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الخمسة    الحروف بين الفرق
عليه    ّلِه ال رحمُة َيْوِسّي ْل َط َب لل

والضاد، الخمسة(الضاء، الحارف بين الفروق ذكر الى موضوعه ينصرف هام كتاب
ً الناس خواص من كثير منها يغلط والسين) التي والذال، والصاد، عن فضل

المسائل منها فصل كل تضمن فصول خمسة في الكتاب جاء عوامهم. وقد
الحروف هذه بنطق المتعلقة والمثلة

الرحايم الرحامن الله بسم
ًا وسلم آله وعلى محمد سيدنا على الله صلى تسليم
ّيد بن محمد بن الله عبد محمد أبو الجل الستاذ الفقيه قال ْوِسّي الس َي ْل َط َب ال

ِه رحامُة ّل عليه: ال
ّذكُر يبدأ باسمُه الذي لله الحمد ُيختم، ال ّلى و ِه محمد النبي على الله وص وآل
ّلم. وس

ْكَر فيه قصدت كتاٌب هذا َفْرِق ذ من كثيٌر فيها يغلُط التي الخمسة الحارف بين ال
ً الناِس َخواّص عواّمهم. عن فضل

أبواب: خمسة وبوبته والصاد، والسين، والذال، والضاد، وهي: الظاء،
والذال. والضاد، الظاء، أولها: باب

الظاء،والضاد. والثاني: باب
والذال. الظاء، والثالث: باب
والذال. الضاد، والرابع: باب

والسين. الصاد، والخامس: باب
ًا لبعضه ووجدت ِه على ُيعين قياس ْبط َأّما عليه، فنهبت َض له قياَس فل َأكثره و

ّنما ْفِظ. ُيضبط وأ بالِح
ّله النوع هذا حَاْصر غرضي يكن ولم المستعمل إلى منه فقصدُت واستيعابه، ك

َأضربُت المشهور، ٍر عن و ِر، عند الُحوِشّي من كثي َأنا الُجْمهو ّله َأسأُل و تعالى ال
ُلُه ما على ُيعينني َأْن ِو ِويه، ُأحاا ْن َأ ّ و َأل ِليني و ِة من ُيْخ ِعْصم ُده فيما ال ِر ِكيه، ُأو َأحْا و
ّنه َفْضِل ولّي إ ِه، ال ِدي َ وُمْس ُه. َرّب ل ْيُر َغ

ُء ُد الظا والذاُل والضا

ْفِظ باتفاِق ّل ْعنى واختلِف ال الَم
ْظُب، َع َعْضُب، (ال ْذُب): وال َع وال

ْظب َع ِر ــــ: تحريُك بالظاء ــــ ال ُه، الطائ ّكا َظب َأصُل وهو ِزِم َع ِه. يقال:  َنب َذ
ِظُب الطائُر ْع ًا. َي ْظب َع

ْظب َع ًا ــــ وال َظب ــــ: مصدر أيض ِر، على َع َلم ِزَمُه إذا ا ِرَب َل َد ومنه به(*)، و
َبُه قيل: ما َظ ْع ِر، على َأ ُه. ما أي الم َبر َأْص

َأّما َعْضُب و ُع. وسيٌف : فأنه ــــ بالضاد ــــ ال ْط َق ٌع، َعْضٌب: أي ال وكذلك قاط
َعْضٌب. لساٌن

َعْضُب ًا ــــ وال َكْسُر ــــ أيض ِة َقْرِن :  ِوها. الشا ونح
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َعْضُب ًا ــــ وال ّق أيض ُذِن، ــــ: َش ُل ُء. قيل: ناقٌة ومنه ا َبا َعْض
َقْرُن َعِضَب وقد ًا ال المضارع من وفتحها الماضي من الضاد (بكسر َعَضب

انكسَر). والمصدر: (إذا
َبِت َعِض ُذُن. وكذلك:  ُل ا

َأما ْذُب و َع ّطيب فأنه ــــ بالذال ــــ ال ُذ ال ُسمي ومنه وغيره، الماء من اللذي
ْيُب، َذ ُع ٌء وهو ال ٍم. لبني ما تمي
َأّن هذا وقياس 2[ص:  كان فيما استعملوه (بالظاء) فإنهم منه كان ما الباب: 

ًا ِر معنى إلى آ] راجع ِء على الصب ِة الشي له. المحاولة وكثر
ُع معناه كان فيما استعملوه (بالضاد) فإنهم منه كان (وأما) ما ْط َق َكْسُر أو ال أو ال

ّق. الش
معان: أربعة على استعملوه (بالذال) فإنهم منه كان (وأما) ما

ّطيُب ُة. َأحادها: ال َذ َلذا وال
ّظهور، والثاني: النكشاف ِذٌب قالوا، وال ُذوٌب، عا َع ِز و ُه ل الذي للبار ُتر عن َيْس

ِء ٌء. قال السما الرمة: ذو شي
 ــــ1

َأْن ُع َيَزْل لم و َتْسِم َلُه العاَم َيْس ْو حَا
ْقروٍع صوِت ندى ْذِف عن َم َع ِذِب ال عا

[طويل]
ِد والمعنى ّطْر ْنع الشيء عن الثالث: ال َته والَم ْب َذ ْع َأ الشيء عن منه. قالوا: 

َته: إذا ْب َذ َع إليه. الوصول من منعته و
َطَرُف والمعنى ِء الرابع:  ّقُه، الشي َتد َذبُة وُمْس َع ْوِط، كقولهم:  َذبُة الّس [ق: وع

ْعِل2 ّن ِكها  ب] ال َبُة لِشرا َذ َع اللساِن. (الُمْرسِل) و
َأّما َذُب) فيحتمل ف َع ًا يكوَن َأْن (ال ِد معنى من مأخوذ ّطْر ْنِع، ال َأنهم والَم أرادوا ك
َد ّذِب َطْر َع ويستطيبه. يستلذه عّما الُم

ِر َكْشَف أَرادوا يكونوا أن ويحتمل ْت ُه عنه، الّس َيِحّل وأبراَز ُء، به ل َبل فيكون ال
ًا ِذِب إلى راجع ُذوِب معنى: العا َع . وال

ِظيُب، ْع ّت ِيُب، (ال ْعض ّت ِيُب): وال ْعذ ّت وال

ِظيُب ْع ّت ِد : ُخشونة ــــ بالظاء ــــ ال َظبْت من الي َع ُه. العمِل. يقال:  ُد َي
َد ٍد: َأبو َأنش زي

 ــــ2
َفَن من كنُت لو ْو ْو َز ِنيها َأ َب

َظبْت قد قبيلٌة ِديها َع ْي َأ

ّوديَن ْفَر ُمع ِريها الَح ّفا  حَا

َفْرُت لقد َثًة حَا ْب ُتْرويها ُن
[رجز]

َفَن ابن عن البغدادي علي أبو (و) روى ْو ٍد(*): َز ْي غيره ورواه ــــ، بالزاي ــــ ُدَر
َفَن ْو َد ٍة غير بالدال ــــ (عنه):  . ــــ معجم

ْعِضيُب ّت ُة ــــ بالضاد ــــ وال ْثر َك ْطِع :  َق ِر. أو ال َكْس ال
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ِذيُب ْع ّت ُة بالذال ــــ وال ْثر َك العذاِب. ــــ: 
قبله. الذي قياُس الباِب هذا وقياُس

ْظُم، َع َعْضُم، (ال ْذُم): وال َع وال
ْظُم َع ُد بالظاء ــــ ال ْظُم ــــ: واحا َع ِم. وال ِعظا ًا ــــ ال الّرحْال : َخَشُب ــــ أيض
ْظُم َع ْفسُه. ويقال: غل َو َن ِء.  ِة الشي ْظٌم: إذا بالجاري ّبْت َع ًا َش ًا. َشباب سريع

الشاعر: قال
 ــــ3

ُد ُؤ ِبها الشباِب ُر ْظُم َغل َع
[كامل]
َعْضُم ِبُض ــــ بالضاد ــــ وال ْق َعْضُم: الَخَشبُة : َم ْوِس. وال َق َلصابِع ذاُت ال التي ا

َعْضُم  آ] بها3[ص:  ُتذّرى َطُة. و ْن ْوحاُه الح َل ّداِن:  َف ِه في الذي العريُض ال رأس
ُة ّق التي الحديد َلرَض. َتُش ا
َذُم َع َذم ــــ بالذال ــــ وال ْأِس على الفرُس : (مصدر) ع ِم، َف ّلجا عليه. َعّض إذا ال

َعذمُه ِه، ومصدر:  لَمُه. إذا بلسان
َء) مستعملٌة الباِب: أّن هذا وقياُس ًا معناه كان فيما (الظا ِة، إلى راجع أو الشد
ِة معنى ِة الجلل ٍم في والزياد حااٍل. أو ِجْس

ِة َمْجرى جرى فيما (الضاد) مستعملٌة و ُتستعمل. التي الل
َعّض. معنى في و(الذال) مستعملٌة ال

ِعظاُم، ِعضاُم، (ال ِعذاُم): وال وال
ِعظاُم ُع ــــ بالظاء ــــ ال ٍم. : َجْم ْظ َع

ِعضاُم َعِسيُب ــــ بالضاد ــــ وال َنِب :  ِعضاُم َذ ِر. وال ِري ــــ البعي ًا: الَمذا التي أيض
َذّرى َطعام. بها ُي ال

ِعذاُم َذم مصدر ــــ بالذال ــــ وال ٍد كّل َعّض إذا الحماَر، الحماُر عا منهما واحا
َبُه. صاحِا

لبيد: قال
ــــ4
ْو ٌع َأ ْلِم َقَب َوَسقْت ُم لحَاُه َلحْا

ُد ُفها الفحوِل َطْر َنْس َذاُمها و وِع
[كامل]

ِظيُل، ْع ّت ّتعِضيُل، (ال ِذيُل):  وال ّتع وال

ْعظيل ّت ّظلِت : مصدر ــــ بالظاء ــــ ال َفدْت، إذا الكلُب، َع ّظلِت تسا َع ُد: و الَجرا
َذا ِكَب إ ْعُضُه َر ًا. َب ْعض َب

ْعضيل ّت ُة َعّضلِت : مصدر ــــ بالضاد ــــ وال ِدها، المرأ بطنها في َنِشَب إذا بول
ِة، عند َعّضلِت الولد َلرُض و ِها: إذا ا َل َأه ضاقْت. ب

 ــــ5
ًا َظّل َجْمع ُء به َي َفَضا ً ال َعّضل ُم
ُع َد َكاَم َي ِل َأنهّن ا ِري ك َصحا

[كامل]
ْعذيل ّت ُة ــــ بالذال ــــ ال ْثر َك ْذِل، :  َع اللوُم. وهو ال
َأّن هذا وقياس الُملَصقُة معناه كان فيما  ب] (الظاء) مستعملٌة3[ق:  الباب: 
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ِء وركوُب ْعُضُه الشي ًا. َب ْعض َب

ُق معناه كان فيما و(الضاد) مستعملٌة ّي ُة، الض ّد ْلُت ومنه والش َعَض ّيَم، قيل:  َل ا
ْقَت إذا ّي ّنكاَح. ومنعتها عليها َض ال

والتعنيُف. معناه) اللوُم كان (فيما و(الذال) مستعملٌة
ّذ): والَحّض، (الَحّظ، والَح

الرجَل حَاَضْضُت : مصدر ــــ بالضاد ــــ : النصيُب. والَحّض ــــ بالظاء ــــ الَحّظ
ِر، على ْيتُه إذا الم ْغَر ّذ َأ ُع بالذال ــــ به. والَح ْط َق ُع. ــــ: ال السري

َأّن هذا وقياس ُة معناه كان فيما (الظاء) مستعملٌة الباب:  َو ْظ والفوُز الُح
ِر. من بنصيٍب الخي

ِء في و(الضاد) مستعملٌة ِء الغرا ِر في عليه والَحّث بالشي َلكث معانيها. من ا
ِة،4[ص:  السريع القطع في و(الذال) مستعملٌة ّف للقطعة قيل ومنه  آ] والِخ

ِة ٌة من الخفيف َقطا ًة. وقالوا:  ّذ ُء، اللحم: حُا ّذا َة كانْت إذا حَا َنب قصير َذ خفيفته. ال
ِظيُظ، ُذ): والَحِضيُض، (الَح ِذي والَح

ِظيُظ ُد ــــ بالظاء ــــ الَح حَاّظ. له الذي الرجاِل من : السعي
ْغَرى ــــ بالضاد ــــ والَحِضيُض ِء). والَحِضيُض: أسفُل : (الُم قال الجبِل بالشي

القيس: امرؤ
 ــــ6

ْلُت ًا إليه َنَز بالَحِضيِض قائم
[طويل]
ُذ ِذي ُع ــــ بالذال ــــ والَح ًا : المقطو ْطع ً َق ْأصل َت ٍذ). بمعنى (وهو ُمْس َمْحذو
َظُر، َذُر):  والَحَضُر، (الَح والَح

َظُر ِظَر، النبت. يقال: نبت : اخضرار ــــ بالظاء ــــ الَح ُد ويقال: فلٌن حَا ِق في ُيو
ِر ِظ ْطِب، الَح ِة ُوِصَف إذا الّر ّنميم ِة. بال الشنيع

الشاعر: قال
 ــــ7

ِبيِض من ْد لم ال َط ْبِل على ُتْص ٍة حَا َء ُسو
ِظر الحّي بين َتْمِش ولم ْطِب بالَح الّر

[طويل]
ُة. ــــ بالضاد ــــ والَحَضُر : الحاضر
َذُر ْوُف. ــــ بالذال ــــ والَح : الَخ

ِظُر، ِذُر): والحاِضُر، (الحا والحا
ِظُر ِظُر ــــ بالظاء ــــ الحا ُع. والحا ًا ــــ المان ُع ــــ أيض ِة صان وهي الحظير
الزريبُة.

ِة، : ساكُن ــــ بالضاد ــــ والحاِضر ّد وهو الحاضر ّد ِض ِدي. (والحاضر: ِض البا
الغائِب).
ْعُل ِف َظر، هذا من وال ّله: حَا والضاد. الظاء وحَاضر: بفتح ك
ِذُر ْعلُه : الخائُف، ــــ بالذال ــــ والحا ِف ِذَر، و الذال. بكسر حَا

والِحذاُر): والِحضاُر، (الِحظاُر،
َظاُر ِة، : حاائُط ــــ بالظاء ــــ الِح الزريبُة. وهي الحظير

ُي، ــــ بالضاد ــــ والِحضاُر ُتُه وهو : الَجْر ًة مصدر: حااَضْر ًا، مَحاضر إذا وحِاضار
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َتُه. والِحضاُر ْي ًا ــــ جاَر َيُض : الثوُر ــــ أيض ِب َلبيُض. والِحضاُر: ال ِلبِل، من ا ول ا
َد شؤمها اللبون بنات سباؤها بربٍح ُتْشترى. إل فل ذؤيب أبو (قال لها واحا

َقى والشؤم...)(*). والِحضاُر: حاقيبٌة وحِاضارها ْل ِر على ُت ِة على البعي ْيئْ الّرحْاِل. َه
: الخوُف. ــــ بالذال ــــ والِحذاُر

ْنِع بمعنى منه كاَن ما فيه: أّن القياُس ينكسُر ول الباِب هذا من ينقاُس ومما الَم
ِر ٌة، قيل ومنه (بالظاء)، فهو والتحجي ِظير ِة: حَا ُع لنها للّزريب ِلبَل تمن َنَم ا َغ من وال
والتفّرق. النتشار

َد ما وكل ِة ضد به ُأري َب ْي َغ ِء ال معنى به أريد ما ( وكذلك (بالضاد)، فهو والختفا
الَجْرِي).

َد وما ُع الخوُف به ُأري (بالذال). فهو والَجَز
َظُل، َذُل):  والَحَضُل، (الَح والَح

َظُل ِلقتاُر ــــ بالظاء ــــ الَح َظُل : ا ْقُر. والَح َف ًا ــــ وال َظَل : مصدر ــــ أيض حا
ِعيُر،4[ق:  َب َظُل، َأكَل إذا  ب] ال َظَل. والَح ْن ًا والضاد بالظاء ــــ والَحَضُل الَح مع

َظلِت ــــ: مصدر َد إذا وحَاَضلْت، النخلُة حَا ِفها ُأصوُل َفس َع  آ].5[ص:  َس
َذ[ُل] ــــ ْيَن. قال ُيِصيُب : إحامراٌر ــــ بالذال والِح َع ْؤبة: ال ُر

 ــــ8
ُق ْو ّذِل للعيوِن شاٍج والّش الُح

[رجز]
ِر، َظا ِر، (حَا ِر): وحَاَضا َذا وحَا

ِر ِر على مبنّي للفعِل (بالظاء) اسٌم حَاظا َنزاِل). ومعناه بمنزلة الكس احاظره (
ِء، عن منه. امنعه أي الشي

ِر ْيلً. تقول ُيشبه : كوكب ــــ بالضاد ــــ وحَاضا َه ِر العرب ُس َوْزُن «حَاضا وال
َع إذا كوكباِن وهما ُمْحلفاِن»ِ، ُه َمْن حالَف َأحادهما طل ْيٌل، َأنه يرا َه به. وليس ُس

ِم (وهو ِم). بمنزلة: حَاذا َقطا و

ِر ِر على مبنّي للفعِل اسٌم وهو احاذْر، : بمعنى ــــ بالذال ــــ وحَاذا ًا). الكس (أيض
العجا[ج]: قال

 ــــ9
ِر ِر أرماحانا من حَاذا حَاذا

[رجز]
ِئُظ، ِئُض، (الجا ُذ): والجا ِئ والجا

ِه، في يتبختُر ــــ: الذي بالظاء ــــ الجائُظ ِة ِسَمٍن مع ِمْشيت ْثر َك ٍم. (و) و َلْح
ِئَظ، يقال: رجٌل ّواٌظ. وجاء جا ِغُض الله «إّن الحديِث في وَج ْب ّي كّل ُي ِر َظ ْع َج

ّواٍظ»ِ. وقال رؤبة: َج
 ــــ10

ِلي ْف َعَضِل ذا به َن ّواظا ال الَج
[رجز]

ِئُض ِء. يقال: جاَض عن : العادُل ــــ بالضاد ــــ والجا ِء عن الشي َيِجيُض الشي
ْلبًة: بن جعفر يجوظ) قال الول: جاَظ (وفي ُع

 ــــ11
ِر ولم ْد ْيضًة الموِت من ِجْضنا إْن َن َج
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ِم ُعْمُر َك ِوُل والَمدى باٍق ال َتطا ُم
[طويل]
ُذ ِئ ُه : الذي ــــ بالذال ــــ والجا الشيبانّي: وأنشد: الّشْرِب. حاكاه على يتكار

 ــــ12
ِهُس ِم ُمل ِم على القو الطعا

ٌذ ِئ َقِف في وجا ِم َقْر الندا
[رجز]

ِهُس: الُمزاحِاُم). (والُمل
ّظّر، ّذّر):  والّضّر، (ال وال

ّظر ُع ــــ بالظاء ــــ ال ْط َق ّظّراِن، :  ُة وهي ال ُة. الِحجار ّدد الُمح
ّد ــــ بالضاد ــــ والّضّر ْفِع. : ِض ّن ال
ّذّر َء، َذَرْرُت : مصدر ــــ بالذال ــــ وال ّذّر الشي ًا): ِصغاُر وال َنْمِل. (أيض ال

َذّر: اسُم رجٍل. و
ِر، ِري ّظ ِر): والضرير، (ال ِري ّذ وال

ِريُر ّظ ّظّراِن، الكثيُر : المكاُن ــــ بالظاء ــــ ال ُة وهي ال ُة. الِحجار ّدد الُمح
ِريُر ِريُر: جانُب ــــ بالضاد ــــ والّض َلعمى. والّض الوادي. : ا

ٍر: بن َأوُس قال حَاَج
 ــــ13
َعٍب ذو الَمّروِت من َخليٌج وما ُش

ِريَر َيْرِمي ْلِح بُخْشِب الّض ّط والّضاِل ال
[بسيط]

ٍر ذو وفلٌن ّو: أي على ضري ٍة. ُصعوبًة ذو العد ّق وَمش
ِهٌل: قال ْل َه ُم
 ــــ14

ِتيٌل ِتيُل ما َق ِء َق ٍو الَمْر عمر
َة بن [و] َجّساُس ِر ذو ُمّر ِري َض

[وافر]
ْلٌح ِريٌر وِم مذروُر. أي ــــ بالذال ــــ َذ

ُة، ّظر ُة، (الَم ُة): والَمّضر ّذر والَم
ُة ّظر َلرُض ــــ بالظاء ــــ الَم ِة ذات ا ِة. الِحجار ّدد الُمح

ُة ّد ــــ بالضاد ــــ والَمّضر المنفعة. : ِض

ُة ّذر َلرُض ــــ بالذال ــــ والَم ّذّر. ذات : ا ال
والنذاُر): والنضار، ــــ (والنظاُر

ِلنضاُر ــــ بالظاء ــــ النظاُر ّلُه َأنضَر بالضاد: مصدر ــــ التأخيُر. وا َهُه، ال أي َوْج
ّعمُه َأنضَر وحَاّسنُه، َن َوْجُه. وكذلك حَاُسَن، إذا الشجُر، ومصدر:  ال

ِء : العلُم ــــ بالذال ــــ والنذاُر ِه. قبل بالشي وقت
ِظيُر، ّن ّنِضيُر، (ال ِذيُر): وال ّن وال

ِظيُر ّن ْثُل ــــ بالظاء ــــ ال ْبُه. : الِم والّش
ّنِضيُر ّنِضيُر: قبيلٌة ــــ وال ُغْصٌن من بالضاد: الذهُب. وال َنِضيٌر: ناعٌم. يهود. و



مكتبة                            الخمسة الحروف بين الفرق
السلمية  مشكاة
ِذيُر ّن ِذيُر5: [ق:  ــــ بالذال ــــ وال ّن ِذُر. وال ْن ًا ــــ  ب] الُم : النذاُر. ــــ أيض
َظر، َن َنَضر، ( َذر):  و َن و

َظر ُظُر بعينه إليه ن ْن َظر وكذلك ــــ، بالظاء ــــ َي ِه: إذا ن َبر بقلب ّد َء. َت الشي
ُه َنظر ُه: بمعنى و ُظر ْن ُه. َي انتظر
َنُضَر ُهُه و ْنُضُر: إذا ــــ بالضاد ــــ َوْج ُه َي َنّضر ّلُه: أي حَاُسَن. و َنُضَر ال حَاّسنُه. و

َعم الشجُر: إذا ّن َق. َت َأور و
َذر َن ْذَر و ّن ِه على ال ُه ــــ بالذال ــــ نفس ُذر ْن ُه: إذا َي ِذُر ْن َي َأوجبه. و

َأّن هذا وقياُس َء) مستعملٌة الباب:  ًا معناه كان فيما (الظا النظار إلى راجع
ْعيٍن ْقٍل، أو َب التأخير. إلى أو َع

َد) مستعملٌة ْعمُة. معناه كان فيما و(الضا الن
ِلنساُن ُيوجبه و(الذال) [مستعملة](*) فيما ِه، على ا ِم وفي نفس ِء العل بالشي

منه. والتخويِف
ُة ْظَر ّن ُة (ال ّنْضَر ُة): وال ْذَر ّن وال
ُة ْظَر ّن ُة ــــ بالظاء ــــ ال ُة : الَمّر ِر من الواحاد َظ ّن ِر. من أو ال النتظا

ٌة، ويقال: بفلن ْظَر ُء أي َن ٌة وبه حااٍل، سو ْظَر ِة. من َن ّن الِج
ًة بها فقال: إّن جارية رأى «أنه الحديث وفي ْظر َتْرقوا َن كلها لها»ِ. هذه فاْس

بالظاء.
ُة ّنْضَر ْعمُة. قال ــــ بالضاد ــــ وال ّن نضرة وجوههم في تعالى: {تعرف الله : ال

].24النعيم} [المطففين: 
ُة ْذَر ّن ُة ــــ بالذال ــــ وال ُة : الَمّر َذْرُت قولك، من الواحاد َء َن نفسي. على الشي
ُة ْذَر ّن ًا وال ْلُم ــــ أيض ِع َذْرُت وقد بالشِي، : ال ِه. َن ب
َفُر، ّظ َفُر، (ال َفُر): والّض ّذ وال

َفُر ّظ َفُر بما : الفوُز ــــ بالظاء ــــ ال ّظ َتُه. وال ْب َل ًا: مصدر ــــ َط ِفَرِت أيض َظ
ْيُن، َع ْتها إذا ال َل ٌة، َع َد ْل ُتسّمى ِج ُة، تلك و َفَر ّظ ُة: ال ْلد ًا ــــ وجمعها الِج : ــــ أيض
َفٌر. َظ

َفُر ْقٌف ــــ بالضاد ــــ والّض الفاء بفتح يقال الرمِل، من عريٌض طويل : حِا
َلشهُر وتسكينها، التسكيُن. فيه وا

َفُر ّذ ُة ــــ بالذال ــــ وال ّد ِة، : ِش ّيبًة الرائح ِبيثًة. أو كانت َط َخ
َفَر يقال: َشِممُت َفر الِمْسِك، َذ َذ ِة.  و َف الِجي

ِرُب، ّظ ِرُب، (ال ِرُب): والّض ّذ وال
ِرب ّظ ُة فيه الذي [بالظاء]: الَمعاُن ال ِرُب: الَجبُل الِحجار ّظ ُة. وال ّد الُمحد

ِرِب بن الرِض. وعامُر على المنبسُط ّظ ِنّي. ال َدوا َع ال
ِرٌب ورجٌل ُد ــــ َض ِرٌب الّضْرِب. وِسناٌن بالضاد: شدي ّد. : أي ــــ بالذال ــــ َذ حَاا

ّظراُب، ّذراُب): والّضراُب، (ال وال
ّظراُب ُة ــــ بالظاء ــــ ال ُة. قال : الحجار ّد ّياُت: ابن الُمحد َق [قيس] الّر

 ــــ15
ِبي ِأّن ْن لنابي الِفراشه عن َج
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ِفي َتجا َلَسّر ك َق ا ّظراِب فو ال
[خفيف]

ِذراٌب ــــ بالضاد ــــ والّضراُب ّنٌة.  َأِس ّددة، : أي ــــ بالذال ــــ : الُمَضاربُة. و ُمح
ِرٌب. َذ واحادها: 

ِفُر، ّظ ِفُر، (ال ِفُر): والّض ّذ وال
ِفُر ّظ ِه في َخَرجْت ــــ: الذي بالظاء ــــ ال ِن ْي ُة َع َفر ّظ ِفُر ال ّظ الرجاِل: من وال
ِثيُر َك ِر ال َف ّظ ُد بما ال ِفٌر ُيري َظ ِفٌر. يقال:  َظا و

الشاعر: قال
 ــــ16
ِفُر هو ّظ ْيموُن ال َغدا راَح إْن الَم ْو َأ

ْكُب به َعابُة الّر ْل ّت ّتحبُب وال الُم
[طويل]
ِفُر ٍة، : جمع ــــ بالضاد ــــ والّض ِفَر ُد َرْملٌة وهي َض ِق َع ْن ّق َت َيُش ْيُر و فيها. الّس
ِفُر ّذ ُء ــــ بالذال ــــ وال ُد : الشي ِة الشدي ًا الرائح ّيب ًا. أو كان َط ِتن ْن ُم

ُد وِمّما ِر ّط َأّن6[ق: والذي الباب هذا من الِقياُس فيه َي ْبلُه:  َق ًا كان ما  ب]  راجع
ِز معنى إلى ْو َف َلبة، ال َغ َلِظ معنى إلى أو وال ِغ ِة ال ّد كان (بالظاء). وما فهو والش

ًا ْتَل معنى إلى راجع َف ِد ال ْق َع فهو الرائحة بمعنى كان (بالضاد). وما فهو وال
(بالذال).
والذنين): والضنين، (الظنين،

ِنيُن ّظ ّتهُم ــــ بالظاء ــــ ال ِه، في : الُم ْدق ِه، في أو ِص ْين ِه، في أو ِد ِو َنَسب ذلك ونح
ِه. من ِر ُأمو

الشاعر: قال
 ــــ17
ِه َويِميُن فل ّل ٍة عن ما ال خيان

ِنيُن ولكّن ُهِجْرُت ّظ ِنيُن ال َظ
[طويل]
َبِخيُل. ــــ بالضاد ــــ والّضنيُن : ال

ِنيُن ّذ ْنِف، من ساَل : ما ــــ بالذال ــــ وال َل ِر ومن ا َك ِه الرجِل َذ َفْرِط وغير ل
ِة. ْهو الّش

الشّماُخ: قال
 ــــ18

ِئُل ْتُه ِمَصّك من ُتوا َب ْنَص َأ

ِلُب َوا ْتُه حَا َهَر ِنيِن َأْس ّذ بال
[وافر]
َأّن هذا وقياُس ًا معناه كان ما الباب:  ِة، إلى راجع ْهَم ّت ِم، أو الشك، أو ال ْل ِع فهو ال

(بالظاء).
ًا6[ص:  معناه كان وما ُبْخِل إلى  آ] راجع (بالضاد). فهو والّشّح ال
ًا معناه كان وما َيلِن إلى راجع (بالذال). فهو الّس

َظّل، َذّل): وَضّل، ( و
ًا. َفعلُه : إذا ــــ بالظاء ــــ وكذا كذا فلٌن َظّل يقال نهار
المشهور. هو ليلً. هذا فعله وكذا: إذا كذا يفعل وباَت
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َظّل) في استعمل وقد ّلُه الوقات. قال جميع ( لها أعناقهم تعالى: {فظلت ال
].65تفكهون} [الواقعة:  وقال: {فظللتم ]،4خاضعين} [الشعراء: 

ليٍل. ُدوَن نهاٌر به ُيَخّص لم عموٌم فهذا
َأما ّيَر، بمعنى : فيكون ــــ بالضاد ــــ َضّل و َأ، بمعنى ويكون َتح كقوله َأخط

َطَرفة: قول ]. ومنه52ينسى} [طه:  ول ربي يضل تعالى: {ل
 ــــ19

َد َتِضّل وكيف َقْص ّق ال واضٌح والَح
ّق َسبيُل الصالحيَن بين وللح

[طويل]
ًا ويكون َلَف، بمعنى: غاَب (َضّل) أيض َت ُء يقال: َضّل و َبِن، في الما ّل وضّل ال
الرض} [السجدة: في ضللنا أئذا تعالى: {وقالوا الله الرِض. قال في الرجُل

10.[
َأما َد إذا الرجُل، ذّل معاٍن: يقال ثالثاُة : فله ــــ بالذال ــــ َذّل و ِه، انقا ّو ُد َع وهو ل
ّد َعّز. ِض

ّلِت َذ ّدابُة و ِكبها: إذا ال ُه، لم لرا َعاِسْر ُعَب ولم ُت َذّل عليه، َتص ُق و للماِشي، الطري
ُهَل إذا ِرْضُه ولم َس ْعت َنٌة فيه َت ّق حُاُزو فيها. الَمْشُي عليه َيُش

َلوِل: رجٌل المعنى من يقال ِليٌل، ا ّيُن َذ ّذّل َب ــــ. الذال بضم ــــ ال
َذلوٌل المعنييِن ومن ّيُن الخريِن:  ّذّل. (بكسر َب الذال).  ال

َأّن هذا وقياس ٍء كل الباب:  ًا معناه كان شي ِة معنى إلى راجع إلى أو القام
ِر معنى ْت ِة، الّس (بالظاء). فهو والتغطي
ًا معناه كان (وما ِة إلى راجع ْيَر َطأ أو الَح َلِف أو الهلِك أو الَخ ّت بالضاد). فهو ال
ًا معناه كان وما ِد إلى راجع (بالذال). فهو والسهولة النقيا
ْعِسُف قد ِزَح َأ ّنا ُفُه المجهوَل ال ْعِس َم

ُبوُم هاَمُه يدعو َأْخَضَر ِظّل في ال
[بسيط]

ِر ويعني َلخض : الليَل. ــــ ههنا ــــ با
َأما َيُة. يقال: إنه ــــ بالضاد ــــ الّضّل و ِه ّدا آْصلٍل) ــــ (وِصّل َأْضلٍل، َلِضّل : فال

ٍه، داهيُه أي ــــ والصاد بالضاد ًا: ُضّل ويقال َدوا معجمًة بالضاد ــــ َأْضلٍل أيض
ّلُه ذلك حاكى ــــ، مضمومة ِنّي. ُك َيا ّلْح ال

غيَر: ل فالكسُر معجمة، غير بالصاد قيل فإذا
َأصُل ّيُة و َهشْت. قال إذا ساعتها من تقتُل التي الّصّل: الَح النابغة: َن

 ــــ12
ْئنا ماذا ِة من به ُرز ّي َكر حَا َذ

ٍة َناض أْصلِل ِصّل بالّرزايا َنْض
[بسيط]

ّذّل ّد ــــ بالذال ــــ وال ّبٌة : ض َدا ِة. يقال:  ّينُة َذلوٌل، الّصعوب ِكَب َب ّذّل. ويقال: َر ال
َتُه ركب إذا الطريِق، ِذّل فلٌن َئْها قد التي المستقيمة مَحّج ِط الناُس. َو

ْظلُل، ِل َلْضلُل، (ا ِلذلُل): وا وا
َلظلُل ُع ــــ بالظاء ــــ ا َة َكَسْرَت الظّل. فإذا : جم ّظلُه مصدر فهو الهمز َأ

َلمُر: إذا َيُه، ا ْلُت ومصدر َغِش َل ْظ َء: إذا َأ َتُه. الشي َتْر َس
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َأما َلضلُل و ُع ــــ الهمزة وفتح بالضاد ــــ ا َفْجم َلٍل، :  ُء وهو َض تحت الجاري الما
ِة الشاعر: قال الشمُس، ُتصيبه ل الحجار

 ــــ22
ّيا ُتَشاُص ّثَر ٍء ال َلْل بما َض

[متقارب]
َلضلُل ًا ــــ وا ُع ــــ أيض الباب في ذكرناه وقد الداهيُة، وهي ِضّل، : َجْم
المتقدم.

َة َكَسْرَت فإذا ُتُه: إذا مصدر فهو الهمز َل َل َتُه َأْض ّيْر َء حاتى حَا ِطى َق ُيْخ طري
ِة ِه.  َأو ِديٍن في الستقام غير

ُأموُر ِه ويقال:  ّل ِلها على جاريٌة ال ِريها على : أي ــــ بالذال ــــ َأذل ِقها مجا ُطُر و
ّد ل المعتادة ُء: منها) قالت عاِصَم (ول لها را ْنَسا الَخ

 ــــ32
ِر َتْج ّيُة ل ِن الـ الفتى بعد الَم

ِر ِد َغا ِو ُم َلها بالَمْح َ ْذل َأ

[متقارب]
َة َكَسْرَت فإذا ُتُه. فهو الهمز ْل َل َأذ مصدر: 

َلفّظ، َفّض، (ا ّذ): وال َف وال
َفّظ ْعُب [الـ] جوانِب، الَخْشُن ــــ: الرجُل بالظاء ــــ ال ِد. الّص الِقيا
ًا كنت تعالى: {ولو الله قال عمران: حاولك} [آل من لنفضوا القلب غليظ فظ

951.[
َفّظ ًا ــــ وال ُء ــــ أيض ِرِش، : ما َك ْوِف من يستخرجونه كانوا ال ِر َج فيشربونه البعي

ًء يجدوا لم إذا الشاعر: َأسفارهم. قال في ما

 ــــ42
َأّن ْذ لهم ك ْعِصروَن إ َظها َي ُظو ُف

َلَة َدْج ْو ب ْيِض َأ ِة َف َب ْي ُد الُخَر ْور َم
 آ]8[ص: 

[طويل]
َفّض َء َفَضْضُت ــــ: مصدر بالضاد ــــ وال القيس: امرؤ فرقتُه. قال إذا الشي

 ــــ52
َبل َأْس ِعي ف َفّض َدْم الُجماِن ك

ّدّر أو ِقُه ال ْقَرا ِدْر َر ْنَح الُم
[متقارب]

ّذ َف ُد ــــ بالذال ــــ وال ِر َف ْن ِه، عن : الُم ِه في أو َأصحاب ْنِس ِظيَر ل الذي ِج في له َن
ٍم ْل ّذ أو ِع َف ِه. وال ًا ــــ غير َأوُل ــــ أيض ِم :  ُه ّذ: إذا الِقداِح. وكلٌم َأْس ّذا. كان َف شا

َأّن هذا وقياس ُتستعمل الباب:  ًا معناه كان فيما (الظاء)  الُخشونة إلى راجع
َلِظ والّصعوبة ِغ  ب].8[ق:  وال

َأما ُتستعمل و ًا معناه كان فيما (الضاد) [فـ]  َكْسر إلى راجع ومنه والتفّرِق، ال
َلنها ُسّميِت ِفّضُة، ُع ال َط ْق ِدِن. من ُت ْع الَم

َأما ُتستعمل و ًا معناه كان فيما (الذال) ف ِد معنى إلى راجع ِذ. النفرا والشذو
ّظّف، ّذُف): والّضّف، (ال وال
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َأْن ــــ بالظاء ــــ الظّف ّد :  ِئَم َتُش ِر َقوا ِعي َب ِه ال الدواّب. من وغير

َأْن ــــ بالضاد ــــ والّضّف ُلَب :  ّفَك الناقَة َتْح ّلها.  َبك ُك

ّذّف ّذّف ــــ: سرعُة بالذال ــــ وال ْتِل. وال َق ًا: سرعُة ــــ ال ِر. اتفاِق أيض َلم ا
َظاُظ، ْف ِل ْفَضاُض، (ا ِل ُذ): وا َذا ْف ِل وا

َلفظاُظ َأما ُع ــــ الهمزة وفتح بالظاء ــــ ا َفّظ فَجْم َكَسْرَت الرجاِل. فإذا من ال
َة ْظُت مصدر فهو الهمز َظ ْف َتُه الرجَل: إذا َأ ْد َد ُد، َعّما َر ِري ْظُت ومصدر ُي َظ ْف َأ

ْيَط ِة: إذا في الَخ ْبَر ِل َتُه ا ْل ْدَخ (فيها). َأ
الشاعر: قال
 ــــ62

َأْن ْينا وك َأ ٍد من ر ْعو ّظُه َق َف َأ

ُقوٍب َقساِمي ضارِب غير فانثنى ُص
[طويل]

َأما َلفضاُض و ُع ــــ الهمزة وفتح بالضاد ــــ ا َفَضِض، : فَجْم ُء وهو ال العذب الما
َة َكَسْرَت فإذا ْفَضْضُت مصدر فهو الهمز َء: إذا للرجِل َأ َطا َع َتُه. ال ْل َأْجَز

َأَما ُذ و َلفذا ُع ــــ الهمزة وفتح بالذال ــــ ا ّذ : فَجْم َف ِه، الرجاِل من ال وهو وغير
ُد. المنفر

َة َكَسْرَت فإذا ّذِت مصدر فهو الهمز َف ُة: إذا َأ َلدْت الشا ًا َو َلد ًا، َو ّذ ومصدر واحاد أف
َد الرجُل: إذا ِل ٌد له ُو َل ِظيَر ل َو ِه في له َن ِه. أو َفْضل ْلم ِع

وذاَف): وضاَف، (ظاَف،
ْفُت : فمن ــــ بالظاء ــــ ظاَف َأما ُظ ِعيَر قولهم:  َب ُفُة ال ُظو ًا، َأ ْوف َتُه إذا َظ ْد ّي َق

ْبَت ِه. بين وقاَر ْي ّف ُخ
َأما ُفُه، الرجَل ضاَف قولهم، ــــ: فمن بالضاد ــــ َضاَف و عليه نزَل إذا َيِضي

ًا. ْيف َض
ْهُم وضاَف َغَرِض عن الّس َدَل، َيِضيُف: إذا ال ًا ــــ ويقال َع بصاد : صاَف ــــ أيض

ٍة. قال غير ّي معجم ِد  آ].9زيد: [ص:  بن َع
 ــــ27
ٍم ُكّل ِه يو بَرْشٍق منها َتْرِمي

ْوصاَف فُمِصيٌب ِد غيَر َأ ِعي َب
[خفيف]

َتَر بالذال: فمعناه ــــ ذاَف وأما َبْخ الَمْشِي. في َت
ِئُر، ِئُر، (الظا ِئُر):  والضا والذا

ِئُر َأْرُت من الفاعِل : اسُم ــــ بالظاء ــــ الظا َظ َتها إذا الناقَة، قولهم:  ْف َط على ع
ُتُه الُحواُر، َأْر َظ ِر: إذا على و َلم َتُه ا ْه ْكَر َثٍل في عليه. ويقال َأ ْعُن َم ّط َأُر»ِ، «ال ْظ َي

َعَك َأْن َأبى َمْن أي ِو ُد ما على ُيطا ِري ُلَك ُت ُه فِقتا ّيا ُفُه ِأ ِر ِد إلى َيْص لَك. النقيا
َأما ِئُر و ُه قولهم، من الفاعِل اسُم : فهو ــــ بالضاد ــــ الضا ُه َضاَر َيِضير

ُه، ُور َيض ُه بمعنى و ُه. َضّر َيُضّر
ِئُر َأما ُة ــــ الذا ْوِجها. ورجٌل على الناِشُز بالذال: فالمرأ ِئٌر: إذا َز َع ذا ِز ُذِعَر. َف و
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ُء ورجٌل ّيى ِئٌر: س ُلِق، ذا ُق الُخ ّي ِر، َض ْد ِئَر يقال الّص َذ ًا. قال منه:  َأر الشاعر: َذ

 ــــ28
ٍم عن َأتاني ولقد َنهْم َتِمي َأ

ِئروا َلى َذ ْت َق ٍر ل َغّضبوا عام َت و
[كامل]
َأّن من َأغلِب في الباب هذا وقياس ِه:  معناه كان فيما (الظاء) مستعملٌة َأمر
ًا ْطف إلى راجع َع ِه. ال ْكرا وال

ًا معناه كان فيما و(الضاد) مستعملٌة المنفعة.  ب] ِخلِف9[ق:  إلى راجع
َفَزِع إلى يعود معناه كان فيما و(الذال) مستعملٌة ْوِف، ال ِضيِق إلى أو والَخ

ِر ْيِظ. الصد َغ وال
ّلّظ، ّلّض، (ال ّذ): وال ّل وال
ُد ــــ بالظاء ــــ اللّظ، ِة. اللحاِح : الشدي والُملَزم
ُد : وهو ــــ بالضاد ــــ َلّض ورجٌل موضٍع. إلى موضٍع من المطرو

ّذ وشراٌب ٌذ. : أي ــــ بالذال ــــ َل لذي
َبّظ، َبّض، (ال ّذ): وال َب وال

َبّظ ِللحاُح ــــ بالظاء ــــ ال ّدؤوُب : ا َبّظ على وال ًا ــــ الشيء. وال : ــــ أيض
ِة تسويُة َن ْي َق ِدها َأوتاَر ال للَضْرِب. ُعو

ِم َبّض ورجٌل ِم، ناعَم كاَن : إذا ــــ بالضاد ــــ الِجْس َبّض الِجْس ــــ َرْخَصُه. وال
ًا َيلُن أيض ً الماء ــــ: َس ّدُم. قال سيلن وكذلك قليلً، قليل ُد ال ْي ٍر: بن حُاَم ْو َثا
 ــــ29

ُء ْيَضا َب ّعمٌة)  َن َدّب (ُم محول لو
ِدها على ْل ِرْجُه َبّضْت ِج َدَما َمدا

[طويل] 

ّذ َب َلبُة بالذال ــــ وال َغ ّذ والظهوُر. ورجٌل ــــ: ال ِة: إذا َب َئْ ْي َه ِة رديء كاَن ال غيَر الهيئْ
ّنٍق َأ َت ّذ في ُم َب َبِسه. وال ْل ًا ــــ َم ُه َمعروٌف : حِاْصٌن ــــ أيض ِبيٌب ذكر شعره. في حَا

َظُر، َو َوَضُر، (ال َذُر): وال َو وال
َظُر َو ُة : الّسَمُن ــــ بالظاء ــــ ال ْثر َك ِم، و ّلْح ِظَر وقد ال ًا. قال َو َظر الشاعر: َو
 آ].10[ص: 

 ــــ30
ِة غدا ِء بَخِميل َلّما الِخّما
َكٌل َأتانا ْن ًا َز ِظر ِطينا َو َب

[وافر]
َوَضُر َق : ما ــــ بالضاد ــــ وال ّل ِء َتع ّدَسم من بالشي ِه. قال ال الشاعُر: وغير

 ــــ31
ُق ِري ْق لم َأبا َل ْع ِد َوَضُر بها َي ْب الّز

[طويل]
َذُر َو ُع ــــ بالذال ــــ وال َط ِق ِم، :  ّلْح ْذٌر ال َو بالسكوِن. ويقال: 

ِذَرْت َو ُه ويقال:  ُد ًا، َعُض َذر َنْت. إذا َو َسِم
ّظَرى، ّذَرى): والّضَرى، (ال وال

َأصاَب َء يقال:  ّظَرى الما َأهلكُه ال َد َأْن وهو ، ــــ بالظاء ــــ ف ُء َيْجُم ِة الما ّد لش
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ِد َبْر ْتُه فإذا ال َب ِر بها. َأضّر الماشيُة َش
َأما ُة، ــــ بالضاد ــــ الّضَرى و َي : فالعاد ِر ًى َيْضَرى يقال: َض ًة. َضَر َو وَضرا

ّذرى ْتُر، : الكّن ــــ بالذال ــــ وال َلْسُت والّس ِئِط، َذَرى في يقال: َج َذَرى الحا و
َأنا ِة.و فلٍن. َذَرى في الشجر

ّذرى ًا: انصباُب وال ّدْمِع أيض ُنُه. ال وَسيل
ْظَرفُة، ْذَرفُة): والَخْضَرفُة، (الَخ والَخ

ْظَرفُة َعُة بالظاء ــــ الَخ ِو ــــ: َس ْط ُع وجمٌل َمَشى، إذا الَجَمِل َخ ْظُروٌف: واس ُخ
ِو. ْط الَخ

ْظَرفُة ًا والضاد بالظاء ــــ والَخ َهَرُم ــــ مع ِز :  ُء العجو يقال: َلْحِمها، واسترخا
ِرٌف عجوٌز َظ ْن ِرٌف. والظاء حَا ْنَض ِد. من َأكثُر فيه وَخ الضا

ْذَرفُة َوارُن ــــ بالذال ــــ والَخ َد ْذروف. قال :  ٌد الخليُل: هو الُخ ْي َو ٌق ُع في مشقو
ِه َط ّد َوَس ْيٍط ُيَش ّد بَخ ُيَم َع و َتْسَم ًا. له ف حَاِفيف

ْذَرفُة ًا: السرعُة والَخ الَجْرِي.  في أيض

َكُمَل ِة الحروِف ازدواُج ( ِد الثلثا تعالى). لله ِبَحْم

ِر باُب ْك ِة الحروِف ِذ ِوَج َد الُمْز

ِء من ِد الظا ِركة ل ِمّما والضا للذاِل فيه َش
َعّض): (العّظ، وال

َعّظ ُة ــــ بالظاء ــــ ال ِة : شد َكاوحا ِتها، الَحْرِب ُم َعالج ــــ بالظاء ُتستعمل ول وُم
ّ ــــ اللغوييَن بعُض ذكر فيما والزماِن. الَحْرِب في ِإل

ِه في قال العرِب َبعَض َأّن وذكروا ّظُه رجٍل على ُدعائ َف َأ ّلُه « ّظُه»ِ، ال َأع أي و
ًا جعله ّظ ًا، ُيِحّب ل َف ِء ِعظاٍظ ذا وجعله أحاد ِه، لُسو ُلق ُة وهو ُخ ّد ِة ِش ّق الَمش

ِة ُق والُمكاوحَا ِر. [ق:  وِضي ْد  ب].150الّص
َعّض َلْزُم، ــــ بالضاد ــــ وال َلسناِن : ا َعّض وقال خاصًة، با ــــ بالضاد ــــ قوم: ال

ُيستعمل ٍء كل في :  ويدّل الصحيُح، هو وغيرهما. وهذا وزمٍن حارٍب من شي
ُهم َأنهم ذلك على ْت َأَزَم ُيَسّموَن  آ] السنُة،11[ص:  يقولوَن:  َأْزَمًة و َة:  ّد الش

ًا. َأزوم ِزَمًة. و وآ
زهير: قال
 ــــ32
ُهُم إذا ْت ًا َأَزَم َأُزوُم يوم

[وافر]
َأبيُن ّله هذا من و ِر: قوُل ك الخ

 ــــ33
ْهُر إذا ّد ْتَك ال ُبُه َعّض َأنيا

ِزْم الشّر من ْأ َأَزْم ما به ف

[متقارب]
ُع، ْل ّظ ُع): (ال ْل والّض

ُع ْل ّظ َعَرُج ــــ بالظاء ــــ ال ّبَة ُيِصيُب : ال ُق الدا ُع: ِضي ْل ّظ َوها. وال َلرِض ونح ا
ِلها. َأه ب
ُع ْل ّظ ًا ــــ وال ُع ــــ أيض ّتبا ْلِب ا َك ْلبَة ال َك َدها، ال ِف َيْس َلعِت ل َتظا ِكلُب يقال:  ال
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َظلْت: إذا َتعا َدْت. ويقال: ل و َف ُع يناَم حاتى َيناُم تسا ِل ِكلِب. ظا ال
الشاعر: قال
 ــــ34

َتنا ْي ّد ِد من َتَس ْع ُع ناَم ما َب ِل الـ ظا
َأخبى كلِب ُه و ِد كّل ناَر ِق ُمو

[طويل]
ْيُل : فإنه ــــ بالضاد ــــ الضلع وأما ّق، عن الَم ُعَك الح ْل ْوُر. يقال: َض مع والَج

ُلَك، أي فلٍن، ْي ِة: قول ومنه َم النابغ
 ــــ35

ْتَرُك ُي ٌد و ْب ِلٌم َع ُع وهو ظا ِل ضا
[طويل] 

ّطوِسّي الله عبد َأبو وكان ُع، يرويه: وهو ال ِل ِء. وهكذا ظا ُه بالظا الَقّزاز، ابن روا
بمعروٍف. ذلك وليس

َأّن هذا وقياس ُتستعمل الباب:  ًا كان فيما (الظاء)  الرجِل. في َعَرج
َأّن ُتستعمل و ًا كان فيما (الضاد)  ً إعوجاج ْيل ّق. عن وَم الح

َظُة، ِع ِعَضُة): (ال وال
َظُة ِع ــــ: الموعظة. بالظاء ــــ ال

ِعَضُة ُة ــــ بالضاد ــــ وال ِعَضاه، : واحاد ٍر كّل وهو ال ْوٌك، له شج في يقال َش
المثل:

 ــــ36
ٍة [و] من َتّن ما ِعَض ُب ْن ِكيُرها َي َش
[طويل]

ُق، َوَر ِكيُر: ال َلد َأّن ُيريد والّش ُع الو ْنَز ِه إلى َي ِه. في أبي َب الّش
ِعَضُة ًا ــــ وال ِذُب، ــــ أيض َك ِعَضُة: ال ِذيِن : الّسْحُر. وال ُلُه ُفّسر المعنييِن وبه قو

].91عضين} [الحجر:  القرآن جعلوا تعالَى: {الذين
ْيُظ، َغ ْيُض): (ال َغ وال

ْيُظ َغ ُة ــــ بالظاء ــــ ال ْوَر َغَضِب، : َس ْيُظ ال َغ ِدُر ل لَمْن وقيل: ال ْق النتصار، على َي
َغَضُب ِدُر لَمْن وال ْق ِر. على َي النتصا

بالغيظ. يوصف ولم تعالى: (بالغضب)، الباري ُوِصَف ولهذا
ْيُض َغ ْقَصاُن، ــــ بالضاد ــــ وال ّن الماء} [هود: تعالى: {وغيض قوله ومنه : ال

44.[
ْعُل ِف ٍد كّل من وال َظُه واحا َغا ُظُه، منهما:  ِغي ِغيُضُه. واسم وغاَضُه َي ِلهما: َي فاع

ِئٌظ ِئٌض. غا وغا
َبْرُج قال ٍر بن ال ِه  أ]12الطائي: [ص:  ُمْس
 ــــ37
ِه إلى ّل ُه خليٍل من َأشكو ال ّد ُو َأ

ّلها ِخلٍل ثالَث ِئُض لي ُك غا
[طويل]
ِغياُظ، ِغياُض): (ال وال

ِغياُظ ْظُت : مصدر ــــ بالظاء ــــ ال َي َظًة الرجَل غا َي َغا ًا، ُم َتُه ِإذا وِغياظ ْب ْغَض َأ
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َأغضبَك. و
ِغياُض ُع ــــ بالضاد ــــ وال ِة، : َجْم ْيض َغ َتّف الشجُر وهي ال ْل ُفه الُم َل ْأ ُد َت ُلُس ا
ُع. والّسبا
ِفُظ، ِفُض): (الحا والحا

ِفُظ ّد ــــ بالظاء ــــ الحا ِفُل. وكّل الناسي : ِض َد َمْن والغا ّعه ًا َت َلم شيئْ ْعُه و ّي ُيَض
ِفٌظ فهو له.  حاا

ِفُض َد يطوي : الذي ــــ بالضاد ــــ والحا ُعو ِنيه ال َيْح َنع و ًا منه ليص ْوس نحوها. أو َق
ْظُت  ب] من11[ق:  يقال مختلفاِن، وفعلهما ِف َفُظ الوِل: حَا وزِن على َأحْا

ِلْمُت َلُم. ويقال َع ْع َفْضُت من َأ ِفُض الثاني: حَا ْبُت وزِن على َأحْا ِرُب. َضَر َأْض

ْفٌظ، ومصدُر َلوِل: حِا ٍر، على الول مكسور ا ْك ِذ َوْزِن)  الثاني: حَاْفٌص ومصدُر (
ْؤبة: َضْرٍب. قال َوْزِن على الول مفتوح ُر

 ــــ38
ْي أّما ًا َتَر ْهر ِني َد ْفضا حانا حَا

ْطَر ْيِن َأ َع َنا ِريَش الّص َع ْعَضا ال َق ال
[رجز]

َأّن هذا وقياُس ُتستعمل الباب:  َء)  ًا معناه كان فيما (الظا إلى أو الذكر إلى راجع
ِة معنى َتْرِك الرعاي َظْت تعالى: { وأجاز كقوله التضييِع، و ْفسُه غيره: فا ِء َن بالظا

ِد ًا، والضا وأنشد: مع

 ــــ25
َتَمع ُعْرُس وقالوا الناُس ِأْج

َئْْت ِق ُف ْيٌن ف َظْت َع ْفُس وفا َن
[رجز]

ّد ّنما الرواية هذه الصمعي وَر ِأ الرواية: وقال: 
َئْْت ِق ْيٌن فف َطّن َع الّضْرُس و
ُه والُحّجُة ْوِل عند َبَة: َق ْؤ ُر

 ــــ35
ُد ُلْس ُهُم أمسى وا ْلو َفاظا ِش ُل

ُنوَن ل ِف ْد َظا َمْن منُم َي َفا
[رجز]
َأجاَز َظْت و ِليُل: فا ْفُسُه، الَخ وأنشد: َن

 ــــ45
َغْت ِإذا َد ُسّمها وجرى ل

ْفُس َن ِديِغ َف ّل َظْة بها ال ِئ فا
[متقارب]

آخر: وقال
 ــــ55

َدِت ْفُس كا ّن به َتِفيَظ َأْن ال
ْذ َو ثاوى ِإ ٍة حَاْش َط ْي ِد َر ُبرو و

[خفيف]
ُد، العباس أبو وحاكى ّي قال: أخبرني الُمبّر ِز ّو ّت َدة أبي عن ال ْي َب قال: كّل أنه ُع
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ْفسُه يقول: فاَضْت العرِب ّ ــــ بالضاد ــــ َن ّبة، َبني إل ّنهم َض ِإ يقولون: فاظْت ف
ْفسه . ــــ بالظاء ــــ ن
َأما ْيِض من كاَن ما ف ِء الدموِع َف َنحو والما بالضاد. أنه فيه خلَف فل ذلك و

ْيُظ، َق ْيُض): (ال َق وال
ْيُظ َق ّد ــــ بالظاء ــــ ال َأَش الَحّر.  : 

ْيُض َق ِقْشُر ــــ بالضاد ــــ وال ِة :  ْيَض َب ْيُض العلى، ال َق ًا ــــ وال َوُض، ــــ أيض ِع : ال
َيْضُت وقد َتُه. الّرُجَل: إذا قا َوْض عا

ُيقال: قاَظ ِئٌظ فهو يقيُظ كذا، بمكاِن الرجُل و َذا ــــ بالظاء ــــ قا ِإ به َأقاَم : 
ْيِظ. قاَل َزَمَن َق َة: بن ُمتّمُم ال ْيَر َو ُن
 ــــ56

َظْت َثااُل قا َ إلى ُأ َعْت الَمل ّب وتر
َبًة بالَحْزِن ِز ُع ُتَسّن عا َد ُتو و
َفْرُخ وقاَض ْيَضَة ال َب ًا َيِقيُضها ال ْيض ِإذا فهو َق ِئٌض:  بالضاد. منها، وخرج َكَسَرها قا

َظُة، والَمِقيَضُة): (الَمِقي
َظُة ْيِظ. قاَل على يبقى : نباٌت ــــ بالظاء ــــ الَمِقي َق العشى: ال

 ــــ57
ْبَن َأَص ٍم ذا ف َنُه وَمْن َكَر ْأ َط َأْخ

َأ َظَة َجَز َفًة الَمِقي َلها ِخي َأمثا

[كامل]
ْيَضُة ــــ بالضاد ــــ والَمِقيَضُة َب َفْرُخ، منها يخرُج التي : ال ْئٌْر ال ِب ًا ــــ َمِقيَضٌة و أيض

ُة ــــ ِء. : كثير الما
والَمّض): (الَمّظ،

َبّر، : ُرّماُن ــــ بالظاء ــــ الَمّظ ِة، ينبُت رماٌن وقيل: هو ال قوم: وقال بالّسرا
ْيٍب: لبي وأنشدوا َمّظ، رماٍن كّل َؤ ُذ

 ــــ58
َيٌة ِن ٍد َمّظ لها َأحايا َيما ِب أ

ْ َم
ْوُب َقراٍس وآِل ٍة َص َي ُكْحِل َأْرِم

[طويل]
ِة قراس: ِجباٌل وآل َنْحلً، َيِصُف ٌة، بالّسرا ُع بارد َيٌة: َجْم َأرِم َسحاٌب وهو َرِمّي، و

ُه َأّن الّرياُح تتهادا ْعَضها ك ْعٍض. إلى به ُيْرمى َب َب
َأّن ّعمه َأنبته أي الَمّظ، هذا أحايا الّسحاب هذا يريد:   آ].16[ص:  ون

َأجنى، ّيره أي ويروى:  َجنًى. له ص
َأّما ِني فَمصدر ــــ بالضاد ــــ الَمّض و ِإذا والدواء،  ب] الُجْرُح14[ق:  َمّض

طرفة: القوُل. قال وكذلك َأوجعك،
 ــــ59

ُه ْغُمر َي ِبي و ْي ْئُْت ولو َس َلُه ِش نا
ِقُب ِري َعوا ْب ْظَم َت َع ٍم من ال ِل َمّض َك
[طويل]

َظُة، والَمضاَضُة): (الَمظا
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َظُة ُع ــــ بالظاء ــــ الَمظا ِة. قال الشّر في : الوقو الشاعر: والُخصوَم
  ــــ60

َلْمُت ٍة طوِل بعد قومي سا َظ َمظا
ْلُم ِر في َأبقى والّس ُلمو َأعرُف ا و
[كامل]

َقُة ــــ بالضاد ــــ والَمضاَضُة ُع. : الُحْر َوَج وال
ْعُل ِف ٍد كّل من وال ْلُت، منهما واحا ِع َف العين. بكسر على: 
َأمّظ، َأمّض): ( و

َأمّظ َد يقال:  ُعو ْطَب ال ّظُه الّر ًا ُيِم َظاظ رطوبته. تذهب حاتى تركه إذا بالظاء، إْم
ًا، ــــ بالضاد ــــ الجرح وأمضني ِإذا وكذلك إمضاض رؤبة: َأوجعَك. قال القول: 

 ــــ61
َنْي ْق ْوِل فَشّر فأ َق َأمّضا ما ال

[رجز]
ْيُظ، َب ْيُض): (ال َب وال

ْيُظ َب ُء ــــ بالظاء ــــ ال ْعَل الخليُل: ول قال الرجِل، : ما له. ِف
ْيُظ َب ًا ــــ وال ُع ــــ أيض ٍة، : َجْم َظ ْي ِة. َرحِاُم وهي َب المرأ

ًا. َيِصُف الشاعر قال َط َق
ْلَن ًا لها حَاَم َأدواى في ِمياه

َتحّمُل كما ْيُظ َت َب ِظظا ال َف ال
َظيُظ َف ُء ــــ ههنا ــــ وال َفْحِل. : ما ال

ْيُض َب ْيُض ــــ بالضاد ــــ وال َب ّدجاِج :  ِه ال ِر، من وغير ْيُض الطي َب ًا ــــ وال : ــــ أيض
ْيُض ُيقال َب ِد. و ِدي ِء الَح ْيُض للنسا َب ِر. قال المحجوباِت:  القيس: امرؤ الُخدو
 ــــ62

ْيضُة َب ٍر و ْد َها ُيَراُم ل ِخ ِخباؤ
[طويل]
ْيُض َب ًا ــــ وال ُة ــــ أيض ّد ِبيُض. الَحّر باَض وقد الَحّر، : ِش َي
ْيُض َب ًا ــــ وال ْهمى باَضِت ــــ: مصدر أيض ُب ِبيُض، ال َقَط ِإذا َت ُكها، َس ْو ومصدر َش
ِإذا باضِت َلرُض:  ُتها خرَج ا ُؤها. وابيّض َنبا َكل

َلْرُظ، َلْرُض): (ا وا
ِة: أن َأهِل بعُض زعم ِة : قوائُم ــــ بالظاء ــــ الْرَظ اللغ ّب عدا وما خاّصًة، الدا
ِة قوائَم َأّن والمشهور معروٍف، غير ــــ. وهذا بالضاد ــــ َأْرٌض فهو ذلك ّب الدا

ِرها ِم عن لنخفاضها بذلك ُسّميْت ، ــــ بالضاد ــــ َأْرٌض وغي ِة ِجْس ّب وأنها الدا
ِلي ْهَر َسّموا أنهم ذلك صحة على الرَض. ويدّل َت ًء َظ ِة: َسما ّب ِه. الدا لرتفاع
َأحامر: ابُن قال

 ــــ63
َأحْاَمُر ّديباِج و ُه َأّما كال ُؤ  َسما
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ّيا َأّما َفر َفُمُحوُل َأْرُضُه و
[طويل]

َأوضُح17[ص:  البيت فهذا ٍد  آ]  ِد، َأنها على شاه ّنُه بالضا كما بالَمْحِل وصفها ل
َلْرُض ُتوصف َد المعروفة، ا ِم قليلُة َأنها َأرا ّلح ًء. َأعلها وَسّمي ُمعّرقٌة، ال َسما
َفاِف قوُل وكذلك َبة بن ُخ ْد َلِمّي: َن الّس

 ــــ64
َتَحّمْت ما ِإذا ِه من َأْرُضُه اْس ِئ َسما

ٌع وهو جرى ُدو ْو ُد َم َدِق وواِع َمْص
[طويل]

ّنما ّلُه هذا وإ ِه على ك ِة َوْج ِه، الستعار مَحّل فلٌن حَاّل يقولوَن: قد كما والتشبي
ِم ّيا، ومناَط النج ّثر ُه ِإذا ال ِة وصفو ِعّز والمتناِع. بال

ًا، الذليَل ويسموَن ّنه ُيريدوَن َأْرض ّلته َأ َلرِض َمَحّل حَاّل قد ِلذ ُؤها التي ا َط َت
َلقداُم، حابيٍب: قوُل ومليحه المعنى هذا بديِع ومن ا

 ــــ65
َطٌر َبراِت من َم َع ّدي ال َأْرُضُه َخ

ّتى َي الّصباِح حَا ْقلتا ُه وُم ُؤ َسما
[كامل]

َأّما َلرُض ف ِإّن ــــ بالضاد ــــ ا ِة على استعملته العرَب ف معاٍن: َأربع
َلرُض  ب].15[ق:  المعروفُة فمنها: ا

ْأروٌض. ورجٌل والرُض: الّزكاُم، َم
َلرُض ْكُل وا َأ َبة، الّسوِس :  ّقِت ومنه الَخَش ُت َلَرضُة. اْش ا

ُة، َد ْع َلْرُض: الّر ّباٍس ابِن قوُل ومنه وا َلِت َع ِز ْل َأُز َلرُض « ومنه َأرُض»ِ، بي َأْم ا
ًا: يصُف الرمَة ذي قول صائد
 ــــ66
ّنه َأ َدها يدنو حايَن ك ًا ِوْر طمع

ِد ْي ِة من بالّص َي ِء َخْش محموُم الخطا
َوّجَس ِإذا ًا َت ْكز ِبكها من ِر َسنا
ْو ْو َأرٍض صاحاَب كاَن َأ ِه َأ الُموُم ب

[بسيط]
َلظُة، ْظ ّل َلضُة): (ال ّلْض وال

َلظُة ْظ ّل َفصاحاُة بالظاء ــــ ال ْظلٌظ. يقال: رجٌل اللساِن، ــــ:  َل
ْظلظُة ّل ُة ــــ بالضاد ــــ وال ْثر َك ّلفِت :  ًا الت َلْضلٌض. يقال: دليٌل وِشمالً، يمين

ْفُر، ّظ ْفر): (ال والّض
ْفر ّظ ِفَر : مصدر ــــ بالظاء ــــ ال ُلُه ُيَسّم لم ما صيغة على ــــ الرجُل ُظ فاِع

ْينه في َخرجْت ــــ: إذا ُة.  َع َفَر َظ ال

ْفُر ّظ ًا ــــ وال ِر، : التخديش ــــ أيض َلظفا َأكثُر با ّفَر ما و َظ ًا يقال:  ْظِفير ــــ َت
الّشماخ: قال كما ــــ بالتشديد

 ــــ67
ٌق آوى ابن كأّن َغْرِضها تحت موثا
ِلْم لم هو إذا ْك ِه َي ْي َب ّفرا بنا َظ
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[طويل]
ْفُر ّظ ًا ــــ وال ُتُه، : مصدر ــــ أيض َفْر ُه. ضربَت إذا َظ ْفَر َظ

َأما َفُر ف ّظ َلبُة به ُيراد الذي ال َغ ِء، فمفتوُح والفوُز ال ّكنها وَمْن الفا َأ. فقد س َأخط

ْفُر ُو بالضاد ــــ والّض ْد َع ُد، ــــ: ال ْفُر الشدي ًا ــــ والّض ْتُل أيض َف ِر ــــ:  َع أو الّش
ٌة قيل ومنه َنْسُجُه، ِة: َضِفير ٌة للناصي ْفَر ّنها  آ]،18[ص:  وَض َأ ِر ُسّميْت ك بالمصد

ْفُر: الِحزاُم. قال قيل: رجٌل كما ْدٌل. والّض ُؤ َع ْيِس: أمر َق ال
 ــــ68

َى َى عند تر ِر َمْجر ْف ُمَشّجرا) ِهّرا الّض
[طويل]

ْقٌف ْفُر: حِا َفٌر عريٌض، طويٌل الرمِل من والّض ويقال: فيه لغٌة ــــ بالفتح ــــ وَض
ِفٌر بالكسر. َض

َظى، َف َفَضى): (ال وال
َظى َف ُء ــــ بالظاء ــــ ال ِم، : ما ُه الّرحِا ّلْحياني الحسِن َأبو حاكا وأنشد: ال

 ــــ69
ُه في ُيوُسَف حُاْسَن َتَسْربَل َظا َف
ِبَس ْل أ

ُ ً تاَجُه و ْفل ًا ِط صغير
[وافر]

َأّما َفضى و ِأنه ــــ بالضاد ــــ ال ُء : ف ْوُم الُمْختلُط، الشي َق ْوَضى يقال: ال ًا، َف َفض
ِه. إلى يرجعوَن َأميٌر لهم يكن لم إذا قول

ّتْمُر َفَضا: ال ِبيُب وال الشاعر: غيرهما. قال وكذلك ُيْخلطاِن، والّز
 ــــ70

ْلُت ُق ناقتي لِك َعّمتي يا لها ف
َتْمٌر ًا و ْيبتي في َفض ِبيُب َع وَز

[طويل]

ُء ُد الظا والضا

ّتفاِق ْفِظ با ّل والمعنَى ال
َلِت ِظ َلُة حَا ّنْخ ِإذا ال ِلْت:  َدْت وحَاِض َسعِفها. ُأصوُل َفُس

ْعُت ِظَب وَسِم ِلبِل َظبا َها: يعني ا َب َتها وَضباِض َلبتها. قال َأصوا الراجز: وَج
 ــــ71

َءْت ْبِح مع جا ِظُب لها الّص َظبا
[رجز] 

َعّظ، ُة وال ّد َعّض: ِش ُء ُتستعمل ول و(شدة) الزماِن، الَحْرِب وال ِرهما في الظا غي
ُق: قال َد َفَرْز ال
 ــــ72

َعّض ْع لم َمْرواَن يابَن َزماٍن و َد َي
ّ الماِل من ًا ِأل ّلُف أو ُمْسحت ُمَج

[طويل]
َلْرُظ َلْرُض: قوائُم وا ِة، وا ّب َلشهُر الدا ُد. فيها وا الضا

ُظُظ ُكْحُل والُح ِء بضم يقال الُخولُن، له يقال الذي والُحُضُض: ال ِد الظا والضا
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الراجز: وفتحهما. قال
 ــــ73

َقُش َلفُظ َعّض ِإذا َظْمآُْن َأْر
ٍر ُمّر من َأمّر ْق َظْظ وَم وحُا

[رجز]
ُد قال َينُش  ب].16[ق:  بالظاء فيه لغته كانت َمْن بظائيِن البيَت هذا الخليُل: 

َلوَل يجعل بالضاد لغته والذي ِه على ا ًا، لغت ًء الخَر ويجعل ضاد ّي. ِلقامة ظا ِو الّر
َلٌة في َخرجْت ِإذا الناس من للجماعة ويقال َظ ْي َه ِو:  َغْز َلٌة، ال ْيَض َه والمشهوُر و

َتقي وحاكاها الضاد، فيها ُع ِه. ذلك أَر ولم بالظاء ال لغير
ُة قال ّية بن ساِعد َذلي: ُجؤ ُه ال
 ــــ74

ْيُر َه َذاُل َيِشِب إْن َأُز َق ّنُه ال ِأ ف
ْيَضٍل ِرٍس َه ْفُت َم َف ْيَضَل ل ِبه

[كامل]
ُء ُفوٌف ويقال: ما ْظ ِإذا َم ُفوٌف:  ُثَر وَمْض ِنّي عمرو أبو حاكاه الناُس، عليه َك ْبا ّي الش

ِء،19[ص:  ِد. قال الخليُل وحاكاه  آ] بالظا الراجز: بالضا
 ــــ75

ّنَزِح في َيْستقي ل ُفوِف ال الَمْض
ّ ُغروِب ُمداراُت ِأل الُجوِف ال

[رجز]
ً َأّن الحديِث بعض في ويروى ُعَمَر قال رجل ّطاِب بن ل عنه: الله رضي ــــ الَخ

ْبٍي)، رجٍل في تقوُل ما المؤمنين أميَر يا َظّحى) (بَض َد فجعَل ( َضّحى من الضا
ًء، َء وجعل ظا ْبٍي من الظا َفعِجَب َظ ًا.  ُه وَمْن ُعَمُر ضاد ذلك. فقال: يا من حَاَضر
َغٌة) فكَسر أنها المؤمنين َأميَر ِل ُبهم فكان اللَم، ( ِه من َعَج ِر ٍة لَم َكْس َغ ّد ُل من َأش

ِبهم ْلِب من َعَج َد َق ًء الضا َء ظا ًا. والظا ضاد
ُبْرِج قوُل وأما ِهر بن ال الطائي: ُمْس
ِه إلى ّل ُه خليٍل من أشكو ال ّد َأو

ّلها ِخلٍل ثالَث ِئُض لي ُك  غا

ّنما ِإ ّلها ف ُك َد:  ِفٌص لي َأرا َت ْن ِذّل ُم ُء، قولهم: غاَض من ُم ُتُه انتقَض، ِإذا الما َأنا. وِغْض

ْيِظ من جعله وَمْن َغ َغَضِب بمعنى هو الذي ال ِلِط. فقد ال َغ
ِء ازدواُج َكَمَل ِد الظا ِفه. المعنى باتفاِق والضا واختل

ُد ِه (والحم ّل ًا). ل كثير

ِر باُب ْك ِة الحروِف ِذ ِوَج َد ِء من الُمْز والذاِل الظا

ِركَة ل ِمّما ِد فيه َش للضا
َظاُر، ْع ِل َذاُر): (ا ْع ِل وا

ِلعظاُر ُقَل : أن ــــ بالظاء ــــ ا ْث ْوِف في الشراُب َي ِلنساِن َج ّظُه. ا ُك َي و
ِلعذاُر َأْن ــــ بالذال ــــ وا ِلي :  ْب ًا، الرجُل ُي ْذر َأْن ُع ِلعذاُر:  ُثَر وا ُعيوُب َتك

ِلنساِن. وفي َ الحديِث ا ِلُك «ل ِذروا حاتى الناُس َيه ْع َأنفسهم»ِ. من ُي
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ِلعذاُر ًا ــــ وا ِلعذاُر: مصدر : الِختاُن، ــــ أيض َذْرُت وا ْع ِر، في الرجِل إلى َأ َلم ا
ْغَت ِإذا ِة في َبال ُدَم ْق ّت َأْن فيه ال ِلعذاُر:  ِم تجعَل ِإليه. وا ّلجا ًا، ل ِلعذاُر: ِعذار وا

الِختاِن. طعاُم
ِظُر، ِذُر): (العا والعا

ِظُر َلمُر ــــ بالظاء ــــ العا ْعُب : ا ّق الّص ِلنساِن. على الشا ا
ِذُر ِذُر : الذي ــــ بالذال ــــ والعا ْع ِلنساَن َي ُفُه، ول ا ّن َع ِئُن، ي ِذُر: الخا يقال: والعا
َذْرُت ُغلَم َع َذرتُه، ال ْع َأ ٌء. و َسوا

َلثاُر. قال ِذُر: ا َأحامر: ابُن والعا

 ــــ76
ْذ بالباِب ُأزاحِاْمهْم ْدفعونني ِإ َي
ِر ْه ّظ ّني وبال ِذُر الباِب َقَرا ِمْن م عا
[طويل]
ِذُر ّلذي والعا ِذُر: ا ْع ْكثُر والُم ُيوبُه َت َهفواتُه، ع ْلِجُم والعاذُر و ِذْر: الُم ْع للَفَرِس، والُم

َدُث. قال ِذُر: الَح الشاعر: والعا
 ــــ77

ْهَل ل له فقلُت ّد َد بعدما فارت
ّباِن نيفق مل ّت ِر منه ال ِذ بعا

 آ]20[ص: 
[طويل]

ْظعاُن، ِل َعاُن): (ا ْذ ِل وا
ِلظعاُن ْنُت : مصدر ــــ بالظاء ــــ ا َع ْظ َتُه ِإذا  ب] الرجل،17[ق:  َأ ْل َع َأْن َج

َعَن.  ْظ َي

ِلذعاُن ّذلة ــــ بالذال ــــ وا ُد. : ال والنقيا
َعاُن، ْظ ْذعاُن): (الِم والِم

َعاُن ْظ ْعِن. وناقٌة : الكثيُر ــــ بالظاء ــــ الِم ّظ َعاٌن ال ْذ ِإذا ــــ بالذال ــــ ِم كانْت : 
َلَة ْه ِد، َس القيس: امرؤ الرجُل. قال وكذلك الِقيا

