي بَّعينة وبَّاعه
 .بَّالدين
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عند دراهم لنا تكن لم إن بَّالشرب لنا : فكيفمقبل ابَّن قال
ّي ّدان نقد ول الحانو أبَّرزه السيف كنصل أغار لنا ينبري أم نعتان أم أن

ّينت الغمد ّكته إذا بَّمساويه الرجل وع  .عينه وعلى وجهه في بَّ

ّين ًء فيها : صأّبقربَّتك وع ًلى تفّرى إذا الديم ولكن حتى ما بَّ
ّينا  .بَّعينك تراهم بَّحيث أي معاٌن منك والقوم الّصناعا غالب وتع

 .الحّي معان وهذا

 .نفسها وهي وصأيخدها الشمس عين عن ينكسر والبصر

ما بَّأرض طلع إذا بَّعينين أو بَّعيٍن الرض : نظرتاالمجاز ومن
 .استمكان بَّغير الماشأية ترعاه

رميناهم صأباح بَّني بَّلد أو بَّعين نمير بَّني بَّلد نظرتا : إذاقال
ّية وفتيان نهد أقّب بَّكّل  .والغارة القرى أي والّصباح العش

ّورالشجر وعين  .: ن

 .العيون تشبه صأغار ترابَّيع : فيهمعين وثوب

 .أشأرافهم من أي الناس أعيان من وهو

 .وأم لب هم : الذينالخوة وأعيان

 .أعيان : بَّنوالحرائر من الرجل وأولد

 .والخير النفع أي الماء عين وفيهم

المنجاة الخيفة من وعندهم فيهم الماء عين : أولئكالخطُل قال
ّول ّيا بَّالمر عّي ي ي ع والمتح لم إذا المر وأعياه وتعايا بَّه وتع

 .يضبطُه

ًا عليه ألقى إذا معاياة صأاحبه وعايا ً أو كلم يهتدي ل عمل
 .لوجهه
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 .المعاناه صأعبة فإنها المعاياه ومسائل : إياكوتقول

 .عياء وداء

 الغين كتاب 

 1 الغين كتاب  

 .: بَّائتغااب لحم ب ب غ

ًا : واردةوغاواب غاابَّة وإبَّل الشعر " رويد و صأاحبها وأغابها غاب
 ". يغب

ًا وأغاببته ًا : زرتهإغابابَّ  .غاب

ثناء من وسائر ثقة أخو ومأمول مغب : زورثور ابَّن حميد قال
 .الغب إبَّلهم وردتا إذا مغبون فلن وبَّنو مشهور الصدق

ّبت ًا : درتاالحلوبَّة وأغا ّب  .غا

 .الكباب مع وينقص الغاباب مع يزيد : الحبوتقول

 .غاب بَّعد إل إليها يوصأل ل : بَّعيدةأغاباب ومياه غاب وماء

بَّجهد المياه إن ربَّكم أمر في تسرفوا ل : يقولهرمة ابَّن قال
ّبب حاجة وسألته أغاباب الركب  .يبالغ لم إذا فيها فغ

عمر بَّن الله عبيد قال بَّقيتهم أي فلن بَّني غاابَّر هو ر ب غ
ومن مضى من قريش خير عمر ينميني الله عبيد : أناعنهما الله رضي

ًا غاابَّر : أنتوتقول غابر ًا غاابَّر وذكرك غاد ّبرقيل ومنه أبَّد الحيض : غا
ّبر ّبراته اللبن وغا  .: لبقاياهوغا

ّيت إذ : وأحمدتاقال واللواحق غابراتا لها صأرمًة بَّالمس نج
 .وغاابَّره دابَّره الله وقطُع تلحق
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ّية أي غابر الحوض في وغابر : إنكللرجل قولك ومنه ماء بَّق
ّية وهي الغبر وصأّماء الكبر لحدى فل منقع في مويهة قرب تسكن الح
 .تقرب

الغبر وصأّماء الدهر داهية البشر بَّين من منذر لها : أنتقال
: دارةفقيل دارتهم إليه وأضيفت الضبط لبني ماء سّمي وبَّتصغيره

 .غابير

ّية أي غابر بَّها وناقة  .لبن بَّق

ّبر بَّأصأباره الكرم واستوفى بَّأغاباره المجد : استصفىوتقول وتغ
 .غابرها : احتلبالناقة

الصغير نلتبيء : كناقالوا نميتم : كيفوكثروا نموا لقوم وقيل
ّبر ّية الصغير ماء أول نأخذ كنا أي الكبير ونتغ يريد الكبير ماء وبَّق

ّوجهما ًا نز ّوج التناسل على حرصأ :فقال له فقيل مسنة أعرابَّي وتز
ّبر لعلي ًا منها أتغ ّق ما ولد  .للسابَّق يضرب غاباره يخّط وما غاباره ُيش

ّبر  .: سبقهوجهه في وغا

فيرقصون فيطُّربَّون بَّاللحان الشعر يتناشأدون للذين ويقال
ّبرةورهجون ويرقصون  .: التغبيرولتطُريبهم : المغ

التغبير هذا وضعوا الزنادقة : أرىالله رحمه الشافعّي وعن
ّدوا ّبرة : سّمواوقيل القرآن وقراءة الله ذكر عن الناس ليص :مغ

: عبادكبَّعضهم وعن الغابَّرة في وترغايبهم الفانية في لتزهيدهم
ّبره  .المغفره علينا رّش المغ

يعني الرض ظهر على أي والغبيراء الغبراء ظهر على وجاء
ً ّلت وما " راجل ّلت ول الخضراء أظ ذّر أبَّي من لهجة أصأدق الغبراء أق

 .الغبراء بَّنو :للمحاويج " ويقال

أهل ول ينكرونني ل الغبراء بَّني : رأيتالعبد ابَّن طرفة قال
ّدد الطُراف هذاك :قيل عشيرة له تعرف ل رجل عن سئل وإذا المم

 .الناس أفناء من أي الغبراء بَّني ومن الرض أهل من هو
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على ذلك من وقمت الظهر غابيراء على فرجع حاجة وطلب
ًا أي الظهر غابيراء  .خائب

حديث أي وأغابر أدهم وأثران وغابراء دهماء وطأتان وهما
 .ودارس

 .ودرس ذهب قد : يريدونأغابر : عّزوقالوا

ّبل قال ّي المخ مقعد على فأصأبحوا الّضياع دار : فأنزلهمالسعد
العالم خمر فإنها والغبيراء " إياكم الحديث وفي أغابرا العّز موطن من

 .الذرة من الحبشة تتخذها السكركة " وهي

 .الغبيراء ونقله وشأرابَّه الغبراء فراشأه : فلنوتقول

من وهو الجرح غابر وقد ينتقض ليزال الذي وهو غاير جرح وبَّه
 .الغبر كالجرح وقلب الدبَّر كالظهر : عمٌلوتقول الغبور

يبلغ : لنوتقول الّسرب ظّل في الغبساء كالذئبة س ب غ
كلون والغبسة لخفائه سّمي للجدي علم وهو غابيس غابا ما دبَّيس
ّية خفَي أي غابَي بَّمعنى وغابا الرماد  .طائ

ش ب غ غابيس غابا ما المناع على كيس زبَّير أم بَّني : وفيقال
 .بَّقاياه وهي الليل أغاباش في ونحن الغبش في خرج

ّبشني عنها : خدعنيسلعتي عن وغابشني ّدعنيوتغ كما : تخ
 .العشوة أوطأني :يقال

ّبش وفلن  .ظلمة الظلم لن يظلمهم أي الناس يتغ

يوم ظلماتٌا : " الظلموسلم عليه الله صألى الرسول قول ومنه
 ". القيامة

ّطُلّب من العرف : طلبتقول ط ب غ الكلب أذناب كغبط ال
 .بَّالشاء يفعل كما سمنها ليتعرف جّسها وهو

ًا : اللهمالعرب وتقول ًا ل غابطُ  .هبطُ
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 .غابطُة حال في وهو ومغتبط مغبوط وفلن

 .فارتبط واستكرمت فاغاتبط : أكرمتوتقول

 .الرحل وهو الغبيط بَّالراكب ومال

 .الغبيط عليه : أدامالبعير على وأغابط

الغبيط عليه ضربَّت كأنها الحّمى عليه : أغابطُتالمجاز ومن
حّمى وأصأابَّته وارتحلته وامتطُته الحّمى : ركبتهتقول كما لتركبه
 .مغبطُة

 .مطُرها : دامالسماء وأغايطُت

ًا عليه كأن المنسج : مرتفعالكاثبة مغبط وفرس  .غابيطُ

 .وغابقوهم المنايا وصأبحوهم فأوبَّقوهم فلن بَّنو غازتهم ق ب غ

ًا كنت : إنالعرب وتقول ًا فشربَّت كاذبَّ ًا غابوق عدمت أي بَّارد
 .الماء تغتبق حتى اللبن

:اليمامة زرقاء وعن وغابقان صأبحان وهو فاغاتبق : غابقهيقال
 .إثمد من وغابوق صأبر من بَّصبوح أكحلهما كنت

 .وغابن غابن وقد غابن رأيه وفي غابن بَّيعه في ن ب غ

 .مبينه وضيعًة ووضع غابينه تجارته في : لحقتهوتقول

ًا بَّعضهم : غابنوتغابَّنوا غابن حتى : تقاعدله وتغابَّن  .بَّعض

 .ترزقه غاباوة فلن : فييقال و ب غ

 .أغابياء أكرهم والغانياء

أغابى فإنه الناس في وادخل يخفى ل أي فعلت ما علّي يغبى ول
 .أخفى أي لك
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 .: استأصألهشأعرك وغاّب

ّبأة فيها وحفر ّواة أي مغ ًة مغ ّطُاة وحفر  .مغ

ٍم غاتم قوم من أغاتم فلٌن  .وأغاتا

الخذ وهو الغتم من المنطُق في العجمة وهي غاتمة وفيه
كشعوب للمنية علم " وهو غانيم حياض " أورده المثل ومنه بَّالنفس

 .منصرف غاير

 .فيهم فهو وأداموه أكثروه أي الّرجز العجاج آل أغاتم : قدوقالوا

الكل من أكثر إذا الرجل اغاتم : منفتمّل الزيارة تغتم : لويقال
ّظة كرب من الغتم أخذه حتى  .الك

ّلة بَّين : بَّقيتوتقول  .أغانام ثلة كأنهم أغانام ث

 .رّث وسلحكم غاث حديثكم ث ث غ

 .غاثثٌة لقوٌم وإنكم

ّلم إذا كلمه في فلن وأغاّث  .فيه خير ل بَّما تك

 .يمتنع ل أي شأيء عليه يغّث ل وفلن

ًا وسمعت ّثتيقول هذيل من صأبي ّد فل مكة علينا : غا من لنا بَّ
 .الخروج

ًا يدع ما أي أحد عليه يغث : ماالحريص للمستجدي ويقال أحد
 .سأله إل

ّثت ثم بَّعيري وغاّث بَّاب من وهو السمن بَّبعض غاثاثته أزال أي غا
ّلد فّزع  .وج

من عقل فساد على أي خبيثة ونفس غاثيثة على : لبستهوتقول
ّدة وهي غاثيثتها الجراحة جمعت :قولهم ّثت وقد الم  .أغا
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ّثث : أناويقال العمل يعني أستسمن حتى وأستغثه عليه أنا ما أتغ
 .الكبير آخذ حتى الدون

 .والغثرة : الغثرلهم ويقال والغثراء والغثاء الغوغااء من فلن

رعاع النفر هؤلء : إنعنه تعالى الله رضي عثمان حديث وفي
 .غاثرة

لونها في لغثرة سميت هلكوا أي الّضبع وهي الغثراء وأكلتهم
 .غابرة في كدرة هي

 .جفاء وسعيه هباء وعمله غاثاء له ما فلن ي ث غ

ًة د د غ ّد ّدة " أغا  ". البعير كغ

ّد وقد وعدد حجم لها غادد كلمه : فيوتقول ّد فهو البعير أغا مغ
ّدفيقال ويستعار بَّه بَّعير كأنه الغضب من انتفخ إذا مغد فهو الرجل : أغا

ّدة  .غا

ًا أراك : ماليوتقول ًا مغد  .مسمغد

 .غادار ويا لغدر ويا غادر يا ر د غ

ًا صأارتا أي اللهاب واستغدرتا الذهاب : استغزرتاوتقول غازر
ًا بَّين ما : مهواةواللهب الذهاب سريعة شأديدة : مطُرةوالذهبة وغادر

 .الجبلين

ّدارة : سنةالمجاز ومن  .نباتها وقّل مطُرها كثر إذا غا

دوني أغادفت ف د غ القتال في ثبت إذا الغدر ثابَّت وفلن
 .أرسلته إذا سترها وأغادفت قناعها

 .بَّه فأحيط الشبكة عليه ألقيت إذا بَّالصيد وأغادف

ّد المؤمن قلب " إّن الحديث وفي ًا أشأ ّذنب من اضطُرابَّ يصيبه ال
 .بَّها : دخلبَّالمرأة " وأغادف بَّه يغدف حين العصفور من
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ًا بَّها أبَّوك : يبيتالجاحظ أنشد الثعلب الهّرة ساور كما مغدف
:: الغدافومنه وأظلم سدوله أرخى إذا الليل : أغادفالمجاز ومن

 .غاداف كأنه غاداف : شأعريقال وللّشعر السود للغراب

 .أمواجه : اعتكرتاالبحر وأغادف

 .وأغادف قناعه وأرخى وأسجف الليل أسدف حين : أتيتهوتقول

 .غاوادق سحاب فهمعت صأوادق بَّروق : لمعتتقول ق د غ

ّطُرماح قال ّيٌة حملت : فلال ًا موته بَّعد بَّصر سيب أّملن ول جنين
ًا غادق وقد : كثيروغادق غادق وماء الغوادق  .غادق

 .مخصب الماء : كثيرومغدق غادق ومكان

 .: واسعوغايداق وغايدق ومغدق غادق وعيش

 .العيش من غادق في وهم

 .غايدق وغايث وعام

 .الحدق وأقّرتا الغدق فأدّرتا السماء : ودقتوتقول

 .الوديقة حر في الغديقة كالعين ملن ولفن

 .الناعم وهو غادانّي وشأبابَّك غادافّي شأعرك إذ أتذكر ن د غ

بَّالغدواتا إليه أتردد و د غ البَّله الشباب غادانّي : بَّعدرؤبَّة قال
 .والعشايا بَّالغدايا وآتيه والعشياتا

 .يومين ابَّن أي غاداتين ابَّن وهو

ّدد لّما أكارعه موشأّي غاداتين : إبَّنمقبل ابَّن قال الرساغ بَّه تش
ّيًة إليه واركب وكناتها في والطُير أغاتدي وقد والزمع  .غاد

ّديك صأدح مع وغااديته  .بَّالقتال وغاادونا ال
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 .اذهب بَّمعنى عني واغاد

 .الغوادق الغوادي وسقتك وادقة غاادية ونشأتا

ّديني ل الطُعام وهذا وغاشيان غاديان عندنا وهو يعّشيني ول يغ
 .وعشيانة غاديانة وهي

أربَّد : قولالمجاز ومن يعاديه ثم ويرواحه يغاديه : فلنوتقول
ّدى أن لك : هللعامر أن قبل نهلكه أن : يريدبَّنا يتعّشى أن قبل بَّه تتغ
 .يهلكنا

ًا فجئته دعاني ذ ذ غ ّد  .مغ

ّذ وبَّت  .ترذ والسماء أغا

ّذقال عاري اللحم ضرب القوم من شأمردل كل الدلج بَّها : أغا
ًا ورأيت الشأاجع ّذ مهزوم ّذ وجرحه يغ ّذ : بَّهيقال يسيل أي يغ أي غاا

ًا أربَّعين " لتدعنها المدينة ذكر في الحديث وفي يرقأز ل جرح عام
ّذى الذئب أو الكلب يدخل حتى ّدي" يقال المسجد سواري على فيغ : غا
 .دفعة دفعة بَّه رمى إذا بَّبوله

ًا : سمعتالبيداء أبَّي وعن شأهادة تقبل : ليقول بَّالبادية شأيخ
ّدى شأهادة ول العذيوط شأهادة ول العبد  .المغ

 .غاذوان وتيس

َيالمجاز ومن ّذ  .الكرم بَّلبان فلن : غا

ّذى والنار  .بَّالحطُب تغ

ّذى خيره وفلن  .ويزيد ينمى أي يوم كّل يتغ

ّهاب وجه : عنقال ّذى و غاربَّه من فكّف ب ر غ شأيمه تغ
غارب عني واقطُع تنتحب الجهاد من الّسبيب خلف تتبعه والغضف

 .لسانه
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 .الّشباب غارب عليك أخاف وإني

مقدمها وهما العين غاربَّي : يريددالج غاربَّي في غاربَّيها وكأّن
 .ساٍق دلوي في ومؤخرها

 .تخرج حين الدموع وهي غاروبَّه وسالت

 .وظلمها ماءها أي البرق وميض أسنانها غاروب وكأّن

ًوى وقذفته  .بَّعيدة أي غاربٌَّة ن

 .المطُرح بَّعيدة أي غاربَّة عين لزرقاء وكانت

ٌو وهذا  .والفتح بَّالكسر مغرب شأا

 .: بَّعدوغاّرب : أبَّعده: غاّربَّهيقال

 .: غاّربَّتقالوا الصيد طلب في الكلب أمعنت وإذا

 .غاّرب أو شأّرق غاّرب هذا : ياللرجل ويقال

ٍر مغّربَّة من " وهل ٍد من جاء الذي " وهو خب  .بَّع

ّية من عندك : هلللرجل العرب وتقول :فيقول مغّربَّة أو خبر جل
 .خبر عندي ما أي ل عنك قصرتا

 .مكانسها في غاابَّت أي مغاربَّها في الوحش وغاّربَّت

 .والضافة الوصأف على غارٌب سهم وأصأابَّه

ًا عني واغارب  .صأاغار

 .المرمى أبَّعد أي فأغارب ورمى

 ". مغرب عنقاء بَّه : " طارتاويقال
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يعرب : فلنوتقول ونوادره الكلم بَّغرائب جاء إذا وتكلمفأغارب
هذه غاربَّت وقد كلمه وغارب غارابَّة كلمه وفي فيه ويغرب كلمه

:العرابَّّي وقول الغريب : مصنفومنه غاريبة فهي غامضت أي الكلمة
 .غاربَّاء الدب في ولكنكم بَّغريب هذا ليس

ونهي منه أكثرا إذا ضحكه في والرجل جريه في الفرس وأغارب
 .أقصاه وهو الّضحك في الستغراب عن

:المجاز ومن قومها غاير في لنها الغريبة كمرآة : وجهويقال
لكونها أربَّابَّها عند تقر ل لنها اليد رحى وهي الغريبة لنا استعيروا
 .متعاورة

ّدة ضيق في وقع إذا الغراب رجل فلن على وصأّر لون وهو وشأ
 .الّصرار من

بَّي فاطمأن ذكرتك صأّرتا علّي الغراب رجل : إذاالكميت قال
 .مخصبة الثمار كثيرة أي غارابَّها يطُير ل أرض وهذه الضمير

ّد حّراٍب : ولرهطالنابَّغة وقال ٌة وق غارابَّها ليس المجد في سور
 .يزول ل ثابَّت مجد هو أي بَّمطُار

 .الجهل غاراب عنك وازجر

أهل سيرة مراجع جمل مزار شأّط إن أنت : هلالنجم أبَّو قال
واقع وهو شأاب إذا غارابَّه وطار الجهل غاراب عنك وزاجر العقل

 .شأاّب أي الغراب

 .غاوارب ذو وبَّحر

 .غااربَّه على حبله وألقى

 .وغارثى غاراث وهم غارثى وهي غارثان وهو غارث بَّه ث ر غ

ّوعتهوغاّرثته  .: ج
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ًا بَّه نريد اللجام في نغّرثه : وبَّتناداود أبَّو قال ًا أو قنص ر غ غاوار
 .المغرد الحمام شأاقه د

.الغااريد مستملح وطائر

 2 الغين كتاب

الجيش وصأبحهم فرسك غاّرر وبَّم وتحّجل الغفرس تغّرَر ر ر غ
 .غاافلون أي غاارون وهم

المقمرة الليلة في يخرج " لنه مقمر ظبي من : " أغاّرويقال
 .السباع فتأكله النهار أنه يرى

 .غاّر على : أتاهالمر واغاتّره

أي تخدر الهوادج إل فزعة له تكن لم الحبة بَّين اغاتّره : إذاقال
 .تجلل

 .بَّه فبطُش غاّرة منه وأصأاب صأادفها حتى غاّرته يطُلب يزل ولم

 .عليه اجترأتا كيف أي بَّه غارك وما

 ". الكريم     بَّربَّك     غاّرك     ما " و

ًة أوطأك من أي منه غارك ومن  .فيه عشو

بَّه أجبك غاّرة على سألتني إن أي المر هذا من غاريرك وأنا
 .بَّحقيقته علمي لستحكام

إذا بَّنفسه غارر من غاّره على والهجوم والتغّره : إياكوتقول
ًة أخطُرها  .تغّر

 .: خطُرغارر على وهو

 .الغرر بَّيع عن ونهى
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غارر حبل لجمرة وأمسى الكبر عله وأمسى : تصابَّىالنمر وقال
 .محجل أغار : يومالمجاز ومن

قار بَّذي ويوم وقرقري والجفار هند ابَّن : كيومالرمة ذو قال
 .غاراء وهاجرة الحر : شأديدأغار ويوم محجل أغاّر

كنزو وتنزو كناسه أقصى الظبي يزير : ويومالرمة ذو قال
حّزانه استوقدتا إذا ترابَّه ضاحى الملح كلون أغاّر جنادبَّه المعلقاتا
في العين وجفن إليك حّرها ساميت غاّراء : وهاجرةوقال وسباسبه

 .خياره أي والعبيد والخيل : الجمالالمال وغاّرة سابَّح الماء

 .أبَّله : عيشيقال كما غارير وعيش

 .هريره وأقبل غاريره : أدبَّرللشيخ ويقال

من : خرجتوغاّررتا بَّالنباتا هّمت إذا الصبّي سّن وقّرحت
 .والغّرة القرحة

ّفاخاته وهي بَّغّراته السيل وأقبل  .ن

ًة أعرابَّّي ورضي : شأبههاالمخضة بَّنت الغراء : هيفقال امرأ
 .بَّالزبَّدة

دّرته " وسبقت وكساد نفاق أي وغارار دّرة : للسوقويقال
 ". مطُرك سيلك : " سبقكقولهم " غاراره

ًا إل عنده قعدتا وما غااّرتا ": وأصأله الصلة في غارار " ول غارار
ًا الناقة  .لبنها نقص إذا غارار

ًا إل النوم أذوق : ماومنه : للبخيلالكّف مغار وفلن  .غارار

 .الغرار وقع من عليه أهون الغرار : نقدوتقول

: غاّرزللرجل يقال ز ر غ تحت السّرة على الجلوس : إنوتقول
ًا غارزتا وقد تغرز حتى الحلب عن فيتركها ناقتك وهو غاارز وهي غاراز

 .الغرز من
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 .سنة في رأّسه غاارز وفلن

ًا إل السماك طلع وما يطُلع العزل وهو بَّرد في ذنبه غاارز
 .الول تشرين من خلت لخمس

في الكرم وابَّغ ومغارزه مغارسه في الخير : اطلبالمجاز ومن
 .ومراكزه معادنه

 .ركب إذا الركاب في رجله وغارز الرجل واغاترز

خبار عليها سّي عذافرة عنس على اغاترزتا : ثمبَّشر قال
 .مسيرك دنا إذا السير واغاترزتا والجدد الرض

ّله ول بَّه استمسك أي بَّغرزة يديك واشأدد  .تخ

 .: جوامدغاوارز وعيون

لهّن تجري ما غاوارز بَّأعين الغيارين أبَّصار : يراقبالطُرماح قال
حائطُه في : تقولالشجر غارس وهو الغراس وقت هذا س ر غ دموع

 .: غارٍسجمع الفسلن وهي كثيرة غاراس

ًا تغرس النخلة وهي غاريسة جمع عرائس كأنها وغارائس حديث
 .بَّالولد العهد الحديثة للصبية :كالوليدة

المصدر لفظ على يدك غارس ونحن يدك غارس : أناالمجاز ومن
ً كان كسرتا وإذا : ونحنفقلت والحمل كالذبَّح مفعول بَّمعنى فعل

 .يدك أغاراس

 .غاراسه ومكان رأسه مسقط : هذاوتقول

رقيقة جليدة وهو غارسه في وهو وبَّخت غارسه يوم فلن ويمن
 .المولود رأس على تكون

 .المحزم وهو : مغرضجمع المغارض منفّجة إبَّل ض ر غ

 .الرحل : حزاموالغرضة والغرض
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 .الغروض جائلة وإبَّل المغارض تنتأ حتى : يشربَّنقال

رعيل أو حوافل بَّقر كأنها الغروض جائلة : والعيسجرير قال
ّته الغرض فاته : إذاوتقول نعام : غارضتومنه الضجر وهو الغرض ف
َي لقائك إلى ّد  .وحننت اشأتقت معنى لتضمينه بَّالي وع

إلى بَّحجر وناقتي فإني يغرض لم يك : فمنالعرابَّي ابَّن أنشد
ول ينكف ول يغرض ول ينزف ل بَّحر وهذا غارضان الحمى أهل

 .يغضغض

ّكرة أنياب سّم تفرغاي : لالكلبَّّي الوليد أبَّو قال عرض في مذ
ًا ليس من وغاروره غاروضه على الثوب وطويت راس بَّه مرفوع

ّيق وريقها إغاريض ثغرها : كأنوتقول المريض بَّترشّأفه يشفى غاريض ر
ّق : ماالغاريض ّطُلع عنه ينش ّيق البيض الحبيباتا من ال : أولهالغيث ور
ّيوالغريض  .: الطُر

ًا : ماتافلن : اغاترضالمجاز ومن  .: اختضرنحو شأابَّ

ًا للضيف وغارضت ًا أطعمتهم أي غاريض أو بَّائت غاير طعام
ًا سقيتهم ًا لبن  .صأريف

ًا : أوردتهاإبَّلي وغاارضت  .بَّاكر

ًاتقول ف ر غ وهو الغريف أسد كأنه الغطُريف بَّالسيد : مرحب
 .الجمة

الرصأاف ساق - ف الغري وسط الغيل : كبرديةالعشى قال
 .المغارف بَّيض : قومالكناية ومن غاديرا إليها

ًا بَّأيديها الجري : تغرفومغارف غاوارف : خيلالمجاز ومن  .غارف

 .جّزهما إذا وناصأيته الفرس غارف وغاّرف

ّلبواوتقول  .وتغّرفوه وافوه ثم وتعّرفوه عنده ما : تطُ

 ". والحرق الغرق من بَّالله " أعوذ ق ر غ
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ّيها مغرورقة عيونهم : رأيتوتقول  .غارقه الدموع في وأناس

 .أياديك غاريق : أناالمجاز ومن

وهو وغايره القول في : الغاراقومنه النزع الرامي وأغارق
 .والطناب المبالغة

 .: ملهاالكأس وأغارق

المخاط فوقع ولدته عند تمّخطُه لم إذا المولود القابَّلة وغاّرقت
 .فقتله خياشأيمه في

ًا ليت : ألالعشى قال بَّالحلية اللجام وغاّرق القوابَّل غاّرقته قيس
 .مغّرق ولجام

 .مؤّرق ضيفه وجفن مغّرق سيفه جفن : فلنوتقول

 .ويغترقه الحزام يستغرق والبعير

 .الجنس : لستغراقول

 .: استغربمثل الضحك في واستغرق

 .: نضاهاالخيل الفرس واغاترق

ّد فل تشغلها أي العين تغترق وفلنة  .غايرها إلى تمت

شأّف كأنما لهية وهي الطُرف : تغترقالخطُيم ابَّن قيس قال
 .سبقه أي فرسه حلقة فرسي فاغاترق وتجارينا نزف وجهها

 .خصمته إذا حلقته فاغاترقت وخاصأمني

 .وشأارف دانى إذا كذا : غاارقنييقولون الحجاز أهل وسمعت

 .المنية وغاارقته

 .الوقفة وغاارقت
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 .مغارق ورمضان وجئت

 .بَّالدين : مثقلمغرم فلن م ر غ

 .بَّه : أولعبَّالمر وأغارم غارام وبَّه بَّفلنة مغرم وهو

 .ثقيل ومغرم غارٌم وعليه

وإن والكذب وإياك المغارم عليك جّر وإن بَّالصدق : عليكوتقول
 .الغانم إليك ساق

في الشيوخ من وهي الغرانيق مع النساء : قلوبتقول ق ن ر غ
ّبان هم نيق ذرى  .النعم الش

 .: غارنوقالواحد وغارانقتهم القوم غارانيق من : هويقال

 .غارانق عيٍش في وهو

 .عجب ل أي كذا من غارو ل و ر غ

َي َي بَّكذا وأغار  .بَّه أولع إذا بَّه وغاّر

ًا الماء غازر ر ز غ  .غازر

الله وأغازر غازير وعلم : ماٌلفقيل استعير ثم الناقة وغازرتا
 .مالك

ًا : لقيتوتقول ًا منه فلقيت فلن ًا شأيخ وراءه أن وعلمت مزير
ًا ًا حفظ  .غازير

 .وغازر خبث مما خير ونزر طاب : لماوتقول

اسمها وهو : غاابَّتيقال ول الشمس وهي الغزالة طلعت ل ز غ
ّد إلى  .الضحى وغازاغالتا الضحى غازالة : لقيتهيقال وانتفاخه النهار م
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غازالتا بَّالقوم يسوق فتى من هل دعوة سليمى : دعتقال
طلوع مع أي الغزالة مع وجئتك القوى رّث ول واٍن ل فقام الضحى

 .الشمس

مفاعل بَّمعنى فعيل غازيلها وهو وغازيل ومتغزل غازل وفلن
 .وكليم كحديث

: أنهوضلله مغزل ساق من أضّل الغزل صأاحب : إنوتقول
 .عار وهو الناس يكسو

من أضّل تعيبها فانبعثت بَّليلى : نسبناالهذلّي سهم بَّن إياس قال
 .سابَّاط حّجام يريد مغزل ساق أو الحّجام

 .القران منازلة من أهون الغزلن : مغازلةوتقول

 .الّربَّى رياض غاازلت إذا الصبا أنفاس من : أطيبالمجاز ومن

 .العيش من رغادا يغازل وفلن

ّي مّر و ز غ ّيهم فلن بَّني غاز على يعدون الذين وهم وعد
ًا فلن بَّنو تزل ولم أرجلهم ًا حجيج ًا أي غازي  .غازاة حّجاج

ًا : رأيتوتقول  .غاّزى غاز

 .الجيش المير أغازى وقد

 .ومغيبة مغزية وامرأة وغااب زوجها : غازاوأغاابَّت فلنة وأغازتا

 .بَّالمغازي منه أشأهر بَّالمخازي : هووتقول

السداد إل أغازو وما قصدته أي كذا بَّقولي : غازوتاالمجاز ومن
 .وإرادتي قصدي أي النصيحة إل غازوي وما أقول فيما

 .الضعيف اللئيم وهو أغاساس وقوم غاّس فلن س س غ

347



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

بَّمغمر ول غاّس ل فطُعنة يمت وإن منها ينج إن أرقه : فلمقال
الخساس من خسيس وفلن الغس ولد إل العس في يكرع : ماوتقول

 .الغساس من غاس

 .الفلق إلى الغسق : منيقولون ق س غ

يغسق الليل غاسق وقد الظلم يختلط حين الليل أول دخول وهو
ًا ًا غاسق  .وغاسوق

 .أغاسق على تميم وبَّنو

والرقا الهّم واشأتكيت غاسقا قد الليل هذا : إنقيس ابَّن قال
 .وأدجى الليل : دجا: ونحوهماجّساس وقال

 .الغسق في : دخلناوأغاسقنا بَّالخسوف : أظلمالقمر وغاسق

ّذنه يقول خيثم بَّن الربَّيع وكان أي أغاسق : أغاسقالغيم يوم لمؤ
ّذن ثم الغسق في ادخل  .بَّالظهر : أبَّردواكقول بَّالذان أغاسق أو أ

 .وثب إذا القاسق ومن وقب إذا الغاسق من بَّالله : أعوذوتقول

ودمعت أظلمت إذا غااسقة وعين العين : غاسقتالمجاز ومن
 .أسود جلودهم من يسيل ما وهو الغساق :ومنه

 .والغّساق الصديد تجّرع الفّساق بَّصدد إن : ألوتقول

من رأسها بَّه تغسل ما وهو وغاسلتها غاسلها أطيب ما ل س غ
ً وجدتا وما ذلك غاير أو خطُمّي أو الطُيب بَّأفاويه مطُّرى آس غاسول
ًء أي بَّمكاسبهم أي أيديهم بَّغسالتا المدينة هذه وبَّنوا بَّه أغاتسل ما

مغتسلك في وتستر الثياب يغسلن : حيثمغاسلهن إلى النساء وخرج
 .ومتغّسلك

ًا عنه يغسل لن بَّعار : تلطُخالمجاز ومن ما عنك يغسل ول أبَّد
 .كذا تفعل أن إل صأنعت

ّلصوا وما منه فرغاوا : ماالجمل يوم من رءوسهم غاّسلوا وما .تخ
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:وساذج : عريانتقول كما بَّمعسول ليس مغسول فلن وكلم
ّكت ل للذي ً والفقر النكت من غاسل كأنما قائله فيه ين من أو غاسل
 .ويطُمس يغسل أن حقه

ًا كان إذا غاسلة فلن وجه : علىقولهم ومنه عليه ملح ول حسن
ّده في ويقال  .حفلٌة وجهه : علىض

ًا : ضربَّهبَّالسوط وغاسله ًا ضربَّ سوط عليه : صأّبكقولك موجع
 .عذاب

 .لمرأته : ضروٌبغاسل ورجل

الفحل : غاسلومنه الغسل الهوج نحاه الوبَّيل : وقعالهذلّي قال
 .غاسلة فحل وهو بَّالضراب عليها : ألّحطروقته

ًا نصحت ما ش ش غ  .واغاتشني استغشني إل أحد

أمين غاير بَّالغيب ومؤتمن ناصأح لك تغتشه من رّب : ألقال
نصح يغتّش السى من ناحل نؤٍي عرفان من : فظلالنجم أبَّو وقال

قوم إل هم : ماوتقول وغاّشاشأة غاششة قوم من غااش ورجل القائل
 .رشّأاشأه بَّالخيانة أيديهم غاّشاشأه

 .مرشأوش وأسفله يابَّس أعله مغشوش فلن وطعام

ًا إل لقيته وما ّد على وكنت غاشاش وعلى غاشاشأ وهو غاشاش ح
 .العجلة

 .له : مبادرينللصبح مغاشّأين وجاؤا

ًا ول كل فيها القوم نزول : يكونقال ً يدنون ول غاشاشأ إلى رحل
قدر ما وأخذ بَّعسفه خبطُهم إذا غاشوم وهو الرعية الوالي غاشم رحل
 .الرءوس ويهشم النفوس يغشم : سلطُانوتقول عليه

 .غاشوم : حربالمجاز ومن

 .غاشمشم وسيل
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 .عليه قدر من : سألالناس وغاشم

 .تمييز غاير من عليه قدر ما : احتطُبالحاطب وغاشم

ّهز : وقلتقال ً الناس فاغاشم تج الشجراء يغشم كما سائل
بَّه ونزلت لمتها أي الحّمى غاشية عنه انجلت ي ش غ حاطب بَّالليل
 .غاشٌي وأصأابَّه عليه وغاشَي الموتا غاشية

في يرغاشٍي سماد كأنها السواد وأغاباش : وردتاالرمة ذو قال
 .الحق يقبل فما غاشاوة قلبه وعلى النواظر العيون

 .ترى ول تسمع ل كي ثوبَّك واستغش

 .فلن غااشأية وكثرتا

ًا العفاة : يغشاهمغشّي وهو فيقول مغشي : فلنوتقول كثير
ّد  .عليه : زدالرا

ّنعهمثل السوط وغاّشاه  .: ق

لم من بَّالغاشأية الله : رمىوتقول الداهية وهي غااشأية وغاشيته
 .بَّالغاشأيه يرم

 .عقله على غاصب

 .مقهورة : جومعتنفسها فلنة واغاتصبت

علينا الرض وأغاص ومغتص بَّأهله غااص المسجد ص ص غ
 .بَّنا فغّصت

ّياتا بَّالقنا قحطُان الرض عليك : أغاصتالطُرماح قال وبَّالهندوان
 .: أضجرهبَّريقه وأغاصه الجرد والقرح

من وهو فيصد بَّريقه الشقاق أخا أغاص : ولقدالخطُل قال
فروع من وفوع سرحتك غاصون من غاصن أنا ن ص غ سؤوم الحفاظ
 .دوحتك
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ًا كان إذا لفلن : غاضبتقالوا ب ض غ كان إذا بَّه وغاضبت حي
ًا  .ميت

بَّني تعلموا والدهر اليام تعقب : فإنالصمة ابَّن لدريد وأنشدوا
ّنا قارٍب لي تغضب كنت قد بَّأن أتاني : وقدوللشماخ بَّمعبد غاضاب أ
من أي عليهم المغضوب من : فلنوتقول إبَّراق غاير حق منك ووقعة
 .اليهود

ًا : يغضبالنجم أبَّي : قولالمجاز ومن كغضب اللجام على أحيان
فلن بَّنو ر ض غ عوج قوائم له : غاضبتوقوله الضرام على النار

وقد ونضرته طيبه وهو عيش غاضارة في كانوا إذا ومغاضير مغضورون
ّيبة طينة في أي غاضراء في بَّئره وأنبط الله غاضرهم الله وأبَّاد حّرة ط

:وتقول تفّرعوا منها التي وشأجرتهم طينتهم أي وخضراءهم غاضراءهم
ّبَّا  .غاضراءهم الله أبَّاد ضراءهم إلّي د

 .منه ": اخفض صأوتك من " اغاضض ض ض غ

 .غاضيٌض وطرٌف طرفك وغاّض

 .غاربَّه من لتنقص وطأمنه صأوبَّه أي فرسك لجام من وغاّض

ّيتك علّي احبس أي ساعًة لي واغاضض  .علّي وقف مطُ

ّي قال مهتجرين ارتحل ثم ساعة ركابَّكما علّي احبسا : أيالجعد
ّين : ذليلغاضيض وفلن تفعل فل غاضاضة هذا في وعليك الغضاضة بَّ

 .وعيب نقص أي غاضاضة كذا من ولحقته

وأنا حينه من بَّي تمّرس غاضاضة عليه عريض : وأحمققال
ّق ترو فلم عطُش بَّعد البَّل شأربَّت وإذا الرقم ّي ح : صأدرتاقيل الر

 .غاضاضة وبَّها

 .غاّض : شأبابالمجاز ومن

ّبت : جاريةقال ًا شأ ًا شأبابَّ ًا إل التقبيل تحسن ل غاض وامرأة غاض
 .: بَّّضةغاّضة
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ّين : ناعمأغاضف عيش ف ض غ وهو الذن في الغضف من ل
 .السترخاء

ّطُفوا عليه وتغّضفوا  .تع

ّية وتغّضفت ّوتاالح  .: تل

 .شأظف ول بَّؤس ل أغاضف عيٍش في : نحنوتقول

ّدن الوعيد في يقال ن ض غ  ". غاضنك " لم

ّنتلبَّسها على الدرع وتغضنت لنا فخابَّز أنت : أنازلقال : تث
 .عليه

ّدرع غاضون وتحت ّية ليث ال  .خف

 .بَّجبهته وجهي وصأّك جبهته في كان إذا غاضون ذو ورجل

 .العينين بَّمكاسرة : غاازلهاالمرأة وغااض

 .الغضا نار جنبيه وبَّين أغاضى ربَّما : الكريمتقول ي ض غ

 .الليل علينا أغاضى وقد : مظلممغٍض وليل

ّطُه الماء في غاطُسه س ط غ في يتغاطسان وهما ومقله وغا
ّطان الماء  .ويتماقلن ويتغا

ّيفتهوتقول بَّحر في وغاطُسني كرمه غامر في فغمسني : تض
 .أنعمه

ًا أتيته ش ط غ ًا غابش الليل أغاطُش وقد الّسدف وهو وغاطُش
 ". ليلها     وأغاطُش " الله وأغاطُشه

ّيةغاطُشى وفلة  .المسالك : عم
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ّيادها صأوتا يؤنسني الفل غاطُشى بَّالليل : ويهماءالعشى قال ف
ط ط غ المرّجع الحديث أحناء البخل مع تعي ول إليها شأكوانا تغاطش

 .نخيره وهو غاطُيطُه سمع حتى نام

 .المذبَّوح وغاّط

والناقة هدير فهو فيها يكن لم فإن شأقشقته في البعير وغاّط
 .لها شأقشقة ل لنه تغط ول تهدر

كغطُيط وغاطُيط المزنوق المهر كنحيط نحيط وله : أقبلوتقول
 .المخنوق البكر

ّد البكر غاطُيط : يغطالقيس امرؤ قال والمرء ليقتلني خناقه شأ
ّطُول وهو وغاطٌُف وطٌف أشأفاره في ف ط غ بَّقتال ليس حتى ال
 .ينثني

من الشمس تكون : حينالضحى غايطُل في جاء ل ط غ
 .مغربَّها من كهيئتها مشرقها

غايطُل في دوران ذا : وجاوزنالخزاعّي عمر بَّن يوسف أبَّو قال
النعاس غاياطل وركبته إصأبعا زاد ما الظل مثل الظل وذو الضحى

 .غاوالبه وهي

 .المترادفة : نعمهاالدنيا غاياطل : وأبَّطُرتهمقال

ًا ينسيك ل : أجدكشأجرة أبَّو قال مرجحّن دنيا غاياطل وأهله نجد
 .ظلماته وهي الليل غاياطل واعتكرتا نعيمها

 .كالغياطل قساطل في الياطل لّحق بَّلق على : جاؤاوتقول

ما أو الغطُم البحر بَّه : مالتقول الماء : كثيرغاطُم بَّحر م ط غ
 .أطم البحر من هو

ّطُيت ي ط غ غاطُاء ول وطاء ومالي جناحك بَّفضل الدهر من تغ
 .العطُية مثل وجدوا فما أغاطُية لعيوبَّهم الناس وطلب معروفك إل
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ًا " اللهم ر ف غ ذنب يغفرون ل أي غافيرة فيهم " وليست غافر
ٍد  .أح

جمال تمشي كما فامشوا غافيره فيهم ليست قوم : ياقال
من يمتارون وكانوا الحيرة جمال مشي حربَّهم إلى فامشوا أي الحيره
 .الحيرة

 .للذنوب مغتفر وهو

 .وأستر أحمل أي للوسخ أغافر فإنه بَّالّسواد ثوبَّك واصأبغ

ًا وجاؤا ًا جّم  .غافير

 .الغفير والجّم والنفير العير ومعه

ولد وهما الغفر مطُلع من : بَّلالغفر معقل من أبَّعد : ذاكوتقول
ّية  .الرو

 .القمر منازل من ومنزل

ّي قوله صأدق : فلنوتقول ّي وعده وزند غافار  .غافار

فلقت غافلتها لها تغفر فلم : أضاعتزهير : قولالمجاز ومن
ًا  .فأكلته ولدها عن غافلتها السباع تغفر لم أي معهد آخر عند بَّيان

ٍة على : فاجأهالمر غاافصه ص ف غ  .مغافصًة وأخذه منه غاّر

 .الدهر غاوافص الله ووقاك

ّفًة أصأاب ف ف غ  .البلغة وهي العيش من غا

ّفٌة طبٍع إلى يدني طمٍع في خير : لقال العيش قوام من وغا
ّفة والفأرة تكفيني ّنور وهو الخيطُل غا  .الّس

ّفت  .تشبع ولم بَّه تتبلغ ما رعت إذا الربَّيع من الخيل واغات
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ّفت ما إذا وكنا ّفةص الخيل اغات ّلب التراتا طلّب تجّرد غا يطُ
ّفة امتنع لمن طوبَّى :وتقول ّفة واقتنع بَّالع  .بَّالغ

ّدّرة خفقة ق ف غ  .غافقاتا بَّالسوط وغافقه خفقاتا بَّال

ّفق : رأيتهوتقول ّوق كما الصبوح يتغ أي اللقوح الفصيل يتف
 .ساعًة بَّعد ساعًة يشربَّه

 .العيش غافلتا مضت ل ف غ

ً : جعلهذكره عن قلبه الله وأغافل  .عنه غاافل

ّدعتهكذا عن وتغفلته ٍة على عنه : تخ  .منه غافل

ّفلته  .غاافل وهو فيها : حنثتهيمينه وتغ

ّبذاولبعضهم ّفلت ليلٌة : ح وفلة يديه من فانتزعتها زمني عنها تغ
 .الرض أغافال في وساروا بَّها علم : لغافٌل

 .عليها سماتا : لأغافال ونعم

 .التجارب تسمه لم : لمنغافل ولفن

 .وغايرها العواشأر عن : جردغافل ومصحف

 .واضعه يسّم : لمغافل وكتاب

" أغافالها شأّرها القصائد إن للعدي القصائد أسم امرؤ : إنيقال
 ". الفجر إغافاءة من ألذ

 .البلد على وتغالبوا مغالبة أي غالٌب بَّينهما ب ل غ

أحدكم وأيغلب عليه مغلوب وهو منه : أخذتهالشيء على وغالبته
ًا الناس يصاحب أن  .أيعجز بَّمعنى معروف

 .: أفنكرههنفسه على أفنغلبه أبَّى وقد حّر رجل وهو
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ّلب وشأاعر ًا : غالبمغ ّلب أو كثير  .ومدح ذم فهو غا

يغلبك ولم ضعيف كعاجز عليك يفخر لم : فإنكالقيس امرؤ قال
 .غالباء وعّزة غالباء : هضبةالمجاز ومن مغلب مثل

ًا " وحدائق العشب واغالولب  ". غالب

 .الحساب في وغالت الكتاب في غالط : فلنتقول تا ل غ

ّلس س ل غ  .بَّالّصلة غا

 .غالسوا ثم عّرسوا وتقول

ّلس وادي في " ووقعوا  .الداهية " وهي تغ

 .والمغالطُة والمكابَّرة إياك

 .التخاليط عن بَّك وأربَّأ الغااليط عن وأنهاك

وهي الغالوطاتا عن وسلم عليه الله صألى الله رسول ونهى
 .بَّها يغالط التي المسائل

 .الزرع استغلظ ظ ل غ

 .ذراعه مستغلظ في وطعنه

ًا لغالظ إنا ًا منه : أخذالمجاز ومن البَّل من أكباد ًا ميثاق غاليظ
 .غالظة فلن وفي خصمه على وغالظ غاليظة نكاياتا فيهم ونكى

القول في له وأغالظ طباعهم أغالظ " وما غالظًة     فيكم     وليجدوا "
وتعارضني وتغالظني تغالطُني ومالك اليمان بَّأغالظ له وحلف

 .وتغايظني

 .غالفه من السيف له جّرد لخلفه تجّرد من السلطُان ف ل غ

 .غالف : لهمغلوف ورحل
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سراتها يوم كّل أكسو : فمازلتناقة يصف الرمة ذو قال
قلوبَّنا     وقالوا " يعي : لأغالف وقلب قاتر الميس من مغلوف خصاصأة

 .الخلف إل معها ليس الغلف القلوب : هكذا" وتقول غالٌف

ّلف  .الغلف من بَّها : غاّشاهابَّالغالية لحيته وغا

ّية : أنهادريد ابَّن وعن  .وغاللها غالّها والصواب عام

ّلف ّلل وتغ ّلى وتغ  .نفسه من ذلك : ولّيوتغ

مخافي في العبير أدخلن أي روادعا العبير تغللن : حورجرير قال
 .الطُيب معاهد من وغايرها البَّاط مثل أبَّدانهن

ٌق وبَّاب فتح بَّاب ق ل غ  .غال

على يقدر لم إذا المرتهن يد في الرهن : غالقالمجاز ومن
 .فلنة يد في فؤاده وغالق افتكاكه

ّدته في فنشب فلن واحتد ّدتا إذا وغالق ح تنشرح فلم بَّه اشأت
 .عنه

 .والقلق والضجر والغلق وإياك

.ظهره غالق وقد الدبَّر لكثرة يبرأ لم إذا الظهر لغلق بَّعيرك وإن

: "ومنه وأكره ضيق إذا وأغالق عليه وأغالق الكلم عليه واستغلق
َا : إنيقولون العاريب " وكانت إغالق في طلق ل خبثى لقنة قريش

ٌق فتٌح لها ٌع أي وغال  .ويغلقونها المور بَّها يفتحون خد

 .غالق وحرام طلق : حللويقال

ًا فلن وكان ًا للخير مفتاح :والغلق والغلق والمغلق للشر مغلق
 .بَّالمفتاح ويفتح الباب بَّه يغلق ما

:وتقول شأاء ما بَّه يصنع أسلم إذا الولّي يد في القاتل وأغالق
أرض ريع من يحصل ما كل وهو ضيعته غالة وفت ل ل غ الوالي أمر
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ّلة وضيعة ذلك نحو أو غالم أجرة أو كرائها أو ّلت وقد مغ أريضة وله أغا
ّلها يستغلها  .ويغت

 ". إسلل ول إغالل " ل

 .غالول الولة وهدايا

 .وأغاّل المغنم من : غاّليقال

وهو الغّل من يغّل ل المؤمن وقلب تغل ل المؤمن : يدوتقول
 .الكامن أي المنغّل الحقد

ّلًة كبده في الله : جعلوتقول ً صأدره وفي غا ً ماله وفي غال غالول
ً رقبته وفي  .غال

 .غاليل كبده وفي عليل جسده وفلن

تحت يلبس شأعار وهي غالئل في وبَّرزن غاللة في فلنة وبَّرزتا
 .الغلئل في يبرزن ل للحلئل : قولواوتقول خاصّأة للبدن الثوب

 .يندمل ل وجرح قمل غاّل السوء وامرأة

ٌد وبَّي  .الحشا في تغلغل وج

ًا وأبَّلغ وغالغلت بَّعيد بَّلد من الواردة الرسالة وهي مغلغلة فلن
 .رسالة إليه

ل غ وفعال بَّنائل ولثنيّن مدحًة كريم إلى : لغالغلّنالخطُل قال
يلطُخ وسلم عليه الله صألى الله رسول وكان وأغايلمتي غالمتي هم م

ّطُلب عبد بَّني أغايلمة أفخاذنا  .الم

 .الغلمة شأديد وهو هياجه : غاالبمغتلم وبَّعير

 .البحر أمواج : اغاتلمتالمجاز ومن

 .ملتطُم وموجه مغتلم لجة : بَّحٌروتقول
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اغاتلمت وإذا شأرابَّهما اشأتد إذا مغتلمة وخابَّية مغتلم وسقاء
 .بَّالماء متونها فاقصعوا الشأربَّة هذه عليكم

والفرسخ غالواتا وبَّثلث وبَّغلوتين سهم بَّغلوة مني هو و ل غ
 .غالوة وعشرون : خمسالتام

بَّالمغالي وترامينا بَّالسهام وتغالينا بَّه وغاالى بَّسهمه غال وقد
 .بَّالمغالي الرمي إل المعالي من عنده : ماوتقول مغلة :جمع

ّفض  .شأبابَّه غالواء في ذلك وفعل غالوائك من وخ

أجّب ل : أناوتقول غالوائها على ومضت للداتها تلتفت : لمقال
 .الرمي في والغلء السعر في والغلء الدين في الغلو

 .وبَّه وغااله وبَّه السعر وأغالى

وفّض قدحت جونة أو عاتق أدكن بَّكل السباء : أغاليلبيد قال
ًأ للضياف اللحم : نغالىوقال ختامها وقال القدور نضج إذا ونرخصه نب

 .وأتغاله الثمن بَّهذا أستغليه : وأناحسان بَّن الرحمن عبد

 .ويتغالين يغتلين والدواّب مسيرها في تغلو : الدابَّةالمجاز ومن

بَّين ما مسافة تغتلى المراقيل العيس : وإتعابَّيالعشى قال
الضحى رونق في بَّالحّي : فألحقناالّرمة ذو وقال فصرخدا النجير
 .: ارتفعالنبت وتغالى ونسيلها سدوها المهاري تغالى

 .تحّسر إذا واللحم الناقة عن الوبَّر وتغلى

ّطُعت وتحّسرتا لحمها تغالى : فإذالبيد قال الكلل بَّعد وتق
 .طالت إذا عظم بَّها وغال خدامها

ضناك الحشا مهضومة كل في همتي : وإذالوليد بَّن إياس قال
 .ومغمد مغمود سيف د م غ ناهد وهي بَّها عظم غال

 .الظهر بَّه ليقي الرحل تحت : جعلهالحلس : أغامدالمجاز ومن
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يغّمد وأغامادها حلوٍس وحل وأحقابَّه سقاء : ووضعالعشى قال
ًا العداء تحت فيجعلهم كالسد كلكله عليهم يلقى أي مردسا حوز
إذا فتغّمده ثوب يديه وبَّين عليه ودخل : سترهبَّرحمته الله وتغّمده

ّطُيه تحته جعله  .العيون عن ليغ

ًا العين جري كان : إذامقبل ابَّن وقال جري تغمد وديمة جود
كأنه الحديد من القباء : صأديءالنجم أبَّو وقال وإبَّله الوعث في العين
 .: ملهالمكيال وتغمد هناء عصيم تغّمده جمٌل

ٌد وركٌي ّطُى : ماؤهغاام ٍد : ركّيوعكسه بَّالتراب مغ من وهو مب
 .راضية : عيشةبَّاب

ًا لنفسه وجعله فيه  دخل:الليل واغاتمد  .غامد

ً : سقاهاإبَّله غاّمر ر م غ  .فتغّمرتا الماء من قليل

 .الصغير القدح وهو الغمر : منتغمر شأرب إذا وفلن

ول بَّالغمر العّس من : اكتفوتقول الغمر شأربَّه : ويروىقال
 .الغمر منديل وجهك تجعل

 .غامرة اللحم من ويدي

 .ومغمر غامر وفلن

 .وغارارة غامارة وفيه أغامار وهم مجّرٍب غاير

 .زحمتهم في أي الناس غامار في ودخلت

 .غامر قلبه وفي

 .فيه : اغاتمسالماء في واغاتمر

 .: بَّحرقيل كما غامر : فرسالمجاز ومن

ّي : غامرالعجاج قال ًا الجار ًا مسح  .البديهة غامر وفلن ممعج
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صأادق البديهة غامر وغاّمه الّرهان في الفرزدق : طاحجرير قال
 .نفسه يريد المضمار

أي النامل سبط غادا إذا - ل بَّالنوا البديهة غامر الطُرماح وقال
 .الرداء غامر ورجل واسع أي غامٌر وثوٌب الواسع بَّالنوال يفاجيء

 .الظلمة شأديد أي غامٌر وليل

وهو الستر غاداف الرواقين داجي غامر بَّهيم أثناء : يجتبنقال
 .الفتنة غامرة في يضرب

 .وغامراته الموتا سكراتا في وهو

 .المور غامار في بَّنفسه : يرميومغمر مغامر وفلن

ّنسب مغمور وفلن  .ال

ًا وغامر  .بَّفضله : علهفلن

 .قوامه بَّطُول الجماجم غامر وقد ورأيته

ًا أغامرهم وهو ً أوسعهم أي يد  .فضل

وتدريج بَّترتيب والمجيء الذهاب تعلم : الحمامةالجاحظ وقال
ٍة بَّها يغمر ول وتنزيل ٍة بَّمّر :بَّنفسه غامر من بَّها يخاطر ل أي واحد

 .الغمرة في بَّها رمى

 .وجهها وغامرتا

ّلت ًا شأربَّت إذا أغاارها افبل وبَّ ً شأربَّ لها كأن : غامرجمع وهو قليل
ًا ّلتها قد أغامار  .بَّ

ّلت ما إذا : حتىالعّجاج قال ًا الغامار بَّ غ الصأرارا تقصع ولما ري
 .: عّضهالثقاف غامزه ز م

 .: غابطُهالكبش وغامز
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 .بَّاليد عصرها وهو للعضاء الغمز : حسنةغاّمازة جارية وله

مغامز فلٍن وفي معاٌب أي غاميزة ول مغمز فيه : ماالمجاز ومن
 .جّمة

 .مغموز ورجل : طعنفيه وغامر

 .عقله في فاغاتمزتها كلمًة منه وسمعت

 .لجله يستضعف ما فيه وجدتا أي فيه وأغامزتا

أغامزن إذا منها يلق النساء يطُع : ومنسعد بَّني من رجل قال
 .مطُمع أي مغمز هذا في وما القورينا فيه

م غ مغمز من الخنانيص في فهل فأفنيتها الدجاج : أكلتقال
 .واغاتمس فانغمس الماء في غامسه س

 .ثغرته في السنان وغامس

 .الخل في اللقمة وغامس

ًا المرأة واختضبت غاير من الحناء في يدها غامست إذا غامس
 .نقش

ًا : غاابالنجم وغامس  .غاموس

ّي سليمان بَّن الله عبد قال حتى الليل سريت : ولقدالغامد
:مغامس : شأجاعالمجاز ومن لغموس دنت وقد النجوم أخرى أشأرقت

 .مغامر

أي غاموس أمر في ووقعوا منغمس الموتا غامار في وفارس
ّدتهاالغموس : اليمينومنه البلء في غامسهم شأديد  .: لش

السنان يغمس لنه طاعنها بَّصفة وصأفت : نافذةغاموس وطعنة
 .ينفذ حتى
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ّفست أنفذته : ثمزبَّيد أبَّو قال أخدود ضربَّة أو بَّغموس عنه ون
ّق التي وهي ًا اللحم تش  .شأق

ًا بَّعضهم يغمص الناس وجدتا ص م غ  .ويغتمص بَّعض

 .غاميرة أي غاميصة فلن في وما

ًا أغامص أن الله ومعاذ  .مسلم

 .لحد غامصة فّي وما

 .واحتقرته اقتحمته إذا عينه فغمصته ورآه

 .ودينه حسبه في عليه مغموص وفلن

 .الشأياء ونقص الخلق الله غامص أخاه آدم ابَّن قتل ولما

 .وعمص رمص عينه وفي

الشعريين بَّين وقع ما الخلصاء من الخوين بَّين يقع : قدوتقول
 .والغميصاء العبور

 .غاامض : أمروالمعتاص الخفّي للمر يقال ض م غ

 .واضح : غايرغاامض وكلم

 .غاوامض فيها مسئلة وهذه

 .: مطُمئنوغامض غاامض ومكان

 .الفلة غاموض وسلكوا

ًا الرض في وغامض  .وعاب ذهب إذا غاموض

.الشارع عن تنّحت التي وهي بَّشارعة : ليستغاامضة فلن ودار

 .مشهور غاير : مغمورغاامض وحسب
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ًا الساق في غامض وقد : غااّصغاامض وخلخال  .غاموض

 .غامضًة اللحم في فغمض بَّالسيف وضربَّته

 .وغاّمضه الميت وأغامض

ًا ذقت وما البارحة أغامضت وما ًا غامض  .وغاماض

عينيها مغّمضًة الذائد على فحملت ذيدتا إذا الناقة وغاّمضت
 .وردتا حتى

حد وغامض ترسل لم إن التغميض : يرسلهاالنجم أبَّو قال
ّققه :السيف  .ر

وهو يمت فيه ما بَّعض وعن صأديقه عن عينه يغمض ل ومن
أغامضت كأنما فيها يظهروا لم إذا القوم على المفازة وأغامضت عاتب
 .أجفانها عليهم

عليه أغامضت الل هزة فهيا الشخص : إذاالرمة ذو قال
غاير من عفوا أي اغاتماض على كذا وأتاني هجولها المغّضي كأغاماض

ّلف  .له تك

ًا اغاتماض على يأتيني : والشعرالنجم أبَّو قال ًا كره وعلى وطوع
 .حاجتي منه فآخذ أعترضه أي اعتراض

ًا النظر في أغامضت : لقدسديد بَّرأي جاء لمن ويقال  .إغاماض

ثمنه من لي ُحّط أو لرداءته فيه زدني أي بَّعته فميا لي وأغامض
 ". فيه     تغمضوا     أن     إل "

عن وغاّمض التمريض بَّعض أخيك إحسان في تمّرض : لوتقول
 .التغميض كّل إساءته

 .يشكرها ولم : احتقرهاالنعمة غامط ط م غ

 .ظلوم أي هموط غاموط وهو ويهمطُهم الناس يغمط وفلن
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شأانئه على صأّب يغمطُها فلم نعمة إليه الله أزّل : منوتقول
 .يمطُها لم ثم محنًة

.غايط غايره إلى وصأل وإن غامط خير إليه وصأل إن : فلنوتقول

بَّه شأيعت ما وخير الغمط اليادي بَّه استقبلت ما : شأّروتقول
 .البسط

 .وبَّئة النداء : كثيرةغامقة أرض

الجابَّية وإّن غامقه أرض الردّن : إنعنه الله رضي عمر وعن
 .نزهه أرض

 .فمرضنا البحر غامق وأصأابَّنا

 .النداء كثرة من رائحته : خّمتالزرع وغامق

 .: لثقةغامقة وليلة يومنا وغامق

في ترك ثم والملح بَّالخّل مّس الذي وهو ومغّمق مغموق وبَّسر
 .يلين حتى الشمس في جّرة

 .محّمق كّل إل المغّمق إلى الرطب يترك : لوتقول

وأديم صأوفه عنه ليفسخ غامة في : جعلهالديم غامل ل م غ
ً غامل وقد وغامل ومنغمل مغمول  .غامل

غاّم إذا شأيء وكل اللحم وكذلك العصاب : أفسدهالجرح وعمل
 .فحّم

 .غامل هو إنما بَّعمل هو : ماوتقول

 .غاملته : فقدغاممته شأيء وكل

 .ليلتين غاّم : الذيالمغمول والبسر

 .ليعرق الثياب عليه : تركتالرجل وغامل
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ٍممغمول : يومالمجاز ومن يكن لم العرب أيام من : ليو
ًا  .مذكور

ّد إذا لكم يكن لم يوٌم عّمان : وبَّجلهتيوجرة أبَّو قال العلى ع
وهي الصماء الداهية ويكفي الغّماء يكشف : مثلكتقول م م غ مغمول

غام من هللها طامس غاّمى ليلة وإنه تغّم التي الشدائد من الشديدة
ّطُاه إذا الشيء  .غا

 .أغام ورجل غاماء وجبهة

 .الغمم أقبح وما

 .الغمم ويكرهون النزع يحبون وهم

ليس والوجه القفا أغاّم بَّيننا الدهر فّرق إن تنكحي : فلقال
ّنزع الفقر كان : إذاالمرأة وتقول بَّأنزعا الفقر اجتمع وإذا الجزع قّل وال

 .الغمم تضاعفت والغمم

 .البرد وهو الغمام حّب مثل عن وتفتر

 .فيه فرجة : لأغاّم : سحابالمجاز ومن

ّدلء ترع رعده هزيم كله سرب ربَّابَّه : أغاموجزة أبَّو قال ال
:يقرب ل حًمى جعلها إذا كذا وادي غامامة فلن : أحمىويقولون
 .العشب من ينبته ما يريدون

قمر ول شأمس فيهما ير لم إذا وليلتنا يومنا أغامَي لقد ي م غ
ٌة وليلة مغًمى ويوم  .مغما

:ومنه عليكم : غاّم" وروي عليكم أغامَي " فإن الحديث وفي
 .الرجل على أغامي

ّقفمغّمى وبَّيت : سقفتهالبيت وغاميت :وغاماه وغاماؤه : مس
ّد سقفهه غانجة امرأة ج ن غ : بَّيتوتقول والقصر وبَّالفتح والكسر بَّالم

 .غانج وبَّها وتغنجت غانجت وقد ومغنوجة
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ًا : سمعتعمرو أبَّو قال ًا أعرابَّي ٍريقول بَّلغنبر من فصيح : جوا
 .مغنوجة

ّتلى وراجحاتا أزقتها في المهاري : استجهلتهوأنشدني مغنوجة ال
ّتلى عين  .العجاز ال

 .الغنم من قطُيعان أي غانمان لفلن م ن غ

ّيدانا : هماقال غانماهما يّسرتا أن يسوداننا وإنما يزعمان س
 .غالمة تصغير غاليمته مع غانيمته إلى : خرجوتقول

ّنم مجتمعة أي مؤبَّلة : إبَّلكقولك مغنمة وغانم ّبَّل فلن وتغ :وتأ
 .اتخذها

ّنمه ّنمته : نفلهالله وغا  .فانتفل ونفلته فاغاتنم وغا

 .مغنمه غانائم المغنمه : الغنموتقول

 .وتغنمها السلمة واغاتنم

 .ووزنه قصاراك بَّمعنى كذا تفعل أن وغاناماك

ّنة ترنينه في : لنأغاّن الظبي ن ن غ صأوته في ترخيم وهي غا
ٍدالمجاز ومن النف نفس من بَّعون الخياشأيم نحو من وروضة أغاّن : وا
ّناء ّبَّان : لطُنينغا ّذ  .خلله في الريح لحفيف أو ال

 .أغاّن وقد خجٌل مغنذ وغاشب

وقرية والعرار يندى الجثجاث بَّه الخزامى بَّه تغّن قاع : وماقال
ّناء  .الهل : كثيرةغا

ّنتوتقول ّناء روضة لنا : ع  .غاناء فيها للذبَّان غا

 .غانية هذا عن لي ي ن غ

 .غانّي عنه وأنا
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 ". المشط عن القرع من عنه أغانى " وهو

 .تغانوا وقد

ّد متنا إذا ونحن حياته أخيه عن غانّي : كلناقال وأغانى تغانيا أشأ
ًء الحرب في فلن ًا غانا  .حسن

ًء فلن عني وأغانى  .الدفع في كفى أي غانا

عنه يغني " وما كفاه ما ولكفينك مغناه عنك : لغانيّنوتقول
 .الحرام عن الحلل " وأغاناني ماله

 .فنوا ثم ديارهم في وغانوا

 ". فيها     يغنوا     لم     كأن " مغانيهم وخلت مبانيهم وخربَّت

دوام له ليس والدهر بَّها ونغنى حينا بَّنا تغنى : وقدبَّشر وقال
يتغّن لم : منومنه صأحبتها ونلزم صأحبتنا تلزم أي للمرأة الضمير
ّناه بَّالقرآن ّلمهنحو وتغنى " وغا ّلم : ك أمانيه من أمنية : كانوتقول وتك

 .أغاانيه من أغانيًة يسمع أن

 .غاناء فيه ما غاناء وهذا

ّنيه الحديد صأوتا وسلسلة قيد في الشربَّة قاظ ه غ قاما إذا يغ
ّظلمة وهو الغيهب سواد في الكوكب بَّياض من أحسن ب  .الشديدة ال

ّبحتهم ر و غ ًا المغيراتا وأتتهم الغارة صأ  .صأبح

 .والتناحر التغاور وبَّينهم

ٍم من ومغوار مغاور مغامر وفلن  .مغاوير قو

 .الغاراتا ومكاسبهم المغاراتا مساكنهم فلن : بَّنووتقول

 .القائلة وهي الغائرة عند وأتيته
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ّوروا ّوروا أرمضتمونا فقد بَّنا وغا ّوروا ثم ساعًة وغا وقت نزلوا أي ث
 .القائلة

ٍر : أنخنجرير قال الشمس لعاب وذاب الحصى وقد وقد لتغوي
 .غاؤورا عينك : غاارتاوتقول الجماجم فوق

ًا ماؤك وغاار  .غاور

ًا نجمك وغارا ّور غايار  .وتغ

ّور حتى بَّهم : سريتلبيد قال ّنعوس وقال نجمهم تغ ّور ال الصبح ن
 .وأنجد أغااث حتى وأنجد أغاار : فلنوتقول فاذهب

منك غارنا : اللهّميقولون أي الله يستغورون : بَّاتواالمجاز ومن
ٍر  .الغارة من وهو انفعنا أي بَّخي

ّنى الله إذا إنه الله واستغورا تيأسا فل تيّسرا شأيء عقد س
 .وفرجه لبطُنه أي لغاريه يسعى وفلن

ًا لغاريه يسعى الفتى وأن وليلة يوم الدهر أن تر : ألمقال دائب
 .المسئلة هذه غاور وعرفت

ّنظر : متعّمقالغور بَّعيد وفلن  .غاوره يدرك ل بَّحر وهو ال

ّور  .الشمس زالت إذا النهار وغا

ً ضرب إذا الشمس غاائرة على البيت هذا وبَّني مستقبل
 .لمطُلعها

 .الفتل غاار وحبل

 .المفاصأل : شأديدمغار وفرس

ّواص من وهو اللؤلؤ مغاص هذا ص و غ  .والغاصأة الغ

ّوصأه الماء في وغااص  .غايره وغا

369



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

غاوصأه أحسن وما العلم حقائق على يغوص : فلنالمجاز ومن
 .عليها

 .دّرة أخرج إل غاوصأة غااص وما

 .العلم فوائد عليه يغاص ما وخير

 .الدرر وغااصأة الفقر صأاغاة من : هووتقول

ّباس لبَّن عمر وقال ّواص يا : غاصعنهما الله رضي ع  .غا

غاوطة في فكأنا المشق قرطاسه في نمنم : إذاتقول ط و غ
 .دمشق

 .البوغااء غابار الغوغااء غامار غ و غ

المحجة عن : أضلتهمالغيلن وتغولتهم الغول غاالته ل و غ
 .الغيران بَّعض من خرجت بَّالغيلن إل شأبهتهم ما :وتقول

عاقبة أي غاائلته وأخاف غايلًة وقتله بَّه يمّر من يغتال وفلن
 .شأّره

 .غاوائل له وأرصأد بَّطُوائل : طلبهوتقول

 .البعد وهو غاوٍل ذاتا ومفازة

 .الطُريق هذا غاول عليك الله وهون

 .أبَّادر أي لي حاجًة أغااول وكنت

شأمام في تغاول طير كأنها الّرعال مشعلة : عاينتجرير قال
ّنجاء غاول : ناقةالمجاز ومن وكورا ّلع بَّاللبنتين متوّجس كأنها ال مو

ّبهت :المرأة وتغولت موشأوم ّنها في بَّالغول تش  .تلو

 .المفازة وتغولت
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ّولت ثكول أهوال ذاتا : إذاالرمة ذو قال فوضى الربَّد بَّها تغ
ّول الّسوارح والنعام ّكرالمر وتغ  .: تن

ّباقمغول ذاتا وفرس ً له كأن الغاياتا : س الخيل بَّه يغتال مغول
 .شأوطها عن فتقصر

ّدة بَّقوته يذهب ل أي الّشبع يغتاله ل صأقر : وهذاقال طيرانه وشأ
 .الشبع نفي معناه وقيل

ًا يصف زهير قال حجن راسية خلقاء ذرى في مرقٍب : منصأقر
من وهو الكاذبَّة بَّالماني استغواهم ي و غ الّشبع يغتاله ل المخالب

 .الغواية أهل ومن الغواة

 .الّضلل وغاواية الّضلل غاياية في : هووتقول

 .الغواة تألب عليه : تألبوافقتلوه عليه وتغاوول

ٍة بَّنو الحجاز ذئاب عليه : تغاوتاقال في وللقينك جعفر وبَّنو بَّهث
ّية  .أغاو

ّيه إلى استمع : منوتقول ّيه في وقع فقد أغان  .أغاو

ٍو : رأسالمجاز ومن ّفت : كثيرغاا  .التل

ًامنقذ بَّن مرار قال ّلبها : عنق ًا يق ًا ورأس ً غااوي يسمو وقد صأعل
فما     بَّعوضة : "تعالى كقوله الّصغر في عليه يزيد أي الّصعل على

 ". فوقها

ّنعمان تريا : ألمزهير وقال ًأ أن لو الشر من بَّنجوة كان ال امر
ًا كان ّير ناجي ًا كان واحد يوٌم وعشرين حّجًة عشرين ملك عنه فغ غااوي

ًة يتشاهدون وأراهم أغااييكم ل معكم أنا ب ي غ  .أخرى ويتغايبون مر

المحضر حسن وفلن غايبتك أطلت وقد فلن غايبة وأوحشتني
 .والمغيب

 .الشمس غايبوبَّة عند ولقيته
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ّلم  .الغيب ظهر عن بَّذلك وتك

ًا وسمعت  .أراه ل موضع من أي الغيب وراء من صأوت

غايب جمع هزومها وهي كلها غايوب وارتا حتى الدابَّة وشأربَّت
" وهي الجب     غايابَّة     في     وألقوه " الكلية موضع في التي الخمصة وهي
ّيب ما وكّل قعره ًا غا  .غايابَّة فهو شأيئ

 .هبطُة في أي الرض من غايابَّة في ووقعوا

 .الغاب ليوث من وهو غاابَّة ليث وكأنه

كالشجراء كثيرة رماح في أي غاابَّة في : أتوناالمجاز ومن
 .الملتفة

غاابَّة كّل تحت غاابَّة ثمانين في إليهم " فتسيرون الحديث وفي
ًا عشر اثنا  ". ألف

في الغيث وسقط شأئنا ما وغاثنا مغيثة وأرض الله غااثهم ث ي غ
 .فلن بَّني أرض

ٍل على أي الماشأية يقيد غايث على ووقعنا  .ك

ٌد : نساءوتقول : ناعمةوغاادة غايداء امرأة د ي غ يوم غايد جي
 .عيد لقائهّن

 .: ناعمأغايد ونباتا

ٌد النعاس من وهم  .العناق : ميلغاي

 .: يتمايلمشيته في يتغايد وهو

ّلها من عليها أغاار وأنا فلن من أهله على غاار ر ي غ ومن ظ
ّير ل وفلن شأعارها  .يغار ل أي ارمأته على يتغ

 .وغاياَرى غايٌر ونساء ورجال غايور وامرأة ورجل أهله وأغاار
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ّية بَّالسيوف : عصواالفرزدق قال كّل وألقوا غايارى فيهم المشرف
ٍر ذو والدهر ومحمل جفن  .غاي

 .تغيير أي غاير عنده كان فما فلن إلى وشأكوتا

:والواحد جمع : هووقيل أغايار وجمعه الدية أي الغير وقبلوا
ٌة  .غاير

 ". تريد الغير " إل الحديث وفي

الغيرا تقبلوا لم إن أميمة بَّني أنوفكم بَّأيدينا : لنجدعّنوقال
ّيرتا  .الدية : أعطُيتهالسلطُان وغا

 .: بَّادلتهبَّسلعتي وغاايرته

ّي وأعلم  .بَّالغيار اليهود

ّيرواالّسفر ويقول رحالكم تسووا حتى قفوا أي قوم يا : غا
ّيروها  .وتغ

ّديقال :وتقول وتهجير لدلج واعترفي تغيير بَّأرض أنت فما : ج
ّدوا  .تغيير ول تغوير لهم ما المسير في ج

ٍر بَّناتا جاء جئت ما إذا ّليت وإن غاي ض ي غ الذهابَّا أسرعن و
ّية ماء غااض  ". الماء     وغايض " الله وغااضه الرك

 .الماء مغيض وهو فانهل دمعه وغايض

ًا الكرام : غااضالمجاز ومن ًا اللئام وفاض غايض  .فيض

ًا وأعطُاه ً أي فيض من غايض  .كثير من قليل

ّيظ صأاحبه على واغاتاظ ويغايظني يغيظني فلن ظ ي غ وهو وتغ
 .محنق مغيٌظ
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ازدياد في يغيظك مما تكن غايظ لكّل الشفاء ترد : متىقال
 .مغتاظة حليمة : البرمةالمجاز ومن

ّيظت  .الهاجرة وتغ

 .ويغالبه يباريه أي العمل في صأاحبه يغايظ وفلن

ٌد ل ي غ ّيانومغتال غايٌل ساع  .: ر

 .حبٍل على إرضاعه وهي الغيلة أفسدته الصبي وهذا

 .ومغيٌل مغال وصأبّي وأغايلته أغاالته وقد

ً سقيته : ماامرأة وقالت ً حرمته ول غايل  .قيل

ّيمت وتغيمت السماء أغاامت م ي غ : إذاوتقول  .وغا

ّيمت كالسماء : هووتقول ّيمت غا  .فد

 .غايمان عيمان وفلن

شأعيب أراق كالذي جارود وابَّن إني : لعمرينويرة بَّن مالك قال
ّيب بَّغاه فلما يبرق والل الماء الطُرف يغّض فأمسى سعيه الله خ

ّوذ كان أنه :الحديث وفي يشهق غايمان .واليمة والغيمة العيمة من يتع

الورد من ورجعت عطُشها ذهب إذا البَّل غايم : أفاقويقولون
 .ترو لم إذا بَّغيمها

ّيمالمجاز ومن  .أظلم إذا الليل علينا : غا

شأأن ومن الّراي صأواب في الغاي بَّعيد : أنتتقول ي ي غ
 .: غاايةجمع الغاي بَّعد السبق

ّلتني ّلك ما كّل وهي غاياية كأنها هموم وأظ أو غامامة من أظ
 .نحوهما أو عجاجة
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كأنهما القيامة يوم عمران وآل البقرة : " تجيءالحديث وفي
 .مغاياة بَّالسيوف رأسه فوق : غاايوا" ومنها غامامتان أو غايايتان

ّنقت إذا الطُير عليه وتغايا  .فوقه ر

ّلغكوتقول  يوم وأظلك الغايتين والعمل العلم في الله : بَّ

 الفاء كتاب

 1 الفاء كتاب  

وفأدتا الفزع وفأده فئد وقد الفؤاد : مصابمفؤود رجل د أ ف
 .فؤاده فأصأبت رميته :الظبي

بَّمفتأده مررتا وإن فمزؤود زاده أبَّصرتا إن : فلنوتقول
 .فمفؤود

 .للشواء النار : موقدوالمفتأد

ًا : أوقدواوافتأدوا  .ليشتووا نار

 .الفأرة أذن مثل في إليه كتب ر أ ف

 .الفيران شأّر كثيرة الجيران خير قليلة دار في : نزلتوتقول

فكأنها يده وسممت فارس أرض فئرتا وقد مفأرة أرض وهذه
ّطُارة يد ًة ذبَّحت ع  .فار

 .النصول أرادتا فقد فأمسك أحكم س أ ف

فأس الفرس يعلك كما الكلم في لسانه يلوك : فلنوتقول
 .الحنك في القائمة الحديدة وهي اللجام

أي بَّفأسه فأسه فلق حتى رأسه مؤّخر على : صألقهوتقول
 .قمحدوته مؤّخر
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ّدد الذي وهو فأفاء رجل كلمه في فأفأ وقد بَّالفاء كلمه في يتر
ًة  .فأفأ

ّفأل ل أ ف  .وتفاءل بَّه ت

ّطُيرة " أحسن الحديث وفي الكلمة يسمع أن " وهو الفأل ال
ّيبة ّيمن الطُ  .عليك فأل : لالعرب وتقول بَّها فيت

 .والفال الزجر يفتحها ل أقفال الغيب : دونوتقول

:وتقول الكثيرة الجماعة وهي الناس من فئاما معه رأيت م أ ف
 .لئام أنهم إل فئام فلن بَّنو

 .قيام فئام وعنده عليه ودخلت

 .مائة عددهم فئة منهم : رأيتتقول و أ ف

 ". يوسف     تذكر     تفتأ " أ تا ف

ّدعي تثوب خيل فتئت : وماحجر ابَّن أوس قال منها ويلحق وت
ّطُع لحق ّتته الخبز فّت تا تا ف وتق حتى بَّأصأابَّعه يكسره أن وهو وف
ًا يتركه  .دقاق

المفتوتا الخبز وهو والفتوتا الفتيت فسقاني بَّفلن ونزلت
 .كالّسويق

وكذلك وسقاطته كسارته وهو المسك فتاتا ملعبهّن في ونثرن
 .العهن وفتاتا الخبز فتاتا

لم الفنا حّب بَّه نزلن منزل كّل في العهن فتاتا : كأنزهير قال
ّطُم ّفا المثل وفي يح ّلقة " ك  .كبدي يفّت مما " وهذا اليرمع تفّت مطُ

 .أعوانه عنه وفّرق قوته كسر إذا عضده في وفّت

ّتًة يساوي ل وفلن ّندة تحت فتوضع تفّت التي البعرة وهي ف .الز
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 .تساّره أي فلن إلى تفتفت ومالك

 .والفتفتة الدندنة هذه وما

 .الباب بَّستفتح جاء ح تا ف

 .مثله على العين تفتح ل وفلن

 .فتح الله وبَّاب فمح الله : فناءوتقول

ّد إذا فلن على : فتحالمجاز ومن  .الدنيا عليه وأقبلت ج

 .: نصرهعليه الله وفتح

 .الكفار على للمسلمين الله أستفتح وأنا

ًا عليهم الله وفتح ًا مطُرهم إذا كثيرة فتوح  .أمطُار

 .فتوح الرض وأصأابَّت

 .بَّه : منبعقبَّالماء منفتح ويوم

 .الكفر دار المسلمون وفتح

 .القارئ على وفتح

وبَّينهم غانّي فتاحتكم عن بَّأني رسول وهٍب بَّني أبَّلغ أل وإذا
 .خصوماتا أي فتاحاتا

ّلَي وفلن  .القضاء ولية وهي بَّالكسر الفتاحة ُو

كنت : ماعنهما تعالى الله رضي عباس ابَّن وعن : حاكمهوفاتحه
ّبَّنا : "تعالى قوله ما أدري بَّنت سمعت " حتى قومنا     وبَّين     بَّيننا     افتح     ر

 .أفاتحك : تعاللزوجها تقول يزن ذي

ّتاح وبَّينك : بَّينيلزوجها أعرابَّية وقالت  .الف
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 .فلٍن على تفتحه ول علّي سّرك وافتح

 .وخاتمتها السورة فاتحة وقرأ

 .وخواتمها السور وفواتح

 .الصلة وافتتح

 .الخصب أماراتا ظهرتا إذا بَّه عامنا افتتح ما أحسن وما

 .الخراج ومفتتح الخراج افتتاح وقت وهذا

 .بَّالكتاب وفاتحته

 .بَّالكلم تفاتح ل والملوك

ًا أرضه وسقى  .فتح

 .فتوٌح وناقٌة

 .فتح ونوق الحليل واسعة

ّهد فتخ خ تا ف ّينها إذا أصأابَّعه المتش بَّاطن إلى مفاصألها وغامز ل
فتخ أصأابَّعها : فيوتقول جناحها : لينوفتخها الفتخاء العقاب من القدم

 .فص بَّل الخاتم وهي فتخة :جمع أو لين أي

ّتخن العرب نساء وكانت متفتخة وخرجت المرأة وتفتخت في يتف
 .العشر أصأابَّعهّن

 .: فاترهالطُرف أفتخ وظبٌي

 .بَّطُنها إلى مرتفعة كانت إذا الخلف فتخاء وناقة

 .الرجل فتخ والضفادع

ًا فترة نفسي في أجد ّدته عن سكن إذا وفتور ّدته بَّعد ولن ح .شأ
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 .فتره وعرته كبره علته : فلنوتقول

ًا الماء وكان الحار والماء البرد : فترالمجاز ومن  .ففترته حار

 .فيه : قصرعمله عن العامل وفتر

ّتره  .غايره وف

ّير إذا السحاب وفتر ّيأ يسير ل تح  .للمطُر وته

ريح مرته يماٍن بَّارق ضوء ترى هل خليلي : تأّملمقبل ابَّن قال
ّترا نجد ّترتا الطُرف فاترة وامرأة فف  .بَّصرها من وف

ّثرى في القاحّي غاّر عن : تبّسمنالرمة ذو قال ّترن ال من وف
ٍة أبَّصار  .: استجّمالفرس واستفتر نجل مضروج

 .بَّشبري : شأبرتهيقال كما بَّفتري الشيء : فترتاويقال

 .بَّأفتار تفتر ل والرض بَّأستار تستر ل : الشمسوتقول

ّتشتقول ش تا ف ّتش ول : ف ّتش من تسترخ ل أي تف في ف
ّنش المر ّد ولم استرخى إذا وف  .يج

ًا     كانتا " ق تا ف  .فافتقها الخياطة " وأسأتا ففتقناهما     رتق

ًا عليك أفتق أن : كرهتالمجاز ومن ًا ترتقه ل فتق  .أبَّد

 .انشقاقه وهو الفجر فتق إلى وانظر

أخرياتا على الّسري كّمل الذي للساري لح : وقدالرمة ذو قال
ٌق الليل ًا وجد أي فطُلع الشمس قرن وأفتق مشهر فت من فتق

ّبتها بَّياض : تريكالرمة ذو قال السحاب ًا ل أفتق الشمس كقرن ووجه
 .الطُريق فأبَّصرنا القمر علينا وأفتق زال ثم

ويفتقه ينفخه لنه الخميرة وهو بَّالفتاق إل يربَّو ل والعجين
 .فيه : جعلتهالعجين المرأة وفتقت

379

javascript:openquran(20,30,30)


مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

الجدب " وهو والفتق الجائحة في الرجل " يسأل الحديث وفي
 .العيش في والخلل

 .وأسنتوا القوم أفتق وقد

ًا المواشأي يفتق لنه الخصب وهو الفتق أعوام وأقبلت  .سمن

ً ترج : لمرؤبَّة قال  .: سمينةفتيق وناقة الفتق أعوام بَّعد رسل

 .وأخصبوا القوم أفتق وقد

ّتقت البَّل ورعت  .استعت أي خواصأرها فتف

ّتق حتى بَّاللحم : تفتقوتقول  .بَّالشحم تف

 .فتق وهي بَّالكلم فلنة وتفتقت

 .اللسان فتيق ورجل

فعيل وهو أصأابَّه ما يفتق كأنه : ماٍضالغرارين فتيق وسيف
 .كشديد فتق تقيدر على فاعل بَّمعنى

ّطُيب وفتق  .مفتوق فهو : خلطُهال

ًا الشعر تفتق ل ومالك : رجلتقول ك تا ف تلخيصه وهو تفتيق
 .غاّرة على القاتل وهو بَّاتك وسيف فاتك

ًا بَّالناس النعمان فتك : وإذالمخبل قال عوف من فملئ محرم
ّتك إقادامه فلن : أقدموتقول سلسله كعب ين اقتحامه واقتحم متف

 .متهوك

ّيةالمجاز ومن  .اللسع فاتكة : ح

صأّل الصم من رأسه فروة انماز حتى السم : قرىعبيد أبَّو أنشد
ًا كان إذا القلب فاتك وفلن مارده اللسع فاتك ًا جري  .ماضي
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أحشاء الخوف من تهزهزتا ما إذا هول على : وأمضىقال
 .فتكت وقد : ماجنةفاتكة إنسانة وهذه الفواتك القلوب

ًا المر في وفتك  .اللجاج وهو أفتكه وما فتك

فيها : مهرصأناعته في وفتك ولّط كذب في فتكت : قدقال
 .: ماهرهصأاحبه وفاتك

 .سومه في : اشأتطالبيع التاجر وفاتك

ًا : كأنالحطُيئة قال ًا بَّّزها فيه نشرتا سليطُ ًا بَّرود فاتك ورقم
جراحتهم في يذهب فتل قوم فلن : بَّنوتقول ل تا ف تاجره البيع

 .والفتل الزيت

ّطُعن شأطُط ذوي ينهي ولن ينتهون : هلالعشى قال يذهب كال
ً فتل أنه الّساعد مفتول : رجلالمجاز ومن والفتل الّزيت فيه فتل

 .لقوته

عن تباعدهما وهو فتٌل ذراعيها وفي الذراعين فتلء وناقة
 .عنهما فتل كأنهما الجنبين

ً عنك يغني وما  .وفتلًة فتيل

 ". والغارب الذروة في منه " وفتل

 .رأيه عن وصأرف خدع أي ذؤابَّته فتلت وقد فلن وجاء

 .فانفتل : صأرفتهحاجته عن وفتلته

 .الصلة عن وانفتل

ّتان من بَّالله أعوذ ن تا ف ّتان واستغوتهم الشيطُان وهو الف الف
 .الشياطين أي

َتن بَّالدنيا مفتون وهو َت ِتن ومف َت  .وأفتنته الدنيا فتنته وقد ومف
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 .حرب أي فتنة وبَّينهم

ًا يتفاتنون ثقيف وبَّو  .يتحاربَّون أي أبَّد

 .فتن فقد النار أدخل شأيء وكّل بَّالنار : فتنمفتون ودينار

ًا بَّك خلتني أن لي : تثعلبتالحارثي قال المكواة يفتن وقد واقع
 .والدينار الدرهم وهما الفتانين عبيد والناس يضرط والعير

بَّفتنة وستبتلون فصبرتم الّضّراء بَّفتنة " ابَّتليتم الحدث وفي
 .النساء وفتنة السيف فتنة ": أراد السراء

 .الفتن حول تدر فل الفطُن أهل من كنت : إنوتقول

ّين فتي هذا ي تا ف  .والكرم الحرية وهي الفتوة بَّ

والعلى المكارم لفتى الفتى : إنحسان بَّن الرحمن عبد قال
ًتى شأيخ في لك هل عّز : ياآخر وقال الصبيان بَّمغملج الفتى ليس ف
ًا ًتىالعرب وتقول فتيان غاير شأباٌب يكون وقد أبَّد كيت صأفته من : ف

ًتى وهذا والشاب الشيخ بَّين تمييز غاير من وكيت ّين ف وهو الفتاء بَّ
 .السّن طراءة

ًا مائتين الفتى عاش : إذاقال والفتاء البشاشأة ذهب فقد عام
ّينافتية بَّقرة وهذه فتي ثور وهذا  .الفتاء : بَّ

عمن يوسف أبَّو وسئل وجاريتي غالمي أي وفتاتي فتاي وهما
 .بَّالرق منه إقرار : هوفقال فلٍن فتى : أناقال

 ". " لفتيانه " و لفتيته " وقال

 .: لغلمانهقتادة قال

ّتيت صأغيرة وهي وسترتا الخروج من : منعتفلن بَّنت وف
 .هي وتفتت بَّالفتياتا وألحقت

ّتى شأيخ من وأبَّرد ّبه أي يتف  .بَّالفتيان يتش
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ّو : هؤلءوتقول ًتىجمع وهو فتوة فيهم ما فت  .: ف

ّوقال ًا انجاب إذا حتى ليلهم أروا ثم هّجروا : وفت من وفلن حلو
 .والفتيا الفتوى أهل

 .ففاتونا وتعالوا

 .: تحاكمواإليه وتفاتوا

ّطُرّماح قال والبيان بَّرهطُك فاسأل الغوث قضاة إلى : هلّمال
ّي من أشأدق بَّفناء أنخ القضاة لدى ٍم ومن عد ّتفاتي أهل وهم جر ال

تبدي ول بَّجود ترعوي هي فل أفاتيها فبّت :ربَّيعة أبَّي بَّن عمر وقال
ًء  .أسائلها أي فتبخل إبَّا

 ". الفتيان ماكر ذلك أفعل : " لالمجاز ومن

ًا : غاداقال ٍر فتي وهذا التواليا يلحقان وليل نهار عليهم وراحا ده
 .: الجديدانكقلوهم

بَّركة الفتيان مادام وأدام وفتائك فتوتك في الله : بَّاركوتقول
 .إفتائك

ًتى عنده وأقمت  .منه صأدرا أي نهار من ف

ًتى إل لبثوا : فماقال القتل أبَّارهم حتى مماصأعًة نهارهم من ف
ّطُار قدح وهو بَّالفتّي فلن وشأرب يقال أن ويجوز لصغره سّمي الش

 .الغمر الصبّي من : هوالغمر في

 .بَّه : شأربالرجل وأفتى

ًا يظل : فلنوتقول ًا ويبيت مفتي  .مفتي

ّكنت أي ففثأتها بَّرمتكم غالت أ ث ف  .غاليانها س
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ًا فلن وكان غاضبه : فثأتاالمجاز ومن عنك ففثأته عليك مغتاظ
النائره فلن : أطفأ" وتقول الغضب يفثأ مما الرثيئة " إن المثل وفي
 .الفائره القدور وفتأ

ّنا ونفثؤها فنديمها قدرهم علينا : تفورقال وما غال حميها إذا ع
ّنا فثأك  .حبسك : ماع

 .: صأرفتهرأيه عن وفثأته

 .منه : كسرتاالماء بَّرد من الشمس وفثأتا

 .وأفثأتم عنه أقمتم ثم المسير نويتم ولقد

 .أجهت أي أفثأتا ثم السماء وأطبقت

 .التاء بَّمعنى كذا يفعل يفثؤ وما

من وقيل رخام من الخوان وهو الفاثور واسع فلن ر ث ف
 .: الطُشتخانالعاّمة عند وهو ذهب أو فضة

ّقه الضيف جاء : إذاوتقول  .العاثور في ُتلقه ول بَّالفاثور فتل

انجلى : إذاالغالب : قولالمجاز ومن فاثور على : همويقال
ّبه الشمس عين فاثور  .بَّالفاثور قرصأها شأ

ًة فلن جاءنا أ ج ف  .ومفاجأة فجأ

 .وفجئه المر وفاجأه

 .الفجاءه حرق ومن الفجاءة موتا من بَّالله وأعوذ

ًا فلن مشى ج ج ف ًامفاج  .رجليه بَّين : مفّرج

شأيء المنضدة هو يبول ول يفاّج شأيء : ماأحاجيهم وفي
 .نضدهم عليه يضعون قوائم أربَّع له كالسرير

 .للحلب الناقة وتفاّجت
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 .وفّجاء منفّجة فهي كبدها عن وترها : بَّانالقوس وانفجت

 .قنواء كشجرة أو الفجوة من : فجواءويقال

 .فجاجة وبَّها فّجة وبَّطُيخة

ً : قطُعواوتقول ًا سبل ًا أتوك حتى فجاج  .حّجاج

ًة فلن ركب ر ج ف  .عظيمة فجر

والتفجر الكرم وهو الفجور أهل من ل الفجر أهل من وهو
 .والمعروف بَّالخير

ّطُح: فتحهأرضه في الماء وفجر الوادي مفاجر في السيل : وتب
 .السيل إليها ترفض التي المواضع وهي ومرافضه

 .فانفجر : أظهرهالفجر الله وفجر

الفجار يوم كان ما يعشر لم الفّجار هؤلء من حدث : ماوتقول
ّلوا فيه تفاجروا بَّعكاظ للعرب يوم وهو  .حرمة كّل واستح

 .اختلقه أي فلن افتجره كلم وهذا

ّو عليهم : انفجرالمجاز ومن  .بَّكثرة بَّغتة جاءهم إذا العد

 .الدواهي عليهم وانفجرتا

 .عنه : مالالسرج عن الراكب وفجر

 .الرملة منفجر في وسرنا

وفجع ومفّجع بَّه مفجوع وهو وفجعه أصأابَّه ما فجعه ع ج ف
 .وفواجع فجائع بَّهم ونزلت وفاجعة فجيعة بَّهم ونزلت وولده بَّماله

 .متفّجع فلن على وأنا

 .راجع هبته في واهب فاجع بَّالشر فاجيء : الدهروتقول
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" ل الحديث وفي المتسع " وهي منه فجوة في " وهم و ج ف
ّليّن فيه فجوة في أحد أدار ما " ويقال فجوة القبلة وبَّين وبَّينك تص
ًا  .لسانه من أفصح لسان

 .: ساحتهاالدار وفجوة

: ملشأبع إذا للكول يقال ث ح ف العميق الفج : سلكواوتقول
 .أفحاثه

 .الفاعي فحيح النواعي نشيج كأن ح ح ف

 .فّحاش وهو وتفحش وفحش كلمه في فلن أفحش ش ح ف

 .القبح في : تزايدالمر وتفاحش

 .غايرتها أي غاارها تفاحش حرمّي : ضرائرذؤيب أبَّو قال

 ". بَّالفحشاء     ويأمركم : "ومنه بَّخيل أي فاحش وفلن

 .بَّعض من بَّعضه ونّحى قلبه إذا الحصى يفحص المطُر ص ح ف

ًا فيه اتخذتا إذا التراب تفحص والقطُاة  .أفحوصأ

 .ومفاحصها القطُا كأفاحيص بَّيوتا ولهم

: عليكالمجاز ومن نقرة وهي الصبّي هذا فحصة أملح وما
 .الحديث هذا سّر عن بَّالفحص

 .عنها فّحاص السرار عن بَّّحاث وفلن

 .فاحصًة مسألًة الله عند أن واعلموا

ّين فحل هو ل ح ف  .والفحلة والفحولة الفحالة بَّ

ّياتي أّمي : علىقال فحالتك من : علىلجحا وقيل : يضربوأخ
ّوته فيمن  .الضعيف على ق
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 .فيها وأرسلته فحل ذاتا جعلتها أي مفحولة فهي إبَّلي وفحلت

فحلناهّن قيس عهد من ربَّائط : بَّناتادينار أّم بَّن زميل قال
ًا فحل وأفحلتك والصريحا أعوج  .إبَّلك في ليضرب كريم

 .منجبين مختارين أي فحيلين فحلين وجديل شأدقم وكان

فحيل وطرقهن أماتهّن ومحّرق منذر نجائب : كانتالراعي قال
كان وإذا النخل ذكور وهي مباركة وفحاحيلهم فلن بَّني وفحول
 .ألقحها سفالتها في والنخلة الريح علوة في الفّحال

ّبَّريقال ٍذ من : تأ ومن بَّالفحول النخل أهل ضّن إذ فشولي حن
وجرير الفحل علقمة قصيدة وهذه الّشعر فحولة من : هوالمجاز

ً والفرزدق  .مضر فحل

ّقر أي يتفّحل ما الشجر ومن ًا : يصيريتع ل كما يحمل ل عاقر
 .الذكر يحمل

ّلفواالشام أمراء عنه تعالى الله رضي لعمر وتفّحَل له : تك
 .فخّشنوهما والمطُعم الملبس في الفحولة

 .: تفاقمالمر واستفحل

 .فحولها السيوف نجعل أي الطُبع القليلتا البيض : نفحلهاقال

ّبه سهيل : يراديزهر كيف الفحل ترى : أماويقال اعتزاله في شأ
 .ضرابَّه بَّعد الّشول اعتزل إذا بَّالفحل الكواكب

عارض هجاٍن قريع كأنه سهيل للساري لح : وقدالرمة ذو قال
بَّخمار وهيسوداء نار رأسها في فحمة كأنهما م ح ف جافر الّشول

 .أحمر

فيها : دخلناوأفحمنا ظلمته وهي العشاء فحمة قبل وأتيته
 .كأعتمنا
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ّوله في تسيروا ل اي وأفحموا الليل من عنكم وفّحموا حتى أ
 .الفحمة تذهب

 .فاحم وشأعر

 .: سّخموهوجهه وفّحموا

ّد نفسه انقطُع أي فحم حتى الصبّي وبَّكى وأفحمه وجهه واربَّ
 .فأفحمته : خاصأمنيومنه البكاء

 .مفحم وفلن

 .أبَّازيرها أي قدرك أفحاء أكثر و ح ف كلم : هذاوتقول

ًاالواحد منزل كل في الفحاء لك : تدقحاتم قال ًا : فح وفح
ًعى ًا كم  .وقف

 .وتوبَّلها وقزحها قدرك وفّح

ٍد كيل بَّالغبوق يبردن : كأنماالصأمعّي وأنشد مدقوق فحا من مدا
أجوافها فألهب الفحا اغاتبقت كأنها الشرب تصدق البَّل هذه أن يعني

ًا بَّن إياس قول بَّدليل الفوح تركيب من مقلوب الواو من وهو عطُش
ّدقنا حت : مالهذلّي سهم ّقار من بَّفحواء خلطُته حتى فص صأاٍب م

فحوى في ذلك : عرفتقولهم ومنه مرة أفحاء بَّذاتا أي وحنظل
: خاطبتهوفاحيته بَّه تكلم بَّما مراده من تنسمت فيما أي وبَّالمذ كلمه

ّلحنونحوها مراده ففهمت  .: ال

 ". فاختة من " أكذب تا خ ف

 .قطُا عنده الفواخت أن لول القطُا كرياض حديث : لهوتقول

ّذب أي يتفّخت وهو  .يتك

 .الفاختة مشية : مشتالمرأة وتفختت

 .القمر ضوء في أي الفخت في وجلسنا
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 .الفخت في الفقراء جلوس البخت أهل بَّأخبار : للسمروتقول

أي الفّخة ينام وهو غاطُيطُه أي فخيخه سمعت حتى نام خ خ ف
 .التعب : نومةويقيل الغداة نومة

 .تاب إذا إبَّليس فّخ من فلن : وثبالمجاز ومن

 .مفخوذ فهو فخذه : كسرتاالرجل فخذ ذ خ ف

 .عشيرتي أدنى أي بَّالتذكير فخذي : هذاالمجاز ومن

ًا : جعلهمقبيلته وفّخذ تميم بَّني أفخاذ من فخذ من وفلن فخذ
ًا  .فخذ

ًا عندهم أَر فلم فلن بَّني وفخذتا ًا أتيتهم أي خير ًا فخذ فخذ
 .غايرها أو حمالة في فسألتهم

: "تعالى قوله وسلم عليه الله صألى الله رسول على أنزل ولما
ًا يدعوهم أي عشيرته يفّخذ " بَّاتا القربَّين     عشيرتك     وأنذر ًا فخذ  .فخذ

 .عليه فأفخرني فلن إلى وصأاحبي أنا تفاخرتا ر خ ف

 .فّضل أي فلن على فلن اليوم وأفخر

 .: فضلتهفخرا صأاحبه على : فخرتهزيد أبَّي وعن

 .مفاخرك أي فخيرك وهو

ًا فلن : جاءوتقول ًا رجع ثم فخير  .أخير

 .: رفيعفاخر : ثوبالمجاز ومن

 .ضخم : كبيرفاخر ورطب

ًا جاء التمر قّل : إذاوتقول  .فاخر
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من يركن أطاف بَّاعج ابَّن جيش الجيش بَّقايا : كأنالراعي وقال
ّعاج ابَّن أراد فاخر عماية  .الزبَّير ابَّن أيام في نمير بَّني قاتل الكلبّي بَّ

ما الرقم كتهاول بَّتهاوٍل زواخره وافتخرتا : فاغاتّمزهير وقال
 .المختلفة اللوان وهي : التهاويلوالتهاول وارتفع طال أي منه زخر

ّظم فلن م خ ف فخامة يزيدك مما وهذا مفّخم قومه في مع
:فخٌم وكلم شأأنه أفخم وما الناس عيون في فخمت كذا فعلت وإن

 .جزل

 .التفخيم فلغتهم الحجاز أهل وأما يميلون تميم وبَّنو

 .: أثقلنيوفحدحني المر عالني ح د ف

 .فادح خطُب بَّهم ونزل

ًا وركب  .فادح ديٌن فلن

 .القوادح ساقه في وقدحت الفوادح ظهره : فدحتوتقول

 .: استثقلهالمر واستفدح

ًا يتركوا ل أن المسلمين " وعلى  ". عقل أو فداء في مقدوح

ٍد غاائط كّل قطُعنا د ف د ف الرض وهي أتيناك حتى وفدف
 .الحصى ذاتا المرتفعة

وتقول البَّعدا النجاد بَّالطُرف رمين فدفدا علون إذا : قلئصقال
ّيت الرض ًا علّي مشيت : " ربَّماللم ّداد ومنه الجلبة وهو الفديد " من ف

ّدادةللضفدع قيل  .لنقيقها : الف

ّدادون  .حروثهم في لصياحه : الفلحةوالق

ّدادين الفدادين صأحب : منوتقول  .دين ول له دنيا فل والف

ّدان  .الحراثة لثوري اسم والف
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 .الضراب عن : فاترفادر فحل ر د ف

ًة لي وأهديت  .الباردة المطُبوخة القطُعة وهي لحم من فدر

 .: الفدرةالجبل من للقطُعة وتقول

ّدر الحجر وضربَّت  .فتف

في اعوجاج وهو الفدع الضراغامة وكأنهم أفدع ظليم كّل ع د ف
 .العمل من يدها : اعوّجتفدعاء وأمة الرسغ

ًا رجل واستعرض ًا بَّه فرأى عبد له فقال عنه فأعرض فدع
 .فاشأتراه فدع وإل الفدع : خذالعبد

 .والعّي البلدة وهي الفدامة بَّين فدٌم هو م د ف

 .: غاليظفدٌم وخبز

ّدامه فه على كأن الفدامة فرط من : فلنوتقول ما وهي ف
ّده  .فيه على الساقي يش

ّداة ذا : كأّنقال ًا ف ّطُف ّطُف من ّطُفا ما أعنابَّه من ق وإبَّريق ق
ّدم ّد ما وهو فدام رأسه : علىومفدوم مف  .غايره أو ليف من بَّه يش

 .قصور أي أفدان كأنها بَّجمال جاؤا ن د ف

ّطُنت كما عليها سمٌن جرى أن : فلماالقطُامّي قال بَّالفدن بَّ
ّياعا ّدان : لولوتقول الس  .الفدان تبن لم الف

ّدن : جملالمجاز ومن ّدنه وقد مف ًا الرعي ف سّمه أي تفيدين
ّيره  .كالفدن وصأ

له وبَّذلت منه أنا وافتديت وفاديته وافتديته السير فدتا ي د ف
 .منه يفدى ما اسم وهي تقبل فلم الفدية

ّديته  .فداك : جعلتله : قلتتفدية وف
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 .: تحاماهمنهخ : تفادىالمجاز ومن

" كّل أ ر ف تفاديا منه الغلب السود : تفادىالرّمة ذو قال
 .الوحش حمار " هو الفرا جوف في الصيد

 .: فراءوجمعه القصيدة وبَّينت المصيده فرأ : هووتقول

كإيزاغ وطعن فضوله الفراء كآذان : بَّضرٍبزغابة بَّن مالك قال
لن ": للجبان يقاتل ما : " فرأ: قولهمالمجاز ومن تبورها المخاض

علّي غاضبوا : إذاقوله إلى ترى أل والفزع بَّالحذر موصأوف العير
اعتصروا حتى عطُشوا ث ر ف مثار فرأ كأنني وصأرتا وأشأقدوني

ّد ول الفرث  .الفروث من للحروث بَّ

ّلته لنا ففرث بَّه : نزلناالمجاز ومن : فعلوأصأله نثرها أي ج
 .كشفة أي فرجة غاّم لكّل ج ر ف ففرث : ضربَّهومنه بَّالبطُون الجزار

العقال كحّل فرجة له - ر الم من النفوس تكره : ربَّماقال
 .الغموم فارج والله فانفرج غاّمه الله فّرج :يقال

ً الكرب فارج : ياقال الظلمة غام يفّرج كما عساكره مسدول
 .: فتحهالباب وفرج الفلق

: فيهفرج ومكان المبهم المير بَّاب : الفارجيسيبويه وأنشد
 .تفّرج

 .قوائمه بَّين ما وهو أحضره إذا دابَّته فروج ومل

 .فرج فهو شأيئين بَّين فرجة وكّل

ّلب فروجه في الصبا ريح طعنت : إذاالخطُل قال ّيان تح ر
 .الماء مخرج واسع أنجل السافل

ّنا زرن جّن أحاديث فروجه بَّين الريح هزيز : كأنآخر وقال ج
 .الغور بَّناحية الجّن إليه تنسب مكان وهو بَّجبيهما

 .الجبال فروج بَّين تعصف والريح
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 .درعه وفروج حلته أثناء في والكرم

حتى فروجه : نخوضالفرزدق قال الظلم فروح إليه وخضت
ّد وفلن المزار من المناخ بَّعد على أتينا بَّه يحمى أي الفرج بَّه يس

 .الثغر

 .وخراسان السند وهما الفرجين على وأّمر

 .قتيل عن القوم وأفرج

 .: أجلىيقال كما وسكيت سابَّق عن الغبار فأفرج وتسابَّقا

 .مخارج أي مطُالع ول مفارج المر لهذا وما

 .له فأوسعنا فلن وبَّين بَّيني ففّرج رجل وجاء

ًا يكتم : لفرٌج فإنه إليه سرك تفش ول  .سر

 .فرجه يبدو يزال ل أي فرٌج فإنه إليه تنظر ول

 .فراريج : ذاتامفرجة ودجاجة

 .والفرخ الفّروج من ومفرخة مفرجة وبَّيضة

 .وراء من المشقوقة القبية وهي فراريج وعليهم وجاؤا

ّلىعامر بَّن عقبة وعن وسلم عليه الله صألى الله رسول بَّنا : صأ
 .حرير من فّروج وعليه

فمفراح خير مّسه إن وفلن بَّشرى أي فرحٌة عندي لك ح ر ف
غاّمتني ثم سّرتني أي أفرحتني ثم الدنيا : أفرحتنيوتقول وفرحان
 .: للسلبوالهمزة

بَّين قاعد مفرحين بَّين دائر : المرء: وتقولالعرابَّّي ابَّن أنشد
ٍة  .وحين سلم

 .فرٍخ ذاتا : صأارتاوفّرخت الحمامة أفرخت خ ر ف
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 .فرخها : خرجالبيضة وأفرخت

 .للفراخ يتخذونه أي الحمام يستفرخون وهم

ّو الهّم من قلبك خل " أي روعك : " أفرخالمجاز ومن البيضة خل
 .الفرخ من

الروع أكثر أفرخ الروع من نزوة بَّك نزا إن للفؤاد : وقلقال
 .ظاهر وهذا بَّاطله

ما زوال يراد أن فوجهه بَّالفتح رواه فيمن روعك أفرخ وأما
ّقعه ًا الّروع انقلب ذلك زال وإذا المرتاع يتو هو الذي المتوقع جعل أمن
في صأار حتى وكثر البيضة من الفرخ بَّمنزلة الّروع من الّروع متعلق
 .انكشف معنى

ّذ : ولّيالرمة ذو قال ًا يه أفرخت قد جذلن زعل وسطُها انهزام
منتصبة فيه " فالبيضة بَّيضتهم القوم " أفرخ وأما الكرب روعه عن

ّ : "تعالى كقوله التمييز على انكشاف " ومعناه نفسه     سفه     من     إل
 .سّرهم وظهور أمرهم

 .الشأتباه بَّعد استبان إذا وفّرخ المر : أفرخويقال

 .فراخه : كثرتاالزرع وفّرخ

ًا شأجرهم وفّرخ من أصأوله في يخرج ما وهي كثيرة فراخ
 .صأغاره

 .الحفارة : يريدفرٌخ فإني كذا أفعل لم : إنهذيل وتقول

 .مملوكتان يا فرختان : يالراعيتيه يقول من منهم وسمع

ولد : يريدونالفروخ من فرٌخ : فلنيقولون العرب وسمعت
ًا  .زن

ّبه منهم : للمكّرمقومه فريخ : فلنوقالوا قوم بَّيت في بَّفريٍخ شأ
: "قالوا تراهم أل ومذاهب منصرفاتا وللمعاني عليه ويرفرفون يربَّونه

394

javascript:openquran(1,130,130)


مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

عزيزة كانت " حيث البلد بَّيضة من " أذل " و البلد بَّيضة من أعز
 .أخرى وحضنها إياها لتركها وذليلة لها وحضنها عليها النعامة لترفرف

 .وفريد وفارد فرد شأيء هذا د ر ف

التي " وهي فاردتكم تعد ول سارحتكم تمنع : " لالحديث وفي
 .بَّيتك في تحتلبها الغنم عن أفردتها

 .القطُيع عن : منقطُعةفارد وظبية

 .بَّه منفرد أي المر بَّهذا فارد وهو

ًا وفردته  .فرود

ًا حاجتهم في وبَّعثوا ًا راكب  .معه ثاني : لمفرد

 .فرادى وجاؤا

ًا الدراهم وعددتا ًا أي أفراد ًا واحد  .واحد

 .الدراري وهي النجوم أفراد وطلعت

ًا وضعت إذا ومتئم مفرد فهي وأتأمت الحامل وأفردتا فرد
 .واثنين

ًا واستفردتا ّدثته واستفردته بَّه : انفردتافلن أي بَّشقوري فح
ًا وجدته  .معه ثاني ل فرد

ً منهم استفرد فلما للقوم واستطُرد ّدله عليه ّر رجل  .فج

ّواص واستفرد  .أخرى معها يجد : لمالدّرة هذه الغ

بَّين يفصل الذي الدّر وهو الفريد تفصيل كلمه يفّصل وفلن
والواحدة مفّرد والذهب فريد فيها فالدر المفّصلة القلدة في الذهب
في : كموتقول : الفّرادلبائعه ويقال الشذر :: الفريدوقيل فريدة

 .ومفرد فريد تفصيل من المبّرد تفاصأيل
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الفردوس في دوٍس أخا ولعل ذوس أخي من نائل : ربوتقول
الناس : خرجتقول : فراديسوجمعه الحسن الواسع البستان وهو

 .جماعاتا أي الفراديس ينزلون كراديس

 .وفرورة وفرور فّرار هو ر ر ف

 .يفّر أن على : حملتهوأفررته

ّ يفّرك " ما الحديث وفي فّر وهؤلء " " الله إل إله ل يقال أن إل
ّد أفل قريش  ". فّرها قريش على أر

يحتاج فل ظاهرة فيه الجود علماتا أي عينه الجواد : فّرويقال
 .تفّره أن إلى

 .الثغر : حسنةفّراء غاّراء وامرأة

 .البَّتسام أي الفّرة لحسنة وإنها

 .كالبرد ثغر عن وافترتا

ًا السد سّمي ومنه مّزقها إذا الشاة يفرفر والذئب  .فرافر

 .رأسه عن ليخلعه اللجام يفرفر والفرس

المر هذا عن وفّر عنه : بَّحثتالمر عن : فررتاالمجاز ومن
 .: مجّربومفّرٌر مفرور وفلن نفسه في عّما فلن وفّر

ًا المر وفّر  .الرأس من عوود إذا جذع

ًة وفاررته ّتش حاله عن : فتشتمفار  .حالي عن وف

اسم لها استعير معرفته من المجّمة وهي الفرير ذابَّل وفرس
كما سمنه حال بَّها يتعّرف لنه السنان فّر موضع هو الذي الفم

ّنه حال بَّالفم يتعرف  .س
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فريره ذبَّل : إذافقال الفرس ضمر يبلغ : متىرجل وسئل
ّلقت في : عرقالحصير شأاكلته واسترخت حصيره وبَّدا غاروره وتف
 .الجنب

ًا يفرفؤ وفلن  .عرضه وخّرق منه نال إذا فلن

ًا رأيت : ماعون وعن يعني العرج هذا فرفرة الدنيا يفرفر أحد
 .حازم أبَّا

ًا ماله من له فرز ز ر ف من نصيب له أفرز وقد وأفرزه نصيب
 .الدار

ًا وأفرزتا ًا فيه معه تشرك ولم بَّه أفردته إذا بَّشيء فلن  .أحد

 .: فصلهالشيء من الشيء وفرز

ّلم  .: فيصٍلفارز بَّكلم وتك

 .الشركة وتفارزا وفارقه : قاطعهشأريكه وفارز

 ". رهان كفرسي " هما س ر ف

 .الفراسة صأائب وفارس الفراسة ثابَّت فارس : هووتقول

 .وفروسيًة فروسًة الخيل بَّأمر حذق إذا فلن فرس وقد

 .: فارسالبغل لراكب ويقال

ّية عندي للخيل امرؤ : وإنيقال أو البرذون فارس على مز
 .يتفّرس ولكنه بَّفارس : ليسويقال البغل فارس

ٍم رأٍي ذا : صأاروفرس  .بَّالمور وعل

 .الصلح فلن في وفراستي

العين ترى فيما ولكنني طعمه ذقت وما فيها من : بَّأطيبقال
والله علمه على لدينه العباد الله اختاره : قدالبعيث وقال فارس
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ودعوا تفرسوا ول تنخعوا : لعنه الله رضي عمر وعن أفرس بَّالعبد
 .تجب الذبَّيحة

ّقوالفرس ّقه: الفرسومنه العنق : د  .بَّحوافره الرض : لد

 .فتفرسها بَّالعنق تخرج التي : القرحةوالفرسة

 .الحدب ريح وهي والفرصأة الفرسة بَّك الله : أنزلتقول

 .السد كنية وهي خيسه في الفرائس تخيس فراٍس وأبَّو

 .الفوارس الليوث كأنهم فوارس تميم بَّني : فيوتقول

ّد ول  .رأسه في العود من الحلقة وهي فريس من لحبلك بَّ

ًا مائتين الّرشأا تكن : فإنقال الفريس في ذلك ممّر فإن بَّاع
 .فراسخ إليه وطويت

تنضي فراسخ ودونه النجوم الكلب ينبح : وقدالفرزدق وقال
ّطُرف ًا له فرشأت للمتأّمل ال  .وأفرشأته إياه وفرشأته فراشأ

ًا تلحفه البيض : كأّمالكميت قال ّدمث من وتفرشأه غاداف ال
ًا تحته وافترش المهيل ًا أو ترابَّ  .ثوبَّ

 .الحجر وأتوسد التراب أفترش : كنتتقول

 .ذراعيه السبع وافترش

ّفته فوق يوضع وطاء وهي مفرشأًة رجلك على واجعل  .صأ

ًا نفسه لهم : يفرشللناس متفّرٌش : فلنالمجاز ومن  .بَّهم بَّر

ًا الشيء على : رفرفوتفّرش الطُائر وفّرش ولم جناحيه بَّاسطُ
 .يقع

 .: انبسطالزرع وفّرش
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 .وفّرش الزرع : فّرخيقال

من فرش وإل الصغار وهو الشجر من فرٌش إل بَّالرض وما
 .البَّل

 .: أغاصنالشجر وأفرش

ًا ولقي  .وركبه صأرعه إذا فافترشأه فلن

 .بَّغاه إذا أثره وافترش

 .: أخذتناالسماء وافترشأتنا

 .له سنام : لالظهر مفّرش وجمل

ّكاءالظهر مفترشأة وأكمة  .: د

ّلملسانه وافترش  .شأاء كيف : يتك

ّله له : بَّسطُتهأمري وفرشأته  .ك

 .: اغاتابَّهصأاحبه وأفرش

 .عرضي في وأفرشأت

 .أقلعت ما أي قتلته أن أفرشأت فما وضربَّته

أي المفارش كريم فلن الصقله عنه أفرش أن يعد : لموقال
 .النساء

ٍة جمع غاير نفسي : سجراءكبير أبَّو قال ٍد أشأابَّ هلك ول حس
الرأس ": للخفيف فراشأة إل هو " وما فراشأًة ورأيته غاّزل المفارش

ّبه ّفة في مثل وهو الفراش بَّواحدة يش  .والحقارة الخ

 .الماء من القليل وهي فراشأٌة إل الحوض في بَّقي وما

 .فرص وأيامك فرصأتك أصأبت ص ر ف
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 .المر وافترص

 .لزيارتك مفترض للقائك مفترص وأنا

 .فوته يخاف ل لنه وبَّره إحسانه يفترص ل وفلن

 .: أمكنتهالفرصأة وأفرصأته

 .نوبَّتي أي الّسقى من فرصأتي وجاءتا

 .فأدل البئر من فرصأتك جاءتا : إذاويقال

الفرصأة ذي يدي كأوب قباضًة يداها زادتا وقد : تراهاقال
 .الماء يتفارصأون وهم الماء في يفارصأني وهو المتمتح

 .الفرصأة أخذته الفرصأة فاتته إن : فلنوتقول

في لحمة وهي فريصته أرعدتا فرصأته فقدتا إن : فلنوتقول
 .الفزعة عن ترتعد الجنب

بَّه يفرص ما وهو الخفاجّي مفراص فكيه : بَّينالمجاز ومن
 .والفضة الذهب

 .شأديد جريء أي الفريص ضخم وفلن

 .وافترضها الصلة الله فرض ض ر ف

 .ومفترض ومفروض فرٌض وحقك

ّدون ل ومالكم الفرائض الله وفّرض وهي إبَّلكم فرائض تؤ
 .الزكاة حقوق

 .الفرائض علم : معهوفّراض وفارض فرضّي وفلن

 .فريض فهو فراضة فرض وقد

 .فيه رزقه أثبت إذا الديوان في لفلن وفرض
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: افرضواالحّجاج فقال الخوارج قتال في حصين بَّن إياس وأبَّل
ّهز ما ثلث في : ماإياس فقال ثلثمائة في له ًا يج ثلث في وما غاازي

 .ألفين في له ففرضوا الشرف في له افرضوا :فقال لفقير متعة

 .: ارتزقواالجند وافترض

بَّه وجمعه لهم المفروض الجند من أي الفرض من مائة وعنده
 .فروض

ًا طلبت وما ًا ول قرض  .العطُاء وهو فرض

مبتنى ولكن البّض ول بَّالّرخص - ن الفتيا فتى ليس : ألقال
وفرضتها قوسك فرض في الوتر وأوقع فرض أو كان بَّقرض العرف

ّيه وفّرض قومه وفرض سبتها في الحّز وهو  .قس

 .تحزيز أي تفريض ساقيه في الجزارة : شأختقال

ّكن رأسه فيه يجعل الذي الثقب وهو الّزندةو فرض في الّزند وم
 .: اللوكرويسّمى القدح عند يفتل ثم

 .فوقه : فرضفريض وسهم

:يقال : فراٌضوالجمع مشرعته وهي النهر فرضة من واستقوا
 .بَّالفراض سقينا

 .الدواة وفرضة الباب فرضة ووّسع

ّنةفارض وبَّقرة : كبيرةفارض : لحيةالمجاز ومن وقد : مس
 .ضخمة

ّلتتقول  .العوارض على الثقيلة الفارض اللحية في السعادة : ق

 .فارض ورجل

ّيبقال أي فّرض رجال فيها محامل أبَّيض فرأسي أصأداغاي : شأ
 .الّركاب على يثقلون ضخام كبار
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ًا ضغينة علّي وأضمر  .فارض

الحائض كقروء قروء له فارض وضّب ضغن ذي رب : ياقال
ًا النخلة وأبَّسرتا  .فارض بَّسرة وهذه فوارض بَّسر

في كالرائد الماء في وهو وفرطهم فارطهم أرسلوا ط ر ف
ًا فرط وقد الكل  .فروط

:الماء إلى " وأفرطوه الحوض على فرطكم " أنا الحديث وفي
ّدموه  .ق

ّدماتها وهي القطُا فّراط قبل ووردتا  .الورد إلى متق

 .: تبادرتهالماء وتفارطت

الحمام الثمد يتفارط كما مصغياتا السنة : يبارينبَّشر قال
ًا تفاطوا الحجيج إذا الّسقاة : وابَّنالعمانّي وقال واسع بَّمكة حوض

ّده نجاوز فيه مفرط أي فرط فلن أمر وكّل الركان أمره " وكان ح
ًا مّرة اليام في أي الفرط في إل ألقاه ول : ملنمفرط " وغادير فرط
 .بَّعد بَّمعنى يومين أو يوم فرط وآتيك

 .أفراط وخيل : سابَّقفرط وفرس

ّكتي تحمل الحّي طرقت : ولقدلبيد قال إذ وشأاحي فرط شأ
ّنة إلى سبق ولد له : فرطالمجاز ومن لجامها غادوتا  .الج

ًا لك الله وجعله ًا فلٌن وافترط فرط  .أولد

 .الول : لتباشأيرهالصباح أفراط وطلعت

الفّرط الصباح أفراط وقبل اللغط الغطُاط قبل : بَّاكرتهقال
 .نعش بَّناتا أمام كوكبان وهما الفارطان وطلع

 .أعلمها من استقدم ما وهي المفازة أفراط لنا وبَّدتا

 .بَّه : عّجلتبَّالوسمّي السحابَّة وأفرطت
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 .شأر أو خير فلن من إلينا وفرط

 .الحين بَّعد الحين تأتيه : لتزالالهموم وتفارطته

 .بَّادرة منه علينا تفرط أن ونخاف

 .بَّمكروه عجل إذا فلن علينا وفرط

ما أي بَّسقطُاتي تؤاخذني ول فرطاتي لي اغافر : اللهموتقول
 .مني فرط

 .الغصن حوله ينبت الفرع ع ر ف

 .أورف ظلها الدوحة وفروع أشأرف ولدهم هاشأم : بَّنووتقول

ًا كان أبَّويكم كل ًا وأصأبحت زادوا ولكنهم دعامًة فرع وفرع ناقص
 .أذنه فرع

 .أعله أي الوادي فرع ونزلوا

 .فوقه أي فلن فرع وأجلست

ّدوتقول تطُؤه فرع ولها الشعر وهي الفروع طويلة وامرأة : لبَّ
 .الفرع ذاتا وهي الفرعاء حسد من للقرعاء

 .قعد إذا للرض المماستان وهما أليتيه فرعي على وضربَّه

الجوزاء من فرع بَّدا وقد النسيل انجرد إذا : حتىالشماخ وقال
 .العصا أو بَّالسيف رأسه : فرعومنه أولها أراد يتصوب لم

 .: صأدعتوتفّرعت وفيه الجبل وفرعت : مرتفعفارع وجبل

تفّرعت دعوته لما الصمد غاداة : كأنيعنمة بَّن الله عبد قال
ًا ّددا يرام ل حصن  .: انحدرتاوفّرعت الوادي في وأفرعت مم

ًا : لقيتيقول أعرابَّي وسمع ًا فلن ًا فارع ًا أي مفرع أنا صأاعد
ًا  .هو منحدر
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ًا : علهموتفّرعهم قومه وفرع  .تذّراهم مثل شأرف

ّوجتفلن بَّني في وتفّرعت ّيدتهم : تز  .س

وتفرع الكرم وخرطوم العّز هامة وائل ابَّني من : وتفّرعناقال
 .والذى بَّالشتم : ركبهمالقوم فلن

 .ذروته وهي فانزلها الجبل فراع من فرعة وأتِا

 .الصدر وهي النهار من فرعة في وأتيته

 .المعاني أبَّكار مفترع وهو

 .للمسائل التفريع حسن وهو

 .فرعنة فيه ن ع ر ف وفرع

ًة يكون : وقدقال إل هو وما فلن علينا تفرعن وقد فرعنه ذا مّر
 .الفراعنة من فرعون

 .الفراعنة سفه ومن الفراعنه تيه من بَّالله : أعوذوتقول

 .القبط بَّلغة : التمساح: الفرعونوقيل

 .وقوي طال إذا النباتا : تفرعنالمجاز ومن

ٌغ ودرهم إناء هذا غ ر ف غاير القالب في : مصبوبومفّرغ مفر
 .مضروٍب

 ". طرفاها أين يدرى ل المفرغاة كالحلقة " هم و

ٌو ٌغ واحدها العراقي بَّين الماء مفارغ وهي الفروغ واسعة ودل فر
ًاسمَي وبَّه ّكما إذا شأدقيه : كأنكوكبان وهما الدلو : فرغا من فرغاان ته

ّكم تخّرما قد غاربَّين ّنىته  .: تغ

من - غ الفرو نجم فيح : وذكرهاالهذلّي عائذ أبَّي بَّن أمية وقال
ما إذا بَّقومهم المحسنون الحاملون هم السمال بَّرد الحّر صأيهب

404



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

الرافغ العيش أسألك إني : اللهموتقول احتمالها هيب الفرغ الدماء
 .الفارغ والبال

 .نفسه على يفرغاه أي يفترغاه ثم يغترفه الماء يديه بَّين ورأيته

ًا     علينا     أفرغ     ربَّنا : "المجاز ومن  ". صأبر

ٌد لك ولفرغاّن فارغ كلم وهذا  .وعي

 .وفريغ الدلو بَّفرغ سعتها : شأبهتفرٍغ ذاتا ضربَّة وأصأابَّته

 .: وساعفريغ فرس وتحته

 .فراغاًة وفرغ : واسعفريغ وطريق

ًا عليه أفرغ وقد ّور بَّما ناطقه إذا ذنوبَّ  .منه تش

يستفرغ وهو واحد إناء من أستفرغ : أناللشعبي الخطُل وقال
ّتى أوعية من  .وتعاظمه بَّه حار ما وكثرة الشعبي حفظ سعة : يريدشأ

 .مجهوده واستفرغ

 .عدوه من يدخر : لمستفرغ وفرس

مفرقه في المشيب بَّدا ق ر ف أشأّم كاهله : مستفرغقال
ّطُيب وبَّيص ورأيت وفرقه  .مفارقهم في ال

ًا كذا رأسها الماشأطُة وفرقت  .فرق

 .مفروق ورأس

 .رعثته : انفرقتأفرق وديك

 .سنامين : ذوأفرق وجمل

 .: أفلجهاالسنان أفرق ورجل
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ّدة البَّل فارقت : ماخضفارق وناقة ونوق المخاض وجع من نا
ّوج غاواربَّها يجلو فارق مزنة أو وفوارق فّرق علجوم والظلماء البرق تب

ًا الطُريق لي وفرق ًا وانفرق فروق طريقان لك اتجه إذا انفراق
ّينأفرق وطريق منهما سلوكه يجب ما فاستبان  .: بَّ

 .منه تفّرق ما أي متاعه تفاريق وضّم

 .الفاروق لسان على بَّالحق الله وضرب

 .الصبح أي الفرقان وسطُع

 .الصبح وفرق الصبح فلق من أبَّين وهذا

 .الفرق كأنه أفرق : سبيلوتقول

مفاعل بَّمعنى فعيل سابَّقها وهو الخيل فريق من أسرع وهو
 .فارقها سبقها إذا لنه

 .منه أوضاٌح أي الّشيب من فروق قذاله في وبَّانت

 .يسير أي وفريقة الغنم من فرق إل وماله

ًا أعرابَّّي ورآى  .سوء فرق : هؤلءفقال صأبيان

 .فروقٌة إل أنت وما

ٌق  .تحّب أن من خير تهاب أن أي حب من خير وفر

 .حّماه من أفراق في وهو والمجنون المحموم وأفرق

وجوهه على أي الحديث مفارق على : وقفتهالمجاز ومن
 .الواضحة

 .العروب خلف وهي الفوارك من فارٌك فلنة ك ر ف

ًا زوجها فركت وقد ًا : عشقتهنقيض فرك  .عشق

406



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

ًا القيس امرؤ وكان  .مفّرك

 .ففارقته صأاحبي وفاركت

 .المفروك الحب وهو بَّالفريك يعيشون وهم

ّد أن وهو يفرك أن له حان إذا زرعهم أفرك وقد في شأيأ يشت
 .سنبله

 .قشره : منفركفرك ولوز

ّق الكتف طرف وهي الكتف صأدفة عن الوابَّلة وانفركت كالح
 .وانخلعت عنه زالت إذا الوابَّلة وهو العلى العضد رأس فيه يقع

ّدك من انفككت : ماوتقول  .عهدك عن انفركت ول و

ّيقت إذا المرأة استفرمت م ر ف من : أذّلويقال بَّالفرم تض
 .المة فرم

 .الزبَّيب بَّعجم المستفرمة ابَّن : ياالملك عبد حديث وفي

 .البرنّي والتمر الفرنّي الخبز : أطعمناتقول ن ر ف

ّللتا جوعهم : نقاتلالهذلّي قال الجميل يرعبها الفرنّي من بَّمك
 .وإفرنده بَّفرنده السيف د ن ر ف

 .أبَّزارها وهو بَّفرندها : القدرالمجاز ومن

 .فاره وجمل رجل

اللبب فاره إل تراني ول أزمت أزمة ما إذا أستكين : لقال
 .بَّالفراهة الخيل توصأف : لوقيل

ٌه وغالمان  .وفرهٌة فر

ًا : ولدتامفرهة وناقة  .أفرهت وقد فره
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 .الدواب يستفره وفلن

 .رأسك فروة لسلخّن و ر ف

" الجدار وراء من رأسها فروة ألفت المة : " إنالحديث وفي
ّدلت أي ّفع أن غاير من وخرجت تب  .كالحرة تتل

 .هامته وهي فروته أّم على وضربَّه

 .تاجه وهي إبَّرويز فروة ولبس البَّريز كنز وإن فقير : هووتقول

 .الفرو لبَّس : تريدالبرد يجد ل : المفتريوتقول

فلن افترى وقد المفتري فرو الخراسانّي : قلبالعجاج وقال
ًا ًا فرو  .الجبة نحو وهي دافئة فروة وعليه حسن

ّي يفري وفلن  .بَّالعجب أتى إذا الفر

 .أصألحت وما أفسدتا أي فريت وما أفريت : قدويقال

 .النهار بَّياض عن الليل : تفّرىالمجاز ومن

 .بَّالعيون الرض وتفّرتا

ّفهالخوف استفّزه  .: الخفيفوالفز : استخ

 .لقومه مفزع وهو فزعي أزال أي فأفزعني إليه فزعت ع ز ف

ُفّزع  .عنه الفزع : كشفعقلبه عن و

ًا الناس منه : يفزعفّزاعة وفلن  .الزروع : فّزاعاتاومنه كثير

 .له وتفّسحوا المجلس في لخيكم افسحوا ح س ف

 .متفّسٌح المكان هذا في وأمالك

 .البَّل كثرة عن كناية وهي منفسح مراح : لهويقال
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 .مراحهم انفسح قد فلن وبَّنو

علّي فسحت وإن المراح انفسح إذا : سأغانيكمالهذلّي قال
ّول فهو معاذيرك  .لك غالم لقل مبذول أ

ّبر فسخ خ س ف فانفسخت وسقط مفصلها فك إذا يده المج
 .يده

 .العظم عن واللحم الجلد عن الّشعر وتفّسخ

 .البئر في الفأرة وتفّسخت

 .الثقيل العبء تحت فلن وتفّسخ

 .ثيابَّك وافسخ ثيابَّه يفسخ ودخل

 .دينه في الفساد غاير دأبَّه : مايقال د س ف

 .فساده فيه أي له مفسدة المر وهذا

 .الصالح دون المفاسد من وهم

 .مفاسده ظهرتا مسافده كثرتا : منوتقول

 .رعيته يستفسد والمير

 .تفاسدوا وقد رهطُه يفاسد وفلن استفسادهم في تمادى وقد

ٍر إلى يحتاج كلم هذا ر س ف القرآن وفسر وتفسير فس
 .وفّسره

على بَّه المستدّل ماؤه وهي المريض تفسرة في الطُبيب ونظر
ّلته  .تفسرته فهو شأيء حال عن ترجم ما كّل وكذلك ع

 .عنه تفسرته وما هذا عن استفسرته : ماويقال

 .القلمة وهو فسيط مقدار لفلن ما ط س ف
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ًا مزنتها ابَّن : كأنيعقوب وأنشد من الفق لدى فسيط جانح
ًا لفلن أرى : ماوتقول خنصر ًا بَّاع ًا يعطُى أراه وما بَّسيطُ ًا أحد .فسيطُ

 .فضربَّت بَّفساطيطُه المير وأمر

 .الجماعة وهو الفسطُاط على الله ويد

 .: خرجالله أمر عن فسق

ًا يزيد : كاوتقول ًا فّسيق ًا للمؤمنين يكن ولم خّمير  .أمير

 .: جارتاالسبيل قصد عن الّركاب وفسقت

ًا نجد في : يهوينرؤبَّة قال ًا وغاور ًا غاائر قصدها عن فواسق
 .جحرها عن والفأرة قشرها عن الرطبة وفسقت جوائرا

في لعيثها الفأرة وهي النار البيت أهل على الفويسقة وأضرمت
 .البيوتا

ّية فلن وتعّمم  .العّمة من ضرب وهي الفاسق

 .الاكل فأخذته الفساكل سبقته ل ك س ف

 .: أخرفلن وفسكل

ًا فسكلت قد : أجميعالخطُل قال ًا عبد المفحم أنت فبقيت تابَّع
الضعف وهي والفسالة السفالة أهل من هو ل س ف المعكوم
 .والعجز

 .عندهم فسل فهو رديء مسترذل وكّل

 .فسول ودراهم فسل درهم : هذايقال

ًا ول بَّوكٍس تشترى أبَّاعر منهم تقبلوا : فلالفرزدق قال سود
ّيفها إذا دراهمي علّي أفسل وفلن فسولها تصيح  .وأرذلها ز
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ّياتهم فسدتا قد : الناسيقول من منهم وسمعت وفسلت ن
 .أماناتهم

 .الحديد سحالة وهي الفسالة من عندي أهون وهو

التي وهي المسوفة المفّسلة عليه الله صألى الله رسول ولعن
ّلت الزوج أرادها إذا ّوفه حائض بَّأنها اعت ّتره مما ذلك لن وتس يف

 .نشاطه ويكسر

 .الودي وهو الفسيل فلن وغارس

 .الفسيل من والفّحال الفصيل من : الفحلوتقول

وهي كاسيه عارية كّل فاسيه من : أفحشتقول و س ف
لخٌن إل الخنفساء ما وتقول فواٍس وجمعها مثلها والفاسياء الخنفساء

 .النتن وهو وفساء

ّنك ش ش ف  .الوطب فّش لفّش

 .: تفّشيالشيب فيك تفّشغ غ ش ف

ًا ترى : أماالّرقاع ابَّن قال يلوح وضٌح عل حتى لّمتي تفّشغ شأيب
 .الشجر على يلتوي : الذي: الفّشاغومنه سوادها

ُبَن أي ففشل القتال إلى دعي ّلفه وما قوته وذهبت ج إل خ
 .والخور الفشل

ً إل وجدناه وما َفْشل َفِشل  .بَّالتخفيف و

 .فشٌل لخشٌل : إنهيقال

 .يمضه ولم عنه نكل أي عنه فشل ثم كذا على وعزم

ّوه واحذر سرك أخف و ش ف  .فش

 .فاٍش الناس في خبره واٍش إل فلن وما
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ّيها يدري ل أموره عليه انتشرتا إذا ضيعته عليه وفشت  .يبدأ بَّأ

 .ضيعتك عليك الله أفشى بَّيعتك : أقلتوتقول

 .المداد فيه يتفّشى قرطاس وهذا

 .وتفّشاهم المرض بَّهم وتفّشى

ّني وأسكت فعّمهم الثقاتا بَّإخوان : تفّشىقال المعولتا ع
 .: اتسعتالقرحة وتفّشت البواكيا

 .ومواشأيكم فواشأيكم وضّموا

القوم وأفشى : كثرتامشاء ومشت فشاء أنعامهم فشت وقد
 .وأمشوا

ًا سقاهم ح ص ف ًا لبن ذهب أو رغاوته أخذتا الذي وهو فصيح
: فصحالشاة وأفصحت وفّصح وأفصح اللبن وفصح منه وخلص لباؤه
 .لبنها

الصباح بَّدا وحتى الصبح أفصح حتى : سريناالمجاز ومن
 .المفصح

 .قّر ول فيه غايم : لوفصح مفصح يوم وهذا

ّلص نخرج أي شأتائنا من نفصح وانتظر  .ونتخ

ّيدهم إلى بَّروزهم يوم أي النصارى فصح وجاء  .مع

 .بَّروزهم مكان أي مفصحهم وهذا

سملجها يوم في بَّيداء مفصح في تأّجل : نصارىهرمة ابَّن قال
ً تصير :تأجل سملجه من الفطُر : يومالسملّج ويوم جماعاتا أي آجال

 .الميم بَّزيادة سلج من وهو أرسله إذا حلقه في

ّيدواوأفصحوا  .: ع
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ّلمالعجمّي وأفصح  .بَّالعربَّية : تك

 .اللكنة من لغته وخلصت بَّها لسانه : انطُلقوفصح

 .يتكلم ما أول في يقول ما : فهممنطُقه في الصبّي وأفصح

 .: لّخصهكذا عن وأفصح فصح ثم فلن : أفصحتقول

ًا كنت إن كذا عن لي وأفصح ّين أي صأادق  .بَّ

ّلف إذا منطُقه في يتفّصح وفلن  .الفصاحة تك

 .وصأامٌت فصيٌح ماٌل وله

وذا تعلمين قد إبَّل وذا وصأامت فصيح مال ذا كنت : وقدقال
 .فصيحه لكماتا من خير نصيحه : لمحةوتقول غانم

 .ومفتصدي مفصدي اعصب د ص ف

 .الدم إخراج في أي واقتصد : افتصدوتقول

بَّعض نال من يخب لم " أي له فصد من يحرم " لم المثل وفي
 .الزمة في الجاهلية أهل يعمله كان الذي الفصيد من حاجته

 .بَّالقصيد تقنع ول بَّالفصيد : اقنعوتقول

ّلة في : سالوانفصد دمه وتفّصد  .ق

ّلمته ًا فتفّصد وك  .عرق

 .فّصصته وما الخاتم وعملت مفّصٌص خاتٌم ص ص ف

 .بَّالنصوص والحكام بَّالفصوص : الخواتموتقول

 .حدقته فّص في البغضاء : عرفتالمجاز ومن

ًا توقد : بَّمقلةقال ًا فص  .أعينهم بَّفصوص ورموه أزرق
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ّدقبَّعينه وفّصص  .بَّها : ح

ًا وأعطُني ًا أي الثوم من فص ّن  .منه س

اللحم كثيرة بَّرهلة ليست أي لظماء فصوصأه : إنللفرس ويقال
 .مفاصأله وهي

 .فانفصل فصلته أي فانفّص الشيء من الشيء وفصصت

ًا كان إذا الفصوص حّزاز وفلن  .وجوابَّه رأيه في مصيب

 .وأصأله محّزه من " أي ُفّصه من بَّالمر " وآتيك

ًا خلته امريء : وربقال في وقرأتا فّصه من بَّالمر ويأتيك مائق
 .الخبار : فصوصومنه كذا الكتاب فّص

ًا كانوا تقول ّكام :جمع المفاصأل الحكم في يحزو فياصأل ح
 .والباطل الحق بَّين الفاصأل وهو فيصل

 .للخصوماتا مقطُع أي فيصل المر وهذا

بَّين من يقطُر الذي الماء " وهو المفاصأل ماء من أصأفى " وهو
 .الجبلين بَّين ما فصل في يوجد : الذيوقيل فصل إذا العظمين

ٍم : رّبوتقول ّد بَّالمفصل كل ٍم من أشأ  .بَّالمفصل كل

ّدرن خرزاتا منطُقه وكأن  .مفّصل وشأاح من يتح

 .أصأيلة فصيلة من وفلن

ً حلنا أي شأيء منها عتم فما فصلتٍا وافتصلنا ّلها فعلق تال ك
 .: فصلةالواحدة

 .وفصيٍل بَّكباٍش المدينة سور ووثقوا

ً البلد من العسكر وفصل  .فصول
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 .كتاب غاير إليك مني فصل وقد

ً الشاة وفّصل ًا : قطُعهاتفصيل ًا عضو  .عضو

 .الثوب هذا لي وفّصل

ّطُوُل السور قصار من المثاني يلي ما وهو المفّصل قرأ وفلن ال
المفّصل ثّم المثاني ثم

 2 الفاء كتاب

 .فصمت قد عروة كانت م ص ف

 .بَّينونة غاير من كسر وهو مفصوم ودملج وسوار

 .قصم وما : فصميقال

ّدرة وانفصمت  .منها ناحية : انصدعتال

 .فصمة الجدار وفي فصم : قدقيل الجدار انصدع وإذا

 .يقلع ل أي يفصم ول يفصم داء : بَّهوتقول

 .منه التفّصي على يقدر ل فيما وقع ي ص ف

من بَّالفصية لي تعالى الله وقضى الفصية أدركتك : قدويقال
 .المر هذا

ّلص أي فلن من أتفّصى وليتني  .وأبَّاينه منه أتخ

 .العظم عن اللحم وفّصيُت

ّي من أهون الفادح " الظمأ المثل في ح ض ف " الفاضح الر
 .للفضيحة " ويا الخرة فضوح من أهون الدنيا : " فضوحالحديث وفي

 .لشاربَّها فضوح والخمر
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ًا العذر كان : إذاوتقول ًا العتاب كان واضح  .فاضح

 .وافتضح القوم بَّين فلن وفضح

.وتفّقدك زيارتك في فّرطنا أي فيك : افتضحنايقولون وسمعتهم

 .فتفاضحوا يتناصأحوا أن وأرادوا

 .الخر أحدهما وفاضح المرتجزان وتفاضح

ارتجاز حجرتيهّن على سحيله كأن شأّحاج : حداهنالرمة ذو قال
 .فضاٍح يوم وهذا مفاصأح

.: طلعوأفضح الصبح وفضح فقم الصبح فضحك : قدالمجاز ومن

وكذلك بَّضوئه غالبها إذا وفضحها النجوم القمر : غاّمويقولون
 .الصبح

الزهرا النجوم الصبح وفضح الفجرا نادى الديك ما إذا : حتىقال
 .ففضخه رأسه صأك

ّطُيخة وضرب  .ففضخها الرض بَّالب

 .: انفتحتقرحته وانفضخت

ّتخذ نبيذ وهو الفضيخ يشرب وفلن المفضوخ البسر من ي
 .انتبذه :البسر وافتضخ

 .تفتضح ل تفتضخ : لوتقول

 .وغايره الكتاب ختم فض ض ض ف

الختام أغالق أفّض وبَّّت مصرعاتا بَّجانبّي : فبتنالفرزدق قال
:عنه تعالى الله رضي للعباس وسلم عليه الله صألى الله رسول وقال

 .فانفضوا القوم حلقة " وفضضت فاك الله يفضض " ل

 .جمعهم الله وفّض
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وخرز بَّداد كانوا إذا ونجمعهم حجرتيهم فضضنا اجتمعوا : إذاقال
 .: منتشرفض

ٌع جانحة والشمس أدمانها : كأنالرمة ذو قال فّض بَّأرجائها ود
 .منه تفّرق ما وهو الحصى فضض من وخرجنا ومنظوم

 .متفّرقة فرق أي الناس من فضٌض وخرج

عضوه على يسيل ما وهو منه نشر أي الماء من فضض وأصأابَّه
 .توضأ إذا

الله صألى الله رسول : إنلمروان عنها الله رضي عائشة وقالت
أي الله لعنة من فضض فأنت صألبه في وأنت أبَّاك لعن وسلم عليه

 .منها قطُعة

ًا وأعطُني  .منه : قطُعةسواٍك من فضض

ًا يعطُيك : كيفوتقول ًا يعطُيك ل من فضض  .فضض

ًا : صأارواوتقول ًا وطاروا رضاض  .فضاض

ًا : يطُيرالنابَّغة وقال فراش منهم ويتبعها قونس كل بَّينها فضاض
 .وارفّض الماء وانفّض الحواجب

 .: واسعةفضفاضة ودرع

 .فضفاض وبَّطُن

 .خدمتكم الله : فّضالمجاز ومن

 .العطُاء : كثيرفضفاض ورجل

 .: غازارفضفاضة وسحابَّة

 .: واسعفضفاض وعيش

ّدعيقومه على يتفضل فلن ل ض ف  .عليهم الفضل : ي
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 .تتفاضل والشأياء الشيئين بَّين وفاضل

 .: مغلوبمفضول وهو أفضله ففضلته فلن وفاضلني

 .القوتا عن يفضل : كثيرفاضل فلن ومال

مرافقه وهي الفواضل كثير مال وله ماله فواضل تأتيه وفلن
ّلته وغاير وأصأوافها ماشأيته وألبان تجاراته وأربَّاح ضياعه ريع من وغا
 .طرفه وهو الزمام فضل يده وفي ذلك

مثنى في وأعله زمامها فضل بَّالرض لها طرحت ذو قال
 .القسمة عن يفضل ما وهي الغنائم فضول وللرئيس معلق الخشاشأة

 .: فاضلةالواحدة وفواضل فضول قومه في وله

 .مفضال وهو

ًا منه ترك إذا منه وأفضل الطُعام وأكل  .شأيئ

 .لولده منه وأفضل أرضه وبَّاع

ًا العدو المعقباتا : منمقبل ابَّن وقال ًا مشي طّي إذا مواشأك
 .لضمورها زاد أي أفضل الرحل عن نسعيها

ّفهم ورأيت ّفنا على أفضل قد صأ  .منه أكثر وكان عليه زاد أي صأ

ّقه وأخذ ًا واستفضل ح ً أخذه إذا ألف ّقه عن فاضل  .ح

 .وفضالتا منه وفضلتا وفضالته الماء فضلة وهذه

والفضلتين تحملني الحّي ظعن أعارض : وقدالفوه وقال
 .والماء الزاد أراد شأسف محنق وسيفي

 .الشرف حاز إذا الحسب في وأفضل

بَّين مخالف واحد بَّثوب توشأح إذا المرأة أو الرجل وتفّضل
 .عاتقه على طرفيه
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 .فضٌل وامرأة ورجل

 .فضٌل وثوب

 .نحوها أو ملحفة واحد ثوب في أي فضل في : خرجتتقول

 .ومبذل : فضلجمع والمباذل المفاضل وعليهن وخرجن

 .تفّضله حال في أي فضلته في فلن وجاءنا

 .فّضالى ورأيتهم

رماح أثكلتهم بَّبيشة : وأشأياخسبيع بَّن عوف بَّن معقل قال
 .بَّشقوري إليه أفضيت و ض ف قعودا فضالى الخّط

ّفه بَّباطن مسها إذا الرض إلى بَّيده الساجد وأفضى  .ك

 .أصأحرتا نحو الفضاء إلى بَّه : خرجتبَّفلن وأفضيت

ّباتا الجيد : بَّّراقةالرمة ذو قال بَّها أفضى ظبية كأنها واضحة والل
ًة فوجدها جارية واشأترى لبب ًا يفضو المكان فضا : منمفضا إذا فضو

 .فاٍض فهو اتسع

 .فضاء وجعلته : وّسعتهأنا وأفضيته

ّية وسمعت فوقعنا مسائرنا بَّعض في الماء : طلبناتقول عدوان
 .: فضاءوالجمع الِحسى وهي فضية على

ّبحنالفرزدق قال قار ذي بَّبطُحاء القطُا من الوارداتا قبل : فص
ّطُح ومفطُوح أفطُح رأس ح ط ف مفّجرا فضاء :ومفرطح ومف

 .عريض

ّدم  .فطُحاء وأرنبة وق

 .فطُحته حتى بَّالعصا وضربَّته الحديدة وفطُحت

ّواس وفطُح  .القوس سية الق
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وسفاسق أسّرة ذاتا صأفراء بَّريها توبَّع السيتين : مفطُوحةقال
 .: مبتدعهاالسمواتا فاطر وهو الخلق الله فطُر

 .: ابَّتدعهالمر وافتطُر

لدين القابَّلة الجبلة على " أي الفطُرة على يولد مولود " وكل
 .الحق

 .البئر هذه فطُر وقد

ّطُر بَّه فانفطُر بَّالورق الشجر الله وفطُر  .وتف

ّطُرتا  .بَّالنباتا الرض وتف

ّققتوالثوب اليد وتفطُرتا  .: تش

 .: طلعالبعير ناب وفطُر

 .يفسده أي الصوم يفطُر كلم وهذا

وهو فطُير وطين وعجين الطُين والجير العجين المرأة وفطُرتا
في يلق : لمفطُير وجلد يختمر أن قبل ساعته من بَّه طين أو خبز ما

 .الدبَّاغ

 .بَّالدبَّاغ يمرن لم : محرمفطُير وسوط

ًا : عملفطُار وسيف :وتقول تشقق : فيهوقيل يعتق لم حديث
 .فطُار وسيف مطُار قلب

ّطُره غايره وأفطُره الصائم وأفطُر ّطُر وفلن وف ّوام يف الّص
 .حسن بَّفطُور

وقت في دخل أي الصائم أفطُر فقد الشمس غاربَّت وإذا
 .الفطُر

 .الفطُر يوم تذبَّح التي الشاة وهي وفطُورة فطُيرة وذبَّحنا
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 .الفطُير الرأي في خير : لالمجاز ومن

ّبه فطُير : رأيهوتقول  .مستطُير ول

هذه الله : أبَّعدالنف المفترش وهو للفطُس يقال س ط ف
 .الفطُسة

ّداد وفطُس ّطُيس الحديد الح إذا الكبيرة مطُرقته وهو بَّالف
 .فطُحه

ّطُيس أدب على : اصأبروتقول ّن  .بَّالفطُيس طرقك وإن ال

 .والوقت الفعل بَّمعنى فطُامه في الصبّي

 .فطُامه وقت : حانالصبي وأفطُم فطُيم ولد ولها

 .تفطُم التي العناق وهي فطُيمًة فلن يملك وما

في الفطُيمة يتقاوون وهم تلومهم العطُاء زهد على : وكيفقال
 .السوء عادة عن : فطُمتهالمجاز ومن الدم

 .عليه أنت عما ولفطُمنك

" وناقة الفطُام مّرة الرضاع حلوة : " المارةالحديث وفي
 .ولدها عنها : فطُمفاطم

ّدثتك وإذا لي فطُن فما بَّه مررتا ن ط ف له فافطُن بَّشيء ح
ّطُن فطُن وقد فطُن وهو مفاطنة صأاحبه وفاطن لك أقول لما وتف
ّطُنته فطُانة وفطُن ّطُنه للمر وف ّده :المعلم وف ًا ر  .وتثقيفه بَّتأديبه فطُن

ّيال الشباب في أعاصأي : وقدرؤبَّة قال الدنى موعظة الم
ًا كنت وما وعنفه بَّفظاظته عليه أنحى ظ ظ ف الوال وتفطُين ّظ ف

 .وغالظت علينا فظظت ولقد

:الكرش وافتظوا الكرش ماء وهو الفّظ شأربَّوا حتى وعطُشوا
ّظها أخذوا  .ف
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 .فظاظ أخلقهم كأن فظاظ غالظ : قوم: وتقولوقال

فهو وأفظعني فظاعة فظع وقد الخطُب هذا أفظع ما ع ظ ف
ّظعته واستفظعته فأفظعته بَّذلك وسمعت ومفظع فظيع وفظعت وتف

 .بَّه

فظع بَّينهم بَّهجران فهو زيارته عاشأق على : أحمواالحوص قال
ًا فظع من :وأصأله ًا امتلء امتل إذا فظع  .شأديد

ًا منها العلفّي : ترىوجزة أبَّو قال ًا موفد من بَّه احزأّل إذا فظع
فعلت التي فعلتك " وفعلت فعلتك من فعلٌة هذه ل ع ف فقر ظهرها

." 