 ــــ78
ْوٍث ذاِت على ِة َل َو ْه ْذعاِن الَمْشِي َس ِم

[طويل]
ِظيمُة، َع ِذيمُة): (ال َع ال

ِظيمُة َع ٍة : كّل ــــ بالظاء ــــ ال ِر نوازِل من نازل ْه ّد َأْمُرها. يعظُم ال

ٌة ِظيمٌة: أي وامرأ ِليلٌة َع ِلها. ومدينٌة أو حَاَسبها في أو ِجْسمها في َج ِظيمٌة. جما َع
ِذيمُة َع َذمُه وقد : الَملمُة، ــــ بالذال ــــ وال ِذمُه، َع ْع ّبخُه ِإذا َي ْعٍل على َو َعله. ِف َف
ِذيمُة َع َعّض، الدواّب: التي من وال ُذوُم وهي َت َع ًا. ال أيض

َأّن هذا وقياس َد ما الباب:  ِة إلى معناه عا ِر الَجلل َب ِك عاد (بالظاء). وما فهو وال
َعّض إلى معناه ِم أو ال ْو ّل (بالذال). فهو ال

ُء، َظا ِلحْا ُء): (ا َذا ِلحْا وا
ُء َظا ِلحْا ْيُت : مصدر ــــ بالظاء ــــ ا َظ ْهَت ِإذا الرجَل، َأحْا ّو ْعَت به َن َف ُه. وَر ْدَر َق
ُء ِلحاذا ِتُه، : مصدر ــــ بالذال ــــ وا ْي َذ ْلَت ِإذا َأحْا َع ًء، له َج ِإذا ومصدر حِاذا ُتُه:  ْي َذ َأحْا

ْذيا. َأهديت أو َأعطيته ِإليه. ويقال: للعطية: الُح
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ُء، ُء): (الِحظا والِحذا
ُء ّنصاِل، ِقصاُر ــــ: ِسهاٌم بالظاء ــــ الِحظا ٌة. ال َو ْظ واحادها: حُا

ُء ًا ــــ والِحظا ُع ــــ أيض هكذا والقياُس: حِاظاٌظ، القياس غير على الِحّظ : جم
َع يكوَن َأْن يجوُز لنه عندي، له َوْجَه ل زيد. وهذا أبو قال ٍة، َجْم َو ْظ وهي حُا

ُبْرَمٌة كما والمنزلُة، المكانُة ِبراٌم، قيل: ٌة و ْفَر ًا فيكون وحِافاٌر، وحُا على جاري
القياِس.
ُء ْعُل، ــــ بالذال ــــ والِحذا ّن ُء : ال ًا ــــ والِحذا ُء، ــــ أيض ِلزا يقال: جلسُت : ا
ُه، َء ُء: مصدر حِاذا ُتُه والِحذا ْي َذ ًة حاا ًء). (ُمَحاذا وحِاذا

ّيُة، ِظ ّيُة):  (الَح ِذ والَح

ّيُة ِظ ُة ــــ بالظاء ــــ الَح ٌة لها التي : المرأ َو ْظ ْوِجها، عند ومكانٌة حُا قولهم ومنه َز
ّيًة ل (المثل) «إْن في ِظ ّيًة»ِ وأصله فل حَا ِل ْوِجها عند َتْحَظ لم امرأة أّن َأ فقالْت َز
ِإْن ومعنى المقالَة، هذه ُكْن لم ذلك:  ّيًة عندَك َأ ِظ ِإني حَا ٍة، غيُر ف ّي ِل غير أي َإ

ٍة َلِب21[ص:  ِبّرك في ُمقّصر َط ِرضاِك.  آ] و
ّيُة ِذ ّية. من : القطعة ــــ بالذال ــــ والَح ّيُة: العط ِذ اللحم. والَح

ُة، َو ْظ ُة): (الُح َو ْذ والُح
ِظَي َظى فلٌن يقال: حَا ًة َيْح َو ْظ ًة حِا َو ْظ َظًة، وحُا َد ِإذا وحِا ِع . ــــ بالظاء ــــ َس

ُة وداري َو ْذ ِرَك حِا ُة دا َو ْذ ِرَك َوحُا ُة دا َذ ِرَك وحِا . ــــ بالذال ــــ دا
يعقوُب. حاكاهما
ْنُظ، ُذ): (الَح ْن والَح

ْنُط ِعيَف يكرهوَن الَحّظ، في : لغٌة ــــ بالظاء ــــ الَح ّتْض ُيبدلوَن ال الولى الظاء ف
ًا ْنَجاٌص، قالوا: إّجاٌص كما ساكنًة، نون ْنَجٌة. فإذا وأترجٌة وإ ْتُر ُأ قالوا: جمعوا و

ُظوٌظ، ُنوٌظ، ولم حُا َتحّرِك المثليِن لنفصاِل يقولوا: حُا (منهما). الول و
ُذ ْن ْذت : مصدر ــــ معجمة بالذال ــــ والَح َن ٌذ فهو اللحَم حَا ُنو ٌذ، َمْح ِني ِإذا وحَا
َتُه ْي َو ِة. وقال َش ].69حانيذ} [هود:  بعجل تعالى: {فجاء الله بالِحجار

ًا وهو ْذُت أيض َن َفَرَس، مصدر: حَا َتُه ِإذا ال ْي ّط َق. بالّجلِل َغ ْعَر َي ِل
ِنيُظ، ُذ): (الَح ِني والَح

ِنيُظ ِطَي الذي : الرجُل ــــ بالظاء ــــ الَح ْع ًة ُأ َعَمٍل  ب] على18[ق:  ُأْجَر
َلًة أو َعِملُه، ٍر على ِص َب َء َخ ِه، جا ْعُل ب ِف ْظُت وال َن َأحْا ًا. منه:  َناظ إحْا

ُذ ِني ّلْحُم ــــ بالذال ــــ والَح ّي : ال ِو ِة. الَمْش بالِحجار
َظا، َذا): (الَخ والَخ

َظا ِظَي : مصدر ــــ بالظاء ــــ الَخ ُثَر ِإذا َيْخظى، َلْحُمه َخ ّد، َك َلُب: قال واشت ْغ َل ا
 ــــ79

ِظي َبضيِع خا َظا َلْحُمُه ال َظا َخ َب
[رجز] 

َذا ُء ــــ بالذال ــــ والَخ َذا الذنيِن، : استرخا ُء والَخ ًا: استرخا ْبِت. أيض ّن ال
َنمة َي ُء، يقال:  َوا ْذ ّذّل َخ َذا: ال ُء والَمهانُة، والَخ َذا: استرخا َفْرِج، والَخ ٌة ال يقال: امرأ

ُء. وأنشد: َوا ْذ َخ
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 ــــ80
ُكم ُت ْي َأ َء بني ر َوا ْذ َلّما الَخ

َنا َلضحى َد ّللِت ا ّللحاُم وَص ا
[وافر]

ْظُروُف، ْذُروُف): (الُخ والُخ
ْظُروُف ُع : الَجَمُل ــــ بالظاء ــــ الُخ ِو، الواس ْط ْظَرَف الَخ ْظرفًة. يقال: َخ َخ
ْذُروُف ْبياُن. بها يلعُب التي : الَخّرارة ــــ بالذال ــــ والُخ الّص

ّذ): (الَجّظ، والَج
ْهُل الحديِث الَجّظ: الّضْخُم. وفي َأ ِر « ْعٍظ َجّظ كّل النا ٍر»ِ. َج مستكب

ّذ ُع، ــــ بالذال ــــ والَج ْط َق ٌذ ِلما قيِل ومنه : ال َذا ُع: ُج َط ْق ٌذ. ُي وِجذا
َظى والّشذا): (الّش
َظى ْظٌم ــــ بالظاء ــــ الّش َع ٌق :  ِذراع لص َفَرِس ب ِإذا ال ِظَي َتّحرَك ف قيل: َش
َفَرُس. ال

ًا ــــ والّشظى ُق ــــ أيض َعَصِب، : انشقا َظى: وقيل ال الّش
ُع ٍة جم َعَصبُة وهي َشظا ُة ال ّد َت ِد في الُمم ِظيِف. مع الي َو ال

َباٌب ــــ بالذال ــــ والّشذا ُذ ٌة. [ص:  َيعّض، :  َذا  آ].22واحادته: َش
ًا ــــ والّشذا َكاء أيض ُذ ِد ِريِح ــــ:  َلذى. العو والّشذا: ا

الشاعر: قال
 ــــ81

ُد ُذو ِر َن ْك ِذ ِه ب ّل ّنا ال الّشذى من َع
ْلبانا كان ِإذا ِرداِن ِبنا َق َي

[طويل]
ِرَم للجائِع: قد ويقاُل ُة َض ُه. وَشذا َذا ُتُه. َش ّد الرجِل: حِا

ّظْرُف، ّذْرُف): (ال وال
ُء، ِوعا ّظْرُف: ال ّبَه وبه ال ّظْرُف ُش ُع ما على يحتوي َلنه والزماِن المكاِن من ال يق

ُء يحتوي كما فيه ِوعا ِه. في ما على ال جوف

ّظْرُف: من ِة وال ْتياِن صف ِف َتياِت، ال َف ِه ُيوَصُف ول وال ُة، ول الّشيوُخ ب الساد
ِلَف ُت ِة في واْخ ِه حُاْسُن قوٌم: هو فقال معناه، حاقيق َوْج ِة، ال َئْ ْي َه قوٌم: هو وقال وال

ّلساِن بلغُة ِة وحُاْسُن ال ِعبار ُة ال ِر بقوِل واحاتجوا الّشمائِل وحَالو ّطاِب ابن ُعَم الَخ
ّلُه رضَي ــــ ِإذا ال ُق كاَن (عنه) ــــ: « ِر ًا السا ِريف ْع»ِ، لم َظ َط ْق كاَن ِإذا َأنه ُيريد ُي
َغ ّلص اللساِن بلي َتّج ببلغته َتخ ِه واحا ْفس َن ِه بُحْسِن ل ٍة وأتى عبارت َه ْب ُأ بُش ْدر بها َي
ّد، عنه ُؤا ــــ وسلم عليه الله صلى ــــ لقوله الَح ْدر َد : «إ ُدو ُبهاِت»ِ. الُح بالّش

ّذْرُف َيلُن ــــ بالذال ــــ وال ّدْمع، : َس ِرُف. َذَرَف وقد ال ْذ َي
ْلُف، ّظ َلُف): (ال ّذ وال

َلُف ّظ َلرِض) الذي (من الغليَظ : المكاُن ــــ بالظاء ــــ ال َ ا لَمْن َأثاٌر فيه يبيُن ل
َلكُه، ْفُت ومنه َس َل َظ ِري. قال قيل:  َثا الشاعر: َأ

 ــــ82
َلْم ِلْف َأ ْظ ِء على َأ ِعْرِضي الشعرا
ِلَف َكما َقُة ُظ َوِسي بالكراِع ال

[وافر]
َلُف ّظ ًا ــــ وال َبُة ــــ أيض ِر : ُصعو َلم ُتُه ا ّد َأْمٌر  ب]،19[ق:  وِش ِلٌف. يقال:  َظ
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َلُف ّظ ًا ــــ وال ْفِس : نزاهُة ــــ أيض ّن ّفها ال ِر عن وك ُلمو ِة، ا ويقال: رجٌل الَخِسيَس
ِلُف ْفِس َظ ّن ِليُف ال َظ ْفِس، و ّن ْذُت ال َأَخ َء ويقال:  ًا الشي ْلف ًا، َظ َلف َظ َثامٍن. ذو أي و
ًا: إذا َدمُه وذهَب ْلف َأُر لم َظ ْث ِه. قال ُي َوه: ب ْف َل ا

 ــــ83
َتم ْهُر حَا ّد ّنه علينا ال َأ

َلٌف ّنا ناَل ما َظ َباُر ِم وُج
[رمل]

َأّما َلُف و ّذ ِقَصُر ــــ بالذال ــــ ال ْنِف : ف َل َأّخره ا َت ِه، في و َوْج منه: رجٌل يقال ال
َلُف، ْذ ٌة َأ ُء، وامرأ َفا ْل ُة ُسّميت ومنه َذ َء. المرأ َفا ْل َذ
َأشّظ، (َشّظ ّذ و ّذ):  َش َأش و

ّظني يقال َلمُر َش ِني ا ّظ ًا َيُش ِإذا َشظ ًا:  ُظوظ ّق وُش ُعَب. وَشّظ عليَك ش وَص
َة ِغرار ِإذا ال ّظها:  َأش ِدْر لم و ْق ّد على َي َفْرِط رأسها َش ِئها ل ْدِخَل حاتى امتل في ُي

ًا ُعَراها ْيد َو ّد ثام ُع ْبَل، حاوله َيُش ُيسّمى الَح ُد: الّشظاُظ. قال ذلك و ْي َو ُع الراجز: ال
 ــــ84
ْيَن ْيَن الّشظاظاِن َأ َأ َعُة و َب الِمْر

 آ]23[ق: 
[رجز]

ّيٌة ُعَص َبعُة:  ْدُل بها ُيرفع والِمْر ِع ِة، على ال ويقال: الداب
ِإذا َأشٌظ َعَظ، الرجُل:  ْن زهير: قال َأ

 ــــ85
ّنُه َأشّظ َأ ٌد ك َغاُر َمَس ُم

[وافر]
ّذ ُء ويقال: َش َد ِإذا الشي ِه، عن انفر ّذ َأصحاب َق، الَحصى: إذا وَش ْتُه تفّر ّذ َأَش و
ِإذا ْيِس: امرؤ َفّرقته. قال الناقُة:  َق ال

 ــــ86
ِليَل كأّن ِوحِايَن َص ُه الَمْر ّذ ُتِش

ِليُل ْدَن ُزيوٍف َص َق َت ْن ْعبقرا ُي َب
[طويل]

ِظيُظ، ّل ّذ): (ال ِذي ّل وال
ِظيُظ ّل ٌء، ــــ بالظاء ــــ ال َظاُظ: َسوا ْل ِل ِللحاُح ومعناهما وا ِء على ا الشي

ّدؤوُب ِظيٌظ عليه. ورجٌل وال ِلٌظ: أي َل ٌء وُم ِلّح. وشي ٌذ ُم ِذي : أي ــــ بالذال ــــ َل
ّيٌب. َط

ْأُم ّظ ْأُب، (ال ّظ ْأُم وال ّذ ْأُب): وال ّذ وال
ْأُم ّظ ْأُب ال ّظ ْيِس : ِصياُح ــــ بالظاء ــــ وال ّت الشاعر: قال ال

 ــــ87
ُع َقها َيصو ُنو َى ُع ِنيٌم َأحْاو َز

ْأٌم له ِريُم َصِخَب كما َظ َغ ال
[وافر]

ْأِمي ويقال: فلٌن ِبي، َظ أ
ْ َظ ْلفي، أي و َتظآْبا. الرجلِن َتظآَْم وقد ِس و

ْأُم ّذ ِتقاُرَك وال ْأُب: احا ّذ َء وال ُدَك الّشي َطْر ُه. وقد و ّيا ُتُه ِإ َأْم ْبتُه. قاَل َذ َأ َذ الله و
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].18تعالى: {} [العراف: 
ْأُب ّذ ُع ــــ خاصًة بالباء ــــ وال َفَز ْئِب، من : ال ّذ ِئَب وقد ال ْذؤٌب). (فهو الرجُل َذ َم

ْئِب. غير في ُيستعمل وقد ّذ ال
ْأُب ّذ ًا ــــ وال ّد ــــ أيض َتِب : َش َق ْوِسيعُه، ال َت ْبُت و َأ َذ َتَب، يقال:  َق ُته ال ْب ّأ بالتخفيِف َذ

ِد. قال القيس: امرؤ والتشدي
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ْثِل ِبيِط ِم َغ ّأِب ال الُمذ
[طويل]
ْأُب ّذ ًا ــــ وال ْتُل ــــ أيض َف ِة، :  َؤاب ّذ ّناِصيُة، وهي ال ْوٌن ال َذ ِبْر ّأٌب. و َذ ُم

َظا، َب َذا): ( َب و
َبظا ْبظو، َلْحُمُه ُيقال:  ُثَر ِإذا َي ّد. ومنه َك قيل: واشت

َظا َلْحمُه َظا َخ َظا. قال َب ُيقال َك ِقّي:  َت ُع َظا منه ال َبظا يخظو، َخ َكظا يبظو، و و
يكظو.
َبظا ِإّن يقولوَن اللغويين وأكثُر ٌع ( ّا) إتبا َكظ َظا، و ْعَل ول لَخ لهما. ِف

ِز: ما ابن وحاكى َقّزا ِري ال ْد ُه ما َأ ُه،  ب] وما20[ق:  َعظا َنعه، ما أي َبظا وهو َم
ِظيه ْع ِظيه. َي ْب َي و
ُيقال، ْبذو َبذا و ِإذا ــــ بالذال ــــ َي ّلم :  ِم تك ُذؤ القبيِح. والكثُر بالكل بالهمز، َب

ٌء. قيل: رجٌل ومنه ِذي َب
ُء، َظا َب ُء): (ال َذا َب وال

َتقي: أخبرني قال ُع ّي ال ِد َفِش عن الم َلْخ ٍد أبي عن ا ّي سعي ِر ّك قاَل: الّس

ِتم أبو لنا قال ِنّي، حاا ِئَْل الّسِجْستا ّيَة أبو ُس ّي حَا ِر ْي ّنَم َظا  آ] عن24[ص:  ال َظا َخ َب
ِه من يكن ولم ــــ َلْحمُه ــــ لغت ٌء فقال:  ٌء. َخظا وبظا

ُء َذا َب ُة: الكلُم ــــ بالذال ــــ وال َذاء َب القبيُح. وال
َأَر، َظ َأَر): ( َذ و

ُه َأَر َظ ِر على يقال:  ُه، ــــ بالظاء ــــ الم َأُر ْظ ْكَرهه ِإذا َي عليه. َأ
َثٍل في ويقال ْعُن َم ّط َأُر»ِ أي «ال ْظ َد َأْن َأبى َمْن َي ِة الّصلِح إلى ينقا ِإّن والُمَسالم ف

َعنتَك ُه ُمطا ّيا ِد. وهذا على َتْحِملُه ِإ ُو النقيا ْوِل َنْح ٍر: َق ْي َه ُز
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ْعِص وَمْن ّنُه الّزجاِج َأطراَف َي ِإ ف
ُع ِطي ِلي ُي َبْت العوا ّك ِم ُكّل ُر َذ ْه َل

[طويل]
َأْرُت َظ ْفتها ِإذا الناقَة، ويقال:  َط َفِصيِل. فإْن على َع ْيَت ال َل بتراٍب َأخلفها َط

َقيٍن ّئْل وِسْر َفِصيُل، َيْرِضعها ل ُتها، ال َأْر َذ ْلَت:  بالذال. ُق
ّظئْاُر، ّذئاُر):  (ال وال

ّظئْاُر ُة، ظآْرِت : مصدر ــــ بالظاء ــــ ال َعلْت، مثاِل على المرأ ًا َأخذْت ِإذا َفا َولد
َعُه، ُتْرِض ِني ومصدر َل َأر ِر، على فلٌن َظ َلم َبدَك عليه راودَك ِإذا ا حاتى عليه وكا

تفعله.
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ّظئْاُر ًا ــــ وال ْطُف ــــ أيض َع ٍة :  ّو. قال َعلى الناق َب الشاعر: ال
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ْنِف َأ ّناِب ك ّظئْاُر َخّرمُه ال ال

[وافر]
َأّما ّذئاُر و َتَحّرَش له َتَحّرْشَت ِإذا الرجَل، َذآْرُت : فمصدر ــــ بالذال ــــ ال َلَك، و

َته ْظ َي وغايظَك. وغا
ّذئاُر ًا ــــ وال َذأَرِت ــــ أيض ِإذا مصدر:  َء الناقُة:  ُلقها، سا َذأَرِت مصدر وكذلك ُخ
ُة ِإذا المرأ ْوَجها:  ْقْه لم َز ِف ْقها. ولم توا ِف ُيوا
ّذئاُر ًا ــــ وال َلٌط : تراٌب ــــ أيض َت ِقيٍن ُمْخ ْطلى بِسْر ِه ُت ِة َأخلُف ب َق ّنا ّئْل ال َعها ل َيْرِض

َفِصيِل. ال
ْظُر، َب ْذُر): (ال َب وال

ْظُر َب ْظُر ــــ بالظاء ــــ ال َب ِة :  َغ ُل ْظُر: ب َب ِة. وال ْعِض المرأ ْهِل َب َيَمِن َأ ِتُم، ال ُه الَخا حاكا
ِنّي َبا ْي وأنشد: الّش
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ُظوَر َسّل كما ُب ِتْر من ال الّشنا

[وافر]
ِتُر ُع، والّشنا ِب َلصا ٌة. بلغتهم: ا ُتَر ْن واحادها: ُش

ْذُر َب ْذُر ــــ بالذال ــــ وال َب ِة، الَحّب :  ْذُر للزراع َب َنْسلُه و ّبَه الرجِل:  بالّزْرِع). (ُش
ّظَف، َتو ّذَف): ( َتو و

ّظفِت ِم، على الوظيفُة َتو ّظفها القو عليهم. السلطاُن وو
ّذَف َتو ِإذا بالذال ــــ الرجُل و َتَر، ــــ:  َبْخ ّذَف َت َتو َع. و َأسر ًا:  أيض

ُء ّتفاِق والذاُل الظا ْفِظ با ّل ْعنى ال والَم
ِظياٌن، رُجٌل ْن ِإذا ِخ ِذياٌن:  ْن ًا كاَن وِخ ّباب ِثيَر َس ُفْحِش. وقد ك ْنذى به، خنظى ال به، وَخ

ْنظى َع ْنظى به، و به: وحَا
َد ِإذا ّد َأْسَمعُه به َن ُه. أنشد ما و ْكَر ِعّي َي َلْصَم  آ]:25[ص:  ا
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ّتى ِر ُكّل َأْجَرَس ِإذا حا طائ
ِظي قاَمْت ْن َع َع بِك ُت ِر َسْم الحاض

[رجز] 

ْظَرفُة، ْذَرفُة: السرعُة. والَخ والَخ
ْكتُه َتَر ُيقال:  ًا و ِقيظ ًا، َو ِقيذ َو ًا أي و ً َمْصروع َقل ْث ِه. وقد حِاراَك ل ُم ْظتُه ب َق َو
ُتُه. ومنه ْذ َق ُة وو َذ ُقو ْو ِهَي التي الَم عنها. ُن

ِإنه الحديِث وفي ِإذا وسلم عليه الله صلى ــــ كاَن « َوحْاُي عليه نزل ــــ:  َذ ال ِق ُو
ِه»ِ. في رأس

ِء ُيروى َأشهُر. المعنى هذا في والذاُل والذاِل، بالظا

َللفاُظ َكَملِت ِة ا ِوَج َد ِء) والذاِل الظا من الُمْز  ب].21[ق:  (

ِر باُب ْك ِة الحروِف ِذ ِوَج َد ِد من الُمْز ِركَة ل ِمّما والذاِل الضا ِء فيه َش للظا
َعُة، َيعُة): (الَخِضي ِذ والَخ
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ُع الذي : الصوُت ــــ بالضاد ــــ الَخِضيعُة ْوِف من ُيْسَم َفَرِس. َج ال
الشاعر: قال
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َأّن ْطِن َخِضيعَة ك الَجوا َب

َوعُة ِد ْع ْئِب َو ّذ ِد في ال َف ْد َف
[متقارب]

ْنكُر الصمعي وكان ِر هذا على ُي َفُه الشاع َد وعْص ْيِل من الجوا َأّن الَخ َخِضيعًة. له ب
ُع إنما ذلك َلّن ْهِن. ويجوز َأجواِف من ُيْسَم ّ عندي الُج الشاعُر هذا يكوَن َأل

ًا ِلط ُه ويكون قاَل، كما غا ًا َسّما ُهْزء َسبيِل على َجواد ِه ال للحامِق: يا يقال كما ب
عالُم. عاقُل،وللجاهِل: يا

ُه َنْحو الخر: قوُل و
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ُء ْيَما ِلي لم ُأَس َأ َأبيـ عن َتْس

ُطوُب فيهم كان قد والقوُم ـِك ُخ
َلَك ْه ْهَر وأ ِبيِك ُم أ

ّدوا َ ال
ٍم من له ليس ُء َعا َنِصيُب َط

[متقارب]
والدواء: اللبن.

ُه َنْحو ْوُل و ِر: َق الخ
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ّيدنا وقلُت ِليُم يا لس ّنَك حَا َأ ْأُس لم (م)  َأ َت ِفيقا َأْسو َر
[متقارب]
ِذيعُة َطعاٌم ــــ بالدال ــــ والَخ ُذ :  ّتخ ِم. من ُي ّلْح ال

َع، َع): (َخَض َذ وَخ
ًا ــــ بالضاد ــــ َخَضع ِإذا (فهو : ُخُضوع ٌع)  َذّل. خاِض
َذع ّلْحُم وَخ ًا) فهو ــــ بالذال ــــ ال ْذع ٌع، (َخ ِذ َطعُه ِإذا خا ٍم غير من َق ْظ ول ع

ٍة. َصلَب
ُع، َقْض والقذع):  (ال

ُع َقْض َهُر ــــ بالضاد ــــ ال ْق َلبُة، : ال َغ ّقْت ومنه وال ُت َعة). وقيل اْش ُقَضا ُسّمي (
ِه ُقَضاعَة ْوِجها إلى ُأّمه مع لنقضاع ْوِت بعد َز ِه، َم ِبي أ

َع َ عن القوُم يقال: انقض
ْلِب اسُم قضاعة بعضهم: أّن وزعم عنه، زالوا ِإذا المكاِن ِء. َك الما
ُع َقذ ْعُت : مصدر ــــ بالذال ــــ وال َذ ِم الرجَل َق ِإذا21[ص:  القبيِح بالكل  آ] 
َتُه، ْي ُع والسُم َرَم َذ َق ّق الذال) ومنه (بتحريك ال ُت ُع) وهو اْش ُذ ْن ُق ُع) و(ال َذ ْن ُق (ال

ّيوُث. ّد ال
ُع ُع، (الّضْر ُع والّضَر ّذْر ُع): وال ّذَر وال
ُع ُع ــــ الراء وسكون ــــ بالضاد الّضْر ِة : َضْر ِوها الشا ْلِف. َذواِت من ونح ّظ ال

ُع ُع الرجاِل، من ــــ: الضعيُف الراء بتحريك ــــ والّضَر ًا والّضَر ّلِل، أيض َذ ّت وهو ال
ِة من نحو ّتَضّرِع. وأما الّضراع ُع وال ّذْر ِء وسكوِن بالذاِل ال ــــ: فمصدر الرا

ْعُت َء َذَر َتُه ِإذا الشي ْل ِذراِعَك، ِك ُء َذرعُه ومصدر ب َقْي َأما ِإذا ال َلبُه. و ُع َغ ّذَر ــــ ال
ِإنه ــــ الراء وتحريِك بالذاِل ُد : ف َل ِة. و َقر َب ال
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َعُة، َعُة): (الّضرا ّذرا وال
ّلُة ــــ بالضاد ــــ الّضراعُة ّذ ُع : ال ُة والخضو ّد ِة. وِش الرغب
ّذَراعُة ِو، : سعُة ــــ بالذال ــــ وال ْط َفَرٌس الَخ ٌع يقال:  ٌع. َذَر ِري َذ و

َذاَرعُة): (الُمَضاَرعُة، والُم
َذاَرعِت ــــ بالضاد ــــ الُمَضارعُة ِلبُل : الُمَشابهُة. و َذارعًة) (بالذال) ا (ُم

ّتَسعْت َطاها، ا الراعي: قال ُخ
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ًا َود ُع ُق ِر َذا ٍة كّل غول ُت َف ُنو َت
َع ًا النواسِج َذْر ْبَرم ً ُم وَسِحيل

[كامل]
ُع، ِري ُع): (الّض ِري ّذ وال

ُع ِري ُة ــــ بالضاد ــــ الّض ُع الّضْرِع، الَحسنُة : الشا ِري ْبٌت والّض ِتّن َأخَضر َن ْن َيْرمي ُم
ُق)، هو (ويقال البحُر به ِر ْب ٌة هو ويقال الّش َد ْل ْلِع، على ِج ّلُه قاَل الّض تعالَى: ال

].5ضريع} [الغاشية:  من إل طعام لهم {ليس
ِلّي:  وقال َذ ُه ال
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ِبْسَن ِم في وحُا ِريِع َهْز ّلها الّض فك

ُء َبا ْد ْيِن داميُة حَا َد َي ُد ال حَارو
[كامل]

ْوٌت ٌع ويقال: َم ِري ِإذا ــــ بالذال ــــ َذ ًا كاَن :  ًا، فاشي َغرٌس كثير ٌع و ِري 22[ق:  َذ
ُع َطى. ب] واس الُخ
َعُة، ِري ِريعُة): (الّض ّذ وال

ِريعُة ِلبِل من الّضْرِع ــــ: العظيمُة بالضاد ــــ الّض ِء ا ٍد. َأبي عن والشا زي
ّذريعُة َبُب : الوسيلُة ــــ بالذال ــــ وال ِء، إلى به ُيتوّصُل الذي والّس َأصُل الشي و

ِة: الَجَمُل َع ِري ّذ َوحْاِش مع يرعى ُيرسل ال َذا ال ِنَسْت فإ ِفْر ولم به َأ ْن َتر منه َت است
ُه ٌع وجميعها فرماها، الرامِي وَراء ِئ ٌع، َذرا ُذُر الشاعر: قال و
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ِة ّي ِن ُبها َأسباٌب وللَم َقّر ُت

َقّرُب كما ِة ُت ُع للوحاشي ّذُر ال
[بسيط]
ِريعُة ّذ ًا وال َقٌة أيض ْل ّلُم حَا ْعُن فيها ُيتع ّط ًا. وهي ال ِريئْة) أيض ّد (ال
َعَضُل، َذُل): (ال َع وال

َعَضُل27[ص:  ُع ــــ بالضاد ــــ  آ] ال ِة : جم َعَضل ّلْحَمُة وهي ال عليه تشتمل بما ال
َعَصِب من ُعروِق، ال َأكثُر وال ِم في ذلك ُيستعمل ما و َعَضٌل): َلْح الساِق. و(
َعَضُل العرِب، من حَاّي ًا ــــ وال َذُل ــــ أيض َع ُذ. وال ْذُل بالذال ــــ : الُجَر َع ــــ: وال

ْلتُه (لغتان): مصدر َذ َتُه. ِإذا َع ُلْم
ِذُل): (العاِضُل، والعا

ْعِضُل : الذي ــــ بالضاد ــــ العاِضُل َة َي ّنكاِح عن المرأ يمنعها. أي ال

ِئُم، والعاذُل ّ ِذُل (بالذال) الل ًا والعا ٌق أيض ْيِض. َدُم منه َيْجري ِعْر الَح
ْعُف، ْعُف): (الّض ّذ وال
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ْعُف ِة، لغتاِن: ِخلُف ــــ بالضاد (والّضعف) ــــ الّض ْعُف قيل وقد القو الّض

ِد، (بالضم) في ْعُف الجس ْقِل. الرأي (بالفتح) في والّض َع وال
ْعُف ّذ ْفُت : مصدر ــــ بالذال ــــ وال َع ْلَت ِإذا الطعاَم َذ َع َعاَف فيه َج ّذ وهو ال

ِبُث، ل الذي السّم ْل ّيٌة ويقال ُي ْعُف حَا َعاِب َذ ّل ِعْش لم ِإذا ال ُغها، َي ِدي ِة: ذو قال َل الّرّم
  ــــ99

َنٍش ومن ْعِف حَا َعاِب َذ ّل َأنه ال ك
ّي الّشَرِك على ِد ُو العا ِم ِنْض ِعَصا

[طويل]
ِعيُف، َعاُف، (الّض ّذِعيُف والّض َعاُف): وال ّذ وال

َعاُف: بمعنًى. وطعاٌم ضعيف يقال: رجٌل ْذعوٌف َذِعيٌف وُض ــــ: بالذال ــــ وَم
ِعَل ِإذا َعاُف فيه ُج ّذ السّم. وهو ال

َعَضُب، َذُب): (ال َع وال
َعَضُب َقْرِن ــــ: انكساُر بالضاد ــــ ال ِة من ال ُق الشا ُذِن وانشقا ُل ِة، من ا الناق

ٌة ُء يقال: شا َبا َذُب وناقٌة َعْض َع ٌء. وال َبا ُع ــــ بالذال ــــ َعْض ِة : َجْم َذب َع وهي ال
ْوِط، َطرُف َطَرُف الّس ْعِل وِشراُك اللساِن، و ّن ًا وهي الُمْرسِل، ال َقَة أيض الِخْر

ُق ما وكذلك الرمِح، في ُتجعل التي ّل ِعمامة. َفْضِل من َيتع ال
ُع، َبْض ُع): (ال ْذ َب وال

ُع َبْض ُع بالضاد ــــ ال ِطي ْق َت ِم، ــــ:  ُع اللح َبْض ًا وال ُع أيض ٍة)، َجْم َع َبْض زهير: قال (
 ــــ100

ًا ٍو عند دم حاولُه الطيُر تحجُل شل
َع َبْض ٍم و ِهاٍب في ِلحا ِد أ ّد ُمق

[طويل]
ُع َبْض ًا وال ِة. والسُم مباشرة أيض ُع المرأ ُبْض ْعُت (بالضم)، ال َبَض َلمَر له و ًا: ا َبْضع

ْعُت َأوضحته، َبَض ُتُه، الشيء و ْق َق ًا: َش َعٌة قيل ومنه َبْضع ِة: باِض ُع للشّج َبْض ويقال: 
ُع ِسنيَن ِبْض ٍد بين ما والكسر) وهو (بالفتح ِسنيَن و ٍة إلى واحا َأبي قوِل في َأربع

ٍد بين ما  آ] غيره: هو28[ص:  وقال عبيدة، ُع إلى واحا ْذ َب ٍة. وال بالذال ــــ تسع
ْعُت ــــ: مصدر َذ ُع) بتحريِك والسُم افزعته، ِإذا الرجل، َب َذ َب الذاِل. (ال
ِلضاعة، ِلذاعة): (ا وا

ِلضاعُة ُع23: [ق:  ــــ بالضاد ــــ ا ِء  ب] تضيي َع الشي َأضا ِإضاعًة الرجُل و
ُثَرْت َع َك َذا َأ ُته. و َع ْي ُه، ــــ ِإذاعًة السّر َض َأفشا َع من ويقال (بالذال)  َلوِل: ضا ا

ُء ِلَف، ِإذا الشي َع ومن َت الناِس. في انتشَر ِإذا السّر الثاني: ذا

ْوُض، َع ُذ): (ال ْو َع وال
ْوُض َع ُعوضه عاَضُه : مصدر ــــ بالضاد ــــ ال ُه ِإذا َي َوَض، َأعطا ِع الشاعر:  قال ال

 ــــ101
ّلُه عاَضها ًا ال ما بعد ُغلم
َنِقد الصداغ شابت والضر(س) 

[الرمل]
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ْوُض: كلمُة َع ِء من اسٌم يقال: إنها العرُب، بها ُتقسم و ِر، َأسما ْه ّد يقال: ل ال
ْوَض ذلك أفعُل ْهُر يقال كما العائضيَن َع ٍم اسُم ويقال: هو الداهريَن، َد َن كان َص
ِه دوِن من ُيعبد ّل ٍد: هي ابن قال تعالى، ال ْي رواية في الفتِح على مبنية كلمة ُدَر

ُد، الكوفيين، رواية في الضم وعلى البصريين َلب علي أبو قال ومعناها: ا
البغدادي:
َعلُه يقول: ل ْف ْوَض من َأ ْبٍل، ذي من َأفعلُه ل والضم) أي (بالفتح فتى يا َع َق

ْوِض ويقال: من ِزنّي. (بالكسر) عن َع الما
ُذ ْو َع ْذُت : مصدر ــــ بالذال ــــ وال ِه ُع ّل ِء بال ْأَت ِإذا وبالشي الراجز: قال ِإليه، َلج
 ــــ102
َلْت ٌة وفيها قا َد ْي ْعُر حَا ُذ و
ٌذ ْو ّبي َع وحُاْجُر منكُم بر

[رجز]
233ص من سهى الخمسة الحروف بين الفرق

ِعياُض، ُذ): (ال ِعيا وال
ِعياُض َوُض، بالضاد ــــ ال ِع ًا). الرجُل ُسّمي وبه ــــ: ال (ِعياض
ُذ ِعيا ْذُت : مصدر ــــ بالذال ــــ وال ِء، ُع ُذ: ما بالشي ِعيا ُأ وال ْلَج ِه. ُي ِإلي

والستعاذة): (الستعاضة،
َلُب ــــ بالضاد ــــ الستعاضُة َط َوِض :  ِع ِء). (من ال الشي
ُة َأْن ــــ بالذال ــــ والستعاذ َأ :  ْلَج ِء إلى َت َتِصَم الشي ْع َت ِه. و ب
َعُة، ْعَض َذعُة): (الّض ْع ّذ وال

ْعَضعُة ُق ــــ بالذال ــــ الّض ِء، : تفري ْتُه الشي َذع ْع َذ َع، الّريُح يقال:  َذ ْع َذ َت قال ف
ّي: النابغُة ِد ْع الَج
 ــــ103
ُبَر َتْج ًا منه ل َعْت جانب َذ ْع به َذ

الُمَصّمُم والزماُن الليالي ُصروُف
 آ]29[ص: 

[طويل]
ُء، َعضا َلعضاء (ال َلعذاء): ا ُء بالضاد ــــ وا َأعضا ِم ــــ:  ِه الِجْس واحادها ونحو

ٌو ُع (بالضم ُعْض ُء: المواض َلعذا ِبُت التي والكسر). وا ْن ِء في ُت ِر والصيِف الشتا بغي
ْبٍع، ٌي، واحادها َن ْذ ُي ِع ْذ ِع ُيْسقى. ل ما ُكّل الّزْرِع من ويقال: ال

َذاُح):  (الّضْحَضاُح، ّذحْا وال

ُء ــــ بالضاد ــــ الّضْحَضاُح ُد ل الذي القليُل الما ّطي يكا َذاُح القدميِت، ُيغ ّذحْا وال
الرجاِل. من : القصيُر ــــ والداِل بالذاِل ــــ

ِريُح، ِريُح): (الّض ّذ وال
ِريُح ْبُر بالضاد ــــ الّض َق َد ل الذي ــــ: ال ِريُح له، َلْح ُد. والّض َع ْب والَمْضروُح: الُم
ِريُح ّذ ِهضاُب، ــــ بالذال ــــ وال ِريَحٌة، واحادتها : ال ِريٌح: رجٌل. َذ وذ

ّذحْاُل): (الّضْحُل، وال
ِر، القريُب ــــ: الماء بالضاد ــــ الّضْحُل ْع َق ِديُر يقال: َضحَل ال َغ ُه. َقّل ِإذا ال ُؤ ما
ّذحْاُل ْأُر، ــــ وال ّث ْعٌل. منه ُيستعمل ول َذحْاٌل، فلٍن عند يقال: لي بالذال: ال ِف
ْبُح، ْبُح): (الّض ّذ وال
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ْبُح: مصدر ْتُه الّض َبَح ّثارتا ِإذا والشمُس الناُر َض ِبيٌح فيه. فهو َأ ُبوٌح َض 24[ق:  وَمْض
ب].

ْبُح ًا ــــ والّض ُد، أيض ْبُح ــــ: الّرَما ْوُت والّض َباُح: َص َلِب والّض ْع َث ِم، ال َها ويقال: وال
َبَحِت ْيُل َض ًا الَخ ْبح ْعَت ِإذا َض ِهها من َسِم ًا َأفوا ِهيِل، ليس صوت ويقال: هو بالّص

ٌو ْد ِريِب، فوق َع ْق ّت َبحْت ال ًا، يقال: َض ْبح َبعْت َض ًا، وَض ْبع َبِل َض ُع وقيل:  ْب َأْن الّض

ّد َعها َتُم َبا َجَرْت. ِإذا َأْض
ُع َبا ُع والْض ْبٍع، َجْم ِد. َوَسُط وهو َض َعُض ال

ْبُح ّذ ْبُح : معروٌف، ــــ بالذال ــــ وال ّذ ّق، وال الراجز: قال الّش
 ــــ104
َأّن ّكها َبيَن ك َفّك َف وال
َة ْأَر ِبَحْت ِمْسٍك َف ُسّك في ُذ

[رجز]
َذ): (استحوَض، واستحو

ُء استحوَض َذ بالضاد ــــ الما ّتخ ِه ــــ: ا ْفس َن َذ ل ًا. واستحو ْوض ِء على حَا ــــ الشي
َذ بالذال َلَب ِإذا ــــ: واستحا وَملكه. عليه َغ

َذ):  (حااَض، وحاا

َعِمَل بالضاد ــــ يحوُض حااَض ًا ــــ:  ْوض ُة وحااَضِت للماء، حَا َتِحيُض. المرأ
ِإذا وحااَضِت ُة:  َذاُل، منها خرَج الّسُمَر ٌء وهو الُح ِم. شبيٌه منها يخرُج شي بالد

َذ ِء على وحاا ُذ الشي َذ حااَط، ــــ: بمعنى بالذال ــــ يحو ِلبَل وحاا  آ]30[ص:  ا
َقها يحوذها ًا سا ْوق ًا، َس ٍذ شديد ّي، وحاا ِذ َو َعّجاُج: قال َأحْا ال

 ــــ105
ُذهّن ّي وله َيُحو ِذ حُاو

[رجز]
ّذاحِاي): (الّضاحِاي، وال

ٌء، يستره ل للشمِس : البارُز ــــ بالضاد ــــ الّضاحِاي بنت فاطمة قالْت شي
ِم َلحْاج ّيُة: ا الُخَزاِع

 ــــ106
ْنَت قد ً لي ُك ُذ جبل ِه َألو ّل ِظ ب

َد َأمشي فتركتني َأْجَر ضاِح ب
[كامل]

ّذاحِاي ُق ــــ: الذي بالذال ــــ وال ِلبل يسو ًا ا ْوق ًا. َس عنيف

َوَضُح، َذُح): (ال َو وال
َوَضُح ّتْحِجيِل : بياُض ــــ بالضاد ــــ ال َوَضُح: بياُض وغيره، ال ْبِح، وال َوَضُح: الّص وال
َبَرُص ْيمَة قيل ومنه ال َذ َوّضاح)، لُج ْلٌي (ال َوضُح: حَا ٍة، من وال َبُن، ِفّض ّل َوضُح: ال وال

َذلي: قال ُه ال
 ــــ107
ْوا ّق ٍم َع ْه ُعْر فلم بَس ٌد به َيْش َأحا

ّبذا وقالوا استفاءوا ُثام َوَضُح حَا ال
[بسيط]
َوذُح َق : ما ــــ بالذال ــــ وال ّل َأصواف َتع ِم ب َن َغ ْوِل من ال َب ِر، ال َع َب قيل: ومنه وال
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ّذٌح. ُصوٌف ُمو

َهّض، ّذ): (ال َه وال
َهّض َكْسُر بالضاد ــــ ال ّق، ــــ: ال َفْحٌل يقال والد َهاٌض، منه:  ُهّض أي َهْض َأعناِق َي

ّذ َه ْطِع، ــــ: سرعُة بالذال ــــ الفحوِل. وال َق ّذ: سرعُة ال َه ِة. وال القراء
َذهَل): (َضهَل، و

ِإذا ــــ بالضاد ــــ الشراُب َضهَل ُء وكذلك َقّل، :  ٌء ومنه الما ْهٌل قيل: ما َض
َهلِت وضاهٌل، َقّل وَض ِهَل الناقُة:  َذ ُنها. و َب ِء عن َل ذاهٌل: فهو ــــ بالذال ــــ الشي

وتركه. عنه َغفَل
ْهٌل، ْهٌل): (ُض ُذ و

ٌق ْهٌل ُنو َبِن، : قليلُت ــــ بالضاد ــــ ض ّل واحادتها: َضهوٌل.  ال

ْهٌل ُذ ُنو وهْم : قبيلٌة ــــ بالذال ــــ و ْهِل َب َبان، بن ُذ ْي ُنو َش َب ْهِل و َلبة. بن ُذ ْع َثا
َذهَب): (َضهَب، و

ّلْحَم َضهَب ُبُه بالضاد (الرجُل) ال َه ِإذا فهو َيْض ِهٌب:  ُه ضا ِة على شوا الحجار
ِة ْغ ولم الُمَحّما ِل ّيه، في ُيبا ّهبُه َش ًا ــــ وَض ًا، ــــ أيض ِهيب القيس: امرؤ قال َتْض

 ــــ108
ٍء .. عن ّهِب ِشوا ُمَض

[طويل]
ّد وِضهبته ُعها الشمُس: اشت ْق َهَب َو َذ َهُب عليه. و ْذ ًا َي ًا: مضى. َذهاب ُذهوب و

َهّضُب، ّذُب): (الُم َه والُم
َهّضُب ْهُضوُب: المكاُن ــــ بالضاد ــــ الُم ّلُه25[ق:  الذي والَم َب َطُر،  ب]  الَم

ّذُب الشجُر وكذلك َه ُه. والُم ّذَب الذي ــــ بالذال ــــ وغير ُعيوِب، من ُه ّقَي أي ال ُن
ّلَص. منها وُخ

َهْضُم، ْذُم): (ال َه وال
َهْضُم ّقي  آ] من31[ص:  له َهَضْمُت : مصدر ــــ بالضاد ــــ ال ًا، حَا أي ُجْزء
ّيَب َهَضْمُت ومصدر تركُت، َتُه ِإذا الط ْط َباِن، َخل َء َهَضْمُت ومصدر بال ِإذا الشي

َتُه، َدْخ ُة َهَضمِت مصدر وكذلك َش َد ِع ْذُم الَم َه ِم. وال ُع ــــ بالذال ــــ الطعا ْط َق : ال
ٍة في ْيٌف ومنه سرع َذٌم قيل: َس ْه ّذاٌم، م َه ْذُم و َه ًا ــــ وال ْكِل، سرعُة ـــــ أيض َل ا

َذاٌم: اسُم قيل: رجٌل ومنه ْي َه َذاٌم. (و ْي رجٍل). َه

ْذُل): (الَخْضُل، والَخ
ُؤ ــــ بالضاد ــــ الَخْضُل ُل ْو ّل َلٌة، واحادته : ال الضاد (بكسر والَخْضُل والَخِضُل، َخْض

ُكّل ٍء وسكونها)  َتّل، َشي ْب ُء وكذلك ُم ِة كثيَر كاَن ِإذا الّشوا ِء. الرطوب والما
ْذُل ُتُه : مصدر ــــ بالذال ــــ والَخ ْل َذ َلْمتُه ِإذا َخ ْكتُه، َأْس َتَر َلِت و َذ ُة وَخ عن البقر

َأّخَرْت. ِإذا صواحِابها َت
ْذُف): (الَخْضُف، والَخ

ّطيُخ، ــــ بالضاد ــــ الَخْضُف َب الراجز: قال الّضراُط، والخْضُف، : ال
 ــــ109

ّنا ْدنا ِإ ًا َوَج َلف َلْف ِبئَْس َخ الَخ
َق َل ْغ ّنا َأ َبُه َع َلْف ُثاّم با حَا

ْدِخُل ل ّواُب ُي َب ّ ال  َعَرْف َمْن ِإل
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ًا ْير َء ما ِإذا َع َخَضْف بالِحْمِل نا
[رجز]

ْذُف ِة : الّرْمُي ــــ بالذال ــــ والَخ ّنوى، أو بالحجار ْذُف ال ْيٌر والَخ َذفاُن: َس والَخ
ٌع َذُف َسري ِة. فيه ُيْخ بالحجار

ْذُم): (الَخْضُم، والَخ
ْكُل ــــ بالضاد ــــ الَخْضُم َل ِم : ا َف ّله، بال ِإذا ك َأطراِف كاَن ف فهو السناِن ب

َقْضٌم)، ْكُل يقال: الَخْضُم، ( ٍة ال ٍة، بَسع ْكُل ورفاهي َقْضُم: ال َظِف ِضيٍق في وال وَش
ْيٍش، َتْخِضُموَن َأبي قوُل ومنه َع ْقِضُم َذّر: « َن ُد و ْوع ُيقال الله»ِ، والَم َثٍل: في و َم

ُغ «قد َل ْب ِم»ِ. الَخْضُم ُي َقْض بال
ْذُم ْطِع ــــ: سرعُة بالذال ــــ والَخ َق ْيّف ومنه ال َذٌم قيل: َس ُذوٌم ِمْخ ِذٌم، وَخ َوِخ
ْذُم ًا والَخ َيض ِر، سرعُة أ َفرٌس السي ِذٌم، يقال:  ْذُم َخ ًا والَخ ِء سرعُة أيض َعطا ال

والّسماحاة.
َغّض، ّذ): (ال َغ وال

َغّض َغّض ــــ بالضاد ــــ ال ِر، :  َبَص َغّض ال َغِضيُض وال ّي وال ِر ّط ٍء. كّل من ال شي
ّذ َغ ّذ ــــ: مصدر بالذال ــــ وال َألْت ِإذا الُجْرُح َغ ُة. منه س ّد الِم

َغِضيَضُة، ُة): (ال ِذيذ َغ وال
ِم : ناعمُة ــــ بالضاد ــــ َغِضيضٌة جاريُة ُتُه، الِجْس َغِضيضُة حَاَسن ُة و ّطْرِف: فاتر ال

ُة، ِذيذ َغ ِر. وال َظ ّن ِثيثُة ال َغ ــــ: والثاء بالذال ــــ وال
ِعيُث: [ص:  قال الُجْرِح، من ساَل ما َب  آ].32ال

 ــــ110
ّنطاِسّي السي قاَسها ِإذا َبَرْت ال ْد َأ

ُتها ِثيث َد َغ ًا وازدا ْي َه ُهُزومها و
[طويل]

والغاذي): (الغاِضي،
ْوُت يقال َقذى على َغَض َأنا ال ْيُت غاٍض، ف ْغَض َأ َأنا و ْغٍض، ف َغضى ُم فهو الليُل و
َأغضى غاٍض ْغٍض فهو و َبس ِإذا ُم ْل ٍء، كّل َأ رؤبة: قال شي

 ــــ111
ِز من َيْخُرْجَن ْيٍل َأْجوا غاِض َل
[رجز]
َأّما قال (أغضى) (باللف)، هو (غضى) إنما يقال يقولون: ل اللغويين وأكثر و

ْيّل َل ِإنما غاٍض، ورجٌل غاٍض، قولهم:  َء ف ّنَسِب معنى على جا قالوا: ِعيَشٌة كما ال
َيٌة.  راِض

َأما ِذي و ْوُت من الفاعِل اسُم : فهو ــــ بالذال ــــ الغا َذ ِبّي َغ َغيره، الّص و
ِذي ًا والغا ُق أيض ِعْر ِم السائُل ال ٍذ وَجَمٌل بالد  ب].26[ق:  ِإذا غا

َلُه َأرسَل ْو ًا َب َع ًا، ِقط َع ْيُس وكذلك ِقط ٍذ َت َذواُن، غا َغ ِء قوُل ومنه و ْيِس: امرى َق ال
 ــــ112
َكّر َفّر (ِم ِبٍل ِم ْق ٍر ُم ِب ْد ًا) ُم مع

ْتيِس ِء َك ّلِب ِظبا َذواِن الُح َغ ال
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[طويل]
َقّض، ّذ): (ال َق وال

َقّض ْيِل : انقضاُض ــــ بالضاد ــــ ال ِة، في الَخ َء الغار َبقّضهم القوُم وجا
َقِضيضهم، َقّضهم و َقِضيضهم: أي و الشّماخ: قال بجماعتهم، ب

 ــــ113
َءْت ْيٌم وجا َل َقِضيضها َقّضها ُس ب
ِلي ُتَمّسُح ْو َبِقيِع حَا َلها بال ِسبا

[طويل]
َقّض ْقُب وال َثا ِة والقتضاُض:  َؤ ْؤل ّل ّق ومنه ال ِة، اقتضاُض اشت َقّض المرأ وال

َقَضُض: الَحصى َأقّض ومنه الصغار وال ُع عليه قيل:  عليه يستقّر لم ِإذا الَمْضَج
ّنه َأ ُد ك ِبه تحت يج ْن ْيٍب: َأبو قال النوم، من يمنعُه ما َج َؤ ُذ

 ــــ114
ِبَك ما َأْم ْن ًا يلئُم ل لَج َمْضَجع
ّ ُع ذاَك عليَك َأقّض ِإل الَمضَج

[كامل]
َلْحٌم َقع ِإذا َقّض و ِد. كلها هذه التراِب، في و بالضا
ّذ َق ْذُت : مصدر ــــ بالذال ــــ وال َذ َء َق ْعَت ِإذا الشي َط قيل: رجٌل ومنه َأطرافه َق
ٌذ ّذ َق َقّصُص أي ْم ِر، ُم َع ّذ الّش َق ًا وال ِة. الّرْمُي أيض بالِحجار

َقِضيُف، ِذيُف): (ال َق وال
َقِضيُف ِم، : القليُل ــــ بالضاد ــــ ال َقُضَف اللح َقِضَف الرجُل يقال:  (بضم و

َقِضَف الضاد َقضافًة. و ِذيُف الضاد (بضم وكسرها)  َق ٍة. وال َقضاف ــــ وكسرها) 
الَمْرِمّي. : والمقذوُف ــــ بالذال

َقَضُف، َذُف): (ال َق وال
َقَضُف ْعُف بالضاد ــــ ال ِم ــــ: َض َقًة، الِجس ْل ٌة ِخ َفل َذٌف و ُذٌف َق ُق (وقذوف) ــــ و
ِإذا ــــ بالذال ًة كانْت :  ّنها بعيد َأ ُكها. بمن َتتقاذُف ك ُل َيْس

ِقَضاُف، والِقذاف): (ال
ِقضاُف ُع ــــ بالضاد ــــ ال ٍة : َجْم َكمة وهي َقَضف ُة. 33[ص:  ال  آ] الصغير

ْوٌم َق ُع ِقضاُف و ِم: َجْم َلجسا سريعُة : أي ــــ بالذال ــــ ِقذاٌف وناقٌة َقِضٍف، ا
َذُف ًا والِقذاُف براكبها، َتتقا ْفُت مصدر أيض َذ َتُه ِإذا الرجَل قا ْف َذ َفَك، َق َذ َق ابن قال و
َة: َد ّيا َم
 ــــ115
ْعَر ِزمي َأ َد ْن ّيا للقوافي َم

تخافي ول واستسمعيهن
ِقذاِف ذا ابنِك ستجدين

[رجز]
ِلنقاُض، ُذ): (ا ِلنقا وا

ِة : استخراُج ــــ بالضاد ــــ النقاض َأ َكْم َلرِض، من ال الذي للمكان ويقال ا
ّق ْنَش ْقُض، َي ّن ِة ويقال عنها: ال َأ َكْم ِلنقاُض لل ْقٌض: وا َن ًا:  ًا أيض ْوُت أيض َص

ُع ْفِقي َت ِلنقاُض:  ّوت، الصابِع المفاصِل. وا ُتَص َتَك ف ِوي َتْص ِلنقاُض:  ِنَك وا بلسا
ّكَن ُتَس ّبَة، ل ِلنقاُض: انتقاُض الدا ِه. بعد الُجْرِح وا ُبْرء
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ُذ ِلنقا ِليُص ــــ بالذال ــــ وا َتْخ ِء :  فيه: َنِشَب ِمّما الشي

ّنقيُض، ُذ): (ال ّنقي وال
ّنِقيُض ْوُت ــــ بالضاد ــــ ال ْيُل قال المفاصِل، : َص َد ُع ُفْرِخ: بن ال ال

 ــــ116
ِكَر ِإذا ِخيفًة َأْضَمْرُت الَحّجاُج ُذ
ِء َبيَن لها َنِقيُض الّضلوِع َأحانا

[طويل]
َذ ما لكّل ويقال َق ْن ُت ِد من اْس ٌذ، َي َنِقي ّدو:  َع ٌذ، ال ِئ َنقا قوله: ومنه وجمعه: 
 ــــ117
ُذ ِئ ْؤٍس َنقا َقِت ُب ْقَر ذا َف ِغنى ال وال

ّلبِت َلياَم وحَا ْهر ا ّد َأضرعا وال

[طويل]
َقْضُم، ْذُم): (ال َق وال

َقْضُم ِم. باب في فسرناه : قد ــــ بالضاد ــــ ال الخض
ْذُم: ــــ َق َذم : مصدر ــــ بالدال وال َثم، ِبَمعنى الماِل من له َق ُذُم َق َق 27[ق:  وال

ًا ُع. ب] أيض ِلسرا ا
َقضى، َقذى): ( و

ّلُه َقضى ِء ال ُه، فهو بالشي َأمضا ْكَم قضى وكذلك قاٍض:  َذ ِإذا الُح الُحكومَة، َأنف
ًا ويكون ًا َأمَر بمعنى قضى َأيض َع ل َأمر [تعالى]: {وقضى قوله ومنه فيه رجو

].23إياه} [السراء:  إل تعبدوا أل ربك
ًا قضى ويكون َغ َعِمَل بمعنى أيض َعَمِل، من وفر ْيٍب: َأبو قال ال َؤ ُذ

 ــــ118
ُهما َمْسرودتاِن وعليها  َقضا

ُد ْو داو ُع َأ َن ِبِغ َص ُع الّسوا ّب ُت
[كامل]
َذِت َق ْيُن و َع ِذي ــــ بالذال ــــ ال ْق َت ِذيٌة فهو :  ِم من قا َلعْت. ِإذا القو َط

ْقضى، َأ َقّضى، ( ْقذى، و َأ ّذى): و َق و
ُه ــــ بالضاد ــــ َأقضى َأما َقضا َأكل : فمعنا ِبيُب، وهو ال َأقضى الّز ًا ويقال:  أيض
َد ِإذا َة، سا ُقَضا َأّما ابن حاكاهما ال ِه. و ْي َو َل َألقى : فمعناه ــــ بالذال ــــ َأقذى َخا

َأما في القذى ْيِن. و َع َقذى َأخَرَج  آ] فمعناه34(بالضاد) [ص:  َقّضى ال من ال
ْيِن. َع ال

َق، َق): (ضا وذا
َق َأْما ّد ــــ بالضاد ــــ ضا َع : فِض ّتس َأما ا َأْصلُه ــــ بالذال ــــ ذاق و َق : ف ْو ّذ ال

ّلساِن ِربة بمعنى ُيستعمل ثام بال ّتْج ِر ال ِء والمقاساة والختبا ِة للشي له، والُمكابد
ْيٍل: قول ومنه العذاَب، يقال: أذاقه َف ُط

 ــــ119
ُذفوا ْقنا كما ق َة ُذ ٍر غدا ُمَحّج

ْيِظ من َغ ِدنا في ال ّوِب َأكبا ّتَح وال
[طويل]

ِه قول ومنه ّل ].112والخوف} [النحل:  الجوع لباس الله (تعالى): {فأذاقها ال
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ُق، ُق): (الَمِضي ِذي والَم
ُق ُق، : المكاُن ــــ بالضاد ــــ الَمِضي ّي الشاعر: قال الّض

 ــــ120
ْئُْت ِإذا ًا ِج ّواب ًا قاَل له َب َمْرحَاب
َ َمِضيِق غيُر واديَك َمْرحَاٌب َأل

[طويل]
ُق ِذي َبُن ــــ بالذال ــــ والَم ّل ِء الَمْمُزوُج : ال ِعيٌل وهو بالما ْفعوٍل، تأويِل في َف َم

ٍء وكّل ِزَج شي ٌق فهو بغيره ُم ِذي ٌق. َم ُذو َوْمم
ُذ): (الَجَرُض، والَجَر

َغَصُص ــــ بالضاد ــــ الَجَرُض ِريُض: ال امرؤ قال الموِت، عند بالْريِق : والَج
القيس:

 ــــ121
ّلْحياِن اختلَف ِإذا الَجريض عند ال

[طويل]
ُذ ُء ــــ بالذال ــــ والَجَر َئم ُيِصيُب : دا الدواّب. قوا

ّذّب):  (الضّب، وال

ْبُه ــــ بالضاد ــــ الضّب ْوِن، : ِش َذ ًا والضّب الِحْر ُد أيض ْق ِر، في الكامُن الِح الصد
ِة من الدم َسيلُن والضّب ٍم من الّشف ِه، أو َوَر من الفُم يسيَل َأْن والضّب غير

ِة ِة، ّشد َو ْه الشاعر: قال الّش
 ــــ122
ٍم وبنو منهُم َلِقينا قد َتِمي
ً ْيل ُتها َتِضّب َخ ِم ِلثا َن ْغ للَم

[كامل]
ِه في ما على يقال: َضّب والضّب: السكوُت، ْفِس َأضّب. َن و

ُع، والذّب ْف ّد ُد (بالذال) ال َطْر ّذباِب، والذّب:  ّقِت ومنه ال ُت ّبُة. اْش َذ الِم
ّذ): (َرّض، َور

َء رّض ّقُه، َيُرّضُه الشي َد ًا:  ّذِت َرّض ُء وَر ًا. َأمطرْت السما َرذاذ
ِرّضُة، ُة): (الُم ّذ ِر والُم

ِرّضُة َبٌن ــــ بالضاد ــــ الُم َل َلُط حااِمٌض :  َلبٍن ُيْخ ِليَب، َب يقال: ِمَرّضٌة وقد حَا
َأحامَر: ابن قال الميم)، (بكسر
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ِرّضَة شرَب ِإذا ِكي قال الُم ْو َأ

ِئك في ما على ِوينا قد سقا َر
[وافر]

ٌء ٌة ويقال: سما ّذ ِر َبُة ُم ٌة وَسحا ّذ ِر ِإذا28[ق:  ُم بالّرذاذ. جاءْت  ب]: 

ّذّم): (الّضّم، وال
َء ضّم : مصدر ــــ بالضاد ــــ الضّم َعُه ِإذا َيُضّمُه الشي ويتفرق. ينتشَر َأْن َمن
ْتُم، والذّم ِء،  آ] القليلُة35[ص:  البئُْر وهي َذّمة جمع والذّم (بالذال) الّش الما

الشاعر: قال
 ــــ124
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ً ُأرّجي ْيِب من نائل ّبي َس َر

ْعمى له ِسجاُل َوذّمتُه ُن
[وافر]

ُه َمْن َد ــــ الذال بفتح ــــ روا ُه َأّن َأرا ْئَْر ِة ُتوَصُف التي ِب ّل ِق ِء ب منها ُيستقى الما
ُة الّسجاُل ِأّن الكثير ِه قليَل (أي)  ْير ِثيٌر. وَمْن َخ ِذّمتُه روى َك ــــ الذال بكسر ــــ و

:
َد ُه َأّن َأرا َد ْه َأجاَز َع َكٌم.  ًا الوجهيِن ُمْح العرابّي. ابن جميع

ّذماُم):  (الّضماُم، وال

ًا به َضَمْمَت ما كّل ــــ بالضاد ــــ الّضماُم ٍء، إلى شيئْ رجٍل، اسُم وِضَماٌم شي
ًا ــــ والّضماُم ُتُه مصدر ــــ أيض َتُه ِإذا َضامم ّذماُم َضَمْم ًا وضّمك. وال ــــ أيض

ّذماُم ُتْرعى، التي : الُحْرَمُة ــــ بالذال ًا وال َء القليلُة الباُر أيض َذّمٌة. الما ُتها:  واحاد
ّذَرُب): (الّضَرُب، وال

َعَسُل ــــ بالضاد ــــ الّضَرُب َلبيُض : ال ًا والّضَرُب الغليُظ، ا ّنباَت ُيِصيَب َأْن أيض ال
ُد َبَر ّذَرُب ال َيُضّربه. وال ُد ــــ بالذال ــــ ف َفسا ِة، :  َد ِع ّذَرُب الَم ًا وال ُة أيض ّد حِا

ّذَرُب وغيرهما، والّسناِن اللساِن ًا وال ُع أيض ُعْسُر الُجْرِح اتسا ِه، و ْء َمَرٍض وكّل ُبر
ُأ ل ْبَر ّذَرُب َذَرُب، فهو منه ُي ُع وال َقا ْن ِكم حاتى السّم ِإ َتْح ُلُه. َيْس ْت َق

ْبُر والذبُر): (الّض
ْبُر َبر : مصدر ــــ بالضاد ــــ الّض َع ِإذا الفرُس َض ِئَمُه جم َثاَب. قوا َو و

ْبُر ًا ــــ والّض ُة ــــ أيض ّد ِز : ِش ِزي ْل ِم، َت ِعظا ّد ال ْبر: َش ُتِب والّض ُك ِة، ال َبار ِلْض با
ٌد ْل ْبٌر: ِج ّغشى والّض ًا ُي ْدَخُل َخَشب ُي ْوُز الُحصوَن، يحاربوَن رجاٌل فيه و ْبُر: َج والّض

ِبٌر) (بكسر (وأعصلُه الجباِل ْبُر الباء) ثام َض ّذ ّفُف. وال : الكتاُب، ــــ بالذال ــــ ُيخ
ُة. وقيل: الِقراء

َذَمَر): (َضَمَر، و
َفرُس َضَمَر ٍء وكّل (بالضاد)، ــــ ضاِمٌر فهو ال ُعَف شي قيل: ومنه كذلك، َض
ٌء َأنُه َضْمٌر شي ِر، وِصَف ك ِة. ذو قال بالمصد الّرّم
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ْبيَض َأ ْقُت قد و َق َقِميَصُه عنه َش
ُتُه ْدم ّق ِم َف ًا للقو َتضم ْه َضْمرا ُم
[طويل]

ْلَب يعني ٍر َق ُه بعي ِه. شوا َلصحاب

ُه الرجَل َذَمْرُت ويقال ْذُمر ًا َأ َذْمر َأنا ( َتُه ِإذا ذاِمٌر بالذال) ف ِه على ُلْم تقصير
ّد، على َوحَاْضَضتُه َذَمَر الج َد و ِم في الول َذّمره، لمَس ِإذا الناقة َرحِا َلكثُر ُم َذّمر وا

َأصُل َذّمُر:  ُنِق). قال (بالتشديد) (والُم ُع ْيُت:  ال ُكَم ال
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َذّمُر وقال ّناتِجيَن الُم لل
ِلَي ُذّمَرْت متى ْب َلْرُجُل َق ا

[متقارب]
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ّذماُر): (الّضماُر، وال
ِء : كّل ــــ بالضاد ــــ الّضماُر ُعُه، ُيْرَج ولم غاَب شي العشى: [ص: قال رُجو

 آ]36
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ُع ل وَمْن َذّمٌة له َتضي

َلها َع َيْج ْيٍن بعد ف ِضمارا َع
[متقارب]

ّذماُر ْذَمُر ما : كّل (بالذال) ــــ ــــ وال ُيَحّض عليه الرجُل ُي ويلزمُه حِامايته على و
ْوُم ّل فيه. َقّصَر ِإْن ال

ْذُم): (الّرْضُم، والّر
َأْن ــــ بالضاد ــــ الّرْضُم ِه البعيُر َيْرمي :  ْفس َن ِة من يتحّرك فل الرِض إلى ب ّد ِش
َكلِل، ُو ال ْد َع َد ِإذا الشيِخ والّرْضُم:  َع َأْن َأرا ِر َقلُه ُيْس ِثا ُعُه و  ب]39[ق:  َيْمن

ٌة ْعُضها ُيَضّم والّرْضُم: حِاجار ْعٍض، إلى ب ُة: قال َب َتر ْن َع
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ّنا ِطّي َصّر ِإذا ُك بنا الَم
ِم ِذي َأحاواُض لنا ِوبدا الّرْض

[كامل]
ْذُم َيلُن ــــ بالذال ــــ والّر ِة َس َع َقْص ِرَط ِإذا ال ْف ِئْها. في ُأ ْل َم

َذُم): (الّرَضُم، والّر
ْعُضُه ُضّم : ما ــــ بالضاد ــــ الّرَضُم ْعٍض، على َب والمصدُر: الّرْضُم َب

َذٌم (بالسكون). وِجفاٌن ْذٌم َر ِإذا ــــ بالذال ــــ وُر َلْت، :  ًا والمصدُر َسا ْذُم أيض الّر
(بالسكون).

ّنْضْل، ْذُل): (ال ّن وال
ّنْضُل َلبُة ــــ بالضاد ــــ ال َغ ِة في : ال َناضل ُة وهي الُم يقال: بالّسهام الُمَراما
ْلتُه ُتُه. ناَض ْل َنَض َف
ْذٌل ورجل ِذيٌل َن َن الَخِسيُس. : وهو ــــ بالذال ــــ و
َنبَض، َذ): ( َنب و

ُق َنبَض ِعْر ًا بالضاد ــــ ال ْبض َن َذ ــــ:  َء َتحّرَك. ونب ًا الشي ْبذ َألقاه، ِإذا ــــ: بالذاِل َن

َذ َنب َذ: صنعُه. و ِبي ّن ال
ِبُض، ُذ): (الَمنا ِب والَمنا

ِبُض ِدُف ــــ الَمنا َدُف التي الَمنا ْن ْطُن بها ُي ُق َبٌض، ونحوه ال ْن ابُن قال واحادها: ِم
ِبٍل: ْق ُم
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ْوُت ْعَن المنابِض َص ْنَز ِرينا َي المحا

[بسيط] 

ِريُن: حاّب ْطِن الَمحا ُق َد ول ال ُذ من لها واحا ِب ِظها. والَمنا ْف : ــــ بالذال ــــ َل
ُد ُأ التي الوسائ ّك ٌة عليها ُيتو َبذ ْن ُذها الرجَل َلّن بذلك ُسّميْت واحادتها: ِم ِب ْن إلى َي
ِه يرميها. أي صاحاب
َأنبَض، َذ): ( َأنب و

َتر َأنبَض َو ِإذا بالضاد ال ًا:  َباض ْن َذبُه ِإ ّوَت َأرسله ثام َج َيِصُف الّشماُخ قال فَص )
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ًا): ْوس َق
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ّنَمْت عنها الّراُموَن َأنبَض ِإذا َتر

َنم ْكلى َتّر ْتها َثا َع ْوَج ِئُز َأ الجنا
[طويل]

َذ َأنب َذ ويقال:  ِبي ّن ُه ال َبذ َن (لغتان). و
َنفَض، َنفذ): ( و

َفض ُق ن َوَر ًا وغيره ال ْفض ْتُه (بالضاد)، َن َفض َن ْتُه و َد َع َأْر َلرَض ونفَض الُحّمى:  ِإذا ا
َظر ٌد. فيها َهْل َن َأحا

َذ َنف ْهُم و ِإذا وغيره الّس َق. ينفذ.  َخر
َفُض، ّن ُذ): (ال َف ّن وال

َفُض ّن ُقُط : ما ــــ بالضاد ــــ ال ِء عن َيْس ُلضُه، الذي الشي ْنف ِإذا َت ْدَت ف َأَر

َدر، ْنَت المص ّك ُذ َس َف ّن َء. وال ُق37ــــ: [ص:  بالذال ــــ الفا ُذ،  آ] الَخْر قاَل الناف
ْيُس ِم بن َق ِطي ّي): الَخ ِر َلنصا (ا
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ِد ابن طعنُت ٍر طعنَة القيِس عب ثاائ
ٌذ لها َف ُع لول َن َعا َءها الّش َأضا

[طويل]
ِلنفاُض، ُذ): (ا ِلنفا وا

ِلنفاُض ِر، في القوُم َأنفَض مصدر ــــ بالضاد ــــ ا َف ُذ َفني ِإذا الّس ِلنفا ُدهم. وا َزا
ْذتُه : مصدر ــــ بالذال ــــ َف ْن ِه. بالّرْمِح َأ ونحو

ْوُض، ُذ): (الّر ْو والّر
ْوُض ُتُه ــــ: مصدر بالضاد ــــ الّر ُوُضُه، ُرْض ْوُض َأر ًا والّر ُع أيض ِة، َجْم ْوَض وكّل الّر

ٍء َتِمٍع ما ْوَضٌة، فهو ُمْج الراجز: قال َر
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ٍة ْوض ْيُت َور َق ِني منها َس َو ِنْض
[رجز]
ِذ وَمْرو ِفَن معروف، بالذال: موضع الّرو ّلُب فيه ُد َه َة، َأبي بن الُم ْفَر ذلك وفي ُص
َعَة بن َنهاُر يقول ْوِس ّي: َت ِر ُك َيْش ال
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ِذ َبمرو َأقاما ْهَن الّرو ِه َر ِريح َض
ومغرِب  ب] شْرٍق30[ق:  كّل عن غيبتا وقد

[طويل]
 267ص من سهى الخمسة الحروف بين الفرق

َأرضى، (َرِضَي َي و ِذ َأرذى): وَر و
ِء رضي َع بالشي ِن َق َأرضى به، ِرضًى:  َي غيره و ًة َيْرذى البعيُر (به). وَرذ َذاو ِإهذا َر
َقط ُهَزاِل من َس ِدْر فلم ال ْق ِم على َي ُه القيا َأرذا ُبُه، و منهما: الفاعِل واسُم صاحِا
ٍذ، راٍض ّي، منهما: َرِضّي المفعوِل في ويقال ورا ِذ النابغة: قال وَر

َذايا لهّن ُع بالطريِق َر ِئ ودا
[طويل]
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َوَضُم، َذُم): (ال َو وال
َوَضُم َع : ما ــــ بالضاد ــــ ال ِط َأما عليه ُق ّلْحُم. و َذُم ال َو ّنها ال ِإ الّسيوُر (بالذال) ف

ّد التي َقي بين ُتَش ِو، ِعرا ْل ّد الشاعر: قاَل ال
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ّنما َأ ُع ك َق ّي َي ِر ُبْص بينهُم ال

ّطوائِف من ِلعناِق ال ِم وا َذ َو بال
[بسيط]
ْأُن، ّظ ّذأُن): (ال وال

َأصلها : معروفٌة، ــــ بالضاد ــــ الّضأُن ّذاُن و َهْمُز. وال ْيُب، ــــ بالذال ــــ ال َع : ال
ْين وهو ّذ ًا، ال ْيُس قال أيض ِم: بن َق ِطي الَخ
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ْدنا َد ِتيبَة َر َك َلًة ال ْو ْفل َم

ُنها بها ْف َذأنها وبها أ
[متقارب]

ْيُم، ْيُم): (الّض ّذ وال
ْيُم ْلُم، ــــ بالضاد ــــ الّض ّظ َأِضيُمُه. ِضْمتُه وقد : ال

ْيُم ّذ ْيُب، وال َع ّذاُم) [بالذال]: ال ِذيمُه. ِذْمتُه وقد (وال َأ

َأمضى، (مضى َأمذى): مضى ومذى و ِر على و َلم ًا ا ّي ، ــــ بالضاد ــــ ُمِض
َأمضى َأنفذه. ومذى و َلمَر:  ِة من ا ِذي، الشهو َأمذى َيْم ِذي و [ص: خرج ِإذا ُيْم

ُي،  آ] منه38 ْذ ُه َفَرسُه ومذى الَم َأمذا ّق ومنه َيْرعى، َأرسله ِإذا و ُت ُء) اْش (الِمذا
ْنهّي َأْن عنه، الَم ْتَرَك والمذاء:  ُء الرجاُل ُي ْعُضهْم ُيلِعُب والنسا ًا، َب ْعض ُيقال َب و
ِذي. لفاعِل ذلك: الُمَما
َأضرى، (َضرى َذرى و َأذرى): و و
ُق َضرى ِعْر ِم ال ّد ِري بال ُق ساَل، ِإذا َيْض ِعْر ٍر، وال َطُل: قاَل ضا الْخ
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ْوها َلّما َت ِلهْم بمصباٍح َأ ْبَز وِم
ْبَجِل ُسؤوَر إليه ساروا َل الضاري ا

[بسيط] 

ْيتُه َأْضَر ِء و ْيتُه، بالشي ْدتُه أي وَضّر ّو ُه، َع ّيا َي وقد ِإ ِر ًة، (بكسر به َض الراء) َضروا
َي كلها (وهذه ِر َذ ِه، الطعاَم بالضاد). و ْذري ُه َي َذرا ْذروه)، (و َي ُه و ْذَرا َأ َفَرُس و عن ال

َألقاه، ِه:  ْذَرِت ظهر َأ َء الّريُح و ْتُه، ِإذا الشي ّيَر َأحامَر: ابُن قال َط

 ــــ137
ْنُخٌل لها ِري ُم ْذ َفْت ِإذا ُت به َعَص

ِبَي ْفَساٍف َأها ّتْرِب ِمَن َس ِم ال َأ ْو َت
[طويل]

َذرا ِإذا يذرو الِحماُر و ًا)  َذْرو ًا َمّر ( ًا َمّر ٍر)، (فهو سريع العجاج: قال ذا
 ــــ138

ٍر ِإْن ذا َعزاَز لقى و َأحْاَصفا ال

[رجز]
ِريُة، ّتْض ِريُة (ال ّتْض ِريُة): ال ْذ ّت ُد ــــ وال ِوي ْع ّت ِريُة ال ْذ ّت ِء. وال : ــــ بالذال ــــ للشي

ْيُت مصدر ْيُت ومصدر الطعاَم، َذّر َة َذّر ْطَت ِإذا الشا َب َفًة عليها َر َنها، ُتخالُف ُصو ْو َل
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ْيُت َذّر ْعَت و َف ِه من الرجَل: َر َن ْأ الراجز: قال ومدحاته، َش

 ــــ139
ًا َذّري َعْمد ِبي ُأ َتما َأْن حَاَس ُيْش
ِر ْهد ٍر َب ّدا َغما َيُمّج َه ْل َب ال

[رجز]
ْيُب، ْيُب): (الّض ّذ وال

ْيُب ّبٌة ــــ بالضاد ــــ الّض َدا ْلِق على :  ْلِب، َخ َك ّياه ال ِإ َد و بقوله: الشاعر َأرا
 ــــ140
ّذِل ابن َع ْو َمْن الُم ُه وَمْن ه ّذُل َأبو َع الُم

ْلُت َأ َباَن س ْه ْيٌض فقاَل عنه َو ّوُل َب ُمَح
[مجتث]
ْيُب ّذ ّذاُب31[ق:  وال ْيُب. ــــ بالذال ــــ  ب] وال َع : ال

ّذيفاُن): (الّضيفاُن، وال
ّذيفاُن : جمع ــــ بالضاد ــــ الّضيفاُن ْيٍف. وال : ــــ وفتحها الذال بكسر ــــ َض

َة: أبو قال السّم َوْجَز
 ــــ141
ِإذا ُهم و َت َطْمَت َقطْم ًا َق ِقم َعل

َواِضَي َق ّذيفاِن و ِطُم ِفيما ال ْق َت
[كامل]
َلضا، َلذى): (ا وا

َلضا ٍة، : جمع ــــ بالضاد ــــ ا ِديُر، وهي َأضا َغ ٌء ال َأَضا ًا ــــ ويقال:  قال ، ــــ أيض
النابغة:

 ــــ142
ٌء فهّن الغلئِل صافياُت َأضا

[طويل]
َأضواٌت جمعها في ويقال ًا:  ِإُضوَن أيض ُأِضّي و ِاضّي.  و و

َلذى ِذيُت : مصدر ــــ بالذال ــــ وا ِء39[ص:  َأ ْيَت ِإذا  آ] بالشي ّذ َأ وَمْن به، َت
ِذيُت ُأ ُلُه ُيسّم لم ما ِصيغة على قاَل:  َأ فقد ــــ فاِع ّنما َأخط ِإ ِذيُت و ُأو هو: 

]. وقال10الله} [العنكبوت:  في أوذي تعالى: {فإذا الله قال (بالواو) كما
القيس: امرؤ
 ــــ143
ِإذا ِذيُت و ٍة َأ َد ْل َب ُتها ب ْع ّد َو
ِقيُم ول ِر ُأ ْي َغ ِر ِب ِم دا َقا ُم

[كامل]
ّذاُل): (الّضاُل، وال
ْدُر الّضاُل، ّذاُل: من الّس ّي. وال َبّر ِء. حاروِف ال ِهجا ال

ُد ّذاُل الّضا ّتفاِق وال ْفِظ ِبا ّل ْعنى ال والَم
ُق ِعْر َنبَض) ال ِبٌض، فهو ( َذ) فهو نا َنب ٌذ، و( ِب ِرُف ول نا ْع ُه. َأ ْيَر َغ

ِة اللفاُظ َكَملِت ِوَج َد ّلتي الُمْز ِظُر ا ْعُضها ُينا ًا َب ْعض َبِقي الحروِف من َب ِة. و الثلثا
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ْكُر الَن َللفاِظ ِذ ِإْن نظائَر ل التي المنفردة ا ْبنا لها. و َه ُثَر َتقّصيها إلى َذ ذلك َك
ًا، ّنا جد ً منها نذكُر ولك ُد ُجَمل ْقِص َن ُتعمِل المشهور إلى و ِإْن منها الُمس َء ( ّلُه شا ال

تعالى).