 .وإسماعيل إبَّراهيم وتنّسي الفاعيل تفعل : الّرشأىوتقول

ّ : إذاالشّماخ وقال من أصأابَّا بَّما فعلت فقد بَّشؤبَّوب استهل
 .وقعهما من العاجيب أي الفاعيل الرض

الماكن من شأوطهما شأأو في هبطُا ما : فكلالرمة ذو وقال
 .الكرم أي والفعال السؤدد وفيهم العجب بَّه مفعول

 .مصنوع مختلق أي مفتعل كتاب وهذا

:ويقولون قائله فيه أغارب الذي : للمبتدعمفتعل : شأعرويقال
ً كان ما الشعر أعذب  .المفتعل الغااني وأعذب مفتعل

ّنبه غاريب له أرقت قد : وشأعرالرمة ذو قال والمحال المساند أج
ّد أقيمه فبت ّد ل قوافي منه وأق أفق بَّكل عرفن قد غارائب مثال لها أع
ًا تبتدع أي افتعال تفتعل الفاق من  .مثله إلى مسبوق غاير ابَّتداع

 .ويحفرون يبنون الذين العملة وهم الفعلة المير وتسّخر

 .: ملنمفعم وإناء الناء أفعمت م ع ف

 .الساق فعمة وامرأة فعم وساعد
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ملئت أي بَّسّم وغاضت بَّيّم : أفعمتلحاسده المحسود ويقول
بَّمثل أو منخرك بَّسم إل مغيض لك جعل ل ثم البحر بَّمثل حسدي من
ّلة والمعنى الضيق في البَّرة سّم ّلة حسده من بَّامتلئه المبالة ق وق

:لقوله نقصه إذا غااضه من للمفعول مبنّي وغاضت نقصانه في رغابته
 .أفعمت

ًا البيت : أفعمتالمجاز ومن ًا وأفعمته طيب  .غاضب

أفعوان وكأنه الفاعي وسّم العقارب حمة فلن نصح في
 .مطُرق

ّعى وقد  .خلقه سوء في بَّالفعى تشبه إذا فلن تف

ّني بَّأوجد واحد أم شأهلة إن ما : وبَّاللهجؤية ابَّن ساعدة قال م
ّعى وحين رأسها شأاب وقد يأٍس على رأته صأغيرها يهان أن للهوان تف

 .زوجها أي عشيرها

عريض ظله لعَب جنباه استوى : فلماجرير : قولالمجاز ومن
ًا أراد ضرير الحالبين أفاعي لفرط ظهرتا الحالبين من متشعبة عروق
 .الفاعي فأشأبهت الهزال

ًا الله بَّذكر إل يفغر ل فلن ر غ ف واسع الّشدق أهرتا وهو فم
 .الفم مفغر

ًا غاناؤها يكون ّأى لها : عجبتثور ابَّن حميد قال تفغر ولم فصيح
نظروا إذا لنهم الرأس قّم طلع إذا القوم النجم وأفغر فما بَّمنطُقها

 .أفواههم فغروا إليه

الكالئين وأفغر له هّب الصيف لهبان إذا : حتىالكميت قال
ّنجم رائحة وفغمتني تملؤها أي الخياشأيم تفغم ريح م غ ف كربَّوا أو ال

ّغم وشأيء المسك ّيبمف الطُيب فغمة منه لجد وإني بَّالفاويه : مطُ
 .طيبة فغمة منه ووجدتا

ّيد و غ ف :وقيل الحناء نور " هي الفاغاية الجنة أهل رياحين " س
 .وفاغايته : فغوهشأيء كّل ونور الريحان نور
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بَّمسبل عليك يجري ناضر وفغو ريحان : لزالحجر بَّن أوس قال
ّطُيب ووجدتا هطُال ًة لل  .فغو

ّورالريحان وأفغى  .: ن

ّي عين فقئت أ ق ف بَّثرة بَّه وكانت الجمل يوم حاتم بَّن عد
 .فانفقأتا

 .يتفقؤ بَّطُنه كاد حتى وأكل

ّقؤا ّقأتا تفقئًة الولد عن السابَّياء وف  .فتف

ّد ل وفلن ّقيء ول الكراع ينضج ول الراوية ير :يقال البيض يف
 .للعاجز

 .الكمال عين عنك الله : فقأالمجاز ومن

ّقأتا ّعجتالسحابَّة وتف  .مائها عن : تب

ّقح  .عينيه : فتحالجرو ف

ّقحت ّقحت الوردة وف  .وتف

ّتح ّقح بَّالهجر فلن وتف  .وتف

 .تغميٌض أو تفقيٌح إل هو إن الله : علمويقولون

ّقح بَّالحلء أو بَّالصاب : وأكحلكالهذلّي وقال غاّمض أو لكحلك فف
ّقحناالمجاز ومن  .تبصروه ولم الحق أبَّصرنا أي وصأأصأأتم : ف

ّقدته ما أي افتقدته منذ افتقدته : ماتقول د ق ف  .فقدته منذ تف

غاير أي محمود ول مفقود وغاير حميد ول فقيد غاير فلن وماتا
 .حميم كل الله وأفقدك لفقده مكترث

 .الواحد أّم كالفاقد فارقتني منذ : أناوتقول
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وجاوبَّها راحت معولة شأمطُاء فاقد : كأنهازهير بَّن كعب قال
 .يتفاقر ولكن بَّفقير ليس ر ق ف مثاكيل نكد

ّد مفاقره الله وأغانى  .فقره وجوه أي مفاقره وس

ّنابَّغة قال ّد معروفي تقبل أتيته إن لمرئ فداء : فأهليال وس
كسرتا التي الداهية أي الفاقرة بَّه : وعملالشماخ وقال المفاقرا

 .فقاره

 .الفواقر بَّه وعملت النواقر : أصأابَّتهفقير نقير وفلن

 .: أمكنكالصيد وأفقرك

َكهاناقتي وأفقرتك ُت  .للركوب : أعر

من أفقرتهم آفتهم السلم على خشيت : لماالصأمعّي أنشد
ًا الله أفقر : ألالله رحمه الله ولجار ركبوا ما الموتا مطُايا أبَّت عبد
للقرى يعقره كيف فقل مركب قرا يعير ل ومن يفقرا أن الدناءة عليه
 .كالعمرى الفقرى وهي

ُفقرى فيه فما ظهره حّل حّرمت قد ربَّة : لهقال الحّج ول لل
 .مطُمع أي مزعم

بَّيت أو فصل وهي فقرة شأعره أو كلمه في : زدتاالمجاز ومن
على تصاغ حلي الصأل في وهي نكته أي كلمه فقر أحسن وما شأعر
 .الظهر فقر شأكل

ًا قاضته إذا رئلنها عن بَّيضها النعامة فقصت ص ق ف عند قيض
 .التفريخ

ّين فاقع أصأفر هو ع ق ف ّنصوع وهو الفقوع بَّ  .ال

ّقعواويقال  .حّمروه أي أديمكم : ف

 .: أبَّيضفقيع وحماٌم
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 ". القاع فقع من لذّل : " إنكويقال

 .بَّوائقه وهي الدهر فواقع من فاقعة وأصأابَّته

ّو بَّاقعه : كّلوتقول  .بَّفاقعه ممن

ّفق ّفاخاتا وهي والفقاقيع الفواقع عليه فطُفت الشراب وصأ ّن  .ال

ّي قال التصفيق يثيرها حمر قوتِا كاليا فقاقيع فوقها : وطفاعد
ّقع  .وفرقع أصأابَّعه وف

 .الصلة في التفقيع عن عباس ابَّن ونهى

ّقع ّوتت ضربَّها ثم جمعها إذا الوردة الصبّي وف : تفقيعومنه فص
 .القاف

ّقمته م ق ف ُفقمه : أخذتاتف  .لحيه وهو بَّ

" الجنة دخل ورجليه ُفقميه بَّين ما حفظ : " منالحديث وفي
 .وفرجه لسانه يعني

السفل الفقم في كان إذا فقم ورجال فقم وبَّه أفقم ورجٌل
ّدم  .السفلى على العليا الثنايا تقع فلم تق

ّوجتمونيويقولون ّدم الساقطُة وهي دقماء فقماء : ز  .الفم مق

ّلت فقد والدقم الفقم اجتمع وإذا  .النقم ح

 .المر : تفاقمومنه مخالف أعوج أي أفقم أمر : هذاالمجاز ومن

 .متفاقم صأدع وفيه

: شأهدتاعمر بَّن لعيسى أعرابَّّي وقال لك أقول ما عني افقه
ًا بَّه الله أراد : " منالحديث وفي والفطُنة بَّالفهم أي بَّالفقه عليك خير
ّقهه ّقهت " الدين في ف ًا وف ّهمتهإياه وأفقهته كذا فلن وتفّقهه ففقهه : ف
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ًا : كنتالله عبد بَّن لجرير عمر وقال ًا الجاهلية في سيد في وفقيه
ًا كنت وما السلم  .فقاهة فقهت ولقد فقيه

ّين : فلنوتقول  .الفقاهه أبَّواب في الفراهه بَّ

 .الحمل وذواتا الّضبع بَّذواتا : عالمفقيه وفحل

ًا فيها : أرسلتالّسندي عطُاء قال ًا تشمام ذا مقرم ًا طب فقيه
ّدة من الضرع ورم هو البَّلم بَّذواتا  .الّضبعة شأ

بَّه تبال ولم إليه تحتج لم إذا هذا في لي فكر : ليقال ر ك ف
فكرتك ومازالت فقر كلها فكر : لفلنوتقول فكري حوله دار وما

 .الدرر مغاص

قدمه فانفكت وسقط انفرج إذا فانفك عظمه فّك ك ك ف
ّديه وأسحى لحييه : أفّكفقال الرأس تأكل كيف :لعرابَّي وقيل  .خ

أي لحياه وفّرج منكباه فّك أي وفّرج فّك قد كبير : شأيخويقال
 .فكك منكبيه وفي صأكك رجليه : فيوتقول الفّك مشية يمشي أبَّد

 .فّضه : مثلالختام وفّك

 .والقيد الغّل عنه وفّك

ّكيه بَّين الرجل : مقتلويقال  .ف

ّفيه بَّين : البخلوتقول ّكيه بَّين والكذب ك  .ف

 .وفكاك فكاك لرهنك وما الرهن : فّكالمجاز ومن

الرهن فأمسى الوداع يوم له فكاك ل بَّرهن : وفارقتكزهير قال
 .: أعتقهرقبته وفّك غالقا قد

ّكك وكلمه مشيه وفي من بَّعضه ينفّك كالشيء اضطُراب أي تف
 .بَّعض
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ّكك وفل ّكاك أحمق وهو حمقه من يتماسك لم إذا متف  .ف

ّكاٌك ورجل وفيه لحمقه ومعانيه كلماته بَّين يلئم : لبَّالكلم ف
ّكٌة  .ف

ّكة تفارقه ل : فلنوتقول ّكه السماك صأحبت ما الف وهي الف
 .الرامح السماك خلف مستديرة كواكب المساكين قصعة

الّشقراق الول الفكل أصأابَّه الفكل صأّر : إذاتقول ل ك ف
 .مفكول وهو أفكل : بَّهيقال الرعدة والثاني بَّه متشاءٌم وهو

ّكهالمجاز ومن ه ك ف ّكهون وتركتهم بَّه تلذذ إذا بَّكذا : تف يتف
 .الناس بَّأعراض فكٌه وفلن بَّاغاتيابَّه يتلذذون أي فلن بَّعرض

 .ومازحتهم : طايبتهممفاكهة القوم وفاكهت

 .دعابَّة أي فكاهة إل مني ذلك كان وما

 .ضحوك النفس : طيبفكٌه ورجل

الطناب ثابَّت تخلع نكباء جرتا إذا الخوان جنب إلى : فكٌهقال
ّوب إذا العشّي : فكهالشريد بَّن عمرو بَّن صأخر وقال ركب رحله تأ

 .وأملوحة بَّأفكوهة وجاءنا بَّالميسر مسامح الشتاء

ّكهون     فظلتم : "تعالى وقوله أي التهكم سبيل على " وارد تف
ّنا " قولكم بَّه تتلذذون وما فاكهتكم تجعلون  ". لمغرمون     إ

ّلته تا ل ف  .منها وأفلته الورطة من ف

ّبتي حماري منها : وأفلتنيالفقعسّي منظور بَّن نصيح قال وج
ًا الله جزى ّبتي خير منها وانفلت وأفلتها بَّنفسه منها وأفلت وحماريا ج

ّلت ّلت وأراه وتف  .إليه نازع إذا صأحبتك وإلى إليك يتف

ّلت أن لك أرى : لوتقول  .إليه تتلفت أن ول المر هذا إلى تتف
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ّته يده من الشيء واستفلّت أّمي : أرىومنه : استلبتهإياه وافتل
 .فجأة ماتت أي نفسها افتلتت

ُتلت  .: ارتجلالكلم واف

 .افتلت فقد فلتًة فعل شأيء وكل

 .فلتًة بَّكر أبَّي بَّيعة وكانت فلتًة نفسه : ذهبتويقال

 .بَّه : فاجأهمفالتة بَّكذبَّا وفالته

ٌة وعليه  .ساعة كّل عنه تنفلُت فهي عليه تنضّم : لفلوتٌا بَّرد

 .حّجتك وفلجت خصمك على فلجت ج ل ف

 .فائز أي فالج سهٌم لك وخرج

 .وأظفرك عليه أفلجك والله

ّطُرماح قال الفحول كرام كريهة يوم كّل في : وأفلجهمال
 .والفلج الفلج ولمن الحواصأن واعتيام

ّثلج لي فقضى الفلج لك : قضيوتقول  .ال

الكافي قول ومنه ملكه إذا والحاء بَّالجيم بَّأمره فلن واستفلج
 .بَّأمرك : استفلجيالطُلق في

ًا أفالجك وتعال ّق من أمور ّينا الفلج إلى أسابَّقك أي الح .يكون ل

 .بَّه : ذهبتبَّقلبي فلنة وفلجت

بَّن فالج منه وأنا فلوج الرجال بَّألباب : وسعدىذؤيب أبَّو قال
 .يخال بَّريء أي خلوة

خلوه بَّن فالج منها وأنا وعلوه فودين علّي يدعى : فلنوتقول
 .وخمسمائة ألفين أي
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 .ومفلج أفلج وثغر وتفليج فلج أسنانه وفي

 .الجدول وهو الفلج من الماء واستقيت

 .: فسموهابَّينهم الجزية وفلجوا

.الجزور أنصباء وهي بَّينها فرق أي تختلط ل أعشرائك بَّين وفلج

 .: المفلجلقاسمها ويقال

 .ضخم مكيال وهو والفالج بَّالفج واكتمل

 .مفاليج وقوم مفلوج فهو الرجل وفلج

 .الوفر النصيب منه أخذ أي بَّالفالج الفالج اكتال : فلنوتقول

 .الخير في البقاء وهو والفلح الفلح لك الله وهب ح ل ف

من ومفلحة أمرهم من زينة على قوم " كّل الحديث وفي
" فرحون     لديهم     بَّما     حزب     كل " تعالى قوله معنى في " وهو أنفسهم
 .والمصلحة السداد حيث إل والمفلحة للفرحة ما وتقول

أي الرض يفلحون لنهم الكرة وهم اليمن فلّحة من وأحسبك
 .يسقونها

الشفة في : الشق" والفلح يفلح بَّالحديد " الحديد المثل وفي
 .أفلح ورجل السفلى

 .فلحاء قلحاء وزوجتموني

: أبَّعدللفلح ويقولون والفلح القلح حيث والفلح الفرح يحّل ولن
 .الفلحة هذه الله

بَّه ويوصأف الكلب وهو ويلحس يشّم فلحس : فلنوتقول
 .الحريص
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بَّه لن الّسحور " وهو الفلح يفوتنا أن : " خشيناالمجاز ومن
 .الصوم بَّقاء

 .: قطُعتمالي من له وفلذتا كبدي من فلذة : هوتقول ذ ل ف

ّقي منه وافتلذتا عطُاءه عليك يوجب لم المال إذا : اقتطُعتهح
ولم وقوة حرم المنع وبَّعض منعت توامقه حبيب أو قربَّي صأنيعة
 .منك يفتلذ لم أي حقائقه إل المال يفتلذك

: فولذجمع بَّالفواليذ الضرب غاير بَّالفواليذ : الضربوتقول
 .وفالوذ

بَّأفلذ الرض ترمي أن الساعة أشأراط من : إنالمجاز ومن
 .كبدها

جامع اسم وهو المستعز العزيز فهو الفلز هذا أعزه من ز ل ف
 .وغايرها والنحاس والصفر والفضة لذهب ا من الرض لجواهر

ّدد للبخيل : قولهمالمجاز ومن ّبه : فلزالمتش الجنس بَّهذا شأ
ّوه أو وجساوته ليبسه : وكّرزرؤبَّة قول إلى ترى أل طالبيه على لنب
وقيل فلّز من جّمع كأنما الكنز بَّنار الكّي يرهب ل الكرز بَّطُين يمشي

عنه ينبو شأيء على إل يجرب ل لنه : الفلزالسيف عليه يجرب لما
 .فيه يمضي ول الددان

:كقولهم مفلس جمع : اسممفاليس قوم هم س ل : فقال
 .: مفلسجمع أو : مفطُرجمع في مفاطير

 .خير كّل من فلٌس : فلنيقولون وسمعتهم

 .شأديد فلٍس في ووقع

ّلس مفلٌس وهو ّلسه الذي وهو مف عليه نادى أي القاضي ف
 .بَّالفلس

 .أفيلس إل له ما مفيلس : فلنوتقول
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ّطُى عليها يلّف ما وهو الثياب على الفولف ألق ف ل ف بَّه وتغ
 .غايره أو كساء من

ّنعاف واعرورى للبيد فولفا السراب رقراق : وصأارالعّجاج قال ال
ّعفا ّن الفستقة وفلقت والنوى والحب الصبح الله فلق ق ل ف ال

 .منها فلقة وهاتا والرمانة

 .الفلق وضح من بَّل البَّلق شأية من اشأهر هو وتقول

 .فيه فلق من وسمعته

ّلق مفرقه فلق على وضربَّته  .البيض وتف

 .وفلقه البيض فلق وهذه

ّلق ًا كان إذا الرائب وتف ًا متفّرق  .يلتحم لم متحبب

 .العجب وهو بَّالفلق : يأتيمفلق وشأاعر

 .مقلق وأكثرهم مفلق الشعراء : أقّلوتقول

 .المنكر : للمروياللفليقة

 .بَّالمنكراتا : يأتيمفلق رجل وهذا

يعلق نأمر أي عشر كخمسة التركيب " على فلق بَّعلق " جاء و
 .ويفلق

 .بَّه : جئتوأفلقت أعلقت وقد

 .المنكرة الكتيبة وهي شأهباء بَّفيلق ورماهم

ُبَّلي  .صأّخابَّة : منكرةفيلق بَّامرأة فلن و

أي الفلق إلى الشفق من والفلق الشفق في فلن : بَّاتاوتقول
 .الخوف في
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ّطُرون والدعار اللصوص لرجل تفلق خشبة وهي والمقطُرة ويق
 .فيها

ّنابَّغة : قولالمجاز ومن ّلج : فإنال مواهبه غارة عن المجد فلق تب
 .أفدتا ما قسيم فأنت

ّلك ك ل ف ّلك الجارية ثدي ف  .كالفلكة : صأارواستفلك وتف

ّذفرى : ومستفلكالقيس امرؤ قال في ومثناته عنانه كأن ال
ّذب جذع رأس والباب السوق أهل : تطُالعمرداس بَّن عتيبة وقال مش
ّذفرى بَّمستفلك دونها ّذفرى صأغر المذمر إسيل ال  .البَّل في : مدحال

تركته إذا فلك كأنه يدور وتركته فلك في يدور كأنه : تركتهويقال
ًا يدور كما أو فلكه في ليزال الذي كالكوكب قرار بَّه يقّر ل مضطُربَّ

ّوج الريح بَّه تضر الذي : الماءالفلك :وقيل الفلك  .ويذهب ويجيء فيتم

 .: فلكغايرها أو أرض من مستدير وكل

ّتم دونهم الخلصاء فلك أتى حتى قال واختدرا بَّالل الفل قور واع
أسالت إل هممه فلك في حسناته كواكب طلعت : ماالمجاز ومن

 .خدمه شأعاب أنوائه غايوث

ّده وفي وتلفلل السيف فلل ل ل ف ّلل تفليل ح وسيف وتف
 .كثيراص بَّه ضرب لما ومدح الظاهر الخلل من بَّه لما : ذمأفل

أنيث ول أفّل ل جراز عندي العقل بَّأن : فيخبرهالغّي صأخر قال
ّكتي الفّل إل وتلدي طارفي لبَّذل : إنيحاتم وقال هو والجرول وشأ

 .فرسه

وفيه : مؤشّأرمفلل وثغر كسر أي شأيء منه : فلفليل وناب
 .وتأشأير تفليل

ّلتوتقول  .عروشأهم وثلث جيوشأهم : ف

ً وذهبوا  .مشلولين مفلولين أي شألل وطاروا فلل
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 .مطُردون وفل مشردون فّر وهم وتركتهم

 .الفلفل فيه : جعلمفلفٌل وقرص

غاير الفل الرض من منه : خاٍلالخير من فل : فلنالمجاز ومن
 .الممطُورة

.فل كان الخير ذكرتا وإن صأل كان الشّر ذكرتا إن : فلنوتقول

 .مفلفل وشأراب

ً فيه كأّن للسان لذعة فيه  .فلفل

 .الجعودة : شأديدالشعر مفلفل وهو

قول إلى ترى أل الفلفل من وهو مفلفلة الحبش ورءوس
ً جانباه فأنبت زرعت رأسه فروة كأن الثياب : دسمالراعي فلفل

ّدتا إذا الناقة ضرع حلماتا وتفلفلت  .للقراب اسو

فلفل كأنه الغراز ضاوي عن : تكّشفالعقيلّي مزاحم وقال
عن الضرع تكّشف العير التان رمحت إذا يعني قديم عهدهّن جون
 .صأفته وهو اللبن ذاهب يابَّس

ّنجم أبَّو وقال ًا البروق : وانتفضال النمل واختلف فلفله سود
ّبه سّمى ينقله فصار ً ح  .الستعارة سبيل على لسواده فلفل

أن : طلبترأسي واستفليت واستفليته رأسي فليت ي ل ف
 .يفلى

ّطُعن أختلس : وقدقال ّدفنس كجيب نصلي لها يدمى ل - ة ال ال
 .الحماران وتفالى تستفلي وهي ريعت ء-  الورها

ًا : أيالرمة ذو قال ًا نفسه في عظيم  .متكبر

 .يتفالين النساء ورأيت
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ّية " وهي الفاعي بَّفالية إل أشأبهك " وما الخنافس جنس من هن
ّقطُة سيدة : هيالدفيش أبَّو قال تفليهّن الحياتا جحرة عند تكون من

 .الخنافس

ّظلمة على الشفقة لذي تقوله  .ال

 .معانيه عن وفتشت : تدبَّرتهالشعر : فليتالمجاز ومن

 .صأعب فإنه البيت هذا : إفليقال

: جسستهمتقول كما : تأملتهموافتليتهم بَّعيني القوم وفليت
 .وافتليته خبرهم وفليت بَّعيني

ًا لقيت حتى وفلوتهم القوم وفليت ّللتهم أي فلن فليت ومنه تخ
 .وفلوته بَّالسيف رأسه

 .منه فعلٌة والفلة المفازة وفل

 .فلوية بَّدوية وفلنة

 .الفلواتا أهل للّصلواتا الناس : أتركوتقول

:وافتليته أمه عن المهر : فلوتاومنه الفلة في : دخلناوأفلينا
 .فصلته

ّتيوس نغذو ول ونفتليها جيادهّن : تعودقال ّو وله القهادا ول ال فل
ٌء  .وأفل

ٌد : كأنهالثقيل للّضخ يقال د ن ف  .الجبل من الشمراخ وهو فن

فإني إلّي : استندواالوقائع بَّعض في لقوله : الفندلشهٍل وقيل
ٌد لكم ٍد من : " أبَّطُأفيه قيل من بَّه وسّمي فن في " لتثاقله فن

 .الحاجاتا

ٌد وفلن ٌد مفن ّن ّلط هرم من عقله أنكر : إذاومف وقد كلمه في وخ
 .كالحجر فهمه قلة في : جعلهالهرام أفنده
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ًا فكن الهوى ما تدر ولم تعشق لم أنت : إذاقال كما من حجر
 .فند وفيه جلمدا الّصخر يابَّس

 .الفند إلى ونسبه رأيه ضعف إذا صأاحبه فند وقد

ّند سيف عليه لسان كل مفند ملوم : فلنوتقول  .مه

 .للمرأة يقال ول

ّندة ّند رأي ذاتا شأبيبتها في تكن لم لنها مف  .كبرها في فتف

ّند أن أريد " إني الحديث هذا في ورد : ماالمجاز ومن ًا أف فرس
ًا أتخذه " أي  .الفند من إليه ألجأ حصن

 .ماله وكثر استغنى أي قنع فنع من ع ن ف

 .العطُاء وكثرة الكرم وهو فنع : فيهويقال

ّيرتني ناعمة حسناء أم بَّيتي : أظلالزبَّرقان قال الله عطُاء أم ع
ّنقها : ناعمةفنق جارية ق ن ف الفنع ذي ّنق أهلها وف عيشه الله وف

ّعمهنحو وفانقه  .وناعمه : ن

ّي قال ّنق : وفلنعد ّنق كما يتف  .أهله على الكريم الصبّي يتف

ل المقرم أهله عند المكّرم الفحل وهو فنيق كأنه يخطُر ورأيته
 .يركب ول يؤذي

 .الكلم أفانين في أخذ ن ن ف

 .فيه وتفنن الحديث في وافتّن

وفرس ورجل جريه في وافتّن الجري من أفانين الفرس وجرى
 .مفّن

ّنن ّونهرأيه فلن وف  .واحد على يستقم ولم : ل

 .خصله وهي وأفانينه الّسبيب افنان ينفن والخيل
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 .الشعر فينان ورجل

 .فينان عيش ظل في وهو الفنان : كثيرفينان وغاصن

 .طويلة الفنان : كثيرةقنواء فنواء شأجرة و ن ف

 .هرم إذا يفنى فني وقد فاٍن شأيخ وهو

 .تفانوا حتى تقاتلوا وقد

 .إنائه في ويكرعون فنائه إلى يهرعون الناس أفناء وتقول

.فناء في : فنواءقيل كما أفنان في : افناءقيل الناس فنون وهم

فنمت السهد دائم في : كنت" وتقول فهد من " أنوم د ه ف
 .الفهد نومة عني

ًا عني وفهدتا  .: غافلتفهد

ول أسد خرج وإن فهد دخل إن : زوجيزرع أم حديث وفي
 .عهد عما يسأل

.زوره في ناتئتان كالفهرين لحمتان وهما الفهدتين شأديد وفرس

حبك الّزور بَّلدة إلى الفهدتين من الغضون : كأنداود أبَّو قال
أبَّو سمي وبَّتصغيرها مؤنثة وهي بَّالفهر الوتد اضرب ر ه ف العقد
 .فهيرة بَّن عامر

 .كالفهيرة الضرب على يصير ثم كالفويرة يتلصص : فلنوتقول

 .اللقم يدهور أي الفهار أمثال حلقه في يرمي وقعد

بَّهر تعريب مدراسهم وهو فهرهم من خرجوا اليهود وكأنهم
 .بَّالعبرانية

أن وهو الفهر عن وسلم عليه الله صألى الله رسول ونهى
 .الخرى مع وينزل جاريتيه إحدى يخالط
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 .يفهق ملن الحوض ق ه ف

 .وأدهقها الكأس فهق وأ

 .: متسعهالوادي ومنفهق

 .وغارهما والطُعنة العين وانفهقت

ًا تنفهق بَّأرض ونزلنا ًا مياه  .عذابَّ

 .بَّالماء ينفهق وهو الحوض وأتيت

بَّالزبَّاد المسابَّير تنفى عرض عن النجلء الطُعنة : وأطعنوقال
 .فيهق وأرض وطعنة وعين والفهق

 .فيهق دار في بَّبيهق : أقمناوتقول

وقّل الفهام سوء من أتى الفهم سوء من يؤتا لم : منتقول
ُيفهم يفهم أن أوتي من ما يتفاهمون ول الفهم : سريعفهم ورجل و

 .يقولون

 .الستفهام إلى فزع الستبهام من جزع : منوتقول

ّهٌة وامرأة فّه رجل ه ه ف  .ف

ًا تلفني : فلمقال ّه من لها أبَّغى ملجلجة حّجتي تلف ولم ف
ّهة منك سمعت وما يقيمها أو الفهاهة من مرة أي قبلها السلم في ف
 .فهاهة ذاتا أي فهًة كلمًة

ّهة مني وكانت  .غافلة أي ف

ّهني لحاجة وخرجت  .نّساكها إذا فلن عنها فأف

 .عني بَّه وذهب بَّه : سبقنيبَّكذا فاتني تا و ف

مستبد أمير بَّهن فاتني ظعائن من إل القلب : صأحاالخطُل قال
 .سبقته أي فته حتى وجاريته فأصأعدا
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 .الّشرف إلى يتفاوتون وهم

 .يشاوركم ولم بَّه : سبقكمبَّرأيه عليكم فلن وافتاتا

ّوتا وفلن ّذره أي ماله في أبَّيه على يتف  .إذنه بَّغير يب

 .بَّرأيه : يستبدفويت ورجل

ّو بَّين قاعد فويت كّل الله : أبَّعدوتقول  .وليت ل

يقول أعرابَّّي وسمع يبلغه ل حيث أي الرمح فوتا مني وهو
إليه تنظر أي فمك فوتا رزقك الله : جعلفقال فأبَّطُأ دونك : أدنلخر
 .عليه تقدر ول فمك يفوتا ما قدر

 .الظفر وفويت اليد فوتا فلن وأفلتنا

بَّين العوالي فويت بَّنفسه اثنتين إحدى على : مشيفطفيل قال
فوتا كرب من لقيت ما أصأدقك لم أنا : إنرؤبَّة وقال ومقتل أسر

 .لردى من قريب أي رديت الّردى

 .الفجاءة وهو الفواتا موتا من بَّالله وأعوذ

ًا أقبلوا ج و ف ًا فوج ًا الوادي بَّهم يموج فوج  .موج

بَّستان في : نزلناوتقول ورنده الغانياتا مسك تفاوح ح و ف
 .أنواره وتفاوحت أطياره تناوحت

 .الرأس جانبا وهما بَّفوديه الّشيب حل د و ف

 .جانبه أي الخباء فود : ارفعالمجاز ومن

 .جناحيها أي الهيثم على فوديها العقاب وألقت

 .الوادي فودي بَّين ونزلوا

 .ركنه أي البيت فود واستلمت
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 .العكمين أي الفودين بَّني العلوة هذه وما

صأار حتى وأسفله أعله طويت إذا فودين الكتاب وجعلت
 .نصفين

 .وفدك من فاستحي فودك على الشيب : وفدوتقول

ّوارتها وفارتا القدر فارتا ر و ف  .ف

ّواره وعين ّوارة أرض في ف  .خ

 .العين من الماء وفار

في ذلك وقال علّي تفور أن وأخاف الغضب : فارالمجاز ومن
 .الغضب فورة

 .غاضبه اشأتد إذا فائه وفار ثائره ثار : فلنويقال

 .قدرهم علينا تفور فلن وبَّنو

غال حميها إذا عنا ونفثؤها فنديمها قدرهم علينا : تفورقال
 .منها فار وما طفاوتها وهي العقار فورة وشأرب

 .بَّحداثته أي بَّفورته الشيء وأخذتا

 .أخرى إلى فورهم من وخرجوا غازوة من وقفلوا

ّوارتي إلى وانظر إذا تتحركان أي تفوران اللتان وهما وركيه ف
ّوارتالهما ويقال الفرس مشى ّوارتاه الورك : ف : " لقولهم ومنه ود
تحّركها أي بَّأذنابَّها تفور التي بَّصبصت " أي الفور للتا ما ذلك أفعل
 .الروى أولد :وقيل الظباء : هيقيل

 .ونجا ظفر أي القعاب من وفاز بَّالثواب فاز لمن طوبَّى

أي الفازاتا : وضربَّوامنه بَّمنجاة أي العذاب من بَّمفازة وهو
 .الفساطيط
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 .المفلحة أي المفازه فيها الفازه : تلكوتقول

سبيل على المنجاة بَّاسم : سّميتللفلة : المفازةالمجاز ومن
 .التفاؤل

ّوز  .فيها ومضى المفازة : ركبالمسافر وف

ّنى رافع دّر : للهحّسان قال سوى إلى قراقر من فوز اهتدى أ
ّوز  .بَّإبَّله وف

ّوز من والخرة الدنيا بَّين ما مفازة في فصار : ماتاالرجل وف
ًا صأارتا المفازة لن أو الممدود البرزخ ّوز منها فأخذ للمهلكة اسم ف
 .هلك بَّمعنى

 .غالب إذا فائز سهم له وخرج سهمه وفاز

 .الفوز بَّه ويصيب يسّره بَّشيء أي بَّفائزة وفاز

ّية بَّفائزة فلن : فازوتقول ّيه بَّجائزة وأجيز هن  .سن

 ". لهال     إلى     أمري     وأفوض " ض و ف

 .ومخاوضاتا مفاوضاتا بَّيننا وكانت : جاريتهأمري في وفاوضته

 .عليهم أمير ل : مختلطُونفوضى فلن وبَّنو

ّهالهم إذا سراة ول لهم سراة ل فوضى الناس يصلح : لقال ج
أي تناديا إل السر يحسنون ول رحالهم في فًضا فوضى طعامهم سادوا

ًا منه يخبأون ل واسع مختلط : شأركةومنه إليه يتداعون بَّل شأيئ
 .والمخالطُة المساواة وهي المفاوضة

 .: تساوياالشريكان وتفاوض

ّطُيب فوعة وجدتا ع و ف ّدة وذلك وخمرته وفورته وفوحته ال ح
ّدتها ريحه  .اختمر إذا وشأ
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 .ارتفاعه وهي الضحى وفوعة النهار فوعة وأتيته

 .الشباب فوعة في ذلك وكان

 .الوشأى أفواف كأنه : شأعرتقول ف و ف

ّلة ّوف وبَّرد أفواف وح في بَّياض نقط وهو الفوف من : أصألهمف
 .: فوفةالواحدة الحداث أظفار

ًا : رأيتالمجاز ومن ًا تعطُي ل مكفوفه الخير عن كف ًا أحد أبَّد
 .فوفه

لنا جادتا فما مشغوفه النفس بَّأن سلمى إلى : فأرسلتوقال
أن وهو زنجر ول لفلن فلن فاف : ماويقولون فوفه ول بَّزنجير سلمى
ّبابَّته ظفر على إبَّهامه بَّظفر يقول في بَّقي ما ق و ف يقرع ثم س

ّوق ميل أو كسر زنمتيه إحدى في الذي وهو أفوق سهم إل كنانتي وف
 .الرمي عند فوقه في الوتر : جعلالسهم

ًا للخير : لزلتوتقول ّفق ًا الكرم في وسهمك مو ّوق  .مف

ّوقه ًا له : جعلوف  .فوق

 .: فضلهمقومه : وفاقفوقه : كسروفاقه

ّوق وهو العلم في فائق ورجل  .قومه على يتف

ّوقته  .: فّضلتهعليهم وف

 .واستفاق المرض من فلن وأفاق

 .الّشراب من يستفيق ل مدمن وفلن

ّوق ًا : رضعهاأّمه الفصيل وتف ًا فواق ّوقه فواق  .الّراعي وف

ّوقتالمجاز ومن ًا : شأربَّتهالماء : تف ّوقت شأيء بَّعد شأيئ وتف
 .مهل على أنفقته :مالي
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ّوقتقال ّوقي وتالد طريف من مالي : تف حلب من الصهباء تف
ّوقت الكرم ً : أخذتهوردي وتف ً قليل  .قليل

 .الليل من أفاويق بَّعد وخرجنا وميعته الضحى فيقة وأتيته

 .أفاويقها السحابَّة ومّجت

 .بَّره أفاويق وأرضعني

ّوقني  .الماني وف

ً أي ناقة وفيقة ناقة فواق إل عنده أقام وما الناقة أن وذلك قليل
الحلبتين بَّين اجتمع فما مراتا ست أو مراتا خمس اليوم في تحلب

 .فيقة فهو

 ". ناصأل بَّأفوق منه بَّللت " وما

ًا : رميناويقولون ًا فواق ًا أي واحد  .رشأق

 .نبلك أفواق على وأقبل

 .كامل حّظ أي فوق ذو سهم كذا من : له: ويقالعبيد قال

 .ناقص أي أفوق وسهم

أحسن فوق في : خذالكلم من فّن في أخذ إذا للّرجل ويقال
 .منه

ّنا كما أي فوقي في شأئت إن وارجع  .المؤاخاة من عليه ك

ًا قائلة أنت : هلقال ًا وتراكة خير في شأئت إن وراجعة شأر
 .وهالك مرمّي أول أي فوٍق لول فلن وكان فوقي

فوق لول يكن يردنا من ضنك غاير بَّمنزل قومي : دارأمية قال
ّد : مايرجع ولم مضى لمن ويقال  .فوٍق على ارت

 .فوق على ترتد ل فعلة وفعلت
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 .الضيق بَّعد بَّالخصب : جاءالزمان وأفاق

إذا حتى - وء الّس زمان في لهم ما : المهينينالعشى قال
ّوموا م و ف أفاقوا أفاق ُبّر وهو الفوم من اخبزوا أي لنا ف :وقيل ال
 .الخبز

ٍة فهت ما ه و ف ّوهت وما بَّكلم .بَّه وتفاوهوا بَّكذا وفاوهته بَّها تف

ًا الحنف وكان ّوه ًا مف  .منطُيق

ّوجوني فوهاء وارمأة أفوه ورجٌل الفم : واسعةشأوهاء فوهاء وز
 .قبيحة

 .النفس : حديدةشأوهاء فوهاء وفرس

ّيه ورجل ّدفلن واستفاه : أكولومستفيه ف ّلته بَّعد أكله : اشأت  .ق

ّوهة النهر فوهة عند ورأيته  .الزقاق وف

ّوه  .: دخلهالزقاق وتف

ّوه فلما خرج : " إنهالحديث وفي  .: مطُيبتف

ّوه : منطُيقوتقول ّوه ومنطُق مف  .مف

 .وصأنوفه أخلطه من أي البقل أفواه من المال أصأاب وقد

ٌة تندى الريحان قضب : بَّهاقال بَّها البقول أفواه كل ومن وحنو
 .الفالة وهي لشديد الفوهة رد : إنوتقول بَّقل

ّينةفوهاء : محالةالمجاز ومن .أسنانها طالت اتسعت إذا الفوه : بَّ

 .: واسعةفوهاء وطعة

 .وأواخره أوائله وهي أرجله من وخرجوا البلد أفواه في ودخلوا
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ركابَّي هوتا لقد ليلى ابَّن قام مذ قمت : ولوالرمة ذو قال
ّلَي منذ مرضي من قمت لو أي والرجل السماوة بَّأفواه العزيز عبد ُو

 .إليه لسرتا مروان بَّن

ّول أي إبَّلك فوهة علينا وطلعت  .أ

.لوجهه أي لفيه وسقط ثغره أي فوه فض ول فوه : سقطويقال

 .طريق أدنى " أي فاكرٍش إليه وجدتا " ولو

ًا كفحتك أي لفيك الداهية فم الله جعل " أي لفيك " وفاه
 .الداهية

وتسير ترعى تركها إذا أفواهها على إبَّله فلن : وجّرالكميت قال
 .تشرب وهي الماء لها نزع إذا أفواهها على إبَّله وسقى

 .ورجع تاب إذا حسنة فيئة الله إلى فاء أ ي ف

وله رجعتها أي فيئتها يملك وهو امرأته : وطلقفيئة المولى وفاء
 .فيئة امرأته على

 .الفيئة سريع الغضب سريع وهو

ّيأ الظل عليه وفاء  .وتف

علها يفيء ضارٍج دون التي العين : تيممتالقيس امرؤ قال
ّتبع وفلن الفيء في نقعد وتعال طامي عرمضها الظل  .الفياء ي

بَّالصأائل أفيائه في وأقعد أهله أكرم البيت لنت : لعمريقال
 .أشأيائه في يطُمع ول أفيائه من يقرب ل فلن وتقول

ّيأ  .بَّها : استظلبَّالشجرة وتف

 ". الرياح تفيئها الزرع من الخامة كمثل المؤمن " ومثل
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حيزومه عن يطُير القذال : قرعالظليم يصف زهير بَّن كعب قال
ّياتا سخيف الرياح تفيئه زغاب ّيأتا خيلء : حّركتهشأعرها المرأة وف وتف

ًا وتميلت له : تكسرتالزوجها  .بَّعلك لغير : تتفيئينللفاجرة ويقال غانج

ّيأ وفلن  .ويستفيئها الخبار يتف

 .المغانم نستفيء ونحن الغنائم عليهم الله وأفاء

نثمره فإننا منا بَّاد مال يك : فإنحرجة بَّن الحريث قال
حرم إل الفيء لزم : ماوتقول الفيء لهم وطاع المغانما ونستفيء

 .الفيء

ّيأتاالمجاز ومن  .إليك التجأتا أي بَّفيئك : تف

 .فيح ومهامه أفيح مكان ح ي ف

من حرها من فار مما أي جهنم فيح من : الحّمىالمجاز ومن
 .الكثير بَّالدم فارتا إذا الشجة فاحت

ّياحة وطعنة  .ف

ّياٌح ورجل ّياض ف  .الكثير الواسع بَّالعطُاء ف

ّيحتها الدنيا ملكت ولو  .وكثرة بَّسعة لفّرقتها أي واحد يوم في لف

ّياحة وناقة  .: غازيرةف

ًا يا أبَّي : ذاكقال ّياحة يمنح قد وجودا كرم يحسبها الّرفودا الف
ًا حالبها : فيحيمغاويرهم قول ومن عودا تعّشى ل تبيت وهي صأعود
 .وانتشري غاارة يا اتسعي أي فياح

ًا منه أفدتا د ي : فقال  .واستفدته خير

ٍز بَّجامد فليس حمدا وأفاد سماحة : أفادالشماخ قال ضنين لح
 .حصلت أي فائدة عندنا من له وفادتا
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ًا الرض على يمشي وفلن ّياد ًا ف ّياد ً أي م ً مختال ّيال  .م

 .ماتا ما أي النفاد رزقه بَّلغ حتى فاد وما

فاد حتى وعشرين حّجًة عشرين الملك خرزاتا : رعىقال
ّلمته ص ي ف شأامل والشيب  .بَّها أفصح ما أي بَّكلمة أفاص فما ك

فيٌض ماؤها وأرض تفيض مياه : فيهافيوض ذاتا أرض ض ي ف
 .الماء مفيض وهذا لمتلئه جوانبه من : يفيضفائض وحوض وغايٌض

غاروب مفيضهّن كأن دموعي سفحت وقد : أسائلهاالنابَّغة قال
ًا فألفيته شأّن ًا فيض ًا عطُاؤه كثير وفاض يزدد الحمد له يذكر متى جواد

 .كثر أي فيهم الخير

 .الغيظ من صأدره وفاض

عند النفس تفيض ولكن عادة لمثلي الشكوى وما : شأكوتاقال
 .: غالبوهعليه وفاضوا امتلئها

ورادى عليه دارم فاض أن الكلب ابَّن : أيشتمنيالخطُل قال
ًة  .ينالها أن يقدر ما أي يرومها ما صأخر

 .عرفاتا من وأفاضوا

 .: اندفعواالحديث في وأفاضوا

 .بَّها : ضربَّوابَّالقداح الميسر أهل وأفاض

 .جوفه من : دفعهابَّجّرته البعير وأفاض

إذ البَّارق ذي من بَّجرة كظومهّن بَّعد : وأفضنالراعي قال
 .الخبر واستفاض حقيل رعين

 .مستفيض حديث وهذا

 .وانتشر : اتسعالمكان واستفاض
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 .الدرع عليه وفاضت

الجدجد على التّي كفيض أردانها المرء على : تفيضقال
ّبهايقال كما عليه وأفاضها ّنها عليه : صأ  .وشأ

 .: سابَّغةمفاضة ودرع

 .المجدولة خلف اللحم مسترخية البطُن : ضخمةمفاضة وارمأة

 .ماتا أي فاظ فقد بَّتهامة فاظ من

 .الرأي وفال الرأي فائل رجل ل ي ف

ً كنت الفراسة وجّربَّت جرينا إذ أخيطُل يا : رأيتكجرير قال فال
ّيل رأيه فال وقد رأيك في أرى أن أحب كنت وما رأيه فيلت وقد وتف

:البعير واستفيل الفال رأيه من ياع رأيك فال قد :وتقول وفيولًة فيالًة
 .عظمه في الفيل أشأبه

 مستفيل مصعٍب عيني : يديرالنجم أبَّو قال

 القاف كتاب

 1القاف كتاب  

ّبة بَّني ب ب ق ًا ق  .القباب أهل وهم وقبابَّ

 .مقبب وبَّيت

ّبب ًا وق  .: بَّناهاكثيرة قبابَّ

 .قبب وفيها قّب وخيل أقب وفرس

ّباء وامرأة  .ق

 .القّب على تدور والبكرة
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ّبا ترك : محالةقال ًا ق ّطُومار أو الثوب طّي وقببت راد إذا ال
ًا أدمجته ّب  .ق

 .هديره صأوتا وهو الفحل وقبقب

 .: قبقال إذا الّضريبة في السيف وقبقب

سمعت حتى بَّالبّج قذاله : ضربَّتالكلبي جناب بَّن زهير قال
 .سيفه اسم هو العظام في قبقب السيف

ْيه َبَّ ِبيب ولنا  .َق

ًا : كأنذؤيب أبَّو قال وما قبيب لنابَّيه ينازلهم ترٍج أسد من محّربَّ
 .: قطُرةقابٌَّة العام وقعت

ًاقابًَّة العام لها سمعنا : ماالصأمعي وعن  .: رعد

ول قابَّل ول العام تفلح ل إنك بَّني : يالبَّنه صأفوان بَّن خالد وقال
 .مقبقب ول قباقب ول قاب

الذي الشيخ وهو الكبر القّب وهو قومه قّب : هوالمجاز ومن
 .أمرهم مدار عليه

ّبك وألزق وأقبح وأحسنت مستقبح قبيح أمر هذا ح ب ق ق
 .قبيح بَّفعل : جاءأخوك

ّبحت  .فعله عليه وق

 .: أبَّعدهالله وقبحه

:" وقابَّحه المقبوحين     من     هم " الخير عن : منحىمقبوح وفلن
 .شأاتمه

 .نضجها قبل : عصرتهاالبثرة وقبحت

 .الحليل واسعة كانت إذا الشخب لقبيحة وإنها
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 .المرفق في عظمان وهما وقبيحه حسنه وضرب

ًا كنت : فلوقال ًا كنت ولو مذلة عير كنت عير كسر كنت كسر
ًا وأنت الميت قبر ر ب ق قبيح  .مقبور غاد

 .المقابَّر إلى المنابَّر ومن القبور إلى القصور من : نقلواوتقول

 .فلن مقبر وهذا

 .ومقبرتها المدينة مقبرة والبقيع

ومن تزيد والقبور ينقصون فهم بَّفنائهم مقبر أناٍس : لكلقال
ًا وجاء قبّراه : رفعللمتكبر : قولهمالمجاز ّبراه رافع النف وهي ق
ّبهت كأنها العظيم ٍد كقبور : رءوسيقال كما بَّالقبر شأ  .عا

ّي مرادس قال ًا أتاني : لقدالدبَّير الحق يعرف ل قبّراه رافع
ّبراه رفع إذا : واكبراهوتقول يهواه وليس المنابَّر على : ثبواوتقول ق

ّبرةلها ويقال قنبرة جمع للقنابَّر الجو خل فقد َبرة : الق ُق ّبر وال والق
 .والقبر

ًا لي خذ ش ب ق ًا النار من قبس ًا ومقبس لي واقبس ومقباس
ًا وما كالمقتبس أي العجلن كالقابَّس إل أنت : ماومنه واقتبس نار

 .العجلن كقبسة إل زورتك

ًا وقبسته آثارك من وقبضة نارك من قبسة إل أنا : ماوتقول نار
 .وأبَّغيته الشيء : بَّغيتهكقولك وأقبسته

ًا : قبستهالمجاز ومن ًا علم  .غاير ل : أقبستهوقيل وأقبسته وخبر

ًا صأادفت : لقوةالخوين اتفاق سرعة في ويقال وهو قبيس
يقبسها لنه ذلك له وقيل قباسة قبس وقد اللقاح السريع الفحل
ّلقاح  .ال

ولم غايره من اقتبسها أي عرٍض حّمى ل قبٍس حمى وهذه
 .نفسه تلقاء من له تعرض
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 ". قبصًة " فقبصت قريء ص ب ق

ًا قبصة واقتبصت أثره من : قبصتويقال  .وقبص

ّي الجهم أبَّو قال رّب يا أثره من واقتبصت له : قالتالجعد
: أخذتاقال أثره من اقتبصت : كيفله قيل سفره في شأيخنا صأاحب
ّبلتها الرض في أثره من قبصة  .فق

ّقه     وآتوا : "تعالى قوله في مجاهد وعن " يعني حصاده     يوم     ح
 .الحصاد عند تعطُى التي القبص

أرقلت ما إذا بَّالمنسمين رجعتها المعزاء تدع : بَّنازلحميد قال
 .خاضم قابَّض من أهون قاضم : قابَّصوتقول قبصا

ًا ورأيت  .عدده : فيالحصى قبص لفي وإنهم فلن بَّني من قبص

ّنمل قبص في ونزلتم  .وجرثومته ترابَّه مجتمع وهو ال

ّتريق من الكبد وجع وهو القبص وأصأابَّه الماء وشأرب بَّالتمر ال
 .عليه

 .فقبض المأمون وقبص

ًا يقبص الفرس : مّرالمجاز ومن إل الرض يصب لم إذا قبص
 .قبوص وفرس سنابَّكه أطراف

 .آثارك من وأقتبص أنوارك من لقتبس : جئتوتقول

ّبضته إياه وأقبضته المتاع قبض ض ب ق المتبايعان وتقابَّض وق
 .لنفسي واقتبضته مقابَّضة وقابَّضته

 .وقبضًة التمر من قبضًة وأعطُاني

 .الرواح قابَّض والملك

 .مقبوضة والّرهان
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ّبض  .قبضته في : جمعهالطُائر وق

 .الفرس عرف على وقبض

 .ومقابَّضها والّسوط والقوس الّسيف مقبض وهو

ًا له : جعلالّسكين وأقبض  .مقبض

 .القبض في هذا واطرح

 .العامل على وقبض غاريمه على : قبضالمجاز ومن

 .مقبوض قليل عّما وهو الله رحمة إلى فلن وقبض

يبسطُه والشّر يقبضه والخير يقبضهم ول عبيده يبسط وفلن
 .بَّسطُك ما ويبسطُني قبضك ما ليقبضني وإنه

ّنا وانقبضت  .قبضك فما ع

ّقفالمر على وتقبض  .: اشأمأزوانقبض عنه وتقبض عليه : تو

 .وبَّسطُها رجله وقبض

ّبض ّبض وجهه وق  .فتق

ّبضت ّبضت الجلدة النار وق  .فتق

 .: تشنجالشيخ وتقبض

في الكسور نحو وهو : مشنجمقبض وثوب ثوبَّك وقبضت
 .القبية أوساط

وجد فإذا يجمعها بَّالماشأية التدبَّير : حسنرفضة قبضٌة رواع
ًعى  .نشرها مر

قبضٌة : فلنيدعه أن يلبث ل ثم بَّالشيء يتمسك لمن ويقال
 .رفضة
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وتجمع فيه تثب كأنها سيرها في : أسرعتالبَّل وقبضت
 .قوائمها

ٍد عاد من : ويقبضنالرمة ذو قال ٍد وسا بَّالّسّي انصاع كما وواح
ّنعام ّنوافر ال وانقبضت وشأّمر : أسرعحاجته في فلن وانقبض ال
 .بَّهم : شأّمرتابَّالقوم

بَّالقوم وعجلي انقضاضي أبَّي بَّنت رأتا : فلورؤبَّة قال
ّين : سريعقبيض وفرس وانقباضي  .القباضة بَّ

ّي أدري وما : الخلقالقبيض فلن وملك  .هو القبيض أ

ّية : أمستالراعي قال ًة وللقبيض حائطًُة للسلم أم أمرها رعا
ٌة وللقبيض خابَّطًُة يروى أن إلّي وأحب رشأد ٌة أي رعا  .غايرهم رعا

لنه القبيض إليه مقاليده وألقى والبيض السود : أطاعهوتقول
 .ودنياه معاشأه أمر في قبيض ساٍع

ومنه وخلطُه جمعه إذا قطُبه مثل الشيء قبط ط ب ق
 .القبيطُى

القبيطُاء وهي السريطُى فيأكلها القبيطُى يأخذ : فلنوتقول
ّباط  .والق

ّية القباطّي يلبس وهو بَّيض كتان من ثياب وهي بَّالضم والقبطُ
قبطُّي ورجل للختصاص والتغيير القبط إلى نسبت بَّمصر تعمل

ّية وجماعة  .قبطُ

 .والقباط النباط من والخلط الوزاع بَّين فلن : جمعوتقول

 .توارى إذا القنفذ قبوع يقبع فلن ع ب ق

 .قميصه في رأسه : أدخلالرجل وقبع

ّق : هووتقول ّبه من أع ّبه بَّن قباع من وأحمق ض  .ض
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قلتم عليكم شأديد وال وليكم إن خراسان أهل : ياقتيبة وعن
ّبة بَّن قباع قلتم بَّكم رؤوف واٍل وليكم وإن عنيد جباٌر رجل وهو ض

 .الجاهلية في كان محّمق

 .الخذ : كثيرقباع ومكيال

إلى البصرة على الزبَّير ابَّن عامل الله عبد بَّن الحرث ونظر
 .بَّه فنبز لقباع هذا مكيالكم : إنفقال مكيال

ل ب ق فضة من قبيعة وسيفه ولسكينه : القباعللقنفذ ويقال
 .السوق قبل ذهب

ّق قبلك ولي  .وتلقائك جهتك من أي قبلك من هذا وأصأبت ح

ً ولقيته ً قبل ً وقبل ًا : مواجهةوقبل  .وعيان

 .مستقبٍل قوتٍا : منوقبٍل قبٍل ذي من لعشر ذلك وافعل

ًا القبل بَّذلك ورأيت ٍز من استقبلك ما وهو شأخص  .جبٍل أو نش

 .حوٍل : خلفقبٌل وبَّه

 .قبٌل وقوم قبلء وعيٌن قبلء وامرأة أقبل ورجٌل

ٍر ومن قبٍل من وجاء  .دبَّ

استقبلت لو أي لسكّت قبلك أقبل ولو قبلك أقبل لو تصنع وما
 .تكره بَّما

 .الكفيل وهو قبيٍل : جمعوقبلئي قبلي وهم

ّبل يقبل بَّه وقبل  .: لعريفهمالقوم قبيل وهو بَّه وتق

 .فلن قبالة في ونحن

ّبل من وكّل :فعمله الكتاب بَّذلك عليه وكتب مقاطعًة بَّشيء تق
 .: القبالةهو عليه المكتوب وكتابَّعه القبالة
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ً تقبله الولد القابَّلة وقبلت  .: القبالةوصأناعتها وقبالة قبل

 .يقبلها الماتح يد من الدلو وقبل

 .تقبله الوادي الماشأية وقبلت

 .الوادي وأقبلتها

وهي عليها لزري إني مصعدة شأوران من الخّل : أقبلتهاقال
 .البَّطُاء عليها أعيب أي تنطُلق

ّي وقال أطراف نحري مقبلي بَّينهم بَّقتلى : يتواصأونالجعد
ًة والتددتا الشكاعى شأربَّت السل ّد المكاويا العروق أفواه وأقبلت أل

 .الكعبة قبالة وقعدتا

 .ومدابَّر مقابَّل وجار

:وتقول ومدابَّراتي مقابَّلتي جاراتي ومعي نفسي : حميتقال
ّية هذه ورّب  .كذا فعلت ما دبَّر وما منها قبل ما البن

 .: استأنفهواستقبله المر واقتبل

 .واقتبلوا وتقابَّلوا

ّنجّي قعدة مقتبلتا والثفّي النار رماد : غايرالنجم أبَّو قال ال
ً ورأيت ً الناس من قبيل  .وقبل

ّدع وكادتا  .شأعبة وهي الصداع : منرأسي قبائل تص

 .النصح منه وقبل الهبة وقبل

 ". عباده     عن     التوبَّة     يقبل     الذي     وهو " التوبَّة عبده من الله وقبل

ّبله عمله الله وقبل ّبلها " وتق  ". حسن     بَّقبول     ربَّها     فتق
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ً يعرف : " ماالمجاز ومن الحبل فتل في " وأصأله دبَّير من قبيل
ًا اليسار على اليمين مسح إذا ً عليها مسحها وإذا قبيٌل فهو علو سفل

 .دبَّير فهو

 .ساعة كّل الشباب يستأنف : كأنهالشباب مقتبل ورجل

 .الطُرفين : كريممدابَّر مقابَّل ورجل

ًاالطُير من قبائل ورأيت  .وغايرها وحمام غاربَّان من : أصأناف

 .: رقاعقبائل له ثوب في وأتى

 .السيور وهي القبائل حسن ولجام

مثل حشرة عن قبائله طالت وإن العذار : ترخيمقبل ابَّن قال
المر وخذ وقبل المر وأقبل الدولة وأقبلت الّصفر المرخة سنف

 .بَّقوابَّله

ّبلته  .الحّمى قبلة وبَّشفتيه الحّمى وق

ٍة جهة أي قبلٌة المر لهاذ وما  .صأّح

ّبان حمار من " أذّل ن ب ق  ". ق

ّبى و ب ق :الثوب هذا وقب منقّب وهو القباء : لبسالرجل تق
ًء اقطُعه  .قبا

 .: جمعتهالشيء وقبوتا

السانية على القتب وضع الحمولة على القتب ضع ب تا ق
الحمال تقالة على توضع التي الكف وهي القتاب : واحدفالقتب
 .السواني على توضع صأغار أكٌف وهي القتاب : واحدبَّالكسر والقتب

المحزوم قتبها والقى زلف كأنها الدبَّار تحيرتا : حتىلبيد قال
ّددتا إذا البعير وأقتبت على وقيس تميم لغة القتب أو القتب عليه شأ

 .تقتب إبَّل :قتوبَّة : ولفلنقتبت
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 .بَّالكسر قتب جمع : أمعاءهأقتابَّه يجّر مبعوج وفلن

ّدك فاستبق ًا تكن ول للصديق و ًا بَّغارب يعّض قتب وقال ملحاح
ًا لقيت إذا : ألدالبعيث وأقتبت عقر قتب أكتافهم على ألح بَّخطُة قوم

ًا ًا زيد وضعت كأنما وألححت عليه غالظت إذا اليمين في وأقتبته يمين
ًا عليه  .قتب

ّدين وأقتبه  .: فدحهال

:وتقول جلبا تركن بَّأقتاٍب ظهري أقتبا ديٍن ثقل أشأكو : إليكقال
 .مكتوبَّه علّي مؤنهم وكأن قتوبَّه لهم كأني

ٌأتقتيب الفرس كاهل وفي ّن  .: ج

ورجل وتقتيب إشأراف - فراغ ال مع فيه أفرغ : وكاهلقال
 .الكاهل مقتب

ّوحمقتت دهن تا تا ق  .: مر

ّتاتا ورجل ّنامق ّورهالحديث يقّت وهو :   .ويحسنه : يز

 .قترهم في وبَّاتوا قترته في الصائد بَّاتا ر تا ق

:للصيد وتقتر القترة في : استترالصائد : واقتترالقيس امرؤ قال
ّفى  .ليختله القترة في تخ

 .: القطُبةلها يقال النصل صأغير سهم وهي بَّالقترة ورماه

ٌة قتر وبَّوجهه  .والموتا الكرب غابرة من يغشاه ما وهو وقتر

ِتر يقتر أهله على وقتر ّتر وأقتر ويق ولم     يسرفوا     لم " عليهم وق
ّتروا ولم " وقريء يقتروا ًا إل عياله على ينفق ول يق الّرمقة وهو قتر

" وفعل قدره     المقتر     وعلى " : مقّلمقتر ورجل والمساك النفقة في
أو الناس وهم وأقتر أثرى خلق بَّين من أي وأقتر أثرى بَّين من ذلك
 .فيه المقول الكلم هذا صأاحب أي وأقتر أثرى ذي بَّين من
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من قبصه لكم والحصى المزورا الله مسجدا : لكمالكميت قال
ّتر والطُبيخ الشواء قتار ووجدتا وأقترا أثرى بَّين ّيجالّشواء وق : ه

 .القتار

جارك تؤذ ول قتاره : ارتفعيقتر وقتر ويقتر يقتر اللحم وقتر
 .قدرك بَّقتار

ًا كان إذا قاتٌر ورحٌل  .فيعقر يموج ل قدر

: رءوسوأصأله الشيب : أوائلالقتير بَّه : لحالمجاز ومن
ًا وسمَي الدرع مسامير ّدر أي قتر لنه قتير  .مفعول بَّمعنى فعيل ق

ّية وهي قترة ابَّن وعّضه قترة لها كأن سليمها ينجو ل خبيثة ح
 .بَّها ترمى

قتره ابَّن فعّضها أبَّت وإن كسره وتلقى لمولتي : أحدوقال
 .إبَّليس : كنيةقترة أبَّا الله ولعن

الماء يدخل الذي الخرق وهي البستان قترة في الماء وأرسل
 .منه

ّنور قترة وفتح  .: خرقهالت

 .الغلق مكان وهي الباب قترة في يده وأدخل

 .: لحقهاالدرع قتر وأحكم

 .الكوى : منالقتر من واطلعن

 .ضيق : فيالعيش من قترة في وهو

ّتروا  .: قاربَّواوالركاب المتعة بَّين وق

ّتر ّوىفلن لك وتق  .منصوبَّة عليك : س

ّتر ّطُفكذا لمر وتق  .له : تل
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ّتر ّوأ للرمي وتق  .له : تهيأله وتب

ّتل الرجل وقتل سوء قتلَة قتله ل تا ق وقاتله الرجال وق
 .واقتتلوا وتقاتلوا

 .عظيمة مقتلة بَّالروم وكانت

 .ومقاتله مقتله فأصأاب وضربَّه

 .للقتل : عّرضهوأقتله

:الوليد بَّن خالد رآها حين لمرأته نويرة ابَّن مالك قال كما
 .أجلك من خالد سيقتلني يعني مرأة يا أقتلتني

 .: استماتايقال كما للقتل : استسلمفلن واستقتل

 .قتلى وقوٌم قتيل وامرأة ورجل

 .فلن بَّني قتيلة وهذه

 .إخوتك قتلة وهم

ّوه قرنه أي قتله وقتل  .وأقتاله وعد

 .تراتٍا : أصأحابأقتال وقوم

ّي بَّن عامر عن : واغاترابَّيالرقياتا ابَّن قال كثيرة بَّلد في لؤ
وذو قتاٍل لذو وإنه وكدنة وثيقة نفس : ذاتاقتاٍل ذاتا وناقة القتال

ٍر وذو لوث وذو كدنة  .جز

ّية قال الظلل دامي إلّي الكلل يشكو بَّعثته الظلم ملث ومطُ
ًا ومراسه بَّقتاله الّسرى أودى ومن معمل مستتب نواحي شأهر

ّتلة : دابَّةالمجاز  .العمل على مرنت قد : مذللةمق

ّتل وقلب  .العشق : أهلكهمق

ّنهالنساء واقتتلته  .أهلكنه حتى : افتت
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ّتلت : اختبلتهالجن واقتتلته : جّنفلن واقتتل له : تخّضعتبَّه وتق
ّللت  .عشقها حتى وتذ

ّتلتقال بَّفعل هذا ما تنّسكت قتلتني ما إذا حتى لي : تق
 .: مزجتهاالخمر وقتلُت النواسك

تقتل لم فهاتها قتلَت قتلت فرددتها ناولتني التي : إنحسان قال
ًا وقتلته ًا علم  .وخبر

أنيخت ما إذا وغاودرتا عنها الجهل قتلنا : وحتىالفرزدق وقال
 .ونشاطها مرحها كسرنا أي ذّرف والمدامع

ّلة أمثال حراجيج ظهورها عن قاتلت نزلنا ما : إذاوقال اله
ّبَّت شأّسف  .عنها الغربَّان ذ

ّيةأفصحه ما الله وقاتله قواتل والليالي والمنايا قاتلة ! والمن
 .للنام

ّلنيالعرب وتقول ّول أي مقاتلك : و  .وجهك إلّي ح

ًا يصف مقبل ابَّن وقال  .وبَّطُنه صأدره : أيوبَّيضه ظليم

 .بَّالطعام الضيف جوع وقاتل

ً - ع الجو يترك بَّها التي : بَّالجفانالكميت قال ويفتأ قتيل
من كأنه لمضجعه يلمس لم الخرق : وأنبهمقبل ابَّن وقال الزمهريرا

قتل الناقة وهذه ونظيره : مثلهفلن قتل وفلن مأموم اليسر قتال
 .قتلن وهما هذه

ًا يقتم قتم وقد سواد يعلوه : أغابروأقتم قاتم لون م تا ق قتوم
ًا يقتم وقتم  .وقتمًة قتم

 .قواتم وبَّلد قاتم وبَّلد

ٍز المخترق خاوي العماق : وقاتمرؤبَّة قال  .الريش أقتم وبَّا
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 .الغبار أي العلم خفيت حتى القتام وارتفع

ّي فلن و تا ق :الصأمعّي : أنشدبَّطُنه بَّطُعام القوم : يخدممقتو
ًا هوذة بَّن عمرو أرى نسب كأنه نويقتان بَّكرتان عام كّل في له مقتوي
ًا أقتوه الرجل : قتوتاقولك من المقتي هو الذي فعله إلى ًتى قتو .ومق

 .الملوك يقتو وفلن

وهو والخببا الملوك قتو أحسن ل خزيمة بَّني من امرؤ : إنيقال
ّي  .الخطُاب أبَّي عن سيبويه حكاه المقاتوة من مقتو

ًا وأوعدنا : تهددناكلثوم بَّن عمرو وقال لمك كنا متى رويد
 .الشأعرين في كما الياء حذف مقتوينا

شأتوتا وإذا نصفت صأفت : إذافقال ضيعتك : مالرجل وقيل
 .خدم إذا يتصف تصف من أوقاتي جميع في قاتي ناصأف فأنا قتوتا

الجاهلية أهل أمقت كما ومقتويهم الظلمة أمقت : أناوتقول
ّيهم  .ومقت

فلن مقثأة وهذه فيها : كثراوأبَّطُخت الرض أقثأتا أ ث ق
 .ومباطخه ومقاثيه ومبطُخته

ّقاء : معهوتقول  .رثد عنده والبطُيخ والقثد ال

 .: يجّرهاالدنيا يقّث فلن جاء ث ث ق

 .الغثاء يقث السيل وجاء

ًا ماله من له قثم م ث ق الكرة اللعب يقتث كما واختطُفه شأيئ
 .له فأكثر أعطُاه إذا

 .: معطُاءقثم ورجل

 .قثم لنك إل قثم لك قيل : ماالعباس ابَّن لقثم وقيل
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 .: غاّرافقثم ومائح

ح ق قثم مائح العادي حشود على أوليتنا في لنا البلد : ماحقال
 .قحاب بَّه شأيخ ب

 .يقحب قحب وقد السعال وهو قحاٌب بَّه وكلب وفرس

 .القحاب اسم أخذ القحاب : منوتقول

القحبة بَّقول تثق : لويقولون : القحبةالمرأة اليمن أهل ويسّمى
 .الصحبة بَّطُول تغترر ول

 .وتقحبت وقحبت المرأة وقاحبت

 .قح أعرابَّي ح ح ق

 .القحاح من وسمعته الصحاح في : قرأنهوتقول

 .: محضٌةفّحٌة وعربَّية

 .صأميمهم : منقحهم من وهو

ٌد  .: قّنقح وعي

 .شأيء الكرم من فيه : ماقح ولثيم

 .: لجفائهالقح : إنهاالفجة للبطُيخة ويقال

 .استقحدتا وقد مقحاد وناقة : كوممقاحيد إبَّل

 .السنام أصأل وهو القحدة ضخمة وهي

: قحدةوأصأله السنام : قبةبَّالكسر والكتر : القحدةوقيل
َعْشرة عشرة مثل فسكنت  .و

462



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

ُقِحَط وقِحَط البلد قحط ط ح ق َقِحٌط قاحط فهو و وقحيط و
ُقِحطُوا وقحطُوا القوم وأقحط الله وأقحطُها مقاحيط وبَّلد ومقحوط و
 .مقحطُة وأرض وأقحطُوا

ّينة وهي مقحطُة في ونحن  .والقحط والقحط القحوط بَّ

 .ينزل ولم : خالطوأكسل الرجل : أقحطالمجاز ومن

آخر " وفي عليه غاسل فل فأقحط أهله أتى " من الحديث وفي
ّطُهور إل الكسال في " ليس ًا يبقي ل : أكولقحطُّي " ورجل ال  .شأيئ

: تلقواوتقول جمجمته وهو رأسه قحف على ضربَّه ف ح ق
 .بَّالقحاف فتراموا بَّالحقاف

 .مراده عن : نطُحهرأسه بَّأقحاف : رماهالمجاز ومن

والقدح الّسخلة جلد وهما شأيء : مالهقحف ول قد وماله
 .المكّسر

بَّيده يضرب أي مشقها وهو استه قحف ضارب من أفلس وهو
 .لعريه استه شأعب على

ًا قحاف " واليوم  .وحرب شأرب " أي نقاف وغاد

 .: يابَّسوقحٌل قاحل عود

ً قحل وقد ً وقحل قحول  .قحل

َقِحَل الشيخ : قحلالمجاز ومن  .و

 .الجسم لقاحل وإنه

 .وإنقحٌل قحٌل وشأيخ

 .الصوم وأقحله

 .وحاله لبوسه في وتقّحل
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 .قاحل وعيش ماحل بَّلد في : فلنوتقول

يركبها ل التي المور عظام وهي القحم من قحمًة ركب م ح ق
 .أحد كل

 .الشديدة السنة وهي القحمة في ووقعوا

وللخصومة سالكه على منها صأعب : ماالطُريق قحمة وركب
 .قحٌم

ًا أو وهدة أو عقبه واقتحم ّدة على فيها بَّنفسه : رمىنهر شأ
ّقة  .النهر دابَّته وأقحم ومش

: أقحمالوليد بَّن خالدب بَّن الرحمن لعبد العاص بَّن عمرو وقال
 .الله سيف ابَّن يا

ًا راكبه الفرس وقّحم  .وجهه على بَّه : رمىتقحيم

ّدتاالناقة بَّه وتقحمت  .يضبطُها فلم : ن

مكلئّز منها وأنا تقّحم بَّي والناقة : أقولالعرابَّي ابَّن وأنشد
ّبٌض علكم يا أّمها اسم ما ويحك معصم الصلب وهو : رجلوعلكم متق

 .الصفاتا في

ّدة : الناقةيقولون ّد الجمل وكذلك أّمها ُسّميت إذا تسكن النا النا
 .أبَّوه سّمي إذا

وترمي تركبها إرسال غاير من الّشول : تقتحممقاحيم وإبَّل
 .عليها بَّأنفسها

في : نشأمقحم وأعرابَّي الريف : بَّلدالعراب السنة وأقحمت
 .الريف ير ولم منها يخرج لم قحمتها وفي البادية

 .: هرمانقحمة وشأيخة قحٌم وشأيٌخ
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ّية بَّغير فيها : دخلالمور في نفسه : قحمالمجاز ومن وتقّحم رو
 .واقتحم فيها

 .إحجام معه ليس مقحام مقدام وفلن

 .عيني فاقتحمته ورأيته

من عين تقتحمه : لوسلم عليه الله صألى الله رسول صأفة وفي
ٍر  .صأغ

ّي كان إذا متقحم فيه وفلن  .المرآة زر

ّو دواء و ح ق  .القحوان : فيهمقح

ّو الدواء : فيوتقول ّو شأفاء المقح :الحقوة بَّه الذي وهو للمحق
 .البطُن في داء

أقحوان وبَّدا والقاحي القحوان نور عن : افتّرتاالمجاز ومن
فوق الشيب أقحوان : رأتا: قالالشيب ثغام : بَّدايقال كما الشيب

يجد فل أصألع رأسه أن يعني صأؤابَّها يستكّن لم مطُرتا إذا خطُيطُة
ّواب ًا فيه الص ّن  .ك

 .وتباشأيره : أوائلهأمره أقاحّي ورأيت

 .القداح وأديرتا القداح : أجيلتتقول ح د ق

ّطاحة ومعه واقتدحها الّزند من النار وقدح أي والمقدحة القد
 .وحديدته القدح حجر

 .السنان وفي العود في الدود وقدح

 .والقوادح القادحة فيها ووقعت

 .والمقدحة بَّالمقدح : اغاترفهاواقتدحها المرقة وقدح
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لك سيظهر " أي المقدحة قعرها في بَّما " ستأتيك المثل وفي
ٍم أنت ما  .عنه ع

: بَّقيةقديح البرمة أسفل وفي مقدح وللجار منها مقدٌح : لناقال
ٍة  .مرق

ٌد ابَّتدرتا كما قديحها يبتدرن الماء : فظّلالذبَّيانّي قال مياه سع
إذا قادحه ينام ل ماء : هذاويقال البئر أسفل من الماء وقدح قراقر
ّلة وصأف  .غارفة غارفة إل ماؤها يوجد : لقدوح وبَّئر بَّالق

وهو الخرق وذلك النصل لسنخ : خرقالقدح في السهام وقدح
ّكب المقدح  .والمر

ّداح وقدح  .الفاسد ماءها : أخرجالعين الق

ّدحت عينه وقدحت  .كالقدح فصارتا : غاارتاوق

ّلت كواهلها : وعّزتهازهير قال ّدحت سنابَّكها وك وقال العيون وق
ومن مقبوب والبطُن ضارحة والرجل سابَّحة واليد قادحة : فالعينآخر

ّبَّرهالمر : اقتدحالمجاز  .: تد

 .زناده واستقدح بَّزنده واقتدح

: مقاذعةمقادحة بَّينهما وجرتا وتقادحا : ناظرهكذا في وقادحه
في وقدح عرضه وفي نسبه في : قدحيقال الطُعن بَّمعنى القدح من

 .الشجرة ساق في القوادح وقوع من مستعار وهو ساقه

أمست الحّي من فرقة كّل من حاذرن ما : يحققنالرمة ذو قال
ّدحت تقدح البين عصا في ًا خيلي وق ّيرتهاتقديح ًا : صأ .ضمرها في قداح

 .نفسك ": اعرف قدحك وسم " أبَّصر مثل وفي

القداح في قدحك وسم فأبَّصر شأتيم من أمك رهط : ولكنقال
 .الحق قال إذا قدحه وسم وصأدقهم

 .الذيان " وهو القرح القدوح من أطيش " وهو
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القدوح من الجنان رعش سادرا تغدو حين أطيش : ولنتقال
ّده د د ق القرح ً ق ّطُه طول ًا وق ّد عرض ّطُه القلم وق  .وق

ّدك جاد : إذاوتقول ّطُك ق ّطُك استوى فقد وق  .خ

 .نصفين وقدذه

ّد ّقوالثوب الجلد وانق  .: انش

ّدد  .اللحم وق

ًاقددا وصأاروا  .: فرق

 .قددا وصأاروا بَّددا : طارواوتقول

 .المدبَّوغ غاير الجلد من : بَّالسيربَّالقد وأسره

ّد يعرف ما وفلن  .الّسير من الّسخلة مسك أي الِقد من الق

ّدك يجعل " ما مثل وفي  ". أديمك إلى ق

 .قديدي : ياالشتيمة في ويقال

ّناع من العساكر : تباعالقديديون وهم  .الص

: حسنةيقال كما القوام وهو القد حسنة : جاريةالمجاز ومن
 .مقدودة وهي التقطُيع

 .الظهر : طويلةقيدود وناقة

ّد  .: قطُعهاالمفازة وق

ّد مستقيم وهو  .الطُريق أي الق

 .يستمّر : لأمر له يستقد ول

 .ومقدرة قدرة ذو مقتدر قادر هو ر د ق
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 .عليه الله وأقدره

 .: قاويتهوقادرته

 .: مبلغهاومقدارها وقدرها مائة قدر وهم

 .ومقاديره وأقداره وتقديره ومقداره الله بَّقدر تجري والمور

ّدرته وأقدره أقدره الشيء وقدرتا  .وق

 .قدره يقادر ل شأيء وهذا

ًا أن وقدرتا  .كذا يفعل فلن

 .قدر سرج وهذا

 .: وسطقدر ورحٌل

 .: ربَّعٌةالطُول مقتدر ورجل

 .بَّالعمل : رفيقمقتدر وصأانع

المقتدر الصانع حذفه المجّن كسراة جبهة : لهاالقيس امرؤ قال
ٍر على : جاءقالوا الشيء الشيء وافق وإذا  .قد

 .رزقه عليه وقدر

ّدر ّتروق  .: ق

ّدر  .مقداره على وجعله بَّه : قاسهبَّالشيء الشيء وق

 .مساواتي : يطُلبيقادرني وفلن

 .الخر مساواة واحد كّل : طلبالرجلن وتقادر

ًا الله واستقدر  .خير
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ًا الله : استقدرقال دارتا إذ العسر فبينما بَّه وارضين خير
ّدر مياسير ّيأكذا له وتق  .له : ته

ّدر  .مقداره على : جاءعليه الثوب وتق

فطُبخوا بَّالجّزار أي القدير وأكلوا فاقتدروا فنحر بَّالقدار ودعوا
 .اطبخوا أي لنا واقدروا وأكلوه القدر في اللحم

 .الخطُو : بَّعيدالقدر بَّعيد : فرسالمجاز ومن

ٍدقال وليلة عجر رسغ في الّسنبك سبط جبٍب ذي قدره : بَّبعي
 .السير لينة قاصأدة :قادرة

ّبحوا س د ق ّدسوه الله س ّدوس وهو وق ّدس الق ّدس المق المتق
 .لقدس رّب

ّدوس علم : قدقال الكرس قديم الملك بَّمعدن القدس رب الق
 .المقدسة الرض وإلى القدس وإلى المقدس البيت إلى وخرج

لبيت أو لمكة واعمد مرهوبَّة إنها المدينة : ودعالفرزدق قال
ّدس المقدس ّوفتقول كما المقدس بَّيت : أتىالرجل وق وبَّّصر : ك

ّدس : راهبقولهم ومنه  .مق

بَّالساق يأخذن : فأدركنهوالكلب الثور يصف القيس امرؤ قال
ّنسا بَّثيابَّه يتمسحون الصبيان لن المقدس ثوب الولدان شأبرق كما وال

 .فيمزقونها بَّه تبركا

 .الجنة وهي القدس حظيرة الله وأنزلك

جبريل ومعينك " أي معك القدس وروح " قل الحديث وفي
 .السلم عليه

 .معك وتوفيقه الله : وعصمةوقيل

 .الّسطُل وهو بَّالقدس واغاتسل
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ّدسك ول  .الله ق

ّني قدعته ع د ق  .فانقدع لساني أو بَّيدي : كففتهع

 .يقدع ل فحل وذاك

 .: كبحتهبَّاللجام الفرس وقدعت

 .: ذبَّبتهالذبَّاب وقدعت

ًاقال ّبَّان تقدع : قيام ّذ عني ودفعته النسور كأجنحة بَّأذناب عنها ال
 .: بَّالعصابَّالمقدعة

 .نشاطه من زمامه : جاذبَّنيبَّعيري وقادعني

 .: تدافعواوتقادعوا

ٌع عينه وفي  .النظر عن : ضعفقد

في قدع عينها في أمٌة أمه هجين من فيهم : كمأحمر ابَّن قال
ّدمه فدع رجلها ّدم تق ول ساعًة عنه يستأخرون " ل واستقدم عليه وتق

 .زحالتك واستقدمت يستقدمون

 .البركة مستقدم وفرس

 .آخرته : نقيضالّرحل : قادمةومنه يقدمهم قومه وقدم

 .الطُائر وقوادم

ّدمته ّدم وأقدمته وق ّدم بَّمعنى وأقدَم فق ّدمة ومنه تق :الجيش مق
ّدمة للجماعة  .الحرب في والقدام المتق

ويك الفوارس قيل سقمها وأبَّرأ نفسي شأفى : ولقدعنترة قال
لي : لمايمؤخرها خلف النف يلي : لماالعين مقدم ومنه أقدم عنتر

 .الصدغ

 .رأسه مقدم وضرب
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ّتده كأنما والسنان أوس ابَّن : تركتقال الرأس مقدم في يو
 .الناصأية وهي المقدمة للئيمة وإنها واتد

ّدم المقدم جريء وهو  .والمق

ّدم : جريءمالك بَّن كعب قال النشا كريم السلح شأاكي المق
ّيب ّدمها : فمضىلبيد وقال المكسر ط هي إذا منه عادة وكانت وق

 .تقديمها أي إقدامها عردتا

ًا ومضى  .أمام المضّي وهو ينثني : لقدم

 .مقاديم قوم من مقدام ورجل

 .: بَّقوادمهالنسر بَّقدامى سهامه وراش

 .قادمته وهو رحله بَّقيدوم وأعصم

 .: أنفهالجبل قيدوم كأنه جيش وأقبل

 .لسفينة ا قيدوم على الملّح وقام

هذه في القدمه أهل من وهو سابَّقة قدمة : ولهالطُرماح قال
 .الخدمه

 .سفره من وقدم

 .البلد وقدم

 .قومه على وقدم

 .أقدمك وما

 .المير واستقدمه

 .والقدام القادمون وهؤلء

 .مقدم خير وقدمت
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 .الولى قدمتك في ذلك وكان

 .قديم بَّيت ولهم

 .متقادم وعهد

 .قدموس وعّز

 .عنه اعف أي قدميك تحت ذلك : اجعلالمجاز ومن

 .: أهردهاقدميه تحت دماءهم وجعل

حتى مزيد من : هلوتقول أهلها النار في " يلقى الحديث وفي
ّبَّنا يأتيها ّكنها " أي قط قط وتقول فتنزوي عليها قدمه فيضع ر فيس

المضطُرب الشيء على قدمه الرجل يضع كما سورتها ويكسر
ّكنه  .فيس

ّدم : سابَّقةالمر هذا في قدٌم ولفلن  .وتق

 .صأدٍق قدم وله

ّي الحسب مع أنها الناس ينكر ل قدٌم : لكمالرّمة ذو قال العاد
 .فيه : أخذالعمل في قدمه ووضع الفخر على طّمت

ّدم  .عليه : اقبلالمر هذا إلى رجلك وق

 .وجهه على وقع إذا مقاديمه فركب وضربَّه

ّدمت ّدمت بَّكذا إليه وتق  .بَّه : أمرتهوق

ّدم وفلن  .دونه والنهي المر في عجل إذا أبَّيه يدي بَّين يتق

ّدم ولفلن  .الخير في متق

ّدم ذاك في وماله  .ومقتدم متق

ّدام ولقيته  .قبيله أي ذاك وقديديمة ذاك ق
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العيش غافلتا أرى إنني والحلم التجريب : قديديمةعلقمة وقال
ّية فلن : ومشىوقال التجارب قبل ّية اليقدم ّتقدم ّية وال إذا والقدم

ّدم  .المور ومعالي المكارم في تق

:مقبل ابَّن وقال الصفائح بَّالمهندة - ية اليقدم : الضاربَّينقال
وعن صأياقله أخلصته الجفون في بَّما تدعي التقدمية الضاربَّون هم
ّية مشى العاص أبَّي ابَّن : أنعنهما الله رضي عباس ابَّن وأن التقدم
الناس على الفضال أراد ذنبه لوى وروي القهقري مشى الزبَّير ابَّن

الزبَّير ابَّن : مشىالزبَّير بَّن الله عبد : قولومنه إليهم والحسان
ّدمت القهقري ّية وتق المشية مشى وتقديره القصباتا أحرزوا حتى أم
النسب : في: كنّيقيل كما تقدم أو يقدم الناس قول إلى المنسوبَّة

ّدم هو الذي القدم وإلى كنت إلى ًا : مشىقولهم من التق  .قدم

 ". عملوا     ما     إلى     وقدمنا "

 .عملك على لقادم وإنك

 .واقتداء قدوة بَّك لي و د ق

 .قدوة لي وأنت

 .بَّالقدوة ليس بَّمن تقتد : لويقال

 .أنت بَّه المقتدى ونعم

 .عليك تطُرأ جماعة أول وهي الناس من قادية وأتتنا

ّدتا  .بَّي : أعنقتوقيل الّسنن بَّي : لزمتدابَّتي بَّي وتق

ّدى ومّر  .فرسه بَّه يتق

ّدتاقيس ابَّن قال عليها سواء جعفر ابَّن نحو الشهباء بَّي : تق
ًا وبَّينه وبَّيني ونهارها ليلها  .الرمح قد

الموتا ما إذا وضرب أحجمت الخيل إذا إقدامي : ولكنوقال
أحمى الشبر قدا دونه يك لم الموتا ما إذا : وإنيوقال الشبر قدا كان
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َي ريحه أي وقداوته وقداته اللحم قدا أطيب وما أتأخرا أن النف وقد
ٍد وطعاٌم الطُعام  .ق

ّندي اليوم ضحى كأقحواناتا المورد بَّرود ألمي عن : تبسمقال ال
ّي أهضام المهجد بَّعد الريق وخدعاتا الرقد رقاد بَّعد كأنها وقنديد دار

ّذ ذ ذ ق قد ّذ الريش ق ّذةومنه أطرافه : حذفبَّالمق : الريشة: الق
 ". بَّالقذة القذة : " حذويقال المقذوذة

ّذه : مريٌشمقذوذ وسهم بَّالسهم القذذ والزق ّذه السهام وق :يق
 .عليه قذذ : لأقذ وسهم راشأه

ّذ له تركت " ما مثل وفي ًا ول أق :الشعر مقذذ " ورجل مريش
 .كله قصاصأه حوالي مقصص

ّذان كثير وبَّلد  .: قذذالواحد البراغايث وهي الق

ٌذ ليلي : أسهرقال حتى أحّك أحك كله ليلي فبت أسك قذ
الذنين حديد كان إذا القذتين مؤلل : فرسالمجاز ومن منفّك مرفقي

على : خلقتامقذوذتان أذنان وله أقلم أطراف آذانها : كأنقال كما
 .السهم قذذ مثال

ّذذ : رجلومنه الحدق صأدقاتا الذان : مقذوذةرؤبَّة قال :مق
ّين  .الثوب نظيف مز

ّذين للئيم وإنه  .الذنين خلف ما وهما المق

ّذى على الفلفل ثمل ذفراه من : ينحطقال مؤلٍل خضٍل مق
ّوي : بَّتوقال ًا أل ريح ينضح بَّرديه في معه دخلت حتى ذراعيه موهن

البرم أنافيض علىمقذيه وسلم وسياٍل طلح صأاحب مقذيه من المسك
 .منه انتفض ما أي

ّنعم ترو لم الدهماء أبَّو ما : لووقال لحم ذو المدرع منخرق ال
ّيه ماء إذا ساٍق زيم ّذوقيل سجم مقذ العنق في الرأس : مغرز: المق

ّذ وحقيقة أو القفا عند الرأس شأعر منتهى يكون أن فإما المقطُع :المق
 .المغرز وهو الرأس منتهى
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ًا الشيء قذر ر ذ ق كضخم قذر فهو قذارة وقذر قذر فهو قذر
 .وصأعب

 .والقاذوراتا القذار من وتطُهر

ّذرتا واستقذرته الشيء وقذرتا أقذار وقوم قذر ورجل منه وتق
ًا وجدته :وأقذرته  .قذر

ّذرتا الشيء : قذرتاالمجاز ومن  .كرهته إذا منه وتق

: متبرمقاذورة ورجل بَّالمقذور ليس ما : وقذريالعجاج وقال
 .وحده إل ينزل ول وحده إل يجلس ل بَّالناس

 .عليه يلم عما : يتنّزهقذرة ورجل

 .تخالطُها ل البَّل من ناحية : تبركقذور وناقة

 .الّريب : تجتنبقذور وامرأة

 .: أضجرتناالله رحمك وأقذرتنا

ًا منكم أتى : " ومنالحديث وفي القاذوراتا هذه من شأيئ
 .الفواحش " أراد نفسه على فليستر

ًا تلق ل الّشرب في تلقه : وإنمتّمم قال ذا الكأس على فاحش
ًا قاذورة ّبَّع ّذر بَّمعنى وقذع قذر بَّثوبَّه ع ذ ق متز ّذعه ثوبَّه وق  .وق

وأقذع قذع وكلم والرفث الخنا وهو والقذع : إياكالمجاز ومن
 .: أفحشكلمه في

ًا السلم في قال : " منالحديث وفي ًا شأعر هدٌر فلسانه مقذع
." 

إليك بَّهّن تعمل ولم مقذعاتا جاءك شأئت ما : إذابَّشر وقال
:وأقذعني بَّلسانه فلن وقذعني والمقذعاتا بَّالمقذعاتا ورماه ساقي

 .المكروه وأسمعني شأتمني
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وفاحشه : شأاتمهوقاذعه بَّسنانه فقذعه بَّلسانه : قذعهوتقول
 .ومقاذعة مقاذفة وبَّينهما

حياض بَّكأس أسقهم عرضك بَّالقذع يقذفوا : وإنطرفة وقال
ّدد قبل الموتا ّني العداء يأمن ول الته أنا الذي الحّي أشأتم ول قذيعًة م
َي شأاعره  .قذيفًة :ورو

ّذافة الحجر قذف ف ذ ق بَّالحجارة وتقاذفوا بَّه وقذف بَّالق
 .الشيطُان قذيفة الشهاب الله وجعل

ّذاف وهو الجواهر يقذف : البحرالمجاز ومن  .بَّاللؤلؤ ق

 .المحصنة وقذف

ّد عليه وأقيم  .المّرة وقذف القذف ح

 .المقاذف بَّنفسه يقذف وفلن المقاذف المفازة بَّنا وقذفت

العام وبَّنفسي بَّه فقاذف جوادي لمقتاد : وإنيالطُرماح قال
 .بَّهم تتقاذف والركاب الموامي بَّهم وتقاذفت المقاذف إحدى

 .فيه : يترامىسيره في يتقاذف والبعير

أجد له تبري عدا إذا المحال سبط : متقاذفالطُرماح قال
يدع بَّتقاذٍف لها عرضت تنوفة كّل : تغتالالراعي وقال جلعد الفقارة
ً الجديل  .ينقطُع حتى تجذبَّه موصأل

ُقذٌف وقذف قذوف ومفازة ِقذاٌف و  .َقذٌف ومنزٌل و

ّطُت ّية بَّهم وشأ ّيٌة الحبال تغول ن الحبل طالت وإن قذاٌف جمال
 .متقاذف وفرس

ّذاٌف وقرٌب  .ق
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ّذاف القرب بَّعد : تصبحقال ّد وبَّعد الق وبَّلغ اللطُاف النسع شأ
َفه الجبل قذفة َذ ُق ِته و ُذفا ُق َفه و َذ َق َفه و ُذ ُق َفه و ونواحيه : أعاليهوأقذا

 .البعيدة

َي قال ضّمه التّي كسيل عرمرم خميس أو قوم : طليعةالجعد
 .: قذفةالواحدة : شأرفقذٌف وللمسجد القذفان

ّذفٌة بَّاللحم مقذوفة وناقة بَّه قذفت كأنما اللحم : مكتنزةومق
ًا  .قذف

 .القذال مشرف فرس ل ذ ق

أنامله إل الرض قدماه ول قذاله ينال إن ما : وملجمنازهير قال
 .عذلوه ما بَّعد وقذلوه القذال : مضروبمقذول معذول وفلن

ٌة عينه في ي ذ ق ًذى قذا  .وق

ًذى الشراب وفي  .وأقذاء ق

ّللت عيني دمعت إذا فيها : طرحتأنا وأقذيتها عينه وقذيت تع
 .بَّقذاها : رمتتقذى العين وقذتا قذانيا بَّصيٌر لصحباني وقلت بَّالقذى

 .رأسه يحّك حين وذلك عينه عن القذى : ألقىالطُائر واقتذى

بَّجثمانه مدبَّر والليل الطُير كاقتذاء : خفيثور بَّن حميد قال
ٍء في : جاءناالمجاز ومن يسطُع كاد قد والصبح وهم الناس من أقذا
 .الّسفلة

إذا قذاة عينه في " وفلن أقذاء على : " وجماعةالحديث وفي
 .عليه ثقل

من بَّياضها ترمي أي يمذي ذكر وكّل تقذى أنثى : كّلويقال
 .الفحل شأهوة

قرأة من وهو غايري وأقرأته واقترأته الكتاب قرأتا أ ر ق
 .القّراء من وهو عابَّد : ناسكوقّراء قاريء وفلن الكتاب
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قد إني زمانك هذا عمامته المرخي القارئ أيها : ياجرير وقال
 .: تنّسكفلن تقّرأ وقد زمني مضى

ّني : أقرئهيقال ول فلن على سلمي واقرأ  .السلم م

ّدتا مقرئ وامرأة : حاضتالمرأة وأقرأتا قروء بَّثلثة واعت
 .وأقرء وأقراء

لتحيض عندها أمسكها أي أقرئها فلنة إلى جاريتي ودفعت
 .تقّرئها حتى تقربَّها فل أمًة اشأتريت وإذا مقّرأة وجراية

ً الناقة هذه قرأتا وما ًا حملت ما أي ضمت : ماقط سل  .ولد

ّذرتا الخلى غالمانا : أراهاثور بَّن حميد قال ًا فتش تقرأ ولم مراح
ًا ًا ول جنين .بَّذنبها فخطُرتا دم

 2القاف كتاب

ّني واقترب وإليه منه قرب ب ر ق وقاربَّه فتقّرب وقّربَّته م
قريب ومن قرب من وتناوله البعيد يستقرب وهو واقتربَّوا وتقاربَّوا

ًا ونزل  .قريب

أقربَّاءي وهم وقرابَّتي قريبي وهو وقرابَّة وقربَّى قربَّة وبَّينهم
 .وقرابَّتي وأقاربَّي

 .وقراب قريب نسب وبَّيننا

ّد عرفت علّي بَّني رأيت أن : فلماقال القرابَّا والنسب الو
ًا ذلك وفعل بَّكذا الله إلى وتقّرب بَّذلك وطلبت وقربَّة الله إلى تقّربَّ
 .والحسبة القربَّة

ًا وقّرب  .قربَّان

 .ذلك قراب أو درهم ألف ومعه
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الوادي عبر أعرابَّّي " وسئل أكيس بَّقراب " الفرار مثل وفي
 .الركبتين قرابَّة الماء :فقال

 .ولدها : قربالحامل وأقربَّت

 .ومقّربَّيه خواصأه : منالملك قرابَّين من قربَّان وهو

التي وهي الخيل مقربَّاتا من وهو مقربَّة وخيٌل مقرب وفرس
 .لكرامتها ومعلفها مربَّطُها يقّرب

 .: غاشيهاالشجرة وقرب

 .مقروب غاير حًمى وله

ًا المرأة وقرب  .قربَّان

 .: طلبوهالماء وقربَّوا

 .قوارب وإبَّل

 .القرب ليلة وهذه

 .قارب ول هارب له وما

مع تكون صأغيرة سفينة وهي الفلك إلى القارب في وركبت
 .: السنبوكيسمونه أنهم وسمعت لحوائجهم تستخّف الملّحين

ًا الفرس وقّرب  .الحضر دون وهو تقريب

 .وقربَّه وأقربَّه قرابَّه من السيف وسّل

 .مقروب وسيف

 .القراب لحق وفرس

 .الخواصأر ضخمة : شأاةكقولهم
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ًا إلينا وخرج ًامتقّربَّ ًا : متخصر  .بَّقربَّه آخذ

ًا قربَّت : لقدالمجاز ومن  .هو ما أدري ما أمر

ًا يقرب وفلن  .له يتسهل ل أمر

ّيا ّياكقال إذا وقّرب فلٌن وح : دخلتوتقول دارك وقّرب الله : ح
ّهل فلن على ّيا ورّحب فأ  .وقّرب وح

ّلتفلن إبَّل وتقاربَّت  .: ق

 .يتقارب ماله وأخذ

دوائر ذا الدهر رأيت وأن أبَّاعري تقاربَّت أن : غاّركجندل قال
 .: وسطمقارب وشأيء

 .اعجل أي تقّرب : تقّربيستحثه لصاحبه الرجل ويقول

َنى فلقد وتقّربَّا ترّحل صأاحبّي : ياقال يطُربَّا أن لمسافر أ
ينبط من رآها إذا صأغار حصى وهي : تباشأيرهالماء مقربَّاتا وظهرتا

 .الماء قرب على بَّها استدّل الماء

 .المختصر الطُريق وهو المقرب هذا في وخذ

ًا : جرحهوقرحه جلده قرح ًا قرح وقوم وقريح مقروح وهو وقرح
دامية قرحة وبَّه بَّالبَّرة : غارزهالوشأم وقّرح فتقرح وقّرحه قرحى
إن " غايره أو سلح عّض من الجلد جرح ما كّل وهو وقروح وقرح

 ". مثله     قرح     القوم     مس     فقد     قرح     يمسسكم

 .بَّه جراحة من ألم أي بَّه قرٍح من قرح : بَّهويقال

 .شأفتّي أقرح حتى الورق آكل ومازلت

ًا ويقرح يقرح الفرس وقرح قارح وفرس : طلعنابَّه وقرح قروح
دون ما وهي قرحة وبَّوجهه قرٌح وخيل : أغاّرأقرح وفرس قّرح وخيل
 .الغّرة
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 .أعلم وهو إل بَّعير ل كما أقرح وهو إل ذبَّاب : لويقال

ّيًة وقرحت : وهذهفيه يحفر لم مكان في : حفرتهاواقترحتها رك
 .فيها يقرح لم أرض

السحاب وقريحة منها استنبط ما : أولالبئر قريحة وشأربَّت
ّول :وقريحه  .منها صأاب ما أ

ٍة المزن من أبَّكار : قريحةمزاحم قال ّل في لحت شأغاميم ج
 .غايره ول سويق من شأيء يشوبَّه : لقراح وماء البوارق ذراها

 .سبخ منابَّت فيها : ماقراح وأرض

ّي من : سالمقرحان ورجل وقوم ونحوهما والحصبة الجدر
 .وقرحانون قرحان

 .: طويلةقرواح ونخلة

 .قرواح وهضبة

 .القوائم : طويلةقرواح وناقة

 .: واسعةقرواح وأرض

الجلد الشّم على ولكن بَّمغرم عليكم ديني وما : أدينقال
نور وسطُها : فيقرحاء : روضةالمجاز : ومنذؤيب أبَّو وقال القراوح

 .أبَّيض

: غاررتاقيل خرجت فإذا بَّالنباتا همت إذا الصبّي سّن وقّرحت
 .والغّرة القرحة من

ّوله : نبتالعرفج وقّرح  .أ

 .ورقه رءوس : خرجتالشجر وقّرح

 .بَّه : استقبلهبَّالحق وقرحه
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 .: مواجهةمقارحة مصارحة ولقيته

 .: غاّرتهمأصأحابَّه قرحة وهو

ّولهالوسمّي قرحة وأصأبنا  .: أ

 .يركب أن قبل : ركبتهالجمل واقترحت

ّول : وأنا: ابَّتدعتهالمر واقترحت ّدة اقترح من أ ّول أي فلن مو أ
ًا اتخذه من  .صأديق

 .كذا عليه واقترحت

 .: ارتجلهاخطُبًة واقترح

ًا ابَّتدع إذا القريحة حسن وفلن  .أجاد خطُبة أو شأعر

 .وبَّاكورته : أولهالشيء قريحة وأخذتا

 .بَّريء أي بَّه قرفت مما قرحان وأنت

ّيار بَّن زبَّان وقال ّي س لو يفجعني البين غاداة الفراق : كادالفزار
وهو أقرح وجه عن الليل وتقّرى قرحانا البين فجعاتا من كنت

 .الصباح

 .القراد من " وأسفل والقراد القرد من أذل " فلن د ر ق

يلتقط عليه : وقعالغراب وقّرده القراد عنه : ألقىبَّعيره وقّرد
 .لذلك : سكنالبعير وأقرد القردان

ٌد : وجمٌلقوله ومنه  .قرو

الرتفاع وهي وقردد غاائط ومن وفدفد سبسب من قطُعت وكم
 .وهدة جنب إلى

بَّقردد ليست ملساء بَّقرقرة وبَّيوتنا تلقنا تزرنا ما : متىقال
 .فلن فراد : نزعتالمجاز ومن
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 .: خدعتهوقّردته

القراد نزع إذا كليب بَّني قراد ما : لعمركالحطُيئة قال
ّنوتا السمن : همالعشى وقال بَّمستطُاع وهم فيهم ألس ل بَّالّس

 .ساكن :قرود ورجل يقّردا أن جارهم يمنعون

 .ذّل من بَّالرض : لصقالرجل وأقرد

ّلمته  .عّي من : سكتفأقرد وك

ًا أسنانه كانت إذا الفم لقرد وإنه  .صأغار

ّبد : ملتصققد وصأوف  .متل

 .قرد وتامك

 .: متراكبقرد وسحاب

 .الخصيل قرد وفرس

ّية العظام وفي الخصيل : قردقال ّدمتها صأنعة من بَّق تذهب ل ق
 .ممضغته فسدتا إذا العلك وقرد قرد وعلك

ًا : سارالبعير وأقرد ًا سير ّين  .راكبه يحّرك ل ل

لذيذ عيش أخو هل أل وأقردتا عليها اقلولي إذا : يقولقال
ّتاب الجولن من بَّطُين طبعتهما زوره قرادى كأن بَّدائم وعن أعجم ك
ًة وأخذتا يسهل فلم الكلم : استوقحالعرب بَّعض فركبته منه قرديد
ًا عنه أزغ ولم ً ول يمين الظهر : قرديدةوأصأله منه طريقة أي شأمال

 .وسطُه في للخط

ٍة قّر وذاتا قّرة وليلة قر يوم ر ر ق ًة " وأجد وقّر قّرة تحت حّر
ّلى من حاّرها " ووّل  .قاّرها تو

 .مقرور ورجل
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 .يقر يومنا وقّر

 .البارد : بَّالماءبَّالقرور واغاتسل

 .: البردينالقّرتين آتيه وأنا

في وهو القرار وقّربَّه : مستقّرقاّر وهو واستقّر بَّالمكان وقّر
 .ومستقّره مقّره

 .المقدسة المقار في واذكرني

 .موضعه في يتقاّر وما

 .معك أقر ل أي عليه أنت ما على أقاّرك ل وأنا

 .فيها : قّرواالصلة وقاّروا

 .مكانك إل البلد هذا في أقّرني وما

 .بَّه وقّررته بَّالذنب نفسه على وأقّر

 .عنده فتقّرر الخبر عنده وقّررتا

ّي ورجل  .مكانه يبرح : لقرار

ّياط ويقال ّيللخ  .: القرار

 .البراري في يدور أن القراري شأأن من : ليسوتقول

 .ضحكه في وقرقر

 .الحمامة وقرقرتا

 .العنق طويل زجاج من كوب وهي بَّالقرقارة وشأرب

 .بَّه عينه : قّرتاالمجاز ومن

 .أراك أن عيني ويقّر عينك بَّه الله : وأقّربَّشر وقال
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ًا وإن  .وفسق حمق لقرارة فلن

قّر من وهو فأسمعه أذنه على فاه وضع إذا أذنه في الكلم وقّر
ّبه إذا الناء في الماء  .فيه صأ

 .وطيب رغاد : فيالعيش من قّرة في وهو

 ". بَّقر : " صأابَّتقالوا موقعه المر وقع وإذا

ّطُي فيهم : كنتطرفة قال غاطُاءي اليوم فانجلي رأسه كالمغ
ًا وخمر ابَّن وفلن بَّقر صأابَّت وقد فتناهيت رشأدا غاّي أحسب سادر

 .سواء قاّرة عشرين

ّي يقّروا بَّالصراخ " ابَّدأهم مثل وفي يرضوا بَّالشكاية ابَّدأهم " أ
 .بَّالسكوتا

 .قواريرك تكسرتا : قدسؤالك جواب عن للعاجز وتقول

 .بَّالرعد السحاب وقرقر

 .بَّالرعد قرقر أي قرقار الّصبا ريح له : قالتقال

 .بَّجدتها : ابَّنيقال كما قرقرها ابَّن وهو

ًا يقرس البرد قرس س ر ق ًا يقرس وقرس قرس ّدقرس  .: اشأت

اصأفّر إذا القرى في مطُاعيم الهيجا في : مطُاعينأوس قال
ّليت وقد القرس من السماء آفاق ّلى كما نارهم حرذ تص المقرور تص
 .قارسة وغاداة قارس ويوم قرس من

 .وقريس قارس وماء

ًا : شأربَّتويقولون ًا وحلبت قارس ًا ماء أي جالس وحلبت قراح
 .الغنم
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ّبسهاأصأابَّعه البرد وأقرس يعمل أن يستطُيع فل الخصر من : ي
ًا وقرست  .قرس

 .: بَّّردهالماء وقّرس

ًا " وقّرسوا الّشنان في الماء : " قّرسواالحديث وفي وهو قريس
ٍر بَّلحم مرق  .يبّرد بَّأكارع أو بَّق

ٍم : ومغّمممزّرد بَّن مزّرد قال منثلم كل في فضاله كأّن طا
ّيقراسية وجمل قريس الناء ليس سواسيه هنيدة : أنتموتقول : قو
 .قراسيه فيها

 .بَّه : دعوتابَّالكلب وقرقست

 .القرقس وعّضه

 .الختم طينة وهو بَّالقرقس الكتاب وختم

 .القرقس فّضة من أهون القرقس : عّضةوتقول

 .قراسية وعّز قراسية : ملكالمجاز ومن

ًا لوائها تحت أن تعلم : والزدالطُرماح قال وموتا قراسية ملك
 .موتا وثّم أي أحمر

ّو : كموقال ًا تركنا العّر قراسية لنا عد .ضام أو أوفاض على لحم

 .قرشأة للرماح وسمعت : تشاجرتاواقترشأت الرماح تقارشأت

 .العظم تصدع التي وهي مقرشأة وشأجٌة

هنا من ويجمع : يكتسبويتقّرش ويقترش لعياله يقرش وفلن
 .وهنا

 .: شأديدةمقّرشأة : سنةالمجاز ومن

 .وأفسد : سعىالقوم بَّين وقّرش
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: فلنمزينة بَّن لكردس " وقلت أقبح المقّرش " وجه مثل وفي
ًا كان لو كريم  .فعاله : يقّرشأهفقال قرشأي

ًا كان إذا القروش من قرش وهو ًا غاالب عظيمة دابَّة وهو قاهر
غاير من الهائل وصأفها سمعت وقد البّحارون يعرفها البحر دواّب من

 .قريش :سّميت وبَّتصغيره منهم واحد

 .وقرصأاتا مؤلمة قرصأة وقرصأه بَّظفريه جلده قرص ص ر ق

 .لتبسطُه قطُعته إذا العجين المرأة وقّرصأت

اسم والخبز الخبزة أن كما تقرصأه ما : اسموالقرص والقرصأة
 .تخبزه ما

ًا وقّرصأته : لتزالالمجاز ومن قرصأة قرصأة : قطُعتهتقريص
 .مؤذية : كلمةقارصأة منك تقرصأني

 .قوارص منك وأتتني

الناء القطُر يمل وقد وتحتقرونها تأتيني : قوارصالفرزدق قال
 .مقارصأاتا بَّينهما وكانت فيفعم

 .يتقارصأان رأيتهما ثم يتقارظان ورأيتهما

فيه كالّزيت للهاتها بَّشفارهم استقوا : ثمقارص ونبيذ ولبن
 .الجن الماء عن يأخذ داء وهو وسواد قروصأة

 .الدابَّة : يؤذيوقروص قّراص " ولجام " اقرصأيه الحديث وفي

بَّالقّراص للجمت سراتها أسوء أن هذيل : ولولالمازنّي وأنشد
 .البعوض وقرصأة عائذ بَّن بَّشر

 .رقصاتا منها رقصوا قرصأاتا البعوض : قرصأهموتقول

 .: قارصقارس وبَّرد البرد وقرصأه
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 .بَّبرده يقرص صأار حتى : بَّّردهالماء وقّرص

 .الشمس قرص وغااب

قراضاتا وهذه الفأرة وقرضته بَّالمقراض الثوب قرض ض ر ق
 .تقرضه ما : لفضالةالفأرة وقراضة الجلم ينفيه : لماالثوب

 .: قطُعهبَّنابَّه الشيء وقرض

ّتال مقرض وابَّن الحمام يقتلن مقرٍض وبَّناتا ٌذ للحمام ق أّخا
 .الفئران من نوع وهو بَّحلوقها

 .واللصوص الصعاليك وهم القراضبة من قرضوب وهو

 .: يمضغهاجّرته يقرض والبعير

 .: جّرتهقريضه ودسع

منه : استلفتتقول كما منه واقترضت فأقرضني واستقرضته
ًا مقارضة وقارضته وقروض قرض وعليه المال : أعطُيتهوقراض

 .مضاربَّة

ً مشرف أجواز يقرضن ظعن إلى الفوارس أيمانهن وعن شأمال
سمَي أو تقاطيع ذو كلم الشعر لن حسن قريض وله الشاعر وقرض

 .الجّرة هو الذي بَّالقريض

 .ويواقعهم : يلحيهممقارضة الناس يقارض وفلن

 .ومقارضاتا مقارصأاتا وبَّينهم

قارضوك الناس قارضت : إنعنه الله رضي الدرداء أبَّي وعن
 .يتركوك لم تركتهم وإن

 .الزيارة وقارضته والزيارة الثناء يتقارضون وهم

ًا جاء إذا ربَّاطه قرض وقد وجاء  .والعياء العطُش من مجهود
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 .وقرطة قرط لها ط ر ق

 .مقّرطة وجارةي

 .فتّرطت وقّرطتها

 .السراج وهو القراط من أضوأ وهو

ّنتها وكأن  .القرط أس

 .قراطان النصل غاراري وكأن

 .: نورهالسراج وقّرط

 .عشَي إذا أنفه من يقطُع : ماالسراج قراطة واقطُع

 .التعلم عن شأغلكم القراريط وكسب

على يقع حتى يرخيه أن وهو عنانه الفرس : قّرطالمجاز ومن
 .الّركض عند وذلك القرط مكان ذفراه

ومصروع بَّهواديها مستمسك أعنتها فلج من الخيل : وقّرطواقال
ً إليه وقّرطت ّفذتهرسول ً : ن  .المجاز مجاز من وهو مستعجل

 .زنمتين : ذوأقرط وتيس قرطاء وعنز

: وإنهاليناث على لدللتها فيها ويتنافس القرطة وتستحّب
 .الحلمة وهو القرط لحسن

 .: زبَّيبهالصبّي قرط واشأترى

ً : أعطُاهعليه وقّرط ً قليل  .القيراط من قليل

مقروظ وأديم الّسلم ورق وهو بَّالقرظ الديم دبَّغ ظ ر ق
القارظ يؤوب : " حتىومنه القرظ : يجمعقارظ ورجل أقرظه وقرظته

." 

489



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

 .يقرظ وخرج

ّدثت  .قريظة بَّني إلى : منسوبالقرظّي كعب بَّن محمد عن وح

ًا قّرظته المجاز ومن : يتمادحانيتقارظان وهما : مدحتهتقريظ
ّين يحّسن المقّرظ لن  .الديم القارظ يحسن كما صأاحبه ويز

 .والمقارع بَّالمقرعة قرعته ع ر ق

حولياتها يقيمون ولحق الوجيه آل على : قعودالنابَّغة قال
 .وقارعه بَّالرمح وقرعه بَّالمقارع

 .وقراعهم البَّطُال مقارعة وشأهدتا

 .بَّالرماح وتقارعوا

 .دونه القرعة : أصأابَّتنيفقرعته وقارعته

 .وتقارعوا بَّينهم فيما واقترعوا

:قريعه وهو الشيء على يقترعوا أن : أمرتهمبَّينهم وأقرعت
 .يقارعه للذي

 .يقرعها لنه : لفحلهاالّشول قريع وهذا

 .أينقه ليضرب أعطُيته أي إياه فأقرعته جملي فلن واستقرعني

خلفه وجاءتا يزف إفالها قبل الشول قريع : وجاءالفرزدق قال
ّفف وهي وقوارع " وإياكم أعله وهي الطُريق قارعة على وقعد ز

 ". الطُرق

 .: لسيدهمقومه قريع : فلنالمجاز ومن

 .الدهر قوارع من قارعة وأصأابَّته

 .الفوارع ويروض الوقائع يخوض : فلنوتقول
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:بَّالناء جبهته " وقرع القرآن قوارع " شأيبتني الحديث وفي
 .فيه ما اشأتّف

ّنها قارع حتى وعاقر علم طّن فإذا الدّن يقرع لنه أنزفها أي د
 .فرغ أنه

 .: كبحهبَّلجامه الفرس وأقرع

ّنعم من : خلالمراح قورع  .ال

ً أتاه ما إذا لموله : وخّزالالهذلّي قال أي المراح قرع عائل
 .لموله ماله من يخزل

الحج أشأهر في اعتمرتم : إنعنه الله رضي عمر حديث وفي
 .حّجكم فقرع حّجكم عن مجزئًة رأيتموها

 .أقرع الطُعام من يده ومكان الطُعام من يده مكان فلن وقرع

جانب من يدي مكان يروا أن صأحابَّّي لستحيي : وإنيحاتم قال
 .: المكشوفةوالقرعاء الّصلعاء بَّالّسوأة وجاء أقرعا الزاد

 .نباتها : رعيقرعاء الرض وأصأبحت

ًة توّخت : إذايعقوب أنشد ذاتا ليلة في صأادرة أجم ذاتا عقد
 .: تامأقرع وألٌف اللحم قرعاء العقدة أصأبحت وحم

ّني يك : فإنقال ًا ظ ًا نحوهم نقد صأادق وهو صأادق الخيل من ألف
 .لحاؤه : قشرأقرع وعود أقرعا

َيأقرع وشأجاع  .شأعره فذهب رأسه في السم : قر

 .فروته ومّزق ذروته وحّب مروته : قرعوتقول

ّنه عليه وقرح  .: ندمس

 ". بَّالشنان له يقعقع ول العصا له تقرع ل " وفلن
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 .: رماهبَّالحق وقرعه

 .له : تجّردللمر ساقه وقرع

 .: خيرتهماله قرعة وأعطُاه

قرف وقشرتا منها الجلبة وقّرفت القرحة قرفت ف ر ق
 .والشجرة القرحة

 .وقروفه والخبز الرّمان قرف وهذا

 .بَّه يتداوى شأجرة قشر وهي بَّالقرفة وتداوى

 .: يكتسبلعياله يقترف وفلن

 .الثم واقترف

ًا قارفت وهل : خالطُهاالخطُيئة وقارف  .ذنب

ًا قارفت وهل : خالطُهاالخطُيئة وقارف  .ذنب

 .امرأته وقارف

 .القراف من تكثر ول

ّتهمبَّكذا يقرف وهو  .بَّه مقروف وهو بَّه : ي

 .في : وقعفلن وقرفني

ّنوا سعوا الحاسدون ما : إذاقال القرف على يبقى فكم فش
 .عليه : جنيفلن على وقرف الخاء

 .تهمتي أي قرفتي أهل وهم

 .أتهمهم الذين أي قرفتي وهم وهو قرفتي وعندهم

ّلتك عن فلن بَّني وسل  .قرفة فإنهم ضا
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بَّالليل طهى ما إذا بَّقرفة المهملتا لباغاي : ولسناالعشى قال
 .الوبَّاء أي غانمك على القرف واحذر منتشراتها

 .الوبَّاء إليه شأكوا : إنهمالحديث وفي

ّولوافقال  ". التلف القرف من فإن : " تح

: وقرقفقرٌف وأحمر أحمر صأبغ وهو كالقرف : أحمرويقال
 .: أرعدوتقرقف الّصرد

ًا - ل الل بَّرد إذا الفتى ضجيع : نعمقال الّصيرد وقرقف سحير
 .شأاربَّها تقرقف : لنها: القرقفومنه

بَّلد كّل في صأوف ول شأعر ول قرقوف أبَّيض : ماأحاجيهم وفي
ّوالوالقرقوف الدرهم يعنون يطُوف  .: الج

 .الصوتا : شأديدقراقف وديك

 .المحتبى قعد وهي القرفصاء وقعدوا

 .القرنفل فيه : جعلمقرفٌل وطيٌب

ّين أي العضاه قرف عليه : هذاالمجاز ومن لحاء قشر كأنه ه
 .العضاه

أن المسجد أتى إذا أحدكم على : ماالزبَّير ابَّن حديث وفي
ّقي أي أنفه قرفة يخرج  .المخاط من بَّه لزق مما أنفه ين

ًا أقرفوه وقد فلن آل مرض فلن اقترف وقد أن وهو إقراف
وخيل مقرف : فرسومنه مقرف وهو ذلك فيصيبه مرضى وهم يأتيهم

 .ومقاريف مقارف

 .الب جهة من القراف ويقال للهجنة : أدنىوأقرف

ًا نتجت : فإنوقال ًا مهر قبل فمن إقراف يك وإن فبالحرى كريم
 .بَّالكسر مقرف : هووقيل الفحل
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 .وخالطُها : قاربَّهاوقارفها الهجنة أقرف وقد

 .اللحم إلى قرم م ر ق

ٍز  .شأديد قرٌم وبَّه قرٌم وبَّا

 .والقرم الشره عادة والكرم الشرف من : ليسوتقول

ًا البيت : يزيندؤاد أبَّو وقال ولفلن الركب قرم ويشفى مربَّوط
البكر قرم وقد القرم من قرم تخفيف وهو : فحلومقرم منجب قرم

والعمل الركوب عن : تركهصأاحبه وأقرمه قرماص : صأارواستقرم
ّدعه  .وقّرمه للفحلة وو

ً فيها : أرسلقال ًا ينحو بَّها فهو يقّرمه بَّازل وبَّعير يعلمه طريق
 .وتجمع النف فوق جلدة تسلخ سمة وهي قرمة وبَّه مقروم

تقّرم يتقرم وهو قروم وبَّهمة الشجر أطراف تقرم والبهمة
 .البهمة

أو بَّالتنور لزق ما وهو قلمة ول قمامًة ول قرامًة أعطُاني وما
 .الخبزة من قشر

يعلى أي الفراش بَّه يقرم : محبسوقرام مقرٌم لفراشأه وما
ّلة ستر العرب عند وهو ّلة العهون من ألوان فيه صأوف من الك والك

 .الخيمة جانب في للنساء سترة

 .: بَّالجّربَّالقراميد بَّيته وبَّنى

حفرة وهو القزموص في : دخلوتقرمص الرجل وقرمص
 .الّصرد فيها يستدفئ الرأس ضيقة الجوف واسعة

ّتخذ ولما الشتاء : جاءقال ًا أ حفر من كفّي ويح يا ربَّض
: هوالمجاز ومن ترجج لم نارهم صأردى : قراميصوقال القراميص

ّيد :ومقرم القروم من قرٌم  .س
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ّيْي في أدع : متىالقوافي عويف قال ٌد صأناديد يأتني فزازة ح صأي
ّد ذرا منا مقرم : إذاأوس وقال الّزهر قروماتها من فينا تخمط نابَّه ح
:بَّالفتح القرن الحرب في وقرنه السن في قرنه هو مقرم آخر ناب

قرينه وهو أقرانه وهم الشجاعة في : مثلكوبَّالكسر السن في مثلك
وهّن قرينتها وهي وقرناؤه أقرانه وهم وغايرهما والتجارة العلم في

ويقرن يقرن بَّينهما وقرن بَّه فاقترن بَّالشيء الشيء وقرن قرائنها
ًا والعمرة الحّج بَّين وقرن ًا فلن وجاء قران وتقارنوا وقارنته قارن

حبل وهو قران وفي قرٍن في بَّعيرين وأعطُاه مقترنين وجاؤا واقترنوا
ًا وناولني بَّه يقرنان ًا قران ًا لك أقرن وقرن ًا وأقران  .وقرن

جعبة " وهو القرن في كالنبل القيامة يوم " الناس الحديث وفي
 .الكبيرة إلى تضّم صأغيرة

 .قرن وبَّه ومقرون الحاجبين أقرن ورجل

 .: متقابَّلتاقرائن ودور

يقرن ل " أي تفتيش ول قران ل التمر أكل " في الحديث وفي
 .تمرتين بَّين

سهمين بَّين والوا أي القران : اذكرواالنضال لهل ويقال
 .سهمين

 .قرنتان وللضبة نيزكان وللضّب

 .قرناء وبَّقرة أقرن وثوٌر

ًا وقرن  .قرنه : طالقرن

 .وقرانى فرادى وجاؤا

قرانى سلكت بَّينه الغفر يسلك أن أبَّى : وشأعبالرمة ذو قال
ًا سلكه السهم فوق يريد سمرا قياسرة من جلود من طاقتين فتل وتر
 .قياسرة إبَّل
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ّنا " وما : أطاقهله وأقرن لهذا : أقرنت" يقال مقرنين له ك
ًا له صأرتا ومعناه لبَّرذون ولهذا البعير ًا قرن ًا قوي  .مطُيق

 .قرائنه وهّن : لمرأتهفلن قرينة : هيالمجاز ومن

 .: نفسهوقرونه قروته وأسمحت

 .الشمس قرن وطلع

 .رأسه قرنْي على وضرب

المة وهي الخالية القورن وفي الول القرن في ذلك وكان
ّدمة  .بَّعدها التي على المتق

ذاتا بَّلد إلى : خرجقولك ومنه : ذوائبطوال قرون ولها
 .ذوائبهم لطُول الروم وهم القرون

ّقش قال ّنا : لتاالمر ذاتا بَّالشام وأهلي الزّج طرف وليتني ه
 .الشام ينزلون كانوا الروم لن القرون

ًا عيني في جعلت وما ًكحل من قرن ًا : ميل  .واحد

ًا فتركه ونازعه ًا أي يتكلم ل قرن ً قائم ًا مائل  .مبهوت

 .قرناء وهي : عفلٌةقرٌن وبَّالجارية

 .طرفها : فيالفلة قرن في الكل من نقطُة ووجدتا

ّده : غاايتهالكل قرن العلم في وبَّلغ  .وح

ّني ّني تطُلب مما الغاية في أي الكل بَّقرن ولتجد  .م

ومستأصأله مقطُعه " وهو القرن مقّص مثل على " وتركته
 .استؤصأل فيمن يضرب

ًا وأعطُاني  .مقرونين : بَّعيرينقرن
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ًا يهجو النبهانّي العور قال السليطُّي غاّسان عند : فلوجرير
: قدالغضب عند للرجل ويقال عقير وكاس منها قرٌن رغاا عّرست

 .لن إذا واستقرن الدقل أقرن : منعلّي تنفقيء أن وأردتا استقرنت

ومواضع لحيته مخارج بَّثرتا إذا الغلم وجه أفاطير وأقرنت
ّطُر  .بَّالشعر التف

 .: تتبعتهاواستقريتها وتقّريتها الرض قروتا و ر ق

 .وقرواء القرى طويلة وناقة

ّي على : هماللقصيدتين ويقال ٍد قر ٍو وعلى واح ٍد قر وهو واح
ّي  .الرو

ّد " ول الّشغر أقراء على " وضعته الحديث وفي من للعمود بَّ
ٍة ّي  .العمود رأس فيها التي الخشبة وهي قر

 .: لميلغتهالكلب قروة وهذه

 .القرى نار وأوقد الضيف يقري وهو

ّي في والماء الحوض في الماء وقرى وهي والقريان القر
 .السيل مجاري

ٌة وله ٍر كالمقراة مقرا  .كالجوابَّي جفان أي كالمقاري ومقا

 .مطُيتي الهّم : قريتالمجاز ومن

ًا : إقروقال : قروهاالحرب في ويقولون قراها حضرتا هموم
 .قراها

وشأهداؤه أمناؤه أي الرض في الله قواري والمسلمون
ّبهوا الميامين بَّها يتيّمنون التي الخضر وهي الطُير من بَّالقواري شأ
 .: قاريةالواحدة
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ٍة ترجيع : أمنقال :جرير وقال بَّالعناق وأبَّتم سباياكم تركتم قاري
ّد ماذا على ونزلتم قواري أقول بَّما والمسلمون عليكم عددتا إذا تع
 .جراثيمه وهي النمل قرى

 .: توبَّلهاقدرك قّزح ح ز ق

ً للدنيا ضرب آدم ابَّن مطُعم " إن الحديث وفي قّزحه وإن مثل
 .قزيح مليح " وطعام وملحه

ًا بَّبوله الكلب وقّزح  .قّزاح وكلب وقزح بَّه وقزح تقزيح

عور غاير من العين كسرتا ثم خزر من بَّي وما تخازرتا : إذاقال
إذا أبَّذى وشأر خير من حملت ما أحمل المستمّر بَّعيد ألوى ألفيتني
ّذي قّزاٍح أسود ذكر كلٍب من بَّوذيت وهو متقزز رجل ز ز ق بَّالشجر يغ
 .شأيء كل من يتقزز

 .فوثب جراميزه جمع إذا قّزة وقّز

المغرب فيبلغ المشرق من القّزة ليقز إبَّليس وإن الحديث وفي
 .الفيالجة وهي والقاقزة بَّالقازوزة " وشأربَّت

 .المتفرقة القطُع وهي السحاب قزع كأنهم ع ز ق

ً القطُا عصب : ترىالرمة ذو قال قزع رعاله كأن عليه همل
 .وتقّشع السحاب وتقّزع الجهام

 .صأاحبه من فّر الديم وقوزع

يترك الشعر بَّعض وهي والقنازع القزع عن : نهَيالمجاز ومن
 .محلوق غاير

 .السفر في اعتمامه : لطُولزهير قال

 .مقّزع ورجل

 .البَّل صأغار وهي قزع إل يبق ولم ماله وذهب
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 .بَّالقزع الوادي ورمى

 .اللغام وقطُع والزبَّد الغثاء وهو بَّالقزع يرمي والفحل

من حواليه ترى غاواربَّه فامتدتا الريح له : طابَّتالعشى قال
ّياره ًا ت إلى صأوته آل وقد الحادي استردف : إذاالرمة ذو وقال قزع
ٌع ورسول شأكل قزٍع بَّذي واعتّمت النزر إلى وقّزعوا : مستعجلمقّز
ً فلن  .رسول

 .: تفّرقواالقوم وتقّزع

ًا قزم من بَّالمصدر : وصأفقزم وقوم قزم رجل م ز ق إذا قزم
 .ولؤم دثؤ

 .كزم ولكن كرم فيهم ما قزم قوم : هؤلءوتقول

 .الورق تحت من : خريرهالماء قسيب سمعت ب س ق

وقد قسيب تحته من للماء نخٍل ظلل في فلٌج : أوعبيد قال
 .يقسب قسب

من الصأل في صأفة وهو القسب ويترك الكسب يأكل والنبطُّي
 .الكلب كجراء ألغاده أي اللغاد جراء العلبَّّي قسب قسب

 .العلباء لقسب : إنهويقال

ًا ذلك وفعل واقتسرته المر على قسرته ر س ق قسر
ًا  .واقتسار

 .ويقتسرهم الناس يتسّخر والوالي عليه مقتسٌر وهو

 .القسر من السد وهو والقساور القسورة يخافون وهم

عبض وعن استأسد يقال كما العشب : قسورالمجاز ومن
ًا : وجدتاالعرب ًا عشب َيوقسورة قسور وغالم قسور وانتهى : قو
 .شأبابَّه
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حيدره أمي سمتني الذي : أناعنه الله رضي علّي إلى ويعزى
ٍم ضرب أضركم :وقّسيسهم النصارى قّس هو س س ق قسوره غال
 .وكبيرهم رأسهم

ّية القسوسة ولفلن  .والقّسيس

 .القسوس وصأحب القوس دخل ممن : هووتقول

ّد أمر : علىالرمة ذو قال لينها قوس قّس عصا كأنه العفاء منق
 ". قّس من " وأبَّلغ واعتدالها

ّتاتا وفلن  .ويتقّسسها الخبار يتجسس وهو قّساس ق

 .: تسمعهابَّالليل الناس أصأواتا وتقّسس

 .ويقس يعس وبَّاتا

ّتبعهاللحم من العظم على ما وقّس  .شأيأ منه يترك لم حتى : ت

ّتان ثياب من جنس وهي والقّسّي القوهّي يلبس وهو فيها ك
البحر ساحل على قرية القّس إلى منسوب مصر من تجلب رحير
ّي : هووقيل  .بَّياضه لنصوع الصقيع وهو القّس إلى : نسبوقيل القّز

ّدمقس في عليهم القيان تغدو حّي : بَّعددؤاد لبَّي وأنشد ال
ّيه بَّراح القّسي  .عادل غاير : جائرمقسط غاير قاسط هو ط س ق سب

ًا علّي قسط وقد ًا قسطُ  .وقسوط

الله وأمر يقسط ول ويقسط ويبسط يقبض : اللهوتقول
 .القسط عن ونهى بَّالقسط

 .عليهم الخراج وقّسط

 .والسوية القسط على : قسمهالمال بَّينهم وقّسط

 .بَّينهم فيما وتقّسطُوه
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ّفاه :" وتقول المستقيم بَّالقسطُاس " وزنوا : نصيبهقسطُه وو
 .بَّقسطُاسه ويزنه بَّمقياسه المر يقيس فلن

 .قسطُاء وساق : اعوجاجقسط وبَّرجله

 .: أيبستهاالعيدان الريح وأقسطُت

ًا بَّينهم المال قسموا م س ق ًا وقسموه قسم واقتسموه تقسيم
 .مقاسمة المال وقاسمته وتقاسموه وتقّسموه

 .: القسامةوحرفته الرض الذّراع وهو القّسام وقسم

 .الوهاب القسام وهو الرزق الله وقسم

 .القسم ونواة القسم بَّحصاة الماء وتصافنوا

 .عادلة قسمة وهذه

أقسامهم وأعطُيتهم نصيبه أي ومقسمه قسمه وأعطُيته
 .وأقاسيمهم ومقاسمهم

ًا ليس مقسٌم إل : ومالكزيد أبَّو وأنشد ٌد بَّه فائت أو بَّه فاعجل أح
 .القسمة أي المقسم فيه : وجرىالفيء مقسم وهذا تأخرا

العذارى ما إذا مقسم فيهّن يجر لم نسوة : لناالطُرماح قال
 .يستقسم أن الشريكين ولحد بَّالزلم واستقسموا استحلت بَّالرماح

 .: مقاسميقسيمي وهو

 .النار قسيم : أناعنه الله رضي علّي حديث وفي

 .قسمك ويتمم جسمك يصحح أن الله وأسأل

ًا بَّالله وأقسم ً قسم ًا بَّاطل لهما : حلفوقاسمهما بَّاطلة وأقسام
 .: تحالفوابَّالله وتقاسموا

 .بَّالقسامة القاضي وحكم
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 .متقّسم : قلبهالمجاز ومن

ًا وأصأبح تقّسمته وقد بَّالهموم الخواطر : مشتركمتقّسم
 .الهموم

ًطُىمقّسم ووجه فهو الحسن من قسمه منه شأيء كّل : مع
 .: متناصأفقيل كما متناسب

 .الله وقّسمه

ّينوسيم قسيم ورجل الدينار قسمته وكأن والقسامة القسام : بَّ
 .الحسن وجهه وهي الهرقلّي

ٍر قسيمة : وكأنهقال ّطُا فيها يكون منقوشأة حسنة جونة وهي ع
 .العطُر

على لتطُوى الثياب يطُوي من أول وهو القسامّي ثيابَّه وطوى
ّيه ّينها بَّطُيه يحّسنها لنه القسام إلى نسب ط  .ويز

ّدرهأمره يقسم وبَّاتا  .يفعل كيف وينظر : يق

 .الرزق أي القسم جيد وفلن

ّية اجعلها : اللهمهذيل استمطُار وفي ٍم عش فقد عندك من قس
ّوحت لغبرة مثل " وهو وتنبح تعوى الثوب مجّر " مثل فهي الرض تل
 .الغيث بَّالقسم وأراد ووحشتها الرض

 .نصفين قطُعه أي فقسمه أنفه وضرب

 .: قطُعهاالرض وقسم

ًا ويذرين : ينجورؤبَّة قال ًا عجاج يقسم ناج إثر في ساطع
 ". الصخر من أقسى " وهو : صألبقاٍس حجر و س ق الجارعا

 .وقساوة قسوة وفيه علّي قلبه : قساالمجاز ومن
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ّدته : عالجتالمر وقاسيت  .شأ

 .: ردؤتاتقسو الدارهم وقست

والردئ لين فيه فّضة خلص ما : لنقسية ودراهم قسّي ودرهٌم
 .صألب جاٍس

صأاح كما السلم صأم في صأواهل : لهاالطُائّي زبَّيد أبَّو قال
ّياتا قبر بَّها حفر التي للمساحي الضمير الصياريف أيدي في القس

 .عنه الله رضي عثمان

يدرس : كيفلصأحابَّه قال أنه عنه الله رضي مسعود ابَّن وعن
دروس ولكن : لفقال الدرهم ويقسو الثوب يخلق : كمافقالوا العلم
 .العلماء يموتا العلم

بَّهذه : تأتيناالّزناد لبَّي الّشعبّي : قولالمجاز مجاز ومن
ّيًة الحاديث ّنا وتأخذها قس : كلٌميقال كما قسّي كلم وهذا طازجًة م

 .وبَّهرٌج زائٌف

ٍد من : شأديدقسّي وليٌل قسّي ويوم ّدة أو بَّر ٍة شأ شأّر أو ظلم
 .: قحطقسي وعاٌم : أظلمليلنا وقسا : بَّاردةقسيٌة عشيٌة وهذه

ًا وسرنا ًا سير  .قسي

ًا تنبت : لقاسية وأرض  .شأيئ

 .قشب وثياب قشيب ثوب ب ش ق

ٍد : حديثقشيب وسيف  .بَّالجلء عه

 .قشيب طريق : هذايقولون وسمعتهم

 .الصبيان وقشبه : قذرقشب وفيه قذر

ّيًة رأينا : ماالعرب وتقول ًا ول مقتولًة إل ح ًا إل نسر أي مقّشب
ًا  .السم وهو القشب من مسموم
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 .واغاتابَّه : عابَّهوقّشبه النسب مقّشب : رجلالمجاز ومن

 .بَّه : لطُخهبَّسوء وقشبه

 .قشارته وهذه ومقّشر مقشور لوز ر ش ق

 .: كسلخهاالحية كقشر رقيق وثوب

 .قشراء وحيٌة

 .قشراء وشأجرة

ّكه وفلن  .عليه غاالب : اسمالمقشور بَّالفستق أي بَّالمقّشر يتف

 .ثوبَّين : فينظيفتين قشرتين في : خرجالمجاز ومن

 .حسن قشر وعليه

ٍر رواء ذو ورجل  .وقش

:متقّشر ورجل البشرة وهو والقشرة القشر بَّّضة وجارية
 .عريان

 .المقّشر بَّالجواب وجاء

 .جلده قشر كأنما الحمرة : شأديدأقشر أشأقر وهو

ٌة ٌة ومطُر قاشأرة وسنٌة الرض وجه تقشر الوقع : شأديدةقاشأر
 .وقاشأورة

النوره احتلق المال تحتلق قاشأوره سنًة عليهم : فابَّعثقال
 .: شأأمهمالناس قشر وقد : مشئومقاشأور ورجل

 .يجمعها الموال يقّش فلن ش ش ق

وجد ما قش إل عندنا أكل وما وقشاشأه البيت قماش وأخذ
 .عليه قدر ما : يلفوقشوش قشاش وهو وتقّششه واقتّشه
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ّية ويقال الحاديث يقش ورأيته تكاد ل التي الجثة الصغيرة للّصب
 .قّشة هي : إنماتنبت

 .القريدة " وهي قّشة من : " أكيسويقال

تقشقش : منوالخلص الكافرين : سورتيالمقشقشين وقرأ
ذا أشأفى القطُران أنا إني وقشقشه الجرب من بَّريء إذا البعير

جرب من منهم يبريء مقشقش للنقب وهناء طلء عندي الجرب
 .الهزال بَّعد : أحبواالقوم وقّش عصب الّريق إذا الغّمى وأكشف

 .الريح وقشعته وأقشع وتقّشع الغيم انقشع ع ش ق

 .والبرد الظلم : انقشعالمجاز ومن

 .انقشعوا ثم عليه واجتمعوا

 .: تفّرقواوتقّشعوا الماء عن وانقشعوا

 .القلب عن الهّم وانقشع

 .البلد عن البلء وانقشع

 .عنها : جلواأماكنهم عن وانقشعوا

 .بَّقشاعته ويرمى بَّها : يرمىبَّنخامته يقشع وفلن

 .الظلم يقشع والنور

ًقال ًا : كهول ّبان ٍر قواشأع قسماتهم على وشأ " و أوالق بَّروق أو نو
 .المنية " أي قشعم أم بَّه طارتا

ّيته تتقشع لم وفلن  .جاهل

ّني جاهليته تقشع لم بَّاطلي : إذالقطُامّي قال يترك ولم ع
 .الباطل إلى قودي تقوادي الخلّن
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ّظف : لومتقشف قشف هو ف ش ق وهو قشف وفيه يتن
ّلغ :لباسه في يتقّشف العيش من قشف في وهو والوسخ بَّالمرقع يتب

ٍة حال على ورأيته عيشه الله قّشف وقد يبٍس في ّف عاٌم وهذا قش
 .أقشف

طبل وهي نشوتها نفحت قشوتها فتحت : إذاتقول و ش ق
فيها تتخذ خوٍص من وهي وحناؤها وأدهانها طيبها فيها الذي المرأة
 .بَّينها بَّحواجز للقوارير مواضع

 .وركاء كركوة : قشاءوجمعها

عزب إذا وزنبق ملٌب فيها قشوة : لهاالعجلّي السود أبَّو قال
ّو وقضيب تطُيبا إليها أسى  .مقش

 .: لحوتهاالعصا وقشوتا

 .النابَّت القصب وهي القصباء : كثيرةمقصبة أرض ب ص ق

 .الخّط قصب من أنفذ الخط : قصبوتقول

 .قصب له : صأارالزرع وقّصب

ًا : قلتالعرب بَّعض وعن ّنى أبَّيات ما فوالله الوادي حكم بَّها فغ
 .الوتر وهي الّشعر قول فتركت النار خفت إل قّصابًَّة بَّها حرذك

في ينفخون القّصاب ورأيت المزمار : فيالقّصابَّة في ونفخ
 .: قاصأٍبجمع المزامير في ينفخون الزّمارين أي القّصاب

 .الزّمار أراد القّصاب كوحي وحٌي جوفه : فيرؤبَّة وقال

ّقي القّصاب ورأيت  .: قصٌبالواحد : المعاءالقصاب ين

" وقال النار في قصبه يجّر لحّي بَّن عمرو " رأيت الحديث وفي
ّباتا المفارق : تكسوالراعي ّل الكافور معتلف قصب من أرٍج ذا وال

 .العين منابَّع وهي القصب من الماء : خرجالمجاز ومن دّراج
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وامرأة قصبه يعّج البحر هزاهز حببه يجري والماء : فصبحتقال
قصباتا ثلث إصأبع كّل وفي والرجلين اليدين عظام وهي القصب تاّمة
 .قصبتان البَّهام وفي

ّدتا النفس مخارج هي التي عروقها وهي رئته قصب وانس
 .كبده وقصب

 .العقيق قصب أي مصر وقصب صأنعاء قصب فلٍن ومع

 .الكتان وقصب

ّ تسكن ول  .المصار قصب إل

 .جوفه في أي والحصن والقصر البلد قصبة في وكنت

ّدمى الكواعب البيض على : دخلنادؤاد أبَّو قال قصب لنا كال
 .عظمه وهي أنفه قصبة على وضربَّه يمنع كان الذي الحصن

إلى أعلها من جوفها أي جرابَّها وهي القصبة مستقيمة وبَّئٌر
 .أسفلها

 .والقصب القصبة فلن وأحرز

ٌد  .: سابَّقمقّصٌب وجوا

ًا له وهب فيمن الحّجاج قال ّنحف بَّن سبرة : حمىفرس يوم ال
: فتلتشأعرها المرأة وقّصبت المقّصب بَّالجواد العتيك ذمار لقيته

 .كالقصب تصير حتى خصلة

ّعدونه الذي : الّسبطالمقّصب الشعر وقيل .والخيوط بَّالقصب يج

المقّصبة الخصلة وهي : تقصيبٌة! الواحدةتقاصأيبها أحسن وما
 .والقصائب : القصيبةقيل خلقًة كانت فإن
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قصباءة خّرقت : إذاالقطُاة فراخ يصف الدارمّي مسكين وقال
ً خلتها الّريش ّنصال ولكّن نصال الّريش قصب خّرقت إذا أي حديد ال
 .وطلعت الجلد

 .بَّاللوم قطُعه ومعناه : عابَّهوقّصبه

 .القطُع بَّمعنى القصب من يختن : لميقصب لم وفلن

شأاته بَّلحم يفعل ل ما القّصاب أخيه بَّلحم : يفعلوتقول
 .القّصاب

 .: مرتجسقاصأب وسحاٌب

قصدي وإليك إليه وقصدتا له وقصدتا قصدته د ص ق
 .الوادي وقصيد الوادي قصد وأخذتا مقصدي وبَّابَّك ومقصدي

 .ومقاصأدي أغاراضي منه : وتنّجزتاالقطُامّي قال

 .مكانه : قتلهوتقّصده فأقصده ورماه

ّي حية أبَّو قال ّنمير ًا دما تجد ولم القلوب فأقصدن : رمينال ماثر
ًوى إل ّية وأقصدته فأقصدته الحية وعضته الحيازم في ج  .المن

 .: تكّسرتاالرماح وتقّصدتا

ٌد ورمح  .قصد بَّينهم والرماح النكسار : سريعقص

أبَّو جمع ما مثل المقطُعاتا في يجمع ولم ومقطُع مقّصد وشأعر
القصيد أجود من وهذه المفّضل جمع ما مثل المقّصداتا في ول تمام

 .والقصائد

 .واقتصد معيشته في : قصدالمجاز ومن

ّد فيه يجاوز لم إذا المر في وقصد ّتوسط ورضي الح في لنه بَّال
 .السد يقصد ذلك

508



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

ًا كان إذا السبيل قصد وعلى القصد على وهو  .راشأد

وجائرة جور : طريققولهم خلف وقاصأدة قصد طريق وله
 .قاصأد وسير

ّينةقواصأد وليال قاصأدة ليلة وبَّيننا  .السير : ه

 .وأقصد أقسط هو بَّما وعليك

ّيةقواصأد وسهام قاصأد وسهم ّية نحو : مستو  .الرم

 .: حبستهقصرته ر ص ق

ّنازع وهو  .قيده قصره : الذيالمقصور كال

 .غايره إلى تطُمح لم إذا المر هذا على نفسي وقصرتا

قاصأراتا وهّن ينبغي ل ما إلى أرفعه : لمطرفي وقصرتا
 .أزواجهن على : قصرنهالطُرف

 .: ارخاهالّستر وقصر

ل بَّعلها عنها غااب إذا أنني غاير جارتي تشتكيني : وماحاتم قال
ستورها علّي ُتقَصر ولم إليها بَّعلها ويرجع خيري سيبلغها أزورها
ٌة الخطُو ومقصورة مقصورة وجارية  .وقصورة وقصير

 .: مقّربَّةقصير وفرس

ّبتنا عند : تراهازغابة ابَّن مالك قال بَّاقت إذا ونبذلها قصيرا ق
جعل إذا ولهم فرسي وعلى عيالي على اللقحة هذه وقصرتا بَّؤوق
 .لهم دّرها

ًا الصلة من وقصر  .وقّصر وأقصر قصر

 .الخطُب بَّإقصار وأمر

 .عليه يقدر وهو عنه : كّفالمر عن وأقصر
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ًا عنه وقصر  .ينله ولم عنه : عجزقصور

 .الباطل عن وأقصر الّصبا عن : أقصريقال

من الحجرة وهي زبَّيدة دار مقاصأير من مقصورة يسكن وهو
 .بَّالحطُيان محّصنة كبيرة دار حجر

وقصارك وقصرك عليه واقتصرته تجاوزه : لهذا على واقتصر
 .كذا تفعل أن وقصارك

ًا وجئت ًا قصر العصر قبيل العشي دنو عند : وذلكومقصر
 .وأقصرنا الظلم ومقاصأر العشّي مقاصأر وأقبلت

ًا فلن وجاء ًتقول كما مقصر ًا : دناالعشّي وقصر : موصأل قصر
ًا  .ومقصر

ّطُرق مخاصأر وخذ  .منها يختصر ما وهي ومقاصأرها ال

ًا قصر وقد مقصور وثوب  .ثوبَّك وقّصر قصر

 .التقصير من أفضل والحلق

 .حاجته في وقّصر

 .منزلته عن وقّصر

 .عمله بَّه وقّصر

عن قّصر فاليوم مواعده تأتي هل خيرك : أّملتعنترة قال
 .الخسيس والحّظ القليل طلب إذا نفسك بَّك وقصرتا المل تلقائك

ًا واستقصرتا  .التقصير من فلن

 .القصر من الثوب واستقصرتا

 .أضلعه أسفل وهي : واهنتهوقصيراه قصراه وضرب
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ًة عمه ابَّن وهو  .: دنياقصر

 .بَّدونه يحاول كان : مماومقصر بَّمقصر ورضي

ّلت  .العنق أصأل وهي وقصرهم قصرته وذ

ّلدتا ّتقصار وتق  .القصرة قدر على : بَّالمخنقةبَّال

ّي قال نظام من مقلد غاسن له مربَّوع العين : وأحورزيد بَّن عد
ًا ركبته ثم بَّقصرته قبضت أي تعقلته ثم واقتصرته تقصارا الدر ثاني

 .الّرحل أمام رجلي

 .بَّفلن وتقّصرتا

 .بَّه تعللت

 .بَّه نهاري وقّصرتا

ٌة وعنده الرجل : تقوصأرومنه والتثقيل بَّالتخفيف تمر من قوصأر
 .تداخل إذا

ٍد ولهم اليد قصير : هوالمجاز ومن  .قصار أي

 .: أقلعالمطُر وأقصر

ٌق لك : سماالقيس امرؤ وقال وقصر أقصرا كان ما بَّعد شأو
 .عقل إذا قاصأٌر وظّل الظل

 .النخلة قصرة وقطُع

ٍرالحسن وقرأ  .النخل كأعناق " أي كالقصر : " بَّشر

مقصوص وجناح وقّصصه والريش الّشعر قّص ص ص ق
 .ومقّصٌص

 .شأاربَّك وقّص
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 .جياد ومقاص جيد مقص وعنده

من منتهاه وهو شأعره قصاص وعلى شأعره قصاص وشأّجه
ّدم أخذ ما وهي شأعره بَّقصاصأة ورمى الرأس حوالي :وقيل الرأس مق

 .المقّص

 .: قصٌةالشعر من خصلة وكّل : بَّناصأيتهبَّقّصته وأخذ

ًا : اتبعتهوقصصته أثره وقصصت " قّصيه لخته " وقالت قصص
ًا فلن أثر في وخرجت وتقّصصته واقتصصته على " فارتدا قصص

ًا آثارهما ّتبعمقّصه يقرو " وهو قصص  .اثره : ي

 .القصاص عليه ووجب

يقّصه أن : سألهواستقّصه : أقادهمنه المير وأقّصه منه واقتّص
 .منه

 .واقتّصه والرؤيا الحديث عليه وقّص

وقصيصة حسن وقصص عجيبة قّصة وله فلن كلم وتقّصصت
 .وأقاصأيص وقصائص وقصص

عند ذنوبَّهم وتجاوزوا ذنبنا عليه : فقصواخشرم بَّن هدبَّة قال
 .والحكاية القّصة عند أي والثر القصيصة

 .السلطُان إلى قّصته ورفع

ّق ما الناس على يقّصون والقّصاص  .قلوبَّهم ير

 .الصدر وهو " وقصصك قّصك شأعراتا من لك ألزم " وهو

 .القبور تقصيص عن ونهي

 .البيضاء القّصة تري حتى تغتسلي ول

 .: الجّصوالقّص
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 .التقيا حيث منتهاهما وهو كتفيه بَّقصاص : عّضالمجاز ومن

 .ذلك مثل عنه حبست أي قبله لي كان بَّما وقاصأصته

وغايره الحساب في صأاحبه منهم واحد كل : قاّصوتقاصّأوا
 .القاتل المقتول ولّي مقاصّأة من مأخوذ

 .: قتلهظفريه بَّين الصؤاب قصع ع ص ق

 .: فضختهالحب الرحى وقصعت

 .قصاعة وقصع يشّب ل : قميءقصيع وصأبّي

 .عطُشه قتل :صأاّرته : قصعالمجاز ومن

 .شأبابَّه الله وقصع

في دخوله وهو اليربَّوع تقصيع من بَّيته : لزمالرجل وقّصع
 .قاصأعائه

حضن في قّصع إذا الفراش لها لخلي : إنيالرقياتا ابَّن قال
ّثرثوبَّه في وقّصع الفرق عرسه  .: تد

 .وغاضب خلقه : ساءقفاه في الشيطُان وقّصع

ّقفناه قفاها في قّصع الشيطُان : إذاقال ّتؤام بَّالحبل تن قصف ال
ًا فقصف : كسرهوالعود القناة  .وانقصف قصف

ّظهر مقصوف ورجل ظهره وقصف  .ال

 .السفينة فقصفت ريح وعصفت

 .النكسار : سريعقصف وعود

ّنى : تميمالطُرماح قال قصف وهم ألقها لم ما الحرب تم
 .: مقّصدمقّصف ورمح فتقّصف وقّصفه خورها الحرب في العيدان
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ّنبع أن تر : ألمقال والخروع يستوي وما عوده يصلب ال
 .هشيمه : منالشجر قصيف من وخذ المتقّصف

 .النجدة عن النكسار : سريعقصف : رجلالمجاز ومن

 .العرب من سماعّي وهو العرض : قليلقصيف وثوب

ّلوا إذا للقوم ويقال .عنه انقصفوا : قدوعجزا قترة الشيء عن خ

 .: دفعتهمالناس : قصفةوسمعت

حين عرفة يريد المخرنجم من الناس : لقصفةالعجاج قال
 .منها يفيضون

ًا علينا انقصفوا وقد  .: اندفعواانقصاف

 .الباب على الزحام وانقصف

ًا الّرعد وقصف ًا قصف ّدة وهو وقصيف السماء كأن صأوته شأ
 .تنقصف

ًا الهادر البعير وقصف ًا قصف  .الهدير قّصاف وفحل وقصيف

ويربَّع يثني الذي وهو مفحم الهدير قّصاف : رهبةالعجاج قال
الجلبة مع الّرقص وهو : القصفومنه العيدان وقصفت واحدة سنة في

 .ويلعبون يقصفون ورأيتهم

 .وعيد أو خصومة في : ضجواالقوم وتقّصف

ًا حولنا الزعانف أوبَّاش : تقّصفالكميت قال من كأنا قصيف
ّيتقّصاف ورجل جسر أو جهينة  .: صأ

ً قصله ل ص ق ًا : قطُعهقصل ًا قطُع  .وحي

 .ومقصل وقّصال قاصأل وسيف

ً وزاجتز  .للدابَّة قصيل
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 .القصيل : علفهيقصله فرسه وقصل

ّقي إذا يعزل : لماالبّر قصالة وهذه  .ثانية يداس ثم ن

 .مقصل : لسانالمجاز ومن

 .سفلة أي وحثالة قصالة إل فلن وما

 .قصالة إل أنت وما أصأالة : مالكوتقول

وهو قصم وبَّه فصم ول قصم فيه وما وصأم بَّه ما م ص ق
 .أقصم

ّيته وانقصمت  .ثن

ّية وهي نفاثته أي أعطُيتك ما سواك قصمة سألتني ولو الشظ
 .فينفثها المستاك في تبقى منه

" السواك قصمة عن ولو الناس عن " استغنوا الحديث وفي
ًا من قصيمٌة أيديهم وبَّين من : حرجةيقال كما أرطى من وقصيمٌة غاض
 .القصيم في يخبطُون وذهبوا وقصائم وقصيم طلح

 .مرقاة أي قصمة ثلثون فيها الدرجة وهذه

ّظهر قاصأمة بَّهم : نزلتالمجاز ومن  .ال

ًا المرء يلق لم : كأنقال قاصأمة بَّالمرء نزلت إذا بَّنعمة عيش
ّية بَّه : أنزلالظالم ظهر الله وقصم الظهر  .البل

 .النكسار سريع : ضعيفقصم ورجل

 .بَّدويته خلصت : لمنوالقيصوم الشيح يمضغ وفلن

ًا المكان قصا و ص ق  .قصو

 .قاٍص وبَّلد
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 .القوم عن وقصوتا

الداني ذلك : وعرفالقصوى والناحية القصى بَّالجانب وهو
:قصاه وذهبت : بَّالبعدبَّالقصا مني وهو والنواصأي والذناب والقاصأي

ًا ونسٌب نحوه ٌد :قص في : صأرتاالمكان وتقّصيت عني وأقصيته بَّعي
 .وقواصأيه العسكر وقاصأية البلد قاصأية في وهو أقصاه

 .قاصأيتهم منهم وكان

ّو وجمل الذن طرف : مقطُوعةقصواء وناقة  .قصوته وقد مقص

ّنه في أبَّعد : لمنالقصّي المرمى : رميتالمجاز ومن في أو ظ
 .تأويله

ّية الناقة وهذه  .قصاياها من وهي وغاايتها : خيارهاإبَّله قص

 .بَّها نثق قصايا : فيهاويقولون

ّدعة : هيوقيل مقصاة فهي بَّالحلب تجهد ول تركب ل التي المو
 .ذلك عن

 .عنه البحث في أقصاه : بَّلغتوتقصيته المر واستقصيت

 .متقّصى وحديث

ً ونزلنا  .أقصاه يبلغ ل أي البصر يقّصيه ل منزل

 .الشّر من أبَّعد أينا أقاصأيك وهلمذ

 .بَّالسيف ساعده وقضب قاضب سيف ب ض ق

ّتصليب رأى إذا " وكان  ". قضبه ثوب في ال

ًا واكرم الشجر أغاصان فضول وقّضب الغصن وقضب  .تقضيب
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ًا صأوبَّها صأبيحة : فغداالقطُامّي قال يقّضب القيام شأئز متوّجس
مقضب وله المقاضب تأخذه : لماوالشجر الكرم قضابَّة وهذه الغاصانا

ًا واقتضب المنجل وهو حديد ومقضاب  .: اقتطُعهالشجرة من غاصن

 .واٍف قضٌب أرضه وفي

 .ومقضابَّه فلن مقضبة وهذه

ّبارها سامق : فسيلهاقال وقال والسنبل القضب فيها واعتّم ج
 .: ارتجلهالكلم : اقتضبالمجاز : ومنالورد بَّن عروة

واقتضب قضيب وناقة تراض أن قبل : ركبهاالناقة واقتضب
 .اعتبطُه :البعير

 .فيه يرتض : لمالعمل هذا في مقتضب وهو

ّدثنا وكان  .واقتطُعه : انتزعهحديثه فاقتضب زيد فجاء فلن يح

 .: انقطُعأصأحابَّه من وانقضب

 .مكانه من الكوكب وانقضب

ّوم عفرية إثر في كوكب : كأنهالرمة ذو قال الليل سواد في مس
ّطُاعقّضابَّة ورجل منقضب  .عليها مقتدر للمور : ق

ّبهتقضب وهندية بَّصفيحة ليس : دقيققضيب وسيف : شأ
 .الشجر بَّقضب

 .استخلف إذا والقضيب البردة فلٌن وملك

 .بَّه يقّض ما وهو بَّالمقّض : كسرهالحجر قّض ض ض ق

 .مكّسرة صأغار حصى : فيقضض وفي قّضة في ووقعنا

 .قضٌض فراشأه وفي

ًا يقّض الطُعام وقّض  .قضض
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 .الهّم عليه وأقّضه المضجع عليه وأقّض

 .صأاحبه واستقّضه

 .تنسحق لّما المّس : خشنةقّضاء ودرع

ًا : هدمهالحائط وقّض ًا هدم  .فانقّض عنيف

 .: ثبهااللؤلؤة وقّض

 .وعظامه أعضاءه : يكسرفريسته يقضقض والسد

 ". بَّقضيضهم قّضهم : " جاءالمجاز : ومنرؤبَّة قال

 .عليهم وقضضناها الخيل عليهم وانقّضت

 .عليهم نقضها ونحن

 .النجم قّضة عند وجئته والنجم الطُائر وانقّض

 .السد بَّقّضة ومطُرنا

ًا فيه ألقيت إذا السويق وأقضضت ًا شأيئ ّكر من يابَّس  .قند أو س

 .بَّقّضتها وذهب الجارية واقتّض

 .عرسها ليلة أي قّضتها عند ذلك وكان

قضافة وقضف قضيفة وارأة اللحم : قليلقضيف رجل ف ض ق
 .قضف وفيه

ّدم اليابَّس الشيء قضم م ض ق ًا الفم بَّمق  .قضم

 .دابَّذتي وأقضمت قضيمها الدابَّة وقضمت

ًا أكلت وما  .يقضم : ماقضام

 .: تفللقضم وفيه وقضم قضيم وسيف
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 .أطرافه : تكّسرتاأسنانه وقضمت

 .قضم وفم

ٍة رأتا إذ بَّثينة : قالتقال ّت ٌد قضم بَّه وفما ذار ومن أسود وجل
ًا الدنيا يقضم : هوالمجاز ّدون واكتفى فيها زهد إذا قضم  .منها بَّال

 .فشنقضم : اخضمواذر أبَّي حديث وفي

 .يسيرة : ميرةقليلة قضيمة فلن بَّني وأتت

 .وعليه القاضي له قضى

ّيته قضائه في وعدل  .وأقضيته وقضاياه وقض

ّد الله وقضاء  .القضية له تر

 .حاكمته وقاضيته

 .فلن علينا استقضي وقد

 .السلطُان واستقضاه

ًا الله وقضى  .أمر

 .حوائجه وقّضى حاجته فلن وقضى

لباناتا نقّض جندب أّم إلى بَّي مرا : خليلّيالقيس امرؤ قال
ّذب الفؤاد  .وتقّضى عمره وانقضى المع

منه واقتضيت واستقضيته ديني واقتضيته وبَّديني ديني وتقاضيته
ّقي  .أخذته :ح

ًا : بَّنىالمجاز ومن  .واسعة فقضاها دار

ًا وعمل ًا فقضاه ثوبَّ  .صأفيق
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ًا وقضى  .درع

ًا إليه وقضى ًا أمر  .وأمره بَّه : وصّأاهوعهد

 .عليه وقضي نحبه وقضى المريض وقضى

 .بَّضربَّه عليه وقضى

 .قضاؤه وقضي

ّيةالقاضية عليه وأتت  .: المن

 .وقّضوا قواضي بَّينهم فقضوا وحاربَّوا

 .بَّه يطُالبك أي كرمك يقتضيه ما وافعل

 .أقطُابَّها على والرحاء قطُبها على الّرحى دارتا ب ط ق

ّنضال سهم وهي القطُبة الغرض وأصأابَّت  .ال

ًا الشراب وقطُب ًا قطُب وهو القطُاب كثير وشأراب وقطُابَّ
 .مزاجه

 .قطُيب وراح

ّيب قال بَّين ما وقطُب القطُيب كالراح - هة والنك الّريقة ط
ًا عينيه ّطُب قطُوبَّ  .وق

ًا غاضبان ورأيته ًا قاطب ّطُب  .ومق

ّدهمقومه قطُب : هوالمجاز ومن  .فلن بَّني أقطُاب وهم : لسي

 .قاطبة تميم وجاءتا

 .: جمعهاعانته الحمار وقطُب

 .جيبه قطُاب في يدي وأدخلت
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بَّّضة الندامى بَّجّس رفيقة منها الجيب قطُاب : رحيبطرفة قال
 .السماء أقطُار في السحاب ر ط ق المتجرد

 .البلد قطُر يسكن وهو

 .أقطُاره من بَّالشيء وأحاط

ّطُره وطعنه  .قطُريه أحد على : ألقاهفق

 .وقطُرته الماء وقطُر

 .بَّوله يستمسك لم إذا تقطُير وبَّفلن

 .والقطُار القطُر ووقع

ًا ورأيت ًا البَّل من قطُار ّطُروها وقطُروها وقطُر وإبَّل وق
ّطُرة مقطُورة إلى البعير وقطُر بَّعض إلى بَّعضها مقطُور وهي ومق

 .البعير

ّطُر القطُر عين تعالى الله وأسال المقطُرة في اللصوص وق
 .المذاب النحاس وهو السلم عليه لسليمان

 .العود وهو القطُر ريح ووجدتا

 .المجامر : فيالمقاطر في والعود

 .والمقطُرة بَّالمقطُر وأتي

 .: بَّلدوقطُر القطُرية والبرود القبطُرية وعليهم

ً : جاءواالقوم : تقاطرالمجاز : ومنالنجم أبَّو قال  .أرسال

 .فلن كتب وتقاطرتا

 .: ذهبومطُر الرض في وقطُر

 .بَّه مطُر ومن بَّه قطُر من أدري فما متاعي وأخذ
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ّبك : ماعلينا قطُرك وما  .علينا صأ

ّبت : بَّداهيةبَّقطُرة الله ورماه  .عليه صأ

ّقت قطُرة تك : فإنقال ًا عشنا لقد عصانا شأ مونقينا زمان
 .مخصبين

 .قطُريه وجمع حاشأيتيه فرفع بَّالملك فلن وقام

ًا تكبر " إذا قطُريه فلن : " جمعويقال الناقة في وأصأله متغّضب
ًا بَّذنبها وشأالت بَّرأسها فزّمت لقحت إذا  .قطُريها : جمعتفيقال كبر

ًا : ينالهالخير يستقطُر وفلن  .شأيء بَّعد شأيئ

ّطُة المقّط على القلم قّط ط ط ق  .والمق

ّطُيخ من قطًُة وهاتا  .منه الّشقيقة وهي وغايره الب

ّبَّة حافر البيطُار وقّط ّواه نحته إذا الدا ّطُت خيل وهذه وس ق
 .مقطُوط غاير فرسك وحافر حوافرها

 .الجوائز : خطُوطالقطُوط وأخذوا

ًا وخذ  .الحساب خّط وهو العامل من قطُ

 .قاط وسعر : غالالسعر وقّط

ّبار العزيز الله إلى : أشأكووجزة أبَّو قال بَّعد اليوم إليك ثم الج
ّطُه فلن وأخذ : نصيبذلك من قّط : ليالمجاز ومن المستار وأحرز ق
 .قسطُه

ٌد وهو  .الشح : بَّليغقطُط جع

رحله في بَّما اليدين جعد صأاحبه رحل في بَّما اليدين : سمعقال
ًا قطُعه ع ط ق قطُط  .آرابَّ

ًا وأقطُعته  .قطُعها في له : أذنتالشجر من قضبان
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ًا واستقطُعته  .فأقطُعني ثوبَّ

 .بَّقطُعته وضربَّه

 .وأصأرم نخلهم وأقطُع النخل قطُاع زمن وهذا

ّنعه  .: السوطالقطُيع وق

حّس من تطُير تكاد حرف البيداء تغتلي : مروحالشماخ قال
ًا المفازة : قطُعالمجاز ومن القطُيع  .قطُع

ّنهر وقطُع ًا : عبرهال  .بَّه : جاوزهالنهر وأقطُعه قطُوع

ًا الطُير وقطُعت  .قواطع وطير الطُير قطُاع وقت وهذا قطُاع

 .وقاطعه أخاه وقطُع

 .أخيط قطُيعة واحذر

 .لخوانه قطُوع ورجل

ّد مقطُعة والهجر  .للو

 .القطُيعة علمة ي وه بَّأقطُوعة صأاحبتها إلى وبَّعثت

الثوب وهذا هجر إذ بَّأقطُوعة إليه اذهبا لجاريتيها : وقالتقال
ًا يقطُعك  .ويقطُعك قميص

 .نفسه يقطُع لنه : اختنقبَّالحبل وقطُع

 .والعين البئر وقطُعت

ّية ماء وقطُع  .الّرك

البئار وأصأاب القليل إل قواطع الطُائف وعيون قاطعة وعين
 .مائها انقطُاع : يسرعمقطُاع وبَّئر وقطُع قطُعة
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ًا قليذما لنا : إنقال ًا يك لم هموم ًا ول مقطُاع نهز يزيده مذموم
ّدل :عليه يقطُع الذي المثال وهو القاطع على الديم وقطُع جموما ال

ّطُاع ولصوص :هذا قطُيع الثوب وهذا الطُريق : يقطُعونوقطُع ق
 .نظيره

 .الكلم وقطُيع سليطُه : خلفاللسان قطُيع وفلن

 .: ضعيفهالقيام قطُيع وهو

خصر غاروب ذي عن تفتّر - م الكل قطُيع القيام : قطُيعوقال
 .قطُاعًة وقطُع

سبيل ابَّن كان إذا بَّه وانقطُع رجاؤه : انقطُعبَّالرجل وقطُع
ّيته دون السفر بَّه فانقطُع  .بَّه منقطُع وهو ط

 .يسكت : أولهلسانه اقطُع

ّق مقطُع وعنده  .الح

 .وقوفه وهي القرآن مقاطع يعرف وهو

 .والقصيدة الحديث ومقطُع ومنقطُعه الرمل مقطُع وهذا

 .: مآخيرهاالودية بَّمقاطع وهم

ٌع وهو  .فلن إلى منقطُ

 .له زاجر ل أي الشّر في العقال لمنقطُع وإنه

 .عارضيه في لحيته تتصل لم إذا العذار منقطُع وهو

 .بَّه مّت بَّما ينتفع لم إذا قطُعاء وبَّرحم أقطُع بَّثدٍي إليه ومّت

 .: انبهرتاالدابَّة وقطُعت : بَّهٌرقطُع وأصأابَّه

 .: مغٌصتقطُيع أمعائه وفي
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 .كذا على الجير وقاطعت

ّطُعاتا وعليه ّطُعاتا وجاء قصار : ثيابمق الشعر من بَّمق
 .وقطُعة وبَّمقطُوعة

ّطُع إل الحلّي من عليها وما  .ونحوه شأذر من يسير : شأيءمق

ّطُعة وصأاد ّنياط مق  .الرنب وهي ال

ّطُع ّلفهاالخيل الفرس هذا وق  .: خ

ّي قال ّطُعهّنالجعد ّطُعهم ملهب حضر إلى ويأوي بَّتقريبه : يق وق
ًا الله ّطُعوا أحزابَّ  .: فتفّرقوافتق

 .المال من قطُعًة وأخذ

 .: أخذهمنه طائفًة واقتطُع

 .الخراج أرض من : طائفًةوقطُائع الرض من قطُيعًة وأقطُعه

 .فأقطُعني الوالي واستقطُعت

 .الليل من بَّقطُع وسروا

ٌع ومّر  .وأقاطيع وقطُعان والظباء الغنم من قطُي

 .عنا : انقطُعالغيث وأقطُعنا

ّنباج أمطُر من : أتاناالعرب بَّعض وعن أي بَّالجفر وأقطُعها بَّال
ّنباح السماء أصأابَّته  .بَّالجفر عنه وانقطُعت بَّال

 .: غالبهالمحاّجة في خصَمه وقطُع

ّدجاجة وأقطُعت  .بَّيضها : انقطُعال

 .القطُاف زمن هو ف ط ق
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 .القطُوف دانية وجنة

 .رأسه : قطُفالمجاز ومن

 .للحم : شأهوانقطُم قرم هو م ط : قالنجم أبَّو قال

 .وقطُم قرم وبَّه

 .: للّصقرالقطُامّي ومنه

 .العود هذا : اقطُميقال : عجمهالعود وقطُم

ًا خائف : أووجزة أبَّو قال ًا لحم من وقفين قاطٌم كأنه بَّراثنه شأاك
 .: مخلبهومقطُمه مقاطمه البازي فيه وأنشب عاج

 .المذاق وهو المقطُم مّر وشأيء

من في في المقطُم مّرة فتنة من بَّه الله : أنقذهرمة ابَّن قال
 .: هائجقطٌُم : فحٌلالمجاز ومن قطُم

ّبه : غاضبانقطُم وملك  .بَّالفحل شأ

ٍم : إلىزيد أبَّو وأنشد أعواد فوق له طرفه الناس يستنفض قطُ
 .هيبة أرعدوا أي انتفضوا رأوه إذا أي زئير السرير

 .بَّه : أقامبَّالمكان قطُن ن ط ق

 .: ساكنهاوقطُينها الدار قاطن وهو

ٍد دور : فيقال السكون بَّيوتا في مني والقلب قاطن جسدي نه
ّطُان وهم الدار : أهلالقطُين وخّف ويقال : لمجاوريهاوقطُينها مكة ق
 .الله : قطُينوعاكفيها مكة لهل

ّيمالنار قطُن وهو  .وموقدها المجوس نار على : للق

 .وحاشأيته : لخدمهفلن قطُين وهؤلء
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 .الوركين بَّين ما وهو القطُن على وضربَّه

ً كأنه أجّم قطٍُن على : بَّنيتالصأمعّي أنشد قعدتا إذا فضل
ّكاهاالقطُاة قطُن البازي وصأّك رخام مداك  .: زم

مع التي الطباق ذواتا الرمانة وهي القطُنة نفض ولنفضنك
ّقاطةلها يقال الكرش  .الحصى : ل

العدس نحو من يطُبخ حب كّل وهي والقطُانيذ القطُنية وزرع
ّلر  .والماش والخ

ّية في " ليس الحديث وفي  ". زكاة القطُن

ّيتي تكون أن أخشى كنت : وماقال يطُبخون علوج بَّأيدي من
ًا " ليس و ط ق القطُانيا ّطُي مثل قطُ  .كالصأاغار الكابَّر ليس " أي ق

 .الّرديف مقعد وهي الفرس قطُاة وركبت

ّطُيتهاويقال  .الفرس لغير ويستعار : تق

ًة المرط : وكستالعّجاج قال  .القطُاة ثقال ونساء رجرجا قطُا

الخسف على تقم لم السوالف غايد القطُا : ثقالمقبل ابَّن قال
وفي لبن من قعبان ل المكارم تلك ب ع ق والحجل الدماليج يملن
ّيان " أتاك مثل  ". لبن من بَّقعب ر

ّعب : حافٌرالمجاز ومن ّورمق :القيس امرؤ قال كما كالقعب : مد
ّكب - د الولي قعب مثل حافر لها ّعب وحجر عجر وظيف فيه ر : فيهمق

ٌة قعب كأنه نقرة ّعبة وسّر  .مق

ّباء ثعلبة بَّن قيس من : جاريةالغالب وقال ّعبه سّرة ذاتا ق مق
 .الكلم في والتقعيب وإياك

ّعٌب فلن ّدقمق كأنه فاه ويفتح حلقه بَّأقصى يتكلم الذي : للمتش
 .قعب
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 .قاعد إنسان طول طولها : ايقعدة بَّئر هذه د ع ق

 .الدب قعدة مثل وقعد القعدة حسن وهو

ل الذي : للعاجزضجعة قعدة وهو الرجل قعدة مثل بَّثريدة وأتينا
 .بَّه يعيش ما يكتسب

ّي وفلن  .بَّيته في القعود : يحبقعد

 .قعيدي وهو : وقاعدتهقال

ّعده تقعده ارمأة للفٍن وما  .وتق

 .: تركهالمر عن : قعدالمجاز ومن

 .بَّه : اهتّمله وقعد

 .: أقبليشتمني وقعد

 .: صأارتاحربَّة كأنها قعدتا حتى شأفرته وأرهف

ّديا وقال ًا : لصأبحنالحارثّي ال ًا ظالم لها فاقعد ربَّاعيًة حربَّ
ّعد المر عن وتقاعد الظانينا عنك ودعن نيل عن بَّه قعد وما وتق

ّعده وما المساعي  .عنصره لؤم إل أقعده وما تق

فأنجبوا صأدق آبَّاء وآبَّاؤهم أمهاتهم بَّهم تقعد لم المجد : بَّنووقال
:كذا القاعد من فلن بَّني أرض وفي جذع لها : صأارالفسيلة وقعدتا

 .قعد الذي الفسيل من

ٌة ونخلة  .تحمل : لمقاعد

 .والزواج الحيض عن قعدتا : كبيرةقاعد وارمأة

 .: جثمتالرخمة وقعدتا

 .الهرم وأقعده
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 .مقعد ورجٌل

ٌي  .ينكسر ل ناهد الكف : ملءمقعد وثد

ّيه لطُيف عكٍن ذو : والبطُنالنابَّغة قال بَّثدٍي تنفجه والنحر ط
 .وقصر سعٌة منخريه : فيالنف مقعد ورجل مقعد

 .: الضفادعالمقعداتا وأسهرتني

ًا ليس أن واستيقّن : توّجسنالشّماخ قال إل الماء على حاضر
 .الفراخ : علىالمقعداتا على والقطُا القوافز المقعداتا

 .الشرف بَّلوغ عن يقعدك أي بَّالكسر لمقعد حسبك : وإّنقال

ًقىقال ُد : ل ٌع النساب مقع ّطًُة راموا القوم إذا بَّه منقطُ ل خ
قعائده وهّن وقعوده قعدته وهي بَّالركوب : ابَّتذلهالدابَّة واقتعد يرومها

 .وقعداته

أشأباه القعداتا على شأالت غاداة الظاعنون : فبئسالخطُل قال
 .أفعل ل الله وقعيدك الله وقعدك الزبَّاب

بَّالبيضتين تسمعا ألم له أنتما الذي الله كما : قعيدجرير قال
 .وقواعد قاعدة على بَّيته وبَّنى : لمرأتهقعيدته وهي المناديا

 .واهية أمرك وقاعدة

 .: مراكزهممقاعدهم وتركوا

ًا منه أقعد وهو  .الكبر الب إلى منه : أقربنسب

 .للنسب : صأفةبَّالقعدد وورثته قعدد وهو

ٌد وقوٌم  .لهم ديوان ول يغزون : لقع

رضي علّي نصرة عن قعدوا الخوارج من : قومالقعدة من وهو
 .مقاتلته وعن عنه الله

529



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

ّي وفلن  .قعد

 .المقعد المقيم وأخذه

ّو عليك بَّه يقعد شأيء وهذا  .ويقوم العد

ّو قعد ذكرته يوم الخال بَّأن : واعلمربَّيعة أبَّي بَّن عمر قال العد
حتى فيها : نزلتوقعرتها قعرتا وقد قعيرة بَّئر ر ع ق وقاما عليك بَّه

ّعرها حافرها وأقعرها قعرها إلى انتهيت  .: عّمقهاوق

 .قعيرة : قصعةالمجاز ومن

" فانقعرتا أصألها من أي قعرها من : قلعتهاالشجرة وقعرتا
إلى انتهيت حتى فيه ما : شأربَّتالناء " وقعرتا منقعر نخل أعجاز
 .قعره

ّي أيوب بَّن الله عبيد قال قعر في القدح مثل : وأصأبحتالعنبر
ًا جعبة ّي ًقى نض  .سلبه إذا نضاه من عليه ريش ل قلقله فيها طال قد ل

 .بَّيت وقعرة بَّيٍت قعيرة عليه أدخل : لالعرب بَّعض وعن

 .القعر بَّعيد وفلن

 .قعر لكلمه وليس

 .حلقه بَّقعر : يتكلممقعر ورجل

ّعٌر وفلن  .المور قعور : يبلغمق

ًا والباسطُون ترويًة المر قعور : البالغونالكميت قال غاير أكف
كان إذا : قربَّانتقول كما قعره في الشيء كان إذا قعران وإناء أصأفار
ًا .الملء من قريب

 3القاف كتاب
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وخروج الظهر دخول وهو قعس وبَّه أقعس رجل س ع ق
 .صأدره أخرج :الرجل وتقاعس الصدر

 .قعساء وعزة أقعس : عنالمجاز ومن

 .المر عن وتقاعس

ً يبرح ل : كأنهأقعس وليٌل : بَّرككقولك الليل تقاعس وقد طول
 .الليل

يرعى الذي وليس بَّمنقض ليس قلت حتى : تقاعسالنابَّغة قال
 .أمسى إذا الماشأية راعي يؤوب كما بَّآيب النجوم

 .مكانه : قتلهوأقعصه قعصه ص ع ق

ّثقٌةالسد بَّراثن يصف القيس امرؤ قال فوقها البراجم حدب : مو
ًا فلن وماتا قواعص مرهفاتا سمٌر حرائب  .قعص

 .يقعصهم : داءقعاٌص والناس الغنم وأصأاب

 .حنكه تحت يجعلها لم إذا العمامة اقتعط ط ع ق

 ". القتعاط عن ونهي بَّالتلّحي " أمر الحديث وفي

ّلي نهي و ع ق على يقعد أن وهو الكلب إقعاء يقعى أن المص
 .ساقيه وينصب عقبيه

وقفر مقفرة وأرض والماء النباتا من : خلتالرض أقفرتا
 .وقفار قفر وبَّلد وأرضون وقفرة

 .بَّقفرة وبَّتنا

بَّبني ونزلنا يقر لم إذا والوحش القفر فلن : بَّاتاالمجاز ومن
 .القفر فبتنا فلن
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على سواء إنه القيس امرأ القفر على : تخّطالرّمة ذو وقال
وبَّقي عنهم : تفردأهله من فلن وأقفر والقفر القيس امرؤ الضيف

 .وحده

ورأسه اللحم من جسده وأقفر عبيد أهله من : أقفرعبيد قال
 .والرأس الجسد لقفر وإنه الّشعر من

ٍر لّمة يفتل لم وإن الريح له : تفليقال السنبل كشعاع قف
ٍر تخفيف  .قف

ًا عليه أبَّق : لمالعظم وأقفرتا  .شأيئ

الناحضون يعرها لم - ح الّردا فيها المحالة : كأّنالكسائّي أنشد
ّقفرته أثره اقتفرتا ومنه اقتفارا  .: اتبعتهوت

يقتفر القوم أمام وليزال يرقبه القدر في لما يتأّرى : لقال
ًا وأكل ًا خبز فيه بَّيت أقفر : " ماومنه : أكلهالرجل وأقفر أدم : بَّلقفار
 ". خّل

ّقاز فّقاز هو  .ن

ّفازة ابَّن ويا  .استقرارها لقلة المة وهي الق

 .قوافز وخيٌل

 .الماء على تتقافز والدعاميص

 .الصبيان وتقافز

ّفيزى يلعبون وهم  .عليها يقفزون خشباتا : ينصبونالق

ّفز القفازين الصائد ولبس  .وتق

 .: ماتاالرجل : قفزالمجاز ومن

ّفزتا ّناء المرأة وتق  .رسغيها إلى : تخّضبتبَّالح
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ّفز وفرس  .المنعل وهو أشأاعره تحجيله يجاوز : لممق

 .أقفاص وفي قفص في بَّالطُير جاء ص ف ق

 .: تشابَّكالشيء وتقافص

ّفص ّدوالدابَّة الظبَي وق  .قوائمه : شأ

 .: قبضهالبرد وقفصه

 .: أيبسهالوجع وقفصه

 .يقفط وقفط ويقفط يقفط أنثاه الطُائر فقط ط ف ق

 .سفد

ّفاط قافط وتيس  ". حّمان بَّني تيس من " وأقفط وق

ّفع ع ف ق ّفعت : قبضهاأصأابَّعه البرد ق  .فتق

ّبضت قد قنفذة إلى أعرابَّّي ونظر ّفعها البرد : أترىفقال تق  .ق

ٌع رطب من قفعٌة ومعه  .: زبٌَّلوقفا

منه عندنا : ليتفقال الجراد عنه الله رضي عمر عند وذكر
 .قفعتين أو قفعًة

ّواراتا وهي والقفعاتا القفاع في السمسم يعصر والعصذار الد
ّتخذ التي  .الليف من ت

ّفة كأنه شأيخ ف ف ق  .ق

ّبضالشيخ واستقّف  .: تق

ّفت  .: يبستالشجرة وق
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ّفت ّفت الرض وج ًا بَّقلها : يبسوق ًا جفوف :جافة وأرض وقفوف
ّفة  .قا

 .الكل يبس : منوقفيف جفيف من شأاءتا فيما ترعى والبَّل

ّفاٌف وفلن  .الصأابَّع بَّين : يسرقهاالدراهم يقّف ق

 .والخوف البرد من : اصأطُكتوتقفقفت أسنانه وقفقفت

ً أوطانهم إلى الغزو من الجند قفل ل ف ق ً قفل  .وقفول

 .القفل وقت وهذا

ّفال أي القفل ورأيت  .الغزو عن : للقاعدين: القعديقال كما الق

 .المير وأقفلهم

 .الباب واستقفل وقفلته الباب وأقفلت

 .بَّمّرة جملًة : أعطُاهالمال له وأقفل

ًا وأعطُيته  .: ضربَّةقفلًة ألف

 .واحدة جملة الكثير : الجلبالقفلتا يشتري وفلن

 .: أقحلهوالصوم العطُش وأقفله

 .قافل وسقاء

 .قافل وشأيخ

ً يقفل جلده وقفل  .قفول

ّقر وقال ٍر بَّن مع ل فإنها قفلة إلى بَّي : وائليلبَّنته البارقّي حما
 .المعاطش منبتها شأجرة وهي السيل من بَّمنجاة إل تنبت

 .: ممسكومستقفل مقفل : فلنالمجاز ومن
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 .يداه استقفلت وقد

 .: عسرلقفل وإنه

 .البخيلة : للمرأةلقفلة وإنها

 .اللجام : حدائدالقفال تعلك والخيل

تلجلج اللجام ميل صأوافن وهن لبسوا إذا : حتىمزاحم قال
 .: ضوامرقوافل وحيٌل القفال

 .واستقفيته واقتفيته أثره قفوتا و ف ق

بَّفراق مستبشٌر تواليها يستقفي الرمل : عواسفالرمة ذو قال
ّفيته غاّريد الحّي ّفيته وق ّفيت بَّه وق وهو إياه أتبعته إذا أثره على بَّه وق
ّيُة  .: تلوهمأشأياخه وقفّي آبَّائه قف

 .: تقذفهصأاحبك تقفو لك وما

 .والقفو وإياك

 .قفا ول فلن هجا وما

ّية وهذه  .الشتيمة بَّوزن وقذيفة عظيمة قف

ّفيت ًا وتق  .خلفه من جئته إذا فضربَّته واستقفيته بَّعصاي فلن

ٍر حديث وفي فاستقفه منكبه على يدي وضعت : فإذاوأربَّد عام
 .بَّالسيف

ّفى  .قوافي له : جعلالّشعر وق

التي قفوتي وهذا : خيرتيوقفوتي صأفوتي وهو : اخترتهواقتفيته
 .اقتفيت

 .قفوتك القفوة : بَّئسالختيار يحسن ل لمن ويقال
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 .وأقفيته بَّكذا وأصأفيته

 .وآثرته خصصته

ًا كان إن الحّي وليد : ونقفيقال ليس كان إن ونحسبه جائع
 .متلطٌُف : بَّارقفّي بَّه حفّي وهو بَّجائع

ًة ورفع ًالفلن قفاو ّفيه : طعام  .له تكرمًة بَّه يق

ّيان الحّي وليد : بَّاتاالكميت قال ًا ط القفاوة ذاتا وكاعبهم ساغاب
 .الدهر : آخرالدهر قفا أفعله : لالمجاز ومن أسغب

ّية الكمة بَّقفا وهو  .والثن

 .الجبل قافية من وجئت وقافيته الجبل قفا وكنت

 .رأسه قافية وضرب

ّد ّد قفاه على فلن ور ًا ور  .هرم إذا قف

ّد أو المنايا ريب تلق : إنقال ًا تر ول دين على منك أبَّك ل قف
ًا الشيء قلب ب ل ق حسب ّولهقلب  .وجهه عن : ح

 .مقلوب وكلم مقلوب وحجر

 .رداءه وقلب

ّبهلوجهه وقلبه ًا وقلبه : ك  .لبطُن ظهر

ّبَّة قوائم البيطُار وقلب  .إليها ينظر : رفعهاالدا

ّلب  .فراشأه على وتق

ّلب والحية  .الرمضاء على تتق

 .تقلب أن لها : حانالخبزة وأقلبت
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ًا وحفل يجّن كاد قد حملقيه قالب : متقلبأقلب ورجٌل قليب
ًا ّي فهي طويت فإذا الطُّي قبل البئر وهي وقلب للقوم وقلبت الطُو
ًا ًا ترابَّه يقلب بَّالحفر لنه : حفرتهقليب : الترابالصأل في والقليب قلب

 .المقلوب

فهو فلن وقلب قلبه : أخذالداء وقلبه قلبه : أصأبتوقلبته
 .مقلوب

 .ناقته وقلبت

وأورثها قلبت أكريتها التي ناقتي ليت : ياالمدنّي مولى ابَّن قال
ّلب : داءقلبٌة بَّه وما قلٌب وبَّه سعال النجاز هي أو فراشأه على منه يتق

 .فيها اتسع ثم القلب من

في فما بَّرئت وقد الخلبه الخالة وحّب الشباب : أودىالنمر قال
ّلم : قلبالمجاز ومن قلبه من الصدر إلى : صأرفهمالصبيان المع
ّلبها الّسلعة التاجر وقلب بَّيوتهم ّتش : تبّصرهاوق  .أحوالها عن وف

ّلب  .والغلم الدابَّة وق

ّلب ورجل ّول ق  .الخيل ويحتال المور : يقلبح

ّلبوا "  .منقلب سوء فلن " وانقلب المور     لك     وق

 .منقلبه إلى يصير أحد وكّل

ّلب وأنا  .عمائه في أتق

ّلب وهو ٍة     فانقلبوا " السلطُان أعمال في يتق " " الله     من     بَّنعم
ّلب     فأصأبح ّفيه     يق  .": يتندم ك

وهو له الفعل جعل بَّه يقلب لما وغايره الخّف قالب وهو
 .لصاحبه

 .حماليقه فانقلبت غاضب إذا عينه المجنون وقلب
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حسٍب ذوي أقوام عقيلة قلٌب يجن كاد قد حملقيه : قالبقال
 .قومها لعزة عنها تذّب أي والراجيل عنها المقانب ترمى

 .قلب وأعرابَّي

 .سّرها من كان إذا المهاري قلوب لمن وإنه

ًا المر بَّهذا وجئتك ًاقلب  .: محض

ًا شأيء لكل " إن الحديث وفي  ". يس القرآن وقلب قلب

 .الشجر وقلوب الجراد يأكل زكرياء ابَّن يحيى وكان

قلبة وقطُع الجّمار وهي : شأحمتهاوقلبها النخلة قلب وقطُع
 .قلبها : نزعتالنخلة وقلبت النخل

ٍة قلب يدها وفي ّبه : سوارفّض  .بَّياضها في النخلة بَّقلب شأ

 .: قلبالبيضاء للحية ويقال

 .فقلت الله أقلته تا ل ق

 .البعيد السفر وأقلته

 .النفس قلت وفيه

ّنةقال ولد لها يحيا : لمقلتٌا وامرأة النفوس قلت من : مظ
 .مقاليت ونسوة

مئزر المرء على يلقى أل يقلن يظأنه النساء مقاليت : يظلقال
 .المقلة على المقلتا تزال : لوتقول

 .الصخرة في النقرة " وهي والقلتا القلت ماء من " وأبَّرد

 .أنقوعتها وهي الثريدة قلت في الدسم : اجتمعالمجاز ومن

 .وقبها وهو عينه قلت وغااض

538



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

:الموقف ليزفرا أراد قد أو نفس بَّه كأنما الموقفين قلتا شأديد
ّكت فإن الورك خرمة جوف في عصبة قلتى وفي عينها وهي ركبته انف

 .ترقوتية

 .قلٌت فهي عضو في هزمة وكّل

 .وقلٌح أفلح رجل ح ل ق

ّلحتها الزمان وأقلحها أسنانه وقلحت  .قلحها : أزلتوق

ٌد مثل وفي ّلح " عو ّدب مسّن في يق :: أقلحللجعل " ويقال يؤ
 .فمه لقذر

 .أقلح كأنه أقلح : فلنتقول

ّلح : فلنالمجاز ومن  .: مجّربمق

ّلده عنقه في حمالته : ألقيتالسيف قلدته د ل ق ونجاد فتق
ّلده على السيف  .مق

ّلد  .البدن وق

 .المفتاح وهو بَّالقليد الباب وفتح

ٌع قال ّب ًا الدهر من بَّه : وأقمناحّج حين ت إقليدا لبابَّه وجعلنا سنب
 .: شأربَّهالماء من قلده واستوفي

 .أقلدهم واستوفوا

 .بَّقلده أرضه سقى إذا إقلدي وأقمت

 .: يتناوبَّونهالماء يتقالدون وهم

ّلده العمل : قلدالمجاز ومن  .فتق

 .المور مقاليد إليه وألقيت
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 .أموره عليه ضاقت إذا المقاليد عليه وضاقت

 .فيه غارقوا لما وأطبق عليهم : أرتجكثير خلٍق على البحر وأقلد

ّبحهأمية قال ًا والبحر اعلحيتان : تس وما شأيء من ضّم وما زاخر
ّوشأتهأمري قلد وأعطُيته مقلد هو  .الماء قلد من إليه : ف

ّدتا قبيلة كل بَّالقلد : وأعطُتهقال الجحاجح بَّالركاب إليه وم
 .وسمه عليه يقي بَّما : هجَيسوء قلدة فلن وقلد

ّلده ّلدها نعمة وق  .الحمامة طوق وتق

ل عنقي في قلدة ونعمتك راهنة : نعمقلئد أعناقهم في ولي
 .الملوان يفكها

ًا الفم ملء : قاءقلس س ل ق  .قلس

ًا " والقلس حدث " القلس الحديث في  .يقلس ما : اسممحرك

 .: غاثتولقست نفسه وقلست

 .فقاءتا غاشت اي فقلست : قلستوتقول

ّلس وقلسته  .القلنسوة من فتق

 .بَّالقلوس والّسفين بَّالقلس السفينة وجّروا

 .كالدقل أي القلس كعمود شأعشعان : فيالعرابَّّي ابَّن أنشد

ّلس ّلسون وق المراء يدي بَّين العياد في يلعبون الذين وهم المق
ّطُبول ويضربَّون والحراب بَّالسيوف عمر قدم لما الحديث وفي ال

ّلسون : لقيهالشام  .والريحان بَّالسيوف المق

ّذياب يغنيه استمّر : ثمالكميت قال ّلس غانى كما ال ًا المق بَّطُريق
ّلس بَّمزمار ّذّمّي وق ّتكفير قبل صأدره على يديه : وضعال  .ال

ّلس  .كبير أو لمير : خضعفلن وق

540



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

ّلسوا رأونا ما : إذاقال جرير بَّالطُعام علينا ويسعى مهابَّة من ق
 .شأديد مطُر غاير من النذدى السحابَّة : قلستالمجاز ومن

مّجته الرمل ندى رضابَّها كأن غاّر عن : تبّسمنالرمة ذو قال
 .امتلئها لفرط الشراب : قذفتالكأس وقلست القوالس السحاب

والّزجاجة إل الدهر من سنبة منذ زرتكم ما حسن : أبَّاقال
ّطُعنة وقلست تقلس  .وقلّسة قالسة وطعنة بَّالدم ال

ّلص الشيء قلص ص ل ق ّلص وق  .: ارتفعوتق

ّلصويقال ّلص وقميص الثوب : ق  .: قصيرمق

 .قالص وظّل الظّل وقلص

ًا : انزوتاشأفته وقلصت  .علو

ًاقال الفم عن قلصت إذا وضرسها الحروب عّض على : صأبور
ّفواالدار عن وقلصوا الّشفتان  .قلوص منهم وحان : خ

ّعد وبَّمعنى ذهب بَّمعنى : ارتفعالبئر ماء وقلص  .لجمومه تص

ّلص وفرس  .نهد : مرتفعمق

 .البَّل وقلصت

 .سيرها في ارتفعت

ّية قلوص وتحته  .وقلئص قلٌص وله مهر

ًا : رأيتالمجاز ومن  .أنثاه وهي وقلوصأه ظليم

والمنيح اليادي بَّمثنى ظلله تحت الثلج قلص : ذعرتالبيد وقال
:الثلج وقلص بَّالقرى الشتاء وكل البرد طرد أنه يعني المعقب
 .بَّه يأتي الذي السحاب

 .واقتلعه الشجرة قلع ع ل ق
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ّلع :والتثقيل بَّالتخفيف بَّقلعة ورماه الرض إثارة عن المدر وتق
 .بَّالمقلع ورماه الرض من يقتلعها بَّمدرة

جبل وهو بَّالقلع معدن إلى نسب : عتيقاللم بَّفتح قلعّي وسيف
 .بَّالشام

ّي بَّالقلع : يعلونأوس قال تحت من الفسو ويخرج هامهم البصر
ّدقارير  .والعربَّّي والعرب والعركّي كالعرك القلعّي جمع وهو ال

 .الجيد الّرصأاص وهو القلعّي من جام وله

 .والقلع بَّالقلعة وتحّصنوا

 .العظام السحاب وهي القلع واحدة بَّالقلعة وسميت

 .وشأتائمه بَّسفهه الناس يقلع : فلنالمجاز ومن

ًا فقلعهم عليهم واستعمل ًا ظلم  .وإجحاف

 .قلع حتى الناس يقلع يزل : لموتقول : عزلالمير وقلع

ّلعقلع ورجل  .فيه يثبت ل سرجه عن : يتق

 .الّصراع عند يثبت لم إذا القدم وقلع

ًا يكن لم إذا قلعة منزل وهذا قلعة مجلس المجالس وشأّر وطيئ
 .منه أعّز هو من جاء إذا الجالس عنه يقلع الذي وهو

 .رحلة : علىقلعة على والقوم

 .: تركهالمر عن وأقلع

 .وقلعت الحّمى عنه وأقلعت

 .حّماه من قلع في وتركته
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فيكون فيها يحتفر العظيمة الصخرة " وهي قلعة لضب " وإنه
 .ظهره وراء ما يمنع لمن يضرب له أمنع

 .: جليدتهقلفته وقطُعت القلف بَّين أقلف هو ف ل ق

ّدّن وقلفت  .طينه عنه : فضضتال

 .أصأله من : جزمهواقتلفه الظفر وقلف

: لالقلب أقلف : هوالمجاز ومن بَّنانه عن الظفار : يقتلفقال
ًا يعي  .قلف غالف وقلوب خير

ّد : لهأقلف وسيف  .واحد ح

 .: رغادأقلف وعيش

 .: مخصبةقلفاء وسنة أقلف وعام

 .: نزققلق رجل ق ل ق

 .الوشأاح مقلق وهي وشأاحها قلق وجارية ومقلق قلقة وامرأة

إليك وأقلقت وضينها قلق حتى وسيرتها الوضين مقلق وناقة
 .الركائب وضن

 .البكرة محور وقلق

 .فراشأه على المريض وقلق

 .والرح والخوف الحزن وأقلقني

 .وقلق شأفق وبَّه

 .وآلته قتبه وهو جهازه من عليه ما : قلقالبعير وأقلق

ّلة ماله في ل ل ق " قّل إلى فهو كثر وإن " والّربَّا وقّل ق
ّله وأخذ والكثر القّل على لله والحمد وأكثره أقله أي كثره وترك ق
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ً إل بَّصري يذهب وكاد صأار إذا كثر في وكان قّل في فلن وأصأبح قل
ً ًا أي مقل  .وأقّل الكثار بَّعد فقير

 ". المقّل جهد " وهذا

ّلما  .أراك وق

 .كلمه وأقّل

ّللهم ّللتأعينهم في الله وق  .فتقلل الشيء : وق

ّله الكثير يستقّل وهو  .ويتكاثره يستكثره خلف ويتقا

ّله  .: رفعهبَّه واستقّل وأق

ّنعل تقّل ما : فداءالنابَّغة وقال ّذؤابَّة أعلى إلى مني ال للهمام ال
ّلة وعنده ّله ما وهي هجر قلل من ق  .نحوها أو جّرة من الرجل أق

في يسقى كان وقد أهله ورد حّضاره من : وأقفرحّسان قال
ّلة وصأعدوا قلله من الحلل وشأربَّنا واتكأنا بَّنعمة لظللنا وحنتم قلل ق

 .الجبال وقلل الجبل

 .: يقلقمكانه في يتقلقل : والمسمارفتقلقل وقلقله

 .: سريعقلقل وفرس

 .ماض : خفيفقلقل ورجل

ًا كان إذا بَّنفسه مستقّل : هوالمجاز ومن  .لمره ضابَّطُ

 .يطُيقه : لالمر بَّهذا يستقّل ل وهو

ّلوا ّلت ديارهم عن واستق عن القوم واستقل خيامهم واستق
ّلوا مجلسهم  .مسيرهم في واستق

 .طيرانه في الطُائر واستقّل
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 .النجم واستقلذ

 .الفجر عمود واستقلذ

استقّل إذا وريقتها ثناياها طعم طيب : ياربَّيعة أبَّي بَّن عمر قال
 .مستقل وبَّناء : أنافالبناء واستقّل فاعتدل الصبح عمود

ًا فلن واستقل : هووقيل غاضبه لفرط مكانه من : شأخصغاضب
 .: الّرعدةالقّل من

ّلة طويل ورجل القلل يضربَّن وهم رأسه قلة الماء وبَّلغ وهي الق
 .القامة

ّثة : صأغيرقليل ورجل ٌة قليلٌة وارمأة الج ورجل قلئل ونسو
 .قليل

 .: خساسأقلة وقم

 .عنه : يصغركذا عن يقّل وهو

 .أسفاره : طالتالبلد في وتقلقل

 .: أسالهدمعي الحزن وقلقل

ولم الجلمان وهما بَّالقلمين الظفار وقلم الظفر قلم م ل ق
ّني يغن  .ظفر قلمة ع

 .أزلمهم : أجالواأقلمهم : وألقواقال

 .: ضعيفالظفر مقلوم : فلٌنالمجاز ومن

الظفار مقلذمي غاير آتوك أنهم محالة ل قعين : وبَّنوالنابَّغة قال
 .عزٍل ول ضعفاء غاير أي
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يسمو منازٍل الزار مسترخي : وبَّكّلخازم أبَّي بَّن بَّشر وقال
ّلم يغر القران إلى : رموابَّالقلين والصبيان بَّالقلة الصبّي قل و ل ق مق
 .بَّها

المقالي وجلبوا والمقلة المقلى على ويقلوه الحّب يقلي والقلء
 .فيه تعمل الذي الموضع وهي القلءة من

ّباغ وطرح القلياء : لهويقال الّشنجار وهو العصفر في القلى الص
 .والقيلياء

ّلي عن ذلك وفعل : يبغضهويقله يقليه وهو ٍة ق ّلى ومقلي وتق
ّغض :إليه  .تقاٍل وبَّينهم : تباغاضواوتقالوا تب

 .: طردهاُأتنه الحمار : قلالمجاز ومن

 .بَّراكبها تقلو والناقة

ّلى وهو  .يستقر ول : يتململفراشأه على يتق

بَّذاك يدري كيف ل أم ليلي أطال أدري : لستالجاحظ وأنشد
ّلى من فوق فاقلولين الليل من نومًة نمن ما بَّعد غانائي سمعن يتق

ًة قمؤ وقد قمئ صأاغار هو أ م ق المضاجع ًا وقمأ قماء ذّل إذا قم
 .كمّي أنه إل قمئ : فلنوتقول العين في وصأغر

راحتك في أخذته إذا واقتمحته وغايره السويق قمحت ح م ق
من لقمًة : التقمتكقولك وغايره سويق من قمحًة واقتمحت فيك إلى

ل عنه رأسه رفع إذا وقامح الماء عن البعير : قمحقولهم ومنه طعام
ّي أو الماء لبرد أو لعيافه يشرب قامح وبَّعير العلل لبعض أو للر

ّد من وهما وملحان لشيبان قالوا ذلك ومن ومقامح الشتاء أشأهر أشأ
ًا  .الماء بَّرد عن فيهما البَّل : لمقامحةقماٍح : شأهرابَّرد

ًتىالهذلّي قال شأهري في الزاد وحب شأتونا إذا الغاّر ابَّن ما : ف
 .المقامحة بَّمعن الذي بَّالقماح وصأفت أو قامح جمع قماٌح وإبٌَّل قماح
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ّطُرف نغض قعود جوانبها على : ونحنخازم أبَّي بَّن بَّشر قال ال
ل حتى فأروى أي فأتقّمح : وأشأربزرع أم حديث وفي القماح كالبَّل
َي المقامح فعل رأسي فأرفع الزيادة على أقدر فأرفع أي : فأنقنحورو

 .بَّالقناحة الباب يرفع كما الري من رأسي

الغل عمود يتركه لم إذا مقمٌح فهو المغلول : أقمحالمجاز ومن
صأاحبه " وقّمح مقمحون     فهم " رأسه يطُأطيء أن ذقنه ينخس الذي

ِتح بَّشيء دفعه إذا يغزو بَّمن الظلمة المراء يفعل كما له يجب مما و
 .بَّالغنائم ويستأثرون شأيء أدنى يرضخونه معهم

ًاكل من قميحًة إل البَّل أصأابَّت وما ّفه اليبس من : شأيئ  .تست

ًا الثالثة الليلة في : صأارالهلل أقمر ر م ق  .قمر

في وأتيته مقمرة " وليلة مقمر وأنت طويل " الليل مثل وفي
 .القمر ضوء وهي القمراء ليلة وهذه القمراء في وقعدنا القمراء

ّيدهاالظباء وتقّمر  .فيها بَّصرها يقمر لنه القمراء في : تص

ّير إذا الرجل قمر يقال فلم الثلج وبَّياض القمراء في بَّصره تح
 .يبصر

عند القمر وهو قمير وغااب القمر من : احترقالكتان وقمر
 .المحاق

له - ن وعشري خمس ابَّن بَّدا : وقميرربَّيعة أبَّي بَّن عمر قال
 .: أبَّيضأقمر وحمار قوما الفتاتان قالت

 .خداع لنه : القمارومنه خدعه : تقّمرهالمجاز ومن

أقمره المال وقمرته : غالبتهأقمره فقمرته : قامرتهتقول
 .وأقمره

ّبه وقمرته  .وقلبه ل
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ٍم أخت فؤاده : قمرتهربَّيعة أبَّي بَّن عمر قال خريدة دّل ذاتا رئ
 .وبَّالنرد بَّالقداح وقمر معطُار

 .أهملتها إذا والقمر الشمس واسترعيتها

أسترعها ولم وبَّشٌر منهما قابَّوس جاران لها : وكانقال
أوتي أين من أي القمر مطُلع أين من أعلم كنت ولو والقمر الشمس

 .بَّالفرج

 .: غامسهالماء في قمسه س م ق

ّطونالماء في يتقامسون والصبيان  .: يتغا

ً فلن وقال القصى قعره : فيالبحر قاموس في وغارق بَّلغ قول
 .البحر قاموس

ًا يقامس : إنماقرنه خاصأم إذا للرجل : قولهمالمجاز ومن  .حوت

ًا قّمصه ص م ق منه اقطُع الثوب هذا وقّمص فتقّمصه ثوبَّ
ًا  .قميص

ًا ويقمص يقمص وقمص قامص وعيٌر ّنفار بَّالكسر قماصأ كال
 .والشراد

 .مقامصة وبَّينهم الصبيان وتقامص

 .الخلفة وشأَي الله : قّمصهالمجاز ومن

 .العّز لباس وتقّمص

 .حجابَّه أي قلبه قميص الخوف وهتك

ّفاف : وأبَّيضالرمة ذو قال القوم بَّن وألقيت انتضيته القميص ه
ًا  .الذبَّيحة قلب أراد ضمرا مهتضم

 .تقمص كأنها بَّأمواجه : حركهابَّالسفينة البحر وقمص
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 .نشيطًُة بَّه : مضتبَّالّرديف الناقة وقّمصت

وارتحالي نزولي تخونها بَّالّردافي تقّمص : عذافرةلبيد قال
 .القماص : أخذهللقلق ويقال

أي الحنجرة لقموص " وإنه قماص من بَّالعير " ما مثل وفي
ّذاب  .ك

.القماط وهو بَّالحبل ورجليه يديه بَّين : جمعالسير قمط ط م ق

في عليه تلف التي العريضة الخرقة وهي بَّقماطه الصبّي وقمط
 .المهد

ّد ّده الشرط وهي بَّالقمط الخّص وشأ وهو والمقاط بَّالقماط وشأ
 .الفتل مغار قصير حبل

دار في الشاة يأخذ الذي وهو فاشأتريتها بَّشاة القّماط وأتاني
 .المشتري على ليعرضها فيقمطُها الجلب

 .الكتب من قماطر وله القمطُرة في الكتاب ووضع

ًا امرأته والرجل أنثاه الطُائر : قمطالمجاز ومن بَّها : فعلقماط
 .: قطُهاالبَّل وقمط

 .وتقّمع فانقمع وأذله : قهرهخصمه قمع ع م ق ووقعت

 .متقّمعون القاضي بَّاب على والناس

 .وحده : جلسوقّمع بَّيته في وانقمع

 .الجرزة وهي وبَّالمقامع والمقمعة بَّالمقمع وقمعته

ّبَّبتالدواب وتقّمعت ّبَّان وهي القمع رءوسها عن : ذ زرق كبار ذ
ّبَّان من ّني التي الكل ذ  .: قمعةالواحدة تغ
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قمع مّسها ما إذا منها النجداتا مشافر : كأنالجاحظ وأنشد
ّذبَّاب ّنجد من الثياب عذب أو السبت نعال متساعداتا مأتم بَّأيدي ال :ال
 .العرق

في الظباء وعفر مزنة أرسل الله أن تر : ألمأوس وقال
أعلى وهي : قمعةجمع بَّالقمع الجفان يكللون وهم تقمع الكناس
 .الّسنام

ول يسمعون الذين " وهم القول لقماع : " ويلالمجاز ومن
 .يعون

ّبعهاالخبار قمع وفلن ّدث : يتت  .بَّها ويتح

 .أقماع هي إنما أسماع لكم : ماوتقول

 .فراغاه من الذبَّاب : يطُرديتقّمع وتركته

 .منها فالخير الخير : أخذمقموعة وسلع مقموعة وإبَّل

وإنسان رأسه قمل ل م ق وترك خيارها : أخذكتبي فلن وقمع
 .قمل

 ". النسر قملة من " وأضّر

 .القّمل كثرة في وهم

ً العرفج : قملالمجاز ومن المطُر غاب له بَّدتا إذا وأقمل قمل
 .القمل يشبه ما

ًا : صأغيرةقملة وامرأة  .جد

 .: حقيرقملّي ورجل

تغلي جهضم أبَّو هجوته كليب من قملّي : أفيالصأمعي وأنشد
 .القمل من عددهم وتوافر : تكاثرواالقوم وقمل مراجله علّي
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 .مقموم بَّيت م م ق

 .بَّالمقّمة وقممته

 .المقاّم : المقاّمالمكانس على بَّمكة وينادي

 .وقمامته البيت قمام وجع

علىة : استوىالنجم وقّم الرأس وقّمة الرأس قّم النجم وصأار
 .الرءوس

ًا إليك الليل : أتخذرؤبَّة قال ّلم ّقَي س ًا النجم تر ًا أو دن إلى قمم
 .والقمقمة بَّالقمقم واغاتسل يسلما أن والمنى هشام

 .البحر : فيالقمقام في ولّججا

 .القمم طوال : رجلالمجاز ومن

يقتسر وهي بَّمقّمتها الرض وجه على أصأابَّت ما الشاة وقّمت
ّبضه : جمعهعصبه الله وقمقم بَّالتقّمم القران  .وق

 .: كثيرقمقام وعدد

 .والقماقمة القماقم ومن قمقام وسيد

قمنون وهم قمين وبَّه له وقمن ذلك من قمن وهو ن م ق
 .قمناء بَّذلك وهم أمناء : هموتقول قمناتا وهّن قمنة وهي وقمناء

 .الجمع وكذلك قمن وهو

 .يسكنوه بَّأن جدير أي قمٌن موطن فلن بَّني من الرض وهذه

منزلنا أين عنا يسأل كان : منربَّيعة أبَّي بَّن عمر قال
 .وقمنه سننه على بَّالحديث وجئت قمن منزل منا فالقحوانة

 .له : متوّخبَّثأرك متقّمن وأنا
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ًأ لونه وقنأ قاني أحمر أ ن ق  .قنو

ّطُق تومتين ذو بَّها : يسعىالسود قال من أنامله قنأتا من
ّنأ قانئة ولحية الفرصأاد ّنأها لحيته وح  .وق

ل المكان وهي مقنأة ول مضحاة في ليست الشجرة وهذه
 .الشمس تصيبه

 .ومقانب مقنب في جاء

 .مقانبه ومناقبه كتائبه كتبه العلم فرسان من فارس : هووتقول

ّنبوا ّو نحو وق ّنبوا العد ًا وصأاروا : تجّمعواوتق  .مقنب

تعجب واعلحوادث لقيس هل : ألالهذلّي جوبَّة بَّن ساعد قال
ّنبوا ساروا يوم قيس وأصأحاب وهو وقناٍب مقنب في السبع ومخلب وق

 .وغاطُاؤه كّمه

موسى قنابَّه في الظفور : كأنمانواس لبَّي الجاحظ وأنشد
ّد صأناع ّنب نصابَّه في ر ّيبهمخلبه السد وق والفرس مقنبه في : غا

 .قنبه في قضيبه

ًوالقضيب المخلب وقنب  .والقنب القناب في : دخل

ما فيها يجعل التي مخلته وهو مقنبه مل وقد الصائد ورجع
 .قضيبه جراب وهو بَّك ينج فرسك قنب واضرب :يصيد

ّنبه الكرم وقنب  .: قلمهوق

ّنب  .سنبله : ورقوعصيفته : أعصفالزرع وق

 .خفضت إذا قنبها : قطُعالمجاز ومن

ّنبت بَّيتي في وقنبت  .: دخلتوتق

 .: غاابَّتالشمس وقنبت
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المرأة وقنتت لله وقنتوا خاشأع : مطُيعلله قانت هو تا ن ق
 .قنوتا وامرأة لزوجها

ّنحه الباب قنح ّناحة : رفعهوق الباب بَّها يرفع خشبة وهي بَّالق
ّنجار يقال ّنحلل  .دارنا بَّاب : ق

ّند مقنود سويق د ن ق  .ومق

ّبذا : ياقال مقنود سويق مع وخشكنان مثرود بَّلحم الكعك ح
السويق يسقين بَّكرمان ونسوة بَّناتا ذو ركب : أشأاقكمقبل ابَّن وقال

ّندا  .القند من الحيرة أهل يتخذه شأراب وهو القنديد وشأرب المق

ّكيه بَّين وتقول الكلم مقنود : رجلالمجاز ومن مهند حسام ف
 .مقند كلم منه يقطُر

 .القوانس يضرب فلن س ن ق

الفرس قونس بَّالسوط ضربَّك طارقها الهموم عنك : أضربقال
 .الذنين بَّين ما وهو

 .منها قابَّله : ماالبيضة وقونس

 .وجادته : قصدهالطُريق قونس : خذالمجاز ومن

 .أوله في : سرواالليل قونس وضربَّوا

ّناص من قانص هو ص ن : قوتقول واقتنصه الوحش وقنص الق
ّنصه " أي بَّالقنيص القنيص " جاء و كثير وقنيص يقنص وجاء وتق
وما الطُير : يؤكلوتقول القادر في : القديرونحوه بَّالمصيد الصائد
ّ لقانصه ٍةجمع قوانصه فضلتا إل في حجيٌر كأنها هنة وهي : قانص

 .الطُائر بَّطُن

 .ويصطُادهم الفرسان يقتنص : هوالمجاز ومن

ّنط يقنط الرحمة من قنط ط ن ق ًا ويق .وقنوط قانط وهو قنوط
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 .قنوط آيس والكافر منوط بَّالرجاء المؤمن : قلبوتقول

 .وقنط اكتأب ثم ونقط اكتتب وتقول

 .السؤال وهو القنوع في والذّل القناعة في العّز ع ن ق

ٌع وفلن  .وقانع وقنوع وقنيع بَّالمعيشة قن

ّفاك ملكت : فإنالكسائّي أنشد ًا ك ًا بَّه فكن قوط فإن قنيع
ّتقي ّنع واقتنع بَّالشيء وقنع قانع الله الم  .وتق

 .أعطُاك بَّما الله وأقنعك

 .شأيء يقنعه ما حريص وفلن

إليه : مالتللمرتع الماشأية قنعت من وهو : سألهإليه وقنع
:: المسكينقيل كما الناس إلى يميل القانع : لنإليه الراعي وأقنعها
 .إليهم لسكونه

 .ليشرب الحوض إلى رأسه البعير وأقنع

 .الماء جرية بَّه : استقبلتالنهر في الناء وأقنعت

ّبَّه استرحم إذا القنوتا في يديه يقنع والرجل  .ر

ُلهاالضراس مقنع وفم  .داخل إلى : ُمَما

قبل العضاه : تبادرالعناق طوال حمر : وهجمةالصأمعّي أنشد
على يديه إحدى : وضعالصبّي وأقنع الوراق كقعاب بَّمقنعاتا الشأراق

ّبله ذقنه تحت والخرى قفاه فأس : يكونالضداد من : القناعوقيل فق
ًا ًا رفع  .": رافعيها رءوسهم     مقنعي " وخفض

ٌع لنا وفلن ًامقن  .وقضائه بَّقوله يقنع : رض

 .مقانع وشأهود مقنع وشأاهد
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ليلى على شأهودي يكن فلم الخلء في ليلى : وعاقدتاقال
ٌع وجواب مقانع شأهود ًا وسألت مقن  .بَّمقنع يأتا فلم كذا عن فلن

ًا أعرابَّّي وسأل أقنعني الذي لله : الحمدفقال يعطُوه فلم قوم
 .إليكم أقنع أن إلى أحوجني أي إليكم

 .المسألة وهي قنعه ومجلس قلعه مجلس المجالس وشأر

ّنعت قناعها المرأة وأغادفت  .وتقنعت رأسها وق

كللها كشفت غااية فلزّب وتعرضي القناع دوني تغدفي : إنقال
ًا حيزومه في كأن الحداء زجل وثكلى عجول الحنين ومقنعة قصب

 .حنينها رافعًة

ّنعت  .وبَّالسوط بَّالعصا رأسه وق

 .جلبابَّه وألقى قناعه وكشف

ّنعته ّنع وعارا خزيًة وق  .الخزية من وتق

ّنع خزية من ول لبست عاجز ثوب ل الله بَّحمد : وإنيقال أقت
ّنعوا ّنع وهو الحديد في وتق ّفٌربَّالسلح مق  .: سلحهقناعه وأخذ بَّه : مك

 .ريحه : خبثتالشيء قنم م ن ق

 .قنمة وجوزة قنم ولحم قنم ورطب

ّفيها أنامل واحتلبَّها صأّرها من قنمت : وقدوقال أقنم وللوطب ك
 .قنمًة له ووجدتا

ّنة في تبيض النوق ن ن ق  .الجبال قنن وفي الجبل ق

عكس وهو القنية من : هووقيل وأبَّواه هو : ملكقّن وعبد
ّنٌة عبيد وقيلك الجميع وكذلك قّن وأمٌة التقّضي  .أق
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ًا إن جرير قال ّنه الخسار في سليطُ ٍم أولد إ ّنه خلقوا قو أق
ًا : اتخذفلن واقتّن  .قن

 .: كمهثوبَّك قنان وشأّمر

 .نجدية : ردنهدريد ابَّن وعن

داخله فصل قد قضبان أو خيزران من يتخذ : وعاءقنينة وعندي
 .القشوة صأنعة على النية مواضع بَّين بَّحواجز

 .عنه فيحفر الرض بَّاطن في الماء مقدار : يعرفقناقن ورجل

ّطُرماح قال وينصتن الردى خشية من المضغ بَّعض : يخافتنال
ًا وصأف القناقن الرجال إنصاتا ًا بَّقر  .راعي

 .مال عبد كأنه له مصلح بَّه : قائممال لقن : إنهالمجاز ومن

 .شأيء عليه يخفى ل كان إذا لقناقن وإنه

ًا يقنوه المال قنا و ن ق ًا قنيان ل لنفسه : اتخذهواقتناه وقنوان
ٍة مال وهذا للبيع ٍة قني  .وقنواٍن وقنياٍن وقنو

رتوه للوفاء إليك أدُن دنوه للوصأال مني تدن : إنالنضر أنشد
ّد وأجلع  .وقناه قنيته : وهذهالخنساء وقالت قنوه كمال الو

الغنى يجتني : فلنوتقول والقنى الغنى : أولهوأقناه الله وأغاناه
 .والنقا السيوف أطراف من والقنى

 .حياءك واقنى : لزمتهحيائي وقنيت

 .: خلطبَّصفرة بَّياضها وقوني

ًا أنفه وفي  .ذلك ويستحسن والمارن القصبة بَّين : احديدابقن

 .قنواء وامرأة أقنى ورجل

 .أقنى وفرس
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ٍز  .أقنى وبَّا

ّلى كما : نظرتاالرمة ذو قال أقنى الطُير من رهوة رأس على ج
ٌو ومعه أزرق الطُّل ينفض  .وقنوان الرطب من قن

ًا قناة النقاء : حفرالمجاز ومن ّنيت وقني ًة وق  .: عملتهاقنا

 .القامة أي القناة تام وهو

 .المساعي ويقتني المعالي يبتني وفلن

ّيا والجاموس الفيل وهما كالقهبين هما ب ه ق لعظمهما سم
 .العظيم وهو القهب الجبل من

وهي بَّالقهوبَّاة ورماه والجاموسا الفيل : والقهبينرؤبَّة قال
 .الثلث الشعب ذو النصل

ًة أخذتهم ر ه ق  .رضاهم غاير : منقهر

 .أحد كّل : يقهرهللناس قهرة وفلن

ًاوتقول ًا : نهر  .القهقري رجعا حتى وقهر

" وقهقه البغال وتقهقرتا الخيل : " فتضعضعتالحديث وفي
 .وقهقر الرجل

 .: شأوامخقواهر : جبالالمجاز ومن

القواهر بَّواذخها في - ة أمي من المقابَّل : أنتالكميت قال
أوقدتها قد النار حيا قدحها بَّادرتا الليل قبيل : ونارزهير بَّن كعب وقال

وامرأة قاهر الحزة يعلو مرقب على فربَّأته زاده فيها فلوح للمسافر
 .قهراتا ونساء : شأريرةقهرة

مأوه فيسيل النار تأخذه ما : أولمقهور ولحم اللحم وقهر
 .مصهور وشأحم مقهور بَّلحم خبزة أطعمنا :وتقول
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ًء تلهوجنا أن : فلماوقال ًا اللهبان بَّه شأوا ًا مقهور ضبحته ضبيح
ّيرتهالنار  .: غا

ّهل رجل ل ه ق ّظف ل : متقّشفمتق  .يتن

ّهل  .وقحل قهل وفيه : يبسوتقّحل جلده وتق

ًا تكونن ول متى وفلن ً ركيك ًا تنتل ّهل لقيته متى لعو ًا تق عاجز
ًا  .حريص

ّيا ّيا قيهلتك الله وح ّطُلعة وهي القيهلة هذه الله وح  .ال

 .عنه : كّفالطُعام عن أقهم م ه ق

 .الماء عن البَّل وأقهمت

أو الغضى في سليمان ابَّني لؤم أن : ولوالعرابَّّي ابَّن وأنشد
ّليان الماء عن أقهمت الماء أو لقوّرتا الحمض أو البَّاعر تذقه لم الّص

ّياتهّن  .كنعرة ناقة الشداد الكناعر عيد

ّ الدنانير خمسة في أقهمت : لئنالعرب بَّعض وعن فأنا وإل
.فيها المناقشة وتركت أغامضت لئن : يريدالقسمة في الراجعين أرجع

: قهقهقيل كرره فإذا : قهضحكه في قال إذا الضاحك قه ه ه ق
ٍه وفي زه في وفلن  .ق

قه وفي تهانف في فهن الرفه النعيم ظّل في : نشأنقال
ٍم كّل من يهزأن وقّه هزرقة في : ظللنوقال :تقول و ه ق فّه عبا
 .القهوة أسير الشهوة عبد فلن

 .: أقهممثل الطُعام عن وأقهى

ّطُمحان أبَّو قال أبَّت كما عني أقهين قد : فأصأبحنالقينّي ال
ّدان حياض ّدة من يسقينني ل وأصأبحن القوامح الهجان الم ً مو ولو بَّلل
 .الفم قهوة لطُيبة فلنة : إنالمجاز ومن البَّاطح لهّن سالت
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 .قوٍس قاب مني هو ب و ق

ّوب ًا فيه : تركالجرب جلده وق  .آثار

ّوب  .الرض النازلون وق

ّثروا  .فيها أ

 .قوٌب الرض وفي قوٌب ورأسه جلده وفي

ّوبَّن الحّي عرصأاتا : بَّهقال الدار عرصأاتا : منوقال متنه ق
ّوب قوبَّا أمست :ذلك ومن : الخفرالقوب فيه : صأارتاالمكان وتق
 .والقوابَّي القوبَّاء

ّوبَّت البيضة وانقابَّت ّلقتوتق ّوبَّتها الدجاجة وقابَّتها : تف  .وق

فرخ من ": بَّيضة قوب من قائبة " بَّرئت مثل : فيالمجاز ومن
عن فلن بَّني بَّيضة وانقابَّت للمفترقين مثل راضية كعيشة وهي

ّينوه إذا أمرهم  .بَّيضتهم أفرخت :تقول كما بَّ

يقوتا وهو الرمق يمسك ما وهو وأقواتهم قوتهم أكلوا تا و ق
ًا بَّالمرء : " كفىالحديث وفي عليهم ويقوتا عياله ّيع أن إثم من يض

ّته يققوتا الحبوب يقتاتون وهم فارتزق : رزقتهكقولك فاقتاتا " وق
نفسي وقائت : " لالعاريب أقسام ومن القوتا : سألهواستقاته

وبَّيتة ليلة وقيتة ليلة وبَّيت ليلة قيت عنده " وما كذا فعلت ما البصير
 .ليلة

 .حافظ : شأهيدالشيء على مقيت وهو

ًا الكلم يقتاتا : فلنالمجاز ومن ّله إذا اقتيات  .أق

الدهر يختطُيها ول ركبها الحاديث يقتاتا : وغابراءالرمة ذو قال
قيتًة لها واقتته بَّروحك وأحيها إليك ارفعها له : فقلتوقال مخاطر إل

ًا واجعله نفخك في ترفق أي قدرا  .مقدراص شأيئ

ّدياتا في تعطُى أي البَّل تقتاتا والحرب  .ال
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قائدها وهو ويقتادها الخيل يقود هو د و : قدؤاد أبَّو قال
 .ومقتادها

شأرى مقتادها حبل في بَّأدماء هاتها هذه له : فقلتالعشى قال
 .بَّناقته الخمر

ّواد من وهو ّود الخيل ق عن نزلت وإذا قياده : أكثرفرسه وق
ّوده فرسك  .فق

ّودقال ًا ستبرد فإنها الركاب في قلوصأي : وق ُتبكي أكباد بَّواكيا و
 .للقياد العنق في حبل وهو بَّمقاودها وقادها بَّالمقود وقاده

ً وأقادني ً وأقادني مال  .ومّر خيل

 .ويساوفه يقاوده وفلن

ّيد قؤود وفرس واستقاد له وانقاد  .: منقادوق

ّبك كأنني حتى حمد يا : تبعتكمقال قؤود الجرير مضروس لح
ّول في اجعل :ويقال ًا قطُارك أ ّيدا بَّعير  .ق

ّيده الصائد واتخذ ّيقًة ق  .الذريعة وهي وس

ٌد بَّنا ومّر  .: جماعةالخيل من قو

ًة الفاجرة على وقاد  .قياد

 .قود وخيل العنق : طويلأقود وفرٌس

 .عنه يصرفه ل بَّوجهه الشء على : يقبلأقود ورجل

ّلفت حوله الكريم : وإنقال أقود الطُرف دائم اللئيم وإن مت
ًا : إنالمجاز ومن وأعطُيته هواك على : يتابَّعكالقياد سلس فلن

 .البلد إلى الطُريق وانقاد : مستقيممنقاد وطريق له : انقدتامقادتي
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عن وارتقى القّف زيزاءة عن : تنّزلماء يصف الرّمة ذو قال
.عليه فهجم ريحه : وجدالثور النبت واقتاد الموارد إليه وانقادتا الرمل

 .يتقدمه السحاب وهو قائد وللسحاب

الغمام يبجّسن روايا وخلفه الّربَّاب دهم قائد : لهامقبل ابَّن قال
الريح وقادته مقيد وسحاب قائد له : صأارالسحاب وأقاد الكنهورا
 .لها فاستقاد

بَّغير لها استقاد حتى تقوده الرياح يمانية : بَّاتتالخطُل قال
 .وهرمت شأخت أي البعير بَّي يقاد وأصأبحت حبال

 .: استوىالمكان وتقاود

البَّرق عقداتا ذرى مكانه من أرى هل شأعري ليت : ألقال
ّلة المتقاود  .: طويلةقوداء وق

الخرق على ويقع وغايرهما ولبَّطُيخ القميص قوارة هذه ر و ق
 .والقطُعة

ّطُار بَّعض كلم في الجاحظ وحكى ًا الفتى يكون : لالش ّور مق
ّور الذي وهو  .حروفها ويدع أوساطها فيألك الجرادق يق

ًا داره وقورتا قوراء ودار ً : تشاّنالجلد واقوّر قور  .هزال

 .: مهزولةمقوّرة وناقة

": القورين منه " ولقيت والتشنن الجلد اقورار : بَّعدرؤبَّة قال
 .الدواهي

نسومهم سليم بَّني ملك قبل : وكناتوسعة ابَّن نهار وقال
ّدة في المتناهياتا أي القورينا الدواهي من : بَّلغتقولهم من الش

 .نهايته :وأقوريه أطوريه المر

 .الجبال أصأاغار وهي والقور القارة السراب وزها
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ّورالمجاز ومن ّور : تق  .: أدبَّرالليلوته

أعجازه ترى حتى يسكر حين الليل : وخوضهنالرمة ذو قال
ّور ّور ما بَّعد الركب دهقانه طرقت : لقدالعود جران وقال تق نصف تف
َي الفجر وانصدع الليل ّور ورو ّوض بَّمعنى تق  .تق

ّلني اليفاع بَّالقوز وأشأرف ز و ق يراني أو ليلى نار أرى لع
 .وقسّي وقياٌس وأقواس قوس معه س و ق بَّصيرها

ّد ل وفلن واحدة قٍس عن : رموناالمجاز ومن أي أحد قوسه يم
 .يعارض ل

في الخيل عليه يصف حبل وهو المقوس على فلن وعرض
 .للمجرب يقال منه تجرى الذي المكان

كان ما مخرٌج المقاوس لدى البلء : إنالهذلّي العيال أبَّو قال
ًا قويٍس خير : " صأارمثل وفي ظنون ورجم غايٍب من عّز " إذا سهم
 .المهانة بَّعد

ّوس ّوس الشيخ وق  .أقوس وشأيخ وتق

رأين من ول ماله قّل من يحببن ل : أراهّنالقيس امرؤ قال
ّوسا فيه الشيب  .مستقوس وحاجب الهلل واستقوس وق

ٌي  .مستقوس ونؤ

ّلم قد : ومستقوسالرمة ذو قال ٍه جدره السيل ث بَّأعضاد شأبي
ّدم الخبيط ّدماتاالبعير أقواس وانتفجت المه  .أضلعه : مق

ّلة في وما ّوس لقد في التمر من بَّقي ما وهو قوس إل الج تق
": أقوس بَّأحوى " رماه و الزمن يحدث مما وذلك شأيٌب ولّمته لحييه
ًا شأاٌب لنه الدهر وهو صأعب بَّأمر هرٌم وهو الحوى كالشاّب أبَّد

 .القوس كالشيخ لتقادمه
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ّوض ض و ق ّوض الخيمة ق ّوض هدم غاير من : نقضهالبناء وق وتق
 .البيت

ّوضالمجاز ومن ّوضت المجلس : تق والصفوف الحلق وتق
ّوضوها  .وق

ّوض ثم فلن وبَّنى  .أساء ثم أحسن إذا ق

ًاقال ّب ًا يبن لم لمن : فت ًا لنفسه خير ّوضوا ثم بَّنوا لقوام وتب ق ق
 .وأقواط : قطُيعالغنم من قوط له ط و

قاعة ولهم قيعان بَّسراب ونزلوا وبَّقاٍع بَّقيعة كسراب هو ع و ق
: القاعةالدار سفل يسمون مكة وأهل الدار عرصأة وهي واسعة

ّلية في قعد : فلنويقولون  .القاعة في قماشأه ووضع الع

يستوقدن الدار قاعة في ضاحية الحّي نساء تركت : وهلوقال
ّوالة وتقوالة وقولٌة : منطُيقومقوٌل قؤول رجل ل و ق بَّالغبط : كثيروق
 .وأقاويلهم ومقالتهم ومقالته مقاله وسمعت القول

 .والقال القيل وكثر

 .قالٌة الناس في له وانتشرتا

 .أقل لم ما وقولتني

ّولته لكن قالته : " ماالحديث وفي  ". ق

 .: لسانالفصاح المقاول من مقوٌل وله

أقوالهم من وقيٌل ومقاولتهم حمير مقاول من مقوٌل وهو
 .وأقيالهم

ً واقتال  .شأّر أو خير من نفسه إلى : اجتّرهقول

 .: احتكمعليه واقتال
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وقال : أشأاربَّرأسه وقال بَّها : أهوىبَّيده : قالالمجاز ومن
 .ومذهبه : رأيهفلن قول وهذا : مالفسقط الحائط

ًاالنجم أبَّو قوال ًا إليه جئت إذا : غايث وترهب الغنى ترجو قاصأد
ّدم الطُير لك قال الشدائدا النساع قالت : إذآخر وقال راشأدا تق

ًا رأيت م و ق الحق للبطُن  .وأقاويم أقوام

ّدقيش لبَّي وقيل واحدة قومة وقام ّلي : كمال :فقال الغداة تص
 .قوماتا ثلث والمغرب قومتين الغداة اصألي

ًا : يقومقوام وبَّه  .بَّه خلفة من كثير

 .بَّالدار وأقاموا مكانه من وأقامه بَّفلن وقيم بَّه يقام وفلن

 .: ظعنواعنها وأقاموا

 .مقامتهم ودار ومقامتهم الحّي مقام وهذا الساقي مقام وهذا

ّوم واستقام فقام وأقامه العود وقوم  .وتق

 .قويٌم ومٌح

ّوم  .واستقامه المتاع وق

 .والقاماتا القيم طوال وهم والقوام القامة طيول وهو

 .السيوف وقوائم السيف قائم على وقبض

 .قوائمها على الدابَّة وقامت

 .والسرير الخوان قائمة وهذه

 .بَّكذا علّي قام وقد المتاع هذا عليك قام : بَّكمالمجاز ومن

ًا قاما والبعيران دينار مائة بَّعيرك وقام ًا ثمن  .واحد

ّيال يرجح ل : سواءقائم ودينار ّوم ودنانير شأيأ : يرجحوم  .وقيٌم ق

564



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

 .صأحيحة والحدقة بَّصرها : ذهبقائمة وعين

ٌد : منهقيل الشجر أو النباتا بَّعض البرد أهلك وإذا ومنه هام
 .قائم

ّظهيرة قائم وقام  .النهار ميزان وقام ال

وما فاعتدل النهار ميزان وقام فنزل لعاب للشمس : وذابقال
وعيناي ويداي ظهري بَّي وقام يطُقه لم إذا له يقوم ول له قام

 .أوجعك إذا بَّدنك من شأيء كّل وكذلك وعروقي

ّبَّته وقامت  .: انقطُعتدا

 .: دائمقائم وماء

 .وثبت : دامالمر على وقام

 .: وليهاالرعية على المير : وقامقال

ًا البسيطُة بَّصحراء : يظلالشّماخ قال الفارسّي قيام عليها قائم
ّوج  .الثتن أمر يملك العير يعني المت

 .: أدامهالشيء وأقام

ّيوم الحّي وهو المر على ودوام : ثباتاقيمة للفن وما الدائم :الق
 .الباقي

 .وساسته الملك قامة وهم بَّالملك قائم وهو

ّيم وهو  .القوم ق

ّيم ودين  .ق

 .: جمدالماء وقام

 .الله وأقامها : نفقتالسوق وقامت
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 .قائمًة : صأارتاالشطُرنج لعبة وقامت

 .البكرة وهي القامة على واستقوا

 .الليل من قويمٌة ومضت

ٍة بَّعد وأتيت  .قويم

 .: طالبهغاريمه على وقام

ّ ًا عليه دمت ما " إل  ". قائم

 .بَّالقائمة والكرمة بَّالقوائم الكرم ورفع

عظة أو : بَّخطُبةوبَّمقاماتا حسنة بَّمقامة المير يدي بَّين وقام
 .غايرهما أو

كور من : كورةقوهستان إلى : منسوبقوهّي ثوب ه و ق
 .: قوهّيله يقال منها يكن لم وإن أشأبهه ثوب وكل فارس

ّوه ّيحبَّصاحبه وق  .وتقاوها بَّينهما أمارة هو بَّصوتا : صأ

ّوه ّيحالصيد وعلى بَّالصيد الصائد وق  .مكان إلى ليحوشأه بَّه : صأ

ّوهوا : إذاقال للحبال تهوى مذاعير نواصأل الوحوش نار ق
هو ي و ق قاها لمير سمعنا لما نخشاها أن النار لول تالله الّشوابَّك

ّي ٍو قو ّيمق  .والبَّل الصأحاب : قو

َي ّواه المر على وقو ّوى الله وق ّوة شأديد وهو بَّفلن وتق الق
َوى ًة وزد والق  .الحبل قوى في قوذ

ًا شأيأ يشتروا أن وهو بَّينهم وتقاووه المتاع شأريكه وقاوى رخيص
ّلغوه حتى يتزايدوا ثم :قيل لنفسه أحدهم استخلصه فإذا ثمنه غااية يب
 .اقتواه قد
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في الفطُيمة يتقاوون وهم تلومهم العطُاء زهد على : وكيفقال
ّدلو وتقاوينا الدم كّل فشرب شأفتها على شأفاههم جمعوا إذا تقاويا ال
 .أمكنه ما واحد

فانعيه فقومي غايره سجل ل تقاويه أو دلوك : تراشأفيقال
ّدلهبَّشيء شأيأ واقتوى  .بَّه : تب

ّدلالحكم بَّن يزيد قال ً : تب ّني شأكله كشكلك بَّي خليل ً فإ خليل
ًا َي القوى على وبَّاتوا زادهم : فنيالقوم وأقوى مقتوي بَّك صأالح :وقو

ًا جاع ًا جوع ًا : بَّاتافلن وتقاوى قاوياتا وإبَّل شأديد  .قاوي

ٍة أمر تأتا لم إذا : سواءقال ونعيمها ليلة تقاوى عليك دني
 .بَّالقفر : نزلواوأقووا

 .أهلها من الدار وأقوتا

 .القواء فلن وبَّاتا : بَّالقفروالقّي بَّالقواء ونزلوا

ًء شأعره في وأقوى  .إقوا

ّيأ أ ي ق ّلفواستقاء تق  .القيء : تك

ًا الشارب يعلم : " لوالحديث وفي ما لستقاء عليه ماذا قائم
ّيأته شأرب ّيأه أنا " وق  .الدواء وق

ّيأني فما القيوء وشأربَّت  .القيء دواء وهو ق

 .الدم الطُعنة : قاءتاالمجاز ومن

ًا كان إذا الصبغ يقيء ثوب وهذا يقيئان ورداء إزار وعليه مشبع
 .الّزعفران

 .تقيئه أن فعليك الله مال وأكلت

 .ماتا إذا نفسه ولفظ نفسه وقاء
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حتى : فعاسفنهاوالروية الكلب يصف القيني الطُمحان أبَّو قال
ًا عليه وقئن روقها ابَّتّل إذا القرح من القيح سال ح ي ق ولعابَّا أنفس

ّدة وهو ّيح وأقاح الجرح وقاح دم يخالطُها ل م  .وق

 .والقياد القيود عليه ظوهرتا د ي ق

ّيده ّيد وق  .فتق

ّيد جديب ومنزل  .المق

إذا تنجو الفرس قيد أعناقها على كوم طويل المقيد عبل وفرس
 .الوابَّد قيد : فرسالمجاز ومن والتبس تدانى الليل

ّيد الحديث وفي  .زوجي أأؤخذ " بَّمعنى جملي " أأق

ّيدها  .: مخلخلهاخدل ومق

ّيد ّيد وكتاب الكتاب وق  .: مشكولمق

 .: شأكلٌةقيد الحرف هذا على وما

ّلةمقيدة وناقة  .تنبعث ل : كا

ّيدها  .الكلل وق

ّيده  .بَّالحسان وق

 .القياد أوثق الياد قيود : إنوتقول

ّيار من والقار القير اشأتريت ر ي ق  .الق

ّير ّيٌر وسفين السفينة وق  .مق

 .والعسكر القافلة معظم وهو القيروان : مرالمجاز ومن

 ". القيرواناتا بَّأكسائنا المهاري بَّنا : " ترتميالحديث وفي
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ًا وإليه وعليه وبَّه قاسه س ي ق ًا قيس  .واقتاسه وقياس

ّياس ورجل  .عليه مقيس وهو ق

 .الصحيحة والمقاييس بَّالمقياس وقاسه

 .الشيئين بَّين وقايست

ًا الله وقبح  .بَّرأيك ويقايسون يسودونك قوم

 .تنقاس ل مسئلة وهذه

ّدر: بَّالمحرافبَّالمقياس الّشّجة الطُبيب وقاس  .بَّه غاورها : ق

ّيسا ومن عيلن وقيس  .رمح قيس : بَّينهماالمجاز ومن تق

 .إصأبع وقيس

ًا تميس وجارية ًا وتخطُو ميس  .مستوية بَّخطُاها تأتي قيس

ًا يأتي بَّما يأتي وفلن  .قيس

 .: سبقهوقاسه

كان الذي تقيسون فهل أبَّوكم الجميع قاس لقد : لعمريقال
 .: سابَّقهكذا إلى وقايسه قائسا

ًا قايسنا نحن : إذاقال يستطُعنا لم كرموا وإن العلى إلى أناس
النجاد تقايست المطُايا إذا الوراك على : تمّرالطُرّماح وقال المقايس

ّنعو خريع الوجين من غاضون ذا الغريفة كأخلق النواحي مضطُرب ال
ّي نظرتا أي  .مسلكا أسهل النجاد تلك أ

 .: انهارتاوتقيصت وغايرها والرمل والبئر البناء انقاص ص ي ق

الرمل هائل من ويهدمه بَّروقيه الكناس : يغشىالرمة ذو قال
ّيها يا ومنكشب منقاٌص ٍد من ر وبَّئر بَّانقياص هّم حتى جّمم قلص بَّار
ّياصأة  .الجول ق
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ًا تبايع : ظلتقال ًا لها يسّر ل حلو ًا ول حقد ّياصأة قصف الجول ق
ً يريد  .المنهارة كالبئر بَّرخو ليس صألب ذلك مع وهو الخلق حلو رجل

 .: انكسرتاالسّن وانقاصأت

ّيض ض ي ق  .سوء قرين له الله ق

 .: عاوضتهبَّكذا وقايضته

ًا يكون أن منهما واعحد كّل يصلح : مثلنقيضان وهما من عوض
 .الخر

 .القيض من خير البيض ومّح

وبَّيضة فخرج الفرخ وقاضها فانقاضت البيضة الطُائر وقاض
 .ومنقاضة مقيضة

ًا بَّك أقايض : ماالمجاز ومن  .أحد

ًالشّماخ قال ّني مضوا : رجال ًا فلست ع ًا بَّهم مقايض من أبَّد
ًا الناس سائر ً الدهناء ملء أعطُيت : لومعاوية وعن معشر رجال
ًا  .رضيتهم ما بَّيزيد قياض

ّيظ ظ ي ق ّوح خلفته هّز حتى الرمل تق عيشه في ما البرد تر
ّيظني رتب  .الثوب هذا وق

ّيظنا وما  .لقيظنا يكفينا : ماالطُعام هذا يق

ّيفواقيل كما القيظ مطُر : أصأابَّهمفلن بَّنو وقيظ ّبَّعوا : صأ ور
 .: شأديدقائظ وقيٌظ

ّيب مقيل هذا ل ي ق ً فيه وقال ط ّيل مقيل  .القيلولة ونام وتق

نصف وهي القائلة شأراب وهو للقيل شأروب وهو القيل وشأرب
 .كالعافية مصدرها القيلولة : هيوقيل القائلة عند أتيته :يقال النهار
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والقيل والغبوق الّصبوح من والليل بَّالنهار رفها : يسقينقال
ًا تأبَّط أم وقالت ً سقيته : ماشأر ً حرمته ول غايل نصف رضعة وهي قيل
 .النهار

ّيلته واغاتبق : اصأطُبحتقول كما الرجل واقتال  .القيل : سقيتهوق

الماء يوردوا لم بَّمعطُنها وأهله بَّيٍت أطناب هتكت : إذاالنمر قال
ّيلوا ّيله ق  .: شأربَّهوتق

ّيلت  .الوقت ذلك : حلبتهاالناقة وتق

ًا تحتها : يقالمقيال ودوحٌة  .كثير

 .مقايلة وقايله تعاقداه ما بَّعد وتقايله واستقالنيه البيع وأقلته

ّيلالمجاز ومن  .: اجتمعالمنخفض في الماء : تق

 .صأدره : فيحقده مقيل في وطعنته

بَّها يستقال ل : ومرتبةالشّماخ : وقالواستقالنيها العثرة وأقلته
الردى إقالة فيها يرجى ل أي حاجز الجهل عن حلمي بَّها تلفى الردى

ّد ل لنه ًا استقلتها ما فعلتها ولو الهلك من بَّ  .أبَّد

يهب وهو وأمة : عبدوقينة قي " وله القين من " أكذب ن ي ق
 .القيان

 .القيان وضرب القيون ضرب بَّين وافرقي

ّين ّينها جاريته وز ّينت وق ّينت المرأة وتز :للماشأطُة ويقا وتق
ّينة ّينة المز .والمق

 الكاف كتاب

 1 الكاف كتاب 

 .واكتأب كآبَّة وكئب ومكتئب كئيب هو ب أ ك
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 .الوجه كئيبة وهي الرض وجه : اكتأبالمجاز ومن

ٍه كئيبة أصأبحت البريئة بَّالرض حّل : إذاالنابَّغة قال ّبها وج غاير غا
 .الدواء من البريئة أي طائل

 .كؤود عقبة د أ ك

 .المر وتكاءده

 .المنايا وكؤوس الموتا كأس سقاه س أ ك

ًا     يمشي     أفمن " فانكب وجهه وعلى لوجهه أكبب ب ب ك مكب
ّوة في وكببته ومكبوتا مكبوب وهو " وكببته وجهه     على وكبكبته اله

 .حائط أو جبل رأس من بَّه رمى إذا وكذلك

ّبون والفارس الوليدا المائة تسكت لم إذا أتاهم لمن العشار يك
 .يعثر يزال : لأكب ورجل

ّي قال أكب ول ضعيف - ن وا فل الهناتا بَّعض يصبني : إنعد
.يفارقه ل له : لزمعليه مكب وهو عمله على : أكّبالمجاز ومن عثور

ًا يديه على الهالكّي : جنوحلبيد قال ّنصال نقب يجتلي مكب ال
 .يطُلبه فلن على فلن وأكّب

على وهو الصائد صأرعه أي عليه صأرع إذا الحمار يكّب والفرس
 .ظهره

ّذقن منها العيط يكب : فهوقال ٍه أو بَّأرن لل .النشاط بَّالرن بَّشبي

ًا أكبه الغزل وكببت عليه : يلفكذا على يب والغزل وكببته كب
 .وكبيته

ّبي أبَّوك : أمسىلبَّنه دؤاد أبَّو قال ّبته غازل يك العيال مع ك
ّبٌة وعنده أظفاري : قّصيتونحوه القدحا الحالب ويعطُي غازٍل من ك
ّببومنه وكباب ّبدالرمل : تك  .: تل
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ّبب ّففالرجل وتك  .ثوبَّه في : تل

ّببوا ًا اللحم وك :الجمر على يكّب اللحم وهو الكباب من تكبيب
 .عليه يلقى

ّبة وجاءتا  .: تجّمعواوتكبكبوا : جماعةوكبكبة والبَّل الخيل من ك

ّبة " كالبائع مثل وفي ّبة الك  .الغبن في يضرب ": بَّالريح بَّاله

ّبٌة لهم وكانت ورأيت شأديدة وحملة : صأدمةالحرب في ك
ّبًة للخيلين  .عظيمة ك

ّبة في ولقيته  .الرحمة : فيالك

ّبة في : طعنتهالفرسان بَّعض وعن ّبه في رمحي فوضعت الك ّل ال
ّبه من فأخرجته  .الدبَّر من الّس

ّبة وجاءتا ّدتهالشتاء ك  .ودفعته : شأ

أحلمهن وبَّلٌه - تى المش كبة في الينجوج : يكتبيندؤاد أبَّو قال
ّول " وهو وسام ّبة وقى إن قلب ح ّبته عليه " وألقى النار ك ورماه ك
ّبته َي : بَّأرواقهتقول كما بَّك  .بَّالضم ورو

ّوك الله كبت تا ب ك ّبهعد خصمك : لزالوتوقل وأهلكه : ك
ًا ّوك مبكوت ًا وعد  .مكبوت

 .يخرجه : لجوفه في غايظه يكبت : فلنالمجاز ومن

ّوه الله كبت جوفه في غايظه كبت : منوتقول  .خوفه من عد

الرأس منتصب يصير حتى عنانه : جذبفرسه كبح ح ب ك
:حاجته عن : كبحتهالمجاز ومن كبح : ليسويقال ليقف : منعهوقيل
 .رددته

ّدهالسهم الحائط وكبح  .وجهه عن : ر
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ّبح ّكهالدابَّة حافر الحجر وك  .: صأ

ّير  .وجهه عن يكبحه لنه التطُيح وهو الكابَّح من وتطُ

بَّالنحوس ومغتدياتا أمامهم الوحوش عراقيب : ومّرالبعيث قال
الخرب يحب ل ما الرنب يحّب للصقر : مالخر أعرابَّّي وقال كوابَّح

ّده سبلته يكبح : لنهقال حكاه فيلثقه بَّذرقه سبلته يصيب أي وير
ًا : رأيتقال ثم الصأمعّي  .خطُمّي من الوخاف عليه صأّب كأنما صأقر

وكبد كبده : أصأبتوبَّكدته وأكبادها الدجاج كبود يأكل هو د ب ك
 .الماء وكبده مكبود فهو فلن

ًا وكبد  .الكباد وأصأابَّه أكبد ورجل كبده : اشأتكىكبد

 .الماء وكبيداتا السماء وكبيداء السماء كبد : بَّلغالمجاز ومن

ّبدتا  .: توسطُتالسماءالشمس وتك

ّبدتا  .: توسطُتهاالفلة وتك

 .: خثراللبن وتكبد

 .الكبد موضع ناهد الجوف : واسعأكبد وجمل وفرس

ً يصف قال ًا : أكبدجمل ّفار : يملكبداء وقوس النسعا بَّقد ز
 .الكّف عجسها

 .اليسر جنبه من الكبد يقابَّل ما : علىكبده على يده ووضع

 .مقبضها : علىالقوس كبد على السهم ووضع

 .معادنها وهي وأكبادها الرض كبد عن يبحث وهو

 .وذخائرها : بَّكنوزهاكبدها بَّأفلذ الرض إليه ورمت

 .القرطاس كبد ف فوضعه سهمه وانتزع
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 .شأيء كل وسط وكذلك : وسطُهنجد كبد وداره

ٍد في ووقع ٍة : فيكب  .مشق

 .أمرهم من كبد لفي : إنهمللخصماء وتقول

ًا يكابَّد وبَّعضهم  .بَّعض

 .وصأعوبَّته هوله ركب إذا الليل يكابَّد والمسافر

 .كبير وخطُب المر كبر ر ب ك

ّق إذا ذلك علّي وكبر تدعوهم     ما     المشركين     على     كبر " عليك شأ
ّنه في وكبر قدره في الرجل " وكبر إليه ٍر كبر وذو كبير وشأيخ س ُكب و

ّووالمكبر الكبرة وعلته  .السن : عل

وقال عجوز للّرجال يا أقاتلتي ملحة في كبرة علتها : عجوزقال
المكبر على دفينا داء - م والرسو معارفها : فأبَّدتاحرجة بَّن الحارث

:النسب في أو الرياسة في أو السّن في أكبرهم :قومه كبر وهو
 .فيه أقعدهم

 .عظمه أي وكبره أمرهم كبر يده وفي

ّلى     والذي " المال في الناس سياسة : كبريقال " منهم     كبره     تو
 .بَّاللغتين قرئ

 .وأصأغرهم ولده : لكبرأبَّيه وصأغرة أبَّيه كبرة وهذا

ًا المد وورثوا  .كابَّر عن كابَّر

 .كابَّر فأنا أكبره فكبرته كابَّرته من وهو

ًا فلن وكابَّر على وكابَّره منك أكبر أنا وقال بَّالكبر : طاولهفلن
ّقه  .عليه وغاالبه : جاحدهح

ًا عنوة منه أخذ إذا عليه لمكابَّر وإنه ماله على وكوبَّر  .وقهر
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ًا يجيء القول : إنفقال رجل على وأرتج ًا ويذهب أحيان أحيان
ًا وعولج فأبَّى كوبَّر وربَّما طلبه عزوبَّه عند فيعّز  .فقس

ًا     ومكروا " ًا     مكر ّبار ّبر ك  .وكبرياء كبٌر وفيه واستكبر " وتك

ّبر والله  .والعظمة الكبرياء : البليغالمتك

ّبرتا ًا الله وك ّبٌر بَّها وما تكبير ّبٌر ول مك  .أحد بَّها ما أي مخ

 .السن كبير أو القدر كبير أنه نفسه من : أرىفلن وتكابَّر

 .صأدورهّن في ": عظم أكبرنه     رأينه     فلّما " : أعظمتهوأكبرته

َلهالعتيق للنصل : قولهمالمجاز ومن ٌة : ع  .كبر

الذي الصاد بَّها يداوى كبرة علتهّن قد رقاٍق : وبَّيضالراعي قال
ٌة بَّيثرب علتها اللتي يثرب : سلجمالطُرّماح وقال النواظر في بَّعد كبر

 .: طّمهاالحفرة كبس س ب : كالشّماخ وقال المرون

 .كابَّس عابَّس وهو فيه : أدخلهقميصه جيب في رأسه وكبس

يغتنم ولم رأسه كبس إليه التجئ إذا خباس غاير لكباس وإنه
 .السعي

لنه بَّالنعيق يحلم الرأس ثقيل كباٌس ل المبين الرزء : هوقال
 .غانم راعي

ّوف حلٌي وهو الكبيس من قلدة ولها ًا يكبس مج  .طيب

: عظيمةكبساء وهامة أكبس ورأس : رؤاسّيأكبس ورجل
 .مستديرة

 .الكابَّوس عليه ووقع

 .بَّشماريخه التاّم العذف وهي وكبائس بَّسر من كباسٌة وعنده
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على : مقبلةكابَّسة وناصأية الناصأية كبستها : جبهتهالمجاز ومن
 .الشفة على : مقبلةكابَّسة وأرنبة الجبهة

ّبسوا عليهم وكبسوا  .عليهم : اقتحمواوك

ّنه الكبس في الله : أدخلهيقولون وسمعتهم الكبس في ولدخل
ّله قهره إذا  .وأذ

 .الكباش انتطُحت ش ب ك

 .الكتائب كباش وهم كتيبة كبش : هوالمجاز ومن

ًا : وبَّنىقال ًا سور ّثقه حصين  .بَّالكبوش وو

ّلٌب فل ل ب ك ّبل مك بَّالكبل مقيد القد وهو بَّالكلب : مأسورمك
 .وكبول كبٌل ساقيه وفي واكتبلته وكّملته السير وكبلت القيد وهو

ًجرير قال ّد في : ومكتبل ّد مراس من له بَّنازع ليس الق ً الق رجل
 .: وثقتيديه في الجامعة وكبلت يدا ول

ساعدي في كبلت ولو لقوله أكن لم قول : وذلكالنابَّغة قال
الحديد ماء من بَّساقيه موثق بَّصنعاء مغلول وجد : وماوقال الجواع
ّدين : كبلالمجاز ومن كبول ً دينك : كبلتكيقال : أّخرهال  .كبل

إلى دار تباع أن وهي المكابَّلة وكرهت : ماطلتهالغريم وكابَّلت
فتأخذها تشترى حتى شأراءها فتؤخر تريدها تا وأ دارك جنب

 .بَّالشفعة

 .: صأرهكيسه فلن واكتبل

 .: احتبسهخيره واكتبل

 .أصألك : لؤمعنك الخير واكتبل

ّطُرماح قال  .العاتم القرى من بَّها البَّطُاء : وهوال
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 .مقبول عذرك وما مكبول : خيركللنكد وتقول

ًا عليه يده عقد إذا كذا على يمينه وكبل ّن  .بَّه ض

ّي قال اليمينا المال على تكبل ولم أتاها ما بَّضعفي : فزادتهعد
 ". كبوة جواد " لكّل و ب ك

 .لوجهه وكبا

ّدوتقول ّد ينبو : الح  .يكبو والج

 .العود وهو بَّالكباء واستجمر

ّد ولها مقطُرة لها يوم : كلقال ّبوا وحميم كباءمع وكب ثيابَّهم وك
 .: بَّّخرهثوبَّك

 .بَّالعود واكتبى

 .المجامر في بَّما يكتبون وكأنهم المحابَّر في بَّما : يكتبونوتقول

ًاالواحد القمام وهي بَّالكباء ورميت : كنستهالبيت وكبوتا : كب
ًابَّوزن  .: ربَّ

الكباء تجمع بَّاليهود تبّشهوا ول عذراتكم : " نظفواالحديث وفي
 ". دورها في

 .وقفة أي كبوة له كانت فما : سألتهالمجاز ومن

ٌد : " ماالحديث وفي عنده له كانت إل السلم عليه عرضت أح
ينتدب فل للخير : يندبكاٍب " ورجل يتلعثم لم فإنه بَّكر أبَّي غاير كبوة

 .يرى ل :كاٍب وزند له

ّناد " كابَّي وفلن زنده وكبا ّناد وارى ": نقيض الز  .الز

ّيره اللون : كمداللون كابَّي وهو  .لونه وكبا غابرة علته كأنما متغ
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لكثرته يمّر ل المواقد في مجتمعه : عظيمهالرماد كابَّي وفلن
 .مضياف أي

 .يصب لم إذا السهم وكبا

ًا كتبًة يكتبه الكتاب كتب ب تا ك ًا وكتابًَّة وكتابَّ واكتتبه وكتب
ًا فلن واكتتب : انتسخهلنفسه ّتٌب مكتٌب وفلن ضمن ّتبوك الناس : يك
ّتبها كتٌب عنده أو الكتابَّة يعلمهم ّتبتويقال ينسخهم الناس يك الغلم : ك
 .علّي : أملهاالقصيدة هذه وأكتبني وأكتبته

ًا وأكتبت ًا : وجدتهفلن  .لي فكتبه شأيأ واستكتبته كاتب

ّتاب المكتب في ولده وسلم المكاتب إلى الصبيان وذهب والك
ّتابوقيل والكتاتيب  .المكان ل : الصبيان: الك

 .وتكاتبا صأديقه وكاتب

 .عليه : قضيكذا عليه : كتبالمجاز ومن

نفسه وعلى الطُاعة عباده على وكتب والرزق الجل الله وكتب
 .: قدرهالله كتاب وهذا الرحمة

ّي قال أمنعّن وهل عنكم أخرني الله كتاب عّمي بَّنت : ياالجعد
القدر عن الطُواف في ونحن المغاربَّة بَّعض وسألني فعل ما الله

 .مكسوب الرض وفي مكتوب السماء في : هوفقلت

 .حصرته إذا وكتبته الشء وأحصيت

وبَّلغة بَّحلقة شأفريها بَّين جمع إذا عليها وكتب البغلة : وكتبقال
 .عليها ينز ل بَّغلتك واكتب عليها ومكتوب مكتوبَّة

ًا تأمنن : لوقال بَّأسيار واكتبها قلوصأك على بَّه خلوتا فزاري
ّنعل وكتب  .بَّسيرين : خرزهاوالقربَّة ال

 .الخرز وهي الكتب بَّين وقارب
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: مافيقول سقاءك : أكتبلصاحبك تقول : أوكأهسقاءه وأكتب
 .يستوكئ ما أي لي يستكتب

ّتَب فلن على وكتب  .أسر إذا هو واكتتب عليه وك

 .حصر إذا بَّطُنه واكتتب

 .: جمعهاالكتيبة وكتب

ّتب ّتب كتائب : جعلهالجيش وك  .الجيش وتك

ّتب  .ثيابَّه عليه وجمع تحّزم الرجل وتك

 .عبده وكاتب

ّدى  .كتابَّته وأ

 .يحصى : مايكّت ما بَّجيش جاء تا تا ك

لها وقدر فتيت عنده : لناوتقول الغليان صأوتا وهو كتيت ولقدره
 .كتيت

 .أغارب ضحكه في وكتكت

ما وهو : أكتافهمأكتادهم على وحملوه كتده على حمله د تا ك
ً الكباد على : نحملهوتقول الكتفين موضع إلى العنق مغرز بَّين فضل
 .الكتاد عن

ّلوهم ّلواويقال وانهزموا عنهم أدبَّروا إذا وأكتادهم أكتافهم وو : و
ًا ّلوا أي أكتاد ًا وُجعلوا منهزمين تو ّليهم في : مبالغةأكتاد الكتاد تو

ًا ثبتوا :وتقول ّلوا ثم أوتاد ًا و  .أكتاد

ّبة شأبه بَّناء وهو كنٌز سنامها كأّن ناقة ر تا ك ّبه الق بَّها يش
 .والكسر بَّالفتح الكتر لعظيمة : إنهافيقال ويستعار الّسنام
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الذي الحول من عليها بَّجسرة عنك الهّم وسّل : فدعهاأوس قال
 .أكتعون أجمعون القوم جاء ع تا ك كتر مضى قد

 .كتيع بَّالدار وما

ّدوابَّشر قال كتيع ظعنوا إذ بَّالدار فما سراعا فاحتملوا البين : أج
ّتفهم فكتفه أخذه ف تا ك ًا بَّه ومّروا وك ّتفين وبَّهم مكتوف وخذ مك

 .فاكتفه الكتاف

ّدهم ًا وشأ  .كتاف

ّي القيصر ابَّن وقال الكتف : عظيمأكتف ورجٌل نعت في السد
ّنها :فرس ّبت فكتفت مشت إ :الكتف فنسفت وعدتا فوجفت وخ
: كتفالمجاز ومن يدني : أنوالنسف منكبيه فيه يحّرك رويد مشٌي

ّدهماالحنوين  .بَّالكتاف : شأ

ّببهوالناء الباب وكتف وهي بَّالكتيفة مكتوف وإناء وبَّاب : ض
 .والكتيف وبَّالكتائف الضبة

 .: حقدوكتائف كتيفة قلبه : فيالمجاز مجاز ومن

 .الّزبَّيل وهو بَّّر بَّمكتل تمر : مكتليقال ل تا ك

 .تمر من كتلًة وأطعمه

ّتل  .كتلة كتلة : جعلهالقط وك

ًا الّسر كتمته تا م تا ك ًا كتم ّتمه وكتمان وسّر كتمه في : بَّالعوك
ّتم وحديث ّتام وهو أمري واستكتمته مك ّتامة ك وكاتمته للسرار وك
ظهرة وهو وسّره أمره يكتم ل أي يكتتم ل وفلن : ساترتهالعداوة
 .بَّكتمة وليس

 .ركبت إذا ترغاوا : لكتوٌم : ناقةالمجاز ومن

ّطُنت : قدالشماخ وقال تنبس ما الهواجر : كتومقال بَّهلواعة تب
 .لقح وهي بَّذنبها تشول : لومكتام وكتوم البغام كتوم أسفار عبر
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 .ترّن : لكتوم وقوس

.: جمعهوغايره الطُعام كثب ب ث ك فيه رعد : لمكتتم وسحاب

 .وكثبان وكثب رمٍل من كثيٍب على وبَّاتوا

 .كثبان على قضبان قدودهّن وكأن

ّلبن من كثبة وسقاه ًا ال  .الحلبة قدر وهي وكثب

" بَّالكثبة فيخدعها مغيبة امرأة إلى أحدكم : " يعمدالحديث وفي
 .فرسه كاثبة على رمحه وعرض

ّطُّي عرض : إذاالنابَّغة وقال الّصيد وأكثبك الكواثب فوق الخ
 .فقاره من : أمكنك: أفقركيقال كما كاثبته من : أمكنكفارمه

 .القوم فراق وأكثب : دناالمر : أكثبالمجاز ومن

 .كثب مني وهو قرب : منكثب من وطلبه كثب من ورماه

: أنوأصأله الكثب يخطُب " وفلن الكثبة " خاطب مثل وفي
ّلة يأتي الرجل  .القرى يريد وإنما الخطُبة بَّع

ّطُاب بَّالعينين : بَّّرحالراجز قال وقد خاطب إني يقول الكثب خ
ًا يخطُب وإنما كذب فلن على : دخلتالعرب بَّعض وعن حلب من عس
 .المجتمعة : الكثبةقال الّصوبَّة : وماله فقيل صأوبَّة الدنانير وإذا

ّثت ث ث : كالرمة ذو وقال يعّض : عّضمثل تكث لحيته ك
ّثة ولحيته ّينة وهي ك كثاثه لحيته في كانت : منوتقول والكثاثة الكثث بَّ
 .غاثاثه عقله في كانت

 .الكثرة : بَّليغوكوثر كثير خير ر ث ك

ابَّن أبَّوك وكان كوثر مروان ابَّن يا كثير : وأنتالكميت قال
 .الغبار وتكوثر كوثرا العقائل
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نقع ثار وقد لعدوهم جارهم يبيحوا أن : أبَّوانشيبة بَّن حّسان قال
 .منهم أكثر : كانوافكثروهم وكاثروهم تكوثرا حتى الموتا

للكاثر العزة وإنما حًصى منهم بَّالكثر : ولستالعشى قال
ّلة : علىوالكثر القّل على لله والحمد أي المال كثر وله والكثرة الق

ّثره ماله الله وأكثر أكثره ٍرنمكثر وهو وك وتكاثرتا ماله وكثر : مث
ّثر أمواله ّثر غايره بَّشيء وتك العلم من : تقلليقال العلم من وتك
ّثر لتحفظ  .لتفهم منه وتك

 .القليل يستكثر وهو

 .المال من واستكثر

 .اللتفاف مع : كثرالشيء كثف ف ث : كمكثور ورجل

ّقته بَّعد الشيء واستكثف عددهم وتكاثف  .واستكثفته ر

 .الجيش من كثٍف في وجاء

 .كثيف وماء وشأجر وسحاب وعسكر

ّثرى بَّاطن في الماء كثيف : وتحتأمية قال فيه تنحط ملئكة ال
وفيه ومؤخرها ذنبها وهو السفينة كوثل في اقعد ل ث ك وتسمع

 .ومتاعهم الملحون يكون

ًا كوثلها في : حملتقال  .: ملنأكثم وطٌب م ث ك عويف

ًا وطبها ويصبح يمسي : مذّممةقال أكثم وهو معتّرها على حرام
 .مّر وقد قنمت وقد

 .: بَّطُينأكثم ورجل

 .كسرها ثّم فيه في : وضعهاالقثذاءة وكثم

ٍم من ورماه  .كث
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ّنيت بَّالله : أقسمتالذئب يخاطب قال أو نأيت لئن القسم وث
 .كح ورستاقّي قح أعرابَّّي ح ح ك كثم من رميت

عينه وكحل عينه وكحلت وكحيل الكحل : بَّينةكحلء عين ل ح ك
 ". كالكحل التكحل " وليس وتكّحل واكتحل العين مكّحل وهو وكّحلها

بَّالمكحل وكحله صأحل صأوتها وفي كحل عينها : فيوتقول
 .المكاحل في والكحال المكحلة في والكحل بَّالميل :وبَّالمكحال

من اللهو وبَّالحديث بَّاختيالها المشي في : قتلتناالنجم أبَّو قال
.بَّمكاحله مكاحله من : يمتاحوتقول أكحالها في النجل وبَّالعيون بَّطُالها

ّبه القطُران وهو المعقد كالكحيل أسود : هوالمجاز ومن شأ
 .سواده في بَّالكحل

 .سواد : لفلنيقال كما كثير : مالكحل ولفلن

ً الرض في ورأيت ًاحل الرض واكتحلت خضرة من : شأيئ
 .وتكّحلت بَّالخضرة

 .رأيتك ما أي بَّك عيني اكتحلت وما

ً : إنقال ّنقّي اكتحال المزّجج الحاجب في ونظرا الفلج بَّال
 .أثره فيه ظهر إذا بَّالهّم وجهك واكتحل

ّلقاح بَّعد اكتحلت : إذاالراعي قال أغابارها حمت بَّنسء نحورها ال
 .أثره فيه : ظهرحال بَّسوء فلن واكتحل وازمهّرتا

 .كاحل وجذب

ّنكث بَّن بَّشير قال كّل من كفاه لزبَّه وعّضت الجدب كحل : إنال
كاحلة وسنة السنة كحلتهم وقد وتلطُبه يطُلبها الذرى كوم يجلبه طعام

 .وكحٌل وكحلء

السنين إحدى كحلت إذا كأقوام : لسناالدارمّي مسكين قال
 .التمر يؤكل كما جارهم يؤكل أي تمر فجارهم
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هما ما هما - ن لقبرا بَّالقنان قبرين : إنالفقعسّي المّرار وقال
ً السنة هذه وصأّرحت الكحلء لدى ًة سنًة صأّرحت أي كحل  .منكر

كحل وخانتهم المحل بَّهم أناخ : قدوتقول ومحٌل كحٌل وأصأابَّهم
ًا ًا معرفة مؤنث  .ومنعه صأرفه في مخير

بَّني في كانتا بَّقرتان " وهما بَّكحل عرار " بَّاءتا مثل وفي
 .الخرى بَّها فعقرتا إحداهما عقرتا إسرائيل

ّدالمجاز ومن  .بَّالفكر وقلبه بَّالكلم لسانه : ك

ّدتا  .الكديد وهي بَّالحوافر الرض الدواّب وك

ًا حككته إذا بَّالظفار وجلدي رأسي وكددتا قول ومنه بَّإلحاح حك
ٍة عن أرددكم فلم غانيت :كثير ّي لم أي بَّالصأابَّع أكددكم فلم وجعت بَّغ
 .السؤال في عليكم ألح

 .بَّجهد إل ماؤها ينال : لكدود وبَّئر

 .عسر بَّعد إل وخيره درها ينال : لكدود ورجل كدود وناقة

ّدونييقول هبيرة ابَّن وكان ّد فإني : ك فإني سلوني أي مك
 .السؤال على أعطُي

كدٌر وماء الثلث اللغاتا فيه العرابَّّي ابَّن عن الماء كدر ر د ك
ّينوأكدر  .والكدورة والكدرة الكدر : بَّ

 .حينئذ كدرة فيها لن بَّالسماء عهد : حديثةكدراء سجراء ونطُفة

ّية وقطُاة كدر وطير أكدر وطائر ًا من كدر ّي قطُ  .كدر

 .فحل إلى نسبت الوحش : حميرأكدر بَّناتا وكأنهن

 .والطُائر النجم وانكدر

ّدر عيشه : كدرالمجاز ومن  .وتك
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 ". كدر ما ودع صأفا ما " وخذ

 .علّي الفؤاد كدر وهو فلٌن علّي وكدر

 .لونها لكدرة : المجيعالكديراء : وأطعمناقال

ّدره أمري وصأفا  .فلن فك

 .: أسرعسيره في وانكدر

ّو عليهم وانكدر ً عليهم : انصبواالعد  .أرسال

 .إليه النظر أدامت إذا العين وتكادرتا

 .وأكداس الطُعام من كدس له س د ك

إذا دمشق ول قسم من آليت بَّما بَّصرى تدر : لمالمتلمس وقال
ّدس الطُعام وكدس جمع اسم وهو الكداس أراد الكداديس ديس  .فتك

ّدس كدٌس والثياب الدراهم من : عندهالمجاز ومن وأكداس مك
ّدسة  .مك

 .التراب من بَّأكداس ومررتا

ّدست الخيل وتكردست ًا بَّعضها وركب : اجتمعتوتك في بَّعض
 .سيرها

ّدس : وخيلالخنساء قالت بَّالسيف نازلت - ل الوعو مشي تك
ًاكراديس الخيل وجاءتا أبَّطُالها الجمع وهو كردوس بَّعد : كردوس
 .العظيم

 .الخيل القائد وكردس

والركبتني المنكبين رءوس وهي الكراديس ضخم ورجل
 .اللحم من العظام والقطُع والوركين
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شأذا : تقيكمجده الله أدام الشريف المير إلّي كتب : وفيماقال
ّنا الردى ّدس نفوس م ّطُيرالكوادس وحبسته الولّي مغضبة دون تك : ال

 .بَّشرمها تصرع أي عندهم تكدس لنها ونحوه والسعال العطُاس من

ًا لعدتني السليم كنت أنني : فلوذؤيب أبَّو قال ولم سريع
ّني تحسبك ّدم وحماٌر الفم بَّأدنى : عّضهكدمه م د ك الكوادس ع :مك
 .معّضض

: إنهاالحشيش من تستمكن لم إذا للدواّب : قولهمالمجاز ومن
 .الحشيش لتكدم

ّيةكدامة المرعى من وبَّقيت " مكدم غاير : " كدمتويقال : بَّق
 .مطُلب غاير طلبت أي

:ومنه وثقله اللحم غالظ وهي وعبالة كدنة لذو إنه ن د ك
 .التركّي البرذون وهو الكودن

ًا : خليلّيقال عيون فيها قصعة إلى الكوادن صأدور من عوج
ّياون  .وثقل : أبَّطُأكودنًة مشيته في : وكودنيذّمهم قال الض

فمنعته الرض صألبَّة وهي الكدية : بَّلغالحافر أكدى ي د ك
 .الحافر أجبلي :كقولهم

 .بَّحاجته يظفر ولم : أخفقالرجل : أكدىالمجاز ومن

ٍد وفلن  .ماله ينمى : لمك

 .ونكر : أجحدفأكدى إليه وطلبت

ًا وإن  .العطُاء بَّعد أمسك إذا وكداه كديته الناس بَّلغ قد فلن

 .ومسٌك

َي وقد له ريح ل َيوتقول كذ َي ما بَّعد : كد  .قد
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ّذاب كذوب هو ب ذ ك ًا أخاه وكذب وكيذبَّان وكذبَّة وك كذبَّ
ًا ّذابَّ  ". رأى لمكذوب وليس " وك

ًا مكاذبَّة وكاذبَّه  ". يكذب ل " والصدوق وكذابَّ

ّذب ّلفوتك ّذبَّه الكذب : تك ّذب وك ًا : جعلهبَّه وك وصأفه بَّأن كاذبَّ
 .بَّالكذب

 .العرب تكذيب من وهو

 .وأكاذيب بَّأكذوبَّة وجاء

ًا : وجدتهفأكذبَّته وواعدني  .كاذبَّ

ّذب ثم فلن : " حملالمجاز ومن ومعناه ونكل جبن " إذا ك
 .صأادقة غاير كاذبَّة حملته جعل أو بَّه الظّن كذذب

ّذب الناقة لبن وكذب ّذبَّت الناقة وكذبَّت : ذهبوك وناقة وك
ّنا كذبَّت : إذاومكذذٌب كاذب خوٌص القوم رواح لحين قّربَّت الظهيرة ع
ّذب ثم الوحشّي وجرى عيونها  .وقف أي ك

ّذب وما  .أبَّطُأ : ماكذا فعل أ ك

ّد لم إذا السير وكذب ّد إذا السير : صأدقيقال كما يج وكذب ج
 .عليه يقدروا لم إذا السرى القوم

ل ما : أرتكعينك وكذبَّتك الهجيرا الثماتا كذب : إذاالعشى قال
 .له حقيقة

من الظلم غالس بَّواسط رأيت أم عينك : كذبَّتكالخطُل قال
ً الّربَّاب ّدهم وليس خيال  .: كذبَّقمكذوبَّة لج

ّذابَّة ولبس  .موشأّي كأنه الّصبغ بَّألوان منقوش ثوب وهي الك

ّدثها إذا نفسه وكذبَّته نفسه وكذب ّدثته أو ح البعيدة بَّالماني ح
 .: الكذوبللنفس قيل ومنه ومقدرته وسعه يبلغها ل التي والمور
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ٍة على نحوي : فأقبلقال :وقال الكذوب صأدقته دنا فلما قدر
ّدقته ما إذا حتى ًا له جعل كذبَّه صأ ومنه وانتشاره رأيه لتفّرق نفوس
" " كذبَّتك عليكم كذبَّن أسفار " ثلثة عليك وكذب المر : كذبَّكقالوا

أمره الخبار في الفائق كتاب في شأرح وقد ": للمنقرس الظهائر
ٌد ب ر ك وأعطَُي ّثق :وكريب ومكروب مكرٌب وعقد قي  .مو

 .المر وكربَّه

 .بَّنفسه وأخذ غاّمه

 .وكريب مكروب ورجل

 .وكرٌب وكروب وكربٌَّة كرب واعتراه كارٌب وغاّم

ّد ّي بَّالّرشأاء الموصأول الحبيل وهو الكرب عقد وشأ على الملو
 .العراقي

ّدالمر وأكرب  .يقع وكاد قربَّه : اشأت

 .تغرب أن الشمس وكربَّت

ّيونومنه تقّرب أي متكّرٌب ل حتى وتكّرب : قاربَّهوكاربَّه : الكروبَّ
 .الملئكة من والكروبَّية

ّيةأمية قال فوق وهو كربَّان وإناء وسجد ركوع منهم : كوربَّ
 .القربَّان

 .الكرانيف وهي سعفها : أصأولالنخل كرب وقطُع

:الرض وكربَّت النخل كرب في الله حكم كان : متىجرير قال
ًا قلبتها  .كرابَّ

 .الكراب بَّقر من وهو

 .: أحدكّراٌب بَّها وما
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 .: موثقهاالمفاصأل مكرب : هوالمجاز ومن

ّد إذا سيره في وأكرب عّجل أي بَّإكراب رجليك : خذويقال شأ
 .الذهاب

 .وكظظته أكربَّته حتى السقاء وملتا

كريٌت حول له قديم عهده بَّالخبز الّرمكاء أبَّو وقالوا تا ر ك
ٌع ول لباخٍل فيها فضل ل أل فقلت مطُّرد ر ك الغد لنا يلوح حتى مطُم

ول له تتحرك : لتنوص ول لذلك تكترث ل وأراك حّركه :المر كرثه ث
 .أقلقته :الكوارث وكرثته بَّه تعبأ

ًا عليه كّر ثم عنه انهزم ر ر ك ًا وفرسه رمحه عليه وكّر كرور كر
 .فّرار وكّرار مفّر مكّر وهو فّر ما بَّعد وكّر

ًا الحديث عليه وكررتا ًا عليه وكّررتا كر سمعه على وكّرر تكرار
 .عليه وتكّرر كذا

 .مرتين اليوم في : تحلبمكّرة وناقة

 .وكرير هرير ولهم

الرجال دعوى كان إذا النزال يوم فداؤك : نفسيالعشى قال
 .كالحشرجة الصدر في صأوتا وهو الكريرا

: فيوالقّرتين الكرتين في وآتيه وكراتٍا كرة بَّعد كرة ذلك وفعل
 .البردين

 .كركرته على وبَّرك

 .: تصّرفهاالجنوب كرها تكر السحابَّة وبَّاتت

 .كراكر والخيل الرجال من وعنده

 .وكركر الضاحك وقرقر
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 .الجوالق وهو الكرز في متاعه جعل

ّلق  .الكّراز على كرزه وع

ّنسر وكّرز ٍز في : جعلوغايرهما والبازي ال سقط حتى وربَّط كر
 .ريشه

ً يصف رؤبَّة قال ّنسرا رأيت كما : رأيتهبَّالشيخوخة رجل كّرز ال
ًا رأتني : لماوقال زعرا قادماتا يلقي المربَّوط كالكرز بَّالهماد راضي
 .يبرح ل : أقامالمكان في أهمد الوتاد بَّين

 .: المكّرزوالكّرز

ٍم : كّرزللبازي ويقال  .عامين وكّرز عا

ًا لقنين البزاة : كرارزةقال ّي من جمع الورودا يبتدر الكدر
 .: مختبيءللوحش كارٌز والقانص

جنب إلى ذعاف دونه حال قد الماء رأين : فلماالشّماخ قال
 .مبّرز : حاذقصأناعته في كّرٌز : فلنالمجاز ومن كارز الشريعة

ٍز إلى الله أحوجك ول  .لئيم غانّي : إلىكّر

ٍزرؤبَّة قال الكنز بَّذاك الكّي يحذر ل الكرز بَّطُين يمشي : وكر
 .دحروجته وهو الجعل كرز وكأنه

ّدة الكتاب وهذا ورقاتا عشر الكراسة هذه في كراريس ع
كيسه في مجده : التاجروتقول سيبويه كتاب من كّراسًة وقرأتا
 .كراريسه في مجده والعالم

 .: أصأاريمفلن بَّني من أكاريس ورأيت

ٍء من : أكاريسهرمة ابَّن قال ّنبت طّي فرتاجها ماء أو بَّرومان ط
أي دمنتها من تكّرس ما وهو الدار أكراس من كرٍس على ووقفت

ّبد  .تل
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 .معلق : كنيفكرياس : لدارهقولك ومنه الدار وأكرست

ّيب : هوالمجاز ومن ًنى كرسس في وهو الصأل أي الكرس ط .غا

منسوب : الكرسّيوقيل الكرس القديم الملك معدن : فيقال
ّيكقولهم الملك كرس إلى ّيه     وسع : "تعالى قوله وفسر : دهر كرس

:للعلماء ويقال والعالم الملك مكان لنه والعلم ": بَّالملك الّسمواتا
كراسّي وعصبة الوجوه بَّيض بَّها : تحّفوأنشد قطُرب عن الكراسّي
الناسّي وخير الناسّي الحيوان هذا : خيروتقول تنوب حين بَّالحداث
كالمعدة والظلف الخّف لذي وهي كرشأه من الجّرة : انتزعالكراسّي
 .للنسان

ُي واستكرش لنا واعمل الكل في وأخذ بَّطُنه : عظمالجد
 .وتطُبخ بَّخلل وتّخ وشأحم بَّلحم تحشى كرٍش قطُعة وهي مكّرشأًة

ّلمتهالمجاز ومن  .وجهه وكّرش وجهه فتكّرش : ك

ًا وكرش جلده وتكّرش ّبضكرشأ  .: تق

سّري موضع هم " أي وعيبتي كرشأى : " النصارالحديث وفي
 .المعتلف علف موضع الكرش أن كما وأمانتي

صأغار : صأبيانمنثورة كرٌش وله ": عياله كرشأه يجّر " وجاء
ّوج ًة وتز  .ولدها : أكثرتاكرشأها له فنثرتا ارمأ

 .: جماعاتاوأكراش الناس من كرش وعليه

ّنهاب : وأفأنااللهبّي قال وكروشأا كراركرا وأقمنا حي كل من ال
 .: معظمهمالقوم كرش فلن وبَّنو

 .لتيته كرٍش في وأدنى فاكرٍش ذلك إلى وجدتا ولو

ّنعمان الحّجاج وقال فاكرٍش دمك إلى وجدتا : لوزرعة بَّن لل
 .منه البطُحاء لشربَّت

 .والخاصأرتين البطُن : ضخمةكرشأاء وأتان
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 .النواحي : متنفخةكرشأاء : دلوالمجاز مجاز ومن

ًا العبد " أعطَُي ع ر ك ًا فطُلب كراع الكعب دون ما " وهي ذراع
ّبَّة من  .النسان من الركبة دون وما الدا

 .والكارع الكرع الجّزار وأخذ

ذراعي معي إن ُكراعي قطُعت إذا تراعي لن نفس : ياقال
ّلتوقال :أكرع وفرٌس أربَّع لها وكان ثلث أكرٍع على تكوس : فظ
ٌع وبَّها القوائم دقيق  .كرعاء ودابَّة كر

:وكرع الماء في وكرع أكارعه يغسل لنه : توّضأالرجل وتكّرع
يكاد ل لنه الدابَّة في والصأل ليشرب فيه بَّالخوض أكارعه فيه أدخل

إذا الماء في : كرعللنسان قيل ثم فيه أكارعه بَّإدخال إل يشرب
 .يخض لم أو خاض بَّفيه شأرب

 .مكارعها وهذه الدواب مكرع وهذا

فعٌل فيه يكرع لنه السماء ماء وهو كثيٌر كرع الوادي وفي
 .مفعول بَّمعنى

ّد ل والرام العين : بَّهاالرمة ذو قال ٌع ول عندها ع إل كر
 .: مغليمكرعة : امرأةالمجاز ومن والّربَّل المغارتا

 .وكرعت

ًا الفحل إلى ّد : كأنهاكرع ًا الكارع فعل عنقها إليه تم  .طموح

 .بَّعروقها شأربَّت إذا وكوارع كارعاتا ونخٌل

 .داخل فيها : خائضالنابَّغة وقال

 .: الخيلالله سبيل في الكراع وأحبس

ًا الكراع تلك في ورأيت ّق ما وهي سواد ّد الحّرة من استد وامت
 .السهل في
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 .كراع فهو الحّرة من أنف سال : إذاالصأمعّي وقا

: كانواالنخعّي وعن طرفه : فيالطُريق كراع في وامش
ّطُلب يكرهون  .وأقاصأيها أطرافها : فيالرض أكارع في ال

 .: بَّرجليهبَّكراعيه الجندب ونزا

عوده في وأوفى - ه بَّكراعي الحصى الجندب : ونفىوقال
 .يكرف وكرف وكروف كّراف حمار ف ر ك الحربَّاء

ًا شأقشقًة يكرفن قرارة بَّكّل أوابَّيها : فترىالراعي قال ونابَّ
 .منه ذلك فيشممن فحلهن يحببن الفحل تأبَّى التي النوق أعصل