َتُب ما ْك ِء ُي َللفاِظ من بالظا ِة ا المشهور
ٌق َكاٌظ): سو ُع ُع للعرِب ( إليها. تجتم

ْدَخُل ْعُظ): َم ّنْصِل و(الّر ِم، في ال ْه َأْرعاٌظ. الّس وجمعه: 
ْعُن) و ّظ ّظعوُن): الرحايُل. قال و(ال َعُن) و(ال ّظ ويوم ظعنكم تعالى: {يوم الله ال

].80إقامتكم} [النحل: 
ُة ِعينُة): المرأ ّظ َدِج، في و(ال ْو َه ِئُن. قال ال َعا َظ ُع:  زهير: والجم

 ــــ144
َبّصْر ِليلي َت َعائٍن من ترى هل َخ َظ

[طويل]
ْثَماُن ُع ُعوٍن: من بُن و ْظ ِة، َم ّلُه َرِضَي الّصحاب عنهم. ال

َعاُظ)، ْن ِل الرجُل. َأنعَظ وقد و(ا
َلمُر َع) ا ُظ َف َظاعًة و( ٌع.  فهو َف ِظي َف

َكُر ُظُب): ذ ْن ُظُب) و(والُح ْن ُع ِد، و(ال َظُب الَجرا ْن َكُر ــــ الظاء بفتح ــــ والُح َذ
ِفِس َلمُر الَخنا ُظَم) ا َع ًا و( َظم ِظيٌم، فهو ِع ُظَم وكذلك َع ْدُر َع ْأنُه، الرجِل َق وَش
ّظْمُت َع ُه و ْدَر ًا، َق ِظيم ْع ّظْمُت َت َع ُتها و ْع ّط َق َة:  ًا الشا ْظم ًا. َع ْظم َع

ُة): من َظاء َع َظايُة) و(ال َع ِة من َأعظُم وهي الَحَشراِت و(ال َوَزغ َأطوُل. ال و
ْظُت) الرجل َع َو ّتعَظ، و( ْعُظ فا َو َظُة وال ْوِع ٌء، والَم َأما سوا َظُة ف ِع ذكرناها فقد ال

النظائر. ذوات في
ُنُه ْي َع َظْت)  ًا و(َجَح ًا، َجْحظ َظُة ومنه الجاحِاُظ، ُسّمَي ومنه وُجُحوظ ِكّي َجْح َبْرَم ال

النحوي.
ْيني َع ْظتُه) ب َلَح ُظُه و( ْلَح ًا، َأ ّلحاُظ َلْحظ  آ]:32[ق:  وال

َؤّخُر ْيِن ُم َع َع، َيلي الذي ال ْد ُق الّص ُفها والَما َطَر ُق:  َلنَف َيلي الذي والُمو [ص: ا
 آ].40

َظُة) على َف ِء و(الُمَحا ِه قوُل ذلك ومن عليه، المداومُة الشي ّل (تعالى): ال
ٍة ذو ورجٌل الصلة}، على {حاافظوا ًا كان ِإذا وحِافاٍظ حَاِفيظ ِء عن محامي الشي

ًا ّب َفظُة: الملئكُة عنه، َذا ْلِق، َأعماَل يكتبوَن الذين والَح َظَر الَخ َن ِبّي و إلى َأعرا
ُع، ما ُكّل يكتُب رجٍل فقاَل: َيْسَم
 ــــ145

ْنَت ما ّ َأ َظْه ِإل َف الَح
ُتُب ْك ْفَظ َت َظْه َل َف ّل ال

[رجز]
َأّما ِفُظ) فقد ف ْفُظ) و(الحا َللفاِظ في ذكرناهما (الِح ِة. ا المتناظر

ُة) من ّظهار ّثياِب و(ال َهْرُت ال ْظ َأ َء، و َء واتخذُت الشي ًا الشي ّي ِر ْه َتُه ِإذا ِظ ْي َرَم
َءَك ِفْت ولم ورا َت ْل ِه، َت ّلُه قاَل إلي ًا} [هود: وراءكم تعالى: {واتخذتموه ال ظهري

ِعيُن،92 ِهيُر: الُم ّظ ِظهاُر ]. وال ِه، من الرجِل و ّظهر: ساعُة امرأت الزواِل، وال
ُكّل ِئلُة. و ُة: القا ِهيَر ّظ ّق ما وال ُت ِه من اْش ِة هذ ّ فهو اللفظ ِإل ًا (بالظاء)  ً شيئْ قليل

ِم. ما في ذكرناه قد ّد َتق
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ُء ُلَظ) الشي َغ ًا و( َلظ ِليٌظ، فهو ِغ َلَظ، َغ ْغ َت ّلُه قال واْس تعالى: {فاستغلظ ال
ُع ]. وكذلك29سوقه} [الفتح:  على فاستوى ّق ما جمي ُت كقولك: َرجٌل منه اْش

َظٌة فيه ْل َظٌة ِغ ْل ُغ َظٌة و ْل َغ َظٌة، و ْظُت وِغل َل ْغ َأ ّلُه قاَل القوَل، له و تعالى: ال
].123غلظة} [التوبة:  فيكم {وليجدوا

ْدُح ِريُظ): َم ّتق ًا. الرجِل و(ال ّي حَا
ّد َظُة): ِض َيق ِد. وكذلَك و(ال ٌق ما جميع الّرقا ُت َظاُن، كقولك: رجٌل منه اْش ْق َي

ِقٌظ، َي ُقٌظ)، و َي ْظتُه َأيقاٌظ، وقوٌم (و َق ْي َأ ِم، من و تعالى: {وتحسبهم الله قال النو
ًا ].18رقود} [الكهف:  وهم أيقاظ

ُء ّظُة): المتل ِك ِم، من و(ال ّظُه وقد الطعا ُقَل ِإذا الطعاُم َك عليه. َثا
َظُه ْي َغ َظَم):  َك ًا و( ْظم ُظوٌم ورجٌل أْمَسكُه، ِإذا َك ْك ِظٌم، َم َك َق وقد و َط بهما ن

ُع وكذلك القرآن ّق ما جمي ُت ِظيمُة الكلمة هذه من اْش َظاَمُة كقولهم: الك ِك وال
ْئٌْر وهي ُذ ِب ُف ْن ٍر، إلى َت ْئْ ِظَمُة ِب ْوضع. اسُم وكا َم

َظِمّي): الطويُل. ْي َظُم) و(الّش ْي و(الّش
َظٍف) من في وفلٌن ٍة في أي العيِش (َش ّد ٍة. ِش وشقاو

ْطعُة ِق ّيُة): ال ِظ ِه. الَخَشِب من و(الّش ونحو
َهُب ّل الشين) لغة. (بكسر والّشواُظ له، ُدخان ل و(الّشواُظ): ال

َوِشيُظ): َمْن َتِمي و(ال ْن ِم َي ِلنساِن منهم، وليس (إلى) القو ْفُر) ا ُظ ِه، و( وغير
ُفوٌر، ْظ ُأ الشاعر: قال ويقال: 

 ــــ146
ِه بيَن ما ِت ْقَم ُلولى ُل انحدرْت ِإذا ا

ُد تليها ُأخرى وبين ْي ِر َق ُفو ْظ ُأ

ّطيِب، َأظفاُر وكذلك ِفٌر ال ّفٌر: من وظا َظ ِء وُم ِر. مدينة الرجاِل، َأسما َفا َظ و
ِم. وفيها الكسر) مثل على  آ] (مبنية41[ص:  باليمِن َذا َثُل جرى حَا َمْن فقيل الَم

ِر َدَخَل َفا ّكلَم أي حَاّمر ظ ِة، ت ّي ِر َي ْوُز بالِحْم َف َفُر: ال ّظ َلبُة،33[ق:  وال َغ وقد  ب] وال
ّدم ُه تق ْكر ِء في ِذ نظائر. لها التي السما

ُء): طويلُة وامرأة ْظَرا َب ِر. ( ْظ َب ال
ِة، ْلُف): الشا ِظ َأظلٌف.  وجمعه و(

ْفُظ): الكلُم، ّل َفَظ وقد و(ال ِفُظ، ل ْل َفَظ وكذلك َي َء ل ِه من الشي به. رمى ِإذا ِفي
منه. اشتق ما كل وكذلك

ُع َوْض ْلُم):  ّظ ِء و(ال اللفظة، هذه من اشتق ما كل موضعه. وكذلك غير في الشي
ُء وليلٌة كقولهم: الظلُم، ْلَما ِلمٌة، َظ ْظ ذلك. ونحو وُم

َلّمُظ): تحريُك ّت ِم في اللساِن و(ال ْكِل، بعد الف َل َفرٌس ا ْلَمُظ: في و ِه َأ َفت َش
ْفلى َبياٌض. الّس

ٌء ِظيٌف) وقد وشي َن ُظَف ( ِء من واستنظفُت َنظافًة، َن ْغَت ِإذا الشي منه. َفَر
ّدُم َق ُبوُب): ُم ْن ّظ ِم و(ال ْظ ُبوُب: ِمْسَماٌر الساِق، َع ْن ّظ سلَمُة قال الّرْمِح، في وال

جندل. بُن
 ــــ147

ّنا ِرٌخ َأتانا ما ِإذا ُك ٌع صا ِز َف
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َع له الّصراُخ كاَن ِبيِب َقْر ّظنا ال
[بسيط]

ُد، ْق ِع ْظُم): ال ّن ْظُم وكذلك و(ال ِر، َن ْع ْيُط الّش ّنظاُم: الَخ َظُم الذي وال ْن َهُر. فيه ُي ْو الَج
الشياء. هذه من أشتق ما كل وكذلك

ّياُن): ياسميُن ّظ َبّر. و(ال ال
ُظوُر): الحارُس، ّنا ِه ويقال و(ال ُة)، لمكان َظر ْن ٌة له ورجٌل (الَم َظر ْن َهٌة. أي َم ّب أ

ُ

ُة ْئُْر): المرأ ّظ ُع و(ال َد الُمْرِض َل ِرها. و غي
َء): الرجُل َظِمى ًأ و( ِطَش ِإذا َظْم َظْمآْى، َظْمآُْن، ورجٌل َع ُء: ما وامرأة:  ّظْم وال

زهير: قال الّشْرِب، إلى الّشْرِب بين
 ــــ148
ْوا َع ْوا ما َر َع أوردوا ثام ظمئْهْم من َر
ًا ِم بالّرماِح يسيُل ِغمار ّد وبال

[طويل]
ّظما ّقُة ــــ مهموز غير ــــ وال ِر ٍة، مع الشفتيِن :  ْظمى، قيل: رجٌل ومنه ُسْمر َأ

ُء. وامرأة َيا َظْم
ُبها، َه َل ِر:  َظى) النا َل ّظْت، وقد و( َل َظى: من َت َل ِء و ّنَم. َأسما َجه

ّلُة): ما ّظ ّلَك و(ال َظ ٍر من َأ ُء. ذلك، وغير شج ّلة: الِخبا َظ والِم
َغزاُل، ْظٍب وجمعه و(الظبي): ال ٌء، َأ ْبا ِظ ْبٌي: اسُم و َظ الذي وهو معروٍف َرْمٍل و

َيُة: َرحِاُم حاجر، بن القيس امرؤ ذكره ْب ّظ َفَرِس، وال َيُة ال ْب الِجراُب).  (والظ

ٌة َيُة: امرأ ْب َظ ِذْر الدّجاِل َأماَم تخرُج و ْن الناَس. ُت
ِظيفُة): الضريبة َو ِظيُف اللزمة، و(ال َو ِة بين َأربٍع: ما ذي كّل من وال َب ْك الّر

ِر ِف ُقوِب بيَن ما أو  آ]،42[ص:  والحا ُعْر ِر، ال الُخّف. ذواِت من وكذلك والحاف
ْيِف َبُة): الّس ُظ َطَرفُه. و( ِم:  ْه والّس

َظبُة): على ِر. و(الُموا َلم ا

َتُب ما باُب ْك ِد ُي َللفاِظ من بالضا ِة ا المشهور
ِعّض): الداهيُة ِإذا ذات الرجاِل. ودابٌة من (ال َتعّض. كانْت ِعضاٍض: 

ّق ما وكل ُت ِة هذه من اْش ِإنه اللفظ َع، (بالضاد) حايث ف ّ وق َعّض ِإل الزمان) (
َعّض ِإّن و( ًا فيهما الَحْرِب) ف اللفاظ في ذكره  ب] تقدم34[ق:  قد خلف

المتناظرة.
ْفُك، ِل َعِضيهُة) ا ْهُت و(ال َعَض ُته و ْل َب ْفِك. الرجُل: قا ِل با

ِإذا َع) الرجُل:  َد، و(اضطج َق َع ر منه. تصّرف ما امرأته. وكذلك الرجُل وضاَج
ُد): ما َعُض ِفِق بين و(ال ِكِب. وكذلك الَمْر ْن ْوٌب منه اشتق ما كل والَم َثا كقولك: 

ِإذا ٌد:  َعّض ْبُه فيه كاَن ُم ِد، ِش َلعضا ٌد: وهو وسيٌف ا ْعَض َتهٌن الذي ِم ْطِع في ُمْم َق
ِر. الشج

طرفة: قال
 ــــ149
ُد كفى َء منه العو ِد ليس البد ْعَض بِم

[طويل]
ٌء ُد: دا َعَض َد ُيِصيُب وال َعُض ُد: نبات النابغة، ذكره قد ال ْعِضي َي النابغة ذكره قد وال

ًا. أيض
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ّد َعْرُض): ِض ّطوِل، (وال َعُرَض ال ُء و ًا الشي ّتَسع، ِإذا ِعَرض الرجِل: وِعْرُض ا
ْفسُه، ُه َن ُفه، وقيل: آباؤ َ ُته َوأْسل َعارضًة، وعاَرْض ْعرَض ُم َأ ّني و وعاَرْضُت فلٌن، َع
َد وعَرْضُت بالكتاِب، الكتاَب ْن ّق ما كل واعترضتهم. وكذلك الُج هذه من يشت
ُثما فهو اللفظة ْي َع. (بالضاد) حَا وق

ُد َع) المولو ُع و(َرَض َع َيْرِض ُع (وَرِض ِلَم مثاِل على َيْرَض ًا َع َلُم) َرَضاع ْع ًا) َي ِرضاع (و
ٌة وَرضاعًة ِرضاعًة) وامرأ ٌع (و َعٌة، ُمْرِض َع وُمْرِض ِإذا (بضم الرجُل وَرُض الضاد) 

ُؤَم، َلئْيٌم َل ٌع. وكذلك و منه.  اشتق ما راِض

ٌء َء ودا ُعَضال): (ل) دوا َلٌة ورجٌل له، ( ُعَضِل: وهو من ُعْض َيُة. ال ِه ّدا ال
ُع) ــــ ْل ُع) و(الّض َل ّظ ْوٌب وكذلك ــــ لغتان و(ال ِإذا َثا ٌع:  ّل ْبُه فيه كان ُمَض َلضلِع، ِش ا

ّي ورجٌل ِو َق ٌع:  ِلي َأنهم َض َة بذلك ُيريدوَن ك ّو ِه، ُق ٌع، َفَرٌس وكذلك َأضلع ِلي قال َض
ُؤ القيس: امر
 ــــ150
ِليٍع َتُه ِإذا َض ّد استدبر َفْرَجُه َس

َق بَضاٍف ْي َو َلرِض ُف َأعزِل ليس ا ب
[طويل]

ٌع وفلٌن ِل َط ِر، ُمْض ُلمو َدابٌة با ِلعٌة و َط  آ].43[ص:  بالِحْمِل ُمْض
ِفُت) للرجِل َع َء: أعطيته و(ضا َفُه43[ص:  الشي َأْضعا ًا،  آ]  ْفُت ِمرار َع َأْض له و

َء َفُه أعطيته الشي ْع ًة ِض ْفُت) عن َمّر ُع ًة. و(َض ِر واحاد َلم َأنا ا ِعيٌف. وكل ف ما َض
ّ غيرها في له نظيَر (بالضاد) ل فإنه اللفظة هذه من اشتق ًا ِإل ً شيئْ قد قليل
ذكره. تقدم

ٌء ِء: ُجْز ْعُض) الشي َب ْعْضُت منه، و( َب ْقتُه، و َفّر َء:  ُعوُض الشي َب معروف وال
ُعوَضٌة، َب الشاعر: قال واحادته: 

 ــــ151
َعْمُرَك ٍر أّم من الَمّس َأّن ل جاب

ِإْن إلّي ُتها و ِغيُض باَشْر َب ل
َبها َفَرْشتنا ِإذا ْو ّنا َثا َأ فك

ُق ُعوُض بيننا َنْمٌل يفّر وب
[طويل]

ُة ّنكاح). بمعنى البيِت هذا في (والُمباَشر ال
ٌع ُب ُع): َس ُب ُء، و(الّض َكُر َعْرَجا ّذ َعاٌن، وال ْب ٌع منها: ِض َبا ُع: ِض ُع. السنُة والَجْم ْب والّض

ُة، َلِمّي: ِمْرداس بن عباس قال الشديد الّس
 ــــ151

ٍر ذا َأنَت َأّما ُخراَشَة َأبا َف َن
ِإّن ْوِمَي ف ُلهم لم َق ُك ْأ ُع ت ُب الّض

ُع ْب ِء) ــــ ساكُن ــــ والّض ِد، َوَسُط (البا َعُض ُع ال َلُه َأْن بالثوِب، والضطبا ْدِخ تحت ُت
ُع ْبَض ِعَك. وِم ْب ِم، َض َباضعُة الَحّجا ُتها، وُم ِة: ُمباَشَر ّنكاُح، المرأ ُع: ال ُبْض ُع وال ِبْض وال

ِد: ما من َعد ٍد بين ال ٍة، إلى واحا ٍد بين وقيل: ما أربع ٍة، إلى واحا ِبضاعُة تسع من وال
ذكرها.  تقدم قد الّشجاج،  ب] من35[ق:  والباِضعُة الماِل
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ِعْضُت) من ْبَت. ِإذا منه وامتعضُت المر و(َم َغِض
َء ْعُت) الشي ّي ًا، و(َض ِييع ْيعُة َتْض َعة إليه، يلتفت ول يضيع أن الرُجِل وَض ْي من والّض

ٌع المال َعات. قال وِضياع وجمعها: ِضي ْي الشاعر: وَض
 ــــ153
ِليَت تحتملها لم ِوليًة ُو
ُق الّشوُم كذلك َل ْع ِم َي بالَمُشو

ِديواُن ٍد بفتح الّضياع ف ضا
ِديواُن ِم بغير الَخراِج و جي
[وافر]

ٌء، َأعضا ُو) والجمع:  ُعْض ٌو و(ال َوُض ــــ العين بكسر ــــ ويقال: ِعْض ُع من . وال
ِء، منه. اعتاَض وقد الشي

ّوعِت) الّريُح. َتَض و(
َء ْعُت) الشي َوَض ًا، و( َع َوْضع َوْض ٌع، فهو َوضاعًة الرجُل و َع َوِضي ّتَض ُع وا ّتِض كان ِإذا َي

ًا، َع خسيس ُوِض ِه في و َع والوضيعُة: الُخْسراُن، َخِسر، ِإذا تجارت الرجُل وتواَض
ّد ًا: ِض ّبَر، تواضع َوَضعِت َتك ّبُة و ّدا َأسرعْت ال ًا:  ُتها َوْضع ْع ْوَض َأ ًا، َأنا و ُع ِإيضاع ُوْض وال
َأْن ُع:  ّتْض ُة َتْحِمَل وال ِئٌض وهي المرأ هذه من تصّرف ما  آ]. وكذلك44[ص:  حاا

اللفظة.
ْعَضٌب): اسُم َق ّنَة، يعمُل كاَن َرُجٍل و( َلِس شعره. في القيس امرؤ ذكره قد ا
ِرُس) ــــ َعْض ْوٌر له : نباٌت ــــ وفتحهما والراء العين بكر و(ال ذكره قد َأحامُر، َن

ًا. القيس امرؤ أيض

ُعْضُروُط) من ِم على يخدُم الرجاِل: الذي و(ال ِه. طعا ْطن َب
ُلُب ّطْح َعْرَمُض): ال ِء، على يكون و(ال القيس: امرؤ قال الما

 ــــ154
ُء ّظُل عليها َيِفي طاِمي َعْرَمُضها ال

[طويل]
ُء َلعْت ما ويقال: هو الشمِس، و(الّضّح): ضو َء ومنه الشمُس، عليه َط قيل: جا

ِة ُوِصَف ِإذا والّريِح، بالّضّح فلٌن ْثر َك به.  جاء ما (بـ) 

ًا، و(َضِحَك) الرجُل ًا، َضِحك َكٌة ورجٌل وِضْحك : كثيُر ــــ الحاء بتحريك ــــ ُضَح
َكٌة ورجٌل الناِس، من الّضِحِك منه، ُيْضَحُك كان ِإذا ــــ الحاء بسكون ــــ ُضْح

َلسناِن، من والّضواحِاُك َيْت ا ّنها بذلَك ُسّم ْبدو ل ْند َت ُع الّضِحِك، ع ْل َط والّضْحُك: 
ْلُج، النخِل، ّث ُد، والّضْحِك: ال ْب ُد والّضْحُك: الّز ْه َيُض، والّضْحُك: الّش َلب َكِت ا وَضِح
ُة ًا المرأ ِء والّضّحاُك: من ِإذا) حااَضْت، (ِضْحك الرجاِل. َأسما

ُق، َل ّدحاُض): الّز َلْت ودحَاَضِت داحِاٌض، فهو دحَاَض وقد و(ال ِد عن الشمُس: زا ِب َك
ِء، َدحَاَضْت السما َطلْت، و َب ُتُه:  ّلُه قاَل حُاّج ربهم} عند داحاضة تعالى: {حاجتهم ال

].16[الشورى: 
ُة، َأحاَضر و(حَاَضرِت) الصل َفَرُس و ٌد َجرى، ِإذا ال َل َب ْوُت:  َيَمِن، وحَاْضَرَم بال
ْوُت: قبيلٌة تسكنه. كانت وحَاْضَرَم
ِء، على و(حَاّرْضُت) الرجَل ُلْشناُن، الشي ِيي والُحُرُض: ا ْع ل الذي والَحَرُض: الُم

ِريُض وكذلك به حِاراَك ِدُر ل الذي الَم ْق ِة، على َي َك تعالى: {حاتى الله قاَل الحر
ًا} [يوسف:  تكون ].85حارض
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ًا: غسلتُه و(َرحَاْضُت) الثوَب ُق (ومرحاوٌض)، َرحِايٌض فهو َرحْاض َعَر ُء:  والّرحَاَضا
ِنيُف. الُحّمى، َك والِمْرحَااُض: ال

ّبُة ِلها و(َضَرحاِت) الدا ِرْج ِر: الطويُل من والَمْضَرحِاّي ب الَجناحاين، الّصقو
ّثياُب ِرُح: ال ّذُل التي والَمضا ِلنساُن، فيها َيتب ّيٌر: قال ا َث َك

 ــــ155
َأْسَحق ُه ف َدا َقِميُصُه َومّح ُبْر
ُبُه ْثاوا َأ ِرُح لهّن َليسْت ف مضا

[طويل]
َتَضُن): ما ْبط تحَت و(الِحْضُن) و(الُمْح ِل َكْشِح، إلى ا أَخذتُه ِإذا الشَي واحاتضنُت ال

ِطَك، تحَت ْب ُة وحَاَضنِت ِإ ّدجاجُة حَاَضنِت وكذلك الصبّي، المرأ ْيَضها ال 36[ق:  َب
ب].

َبٌل ِرٌف وحَاَضٌن: َج ٍد، على ُمْش َد ومنه َنْج ْنَج َأ ًا»ِ.  رأى َمْن قيل: « حَاَضن

ّلْحُم، ّنْحُض): ال ِم نِحٌض: كثيُر ورجٌل و(ال َنِحيٌض  آ]،45[ص:  اللح ــــ بالياء ــــ و
ّنِحيُض قيل وقد َلْحمُه، َقّل ِإذا ًا ــــ ال ُثَر : الذي ــــ أيض من وهو َلْحُمُه، َك

ِد، َلضدا ِإذا ــــ بالياء ــــ َنِحيٌض وِسناٌن ا ًا، كاَن :  القيس: امرؤ قال رقيق

 ــــ156
ْفِح ِبّي الّسناِن َكَص ّل ّنِحيِض الّص ال

[طويل]
ّنْضُح): الّرْشُح، ُد يقال: نَضح و(ال ْل َعَرِق، الِج َنَضحِت بال ُة و ِء، الَمَزاد قال بالما

النابغة:
 ــــ157

ْنَضْحَن ِد َنْضَح َي ِر الَمزا ْف ُو َقها ال َب ْثا َأ

ّد ِة َش ٍء الّروا ِر بما مشروِب غي
[بسيط]

ِء قوُل ومنه ْيِس: امرى َق ال
 ــــ158
ًا ْنَضْح ولم ِدراك ٍء ُي ْغَسِل بما ُي ف

[طويل]
َعَرٍق َيْرَشُح أي ْغَسَل، َأْن إلى فيحتاج ب ِء ويعني ُي َق، ههنا بالما َعر َلُب ورواه ال ْع َثا

ْنَضُح) ــــ ُي َلصمعّي وكاَن ــــ الياء بضم ( ِكُر ا ذلَك. ُين
ّنْضخ) ــــ في الناُس اختلَف وقد ّنْضِح) و(ال قوٌم: فقال ــــ والخاء بالحاء (ال

ّنَضُح ًا كان ما ــــ معجمة غير بالحاء ــــ ال ًا َرّش ُثَر فإذا َخِفيف ُبّل حاتى َك ُء َي الشي
. ــــ معجمة بالخاء ــــ َنضٌخ فهو

ّنْضُح وقال ًا كان ما في ــــ معجمة غير بالحاء ــــ آخرون: ال الماء، نحو رقيق
ّنْضُخ ًا كان ما في ــــ معجمة بالخاء ــــ وال َعسِل َثاِخين والّرّب. كال

ُء قوم: هما وقال ّ سوا ّنْضَح َأّن ِإل ْعٌل له ــــ معجمة غير بالحاء ــــ ال ْعَمٌل، ِف َت ُمْس
ّنْضُخ ْعَل ل ــــ معجمة بالخاء ــــ وال له. ِف

ْوُض، ّنِضيُح: الَح ّنَضُح وكذلك وال ّناِضُح: الَجَمُل ــــ الضاد بتحريك ــــ ال الذي وال
ُء. عليه ُيستقى الما

َفِضيحُة)، فافتضَح.  الرجَل َفَضْحُت وقد و(ال
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ْلُب َق ِبُض و(حَابَض) ال ِفَض، َيْح ًا: َخ ْبض ُق وحَابَض حَا ِعْر َكلك ال َتُر، و َو وحَابَض ال
ْهُم: َسقَط َدي بين الّس َبٌض به قولهم: «ما ومنه الراِمي، َي َبٌض»ِ أي ول حَا به ما َن

ِبُض ما القوة من ْهَمُه ُيْح ِبُض َس ْن ُي ُه، و َتَر َبْضُت و ْن َأ ِر يقال:  َت َو َتُه ِإذا ال ْب َذ ِعَك َج َب ِإْص ب
ّوَت، َأرسلته ثام َيِصُف الّشماُخ قال َفص ًا): ( ْوس َق
ْنبَض ِإذا ّنَمْت عنها الراموَن َأ َتر

ّنَم ْكلى َتر ْتها َثا َع ْوَج ِئُز َأ الجنا
ّلُة: ما حُاموَضٌة، فيه النباِت: ما و(الَحْمُض) من ّلُة تقول حال، والُخ العرُب: الُخ

ْبُز ِلبِل ُخ ُتها، والَحْمُص ا ُء ويقال: حَاَمُض فاكه ُيِجيُز ل ــــ الميم بفتح ــــ الشي
َأجاَز غيَره، البصريوَن ِم، َضّم الكوفيوَن و ْوِف في والُحّماُض: ما المي ْتُرّج. َج ُل ا

َبٌن َل ِإذا و ْطُه لم (َمْحٌض):  ِل ٍء وكّل الماء، ُيخا قيل: ومنه َمْحٌض، فهو خالٍص شي
ِة َأْمَحْضتُه ّد ُتُه). بالَمو (وَمَحْض

ُتها ْك ْأُت) الناَر: حَاّر ِعَل و(حاَض َت َتْش الشاعر: قال  آ]،476[ص:  ل
 ــــ159
ٍر َد حَاَضأُت ونا ْي َع ْهٍن ُب َو
ٍر ُد ما بدا ِري َقاما بها ُأ ُم

[ووافر]
ِئُض) من ِء و(الحا َتحاضُة، النسا ِء في الحائض ذكر تقدم وقد والُمس السما

المتناظرة.
َبٌن َل ْيٌح) وضياح و ِء، مزَج إذا (َض الراجز: قال بالما
 ــــ160

ْتنا ُه ِبَحّساَن ِب ْعزا ِئْْط وِم َت
ْلُت ما َعى ِز ُهم َأْس َن ْي ِبْط َب ْلت أ

َ و
َد ِإذا حاتى ّظلُم كا ِلْط ال َت َيْخ

ْيَح جاؤوا ْيَت َهْل بَض َأ ْئَب َر ّذ َقْط ال
[رجز]

ُو): أوُل ُع ماي و(الّضْح ِر، من رتف ِإذا النها َد ف َق حاتى ذلَك على زا ِر الشمُس ُتْش
َيْصفو ُنها و ْو ِإذا الّضحى، فهو َل ّد ف َت ُع اْش ِر ارتفا ُء، فهو النها قيل: وقد الّضَحا
ُء ِلبِل ــــ ممدود مفتوح ــــ الّضَحا ِة مثُل ل َغدا َأنشدوا  ب] للناِس37[ق:  ال و
ِة ّي: للنابغ ِد ْع الَج
 ــــ161

َلها ْعَج ُدحِاي َأ ْق َء َأ  ُضحَى الّضَحا

ِم ذوائَب ُتناصي وهي َل الّس
[متسرح]

ِإذا وَضحا َيْضحى، للشمِس الرجُل وضحى تعالى: {وأنك الله قال برَز، َيْضحو: 
].119تضحى} [طه:  ول فيها تظمأ ل

َيُة ُلْضِح ُع فيها وا ُأضِحيٌة َأرب َغاٍت:  ِإْضِحيٌة ، ــــ الهمزة بضم ــــ ُل بكسرها ــــ و
َأضاحِاي، ــــ ٌة وجمعها:  َأْضَحا ٍة َوْزٍن على ــــ و َأضحى ــــ َأْرطا ــــ وجمعها: 

ّيٌة ــــ، َأْرطى كقولك ٍة ــــ وضحايا وَضِح ِدي َدايا. َكه َه و



مكتبة                            الخمسة الحروف بين الفرق
السلمية  مشكاة

َأمٌر السناِن و(الواِضحُة) من ّيٌن)، (أي واضٌح و الّشجاِج: التي من والُموِضَحُة َب
ْظَم، ُتوِضُح َع ٌع ال ُتوِضُح: موض القيس. وامرؤ النابغة ذكره قد و

ّدحْاُرَضاِن): ماآِن ٌع يقال و(ال َوِشي ِدهما:  ٌع ويقال َلحا غيرمعجمة بالسين ــــ َوِسي
ُدْخُرٌض، ، ــــ ِر:  ِإذا وللخ ُدحْاُرَضان ُجِمعا ف َقَمراِن كما قيل:  للشمس قالوا: ال

ِر، َقَم عنترة: قال وال
 ــــ162

ْبت ِر ِء ش ْيِن بما ّدحْاُرَض فأصبحْت ال
َء ْوَرا ِفُر َز ْن ِم حاياِض عن َت َل ْي ّد ال

[كامل]
َهُض ْن َي َنهَض)  ًا و( ًا، ُنهوض ْهض َن َفْرِخ ويقال و َي ِإذا لل ِو ِهٌض، على َق الطيراِن: نا

ِهضٌة، القيس. امرؤ ذكره وقد ونا
ُة َبْة): الّصْخَر َهْض َعُة الّراِسيُة، و(ال ْف ّد َبُة: ال َهْض ِر، من وال َط ْتهم وقد الَم َهَضب

ُء، َفرٌس السما ُع و َعرِق، ِهَضّب: سري ُد وقيل: هو ال ِليُب، الشدي ذكره وقد الّص
َطَرفٌة.

َكْشِح، ورجٌل َهِضيُم) ال ُة، وكذلك ( َهْضَمُة المرأ ِهْضُم: كّل وال ٍء وال َتبّخُر شي به ُي
ّ َد ِإل ُعو َباَن، ال ّل ِطيٌب وال ْهُضوَمُة:  َلُط والَم َباِن، ُيْخ َقَصٌب بال ِإذا و َهّضٌم:  ُشدخ ُم

ُفه ُيزَمَر َطَر عنترة: قال به، ل
 ــــ163

ِم َأجٌش َقَصٍب على َبَركْت ُمهّض
[كامل]

ْأُت) الرجَل، َه ْهتُه، و(َضا َب َبها. شيئْيِن كل وكذلك و(ضاهيته): شا َت اْش
ٌة ُء) [ص:  وامرأ ْهيا ِإذا47(َض َتِحيُض. ل كانْت  آ] 

ْظَم َع ِهْضُت) ال ْظٌم فانهاَض، و( َع ِإذا و ِهيٌض:  ِه.  بعد ُكِسَر َم ْبر َج

ُة َد َعاو ْيَضُة): ُم َه الَمَرِض. بعد الَمَرِض و(ال
َيِسيُر َأبيُض، والَخَضُض: َخَرٌز ِلّي، من والَخَضاُض: ال الشاعر: قال الُح

 ــــ164
َفْت ولو ِة من َأْشَر ّف ِر ُك ْت ً الّس عاطل

ْلُت ُق َخَضاُض عليه ما َغَزاٌل ل
[طويل]

ِء والَخْضَخَضُة: تحريُك ِه، الما ِر والَخْضَخَضُة: تحريُك ونحو َك ّذ ِد ال ِنَي. حاتى بالي َيْم
ّنوى، َكْسُر ــــ والخاء بالحاء و(الّرْضُح) و(الّرْضُخ) ــــ ِر ويقال ال ّق الذي للَحَج َد ُي

والِمْرضاُخ. الِمْرَضاُح به،
َأعطيته من له ورَضْخُت ًا. مالي:  شيئْ

ْدُت) الشجَر ُته، و(َخَض َكَسْر ًا:  ُد َخْضد ّكَسر ما ــــ الضاد بفتح ــــ والَخَض منه، َت
ُع ذكره وقد َنْز ُد:  ْوِك النابغة. والَخْض ِر، عن الّش ُد الشج َأكُل والَخْض ًا:  أيض

ِء ْطِب الشي ِء الّر ّثا ِق ِه، كال ُة وقيل: هو ونحو ّد القيس: امرؤ قال المْضِغ، ِش
 ــــ165

ُد َيْخِض ّي في و ِر ّنما حاتى ال َأ ك
ٌة (به ِر طائٍف من ُعّر ِقِب) غي ْع ُم

[طويل]
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ُع َلخضُر)، والّزْر ُة (ا ٍء، كّل من والُخْضَر ُع شي ْي َب ُة:  ِر والُمَخاَضر ّثَم َو َأْن قبل ال يبد
َصلحُاُه.

َبُة ْي ُبه، و(َخَضَب) َش ٍء كّل وكذلك َيْخِض ِطَخ شي  ب].38[ق: ُل
ْبُه والِمْخَضُب ِة : ِش ِلّجان ْغَسُل ا ّثياُب. فيها ُت ال

ُء وَضُخَم ُظَم الشي َع ٍم في َضخامًة:  ْأٍن. أو ِجْس َش
َبن وَمَخْضُت َأْمُخُضُه أْمَخُضه الل ٌة َمِخيٌض، وهو و ِإذا وناقٌة ماَخٌض وشا ماِخٌض: 

ُق َأصابها ْل ِولدة، َط َوجِع ويقال ال ِة: الَمخاُض ل ِولد ــــ، وكسرها الميم بفتح ــــ ال
ُق فأما ّنو وواحادها: ــــ، غير ل الميم بفتح ــــ لها: َمخاٌض فيقال الحوامُل ال

َفٌة، ِل ُتُه لفظها غير من َخ ُته (وَضُمْخ ّطيِب) وَضّمْخ ِد. بالتخفيِف بال والتشدي

ُأَضاُخ، ٌع، و القيس: امرؤ قال موض
 ــــ166
ّلما َقفا دنا َأْن ف ُأَضاٍخ ل

[وافر] 

َء وخاَض ًا، َيخوُضُه الما ْوض ُء َخ ِه، ُيَخاُض الذي والَمخاَضُة: الما ّلت ِق وجمعها: ل
ِوُض. َمخا

ِرٌم: أي ورجٌل ٌد، ِخْض َوا َبْحٌر َج ِرٌم: أي و ِء، كثيُر ِخْض ْئٌْر وكذلك الما ِرٌم، ِب ِخْض
ِلسلم، الجاهليَة َأدرَك الرجاِل: الذي من والُمَخْضَرُم ًا: من والُمَخْضَرُم وا أيض

ِقُص ولجل والعباسية، الموية الدولة َأدرَك ٌة الَحَسِب، ُمَخْضَرٌم: نا وامرأ
ْفُض الَمختونُة، مخفوضة: وهي ُمَخْضَرمٌة ِء والَخ وقد للرجاِل، كالِختاِن للنسا
ِء الِختاُن ُيستعمل ًا. للنسا أيض

ّد ْفُض: ِض ْفِع، والَخ ْفٌض: أي ومكاٌن الّر ِفٌض، َخ ْنَخ الشاعر: قال ُم
 ــــ167

ْهُر َأنزلني ّد ِه على ال ْكم حُا
ْفِض إلى عاٍل شاهٍق من َخ

 آ]48[ص: 
[سريع]

َعْصُر ْغُط:  ِء، والّض ُه الشي ِلكرا ْغُط. ا ُة، والّض ّد والّضغاُط: الزدحااُم. والش
ْبَضٌة َق ْغُث:  ُع والّض ٍة ِعيداٍن من ُتْجَم ِم قيل ومنه مختلف َلحال ِة: ل ِلط َت الُمْخ

َغاٌث. َأْض

َغْرُض ُغْرَضُة: حِازاُم وال ِة وال َطَرفة: قال وغيرها، الناق
 ــــ168

ّدي ِزيَم وش ِة حايا ّي ِط َغْرِض الَم بال
[طويل]

ِريٌض: أي ولحٌم ّي، َغ ِر ُء َط َغَرُض: الشي ُق إليه، ُيرمى الذي وال ْو َغَرُض: الّش وال
َغَرُض والَمّحبُة، َلُل، وال ًا: الَم ِد. من وهما أيض َلضدا ا

ٍة في وفلٌن ِه، من َغَضار ْيش َغَضاُر: الذي َع ْؤكُل وال َد فيه، ُي َأبا ّلُه و َغْضراءهم: ال
ْعمتهم أي ٌة: قبيلٌة، وَرفاهيتم، ِن ِء وغاِضرة: من وغاِضر ِء، َأسما َوُر: النسا َغْض و

ٌع ُغضوُن القيس، امرؤ ذكره موض ِد: ما و ْل َكّسر الِج َغَضٌن، منه، ت واحادها: 
َغضِت َن ِإذا و َكْت، الّسُن:  َأنغَض َتّحر ِإذا و ْأَسُه:  تعالى: الله قال حَاّركُه، ر

].51رؤوسهم} [السراء:  إليك {فسينغضون
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ْغُن َغُن والّض ُة والّض َعداو ِغينُة: ال َغن وقد والّض َء: واضطغن عليه، اضط الشي
ُه ِه، تحت َأخذ ْبط الراجز: قال ِإ
 ــــ169
ّنه َأ ِغٌن ك َط ًا ُمْض ّي ِب َص

[رجز]
َغِضَب ًا، عليه و ُع وكذلك َغَضب ّق ما جمي ُت منه.  اْش

ِغيُث: صوُت َلرنِب. والّض ا
َغْضُت ْب َأ َأنا الرجَل و ِغُض، ف ْب ُغَض ُم َب ِغيٌض، فهو َبغاَضًة إلّي هو و ُء َب ْغَضا َب وال

ٌء. ْغُض: سوا ُب وال

ُغْمُض: النوُم، ِغماُض، ومنه وال ْقُت يقال: ما ال ًا ُذ ًا، ول ُغمْض َغّمْضُت وما ِغماض
ًا، ْغِميض َتَمْضُت وما َت ْغ ًا. ا اغتماض

ْلٌم الَحَسب، مجهوُل الَحَسِب: أي غاِمُض ورجٌل ِفّي، وِع ومكاٌن غاِمٌض: خ
ِفٌض. ْنَخ غاِمٌض: ُم
َعّض، ْغُم: ال ٌق ومنه والّض ُت َغُم39[ق:  اْش ْي ُد. وهو  ب] الّض َلس ا

ْغُت ًا، الطعاَم وَمَض ُغ: ما َمْضغ ُغ، والَمَضا َغُة ُيْمَض َعُة والُمْض ْط ِق َغُة: ال من والَمِضي
ِم. ّلْح ال

َغضى: شجٌر ُه تبقى وال ًة َناُر ّد ُأ، ول ُم َف ْط ِر على يقال: باَت ومنه َت َغَضا َجْم ال
ًا، الطائُر وانقّض ْيُل. عليهم انقّضت وكذلك انقضاض الَخ
ِقّضُة ِة و ِتضاُضها، المرأ ْق ِتضاُض وا ُبها. واق ْق َثا ِة:  َهَر ْو الَج

ْقراُض: ما ُع والِم َط ْق ْعر به، ُي ِريُض: الّش َق ذكره. تقدم وقد وال
ّد ْقُض: ِض ّن ِم، وال ِلبرا ِإذا وَجَمٌل ا ْقٌض:  َفُر. أضعفُه ِن الّس

ُع، ْط َق َقْضُب: ال ْيٌف ومنه وال َقّضاٌب قاَضٌب قيل: َس َقِضٌب و َقْضوٌب. والقضيب و و
َباٌن، ُقْض َقْضُب وجمعّه:  ْيُل، تأكلُه  آ]: نباٌت49[ص:  وال ِء: واقتضاُب الَخ الشي

ُله ِه،يقال: كلٌم ُدوَن ارتجا َتضٌب فكر ْق َتضٌب، وِشعٌر ُم ْق ًا: والقتضاُب ُم أيض
ُع. القتطا
ِء، على بكفي وقبضت َبْضُت الشي َق ّدراهَم و وغيَرها. ال
ِبُض ْق ِبُض السيِف: ما وَم ْق ِبُض وكذلك له، الُمْمِسُك عليه َي ْق ّكيِن َم بكسر ــــ الس

َبٌض ، ــــ وفتحها الباء ْق َلوُل ــــ الباء وفتح الميم بكسر ــــ ويقال: ِم َأفصُح. وا

َبض ّق َت ُد و ْل ِإذا وغيره الِج ًا:  ُبض ّق انكمش. َت
َقِضيمُة: الّصِحيفُة ُء، وال َقِضيٌم البيضا ِئُم، وجمعها:  َقضا القيس: امرؤ قال و
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ُبوٍب وبيَن ِة َش َقِضيم َهِب كال َقْر

[طويل]
َقِضيُم: الَحِصيُر ِر، المنسوُج وال النابغة:  قال بالسيو
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ُع َنّمقته َقِضيٌم عليه ِن الّصوا

[طويل]
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ٌة: أي فلٍن حَاَسِب وفي َأ ّقٌة وهي َخساَسٌة، ُقْض َت قولهم: من ُمْش
َء ِإذا الثوُب َقِضى أ: 

َ ّقض َت َق. و َل َأْخ

َئْْت َقِض ِإذا و ْينُه:  َفَسدْت. َع
ّقوُض: سقوط ّت ْنياِن وال ُب ِء، أو ال ُة الِخبا ّد َقْرَضبُة: ِش ْطِع، وال َق ُقْرُضوٌب: ورجٌل ال

َء ل ُقْرُضوُب عنده، شي ُق، وال ْيٌف السار ٌع. َوس ِط ِقْرَضاٌب: قا
ْكُض بالّرْجِل. والّر

ْيٌش َع ْنٌك: أي و ٌق، َض ّي ٌة َض ُة وامرأ َناٌك: كثير ِم، ِض َمْزكوٌم، أي َمْضنوٌك ورجٌل اللح
َناٌك وبه َكاٌم. الضاد) أي (مضموم ُض ُز

َيِضّج. َضّج وقد والستغاثاُة، والّضجاُج: الّصياُح والّضِجيُج
ُق ِر. والّضَجُر: ِضي ْد الَص
ِريُج: الَخّز ِلْض َلحامُر، وا النابعة: قال ا
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َأكسيُة ِريِج و ِلْض َق ا الَمشاَجِب فو
[طويل]

َنِضَج ُه اللحُم و ًا وغير َنِضيٌج. فهو ُنْضج
ْيٌل ِم في والّضَجُم: َم ّتِصُل وما الف ِه. من به َي َوْج ال

ّد ُفُه. وِض ِء: ِخل الشي
َنّض ُء و ِنٌض الما الصاِمتُة. الماِل: الدراهُم من والناّض ناٌض، فهو َي

ّفُة ِنبُه. الوادي وَض ّفتُه: جا وِض
ُة ْثر َك َفُف:  ِة والّض َكل َل ِلُة ا ّق ِم. و الطعا
ُفَضاُض: ما ّكسَر وال ِء من َت النابغة: قال الشي
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ِطيُر ًا َي َنها ُفَضاض َنِس كّل بي ْو َق

[طويل]
َقِميٌص ٌع، و َفاٌض: واس ٌع َفْض ِدْر َفاُض ورجٌل َفْضفاَضة: كاملٌة، و الخلِق. َفْض

ّبُة: التي ُق والّض َل ْغ َلبواُب، بها ُت ّبُة ا ّنُة ، ــــ الضاد وفتح بالباء ــــ وَض ــــ وِض
 ب]:40[ق:  : قبيلتان، ــــ الضاد وكسر بالنون

النابغة: قال
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َدبْت ّنَة بطوُن علّي حَا ّلها.. ِض ُك
[كامل]

والّضباُب: قبيلة. الّسحاِب، والّضباُب: ْشبُه
ٍم. من وُمَضاُض: رجل ُه ُجْر

ُد50والّضْرُس: [ص:  َلضراِس،  آ] واحا وتسكين الضاد بفتح ــــ والّضْرُس ا
:  ــــ الراء

َعّض ًا تأكَل : أْن ــــ والراء الضاد بفتح ــــ والّضَرُس بالضراِس، ال ًا شيئْ حااِمض
ِر، ُمَضّرٌس: ُمجّرٌب ورجٌل منه، َفتْضَرَس ُلمو َتعّض وناقٌة ل َبها، ُضُروٌس:  ِل حاا

ْئٌْر ِب ّويٌة َضريٌس و ْط َلضراِس وَمْضروسٌة: َم ُة وهي با قال الَخِشنُة، الِحجار
الشاعر:
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ِرِب َتقا َناِت ُم ِف ّث ّيٍق ال ُه َض ْور َز
ّلباِن َرحْاِب ِد ال َضريِس طّي َشدي

[كامل]
ّبَه ْوَف َش ِر الفرِس َج ْئْ ِب ِريِس بال ُه الّض ًا) مبالغًة (فسّما ِريس ِه. في َض التشبي

ِإذا ويقال: َضمَز ًا:  َكَت، ُضموز ِعيُر وَضمَز َس َب ِإذا ال ِه:  َتّر. لم بِجّرت َيْج
ْطُت َب َء وَض ًا، الشي ْبط َبُط: وهو ورجٌل َض ْعَمُل الذي َأْض ِه َي ْدي َي ًا، َب ُسّمي وبه جميع
َبُط َلْض ْيٍع. بن ا ُقَر

ْدُت َنَض َع: َضَمْمُت و ْعَضُه الَمتا ْعٍض، إلى َب ُد َب ّنْض ــــ الضاد ساكن ــــ والمصدر: ال
ُد ، ّنَض ِء : اسُم ــــ الضاد بفتح ــــ وال ِد، الشي ْنضو النابغة. ذكره وقد الَم

ْدُت ُه، الُجْرَح وَضَم ْدُت َأْضِمد ْأَسُه وكذلك: َضَم ْقٌة وهي بالضماد، َر َلّف ِخر عليه، ُت
َد َغِضَب. عليه وَضِم ًا:  َضَمد

ُة ّد ْبُث: ِش ْبِض والّض َق َكّف، ال ْير بن الحسين قال بال َط ّي: ُم َلسد ا
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َأّن ِدي ك ٍد في فؤا َبثْت َي به َض

ًة َذَر ْقِضَب أْن ُمحا ُبْه الحبَل َي قاِض
[طويل]

َهُب، ّذ ّنَضاُر: ال َنُه َكسَر وَمْن وال َع جعلُه ُنو ٍر َجْم ٍر أو َنْض َهُب وهو َنِضي ّذ ًا، ال أيض
ْثاُل َل ّنَضاُر: ا ُذ َخَشٍب خيُر وهو وال ّتخ َلقداُح، منه ُت ْدٌح يقال: هذا ومنه ا ــــ ُنَضاٌر ِق

ْدٌح ، ــــ الصفة على ِق ٍر و ِة، على ــــ ُنَضا ِلضاف ْدُح ويجوز ا ِق ًا:  ًا أيض ــــ ُنَضار
ْوٌب يقال: هذا كما ، التمييز) ــــ (على بالنصِب ْوُب َخّز، َثا َثا ْوٌب َخّز، و َثا ًا. و َخز

ّناِصيُة ُة: ال ُة.  والّضِفير الَمْضفور

ُة والّرْضُف ُة، والّرَضُف: الحجار ّء الُمْحَما ّي وِشوا ِو الّرْضِف. على َمْرضوٌف: َمْش
َفْضُت َء وَر ُتُه، الشي ْك َتَر ًا:  ْفض َفُض َر ُء ــــ الفاء بفتح ــــ والّر الَمْرفوُض، : الشي
ُع: سقَط وارفّض ّدْم ًا، ال َتفّرق ِة من الرافضُة وُسّميت ُم ِفضًة الّشيع َلنهم َرا

َفضوا َد َر ْي علّي. بن َز
َفَرْضُت َء و ُتُه، الشي ْب ْوَج َأ ًا:  ِريضُة، َفْرض َف ٌة والسُم: ال َقر َب ِرٌض: أي و ّنٌة، فا ُمِس

َيٌة ِلْح ِرٌض: َضْخمٌة، و ْغٌن فا ِرٌض: أي وِض ٌد فا ْق الراجز: قال قديٌم، حِا
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ْغٍن ِذي ُرّب يا ِرِض علّي ِض قا
ٌء له ِء ُقرو ُقرو ِئِض ك الحا

[رجز]
َفْرُض ِة في  آ]: حَاّز51[ص: وال َي ْوِس، َس َق ْدَخُل ال ُفْرَضُة: الَم ِر. إلى وال ْه ّن ال

ُة َبار ِلْض ٌة. ول الكتِب من وا َباَر يقال: ُض
ُع َط ِق ُتُه. وُرَضاُب الّريِق، الّرَضاُب:  ُفتا الِمْسِك: 

َبُض ْطِن: ما [و] َر َب ِرينها، من َيْحوي ال ُكُن وفلٌن َمصا َبِض في َيْس ــــ المدينة َر
ِفها في سكن : إذا ــــ والباء الراء بفتح َلها، وما َطَر ْو ْبِض في يسكُن وفلٌن حَا ُر

ِة  ب].41: [ق:  ــــ الباء وتسكين الراء بضم ــــ المدين
ِطها، في سكَن ِإذا َنُم َوَس َغ ِبيُض: ال ِبضها، في والّر َبَضِت َمرا ّبُة وَر ًا: الدا ُبوَض ُر

َبُض َبَركْت، ْوُجُه. الرجِل وَر ْبُضُه: َز وُر
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ِبَضُة: ملئكٌة َبطوا والّرا ِه ــــ آدَم مع َه . ــــ السلم علي
ِرَمْت وقد والّضَرُم: الناُر، ِإذا (بكسر َض َأْضَرمها اشتعلْت، الراء):  الرجُل: و

ُع َأشعلها، ِم: ِضراٌم. والِمْضَماُر: حايُث وَجْم ْيُل. َتْجري الّضَر الَخ
َبٌن َل ُد و ِة، ماِضٌر: شدي ّقِت ومنه الُحُموَض ُت ُة) لنها اْش َبُخ (الَمِضير ْط وُمَضر: به، ُت
ِه ُسّميْت العرِب من رجٌل ُتماِضُر: اسُم القبيلُة، ب ِء و ْنسا ِة.  الَخ الشاعر

ُة ُء: الِحجار َيْرَمُض الرجُل َرِمَض وقد الشمِس، حَاّر من حَاِميْت قد التي والّرْمَضا
ِإذا ًا:  ُه، فاحاترقْت عليها مشى َرَمض َدما ِني ومنه َق َأْرَمض َلمُر: أي ُيقال:  ا

ِني َق َأوجعني، َأحْاَر ْعُت لذلَك: أي وارتمضُت و ِرضُت توّج َأم ْلُت له: و َع َف ِه الّرُجَل:  ِب
ً ْعل ُتُه منه، َيْمَرُض ِف ُتُه وَمّرْض ْي َو ِد: دا ِه. من بالتشدي َمَرِض

َفْضُل َشَرٌف، َفْضٌل: أي له ورجٌل ُء، وال َطا َع ًا: ال َفَضَل وقد فاِضٌل، ورجٌل أيض
ْفُضُل َد وزن على ــــ َي َع ُد َق ُع ْق ٌء ، ــــ ي ٌد، فاِضٌل: أي وشي َيْفُضُل َفَضَل وقد زائ

ِذَر وزن على ــــ َذُر حَا َفِضَل ــــ َيْح ْفُضُل و وضمها الماضي في الضاد بكسر ــــ َي
ّنما الثلُث اللغاُت وهذه ــــ المستقبل في ِة في هي ِإ َل َفْض َفْضِل) اللذيِن (ال وال
ُد ُة، بهما ُيرا َأما الّزياد َفْضُل) الذي ف ّ فيه فليس الّشَرُف هو (ال ٌة لغٌة ِإل واحاد

َفَضَل ْفُضُل وهي:  َد مثاٍل على ــــ َي َع ُد َق ُع ْق روى: وَمْن ، ــــ َي
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ً َوَجدنا ْهَشل َلْت َن َفِض

[وافر]
ِلَط فقد ــــ الضاد بكسر ــــ ْق ولم َغ المعنييِن. بين ُيفّر

َتفّضَل ُه على الرجُل (و َأول َتفّضَل َفْضلً)، الرجِل:  ِإذا في الرجُل و ِه:  ْيت ّذَل، َب َب َت
َلت َتفّض ُة، و ٌة ُفُضٌل، ورجٌل المرأ ْوٌب ُفُضٌل، وامرأ َثا ُفُضٌل. و

َنضَب ُء و ًا: َجّف. الما ُنُضوب ْنُضُب)  َي )
ْنُت وقد الّضماِن، من الفاعِل والّضِميُن: اسُم والّضاِمُن َء َضِم ُتُه، الشي ْن َتَضّم و

ِإذا وَضَمٌن َضَمانٌة وبه َضِمٌن ورجٌل ِه كان وَضَماٌن:  ُقُه، ل َمَرٌض ِب ِر ابُن قاَل ُيفا
 آ].52َأحامَر: [ص: 
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ْلِق ِإلَه إليَك ُع الَخ ْغبتي َأرف َر
ًا ًا ِعياذ ِطيَل َأْن وَخوف ِنيا ُت َضَما

[طويل]
ّبٌة ّي َو ُد َلرَضُة:  ُكُل وا ُكتَب. الَخَشَب تأ وال

ُؤَل ُء وَض ِإذا فهو ضآْلًة الشي ِئْيٌل:  ُعَف، َض ّبٌة َض ِئْيلٌة: أي وحَا رقيقٌة. َض

َأِت َن ُة وَض ُثَر المرأ َك َأْت:  َن َأْض ُدها. و َأول

ُء َلْصُل، ــــ الضاد بكسر ــــ والّضْن ُء : ا ُة ــــ الضاد بفتح ــــ والّضْن ْثر َك  :
النسِل.

َنُم، َغ ْأُن: ال ِئنٌة والّض ٍة وزِن على ــــ واحادتها: َضا َل ِئُن ، ــــ َفاِع وجمعها: َضوا
ُؤٌن َأْض ِئْيٌن و ِئْيٌن، وَض للجمِع. اسماِن وهما وِض

ِإذا ولحٌم ِنيٌض:  ْنَضْج، لم َأ ُنَض وقد َي زهير: وقال َأناضًة، َأ
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ِلُج َلْج َغًة ُت ِنيُض فيها ُمْض َأ

[وافر]
ِطُن ِبُض: با أ

ْ ِة والَم َب ِطن الّرك َفِق. وبا الِمْر
ّيُة: فرقٌة ِلباِض الَخوارِج. من وا

ِقْسمٌة ْبخوَسٌة ِضيزى و ٍة غيُر وُضوزى: َم  ب].42[ق:  عادل
َأضاَف َع من و ِز ِر: َج َلم َق، ا َف َأْش َلمُر و ُع الذي والَمُضوفة: ا قال منه، ُيْجَز
الشاعر:

 ــــ181
ْنُت ُك ٍة دعا جاري ِإذا و َف لَمُضو
ْنُصَف حاتى ُأشّمُر َق َي ْئَْزري السا ِم

[طويل]
ْفُت ًا، عليه الّرِجَل: نزلُت وِض ْيف ِإذا َض ُتُه:  ْف َأَض ْفِسَك على َأنزلتُه و ًا َن ْيف ّيفتُه َض وَض

ًا: أكرمتُه ْكَرُم كما َتْضييف ْيُف. ُي الّض
ٌة َفاَضٌة: عظيمُة وامرأ ْطِن، ُم َب ُؤ قال ال ْيِس: امر َق ال

 ــــ182
َهفٌة ْف َه ُء ُم ٍة غيُر بيضا َفاض ُم
[طويل]

ٌع ِدْر َأفاَض ُمفاَضٌة: سابغٌة، و َأفاضوا الحديِث في القوُم و َفَة: (أي من و َعَر
اندفعوا).

ِرُف: شجر معروف. والّض
338ص من سهى الخمسة الحروف بين الفرق
ْلٌب َك ِإذا و ٌو:  َي ِضْر ِر ِد، على َض ْي ُء: الشجر الّص ُتُر الذي والّضرا دخَل ِمْن َيْس
ُه، ُيقال: فلٌن وراء َء َيْمشي و ِإذا الّضرا َتلُه لفلٍن:  َفر حاتى َخ ْظ ذلَك َوأصُل به، َي

ِتَر َأْن َت ِد الرجُل َيْس ِر) حاتى للصي َيُه، (بالشج ُع يستتَر أو َيْرِم ُب َء للرجِل الّس ورا
ِر ِثَب حاتى الشج ِرَب عليه، َي ً فُض َثل ِة، للِخداِع َم القيس: امرؤ قال والُمخاتل

 ــــ183
ْئِب ِذ َغضى ك َء َيْمشي ال ّتِقي الّضرا َي و

[طويل]
ْوُر.  ّن ْيوُن: الّس والّض

ْوَت َنَض ِه من الّسيَف و ِإذا ِغْمد َتُه، وانتضيتُه:  ْد َنضا َجّر ِر عن الِخضاُب و ْع الّش
ِه َقط، وغير ْنضو: َس النجم: أبو قال َي
 ــــ184
ّناِضي الِخضاِب ذاُت لي تقوُل ال

َباِت َعن ُث َلْجَرِع ُك َناِض ا ّنْض ال
[رجز]
ِريٌر ِإذا وَس ْوُضوٌن:  ًا، كاَن َم ْنسوج َوِضيُن: حِازاُم َم َدِج. وال ْو َه ال

ُء َفَضا ُع. : المكاُن ــــ بالمد ــــ وال ّتس الُم
ْعُر ِفي: الطويُل والّش ُلَك  آ]،53[ص:  الضا َفْض ٌغ، علّي: أي ضاٍف و ِب َفَرٌس سا و
ِفي ُعُرِف ضا َنِب، ال ّذ ْعُل وال ِف َفا وال ًا. َيْضفو منهما: َض ّو ُف ُض

ّوْضُت َف ْيُت أمري ِإليه و ّل َتَخ ًا:  ِويض ْف ّوْضُت عنه، َت َف تعالى. الله إلى أمري و
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َوَمَض ُق و َبْر ًا ال ِإذا َوِميض ْومض:  َأ َع. و َلَم
َفعَل ًا: أي ذلك و ًا، أيض ْود ِإذا آَض وقد َع ِئْيُض:  َد. َي عا

َء َوُضو ًة َوْجهُه و َء ٌء. فهو وَضا َوِضي
ْأُت َتوّض ِة، و ُء. وهو للصل ُوضو ال

ُء قال ُوضو َلٌب: ال ْع ْعُل، ــــ الواو بضم ــــ َثا ِف ُء : ال َوُضو ُء ــــ بفتحها ــــ وال : الما
ُأ الذي َتوّض ِه. ُي ب

ْأُت سيبويه وحاكى َتوّض ًا والبصريوَن:  َأّن وذكروا غير، ل ــــ الواو بفتح ــــ َوُضوء

ُعوٍل على تأتي المصادَر ُء وتأتي ، ــــ الول بضم ــــ ُف َلسما ُعوٍل على ا ــــ َف
ّ الول، بفتح َءْت َشذْت مصادَر خمسَة ِإل وهي: الوِل مفتوحاَة فجا

ًا، َوُضوء ْأُت:  ًا، َتوّض ُهور َط ّهْرُت:  َط َت ْدُت و َق َو ًا، و ُقود َو ْعُت الناَر:  ِل ُأو ِء: و بالشي
ًا، ُلوع ْعُت َو ِز ُأو ًا. و َوُزوع به: 
ِكُر الصمعّي وكاَن ْن َء ُي ُوضو ِم من ويقول: ليس ــــ الواو بضم ــــ ال العرِب. كل

ُة. َهر ْط ُة: الِم َأ والِميَض
ِرُم َبا ُد. والّض َلس ِرمُة: ا َبا والّض

َتُب ما َباُب ْك َللفاِظ من بالذاِل ُي ِة ا  المشهور

ُق ْذ َع َلُة العين بفتح ــــ ال ّنْخ ُق ــــ: ال ْذ ِع ّلها. وال ُد ــــ العين بكسر ــــ ُك ُقو ْن ُع : ال
ُه، َد ِر من ويكوُن َوحْا ّتْم ِنَب ال ِع ًا. وكّل وال َعٌب له ُغْصٍن مع ٌق. فهو ُش ْذ ِع

ُع َذ َيواِن من والَج َعان  ب]،43[ق:  الربِع، ذي الَح ْذ ٌع. ويقال وجمعه: ُج َذا وِج
ٌع، َذ ِر: َج ْه ّد ّنُه لل ٌد َل يتغير. ل جدي

ُع ْذ َأصُل وِج ِة:  َل ّنْخ ِة. ال َل ّنْخ ال
ُع ْذ ْبُس ــــ الذال وسكون الجيم بفتح ــــ والَج ِة : حَا ّب ِر على الدا َلٍف. غي َع

ُة: الَمْخَرقُة، َذ َو ْع ٌذ، له. ورجٌل حاقيقَة ل وما والّش ِو ْع ذلك ُينكر حااتم أبو وكان ُمَش
ّ يقاُل ويقول: «ل ُة ِإل َبذ ْع ٌذ. ورجٌل »ِ، ــــ بالباء ــــ الّش ِب ْع ُمَش

ْوٌط: الذي ورجٌل َي ْذ ِدُث ِع ِه. ِنكاِح عند ُيْح َأهل

َذْرُت َع ًا الرجَل و ْذر ًة ُع ِذر ْع ْذرى، وَم ُع ُة و ْذَر ُع ُة:  ْذَر ُع ِة، وال للذي ويقال الجاري
َتّضها: هو ْف ِرها َأبو َي ْذ ُء، وامرأة ، ــــ تاء بغير ــــ ُع ْذَرا َعذاَرى َع ُع:  والجمي

ِري َعذا ُء: من ، ــــ وكسرها الراء بفتح ــــ و ْذَرا َع ِم، وال ُء النجو ِفنا ُة:  ِذَر َع وال
ِر، ٌة قيل ومنه الدا ِذر َع َدِث:  َنُه َكانوا َلنهم للَح ُقو ْل ِة ُي ْفني َأ ِر، ب ّدو الحديُث: ومنه ال

ّظفوا َن ِتكم « ِذرا ّبهوا ول َع ِد َتش ُع باليهو َء تجم َلكبا ِتها»ِ. ا ْفني َأ ب
ُء: َجْمِع َبا ْك َل ْبُل، ِكبا وا َئُْة: [ص:  قال وهي: الّز ْي َط  آ].54الُح

 ــــ185
ِري َعْم فوجدتكْم َجّربتكْم لقد ل

ِه ِقباَح ُوجو ّيئْي ال ِذراِت َس َع ال
[طويل]

ِم: ما وِعذاُر ّلجا َع ال ّد على منه وق ّبَه وبه الَخ ِة، ِعذاُر ُش َي ّلْح َعُر ال ُة: َش ْذَر ُع ال
ِة، الراجز: قال الناصي

 ــــ186
ُفْضَن ْن ِبيِب َأفناَن َي َذْر الّس ُع وال
[رجز]
القيس: امرؤ وقال
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 ــــ187
َذٌر لها ُقروِن ُع ّنسا ك ال
ْبَن ِء ّك ِم في ُر وِصْر ِريٍح يو

[متقارب] 

َأعذَر ِإذا في ويقال:  ِر:  َلم ِإذا بالغ، ا ّذَر:  َع ُتة َقّصَر، و َذْر ْع َأ ِإذا و ُغلَم:  َتُه، ال ْن َت وقد َخ
ًا ذكرنا ِء في الباِب هذا من شيئْ َلسما ِر. ذواِت ا النظائ

ُع، َفَز ْعُر: ال ّذ الرجُل. ُذِعَر وقد وال
ُع ِذرا ِلنساِن و ِه، ا ُع وكذلك وغير ّذرا ِم، من ال ٌة النجو ٌع وامرأ الذال بفتح ــــ َذَرا

ِد الخفيفُة : وهي ــــ َي َغْزِل. في ال ال

ْتُه َع َذ َل ِإذا و ْتُه، الناُر:  َق َعُه َأحْاَر َذ َل ِإذا َو ِه:  لمُه. بلسان
َذِعّي: وهو ورجٌل ْو ِكّي َل ّذ ْهِن. الَحَسُن ال ّذ ال

َذاُب َع ُع وال منه. َتصّرَف ما وجمي
َأرٌض ِريمٌة و َك ٌة:  َذا ّيبٌة، َع الّشماُخ: قاَل ط
 ــــ188

ٍة َبضاحِاي َذا ُه َع َو َأْمر ْه ضاِمُز َو
[طويل]

َع وقد َعُه السّر ذكرنا: (ذا َأذا ُبُه) في و َللفاظ صاحِا المتناظرة. ا
ُة: التي َذ ُعو ُق وال ّل َع ُنِق في ُت ٌذ الصبّي، ُع َو ُع َذاٌت)، وجمها:  ُعو ُة وهي (و َذ َعا الم

ًا، ٌذ أيض َعا َعاذاٌت). وجمعها: م (وَم
ُذ ُعو ِلبِل: الحديثات من وال ّنتاِج، ا ٌذ. ال ِئ ُتها: عا ِد واحا

َو ُن ِذ َوب ّي ِه َع ّل ُذ يقال ول ــــ ال ِئ َيَمِن، من : حاّي ــــ الله عا ًا ذكرنا وقد ال من َألفاظ
ِر. من تقدم ما في الباِب هذا النظائ

ِفٌر: أي وَجَمٌل َذا ٌد، ُع ٌة. وناقٌة شدي ِفر َذا ُع
َذعُة َبْر ِء مفتوحاُة وهي معروفٌة وال َكْسُرها البا ٌأ. و َط َخ

ّذ ورجٌل ّيُن َأحَا ِذ: إذا َب َذ ًا كاَن الَح ِر في ماضي ًا، المو ّذ: اسٌم َخِفيف َلحَا من لنوٍع وا
ِر ْع ُفه الّش ِد ابُن صّح ْب ِه َع ّب ّد العروِض كتاِب في َر َأَج غير والدال بالجيم ــــ فقال: 

ٍة، َهم معجم ّو ّنه َت ْدُت من َأ َد ِإذا َج َء:  ْعتُه. الشي َط َق
ٌة َطا َق ُة و َقِصير ُء:  ّذا َنِب، حَا ّذ النابغة: قال ال

 ــــ189
ُء ّذا ًة حَا ِبر ْد ُء ُم ّكا ِبلًة َس ْق ُم
ِر في للماء ّنْح َطٌة منها ال ْو َعَجُب َن

[بسيط]
النظائر.   ب] ذوات44[ق:  في النوع هذا بقية ذكرنا وقد

ُق ْذ ِء، والَح ٌق، ورجٌل بالشي ِذ َق وقد حاا َذ ُق، حَا ِذ ِذق َيْح ُق وحَا َذ َق َيْح ِذ الّصبّي وحَا
ًا القرآَن ْذق ًا، حِا َقُة وحِاذاق َقًة. ُيسّميها التي وهي والسُم: الِحذا ْذ الناس: حَا

ْقُت َذ ُتُه، وحَا ْع َط َق َء:  َق الشي َذ ٌق. [ص:  فهو الَخّل وحَا ِذ  آ].55حاا
ْذحِاج: اسم قبيلة. وَم
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ْذُت ّكيَن وَشَح ْيَف الس ُته، والّس ْد َد َأحْا ًا:  ٍد. ورجٌل َشْحذ ْك ٌذ: ُم َشّحا
ِريُح ّذرا ُذَرحْاَرٌح، وال ُذّروٌح، واحادها:  ِذّريٌح، و ُذّرٌح، و ُذّراٌح، و ُنوٌح و ُذْر ــــ بالنون ــــ و

ُذّرحْاَرٌح وقد ، . ــــ الراء بتشديد ــــ قيل: 
ْدٌر ِق َذّرحاٌة، و َعاٌم ُم َط ِإذا و ّذرٌح:  َفران، فيه ُجعَل َم ْع ُتها وقد الّز ًا. َذّرحْا ِريح ْذ َت

ْفُت َذ َء وحَا ْعتُه، الشي َط َق ًا:  ْذف ُفه حَا َذ َذفُه بالسيِف وحَا ُه وحَا َعصا: َرما بها. بال

َعصا، ْذُف: بال ِإْن والَح ِر كان ف ْذٌف بالَحَج ْذٌف ، ــــ معجمة بالخاء ــــ فهو: ُخ َق و
ِذٍف بين قيل: «هم ومنه ، ــــ بالقاف ــــ ِذٍف»ِ. خا وقا

َبَحُة: التي ّذ ْلِق، في َتِصيُب وال َبَحٌة الَح ِذ أبو حاكاهما ــــ، الذال بكسر ــــ ويقال: 
ِكُر وكان زيد ْن ْبَحُة) ــــ ُي ّذ ْبَح) ذكرنا وقد ، ــــ الباء وسكون الذال بضم (ال ّذ (ال

تقدم. فيما
ُذ وحَاذى ِبي ّن ّلساَن ال ِذيه: إذا ال ْعَل وحَاذا َقَرصُه َيْح ّن ُذوها: إذا ال ّواها َيْح على َس
ْذو ومنه غيرها، ْعِل قيل: «حَا ّن ْعِل»ِ. ال ّن بال

ُذ: ما ِذ من استقبلَك والحا ِة َفِخ ّب َتها، ِإذا الدا ْيُر الحديث وفي استدبر الناِس «َخ
ِذ»ِ.  َخِفيُف مؤمٌن الحا

َد قال َأرا ّلة المفسرون:  ِعياِل ِق ِم الَخِفيُف وقيل: هو والماِل، ال القليُل الِجْس
ِم، ــــ وسلم عليه الله صلى ــــ النبّي قوُل الثاني التفسير هذا على ويدّل اللح

َأل لبي َة: « َيَر ُئَْك ُهَر ِب ْن أ
َأهِل ُ ِر: كّل ب ْعٍظ َجّظ النا ٍر، َج الَجّظ؟ُّ قلْت: ما قاَل مستكب

ْعُظ؟ُّ قلُت: ما قال: الّضْخُم، ِه»ِ وُصوٌف في قال: العظيُم الَج ْفس ّذٌح َن لنه ُمو
ٌق َت َذِح: وهو من ُمْش َو َق ما ال ّل َأصواِف َتع ِم ب َن َغ ِر من ال َع َب والبوِل. ال

ُة ْثر َك ْذُر:  َه ِم، وال َذُر الكل َه َذاٌر ورجٌل ، ــــ الذال بتحريك ــــ والسُم: ال ْه ِذٌر ِم َه و
ّذاٌر َه ْذرياٌن. و ِه و

ْيٌل: من َذ ُه ِء و ْيٌل: قبيلة. الرجاِل، َأسما َذ ُه و
ْهُن ِذ ِه النساِن: حُاْسُن و ْكر ِه. ِذ ِظ ْف وحِا

َذاُب: السرعُة ْه ِل ِو في وا ْد َع ّطيراِن. ال وال
ّذٌب: قد ورجٌل َه تقدم. فيما ذكرناه ُم

ْبُر، ّت َهُب: ال ّذ ْطعُة وال ِق َهبٌة، وال َذ ّذكُر وهو مه:  ّنُث. ُي ُيؤ و
ّق ما وكل ُت ٌء منه اْش َهٌب، كقولهم: شي ْذ َهُب ُم ْذ َغَرُضُه وَم ِلنساِن:  يدهُب الذي ا
ِهَب إليه، َذ ّيَر ــــ الهاء بكسر ــــ الرجُل و َتح َبهَت :  ِر من و َهِب، إلى النظ ّذ ال

ّذهاُب َلمطاُر ــــ الذال بكسر ــــ وال ّينُة، : ا ْهبة، الل ِذ ّذهاُب واحادتها:  بفتح ــــ وال
ّذهوُب: مصدر الذال ْبُت، ــــ: وال َه َهُب َذ ْذ ِنيُف.56[ص:  والَم َك  آ]: ال
المتناظرة. اللفاظ في الكلمات هذه بعض ذكرنا وقد

َهذي ْهذي المريض و ًا: وهو َي َذيان ٍم كّل َه َقُل ل كل ْع معنًى. له ُي
َذة: اسُم ْو َه َذة: اسُم رجٍل، و ْو َه ِة. و القطا

َق ِإذا الطائُر وَخذ ًا:  ْذق ُق وقد َبْسلحه، رمى َخ ْذ ِزي قيل: الَخ ُق خاصًة، للبا ّذْر وال
ِر45[ق:  ِر.  ب] لسائ الطي

َذَخْرُت َء و ُه الشي ْذَخُر ًا، َأ ُة: كّل ُذْخر ّذِخير ْذَخُر، ما وال ْبُن ُي ِت ْذِخُر:  ِل ّكَة. ورجٌل وا َم
ُذوٌل، َذلُه وقد َمُخ ّلُه َخ ًا.  ال ْذلن ِخ
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ِرٌس َف ٌذ و ِذي ْن ِد من ــــ َخ َلضدا َفْحَل يكوُن ؛ ــــ ا الَخِصّي. ويكوُن ال
ُذ َفِخ ٌذ، معروفة، وال َأفخا ُذ وجمعها:  َفِخ ْهطُه. و الرجِل: َر

ِذَخ َب ًا الرجُل و َذخا) وبذوخ َب ِه، في تطاوَل ِإذا ( ّذاٌخ ورجٌل افتخار ِذٌخ، َب قال وبا
َفة: َطر

 ــــ190
ِلُح ل ْلَك ُيْص ّ الُم ّذاِخ كّل ِإل َب

[بسيط]
َبُل ِذُخ: الج زهير: قال الطويُل، والبا

 ــــ191
ُلْه َمْن على يعلو باذٍخ إلى ِو ُيطا

[طويل]
َي ِذ ًى: استرخْت الرجُل وَخ َذ ُه، َخ َفَرُس وكذلك ُأذنا ُذٌن وغيره، ال ُأ ُء، و َوا ْذ َخ

َى. وفرٌس َذ َأْخ

َء ِذي ُأ الّرُجُل وَخ َذ ِإذا َيْخ أ: 
َ َذكَر ، ــــ ُيهمز ول ُيهمز ــــ َذّل واستخذ الصمعّي: و

ّنه ِة هذه في شّك َأ َأحاّب اللفظ َأهَي َأْن ف َلم:  ْع ٌة َي ٍة، غيُر َأْم مهموز قال: مهموز
ْلُت ُق َأتقوُل ف ْذأُت) أم َلعرابّي:  َتَخ ْيُت)؟ُّ (اْس َذ َتْخ ُلها. فقلُت: فقاَل: ل (اْس َأقو

ِإّن لَم؟ُّ ِذي ل العرَب فقال:  َتخ ٍد، َتْس ْهِمْز. فلم لحا َي
ُء: كّل َذا ِغ ْوُت وقد ُيؤكل، ما وال َذ ْيُت. وقد الرجَل َغ َذ ّغ َت ْكُر تقدم و اللفظة هذه ِذ

النظائر). ذوات (في
ّذ َلق ِم: الذي من وا ُة: الّريشُة عليه، ِريَش ل الّسها ّذ ُق بها ُيراُش التي وال

ٌذ. َذ ُق (السهُم) وجمعها: 
ْذُت َق َأْش ْدتُه، و َطَر النابغة: قال الرجَل: 

 ــــ192
ُلكْم َيُك فلم ْو ُذوني َأْن َن ِق ُتْش

[وافر]
ِذْرُت َق َء و ًا، الشي َذر ْذرتُه َق ّق َت ُء واستقذرته. ورجٌل و ٌة: َسّي ُذوَر ُلِق. قا الُخ

ٍء وكّل َذُر شي ْق َت ٌة. فهو ُيْس ُذوَر قا
ُق، ُقو َد ْن ُق: الَح ّذَر ُذَرقٌة. وال واحادته: 

ّؤُخر َذاُل: ُم َق الرأِس. وال
ُق ْل َذ ُه، السيِف و ّد ِه: حَا ِر ُق ورجٌل وغي ِلي ّلساِن َذ َق وقد ال ُل ْيٌف َذلقًة، َذ ٌق. وَس ِلي َذ

ِبُت ْن َقُن: َم ّذ ِة. وال اللحي
ْنقذتُه َأ ِر من و َلم ًا، ا تقدم. فيما ذكرناه وقد ِإنقاذ

ُذ، ُف ْن ُق وفتحها. الفاء بضم وال
ْذُف: الّرْمُي َق ِر، وال ِر.  بغيره يكوُن وقد بالَحَج الَحَج

َقذاُف. ويقال ِنيق: ال ْنَج للَم
ِذيْت َق ُنُه: صار و ْي َقذى فيها َع تقدم. فيما اللفظة هذه ذكرنا وقد  آ]،57[ص:  ال

َق َء وذا ُذوقُه، الشي ذكره. تقدم وقد َي
ٌة ّذاُن: حِاجار َك ٌة، وال َو ّذانٌة. ِرْخ َك واحادتها: 

َكْرُت َذ َء و ًا الشي ْكر ْكرى، ِذ ِذ ِر، اللفظة هذه من تصّرف ما ُكّل وكذلك و ْك ّذ كال
ِو والمذاكير، ذلك. ونح
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ِذُب َك اللفظة). هذه (من تصّرف وما وال
َكِت َذ ِإذا الناُر و َكا اشتعلْت، تذكو:  َذ ُبها و ِهي َل ِر:  ُء: من ، ــــ مقصور ــــ النا ّذكا وال

ِة ْطن ِف ُء وكذلك ، ــــ ممدود ــــ ال ّذكا ّدابة: وهو في ال ُة ال ُقروِح ُمَجاوز ٍة ال بسن
َأحارقني الحديث وفي َكاها»ِ ــــ « ُه وَمْن ــــ، مقصور َذ ّد ِلَط. فقد م َغ

ُء: اسُم َكا ُذ الشمِس. و
َلْحُم ُة:  َذ َكا ِذ وال َفِخ ُع وهو ال ْكوى الذي الموض الِحماُر. فيه ُي

ُع ْط َق ُذ: ال َذا َء وكسرها، الجيم بضم ــــ والُج ِرى ًا بهما ُق . ــــ جميع
َفَرُح َذُل: ال ِء، والَج ِذَل وقد بالشي َذُل َج ً َيْج َذل ِذٌل فهو َج ْذلُن. َج وَج
َأصُل ْذُل:  ِة، والِج ْذل الّشجر ًا ــــ والِج ٌد ــــ أيض ُعو ِلبِل :  ُيجعل) ل َبى ( الَجْر

َتّك إليه. َتْح
ْأُر، َف ُذ: ال وجمعه: ِجْرذان. والُجَر

ٌء َدا ُذ:  ِم في والُجَر ِة قوائ ّب المتناظرة. اللفاظ في ذكره تقدم وقد الدا
ِم. يقال: رجٌل والناِجذة: ِضْرُس ُل ِإذا الُح ٌذ:  َنّج َكَم ُم ُلموَر َأحا  ب]46[ق:  ا

َء وَجذَب ُه، الشي َذ ًا وَجب ْذب ًا. َج ْبذ وَج
َذُب ّنْخِل. ُجّماُر ــــ الذال بفتح ــــ والَج ال

َذُج: الخروُف. َب وال
َذْمُت ْعتُه، وَج َط َق َء:  ُع وَرجٌل الشي َذُم: مقطو ِد، َأْج ّذٌم: به الي َذاٌم، وُمَج ُج

َذاٌم: إذا ُذ كاَن وِمْج ُف ْن ِر. في َي ُلمو ا
ْذُم َأصلُه، كّل وِج ٍء:  َذاٌم: قبيلة، شي ِذيمٌة: اسُم وُج ٍر، ملٍك وَج َذاُم: مشهو ِلْج وا
الَمْشِي. سرعُة

ْطعُة ِق ُة: ال َو ْذ ِر من والَج .  ــــ وضمها وبفتحها الجيم بكسر ــــ النا

ّذ ُء وَش ّذ، فهو الشي ذكره. تقدم وقد شا
ُع َط ِق ْذُر:  َهِب، والّش ّذ ٌة. ال ْذَر واحادتها: َش

ّذَر َتش َفَر و ْث َت ِه، بالثوِب: اْس َد ب َأوع ّذَر:  َتش َد، و ّد َع وته َأسر ّذَر:  َتش ِء إلى و الشي
ُد قال بنشاٍط، ِبي ربيعَة): (بَن َل

 ــــ193
ْلٌب ّذُر ُغ ّذحُاوِل َتش ّنها بال َأ ك
ّي َجّن ِد َب ًا ال َواسي ْقداُمها َر َأ

[كامل]
ْذُب ُع والّش ْط َق ِذيُب:  ّتْش ِر، َأغصاِن وال ّذٌب قيل: رجٌل ومنه الشج َذٌب ُمَش ْو أي وَش

طويٌل.

ّذُروُر: ما َذّر، وال ُة: من ُي ِرير ّذ ّطيِب، وال الراجز: قال ال
 ــــ194

ًا لنا ِإّن ْة قوافي ِثير َك
ْة الِمْسُك منها ينفح ِرير ّذ وال

[رجز]
ُذ ِر من والّرذا َط ّذ ويوٌم  آ]،58[ص:  الَم ِر ٍذ. ُم َذا ُذوَر
ِذُل َذل ُفُه، و َأطرا َقِميِص:  ِذٌل ال َل َذ ِذٌل، واحادها:  َل ُذ ِذل). و ُذل (و

ّباٌن، ِذ َباُب،: وجمعُه:  ّذ ُع وال ِر يق َك ّذ ُلنثى لل ٍء، دون وا َأّما ها َبُة ف ّذبا ــــ بالهاء ــــ ال
ّنها ِإ ْيِن. بقيُة : ف ّد ال
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َكُر َذ َذُب:  ْب ّذ ِلنساِن ال ّنُه ا ِذٌب، ل ْب َذ َت ٌق أي ُم ّل ِرٌب، ُمتع ٍء وكّل وُمْضط ّلق شي تع
َذَب، فقد واضطرَب ْب َذ النابغة: قاَل َت

 ــــ195
ْلٍك كّل ترى َنها َم َذُب ُدو ْب َذ َت َي

[طويل]
َذٌب قيل: رجٌل ومنه ْب َذ ِإذا في ُم ِه:  ٍء. على يستقّر ل كان ِدين شي

َباُب ُذ َطَرفُه. و السيِف: 
ْتُم، ِذماٌم، وبينه ويبني ّذّم: الّش ْكُرهما تقدم وقد وال المتناظرة. اللفاظ في ِذ
ْذٌل، ورجٌل ُذَل وقد َر َذالًة. َر ر

ْظُم َع ْفرى: ال ّذ ِرُف وال َفا، على الُمْش َق ْظُم وقيل: هو ال َع ْلَف الذي ال ُذِن. َخ ُل ا
َذْرُت َب ُتُه، و ْع ّذٌر، ورجٌل الَحّب: َزَر ِذيٌر. وفيه ُمب ْب َت
ّلذنُة ٌء وال َدوا َنُة:  َذ ّ ُيقال معروٌف، والل َذُن. و ّ له: الل

َلذ َف ِء، من له و َعطا ُة: القطعُة ال ْلذ ِف ٍد من وال ِب ٍة أو َك َهٍب أو ِفّض ِر أو َذ ذلك غي
َعَم ّنها بعضهم وَز ِد من َأ ِب َك خاصة.  ال

ُء، َعطا ْذُل: ال َب َلُة وال ْذ َب ّثياِب من وال ُه، به ُيصاُن : ما ــــ الباء بكسر ــــ ال غير
ّذٌل: ل ورجٌل لبَس. ما ُيبالي ُمتب
َذبَل ُغْصُن و ْبُت ال ّن ُبُل وال ْذ ِإذا َي ِه، بعد َجّف ُذبولً.  ِتيلُة، ُرطوبت َف َلُة: ال ّذبا ْبُل: وال ّذ وال
ُد ْل ِة ِج َلْحفا ّيُة الّس َبر ُذ ال ّتخ ِورة، منُه ُت َلْس ِرير: قال ا َج

 ــــ196
َعبَس ترى ْولّي ال ًا الَح ْون ُكوِعها َج ب
ًا َلها ِر ِمْن َمَسك ْبِل ول عاٍج غي َذ

[طويل]
ُبل: جبل ْذ َي معروف). (و

ّذِميُل: سيٌر ٌع. وال سري
ِذٌل ورجٌل ِإذا َم ِه:  ِذَل وقد ُيخفيه، ل كان بِسّر ِإذا به َم َذُل:  َق َيْم ِل حاتى به َق

ُه. ِهَر ْظ ُي
ْنُب، ّذ ُذنوٌب، وال َنُب وجمعه:  َذ ِر، و َأذناُب الطائ َنابى: الناِس: ِخساُسهم، و ّذ وال

ِبُت ْن َنِب، َم ّذ ْذنب: الساقيُة، ال ُو والِم ْل ّد ُنوُب: ال ّذ ٌء، فيها كان ِإذا وال ُتسّمى ول ما
ًا، ــــ فارغًة ــــ ُنوب ُيستعار َذ ِر في و ِو غي ْل ّد ُيسّمى ال ًا، الَحّظ ف ُنوب َذ ّنِصيُب:  قال وال
ًا الله ].59أصحابهم} [الذاريات:  ذنوب مثل تعالى: {ذنوب

ٌذ، وصبّي ُبو ْن ٍء كّل وكذلك َم ِرَح. شي ُط
ُع ْي َب ِة و َبذ َأْن نهي  ب] الذي47[ق:  الُمنا ْوَب َيْرِمَي عنه:  ّث ِه إلى ال ِزمه صاحاب ْل َفي

َء. الشرا
َأ َذر َلُه و َق ال ْل ُأهم، الَخ ْذر ُة: أوُل َي َأ ّذْر ْيِب، وال َء وقد الّش ِرى ْأُسُه. َذ َر

َألُن: َمْشٌي ّذ ٌع وال َؤالًة، ُسّمَي ومنه  آ]،59[ص:  سري ُذ ْئُب:  ّذ امرؤ قال ال
القيس:

 ــــ197
ِثيِث َأقّب ْكِض حَا َألِن الّر ّذ وال

[طويل]
ْنُت ِذ َأ ِء في له و ُلُه الشي َع ْف ًا، َي ْذن ْنُت ِإ ِذ َأ ِلْمتُه، و ِء: ع بكذا: أعلمني وآذنني بالشي
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ْنُت به، ِذ َأ ِإذا له ويقال:  ًا:  َذن ِه، استمعَت َأ َنُب قاَل إلي ْع صاحاٍب: ُأّم ابن َق
 ــــ198
ًا َسِمعوا ِإذا ُصّم ِكْرُت خير به ُذ
ِإْن ِكْرُت و ٍء ُذ ُهْم بُسو ُنوا عند ِذ َأ

[بسيط] 

َلذاُن ِة وا ٌء، للصل ِذيُن: سوا َل ُذُن وا ُأ ِلنساِن و ِه. ا وغير
ْئُب: معروف ّذ ِإذا ورجٌل وال ُؤٌب:  ْذ َع َم َق ِه، في الذئب و َنم ٌء َغ َبُة: دا ْئ ّذ ُيِصيُب وال
َبُة َؤا ّذ ّبَة. وال ِر، من الدا َع َبُة الّش َؤا ُذ َأعله. كّل و ٍء:  شي

ّأبِت َذ َت ّبْت الّريُح، و َه َءبْت):  َتذا ٍة، كّل من (و ّبهْت جه ْئِب ُش ّذ من ُيحذر الذي بال
ٍة ُء جه َيِجي ُأخرى. من َف

ُء ورجٌل َء وقد اللساِن، َبذي ُذو ًة. َب َء َبذا
ْيُل َذ ْوِب: ما و ّث ِبَل ال ْيُل منه ُأْس َذ ُبُه)، (و َن َذ َفَرِس:  ْيُل ال َذ من يتبعها الّريِح: ما و

ِر. ورجٌل َبا ُغ َذاٌل: أي ال ُتُه ُمهاٌن. وقد ُم ْل َذ ْلُت ِإذالًة َأ َذ َأ ّثوَب (و ْلُت ال ّو َط ِإذالًة) 
َلُه. ْي َذ
َذ ِء ول ِإذا بالشي ُذ:  َذني إليه، انضّم َيلو ًة فلُن ولو ِإذا (ُملَوذ ًا):  ِلواذ َغ و عنك را

َد، ّلُه قال وحاا ًا} [النور:  منكم يتسللون تعالى: {الذين ال امرؤ وقال ]،63لواذ
القيس:

 ــــ199
ُذ ِو ْوِت من ُتل بالّسَحْر الُمبّسيَن َص

[طويل]
ِذيلُة: قطعٌة َو ِم من وال ِم، َشْح ِذيلُة: القطعُة الّسنا َو ِة. من وال ِفّض ال

ُذ: ثاياُب ّلل ٍر وا ْنَسُج حاري ٌة. بالصيِن، ِت َذ واحادها: ل
ُء وذاَب ًا يذوُب الشي ْوب ْوُب َذ ّذ ًا. وال َوبان َذ َعَسِل: ما من و ّلَص ال ِه. من ُخ َشْمع

َعَسُل ّي: ال ِذ ّي: الدروع، البيُض، والَما ّيٌة. والماذ ِذ واحادتها: ما
ُة َو ُذْر ٍء كّل و َأعله. ــــ وكسرها الذال بضم ــــ شي  :

َفْرعا ْذَرواُن:  ْيِن. والَم َت َي ْل ِل ا
ْذرى ُة: التي والِم ْذرا َذّرى والِم ُع. بها ُي الّزْر
ْوُن َذ ِبْر ِذيُن الدواّب، من وال لغة من وليست ، ــــ السين بكسر ــــ والّسْر

العرب.
الُمْحدثاين: بعض قال

 ــــ200
ًا يا ِذيَن كاتب ِد الّسْر بالصا

ً ْوَن كتَب كما جهل َذ ِبْر ِد ال بالضا
[بسيط]

ُق َكمَل َفْر ِة الحروِف بين ال ُد الثلثا ِه والَحم ّل ّلى ل ّلُه (وص ٍد على ال ِه وعلى محم آل
ّلم ًا).  وس تسليم
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ُق َفْر ِد بين ال والسيِن الصا
ُع الباُب هذا َأكثُر َأوس ًا و ِإْن البواِب من َتّصرف ّدمة. و َتق َنا الُم ْبع ّت َد ما ُكّل َت منَه ور

َطاَل60[ص:  ّننا  آ]  ًا. ولك َتِصُر جد َلًة منه َنْخ ْلنا كما ُجْم َع َلبواِب َف المتقدمة با
َيِخّف ِر على ذلك ل ِء ِإْن فيه، الناظ ّلْه شا تعالَى. ال

ِر باُب ْك َللفاِظ ِذ ِة ا ِوَج َد ِة الُمْز ِظر َتنا ِد من الُم ّتفاِق والسيِن الصا واختلِف البنية با
المعنى

َعُص، َعْص َعُس): (ال َعْس وال
ُعُص ُعْص َعُص، بالصاد، ــــ وال َعْص ُعُصُص، وال ُعَصُص وال ــــ: لغاٍت أربع ــــ وال

َنِب. حاكى َعْجُب ّذ ّطّرُز. عمر أبو ذلك ال الُم
َعُس َعْس ْئٌب كل من : الَخِفيُف ــــ بالسين ــــ وال ِذ ِء. يقال:  َعٌس. شي َعْس

ٌع َعُس: موض َعْس  ب].48القيس. [ق:  امرؤ ذكره و
ْعَصعُة، ْعَسعُة): (الّص والّس

ْعَصعُة ْعُت ــــ بالصاد ــــ الّص ْعَص ُق. يقال: َص ُعوا. القوَم : التفري ْعَص َتَص َف
ْعَسُة َبُر ــــ بالسين ــــ والّس ِك ُع : ال ْعَس َهَرُم. يقال: َس ِإذا الشيُخ وال َع:  ْعَس َتَس و

َو. قال قارَب ْط رؤبة: الَخ
 ــــ201

ُد يا ْن َع ما ِه ْعَسعا ما َأسر َتَس
[رجز]

َع قد الشهَر : «أّن ــــ عنه الله رضي ــــ الخطاب بن عمر حاديث وفي ْعَس َتَس
ّيته»ِ: أي ُصْمنا فلو ِق َأدبَر. َب

ْعَسُة ًا ــــ والّس ْعزى: وهو : َزْجُر ــــ أيض ْع يقال أن الِم ْع. لها: َس َس
ُد، َعْص ُد): (ال َعْس وال

ُد َعْص ْدُت : مصدر ــــ بالصاد ــــ ال ِإذا َعَص ُة:  َعِصيد َتها ال ْي َو ْغرفة، َل ومصدر بالِم
َد ِإذا َعَص ُنقه مالْت الرجُل:  الموِت. عند ُع
الرمة: ذو قال

 ــــ202
َع ترى َلرو ُبوَب ا ّنه ُيْضِحي الَمْش َأ ك
ّنُه ِمما الّرحْاِل على ْيُر َم ُد الّس عاِص

[طويل]
ْدتهم َعَص َبلَيا و َأحااطْت ال ًا:  ْعُضُه التوى ما كّل بهم. وكذلك َعْصد بعٍض، على َب

ٌد.  لموضِع قيَل ومنُه َوا القتال: ِعْص

ُد َعْس ُع، ــــ بالسين ــــ وال ٌد وقد : الِجما َعْص ِكَي:  ٌد ، ــــ بالصاد ــــ حُا َعْز ــــ و
. ــــ بالزاي
َد، ِع َد): (َص ِع وَس

َد ِع ًا ــــ بالصاد ــــ الجبِل في َص ارتقى. ِإذا ُصعود
َد ْد ــــ بالسين ــــ وَسع َة: ِض ٌد َنِحَس، سعاد ًا ــــ ويقال: ُسعو . ــــ أيض

والساعد): (الصاعد،
ُد ِه الجبِل في : الُمْرتِقي ــــ بالصاد ــــ الصاِع ًا. ُسّمَي ومنه ونحو الرجُل: صاعد

ُد ُع، ــــ بالسين ــــ والساع ّذرا ٌع والساعد : ال ِذرا ًا:  ٍد من أيض َبُس حادي ْل فوق ُي
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ِد، ُد: َمِسيُل الساع ِء والساع ُد: مجرى الوسادي، إلى الما عَظ في الُمّخ والساع
ِليم، ّظ ٌق ال ُد: ِعْر َبُن فيه يجري والساع ّل  آ].61الّضْرِع. [ص:  إلى ال

ُد، َع ُد): (الّص َع والّس
ُد َع ّق : ما ــــ بالصاد ــــ الّص ُعَف ش ِه جبٍل من وَص تعالى: الله قال وغير

ًا {يسلكه ًا} [الجن:  عذاب الشاعر: ]. وقال17صعد
 ــــ203
شرٍف ُذرى من ابني هوى
َبُه يهوُل َقا ْه ُع ُد َع َص

[وافر]
ُده َع بالضم. ويروى: ُص

ُد َع ْبٌت. قال ــــ بالسين ــــ والّس النابغة: َن
 ــــ204
ْيِل بين َغ ِد ال َع والّس

[بسيط]
ُد، ِلصعا ُد): (ا ِلسعا وا
ِلصعاد ّقي ــــ بالصاد ــــ وا ِلصعاد الجبِل، في : التر ًا ــــ وا ّذهاُب ــــ أيض : ال

عمران: أحاد} [آل على تلوون ول تصعدون تعالى: {إذ الله الرِض. قال في
153.[

ُته : مصدر ــــ بالسين ــــ والسعاد ْد َع ِر: بمعنى على َأْس َلم ُتُه، ا ْد َع ومصدر سا
ُه ّد َأسعد ّلُه: ِض ْنَحَسُه. ال َأ

ُد، ِعي ُد): (الّص ِعي والّس
ُد ِعي َوْجُه ــــ الّص َلرِض. قال بالصاد:  ًا تعالى: {فتصبح الله ا ًا} صعيد زلق

].40[الكهف: 
ُد ِعي َد والّص َأنش ْبُر.  َق ًا: ال الُمطّرُز. عمر أبو أيض

 ــــ205
َكاِعٌب ِرها في َل ْد ِريد ِخ َخ

َوُن ْه ِعيد أو هذي من َأ الّص
[رجز]
ٌد ورجٌل ِعي ٍة، ذو : أي ــــ بالسين ــــ َس ُد: الساقيُة َسعاد ِعي ُة.  والّس الصغير

َعُص، ّت َعُس): (ال ّت وال
ِعَص ًا الرجُل َت َعص ِة من َعَصبُه : اشتكى ــــ بالصاد ــــ َت َعس كثر َت ــــ المشي. و

ِعَس ــــ بالسين َت َلك، و َه ًا:  ْعس َأتعسُه َت ّلُه. و ال
ْعُس: السقوُط ّت ِه. على وقيل: ال الوج

ْكُس: السقوُط ّن َقفا. على وال ال
ُعْصُر، ُعْسُر): (ال وال

ُعْصُر ُعُصر ال ْهُر. قال بالصاد وال ّد القيس: امرؤ ال
 ــــ206
َهْل َعَمْن و ِر  ب] في49[ق:  كان َمن َي ُعُص الخوالي ال

[طويل]
ُعْسُر ُعُسُر وال ُد ــــ بالسين ــــ وال ِر. : ِض ُيْس ال
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َعْصُر، َعْسُر): (ال وال
َعْصُر ًا، الشيء َعَصْرُت : مصدر ــــ بالصاد ــــ ال َعْصُر: َعْصر وال
ْهُر، ّد َعِشّي، ال َعْصُر: ال َأتى وال َعْصراِن) قيل عليه وقولهم: ( ُة ال َغدا معناه: ال

َعِشّي، ُق معناه: الليُل وقيل وال َدا ِد قوُل الثاني القوِل هذا والنهاُر. وِمْص ْي بن حُاَم
ٍر ْو ِهللّي: َثا ال

 ــــ207
َلْن َبِث و ْل َعْصراِن َي وليلٌة يوٌم ال
َلبا إذا ِركا َأْن َط ْد َيّمما ما ُي َت

[طويل]
ّيُة. قال ِط َع َعْصُر: ال َفة: وال َطر

 ــــ208
ِكنا في كاَن لو ِلٌك َأمل َم

ْعِصُر ْعِصْر كالذي فينا َي َت
[سريع]
َعْسُر ِإذا َعَسْرُت : مصدر ــــ بالسين ــــ وال ْبَت الرجَل:  َل ْيَن َط ّد على منه ال
ٍة، ْيِف َعَسر ومصدر ُعْسَر ِإذا بالّس ًا:  َع َعْسر ُه به رف َد ِرَب، َي َيْض َعَسرِت ل الناقُة و

ِإذا ِبها:  َن َذ َفْحَل. قال ضربِت ثام رفعته ب النابغة: ال
 ــــ209
ِنهم من َعَسرْت وقد ّفهْم ُدو ُك َأ ب
ٍر بنو الموانِع الَمخاِض َعْسَر عام

[طويل]
َعَصُر، َعَسُر): (ال وال

َعَصُر ُأ. قال ــــ بالصاد ــــ ال ْلَج ِبٍل: [ص:  ابُن : الَم ْق  أ].62ُم
 ــــ210

ٌه وصاحابي َو ْه ِهٌل َو ْو َت ِهٌل ُمْس َو
ِر بين يحوُل َوحْاِش حاما ِر ال َعَص وال

[بسيط]
َعَسر ِإذا َعِسَر : مصدر ــــ بالسين ــــ وال َلمُر:  ُعَب، ا َعُسَر. في لغٌة َص

ِلعصاُر، ِلعساُر):  (ا وا

ِلعصاُر ِريٌح ــــ بالصاد ــــ ا ِر َتستديُر :  َبا ُغ ًا. يقال به وتذهُب بال ُعد المثل: في ُص
ْنَت «إْن ًا ُك ْيَت فقد ريح َق ًا»ِ. ل ْعَصار إ

ِلعصاُر ًا ــــ وا ِإذا َأعصَر : مصدر ــــ أيض ِطروا، الناُس:  للّسحاِب قيل ومنه ُم
ْعِصراٌت. قال ِة: ُم ّلُه الُمْمطر ًا} ماء المعصرات من تعالى: {وأنزلنا ال ثاجاج

].14[النبأ: 
َأعصرت ًا: إذا الجاريُة و الراجز: حااضْت. قال ِإعصار

 ــــ221
َواَن جاريٌة َف ُها بَس َدار

ِإعصاُرها َدنا قد أو َأعصرْت قد
ْنحّل ِتها من َي ْلم ِإزاُرها ُغ

[رجز]
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ِلعساُر ِإذا َأعسرُت : مصدر ــــ بالسين ــــ وا ْلبَت الرجَل:  ْيَن منه َط ّد على ال
ٍة، َنتها. َتْحِمَل لم الناقُة َأعسرِت ومصدر ُعْسَر َس

َأعسرِت ِإذا و ُة:  ُتها. َعُسَرْت المرأ َد ِول
والعتساُر): (العتصاُر،

َأْن ــــ بالصاد ــــ العتصاُر ً تستخرَج :  ٍم مال ُغْر َأْن ب َتِصَم والعتصاُر:  ْع ِء َت بالشي
َأ ْلج ّي إليه. قال وت ِد ٍد): (ابن َع زي
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ِر لو ْي ِء بغ ْلِقي الما ٌق حَا ِر َش
ْنُت ُغّصاِن ُك ِء كال اعتصاري بالما

[رمل]
َطلُب ــــ بالسين ــــ والعتسار ْيِن :  ّد ٍة. على ال ُعْسَر
ُة، ُعْصَر ُة): (ال ُعْسَر وال

ُة ُعْصَر ُأ. قال ــــ بالصاد ــــ ال ْلَج ٍد: َأبو : الَم ِبي َز
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ًا َغاٍث غير يستغيُث صادي ُم
َة كاَن ولقد ِد ُعْصَر ْنُجو الَم

[خفلف]
ُة ُعْسَر ُق ــــ بالسين ــــ وال عسرة ذو كان تعالى: {وإن الله الحاِل. قال : ِضي

ميسرة}. إلى فنظرة
َعِصيُر، َعِسيُر): (ال وال

ْعَصُر : ما ــــ بالصاد ــــ العِصيُر ْطٍب. كّل من ُي َر
َعِسيُر َلمُر ــــ بالسين ــــ وال ْعُب، : ا َعِسيُر الّص ًا ــــ وال التي : الناقُة ــــ أيض

َكُب َعِسيُر ُتراَض، َأْن قبَل ُتْر ًا ــــ وال ُنوِق: التي من ــــ أيض َتْحِمْل، لم ال
ْعِسُر والعسيُر: التي ِبها َت َن َذ ُعه. قال أي ب َف َلعشى: َتْر ا
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ٍة َأتاِن بناحاي ّثِميِل ك  ال

َقّضي ْيٍن بعد الّسرى ُت َعِسيرا َأ
[متقارب
َعْرُص، َعْرُس): (ال وال

َعْرُص  ب]50: [ق:  ــــ بالصاد ــــ ال
َفُه، َأرادوا ِإذا البيت على ُتوضع َخَشبٌة ُيلقى َتْسِقي الصغاُر. الخشُب عليها و

َعْرُس حاائطيِن. بين : حاائٌط ــــ بالسين ــــ وال
َعَرُص، َعَرُس): (ال وال

َعَرُص ِرَص : مصدر ــــ بالصاد ــــ ال َتَن ِإذا البيُت َع ْن ِرَصِت63[ص:  أ َع  آ] و
ّبُة ِإذا الدا ًا:  ِعبْت، َعَرص ّقْت ومنه َل ُت ِر. َعْرَصُة اْش الدا

َعَرُس ِرَس : مصدر ــــ بالسين ــــ وال ِإذا َع ِطَر الرجُل:  َأِشَر. َب و
ِإذا ِرَس:  َع ِرَس أعيا، و َع ِإذا الصبّي و ِه:  ُأّم ِزَمها، ب ّق ومنه َل ُت ُعْرُس اْش ِعْرُس. ال وال
والُمعّرُس): (الُمعّرُص،

ّلْحُم ــــ بالصاد ــــ الُمعّرُص ُد : ال ْنِضْج. قال لم الذي الُمرّم الشاعر: َي
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معّرٌص لحّم القومه صْرُب سيكِفيَك
ُء ٍر وما َع في ُقدو ِقصا َمِشيُب ال

[طويل]
ْيٌت َب ّلذي بالسين: وهو ــــ ُمعّرٌس و َعْرٌس)، ُعِمَل ا ل حاائطيِن بين حاائٌط وهو له(
ُغ َل ْب ُه. به ُي َأقصا

ُنزولهم وُمعّرُس ِم:  ِر في القو ِر، في الليِل آخ ًا ــــ والُمعّرُس الّسف : ــــ أيض
ّعرسوَن الذي منزلهم ِر) قال في (به ُي القيس: امرؤ السف
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ِر َأهَل َأّن فلو ِدنا فيها الدا ْه َكع

ً وجدُت وُمعّرسا عندهم َمِقيل
[طويل]

ِعيُر، ّتْص ِعيُر): (ال ّتْس وال
ِعيُر ّتْص ِإمالُة ــــ بالصاد ــــ ال ِه :  َوْج ّق في ال ِه من ِش ّتي ُعْجِب. ال وال

الشاعر: قال

 ــــ217
ّنا ُك ّباُر ِإذا و ّعَر الَج ُه َص ّد َخ

ِه ِمْن َلُه َأقمنا ْيل ّوما َم َتق َف
[طويل]

ِعيُر ّتْس ِإشعاُل ــــ بالسين ــــ وال ِر. قالْت :  ّنا ُهَزانية: َثاواٍب ُأّم ال ال
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ِني ولو ْت َأ ٍر في َر ٍة نا ُمسعّر
ِم من َقها لزادْت الجحي َطبا فو حَا

[بسيط]
 390ص من سهى الخمسة الحروف بين الفرق

ِعيُر ّتْس ًا ــــ وال ُق ــــ أيض ٍر على الناِس اتفا ْع يضعونه. ِس
ْعُر، ْعُر): (الّص والّس

ْعُر ُع ــــ بالصاد ــــ الّص ِر: وهو : َجم َع َلْص ُهُه َيِميُل الذي ا ّق في َوْج ِه. من ِش ّتي ال
الشاعر: قال
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ْعٌر ُدهم ُص ِر ِعظاُم ُخدو ْفَخ الَم

[كامل]
ْعُر ّلُه : الُجنوُن. قاَل ــــ بالسين ــــ والّس وسعر} ضلل لفي إذا تعالى: {إنا ال
].24[القمر: 

ّنيراُن، ْعُر: ال ِعيٌر. والّس واحادها: َس
َعُر، َلْص َعُر): (ا َلْس وا

َلصعُر ِئُل ــــ بالصاد ــــ ا ّبما : الما ّد. وُر ِليُم كاَن الَخ ّظ ْلقًة َأصعَر ال وكذلك ِخ
ُه. غيُر

َلْسعُر ْعفي وا مشهوٌر. : شاعٌر ــــ بالسين ــــ الُج
ِريُر، ِريُر): (الّصعا والّسعا

ِريُر ُع ــــ بالصاد ــــ الّصعا ٍر: وهو : جم ْعُرو ٍة كّل حَاْمُل ُص فيصيُر يستديُر شجر
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ْعُروُر مثَل ُفِل. والّص ْل ُف ًا ــــ ال ٌة، الّصْمِغ من : قطعٌة ــــ أيض ْعُروُر: ُمستدير والّص
َعِل ُدحْاُروَجُة ُعها التي الُج ِه. يرف ْي َل ِرْج ب

ِريُر ُع ــــ بالسين ــــ والّسعا ٍة: وهي : جم ْعَرار ٌة ِس من البيِت في تصيُر دائر
ِء الشمِس. ضو

ُع، ُع): (الّرَص والّرَس
ُع ِفراُخ ــــ بالصاد ــــ الّرَص ّنْحِل، :  ُع: الّضْرُب ال ِد، والّرْص ُد بالي ُع: ِسفا والّرْص

ِر. الطائ
ُع ُد64[ص:  ــــ بالسين ــــ والّرَس َفسا ْيِن.  آ]  َع ال

ُع، ّتْرِصي ُع): (ال ّتْرِسي وال
ٍء كّل َتُه شي َتُه: فقد أو َخَرْز ْد َق َتُه َع ْع ًا َرّص بالسين، يقال وقد بالصاد، َتْرِصيع

ِء بيَت يروي َمْن روايُة ذلَك وعلى القيِس: امرى
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ِه بيَن ُمَرّسعٌة َأرساغ

[متقارب]
ُه: وَمْن روا

ِه. َوْسَط ُمَرّسعٌة َأرباع

ُد السيِن: فإنه بكسر َعْت الفاس ْيِن. يقال: َرّس َع ْيُن ال ًا، الّرجِل َع َعْت َتْرِسيع وَرَس
ِإذا ًا:  َدْت. َرَسع َفس

ِه في ويجوُز ِة هذ ِة (ُمَرّسعة) على َنْصُب الرواي ٍة)، الصف َه ُعها (لبو ْف على وَر
الستئْناِف. 

ُع ُع: جم َلربا َبٍع،51[ق:  وا ُد وهو  ب] ُر ِة ول الربيِع. في ُينتج الذي الناق
َعَصُل، َعَسُل): (ال وال

َعَصُل َأْن ــــ بالصاد ــــ ال َنُب يعوّج :  ْبُرَز حاتى الفرِس َذ ِه بعُض َي ل الذي باطن
َعَصُل عليه، شعر ًا ــــ وال ُتُه، اللحم : التواء ــــ أيض ّد ُء وكذلك وِش الشجرة، التوا

َعَصُل ًا ــــ وال َعَصُل: اعوجاُج الناِب، : اعوجاُج ــــ أيض الساِق. وال
َعَسُل َعَسُل : معروف، ــــ بالسين ــــ وال َعْسُل: السرعُة وال مع المشي في وال
ٍز. اهتزا

َأّن وفي َق شكى ــــ عنه الله رضي ــــ الخطاب بن عمر الحديث:  ّنسا. ِعْر ال
ِدي بن عمرو له فقال ْع ِرٍب َم َبَك َك َذ َك َعَسُل»ِ، « ِه. عليك أي ال ب

ُيستعمل َذَب:  َك ِء بمعنى و ِلغرا ِء، ا َذبَك بالشي ِه. عليك كذا) أي يقال: (ك ب
َذَب الحديث وفي الَحّج»ِ. عليك «ك
الراجز: وقال
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ّلُه ُع لول وال ُقوْب في َوَج ُعْر ال
ْنُت ُك ً َأبقى ل ّذيْب من َعَسل ال
[رجز]

ُعْصُل، ُعْسُل): (ال وال
ُعْصُل ُع ــــ بالصاد ــــ ال َلعصِل: وهو : جم َوّج ا ْع َلنياِب من الُم وغيرها. قال ا
زهير:
 ــــ222
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ِهّر َضروٌس ُبها الناَس ُت ُعْصُل َأنيا
[طويل]
ُعْسُل ُع ــــ بالسين ــــ وال ٌد كما َعَسٍل، : جم َأَس ٌد. يقال:  ُأْس و

الجعدي: النابغة قال
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ُء ٍة ُعْسِل من بيضا َو َضَرٌب ِذْر
ِء َشَجْت ِم من الِقلِت بما ِر َع

[منسوخ]
ُع، َل ُع): (الّص َل والّس

ُع َل ُفِط، ورِق : سقوُط ــــ بالصاد ــــ الّص ُعْر َذهاُب ال ُع:  َل ِر والّص ِم من الشع ّد ُمق
ُع. منه: رجٌل الرأِس. يقال َأصل

ُع َل َبَرُص. يقال: رجٌل ــــ بالسين ــــ والّس ُع. : ال َأسل

ُع َل ًا ــــ والّس الشاعر: َأكله. قال َمْن يقتُل : نباٌت ــــ أيض
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ْهٍف بذاِت الّصلَح َيسوُموَن َك
ٌع لهم فيها وما َل َوقاُر َس

[وافر]
َد َلحَة. َأرا بالّصلِح: الُمصا

ُع َل ًا ــــ والّس ُع ــــ أيض ٍة: وهي : جم َع ْل ٌة ِس ّد ُنِق. في ُغ ُع ال
ُع، ْن ُع):  (الّص ْن والّس

ُع: َخَشبٌة ْن َبُس الّص ُء، بها ُيْح ُع ورجٌل الما ْن ٌق ِص ِذ لم فإذا بالعمِل، اليديِن: حاا
ٌع،  آ] (اليدين) قالوا: رجٌل65[ص:  يذكروا َن والنون. الصاد ففتحوا َص

ِريُج. ْه ُع: الّص ْن والّص
ُع ْن ّلتي : الّسلمى ــــ بالسين ــــ والّس َلصابِع بين ما تصُل ا والّرْسِغ. ا

َناعُة، َناعُة): (الّص والّس
َبُس : َخَشبٌة ــــ بالصاد ــــ الّصناعُة ُء. بها ُيح الما

َعة وفلٌن ٌء. فلٍن َصنا َوا ُتُه: َس ِنيع وَص
َعُة َعِت : الجماُل ــــ بالسين ــــ والّسنا ُن ُة والُحْسُن. يقال: َس َسناعًة، المرأ

َع ُن ْقُل وَس َب ِإذا ال َعًة: ( طاَل). َسنا
ُع، ِني ُع): (الّص ِني والّس

ٌء ٌع شي ِني ٌع َص بالصاد: بمعنًى. وَمْصنو
ْيٌف ٌع، وَس ِني َفَرٌس َص ِإذا و ٌع:  ِني الشاعر: عليه. قال القياُم ُأحاسَن َص
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ّية بنو ّن َدْت ِج َل ًا و ُسيوف

ِرَم َوا ّلها َص َكٌر ُك ُع َذ ِني َص
[وافر]

ُع ِني ِر). : (الجميُل ــــ بالسين ــــ والّس َظ ْن الَم
ُع، ّنْص ُع): (ال ّنْس وال

ُع ّنْص ّثياِب من : َضْرٌب ــــ بالصاد ــــ ال َأبيُض. ال

ُع ّنْس ْيٌر ــــ بالسين ــــ وال ِة على : َس َئْ ْي ِعناِن. َه ال
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ٌع: من ِنْس ِء و َذلي: الّشماِل. قال أسما ُه ال
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ِه ُدوَن قاَل قد َيْسي ِر ّوبٌة َد َؤ ُم
ٌع ِه لها ِنْس ِعضا َلرِض ب ِزيُز ا ْه َت

[بسيط]
ُع، ّناِص ُع): (ال ّناِس وال

ُع ْوٍن ــــ: كّل بالصاد ــــ الناِص َلَص َل آخَر. لوٌن ُيْشبهُه ولم َخ
ُع ِر، ــــ: الطويُل بالسين ــــ والناس ْه ّظ َبطْن. وقيل: الطويُل ال ال

ُع ورجٌل ِإذا ناس َلسناِن:  ُلها كانت ا ًة. حاكاه ُأصو ْعَمُر عبيدة أبو ظاهر بن (َم
ّثنى). الُم

َعْصُف، َعْسُف): (ال وال
َعْصُف ويقال: اليابِس، الورِق من الزرع ساِق على كان : ما ــــ بالصاد ــــ ال

َعْصُف: [ق:   ب].52ال
ُق َقا ْبِن. قاَل ُد ّت ّلُه ال ]. 5مأكول} [الفيل:  تعالى: {كعصف ال

َعْصُف ِد: ما و ْثاِم ِل َق ا ّق حاتى منه ُسِح ِد ُلَح َي َيْص ِلكتحاِل و َفاُف به. قال ل بن ُخ
ْدبَة: َن
 ــــ227
َنواِح ٍة ريِش ك ٍة حامام ّي ِد َنْج

ِد َعْصَف باللثتيِن وَمْسْحِت ِلثام ا
[كامل]

َعْصُف ًا ــــ وال ُهبوُب ــــ أيض ٍة، الريِح :  َعْصُف: سرعُة بّشد ِر وال ْي الناقة. َس
َعْصُف: مصدر ْيُل بهم َعَصفْت وال ِإذا الَخ َأهلكتهم. والَحْرُب: 

َعْسُف ِر : ركوُب ــــ بالسين ــــ وال َلم دليٍل. بل ا

الرمة: ذو قال
ْعِسُف قد ُفُه المجهوَل النازَح َأ ْعِس َم
ُبوُم َهاَمُه يدعو َأخضَر ِظّل في ال

َعْسُف ُعسوُف:معالجُة وال َأكثُرما الموِت، وال ِلبِل في يقال و  آ].66[ص:  ا
ْفُص، َع ْفُس): (ال َع وال

ْفُص َع ْفُص: مصدر : معروٌف، ــــ بالصاد ــــ ال َع َفْصُت وال ِإذا َع َة:  َقاُرور ْلَت ال َع َج
ًا. لها ِعفاص

ْفُس َع َفس بالسين: مصدر ــــ وال ِإذا َع َة:  ِه َضربها المرأ ِرْجل عِجيزتها. على ب
ُة ّد ْفُس: ِش َع ْوِق وال ِلبِل. قال َس َجملً): (يصُف العّجاج ا

 ــــ228
ّنُه َأ ْذِع ُطوِل من ك ْفِس َج َع ال

الِخْمِس بعد الِخْمِس وَرَملِن
ْنَحُت ِه من ُي َفأِس َأقطار ب

ْلِس َمِقيِل إلى َأرضه من الِح
[رجز]

ِعفاص، ِعفاُس): (ال وال
ِعفاُص ْدَخُل : ما ــــ بالصاد ــــ ال ِة. رأُس فيه ُي القارور
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ِوعاؤه وِعفاُس ُتُه. فيه تكوُن الذي الرجِل:  َفق َن
ِعفاُس ِعفاِس (والُملعبة)، : الُمداعبة ــــ بالسين ــــ وال ًا: ــــ وال الُمعالجة. أيض

َفْسُت َلمَر. قال يقال: عا الراجز: ا
 ــــ229

َفس لو ِفُس ما الشيطاُن عا ُأعا

ِبُس وهو الشيطاُن َلصبَح عا
[رجز]

ِعفاس ًا ــــ وال ٍة. قال ــــ: اسم أيض الراعي: ناق
 ــــ230
ِإْن ّلٌة َعَجاسا منها َبَركْت و [عـ]ِج

ّية ِعفاَس َأشلى بمحن َبْروعا ال و
[طويل]
ُع، ْف ُع): (الّص ْف والّس

ُع ْف َقفا : َضْرُب ــــ بالصاد ــــ الّص َكّف.  ال بال

ُع ْف ْتُه : مصدر ــــ بالسين ــــ والّس َع َف ِإذا َس ْعتُه أحارقته، الناُر:  َف الشمُس. وَس
ُذ َلخ ُع: ا ْف ِة. قال والّس ًا الله بالناصي ].15بالناصية} [العلق:  تعالى: {لنسفع
ْطُم َل ُع:  ْف ِر والّس َتُه، الطائ ِريب ُع: َضْرُب َض ْف َعَصا. الرأِس والّس ِبال

َفعُة، َفعُة): (الُمصا الُمسا
َفعُة َأْن ــــ بالصاد ــــ الُمصا َع :  َف ٍد كّل َيْص ُلين من واحا َبُه. الرج صاحِا

َفعُة َأْن ــــ بالسين ــــ والُمسا ِطَم :  َلعشى الطائَر. قال الطائُر ُيل يصُف ا
ًا: َقْصر
 ــــ231

ُع ِف َء َيسا َقا ّيًة َوْر ِر ْو َغ
َذها َيأُخ ٍم في ل َكْن حَاما ُثا

[متقارب]
َعْصُب، َعْسُب): (ال وال

َعْصُب ُد، : الطّي ــــ بالصاد ــــ ال ْلِق. معصوُب قيل: فلٌن ومنه الشدي الَخ

َعْصُب ًا ــــ وال ِد، من : َضْرٌب ــــ أيض ُبرو ْيٌم ال َغ َعْصُب:  َعْصُب: أْن َأحامُر، وال وال
َبَس ْي ُق َي ِم على الّري َطٍس من الف الراجز: قال َفَزٍع، أو َع
 ــــ232

ْعِصُب ُه َي ُق فا ّي الّري َعْصِب َأ
ِه الُجباِب َعْصَب ْطِب بِشفا َو ال
[رجز]

َأْن َعْصُب:  َباُب ييبَس وال ِم على الُج ّق، َف ْبُه الّز َباُب: َش ِد والُج ْب َألبان يعلو الّز

ِلبِل َد ول ا ْب ِنها. ُز َللبا

َعْسُب ُق ــــ بالسين ــــ وال َطْر َفْحِل. ويقال :  ُه. ال ُؤ َعْسُب: َما ال
َعْسُب: ما ُه وال ُذ ْأُخ ِء من  آ] الرجُل67[ص:  َي ِه، ِضراِب على الكرا َد وقد َفْحل ور

ْهُي الحديِث في ّن عنه. ال
َعِصيب، َعِسيُب): [ق:  (ال  ب].53وال

ٌد. ــــ بالصاد ــــ َعِصيٌب يوٌم : شدي
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ْعصوُب، َعِصيُب: الَم َعِصيب وال ِء من وال ِة: ما َأمعا َي الشا ِو منها. ُل
َعِسيب ُة ــــ بالسين ــــ ال ِريد ّنْخِل. َج ال
َعِسيُب ْظُمه و َع َنِب:  ّذ ُه. ال ْلد وِج

َعِسيب: اسُم َبٍل. قال و الشاعر: َج
 ــــ233

َأجاَرتنا ِريُب) المزار ِإّن ( َق
ِإني َعِسيُب َأقاَم ما ُمِقيٌم و

[طويل]
ُع، ُبو ُلْص ُع):  (ا ُبو ُلْس وا

ُع ُبو ُلْص َبِع. في : لغٌة ــــ بالصاد ــــ وا ِلْص ا
ُع ُلسبو ٍم. : سبعُة ــــ بالسين ــــ وا َأيا

ُع، ْب ُع): (الّص ْب والّس
ُع ْب ُة ــــ بالصاد ــــ الّص ِلشار َبِع : ا ِلْص ِه. السّب عند با وغير

ُع ْب ًا) ــــ والّص َغ َأْن (أيض َء ُيفّر ِلنا ِه بين من ا ٍء في َأصابع ّيِق شي الرأِس. َض
ُع ْب ًا ــــ والّص ّدللُة ــــ أيض ِء. على : ال الشي
ُع ْب ْعْت ــــ: مصدر بالسين ــــ والّس َب ِإذا َس َع َأخذَت القوَم:  ْب ِلهم، ُس كنَت أو َأموا

ًا. لهم سابع
ُع: الوقيعُة ْب ٌع: من الرجِل، في والّس ْب ِد. وَس العد

ُعْصُم، ُعْسُم): (ال وال
ُعْصُم ُع ــــ بالصاد ــــ ال ِم : جم َلعص ْيِل: وهو من ا ِه في الذي الَخ بياٌض، يدي

ُعْصٌم، قيل ومنه ُعوِل:  ًا ُسّميْت وقيَل للو بالجبال. لعتصاِمها ُعْصم
ُعْصُم ًا ــــ وال ْعتُه : ما ــــ أيض ُة َنَز ْيها عن المرأ َد ِء. من َي ّنا الِح
ُعْصُم ًا ــــ وال ٍم: وهو : جمع ــــ أيض ْوُل َعِصي َب َبُس والوَسُخ ال ْي َفِخذي على َي
ِة، ًا ــــ وهو الناق ٍم، : جمع ــــ أيض ِعصاُم: ما عصا ُق وال ّل ُو، به ُتع ْل ّد وِعَصاُم ال

ُلها. قال ْب ّذراِع: حَا طرفة: ال

 ــــ234
ِريباِت في ّتراِت الّض ُعُصم ُم ال

[رمل]
ُعْسُم ْعَسَم: وهو : جمع ــــ بالسين ــــ وال ِبَس الذي َأ ُقُه َي ِف ُه، واعوّج َمْر ُد ْن َز

ِبَسْت الذي وقيل: هو ُه. قال َي الشاعر: َأعضاؤ
 ــــ235
ِه (في ْي ِب َك ْن ْوصاِل وفي َم َل واهنٌة) ا
ِه وبين ِم من َغْمٌز َأْضلع َعَس ال

[بسيط]
والعاِسُم): (العاِصُم،

ُع، ــــ بالصاد ــــ العاِصُم ِن ِء وعاِصُم: من : الما الرجاِل. َأسما
ُء ــــ بالسين ــــ والعاِسُم ُع، القليُل، : الشي والعاِسُم: الذي والعاِسُم: الطاِم

ّقحُم ُلمور في َيت َكُب ا َيْر ِلي ل َرأَسُه و َنع. ما ُيبا َص
ِدي موضٍع. قال وعاِسٌم: اسُم الّرقاع: بن َع

 ــــ236
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ّنها َأ ِء َوْسَط وك َأعارها النسا

ِه ْيني ِر من َأحاوُر َع ِم جآْذ عاِس
[كامل] 

الراعي: وقال
 ــــ237
ْلَن ِق فّج وذاِت بعاَسْميَن َي

ويرتعينا الَمِقيُل حااَن ِإذا
[وافر]

َعُة، َعُة): (الّصْم والّسْم
ُة ّد َعُة: حَا ْعِب، الّصْم َك ُلذُن. وكذلك ال ا

َعُة َهُر : ما ــــ بالسين ــــ والّسْم َع حاتى ُيْش ٍم من به ُيْسم ذلك. وغير طعا
ُع، ُع): (الُمتصّم َتّسم والُم

ُع ْهُم ــــ بالصاد ــــ الُمتصّم ّطُخ : الّس ِم. قال الُمتل ْيٍب َأبو بالد َؤ َذلّي: ُذ ُه ال
 ــــ238

َذ فرمى َأنف عائٍط َنُحوٍص من ف
ًا ْهم ِريُشُه َفخّر َس ُع و َتصّم ُم

[كامل]
ُع ُع : الذي ــــ بالسين ــــ والُمتصّم َتِم ِء. إلى َيْس الشي
ِعيُص، ِعيُس): (ال وال

ِعيُص ِبُت ــــ بالصاد ــــ ال ْن ِر : َم ِعيُص: الشجُر الشجر، خي َتّف، وال وعيص: الُمل
ِء من ْيٍش: وِعيُص آبا ٍء كّل ُقَر ُله، شي وأْن منَك «ِعيُصَك العرب أمثال ومن َأْص
ًا»ِ أي كان ُلَك منك َأِشب ْه ِإْن َأ صحيٍح. غيَر كاَن و

ِعيُس ِلبُل ــــ بالسين ــــ وال ِبيُض : ا ِرُب التي ال ِة. يقاَل إلى َتْض َجَمٌل الْحْمر
ُء. وناقٌة َأعيُس، ْيسا َع
َعصا، َعسى): (ال وال

َعصا َعصا : معروفٌة، ــــ بالصاد ــــ ال ًا ــــ وال ّقْت ــــ أيض ْنَش : الجماعُة. يقال: ا
ِإذا َعصا ِم:  َهٍب. كّل وذهبوا تفّرقوا القو ْذ َم
 ب]54الشاعر: [ق:  قال
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ُء كانِت ِإذا ْيَجا َه ّقِت ال ْنَش َعصا وا ال

ُبَك ْيٌف والّضّحاُك َفحْس ُد َس ّن َه ُم
[طويل]

ُأّمها، ّيُة:  ُعَص َفرٌس: وال َعصا:  َثُل جرى وفيها وال َعصا الَم ِة»ِ من فقيل: «ال ّي ُعَص ال
ّنها أي ِبقٌة َعِقيقٌة ِإ َلمَر َأّن عبيدة. معناه أبو وقال ُأّمها، مثُل سا ُد العظيم ا ّول َيت
ِر من َلم ِر. ا الصغي

َعَصا ًا ــــ وال َفرٌس ــــ أيض ِذيمة كانْت :  ْبرِش، لج َل َقِصيٌر. عليها َنجا التي وهي ا
َعَصا: فرُس ِريٍك بن ُفَضالة وال ّي، َش َلسد الشاعر: يقول وفيها ا

 ــــ240
َعَصا َفّخبرِت َء ال َلنبا عنه ا
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َهِجينا فارِسها مثَل َأَر ولم
[وافر] 

َعصا: فرٌس ْعلبَة. لبني وال َثا
َألقى وَرِضَي بمكاٍن َأقاَم لَمْن ويقال ِه:  َعَصا، ب َأصلُه ال إلى انتهى ِإذا الراعي َأّن و
ُه َألقى ُيعجبُه موضٍع ِه من َعصا ِد المسافر. وكذلك به ونزَل ي

زهير: قال
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ْعَن ِر ِعصّي َوَض ِم الحاض ّي الُمتخ
[طويل]

بالصاد. كلها هذه
ًا ــــ ويقال َعصا»ِ كنايٌة بخباء : «فلٌن ــــ أيض ِة. قال عن ال الشاعر: الفاحاش
 ــــ242

ْوجك صالٌح زوٌج َز
ّنُه َعصا بِخبا لك ال

[كامل]
َعسى ْعسى، الشيُخ َعِسَي : َمصدر ــــ بالسين ــــ وال ِإذا عسا في لغٌة َي يعسو: 

ِرَم، ّد. وقد َه ُيم
َعٍس: أي بكذا عسًى ويقال: أنَت ٌق، و ْعٌل حَاِقي ِف َعسى:  ُه و ُع. معنا ّطَم ال

والعاِسي): (العاِصي،
ِلُف، ــــ بالصاد ــــ العاِصي ْعله: عصى : الُمخا ِف ْعِصي و َيْرِمي. رمى وزن على َي

ًا ــــ والعاَصي َعِصَي بالسيِف، : الضارُب ــــ أيض ْعله:  ِف ْعصى و وزن على َي
َيْرضى. َرِضَي

ًا ــــ والعاصي َعصا، : الضارُب ــــ أيض ْعله: عصا بال ِف دعا وزن على يعصو و
جرير: يدعو. قال
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ْعصى وغيركم الّسيوَف َتِصُف بها َي

ُقيوِن ابَن يا ْعُل وذاَك ال َقِل ِف ْي الّص
[كامل]

ِبَسْت قد الذي : الشُي ــــ بالسين ــــ والعاِسي ُه َي ُؤ ِم، من َأعضا ِر َه وكذلك ال
َظْت ِإذا واليد النباُت ُل ْعُل من َغ ِف ّله: عسا هذا من العمِل. وال ِكَي: وقد يعسو، ك حُا
ْعسى َعِسي ّنُه هذا َيْرضى. وقياس َرِضَي وزن على َي َأ معنى في كاَن ما الباب: 

ِة ًا أو الُمخالف ّق بالصاد. (العصا) فهو لفِظ من ُمشت
ِة معنى في كان وما ُقُسوحا ِء ال بالسين. فهو والُجسو

َعُة، َعُة): (الّصا والّسا
ُع ــــ بالصاد ــــ الّصاعُة َدُف الذي : الموض ْن ْطُن. فيه ُي ُق ال

َعُة ٌء ــــ بالسين ــــ والّسا ِء من : جز ِر، الليِل َأجزا والّساعُة: الِقيامُة. والنها
ُعِصّي، ُعِسّي): (ال وال

ُعصّي ُع ــــ بالصاد ــــ ال َعَصا، : جم ْئَْت وإْن ال ْيَن كسرَت ِش َع َد.  ال والصا
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ُعِسّي َعسا الّشيُخ، َعسا مصدر ــــ بالسين ــــ وال ُد. وقد و ُعو ذكرناه. ال
ُع، ُع): (الّصوا والّسوا

ُع ْكياُل ــــ بالصاد ــــ الّصوا ُء أو : ِم به. ُيْشَرُب ِإنا
ٌع َوا ٍم. وقد : اسُم ــــ بالسين ــــ وُس َن َق َص َط ًا بهما َن القرآُن. جميع

ُتُه ْئْ َواٍع بعد ويقال: ِج ّليِل: أي من ُس ٍر بعد ال ْد منه. َص
ُع، ُع): (الّصا والّسا

ُع ذكرناه. وقد الّصواِع، في : لغٌة ــــ بالصاد ــــ الّصا
ُع ًا ــــ والّصا ُع ــــ أيض ّلذي : الموض َعُب ا ْل ِة، فيه ُي ُكَر ّيُب قال بال َلٍس: بن الُمَس َع

 ــــ244
ِرحاْت ِء يداها َم ّنجا ّنما لل َأ ك

ّفْي تكر َك صاِع في قٍط ما وب
[كامل]

ِقُط: الذي ِرُب والما ِة َيْض ُكر يأخذها. ثام بال
ُع ُع55: [ق:  ــــ بالسين ــــ والّسا ٍة.  ب] َجم ساع

َطاِمّي: قاَل ُق ال
 ــــ245
ّنا ُك ًا َأصاَب كالحريِق و غاب

َيْخبو َيُشّب ساعًة ف ساعا و
[وافر]

ُع، َوِصي ُع): (ال َوِسي وال
ُع َوِصي ِر، : ِصغاُر ــــ بالصاد ــــ ال ُع العصافي َوِصي ًا ــــ وال : صوت ــــ أيض

ِر. ُفو ُعْص ال
َفَرٌس ٌع و ُع ــــ: أي بالسين ــــ َوِسي ِو، واس ْط ٌع الَخ َوَسا ًا ــــ ويقال:  . ــــ أيض

والَحّس): (الَحّص،
ُة ــــ بالصاد ــــ الَحّص ّد ِو، : ِش ْد َع ًا ــــ والَحّص ال حَاَصْصُت : مصدر ــــ أيض

ِإذا ْعر:  َتُه. الّش ْب َه ْذ َأ

ِة : حَاّس ــــ بالسين ــــ والَحّس ّب ِة. الدا بالِمَحّس
ْتل. قاَل َق ّلُه والَحّس: ال ].152عمران:  بإذنه} [آل تحسونهم تعالى: {إذ ال

العّجاُج: التوّجِع. قاَل عند تقال وحَاْس: كلمٌة
 ــــ246
ُهْم فما ًا َأرا بَحّس ُجّزاع

ْطَف الَمّس بعد الَمّس البليا َع
[رجز]

والُحَساُس): (الُحَصاُص،
ُي الّضراُط، ــــ بالصاد ــــ الُحَصاُص ِر والُحَصاُص: َجْر َع ِإذا الِحما ّد َأسر ِه، ور ْي َن ُذ ُأ

ِإّن ومنه َع ِإذا الشيطاَن الحديث: « حُاَصاٌص»ِ. وله َفّر الذاَن َسِم

ُء ــــ بالسين ــــ والُحَساُس ُلِق : سو ُد. قال الُخ َك ّن الراجز: وال
 ــــ247
حُاَساِس ذي لك شريب ُرّب

ّنفاِس ِمْشيَة يمشي َأقعَس ال
[رجز]
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ّفُف والُحَساُس: َسَمٌك َكُل. ُيَج ْؤ ُي و
والَحْسَحسُة): (الَحْصَحصُة،

ُظهوُر ــــ بالصاد ــــ الَحْصَحصُة ّق. قاَل :  حَاْصَحَص تعالى: {الَن الله الح
ّق}. الَح

ًا ــــ والَحْصَحصُة ّذهاُب أيض َلرِض. في ــــ: ال ا
ُتَك ــــ بالسين ــــ والَحْسَحسُة َل ِإزا َد :  ِم عن الّرما ّلْح ّي. ال ِو الَمْش
والَحِسيُس): (الَحِصيُص،

ُه تساقط الدواّب: الذي من ــــ بالصاد ــــ الَحِصيُص َعُر ُه. قال أو َش َبُر امرؤ َو
القيس:

 ــــ248
ُكُه ِر ِم من وحاا ِكدا حَاِصيُص ال
[طويل]

ُيقال ِر و َتساقِط للّشع ِر: حَاِصيٌص. الُم َب َو ولل
ِء : صوُت ــــ بالسين ــــ والَحِسيُس والَحِسيُس: المقتوُل، وحَاَركتُه، الشي
ِة. حُاّس قد الدواّب: الذي من والَحِسيُس بالِمَحّس

َأحاّص، َأحاّس): ( و
َأعطاهم ــــ بالصاد ــــ القوُم َأحاّص ًا:  حِاَصَصهم. ِإحْاَصاص

َأحاّس ِء و ًا بالشي َعَر ــــ بالسين ــــ ِإحاساس ِه. : َش ب
وانحّس): (انحّص،

ْعُر انحّص َبُر الّش َو َقَط، وال َتسا ًا:  َلَت ومنُه انحصاص ْف َأ َثُل: « َنُب»ِ. وانحّص الَم ّذ ال
ُء وانحّس َكّسَر. قاَل ــــ بالسين ــــ الشي َت العّجاج: : 

 ــــ249
ِدِن في ْع ْلِك َم ِم الُم ِكْرِس القدي ال

ْيَس ُلوٍع َل ْق ْنَحّس ول ِبَم ُم
[رجز]

ْنَحّسْت َكّسَرْت. وا َت ُنُه:  َأسنا

والِحّسُة): (الِحّصُة،
ّنِصيُب ــــ بالصاد ــــ الِحّصُة ِء. من ال الشي

ِة فلٌن ويقال: باَت ٍء بِحّس ٍة. بحاٍل : أي ــــ بالسين ــــ ُسو َئْ ّي َس
وَسّح): (َصّح،

ُء َصّح اعتّل. ِصّحًة: ِخلُف َيِصّح الشي
ِإذا ــــ السين بضم ــــ َيُسّح ــــ بالسين ــــ الَمطُر وَسّح ًا:  وَسّحِت َصّب َسّح

ُة ِإذا ــــ السين بكسر ــــ َتِسّح الّشا َنْت. ُسُحوحَاًة:  َسِم
ُد، ُد):  (الَحَص والَحَس

ُد َد، ما ــــ: اسُم بالصاد ــــ الَحَص ْدَت فإذا حُاِص ْنَت المصدَر َأَر ّك َد. َس الصا
ُد ًا ــــ والَحَص َد : َمصدر ــــ أيض َي حَاِص ِو َق ِإذا ْبُت:  ّن ّد. ال واشت

َد ُثرْت وحَاِص َك ُتُه الجيُش:  ّد ُتُه. قال واشتدْت ِع َك ْو عنترة: َش
 ــــ250
ِوي ْأ ِد إلى َي ِقسّي حَاِص ِم ال َعَرْمَر

[كامل]
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ُد : معروف. ــــ بالسين ــــ والَحَس
ّداحِاُص، ّداحِاُس): (ال وال

 ب].56: [ق:  ــــ بالصاد ــــ الداحِاُص
ًا َيمّر الذي ًا، مّر ِرُب والداحِاُص: الذي سريع ِه َيْض ِرْجل َقمُة. الموِت. قال عند ب ْل َع
 ــــ251
َقهْم َرغا ْو ْقُب َف ِء َس فداحِاٌص السما

ِه ّكت َلْب لم بِش َت ِليُب ُيْس وَس
[طويل]

ِر، على : الُمتجّسُس ــــ بالسين ــــ والداحِاُس َلم َوَرٌم: يخرُج ا في والداحِاُس: 
ِلصبِع، ٌع من واشتقاقُه ا ِإذا قولهم: َزْر َلْت َدحْاٌس:  الَحّب. من أكّمتُه امت

ْدُح، ْدُح): (الْص والّس
ْدُح ّديِك : صوُت ــــ بالصاد ــــ الّص ِغراِب ال ِهما وال ِر. وقد من ونحو الطي

ِر ُيستعمل الوحاشّي. للحما
ُء، ِغنا ْدُح: ال َدحاِت وقد والّص َنُة. َص ْي َق ال

َدُح ْبُح ــــ بالسين ــــ والّس َذ ِء :  ُه الشي ّد َلرِض، على وَم ّق في ذلك ويقال ا الّز
ِه. ونحو
وحَاَسَر): (حَاَصَر،

َء حاَصر ًا الشي عن والخروِج. وحَاَسر التصّرِف من : َمنعُه ــــ بالصاد حَاْصر
ِء ًا: كشَف ــــ بالسين ــــ الشي ِر وحَاْسُر عنه، حَاْسر َبْح منه. ال
وحَاِسَر): (حَاِصَر،

َق ــــ بالصاد ــــ الرجُل حَاِصَر ًا: ضا ْدُره حَاَصر ِر: قال َص َلم القيس: امرؤ با
 ــــ252

ًأ ول َن ْأ حَاِصْر ول الِحفاِظ يوَم َن
[طويل]
ْعيا ــــ بالسين ــــ َيْحَسُر وحَاِسَر َأ َكّل، :  ِء على وحَاِسَر و ًة، الشي ًا: حَاْسر وحَاَسر
تأّسَف.