ّيد مشية وهي كرفسًة مشيته في يكرفس ورأيته  .المق

 .كرامٌة علينا وله كرامًة فلن علينا كرم م ر ك

 .وكّرمه الله وأكرمه

 .المعاصأي عن وأكرمها بَّالتقوى نفسه وأكرم

 .الشوائن عن يتكّرم وهو

ّية أبَّو قال الطيبون وهم المحارم اجتناب المكارم أجّل : وإنح
 .الكارم

ًا وأكرمك أي وكرامًة : نعموتقول  .إكرام

ًا ذلك وأفعل  .لك وكرمى لك وكرمًة لك وكرم

ّيي : رافعلمدنّي وقلت  .وكرمتين : نعمفقال : محمليكر

 .منك أكرم : يكونيكرمك رجل منهم وما

ّد : ماقال ًا م ًتى بَّاع ًا ف والجود بَّالحلم ستكرمه إل لمكرمة يوم
 .فكرمته : كارمتهيقال
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ًا وكارمت  .ليكافئني إليه : أهديتفلن

كريمة " وهو بَّها يكارم أن حّرم حرّمها الذي : " إنالحديث وفي
 .قومه

 .كراٌم " ورجل فأكرموه قوم كريمة أتاكم : " إذاالحديث وفي

 .أكرمت : لقدكراٌم ولد له أتى لمن ويقال

 .كرٌم : قومالمجاز ومن

عجاف كرم عن العين فتنبو الجواري كسَي إن يعرين : وأنقال
هي : إنمايقال كما فيها ذلك كثر إذا ونخلة كرمة هي إنما الكورة وهذه
 .وعسلة سمنة

ًا السحاب وكّرم  .بَّمطُره : جادتكريم

 .نباتها زكا الرض وكرمت نباتها جاد إذا للنباتا مكرمٌة وأرض

 .العصف يكثر حتى الحب يكرم ول

 .العقائل نكح إذا المناكح فلن واستكرم

 ". فارتبط " استكرمت مثل وفي

ّية أي الكران الكرينة نقرتا  .العود المغن

الذي المنبسط الّسعفة : أصألوالكرنافة الكرانيف في وكتب
 .فيه يكتب

 .كريه أمر ه ر ك

 .مكروه فهو وكرهته كراهة كره وقد كريه ووجه

ٍه على وفعله : تسّخطُهالشيء وتكّره ًا وتكاره تكر ومتكّره
ًا  .ومتكاره
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ّطُرّماح وقال مّس عن وبَّالكّف رؤيتي العشيرة أعداء : تكارهال
ّية وهو كعوع الخشاش  .الح

ّبب ابَّخل إليه وكّره  .الجود إليه وح

 .القفية واستكره

 .استكراه على إل وتصغيره الّسفرجل تكسير يجوز ول

 .نفسها : غاصبتفلنة واستكرهت

 .ومكارهه الدهر كرائه دونه ولقيت

ٍة على وجئته ٍه وعلى وكراهية كراه  .كر

ٍه ٍه على ذلك في وأدخلني ومكر ٍه إكرا  .وكر

 .: الحربالكريهة : شأهدتاالمجاز ومن

 .الماضي : بَّالسيفالكريهة بَّذي وضربَّته

 .منه تكره التي : بَّادرتهوكريهته

ّطُرماح قال ًا بَّها : أنختال والنوم عجل على كريهة ذا مستبطُن
ًا جعلته أي بَّطُني يلي : جعلتهاستبطُنته رائن غاير بَّي كما لي ضجيع

 .كمعى : وهوقال

ّبَّته أو داره أكراني ّي وهو ويكاريها الدواّب يكري وهو دا من كر
ٍر الكرياء ّيويقال المكارين من ومكا  .الدواب ومكاري البَّل : كر

ًا منه واكتريت  .واستكريت دابَّة أو دار

ّنهر وكريت  .: حفرتهال

 .النهار وكري البَّار بَّطُّي المير وأمر
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وكرو غالم كراتا وكأنها يكرو والغلم بَّها : لعبتبَّالكرة وكروتا
 .غالم

 .: ينقصيكري والظّل

ًا أخفافها : فتواهقتأحمر ابَّن قال ولم يفضل لم والظّل طبق
 .صأاحبه وأكراه الّزاد وأكرى يكر

ٍد : كذيلبيد قال ِر ما متى زا وهو بَّزاد ثقٌة وراءه فليس منه يك
 .المرين يحتمل

 .: أّخرهالمر وأكرى

بَّي فطُال الّشعرى أو سهيل إلى العشاء : وأكريتالحطُيئة قال
ّنساء أراد " من الحديث وفي الناء وليباكر العشاء فليكر نساء ول ال

 .: ناموتكّرى الرجل " وكّرى الغداء

ّلتجندل قال ّنّي يحطُها لم تكّرى فراشأها على : ظ المهّرى ول ال
 .عينيه في الكرى وتمضمض تحّرى سوأة لكّل فهي

ّنك كرى : " أطرقللكروان ويقال لبد سمعها " فإذا ترى لن إ
: ياللغافلل وتقول غاافل أي الكرى طويل : فلنالمجاز ومن بَّالرض

 .الكرى لطُويل إنك كرى

ٌد كزازة يده كّزتا ز ز ك ٌة وي  .يابَّسة : منقبضةكّز

 .عوجاء : صألبةكّزة وخشبة

 .: يابَّسكٌز وذهب

 .: شأديدةكّزة وقوس

 .كّزاتا وقسّي

 .الّسهم تستغرق لم فيها نزع : إذاالجاحظ قال
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هي أي اليربَّوع عجسها تحت يدرج قلوع ول السهم كّزة : لقال
 .فارج

يرعد : داءوقيل ورعدة تقبض وهو البرد من الكزاز وأخذه
ّي كتاب وفي يموتا حتى صأاحبه عامّي والتخفيف بَّالتشديد هو الزهر

 .العرابَّّي ابَّن عن

 .والداء البرد كّزه وقد مكزوز فهو الرجل وكّز

 .بَّعضها : ملتهدملجها المرأة : كّزتاالمجاز ومن

ّوجت الدملجا تكز بَّيضاء رب : ياقال ًا تز ً شأيخ كوسجا طويل
 .: تقاربَّتخطُاه وكّزتا

 .المؤاتاة قليل : شأحيحاليدين وكّز كّز ورجل

ًا : يمارسقال ًة جنبيه بَّين نفس له قالت بَّالمعروف هّم إذا كّز
ً  .واكتزتا نفسه كّزتا وقد مهل

 .يهتّز ولكن يكتّز ل : فلنوتقول

 .أكزم أنف

 .: قصٌركزٌم أصأابَّعه وفي كزماء ويد

 .بَّالمعروف يبسطُها لم إذا كزم يده : فيالمجاز ومن

ّوذ وسلم عليه الله صألى الله رسول وكان واليمة العيمة من يتع
 .والقزم والكرم

على أي أكسائهم وعلى المنهزمين أكساء في مّروا أ س ك
 .أكساءهم وركبوا وأدبَّارهم آثارهم

البَّل كأنها خيٍل أكساء على الّصموتا فارس أرى : حتىقال
أكساء في لك أدعو وأنا رمضان أكساء في : قدمناالمجاز ومن
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وهو مكاسب وله وكّساب للمال كسوب رجل ب س ك الصلواتا
ّيب ّيب أي المكسبة ط  .وتكّسبته واكتسبته المال وكسبت الكسب ط

ً وكسبته بَّالّشعر يتكّسب وهو  .: أكسبتهيقال ول فكسبه مال

ًا : كسبتالمجاز ومن ًا واكتسبت خير وعليها     كسبت     ما     لها " شأر
ًا أهله " وكسب اكتسبت     ما  .خير

 .بَّالمكسحة البيت كسح ح س ك

 .الكساحة قليل الساحة نقّي : فلنوتقول بَّالكساحة ورمى

 .كسح وبَّه : أعرجأكسح ورجل

ّده كريم مغلوٍب : بَّينالعشى قال غاير من الرجل وخذول ج
 ". والعوران الكسحان مال : " الصدقةالحديث وفي كسح

 .: قشرتهاالرض الريح : كسحتالمجاز ومن

 .: فاستأصألناهمفكسحناهم فلن بَّني وأتينا

 .الدهر وكسحهم

 .شأاء ما مالي من فلن وكسح أموالهم فاكتسحوا بَّهم وأوقعوا

ٌع د س ك الله وأكسدها سوقهم وكسدتا وكسيد كاسد متا
ّنفاق بَّعد سوقهم كسدتا إذا أنفقوا ما بَّعد القوم وأكسد  .ال

منه واكتسرتا وتكّسر وانكسر وكّسره الشيء كسر ر س ك
ًا ٌة وهذه طرف  .وكسٌر منه كسر

 .والكوز الزجاج كسار وهذا

ًة وأعطُني العود كسار النار على وألقى صألب وعود منه كسار
 .بَّكسره جودته عرفت إذا المكسر

 .كسير وجناٌح
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 .كسير وشأاة وناقة

ّقتهالخباء كسر وافع وهم المكسر صألب : اللهالمجاز ومن : شأ
 .المكاسر صألب

ًا جناحيه الطُائر وكسر  .للوقوع : ضمهماكسر

ٍز  .كاسر وعقاب كاسر وبَّا

ًا كسر وقد إذا الفعل أن يدّل وهذا الجناحين تذكر لم إذا كسور
ّدى غاير الفعل مجرى جرى نفسه الحدث وقصد مفعوله ُنسَي  .المتع

ّدة على الكتاب وكسر  .وفصول أبَّواب ع

 .سورته من وكسرتا فانكسر خصمي وكسرتا

ّيا وكسر  .بَّالمزاج الخمر حم

ًا ورأيته ًامتكسر  .: فاتر

ّنث وفيه  .وتكسر تخ

 .وهبوط صأعود : ذاتاكسور ذاتا وأرض

 .بَّعض في بَّعضها الكسور الحّساب وضرب

 .الكسور تعرف ل والملوك

 .نعاس وغالبة انكسار أي السهر من كسرة وبَّعينه عينه وكسر

ًة عينيه يعتاد ل وهو : غاداالرمة ذو قال الليل ظلمة إذا كسر
ّلت ّطُرف سامي المآقي نقّي فضولها استق ًة ال أشأباح كّل إلى غادو

 .صأاحبه يصف يتحّرك هل : انظرالشيء ذلك استحل يستحيلها بَّدتا

 .عليه غاضب إذا الفوق عليك يكسر وفلن

 .شأيء كّل في : يغبنكسراتٍا ذو ورجل
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ًا أحدهم يزال " ول ّدث النساء عند وساده كاسر  ". إليهن يتح

 .السنان قصر وهو كسٌس وفيه أكّس رجٌل س س ك

ّد : فتنةوتقول ًا الكيس تر ًا الكّس وتجعل موق  .روق

ّي وكسكس ٍر في والكسكسة البكر كاف يتبعوا أن وهي بَّك
ًا المؤنث  .تميم : كشكشةنحو الوقف في سين

 .دبَّره على بَّرجله أو بَّيده : ضربَّهكسعه ع س ك

ّوامة الغلم وكسع  .بَّالمكسع الد

ّد البارد بَّالماء أخلفها : ضرببَّغبرها الناقة وكسع في اللبن ليترا
ّد فيكون ظهرها  .لها أشأ

ّتبع الرجل وكسعت أدبَّارهم ويكسع بَّالسيف يكسعهم آثارهم وا
ّلم إذا ساءه بَّما  .تسوءه بَّكلمة كلمه أثر على فرميته تك

وهّن أرجلها بَّين : أدخلتهاواكتسعت بَّأذنابَّها الخيل وكسعت
 .كواسع

ّظراب فوق السّر كتجافى لنابَّي الفراش عن جنبي : إنقال ال
ّلت تميم بَّنو فّرتا يوم خلف : منوتقول بَّالذناب يكتسعن خيلهم وو
 .الكسعّي ندامة ندم اللمعّي رأى

البعير وكسف الله وكسفهما والقمر الشمس كسفت ف س ك
 .عرقبه :وكرسفه

: عابَّسالوجه كاسف : رجلالمجاز ومن وكسٌف كسفٌة وهذه
 .وجهه كسف وقد

 .حاله وكسفت الحال : سيءالبال وكاسف

 .: خفضهبَّصره وكسف رمد من ينفتح لم إذا بَّصره وكسف
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وهي كسلى وامرأة وكسل كسلن وهو وتكاسل كسل ل س ك
 .رزان :وكسول مكسال

 .مكسلة والشبع الشبع وكسله

 .الكسل بَّوجوه يعتّل ل أي المكاسل يستكسل ل وفلن

 .ينزل ولم : خالطالمجامع وأكسل

.عنه : فترالضراب عن الفحل : كسلالمجاز ومن

 2 الكاف كتاب

ًا وكساه فاخرة وكًسى حسنة كسوة له و س ك فاكتساه ثوبَّ
 .واستكسيته

يعطُيني لي أخ فحمدته أستكسه ولم : كسانيالسود أبَّو قال
 .حاٍل فهو : حلَينحو كاٍس فهو الرجل وكسَي وناصأر الجزيل

:القّراء وأنشد الكاسي الطُاعم أنت فإنك : واقعدالخطُيئة قال
ّطُتبَّالنباتا الرض : اكتستالمجاز ومن  .بَّه : تغ

الكساء ومصقول لحاف قّرة وهي الّصبا دون له : فباتاوقال
ّلبن أراد رقيق ّدواية تعلوه ال ّدواياتا : ينفيونحوه ال عن ترشّأفا إذا ال

ّلم صأفا قد الكساء مصقول كّل  .الظفار أي آدم كسوة وق

أصأفر نباتا وهو والكشوثاء الكشوث السكر في جعل ث ش ك
ّلق مجتّث  .الشوك بَّأطراف يتع

 .الكشوح طاوية وهي الكشحين طاوي هو ح ش ك

ّلى : أدبَّركشح رآني ولما ّوومنه بَّكشحه وو  .كاشأح : عد

 .وكاشأحه بَّالعداوة له وكشح

ًا صأدر إذا كشح ثم والطُائر الوحشّي وورد  .مسرع
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 .كشحهز في : طعنوكشحه

 .: تغّشاهاوتكشحها وتوشأحها

:: للزارقيل كما الكشح على لوقوعه : الكشحللوشأاح ويقال
 .الحقو

ّنسا كشوح الظباء : كأنذؤيب أبَّو قال ذراه فوق يطُفون - ء ال
ًا عنه وطوى : أضمرهالمر على كشحه : طوىالمجاز ومن جنوح
 .: تركهكشحه

 .: أدبَّرالضوء وكشح الظلم وكشح

ًا كنذ أو الليل ادرعن : فلماالرمة ذو قال ضوء بَّين لما منصف
ٍم كاشأٍح ّو الّسبع كشر ر ش ك وظل  .أنيابَّه عن والعد

 .وكاشأره : تبّسمصأاحبه إلى الرجل وكشر

 .واشأتبشر كشر رآني : لماوتقول

وإن ألقاه حين لي يكشر من الناس شأّر : إنالمتلمس وقال
ّياك وإخوان كشرة إخوان الخوان من : وإنآخر وقال شأتم غابت ح
 .أوعده أي أنيابَّك عن له اكشر :المجاز ومن ومرحبا الله

 .: مقابَّليمكاشأري جاري وهو

ّية كّشت ش ش ك ًا الح  .كشيش

بَّبعض بَّعضها تحك فهي للعّض أجمعت أفعى : كشيشقال
 .عنها وكشط جلدها الجزور كشط

 .المكشوط الجلد وهو لحمها إلى لنظر كشاطها عنها وارفع

 .: الكّشاطللجّزار ويقال

 .وانكشط روعه : كشطالمجاز ومن
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 .أسرارك عن ولكشطُّن

 .المشعرة عن الغطُاء وكشط

 ". كشطُت     السماء     وإذا " الفرس عن الُجّل وكشط

 .وتكّشف وانكشف وكّشفه الثوب عنه كشف ف ش ك

 .معه ترس : لأكشف ورجل

وناقة امنعونا قيل إذا كشٍف ول بَّميٍل ليسوا فوارس : لهنقال
ّلماكشوف وإشأالتها لقاحها لكثرة كأنها دمها في وهي لقحت نتجت : ك

ًا كشفت وقد حيائها عن الكشف كثيرة ذنبها  .وأكشفت كشاف

 .الغمم كّشاف وهو غاّمه الله : كشفالمجاز ومن

 .: معروفمكشوف حديث وهذا

 .: افتضحفلن وتكّشف

 .: افتضحفلن وتكّشف

 .الّسماء : ملالبرق وتكّشف

ًا الحرب ولقحت  .دامت إذا كشاف

ًا وتلقح بَّثفالها الرحى عرك : فتعرككمزهير قال تنتج ثم كشاف
 .جنبيه في مستطُيلة شأحمة وهي الضّب كشية أكل فتتئم

بَّالواد يعدو الّضب تركت لما بَّالكباد الكشى ذقت لو : وأنتقال
 .بَّالرشأى القضاة من أولع بَّالكشى العراب : ماوتقول

ّد ر ظ ك وردوا فرضتها وهو القوس كظل في الوتر حلقة ر
 .فرضها : منالزندة كظر من تستل والنار الكظار في الوتار حلق

ّظه الكظة وأخذته البطُنة علته ظ ظ ك وطعام الطُعام وك
ّظٌة  .بَّطُنه واكتّظ مك
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ًا داره بَّاب على ورأيت  .كظيظ

ًا  .زحام

 .كظيظ وله زمان عليه : يأتيالجنة بَّاب ذكر وفي

 .: ازدحمواالمسجد في القوم واكتّظ

ّظنيالمجاز ومن ًا وملني : غاّمنيالمر : ك  .غايظ

 .بَّثجيجه الوادي واكتّظ

وبَّاتت الجترار عن وكّف : ازدردهاِجّرته البعير كظم م ظ ك
ًا البَّل  .وكواظم كوظوم

 .وكظائم وكظيمًة كظامًة وحفروا

ٍم كظامة : " أتىالحديث وفي من يحفر الفقير " وهي فتوّضأ قو
 .والحوض والسقاية بَّئر إلى بَّئر

ماء - توجر اس كما العقار فضلة من : يشربَّنطرفة قال
 .شأروب جمع الشرب الكظيمة

 .: الكظائمالكرم لنهار ويقال

طرفي في الحلقتان وهما الميزان كظامتي في الخيوط وعقد
 .العمود

ّد : ملهاالقربَّة : كظمويقال  .رأسها وس

ّدهالباب وكظم  .: لسدادهالباب كظام وهو : س

الغيظ وكظمه كاظم وهو الغيظ وعلى الغيظ : كظمالمجاز ومن
ظّل " " مكظوٌم     وهو     نادى     إذ " وكظيم مكظوم فهو بَّنفسه أخذ :والغّم
ًا     وجهه يسكت لم إذا جّرته على فلن كظم " وما كظيم     وهو     مسود
ّلم حتى جوفه في ما على ّذني بَّه تك  .وغام
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 .وبَّأكظامي النفس مخرج وهو بَّكظمي وأخذ

 .بَّالثقة أخذتا إذا المر بَّكظام وأخذتا

 .وكظيمه الخلخال لكظيمة وغانها لكظيم خلخالها وإن

في خلٍق حسن عديلة المحيا واضحة الحجل : كظيمالهذلّي قال
ّده عليه قام إذا الباب فكظم وجاء تمام  .بَّنفسه فس

 .الكعوب صأمع وقوائم الصعب المقام في الكعب رتوب رتب

 .بَّالكعاب الصبيان ولعب

 .الصعبة بَّك تقرن ل الكعبة : ورّبوتقول

 .الكعاب هيئة على : موشأّيمكعٌب وبَّرد

ًا : أدرجتهالثوب وكعبت ًا إدراج  .شأديد

:ثديها وتكعب وكعاٌب كاعب وهي وكعوبًَّة كعابًَّة الجارية وكعبت
 .كالكعب نتأ

ّعبت ّبتها وك ًا لها : جعلتك  .كالكعوب حروف

 .: بَّعذرتهابَّكعبتها والجارية

ّدهاقال ًا كان قد جبهته نهد أقمر : يب ّقت مختوم وفي كعبته فد
 .خزاعة وكعب قريش ": كعب الكعبين بَّلسان القرآن : " نزلالحديث

مجدهنذ مأثراتٌا لهم وجوهها بَّيض الكعبين من : جدودكثير قال
 .رأسه كعبرة وأصأاب تليد

 .الرءوس كعابَّر ضرب : لنه: المكعبرالملوك لبعض وقيل

ّقى  .بَّالكعابَّر ورمى البّر ون
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ٍد بَّكعٍب الرمح وهذا الكعوب لدنة : قناةالمجاز ومن أي واح
 .الكعوب مستوى

ٍد بَّكعٍب : تقاكأوس قال ّذه واح يعسل بَّالكف هّز ما إذا يداك وتل
ّبة قدر منه : قطُعةالسمن من كعب وعنده ًا كان إذا كتلة أو صأ  .جامد

 .كعبه الله وأعلى

ّدهم ذهب إذا القوم كعب وذهب  .وشأرفهم ج

 .فتكعكع الخوف وكعكعه الرجل كع

يمنعه ما وهي والكعامة بَّالكعام كعمته وقد مكعوم بَّعير م ع ك
 .غايره أو بَّه يشد حبٍل من والعّض الكل من

 .بَّكلمة ينبس فل الخوف : كعمهالمجاز ومن

ٍة جيب من والرجا الرجا : بَّينالرمة ذو قال خابَّطُها يهماء واصأي
ًا : قبلهاالمرأة وكعم مكعوم بَّالخوف ًا ملتقم كامعها ويقال فاه
 .فكاعمها

مصدر وهو له كفاء ول وكفاؤه ومكافئه وكفيئه كفؤه هو أ ف ك
 .المكافيء موضع وضع المكافأة بَّمعنى

وهو مقاوم مكافيء أي كفاء له ليس القدس : وروححّسان قال
ّين كفؤ  .والكفاء الكفاءة بَّ

ٍء في ل : وأنكحهاقال وهم زياد سعى الله أضّل زياد غانى ول كفا
ٌء  .كرام أكفا

ًا لك : جعلتلك وأكفأتا  .كفؤ

: "العقيقة " وفي دماؤهم تتكافأ : " والمؤمنون: تساوواوتكافؤا
وهو : اويتهوكافأته والسّن القدر في ": متساويتان متكافئتان شأاتان

 .له مكافيء
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ًا جزاء : جازيتهبَّصنعه وكافأته  .صأنع لما مكافئ

عن إل الثناء يقبل ل وسلم عليه الله صألى الله رسول وكان
 .مكافيء

 .: قلبهوأكفأه الناء وكفأ

 .يكفيك أنه يرى أي لقيك كافيء كاٍف : رّبويقال

ّبك أي يكفأك وهو  .لفيك يك

 .إنائي في إنائه في ما يكفأ أن منه : طلبتواستكفأته

 .وطنه إلى وانكفأ

 .المواج بَّهم وتكفأتا

ّي حرف : قلبالشعر في : أكفأالمجاز ومن لم إلى راء من الّرو
 .ميم إلى لم من أو

من كفيء أي : متغيرهالوجه ومكفأ اللون كفيء فلن وأصأبح
 .وانكفأ لونه وأكفىء حال إلى حال

 .الّرمادة عام لونه : وانكفأعمر حديث وفي

في ما لتكتفيء أختها طلق المرأة تسأل " ل الحديث وفي
ّظها لتجتر أي " صأحفتها  .نفسها إلى ح

 .بَّعض إلى بَّعضه وضم : جمعهالمتاع كفت تا ف ك

 .الفراش وكفت

.مواشأيهم الرعاة " وكفت بَّالليل صأبيانكم " اكفتوا الحديث وفي

ًء أهلها تكفت والرض ًا أحيا  .كفاتهم وهي وأموات
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ّي وتأتي وكفت ًا العد العانة فريد كعدو ساقها نصف بَّارز
ّفت ًا الله : كفتالمجاز ومن المتك  .إليك اكفته واللهم ماتا إذا فلن

يعمل كان ما مثل له فاكتبوا عبدي مرض : " إذاالحديث وفي
 ". أكفته أو أعافيه حتى صأحته في

ًا ولقيته مفاجأة عن مواجهة : لقاهكافحه ح ف ك كفاح
وتكافحت وتكافحوا الوجوه تلقاء : ضاربَّوهمالحرب في وكافحوهم

ًا بَّعضها وكافح الكباش  .بَّعض

تكافح ل عضباء غاادرها ناطح كسور لقرنيها : كبشالغالب قال
ّبلهاوكافحها وكفحها  .وجاها غافلة : ق

.: ضجيعهاكفيحها وهو صأائم وأنا : أكفحهاهريرة أبَّي حديث وفي

جماعنا كرهت إن الله : مناكاليربَّوعّي طارق بَّن عمير قال
ًا غايره تحّسين ل الفراع يسوق أظلما الليل إذا قرط أبَّي بَّمثل كفيح

ًا ول ًا جار ّدق وكان : فرٍعجمع ابَّنما ول كريم الناس أخّس على بَّه يتص
 .بَّه يتعايرون فكانوا

ّدابَّة وكفحت  .ال

ًا : تلقيتوأكفحتها  .بَّاللحام فاه

 .المواج متكافح وبَّحر المواج : تكافحتالمجاز ومن

 .السموم وكافحته

 .بَّنفسه : بَّاشأرهالمر وكافح

 .ساءه بَّما وكافحه

 .لفح الحرور ومن كفح السموم من وأصأابَّه

ّفره الشيء كفر ر ف ك ّطُاهوك السماء السحاب : كفريقال : غا
 .كافر وليل بَّظلمه الليل وكفر الوعاء في المتاع وكفر
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 .فوقها يلبس ثوب وهو الدروع كافر ولبس

 .: الكفارللزّراع قيل ومنه الحب والفلح الّرسم الريح وكفرتا

ّفر وفارس ّفر مك ّفر ومتك ّفر بَّالسلح نفسه وك  .بَّه وتك

كمّي بَّألفي مرثد بَّن عمرو بَّن بَّشر جاره : حمىمفّرغ ابَّن قال
ّفر السلح في ّفر مك  .بَّه : اشأتملبَّثوبَّك وتك

ّطُىمكفر وطائر  .بَّالريش : مغ

والوّز عرس ابَّن عليها نساؤهم تريح قوم إلى : فأبَّتقال
ّفرا  .البحر وهو الكافر في الشمس وغاابَّت المك

ّفر ورجل  .نعمته تشكر ل الذي المحسان وهو مك

: مكفورقالوا بَّه أمر ما خلف على فعمله بَّعمل الرجل أمر وإذا
ّنيت فلن يا  .له لفسادك عليه تحمد ل مكفور عملك أي وآذيت ع

 .له السجود إلى أومأ إذا تكفيرا للملك العلج وكفر

النخل وكافور أكمامه وهو وكفّراه كافوره من العنب نور وخرج
 .: طلعهوكفّراه

ًا الشأم " وليفتحّن القبور أهل الكفور " أهل الحديث وفي كفر
ًا  .توثا وكفر طاب : كفريقال القرية وهو كفر

 .: جحدهحقّي وكافرني

ّفره : أكفره" يقال قبلتك أهل تكفر : " لالحديث وفيث :وك
 .الكفر إلى نسبه

ّفر  .خطُاياك عنك الله وك

 .ومكفوف كاٌف فهو عنه فكّف الشّر عن كففته ف ف ك

ًة : يمسحهدمعه يكفكف وهو ًة بَّعد مر ّده مر  .لير
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ّفوهم ّفوا حاجروهم أي كافوهم ثم ولفوهم وصأا  .: تحاجزواوتكا

 .العيش من كفاف وعنده

 .أغانى أي الناس عن كّف ما

 .فضل فيها وليس الكفاف ونفقته

ًا منه أنجو وليتني  .علّي ول لي ل كفاف

 .عنك وأكف عني : تكّفكفاف ودعني

ّظي : فليترؤبَّة قال تتركني أن والنفع الّضافي نداك من ح
ّففهم الناس واستكف كفاف ّدوتك ّفه إليهم : م  .يسألهم ك

ّففها البَّواب يستكّف وفلن  .ويتك

 .حواليه الناس واستكف

 .بَّه أحقدوا

ّفٌة كأنه : استدارالشيء واستكّف  .ك

ّفت ّية واستك  .: ترّحتالح

ولها مستديرة وثمرتها الّسعدانة : أرادالبهلول أم قريبة وأنشدتا
 .كالبَّر حداد شأوك

 .: استمسكالرمل واستكّف

ّقار من بَّحقف : بَّاتاالنابَّغة قال ً استكّف إذا يحفره الب تربَّه قليل
ّفة وعين حاجبه على يده : وضعالناظر واستكّف انهدما  .مستك

ّفًة ولقيته ّفًة ك ّفة من " وأضيق ك ّفها " ووشأمت الحابَّل ك ًا ك :كفف
 .داراتا

ّفة وهذه ّفة الرمل ك  .المستطُيلة طّرته وهي الثوب وك
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 .كافة الثقلين إلى وسلم عليه الله صألى الله رسول وبَّعث

ّيه وأطراف جيبه بَّها يكّف ديباج كفائف : لهمكفف وثوب  .كم

الرازقّي قميص وبَّين بَّينه تنسج الصيف رياح : تظلطفيل قال
ّفف  .خمصه من قميصه بَّه يلزق ل يعني المك

 .بَّصره وكّف مكافيف وهم مكفوف : هوالمجاز ومن

 .جلده مل إذا لديمه كفاف لحمه وفلن

أو اللحم كفاف يكون ما بَّعد أديمي في أراها : فضولالنمر قال
 .": مشرجة مكفوفًة عيبًة وبَّينكم بَّيننا " إن الحديث وفي أجمل هو

 .عيابَّه الرجل وكّف

ّفة في وجثته  .أوله : فيالليل ك

 .نواحيه : فيالسحاب كفاف في البرق : وطارالبعيث قال

وينفق : يعولنيويكفلني يكفيني وهو وكافله كافيه هو ل ف ك
ّفلته إياه وأكفلته علّي ّفلها أكفلنيها     فقال " وك كفيل " وهو زكريا " " وك

ّفل بَّالمال لغريمه عنه وكفل وبَّماله بَّنفسه  .بَّه وتك

ّين كفل وهو ّبَّة ظهر على يثبت : لالكفولة بَّ  .الدا

 .الحلس من ل الكفال من وهو

ول عّزٍل ول - جا الهي في عواوير ول ميٍل : غايرالعشى قال
دائم الفروسة كفل غانيمة الجواد على : والتغلبّيجرير وقال أكفال

ّفله البعير واكتفل العصام ًء أخذ إذا وتك ألقى ثم كرفيه فعقد كسا
ّدمه والسنام العقدة بَّين ركب ثم عجزه على ومؤّخره كاهله على مق
 .: الكفلالكساء ذلك واسم

ً وجاء ّفل ًا متك ّلق إذا حمار ًا ح ًء أو ثوبَّ  .وركبه ظهره على كسا
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 .: ضعفالحزاء من كفل وله

ًا ورأيت ً فلن ًالفلن كفل  .: ارتدفهبَّه واكتفل له : رديف

ً : واصألصأيامه في وكفل ّفٌل وقوم كافل ورجل كفول  .ك

ّنصارى نساء كأنها الحياض بَّأعقار : يلذنالقطُامي قال ال
ّفل وهي أصأبحت كفل فإنها الناء ثلمة من تشربَّوا : " لالمجاز ومن ك

 .مركبه " أي الشيطُان

:وبَّالوادي بَّالجبل : اكتفلناتقول وراءي : جعلتهبَّالشيء واكتلفت
 .ورائنا من وجعلناه جزناه

من ضوارب دونها واعوج بَّالحزن اكتفلت : قدالرمة ذو قال
ّفان  .الشجر ذو الوادي وهو : ضاربجمع سدرا مجتابَّة خ

ّلى السابَّق واكتفل  .بَّالمص

ّباس قال ّو : بَّعيدالع ٌد الطُرف سم اكتفلت إذا مناهب نه
 .الشعر أكفال من وهو الوائل بَّالرادفاتا

بَّالخير وهم بَّه القائم أي كافله وجعلني إلّي : ضّمهماله وأكفلني
 .كفلء

ّيت كفن ن ف ك ّفن الم ّفن مكفون فهو وك  .ومك

ّفنتالمجاز ومن  .بَّالّرماد الجمر : ك

ّفنت  .الملة في الخبزة وك

ّفنت سلم يا : وهاجرةالطُرماح وقال وفمي لها هامتي ك
ّيح بَّالتحمّي ً بَّهم وكفاك كفاية مؤنته كفاه ي ف ك المس  .رجال

 .أوليتني ما وكفاني

 .حسبك : هذاوكفيك كافيك وهذا فكفانيه المر واستكفيته
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 .بَّه واكتفيت

يلق لم ومختبط ول بَّالكفى وقنعوا القوتا وهي بَّالكفية وقنعت
يكلؤك الله أ ل ك رضيعها ينمها لم رضيع وذاتا كًفى دوننا من

 .بَّكلءته الله وتداركه

 .: احترستمنه واكتلتا

نفسي وآمرتا بَّعينها واكتلتا قلوصأى : أنختزهير بَّن كعب قال
ّي ّي أ ًا رأتا إذا لنها بَّعينها احترست أي أفعل أمر  .ذعرتا شأيئ

ًا دينه وكل  .كاليء فهو : تأّخركاوء

 ". بَّالكاليء الكاليء بَّيع " عن ونهَي

ًة واستكلتا تكلئًة أنا وكلته ًا : استلفتوتكلتُا كل  .سلف

 .الكلى شأحم تذيب الكلى : إنوتقول

ٍةجمع  .: أسلفتوكلتا الطُعام في وأكلتا : كل

ًا كل وأصأابَّوا ًا واسع ًا المرعى وهو وأكلء ًا أو كان رطب يابَّس
 .ومكلة مكلئة وأرض وكاليء مكليء وجناب

من تستر وحيث السفن مرفأ وهو ومكله النهر كلء وبَّلغوا
 .وتكل الريح

 .رعيته إذا طلع متى النجم : كلتاالمجاز ومن

الكالئين وأفغر له هّب الصيف لهبان إذا : حتىالكميت قال
ّعمة : خودزهير وقال قربَّوا أو النجم مكل فيها للعين عيشها أنيق من
:العين كلوء : رجلومنه بَّها لعجابَّك تكلها كأنك إليها النظر تديم وبَّهاء

كلوء وناقة كلوء وعيٌن النجوم بَّرقبة يوصأف الساهر لن ساهرها
 .العين
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ٍهالخطُل قال ٍر : ومهم العين بَّكلوء قطُعته غاوائله تخشى مقف
 .: أسهرتهاوأكلتها : سهرتاعيني واكتلتا مسافر

 .وتأخر طال إذا عمره كل وقد

ما بَّعد التصابَّي فكيف خلت التي الستين في عنها : تعففتوقال
 .العمر أكل بَّك الله وبَّلغ العمر كل

وقف من " أي الماء في قذفناه الكلء في " مشى مثل وفي
 .لمناه التهمة موقف

: معلممكلب وصأائد وكليب وكلب وأكيلب أكلب هذه ب ل ك
ِلٌب وكلٌب الجوارح وسائر للكلب  .كلب وبَّه كلبى وكلٌب ك

ِلب ورجل  .كلبى وقوم ك

 .للكلبى شأفاء الملوك دماء وفي

 .مكلب وأسير

 .حديد من أو منها عقافة رأسها في : خشبةوكلوب كلب وبَّيده

يغرى بَّكلب يوشأى كودن كأنه منكبه بَّالرأس لحق : جنادفقال
 .ويحّث

 .الحّمى وهي كلبة أم وأصأابَّته

ٍة أقامت قد وكانت الشتاء قّرة أنجمت ودهر وشأتاء وقطُار بَّكلب
 .كلٌب

 .ويبست فخشنت الربَّيع يصبها : لمكلبٌة وأرض الرض وكلبت

ّد وكلب  .وعّضه عليه : جفالسير على الق

 .اللحاح : شأديدكلب وسائل
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:الدنيا على الناس وتكالب عليه : حريصكذا على كلب وهو
ّد  .عليها حرصأهم اشأت

 .صأاحبه أحدهما وكالب : تشاتماالخصمان وتكالب

ًاالجريء يسمون اليمن وأهل ّكل لمكالبته : مكالب :وتقول بَّه المو
 .المكالبة شأنيع المطُالبة عنيف فلن

 .وأذاه شأتمه ترك إذا كلبَّه عنه وكّف

ّكنت ترني : ألمقال ّلي س وهي أكلبي عنكم وكفكفت للكم إ
ّقر  .أهاجيه أراد ع

أرعى كنت وإن نبحه يريبك أن كلبي : سأربَّطالنابَّغة وقال
ًا كنت وإن أي فحامرا مسحلن  .منك بَّعيد

 .كلب إل هو : ماالعلوق سريع كان إذا للعود يقال الجاحظ وقال

كاللكب يؤويه مأوى ول له يؤبَّه ل كان إذا الكلب بَّوادي وفلن
ًا تراه ًا مصحر  .أبَّد

 .: مخالبهكلليبه فيه وأنشب

ًا الرجل كلح ح ل ك كالح ووجه العبوس من أسنانه : بَّدتاكلوح
ّبسهوجهه " وكلح كالحون     فيها     وهم " الصبّي وجه في ولكح : ع

 .فّزعه إذا والمجنون

 .شأديدة : سنةكلح وأصأابَّتهم كالح : دهرالمجاز ومن

 .حوله ما الفم ! وهيوكلحته جلحته أقبح وما

ّلح كما وانكشافها السنان ظهور من وأصأله : تتابَّعالبرق وتك
 .البرق تبّسم :يقال

 .رجله وكلعت وشأقاق : وسخكلع يقدمه ع ل ك
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 .وجهه كلف وقد كلٌف بَّوجهه ف ل ك

 .سواد يخالطُها حمرة وهي الكلفة : بَّينأكلف وبَّعير

ّلفه إذا بَّه وكلف المر وكلف  .تك

ًا بَّالمرأة وكلف ًا كلف  .شأديد

ّقة أي هذا في كلفة عليه وليس :وتقول الكلف يحتمل وهو مش
 .الزلف إلى يصل لم الكلف على يصبر لم من

ّلفه  .تكاليف في وهو فتكلفه المر وك

ً ثمانين يعش ومن الحياة تكاليف : سئمتزهير قال أبَّا ل حول
ّلف وهو يسأم لك ّقاعمتك  .للفضول عّريض يعنيه ل فيما : و

ّبَّة النسان كّل ً والدا ّبَّه : كلتمكل كال وهو وكللًة كلل وأكّل دوا
 .دابَّته

ً السيف وكّل ّلًة كلول  .وك

ّلله ّينة عصابَّة وهو اللكليل : ألبسهوك  .بَّالجواهر مز

ّلت  .: ضحكتالمرأة وانك

ٍد مشرٍق عن : وتنكّلالعشى قال أسّف الّسيال كشوك بَّار
 .عليه كّل وهو النؤورا

ّلًة ولسانه بَّصره : كلالمجاز ومن البصر كليل وهو كلة وهو ك
 .واللسان

 .فيه ينبعث فلم عليه : ثقلالمر عن وكّل

ًا يكن لم إذا كللة فلن وكّل ًا ول ولد بَّلوغ عن كّل أي والد
 .المماسة القرابَّة
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ًا : يهزالثور يصف الطُرّماح قال بَّه يشك كللة يرثه لم سلح
ّلل المغابَّن غاموض منها  .: نكلالقتال عن وك

ً وانطُلق ّلل  .وراءه بَّما يبالي ل : ذهبمك

ّلل  .عليهم : حملالقوم على وك

ّلليقال  .السبع تكليلة : ك

أنه وأيقنت ناجية خوصأاء حرٌج : فأجمرتاالطُائّي زبَّيد أبَّو وقال
 .تكليله وقت أنه أي السبع كلل إذ

ّللة وجفنة  .مكللتا وجفان بَّالّسديف مك

ّللة وروضة  .بَّالنور : محفوفةمك

ّللوه  .بَّه : أحدقواوتك

 .بَّالبرق : ضحكواكتّل السحاب وانكّل كلكله الدهر عليه وألقى

ّلم سمعته ّلمته بَّكذا يتك فصارا متصارمين وكانا وكالمته وك
 .يتكالمان

 .الله كليم وموسى

ٍم فصاح وبَّكلماتا فصيحة بَّكلمة ونطُق الكلم بَّمراهم وجاء وبَّلك
 .الكلم أطايب من

 .: منطُيقكليم ورجل

ّلم فلن وكلم وكلم كلم وبَّه كلمى وهم ومكلم كليم فهو وك
 .وكلوم

كلمة وهذه لقصيدته الحويدرة كلمة : حفظتالمجاز ومن
 .والدين العرض يكلم مما وهذا شأاعرة

 .الكلي في يطُعن هو ي ل ك

618



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

حمراوان منقبرتان لحمتان : بَّأنهما: الكليتينالخليل وفّسر
وهما الشحم من كظرين في الخاصأرتين عند الصلب بَّعظم لزقتان

 .كليته : أصأبتواكتليته وكليته الّزرع بَّيت

الجليدة وهي المزادة كلية من الماء : شأربالمجاز ومن
 .عروتها تحت المستديرة

 .جوانبه : فيالوادي كلى في ركايا على وحللنا

بَّين يفرق ل وفلن خاصأرتيه في دبَّر إذا كله في البعير ودبَّر
الكبد يمين عن ما القوس فكليتا السهم وكليتي القوس كليتي

 .وشأماله النصل يمين عن ما السهم وكليتا وشأمالها

 .الكلى واهية : سحابَّةالمجاز مجاز ومن

ًا كمأ جنيت عكس وهذا كثيرة وكمأة أكمؤ وثلثة وكمأين واحد
ٍر تمرة بَّني أرض في وتكمأنا الكمأة : يجتنونيتكّمؤن وخرجوا وتم
 .فلن

ّني : فلالكسائي وأنشد إلى سبيلي وخّل العراق بَّأرض تحبس
ومن راضية عيشة لنا وتلك الكما وأجني المخاض أراعي البادية
.كالكمأة فصارتا : تشققتوالعمل البرد من ورجله يده : كمئتالمجاز

ّينكميت فرس تا م ك  .كمت خيل من الكمتة : بَّ

ًا : سقاهالمجاز ومن : اصأطُبحوتقول كمتة لونها في : خمرةكميت
 .كميٌت وتمرة كالميت اصأبح حتى الكميت من

ًا الزاد قّرب ما إذا : وكنتقال توّسف لم جلدة كميت بَّكّل مولع
 .لصلبَّتها تقشر لم صألبة

 .سواد في حمرة وهو التمر بَّلون : اصأبغهثوبَّك وكّمت

 .كمد رجل د م ك

 .: غامذهالهّم وأكمده وكمد أسف وبَّه حزين
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: رمدكمد ووجوه كمد لونه وفي : متغيرهاللون أكمد وشأيء
 .الوجه وكامد اللون أكمد أراك ومالي

 .يبيضه ولم غاسله ينق لم إذا الثوب القّصار وأكمد

ًا العضو وكمد زضعها ثم فسخنها دسمة وسخة خرقة : أخذتكميد
ٍو على ٌع بَّه عض  .: الكمادةواسمها ريح أو وج

ّير : أخلقالثوب وكمد  .لونه فتغ

كماشأًة كمش وقد ماٍض : عزوموكمٌش كميش رجل ش م ك
 .: اسرعوتكمش سعيه في وانكمش

ّدةالقيس امرؤ قال في النعامة رتك فتكمشت أعملتها : ومج
 .الشمس حّر من حمي حامي طريق

 .الحاجاتا في منكمش وهو

 .: أعجلتهوكّمشته سيره في الفرس وانكمش

ّلصهذيله وكّمش  .: ق

ّبضالجلد وتكّمش  .: تق

ّطُرماح : قولالمجاز ومن ّبر كّمش ليل : فياال ًا الليل غا مصعد
ّبه بَّيّم : ضجيعهاوكميعها كمعها هو ع م ك الموشّأح العفاء ذا ون

 .وكامعها

.واستكملته وكملته وأكملته وتكّمل وتكامل الشيء كمل ل م ك

 .للمناقب : جامعكامل ورجل

 .كميل وحوٌل
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ثلثون مضى قد ما بَّعد أنني : علىمرداس بَّن العباس قال
ً للهجر ً حول ً حقه وأعطُاه كميل ًاكمل : لماوتتمته تكملته وهذه : وافي

 .بَّه يتّم

 .الوصأايا حساب من التكملتا فلن وعّرف

 .كله أي وكماله بَّعضه : لكوتقول

 .مكموم وشأيء ستره إذا يكّمه كّمه م م ك

بَّعد من صأّرحت إذا حتى بَّطُينتها أحوال ثلثة : كّمتالخطُل قال
:وأكممته القميص وكّممت الكمام طويل وثوب كميه وشأّمر تهدار

 .كّمين له جعلت

وكّممت وأكاميمها أكمامها من والثمر كّمها من الثمرة وخرجت
ّكٌم ونخل أكمامها : أخرجتوأكّمت النخلة  .ومكّم م

ً للحداج حوامل تحّملوا لما الحّي جمال : رأيتقال ًا نخل مكّم
ّبهها وعبدها الصفايا الكوم الواهب هو ًا نش ً دوم ًا ونخل على واعتّم مكّم

 .مقداره على بَّالرأس اللطئة القلينسة هذه وهي الكّمة

 .الكمه على إل العّمة تحسن : لوتقول

ّلقوا  .: كماٌمالواجد المخالي وهي الخيل على الكّمة وع

ّد أي بَّه يكعم بَّما والعام : بَّالكمامالبعير فم وكّف حبل من يش
ّطُى أي بَّه يكم وبَّما  .يغ

ّكم ّطُىبَّثيابَّه الرجل وت  .بَّها : تغ

حريز مكمن في واختفى ومكامنه مكمنه من استخرجه ن م ك
قمين بَّذاك وأنت كمين الفراد في : حبكوتقول ومكتمن كامن وسر
 .واكتمن الشيء كمن وقد

ّلقاح : كتومكمون وناقة تشل لم أي بَّه تبّشر ولم لقحت إذا ل
 .تكمنه لقاحها كمنت وقد بَّذنبها
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 .له يفطُن ل دغاٌل أي كمين فيه أمر : هذاالمجاز ومن

 .عيناه كمهت وقد أكمه فلن ولد ه م ك

ٍه في : هوالمجاز ومن ٍه عم يتعّمه وخرج وعمًى ضلل : فيوكم
ًا يذهب أي ويتكّمه ً متحير  .يتوجه أين يدري ل ضال

 .لكثرته له يتجه كيف يدرى ل : كثيرأكمه وكل

الذي وهو الكماة من كمّي هو ي م ك : اعترضتالنهار وكمه
 .سترها أي بَّالسلح نفسه كمى

 .: كتمهاشأهادته فلن وكمى

ّية تكمى وتركتهاع لسانها قطُعت منهم كاعب : كموقال الجل
خالها تستر أن وتريد لزوجها تغتّل فهي بَّالفجور اقتّضها بَّالعلل

تقدر ل : أنهالسانها وقطُع العاذير بَّتلفيق عذرتها ذهاب من الظاهرة
 .الحّجة على

 .العمل من : غالظتايداه كنبت ب ن ك

ن ك والمضنون البان دهن وبَّعد لين بَّعد يداك أكنبت : قدقال
 .كذا وكنت كذا كنت يقول : مسّنكنتّي رجل تا

ًا : فأصأبحتقال ًا وأصأبحت كنتي كنٌت المرء خصال وشأّر عاجن
ٌد رجل وعاجن ٌد كنود وامرأة كنو  .وكن

:وتقول ففارقه أبَّاه كند : لنه: كندةومنه : كفرهاالنعمة وكند
 .كند أعطُيته وإن نكد سألته إن فلن

.غايره أو خشب من له مهيأ مجثم وهو كندرته على البازي ووقع

 .تنبت ل : كنود: أرضالمجاز ومن

الذي البيته وهو ومكانز مكنز وله مكنوز ومال المال كنز ز ن ك
 .فيه يكنز
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 .الوعاء في التمر وكنز

 .الكناز زمن وهذا

إذا فاكتنز الجراب وكنزتا فيه فاكتنز الجراب في الحب وكنزتا
ًا ملته  .جد

 .: صألبهمكتنزه اللحم لكنيز وإنه

 .اللحم كناز وناقة

في : عظيمينزهير وقال العلم كنوز من كنز : معهالمجاز ومن
ّد عليا ًا يستبح ومن وغايرها مع مكتنز كتاب وهذا يعظم المجد من كنز

 .بَّالفوائد

بَّالكناسة ورمى والمكانس بَّالمكنسة البيت كنس س ن ك
ّناس ورجل  .الحشوش يكنس :ك

كانس وظبي كنسها في والوحش كناسهن في الوحشّي ودخل
ّنست واكتنست الظباء وكنست كوانس وظباء  .وتك

 .وكنائسهم اليهود كنيسة وهذه

ّنس : نجومالمجاز ومن  .ك

 .: فكسحوهمكقولك فكنسوهم بَّهم ومّروا

ّنسوا تحملوا يوم الحّي ظعن : شأاقتكلبيد وقال ًا فتك تصّر قطُن
 .كناع وبَّها : تشنجتوتكنعت أصأابَّعه كنعت ع ن ك خيامها

نواحيه : فيالحجاز أكناف في وهم فلن كنف في هو ف ن ك
 .جانب كل من بَّه : أحاطواواكتنفوه وتكنفوه

 .: حفظتهوكنفته

 .: عاونتهوكانفته
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 .كانفة الله من تكنفه ل مخذول وفلن

ًا للبَّل واتخذ  .: حظيرةكنيف

ّ : فعينّيمتّمم قال الكنيف الريح أذرتا إذا لمالك تبكيان هل
يمسك المكيال رأس على يديه : جعلاعلحّب الكيذال وكنف المنّزعا

 .المكيل بَّهما

ً : كلهيقال  .مكنوف غاير كيل

ّنف وإنه  .أكناٍف ذاتا عظيمة كانت إذا اللحية لمك

 .: جناحيهكنفيه الطُائر : حّركالمجاز ومن

 .وكنفه الله حفظ : فيوتقول

ٍم كنف طالعت أني الله علم : ماربَّيعة أبَّي بَّن عمر وعن حرا
 .قط

ًا مليء " كنيف الحديث وفي  ". علم

ّنه ن ن ك ّنه ك في وأكننته : استترواستكّن واكتّن : سترهوأك
 .: أضمرتهنفسي

 .الكنان ذي البيت ورّب كّن في واجعله

 .وكنائنه كنانته ونثر

ّنًة داره بَّاب على وبَّنى  .الجناح مثل : سترةك

 .المصطُلى وهو الكانون على وقعد

ًا أشأده هو الذي الشتاء كانون " وهو الكانون من " وأثقل أو بَّرد
ّنون الذي القوم كانون  .الحديث عنه يك
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ًا : فليتدهبل أبَّو قال بَّحر في بَّأجمعهم وأهلها أهلي من كوانين
ّبوا علينا وأوقدوا نحب من منعونا الله لّججوا دجلة ٍم نار وشأ تأجج صأر

 .الكانون في الكانون من : أحسنوتقول

 .كنائنه وهّن أخيه أو ابَّنه لمرأة فلٍن كنة وهذه

 .وكيفيته حقيقته : عنالمر كنه عن سله ه ن ك

 .كنهه غاير في وأتيته

 .وقته غاير في

 .كنهه : بَّلغالمر واكتنه

 .الوصأف يكتنهه ل ما بَّمكانك السرور من وعندي

 .غاايته : بَّلغهالمر وأكنه

ّناه ولده وكنى كناية الشيء عن كنى ي ن ك وسحاب بَّكنية وك
 .بَّالمنى والكنى حسنة

ّنى لكنى العبارة حسن وفلن الله عبد بَّأبَّي أو الله عبد أبَّا وتك
أعيان عن بَّها يكنى الرؤيا ملك يضربَّها التي المثال وهي الرؤيا
 .المور

مشربَّة غابرة وهي كهبة وفيه كهباء وناقة أكهب بَّعيٌر ب ه ك
ًا  .سواد

ّيرهاللون أكهب : رجلالمجاز ومن  .لونه اكهاب وقد : متغ

 .ونهره كهره ر ه ك

 .زجره

:الضحى كهر في " ولقيته تكهر " فل مسعود ابَّن قراءة وفي
 .ارتفاعه وقت في
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 .الغيران وهي كهوف وإلى كهف إلى لجأوا ف ه ك

ّهف  .كهوف فيه : صأارتاالجبل وتك

معاقلهم : أولئكوتقول : ملجؤهمقومه كهف : فلنالمجاز ومن
 .ملهوفهم يأوي وإليه وكهوفهم

وجنبيها ترائبها في تراكب ما وهي وكهوف أرداف ذاتا وناقة
 .والشحم اللحم كراديس من

الوقوف الظعن أعالي مثل كهوف عن الخمس منه : حّسرقال
ّين كهل هو ل ه ك  .وكاهل الرجل واكتهل كهول وقوم الكهولة بَّ

َي كاهل من أهلك في : " هلالحديث وفي  .كاهل : من" ورو

ّبه يعتمدونه الذي وهو وكاهلهم أهله كافل : هوالمجاز ومن شأ
 .: الكواهلواحد بَّالكاهل

ّهل طوله : تّمالنباتا واكتهل  .كهل ونباتا وتك

وقوف الخزامى كهول أظلله تحت بَّه : وقوفمقبل ابَّن قال
 .: سعدكهل وطائر الظعن

سعد بَّن رياح أجاره أو جاره سلمى كان : فلوخراش أبَّو قال
ّده .وتكهم كهامة وكهم كهم وقد : كليلكهام سيف م ه ك كهل طائر ر

 .: عّيكهام : لسانالمجاز ومن

 .الغاية عن : بَّطُيءكهام وفرس

ّين كاهن هو ن ه ك غاناء : لوكهيم كهام ورجل وقد الكهانة بَّ
 .وكهن كهن

ّدي فإنها النجوم تتبع : لعباس ابَّن وعن ّهن الكهانة إلى تؤ :وتك
 .الكهنة قول يشبه ما قال
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ّفسوجهي في فكه الشارب استنكهت ه ه ك  .: تن

 .: ليدفئهايده في المقرور وكهكه

الكلب واستدفأ يده في المقرور المدلج : وكهكهالكميت قال
القمر وكوبَّة الخمر كوب معه يزال ل ب و ك الذئب ذي بَّالمأسور

 .الشطُرنج أو النرد وهي

 .مكاوحة كاوحه ح و ك

ّورها العمامة كار ر و ك وعشرون أكوار عشرة العمامة وهذه وك
ًا  .كور

ًا القين واتخذ ًا كور ًاوكير ًا للنار : موقد  .للنفخ وزق

ّوارة في والنحل ّية وهي اعلك  .الخل

ّورتا  .بَّعض على بَّعضه : وضعتالمتاع وك

ًة ظهره على وحمل ٌة وهذه الثياب من كار كاراتا من كار
 .القصار

ّوره وطعنه  .: صأرعهفك

ّور ً واشأترى : سقطالجبل وتك ً بَّكوره جمل بَّأكوارها وجال
 .وكيرانها

 .خراسان كور من كورة ودخلت

 .الزيادة " وهو الكور بَّعد الحور من بَّالله " ونعوذ

 .بَّالكوز : اغاترفهالماء اكتاز ز و ك

 .منه يكتاز ورأيته الحب هذا من واكتز

ّوز ورجل  .: طويلهالرأس ومبرطل الرأس مك
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 .رأسه على : قلبهالنار في الله كوسه س و ك

 .تساقط حتى : كثفمتكاوس وعشب

ًا العقير وكاس  .رأسه على يسقط لنه كوس

ّنجار وقاس  .المثلثة خشبته وهي بَّالكوس العود ال

 .الكوع خروج وهو كوع وبَّه أكوع رجل ع و ك

البَّهام ناحية : منالكوع والكرسوع الكوع بَّين يفرق ل وفلن
 .الخنصر ناحية : منوالكرسوع

ّوف  .: أتاهماوبَّصر ك

ّوف ًا : صأاروتبصر وتك ًا كوفي وذهب لهلهما وتعصب وبَّصري
 .مذهبهم

 .كوٌم وإبَّل كوماء ناقة م و ك

 .: صأبروكوٌم وغايره الطُعام من كومة وعنده

 .تراب من كومًة وكوم

 .يكومها أنثاه الفرس وكام

 .والكوائن الكائنة كانت ن و ك عقربَّان يكومها : عقربَّةوقال

ّبوا الجلد وكان التقينا : فلماسويد وقال ّلوا الحياة أح شألل فو
 .عندك بَّالكائن وأخبرني

ّون ّون : أحدثهالعالم الله وك  .فتك

 .بَّها يكن لم أي أحد يكنها لم كأن الديار : أقفرتاوتقول

ًة أنت إذ الحّي يكنها لم : كأنالرمة ذو قال الهواء ميت بَّها مّر
ٍر سمعت : إذاوتقول الّشمل مجتمع  .فاسكنه خير بَّمكان أو فكنه بَّخي
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 .: لدغاتهالعقرب : كوتهالمجاز ومن ي و ك

 .وكايده وكاده ومكايد ومكيدة كيد له د ي ك

 .تغيب الشمس وكادتا

ّقة : يقاسيبَّنفسه يكيد : رأيتهالمجاز ومن  .سياقه في المش

ًا يلق فلم وغازا  .يقاتل لم أي كيد

ّين أكيس هو س ي ك وكيسى أكياس وقوم والكياسة الكيس بَّ
 .حمقى :بَّوزن

اعلحمقى في كنت وإن فيهم كنت إذا الكيسى أكيس : فكنقال
المر في وكاس والكوسى الكيسى وهي الكيس وهو أحمقا مثل فكن

ّيس يكيس  .وتكايس وتك

ّيسة وامرأة بَّأولد : جاءتاوأكاست وأكيست كياس ونساء ك
 .أكياس

البنهنا في يظهر الم وكيُس أكاست لمكيسة كنتم : فلوقال
ًا فجئتم حمقت أمكم ولكن ًا فيكم نرى ما غاثاث :مكياس وامرأة سمين
 .محماق نقيض

 .الكيس في : غالبتهفكسته وكايسني

 .الحديث وفي لغابنه البيع في وكايسته

كيس " وهو جملك لخذ كستك إنما : " أترانيلجابَّر قال أنه
ّيس ًا فلن : بَّنىالمجاز ومن : موصأوفمك  .كيس دار

 ". قّشة من " أكيس مثل وفي

ّتقى الكيس أكيس : " إنالحديث وفي الفجور الحمق وأحمق ال
 .للغدر علم وهو غادر إذا كيسان فلن وركب "
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إلى كهولهم كانت كيسان دعوا ما : إذاتولب ابَّن النمر قال
 .: أعطُيتهله وكلته مكيل بَّّر ل ي ك المرد شأبابَّهم من أمضى الغدر

 .: أخذتهعليه واكتلته منه واكتلته

ًا : كايلناهمالمجاز ومن  .بَّالدم وتكايلوا : كافأناهمبَّصاع صأاع

ًا : فيقتلقال بَّالدم تكايل ل ولكن بَّواء له يكن لم بَّامريء جبر
أي مكايلًة ذلك وقال لك يقول ما مثل له قلت إذا المقال في وكايلته

 .: قاسهبَّه وكاله مقايسة

ًا منها فبّرزتا قبلها بَّالسوابَّق كلتموني : فقدالخطُل قال من ثاني
ً بَّالسيف وكالهم عنانيا  .كيل

ً الفرس يكابَّل والفرس السندرة كيل بَّالسيف : أكيلكمقال كيل
 .يسابَّقه :بَّكيل

 .يكفيني : ليكيلني ل طعام وهذا

 .العود حكاكة وهي سحالته فخرجت قتل إذا يكيل الزند وكال

 .ير ولم

ّبولللجبان قيل ومنه الفزع من بَّسلحه فلن وكال  .: الك

 .الصفوف مؤخر : فيالكيول في وقام

ًا أعطُيتك إن " فلعلك لرجل قال أنه الحديث وفي تقوم أن سيف
 ". الكيول في

خضع إذا استكانًة واستكان كينًة يكين الرجل كان ن ي ك
 .أكانه ما الذل من عليه وأدخل أخضعه :وأكانه

حلئله تئيم أن شأفائي ولكن تكينه جراح تشفى ما : لعمركقال
ّلم : ماسوء بَّكينة وبَّاتا ًا بَّاتا إذا تنذره أن إل يتك  .واجم
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ّق جوفه في الحزن أسّر إذا واكتان لحم وهو الكين من واشأت
.وأذله موضع أسفل في لنه : البظروقيل الفرج بَّاطن

 اللم كتاب

 1 اللم كتاب 

ّين لل هو ؤ ل ؤ ل  .اللؤلؤ بَّائع وهو اللثالة بَّ

وكأنها اللل مثاقب تخنها لم بَّكر البحر عقائل من : دّرةقال
ّواص لؤلؤة ٍؤ قلدة وهذه الغ  .ولليء لؤل

وأبَّصرتا لهبها أرتا إذا النار وللتا النار وتللتا النجم وتلل
 .: ضوءهالسراج للء

": ما بَّأذنابَّها الفور للتا ما ذلك أفعل : " لالمجاز ومن
ّظباء بَّصبصت  .ال

ًاقال ًا لست أن الله عباد : أحق ًا ناسي لل ما الدهر طوال سنان
 .بَّعينيها : بَّرقتالمرأة وللتا العفر

ّنوح وللتا  .أيديهن : قلبنال

ّي قال ّي على الكف : يللئننفسه حال يصف عد خانه كشّن عد
لؤلؤة الجماد بَّلوى : كأنهازهير قول في عبيدة أبَّو وقال الّربَّيب خرز

وهو الوحش : بَّقرةبَّاللؤلؤة أراد لهق الشوى موشأّي فيحان بَّطُن أو
 .السيف : تريدعققة لسانه كأّن :تقول كما بَّالمجاز التشبيه من

ٌع :يلئمني ل وفلن ولمته ملءمة لءمته وقد ومتلئم ملتئم صأد
 .يوافقني ل

ّذة بَّطُن التقى إذا لغاب : خلفلؤام وريش أخرى وظهر ق
 .نابَّل على لمين : كّركفّسر وبَّه بَّاللؤام مريش :لٌم وسهٌم

ّدرع وهي لمته ولبس :وقيل اللم ولبسوا الملتئمة المحكمة ال
 .وقًرى كقرية اللؤم
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يقوم فيما فضفاضة لمٌة الكتائب لم من : وعليهالمتلمس وقال
 .: تدّرعواستلم ويجلس

ًا فلن ولؤم :ملٌم لئيم وهو واللؤماء اللئام من وهو ولمًة لؤم
 .اللؤم إلى منسوب ملوم

 .عنهم ويذّب اللئام يعذر : للذيملم ورجل

 .يلئمني ل طعام : هذاوالكناية المجاز ومن

 .بَّصري ثقفه ما أي كذا فعل حتى عيني التأمت وما

 .لساني على يلتئم ل كلم وهذا

 .غايره يصنع ما : يحكىلؤمة ورجل

:ونقيضه اللئام في تزوج : إذالبَّنه الخال الرجل واستلم
 .لبَّنه الخال استكرم

ّدته : فيالعيش لواء في هم ي أ ل  .شأ

ًا لي بَّعد ذلك وفعل ًا عرفت ولي  .ركبت بَّلي ولي

ًاقال ٍد محبوٍك ظهر على غالمنا حملنا ما بَّلي : فلي مراكله شأدي
ّ كان فما خرج ا ل  .رجع حتى ول كل إل

 ". اللبؤة من " أجرأ أ ب ل

ّلبأ : سقيتهمالقوم ولبأتا  .ال

 .: شأربَّوهوالتبأوه ملبؤن ملبنون وهم عندهم : كثروألبأوا

 .واللباء اللبان ومهم نتاجها : دناملبَّيء وعشار

 .لبأها : احتلبتولبأتها الشاة والتبأتا
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ّلة بَّذي : لستهرمة ابَّن قال ّلة ث ومن وألباءها ألبانها آخذ مؤبَّ
 .غارسته حين : سقيتهالغاراس من وغايره الفسيل : لبأتاالمجاز

فل تقوم الساعة إن وقيل فسيلًة غارست " إذا الحديث وفي
ذو قال : ألطعمتهموغايرها الكمأة " ولبأتهم تلبأها أن ذلك يمنعك
ّوية في بَّكفّي لبأتها قد مربَّوعة : وربَّعيةالرمة ًا د :أراد سفرا سفر
ًا الصباح وقت أطعمتها ممطُورة الربَّيع في نابَّتة وكمأة .مسافرين قوم

 .خبره ابَّتكر من أول كنت إذا فلن لبأ والتبأتا

 .ولبابَّه وغايره اللوز لّب هو

يلب " ورأيته النحل بَّلعاب البر : " لبابالحسن حديث وفي
 .لبه ويستخرج : يكسرهاللوز

 .ولب حّب له : صأارولبب البر وحبب

 .: أقاموأرّب بَّالمكان وألّب

ّبة في وطعن اللباب واضحة وامرأة وموضع منحره وهي البعير ل
ما وهو بَّتلبيبه وأخذ لبته على اللبب : عرضتالفرس وألببت قلدتها

 .ثيابَّه من اللبب موضع في

ّببه  .فعتله ول

ّبب إليهم وصأرخ تلبيب على قبض ثم عنقه في قوسه : جعلول
 .صأارخهم يفعل وهكذا وصأرخ نفسه

ًا اعترى الداعي إذا : إناقال  .: تحزمالرجل وتلبب ولبب

ًا واحد ثوب في صألى : " إنهالحديث وفي ّبب :" وقال بَّه متل
ّلببوا واستلموا ّبب إن وت لحسته إذا بَّولدها الشاة ولبلبت للمغير التل
ّطُفت بَّشفتيها وألطُفته ّلبلبومنه عليه وتع .الغصوب على : للتوائه: ال

من لبيب وهو اللباب أولي من وهو لب ذو : هوالمجاز ومن
 .لبابًَّة يلب لب وقد اللباء
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 .: خالصهلبابَّه وأخذ

 .البَّل لباب من وهو

 .لباب قوم من لباب ورجل

 .لباب وحسب

ّدتا إذا قريش في المكارم بَّذي : أليسقال الحسب وذي ع
من أحبك وأنا والضّم بَّالفتح وألببه ألببه وبَّبناتا بَّلبه عليه وأقبل اللباب
 .نفسي أصأل من أي أبَّبي بَّناتا

إلى الرقيق الرمل من يده بَّين ما وهو الرمل لبب في وأخذوا
 .الرض جلد

ّببوا الوادي بَّلبب وهو  .فيه : أخذواواستلببوا ول

 .الصدر : واسعاللبب رخّي وهو

 .حال سعة : فيرخّي لبٍب في وهو

 .واسع بَّال : فيرخّي لبب في منه المر وذاك

 .: أشأفقتبَّه ولبلبت

محّب وهو والمشبل الملبلب عليك المور حزبَّتك إذا : ومناقال
 .قلبه بَّلبالب له

وجلبة الغنم جلبة جلبتين : ذيوظباظب لبالب ذي بَّحّي ومررتا
 .البَّل

البيوتا أطناب حول لها شأاؤه مياسير عام في : وخصفاءقال
يّسرتا : منوالمياسير ومعز ضأن من مختلطُة : غانمالخصفاء لبالب
 .ألبانها وكثرتا ولدتا إذا الغنم
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ًا بَّالمكان لبث ث ب ل ًا لبث ًا ولبث ّبث اللباث قليل وهو ولباث وتل
 .خبثه ظهر لبثه طال إذا : الماءويقال

 .ذلك فعل أن لبث وما لبثك وما ألبث وما

 .لبيث لخبيث الله وإ

حتى انتظره أي عنه وأقّر عنه وأوقف فلن عن : ألبثويقال
ّياه انتظارك يبدي  .رأيه خطُأ إ

 .: صأرعبَّه بَّج

وهي واللبج بَّاللبج تصاد والذئاب والبجة بَّاللبجة يصاد والذئب
لحمة وصأطُها في فتوضع تنفرج بَّأصأابَّعها كف كأنها شأعٍب ذاتا حديدة

ّد ثم  .خطُمه في التبجت الذئب عليها قبض فإذا وتد إلى تش

ّبد د ب ل  .: تلّصقوالصوف الشعر تل

ّبد ّبده والرمل التراب وتل  .المطُر ول

 .الورق والتبد

ّبد ًا : جعلهالصوف ول  .لبد

ّبد وخّف ّبادة ولبس اللبد من : متخذوملبود مل  .الل

ّبد  .يشعث لئل صأمغ أو بَّخطُمّي : عالجهشأعره الحاج ول

ًا فلن وخرج ًا ملبي ّبد  .مل

للبيد عمر قول ومنه الجوالق وهو لبيد في : جعلهاالقربَّة وألبد
 .جوالق يا أخي قتلت : أأنتزيد أخيه قاتل

ٍد " وذي لبدة ذي من : " أجرأالمجاز ومن وهي السد وهو لب
ّبد الكثيف شأعره  .زبَّرته على المتل
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" أمنع و يفرس ما عرينه في يفرس دلهمس لبدة ذو : كأنهقال
 ". السد لبدة من

ّدد يزل لم إذا لبده يجف ل وفلن  .يتر

ّبت لبدك الله وأثبت لبدة عليه وكانوا لبدتك الله وحمل لبدك وث
 .عليه ازدحموا إذا ولبدا

ّبد بَّالرض ولبد  .الشخص متضائل : لصقوتل

ّبدي مثل وفي ّيدي " تل ومنه " لينباع : " مخرنبق" كقولهم تص
:للسمانى العرب صأبيان وتقول وتفّرس رأى إذا فلن : تلبدقيل

لبَّدة وهي ذلك ويقولون حولها : يدورونترى ل البيدي لبادي سمانى
 .تؤخذ حتى تطُير ل

ّثامٌة وفلن آخر وهو لبد على أبَّد أتى ومنه مكانه يفارق : للبد ج
ّنه لقمان نسور  .يموتا فل لبد أنه لظ

ٌد ومال  .كثرته من فناؤه يخاف ل لب

ٌد " ماله و  ". لبد ول سب

 .رأسك : ألبديقال الباب دخول عند : طأطأهرأسه وألبد

 .: مدقعملبد وفلن الفقر من بَّالرض : لصأقةملبدة وعصابَّة

ًا الثوب لبس س ب ل ّبس لبس ًا حسن بَّلباس وتل ًا ولباس حسن
 .ولبس ملبَّس وعليهم درع أو ثوب من ولبوس بَّهّي ملبس وعليه

 .: خلقلبيس ومزادة لبيس وملءة

ّبعهاالكميت قال ًا بَّالطُعن : تت المزاد روقاه ُيبّجس كأنما شأرر
 .الكعبة لبس وهو اللبائسا

 .لبسه الهودج عن وكشف
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ً زان طفٍل بَّأطراف مسحنه عنه اللبس كشفن : فلماقال غايل
ًا ًة لبسًة إل الثوب هذا لبست وما موشّأم !لبسته أحسن وما واحد
ّبس ّق ول  .بَّالباطل الح

 .ولبسه المر عليه ولبس

 .كذا عمل ولبَّس

ّبس بَّه والتبس  .وتل

ًا ولبَّست  .: خالطُتهدخلته عرفت حتى فلن

يكن لم إذا بَّالضم ولبسة لبٌس أمره وفي المور عليه والتبست
ًا  .واضح

 .: مستمتعملبٌس : فيهالمجاز ومن

المشيب وبَّعد قنية للمرء العدم بَّعد إن : ألالقيس امرؤ قال
ٍر طول ًا عم :أياه ولبس معهم : عاشالس لبس قد وفلن وملبس
 .مليه

ّليت حتى أبَّي : لبستقال ّليت عمره تم ّليت أعمامي وم خاليا وم
ًا : لبستوقال الناس والبس أناسا أناس بَّعد وأفنيت فأفنيتهم أناس
 .: عاشأرهمأخلقهم قدر على

ّده من عليها يلبس حالة أي لبسه زمان ولكل  .ورخاه شأ

ًا ولبست  .وقبلته : احتملتهفيه ما على فلن

ّده ل من المال لعطُي : وإنيلبيد قال ًا وألبي أو على أقوام
ّلم ولم عليه سكّت إذا أذني كذا على ولبست الّشنآن وتصائمت تتك

 .عنه

كثروا العدى أرى قلت ثم سمعك : فلبستمفّزع ابَّن قال
الله     فأذاقها " الحياء التقوى : لباسويقال أشأياعي موعدي وأخلف
 .العظم لبس " والسمحاق والخوف     الجوع     لباس
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ًا يقظ بَّه تلتبس إن الخيل أن وأيقن والتبست بَّين جيفًة أو عاني
ّبقة ثريدة ق ب ل أنسر ّبق والخلط الثرد : شأديدةمل ولبقه طعامه ول
ّينه خلطُه إذا : لبكهمثل يلبقه ّينولبيق لبق : رجلومنه ول الخلق : ل
 .ولبيقة لبقة وامرأة ظريف طيف

 .بَّه يلبق ل الثوب وهذا الثوب بَّه ولبق

 .بَّه ولبيق بَّالعمل لبق وهو

ًاقال  .: خلطُهالثريد لبك ك ب ل بَّنانيا القناة بَّتصريف : لبيق

وأمر : التبسالمر علّي والتبك المر علّي : لبكتالمجاز ومن
 .ولبك ملتبك

 .ثريد لقمة ول سويق : حبةلبكة ول عبكة عنده ذقت وما

اللبن : سقيتهمالقوم ولبنت اللبن من أيمن فلن ن ب ل
ًفىولبين ملبون وفرس وقوم القوم وألبن وتامر لبَّن وهو بَّاللبن : مقت
ْبٌن ونوق لبن : ذاتالبون وناقة عندهم : كثرملبنون ُبٌن ُل ُل ْبنث وكم و ُل
وأرضعتني لبانها على حملتني :وتقول أمه بَّلبان أخوه وهو غانمك
 .بَّلبانها

 .: نهمتيلبانتي منه قضيت وما

 .نخالة من حساء وهي تلبينة واتخذ

ًا : يطُلبيستلبن فلن وجاء  .عياله أو لضيفه لبن

: تحيةقوله من وهو : ضربَّهوالحجر بَّالعصا : لبنهالمجاز ومن
ّلوا وجيع ضرب بَّينهم بَّصخور ارتموا إذا اللبون بَّبناتا يرتمون وظ

 .عظام

 .لبنتين له : جعلالقميص ولبن

 ". لبان ورضيعا رهان فرسا " وهما
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ب ل بَّاللبان ترضع الحاج كذاك أخرى بَّلبان حاجًة : وأرضعوقال
 .وسعديك لبيك له : قلتوسعديته فلبيته دعاني ي

ًا نابَّني لما : دعوتاسيبويه وأنشد ّبى مسور مسور يدي ولبى فل
ّبى  .تلبيًة وبَّالعمرة بَّالحّج ول

 .: جدحهبَّالّسمن السويق لّت تا تا ل

ًا ثيابَّنا لّت صأبير من مطُر : أصأابَّناالعرب بَّعض وعن فأروضت لت
ّلها الرض منه ّلها أي ك  .بَّ

 ". والعّزى     اللتا     أفرأيتم " وقرىء

ّده لطُم يقال م تا ل فيه طعن إذا نحره ولتم صأدره ولدم خ
 .حربَّة أو بَّشفرة

ّيا في " وقع ي تا ل ّلتي اللت : دامالسحاب ألّث ث ث ل " ز وا
 .العزالي ملّث وسحاب

وفلن ممطُر عارض بَّها ألّث القطُا رياض من روضة : فماقال
 .يبرح : لبَّالمكان يلّث

ّثوا " ول الحديث وفي  ". معجزة بَّدار تل

وما وتلثغ لثغ وقد ولثغ لثغة وفيه لثغاء وامرأة ألثغ رجل غ ث ل
ًا نديت ثيابَّه لثقت ق ث ل قلب وهي لثغة أم هي ألغٌة أدري  .لثق

 .الجناح لثق وطائر

ّثقه المطُر وألثقه ّثق ول  .فتل

ّثقتها إذا كأنها حقٍف أرطاة إلى : وبَّاتاالقيس امرؤ قال غايبة ل
ٌق ويوم يومنا ولثق معرس بَّيت  .الندى كثير الريح ساكن كان إذا لث

ًا الرض ولثقت  .: ردغاتلثق
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 .لثقة وأرض وحٍل : فيلثق في ومشينا

ولثم النقاب من وأنفه فمه على : ماولفامه لثامه حّط م ث ل
ّثمه فاه  .ول

ّثمةلهم يقال المغاربَّة من وناس  .: المل

ّثم الرجل والتثم  .كالنقبة اللثمة حسن وهو وتل

اللثام موضع فيها على فاه وضع إذا يلثمه بَّالكسر فاها ولثم
 .وتلثما ولثمها

ّثم ملثوم : إبَّريقالمجاز ومن ّد إذا ولثمه لثمه وقد ومل اللثام شأ
 .للنفس بَّعضه وترك رأسه بَّعض على الفدام أي

ًا بَّها الذئب : يفجأالطُرّماح وقال ّلثام أحّم النحر أبَّرق قائم أراد ال
 .دغامته وهي فمه لون

ّكهولثمه وملثم ملثوم وخّف ولثمته الحجارة الخف ولثم كما : صأ
 .إليه والتجأتا ولجئت إليه لجأتا أ ج ل

 .الله إلى اللجأ حسن وهو

: أحرجتهولّجأته كذا إلى : وألجأتهولجأهم القوم ملجأ وهو
 .واضطُررته

ٍة ول إكراه غاير من ذلك وفعل  .تلجئ

 .الخرين دون الورثة لبعض : جعلهتلجئة ماله ولجأ

وصأهيل البَّطُال أصأواتا كثرة وهو لجب وذو لجب جيش ب ج ل
 .الخيل

 .المواج بَّالتطُام لجب وبَّحر

 .بَّالرعد لجب وسحاب

640



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

ولجبت لجبت وقد لجاب وأعنز الثلث بَّالحركاتا لجبة وعنز
 .لجوبًَّة

منهن دنا أو ولجبت غارزتا إذا الصيف في أطباءها : كأنقال
 .وذهابَّه اللبن تولية وهو تلجيب

 .ولجج لجاج وفيه وملجاج ولججة ولجوجة لجوج رجل ج ج ل

اللجج في : دخلواالقوم ولّجج وتموج لجته : عظمتالبحر والتّج
 .لّجّي وبَّحر السفينة ولّججت

 .: أدارهافيه في المضغة ولجلج

ّين غاير بَّكلم لسانه ولجلج  .بَّه لسانه وتلجلج بَّ

 .لجلج ورجل

 .بَّالييلنجوج واستجمر

 .والنزاع الهّم بَّه : لّجالمجاز : ومنالشماخ قال

ّفرها لم إذا بَّيمينه واستلّج  .يك

 .الظلم والتّج

 .السراب لج في تسبح والظعن

 .الخضرة : شأديدةملتّجة وأرض

ّبهه السيف : يريدقفّي على اللّج : فوضعواطلحة حديث وفي شأ
 .واللّج : اليميسميه وكان الشأتر سيف : هووقيل مائه كثرة في بَّاللج

الزارا شأددتا مذ مشهد ول مأقٍط في اليّم خانني : مافيه وقال
ّيتين : عيناهخيقال كما المرآتين أي اللجتين بَّمثل ينظر وكأنه  .كالماو

641



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

ما وهو لجٌف البئر وفي جوانبها في حفرتا البئر لجفت ف ج ل
لجٍف ذاتا وبَّئر كالكهف صأار حتى الء أكله أو منها جانب في حفر

 .الدلء مخض ولّجفها البئر تلّجف وقد وألجاٍف

 .أسفله : وّسعوامكيالهم القوم : لّجفالمجاز ومن

 .كناسه الوحشّي ولّجف

ًا انتحى : إذاالعجاج قال ًا أو معتقم ًا أي لجف ً حافر حفر أو سفل
ّلحد : الّضرحوالتلجيف العتقام ونظير جانب في  .القبر في وال

اللجام الفرس وعلك لي فألجمه فرسي استلجمته م ج ل
إذا القدر : ألجمواالمجاز ومن : فاهملّجمه بَّاللجام وصأك اللجم والخيل
 .بَّلجامها : حملوهاويقال بَّها فرفعوها خشبًة عروتها في جعلوا

 .الحائض وتلّجمت

ّلجة بَّاللجام استثفرتا ّثفر التي خرقتها وهو وال التي وأما كال
وتلّجمت بَّالفرام : استفرمتيقال الفرام فهي فرجها في تحملها
ّلجام ًا الله علم في تلّجمي : "الحديث وفي بَّال ًا أو ست " وألجمه سبع

ّفهحاجته عن ّلم : ك  .الحجر وألقمته فألجمته فلن وتك

ّتقّي مثل وفي جاء إذا لجامه لفظ وقد فلن " وجاء ملجٌم " ال
ًا  .مجهود

 .الحاجة أتّم أي لجامها الفرس وأتبع

 .فيه : علىملّجمه على وضربَّه

ًا استثرتم : لمقال ملّجمه في الموتا زجاج ترى أجمه من أسد
ّقهالخبط لّجن ن ج ل ّلجين وهو تلّزج أي تلّجن حتى بَّالحجر : د تعلفه ال

 .الشعير أو الدقيق مع البَّل

كالورق الطُير عليه أروى لوصأل وردتا قد : وماءالشّماخ قال
 .اللجين
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 .: أوخفهالخطُمّي ولّجن

ّينةلجون وناقة  .: خلتاتلجن لجنت وقد اللجان : بَّ

ول الزمام في حطُوط غارٍب ذاتا بَّمثلك وخدتا : فماالنابَّغة قال
ّبد حتى : توّسخرأسه : تلّجنالمجاز ومن لجون  .تل

ّبه : بَّزبَّدهبَّلجينه الهادر الفحل ورمى  .الخطُمّي بَّوخيف شأ

 .الوسخ من فيه ينفذ لم إذا رأسه في المشط ولجن

 .أخذه إذا الجزور ظهر على ما الجّزار لحب ب ح ل

 .العظم عن اللحم ولحب

 .العود ولحبت

 .لغزارتها لحمها : ذهبلحيب وناقة نحل إذا فلن لحم ولحب

 .اللحم : مقطُعملّحٌب وقتيل

 .بَّالسياط ظهره ولحب

 .ولحب لحب وطريق : أوضحهالطُريق ولحب

 .: يسرعيلحب ومّر

يأتلي ل يلحبن وانكدرتا الوحشّي جانبه : فانصاعالرمة ذو قال
في السيف : لحجيقال نشب إذا فيه لحج ج ح ل والطُلب المطُلوب

 .يخرج فل الغمد

 .الصأبع في الخاتم ولحج

 .مضايق : فيملحج في ووقع

 .الباب واستلحج
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 .ينفتح لم إذا مستلحج وقفل

 .السؤال في عليه ألّح ح ح ل

 .غاريمه على وألّح

 .أشأب : ضيقلح ومكان

ًا عّمي ابَّن وهو  .لح

ًا عّمنا بَّنو عامر بَّن وعمرو ومبذول هلل لحت وقد ويجمعنا لح
 .رمد من الجفنين التصاق وهو لحح وبَّعنه الب

 .ملحاح وقنب الدابَّة ظهر على القنب : ألحالمجاز ومن

 .بَّها يطُحن ما على : تلحملحاح ورحى

 .مطُره : دامالسحاب وألح

 .الجمل وألح الناقة وخلتا

لحد في وقبروه وألحدته القبر ولحدتا وملحد ملحود قبر د ح ل
ًا له : حفرله وألحد للّميت ولحد وملحود :وألحده الميت ولحد لحد

 .اللحد في جعله

 .وألحد الهدف عن السهم : لحدالمجاز ومن

 .الله دين في وألحد

:وألحد إليه ولحد الحرم في وألحد عنه : عدلالقصد عن ولحد
 .إليه مال

 .ملتحد دونك ومالي : التجأإليه والتحد

ملحود أناسّي لها استأنست آذانها استوجست : إذاالرمة ذو قال
 .تبّصرتا لشيء تسّمعت إذا أي الحواجب في لها
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 .بَّلسانه الشيء لحس س ح ل

الصوف الدود " ولحس أنفه الكلب لحس من " أسرع مثل وفي
 .الخضر والجراد

 .بَّفلة تركه " إذا أولده البقر بَّملحس : " تركتهالمجاز ومن

 .عليه قدر ما كّل يأخذ : حريصملحس ورجل

ّد أليس وفلن  .ملحس أل

 .الدواّب تلحسه ما : أنبتتالرض وألحست

ّبعلحوٌس وفلن لحوس : فلنوتقول كالذبَّاب الحلواتا : يتت
وسنة شأداد : سنونلواحس وأخذتهم ويحوس المائدة في يحوس
 .النباتا من شأيء كّل : تلحسلحسة

فيها لقيت إذا ربَّيعهم وابَّن الناس ربَّيع : وأنتالكميت قال
ّقي منه والتحست اللواحس السنون  .: أخذتهح

 .: قاشأوركقولهم قومه يلحس : مشئوملحوس ورجل

ّدالبَّرة خرتا التحص ص ح ل  .: انس

 .ويلحظني يلحظني هو ظ ح ل

 .وألحاظها لحظاتها وفتنته

العشّي طفل لّحاظة ضامر عنس قتود بَّين : فوقعتزهير وقال
ًا يسوقون سناد ّبَّبا الهجرس ذكرتا بَّسلع رأيته ما إذا لّحاظ المتر

 .وتلحظوا

ٍة في ذلك وفعل  .لحظ

 .مؤخرها وهو عينه بَّلحاظ إلّي ونظر
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عنده : أناوتقول متلحظة متشاكلة : أحوالهمالمجاز ومن
 .ملحوظ العناية بَّعين محظوظ محفوظ

ًا لحفه ف ح ل ملحفة وعليه وتلّحف بَّه والتحف وألحفه ثوبَّ
 .ولحف وملحف ولحاف

 .عنه مستغن وهو بَّسؤاله شأمل إذا السائل : ألحفالمجاز ومن

ًا ولحفت ويلحف السيف يضاجع : فلنيقال : لزمتهفلن
 .الخوف

 .ولحفت بَّالّسمن الدابَّة والتحفت

ًا يصف الغالب قال لحف قد العالي محبوك كّل : منفرس
 .عطُائه فضل : أعطُانيلحافه فضل ولحفني

ًا ولحفته  .بَّه : أصأبتهسهم

ّفه مجمع ولحفه  .: ضربَّهك

ّنار ولحفت  .عليها ألقيته إذا الحطُب ال

ً النار : وتلحفمقبل ابَّن قال النار وراء تلط ول بَّارزة وهي جزل
 .بَّالّشراسيف ويعّض الكبد ويلحس الكبد يلحف جوع وأصأابَّه بَّالستر

ّنه : سحوتهاللحم عنه ولحفت  .عنه فكشفته له لحاًف كان كأ

 .: امتحقالقمر ولحف

إلحاف يكون أن ويجوز بَّالمقّص : استأصألهوأحفاه ظفره وألحف
 .منه السائل

ًا بَّه ولحق لحقه ق ح ل ًا لحق من وهو ولحق سابَّق وهما ولحاق
 .بَّه وألحقته اللحقين من :اللحق
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ّفار عذابَّك : " إّنالقانت قول في وقيل بَّمعنى " هو ملحق بَّالك
 .المفعول فحذف الفّساق بَّهم ملحق يراد أن والوجه لحق

 .القوم وتلحق

 .: تتابَّعواالّركاب وتلحقت

بَّعد الثمر وهو واللواحق واللحقة واللحاق اللحق الشجر وأثمر
 .اللحق من الثمار وهذه الول الثمر

ّدعاهواستلحقه دعّي : ملصقملحق : هوالمجاز ومن  .: ا

 .الخبار وتلحقت

 .تتابَّعت

 .القوم أحوال وتلحقت

 .: ضمرالفرس ولحق

 .لحق وفرس بَّطُنه ولحق

ملحك شأيء ك ح ل سمين بَّقزى بَّطٍُن : لحقسيبويه وأنشد
 .متلئم متداخل :ومتلحك

 .البنيان ولوحك

 .الناقة هذه فقار ولوحك

ولحام كثير لحمان معه م ح : لالرحل يصف الطُرماح قال
الرجل ولحمت وعرقته اللحم من عليه ما : أخذتاالعظم ولحمت
لحم ذو : سمينملحم لحم لحٌم لحيم ورجل اللحم : أطعمتهوألحمته

 .مطُعمه له أكوٌل

ولحمة الثوب ولحم : لطُعمتهالبازي لحمة : هذهالمجاز ومن
 .يلبسها الذي لبقلها الرض
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 .نسٍب لحمة وبَّينهم

 .البازي وألحم

 .أسديت ما وألحم

 .لحمه قطُع ومعناه لحم وقد : قتيللحيم ورجل

 .وملحم ملحمة ولهم

 .له لحمًة : جعلهاالموتا نفسه وألحم

ّبوني الفسقة وألحمتني  .فس

 .جدله إذا الرض وألحمه

ًا منه يجد لم إذا القتال وألحمه ومستلحٌم ملحم وفلن  .مخلص

ّطُافون : إناالعّجاج قال أخرجت العوالي إذا الملحم فوق لع
 .فيه : نشبالخطُب واستلحمه الفم أقصى

ّدثور المر استلحم إذا بَّلؤه البلء عند : وينفعنامقبل ابَّن قال ال
 .ولزمه : ركبهالطُريق واستلحم المغّمرا

:شأربَّه إذا دقيقه وهو لحم له : صأارالزرع ألحم وقد ملحم وزرع
ٍم ذا صأار إذا الرجل ألحم من  .لح

ولحم الشيئين بَّين : لحمومنه لحمها : تلءمالّشّجة وتلحمت
 .: لمهالّصدع

يلحمه بَّاللحام والفضة الذهب الصائغ : ولحمالحطُيئة قال
 .فالتحم

ًا بَّينهم وألحم  .شأر

 .فالتحمت الحرب وألحم
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 .: رتقاءمتلحمة وامرأة

 .: ملصقبَّالقوم ملحم وفلن

 .: مغاٌرملحٌم وحبٌل

ّطُرماح وقال في والخيل الّشجر عّز إذا اللحم نطُعمها ال
فكأنهم الحلئب لحم يحّط لنه اللبن أراد عسر اللحم إطعامها
 .لحمها الخيل يطُعمون

أو الخطُأ إلى العراب عن بَّه مال إذا كلمه في لحن ن ح ل
 .اللغاز إلى موضوعه عن صأرفه

 .ولّحانة لّحان ورجل

ًا له ولحنت لحنت : قدلله وقلت اللحن إلى : نسبتهولّحنته :لحن
ّني يفهمه ما له قلت  .غايره على ويخفى ع

من إليه صأرفه وفيما فحواه : فيكلمه لحن في ذلك وعرفت
 .بَّه إفصاح غاير

ٌققال ًا أحيا ويلحُن واضٌح : منطُ لحنا كان ما الحديث وأحلى - ن
 .ملحنًة حنى ول

لقول ترنو أو تلحن زولة عنهّن القول إلّي : وأدتاالطُرماح قال
 .الناس على يخفى بَّما تكالم أي الملحن

ّية أبَّي وعن من أي قومي لحن من ول لحني من هذا : ليسمهد
" ومنه ولسنه لغته يعني بَّه وأتكلم إليه أميل الذي ومذهبي نحوي
 ". القرآن تتعلمون كما واللحن والسنة الفرائض تعلموا

ٍد لحن وهذا الغااني من إليه مال : لماوملحنه وألحانه معب
 .واختاره

ًا قراءته في ولّحن  .ولحوٍن بَّألحاٍن وقرأ فيها : طّربتلحين
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 .إياه وألحنته : فهمهالحاء بَّكسر عني ذلك ولحن

 .شأاء وجه أي إلى يصرفها بَّها فطٌُن : فهٌمبَّحّجته لحن وهو

 .لحٌن لقٌن لسٌن وفلن

ٌدلبيد قال ّفه يعيد لحٌن : متعو ًا بَّك وبَّان ذبَّلن عسٍب على قلم
ويغالبهم : يفاطنهمالناس يلحن وفلن صأاحبه من بَّحّجته ألحن وفلن

 .ودهائه لفطُنته

 .الاضة عند الصوتا يصافي : ليسلحٌن : قدحالمجاز ومن

صأفا وإذا التنفير عند لحٌن وسهم النباض عند لحنة وقوس
 .: معربقيل صأوته

لحوتا و ح ل تعجيم العرب لغاتا عن لحنه : فيالرمة ذو قال
.لحاؤها بَّه يقشر ما وهي بَّالملحى النخلة ولحوتا لحائه وقشرتا العود

ّدلتقال ًة الطُيلسان بَّعد : تب ملًحى الرمح سنان وبَّعد عباء
 .وألحيها لحياه ورجف ومخلبا

 .واللحى اللحى بَّيض وشأيوخ

 .الحنك تحت العمامة إدارة " وهو بَّالتلّحي " وأمر

 .اللئم : لمهاللحي ولحاه الله : لحاهالمجاز ومن

ًا : لحوتاقال ًا العصى تلحى كما شأّماس يدمي السّب أن لو سب
ًة ولحاه لدمَي  .ملحا

ًا الكلم لّخص ص خ ل  .ملخٌص وكلٌم تلخيص

ًا يكون أن وهو لخٌص جفنه وفي  .لخٌص وجفن لحيم

 .ألخص ورجل

 .الّسقاء لخن ن خ ل
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ٌة  .: منتنةلخنٌة وشأكو

ًا السودان أرفاغ ولخنت  .لخن

 .لخناء وأمٌة

 .اللخناء ابَّن يا له : قالولّخنه وشأتمه

ّدبَّاغ في : ألقَيألخن وأديم ّيرتا ال  .رائحته فتغ

 .ونتنها التكّرج يشبه الذي : بَّياضهاولخنها لخناء وقلفٌة

ّده لد وقوم لدد وفيه ويلندد وألندد ألد رجل د د ل ًة ول ّد مل
ًا ّلداد شأديد وهو ولداد  .ال

ًا وتركت ّدد فلن ّدد يتر ّفتويتل  .: يتل

ّدده على وضربَّه صأفحتاها وهما عنقه لديدي على وضربَّه متل
 .عنقه على

ٌة القوم من نّجتني شأئت : ولوقال العجب بَّين بَّعيدة جسر
ّدد  .الوادي لديدي في ونزلوا والمتل

ّد وهما الفم لديدي أحد في سقَي ما وهو اللدود : سقيفلٌن ول
ّقاه  .شأ

 .استطُعت : نحووالتددتا

ًة والتددتا الشكاعي : شأربَّتأحمر ابَّن قال ّد أفواه وأقبلت أل
 .لديد شأديد وهو المكاويا العروق

:وألدغاته لدغاى وقوم لديغ : ورجلوالعقرب الحية لدغاته غ د ل
ًا أو حية عليه أرسلت  .فلدغاته عقربَّ

 .بَّها : نزعتهبَّكلمة : لدغاتهالمجاز ومن

ّدغاة قّراصأة وفلن ّداغاٌة عقارب وله ل  .ل
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:كقولك بَّنفسها والتدمت وعضديها صأدرها النائحة لدمت م د ل
 .واختضبت يدها خضبت

ًا فتحسبه بَّحجر الضبع حجر الصائد ولدم فتصاد فتخرج صأيد
ّلدم تسمع الّضبع مثل أكون : لعنه الله رضي علّي حديث وفي ال

 .تصاد حتى فتخرج

وراء الغلم لدم أبَّهره تحت وجيٌب : وللفؤادمقبل ابَّن وقال
ٍم أم وأخذته بَّالحجر الغيب  .الحّمى وهي ملد

ّدمه ولدمه والخّف الثوب ولدم ّقعهوتل لديم وخف وثوب : ر
ّدم وملدم َي ومتل ًلى تفّرى إذا الديم : ولكنالقطُامّي قول وُرو ًا بَّ وتعين

 .اللديم ولكن الّصناعا غالب

 .اللديم الخّف من العوض : نعموتقول

 .الديم خف

لدٌن ورماح لدن ورمح ولدونة لدانة والرمح العود لدن ن د ل
 .الكعوب لدنٌة وقناة ولداٌن

 .غاروبَّها إلى الشمس طلوع : منغادوة لدن وسرنا

ّفها ألذ حتى غادوة : لدنوقال قالص الظّل من منقوص بَّقية بَّخ
 .العريكة : لينالخليقة لدن وهو أخلقه : لدنتالمجاز ومن

ّدنت ّكنتحاجتي في وتل ّدنت : تم  .: أقمتبَّالمكان وتل

ّدن بَّها : ماسباريت وأرض  .متل

ّدنت ًا لدنك من لي " وهب تمش لم إذا راحلتي علّي وتل  ". ولي

ّذ ذ ذ ل ًة الشيء ل ًة لذ ًا والتذ ولذاذ ٌذ وشأيء التذاذ  .ولذيذ ل

ّذ في وهو ّذ عيش وله العيش من ل  .ل
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ّذ العيش : إذالعماني ذؤيب بَّن محمد قال ٍة والجميع ل لهم بَّغبطُ
ّي كطُعم : ولذوقال البقل مستأسد والروض سامر تركته الّصرخد
 .النوم أراد الحدثان خشية من العدى بَّأرض

ّذة وخمٌر  .ل

 .الحديث : طيبلذ ورجل

 .وألذ أطيب وهذا

مما وهذا وتلذذتا بَّه والتذذتا والتذذته بَّه ولذذتا الشيء ولذذتا
ّذني ّذذني يل  .واستلذه ويل

ّذ ًة امرأته الرجل ول ّذ ًا مل ّذا ولذاذ  .التماّس عند وتل

 .: تضّرمتالنار وتلذعت فالتذع والحّر النار لذعته ع ذ ل

ٌع الصدر وفي مسبٌل ذكرها من فدمعي ولذعته الغضا كلذع لذ
 .بَّلساني

 .القيح من القرحة والتذعت القرحة يلذع والقيح

 .ولوعًة لذعًة وأجد

ّذاع وإنك ٌع لم ّذا ًا بَّلسانه يعد : لمنل  .بَّالخلف يلذع ثم خير

ّذع غاضبان هو فإذا وكلمته  .يتل

ٍر راكب ورأيته ّذع بَّعي  .تحته يتل

ّذعقال ٌذ تحته : تل ورجل صأبور عارفٌة الّرحل نسوع طوتها أج
 .النفس حديد : ذكّيلوذعّي

ّلتلبنى ابَّن يرثي قال ّدعت لبنى ابَّن يا هذيل : أذ أنوفهم وج
 .لزب طين ب ز ل الحلحل بَّاللوذعّي

ٌةلزبٌَّة وأصأابَّتهم  .ولزبَّاتا : شأد
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 .لزٍب بَّضربَّة هذا : ماالمجاز ومن

ّين لزٌج شأيء ج ز ل  .لزج وزبَّيب لزج : بَّلغٌميقال اللزوجة بَّ

ًا وأكلت  .: علقبَّأصأابَّعي فلزج شأيئ

 .لزج حتى الورق ودققت

ّبَّبه الذي : لنجافهالباب لزاز وهذا لحجه إذا يلّزه الباب لّز  .يلز

 .: لصأقهولّزه بَّه فالتّز وألصق بَّه : قرنبَّالشيء الشيء ولّز

 .: مدمجهالخلق ملّزز ورجل

ّقة لّز وافتح  .الّزرفين وهو المجمر ولّز الح

ّق أن يعد : لممقبل ابَّن قال كلّز قارحه ورأيت لهاته النهيق شأ
 .: اضطُرهكذا إلى : لّزهالمجاز ومن المجمر

 .فلن يا بَّي ولززتا

وهو الّربَّيس لحمس لّزبَّا ومثلي رآني إذا الغيور اتقى : ولوقال
 .له : مصلحماٍل ولزاز خصم لزاز وإنه خصوماته في ملز

ًا وجعلتك  .يخالف تدعه ل لفلن لزاز

ًا المال لزمه م ز ل ّياه وألزمته لزوم  .إ

ًا غاريمه ولزم  .لزم

ّق تنترع حتى لزمه من تنزع ول  .منه الح

ّقي استوفيت حتى فلزمته يمطُلني : وأخذملزوم وفلن  .منه ح

 .حججته إذا خصمي وألزمت

ًا يكون " فسوف ًا لزام ًا ": عذابَّ  .لزم
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 .المر والتزم

 .عليها يصقل التي : لخشبتهالصيقل ملزم وهذا

ّيقلزٌن عيٌش ن ز ل  .: ض

 .الكلب : شأديدألزن وزمٌن

ًاقال ًا : ومعاذر ًا كذبَّ ًا ووجه ًا بَّاسر ّكي ل اللزن الزمان عّض وتش
 .: لعقتهالعسل لسبت ب س

 .العقرب ولسبته

 .بَّلسانه : لسبهالمجاز ومن

 .للناس لّسابَّة وفلن

ًا ولسبه  .: ضربَّهأسواط

 .بَّجحفلتها : تأخذهالنباتا تلّس الدابَّة س س ل

لّس من اخضّر قد وناشأط السراء كأقواس : ثلثزهير وقال
ً بَّها الغمير : لّسالكميت وقال جحافله الغمير ًا مستقبل الربَّيع من أنف
 .: يدّسهاالذى لي يلّس : فلنالمجاز ومن العشب اغالولب وحتى

بَّالفم واللدغ بَّالذنب الضرب وهو والّزنبور العقرب لسعته
ًا عليه أرسلت :وألسعته  .تسلعه عقربَّ

 .ويقرصأهم بَّلسانه : يؤذيهمالناس يلسع : فلنالمجاز ومن

 .لسعٌة ورجل

 .الكلم من : النواقراللواسع منه وأتتني

 .بَّسلطتها زوجها تلسع : فاركلسوع وامرأة

 .: أغارىوألسع الناس بَّين وأكل
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ّينلسن وردل حداد وألسنة ألسن لهم ن س ل وقد اللسن : بَّ
 .لسن

 .: لغةلسن قوم ولكل

 .بَّلساني : أخذتهولسنته

فلن ولسنني فقر بَّموهون لست إنني ألسنها تلسنني : وإذاقال
 .ملسنة بَّينهما وكانت فلسنته

 .اللسان كطُرف طرفها : جعلملّسنة ونعل

في بَّأقدامهم يطُأنها الحواشأي حمر أزٌر : لهمكثير قال
 .: لطُيفتهماالقدمين ملّسنة وامرأة الملّس الحضرمّي

 .البَّزيم لسان : ونشبالميزان لسان : استوىالمجاز ومن

 .وكلمه : بَّحجتهالله بَّلسان ينطُق وفلن

ّلمالقوم لسان وهو  .عنهم : للمتك

 .ثناؤهم أي لحسنٌة عليه الناس لسان وإن

 .الجمر وتلّسن النار لسان وطفيء

 .لسان أفصح العرب ولسان

 .وخبر : رسالةلسان منه وأتتن

 .لسانين وذو وجهين ذو وفلن

ّلصاب ماء من " أعذب ب ص ل مضيق وهو : لصٍب" جمع ال
 .الوادي

ّين لّص ص ص ل ّية بَّ وهو اللم بَّكسر يلّص لّص وقد اللصوصأ
 .سرقته تكررتا إذا يتلّصص
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 .لّصٌة وامرأة

 .لصص وبَّه الضراس ألّص ورجل

 .أذنيه تمسان تكادان : متقاربَّهماالمنكبين وألص الفخذين وألص

 .الحاجبين من الرأس شأعر دنا : ضيقٌةلّصاء وجبهة

 .الخر وأدبَّر قرنيها أحد : أقبللّصاء وشأاة

ًا : يبرقلونه يلصف رأيته ف ص ل  .لصيف

وهو وملصأق لصيق جاٌر وهو بَّه وألصقته والتصق بَّه لصق
 .الحائط بَّلصق

ّلصوق الجراحة وداوي  .الجرح بَّه يلصق دواء وهو واللصأوق بَّال

ٌق : فلنالمجاز ومن  .: دعّيولصيق ملص

َق  .: عرقبهابَّناقته وألص

 .بَّشيء ألصق فما بَّفلن ونزلت

بَّالناب والله : ألصقفقال القرى عند أنت : كيفلعرابَّّي وقيل
 .الضرع والبكر الفانية

العرقوب يجبر فإن ساقها بَّأيبس ألصق له : فقلتالراعي قال
ّنسا يرقأ ل أجنتها رغات وقد الجلد بَّالكوم : ويلصقمقبل ابَّن وقال ال

ً بَّها تنّضج ولم  .الولد وقت بَّه تجاوز لم حمل

 .بَّالرض لطُئ ئ ط ل

 .لطئ وسقٌف

ّلس ّنسوة وهي بَّاللّطئة وتق  .بَّالرأس تلطُأ صأغيرة قل

 .السمحاق وهي اللطئة وشأّجه
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 .بَّخفه البعير لطُسه س ط ل ح ط ل

 .متلطس : موٌجالمجاز ومن

 .: سترهوألطُه الشيء لّط ط ط ل

 .الّضيفان من يسترها : لقدره يلّط ل وفلن

 .الحمّرة أسفل الّسحاب لّط :العرب بَّعض وعن

ّطُه الحجاب ولّط  .: أرخاهوبَّالحجاب وأل

ّباد قال من للط أعتلل لم سائل أتاني : وإذاالباهلّي عمرو بَّن ع
ّطُت البياض ساءها : ولقدالعشى وقال حجابَّي الّسوام دون فل

ّطُت مسدوف دونها من بَّحجاٍب في فخذيها بَّين : جعلتهبَّذنبها الناقة ول
 .عدوها

 .: تلزقهالكحل بَّعينها تلّط وهي

 .الوادي حافة وهو الملطُاط على ومشوا

 .: بَّالمحوربَّالملطُاط الخبز وعّرض

ّق دون فلٌن : لّطالمجاز ومن  .وألّط بَّالباطل الح

 .: كتمهسّره : ولّطالحقيق بَّن الربَّيع قال

ّطُى ول ألّط ل : تعالىقال ّطُي ول نكّن ما ونبدي تل ّطُه نغ ول
 .: ضربَّهبَّالعصا

 .ولدها تلطُع والم : لحسهبَّلسانه لطُعه ع ط ل

 .شأفته بَّاطن في البياض وهو لطُع وبَّه ألطُع وزنجّي

 .بَّالعصا : لطُعهالمجاز ومن

 .ماتا إذا إصأبعه ولطُع
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 .ماؤها : ذهبالبئر ولطُعت

 .: محوتهالديوان من اسمه ولطُعت

 .والتطُعه : شأربَّهالماء والذئب الكلب ولطُع

ّطُعةالمعتمر ابَّن لبشر الجاحظ وأنشد حسوه على الذئب : ول
ّدبَّر السرفة وصأنعة الماء يحسى كما للحدقة الذئب حسو يريد وال

ّوة  .نفسه لق

 .بَّجاٍف : ليسلطُيٌف شأيء ف ط ل

 .لطُيف وكلم لطُيف : عودالمجاز ومن

 .الجوانح لطُيف وهو

 .خلق للطُافة فيها وإن

 .المعاني لستنباط يلطُف لطُيف وفلن

ًا مودة أرأيته إذا بَّه ألطُف وأنا بَّه : رفقتبَّفلن ولطُفت ورفق
 .بَّمداراته : رفيقالمر بَّهذا لطُيف وهو المعاملة في

ًا الشيء ولطُف بَّهم لطُف " وقد بَّعباده     لطُيف     الله " و لطُف
ًا : صأارولطُافة  .لطُيف

ًا إليه وأهدى وبَّّره : أتحفهبَّكذا وألطُفه ًا لطُف أكثر وما وألطُاف
 .وألطُف أتحف ! وكموألطُافه تحفه

ًا تلطُفه وهي بَّولدها لطُيفة وأّم  .إلطُاف

 .القول في له وألطُف

ً سألت إذا المسألة في وألطُفت ًا سؤال  .لطُيف

 .: تواصألواوتلطفوا ملطفة ولطفه
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ّطُف  .لطُيفاص : جعلهوغايره الكتاب ول

ّطُف ّفقالمر وفي للمر وتل  .: تر

ّطُفت ّطُف " أسراره على اطلعت حتى له : احتلتبَّفلن وتل وليتل
ًا     بَّكم     يشعرن     ول  .ملطف " وداء أحد

 .مداخل

ّلواطف والضلوع  .الصدر من : الدوانيال

 .دنا إذا يلطُف ولطُف

ّدتا وما : ورحناقال ًا أ الضلوع بَّين خابٍَّل سوى عرفته كلم
ّلواطف  .بَّجنبك وألصقته منك قّربَّته إذا واستلطُفته وألطُفته ال

ًا بَّها : سريتقال ذا الخّز رداء ودون ريطُتي دون مستلطُف
الحياء في قضيبه : أدخلوأخلطُه الفحل وألطُف عضبا شأطٍُب

 .بَّنفسه أدخله إذا واستخلط هو واستلطُف

ًا لطُمته م ط ل ّد الكف بَّبسط الوجه على الضرب وهو لطُم وخ
ًا : لطُمملطٌُم  .كثير

ًا وكأن واللطُائم اللطُيمة وفاحت وعاء وهي تاجر لطُيمة فاه
 .غايره وقيل العطُر

ًا ولطمه  .لطُام

 .والتطُموا " وتلطموا اللطُام يهيج السباب " من مثل وفي

 .الصيد الّصقر ولطُم

ًا جاء : قدالنجم أبَّو قال ّنجم قبيل منقض أقنى الكلوب بَّأحجن ال
المواج : التطُمتالمجاز ومن اللطُم قبل الرواح ينتزع الخطُم

 .وتلطمت
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ّق عن ملطُوم وهو :: اللطُيم: ومنهالّسبق عن : مردودالغبار شأ
ّديه : بَّأحدلطُيم وفرس السباق خيل من التاسع لطُم كأنه بَّياض خ
 .بَّياٍض بَّلطُمة

ّطٌُم ورجٌل ّفع : لئيممل  .المكارم عن مد

ّطُم أسيل وفرس ّد وهو المل  .الخ

أم مزؤدة مشافرها حّرة الملطم سفعاء : كخنساءزهير قال
 .أبَّواه : ماتاولطُيم أبَّوه : ماتايتيم : غالمالصأمعّي وعن فرقد

ًا تكهرّن : لوأنشد القوم لطُيم فإّن تجفه ول حييت ما لطُيم
ّي أدري : مازيد أبَّي وعن مرحوم ّي أي أنت بَّخّف لطُمها من أ الناس أ

 .عليها سافر من أي البعير : خّفوالخّف أنت

 .البعير هزال من تلقيه حتى اضطُرب إذا الحقب البطُان ولطم

الصقر ولطم أتركها كدتا حتى العيس تأته : لمالنجم أبَّو قال
القنب ومقّط جوزة من ومنكبه جنبيه بَّين ما كأن الحقبا أحشائها في

ّير مما مسامره تنحر لم أعجم بَّترس ملطُوم الّروم أوطانها في تخ
لطُمن فالمنقب القنب طرف إلى شأراسيفه مقط : كأنالجعدي وقال

ألّظ ظ ظ ل يثقب لم الجوز خشب من - ق الصفا شأديد بَّترس
 .وألّث المطُر

 .: أقامبَّالمكان وألّظ

 .": الزموه والكرام الجلل ذا بَّيا : " ألظواالمجاز ومن

ّظى تلتظي النار ي ظ ل  .وتتل

ٍر ملتظى على كأنني حتى اللوم في بَّرحت : وماقال تجيش جم
ّد وما مراجله ّنار لظى أشأ ّظى : الحّرالمجاز ! ومنال  .المفازة في يتل

ّظى والحية  .السم من تتل

ّظى وفلن ًا يتل  .غاضب
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ّعاب لعوب فلن  .اللعبة حسن وهو وتلعابَّة ولعبٌة ول

 .اللعب من لعبة والشطُرنج

 .حسنة ألعوبَّة وهذه اللعبة هذه من أفرغ حتى واقعد

 .وملعبهّن ملعبهّن في والجواري

 .لعابَّه : سالالصبي ولعب

وحجورهم أكتافهم على : لعبتوأجداده آبَّاءه يصف لبيد قال
ًا ًا وسّموني وليد .وتلعبت الهموم بَّهم : لعبتالمجاز ومن وعاصأما مفيد

ّديار الرياح ولعبت  .وتلعبت بَّال

ّدر تراه الذي وهو الشمس لعاب وسال النحل لعاب وشأرب يتح
 .القيظ في العنكبوتا كنسج الّسماء من

ٍر في بَّها الّسراب يهتف يهماء صأحن : فيالرمة ذو قال قرق
لعج وضرٌب : يحرقهالجلد يلعج ضرٌب ج ع ل مضروج الشمس بَّلعاب
 .ولواعجه الشوق لعج وبَّه الحزن ولعجه

 .: ارتمضأصأابَّه هّم من والتعج

 .لعس وشأفاه لعساء وشأفٌة ولعس لعسة شأفتيها في س ع ل

 .بَّخّط العنق صأفحة في : وسمهاالشاة لعط

الصقر كلعطُة لعطُة بَّه ورأيت لعطُة وبَّوجهه ملعوط وحبشّي
 .وجهه في السفعة وهي

 .بَّها : هجاهبَّأبَّياتا : لعطُهالمجاز ومن

 .: أصأابَّهبَّعينه ولعطُه

ٍل من لعاعة إل بَّها ما ع ع ل  .قليل : شأيءك
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 .لعاعه ومتاعها ساعة الدنيا : إنماوتقول

ّورالجوع من يتلعلع وبَّاتا  .: يتض

تتلعلع ليلها العيال وأّم كلبَّه بَّين الزاد فضل : يجّزيءيهجو قال
لعقة ولعق والملعق بَّالملعقة العسل ولعق أصأابَّعه لعق ق ع ل

 .بَّالملعقة تأخذه ما اسم وهي لعقة وألعقه واحدة

 .يلعق : لمالعوق وعنده

 .طعامك من لعاق فّي وما

 .الربَّيع من لعقٌة : بَّالرضالمجاز ومن

ًا المال لعقه وقد  .لعق

 .يسير : شأيءلعوق إل الزاد من معنا وما

 .الماء يلعق " ومّمن الماء لعق من " وأحمق

من واشأرب الخمر تدع لي قال الماء يلعق ممن : وأحمققال
 .طريد لعين وهو وأبَّعدوه : طردوهأهله لعنه ن ع ل مبّرد نفاٍخ

الملئكة جوار من وأبَّعده الجنة من : طردهإبَّليس الله لعن وقد
 .: اللعينللذئب ويقال : طردتهماوالذئب الكلب ولعنت

ّثرملعن وهو ولعنه  .لعنه : مك

ّعنوا القوم وتلعن  .والتعنوا وتل

 .فلٌن والتعن

 .نفسه لعن

 .وضحكة كضحكة ولعنٌة لعنة ورجل

ًا تكن ول ّعان ًال ّعان  .بَّينهما القاضي ولعن امرأته ولعن : ط

663



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

ّلعان بَّينهما ووقع  .والتعنا وتلعنا ال

ّية " وهي اللعن : " أبَّيتالمجاز ومن ّية في الملوك تهح الجاهل
 .العن بَّه تستوجب ما فعلت ل أي

ّعن وفلن  .القدر مل

ّهقزهير قال ّعن غاير - لواء ال في يحمد النيران : ومر القدر مل
 .الفّزاعة وهو مزرعته في اللعين ونصب

 .وكرهها لعنها ذاقها من : كّلالملعونة والشجرة

 .: حريصةلعوة كلبة كأنها و ع ل

ٍو لعي بَّها وما  .عّس ولحس قر

ًا  .بَّالنتعاش : دعاءلك ولع

 .يلغب لغب حتى تعب ب غ : لالعشى قال

 .لغوٌب ومّسه

ًا وأتانا ًا ساغاب  .لغاب

ّعبتوتقول ّغبتهم القفار بَّهم : تل  .السفار وتل

 .: مرضىقيل كما لواغاب : رياٌحالمجاز ومن

أنفاس الليل من بَّسحرة حّركتها الخزامى : بَّريحالرمة ذو قال
 .وقبيحه كلمك فاسد أي لغبك عنا واكفف اللواغاب الرياح

ً أك : ألمالزبَّرقان قال ّدي بَّاذل ذربَّي عنكم وأصأرف ونصري و
ّلغب الريش من ولغبي  .ال

ضخم الوغااد من : هووتقول واللغاد اللغاديد ضخم علج د غ ل
 .اللغاد
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ًا احتمى أي لغده أحمى حتى : سبنيوتقول  .غاضب

على مشكلًة ملتوية : حفرهاوألغزها حجرته اليربَّوع لغز ز غ ل
: عّماهكلمه : ألغزالمجاز ومن وحفرة وألغزه حفره في ولغز داخلها

ّغز كلمه في وألغز يبينه ولم ّلغز شأعره في بَّاللغاز وجاء ول  .وبَّال

ّغز ّلسيمينه في ول  .له المحلوف على فيها : د

ُنهَي ّلغيزي اليمين في اللغيزي عن " و  ". وال

ّدة والزم  .الملتوية : الطُرقوالغاز وإياك الجا

 .ويلغازه يلمزه ورأيته

ّوتواوألغطُوا ولغطُوا القوم لغط سمعت ط غ ل ًا : صأ أصأوات
 .تفهم ل مبهمة

وقبل ولغطُه القطُا لغيط قبل وأتيته ويلغط بَّصوته يلغط والقطُا
 .واللغط واللواغاط اللغاط القطُا

القطُا جونّي وقبل اللغط الغطُاط قبل : وردتهرؤبَّة قال
ّطُط  .ملغامه على والزبَّد بَّلغامه البعير رمى م غ ل المخ

الفم حول ما وهو كالبرس زبَّد : بَّملغميهاالعرابَّّي ابَّن وأنشد
 .يلغم البعير ولغم

ّغمتالمجاز ومن ّطُيب المرأة : تل  .ملغامها على : جعلتهبَّال

إلى حوله وما النف طرف وهي والمراغام الملغام لحسنة وإنها
 .الشفتين

ّلغموا ّدثوابَّذلك وت  .: تح

ّلم يلغو فلن لغا و غ ل بَّه أحّرك أي بَّذكرك أتلغم زلت وما وتك
ّلغو ّلغا بَّال  .وال
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ّلم وصأغا الصواب عن : زاغوتقول ّلغا بَّالّرفث وتك ولغوتا وال
ّلمت بَّه لفظت :بَّكذا  .وتك

: فاستنطُقهمفاستلغهم العراب من تسمع أن أردتا وإذا
 .لغواهم وسمعت

لّجة في مبينة لغواها الماء : قواربالقطُا يصف الراعي قال
:ومنه طغواهم تخف ول لغواهم : اسمعوتقول الفزع راعها لّما الماء
ّلغاتا أفصح العرب : لغةوتقول اللغة  .البلغااتا أتّم وبَّلغاتها ال

 .: يغلطُونالحساب في يلغون وهم

بَّلغو وحلف الملغااة هذه وما صأاحبه يلغاي وهو : هازلتهولغايته
 .اليمين

ًا الحاشأية وأخذوا  .الدية في يعدوها لم إذا لغو

 .عنه : مالالصواب وعن الطُريق عن : لغاالمجاز ومن

ّلفاء الوفاء من " رضي أ ف ل الرض وجه على ما ": وهو بَّال
 .انتقصه إذا حقه لفأه : منوهو والتراب القماش من

ّفت تا ف ل ًا الصأغاء من وجعت وجدتني حتى الحّي نحو تل ليت
ّفت ملتفت إليه ومالي وأخدعا تطُلع أو لفته تلفتت فل أخبرك وإذا ومتل

 .: عطُفتهعنقي على ردائي ولفّت فلفته بَّعنقه وأخذ طلعه

ًةلفيتًة واتخذتا : عصدتهبَّالسمن الدقيق ولفّت  .: عصيد

 .ولفتاه : صأغوهفلن مع ولفته

ّيًة وطبخ ّيةلفت  .: سلجم

ٍر : إلىالعاريب بَّعض وقال كلون فياٍف تنوفة كّل عّسفت طاه
ّلفتا تنبت ما الّسخت ول سرخس أزر لم كفيك جود رجائي ولول ال

ًا ّدشأتا أنزل ولم طوس  .: أحولألفت ورجل ال
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 .القرنين : ملتويألفت وتيٌس

ّتهالمجاز ومن  .: صأرفتهرأيه عن : لف

ًا الكلم يلفت وفلن  .جاء كيف يبالي ل عواهنه على : يرسلهلفت

 .: قشرهالعود عن اللحاء ولفت

من وأصأابَّه السموم ولفحته بَّشرته : أخرقتالنار لفحته ح ف ل
 .نفح البرد ومن لفح الحر

ّتفاح معهم ورأيت ّقاح ال ّل التفاح من أصأغر أصأفر شأيء وهو وال
ّيب  .الريح ط

 .النوى لفظ ظ ف ل

 .منه لفظ : ماولفيظه العجم لفظ وكأنها

 .فيه من اللقمة ولفظ

 .يلفظ ما وهي بَّاللفاظة ورمى

:" ويقال قول من يلفظ " ما بَّه ولفظ القول : لفظالمجاز ومن
 .عليه حفظ إل بَّشيء يلفظ ما

 .نفسه : قاءيقال كما : ماتانفسه ولفظ

 .فائظ لفظ وفلن

ًا النفس تلفظ إن له : وقلتقال تنبل حين أدفنك ول أدعك كاره
 .تموتا أي

 .الفحل ماء الرحم ولفظت

 .بَّالدقيق الرحى ولفظت

ّية ولفظت  .سمها الح
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 .أهلها البلد إلينا ولفظت

 .الجم آسادها ولفظت

يلفظ ولم وردنه حتى فاعصوصأبن : تروحنالرمة ذو وقال
ّية الغرثى  .الساحل إلى بَّالشيء يلفظ والبحر الوكر الخدار

 .الموتى تلفظ والرض الخرة إلى بَّالناس لفظة والدنيا

 .والعياء العطُش من مجهود وهو لجامه لفظ وقد وجاء

ّيةولفاظة ولعاعة فضاضة إل بَّق وما  .يسيرة : بَّق

ّفعت ع ف ل :لفاع لها وما : اشأتملتوالتفعت بَّمرطها المرأة تل
ّفع ما ّفعت بَّه تتل  .رأسها ول

ّفع بَّعدما سقاطي يرجون كيف ّفع وصألع مشيٌب الرأس ل وتل
ّفعت بَّالخضرة والرض الشجر  .بَّالّسراب القارة وتل

ّفع وقد عرقت إذا ذراعيها أوب : كأنزهير بَّن كعب قال بَّالقور تل
ّفعنا العساقيل  .واستبحناه : اشأتملناجيشهم على وتل

ّفعنا : فنحنالحطُيئة قال ًا عسكريهم على تل ّبي وما جهار بَّبغي ط
 .الطُعام يلفع والرجل فخر ول

ّفه ًا يل  .الكثير الكل وهو لف

ّففه ثوبَّه في الشيء ولّف وغايره الثوب لّف ف ف ل ولّف ول
ّفف ثيابَّه في والتّف ثيابَّه في رأسه  .وتل

ّلفافة الخف ولبس  .بَّال

ّنبت والتّف  .ال

ّناتٍا عشب من تلفيف الرض وفي ًا " وج ّفة ألفاف وبَّه ": ملت
 .الشأجار من لفٌف
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لفف إلى خضرا أنبتت جدوى منك عرتني : ولقدالطُرّماح قال
ّفاء وامرأة ألف ورجل الشأجار من ّفت وقد ل ًا تلّف ل تداني وهو لفف

 .المرأة في مدح الرجل في عيب وهو الّسمن من الفخذين

ّيار بَّن نصر قال ًء يصف : وقالخراسان ملك س : عراضنسا
ّفة القطُا ًا اللّف وما ربَّلتها ملت ً بَّتاركة أفخاذ :وملفلف ألّف ورجل عقل
 .ولفلفة لفف وبَّلسانه عيّي

ًا فيه : كأّنقال ومن وأرق وهّم تحبيس طول من نطُق إذا لفف
ّففوا عليه : التّفواالمجاز ّفف : اجتمعواوتل  .حنٍق على له وتل

عرجلة قول عن حنق على عمرو لي تلفف : وقدالنابَّغة قال
 .بَّالخرى الكتيبة ولّف بَّأخيار ليسوا

ًا : إنحّسان قال بَّالحسان يهم لزمان بَّجمل شأملي يلف دهر
ّفهم لّف ومن وجاءوا  .ل

ًا : سيكفيكمقال ّفها لّف ومن أود ّبَّان بَّن جرم من فوارس ل ز
غادوة بَّالمناقب قيٍس جمع : لقواعمرو أبَّي بَّن مسافر وقال كالسد

بَّها تعادى ولفيفها لفها سليم وفيه وعامر وصأنر سعد جمعها وفي
ٌد للموتا بَّلّف ومررتا الخلط وهم ولفيف لّف في وجاءوا محاضر جر

من ألفاف وعنده كنت من لّف : فيوتقول : بَّطُائفةفلن بَّني من
 .الناس

ّفت  .اللفوف والت

 .لحيته اتصلت إذا الوجه ملتّف وغالم الغلم وجه والتّف

ّفه الصيد على الّصقر وأرسلت تحت وجعله عليه التّف إذا فل
 .رجليه

ّفوا وما ّفوا حتى تصا  .تل

 .ولففناهم
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ّفاء وروضة ألّف ونباتا  .ل

ٌة تحميه ألّف أخيس عّز عيُص عيصى : وإّنجندل قال صأفا
ّفاءالشماخ وقال عرمس عليها كأن حمامها حّر ساق يدعو : بَّل

ّي  .زهرها لكثرة الممّصرا الّسابَّر

 .عليه يلتّف الذي قشره وهي النباتا لفائف وطارتا

هيشر أو لفائفه طارتا سائقة كّراث أعناقها : كأنالرمة ذو قال
على تلتّف شأحمة وهي : لفافةجمع القلوب لفائف يذيب وهم سلب
.القلب

 اللم كتاب 

 .وملفوق ملفق ثوب ق ف ل

ّفقت وقد بَّينهما لءمت إذا بَّالخر أحدهما ولفقت ثوبَّين بَّين ل
ّقتي بَّالخياطة فتقت فإذا متضامين داما ما لفقان وهما الملءة كش
 .ولفاقين لفقين ذاتا وملءة اللفق اسم ذهب الخياطة

وهما فلن لفق وهذا أحوالهم : تلءمتالقوم : تلفقالمجاز ومن
 .لفقان

 .ولفاق لذا بَّطُباق هذا وما

ّفق وقد  .بَّينهما ما تل

ّفق وحديث ّفقت وقد مل  .الحاديث هذه ل

ًا ألفيته ي ف ل ّتقصير " وتلفيت آبَّاءنا     عليه     ألفينا     ما " كاذبَّ  .ال

 .يتلفى ل أمر وهذا

 .بَّالتلفي يتعقبه لم ثم المتنافي بَّالعمل : جاءوتقول
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ّقب هو ب ق ل ّقب بَّكذا مل ّقب وقد ومتل ّقب بَّه ل بَّلقب ونبز وتل
 ". بَّاللقاب     تنابَّزوا     ول " قبيح

ّقبه ول لكرمه أناديه حين : أكنيهالحماسّي وقال والّسوأة أل
ّلقبا ّق : " الجاروتقول ال  .بَّلقبه أحق " والمرء بَّصقبه أح

 .ملقبة ولقبه القوم وتلقب

ّقح لواقح ونوق لقح ناقة ح ق ل ًا لقحت وقد ول ًا لقاح ولقح
ّقحت ّقحها الفحل وألقحها وتل  .ول

 .لقاح وجمعها الحلوب وهي : درورولقوح لقحة وعندي

اللبن لن اللقاح خور حاردتا ما إذا أتانا لمن المكرمين ألسنا
 .يكون بَّاللقاح

ّية : اللقوحويقال  .وطعاٌم ماٌل الّربَّع

ّنة " أي والمضامين الملقيح بَّيع عن " ونهي هي والتي الج
 .: ملقوحجمع الصألب في نطُف

ًا الهوامل طرد وجدنا : إناالّريب بَّن مالك قال التأنان من خير
ٍم العام وعدة والمسائل وهو حائل ناٍب بَّطُن في ملقوحة قابَّل وعا

 .أّمه بَّه لقحت من مفعول

ّنخلة : لقحتالمجاز ومن فلن وألقح النخل لقاح وقت وهذا ال
ّقحها نخلة في ويذّر يدق فّحال طلع من بَّه يلقح ما وهو بَّاللقاح ول

 .يلقح أن له : حاننخله واستلقح الجّف جوف

": ذاتا لواقح     الرياح     وأرسلنا " والشجر الّسحاب الريح وألقحت
 .لقاٍح

 .لقحت وقد لقح وحرٌب

ّنعامة مربَّط : قّربَّاقال حيال عن وائل حرب لقحت مني ال
ّقحت المور وجرب  .العقول تلقيح العواقب في والنظر عقله لف
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ّقح ملقح وفلن ّذب : مجّربمن  .مه

ّقحت ّلم إذا يداه وتل ّبهت فأشأار تك  .اللقح بَّذنب يده شأ

ّقحبَّلغاء خطُباء يصف قال الفحول زبَّيب زبَّيبهم كأن أيديهم : تل
ًا بَّينهم وألقح تلّمح وهي الّصيد ّداهشأر ّبب : س  .له وس

ّبرني لقحًة لي : إّنويقال ق ل نفسه : يريدالناس لقاح عن تخ
 .: غاثتنفسه لقست س

ليقل ولكن نفسي خبثت أحدكم يقولّن : " لالحديث وفي
ّقبته" ولقسته نفسي لقست  .: ل

 .: نتلقبنتلقس : نحنالعاريب وعن : لقبتهولقسته وعبته

:الرمة ذو : قالوتلقطُه والتقطُه وغايره الحصى لقط ط ق ل
ّقط حائل وأورق نؤي كل بَّنؤي لقطُا والتقطُوا الثافيا الخرون عنه تل
ًا ًا كثير ًا وألقاط ًا ولقاط والثمر السنبل من يلتقط ما وهو ولقاط

ًا كان ما وهي اللقاطاتا من لقاطة وهذه المنتشر شأاء من مطُروح
ًا ولقطًُة لقطًُة ووجدتا أخذه ّقاطة لقطُة ورجل ولقيطُ  .ول

ًا المعدن في ووجدتا  .وفضة ذهب : قطُعلقطُ

ً : التقطُناالمجاز ومن ًل منهل ًا ووردناه وك ًا التقاط فجأة :ونقابَّ
 .نطُلبه أن غاير من

ًا القوم على وهجمنا  .بَّهم نشعر أن غاير : منالتقاط

إذا له ويقال اللقيطُى وعادته : للنعيمةالناس كلم يلتقط وفلن
ّقيطُىبَّالنميمة جاء ّيطُى : ل  .خل

ٍة " لكل مثل وفي يأخذها من نادرة ": لكّل لقطُة ساقطُ
 .ويستفيدها

 .لقط وساقط لقيط لسقيط وإنه
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 .: متفّرقونألقاط وقوم وألقاط الناس من أسقاط وجاءنا

 .ملقطُانة ويا ملقطُان : ياوالحمقاء للحمق ويقال

 .اللقاطة القصاب وأخرج

ّلما الشاة لن القبة وهي الحصى ولقطُة أو تراب من أكلت ك
 .فيها حّصلته حصى

كنتما : لوالخرى ويمدح إحديهما يذّم امرأتيه في النجم أبَّو قال
ًا ًة لكانت تمر ًا كنتما أو النوى ذي القيرع ذاك من ولكنِت عجو لحم

ًة لكانت .: رقعهونقله الثوب ولقط الحصى لقطُة وكنِت والمتنتين كبد

 .: رماهبَّبعره الكلب لقع ع ق ل

 .عانه إذا بَّعينه : لقعهالمجاز ومن

ّقعوتلقاعة لقاعة ورجل ًا بَّه يرمى بَّالكلم : يتل  .رمي

ّقاعًة عقيل وكان  .فلقعته بَّالكلم ولقعني ل

ّقفته ف ق ل ّقفه والتقفه فلقفه الشيء ل ّقفت وتل الكرة وتل
 .الصولجان بَّرأس

خيفًة الفاعي شأبه المشق السياط فيه مضت إذا ق ل ق ل
 .يقر : لملقلق وطرف تلقلق

 .ملقلق طرف وله وقلق طيش : فيهوتقول

 .لسانه لقلقة وحّرك

ّقمته وألقمته وتلقمه والتقمه الطُعام لقم م ق ل  .ل

 .تلقامة ورجل

 .المنهج وهو اللقم هذا وخذ
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ومن متين تبلوه حين وكيد سهل الخير لباغاي لقم : لهزهير قال
ًا البكرة فم : ألقمالمجاز  .ليضيق عود

 .: ساّرهأذنه والتقم

ًا فيها فصّب أذني وألقمته  .كلم

 .مرارة إصأبعه وألقم

 .الخصوم : يعلولقٌم لهٌم ورجل

ّية ّقمٌة ورك  .الماء : كثيرةمتل

ّقنته ن ق ل ّقنه فلقنه الشيء ل ّلقانة حسن لقن وهو وتل  .ال

ّو رجل ي ق ل ٌة : بَّهملق  .لقي وقد لقو

ًا لقاء ولقيته ًا ولقي ًا ولقي ًقى ولقي ًدى بَّوزن ول ًا ه ًا ولقيان ُلقيان و
 .والتقيته ولقيته

ّدة : جمعقال  .النصيب وهو بَّ

ولقيته بَّينهما ولوقي القضيب طرفي وبَّين الرجلين بَّين ولقيت
ًقى واحدة لقيًة يلق ولم والنعم السبَي واستاق وتلقوا والتقوا كثيرة ول
ً  .قتال

 .تلتقي : حيثالجفان ملقي في القذاة ووقعت

ًقى وهو وألقاه  .ألقاء وهي ل

 .الكناساتا ملقى وهذا

 .قفاه على واستلقى الرحال ملقى وفناؤه

ٌةالمجاز ومن ًا صأادفت : " لقو السريعة الطُروقة " وهي قبيس
ّتلقي  .الفحل لماء ال

674



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

ّقاه  .: استقبلهوتل

ّقي عن " ونهى  ". الركبان تل

ّقيته ّقنتهمنه وتل  .: تل

 .الرحم رأس شأعب وهي الملقي ضيقة وامرأة

ّقى وهو  .الكلم يل

ّيًة عليه وألقى  .المعاياة مسائل وهي وألقّي ألق

ّقَي ُل ّقى وفلن شأر من ألقّي فلن و يلقاه يزال ل : ممتحنمل
 .مكروه

ّقى : الشجاعويقال ّقى والجبان مو  .مل

ّقى متن وركب  .الطُريق وهو المل

 .فلن وتلقاء البلد تلقاء وتوجه

 .: مقابَّليملقّي جاري وهو

 .الركبان أرحل ملقى ابَّن ويا

 .الفاجرة ابَّن يريد

 .حرب أي لقاء فلن : لقاءويقال

ًا إلّي وألقيت  .عندي اصأطُنعته خير

 .سمعك إلّي وألق

ّكأ أ ك ل ّكؤ وفيه المر عن تل  .تل

ًا لك وما ّكئ ّكد متل  .بَّه : لزقالوسخ بَّه تل

 .: يعالجهالغّل يلكد فلن وبَّان

675



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

ّبض منهم الشيخ بَّالعلى سر الفرو : ترىالنابَّغة قال حتى تق
ً صأار  .الوسخ من شأعره ولكد يلكده غال

ّفه بَّجمع لكزه ز ك ل ّلكزة شأديد وهو ك ولكزه والوكزة ال
 .وتلكزا ملكزة

ّكز : فلنالمجاز ومن ّفع : ذليلمل  .مد

ًا لكع وقد لكعاء وأمٌة ألكع عبد ع ك ل  .: لؤملكع

 .لكاع ويا ملكعان ويا لكع ويا

ًا كان من فما لكاع يا نفسك بَّأمر : عليكقال ك ل كراعي مرعي
 .اللحم لكيك وفرس : مكتنزلكيٌك لحم ك

ّكّي وجمٌل ّكيٌة وناقة ل  .لحيمين حادرين كانا إذا لحمها ولّك ل

ًا سانيًة لها : إنقال ّكي ًا ل ّيا يخبط ما مداجن تلقيت حتى الصب
ٍة ّي ّك ّللّك الجلد وصأبغ والمقحد الحارك تامكة بَّل أحمر صأبغ وهو بَّالفتح بَّا
 .بَّه : مصبوغملكوك وجلد

السكين نصاب وشأد وأسودا العراق لّك من : بَّأحمرالخطُل قال
ّلّك  .الملكوك الجلد ذلك من ينحت ما وهو بَّالضم بَّال

:لكاك ولهم جماعتهم التكت وقد لكيٌك : عسكرالمجاز ومن
 .زحام

 .والتّك الورد واصأطُك

ّكت : إذاالرمة ذو قال تعجز ولم بَّعدل بَّينها فّرجت الوراد الت
ّفه بَّجمع لكمه م ك ل المصادر عليك ولكمه ولطُمًة لكمًة يألوه ول ك

إلى جرتا ومماطلة ملكمه في أوقعت مكالمه : ربوتقول وتلكما
 .ملطمة

ّكمة : خبزةالمجاز ومن  .بَّاليد : مضروبَّةمل

676



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

ّكم وخف  .مل

 .شأديد

 .فيه : أثرالجبل عرض السيل ولكم

في وتلكن : عّيلكنة لسانه وفي لكٌن وقوم ألكن رجل ن ك ل
 .الناس ليضحك اللكنة نفسه من أرى :كلمه

من ألمأ أين أدري وما بَّه : ذهبالشيء على اللص ألمأ أ م ل
 .: ذهبالله بَّلد

ًا ذقت ما ج م ل عندنا تلّمج وما يتلّمظ أي بَّه يتلّمج : مالماج
 .بَّلماج

ًا بَّها الراعي وجد : ماقال  .لهزالها بَّالشاة أي لماج

 .بَّشيء ضيفهم لّمجوا وما

ٌق بَّعيد من : لمعوالنجم البرق لمح ح م ل لمحة ورأيته لّماٌح وبَّر
لمح من أسرع " وهو إليه النظر : اختلستبَّبصري ولمحته البرق
ٍة " ومن البصر  .ملمحة ولمحته بَّالبصر لمح

 .تلمح أن من : أمكنتوجهها من المرأة وألمحت

ًا : وألمحنالرمة ذو قال إن ما خل رواء أسيلة خدود من لمح
ٌة لّماٌز رجل ز م ل المعاطس تشّف ًا ولمزه ولمز  .لمز

ّيبت وإن تكاشأرني شأحط عن لقيتك : إذاقال المز كنت تغ
ّلمزه بَّيع عن " ونهي وماسه مسه مثل ولمسه لمسه س م ل ال

وجب ثبوك لسمت أو ثوبَّي لمست : إذاتقول أن " وهي الملمسة
 .البيع

 .لمسها في لي : إئذنالجارية وألمسني

 .الناقة ألمست وقد : ضبوثنحو وشأكوك لموس وناقة
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ًة وألمسني : جامعهاولمسها المرأة : لمسالمجاز ومن امرأ
ّوجنيها ّد ل وفلنة ز  .: للفاجرةلمس يد تر

 .له منعة ل : لمنلمس يد يرد ل وفلن

 .وتلمسته والتمسته الشيء ولمست

منزله في النساع : يلمسالسفر في صأاحبه يصف لبيد قال
ّي بَّيديه ّنا " المصّل كاليهود  ". الّسماء     لمسنا     وأ

ًا لي : المسيقولون وسمعتهم  .فلن

:وأوده نتوءه فتحت اليد عليه : أمّرتاالحناء ملموس كاٌف ويا
ٌة حسبه : فيلموس وفلن  .قضا

 .الّسنة أزمت إذا إلينا ليخطُب بَّفقرنا : يفرحقال

 .بَّه : يذهبالبصر يلمس يكاد شأعاع وله

ًا تريا أن ذاك من كما قصر : فإنأحمر ابَّن قال سناه يكاد وجه
ًاالراعي وقال البصرا يلمس ّدلء التمس إذا : سدم لقين تطُافه ال

ً المثاب مشرفة ّتبع إذا وتلّمظ يلمظ الرجل لمظ ظ م ل دحول ت
ّية بَّلسانه :البقية تلك واسم شأفتيه بَّه مسح أو الكل بَّعد الطُعام بَّق

ذقت ما أي بَّشيء اليوم تلّمظت وما فيه من لماظة وألقى اللماظة
ًا اليوم ذقت وما شأيأ ًا الماء وشأرب إياه : أذاقهكذا ولّمظه لماظ لماظ

 .لسانه بَّطُرف : ذاقهبَّالكسر

: أرثمفهو النف إلى جاوز فإن بَّياض جحفلته : فيألمظ وفرس
 .لمظة وبَّه

ّية : تلّمظتالمجاز ومن  .لسانها : أخرجتالح

 .بَّذكره وتلّمظ

ًا : فدعحنيفة بَّني من رجل قال ّي منه فألم بَّذكره تلّمظ ل عربَّ
ًا كان لقد عائبه ينسب حين ًا نجدة وصأاحب متلف جفن عن ومرتفع
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ّدنيا زالت وما حاجبه عينيه العظيم بَّالمر وتصبح نعيمها يخون ال
ّذاتها من يذعذع نائم كأحلم أيام لماظة تمّخض ّلغ المتبّرض ل  .المتب

 .كالجوزة بَّإصأبعك تأخذه : يسيٌرسمٍن من لمظٌة وعنده

 .القوس وتر الفوق وألمظ

ّقه من ولمظه  .منه قليلص شأيأ : أعطُاهح

ًا غايرهما والصبح البرق لمع ع م ل ًا لمع البرق لمع وكأنه ولمعان
ٌق ٌق ولّماع لمع وبَّر  .ولوامع لمع وبَّرو

 .والسراب الخلب البرق " وهو يلمع من " وأخدع

 .بَّالّسراب : تلمعلّماعة وفلة

ّي أو بَّياض أو سواد من ولمع لمعة وبَّه  .كان لوٍن أ

كانت إذا وتلميع تلميع وفيه ناسجه ولّمعه لّمع وقد ملّمع وثوٌب
ّتى ألوان فيه  .شأ

سواد : فيهملّمع وفرٌس ملّمعه بَّرٍص من استه : إنلبيد قال
 .وبَّياض

ّيرالناقة ضرع وتلّمع :ويلمعّي ألمعّي ورجل سواد إلى لونها : تغ
 .فّراس

ًا : خفقالّزمام : لمعالمجاز ومن  .ولموع لمع وزمام لمعان

وخفق بَّهما : يخفقبَّجناحيه يلمع : والطُائرالرمة ذو قال
 .بَّجناحيه :بَّملمعيه

 .لمع بَّالدار : ماومنه : أشأاروسيفه ويده بَّثوبَّه ولمع

 .اللقاح عند بَّذنبها الناقة وألمعت

 .بَّه يكتفى : ماالعيش من لمعة وبَّه
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ّي قال عنها يذهب أي آثارا بَّعد وتعود لمعتها النفوس : تكذبعد
ًا ويرجع العيش  .وأحاديث آثار

 .أبَّقع : عاٌمقيل كما السنة وتلمعت

تلّمع سنون جدب حولنا وما بَّأرضنا الحرام الشهر دبَّر : علىقال
ًا أعرابَّّي ذكر ق م ل ّدق بَّعد فمحاه أي نمقه ما بَّعد : فلمقهفقال مص
 .كتبه ما

ًا ذقت وما  .: شأيألماق

لماق من الوائم يغني وما رآه من يعجب بَّاتا : كبرقنهشل قال
 .ملمومة كتيبٌة م م ل

 .الثريد يلم والكل

 .: نزلبَّه وألم

ًا ويزورني ًالمام  .: غاب

 .الجّن من ولّمة لمم وبَّه

 .ملموم ورجل

ّظار وقال ّن ّي ال  .حاله : أصألحشأعثه : لمالمجاز : ومنالسد

 .نوازله من : نازلةالدهر ملماتا من ملمة وأصأابَّته

 .كاد : وماألّم وما ذلك فعل وما

 .: مراهقملم غالم وهو

 .للكبر ألّمت قد ناقة وهذه

 .شأهر قراب أي لَمِمه أو شأهر منذ ذلك وكان

 .فيه يتعمق : لمبَّالمر وألّم
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 .أكله في يسرف : لمبَّالطُعام وألم

ّدهنت  .الثرى لمم وا

ًا أمر إبَّرام في : نحنوتقول  .قد وكأن ولم

ّلمى بَّينة لمياء امرأة ي م ل  .الّشفة بَّاطن في السمرة وهو ال

 .: أسمرألمى : رمحالمجاز ومن

 .لمياء وقناة

 .أسود : كثيفألمى وظّل

 .الظل لمياء وشأجرة الظلل ألمى وشأجر

الشارب من أحر رواهب كأنه الظلل ألمى شأجر : إلىقال
ّهبت النار التهبت ب ه ل عذوب  .والتهاب ولهيٌب لهب ولها وألهبتها وتل

 .لهب جمع ولهوب سهوب من جاوزتا وكم

 .الجبلين بَّين ما وهو

وله فيه : اضطُرمجريه في ألهب وقد ملهب : فرسالمجاز ومن
 .ألهوب

ًا لهب وقد عطُشان ولهثان لهبان ورجل  .لهب

.فرجة البرقتين بَّين يكون ل أن وهو لمعانه : تداركالبرق وألهب

 .للمر وألهبته

 .وإلهابَّه تهييجه بَّذلك وأردتا

 .: أضمعليه والتهب

.صأبغه نفض الذي وهو نافض كأنه بَّحمرة يشبع : لمملهب وثوب
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وأصأابَّه والعياء العطُش من الرجل ولهث الكلب لهث ث ه ل
 .العطُش حر وهو لهاث

وسواد قروصأة فيه كالزيت للهاثها بَّسفارهم استقوا : ثمقال
ّدتهالموتا لهاث يقاسي : هوالمجاز ومن  .: شأ

 .بَّه : مولعوملهج بَّكذا لهج وهو اللهجة فصيح هو ج ه ل

ًا لهج وقد بَّه : ضّربَّتهبَّالشيء وألهجته  .لهج

 .لهج بَّه وأنا بَّهج منظر : لهوتقول

 .بَّالخنا ملهيج وقوم

ّناس : وفيالكميت قال الجد يبلغ متى بَّالخنا ملهيج أقذاع ال
لهٌج وفصال لهوج وهو الّرضاع في : أخذالفصيل ولهج يلعبوا الحفيظة