والَحِسيُر):  (الَحِصيُر،

ويقال والحصيُر: المحبوُس، عليه، ُيجلس : الذي ــــ بالصاد ــــ الحصيُر
ْبِس: حَاِصيٌر. قال ًا} [السراء: للكافرين جهنم تعالى: {وجعلنا الله للَح حاصير

ًا. ] أي17 ِسْجن
ُهها، وحَاِصيُر َوْج َلرِض:  ْنِب: ما وحَاِصيُر ا ِه، َأعالي من ظهَر الَج ُلوع والَحِصيُر: ُض

ِلُك.ُسّمَي الناس. عن محجوٌب َلنه بذلك الَم
الشاعر: قال

 ــــ253
ٍة َقام ْلِب وَم ّنهْم الرؤوِس ُغ َأ ك

ِر باِب لدى َجّن ِقياُم الَحِصي
[كامل]

ِإذا ــــ بالسين ــــ حاسير وناقة ّلْت :  َأعيْت، َك َبصٌر و َعّز ــــ الله حَاسيٌر. قال و
ًا البصر إليك : {ينقلب ــــ وَجّل ].4حاسير} [الملك:  وهو خاسئْ

الشاعر: وقال



مكتبة                            الخمسة الحروف بين الفرق
السلمية  مشكاة
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َوَجا لهّن ًا ُكّن ِلْم ال ْون ّنوى على َع ال
ٌع منها زاَل ول ِل وحَاِسيُر ظا

[طويل]
َأّن هذا وقياس َد ما كّل الباب:  ْنِع معنى إلى عا ْبِس الَم ما وكّل بالصاد، فهو والَح

َد ِء معنى إلى عا ِلعيا ّهِف معنى إلى أو ا بالسين. فهو التل
وحَارَس): (حَارَص،

ِء على حارَص ِرُص الشي ِريٌص فهو َيْح َقّصاُر حَارص وكذلك ، ــــ بالصاد ــــ حَا ال
ِرُصُه الثوَب ًا َيْح ِرٌص، فهو ــــ الحاء بفتح ــــ حَاْرص َد الشّجُة وحَاَرصِت حاا ْل الِج
ًا ِرصٌة، فهي حَاْرص ّبٌه وذلك حاا بالصاد. كلها الثوِب. هذه َبْحرِص ُمش

َء وحَاَرْسُت َأنا حِاراسًة َأحْاُرُسه الشي ِرٌس ف ِريسَة وحَاَرس ، ــــ بالسين ــــ حاا الَح
ِرُسها ًا َيْح ِرٌس: َسرقها. فهو حَاْرس حاا

ُة ِريسُة: الشا ِبيُت ونحوها والَح َبِل. في َت الَج
َأْسَحَر): (أْصَحَر، و

ْوَم َأصحَر َق ِإذا ال ًا:  ِء. قال إلى َبرزوا ِإصحار الشاعر: الصحرا
 ــــ255
ِه في كان َمْن ْفس َء َن ُلبها حَاوَجا ْط َي

ّني عندي ِإ ْهٌن له ف ِر َر ِإْصحا ب
[بسيط]
َأسَحَر َأصبَح. : كقولك ــــ بالسين ــــ الرجُل و

وَسَحَر):  (َصَحَر،

ًا: صاَح، الِحماُر َصَحَر َبَن وَصَحْرُت َصِحير ّل ِإذا ال ِليَب:  َسّخنتُه. وَسَحْرُت الَح
ِر، : من ــــ بالسين ــــ الَرجَل ًا الرجَل وَسَحْرُت الّسْح ًا: وَسّحرتُه َسْحر َتْسِحير
ُتُه ْي ّذ ِم. قال َغ القيس: امرؤ بالطعا
 ــــ256

ُنْسَحُر ِم و ] وبالّشراِب57[ق:  بالطعا
[وافر]
لبيد: وقال
 ــــ257

ِم هذا من عَصافيُر ِلنا ِر ا الُمسّح
[طويل]

ُة، ُة): (الّصْحَر والّسْحَر
ُة ٌة ــــ بالصاد ــــ الّصْحر ٍة، ليست : حُاْمر ٌء يقال بخالص َأصحُر. منها: شي

ُة َلعلى. الّسَحُر ــــ بالسين ــــ والّسْحَر ا
والّسْحُر): (الّصْحُر،

ٌة ــــ بالصاد ــــ الّصْحر ٍة، ليست : حُاْمر ٌء يقال بخالص َأصحُر. منها: شي

ُة ٌة ــــ بالصاد ــــ والّسْحر ٍة، ليست : حُاْمر ٌء يقال بخالص َأصحُر. منها: شي

ُة َلعلى. الّسَحُر ــــ بالسين ــــ والّسْحَر ا
والّسْحُر): (الّصْحُر،

ُع ــــ بالصاد ــــ الّصْحُر ِر : جم َلصح َلحامُر وهو ا ًة ا ًة. حُاْمر ِدر َك
ْنُت ِب ْقماَن وُصْحُر:  ٍد بن ُل َثُل جرى وفيها عا ّ لي فقيل: «ما الَم ْنُب ِإل ٍر»ِ. َذ ُصْح
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الشاعر: يقول ذلك وفي
 ــــ258

ّباٌس َع ِدّب و َنايا لي ُي الَم
ْبُت وما َن ْذ ّ أ ْنَب ِإل ِر َذ ُصْح

[وافر]
َئُة. قال ــــ لغات ثالث ــــ والّسَحُر والّسْحُر والّسْحُر الشاعر: الّر

 ــــ259
ٍر ِر ونا ِد َكْسْح ْو َع ُع ال َءها َتْرف ْو َض
ّباُت الليِل مع ِد الّرياِح َه الّصوار

[طويل]
والّسْرُح): (الّصْرُح،

ٍء : كّل ــــ بالصاد ــــ الّصْرُح ِر. قال مرتفٍع بنا َقْص ابن هامان تعالى: {يا الله كال
ًا}. لي صرحا

ِلبَل َسَرحْاُت : مصدر ــــ بالسين ــــ والّسْرُح ًا، ونحوها ا ِلبَل ويقال َسْرحا ل
الراجز: َسْرٌح: قال الَمْرعى إلى به ُيْخَرُج ِمّما ونحوها

 ــــ260
ُكْم نحن ْعنا الّسْرِح َبشّل َقْم
ْأنا وقد َك َقْرَح َن َقْرِح بعد ال ال

[رجز] 

ْوِل والّسْرُح: انفجاُر َب ِه، بعد ال واحادتها: َسْرحَاٌة. والّسْرُح: َشَجّر، احاتباس
ِريُح، ِريُح): (الّص والّس

ِريُح ِلُص ــــ بالصاد ــــ الّص ٍء. كّل من : الخا شي
ِريُح َلمُر ــــ بالسين ــــ والّس ّعجُل، : ا ٌد الُم ّد والسريح: جلو ِلبِل َأيدي في ُتَش ا

ِريحٌة. قال َخِفيْت، ِإذا الشاعر: واحادتها: َس
 ــــ261

ِطْرُت ْعَملٍت في بُمنُصلي ف َي
َليدي دوامي ْطَن ا ِب ِريحا َيْخ الّس
[وافر]

ِريُح ّتْص ِريُح): ــــ (ال ّتْس وال
ِريُح ّتْص ِء : إظهاُر ــــ بالصاد ــــ ال ِئه، بعد الشي ًا إخفا َصّرحاِت مصدر وأيض

ِإذا ُد، عنها ذهَب الَخْمُر:  َب َبُن وكذلك الّز ّل ونحوه. ال
َطُل: قال َلْخ ا

 ــــ262
ِطينتها َأحاواٍل ثالثاَة ُكّمْث ب
ِد من َصّرحَاْت ِإذا حاتى ْع ِر َب ْهدا َت

[بسيط]
ِريُح ّتْس ِء : إرساُل ــــ بالسين ــــ وال ِه. بعد الشي ْبس حَا
والّسراُح): (الّصراُح،

ِإذا َصاْرحاُت : مصدر ــــ بالصاد ــــ الّصراُح ِر:  َلم َهْرَت با به. جا
ُع واحادتها: َصْرحَاة. الرِض، من المستويُة والّصراُح: المواض
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ْئُب. الّسْرحااِن: وهو : جمع ــــ بالسين والّسراُح: ــــ ّذ ال
ِئُح والّسراُح ِنعاّل والّسرا ِريح:  ّد والّس ِلبِل، َأيدي في ُتَش ِريحٌة. ا واحادتها: س

والُحسوُل): (الُحصوُل،
ُء حَاَصَل : مصدر ــــ بالصاد ــــ الُحصوُل َيْحُصُل. الشي

ُد ــــ بالسين ــــ والُحسوُل َأول واحادتها: حِاْسٌل. الّضّب، : 
والّسلُح): (الّصلُح،

ِبْشٌر: : الُمَصالحُة. قال ــــ بالصاد ــــ الّصلُح
ْهٍف بذاِت الّصلَح َيسوُموَن َك

ٌع لهْم فيه وما َل َقاُر َس و
َأَخذِت : معروف، ــــ بالسين ــــ والّسلُح ِلبُل ويقال:  ِإذا ا َنْت ِسلحَاها:  َلّن َسِم

ُع صاحَابها ِرها من يمتن ِنها َنْح ِه في لُحْس ْين ِة َع ْثر َك الشاعر: َألبانها. قال ول
 ــــ263

َعْت ِإذا ُنها َسِم ْوَت آذا سائٍل َص
ْذ فلم َأصاَخْت ْأُخ ًا َت ْبل ول ِسلحا  َن

[طويل]
والُحْسُن): (الُحْصُن،

ُع ــــ بالصاد ــــ الُحْصُن َفَرُس حِاصاٍن: وهو : َجْم َكُر، ال ّذ ًا ــــ ويكون ال ــــ أيض
َع] حَاَصاٍن َعِفيفُة : وهي ــــ الحاء بفتح ــــ [َجْم َلصُل من ال ِء. وا ــــ حُاُصٌن النسا

ّفُف. ثام ــــ الصاد بضم ُيخ
ًا ــــ والُحْصُن ّفُة،58: [ق: ــــ أيض ِع َنِت  ب] ال ُة يقال: حَاُص ًا المرأ حُاْصن

َنًة. قال الشاعر: وحَاصا
 ــــ264

ِته لو َأدنى الُحْصُن ْي ّي أ
ْ َت

ِيِك من ْث ّتْرَب حَا الراكِب على ال
[سريع]

ّد ــــ بالسين ــــ والُحْسُن ُبِح. : ِض ُق ال
ِلحْاَصاُن، ِلحْاَساُن): (ا وا

ِلحْاَصاُن ْنْت ــــ: مصدر بالصاد ــــ ا ِإذا َأحْاَص َء:  َتُه، الشي ْن َنِت ومصدر حَاّص َأحْاَص

ِإذا ُة:  تزوجْت. المرأ
إليه. َأحَاْسنُت مصدر وهو : النعاُم ــــ بالسين ــــ والحاساُن
ِلحاساُن ًا ــــ وا ْنَت : َمصدر ــــ أيض ِإذا َأحْاَس َء:  َتُه الشي ْل َع ًا، َج ومصدر حَاَسن

ْنُت ِإذا َأحْاَس َء:  ِلْمَت الشي َة، ُيْحِسُن تصنعه. تقول: فلٌن كيف َع ّنجار ومنه ال
ٍء كّل َأحاسَن [تعالى] {الذي قوله َلقُه} [السجدة:  شي ِلَم أي ]،7َخ كيَف َع
ُق ُل ٍء. كّل َيْخ شي

والِحساُن): (الِحصاُن،
ُع ــــ بالصاد ــــ الِحصاُن ّدرو َكَمُة، : ال َلبنيُة وكذلك واحادتها: حَاِصينٌة، الُمْح التي ا
فيها. َمْن تحصن

ًا ــــ والِحصاُن َكُر ــــ أيض ّذ ْيِل، من : ال الرمة: ذو وجمعه: حُاُصّن. قال الَخ
 ــــ265
ْوِن َبِط الِحصاِن َكل ْن َل ْطِن ا َب ًا ال قائم
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ْنُه َتَمايَل َأشقُر واللوُن الُجّل َع

[طويل]
ُع ــــ بالسين ــــ والِحَساُن ًا ــــ والِحساُن الَحَسِن : جم : الُمَحاسنة. ــــ أيض

والَمحاِسُن): (الَمحاِصُن،
ُع ــــ بالصاد ــــ الَمحاِصُن ّفُة. ِمْحَصٍن: وهي : جم ُق ال

ِء: الُمّزوجات، من والَمحاِصُن الرجاِل.  من وكذلك النسا

ُع ــــ بالسين ــــ والَمحاِسُن ِر على حُاْسٍن : َجم كتاِب صاحاُب قياٍس. وذكَر غي
ْيِن َع َدها َأّن ال القياس. على وهذا (َمْحَسٌن)، واحا

والّسْحُن): (الّصْحُن،
ِر، : ساحاُة ــــ بالصاد ــــ الّصْحُن ِإصلُح الدا ِر والّصْحُن:  والّصَحُن: الرجِل، َأم

َدٌح ِر. قال َقِصيُر كبيٌر َق ٍم: بُن َعْمُرو الِجدا ُثو ْل ُك
 ــــ226

َ ّبي َأل ِنِك ُه فاصبحينا بَصْح
[وافر]

ْلُك ــــ بالسين ــــ والّسْحُن َد ِة. :  الَخَشب
والَحِسيفُة): (الَحِصيفُة،

ٌة َفٌة امرأ ِإذا ــــ بالصاد ــــ حَاِصي َة كانْت :  ّيد ْقِل، َج َع ّقٌة ال ًا ــــ حَاِصيفٌة وِش أيض
َكمُة ــــ ّنْسِج. : ُمْح ال

ُة،مثُل ــــ بالسين ــــ والَحِسيفُة َداو َع ِة. : ال َك الَحِسي
والّسِحيفُة): (الّصِحيفُة،

ُتُه. قاَل وَصِحيفُة : معروفٌة، ــــ بالصاد ــــ الّصِحيفُة َبَشر ِه:  َوْج ُة ال َو بن ُعْر
ِد َوْر ْبسّي: ال َع ال
 ــــ267
ًا ولكّن ُلوك ْع ِه َصِحيفُة ُص ِه َوْج
ِء ْو ِر القابِس ِسراِج َكَض ّو الُمتن

[طويل]
ِه: غير إلى نسبُه لرجٍل آخُر وقال َأبي

 ــــ268
صحيفتي في لي الشيخاُن كتَب وقد

َة ْدٍل شهاد باطِل ُكّل َأدحاضْت َع
[طويل]

َد يقول: قد ِه ُأّمي أبي لي َش َأني و َشبههما. من وجهي في ُيرى بما ابنهما ب
ْطعُة ــــ بالسين ــــ والّسِحيفُة ِق ِم من : ال َقّشُر الشح ِم. عن ُت ّلْح ال
َفة، َفُة): (الّصْح والّسْح

َفُة ــــ: معروفة. بالصاد ــــ الّصْح
َفُة ْفُت ــــ: مصدر بالسين ــــ والّسْح ِإذا َسَح َد:  ْل ْطَت الِج َعر، عنه َكَش الّش
ْفُت ِإذا وَسْح َتُه، الرجل:  ْد زهير: قال َطَر

 ــــ269
ْقَسْمُت َأ ًا ف ْهد ِمنًى من بالمنازل َج

َفْت وما ِديُم فيه ُسِح َقا َقْمُل الَم وال
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[طويل]
َفْحُص، َفْحُس): (ال وال

َفْحُص ِر، عن َفَحْصُت ــــ: مصدر بالصاد ــــ ال  ب]59[ق:  َفَحْصِت ومصدر الم
ّدجاجُة ِإذا ال ُة:  َقطا ّتخذت ال ًا ا ْفُحوص ُعّش.  وهو ُأ ال

َفْحُص ُع ــــ بالصاد ــــ وال ّتس ًا: الُم َلَرِض. من أيض ا

َفْحُص َأْن بالسين ــــ وال َق ــــ:  َع ْل َء َت ِدَك من الما ِنَك. َي بلسا
ْفُح، ْفُح): (الّص والّس

ْفُح ٍء كّل َص ُبُه، بالصاد ــــ شي ِن ّفُح ــــ: جا َتص ْفُح:  ِء والّص ْبه وهو الشي ِش
َعْرِض، ِلعراُض ال ْفُح: ا الرجِل. عن والّص

ِريُك َتْح ْفُح:  َقًة الُمْصَحِف َورِق والّص ٍة. بعد وَر َوَرق
ْفُح: العفو ّذنِب، عن والّص ْبُت ال ِر عن وَضَر َلم ًا. ا َصفح

بالصاد. كلها هذه
ْفُح: ــــ َع سفحُت ــــ: مصدر بالسين والّس ّدْم ِإذا ال َء:  ُهما، والما َت ْب َب وكذلك َص

ّدُم. ال
َأسفُل ْفُح:  ْفُح: موضع، الجبِل، والّس َلعشى: قال والّس ا

 ــــ270
ْفَح تعي َتْر ِثيَب الّس َك فذاقا فال
ْوَض ٍر َطا َفَر َق الّرئاِل فذاَت ال

[خفيف]
والّسفاُح): (الّصفاُح،

َفْحُت الّصفاُح ِء. عند الرجَل والُمَصافحُة: (مصدر) صا ّلقا ال
ًا ــــ والّصفاُح ُع أيض ٍة ــــ: جم ْفَح شيء. كل من الناحايُة وهي َص
َفْحُت ــــ: مصدر بالسين ــــ والُمَسافحة والّسفاُح ِإذا سا َة:  َتها. المرأ ْي َن زا
والّسِفيُح): (الّصِفيُح،

ٍة ــــ: جمع بالصاد ــــ الّصِفيُح َعْرٌض طوٌل له ما كّل وهي َصِفيح أو سيٍف من و
ٍر ْوٍح أو حَاَج ذلك. ونحو َل

ُق بالسين ــــ والّسِفيُح ِل كالُخْرِج. ــــ: ُجوا
ّفاُح، ّفاُح): (الّص والّس

ّفاُح ُة بالصاد ــــ الّص ّفاحاٌة العريضُة، ــــ: الحجار ّفاُح واحادتها: ُص ًا ــــ والُص أيض
ُع ِفي وهو صافٍح ــــ: جم ْنِب. عن العا ّذ ال
ّفاُح ُة، بالسين ــــ والّس َنا ُع ــــ: الّز سافٍح. جم

َفصاحَاُة، َفساحاُة): (ال وال
َفصاحاُة البياِن. حُاْسُن ــــ بالصاد ــــ ال

َعُة، بالسين ــــ والفَساحاُة َفُصَح والفعل ــــ:الّس ْفُصُح، منهما:  َفُسَح َي ْفُسُح. و َي
ْظُرُف، َظُرَف َوْزِن على َفِصيٌح َي َفِسيٌح. والفاعل:  و

والَحْسُب):  (الَحْصُب،



مكتبة                            الخمسة الحروف بين الفرق
السلمية  مشكاة

َباء ــــ: الّرْمُي بالصاد ــــ الَحْصُب ُة، وهي بالَحْص ّق ومنُه الِحجار ُت (ُمَحّصُب اْش
ّكَة). َم

ًا ــــ والَحْصُب ِإذا حَاِصَب ــــ: مصدر أيض َبُة. َأصابته الغلُم:  الَحْص
ْبُت ــــ: مصدر بالسين ــــ والَحْسُب ِإذا حَاَس َء:  َتُه، الشي ْد َد ُبك َع كذا: أي وحَاْس

ِفيَك. كا
والَحَسُب): (الَحَصُب،

َطُب بالصاد ــــ الَحَصُب ْلقى ــــ: الَح ِر. قال في الُم تعالى: {حَاَصُب الله النا
ّنَم َه ُتْم َج َها َأن ُدوَن} [النبياء:  َل ِر ].98َوا

ُء ــــ: الّشَرُف، بالسين ــــ والَحَسُب ُد، والَحَسُب: الشي َأْن المعدو والَحَسُب: 
ُد يبيّض ْل َد الِج ْفُس ِي َعُر و ٍء. مم الّش دا

ّ َأل َق والَحَسُب:  َل ِم عن الّشعُر ُيْح ُثَر. يقال: رجٌل حاتى الجس ْك ومنُه َأحْاَسُب، َي
ِء قوٌل القيس: امرى
 ــــ271
ِه ُتُه علي َق َأحْاَسبا َعِقي

[متقارب]
ْفُن َد ّيِت والَحَسُب:  الِحجارة. تحت الَم

والحاِسُب): (الحاِصُب،
ِريٌح بالصاد ــــ الحاِصُب ْوَب، َتْحِمُل ــــ:  ّث الله والحاِصُب: الحجارة. قال ال

ُهم ْن َفِم َنا ّمن تعالى: { ْل ِه َأْرَس ْي َل ًا} [العنكبوت:  َع ].40حَااِصب
َة: أبو وقال َوْجَز
 ــــ272

ْبُت َب ُتكْم حااِصبي عليكم َص ْك ّتَر ف
ِم ٍد كأْصرا ّللها حِايَن عا ُد َج الّرْم
[طويل]

ًا ــــ والحاصُب ُتُه. وقد  ب]،60[ق:  بالِحجارة، َيْرمي ــــ: الذي أيض ْب حَاَص
ّد، بالسين ــــ والحاِسُب َعا ّظاّن. ــــ: ال والحاِسُب: ال
والّساحِاُب): (الّصاحِاُب،

ــــ: معروف. بالصاد ــــ الّصاحِاُب
َلُه. َيُجّر ــــ: الذي بالصاد ــــ والّساحِاُب ْي َذ
َبُة، َبُة): (الّصحا والّسحا

َبُة ُع بالصاد ــــ الّصحا صاحاٍب. ويقال: ــــ: جم
َبُة وِصَحاٌب. ــــ: وَصَحاٌب، الصاد بكسر ــــ ِصحا

ِه: أي سحابَة فلٌن ويقال: ساَر ــــ: معرفة، بالسين ــــ الّسحابُة ْوَمُه ساَر يوم َي
ّلُه. ك

ْبُح، ْبُح):  (الّص والّس

ْبُح َبْحُت ــــ: مصدر بالصاد ــــ الّص ِإذا َص الصباِح. في عليهم َأغرَت القوَم: 
ِإذا ُتُه:  َبْح َتُه وَص ْي َق ُبوَح. َس الّص

ْبُح ْوُم بالسين ــــ والّس َع ِء، في ــــ: ال ْبُح: مصدر الما َبح والّس َفَرُس َس في ال
ِإذا ّد الَجْري:  ِه، َم َدي ّبه َي َبحِت مصدر وكذلك الماء، في بالسابِح ُش في النجوُم َس
ِإذا َلِك:  َف ُكّل الله َجَرْت. قال ال َو َلٍك ِفى تعالى: { َبُحوَن} [يس:  َف ].40َيْس
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ُغ. قال َفرا ْبُح: ال ِإّن الله والّس ِر ِفى َلَك تعالى: { َها ّن ًا ال ْبَح ً َس ِويل } [المزمل: َط
7.[

ْبَحُة، ْبَحُة): (الّص والّس
ِإذا فلٌن يقال: يناُم ْبَحُة:  َع يناُم كان الّص ِر، ارتفا ْبَحُة وفي النها الحديث: «الّص

ُع َق»ِ وهو تمن ّد الّرْز ِرَك ِض ُبو ِرها»ِ. في َلّمتي قوله: « ُكو ب

ْبَحة ُة بالسين ــــ والّس ّوِع، ــــ: َصل ّتط ْبَحُة: الَخرَزاُت ال ِدها. ُتّسبُح التي والّس َد َع ب
والَحْمُس): (الَحْمُص،

ِم َوَجِع ــــ: ُسكوُن بالصاد ــــ الَحْمَص َوَر ِء َوْضِع عند ال ّدوا ــــ عليه. والُحْمُص ال
ًا َأْن أيض ْدِخَل ــــ:  َفَرس ُت ًا ال ِنينا مكان ْلِقي َك ُت ْكِسيَة عليه و َل َق حاتى ا َي. يعر َيْجر ل

ِإذا حَاَمْسُت ــــ: مصدر بالسين ــــ والَحْمُس ّنوَر:  ّت ْدَت ال َق ْو الناَر. والَحْمُس فيه َأ
ًا ــــ ّي أيض ِو َد الرجاِل. ــــ: 

َلْصَحُم، َلْسَحُم): (ا وا
َلصحُم ِلَط ــــ: الذي بالصاد ــــ ا ُه ُيخا َد ْوٌن َسوا َفة: آَخَر. قال َل طَر

 ــــ273
ًا َترى ُفَح َد ُن ِة َوْر َلِسّر َأْصَحما ا

[طويل]
ُد بالسين ــــ والسحُم َلسو ِلُص ــــ: ا ِد. الخا السوا
والّسْمُح): (الّصْمُح،

ِإذا َصَمحُه ــــ: مصدر بالصاد ــــ الّصْمُح ّتد الَحّر:  َد عليه اش َيبُه. [و] كا ِذ ُي
ُء بالسين ــــ والّسْمح ِطي َو ُلِق ــــ: ال َعاملة. الَحَسُن الُخ الُم
والَحْسُم):  (الَحْصُم،

ْعُب قال َيْحَصُم حَاَصم وقد الشديد، ــــ: الّضراط بالصاد ــــ الَحْصُم ٍر: بُن َك ْي َه ُز
 ــــ274

َدى َأْن َأتفرُح ْه َبْرُك لك ُي ًا ال َلح ُمْص
َتْحِصُم ِئُم عليَك ُتْجنى َأّن و العظا
[طويل]
ُع، بالسين ــــ والَحْسُم ْط َق ًا ــــ والَحْسُم ــــ: ال َكّي ــــ أيض ِر. : ال بالنا
وَمسَح): (َمصَح،

ُء َمصَح ِإذا َيْمَصُح الشي ًا:  َق حاتى َدرَس ُمُصوحا ْلص ّثرى َي ّظّل وَمصَح بال ال
َقُصَر. قال ًا:  الراعي: ُمصوحا

 ــــ275
ْبَت َأ ُبَت َأْن إلى َد ْن َدما الظُل َي ْع َب

َد حاتى َتقاَصَر َيْمَصُح الِل في كا
[طويل]

ًا الرض ومسحت زرعتها. ــــ: إذا بالسين ــــ ومساحاة مسح
َقُه وَمَسْحُت ُن َقُه ُع ًا: ضربتها. قال بالسيِف وسا َق الله َمُسح ِف َط َف تعالى: {

ًا َناِق} [ص:  ِبالّسوِق َمْسح ْع ّل ].33َوا
َء وَمَسْحُت ِدي الشي ِي ِرها أو َب ًا، غي ِإذا الرجِل َوّجُه وُمِسَح َمْسح ًا:  َق لم َمْسح ْب َي

ِد على ّقّي َأحا ِه ِش ْيٌن َوْجه حااِجٌب. ول َع
والُمسوُح): (الُمصوُح،
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ّدروُس، بالصاد ــــ الُمصوُح  ب].61[ق:  ــــ: ال
ُبُه الظّل ِقَصُر والُمصوُح َذها ثاوٌب وهو ِمْسٍح ــــ: جمع بالسين ــــ والُمسوُح و

ٍر. من َع َش

والَمِسيُح): (الَمِصيُح،
ٌء ــــ بالصاد ــــ الَمِصيُح ِرُس. وهو والماِصُح:سوا الدا

ُع بالسين ــــ والَمِسيُح َلَرِض، من ــــ: الَمْزرو ًا ــــ والَمِسيُح ا ــــ: أيض
ُنِق، المضروُب ُع ِبيُن ل والَمِسيُح: الذي ال ْيٌن له َي حااِجٌب. ول َع

بذلك ُسّمي السلم عليه َمْريَم ابُن ِعيسى والَمِسيُح الدّجاُل، الَمِسيُح ومنه
َولنه َلرِض، في لَج ِه لُحْسِن بذلك ُسّمَي وقيل ا ُع َلّن َوْجه َط ِق ِة، الَمِسيَح:  ِفّض ال

ُق، وقيل ّدي َعّرٌب هو وقيل الَمِسيُح: الّص ّية، من ُم ِن ْبرا ِع ُسّمَي وقيل (مشيحا) بال
ّنه بذلك ْهٍن، ولدته عند ُمِسَح َل ُد ِر: ما من والَمِسيُح ِب ْع َهْن.  لم الّش ْد ُي

ُق. قال َعَر لبيد: والَمِسيُح: ال
 ــــ276

ّديباَج الِمْسَك عل ِرهْم فوق وال ُنحو
الُمّحبِب كالُجَماِن الَمسيِح َفَراُش

[طويل]
ْيُص، ْيُس): (الَح والَح

ْيُص ِء عن حااَص ــــ: مصدر بالصاد ــــ الَح َع ِإذا الشي َقع عنه، را في القوُم وو
ْيَص ْيص حَا ِإذا وحِايص َب ٍة في وقعوا ِبيَص:  ّد ٍه. ِش ومكرو

ْيُس ًا ــــ والَح َأْن أيض َق ــــ:  ِد ُء ُيْح ِلما ٍه كّل من بالرجِل ا ِه، في وْج َب يقعال: َنس
َمْحيوٌس. رجٌل

ِئُح، ِئُح): (الّصا والّسا
ِئُح ُع بالصاد ــــ الّصا َتُه. ــــ: الراف ْو َص

ِئُح ُء بالسين ــــ والسا َلَرِض في والسائُح: الذاهُب الجاري، ــــ: الما ِعبادة ا لل
وْسَحا): (َصَحا،

ِر من َصحا ْك َق، بالصاد ــــ الّس َأفا ِذلُة. وَسحا َصَحِت وكذلك ــــ:  َعا عن الطيَن ال
َلَرِض ُه ا ُه. َيْسحو َقَشر ُه:  َيْسحا و

ِة، ُة): (الِمْصَحا والِمْسَحا
ُة ٍة من ــــ: جاٌم بالصاد ــــ الِمصحا العشى: به. قال ُيشرب ِفّض

 ــــ277
ْكأٍس َأّن وإبريٍق َب َشَرابُه ك

ِة في ُصّب ِإذا ّقما خالَط الِمْصحا َب
[طويل]

ُة ِفر ويقال ــــ: معروفة، بالسين ــــ والمسحا ًا ــــ للحا ٌة ــــ أيض َلنه ِمْسحا

َلرض. قال َيْسحو َبُة ا ْؤ َوحْاٍش: حَاِميَر َيِصُف ُر
 ــــ278
ّوى ِطيَط َمساحِايهّن َس ْق َتْخ َق الُح
ِليَل ْق َعن ما َت ٍر من َقاْر ْق ُسْم ِر ّط ال
[رجز]

ْوُص، ْوُس): (الَح والَح
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ْوُص َطُة. يقال: حُاْصُت بالصاد ــــ الَح ْوبي، ــــ: الِخيا ْيَن وحُاْصُت َثا ِر َع ْق الّص
ُيستعار ِم، في و ّبَط قال النو أ

َ ًا: َت َشّر

 ــــ279
ِه حااَص ِإذا ْي َن ْي ِم َكرى َع َيَزْل لم النو
ٌء له ِلى ْلِب من كا ْيحاَن َق ِتِك َش فا

[طويل]
ْوُس ِإذا القوم حااَس ــــ: مصدر بالسين ــــ والَح ويقال: عليهم، َأغاَر َيحوُسهم: 
ْا الله ــــ. قال بالجيم ــــ جاَسهم َفَجاُسو ِر} [السراء:  ِخَلَل تعالى: { َيا ّد ]. 5ال

َء ِرى ِء ُق ِم، بالحا ــــ. معجمة غير بالدال ــــ معناه: داَس في ويقال والجي
َلحْاوُس): (الحْاوُص، وا

َلحاوُص ِر في ــــ: الذي بالصاد ــــ ا َؤّخ ِه ُم ْين ٌق، َع ُء، ِضي ْوَصا ُة: حَا ُع: والمرأ والجم
َلعشى: حُاوٌص. قال ا

 ــــ280
ُد َأتاني ٍر آِل من الُحوِص َوِعي َف ْع َج

َد فيا ْب ٍو َع ْيَت لو َعْمر ِه َلحااوصا َن ا
[طويل]

َلحاوُس ُء بالسين ــــ وا ِري ُع، ــــ: الَج َلحاوُس الشجا ِلبِل: الذي من وا يأكُل ا
ٍء،  ب] كّل62[ق:  ُلنثى شي ُء. قال وا ْوَسا الراجز: حَا
 ــــ281

ُلّمها ْي ْيٍخ لقمة َو َنَحْل قد َش
ٍر َأبي َوا َدٍق َج الَحَجْل مثِل َدْر

ُء ْوَسا ْهِل في حَا ٌع الّس َبْل في َوُشو الَج
ْيِف ْتى في وهي حِاْسٌي بالّص َوَشْل الَمش

[رجز]
والّسوُح): (الّصوُح،

ِئُط بالصاد ــــ الّصوُح الوادي. ــــ: حاا
ٍة ــــ: جمع بالسين ــــ والّسوُح ُء وهي ساحا ِر، ِفنا الشاعر: قال الدا

 ــــ282
ّياَن وكاَن ّ ِس ًا َيْسرحاوا َأل َعم َن

َغبّرِت بها َيُسَرحُاوه أو الّسوُح وا
[بسيط]
وَساحاٌة): (َصاحَاٌة،

ِه، صاحاٌة: موضع ْعين َقمة: قال َب ْل َع
 ــــ283
ٍة من شادٍن على ّبِب صاحا َتر ِم

[طويل]
ُء بالسين ــــ والساحاُة ِفنا ِر. ــــ:  الدا
َهّص، َهّس): (ال وال

َهّص ُة بالصاد ــــ ال ّد ْبِض ــــ: ِش َق ِء. على ال الشي
َهّس ِفّي، ــــ: الكلُم بالسين ــــ وال َهّس: َزْجُر الَخ ِة، وال ِهْس لها يقال الشا
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ِأْس. و

ُد، ْه ُد): (الّص ْه والّس
ُد ْه ُع بالصاد ــــ الّص ٍد، ــــ: جم ُهو الرجاِل. من الَجِسيُم وهو َص

ُد ْه ّد بالسين ــــ والّس ُد: ِض ِم، ــــ: والّسها ٌد ورجٌل النو ُه وفتحها الهاء بضم ــــ ُس
ِم، ــــ: قليُل ٌد. قال النو ّه ٍر: أبو ويقال: ُمَس ِبي ك
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َتْت َأ ًا الَجناِن حُاوَش به ف ّطن َب ُم
ًا ُهد َوَجِل ليُل نام ما ِإذا ُس َه ال

[كامل]
ِة، ِهر ُة):  (الّصا ِهر والّسا

ُة ِهر ُة بالصاد ــــ الّصا ِذيب التي ــــ: المرأ َهْرتُه، وقد الّشْحَم، ُت قوله ومنه َص
َهُر ُيْص ِه تعالى: { ِهْم} [الحج:  ِفى َما ِب ِن ُطو ].20ُب

ٌة ِير َهج ٌة و ٌة: شديد ِهر ّنها صا َأ ِذيُب ك َء. ُت َلشيا ا
ٌة ِهر ْيُن بالسين ــــ والّسا َع َلرُض، تناُم، ل التي ــــ: ال ُة: ا ِهر بذلك ُسّميْت والّسا

ّنباِت في عملها َلّن ِر بالليِل ال ٌء، والنها َذا وجل عز ــــ الله قال َسوا ِإ َف ُهم ــــ: {
ِة ِهَر الشاعر: وقال ]،14} [النازعات:  ِبالّسا
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ْدَن َت ًة َيْر َأّن ساهر ــــ َجِميَمها ك

َعِميَمها ْيٍل َأسداُف و ِم َل ِل ْظ ُم
[كامل]

ِإّن في وجاء َة التفسير:  ْيُت الّساهَر ِدِس، َب ْق ْعص لم َأرٌض وقيل: هي الَم ّلُه ُي ال
عليها. ــــ تعالى ــــ

ِلْصهاُر، ِلْسهاُر): (ا وا
ِلْصهاُر ُة بالصاد ــــ ا َأصهَر الرجِل، إلى ــــ: الُمَصاهر َهر. قال إليه يقال:  وَصا

ْيٌر: َه ُز
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ُد ْو ِد َق ِإصهاُر الِجيا ْبـ الُملوِك و وَص
ِطَن في ـٌر ِئْموا كا(نوا) بها لو َموا َس

[بسيط]
ِلسهاُر َهْرُت ــــ: مصدر بالسين ــــ وا ِإذا َأْس َتُه الرجل:  َع ْن النوَم. َم
ُء، ْهبا ُء): (الّص ْهبا والّس

ُء ْهبا ُلنثى بالصاد ــــ الّص َهِب من ــــ: ا َلْص َلحامُر وهو ا َبياِض، إلى ا قيل ولذلك ال
ِر ُء، للَخْم َبا ْه ُء َص ْهبا ًا ــــ والّص ٍر. بِجهة ــــ أيض حَاِسي

ِء ْهبا ْئٌْر بالسين ــــ والّس ِب ٍد. لبني معروفة ــــ:  ْع َس
ْيُص، َه ْيُس): (ال َه وال

ْيُص َه ْلُح بالصاد ــــ ال ِر، ــــ: َس َلُح التي للمواضِع ويقال الطي الطيُر: عليها َتْس
ِيُص. قال الراِجز: َمها
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َأّن ِه ك ْي َن ْت ِفّي من َم ّن ال

ِيُص ِر َمها ِفّي على الطي الّص
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[رجز]

ُع. ِق ُيروى: َموا و
ْيُس َه ُة بالسين ــــ وال َأدا ّداِن ــــ:  َف ِة ال َغ ُل ُعَمان. ب

ُة، َو ْه ُة):  (الّص َو ْه والّس

ُة َو ْه ُد بالصاد ــــ الّص َع ْق ِر من الفارِس ــــ: َم ْه َفَرِس، َظ ُة ال َو ْه ًا ــــ والّص ــــ: أيض
ِم، ُمؤّخر ُبْرٌج الّسنا ُة:  َو ْه ُذ والّص ّتخ ٍة. على ُي َو ْب َر

ُة َو ْه ٌد بالسين ــــ والّس َأعوا ِرَضٌة ــــ:  َعا َلمتعُة عليها ُتوضع ُم البيِت. في ا
ٌة: أي وناقٌة َو ْه َلُة َس ْه َفَرُس، وكذلك  ب]. الَمْشي،63[ق:  َس امرؤ قال ال

القيس:

ْوٍث ذاِت على ِة َل َو ْه َعاِن الَمْشِي َس ْذ ِم
ْهُص، َو ْهُس): (ال َو وال

ْهُص َو ُة بالصاد ــــ ال ّد ِء ــــ: ِش َوْط َلرِض، على ال ُيروى ا ْيُت و َة: َب عنتر
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ِهُص ِلكاَم َت ْقِع ا َو ِم ُخّف ب َث ِمي

[كامل]
ِطُس َت ُيروى:  ِقُص. و َت و

ْهُص َو ًا ــــ وال ُة أيض ّد ْلِق، ــــ: ِش ْوهوٌص يقال: رجٌل الَخ ْهِص: َم َو ّهص. وال وُمو
َع َأْن ِرَب الرجَل َتْصَر َتْض َلرض. به و ا

بالصاد: كلها هذه
ْهُس َو ْيُر بالسين ــــ وال ُع، ــــ: الّس ُة السري ّد ْهُس: ِش َو ّنكاِح، وال ْهُس: ال َو وال

ُء ِم، الوط َقد ْهٌس. قال ويقال بال ُد للذليِل: و ِة: بن ُدَري الّصّم
 ــــ289
يسمو حاين بالُمزّجي َأنا وما

ِظيٌم ِر في َع َلمو ْهِس ول ا َو ب
[وافر]

َهُب، ْل ِهُب): (الّص ْل والّس
َهُب ْل الكبيُر. ــــ: البيُت بالصاد ــــ الّص

َهُب ْل ًا ــــ بالصاد يقال وقد ــــ: الطويُل، بالسين ــــ والّس ْيل: ــــ: قال أيض َف ُط
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ِنيُف َوّرْت ِإذا ُت ْق ِو من ا َغْز وانطوْت ال
ٍد َهُر رفيٍع بها ْق ْيَل َي َهِب الَخ ْل َص

[طويل]
والسين. بالصاد يروى

والَخساَسُة): (الَخصاَصُة،
ْقُر بالصاد ــــ الَخصاَصُة َف ُء ــــ: ال ِثاُروَن الله الحاِل. قال وُسو ْؤ ُي َو َلى تعالى: { َع

ِهْم ُفِس ْو َأن َل ِهْم َكاَن َو ].9َخَصاَصٌة} [الحشر:  ِب
ٍة والَخصاَصٌة: كّل َلصابِع قيل: َخصاُص ومنه شيئْين، بين ُفْرَج وَخصاَصاُت ا

ِغْرباِل ُقُط التي للُخروِق ال ُق منها َيْس ِقي ّد وغيره.  ال
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ًا ــــ والَخصاَصُة ْيُم ــــ أيض َغ ِنه، ال ْعي ِم عن ويقال: قاَم َب ِإذا وبه الطعا َخصاَصٌة: 
ْع لم َب َدرِت منه، َيْش ِلبُل وَص َء عن ا َخصاَصٌة. وبها الما

ــــ: الّرذالة. بالسين ــــ والَخساَسُة
والَخّس): (الَخّص،

ُة بالصاد ــــ الَخّص ِء الرجِل ــــ: والُخُصوُص: ُمحابا ِه، ُدوَن بالشي وقد غير
ُتُه ِء. َخَصْص بالشي
ْطَت ِإذا الرجَل َخَسْسُت ــــ: مصدر بالسين ــــ والَخّس َق ُه َأْس ْدر َتُه. َق ْن َه َأ و

ِإذا وَخَسْسُت َء:  َتُه. الشي ْل ّل َق
ًا ــــ والَخّس ْقلٌة أيض َب َكُل. ــــ:  ْؤ ُت
والُخّس): (الُخّص،

ْيٌت بالصاد ــــ الُخّص َب ّقُف ــــ:  وُخصوٌص. قال َأْخَصاٌص والجمع بَخَشٍب، ُيس
َعّجاُج: ال
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ْذ كالُخّص ّللُه ِإ ّي َج ِر البا
[رجز]
ُة بالسين ــــ الُخّس وابنُة ٍد، من ــــ: امرأ ًا ــــ والصاد إيا ابن عن ــــ: لغٌة أيض

َلعرابّي. ا
والّشْخُس): (الّشْخُص،

ُد بالصاد ــــ الّشْخُص ٍء، كّل ــــ: سوا ًا ــــ والّشْخُص شي َوَرُم أيض الُجْرِح، ــــ: 
ُع ْف ِر والّشْخُص: َر َبَص ِء، نحو ال ُع السما ِم. الصوِت والّشْخُص: ارتفا بالكل

ْتْح بالسين ــــ والّشخُس َف ُه الِحمار ــــ:  ِه عند ِفا ْوَل َشّم َب ّتثاؤِب. وعند ال ال
ّتْخِصيُر، ّتْخِسيُر): (ال وال

ّتْخِصيُر ُق، بالصاد ــــ ال َكْشٌح ــــ: الترقي ْعٌل ُمَخّصُر، يقال:  َن ٌة. قاَل و امرؤ ُمَخّصر
القيس:
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َكْشٍح ِديِل لطيٍف و ِر كالَج ُمَخّص

[طويل]
آخُر: وقال
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َبسوَن ول ْل ْبَت َي ِر لم ما الّس ُيَخّص
[طويل]

ِيُر ّتْخُس َفَما الله ــــ: الُخْسراُن. قال بالسين ــــ وال ِنى تعالى: { َن ُدو ِزي ْيَر َت َغ
ٍر} [هود:  ].63َتْخِسي

والَخْسُر): (الَخْصُر،
َكْشُح بالصاد ــــ الَخْصُر ِلنساِن ــــ:  ِه. فإذا ا َد فتحَت وغير ُد. فهو الصا َبْر ال

ِإذا َخَسْرُت ــــ: مصدر بالسين ــــ والَخْسُر َتُه.  الِميزاَن:  َقْص َن

ُة، ُة): (الخاِصر والخاِسر
ِة ِلنساِن من ــــ: الخْصُر بالصاد ــــ الخاِصَر ِه، ا ٌة وغير وجمعها: َخواصُر. وامرأ
َقٌة خاِسرة ْف ٌة، وَص وجمعها: خواِسُر. خاِسر

والَخْرُس): (الَخْرُص،
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ّنْخَل64[ق:  َخَرْصُت ــــ: مصدر بالصاد ــــ الَخْرُص َع. فإذا  ب] ال فتحت والّزْر

َء ُد فهو الرا َبْر الجوِع. مع ال
ِبيُة، بالسين ــــ والَخْرُس ُعها ــــ: الَخا ِن َء فتحت َخّراٌس. فإذا وصا مصدر فهو الرا
َلْخَرِس. ا
والُخْرُس): (الُخْرُص،

ُقْرُط بالصاد ــــ الُخْرُص ِه، ــــ: ال ّب ًا ــــ والُخْرُص بَح َقِصيٌر، ــــ: ُرْمٌح أيض
ًا ــــ والُخْرُص ٌد ــــ أيض ِو َع َعَسُل. قال به ُيَشاُر :  ُة ال ّيَة بن ساِعد َؤ َذلي: ُج ُه ال
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ٌء معه َلُه ُيفّرُط ل ِسقا حَاْم

ْفٌن َأْخراٌس ُص ُلْحَن و وِمْسأُب َي
[كامل]

ُع ــــ بالسين ــــ والُخْرُس َلخرِس. جم ا
َطعاُم ِولدة، والُخْرُس:  ُيقال ال ُلُه َلّما و ُك ْأ ُء َت ّنفَسا ْفسها: ُخْرَسٌة ال وُخْرَصٌة. َن

والّسَخُر): (الّصَخُر،
ِة. وتسكينها الخاء بفتح ــــ الّصَخُر ــــ: الِحجار

ُء. قال بالسين ــــ والّسَخُر ُهْز ّلُه ــــ: ال ّلُه تعالى: {َسِخَر ال ُهْم}، ال ْن وقال ِم
َلَة: َأعشى ِه با
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ِني ِإني ْت َت بها ُأَسُر ل ِلساٌن َأ
ْلو من َسَخُر ول فيها َعَجٌب ل َع

[بسيط]
ُة، ُة): (الّصاِخر والّساِخر

ُة ٌء بالصاد ــــ الّصاِخر ِإنا َخَزٍف. من ــــ: 
ُة ــــ: الهازئُة. بالسين ــــ والّساِخر

ٌة: مستقيمة. وسفينٌة ساِخر
وَخلَس): (َخلَص،

ُء َخلَص ًا الشي ًا ُخلوص ِإذا بالصاد ــــ وَخلص َنجا. ــــ: 
ُء وَخلَص ِإذا الشي ّلُه القوُم: انفردوا. قال وَخلَص به، انفردُت لي:  تعالى: ال
َلّما َف ْا { َأُسو ْي َت ْنُه اْس ْا ِم َلُصو ّيا} [يوسف:  َخ ].80َنِج

َء وَخلَس ُه بالسين ــــ الشي َأخذ َلسُه:  َت ُمَسارقٌة. ــــ: واْخ
َأْخلَص، َأْخلَس):  ( و

َد َأْخلَص ْب َع ِإذا ال ًا:  ُه إخلص ِه. َأفرد َعَمل ب
َأْخلَص َء و ْفِسه الشي َن ّله واستخلصه. قال ل َوِمْن ال ِه تعالى: { ِت َيا ُيْرِسَل َأن َءا

َياَح} [ص:  َقاَل46الّر َو ِلُك ]. [وقال]: { ْلَم ِنى ا ُتو ْئ ِه ا ِلْصُه ِب َتْخ ْفِسى} َأْس َن ِل
].54[يوسف: 

َأَخلَس َعُر و َلَس: َصاَر بالسين ــــ الّش َتْخ ُه ــــ: واْس ُد َبياُضُه َسوا ْيِن، و َف ِنْص
ّنباُت. وكذلك ال

ّي: الَمّراُر قاَل ِد َلَس ا
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َقًة ِد ُأّم َأعل ّي َل ُو َدما ال ْع َب
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ْفناُن ْأِسَك َأ ِم َر ّثغا ِلِس كال الُمْخ

[كامل]
َلصُة، َلسة): (الُمخا الُمخا

َلصة ــــ: الُمَصافاة. بالصاد ــــ الُمخا
َلسُة ِلٌص الفاعِل واسُم ــــ: الُمساَرقُة، بالسين ــــ والُمخا منهما: ُمَخا
ِلٌس. وُمخا
والَخْسُل): (الَخْصُل،

ْلُت ــــ: مصدر بالصاد ــــ الَخْصُل ِإذا َخَص َته، الرجَل:  َخِصيٌل فهو َقَمّر
وَمْخصوٌل.

ًا ــــ والَخْصُل ُع أيض َخْصلة. ــــ: جم
ْلُت ــــ: مصدر بالسين ــــ والَخْسُل ِإذا َخَس َتُه الرجَل:  ْل َذ َتُه. َأْر ْن َه َأ و

عنترة: قال
 ــــ297
ْلُت َت ُكْم َق ْلُت َسَرات منكم وَخس

ً َباُر ُخِسَل ما مثَل َخِسيل ِو ال
[وافر]

والَخْسُف): (الَخْصُف،
ْفُت ــــ: مصدر بالصاد ــــ الَخْصُف ْعَل. َخَص ّن ال

ْفسه على وَخصَف ِإذا َن َق كذا:  َقا الله ووَصَل. قال َألز َطِف َو َيْخِصَفاِن تعالى: {
ِهَما ْي َل ِة}[العراف:  َوَرِق ِمن َع ّن ْلَج ].22ا

ُؤوُخ بالسين ــــ والَخْسُف َلرِض. ــــ: ُس ا
ًا ــــ والَخْسُف ْفُت ــــ: مصدر أيض ِإذا َخَس َنُه:  ْي َتها، َع ْئْ َق ْفُت مصدر وكذلَك َف َخَس

ْئَْر ِب َقَب َأْن وهو وَخِسيٌف، َمْخُسوفٌة فهي ال ْن ِء عن جبلها ُي ِزَف فل الما ْن ًا. َت َأبد

ُع، ّذّل، والَخْسُف: الجو ْبُس والَخْسُف: ال ِة والَخْسُف: حَا ّب ِر على الدا َلٍف. غي َع
الرمة: ذو قال

 ــــ298
َفّك ما حاراِجيُح ْن ّ َت َناخًة ِإل ُم

ًا بها َنْرمي أو الَخْسِف على َلد ْفرا َب  َق

[طويل]
والَخَسُف): (الَخَصُف،

ِثاياُب بالصاد ــــ الَخَصُف ّتا[ٍن] ِغلٍظ. ــــ:  ِك
ٌع الَخَزِف، في لغٌة ــــ والَخَصُف َط ِق ٍد من والَخَصُف:  ْعُل. بها ُتْخَصُف جلو ّن ال
ِر، والِخصاُف: جلِل والَخَصُف ّتْم َطُل: [ق:  قال واحادتها: َخَصفٌة ال َلْخ  ب]:65ا

 ــــ299
ْيِن ِشقاَف فطاروا َي َث ْن ُل فعاِمٌر ا

ُع ِبي ِر بالِخصاِف َبنيها َت ّتْم وبال
[طويل]

ْنِب والَخَصُف: ابيضاُض َفَرَس َج ْو ال ِة، َأ َفَرٌس الشا ٌة َأْخَصُف، يقال:  وشا
ُء. َفا َخْس

ْوُز، بالسين ــــ والَخَسُف َفٌة. ــــ: الَج الواحادة: َخْس
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َبْخِص، َبْخُس): (ال وال
َبْخُص ِإذا َبَخْصُت ــــ: مصدر بالصاد ــــ ال َنُه:  ْي َتها، َع ْئْ َق الناقُة ُبِخَصِت ومصدر َف

ِإذا فهي ْبُخوصٌة:  ٌء َأصابها َم ِفْرِسِن. َلْحُم وهو َبَخِصها في دا ال
َبْخَس ْقَصاُن بالسين ــــ وال ّن ِء. البيِع في ــــ: ال والشرا
ْبُص، ْبُس): (الَخ والَخ

ْبُص َعَمُل بالصاد ــــ الَخ ِبيِص. ــــ:  الَخ
ْبُس ُذ بالسين ــــ والَخ َأْخ ِء ــــ:  َلبًة، الشي ِنيمُة. َغ َغ َباَسُة: ال والُخ

والَخْمُس): (الَخْمُص،
ُع بالصاد ــــ الَخْمُص ٍة ــــ: جم ّيٍن موضٍع كّل وهو َخْمَص ِء. والُخْمُص َل ِطى ْو الَم

ْطِن. ــــ: ُضموُر وفتحها الخاء ــــ: وضم وفتحها الميم بسكون ــــ والَخَمُص َب ال
ْلقًة يكون الُجوِع. من ويكوُن ِخ

ِد، ــــ: من بالسين ــــ والَخْمُس َد َع َأْن ال َذ والَخْمُس:  َأُخ ِم، َأمواِل ُخْمَس َت أو القو
ًا. لهم تكون َأْن خامس

والَخِميُس): (الَخِميُص،

ْطِن، ــــ: الّضاِمُر بالصاد ــــ الَخِميُص َب ِة قليُل َخِميٌص وَزَمٌن ال َك َبَر ِر. قال ال والخي
الشاعر:
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ْعِض في ُكلوا ُكم َب ِن ْط ّفوا َب ِع َت
ِإّن ُكْم ف َن َخِميُص َزَمٌن َزما

[وافر] 

ْيُش، بالسين ــــ والَخِميُس َنائُم، ُتَخّمس َلنه بذلك ُسّمَي ــــ: الَج َغ [فيه] ال
ًا وقيل: ُسّمَي ّنُه َخِميس ِة على َينقسُم َل ٍة، َخْمس ْيَمن ٍم: َم ٍة، َأقسا ْيَسر وَم

ٍة، ّدم َق ٍة، وُم َق ْلٍب. وَسا َق و
ًا ــــ والَخِميُس ُء أيض ِم، والَخميُس: من الَمْخُموُس، ــــ: الشي والَخِميُس: اليا

ِلبِل: ما من ِرَب ا ُلُه وثاوٌب الِخْمَس، َش ُطو ْذُرٍع. َخْمُس َخِميٌس:  َأ

والَخْمَسُة): (الَخْمَصُة،
ّعُف ــــ: وهي بالصاد ــــ َخْمَصًة بفلٍن يقال: رأيُت ُؤوُر الّض ُغ العينيِن. و

ِد. ــــ: من بالسين ــــ والَخْمَسُة َد َع ال
والَمْسُخ): (الَمْصُخ،

ْذُب. بالصاد ــــ الَمْصُخ ــــ: والمتصاُخ: الَج
ٍة ــــ: تحويُل بالسين ــــ والَمْسُخ َق ْل ٍة إلى ِخ َق ْل َنها. ِخ ُدو

والَمِسيُخ): (الَمِصيُخ،
ٌة ِإذا بالصاد ــــ َمِصيٌخ يقال: شا ُعها استرخى ــــ: وَمْمُصوَخٌة:  ــــ والَمِصيُخ َضْر

ًا ٍء ــــ: كّل أيض َبته. شي اجتذ
َة ــــ: ل بالسين ــــ َمِسيٌخ ورجٌل َو َطعاٌم َملحاة، ول فيه حَال ْلَح َمِسيٌخ: ول و ِم

ٌء له، طعم ل الفاكهة: ما من وهو فيه، ِإذا َمِسيٌخ وشي ّوَل وممسوٌخ:  من حُا
ْلٍق ْلٍق إلى َخ َنُه. َخ ُدو

َغ، َغ): (َصب وَسب
َغ ّثوَب َصب ُغُه ال ُب ِإذا بالصاد ــــ َيْص َعَل ــــ:  َغ، فيه َج ّب ٌغ. فهو الّص صاب

َبغ ًا: طاَل وغيره الثوُب وَس َبغِت ُسبوغ َعّمْت وَس ْعمُة:  ّن َتّمْت. ال و
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َغ، َأصب َغ): ( َأسب و
ُغ. ما له ــــ: جعلُت بالصاد ــــ الرجَل أصبغت ُب َيْص

ُته ْغ َب َأْص ُته و ْن ّك َق: َم ْبغ من الَمَر فيه. الّص
َغ َأسب َلها. ــــ تعالى ــــ الله و َأكم ْعَمة:  ّن ال

َغْمُص، َغْمُس): (ال وال
َغْمُص ْعُن بالصاد ــــ ال ّط ِه في أو دينه في الرجِل على ــــ: ال ْكم ذلك غير أو حُا

ْعل من ِف ْعله. وال َغمَص ِف َغِمَص منه:  ــــ. وكسرها الميم بفتح ــــ و
َغْمُس ُتُه ــــ: مصدر بالسين ــــ وال ِء. في َغَمْس الما
ُغ، ْو ُغ):  (الّص ْو والّس

ُغ ْو ْغُت ــــ: مصدر بالصاد ــــ الّص َء. ُص الشي

ُغ ويقال: هذا ْو ِه، على ــــ: أي بالصاد ــــ هذا َص ْدر ُغ وهذا َق ْو بالسين ــــ هذا َس
ِإذا َد ــــ:  ِل ِه. على ُو ْثار أ

ُغ: مصدر ْو َغ والّس ِإذا الطعاُم سا َغ طاَب، والشراُب:  َذ. الكلُم: جاَز وسا ونف
َقُص، َقّس): (ال وال

َقّص َقّص بالصاد ــــ ال ِر، ــــ:  َع َقّص الّش ًا ــــ وال ْدُر أيض َقّص: ــــ: الّص وال
 ب] الحديث.66[ق:  عليه َقَصْصُت من المصدُر

َقَصُص: الحديُث ِنه. وال ْي َع ب
َقّص: لغٌة ْيْت الَجّص، في وال َب َقّصٌص، يقال:  ّنه الحديُث ومنه ُم عن نهى َأ

ْقِصيِص ِر. هذه َت ُقبو بالصاد. كلها ال
َقّس َلُب بالسين ــــ وال ّط ٍة في ــــ: ال الراجز]: غيرها. [قال أو َنِميَم

 ــــ301
ِبْحَن َلذى َقّس عن ُيْص ِفل ا َوا َغ
[رجز]

ّيُس، ِقس َقّس: ال ُع وال َقّس: جم ٍة وال َقْريُة وهي َقّس َقّس: موضع الصغيرة، ال و
ْنَسُب ّثياُب إليه ُت ّية. قال ال ٍر بن محمد وهو الشاعر القّس َقفي: َنِمي ّث ال
 ــــ302

ْيَن َن ْد َأ ْبَن ُقْمَن َلّما ف َنها َيْحِج ُدو
ًا َقِسّي من حِاجاب َبراِت ال والِح

[طويل]
ُقَصاُص، ُقَساُس): (ال وال

ُقَصاُص ِبِت ــــ: نهايُة بالصاد ــــ ال ْن ِر. َم ْع الّش
ُقَساُس: َجبٌل ِدُن فيه و ْع ِد. قال َم ِدي ْعولً: َيِصُف الراجز الَح ِم

 ــــ303
ِدِن من َأْخَضُر ْع ُقَساِس ذي َم

ّنه َأ ِد في َك ْي َلضراِس ذي الَح ا
ِد في به ُيْرمى َل َب َهاِس ال ّد ال
[رجز]

َهاُس: الكثيُر ّد الّرْمِل. وال
ِقصاُص، ِقساُس): (ال وال

ِقصاُص ِقصاُص ــــ: معروٌف، بالصاد ــــ ال ًا ــــ وال ُع أيض ٍة ــــ: جم وهي َقّص
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ُع الَجّص، ْدُر. وهو َقّص وجم الّص

ِقصاُص ًا ــــ وال ِقصاُص أيض ِر. ــــ:  َع الّش
ِقساُس ُع بالسين ــــ وال َقّس ــــ: جم ّنصارى، من ال ِقساُس ال ًا ــــ وال ــــ: أيض

ِة جمع َقّس َقْريُة وهي ال الصغيرة. ال
َقّصاُص، َقّساُس):  (ال وال

َقّصاُص ُقّص ــــ: الذي بالصاد ــــ ال َلخباَر. َي ا
ّباُس). َقّصاُص: (الَج وال

َقّساُس ّنّماُم. بالسين ــــ وال ــــ: ال
َقاٌص، َقْص َقاُس): (ال َقْس وال

ٌد َقاٌص َأَس ُد بالصاد ــــ َقْص ّيٌة الصوت، ــــ: شدي َقاٌص: خبيثٌة. وَضْرُب َوحَا َقْص
َقاٌس ٌد، ــــ: أي بالسين ــــ َقْس ُد وليٌل شدي َقاٌس: شدي ِة. َقْس ْلم ّظ ال

َقْصُر، َقْسُر): (ال وال
َقْصُر ُع، ــــ: معروف، بالصاد ــــ ال ْن َقْصُر: الَم ٌة ومنه وال ٌة قيل: امرأ ْقُصور َم

ٌة َقُصوَر ِإذا و ٌة:  َقِصير َتصّرِف. قال ومن الخروِج من ممنوعًة كانْت و ْل تعالى الله ا
ْقُصوَراٌت ــــ: {حُاوٌر وجل عز ــــ ِم ِفى ّم َيا ْلِخ ّيٌر. وقال ]،55} [الرحامان:  ا َث ُك
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َأنت ّببت الذي و ٍة كّل حَا قصير
ْدري وما إلّي ِئُر بذاَك َت َقصا ال

ْد ولم الِحجال َقِصيراِت عنيت ِر ُأ

ِء َشّر الُخطى ِقصاَر ِتُر النسا َبحا ال
[طويل]
َقْصُر ًا ــــ وال الصلة. َقَصَرُت ــــ: مصدر أيض

َعِشّي، َقْصُر: ال َقْصُر وال ُة: ما وال ُقَصار ُبِل في َبِقي وال ْن بعد الحّب من الّس
ّدرِس، َقْصُر ال َقَصُر وال ُأصوُل وتحريكها الصاد بتسكين ــــ وال َطِب ــــ:  الَح
ِغلِظ، َها قوله ُفّسَر وبه ال ّن ِإ ٍر َتْرِمى تعالى: { ِر ِبَشَر َقْص ْل ]،32} [المرسلت:  َكا

ِر. واحاد أراد وقيل: بل ُقصو ال
َقْصُر ًا ــــ وال َقَصاُر َقَصر ــــ: مصدر أيض ًة الثوَب ال ــــ، القاف بفتح ــــ َقَصار

َأّما ُة ف ِقَصاَر ٌة في قيل وقد الّصاعُة، فهي ــــ القاف بكسر ــــ ال ِقَصاَر المصدر: 
القاف. بكسر ــــ

َغُض َقْصُر:  َبَصَر وال ِء، عن ال َأْن الشي َقْصُر:  َقِع وال ْهُم ي َغَرِض، ُدوَن الّس ال
َقْصُر: زواُل َوَجِع، وال َأن ال َقْصُر:  َفَرُس ُيصاَن وال َعد َأْن ُيترك ول ال ْب البيوت. من َي
ْبُس َقْصُر: حَا َفِس وال ّن َغضِب، عند ال َقْصُر: مصدر ال َد َقَصْرُت وال ْي َق ِة، ال ّب هذه للدا

بالصاد.  كلها

َقْسُر ْهُر بالسين ــــ وال َق ِلكراه، ــــ: ال َقْسُر: قبيلٌة. (و) ا و
َقْرُص، َقْرُس): (ال وال

َقْرص ُتُه ــــ: مصدر بالصاد ــــ ال َقْرُص ويكوُن بيدي، َقَرْص ًا ــــ ال َأْن أيض ــــ: 
َيُه ِذ ْؤ ِنَك، ُت ِرَصٌة. قال وكلمٌة بلسا َد[ق]: قا َفَرْز ال
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 ــــ305
ِرُص ِتيني َقوا ْأ َنها َت َتِقرو َيْح و

ُل وقد ْطُر َيْم َق َء ال ِلنا َعُم ا ْف ُي ف
[طويل]
َقْرُص ًا ــــ وال َأْن أيض َي ــــ:  َبُن َيْحذ ّل ُذ أو ال ِبي ّن ّلساَن. ال ال
َقْرُس َقَرس وال ُد، وتحريكها الراء وتسكين بالسين ــــ وال َبْر ِرٌس. ويوٌم ــــ: ال قا

الشاعر: قال
 ــــ306

ْيَجا في َمطاِعيُن َه َطاِعيُم ال للِقرى َم
ُق ابيّض إذا ِء آفا َقْرِس من السما ال

[طويل]
ْقُر ْقُر):  ب]،67[ق:  (الّص والّس
ْقُر َي وقد ــــ: معروف، بالصاد ــــ الّص ْقُر والزاي، بالسين ُرو ًا ــــ والّص أيض
ّلُب ــــ: ما َتح ِر من َي ّتْم ِبيِب أو ال ِعنِب، أو الّز َبِن. من ُيْمَصُل ما وكذلك ال ّل ال

ْقُر: َضْرُب ِة والّص َواِل، الحجار ْع ُقوُر. ويقال بالِم َوِل: الّصا ْع للِم
ْقُر: مصدر ُهم والّص ْت َقر ُة َص ِقر ُة الّصا ُقور ُة. النازلُة وهي والّصا الشديد
ْقُر: وقوع ِة والّص ّد ِء، على الشمس حَاّر ش َقراُت ومنه الشي ْيِظ َص َق وهي ال

ّده. قال الرمة: ذو َأَش
 ــــ307

َبِت إذا ّتقِي الشمُس َذا ِتها ا َقرا َص
ْفناِن َأ ُبوِع ب ِة َمْر ِريم ِبِل الّص ْع ُم

[طويل]
ْقُر ِإذا ــــ: مصدر بالسين ــــ والّص ُته:  َقْر َتُه، َس ْن َه ّقُت ومنه َأ ُت َقُر. اْش َس

ْلُص، َق ْلُس): (ال َق وال
ْلُص َق َذلّي: ــــ: النقباُض. قال بالصاد ــــ ال ُه ال

 ــــ308
ْلِصي ِلي َفق َنْز ُتْم ما و ْف َلُه َعَر حَاِفي
ُتُم ما لكم وَشّري ِوِل ُذو ِعْش َغا َد

[طويل] 

ْلُص: ــــ َق ِنْصِف الظّل ِقَصُر وال ِر، [في]  َثياُن النها َغ ْلَص:  َق ْفِس، وال ّن ْلُص: ال َق وال
ُع ِر، في الماء ارتفا ْئْ ِب ٌء ال ِلٌص يقال: ما ِليٌص قا َق َقلٌّص: قال و القيس: امرؤ و
 ــــ309
َق ِئ ًا َبل ُؤهّن ُخْضر ِليُص ما َق

[طويل]
الراجز: وقال
 ــــ310

ّيها يا ٍد من ِر َقلِّص بار
بانقياِص َهّم حاتى َجّم قد

[رجز]
ْلُس َق َلَس ــــ: مصدر بالسين ــــ وال ِلُس: إذا َق ْق ٌء خرَج َي ِه، من شي ْلق واسُم حَا
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َلُس ما َق ُيسّمى يقال وقد ــــ، باللم محرك ــــ َيْخرُج: ال ْلُس.  َق ِر له: ال بالمصد
ْلُس يقال: رجٌل كما َق ْدٌل. وال ًا: مصدر ــــ َع َلسِت أيض ّندى. الّسحابُة َق بال

ْبُل ْلُس: حَا َق ْلس: َضْرُب الّضْخُم، السفينة وال َق ّدّف، وال ُد. ال ْلُس: السجو َق وال
ّلُص، َق ّلُس): (الُم َق والُم

ّلُص َق ِر، في ــــ: الُمشّمر بالصاد ــــ الُم َلم َفَرُس ا ْنَضّم و ّلٌص: ُم َق ْطِن، ُم َب ال
عنترة: الُمشّمُر. قال هو وقيل
 ــــ311

ّلٍص َق ِد بُم ْه َكِل الَمَراكِل ِن ْي َه
ّلُس ِلُس: الضارُب بالسين ــــ والُمق َقا للدّف. ــــ: وال

ّلُس: الذي ُع والُمق ْيه يض َد ِه على َي ْدر ّ َص ًا. ُذل وُخُضوع

ُق، ْل ُق): (الّص ْل والّس
ُق ْل ُد، ــــ: الصوُت بالصاد ــــ الّص َفْحُل الشدي ُق وال ِل ِه َيُص َأنياب ُق. ب ِل ُيْص و

ِبيد: قال َل
 ــــ312

ْقنا َل ٍد في فَص َقًة ُمرا ْل َص
ٍء َدا ُهْم وُص ْت َق ْلَح َلْل َأ ّث بال
[رمل]

ُق ْل ًا ــــ والّص َعصا، ــــ: الّضْرُب أيض ْدُم بال ُق: الّص ْل ُد، والّص ُق: الشدي ْل والّص
ّء ِم. َسي ّلْح ال

ُق ْل ْبُخ بالسين ــــ والّس َط ِء ــــ:  ِء الشي الحار. بالما
ُق ْل ُق: مصدر والّس ْل َلقُه والّص ِه َس َلقُه. قال بلسان ُكم عز الله وَص ُقو َل وجل: {َس
ٍة َن ْلِس َأ ٍد} [الحازاب:  ِب َدا ].19حِا

ِليقُة، ِليقُة):  (الّص والّس

ِليقُة ُة بالصاد ــــ الّص ْبَر ِليقُة: ما الرقيقُة، ــــ: الُخ َي والّص ِم، من ُشو ّلْح ومنه ال
ّنا الله رضي الّخطاِب بن ُعَمُر قوُل ِإ ُء لو عنه: « ْلنا نشا من الّرحااَب هذه َلَم

ِئق ِئك َصل َناٍب»ِ. وَسبا وِص
ِليقُة: الطبيعُة، ِليقُة والّس ًا ــــ والّس ّنْسِع ــــ: َمْجرى أيض ْنِب في ال ِر، َج ِعي َب ال
ُق، ِليقُة: الطري الراجز: قال والّس

 ــــ313
ْبَن َك ًا َيْر ْود الّسلئِق واِضَح َع
َيَض ْب ًا َأ ِئِق من َخّراج الَمضا

[رجز]
َق، ّل َتص َق): ( ّل َتس و

َق ّل ِه على َتص ْنب َغ ــــ: إذا بالصاد ــــ َج ٍم من َتمّر ّلق َأل َتس ُبُه. و الحائِط على ُيِصي
َلملس َد. ــــ: إذا بالسين ــــ ا ِع َص
ِقَص، َل ِقَس): ( َل و

ِقَص ًا الرجُل َل َقص َق بالصاد ــــ َل ْدُره، ــــ: ضا ِقَص َص َل ًا ــــ و َأكثَر أيض ــــ: 
َع الكلَم َأسر الَشّر. إلى و

ِقَسْت َل ْفسُه و ًا َن َقس ِء، إلى َناَزعْت ــــ: إذا السين ــــ َل َثْت الشي َغ ِقَسْت:  َل و
ّدرْت.68[ق:  َتك ] و
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ْقناُص، َل ْقناُس): (ا َل وا
ِلقناُص: جمع َنص ا َلقناُس وهو ــــ والنون القاف بفتح ــــ َق ُد. وا ْي ــــ الّص

ْنِس ــــ: جمع بالسين َلصُل، وهو ــــ النون وسكون القاف بكسر ــــ ِق وقد ا
القاف. تفتح
َعّجاُج: قال ال

 ــــ314
ْنِس في ٍد ِق َق َمْج ْنِس كّل فو ِق

[رجز]
ْقُص، ّن ْقُس): (ال ّن وال

ْقُص ّن ُء، َنقَص ــــ: مصدر بالصاد ــــ ال ُته وكذلك الشي َقْص َأنا. َن

ُته وَمْن َقْص ْن َأ َأ. قال فقد قال:  ِو الله َأخط َأ ُقْص تعالى: { ْنُه ان ِليلً}[المزمل: ِم َق
3.[

ْقِس: الّضْرُب ّن ُقوِس، وال ّنا ْقُس: مصدر بال ّن َقَس وال حَاُمَض. الّشراُب: إذا ن
ْفُص، ُق ْفُس): (ال ُق وال

ْفُص ُق ٌة وهي َقِفيٍص ــــ: جمع بالصاد ــــ ال الَحْرِث.  أداة من حاديد

ْفُس ُق ِد، من ــــ: ِجيٌل بالسين ــــ وال ْفُس: جمع الكرا ُق ِة وال َلَم ِء ا ْفسا َق وهي ال
ِئْيمُة، ّل َفِس الرجِل وجمع ال ْق َل ِة. ابُن وهو ا َلَم ا

ْقُص، َف ْقُس): (ال َف وال
ْقُص َف َقَصُت ــــ: مصدر بالصاد ــــ ال ِإذا َف َتها، البيضَة:  َقصها َكَسر َف عند الطائُر و
ِه منها. ُخروِج

ْقُس َف ُقوُس ــــ: الموُت. وهو بالسين ــــ وال ُف ًا. ال أيض
ْقُس َف ًا ــــ وال ْيِن قيل ومنه ــــ: الوثاوُب، أيض َد ُعو ّلذيِن لل ّداِن ال الَفّخ في ُيش

ُع َقاٌس. الّشَركُة وتوَض ْف فوقهما: ِم
ُق، َفا ِلْص ُق): (ا َفا ِلْس وا

ُق ِلصفا ُع بالصاد ــــ ا ِم ــــ: اجما ِر، على القو َلم ُق: مصدر ا ِلْصفا َأْصَفق وا

ّنساُج ًا. َنَسجُه الثوَب: إذا ال َصِفيق
ُق ِلسفا ُق بالسين ــــ وا ــــ الباب، في ــــ بالصاد ــــ يقال وقد الباِب، ــــ: أغل
الثوب. في ــــ وبالسين

َقْصُب، َقْسُب): (ال وال
َقْصُب ُقوع بالصاد ــــ ال َلعراِض، في ــــ: الو َقْصُب ا ًا ــــ وال ُع أيض ــــ: تقطي
ِة، َأعضاء َقّصاٌب قيل ومنه الشا ِر:  وقاِصٌب. للَجّزا

َأْن َقْصُب:  َبعيُر َيُمّص وال َء ال ُبه، ول الما َقْصُب: الّزْمُر، َيْشَر والقاِصُب: وال
الّزاِمُر.