 .ولهٌج

 .فصالهم : لهجتملهجون فهم القوم وألهج

 .إنضاجه ينعم : لموتلهوجه اللحم ولهوج

ّيق ز ه ل  .النحاس وهو بَّاللهاز البكرة ض

 .الرضاع عند بَّرأسه أّمه ضرع الفصيل ولهز

:وقيل والذن الماضغ بَّين اللحم مجتمع وهما لهزمتيه في ودفع
 .الفكين لحم

 .الشيب فيه : فشاالقتير : لهزهالمجاز ومن

ًا ولهف : تحّسرالفائت على تلهف ف ه ل ولهيٌف لهٌف فهو لهف
 .ولهف لهفى وامرأة ولهفان ولهف

ًا ولهف ندامة اليمين بَّإبَّهام : فعضقال لهف وهي أّمه سر
أّمه وإلى اللهف " يستغيث وبَّأمه لهف من يلهف أمه إلى :ويقال
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ّهف : كربملهوف فهو " ولهف اللهفان يلهف يا قال إذا وأّمه نفسه ول
 .أّمياه لهف ويا لهفاه

ٌق يقق أبَّيض ق ه ل  .وله

 .ولهاق لهق وثور

ّينفلن وتلهوق  .ودين ومروءة سخاء من عنده ليس بَّما : تز

 .روعه في : ألقاهالخير الله ألهمه م ه : لرؤبَّة قال

 .: ابَّتلعهالشيء والتهم

والتهم الذبَّابَّا يلتهم الليث كذاك ليث لهواتا في طار : ذبَّاٌبقال
ّفهأّمه ضرع في ما الفصيل  .: اشأت

من ولهموٌم لهٌم وفرس الرض يلتهم : جوادالمجاز ومن
 .اللهاميم

 .سراع أو : غازاٌرلهاميم وإبَّل

قال الذي وراء نياطه البعيد الخرق في : لهاميمالراعي قال
 .: أسخياءلهاميم وقوم تصبح الدلء

ّيبه يدخله من : يغتمرلهام وجيش  .وسطُه في يغ

 .الخلق للتهامها : المنيةاللهمي أّم بَّهم ونزلت

ّهن ن ه ل  .ضيفكم ولهنوا اللهنة : أكلالرجل تل

 .اللهنة يطُعم ول المهنة يطُلب : فلنوتقول

 .المرعى من علقًة أي لهنة إل الماشأية وجدتا : ماالمجاز ومن

 .لهله : كلمالمجاز ومن ه ل ه ل
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ًا النسج لهله بَّقول : أتاكالنابَّغة قال ّق يأتك ولم كاذبَّ الذي الح
ًا لهوتا و ه ل ناصأع هو  .لهو

 .بَّالملهي مشتغل وفلن

 .وملعب ملهًى وفيهّن

 .بَّعض مع بَّعضهم : لهاوتلهوا

ٍء ملعب إلى خريدة بَّهّن واستنعت : تلهينالقطُامي وقال من نا
 .أهليًة وبَّينهم ناضب الحّي

ّهيتويقال وأعرضت : شأغلتوالتهيت وتلهيت عنه ولهيت :بَّه : تل
ّوحت  .عنه بَّالعراض : تروحتعنه وتلهبت عليه بَّالقال تر

 .كذا عنك وألهاني

 .واللهى الرحى فم في اللهوة وطرح

شأرقّي ثقالها : يكونالحرب رحى يصف كلثوم بَّن عمرو وقال
 .فمها في اللهوة : ألقيتالرحى وألهيت أجمعينا قضاعة ولهوتها نجد

 .ولهاه ولهواته لهاته في بَّه ورمى

 .العطُايا " أي اللهى تفتح : " اللهىالمجاز ومن

ّد وفلن  .الثغور لهواتا بَّه تس

وأله سقيم جانبه إليه يشار ثغر لهواتا بَّه تسدد : متىزهير وقال
 .بَّك يصنع كما بَّه : اصأنعلك يلهى كما له

 .: لمكانهاالثافي ملهى وهذا إقامتهم : لموضعالقوم ملهى وهذا

 .: استوقفتهصأاحبي واستلهيت

ًا : تحومالماء حول تلوب البَّل ب و ل  .عطُش
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ّيب فيه : جعلملوب وطيب الطُيب من ضرب وهو بَّالملب وتطُ
 .الملب

ّوب بَّهن واضحاتا معاري على : أبَّيتللمتنخل سيبويه أنشد مل
 .عبيط جمع العباط كدم

 .لبًَّة : رأيتالمجاز ومن

ّبه البَّل من جماعة مثل لبَّتيها بَّين وما الحّرة بَّاللبَّة سوادها شأ
الناس أفواه على جرى ثّم لبَّتين بَّين وهي المدينة في : أصألهفلن
 .بَّلدة كّل في

 .رأسه على العمامة لث ث و ل

ّيةقال ّوث فبتيل خصرها وأّما فدعٌص إزارها ملث أّما : عقيل ول
ّبسهالمر  .: ل

ّوث ّطُين وتلوث : خلطُهبَّالقت التبن ول  .بَّال

ّبس بَّه : لذمنفعة رجاء بَّفلن وتلوث عليه : والتاثتبَّصحبته وتل
 .: التبستالمور

 .شأعرة بَّالقلم والتاثت

 .: أبَّطُأعمله في والتاث

 .بَّحجته : عّيكلمه في والتاث

ّطُخبَّالدم والتاث  .بَّه : تل

ّنن : لدؤاد أبَّو قال قتل كان وما القتل بَّدم الضحى كملتاث تكو
ًا الضحى جعل  .للرجل واللتياث ملتاث

 .جنون : مّسلوثة وبَّه
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ّيتي من فّي ما على : وإنيقال ّيتي ولوثة عنجه وناقة لديب أعرابَّ
 .وقوة : سمنلوٍث ذاتا

 .: استرخاءلوثة وفيه

.المور بَّه تلث الذي : للسيدالملوث من ملث : هوالمجاز ومن

ًا بَّكيت : هلقال : ابَّنلحمزة يقال وكان مناف عبد آل من ملوث
 .الملوث

 .بَّالجبل الّضباب ولث

يلوث اللئي من متمّرداتا ماءها : تضمنالفقعسي المّرار قال
هبابَّه وهب ثنّي بَّسديسه لغامه يلوث : وإذاالعشى وقال الضباب بَّها

ّيدا ّلف سير بَّعد بَّسير جاء أي وتز  .فيه الزيادة وتك

 .وألح وغايرهما والنجم البرق لح

ًا : أراقبالعود جران قال آخر من بَّدا ما إذا كأنه سهيل من لوح
ضرم كأنه هجعوا ما بَّعد سهيل ألح : وقدالمتلمس وقال يطُرف الليل

ّوحته والسموم النار ولحته مقبوس بَّالكّف ّيرتهول وجهه وسفعت : غا
ّوحه والعطُش الّسفر ولحه لوٌح وبَّه ملتاح وهو : عطُشوالتاح ولح ول
 .شأديد

 .العطُش : سريعةملويح وإبَّل ملواح وبَّعيٌر

" ونظرتا ألواٍح     ذاتا     على     وحملناه " واللواح اللوح في وكتب
 .ظواهره إلى وألواحه لوائحه إلى

كالمهاة - حى وتض الّسلح كألواح : تمسيامرأة يصف قال
ّوح وبَّثوبَّه بَّسيفه : ألحالمجاز ومن القطُر صأبيحة  .بَّه : لمعبَّه ول

 .فتبعه بَّرغايف للكلب ولوح

 .وحذر : أشأفقوأشأاح الشيء من وألح
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ّوحته  .بَّها : علوتهوالنعل بَّالعصى ول

 .أمرك لي ولح

 .: بَّرزفلن لي ولح

 .للمهزول العراض : العظاماللواح إل منه يبق ولم

ٍر ضوء إلى كثيرة عيون لحت لقد : لعمريالعشى وقال نا
 .شأاخصة إليها ظمئت أو ناظرة نحوها بَّّصت أي تحّرق بَّاليفاع

ًا بَّه لذ ًا بَّه ولوذ لياذ  .لواذ

وهو الضب دماغ يذيب أواراه يكاد حّر من : يلوذنالطُّرماح قال
 .غايره بَّه وألذ خدوع

 .وبَّألواذه : بَّجانبهالجبل بَّلوذ واعتصم

 .نواحيها : فيالبلد ألواذ في يطُوف وهو

 .وبَّألواذه الوادي بَّلوذ ونزلوا

ّطُعالهذلي قال ّية ألواذ : وق وقال وضال طلح غالن صأحارى داو
الجنوب من فيه ويظّل ألواذه في فتبيت الّصبا : تسريالقمقام ابَّن

ّد بَّعد إل يأتي ل : مراوغملوذ فلن خير :المجاز ومن نسيم  .ك

تطُلب ولم الحمى رعت تكن لم إن ضّرها : وماالقطُامّي قال
ّفها الظّل الناقة وألذتا بَّشر من الملوذ الخير  .الظهيرة قامت إذا بَّخ

 .اللوز : كثيرةملزة أرض ز و ل

 .الحلق جانبي في لحمتان وهما لوزتيه يشكو : هوالمجاز ومن

: ينظرالشجرة يلوص هو ص و ل خربَّتا وهما لوزتيه في وطعنه
وفلن : خادعنيكذا عن فلن : لوصأنيومنه يقطُعها كيف ويسرة يمنة

ّداع : متملقملوص ّوص خ ّوىوتل  .: تل
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 .والشوصأة اللوصأة من بَّالله وأعوذ

 .الماء ينشف لئل : مدرهالحوض لط ط و ل

 .بَّالقلب ": ألصق ألوط : " الولدالحديث وفي

كأنما حتى السيف احتضاني : وطالالعنبري أيوب بَّن عبيد وقال
 .مني مخلوق كأنه يريد وجمائله غامده بَّكشحي يلط

 .: دعيمستلط وفلن

ًا واستلط  .: ادعاهمنه ليس ولد

ٌد القوام من شأقّي فاستلطها بَّهثًة إل كنت : وهلقال ملّحق وغا
 .أحبه ل " أي بَّصفرى يلتاط : " لالمجاز : ومنالبغي : ولدالبهثة

 .قلبه والتاع الهم ولعه لوعة قلبه في ع و ل

ًا الطُعام يلوف فلن أصأبح ًا واستقام اعتدل حتى لوف وهو شأبع
 .الشديد والمضغ اللوك

ًا الكل يلوف والمال :الصوفية مكة فتيان من : سماعيومنه لوف
ّية  .اللوف

ّوق ما إل آكل ل ق و ل ّين أي لي ل ّلوقة لين في جعل حتى ل ال
 .الزبَّدة وهي

 .لوكها اللقمة لك ك و ل

 .اللجام الفرس ولك

 .الناس أعراض يلوك : هوالمجاز ومن

ّوام رجل م و ل ّوامة ل  .فعله على ولمه ولومة ول

ّوم ملوم وهو تلم بَّأن : أحقفلن من ألوم وأنت ومليم ومل
ّوم ليم وقد ومستليم  .اللوم : استحقواستلم وألم لومه : أكثرول
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 .إليه يحسن لم إذا ضيفه إلى واستلم

ّي إلى استلم يكن : ومنالقطُامّي قال زفر يا أكرمت فقد ثو
 .الضيف بَّه يمتذع وما الزاد أي المتاعا

ّوم  .: استزادهانفسه وتل

فدن وكأنها ناقتي فيها فوقفت وبَّاللوائم بَّاللئمة عليه وأنحى
ّونت ن و ل المتلوم حاجة لقضي ّون الشيء ل  .فتل

ّون : حينفيقولون نخلكم : كيفويقال اللون من شأيأ أخذ أي ل
 .كان عما وتغير

أي المغرب بَّعد وذلك كالتلوين اللوان صأارتا حين وجئت
أبَّيض العين مرأى في البَّيض يبق فلم الليل لسواد هيآتها عن تغيرتا

 .أحمر الحمر ول

ّون  .الشيب وضح شأعره في بَّدا إذا ووشّأع فيه الشيب ول

 .منه : صأنفالثياب من لون : عندهالمجاز ومن

 .البرنّي سوى التمر من نوع كّل وهو اللون من واشأتريت

في : يؤخذالتمر صأدقة في العزيز عبد بَّن عمر حديث وفي
 .اللون من اللون وفي البرنّي من البرنّي

 .فلن بَّني أرض في اللوان وكثت

ٍة     من     قطُعتم     ما " اللون : نخلاللين وغارس ّون " ورجل لين :متل
 .الخلق مختلف

ّو من أكثرتا و و ل  .الل

 .: فتلهالحبل لوى ي و ل

 .فالتوى الشيء ولوى
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 .: منحناهالوادي ملتوى وبَّلغوا

 .وإصأبعه يده ولوى

ّلمته ّوى وك  .بَّالتخفيف وقرىء " رءوسهم     لووا " و رأسه فل

ّوى وهو  .الجوع من يتل

ّوتا  .عليها : التوتاملواة الحية الحية ولوتا الحية وتل

 .الملتوية : الطُرقالملوي وسلكوا

ّبطُتني لقد : لعمريقال من قّضاؤها حوٍج وعن صأحابَّتي عن ث
ًا بَّالمدلء أأدرك شأفائيا ّيًة ركب الملويا والسالكين سفوى على عش
ّيًة الطُعام من ورفع  .ذخيرة :لو

ّيًة والتويت  .لو

نصيب العكوم لوياتا من له ساله حول الريح تحف : هجفقال
 .الجوف رغايب

ّدينا قومي النقية النقبة لذاتا : قلناوقال :النقبة اللوية من فغ
 .الوجه جلدة

 .خصمه على يلتوي : عسرألوى ورجل

ًا " لتجدّن مثل وفي مطُله :دينه " ولواه المستمر بَّعيد ألوى فلن
ًا ّي ًا ل ّيان  .ول

النعاس وقذ إذا ديني وأقتضي النهار ديني : يلويننيالعشى قال
ّقدا  .بَّه : ذهبتالعقاب بَّه وألوتا الر

 .: لمعوبَّثوبَّه بَّيده وألوى

 .بَّذنبها الناقة وألوتا
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ّلما خضاٍب بَّعذق : تلويقال تتبع لم معقومة فرٍج عن خطُرتا ك
ًا ّيره بَّعدنا شأاب قد جمل يا اللوى رأيت ربَّع العواصأف الرياح مّر وغا
ّدة وصأف إذا ظهرة يلوي ل : فلنالمجاز ومن  .بَّالش

ٌد ظهره لوى : ماللصريع ويقال  .أح

 .قلبه الحزن ولوى

 .عنه : طويتهالحديث عنه ولويت : سترهسّره ولوى

ّي قال ما منه ويعلم سواءه عّمن الله علم الله : لوىالجعد
ّفه الليالي ولوتا وتأّخرا مضى  .: هّرمتهالعصا على ك

ّفي : ولوينقال ّيها جمان وكفى العصا على جمان يا ك حدثانا بَّل
 .المنيع المكان في بَّيضه الطُائر ولوى

عليه والتوى النوق بَّيضه يلوي بَّحيث وثيق ممتنع : فسّرهاقال
 .: اعتاصالمر

 .حاجتي علّي والتوتا

ًوى  .تلويًة المر عليه ول

ّوصأه  .عليه ع

ٍد على يلوي ل ومر  .ينتظره ول عليه يقيم : لأح

ًا غااب ليث وهابَّوا عليه خيله : فلوتاقال ّنع وألوتا الحديد في مق
 .بَّالّسوام الحرب

 .بَّهم واستلوى الدهر بَّهم وألوى

 .: يغلبهمالجدال في الرجال أعناق يلوي وفن

 .: صأرفهيليته المر عن لته

 .: نقصهكذا ولته ليت هواها عن يلتني : ولمقال
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ًا     أعمالكم     من     يلتكم     ل " :الحمار ليتي التن " وكذمت شأيئ
 .عنقه صأفحتي

 .ليتيها في يتذبَّذبَّان والقرطان

 ". العرين ليث من " أشأجع ث ي ل

 .الذبَّاب يصيد العناكب من جنس وهو الليث وثبة ووثب

ّيث ّبهفلن وتل ًا يثت ول بَّالليث : تش  .مليثة فلن

وبَّينهما ليثّي ليثته إذا : شأكسوالكلب الثور يصف العجاج قال
 .: مواثبةمليثة

ّيمليث وفحل ّبه : قو  .بَّالليث مش

ّيث يمنعها الكوار دعثره عطُن في المار كأنها : وبَّركتقال مل
 .الهوى ليثّي أوصأار ليث بَّني إلى : انتمىوتليث فلن وليث قرقار

نبّي من : " ماوسلم عليه الله صألى النبّي حديث في س ي ل
 .الخيل لزيد " وقال زكريا بَّن يحيى ليس بَّخطُيئة هّم أو أخطُأ وقد إل

رأيته إل السلم في فرأيته الجاهلية في أحد لي وصأف " ما
 ". ليسك الصفة دون

ليسي الكرام القوم ذهب قد الطُيس كعديد بَّقومي : عهديقال
ً عليه وُروي أيس حيث من بَّه إئت : الكوفيونوروى ليسني رجل
 .وليس

ً يبالي ل الذي وهو ليس رجال من أليس ورجل يردعه ول هول
 .شأيء

ّليطُة ذبَّحه ط ي ل سخّي حوبَّائه عن : أليسالثور يصف وقال بَّال
 .تلزق أي بَّها تليط التي القصبة قشرة وهي

692

javascript:openquran(48,14,14)


مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

يدهن الذي وظهرها أعلها وهو واللياط الليط عاتكة وقوس
 .ويمّرن

 .: تشظيتهاليطُة وتليطُت

 .بَّشرته لنت : لمنالليط للين : إنهالمجاز ومن

 .الجلد أي الليط حّرة وناقة

 .: أديمهاالسماء ليط وكأنه

ًا جابَّية : فصبحتقال ًا السماء ليط تحسبها صأهارج وأنور خارج
أي يقشر لم الشمس وليط وأتيته لونها وهو ولياطها الشمس ليط من
 .النهار أول في حمرتها تذهب أن قبل

ّيط عنه الله رضي عمر وكان : يلحقهمبَّآبَّائهم الجاهلية أولد يل
 .بَّهم

ً : رأيتقال ّيطُوا رجال ًة ل لهم هم ول قربَّى بَّينهم وما بَّهم ولذ
ّين : لأليغ ألثغ فلن غ ي ل ولد  .كلمه يب

ّيني " أي ليغاء يا عندك بَّما " دّري مثل وفي قلبك في ما بَّ
 .نفسه ذاتا يكتم لمن يضرب

 .ليف من حبل ف ي ل

 .بَّالليفة جلده وحك

 .ليفاني ورجل

ليف إلى نسبت الطراف منبسطُة الشعر : كثيرةليفانية ولحية
 .النخل

ّدواة ليقة وهذه فلقت وألقتها الدواة لقت ق ي ل  .ال

 .يليق ل وهذا : لزقالشيء بَّه ولق
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 .السحاب من : قزعةليقًة السماء في : رأيتالمجاز ومن

ّين طينة وهي ليقة من أهون وهو الحائط بَّها يرمى ثم بَّاليد تل
 .بَّه فتليق

 .أخلطه بَّعض وهو والليق الليقة الكحل في وجعل

ّفاك ل وفلن ًا تليق ل كّف ك ًا درهم بَّالسيف تعط وأخرى جود
ًا يليق ل سيف وهذا دما  .قطُعه إل بَّشيء يمّر ل أي شأيئ

وهذا أحلس وأثر دخن متنه في ضريبة يليق ل عضٍب : بَّأفّلقال
 .يحسن ول بَّك يعلق ل أي يليقك ول بَّك يليق ل أمر

 .لئق بَّك غايرها خلئق : هذهوتقول

ّينه ولين لين شأيء ن ي ل  .واستلنه وألنه ول

وليانها الرض بَّلين ونزلوا العيش من ليان في : هوالمجاز ومن
ّين ورجل لهم وألن لقومه ولن ملينة ذو وهو أليناء وقوم الجانب ل
ٍة     فبما " جناحه  ". لهم     لنت     الله     من     رحم

ّين وهو  .الكناف وطيء العطُاف ل

 .تخاشأنهم ول أصأحابَّك ولين

ّين ّلقله وتل  .: تم

 الميم كتاب

 1 الميم كتاب 

 .: عداوةمئة بَّينهم ر أ م

ّيق معطُن في يبيئان مئرة بَّينهما : خليطُانقال قلوبَّهم وفي ض
 .مئر

 .: احتقدعليه وامتأر
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قبل من يكتحل وسلم عليه الله صألى الله رسول كان ق أ م
ومؤخرها عينه مقدم قبل من أي مرة مأقه قبل ومن مرة مؤقه

 .ومآقيه آماقه وذرفت

جران وقال خماع بَّه المأقيين أحم بَّنيها وأبَّو جيأل : وجاءتاقال
ً يصف العود الذان وفي سمون إذا أعينها تهيج على المآقي : حمخيل
ًا جوفه من يقلعه كأنه شأديده البكاء سريع :مئق وصأبي تأليل  .قلع

 .مأقة وأصأابَّته

ٍة على صأبيها وبَّاتا ًا مئق وقد مأق  .مأق

ًا يصف رؤبَّة وقال : بَّعيدةالماق بَّعيدة : أرضالمجاز : ومنفرس
 .النواحي

 .الماق نازحة إلى : تقضيقال

نحو في : مؤنةجمع وهي ومؤن ومؤوناتا مؤونة فيه ن أ م
 .حولها وما السرة وهي مأنته وأصأاب خفيفة مؤنته أميرنا :قوله

 .الدراهم أماتا ي أ م

 .أنا وأمأيتها مائًة وفت

ّأى الجلد ومأيت : لنهاالمائة : استقاقومنه ليتسع : مددتهفتم
 .ممتد عدد

 .: أفسدتابَّينهم ومأيت

 .مآءة وامرأة مأة ورجل

مّت تا تا م مآء نميمة ذا يزل لم نكراتا أخو بَّينهم : ومأىقال
ًا بَّحرمة إليه  .دالة أو بَّقرابَّة توصأل وهو مت

ّتٌة وبَّينهما  .ومواتا مآ
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ًا يماتا وهو ّكرهفلن  .المواتا : يذ

ًء أنبطُوا ورجل الدلو ينزع الذي وهو والماتح المائح بَّه تباشأر ما
 .متوح

 .بَّنفسها تمتح كأنها المنزع : قريبةمتوح : بَّئرالمجاز ومن

 .: امتدالنهار ومتح

ّتاح ويوم  .م

ّتاح وفرسخ ّداد م ًا كذا وبَّينهم وبَّيننا : طويلوم ًا فرسخ ّتاح م
 .فلن إلى متوحها شأيء إلى أعناقها متحت الرجال أر : لمويقال

 .بَّه : قذفتأّمه بَّه متحت ما وبَّئس

 .سوط مائة ومتحه

ّتح والبَّل  .الرشأاء جاذب يدي كتراوح تراوحها وهو بَّأيديها تم

 .مرتفع : طويلماتع جبل ع تا م

 .ماتعة ونخلة

ًا النهار : متعالمجاز ومن قبل ما وهو الرتفاع غااية : ارتفعمتوع
 .الزوال

 .الكبر وهو الماتع الضحى وقت وجئته وتلع الضحى ومتع

ومتع فزال بَّنا النهار متع وقد عمرو بَّن حكم بَّها : وأدركناقال
 .النباتا

ّتع والمطُر  .والشجر الكل يم

ّتعها : سحقلبيد قال ّيه الّصفا يم كروم بَّينهّن نواعم عم وسر
ّيه : نهرالصفا  .: جدولهوسر
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ّتع : والمرأةوقال ّيها تم ّدّر : تغذوهصأب  .بَّال

 .الجودة في : بَّالغماتع شأيء وهذا

ًا أعطُيته فقد : خذهالعجلي السود أبَّو قال ّيد أحكمت قد ج
ًا صأنعته  .الخير خصال في : كاملماتع ورجل ماتع

أندب القوام ندب إذا عشيرتي وأحمي أكفائي : أنادمعدي قال
ًا  .: بَّالغماتع وخّل ونبيذ ماتع

 .حمرته : تبالغتماتع وأحمر

ّتعّن الغلم هذا اشأتريت وإن بَّه لتذهبن أي صأالح بَّغلم منه لتم
ًا ًا شأيئ ًا ماتع  .الجودة في بَّليغ

 .وأمتعك ومتعك بَّكذا الله ومتعك

ّتعت وملّكه بَّه النتفاع لك أطال  .واستمتعت بَّه وتم

ّتع ّلقة وم  .بَّمتعة المطُ

 .بَّه يستمتع ما كل وهو الغرور متاع والدنيا

 .وأماتعه فلن أمتعة وهذه

 .بَّالعمرة وتمتعت

 .بَّالصيلم : فأعتبواكقوله فراقه متاعي جعل أي بَّفراقه وأمتعني

ّتى شأعبين من : خليطُيالراعي قال ًا تجاورا شأ وكانا قديم
متكٌة وعندي الترج أو : الزماوردالمتك أطعمه ك تا م أمتعا بَّالتفرق

 .كبيرة

 .: البظراءالمتكاء ابَّن ويا

 .متانة متن وقد القوى متان وهم القوى متين هو ن تا م
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ّتن ّلبهالشيء وم  .: صأ

ّتن  .: أحكمهاالدلو وم

ّتن  .بَّالّرّب سقاءه وم

 .المتن طويل ورجل

 .المتون طوال ورجال

 .متنه : ضرببَّالسوط ومتنه

ٌيالمجاز ومن  .متين : رأ

 .متين وشأعر

 .متانة رأيه وفي

ًا أمتن أينا أماتنك وتعال وتماتنا : عارضهالشعر في وماتنه .شأعر

والمتان العللة ذو ومثلي ابَّتعاثي إل لشقائهم : أبَّواالطُرماح قال
ّتوأم وماتن ّي ال ذلك في يكن ولم ماتنه رآه فلما القيس امرأ اليشكر

ًا الشعر ينازع ل أن آلى يماتنه شأاعر الحرس ّي بَّعده أحد دهر حير
 .ومباراة أمر كّل في : معارضةمماتنة وبَّينهما

 .الغاية في : بَّاعدهوماتنه

 .المتن : شأديدمتين وسيف النزق بَّعد غاايتها : مماتنرؤبَّة قال

 .الكتب متون وفي كذا وحواشأيه الكتاب متن وفي

 .منها ومتان الرض من متن في ونزلوا

ًا كان إذا متن له وثوب ًا صألب  .متين

ٌد كأنه أغاّر على السواك : تجريجرير وقال ّدر بَّر متون من تح
 .: كلهالنهار متن وسار غامام
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 .ومماثله ومثيله مثله لي

ّثل ّثلوا " ول مثلًة بَّه وم بَّعض يقطُع أن " وهو الله بَّنامية تم
ّود أو أعضائه ّلت وجهه يس  .والمثلتا : العقوبَّةالمثلة بَّه وح

ًا ومثل ً : انتصبقائم ً ورأيته مثول  .يديه بَّين ماثل

 .مرضه من وتماثل

ّثله ّبهه بَّه وم ّثل شأ ّبهبَّه وتم  .بَّه : تش

َيبَّالشيء الشيء ومثل ّو ّدر بَّه : س  .تقديره وق

ًا فيك الموالي الله : جزىالوالبّي معبد بَّن سلم قال وكّل نصف
ًا فإن بَّفعلهم جزاء لهم صأحابَّة ًا خير ًا وإن فخير الحذاء مثل كما شأر
ّثل والمثل المثلة وعلى المثال على وحذاه ً وم ّثله مثال  .: اعتملهومم

ّثل ّورهاومثلها التماثيل وم  .: صأ

ًا الدار رسم : أتعرفطرفة قال اليماني كجفن منازله قفر
مثل البيت : وهذاالفراش وهو المثال على ونام مائله الوشأي زخرف
ّثله ّثل عندنا نتم  .بَّه ونمتثل ونمتثله بَّه ونتم

 .: احتذيتهالمر وامتثلت

:المثال وأخذ : أقّصهالقاضي منه وأمثله : اقتصمنه وامتثل
 .القصاص

ّقلٌة أصأابَّته شأجيج : إلالوتد يصف الكميت قال فيها عقل ل من
 .الشّجاج من المنقلة يمتثل المشجوج ول

 .أماثلهم وهم فلن بَّني أمثل وهو

 .المثلى وطريقته
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المثالة وذوي كلهم شأهاب بَّني نفير أبَّلغ وهو مثالة الرجل ومثل
ّتاب بَّني من  .أمثل اليوم : أناالمريض ويقول ع

بَّوله يستمسك : لوأمثن مثانته : يشتكيممثون رجل ن ث م
 .مثناء وامرأة

 .فيه من الماء مّج ج ج م

 .ماّج وبَّعير وشأيخ

 .ريقه يمسك ل هرم

ّطُه ومجمج  .ممجمج وخّط : خلطُهخ

 .المجمجة إل يحسن وما

 .يشف لم إذا خبره في ومجمج

 .العنب مجاج : شأربالمجاز ومن

 .النحل وبَّمجاج المزن بَّمجاج الشراب ومزج

ّدبَّا مجاج كأنه وماء  .ال

 .ماٌج وأحمق

 .ممجوج وقوٌل السماع تمّجه كلم وهذا

 .ريقها الشمس ومّجت

مّجت الشمس إذا بَّرده يباشأرن حتى الحصى : يثرنالنابَّغة قال
 .الندى يمّج والنباتا بَّالكلكل ريقها

ًعىرؤبَّة قال الغنم مجدتا د ج م الغدق مّجاج النبت أنيق : مر
ًا  .غارثها هجع حتى البقل : أكلتمجود

ًا الماشأية وراحت ًاومواجد مّجد  .: شأباع
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ًا ورأيت  .وبَّعيرها شأاتها مجد قد أرض

 .علفها : أجدتاومجدتها ومجدتها دابَّتي وأمجدتا

ومجيد ماجد فهو كرمه : عظمومجد الرجل : مجدالمجاز ومن
وعباده بَّكرمه الله وتمّجد وأماجد أمجاد وقوم ومجد شأرف وله

ًا الله وأمجد التماجيد أهل وهم يمّجدونه فعاله : كرمومّجده فلن
 .وتماجدوا فمجدته وماجدته

ما إذا فإنني الحياة في أماجد : دعينيالبرصأاء ابَّن شأبيب قال
 .قًرى فأمجدوهم فلن بَّيني ونزلوا مجيب الوفاة داعي دعا

ّي قال ًا استهنأتنا إذا المهنا : نمجدعد الكبار بَّاليدي عنك ودفاع
ًا : أتيناهالحماسّي وقال ّوار الدخيل والداء البث من قّرى فأمجدنا ز

ّير إذا ولولده ولده فلن وأمجد المخامر  .المهاتا لهم تخ

 .أبَّوهم أمجدهم قوم وهؤلء

وفي أبَّيه عن كرائم بَّخيراتا أبَّوهم أمجدهم الغاب : ليوثقال
 ". والعفار المرخ واستمجد نار شأجر كّل في " مثل

 .: كثيرمجر عسكر

ّتى المجر اللهام في : وأركبالقيس امرؤ قال مآكل أنال ح
أفلتت إذا صأدٍق مال : الضأنالحمرة لسان ابَّن وعن الرغااب القحم

 .وتسقط فتهزل الحامل الشاة بَّطُن يعظم أن وهو المجر من

 .أبَّواه ومّجسه فلن تمّجس س ج م

 .مجوس المسلمين وجناب المجوس عندهم : يأمنوتقول

 .ضيفهم ومّجعوا وتمجعوا بَّاللبن التمر وهو المجيع أكلوا ع ج م

 .التمّجع : كثيرمّجاعة ورجل

ًا يكون أن : أبَّىوتقول ًا أطعمك من مجيع  .مجيع
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ًا ولدن قد أن فوددنا حبالى ثلث دارنا في : إنوقال جميع
ًا كّن وضعن ما فإذا شأاتي ثّم هّرتي ثم جارتي للخبيص جارتي ربَّيع
ًا اشأتهينا إذا روشأاتي للفأ والهّر ومجٌل مجلة يده على خرجت مجيع
 .بَّالسكون كثير

 .ممتلئة أي المجل كأنها البَّل وجاءتا

ً يده ومجلت وجنة من خير مجله : يدوتقول العمل وأمجلها مجل
 .خجله

وماجنه مجانة يمجن مجن وقد المّجان من ماجن هو ن ج م
 .يتماجن ورأيته وتماجنا

ممن ول مّن بَّل عطُاء وهو المّجان عمل المجان : طلبوتقول
ٌققولهم من  .ينقطُع ل : دائممّجاٌن : عن

وعنٍق والعرفان بَّه الجهالتا من إنسان بَّسهب تلقين : ماذاقال
ل : لنه: الماجنومنه العرب مياه من : ماءإنسان مجان الصباح حتى
ّد وفعله لقوله وليس هذيانه ينقطُع يكاد  .تقدير ول ح

: لصلبَّة: الماجنومنه : صألبالشيء : مجندريد ابَّن وقال
 .منه الميجانة كاشأتقاقه روايته تكون أن وأفرق وجهه

 .: بَّلىوأمّح الثوب ومّح البيضة مّح كأنه ح ح م

ّبك الجديد خلق قد قتل يا : ألقال محشت يبيد وما يمّح ما وح
 .فامتحش : أحرقتهوأمحشته جلده النار

ًا الشيء محص ص ح م ًا ومّحصه محص ّلصهتمحيص كّل من : خ
 .عيٍب

ّلصهبَّالنار الذهب ومّحص  .يشوبَّه مما : خ

 .ولن زئيره : ذهبمحٌص وحبل

 .ومّحص ليّن محص ووتر
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قلبه ومّحص الذنوب من التائب الله : مّحصالمجاز ومن
 .: انكشفتالظلماء وتمّحصت ذنوبَّه وتمّحصت

ً يصف قال ورأى ظلماؤه وتمّحصت قمراؤه بَّدتا : حتىليل
القوم ومحضت رغاوة بَّل : خالصمحض لبن ض ح م المبصر الطُريق

ًا : سقيتهموأمحضتهم  .المحص شأربَّوا :وامتحضوا محض

 .محض ورجل

ّقياني : امتحضاقال ومن الميحا صأاحبّي كفيت فقد الّضيحا وس
 .محٌض وسيد محض : عربَّّيالمجاز

 .محضٌة وفّضة

ّبك ًا وأح ًا حب  .وأمحضتكه والنصح الود ومحضتك محض

 .الضريبة ممحوض ورجل

ّد في : أمحضتكدريد ابَّن وقال  .غاير ل الو

يذكر ول البازي وامتحط يدهنه : كأنهيمحطُه ريشه البازي محط
ّدهنتقول كما الريش  .: ا

ّلسه يدي عليه : أمررتاالوتر ومّحطُت  .لم

ومحيق ممحوق وشأيء بَّه وذهب : محاهالشيء محق ق ح م
 .وزيادته بَّبركته ": يذهب الربَّا     الله     يمحق" و وامتحق وانمحق

: قدعمله النسان يحسن ل شأيء كّل في يقولون وسمعتهم
 .محقه

 .: المحقةللهلكة ويقولون

 .المحاق في : دخلالقمر وأمحق محاقه من الهلل وخرج
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كّل يمحق الحّر : شأديدماحق ويوم الصيف ماحق في وجاء
 .شأيء

ّية بَّن ساعدة قال ًا يصف الهذلّي جؤ ّلتحمر صأوافن : ظ
: سنانالمجاز ومن محتدم الصيف نهار من حق ما في صأاوية بَّالرزان

 .ولطُفه رقته لفرط محق كأنه : رقيقمحيق

 .القمر إمحاق من مستعار : هلكوالمال الرجل وأمحق

: ابَّنومنه ومحكان وماحك عسٌر : لجوجمحك رجل ك ح م
 .محكان

ًا محك وقد  .صأاحبه وماحك محك

 .البيعان وتماحك

ّونوتقول  .يمحك ومّرة يضحك مّرة : المتل

 .ومحوٌل محٌل أصأابَّهم

 .أهلها وأمحل الرض أمحلت وقد

الرض الله : أمحلدريد ابَّن وعن وممحٌل حٌل ما وزمان وبَّلد
 .وأمحال ومحوٌل محل وأرضون محٌل وأرض

 .بَّه : سعىالسلطُان إلى بَّه ومحل

ً علينا تجعله " ول الدعاء وفي ًا ماحل ّدق  ". مص

ّول وإنه ّلب لح ّباد : محتالمحل دحل ق : يحتاليتمّحل وهو ك
 ". المحال     شأديد     وهو " : كايدهوماحله

 .الطُول : فاحشمتماحل ورجل

 .: بَّعيدمتماحل وبَّلد
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ًا يصف قال ّطُراتا : منفرس هواها لجوج طمرة الجياد المسب
ًا يصف آخر وقال المتماحل السبسب ما إذا الحادي من : بَّعيدبَّعير
ّقصت ّي وفرس المتماحل السبسب في الّصوى بَّناتا تر المحال قو

: أصأهبجندل قول بَّدليل أصألية والميم : محالةالواحدة الفقار وهو
ممّحل إلى تساندن عوج البَّل كقرون حواٍب منه الحبل فضول تغتال

ّكب إلى  .الظهر وسط وهو المحال مر

تكاد ل : متطُاولةمتماحلة وفتنة متماحل : أمرالمجاز ومن
 .تنقضي

ًا ورائك من : إنعلّي حديث وفي  .متماحلة أمور

 .البكرة وهي المحالة على واستقى

ّلت كريم بَّديباٍج حبيا هما صأوغ وهو والفقر بَّالمحال المرأة وتح
ًا يريد بَّالمحال يفّصل وياقوتا ًا حاجب بَّتاجين كسرى توجهما وعطُارد

 .قوسه حاجب افتّك حين

ممحون ورجل وامتحن فلن ومحن ومحن محنة في وقع ن ح م
 .وممتحن

محق إذا الثوب هذا محن وقد : خلقممحون : ثوبالمجاز ومن
 .اللبس بَّطُول

ّددهالديم ومحن امتحن : "تعالى قوله فّسر وبَّه وّسعه حتى : م
 .ووّسعها شأرحها " أي قلوبَّهم     الله

 .بَّالسير : جهدتهاناقتي ومحنت

ًا رذايا : أتتقال و ح م أوصأالها واضطُربَّت محنت قد كللها بَّادي
ٍو : ذووماٍح ممحوق كتاب  .مح

 .محاه ثم : وحاهوتقول فانمحى ومحوته

705

javascript:openquran(48,3,3)
javascript:openquran(48,3,3)


مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

الليل والصبح الجدب والمطُر السحاب الريح : محتالمجاز ومن
 .الساءة يمحو والحسان

 .السحاب تمحو لنها الشمال وهي محوة وهبت

وأصأابَّت الرجاج بَّقية فدمرتا بَّالعجاج محوة بَّكرتا : قدقال
 .الجدب تمحو : مطُرةمحوة الرض

ًة الرض وتركت ًة محو  .الغيث طبقها إذا واحد

ّلل فلن يا منهم : تمّحويقال عنك يمحوا أن منهم اطلب أي تح
 .وتمّحى فلن وتحلل عليهم جنيت ما

وتمّخخت الشاة وأمّخت عظامه أمّخت وقد ممخ عظم خ خ م
 .مّخها أخرجت :العظام

 .: شأحمتهاالعين مّخ : أكلتالمجاز ومن

 .: لخيارهمالقوم ومّخة القوم مّخ وهؤلء

ًا لمرك أرى ول ًامخ  .: خير

 .وخير فضل : فيهممّخ وأمر

قوي : ذلقممخ لسان وله الشفاعة : حسنممخ لسان وهذا
 .الكلم على

 ". ممخ لسان أعملت ما " أهون مثل وفي

مخة إلى أجاءك ما " شأر ": للوسط والعجفاء الممخة " بَّين
 .اللئيم إلى الحاجة ": في عرقوب

ّقهالماء تمخر مواخر فلٌك ر خ م بَّناتا ونشأتا صأوتا مع : تش
ٍر ًا الجو تمخر الصيف سحاب وهي مخ  .مخر
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مخرة فيه من وخرجت بَّأنفي : استقبلتهاالريح واستمخرتا
 .الجوف من الخارجة الريح وهي خبيثة

 .المخرة دفر طائر وكل

أن من خير المآخير في الخير أهل يطُرحك : لن: وتقولقال
ّدرك  .الريبة مجلس وهو ماخور جمع المواخير أهل يص

:اللبن وأمخض فيها فتمخض الممخضة في اللبن مخض ض خ م
لم كذلك كان وإذا رؤوبَّه أبَّطُأ إذا لبنك واستمخض يمخض أن له حان
: أطيبيقال فيه غاائب زبَّده لن اللبن أطيب من وهو زبَّده يخرج يكد

 .المستمخض اللبن

ًا ومخضت الحامل : تمّخضتالمجاز ومن الطُلق : ضربَّهامخاض
: الحواملالمخاض إبَّله في : وكثرتامواخض وهن ماخض وهي

 .خلفة الواحدة

 .مخاض بَّناتا وهّن مخاض بَّنت وهي ماخض ابَّن وهو

 .الستقاء أكثر إذا بَّالدلو الماء ومخض

ّدلى جوفك : لنمخضنالبئر يخاطب قال أقطُع تعودي حتى بَّال
 .بَّالفتن الزمان وتمّخض التّي

 .للمطُر : تهيأتاالسماء وتمّخضت

 .ماتا إذا بَّيوم المنون له وتمّخضت

ط خ م تمام حاملة ولكل أنى بَّيوم له المنون : تمخضتقال
 .وتمّخط امتخط

 .ومّخطُته الصبي ومخطُت

 .أنفها : مسحومخطُها الّسخلة الراعي ومخط
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أنوف بَّه تمّخط لم مرتا التنائف من : بَّيباٍبالكميت قال
 .مخطُة أو بَّصقة إل أولك : ماالمجاز ومن السخال

يمخط الناتج أن وأصأله نتجت أي عندنا مخطُت الناقة وهذه
 .عنه بَّمسحه أي المنتوج أنف من الغرس

مخطُتها مهرية حرٍج عيرانة على القتود : وانمالرمة ذو قال
وقمنا ربَّيناك نحن أي غارسك مخطُناك : نحنويقال العيد غارسها
 .عليك

 .بَّه قمت أي غارسه مخطُت أنا أمر هذا

ّلهوامتخطُه السيف ومخط ومّر : انتزعهيده في ما وامتخط : س
ًا بَّرمحه  .فامتخطُه مركوز

بَّنفسه السهم ومخط أمرقه إذا منه فأمخطُه بَّسهم ورماه
 .مارق :ماخط وسهم

 .: للعابَّهاالشمس ومخاط الشيطُان مخاط وسال

 .وامتدحه مدحه ح د م

ّدح وممتدح ممدوح وفلن ومادحه لسان بَّكل : يمدحومم
 .التذابَّح : التمادحويقال وتمادحوا

ّدح والعرب  .بَّالسخاء تتم

ّدح وهو  .الناس إلى يتم

 .مدحهم يطُلب

وممدحة ومدح ومدحة ومدائح ومديح حسن مدح وعندي
 .وأماديح وأمدوحة وممادح

ًا حّي مدحة كان : لوقال ًا منشر الماديح ليلى يا أبَّاكّن أحيا أحد
ّد د د م ّد وغايره الحبل م ّد وهذا فامت  .الحبل مم
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في حبال ممد شأعاعها كأن أسباب : وللشمسمقبل ابَّن قال
ّنب خباء ّد مطُ  .الديم وتم

ّدد وطراف  .مم

ّده  .وتماداه الثوب وما

ًا رجل ألف إليه وضّم الجيش وأمد ّدوا مدد المير واستم
 .فأمدهم

ّدواة وأمددتا  .ومددتها بَّالمداد ال

 .بَّالسليط والسراج بَّالدمال الرض ومددتا وأمددتا

 .السراج مداد والدهن الرض مداد والسرقين

أوقدتا سرج مصابَّيح كأنها بَّالكف بَّارقاتا : رواالخطُل قال
ّدني سراجك ومد فلن يا أرضك ومد بَّمداد ّدني غالم يا وأم : أعطُنيوم
ّدة ّد الدواة من م  .الدواة من الكاتب واستم

ّد ّده النهر وم  .آخر نهر وم

ّده خليج : فيضقال ّدتها ركيتنا ماء وقل خليجان م ركية فم
 .أخرى

ّد الوادي وهذا  .فيه : يزيدكذا وادي في يم

ّد وقت وهذا  .والمدود الم

ّدة عندنا وأقام ًا م  .ومدد

ّد ّدة فيه : صأارتاالجرح وأم :والرقيقة الغليظة غاثيثته وهي م
 .صأديد

ّد ّده بَّعيره وم  .السويق أو بَّالدقيق الماء وهو المديد : سقاهوأم
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ّدالمجاز ومن ّد ممدود وظل والظّل النهار : امت ّد وممت الله وم
 .الظل

 .الّسير بَّهم وامتد

ّدتا ّلة وامت  .الع

ّد  .عمره وامت

ّد  .عمرك في الله وم

ّدة عنده وأقمت  .مديدة م

ّد  .مديد وق

 .مديدة وقامة

ّده الناس أجمل من وهي  .قامًة وأم

ّد ًا المجد وجوه في فلن وم  .غارر

ّدهم  .طغيانهم في وم

 .كلماته ومدد كلماته مداد الله وسبحان

ّد وبَّينه وبَّيني ّنيل م ّنيل وبَّسط ال ّد ال  .البصر وم

ّد وأتيته ّد وهذا ارتفاعه وهو الضحى م : ويقالالكبر النهار م
ّده : نعمفيقول ذلك : أفعلتللرجل ّده وأشأ  .وأم

ّد وفلن ًا يما  .ويماطله : يطُاولهفلن

 .: كثيرممدود ماٌل وله

 .السلم ومادة العرب أصأل والعراب

ّد : للعرابَّي وقيل ّد منه : ليفقال منه لك بَّ  .ومد وصأاع بَّ
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 .ممدور وحوٌض يمدره الحوض مدر ر د م

ّدة  .كالمقبرة والضم بَّالفتح مكة أهل ممدرة واله

 .ممدرتكم من وأمدرونا

 .المدر عن يصبر ل من الغدر في يثبت : كيفوتقول

والمدر الوبَّر في رأيت : ماالمجاز " ومن المدراء من " وأعيث
 .والقرى البدو في أي مثله

بَّن لعامر قال وسلم عليه الله صألى النبي أن الحديث وفي
 .المدر ولك الوبَّر لي أن : على" فقال عامر يا أسلم " الطُفيل

ّدوقال ً مئزره الورود أمر على : شأ المدره أذين نادى وما ليل
ّلصني المدره هذه من أخرجني : اللهموتقول المدره هؤلء من وخ

فيه يسقى لئل لشحه بَّسلحه حوضه يمدر الذي وهو المادر جمع تريد
: للّضخمةمدراء كدراء وعكرة " مادر من " أبَّخل المثل ومنه غايره

ّبه كما وغابرته اللون كدرة من وهو الكبيرة بَّالليل الكثيف الجمع يش
البطُن : للضخمأمدر : ضبعانقولهم ومنه والدهماء : الّسوادله ويقال

 .الجنبين المنتفخ

ول نفسه يمتهن الذي : للعمالالجنبين أمدر : فلنويقال
 .: للمسفارأغابر : أشأعثكقولهم يتعهدها

ّيمالراعي قال ّوام العباءة عنه منخرق الجنبين أمدر : وق على ق
ّطُين السلح عن كنى أو المدر لستعماله : أبَّدىالرجل ومدر الهمل .بَّال

ّ ينج : فلمجرير قال ًا له تدع لم بَّالتي إل رجليه بَّين ومنها فؤاد
ّدرا بَّه الذي وهو : المدرالّضبعان في قيل ومنه : الخيفةتدع لم التي م
 .سلحه من لمع

 .الحياة مدى بَّلغ ي د م

ّني وهو  .البصر مدى م
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ًدى إلى يجاريه : لأحد يماديه ل وفلن ّد :المر في وتمادى م تما
 .الغاية إلى فيه

ويبلغ المدى للبغي يشحذ : فلنوتقول مديته يشحذ والجزذار
 .المدى الغّي في

ّدجاجة وأمذرتها مذرة بَّيضة ر ذ م  .ال

 .مذر شأذر غانمك وذهبت

 .: خبثتنفسه وتمذرتا وتشذرتا

فأكثر : مزجهالشراب ومذق يمذقه بَّالماء اللبن مذق ق ذ م
 .مذيق ولبن ماءه

ًا وسقاني  .ومذقة مذق

صأغار تميراتا وخمس مذيقة يوم كل أصأبنا ما : إذاأعرابَّي قال
ًا الرض ملوك فنحن خوانز الهزاهز عند الغيل أسود ونحن ونعمًة خصب
ّد يمذق : فلنالمجاز ومن ّده الو وماذقه الود ممذوق وهو ممذوق وو
ًا الوداد في ّده في مماذق وهو مذاق ّذاق و  .وم

ّذاق وفلن  .: كذابم

ّية أوجز بَّالقليل معروفك معّجل : ماقال  .: عّجلهاالعطُ

ً المريض مذل ل ذ م لم إذا ومذيل مذل فهو مذالة ومذل مذل
 .الضجر من يتقاّر

ّفك بَّال : ماالراعي قال ً بَّالفراش د أردتا أم بَّعينك أقذى مذيل
ً ّلت رحيل ً مفاصأله وامذ  .: فترتاامذلل

 .والهّم المرض وأمذله

 .مذلى وقوم مذيٌل ورجل
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 .بَّسّره ومذل بَّماله مذل : هوالمجاز ومن

ّتجار على أروح : ولقدالنهشلّي يعفر بَّن السود قال ً ال مرّجل
ً جاوز ما إذا سر كّل بَّسّرك تمذل : ولوقال أجيادي لينا بَّمالي مذل

 .مكانه ومن مضجعه من ومذل فاش الثنين

 .: قلقتكلمك من ومذلت

ً زال وما  .يلئمها لم إذا بَّامرأته مذل

ً  .عندنا بَّمقامه ومذل

ّي المذي خرج ي ذ م  .والودي كالودي والمذ

 .تقذي أنثى وكل يمذي ذكر : كّلويقال وأمذيت : ومذيتوقال

الرجل ويقول المذي خرج حتى : لعبهاالمرأة الرجل وماذى
 .وسافحيني ماذيني :للمرأة

أن " وهو النفاق من والمذاء اليمان من : " الغيرةالحديث وفي
ّلي أن وهو : المذالوروى يتلعبان وامرأته الرجل بَّين الديوث يخ
 .لغيره بَّفراشأه يمذل

ّية وخمر  .الحلق في : سهلةماذ

ّي وعسل  .: أبَّيضماذ

ّية ودرع  .: بَّيضاءماذ

ّية في ونظر  .المرآة وهي المذ

: أمذيتالمجاز ومن النضر كشنف أو المذية : مثلقال
 .ماءه أكثرتا :الشراب

 .يرعى : أرسلتهومذيته الفرس وأمذيت

 .سوء امرأة وهي صأدق امرؤ هو أ ر م
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 .وتمّرأ فلن مرؤ وقد الرجولية كمال وهي مروءة وفيه

متمّريء وهو وعيبنا بَّنقصنا المروءة يطُلب أي بَّنا يتمّرأ وفلن
 .بَّنا

.كالرجل وصأارتا كالمرأة صأار أي المرأة ورجلت الرجل ومريء

وأمرأني ومرأني الطُعام وهنأني مراءة مرؤ وقد مريء وطعام
والشراب الطُعام ونزل الطُعام يمريء مما وهذا الطُعام واستمرأتا

 .المعدة فم وهو المريء في

 .النعامة مريء مثل في يأتينا ما يأتينا الحنف حديث وفي

ّين مرتٌا بَّلد  .مروتا وبَّلد بَّها نباتا ل : قّيالمروتة بَّ

: ملسهيمرته الشيء ومرتا مروتا خرقها يناصأي : مرتاقال
اللبن الخيل سقيهم عن سئل حين مازن بَّني من أعرابَّّي : قولومنه
الحيل ويعقد المنة ويحكم البَّاطل يطُوي لنه اللبن تسقى : إنمافقال

ّد العضل ويصّمل ويحّسن الجراهية ويمرتا الّشعر ويدجي البصر ويش
ّدوى ويطُرد الّسحناء قوة : وليحل ول الظهر : شأدةالحيل ال

 .الجلد : ظاهروالجراهية

عليه شأعر : لالحسد ومرتا الحاجبين مرتا : رجلالمجاز ومن
 .يختّط : لمالعذار مرتا وغالم

 .فيه تفّرق حتى : مرسهالماء في وغايره الدواء مرث ث ر م

ّينتهالخبز فيه ومرثت  .: ل

 .: رضعهاأمه الصبي ومرث

ابَّن حديث وفي ويكدمها : يصهابَّدردره الكسرة يمرث وهو
 .سخبهم يمرثون صأبيان كأنهم :الزبَّير

ٍم جلفزيز من : السنقال يمرث صأبّي حلم والحلم خلق عوز
 .الودعه
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 .الودعه يمرث صأبّي كأنه والدعة الظل فلن : ألفوتقول

 .والمروج المرج في : أرسلهاومرجها الدواّب أمرج

 .الناس السلطُان ومرج

 .ممنوع غاير : مرسلمارج ورجل

ًا علينا يمرج فلن يزال ول ًا : يأتينامروج  .مفاجئ

 .: قلقالصأبع في الخاتم ومرج

 .البحرين الله : مرجالمجاز ومن

سراج وفلن وأمرجه الناس أعراض في لسانه فلن ومرج
 .: كذابمّراج

 .عهودهم ومرجت

ًا أمرهم مرج وقد ًا مرج  .ومريج مارج وأمر ومروج

ّدني مرّج إذا أنتم : " كيفالحديث وفي  ". الرغابة وظهرتا ال

ّدين : مرجزهير قال الثبج محبوك الحارك مشرف له فأعددتا ال
ًا السوط يرهب ّد من الخيل ونت فإذا سريع وأمرجوا معج الش

 .ودينهم عهودهم

 .ساطع : لهبنار من مارج وطلع

ّدةومراح مرح بَّه ح ر م الرض     في     تمش     ول " ونشاط فرح : شأ
ًا  .ومروح مرح " ورجل مرح

 .وممراح مروح وناقة وفرس

 .ممرح فهو وشأماسه مرحه وأزال : لينهمهره ومّرح
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لقام القرح الجياد من المنتقى الممّرح مهرك لول : واللهقال
ّوح عليك آميك يفتنا إن له مرحى بَّمسحله معقود والحبل أقول الن

الرسال حسنة كانت إذا مروٌح : قوسالمجاز ومن يطُر مسحه
 .للسهم

 .بَّه رمت إذا وبَّقذاها بَّمائها عينه ومرحت

: كانعينيه إحدى في فبكى أعور وكان نفسه يصف كثير قال
ًذى وقال المرحان إلى الخرى حاجة وما بَّه مرحت قد العين في ق
ًا الشوق هذا هاج : لقدآخر ًذى أجالت مريضة عين ّلت ق العين بَّه ظ

 .الدمع : غازيرةممراح وعين تمرح

 .تعّرضه : لبَّعرضك تمرح ول

فأنت واقتصد بَّعرضك تمرح ل : أشأماخثعلبة بَّني من الحليج قال
فيك يقع أن أراد ومن مقال للطُاغان فيك أي للمتقادح زنداك امرؤ
 .قدر

ّد : ملتهاومّرحتها سيلنها : كثرالجديدة المزادة ومرحت لتنس
ّدتا إذا المزادة مرح ذهب وقد عيونها  .العيون انس

منوطة أداوي ذي رعيل في : سرتاقطُاة : يصثفالطُرماح قال
ّباتها حالت وقد النباتا : سريعةممراح وأرض تمّرح لم مدبَّوغاة بَّل
 .بَّالنباتا تمرح فهي سنة الرض

له رجاف الذراعين من سبيتها ممراٍح ميثاء : بَّكلالراعي قال
: مرحىوروى الجمل مرح من : فرغاناوجهه الله كرم علّي وعن نضد

 .الجمل

ّنى : مذللممرح وكرم  .دعائمه على مح

 .الدهان : كثيرمرٌخ ورجل بَّه وتمّرخ بَّالدهن جسده مّرخ خ ر م

 .مرٍخ من زناد وله
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 .بَّه يغلى أذنين ذو طويل سهم وهو بَّالمريخ ورماه

المّراد من مارد هو د ر م الغال كّف من كالمريخ : أدبَّرقال
ًا يمرد مرد وقد ومّريد مريد وشأيطُان ومتمّرد وتمّرد مرادة ومرد مرود

 .علّي

ّولهالبناء ومّرد  .ممّرد وصأرح وملسه : ط

 .جرد على : مردويقال

 .أمرد وشأاب

ٌد لك لي " أين من لها فقال شأيخ : يالزوجها امرأة وقالت " أمير
ً فسار ًة يمرد : ومردمثل ًة مرود ًا وتمّرد ومرد وعن وجهه خرج ثم زمان

وخضبت عشرين ونتفت عشرين وجمعت عشرين تمّردتا :معاوية
 .ثمانين ابَّن فأنا عشرين

ًا للحمام تماريد وبَّني ًا لها ومّردتا وتمراد  .تمريد

 ". البَّلق وعّز مارد : " تمردالمجاز ومن

 .متمّرداتا وجبال متمّرد وجبل

ًا الغصن ومّردتا لها ورق : لمرداء وشأجرة  .تمريد

 .عليها نبت : لمرداء ورملة

 .إسٌب لها يخلق لم مرداء وامرأة

ّنفاق على " مردوا و  .عليه ": مرنوا ال

ًا وعليه بَّه مررتا ر ر م ًا مّر ًا ومرور  .وممّر

 .: أمضيتهوأمررته فلن ومّر

 .: مضىواستمر المر ومّر
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ًء : إلأحمر ابَّن قال دونه فيأتي يستمّر أم أندركه ندري فما رجا
ً المرأة وحملت الجل  .بَّه واستمرتا بَّه فمّرتا حمل

ّلت بَّه مضت أي وجعلت عليها يثقل لم وقعدتا وقامت واستق
ًة وفعلته ممّره على وقعدتا عليه ممّري ًا ومراتٍا مر  .ومرار

 .يده عليه وأمّر

 .القلم عليه وأمّر

 .القرع رأس على الموسى وأمّر

 .طريقته : انقادتاالمر واستمّر

 .مستمّرة عادة وهذه

 .وصألح تاب أي استمّر ثم دينه في يرهق فلن وكان

ّي من أرفع أستمر جعلت قد إني خير : ياقال أجر كنت ما بَّرد
 .امرأته خبرة

ّدالحبل وأمّر الفتل وهي المرة وشأديد ممّر وحبٌل فتله : شأ
 .محكم : حبلومريرة مرير وعندي

 .وممر ومرير مّر وشأيء

ّدة : ذوقال ّدتي في ح ًة يمر ومّر وقور ح ًا وأمّر مرار إمرار
ًا واستمّر  .استمرار

ًة وقاء  .مّر

 .المّرة بَّه : هاجتممرور فهو الرجل ومّر

 .البعير إل مرارة روح ذي ولكّل

" والثفاء : الصبرالشفاء من المرين في : " ماذاالحديث وفي
 .بَّالمّر وتداوى
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القمح وفي مرارة فيه : مماالبقول أمرار من البقلة وهذه
ّبة وهي المريراء  .منها يمّر سوداء ح

وبَّه مّر شأجر وهو المرار أكل قد جمل كأنه شأفتاه وقلصت
 .المرار آكل بَّنو سّمَي

ٍر من صأندوق وله  .الّرخام وهو مرم

 .ويتمرمر يمور والرمل

ًا خلفها : ترىالمرأة كفل يصف الرمة ذو قال قويمًة قناة نصف
 .عليهم : يتأّمرأصأحابَّه على يتمرمر وهو يتمرمر أو يرتّج نقا ونصفا

 .: استحكممريرته واستمّرتا مريره : استمّرالمجاز ومن

ّيمّرة ذو ورجل  .: للقو

 .ممّر وأمٌر

 .الخلق ممّر وفرٌس ورجٌل

ٍر نقض ذو وفلن  .وإمرار نقٍض ذو والدهر وإمرا

ّي يأمنّن : لجرير قال نقض ذا الدهر أرى إني مّرته نقض قو
ًا فلن وأمّر وإمرار صأاحبه يمار وهو ليصرعه عنقه وفتل : عالجهفلن

 .يتماّران وهما الصراع في

 .عليه وتلتوي : تخالفهتماّره وامرأته

 .: مكارهمروٌر عليه ومرتا

 .والمرض : الهرمالمران بَّه " ونزل مّراها " صأغراها مثل وفي

 .: الدواهيالمّرين منه ولقيت

 .وأمّر العيش عليه ومّر
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قطُعة لي : اقطُعالعجين من مرزة لي امرز ز ر م فلن أمّر وما
 .الصأابَّع بَّأطراف

فوق الناتئتان وهما بَّالفتح والمرزتين الشحمتين مليحة وأذن
 .الشحمتين

ًا : قرصأهجلده : مرزالمجاز ومن ًا قرصأ  .رفيق

جنازة يشهد أن أراد عنه الله رضي عمر : " أنالحديث وفي
ّده " أراد حذيفة فمرزه رجل  .عليها الصلة عن صأ

 .منه : نلتعرّضه وامترزتا

 .: عالجهقرنه مارس س ر م

 .ويمارسها يزاولها زال وما والعمال المور ومارس

 .للمور ومارسة وقوة جلد : ذوومرٌس مراٍس ذو وفلن

 .: تضاربَّواالحرب في وتمارسوا

 .يمرسه الماء في الدواء ومرس

 .اللبن أو الماء في : مرسمريٌس وتمٌر

 .: شأديدةمرمريس وداهية

ّددها عليها قرونها أّمرتا إذا بَّالشجر تمّرس والبقر  .تح

ّككبَّالجذع البعير وتمّرس  .بَّه : تح

ّده  .مرحه من المراس يقضب وهو الحبل وهو بَّالمرس وشأ

 .بَّالشّر لي يتعّرض أي بَّي يتمّرس : فلنالمجاز ومن

وأنا حينه من بَّي تمّرس غاضاضة عليه عريض : وأحمققال
ًا : يأكلهابَّالشجرة يتمّرس والبعير الّرقم  .وقت بَّعد وقت
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: إليكويقال مارسها إذا وبَّالخصوماتا بَّالنوائب تمّرس قد وفلن
منه ينال ل الذي : للشجاعمتمّرس بَّفلن وما متمّرس بَّي فما عني

ّو  .المحتاج منه ينال ل الذي وللشحيح العد

بَّدينه الرجل يتمّرس أن الساعة اقتراب : " منالحديث وفي
ّطُيب " وتمّرس بَّالشجرة البعير يتمّرس كما ّطُخبَّال  .بَّه : تل

بَّالطُيب تمّرسوا قد عطُارين ريح أو معرس مثواتهن : كأنماقال
ّفس بَّهم فالريح  .السير دائبة بَّعيدة فيها وتيرة : لمّراسة ليلة وبَّيننا تن

ًا بَّعضها : أخذالخصوماتا في اللسن وامترست  .بَّعض

:ممرض مريض وهو ومراض مرضى وهم مريض هو ض ر م
لم ما وأكل الله وأمرضه دوابَّهم : مرضتالقوم وأمرض مراض أهله

 .شأديدة مرضة وبَّه فأمرضه يوافقه

ّطُان بَّن عمران قال ول وتنعى نقهة ثم مرضة عام كل : أفيح
َعى ًا ومّرضته متى إلى ذا فكم ُتن  .وتمارض تمريض

 .وتمارض وتمّرض فيه : ضجعالمر في : مرضالمجاز ومن

 .فيك نفسي : خادعتفيك رأيي ومارضت

 .حاجته إصأابَّة : قاربفلن وأمرض

ولكن الشبابَّا فقد وما شأيب بَّه جمع غاداة الوليد أبَّا : رأيتقال
:مرٌض قلبه وفي أصأابَّا أو أمرض ظّن ما إذا حزم الشيب ذاك تحت
 .نفاق

 .الرياح مرضى ونسمت مريضة ريح وهذه

 .مريضة وليلة الضوء : ضعيفةمريضة وشأمس

قمر ول نجم لها يضيء فما ناحية كّل من مرضت : وليلةقال
فهو نجمها الغمام أجّن مريضة التمام ليل من : وطخياءالراعي وقال

 .بَّالجيوش مغتصة والحروب الفتن كثيرة :مريضة وأرض صِأُح ما
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بَّجمع منا معّضلًة مريضة بَّالفضاء منا الرض : ترىأوس قال
ّية وقالت عرمرم ًا الحّجاج بَّلغ : إذاالخيل ّبع مريضة أرض دائها أقصى تت
 .مريض ورأى فشفاها

 .ومرضى مراض وأعين

.: سقطُتلحيته وتمّرطت وتمّرط فانمرط : نتفتهشأعره مرطت

ّعطُت البَّل أوبَّار وتمّرطت  .وتم

مرط ذئاب من أمرط وذئب شأعره أكثر : سقطالذئب وتّمرط
 .أملط فهو كله ذهب فإن

ًا مرط وقد : أجردأمرط ورجل  .مرط

مرط وقد له ريش : لومارط ومراط ومرٌط أمرط وسهم
 .وأمراط وموارط مرط وسهام يمرط عنه الريش

والخيل المراط كالقدح ذؤالة رياط أبَّي شأاء على : صأبقال
 .: سريعةمرطى وفرس المرطى يعدون :يمرطن

 .: يجمعهويمترطه يجده ما يمرط وفلن

 .: اختلستهيده من الشيء وامترطت

حتى يمرطها ثم فيها أصأابَّعه يدخل فكان فينانة لمة له وكانت
ّدتا إذا ّلصت أرسلها امت  .: واشأبابَّاهيقول وهو فق

ّق أن وأخاف  .العانة إلى الصدر بَّين : مامريطُاؤك تنش

ًا مرع وقد : مكليءوممرع مريع مكان ع ر م  .وأمرع مرع

ًا وإن  .الجناب لمريع فلن

 .: أكلراالقوم أمرع وقد

 .المرع : طلبوتمّرع المرع : يحّبمرع ورجل
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ٍة أخو بَّهّن ينأى بَّمحنية عبشمياتا : وجاوزتاالراعي قال ّوي مرع د
فل عندنا بَّغيتك " أي انزل " أمرعت " و انزل : " أعشبتالمجاز ومن
 .تجز

.مريع واد في كرمك ومن منيع جبل على عزك من : نحنوتقول

ومتمّرغاها ومراغاتها الدواب مراغ وهذا فتمّرغ دابَّته مّرغ غ ر م
: يالجرير الفرزدق قول ومنه الفجولة من تمنع ل : أتانمراغاة ولفلن

 .المراغاة ابَّن

ًا ومّرغاته ًا وجسده رأسه أشأبعت إذا تمريغ  .بَّالدهن وتمّرغ دهن

 .: لعابَّهمرغاه وسال

ّلبالنعيم في يتمّرغ : فلنالمجاز ومن  .فيه : يتق

 .: ترددالمر في وتمّرغ

ًا الرمية من السهم مرق ق ر م  .أنا وأمرقته مروق

مرقة فلن وأطعمنا مرقها : أكثرتاومّرقتها القدر وأمرقت
ًا مرتين اللحم عليه يعاد القدر ماء وهي مرقين :ممرق ولحم فصاعد

ًا دسم  .اللحم من يمرق الذي الماء وهو المرق يكثر جد

فانمرق شأعره ومرقت فانمرق صأوفه : نتفتالهاب ومرقت
 .وتمرق

 .إهابَّك مراقة وأعطُني

على يخرج ما وهي ومشاقته ومراطته شأعرك مراقة وادفن
 .المشط

 .شأعره لينمرق الهب من العطُين " وهو المرق من " أنتن و

 .العصفر وهو بَّالمريق : مصبوغمتموق : وثوبنساء يصف قال
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ًا لبسته بَّالزعفران متمّرق مئزر لك ليتني : ياقال ومرقت أيام
ًا والماء السفلة ّنت إذا تمريق كأنه ممّرق وغاناء ممّرق وفلن غا
 .المغنين ألحان جملة من المخرج

ًا نوحها : منقال تطُليقها من الصالف بَّقبقة تمريقها ومن طور
ّد : ذهبتزرارة بَّن لقيط وقال شأعره تالي بَّين من ونهشل بَّالعلء مع

أخته ابَّن أن النعمان مبلغ : ممنالممرق في : الممزقوقال وممّرق
المراق من مارق : هوالمجاز ومن ويمّرق الصفا يعتاد العين على

ًا الدين من ومرق والمارقة  .مروق

ّوة من الحمامة وامترقت  .الك

 .الخروج : أسرعالبيت من وامترق

 .عورته : أبَّدىوأمرق

 .: أخرجتهالعصفر من الصبغ ومرقت

ًا مرقة بَّأنجاهم أنت : " ماويقال بَّأحرزهم أنت " وما " ومرق
ًا ًا بَّأسلمهم أنت ما " أي مرق ً أن وأصأله نفس قوم بَّين من أفلت رجل
قد الحوض كإزاء جفنًة : ياقوله بَّاب من وهو ذلك له فقيل أخذوا
وتطُاعنوا ومرونته مرانته أحسن وما مارن ورمح الرمح مرن كفئت

 .بَّالمران

 .قصبته عن وفضل منه لن : ماأنفه مارن وقطُع

 .واّملس : لنثوبَّه مرن وقد مارن وثوب

ًا الديم ومّرن ّينهتمرين  .: ل

 .الحفا من : دهنهبَّعيره أظّل ومرن

ًا المر على : مرنالمجاز ومن ومرنت كذا على ومّرنته مرون
 .العمل على يده

 .الوجه لممّرن وإنه والسؤال الخصام على وجهه ومّرن
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 .واحدة مرٍن على : همومنه ممّرن معك خصم : لزازقال

 .مرني ذلك زال وما

ًا : لقتلنالرجل ويقول أو يعني أخرى ما مرٌن : أوله فيقال فلن
 .تقول ما غاير أخرى حاٌل لتكونن

تبيّض حتى الكتحال يترك الذي وهو ومره أمره رجل ه ر م
 .ومرهة مره وبَّه أجفانه بَّواطن

ذواتا مرهة غاير في البيض المشرقاتا : منالرمة ذو قال
المره من : أقبحوتقول مرهاء وامرأة النجل والعين اللمس الشفاه

 .المره عين في

 .: أبَّيضأمره : سحابالمجاز ومن

 .بَّها لشأية يقق : بَّيضاءمرهاء ونعجة

ّّدة من : ذاهبهالفؤاد مره ورجل  .المرض شأ

ٍم لذي بَّدلت أنها : ولودؤاد أبَّو قال مشارف الفؤاد مره سق
ًا لظّل الحديث أنس القبض ٍد من حّران مكتئب ي ر م مض بَّها وج
ّي وناقة فأمرتا : حلبتهاوأمريتها الناقة مريت مرية وأخذتا : درورمر
 .منها حلب ما وهي الناقة

 .: شأكمريٌة فيه وما وتمارى وامترى المر في ومرى

 .مروته : قرعالمجاز ومن

يوم كل المشرق بَّصفا مروة للحوادث كأني : حتىذؤيب أبَّو قال
 .رقاق بَّيض : حجارةوالمرو تقرع

 .: تستدّرهوتستمريه وتمتريه السحاب تمري والريح

 .النعم تمترى وبَّالشكر
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 .بَّّرك أخلف وأستمري دّرك بَّأحاليب أعيش زلت : ماوتقول

 .: يركضهبَّساقه دابَّته بَّمرى ومّر

ثلث على قام إذا يمري الفرس ومرى الفرس مرية وأخذتا
 .بَّالرابَّعة الرض يمسح وهو

 .موار ونوق : تسرعسيرها في تمري والناقة

ًاالعرابَّي ابَّن أنشد ٍر مواري بَّه وهي : قواصأد تحسبها : ساترموا
 .سراع وهّن السير في يقصدن

ًا ومريت  .دّر فما فلن

 .: بَّأنملتهبَّإنسانه مقلته ومرى

كأن المحالبة ومعناه وتماروا ولججته : جادلتهمماراة وماريته
": أفتلّجونه يرى     ما     على     أفتمارونه " صأاحبه عند ما يحلب واحد كّل
ّوته المبينة الياتا من يرى ما مع " " أفتمرونه وقريء يلّج ل ومثله بَّنب
أو الغلبة في أفتطُمعون أي يرى ما مع المماراة في أفتغلبونه أي

ّدعونها ّتي إنكار هو أو ت  .الغلبة لتأ

 .ماريه بَّقرطي ولو الجارية هذه : خذوتقول

 .وامتزجا وتمازجا ومازجه فامتزج بَّالماء الشراب مزج ج ز م

 .الشهد وهو المزج طعم طعمه وكأن عسل ومزاجه

عمل أنه إل الضحك هو مثله الناس ير لم بَّمزٍج : فجاءوقال
 .منه المّر وهو المزيج اللوز وفي النحل

من البدن عليه أسس ما وهو المزاج وفاسد المزاج صأحيح وهو
 .مختلفة الناس وأمزجة الخلط

الموازج يبيع : فلنوتقول والموازجة الموازج يلبسن والنساء
 .الطُرازج ويأخذ
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 .والصهباء الماء تمازج الزوجان : تمازجالمجاز ومن

 .: لونالسنبل ومّزج

 .متمّزج عطُارد وطبع

منزلة بَّكل لهّن ممّزجاتا الزمان : فأعقبكزهرة بَّن حكم وقال
 .عليه وحّرشأته : غاظتهصأاحبه على ومّزجته خليل

وهما والمزاح والممازحة والمزاحة والمزاح والمزح إياك ح ز م
 .مّزاح ورجل يتمازحان

دون الصحيح : وهوقالوا : لونوالعنب السنبل : مّزحالمجاز ومن
على وكلفت الرحال مسامير : وصأاحتهرمة ابَّن قول وأنشدوا الجيم
ًا بَّالموماة الجهد ًا سير صأيفة عصافير من سرب صأاح كما مطُحطُح

ًا تواعدن ًا بَّالّسراة كرم ًاوروى ممّزح ًا بَّمعنى : ممّرح  .معّرشأ

ّوقه الذرة : نبيذالسكركة وهو المزر تمّزر ر ز م ًا تذ بَّعد شأيئ
 .شأيء

ّكر عصير مثل فمه في والتمزر الحسو بَّعد : تكونقال الس
ّوبَّوا دنوا نعش بَّنو ما إذا صأباحه يدعو والديك تمّزرتها ورجل فتص

ّي المور في نافذ العقل : مشبعمزير  .قو

وهو مزير رجل أثوابَّه وفي فتزدريه النحيف الرجل : ترىقال
 .أفاضلهم : منالناس أمازر من

القصرين فإن طوال شأرمٍح كّل في عيناك تذهبن : فلقال
 .مزازة يمز عليه مّز وقد فضل أي مّز علّي له ز ز م أمازره

 .وأمز منه أعز وهو

ًة ومّز الواحدة : المّزةالله رحمه طاووس وعن مّصة : مّصمّز
 .: تمّصصهالشراب وتمّزز تحّرم
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ً يميتون فتيٌة ومعي : تمززتهاقال أصأحاب أي مال ويحيون مال
 .وأسخياء غااراتا

 .: الخمرالمّزاء وشأرب

بَّالبارد المّزاء وشأربَّك الضحى نوم الحرب تحسبن : لقال
ٌة ورّمانة مّز ورّمان  .مّز

ول مزعٌة وماله بَّها يضّرى التي اللحمة وهي مزعًة البازي ألحم
 .لحم : قطُيعةجزعة

 .: تقّسموهوتمزعوه وتوّزعوه ومزعه بَّينهم المال ووزع

ًأ : تلوموقال ًا لواه عنده لحمك كان لو امر ًا أو له مجموع ممّزع
ّجرير وقال ًا سألت : هل المتمّزع ورحله الزبَّير أين استها زبَّد مجاشأع
ّ صأامت : بَّنيوقال يتمّزعا أن بَّالخبراء اللحم عن كلبَّكم زجرتم هل

ّبَّده بَّيدها وتمّزعه القطُن تمزع والمرأة ّطُعهوتز ّلفه ثم : تق ّوده تؤ  .وتج

ًا : يتطُايرالغيظ من ليتمّزع : إنهالمجاز ومن  .شأقق

 .لحمه ويتمّزع عرضه يمّزق وفلن

ًا ثوبَّه وصأار فتمّزق الثوب مّزق ق ز م  .مزق

 ". ممّزٍق     كل     ومّزقناهم " فروته : مّزقالمجاز ومن

 .جمعهم وتمّزق

 .: للمسرعيتمّزق إهابَّه عنه ويكاد

 .سرعتها من جلدها عنها يتمّزق : يكادمزاق وناقة وفرس

ًا بَّها ترى مزاق بَّشوشأاة : فجاءوا: وقالثور بَّن حميد قال ندوبَّ
ًا النساع من ّنةالرمة ذو وقال وتوأما فذ بَّراها مزاٍق شأازبَّة كّل : أج

وكأن المزن كواكف الحزن من عيناه ن ز م اقورارا واكتست القود
 .هطُالة مزنة يده
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 .الهلل وهو مزنة ابَّن وطلع

ًا مزنتها ابَّن : كأنقال :وتقول خنصر من الفق لدى قسيط جانح
 .مزنه بَّابَّن إل ووجهك بَّمزنه إل يدك أشأبه ما

وبَّناته النمل بَّيض وهو مازن كبناتا مازن بَّنو : عندهموتقول
 .الذّر

ّذنين : وترىقال وفلن الجثل كمازن اللقاء يوم مراسنهم على ال
 .بَّالمزن يتشبه كأنه : يتسّخىيتمّزن

ّيٌة عليه له ي ز م  .مز

الفضل لك رأيت أي : تفضلتفلن يا علينا تمّزيت : وقدقال
 .علينا

ًا ومّزيت  .وفّضلته : قّرظتهفلن

ّفقته حتى متاعه ومّزيت  .له ن

عليه يده : أمّررأسه ومسح والدهن بَّالماء مسحه ح س م
 .اليتيم رأس على يده ومسح

 .: فرجنهفرسك عن وامسح

 .له أخمص : لالرجل أمسح ورجل

 .مسحاء رسحاء وامرأة

القلب هبيت مسحاء رسحاء صأهب قرون ذاتا بَّه : جاءتاقال
 .: ذوائبهامسائحها ومّشطُت الكلب هرير الحّي في تهّر

رأسه فودى : مسائحمروان بَّن الملك عبد يصف كثير قال
ّلة نزول ذكر إذا : فلنوتقول خللها الحّم دارين مسك جري مسبغ
 .بَّالعرق :بَّالمسيح جبينه رشأح المسيح
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.التماسيح من تمساح وكأنه الريح عصف أكله في يعصف وفلن

 .الملس السباسب وهي الماسح في وسرنا

ّبد أمساحه عليه وقذف  .وتع

 .جمال من مسحة : بَّهالمجاز ومن

 .يتبّرك أي بَّه يتمّسح وفلن

 .حاجب ول عين : لالوجه ممسوح ورجل

 .عليه نقش ل : أطلسمسيح ودرهم

 .: توضأللصلة وتمّسح

 ". بَّّرة بَّكم فإنها بَّالرض " وتمسحوا

ًا بَّهم : مررتاالقوم ومسحت ًا مّر  .خفيف

ًا : سارتايومها البَّل ومسحت ًا سير  .شأديد

 .بَّحوافرها الرض تمسح والخيل

 .مساحة الرض المّساح ومسح

 .مسها مثل : جامعهاالمرأة ومسح

وتماسحوا : فتصافحوافتماسحوا والتقوا : صأافحتهوماسحته
 .وتحالفوا عليه : تصافقواكذا على

 .: عاهدتهعليه وماسحته

 .: داريتهلن حتى فماسحته فلن وغاضب

 .: يخدعهفلن رأس يمسح وفلن

730



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

ٍد بَّني : وإّنقال لم والقرح دائهم على رءوسهم ومسح سع
ّوب  .وأدبَّرها : هزلهاومسخها الناقة ومسح يتق

 .: قطُعهابَّالسيف وعضده عنقه ومسح

ً القوم ومسح  .فيهم : أثخنقتل

ًا     فطُفق "  ". والعناق     بَّالسوق     مسح

ّفر ومسح الطراف على وكتب بَّسيفه الكتاب أطراف المس
 .الممسوحة

 .بَّك ما الله ومسح

 .الّصّحة حلوة : وأذاقكبَّالمسحه عليك الله : مّنوتقول

ًا الله مسخهم خ س م  .مسخه بَّل نسخه وما مسخ

 .المسوخ من مسٌخ وفلن

 .له طعم : لمسيخ وشأيء

 .فيه ملح : لمسيخ وطعام

ّية يده وفي ّواٍس اسم وهو ماسخة إلى نسبت : قوسماسخ ق
ّواس :والماسخّي  .الق

مربَّوع الّشرعّي من فيها يرّن الماسخّي : كقوسالنابَّغة قال
 .الناقة : مسختالمجاز ومن متين

 .له ملحة : لمسيخ ورجل

د س م مر أنت ول حلو أنت ل - ر الحوا كلحم مليخ : مسيخقال
ًا يمسده الحبل مسد ٌد وعنده الفتل : ممّرممسود وحبل مسد :مس
 .ممسود حبل
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ٍدقال من     حبل " و حقائق ول بَّأنياٍب لسن أيانق من أمر : ومس
 .الحبال منه يمسد ليف من ": مسد

 .: مجدولهالخلق ممسود : رجلالمجاز ومن

 .: ممشوقةممسودة وامرأة

 .وأضمره : طواهالمضمار ومسده

 .فأضمره بَّه : جزأالبقل ومسده

ٍة ذو أسفع : كأنهاقال ّد س س م سدي وليل القفر يمسده ج
ًا مّسه ًا مّس ًا مماّسة وماّسه ومسيس وأمّسه يتماسان وهما ومساس

 .َمساس ول ِمساس : لويقال الشيء

ّنطُفين العرب وتقول في خير ل َمساس : " لالمتهمين لل
 ". الوقاس

ومسه العذاب ومسه والمرض الكبر : مسهالمجاز ومن
 .: أتاهاوماسها : جامعهاالمرأة ومس بَّالسوط

 .ماسة رحم وبَّينهما

 .الخير مواس ومسته

ًا له ورأيت ماله في المس لحسن وإنه ًاماله في مس ًا : أثر حسن
ًايقال كما  .: إصأبع

 .إليه شأكوتا إذا شأكوى وأمسسته

 .: مجنونممسوس ورجل مّس وبَّه

ّلة يمس : مريءمسوس وماء  .الغ

ًء كنت : لوقال ًا مسوسا ول المذاق عذب ل كنت ما بَّعيد ملح
ّلت قد القعر ًا يصف الرّمة ذو وقال الفؤوسا حجارته ف : تيّممنحمر
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ًا ًا مريًة أثاٍل من عين أمسك ك س م احتفالها المنقضاتا يمّج مسوس
 .وامتسك واستمسك وتمسك ومسك بَّالشيء وأمسك وغايره الحبل

وأمسك : حبستهماله عليه " وأمسكت زوجك     عليك     أمسك " و
 .عنه : كّفالمر عن

 .وغايرها الدابَّة عن أقع أن وتماسكت واستمسكت وأمسكت

 .فتماسكت مقلق أمٌر وغاشيني

ّكك وفلن تمالك : وماذلك قال أن تماسك وما يتماسك ول يتف
 .يتمالك ول يتماسك ل حائط وهذا

 .صألبَّة : فيالرض من مسكة في وحفر

 .العربَّان وهو المسكان : أعطُاهومّسكه

ّلص فل الشيء : يمسكمسكٌة ورجل  .منه يتخ

 .وممسوك ممسك وثوٌب بَّالمسك : طيبهومسكه الثوب ومّسك

ٍة في علينا وخرج  .مطُيبة جبة : فيممّسك

 ". ممّسكًة فرصأًة " خذي و

ّدتان الظبية ظهر وعلى  .سوداوان : خطُتانمسكيتان ج

 .المسكّي بَّالصبغ ثوبَّه وصأبغ

 .غايره أو عاٍج من : سواٌرمسكٌة يدها وفي

مسك وقد : بَّخيلومسيك ممسك وهو إمساك : بَّهالمجاز ومن
 .مساكًة

 .ينضح : لمسيك وسقاء
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ٍة لذو وإنه مسكة : حسكةللشجاع ويقال : ذووتماسك مسك
 .عقل

 .: قليلماء من مسكٌة سقائه في وما عيش من مسكٌة وماله

ٍم ماسكة وبَّينهما  .رح

ّلق اليامن ممسك وفرس  .بَّالبياض ممسك أي الياسر مطُ

 .خير فيه يكن لم إذا تماسك بَّه وما

 .: للسريعمسكه من يخرج ويكاد

ٍة لمسي وأتيته أمس ومسى أمس مساء أتيته ي س م خامس
ّيَة وآتيه ّبحه وأنا يوم كل أمس ّبحتهالمجاز ومن أصأ له : قلتومّسيته : صأ
ًء جاء إذا الليل بَّه ومّسى ذلك .: صأاركذا يفعل وأمسى مسا

 2الميم كتاب

: مزجهومشجه مشيج وشأيء : مختلطُةأمشاج نطُفة ج ش م
 .يمشجه

بَّه سيط الريش خلف منه والفوقين النصل : كأنذؤيب أبَّو قال
وقد نباتها أول ! وهيوبَّشرتها الرض مشرة أحسن ما ر ش م مشيج

ّوحتوتمّشرتا العضاه وأمشرتا الرض أمشرتا  .: تر

 .وبَّهاؤه : أثرهالغنى مشرة : عليهالمجاز ومن

 .المشوش وهو بَّالمنديل يده مّش ش ش م

 .اللينة : للعظامالمشاش وهو : صأهوتمّششه العظم ومّش

ّيب : فلنالمجاز ومن كان إذا المشاش لكريم وإنه المشاش ط
ًا  .وخيارهم مخهم : فيقومه مشاشأة في وهو بَّّر

 .الشيء بَّعد الشيء : يأخذهفلن مال يمّش وهو
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الماشأطُة مشطُت ط ش م : مسحهوالوتر القدح ومّش
ومشطُت المرأة وامتشطُت والمّشاطاتا والمواشأط والمّشاطة

 .مشاطته وسقطُت المشطُة حسنة وهي واحدة مشطًُة شأعرها

 .أرجلهم أمشاط على وقاموا رجله مشط : انكسرالمجاز ومن

ًا : قومواقال المن ينال قد افزعوا ثم أرجلكم أمشاط على قيام
 .وبَّأمشاطه بَّمشطُه الناسج وضرب فزعا من

ًا الناقة ومشطُت المشاط أمثال جنبيها على : صأارتاتمشيطُ
 .الشحم من

ًا عاين إذا : حتىالنجم أبَّو وقال ًا ضوء ً يمشط جدد ذا صأاعد ليل
ًا ّبد بَّالشعر الماشأط فعل ظلمه الصبح يفرق أي لبَّد  .المتل

 .المغرة وهو بَّالمشق : مصبوغممّشق ثوب ق ش م

يمشق والكل بَّقلمه يمشق والكاتب بَّرمحه يمشق والطُاعن
ًا أكله في  .السرعة وهو مشق

ٌق وقلم  .مّشا

ًا بَّفيه يمشقها وهو البضعة وأخذ  .مشق

ًا يمشق والوتر ًا ويمّشق مشق ّدتمشيق كما ليلين ويمسح : يم
 .بَّخريقة خيطُه الخياط يمشق

وكّل معترك كل في أسلبَّهم عنهم تمشق : والخيلسلبه ومشق
ّتان ومشق مغار وتبقى خالصه يخلص حتى ممشقة في : جذبَّهالك

عليها يمّر كالسنان خشباتا فيها غارزتا قد : طينةوالممشقة مشاقته
ّتان  .الك

 .رشأقاتا بَّلسانه ورشأقه مشقاتا بَّسوطه : مشقهوتقول

 .ثوبَّه وتمّشق : مزقهالثوب ومشق

735



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

ّلة طول : فيهومشيق ممشوق وفرس قوائمه وفي لحم وق
 .مشقٌة

في مشقًة وإل سواء وأذنها مدربَّيها إل الشبه : هيالرمة ذو قال
 .القوام : حسنةممشوقة وجارية القوائم

 .: اختلسهيده في ما وامتشق

 .: استلهالسيف وامتشق

 .وتنازعوه : تجاذبَّوهالشيء وتاشأقوا

كّل في لهم يزال : ولالعيش بَّطُيب أصأحابَّه يصف الراعي قال
 .ذا من وذا ذا من ذا ينتزعه رعابَّيل اليدي تماشأقه لحم منزلة

ًا : إنالمجاز ومن  .: يباذيهمبَّلسانه الناس ليماشأق فلن

ول الوقف تعرف لم والحضارا البادين : تماشأقامرأة يهجو قال
 .الصبح تباشأير ظهرتا إذا الليل ثوب وتمّشق الّسوارا

 .بَّه : عجلوارحيلهم ومشقوا

ّق  .: بَّاضعهاالمرأة ومش

ٌق وثّم  .منه : شأيءالكل من مشا

 .مضت ثم المرتع من مشقة ومشقت

المشية حسنة وهي وتماشأوا وماشأيته وتمّشيت ومّشيت مشيت
 ". المّشائين " بَّشر المساجد إلى مّشاء ورجل والمشي

الذرى أولتا إلى بَّأقدحه مشاء الخليقة : سهلالنابَّغة وقال
 .المشاة حتى الحاج وجاء أثقال حّمال
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ّدواء وأمشاه بَّطُنه : مشىالمجاز ومن بَّالدواء واستمشيت ال
ًا وشأربَّت ًا ومشيت مشو ًا مشي :المرأة : مشتومنه الدواء من كثير

ًء أولدها كثرتا  .مشا

 .التفاؤل على والمواشأي : الماشأيةومنه : ولدةماشأية وناقة

ًا وإن ٍء لذو فلن  .مشا

 .نماء : ذومشاء ذو ومال

 .: تناتجماله فلٍن على ومشى

 .مواشأيهم : كثرتاالقوم وأمشى

 .أمشينا وما : أمشيناوتقول

ًا بَّالنمائم بَّينهم يمشي وهو  .مشي

 .تمشيًة المر ومّشى

 .الحميا فيه وتمّشت

والغثاء فيهم الكأس حميا تمّشت وقد البرود : يجّرونزهير قال
 .: درستالدار مصحت ح ص م

 .: ذهبالظل ومصح

ّنع في الوصأل أردتا وإذا د ص م السيلجون بَّناه صأعب متم
 .سيلجين صأاحب أي مصاد

معتقل في أمس وكنا ومصاد معقل في اليوم : نحنوتقول
 .ومصاد

:منها أمصار سبعة عمر ومصر : بَّناهاالمصار مصر ر ص م
 .والكوفة البصرة :المصران
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أي بَّمصورها الدار فلن : اشأترىشأروطهم في هجر أهل ويكتب
 .بَّحدودها

ّي قال ًا الشمس : وجاعلعد ّنهار بَّين بَّه خفاء ل مصر وبَّين ال
ّدّر خروج : بَّطُيئةمصور وناقة فصل قد الليل ًا إل تحلب ل ال وهو مصر

 .وامتصرتها وتمصرتها مصرتها وقد الصأابَّع بَّأطراف الحلب

 .الدر : قليلةمصور وعنز

:وقيل : مصيرجمع : مصرانجمع مصارينه فنثر وضربَّه
 .يثبت لم المصارين

: أعطُاهعطُاءه عليه ومّصر : قليلممصور : عطُاءالمجاز ومن
ً ً قليل  .قليل

ًاالكميت قال تمصيرا يجيئنا أو زرما فينا سيبك يكون أن : حدد
 .ويمتصرونها يتمّصرونها غالة ولهم

ّ نداه يمتاح ل : فلنوتقول ًا إل ًا إل يداه تحلب ول عصر  .مصر

ّياه وأمصصته وتمّصصه وامتّصه وغايره الماء مّص  .إ

 .منه امتصصت ما وهي فمي في مصاصأته وطابَّت

فيه ينجع فل سناسنه على تنيبت شأعراتا وهي ماصّأٌة وبَّالّصبّي
 .نتنف حتى شأيء

 .: خالصومصامٌص مصاٌص وحسٌب

 .القوم مصاص من وهو

ّله : بَّفمهومضمض فمه : بَّمقاديمالّرجل ومصمص  .ك

 .: ماصأهالثوب ومصمص

 .مّصان يا له : قال: أمّصهالمجاز ومن
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 .: دقيقممصوص ووظيف

 .: مهزولةممصوصأة وامرأة

ًا : جالدهماصأعه ع ص م  .مماصأع وبَّطُل مصاع

صأدق من ويجتنبون استركوا من يغمزون : أراهمالقطُامّي قال
 .: شأديدمصع ورجل المصاعا

ّني الثأر : ووراءقال والدابَّة تحلذ ما عقدته مصع أخت ابَّن م
 .بَّذنبها تمصع

: أومضالبرق ومصع وبَّق لوح من بَّالذناب : يمصعنرؤبَّة قال
 .: يبرقالمفازة في يمصع والل ماصأع وبَّرق

 .بَّه : رمتبَّولدها المرأة ومصعت

ًا الله ولعن  .بَّه مصعت أم

 .اعلحوض ماء ومصع

 .: ذهبتالقوم ألبان ومصعت

ّبتمقبل ابَّن قال من فضلة في زمامها وفضل بَّمشفرها : غا
ّدر ماصأع  .بَّلسانه يماصأع : فلنالمجاز ومن متك

في بَّما المصاع وكان أقرانهّن نازلن هّن : إذاالعشى وقال
 .وماضر مضير لبن ر ض م الجون

:ومنه يمضر ومضر يمضر مضر وقد السان يحذي حامض
 .المضيرة

 .المضيره مع معاوية من خير المضيرة الحال مع : علّيوتقول

ّيسناه فتمّضر ومّضرناه لمضر : تعّصبفلن وتمّضر ّيس وق فتق
ّيرناه أي  .بَّمضر : تشبهواوتمّضروا إليهم بَّالنسب منهم صأ
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تمّضرا من ول ل نزارا نزاٌر تكن لم ربَّيعة من رجال : ولولقال
ًا دمه وذهب ًا خضر ًامضر ًا : هنيئ  .للقاتل مريئ

ّيبهالثناء لك الله : مّصرالمجاز ومن  .: ط

 .: سمنالمال وتمّضر

ومضه فأمّضه وضربَّه ومضني والهّم الوجع أمّضني ض ض م
ًا كلمك ومن المصيبة من ومضضت عيني يمّض والكحل بَّكسر مضيض

 .العين

ّنوم عيني مضمضت : ماالمجاز ومن ًا بَّال  .تمضمضت وما أرق

ّنمارق على اتكأن : لماالسلمّي المروح قال بَّالنوم مضمضت ال
 .عينه في النوم وتمضمض غارار غاير أعينهّن

ّفين : يمسحقال ًا بَّالك ًا وجه م تمضمضا عينه في الكرى إذا أبَّيض
بَّمضاغاته " ورمى تمرة مضغ من " وأسرع وغايره الطُعام مضغ غ ض

ّلبة صأيحانية مضغة وأطيب يمضغ مما الفم في يبقى ما وهي وهي مص
 .وغايره اللحم من يمضغ ما مقدار

ًا ذقت وما  .مضاغا

 .الضراس منبتا وهما قاطع ضرس ماضغيه في وما

 .الممضوغاة العقبة وهي والمضائغ بَّالمضيغة القوس ورصأف

ّناس للحوم مضاغاة ورجل أخيه لحم يمضغ : هوالمجاز ومن  .ال

ًا كان إذا والقيصوم الّشيح يمضغ وهو  .بَّدوي

ًا ضغت وما  .والخصومة القتال : جاددتهمماضغًة فلن

 .الماضي الزمان في ذلك وكان حاجته في مضى

 .عليه : تّمأمره على ومضى
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" السيف من " وأمضى مضاء وله الضريبة في السيف ومضى
 .المواضي كالسيوف الملوك وأقول

 .حكمه الحاكم وأمضى

 .الفرس كنية وهي المضاء أبَّو وجرى

ّوال : ولستوأنشدتا منك الحّي فإن تمّض نابَّني الضيف إذا بَّق
وممطُرة ماطرة وسماء وأمطُرتهم السماء مطُرتهم ر ط م قريب

ٍد : مدراروممطُار ومطُر مباركة مطُرة ووقعت ومطُير ممطُور ووا
 .وأمطُار

" وخرجوا غايره مطُر أن ممطُور كل " يحسب مثل وفي
ّطُرونه الله يستمطُرون  .ويتم

ّطُر  .للمطُر : تعّرضالرجل وتم

ّنعمان وخرج ًا ال ّطُر ًامتم  .المطُر غاّب : متنزه

الرض في ومطُر الحجارة عليهم الله : أمطُرالمجاز ومن
 .وتمطُر

ًا يمطُر الفرس ومر ّطُر مطُر ّدة : يعدوويتم  .المطُر كصوتا بَّش

 .بَّه مطُر من أدري فل ثوبَّي وأخذ

ّطُر  .فرسه بَّه وتم

 .ومطُير ماطر ويوم

 .المطُر إلى : محتاجمستمطُر ومكان

ًا واستمطُرتا  .معروفه : طلبتفلن

 .للمطُر : يبرزيستمطُر والمال

 .المنكشف البارز المكان : فيالمستمطُر في : قعدواومنه
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 .بَّخير فلن مطُرني وما خير : ومطُرهمقال

 .شأّر : مطُرهمويقال

شأّر ولكّن أهلها الغاضرية نفع دون : أتىربَّعّي بَّن مضرس قال
ًا وكانت ماطره الغاضرية  .جبينه وعرق : أطرقواستمطُر فأمطُر فلن

ًا لك وما ٌة فلن من تلك وإّن مستمطُر  .: عادةمطُر

ّدهالحرف مّط ط ط م  .: م

 .بَّهم ومطُا السير في بَّهم ومّط

 .الدواب قوائم حفر وهي المطُائط في إل الماء ومارأيت

فاستصفينها الرض من مطُيطُة في نطُفة إل يبق : فلمقال
ّدديتطُط دبٌَّس وله بَّالجحافل  .لخثورته : يتم

ّبر إذا حاجبيه : مّطالمجاز ومن  .تك

إلى فقم درهميه حريم عن وذّب حاجبيه مّط اللئيم : إذاقال
من القذى تريك ق ط م إليه فقم الدهر قعد إن ومضربَّيه السيف

ّطُق ذاقها من ذاقها إذا دونه وهي دونها : حلوةمطُقٌة له وتمرهم يتم
ّطُق  .ذائقها منها يتم

ً بَّه وماطلني حقي فلن مطُل ل ط م ً مطُل ورجل ومطُال
ّطُال  .ومطُول م

ّوف : هووتقول  .يطُول سوق وله مطُول مس

ّدهاالبيضة حديدة ومطُل  .: م

والترائكا الهام أّم تقّض سبائكا مطُلت : بَّمرهفاتاالعجاج قال
 .ممطُولة : حدائدومطُائل مطُيلة وله

 .السير في بَّهم مطُوتا و ط م
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 .البئر من الّرشأاء ومطُا

 .الشمس في مطُي قد ورأيته

 .وامتطُاها والمطُايا والمطُّي المطُية وركب

 .: ظهرهامطُاها وركب

ّطُى ّطُى يتثاءب وهو : تبخترمشيته في وتم ثؤبَّاء وبَّه ويتم
 .ومطُواء

على معاقمها خلقت بَّطُرفها الذبَّاب تقص : بَّمحالةالمسيب قال
ّطُت وكأنها حائل فهي تلقح لم أي مطُوائها  .ذلك على فخلقت تم

ّلما ّطُى تقّضى قد قلت ك ًا اللون حالك تم ًا دامس ع ظ م يحموم
ًا الفرع مظع ثم ينشق فل ماءه يتشّرب حتى قشره في : تركهتمظيع

 .ذلك بَّعد قشره

ّظعهاالشّماخ قال هو أيها منها وينظر لحائها ماء عامين : فم
ّظعها يزل لم الكرب ذلك من نجا : فلّماأوس وقال غاامز اللحاء ماء يم
ّظعهومنه اللحاء ماء ويشّربَّها فشّربَّها أي ليذبَّل  .إياه : جّرعهالغيظ : م

ّعاج حماٌر ج ع م ًا عدوه في : يشتقم ً يمين  .وشأمال

 .بَّراكبها الناقة معجت وقد

 .مواعج بَّالرحال نواعج : إبَّلوتقول

 .النباتا في تمعج : الريحالمجاز ومن

ًا الصبا فيها معجت حنوة أعالي من نفحة : أوالرمة ذو قال موهن
 .انسيابَّها في والحية جريته في السيل وتمعج مرهوم والروض

 .الكحل بَّه ليلزق : حركهالمكحلة في بَّالملمول ومعج

 .الدواة في بَّالقلم ومعج
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نواحيه في فاه وقلب لهزه إذا أمه ضرع يمعج والفصيل
 .ليستمكن

 .أوله : فيشأبابَّه ومعجة شأبابَّه موجة في ذلك وعل

ّد ": تّشبهوا " تمعددوا د ع م والملبس المطُعم خشونة في بَّمع
ّلبوا  .وتص

من يكفوننا وأعرابَّنا القرى ساكن يكفوننا : فحاضرناحسان قال
 .معد وقد المعدة : دويممعود ورجل تمعددا

رطوبَّة عنه وذهبت وصألب : غالظالصبي : تمعددالمجاز ومن
 .الصبا

ّبَّيتهقال ًا وآض تمعددا إذا حتى : ر ر ع م أجردا كالحصان نهد
ّعر شأعره معر ّعطوتم ّعر وأمعر معٌر ورأس : تم  .ومتم

 .شأعر بَّه وليس معر : بَّهوتقول

 .نباتا : بَّلمعرة وأرض وأمعر معر : قاعالمجاز ومن

 .فيها : وقعناوأمعرنا

 .: افتقروأمعر ماله من الرجل ومعر

 .نكد : بَّخيلمعر وفلن

 .نعر عيٌر كأنه معر زعر : هووتقول

 .: نصلظفره ومعر

ّيرلونه وتّمر  .: تغ

ّير : كلمتهوتقول ّير فتح ّعر وتغ ّغر لونه وتم  .المغرة من وتم
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عنده : كثرتاوأضأن الرجل وأمعز ومعيٌز ومعزى ومعٌز معٌز له
ّعاز ورجل ٍز : صأاحبم من والنثى : للذكروماعزة ماعٌز وعندي مع
 .المعز

ًا وصأاد  .الوعال من : جماعًةأمعوز

ومعصوب اللحم سمين أي ماعز وعمرو ضائن : زيدالمجاز ومن
 .الخلق

 .أصألبه !: مارأيه أمعز ! ومارجل من أمعزه وما

 .ولطُافه : عظامهومواعزه الرمل ضوائن وجاوزنا

 .الحجارة ذاتا الحزنة الرض : فيوالمعزاء المعز في وساروا

وغاير فبدا قذاله سواء أما : ومشّججسيبويه أنشده الشّماخ قال
ّد : صألبأمره في واستمعز المعزاء ساره  .وج

ًا : مددتهالشعر معطُت ط ع م  .وتمعط وانمعط نتف

 .أمعط وذئب

 .معط وذئاب

ًا الئب معط وقد  .معطُ

 .: نزعالقوس في ومعط

نبت : لمعط ورمال معطُاء ورملة معطُاء : أرضالمجاز ومن
 .فيها

 .أمعط ولص

ّبهتمعط ولصوص  .بَّصفتها فوصأفت خبثها في بَّالذئاب : شأ

ًا ع م ع م ًا سبوح وجاء الموقد السعف كعمعة وإحضارها جموح
 .الصيف معمعان في

745



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

 .شأيأ مالها من تعطُى : لمعمع وامرأة

 .أجمع شأيئها لها معمع : منهنذويقال

 .تمعمع كم ": إلى " مع استعمال يكثر لمن ويقال

 .معك : أناأحد لكل يقول له رأي : لمعمعّي وفلن

ًا وصأاروا ًا مع  .واتفقوا اجتمعوا إذا مع

ّطُرماح قال ًا تصير حتى المر شأعوب : ولّمهمال ًا مع بَّعد مع
ّعك حماره معك ك ع م الشتاتا  .فتم

 .: مطُلنيديني ومعكني

 .: مطُولمعك ورجل

 .فيه : أبَّعدالمر في أمعن ن ع م

 .أقصاه في : غاابجحره في الضب وأمعن

 .سيرهم في وأمعنوا

 .جريه في الفرس وأمعن

 .الماعون المانعون وهم

ٍرمعين وماء  .معن وقد الرض وجه على : جا

بَّذلت أي ماعونها أعطُت حتى الناقة : ضربَّتالمجاز ومن
 .سيرها

 .مخصبين كانوا " إذا والكرش المعى مثل " هم ي ع م

والكرش المعى مثل فأصأبحوا أمرهم أصألحوا كقوم : لستقال
 .مذانبه : فيالوادي أمعاء في الماء وجرى
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بَّالمغرة : صأبغهالثوب مغر ر غ م أمعاؤه أصألبَّه إلى : تحبوقال
ّغر وثوب  .مم

 .: أشأقرأمغر ورجل وفرس

 .ممغر وشأاة

 .دم لبنها خالط إذا أمغرتا وقد

ًاالملك عبد وعن  .مغراء لبَّن : أنشدناجرير يا : مغرن

ِغص وقد ومغٌص مغص بَّطُنه في ص غ م ِغص ُم ممغوص فهو وَم
ِغٌص مغسه من مغس بَّالسين وأصأله المعاء في وتقطُيع وجع وهو وَم

 .الغين سكون والفصيح طعنه إذا

مغلة ودابَّة ومغٌل شأديدة مغلة وبَّها الدابَّة مغلت ل غ م
 .التراب أكل من البطُن في وجع وهو وممغولة

 .بَّه : سعىالسلطُان عند بَّه ومغل

ٍة لصاحب وإنه  .مغال

ًا مقته  .قبيح أمر عن بَّغض وهو مقت

ّبَّته الرجل لنكاح قيل ومنه فاحشة     كان     إنه " المقت : نكاحرا
ًا ممقوتا وهو بَّغاضة : بَّغضنحو مقاتة الناس إلى " ومقت ومقت

ّبب : نقيضإليه وتمقت ومقيت  .إليه تح

 .وماقته

ّقته وتماقتوا ّبحإلّي وم  .فعله : ق

 .الصبر " وهو المقر من " أمر ر ق م

 .أمقر وقد ممقٌر ومّر
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ٌو الذنين وعلى أعدائه على مّر : ممقرلبيد قال ولبن كالعسل حل
 .لقروصأه يمر : كادممقر

ّقها إذا عنقه مقر : منممقور وسمك  .د

ّده ط ق م  .المغار الحبل وهو بَّالمقاط شأ

ّدهوتقول  .فبالمقاط أبَّى فإن بَّالقماط : شأ

ًا البَّل ومقطُوا  .مقطُ

ًا ومقطُوها ًا وجعلها تمقيطُ ًا مقطُ  .واحد

ّفاط في أر : لموتقول ّي مثل الس ّقاط الكر ّي وهو والم كر
ّي  .له فيستكري الطُريق بَّعض في الرجل حمل عن يعجز الكر

 .لونه امتقع ع ق م

ّقة في : طولوالمقق مقاء وامرأة أمق رج ّق وفرس د ّق أشأ أم
ًا أعرابَّي ووصأف ّقاءفقال فرس ّقاء : شأ  .النقاء طويلة م

 .كله : استخرجتهالعظم في ما وتمققت

 .الّضرع في ما الفصيل وتمقق

 .حلقه بَّأقصى : يتهكلممقامق وفلن

ّقالعرب بَّعض وعن ظلم بَّي الله بَّلغ فل وإل عيني الله : م
ًا جلست كنت إن الليل  .قلعها أي الفضل بَّي ذهب إل مجلس

ٌدالمجاز ومن ّق : بَّل ّقاء وأرض أم  .الرجاء : بَّعيدةم

ًا يصف الكميت قال ًا منهم المعيشة أخلف : تمققظالم رضاع
ّفل المعيشة وأخلف ّطُهالماء في مقله ل ق م ح  .: غا

" فامقلوه أحدكم إناء في الذبَّاب وقع : " إذاالحديث وفي
 .المقل : يكثرصأرعة بَّوزن مقلٌة ورجل وتماقلوا وماقلته
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 .والتراب الحصى وهو معه بَّالمقل جاء حتى الماء في وانغمس

 .مقلها بَّلغت حتى الركية ونزحت

 .القسم حصاة وهي بَّالمقلة الماء وتصافنوا

ّيدهم : قذفواقال المعترك وسط المقلة قذفك ورطة في س
ّلّي مرتعها القسم كحصاة وجنية :زهير وقال القفعاء ينبت ما بَّا

 .بَّالنباتين فّسره ثم الّسّي ينبته ما أي والحسك

ّطُه : فيوتقول  .مقله ابَّن خّط كأنه مقله لكّل حّظ خ

ّلما وفلن ّور ك ّور القلم د ّلى المقل ن  .العقل وحّل العقول وح

 .مثله عيناي مقلت وما بَّعيني ومقلته

ّدوم ثمر وهو واحدة مقلًة مقلك من وأعطُني  .ال

في يجعل وحبه اليهود بَّه تدّحن الذي الكندر وهو بَّالمقل وتدّخن
 .الدوية

ّطُست مقوتا و ق م  .: جلوتهاوغايرها ال

ّو اشأتفاء بَّلقائك أشأتفي : أناوتقول السجنجل في بَّالنظر الملق
ّو  .الممق

ّكار ماكر وهو وتماكروا وماكره بَّه مكر ر ك م  .وم

 .: خدلتهماالساقين ممكورة وامرأة

ّكاس تعالى الله لعن س ك م وضرب الناس يمكس وهو الم
 .والمكوس المكس عليهم

حبسوكم وهم طاميا الماء جّمة منعوكم : همالصأمعّي وأنشد
ٍز بَّين  .وأذله : قهرهيخزوه خزاه وماكس خا

ًا البيع في : وماكسهوقال  .مكاس
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 .المناصأاة وهو وعكاس مكاس ذلك ودون

ّككه الضرع في ما الفصيل امتك ك ك م وتمككه المخ ومّك وتم
 .: مّخهمكاكته وخرجت

ّكة على واستولى : المكوكمكة لهل يقولون وسمعتهم مرة م
 .مكيكتكم : خذواقال خرج فلما فطُردوه نجد بَّلد من ناجٌم

ّكك وتمككه غاريمه : مّكالمجاز ومن  .عليه وتم

ّككوا : " لالحديث وفي عليهم تستقصوا ": ل غارمائكم على تتم
 .سرورهم ويا

ّكي الفاجر مكة : ياوقال ّكا م ّكي ول م ًا تم ّكا مذحج :وتقول وع
 .مكوك بَّايعتهم إذا الملوك إن

ّكن منه وأمكنته الشيء من مكنته ن ك م  .واستمكن منه فتم

ّكنيلصاحبه المصارع ويقول المر أمكنني وأما ظهرك من : م
 .نفسه من أمكنني فمعناه

مكانة عنده مكن وقد عنده مكناء وهم السلطُان عند مكيٌن وهو
 .غايره من أمكن وهو

ّبة ول العريب طعام الضباب ومكن مكنت وقد : بَّيوضمكوٌن وض
ّي ويقول العجم نفوس تشتهيه لحب إني والباب والركن : أماالبدو

 .الضباب مكن

 .ومكناتها الّضبة ومكنة الّضبة مكنة وهذه

من ": استعيرتا مكناتها على الطُير : " أقّرواالمجاز ومن
 .مقاّرهم : علىمكناتهم على : الناسقيل ثم للطُير الّضباب

ًء يمكو الطُائر مكا و ك م ّكاءومنه مكا :مكائه : لكثرة: الم
ّ " صأفيره  ". وتصدية     مكاء     إل
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الوعاء ملتا ء ل م العلم كشدق فرائصه : تمكوعنترة قال
وتمل بَّطُنه وامتل ملء وغارائر وأوعية ملى وغارارة ملن وهو وملته

 .أملئه وثلثة ومليه القدح ملء وأعطُني والشراب الطُعام من

 .الكّف أملء وحجارة الكف ملء وحجر

سلح فعندنا السلح منا تمنعوا : فإنحنيفة بَّني من امرأة قالت
 .الملءة : لبستوتملتا بَّالدراهم يشترى ل لنا

العين يمل وهو عيني منه فملتا إليه : نظرتاالمجاز ومن
ًا  .حسن

كرم من العين بَّملء قامت غاداة تريك ترها : ألمالنمر قال
ًا ومليء الكرم من ملن وهو وحسن ّليء رعب ولملئت " وقرىء وم

ًا     منهم ًا " وامتل رعب  .غايظ

ًا وتمل  .شأبع

ًا عليه رشّأش إذا ثيابَّي مل : فلنيقولون وسمعتهم ًا أو طين دم
 .غايرهما أو

 .وأمله قوسه في النزع ومل

الرأس في يأخذ ثقل وهي ملة وبَّه مملوء فهو الرجل ومليء
 .المعدة املء من وزكمة

عّمت ثم الملء في المعاونة وأصألها ممالة : عاونهوماله
 .كالحلب

 .النوائب في يتمالئون الذين : الشأرافوالملء المل بَّه وقام

ًل وأحسنوا ًةم  .: ممال

الرجال أقاويل وخير معشر كّل من الملء لها : وقالقال
تحاسيا يشربَّوه شأّر يك وإن بَّه مل يحسنوا خير يك : وإنوقال سديدها

مليء : هوومنه ومشاورة ممالة أي منا مل عن المر هذا كان وما
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ملءة وعليها وملء بَّه مليؤن وهم ملءة بَّه ملؤ وقد بَّه : مضطُلعبَّكذا
 .الحسن

ّيادة ابَّن قال ّيالة : بَّذتهمم وجمش جديد لها الحسن ملءة تميد م
ملءة مالك : واللهلها فقال عليه فتشاحت حضرية العرب من فتى

:وعموده : البياضملءته المتناع هذا فما بَّرنسه ول عموده ول الحسن
 .: الشعروبَّرنسه الطُول

وساق الثرى في العود ذوى حتى بَّه : أقامتالرمة ذو وقال
ّيا  .الفجر بَّياض مع طلعت أي الفجر ملءته في الثر

ًا تملنها ملءة الغانياتا لوصأل : وكانوقال ًا عصر من ودهر
 .يختلط حين وهو الظلم وملس الظلم ملث جئته ث ل م الدهر

 .الملث : صألةالمغرب لصلة تقول وربَّيعة

ّطُخهبَّالشّر وملثه  .بَّه : ل

ًا فملثني حاجة وسألته ّيبملث  .وفاء بَّه ينوي ل بَّوعد نفسي : ط

ًا إل عهده كان : ماوتقول ًا إل ووعده ولث غاير : عهالولث ملث
 .مؤكد

ٍم فلن وملثني ّيٍب بَّكل  .فعل معه يكن لم إذا ط

ًا يملجها أّمه ملج ج ل م ًا ولمجها ملج :الم وأملجته : رضعهالمج
 .أرضعته

 ". والملجتان الملجة تحّرم : " لالحديث وفي

 .: نكحهاالمرأة وملج

ماء ح ل : مفقال البصرة والي رجل على أعرابَّي واستعدى
العذب المشرب أبَّحر : أننصيب قول وروي وأملح الماء ملح وقد ملح
 .أملح أن
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ًا يملحها القدر وملح ًا فيها : ألقىملح ّلحها وأملحها بَّقدر ملح :وم
 .بَّالملح أفسدها

ّلح  .الماشأية وم

 .التحميض عن الملح أطعمها

ّلح ًا الدابَّة وم  .حنكها على الملح حك إذا تمليح

 .ومليح مملوح وسمك

! وماوفعله وجهه أملح وما ملح ووجوه مليح : وجهالمجاز ومن
 .مستملحة حركاتا ! ولهأميلحه

ّلح يتطُّرف : وفلنبَّالملح وحدثته  .ويتم

ّلحسليمة زوجته يخاطب الطُرماح قال ويغلب اسطُاعت ما : تم
ًوى دونها ّلح ملحة ينس لك ه ًا ومالحت المتم وهي ممالحة فلن

 .والممالحة الملح حرمة يحفظ وهو المواكلة

 .المراضعة وهي والممالحة الملح حرمة : بَّينهماقولهم ومنه

 .له : أرضعتلفلن فلنة وملحت

ولدتا ما والملح - د العبا رب الله يبعد : ولخويلد بَّن شأتيم قال
ملحها لرجو وإني الوالدة تلد ما فللموتا أفناهم القتل يكن فإن خالده

ً حالف أغابرا أشأعث جلد من بَّسطُت وما بَّطُونكم في له كان رجل
فأغااروا وصألحوا سمنوا حتى إبَّله ألبان يسقيهم زال فما بَّنين عشرة

صأنعته لما منكم لي الله ينتقم أن أرجو أي : اللبنبَّالملح أراد عليه
 .عندكم

 .شأحم أي ملٌح بَّها وما

ّلحت ّلحت الشاة وم  .الشحم من شأيأ : أخذتاوتم
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من لحم بَّقية وزادنا سائرين رحنا : عشيةالورد بَّن عروة قال
 .الربَّيع من لملحًة المال في وإن مملح جزور

 .شأحيمة فيها : جعلالقدر وأملح

 .أملح وكبش

 .السلح من البيضاء الكتيبة : فيالملحاء في فلن وأقبل

 .: اغاتابَّهعرضه وملح

الخصوماتا كثير هو " أي ركبتيه على موضعوع ملحه " وفلن
ّكته مجاثاته طول كأّن الملح يضع فهو ركبتيه فّررح الّركب ومصا

 .بَّه يداويهما عليهما

الخصام طويلة عواذله من صأّخابَّة الدارمّي مسكين وصأف وقد
ّلة عاذلتي أصأبحت :فقال تلمها ل للّصخب وحمى هي بَّل قرمت مغت

يبدو الخيل كشموس الركب فوق موضوعة ملحها نسوة من إنها
ّلما شأغبها : اعلحرمةالملح :وقيل يؤنث الملح وهب هاب لها قيل ك

ًا مادام يحترمك أنه معناه وإن رفض عنك قام فإذا معك جالس
 .الحرمة

 .مليخ مسيخ هو

 .وانتزعها : اجتذبَّهاالقانص من يده وامتلخ

 .الدابَّة رأس من اللجام وامتلخ

ًا بَّرمحه ومّر ضرسه القلع وامتلخ  .فامتلخه مركوز

 .غامده من السيف وامتلخ

 .العضلة يمتلخ والكلب

ًا الباطل في " يملخ الحسن حديث وفي فيه ": يسعى ملخ
 .ويبعد
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 .: أبَّاقملّخ وعبد

 .العقل ممتلخ : هوالمجاز ومن

 .: ناعمأملود غاصن د ل م

 .أماليد وغاصون

 .يلتحي : لأملد ورجل

 .وشأبانأماليد أملود : شأابالمجاز ومن

 .ملس وثياب أمسل ثوب س ل م

ّلس واملس ملسة الشيء وملس ملساء وصأخرة .وملسته وتم

 .بَّها يملس التي الخشبة وهي والمملسة بَّالملسة أرضه وملس

: زللللماء قيل كما الجرع : سلسةملساء : قهوةالمجاز ومن
 .وسلسال

ّية بَّرد زللها من النضر الراك : تسقىالنجم أبَّو قال في الفرات
التي ريقتها المساويك تسقي أي جريالها من الملساء بَّالقهوة قللها

ًا الفراتا كماء هي  .بَّالخمر ممزوج

 .ملساء وأرض

 .نباتا : بَّلملساء وسنة

 .أماليس : وبَّيدالجرب : خلفأملس وبَّعير

 .ذّم بَّه يتعلق لم إذا أملس فلن وجلد

ًا تقبلن : فلالمتلّمس قال ًا بَّها وموتن ميتة مخافة ضيم حر
ّلق ل التي ": البيعة الملسى " وبَّايعتك أملس وجلدك ول تبعٌة بَّها تتع

 .عهدة
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ّلس ّلصالمر من وتم  .منه : تخ

 .وانملس يدي من فلن وتملس

ّلس  .القوم بَّين من وتم

ّلصتهوملسته  .: خ

 .وامتلس بَّصره واختلسن

ًا البَّل وملست  .: أسرعتملس

 .: أسقطُتالمرأة أملصت ص ل م

 .وزلقت : انفلتتوتملصت وانملصت يدي من السمة وملصت

 .ملصة والسمكة

 .الماتح يد من الحبل وملص

ًا رشأاء وأعطُاني : فّرقال ّدى الذئب كذنب ملص هبصى يع
ّلصت منه وتخلصت ّلص كدتا وما وتم  .منه أتم

الرأس شأعر إل جسده على شأعر ل : أجردأملط رجل ط ل م
 .واللحية

 .أملط الحنف وكان

 .: بَّعضديهملطه بَّني يا وخذا

 .الساقين بَّين الطُين وهو والملط بَّاللبن الحائط وبَّنى

ّلطُه البناء وملطُه  .وم

 .: أملصتالمرأة وأملطُت
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ًا الشاعر يقول : أنالمجاز ومن أي : أملطلخر ويقول مصراع
 .الثاني المصراع أجر

 .الحامل إملط من وهو ممالطُة وبَّينهما ومالطُه

ًا سيرها في : تملعميلع ناقة ع ل م  .تسرع أي ملع

البغام كتوم ميلع هوجل لوث ذاتا شأملة : عنتريسالكميت قال
 .ملع عقاب كأنه القلع بَّعض إلى طار :وتقول

ًا يكون أن ويجوز أرض اسم : ملعزيد أبَّو قال :تقدير على وصأف
 .سريعة مالعة بَّمعنى ملع خفقة أو ملع قادمة عقاب

ّيب قال عقاب بَّذّمته تودي وبَّعضهم تذّم فما الوفّي : أنتالمس
ًا أخّف : " لنتوقيل ملع  ". ملع عقيب من يد

 .الملساء الصخرة وهي الملقة على قام ق ل م

 .الّصلب الملس القيعان وهي والملقاتا الملق في وسرنا

 .بَّالمملسة : ملسهابَّالمملقة الرض وملق

ّلق  .والمملق بَّالمالق الجدار وم

 .: ملققلق وخاتم

 .وأملقت المرأة وأزلقت

 .يده من وأخرجه : أذهبهماله الدهر : أملقالمجاز ومن

 .افتقر حتى ماله : أنفقالرجل وأملق

 .مملق ورجل

تخرج لكأنها العلل يمتلقن كيف النساء الله : قاتلأعرابَّّي وقال
 .يستخرجنها أي أقدامهن تحت من
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ّلق ورجل ّد : يظهروملق وملق متم ملق وفيه واللطُف الو
 .شأديد

ّبل أدعو : إياكقال وفرس ورقي وثّمر خطُاياي واغافر ملقى فتق
 .عنده جرى ول بَّحوافره الرض ويضرب يقفز :ملق

ّي قال اللجام فاس إذا أحاد روثه ويندر ينزو ملق : ولالجعد
ّلكه وامتلكه الشيء ك ل م تصلصل وهذا ملّكه وأحد مالكه وهو وتم

 .أملكه وهذه يده وملك ملكه

ّي وقال  .أملك أي نخل من ملوك لنا : كانتقشير

 .والمليك الملك وهو والملكوتا الملك ولله

 .سنين فلن وملك

 .وممالك ومملكة ملك صأاحب وهو

 .المماليك من مملوك وهو

 .والملكة بَّالملك المملوك وأقّر

 .الملكة سيء الله ولعن

لفلن وما أبَّواه يملك ولم سبي إذا وتملكة مملكة عبد وهو
 .الله إل يملكه لم أي الله دون ملكة مولى

ّوجهاالمرأة : ملكالمجاز ومن ّوجهاوأملكها : تز .أبَّوها وأملكها : ز

 .الغضب عند نفسه وملك فلن إملك في وكنا

استولى إذا أمره عليه وملك وكيت كيت لكان أمري ملكت ولو
ّلكته عليه  .وشأأنه : خليتهوأملكته أمره وم

ّلكت  .طلقت إذا أمرها فلنة وم

 .كذا فعل أن تمالك وما كذا قلت أن أملك فلم كذا وسمعت
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 .يتمالك ل حائط وهذا

 .بَّه يملك وما : قوامهالمر ملك وهذا

 .الجسد ملك والقلب

 .: وسطُهوملكه الطُريق ملك وركب

ّفي وملكت ّد إذا بَّالسيف ك  .عليه القبض شأ

ّدتاوأملكته عجينها وملكت .ملكته انتهت حتى وملكته عجنه : شأ

 .: الكبرمالك أبَّو وعله

ًا أظنك إني مالٍك أبَّا هجرنني الغواني إن مالك : أبَّاقال ل م دائب
وملل ملل وبَّي : تبّرمتبَّه واستمللت واستمللته منه ومللت مللته ل

 .وملولة ملول ورجل ومللة

ّلة لذو وإنه ّلة ومّل م  .وم

:علّي وأمل وأملني وأملولة : إمللجمع : مبرمأماليل ذو ورجل
ّلة خبز وأطعمه القيود مذارعها على أمّل لما النهرين بَّجانب تحّن م
ً وخبزة الحار الرماد وهي ّلها الخبزة ومّل مليل ّلها يم  .وامت

ّفه ثم الثوب الخياط ومّل درز يك ومكفوف مملول وثوب ك
 .ودودرز

 .الولى : الخياطةوالمّل

ّلة : بَّهالمجاز ومن  .بَّاطنة : حّمىومليلة م

 .ركوبَّهما أكثر : متعبانمملة وناقة ممّل وبَّعير

ًا سلكوه : معملممّل وطريق :ومنه عليه الختلف وأطالوا كثير
 .عليه اختلفهما : طالالملوان عليه أمّل
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ٍم : بَّويزلالراعي قال السّن في عوزم ول مملة قلوص ل عا
ّقة لضياف مطُروق غاير : فتىآخر وقال شأبيبها فاٍن المطُايا أناخوا شأ
ّلت قد ًا فراجعت البَّداتا بَّغّر : أهبتسويد وقال وكلت أم ّلته طريق أم

ًا القصائد عليها أمّل بَّالسبعان الحّي ديار يا أل :مقبل ابَّن وقال مهيع
ّلةومنه الملوان بَّالبلى ّلةومنها المسلوكة الطُريقة : الم خير إبَّراهيم : م
ّلة فلن وامتّل الملل ّتسعالمل قطُعت و ل م : أمّلومنه السلم م : ال

 .الرض من

 ". الملوان اختلف ما ذلك أفعل " ول

ًا عندنا وأقام ًة ملي  .الدهر من وملو

ً : أمهلتهله وأمليت  .طويل

ّولحبيبك الله وملّك ّليت بَّه المتاع لك : ط ًا وم ّليت حبيب وتم
ًا ّليت حبيب ّليت العيش وتم  .شأبابَّك وتم

 .وأوسعته : أرخيتهللبعير القيد وأمليت

علّي راحت إذا ولست بَّالضحى القيد لها أملي ل : هنالكقال
ًا لها لن بَّعاقل ول قيد إلى تحتاج فل مستأنسة فهي وطنها في ألق
 .عقل

ّناح فلن ح ن م ّياح م ّفاح م ً ومنحه ن : أقرضهومنحه : وهبهمال
 .أعاره ومنحه

ًا منح أو ورق منحة منح : " منالحديث وفي رقبة كعدل كان لبن
ًا ومنحة منيحًة فلن وأعطُاني والمنح المنائح يعطُي وفلن " وكوف

المرافدة وهي ممانحة ومانحني دّرها يمنحك الشاة أو الناقة وهي
 .بَّعطُاء

 .القطُار وامتنحت الرض : منحتالمجاز ومن
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وامتنح الريح محته بَّحزوى طلل عن عيناك : نبتالرّمة ذو قال
تذهب أن بَّعد لبنها : تمنحممانح ونوق ومنوح ممانح وناقة القطُارا

 .البَّل ألبان

ّي قال ّد كما علّي يدّر نعني تهكم : هوالجعد ولدها ترأم التي تر
وريح دمعها ينقطُع : لممانح وعين عينه : مانحتقيل ثم عليه تدر ول

 .غايثها يقلع : لممانح

ًا القلب فاستعار : بَّلىالرمة ذو قال إثرها على ومانحت يأس
ًا وقال همولها طويل عين ّية وتذاءبَّت الّصبا استدّرته ما : إذاأيض يمان

" بَّدر يوم أصأحابَّي منيح : " كنتجابَّر حديث وفي ممانح الرياح تمرى
الذي القدح يكون معنيين على والمنيح لصغري سهم لي يضرب لم أي
 .والوغاد كالّسفيح له نصيب ل

ًا تكوني فل قضاع يا : فهلالكميت قال يدي قداح في منيح
 .بَّالفوز لشهرته يتعاورونه الذي ويكون مجيل

ّد من امتنحته : إذامقبل ابَّن قال ّبَّه غادا عصابَّة مع قبل ر
وامتناحه بَّفوزه لثقته الشّي أو للطُبخ النار يقدح أي يقدح المفيضين
 .استعارته

َعه الشيء منعه ع ن م ّناع منوع وهو وعنه منه ومن وامتنع وم
 .وتمانعا ومانعه منه

 .يضام أن من : يحميهالجار يمنع : فلنالمجاز ومن

ًا : صأارفلن منع وقد وممنع حصن قومه في وله ًا ممنوع محمي
ّنع ومنعًة مناعًة ًا بَّه وتم ّنع ًا بَّه وامتنع تم منيع وحصن منيع وهو امتناع
ّنع  .ومم

ّلتالنابَّغة قال ّنع يفاعس في بَّيوتي : وح راعي بَّه تخال مم
ًا الحمولة :جمع أو والعبدة والعظمة كالنفة مصدر منعة لذو وإنه طائر

 .ومحارز معاقل : منعاتالهم ويقال وحماته عشيرته وهم مانع
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ّلل منعاتها في العصماء تلتق : ولمالسهمّي قال بَّيض عن وخ
ّنعام ّية وأن سنة يصف المسارب ال تقّربَّها ولم معاقلها تلزم لم الرو

 .فظهر البيض حول المراعي ورعيت

ّنان وهو عباده على تعالى الله مّن ن ن م ّنٌة علّي وله الم م
فعلت بَّما منك وامتننت لمنونٌة وإنه وامتّن صأنع بَّما علّي ومّن ومنٌن

ّنًة ّنة احتملت أي جسيمًة م  .م

ّنة ضعيف وهو ّنٌة لقلبه وليس الم ّوة أي م المنن ضعاف وهم ق
ّنة ّنته وذهب : أضعفهالسفر وم  .بَّم

ّيادة ابَّن قال ّناهّنم يا ضال عصّي متونهّن كأن حتى بَّالدلج : من
ّيها ّني ولم يليني الذي الساقي وسلم يميني سلمت إن ر عقدة تخ

ّني تنجلي وعكتهّن جعلت : قدوقال المنين أي الموصّأل منينها وعن ع
ّني انجلؤها يصدر ّدلو رشأاء وعن ع  .بَّاستفائي ال

ّدتين ذي إلى : تأويأوس وقال غاير العصب شأديد كر كأنه ج
ّنته منين ّية وهي القطُوع : قطُعتهالمنون وم  .المن

ًا يغن لم : كأنقال ٍء في يوم ّنته المرء ما إذا رخا " و المنون م
ّنًة أعظم : ما" وتقول ممنون     غاير     أجر ّنها م ّنها أنه لول م  .م

ًا وأتيته  .بَّك ومن فقال مستعدي

 .الخير لك الله مني ي ن م

 .الماني لك يمني ما تردي وما

ّين حتى أفعله لست لشيء تقولن : ولقال لك يمنى ما تب
درك إلى المنى : ساقهوتقول : بَّقدرهالله بَّمنى راض وأنا الماني
 .المنى

ّفني حتى العيسي نّص : سأعمل: وقالقال ًا المال غانى يك يوم
ّني وهو الحدثان منى أو :ومنه : بَّحذائهاداري منى وداره ميل بَّمنى م

ّية  .والمايا المن

762

javascript:openquran(40,8,8)


مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

ّي إلى شأعره يرشأح شأماس بَّن : كعوفزهير قال منّي يا أسد
ّية يا تعالي أي فأسجحي  .وقتك فهذا من

ّني ّية الله على وثم ّية وأمانّي أمن ًنى ومن بَّه : بَّليبَّكذا ومني وم
ّو وهو  .بَّمثله تمن لم بَّما ولمنونك بَّه ممن

 .ومنى الرجل وأمنى

 ". تمنون     ما     أفرأيتم : "وقرىء

 .المهج له بَّذلوا ج ه م

ّفق مهجته : دفقتالمجاز ومن القلب دم وهي مهجتك الله ود
 .مهجته : أخذتافلن وامتهج أهلكك أي

ّهد د ه م  .والمهد والمهاد والمهود المهد م

ّهد ممهود ومضجع ّهد ومم ّهد فامتهد الفراش وم ّهدتا وتم وتم
ًا  .واستمهدته فراشأ

 .البَّل قوائم على : أنزلتهالراعي قال

ّهدالمجاز ومن ّطأهالمر : م ّواه : و  .وس

ّهد ًا العذر وم  .تمهيد

ّهد ّية منزلة له وم  .سن

ّهدتا  .لطُيفة حاٌل عندي له وتم

ّدم ما أي ذاك مهد عندي فلن امتهد وما  .يطُلبه فيما وسيلًة ق

ّهد وماء  .سخن ول بَّبارد ليس : فاتٌرمم

ّهر الصناعة في مهر ر ه م ماهر وهو بَّها ومهر ومهرها فيها وتم
ّين ّهر مهرة وقوم ماهر وسابَّح ماهر وخطُيب المهارة بَّ .: سبحفلن وتم
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" خدمتيها إحدى " كالممهورة المهر : أعطُاهاالمرأة ومهر
ًا لها : سّميوأمهرها ّوجها مهر  .بَّه وتز

ًا : أخذنقال ّية خطُبة اغاتصابَّ ًا وأمهرن عجرف الخّط من أرماح
ّبَّل ّي ومهائر وسّرية مهيرة وله ذ  .وسرار

 .ومهارة ومهار مهر : ذاتاممهر وفرس

 .فلكة رأسه في عود وهو البختّي أنف في المهار وجعل

 .مهلته وأطلت أعاجله ولم : أنظرتهومهلته أمهلته ل ه م

 .مهلة في ذلك وعمل

ً لكم قضاع يا وكنا : علىمهلته على ومشى مهل وما فمهل
 .شأيأ عنك بَّمغنية مهل ما ويقالك الجهول بَّواعظة

 .فيه : اتأدالمر في وتمهّل

ّهل ّدموتم  .: تق

ّهل حازم امريء سلح : عليهالعشى قال حتى الحرب في تم
 .المهلة وأخذ امتحن

ّدم : ذومهل ذو وفلن  .الخير في تق

الظلمة يأبَّى مهل ذي النف أشأّم من فيهم : كمالرّمة ذو قال
ّدمه إذا المهلة صأاحبه على فلن وأخذ الضاري الضيغم مثل سّن في تق

 .أدب أو

 .أمرك في المهلة وخذ

 .: سلفكمهلك الله ورحم

 ." كالصديد كالمهل     بَّماء "

 .المهنة تحسن ل خرقاء وهي والمهنة المهنة حسن هو ن ه م
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 .ذلك وغاير ورعى سقى من أهله مهنة في وفلن

ّهانهم وهم ماهنهم وهو  .: خدمهمويمهنهم يمهنهم : ومهنهمم

 .مهناء وهم مهين فهو : حقرمهانة ومهن : ابَّتذلهوامتهنه

 .مجرور : مبتذلممهون وثوب

ّداب كأنه القليل هداب : ويجّرالسد في الهذلّي قال خلة ه
ًا قطُعوا ه م ه م ممهون قطُرف ًا مهمه ًا ومهامه بَّعيد  .فيح

.تمهمه فما السفر عن : مهمهتهوتقول مه له : قلتبَّه ومهمهت

 .المهمه فركب وراغامني

ٌه مهٌة شأيء وكل يحتمل هين أي وذكرهن النساء خل ما ومها
 .حرمته ذكر إل شأيء كّل الحّر

ّطُان بَّن عمران قال ٌه هذا لعيشنا : وليسح دارنا وليست مها
 .طائل أدنى أي بَّدار الدنيا

ًا يعقب والدهر لذكره مهاه ل وذلك : فإذاآخر وقال بَّفساد صأالح
ٌه مهٌه المر في كان ولو  .لطُلبته ومها

يعني بَّالمهاة يسمونها ثلث من والعين والثغر الوجه مها و ه م
 .والبقرة والبلور الشمس

 .: رقيقمهو وسيف

ٍو أبَّيض خشيته أخلصت : وصأارمالغّي صأخر قال ربَّد متنه في مه
 ". مهو شأيخ من صأفقًة " أخيب مثل وفي

ّيت وهو الله وأماته سوء ميتة وماتا أحد يمتها لم موتًة ماتا م
 .وميتون وأمواتا موتى وهم وميت

ّوتت  .البهائم وم
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 .الميتة وأكل

 .كمستقتل للموتا : مسترسلمستميت وفلن

ًا الجعالة : فأعطُيتقال جرم فتيان من الحاذ خفيف مستميت
 .ماتا قد أنه تبينوا حتى : انتظرواودابَّتكم صأيدكم واستميتوا

سكون مع والضم بَّالفتح وموتان موتان والمال الناس في ووقع
 .الواو

 .الثعلب وتماوتا

والموتان المواتا يحي وهو الميت البلد الله : أحياالمجاز ومن
 .الحيوان من تشتر ول الموتان من واشأتر

ًا الشيء وأماتا  .: طبختالخمر وأميتت طبخ

ًا يكن لم إذا الفؤاد موتان ورجل  .القلب حي حرك

 .الفؤاد موتانة وامرأة

إليه يصل لم إن أنه يظن إليه : مستهلككذا إلى مستميت وهو
 .ماتا

بَّمستميت الزاد إلى ليس زميت صأاحبته : وصأاحبقال
 .استرخى :الشيء واستماتا

ًا تريك : قامتقال ًا بَّشر ِء مكنون ًا استماتا البيض كغرقى لين
 .: خمدتاالنار وماتت

ًالرمة ذو قال حتى القيظ كواكب ذوائبه عنه نفت وأرطى : ربَّل
ّي الشهب ماتت بَّهّن واعتّمت القيظ من هبوة كل فوقها ماتت سخاو

ّيوجمعها السهلة : الرضالسخواء الحزاور  .: سخاو

 .: أخلقالثوب وماتا
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 .سلوكه : انقطُعالطُريق وماتا

 .الرياح أشأواط فيه : تهلكيقال كما الريح فيه تموتا وبَّلد

القطُا يحار حجراتها في الريح تموتا : فلةذؤيب بَّن محمد قال
 .: سكنتالريح وماتت الطُحل الفرخ عن فيها

ّلل : بَّحرالنجم أبَّو قال كّل شأمال تموتا حتى جفانه بَّالسديف يك
 .نومه في استثقل إذا الرحل فوق وماتا شأتاء

بَّذكراك روحه أحييت الرحل فوق ماتا : إذاالرمة ذو قال
ّنح المراسيل والصهب  .السير في مائلة ج

 .وثابَّته : صأابَّرهقرنه وماوتا

ًا يصف قال ًا ثور إن الّرمث بَّذي يومه أن لقينه أن : فأيقّنوكلبَّ
ًا : أطولهاأنفسها يوم أي أنفس يوم ماوتنه  .عمر

 .: شأديدمائٌت وموتٌا الحسد من ويموتا الغّم من ماتا وفلن

ّبوا إذا بَّنين فلن : أشأّبيقال كما له : ماتوابَّنين فلن وأماتا شأ
 .له

ًا : مدميةالخطُل قال ًا الوجه من حر قبلي تمت لم كأن حاسر
ًا ً ول غالم  .العقل في : فتورموتة وبَّه كهل

 .: الغشيالموتة وأخذته

 .وسنى كأنها عينيها في : فتورموتة وبَّها

النق الموتة ذاتا عند يعتاقني وقد المستبعلتا تهازلني فقد
ّكنمتماوتا وفلن  .رياء أطرافه : يس

 .الله أماتك ديننا علينا تمت : لعائشة حديث وفي

ّكنهغاضبه وأماتا  .: س
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ّذ نهذهم :النجم أبَّو قال ّياتا القصبا الحريق ه يمتن بَّالمشرف
 .فيه : أذابَّهالماء في الشيء ماّث ث و م الغضبا

ّوج البحر وماج مائج بَّحر ج و م عظيمة موجة وارتفعت وتم
 .وأمواج كثير وموج

وماجت فيها يموجون وهم الفتنة في الناس : ماجالمجاز ومن
 .الفتنة

 .واللحم الجلد بَّني تموج والسلعة

 .عنفوانه : فيشأبابَّه وغالوة شأبابَّه موجة في ذلك وفعل

إذا الحبال لموجى وإنها السير في وملطاها الناقة يدا وماجت
 .أنساعها جالت

ّدى : ولماالسلولّي العجير قال بَّراكبها له انبرتا للّرواح تص
 .عنه : مالالحق عن فلن وماج زهوق الحبال موجى

ّداغاصة عرٍض في تردد إذا يمور الشيء مار  .الركبة في كال

ًا فتردد انصّب إذا الرض وجه على يمور والدم  .عرض

ّوار وجمٌل  .الّضبعين م

ّوار وفرس  .الظهر م

ّطُاعن وأماره المطُعون في الّسنان ومار  .ال

أعطُافكم في مار إذا القنا من تقمصون أناس : وأنتمقال
ّطرا ّدهن وأمار وتأ ّطُيب ال  .رأسه على وال

ًا يصف الشماخ قال ًا عليها : كأنصأفراء ونبعة قوس زعفران
ّطُار خوازن تميره الذي التراب وهو بَّالمور الريح وجاءتا كوانز يماٍن ع
ّتراب الريح وأمارتا بَّه تمور  .ال
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ّثوب ماص ص و م ًا ال ّين غاسٌل وهو موصأ حديث وفي رفيق ل
 .قتلوه ثم بَّالصابَّون الثوب يماص كما : ماصأوهعنها الله رضي عائشة

ّواصأة وهذه ويشوصأها أسنانه يموص وهو  .: لغّسالتهاالثياب م

ولكن بَّمائق وليس واستماق الرجل وماق مائق رجل ق و م
 .يتماوق

 .موموقه رأى إذا موقه أبَّين وما

 .الموق سخين الموق ثخين : فلنوتقول

ّول الله موله ل و م  .ويمول يمال ومال واستمال فتم

ّد : بَّنّيقال ليث صأولة أصأول أن اليوم أريد إني والّصقيل المهر ر
يزل ولم أمول أو الموتا أزور حتى أعيل أو القتار مخافة القتيل يفرس
ّدي  .أقتر أن مخافة قال كأنه فعول لها ج

ّولنال مال ورجل  .معٍط : متم

ً كان : إذاالعرابَّّي ابَّن وأنشد ً كان مال كّل نداه ونال مرزأ نال
 .إبَّله أو ضياعه : إلىماله إلى وخرج وجانب داٍن

 .والموامي الموماة قطُعوا م و م

 .: بَّرسامموم وبَّه

 .مموم فهو يمام الّرجل وميم

وهو عياله يمون وفلن أمره بَّكفاية : قاميمونه مانه ن و م
 .ويصونني يمونني

ّية وماهت وأمواه ومياه ومويهة مويه عندي ماؤها : كثرالّرك
ّيتهم وأماهوا الماء : بَّلغواأماهوا حتى وحفروا وأماه ماءها : أنبطُوارك

ّبَّه الماء فيه : اجمعواحوضكم وأميهوا : اسقنيوأمهني : سقاهادوا
ّية ّيهٌة ماهٌة ورك  .وم
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ٌه وبَّلد ّيه ما  .وم

ًا بَّالبادية وسمعت ّي ّيهةقال ماوان : كيفلعرابَّّي يقول كوف : م
 .كانت مما أموه : نعمقال كانت مما أميه قال

 .بَّّزها : ظهرالرض وأماهت

ّوهوا  .قدوركم وم

ّيةالرّمة ذو وقال ّوه إذا أهلها دار نجدية : تميم من الّصّمان م
: دخلالسفينة : وماهت: سقيتهوأمهيته السكين وأمهت القطُر سبل
 .الماء فيها

ّوه : سرجالمجاز ومن  .الفضة أو بَّالذهب : مطُلّيمم

 .: مزخرفمموه وحديث

 .ورونقه !: ماءهوجهه موهة أحسن وما

 .أحمق القلب ماء : كثيرالقلب ماه ورجل

ضرار بَّن أيوب بَّن عبيد وقال القلب ماه جهضم يا : إنكقال
ّي ّنع لم : ولوالعنبر أي حديد الذبَّاب ماه بَّه لعّض خاله أبَّياتا عند يق
ّظبة صأافي  .كالماء ال

 .ميث وأراٍض ميثاء أرض

 .وانماث الماء في والطُين والملح الخبز وماث

في الملح ينماث كما تنماث قلوب عذرة : لبنيالمجاز ومن
ّيث ورجل الماء ّينهالقلب م  .: ل

ّيث ّللهالرجل وم ّيث : ذ  .واسترخى : ذّلوتم

 .وامتاحه يميحه الماء ماح ح ي م

 .ماحٌة وقوم مائح ورجل
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 ". الماتح بَّاست المائح من لعلم : " إنيمثل وفي

ًا : محتهالمجاز ومن  .: أعطُيتهميح

 .: استعطُاهواستماحه وامتاحه

 .: عّرقهوالعمل الحّر وامتاحه

بَّأصأفر أسهلت ذفراه الشمس حّر امتاح : إذافسوة ابَّن قال
ًا منها  .استاك إذا بَّالّسواك فاه وماح مقطُر كّل قاطر

:السلطُان عند واستمحته لي : اشأفعالسلطُان عند ومحني
 .استشفعته

ًا : مالمشيته في وماح يتميح والسكران وتمايح وتميح متبختر
ّله في وينظر : يتبختريتميح ومّر ويتمايح  .ظ

 .ممايحًة وخالطُت يلُت : ماوالنساء السلطُان ومايحت

 .وممايحة ممالحة فلن وبَّين وبَّيني

ًا يميد وماد : ماثلمائد غاصن  .ميدان

ّيست وتميدتا وماست المرأة : مادتاالمجاز ومن  .وتم

 .: دارتاالرض بَّه ومادتا

 .بَّه : يدارمائد ورجل

 .الرمح في يميد والمطُعون

 .فمادهم وامتادوه : نعشهمأهله وماد

ًا خيرنا : ياقال ًا نفس ًا وخير ّودين وكنت والد ًا للس وكنت سائد
ًا للمنتجعين ًا أي مائد  .: المائدةومنه ميدهم من ناعش

 .بَّالميرة وجاؤا لنفسه وامتار يميرهم أهله مار ر ي م
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 .مير ول خير عنده وما

 .: عارضتهومايرته : سايرتهالمجاز ومن

رجل ز ي م وتمايره جريها في : يمايرهازهير بَّن خداش قال
ّيز ّياز مم  .وم

ّيزوه منه ومازه ّيز واستماز وامتاز وانماز وم  .وتم

ّيرها لم : فإنالخطُل قال قريش عن يكن بَّملكها قريش تغ
ّيز     تكاد : "المجاز ومن ومزحل مستماز  ". الغيظ     من     تم

ًا تميس ماست س ي م  .ميس

ّياسة وامرأة وميسان مياس ورجل  .وميسى وميسانة م

ميسان : رأيتهوتقول ميسان كورة إلى : نسبميسانّي وثوٌب
 .ميسان حلة في

عن يعجز انتهاسها البسباسة يخرج : لدرداء نعجة يصف وقال
البقلة هذه في تؤثر ل هرمة نعجة يصف ذنبها أي مياسها عورتها
 .ذنبها عورتها يستر ول لدردها

 .إماعة وأمعته يميعن ماع وقد ومائع جامس السمن ع ي م

 .الشباب ميعة في وهو

 .وأنشطُه أوله وهي حضره ميعة في والفرس

 .بَّالميعة وتطُيب

 .البوطة في تتميع والفّضة

 .وينبسط : يجرييميع : السرابالمجاز ومن

 .: سالتالفرس ناصأية وماعت
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ّي قال ًا العظام أطراف : مضّممعد ّنب ًا يهزهز مح ذوائب ذا غاصن
ًا  .مميل كّل مال ل ي م مائع

ّيال وفرس  .العذر م

 .المنكب وأميل العنق أميل ورجل

 .النعاس من الطُلى ميل ورجال

 .ميل وفيه

: كثيرةميلء وشأجرة عنها مائلة الّرمال عن : معتزلةميلء ورملة
 .الفروع

ًا الكفل وهو سلح : بَّلأميل ورجل  .أيض

ً وبَّنى ً ميل  .وأميال

ً وسار ّد : قدرميل  .البصر م

 .بَّالميل واكتحل

ّيلت  .وتمايلت مشيتها في وتم

 .الفرس عن الجّل وتمايل

ّقن عن : مالالمجاز ومن  .عنه وأميل الح

 .: استعطُفهواستماله

 .: أخذهالوعاء في ما واستمال

 .: أطوارميٌل والدهر

 .وتحارب : تفاتنتمايل القوم وبَّين

ّليت عنانه : أرخيتيدي بَّالفرس وأملت  .طريقه عن له وخ
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ّيل وفلن ّيأ ظلله في يتم  .ويتف

هو أي الحمال بَّها ترفع التي وهي المربَّعة عليه تميل ل وفلن
ّي  .قو

 .: ترددتاأمرين بَّين وميلت

 .: مالهومايله معه ومال : ظلمنيعلّي ومال

 .: أحبهإليه ومال

 .العرب من سماعي : الموتانالناس في الميلة ووقعت

 .: غالبهبَّه ومال

ًا : وإنكمزهير قال ومال العباء بَّه مال لكالديباج أخفروكم وقوم
 .المضّي من : دناوالليل النهار

ّنهار مال : وقدالظعان يصف الراعي قال ّدرن فيه وهّن ال يخ
ًا يجعلنه ويحتوينا الدمقس  .وحوايا خدور

:وتماينوا وميٌن كذب إل هو ما ن ي : مربَّيعة أبَّي بَّن عمر وقال
تهكاذبَّوا

 النون كتاب 

 1 النون كتاب 

الضعف : ومعناهاالسلم أول : فيالنأنأة في ذلك كان أ ن أ ن
 .نأنأة وفيه نأنأ : رجليقال ويعز يقوى أن قبل

الحفاظ يوم نأنإ ول آثم بَّخلة سعد ما : لعمركالقيس امرؤ قال
علي " وقال النأنأة في ماتا لمن : " طوبَّىالحديث وفي حصر ول

ٍد بَّن لسليمان عنه الله رضي الله رأيت فكيف وتربَّصت : تنأنأتاصأر
 .وقصرتا فترتا أي صأنع
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أضرع وهو إليه وأنأج ربَّي أناجي وبَّّت ونأج الله إلى جأر ج أ ن
 .وأحزنه الدعاء من يكون ما

الغياث : أنت" قال عليه تقدر ما بَّأنأج ربَّك : " ادعالحديث وفي
: لهانؤوج وريح نأج الركز ضعيف بَّصوتٍا نادى كرب في المضطُر إذا

 .نوائج ورياح نأجت وقد حفيف

ّوحالرمة ذو وقال ّية هيف بَّه تجيء نأج البقل : وصأ مرها في يمان
ّيب من سنبل من نفحة نأج كأن نكب جّماء يجيب والقرنفل الكافور ط

 .ونئيج البيت في وعجيج أريٌح له بَّيلنجوج جاء :وتقول عيطُل العظام

ونأدته : نصارىبَّوزن ونآدى وصأناع عقام بَّوزن نآد داهية د أ ن
ّداهية  .منه وبَّلغت : قدحتهتنأده ال

ًا داهيًة أّن : أتانيقال  .كذوب أي ميون بَّها أتاك شأحط على نآد

ّلتكم نآدى وداهية : فإياكمالكميت وقال المخيل بَّعارضها أظ
ٍد داهية بَّذكر : سمعتتمام لبَّي أنشد أديب بَّسّراج أسمع ولم نآ

 .نؤود : داهيةويقال

ًا تمنى م أ ن أمور المور بَّعد حدثت وقد أطاعني يكون أن نئيش
 .ضعيف صأوتا وهو القوس ونئيم السد نئيم سمعت

 .مناءمة وناءمت نأمًة إليه ونأمت

ًا البيت في أنائم الغطُاء مدجى البيت ألج : وأنالمّرار قال صأوت
ًا  .الستر مسبل ضعيف

 .ونأمته نغمته وسمعت

 .كلمة يعصيه ما أي نأمًة ول زأمًة يعصيه وما

 .ونأيته عنه ونأيت ناء سفر ي أ ن

ً إل أمامة : نأتكقال ً وإل سؤال عني وتناءوا خيال يوافي خيال
 .: بَّاعدتهوناءيته وانتأوا
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ّدي عن الدمع ونأيت عني وأنأيته : دافعتالشر عنه وناءيت خ
 .بَّإصأبعي

بَّالصأابَّع سيلها ننآى شأآبَّيب عبراتنا من سال التقينا ما : إذاقال
 .النؤى وحفروا

النؤى إل يبق ولم الخيام حول تحفر التي : وهيالطُرماح قال
 .: احتفرتهوانتأيته والمنتأى

الحاجة يهيج وقد المضمر السقام فاهتاج : ذكرتاالرمة ذو قال
ًا التذكر ّثر الرسوم وشأافتك مي أتاني أ ب ن المدعثر والمنتأى آريها الد

ّبيء : استخبرتهواستنبأته ونبئت وكذا بَّكذا وأنبئت النباء من نبأ ون
 .واستنبيء وسلم عليه الله صألى الله رسول

 .نابَّيء ورجل

 .وضبأ علينا نبأ وقد يدرى ل حيث من : طارىءنابَّيء وسيل

ٍر نابَّئة عندكم وهل ٍر ومغّربَّة خب ٍر وجائبة خب  .خب

ينبأن - ف الحتو فإن أحرز : فنفسكمالك بَّن خنيش وقال
وليس القذى عنكما وانفيا فاسقياني : ألوقال واد كّل في بَّالمرء
بَّه أتتنا نابَّيء أشأعث كل قذاها ولكن الخمر في يسقط بَّالعود القذى
ّطُرد رمح ب ب : نالنجم أبَّو وقال ندري ل حيث من القدار م

 .النابَّيب

ّبب الشجر وكعب  .ون

ًا التيس ونّب الكوفة أهل لوفد عنه الله رضي عمر وقال نبيب
ًا شأكوا حين ّلمنيسعد ّبوا ول بَّعضكم : يك  .التيوس نبيب عندي تن

 .الكوز أنبوب من : شأربالمجاز ومن

 .: سطٌُروغايره نخل من أنبوب وله
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وتفاح رّمان أنابَّيب من أو نشوتها ورهاء مشعشعة من : أوقال
دون خصر أنبوبَّها شأاهقة رأس : فيالخناعّي خالد بَّن مالك وقال

 .بَّارد طريقها أ نادر طرف قرناس الجو في له السماء

الشر أرى : إنيوتقول طريقة كل : فيأنبوب كل في وذهب
ّعب قصب ّبب وشأ ّعب ون  .وك

ّدالشماخ وقال ّد كما جرانها البغام أنابَّيب : ير قوس في ارت
ًا بَّغامها جعل زفيرها الّسراء من وهو أنابَّيب له جعل حتى مزمار
 .المجاز لطُيف

ًا فلن نّب ّنكاح : طلبنبيب ّبه وقد ال ّبب العزبَّة طول أن :الرجل ون
 .الجماع عند حمحم

ًا البقل ونبت الرض في والنباتا النبت ظهر تا ب ن وأنبته نبات
ّبته الله ّبت ون ّبتوا : غارسوهالشجر الناس ون  .: حرثوهالحّب ون

ّنه المنابَّت أكرم وفي صأدق منبت في فلن : نبتالمجاز ومن وإ
ًا الله وأنبته النبتة لحسن ًا نبات ّبت نبت ثبت ومن حسن ّبَّاهالصبي ون : ر
ّبت وفلن  .فيها الّربَّح رجاء جاريته ين

ّبت  .عينيك بَّين أجلك ون

لنابَّتة فلن بَّني وإّن صأغار نشأ لهم : نشأنابَّتة فلن لبني ونبتت
 .الحشوية وهم والنوابَّت النابَّتة قول وهذا شأّر

 .فلن حلم ينبت : ألموتقول

ّية قالت أنها : علىتولب بَّن النمر قال ينبت ألم هبلت زرتها عش
وركموا : استخرجهالحفرة من التراب نبث ث ب ن بَّعدي حلمه لهذا

رأيت وما الحفر تراب وهو البئر وحول النهر جانبي في والنبائث النبيثة
ًا بَّأرضهم  .حفر : أثرنبهث

عن أخاه يستنبث وهو عنه : بَّحثواالمر عن : نبثواالمجاز ومن
 .ونبائثهم القوم نبيثة فلٌن وأبَّدى : يستبحثهسّره

777



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

ويتباحثون السرار عن يتنابَّثون يزالون ول ونبائث شأحناء وبَّينهم
 .الخبار عن

 .خبائثهم تخف ولم نبائثهم : ظهرتاوتقول

 .نبيث خبيث : وفلنوقال

:نباجته وكذبَّت الكلم إل معه : ليسنباج لنفاج إنه ج ب ن
 .استه

والترج كالهليلج بَّالعسل تربَّب التي : الشأياءالنبجاتا وعنده
ولبابَّه الخوخ خلقة على بَّالهند يكون شأجر حمل وهو النبج من وهي

 .بَّالعسل يربَّب كلبابَّه

ّباح وكلب الكلب نبحته ح ب ن الضيف واستنبح ونباح نبح وله ن
 .الكلب

 .والهدهد السفاد عند والتيس الظبي : نبحالمجاز ومن

ًا يصف النابَّغة قال ّده المدّل العير : فيصيدنافرس الونى قبل بَّش
بَّه تلقى أيكته عرين : كأنالصقعب بَّن خالد وقال النباحا والشأعب

النس في الكلب كنبح فيه الحولي الهدهد نباح وروم نبط من جمعان
 .: هجاالشاعر ونبح المقيم

 .وغايرها الكلب من معهم بَّما : ضجتهمالحي نبوح وسمعت

لدارم والنبوح العرارة : إنالخطُل : وقالطفيل قال
ورمى : طرحهيده من الشيء نبذ ذ ب ن الثقال أخوهم والمستخف

 .بَّه

ٌذ وصأبّي ًا فلن والتقط منبو ًة منبوذ  .ونبائذ ونبيذ

ّبذه  .نبذه : أكثرون
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ّبذه إذ - رك جا لرحل غاضبت : هلقال عن " ونهي حضاجر تن
ليجب إليك أنبذه أو المتاع إلّي : انبذتقول أن " وهي البيع في المنابَّذة

 .اللقاء بَّيع له :ويقال البيع

له : تطُرحللنسان تنبذ الوسادة وهي المنبذة على وجلس
 .المنابَّذ على وجلسوا بَّالمشاوذ : تعّممواوتقول المنابَّذ لهم وطرحوا

فنبذوه " بَّه يعمل لم إذا طهره وراء أمري : نبذالمجاز ومن
 ". منهم     فريق     نبذه " " ظهورهم     وراء

ًة وجلس ناحيًة : اعتزلالرجل وانتبذ ًة نبذ :الدار منتبذ وهو ونبذ
 .منتزحها : فيالدار منتبذ في وهو نازحها

ّو إلى ونبذ ًة ونابَّذه ونقضه بَّالعهد إليه : رمىالعد  .وتنابَّذوا منابَّذ

أي علّي ينبذ : فلنومنه المنبوذ التمر يلقى أن وهو النبيذ ونبذ
ّنبيذ يغلي  .علّي وينفث كال

ّلة ذي من الماء مواقع بَّه يصبن قول من ينبذن فهّن ونبذتا الغ
ّية السلم إليه ونبذتا الصادي  .والتح

ّذنا تداركنا : فلّماالّراعي قال ّيًة نب بَّاليد العوارض أدنانا ودافع تح
 .: جوانبهالهودج عوارض

 .لقاؤه وأتيح لك رفع إذا بَّه ورميت بَّكذا ونبذتا

نبذتا حتى غاّرتها بَّعض أبَّغي للوحش قدتا : قدمقبل ابَّن قال
ّنعر العانة بَّعير  .بَّك نبذتا أم ولله ال

ّفار ونبذ والنبائث والنبيذة النبيثة وهي بَّه : رمىونبثه التراب الح
 .الشيب من نبيذ : وبَّرأسهوالنبائذ

 .الكل من نبذ وبَّالرض

 .المطُر من نبذ وأصأابَّها
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 .الناس من نبذ وفيها

يبالي ول ينبذ القليل لن القليل وهو منه نبذ وبَّقي ماله وذهب
 .بَّه

 .أنابَّير الطُعام ومن أضابَّير الثياب من عنده ر ب ن

 .مكانه وارتفع : توّرمالجرح وانتبر

 .: انتفطُتيده وانتبرتا

 .: رفعتهالشيء ونبرتا

ًة فلن ونبر ّباٌر ورجل رفيع بَّصوتٍا نطُقة : نطُقنبر بَّالكلم ن
 .: المنبرومنه

تنبروا : " لالحديث وفي المنبر على : ارتفعالخطُيب وانتبر
 .تهمزوه " ل بَّاسمى

ًا تحتها عّما الرض نبش ش ب ن س ب ن : نبشومنه نبش
 .القبر

 .السرار ينبش : هوالمجاز ومن

ًقال ً عّمنا بَّنى : مهل ًا كان ما بَّيننا تبشوا ل موالينا مهل مدفون
 .واحتال وهنا هنا من رزقهم استخرج إذا ويحترش لعياله ينبش وهو

 .: استخرجهاالرض من العروق وانتبش

سكّن ما ويحيين - ض الر من انتباشأهّن : موتهّنالكميت قال
ّيًة كانت الرض تحت العروق دامت ما أي القبورا  .ماتت نبشت فإذا ح

شأفتيه يضّم أن وهو والكلب بَّالطُائر الغلم نبص ص ب ن
 .ويدعوه
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ًا : أخرجهابَّالكلمة : نبصالمجاز ومن صألصلها كأنه متحذلق
ّفاها  .وصأ

ًا عرقه نبض ض ب ن ًا نبض  .ونبضان

 .الحّمى وأنبضته

 .عرق كنبضة بَّرق ومضة : رأيتوتقول

ًا عنها أنبضوا إذا لصوتها سمعت تعاطوها ما إذا وأنبَض نئيم
ً أوعد كما - نا وأبَّرق القسّي معجس : أنبضوامهلهٌل وقال وأزمل

 .بَّالوتر وأنبض الفحول الفحول

.نبضانه همس وتجد ينبض تراه حيث قلبه منبض على يده ووضع

 .ومنابَّضهم منبضه الطُبيب وجس

ّداف وأنبض ّن  .مندفته وهو منبضه ال

ٍة عرق له نبض ما : فلنالمجاز ومن ّي وما يتعّصب لم إذا عصب
ًا دمت ما أي أخذلك لم نابَّض عريق فّي دام  .حي

 .غاضبه هاج أي نابَّضه ونبض

ٌع : شأهمنبض فؤاد وله  .روا

 .توتير غاير من إنباض : أداتهعنده ليس ما ينتحل لمن ويقال

ٍة : مضربكقولهم عسلة منبض له يعرف وما يكن لم إذا عسل
 .أصأل له

ونباطّي نبطُّي وهو والنباط والنبيط النبط من هو ط ب ن
 .وأنباطي

نبيٌط أم أنتم : أعرٌببَّقيلة بَّن المسيح لعبد الوليد بَّن خالد وقال
 .استعربَّنا ونبيط استنبطُنا : عربفقال
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الموامي في العرب : استنبطالمعّري العلء أبَّي قول ومنه
ّنبيط واستعرب بَّعدك الكاماي وهو النباط يعلك الجرح وعالج ال

ًا يجعل المذاب  .للجراح لزوق

ًا البئر من الماء ونبط المستنبط : ماؤهابَّئركم نبط وكيف نبوط
 .واستنبطُوه وأنبطُوه

 .البطُن : أبَّيضأنبط وفرس

ّلما البطُن النبط الحصان : كمثلالرمة ذو قال عنه تمايل ك
.بَّالعّز يوصأف : لمننبطُه ينال ل : فلٌنالمجاز ومن أشأقر فاللون الجّل

ّي كعب قال ًا له عدوه ينال ل ثراه : قريبالغنو الهوان آبَّى نبطُ
 .نبطُك ولنبطُّن جونتك في ما : لبَّثنالوعيد في ويقال قطُوب

ًنى واستنبط ًا مع ًا حسن ًا ورأي .منهم يستنبطُونه الذين لعلمه صأائب

ًا فلن من واستنبطُت  .خبر

 .نبٍع من قوس له ع ب ن

ينبع اسم : نقلومنه وينبع ينبع نبع وقد ومنابَّع غازير منبع وللماء
ّياٍش بَّن سلمة الشريف سمعت ينابَّيعها لكثرة مائة له : كانتالينبعّي ع

ًا وسبعون ًة عين ّوار  .ف

 .ينبوع عينه وكأن

ّنبع صأليب : فلٌنالمجاز ومن  .منه نبعًة أصألب رأيت وما ال

 .الضراس تنبيء نبعٌة وله

 .كريمة نبعة من وهو

ّنبع وقرعوا ّنبع ال  .تلقوا إذا بَّال
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ّنبع قرعنا : فلماقال ّنبع ال تكّسرا أن عيدانه أبَّت بَّبعٍض بَّعضه بَّال
 .: ظهرأمٌر فلن من ونبع

 .: رشأحالعرق ونبع

 .البعير نوابَّع ونضحت

 .عرقه مسايل

 .لسانه على الحكمة ينابَّيع الله وفّجر

ّدقيق الوعاء نبغ غ ب ن ّقته منه : خرجبَّال  .لر

ًا : كانتالمزادة ونبغت  .سربَّة فصارتا كتوم

ّيته : ثارتاالرأس ونبغ ّباغ لكثير وإنه هبر ًالرأس ن ّقل : مث
ًا ّفف  .ومخ

ّباغاٌة ومحّجٌة  .ترابَّها : يثورن

ّقعها لم أمور منك لنا : نبغتالمجاز ومن  .نتو

 .وظهر : فشاالشّر ونبغ

ّفوا إذا النفاق منهم ونبغ  .الفتنة في خ

فأجاد قال ثم الّشعر إرث في يكن لم إذا الشعر في فلن ونبغ
ّنه كبر على الّشعر قال النابَّغَة إّن :ويقال ّنابَّغة فسّمي س : بَّلوقيل ال
ّلتلقوله ٍر بَّن القين بَّني في : وح ونبغ شأئون منهم لنا نبغت فقد جس

 .شأاعر شأعر فلٍن من

 .النوابَّغ من نابَّغة وهو

ٍة كّل وفي العلم في ونبغ بَّعض عن ق ب ن : الحمدوتقول صأناع
ّنبق إّن :العرب ّنبق وإّن ليعجبني ال ٍذ لي ال  .لمؤ
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ّبق " وشأجر هجر كقلل : " ونبقهاالحديث وفي ّطٌُرمن :من : مس
ّبق ّطُره إذا ونّمقه الكتاب ن ًا س ًا منّسق ّتب  .مر

ٍة: جمعونباك الرض من نبك في وقعنا ك ب ن وهي : نبك
ّددة الكمة  .الرأس المح

ًا : ارتفعالمكان ونبك  .نبوك

 .نوابَّك وهشاب

أزر الشمس بَّه أرفلت الل إذا تغويري : طواهّنالرمة ذو قال
ّنوابَّك الحزوراتا  .المرفل الثوب من ال

نبل وقد : فضيلةنبل وفيه ونبل نبلء وقوم نبيل رجل ل ب ن
ّبل نبالة ّبهوتن  .بَّالنبلء : تش

ّبال نابَّل ورجل  .نبل : معهون

رمح بَّذي وليس بَّه فيقتلني سيٍف بَّذي : وليسالقيس امرؤ قال
ّبال وليس ّباٌل وهو بَّن ّبالة : حسنونابَّل ن  .لصانعها الن

ً ونبلته ّياهوأنبلته بَّالنبل : رميتهنبل أفواقها تّرص : أعطُيتهإ
ّومها ّلها عدوان أنبل وق ًا ك ّيهم : تنافروافلن فنبلهم وتنابَّلوا صأنع أجود أ

ً ّيهم أو نبل ّنبل أصأنع أ  .لل

 .: قصيرتنبال ورجل

ّبل  .: ماتاالبعير وتن

 .: عظيمهالمحزم نبيل : فرسالمجاز ومن

ّيتيعنترة قال ٍد الّشوى عبل على سرٌج : وحش نبيل مراكله نه
 .العجاز نبال وإبَّل المحزم

رحاب تواليها نبال الذرى قمع من الخفاف : بَّنائيةالرمة ذو قال
ّذم وجه : علىنبيل : كعبهاويقال جنوبَّها  .ال
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 .جافية غاليظة : جعلهاقداحه وأنبل

ّبل  .: عظمالخطُب وتن

ّنبالة الحاذق من استعير بَّه : حاذقبَّالمر نابَّل ورجل  .بَّال

ًة ونبلني  .والنبل النبل وهي بَّها أتطُهر حجار

ّتقوا المذهب : " أبَّعدواالحديث وفي ّدوا الملعن وا " النبل وأع
ّ نبله انتبل وما ّدته أخذ ما أي بَّآخرة إل  .الوقت فواتا بَّعد إل ع

ّبه واستنبه نومه من انتبه ه ب ن ًا ونبه وتن  .نبه

ّلوهقال ًا : وأض  .له انتبهوا حتى ضل متى يدرون : لنبه

ّبهت نباهًة نبه وقد نبيه ورجل ّوهتبَّاسمه ون  .بَّه : ن

ًا : سمعتالمجاز ومن  .له فطُنت : فماله نبهت فما كلم

َبٌه نبٌه بَّه ومالي  .ون

ّطُنتالمر على وتنبهت غافلته من ونبهته  .له : تف

ًا نبوة الضريبة عن السيف نبا و ب ن " لكل و ناٍب وسيف ونبو
ًا جعله : ماسيفك أنبى " وما نبوة صأارم  .نابَّي

 .بَّصري عنه : نباالمجاز ومن

ًة مّي عين : نبتقال لم نبت إذ عيٍن خير وما راجعت ثم نبو
 .نبت إذ فأذنبت عيني : نبتوتقول تراجع

 .فهمي عنه ونبا

ّني ونبا  .نبوة وبَّينه وبَّيني : فارقنيفلٌن ع

الزمان نبواتا وأصأابَّتهم وجفوته الزمان نبوة يشكو وهو
 .وجفواته
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 .يصبه : لمالهدف عن السهم ونبا

 .له يتقد لم إذا صأاحبه عليه ونبا

 .سيفه عليه ونبا

ّ اليسف : أناقال ًة للسيف أّن إل مضاربَّه عليك تنبو ل ومثلي نبو
" مثل وفي فتحول منزل بَّك نبا وإذا كرامًة أصأبت ما بَّدار فأقم

 ". الوعيد ل عنك ينبي الصدق

ً يصف سيبويه وأنشد ّظهر معبر : أوجمل ّيته عن ينبي ال حج ما ول
ّبَّه ٍة على وقع أ تا ن اعتمرا ول الدنيا في ر ٍة صأخر  .الجبل من ناتئ

 .: ورمتالقرحة ونتأتا

 .الجارية ثدي ونتأ

ّدم " أي وينتأ " تحقره مثل وفي ّنكر يتق وأنت بَّه ويشخص بَّال
ً تحسبه ّفل  .مغ

إذا منتجٌة فهي وأنتجت منتوجٌة وهي الناقة نتجت ج تا ن
ٌق وضعت فهو وضعت حتى : وليهاوأنتجها صأاحبها ونتجها مناتيج ونو

 .ومنتج ناتج

ّلزة بَّن الحارث قال ّناتج من تدري ل : إنكح نتجها وقت وهذا ال
نتاجها دنا إذا حافر كل وكذلك ومنتج نتوج وفرس وضعها أي ونتاجها
ّتجت : حملتوأنتجت نتجت وقد بَّطُنها وعظم في : تزّخرتاالناقة وتن
ولقد أركبت ما قلوص ولي توالدتا :وانتجت البَّل وتناتجت نتاجها
 .لداتها أي نتائجها ولدتا

 .ومساويتها النتاج في موافقتها : أيقال

 .واحدة سّن في أي نتائج فلن وغانم

 .الّسحاب تنتج : الّريحالمجاز ومن
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ّبَّتالراعي قال الغمام ينتجن جنائب عليهم ربَّيع شأهري بَّها : أر
 ". الفقر فانتجا تزاوجا والتواني العجز " إن مثل وفي المتاليا

ًا جنوبَّها من جانب من انتجت : قدالرمة ذو قال جنٍب ومن عوان
ًا جنبها إلى لها تكن لم إذا صأادقًة نتيجًة تنتج ل المقدمة وهذه بَّكر

 .محمودة عاقبة

ٍر في ولدا إذا ولدي نتيج الولد : هذاويقال ٍم أو شأه  .واحد عا

من بَّيننا وما نجاره رضيت قد وطريدي : أخيالكسائي وأنشد
ٍز نتيج مثل الشأباه تلزم ولن لخليقتي لزم وقرني نتيجي ووليج حاج
 .كرمك نتائج من نتيجٌة وهذه

ًا وقعد ًا : أيمنتج ًا ذلك جعل حاجته قاضب : بَّيتومنه له نتاج
ًا الليل تحت نتجوك : همالحماسة ٍر من الريح خبيث سقب وماء خم

وهما فالمنتجه الغيهبان إلى دجه يحملن دجه ثلث : ماأوابَّدهم وفي
ّطُعام يثقف وهو مظلم لنه الثقفان : إلىوروي والدبَّر البطُن : ألغزال

ّدجة نحلًة يحملن نحلتا بَّثلث لقمًة يحملن أنامل ثلث عن وال
ّنحلة ولد وهي الدجية عن محذوفة ّيز وتوحيد ال كثلث الشذوذ في المم

 .دًجى : ثلثوالقياس مائة

ّي جميح قال ًا : تدّبالسد ّي دبَّيب انتشوا إذا فيهم لكأس حم
ّدجى ورشأح مناتحه من العرق نتح ح تا ن المعّسل الّضريب وسط ال

 .مراشأحه من

ّتاح ونحٌي  .: رشّأاحن

ّهاج : # بَّأغابرجرير قال المهاري دفوف بَّه ترى الّسموم و
ّذفاري ّتح وال ًا ترشأح أي تن إذا الحميت نتح ينتح : فلنالمجاز ومن عرق

ًا كان  .بَّالمنقاش بَّالمنتاخ رجلي من الشوكة نتخت خ تا ن سمين

 .بَّمنسره اللحم البازي ونتخ

ّدبَّرة ينتخ والغراب  .البعير ظهر عن ال
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 .: نزعهالّضرس القلع ونتخ

ًا يصف وقالزهير أعينها تنتخ منزلة كل في أفلءها : # تنبذغازو
 .منهم : نزعأصأحابَّه من فل : نتخالمجاز ومن والرخم العقبان

ّية ونتخته  .جفوة في : جذبَّهالثوب نتر ر تا ن قومه بَّين من المن

ّدهالوتر ونتر  .القوس ينكر كاد حتى : م

 ". نتراتٍا ثلث ذكره فلينتر أحدكم بَّال : " إذاالحديث وفي

 .بَّالمنقاش ونقشها بَّالمنتاش الشوكة نتش ش تا ن

ًا منه نتشت وما وينتف علم كل من ينتش وهو أخذتا : ماشأيئ
 .منه

ونتفت نتافته وأخذتا أنا ونتفته وريشه شأعره انتتف ف تا ن
ًا النباتا من نتفًة  .ونتف

 .لحيته بَّنتف : مولعمنتوف وفلن

ًاوغايره الطُعام من نتفًة : أعطُاهالمجاز ومن  .منه : شأيئ

ًا وأفاده َتف  .العلم من ُن

َتفة رجل : ذاكالصأمعّي في يقول ُعبيدة أبَّو وكان  .ُن

َتف َن  .خفيفة نزعًة فيها : نزعنتفة القوس في و

ّنترة النتفة بَّين نزعة وانزع  .وال

 .كبير ول صأغير شأيء أي قرصأة ول نتفٌة بَّينهم كانت وما

 .: زعزعهالرحل البعير نتق ق تا ن

 .بَّالمخض : أخرجتهالزبَّد ونتقت

788



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

ًا رفعه الجبل الله ونتق  .ناتق : امرأةالمجاز ومن مزعزع

 .أولدها أكثرتا أي بَّطُنها نفضت

ًا كانت ناتٍق بَّنو أنهم الضيم يعرفوا أن لهم : أبَّىقال عيالها كثير
ٍرناتق وزند  .: وا

خفق خماص وهي فأصأبحت نتق بَّطُان وهي : أخذتهاوقال
ّبهت  .وبَّدانتها بَّطُنتها في بَّالحوامل شأ

ّلت الوغاى حومة لدى أجلت ناتٍق : وفيوقال الدبَّار على وو
ّوام ينتق لنه رمضان أراد خثعما فرسان  .يرمضهم كما الص

ًا الشيء نتن ن تا ن  .ومنتٌن نتٌن وشأيء وأنتن ونتانًة نتن

 .مناتين وآبَّاط ورجال

ّتنت مست إذا والخنفساء  .ن

ًة أحدكم رأى " إذا الحديث وفي  ". مناتنها فليذكر فأعجبته امرأ

ّثر منثور ودر وتناثر انتثر وقد وغايره اللؤلؤ نثر ر ث ن ونثير ومن
 .الدّر ونثير النثير الدّر لفظه كأّن

 .حوله المتناثر الفتاتا وهو ونثارته الخوان نثار والتقط

ّنا بَّالكسر فلن نثار وشأهدتا اسم وهو اليوم فلن نثار في وك
ًا فلن نثر من أصأبت وما كالنثر للفعل من المنثور اسم وهو شأيئ
 .المنشور بَّمعنى كالنشر ونحوه السكر

 .نثور وامرأة بَّطُنها المرأة : نثرتاالمجاز ومن

ًا والّشاة الحمار ونثر الذى أنفها من وأخرجت : عطُستنثير
 .مثله واستنثر

 .فأنثر استنشقت : إذايقال وأنثر المتوّضيء واستنثر
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: لكوكبالسد نثرة " ومنها حوتا نثرة " الجراد الحديث وفي
ّنه ًة نثر السد كأّن سحاب لطُخ كأ : قيلومنها مخطًُة مخط أي نثر

 .: النثرةالشاربَّين بَّين والفرجة للخيشوم

 .نثرته على : ألقاهفأنثره وطعنه

ًا عليها : إنقال ٍم فارس رأى إذا كعشره فارس وضربَّه أنثره قو
 .: أرعفهفأنثره

ًا وأخذ ّبهانفسه على فنثرها درع الدرع وهي : النثرةومنها : صأ
 .الملبس السلسة

 .للسرار ومذياع : مهذارنثر ورجل

ّيار بَّن نصر قال ّني القوام علم : لقدس ّلمي م الثرثار النثر إذا تح
 ". الكرش نثر : " لنثرنكالوعيد وفي فأهجرا قال

 .أمعاءه فنثر ووجأه

ّنخلة نثرتا وقد  .بَّسرها : تنفضومنثار ناثر فهي ال

ًا عيدانها فعجم كنانته ونثر ًا عود ًا أصألبها فوجدني عود مكسر
 .بَّي فرماكم

 .فيها : أسرعقراءته ونثر

ّثروا القوم وتفّرق  .وانتثروا وتن

ًا فتناثروا ومرضوا  .موت

 .حسن بَّكلم حاوره إذا الدّر يناثره ورأيته

 .: نثرهاكنانته نثل

ّيتهم ونثلوا  .: نبيثتهانثيلتها وأخرجوا : حفروهارك

 .قبره : حفروافلن حفرة ونثلوا
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 .: راثالحافر ونثل

ّبر روثه بَّكثرة فرسه يهجو قال بَّمثّل بَّعبارتين روثه عن فع
ّيه على مثّل :ومنثٍل ّثّل منثل الّروث آر ّنثل ال  .وزاحد وال

 .نثيله من يثل وحمارك ثيله من يسل : جملكوتقول

:عنه ونثلها صأبها إذا نثرها مثل درعه عليه : نثلالمجاز ومن
 .: النثلةومنه عنه وخلعه الثوب عليه : خلعيقال كما نزعها

ذائل قضاء كل سليم ونسج تبعية نثلة صأموتا : وكلالنابَّغة قال
ًا المسك بَّفأر : يغاديكثير وقال ًة طور ّدرع ترى وتار ًا ال عليه مرفض
 .منثولها أي نثيلها

ًا الحديث نثوتا و ث ن ّنثا حسن وهو ونشرته : ذكرتهنثو وقبيح ال
 .بَّينهم الحديث ليتناثون وإنهم : يشيعهفعلت ما علّي ينثو وهو النثا

 .الماضية أيامهم يتناثون وهم

ّية ابَّن يزيد قال ناجيته : كموتقول مناثاة كذا : وناثيتهالطُثر
 .وناثيته وجاثيته وناغايته

 .والنجاب النجباء من نجيب هو ب ج ن

ّيين أنجاب بَّفتية اغاتدى : قدقال نجب وقد أحساب ذوي عكارم
 .ونجب ونجائب نجيبة وله نجابَّة

بَّه وأنجب مناجيب ونساء ومنجاب منجبة وامرأة منجب وفحل
 .أبَّواه

نجل ما فنعم نجله إذ بَّه والداه أيام : أنجبالعشى قال
 .واستنجبته وانتجبته

 .: قشرهانجبها : أخذتاالشجرة ونجبت
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يتفّرق لم صأقبان عشر من مسماكان رجليه : كأنالرمة ذو قال
 .ونجاٍح بَّنجٍح رجع ح ج ن النجب عنهما

 .بَّنجاح ويرجع بَّجناح يطُير بَّرسول لي : منوتقول

 .ناجحة وطلبتك بَّها : فازطلبته ونجحت

مطُلوبَّك تّم أي : نجحإليهم طلب لمن يقولون وسمعتهم
 .وحصل

 .حاجته واستنجحني

 .أستنجح وإياه أستفتح وبَّالله

 .فنجحت طلبتك الله : وأنجحناقته يصف القطُامي قال

 .نجح : ذومنجح ورجل نجح ذا : صأرتافلن يا وأنجحت

ًا : ليبلغقال منجح مثل عذرها نفٍس ومبلغ رغايبًة يصيب أو عذر
 .نجيح وسعى نجيح ورأى

ّياتا عليه : تتابَّعتأحلمه : تناجحتالمجاز ومن  .صأدق رؤبَّ

 .: وشأيكنجيح وسير

ًا المر هذا في ونهض ًا نهض ًانجيح  .: سريع

 .بَّك وظفر غالبك " أي بَّك أنجح الباطل رمت " إذا مٍل وفي

 .ومناجد ونجيد ونجد نجد ورجل نجدة الرجل نجد د ج ن

 .للقتال : بَّارزهوناجده

ًا وكان ًا : صأارفاستنجد جبان ًا نجيد  .شأجاع

 .أنجاد ورجال أجناد معه وتقول
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 .: مكروبمنجود وهو

 .المنجود وعصرة المجهود نصرة : عندهوتقول

 .فأنجدته واستنجدني

ًا ودعوتا استنجدتهم : إذاقال همومي بَّهم كسرتا لنصرتنا بَّكر
 .وأنجد وغاار

ّنجاد الغاوار في ذكره وسار  .والنجود وال

الحزور الناد في توقد وإذا السرى تهولت إذا الغياث : هنقال
 .بَّنجاده واحتبى

.الحيطُان على تشد التي ستوره وهي بَّنجوده : مزينمنجد وبَّيت

 .والوسائد الفرش : يعالجنجاد ورجل

 .عرق إذا نجد وقد : العرقالنجد تنضح وذفراه

ّوقوا ّناجود في الخمر ور ّفى إناء وهو ال  .فيه تص

ّوع مما أرحلنا بَّين نهبى المسك : كأنماالخطُل قال من تض
ّكاب أنجد طلع : " هوالمجاز ومن الجاري ناجودها .المور لصعاب ": ر

 .الحلم بَّنجاد محتب وهو

ّنجاد طويل وفلن  .ال

ابَّن : " هوقولهم خلف بَّها الجاهل " أي نجدتها ابَّن : " هوويقال
ًا بَّجدتها  .الحروري نجدة ابَّن إلى " ذهابَّ

صألى النبّي وعن غاضبه أو ضحكه في بَّالغ إذا ناجذه أبَّدى ذ ج ن
 ". نواجذه بَّدتا حتى ضحك : " أنهوسلم عليه الله

 .ناجذيها الحرب : أبَّدتاالمجاز ومن
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والتقت الّروع غاداة ناجذيها أبَّدتا الحرب ما : إذابَّشر قال
ّده بَّلغ إذا ناجذه على وعّض الجموع  .استحكم أشأ

:التجارب : ّجذتهومنه أتقنه إذا بَّناجذه وغايره العلم في وعض
 .أحكمته

 .النّجار نجره وقد منجور عود ر ج : نقال

 .رجله وهو نجرانه على يدور والباب

 .المرساة وهو أنجر من أثقل وهو

من الحّر صأميم في الواقع الشهر وهو ناجر شأهر في ونحن
ّنجر  .العطُش فرط وهو ال

 .ونجارى نجرى وإبَّل البَّل نجرتا وقد

كما والمنبت الطُبع وهو والنجار النجر كريم : هوالمجاز ومن
 .والنحيتة النحت كريم :يقال

ًا بَّيدي ونجرته الصأبع بَّرجمة تخرج ثم كفك تضم أن وهو نجر
 .رأسه بَّها فتضرب الوسطُى

ًا أزكاهم : هووتقول  .مجرى وأطيبهم نجر

ّنجر الّزجر عن أغاناه : غالموتقول ّنجر وطيب النفس كرم وال  .ال

 .: جامعهاالمرأة ونجر

ًا وعده أنجز ز ج ن وتّم حصل إذا ناجز وهو الوعد ونجز إنجاز
 .الكتاب نجز ومنه

 .ونجزها حاجتك نجز على وأنت حاجته ونجزتا

ًا وبَّعته ًابَّناجز ناجز  .بَّيد : يد

 .القتال وناجزه
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 .المناجزه فقبل المحاجزة رمت : إنصأيفّي بَّن أكثم وعن

ًا منه واستنجزتا  .وتنّجزته كتابَّ

:يقال تّم : أيموته الناس ماتا قابَّوس أبَّا يرثي النابَّغة وقال
ُو َنَجَز ْنِجز  .ينَجز ونَجز وينُجز َي

ًا ثوبَّه نجس س ج ن وأنجسه بَّالعذرة وتنّجس ونجاسًة نجس
 .ونّجسه

ّوج رجل في عنه تعالى الله رضي الحسن وعن قد كان امرأة تز
ّق فهو أنجسها هو :بَّها زنى  .بَّها أح

 .بَّالمصدر صأفة ونجس نجس وشأيء

 .بَّرجس قرن إذا نجس رجس وشأيء

الفيلسوف ول والمنّجس المنّجم يغن لم القدر جاء : إذاوتقول
ّلق الذي وهو والمهندس عظام من النجاس عليه يخاف الذي على يع

 .القذار عن لنفرتها الجّن ليطُرد وغايرها الموتى

ّلق وراقب حازيان عندي كان : ولوقال ًا وع المنّجس علّي أنجاس
ٍة : وحازيةحسان وقال ّدد لم طرقها في وطارقة ومنّجس ملبوبَّ تش
 .المنّجسين : أعيانجيس ناجس : داءومنه لبيبة

أعيا قد وداء منهم الضراعة طول : لشانئهذؤيب أبَّو أبَّو قال
ّية بَّن ساعدة وقال ناجس بَّالطباء الصحيح للرجل عياء داء هو : أيجؤ

 .يخطُيء ولم فيها صأاب الشدائد في تقحم إذا الذي الجلد

 .أنجاس وأكثرهم أجناس : الناسالمجاز ومن

ترى : ل" وتقول نجس     المشركون     إنما " الذنوب ونّجسته
 .الفاجر من أنحس ول الكافر من أنجس
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تستام أن " وهو تناجشوا : " لوروي النجش عن نهي ش ج ن
النكاح في وكذلك فيها فيقع الخر ليراك ثمنها من بَّأزيد السلعة
 .وغايره

ّدى يشربَّها من بَّال : وترّخىالنابَّغة وقال ّنجش عند كرمها ويف ال
 .الصيد عليه يحوش الذي الحائش وهو ناجش الصائد ومع

 .للبَّل : حاّثنّجاش وسائق

انتجعوا وقد الكف طلب وهي والنجعة للنتجاع خرجوا ع ج ن
 .ونجعوا

 .منتجعون : قومونواجع ناجعة بَّنا ومّرتا

ًا سأصأير أنني : وأعلمقال أسير ل النواجع انتجع إذا رسم
ّنجوع : سقيتهالبعير ونجعت بَّالدقيق يضرب الخبط وهو المديد ال
 .والماء

ينجع وهو عليهما تعالى الله رضوان علّي على المقداد ودخل
 .له بَّكراتٍا

 .: نفعهالدواء فيه ونجع : هنأهطعامه فيه ونجع

 .: نميرنجوع وماء

 .الجوف دم وهو النجيع تمّج وطعنة

ّطُخبَّالدم وتنّجع  .بَّه : تل

لجبهته يكبو غاادرته كتيبة كبش : ولرّببَّاعصة بَّن أسد قال
ًا ًا أطحل صأريع ّق قد متنّجع العزاز على القناة صأدر حيزومه في د
ّدل ًا انتجعت :المجاز ومن مج  .معروفه : طلبتفلن

ً : أنعنه تعالى الله رضي معاوية وعن فتناول معه تغدى رجل
أجدب : " منفقال النجعة لبعيد : إنكله فقال شأيأ معاوية مّخة من

 ". انتجع جنابَُّه

796



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

ًا ينتجعون الناس : رأيتالرمة ذو قال انتجعي لصيدح فقلت غايث
ً َيالشاة وبَّلبن الشاة لبن الصبّي ونجع بَّلل  .وسقيه بَّه : غاذ

الذي بَّالسويق عليك بَّالماء : عليكفقال النبيذ عن أبَّّي وسئل
 .الغصر في بَّه غاذيت أي بَّه نجعت

 .القول فيه ينجع ل وفلن

 .الجوف موّسع جوانبه في : محفورمنجوف قبر ف ج ن

 .ينجفه نجفه وقد منجوف فهو كذلك كان إناء أو حفرة وكّل

ّفقه الذي إبَّطُه وهو الكثيب نجفة تحت وقعد  .فتنجفه الرياح تص

ل كالجدار مستطُيل مكان وهي ونجف نجفة الوادي بَّطُن وفي
 .الماء يعلوه

ًا بَّني ما وهو نجاف بَّابَّه وعلى ًا الباب فوق ناتئ عليه مشرف
 .عليه تشرف ناتئة صأخرة وهو الغار كنجاف

ً الشيء نجلت ل ج ن  .بَّه : رميتنجل

العود بَّه يقضب : المنجلومنه بَّمناسمها الحصى تنجل والناقة
 .بَّه ويرمى الشجرة من

 .نجل وعيون نجلء وعين

 .أنجل والسد

 .بَّه ونجل كريم أب : نجلهالمجاز ومن

 .: منجبناجل وفحل

 .فلن نجل وهو

ّبح  .ناجليه تعالى الله وق
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 .نجلء وطعنة

 .والنجوم والنجم النجم طلع م ج ن

ّيا أي النجم وكبد  .الثر

 .: طلعتالكواكب ونجمت

ًا فلن ونجم  .النجوم في : قضىتنجيم

ًا  .نجمه طلوع : انتظرناوالسماك السد نوء ونجم

إلى قضين فلذي لمأسل الربَّيع أنواء : نّجمنالدمينة ابَّن قال
والنجم " والقرن والناب النباتا : نجمالمجاز ومن الساحل جنوب

 ". يسجدان     والشجر

ّلقب النجمة يحّب والحمار  .النجمة بَّذي وي

ّبعوتنّجم  .عنها واحتفر النجمة : تت

 .فارس أو شأاعر فيهم ونجم ناجم فلن بَّني في ونجم

المرمّي من والسنان النصل نفذ إذا والرمح السهم ونجم
 .وحده والمطُعون

مستكّن من القنا صأدور سراتهم في رأوا حتى هزموا : وماقال
ّكر إذا النجوم في ينظر وفلن وناجم  .يصنع كيف تف

 .أنجمت ثم السماء وأثجمت

 .الشتاء وأنجم

 .المر عن وأنجم

 .هلك حتى عنه أنجم فما وضربَّه

 .الحرب وأنجمت
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أنجما الروع إذا عواليها وتعلوا زجاجها علتها ماء وردتا : إذاقال
فعلتها ركزتا الروع انكشف وإذا للطُعن تمال لنها زجاجها تعلوها

 .العوالي

ًا القرآن وأنزل  .نجوم

ًا عليه : جعلهالدين عليه ونّجم  .نجوم

ّداهاالدية ونّجم ًا : أ  .نجوم

ملء بَّينهم يهريقوا ولم غارامة لقوم قوم : ينّجمهازهير قال
 .نجوى وهم ونجوى تناج وبَّينهم وانتجوا وتناجوا ناجيته و ج ن محجم

ًا     خلصوا " و  .": متناجين نجي

الصدور بَّه تضيق أمر أصأّجهم النجّي إذا النجي : يعلواجرير قال
كالرشأيه أعناقهم واضطُربَّت أنجية كانوا القوم ما إذا إني جليل

: مناجيهفلن نجّي وهو أنجيه فوجدتهم أندية منهم : شأهدتاوتقول
 .أصأحابَّه دون

ًا وانتجيت ّيي وجعلته بَّمناجاتي : اختصصتهفلن  .نج

ًة منه ونجوتا  .وأنجاني تعالى الله ونّجاني نجا

 .السيل من بَّمنجاة وهو

أني المنجاة إلى تأوي : فهلالباهلي بَّثينة لبَّي عمرو أبَّو أنشد
الذراعين نوء من : بَّأسحمالراعي وقال السيول معتلج عليك أخاف
 .النجوة وراء ونزلوا المناجيا يلغن حتى مسايله أتأقت

 .نواٍج ونوق ناجية وناقة

 .النجاك والنجاك نجاء : أسرعينجو ونجا

ًا كان إذا بَّنجوة المر ذلك من : إنكوالكناية المجاز ومن بَّعيد
ًا منه ًا بَّريئ  .سالم
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 .يناجيه الهّم وبَّاتا وتتناجي صأدره في تنجي والهموم

ّي قال الهم نوجي ما وإذا شأاغالي أمسى هّمي ترى : إنالجعد
ًا له وبَّاتا شأغل  .نجي

ّدكبَّشر وقال ضجيع له أنت الليل تبيت هّم نجّي تزال ما : أج
 .الهم من يناجيه ما وهي أسهرته قد نجيٌة صأدره في وبَّاتت

تقرها لم إذا لها الهموم إن النفس : حديثالنجواء وأصأابَّته
يعك منه النجواء تأخذ : وهمآخر وقال شأعار كل تحت تدخل نجواء

إذا ينجو : نجاومنه بَّالنجوة التتار : أصألهواستنجى بَّالملل أو بَّصالٍب
ًا حاجته قضى  .نجو

: هووقيل انجاه فما الدواء وشأرب ليال منذ المريض نجا وما
 .قطُعته إذا واستنجيته الغص نجوتا من

 .: كشطُتهالجزور عن الجلد ونجوتا

 .نذر أي عليه نحب هو ب ح ن

فعل عليهم يرون للندى يرجون أبَّطُال : مساميححسان قال
ًا فلن نحب وقد نحباص آبَّائهم ًا ونّحب نحب نفسه على : أوجبتنحيب
ًا  .منّحب وهو أمر

النحب ثقل ليلقي سعى كما رضاك في لساع : وإنينصيب قال
ًا ينحب الباكي : نحبالمجاز ومن المنّحب عنه ًا وانتحب نحيب :انتحابَّ
ّد  .بَّكائه في ج

ّدواونّحبوا سيرهم في القوم ونحب وسير نحب على وساروا : ج
 .نحب

 .منّحٌب وقرٌب

 .منحباتٍا ليال ثلث مكة إلى : وسرناالرّمة ذو قال

 .عليها : أكّبينتقشها عليها فنّحب شأوكة وأصأابَّته
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 .: خاطرتهكذا على وناحبته

ّنك ومنه  .: لحاكمنكلناحب

 .عنقه في نذر الموتا كأن : ماتانحبه وقضى

 .العود نحاتة وهذه ومنحوتا نحيت عود تا ح ن

 .والمنحاتا المنحت يده وفي

 .الوقود يكفي ما الخشبة من وانتحت

 .الطُبيعة أي النحيتة كريم : هوالمجاز ومن

 .صأدق نحت من وهو

 .والمنحت المنابَّت كرام وهم

 .نحته من والكرم الكرم على ونحت

 .: حفرهالجبل ونحت النحت كريم النعت عجب : هووتقول

ِء عذب على : وهوالنجم أبَّو قال المرقال أبَّي دخل المنهل روا
انتحت : قدنحيت وجمل الول الزمان في عاد تحت من الدحل خير

 .البَّل السفر ونحت مناسمه

 .بَّراها

 .: لمهبَّلسانه ونحته

 .بَّها : ضربَّهبَّالعصا ونحته

 .لئام نحانحة : قوموتقول نحيح شأحيح هو

 .سئلوا إذا يتنحنحون الذين وهم
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نحانحه ول بَّأقزام ليسوا واضحة تراهم حين : سيماهمقال
 .نحانحه غاير وجحاجحه أقزام غاير أقوام من : هووتقول

 .ونحورهم نحره ضرب ر ح ن

ًا نحره في : طعنالبعير : نحرونه منحرة وإبَّل البَّل ونحر نحر
 .للجزر نّحارون وهم مناحرها وهذه البدن منحر وهذا

 .الحرب في وتناحروا

 .ونحيرته وناحرته الشهر ونحر النهار نحر في : جاءالمجاز ومن

 .ونواحرها ونحائرها الشهور نحور في إل أراه وما

ّلة من - تا بَّللمتألقا : والغيثالكميت قال إذا النواحر في اله
ّول في الغيث وقع ًا كان الشهر أ  .غازير

ًا ونحرته : قابَّلهفلن نحر في فلن وجلس  .: قابَّلتهنحر

 .: تقابَّلهالطُريق تنحر وديارهم وتتناوح تتناحر القوم ومنازل

المتناحر البَّطُح أهل وسيد مجالد عم أنت ها حكم : أبَّاقال
ًا المور ونحر  .علم

 .النحارير من نحرير : هوومنه

ً نحر : ماكثوة بَّن زيد وعن العيس وصأدور وردته إل شأماٌل هلل
ّي بَّالكوكب والصبح مسنفٌة شأعراء عن جرير وسئل منحور الدر
:فقال لنفسك تركت ما له فقيل للفرزدق الشعر : نبعةفقال السلم

ًا الشعر نحرتا أنا  .نحر

 .وحرصأوا : تشاّحواعليه وتناحروا المر على وانتحروا

 ". فانتحر السارق " سرق مثل وفي

ّين : واسعمنتحر وطريق  .بَّ
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سواد في موعس له وراح قراديدا بَّهّن : يعلووجزة أبَّو قال
 .وطئه إذا يعسه المكان وعس من موطأ منتحر الليل

 .بَّالمطُر : انبعقالسحاب وانتحر

انتحارا وانتحر الثقال بَّها فألقى منازلها على : فمّرالراعي قال
السحاب غاّر بَّأوطانها وجادها الخزامى نبت لها : أطاعميادة ابَّن وقال

 .عليه : تتابَّعواوغايره الطُريق على وتناحروا المنّحر

يقتل مجمران مثلي وما علّي وتناحروا عامر ظلمتني : لقدقال
 .عنه : عدلواالطُريق عن وتناحروا

ًا واسج أو عاسج من والعيس وهي جانبيها في ينحزن خبيب
 .تحيزة الواحدة : أنساعهانحائزها وقلقت تنسلب

 .النحيزة كريم وهو

 .منحوز وهو : سعالنحاٌز وبَّه

ومنحوس مسعود فهو ونحس قومه على فلن سعد س ح ن
 .ومناحس ونحوس نحٍس يوم وهو

ّده وانتحس وانتكس فلن وانتحس  .ج

 .الجلس طيب النّحاس كريم : هوويقال

مقياسي عن مقياسك قّصر نحاسي عن السائل أيها : ياوقال
 .والطُبع الصأل وهو

سمح من القوم نحاس أبَّدى المحل ما إذا فينا : وكملبيد وقال
المكتنز اللحم وهو المحض وسقاهم النحض أطعمهم ض ح ن هضوم
ّنحضة هذه لنا واشأو  .منه القطُعة وهي ال

أي نحضت كأنما : مهزولةومنحوضة : لحيمةنحيضة وامرأة
 .عرقت
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ّققه إذا نحضه وقد منحوض بَّمعنى نحيض : سنانالمجاز ومن  .ر

ّد الرمح شأباة : يبارىالقيس امرؤ قال ّلق خ السنان كحد مذ
ّلي  .ينحط نحط وقد : زفيرنحيط له ط ح ن النحيض الّص

 .المرض وأنحفه نحافة نحف وقد نحيف رجل ف ح ن

ّدين نحيف : فلنالمجاز ومن  .المانة ونحيف ال

ًا كان : منوتقول ًا يكن لم حنيف  .نحيف

ً جسمه نحل ل ح ن نحل ونحل ونحيل ناحل وجسم نحول
 .ونّحله المرض وأنحله

ً ولده ونحل  .مال

 .المهر زوجها المرأة ونحلت

 .عوض بَّغير العطُاء وهو ونحلة ونحلن ونحل مني نحل هذا

ًا وقال  .وتنّحله غايره شأعر وانتحل غايره فنحله شأعر

ًا قافية قلت ما : إذاجرير قال العجان حمراء ابَّن تنّحلها شأرود
 .الظبي : رقاقنواحل : سيوفالمجاز ومن

ّلة ونحيل ناحل وهلل  .نحٌل وأه

نحم النحل كأنها الركاب أدم بَّه تركت معتسف : ومجازقال
ًا الفهد ّوتانحيم  .: صأ

 .الدلو نازع وكذلك حمله على بَّنحيمه ويستعين ينحم والحّمال

ورجل راحه للسقاة النحيم إن رواحه يا تنحم ل : مالكقال
 .نحم سئل إذا بَّخيل :نّحاٌم

ّتى أنحاء على هو و ح ن ٍو على يثبت : لشأ  .واحد نح
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 .نحوه ونحوتا

ٌو وعنده  .رجل مائة من نح

ّو في لتنظرون وإنكم ّي : وفلنكثيرة نح  .النحاة من نحو

 .: قصدهوانتحاه

 .له : عرضلقرنه وانتحى

ّقه على وانتحى  .عليه : اعتمداليسر شأ

 .سيفه على وانتحى

ّونمتمم قال حتى السيف على أنتحي كدتا ما بَّعد وجدي : وه
 .عني وتنّح عنه فتنّحى تنحيًة مكانه عن ونّحاه والحشا الجوف يخرج

ّدك عن الدمع ونّح  .خ

 .نحوي وصأار نحوه : صأرتامناحاة وناحيته

 .والسيف بَّالسوط عليه وأنحى

ّية : هوالمجاز ومن نحايا ونحن الشدائد تنحيه أي القوارع نح
 .الحزان

ّيةالبعيث قال ما مثل دمع نفاضة جفونه من جرتا أحزان : نح
 .عليه أقبل إذا بَّاللوائم عليه وأنحى الوشأل دمع

 .فلن ناحية في وأنا

 .سوطه بَّناحية وضربَّه

 .له فؤاد : لونخب ونخيب لمنخوب إنه ب خ ن ناحية من وأتاه
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الشيء : نخبتقولهم من نزع كأنما ونخب قلبه نخب وقد
بَّين من تنتزعه كأنك : الختيار: النتخابومنه نزعته إذا وانتخبته
 .الخاء بَّفتح : هووقيل : لخيارهمقومهم نخبة وهؤلء الشأياء

وقيل والنخرتان : المنخرانومنه نخر وقد نخيٌر للحمار ر خ ن
 .: النفالنخرة

: العظمومنه عصفتها وهي شأديدة نخرة : للريحالمجاز ومن
ٌدناخر بَّالدار وما فيه الريح لنخير الناخر والعود  .: أح

 .: الخاسومنه الدابَّة نخس س خ ن

 .وطردوه دابَّته : نخسوابَّفلن ونخسوا

في عثمان على والمقحمين خشٍب بَّذي بَّمروان : الناخسينقال
ّيروه حتى خلفه من بَّه نخسوا أي الدار  .البلد في س

ًا لها : جعلالبكرة ونخس  .اتسع إذا ثقبها يلقمه ما وهو نخاس

 .نخيس وبَّكرة

ًا : رأيتالمجاز ومن  .تناطح : المواجكقولهم تناخس غادر

 .زنية ابَّن أي نخسة ابَّن وهو

غاير لدعّي بَّنخسة أبَّي وليس شأماخ الجحاشأّي : أناالشماخ قال
ً     ووجدك " معلوم غاير موجود  .أبَّعده أي بَّه " وانخس ضال

ّلم  .بَّه فنّخسوا وتك

 .ذنبه ينخسان لنهما القرنين : طويلناخس ووعٌل

من الناخساتا قرون عليه اشأتبكت فقاره : كأنهرمة ابَّن قال
 .وتنّخع تنخم ع خ ن الوعول

 .والنخاعة بَّالنخامة ورمى
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 .النخاع إلى بَّالذبَّح : جازالذبَّيحة ونخع

 .والرأس العنق بَّين الفهقة مفصل وهو المنخع وأصأاب

ّدي طاعتي : نخعتهالمجاز ومن  .فيها له بَّالغت إذا ونصيحتي وو

ًا المر ونخع  .ناخع وفلن علم

ّبَّضتما الذي : إنقال ًا أمره ر ّين وقد سر يحسبها لكالتي للناخع بَّ
ًا عذراء أهلها السماء أنخع : " إنالحديث وفي التاسع في وهي بَّكر
ّعى أن الله عند ّدها " أي الملك ملك بَّاسم الرجل يتس ًا أشأ  .إهلك

 .المطُر من فيه ما : قاءالسحاب وتنخع

 .وبَّالمناخل بَّالمنخل الدقيق نخل ل خ ن

 .النصيحة له : نخلالمجاز ومن

 .قلبه نخيلة له وبَّذل

 ". القلوب نخائل إل الله يقبل : " لالحديث وفي

ّير سخطُي : تبّحثتمعمارة قال ًا كان نفس نخيلة بَّحثكم فغ نصح
 .ناخلة ونصيحة ضميرها

ونخيلة إخواني من نخيلتي وهو : اختارهوتنّخله الشيء وانتخل
 .خيرتي أي نفسي

 .الثلج السماء ونخلت

 .: مزهومنخو وهو فلن ونخي نخوة بَّه و خ ن

 .الدنايا من تنتخي والعرب منه : استنكفكذا من وانتخى

ٍة رميته قد نخوة ذي امريء : فرّبالرّمة ذو وقال توهي بَّقاصأم
 .وأنداب وندوب الجرح من ندب بَّه الحواجب عظام
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وضربَّه أنداب عّضها من بَّها فهي القتاب عّضها طليح : علىقال
ّثرفأندبَّه  .بَّجلده : أ

عظيم لمر مندوب وفلن له فانتدب كذا وإلى لكذا وندب
ّدب  .له ومن

ّكة وأهل ّدبَّةالخلفة دار إلى الرسل يسّمون م  .: المن

ّلم  .عارضه إذا فلن له فانتدب وتك

ّيت وندبَّت ّنادبَّة الم ّنوادب ال ّندبَّة وأطلن وال  .ال

ًا وأراك له خف لمر ندب إذا ندب ورجل  .الحوائج في ندبَّ

 .ندابَّة ندبَّت وقد

 .: ماضندب وفرس

ّنضال أهل ويقول  .للّرمي انتدابَّنا أي كذا يوم : ندبَّناال

: علىندب على فلن : أقامومنه ورهان : خطُرندب وبَّينهم
 .: أخطُرهانفسه وأندب خطُر

ًا ندٍب على أقم ولم وزيد معتم : أيهلكالورد بَّن عروة قال يوم
ًا فأندبَّته الحاجة بَّه : أضّرتاالمجاز ومن مخطُر نفس ولي ًا إندابَّ شأديد
 .لك النصح إل فعلت ما إلى ندبَّني : ومافيه أثرتا أي

ّتسعمنتدح الدار هذه في لك ح د ن  .: م

ّدحت ّدتامرابَّضها في الغنم وتن  .البطُنة من واتسعت : امت

ًا المكان وندحت  .: وّسعتهندح

 .لبيضها ووّسعتها أفحوصأة فحصت إذا أندوحة النعامة وندحت

 .وبَّد سعٌة أي ومنتدح مندوحة عنه : لكذلك ومن
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 .ونتأ خرج إذا الجبل من نادر ندر ر د ن

 .مكانه عن وزال : انفكالعظم وندر

 .: اندريلمرأة يقول من : وسمعت: خرجبَّيته من وندر

 .: أخرجتهوأندرته

 .: خرجأعراضه من الرطب فندر الحشيش المطُر وأصأاب

 .ونوادره نادره من البَّل وشأبعت

ّبعهالرطب يستندر والمال  .: يتت

 .: اقتفروهأثره : استندرواالمجاز ومن

ول النوادر وأسمعني المعتاد عن خارج : غاريبنادر كلم وهذا
ّ ذلك يقع  .والندرى الندرة وعلى الندرة في للقاه وإني الندرة في إل

 .علينا يتنادر وفلن

 .وألقاها : أسقطُهاالدية في البكارة وأندر

 .: أسنانهالمغلق نوادر وأصألح

 .فيه تصرفه عنه أزلت إذا مالي عن فلن يد وأندرتا

 .وأندرها عينه فندرتا رأسه على وضربَّه

 .نوادس ورماح : طعنهبَّالّرمح ندسه س د ن

بَّيبة جار من دم ومار بَّالقنا القين مندوسة أبَّا : ندسناجرير قال
ّنوادسا والرماح مّر بَّن تميم غاارة نجران آل صأبحنا ونحن ناقع وفلن ال

ّدس الخبار عن يتندس خفّي هو ما منها ليعلم عنها : يتبّحثعنها ويتح
 .غايره على

 .دنس غاافل وأخوه ندس عاقل : فلٌنتقول : فطُنندس ورجل
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ّدف ونديف مندوف قطُن ف د ن  .ومن

 .يديها رجع : تسرعسيرها في تندف : الدابَّةالمجاز ومن

 .ثلج أو بَّمطُر علينا السماء وندفت

ّواد وندف ّداف وفلن بَّمزهره الع ّوادن  .: ع

ّندامى حوله : جالسالعشى قال بَّمزهر يؤتى - فك ين فما ال
 .الكل : كثيرنداف ورجل مندوف

ًا الطُعام يندف ورأيته  .ندف

ًالبن من ندفة وسقاني  .منه : شأيئ

 .بَّسرعة : نقلهوغايره المال ندل ل د ن

ًسيبويه وأنشد : المنديلومنه الثعالب ندل المال زريق : فندل
ّدلت من والتمر السفرة من الخبز وندلت بَّه : تمّسحتبَّالمنديل وتن

ّلة ّدلو الج ًا المر على ندم م د ن من وال ّدمت وندامًة ندم ّدمني وتن ون
ّدم ناد وأنا كذا عليه  .ومتن

ًا منادمة الّشراب على ونادمه نديم وهو عليه وتنادموا وندام
 .ونداٌم وندماء ندامى وهم وندمان

 .المطُلق يقوله أزجره ": ل سربَّك أنده فل " ادهبي ه د ن

ّيهم قومه نادي في جلس ي د ن ولهم ومنتداهم وندوتهم وند
 .وأندياتا أندية

الراغابون يرجو بَّهاليل وبَّالضحى بَّالعشّي أندياتا : لهمكثير قال
 .: جالستهموناديتهم : تجالسواوتنادوا وانتدوا نهالها

ّدى المكان وندى ٍد ومكان وتن ّية وأرض ن ٌة ندوة وفيه ند ونداو
ّدى  .ون
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 .الندى ووقع

 .أناجيك ول أنادي وأنا

 .فأجب ابَّيداء سمعت " وإذا للصلة " ونودي و

ٌدند : رجلالمجاز ومن  .: جوا

 .نداك أعاشأني وكم يداك نعشتني : كموتقول

ّدى وهو بَّالمعروف لندية يده وإن عليه : يتسّخىأصأحابَّه على يتن
ًا منك أندى رأيت وما  .يد

ًا منه أصأبت : مامنه انتديت وما فلن من تنديت وما  .خير

 .صأفاته تندى ل وفلن

ّدى وما ّفي نديت وما : للبخيلالخرى يديه إحدى تن ول بَّشّر لك ك
 .تكرهه بَّشيء نديت

رفعت فل إذن تكرهه أنت بَّشيء نديت إن : ماالنابَّغبة قال
ّنها : بَّالمخزياتابَّالمندياتا وجاء يدي إلّي سوطي ندى ذكرتا إذا ل

 .حياء صأاحبها جبين

ّيالكميت قال ٍم : وعاد الوقار أهل أنسين - تا المندبَّا إذا حل
ّتى وشأرب الوقارا ّدى ح ّوى أي تن ّديت تر  .: سقيتهالفرس ون

ّديته  .عرق حتى : ركضتهون

ّدى بَّهمنا مسرح وهذا  .خيلنا ومن

ًا أندى وهو ّي وهو صأوته وندى منك صأوت  .الصوتا ند

 .وليده ينادى ل أمر في وهو

ّو القوم نذر ر ذ ن ّدوا فحذروه بَّه : علموابَّالعد له واستع
ّياه وأنذرتهم بَّه وأنذرتهم  .القوم نذر وهم ومنذرهم القوم نذير وهو إ
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ونذر عذابَّي كان " فكيف إنذاري " أي نذير     كيف     فستعلمون "
 .": وإنذاراتي

ّو ينذرهم الذي : لطُليعتهمالقوم نذيرة وهو  .العد

ًا بَّعضهم منه : خوفوتناذروه  .بَّعض

ً تنفك : وماالمنذر كتيبة صأفة في : وقالالنابَّغة قال محلول
 .المخوف المكان تنزل تزال ل طامي الكلء متناذر على عراها

في ما الموارد أهل تناذره قد ماء وّراد صأخر : ياالخنساء وقالت
نذور والقوم جرحه نذر الرجل : أعطُيتالمجاز ومن عار ورده

الّرجل يوجب كما أوجب أي الله رسول نذر مما لنها : أروشأهاجراحهم
 .الحجاز أهل كلم من وهو نفسه على

 .نذالة نذل وقد ونذيل نذل هو ل ذ ن

 .: تّمامنيرٍب ذو فلن ب ر ن

 .وبَّالنردشأير بَّالنرد لعب د ر ن

ّطُعام داس ّنيرج ال  .والنورج بَّال

ّنوروز يوم جاء ز ر ن ّنير ال  .روز وال

ّظبي نبيب للتيس ب ز ن  .السفاد عند صأوته وهو نزيب ولل

 .الماء : قليلةونزح نزوح وبَّئر البئر نزحت ح ز ن

ًا نزح وقد نازح وبَّلد ًا وانتزح نزوح  .: بَّعدانتزاح

 .بَّعيدة بَّلد : منمنازيح وإبَّل

يدافعها جرب كأنهم غالب عن الموتا : وصأّرحذؤيب أبَّو قال
ّذم من : أنتالمجاز ومن منازيح الساقي  .بَّمنتزح ال
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بَّمنتزاح الرجال ذم ومن ترمى حين الغوائل من : وأنتقال
 .قليل نزح وخيرك لسرح شأّرك : إنويقال

 .: قليلنزر مال

 .نزارة نزل وقد

ّلل الشيء من وتنّزر  .: نزرمنزور وعطُاء منه تق

 .الرجل ونزرتا

 .منزور فهو والعطُاء العلم مسألة في عليه ألححت

 .يهزر حتى يطُيع ول ينزر حتى يعطُى ل وفلن

ّد بَّلغوه فعند تنزرنه ل آتاك من عفو : فخذقال رنق الك
 .نزار إلى : انتمىفلن وتنّزر المشارب

 .ونزوز نز أرضه في ز ز ن

 .وأنّزتا أرضهم نّزتا وقد

 .مكان في يقّر : لنّز ورجل

ًا نّز وقد نزوان : ذونز وظبي وظليم  .نزيز

القوس خطُام نزيز حجراتها في الرئم ينّز : فلةالرمة ذو قال
 .المهد : فيالمنز في والصبّي النبل بَّه يحدى

 .: ترقصهصأبيها تنزنز والم

 .وانتزعه : جذبَّهيده من الشيء نزع ع ز ن

 .النزع : شأديدمنزع ورجل

 .البئر من الدلو ونزع
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 .نزعه مكان : علىمنزعته على وقام

المكان وهو المنزع بَّعيد وماء نزل حيث رجله يدّل : ولمقال
 .منه ينزع الذي

 .مائها لقرب بَّاليد منها : ينزعنزوع وبَّئر

 .معه : نزعتالبئر على ونازعته

 .منّزع وثمام

 .بَّأيدينا العشب لها ونّزعنا

 .: جاذبَّهالثوب ونازعه

 .الكنانة من السهم وانتزع

 .قوسه في ونزع له فانتزع الصيد ورأى

ٍد  .نوازع وأي

 .القسّي في ينزعون وهم

ًا القسي فّي فلينزعوا ومرهم ًا الخيل على ولينزوا نزع  .نزو

ّنت  .نازع قوس كأنها وح

ّنتها في تنزع والخيل  .أع

ًا تنزع : والخيلالنابَّغة قال ّنتها في غاربَّ من تنجو كالطُير أع
ًا المر عن ونزع البرد ذي الشؤبَّوب  .عنه : كّفنزوع

ًا ورأيته ّب  .عنه ينزع أن : سألتهفاستنزعته الشر على مك

 .المرمى البعيد السهم وهو بَّالمنزع ورماه
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ًا يصف قال - حط الشو من المريش كالمنزع : فهويعدو حمار
ّنزعتين : بَّّراقأنزع ورجل المغالي يمين بَّه مالت ًا نزع وقد ال  .نزع

 .: عزلهعمله من العامل المير : نزعالمجاز ومن

ّنزع في وهو المحتصر ونزع  .ال

ًا الشيء إلى نفسه ونزعت ًا نزاع  .إليه ونازعت ونزوع

 .أوطانه إلى : ينزعونزوع نازع وبَّعير

 .آخرين قوم عن نزعن : غارائبنزائع وخيل

ّوجننزائع ونساء  .غاشائرهن غاير في : تز

ّطُت ونجيبة : نجيبونزيعة نزيع وعنده تنوفة كّل هول إليها تم
أو أخواله أشأبه إذا للمرء ويقال والنزائع عرضها في الّصبا تكّل

 .الخال عرق ونزعه إليهم ونزع ونزعوه : نزعهمأعمامه

اللئيمة والّم نزعتك فإنها جرير يا أّمك : أشأبهتالفرزدق قال
 .وانتزعت القرآن من آية له ونزعت تنزع

ًا أّمة كّل من " ونزعنا بَّها : يحضربَّحّجته ينزع وفلن " شأهيد
 .الطُاعة من يده ونزع

ًا فلن وخرج ٍد نازع عاصأي  .ي

ًا : فأصأبحتمقبل ابَّن قال ًا ل شأيخ ًا ول صأبابَّتي جميع من نازع
منازعة : خاصأمتهكذا في ونازعته الكلم ونازعه يدا رابَّني ما كل

ًا  .وتنازعوا ونزاع

 .العنان فارسه ينازع والفرس

 .: صأافحنيبَّنانه ونازعني
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ّداب ينازعنا كأنما البنان رخص : ينازعناالراعي قال ريط ه
 .الكرى كأس ونازعته : تعاطوهاالكأس وتنازعوا معضد

ًا : وراحتالشّماخ وقال ًا زبَّالة فنازعت زرود من رواح من جلبابَّ
 .الهّمة بَّعيد يكن لم إذا المنزعة قريب وهو أخضرا الليل

ّنزعة إلى المر " وعاد " :كقولهم أهله إلى الحق رجع " إذا ال
 ". بَّاريها القوس أعط

 .المقطُع أي المنزعة طيب وشأراب

 .: بَّعيدةنزوع وفلة

أمق خرق بَّالضحى بَّها وارتمى الشأاهب دون أعرضت وقد قال
 .ونخسه طعنه إذا نسغه مثل نزغاه غ ز ن نزوع

المعاصأي على ليحثه ينخسه : كأنهالشيطُان : نزغاهالمجاز ومن
 .الشّر على بَّالحّث بَّينهم : أفسدالناس بَّين ونزغ

 .ونزق طيش وفيه نزق وفرس رجل ق ز ن

 .لينزو : ضربَّهفرسه ونزق

ّفةنزق كلمه : فيالمجاز ومن  .وسرعة : خ

 .النعيم ونزقه

 .بَّالضم ينزكه بَّالنيزك : طعنهنزكه ك ز ن

" بَّالنيزك الدجال يقتل السلم عليه عيسى : " إنالحديث وفي
 .النيازك أيديهم في ورأيت

ّكته الوجد من كأنه يزال ل لقلب من : ياالرّمة ذو قال صأدور شأ
 .نزكان وللضّب النيازك

 .منه رأى ما بَّغير : عابَّه: نزكهالمجاز : ومنقال
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 .نزكوه قد وشأهٌر

ّيابنّزاك ورجل : معيبةنزيكة وفلنة  .: ع

 .متماوتين ول معجبين ول بَّنّزاكين : ليسواالبَّدال ذكر وفي

ًة نزلًة المكان في ونزل بَّالمكان نزل ل ز ن ٍو من ونزل واحد عل
القوم منزل وهذا الدابَّة عن ونزل البئر في ونزل سفٍل إلى

ونّزله الكتاب وأنزل الغيث الله وأنزل صأياصأيهم من واستنزلوهم
جو من : تنّزل" وقال ربَّك     بَّأمر     إل     نتنّزل     وما " الملئكة وتنّزلت
 .نزال ودعيت نزال وتداعوا وتنازلوا الحرب في ونازله يصوب السماء

 .ضيفه أي نزلؤه وهم نزيله وهو عليه ونزل ضيف بَّه ونزل

ًا أعظمهم القوم : نزيلقال ّق حقوق ّق في الله وح وكنا النزيل ح
ّد والنزالة النزل حسن وهو ضيافته : فيفلن نزالة في لضيفه وأع

ّنزل  .ريعه وهو ونزل نزٍل ذو وطعام ال

 .الدهر نوازل من نازلة وأصأابَّته مكروه بَّه : نزلالمجاز ومن

 .كريم على حاجتي وأنزلت

 .امرأته عن ل ونزل

 .اعلبَّياتا هذه عن لي وانزل

 .وتتنّزل السماء من تنزل والبركة

 .رأيه عن واستنزله

 .المجامع وأنزل

 .الب لئيم كان إذا سوء نزالة من وفلن

َنى : أتواالحاج ونزل  .حّج إذا : وافىيقال كما ِم
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يجمع مما المنازل إن نزلت أنها أتاني لما : وافيتأحمر ابَّن قال
 .بَّمعزل اللؤم ومن بَّمنزل الكرم من : هووتقول العجبا

 .المنازل رفيع وهو المير عند منزلة وله

 .منازله في يسبح والقمر

 .المطُر : كثيرنزل وذو نزل وسحاب

ّلها ثراها يجّف : إذاالنمر قال سّجام بَّالماء نزل واكف من ديٌم بَّ
في الكواكب أنواء تخالف نجومها نوء أن إل : وكالغيثالكميت وقال
ّنزل  .فضل : ذونزٍل ذو ورجل ال

 .كثير شأيء يسير قرطاس في وقع إذا نزٌل وخّط

 .: بَّاعدتهاالماء عن نّزهتها ثم إبَّلي سقيت ه ز ن

 .: أبَّعدوهاالقوم عن بَّحرمكم : تنّزهواويقال

 .نزاهة نزه وقد ونحوه الغمق من : بَّعيدونزيه نزه ومكان

" نزهة أرض الجابَّية وإن غامقة أرض الردّن : " إنالحديث وفي
ٍة ذاتا وأرض  .نزه

ٍه نزهة في وهم النزهة الماكن : يطُلبونيتنّزهون وخرجوا  .ونز

ٌه : رجلالمجاز ومن  .الريب عن ونزيه نز

ًا الله ونّزه  .تنزيه

 .المطُامع عن يتنزه وهو

 .طروقته على ونزا نزاء وفيه نّزاء فحل و ز ن

 .فرسه على الفارس ونزا

 .إليه : ينازعكذا إلى ينزو : قلبهالمجاز ومن
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 .إليه : يتسّرعالشّر إلى يتنّزى وهو

 .: غالالطُعام ونزا

في البّر نزا : قدبَّلعدوية من رجل طيبة أبَّو قال النضر وعن
 .فيه جرى إذا الحّب وعاء وهو القنبع

ّنها حولها عما : مرتفعةنازية وأكمة  .الرض وجه عن نزتا كأ

 .القعر : قريبةنازية وقصعة

 .تأّخر أي فانتسأ ونّسأته أخره المر نسأ أ س ن

 .: أبَّعدهاالحوض عن البَّل ونسأ

 .: ضربَّتهابَّالمنسأة ناقتي ونسأتا

 .وأّخرته فيه : زدتهاظمئها في إبَّلي ونسأتا

 .أجلك الله وأنسأ أجلك في الله ونسأ

ّدين وأنسأته عن ثمنه أّخرتا البيع وأنسأته : أّخرتهالدين وفي ال
 .فأنسأني واستنسأته يعقوب

 .فأنسأني غاريمي واستنسأتا

 .فأنسأني غاريمي واستنسأتا

أبَّو فقال فاستمهلوا فرسي في : قولواللشعراء هشام وقال
ّنجم  .استنسأوك إذا ينقدك فيمن لك هل :ال

ّنسيئة وبَّعته ّنساء بَّال  .وال

ّنساء أراد " ومن  ". نساء ول ال

وفلن بَّالنساب وتفاخروا فلن بَّني في نسب له ب س ن
 .ونسب حسب : ذونسيب حسيب
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 .ناسبوني وقد أنسبائي وهم نسيبي وهو

يعيروك حتى معهم وكن ناسبهم بَّجلة : فالحقالشماخ قال
ًا  .سليم بَّني : منبَّجلة موطود غاير مجد

ًا الكواهل : شأمالراعي وقال ّنح ًا أعضادها ج ًا تناسب صأهب شأدقم
ً  .وينتسب إليهم ينسب وهو والمناسب المناصأب كرام وقوم وجديل

 .بَّالنساب : علّمةنّسابَّة ورجل

ّدعىإلّي وتنّسب  .نسيبي أنه : ا

تنّسبا من ل الخير أبَّيك لعمر نفسه تقّرب من القريب : وإنقال
ًا بَّها ينسب بَّالمرأة ونسب  .نسيب

 .وتناسب مناسبة الشيئين : بَّينالمجاز ومن

 .بَّينهما نسبة ول

 .قريبة نسبة وبَّينهما

 .له فانتسبت فنسبني إليه وجلست

ًا ينسبن زلن : ماوجزة أبَّو وقال ثوب ج س ن صأادقة كّل وهن
ّذهب منسوج  .بَّال

 .المعرفة منتهى وهو الفرس منسج على رمحه ووضع

إذا والماء والرمل والتراب الدار رسم تنسج : الريحالمجاز ومن
 .كالحبك طرائق له فانتسجت ضربَّته

 .الرسم تنتسجان والّريحان

ّفا اختلفت كما تنتسجانه ريحان : تعاورهالطُرماح قال مفيٍض ك
 .نسجها العنكبوتا وانتسجت بَّأقدح
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ٍة صأناٍع من بَّنسٍج : وجاءتاالرمة ذو قال كأخلق تنوس ضعيف
بَّين نسجه على تعاونت أو وحدها انتسجته هي ذعالبه الشفوف

 .: يحوكهالشعر ينسج والّشاعر عناكبه المثاب

ّذاب  .الزور ينسج والك

نقل أسرعت إذا سيرها في تنسج وهي نسوج وسوٌج وناقة
 .قوائمها

 .وحده نسيج وهو

بَّمعنى واستنسخته وانتسخته فلن كتاب من كتابَّي نسخت
ّنا " الستكتاب بَّمعنى الستنساخ ويكون ّنا     إ نسخة " وهذه نستنسخ     ك
ٌق ونسخ عتيقة  .عت

 .مسخه وإنما نسخه : ماوتقول

 .بَّالخرى الية ونسخت

ّظّل الّشمس : نسختالمجاز ومن  .الّشباب والّشيب ال

 .الملوين تناسخ وأبَّله

ّية مذهب وهذا القرون وتناسخت ّتناسخ  .ال

 .الورثة وتناسخت

نتف إذا بَّمنسره البازي " ونسره البغاث " استنسر ر س ن
 .بَّمنقاره لحمه

ٍر مقنب في وخرج  .ومناسر مقانب وفي ومنس

ّنوى أشأباه وهي النسور صألب وحافر  .الحافر أقتمها قد ال

 .: كوكبانالنسران وطلع
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ًا ينقر زال : ماالمجاز ومن أي ينصره ول ويخذله وينسره فلن
 .فيه ويقع يعيبه

ّنور في الخبز نّس س س ن ّت  .ينّس ال

ٍة بَّخبزة وجاء  .ناّس

 .وبَّالمه طعمه ذهب إذا نّس حتى اللحم ونضج

ّ بَّقي وما  .روحه بَّقية وهو نسيسه وبَّلغ نسيسه إل

 .: شأعثتالجّمة : نستالمجاز ومن

ّبَّتك ونّست  .العطُش من : يبستدا

ّكة وقيل ّناّسةلم  .ويبسها : لجدبَّهاوالنّساسة : ال

 .ضمرتا إذا ونسوعها أنساعها قلقت ع س ن

 .النسع من : قطُعةنسعة وبَّيده

ّبتالمجاز ومن  .الشمال وهي نسع : ه

ّية نسع تأوبَّها إما لقحًة : ويلّمهاالهذلّي خويلد بَّن قيس قال شأآم
 .: نخسهونسغه نزغاه غ س ن العاصأير فيها

ًة تضير الواشأمة والجارية ٍر من إضبار تشم حيث بَّها تنسغ ثم إبَّ
 .المنسغة وهي

ّباز .ريش من إضبارة وهي بَّالمنسغة القرص ينسغ والخ

 2النون كتاب

عند الكبير الغربَّال وهو بَّالمنسف الحّب نسف ف س ن
ّيين  .الفام

 .التراب الريح : نسفتالمجاز ومن
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ًا معارفها : نسفتحجر بَّن عقبة قال ّنانة صأب ّوبَّها ل أن ح بَّريٍح تأ
 .الجبال ينسف والله تبكر

 .: تقلعهأفواهها بَّمقاديم الكل تنسف والبَّل

 .أصأله من : قلعوهالبناء ونسفوا

 .صأاحبها تنسف : بَّعيدةنسوف عقبة وبَّينه وبَّيني

ّيرلونه وانتسف  .وبَّالّشين : تغ

ٌق ومنّسق منسوق ودّر ونّسقه وغايره الدّر نسق ق س ن ونس
 .وتناسقت الشأياء هذه وتنّسقت

نسٍق على وجاء كلمه تناسق وقد متناسق : كلمالمجاز ومن
ٍم  .ونظا

ٌق وثغر  .نس

ًا القوم وقام  .نسق

ّنسقالجوزاء لكواكب ويقال : زارتامعقل بَّن ريحان قال : ال
ٍة خزامى بَّريح ّل ّدلو بَّها جاءتا أنٍف ط ّنسق فالشأراط ال ك س ن فال
ًا لوجهه ذبَّح ينسك لله نسك ًا نسك  .ومنسك

 .نسٌك فعليه كذا صأنع ومن

 .ونسائكه : لذبَّيحتهفلن نسيكة وهذه

َنى  .الحاج منسك وِم

ّنّساك من وهو : عابَّدنسٍك وذو ناسك : رجلالمجاز ومن :ال
ّباد  .الع

 .: عباداتهالحّج مناسك وقضى

ّيبتالرض ونسكت  .وبَّغرتا : ط
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ّتة بَّالماء نسكت ولو عراعر سباخ المرعى تنبت : ولقال س
 .: مسّمدةمنسوكة وأرض أشأهر

 .المطُر حديثة : خضراءناسكة وأرض

 .الخضرة : شأديدناسك وعشب

ً : سقطوالّشعر الّريش نسل ل س ن الطُائر وأنسله نسول
ّبَّة  .والدا

 .ونسالتها الدابَّة ونسيل الطُائر نسال وهذا

ّي نسيله : أطارالراعي قال ّتبعه عنه الّشتو والقرارا المذانب ت
إلى أمه بَّطُن من يسقط لنه ولد إذا ينسل الولد : نسلالمجاز ومن

 .الرض

 .كثير بَّولد الناقة ونسلت

ً الرجل وأنسل ًا نسل  .كثير

 .وتناسلوا وتوالدوا

 .خبيث ونسل طيب نسل من وهو

 .نسولة لفلن وما

 .والغنم البَّل من للنسل يتخذ ما وهي وركوبَّة : حلوبَّةكقولك

وهو عدوه في : انسّليقال كما بَّإعناق أسرع إذا الذئب ونسل
 .الريش كنسول بَّسرعة الخروج

 .الرجل : نسلالمجاز مجاز ومن

 .نّسال عّسال وهو

الوسيقة - تاق مع الوديقة نّسال الحقيقة : حامىالخنساء قالت
ٌد ّبَّهم     إلى " ثنيان غاير جل  ". ينسلون     ر
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ًا نسمت وقد : نفسهاالريح نسيم وجدتا ًا نسيم  .ونسمان

ّتبعتوتنّسمتها  .نسيمها : ت

ّكبوا ّنسمة تكون منه فإّن الغبار " تن ّنفس " أي ال  .الّربَّو وهو ال

 .مباركة نسمٌة وهذه

 .نسمًة وأعتق

ّنسم بَّاريء والله  .ال

.نسمًة وصأار وتّم تجّسد أي تنّسم أن قبل ولدها الناقة وأملصت

 .البعير : منسموأصأله : وجهكمنسمك أين : منالمجاز ومن

ًا " ووجدتا المنسم استقام : " قدالحديث وفي :المر من منسم
ًا علمًة  .وأثر

ًا أظلمت : وإنالحوص قال يا بَّكم أضاء طخية الناس من يوم
": في الساعة نسيم في : " بَّعثتالحديث وفي منسم مروان آل

ّولها نفسها  .وأ

ّترب دهناوية : بَّجرعاءالرمة ذو قال ّيب ال من الرواح نسم بَّها ط
 .الخبر وتنّسمت منسم كل

 .استبنته حتى فلن أثر وتنسمت

ًا منه وتنّسمت  .: أخذتهعلم

ّبكوقال ًء العود حّب : أح سمت الليل تحت تنّسم بَّقفرة ما
ّينوأثر خبر لي ونسم الموارد  .: تب

 .وناسمته

ّيب وهو  .والمنامسة المناسمة ط
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ًاقال ًا لي كان لو نسامها وحبذا لها : سقي ًا وإن كلمها ميّسر فلن
ّوة بَّاقي كان إذا النسيم لباقي  .والصلبَّة الق

ّيجهاقال ّيًة رأيت ي س ن نسيم ذو أروع : ه ّياتٍا نس ونسيته ونس
 .ونّسانيه الشيطُان وأنسانيه وتناسيته

 .العداوة وناساه

ًا وتركته منسّي وشأيء  .النساء من نسي

ّبعوا  .أنساءكم وتت

 .نسّي وامرأة نّساء ورجل

نساه : أصأبتفنسيته وضربَّته نسّي وهي وصأاته : ونسيتقال
 .منسّي وهو

" فنسيهم     الله     نسوا " : تركتهالشيء : نسيتالمجاز ومن
 .البرامكة كرم ينّسى وكرمك

ّنشأة " وننشئهم فنشأوا الخلق تعالى الله أنشأ أ ش ن ال
ًا وأنشأ " الخرى ًا حديث  .وعمارة وشأعر

 .لي فأنشأها الزهد في قصيدة واستنشأته

 .كذا يفعل وأنشأ

 .نهضت أي وأنشأتا نشأتا أين ومن

ًأ ورأيت الله وأنشأها السحابَّة ونشأتا ّول وهو السحاب من نش أ
 .يبدو ما

 .: رفعهواستنشأ والّشراع المفازة في العلم وأنشأ

 ". المنشآتا     الجوار     وله "
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مشدود هوادج كأنها المستنشآتا الدجى : عليهاالشّماخ وقال
 .: القترةالدجية الجزائر عليها

 .صأوٍف من : خصلةوالجزيزة

 .لها يعرض أي : ليعينهافلن لبَّل لينشأ وإنه

 .فيهم ومنشيء ومولدي فلن بَّني في ونشأتا

 .ونشاءة حسنة نشأة فلن ونشأ

 ". الحلية     في     ينشأ     من     أو " ونّشيء النعيم في وأنشىء

ٍر من ناشأيء وجارية وغالم  .نواشأيء جوا

ناشأيء من يحّرج لم المجلس أجلس : قدالطُائي قدامة أبَّو قال
ًوى ذاتا بَّني من الخزامّي أسامة بَّن الواسع عبد وقال خدلج شأ

يصيدها ل من تصطُاد مؤّزرة ناشأيء هي إذ عوجاء من : منازلخزامة
 .سوء نشء ومن سوء نشء وهو

ّعمٌة بَّه فعلت الذي تخش ولم : سبتهحازم أبَّي ابَّن بَّشر قال من
لفلت نصيب صأبا يقال أن : ولولنصيب وقال معصر أسلم نشء من

ّنشأ بَّنفسي في والصيد الحلق في العظم نشب ب ش ن الصغار ال
 .وتنّشب الخيذة في الجارح ومخالب الحبالة

 .مخالبه فيه وأنشب

ّنّشاب وتراموا بَّنّشابَّة ورماه  .والنشاشأيب بَّال

 .بَّالنّشاب : رماةناشأبة ومعهم

ًا لبست قد حال لكّل وبَّرد وقال المنّشبا واليمنة رياطه أثوبَّ
ّية المطُا رود الحشا هضيم :كثير المنّشب التحمّي عليها جميل بَّختر
 .أصأيل : مالنشٌب وله

 .خشب إل أنتم ما نشب لكم وما نسب : لكموتقول
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ًا بَّينهم والحرب الشّر : نشبالمجاز ومن  .نشوبَّ

ّوه وناشأب  .مناشأبًة عد

 .زلت : مابَّمعنى علقت : مانحو ذاك أقول نشبت وما

 .لبث : مابَّمعنى قال أن ينشب ولم كذا قال أن نشب وما

ًا وقع إذا سوء منشب فلن ونشب ّلص ل موقع  .منه يتخ

ورجل منشب حيضّي رجل نشبت : قدالشريف المير وسمعت
ٍر في نشب إذا نشبة ًا كان وإن عنه ينحّل يكد لم أم ّي  .غا

 .حبها قلبي في وتنّشب

فما هند حّب فيه تنشب قد القلب : فأرىربَّيعة أبَّي بَّن عمر قال
ًا يطُيق ًا الباكي نشج ج ش ن نزوع ّدده بَّالبكاء الغصص وهو نشيج وتر

 .الصدر في

ونشيج الدم خروج : عندالطُعنة نشيج : سمعتالمجاز ومن
ّق القدر  .شأحيجة : عندالحمار ونشيج الغليان : عندوالّز

ّنّشاد صأوتا سمعت د ش ن  .الّضواّل ينشد الذي وهو ال

 .للمعترف : الطُالبللمنشد الناشأد وأصأاخ

ًا يصف وقال للمنشد الناشأد أصأاخة أسماعه للنبأة : يصيخثور
 .بَّه سألتك أي الله ونشدك الله وناشأدتك الله : نشدتكالمجاز ومن

ّبَّيالعشى وقال بَّالمهارق تنوشأد وإذا نعمة يكدر ل كريم : ر
ّق منه وطلبوا تداعوه بَّمعنى العباد تناشأده إذا أي أنشدا الكتب بَّح

 .وأجابَّهم أطلبهم المنّزلة

يعلمها ل حيث من تعلمها أن تريغ كنت إذا الخبار وتنّشدتا
 .الناس
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ًا وأنشدني ًا شأعر ًا إنشاد صأوته بَّالمنشد يرفع المنشد لن حسن
 .المعرف يفعل كما

 .إياه واستنشدته

 .ملح أناشأيد وله

ًا منهم وسمعت ًا نشيد القوم بَّين المتناشأد الشعر وهو مليح
ًا بَّعضهم ينشده  .بَّعض

وصأحف والكتب الثياب ونّشر والكتاب الثوب نشر ر ش ن
 .منّشر وملء منّشرة

 .الثياب وتناشأروا الثياب وناشأره

 .الثوب عليه ينشر أن إليه : طلبواستنشره

ّنشر وضّم  .نشري اضمم واللهم ال

ًا ورأيتهم  .: منتشريننشر

على ترشأش ما " وهو الماء نشر : " أتملكالحديث وفي
 .المتوضيء

 .وتنّشر فانتشر الشيء ونشر

 .": تفّرقوا الرض في " وانتشروا

ّنشوار كثيرة ودابَّة  .نشورتا وقد ال

ّطُه أشأبه وما  .المكتب في خطُوطهم وهي الصبيان بَّتناشأير خ

ًا الموتى الله : نشرالمجاز ومن ًا ونشروا وأنشرهم نشر نشور
 .الرياح الله وأنشر وانتشروا

 .ناشأرة وأرض الرض ونشرتا
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 .فأنبتت الربَّيع أصأابَّها إذا نشرها وظهر

كما تضاغان اصأطُلحنا قبل وإن : وفيناالهذلّي جندب أبَّو وقال
 .والعر الداء وتحته وبَّرها فينبت ترعاه النشر على الجراب بَّاُر أو طّر

ًا العليل عن ونشرتا ًا عنه ونّشرتا نشر رقيته إذا تنشير
 .العلة عنه تفّرق كأنك بَّالنشرة

 .: أذاعهالخبر ونشر

 .الناس في الخبر وانتشر

ًا يشكو جميل قال ًا تلقاه منكشف : الشرناس والصالحاتا منتشر
ًا عليها  .هنوه تحّرك إذا فلن علّي وانتشر بَّاب مغلق

ًا فلن " وجاء ًا أذنيه ناشأر  .": طامع

ّيب نشٌر وله بَّالمنشارز الخشبة ونشر من انتشر ما وهو ط
 .رائحته

ًا علوتا ز ش : ننساء يصف المرقش قال الرض من نشز
ًا ًا ونشز  .وأنشاز

قيل     وإذا " ونهض : ارتفعمكانه عن ونشز : ارتفعالشيء ونشز
 .مكانه عن : رفعه" وأنشزه فانشزوا     انشزوا

 .زيد قراءة " في ننشزها     كيف "

 .: ارتفعاللبن ونشز

 .فصرعته : احتملتهبَّقرني ونشزتا

 .له : استوفزلكذا وتنّشز

ًا يزال : لناشأز وعرق  .يضرب منتبر
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ّبَّة ويقال : إنهاظهرها على والراكب السرج يستقّر ل التي للدا
 .لنشزة

 .الفزع من : جاشأتالنفس إلّي : نشزتاالمجاز ومن

ًا عليها ونشز زوجها على المرأة ونشزتا  .ناشأز وامرأة نشوز

ًا المقلة في اللحم نّش ش ش ن  .نشيش

 .النضوب في : أخذالغدير ونّش

 .الماء عنه انحسر ما وهو الساحل منّش في وكانوا

 .نضب أي ونّش

في أصأبح كالودع وعفرها الصريم آرام : يلقينمقبل ابَّن قال
 .نشاشأة وسبخة الساحل منّش

 .الجديد الكوز في الماء ونش

 .تغلي أخذتا إذا تنش والخمر

ّية : نصفنش إل عنده وما  .أوق

ّلهاسراويله ونشنش  .: ح

 .: فسخهقميصه ونشنش

 .: كشطُهالجلد ونشنش

 .ناشأص وهي زوجها على نشصت

ّنشاص قطُر في البرق ولمع نشص وقد المرتفع السحاب وهو ال
ًا السماء في  .نشوصأ

ّدموروي القطُار : مرتفعنشاصأي وفرس  .الشين : مق
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قسر ما إل نلجم نكد لم نفزعه إذا : ونشاصأّيمنقذ بَّن مّرار قال
ًا ينشصون ما القوم : أقامويقال  .ينزعون : ماوتد

ّيبنشيط رجل ط ش ن  .للعمل النفس : ط

 .نشيطُة ودابَّة

 .ونّشطُه وأنشطُه

 .دوابَّكم نشطُت أي أنشطُتم وقد

 .والمكره المنشط على ذلك وافعلوا

 .أرض إلى أرض من : خارجناشأط وثور

 .قامة بَّغير : نزعهالبئر من الدلو ونشط

 .قعرها لبعد كثير نشط إلى : تحتاجنشوط وبَّئر

 .واحدة بَّجذبَّة دلوها : يخرجأنشاط وبَّئر

ّدهاوانتشطُها وأنشطُها : شأدهاالعقدة ونشط انحلت حتى : م
ّتكة كعقد النشوطة وهي الناقة " وتنشطُت عقال من أنشط " كأنما ال

 .مرح أو بَّنشاط توّخته أو سرعتها في الناشأط قطُع : قطُعتهالطُريق

ناشأط : طريقالمجاز ومن الوهق مغلة كل : تنّشطُتهرؤبَّة قال
طريق بَّهم : نشط: ويقاليخرج أي العظم الطُريق من ينشط

 .فأخذوه

ًاحميد قال ّية ونشطُته النواشأط للطُرق : معتزم بَّنابَّها : عّضتهالح
 .وانتشطُته

 .منكرة نشطُة وهذه

 .أرقم بَّناب نشطُة من شأّر قلم بَّسن نقطُة : ربوتقول
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النشوع وهو : أوجرهوأنشعه الدواء الصبّي نشع ع ش ن
 .فانتشعه

 .: لمسعطُهالصبّي منشع وهذا

 .وبَّكذا كذا فلن : نشعالمجاز ومن

في العز نشعت إني الناس لئام يا : إليكممنقذ بَّن مرار قال
ًا أنفي على مررتما أو أصأعدتما إن : خليلّيالّربَّعي مغلس وقال نشوع
ًا علّي يا أثيبي وقول فاذكرانيا الغضا حنفاء أهل الموتا أخا متيم

ًا يأكل لمنشوع : وإنهالطُبيب بَّن عبدة وقال عانيا بَّذكراك منشوع
ًا كان إذا اللحم ًا بَّه مشغوف  .مولع

ًا الكاهن ونشع ً له : جعلنشع  .جعل

ونشف ينشفه العرب والثوب الماء الحوض نشف ف ش ن
 .نضب :بَّنفسه الماء

 .ناشأف وغادير

ّقى النخاريب ذو الحجر وهي بَّالنشفة رجله ودلك الوسخ بَّه ين
ّنشفوالجمع مواضعه عن الوسخ ينّشف لنه اعلحماماتا في  .: ال

 .الرغاوة وهي النشافة وشأرب

 .: ذهبماله : نشفالمجاز ومن

الصائد وأنشقه فيها : نشبالحبالة في الظبي نشق ق ش ن
 .الحبالة وأنشقته

ّفهم كأّن أبَّرام : مناتينقال الحبائل في أنشقت ضباب أكف أك
ّلص ل فيما منه وقع إذا فلن حبالة في فلن : نشقالمجاز ومن يتخ
 .منه

 .عطُب إذا فلن : نشقزيد أبَّي وعن
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ًا الريح ونشق ًا نشق  .ونشق

ًاقال  .وتنّشقتها واستنشقتها النشق مكروه الخردل من : حر

الخردل وأنشقته النشوق وهو اعلدواء : وأنشقهالمتلّمس قال
 .والمسك

ّنشيل أطعموه ل ش ن  .توابَّل بَّل المطُبوخ اللحم وهو ال

ّنشيل ألف : فلنوتقول ّطُفشيل عرف وما ال  .ال

ً نعمت أشأاء أني : ولوقال ونشل نشيل أو صأبوٌح وبَّاكرني بَّال
ّقافة رأسها في حديدة وهو والمنشال بَّالمنشل القدر من اللحم ع

 .وأخذه لنفسه : أخرجهوانتشله

القيس لعبد وكان يحابَّر منها عضوين : ولنتشلتالكميت قال
 .: انتهسهبَّفيه العظم على ما وانتشل مؤّرب عضو

ٌذ  .اللحم : قليلةناشألة وفخ

ً الرجل نشل وقد  .لحمه : قّلنشول

وموضع ": بَّالعنفقة والمنشلة بَّالمغفلة : " عليكالحديث وفي
 .الخاتم

 .يروح : أخذاللحم نّشم م ش ن

ًا أصأاحب : وقدعلقمة قال فيه ولحم المزاد خضر طعامهم فتيان
ّلب المروح واللحم الفظوظ أو المطُحلب الماء يطُعمون أي تنشيم غا
 .: طعامهمفقال

ٍم من زوراء ومعه  .القسّي منه تعمل شأجر وهو نش

 .الشّر في : نّشمواالمجاز ومن

ّقوا  ". منشم عطُر بَّينهم " ود
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ّنشم وأنبضوا : نّشمواوتقول ّقوا ال  .منشم عطُر بَّينهم ليد

ّين نشوان رجل و ش ن نشاوى وقوم نشوى وامرأة النشوة بَّ
 .المسك ونشا بَّالكسر المسك نشوة منه ووجدتا انتشوا وقد

الجرع على الخزامى وريح فأرة في المسك نشا : وينشىقال
ًا منه ونشيت ّيبة ريح  .واستنشيت ط

ٍد وقع ةوخشيت تلقائهم من الموتا ريح : ونشيتقال مهن
للخبار نشيان وهو الخبر هذا نشيت أين : منالمجاز ومن قرضاب
 .بَّالكسر للخبار نشوة لذو وإنه ونشوان

ًا حوله تنّصبت ب ص ن أحشائها في سماحيج صأحٌر تراقبه يوم
 .ومتنّصب منّصب وثغر قبب

 .نصباء وعنز القرنين أنصب وتيس

 .الصدر : منتصبةنصباء وناقة

 .له عضائد تجعل حجارة وهي نصائب الحوض حول ونصب

 .منّصب وصأفيح

 .آذانها الحمر ونّصبت

 .قدرك أنصب أي : انتصبللطُاهي وتقول

دماء عليها تصّب تنصب حجارة وهي النصاب يعبدون وكانوا
ُنُصٌبالواحد وتعبد الذبَّائح  :. 

َنَصَب ًا و ًنىنصب ّق غاناء : غا  .الحداء من أر

ًا " ونصب العرب نصب لنا نصبت : " لوالحديث وفي نصب
ًا َنْصب  .العمل وأنصبه : تعبو

 .ومنتّصب منتصب : غابارالمجاز ومن
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من الخضر القواري خروج متنّصب من يخرجن : سوابَّقهاقال
في تنّصبن غاماماتا : فقلتنساء يصف الشّماخ وقال الرعد سبل

ّبت الذرى طوال الضحى  .له فانتصب كذا لمر ونصبته جنوب لهّن ه

 .البلد لعمارة فلن ونصب

ًا لهم ونصبنا  .مناصأبة وناصأبناهم حربَّ

ًا : عاديتهلفلن وناصأبت  .نصب

راماني لمن أسد بَّنو نصبت تحّزبَّوا علّي أسد بَّنو : وإذاجرير قال
ّيةومنه  .والنواصأب : الناصأب

ّنصب وأهل  .وجهه تعالى الله كرم لعلّي ينصبون : الذينال

ًا له ونصبت  .عنه يعدل ل بَّرأي عليه أشأرتا إذا رأي

الذي أصأله وهو صأدق ونصاب صأدق منصب إلى يرجع وهو
 .وركب فيه نصب

أصأله وهو السكين : نصابومنه والمركب المنصب كريم وفلن
ّكب فيه نصب الذي  .سيلنه ور

 .وأنصباء مشّخص منصوب : قسمفيه نصيب ولي

 .نصب : ذوناصأب وهم

ّدث أنصت تا ص ن  .وأنصته للمح

قالت ما القول فإن فأنصتوها حذام قالت : إذايعقوب وأنشد
واستنصت ينصت له " ونصت : " أنصتونيطلحة حديث وفي حذام

ًا ووقفت ًا منصت  .ينصت أن : سألهواستنصته ومستنصت

ًا : يزيدالطُرماح قال الصبا مرته متألق عارض في غاد
ًا له ونصحت نصحته ح ص ن دبَّورها واستنصتته لك وأنا ونصيحة نصح
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ّتنصح وكثرة إياكم بَّني : ياأكثم وعن له وتنصحت نصيح يورث فإنه ال
 .مناصأحة وناصأحته التهمة

 .أخلصها إذا التوبَّة في نفسه وناصأح

المهدهدا المنيم فيه أنتصح ولم يواني لم إذ السوء حل تركت
 .يهدأ حتى ويناغايه الصبّي ينيم الذي وهو

ألل إلى الحجيج رفع وما إليه أثنى الذي عمر : فلالنابَّغة قال
فعمر أي مالي جّل عطُائك ومن وكيف فانتصحني شأكرك أغافلت لما

 .ل فزاد الذي

 .نصحه : اقبلالله كتاب وانتصح

 .الجيب ناصأح : هوالمجاز ومن

 .منصوحة وأرض نبتها ووصأل : جادهاالبلد الغيث ونصح

ّي البَّل ونصحت  .: صأدقتهالر

ًا تنصحي حتى لك مقامي : هذاإبَّله يخاطب قال بَّلد وتجتازي ري
 .: مترادفةنواصأح وغايوث البَّطُح

ًا فيه يترك ولم خياطته أنعم إذا الثوب الخياط ونصح ول فتق
ً ّبه خلل  .بَّالنصح ذلك شأ

ّلب  .: خيطُكنصاحك وصأ

في وإن متنّصح وبَّوب منشق أي منصاح وآخر منصوح وقميص
ّقعا ثوبَّك  .وترقيع خياطة : موضعومتنّصحا لمتر

ّيهالعسل ناصأح وسقاني وتوبَّة ونصع العسل : نصحيقال : ماذ
ًا توبَّته نصحت وقد نصوح  .نصوح

ّوه على تعالى الله نصره ر ص ن ّوه ومن عد من     ونصرناه : "عد
ّذبَّوا     الذين     القوم ًا ك  .ونصيره ناصأره والله ونصرة " نصر

837

javascript:openquran(20,77,77)
javascript:openquran(20,77,77)


مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

 .أنصاري وهم وتناصأروا عليه واستنصرته

 .منه وانتصرتا

ّية وامرأة نصراني ورجل نصارى وقوم ونصرانة ونصران نصران
 .ولده ونّصر وتنّصر

: سّمىالرض الله ونصر : مغيثةمنصورة : أرضالمجاز ومن
ًا المطُر ًا سّمى كما نصر  .فتح

ّدتا بَّعيد من بَّالماء تأتي التي : المسابَّلالنواصأر الوادي وم
 .: ناصأرالواحد

: يريدالله نصركم : انصرونيفقال قوم على سائل ووقف
 .الله أعطُاكم أعطُوني

وهي المنّصة على فتقعدها العروس تنّص الماشأطُة ص ص ن
 .ترفعها أي عليها تلتص

 .وانتصب : ارتفعالسنام وانتص

ّبهته تامك علها : حتىالدرامي مسكين قال ومن فندا وانتّص شأ
 .صأاحبه إلى الحديث : نّصالمجاز

فلن ونّص نّصه في الوثيقة فإن أهله إلى الحديث : ونّصقال
ّيدا  .: نصبس

في أحفيته إذا الّرجل : ونصصتالزدي الجعيد بَّن حاجز قال
ّد إلى ورفعته المسألة  .استخرجته حتى العلم من عنده ما ح

 .منتهاه أي نّصه الشيء وبَّلغ

 .ناصأع وأحمر وأبَّيض : خلصلونه نصع ع ص ن

النعمان كشقائق نّصاعة وحمرة البياض تعلو صأفرة : منقال
 .: بَّرزواإليها ونصعو : المبارزالمناصأع إلى وخرجوا
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 .ناصأع والحق الحق : نصعالمجاز ومن

 .ناصأع حسب وله

نصف أخذ ف ص ن ناصأع هو الذي الحق يأتك : ولمالنابَّغة قال
 .الكمال جزئي أحد وهو ونصيفه المال

 .الخمار كنصف وهو نصيفها الجارية وألقت

ّنصيف : سقطالنابَّغة قال بَّاليد واتقتنا تناولته إسقاطه ترد ولم ال
ًا : صأارالشيب : تنّصفهومنه : تخمرتاوتنّصفت الجارية ونصف نصيف

 .له

 .نصفي وقصعة وقربَّة نصفان وإناء

 .بَّنصفه الطُبخ ذهب ما وهو المنّصف وشأرب

 .أنصاف ونساء نصف وامرأة

الشهر ومنتصف النهار منتصف وجئت وانتصف النهار ونصف
 .ساقه الزار ونصف

 .القرآن ونصفت عمري ونصفت

 .نصفين بَّينهما : اقسمهابَّينهما الدراهم هذه وانصف

 .الطُريق منصف وبَّلغ

ّنصفة وأعطُاه منه وانتصف خصمه وأنصف ّنصف ال  .وال

ًا : ولكّنالفرزدق قال ّبني سببت لو نصف من شأمس عبد بَّنو وس
 .نصافًة ينصفه ونصفه نصفه : أعطُاهالمال وناصأفه وهاشأم مناف

 .وتنّصفه

 .: استخدمهوتنّصفه خدمه
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سوقة منهم نحن إذا أمرنا والمر الناس نسوس : بَّيناقال
َي نتنّصف  .وضّمها النون بَّفتح رو

 .: خدمومناصأف ومنصف ناصأف وله

 .الحافر ونصل الرمضاء من الوحش أظلف نصلت ل ص ن

ً الخضاب ونصل  .نصول

 .الفأس يد ونصلت

ّدّر ونصل  .السلك من ال

ً : فأصأبحبَّشر قال ًا منها ناصأل ّي ّدر نصول ضح ّنظام أسلمته ال ال
 .الصريمة من الوحشّي

 .ونحوه الّشعب من فلن علينا ونصل

 .الغبار من الخيل ونصلت

ً الغبار تحت من : تراهّنالقيس امرؤ قال من ويخرجن نواصأل
ّدة صألب مكان من نار غابار من أي متنّصب الثرى جعد  .حضرها لش

: نصلومنه واستخرجته : استأصألتهالّسفا الريح واستنصلت
 .والمغزل والسهم والرمح السيف

 .نصله : نزعتالسهم وأنصلت

ّكبتونصلته ً ونّصلته نصله : ر  .تنصيل

 .الّل : منّصللرجٍب ويقال

تحت من والعنق الرأس بَّين المفصل وهو نصيله وضرب
ّلحيين  .ال

 .نصالها البهمى : أخرجتالمجاز ومن
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ًا البهمى بَّارض : رعىالرّمة ذو قال ًة جميم حتى وصأمعاء وبَّسر
 .البهمى وأنصلت نصالها آنفتها

ّدمتونضت الناقة ونصلت  .البَّل : تق

ّقي ونصل ًا بَّح  .: أخرجهصأاغار

 .ذنبه من وتنّصل

متنّصل من يقبل لم : " منوسلم عليه الله صألى النبي وعن
ًا ًا أو صأادق  ". الحوض علّي يرد لم كاذبَّ

: تآخذناوتناصأينا وناصأيته ناصأيته على : قبضتنصوته و ص ن
 .الخصومة في بَّنواصأينا

مناصأي فّرقه كأنما العناصأي أشأمط رأسي يمس إن أبَّو قال
ًا وقال ّتكرم منا :أيض بَّنصاء قتالنا فليس فزع يهج وإن والحلوم ال

 .بَّمناصأاة

 .بَّنفسها وتنّصت ناصأيتها : سّرحتالمرأة الماشأطُة ونصت

 .ونواصأيهم الناس ناصأية من وهو قومه ناصأية : هوالمجاز ومن

الناس نواصأي من محفٍل في بَّه الغائبين كفيت قد : وموقفقال
 .وشأرفه عّزه أي فلٍن ناصأية فلن وأذّل مشهود

ّوجتوتفّرعتهم وتذّريتهم فلٍن بَّني وتنصيت نسائهم سيدة : تز
ّية : هوومنه  .قومه نص

ّيتي وهذه : اخترتهالشيء وانتصيت  .نص

ًا وينُضُب ينضب الماء نضب ب ض ن الرض في : ذهبُنضوبَّ
 .ماؤها : غاارمنّضبة وعين ناضب وغادير

ٍة : ضفادعالكميت قال ًة حسبت جيئ ًا ستمنعها منّضبًة أضا وطين
ًا فحّث ّتنضب كقداح خوض ٍة حربَّاء وكأنه ال ّداهيتنضب  .: لل
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 .: بَّعدواالقوم : نضبالمجاز ومن

 .: بَّعيدناضب وخرق المفازة ونضبت

ّدبَّر ونضب ّدال  .فيه وغاار الظهر في أثره : اشأت

 .يستحي لم إذا وجهه ماء ونضب

ًا وإن  .بَّخيره نضب وقد الخير لناضب فلن

 .والتمر اللحم نضج ج ض ن

 .العنب نضج إبَّان وهذا

 .أنضجته وقد ومنضج نضيج وهو

 .الرأي نضيج : هوالمجاز ومن

ًا يستنضج ل وهو رأيك وأنضج منضج وأمر  .كراع

ّناقة ونّضجت  .الولدة وقت بَّه : جاوزتاالحمل ال

زاد حتى الحمل بَّها نّضجت كالسفينة منها : وصأهباءالحطُيئة قال
ًا ًا كّن منّضجاتٍا ابَّن : هوآخر وقال عديدها شأهر العديد على يزدن قدم
ّطُرالشجر نضح : قدالمجاز ومن ح ض ن شأهر قراب  .: تف

 .وغايره الرّمان نضح ورأيت

ّيت : بَّوركطالب أبَّو قال الرّمان نضح - رك بَّو كما الغريب الم
ّلته ونضح والّزيتون ّلهابَّالماء غا ّنّضح : النضيحومنه : بَّ ّله : للحوضوال لب

ّد أديم ونضح يثرب ونواضح الناضح البعير وكذلك البَّل عطُش الو
 .بَّينهم

ّد أديم : نضحتالكميت قال لو الرحام بَّآصأرة وبَّينهم بَّيني الو
ّلل ّنبل ونضحناهم يتب  .بَّال
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: دفعنفسه عن : نضحومنه بَّالّرش الماء يفّرق كما فّرقناهم
 .عنها

ّوارةنّضاخة عين خ ض ن وأرسلت  غازير:نضاخ وغايث بَّالماء : ف
ًا الّسماء  .مطُر من نضخة وأصأابَّتهم نضخ

ّكىمصعب بَّن حكيم قال ّدة الكلب إلّي : تش مثل وبَّي جوعه شأ
ًا كلنا فيضحى نضخة يرسل الله لعّل فقلت أكثر بَّي أو بَّالكلب ما قائم

إذا كرام وهم وقعت نضخٌة ما إذا يفرحون ل :عمرو أبَّو وأنشد يتذّمر
 .نضخه فأصأبنا رضخه : طلبناوتقول الملزيب اشأتد

ًا بَّعض إلى بَّعضه ضّم وهو ونّضدته المتاع نضدتا ّتسق أو م
ًا ًا : رأيتتقول مركوم  .والفرش الثياب من نضد

ّنضد على ووضعتها  .عليه تنضد الذي الّسرير وهو ال

ٌي  .: مرصّأفمنّضد ورأ

 .السنان وتنّضدتا

 !.تنّضدها أحسن وما

 .وأنضاد السحاب من نضد السماء : فيالمجاز ومن

 .وأنصاره : لعديدهوأنضاده أعضاده وهم

 .وأخواله : لعمامهوأنضاده نضده وهم

ًا منهم ورأيت ًا نضد ًاوأنضاد  .: أصأرام

نضد إلى ملك دارم ذؤابَّة من أصأيد كّل : منالفرزدق وقال
 .وجماهيرهم جماعاتهم إلى همام الملوك

 .واجتمعوا : أقامواكذا بَّمكان وانتضدوا

 .وشأرف : عّزنضد فلٍن ولبني

843



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

ًة ونضر ونضر والنباتا الّشجر نضر ر ض ن ًة نضر وهو ونضار
 .العود وأنضر ونضر ونضير ناضر

ّلها المكارم عيدان بَّك : ورتاالكميت قال في عودي وأورق ك
خالص : كّلوقيل الذهب وهو ونضار نضر من سوار ولها وأنضرا ثراك
 .وغايره ذهب من نضار

 .وغاّض : حسنوجهه : نضرالمجاز ومن وقدح

 .: ناضرغاّض وغالم : ناضرةغاّضة وجارية

ّتخفيف : نضرهيقال وقد : حّسنهوأنضره وجهه الله ونّضر بَّال
 .بَّذاك وليس منضور ووجٌه

ًا الله : نّضرقال ّطُلحاتا طلحة بَّسجستان دفنوها أعظم وفي ال
 .: خالصنضار " ونجاٌر فوعاها مقالتي سمع من الله : " نّضرالحديث

ن نضار اليمانين في ونجار فعلوا ما إذا الفعل : كرمالفوه قال
ًا الماء نّض ض ض ًا بَّّض مثل نضيض عندي وما قليل سيلن وهو بَّضيض
ّية :نضاضة إل الماء من  .يسيرة بَّق

ّيٌة  .: تحّركهلسانها : تنضنضنضناضة وح

ّية : تبيتقال ومن الّسرارا يستمع الحّب مكان منه النضناض الح
 .تيّسر أي دينك من لك نّض ما : خذالمجاز

 .: يستنجزهفلن معروف يستنض وهو

نّض وقد والعين الورق من صأامته : منماله ناض من وأعطُاه
ًا صأار :ماله ًا كان أن بَّعد عين  .متاع

ّقي واستوفيت  .يسير : شأيءنضاضة عليه وبَّقيت ح

 .وآخرهم : عجزتهمولذة نضاضة وهو

 .فضلته ناضلته
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من : وانتضلتوينتضلون يتناضلون وهم النضال إلى وخرجوا
ًا الكنانة  .: اخترتهسهم

 .قومه عن يناضل : هوالمجاز ومن

 .: يفتخرونينتضلون وقعدوا

ً منهم وانتضلت  .: اخترتهرجل

 .بَّأيديها : ترمىسيرها في تنتضل والبَّل

يهوى بَّمصعنفر الحصى من يديها رجلها : تناضلالطُرماح قال
 .سريع بَّذاهب الفراسن خلل

الرجاء بَّمكحولة انتضلته لح الموماة فرقد : إذاالرمة ذو وقال
ًا ركبت و ض ن المواكف بَّيض  .النضاء من نضو

 .السفار أنضته وقد

 .الخضاب ونضا

 .سلتته وهي حنائك نضاوة وأعطُيني

ّنى الثوب ونضوتا  .الفرس عن والّجل ع

 .وانتضيته غامده من السيف ونضوتا

ّنضّي ورماه  .السهم وهو بَّال

ّيه على وجال لبانه تحت السهم نضّي : فمّرالعشى قال وحش
 .صأدره وهو الّرمح بَّنضّي وطعنه يعتّم لم

ّدمها إذا الخيل ينضو : الفرسالمجاز : ومنقال  .تق

وعوامله أرساغاه مخّضبًة عشية الجياد ينضو بَّه : ورحنازهير قال
 .: أبَّليتهالثوب وأنضبت
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 .ومناطبة مناصأبة بَّينهم ب ط ن

 .: ساروهمناطبوهم وقد

 .أذنه بَّإصأبعك ضربَّت إذا أنطُبه الرجل ونطُبت

ّفاة النواصأب من وهو  .المصفاة خروق وهي بَّالنواطب المص

 .وانتطُحت الكباش تناطحت ح ط ن

 .والسبول المواج : تناطحتالمجاز ومن

 .القتال موطن في تنتطُح والكباش

:يقول من منهم سمعت ونطُاح تناطح والتاجرين العالمين وبَّين
 .نطُاٍح وأي نطُاح السوق في لنا جرى

 .شأدائده : منالدهر نواطح من الله وكلك

 .شأديد : أمرناطٌح وأصأابَّه

 .وأزلته : دفعتهكذا عن ونطُحته

ّنطُح وطلع  .الحمل : قرناالّشرطان وهو والناطح ال

ّنطُح طلع : إذاأسجاعهم وفي  .الّسطُح طاب ال

ّير ّنطُيِح من وتطُ  .يزجر مما المستقبل وهو والناطح ال

ّنواطير أيدي من العصافير فزع منه فزعوا ر ط ن ابَّن قال ال
ّنبط ولكن النظر من بَّالظاء : هودريد  .طاء الظاء يقلبون ال

ّوق : فطُنوندس نطُس رجل س ط ن ًا وإن المور في متن فلن
ّطُس ّطُعمة اللبس في ليتن ًا إل يلبس فل وال ًا إل يأكل ول حسن  .نظيف

ّطُس ّنقالكلم في وتن  .فيه : تأ
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ّطُس ّق إذا شأيء كل في وتن ّنطُاسّيومنه النظر فيه أد : ال
ّطُيس ّن ّية وهو بَّالطُّب : للعالموال  .نسطُاس بَّالروم

ّطُس وهو  .ويستقصي عنها : يتبّحثالخبار عن يتن

ّطُس وفيه ّطُس : تفّززتن  .مواكلته من وتن

 .والنطُع بَّالسيف علّي ع ط ن

ّيمعنه الله رضي العلمة الله ولجار - الّضر ينم لم حيث العّز : خ
السيوف ذكر حيث إل يخفق ليس الملك علم المرتاع بَّجفني إل غاام

 .النطُاع الله بَّيت كرب أبَّو وكسا والنطُاع

 .العلى الغار ظهر وهو فيه نطُع على التمرة : دلكالمجاز ومن

ّطُعية الحروف من وهذا ّن ّطُعومنه والتاء والدال الطُا وهي ال : تن
 .وتعّمق فيه تفّصح إذا كلمه في

 .الفم نطُع إلى بَّلسانه ورمى

ّطُعالمجاز مجاز ومن ّذقالصانع : تن  .صأناعته في : تح

ّطُع غارائب فروع من جفير : وحشوأوس قال ً صأانع فيها تن وتأمل
 .ينطُف الماء نطُف ف ط ن

ًا ينطُف وسفه وأقبل ّيطُى : الناطفومنه دم  .القب

ًا عذبَّة نطُفًة وسقاني ًا ونطُف ًا ونطُاف الصافي الماء وهي عذابَّ
 .كثر أو قّل

 .العرق من نطُاف جبينه وعلى

ّطٌُخنطُف بَّه وما  .والفساد بَّالعيب : تل

ّين نطُف ورجل ّنطُف بَّ ّنظافة ال  .وال
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ّنطُافة لزمته : فلنوتقول ّنظافة منه وبَّعدتا ال من وأصأله ال
 .تنطُف بَّطُنه في غادذة أصأابَّته إذا البعير نطُف

ّطُف وفن  .بَّه : يقذفبَّالفجور ين

ّطُف  .منه : تفّززكذا من وتن

ّطُف وفلن ّظف يتن  .ويتن

ّنطُف آذانهن في ورأيت : وأصألها: نطُفٌةالواحدة الفرطة وهي ال
ّلقها ماؤها صأاف التي اللؤلؤة ّطُفة ووصأيفة أذنها في الجارية تع وقد من
ّطُفتها ّطُفت ن  .فتن

 .الصباح حتى : مطُرتانطُوف : ليلةالمجاز ومن

ًا بَّكذا نطُق ًا نطُف ًة ونطُقًة ومنطُق  .واحد

ّلمنيوناطقني  .: ك

ّطُيق لمنطُيق وإنه  .ون

 .واستنطُقته اللسن الله وأنطُق

 .حجزة له إزار وهو ومنطٍُق بَّنطُاق وانتطُق

ّيد بَّين رملة على نطُاقها كأّن خود : خبربَّجٌةالرمة ذو قال المق
ّنطُق والخصر  .وبَّالمنطُقة بَّه وت

ّنطُاقين ذاتا وأسماء ّطُقته عنها تعالى الله رضي ال  .ون

ّنطُاق واسع : فلنالمجاز ومن  .ال

ّطُقت  .وانتطُقت بَّالجبال أرضهم وتن

ّطُقت حتى الدلو سقتها : دهاسالرّمة ذو قال الخزامى بَّنور تن
ّتلع في  .الجواف الواسعة الجوائف ال
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ّطُقنوقال ّلقت الغناء رمل من : تن الظباء أدمان بَّأعناق وع
ّطُق القلئد  .وسطُها : بَّلغوالكمة الشجر الماء ون

ّطُق ريعانها خّب إذا : قطُعتالعشى وقال أي أغافالها بَّالهول ون
 .كالنطُاق الهول بَّها أحاط

أي بَّه ينتطُق أبَّيه أير يطُل : منعنه الله رضي علّي حديث وفي
 .: عزيزمنتطُق : رجلومنه بَّهم اعتضد أبَّيه بَّنو كثر من

ما : وأبَّرحزهير بَّن خداش قول فّسر وبَّه : قادهفرسه وانتطُق
ًا البال رخّي قومي الله أدام ًا منتطُق يقول أنتم من قيل إذا مجيد

ٌد أو هوازن خطُيبهم تعلمونه قد القوم أصأل ولكّن بَّصادق وليس سع
زنانيرهم ومناطقهم ونصارى يهود أي المناطق عراض أنباٌط بَّحوران

بَّرنس ذو أحمر بَّها : يسعىعنه تعالى الله رضي حسان قال كما
 .: الّزناربَّالحزام أراد الحزام عريض الجوف منتطُق

 .والطُائر العود ونطُق

 .كبد ماله وهو وناطق صأامت ومال

ًا يخلدني المال : فماقال ًا ول هبلت صأامت وكتاٌب كبد ذا ناطق
ّينناطق  .الكتاب نطُق وبَّذلك : بَّ

عصر ما وهو السلف من يسقه ولم النطُل من سقاه ل ط ن
 .السلف بَّعد

 .فيها ينطُل التي : المعاصأروالمناطل

 .مكيال وهو دهن أو لبن أو نبيذ من ناطل وعنده

 .يسير شأيء أي ونطُلٌة ناطٌل الدّن في وما

لم الخمر من عندها بَّجرة ابَّن عند ما أن : ولوذؤيب أبَّو قال
ّنحى من نطُلًة وأخذتا بَّناطل لهاتي تبلل بَّطُرف تأخذه ما وهي ال

 .إصأبعك
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ّية أرض  .: بَّعيدنطُّي وخرق نطُ

 .ونظرته إليه نظرتا ر ظ ن نطُّي نياطها : وبَّلدةالعجاج قال

ًا ينظرن الجمال : ظاهراتاقال الظباء الراك تنظر ما مثل هون
ًة إليه ونظرتا ًة نظر  .ونظراتٍا حلو

 .المرآة وهو المنظار في ونظرتا

صأفحة الوصأاوص تحت جبينها كأن مهفهفة : خودالفّراء وأنشد
 .الكتاب في ونظرتا المنظار

أي نقري بَّناتا على بَّي تمّر ول نظري بَّني على بَّي : مّرويقال
 .يعبنني أي ينقرنني نساء على ل إلّي ينظرون رجال على

 .حسن منظر وله

 .مخبره بَّل منظره لذو وإنه

 .ومخبرانّي منظرانّي ورجل

ّظر وهو  .النظر : يكثرحوله ين

ًا : فأصأبحزهير قال ّظر محبور دائم ذلك أن لو بَّمغبطُة حوله ين
ّظرته ونظرته  .واستنظرته : أنسأتهوأنظرته وانتظرته وتن

وهما ناظريه " وكوى ميسرة     إلى     فنظرة " بَّنظرة واشأتريته
 .النف جانبي في عرفان

 .ناظريه الله : وفقأقال

ّية بَّناظرتي ورمتني  .وحش

 .النواظر حور ونساء

 .منظور ورجل
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 .نظرة وبَّه معين

وإن النار أجيج مثل نظرة من سوار أبَّي حمر لقيت : ماقال
ًة فيك ّدة أي لنظر ًا ر  .وقبح

الغمد في نظرة إل شأئت ما الهند سيوف من سيٌف : وأناقال
وبَّعينين بَّعين الرض : نظرتاالمجاز ومن عندي عندي سرك ما وكّل

 .نباتها ظهر إذا

 .: أهلكهمإليهم الدهر ونظر

 .بَّعض إلى بَّعضهم ينظر : متجاورونونظر ورئاء حلٌل وحّي

ٍر قدر أي نظٌر وبَّيننا  .القرب في نظ

 .قابَّلك أي الجبل إليك ونظر

 .تتناظر ودورهم

ًا يناظر الحيش وهذا أي مناظره بَّمعنى نظيره وهو : يقاربَّهألف
 .: أشأباهنظائر وهن نظيرتها وهي نظراؤه وهم ومماثله مقابَّله

ّي وعن صألى الله سرول بَّكلم ول الله بَّكلم تناظر : لالزهر
ً تجعل ول بَّه تقابَّل ل أي وسلم عليه الله  .له مثل

ًا كان وما ًا كان وما أنظرته ولقد لهذا نظير .أخطُرته ولقد خطُير

ًا وإن ّي ومستمع منظر لفي فلن ودعة خصب في أي ومشبع ور
 .ويستمع إليه ينظر أن أحّب وفيما

غاير بَّهراء نصر عن ومستمع منظر في كنت : قدزبَّيد أبَّو قال
ّده الهام يفلق وسيفي أقول فرس ذي المقام هذا عن كنت لقد ح

ّيد بَّمنظر الله إلى أنظر وأنا البَّصار وترمقه فضله : يرَجىمنظور وس
 .فضلك ثم الله فضل أتوقع معناه إليك ثم
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ّية صأبية وسمعت الله إلى نويظرة : عيينتيتقول بَّمكة سرو
 .واليكم

 .تأتيانه كيف ونظرتا نظر إذا كذا أمر في وناظرته

 .بَّه قرف مما الساحة بَّريء كان إذا الناظر شأديد وفلن

ًا لي وانظر ًا فلن ًا نظر  .لي : اطلبهحسن

ّظار وفرس ّده لشهامته الطُرف : طامحن  .فؤاده وح

ّدين : نابَّىوقال ّظار وأي المع  .غارة أي خمار له لح محجٌل ن

 .أبَّصرناهم أي وبَّنظر نظر من وضربَّناهم

 .أهّمه فيما النظر عن يغفل : لنظرو ورجل

ّظفته الناء نظف ف ظ ن  .نظيف فهو ون

:قولهم نحو : استوفاهالخراج الوالي : استنظفالمجاز ومن
انتضف من بَّالضاد الصواب اللغة أهل بَّعض وعن الخراج استصفى
ّفته إذا الحوض في ما والبَّل الضرع في ما الفصيل  .اشأت

ّذبالخلق نظيف ورجل ّظف وهو : مه .المساويء من : يتنّزهيتن

ّظمته الدر نظمت ّظم منظوم ودر ون ّظم انتظم وقد ومن وتن
 .ونظٌم ونظام منه نظم وله وتناظم

 .الكلم : نظمالمجاز ومن

 .وأمره كلمه وانتظم حسن نظم وهذا

أمور : هذهوتقول طريقته تستقم لم إذا نظام لمره وليس
ًا ورمى نظام لها كان لو عظام  .بَّسهم افنتظمه صأيد

 .جنبيه أو ساقيه فانتظم وطعنه
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بَّالطُعن ورماحنا سيوفنا والكّف الجماجم : تخلىالفوه قال
ًنى ينتظمهما البيتان وهذان الكلى تنتظم ٌد مع  .واح

 .: صأفمنه ونظام جراد من نظم وجاءنا

ّبة ونظمت ّظمت والسمكة الض ّظم ناظم فهي ون : امتلتاومن
 .تقبل لم إذا خردلت اللقاح : قبلتالنخلة ونظمت :البيض من

نعب ب ع : نوأناظيم الكشيتان وهما إنظامان بَّطُنها وفي
ًا وينعب ينعب الغراب ّده وهو نعيب  .نعاقه في عنقه م

ّدتاالبَّل : نعبتالمجاز ومن  .سيرها في أعناقها : م

ّعابَّة نعوب وناقة والكواعب للفتيان : ويٌلوتقول نواعب وإبَّل ون
 .النواعب والصهب السحم من

جميلة ومناعت نعوتا وله الخير وبَّخصال بَّالكرم منعوتا هو
 .بَّالغ : جيدنعت وشأيء المناعت حسن المنابَّت حر هو وتقول

 .العتق في : بَّليغنعٌت وفرس

 .لنعتة أمتك وإن لنعت عبدك وإّن

 .: اتصفتتقول كما بَّالجمال المرأة وانتعتت

ًا الّساعدين طوال : رأتهوقال ٍة من انتعتت كما عنطُنطُ ّو ق
 .كذلك هي كما أي وشأباب

 .: استوصأفهواستنعته

 .البقر وهي الرمل كنعاج نساء ج ع ن

 .سيرها في نعجت وقد : سراعنواعج وإبَّل

ّنعاج لن بَّذلك : سّميتحرام أبَّو قال  .عليها تصاد كانت ال

ًا ونعج  .بَّياضه : خلصنعج
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دعج المحاجر نعج ونساء ناعجة وامرأة ناعج : جمليقال
ّنواظر  .ال

ًا الرجل نعر ر ع ن  .شأديدة ونعرة نعير

سوره من محمد تل وما المستورة الكعبة ورّب : كلقال
ّياتا محذوره أبَّي من والنعراتا ّنيها والخدر فهو اعلحمار ونعر النعر تغ

 .نعر

ّدولب وقيل ّناعورلل ّنواعير أكثر وما : لنعيره: ال شأّط على ال
 !.الفراتا

ّ فتنٌة كانت : ماالمجاز ومن فيها نهض إذا فلن فيها نعر إل
ّلم ّنه وتك ّعار وإ  .الفتن في لن

ًا بَّهذا أطرتا : قدويقال ًا صأوت ّعار  .أشأعته أي ن

ّدم العرق ونعر ّوتا فار إذا بَّال ّعار نعور وجرح خروجه عند وصأ  .ون

ًة : صأرتاقال دم من والعواصأي غادا دارع جوز صأادفت لو نظر
 .: بَّعيدتعور وسفر تنعر الجوف

عّش الشأم أيأتي معان بَّني قيس أم : تسائلنذير بَّن عش قال
وإن النعور السفر اعتادني ما إذا عمرو أم لي مستنكر وهل نذير أم

ًة رأسه في ّبرلنعر ّيرّن : للمتك  .نعرتك ولط

ّنعره واعترتني غاضبت إذا الخزره مني تغررك ل : صأعصعقال ال
في النعر العجذاج استعار وقد الصلب في وجع وهي : الزلخةالخزرة

ّياتا :قوله ّنعر يساقطُن والّشدن  .للجنة ال

ّبه : أثمرالراك أنعر ويقال  .قيل كما بَّالنعر ثمره شأ

ّدبَّا : منالّرمث أدبَّي  .ال

ًا ينعس نعس س ع ن فلن ونعر شأديدة نعسة وركبته نعاس
 .الرجل وتناعس
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ّدّر : سمحةنعوس وناقة  .نعست دّرتا إذا ال

 .فتر إذا البرق : تناعسالمجاز ومن

ّده .تاعس ناعس وج

 3النون كتاب

ّنعش على ُحِمل ش ع ن  .ال

 .نعشوه وقد منعوش وميت

 .عثرته من العاثر وانتعش

ٍة من تداركته إذا وانتعش : نشعتهالمجاز ومن  .ورط

 .الله نعشك وانتعش

ّناس ينعش والربَّيع كريم نعشة ونعشني  .ال

ّنكالنابَّغة قال المنية أعيرته وسيف سيبه الناس ينعش غايث : وإ
ّنيلبيد : قولالمجاز مجاز ومن قاطع ونعمة فضل السيباق على : وم

بَّناتا في نعيش من أخفى وهو البوارق صأوب الدكداك نعش كما
 .البناتا أوسط السهى هو نعش

منها وابَّتّل حليلته أنعظت بَّالمرء المهقوع عرق إذا ظ ع ن
ّدابَّة وأنعظت إزارها  .وقبضتها ظبيتها فتحت إذا ال

ًا متاعه نعظ وقد ًا نعظ  .ناعظ وذكر ونعوظ

تسّمى كانت العرب : أنونحوه النعظ دواء وهو الناعوظ وشأرب
 .للبصر جيد أنه تعني الباصأور :اللحم

 .والنعناع النعنع البقول خير ع ن ع ن

 .: النعناعمنهم سمعت ما وأكثر
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 .وترّجح : اضطُربالشيء وتنعنع

 .: ذبَّاذبَّهاالمنطُقة ونعانع

 .: نعافوالجمع المرتفع المكان وهو بَّالنعف نزلوا ف ع ن

 .وشأماريخها أعاليها من عرض ما وهي الجبال مناعف وبَّدتا

ّديك نعفة أحسن وما  .رعثته ! وهيال

ن النعفاتا أحمر الذنابَّي أحّم داجن لشغبة ديك ليتني : فياقال
ًا بَّالغنم الراعي نعق ق ع  .نعيق

 ". يسمع     ل     بَّما     ينعق "

ًا الغراب ونعق ًا نعيق  .أعلى والغبن ونعاق

ّنعل وانتعل ينعل نعل وقد ناعل رجل ل ع ن ونعق وأنعلت وت
ّعلته الخف  .ون

ّبَّة وأنعلت ّعلتها الدا  .ون

 .الحوافر صألب ناعل : عيٌرالمجاز ومن

جلد لصلبَّة نعلين عليك " كأن ناعلة فإنك " أطّرى مثل وفي
 .قدميك

ّدم منعل وفرس ل بَّياض أرساغاه أسفل في الذي : فالمنعلومخ
ّدم يعدوها  .ذلك فويق والمخ

 .جفنه أسفل في : حديدةنعل ولسيفه

ً كانت وإن ل أجل نعله الساق ينصف ل ملك : إلىقال طوال
ً وسلكوا محامله ًا الرض من نعل  .وخف
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ّنعل : شأبهالحّرة من : النعلالعرابَّّي ابَّن قال طول فيها ال
من : أطولوالضلع الخف من : أطولوالكراع منها : أطولوالخف
 .الكراع

ً كنت وما ً أي نعل ّنعل توطأ أوطأكما ذليل من " أذل مثل وفي ال
ّدواهيبَّالمنعلتا " ورماه النعل ّله التي : بَّال ّنعل وتجعله تذ  .لعدوه كال

ّعله الثوب وانتعل  .وطئه إذا وتن

ً بَّالضحى : متنعلتاالمنجم أبَّو قال ّعل الّريط القيام عند تن
ّلت م ع ن والمرّحل  .عليهم الله وأنعم ونعماؤه الله نعمة ج

ّعم ينعم وفلن ناعم وعيش نعمًة وينعم ينعم عيشه ونعم ويتن
ّعم والنعيم يالنعمة ف وهو  .وناعمه عيشه الله ون

ّعمٌة وجارية  .ومناعمة من

 .ومتناعم ناعم وشأعر ونبت

في المسك نفت : هجانبَّيضاء امرأة يصف الرمة ذو قال
ًا ودقة زعر ول صأهب غاير القرون سخام متناعم ًا دق ّقه وأنعم نعم  .د

ً عملت وإذا  .: فأجدهفأنعمه عمل

 .الحسان على وزاد : وأجادوأنعم فلن وأحسن

ًا وانعم ًء صأباح ًا : عمويقال ومسا  .النون بَّحذف صأباح

ً ونعم ًا زيد رجل  .هو ونعيم

ًا بَّك الله وأنعم ونعمت فيها كذا فعلت وإن بَّك الله ونعم عين
ًا ًا ونعمك عين  .عين

عين ونعمى : نعمويقال : نعمقال إذا بَّها لي فأنعم حاجة وسألته
 .عين ونعام عين ونعمة
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 .وأناعيم وأنعام كثير نعم وله

ًا لحّي أشأهد : قدالهذلّي البريق قال وعليهم نعام لهم بَّها جميع
 .نعم عليهم ويروح عليها يستقون بَّكراتا لهم أي نعم

ّبتالنعامى  .الجنوب وهي وه

ّية وأجفلوا ّنعام يجفل كما إجفالة أي نعام  .ال

ّيًة القوم : وأجفلالودي الفوه قال بَّالنهاب وفئنا عنا نعام
ّفتالمجاز ومن النفيس  .": ذهبوا نعامتهم : " خ

ًا اخترتا : إذاالعجم زياد قال ولم لنفسي رضيتها للمقام أرض
ّي وقال مقامها علّي يثقل في رجلي استوتا : ولماالعكلّي السمهر

ّلصت الرض ًا كان حاذر للشّر كبلين ذي نعامه ق في فأوثق مسجون
سقط حتى الريح فحملته السجن فوق من نفسه وألقى ملحفة رجليه

 .وهرب قيوده فانكسرتا

 .البيض لبسوا إذا رءوسهم على النعام وبَّاض

 .النعامة ظل : ياللطُوال ويقال

ًا يسلح يوم المنابَّر : فضحجرير قال ّبة النعامة ظل قائم بَّن شأ
ًا فلن إلينا ُنعَي ي ع ن عقال ًا نعي ّي َنع ًا و  .ونعيان

 .العرب ُنعيان : يايقال

 .بَّاغ في كبغيان ناٍع جمع يكون أن ويجوز

 .الناعي وهو بَّموته النعي وقام فلن نعّي وجاء

:الفّراء وعن الروعا الكريم ونعى فأسمعا النعّي : قامقال
ماتا إذا العرب : كانتالصأمعّي وعن الموتا بَّذكر الصوتا : رفعالنعّي

ًا : نعاءيقول الناس في يسير وجعل راكب ركب قدٌر له من فلن
َء : ياويقال  .انعهم أي العرب َنعا
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ّهره إذا هفواته عليه : نعىالمجاز ومن  .بَّها شأ

تبلغ ل أي ُتنعى ول تنهى ول تسمى فل تميم : ذهبتويقال
ًة نهايتها  .ذكرها ُيرفع ول كثر

:قيل نافرين فتفّرقوا بَّمفزع فأخبروا مجتمعين القوم كان وإذا
ّنعّي ينتشر كما انتشروا أي استنعوا  .ال

ًا الماء من نغب ب غ ن ًا منه : جرعنغب  .جرع

ولم الغليل إلى غالصمة كّل عن زلجت إذا : حتىالرمة ذو قال
 .اللبن من نغبًة وسقاه نغب يقصعنه

ّو بَّموتا سمعت إذا العرب : قولالمجاز ومن :بَّه نزل بَّلء أو عد
ًا ًا الفؤاد على أبَّردها ما نغبة من أبَّردها ما واه  .والفم لليدين تعس

ّنغران وأفواه الوتار كقطُع قمح ر غ ن  .ال

ّنما المدام أوعية : يحملنقال ّنغران بَّأكارع يحملنا كأ وفي ال
ّنغير فعل ما عمير أبَّا : " ياالحديث كأنه الصغر : أقمأه" وتقول ال

ّنغر  .ال

 .غالت إذا تنغر ونغرتا تنغر القدر ونغرتا

ٍة كل ش غ ن ٍر أو هام فقد واضطُرب مكانه في تحّرك طائ
ّغش  .وتنّخش تن

ًا : يصفالرمة ذو قال ّغشت الّركاب وطء سمعت : إذاقردان تن
ٍم غار في حشاشأاتها ًا تنتغش ودار دم ول لح يتنغش ورأس صأبيان