ّي قال ِد ٍد: بن َع زي
 ــــ315
ُبُه ُدٌف له باَت ِو ُيجا

ُمْسِمُر َقاِصبئ وفيه َعْزٌف
[سريع]

َقْسُب ّتْمُر بالسين ــــ وال ِبُس. قال ــــ: ال َؤاد َأبو اليا ّي: ُد ِلياد ا
 ــــ316
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ْيَن له ِه َب حَاواِمي
َى ُنسوٌر َنو َقْسِب ك ال

[هزج]
َقَسُب ًا ــــ وال ْلُب أيض ُد. ــــ: الّص الشدي

َقِصيُب، َقِسيُب): (ال وال
ِعيٌر َء َيقِصُب الذي ــــ: وهو بالصاد ــــ َقِصيٌب َب ْعٌر أي الما َقِصيٌب: َيمّصه: وَش
ِتَل ِإذا َي، ُف ِو ُل ٌة و ِإذا وشا َلْت َقِصٌب:  َقِسيُب ُفّص ُؤها. وال ــــ: بالسين ــــ َأعضا

ِء صوُت ِر. قال بين الما ٌد: الشج َعبي
 ــــ317

ْو َوٍل َأ ْد َنْخٍل ظلِل في َج
ِء ِه من للما َقِسيُب تحت

البسيط] [مجلع
ْبُص، َق ْبُس):  (ال َق وال

ْبُص َق ّتناول بالصاد ــــ ال َأطراِف ــــ: ال َلصابِع. فإذا ب َكّف كان ا ّلها بال ْبٌض فهو ك َق
َأ ــــ، معجمة بالضاد ــــ َبْضُت وقر َق َف ْبَضًة الَحَسُن: { ِر ّمْن َق َثا الّرُسوِل} [طه: َأ
69.[

ْبُص َق ًا ــــ وال ُع أيض ّتراِب. ــــ: جم ال
ْبُس َق ُتُه ــــ: مصدر بالسين ــــ وال َبْس ِإذا َق ًا. ف َلة َأردَت نار ْع ْينها الّش قلَت: َبع

َبٌس الباء. بتحريك َق
ْبُس َق ًا ــــ وال َبْسُت ــــ: مصدر أيض ْلَم َق ِع ُتُه ال َبْس َق غيري. و
َبُص، َق َبُس): (ال َق وال

َبُص َق ٌع بالصاد ــــ ال َوَج َد ُيِصيُب ــــ:  ِب َك ْكِل عن ال ِر َأ ّتْم ِء وُشْرِب ال ِد الما البار
الراجز: عليه. قال

 ــــ318
َقٌة ْف َبْص الُجَحاَف َتْشكو أُر َق وال

َيُن ُجلودها ْل ُقُمْص َمّس من َأ ال
[رجز]

ّنْخص ُقُمِص. مكان ويروى: ال ال
َبُص َق ًا ــــ وال َظُم أيض َبُص: [ق:  يقال: رجٌل الرأِس، ــــ: ِع ْق ].69َأ
َبُس َق َلُة بالسين ــــ وال ْع ِر. من ــــ: الّش النا

ِبيُص، َق ِبيُس): (ال َق وال
ِبيُص َق ّتراُب بالصاد ــــ ال ُع. ــــ: ال المجمو

ِبيُس َق َفْحُل بالسين ــــ وال ُع ــــ: ال َقاِح. يقال السري ْل ِل َنْت في ا َثِل: «كا ًة الَم ْقو ل
َفْت َد ِبيسا»ِ، صا ّناقُة َق ُة: ال َو ْق ّل ُيْضَرُب السريعُة وال ً الَحْمِل.  َثل يلتقياِن للرجليِن َم

ُهما َهٍب على و ْذ ٍد َم ّتفقاِن واحا ٍة. في َفي سرع
ُق، ُبَصا ٌق): ( ُبَسا و
ُق ُبَصا ِوي وقد ــــ: معروف، بالصاد ــــ ال والزاي. بالسيِن ُر
ُق ُبَسا ٌد خاصة بالسين ــــ و َل َب بالِحجاز. ــــ: 

ْقُب، ْقُب): (الّص والّس
ْقُب ٌد بالصاد ــــ الّص ِر في ــــ: عُمو َباِن. ورجٌل وهما البيت، آخ ْق ْقٌب: َص َص
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ِلىء ِم ُمْمت الراجز: ناِعَمُه. قال الِجْس
 ــــ319

ْيِن َي ِق ٍد مثِل وسا َعْل زي وُج
ُقباِن َعَضْل مكنوزا َمْمشوقاِن َص ال
[رجز]

ْقُب ُد بالسين ــــ والّس َل َو ًا. قال كان ِإذا الناقُة ــــ:  َكر ْلقمة: َذ َع
ّوقهم رغا ْقُب َف ِء َس  فداحِاٌص السما

ِه ّكت َلْب لم بِش َت ِليُب ُيْس وَس
َقْصُم، َقْسُم): (ال وال

َقْصُم َكْسُر والقاف بالصاد ــــ ال ِبيُن الذي ــــ: ال ِء بعُض َي بعِض. فإذا من الشي
ِبْن لَم ــــ. بالفاء ــــ َفْصٌم فهو بعِض من بعضه ي

َقْسُم َء. َقَسْمُت ــــ: مصدر بالسين ــــ وال الشي
ِقْصم، ِقْسم): (ال وال

ِقْصُم َفة َأصِل من يبقى ــــ: ما بالصاد ــــ ال ِري ّط ويقول الماشيُة أكلتها ِإذا ال
ٌد ِرجلي في انكسر الرجُل: قد ْي َو ِم، من ُع ّ يكوُن ول ِقص ّنِصّي. من إل ال

ِقْسُم ُء بالسين ــــ وال ّنِصيُب. والُجْز ِم من ــــ: ال ِقْس ِم. ال ْقسو الَم
َقَصُم، َقَسُم): (ال وال

َقَصُم ْعُف، بالصاد ــــ ال َقِصٌم. يقال: رجٌل ــــ: الّض
َقَصُم ًا ــــ وال ّية ــــ:انكساُر أيض ِن ّث ّنْصِف، من ال ْقَصُم يقال: رجٌل ال ِة، َأ ّي الثن
ِة َقْرِن انكساُر وكذلك ِز، أو الشا ٌة الماع ُء. يقال: شا َقْصَما

َقَسُم َيِميُن. بالسين ــــ وال ــــ: ال
َقِصيمُة، َقِسيمُة): (ال وال

َقِصيمُة َقِصيُم ال ِبُت بالصاد ــــ وال ْن َغضى، ــــ: َم زهير: قال ال
َبُة ِث ْك َأ ِز ......... ف ِل َعجا ِم ال َقِصي ٌة فال َجِميلٌة، ــــ: أي بالسين ــــ َقِسيمٌة وامرأ

َقِسيٌم. ورجٌل
ُء ِوعا َقِسيمُة:  ُق وال ّطيِب. ويقال: ْسو ّطيِب. قال ال عنترة: ال

 ــــ320
َأّن َة وك َأَر ٍر َف ٍة تاج َقِسيَم ب

ْقُت َب ِرَضها َس ِم من إليك َعوا َف ال
[كامل]

َقْمِص، َقمُس): (ال وال
َقْمُص ِإذا ــــ: مصدر بالصاد ــــ ال َثاَب. َقمَص:  َو

َقْمُس ِء: إذا في َقَمس ــــ: مصدر بالسين ــــ وال ُته انغطَس، الما َقَمْس ِإذا َأنا و
ُته. َطْس َغ

َقْمُس: اضطراُب ِم وال ِلكا الّسراِب. في ا
َقِميُس): (القِميص، وال

َقِميُص َقِميُص: الِخلفُة ــــ: معروف، بالصاد ــــ ال ِز، عن وال َطّر َقِميُص: الُم وال
ُء ْلِب، ِغشا الرمة: ذو قال الق
 ــــ321

َأبيَض ْقُت قد و َق َقِميصُه عنه َش
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ْدمتُه ّق ِم َف ًا للقو َتَضم ْه َضْمرا ُم

[طويل] 

َقِميُس ّطُس بالسين ــــ وال ِء. في ــــ: الُمغ الما
ْيُص، َق ْيُس): (ال َق وال

ْيُص َق َكْسُر بالصاد ــــ ال ْيٍب: أبو َتحّركها. قال ويقال: هو ُطولً، السّن ــــ:  ُذؤ
 ــــ322
ٌق ْيِص ِفرا َق ْبَر السّن ك ّنه فالّص ِإ
ٌة ُأناٍس لكّل ْثر ُبوُر َع َوُج

[طويل]
ْيُس َق ِإذا قاَس ــــ: مصدر بالسين ــــ وال َء:  ُه. الشي ّدر َق

ُة، ّد ْيُس: الش َق ُؤ ُسْمي وبه وال ْيِس، امر َق ِة. معناه: رجُل ال ّد الش
 ــــ323
َأنَت ِء على و َلعدا ْيٌس ا ٌة َق َنْجد و

َفُل ِهشاٌم العافي وللطارِق ْو َن و
[طويل]

ْيُس َق ٍم. ُروي اسُم وقيل:  َن ُد: كان الصمعّي ِإّن َص ْنِش ُي
 ــــ324

َقْرَت َأ يا بعيري َع ِه امر ّل ِزِل ال ْن فا

[طويل]
ُه ْكر َي َأ يقوَل: (با َأْن و ّنه امر َل َنٌم. القيِس)  َص

ُء، َقَصا ُء): (ال َقَسا وال
ُء َقصا ّد ــــ: الناحايُة، بالصاد ــــ ال ْقَصُر، ُيَم ُي ِر بيُت ويروى و ٍم: َأبي بن ِبْش ِز خا

 ــــ325
ُطونا َء فحا َقَصا ْونا وقد ال َأ َر

ًا ُع حايُث قريب َتم الّسراُر ُيْس
[وافر]

ويروى:
َأونا القصاولقد فحاطونا ر
ُء َقَسا ُة بالسين ــــ وال َو َقَس ْلِب. ــــ:  َق ال
َقَصا، َقَسا): (ال و

َقَصا ْذٌف ــــ: الناحايُة، بالصاد ــــ ال َقصا: حَا ُذِن في وال ِة. ُأ الناق
ُء، يقال: ناقٌة ِعيٌر َقْصوا َب َقّصى و ٌو، ُم ْقُص َقصا َأقصى يقال: بعيٌر ول َوَم ويقال: ال

ُعد القرنين. َتبا
َقَسا ُع. قال بالسين ــــ و َأحْامَر: ابُن ــــ: موض

 ــــ326
ّو ًا من َبج ِفَر َقس الُخزاَمى َذ

َدى ُء َتها ِبيا ِنينا به الِجْر الَح
[وافر]

ْقُص، َو ْقُس): (ال َو وال
ْقُص َو ّق بالصاد ــــ ال َد ُنِق، ــــ:  ُع َقصِت ال َو ِة و َكَمَة والدابُة الناق َل ْتها ا َدَم َه ْقصا.  َو
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ِئْها. قال ْط َو عنترة: ب
........
ِقُص ِلكاَم َت ِم ُخّف بكّل ا َث مي

ْقُس َو ْقُس: الَحَرُب. قال ــــ: الفاحاشُة، بالسين ــــ وال َو العّجاج: وال
 ــــ327
َلذى عن ْقِس ِقراِف وعن ا َو ال

[رجز] 

َقِصّي، َقِسّي): (ال وال
َقِصّي ُد، بالصاد ــــ ال َذْت الله قال ــــ: البعي َب َت ْن َفا ِه تعالى: { ًا ِب َكان ًا} َم ّي َقِص
].22[مريم: 
َهٌم ِدْر ُء، ــــ: وهو بالسين ــــ َقِسّي و ِدي ِلَف الّر ُت ِعيٌل فقيل: هو فيه واْخ من َف

ِة َقْسو ٌد ِإنه أي ال ِليٌب شدي ِة َص ّل ِه، لق ُلُه فّضت َأْص ِرسّي وقيل:  َقاْش. من ُمعّرٌب فا
ٍد أبو قال ْي َب الطائّي: ُز

 ــــ328
ِهُل لها ِم ُصّم في َصوا كما الّسل

ّياُت صاَح َقِس ْيدي في ال الّصياريِف َأ
[بسيط]
ْقص، ِدَم ْقس): ( ِدَم و

ْقص ْنَسُب ــــ: رجٌل بالصاد ــــ ِدَم ٌع. أو السيوُف، إليه ُت موض
ْقُس ّدِم َلبيُض. ــــ: الحريُر بالسين ــــ ال ا
والّسّك): (الّصّك،

ِكتاُب ــــ: الّضْرُب، بالصاد ــــ الّصّك والّصّك: مصدر المعروُف، والّصّك: ال
ْكُت َك ِإذا َص َتُه الباُب:  ْب ّب ِد. َض بالحدي

ّدرِع. قال والّسّك: َمساِميُر القيس: امرؤ ال

 ــــ329
َة ْوُضونًة الّسّك وَمْشدود َم

َءُل ّطّي في َتَضا ِد ال ْبَر كالِم
[متقارب]

ُه وَمْن َد (الشك) بالشين، روا ْعِضها ِإدخاَل َأرا ْعٍض. في َب َب
َكُك، َكُك): (الّص والّس

َكُك ْيِن، ــــ: اصطكاُك بالصاد ــــ الّص َب ُقو ُعْر َفَرٌس ال َفَرٌس َأَصّك، يقال:  ُء، و ّكا َص
زهير: قال الرجُل، وكذلك

 ــــ330
ُء َدا َكّك ول فيها َفَحٌج ل َجْر َص

[بسيط]
َكُك ُق بالسين ــــ والّس ُذِن َخْرِق ــــ: ِضي ُل َغُرها، ا َأَسّك يقال وِص ِر، منه:  َك ّذ لل

ُء ّكا َثى، وَس َلن ْيُت ويروى ل َقَمة َب ْل وجهيِن: على َع
 ــــ331
ُع ما َأَصّك َلصواَت يسم ُلوُم ا ِمْص

[بسيط]
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ُه فَمْن ْفٍض موضِع (الذي) في (ما) بمعنى جعَل بالسيِن روا ِة َخ ِلضاف ّنه با َأ ك
َأسّك ُع الذي قال:  الصواَت... يسم

ُه وَمْن ِد َروا َعَل بالصا ًا، ج ْفي َن َقد (ما)  ِه في يكون َأْن يجوُز و َلوِل الوج ًا ا ْفي ًا. ِن أيض
والّسّك):  (الّصّك،

ُع بالصاد ــــ الّصّك َء. َأَصّك ــــ: جم ّكا وَص
ُع بالسين ــــ والّسّك َء. وقد َأسّك ــــ: جم ّكا ذلك. ذكرنا وَس
ًا ــــ والّسّك ّطيِب، من ــــ: َضْرٌب أيض ْقرِب، والّسّك: ُجْحُر ال َع ]71[ق:  ال

ْيُت َب ُبوِت، والّسّك:  َك ْن َع ْئٌْر ال ِب ّيقٌة و الَخْرِق. ُسٌك: َض
َكِصيُص، َكِسيس): (ال وال

َكِصيُص َقِصيُر بالصاد ــــ ال َكِصيُص الرجاِل، من ــــ: ال َلُة وال َكِصيصُة: حِابا وال
ْبِي، ّظ َكِصيُص: الَحَركُة ال ّلِب. قال وال القيس: امرؤ والتق

 ــــ332
َعى جنادبها َكِصيُص لهّن َصْر

[طويل]
َكِسيُس ُذ ــــ: َشَراٌب بالسين ــــ وال ّتَخ ِر من ُي ّتْم ّكُر، له يقال ال قال الّس

الشاعر:
 ــــ333
ِإْن َق ف ّننا َوّج َأعناِب من ُتْس ِإ ف
َعيُن لنا ِر ومن َكسيٍس من َتْجري ال َخم

[طويل]
ِكُص، ّنا ِكُس): (ال ّنا وال

ِكُص ُع بالصاد ــــ النا ِه. على ــــ: الراج ْي َب ِق َع
ِكُس ِلُب ــــ: الذي بالسين ــــ والنا ْق َء َي ّكسُه. الشي ُين و

أ]:68وساَك): [ص:  (صاَك،
ّطيُب صاَك ُه ال َنْحو ِإذا و َق َيْصوُك:  ُق وصاَك َلِص َعَر القيس: امرؤ َيصوُك. قال ال
 ــــ334
ًة ِئٍك من به َأذا ّلِب صا ُمتح

[طويل]
ُه: بالّسواِك وساَك َيُسوُك)، َفا َكِت ( ِلبُل: َمشْت وسا ًا ا ًا، َمْشي ِعيف في ويقال َض
َوكْت. معناه َتسا

ّوَك، َتص ّوَك): ( َتس و
ّوَك ِإذا َتص ِه:  ّوَك حاكاهما ــــ والضاد بالصاد ــــ به رَمى ُبْخرئ َتس ْيانّي. و ّلح ــــ ال

ــــ: بالّسواِك. بالسين
ْيُص، َك ْيُس): (ال َك وال

ْيُص َك َأْن بالصاد ــــ ال َعاَمُه الرجُل، يأكَل ــــ:  ُه، َط َد ِكيُص. كاَص وقد َوحْا َي
ْيُس َك ُق، بالسين ــــ وال ْذ ِكيُس. كاَس وقد ــــ: الِح َي

َلوِل: رجٌل من ويقال ٌد ومن ِكيصى، ا ْن ِه ِكيسى الثاني:  ُكوسى، ال تأنيُث وال
ْكيِس، َل ّ ُيستعمل ول ا َللف إل َأّما با ِم. ف ْعَمُل بالصاد الذي والل َت ُيْس معرفًة ف
َة. ونكر

والَجّس):  (الَجّص،
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َلِجّص ْطلى والكسر: ما بالفتح ــــ ا ُء به ُي ِبنا ِر. من ال ّيا الج
ّلْمُس بالسين ــــ والَجّس ًا ــــ والَجّس باليد، ــــ: ال َتجّسُس أيض ِر، ــــ:  َلخبا ا

ّق ومنه ُت الَجاُسوس. اْش
ِريُج، ّتْص ِريُج): (ال ّتْس وال

ِريُج ّتْص ّطُخ بالصاد ــــ ال َل ُة. وهي بالّصاُروِج والَحّماماِت الِحياِض ــــ:  ّنوَر ال
ِريُج ّتْس َوْجٌه الشيء، ــــ: تحسيُن بالسين ــــ وال ٌق وهو ُمسّرٌج، يقال:  َت من ُمْش

العجاج: الّسراِج. قال
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ًا ًا وَمْر وحااِجب ًا ِسن ُمسّرج
[رجز]

َلنُف. والَمْرِسُن: ا
ْنَجُة، ْنَجُة): (الّص والّس

ْنَجُة بها. ُيوَزُن ــــ: التي بالصاد ــــ الّص
ْنَجُة َقُة بالسين ــــ والّس ّتاِن. ــــ: ُمَشا ِك ال

ْنَجُة وقد ــــ. بالسين ــــ الِميزاِن روي: َس
ِنيُص، ّتْج ِنيُس): (ال ّتْج وال

ِنيُص ّتْج ّنَص ــــ: الموُت بالصاد ــــ ال ّنٌص فهو يقال: َج ِنيٌص) عن ُمَج (وَج
ِز. َطّر الُم

ِنيُس ّتْج ِر في ــــ بالسين ــــ وال ْع معروٌف: الّش
والّشّس): (الّشّص،

ٌء بالصاد ــــ الّشّص ِكَي: َشٌص وقد الّسَمُك، به يصاد ــــ: شي ــــ بالفتح ــــ حُا
ًا ــــ والّشّص ُأ ــــ: الذي أيض َب ّلّص َيْخ يأكُل قيل: «فلٌن ومنه يسرقُه، ما عنده ال

ْكَل ْيِت في الّشّص َأ ّلّص»ِ. َب ال
َلَرُض غير ل والكسر بالسين ــــ والّشّس َبُة. ــــ. ا ْل الّص
وَشَسب): (َشصَب،

ْيُشُه َشَصب ًا َع َق، ــــ: إذا بالصاد ــــ ُشصوب شاِصٌب. ــــ فهو ضا

ِعيُر وَشَسب َب ِبَس شاِسٌب: إذا فهو ــــ بالسين ــــ ال ِة من َي ّد ِر. ِش الّضْم
والّشّماُس): (الّشّماُص،

ُد ــــ: الذي بالصاد ــــ الشّماُص ْطر ًا69[ص:  الدابَة َي َطُرد ًا.  آ]  عنيف
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ْيُل ما إذا وكنُت الفتى َشّمصها الَخ
ًا ِبيق َتصْريِف ِل ِة ب َقنا ِنيا ال َبنا

[طويل]
 ب]. 72ــــ: [ق:  بالسين ــــ والشّماُس

ّنصارى، ُرؤوِس من ْنَسُب وإليه ال ُء ُي المشهوُر. الّشوا
ّد، ّد): (الّص والّس

ّد ِلعراُض، بالصاد ــــ الص ّد ــــ: ا ًا ــــ والص هو ويقال ــــ: الّضِحك، أيض
ًا وبالوجهين والستغاثاُة، الّضِجيُج منه قومك تعالى: {إذا قوله ُفّسر جميع
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ِة ] في57يصدون} [الزخرف:  َد، كسر َمْن قراء َأّما الصا الصاد َضّم َمْن َف
ِرُضوَن، ْع ُي ًا قيل: هما وقد فمعناه:  ِلعراِض. بمعنى جميع ا

ّد ْدُت ــــ: مصدر بالسين ــــ والش َد َء. َس الشي
ّد ًا ــــ والس َبس ــــ: ما أيض َء، حَا ًا: بالضم ويقال الما أيض

ّد وقد ْعِل من كان ما ــــ السين بضم ــــ قيل: الّس ِه ِف ّل ّد تعالى، ال بفتح ــــ والّس
ْعِل من كان ما ــــ السين المخلوقين. ِف
َبٍل: لكّل يعقوب: يقال وقال َج
ّد ّد، ُص ّد وَص ّد، وُس ِة: لليلى وأنشد وَس ّي ِل َي َلْخ ا
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َغ ِب أنا

ْغ لم َ َب ْن ً َتُك ولم َت ّول َأ

ّيا وكنُت َن ْيِن بين ُص ّد َمْجهل َص
[طويل]

ّد ًا ــــ والّس ّلٌة ــــ بالسين أيض ِقْضبان. من َس
ُد، َد ُد): (الّص َد والّس

ُد َد ُقْرُب، ــــ بالصاد ــــ الّص ُد يقال: داري استقبلَك، ما هو ويقال ال َد ِه. َص دار
ُد َد ُد. قال بالسين ــــ والّس َقْص َة: َأبو ــــ: ال َوْجَز
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َلْت ما َلها حُاّم َلدنى حِاْم الّسددا ول ا

[بسيط]
ُد، ِدي ُد): (الّص ِدي والّس

ُد ِدي ُة بالصاد ــــ الّص ّد ِإذا مختلطًة رقيقًة كانْت إذا الُجْرِح ــــ: ِم ِم. ف َظْت بالد ُل َغ
ْيُح. فهو َدٌم فيها يكن ولم َق ال

ٌد ورجٌل ِدي ٌي بالسين ــــ َس َأ ٌد). ــــ: (ور ِدي َس
ّد من ويقال َأَص ّد ومن الُجْرُح، الوِل:  َأَس ّد، الرجُل الثاني:  قوُل ومنه واست

ِر: الشاع
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ّلُمُه ٍم كّل الّرمايُة ُأع يو
ّد فلّما ُه است ُد رماني ساِع

[وافر]
َد أي ّد ِذ واستقاَم َتس َغَرض. َلْخ ال

وَسّر): (َصّر،
ُدُب َصّر ْن ّوَت.  بالصاد ــــ الُج ًا: َص ِرير ــــ: َص

ّدها َيُصّرها الناقَة وَصّر ًا: َش ِر َصّر ّئْل بالّصرا َعها ل َفِصيُل، َيْرِض والّصراُر: ِخْرقٌة ال
ّد ِفها. على ُتَش َأخل

ُهما، الِحماُر وَصّر َد ّد ِه: حَا ْي َن ُذ َفَرُس. وكذلك ُأ ال
ِهم: َجَمعها وَصّر ّدرا ّدها ال ٍة، في وَش بالصاد. كلها وهذه ُصّر

ِني ِر، ــــ: من بالسين ــــ فلٌن وَسّر َقابلُة وَسّرِت السرو َعْت ال َط َق الصبّي: 
ُه، ْنتُه وَسَرْرُت َسَرر َع َط ِه. قال في الرجَل:  ِت الشاعر: ُسّر
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ِهم ُلوا ُهُم إْن َنُسّر ْقب َأ
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َنْسّب َمْن فهم َأدبروت وإْن
[متقارب]

ِهم،70[ص:  في أقبلوا إْن نطعنهم أي ِر ِإن  آ] ُسَر ِتهم، في طعناهم َأدبروا ف ّبا ُس
َلدباُر، وهي ّبٌة. ا واحادتها: ُس

ُء، ُء): (الّصّرا والّسّرا
ُء ِة، ــــ: أّم بالصاد ــــ الصّرا َئْ ْي َط يقول: وفيها الُح
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ُء لي تقوُل لواحاد َلْسَت الّصّرا

ُظْر اثانين ول ْن ِئكا َشّر كيَف فا ُأول

ِإنَت ٌؤ و ِغي امر ْب ِليبًة َأباَك َت َص
ْلَت ِب ّلما ُه ْق َأ ِف ِلكا من َتْست ضل

[طويل]
ُء ُة بالسين ــــ والّسرا ُة ــــ: الَمسّر َنا َق ُء: ال ُء، والّسّرا َفا ْو ُء: وهي وناقٌة الَج َسّرا

ِتها في يخرُج التي ِر َك ِلُمها ُخَراٌج ِكْر ْؤ [قيس] ابن َأِسّر. قال والَجَمُل َبَركْت، إذا ُي
ّيات: الّرق

ِبي إّن ْن بي لنا الفراِش عن َج
َلَسّر في كتجا َق ا ّظراِب فو ال

ُء: اسْم َوى موضٍع، وَسّرا ٍر: بيَت بعُضهم وَر ْي َه ُز
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ُء ِر فوادي منها َسّرا ْف ِم الَج َد ِه فال

[بسيط]
والّسّر): (الّصّر،

ُة، ــــ: الّريُح بالصاد ــــ الّصّر ُد. قال والّصّر البارد َبْر ًا) ــــ: ال تعالى: الله (أيض
َثِل َكَم َها ِريٍح { ].117عمران:  ِصّر} [آل ِفي
َتُر ما ــــ: كّل بالسين ــــ والّسّر ْفِس في ِيْس ّن َهُر. ول ال ْظ ُي

ِكنايٌة ّنكاِح عن والّسّر:   ب].73[ق:  ال
ِكن الله قال َوَل ّ تعالى: { ُهّن ل ُدو َواِع َئُْة: وقال ]،235ِسّرا} [البقرة:  ُت ْي َط الُح
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َيْحُرُم ِتهْم ِسّر و عليهْم جار

ْنَف جاُرهم ويأكُل ّقصاِع َأ ال
[وافر]

ْوَسُط وِسّر َأ ِم:  ِبهم، القو َكُر حَاَس َذ ُه الرجِل. قال والّسّر:  ْفو َل الودي: ا
 ــــ344

َأْت َلّما ّيَر ِسّري َر وانثنى َتغ
ِة ُدوِن من ْهَم ِرها َن انثنى حاتى َبْش

[كامل]
ُة، ُة): (الّصّر والّسّر

ُة ْيَحُة. قال الجماعة، ــــ بالصاد ــــ الصّر ُة: الّص ّلُه والصّر َلِت ال َب ْق َأ َف تعالى: {
ُتُه َأ ٍة} [الذاريات:  ِفى اْمَر القيس: امرؤ وقال ]،29َصّر
 ــــ345
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ٍة في ّيِل لم َصّر َتز
[طويل]
ُة ٌة وامرأ َتُسّر بالسين ــــ َسّر َبها. ــــ:  صاحِا

ُة، ُة): (الّصّر والّسّر
ُة ُة بالصاد ــــ الّصّر ِم. ــــ: ُصّر الدراه

ُة ُة بالسين ــــ والّسّر ْطِن، ــــ: ُسّر َب ُعه بعدما يبقى ما وهي ال َط ْق ِبلُة. َت َقا ال
ُة ُته الوادي وُسّر َأفضُل وَسراَر ُه:  الشاعر: فيه. قال موضٍع وِسّر
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ْلَت هل َأ ّطحوا الذين عن َس َتب
ِبطاح كرَم ِة وخيُر ال وادي ُسّر

[كامل]
َأصّر، َأسّر): ( و

ْنِب على َأصّر ّذ ْع ولم داَم إذا ــــ بالصاد ــــ ال ِل ْق تعالى: {ولم الله عنه. قال ُي
].135عمران: يعلمون} [آل وهم فعلوا ما على يصروا
َأصّر َفَرُس و ِه ال ْي َن ُذ ُهما: إذا ُأ ُهما وَصّر َد ّد َأصّر71[ص:  حَا َعَزم على  آ] و ِء:  الشي

بالصاد. كلها عليه. هذه
َأسّر َء و ُه بالسين ــــ الشي َأخفا ْفسه في ــــ:  ُه َن َأَسّر ًا ــــ و ُه، أيض َهَر ْظ ْأ ــــ: 

ْا الله قال َأَسّرو َو َداَمَة تعالى: { ّن ْا َلّما ال ُو َأ َذاَب} [يونس:  َر َع ْل ] وقال54ا
الشاعر:
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َد الَحّجاَج رأى َفلّما َفُه َجّر ْي َس
ّي َأَسّر ِر َأْضمرا كان الذي الَحُرو

[طويل]
ِئُر، ِئُر): (الّصرا والّسرا

ِئُر ُة بالصاد ــــ الّصرا ّد َطِش، ــــ: ِش َع ٌة، يقال ول ال ِريَر القياس، وهو للواحادة: َص
ّنما ٌة. قال ِإ الرمة: ذو يقال: َصاّر
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ْقُب َفراحاِت ْع لم الُح ْقَص ِئُرها َت َصرا
ّي فل َنَشْحَن وقد ِهيُم ول ِر

[بسيط]
ِئُر ُع بالسين ــــ والّسرا ٍة ــــ: جم ِريَر ِه. في الرجُل ُيْخِفيه ما وهي َس ْفِس َن
ُة، ُة): (الَمصّر والَمسّر

ُة َعلٌة بالصاد ــــ الَمصّر ْف ّد وهو الّصّر من ــــ: َم ْلِف َش ِة ِخ ِر الناق ّئْل بالّصرا َل
َعها َفِصيُل. َيْرِض ال

ُة َعلٌة ــــ: الّسُروُر بالسين ــــ والَمسّر ْف ُة من (َم ُتُه) والَمسّر ًا ــــ َسَرْر ــــ: أيض
الّرياحايِن. َأطراُف

ِريُر، ِريُر): (الّص والّس
ِريُر ُدِب، ــــ: صوت بالصاد ــــ الّص ْن ًا وهو الُج الباِب. صوت ــــ أيض

ْدبة قال ٍم): (بن ُه َخْشر
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ِريُر لهّن َأبواٍب وحاجاُب َص
[كامل]

ِريُر ُه، الرأِس، وسرير ــــ: معروٌف، بالسين ــــ والّس َتقّر ِة: ما وسريُر ُمس َأ َكْم ال
التراِب. من عليها

والّسراُر): (الّصراُر،
ّد ــــ: ما بالصاد ــــ الّصرار ْلِف على ُيَش ِة ِخ ّ الناق َئْل َعها ل َفِصيُل. والّصراُر َيْرِض ال

ُع ــــ ًا: جم ِة أيض ِم، ُصّر ًا ويكون الدراه ِة جمع ــــ أيض الجماعة. وهي الّصّر
ِإذا ساَرْرُت ــــ: مصدر بالسين ــــ والّسراُر َتُه الرجَل:  ّلْم ــــ والّسراُر ِسّرا ك

ًا: آخُر ِر أيض َتِسّر حاين الشه ِهلُل. وقد َيْس القشيري: الّصّمُة يفتح. قال ال
 ــــ350

َقِضيَن شهوٌر ْن َعْرنا وما َي َش
َأنصاٍف ِر ول لهّن ب ِسرا
[وافر]

وَسرى): (َصرى،
َع بالصاد ــــ (الرجُل) الناقَة َصرى ِريها: جم َيْص َبن ــــ:  َل ّل وَصرى َضْرِعها، في ا

َع، ُء: اجتم ُه الما الراجز: الرجُل. قال وصَرا
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َأْت ًا َر ِتْه في َصَرى قد ُغلم ْقَر ِف
َء ُفواَن الشباِب ما ْن ِتْه ُع َب ْن َس

[رجز]
َء وصرى الشاعر: دفعه. قال َيْصريه: إذا الشي
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ِره لم إْن اهّن هو قاتله الله َيُص

[طويل]
َطعُه. هذه وَصرى َق َء:  بالصاد.  كلها الشي

َبُه ــــ: وَسرا بالسين ــــ َيْسري بالليِل وَسرى ْو ِه عن َثا  ب]74[ق:  ِجْسم
َنَزعُه. َيْسروه: 

َتاعُه وَسرا ِر عن َم ْه ِه َظ ّبت َيْسروه َيْسريه دا ِإذا72[ص:  و ُه.  آ]  َألقا

َأصرى، َأصرى): ( و
َبُن ــــ: اجتمع بالصاد ــــ الناقُة َأْصَرِت ّلل َأسرى في ا بالليِل: الرجُل َضْرِعها. و

الشاعر: َسَرى. قال في لغٌة
 ــــ353
َأْسرى فباَت ِلهْم آِخَر القوُم و ْي َل

ًا كاَن وما ّقاف ِر و ِر بغي َعّص ُم
[طويل]
وَسّرى): (َصّرى،

َبن الناقَة: جَمع َصّرى َل ّل ِفها في ا ْل ّنه ــــ: ومنه بالصاد ــــ ِخ َأ عن نهى الحديث: 
ْيِع ِة. َب الُمْصّرا

َلهّم َوّسرى ُفه. بالسين ــــ عنه ا َكَش ــــ: 

وساَر): (صاَر،
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ُه كاَن ما كّل ٌد كقولك: صاَر حااٍل إلى حااٍل من انتقاٌل معنا ًا، زي ُء أو عالم النتها
َلمُر كقولك: صاَر غاية إلى ْيُل أو كذا، إلى ا إلى كقولك: صاَر والنحراُف الَم

ُهّن وكقوله كذا، مكاِن َفُصْر ْيَك} [البقرة:  تعالى: { َل ُع أو ]،260ِإ ْط َق ِة ال كقراء
َء َمْن ُهّن} ــــ َقر َفِصْر بالصاد. فهو ــــ بالكسر {

ُه كان ما وكّل ّذهاُب الَمْشُي معنا ّنه وال من كان ما ــــ: وكذلك بالسين ــــ فإ
ِة ِة الّسير َن ِة. أو الَحس القبيح

والَمِسيَر): (الَمِصيُر،
ُع، بالصاد ــــ الَمِصيُر المصير} [المائدة: تعالى: {وإليه الله قال ــــ: الَمْرِج

ًا ــــ والَمِصيُر ]،3التغابن:  ،15الشورى:  ،18 النابغة: قال ــــ: الِمعى، أيض
 ــــ354

ِر طاوي ْيِف الَمِصي َقِل َكس ْي ِد الّص ِر َف ال
[بسيط]
ّذهاُب. بالسين ــــ والَمِسيُر ــــ: ال
والّسوُر): (الّصوُر،

ُع بالصاد ــــ الّصوُر ٍة، ــــ: جم َقْرٌن ُصوَر ْنفُخ والّصوُر:  عليه إسرافيُل فيه َي
َقْرُن والّصوٌر السلم، ِة، بالصاد:  َقر َب الراجز: قال ال

 ــــ355
َطْحنا نحن َة ُهْم َن ْيٌن َغدا ْوَر َغ ال

ِئحاِت ِر في بالّصا َبا ْيٌن ُغ َع ْق ّن ال
ًا ْطح ًا َن ْطِح ل شديد َن ْيْن ك َور  الّص

[رجز]
ًا ــــ والّصوُر ُع أيض َور ــــ: جم َلْص ِئُل وهو ا ُنِق. قال الما ُع الشاعر: ال

 ــــ356
ّلُه ّنا يعلُم ال ِتنا في َأ ُف ّل َت
ِبنا إلى الِفراِق يوَم ُصوُر أحابا

[بسيط]
ِة، ــــ: سوُر بالسين ــــ والّسوُر ًا: جمع والسور المدين ٍر. قال أيض ذو ِسوا
الرمة:
 ــــ357
ًا ْلَن ِهجان َع ُبرى والّسوَر العاَج َج وال
ّى مثِل َعلى ِد ِبطاِح َبْر ِم ال النواع

[طويل]
ًا ــــ والّسوُر ّقيُة أيض َب ِء، ــــ:  ُله الشي َأْص َهْمُز و ُيّخفُف. ثام ال

ُة، ُة): (الّصوَر والّسوَر
ُة ْكُل بالصاد ــــ الّصوَر ٍء. كّل ــــ: َش شي

ُة ُة بالسين ــــ والّسوَر ُة: المنزلُة القرآن، ــــ: ُسوَر الرفيعُة. قال والّسوَر
النابغة:

َلْم ّلَه َأّن َتَر َأ ًة َأعطاَك ال ُسوَر
ْلٍك كّل َترى َنها َم َذب ُدو ْذب َت َي

[طويل]
ُة، ُوَر ُة): (الّص ْوَر والّس
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ُة ْوَر َأْن بالصاد ــــ الّص َد ــــ:  َأسه في الرجُل َيِج ّكًة َر ُيْفلى، َأْن َيْشتهي حاتى حِا

ُة ْوَر ًا ــــ والّص ْيُل أيض ِء. إلى ــــ: الَم الشي

ُة ْور ُوثاوُب، بالسين ــــ والّس ُة ــــ: ال ْوَر ُذه وَس َأْخ بالرأِس. الّشراِب: 
ُة، َير ُة): (الّص والّسير
ُة ُة بالصاد ــــ والّصير ِظير ِم، ــــ: حَا َن َغ َيُر. ال وجمعها: ِص

َطُل: قال َلْخ ا
 ــــ358
ُكْر ْذ َنَة وا ًا ُغدا ّدان ّنمًة ِع ُمز

ّلِق من َب ْبنى الَح َلها ُت ْو َيُر حَا الّص
[بسيط]
ُة ِريقُة بالسين ــــ والّسير ْط قبيحًة. أو كانْت حَاسنًة ــــ: ال
ُة، ُة): (الّصرا والّسرا

ُة معروٌف. نهٌر ــــ بالصاد ــــ الّصرا
ُة ِم وُسرا َأشرافهم، بالسين ــــ القو ُة ــــ:  ٍء كّل وَسرا  آ].73[ص:  َأعله شي

والّسواُر): (الّصواُر،
ُع ومضمومة مكسورة بالصاد ــــ والِّصواُر ِطي َق ِر. من ــــ: ال َق َب ال
َعُة خاصة بالكسر ــــ والّصواُر ْط ِق ْيٌب: الِمْسِك. قال من ــــ: ال ُنَص

 ــــ359
 ليلى ذكرُت الّصواُر لَح ِإذا

ُكرها ْذ َأ َفَح ِإذا و الّصواُر َن
[وافر]

في ُيوضع  ب] الذي75ــــ: [ق:  ومضمومة مكسورة بالسين ــــ والِّسواُر
ِد، َوْرُت ــــ: مصدر خاصة بالكسر ــــ والّسواُر الي َتُه، الرجَل: إذا سا ْب َثا ويقال وا

ًة َور ًا ــــ ُمسا ــــ: أيض
وَرّس): (َرّص،

َياَن َرّص ْن ُب ًا َيُرّصُه ال ِد: َضّم َرّص ْعَضُه بالصا ْعٍض. إلى َب َب
ِم بين وَرّس ًا القو َأصلَح، َرّس َبر وَرّس بالسين:  ِه في الَخ ْفس َتمُه. َن َك ًا):  (َرّس

ْئٌْر ِب َد، والّرّس:  َأْصَحاُب الله قال َلثُمو َو ُد} [ق:  الّرّس تعالى: { َثاُمو ].12َو
ًا ــــ والّرّس ٌء أيض زهير: معروف. قال ــــ: ما

 ــــ360
ُهّن ِدي ف ِد الرّس لوا َلي ِم كا َف لل

[طويل]
ْتَحُة َف النابغة: قول نحو التأسيِس حَاْرِف قبَل الذي الحرِف والّرّس: 

 ــــ361
ْيَمَة يا َلهّم ِكليني ناصِب ُأَم

[طويل]
َلها التي والفتحُة تأسيٌس، ناصب من فاللُف الّرّس. هي قب

والّرِسيُس): (الّرِصيُص،
ُء بالصاد ــــ الّرِصيُص ْعُضُه المضموُم ــــ: الشي َمْرُصوٍص. بمعنى بعٍض إلى َب

القيس: امرؤ قال
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 ــــ362
ِنٍق على ْق ْيٍق ِن ِه له َه ِعْرس ول

َعرِج ْن ِء بُم ْعَسا َو ْيٌض ال َرِصيُص َب
ّق ومنه المكتوُم، ــــ: الَخبُر بالسين ــــ والّرِسيُس أوُل وهو الُحّمى َرِسيُس اشت
ُه َمّسها. قال ْفو َل ّي: ا ِد ْو َل ا

 ــــ363
ٍه ْهَم به َلنيٍس ما بَم
َرِسيِس من له فيه وما حِاّس

[سريع]
وَسّل): (َصّل،

ّلجاُم صّل ّوَت، ونحوه ال ِليلً: َص َتَن وصّل َص ْن َأ ٌء، وهو اللحُم:  ُء وصّل ِني الّسقا
َبس أَن َصليلً: وهو ْي ُء فيه ُيوضع ثام َي ُيسمع الما الراعي: صوٌت. قال له ف

 ــــ364
ْقوا َي َفَس ِد ّيًة َيْسمعوَن َصوا َعِش

ِء ِفهّن في للما ِليل َأجوا َص
[كامل]

ْتهم ّل ِهيُة ويقال: َص ّدا ّلٌة، فهي ال ّلِت َصا ْيَضٌة، وَص َب ِبها عند ال ْيِف: َضْر بالّس
ِهُل صوتت). قال (أي ْل َه ِلبّي):  (َربيعَة بن ُم ْغ ّت ال

 ــــ365
ْول َع الّريُح َفل ٍر َمُن َأْسَم بَحْج

ِليَل ْيِض َص َب ُع ال ْقَر ِر ُت ّذكو بال
[وافر]

بالصاد. كله هذا
َء وسّل ِء: أخرجه من الشي للولد: قيل ــــ: ومنه بالسين (منه) ــــ الشي

ِليٌل. َس
والّسّل): (الّصّل،

ّيُة بالصاد ــــ الّصّل َهْشت ِإذا تقتُل التي ــــ: الَح ِتها، من َن قيل: رجٌل ومنه ساع
ِة. قال ِصّل ٌد للداهي ْعجُم: ِزيا َل ا

 ــــ366
ِليُمه يموُت ِصّل الّرقى قبَل َس

ِتٌل ِه وُمخا ّو َعد َفُح ل َتكا ي
[كامل]
 آ].74[ص:  ــــ: الّسلُل بالسين ــــ والّسّل

ّلُة، ّلُة): (الّص والّس
ّلُة َلرُض، بالصاد ــــ الّص ّلُة ــــ: ا ًا ــــ والّص ِد. َقْرِع ــــ: صوُت أيض الحدي

ّلة ِرقُة، بالسين ــــ والّس ّلُة العرُب ــــ: الّس ْدعو تقوُل: «الَخ ِة»ِ. إلى َت ّل الس
ْقُر َف ِة. إلى يدعو أي: ال السرق

ّلُة: استلُل السيوِف. والّس
ِلصلُل، ِلسلُل): (ا وا

ِلصلُل ْتُن بالصاد ــــ ا َن ٌء. وهو اللحم ــــ:  ِني
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زهير: قال
ّلْت َكْشح تحت فهي َأَص ُء ال َدا

ِلسلُل ّيُة، ــــ: السرقُة بالسين ــــ وا ِف ْغلَل الحديث: «ل وفي الَخ ِإْسلل»ِ. ول ِإ
ِلغلُل: الِخيانة. وا

ْلَصُل، ْلَسُل): (الّص والّس
ْلَصُل َفَرِس، ــــ: ناصيُة بالصاد ــــ الّص ْلُصٌل ويقال ال ٌء بالضم ــــ ُص ــــ: وما
ْلسٌل ْذٌب بالسين ــــ َس َع ْوُس صاٍف. قال ــــ:  حَاَجر): (بن َأ

 ــــ367
ِنيه َأْشَرب ِلكّي و ّنه الها َأ ك

ِديٌر ِنه في َجَرْت َغ ْت ْلَسل الّريُح َم َس

[طويل]
ْلَصاُل، ْلَساُل): (الّص والّس

ْلَصاُل ّطيُن بالصاد ــــ الّص ِإذا َجّف، قد الذي ــــ: ال َع ف َع ُقَر ِليٌل، له ُسِم وقد َص
َبْخ لم الذي الَخَزُف ُيّسمى ْط ْلَصالً. ُي َص

ْلَصال ًا): الصوُت والّص ُد. (أيض الشدي
ٌء ْلَساٌل وما ْذٌب ــــ: أي بالسين ــــ َس  ب].76[ق:  صاٍف َع

والّسلِسُل):  (الّصلِصُل،

َلصواُت، بالصاد ــــ الّصلِصُل َلٌة. ــــ: ا ْلَص واحادها: َص
ْلُصٍل والّصلِصُل: جمع َنواِصيها، وَصلِصُل الطير، من َضٌرٌب وهو ُص ْيِل:  الَخ
ْلَصٌل ْلُصٌل واحادها: َص ــــ: والضم بالفتح ــــ وُص

ِء: بقاياه، (وصلصل ْلَصلة الما َوْجَزة أبو والضم). قال بالفتح ــــ واحادتها: َص
ّي): ِد ْع (الّس

 ــــ368
ِلٌك يكْن ولم ِم َم ُلهْم للقو ِز ْن ُي
ّ ِوي ل َصلِصَل ِإل ْل حَاَسِب على َت

[بسيط]
ًا ــــ والّسلِسُل ــــ: معروفٌة، بالسين ــــ والّسلِسُل َبْرِق: ما من ــــ أيض ال

ْلَسَل الرمة: ذو مستطيلٌة. قال والّسلِسُل: رماٌل الّسحاِب، في منه َتَس
 ــــ369

ٍة َن ْدما ٍه بين َوحْاِش من َل َق ْي َو ُس
ِر الِحباِل وبين ْف ُع الّسلِسِل ذاِت ال

[طويل]
َلٌة. من والواحادة ْلِس جميعها: ِس

ٌه ْذبًة كانْت َسلِسُل: إذا ويقال: ِميا ْلَسٌل والواحاد صافيًة، َع وُسلِسٌل. منها: َس
َلّص، َلّس): ( و

َلّص الرجُل َلّص ِإذا َي ًا:  ُنه التصقْت َلَصص ْعُضها َأسنا ْلُب وكذلك ببعٍض، َب َك فهو ال
َلّص. قال القيس: امرؤ َأ

 ــــ370
َلّص ِنّي الّضروِس َأ الّضلوِع حَا
ٌع ُبو َلوٌب َت َأِشْر َنِشيٌط َط
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[متقارب]
ًا ــــ ويقال َلّص أيض َلّص: وهو فهو الرجُل ــــ:  ُه يجتمع أن َأ ِكبا ْن فيكاداِن َم

ِه. هذه َيَمّساِن ْي َن ُذ بالصاد.  آ] كلها75[ص:  ُأ
َلّسِت ّبُة و ْبَت الدا ّن ْلّسه ال ْتُه بالسين: إذا َت َل َو زهير: ِفيها. قال َتنا

 ــــ371
َغِمير َلّس من اْخَضّر قد ُلُه ال ِف َجحا

[طويل]
َنّص، َنّس): ( و

ِديَث َنّص َنّصِت َنّصا: َرفعُه، ــــ بالصاد ــــ الَح ْتها الماِشطُة و َد َع ْق َأ َعُروَس:  ال
ِة على َنّص ُترى. الِم ل
َنّص َفعها و َقتُه: َر ِر في نا ْي َنّص وحَاّركها، الّس َنّص عنده، ما الرجَل: استقصى و و

ُه. هذه كّل َتها ْن ٍء: ُم بالصاد. كلها شي

َنّس َع و َأسَر ًا:  َنّس َنّس ّذهاَب. و َغ الرجُل ال ًا: بل ُه، َنّس َد ِو َنّس َمْجه ّلْحُم و ِنّس ال َي
ًا: ذهَب ُله ُنُسوس َل ِة من وَجّف َب ّد ْبِخ، ِش ّط ْبُز، وكذلك ال َءنا الُخ ٍة يقال: جا ْبَز ِبُخ

ٍة. ناّس
َنّسِت َطَب الناُر و َأخرجْت الَح ًا:  ُه َنّس َد َب ُه َز ِء ِه، على وما َنّس رأس َطِش، من و َع ال

العجاج: َجّف. قال
 ــــ372
ٍد َل َب ُه ُيْمِسي و ُنّسَسا قطا

[رجز]
ّنِصيُص، ّنِسيُس): (ال وال

ّنِصيُص ُع والنصيص المنصوُص، ــــ: الحديُث بالصاد ــــ ال َأرف ًا:  ِر. أيض ْي الّس
القيس: امرؤ قال

 ــــ373
ُوٌب ُعوٌب َأؤ ِكُل ل ِن ْهُزها ُيوا ِن

ْيُر قيل ِإذا ِلجيَن َس ْد َنِصيُص الُم
[طويل]

ّنِسيُس ّية بالسين ــــ وال ِق َب ْفِس. قال ــــ:  ّن ْيد أبو ال َب الطائي: ُز
 ــــ374
ُه َتُضمْم متى ِه َيدا ًا إلي ِقْرن
ْودى فقد َغ إذا َأ ّنِسيُس بل ال

[وافر]
والُمِسّن): (الُمِصّن،

ّبُر. قال بالصاد ــــ الُمِصّن َتك الراجز): ــــ: الُم
 ــــ375
ِإبلي أ

ُكلها َ ْأ ّنا َت ُمِص
[رجز]

ّنُة ِلبِل: التي من والُمِص ِدها ِرْجُل َنِشبْت ا َل ِولدة، َصلهاعند في َو َقد ال ّنْت. و َأَص

ِبيُر. بالسين ــــ والُمِسّن َك ــــ: ال
والّسّن): (الّصّن،

ّبُه بالصاد ــــ الّصّن ِة، ــــ: ِش ّل ًا ــــ والّصّن الّس ْوُل أيض َب ِر، ــــ:  ْب َو ُد ال َأحا والّصّن: 
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ِم ِز، َأيا ٍم، خمسُة وهي العجو سبعٌة. وقيل ثالثاٌة، وقيل َأيا
َأنشد ٌع: و ُكَرا
 ــــ376
َع ُء ُكِس ٍة الشتا َع ْب ٍر بَس ْب ُغ
ِم ِتنا َأيا ْهل ِر من َش الّشه
ِإذا ِم انقضت ف ِتنا َأيا ْهل َش

ِر بالّصّن ْب ّن ِر والّص ْب َو وال
ٍر ِه وبآْم َأخي ٍر و َتم ْؤ ُم

ّلٍل ِفِي وُمع ْط ُبَم ِر و الَجْم
 ب]77[ق: 
ّلى ُء َو ًا الشتا ِدر ًا ُمبا َهَرب

ْتَك َت َأ ٌة و ّنْجر من وافد ال
 آ] [كامل] 76[ص: 

ًا ــــ والّسّن ــــ: الَضّرُس، بالسين ــــ والّسّن ُعمُر، أيض والّسّن: ِسّن ــــ: ال
ْنَجِل، ِة، ِسّن وكذلك الِم َكر َب ّبٌة من والّسّن ال ِم: حَا ّثو ِه، من ال الرجِل: وِسّن رأس

ُتُه. َد ِل
وسّف): (َصّف،

َء َصّف ُه بالصاد ــــ الشي ّير ًا، ــــ: َص ّف ّفِت َص ُق وَص ّنو َلها ال ِر عند َأْرُج ّنْح وغيره ال
ّفِت وكذلك َصواّف، فهي ْيُر َص ّط َتها ال ِء، في َأجنح بهما القرآن نطق وقد الهوا
ًا. مع

ّللْحَم وَصّف ُه، ا َد ّد َق ًا:  ّف بالصاد. كلها وَصفيٌف. هذه َمْصفوٌف فهو َص
َق وَسّف َء بالسين ــــ الّسوي ّدوا ُقوق ــــ: وال ْد ّفه الَم ًا، َيَس ّف ُيَسّف ما واسُم َس

ُفوُف. من ذلك: الّس
ِه على الطائر: َمّر وَسّف َلرِض َوْج ِه. في ا َيران َط

والّسِفيُف): (الّصِفيُف،
ّلْحُم بالصاد ــــ الّصفيُف ُق ــــ: ال ّق القيس: امرؤ قال ــــ الُمر

 ــــ377
ٍء َصِفيَف ٍر أو ِشوا ِدي َعّجل َق ُم

[طويل]
َأْن بالسين ــــ والّسِفيُف ِه على الطائُر َيُمّر ــــ:  َلرِض َوْج ِه، في ا َيران َط
ًا ــــ والّسِفيُف ِبطاُن ــــ أيض ِريُض ال َع ّد ال الذي والّسِفيُف: الُجْرُح الّرحْاُل، به ُيَش

َء. َأسّف ّدوا ال
ْفَصاُف، ْفَساُف): (الّص والّس

ْفَصاُف معروّف. بالصاد: شجٌر الّص
ْفَساُف ْعُر ــــ بالسين ــــ والّس ُء، الّش ِدي ْفَساُف الّر ِر: ِخساُسها وَس ُلمو ا

ّقها، َدا ّلَه الحديِث: «إّن وفي وَم ِلي ُيِحّب ال ِر َمعا ُلمو َه ا ْكُر َي َفها»ِ. و ْفسا َس
الشاعر: قال

 ــــ378
ِر ولسُت فيهم الّسفَساِف بشاع
ُه ولكْن ْدَر َواِن الَحْرِب ِم َع ال
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[وافر]

ْفَصفُة، ْفَسفْة): (الّص والّس
ْفَصفُة ّيبٌة، بالصاد ــــ الّص ّو ُد َأّما ــــ:  ْفَصُف و ٍء بغير ــــ الَص َلرُض ــــ: فهي ها ا
المستوية.

ْفَسفة ِر، بالسين ــــ والّس ْع َداء[ة] الّش ّلُة ــــ: َر ْفَسفُة: ق ِء، والّس َطا َع ال
ْفَسفُة. انتخاُل ّدقيق.  والّس ال

ُفوُف، ُفوُف): (الّص والّس
ُفوُف ْيها َتُصّف التي الناقُة ــــ بالصاد ــــ الّص َل ْلِب. قال عند ِرْج الشاعر: الَح

 ــــ379
َبّن غضبِت ولئْن ٍة َلْشَر بناق

َء ْوما ِة َك ِم ناوي ِعظا ُفوِف ال َص
[كامل]

ُفوُف ُء بالسين ــــ والّس ّدوا ُيَسّف. الذي ــــ: ال
والّسّب): (الّصّب،

ْبُت ــــ: مصدر بالصاد ــــ الّصّب َب َء َص ُه، الما َو َنْح ِه: أي إلى َصّب ورجٌل و محبوب
ٌق (إليه). ُمْشتا
ْتُم، بالسين ــــ والّسّب ُع، ــــ: الّش ْط َق الشاعر: قال والّسّب: ال

 ــــ380
ْنُب كاَن فما مالٍك بني َذ
َأْن َفَسْب غلٌم منهم ُسّب ب

ِقيَب ٍم َعرا ّذرى طواِل ُكو ال
ُكها َتِخّر ِئ َكْب َبوا للّر

[متقارب]
َبُب، َبُب): (الّص والّس

ْنَحدُر بالصاد ــــ الَصبب َلرِض، من ــــ: الُم َأصباٌب. وجمعه ا

َبُب77[ص:  ْبُل، بالسين ــــ  آ] والّس َبُب: كّل ــــ: الَح ًا َأوجَب ما والّس وكان شيئْ
ِه َذريعًة ُوْصلًة. إلي و

َأسباُب ُبها، و َأبوا َبٌب. قال السماء:  ُغ الله واحادها: َس ُل ْب َأ ّلى?  َع ّل تعالى: {
َباَب} [غافر:  ّلْس َلعشى: وقال ]،36ا ا

 ــــ381
ْنُت لئْن ِنيَن ُجّب في ُك قامًة َثاما

ّقيُت ِء َأسباَب وُر ِم السما ّل ُبس
[طويل]

ِبيُب، ِبيُب): (الّص والّس
ِبيُب ٍء ــــ: كّل بالصاد ــــ الّص ُبوٍب: [ق:  شي ُة  ب]،78َمْص ُعَصار ِبيُب:  والّص
ِء، ّنا ُفُر، الِح ُعْص ِبيُب: ال ِبيُب: َشَجُر والّص َذاِب، والّص ْلقمة: قال الّس َع

 ــــ382
َلْجِن من ّناء ا ًا حِا ِبيُب مع وَص

[طويل]
ِبيُب ابُن وقال َلعرابّي: الّص الدُم. البيت هذا في ا
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ِبيُب ْعُر بالسين ــــ والّس ِة، ــــ: َش ْعُر الناصي َنِب). قال (وَش ّذ ْد ال ِبي (بن َع
ْبَرِص): ال

 ــــ383
ّبٌر ُقها ُمَض ْل ًا َخ ِبير َتْض
ّق ْنَش ِهها عن َي ِبيُب وج الّس

[بسيط]
ّبُة، ّبُة):  (الّص والّس

ّبُة َلربعيَن إلى العشرين من الناِس من ــــ: الجماعُة بالصاد ــــ الّص ــــ وتكوُن ا
ًا ِلبِل من ــــ أيض (والمعّز). ا

ّبٌة ورجٌل ّبُه بالسين ــــ ْس َيْس الناُس. ــــ: 
ّبُة، ّبُة): (الّص والّس

ّبُة ْعلُة بالصاد ــــ الّص ِف ُة ــــ: ال ٌة الّصّب، من الواحاد َقٌة، وامرأ ّبٌة: ُمْشتا وكذلك َص
ْفٌس ّبٌة. َن َص

ّبُة ُبُر. قال ــــ: الّشتمُة، بالسين ــــ والس ّد ّبُة: ال ً يذكُر العرِب بعُض والّس رجل
ُتُه َلِقي َتلُه:  ِة، في َق ّب ُك ُته ال ْن َع َط ِة، في ف ّب ُتها الّس َأْخرج ِة. من ف ّب ّل ال

ّبُة: الجماعُة، ُك ْدُر وال ّبُة: الّص ّل ّبُة وال ُبُر)، (والس ّد ّبُة ال َعُة والّس ْط ِق ًا: ال من أيض
ِر. ْه ّد ال

ُد قال ْي ٍر بن حُاَم ْو (الهللّي): َثا
 ــــ384

ُتِك َكْر ْتلعت َلّما َذ ِكناِسها من َأ
ْكُرِك ِذ ّباٌت و َعِجيب ِإلّي َس

[طويل]
َبّص، َبّس): ( و

ُء َبّص َق. بالصاد الشي َبر ًا:  َبِصيص
َبّس َقُه و ِي َلطُة، ــــ بالسين ــــ َسو َبِسيَسُة، ذلك واسم َخ ِيِق: ال َوبّس الَسو

ِة َأبّس: دعاها بالناق ْلِب و َبْس فقال للَح َبْس َبْس، لها:  َغِل َزْجَر و َب ِر لل يقال والِحما
َبّس حَاْسب). بمعنى (وهو منه: 

َباُس): (البصباص، َبْس وال
َباُص َقَرٌب ِإذا َبْص ًا، كان بالصاد:  َلُب شديد َط َقَرُب:  َباُس وال َبْس ِء. وال ــــ الما

ْبٌت بالسين َن ُة ُسّميِت وبه معروف، ــــ:  َبْسباسٌة. المرأ
َبٌص، َبْص َبٌس): ( َبْس و

َبُص ِء ــــ: من بالصاد ــــ َبْص ِء. قال َأسما الشاعر: النسا
 ــــ385

َقِصني ّبِك َأْر َبُص يا حُا َبْص
ِقُص سيدتي يا والُحّب ُيْر
[سريع]

َبُس َبْس ْبَسِب في  آ] لغٌة78[ص:  ــــ بالسين ــــ وال ْفُر، وهو الّس َق وجمعها: ال
ِبس، (وَسباِسب). َبسا

ِبس). قال (ويقال َبسا َلكاذيِب:  َعاويُة ل ْفياَن: أبي بن ُم ُس
 ــــ386
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ِني ليلي تطاوَل ْت َتر ْع ِوسي وا َوسا

ِتّي لٍت ّنّرهاِت َأ ِبِس بال َبسا ال
[طويل] 

والّسّم): (الّصّم،
ِإذا َصَمْمُت ــــ: مصدر بالصاد ــــ الّصّم َتُه، الشيء:  ْد َد َة يقال: َصَمْمُت َس ّو ُك ال

ٍر، َة، وَصَمّمُت بَحج َقاُرور ّق ومنه به. الّصماُم، ُتّشد ما واسم ال ُت في الّصَمُم اْش
ُذِن. َل ا
ْقُب بالسين ــــ والّسّم َثا ِة ــــ:  ْبر ِل ْقُب (وكذلك ا ْقُب ُثا َثا ُذِن) و َل ِر ا ُب ّد ذلك. وغير ال

].40الخياط} [العراف:  سم في الجمل يلج تعالى: {حاتى الله قال
ِد لُخروِق ويقال ْل ِلنساِن ِج َعُر منها يخرُج التي ا ُق: ُسموٌم، الّش َعَر واحادها: وال
َسٌم.

ًا ــــ والسّم َتُل ــــ: الذي أيض ْق ًا ــــ والسّم به، ُي يقال: ــــ: الختصاُص، أيض
َعّم، َسّم ِة: ساّمٌة. يقال: كيف قيل ومنه و َعاّمُة. الّساّمُة للخاّص وال

ًا ــــ والّسّم ْظُم، أيض ّن ِإذا يقال: َسَمْمُت ــــ: ال َع:  ْد َو َتُه. ال َظْم َن
ِم، بين والّسّم: الصلُح ً َسُموٌم ِريٌح يقال والّسّم: الَحّر، القو ًا. أو كانت ليل نهار

ِر والَحُروُر بالليل، اللغويين: الّسُموُم بعض وقال الّسموم َأّن على ويدّل بالنها
ِر تكون ِز: قوُل بالنها الراج
 ــــ387
ٌد يوٌم اليوُم ُوُمْه بار َسم

َتلوُمْه فل اليوَم عَجز َمْن
[رجز]
ٍد ومعنى َبرد79[ق:  من ثاابٌت، ــــ هاهنا ــــ بار ّق: أي عليه لي  ب] قولهم:  حَا

العجاج: وقال َثابَت،
 ــــ388

َنَسجت ُع و ِر لواِم الَحُرو
ْقَرقاِن ِمْن ِلها َر ِر آ الَمْسجو

ًا ِئب ِر كَسرِق سبا ِري الَح
[رجز]

والّسّم): (الّصّم،

َء، َأصّم ــــ: جمِع بالصاد ــــ الّصّم ُيستعمل وَصّما َيٍب، شيء كل في ذلك و َصل
ٌة َأصّم، يقال: ُرْمٌح َقنا ُء، و ُة، بذلك يراد والجميع: ْصّم َصّما ّد الداهيُة. وكذلك الش

الراجز: قال
 ــــ389
ِهيُة ِر َدا ْه ّد ُء ال َبْر َوّصما َغ ال

ّيْر لم ِإْن َنَزلْت قد َغ َيْر ُت ِبغ
[رجز]
ِة ويقال َلّحي ُء، ُتِجيُب ل التي ل ّياٌت الّرقى: َصّما ُصّم. وحَا

بالصاد.  كلها هذه
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ْقٍب كّل وكذلك القاتِل، الّسّم في ــــ: لغٌة بالسين ــــ والّسّم وُسّم. َسّم ّثا

والّسماُم): (الّصماُم،
ّد ــــ: ما بالصاد ــــ الّصماُم ُة. به ُتَش َقاُروَر ال

ُع بالسين ــــ والّسماُم ْقُب. وكذلك يقتُل للذي وُسّم َسّم ــــ: جم ّث ال
ِم، ِم): (صَما وسَما

ِر على ــــ: مبنّي بالصاد ــــ َصمام ِم مثِل على الكس َذا ِم: اسٌم حَا َطا َق من و
ِء ِة. قال أسما الشاعر: الداهي
 ــــ390

ّدوا ُتم ما فُر ْذ ِركابي من َأَخ
َلّما ُكْم و ِت ْأ ِم َصّمي َت َصَما

 آ]79[ص: 
[وافر]

ِر. قال من ــــ: َضْرٌب بالسين ــــ والّسماُم َيانّي: النابغة الطي ْب ّذ ال
ًا ِري َسمام ًا الّريَح ُتبا ُنها ُخوص ُعيو

ُع بالطريق َرذايا لهّن ودائ
والّسّماُن): (الّصّماُن،

َبْة ــــ: أرٌض بالصاد ــــ الّصّماُن ْل عنترة: الِحجارة. قال ُص
 ــــ391
َتُحّل َلُة و ْب ِء َع ُلنا بالِجوا ْه َأ و

ِم فالصّماِن بالَحْزِن ّل فالُمتث
[كامل]

ُع بالسين ــــ والّسّماُن ًا ــــ والّسّماُن رجٍل، وَسّماُن: اسُم الّسّمِن، ــــ: بائ أيض
ْقُش ّن ُع الذي ــــ: ال َن ّقوِف. في ُيْص الس
والّسْمَساُم): (الّصْمَصاُم،

ــــ َسْمَساٌم القاطع. ورجٌل ــــ: السيف بالصاد ــــ والّصْمَصامُة الّصْمَصاُم
ٌة الَخفيُف، ــــ: وهو بالسين َسْمَسامٌة. وامرأ

والّساّمُة): (الّصاّمُة،
ّنيَن. والساّمُة من صاّمة: رجٌل وخالد ــــ: الداهيُة، بالصاد ــــ الّصاّمُة ــــ الُمغ
ــــ: الَخاّصُة. بالسين
والَمّس): (الَمّص،

ِم، كان ــــ: ما بالصاد ــــ الَمّص َف ِد. يقال كان ــــ: ما بالسين ــــ الَمّس بال َي بال
َأَمّس. وَمِسْسُت َأَمّص، منهما: َمصْصُت

من َمّس وبه َمْمُسوٌس يقال: رجٌل ــــ: الُجنوُن، بالسين ــــ الَمّس ويكون
الشيطان.

ًا ــــ الَمّس ويكون ِكنايًة أيض ّنكاح. قال عن ــــ:  ْد الله ال َق َو ُتْم تعالى: { َفَرْض
ُهّن ِريَضًة َل ِنْصُف َف ].237َما} [البقرة:  َف

والَمُسوُس): (الَمُصوُص،
ُد بالصاد ــــ الَمُصوُص ِه، الَمّص ــــ: الشدي ًا ــــ والَمُصوُص بِفي ٌع أيض ــــ: نو

ِم من َذاِب ُتْحشى ِفراٌخ وهي الطعا ُع بالّس ّق ُتن بالَخّل. و
ٌء ُلُه الذي ــــ: وهو بالسين ــــ َمُسوٌس وما ِدي، َتنا ْي َل َيَمّس الذي ويقال: هو ا
ّلَة ُغ الشاعر: َفيرويها. قال ال
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 ــــ392
ّنَت لو ًء ُك ل كنَت ما

ْذَب َمُسوسا ول المذاق َع
[كامل]

ًا ــــ والَمُسوُس ُق، أيض ّتْريا ّنه يراد ــــ: ال ّلَة َيَمّس َأ ِع َأ. ال ْبر َت ف
ّنكاِح. َمُسوٌس: كثيُر ورجٌل ال

والَمِسيُس): (الَمِصيُص،
َتُه ــــ: ما بالصاد ــــ الَمِصيُص ــــ: ما بالسين ــــ والَمِسيس بِفيَك، َمِصْص
َتُه ِدك. وكلهما َمِسْس َي ِعيٌل ب ْفعوٍل بمعنى َف ِتيٌل كما َم َق ْقتوٍل. بمعنى يقال:  َم

ّنكاُح. الَمِسيُس: ال
َدُر، َدُر): (الّص والّس

َدُر ُع بالصاد ــــ الّص ِء. [ق:  عن ــــ: الرجو الخطل:  ب] قال80الشي
 ــــ393

ْيُب َأّما َل ُبوٍع بن ُك لها فليس َيْر
ِر عند ّتفاُخ ٌد ال َدُر ول إيرا َص

[بسيط]
َدُر ًا ــــ والّص ِإِشراُف أيض ِر، ــــ:  ْد َفَرٌس الّص َدُر. يقال:  َأْص

َدُر ّيُر بالسين ــــ والّس ّتَح ُد ل حاتى ــــ: ال ْبِصُر يكا َدُر: إرساُل80[ص:  ُي  آ] والّس
ِر. َع الّش
ِدٌر الرجوِع: رجٌل من ويقال ِدٌر ــــ: ومن بالصاد ــــ وصادٌر ص ِر: َس ّي ِدٌر التح وسا

ــــ. بالسين ــــ
ُد، ُد):  (الّصْر والّسْر

ُد ُد، بالصاد ــــ الّصْر َبْر ٌد ــــ: ال ٌد ــــ: وجيٌش الراء بتحريك ــــ ويقال: َصَر ِر َص
ُد). كأنه بكسر ــــ يبرح. ل جامد مسيره وضعف تؤدته من الراء: (وَصْر

ُذ، ُد: النفا ْدِت والّصْر ْهم يقال: َصَر ِإذا الّس ُته. ف ْد َأْصَر ْبَت و َذ َنَس ُفو ّن ِم إلى ال ْه الّس
ْكَت ونحوه النافذ ٌد، الراء حَاّر َد وقد فقلَت: َصَر ِر . ــــ الراء بكسر ــــ السهم َص

الشاعر: قال
 ــــ394
ْقيا فما ِني علّي ُب ُتما ْك َتَر

ُتما ولكن ْف َد ِخ ّنباِل َصَر ال
[وافر]

ُد: الخالُص، ّبَك والّصْر ُأحا ًا يقال:  ّب ًا، حُا ُأ، َصْرد َط ُد: الَخ ُد: وهو ومكاٌن (والّصْر َصْر
ُد كلها البارد. هذه ُد: الحديِث)، ــــ: متابعة بالسين ــــ بالصاد). (والّسْر والّسْر

ْقُب، ّث ُع ال ّدْر ُد: ال ْفُسها. والّسْر َن

الرمة: ذو قال
 ــــ395
َأنئ ِة ُفروَج َك ْلم ّل ِد ا ّدها الّسْر َش
ِه على ْفس ْبُل َن ّذراعيِن َع ِدُر ال ُمْخ

[طويل]
َأي11السرد} [سبأ:  في تعالى: {وقدر قوله في وقيل َعِل ل ]:  الِمْسماَر َتْج
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ْغلَظ ْقِب من َأ ّث ْنكسَر ال َقُة، َفت ْل َتْضطرَب. (من َأقّل ول الَح ِة) ف الحلق

ُد، ُد): (الُمصّر والُمسّر
ُد ْع ــــ: الذي بالصاد ــــ الُمصّر َط ْق ُغ فل الّشْرُب عليه ُي ُل ْب ّي. قال َي النابغة: الّر

 ــــ396
ُتْسقى ْئَْت ما إذا و ٍد غيَر ِش ُمصّر
[طويل]

ُد ْنظوُم بالسين ــــ والُمسّر ِلّي من ــــ: الَم ِه. قال الُح ُد وغير ْي ِة: بن ُدَر الّصّم
 ــــ397

ُتهُم ِرِسّي سَرا ِد بالفا الُمسّر
[طويل]

ٍد كّل من ويقال ُتُه واحا ْد ًا، منهما: َصّر ِريد ُته َتْص ْد ًا. وَسّر ِريد َتْس
ُد، ويكون ُد الُمصّر ًا ــــ والُمسّر ِد بمعنى ــــ: مصدرين أيض ّتْصري ِد، ال َتْسري وال

ُق) بمعنى يقال كما ّتْمزيِق، (الُممّز ّتْسريِح. و(الُمسّرُح) بمعنى ال ال
ُد، ُد):  (الّصّرا والّسّرا

ُد ُع بالصاد ــــ الّصّرا ِد: وهو ــــ: جم ُد، َأصابه الذي الصار َبْر ِد وجمِع ال ِر من الّصا
ِم: وهو ُذ الذي الّسها ُف ْن َهدَف َي ُد ال ًا ــــ ويتجاوزه. والّصّرا الذي ــــ: الّسحاُب أيض

ْلِج. قال يأتي ّث النابغة: بال
 ــــ398

ِدها من الليِل مع ُتّزِجي ِصَرَما ُصّرا
[بسيط]
ُد ٍد: وهو ــــ: جمع بالسين ــــ والّسّرا ِظُم سار ِر، النا َه ْو َلِق للَج الدرع. وحَا

ًا ــــ وهو ِرُز ــــ أيض ِد، الخا ًا ــــ وهو وهو: الْشفى، بالِمْسَر ُد ــــ: الذي أيض َيْسُر
ِديَث. الَح
ّدْرُص، ّدْرُس): (ال وال

ّدْرُص ُد بالصاد ــــ ال َل َو ِر ــــ:  ْأ َف ِذ ال ُف ْن ُق ُبوِع،81[ص:  وال َيْر ُدروٌس  آ] وال وجمعه: 
ْدراٌص. قال َأ القيس: امرؤ و

 ــــ399
ْلَن َأربى حَاَم ِلهّن ف ُدروُص حَاْم

[طويل]
َدْرٌص ــــ. الدال بفتح ــــ ويقال: 

ّدْرُس ُق. ــــ: الثوُب وفتحها الدال وكسر بالسين ــــ وال َل الَخ
ّدْرُس َأثاُر ل الدال بكسر ــــ وال ِء غير:  الدارِس. الشي
ّدْرُس الَجَرِب. من غير: َضْرٌب ل الدال بفتح ــــ وال

ّدُروُص، ّدُروُس): (ال وال
ّدُروُص ُد بالصاد ــــ ال َأول ْئْراِن ــــ:  ِف ِبيِع ال َيرا ِر، وال ِني ذكرها. تقدم وقد والّسنا

ّدُروُس ُع بالسين ــــ وال ِدْرٍس: (وهو)الثوُب َدْرٍس ــــ: جم ُق. و َل الَخ
ّدروُس: مصدر ِإذا َدَرس وال ُء:  ّيَر. الشي َتغ

ِريُص، ّد ِريُس): (ال ّد وال
ِريُص ّد ُد بالصاد ــــ ال َل َو ْطِن في ــــ: ال ِه81[ق:  َب ُأّم ًا داَم ما  ب]  ُتّم لم صغير َي

ُقُه، ْل ّدْرص، نحو وهو َخ ُيروى ال ِء بيُت و القيس: امرى
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ْلَن َأربى حَاَم ِلهّن ف ِريُص حَاّم َد

ويروى: دُروُص.
ِريُس ّد ُق، ــــ: الثوُب بالسين ــــ وال َل ِدْرَساٌن)، الَخ َذلي: قال (وجمعه:  ُه ال

ِه ُدوَن حااَل قد ْي ِريَس ّوبٌة َد َؤ ُم
ٌع ِه لها ِنْس ِعضا َلرِض ب ِزيُز ا ْه َت

ِليُص، ْد ّت ِليُس):  (ال ْد ّت وال

ِليُص ْد ّت َأْن بالصاد ــــ ال ْيُل يمّر ــــ:  ِة على الّس ْغِسُل الّصْخر َي من عليها ما َف
َء، َبّراقًة َتراها حاتى التراب ْلسا ْيِل. قال غير من ذلك يكون وقد َم ْوُس الّس بن َأ
حَاَجر:
 ــــ400

ْبري له وَمّرت ٌة َت ّنها َوآ َأ ك
ُهٍن َصفا ْد ْتُه قد ُم ّلَص ِلُف َد الّزحاا

[طويل]
ُع ِلُف: جم ٍة والّزحاا َف ُلو ُع وهو ُزحْا ِلُس الذي الموض ْبياُن عليه َيْج ّلقوَن ثام الّص َيتز

َقٌة منه، ُلو بالقاف. ــــ ويقال: ُزحْا
ِليُس ّتد ُقه ــــ: معروف، بالسين ــــ وال َلِس من واشتقا ّد الظلُم. وهو ال
ْدُص، ّن ْدُس): (ال ّن وال

ْدُص ّن ُدوُص ال ّن العينين. ــــ: ُجحوظ بالصاد ــــ وال
ْدُس ّن ِفّي، ــــ: الصوُت بالسين ــــ وال ْعُن الَخ ّط ْدُس: ال ّن بالّرْمِح. وال

َدُف، َدُف): (الّص والّس
َدُف َأْن بالصاد ــــ الّص ِة، َفِخذا تتدانى ــــ:  ّب َد الدا ُه، وتتباع ُه، وتلتوي حاافرا َغا ُرْس

َفَرٌس َدُف، يقال:  َفَرٌس َأْص َدُف و َفاء. والّص ْد إحادى الناِس: إقباُل في َص
ْيِن َت َب ْك ُلخرى. على الّر ا

َدُف: الَمحاُر َهُر، فيها يكون التي والّص ْو َدُف: كّل الَج كالجبِل مرتفع عاٍل والّص
].96الصدفين} [الكهف:  بين ساوى إذا تعالى: {حاتى الله قال ــــ ونحوه

َدُف ًا). َأْسدَف (وقد الليِل، ــــ: ظلُم بالسين ــــ والّس ِإْسداف
ُد، ْف ُد): (الّص ْف والّس

ُد ْف ُته ــــ: مصدر بالصاد  آ] ــــ82[ص:  الّص ْد َف ُه: إذا َص َتُه، َأْصِفد ْق َثا ْو ُد َأ َف والّص
ُد ما اسم ــــ الفاء مفتوح ــــ ُغّل كتاِب وفي به، ُيصف ُد: ال ْف ْيِن: الّص َع ــــ ال

ــــ. الفاء بسكون

ُد ْف َد ــــ: مصدر بالسين ــــ والّس َف َد. الطائُر َس ِف وَس
ُد، ُد): (الّصفا والّسفا

ُد ُق ما ــــ: اسُم بالصاد ــــ الّصفا َثا ِد. مثل به، ُيو َف الّص
ُد يكون وقد ٍد جمع الّصفا َف ُغُل وهو َص ُه ال َنْحو ُق مما و َثا به. ُيو

ُد ًا ــــ والّصفا ُته: إذا ــــ: مصدر أيض ْد َف َأوثاقته.  َص

ِنكاُح بالسين ــــ والّسفاد ِر. ــــ:  الطائ
َد، َفص َد): ( َفس و
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َق َدالعْر ُه َفص ُد ْفص ًا َي ًا ِفصاد َفْصد َد ــــ: فهو بالصاد ــــ و َفس ٌد. و ُء فاِص ــــ الشي
ُد بالسين ْفس َي ًا ــــ:  ًا َفساد ُفسود ٌد فهو و ّد فاِس َلَح. ِص َص

ِدُم، ِدُم): (الصا والسا
ِدُم َء َصدَم من ــــ: الفاِعُل بالصاد ــــ الصا ِدُمه: إذا الشي َبلُه. َيْص قا
ِدُم َتّم بالسين ــــ السا ْه ِدُم، ــــ: الُم ِدٌم يقال: رجٌل النا ِدٌم، سا ْدماُن نا ْدماُن. وَس َن
َد، َد): (َصَم وَسَم

َد ِر إلى َصَم َد ــــ: إذا بالصاد ــــ الم ُه، َقَص َو ُد َنْح ُد، والمصدر: الّصْم والّصمو
ٌد. واسم الفاعِل: صاِم
َد َقاُروَرة وَصم ًا ال ُة واسم ِعفاِص، في جعلها َصْمد َد ُد. العفاِص: الّصما والّصما

ِلبُل وَسَمدِت ُد بالسين ــــ ا َتْسُم ًا: إذا ــــ:  ِرِف لم ُسمود ْع َء. َت َلعيا ا
َد ُد وَسم ًا: إذا َيْسم َفَل ُسمود َغل َغ َتشا ِو، و ْه ّلل ٌد. قال فهو با تعالى: الله ساِم
 ب].82] [ق: 61سامدون} [النجم:  {وأنتم
َد َلرَض وَسم َأصلحها َيْسُمدها ا ًا:  ِد َسْمد ْبُل. وهو بالّسما الّز
َد ًا: إذا وَسم ًا. قال َأقاَم ُسمود ّير ُد ُمتج ِه عب ِر بن الل ِبي ِدي: الّز َلس ا
 ــــ401
َثااُن رمى ّد َة الِح حَاْرٍب آِل ِنْسو

ٍر ْقدا ْدَن بِم ُسمودا له َسَم
[وافر]
َد، َد): (َصَم وَسَم
ُد ّنكاح، الصاد بتسكين ــــ الَمْص ُد ــــ: ال ًا ــــ والَمْص ُد أيض ُع: والَمَص ــــ: الّرضا

َبُة، الصاد بفتح ــــ َهْض ُد وهي ــــ: ال ًا. الَمصا أيض
ُد ّدؤوُب ساكنة بالسين ــــ والَمْس ِر على ــــ: ال ْي ُة بالليِل، الّس ّد ُد: ِش ْتِل والَمْس َف
ْبِل، ُد الَح ْبُل السين بفتح ــــ والَمَس ُد. قال ــــ: الَح النابغة: الَمْمسو