ًا  .صأئبان

ّغص ص غ ن  .عيشه عليه ن

 .منه مراده عليه قطُع إذا

ّغص  .أمره من نغص في وهو عليه وتن
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ًا أمره نغص وقد  .نغص

نغص على يشفق ولم يذدها ولم العراك : فأوردهالبيد قال
ّدخال ّنه نغضت ض غ ن ال ًا وتنغض تنغض س ّغضت نغضان  .: رجفتوتن

ًا صأاحبه إلى بَّرأسه ونغض  .: وأنغضتهمتعجب

 .الرحل ونغض

ّغاضة وإبَّل  .بَّرحالها ن

 .غاضروفها وهو وناغاضها كتفه نغض وأصأاب

ّو إلى : نغضواالمجاز ومن  .إليه : نهضواالعد

ّو نغض إذا : حتىالكميت قال أّرق تخاصأل من خصلك وتّم العد
ّتغماض عن عينيك غامزتا غ ن غ ن نغاض عارض في سرى بَّرق ال

وهي المعذور نغانغ الطُبيب غامز :الفرزدق قال الّصبي نغانغ العاذرة
 .اللهاة عند لحماتا

كّل : فيويقال أنوفها في دود وهو الغنم في النغف كثر ف غ ن
 .العطُاس يكون تحّركهما من نغفتان الوجنتين عظمي في رأس

 .نغفة : ياللمحتقر : قولهمالمجاز ومن

ًا الغراب نغق ق غ ن ًا نغيق ّغاق وغاراٌب ونغاق  .ن

 .: لزنيةنغلة وجارية نغل : غالمالمجاز ومن ل غ ن

 .: ضغنعليه ونغل الجرح ونغل

 .نغل دغال وفلن

 .نغلة وجوزة

ّنغمة حسن هو م غ ن  .وناعمه بَّكلمة ونغم ال
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ّلمتهولدها المرأة ناغات ي غ ن  .يجدله بَّما : ك

 .ونغيته نغمته وسمعت

إذا إلّي ونغى إليه ونغيت كالشهد نغبة أتتني : لمانخيلة أبَّو قال
 .إليك وألقى كلمًة إليه ألقيت

 .: يدانيهذاك يناغاى الجبل : هذاالمجاز ومن

 .السحاب يناغاي : كادارتفع إذا للموج ويقال

وناغاى السحاب غاّر موجه يناغاي شأهر بَّعد بَّالمبارك : كأنكقال
 .الماء في بَّريقها رأيت إذا الكواكب الماء

ًا تنفت القدر تا ف ن  .: تغلينفيت

 .ريقه ونفث بَّه : رمىفيه من الشيء نفث ث ف ن

 .العقدة في ونفث

 .الرقية عند عليه ونفث

أي قدري كان فذلك يهلك وإن عليه أنفث فلم يبرأ : فإنقال
 .تقديري

ّطُرك فلن عليك نفث ولو  .فوقه من يقاوي لمن : تقولهلق

 .أعطُيتك ما سواك نفاثة سألتني ولو

 .العرق : نفثهنفيث ودم

ّفاثة : امراالمجاز ومن  .: سّحارةن

 .: مسحورمنفوث ورجل

 .شأعره : منفلن نفاثاتا وهذامن
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ّد " ول في ونفث مصدور نفثه " وهذه ينفث أن للمصدور بَّ
 .: ألهمتهكذا روعي

 .الدرع ينفج الناهد الثدي ج ف ن

 .يرفعه

 .: مرتفعهماالجنبين منتفج وجمل ورجل

 .عدوه أرخى وهو اليربَّوع ونفج

 .مجثمه من : أثارهالصيد وأنفج

 .بَّيضتها من : خرجتالفّروجة ونفجت

 .نوافج ورياح نافجة وريح بَّقوة : جاءتاالريح ونفجت

نافجة حفيف ويطُرده عّراص ظل في : يرقدالرمة ذو قال
ّفاج : فلنالمجاز ومن حصب عثنونها :يقول من وسمعت نفج وفيه ن

 .ينفج نفج وقد نفاجة فيه

ًايقولون وكانوا يأخذ كان لنه البنت وهي النافجة لك : هنيئ
ّظمه يوّسعه أي ماله فينفج مهرها ّنّفاجةومنه ويع القميص : للبنة: ال

 .توّسعه لنها

مالي شأان ول والدي وراثة من تلدي : وليسالجاحظ وأنشد
ًا كان أبَّاه أن يعني النوافج مستفاد ّدخر لم جواد  .يورث ما ي

ّطُيب نفح ح ف ن ًا ال ّيبة ونفحاتٌا نفحٌة وله نفح نافحة ونافجة ط
ّبن نوافح ونوافج  .بَّالنفحة اللبن وج

الضؤن إليك بَّذاك جاءتا وإنفحة قّص من تمّششت قد : كمقال
لم ألوموا إذا علمتهم الذين القوم من : وإنيالّشماخ وقال السود
 .المعروف من نفحاتا له تزال : لالمجاز ومن بَّالنافح يولموا

ّفاح والله  .بَّالخيراتا الن
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ّفاح : واللهقال ٌع ورجل بَّالخير اليدين ن ّفا ّفاٌح ن  .ن

 .بَّالمال ونفحه

فلن عن : نفحتومنه خفيفة ضربَّة : ضربَّهبَّالسيف ونفحه
 .: دافعتعنه ونافحت

صألى الله رسل عن ينافح عنه تعالى الله رضي حسان وكان
 .وسلم عليه الله

ٍد : وكموقال ّلهم خصومه عنك نافحت مشه اللسان عضب وك
ّدابَّة ونفحته منافح ّد : ضربَّتهال  .حافرها بَّح

 .أوائلها وتحّركت : نسمتالريح ونفحت

 .بَّرد من ونفح حر من لفح وأصأابَّه

 .واحدة مخضًة : مخضهنفحة اللبن ونفح

ّفاحة وطعنة ًا منها الدم نزا إذا بَّالدم : تنفحن  .نزو

 .للسهم الدفع : بَّعيدةنفوح وقوس

 .حلب بَّغير لبنها : يخرجنفوح وناقة

ّفئها : يحّركهالّمته ينفح وهو  .ويك

ًا : ونفحتمقال ً لكم لمم ً الثعالب كأذناب عصل ّعدةعصل  .: متج

 ". الصور     في     نفخ " خ ف ن

ّنفختين بَّين وكم  .ال

 .النار في ونفخ

 .الكير وهو بَّالمنفاخ النار ونفخ
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 .المنافيخ النار على ونصبوا

ّق في ونفخت ّفخت فانتفخ الز ّفخ فيه ون  .فتن

ًاونفخًة بَّطُنه في نفخة يجد وهو  .وغايره طعام من : انتفاخ

ّفاخاتا والشراب الماء وعلى  .ن

 .: علالنهار : انتفخالمجاز ومن

 .: سمينمنفوخ ورجل

ّبرشأدقيه ونفخ  .: تك

 .إعشابَّه : أيامالربَّيع نفخة وجاءتا

ًا نفد وقد نافد المال د ف ن واستنفدوه عندهم ما وأنفدوا نفاد
 .وانتفدوه

ًعى استنفدتا : إذابَّقرة يصف الحارثّي قال أغاّن لغيره طباها مر
 .زادهم : فنىالقوم وأنفد سهل مقرته الخال كبرد

 .وينفدها حّجته يقطُع حتى الخصم : يحاّجمنافد ورجل

 .منافد من عنكم : هليقال

 .منافد ول رافد له : ليسويقال

ّبَّاق قال ّي أ ّكاض ابَّنه في الدبَّير رافد من هل قيل ما إذا : وهوالّر
:وتنافدوا الشاهد مثل للغائب يكون منافد حقكم عن رجل أو

 .تخاصأموا

ّية في السهم نفذ ذ ف ن ًا الرم ًا نفوذ فأنفذته ورميته ونفاذ
 .السهم في وأنفذتا

نافذة وطعنة وأنفادهم منافذهم وهذه ونفذهم القوم منفذ وهذا
 .نوافذ وطعناتا
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 .أنفاذ وللجراح نفذ وللجرح

ٍو ٍة رميته شأيء غاير من عوى وعا ّدما تقطُر أنفاذها بَّقارع ال
 .نفذة الواحدة الخرز وهي النفذ بَّين الخّراز وقارب

 .نفاذ وله المور في نافذ : رجلالمجاز ومن

 .وأنفذته والرسول الكتاب ونفذ

 .وأنفذهم البصر ونفذهم

 .فيه ما بَّإنفاذ أي الكتاب بَّنفذ المسلمون وقام

 .منه : بَّالمخرجقلت ما بَّنفذ وائتني

مكان إلى ينفذ الطُريق وهذا أحد كّل يسلكه : عامنافذ وطريق
 .كذا

ًا الدابَّة نفرتا ر ف ن ًا نفر ًا ونفور ّفرتها واستنفرتا ونفار ون
 ". ومستنفرة " مستنفرة وقريء واستنفرتها

ًا الثغر إلى القوم ونفر  .نفير

الذين الجماعة وهم ونفرتهم ونفرهم فلن بَّني نفير وجاء
ّو إلى ينفرون  .العد

ًة القوم وجاء ًاأنفر ًا : نفير  .نفير

ّية المام واستنفر ّلفهمالرع ًا ينفروا أن : ك ً خفاف  .وثقال

معه وينفرون لغضبه يغضبون : للذينوزافرته فلن نافرة وهم
 .وينصرونه

الّضياطره هذه غالبتني ما نافره عليم من حولي أن : لوقال
 .والنفير والنفر والنفور النفر أيام وهذه
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انقبضت إذا منه نفٌر وأنا المر هذا من نفرة : بَّيالمجاز ومن
 .بَّه ترض ولم منه

 .فلن صأحبة من فلن ونفر

 .نافرة منه فرقة وهي زوجها من المرأة ونفرتا

 .اللحم عن وتجافي : ورمالجلد ونفر

 .إهلك ذهاب بَّه : ذهببَّه وأعصف بَّثوبَّي فلن واستنفر

غاير من زيد علّي " وصأّب ونفر صأبح كّل قبل " لقيته مثل وفي
 .شأيء غاير من أي ونفر صأسح

ّفرني الحكم إلى ونافرته ّلبني : حاكمتهعليه فن وأصأل عليه فغ
ًا أعّز : أيناقولهم المنافرة  .نفر

 .الحكومة أي النفرة كانت ولمن

 .المنافرة في بَّكفئه أي فلن بَّنفير هو وما

 .وثب إذا ونقز الظبي نفز ز ف ن

 .الماء في الدعاميص وتنافزتا

 .لعبهم في يتنافزون والصبيان

ّظفر على السهم ونفز ّفزته ال ًا ون  .أدرته إذا تنفيز

ّفزها : إذاالشّماخ قال من الّروايا عجيج جرجرتا بَّالبَّاهيم ت
 .الضاغاط من البَّل تعج كما الكراكر عروك

ّفزتا  .: رفضتهولدها ون

وأنفس نفاسة نفس وقد ومنفس نفيس شأيء س ف ن
ًا  .إنفاس
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ًا إن تجزعي : لسيبويه وأنشد فعند هلكت وإذا أهلكته منفس
ّفسته الشيء في وأنفسته فاجزعى ذلك ّغابتهفيه ون  .: ر

متنافس وشأيء كذا في صأاحبه ونافس : تراغابوافيه وتنافسوا
 .فيه

 .قليل بَّخير علّي نفست وقد

ًا علي ونفست ً خير ً ترني ولم عليه حسدتني قليل ًا له أهل نفس
 .ونفاسًة

ّظفر الغنيمة علينا ينفس ما وفلن  .وال

 .الحسد أي النفس هذا وما

 .دمه أي نفسه : دفقالمجاز ومن

ينجس ل فإنه سائلة نفس له ليست شأيء : كّلالنخعّي وعن
 .الماء

ّنفاسومنه ونفست منفوسة فهي نفست وقد والنفساء : ال
 .منفوس فهو بَّولدها

 .: عيننفس وأصأابَّته القوابَّل بَّين المنفوس سقط : كماقال

 .ونفساني نفوس وفلن

الماء وشأرب أنفاس وبَّثلثة وبَّنفسين واحد بَّنفس الماء وشأرب
ًا الماء من وشأربَّت أنفاس وبَّثلثة وبَّنفسين واحد بَّنفٍس ًا نفس  .وأنفاس

ّللجرير قال القراح الّشم من بَّأنفاس بَّنيها ساغابة وهي : تع
ّفس ل الطُعم : كريهنفس ذي غاير وشأراب  .شأاربَّه فيه تن

من كوكٍب في نفٍس ذي غاير شأراب من : وشأربَّةالراعي قال
 .فرج أي نفٌس ومالي وهاج الصيف نجوم
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ّفس  .فّرجها أي كربَّتك عنك الله ون

 .سعة : فيأمرك من نفٍس في وأنت

ّفس ّفس الصبح وتن  .: طالالنهار وتن

ّفس  .العمر بَّه وتن

ّلغك  .العمار أنفس الله وبَّ

ًا وراءه فإّن يحلل إن والشيب عمره وفي خلله يكون عمر
ّفس ّفس وغاائط متن  .: بَّعيدمتن

 .وأعرضهما : أطولهماالثوبَّين أنفس الثوب وهذا

 .أرضك من أنفس وأرضي

 .المنزلين أنفس المنزل وهذا

كقاب فكان دنا ما بَّعد جنبًة تنّحى : ولكنالصأمعّي وأنشد
 .: بَّعدنفس وبَّينه وبَّيني أنفس هو أو القوس

ّفس وأنٌف  .: أفطُسمتن

ّفست ّدعتالقوس وتن  .: تص

 .رأيان له اتجه إذا نفسيه يؤامر وفلن

 .فانتفش والقطُن الصوف نفش ش ف ن

ّفش والديك الضبعان وانتفش كأنه ريشه أو شأعره نفش إذا وتن
 .يرعد أو يخاف

ّفشت الهّرة وانتفشت  .: ازبَّأّرتاوتن

ّفشة وأمٌة  .الشعر متن
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 .الراعي وأنفشها : انتشرتابَّالليل الغنم ونفشت

غاير إنفاش من الليلة لها فما كباش أبَّي ابَّن يا لها : أجرسقال
ّفش : أنفالمجاز ومن نّجاش وسائٍق السري  .متن

 .الزنجّي كأنف الوجه على منبسط المارن قصير

 .والشجرة الثوب نفض ض ف : نالعجاج وقال

 .والتراب الغبار عنه ونفض

ّفض  .والشجر الثياب ون

ّفضذؤيب أبَّو قال التمائم تغنى وما عنه وتذود مهده : تن
ًا اليوم وأصأابَّوا والعكوف ًا نفض الثمر من تساقط ما وهو وأنافيض كثير

 .الشجر أصأول في

.النفض عليه يقع كساء أو ثوب وهو والمنفاض المنفض وبَّسطُوا

ّلة وأنفضت  .فيها ما : نفضالج

بَّنافض الحّمى وأخذته نافض وبَّه الحّمى : نفضتهالمجاز ومن
 .الّرعدة من وانتفض

 .الفرس وانتفض

 .لهيبته يرعدهم أي القوم طرفه يستنفض وفلن

ّفت بَّيضها : نفضتمنفض ودجاجة  .وك

 .مزاودهم ينفضوا : أنوأصأله زادهم : فنيالقوم وأنفض

 ". ينفضوا     حتى " وقريء

 .: استخرجتهعنده ما واستنفضت
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ذي كالغيث فتى سيب واستنفاضي لك مدحي تنس : لرؤبَّة قال
ّكهالضرع في ما الفصيل وانتفض الرياض  .: امت

 .لبنها انتفضت حتى الناقة وحلبت

 .بَّطُنها عن ولدها : نفضتنفوض وامرأة

 .ينفض ثوب وعليه

ًا الثوب : نفضيقال  .نفوض

 .صأبغه ذهب : قدنافض وثوب

ًا مرضه من ونفض  .منه : بَّرئنفوض

ّهرهالطُريق : ونفضفقال بَّناته نصيب وذكر اللصوص من : ط
ّدعار  .وال

الغوث رماة وتخشى خميلة كل غايب عنها : وتنفضزهير وقال
ليٍل في كنت وإذا فانفض نهار في كنت : إذاويقال مرصأد كل في

 .فاخفض

 .الكرى ينفض وقام

ّكن لياٍل كرى ينفضون : فقامواالطُرّماح قال ّطُلى في تم بَّعد ال
بَّه ليس العاج كوقف عنه الغمراتا ينفض : وأضحىبَّشر وقال العيون
 .الكلب من الناجي الثور يريد كدوح

 .صأحته استحكمت أي واستصّح عنه السقام نفض ويقال

ّنفضة : بَّعثواالقوم واستنفض ّطُرق ينفضون الذين ال  .ال

ًانفيضة فلن وخرج ًا للطُريق : نافض  .له حافظ

ّنفط رمى ط ف ن  .بَّال
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ّفاطة ومعهم وخرجوا ّن ّنفط الّرماة : جماعةال ّفاطون وخرج بَّال ّن ال
ّفاطاتا وبَّأيديهم ّن ّنفط فيها يرمون التي : مراميهمال  .بَّال

ّفاطاتا على فلن واستعمل ّن ّنفط معادن وهي ال  .ال

ّفطُت العمل من يده ونفطُت  .العمل وأنفطُها وتن

 .ونافطُة ونفطُة نفطُة بَّيده وخرجت

وما بَّعلمك الله ونفعك ومنافع ومنفعة نفع فيه ع ف ن وهذيل
 .واستنفعت بَّه وانتفعت بَّنافعة فلن نفعني

الفعل أوفى كفعلك فعاله حّي الرض فوق كان : ولونصيب قال
ً له لقلت يقارب منك ّذرتا ولكن مثل المستنفعين على سواك تع

 .ضّرار نفاع وفلن المذاهب

 .النفع أي النفيعة لحاضر وإنه

لوجر سعاد عيني من وإني نفيعة سعاد من لرجو : وإنيقال
 .مشفق

.عليك يرفع وهو سجٌن أي رافع وساكنه نافع فلٍن : منزلوتقول

ًا قطُعت ف ن ف ن ًانفنف ًا : سبسب  .بَّعيد

ًا علون : إذاقال  .وتنائف نفانف وبَّينه وبَّيني فنفنفا نفنف

ًوى الرض وبَّين بَّينه كان شأيء وكل  .نفنف فهو مه

ّية ويقال ّنفنف لبعيدة : إنهاللّرك  .وأسفلها أعلها بَّين ما وهو ال

نفقت ق ف ن القرط مهوى : بَّعيدةقال : كماالرمة ذو قال
ّدراهم عياله على الرجل وأنفق وأنفدتها : نفدتاكقولك وأنفقتها ال

ّدراهم هذه وخذ واستنفق  .فاستنفقها ال

 .ونفاقهم ونفقاتهم القوم نفقة ونفقت
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ًا يبتغي وهو  .الرض في نفق

 .النفاق عليه وأخذوا

ّفق نافقائه من : خرجوانتفق اليربَّوع ونفق فيها : دخلونافق ون
ّفقته  .منها : أخرجتهوتن

ًا سلعته ونفقت ّفقتها نفاق  .ون

إني ويقول ويسومها نفسه ينفق : عبدضباب بَّن سدوس قال
بَّعرضه بَّاع " من المثل ومنه تجارته : نفقتالتاجر وأنفق زّراع آبٌَّر

 ". أنفق

المعاشأر في أخيه بَّعرض يبع ومن الصديق أهجو فل : أبَّيتوقال
 .السراويل نيفق ووّسع ينفق

ّفقها : وّسعويقال ّدل من ّوقها وخ ّطُقها وأحكم مس  .من

 .ونافقة مسك من نافجة وله

مدى قريب الغاية قصير كان إذا الجري نفق : فرسالمجاز ومن
 .الجري

 .له ريع ل الذي وهو نزل : نقيضنفق : وطعامعلقمة قال

 .: خرجروحه ونفق

ّني : وهاربقال ّ كاد قد نافق بَّروح م :ومنه المرامق رمق إل
ّبَّة نفقت ًا الدا  .نفوق

ًا الرجل ونافق  .نفاق

 .عندهم وتحظى الزواج عند : تنفق: فنقبَّوزن نفق وامرأة
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ّنًة لنا : إّنالمازنّي عثمان أبَّو وأنشد الحساب كريمة نفق غاير لك
ّياء ذلك على وهي الخلق بَّيضاء ّية كريمة وهي تنفق ل أي العنق ل سخ
 .طعامها إلى تدعوهم بَّعيد من الضياف إلى عنقها تلوي

ً الغازي أصأاب ل ف ن ً نفل  .وأنفال

ّفله ّفل والمام وأنفله المام ون  .الجند ين

ّيًة نافلًة وأعطُى  .ونوافل سن

 .: معطُاءنوفل ورجل

ّفل ّلي وتن ّوعالمص ّنوافل النافلة يصلي وهو : تطُ  .وال

ّفل ّنفل من : أخذأصأحابَّه على وتن  .أخذوا مّما أكثر ال

ّفلواويقال  .حّصته على أكبركم زيدوا أي كبركم : ن

ً لي وقال  .فعلته أكون أن وأنكرتا انتفيت أي منه فانتفلت قول

 .ومعونتهم نصرهم من : انتفىفلن بَّني من وانتفل

ّفه نافه رجل ه ف : نالمتلمس قال  .: معيومن

 .نفسه ونفهت

ّفه بَّين : كموتقول ّفه المر  .والمن

ّفه نافهٌة وركابَّهم  .ون

ّيتهالمكان من نفيته ي ف ن  .فانتفى عنه : نح

ّير : أخرجالبلد من فلٌن ونفي " وانتفى الرض من ينفو " أو وس
 .: تساقطشأعره

 .: ذهبالوادي من الشجر وانتفى
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 .المر من وانتفى ولده من وانتفى

 .ونفيته المتاع نفاية وهذه

ّنفى النفاياتا من وهو  .وال

ّتراب من يبقى : لماالريح نفّي وهذا أصأول في بَّه تأتى الذي ال
 .الحيطُان

منه يترشّأش : لماالرشأاء ونفّي : لرشأاشأهونفايته المطُر ونفي
 .الماتح ظهر على

ّطُحين من بَّه ترامت : لماالرحى ونفّي  .ال

ِفَي قد : دعّينفّي وفلن  .ُن

 .ونفاهم القوم نفاياتا من : فلنالمجاز ومن

القوم نفَي من دنّي وأنت عشيرة خير الدنون : عشيرتكقال
 .الحائط نقب ب ق ن راضع

ّبَّة سّرة البيطُار ونقب ًء فأخرج بَّالمنقب الدا  .أصأفر ما

ًا يصف قال يسمه ولم سّرته البيطُار ينقب لم : كالّسيدفرس
ًا له يلمس ولم يدّل فل صأوته ليضعف حنجرته : نقبتنقيب وكلب عصب
 .بَّنباحه اللئيم على

ّنقابَّة الناقبة بَّه وخرجت على تهجم بَّالجنب تخرج : قرحةوال
 .داخل من رأسها الجوف

ّقالبعير خّف ونقب ّقب : ر  .وتث

ّقب دبَّر ول نقٍب من بَّها إن : ماقال ّقر عنه ون  .: بَّحثون

ّقبوا "  .": ساروا البلد     في     فن
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ّنقب وسلكوا ّنقاب والمنقبة والمنقب ال طرق وهي والمناقب وال
 .الجبال

 .والمآثر المخابَّر وهي مناقب وذو المور في : نافذنقاب ورجل

ّنقيبة وميمون  .المخبر : محمودال

 .رأي نفاذ : مننقيبة من لهم وما

 .نقابَّة ونقب عليهم نقب وقد القوم نقيب وهو

ّنقبة حسن وفرس  .اللون أي ال

ًا يعلو حين كأنه بَّنقبته مشهور أزهر : ولحالرمة ذو قال عاقر
ّ عليها وما لهب ّنطُاق إزار وهي النقبة إل ّ كال ًة لها أن إل  .حجز

 .الجرب أول وهي نقبة بَّالبعير وظهرتا

ّقبت المرأة وانتقبت  .وتن

ّفي : نقبالمجاز ومن  .: تخّرقخ

ًا كان إذا النقب مواضع الهناء يضع وفلن ًا ماهر  .مصيب

ّنصل السيف وجلوتا ّبهت الصدأ آثار وهي النقب من وال ّول شأ بَّأ
 .الجرب

ًا يصف الكميت قال ٍد ينقاٍب ف الناس عند : وكاناثور إذا واح
 .ونظيرين مثلين كانا

ّقح ح ق ن ّذبَّهالعود ن  .: شأ

ّقحالمجاز ومن  .الكلم : ن

ّقح الحولّي الشعر وخير  .المن

ّقح الشعر قرض : ماوتقول ّذهن إل المن ّقح بَّال  .المل

875



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

ّقح ورجل  .: مجّرٌبمن

ّقحته  .منه : نالتالسنون ون

ّقح ّناقة شأحم وتن ّذهاب بَّعض : ذهبال  .ال

 .العذب البارد الماء وهو النقاخ شأرب خ ق ن

من واشأرب الخمر دع لي قال الماء يلعق مّمن : وأحمققال
ّنقاخ الماء وأطيب القلخ الشعراء : أفصحوتقول مبّرد نقاخ  .ال

ّية نقاخ : هذاالمجاز ومن  .وخالصها : لمّخهاالعربَّ

ّثمن نقده د ق ن  .فانتقده له ونقده ال

ّقاد ونقد  .الدراهم الن

ّيز  .رديئها من جيدها م

ٌد " " و أنقد من " أسرى و الورق الجهبذ عند تنوقد كما جيد ونق
 .القنفذ " وهو أنقد بَّليلة بَّاتا

 .قد وكأن وصألتم فقد أنقد ليلة ليلتكم جعلتم : إنوتقول

 .: ينقرهالفخ ينقد والطُائر

 .بَّإصأبعه الجوزة الصبّي ونقد

ًة بَّإصأبعي رأسه ونقدتا  .نقد

ّطُرها تكاد محمّرة لك : وأرنبةخليفة بَّن خلف قال نقده تق
ّية ونقدته  .: لدغاتهالح

ّقادوصأاحبها الغنم صأغار وهي ونقاد نقد وله ّن  .: ال

ّقاد أثواب : كأنزبَّيد أبَّو قال ّدابَّا كهباء بَّخملتها يعلو له قدرن ن ه
ّقادة من : هوالمجاز ومن  .خيارهم : منقومه ن
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 .الكلم ونقد

ّقاده الشعر نقدة من وهو  .ون

ّقاد أشأبه : هووتقول ّن ّقاد منه بَّال ّن ّنقد من بَّال ّنقد ال  .وال

ّنقدةوتقول ّنقد كأنهم إليهم : ال  .العقد الذئب فيها عاث وقد ال

 .قائله على الشعر وانتقد

ل حتى بَّاختلس إليه النظر : يديمالشيء إلى بَّعينه ينقد وهو
ّطُن ًا ذلك إلى ينقد بَّصره زال وما له يف ّبهنقود ما إلى القد بَّنظر : شأ
 .ينقده

ّقذه واستنقذه البؤس من أنقذه ذ ق ن ًا نقذ وقد وتن .نجا إذا نقذ

ًاالعرب وتقول  .بَّالسلمة له دعوا إذا له : نقذ

 .منه استنقذوا إذا بَّؤس نقائذ وهم بَّؤس نقيذة وهو

ّو أخذه ما وهي النقائذ من غايرهما أو البعير أو الفرس وهذا العد
ّلكه ّقذته منه فأخذته رجعت ثم وتم ٌذ وهو يده من وتن ٌة نقي ٌذ ونقيذ  .ونق

ّلم الكماة توارثه نقذ سابَّح رحالة على أزال ل : إذعنترة قال مك
ّقذتا طفلة الّسري خرود : وخودمقبل ابَّن : قولالمجاز ومن منها تن
ًا ً حديث تخرج أن : تستحييالسري خرود واستخرجته منها أخذته حلل

ً  .ليل

 .بَّمنقاره الحب الطُائر نقر ر ق ن

ّقار ونقر  .بَّمنقاره الرحى الن

ّدف العود ونقر  .وال

ًة بَّإصأبعه رأسه ونقر  .نقر

 .بَّها : احتفرتابَّحوافرها الخيل ونقرتا
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ّنقر النقرة في الماء واستنقع  .وال

 .القفا نقرة في واحتجم

 .المذابَّة الفضة وهي النقرة من إبَّريق وله

 .وغابته : عبته: نقرتهالمجاز ومن

 .وبَّنواقر بَّناقرة ورميته

 .كلم : مراجعةمناقرة وبَّينهما

ّقرتا الخبر عن ونقرتا  .: بَّحثتعنه ون

ّنقرى وهي القوم بَّين من : دعوتهبَّه وانتقرتا بَّالرجل ونقرتا  .ال

ّلي وهو ّنقرى يص  .الديك نقر صألته في نقر إذا ال

 .الناس بَّين من سّماه إذا بَّاسمه ونقر

 .نواقر وسهام الرقعة عين : أصأابناقر وسهم

ّياب بَّالنواقر : رميتقال ّدي أي ذبَّابَّي فنالهم أعداءكم الّص أو ح
 .شأّري

ًة عني أغانى وما  .شأيء أدنى أي نقر

 .إصأبع نقرة بَّمقدار لي يكترث ولم

ّبَّك : بَّاللهجميل قال ًة تكتميني ل فاصأدقي سألتك أن ر نقر
ً ّني تغنين ل : رأيتكآخر وقال وفتيل ًة ع َوي ابَّتدروني إذا نقر بَّالهرا

ًا أثابَّني وما الدمالك  .النواة ظهر في : النكتةوأصأله نقير

ّبَّته ونقر وصأوتا النون مخرج لسانه بَّطُرف ضرب إذا وأنقر بَّدا
ّوتا الوسطُى طرف إلى إبَّهامه ضّم إذا كذلك ّقر " و بَّها وصأ في     ن

ّناقور  .": نفخ ال
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 .منقار له وخّف

 .: كتبالحجر في ونقر

 .قوائمه وهي نواقزه على : وثبالظبي نقز ز ق ن

 .: رديئهوشأرطه المال نقز من : وأعطُاهالشّماخ قال

ّنقس كتب س ق ن  .والنقاس بَّال

خشبتهم وهو الناقوس : قرعتوانتقست النصارى ونقست
 .: القصيرةوالوبَّيل الطُويلة

إذا رهباٍن عيدان أصأواتا اصأطُفقت إذا لحييها أصأواتا : كأنقال
 .ومناقسة منافسة وبَّينهما وناقسه ونبزه : عابَّهونقسه انتقسوا

ّقش منقوش ثوب ش ق ن  .ومن

 .ونقوش نقش وفيه كذا خاتمة في ونقش

 .عليه ينقش أن : أمرفّصه على الرجل وانتقش

ًا : اضطُربَّتتقول  .فّصه على وانتقشت خاتم

َقش  .: استخرجهاوانتقشها الشوكة ون

 .بَّالمنتاف : نتفهبَّالمنقاش الّشعر ونقش

 .الحساب وفي الحساب وناقشه

ّذب الحساب نوقش " من عنها الله رضي عائشة وعن  ". ع

في تعبت إذا بَّالمناقيش حقي منه : استخرجتالمجاز ومن
 .استخراجه

 .ّحقه منه وانتقش
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ّير وإذا ً الرجل تخ  .لنفسه انتقشه ما : جادقالوا لنفسه رجل

 .: نقرهاالرحى ونقش

ّقه نقصه ًا ح  .وانتقصه نقص

ًا بَّنفسه ونقص  .نقصان

ّطُهالثمن واستنقص وانتقص  .: استح

ّقصه وانتقصه  .: عابَّهوتن

 .ومناقص نقائص ذو وفلن ومنقصة نقيصة فيه وما

ّقض وانتقض والحبل البناء نقض ض ق ن  .وتن

ّقضت  .الكمأة عن الرض وتن

 .منه نقض : مابَّنائك نقض وأصألح

ّدجاجة الفّروجة وأنقضت  .البيض عند وال

 .والضلع والصأابَّع الّرحل وأنقض

 .نقيض ولها

 .ظهره الحمل وأنقض

 .أصأابَّعه نتقض ورأيته

 .: دعاهابَّالعنز وأنقض

 .: نقربَّهابَّالقعود وأنقض

ّلمتها شأهبره أناس من عجوز : رّبقال القرقره بَّعد النقاض ع
ًا لها وترك بَّه تقرقر كانت الذي بَّعيرها سرق  .بَّه تنقض بَّكر

 .العهد : نقضالمجاز ومن
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 .الول الثاني قوله وناقض

 .تناقض كلمه وفي

 .مناقضه أي ذاك نقيض وهذا

قصيدة : يقولالخر أحدهما وناقض والشاعران القولن وتناقض
 .عليه صأاحبه فينقض

 .فلن قصيدة نقيضة القصيدة وهذه

 .والفرزدق جرير : نقائضومنه نقائض ولهما

 .الثغر عليه وانتقض

 .المور وانتقضت

 .نكست القرحة وانتقضت

ثأري نقمت صأدري حّر مازن يا شأفيت أخذ إذا وتره فلن ونقض
ّقطُه المصحف نقط ط ق ن وتري ونقضت  .ون

 .النقطُة الخّط : رأسويقال

 .: مشكولمنقوط وكتاب

ّقطُت  .بَّذلك : تتحّسنبَّالسواد وجهها المرأة ون

 .العسل من نقطُة : أعطُاهالمجاز ومن

 .منه : قطُعةالنخل من نقطُة ولفلن

ًا الكل من نقطُة ووجدنا ًا منه ونقطُ  .ونقاط

ّتنوم ًا ينبت وال فتجد تقطُعها ثم نقطُة على تعثر أماكن : فينقاط
 .أخرى نقطُة
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في الناس اختلف : ماعنها تعالى الله رضي عائشة حديث وفي
ّقطُتالسلم في وغانائها بَّحظها أبَّي طار إل نقطُة : أكلتهالخبز : وتن
 .شأيأ شأيأ أي نقطُة نقطُة

 .واجتمع : ثبتواستنقع الوادي بَّطُن في الماء نقع ع ق ن

 .ومناقعها المياه مستنقعاتا ووردوا

 .أتبّرد فيه : مكثتالنهر في واستنقعت

ّنقوع وهو الماء في وغايره الدواء وأنقع ّنقيع ال والمنقع وال
ٍر من فيه ينقع : ماوالمنقعة  .ونحوه تو

مناقعه بَّذّم تغلي وبَّعضهم والندى للباع اللحم بَّضع : ندهدققال
ّبَّىومنقع نقيع وسم ناقع السم أنيابَّها في  .: مر

 .غالته الماء ونقع

َيوبَّالماء الماء من ونقع  .: رو

فيها يجتمع التي وقبته وهي الثريد أنقوعة إلى يده وأسرعت
 .الودك

 .فيه يسيل ما الميزاب وأنقوعة

ّنقع وثار  .الغبار أي ال

 .: ارتفعالصراخ ونقع

 .وأدامه : أثبتهالشّر له : أنقعالمجاز ومن

 .يكفيهم ما الشر من لهم وأنقعوا

ّنقيعة من الموتا نقائع والناس  .القادم ذبَّيحة هي التي ال

ّنه مثل وفي ّبه " للمجّرب بَّأنقع لّشراٌب " إ يرد الذي بَّالطُائر شأ
ّناص خيفة المعروفة المياه يرد ول الفلواتا مناقع  .الق
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ّظليم ف ق ن  .الهبيد عن الحنظل ينقف ال

ّدماغ عن الهام ينقف وضرٌب  .ال

 .: مضاربَّةونقاف مناقفة وبَّينهم

ًا قحاف : " اليومويقال  ". نقاف وغاد

 .فيها ما : استخرجتالبيضة ونقفت

ّياه أعطُيته إذا العظم وأنقفتك  .مّخه ليستخرج إ

 .بَّبيضه : رمىالجراد وأنقف

 .بَّالمنقاف الورق وصأقل

ّقاف : رجلالمجاز ومن كأنه الشأياء في ونظر تدبَّير : صأاحبن
 .يبحث أي عنها ينقف

ّقافالمبرم للسائل ويقال  .: ن

 .: مأروضونقيف منقوف : وجذعقال

 .: ضامرهالوجه منقوف ورجل

ّقاقة من " أروى و الضفادع نقيق أّرقني ق ق ن ": من الن
ّقت وقد الّضفدع  .ونقنقت ن

 .النقنق وهو الظليم ونقنق

ّنقانق أعناق أعناقهم وكأن  .ال

ّقل فانتقل نقلته ل ق ن ّقلته وتن ًا ون نقلته :وانتقلته وتناقلوه كثير
 .نفسي إلى

ّنون : ماالجعيدي قال ّفين أهل قتلوا بَّقوم تظ الجمل وأصأحاب صأ
ّفان وابَّن ًا ع ًا حنيف  .النقلة وأسرعوا تنتقل لما البدن ولحوم مسلم
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 .: مرحلةمنقلًة وسرنا

ً وانتقل مناقلة ناقل وقد ومنتقل مناقل وبَّعير وفرس إذا انتقال
 .الّسير في يديه مواضع رجليه وضع

مناقل الّرفاق ضرم المدى بَّعد وإن مشترٍف كّل : منجرير قال
آبَّاءك فوجدوا انتقلى إذا متنيه يرابَّيع : تنزوالخطُل وقال الجرال
ً تكن لم لّمهاتٍا الفاضل ٍة بَّعيره خّف ورفع نقائل وخفاف : بَّرقعةبَّنقيل

 .بَّنقائل إبَّله

ّثوب الخّف ونقل ّقله وال  .: رقعهوأنقله ون

ّقعةنقل ونعل  .نقال ونعال : مر

 .نقلين نعلين في وجاءنا

ّقلًة وشأّجه ّقل التي وهي من  .العظام فراش منها تن

ّكهوا ّنقل وتف  .بَّال

 .: بَّالفتحدريد ابَّن وعن

 .الحديث : نقلالمجاز ومن

 .الخبار نقلة وهم

 .النسخة في ما ونقل

ّدثته إذا الحديث وناقله ّدثك ح  .وح

 .: ناقضهالّشاعر الّشاعر وناقل

ً كان إذا نقٍل وذو نقٌل ورجل ً جليل  .مناقل

ّلهم صأحبي يعلم : ولقدلبيد قال ونقل صأبري الّسيف بَّعدان ك
 .حال إلى حال من تنقل التي : نوائبهالدهر نواقل وأصأابَّته
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 .كورة إلى كورة من تنقل التي : الخرجةالنواقل وقسمت

 .منه انتقم م ق ن

ّلت ّنقمة بَّه وح ّنقم ال " وعبته عليه : أنكرتهكذا منه ونقمت وال
ّ     منهم     نقموا     وما  ". يؤمنوا     أن     إل

ٍم كّل أفي ه ق ن َعى ول وننعي نقهة ثم مرضٌة عا إلى ذا فكم ُتن
 .: فهمتهونقهته الشيء وفقهت متى

 .نقّي شأيء ي ق ن

ّقيت ًء نقي حتى وأنقيته الثوب ون  .نقا

 .نقاؤه ظهر حتى وغاسل

 .نقيه : أخرجتالعظم وانتقيت

 .البعير وأنقى

 .منقياتا وإبَّل

ً يشتكين : لقال ًا في وحللنا أنقين ما عمل وهي النقياء من نق
 .الكثبان

 .أجودها : انتقيتالمجاز ومن

 .الدقيق فيه وجرى : سمنالبّر وأنقى

 .فنكستها البرء بَّعد : قرفتهاالقرحة نكأتا أ ك ن

بَّالقرح القرح ّنكء ولكّن بَّعده المصيباتا أوفى تنسني : ولمقال
ِكب عنه نكب ب ك ن أوجع َن ّكب و ّكبه عنه وتن ّكب وتن ّكبه عنه ون ون

ُته ّكب ّكبته عنه ون ّياه ون  .إ

ّق في : يمشيأنكب وجمل ورجل  .شأس
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نكٌب ورياح نكباء وريٌح الرياح مهاّب عن : مالتالريح ونكبت
ّنكبياء  .خاصّأًة والّشمال الّصبا بَّين تهّب : التيوال

 .فيها ما فأخرج : نكسهاكنانته ونكب

 .فيها ما فأخرج : نكسهاكنانته ونكب

 .فيه ما : استنظفالناء ونكب

 .بَّه : فرحوامناكبهم له وهّزوا لكذا منكبه : هّزالمجاز ومن

ّنه ّق عن لنكب وإ  .عنه وناكٌب الح

ٍة : فيوالجبل الرض من منكب في وسرنا  .ناحي

 ". مناكبها     في     فامشوا "

ّطُيتالرّمة ذو وقال أبَّواب مصاريع ونباهتي دونه بَّاسمي : تخ
 .الملوك أبَّواب يريد المناكب غالظ

ًا كذا على : رأسهمالعرفاء منكب وهو  .منكب عريف

ًا أجعلك : ألمللّشعبّي الحّجاج وقال  .همدان جميع على منكب

 .قومه في النكابَّة وله

 .عليهم نكب وقد

ّنسر مناكب في تكون : ريشاتابَّمناكب سهمه وراش أو ال
 .وأجوده الريش أقوى وهي العقاب

ّلبقال ًا : يق ٍر بَّمناكب راشأه سهم ٍم ظها شأاسف أعجف فهو لؤا
ّلبالراعي وقال ّظهارا المناكب كساهّن مرهفاتا بَّالنامل : يق وقال وال

ّطُردالقطُامي ك ن مضرحّي مناكب ذي قدامي فيه كأّن الكعوب : وم
 .الرض ينكت فأقبل بَّإصأبعه أو بَّقضيبه الرض نكت تا

 .عدوه في الرض عن نبا إذا ينكت الفرس ومّر
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 .مّخه : أخرجالعظم ونكت

 .: نكبهاكنانته ونكت

 .: ألقاهرأسه على فنكته وطعنه

ّد بَّمرفقه ينكت : حاّزناكت وبَّالبعير  .كركرته ح

 .حمرة أو : بَّياضنكتة العين وفي

:تقول : نكتةبَّياض في سواد أو سواد في بَّياض من نقطُة وكّل
ّنكتة هو  .السود الثور جلد في البيضاء كال

ّكت وقد كلمه في وبَّنكت بَّنكتة : جاءالمجاز ومن قوله في ن
ّكت ورجل ّكاتا من  .ون

ّكاتا وفلن  .: طعانالعراض في ن

وقد الظفار أصأول في والسأف والّسواك الحبل نكث ث ك ن
 .طرفه من انتكث : لماالحبل نكاثة وهذه بَّنفسه انتكث

ّعث : لماالسواك ونكاثة  .رأسه من تش

ّنكث تغزل وهي والخبية الكسية من نكث ما وهو والنكاث ال
 .ثانية ليغزل

 .أنكاث وبَّحٌل

 .والبيعة العهد : نكثالمجاز ومن

 .العهد وناكثه

ّكاث وهو  .للعهود ن

 .خلف : لفيه نكيثة ل قول وهذا

ّطُة : فيالنكيثة في ووقعوا  .العهود فيها تناكثوا التي الّصعبة الخ
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 .بَّينهم كان ما وانتكث

 ". خالصة     يستنكحها     أن " واستنكحها نكحها ح ك ن

ًة بَّالحجر الطُائّي قتلوا : وهمالنابَّغة وقال جابَّر أبَّا عنو
 .تكثروا وتناكحوا جابَّر أم واستنكحوا

 .فلٍن بَّني في ناكح وفلنة

 .نكحة ورجل

 .البَّل أخفاف الحصى : أنكحواالمجاز ومن

 .عيونهم النوم واستنكح

ورمى نخافهم الذين النوم : واستنكحربَّيعة أبَّي بَّن عمر قال
ّوابَّهم الكرى ّدل بَّ ٌد نكادة فيه د ك ن فتج َك َن ٌد و ْك ُن ِكد وهو و وأنكد َن
ٌد أنكاد وقوم ُنك ِكد وقد و ّكد َن  .وتن

ًا : وجدتهفأنكدته وسألته  .نكد

 .أكدى أي فأنكد حاجة فلن وطلب

ّكد منكود وعطُاء ٍأ غاير : قليلومن ّن  .مه

ًا أعطُيته ما : وأعطقال ّيب ّناك المنكود في خير ل ط ّكد وال ون
 .بَّالمّن عطُاءه

ّكد  .عيشه وتن

 .السؤال بَّكثرة عنده ما : استنفدوشأفه فلن ونكد

 .نكدوه وقد

 .: نزفالماء ونكد

 .يقيء كأنه شأحيجه في : استقصىوتنكد الغراب ونكد
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ّلوا غاداة بَّينهم وجرى قال وناقة يتنكد شأاحج البَّارق ذي من تحم
ِا لبن : لنكداء  .نكد وإبَّل بَّه

 .تعان : لئل: نكدللغزار ويقال

 .أنكر من أبَّلغ : نكروقيل وساتنكره ونكره الشيء أنكر ر ك ن

 .بَّالعين وأنكر بَّالقلب : نكروقيل

إل الحوادث من نكرتا الذي كان وما : وأنكرتنيالعشى قال
 .والمنكر والمعروف والنكرن العرف وفيهم والصلعا الشيب

 .نكير عنده كان فما فلن وشأتم

 .لوط قوم مناكير من وهو والمناكير المنكراتا يركبون وهم

ًا : صأارنكارة المر نكر وقد  .منكر

ّكرته ّكر ون ّيرتهفتن  .: غا

ًا وخرج ّكر  .متن

ّكر ًا لقاء : لقينيفلن لي وتن  .بَّشع

 .: تجاهلفلن وتناكر

 .: محاربَّةمناكرة وبَّينهما

ًا : أّنسفيان أبَّي وعن ًا يناكر لم محمد معه كانت إل أحد
 .الهوال

 .: تعادواوتناكروا

لذو وإنه وفطُنة : دهٌيونكراء بَّالفتح ونكر نكارة فيه وفلن
ّدهر من : وأصأابَّتهمنكراء ّدةنكراء ال  .: شأ
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ّية ز ك ن يعض ل الحياتا من : ضربوالناكز بَّأنفها تنظز الح
ّقة أنفده من ذنبه يعرف يكاد فل بَّأنفه ينكز ولكن بَّفيه  .رأسه لد

 .ناكز وبَّئر : غااضالبحر ونكز

ّكسه رأسه نكس س ك ن  .الشيء : ونكستون

 .فانتكس قلبته

 .رأسه قبل رجله تخرج : الذيالمنكوس والولد

 .أنكاس وسهام أسفله أعله فجعل فوقه : انكسرنكس وسهم

في : نكسالمجاز ومن أنكاس غاير ونبل تليد : مجدالحطُيئة قال
 .مرضه

ّكسه كذا وأكل  .فن

ًا : أعادهرأسه على الخضاب ونكس  .مرار

ّنه  .: للرذلالنكاس من لنكس وإ

ًا الشيء نكش ش ك ن  .نزفها والبئر منه : فرغنكش

ًا عقبيه على نكص ص ك ن  .نكوصأ

ّظه : فلنالمجاز ومن ّده ناقص ح  .ناكص وج

ًا وانقبض : امتنعونكف منه استنكف ّية أنف  .وحم

ً العدو وعن اليمين عن نكل ل ك ن  .نكول

ّكلته  .: فطُمتهكذا عن ون

ّكلت ّنكال وهو فعله مثل يفعل أن ينكل غايره : جعلتبَّه ون  .ال

ّيب هو ه ك ن ّنكهة ط  .ال
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في الشارب ونكه فيه ريح : تشّممتونكهته الشارب واستنكهت
 .وجهه

ّو في نكيت ي ك ن : فلنوتقول الجراح أكثرتا إذا نكايًة العد
ّنكاية قليل  .الّشكاية طويل ال

 .نمر وسباع وبَّياض سواد : فيهوأنمر نمر سبع ر م ن

 .نمراء وشأاة

 .نمرة وسحابَّة

 .مطُراتا أركموهّن نمراتا : أرونيهّنويقال

ّنمرة ولبس  .الرعاب أكسية من وهي ال

ليس كالجّن بَّينها العطُارف تمشى : ومجالسمقبل ابَّن قال
أي نّمروا وما نمير : أقبلتوتقول ناجع : عذبنمير وماء بَّنمار لبوسهم

 .تعالى الله مّضرها : مضرتقول كما قومهم من جّمعوا ما

ًا : فأبَّلغدريد قال ًا وأبَّلغ وألفافها سليم ما أي نّمروا وما نمير
 .جّمعوا

ّنمرقة على وجلس ّنمرق ال  .": وسائد مصفوفة     ونمارق " وال

ّدتا ناقة : إذاأوس وقال فضّل بَّعدي حكم إلى ونمرق بَّرحل شأ
 ." وتنّمر النمر جلد له : " لبسالمجاز ومن ضللها

 .: زاكنمير وحسب

ّطُيب الّسمن نمس س م ن ًا ونحوهما وال إذا نمٌس فهو نمس
 .فسد

 .نّماس نّمام وهو بَّه : نّمبَّصاحبه ونمس

 .وخديعة مكر : ذوونواميس ناموس صأاحب وفلن
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ًا علّي ونّمس ّبستنميس ّنمسومنه : ل ّدابَّة: ال :لها يقال التي : ال
 .أنماس الناس هؤلء : فيويقال دله

ًا : اتخذالصائد وتنّمس ًةناموس  .: قتر

أشأوقني وما : ساررتهونامسته سّره : صأاحبالمير ناموس وهو
 .ومنامستك مناسمتك إلى

 .الكبر : الناموسعليه تعالى الله صألواتا لجبريل ويقال

تخالف بَّقع فيه كان إذا نمٌش وجٌه وله نمٌش وجهه في ش م ن
 .لونه

 .سود خطُوط : فيهاالقوائم نمش وثوٌر

 .فرنده خطُوط وهي شأطُب : فيهنمٌش : سيفالمجاز ومن

فاٍن ول زّميل غاير إنني عني السائل : أيهاناعصة بَّن أسد قال
ن النمش بَّالعضب الّروع احتدام في بَّادهني إن الكبش وأعض رعش

 .الّزغاب : شأبهنمٌص وجهها في ص م

 .: نتفتهبَّالمنماص الماشأطُة ونمصته

 ". والمتنمصة النامصة " ولعنت

 .مؤّخرهما رق إذا الحاجبين أنمص وهو

ّول رعى إذا البهم : تنّمصالمجاز ومن  .العشب أ

 .صأوف من ثياب وهي الهوادج على النماط طرحوا ط م ن

ّنمط هذا والزم  .والمذهب الطُريقة أي ال

ّنمط المة هذه : " خيرالحديث وفي ٌع " وعندي الوسط ال متا
ّنمط هذا من ّنوع وهو ال  .ال

 .منه : نوعالعلم من نمٌط عنده وما
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 .الشيء نمق

ّينه نقشه  .وز

 .الكتاب ونّمق

 .حّسنه

 .منّمق ووعد : قولالمجاز ومن

ّنمال مدج " وكأنه نملة من " أضبط هو ل م ن  .ال

ًا : تدّبالخطُل قال ًا في نمال دبَّيب كأنه العظام في دبَّيب نق
ّيل  .منمول وطعام يته

 .العبث عن تكّف لم إذا يده نملت وقد النامل نمل ورجل

ًا يستقّر ل الذي النشيط للفرس ويقال  .القوائم لنمل : إنهمرح

 .وتّموجوا : تحّركواالقوم وتنّمل

ّين نّمام هو م م ن ّنميم بَّ ّنميمة ال ّنمائم يمشي وهو وال ونّم بَّال
 .الّرجل على ونّم ينّمه الحديث

 .القانص نميمة وسمعت

 .كلمه همس

ّفه في متلبب قانص من : ونميمةذؤيب أبَّو قال أجّش جشء ك
 .: موشأّيمنمنم وثوب وأقطُع

ّطُه : قرمطكتابَّه ونمنم  .خ

 .والماء الرمل الّريح ونمنمت

ونمانم نمنم وجمعها أصأله في : بَّياضنمنمة الصبّي ظفر وعلى
 .بَّالّضم حاتم أبَّو ورواه بَّالكسر
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ًء المال نمَي ي م ن :الله : ناميةومنه تعالى الله وأنماه نما
ّنهم خلقه  .ينمون ل

ٍم الرض على وما ّنامي وصأامت نا ّباتا : نحوفال :والصامت الن
 .كالحجر

 .ونميته : ارتفعوتنّمى الشيء ونمى

منزله كان من إلى تنّمى قد ذلك سيل : فأصأبحالقطُامّي قال
 .البعير على الرحل ونميت يفاعا

 .كريم جد نماه وقد حسبه ينميه : فلنالمجاز ومن

ّي المقادة صأعب : إلىالنابَّغة قال المجد فروع في نماه منذر
 .السماء ماء بَّن المنذر بَّن المنذر يمدح نامي

 .الحديث إليه ونمَي وأسندته : رفعتهفلٍن إلى الحديث ونميت

شأرابَّي يسوغ ول عيني - قأ تر فما إلّي ُنِمي حديٍث : منقال
ّلغتهتنميًة ونّميته الصألح جهة على : بَّلغتهالحديث : نميتويقال : بَّ
 .الناس أحاديث ينّمى وفلن الفساد جهة على

: سمنتالناقة ونمت شأيوعها عليها : ألقيتتنميًة النار ونّميت
 .: ناويةنامية وناقة

ٍم ورجل  .نمى وقد نا

 .الصائد وأنماها بَّالّسهم تحاملت إذا الّرمية ونمت

ّيته تنمى ل : فهوالقيس امرؤ قال ّيته ينمي ل ويروى رم  .رم

ًا ازداد إذا والشعر اليد في الخضاب ونمى  .سواد

ّدالكتاب في الحبر ونمى  .كتب ما بَّعد وزاد سواده : اشأت
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ّير ل ليلى حّب : ياقال اليد في الخضاب ينمي كما وانم وازدد تغ
: " مامثل وفي ونهؤ نهيء وقد نهوءة وفيه : نيءنهيء لحم أ ه ن

ّبك من نهيء ما أبَّالي  .اللحم " وأنأتا نضج ما ول ض

ول أنضجه ريث إل المر أنهيء : لالّراعي : قولالمجاز ومن
ّلف  .ونهبى ونهبة نهب ماله ب ه ن أعواني المر عجز أك

ّنهاب وكثرتا  .ال

ّنهاب في ووقعوا ّنهابَّير ال حبال وأصألها المهالك وهي وال
ّنك ًدى إلى - تا بَّقي إن فلقحم ّنهابَّر وعث م وأنهبهم وانتهبوه ونهبوه ال

 .ماله

للّسرى نواهب وهّن ويتناهبن السرى ينهبن : البَّلالمجاز ومن
وجواد مناهبة حضره في : بَّاراهالفرس الفرس وناهب الرض وتناهبت
 .مناهب

ّنه  .الغاية لينتهب وإ

بَّناتا دون فالخرق خاضعة خرجاء صأعلة له : تبرىالرمة ذو قال
ًا ونهبت ينتهب البيض  .له وأغالظت بَّلسانك تناولته إذا فلن

ّي غالم وسمع ّناس عليه اجتمع وقد يقول بَّدو :كلمه يسمعون ال
ّبهلمنتهب قعرها تراب إّن فيعلم ترابَّها يذاق التي بَّالبئر نفسه : شأ

ّدتها عذوبَّة  .يبّشرونهم الحّي إلى الصبيان بَّه فيتبادر ما

ّنهج أخذ ج ه ن  .والمنهاج والمنهج ال

 .نهجة وطرق نهج وطريق

ّطُريق ونهجت ّينتهال :وأنهج الطُريق ونهج : استبنتهوانتهجته : بَّ
 .وضح

ّذاق بَّن يزيد قال ّنّي ح ّطُريق لك أضاء : ولقدالش منه وأنهجت ال
ٌد البلى وأنهجه : أخلقالثوب وأنهج يعدى والهدى المسالك  .منهج وبَّر
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 .البهر من : لهثأنهج حتى ومشى

ّو إلى نهد د ه : نقال  .العدو وناهد العد

 .ناهضه

 .للمحاربَّة بَّعض إلى بَّعضهم : نهضالحرب في وتناهدوا

ّهدتا ّهضتالمرأة وتن ًا ثديها ونهد : تن ٌي نهود ناهد وامرأة وثد
ّي  .نواهد ونساء وثد

ُد نهد وفرس  .: مشرفالقذال ونه

ّنهد من وتناهدوا ّتساوي على نفقاتهم يخرجوا أن وهو ال  .ال

ًا بَّعضهم وناهد  .بَّعض

 .المتلء من : قربَّتالقربَّة ونهدتا

 .نهدان وإناء

 .القدح وأنهدتا

 .: مراهقناهد وغالم

ْهٌر ر ه ن ِهٌر َن ّنهر واستنهر الماء : كثيرَن ّتسعال  .: ا

 .: وّسعتهالضربَّة فتق وأنهرتا

ّدم وأنهرتا  .: أسلتهال

 .الكناساتا فيه يلقون : فضاءمنهرة داره وأمام

 .نهار : عاملنهر ورجل

ّني بَّليلّي : لستقال ونهر أبَّتكر ولكن الليل أدلج ل نهر ولك
 .بَّه يزجره بَّكلم : استقبلهوانتهره
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الرجل : ليسلصأحابَّه يقول الحجاز شأحاحذة بَّعض من وسمعت
ّول يكترث من ٍة ل  .الثالثة ول الثانية ول نهر

ّدلو ونهزتا بَّرجلها زجول بَّأولها نهوز ز ه ن : حّركتهاالبئر في بَّال
 .لتمتليء

ّدابَّة ّبَّت إذا بَّرأسها تنهز وال  .نفسها عن ذ

ًاالرمة ذو قال ّق تذّب : قيام ٍز نخراتها عن الب الرءوس كإيماء بَّنه
 .بَّجمعه : ضربصأدره في ونهز الموانع

 .: قاربوالحلم للفطُام الّصبّي وناهز

وناهز فطُما أو للفطُام ناهزا قد مغارهما في شأبلين : ترضعقال
 .للخمسين

وناهزوهم لك أعرض فقد : انتهزويقال : اغاتنمهاالفرصأة وانتهز
 .وتناهزوها الفرص

 .فاختلسها نهزة وهذه

ّية نهسته س ه ن ّنهشلومنه ونهشته الح  .: الذئب: ال

ّدم : أخذهوانتهسه اللحم ونهس  .فيه بَّمق

 .منهس ونسر

في تعلق والمراتع المآكل أي والمعالق المناهس كثيرة وأرض
ّنة  .الج

ّللتها : مشيطُنٌةقال منهس الدار عرصأة في لها وليس بَّزمامها ع
ًا وإليه له نهض ض ه ن ًا نهض  .وانتهض ونهوض

ّنهضاتا كثر وهو كذا موضع إلى نهضة منه وحانت  .ال

 .للمر واستنهضه وأنهضه

897



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

 .قرنه وناهض

 .الحرب في وتناهضوا

ّنبت : نهضالمجاز ومن  .: أنهدتهاالقربَّة وأنهضت : استوىال

 .الشباب في الّشيب ونهض

يصيح ليٌل كأنه الّشباب في ينهض : والّشيبالفرزدق قال
: وفرناهض وفرٌخ ليطُير جناحيه : نشرالطُائر ونهض نهار بَّجانبيه
ّطُيران على وقدر جناحاه  .ال

ًاالطُرّماح : قالنواهض وفراٌخ ّوح قرٌب : قطُ فراٍخ عن تر
ّياتٌالبيد وقال البطُون صأفر بَّالفل نواهض يكلح ناهض عليها : رقم
 .ناهض ريش أي واليل منها الروق

 .بَّأمره يقومون : قومناهضة لفلن وما

ّنهض عاجز وفرٌخ  .ال

ّهاٌض وهو  .بَّبزلء ن

 .الحمر تناهقت ق ه ن

ّنواهق عاري وفرس ّناهقان وهي ال : عظمانحولهما وما ال
ّدمع مجرى في شأاخصان  .ال

ه ن الشأعب كالّصدع أتلع - ين الجب صألت النواهق : بَّعاريقال
 .المرض نهكة فيه بَّدتا ك

 .الحّمى ونهكته

 .عقوبًَّة السلطُان وأنهكه

 .يحّل ل بَّما : تنوولتحرمته وانتهكت

 .نهاكًة نهك وقد الّشجاعة : بَّليغنهيك ورجل
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 .جهدهم أبَّلغوا " أي القوم وجوه : " أنهكواالحديث وفي

 .نهل الشارب نهل ل ه ن

ّنهل وسقى ّلل والعلل ال ّ سقى وما نهل بَّعد وع ّنهلة إل  .وأنهلته ال

 .النهال : كثيرمنهال ورجل

 .: عطُاشنهاٌل وإبَّل

ّنكقال ّكن لن السجال تدارك أن بَّمثل النهال تتأثىء لن : إ تس
 .عطُشها

 .والمناهل المنهل ووردوا

 .ونهال ناهل : أسٌلالمجاز ومن

 .القنا وأنهلوا

ّطُاعنالنابَّغة : وقالقال ّطُعنة : ال السل منها ينهل الوغاى يوم ال
ّناهل  .الولى السقية : سقوهزرعهم وأنهلوا ال

ًا السد نهم م ه ن  .الّزئير فوق وهو نهيم

 .: زجرتهاالبَّل ونهمت

 .نهمته منه وقضى : شأهوةنهمة المر هذا في وله

أن إل يبق فلم نهمًة الّصنع في منهّن قضى : فلماأوس قال
 .منه يشبع : لبَّه منهوم وهو وتصقل تسّن

ّد بَّه نهم وقد ّنهمة أشأ  .بَّه : أولعال

 .نهيم : للقدرالمجاز ومن
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ًا : فباتاالراعي قال أّزها المحال يميت مدامة ركود في شأريك
همهمة بَّالزور وترتمي بَّالمحال تنهم : والقدرجرير وقال ونهيمها
 .فانتهى نهاه ي ه ن ه ن ه ن الدهم الحصان

 .المنكر عن وتناهوا

 .النهاية : بَّلغالشيء وانتهى

ًا البعير وتناهى ّية وناقة نهّي وجمل سمن  .نه

 .المنتهى بَّعيد وهو

 .عنه ينتهى حتى ينتهي ول

َوى فاستنهاهم فأحفظوه جرير في الفرزدق أهاجّي حنيفة بَّنو ور
 .: انتهوالهم قال أي

 .ومنهاته ونهايته المر منتهى وهذا

ًا الله جزاك تعلم : ألمالخيلية ليلى قالت منهاة الموتا بَّأن شأر
ومنهاة العّز بَّؤبَّؤ في الحكم أبَّواب عند أنخنا : حتىجرير وقال الرجال
ٌة وهم الكرم ٌة بَّالمعروف أمر  .المنكر عن نها

ّو وهو  .الشّر عن نه

ّفه ما أي ناهية عنا تنهاه وما ّفٌة تك  .كا

 .ونواهيه الله أوامر في ينظر وما

 .الخبر إليه وأنهي

ّنهى أولى من وهو  .ال

ٍة لذو وإنه  .نهي

ٍه ورجل  .نهون وقوم ن
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ّنهي ودرع ّنهاء ودروع كال  .الغدران وهي كال

ّنقا هيل : يمشينمقبل ابَّن : قولالمجاز ومن جوانبه مالت ال
ًا ينهال ًا الثرى وينهاه حين بَّي وناء بَّه : نهضتبَّالحمل نؤتا أ و ن حين

 .السقوط إلى بَّي : مالالحمل

 .عجيزتها بَّها تنوء والمرأة

 ". بَّالعصبة     لتنوء     مفاتحه     إّن     ما "

ّنهض ضعيف كان إذا متخاذل نوءه وفلن  .ال

 .للعداوة : ناهضتهومعناه : عاديتهالرجل وناوأتا

ّنجم وناء  .: طلعوناء : سقطال

 .النواء علم ومعه

 .بَّالنواء منه : أعلمفلٍن من أنوأ بَّالبادية وما

ّطُأ ضوءك الله : أطفأوتقول مع نجم يسقط أن وهو نوءك وخ
ً عشر أربَّعة رأس على نجم حياله في ويطُلع الفجر طلوع من منزل
ّطُلوع الّسقوط ذلك فيسّمى القمر منازل ًاوال  .: نوء

 .نوبًَّة أمٌر نابَّه ب و ن

 .وتتناوبَّه تنوبَّه والخطُوب ونوبٌَّة ونائبٌة ونوٌب نوائب وأصأابَّته

ّدكقال ّيما : أج تناوبَّه يؤوب أو يشحط الغاراتا بَّه ترامت رجل أ
: رجعومنابَّا نوبَّة إليه وناب يشيب ل الحوادث وتطُرقه يوم كل المنية

 .أخرى بَّعد مرة

ّنحل ّنوب سّميت ولذلك الخليا إلى تنوب وال  .ال

 .": مرجعي مناب : " وإليهذؤيب أبَّو قال

ٌد : كثيٌرنائب وخير ّوا  .ع
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ٍدمنتاب وهو ينتابَّنا وهو  .مراوح : مغا

 .الله إلى وأناب

 .منيب وعبد

 .بَّه تحفل لم إذا إليه أنبت فما فلن وأتاني

 .مناوبَّة وناوبَّه

 .وغايره الماء في القوم وتناوب

ّوب ّنوبَّة له : جعلتفلن ون  .ال

 .منابَّه ينوب وهو نوبًَّة عنه وناب

 .واستنبته منابَّي وأنبته

ّيت على ناحت ح و ن ًا الم فلن بَّني نواحة وهي ونياحًة نوح
ْوٌح نوائح ونساء  .والمناوح والمناحاتا المناحة في واجتمعن وأنواٌح ون

ّطُير  .وتتناوح تنوح وال

 .: تقابَّلالجبلن : تناوحالمجاز ومن

 .يتناوحان والّريحان

ّيحة وهذه  .: مقابَّلتهاتلك ن

ّير وقال ٍم صأيران أم : أألحّيكث ًا بَّتريم تناوحت دو واستحّث قصر
 .الّشجر : جماعةالّصور شأمالها

ّوختها البَّل أنخت خ و ن  .فاستناخت ون

ّوخ استناخ صأخرة على أنيخ : " وإنالحديث وفي الفحل " وتن
ًا اعترضها إذا الناقة ّطأ أن غاير من اعتراض ّنتاج أكرم وهو له تو  .ال
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 .والذل البلء بَّه : أناخالمجاز ومن

 .المرضّي غاير : للمكانسوء مناخ وهذا

 .الحاجة بَّه وأناخ

ّترك لم إن الله بَّعد : إنكرؤبَّة قال بَّك أنخناهّن حاجاتا مفتاح ت
ّوخ  .الماء طروقًة الرض الله ون

 .واستنار وأنار نار ر و ن

ّير ومستنير منير وشأيء  .ون

 .ونوره السراج وأنار

ّلى ّتنوير في الفجر وصأ  .ال

 .: بَّأعلمهاالرض بَّمنار واهتدوا

 .منارة : جمعالمساجد منار فلٌن وهدم

 .المنارة على الّسراج ووضع

ّور ّنار وتن  .وقصدها : تبّصرهاال

ًا زندوا : إذاالكميت قال ٍة ليوم نار من إيقادها إلى سبقنا كريه
ّورا  .النائرة هذه تعالى الله وأطفأ وشأحناء : عداوةنائرة وبَّينهم تن

ّور ّنورة : اطلىوتن  .بَّال

ًا الّريبة من المرأة ونارتا ْور ًا ن ِوار َواٌر وهي بَّالكسر ون .ُنوٌر وهّن َن

 .نور النساء عنه نور : الشيبوتقول

ّور  .الّشجر ون

ّواره خرج  .ونوره ن

903



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

ّورالمجاز ومن ّينهالمر : ن  .: بَّ

 .: أبَّينذاك من أنور وهذا

ًا " أوقدوا و  ". للحرب نار

: لفلٍن بَّنار تستضيء ول سمتها : ماالبَّل هذه نار وما
 .تستشره

ًوى للسلم : " إنالحديث وفي  .صأ

 ". ومنارا

:نواسة وله صأاحبها وأناسها : تذبَّذبَّتالذؤابَّة ناست س و ن
 .تنوس ذؤابَّة

 .الذن في ينوس والقرط

ّدخان نواس وأزل ّلى ما وهو ال  .الّسقف من منه تد

 .: تناولوهتناوشأوه ش و ن

ًا ينوشأه وناشأه  .وناوشأوهم وناشأوهم خفيفًة ونوشأًة نوشأ

ٍة طوال بَّأرماٍح : فنشناهمطفيل قال ّقف النحوارا نفري بَّها مث
ّظبي  .وينتاشأه الراك ينوش وال

 .الهلكة من وانتاشأه

ّوش  .الغمر من : مّشهابَّالمنديل يده وتن

 .ونجا عنه : فّرقرنه عن ناص ص و ن

 .منًجى : منمناٍص من لك وما

ًا بَّنياطها القربَّة نطُت ط و ن  .نوط
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ّتمر من أنواط وعنده  .: معاليقوالعنب ال

ٍء نيط ما وكّل  .نوٌط فهو بَّشي

أي شأاء متى منه يأكل نوٌط " وله أنواٍط بَّغير " عاٍط المثل وفي
ٌد  .بَّمحمله منوٌط مزو

ًا فزده ضّج " إن مثل وفي  .بَّالوقر تناط لنها العلوة " وهو نوط

 .نياطه وانقطُع

ّلق غاليظ عرق وهو ونوطه  .الوتين من القلب بَّه ع

ُبَّنّيوسلم عليه الله صألى الله رسول في طالب أبَّو قال أخي : 
ّني القلب ونوط ّوط من " وأصأنع كثير غادق ماؤه وأبَّيض م  ". تن

 .عذاره مناط وعرق

كخذروف يمّر عذاره مناط يعرق لم : فأدركالقيس امرؤ قال
ّقب الوليد ّتى : أبَّطُأالمجاز ومن المث ّوط ح  .الّروح ن

ٌة ّنياط بَّعيدة ومفاز ّلق الحسد أي ال :منتاطة : غاايةومنه والمتع
 .بَّعيدة

 .المسافة انتاطت وقد

ّطُعةللرنب ويقال ّنياط : مق ّنها ال ّطُع كأ ّدة يطُلبها من نياط تق لش
 .عدوها

 .البعد شأديد أي الثريا مناط مني وهو

 .منزلتهم وعلو : لشرفهمالثريا مناط فلن وبَّنو

ٌع هو ع و ن  .النواع من نو

ّوعته ّوع ون  .وجه أي على أي هو نوٍع أي على أدري وما فتن
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ّوع الحبال بَّأطراف نعام ربَّابَّه كأن داٍن هيدب له جائع وهو ين
ّنه يميد مغلوٍب كّل : ترىالرمة ذو وقال ٍة في بَّحبلين كأ ّوع منشوط يتن
ّوعويقال  .الرجوحة في الّصبّي : تن

ّوع  .الّرحل على الناعس وتن

 .ارتفع إذا أناف وقد منيف جبل ف و ن

 .: أشأرفعليه وأناف

ّيفوا مائة على وأنافوا  .ون

ّيفت ألف على الدراهم هذه وأنافت ّيف ألف وهي ون  .ون

ّيف الحبل وهذا  .هذا على ن

ٍة : ولدتاالّرقاع ابَّن قال ّيف رابَّية كّل على رأسها بَّرابَّي وجبل ن
 .مناٍف : عبدومنه المرتقى أي المناف عالي

 .نياٌف وناقة وجمل

 .منيف عّز : لهالمجاز ومن

 .: تاّمٌةمنيفة وامرأ

ّوق ق و ن  .المر في تن

 .أنيقه وصأناعته نيقه له وفلن

ّدعي ": لجاهل نيقة ذاتا " خرقاء مثل وفي  .المعرفة ي

ٌق وله ٌق نو ُنق ونيا ُق وأي ِن  .وأيا

ّوق : وبَّعيرقال ّللمن  .ناقة كأنه : مذ

ّناق من وأضيق الخنصر وألية البَّهام صأّرة بَّين الحّز وهو ال
 .الفرس حافر مؤّخر وفي العصعص وأصأل المرفق بَّاطن في ونحوه
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 ". الجمل : " استنوقالمجاز ومن

ّين أنوك هو ك و ن ّنوك بَّ ّنواكة ال  .نوكى قوم من وال

 .مستنوك ورجل : استحمقواستنوك

ًا أناله ل و ن ّوله وناله معروف  .ون

ًا والفراتا البحر ملك : لوقال وقال بَّلل نداهما من نالني ما مع
ّوله : إنطرفة ّنجم وتريه تمنعه فقد تن ّظهر يجري ال النذول كثير وهو بَّال

ّنوال  .وناٌل منيٌل ورجٌل والنائل وال

ً كان : إذاقال ً كان مال ً وجانب داٍن كّل نداه ونال مرّزأ نال :مال
ً ّول  .متم

ّولني ّولته كذا ون  .فتناولته الشيء وناولني : أخذتهفتن

 .المتناول قريب وهو

ّقك بَّمعنى كذا تفعل أن : نولكالمجاز ومن  .ح

 .تفعل أن نولك وما نفسك من تعطُيه أن ينبغي وما

ٍم امرئ نول : " ماالحديث وفي  ". الصواب غاير يقول أن مسل

ٌة وفارق أجماٌل حّن : أأنوقال تفعل نولك كان ما بَّنا عنيت جير
ذلك وليس جزعت صأحبي قال حتى بَّهّن : وقفتالرّمة ذي قول ومنه

 .ينبغي بَّما أي بَّالنذوال

 .منواله على أحد نسج ول نواله مثل أنالوا : ماوتقول

 .كذا مكان الّركاب بَّنا وتناولت

صأيداء دار بَّنا تناولت قريٍب من نزرها لم : إذاالرّمة ذو قال
ًا وقال الطُلئح القلص لحَي تناولت حتى واستعبرتا : تصابَّيتأيض

ّذوارف الدموع أطراف القوم  .ونوذام نياٌم قوم م و ن ال
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ّوم وعيون  .ن

ّيبًة نومًة ونام  .ط

 .الّضحى نومة ينام وهو

ً الفتى تورث الّضحى نوماتا إّن : ألقال العصير ونوماتا خبال
 .الحسنة المناماتا له يرون وفلن كذا المنام في ورأى جنون

ّومه وأنامه وتناوم ّومت ون  .البَّل ون

ّومن : ثممقبل ابَّن قال ّطُرف خشع ساعًة ونمنا ن ًا ال في سجود
ّوام ونومٌة نؤوم ورجل الخطُم ّنوم : كثيرون ّومت نومان ويا ال وتن
 .نائمة وهي : أتيتالمرأة

ًا : وجدتهوأنمته  .نائم

ًا أيقظ سعاد خليل : وإذاقال ّو بَّعد جاراتها طارق ّنهّن امها أ الهد ل
ّية وهي بَّالعمال ممتهناتٌا  .مكف

: شأرابكقولك منومٌة وطعاٌم وبَّوال قواٌم : بَّهكقولك نواٌم وبَّه
 .ينيم ول ينام ل وفلن مبولة

ّذكر : خاملنومة : رجلالمجاز ومن  .ال

ٍة كّل إل الزمان ذلك شأّر من ينجو : " لالحديث وفي " نوم
 .نيام غاير همومه وبَّاتت

كّل يروم الهموم وأخو نيام غاير فبتن الهموم : سرتاجرير قال
 .: كسدتاالسوق ونامت مرام

ّثوب ونام  .: أخلقال

 .ينبض : لمالعرق ونام
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ّي قال نيام الشظى لطُاف الفصوص : ظماءالخيل يصف الجعد
 .: ماتاالرجل ونام تضرب لم البَّاجل

 .أبَّادتهم : هزلتهموأهمدتهم الّسنُة وأنامتهم

 .بَّي الهتمام وعن عني : غافلتالمة نومة عنّي ونمت

 .منيم وثأر

 .القطُيفة وهي المنامة في وبَّاتا

 .النائم سكون : سكنإليه واستنام

 .: لمستقّرهالماء مستنام وهذا

ّوهت ه و ن ًا بَّه ن ّهرته ذكره : رفعتتنويه بَّذلك وأردتا وشأ
ّتنويه  .بَّك ال

ًا فدعوتا صأوتك رفعت وإذا ّوهتقلت إنسان  .بَّه : ن

ّوهت ّدتابَّالحديث ون  .وأظهرته بَّه : أشأ

ً القوم نوى ي و ن  .وانتووه كذا بَّمكان منزل

ّية ونووا ًا ن ًوى قذف  .غاربًَّة ون

ّيك وأنا  .ومرافقتك معك المسافرة نويت أي نو

 .إليك وأوصأله بَّه : قصدكبَّالخير الله : نواكالمجاز ومن

النقاء على الّسلم واقرأ بَّالّرشأد الله نواك أحسن عمرو : ياقال
ّثمد ّيبه ب ي ن بَّال  .بَّنابَّه : عّضهن

ّيب ّثرسهمه ون ّفربَّنابَّه فيه : أ ّيب السبع فيه : وظ فيه : أنشبون
 .ونابَّه ظفره

ّنت ما ذلك أفعل " ل و ّنيب ح ّيبت ال ًا : صأارتاالناقة " ون  .نابَّ
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 .ونيوبَّه الدهر أنياب : عّضتهالمجاز ومن

ّفر ّيب كذا في فلن وظ  .فيه نشب إذا ون

ّيدهمقومه ناب وهو  .: س

ِنفى نابَّا الحدثان في لهم : كنتقال ولم وثابَّا وضيغما العدى أ
ّبًَّة أكن ًا وّجابَّا هرد  .جبان

ّيره وناره الثوب أنار ر ي ن ّيير وألحمه : أعلمهون : العلموالن
ًا واللحمة  .جميع

ٌدقال ّيرا مرطها كأّن : خو ّلل المن ًا ج ًا دعص ًا كنهورا رابَّي  .عظيم

 .لحمتين على نسج : محكمنيرين ذو وثوٌب

ّنير ووضع  .الثور عنق على ال

 .الواضح : أخدودهالطُريق نير : أخذواالمجاز ومن

نيرين ذي كّل إلى وترعوي فرادى تهوي خلٌج : لهالنابَّغة قال
 .محكم : شأديدنيرين ذو ورجل الشواكل بَّادي

ٌي  .نيرين ذو ورأ

 .: شأديدةنيرين ذاتا وحرب

 .شأحم من سحائف : عليهاأنيار وذاتا نيرين ذاتا وناقة

ّطُرماح قال بَّلين لداتها أضحى نيرين على : ضناٌكحميد : وقالال
ّيٌر وجلد جديد وهي الّريطُاتا بَّلى  .النيرين ذي كالثوب : غاليظمن

ُينيرها المور ُيسدي وهو  .و

ّنيق في كالنوق هو ق ي ن  .ال

ً ناله ل ي ن ً نيل  .بَّخير ونلته ومنال
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ً منه أصأبت وما ًانيل  .: معروف

ّوه من ونال  .عد

 .: قتلفلٌن ونيل

ًا : وإنذؤيب أبَّو قال كنصل لطُرف كاهل عهد في نيل غالم
ّي  .كقريع مختار قريح السمهر

ّنيلين من وأجود .الكوفة ونيل مصر نيل وهما ال

 الهاء كتاب

 1 الهاء كتاب 

ّبَّة ريح ب ب ه ّبت وقد ها ًا ه ّبها هبوبَّ  .واستهبها تعالى الله وأه

المرزم إذا - ب الشر من المملتا : والحياضالكميت قال
ّبها من وجاءتا الحرورا استخّب الرياح ومهاّب الريح مهّب في وقعد مه

 .أربَّعة

 .جئت أين : منفلن يا هببت أين : منالمجاز ومن

ًا فلن وهّب  .سافر أي قدم ثم حين

 .نومه من وهّب

ّبت ًا سيرها في الناقة وه ًا هبوبَّ  .وهبابَّ

ّبة وللسيف  .ومضاء : هّزةه

ّليت كالمراق : وأبَّيضالقيس امرؤ قال ّده بَّ ّبته ح الساق في وه
ٍة : وذاالعشى وقال والقصراتا ّب ًا ه ًا وأرقب كلمه غاامض ّطُرد م

 .وأهببته السيف وهّب كالّشطُن

ًا التيس وهبذ  .هبيب
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 .: طفقكذا يفعل وهّب

ّبًة وعشنا  .الدهر من ه

ّيب ًا وذهب الثوب وته ًاهبب  .هبب وثوٌب : قطُع

ّبج خرج ّبج الوجه مه  .: منتفخهالوجه ومته

 .الحنظل حب وهو الهبيد يأكلون رأيتهم د ب ه

 .الهبيد طعم من أمّر العبيد : صأحبةوتقول

ّبد  .هبيده فأكل الحنظل : كسرالظليم وته

ّبدون القوم خرج  .يته

ًة قطُع ر ب ه  .: بَّضعًةاللحم من هبر

 .الهبر : يسقطهبٌر وضرٌب

 .أشأعر : سميٌنوبٌَّر هبٌر ورجل

ٍد بَّن هبيرة آتيك : " لالمجاز ومن ًا سع  .": أبَّد

ّبش خرج ش ب ه  .ويتكّسب : يجمعلعياله يته

 .: مكاسبهباشأاتا ومعه

 .بَّلد إلى بَّلد من وهبط السطُح من هبط ط ب ه

ّطُته وأهبطُته الوحي مهبط ومكة : نزلوهالوادي وهبطُوا وهب
 .صأعب وهبوط صأعود الجبل ولهذا

ٍة : فيالرض من هبطُةس في وهم  .وهد

ّبط  .لحمه المرض : هبطالمجاز ومن وه

 .سمنه هبط : قدوهابَّط هبيط وبَّعير
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وحش من كورها تضّمن أنساعي : وكأنالبَّرص بَّن عبيد قال
 .ضامر ثور مفرد هبيط أوراٍل

ومن إبَّدانها بَّعد أينها : ومنالهذلّي الحارث بَّن أسامة وقال
 .منزلته من الرجل وهبط الهابَّط أثباجها شأحم

 .الفقر حال إلى الغنى حال من وهبطُوا

ًا أمروا وإن يهبطُوا يغبطُوا : إنقال ّنك للهلك يصيروا يوم وال
 .الهبط الغبط : بَّعدويقال

 .: نقصالسلعة ثمن وهبط

 .الهبول وهبلته هابَّل وأمه أّمه وهبلته : الثكلالهبل لّمه ل ب ه

 .ذلك له : مقوٌلمهبل وفلن

ّبل غاير : فشّبكبير أبَّو قال ً : أصأبحويقال مه ّبل ًا مه ّبج :مه
ًا  .موّرم

" واستقّرتا اللحم يهبلهّن لم يومئذ : " والنساءالحديث وفي
ّنطُفة  .الرحم من موضعها وهو المهبل في ال

 .واختدعه عليه : احتالالصيد الصائد واهتبل

ّبال الصيد ومطُعم وهو يكتسب الكسب بَّذاك أبَّاه ألفى لبغيته ه
 .غارته يهتبل : هوالمجاز ومن

 .وافترصأتها : اغاتنمتهافاهتبلتها كلمة وسمعت

ّنقه من " أحمق ن ب ه الودعاتا : ذوله يقال رجل ": لقب هب
في المثل بَّه يضرب نعامة بَّن قيس بَّني أحد حرثان بَّن يزيد واسمه
 .الحمق

 .والهبواتا الهبوة سطُعت و ب ه
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ًء وصأار ّو في الساطع التراب دقاق وهو هبا وما كالدخان الج
 .الشمس ضوء في ينبث

 .هاب ورماد وتراب

ًا : ترىالّريب بَّن مالك قال ًا فوقه الريح جّرتا قد جدث كلون ترابَّ
 .يهبو الغبار وهبا هابَّيا القسطُلنّي

 .الغبار : أثارالفرس وأهبى

 .الدواهي من ": داهية أهتار لهتر " إنه ر تا ه

ٍر وجاء  .: بَّسقطالقول من بَّهت

ّذبالشهاداتا وتهاترتا ًا بَّعضها : ك  .بَّعض

ّدعىالرجلن وتهاتر ً الخر على واحد كّل : ا  .بَّاطل

ّبانالحديث وفي قال وما ويتكاذبَّان يتهاتران شأيطُانان : " المست
 ". الخر يعتد لم ما البادئ على فهو

 .: خرفوأهتر مهترة وهي مهتر وهو

العقل ذاهب بَّه : مفتونبَّه ومستهتر بَّه مهتر : هوالمجاز ومن
 .بَّها واستهتر بَّفلنة أهتر وقد

 .الضحى هتوف وهي الحمامة هتفت ف تا ه

ّتافة هتوف وقوس  .بَّه : صأحتبَّه وهتفت هتاٌف ولها وه

 .: راعدةهتوف وسحابَّة

ّبَّتلبيد قال ٍة وطفاء كّل عليه : أر لها ينزف متى هتوٍف جون
ًا الّستر هتك ك تا ه تسكب الوبَّل من تنزعه حتى تجذبَّه أن وهو هتك
ّقه أو مكانه  .وراءه ما يظهر حتى تش

ّقهالثوب وهتك ً : شأ  .طول
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ّتك الستر وانهتك  .وته

 .: فضحهالفاجر ستر تعالى الله : هتكالمجاز ومن

ّبحوهم  .أستارهم فهتكوا وصأ

ّتك  .فيها نفسه : أهملالبطُالة في وته

 .ستره هتك يبالي : لمستهتك ورجل

 .عرشأه وهتك

 .عّزه ذهب إذا عرشأه : ثّلكقولك

ّبة وهاتكنا ّل  .سدولها : هتكناال

 .منه : طائفًةالليل من هتكًة : سرناومنه الكرى : جمعرؤبَّة قال

 .وهتنت السماء هتلت ل تا ه

 .القطُر تتابَّع وهو المطُر من تهتان وجاءهم

ًا هتماء وامرأة أهتم ورجل أسنانه هتم م تا ه  .هتم

 .أصألها من الثنايا : انكسارالهتم

ٌد ونساء وهّجد هجود قوم د ج ه  .هّج

ًا الرجل وهجد الهّجدا الغطُاط بَّالليل : يثرنوقال :وتهّجد هجود
 ". بَّه     فتهّجد " للصلة الهجود ترك

ًا فلن وبَّاتا ًامتهّجد  .: متوّحد

ّناوهّجدنا ّك  .الهجود من : م

الدهر خنى إن وقدرنا الّسرى طال فقد هّجدنا : قاللبيد قال
ًا فثكلت تندموا لم فإن ر ج ه غافل ّوق وهاجرتا عمر والسماعا المر
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ّدوا قوم : ياالزبَّير أخو السائب وقال النوم واهتجروا القوم قتال في ج
ًا وتهاجروا نوم من فما  .أيام

 .: جماعةالصحابَّة من والمهاجرون

بَّلد إلى بَّلد من وهاجرتا والهجران والهجرة الهجر هذا وما
ًة ًة مهاجر ول : " هاجرواالحديث " وفي الفتح بَّعد هجرة " ول وهجر
 .بَّالمهاجرين تّشبهوا ول ": تهّجروا

ًا المبرسم وهجر  .الهذيان في دأبَّه وهو بَّالفتح هجر

ًا يهجر : رأيتهيقال ذلك زال : ماقولهم ومنه وهّجيري هجر
 .وهّجيره هّجيراه

التأنيث ألفه يحتمل والحرب هّجيراه : والويلالرمة ذي وقول
 .والتثنية

 .الفحش وهو بَّالّضم بَّالهجر : نطُقوأهجر

:والمهجراتا بَّالهاجراتا " ورماه أهجر أكثر : " منيقال
لبٍَّن بَّاب من فهي فحش فيها التي : الكلماتاوالهاجراتا بَّالفواحش

ٍر  .وتام

ساقي إليك بَّهّن تعمل ولم هاجراتا نالك شأئت ما : إذابَّشر قال
 .والهاجرة الهجير وقت وخرج

وتهّجروا وهّجروا كأظهروا فيه دخلوا وأهجروا الهواجر وطبخته
 .فيه ساروا

خمير خبٌز : نعمقالت غاداء من عندك : هللعرابَّية : وقيلقال
ّيب الخاثر اللبن وهو نمير وماء هجير ولبن فطُير وحيٌس لم الطُ
 .بَّعد يحمض
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ّد ّد حبل وهو بَّالهجار بَّعيره وشأ مخالف رجله إلى يده بَّه يش
في     واهجروهن : "تعالى قوله فّسر وبَّه وهجره مهجور وهو للّشكال

 ". المضاجع

: عدلقولهم ونحوه الّضراب : تركالفحل : هجرالمجاز ومن
 .الفحل

ّية وقوس  .الوتر أي الهجار قو

بَّعض وهذا هاجس له ووقع أمٌر قلب في هجس س ج ه
 .هواجسه

ّنعامة : فطُأطأتافرسه يصف وقال ّفرتا وقد قريب من ال و
ًا هجع ع ج ه وهجسي هاجسها ّلته بَّالليل النوم وهو هجوع  .وق

 .وهواجع هّجع ونساء هجوع وهم هاجع وهو وأتيته

 .الليل من هجعة بَّعد ولقيته

 .ضرمه من : سكنغارثه : هجعالمجاز ومن

 .جوعهم وأهجعت

ٌع ورجل  .أحد كّل إلى : يستنيمهج

 .فخدعني إليه وهجعت

 .بَّطُيء : ثقيلهوجل أهوج هو

ًاكبير أبَّو قال ل الهوجل : إنوتقول الهوجل ليل نام ما إذا : سهد
 .البعيدة المفازة أي الهوجل يقطُع

 .الثقيل النجر وهو بَّالهوجل السفينة : أرسىالمجاز ومن

ًا القوم على هجمت م ج ه عليهم وهجمتك بَّغتة : أتيتهمهجوم
 .وأهجمتك

917

javascript:openquran(3,34,34)
javascript:openquran(3,34,34)


مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

 .الخيل عليهم وهجمنا

:مهجوم وبَّيت وهجمته : سقطالبيُت عليهم : هجمالمجاز ومن
ّلت ٍر من : هدمالبيت وهجم أعمدته أي سقابَّه وانضمت أطنابَّه ح وبَّ
ٍر أو كان  .مد

 .البيوتا : تهجمهجوم وريح

 .عليها : تلقيهالدار على التراب تهجم والريح

عجاج من وجافل بَّها ألّث عّراص كّل بَّها : أودىالرمة ذو قال
 .والمطُر والبرد الحّر وهجم مهجوم الصيف

:والصيف الشتاء هجمة في ونحن ذهب الليل هجم فلما وجاءنا
ّدة في  .هجوم وهاجرة بَّرده أو حره شأ

ّلما بَّالماء العين جفن : ضنينةناقته يصف الرمة ذو قال تضّرج ك
 .: أراحوهاالبَّل وأهجموا جيدها الهواجر هجم من

ّظهيرة : ركبتهميقال  .فأهجموا ال

 .فيه ما : هجمقيل الّضرع في ما استقصى وإذا

 .وأرحها احلبها أي وأهجمها إبَّلك : اهجمويقال

هجمة بَّعد : جئتهقولهم من المائة دون : ماالبَّل من هجمة وله
 .ظلمه أول من يهجم لما الليل من

 .كرام : بَّيضهجان وإبَّل هجان وناقة جمل ن ج ه

 .عربَّية الم تكن لم إذا هجين وفرس ورجل

 .الّصقالبة الروم : بَّياضالهجنة في والصأل

 .ومهاجنة ومهاجين هجناء مشيخة بَّوزن مهجنة وقوم
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الزناد مغالثة عضاريط عبيد نسبوا إذا : مهاجنةزيد أبَّو وأنشد
 .الهجان إلى : منسوبَّةمهّجنة وناقة

قوداء عمها وخالها مهّجنة من أبَّوها أخوها : حرفكعب قال
 .هجاٌن وامرأة : رجلالمجاز ومن شأمليل

ّتربَّة : كريمةهجاٌن وأرض  .ال

ّترب هجان : بَّأرضالرمة ذو قال ّثرى وسمية ال عنها نأتا غاداة ال
فعلك أستهجن " وأنا فيه وهجانه جناي : " هذاوقال والبحر الملوحة

 .يستهجن مما وهذا

 .وفيه

 .هجنة

ّني تريع ّطُرف غاضيض سبع ابَّن إلى الفواق إ الهجين أثقله ال
ًا الزندين أحد كان إذ هجنة زناده وفي  .صألودا والخر واري

ّيها وتهجيتها الحروف هجاء تعلم و ج ه ويهّجيها يهجوها وهو وتهج
ّددهاويتهجاها ما : واللهفقال القرآن : أنقرأقيس من لرجل : وقيل: يع

ًا منه أهجو  .حرف

ًا يهجو : فلنالمجاز ومن ّددهجاء فلن وله هّجاء وهو معايبه : يع
هجاء زوجها تهجو والمرأة تهاٍج وبَّينهما وتهاجيا مهاجاة وهاجاه أهاجّي
ًا ّددتا صأحبته ذّمت إذا قبيح  .عيوبَّه وع

 .والّشكل الطُول في مقداره : علىفلن هجاء على وهو

ًا أصأواتهم وهدأتا القوم هدأ أ د ه  .هادئ وصأوتا هدوء

 .هادئون وقوم

ًا عليه بَّيدها : ضربَّتولدها المرأة وأهدأتا  .لينام رويد
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ّي قال ّدّف على القين تجعل مهدأ كأني جنبي : شأئزعد البَّر ال
 .نصبهم أسكن : لتعالى الله أهدأهم ول

 .أهدأ ورجل

 .الصدر إلى : مائلأهدأ ومنكب

.الناس نام حين أي والّرجل العين هدأتا حين : أتيتهالمجاز ومن

 .أقاموا أي فيه فهدأ كذا بَّلد إلى وتساقطُوا

 .: أبَّليتهالثوب وأهدأتا

 .والهداب الهدب طويل هو ب د ه

ّدابَّه الثوب هدب وطال  .وه

 .هدبَّاء وامرأة الهدب : سابَّغأهدب ورجل

الذي وهو بَّالليل يبصر ل لمن اسم للعرب : ليسالجاحظ قال
ٌد : بَّهيقولوا أن من أكثر : شأبكورله يقال  .هدبَّ

:أهدب : نسرالمجاز ومن وكبد سنام إل الهدبَّد دواء : ليسقال
 .الريش سابَّغ

 .زئبره : طالأهدب ولبد

ٍد درانيك ذي : عنقال ّليأهدب وشأجر أهدبَّا ولب الغاصان : متد
ًا هدبَّت وقد هدبَّاء وشأجرة حواليه من  .هدبَّ

ّدابَّها الشجرة هدب وقطُع  .: أغاصانهاوه

 .: مسترسلهدب وعثنون

ًا له كأن هدب وسحاب  .هدبَّ
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بَّي وحفّي الخوافي من محب لي مصاٍف : نازعنيهّنجندل قال
:الحفّي والمصافي : الجّنالخوافي أكتتب وعبأتا يملي أحال نصب
 .: طفقتعبأتا رئيه

 .ودقه انصباب عند خيوط كأنه تراه : ماالسحاب هيدب وتدلى

 .ثربَّه أي بَّطُنه هدب فبدأ وضربَّه

ّداج وظليم ارتعاش في : مشىواستهدج الظليم هدج ج د ه ه
ّدج ونعام  .وهوادج ه

 .الهوادج على الهوادج إلى : نظرتاوتقول

ّنتالريح وهدجت  .: ح

ًا مشيته في يهدج : الشيخالمجاز ومن  .هدجان

الهقلة حول الهقل كهدجان مشيتي من يكن لم : وهدجاناقال
ّدة : غالتالقدر وهدجت  .هدوج وقدر بَّش

ًى النار صألين : ثلثالراعي قال رجزاء عليهّن وأرزمت حول
ّد د د ه هدوج القيام ّد البيت ه ّدة هدم وهو فانه  .صأوتا بَّش

ًة وسمعت ّد  .صأخرة أو حائط وقع : صأوتاه

ًا الساحل أهل وسمع ّد ًاالبحر قبل من ها ٌد له : صأوت ّي أي هدي دو
 .الزلزلة منه كانت وربَّما

ّد : وهدقال ّد ه  .يه

ّدده ّدده وه  .: أوعدهوته

 .لينام : حركتهولدها المرأة وهدهدتا

ّوتاالحمام وهدهد  .: صأ

ّدنيالمجاز ومن ّد المر هذا : ه  .وكسرك منك بَّلغ إذا ركني ه
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ّد فاجع : علىالنمر قال الناعي أعلن بَّه فقده العشيرة ه
ّدك رجل وهذا المجمجما الحديث ّدة بَّجلد ُوصأف إذا رجل من ه أي وشأ

ّدتك امرأة وهذه وكسرك غالبك  .امرأة من ه

ّدك بَّرجل : مررتاالجرمّي عمر أبَّي وعن وبَّامرأة رجل من ه
ّدك ّدك بَّمعنى امرأة من ه ّدتك ها ّول وها  .الكثير هو وال

ّديعقوب وقال ّدة بَّالجلد عليه ُأثني إذا هو الرجل : له  .والش

ّدك بَّالقاع صأاحب : وليلدكين الصأمعّي وأنشد ًا ه أخو صأاحب
ّلل ل أنه إل الجون في بَّه وأنسى صأحبتي طول في منه فؤادي وإن يع

السد فألفه عماية إلى والتجأ مروان من هرب لوجل الفينتين
 .بَّالليل يصطُاد لنه : الليلوالجون

ّدين وجاءوا ّد بَّعضهم كأن متتابَّعين أي ومتساتلين متها ًا يه  .بَّعض

ًا دمه ذهب ر د ه السلطُان وأهدره ويهدر يهدر دمه وهدر هدر
 .وأسقطُه أبَّطُله :وهدره

ًا الفحل وهدر ًا هدر ًا وهدير ّدار هادر وفحل وتهدار ّدر وه :وه
 .كّرر

ّدر مثل وفي ّنة في " كالمه ّيح " لمن الع  .شأيء وراءه وليس يص

:عنه تعالى الله رضي معاوية يخاطب عقبة بَّن الوليد قال
ّنى كالسدم الدهر قطُعت ّدر المع ّنن يريد تريم وما دمشق في ته  .المع

ًا مكانك : فاهدرهرمة ابَّن قول معناه وفي هدر حنق على مطُوي
ّنى إذا رئته فهدرتا : ضربَّهالمجاز ومن الّسدم أذواده على المع

 .سقطُت

ٌة وقوم  .: ساقطُونهدر

منطُقه في يهدر وهو شأقشقته هدرتا وقد هادر فحل وفلن
 .خطُبته وفي
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 .تهدر النبيذ وجرة

ٍةقال ًا : وجّر وأرض يستدير الشيخ منها يظل هدير لها خضر
 .وطال تحّرك إذا هادر وعشب هادرة

ّقالنخل كافور وهدر  .: انش

 .وراب : خثراللبن وهدر

ّدار ورعد الرعد وهدر  .هديره وسمعت ه

 .حنجرته في صأوته وكّرر : قرقرالحمام وهدر

: انتصبواستهدف الشيء له : أهدفالمجاز ومن ف د ه
 .وأعرض

: لقدعنهما تعالى الله رضي بَّكر أبَّي لبَّيه الرحمن عبد وقال
ٍر يوم لي أهدفت  .عنك فصغت بَّد

 .: قاربوأهدف للخمسين وهدف

 .: عريضمستهدف وركب

 .له وغارض المر لهذا هدٌف وفلن

ً الحمام هدل ل د ه  .هديل

ّدلت  .الثمرة وته

ّدل ّدلته : استرسلالثوب وته ً وه  .هدل

 .هدٌل ومشافر أهدل ومشفر

 .هدٌل وبَّها هدلء وشأفة

ّدم مهدوم بَّناء م د ه ّدم انهدم وقد ومه  .وته
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 .منه انهدم ما وهو الحائط من هدم وانقّض

ًا سوءة عن زجرتا إذا : تمضيامرأة يهجو قال هدٌم كأنها قدم
 .: فانيةمتهدمة : عجوزالمجاز ومن منقاض الجفر في

ّدم  .: أخلقوأهدام هدٌم وعليه : بَّليالثوب وته

 .: هدٌرهدٌم ودمه

 .منه : دفعةمطُر من هدمٌة وجاءتا

ّدمت ّدة من الناقة وته  .الّضبعة شأ

ّدم وهو  .بَّالمعروف يته

ّدمهرمة ابَّن قال ًا عليه : وته  .غاضب

ّدم وهو ّور بَّالكلم علّي يته " الهدم إلى ُجرفك : " إّنويقال ويته
ّلة وصأف " إذا أنشوطة إلى حبلك " إن و ّنصرة بَّق  .ال

 .الهدام وأخذه بَّه : ديرالبحر في الرجل وهدم

ّدنت ن د ه ّكنتهالرجل ه ّبطُته : س ًا فهدن وث  .هدون

ّلوا إذا الهوينا أكناف يرعون : ولالحماسّي قال روض ول ح
ّدنت الهدون ّيها وه  .لينام بَّكلمها صأب

ّدنوه  .هدن حتى بَّالقول وه

ّول ملغاة وإن : صأالحه: هادنهالمجاز ومن لخره مهدنٌة الليل أ
 .مهادنة

 .: تصالحواوتهادنوا

 .هدنة وبَّينهم

 .: استقامالمر وتهادن
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ٍد هو ي د ه  .الهداة من ها

ًدى هدايًة والسبيل السبيل وإلى للسبيل وهداه  .وه

 .فاهتدى الضللة من وهداه

 .سيرته : سارفلن هدي وهدى

َي : " واهدوالحديث وفي ! ورأىهديه أحسن " وما عّمار هد
 .: جهتهأمره وهدية أمره هديض

 .فهداني واستهديته

ّدى ل وهو التي وحالته جهته : علىمهيديته على وتركه لذلك يته
 .عليها كان

 .ويتهادى اثنين بَّين يهادي وجاء

ّدمه: هداهالمجاز ومن ّدم كما : تق ّي الهادي يتق : وجاءتاالمهد
 .أشأقر فرس يهديها الخيل

ّدماتهاوهواديها البقر هادياتا واقتنص  .: متق

 .: عنقههاديته وضرب

 .الخيل هوادي وأقبلت

 .الفلق هادي وانتصب

ٌق وجهه عن جل ما إذا : حتىالرمة ذو قال أخرياتا في هاديه فل
 .العصا وهي الهادية على وتوكأ منتصب الليل

 .: نصلهالسهم هادي وأصأابَّه

ًا هدتا بَّزرٍق : يمشيالرمة ذو قال ّدرة قضب المنون ملس مص
ّية وإليه له : أهدىومنه والعقب الريش حداها ّدم لنها هد أمام تق

ًدى في الحاجة  .طبق : فيمه
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ّديقه واستهدى  .صأ

ّبَّوا " وتهادوا  .مهداء وامرأة " ورجل تحا

ّدى وفلن  .الهدايا كثير كان إذا للناس يه

ّدي لها أقول أنني الديبر أم علمت : لقدخراش أبَّو قال ول ه
ًا الحرم إلى وأهدى لحمى تذخري ًا هدي ّي إلى العروس : وهدىوهد
ًء زوجها قيس ولغة دللتها بَّمعنى هديتها تميم لغة إليه وأهداها هدا

ّية : جعلتهاأهديتها  .هد

ّذبَّته ب ذ ه ّذب ه  ". المهذب الرجال " أي و فته

 .يهذب ومّر : سريعمهذب وطائر وفرس

ّذالمجاز ومن ذ ذ ه ّذه وهو القرآن : ه ًا يه ّذ فيه أسرع إذا ه
ًارؤبَّة : قولومنه وتابَّعه ًا هذاذيك : ضربَّ ًا وطعن بَّن معبد وقول وخض
ًا : فباكرسعنة ّدّن أنفذ حتى هذاذيك سياعه عليه مختوم أراد أجمعا ال

 .ومتابَّعتهما والشرب الضرب سرعة

 .وهذريان ومهذارة مهذار رجل ر ذ ه

ّذاءة هذر : هذريانقال هذر وقد نثر لبّب ذو السقطُة موشأك ه
ًا ويهذر يهذر منطُقه في ًا : سكتيقال وهذرا هذر ًا ونطُق عشر  .هذر

 .قطُعه : أسرعهذمه م ذ ه

 .هذام ومهذٌم مخذم وسيف

ّذاء وهو كلمه في يهذي هو ي ذ ه ًء وهذى الهذيان : كثيره هذا
ًء القول من  .وهرا

ٍذ : سرابالمجاز ومن يهاذي وقعد  .ها

 .اللحم تهرأ أ ر ه
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 .الطُابَّخ وهرأه

 .: فاسدهراء ومنطُق

ل الحواشأي رخيم ومنطُق الحرير مثل بَّشر : لهاالرمة ذو قال
 .بَّالهراء : جاءكلمه في وأهرأ نزر ول هراء

ّد ب ر ه  .المهرب منك : إليكويقال والمهرب الهرب بَّه ج

 ". قارب ول هارب له " وما مهرب لنا وفلن

ٌد تا ر ه ٌد أهرتا أس  .هرتٌا وأسو

ّلة : عادمقبل ابَّن قال الشقاشأق هرتا بَّها وكان دار في الذ
 .أشأداقهم يهرتا الّرجز : لعلمهمالعرب بَّعض وعن للجزر ظلّمون

ّلطحديثه في : وهرجالفتنة أي الهرج زمن هذا  .: خ

 .ليهرج وإنه

 .المرأة وهرج

 .البهائم وتهارجت

 .: يتسافدونيتهارجون ورأيتهم

.البصر إظلم وهو والقطُران الحّر من هرج وأصأابَّه البعير وهرج

ٌة هّر له ر ر ه  .وأنثى : ذكروهّر

ًا وهّر هّرار وكلب الكلب إلّي وهّرتا النباح دون وهو هرير
 .الكلب وهّرتني

اللحم الكناز : وإنالفزاري وابَّصة بَّن حرام : قولالمجاز ومن
فتشق للؤمها ترضعها أنها يريد وتكالب أمكم عليها تهّر بَّكراتكم من

 .وتؤذيها عليها
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ّهمهالسائل وجه في وهّر  .: تج

 .ناحيته كرهوا إذا الناس هّره وفلن

ّهر هّروني الناس : أرىقال أرصأد ممًشى كّل وفي مدخلي وشأ
ّناس  .كرهها إذا الكأس وهّر عقربَّا ال

 .الحرب وهّر

الليل لَي دنا إذا حتى الناس نهار : نهاريالدمينة ابَّن وقال
يهّر كأنه الراعية فاجتنبته يبس إذا الشوك وهّر المضاجع إليك هّرتني

 .هّر أظفار كأنه : صأارمعناه وقيل وجهها في

ّيان الّشبرق : رعينقال وأنشد المذاقا وامتنع هر ما إذا حتى الر
ًا بَّنا تردي والخيل لهم : حلفتالمبّرد العواليا يهّروا حتى نفارقهم مع
ًا عوالي ٍة رماح من زرق ّتقين الكلب هرير ردين يدلك وهذا الفاعيا ي

 .مكشوفة دللة المجاز وجه على

 .والبرد الشتاء : كلبيقال كما هرير وللشتاء الشتاء وهّره

ّنسر العقرب قلب وهما الهّراران وطلع هرير لن الواقع وال
 .طلوعهما عند الشتاء

ًا يعرف ل " فلن و في يهّر من فعل يميّز ل " أي بَّّر من هّر
 .بَّه يبّر من فعل من وجهه

ّوه عنه يهّر له سفيه ل أي له هّرار ل من : هلكويقال  .عد

ّد : لقال كما ّتقى عديد ومن أرماح من للسؤدد بَّ من بَّالراح ي
ّنباح دائم سفيه ّقهالحّب هرس ال  .المهراس في : د

البّر وهو : للهريسةهريٌس وعنده وهرائس هريسة واتخذ
 .المهروس

منقور مستطُيل حجر وهو المهراس من : توضأالمجاز ومن
ّبه منه يتوّضأ  .الحّب بَّمهراس شأ
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تهرس ثقال : جساممهاريس وإبَّل بَّكلكله القرن يهرس والفحل
ّدة الرض ًا تأكله ما تهرس الكل شأديداتا أو وطئها بَّش ًا هرس  .شأديد

أبَّدتا النار إذا أهلها ضيف رسلها يروى : مهاريسالحطُيئة قال
ّيبه : لمهراس : رجلالنضر وعن الخفراتا أوجه  .سًرى ول ليل يته

 .أعداءهم بَّه يهرسون وقهر عّز هراسة فلن : لبنيويقال

ّنيلخر أعرابَّّي وقال ّد هراسه أفّظ : لتجد  .شأراسه وأشأ

ًا بَّعضها وهارش واهترشأت الكلب تهارشأت ش ر ه بَّعض
ًا مهارشأًة بَّينها وهارشأت  .هراش كلبا وهما وهراشأ

ًا هورشأا ربَّيٍض جروا دّرا ما إذا طبييها : كأنقال ومن فهر
 .وحّرش القوم بَّين : هّرشالمجاز

ّد إذا يهرش الزمان وهرش  .اشأت

ّية قال فيها كأّن العنان : مهارشأةالفرس صأفة في : وقالأم
 .يهارشأه كأنما ومرحه العنان في وثوبَّه أراد اصأفرار فيها هبوة جرادة

ّية " وهي قفاها أو هرشأى أنف " خذا التخيير في مثل وفي ثن
ّكة طريق في  .منها قريبة م

ًا الرجل أهرع ع ر ه  .رعدة في إسراع وهو إهراع

 .يهرع الشيخ : أقبلويقال

 .والحّمى والبرد الغضب من يهرع وفلن

فهم : "تعالى قوله ومنه : مهروعوالمصروع للمجنون ويقال
 ". يهرعون

ّله نهاره بَّفلن يهرف هو ف ر ه شأبه النثاء في الطناب وهو ك
 .بَّه للعجاب الهذيان
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أن قبل تهرف : لويقال لهم بَّصاحب يهرفون رفقة وجاءتا
 ". تعر ل بَّما تهرف " ل و تعرف

ًا إتاءها : عّجلتالنخلة وهّرفت  .تهريف

ّفتهالريح وهرفته أي جرف : الهرفبَّغداد أهل قول ومنه : استخ
 .الناس أموال جرف بَّالبواكير جاء من

 .السراب : هرولالمجاز ومن ل و ر ه

ّطُرماح قال ه العساقل هرولة بَّعيد - ل الظل صأغت إذا : حتىال
ِرَم وقد هرمى وشأيوٌخ هرٌم شأيخ م ر ًا ه ًا هرم .السنون وهّرمته ومهرم

ٍة ابَّن وهو ٍة وابَّن هرم  .الشيخ : لولدعجز

ٍة وولد  .لهرم

أذّل الّشبرق يبيس وهو الهرم : واحدةالهرمة من وأذل
ّده اعلحمض ًا وأشأ  .اسلنطُاح

ًا : ووطئتناقال ّيد وطء حنٍق على وطئ ومن الهرم نابَّت المق
واديك وجدتا : كيفلرائد وقيل يابَّسة : قديمةهرمي : خشٌبالمجاز

ًا فيه : وجدتاقال ًا هرمى خشب  .شأرمي وعشب

ّظمه أي والخبر المر علينا يهّرم فلن وجاء فوق ويصفه يع
 .قدره

ٌيهرٌم عنده وما ّنك : رأ  .مح

 .القارح رأيك أي هرمك يولع بَّم أدري وما

ٌء رجل و ر ه ّية الثياب : يبيعهّرا  .الهرو

: اتخذتهالثوب وهّريت كذا الفّراء عن الهّراء رواية في وسمعت
ًا  .هروبَّ
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ًا مكثت ما بَّعد العمامة هّريت : رأيتكقال ًا زمان تعّصب ل قاصأع
 .حسرها إذا عمامته قصع

 .والهراوي بَّالهراوة وضربَّه

 .بَّها : ضربَّتهوتهّريته عبدي وهروتا

 .واستهزأ وتهّزأ وهزأ ومنه بَّه هزيء أ ز ه

ًا واتخذه  .هزؤ

ًء ذلك وفعل  .بَّه استهزا

ٌء ورجل  .بَّه : يهزءونالناس بَّين هزأة وهو وهزأة هزا

بَّهم وهّزاءة سراب فيها أي بَّالّركب هازئة : مفازةالمجاز ومن
 .بَّهم ويتهّزأ بَّالقوم يهزأ والسارب

يعتريهم حين بَّالناس تهزأ كأنها البرد : شأديدةهازئة وغاداة
 .ونحوها والرنين والّرعدة النقباض

ّنى هزج ج ز ه في طّربَّا إذا قراءته في والقارئ غانائه في المغ
 .وتقاربَّه الصوتا تدارك

ّطُرٌب هزٌج وله  .: أغاانّيكقولك وأهازيج م

ّلفهاالشّماخ قال ّفض ل أن : يك ّبَّاٍن أهازيج جأشأها يخ غاصن على ذ
ّبَّان أغاانّي إلى تسكن التان عرفج العير يدعها فل عندها فتقف الذ

 .ويطُردها

 .هزٌج ومغّن

ًا صأوته : وهزذجعنترة قال  .فتهّزج وقاربَّه : داركهتهزيج

 .بَّالرعد هزٌج : سحابالمجاز ومن

 .وتهّزج هزج وقد والعود الرعد هزج وسمعت
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ّنتالقوس وتهّزجت  .: أر

ٌد  .أهازيج وللقوس هزٌج وعو

ّبَّها يعب : لمالقوس يصف الكميت قال غاير منها الناس ول ر
ّيها من بَّأهازيج الحميرا عليها إنذارها الحنين وإتباعها - ّش الج أغاان
ّنخلة بَّجذع إليك " وهّزي وغايرهما والقناة الّسيف هّز ز ز ه الزفيرا " ال
 .الغاصان الريح وهّزتا

 .هزهاز وسيٌف

أي بَّالعجاز أعناقها عن تدفع الهزهاز اليماني مثل : فوردتاقال
ًء  .كالسيف ما

 .فتهزهز قرنه الثور وهزهز

الهزاهز يشهد " وفلن رءوسكما تهزهزتا : " ماالحديث وفي
 .تهزهز التي والشدائد الحروب وهي

 .للمعروف يهتز : هوالمجاز ومن

 .منه وهززتا وهززته

 .منكبيه وهّز لكذا عطُفيه هّز وقد

: نشاطالحداء عند هزيز ولها فاهتّزتا بَّحدائه البَّل الحادي وهّز
 .وحركة السير في

مّرتا الريح هزيز تقول عطُفه وابَّتل شأأوين جرى ما إذا وللريح
 .هبوبَّها وسرعة حفيفها وهو بَّأثأب

المأتم كالتجاج بَّها مسامعي بَّين الريح هزيز : يظّلالطُرّماح قال
ّوح  .انقضاضه في والكوكب جريانه في الماء واهتّز المتن

 .انقّض إذا الكوكب هّز : قدويقال
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واهتّز الكوكب يهّز حيث من يخّر مذنب وهو يأخذ من : كأّنقال
 .طال إذا النباتا

 .والمطُار الرياح وهّزته

 .أنبتت إذا الرض واهتزتا

ٌة وامرأة ٌء له مرتاحة للشّر : نشيطُةهّز  .هّزاتٌا ونسا

ٌع مضى ع ز ه  .الليل من هزي

 .وتهّزع

ّكرلفلن فلن ّبس له : تن  .وحشٌة ساعٌة لنه الهزيع من وتع

ًا القوس في ترك وما  .أهزعا الكنانة في ول منزع

.الكنانة أسفل في يبقى الذي السهم وهو شأيء أي أهزع له وما

 .وهازله معه هزل ل ز ه

ّبَّاتا : يهازلالقطُامّي : وقالقال من ويخرج بَّالضحى البراقع ر
ًا ويدخل بَّاب ّد أم أنت وأزٌل بَّابَّ  .كلمه في يهزل وهو جا

ٌء هزيٌل وشأاة  .هزلى وشأا

الهزيلة وفشت وهزيلة هزاٌل وبَّه مهازيل وإبَّل مهزول وجمل
 .البَّل في

ّور إذا : حتىقال قد والفحل هزيلتها عنها وارتفعت الجرجار ن
 .وهّزلها صأاحبها وهزلها ضربَّا

ّبَّهم : هزلتالقوم وأهزل  .دوا

ّياتا وهي الهزلى : انسابَّتالمجاز ومن كالعلم غاالبة صأفة الح
 .الذبَّاب في والقرح البعير في
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ّثامة قال ًا الهزلى مزاحف : كأّنالكلبّي ج رصأائع خدود صأباح
 .فلن حال وهزلت تؤاما جدلت

 .هزيل وحال جزيل فضل : لهوتقول

 .والمرض والجدب السفر وهزله

 .وانهزم الجيش هزم م ز ه

 .الجيوش يستهم وهو واستهزمته وهزمته وهزيم مهزوم وجيش

 .فّراس هّزام وهو

 .الهزيمة عليهم ووقعت

 .: حفرتهاالبئر وهزمت

 .هزمًة الرض في وهزمت

إلى فانهزمت بَّيدك غامزتها إذا والقربَّة البطُيخة في وهزمت
بَّعض على بَّعضه : ثنيالسقاء وتهّزم وهزوٌم هزمة القربَّة وفي جوفها

ّدع فتكّسر جاف وهو  .وتص

ّدمالبناء وتهّزم  .: ته

 .هازمة وشأّجٌة

 .: منبعقهزيم " وغايث جبريل هزمة زمزم : " إنالحديث وفي

 .الرعد وتهّزم : صأوتهوهزيمه الرعد هزمة وسمعت

ّنور  .حلقه صأوتا وهي هزمة وللس

 .الرعد هزمة مثل صأهيل : لههزٌم : فرسالمجاز ومن

 .عليه : عطُفتزيد على وهزمت
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 .الدهر نوائب معروفك عني وهزم

 .الحزان يهزم ولقاؤك

ّين : رخوهّش شأيء ش ش ه  .هشاشأة وفيه ل

ًا : خبطُتهالغنم على الورق وهششت  .بَّرفق خبطُ

َوى يعضد ول يخبط : " لوسلم عليه الله صألى النبّي عن جابَّر ور
ًا يهّش ولكن وسلم عليه الله صألى الله رسول حمى ًا هّش " " رفيق

 ". غانمي     على     بَّها     وأهّش

 .صألود : غايرهّش : فرسالمجاز ومن

:هشوش وناقة منّخله رقيق هّش من : يفيضالنجم أبَّو قال
 .ثرور

 .الخير إلى هشاٍش لذو وإنه إخوانه إلى يهّش وهو هّش ورجل

ًا ّلب الهمة ذي الفتى رواح يستهّشني يكن لم كأني مقيم المتق
 .قبره في إقامته يعني

مسّراتا واستهّشني الّصبا ركبان : وسايرتاالرمة ذو وقال
 .بَّي واهتّش لي فاهتّر عليه ودخلت الطُوامح القلوب أضغان

 .سئل إذا الجانب : سهلالمكسر لهّش وإنه

 .هاشأمة شأّجة م ش ه

 .أجوف شأيء وكّل الرأس وهشم

 .قصبته : كسرأنفه وهشم

 .الثريد وهشم

 .المتكّسر اليابَّس : النباتاالهشيم الماشأية ورعت
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 .يابَّسة : شأجرةهشيمًة ورأيت

سبل من وقدان بَّني بَّأرض هشيمة لصأل لستسقي : وإنيقال
 .أغاصانها وتهّشمت وحبيبته عندها يلتقي كان القطُر

 .: ضعيفهشيٌم : رجلالمجاز ومن

ًا يمنع لم إذا كرم هشيمة إل هو وما  .شأيئ

ّطُفعلّي وتهّشم ّيته : استعطُفتهوتهّشمته : تع  .وترض

ًا الحلئق : سمحأوس بَّن الحادرة قال تهّشمته إذا ضريبته مكرام
 .الفريسة السد : هصرالمجاز ومن ر ص ه اختال للنائل

 .وهصير وهصار هصور وأسد

 .وبَّرأسها رأسها وهصرتا

إن ص ص ه فتمايلت رأسها بَّفودى : هصرتاالقيس امرؤ قال
 .خاصّأه الفيل عين فقل الهاصّأه ما لك قيل

 .: كسرههصمه م ص ه

 .هيصم ناب وله

 .: السدالهيصم وزأر

ًا هضبًة علوتا ب ض ه  .وهضابَّ

 .هضبة : صأارواستهضب

ّنعترؤبَّة قال ذو " ثهلن مثل وفي واستهضبا أركانه : تم
 ". يتحلحل ما الهضباتا

 .وأهاضيب وهضٌب : مطُرةوأهضوبَّة هضبٌة وأصأابَّتهم
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ّؤب ويسهره ثأد يشئزه : فباتاالرمة ذو قال والوسواس الريح تذ
ّدته جّف إذا عرصأتيكما في السيل يجري زال ول والهضب أهاضيب م

 .السماء وهضبتهم هيدب

 .مهضوبَّة وروضة

 .فيه : أفاضواالحديث في : هضبواالمجاز ومن

ًا : يسّحوبَّالخطُب بَّالشعر يهضب وهو  .سح

ٍد  .مهضٌب وحا

ٍد صأوتا سمعن : إذاقال الدامس تحت أدلجن مهضب حا
 .العرق : كثيرمهضٌب وفرس المغلولب

 .: رّضهوغايره الحجر هّض ض ض ه

 .الفحول أعناق : يهّضهّضاض وفحل

 .الخيل من : الجماعةالهّضاء وأقبلت

 .وكسره : شأدخهالّرخو الشيء هضم م ض ه

وهضمتها وتهّضمت فانهضمت الشجرة من الثمرة وسقطُت
 .بَّيدي

 .ينشدخ كاد حتى : غامزومهّضم مهضوم وقصب

 .بَّعض إلى بَّعضها يضّم : أكسارالمهّضم : المزماروقيل

ّنرم : هوالسكيت ابَّن وقال  .ناي ال

 .المطُمئنة بَّطُونه : فيالوادي أهضام في : ونزلنالبيد قال

ينلك ل فيها تسر ل " أي الوادي وأهضام " الليل مثل وفي
 .مكروه
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 .البخور من ضرب وهو بَّالهضام وتبّخر

كشحه وفي وأهضم وهضيم ومهّضم مهضوم : كشحالمجاز ومن
 .هضٌم

ّفاءقال  .هضيم وطلع هضم الكشح وفي عجزاء : ل

ًا ورأيته  .الحزن من الوجه : متكّسرمتهّضم

ٌة الهضم بَّطُئ وطعام فانهضم الطُعام الهاضوم وهضم ومعد
 .هضوم

 .وينفقه ماله فيه : يكسرالشتاء هضوم ورجل

جبائر جالت - تا المرضعا إذا الشتاء : هضومالعشى قال
ًاآخر وقال أعضادها ًا : سمح ّقه وهضمه الروق الشتاء في هضوم :ح

ّقي من لك وهضمت نقصه ّقي من وكسرتها لك : تركتهاطائفًة ح  .ح

ًا منه له وهبت إذا لزوجها مهرها من المرأة وهضمت  .شأيئ

 .: ظلمهوتهّضمه واهتضمه وهضمه

ّنصفة بَّدون منه رضيت إذا له نفسي وتهّضمت  .ال

 .: ظلمهضيمٌة هذا في ولحقته

في أهطُع وقد المسرع : هووقيل تصويب عنقه : فيمهطُع بَّعير
ّداع     إلى     مهطُعين " واستهطُع سيره  ". ال

ّبدنيوقال مطُيع لي سعد بَّن ونمر أرى وقد سعد بَّن نمر : تع
ًا يصف آخر وقال ومهطُع بَّقيدوم زمامه كأن رسٍل : بَّمستهطُعثور

ٍم من رعٍن ّتع رضا  .الماتع من طويل مم

ًا والمطُر السحاب هطُل ل ط ه ّطُل هطُلن هطٌُل وعارض وته
ّطُل وسحائب وهاطل  .ه
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 .والّسند الترك من جنس وهم الهياطلة بَّهم وأوقعت

قافله في تسعة من بَّهم أثقل الهياطله مع فيها : حملتهمقال
 .هاطل : دمعالمجاز ومن

 .هطُلى وأقبلوا يهطُلون الناس وأقبل

:تقول وغايرها والوحش البَّل وكذلك : تتابَّعواعلّي وتهاطلوا
 .هطُلى أقبلت

هطُلى مقانب لها هوتا السنون عنها مضت : فلماالراعي قال
ًا : تساقطالنار في الفراش تهافت تا ف ه وسائل غاريم من  .متتابَّع

 .المر في الناس وتهافت

ّفت ف ف ه ًا الريح ه ّفافة وريح هبوبَّها سمعت إذا هفيف :ه
 .وهفاهف هفهفة ولها المّر سريعة

مر حالٍق في مغفرة صأرفه على يبقى ل : والدهرالفوه قال
القليس كجّث الريح هفاهف فوقها ومن الطُير دونها من مريس

ّثه : النحلالقليس ّيهوج  .ماءه : أراقهّف وسحاب :: دو

ّفة هّف وشأهدة  .فيها عسل : له

ّبه : انتثرهّف وزرع  .حصاده لتأّخر ح

 .هاّف وهو الزرع هّف وقد

ّفاٌف وسراٌب  .بَّرق إذا السراب اهتّف وقد ه

ٍر في بَّها السراب يهتّف يهماء صأحن : فيالرمة ذو قال قرق
 .هفاٌف وثغٌر مضروج الشمس بَّلعاب

ًا منها : تناولتالقطُامّي قال ّفاف علّي بَّه أقبلت مسفر وه
ًا الغروب ّفتالمجاز ومن عذابَّ ًا البَّل : ه  .: أسرعتهفيف
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ّننا قلت نعسة نعسنا ما : إذاالرمة ذو قال من وارفع بَّخرقاء غا
 .: خفيفهّف ورجل الرواحل هفيف

ّلقًة إل له ليس المال قليل خفيٌف : هّفقال ه سبد وفضًة أو مذ
 ". هفوة عالم " لكّل و ف

 .الهفواتا كثير والنسان

 .: تحّركتالريح وهفت

 .: ذهبتالهواء في الصوفة أو الريشة وهفت

: يخّفويهفو يطُفو الظبي : ومّر: حّركهمابَّجناحيه الظليم وهفا
ّد الرض على  .عدوه ويشت

 .: ضلّلهاوهوافيها البَّل هوامي من وهذا

 .: حّركتهالريح بَّه : وهفتالفسطُاط ورفرف الثوب وهفا

أو الحزن من قلبه وهفا إثرهم في قلبي : هفاالمجاز ومن
 .استطُير :الطُرب

 .الهواء في هافية واللف

 .منكبها فوق كواكب ثلثة وهي الجوزاء كهقعة ثلثة ع ق ه

ّلق ًا امرأته رجل وط ". الجوزاء هقعة منها : " يكفيكله فقيل ألف

الراكب رجل حيث الفرس جنب في دائرة وهي الهقعة تسم ول
 .وهقع مهقوع وفرس بَّها يتشاءم وقد

 .وقعها صأوتا وهي هيقعًة للسيوف وسمعت

ً رأيت ل ق ه ً هقل  .الظليم وهو وهيقل

 .ديره : فيهيكله في الراهب كأنه ل ك ه
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ّلب بَّناه هيكٍل على أبَّيلّي : فماالعشى قال وصأارا فيه فص
 .السلم عليها مريم صأورة على صأنٌم فيه للنصارى بَّيٌت هو :وقيل

 .: مرتفعهيكٌل وفرس

ٍدالقيس امرؤ قال ّيةوتقول هيكل الوابَّد قيد : بَّمنجر : التناسخ
 .والشأخاص الّصور : يريدونغايرها إلى عنها نقلوا ثم هياكل في عصوا

 .وهيكٌل طلل ولفلن

آدمّي هيكل الله كساه كريم ملٌك بَّدا إذا : يقولولبعضهم
ّكمت ّدمتالبئر ته ّكم: ته ّدة من عليه : وته ّدم مثل الغضب شأ  .عليه ته

ّكم  .عليه : اقتحميعنيه ل ما على فلن وته

ّكم ّدىعلينا وته  .: تع

ّكمقال ّكم كلكل له عليه وألقى جارنا على عمرو : ته تهّزأ :بَّه وته
 .بَّه

ّكم سبيل على ذلك وقال  .الته

يرعكم ألم البنين أّم : بَّنيعنه تعالى الله رضي حسان قال
ّكم نجد أهل ذوائب من وأنتم كعمد خطُأ وما ليخفره بَّراء بَّأبَّي عامر ته
 .تهكٌم منه هذا لكم : فتغللزهير قول في قال : أنهالصأمعّي وعن

ّ مثل في ب ل ه  .الذنب شأعر " وهو لبهلبه إنه " كل

 .هلب وقد الهلب : مجزوزمهلوب وفرس

ً منه : نالبَّلسانه : هلبهالمجاز ومن ًا نيل  .شأديد

 .: واسع: أزّبيقال كما أهلب وعيش

ًا مني تضحك س ل ه ًا ضحك ًا إهلس ًا علينا تعلم ولم سّر إل بَّاس
ً  .شأديد : جزعهلع وبَّه وهلع هلوع رجل ع ل ه النعاسا خالط كلل
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ٌع وناقة  .: سريعةهلوا

المهلكة في : ووقعواوالهلكة والهلك الهلك فيه ك ل ه
 .والمهالك

ُلكة إلى بَّيده وألقى ّته  .ال

ًا وهلكوا ًا مهلك  .واحد

 .الهوالك في هالك وفلن

ّتهلكة في نفسه : ألقىفلن واهتلك  .ال

 .واستهلكه الشيء وأهلك

ًوى وهو هلٍك في وهوى  .جبلين بَّين مه

ّليت واضح في قرطها : ترىالرمة ذو قال ًا ال هلٍك على مشرف
ّوح نفنٍف في  .الرواح فيها تهلك : مفازةالمجاز ومن يتطُ

المتان مشتبه الغور بَّعيد فيه الرواح تهلك : وخرٍقزهير قال
ّد إذا عليه وتهالك الشيء على وهلك  .وشأرهه حرصأه اشأت

ّدتك في متهالك وأنا  .ومستهلك مو

كنت إذا فيه واستهلكت المر هذا في : وتهالكتالقطُامّي قال
ًا ً فيه مجد  .مستعجل

ًا يصف الحطُيئة قال ّي الورد : مستهلكطريق جعلت قد كالسد
ًا عاديًة بَّه المطُّي أيدي ّدويتهالك عدوه في يهتلك ومّر رغاب  .: يج

في تهالك القلوص نسأتا يئست : فلماحرجة ابَّن الحارث قال
 .عليه : تساقطالفراش على وتهالك أغابر سبسٍب

ّيأتامشيتها في وتهالكت : للفاجرةالهلوك ومنه وتكّسرتا : تف
 .الهلك والجمع
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 .الحال سيئو : صأعاليكهلٌّك وقوم

عليه تعالى الله صألى الله رسول مدح في طالب أبَّو قال
وفواضل نعمة في عنده فهم هاشأم آل من الهلّك بَّه : يلوذوسلم
ًا الهلّك مع : أبَّيتجميل وقال ذوو موسعون قريٌب وأهلي لهلها ضيف
ّبح ل ل ه فضل ّلل س ً وه  .تهليل

 ". لهال     لغير     بَّه     أهّل     وما " صأوته بَّه : رفعالله بَّذكر وأهّل

الراكب يهّل كما ركبانها بَّالفرقد يهّل بَّالحّج المحرم وأهّل
ّلوا المعتمر ّلوه الهلل وأه وأهّل رؤيته عند أصأواتهم : رفعواواسته

 .أبَّصر إذا واستهّل الهلل

 .بَّالبكاء صأوته رفع إذا واستهّل الصبّي وأهّل

ّلت ّلت بَّالمطُر السماء وانه  .المطُر صأوتا وهو واسته

ّلل  .: تللبَّالبرق السحاب وته

ّله الشهر مهّل عند وجئته  .ومسته

ّلًة وكاريته  .: مشاهرةتقول كما مها

 .النسج : سخيفهلهل وثوب الثوب النّساج وهلهل

 .!: مطُلعهاقصيدته مستهل أحسن : ماالمجاز ومن

ّلل  .الفرح من وجهه وته

ّلل  .الهزال من : استقوسالبعير وه

ّلليقال ول : كتبهماوالراء الزاي وهلل واللم اللف : ه
 .فيهما لستقواس

 .: استّلالسيف واستهّل

 .أخذه إذا حلقه من يخرج صأوتا وهو بَّالصيد الكلب وأهّل
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ّ الّركّي في بَّقي وما  .ماء من : قليلهلٌل إل

ّيةهلٌل زمامها وكأّن  .ذكر : ح

ّقهالشعر وهلهل .: أر

 2 الهاء كتاب

: الذبَّابوقيل البعوض من ضرب وهو الهمج من أذّل ج م ه
ٌدوقيل وأعينها الحمير وجوه على يقع الذي الصغير ّقأ : دو ذبَّاب عن يتف
 .وبَّعوض

 .ورعاع همٌج إل هم : ماالمجاز ومن

ًا تهمد النار همدتا ّبد : قدهامد ورماد همود  .وتغير تل

ّطُم نباتها يبس قد : مقشعرةهامدة : أرضالمجاز ومن وتح
 .: يابَّسهامد وشأجر ونباتا

 .الله وأهمدهم ثمود همدتا كما : ماتواوخمدوا القوم وهمد

 .فأهمدوهم فلن بَّني على وأتوا

 .: أماتهالمر فلٌن وأهمد

ّدتاهامدة وثمرة ّفنت : اسو  .وتع

ّطُّي طول من بَّلي إذا وهمد الثوب وهمد تناثر مسسته فإذا ال
 .هّمد وثياب هامد وثوب

ّبهوهمره منهمر ماء ر م ه  .: صأ

 .هامر وسحاب

 .وهملت بَّالدمع عينه وهمرتا

 .: أكثركلمه في : همرالمجاز ومن
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 .مهمر وخطُيب

 .مهمار مهذار وفلن

ّفه الجوزة وهمز : عصرهرأسه همز ز م ه  .بَّك

 .بَّعينه : غامزقفاه في الرجل : همزالمجاز ومن

 .وهّماز همزة ورجل

ًا قلبه في : يهمسالنسان يهمز والشيطُان : أعوذويقال وسواس
 ". الّشياطين     همزاتا     من     بَّك     أعوذ " و ولمزه وهمزه همسه من بَّالله

ًا : أخفاهالكلم همس  .مهموس وكلم همس

ّ تسمع " فل مجهورة : غايرمهموسة وحروف ًا إل " وهمس همس
 .بَّحديثه إلّي

ًا نفسي إلّي النوم خطُب : قدقال الهمس نجّي من وأخفى همس
صأدر في بَّوسوسته يهمس والشيطُان بَّأس من أطلبه بَّأن وما

 .: ساررتهمهامسة وهامسته النسان

ًا يأكل وهو  .بَّالكل فاه يفغر : لهمس

 .والقدام الخفاف همس وسمعت

 .هّماٌس وأسد

ًا بَّالدمع همعت وقد : هامعةدامعة عين ع م ه  .هموع

 .الباطل في انهمك ك م ه

 .الغّي في منهمك وفلن

 .فهملت الراعي أهملها وقد وهوامل همٌل إبٌَّل ل م ه

ً عباده الله ترك وما  .همل
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 .مهمل وأمر

ًا عينه وهملت حيث مهمله في وجرى وانهمل دمعه وهمل هملن
 .ينهمل

ّتى المر أهّمه م م ه يهملج وهو هملج وفرس  .أذابَّه أي هّمه ح

ًا فهّمته الطُعام في السوسة ووقعت ّوفته لبابَّه : أكلتهّم  .وج

 .بَّه واهتّم

 .ومهّماتا مهم بَّه ونزل

 .كذا في لي : استهّميقولون وسمعتهم

من همتك رجٌل وهذا الهّمة : عظيموهمام وهمم هّمة ذو ورجل
 .رجل

 .وكهّمتك كهّمك سيف وهذا

ًا نجيبًة تجدها تجهد إن : كهّمكزهير قال عنها تسترخ وإن صأبور
ّيد  .سيرها في تزد تز

ّني : تلهينالقطُامي وقال ًة نفسي كهّمة بَّأربَّع واستنعت ع شأار
ًا  .كذا أمر والهم بَّهّن ومضيت وشأبابَّ

لسواها نفسه من ينازعه ما أثال عين : والهّمالرمة ذو قال
ًا  .بَّالمر وهّم أرب مورد

 .أهّم ل أي لي همام ول

ًالكميت قال ًا الناس من غايرهم : عادل ل لي همام ل بَّهم طّر
ًا النمل وهّم همام  .والهواّم الهاّمة ومنه : دّبهميم

 .: لهميمهماهّمٌة وعجوز هّم وشأيخ

 .السد وهمهم
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ّيٌة قرقف عليه أميلت م ي ه هميم العظام في كأس بَّعد لها بَّابَّل
 .عليها : رفرففراخه على الطُائر هيمن ن

ًا كان إذا كذا على وهيمن ًا عليه رقيب  .حافظ

 .المهيمن سلطُانه عّز والله

 .العين وهمت يهمى والدمع القطُر همي ي م ه

ًا أفواهها تهمي الخيل ورأيت  .دم

 .: ذهبتوجوهها على وهمت البَّل هوامي من وهذا

 .عجر وهمايين أعجر همياٌن وله

ًا كان وما هناءة هنؤ وقد هنىء طعام أ ن ه هنؤ ولقد هنيئ
ًاللكل ويقال ومرأني وهنأني ًا : هنيئ  .الله وهنأك المهنأ ولك مريئ

 .: استعطُيتهواستهنأته : أعطُيتهوهنأته

ًا الكسائّي وسمع ّي ّيت : إنمايقول أعرابَّ ًا سم  .لتهنىء هانئ

 .مهنوءة وناقة بَّالهناء البعير وهنأ

شأعف كما فؤادها شأعفت وقد : ليقتلنيالقيس امرؤ قال
ًا أتاك أمٌر : هذاالمجاز ومن الطُالي الرجل المهنوءة  .هنيئ

 .بَّالولية وهنأته هنىء وملك

ّند هندواني سيف  .ومه

ًا البَّل من : مائًةهنيدة وأعطُاه  .: مائتينوهند

وخمسين عاشأها الهنيدة دهمان بَّن : ونصر: قولهالمجاز ومن
ًا ٍة مائة أراد فانصاتا قوم ثم عام  .سن

 .مهانفًة صأاحبه وهانف بَّاستهزاء : ضحكتهانف ف ن ه
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بَّالّريبة تمس : لالنوابَّغ : وفيكلمه : أخفىهينمًة هينم م ن ي ه
ًا ًا عليك أن تنس ول مهينم  .مهيمن

ّياتٌا وهنواتٌا هناتٌا فيه و ن ه  .سوء : خصالوهن

ّي إن بَّنجوة ينال أن عرضي : أكرمتلبيد قال الهناتا من البر
 .هناه ويا هناة ويا هني ويا سعيد

ًا ألحقت ويحك - ه هنا يا قولها رابَّني : وقدالقيس امرؤ قال شأر
 .طول مع : حمقهوج وفيه هوجاء وامرأة أهوج رجل ج و ه بَّشر

 .الحرب في بَّنفسه يرمي : شأجاعأهوج : فلنالمجاز ومن

ّطُول أهوج وهو  .: مفرطهال

ًا بَّها : كأّنهوجاء وناقة ّهد ل لسرعتها هوج المناسم مواضع تتع
 .الرض من

 .الّرياح هوج بَّها ولعبت هوج ورياح هوجاء وريح

 .أحمر ابَّن قال

ّبها ليس هوجاء وهاد ويهود واليهود الهود لعنت د و ه زبَّر لل
ّود وتهود الرجل  .ابَّنه وه

ًا وتاب : رجعالله إلى المذنب وهاد ّنا " هود  ". إليك     هدنا     إ

ًا مشيه في وهوذد ًا مشي إذا تهويد ًا مشي ًا ساكن  .فاتر

مت : " إذاعنه تعالى الله رضي الحصين بَّن عمران حديث وفي
ّودوا ول المشي بَّي فأسرعوا فأخرجتموني ّود كما ته اليهود ته

 ". والنصارى

 .وهوادة مهاودة وبَّينهم مهاودة : وادعهوهاوده

 .ورفق لين أي هوادة فلن في وما
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ّورالمجاز ومن ر و ه ّور الليل : ته  .: أدبَّرالشتاء وته

ّور وفلن ٍر غاير من فيها : يقعالمور في يته  .فك

ًة فيه وإّن  .لهور

 .لهير وإنه

ّواٌس أسد س و ه ّوافه وهو الطُلب في جرأة مع بَّالليل : ط
 .الهوس شأديد

ّواس ورجل  .: أكوله

 .وهاسهم فداسهم العسكر على وحمل

ّي : دورانهوٌس رأسه وفي  .ودو

ّوس ورجل ّدثمه  .نفسه : يح

ًا القوم هاش ش و ه  .هوشأ

 .واضطُربَّوا هاجوا

ّفوابَّعض إلى بَّعضهم الحرب أهل وهاش  .وتهاوشأوا ونهضوا : خ

ّطُرماح قال جّم صأرائم نعاج منه إلّي هاش الخيم : كأنال
ّددتا : نفرتاالغارة في الخيل وهاشأت القرون  .وتر

 .هوائش وهّن

أني وهو وجفلة السوق في هوشأٌة : وقعتيقولون وسمعتهم
 .يلحقهم لخوف الناس نفر

ّوشأه الشيء وهاش  .وهنا هنا من وجمعه : خلطُهوه

ً وجمع ّوع الرجل هاع ع و : هوتهاوش مهاوش من مال  .: قاءوته
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ّدوه  .فهاعه اللبن ول

ٌة والهمزة ّوع شأبه الصدر في نبر ٌع وبَّه الته  .هوا

ّنهالوعيد في : قولهمالمجاز ومن ّوع  .أكله ما : له

ّولني يهولني هالني وقد هائل أمر ل و ه  .وه

ّول وفلن ّول يفعل بَّما يه ً : جعلهالمر عنيد وه  .هائل

 .وتهاويله وأهواله البحر وهلو الليل هول وركب

لها تهاويل على محمول يركبه الذي : إنالفيل يصف حميد قال
ّولت تهويل على تظأرها حين لها ستخفيت إذا لها وتذأبَّت للناقة وته

ّبهت ولدها غاير  .لها أرأم وذلك بَّالسبع لها وتش

هالته من القمر يخرج حتى جهالته من يخرج ل : فلنوتقول
 .دارته وهي

يكن لم لو البلد : هذاوتقول هوٌل : فيهمهوٌل : مكانالمجاز ومن
ً ً لكان مهول  .مفعم : سيلقولهم عكس وهو مأهول

 .: صأعبةهولٌة وعقبٌة

 .هوٌل وأمر

كانت التي النار وأصألها المنظر : للقبيحالهوِل من لهولٌة وإنه
 .واستشاطت انتقضت فإذا وكبريت ملح فيها ويطُرح بَّئر في توقد

ّد الشمس استقبلته إذا قال ّد كما بَّوجهه صأ ّول نار عن صأ المه
وما الحالفين لدى المحلفون أوقد ما : كهولةالكميت وقال حالف
ّولوا ّينت ه ّول واللوان النقوش وهي بَّالتهاويل وز كما إليها نظر من ته
 .بَّجماله يروع وهو لراعك أبَّصرته ولو رائع : شأيءيقال

ّي أمثال : عليهّنالظعائن وذكر بَّشر وقال من خلقًة الخدار
ّولت كالدم التهاويل والّرقم الّريط ّيها المرأة وه  .وثيابَّها بَّحل
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ّوموا م و ه ّوموا ه غاير نمت وما النعاس من هامهم : هّزواوته
 .تهويمة وغاير تهويم

ّقص مما : هذاالمجاز ومن فينغضون الناس يعجب أي الهام ير
ّدثني رءوسهم ّقص وح  .هامتي فر

ّيدهمالقوم هامة وهو  .: لس

ًا ورأيت  .جماعة بَّعد : جماعًةالناس من هام

ٍد أو اليوم هامة وهو  .الموتا على : مشٍفغا

 .عليه يهون وهو : سهلذلك عليه هان ن و ه

ّدبَّر لقى ما الملس على " هان مثل وفي ّونته ال عليه " وه
ًا ّيٌن ! وشأيءعليه أهونه وما تهوين على قعيس من " أهون و : حقيره
ًا هوانا وهان إهانة وأهانه " عّمته ُهون بَّه واستهنت بَّه وتهاونت و

 .استهانًة

ًا " يمشي وهو  ". هون

ًا حبيبك " أحبب و  ". ما هون

 .هينتك على وامش وهينته هونه على وجاء

 .ساكن : وقوروهيٌن هيٌن ورجٌل

 ". فهن أخوك عز " إذا و

 .الخفيف : للشيءالمؤونة وهين المؤونة لهون وإنه

 .بَّها : يرفقنفسه يهاون وهو

ٍة كّل هوادجهن : دخلتاليربَّوعّي شأريك بَّن الشمردل قال ربَّحل
َو يهواه هويه ي و ه الممكورا خلقها تهاون قامت ٍو وه  .هويٌة وهي ه
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ًا أهو لم إذا : أراكقال المر من أهوى لما ولست هويته أمر
ّتبع " ول الهواء أهل من وهو بَّالهوي َي " ومن الهوى ت َوى هو  .ه

 .الجبل من وهوى

 .بَّالفتح هوياص البئر في الدلو وهوتا

ًا : صأعدهالجبل وهوى الجبل إلى وهوى  .هوي

ّي مخارمها : يهويقال ٍد اليم كظهر طريق على الجدل هو ّطُر م
ّنة إلى يهوي  .بَّه : تسرعبَّراكبها تهوي والناقة عالي منهل في ق

 .الجبلين بَّين ما وهي والهاوية المهواة في وطاح

 .: تساقطُوافيها وتهاووا

 .ليأخه الشيء إلى بَّيده وأهوى

ٌة وهذه ّو ًوى عميقة ه  .وه

عنده وجلست " هاويٌة     أّمُه " و أّمه وهوتا : ماتاالرجل وهوى
ًا ّي ًاهو ّي  .: مل