 ــــ402
ِريَف (له ِريٌف) َص ِو َص ْع َق ِد ال بالَمَس

[بسيط]
ْلُت، ْلُت):  (الّص والّس

ْلُت َلملُس. وسيٌف بالصاد ــــ الّص ْلٌت ــــ: ا ِليٌت: ماٍض، َص هو وقيل وإْص
ُد ِه، من الُمَجّر ًا بالسيِف يقال: َضربُه غْمد ْلت ًا). (أي َص ُمَجّرد

الشاعر: قال
 ــــ403
ّد ًا بالسيِف عليهم فَش ْلت َص
َفرُس الّشبا َعّض كما الَجُموُح ال

[وافر]
ْلُت َلَت ــــ: مصدر بالسين ــــ والّس َفُه: إذا َس ْن َلَت َأ َطعُه. وَس وغيره: المعى َق

ِه، فيه ما َأخرَج إذا ِد َلت بي َنزعُه.83[ص:  الِخضاَب وس  آ]: 
ْلُت، ْلُت): (الّص والّس

ْلُت ُة، ــــ: الّسكيُن بالصاد ــــ الّص ًا بالسيِف وَضربُه الكبير ْلت ًا ُص ْلت بالضم ــــ وَص
ًا ــــ: أي والفتح ِه. من ُمجّرد ِغْمد

ْلُت ِم من ــــ: َضْرٌب بالسين ــــ والّس ْلُت معروف، الطعا ًا ــــ والّس ــــ: أيض
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َلَت رجٍل جمع ُع وهو َأْس َد َلْج َلنِف، ا ُة ا ُء، والمرأ َتا ْل ًا ــــ وهما َس ّللذاِن أيض ــــ: ا
الِخضاَب. يتعاهداِن ل

والّسْمُت): (الّصْمُت،
ٌء بالصاد ــــ الّصْمُت الّسكوِت. طوُل وهما ــــ: والّصْمُت: سوا

ِة ــــ: حُاْسُن بالسين ــــ والّسْمُت ْيئْ َه ِد ال َقْص والّسْمُت َيْسُمُت)، َسَمَت (وقد وال
ًا ــــ ُة. ــــ: الناحايُة أيض المقصود

والّسماُت): (الّصماُت،
ِء، ــــ: نهايُة بالصاد ــــ الّصماُت حااجته: أي من ِصماٍت على يقال: هو الشي

ِئها. من إشراٍف على َقضا
قبله، الذي الباب في فسرناه وفد َسْمٍت، ــــ: جمع بالسين ــــ والّسماُت

ًا ــــ ويقال: ُسموٌت ٍة ــــ: والّسماُت: جمع أيض العلَمُة. وهي ِسَم
والساِمُت): (الصاِمُت،

ِكُت، بالصاد ــــ الصاِمُت ْوَت ل الماِل: ما من والصاِمُت ــــ: السا ّذهِب له َص كال
ِة. ِفّض وال

ُد بالسين ــــ والساِمُت ًا ــــ: القاِص النواحاي. من ناحايًة أي الّسموِت من َسْمت
والّرْسُن): (الّرْصُن،

ْنُت ــــ: مصدر بالصاد ــــ الّرْصُن َء: إذا َرَص َتُه.  الشي ْع َن َص

ْنُت ــــ: مصدر بالسين ــــ والّرْسُن ّبَة: إذا َرَس ْعَت الدا الّرَسَن. عليها َوَض
ِلْرصاُن، ِلْرساُن): (ا وا

ِلرصاُن َعَمِل ــــ: إتقاُن بالصاد ــــ ا ْنُت وإحاكامُه، ال َء: إذا يقال: َرَص الشي
َتُه، ْل َتُه: إذا َعِم ْن َأْرَص ٍد. بمعنًى وقيل: هما َأحاكمته، و واحا

ِلرساُن ْنُت ــــ: مصدر بالسين ــــ وا ّبَة: إذا َأْرَس ْعَت الدا الّرَسَن. لغٌة عليها وَض
ُتها. في ْن َرَس

ّنْصُر، ّنْسُر): (ال وال
ّنْصُر ْوُن بالصاد ــــ ال َع ٍه بأي ــــ: ال َنَصْرُت ولذلك كان، َوْج الرجَل: إذا قالوا: 

َته. ْي َط ْع َأ

َنَصر ْيُث و ٍغ َلرَض: إذا ال َطرها، ا ّنْصُر َم ًا ــــ وال ُد، أيض َقْص َنَصْرُت ــــ: ال يقال: 
َد: إذا َل َب َتُه. قال ال ْد الشاعر: َقَص

 ــــ404
َد ٍم بل ِري تمي ْنُص ِر َأَرَض وا عام

[طويل]
ّنْسُر ّنْسُر: كوكٌب  ب]،83[ق:  معروف ــــ: طائٌر بالسين ــــ وال ّبه وال ِه. ُش ب

ّنْسُر: مصدُر ُه: إذا اللحَم الطائُر َنَسر وال ْنِسر َفُه َي َت ِه. َن ْنقار بِم
َنْسُر ٌء و ِر: شي ٌء الحاف ِتى ْوفه في نا ّنه َج ّنوى. كأ ال

 آ]:84والّسْرُف): [ص:  (الّصْرُف،
ّد بالصاد ــــ الّصْرُف ِء ــــ: َر ِه عن الشي َفْضل ُيريده، الذي َوَجه والّصْرُف: 
ِم َه ّدْر ِم، على ال َه ّدْر ْيع ال َب َهِب والّصْرُف:  ّذ ِة. وقولهم: «ل ال ِفّض َبل بال ْق منه ُي
ْدل»ِ فيه ول َصْرٌف َأقواٍل: ستُة ع

َيُة. قوم: الّصْرُف: التوبُة، قال ْد ِف ْدل: ال َع وال
َيُة. قوم: الّصْرُف: الكتساُب، وقال ْد ِف ْدُل: ال َع وال
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َفُريضُة، وقال ِفلُة. وهو آخرون: الّصْرُف: ال ْدُل: النا َع ّي. ابن قوُل وال ِر ْنبا ِل ا
َيُة، وقال ّد ُة آخرون: الّصْرُف: ال ْدُل: الّزياد َع ِة. على وال ّدي ال
ْدية. وهو الّصْرُف: الِحيلُة، آخرون وقال ِف ْدُل: ال َع ُنَس. قول وال ُيو

ِرَف ــــ: مصدر بالسين ــــ والّسْرُف ْتُه الّشَجُر: إذا ُس َب َفُة.  َأَصا الّسْر

َفِت ِر َعْت وُس ِط َق ُة: (إذا)  ُنها. الّشا ُذ ُأ

َفُر، َفُر): (الّص والّس
َفُر ِفَر ــــ: مصدر بالصاد ــــ الّص فيه. مما خل الناء: إذا َص

َفٌر: من ِء وَص ْلتاُط ويقال: «ما الشهور، َأسما ِري»ِ: أي هذا َي َف ُقني، ل بَص ِف ُيوا
َأْصلُه ُء و ّدوا ِر ُيْسقى ال ِرَب يوافقه فل للّصف مثلً. فُض

َفُر ّياٌت والّص َفاُر: حَا ّلق والّص َتخ ْطِن. قال في َت َب ِهلة: َأعشى ال با
 ــــ405

ْغِمز ل ُق َي ْيٍن من السا َوَصٍب ول َأ
َعّض ول ِه ُشْر على َي َفّر ُسوف الّص

[بسيط]
بالصاد. كلها هذه

َفُر َفُر ــــ: معروف، بالسين ــــ والّس ًا: بياُض والّس ِر. أيض النها
َفر، َفر): (َص وَس

َفر ِفُر بِفيه َص ًا َيص ِفٌر، فهو َصِفير َبُن ولذلك صا َأْج وقيل صافر»ِ، من قيل: «
ِفُر َثِل هذا في الصا ِفُر الذي هو الَم ِة َيْص ِر بالمرأ ُفجو ِئٌر هو وقيل خائٌف، فهو لل طا
ِه. ْين َع ب

ِر (ويقال: ما ّدا ِفٌر: أي بال ٌد صا ِفُر، َأحا بالصاد). كلها هذه َيْص
َفر ْيَت وَس َب ًا ال ُفر ِإذا بالسين) فهو ــــ (َس ِفٌر:  َنسُه، سا ِة: ويقال َك َنس ْك للِم

ُة. َفر الِمْس
َفر ِم بين وَس ًة القو َفار ِفٌر: إذا فهو ِس ْلِح بينهم مشى َس َفر بالّص ِه عن وَس وجه
ِإذا (فهو ِفٌر:  َفر عنه)، كشَف سا ِإذا وَس ِعيُر:  َب ّد ال َفاَر ش ِه على الّس ْف وهي َأن

ٌة ِه، على ُتشد حاديد َق الّريُح وَسفرِت َأنف ِر: إذا َور ْتُه الشج ّيَر ِه على َط َوْج
َلرِض. ا

والّسِفيُر): (الّصِفيُر،
ِويُت بالصاد ــــ الّصِفيُر ّتْص ِم، ــــ: ال َف ُفوُر: الذي والّصِفيُر بال َأصابه والَمْص

َفاُر ُء (الّص َلصفُر. قال وهو) الما العجاج: ا
 ــــ406

ِبيِب َقْضَب ْط ِئَط ال ِر نا ُفو الَمْص
[رجز]

 آ] المكنوس،85[ص:  والّسِفيُر: البيت ــــ: الرسوُل، بالسين ــــ والّسِفيُر
ُور وهو ًا ــــ الَمْسف ــــ. أيض

ُق َوَر ِر والّسِفيُر:  ُه الذي الشج ّطير زهير: الّريُح. قال ُت
 ــــ407

ْعَم إْن َترُك ِن ْع  إذا الِجياع ُم
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ُء الّسِفيُر َخّب ِبى ِر وسا الَخَم
[كامل]

ِعيٌر َب ِإذا َسِفيٌر و ّد وَمْسفوٌر:  ِه. على الّسفاُر ُش َف ْن َأ

ْفُر، ْفُر): (الّص والّس
ْفُر ُغ بالصاد ــــ الّص ِة من ــــ: الفار ِني ِرها. قال ال ِتٌم: وغي حاا
 ــــ408
ْي ّبه َأُك لم َأبقيُت ما َأّن َتَر َر
َأّن ْلُت مما يدي و ْفُر به َبِخ ِص

[طويل]
ْفُر ِكتاُب. بالسين ــــ والّس ــــ: ال
ْفُر، ْفُر): [ق:  (الّص  ب]:84والّس

ّنحاُس، ْفُر: ال ِكَي وقد الّص ْفٌر فيه حُا ــــ. بالكسر ــــ ِص
ْفُر: جمع َفر والّص َء. َأص ْفرا وِص

ْفُر ٍر ــــ: جمع بالسين ــــ والّس ٍر وجمع الرسوُل، وهو َسِفي ٌة وهي ِسفا حاديد
ِر، َأنِف على ُتوضع َلصُل البعي ُفُر فيه وا ّكن الفاء) ثام (بضم ُس ًا. ُيس تخفيف

ّفاُر، ّفاُر): (الّص والّس
ّفاُر ٍر ــــ: جمع بالصاد ــــ الّص ِفُر الذي وهو صاف ّياٌت بِفيه، َيْص ّفاُر: حَا والّص
ْطِن. َب ال

ّفاُر ِفُروَن، بالسين ــــ والّس ّفار قياٍس، غير على جمع ــــ: الُمسا ًا: ــــ والّس أيض
ِه. عن الكاِشُف وهو سافر جمع َوْجه

ّفاُر ُة: الّرُسُل، والّس َفر ًا ــــ ويقال والّس َفراء أيض ُظَرفاء وزن على ــــ ــــ: ُس
ُفٌر ــــ، ْفٌر ــــ، ُرُسٍل وزن على ــــ وُس ٍد وزن على ــــ وُس ُمّخفٌف (وهو ــــ ُبْر
ٍر). من ُف ُس

ّفاُر ًا ــــ والّس ّناُسوَن. أيض َك ــــ: ال
ُة، ْفر ُة): (الّص ْفر والّس

ُة ْفر ْطعُة اللوِن، ــــ: من بالصاد ــــ الّص ِق ُة: ال ْفر ِر من والّص ْف ٍد، َأبي عن الّص زي
َأبو َأبو و َة:  ْفر ّلِب. ُص الُمه

ُة ْفر َطعاُم بالسين ــــ والّس ِر، ــــ:  ْيت وبه المساف ُة ُسّم ْفر ِد. ُس ْل الِج
والّسفاُر): (الّصفاُر،

ْبِن من يبقى ــــ: ما بالصاد ــــ الّصفاُر ّت َلِف ال َع الدواّب. والّسفاُر َأسناِن في وال
ٌة بالسين ــــ ُع ــــ: حاديد ِر، َأنِف على ُتوَض ِعي َب َفْرِت. قال والّسفاُر: مصدر ال سا

عنترة:
  ــــ409

ِر ُطوُل لها َأبقى ًا الّسفا َقْرَمد ُم
ًا َند ِم دعائم ومثل َس َتّخي الُم

[كامل]
والّرْسُف): (الّرْصُف،

ْفُت ــــ: مصدر بالصاد ــــ الّرْصُف ّدّر رَص ِإذا ال ْعَضُه َضَمْمَت وغيَره:  إلى َب
ِإذا َرَصفُت ومصدر بعٍض، ْهَم:  ْدَت الّس َد ْلوي وهو الّرصاَف عليه َش ُي َذٌب.  على َع
ِم، َنْصِل ْه ْهٌم الّس الراجز: وَرِصيٌف. قال مرصوٌف يقال: َس
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 ــــ410
ْثربّي َي ْنُخُه و َمْرُصوُف ِس
[رجز]

ِد والّرَسفاُن: َمْشُي ــــ: والّرِسيُف بالسين ــــ والّرْسُف ّقي ِه. في الُم ْيد َق
َفْرُص، َفْرُس): (ال وال

َفْرُص ُع، بالصاد ــــ ال ْط َق َفَرْصُت ــــ: ال َد،86[ص:  يقال:  ْل َفَرْصُت  آ] الِج و
ِفّضَة، ِة ويقال ال ُع التي للحديد َط ْق َفراٌص. قال ُي العشى: بها: ِم

 ــــ411
ُع ُأعيركم أعراضكم عن وأدف و
ًا ْفراص لسان ْلَحبا الخفاجّي كِم ِم

[طويل]
َفْرُص: مصدر ِرَص (وال ِإذا ُف ْبتُه الرِجُل:  َفْرَصُة َأَصا َدِب). ِريُح وهي ال الَح

َفْرُس ُد َفَرس ــــ: مصدر بالسين ــــ وال َلس ِإذا ا ِريسَة:  ّق الف َقها. َد ُن ُع
ِريصُة، َف ِريُص: وال َف ِريُس (ال َف ِريسُة): وال َف وال

ِريصُة َف َعٌة بالصاد ــــ ال َبْص ِتِف، َمْرِجِع في ــــ:  َك ِريٌص ال َف وفرائص. وجمعها: 
القيس: امرؤ وقال
 ــــ412

ُد َع ُتْر ُكلى منهن و ِريص ال َف وال
[طويل]

ِريسُة َف ُه ــــ: ما بالسين ــــ وال ُد، َأخذ َلس ِريُس وهو ا َف ًا. ال أيض
ِريُس: حالقة َف ٍد من وال ْي َو ْدِخُل ُع ْبَل. قال الَحّماُل فيها ُي الشاعر: الَح

 ــــ413
ًا مائتين الّرشا كان فلو باع
ِإّن ِريِس في ذلك ممّر ف َف ال

[وافر]
وافترَس): (افترَص،

ُفْرصَة ــــ: انتهَز بالصاد ــــ افترَص ْتُه، حاين ال َن َك َء وافترَص َأْم ًا ــــ الشي أيض
َطعُه. ــــ َق

ُد َلس ِريسَة وافتر(َس)ا َف ــــ. بالسين ــــ ال
واستفرَس):  (استفرَص،

َأصاَب بالصاد ــــ استفرَص ًا ــــ واستفرَص ُفْرَصتُه، ــــ:  َتعّرَض َأيض َلْن ــــ: 

َد ُفْرَصُة. فيه ُتوَج ال
َلسد واستفرس  ب].85[ق:  ا

ِريسَة َف َتعّرَض (واستفرَس ــــ، بالسين ــــ ال ُء):  ُد. يفترسه َلْن الشي َلَس ا
والّسْرُب): (الّصْرُب،

ْبُت ــــ: مصدر بالصاد ــــ الّصْرُب ِإذا َصَر َبَن:  ّل َتُه ال ْك ْطِب في َتَر َو حاتى ال
َبٌن َيْحَمَض، َل ِريٌب. وَمْصروٌب َصْرٌب َو وَص

ًا ــــ والّصْرُب ِإذا الصبّي َصرَب ــــ: مصدر أيض َيْسَمَن:  ِقَي ل ًا َب ِدُث، ل َأيام ُيْح
ْقن ْوِل). هذه و(الّصْرُب: حَا َب بالصاد. كلها ال

ِلبِل من الراعي ــــ: الماُل بالسين ــــ والّسْرُب ِرها، ا ُأِغيَر وغي على ويقال: 
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ِم. َسْرِب القو
َعرُب وكانِت ُق ال ّل َة ُتط َأْن المرأ ِبي ب َه ْذ ُه فل تقو[ل]: «ا َد ْن َبِك»ِ أي َأ ّد ل َسْر َأُر

َلِك ِب َهب ِإ ْذ َت ْيُث ل ُه: َزْجُر شاءْت، حَا ْد ّن ِلبِل. وال ا
ًا ــــ والْسْرُب َلُك أيض َهُب، ــــ: الَمْس ْذ عليه الله صلى النبّي قوُل ومنه والَم

ًا َأْصبَح وسلم: «من ِه، في آِمن َعافًى َسْرب ِه، في ُم َدن ِه، ُقوُت عنده َب ْوم َكمْن كاَن َي
َلرُض له حِايَزْت ِفيرها»ِ. ا بحذا

ِه روى: في وقد جماعته. في ــــ: أي السين بكسر ــــ ِسْرب
ُع ويقال: فلٌن ْدُر الّسْرِب: يراد واس ْلُب. الّص َق وال

ًا ــــ والّسْرُب ِرَب ــــ: مصدر أيض ِإذا ُس ِة ُدَخاُن َدَخَل الرجُل:  ِفّض في ال
ِه َخياِشيمه َأخذه َوفم ْطِن احاتباس وهو حُاْصٌر ذلك من ف َب ّبما ال منه. ماَت فُر
 آ].87والّسَرُب): [ص:  (الّصَرُب،

ُغ. قال بالصاد ــــ الّصَرُب الشاعر: ــــ: الّصْم
 ــــ414
ِر عن َأرٌض نائيٌة والّسلطاِن الخي

َلطيباِن ُثاوُث بها فا ّطْر والّصَرُب ال
[بسيط]

َعم َأّن َأبو وز ٍد:  ْي َب َبُن البيت هذا في الّصَرَب ُع ّل َلٌط. وهو الحاِمُض، ال َغ
َلرِض، تحت حَاِفيٌر ــــ بالسين ــــ والّسَرُب ِإذا يقال: انسرَب ا َوحْاِشّي:  دخَل ال

ِه.  في َسَرب

ُء َعُل الذي (والّسَرُب: الما ِة في ُيْج َب ِقْر ِة ال ّد الجديد َت َتْش الرمة: ذو الُخَرُز). قال ل

 ــــ415
ِنَك باُل ما ْي ِء منها َع ِكُب الما ْنَس َي

ّنه َأ ٍة ُكلى من ك ّي ِر ْف َسَرُب َم
[؟ُّ]

ِنّي (أبو وكان ْيبا ِرَب َعمْرو) الّش ِئٌل، أي ــــ الراء بكسر ــــ يرويه: َس يقال: سا
ِرَب ُء َس ِرٌب. فهو الما َس

ِرُب، ِرُب): (الَمَصا والَمَسا
ِرُب ّق ِمْصَرٍب: وهو ــــ: جمع بالصاد ــــ الَمصا َبِن َفضلُت فيه يجمع ِز ّل ال
َفتحمَض.

ِرُب ٍة ــــ: جمع بالسين ــــ والَمسا َب َعُر ــــ: وهو وضمها الراء بفتح ــــ َمْسُر الّش
ِر من يتصُل الذي ْد ِة. قال إلى الّص ِرُث الّسّر َلَة: بن الحا ُع َو
 ــــ416
َمْسُربتي أبيّض َلّما الَن

َعَضْضُت ِم على نابي من و ْذ ِج
[كامل]

ِرُب ًا ــــ والَمسا ُق، أيض ّطر واحادها. َمْسَرٌب. ــــ: ال
ٌع ِرُب: موض ّثير: قال بعينه والَمسا ُك

 ــــ417
ٌق َأهاَجَك واِصُب الليِل آخر َبْر
َنُه َبا َفْرُش َتضّم ِرُب الَج فالمَسا
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[طويل]
وَسَرب): (َصَرب،

َبن َصَرب ّل ِإذا في ال ْطِب:  َو َيْسَمَن: الصبّي َيْحُمَض. وَصَرب حاتى وتركه جمعه ال ل
ًا َبِقي ِإذا ِدُث، ل َأيام ْولُه، الرجُل وَصَرب ُيْح واسم بالصاد، هذه حَاقنُه. جميع ِإذا َب

ِرٌب. من الفاعِل جميعها: صا
َلرِض في وَسَرب ًا َيْسُرُب ــــ بالسين ــــ ا ِإذا فهو ُسروب ذهَب) قال سارٌب: (

َوَمْن الله َو تعالى: { َتْخٍف ُه ْيِل ُمْس ّل ِرٌب ِبا ِر} [الرعد:  َوَسا َها ّن وقال ]،10ِبال
َنُس َلْخ َهاٍب: بن ا ِش

 ــــ418
ٍم كّل َأَرى َد قاربوا قو ْي ِلهْم َق َفْح

ْعنا ونحُن َل ُه َخ َد ْي ِرُب فهو َق َسا
[طويل]
ْبُر، ْبُر):  (الّص والّس

ْبُر ّد بالصاد ــــ الّص َأصُل الَجزع، ــــ: ِض ْبُس، و ْبُر: الَح َبْرُت الّص ِلنساَن يقال: َص ا
ِإذا ْتِل:  َق َتُه، لل َبْس ِتَل ومنه حَا ُق ًا، قولهم:  ْبر ِبْر الله قول ومنه َص َواْص تعالى: {

ْفَسَك َع َن ِذيَن َم ّل ُعوَن ا ْد ُهم َي ّب ِة} [الكهف:  َر َدا َغ ْل ِبْسها أي ]،28ِبا عنترة: وقال احْا
 ــــ419

ِبْرِت ًة لذلك عارفًة فُص حُاّر
ْفُس ِإذا َتْرُسو ُع الَجباِن َن ّل َتط

[كامل]
َيِميُن َأْن و ِر:  ْب َبَر الّص ِلنساُن ُيْج ِلَف. حاتى اليميِن على ا َيْح

ْبُر ًا ــــ والّص ّفٌف أيض ِر، ــــ: ُمخ ِب ْلقي  آ] َمْن88[ص:  ومنهم الّص الباء حاركة ُي
ْبٌر الصاد على الشاعر: قال بالكسر فيقول: ِص

 ــــ420
ْيُت ًا عنها َتعّز ُتها كاره ْك َتر َف
ِقيها وكان ِر من َأمّر ِفرا ْب الّص

[طويل]
ْبُر َبُة، بالسين ــــ والّس ِر ّتْج ِر ــــ: ال ِب ُه، انظر أي الُجْرَح يقال: اْس ْقداَر ِر ِم ِب واْس
َلَم حاتى الرجَل ْع ُخلقُه. َت

ْبُر، ْبُر): (الّص والّس
ْبُر ِر، في ــــ: لغٌة بالصاد ــــ الّص ْب ذكرناه. وقد الّص

ْبُر ًا ــــ والّص ِء، ــــ: ناحايُة أيض َطَرفُه الشي َلعلى، وقيل:  ْبٌر ا ــــ ويقال: ُص
َأصباٌر، بالضم، ِلناء ويقال: ملت وجمعها:  ِه. قال إلى ا ّنِمُر َأصبار ْولٍب بن ال َت
َيِصُف ْوضًة): ( َر

 ــــ421
َكرها َعَزبْت ُع وبا ِبي ٍة الّر ِديَم ب
َء َفا ْط َلؤها َو ِرها إلى َتْم َأصبا

[كامل]
ْبُر َئُْة بالسين ــــ والّس َهي َيْخُرج ومنه والَجماُل، ــــ: ال ِر من الحديث: « رجٌل النا

ُه ذهَب قد ْبر ُه»ِ. حِا ْبر وِس
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ْبُر، ْبُر): (الّص والّس
ْبُر َلعلى ــــ: الَحْرُف بالصاد ــــ الّص ٍء، كّل من ا ْبُر شي ًا ــــ والّص ــــ: جمع أيض
ٍر َبا ٍة حِاْمُل وهو ِص ِر ِة شج ِة، شديد ْبُر: جمع الُحُموَض ٍر والّص ِبي َسحاٌب وهو َص

ُء: قالِت كثيٌف، ْنَسا الَخ
 ــــ423
ِكْر ِة ك ْيِث ِفئْ َغ ِبيـ ذاِت ال الّص

ِر َيْرِمي الّسحاَب َتْرمي ـ لها و
[متقارب] 

ْبُر: جمع ٍر والّص ًا ــــ صبي َقاقٌة وهي ــــ أيض ْبَسُط عريضٌة ُر تحت الِخواِن على ُت
ِم، ْبٌر ويقال: قوٌم الطعا ُبٌر: جمع ُص ٍر. قال وُص ُبو عنترة: َص

 ــــ424
ِرس َفوا ُتهُم قد لي و ِلْم َع

ِر على ُصبر ْكرا ّت ِم ال ْل َك وال
[الكامل]

ْبُر ٍر بالسين: جمع ــــ والّس ِتيلٌة وهي ِسبا ّدَخُل َف ّدُر الُجْرِح في ُت َق ُقُه. بها ُي ُعْم
ِبُر، ِبُر): (الصا والسا

ِبُر ّد بالصاد ــــ الصا ِبُس الجازِع، ــــ: ِض ِبُر: الحا ِبر والصا ــــ الُمْمِسُك. والسا
ِبُر بالسين َت الُمجّرُب. ــــ: الُمْخ
َبُر، َبُر): (الّص والّس

َبُر ٍة ــــ: َجمع بالصاد ــــ الّص ْبَر ْدُس وهي ُص ُك ِم. من ال الطعا
ٍم: هي أبو قال ِت ُع الطعاُم حاا ْنخُل ُيْجَم ُي ِه و ِب ِد. ُيْش ْن الّسَر

َبُر ِئٌر، بالسين ــــ والّس ُه ــــ: طا ْيِن. صاحاُب حَاكا َع ال
ُة، ْبَر ُة): (الّص ْبَر والّس

ُة ْبر ْلَظ ــــ: ما بالصاد ــــ الّص ِة، من َغ َبراٌت الحجار َباٌر. وجمعها: ْص وِص

ُة ْبر ُة بالسين ــــ والّس َغدا ُة، ــــ: ال َبراٌت البارد امرؤ وسباٌر. قال وجمعها: َس
القيس:

 ــــ424
ْبَن َيْشَر َد و ِء َبْر َبراِت في الما الّس
[طويل]
َأبصَر، َأبسَر): ( و

ًا: إذا ــــ بالصاد ــــ أبصَر ْبَصار َظر إ ِه. ن ْين َع ب
َهر (بالسين) ــــ ــــ النخُل وأبسَر ًا: ظ ْبَسار ُبْسُر فيه إ  آ].89[ص:  ال

ُبْصُر، ْبْسُر): (ال وال
ُبْصُر َلُظ بالصاد ــــ ال ٍء. كّل ــــ: ِغ شي

ُبْسُر ّتْمُر: إذا بالسين ــــ وال ُظَم ــــ: ال ِطْب. قال ولم َع الرمة: ذو ُيْر
 ــــ425
ْعَن َف ْقَم عليه َر ّنه حاتى الّر َأ ك

ٌق ّدلى َسْحو ِبها من َت ُبْسُر جوان ال
[طويل]

ُء ُبُسُر: الما ِد القديم وال ْه َع ِر ال َط ].87[ق:  بالَم
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ُبْسُر: ما َفع وال ّنباِت. من ارت ال
َبْصُر، َبْسُر): (ال وال

َبْصُر َأْن بالصاد ــــ ال ٌد ُيضّم ــــ:  ْل ٍد إلى ِج ْل َطا.  ِج ُيخا و

َبْسُر ْهُر، بالسين ــــ وال َق َأْن ــــ: ال َبْسُر:  ِرَب وال َفْحُل َيْض غير على الناقَة ال
ٍة، ْهو َأْن َش َبْسُر:  َلَط وال ُبْسُر ُيْخ ِر ال َذ بالتم ّتخ ُي ُذ. منه ف ِبي ّن ال

والباِسُر): (الباِصُر،
ُتُه ْي َأَر ًا يقال:  ًا َلْمح ًا ــــ: أي بالصاد ــــ باِصر َظر َتْحديٍق َن َووْجٌه ب ٍد.  ــــ باِسٌر شدي

ُبوٌس، ــــ: أي بالسين ِهُر، َع ُذ والباِسُر: الذي والباِسُر: القا ِب ْن ُبْسَر َي ِر. مع ال ّتْم ال
ّبُص، ّتَر ّبُس): (ال ّتَر وال

ّبُص ّتَر ــــ: النتظاُر. بالصاد ــــ ال
ّبُس ّتَر َأْن بالسين ــــ وال ُلَب ــــ:  ْط ًا َي َلب َط َء)  ًا. (الشي ِثيث حَا
ُبْرُص، ُبْرُس): (ال وال

ُبْرُص ْبرَص ــــ: جمع بالصاد ــــ ال َء، َأ َبْرَصا ُبْرُص و ُغ، وال َوَز ِرُص: ال َلبا قال وا
الراجز:

 ــــ426
ِه ْنُت لو والل ِلصا لهذا ُك خا
ْنُت ُك ًا ل ْبد ِكل َع ِرصا آ َلبا ا
[رجز]

ُبْرُس ْطُن، وكسرها الباء ــــ: وضم بالسين ــــ وال ُق َلشهُر لغتاِن: ال فيه وا
َكْسُر. ال

والّسْرُم): (الّصْرُم،
ِطيعُة بالصاد ــــ الّصْرُم َق َهْجُر، ــــ: ال َء والّصْرُم: جمع وال ُة وهي َصْرما التي الفل

َء ل الشاعر: بها. قال ما
 ــــ427
َء على َها فيها َصْرما َأْصرَما

ِة وِخّريُت ِليُل بها الفل َم

[وافر]
ِر وُسْرُم ُب ّد ِر. عند منه يخرُج ما ــــ: وهو بالسين ــــ ال ُعَصا ال

والّسْرُم): (الّصْرُم،
َهْجُر، بالصاد ــــ الّصْرُم ُتُه. مصدر هو ــــ: ال َصَرْم

ْطُف َق ِر والّصْرُم:  ّتْم ِة. من ال النخل
َتهيَجُه الكلب ــــ: «َزْجُر بالسين ــــ والّسْرُم َيُه ل ِر ْغ ُت ٍد و ْي ِه. واسُم أو بَص غير
ِرٌم الفاعِل ِرٌم، منهما: صا ومسروٌم. والمفعول: مصروٌم وسا

والّسْمُر): (الّصْمُر،
ُي بالصاد ــــ الّصْمُر موضٍع إلى عاٍل موضٍع من الماء ــــ: والّصموُر: َجْر

ِفٍض، ْنَخ ًا (والّصموْر) ــــ والّصْمُر ُم ُبْخُل أيض ُع.  ــــ: ال ْن والَم
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ّد بالسين ــــ والّسْمُر ِء ــــ: َش ِر. الشي بالِمْسما
والّسْمُر): (الّصْمُر،

ِر في ــــ: لغٌة بالصاد ــــ الّصْمُر ْب ِء حَاْرُف وهو الّص ِلنا ِه، ا ْلُت وغير َء يقال: َم ِلنا ا
ِه إلى ِه. َأْصمار ِر َأْصبا و

ِر ــــ: جمع بالسين  آ] ــــ90[ص:  والّسْمُر َلْسَم َأّما ا ِء. و قولهم والّسمرا
َلصمعّي: إنما فقال للّرماح: ُسْمٌر، َعْت إذا َلنها بذلك ُتوصف ا ِبتها من ُقط َمنا

َكْت قد وهي ْدَر ًا، كانت َأ َعْت وإذا ُسْمر ْدرَك َأْن قبل ُقط ًا كانت ُت ْفر َخيَر ل ُص
فيها.
َدة: قيل أبو وقال ْي َب َلُج َلنها ُسْمٌر لها ُع ْدهاِن ُتعا َل ِر با ًة، تكتسب حاتى والنا ُسْمر

وأنشد:
 ــــ428

َكٍن َأقامها َهاْن بَس ْد وا
[رجز]

َكُن: الناُر. والّس
والَمْسُر): (الَمْصُر،

ُلَب ــــ: أن بالصاد ــــ الَمْصُر َأطراف الناقَة َتْح َلصابِع ب ًا: والَمْصُر الثلِث، ا أيض
ُء َعطا القليل. ال

َعَن عابهم َيْمِسُرهم: إذا الناَس َمَسر ــــ: مصدر بالسين ــــ والَمْسُر َط عليهم. و
والّرْمُس): (الّرْمُص،

ّلُه َرَمَص ــــ: مصدر بالصاد ــــ الّرْمُص َبتُه: أي ال َبرها. ُمِصي َج
ْبُر، بالسين ــــ والّرْمُس َق ْفُن ــــ: ال َد ّيِت، والّرْمُس:  ٍء وكّل الَم َتُه شي ْي َف فقد َأْخ

َتُه. قال ْلقمة: َرَمْس َع
 ــــ429
َغ ّل ّذِب غيُر الُحّب َرْمُس َتب الُمك

[طويل]
].88[ق: 

ِفُن َلنه الّريُح: َرْمٌس َتْحِملُه الذي للتراِب ويقال ْد الفاعِل: راِمٌص الثااَر. واسم َي
(وراِمٌس).
والَمْرُس): (الَمْرُص،

َي الصبّي َمرَص ــــ: مصدر بالصاد ــــ الَمْرُص ْد ُه ُأّمه: إذا َثا الّرضاِع. عند َغمز

َء َمَرْسُت ــــ: مصدر بالسين ــــ والَمْرُس ّدوا الماء. في ال
ّنْصُل، ّنْسُل): (ال وال

ّنْصُل ُة بالصاد ــــ ال ْفر ُة وكذلك الّسيِف، ــــ: َش ْفر ّنصُل: الّرْمِح َش ِم. وال ْه والّس
ْلُت مصدر َنْصلً.  له جعلَت الّرْمَح: إذا َنَص

ّنْسُل ُد. بالسين ــــ وال َل َو ــــ: ال
ّنِصيُل، َنِسيُل): (ال وال

ّنِصيُل ُنِق بين ــــ: ما بالصاد ــــ ال ُع ْيِن، تحت من والرأِس ال َي ّللْح ّنِصيُل: حَاَجٌر ا وال
ٌق طويٌل ُة. قال به ُتد َذلي ِخراش أبو الِحجار ُه ًا): يصف (ال ْقر َص
 ــــ430

َغُر ول ّنه ظّل الساقين َأْم َأ ك
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ِئلِّت على ِم ُمْحَز ِلكا ِنِصيُل ا
[طويل]
ّنِسيُل َقط ــــ: ما بالسين ــــ وال ِر ريش من َس ِه الطائ ّنَساُل وهو ونحو ًا. ال أيض

َنصَل، َنسَل): ( و
ُنصولً: َسقَط بالصاد ــــ الِخضاُب َنصَل ِر. عن ــــ:  َع الّش

ِفُر ونِصَل ِه، من نُصولً: خَرج الحا ْوضع ّنصَل َم ّكَب الّرْمح و َنْصلً، عليه َنْصلً: َر
ْهم، وكذلك بالصاد. [هذه] كلها الّس
َنسَل ْعُر و ّدابة عن ــــ: َسقَط بالسين ــــ الّش ِرها، ال َبُر، وكذلك وغي َو ال

ّنسوُل. والمصدر: ال
َنسَل َع. قال و َأسر ًا:  َن َداِث تعالى: {ّمَن الله نسل ّلْج َلى ا ِهْم ِإ ّب ُلوَن}، َر َينِس
َغُة وقال ]،51[يس:  ِب ّنا ّي: [ص:  ال ِد ْع  آ].91الَج

 ــــ431
ًا َأمسى الذئب عسلن قارب

َنَسْل عليه الليُل َبَرد ف
[رمل]
َنَزع بالصاد ــــ الّرْمَح َأنصَل َلُه، عنه ــــ:  ْنِصُل لَرجٍب يقال وكان َنْص ِة ُم ّن َلِس ا

ْنِصُل َلَل وُم ْعهم ا َنز ّنَة ل َلِس ًا فيه ِرماحاهم عن ا العشى: له. قال تعظيم
 ــــ432

َداركُه ْنِصِل في َت َلّل ُم َدما ا ْع َب
ٍء غيَر مضى َدا ْأ َد وقد َد َطُب كا ْع َي

[طويل]
َأخرجْت وانصلت ْهمى:  ُب َكها. ال ْو َش
َأنسَل َنْسٌل، له ــــ: صاَر بالسين ــــ وغيره الرجُل وأنسَل ِئر: ِريُش و الطا
َقَط. س

َلُف، َلُف): (الّص والّس
َلُف ُة بالصاد ــــ الّص َوز ِر ــــ: ُمجا ْد َق ّظْرِف، في ال َلُف ال ًا ــــ والّص ّ أيض َأل ــــ: 
ُة َتْحظى ّوِجها، عند المرأ َلُف َز ًا: مصدر والّص ِلف أيض ِإذا َص له يكن لم الطعاُم: 
ْعٌم.  َط

َلُف َتُه ــــ: ما بالسين ــــ والّس ْقَرْض َلُف الرجَل، َأ ِم: من وَس ّدَم القو منهم َتق
ًء ًا. قال َأحايا طرفة: وأموات

 ــــ433
َلٍف في َعَن َس ٍر َأْر ْنِج َع ْث ُم

ِدُم ْق ْولى ُي ُعٍن َأ ُلوْح ُظ ّط كال
[سريع]

ِلُف، ِلُف): (الّص والّس
ِلٌف: ل طعاٌم ْعَم َص ِلٌف: ورجٌل له، َط َص

ّد تجاوَز ِإذا ّظْرِف حَا ّد يخرَج) إلى (حاتى ال ِة. حَا َوقاحا ال
ِلُف ْوُس ــــ: معروف، بالسين ــــ الرجِل وَس َأ حَاَجر: بن (قال) 

 ــــ434
ّيُة ٍة غيُر فيهم والفارِس َكر ْن ُم
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ّلهم ُك ِه ف ْيَزٌن لبي ِلُف َض َس

[بسيط]
ِلُف، ِلُف): (الُمْص والُمْس

ِلُف ِغُض بالصاد ــــ الُمْص ْب ِه، ــــ: الُم ِلَف: الذي لمرأت ٌد له والُمْص َل ِلٌف. َو َص
ِلُف ِرَض، بالسين ــــ والُمْس ْق ِلُف ــــ: الُم ًا ــــ والُمْس ّو(ي) ــــ: الذي أيض ُيس

َلرَض َيْزَرعها ا  ب].89[ق:  ل
ٌة ِلٌف: وهي وامرأ ّنَصُف. قال ُمْس الشاعر: ال

 ــــ435
ّدمى ثالٌث فيها كال

ِلُف وكاِعٌب ومْس
[رجز]

َفْصُل، َفْسُل): (ال وال
َفْصُل ْنماَز حاتى الشيئْيِن بين َفصَل ــــ: ما بالصاد ــــ ال ٍد كّل َي من منهما واحا
ِه. صاحاب

ُع َفْصُل: موض ْفِصِل وال ِد، من الَم ُق الَجَس َفْر َفْصُل: ال ّق بين وال والباطِل. الَح
فيه. َخير ــــ: ل بالسين ــــ َفْسٌل ورجٌل

َفِصيُل، َفِسيُل): (ال وال
َفِصيُل ِد ــــ: من بالصاد ــــ ال ِلبِل: الذي َأول ِه ِرضاِع عن ُفِصَل ا َفِصيُل ُأّم ــــ وال

ًا ِئٌط أيض الِحْصِن. ُدوَن قصيٌر ــــ: حاا
َفِسيُل ّنْخِل ــــ: ِصغاُر بالسين ــــ وال ْغَرُس، التي ال الراجز: قال ُت

 ــــ436
ِري ّب أ

َ َة يا َت ْير َفِسيِل َخ ال
ِري ّب أ

َ ٍذ من َت َن فشولي حَا
ْذ ْهُل َضّن ِإ ّنْخِل َأ ُفحول ال بال

[رجز]
ِفصاُل، ِفساُل): (ال وال

ِفصاُل َع الحديث: «ل ومنه  آ] الِفطاُم،92ــــ: [ص:  بالصاد ــــ ال بعد َرَضا
ِفصاٍل»ِ.
ِفصاُل ًا ــــ وال ُد أيض ِلبِل ــــ: أول ُلّمهاِت.  عن ُفِصلْت التي ا ا

ِفساُل َفْسِل ــــ: جمع بالسين ــــ وال الشاعر: الرجاِل. قال من ال
 ــــ437

ّد ما ِإذا ِفساٌل َأربعٌة ُع
ْوُجِك ِدي وحَاُموِك خاِمٌس َفز َسا
[وافر]

ْلُب، ْلُب): (الّص والّس
ْلُب ْلُب: مصدر ــــ: معروف، بالصاد ــــ الّص ْبُت والّص َل ِإذا َص ّلْحَم:  َأخرجَت ال

َدكُه. َو

ْلُب ُتُه، ــــ: مصدر بالسين ــــ والّس ْب َل َلٌب َس ــــ اللم بتحريك ــــ [ويقال]: وَس
َأّما ُء ف ُلوُب الشي غير. ل اللم فبفتح ــــ الَمْس

َلُب، َلُب): (الّص والّس
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َلُب ْلَب. قال في ــــ: لغٌة بالصاد ــــ الّص العجاج: الّص

 ــــ438
َلٍب في ِعناِن مثِل َص ِم ال َد ْؤ الَم

[رجز]
َلُب ِلب، ما ــــ: اسُم بالسين ــــ والّس َلُب: المصدر ُس ْبُت، من والّس َل وَشَجُر َس

َلِب: الذي ّليُف منه الّس َلبيُض، ال َلُب: الطوُل ا َفَرِس، قوائم في والّس وكذلك ال
َفَرٌس الّرْمِح، في الطوُل ِلُب يقال:  ِم، َس ِلٌب، وُرْمٌح القوائ َقطاِمّي: قال َس ال

 ــــ349
َبَط وَمْن ِإّن الِجحاَش ر فينا ف

ًا ًا قن ِلب ًا َس َأفراس حِاسانا و
[وافر]

ْلُب، ْلُب): (الّص والّس
ْلُب ِليِب ــــ: جمع بالصاد ــــ الّص ِليٍب وجمع النصارى، َص َدُك وهو َص َو بضم ــــ ال

َأّما ــــ وتسكينها اللم ْلُب ف ِر ُص ْه ّظ ْلُب غير [اللم] ل فساكن ال بالسين ــــ والّس
ِلبِل من َسلوٍب ــــ: جمع ِلَب التي وهي ا ُدها عنها ُس َل ِه أو بموٍت و اللم بضم غير
ْلُب وكذلك وسكونها، ِر من الّس َبْت التي الشج ِل ُنها، ُس ِليٌب. َأغصا واحادتها: َس

ِرماٌح ِطواٌل، و ْلٌب:  ُلُب التي وقيل: هي ُس ُفَس، َتْس ْن َل ُيروى ا َقطاِمّي: بيُت و ال
ًا ًا قن ْلب ًا ُس َأفراس حِاسانا و

والّسلُب): (الّصلُب،
ُد بالصاد ــــ الّصلُب ٍء. كّل من ــــ: الّشدا شي

ُد ــــ: الثوُب بالسين ــــ والّسلُب َلسو َبُس ا ْل زيد: أبو الُحْزِن. أنشد عند ُي
 ــــ440

َهها علّي ِإبلي َتْخِمَشْن هل  وُجو

َبّن أو ْعِص ِبِسلِب ُرؤوَسها َت
[كامل]

ِليُب، ِليُب): (الّص والّس
ِليُب ِليُب بالصاد ــــ الّص ّنصارى، ــــ: َص ٌء وكذلك ال ِليٌب شي ٌد، أي َص ِدي َش

ِليُب: الَمْصلوُب ِليُب90[ق:  والّص َدُك. قال  ب] والّص َو ِخراش: أبو ال
 ــــ441
ِعظام ترى ْعت ما ل ِليبا َجَم َص

[وافر]
ِليُب ْلقمة: ــــ: المسلوب. قال بالسين ــــ والّس َع

ُهْم َرغا ْوق ْقُب َف ِء َس فداحِاٌص السما
ِه ّكت َلْب لم بِش َت ِليُب ُيْس َوس
 آ].93[ص: 

ْلُم، ْلُم): (الّص والّس
ْلُم ُع بالصاد ــــ الّص ْط َق ُذِن ــــ:  ُل ِلها، من ا ْلُم وكذلك أص َلنُف. والّس بالسين ــــ ا

ْلُح ُو ــــ: الّص ْل َد ِم:  ْل ِئيَن والّس ّقا َلؤَن التي الس ِم الِقرَب، بها َيْم َل مصدر والّس
َلْمُت ِإذا َس َد:  ْل َتُه الِج ْغ َب ِم َد َل ِعضاه، من شجٌر وهو بالّس ْلُم: مصدر ال ْتُه والّس َلَم َس

ِإذا ّيُة:  ْتُه، الَح َغ َد ِليٌم فهو َل وَمْسلوٌم. َس
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َلْم، َلُم): (الّص والّس
َلُم ُع بالصاد ــــ الّص َلنِف ــــ: انقطا ُذِن أو ا ُل ٍة من ا ِلَم ُتصيبهما آف ًا يقال: َص َلم َص

َأْن فهو َلُم. ف ْبَت َأْص َعلُه فاعٍل إلى ذلك َنَس ْلُم بهما. فهو َف اللم بسكون ــــ الّص
ِلَمْت وقد ــــ، ُنُه ُص ُذ ِمصلومٌة. فهي ُأ

ْلُم َلُم: الستسلُم. قال ــــ: َشَجٌر، بالسين ــــ والّس َ الله والّس َول تعالى: {
ْا ُلو ُقو ُكُم ِلَمْن َت ْي َل ِإ َقى?  ْل ].94الّسَلَم} [النساء:  َأ

َلُف. َلُم: الّس والّس
والّسلَمُة): (الّصلَمُة،

َقُة وكسرها الصاد بفتح ــــ الّصلمُة ِفْر الراجز: الناِس. قال من ــــ: ال
 ــــ442

ِر َصلَمٌة َبّك كُحُم َل ا
ٌع ل َذكي ول فيها َضَر ُم

[رجز]
ِر. من والّسلمُة: َضْرٌب ــــ: معروفة، بالسين ــــ والّسلمُة الشج
ِلُم ّلُم، (الّصا ِلُم والُمص ّلْم):  والّسا والُمس

ِلُم ُع بالصاد ــــ الّصا ُذِن ــــ: القاط ُل َلنِف أو ل ُع ا ْقطو ّلُم: الَم ْيِن. والُمص َن ُط ُل ا
عنترة: قال

 ــــ443
ّنما َأ ِك ِقُص و ِلكاَم َأ ّيًة ا َعِش
ْيَن بقريِب ْيِن َب ْنَسَم ِم الِم ّل ُمص
[كامل]

ِلُم ّلُم: من بالسين ــــ والّسا ِة. ــــ: والُمس الّسلم
ُغ َب ْد َي ِلُم: (الذي)  َد والّسا ِم. الِجل َل بالّس

َلُم، َلْص َلُم): (ا َأْس و
َلصلُم ُع بالصاد ــــ ا ْقطو ُذِن. قال ــــ: الَم ُل عنترة: ا

 ــــ444
ِد ْب َع ِو ِذي كال َفْر ِم الطويِل ال َلصل ا

[كامل]
ْأسلُم رجٍل. ــــ: اسم بالسين ــــ و
وَسَمَل): (َصَمَل،

ُء َصَمَل ُلَب ــــ: ُصمولً: إذا بالصاد ــــ الشي ّد، َص ُصُمٌل، قيل: رجٌل ومنه واشت
ٌة ّلٌة. وامرأ ُصُم
ْوَب وَسَمَل ّث َق، بالسين ــــ ال َأْخل َأْسَمَل:  َقأها وَسمَل ــــ: و َف َنُه:  ْي ْوٍك َع ِبَش
َأصلَح، بين وَسمَل ونحوه، ِم:  َأصلحه وَسمَل القو ْوَضُه:  ُه. قال حَا َبنا الشاعر: و

 ــــ445
َكّن ْتُر َل ُهْم الّساِمليَن ف حِاياَض

ِبَسّن َلحْا ِرمي على و َعْم مكا ّن ال
[كامل]

ّللْمُص، ّللْمُس): (ا وا
ّللْمَص َفالوذج، بالصاد ــــ ا ّللْمُص ــــ: ال ًا ــــ وا ُع، أيض ّللْمُص: ــــ: الِخدا وا
َكْرُم ُبُه. طاَب الذي ال َن ِع
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ّللْمُس ْكنى ــــ: معروف، بالسين ــــ وا ُي تعالى: {أو الله الجماع. قال عن به و
ُة ُسّميِت ومنه ]،43النساء} [النساء:  لمستم بذلك ُسّميْت وقيل َلِميس، المرأ

ِليِن ْلَمِسها. ل َم

ّللِمْص، ّللِمُس): [ص:  (ا  آ]:94وا
ّلرِمُص ّناِت ــــ: حاارُس بالصاد ــــ با ِم، الَج ُكرو ٌع. لِمٌص ورجٌل وال ّدا َلُموٌص: َخ و

َلعشى: قال ا
 ــــ446
ُتُم َفهْل ّ َأن ٌد ِإل ِبي ّنما َع ِإ و

ّدوَن ًا ُتع لواِمصا الصديِق في ُخوص
[طويل]

ّللِمُس ْلَمُس ــــ: الذي بالسين ــــ وا َء91[ق:  َي ِه،  ب] الشي واللِمُس: بيد
ِكُح ًا. النا أيض

َلُص، َلُس):  (الَم والَم

َلُص ُء َملَص ــــ: مصدر بالصاد ــــ الَم ِإذا من الشي ْفلَت، يدي:  ِلٌص فهو َأ َم
َلُص. قال َأْم الراجز: و

 ــــ447
ِني َفّر ْعطا َأ ًء و ِلصا ِرشا َم

َنِب َذ ْئِب ك ّذ ّدي ال َبصا ُيع َه
[رجز]

َلَس َأتيته) َم ِم: أي ويقال:  ِه عند الظل ِء. قال اختلط الخطل: بالضيا
 ــــ448

ْتَك َذب ُنَك َك ْي َأيَت َأْم َع بواسٍط ر
َلس ِم َم َظل خيال الّرباِب من ال

[كامل]
َلُص، َلْم َلُس): (ا َلْم وا

ٌأ ِلُت بالصاد ــــ َأملُص َرَش َف ْن َي ُء من ــــ:  ِد. وشي َي ّد بالسين ــــ َأْملُس ال ــــ: ِض
ٌد الَخِشِن، ْل َعَر َأملُس: ل وِج القيس: امرؤ فيه. قال ُغضوَن ول عليه َش

 ــــ449
ٍم ُرّب (ويا ُمرّجلً) َأُروُح قد يو

ًا ِبيب ِبيِض إلى حَا َأملسا الكواعِب ال

[طويل]
ُق ل لَمْن ويقال ّل َتع َتلّمُس: ول عاٌر به ي َأملُس. (قال) الُم ْيٌب:  َع
 ــــ450

َلْن فل َب ْق ًا َت ْيم ٍة مخافَة َض َت ِمي
َتْن ًا بها وُمو ُدَك حُاّر ْل َلُس وِج َأْم

[طويل]
ِليُص، ِلْم ِليُس): (ا ِلْم وا

ِليٌص ِسيٌر ِثيٌث ــــ: أي بالصاد ــــ إْم َأرٌض فيه، ُفتوَر ل حَا ِليٌس و بالسين ــــ ِإْم
ٌء فيها، نباَت ــــ: ل ِليٌس: شديد وشي ِة، ِإْم ّق ومنه الَملس ُت الّرّماُن اْش

ِليسّي. ِلْم ا
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ْنُف، ْنُف): (الّص والّس
ْنُف ُع وكسرها الصاد بفتح ــــ الّص َتاِع من ــــ: النو (ونحوه). الَم

ْنُف ْفُت ــــ: مصدر بالسين ــــ والّس َن ِإذا َس ِعيَر:  َب ْلَت ال َع ًا له َج ْيٌط وهو ِسناف أو َخ
ْيٌر ّد َس ِنبْي من ُيش ِه جا ِه. إلى ِبطان َت ِكُر ِكْر

ْنُف، ْنُف): (الّص والّس
ْنُف ُع، بالصاد ــــ الّص ْنُف وقد ــــ: النو ُء بالسين ــــ ذكرناه. والّس ِوعا ِر ــــ:  َثام
ِبٍل: ابن قال الَمْرِخ، ْق ُم

 ــــ451

ٍة عن ْنِف مثِل حَاْشر ِة ِس ِر الَمْرخ الّصف
[بسيط]

ُذَن يعني َفَرِس. ُأ ال
َفُن، َفُن): (الّص والّس

َفُن ُء بالصاد ــــ الّص ِوعا ِة.  ــــ:  َي الُخْص

َفُن ُد بالسين ــــ والّس ْل ٍة ــــ: ِج ِم على ُيوضع َخِشٌن َسمك السيوف، قوائ
َعٌل َفُن: َج ِم قصيُر صغيٌر والّس ٌء َمّسه ِإذا القوائ َتماوَت. شي

ٌة َفُن: حاديد ْبرى والّس ُد. قال بها ُي ُعو الشاعر: ال
 ــــ452

ْيُر َتّخوَف ًا منها الّس ًا تاِمك ِرد َق
َد َتّخوَف كما ِة ُعو ْبع ّن َفُن ال الّس

[بسيط]
ْفُن، ْفُن): (الّص والّس

ْفُن ْلٍب: ما َوْزِن ــــ: على بالصاد ــــ الّص َفنُه َك ِئُر َص َد َأْن وهو لِفراخه الطا ُينّض
َق الَحِشيَش َوَر ِه. حاول وال ْدخل َم
ْفُن ًا ــــ والّص ٌو أيض ْل َد ٍة  آ] ذاُت95[ص:  عظيمٌة ــــ:  ْلق ِإذا واحادة حَا ُغرْت ف َص

َنُة، فهي ْف ْفُن الّص ْفُن: مصدر الصاد بضم ــــ والّص َفنِت ــــ: والّص ِإذا َص ّبُة:  الدا
ِم ثالِث على قاَمْت ّنْت قوائ َثا َكها و ُب ْن َع، ُس َفن مصدر وكذلك الراب ِإذا َص الرجُل: 
ِه. َصّف ْي َدم َق

ْفُن َفن ــــ: مصدر بالسين ــــ والّس ِإذا َس َد:  ُعو َفنِت ونشره َنحتُه ال الّريُح وَس
َلرِض عن التراب ًا. قال ا ْفن القيس: امرؤ َس

 ــــ453
ًا فجاء ّي ِف ِفُن َخ َلرَض َيْس ْطنُه ا َب
ّتْرَب ترى ًا عنه ال ْلَصِق كّل لِصق ُم

[طويل]
 ب].92[ق: 

ْفُن، ْفُن): (الّص الّس
ْفُن ُء بالصاد ــــ الّص ِة، ــــ: وعا ْفُن في لغٌة الُخْصي َفِن. والّص ًا ــــ الّص ــــ: أيض

ُلو ّد ْفِن. في لغٌة العظيمُة، ال الّص
ْفُن ٍة، ــــ: جمع بالسين ــــ والّس ُفٌن َسِفين ــــ: الفاء بالضم ــــ والصُل: ُس
ّفف. ُيخ و

ِفُن، ِفُن): (الصا والسا
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ِفُن ٌق بالصاد ــــ الصا ِم، في ــــ: ِعْر َد َق ٌق ال ْلِب. في وقيل: ِعْر الّص
ِفُن: الصاّف ِه، بين والصا ْي َدم َأ َق ُكروا بعُض وقر ْذ ِء: {فا ُقّرا عليها الله اسم ال

ِفَن}. َوا َص
ِفُن ْيِل: الذي من والصا ِقُف الَخ ِئَم ثالِث على َي ّني قوا ُيث َكُة. و ُب ْن ُس
ِفُن َد ينحُت ــــ: الذي بالسين ــــ والسا ُعو َفِن ال ُد. وهو بالّس ْبَر الِم
ّنْصُف، ّنْسُف):  (ال وال

ّنْصُف ْدَمُة، بالصاد ــــ ال ُته وقد ــــ: الِخ ّنْصُف َنَصف ْنُصفُه. وال ًا): مصدر َأ (أيض
ُء َنصَف ِإذا الما َة:  َغ الشجر َفها، بل ِلزاُر َنصَف وكذلك ِنْص َقُه. قال ا الشاعر: سا

ٍة دعا جاري ِإذا وكنُت لَمُضوف
ْنُصَف حاتى ُأشّمُر َق َي ِري السا ْئْز ِم

ِإذا بعض انتصَف. وقال ِإذا النهاُر َنصَف مصدر وكذلك َغ النحويين:  ُء بل الشي
َنصَف، غيره ِنْصَف ِإذا قيل:  َأنصَف، نفسه ِنْصَف بلغ و َأنصَف قيل:  النهاُر، يقال: 
َنصَف وأجاَز َأنصَف، النهاُر بعضهم:  ّيِب بقول واحاتّج و ًا: يذكر الُمس ِئص غا
ُء النهاُر َنصَف ُه الما غاِمُر

ْيِب ورفيقه َغ يدري ما بال
[كامل]

بالصاد. ذكرناه ما جميع
ّنْسُف ّتراَب الّريُح َنَسفِت ــــ: مصدر بالسين ــــ وال ِإذا ال ًا:  ْتُه، َنْسف ّيَر وكذلك َط

ٍء كّل َته. قال شي ْق ّق ربي ينسفها فقل الجبال عن تعالى: {ويسألونك الله َد
].105نسفا} [طه: 

ْفُت َنَس ُء و ُته، الشي ُل َب َغْر ًا:  َنسَف َنْسف َء الطائُر و ِه الشي َلب َطعُه، بِمْخ َق ًا:  َنْسف
َنسَف) الكلم ُه. (و َأخفا ًا:  َنْسف

ّنَصُف، ّنَسُف): (ال وال
ّنَصُف ُة بالصاد ــــ ال الرجُل وكذلك  آ]،96[ص:  السّن المتوسطُة ــــ: المرأ

ْفٍظ َل ٍد. قال ب الشاعر: واحا
 ــــ554

ِكَحّن ل ْن ًا َت لها ُدِعيَت ِإْن عجوز
ْع َل َبَك واْخ ًا منها ِثايا ِهبا هارب َر

ِإْن ْوَك و َت ّنها فقالوا أ َنَصٌف ِإ
ِإّن ْيها َأطيَب ف َف َهبا الذي ِنْص َذ

[بسيط]
ّنَسُف ٍء كّل وكذلك التراِب، من الّريُح َنسفتُه ــــ: ما بالسين ــــ وال َتُه، شي ْق َق َد

ّنْسُف ــــ. السين بسكون ــــ والمصدر: ال
َنَسُف: اسم ٍة. و ُكوَر

ْنَصُف، ْنَسُف): (الِم الِم
ْنَصُف ِدُم. بالصاد ــــ الِم ــــ: الخا

ْنَسُف ِغْرباُل، بالسين ــــ والِم ْنَسُف: الَحَجر ــــ: ال َلُك الذي والِم ْد َلقداُم. به ُت ا
ّنواِصُف، ّنواِسُف): (ال وال

ٍة ــــ: جمع بالصاد ــــ النواِصُف َف الخادُم.  وهي ناِص
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ًا ــــ والنواِصُف ٌة أيض ِد في تكون ــــ: حاجار ناصفة)، (واحادتها الودية َأسنا
َلودية. قال في ِرحااٌب وقيل: هي طرفَة: ا

 ــــ456
َأّن ِة حُادوَج ك ّي ِلك ًة الما َو ْد ُغ
ّنواِصِف َسِفيٍن َخليا ِد من بال َد

[طويل]
ِر: الجوارُح  ب] من93[ق:  والنواِسُف ّنها الطي ْنِسُف َل َء َت بمخالبها. الشي
ّنِصيُف، ّنِسيُف): (ال وال

ّنِصيُف ّد ثاوٍب ِنْصُف أو ــــ: الِخماُر، بالصاد ــــ ال امرؤ الرأُس. قال به ُيش
القيس:

 ــــ457
ِرها ّنِصيِف من لَمْحج ّقِب ال الُمن
[طويل]
َبٌل، بالسين ــــ َنِسيٌف وطعاٌم َغْر ُفٌي. وكلٌم ــــ: ُم َنُسيٌف: َخ

ّنِسيُف: ما ْتُه وال ّيَر ّنِسيُف: ما (من الّريُح َط ِه الطائُر َنَسفُه التراب) وال بِمْخلب
َعُر وكذلك ِإذا الّش َبُر:  َو َتُه. قال وال ْف َت ُق: َن الُممّز

 ــــ458
َذْت وقد ْنِب إلى ِرْجلي َتِخ ِزها َج َغْر

ًا ْفُحوِص َنِسيف ُأ ِة ك َقطا الُمطّرِق ال
[طويل]

َفاُص، ْن َفاُس): (الِم ْن والِم
ْنفاُص ُة بالصاد ــــ الِم ُة ــــ: المرأ الّضِحِك. الكثير

ْنفاُس ّنفاس ــــ: الكثيرة بالسين ــــ والِم َعاُل وهي ال ْف ِة من ِم يقول: َمْن لغ
ِفَسِت ُة ن َلعرابّي ابُن حاكاها لغٌة وهي ــــ، الفاء ويكسر النون فيفتح ــــ المرأ ا

َأّما ِفَسِت َمْن و ُن ُة قاَل:  ِة على المرأ َغ ْبني أْن يجوز فل فاِعلُه ُيسّم لم ما ِصي منه ُي
ْفعاٌل. ِم
َفُس ورجٌل ْن َي َفاٌس:  ْن ِء ِم َلشيا ِه، على با ْبَخُل أي غير (عليه). بها َي

ِلنصاُف، ِلنساُف): (ا وا
ِلنصاف ُء بالصاد ــــ ا َأدا ِلنصاُف عليك، الواجِب ــــ:  َأْن وا ًا):  َغ (أيض ُل ْب ُء َي الشي

ِه، ِنْصَف  آ].97[ص:  النهار يقال: أنصَف نفس
ِلنساف ُة بالسين ــــ وا ّد ِقها الريِح ُهبوِب ــــ: ِش ْو للتراِب. وَس

َنصَب، َنسَب): ( و
ًا: فتحه، الَحْرَف َنصَب َنصَب َنْصب َأها له و ّي َه َأصُل له، الَحْرِب:  ْنَصَب َأْن ذلك و ُي
ِد ْي ّلص َذ.  ل ْؤَخ ُي ل

َنصَب َفعُه. هذا و َء: ر بالصاد. كله الشي
ُنسَب ِه إلى الرجُل و َنسَب بالسين ــــ َأبي َتغّزَل. ــــ: و ِة:  (الشاعُر) بالمرأ

ّنَصُب، ّنَسُب): (ال وال
ّنَصُب َعُب، بالصاد ــــ ال ّت ّنَصُب ــــ: ال ُة وال ًا): ُمعاود ْنعُه المرِض (أيض من وَم



مكتبة                            الخمسة الحروف بين الفرق
السلمية  مشكاة
ِم. النو

ُع ّنَصُب: ارتفا ِر وال ْد ِة، َص ُء، يقال: ناقٌة الناق ّنَصُب: انتصاُب َنْصبا َقْرنيِن. وال ال
ْعجٌة َن ْعُل يقال:  ِف ُء. وال َبا َنِصَب، من َنْص ْنَصب. جميعها:  َي

ّنَسُب ــــ: معروف. بالسين ــــ وال
ّنِصيُب، ّنِسيُب): (ال وال

ّنِصيُب ِء، من ــــ: الَحّظ بالصاد ــــ ال ّنِصيبُه الشي ــــ: علمٌة بالهاء ــــ وال
ْنَصُب ُع، أي ُت ّنِصيبُة ُتْرف ًا ــــ وال ْنَصُب ــــ: حَاَجٌر أيض ْوِض في ُي علمًة يكون الِح

ِلبَل ُيْروي لما ِء، من ا ِئُب، الما َنصا ٌة وقيل: هي والجمع:  ْنَصُب حِاجار حاوَل ُت
ْوِض. قال الرمة: ذو الَح

 ــــ459
ُه ْقنا ِة بادي في َهَر ّنِشيئْ ٍر ال داثا

ٍم ِد قدي ْه ْقٍع الناِس َبع ُبْه ُب ِئ َنصا
[طويل]

َنَسٍب. ذو بالسين: حَاِسيٌب: أي ــــ َنِسيٌب ورجٌل
َنِسيُب ُبه، الرجِل: الذي و ّتغّزُل ُيناِس ّنِسيُب: ال ِء. وال بالنسا

والُمناَسبُة): (الُمناَصبُة،
ُة بالصاد ــــ الُمناَصبُة َدا ِة، ــــ: الُمعا ُمناِصٌب. فهو يقال: ناَصبُه والُمَخالف

ّنَسِب في ــــ: الُمقاَربُة بالسين ــــ والُمناَسبُة َلخلِق، أو ال فهو يقال: ناَسبُه ا
 ب].94[ق:  ُمناِسٌب

َبُة، ّنْص َبُة): (ال ّنْس وال
َبُة ّنْص ْيئُْة بالصاد ــــ ال َه ْكُل. ــــ: ال والّش

َبُة ّنْس َقرابُة، بالسين ــــ وال ّنْسبُة: تقديُر ــــ: ال ٍء وال ٍء من شي آخَر. شي
وَسابوٌن): (َصابوٌن،
ُبوُن ــــ: معروف. بالصاد ــــ الّصا
ُبوُن ِبٍل: ابُن قال معروٌف، ــــ: بلد بالسين ــــ وَسا ْق ُم

 ــــ460
ْذُرِع َأْمسُت ٍد بأ لها ُفّحم َأكبا

ْكٌب ّيَة َر ِل ْكٌب أو ب بسابونا َر
[بسيط]

َنبَص، َنبَس):  ( و

َفر الغلُم َنبَص ْلِب: َص َك َبصُه وكذلك به، بال َن َطعنُه. بالّرْمِح، الطائُر. و ِه:  ِع َب وبإْص
بالصاد. [هذه] كلها

ٍة: أي َنبَس وما ّلَم ما بكلم ِليجاِب. في ُيستعمل ول بها، َتك ا
َنُم، َنُم): (الّص والّس

َنُم ــــ: معروف. بالصاد ــــ الّص
َنُم ِر وَس ْه ّظ ُه، بالسين ــــ ال َقاُر َف َنُم ــــ:  ًا ــــ والّس ٍة ــــ: جمع أيض َنم وهي َس
ٍة رأُس ٍة، شجر َنُم دقيق ًا  آ] ــــ98[ص:  والّس ِم، ــــ: ِعظاُم أيض يقال: الّسنا
ِنَم الشاعر: البعيُر. قال َس
 ــــ461

ُفَك ْي به َيْشفى ل َس
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ّ َعِسيُر إل ِنمْه ال الّس
[رجز]

ّنْمُص، ّنْمُس): (ال وال
ّنْمُص ْتُف بالصاد ــــ ال َن ِر، ــــ:  َع ْنَماٌص. قيل ومنه الّش ْنقاِش: ِم للِم

َأن ّنْمُص:  ُبَت وال ْن ًا النبت َي ُه َأْن بعد صغير ِئم. قال ترعا القيس: أمرؤ البها
 ــــ462

ْلَن ُك ْأ َي ّو من و ًا َق َعاع ّبًة ُل ِر و
ّبَر ْكِل بعد َتج َل َنِميُص فهو ا

[طويل]
ّنْمُس ُء بالسين ــــ وال ِم، ــــ: إخفا ْنِمُس، َنمَس وقد الكل لصاحاِب قيل ومنه َي

الرجِل: ناموٌس. ِسّر
ــــ: ناموس. السلم عليه ــــ لجبرئيل قيل ومنه

ّنَمُص، ّنَمُس): (ال وال
ّنَمُص ّقُة بالصاد ــــ ال ِر ِر ــــ:  َع ِإذا يقال: رجٌل الحاجبين، في الّش ْنَمُص:  كاَن َأ
َق الحاجبيِن. رقي

ّنْمُس ِإذا َنِمَس ــــ: مصدر بالسين ــــ وال ْهُن:  ّد ّغيَر. ال َت
ُة، َأ ْأَص ُة): (الّص َأ ْأَس والّس

ُة َأ ْأَص ِريُك بالصاد ــــ الّص َتْح ِو ــــ:  ِه الَجْر ْي َن ْي ُة تنفتحا َأْن قبل َع َأ ْأَس ــــ والّس
ِر ــــ: َزْجُر بالسين ِبَس. الِحما َت َيْح ل

ِء، َيصا ُء): (الّص ْيَسا والّس
ُء ْيَصا ُء: حَاَشُف له، ُلّب ل الذي ــــ: الَحّب بالصاد ــــ الّص ْيَصا ِر. قال والّص ّتْم ذو ال

الرمة:
 ــــ463

ِه ْعقار َأ ِداُن ب ْقر ّنها َهْزلى ال َأ ك
ِدر ِء نوا ِد ِصيَصا ِبي َه ِم ال ّط الُمح

[طويل] 

ُء ْهُر الفرِس ــــ: حاارُك بالسين ــــ والّسيَسا َظ الخطل: الِحمار. قال و
 ــــ464
ُبنا عيلن بن قيس حَاَملْت لقد حَاْر

ِء يابِس على ِر ُمْحدودِب الّسيسا الظه
[طويل]

والّسياسي): (الّصياِصي،
ظاهروهم الذين تعالى: {وأنزل الله ــــ: الُحصوُن. قال بالصاد ــــ الّصياصي

].26صياصيهم} [الحازاب:  من الكتاب أهل من
ِلُب ّديوِك والّصياِصي: َمخا ْلَف التي ال ِلها، َخ ْوُك َأرج النّساِجيَن والّصياِصي: َش

ُد قال ْي ِة: بن ُدَر الّصّم
 ــــ465

ُنوشُه والّرماُح إليه فِجئُْت َت
ْقِع ّنِسيِج في الّصياِصي َكو ِد ال ّد الُمم

[طويل]
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ًا ــــ والّصياِصي ُقروُن أيض ِر. قال ــــ:  َق َب ُد ال ْب الَحْسحاِس: بني َع
 ــــ466

َبحِت َأْص وأصبحْت غرقى الثيراُن ف
ُء ٍم ِنسا ْطَن َتِمي ِق َت ْل الّصياِصيا َي

[طويل]
ّيٌة. هذه من والواحادة ْيِص كلها: ِص

ِء، ــــ: جمع بالسين ــــ والّسياِسي فسرناه. وقد الّسيَسا
َوْصوَصُة، َوْسوَسُة): [ق:  (ال  ب]:95وال

َوْصوَصُة ُق بالصاد ــــ ال ِيي َتْض ّنقاِب. ــــ:  ال
َوْسوَسُة ْفِس. ويقال ــــ: حاديُث بالسين ــــ وال ّن َوَص ال َوْص فهو منهما: 

ِوٌص َوْص َوَس ُم ِوٌس، فهو َووْس َوْس رؤبة: قال ُم
 ــــ467

َوَس ْدعو َوْس ًا َي ْق َرّب ُمْخلص َل َف ال
ّوَن وقد سرا ِويَن َأ ْأ ْق َت َق ُع ال

[رجز]
َواُص،99[ص:  َوْص َواُس):  آ]: (ال َوْس وال

َوْصواُص ُع بالصاد ــــ ال ُق ُبْر الراجز: (الصغير). قال ــــ: ال

 ــــ468
ْيتها يا ِبَسْت قد َل َوْصواَصا) َل )

ّلقْت َع َبها و ْنماصا حااِج َت
[رجز]

َواُص َوْص ًا ــــ وال ٌق أيض ِر في ــــ: َخْر ْت ِر على الّس ْد ْيِن َق َع َظُر ال ْن منه. قال ُي
ّقُب: الُمث

 ــــ469
ْدَن َد ّيًة َر َتْمَن َتِح َك ُأخرى و

َبَن ْق ّثا ِوَص َو َوصا ُعيوِن ال لل
[وافر]

َوْسواُس ْوُت ــــ: الشيطاُن، بالسين ــــ وال َوْسواُس: َص ْلي. قال وال الَح
العشى:

 ــــ470
ُع ْلي َتْسَم ًا للَح  انصرفْت ِإذا ِوْسواس

ٌق بريٍح استعاَن كما ِر َزِجُل ِعْش
[بسيط]

َواس: صوُت َوْس ِر وال الرمة: ذو الّريُح. قال حَاّركتُه إذا الشج
 ــــ471
ُه فباَت ِئْز ٌد ُيْش َأ ُه َثا ِهر ُيْس و
ّذؤُب َوْسواُس الّريِح َت ِهَضُب وال وال

[بسيط]
والّسوى): (الّصوى،

ٌة، ــــ: العلُم، بالصاد ــــ الّصوى ّو ْنَصُب َأعلٌم وهي واحادها: ُص الطريِق في ُت
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ْهتدى ُي بها. ل
ًى ومكاٌن ًى ُسو ٍو، ــــ: أي وكسرها السين بالضم ــــ وسو َت وقيل: هو ُمْس

َء وقد الموضعين، بين المتوسُط ِرى ًا. بهما ُق جميع
ٍد، ِسوى القوُم ويقال: جاءني ٍد. وُسوى زي زي

ُء، َلْصوا ُء): (ا َلْسوا وا
ُء َلصوا َلعلُم، بالصاد ــــ ا الّصوى. مثل ــــ: ا

َلسواء ٍء، ــــ: جمع بالسين ــــ وا َء، عنك اللُه يقال: صرَف ُسو َلْسوا وقوٌم ا
ُوَن، َتساو ٌء: ُم الشاعر: واحادهم: سّي. قال َأسوا

 ــــ472
ًء القوَم ترى ًا جلسوا ِإذا َأسوا مع
ِم وفي ْيٌف القو ْيِف مثُل ز ِم َز ّدراه ال

[طويل]
َأصوى، َأسوى): ( و

الّصوى. إلى ــــ: بلغوا بالصاد ــــ القوُم َأصوى
َأ ِإذا القرآَن ويقال: قر َأْسوى:  ًا ترَك ف القرآِن. من شيئْ
والّسوُس): (الّصوُص،

ِبّي: ابُن أنشد ــــ: بخيٌل، بالصاد ــــ ُصوّص رجٌل َلعرا ا
 ــــ473

ِغنى ُصوُص ّد ال ُه َس ُه ِغنا ْقَر َف
[رجز]

ْبعُه وُسوُس ــــ: معروف، بالسين ــــ والّسوُس َط ْلقُه، الرجِل:  َع وُخ يقال: رج
ِه إلى ِه. ُسوس ُتوس و

ُد، ِلصا ُد): (ا ِلسا وا
ُد ِلصا ُق بالصاد ــــ ا َب ْط ُق ــــ: الَم َب ْط ِئُر الّرْجِل، على ُي ُد: حَاظا ِلصا ِم وا َن َغ ال
ِلبِل، ٌة، وا َأِصيد ْبُل واحادتها:  ُد: الَح ِلصا ُد وا َهٌة به، ُيوَص ْد ُد: َر ِلصا ٌء. قال فيها وا ما

الشاعر:

 ــــ474
َطْمَن ِد ذاِت على َل ِلصا ُعكْم ا وَجْم
ْوَن َلذى َير ٍة من ا ّل َواِن ِذ َه و