ّي ومضى  .الليل من هو

 ". الشياطين     استهوته " و

 .الجرأة عن القلب : خاليلهواء : إنهللجبان : قولهمالمجاز ومن

ّو " والصأل هواء " وأفئدتهم  .الج

ّيأ هو أ ي ه ّيأته له ومتهيء لكذا مه ّيأ وه  .فته

 .! وهيئاتهمهيئته أحسن وما

ٌء أخ لي : كانالعامرية وقالت ّيي  .هيئة : ذوه
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ّيبته ومهابًَّة هيبًة هبته ب ي ه  .وته

 .الناس يهابَّه هيبة : ذومهيٌب ورجل

ّيبه ًا : جعلهإلّي وه  .عندي مهيب

 .: جبانوهيبان وهيوبَّة هيوب وفلن

ًا : وبَّاهإياس أبَّي بَّن أنس قال ًا للغنى إن بَّالغنى تميم بَّه لسان
أعناقها عنكم جلت فإنها ضباح ابَّني يا بَّها أهيبا ينطُق الهيوبَّة المرء
ًا : إذاالنجم أبَّي : قولالمجاز ومن عظلم لون ً نسعتيها غاريض بَّين حول

 ." وهيوبَّة هيوب " اليمان و الكلكل وهابَّا الشراسيف

 .: دعوتهالخير إلى بَّه وأهبت

 .لك هلّم بَّمعنى لك هيت تا ي ه

ّيت  .بَّه : صأاحبَّه وه

ّياتٌا ورجل  .ه

ًتى كّل بَّها : يحدوقال ّياتا ف ُة الدم بَّه هاج ج ي ه ه  .والمّر

ّيجه وهاجه الغبار وهاج  .وه

ًا يجد فلم وهايجوه  .محيص

 .فاهتاج الشوق الدار له وهاجت

ًا الطول ابَّن يا هجناك وإن : هيهقال ّفي ضربَّ ينكل لم بَّطُل بَّك
ّيجت  .وطنها إل : نزوعمهياج وناقة فانبعثت الناقة وه

 .والهيجاء والهياج الهيج وشأهدتا

ّيجه القوم بَّين الشّر : هاجالمجاز ومن  .فلن وه

ًا الفحل وهاج ًا هيج  .: هدروهياج
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ًا الرجل استقّل وإذا  .هائجه : هاجقيل غاضب

ّبل وهاج  .بَّينهما الهجاء وهاج فهجاه بَّالّزبَّرقان المخ

 .اليبس في أخذ إذا البقل وهاج

 .هائجة وأرض الرض وهاجت

ٍر وكّل  .هاج فقد عرض ضر

ّنك ل د ي ه  .وكرثه حّركه إذا يهيده هاده من المر هذا يهيد

 .عظمه وهاض الجبر بَّعد : كسرومنهاض مهيض عظم ض ي ه

 .وتفتيره : تكسيرهالكرى هيضُة وبَّه الكرى : هاضهالمجاز ومن

ٍة يتداوى : لالمسافرين يصف الكميت قال - ال منهم بَّنزل
 .: نكسهكذا فهاضه المريض وتماثل الوصأب الكرى هيضة من مدنف

ّيضه  .الغرام وته

ّيضه إل ارعوى أقول : فماالرمة ذو قال خبال من له حّظ ته
ومجيء اضطُراب : فيومياط هياط في هم ط ي ه مقسوم الشوق
 .الّصدر في : الّسوقوالمياط الورد في : الّسوقوالهياط وذهاب

 .هيف وهّن وهم هيٌف خصرها وفي هيفاء وامرأة أهيف رجل

 .عطُش إذا واهتاف الماء عن يصبر : لمهياف وفلن

ّبت  .الحاّرة : الريحالهيف وه

ّية في هام م ي ه  .البّر

 .وجوهها على البَّل وهامت

 .يتماسك : لبَّالفتح هياٌم ورمٌل
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 .هيمان ورجل

.ُهياٌم وبَّها عطُاش هيٌم وإبَّل يهيم هام وقد هيمى وقوم عطُشان

 .وراءك ما بَّمعنى : مهيموتقول

ّيمته بَّها هام وقد ومستهام بَّفلنة هائم : هوالمجاز ومن وبَّه وته
 .العشق من الجنون وهو هيام

 الواو كتاب 

 1 الواو كتاب 

ووأوأة الذئاب وعوعة إل سمعت : ماوتقول الكلب وأوأ أ و أ و
 .الكلب

ّتأب ب أ و  .: استحياأ

ّتئب الفتاة عّم : وصأرتاالكميت قال رؤيتي من - عاتق ال ت
ّتئب  .إبٌَّة هذا في بَّك وما وأ

وعارا إبًَّة بَّرأسه عقدن بَّناتا له شأّب المرئّي : إذاالرمة ذو قال
ٍة بَّطُعام طعامك وما َبَّ  .أكله من ُيستحيا ل أي تؤ

 ". سئلت     الموءودة     وإذا " بَّالتراب : أثقلهاابَّنته وأد د أ و

ّدالفرزدق وقال يوأد فلم الوئيد وأحيا الوائداتا منع الذي : وج
الجمال ولمشي بَّعيده من البعيد يسمعه وئيده من الخلق يقوم صأوتا

 .وئيد الموقرة

ًا مشيها للجمال : ماقال ّهلوتوأد المر في واتأد وئيد : تم
 .وترّزن

ٍة في ذلك وفعل ٍر تؤد ٌة تؤبٌَّة فلن وفي ووقا  .وتؤد

 .القوم موئل وهذا مواءلًة إليه وواءل المكان إلى وأل ل أ و
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 .: خائفمنه موائل وهو

 .الصقر مخافة بَّشيء ملوذته وهي مواءلة الطُائر وواءل

 .والمحاكاة المباراة شأبه وهي مواءمة واءمه م أ و

ًا صأاحباتها توائم وفلنة ًا وئام ّلفت إذا شأديد في يصنعن ما تك
َي جذام هلكت الوئام : " لولقولهم ومنه وغايرها الزينة ِو اللئام " وُر
ّبهون غايرهم يحكيهم الخير وأهل الكرام أن لول أي والنام بَّهم ويتش
 .الهلك لكان

 .: متناسبمتوائم وغاناء

ّنت ناقتي : أرىأحمر ابَّن قال العجم كنوح غاناء وشأاقها بَّليل ح
ًا وأيته المتوائم  .: وعدتهوأي

 .لي بَّعد إنجازه وأي في خير : لوتقول

وموبَّوءة ووبَّيئة وبَّئة وأرض والوبَّأ الوبَّاء أرضهم في وقع أ ب و
 .ووبَّئت وبَّئت وقد

ّبَّخه خ ب و ًا و  .توبَّيخ

ٍد في فلن د ب و ٌد وهو الحال سوء وهو وبَّ  .وبَّ

ًا له الله ترك : لوتقول ًا ول سبد ًا لقي ول لبد ًا إل أبَّد  .وبَّد

 .: محاويجأوبَّاد وقوم

ًا الحّي : لصأبحقال الهيجا في التفّرق عند يجدوا ولم أوبَّاد
 .وأوبَّر وبٌَّر بَّعير ر ب و جمالين

ٌة وناقة ّبَّرتا الوبَّر : كثيرةووبَّراء وبَّر ًا الرنب وو أن وهو توبَّير
 .أثرها يقّص لئل قوائمها وبَّر على تمشي

ًا يصف قال ّبَّرالمجاز : ومنفرس ًا أمره فلن : و  .عّماه إذا توبَّير
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ّبَّرتا وما يقين عن كندة عرفتك : فماجرير قال شأعبي في و
ًا  .اضطُررتا لكن رغابة فيها أمرك أخفيت ما أي ارتغابَّ

ّبَّر وزغابه وزوبَّره بَّوبَّره الشيء : أخذيقال : ازلغّبالرأل وو
ّلهوزئبره  .: ك

 .النمنم وهو وبَّش بَّظفره ش ب و

 .وتفّرق جلده في تفّشى ما وهو جرب من وئش وبَّالبعير

 .جلده وبَّش وقد

القليل وهي ونباتا شأجر من أوبَّاش إل الرض بَّهذه وما
 .ورذاله أخلطه : منالجند أوبَّاش من : وهوالمتفرق

ًا القمر وبَّص ص ب و  .وبَّيص

ّبَّاص وقمٌر  .و

 .: ذكيتهاناري وأوبَّصت

ًا وإّن ًا يسمع كان إذا سمٍع لوابَّصة فلن  .بَّه فيثق كلم

ًا يبق وبَّق ق ب و ط ب و  .يوبَّق ووبَّق وبَّوق

 .ذنوبَّه وأوبَّقته

ًا     بَّينهم     وجعلنا " الموبَّقاتا وركب ًا موبَّق جهنم أودية من ": مهلك
 .لبعدها الشأواط فيها تهلك مسافة أو بَّينهم يحول

 .ووابَّل وبَّل جاده ل ب و

 .: استوخمتهالمكان واستوبَّلت : وخيٌموبَّيل وكل السماء ووبَّلت

ّنه : واللهويقال  .لتستوبَّل

 .الركبة مفصل في عظم وهي الوابَّلة يشكو وهو

957

javascript:openquran(17,52,52)


مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

ّق الضخمة العصا وهي بَّالوبَّيل وضربَّه بَّالوبَّيل الثوب القّصار ود
ّقه وهو  .مد

 .بَّالوبَّيل الناقوس النصرانّي وصأّك

البَّيل : كأنهوتقول وبَّيلها الصلة ناقوس صأك : وماالعشى قال
 .الوبَّيل يده في

 .بَّالعطُايا يبل : جوادوابَّل : رجلالمجاز ومن

بَّعد العصار بَّها أذاعت قد المنازل : فأصأبحتالفّراء أنشد
 .أهلها من الجواد بَّعد الوابَّليا

 .كالوابَّل عليه : تابَّعهابَّالسياط ووبَّله

ّدّرةبَّالمبيلة وضربَّه  .: قليلوتح شأيء ح تا و من مفعلة : بَّال

 .العطُاء له وأوتح

ّتح ّللالشراب من وتو  .: تق

ّد الوتد ضرب د تا و وتدك : تدويقال بَّالميتدة والوتاد والو
 .وأوتده

 .وتد كأنه وانتصب

 ". وتد من " أذّل وهو

ٌد ٌد ووت  .: ثابَّتوات

ّتدها وأوتدها بَّالجبال الرض الله : وتدالمجاز ومن  .وو

 .الرض أوتاد والجبال

ّنطُشان : مالعرابَّّي وقيل ّتدفقال ال  .العطُشان : يو

 .كلمنا بَّه نتد : شأيءوروي
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 .ثابَّت يبرح : لواتد وهو بَّالمكا ووتد

ً الماء على : لقتقال ًا جذيل المواعدا يخلفها ل وكان واتد
ٌد وقرن  .: منتصبوات

ونقدتا واتد وأحّم حّرة - س توّج أذٌن له : بَّاتتدؤاد أبَّو قال
 .: أسنانهأوتاده

ّدمها في الناشأرتان الهنتان ! وهماأذنه وتدي أملح وما مق
 .كالثولولين

 .وواترها كتبه تواترتا ر تا و

 .والبَّل القطُا وتواتر

ًا : متتابَّعاتٍاوتترى متواتراتٍا وجئن ٍر بَّعد وتر  .وت

 .الخرى ثم ركبتيها إحدى : تضعمواترة وناقة

 .فأوتروا شأربَّتم إذا

ّلىوأوتر  .الوتر : صأ

ٍة على وهم ٍة وتير وفي التواتر من وسجية طريقة : علىواحد
 ". ماتا حتى واحدة وتيرة على زال " ما :الحديث

ّبهت المستديرة الصغيرة الغّرة وهي بَّوتيرة الفرس وغاّرر شأ
 .البيضاء الوردة هي التي بَّالوتيرة

 .المنخرين بَّين ما حجاز وهي ووتيرته أنفه وترة وخرم

ٌة عمله في وما  .: فتوٌروتير

ٌءزهير قال ّد : نجا مذود بَّأسحم عنها وتذبَّيبها وتيرة فيه ليس مج
 .منه فأفردته حميمه : قتلتالرجل ووترتا

ّتراتا الوتار طلّب وهو وترته وتره وطلب  .وال
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 .الوتار على الخيل : ضربَّواويقال

ٌة : لزبَّيد أبَّو وقال لمختلس نهزة هم ول فتطُلبها عندهم تر
 .موتور غاير موفور وفلن

ّترتها القوس ووترتا  .وو

ّقه : وترتهالمجاز ومن  .ح

 ". وماله أهله وتر : " كأنماالحديث وفي

ّتر وقد  .عصبه تو

ّتر وفرس ّترتا كأنما شأنٌج : فيهاالنساء مو ًا و  .توتير

 .: أهلكهأوتغه

 .والمروءة الدين يوتغ مما وهذا

ًا ووتغ  .: هلكوتغ

فهو ووتن القلب يسقي عرق وهو وتينه الله قطُع ن تا و
 .موتون

وقارنه : لزمهوواتنه مقيم : لزمواتن فهو بَّالمكان : وتنومنه
 .مواتنًة

ًا يكون أن يبلغ ل ووصأٌم وهٌن العظم أصأاب إذا أ ث و :قيل كسر
ٌء أصأابَّه  .وث

 .كذا يده ووثأ

 .موثوءة فهي يده وثئت وقد

ّعثهالوتد : وثأالمجاز ومن  .: شأ

 .: الميتدةوالميثأة
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ًا مكان إلى مكان من وثب ب ث و ًا وثب ًا ووثوبَّ إليه ووثب ووثيب
 .وتواثبوا وواثبه

ّثاب وظبي  .و

ّثبالمجاز ومن ّثب منزلته على : تو :أرضه في أخيه على وتو
ًا عليها استولى  .ظلم

 .وثبًة الّشرف إلى وثب وقد

ٍةالكميت قال ٍة الحساب في لك : ووثب ّنك كذاك بَّالغ في إ
ّيوثيج فرس ج ث و وثب ذو المعروف  .وثاجًة وثج وقد مكتنز : قو

ّنسج : محكموثيج : ثوبالمجاز ومن  .ال

ّنباتا واستوثج  .: كثفال

ّدبَّا مثل : بَّلجبالعّجاج قال  .أكثف أي أوثجا أو ال

!فراشأك أوثر وما وثارة وثر وقد : وطيءوثير فراش ر ث و
 .الفراش واستوثر

ّطئهمركبك ووثر  .الّسرج : ميثرةومنه : و

 .ومياثر مواثر وجمعها

ّنهاالمجاز ومن ًة وثرتا وقد العجز ووثيرة لوثيرة : إ إذا وثار
 .سمنت

ٍة الّضجيع اشأتمل : وكأنماالقطُامي قال ًة تزيد بَّل ل بَّريطُ وثار
ًا ًة تزوجت وإذا وليان  .فاستوثرها امرأ

ًا ثقًة بَّه وثقت ق ث و من ثقٌة وهو ثقتي وهو ثقتي وبَّه ووثوق
 .بَّه موثوق وهو واثق بَّه وأنا الثقاتا

ّثقته وأوثقته وثاقًة وثق وقد وثيق وعقد  .وو
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ّثقة الخلق وثيقة وناقة ّده الخلق ومو  .والوثق بَّالوثاق وشأ

 .وميثاق موثق وبَّيننا

 .ليفعلنذ بَّالله وواثقني : عاهدهوواثقه

 .كذا على وتواثقوا

ًنى بَّخيف تواثقوا عليه كانوا بَّما : ليوفوازهير بَّن كعب قال م
ٍء والله ّثق أمره في بَّالوثيقة وأخذ وسامع را  .أمره في وتو

 .بَّالوثيقة أمره في : أخذتامنه واستوثقت

ًا والقفال بَّالبَّواب الموال من واستوثقوا ًا استيثاق  .شأديد

ّده ل ث و  .وثائل للكرم وفتل الليف من الحبل وهو بَّالوثيل شأ

ّثل ً الكرم وو  .توثيل

 .الوثان من وثن كأنه ن ث و

 .امرأته أي فلنس وثن : هيالمجاز ومن

 .وتوّجأه عنقه في وجأه أ ج و

ّلم  .بَّالرجل وتوطأوه بَّاليدي فتوّجأوه فلن وتك

من ضرب وهو انفضختا حتى ُخصيتاه : وجئتموجوء وكبٌش
موجوءين بَّكبشين وسلم عليه الله صألى الله رسول وضّحى الخصاء

 ". وجاء الصوم : "والسلم الصلة عليه قوله ومنه

 .: نكحهاالمرأة : وجأالمجاز ومن

ّتمر ووجأ ّقه إذا فاتجأ ال  .تلّزج حتى د

ّق جراد وهي الوجيئة وأطعمه  .بَّسمن ويلّت يد
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 .حسنة مرثيًة أبَّاها يرثي أن زوجها إلى أعرابَّية وطلبت

ٍر خبيب أبَّا الباكياتا : لتبكفقال ٍة وقعب تنوب لنائبة أو لده وجيئ
ّلت وأوجبه كذا عليه لي وجب ب ج و حليب لبن إدامها يكون بَّماء بَّ
 .نفسه على

 .العقاب واستوجب

 .وأوجبته البيع ووجب

ًا ذلك وفعلت ّقك إيجابَّ  .لح

ّوة مواجب أقل وهذا  .الخ

ًا وجب وقد وّجاب وقلب ًا : خّرفوجب وضربَّه وجيب ّيت  .م

 ". الوجبة فلتكن " بَّجنبه " و الوجبة " بَّك مثل وفي

 .: وقعةصوجبًة للحائط وسمعت

 .كركرته صأوتا سمع حتى : بَّركالبعير ووجب

 .: غاابَّتالّشمس ووجبت

 .النار أو الجنة له : وجبتفلن وأوجب

 .موجبة وهذه

 .الموجباتا وركب

والصأل والليلة اليوم في : الكلةالوجبة يأكل : هوالمجاز ومن
وما وجاء : ستروجاح دونه ما ح ج و واحدةص وقعًة إل الكل يقع ل أن

 .يستره : ماوجاح عليه

ٍز كّل : معهوتقول  .وجاح من معروفه دون وما ونجاح فو
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ًا الّشيء وجد د ج و ّلة ووجدتا عدم خلف وجود وأوجدنيه الّضا
 .الله

ٌد وهو بَّها وله وتوجذد بَّها ووجد ومتوّجد فلنة وعلى بَّفلنة واج
ٌد ّبة وهو وج  .المح

 .الوجد نفسه من : أرىفلن وتواجد

ًة عليه ووجد  .صأاحبه على واجد وهو عليه : غاضبموجد

ًا وجد وقد واجد غانّي وهو ًة وجد  .: أغاناهالله وأوجده وجد

ًا ووجدتا  .: علمتهالحفاظ ذا زيد

ًا يجد لم إن يعتمل وأبَّيك الكريم : إنقال ّتكل من على يوم إن ي
ّتكل من على يعلم لم ً     ووجدك " ي  ". فأغانى     عائل

 .وجارها في الّضبع ر ج و

 .الدواء ووجرته

 .الوجور وهو بَّالميجرة وأوجرته

 .أنا وتوّجرته

ّني  .: لخائفلوجر المر هذا من وإ

 .لوجراء فلنة وإن

 .الّرمح : أوجرتهالمجاز : ومنالشماخ قال

ًا الرمح : أوجرتهقال لعب ل المروءة هذي له قلت ثم شأرر
ًة منطُقك وجز وقد وموجز وجيز كلم ز ج و الزحاليق وأوجزته وجاز

ًا ّية وأوجز إيجاز  .عّجلها :العطُ

 .: تنّجزتهالّشيء وتوّجزتا
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 .: تسّمعهالّصوتا توّجس س ج و

 .: أضمرهكذا وأوجس

: أوجعويقال وأوجاع وجع وبَّه وأوجعه وتوّجع رأسه وجع ع ج و
وفي وجاعي وقوم وجيع ورجل وجيع وضرٌب رأسي ويوجعني رأسي

كثيرة إبَّل له ما أي المصرم كبد له تيجع كل : رأيتالرواد بَّعض كلم
 .فيه يرعاها

ً وجل وقد وجال وقوم وجل رجل ل ج و وجل قلبه وفي وجل
 .وجل أي لوجل منه وإني أوجال قلوبَّهم وفي

ّني أدري ما : لعمركقال ّينا على لوجل وإ ّية تعدو أ ّول المن أ
ًا واجلت : لووتقول  .منه أوجل وكنت الوجل في : لغلبتهلوجلته فلن

ًا أراك مالي م ج و ًا واقف  .واجم

ًا وجمت وقد وهو : رأيتهوتقول وهّم غايظ مع سكوتا وهو وجوم
 .ساجم ودمعه واجم

وهي الوجين من صألبة أو الوجنتين : عظيمةوجناء ناقة ن ج و
ًا وجنت وقد الغليظة الرض  .وجن

 .: أوجنيقال ول

ّهركقولك موّجٌن ورجل ّدر : مظ العضاء هذه منه قويت إذا ومص
 .وعظمت

ًا الوتد ووجن  .وجن

ّثياب ووّجن ًا ال  .الكذينقاتا وهي والمواجن بَّالميجنة توجين

 .بَّه : ضربَّتالرض بَّه ووجنت

ّبَّاغ ووّجن ّد ّقه : ضربَّهالجلد ال  .ليلين ود
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ٌة الجلد وّجن فيمن أر : ولمالجعدي قال لضياٍف أسّب نسو
ًا وأقبح ًا مواجهة واجهته ه ج و محجر  .ووجاه

 .داره تجاه وداري

 .فيهما والكسر بَّالضم وتجاهك وجاهك وقعدتا داره ووجاه

ٍء بَّأويجه إلّي ونظروا  .سو

 .بَّه فارقتنا الذي الوجه بَّغير إلينا ورجعت

ًا ألق أوّجه " أينما ووّجهت إليه وتوّجهت إليه " ووّجهت سعد
ً  .رسول

 .لي وجهًة وجعلته كذا ووجهة كذا جهة وتوّجه

َي لعناقهّن وجهًة يجعلن بَّالحومان : فأمسينالرمة ذو قال الجد
ّنسر مطُلع أو ّبت ال  .الجهاتا سائر ومن المشرق جهة من الريح وه

ً يداه : خرجتوجيٌه ومهٌر  .اليتن نقيض وهو أول

 .القبلة نحو وجهه : جعلوالميت والمريض العمى ووّجه

ّثوب وجه : هذاالمجاز ومن  .ال

ّينوجيه ورجل البلد وجوه وهؤلء القوم ووجه  .الوجاهة : بَّ

 .وحرمة جاه وله

ّباس قال ٍد بَّني : وقالمرداس بَّن الع ّهزوا هلكتم عا خياركم فج
 .الوجهاء من وهو والمجد الوجاهة أهل

ًا المير ووّجهه ًا وأوجهه توجيه ًا : جعلهإيجاه  .وجيه

ّية قال وهو وصأليبها رأيها ذو ويعرفنا وملوكها أقوالها : فتوجهناأم
 .السلطُان عند موّجه
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 .وجهان : لهموّجه وكساء

ّدام خلف من حدبَّتان : لهموّجه وأحدب  .وق

ّناس عند ووجهتك  .منك أوجه صأرتا أي أجهك ال

 .الله وجه بَّذلك يبتغي وهو

ً الحرام المسجد في وسمعت ّلني : منيقول سائل وجه على يد
 .نعيله على يحملني كريم عربَّّي

ّنهار وجه في وجاءنا  .ال

ًا كان : منقال نهار بَّوجه نسوتنا فليأتا مالٍك بَّمقتل مسرور
ٍه كل في وتفّرقوا ٍة وج  .وجه

ّد " من و  .وجهه عن الشيء " وصأرفت الّسيل وجه ير

 .: صأّحٌةوجه هذا لكلمك وليس

وجهان لها عسلية أو حمراء خرزة وهي بَّالوجيهة وجهه ومسح
ّدخول أراد إذا وجهه الرجل بَّها يمسح كالمرآة الوجه فيها يتراءى ال

 .الّسلطُان على

بَّالنصب له ما " وجهًة له ما وجهٌة الحجر " وجه مثل وفي
الحجر يقع لم إذا البناء في وأصأله وجهه على المر دبَّر أي والرفع
 .عليه يقع أن ينبغي الذي وجهه على يقع حتى أدره أي موقعه

ّلىالشيخ وتوّجه  .وأدبَّر : و

 .الغائط يأتي أن يحسن ما " أي يتوّجه ما " أحمق و

ّق أن وهو حفَي إذا الماشأي وجَي ي ج و والفرسن القدم ير
ّني : أوجبتهالمجاز ومن وفرس وًجى وأصأابَّه وينسحج والحافر :ع

ّيرته كأنك أبَّعدته  .فيها وجى قد طويلة مسافة س
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ّناب ابَّن قال وأوجي إلّي أضّمكم أن بَّكم أوصأى أبَّي : وكانع
ٍم : وأشأوسآخر وقال ظالم كّل عنكم ّني أوجبت ظال قصده فأبَّصر ع

.ووحشته القبر وحدة تنس ول وحدان وهم واحد هو د ح و اعوجاج بَّعد

 .وحده وجاء

ٍة على رجل كل وأكرم  .حد

 .وموحد أحاد وجاءوا

 .الناس آحاد من وهو

 .وأوحدهم قومه واحد وهو

 .أّمه واحد وهو

ّيحاتم قال أسر ول عليه مّن فل أجرتا أّمه واحد رّب إني : أماو
 .بَّأوحد هذا في أنت وما

 .اتحاد وبَّينهما الّرجلن واتحد بَّأوحد فيها لست سبيل : وتلكقال

ًا الله ووّحد  .توحيد

 .الوحدانية وله

 .بَّالربَّوبَّية تعالى الله وتوّحد ربَّك وأّحد

 .بَّرأيه فلن وتوّحد

 .بَّالفضل الله وتوّحده

ٌد وفلن ٌد وح  .: انفردواستوحد : منفردووحي

 .عشر أحد اجعلهّن أي فأحدهّن عشرة ومعي

ٌد وشأاة ٌد موح ّذ ومفر ًا : تلدومف  .واحد
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ًا أوحدتا وقد  .إيحاد

ًا الله وأوحد  .نظير بَّل : جعلهفلن

ّدار وما  .أحد بَّال

ّدواهي إحدى أي الحد إحدى بَّه ونزلت  .ال

ّنكمغاطُفان من رجل قال ّليكم حتى الحسد عن تنتهوا لن : إ يد
صأدره عليه وغار ر ح و أحد ترأم لم صأرماء وتحلبوا الحد إحدى إلى

 .الصدر لوحر وإنه ووحر

ّية فإن : " تهادواالحديث وفي  ". الصدر وحر تذهب الهد

 .والوحوش الوحش كثيرة أرض ش ح و

: استأنسالليل أقبل إذا ويقال وحشّي وحماٌر وحٍش حمار وهذا
 .إنسّي كّل واستوحش وحشّي كّل

 .وحٍش : ذاتاموحوشأة وأرض

ومكان وتوّحش المكان وأوحش وأوحشني منه واستوحشت
 .النس من : خاٍلووحٌش ومتوحش موحش

ّدار وتركوا ًا ال  .ووحشًة وحش

ًا وبَّاتوا ًاأوحاشأ  .: جوع

 .: جاعوتوّحش الّرجل وأوحش

ًا بَّاتا وإن وبَّاتا ًا بَّها يضيق لم ليلًة وحش وهو لها يصبح ولم ذراع
ّدواء وتوّحش خاشأع ّوعلل  .له : تج

ًا وسلحه ثيابَّه المهزوم ووّحش ّفف ًا بَّه : رمىتخ  .بَّعيد

ّيه الّرجل ومال ّقهلوحش  .اليسر : لش
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 .واسود : كثفوحافًة وحف وقد وحٌف ونباتٌا شأعٌر ف ح و

 .وأوحال ووحول وحل ذو طريق ل ح و

ّنهي وحل في - ف القطُو القطُاة كمشي : تدّبالعشى قال ال
ًا تخشى  .المكان واستوحل المشي فيه يطُاق ل موحل وهذا رقيب

ً يوحل الوحل في : وقعالّرجل ووحل ً ووحل وحٌل فهو وحل وحل
 .أنا وأوحلته موحوٌل فهو

ًا : أوحلهالمجاز ومن  .فيه : وّرطهشأر

ٍم ذاتا ليلة م ح و  .الحّر : شأديدوحٌم ويوٌم وح

ّلفت وهو ووحام وحٌم وبَّها وحمت وقد وحمى وارمأة الوحمى وك
ل التي الغريبة الشأياء أي البجاريا والبَّداتا الذرى شأحوم حليها بَّليل

 .نيلها إلى سبيل

 .وحمها : أذهبناووحمناها

ًنى وأومي إيه أوحي ي ح و ّلمته إذا وأوحيت إليه ووحيت بَّمع ك
 .أنبيائه إلى الله وأوحى غايره عن تخفيه بَّما

ّنحل إلى ربَّك " وأوحى  .: كتبوحيا " ووحى ال

ٍررؤبَّة قال والوحاك الوحا : الوحاويقال الواحي وحاه كان : لقد
 .: أسرعوتوّحى الستعجال : فيالوحاك

ّبها ريحها ذاٍك المسك ريح : مثلالعشى قال قيل إذا الّساقي صأ
 .: استعجلتهواستوحيته توّح

 .: استخبرهمخبرهم ما فلن بَّني لي واستوح

ًا يخد وخد وقد الخطُو : واسعووخاد واحد جمل د خ و وخد
ًا  .ووخدان
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ٍذ ليس طعن وهو ووخضه بَّالّرمح وخزه ز خ و ّد وهو بَّناف من أشأ
 .البَّر وخز

 .الوخش ومن والوخاش الوبَّاش من هو ش خ و

 .: رذلوخش ورجل

 .بَّعيد من بَّه : تناولتهبَّالّسيف ووخطُته بَّالّرمح وخطُه ط خ و

ًا يخط الظليم ومّر  .خطُوه سعة وهو وخطُ

 .الشيب : وخطُهالمجاز ومن

ٌذووخٌز الوحش من وخٌط وبَّها موخوط فهو فلن ووخط : نب
 .منها

آمن الوحش من وخٍط إلى : غادوناذهل بَّني من رجٌل قال
ّبحه :ووخفه والسويق الخطُمّي أوخف ف خ و معّجل عذاب منا فص

 .ليختلط وضربَّه الماء فيه صأّب

 .الخطُمّي وخيفة لغامها وكأن

ّطُعام وأوخمه متوّخم مستوبَّل كل إلى م خ و ّتخم فوخم ال وا
 .التخمة وأصأابَّته

 .سواه ما دون : تعّمدتهالمر هذا توّخيت ي خ و

 .الوخى هذا سمت على وخذ : ألويقولون

 .الّصوب وهو

 .الوريدان وهما الودجين قطُع ج د و

 .ذبَّيحتك ودج يدجها الذبَّيحة وودج

ّد إذا الودج الفائت على : حّزالمجاز ومن  .عليه تلهفه اشأت
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ّي الزاي بَّفتح الزبَّير بَّن الله عبد قال أحسب : لالشاعر السد
ًا الشرذ ودجي فلن وكان الودجا فاتني ما على أُحّز ول يفارقني ل جار

 .ووصألتي إليه سببي أي كذا إلى

ّبهاودجان : هماللمتواصألين ويقال  .تصاحبهما في بَّالعرقين : شأ

ّبحتماالخيل زيد وقال ودجي ومن اصأطُفيتما وافدين من : فق
ّقح حرب يحيا كما الحرب بَّكما تحيا أو حرٍب أخوي من أي حائل تل

 .بَّودجيه الحيوان

ّته الشّر وقطُعت : أصألحتالقوم بَّين وودجت  .وأم

 .: سالمهموادجة ووادجه

بَّإذن والمرأبَّون يوادجهم ل من صأفا : الّصادعونالكميت قال
ًا وددته د د و شأعبوا ما الله ًة ود ّد ّد وبَّيننا ومو وديدي وهو ومواتّا موا

ّدي ًا وواددته وو ّد ونحن وداد ًة كذا كان لو ووددتا نتوا ّدي وداد لو وبَّو
 .كان

ّدرته ر د و ًا و  .غايبته إذا تودير

ّدريقولون وسمعتهم  .فلن : و

ّدره ّدر أن بَّه وأمر المير وو وطرده وتغريبه تسييره : يريدونيو
ّدرتاالنضر وعن البلد عن  .كذا ناحية قبل رسولي : و

 .تدعه أن ينبغي وما كذا يفعل دعه ع د و

 .العداوة : تاركهموادعة ووادعه

 .وتوادعوا

 .إياها واستودعته والودائع الوديعة وأودعته

ّتدع وداعة ودع وقد ودعة خفض في وهو ّدع وا  .وتو
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ّدع : " فقدالحديث : وفيربَّيعة أبَّي بَّن عمر وقال " منهم تو
 .ومتودع ومتدع ووادع وديع ورجل

ًا الملك ونال  .كلفة غاير : منوادع

ّدع ًا الثوب وو ّدعه توديع  .الّصوان وهو الميدع في : صأانهوتو

ّدع بَّه منه الحساب تشرق : ثناءالراعي قال الحسب نتو
ّدع الجمل وهذا المصونا  .: يصانللفحلة يو

 .سّري : أودعتهالمجاز ومن

 .متاعه الوعاء وأودع

 .كذا كتابَّه وأودع

ًا معنى كلمه وأودع  .حسن

ًا العلم : أستودعقال ّيعه قرطاس العلم مستودع فبئس فض
 .السحاب أودعت لنها : المطُارالودائع وسقطُت القراطيس

 .المستريح من استعير الطُائر : للساكنوديع وفلن

الصأيد رأس ليعدل وإنه للصديق وسهل : وديعحسان قال
 .وادق وسحاب والمطُر السماء ودقت ق د و المتمايل

 .الماء إلى العير وودق

ّظبي ومودق : مأتاهاالحمر مودق وهذا يتناول حيث : لموقفهال
 .الشجر

 .: أكثبكالصيد لك : وودقالقيس امرؤ قال

 .شأيء منه الرض إلى ودق وما

 .الرض من تدنو سرته لن : للسمينالسّرة وادق وبَّعير
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قريب كان إذا الّسنة لوادق وإنه وادقاتها السّراتا : مندّحةقال
ّنعاس  .نومًة ال

 .: حديدوادق وسيف

ّدتا  .الهاجرة حرذ وهي والودائق الوديقة واشأت

 .: مالالصلح إلى وودق

 .حافر ذاتا كل وكذلك ووديق وودوق وادق وأتاٌن

 .واستودقت وأودقت ودقت وقد

ّبهتودقين ذاتا : حربالمجاز ومن مطُرتين ذاتا بَّسحابَّة : شأ
 .شأديدتين

لكم ذمتي فرهٌن بَّقيت : فإنوجهه الله كرم علي عن ويروى
ودجاجة ودك ولحم يده ودكت ك د و أثر لها يعفو ل ودقين بَّذاتا
 .ودكة

 .ودٌك فيه : ماالمجاز ومن

ًا عنده رأيت وما ّدك فيه : ماونحوه طائل عنده يكن لم إذا متو
 .دسم

 .فيه تودن الخيل لن : الميدانومنه : ضربَّهبَّالعصا ودنه

ّديتالقتيل وديت ي د و ّتدى ديته : أ  .الدية : أخذالقتيل ولّي وا

ّتدىيقال  .يثأر ولم فلن : ا

ّتديتم تثأروا لم أنتم : فإنعمرو أخت وقالت بَّآذان فمّشوا وا
ّنعام ّلم ال ّي وغارس المص  .: الفسيلالود

ًا الرجل وودى  .ودي

 .المر بَّك وضاق المكروه بَّك نزل أي بَّواديك : حّلالمجاز ومن
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 .واحذره ذره ر ذ و

ًا : ذرفيقولون منه المصدر أماتت والعرب لهم قيل وإذا ترك
 .وذرناه قد قالوا ذروه

 .عظم بَّل : قطُعةلحم من وذرة وعندي

: يريدونالوذر شأاّمة ابَّن : ياالشتم في : قولهمالمجاز ومن
 .لمذاكير ا عن كناية والوذر الزانية

ّده قاله من إليه رفع : أنهعنه الله رضي عثمان وعن  .فح

 .الشفتان وهما الوذرتين لمياء وامرأة

توذف والجياد الصرائم بَّقر كأنها بَّالّرحال النجائب يعطُي ف ذ و
 .تمرح

من القطُعة أو المرآة وهي كالوذيلة بَّوجه علّي أقبل ل ذ و
 .الفضة

كشنف أو الوذيلة مثل أسراره تحل لم وجه : وبَّياضالهذلي قال
ّيب وقال النضر ًا منها الّضال بَّذاتا : أرتكعلس بَّن المس ًا معاصأم وخد
ً ًا كالوذيلة أسيل  .بَّالرذائل توسم لم كالوذائل وجوه ولهم ناعم

ّد سيور وهي والوذام الوذم انقطُعت م ذ و  .العراقّي بَّها تش

ّنذر الحّج عليه : أوذمالمجاز ومن من وأصأله نفسه : ألزمهوال
ًا لها عمل إذا الدلو أوذم  .وذم

والميراث الرث وحزتا وعنه منه وورثته المال ورثته ث ر و
ّتخم الكل كثرة : أورثهالمجاز ومن الورثة وهم ووّرثنيه وأورثنيه ال
ًا الحمذى وأورثته والدواء متوارث والمجد مجد إرث في وهو ضعف

 .بَّينهم

ًا الماء ورد د ر و ًا وود  .وورد
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ِديقال ِر َد ِردي :  ٍة ِور الماء بَّرد أعجبها كدرية صأّماء قطُا
 .: وردهالماء واستورد

ً : فجئنالنجم أبَّو قال ًا يكن لم ليل ًا ل فاستوردتا تصبيح ثمد
ًا ّودا وما عنه : فانصرفتوقال رشأوح لستوردا ورده أرادتا ولو تز
ّدملج وشأاحها : وردتاوواردته المبّردا الناضر والقحوان المعّضدا وال

 .وتواردناه الواردة معه

ًا يصف القيس امرؤ وقال يمّج خميلة كل مجهولتا : يواردحمار
ًا الماء القوم وأوردتا مشرب كّل في البقل لفاظ .البَّل وأوردتا إيراد

 .وموردهم القوم ورد وهذا

ٌد وقوم : وارداتاورد وطير ونعم  .: واردونِور

 .ِوردا ِوردا ورأيتهم

ّنم " إلى ومنه ًا جه  .الورد زمن " وهذا ورد

 .الشأجار ووّردتا

 .البلد : وردتاالمجاز ومن

 .مورده سّرني كتاب علّي وورد

 .اليراد حسن وهو

 .البلد الخيل وتوّردتا

 .المهالك يتوّرد وهو

 .يطُقه لم أمٌر عليه وورد

 .غاّمني ما علّي وأوردتا

 .الحّمى ووردته
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 .الورد يوم وهو

التهامي الورد من علها كأنما ظلت النفس ذكرتها : إذاقال
ِرد أفكل ُو  .مورود فهو المحموم و

ما أي : الّرحضاءقال المورود إفراق أمار : مالخر أعرابَّّي وقال
 .إفاقته علماتا

 .أوراده ومن ورده من وفرغ

 .: وردهاالضللة واستورد

ّياها : أوردهالضللة : استوردهويقال  .إ

ًا ضللته في يعمه : حيرانالّزبَّعري ابَّن قال كما لشرائع مستورد
 .الواردين : طرقوأصألها الطُرق أي الموارد واستقامت الظلم

مستقيم الموارد اعوّج إذا صأراط على المؤمنين : أميرجرير قال
 .الغاصان واردة وشأجرة

ًا يصف الراعي قال يرمون مرقبة كّل في نواطيره : تلقىكرم
وارداتا لهم شأفاههم قبل الماء تنال كرام منهصر الفنان وارد عن

 .الغضروف ووارد النف وارد وفلن الرانب شأم الغرض

 .وتوارد مواردة الشاعرين وبَّين

 .ثوبَّه وورد

ّد  .مورد وخ

ّداها وتوّرد  .خ

ٌد وأسد وفرس ًة ورد وقد ور َد ٌد وخيٌل ور  .ورا
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ًاطفيل قال ّوا : وراد ًا وحس تعولم قد حصان بَّناتا حجباتها مشرف
ًة " فكانت منجب ّدهان ورد ٌة " وليلة كال وذلك الطُرفين : حمراءورد

 .الجدب في

ًاالقذال موّرد ورجع  .: مصفوع

 .ومورس وارس فهو ثمره : اصأفّرالرمث أورس س ر و

 .بَّالورس : مصبوغاةموّرسة وملءة موّرس ورداء

 .الثل : منورسّي وقدح

 .: أصأفرورسّي وحماٌم

 .وارس وزعفران

 .بَّالطُحلب وارسة وصأخرة

غايل حجارة كأنها صألٍب صأّم على : وتخطُوالقيس امرؤ قال
وهو هارش كلب كأنه وارش ومعه جاء ش ر و بَّطُحلب وارساتا
 .الطُفيلّي

ّلة مثل وفي ل ورطة في وقع ط ر و رطب يأكل الورشأان " بَّع
ّلص ّية : فيمنها يتخ ّوةوأصألها بَّل  .الغامضة : اله

ًا تأتا : إنقال ّطُة هذي مثل يوم ورطه نمير ضرب من تلِق الخ
ّلص ل ومكان موحل في : وقعتالماشأية وتوّرطت  .منه يتخ

ّية في فلن وتوّرط ووارطه مورٍط شأّر وأورطه فيها ووّرطه بَّل
ًا موارطة  ". ِوراط : " لومنه : خادعهووراط

ِوراط فإن جارك توارط : لويقال ٍة جمع الوراط يورد ال  .ورط

 .فيها : نشبحبالتي في فلن واستورط

ٌع رجل ع ر و ًا ويورع ويرع يرع ورع وقد ومتوّرع ور  .ورعًة ورع
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 .وراعة ورع وقد ضعيف : جبانضرع ورع وفلن

 .عنه فتوّرع : كففتهالمر عن الرجل ووّرعت

: كانتالعرب بَّعض " وعن تراعه ول اللّص : " وّرعالحديث وفي
الظّل إلى اللظى عن : توّرعفقالت خباء في وأنا شأمس على عجوز
 .فيه أنا ما وتركت الظّل في قعدتا حيث : أحسنتتقول

 .ينبغي ل عما نفسي ووّرعت

 .الماء عن البَّل ووّرعت

ّدر ل : أيقال ّدراتا والبَّل يك ّطُرق الماء من مك  .ال

 .بَّينهما فرعت إذا المتخاصأمين بَّين ووّرعت

 .واسع : ممدودوارف ظّل ف ر و

ًا النباتا وورف ّي من بَّهجة : لهوارف فهو وريف  .الر

ورق : ذاتامورقة وشأجرة ووّرقت الشجرة أورقت ق ر و
وورقت حسنة الورق : خضراءووارقة الورق كثيرة :ووريقة وورقة

 .ورقها : أخذتاالشجرة

 .الورق : أكلالظبي وتوّرق

نوادي ركود نجومها السماء وسط ركدتا : وقدالقيس امرؤ قال
ًا درهم ألف وأعطُاه المتوّرق الربَّرب  .ورقين ورقًة ورق

عنه نفي كساءه يجّر ملتاث رّب : ألالسدوسّي ثمامة قال
 .ورٍق ذا : صأارالرجل وأورق العظائما الّرقين وجدان

 .لمالك مورقة فإنه تتجر : إنوياقل

 .ورقاء وحمامة

 .أورق وجمل
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 .أورق وذئب

 .الذئاب ُورِق من وهو

المستديرة القطُع وهي الدم ورق الرض في : رأيتالمجاز ومن
 .منه

ورق من وهم ورقي وثّمر خطُاياي : إغافرورقه تعالى الله وثّمر
 .أحداثهم : منالقوم

 .حديثين ضعيفين كانا إذا لورقة إنها وإنه

ّلبسة الهيئة حسن كان ! إذافلن أوراق أحسن وما  .وال

ِوراقة وصأنعته رقاق جلود وهي الورق في وكتب  .ال

 .مصحف ورقة وجهه وكأن

 .فيه مطُر : لأورق وعام

 .: أخفقالحاجة وطالب والغازي الصائد وأورق

ًا : ركبهاوتوّرك الدابَّة على وّرك ك ر و يدي بَّين رجله واضع
ّدم وهو الواسط يجعلها مصدغاة شأبه وهي الموركة على الرحل مق

 .الركبة منثني وهو بَّمأبَّضها الواسط ويحتضن رجله تحت

ّين بَّها يحّف أديم أو حبرة من قطُعة وهو بَّالوراك رحله وز
ًا : وسجدالموركة على تجعل وقد الرحل وركيه يلصق أن وهو متوّرك
 .يتجافى ول بَّعقبيه

يسجد أن كره : " أنهعنه تعالى الله رضي مسعود ابَّن وعن
ًا الرجل ًا أو متورك  ". مضطُجع

ًا ونام ًا متوّرك  .وركيه أحد على متكئ
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ورٌك علّي وهم السفينة ورك على الملّح : قعدالمجاز ومن
 .عليه تألبوا إذا واحد

 .: عدلواالوادي في ووّركوا

 .عليه : حملهالسيف عليه : ووّركزهير قال

ّية ابَّن ساعدة قال صأاب إذا نصله يثمثم ل لينا : فوّركجؤ
ّد ل صأميم العظام أوساط  .ير

 .ذنبه عليه ووّرك

الله على ذنبه وّرك ومن فجر فقد القدر أنكر : منالحسن وعن
 .كفر فقد

ّطُأالحاجة عن وتوّرك  .عنها : تب

ًا وّركت لما تعّرجت : وقدالقطُامّي وقال عن الشمال ذاتا أرك
ّلفته أي الرحل أيماننا  .خ

ًا وأصأبح وجهه وتوّرم وأورام ورم وفيه جلده ورم م ر و  .موّرم

 .غاضب إذا أنفه : ورمالمجاز ومن

ِرم : " فكلكمعنه الله رضي بَّكر أبَّي حديث وفي أن أنفه و
 ". دونه من المر له يكون

 .مجتمع : كثيروارم وشأجر

ّي قال ّي : فتسامىالجعد واكتهل منه العراف مالت وارم زمخر
 .ماءه يمسك ل

في كان إذا : هوجاءكقولهم ورهاء : ريحالمجاز ومن ه ر و
 .وعجرفة خرق هبوبَّها

ٌه وسحاب  .ورد
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 .فتوارى واريته ي ر و

َي يرى الزند ووري  .يلي : ولَينحو يرى وور

 .وأوريته

ّيٌة عندك وهل  .قطُنة أو بَّعرة من النار بَّه توَرى : شأيءر

 .الداء ووراه

ّي وبَّعير  .مور

ّبَّي : وراهّنقال أكبادهّن على وأحمى ورينني قد ما مثل ر
ُيالنضر قال المكاويا  .فيقتل الرئتين قصب في يقع شأرقق : الور

ًا أراد إذا وسلم عليه الله صألى الله رسول وكان وّرى سفر
 .بَّغيره

ّي أدري وما  .هو الورى أ

 ". لك أوسع : " وراءكويقال

ّبل وقيل ًا مني أندى : إنهفقال الزبَّرقان : قاومللمخ وأكثر صأوت
ًا مني الشعر أهاديه دعوني ولكن المواجهة في له أقوم ل وإني ريق
 .وراء وراء من

 ." ووريت زنادي بَّك : " ورتاالمجاز ومن

العذارى أسؤق تبدو ساعة ناري علّي بَّن بَّعمرو : ورتاقال
 .الزناد وارى الرماد كثير وفلن

ًا واستوريت ًا فلن ِريه أن : سألتهرأي : استضيءيقال كما لي يو
 .بَّرأيه

 .: أورنيهيقولون وسمعتهم

 .لي أبَّرزه أي الورى من وهو أرنيه بَّمعنى
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المربَّع سديف الجهام تزجي شأآمية هبت إذا والمطُعمين وورى
ّول لقحت التي الناقة الواري منصوٌب للّسديف وصأٌف والواري الربَّيع أ

ذاتا أي النسب معنى على للمربَّع وصأٌف أو الجوار على مجرور أو
 .ورى

ابَّن عن مال إذا وزب من والميازيب الموازيب سالت ب ز و
 .العرابَّي

وهو : حملهيزره ووزره الثقيل الحمل وهو الوزر حّملته ر ز و
َلهوواَزَره وازره  .: حاَم

ِزره وهو  .وجليسه : مجالسهكقولك ووزيره موا

 .ووزري حصني وأنت

ّدالمجاز ومن  .: آلتهاالحرب أوزار : أع

ًا أوزارها للحرب : وأعددتاالعشى قال ً رماح ً طوال وخيل
ًا  .أوزارها الحرب ووضعت ذكور

ِزَر وازر فهو : أذنبفلن وزر وقد ُو  .موزور فهو و

 .مأجور غاير موزور : فلنيقال

ّتزر فهو واتزر  .م

ّدي من الله : أستغفرسعيد بَّن مرار قال وزري لعبي ومن ج
ّد ل امريء فكل ّتزر بَّ  .وأوزار وزر هذا في وعليك م

من وليس يحامله أي الملك أعباء يوازره : للذيالملك وزير وهو
 .أزيٌر منها وفعيل همزة عن واوها لن : المعاونةالمؤازرة

ًة له يزر للمير فلن ووزر ًا واستوزر زار  .استيزار

ً : سمعتالنضر وعن ًا رجل أوزاره : نحنيقول جذام من فصيح
 .وأيتام أشأراف نحو وأنصاره وزراؤه أي أجمعون
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 .: مانعتهووازعته فاتزع : كففتهوزعته ع ز و

 .وازع والشيب

ّدم من يزع : لمنالعسكر وازع وهو  .منهم يتق

ّد ول ٍة من للناس بَّ  .والبغي الشّر عن كففة : منوزع

 .والهوى الجهل عن نفسه ووزع

فقد علمي لينفعها والّصبا الجهل عن نفسي أزع لم : إذاقال
ّتزع وفلن جهلي ضّرها  .ممتنع النفس : عزيزم

 .الشكر الله وأوزعه

 .نعمته شأكر الله أستوزع وأنا

ووزوع ولوع بَّه ولي وموزع مولع بَّه وأنا وأوزعت بَّه وأولعت
 .وأوزعته بَّه وأولعته

ًا والخاج المال ووّزع  .: قسمهتوزيع

 .متفّرقون : ضروبوأوشأاب الناس من أوزاع وبَّها

ًا نفسه : ذهبتوتقول ًا ولحمه شأعاع  .أوزاع

 .الّصرم من أوزاع إل لهم : وماالثقفّي الحكم بَّن يزيد قال

ّفئة ضحضاح كّل : فاستدبَّرواقال ًا والمحصناتا مد من وأوزاع
 .الكثيرة : البَّل: والضحضاح: استاقوااستدبَّروا الصرم

 .القلب متوّزع وهو الفكار : توّزعتهالمجاز ومن

 .وزغاٌة كأنه أحمر غ ز و

ّورالجنين ووّزغ  .البطُن في : صأ
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 .بَّه : رمتبَّبولها الناقة وأوزغات

.: فسٌلالوزاغ من وزغ إل هو : ماالمجاز ومن

 2الواو كتاب

ًا وزنه ن ز و ّتزنها الدراهم له ووزنت وزنة وزن : نقدتهاكقولك فا
 .فانتقدها له

ّتزن  .بَّالخر : اعتدلالعدل وا

 .مكة بَّوزن وازنة ودراهم وازن ودينار

ّتزنا وتوازنا الوزن في : ساواهالشيء الشيء ووازن  .وا

الشيء ووزنت بَّوزنة وزنة بَّكذا كذا : أخذتايقولون وسمعتهم
 .وزنه لتعرف بَّيدك رزته إذا وثقلته ووزنته

 .: انتصفالنهار ميزان : استقامالمجاز ومن

 .موزون وكلم

 .تزنه ول كلمك : زنوتقول

 .رزينه أي وزانة وزن وقد الرأي وزين وهو

:وزنتها ووزنها بَّوزانها وهي تحاذيها أي دارك توازن وداري
 .بَّحذائها

من حوض في الحوتا ما إذا : حتىالموي يزيد بَّن محمد قال
: الجذماءكفان للثريا نصع قد خضاب فيها التي الكّف ووازن كرع الدلو

 .والخضيب

 .: بَّحذائهالجبل بَّميزان وهو

 .والرأي العقل بَّرجاحة : موصأوفالوزن راجح وفلن
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 .فعاله على : كافأتهالرجل ووازنت

ّطنهاكذا على نفسه ووزن  .عليه : و

 .وجبة أي واحدة وزنٌة إل أكله وما

ًا البَّل وسجت ج س و  .السير من ضرب وهو وسيج

ًا واسٍج أو عاسج من : والعيسالرمة ذو قال في ينحزن خبب
 .وسٌج وإبَّل تنسلب وهي جانبيها

 .الوسيج على : حملتهاوأوسجتها

ًا الثوب وسخ خ س و وسخ وبَّه واستوسخ وتوّسخ واتسخ وسخ
 .وأوسخته ووّسخته وأوساخ

يتوسد ما فكل الوساد وأما الوسائد حّر من وسادة تحته د س و
 .فتوسده كذا ووّسدته تراب من كان وإن بَّه

 .: للبَّلهالوساد عريض : هوالمجاز ومن

 .الهّم يتوسد وهو

موسوس فهو فاعله سمى ما بَّلفظ الرجل وسوس س و س و
 .بَّالكسر

ًا يدعو : وسوسقال ّد غاير فعل وهو الفلق رب مخلص نحو متع
 .ووعوع ولول

 .الشيطُان إليه ووسوس

 .وسواسه وسمعت والقصب الحلّي : وسوسالمجاز ومن

 .الدار وسط جلس ط س و

 .وأوساطهم وسطُه وضرب
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 .بَّناته ووسطُى أولده أوسط وهو

 .وسطُهم في : حصلوتوّسطُهم القوم ووسط

ًا وسطُت : وقدقال ً مالك  .السماء الشمس وتوّسطُت وحنظل

 .القوم ووّسطُته

 .الخصوم بَّين وتوّسط

 .ووّسطُته

 .القلئد ووسائط القلدة واسطُة وهي

وقد فيهم ووسيٌط وسطٌُة قومه في وسٌط : هوالمجاز ومن
 .: خياروأوساط وسٌط وقوم وساطة وسط

ًا     أمة     جعلناكم     وكذلك "  ". وسطُ

إحدى نزلت إذا بَّحكمهم النام يرضى وسط : همزهير وقال
 .قومه واسطُة من وهو بَّمعظم الليالي

ًا قومه أوسط وهو  .حسب

ّنه من : أعطُنيلي فقال أعرابَّّي من واكتريت من : أرادسطُاته
 .الدنانير خيار

 .واستوسع وتوسع واتسع سعًة وغايره المكان وسع ع س و

ًا أتيتك إذا البلد : تسعالنابَّغة قال ّني ضاق هجرتك وإذا زائر ع
ّتسع المكان هذا في ولي مقعدي  .م

ًا : وجدتهالموضع وأوسعت  .واسع

 ". فابَِّن : " أوسعتيقال

ٌع وفرس ٌع وسا  .وساعة وسع وقد الخطُو : واسعووسي
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 .المكان ووسعه المكان الرجل ووسع

ويضيق شأيء يسعني ول يسعك ما ليسعني : إنهالمجاز ومن
 .كذا تفعل أن يسعك ول عنك

 .وأوسعه العيش عليه الله ووّسع

 .حاله : اتسعتواستوسع الرجل وأوسع

شأيء كل رحمته ووسعت " واسع     والله " واسع عيش في وهو
 .تسع ما إل نفٌس تكلف ول

ّلف : ولالخطُل قال عطُاء القوم ووسع تسع ما فوق نفٌس تك
 .فلن

 .وأوساق ووسوق تمر من وسق عنده ق س و

ًا : جعلهمتاعه ووّسق  .وسوق

 .الوسق : حّملتهالبعير وأوسقت

 .ووسقه

 .حمله

 .وسقته فقد وحملته جمعته شأيء وكّل

ًا وإياكم : وإنيقال أنامله تسقه لم ماء كقابَّض إليكم وشأوق
 .: اجتمعتاستوسقت حتى البَّل يسق والراعي

ّو وساق  .الطُريدة وهي والوسائق الوسيقة العد

 .وسقت وقد : حاملواسق وناقة

 .أوسقت وقد موسقة ونخلة
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وحّفٌل موسقاتا عّم يفّضل من أرزاق : يومالجنة يصف لبيد قال
ّتسقالمجاز ومن أبَّكار  .القمر : ا

 .واستوسق أمره واتسق

 .عانته وهي وسيقته الحمار وطرد

شأكيمي عّض إن ولست مواسقي جاريتني إن فلست ل وهو
 ". وسق     وما     والليل " صأادقي

 .الماء عيني وسقت ما ذلك أفعل ول

 .ووسائل وسيلة إليه لي ل س و

الله إلى وتوّسلت إليه ووسلت وواسل بَّكذا إليه متوّسل وأنا
 .تقّربَّت :بَّالعمل

ديٍن ذي كّل بَّلى أمرهم قدر ما يدرون ل الناس : أرىلبيد قال
ًا بَّالميسم دابَّته وسم م س و واسل الله إلى سمة وما وسمًة وسم

ّبَّتك  .إبَّلك وسماتا دا

 .بَّالهجاء : وسمهالمجاز ومن

ّلدتا : لقدالفرزدق قال السوالف في مواسم كليب بَّني جلف ق
أغافالها شأّرها القصائد إن للعدا القصائد أسم امرؤ : إنيوقال ثابَّتاتا

ّتسم والشّر بَّالخير موسوم وهو ومواسم الحاّج : موسمومنه بَّه وم
 .فيها يجتمعون كانوا عالم : لنهاالعرب

ّيدوا نحو ووّسموا  .الموسم شأهدوا إذا ع

 .الجمال أثر : عليهاميسم ذاتا وامرأة

 .وساٌم وهّن وهم قسيم لوسيم وإنه قسيمة لوسيمة وإنها

ّينتالخير فيه وتوّسمت  .أثره فيه : تب

989

javascript:openquran(83,17,17)


مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

هاشأم آل من الشيخ وقلت عليه مهابَّة رأيت لّما : توّسمتهقال
 .والوسمّي الوسمّي : أصأابَّهاموسومة وأرض

نباتا : طلبالرجل وتوّسم بَّالنباتا الرض وسمه إلى منسوب
 .الوسمّي

ّي قال ّدوم : وأصأبحنالظعائن يصف الجعد ًة النواعم كال غادو
ّيمهّن هو يتوّسم ظاعن من وجهة على :والوجهة بَّهّن ينتجع الذي ق

 .يؤّمه الذي الوجه

علته وقد سناتهم سكر في وهم والّسنة الوسن أخذه ن س و
 .وسنٌة

 .نومه في بَّه يوسن لم ما فلن ورزق

 .وسنى وامرأة وسنان ورجٌل

ّومها نحو وتوّسنها الضحى : نؤومكقولك الضحى ميسان وفلنة تن
 .نائمة أتاها إذا

ًا هكذا أو توّسنها لمن فاها : كأنقال نظرتا ولقد تنم ولم موهن
ٍر مشهر أغار إلى ًا بَّالخميلة توسن بَّك : السحاببَّالغار أراد عون

ًا جعله قبله مطُرتا التي : الرضينوبَّالعون ًا وإياهّن بَّكر  .عون

 .غافلة : فيسنة في : هوالمجاز ومن

ٍة في رأسه غاارز وهو  .سن

 .حاجتي أي سنتي ومن همي من هو وما

 .الماء من أوسانها البَّل وقضت

 .أوسانها قضت حتى أرسانها قضت : الخيلوتقول

ًا تشج والغاصان العروق وشأجت ج ش و :: الوشأيجومنه وشأيج
 .القصب عروق
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منابَّتها في إل ويغرس وشأيجه إل الخطُّي ينبت : وهلزهير قال
 .النسب ووشأائج رحم واشأجة : بَّينهمالمجاز ومن النخل

 .وتوشّأج بَّينهم ما ووشأج

ٍد القوى محكماتا واشأجاتا بَّيننا : والقرابَّاتاقال وقال شأديد بَّعق
ًء يصف عروق فيه وشأجت وما أشأبٌة فيه تشب لم لباٌب : مصاٌصنسا

 .: بَّالّرماحبَّالوشأيج وتطُاعنوا الزعانف

 .هموم قلبي في وشأجت : وقدأوس قال

وأوشأحة وشأح ولها والوشأاحين الوشأاح جائلة امرأة ح ش و
 .ووشّأحتها واتشحت وتوشّأحت

ًا : وخرجوبَّنجاده بَّثوبَّه : توشّأحالمجاز ومن بَّسيفه متوشّأح
ًا ّتشح ّكيتان طّرتان جنبيها : فيموشّأحة وظبية بَّه وم  .مس

عليها يضفو أيكة جنى لها دنا بَّالطُّرتين : موشّأحٌةذؤيب أبَّو قال
ّبهالطُرّماح وقال قصارها :الجبل وتوشّأحت الموشّأج العفاء ذا : ون
 .سلكته

 .: جامعهاالمرأة وتوشّأح

ّي : جعلتوقال ًا يد أي يعتنق ل الفوارس وبَّعض له وشأاح
 .عانقته

ٍة الناء شأعب ظ ش و ّيةبَّوشأيظ  .: بَّشظ

ّدوا لهم الصميم قال إذا الوشأيظ يخزي قيسوا ثم الحصى ع
صألبها هم كليهما قريٍش بَّطُحاوي أهل : همالخطُل وقال بَّالمقاييس

ّكر كالصلب الوشأائظ ليس ً جعل أ البَّطُح تأويل على البطُحاء ذ كل
ّلهّنيقول حيث كل مثل ّلتهّنالعرب من ناس وعن فعلت : ك  .: ك

الوشأيع وهي وطرائق رقوم ذو : موسّيموشّأع بَّرد ع ش و
 .: وشأيعةالواحدة والوشأائع
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ًا الحائك ووشّأعه  .توشأيع

 .ونحوه بَّعلم الثوب : رقم: التوشأيعدريد ابَّن قال

ّفهالقطُن ووشّأع ّفهالغزل ووشّأع الندف بَّعد : ل القصب على : ل
عليه الملفوف القصب بَّهاذ أي والوشأائع بَّالوشأيع الثوب ونسج للنسج
ّبة الخيوط ألوان من كبٌب : هيوقيل  .صأفراء وأخرى حمراء ك

ّي : كنسجقال ّد عصٍب بَّرود الحمير الوشأيعا جوانبها على ير
بَّرده اليماني كنسج نسجنه مجفلتٍا من ملعب : بَّهالرّمة ذو وقال

ّدده شأرحه :يشقه اللحم وشأق بَّالوشأائع  .لنفسه وانشقه وق

وتجبجب وانشق منها تهد فل سمينة كهاة منها عرضت : إذاقال
 .ووشأائق وشأيقة وعنده

ًا ذا أوشأك ك ش و أن ويوشأك يفعل أن وأوشأك ووشأك خروج
 .يخرج

ً الذنين على : وصأارقال أن له القربَّى ذوي صألتا وأوشأكت كل
ّكرا  .وشأيك وأمر تن

 .البين وشأك وأخاف

 .ذاك كان ما ووشأكان

ًا : أتقتلهمالوليد بَّن خالد يخاطب قال لوشأكان فيهم وتنكح ظلم
ّبب والدماء هذا واشأكت وقد مواشأك وسيٌر : سريعةمواشأكة وناقة تص
ًا مواشأكة سيرها في  .ووشأاك

ّيت إليها جنبت فلو مواشأكًة ولبعضهم و الجنوب تعارضها أن لع
ّلب ما وهو وأوشأال وشأٌل إل فيه ما ل ش ً صأخرة من يتح ً قليل  .قليل

ًا يصف لبيد قال ظهر عن زّل كما المحض زبَّد : وعلهفرس
ً إل أصأاب : ماالمجاز ومن الوشأل ماء الصفا ً الدنيا من وشأل وأوشأال
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" أوشأال بَّالرمل " هل مثل وفي : ناقصهالحّظ لواشأل : وإنهمنها
ّنكد يضرب  .لل

 .: لفيفهموأوشأابَّهم القوم أشأال من وهو

الواشأمة وشأمتها وقد ووشأام ووشأوٌم وشأم بَّيدها م ش و
 .واتشمت واستوشأمت

وأوشأمت ووشأوم النباتا من وشأٌم الرض : فيالمجاز ومن
 .كالوشأم نباتها : ظهرالرض

ًا : أصأابَّتالبَّل وأوشأمت  .المرعى من وشأم

ًا : لمعالبرق وأوشأم ًا لمع  .خفي

ٍر : قطُرهوشأمٌة العام أصأابَّتنا وما  .مطُ

ٍة : أدنىوشأمًة عصيتك وما  .معصي

 .الوشأَي يلبس وهو وموشّأى موشأّي ثوب ي ش و

ٌء ورجل ًا يشيه وشأاه وقد وشأا  .وشأيًة وشأي

في سواد أو سواد في بَّياض ! وهيالفرس هذا شأية أحسن وما
 .بَّياض

 ". فيها     شأية     ل "

بَّالزور كلمه يشي : لنهالوشأاة من واش : هوالمجاز ومن
 .الوشأاياتا كثير وهو وشأاية السلطُان إلى بَّه وشأى : وقدويزخرفه

 .ويشي يمشي فلن زال وما

 .القوائم موشأّي وثور
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ٌء وفيها وكثرتا : فشتالماشأية ووشأت ٌء مشا ٌء وفشا : لنهاووشأا
وهو وأوصأاب وصأب بَّه ب ص و فيها " ولكم بَّكثرتها وتزين تشي
 .وصأب نصب

ّنسعتين ومجرى الخشاش : تشكوالرمة ذو قال أن كما ال
 .العل وأوصأبه العمل من وصأب وقد الوصأب عواده إلى المريض

 .وصأب إذا موصأٌب وصأٌب ورجل

 .أهله ووصأب

ًا : أجدأتوصّأب وأنا  .وصأب

 .توصّأٌب بَّدني فوي

 .دائم : واجبواصأب وأمر

ّدين     وله " ًا     ال  ". واصأب

ًا وصأب وقد موصأبٌة وهي : دامولبنها الناقة شأحم : ووصأبوصأوبَّ
 .ومواصأبة موصأبٌة وهي وواصأبت الناقة وأوصأبت

 .لبعدها تنتهي تكاد : لواصأبة ومفازة

 .: بَّالبابوقيل ": بَّالفناء بَّالوصأيد     ذراعيه     بَّاسط " د ص و

لحيذ يفتح ولم تمام جانح والليل الهم عليه : حملتمزّرد قال
 .: أغالقهالباب وأوصأد وصأيدها

 .: أطبقهاالقدر وأوصأد

ًةللغنم وصأيدة : اتخذواواستوصأدوا وأوصأدوا في وغانمهم : حظير
 .الوصأائد

ّيقوافلٍن على : أوصأدواالمجاز ومن وهو وأرهقوه عليه : ض
ٌد  .عليه موصأ
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ًا أقطُعه ّبَّة بَّوزن : الصّكوالوصأرة الوصأر له وكتب أرض جر
ّبَّة  .وشأر

ّي قال ًا نائله عرف ينله لم : فأيكمعد ًا داثر الرياف وفي سوام
ًا اتخذتا : وماخاتمه يخاطب الخر وقال أوصأارا ول بَّها للمكوث صأدام

ّ انتقشتك وانتقش فارس كور بَّعض ولي السامي هو للوصأّراتا إل
ًا واتخذ خاتمه على  .صأدام اسمه فرس

ًا وصأفته ف ص و  .حسنة وصأفاتا أوصأاف وله وصأفًة وصأف

ّتصف ومتواصأف موصأوف شأيء وهو بَّالكرم وتواصأفوا  .وم

ٍر من كفاني : إنيطرفة قال الحذاقّي كجار جار بَّه هممت أم
ّي دؤاد : أبَّوالحذاقّي اتصفا الذي ًا صأار أي جاره اتصف وقد الياد منعوت

ًا ًا العرب بَّين متواصأف ّدح  .مم

 .مواصأفًة الشيء وواصأفته

وليس بَّصفته الشيء يبيع أن " وهو المواصأفة بَّيع عن " ونهي
 .ويدفعه يبتاعه ثم عنده

 .لي يصفه أن : سألتهالشيء واستوصأفته

يتعالج ما له يصف أ : يسألهلدائه الطُبيب يستوصأف والمريض
 .بَّه

 .الوصأاف يعجز مما وهذا

ّين وصأيف وهذا  .واليصاف الوصأافة بَّ

 .الخدمة أوان : بَّلغأوصأف وقد

ًا وتوصّأفت ووصأائف وصأفاء وله :كقولك : اتخذتهووصأيفًة وصأيف
 .تسّريت
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موصأوفة : وصأيفةوتقول الحسن يصف : وجههاالمجاز ومن
 .والغزال للغزالة واصأفة بَّالجمال

 ". الكذب     ألسنتكم     تصف     لما     تقولوا     ول " الكذب يصف ولسانه

 .الدلج تصف ناقة وهذه

هجوع ل ليلة الدلج لها يداها وصأفت أدلجت ما : إذاالشّماخ قال
ًا الناقة : وصأفتقالوا حتى كثر وقد ّدتا السير أجادتا إذا وصأوف وج
 .فيه

قد مهٌر : هذاالسيرة حسن في وأخذ توجه إذا للمهر ويقال
 .وأجاده المشي وصأف أي وصأف

 .فاتصل بَّغيره الشيء وصأل ل ص و

ً وغايرها الحبال ووصّأل ولقد : "ومنه بَّبعض بَّعضها : وصألتوصأيل
 ". القول     لهم     وصّألنا

 .كثير وصأل : فيهموصّأل وخيط

والصلة الوصأل بَّعد وصأرمني وواصألني الهجر بَّعد ووصألني
 .التواصأل بَّعد وتصارموا والوصأال

 .والعظمين الحبلين موصأل وهذا

 .غايرها بَّشعر شأعرها ووصألت

 .والمستوصألة الواصألة الله " ولعن

ً موسى أبَّي ابَّن إذا : مفاصألهأوصأاله الله وقطُع فقام بَّلغته بَّلل
ٍة     من     الله     جعل     ما " جازر وصأليك بَّين بَّفاس ٍة     ول     بَّحير ٍة     ول     سائب وصأيل
أو رجل ماتا وإذا تذبَّح فلم الغنم أولد من أخاها وصألت التي " وهي

 .أصأابَّه ما فيصيبك بَّه وصألت ل أي بَّوصأيٍل له كنت : لللخر قيل نكب

 .يفارقه يكاد ل الذي : لمواصألهفلن وصأيل وهو
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ً إليه ووصأل  .وصأول

 .إليه وأوصألته

ّطُفتإليه وتوصّألت  .إليه وصألت حتى : تل

 .ووصأٌل وصألٌة وبَّينهم كذا إلى وصألٌة وهذا

 .حملوني رفقة أي مقصدي بَّلغت حتى وصألًة إلّي الله وساق

 .بَّالضم : صألًةالزاد يسمون وسمعتهم

 .وصألته المير صألة وهذه درهم بَّألف : وصألهالمجاز ومن

 .: انتمىواتصل فلن بَّني إلى ووصأل

سبتها وبَّكر وائل بَّن أبَّكر قالت اتصلت : إذاالعشى قال
 .تداوي : لتوصأل ل ضربَّة وضربَّه رواغام والنوف

شأؤونه فوق شأوهاء ضربَّة عمارة علوا الذين : وهمالفرزدق قال
 .الرحم بَّصلة تعالى الله وأمر رحمه ووصأل توصأل ل

ًا حسبك في : إنالمجاز ومن م ص و ًالوصأم  .: عيب

جرم من بَّالم جرم إلى دلفنا فإننا وصأم ذاتا جرٌم تك : فإنقال
 .وكّسرته : فترتهالحّمى ووصّأمته

ًا جسدي في وأجد  .توصأيم

ً رمت : وإذالبيد قال الكسل توصأيم وفيه واعص فارتحل رحيل
 .بَّه : وصألهبَّالشيء الشيء وصأى ي ص و الكسل توصأيم يأمر ما

يشتق مقاسمة صألتنا حتى بَّاليام الليل : نصىالرمة ذو قال
 .وكثر : اتصلالنبت ووصأى الّسفر أنصافها

 .النباتا واصأيٌة وأرض
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 .: واصألهالبلد البلد وواصأى

ّيي وهذا ووصّأيت بَّكذا لعمرو زيد إلى وأوصأيت أوصأيائي وهم وصأ
ّيتي وهذه  .الوصأّي مصدر وهي وصأايته الوصأّي وقبل ووصأاتي وصأ

" بَّنيه     إبَّراهيم     بَّها     ووصّأى " الله بَّتقوى : أوصأيكالمجاز ومن
 .تعمرها أن وبَّأرضي تبره أن بَّفلن ووصأيتك

ًا بَّفلن واستوص  .خير

بَّالوّضاء وليس الكريم خلق الندى بَّفتيان يلحقه والمرء أ ض و
ّو وقد  .وض

ًا وتوّضأ ًا وضوء ٍء سابَّغ ٍر بَّوضو ًة من طاه  .وميضاءة له ميضأ

 .وتوّضح الشيء وضح ح ض و

شأاف القاحي كأن متوّضح عن البرق لمح : تبّسمالرمة ذو قال
عيني على يدي : وضعتواستوضحته ووّضحته وأوضحته القطُر ألوانها
 .لي يضح أن أطلب

 .إليها : تخاوصأتالشمس واستوضحت

 .العظم عن توضح التي وهي الموضحة وشأّجه

 .وأوضح الراكب وضح أين ومن

ًاهي ما وضحًة وأرى  .لي يضح : شأبح

 .البّسام الحسن : للرجللوّضاح وإنه

 .الصبح وضح في وجاء

ترى بَّكبٍش - ح الصب وضح في شأيبان أتتكم : إذاالعشى قال
ّداما له وضح لؤمهم لدنس كليب بَّنو النهار لبس : ولوالفرزدق وقال ق

 .ضوء إلى ضوء ": من وضٍح إلى وضٍح من " وصأوموا النهار
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 .: محّجتهالطُريق وضح واسلكوا

ّددون وتغلب الطُريق وضح على قيس قال ّدد يتر العميان تر
 .والتحجيل الغّرة وهي أوضاح ذو وفرس

 .فضة من : حلّيوأوضاح وضٌح وعليها

ًاواضحة له الله ترك ول ّن عن واستوضح الضحك عند تضح : س
 .عنه : ابَّحثالشيء هذا

 .الوّضاح النسب : لهالمجاز ومن

ّبذا ألمعت إذا بَّاللبن الحامل ووضحت  .اللبن أي الوضح وح

 .الستقاء في المباراة وهي مواضخًة : ساجلهواضخه خ ض و

 .وغايره السير في : واضخهالمجاز ومن

وإن مثله واضخن التقريب وضخ : إذاوأتنه الحمار نصف قال
ًا سّح  .وضٌر إناء ر ض و بَّالكارع خذرفت سح

ٌد ٌة وي  .غايره أو دسم من : وسخوضٌر وبَّها وضر

ّي أبَّو قال ّي أبَّا : سيغنيالهند لم أبَّاريق سالم وطب عن الهند
ّهر الزبَّد وضر بَّها يعلق : إذاوأنشد : الوريالجاحظ وعن الوضراء وط

ًا ألبانها بَّطُنه مل ّنيه بَّاتت حلب :المجاز ومن أجراس ذاتا وضرى تغ
ٍر ذو وهو وضر أخلقه وفي الخلق وضر فلن ًا كان إذا أوضا  .خبيث

 .بَّالدناءة فوّضره العرض نقّي وكان

 .ومواضعه موضعه الشيء وضع ع ض و

ًا الثوب على القطُن يوّضع والخياط  .توضيع

 .النسب ودناءة الشّح : وضعهالمجاز ومن

 .منه : غاّضمنه ووضع
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ّلمت  .ومخفوضه الكلم بَّموضوع وتك

ّطُعالرمة ذو قال ّطُع ابَّتسامها الحديث موضوع : يق المزن ماء تق
 .والصناعة اللغة وّضاع من وهو الخمر نطُف في

 .ولدها ووضعت

أزل ولم تجاراتي في أوضع أزال ول وأوضع تجارته في ووضع
ًا  .فيها موضوع

 .وضعتها وضيعة من وكم

 .البضائع بَّيع في الوضائع كثير وهو

 .دون سير وهو سيرها في تضع والدابَّة

 .ومرفوع موضوع ولها

 .وأوضعتها

 ". خللكم     ولوضعوا "

 .عليه وتواضعنا كذا على وواضعته

حتى بَّابَّي علّي فاقرع الّسحر وجه كان : إذابَّعضهم كلم وفي
 .رأيي موضع تعرف

 .وتواضع واتضع ووضاعة ضعًة وضع وقد وضيع ورجل

ٌع وارمأة  .عليها خمار : لواض

 .الرهان أواضعك وتعال

 .موضع وفلن

 .هصرها إذا الشجرة وّضع من وهو : تخنيثتوضيع كلمه وفي
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عند فيضع ذلول لنه التوضيع يعرف أي الموضع عارف وجمٌل
 .وعنقه رأسه الركوب

ّوجتقال ض و الموّضع عارف السنام رخو جلنفع بَّازل من : فع
ًا له : جعلتله وأوضمت اللحم أوضمت م بَّه ُوقَي ما كّل وهو وضم

 .يغرهما أو خصفة أو خشبة من الرض من

ًا أضمه ووضمته َي الوضم على وضعته : إذاوضم على ورو
 .العكس

 .المأتم : طعامالوضيمة وأطعموا

 .: للذليلوضم على لحم : هوالمجاز ومن

في كالوضم وجعلته : ظلمتهواستوضمته فلناص واستضمت
 .الذل

ًا فإّن جسم يكن ل : إنقال ًا للضيم أصأمع قلب ًا أبَّي يستوضم شأغب
ّباءة ّبأ الجخبا الج ّباء الج ّباءة والج وتوّضم مثله والجخب : الضعيفوالج
 .عليها وقع :المرأة

 .حلقتين حلقتين : منسوجةموضونة درع ن ض و

ّنسع ووضن  .وضنها وقلقت الهزال من : بَّطُانهاوضينها وقلق ال

ًأ بَّرجله وطئه ئ ط و ومواطئ قدمه موطئ ورايت وطئًة وط
 .قتلوه حتى بَّالقدام وتوطؤوه أقدامهم

ّطأ جيادنا تزال ما لحّي : وإناالرمة ذو قال وتأسر الكماة أكباد تو
 .وطئته حتى دابَّتي وأوطأته

ّطاتا له وما وطئ وفراش وطاءة ووطؤ توطئة الفراش وو
ٌء أحد وكّل عليه وتواطأوا مواطأة المر على وواطأه غاطُاء ول وطا
 .تواطؤ غاير من وسلم عليه تعالى الله صألى الله رسول عن يخبر

 .المواطأة من القافيتين اتفاق وهو إيطُاء شأعره في وأوطأ
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ّو : وطئهمالمجاز ومن ًة العد  .منكرة وطأ

ّبت مضر على وطأتك اشأدد : " اللهمالحديث وفي الله " وث
 .وطأته

الخلق وطاءة : فيهوتقول وطاءة وطؤ وقد الخلق وطئ وفلن
 .الخلق ووضاءة

ّطأللمضياف ويقال ّنزل عن جنابَّه ينب لم إذا الكتاف : مو  .ال

ّينةوطيئة ودابَّة  .الوطاءة : بَّ

 .العيش وطاءة أحب وأنا وطيء عيش في وهو

 .الثديين : العظيمة: الوطباءومنه وأوطاب لبن من وطاٌب عنده

 .: جاٍفوطٌب : رجلالمجاز ومن

ّيت كلٌب سرى أن : أفيقال سلمى للوطب وجبجبًة علبًة فب
ّلق ّطده المكان وطد د ط و تطُ ّلب بَّالميطُدة ضربَّه إذا وو لساس ليتص

 .غايره أو بَّناء

ّطدالمجاز ومن ًا الملك : و  .توطيد

ّطد وعّز  .: ثابَّتوواطد وموطود مو

ّطدتا ّطدتا فلن عند فلن منزلة وو :ومنه منزلٌة عنده له وتو
 .: لثافيهالقدر ووطائد : لساطينهالمسجد وطائد

 .السم وطائد من وفلن

فينا الحساب عن وأنت وطيدة فينا الله لدين : فأنتقال
 .دعامة أي المذبَّب

 .وأوطاري وطري منه قضيت ر ط و

1002



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

:الرض ووطست : كسرتهاليرمع الركاب وطست س ط و
 .فيها هزمت

ًا وحفر  .ويشتوي فيها يختبز : حفرةوطيس

 .الحرب اشأتدتا إذا الوطيس : حميالمجاز ومن

 .: تلطمتالمواج وتواطست

 .: دفعتهمعني القوم وطشت ش ط و

ّطش فما وضربَّوه ًا إليهم و دفع ول إليهم يده مد : ماتوطشيش
 .نفسه عن

ّطش ًا لي وو  .افتح أي أذكره حتى الحديث من شأيئ

 .واسترخاء شأعر : طولوطٌف أشأفاره في ف ط و

 .وطف وسحاب هيدب : لهاوطفاء : سحابَّةالمجاز ومن

 .: رخّيأوطف وعيش

تحن والبَّل ومواطنه وموطنه وأوطانه وطنه يحب كّل ن ط و
 .أوطانها إلى

 .واستوطنها وتوطذنها ووطذنها الرض وأطن

ّطن حيث : منالميطُان من الخيل وأرسلت  .للسباق تو

 .: لمرابَّضهاالغنم أوطان : هذهالمجاز ومن

 .مشاهده وهي ومواطنه القتال موطن في وثبت

أي ولخواني لي فادع المواطن تلك في فوقفت مكة أتيت وإذا
 .المشاهد تلك في

ّطنت ّطنت ذا على نفسي وو  .فتو
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ّطن ل فيمن يخر : ولقال تنوب حين الدهر نائباتا على نفسه يو
 .: وافقتهالمر على وواطنته

ًا المر على وظب ب ظ و  .: داوممواظبة عليه وواظب وظوبَّ

يوم كّل وعليه ووظف ووظائف رزق من وظيفة له ف ظ و
ّظف عمل من وظيفة ّظف : وهولعمل عليه وو ّظف عليه مو له وو
ّظفالرزق ّبَّته : وو  .العلف لدا

ّبَّته وظيف وضرب ّبَّه وأوظفة دا ّدم وهو دوا  .الساق مق

 .ودول نوب أي وظائف : للدنياالمجاز ومن

لها والدنيا الريح هبت ما مكرمًة الدهر وقعاتا لنا : أبَّقتقال
ًا جاءتا إذا واحد وخّف واحد وظيٍف على البَّل وجاءتا وظف  .قطُار

 .استنظفته إذا واستوعبته الشيء أوعبت

 .الدقيق الجراب : استوعبالمجاز ومن

ّنعمة : " إنالحديث وفي يوم العبد عمل تستوعب الواحدة ال
ًا وجدعه أنفه الجدع " وأوعب القيامة ًا جدع  .موعب

 .الفرس عند ما أقصى وهو وعيب وركض

ّيين بَّعض قال ّفه بَّها : أخالالعبد ًا ك ركض ينجينك وهل مدبَّر
ًة طعنًة وأتبعه وعيت :وعيب وبَّيت صأبيب منها السرج على يسيل ثر
: جاءوهمفلن لبني فلن بَّنو وأوعب فيه يجعل ما يستوعب واسع

 .بَّأجمعهم

ًء وأوعبوا  .أحد بَّلدهم في يبق : لمجل

فيه يشق دهاٍس : فيوالوعوث الوعث في يمشي هو ث ع و
 .: أسهلواكقولك أوعثوا وقد المشُي

ّدته ": من السفر وعثاء من بَّالله : " أعوذالمجاز ومن  .شأ
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 .أذنب إذا الوعثاء فلن وركب

ّنا منكم ابَّنها : وأينالكميت قال وعثاء والرحام خزيمة وبَّعلها وم
وعث ورجل رتاما وفمي وعثًة يميني رأيتم إذا تغضبون ألستم حوبَّها

 .الكلم عن عجز إذا اللسان

ّو بَّعد : ومغوٍثهرمة ابَّن قال ّلهاة وعث ولسانه أجبته الهد ال
 .المتكلم وأوعث قطُيع

 .: عجزاءالرداف وعثة وامرأة

غارثى الرداف وعثة أترابَّها حولها قامت : ثمهرمة ابَّن قال
 .كذا وعدته د ع و الملتزم

 .وتوعدته بَّالعقوبَّة وأوعدته

وميعاده وموعوده وموعدته وموعده وعدته وعده أخلف وقد
ووعدته واتعدوا وتواعدوا وموعدهم ميعادهم والمكان الوقت وهذا
 .فاتعظ وعظته نحو الوعد : قبلفاتعد

ّد  .الوعيد واشأت

ًا : وعدتهالمجاز ومن " وأصأبحت الفقر     يعدكم     الشيطُان " شأر
 .وعدتا وقد خيرها ُرجَي إذا واعدة أرضهم

 .واعد وعام ويوم

ًا ونباتها شأجرها ورأيت  .واعد

 .الجري يعد واعد وفرس

ًا تراها : كيفالنخل صأفة في قال ّناء تسوء صأغارها واعد العدا شأ
إن ما الواعد الثيل عم من ألفان أكوارها وفي ركائبهم راحت كبارها
ّظلم حدائق حملت بَّأركٍب سمعت ول رأيت السجل أراد الّراكد كال

 .الموهوب بَّالنخل
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ّدكادك تهاداه لعاع وراقه بَّهّن مذعور غاير : رعىسويد وقال ال
ّيادة ابَّن وقال واعد ًا يصف م بَّمشّرع نوئه أواخر أوائله : سبقتمطُر
ّدخفاف وقال واعد ونبٍت عذٍب ًا : ج ٍة ذي غاير سبوح ًا سقطُ مستفر
مودوع وهو جرى سمائه من أرضه استحّمت ما : إذاوقال واعد ميعته
ًا الفحل وأوعد مصدق وواعد ًا وعيد  .يصول أن وهم هدر إذا شأديد

 .والوعورة والوعار والوعور الوعر في : مشىالنجم أبَّو قال

 .وأوعر ووعر وعر وطريق : صألبوتوعر ووعر المكان ووعر

 .الطُريق واستوعروا الوعورة في : وقعواوأوعروا

: قليٌلوعر وشأيء : قليلهالمعروف وعر : هوالمجاز ومن
ّللتهوأوعرته  .: ق

 .ووعز ووعز إليه أوعز ز ع و

 .والوعاس والوعساء الوعس في مشى س ع و

 .أوعس ورمل

 .الّسير من ضرب وهو مواعسًة ليلها تواعس والبَّل

أعناق البيد بَّنا وواعست إليك ليٍل من اجتبن : كمالرمة ذو قال
ّعاظ بَّين من هو ظ ع و الّشعاشأع المهاري والعظة الوعظ حسن الو

 .والمواعظ والموعظة

: وعكتهقيل فمّرغاته الصيد الكلب أخذتا إذا ك ع و ع و ع و
ًا  .وعك

ّكتهالحّمى : وعكتهالمجاز ومن وعك وبَّه موعوك فهو ووعك : د
 .الحّمى ووعكة الحّمى

 .الحر : شأديدوعٌك ويوم
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ّتى بَّصحراوين : رعاهاالخطُل قال ّيظت ح ًا وأقبل تق ٍة شأهر وقد
 .والعلية الشأراف أي الوعول هلك ل ع و وعكان

ًا العلم وعيت ي ع و عين " ولفلن واعية     أذن     وتعيها " وعي
 .المتاع : وأوعيتواعية وأذن راعية

ّدة على فوه : انضمالجرح ووعى على جرحه بَّرئ ويقال م
 .وعى

 .: انجبرعظمه ووعى

َعى وسمعت  .البعوض ووعى : جلبتهالجيش و

ذوي أميم ركٍب وعى بَّجانبيه الخموش وعى : كأنالهذلّي قال
ّياط  .الميت على : الصراخالواعية وارتفعت ه

 .: أصأواتهمالقوم واعية وسمعت

حّظ ل سهم وأصأله : دنّيالوغااد من وغاد هو د غ : والراعي قال
 .له

 .القيظ وغارة في جاء ر غ و

ّدالشمس ووغارته  .عليه وقعها : اشأت

 .: غااظهصأدره وأوغار صأدره عليه ووغار

ثم حّي وهو وسمطُوه الماء له : أغالواالخنزير النصاري وأوغار
 ". المغر الماء الخنازير " كرهت مثل وفي ذبَّحوه

لليغار الخنزير ككراهة فكرهتهم مكانهم رأيت : ولقدوقال
ًا السلطُان وأوغاره :: إيغارالخراجوقيل خراج غاير من له : جعلهاأرض

 .استيفاؤه

كل في ويستعمل : أمعنواوتوغالوا الّسير في أوغالوا ل غ و
 .إمعان
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ً الشجر في ووغال ً القوم على : ودخلفيه : توارىوغاول  .واغال

 .: حقدوغام قلبه في م غ و

ًا ووغام ًا وغام ًا ووغامت : حقدووغام بَّما النسان أخبرتا إذا وغام
 .تستيقنه لم

 .الحرب في الجلبة وأصأله الوغاى شأهدتا ي غ و

ًا وغاليه عليه وفدتا د ف و على الوفاداتا كثير وهو ووفادة وفود
ًا عليه وأوفدتا الملوك ًا ووافدتا واستوفدني علينا أوفدك وما فلن فلن

ّفاد والوفود الوفد عنده ورأيت عليه وتوافدنا الملك لى  .والو

 .الله وفد : الحاجالمجاز ومن

 .اتسع أي انخرق حيث من الريح وفد : يكّلرؤبَّة وقال

منه فأخرجني بَّرجل علّي الله وفد إذ المضيق في أنا وبَّينما
 .بَّه جاءني بَّمعنى

ّدم الذي وهو الطُير ووافد البَّل وافد ورأيت في سائرها يتق
 .والورود السير

عند الخدين من الناشأزان وهما وافداه : غاابللهرم ويقال
 .غاارا النسان هرم وإذا المضغ

 .وأشأرف : ارتفعالشيء : وأوفدالعشى قال

 !.حاركه أوفد ما أحسن وما موفد وسنام

ًا كأن موفدا عليها العلفّي : ترىقال ّيدا فوقها بَّرج : ذووقال مش
 .غايره وأوفده المجّس موفد سنام وذو كالترس عظيمة ورٍك

ّكاء : كأنماأحمر ابَّن قال الصأر أوفدته قد سرادق بَّيدها في الم
 .رفعته
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 .وانتصب : ارتفعقعدته في واستوفد

ًا ورأيته  .مستوفد

ّفدتا  .: تشّرفتالجبل فوق الوعال وتو

ّفر وموفور وافر شأيء ر ف و ووفر وفر وقد ومستوفر ومو
ّقه عليه ووفرتا ووفرته ّفيتهنحو فاستوفره ح  .فاستوفاه إياه : و

ولم يرع لم وفور أي وفرة وفرة وشأجرها نبتها في أرض وهذه
 .المال يحطُمه

 .المالس من فرة في وهو وافر : مالوفر ولفلن

 .شأيء أديمها من يقص : لموفراء ومزادة أوفر وسقاء

 .أذنيها إلى جّمة : ذاتاوفرة ذاتا وجارية

:المجاز ومن كانت إذا الكبش ألية وهي الوافرة من وأكلت
ًا عرضه وفرته .عرضه صأاحبك : فرويقال تعبه ولم عليه أثنيت إذا وفر

 .عليك ويثنى عرضك يصان " أي وتحمد : " توفرمثل وفي

 .حال أحسن : علىموفر أحسن على وتركته

 .: أعفاهشأعره ووفر

ّفر  .حرماته رعى إذا صأاحبه على وتو

ّفر  .إليه الهّمة مصروف كان إذا كذا على وتو

وسلم عليه تعالى الله صألى الله رسول وأصأحاب ذلك وكان
 .متوافرون

ٍز على وأنا مستوفز أنا ز ف و  .ووفاز أوفاز وعلى وف
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ًا وأرجلهم وفاز على منك الخلق : وهذاالموتا يخاطب قال جميع
 .: أعجلتهوأوفزته الركاب في

ًا وبَّاتا : يتقلبفراشأه على يتوفز وبَّاتا ّفز  .متو

 .له : تهيأتالكذا وتوفزتا

 .: أسرعواستوفض سيره في أوفض ض ف و

 ". يوفضون     نصب     إلى "

 .: استعجلتهواستوفضته

 .ووفاض وفضاتا ومعهم وفضة ومعه

قرع بَّعض يخفون - ة كالجن بَّهّضاء تجاوزتها : قدالطُرماح قال
 .كذا على وافقته ق ف و الوفاض

 .وفاق وبَّينهما

 .ومتوافقان متفقان وهما

ّفقت ّفقت بَّينهما وو  .المختلفة الشأياء بَّين وو

ّفق والله  .الطُاعة وفي للطُاعة عبده يو

ّبَّه يستوفق وهو ّفق : لويقال للخير ر ّفه حتى عبد يتو الله يو
ّفق وإنه تعالى  .رشأيد لمو

ًا القوم وجاء  .: متوافقينوفق

ّتى : يهوينقال  .متوافقة وفقا ويقعن شأ

 .يكفيهم لبنها أي عياله وفق وحلوبَّته

وفق حلوبَّته كانت الذي الفقير : أماالساعي يشكو الراعي قال
ًا : كانيفق المر ووفق سبر له يترك فلم العيال ًا صأوابَّ  .للمراد موافق
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ًا : صأادفتهأمرك ووفقت  .لرادتك موافق

ّفقت ًا : أعطُيتهأمرك وو  .لمرادك موافق

ًا ووافقت بَّمعنى كذا أمر على ووافقته كذا موضع في فلن
 .صأادفته

 .واف درهم ي ف و

 .واف وكيل

 .واف شأعر وله

 .: ضاٍفواف جناح وله الطُائر جناح ووفى

ًالذاك وفاء هذا وصأار التامة : بَّالصنجةبَّالوافية له ووزن : تمام
 .له

له دعاء وطوله عمرك بَّتمام أي بَّوفاء وأنت فلن ماتا ويقال
 .بَّالبقاء

 .ووفاة أوفياء قوم من وفّي وهو بَّه وأوفى بَّالعهد ووفى

ّفاه ّقه وو ّفاه " واستوفاه الكيل     وأوفوا " وأوفاه ح .: استكملهوتو

 .الوفاء من : مفاعلةالميعاد في ووافيته

 .وفاجأته : أتيتهكذا بَّمكان ووافيته

 .كتابَّك ووافاني

موافي رشأأ دللها لحسن فيها قام التحمية : كأنبَّشر وقال
 .مفاجيء

عاقد وجرة وحش من لقيتها يوم وافاك ما : وكأنآخر وقال
ّبَّب  .: أشأرفالرض من شأرف على وأوفى متر
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 .عليها زاد إذا المائة على : أوفىالمجاز ومن

 .: حججتالعام ووافيت

ّفي ّفاه فلن وتو  .الوفاة وأدركته تعالى الله وتو

 .واقب وظلم اليل وقب ب ق و

 .: وجبتالشمس ووقبت

 .: غاارتاعيناه ووقبت

 .القلت وهو الوقب من وشأربَّت

 .الثريد وقبة وحبذا

 .قنبه صأوتا وهو ووعيقه الفرس وقيب وسمعت

ّية من بَّالله : تعوذواالعرب وتقول :الوقب واللئام الوقاب حم
 .الحمق

 .: محماقميقاب وامرأ

ّقت موقوتا شأيء تا ق و  .: مدودومو

 .الحج مواقيت : منالميقاتا وبَّلغوا للميقاتا وجاؤا

 .الشهر ميقاتا والهلل

 .الوقت مصير وهو الخلق مقاتا والخرة

ووقحه واستوقح ووقح وقح وقد : صألبوقاح حافر ح ق و
 .المذابَّة بَّالشحمة البيطُار

وقح وقد والقحة الوقاحة : بَّينووقاح وقح : رجلالمجاز ومن
ّقع ورجل وتوقح ّقح مو ّدتهومو  .استحكم حتى البليا : ك
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ّقح وبَّعير  .بَّالعمل : مكددمو

ًا النار وقدتا د ق و ًا وقود ّقدتا واتقدتا ووقد وأوقدتها وتو
ّقدتها وموقدها النار موقد وهذا بَّالوقود ورفعتها واستوقدتها وو

 .النار ! وهوالوقد هذا أعظم وما ومستوقدها

 .الوري : سريعميقاد وزند

ًا ووقفنا كان قزٍح على الحرام بَّالمشعر وهي الميقدة من قريب
 .النار عليها يوقدون الجاهلية أهل

 .الصيف وقدة : طبختهمالمجاز ومن

 .الحصى ووقد

نوء من يبق ولم الحصى وقد إذا حتى الندى : رعينالشّماخ قال
ً رأتا بَّروق السماك  .بَّالضرب وقذه ذ ق و الواقدين غاائر رجل

أهل وكان ماتت حتى بَّالعصا ووقذتا ووقيذ موقوذة وشأاة
 .البهائم يقذون الجاهلية

ّية وضربَّت  .وقذتها حتى الح

ّد التي المواضع وهي مواقذه من موقذ على وضربَّه عليها يشت
 .والكعب والركبة المنكب وطرف المرفق وهي الضرب

 .العبادة : وقذتهالمجاز ومن

 .سمعتها كلمة ووقذتني

ّقته من بَّاق : أثرذلك من وقذة قلب وفي  .مش

 .النعاس ووقذه

 .المرض ووقذه
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النعاس وقذ إذا ديني وأجتري النهار ديني : يلويننيالعشى قال
ًا فلن : وحمل: أقتضيوأجتزي الرقدا ًاوقيذ ًا : دنف  .مشفي

 .لبنها قّل حتى كره على : حلبتالناقة ووقذتا

 .وأوقار وقر له ر ق و

 .الحمار أو البغل وأوقر

ونخل وموقرة وموقر موقرة فهي وأوقرتا النخلة وأوقرتا
 .مواقير

ًا البَّل : واستوقرتاقال  .السمن : أثقلهاشأحم

 .الدين : أوقرهالمجاز ومن

ووقرتا أذني وقرتا وقد وموقورة وقرة وأذن : ثقلوقر وبَّأذنه
 .كلمه استماع عن

صأمم من بَّي وما عنه أذني وقرتا قد سيء كلم : كمقال
ّلهمويقال الله ووقرها  .أذنه قر : ال

ًا ووقر وقر وقد : رزانوقر ورجال وقور ورجل ّقر وقار  .وتو

 ". بَّيوتكّن     في     وقرن " مجلسك في : قرويقال

ّقرته ًا وو  .بَّه تستخّف ولم بَّجلته إذا توقير

ّفه : لواقر وجنان  .الفزع ستخ

وبَّقي : وقعكذا قلبه في ووقر واقر جنان ذاتا : صأهصلققال
 .أثره

ّلمته ووعاه السمع في : وقريقال : ثبتتأذنه في وقرتا كلمة وك
 .القلب

 .بَّاٍق : صأدعوقرة وفيه
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 .: كسرهالعظم ووقر

ّدابَّة ووقرتا  .هزمة حافرها : فيووقرة موقورة فهي ووقرتا ال

ّقر وشأيء  .: هزماتاوقراتا : فيهمو

ّقر الحصى على شأعٌل بَّّزجّر : ويلّمقال ق و ضائع هنالك ما بَّّز فو
قصر وهو وقص وبَّه العنق موقوص وهو : دقتعنقه وقصت ص

 .العنق

 .ووقصاء أوقص وهي وهو

ّدواب : وقصتالمجاز ومن  .الكام ال

 .رءوسها كسرتا

النار حياة كربَّت ما بَّعد المقاصأر تقص : فبعثتهامقبل ابَّن قال
ّنور  .الذبَّاب عنها فتقص بَّذنبها تذب والدابَّة للمت

ّقصت ًا الّركاب وتو تكسر كأنها القرمطُة مع نزوها وهو توقص
ّطُريقين أوقص : خذومنه الخطُو  .: أخصرهماال

ّقص ّق من نارك على وو وهو الوقص عليها : ألقالحطُب د
ّبع التي الدقاق  .بَّها تش

 .الشأناق وهي الوقاص في شأيء ول

 .وقوعاص الرض على الشيء وقع ع ق و

ًا وأوقعته  .إيقاع

 .الشجرة على الطُائر ووقع

 .: لكندرتهالبازي ميقعة وهذه

ّقبتوتوقعته  .وقوعه : تر
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 .الرض في الربَّيع ووقع

 .ومساقطُه الغيث مواقع وانتجعوا

 .المناقع وهي والوقائع الوقيعة ماء من وأصأفى

رشأيف رشأفنه ثّم المسك البشام : سقينالرمة ذو وقال
ّياتا ّقاع فم : فيوتقول الوقائع ماء الغرير ماء من أعذب الوقيعة الو

ّكين الوقيعة ّقع وقيع وس ّقعه حديد :ومو : حافرالمجاز ومن القين وو
ّقع  .الحجارة : وقعتهمو

فنبت الشعر عنها فتحاّص : سحجتالركوب بَّثرة الدابَّة ووقعت
 .أبَّيض

ّقع : ولمقال ّقع وإنه حجبه بَّركوب يو  .الظهر لمو

ّقع ًا كتابَّه في وو  .توقيع

 .رجلي على تقع ل النعل وهذه

 .السفر قلبي في ووقع ووجد حصل المر ووقع

 .يفعله ل ثّم المر من دنا إذا يقع ول يسف وفلن

ّني لقع وإنه  .مساءة أو مسّرة موقع م

 .عندي حسن موقع وله

 .: اغاتابَّهفيه ووقع

 .ووقائع قيعة صأاحب وهو

: أوقعومنه بَّه وأنزلته يسوء ما بَّه وأوقعت السوء بَّه ووقع
 .وواقعه بَّه ووقع بَّالعدو

 .وتواقعا وقاع وبَّينهما
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 .والوقيعة الوقعة وشأهدتا

وأعف الوغاى أغاشى أنني الوقيعة شأهد من : يخبركعنترة قال
ّدهر وقعاتا من وقعة بَّه وزلت المغنم عند  .ووقائعه ال

 .امرأته وواقع

ًا وقفته ف ق و ًا فوقف وقف  .وقفاتا وله وقفة وقف وقوف

 .مواقفك من موقف وهذا

 .قّط خزية على الله وقفني وما

 .خصومة أو حرب في وواقفه

ّقف  .كذا بَّمكان وتو

 .الركب واستوقف

ّقف  .بَّالمواقف : وقفواالحج في الناس وو

ًا القارئ ووقف ّلمتهتوقيف  .الوقوف مواضع : ع

 .ونحوه عاج من : مسكوقف ولها

ّقفت  .موقفة وجارية الجارية وو

ّقفتهالمجاز ومن  .صأنيعه سوء وعلى ذنبه على : و

 .بَّه وأحاط المعنى على ووقف

ًاالحديث ووقفت ّيتته: توقيف  .: بَّ

 .ولده على أرضه ووقف

ًا بَّالميقاف القدر ووقف  .غاليانها : أداموقف

ّقف ّبث المر على وتو  .عليه تل
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ّقف  .كلمه جواب عن وتو

ّقف وأنا ًا أمضى : لهذا في متو  .رأي

ًا خيله تواقف ل وفلن  .يطُاق ل أي ونميمة كذبَّ

لن ويدها وجهها أو وقدمها وجهها وهما الموقفين لحسنة وإنها
لجميلة : إنهاويقولون زينتها من تظهره مما لنهما عليهما تقف البَّصار
في الخيل " وهي الموقفة الدهم من أحسن " و الراكب موقف

 .بَّياض أرساغاها

أم القوائم موقفة عليه قامت موقفي : فلولأسامة أبَّو وقال
 .الضبع يريد أجرى

ّقلز الجبل في وقل ل ق و  .وتو

 .وقل ووعل

ّقلالمجاز ومن  .الّشرف مصاعد في فلن : تو

ّدابَّة وقم  .منها يكّف عنانها : جذبال

ّو الله ووقم ّلهالعد  .: أذ

 .قدرك : قمييقال أدامها أي : وقفهاالقدر ووقم

له ليس الماء ثريد أكلت غاليها فاض إذا توقم لم القدر : إنقال
ّقاه وقاية السوء ومن سوء كّل الله وقاه ي ق و طعم  .توقية وو

ّقى " الشجاع مثل وفي  ". مو

ّقى : إنرؤبَّة وقال  .التوقية أراد وقيت ما مثل المو

ّقيته واتقيته ًا وفيه وتقواه وتقاه تقاته حق الله واتقى وتو ّي :تق
 .تقوى تصغير
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ّنمر قال ّتقى تعلمين قد كما : إنيال ًا ل تلدي من وأعطُى تقي
ّية واستعمل للحمد ّتق  .ال

كواقية واقية فلن " وعلى واقية منه تقه لم الله عصى " ومن
 .الكلب

ّق : لماووقاية له وقاء وهذا  .الشيء بَّه يو

 .: الصردالواقي وصأاح

 .معقر : غايرواق : سرجالمجاز ومن

 .حافره في يجده وجع من المشي : يهابواق وفرس

 .بَّحجفته واتقاه

ّقه واتقاه  .بَّح

ًا ورأيته عليها : يتحالهراوته على يتوكأ جاء وسادة على متكئ
ّويت ًأ له وس ّتك ًة م ٌة ورجل وتكأ : نصبتالرجل وأوكأتا التكاء : كثيرتكأ

ّتكأ له  .التكاء على : حملتهوأتكأته م

 .المتكئ هيئة على : ألقاهفأتكأكه : ضربَّهالمجاز ومن

 .: طعمنافلن عند واتكأنا

" ومنه قلله من الحلل وشأربَّنا واتكأنا نعمة : فظللناجميل قال
ًأ     لهّن     وأعتدتا ًة له أعددتا دعوته من " لن متك  .تكأ

ٌة : إنهويقال  .بَّه بَّراح ل الذي : للثقيللتكأ

ٍة : فيموكب في مر ب ك و  .المواكب زين وهو ركوب جماع

 .: سايرتهممواكبة وواكبتهم

ٍد جسرة بَّأمون : واكبتهمالصمة بَّن دريد قال فدن كأنها أج
ّين ممدور بَّالطُين  .مطُ
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 .المير وواكب

 .موكبه في معه ركب

 .الركاب عن تستأخر : لمواكبة وناقة

ينضو مواكبًة قريته ضاف الهم ما إذا : وكنتالرمة ذو قال
ّكت بَّسر ذميلها الّرعان رأسه قبل من الرطاب من نقط فيه : بَّدتامو

ّنب ّكتت وقد ذنبه قبل من كالمذ  .: نقطُةوكتٌة فيها وبَّدتا البسرة و

 .موكوتة وعين بَّياض أو حمرة من وكتٌة عينه : فيالمجاز ومن

 .يسير : أثرقلت مما وكتٌة قلبي وفي

ّطُير كأوكار بَّيوتا ر ك و ّكر ال ًا : اتخذالطُائر وو  .وكر

ّكر ًا : اتخذالرجل وو  .شأرائه أو وكره بَّناء عند طعام

ًة وصأنع  .وكير

ّكر والوكيره والعذار الخرس عميره تشتهي الطُعام : كلقال وو
 .الطُعام من : ملهبَّطُنه

ّكر  .والمكيال السقاء وو

ّية وأتتني ًا بَّه : جئتكوقالت لبن من بَّسعٍن أعرابَّ ّكر  .مو

ّكر  .وحوصألته بَّطُنه : امتلوالطُائر الّصبّي وتو

 .الوكرى يعدو وهو

 .وكري في نزولك فكري في دار : ماالمجاز ومن

" موسى     فوكزه " كّفه بَّجمع : ضربَّهشأديدة وكزة وكزه ز ك و
ّكاز : فلنوتقول ّكاز ل  .نكاز حية كأنه و
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:نحو وأوكس تجارته في " ووكس شأطُط ول وكس " ل س ك و
 .وأوضع وضع

 .ماله : ذهبالرجل وأوكس

: بَّنوعزرة بَّن لشبيل الجاحظ وأنشد الحظ : قليلأوكس ورجل
الوكس ليلة وهذه أوكس الذكر خامل عبد خزيمة وأبَّوهم هّرارة كلبة
 .منحوس نجم في القمر دخول ليلة وهي

: علىوكٍس على الشّجة وبَّرئت الوكس ليالي قبل : هيجهاقال
ّدة  .جوفها في م

 .فأخرجه وكس فيها كان إن : انظرللطُبيب ويقال

 .وكعاء أمه ع ك و

في : ميلالّرجل في الوكع والكوع الوكع بَّين يفرق ل وفلن
 .الكوع : خروجاليد في والكوع البَّهام أو الخنصر ممايلي القدم صأدر

 .بَّإبَّرتها العقرب ووكعته

 .مخارزه واشأتدتا متن إذا استوكع وقد وكيع وسقاء

 .: قويتمعدته واستوكعت

 .قلفته استوكعت ما بَّعد وختن

 .وكع وقد : صألبوكيع وفرس

ٍر راكب أعرابَّّي ورأى  .حمارك وكاعة : يعجبنيفقال حما

:وكوف ومنحة واكف ودمع تبّجسا دالج غاربَّي وكيف ف ك و
 .غازيرة

 .: عيٌبعليك وكٌف المر وهذا

ّكف : فلنالمجاز ومن  .الخبار : يستقطُرنحو الخبار يتو
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ً المر إليه وكل ل ك و الله إلى ووكلته إليك موكول وهذا وكول
 .وتواكلوا وواكلته

ّتكل : ضعيفومواكٌل تكلٌة ووكلٌة وكٌل وفلن  .غايره على ي

ّكلوتقول  .غايره على تتكل ول الله على : تو

ّين وكيل وهو  .الوكالة بَّ

ّكلته ّكل بَّالبيع وو  .بَّه فتو

ّكلت : قدناقة يصف الشّماخ : قولالمجاز ومن إنسان بَّالهدى و
بَّعد غاؤوره لفرط سمل كأنه مسمول الظمء تمام عن كأنه صأادقة

 .الظمء تمام

ّكل  .بَّكذا هّمه وو

ّكل وهو  .النجوم بَّرعي مو

ّكلتكعليه له قضي إذا لصاحبه الرجل ويقول كلب من العام : و
 .بَّتنباٍح

 .الوكيل ونعم الله وحسبي

انفرد فإن آخر معه دام ما : يسيروكال وفيها مواكل وفرس
ّلد  .تب

 .متواكل ونهضه متخاذل نوءه : فلنوتقول

 .بَّه أقم : دعنيكذا إلى وكلني

وكنه على والطُائر ومواقعها أعشاشأها : فيوكناتها في الطُير
ًا بَّيضه على ووكن ووكنته وموكه وكون وحمائم واكن وهو وكون

 .وواكناتا
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ّكرنيقال وكون بَّيضاتهّن على حمام دونها حال وقد سلمى : تذ
ّكنالمجاز ومن ّكن فل : تم  .: جالساتاواكناتا ونساء وتو

ّدهالسقاء أوكى ي ك و  .الّربَّاط وهو بَّالوكاء : شأ

في ما على : أوك" ويقال نفخ وفوك أوكتا " يداك مثل وفي
 .سقائك

روينا قد سقائك في ما على أوكى قال المرّضة شأرب : إذاقال
ًا آدم : ابَّنالحسن وعن ًا وعاء في جمع  .وكاء في وشأد

 .بَّخل أي علينا فأوكى : سألناهالمجاز ومن

ًا وإن  .بَّشيء يبض : مالوكاء فلن

 .بَّالسكوتا : أمرفيك على وأوك

يسكت " أي والمروة الصفا بَّين ما يوكي : " كانالحديث وفي
ًا والمروة الصفا بَّين ما يوكى : " كانويروى ًا يملوه " أي سعي  .سعي

 .مطُر من ولث أصأابَّهم ث ل و

 .بَّمحكم ليس منه : شأيءعهد من ولث وبَّينهم

 .منه ورضخة خبر من ولثة وعنده

ّ ذلك من أر ولم ًاولثًة إل ًا : أثر  .يسير

:مجده تعالى الله أدام الشريف المير نفاثاتا بَّعض وفي
ً بَّها فأعجب ّ تك ولم النوى تشحط ولم حال ج ل و وشأميما ولثًة إل

ّلج البيت في ولج  .ولّجة خّراجة وامرأة وتو

إليه يلجأ غاار أو كهف من كان ما وهو والولجة الولج ودخلوا
 .والولج الولجاته إلى والتجأوا

ّتولج في الظبي ودخل  .الكناس : فيال
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 .: بَّطُانةالولئج من وليجٌة وهو

من وليد وهو صأغار ولدة وهم وولده وولده أولده من هو د ل و
ّية : للصبّيالولئد من ووليدة الودان  .والصب

ًا ولدة المرأة وولدتا ومكة كذا وقت وميلده ومولده وولد
 .ومنشؤه مولده

ّينةوالد وشأاة ّلد وشأاء الولد : بَّ  .و

ّلدتني : قابَّلتهفلن مولدة وهذه  .فلنة وو

ّلدتاسليم من امرأة وعن  .دارنا أهل عاّمة : و

ّلدتا  .: نتجتهاالغنم وو

ّلد وغالم ّلدة وجارية مو مع ونشأتا العرب عند : ولدتامو
 .بَّآدابَّهم وتأدبَّت أولدهم

 .جارية واستولد

 .البحر بَّساحل وتوالدوا

 .لداتي وهّن وهم لدتي وهي وهو

ّلدواالمجاز ومن ًا : و ًا حديث  .: استحدثوهوكلم

ّلد وكلم  .مولد وشأاعر لغتهم أصأل من : ليسمو

ّلدتا ّية وتو  .بَّينهم فيما العصب

 .الزعفران تلد البلقاء وأرض

فلن ولئد من وليدة ورأيت تلد ما يدرى ليس حبلى والليل
ًا  .يحتلما أن قبل استوصأفا إذا والغلم الجارية : يريدولدانه من ووليد

 .للخير ولّدة فلن وضحبة
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ًاوموالسًة مدالسًة ذلك فعل س ل و  .: خداع

وولع ولوع بَّه وله يعنيه ل بَّما ولعة وهو وولع بَّه مولع هو ع ل و
ًا وولع بَّه أولع وقد ّلع ولع ّلع وهو ويشتمه : يذّمهبَّفلن وتو :بَّعرضه متو
ّق  .فيه يد

ّلع وشأيء  .: ملّمعمو

 .البلق استطُالة وهو توليع لونه وفي مولع وفرس

ّلع ورجل  .بَّرص من لمع : بَّهمو

ّلعيقال  .بَّّرصأه أي وجهه الله : و

 .وأولغته الناء وفي الناء الكلب ولغ غ ل : ورؤبَّة وقال

ّ يوم مّر : ماشأبلين يصف ثعلب وأنشد أو رجال لحم وعندهما إل
ًا يولغان ٌو مثل وفي دم  .متدارك " أي الذئب كولغ " غاز

 .الكلب ميلغة وهذه

 .دمائهم في ويلغ الناس لحوم يأكل : فلنالمجاز ومن

 .مستولغ ورجل

 .عرضه في يولغ أن يطُلب بَّالمذاّم يبالي ل

ًا اليوم ولغ وما ًا طعم ما : أيولوغا  .شأيئ

 .تلق ولقت وقد : سريعةولقى ناقة ق ل و

من : مّسأولق : بَّهومنه تلق الشام من عنس بَّه : جاءتاقال
 .جنون

 .مألوق فهو وألق

 .النائحة ولولت ل و ل و المألوق نظر إلينا : يوحىرؤبَّة قال
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الكرائن أيدي تستبكيه عليهن مولول كّل مغداهّن يقّصر
ّياتا  .نهارهّن يقّصر اللهو أن يريد المغن

شأهد : منوتقول والولئم الوليمة وشأهدتا الرجل أولم م ل و
 .اللئم لقَي الولئم

 .ولدها على المرأة ولهت ه ل و

ّلهت عقلها ذهب حتى حزنها اشأتد ّلهها وتو وأولهها الحزن وو
 .فلن اتله وقد ووله واله ورجل ومولهة ووالهة واله وهي

 .سالكه : يولهميله وبَّلد

ّله : " ليالحديث وف حتى عنه تعزل ل " أي ولدها عن والدة تو
ًا تصير  .واله

ّله وادي في " ووقعوا ّلهة " وناقة تو يموتا ولد لها ينمي ل مو
ًا  .صأغير

 .إليها : فزعأّمه إلى الصبّي ووله

ًا وليه ي ل و  .: أدنيتهإياه وأوليته منه : دناولي

 .يليه مما وجلست يليك مما وكل

ّي وسقط  .الوسمّي يلي الذي المطُر وهو الو

ّية وهي الرض وليت وقد  .مول

القتيل وولّي اليتيم ولّي وهو وموله وليه وهو وتولّه المر وولي
 .أولياؤه وهم

 .ولية وولَي

 .ولته وهم البلد والي وهو

 .العدل ولة تعالى الله ورحم
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 .عليه واستولى

 .موالّي وهم عمي : ابَّنمولي وهذا

 .وعبدي : سيديومولي

ًلى ّين ومو  .: ناصأرالولية بَّ

 .بَّه أولى وهو

 .موالة وواله

 .الولء على وهما الشيئين بَّين ووالى

ّيزها اعزلها أي غانمي من غانمك : والالعرب وتقول وإذا وم
ًا الغنم كانت ًاقيل ومعًزى ضأن  .: واله

القضايا وجوه أمامه الخصوم اصأطُّك إذا : يواليالرمة ذو قال
 .ركنه وولّه المظالم وجوه من

ّليته الحرام المسجد شأطُر وجهك " فوّل ًا : جعلتهوتو ومن " ولي
ّلهم ّنه     منكم     يتو  .بَّحفظه الله " وتولك منهم     فإ

ّية ووضع  .البرذعة وهي الراحلة على الول

حّر الّسموم تحاتا ما الوليا في رءوسها : كالبليازبَّيد أبَّو قال
ّلى الخدود ّوى عني وو  .وتل

 .لك ": ويل لك     أولى " و

لما فإنني جنابَّي تمرع وليًة : لنيالرّمة ذي : قولالمجاز ومن
على مستوٍل وهو الغاية على واستولى شأاكر نعماك وسمّي من نلت

 .القصب

ّلى إليه أومأتا أ م و  .إليه موًمى وفلن بَّاليماء وصأ
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ٍد وذاتا ومدة ليلٌة ًدى وهو وم قبل من الحّر صأميم في يجيء ن
 .البحر

ّلئاها صأاحبّي : ياالعرب بَّعض وأنشدني ّلياها ترد ل ح وخ
وهو عليه : ومدالمجاز ومن ومد ليل ومن أيام حّر من تبترد والسجال

 .: غاضبانومد عليه

 .ومومسة مومس امرأة س م و

ّنىالراعي قال ونساء أخزر مومسة ابَّن وكل خنزر ليقتلني : تغ
ّكن التي كأنها الحتكاك وهو الومس من قيل مواميس  .الومس من تم

ًا البرق ومض ض م و ًا ومض ًا ووميض  .وومضان

شأعاع أو بَّرٍق ومضان فكأنه عليهم الحديد : حمىالشأتر قال
ًا وأومض وامض وبَّرق شأموس ومضة وشأمت خفّي لمع وهو إيماض

 .عرق كنبضة بَّرق

ّبه : تبّسمتالمرأة : أومضتالمجاز ومن بَّإيماض ثناياها لمع شأ
 .البرق

أصأدقه القول وخير للهمام قل : تبّسمتسيبويه أمثلة وفي
لذو : إنكويقال مقًة ومقته ق م و بَّالحال الحال بَّعد يومض والدهر

 .أمقه زلت وما إلّي موموق وهو له وامق وأنا ثقه ذو بَّك وأنا مقه

ًا موامقة ووامقته موموق فعل وله  .ووماق

 .فراق فتعجيل وماق يكن لم : وإنالظرب بَّن عامر وعن

 .نتوامق زلنا وما

ًا عليه الذبَّاب ونم م ن و  .ونيم

ًا السواد على ينم : الذبَّابيقال ًا البياض وعلى بَّياض  .سواد

 .الذبَّاب ونيم مثل الكتاب نقط تجعل : لوتقول
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ّينواٍن رجل ي ن و  .والونا الونّي : بَّ

 .الهوينا وخّل الونا : دعيقال

ل " وفلن ذكري     في     تنيا     ول " وفتر : ضعفالمر في ونى وقد
ّنى يني  .يقّصر : ليتوانى ول وليو

 .: أتعبتهوأونيته تعب إذا فونى وعمل

 .وانية وناقة

ّفتين قريح حفاها على زجرتا : ووانيةقال ّد ومن البطُان على ال
عنه ونت فما تهامة غاور بَّالغور الّصبا : مرتهمقبل ابَّن : قولالمجاز

ًا هبًة الشيء وهب ب ه و أمطُرا بَّشعفين  .منه فاتهبه وموهب

ّتهب ل أن : " آليتالحديث وفي " ثقفّي أو قرشأّي من إل أ
 .العافية لك تعالى الله ووهب

 .ذنوبَّي لي هب واللهّم

 .ذنوبَّي أستوهب والله

ًا واستوهبت  .كذا فلن

 .بَّينهم فيما وتواهبوا

 .والتواهب التهادي وفيهم

 .أوهبمنه : كنتفوهبته وواهبني

 .ومواهبه هباته وموهبته فلن هبة وهذه

 .المواهب : الكثيرالوهاب والله

 .الموهوب في لك وبَّورك الواهب : شأكرتاله للمولود ويقال

 .أحد يهبه ل ما يهب وفلن
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 .يوهب ليس ما لشأياء ومن

ً وهبه  .ماتا قد وهبه أخطُأ قد رجل

بَّمعنى يزيدا وأبَّو إمامها يزيد وأودتا هلكت أمًة : فهبهاوقال
 .فداك الله جعلني أي فداءك الله وهبني من اجعلها

ًا وسمعت سيدي : ياالسقف وكف وقد يقل اليمامة من خادم
معنى لن الهبة من وهو عليه أجعله هل بَّمعنى التراب عليه أهب هل

 .له : جعلهالشيء له وهب

 .أقبلي أي : هبيللخيل ويقال

والقلتا السماء ماء أي الرض في المواهب : كثرتاالمجاز ومن
سائر وبَّين الهبة هذه بَّين فرقوا بَّالفتح : موهبةالوادة فيها يجتمع التي

 .غايرها في وكسروا فيها ففتحوا الهباتا

من شأهد على موهبة ماء من لنا يحل لو أشأهى : ولفوكقال
ّنة في نطُفة :الهذلّي صأخر أبَّو وقال صأمد على موهبة ماء من خلق شأ
له وأوهب شأمم حالق في مهيبة جرداء مرقبة رأس في بَّموهبة شأيبت

 .منه وهب حتى واتسع كثر إذا الطُعام

 .واسعه : كثيرهالحطُب موهب وواد

ً يصف قال ًا رجل ّعم ًا من ّفه الخواصأر رخو الّصل : سمينمر
النار حّش المحّمين : جيشآخر وقال وخمير مسمونة عجوة له أوهبت
 .القمقمين الحطُب موهب بَّواد أمسى غارثان تحتهما

ًا وأصأبحت عليه وقدرتا له اتسعت إذا كذا لمر وأوهبت موهب
 .لذلك

ّهج شأديد وهٌج للنار ًا تهج وهجت وقد وتو ًا وهج ووهجت ووهجان
ًا توهج ّهاج وسراج وهج  .و

ّهجالمجاز ومن  .: تللالجوهر : تو
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ّهجت  .الرائحة وتو

:لوهج يومنا وإن يتوهج متباهج : نوارهاالروضة صأفة في وقال
ّهج يومنا توهج وقد الحر شأديد  .حّره وتو

ّهد وهدة في وبَّتنا ووهد نجد وكّل والوهاد النجاد عّم د ه و :وتو
ّفل  .تس

ًاسبعاص يصف قال ًا : متضابَّئ ّهد فإذا استشرافه لدى طور تو
 .ابَّية فوق أعلو أرتبي مجال في

ًا يهزه وذهب : دفعهوهزه ز ه و  .وهز

 .وبَّالوهاق بَّالوهق صأادوه ق ه و

ّبَّة وأوهق  .الوهق عنقه ف : طرحالدا

 .: حبسهكذا عن ووهقه

ًا أخفافها وتواهقت ومن يكرى ولم يفضل لم والظل طبق
 .وتكايلوا فيه : تبارواالفعال في تواهقوا :المجاز

ًا يواهق وفلن  .فلن

ّية أسلمت كما دمشق في : أسلموهاالحطُيئة قال ًا وحش وهق
َي يحبسها لنه ولدها :وهقها ًا ورو  .البَّيض ولدها وهو لهق

ٌعوهٌل وجٌل رجل ل ه و ً وهلت وقد : فز ًا وهل وأصأابَّهم شأديد
 .فلن واستوهل : فزعمستوهل وهو وجاء وأوهال أهوال

تستوهلي ل الشّر من بَّها الذي رأينا لما لها : فقلناطفيل قال
 .منه : فزعتمنه : وهلتويقال وتأّملي

 .إليه ووهلت

 .إليه فزعت

1031



مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

.عنه وسها فيه غالط إذا عنه ووهل والمسألة الحساب في ووهل

ذهب إذا وأهل إليه أهم وأنا بَّالفتح إليه ووهلت كذا إلى ووهمت
 .ظنك أي ووهلك إليه وهمك

 ". وهلة أول " لقيته و

 .وهٌم قلبه في م ه و

ًا أهمه الشيء " ووهمت الوهام تدركه : " لالحديث وفي وهم
ّهمته ًا القوم واستحدث في : وقعوتو أنصارهم وطار وهموا ما غاير أمر

ّتى ووهمت والجبن الفزع فاستحدثوا يغلبونني أنهم ظنوا جمعوا وما شأ
ًا بَّه ّهمته سوء  .بَّه وتو

ّي قال ًا أوهمت أو أخطُأتا : فإنعد المصافي يهم فقد أمر
ّهمنيه غايري وأوهمنيه بَّالحبيب  .وو

ّتهم ّتهممتهم وفلن بَّكذا وا ٍة صأاحب وهو الناس : ي ٍم تهم  .وته

ًا يوهم بَّالكسر الحساب في ووهم ًا فيه وأوهم : غالتوهم إيهام
 .مائة الحساب من وأوهم

 .: أسقطركعًة صألته من وأوهم

 .يوهن ووهن يهن وهن وقد ووهن وهن فيه ن ه و

ّهن " وهنوا     فما " يقرأ من العراب من سمعت زيد أبَّو قال وتو
ّهنته وأوهته  .وو

ّهنالجعدي قال ّية فيه : تو ًا روين ما بَّعد المضرح دم من نجيع
 .أجوافها لمتلء النهوض عن تضعف أي أحمرا الجوف

 .قصيرياه وهما الواهنتين لشديد وإنه

ًا وأتيته ًا وهن  .الليل من ساعة : بَّعدوموهن
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 .فيه : سرواالقوم وأوهن

 .الحائط وهى ي ه و

سقاؤه وهى من سبيل " خّل مثل وفي وهٌي والديم الثوب وفي
 .وأوهيته واه " وحبل

ًة : كناطحقال ًا صأخر الوعل قرنه وأوهى يضرها فلم ليفلقها يوم
ّني " ووهى العظم ووهن ّني     العظم     وهن     إ : وبَّاتاالشماخ " وقال م
ًا فؤادي ّف قولهم المجاز ومن خفوق فهو عظماه وهي جناح كأنه مستخ

 .بَّالمطُر انبعق إذا عزاليه وهت وقد العزالي : واهيللسحاب

 .غايرك وويب ويبك ب ي و

 .ويحك ح ي و

 .والويلتا الوبَّل وله ويلتي ويا ويلي ! ياأملحه ما ويسه س ي و

وله يستثير ماذا الويلتا له عرضي الغيب بَّظهر : ومنتقضقال
ً الويل ً ويل  .وائل

ً للها كسانا : وقدرؤبَّة قال ً البوم يدعو والهام غاياطل ً ويل وائل
 .وعولًة له وويلًة

 .ويله كانت وإنما ليله كانت ما ليلة : مضتوتقول

ً : ويلّمهويقال  .رجل

ّيل وهو ّيح ذاك من يتو  .ويحي ويا ويلي يا : يقولويتو

الكيل محشوم النضج بَّطُيء خبيب أبَّي قرص إن : لعمركقال
ّيل ًا وكانت يدي ملتا إن تو ّلل ل يمين  .يتوايلن وهما بَّالقليل تع

معصفة والريح روحًة : ويلّمهاالرمة ذي : قولالمجاز ومن
 مقترب والليل مرتجز والغيث
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 الياء كتاب

ًا منه يئس س ئ ي  .وأيأسته واستيأس يأس

 .مؤيٍس وصأدفة مطُمٍع عطُفة بَّين وهو

 .يؤوس ورجل

 .يؤوس كنود والعبد ويؤوس يخلف : اللهوتقول

 .علمت بَّمعنى صأدق رجل أنك يئست : قدالمجاز ومن

ابَّن أني تيأسوا ألم ييسرونني إذ بَّالّشعب لهم : أقولسحيم قال
عن كنت وإن ابَّنه أنا أني القوام تيأس : ألمآخر وقال زهدم فارس
ًا العشيرة عرض السكون انقطُاعه ومع القلق الطُمع مع أن وذلك نائي

 ". الراحتين إحدى " اليأس :قيل ولذلك العلم مع كما والطُمأنينة

حارس ل يباب خراب : دراهمتقول يباٌب خراب منزل ب ب ي
 .بَّاب ول

 .فيه ماء : ليباب وحوض

 .حوضها يصلحا : حتىقال

ّي الله عبد ابَّن خالد في الكميت وقال ًا وكان القسر ّفار ح
ًا والمعمورا اليباب منها - طق واستن الرض فاعله عن أخبرتا :غاّراس

ّثر الشأجار وغارس النهرا فيها حفر أحدث بَّما تنطُق فهي الثار وأ
 .فيها

ًا وقال الّسخال أنوف بَّها تمّخط لم مرتٍا التنائف من : بَّيبابأيض
ّببوه وخّربَّوه غانمه فيها تلد حتى أحد فيها يقم لم أي  .وي

:العرب بَّعض وسمع وييبس ييبس الشيء يبس س ب ي
ّبسته الجمر عليه : جعلتظهره يابَّس الخبزكي جّمرتا وأيبسته وي
 .نداها ذهب إذا يبست وقد يابَّسة وأرض
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ّبٌس وعيدان يابَّس وعود  .ي

ًا " يبس على تجري ل السفينة يبٌس ومكان البحر     في     طريق
ًا  ". يبس

 .النباتا من يبس : ماواليبيس اليبس ترعى وهي

 .نباتها : يبسموبَّسة وأرض الرض وأيبست

 .تقاطعا إذا بَّينهما ما يبس : قدالمجاز ومن

 .وبَّنيك بَّيني الثرى توبَّس ول

على عتبت ولكني بَّسوء ذكرتكم ما حلفًة أولى : أتغلبجير قال
تدعو مثرى وبَّينكم بَّيني الذي فإن الثرى وبَّينكم بَّيني توبَّسوا فل بَّكر

ٌي وبَّيننا بَّالخاء هوازن ّد ثد يبيس وعليها وجاءتا أيبس هوازن بَّه تم
 .اليابَّس العرق أي الماء

ًا الماء يبيس من : تراهاسيبويه أنشده بَّشر قال مخالط شأهب
ٍة : يريدغاراره العرق دّرة فيها خالط التي الحال في أي غارار فيها دّر
 .بَّين بَّين العرق في حالها أن

 .والزندين الكعبين فوق : مااليبسين وضرب

ًا رونق ذا متوشأح : وكلهماذؤيب أبَّو قال اليابَّس مّس إذا عضب
أيبس في بَّمحتفٍل أديمكم أخرقّن ل : وإياكمالشّماخ وقال يقطُع

ًا جعله لسانه يعني جارح العظم  .سيف

 ". الصخر من " وأيبس صألب يابَّس وحجر

ًا فك الهوى ما تدر ولم تعشق لم أنت : إذاقال يابَّس من حجر
 .اسكت أي : أيبسويقال جلمدا الصخر

 .بَّالدهن ول بَّالماء البّل فيه يؤثر ل : يابَّسجعد وشأعر

 .الخير : قليلويبس يابَّس ورجل
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 .ويبس يابَّسة وامرأة

ًا ويتم أبَّيه من الصبّي يتم ًا يتم  .ويتم

كمشيخة وميتمة وأيتام يتامى وهم أبَّواه ماتا : مقطُعيتيم وفلن
 .المرأة وأيتمت الله وأيتمه وأرامل ميتمة في : هوالعرب بَّعض عن

 .أيتام : لهاموتم وارمأة

 .مأيمة ميتمة والحرب

 .يتيمة : دّرةالمجاز ومن

.الرمال من المنفردة : للرملةيتيمة صأريمة وهذه يتيم بَّيت وهذا

يريد الرانب من اليتيم مثل رحلها يحمل : قوداءالذهلّي قال
 .الرمل : أحقافوالرانب سنامها

 .اليتيم حال من مستعار وهو وفتور : ضعفيتم سيره في وما

ًا الولد خرج ن تا ي  .المرأة وأيتنت يتن

ّدع وثوٌب : بَّالبقمبَّاليدع ثوبَّه صأبغ ع د ي ّدعه مي ّباغ وي  .الّص

ّيته يده بَّسط ي د ي  .ويد

 .يده : ضربَّتويديته

ّيقيل الحبالة في الظبي وقع وإذا :يده ويديت مرجول أم : أميد
ّلت  .شأ

ًاالكميت قال ّي ّنا وهو يك يكن ما : فأ يدينا ول وبَّطُن ما بَّأيد م
 .عليه : دعاءيديه من يدي : مالهويقال

 .: بَّايعتهوياديته بَّيد يدا وبَّايعته

 .يد عندي : لفلنالمجاز ومن
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 .: أنعمتويديت عنده وأيديت

يد الحذاة ذي بَّأسفل وهب بَّن حسحاس ابَّن على : يديتقال
ًا وإن الكريم  .وبَّاعه يده بَّه : يبسطويبوع بَّه ييدي مال لذو فلن

 .": طريقه البحر يد بَّهم " أخذ و

 .سبا " وأيادي سبا أيدي " تفّرقوا و

ّنا هنا سبا أيادي القوم : وأصأبحالشباني مّرة بَّن وبَّرة قال ما وه
 .أيادي : ذهبواويقال نظام من لهم

طفل ري على منه - ن يقدرو ما أيادي : فصارواالعشى قال
 .مأرب ماء من :منه فطُم

ٌد عليه ومالك  .: وليةي

 .ويمينه يده ملك وهذا

 .يده ف الدار وهذه

ًاالدهر يد أفعله ول  .: أبَّد

ّيا : وأيديالرّمة ذو وقال ّنٌح الثر قد ريح وغاداة المغارب في ج
ّيفته صأواره : أضلوله زمامها الّشمال بَّيد أصأبحت إذ وقّرة وزعت وتض
لم " إذا يدان بَّه " مالك و بَّه لك يدي ول الشمال بَّيد أمرها نطُوف

 .تستطُعه

 .الله بَّيد والمر

 .بَّيدك ناصأيتي هذه رب ويا

أيدي فضل سوى حيلة كيس ول مني قوة : بَّلالطُرّماح وقال
ّبح المستغاث غاال مختلفين بَّثمنين أي اليدين السلع هذه وابَّتعت المس

 .ورخيص
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الله أحمد فإني يدين ذاتا أول " وأما يدين ذاتا أول " لقيته و
ّول أي  .شأيء كّل أ

 .بَّيدها الرحى وأدرتا

 .المنحاز بَّيد ودققت

 .يديه بَّين وجلست

 .: أنصارهوعضده يده وهم

ًا فأعطُاني : أعطُىقال ًا يد " سقط و عقارا حولها وبَّاحًة ودار
 .": ندم يده في

ٌد علّي والقوم  .عداوته على اجتمعوا إذا واحدة وساق واحدة ي

 .وقدر : جاهالناس عند يد وله

ًا الفّساق " واجعل ً يدا يد ً ورجل وسوس اجتمعوا إذا فإنهم رجل
 ". بَّالشّر بَّينهم الشيطُان

ًا أطول وهو  .: أسخىمنه يد

 .: انقادبَّيده وأعطُى

ٍد عن الجزية وأعطُوا ًا أو واستسلم انقياد : عني .نسيئة بَّغير نقد

: ونزعله ضامن أنا أي بَّكذا رهينة ويدي رهن شأاء لمن ويدي
 .الطُاعة عن يده

 .مكافأة يغر : منيد ظهر عن وأعطُاه

ّتاب وخرج وهو الرحمن عبد بَّن صأالح يد تحت من العراق ك
ّلمهم الكتابَّة في خّرجهم أي الحّجاج كاتب  .طرقها وع

 .: كّمهالقميص يد وشأّمر
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 .بَّه يلتحف أن يبلغ : لاليد قصير وثوب

ّي وثوب  .: واسعيد

ّي وعيش  .يد

 .القصب : فياليراع في الحريق وقع ع ر ي

ّيب قال ًاعلٍس بَّن المس ّيٌة ذقته إن كأنه يرّف : وم شأّجت عان
 .السكر قصب أراد يراع بَّماء

 .بَّاليراعة الكاتب وكتب اليراعة في الراعي ونفخ

ّطُت وقد ليلى إلى : أحنقال اليراع حّن كما بَّليلي النوى شأ
ّقب  .المزامير أي المث

 .البعوض شأبه وهو الوجوه اليراع وغاشَي

ٌع يراعٌة : هوله قلب ل الذي للجبان : قولهمالمجاز ومن  .ويرا

ناعي الجرادة فارس نعى إذ الكراع ذاتا بَّشّط ليلي : طالقال
ّلقاء في فارس أصأاب ق ر : يالقلم صأفة في ولبعضهم يراع غاير ال
 .والرقان اليرقان والّزرع الرجل

 .ومأروق ميروق فهو وأرق ويرق

 .مأروقة ونخلة

 .الحلّي من ضرب وهما ويارجين يارقين يديها في ورأيت

ّلدتا : إذاالعشى قال ًا ق ًا معصم ّدّر وفّصل يارق ً بَّال ًا فصل نضير
ّناء وهو بَّاليرنأ اختضبت ن ر ي  .الح

تعالى الله ويّسره واستيسر وتيّسر ويسر المر يسر ر س ي
 .ساهله :وياسره
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الدعاء في " ويقال يسرا     العسر     مع     إن " عسير : غايريسير وأمر
 .الولدة عليها يّسرتا أي وأذكرتا : أيسرتاللحبلى

 .الخروج له وتيّسر

 .جليل فتح له وتيّسر

 .معسوره ودع بَّميسوره وخذ

ً " ميسور فهو المر ويسر ًا     قول  ". ميسور

 .النقياد : لينيسر وفرس ورجل

ّنيقال ّفظي على : إ ويسر بَّعسر مارستني إن أعسر ونزري تح
الرض وقعهّن ذوايل لحقة وهي يسراتا على تخدي يسري أراد لمن

ّناس إذ : لدهماءمقبل ابَّن وقال تحليل ًا وإذ غاّرة والعيش لل خلقان
 .متيّسران سهلن يسران بَّالّصبا

ّدك نحو وهو شأزر : خلفيسٌر وفتل : حذاءيسٌر وطعن خ
 .وجهك

 .يسر وولدة

ّفقهلليسرى الله ويّسره  .: و

:الغنم : ويّسرتاحقر مثل يسر وقد حقير : قليليسير وشأيء
 .ونسلها لبنها كثر

ًة يمنًة وقعدوا واليسرى واليمنى اليسار وعن اليمين وعن ويسر
 .والميسرة والميمنة

 .مياسره وولّه

 .بَّهم وياسر بَّأصأحابَّك ويامن

 .وتياسروا وتيامنوا

1040

javascript:openquran(16,28,28)
javascript:openquran(93,5,5)


مكتبة                                           للزمخشري البلغاة أساس          
 السللمية مشكاة

 .يسرة عسراء وهي يسٌر أعسر وهو

ًا : عدلتهاوأيسرتها إبَّلي وأيمنت ًا يمين  .ويسار

ًا ييسر بَّالقداح : ضربالرجل ويسر  .بَّالميسر ولعب ميسر

ّ ونوكاهم مجاشأع رماح منكم تركت : وهلالفرزدق قال أكولة إل
 .ويقّسمها الميسر يأكلها الجزور هي ميسر

الّسمينا ميسرك - نحهّن وام الجاراتا عن : واعففلبيد وقال
 .أيسار وقوم ويسر ياسر ورجل الجزور أراد

 .: تقاسموهاوتياسروها : قسموهاالجزور : ويسرواقال

 .ماله ويسروا : أسروهالمجاز ومن

 .قلبه الهواء وتياسرتا

من العصا وخان قلبه تياسرن أظعان : بَّتفريقالرمة ذو قال
إل وأعله فّصحه وما وعاليه الكلم فصيح من وهو قادح البين عاجل

 .الستعارة

ّيأهلكذا ويّسره  .: ه

ًا منهم يّسروا : وقددؤاد أبَّو قال كميش الّسنان حديد فارس
ّطُلب  .تيعر الماعزة يعرتا وقد : صأياحيعار للّشاة ر ع ي ال

ّلمت إذا القروم يوافيخ فلن وطئ خ ف ي ّو الّسيادة له س .والعل

 .السماك بَّيافوخه ومّس

 .أدلجوا إذا الليل يافوخ وصأدعوا

صأدع الفل وجوز فصدعنه الدجى يافوخ : تيّممنالرّمة ذو قال
 .اليفاع علوتا الصوادع السيوف
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ّلتالنابَّغة قال ّنٍع يفاٍع في بَّيوتي : وح الحمولة راعي بَّه تخال مم
 .: صأعدتهالجبل ويفعت طائرا

ّفع الغلم وأيفع  .وأيفاع يفعة وغالمان ويفعة يافع وغالم وتي

 .صأدق أيفاع وهم

ّليتهم لو صأدق وأيفاع مالك عّم بَّني من ومرد : كهولقال رضا تم
ّفع ّفع فلن وتر  .وتي

ّفع قالوا إذا : حتىقال ًا أميمة سلقت مالك تي ومن لقفاه مالك
 .يافع : مجدالمجاز

ّبار : وعّمَيمحرز بَّن سليم قال َي ج ّد البيت رفعا هما مالٌك وج
يطُالبه من يسطُيعه ل المجد من يافع بَّأرعن وأحلّنا لنا نصائبه الطُويل

فاستيقظ ويقظته وأيقظته واليقظة النوم في أنساك ما ظ ق ي
ّقظ  .وتي

يقظي عيني وبَّاتت أيقاظ وقوم يقظى وارمأة يقظان ورجل
 .تراعيك

وأيقظ الوتار عن أعينهم وتنام حميرهم نهاق إلى يستيقظون
ّقظه التراب  .: أثارهوي

يقظان تحّرك ومغرب شأرق بَّين سرنا نحن : إذاالحماسّي وقال
ًا المر يقن ن ق ي ونائمه التراب  .يقين وهو يقن

من ول يأٍس قط من - ن العيو أبَّصرته بَّالذي : وماالعشى قال
ّقنته وأيقنته اعلمر يقنت ويقال يقن  .واستيقنته وتي

سلبهم أيدينا وفي وأمسوا يلبهم أكتافهم وعلى أصأبحوا ب ل ي
 .والدروع البيض وهو

ًا قومه على يمن ن م ي وهي اليمن وهو عليهم ميمون وهو يمن
 .اليمنى
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:للشمال قالوا كما : اليمنىلليمين قالوا ويمناه بَّيمينه وأخذ
 .الّشومى

بَّأيمانهم يتماسحون كانوا : لنهم: اليمينللحلف وقيل
 .فيتحالفون

 .بَّه وتيّمن

 .وبَّّرك عليه ويّمن

 .لفعلّن الله وليمن الله وأيم الله وأيمن الله ويمين

 .: استحلفته: واستيمنتهقال

 .اليمين جانب في : أخذواوتيامنوا ويامنوا

 .ميامنه وولذه

 .اليمن : أتىوتيامن ويامن الرجل وأيمن

 .اليمن بَّرود من وهي اليمنة ولبس

 .يمينه ملك : هوالمجاز ومن

ٍة : بَّمنزلةبَّاليمين عنده وهو  .حسن

 .: جامعهابَّالميمون وضربَّها

ّلتي في ما أصأّب دهليزها في بَّالميمون : أضربقال كوزها في ق
ّيت لن الموتا أي أروح : التيّمنالفاني للشيخ ويقال  .يمينه يتوّسد الم

أروح فالتيمن أديم كرحض جلده أصأبح ثم علبَي المرء : إذاقال
ّيه ظهرتا  .الخلق : الشّنالّرحض الكبر من علبَّ

 .شأاٌم وهم يمن : نحنويقولون
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أوان وهذا وأينعت ينعت وقد : نضيجةومونعة يانعة ثمرة ع ن ي
 .ينيع ورمان وينعه ينعه

عليه يفّض راحا عوارضهّن على : كأنيكرب معد بَّن عمرو قال
 .الحمرة : شأديديانع : دمالمجاز ومن ينيع رمان

مثل بَّأحمر ثيابَّه صأبغنا مختال : وأبَّلجكراع بَّن سويد قال
 .ماء فيها ما يهماء مفازة م ه ي يانع الرجوانّي

: السيلوقيل والغرق ": الحرق اليهمين من بَّالله " أعوذ و
 .الهائج والفحل

 .الشمس وهي يوح من وأنور نوح من أعمر الله جعلك ح و ي

 .يوم يوم مذ رأيته وما اليوم رأيته ما م و ي

واللهم جزاء لها والقروض جزاءك أردنا لما يوم يوم : ولولقال
 .بَّيوم يوم قوتا ارزقني

ٍم ذو ويوم مياومًة الجير وياومت ّيا ٍم ويوم أ ّيا  .كأ

بَّغضائهم أجل من لكم يكون أن عليكم لخشى : إنيالنابَّغة قال
ّيام يوٌم ويوم بَّإظلم وإظلم بَّنور نور طالعة والشمس كواكبه تبدو كأ
 .: شأديدأيوم

ّيبرؤبَّة قال ً وليلة الهّمم الهموم أصأداغاي : شأ  أيوم ويوٌم ليل
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