[طويل]
بالصاد. كلها هذه

ُد ِلسا ِد. في ــــ: لغٌة بالسين ــــ وا ِوَسا ال
ُد، ِئ ُد):  (الوصا ِئ والوسا

ُد ِئ ٍة ــــ: جمع بالصاد ــــ الوصا َد ُة وهي َوِصي ِظير ُد الَح ِئ ــــ: بالسين ــــ والوسا
ٍة. جمع َد ِوسا

ْدُت، ْدُت، (اَص ْوَص ْدُت وا ْدُت): [ص:  واَس ْوَس  آ]:100وا
ْدُت ُته الباَب اَص ْد ْوَص َأ َء: {إنها َأغلقته، ــــ: أي بالصاد ــــ و ِرى ُق عليهم و

َد. من همز بغير وُموَصدة َأَصد، من ] بالهمز8مؤصدة} [الهمزة:  ْوَص َأ

ْدُت ْلَب واَس َك ْدتُه ال ْوَس َأ ِد. ــــ: أغريتُه بالسين ــــ و ْي بالّص
 ب]:96والّسدى): [ق:  (الّصدى،
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َيتصّرُف بالصاد ــــ الّصدى ِة على ــــ:  ٍه: تسع أوج

َطُش، َع َكُر فالّصدى: ال َذ ِم، والّصدى:  ُبو َأنه العرُب تزعُم والّصدى: طائٌر ال

ُق ِل ْنَخ ّيِت. قال من َي َبة: الم ْو َت
 ــــ475

ّلْمُت ِليَم َلس ِه َتْس َبشاش َقا ال أوَز
ًى إليها ِر جانِب من َصد صائُح القب

[طويل]
ُغ، ّدما ِم، والّصدى: اللطيُف والّصدى: ال َدى وفلٌن الِجْس حاَسن كاَن ماٍل: إذا َص

ِم ُع الذي والّصدى: الصوُت عليه، القيا ْوَت ُيحاكي الخالي الموضِع في ُيْسَم َص
َدُن الصائِح، َب ِلنساِن والّصدى:  ْعُل والّصدى الروُح، فارقه ِإذا ا ِف ُة:  َدا والّص

ّدي. الُمَص
بالصاد. كلها وهذه

ٍه: ستة ــــ: على بالسين ــــ والّسدى ْوج َأ

ّندى، الثوِب، فالّسدى: َسدى الليِل، أول في نزل ما وقيل: الّسدى والّسدى: ال
ّندى ِه. قال في نزل ما وال ْيُت: آخر ُكَم ال

 ــــ476
َأنَت ّندى ف ُبَك ما في ال ُنو والّسدى َي

َد ِإذا ْو ّدْت الَخ ْقبَة ُع ِر ُع ْد ِق مالها ال
[طويل]

ًى وماٌل والّسدى: المعروف، ْهَمل َسد ًى: ُم َلُح والّسدى له، راعَي ل وُسد َب ال
َلخضُر، ِريقه، استرخْت الذي هو وقيل ا َد َتفا ْه ّديه الذي والّسدى: الّش ّنْحُل. ُتس ال

والّسادي): (الّصادي،
ْطَشاُن. بالصاد ــــ الصادي َع ــــ: ال

ُغلُم بالسين ــــ والّسادي َعُب الذي ــــ: ال ْل ُد َي ِز. والّسادي: القاص ْو َو بالَج َنْح
ِء، ِعيٌر الشي َب َيْسدو و ٍد:  ِه سا ْي َد َي ِر في ب ْي ّدهما.  أي الّس َيْم

ِدي، ِدي): (الّص والّس
ِدي ْطَشاُن. بالصاد ــــ الّص َع ــــ: ال

َلٌح َب ٍد و ِإذا بالسين ــــ َس ُقه، استرخْت ــــ:  ِري ٍد: ذو وليٌل َتفا ًى. قال َس َد َن
ّقُب: الُمث

 ــــ477
ّنها َأ ٍة ذو أسفُح ك ّد ِخ

ْفُر َيُضّمُه َق ِدي وليٌل ال َس
[سريع]

ِدي، ِدي): (الّصوا والّسوا
ِدي ٍة ــــ: جمع بالصاد ــــ الّصوا ْطشى وهي صادي َع َيواِن من ال النباِت أو الَح

َنْخٌل ِطواٌل. قال و ٍد:  َوا الشاعر: َص
 ــــ478
ِتها بناُت ُأخرى وبناُت بنا

ٍد ِديَن ما صوا ِوينا وقد َص َر
[وافر]
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ِإبٌل ٍد ويقال:  ّد التي ــــ: وهي بالسين ــــ سوا ِر. في أيديها َتُم ْي الّس
ّدى، ّدى): (َص وَس

ِه ّدىَّبيدي ِإذا ص َيًة:  ِد َق َتْص ّف البيت عند صلتهم كان تعالى: {وما الله بهما. قال َص
 آ].101] [ص: 35وتصدية} [النفال:  مكاء إل

ّدى َغْزَل وَس َعلُه بالسين ــــ ال ّيًة: َج ِد َتْس ًى ــــ:  َد للثوِب. َس
َدى، َدى): (َصا وَسا
ْيُت َد ًة الرجَل صا َتُه ــــ: إذا بالصاد ــــ ُمَصادا ْي ْعتُه داَر َد ُمَزّرد: قال وخا

 ــــ479
ْلنا ِل ِدي َظ حَاِميتها عن َأّمنا ُنصا
ْهِل َأ ّلهْم الّشموِس ك ْد ُك ّد َو َت َي

[طويل]
َتُه ْي َد ًة وسا َدا ْبتُه بالسين ــــ ُمسا َع ِز. ــــ: ل ْو بالَج

َد، َد): (صا وسا
َد َد صا ْي ُه الّص ُه، بالصاد ــــ َيِصيد َد ــــ: أخذ ِعيُر وصا َب ُد ال َد: إذا َيصا ِدْر لم وصي ْق َي
ٍء من اللتفاِت على ِه. في دا َق ُن ُع
َد ِإذا بالسين ــــ الرجُل وسا َد:  َيُسو َشُرَف. ــــ: 

ُد، ْي ُد): (الّص ْي والّس
ُد ُع بالصاد ــــ الّصي ِد ــــ: جم َي َلْص ُع ل الذي وهو ا ٍء اللتفاَت يستطي ِه في لدا ُنق ُع

ُد ويقال البِل، من َي َأْص ِر:  ّب ًا للُمتك به. تشبيه
ُد ْئُب، بالسين ــــ والّسي ّذ ُد ــــ: ال  ب] العرِب. قال97[ق:  من حَاّي والّسي

الشاعر:
 ــــ480

َد ترى إْن ما ًا الّسي ْيد ِم في َز ُفوسه ُن
ُه كما ٍز بنو َترا ُهوِب ُكو وَمْر

[بسيط]
وداَس):  (داَص،

ِديُص داَص ًا َي ْيص الراجز: موضٍع. قال إلى موضٍع من زاغ ــــ: إذا بالصاد ــــ َد
 ــــ481

َلغّر إّن ِبيَصها رأى قد ا َو
َنما ْي أ

َ ِدْص ف ِدْص َت ِديَصها َي َم

[رجز]
ِم ْته َداَس ْيُل و ْتهُم، بالسين ــــ الَخ َئْ ِط َو َقُر وداَسِت ــــ:  َب ْتُه، ال َدَرس الطعاَم: 

َأداَس َقله، و ِر ويقال السيَف: َص َقُل الذي للَحج َوٌس. قال ُيْص ْد ْيٍب: أبو به: ِم َؤ ُذ
 ــــ482

ّنما َأ َوٌس هو وك ْد ّلٌب ِم َتق ُم
َكّف ّ بال ّنه إل ُع هو َأ أبر

[كامل]
ُء، ُء): (الّصل والّسل

ُء ُد، بالصاد ــــ الّصل ْقو َو ْكَسُر ــــ: ال ّد ُي ُيَم َتُح ف ْف ُي ْقَصُر و ُي ُء ف ًا ــــ والّصل ــــ: أيض
الّشواء.
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ُء ْلُت ــــ: مصدر بالسين ــــ والّسل الّسْمَن. َس
والّسل): (الّصل،

َوَسُط بالصاد ــــ الّصل ِر، ــــ:  ْه ّظ َنِب، حاوَل والّصل: ما ال ّذ والّصلى: مصدر ال
ْيُت َل ِر، َص ِنها. أنشد والّصل: الناُر بالنا ْي َع ُء: ب َفّرا ال
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َلبانه الّصل راعيها وباشَر ب
ِه ْي ّف َك ِر حَارئ و َتحّرُف ما النا ي

[طويل]
ِنيُن، فيه يكوُن ــــ: ما بالسين ــــ والّسلى َيِت والّسلى: مصدر الَج ِل ُة: َس الشا

ُظَم ِإذا َسلها. َع
ِليُت، ِليُت): (َص وَس

ِليُت ِر َص ًا َأْصلى بالنا ّي ِل َأنا ُص صاٍل. ف
ِليُت ًا َسلى الُحب عن وَس ّي ِل َأنا ُس ْوُت. قال في ساٍل: لغٌة ف َل رؤبة: َس

َواَن َأْشَرُب لو ْل ِليُت ما الّس َس
ِنيُت وإْن عنَك ِغنًى بي ما َغ

[رجز]
َيِت ِل ُة وَس َتْسلى) [ص:  الشا ُظَم  آ] إذا102( َسلَها. َع
ّلى، ّلى): (َص وَس

ّلى ِة، ُمَصّل: من ــــ: فهو بالصاد ــــ َص ّلى الّصل َء وَص َفَرُس: جا ِر في ال ْثا إ
َكَح السابِق، ّلى: ن َة وَص ِرها. في المرأ ُب ُد

الشاعر: قال
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َبِل أبا ُتَصّل ل َأل ْن حَا
َعِل فل عليَك حاراٌم ْف َت
ِإّن ّلي ف ِه لدى الُمَص ّب َر
ِر من ّدَرِك في النا َلسفِل ال ا

[متقارب] 

ّلى ِه بالسين ــــ الرجَل وَس ّلي ُيس َهَب َتْسليًة: إذا ــــ:  ْذ ّلى َهّمُه َأ َفَرُس: جاء وَس ال
ًا ِة. قال في ثاالث ْلب الشاعر: الَح
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ّلى َغّر فَج َل ّلى ا ْيُت وَص ُكَم ال
ّلى ِم فلم وَس ْذَم َهُم ُي ْد ال

[متقارب]
َأْصلى، َأْسلى): ( و

ُه: إذا بالصاد ــــ اللحَم َأصلى ُه، ــــ: وَصل ُه وقيل َشوا ُه: َرما ِر في أصل النا
َق ُع فل ليحتر َتف ْن ُه به، ْي ُه: شوا َكَل. وَصل ْؤ ُي ل

ُه َهَب بالسين ــــ َوسل ْذ َأ ُه:  َهّمُه. ــــ: وَسل
ُة، ُة): (الَمْصل والَمْسل

ُة ْنَصُب الذي ــــ: الّشَرُك بالصاد ــــ الَمْصل ِد، ُي ْي ُع للّص ُة: الموض الذي والَمْصل
ّللْحُم. فيه ُيْشوى ا
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ُة ّلو بالسين ــــ والَمْسل ِء. عن ــــ: الّس الشي
ووَسَل): (وَصل،

ُء إليه وَصَل ِه إلى ووَسَل إليه وُصولً: انتهى َيِصُل ــــ بالصاد ــــ الشي ّب َيِسُل َر
ّقرَب ــــ: إذا بالسين ــــ َوِسيلًة ٍء كّل وكذلك إليه، َت ْبَت شي به. َتقّر
وَساَل): (َصاَل،

الرجُل. وكذلك هاَج ــــ: يصول: إذا بالصاد ــــ الَجمُل صاَل
ُء وَساَل ٍء كّل وكذلك ــــ: َجرى، بالسين ــــ َيِسيُل الما ِئٍع شي في وساَل: لغٌة ما

َأَل. قال ثاابٍت: بن حِاّساُن َس
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َلْت َذيٌل سا فاحاشًة الله رسوَل ُه
ّلْت ْيٌل َض َذ َلُت بما ُه ُتِصِب ولم سا

[بسيط]
 ب].98[ق: 

َولُة، َلُة): (الُمصا والُمساو
َولُة َوَل ــــ: مصدر بالصاد ــــ الُمصا صاَل الرجَل: إذا والرجُل الَجمَل، الَجَمُل صا

ٍد كّل ِه. على منهما واحا صاحاب
َولُة ِة، في ــــ: لغٌة بالسين ــــ والُمسا َءل ْلتُه الُمسا َأ ْلتُه. يقال: َس َو وَسا
َوِصيلُة، َوِسيلُة): (ال وال

َوِصيلُة ْبٌح بالصاد ــــ ال َذ َوِصيلُة: ثاوٌب الجاهلية، في كان ــــ:  ّطْط، َأحامُر وال مخ
ِئُل، القيس: أمرؤ قال وجمعها: وصا
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ُبٌك لها ّنها حُا َأ َوصائِل من ك

[طويل] 

َوِسيلُة ِئُل. وجمعها ُيتقّرَب، أي به ُيتوّسُل ــــ: ما بالسين ــــ وال َوسا
وُمواِسُل): (ُمواِصُل،
ُلَك ــــ: الذي بالصاد ــــ الُمواِصُل ُلُه. َيِص َتِص و
َع. ــــ: اسُم بالسين ــــ وُمواِسُل موض
َلْصُر، َلْسُر): (ا وا

َلْصُر ْطُف، بالصاد ــــ ا َع َأَصْرتُه ــــ: ال ٌة. قيل (الّرحِاُم) ومنه يقال:  ِم: آِصَر للّرحِا
َلْسُر ُة بالسين ــــ وا ّد ْلِق ــــ: ِش تعالى: {وشددنا الله  آ]. قال103[ص:  الَخ

].28أسرهم} [النسان: 
ّد َلْسُر: َش ِر وا َلسي ِد، ا ْي َق َتُه. ما كل وكذلك بال ْد َد َش

َلْصُر، َلْسُر): (ا وا
ُلْصُر ُد وساكنة ــــ: مضمومة بالصاد ــــ ا ْوتا َأ ِء، ــــ: ( واحادها: إصاٌر). الِخبا

ُلْسُر ْوِل. ــــ: احاتباُس بالسين ــــ وا َب ال

ِلصاُر، ِلساُر): (ا وا
ِلصاُر ُد بالصاد ــــ ا ِت َو ِء، ــــ:  ٌء الِخبا ِلصاُر: كسا َتّش (وا ِة)، فيه ُيْح ّب ِلصاُر: للدا وا

ِنه. قال الَحِشيُش ْي َع العشى: ب
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ّد فهذا ِع ُهّن ُي الَخلى َل
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ُع ِلصارا بينهّن ذا ويجم ا

[متقارب]
ِلساُر ُد بالسين ــــ وا ْي َق ّد الذي ــــ: ال َلِسيُر. به ُيَش ا
والّسيُن): (الّصيُن،

ِهجاء. والّسيُن: حارف معروف، بلد بالصاد ــــ الّصيُن ال
والناِسي): (الناِصي،

َبُض : الذي ــــ بالصاد ــــ الناصي ْق َنصا وغيره، الرجِل ناصية على َي ْعلُه:  ِف و
ْنصو. َي

ّد ــــ بالسين ــــ والناسي ِر، : ِض َنِسَي الذاك ْعلُه:  ِف ْنسى. و َي
ّنواصي، ّنواسي): (ال وال

ّنواصي ٍة، جمع ــــ بالصاد ــــ ال َي َواصي ويقال ناص َن ِة:  ِم. قال للساد القو
الشاعر:
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ِد الَحّي نواصي من َمْجمٍع في َمْشهو

[بسيط]
ّنواسي ٍة، : جمع ــــ بالسين ــــ وال َنٌب ناسي ّنواِسي: ِع َأذناِب وال عن الثعالب ك

َفَة. أبي ِني حَا
ُة، ُة):  (الُمناَصا والُمناَسا

ُة َأْن ــــ بالصاد ــــ الُمناَصا ــــ بناصيتك. والمناساة ويأخذ الرجل بناصية تأخذ : 
ِرَض : أْن ــــ بالسين ْع ْينُه بينَك كاَن َعّما ُت َب ِة من و َعداو ِرَض ال ْع ُي ُمَفاعلٌة (وهي و

الشاعر: النسياِن) قال من
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ُتهْم ْي ُهْم ناَس َء ْغضا ُتهْم َب ْك َتَر و
ُهُم ِكَر ِإذا و ُق ُذ ِدي ِدي الّص َأعا

[كامل]
ُء، ّنصا ُء): (ال ّنسا وال
ُء ّنصا ِة، : مثُل ــــ بالصاد ــــ (ال المتقدم). قال الباب في ذكرناها (وقد الُمناَصا

َطاِمّي: َق ال
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َيب ُتناِصي ِر ّبها ليلَة الَحْمِض َض َغ
َء ٍد بني ِنصا ِر َسَمِل على َسع ْد ُغ ال

[طويل]
ُء ّنسا ِة، : مثل ــــ بالسين ــــ وال ّنساء فسرناه، وقد الُمناَسا ًا ــــ وال : ــــ أيض

امرأة. جمع
َتناصى، َتناسى): ( و

َذب الرجلِن َتناصى ًا: َج ٍد كّل َتناِصي ِة، ناصية منهما واحا َتناصى صاحاب ّنباُت: و ال
ْعُضه اشتبك ْعٍض. قال َب َب الشاعر: ب
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ْفَح أتينا فلما ْطِن من الّس حاائٍل َب

ْيُث ْلُحها َتناصى بَح وَسيالها َط
[طويل]
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َتناسى َء99[ق:  الرجُل و َفَل ِإذا ــــ بالسين ــــ  ب] الشي ينساه. حاتى عنه غ

ّنِصّي، ّنِسّي): (ال وال
َنِصّي104[ص:  ــــ َنِسّي ورجٌل الَمْرعى أفضل من : نباٌت ــــ بالصاد ــــ  آ] ال

ًا} [مريم:  ربك كان تعالى: {وما الله النسياِن. قال : كثيُر ــــ بالسين ].64نسي
ّنِسّي ًا: ما ــــ وال َأّما أيض الكفر} في زيادة النسي (تعالى) {إنما قوله ُينسى. و
ْهِمْز: فليس َلم َمْن ِقراءة ] في37[التوبة:  َنْسأُت من هو ِإنما هذا، من ُي

َء: إذا َتُه، الشي ِر من تفعلُه العرُب كانِت ما يريد َأّخْر ِر تأخي ُه َلْش ِم ا عن الُحُر
ِتها، ُله وق َأص َهْمُز و ّفَف. ال فُخ

َأصنى، َأسنى): ( و
ّنْخُل َأصنى َأنبَت ــــ بالصاد ــــ ال ْنواَن، :  من أكثر أو نخلتاِن تخرج أن وذلك الّص

ٍد. أصٍل من ذلك واحا
ِلُك وأسنى ًا الَم ِإذا فلن َع َشّرفه بالسين:  ُه).  (ورف ْدَر َق

ْوُص، ّن ْوُس): (ال ّن وال
ْوُص ّن ُق، ــــ بالصاد ــــ ال َل َق ُنوُص يقال: ناَص : ال القيس: امرؤ قال َي
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ِر َأِمْن ْك ْلمى ِذ ْذ َس ْتَك ِإ َأ تنوُص َن

ْقُصُر َت ًة عنها َف ْطو ُبوُص ُخ َت و
[طويل]

ْوُص: اضطراُب ّن َفرِس وال ِه عند ال ْبح ِم َك ّلجا ِه، بال َتْحريك ْوُص: العزيمُة و ّن على وال
ّذهاِب ْوُص: الِحماُر والنهوُض، ال ّن ِة بذلك ُسّمَي الوحاشّي، وال ْثر َك ِه. هذه ِل حاركت

ْعُل كلها ِف ُنوص منهما: ناَص بالصاد. وال ّواٌص. نائٌص فهو َي َن و
ْوُس ّن ِء ــــ: اضطراُب بالسين ــــ وال ّلِق، الشي ْعُل الُمع ِف ُنوُس منه: ناَس وال َي

ِئٌس فهو ّواٌس. نا َن و
وساَف): (صاَف،

ْقاَم ــــ بالصاد ــــ صاَف َأ ّيِف: واسُم زمَن مكاٍن في َيِصيُف:  المكاِن: الص
ْهُم الَمِصيُف. وأصاَف َدِف عن الّس َه ِإذا ال َدل َيِصيُف:  ّي عنه. قال َع ِد زيد: بن َع

ٍم كّل ِه يو بَرشٍق منها َتْرمي
ِد غير أوصاَف فُمِصيٌب َبعي
ْيِف، : ضرَب ــــ بالسين (بسيف) ــــ وساَف ِإذا وساَف بالّس َشّم. َيسوُف: 

َأصاَف، َأساَف): ( و
ْيِف، َزَمِن في : دخلوا ــــ بالصاد ــــ القوُم َأصاَف َأصاَف الّص َد و ِل ُو له الرجُل: 

ِر، على ِكب ّيوَن، ال ِف ْي ُه: َص ْلد ِو ِفّي). قال (واحادهم و ْي الراجز: َص
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َيٌة َبنهّي ِإّن ْب ّيوْن ِص ِف ْي َص
ّيوْن له كان َمْن َأفلَح ّع ْب ِر

[رجز]
َد ــــ بالسين ــــ وأساَف ّقل َت ًا :  ْيف ُه، أو َس َذ ّتَخ َلكْت ا َه َأساَف:  ُته. قال و َي ماِش

الشاعر:
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ّبل ْطُب به واسترخى َفأ بعدمام الَخ
ُينا ولول َأساَف ْع ّبِل لم َس َؤ ُي

[طويل]
ْيُف، ْيُف):  (الّص والّس

ْيُف َفْصٌل ــــ بالصاد ــــ الّص ِة، فصوِل من :  ْيُف السن ِم ُعدوُل والّص ْه عن الّس
َغَرِض، ِإذا صاَف مصدر والصيف ال زَمن  آ] فيه105[ص:  أقاَم بالمكان: 
ْيُف: مصدر الصيِف، َطُر صاَف والّص ِإذا الَم َلرَض:  واسمُه: الصيِف، في َأصابها ا
ّيُف الشاعر: قال ــــ الياء بتشديد ــــ الّص
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ِئُب ّيٍف لِمْن َسحا صواعٍق ذي َص

ِرقاٍت ول ُؤهّن ُمْح حَاِميُم ما
[طويل]

َأرٌض ويقال َفٌة. َمِصيفُة منه:  وَمْصيو
ُلنثى ْيُف: ا ِم، من والّص ُبو َنهاٌر. هذه ال َكُر:  ّذ بالصاد. كلها وال

ْيُف ْيُف: ــــ  ب] معروف،100: [ق:  ــــ بالسين ــــ والّس ًا والّس : ــــ أيض
ْعُر بالسيِف، الّضْرُب ْيُف: َش َنِب والّس َفَرِس. َذ ال

والّساُف): (الّصاُف،
ْبٌش الّصوِف. َكثير كاَن ِإذا ــــ بالصاد صاٌف َك

ِبِن. من الحائِط: َصّف في والساُف بالسين: طائٌر، ــــ والساُف ّل ال
َفُة، َفُة): (الّصو والّسو

َفُة ْعُة بالصاد ــــ الّصو ْط ِق َفُة الصوف، من ــــ: ال َفا: ما وُصو َق ِر من يعلوه ال َع الّش
ِر، َفة: حاّي الصغي َفُة َتِميًم من وُصو ّد بالسين ــــ والّسو الّرْمِل بين ما ــــ: حَا
ِد. َل والَج

ِئفُة، ِئفُة): (الصا والسا
ِئفُة ُة بالصاد ــــ الصا ِم ــــ: ِمير وجمعها: َغْزوتهم، وكذلك الصيِف، في القو
ِئُف. َصوا
ِئفُة ُد التي ــــ: الجماعة بالسين ــــ والسا ِئفُة: الّشاَمُة، بالسيوِف، َتتَجال والسا

سافْت. وقد
ِئفُة: ما ٍد. قال الّرْمِل بين والسا َل الرمة: ذو والَج

 ــــ498
َهْل ُع و ِليَم َيْرِج ّتْس ٌع ال ْب ّنه َر ِإ ك

ٍة ِئف ْفَر بسا ِم ُظهوُر َق َلراق ا
[طويل]
ُء، ُء): (الّصفا والّسفا

ُء ُء َصفا ــــ: مصدر بالصاد ــــ الّصفا ُء َيْصفو الشي ــــ: بالسين ــــ والّسفا
ْيُش ّط ّفُة. واشتقاقه ال َفِت من والِخ َء الّريُح قولهم: َس ًا َتْسفيه الشي ْفي َس

ِإذا ًء:  َفا ْتُه.  وَس ّيَر َط
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ُيروى ٍد بن الحارَث َأّن و َبا ِبَر َلّما ُع ْتِل َأْخ َق ِهٍل ب ْل َه ٍر ُم ْي ُبَج ِه، ل أخيه ابن وقيل: هو ابن

ْعَم ــــ ِن ِتيُل قال:  َق ِتيٌل ال َلح َق ْبني بين به الله َأص ُهما، فكّف وائٍل، ا َء َوحَاقن سفا
َءهما. (فقيَل ّنما ِدما ِإ ِله، بِشْسِع َقتلُه له:  ْع فقال): َن

 ــــ499
ِبَط َقّربا ِة َمْر ّنعام ّني ال م
ْتَل ِإّن ِم َق ُغل غالي بالّشْسِع ال

َفا، َفا): (الّص والّس
َفا ُع مقصور بالصاد ــــ الّص ٍة ــــ: جم َفا ُة وهي َص ُء. الّصْخر ْلسا الَم

َفا ّفُة بالسين ــــ والّس ِة، ــــ: ِخ ُتراُب الناصي ِر، والّسفا:  ْب َق لغيره. يكون وقد ال
َذلّي: قال ُه ال

 ــــ500
ْلَمِس فل َلفعى َت ُدها يداك ا ِري ُت

ْعها َد ْتها ما ِإذا و َب ّي ُتها َغ َفا َس
[طويل]

ُء، ْفوا ُء): (الّص ْفوا والّس
ُء ْفوا ُة بالصاد ــــ الّص ُء، ــــ: الّصْخر ْلسا القيس: قال: أمرؤ الَم

 ــــ501
ّلِت كما ُء َز ْفوا بالُمتنّزِل الّص

ُء ْفوا ُفيفُة بالسين ــــ والّس ِة ــــ: الَخ َكُر:106[ص: الخيِل من الناصي ّذ  آ] وال
َدة، أبي قوُل هذا َأسفى ْي َب َعم ُع َفا أّن وَز ْيِل في الّس ْذموٌم الَخ ِبغاِل وفي َم ال

ٌد، ٍر بقوِل َيْحتُج وكان محمو ِر في جري الله: عبد بن الُمهاِج
 ــــ502

َءْت ًا به جا َتِجر ْع ِه ُم ُبْرد ِب
ُء ْفوا َنِسيِج َتْردي َس َوحْاده ب
[رجز]

ْغلًة. َب يعني: 
َلصمعّي وكان ّد ا ّنما عليه ذلك َيُر ِإ َخِفيُف أي َأسفى، َفَرٌس يقاُل ويقول: 

ُلنثى منه يقال ول الناصية، ُء. ويقال ل ْفوا ْغلٌة َس ُء َب ْفوا ول سريعٌة، َخِفيفٌة أي َس
ِر يقال َك ّذ ّنما لل ِإ َد ُأسفى. قال: و ِريٌر أرا ْغلًة َج ِة. َخِفيفَة ل سريعًة َب الناصي

ِفّي، ِفّي): (الّص والّس
ِفّي َة ــــ: الذي بالصاد ــــ الّص ّود ِفيَك. الَم ُتصافيه، ُيصا ِعيٌل وهو و بمعنى َف
َفاِعٍل ِليٌس قالوا كما ُم ِلٍس.  بمعنى َج ُمَجا

ِفّي ْتُه ــــ: ما بالسين ــــ والّس َف ّتراِب، من الّريُح َس ِعيٌل وهو ال مفعوٍل. بمعنى ف
ِإذا ورجٌل ِفّي:  ًا كان َس ّياش ًا. َط َخِفيف

ْوُف، ْوُف): (الّص والّس
ْوُف ْهُم صاَف ــــ: مصدر بالصاد ــــ الّص ِرِض، عن الّس َغ ِإذا ال َدَل َيُصوُف:  عنه، َع

 ب].101َيِصيُف. [ق:  صاَف في لغٌة
ْوُف القيس: أمرؤ ــــ: الّشّم. قال بالسين ــــ والّس

 ــــ503
ْوُف ومنهّن ّلها قد الخود َس ّندى َب ال
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ِقُب ُظوم ُترا ْن ِم َم ِئ ّتما ُمْرَضعا ال

[طويل]
ْوَف: حارُف ْنِفيٍس. استئْناٍف وَس َت و

َوْصُف، َوْسُف): (ال وال
َوْصُف ْعُت، بالصاد ــــ ال ّن ْفُت ــــ: ال َوَص َء تقول:  واِصٌف. فأنا الشي

َوْسُف ْفُت ــــ: مصدر بالسين ــــ وال َء َوَس ِإذا فأنا الشي َتُه، واِسٌف:  وأكثُر َقّشْر
ًة، الكلمة هذه ُتستعمل ما ّدد ُد قال ُمش َلسو َفر: بن ا ْع َي

 ــــ504
ُد ُقّرَب ما ِإذا وكنُت ًا الّزا ِلع ُمو

ُكل ْيٍت ب ْلدة ُكَم ُتوّسِف لم َج
[طويل]
َأصفى، َأسفى): ( و

ِر، قوِل عن ــــ: انقطع بالصاد ــــ الشاعُر َأصفى ْع َفِت الّش َأْص ّدجاجُة: و ال
ْيُضها، انقطع َأصفى َب َة. له و ّد الَمو

َفِت َأْس ْتُه، بالسين ــــ التراَب الّريُح و ّير َط سفته. في لغٌة ــــ: 
َلّص، َلّس): (ا وا

َلّص ِة َأّصِت ــــ: مصدر بالصاد ــــ ا ِإذا الناق ِئّْص:  َأُصوٌص، فهي اشتدْت، َت

القيس: أمرؤ َتْحِمُل. قال ل التي ويقال: هي
 ــــ505

َلٌة ِم ُصّم ُمداَخ ِعظا َأُصوُص ال

َلّس ْنياَن َأّس ــــ: (مصدر بالسين ــــ وا ُب ًا). له جعَل ِإذا ال ُأّس

َلّس: َزْجُر ِة. وا الشا
 آ]:207والساُس): [ص:  (الصاُص،

َلصُل. قال وهو ــــ الهمزة مكسورة ــــ إّص ــــ: جمع بالصاد ــــ الصاُص ا
الراجز:

 ــــ506
ٍد ِقلُل َعْت َمْج آصاَصا َفّر

ًة َء وِعّز ْعسا َناصى ل َق ُت
[رجز]

ونحوه.  الحائِط َأساُس وهو ُأّس، ــــ: جمع بالسين ــــ والساُس

َلُة، َلَص َلُة): (ا َلَس وا
َلُة َلَص ّيٌة بالصاد ــــ ا ٌة ــــ: حَا ِة شبيهٌة صغير َئ ِوُر بالّر ِلنساَن، ُتسا ُأُصُل ا وجمعها: 

الراجز: قال
 ــــ507

َكّشُة َلفعى و ْفُخ ا َن َلة و َلَص ا
[رجز]

َلُة َلَس َطَرُف بالسين ــــ وا ّلساِن، ــــ:  َأَسلُة ال ّقُه، و ّذراِع: ُمْستد َلُة: ال َلَس وا
ّي، هو ويقال َوَرٍق، بل نباٌت ِد َبْر َلُة: الّرْمُح، ال َلَس َلَسُل. وجمعها وا كلها: ا

َلِصيُل، َلِسيُل): (ا وا
َلِصيُل َعِشّي، بالصاد ــــ ا ُته، َأِصيُل ورجٌل ــــ: ال ِب َأِصيٌل: وكلٌم (الرأي: ثاا
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َكٌم. ُمْح

ّد ْهٌل بالسين ــــ َأِسيٌل وَخ ْعُل حَاَسٌن)، ــــ: َس ِف َأُصَل وال َأُسَل َأصالًة، منهما:  و
َأسالًة.

َلَصُف، َلَسُف): (ا وا
َلَصُف ّلَصِف في ــــ: لغٌة بالصاد ــــ ا ْبٌت وهو ال َكبر، ُيسّمى َن َلَسُف ال ــــ وا
َغَضُب، بالسين َلَسُف: الُحْزُن. ــــ: ال وا

َلصى، َلسى): (ا وا

َلصى ٍه ــــ: جمع بالصاد ــــ ا ْقُل وهي َأصا َع َلسى والّرزانُة ال ــــ: بالسين ــــ وا
َلسى الُحْزُن، ُء، وا ّدوا ًا: ال َتُح أيض ْف ْقصْر أوله ُي ُي ْكسُر ف ُي ّد. قال و ُيَم َلعشى: ف ا

 ــــ508
ّتقى الَحْزُم عنده َأسى وال ّق و الّش

ِلِع وحَاْمٌل َقاِل لُمْض ْثا َل ا
[خفيف]

َأ، َأ): (َصب وَسب
َأ َأ ومنه: الصابئْون ِديٍن، إلى ِديٍن من ــــ: خرَج بالصاد ــــ َصب ِر: ناُب وَصب البعي
خرَج. ِإذا

َأ َد وَسب ْل َلخُه، بالسين ــــ الِج ْتُه ــــ: َس َأ َب ْتُه، الّسياُط وَس َذع َل َأ والناُر:  وَسب
الَخْمَر: اشتراها.

وَسبى): (َصبا،
َبا َبع بالصاد ــــ َص ّت َيْصبو: ا َو، ــــ:  ْه ّل َبِت ال ّبْت الّريُح وَص َه َبِل من َتْصبو:  ِق

ِرِق ْغرِب). (إلى الَمْش الَم
ّو وَسبى ُد َع  ب].102[ق:  ــــ بالسين ــــ ال

والّسبا): (الّصبا،
الشرقية.  ــــ: الّريُح بالصاد ــــ الّصبا

ْبُه الثوِب من قطعٌة ــــ بالسين ــــ والّسبا ّية. قال ِش َبن ْلقمة: الّس َع
 ــــ509
ّدٌم َق َبا ُم ّتاِن بَس َك ملثوُم ال

[بسيط]
َد َأرا ّيَة، قيل:  ِن َب َد الّس َأرا ِئِب) فحذف وقيل:  ٌد: قاَل كما (بسبا ِبي َل

 ــــ510
َنا َدرَس ِلٍع الَم َتا َأباِن بُم ف

[كامل]
ِزَل. َد: الَمنا َأرا

َق َتفّر ِدي القوُم ويقال:  ْي َبا َأ َأيادي َس ِإذا و َبا:  ٍه، كّل في ذهبوا َس ُله َوْج َأص َهْمُز و ال
ّفَف. قال ثام العجاج: ُخ

 ــــ511
ًء ِه الناَس تَرى ما ْيَسبا إلي َن
ٍر من ٍد صاد ِدي ووار ْي َبا َأ َس

[رجز]
ُء، ُء): (الّصبا والّسبا
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ُء ِإدخاُل108ــــ: [ص:  بالصاد ــــ الّصبا ِه في السيِف  آ]  ًا، غْمد يقال: مقلوب
ْيفه صابى ًة َس ًء. ُمَصابا وِصبا

ُء ْيُت ــــ: مصدر بالسين ــــ والّسبا َب ّو َس َعد ْأُت ومصدر ــــ، همز بغير ــــ ال َب َس
ُة: الّسباء. قال الَخْمُر ُتسّمى وقد أشتريتها، ــــ: إذا بالهمز ــــ الَخْمَر ْترا الُمش
َلبيد:
ِلي ْغ َء ُأ ْدكَن بكّل الّسبا عاتٍق َأ

ِدحَاْت أوجونة ُفّض ُق ِختاُمها و
[كامل]

ِبّي، ِبّي): (الّص والّس
ّلْحي، والصبّي: حَاْرُف ــــ: معروف، بالصاد ــــ الصبّي والصبّي: حَاْرُف ال

َذلّي: السيِف. قال ُه ال
 ــــ513

ْنِحي ِتهْم َوْسَط السيِف صبّي ُأ ُبيو
ّتى ّيِث َش ِم في الُمع ِدي ِم َأ َط ْل الِم

[كامل]
ِبّي، بالسين ــــ والسبّي ِعيٌل ــــ: الَمْس ٌد مفعول، بمعنى َف ُعو ِإذا و ِبّي:  َع َس ُقط

ِه. قال من ِلّي: شجرت َذ ُه ال
 ــــ514
ِبّي ِه من َس ُه َيراعت َنفا
ِتّي ُه َأ ّد ُلوُب ُصَحٌر َم َو

[وافر]
وأسبى): (أصبى،
ْيتُه َب ُته ــــ بالصاد ــــ َأْص ْل ًء: حَاّم َبِت الّصبا، على إصبا َأْص َلدْت و ُة: و ًا. المرأ ّي ِب َص

ُته ْي َب َأْس ُته ــــ بالسين ــــ و ْبِي. َعّرْض للّس
وساَب): (صاَب،

ْهُم وصاَب َيصوُب: نزَل، الَمطُر صاَب َغرَض: بمعنى الّس بن َعْمرو َأصاَب. قال ال
َأحامَر:

  ــــ515

َؤّمُل ُؤوَب َأْن ُت ٍم لها َأ ْن ُغ ب
َلْم ولم ْع َأّن َت ْهَم ب صابا الّس

[وافر]
َبِت ّيُة وسا ُء: جرى، وساَب ــــ: َمَشْت، بالسين ــــ الَح ِء: لَمْجرى ويقال الما الما
ــــ. السين بكسر ــــ الّسيُب

ِئبُة، ِئبُة): (الصا والسا
ِئبُة َقُة بالصاد ــــ الصا ْف ِهها الناهضُة ــــ: الّر َوْج َدرْت فإذا ل ِفلٌة. قيل َص لها: قا

ِئبٌة ُد بالسين ــــ والسا ْب َع ُق ــــ: ال َت ْع َء ل َأْن على ُي ِئبُة: ما َأعتقُه، لَمْن ول والسا
ّيَب ِم. من ُس البهائ

َبُة، ّيا َبُة): (الّص ّيا والّس
ّيابُة ِم، ــــ: ِخياُر بالصاد ــــ الّص ّوابٌة، القو ّياٌب. ويقال: ُص والجمع: ُص

ّيابُة َلحُة، بالسين ــــ والّس َب ّياٌب، ــــ: ال َبة وجمعها: ُس َياٌب ويقال: َسيا ــــ وَس
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النبات). كتاب (في حانيفة أبو حاكاهما ــــ، الياء وتخفيف السين بفتح
ْوصَب، َأ ْوَسَب): ( َأ و

ْوصَب ُء َأ َثابَت، ووَصَب: داَم ــــ بالصاد ــــ الشي عذاب تعالى: {ولهم الله قال و
العجاج: وقال واصب}،

 ــــ516
ْعلو ْعلو َصحاِصيَح َت َت َدبا و حَا
ّذهاَب منه َرَجْت ِإذا ْوَصبا ال َأ

[رجز]
ْوَسبِت َأ َلرُض و ُثَر بالسين ــــ ا َك ُبها، ــــ:  ْثَر ُعْش َك ُة:  ُفها. والّشا ُصو
ُبوُص، ْؤُس): (ال ُب وال

ُبوُص ُة بالصاد ــــ ال َعِجيز ِة. ــــ:  المرأ
ْؤُس ُب ْقُر،103[ق:  ــــ وال َف ِئٌس). منه: رجٌل (يقال  ب] ــــ: ال با

والُموسى): (الُموصى،
ْيُت، من الفاعِل ــــ: اسُم مكسورة بالصاد ــــ الُموِصى ْوَص بفتح ــــ والُموصى َأ

 آ].109[ص:  المفعوِل ــــ: اسم الصاد

ْيُت من الفاعِل ــــ: اسم مكسورة بالسين ــــ والُموِسي ْوَس ِإذا َأ ْأَسُه:  َتُه، َر ْق َل حَا
ًا ــــ والموسي ِة. قال ــــ: رأُس أيض ْيض َب الراجز: ال

 ــــ517
ُبَك ِم َضْر َنِس ُموسي بالصار ْو َق ال
[رجز]

ُق والُموسى: التي الرأِس، ــــ: المحلوق السين بفتح ــــ والُموسى َل بها، ُيْح
ِء وُموسى: من الرجاِل.  َأسما

َيُة، َيُة): (الِص والِس
ٌء بالصاد ــــ الِصيُة ُع َدقيٍق من ــــ: حَاسا َن ِر. ُيْص ّتْم بال

الراجز: قال
 ــــ518
ْثاُر ِل ًا والّصرب ا َيْه مع كالِص

[رجز]
َيُة ّدعامُة، بالسين ــــ والِس ٌة ــــ: ال ِبيبٌة، وامرأ َط ْوَن. وآِسيُة: امرأة آِسيٌة:  َع ِفْر
وسوى): (صوى،

ْيُت ّو ِإذا ــــ بالصاد ــــ الناقة يقال: َص َتها (تصوية):  ْل ّف َع َأْن وذلك حَا َبَن تجم ّل ال
ِها، في ْيُت َضْرِع ّو ِإذا وَص َفْحَل:  َتُه ال ِرَب َأْجَمْم َيْض ِلبَل، ل الراجز: قال ا

 ــــ519
ّوى ٍة ذا لها َص َن ْد ّيا ِك ِذ ْل ُج
ّيا أّمُه كانْت َأْضيَف ِف َص
[رجز]

َء وَسويُت ُتُه، ــــ بالسين ــــ الشي ّوْم َق َيًة:  ِو ّوى (والمفعول َتْس منهما: ُمص
ّوى). وُمس
َدُل، ْن َدُل): (الّص ْن والّس

َدُل ْن ّيُب ــــ: شجر بالصاد ــــ الّص ِة، َط ٌد وحِاماٌر الرائح َدٌل: شدي ْن (َضْخُم) َص
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الرأِس.

َدُل ْن ْوَرُب بالسين ــــ والّس ِز. عن الُخّف ــــ: َج ّطر الُم
ْوُم، ْوُم): (الّص والّس

ْوُم ِلمساُك بالصاد ــــ الّص ِم، عن ــــ: ا َعا ّط ْوٌم: أي وقوٌم ال ِئُموَن، َص وكذلك صا
ْوٌم. رجٌل َص

ْوُم ًا ــــ والّص ِإذا صاَم ــــ: مصدر أيض َفَرُس:  َقَف، ال ُفُه، و ِق ْو وكذلك وَمصاُمُه: َم
ِإذا صاَمِت مصدر ِيُح:  َدْت، الّر َك ِإذا صاَم ومصدر ر ِئُم قاَم النهاُر:  ِة. قا ِهيَر ّظ ال

القيس: أمرؤ قال
 ــــ520
َهّجرا النهاُر صاَم ِإذا َذُموٌل و

[طويل]
ِإذا صامِت مصدر وكذلك ِد في استوت الشمِس:  ِء. َكب السما

ّوُم ًا ــــ والص ْلُح ــــ أيض ِم، َس ّنعا الشاعر: قال ال
 ــــ521
ّتِق ِة في الله ا ْعها الّصل َد و
ِم في أّن ِة الّصو فسادا والصل

[خفيف]
ِة: اتياُن يعني ِة بالصل ِرها. في المرأ ُب ُد

ْوُم ًا ــــ والّص ِبُه ــــ: َشَجٌر أيض َفُر الناَس ُيْش ْن َت َوحْاُش منه ف ْتُه ِإذا ال َأ َأْن َتْخشى َر

ًا. قال يكون ُة صائد َد ّية بن ساِع ْعلً: َيِصُف ُجؤ َو

  ــــ522

ّكٌل ِم بُشدوف ُمو ْو ُظُرها الّص ْن َي
ُطوُف المغارِب من ِرُم الَحَشا َمْخ َز

[بسيط]
بالصاد. كلها هذه

ْوُم ُته ــــ: مصدر بالسين ــــ والّس ِة، ُسّم َع ْل ْوُم: مصدر بالّس ساَمِت والّس
ِإذا فهي الماشيُة ِئمٌة: ( ّنه ومنه َسَرحاْت)، سا َأ ِم عن نهى الحديث:  ْو قبَل الّس

الشمِس. ُطلوِع
َتْجِشيُم ْوُم:  ِة، (والّس ُتُه الَمّشق كذا). يقال: ُسْم

َوْصُم، َوْسُم): (ال وال
َوْصُم ُع بالصاد ــــ ال ْد ِد في ــــ: الّص ُعو َوْصُم ونحوه، ال ْيُب،110[ص:  وال َع  آ]: ال

َوْصُم: مصدر ْتُه وال ِإذا َوَصَم ْتُه. هذه الُحّمى:  َف َع بالصاد. كلها َأْض
َوْسُم ِإذا104[ق:  َوَسْمتُه ــــ: مصدر بالسين ــــ وال َتُه.  ب])  ْي َو َك

َثاُر َأ َوْسُم:  َكّي، وال َوْسُم: َشَجٌر ال َتَضُب وال َوْسَمٌة. به، ُيْخ واحادته: 
ْوِصيُم، ّت ْوِسيُم): (ال ّت وال

ْوِصيُم ّت ُة بالصاد ــــ ال ْتَر َف َكَسُل. قال ــــ: ال ِبيد: وال َل
 ــــ523

ْعِص ْأمُر ما وا ْوِصيُم َي َكِسْل َت ال
[رمل]

ْوِسيُم ّت َكّي ــــ: تكريُر بالسين ــــ وال ِم. ال بالِميس
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ُة، ُة): (الُمصاَما والُمساَما
ُة ِإذا صامى ــــ: مصدر بالصاد ــــ بالُمصاَما َتُه:  ْي ِن َقها َم ُة َذا بالسين ــــ والُمساَما
ِإذا الرجَل سامى ــــ: مصدر ًة:  َفع ُمساَما ِإذا وسامى عليه، ارت َبُه الرجَل:  غال

ُه. وفاَخر
َأْصمى، َأْسمى): ( و

َد يقال: رمى ْي ُه الّص َأْصما ِإذا بالصاد ــــ ف َتلُه ــــ:  الحديث: وفي مكانه، في َق
ُكّل ْيَت ما « ْع َأْصَم َد ْنميَت»ِ. ما و َأ

َأصمى ِإذا و َفَرُس:  ِه). ومضى ِلجامه على َعّض ال َوّجه (ل
ْيُت َأْسَم ًا ــــ: ابني بالسين ــــ و ْيد الراجز: بمعنى. قال َوّسْميتُه َز

 ــــ524
ًا َأْسماَك واللُه َباركا ُسم ُم
َثارَك ِإيثاَركا به اللُه آ

[رجز]

 ــــ522
ّكٌل ِم بُشدوف ُمو ْو ُظُرها الّص ْن َي

ُطوُف المغارِب من ِرُم الَحَشا َمْخ َز
[بسيط]

بالصاد.  كلها هذه

ْوُم ُته ــــ: مصدر بالسين ــــ والّس ِة، ُسّم َع ْل ْوُم: مصدر بالّس ساَمِت والّس
ِإذا فهي الماشيُة ِئمٌة: ( ّنه ومنه َسَرحاْت)، سا َأ ِم عن نهى الحديث:  ْو قبَل الّس

الشمِس. ُطلوِع
َتْجِشيُم ْوُم:  ِة، (والّس ُتُه الَمّشق كذا). يقال: ُسْم

َوْصُم، َوْسُم): (ال وال
َوْصُم ُع بالصاد ــــ ال ْد ِد في ــــ: الّص ُعو َوْصُم ونحوه، ال ْيُب،110[ص:  وال َع  آ]: ال

َوْصُم: مصدر ْتُه وال ِإذا َوَصَم ْتُه. هذه الُحّمى:  َف َع بالصاد. كلها َأْض
َوْسُم ِإذا104[ق:  َوَسْمتُه ــــ: مصدر بالسين ــــ وال َتُه.  ب])  ْي َو َك

َثاُر َأ َوْسُم:  َكّي، وال َوْسُم: َشَجٌر ال َتَضُب وال َوْسَمٌة. به، ُيْخ واحادته: 
ْوِصيُم، ّت ْوِسيُم): (ال ّت وال

ْوِصيُم ّت ُة بالصاد ــــ ال ْتَر َف َكَسُل. قال ــــ: ال ِبيد: وال َل
 ــــ523

ْعِص ْأمُر ما وا ْوِصيُم َي َكِسْل َت ال
[رمل]

ْوِسيُم ّت َكّي ــــ: تكريُر بالسين ــــ وال ِم. ال بالِميس
ُة، ُة): (الُمصاَما والُمساَما
ُة ِإذا صامى ــــ: مصدر بالصاد ــــ بالُمصاَما َتُه:  ْي ِن َقها َم ُة َذا بالسين ــــ والُمساَما
ِإذا الرجَل سامى ــــ: مصدر ًة:  َفع ُمساَما ِإذا وسامى عليه، ارت َبُه الرجَل:  غال

ُه. وفاَخر
َأْصمى، َأْسمى): ( و

َد يقال: رمى ْي ُه الّص َأْصما ِإذا بالصاد ــــ ف َتلُه ــــ:  الحديث: وفي مكانه، في َق
ُكّل ْيَت ما « ْع َأْصَم َد ْنميَت»ِ. ما و َأ
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َأصمى ِإذا و َفَرُس:  ِه). ومضى ِلجامه على َعّض ال َوّجه (ل
ْيُت َأْسَم ًا ــــ: ابني بالسين ــــ و ْيد الراجز: بمعنى. قال َوّسْميتُه َز

 ــــ524
ًا َأْسماَك واللُه َباركا ُسم ُم
َثارَك ِإيثاَركا به اللُه آ

[رجز]

ُد ّتفاِق والسيُن الصا ْفِظ با ّل ْعنى ال والَم
َعاُص، ُق ٌء ال َعاُس: دا ْق ُذ وال ِر. في يأخ ْد الّص
ُع ْق َلرِض، من والّص ُع ا ْق ُع: الناحايُة. والّص ْق ًا والّس ُع: ما أيض ْق ِة تحَت والّس ّي ِك الّر

نواحايها.  من

ُع، َق َلْص ُع: طائٌر ا َق َلْس ِر وا ُفو ُعْص ٌة ِريشه في كال ــــ يكون َأبيُض َوَرأسُه ُخْضَر
ًا ًا ــــ أبد ِء. موضع من قريب الما

َعُة، ْق َنُة والّصو ْق َقعُة: أ ِطيٌب والّسو ِد. وَخ ِري ّث ٌع، ال َق ٌع: للبليِغ، ِمْص َق إّن ويقال وِمْس
َقُه َع من اشتقا َق ّديُك قولهم: َص َقع، ال ّنه بذلك ُسّمَي بل صاَح. وقيل ِإذا وَس َل

ُذ ْقٍع كّل في يأخ َقوِل من ُص ٍة) قال كّل في (أي ال الشاعر: ناحاي
 ــــ525

ُء َطبا ُلهْم يقوُم حِايَن ُخ ِئ قا
ِه ِبيُض ُوجو ٌع ال ُلْسُن َمصاق

[كامل]
ُد، َعْص ُد، وال َعْس ُد وال َعْز ّنكاُح، بالزاي ــــ وال ِليٌل ــــ: ال ٌع، ود َد ٌع، ِمْص َد ٌع: ِمْس وِمْست

ٌق ِذ ِة. قال حاا ّدلل الشاعر: بال
 ــــ526

ٌع ٍم لقى ِإذا شجا رمى إذا ورا
ٍر َلَم ما ِإذا وسا ْظ ُع الليُل َأ َد ِمْص

[طويل]
َيع َتّص ُء و ِه على الما َلَرِض، َوْج ِإذا ا َع:  َتّسي اضطرَب. و
ِكٌص: أي ورجٌل ُء َع ُلِق. َسّي الُخ

َعْت ْيُن ورَص ِإذا َع َعٌة ورجٌل َفَسدْت، الرجِل. وَرَسعْت:  َعٌة. ويروى ُمرّص وُمرّس
ْيُت ِء َب القيِس: أمرى

ِه بين ُمرّسعًة َأْرباع

َتغي َعَسٌم به ْب َأْرنبا َي

السيَن َكسر َفمْن َأُرساِغه بين ــــ السين وفتح بالرفع ــــ ويروى: ُمرّسعٌة
َنصَب: جعله ٍة ِصفًة و َوه ُب قوله: من ل

َ ِكحي ل َوهًة............ ْتن ُب
َتح وَمْن َع: جعله السيَن ف ًأ، ورف َد مبتد ًة وأرا َعاذ ِة: م  آ]111[ص:  الُمرّسع

ّدها ِه على الرجُل َيُش ْفس َية َن ْيِن ِخْش َع ــــ بالصاد ــــ ويقال: ُمَرّصعٌة والفاِت، ال
ًا، ُتها وقد أيض ْع ِإذا َرّص ُتها:  ْع َتها، وَرّس ْد َد ِة قيل ومنه َش ْقد ُع ِم: في التي لل ّلجا ال

َعٌة.  َرِصي



مكتبة                            الخمسة الحروف بين الفرق
السلمية  مشكاة

ِء بيُت ُروي وقد (وُمَرّسغة)، والرفع معجمة بالغين القيس: (ُمَرّصغٌة) ــــ أمرى
ُد ُة مفتوحاتاِن: وهي والسيُن والصا ّد الَمعاذ ِم ُمنتهى وهو الّرْسِغ في ُتَش َد َق ال

ٌغ ويقال بالساِق، تتصُل حايث ٌغ، (له): ُرْص ْغُت وقد وُرْس َة َرّص َذ 105[ق:  الَمعا
ُتها ْغ َتها ِإذا ب] وَرّس ْد َد الّرْسِغ. في َش

ْقِب وِسماٌخ ويقال: ِصماٌخ َث ُذِن ل ُل ْدخُل الذي ا الصوُت. منه َي
ْطعُمُه والُخْرَسُة: ما والُخْرَصُة، ُء. ُت َفسا ّن ال
َبُر، َبُر: ضرٌب والّصْخ ِر من والّسْخ الشاعر: قال الشج

 ــــ327
ْدُر َغ ُبُت وال ْن ِر ُأصوِل في َي الّسْخب
[كامل]

َبخْصُت َنُه َو ْي ِإذا َع ُتها:  َبَخْس ْأتها و َق َأّما َف ِعك. ف َب ِإْص ُتُه ب ّقُه َبَخْس غير. ل فبالسيِن حَا
َهُب، ْل َهُب: الطويُل، والّص ْل ُيروى والّس ْيٍل. بيُت و َف ُط

ِنيُف َوّرْت ِإذا ُت ْق ِو من ا َغْز َوْت ال َط ْن وا
ٍد َع بها َهُر رفي ْق ْيَل َي َهِب الَخ ْل َص

والسين. بالصاد
ُق، ُدو ْن ُدوق. والّص ْن والّس

َقل ْيَف وَص َقلُه، الّس ْيٌف وس وَسِقيٌل. َصِقيٌل وَس
ُق َل َلرِض من والّصْم ُق: ما ا َل ِبُت ل والّسْم ْن ًا، ُي ُيروى شيئْ على َجِميٍل بيُت و

وجهين:
 ــــ528
َهْل ْنَك و ِبَر ُء اليوَم ُتْخ ْيدا ُق َب َل ُق. سم َل وَصْم

ْنَجُة َأّما الميزاِن وَص ُتُه. ف ْنَج ّتاِن ُمَشاقة وَس َك َنجٌة ال ــــ. غير ل بالسين ــــ َفْس
َق َبص َق، الرجُل، و َبس َق. وهو و َبز ُق، و ُبَصا ُق، ال ُبَسا ُق. وال ُبَزا وال

ْهُص، َو ُة وال ّد ْهُس: ِش َو ِء وال َوْط ِم، ال َد َق َهصُه، وقد بال وَرهسُه. ِو
ٍة ويقال ِكيمُة من لمرأ عن الُخّسِف وابنُة الُخّس، وابنُة الُخّص ابنُة العرِب: حَا

العرابّي. ابن
َفَرُس ْغٌل و ُء َص ْغٌل: َسّي ِء. قال وَس ِغذا ْندل: بن سلَمُة ال َج

 ــــ529
ِغٍل ول أقنى ول بأسفى ليس َس
ٌة ٌغ وشا ٌغ: وهي صال ِء في وسال الدواّب.  من القارح بمنزلة الشا

َلغْت وقد ُغ َص َل ًا، َتْص َلغْت ُصلوغ ُغ وَس َل ًا. َتْس ُسلوغ
َغِت ّب ِدها الناقُة وَص َبغْت: أي بول به. َرَمْت َوّس

ِه ويقال: في ْطن َغٌص َب َغٌس، َم ِغَص وقد وَم ِغَس. ُم وُم
َق، َلِص َق، ويقال:  َلِس َق. و ِز َل و

َء ِه، يضرُب وجا ْي َدَر َيه، َأْص َأْسدَر ِه: وهما و ْي َدَر َأْز ْيِن في ِعْرقاِن و َغ ْد ْلطُم أي الّص َي
ِه. ْي ّد َخ

ْطفاِن ويقال: هما ِع والناحايتاِن. ال
 آ].112[ص:  والّزراط والّسراُط، ويقال: الّصراُط،

ْقُر ِر، من والّص ّقُر، الطي ْقُر والّس ّني: ابن قال والّز ِج
ِر) فقال في َأعرابياِن اختلَف ْق ْقُر (الّص ُدهما: الّص الخُر: وقال ــــ، بالصاد ــــ أحا
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ْقُر َأعرابّي فرضيا ــــ، بالسين ــــ الّس ْلتما كما َأقوُل فقاَل: ل ثاالٍث ب ولكني ُق

ْقر. َأقوُل: الّز

ُق َل ُق ويقال: الّص َل ِئّْن العين بتحريك ــــ والّس َطم َلرِض. من ــــ: للُم ا
ُق ْل ُق والّص ْل َلقُه ــــ: مصدر العين ساكن ــــ والّس ِلسانه َص َلقُه ب ويقال: وَس

ْقُت َء ُص ًا، الشي ْوق َتُه َص ْق ًا. وُس ْوق َس
ُق َن ُق ــــ والّص َن ْيُت مفتوحاها العين محرك ــــ والّس َب الُمجّصُص. ــــ: ال

َق ُف َقًة، الثوَب ويقال: َص ْوٌب َصفا َثا ٌق و ٌق، َصِفي َقُه وَسِفي َف َأْص ّنّساُج و َقُه. ال َف َأْس و
ْقُت َف َأْس ُته، الباَب و ْق َف َأْس ُته و ْق َف ِإذا وَص ُته:  ْق َف َتُه، وَس ْق َل ْغ َق َأ َف ْنص الباُب وا
َق. َف ْنَس وا

ْقٌب ورجٌل ْقٌب: وهو َص ُء. وَس ِلى َت الُمْم
ُق: الحريُر ُق: والّسَر ِز. عن والّصَر َطّر الُم

َقٌب ورجٌل ْقٌب: وهو َص ُء وَس ِلى َت ِم الُمْم ْعَمٌة. قال الِجْس الراجز: ِن
ٍد106[ق:  مثل وساقييِن َعْل  ب] زي وَج

ْقباِن ْكنوزا ِمْمُشوقان َس َعَضْل َم ال
ّد لكّل ويقال َبٍل: َص ّد، َج ّد وَسد وُص يعقوَب. عن وُس

َفْرَصُة، ِريُح وال َفْرَسُة:  َدِب وال الخليِل.  عن الَح

َقُب، َقُب والّص ُقْرُب، (بفتح والّس ّق «الَجاُر الحديث ومنه العين): ال ِه»ِ. َأحا َبَصقب
َقبِت َأْص َبْت. الداُر و َبْت: قُر َق َأْس و

ْقُب، ْقُب والّص َكْر (ساكن والّس ّذ ِد من العين): ال ِلبِل، َأول َبْت وقد ا َق ُأّمُه َأْص

َبْت. َق َأْس و
ّبَة وَشّمْصُت ُتها، الدا ْد َطَر ُتها:  ُيروى وَشّمْس وجهيِن: على البيُت هذا و

ْنُت ُك ْيُل ما ِإذا و َفتى َشّمَصها الَخ ال
ًا ِبيق َتْصريِف َل ِة ب َقنا َبنانيا ال
َأّما َلُمه فل الدواّب من الّشُموُس ف ْع ّ َأ بالسين. ِإل

ِفصُة، ِفْص َقُت وال ِفسُة: ال ِفْس ْطُب، وال ِفُص الّر َفصا ِفس. والجمع:  َفسا و

ْنقاُس باب: ما ْوقوٌف هو وما الباِب هذا من َي الّسماِع على َم
َعْت سيٍن كّل َق ْيٌن، بعدها و ٌء، أو َغ ْيٌن، أو َخا ٌء أو َقاٌف، أو َع ُبها جاَز َطا ْل ًا، ق صاد

]6الموت} [النفال:  إلى يساقون [تعالى]: {كأنما قوله مثل وذلك
ُيصاقوَن)، َقر). و{َمّس و( َقَر} و(َص َس
ٍر ٍر: مصدر ومثُل: َسَخ ِإذا سِخرُت وَصَخ َأّما منه:  ْأَت. ف ُة َهَز ل فبالصاد الِحجار

]،69بسطه} [العراف:  الخلق في [تعالى]: {وزادكم قوله ومثل غير
َبْصطًة)، َغ)،20نعمه} [لقمان:  عليكم والّصراط: {وأسبغ والّسراط و( َب َأْص ] و(

َبِغ ٌغ، فهو الثوب وَس ِب َغ سا َب ِإذا فهو وَص ٌغ:  ِب َأّما صا ْغُت طاَل. ف َب ْوَب: من َص ّث ال
ِد الّصباِغ غير. ل فبالصا
ّدمة السيُن تكوَن َأْن الباِب هذا وَشْرُط َتق ًة ل الُحروِف هذه على ُم َأّخر بعدها. ُمت

َأْن َبًة تكوَن و ِر ًة113[ص:  ل لها ُمقا َد َتباِع عنها.  آ] َم
َأْن َلصُل، هي السيُن تكوَن و ِإّن ا ُد كانت ف َلصُل هي الصا ُبها َيْجْز لم ا ْل ًا، َق سين
َلُب الضعف لّن ْق َلقوى إلى ُي ْلُب ول ا َق الضعف.  إلى القوى ْي
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ّنما ًا قلبوها وإ َقعْت ِإذا صاد ّنها الحروُف هذه بعدها و ِليٌة حاروٌف ل ْع َت والسيُن ُمْس
ِفٌل حَاْرٌف َتْس ُثقَل ُمْس ُء عليهم َف ّفِل بعد الستعل ّتَس ِإذا من فيه لما ال ِةف ْلف ُك ال
ّدَم َق ِء حَاْرُف َت ْه لم الستعل ْكَر ُع ُي ّنه بعده السيِن وقو ِر َل ّو من كالنحدا ُعل وذلك ال

ْلفَة ل َخِفيٌف فيه. ُك
ُه وما الباِب هذا من عليه الِقياُس يجوز الذي هو فهذا ّنما َعدا ِإ َقُف ف عند فيه ُيو

ِه الّسماِع ُق). (وبالل التوفي

ْكُر َللفاِظ َذ ِئَر ل التي ا َتُب ما باُب لها َنظا ْك ِد ُي ِظيَر ل مما بالصا السيِن في له َن
ّقوُص: معروف. َف ال
َعْجُب ُعُص:  ُعْص َنِب. وفيه وال ّذ ُعٌص َخْمُس ال ُعْص ُفٍل، َوْزِن على ُلغاٍت:  ْل ــــ ُف

َعْصَصٌص ٍر، َوْزِن على ــــ و ْعف َعوٌص َج ُعْص ُلوٍل َوْزِن على ــــ و ْه ُعُصٌص ــــ، ُب و
ُنٍق َوْزِن على ــــ ُعَصٌص ــــ، ُع ٍد َوْزِن على ــــ و ــــ. ُصَر

ُء ْقُص: التوا َع َقْرِن وال ْلٍف، إلى ال ْبٌش َخ َك َقُص يقال:  ْع ٌة َأ  ب]107[ق:  وَشا
ُء. ْقصا َع
ْقُص َع ًا ــــ وال ّثنايا ــــ: اعوجاُج أيض َفَم، داخِل إلى ال َقُص يقال: رجًل ال ْع َأ

َأة ُء. وامر ْقَصا َع
َقُص ْع َل ِء من وا ِر: ما َأجزا ْع َع الّش َعْضُب فيه اجتم ْقُص. ال ّن وال

َلُة ِة: الُخْص َعِقيص ِر من وال َع ْلوى، الّش ِئُص. ِعقاٌص وجمعها ُت َعقا و
القيس: أمرؤ قال

 ــــ530
ِعقاُص َتِضّل ّنّى في ال وُمْرَسِل ُمث

[طويل]
َأّن وقد ِعقاَص قيل:  َلْمَشاُط، البيت هذا في ال ِة على ويدّل ا َمْن روايُة ذلك صح

َتَضّل َلمشاُط الَمدارى، روى:  باتفاٍق. والمدارى: ا
َقُة: ناٌر ُقُط والّصاِع َعٌة الّسحاِب، من َتْس ِق ًا ويقال: َصا الراجز: قال أيض

 ــــ531
ُكوَن ِة َيْح َهف ِطِع بالُمْر َقوا ال
َق َبْرِق َتّشق ِقِع عن ال ّوا الص
[رجز] 

ُق َلنها صاِعقٌة لها وقيل ِع ْتُه َمُن ُتْص َب َيواِن من َأصا ِلكُه. وكان الَح ْه ُت َأْن الِقياُس و

َقٌة، يقال ِع ْذِف على جاز ولكن لها: ُمْص ِة. حَا الّزياد
ِقعَة قاَل وَمْن ّتقها (لها): صا ْقِع من َاش َيْت الّضْرُب، وهو الّص بذلك وقيل: ُسّم
ّنها ِتي َل َأ ّو، من َت َل َذْت ُع ِة من ُأِخ ْوقع ِء. َأعلى وهي الّص الشي

ِتها، بذلك وقيل: ُسّميْت ْو َقع قولهم من لَص ِإذا َص ّديُك:   آ].114[ص:  صاَح ال
ُد َأحا ُء:  َقاِصعا ِر َأبواِب وال ُبوِع. ُجْح َيْر ال
َعُة: التي َقْص َكُل وال ْؤ فيها. ُي
ُة: من َعصيد ِم. وال الطعا

ّفُس وهو ِإذا َيتن َء:  َعدا ّفَس الّص َتوّجٍع َتن َكْرٍب. أو ب
ُء َعدا ُة، والّص َقنا ُة: ال َد ْع ُع. والّص َل ْط ًا: الَم ُع: الَفْجُر أيض ِدي ٌد. والّص ِإذا وجمعها: ِصعا
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ُع: في َدا َع. والّص الرأِس. انصد
ُة: ما ُعَصار ٍء. كّل من ُعِصَر وال شي

ْنُصُر ُع َلصُل. وال ْنَصُر: ا ُع وال

ُع ْيِت وِمْصرا َب ِر، من ال ْع ُع وكذلك الّش المسكوِن. البيِت ِمْصرا
ّتَخَمُة، ْوُص: ال ّل ِع ٌع ويقال: هو وال ْطِن. في َوَج َب ال
َلُة ُة: الُخْص َو ْنُص َع ِر، من وال ْع َعناٌص، الّش الراجز: قال وجمعها: 

 ــــ532
َأسي ُيْضِح ِإْن َعناِصي َأْشَمَط َر ال

ّنما َأ ُمناِصي َفّرقه ك
[رجز]
َنع ًا اللُه وَص ْنع َنع جميلً، ُص َء وَص ْنعة الشي ٌع ورجٌل وصناعًة، َص َنا ٌع َص ُع وَصن ْن وص

ْيِن: أي َد َي ٌق ال ِذ َعَمِل. قال حاا ّيٌر: بال َث ُك
 ــــ533

ٌع لوى ما ِإذا ْن ّية به ِص عدن
ْلوِن ّدهاِن َك ًة ال َد َكّمِث لم َوْر ُت

[طويل]
ْنِع يعني ّياَط. هاهنا ــــ بالّص ــــ: الَخ

ْنعُت َتّص ًا: وهو لفلٍن و ّنع ْبُه َتَص ِء ِش ِلُف الذي الّريا ُه ُيخا ِهر باطنه. ظا
ْبُه َنعُة: ِش ِريِج، والَمْص ْه ُء هو ويقال الّص ِبنا تعالى: {وتتخذون الله العالي. قال ال

].129تخلدون} [الشعراء:  لعلكم مصانع
ْعُت َن ِإذا الرجَل وصا َنعًة:  ْيتْه ُمصا َتُه).  داَر ْف َط (ول

ِنيعٌة وفلٌن النابغة: قال الرجَل اصطنعُت وقد لفلٍن َص
 ــــ534

ِلَك ْع ِف ٍم في ك اصطنعتهْم َأراَك قو
ْلم ُهْم َف ِر في َتَر ْك ْذنبوا ذلك ُش َأ

َعصبُة َبُة: الَجماعُة واحادهم: عاِصٌب، الرجِل، َو ُعْص ِة من وال الربعيِن، إلى العشر
].14 ،8عصبة} [يوسف:  تعالى: {ونحن الله قال

َعَصبُة َقُة من وال ِعَصابُة: الِخْر ّد التي اللحم. وال [ق: كانت الرأِس. فإْن على ُتَش
ِعَصاُب فهي الرأِس  ب] لغير108 َعصَب ــــ، هاء بغير ــــ ال ْأَسُه و ْعِصبُه: َر َي
ّد َبَة، عليه َش ِعصا ِه. قال التاَج َعَصَب وكذلك ال النابغة: بَرأس

 ــــ535
َأّن ْعصوٌب التاَج ك عليه َم

ٍد ْذوا ْبَن َل َأباِن بذي ُأِص

[وافر]
ٌد ويوٌم ْبَصٌب: شدي ٌه، َعَص ْكرو في ذكرناه وقد َعِصيٌب، معناه: يوٌم في (ويقال َم

النظائر). ذوات اللفاظ
ُعَب َلمُر وَص ْعٌب، فهو ُصعوبٌة ا واستصعب. َص

َعُب: كّل ٍر والُمْص ْعٍب، َأم النابغة: قال ُيَرْض لم الِجماِل: الذي من والُمْصعُب َص
 ــــ536

َقاَل الَمَصاعِب الِجماِل ِإْر
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[طويل]
ُع: واحادة َب ِلْص َلصابِع، وا ُع وفيها ا ٌع ِتُس َب ِإْص َغاٍت:  بكسر  آ] ــــ511[ص:  ُل

ٌع ــــ، الباء وفتح الهمزة ِب ِإْص ٌع ــــ، والباء الهمزة بكسر ــــ و ُب ُأْص بضم ــــ و
ٌع ــــ، والباء الهمزة َب ُأْص ٌع ــــ، الباء وفتح الهمزة بضم ــــ و ِب ُأْص بضم ــــ و
ٌع ــــ، الباء وكسر الهمزة ُب ِإْص ٌع ــــ، الباء وضم الهمزة بكسر ــــ و ُب َأْص بفتح ــــ و
ٌع ــــ، الباء وضم الهمزة َب َأْص ٌع ــــ، والباء الهمزة بفتح ــــ و ُبو ُأْص بضم ــــ و
ٍو وزيادة الهمزة ُلوٍب مثاِل على وا ــــ. ُأْس

َثاُر َل ُع: ا َب ِلْص ْعَمُة، الَحَسُن وا ّن ُفلٍن وال ِه على يقال: ل ٌع. ُأبل َب ِإْص
الراعي: قال

 ــــ537
ِعيف َعَصا َض ُعُروِق بادي ال له ترى ال

َدَب ما ِإذا عليها َبعا الناُس َأْج إْص
[طويل] 

َع َتبّص ُق و َعَر ِإذا ال ُء:  ُعوَن ومنه جرى، والما َأْجَم ْعوَن قيل:  ْبَص التأكيد. في َأ
ِعْصَمُة: ما َتَصْمَت وال ْع ْعصم: موضع به، ا ِر والِم ِد، من الّسوا َي وِعَصاٌم: من ال

ِء ُلها. وِعَصاُم الرجاِل، أسما ْب ِقْربَة: حَا ال
ْعٌب َك ٌد، و ِدي ُع: َج ُذٌن َأْصَم ُأ ٌة و ُء: صغير َعا ّيقُة َصْم ٌة، الّصماِخ َض َد ّد ْلٌب ُمح َق ُع: و َأْصَم

ِكّي، ّق ومنه ِذ ُت ِعّي) فيما اْش َلْصَم ْعَضهم، زعَم (ا ّنُه والصحيُح َب ِه إلى ُنِسَب َأ ّد َج
َأصمع.

ْوَمعُة: معروفة. والّص
ُع: حَاْمُل ْوسج. والُمَص َع ال

َياُن. ِعْص ْعِصيُة: وال والَم
ْعٌب وكلٌم ِويٌص: َص َهُم، ل َع ْف ْعوَص وقد ُي ِه، في الرجُل َأ علّي واعتاَص كلم
َلمُر. ا

ّبٌة ّي َو ُد ْعُموُص:  ّد ِء، في تكون وال ْعُموُص الما ّد ّدّخاُل من وال ِر في الرجاِل: ال َلمو ا
ُفُر ُعْص ُغ الذي وال َب ُفوَر: من به، ُيْص ُعْص ِر، وال ُفوُر الطي ُعْص ِر من وال َفَرِس: ما ُغَر ال

ّق طاَل َد ِز ولم و ِو ْيِن. َيجا َن ْي َع ال
َتُر: الذي ْع َكُل، والّص ْؤ ٌع ُي ِبعاٌت: موض َني ْيٌر ذكره وُص َه شعره. في ُز

ّنِصيُب، َتحاّص والِحّصُة: ال ّد حِاَصَصهم، القوُم: اقتسموا و الَمَرِض. والّصّحُة: ِض
ُد َأّما وفتحها، الحاء بكسر الزرِع وحِاصا َد و ُه الذي الَحصا ٌقمٌة ذكر ْل قوله: في َع

 ــــ538
ْبَس َخْشَخَشْت كما ِد َي ُنوُب الَحصا َج

[طويل]
ِء فمفتوُح َفة َأبو غير. وزعَم ل الحا ِني ّنُه حَا ْبٌت َأ ُع الريُح به َتمّر معروف َثا ُيْسَم له ف

َلبٌة ّي. َج ِو َد و
ْبٌل ٌد، وحَا ٌد، ُمْحَص ٌد: أي وحَاِص َتْحِص َكُم وُمْس ْتِل، ُمْح َف ِيستعار ال ٍء كّل في ذلك و شي

ٍم، ٌع ُمْحك ِدْر َكمٌة. و ُء: ُمْح حَاْصدا
ِإذا والِحصار: مصدر ُه:  َق حااَصَر ّي ِء. في له حااجة حَاُصوٌر: ل ورجٌل عليه، َض النسا

ًا الله قال 116[ص:  ]،39عمران:  الصالحين} [آل من ونبيا تعالى: {وحاصور
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ِء على آ] والِحْرُص  ب].109[ق:  الشي
ِرُص حَاَرَص (وقد ِريٌص):  فهو َيْح حَا

ُة)، َفل ُء: ال ِء (وُصَحاُر: من (والّصْحرا ْعَماَن وُصَحاُر: اسٌم الرجاِل)، َأسما ل
ْوَصلُة ِر وحَا ًا ــــ لها ويقال ــــ، وتشديدها اللم بتخفيف ــــ الطائ ــــ أيض
ُء ْوَصل الراجز: بالمد. قال ــــ حَا

 ــــ539
ْهُر ِف ِديه وال ْه ِه إلى َي َأحْاشائ

ٍد ِه جاَر ولو ها ْوصلئ بَح
[رجز]

ْوَصُل وقد ِكَي: حَا ٍء. بغير حُا ها
ّلُح ْلُح الصاد بضم ــــ والّص ْيساَن بكسرها: نهٌر ــــ: الّصلُح. والّص والِحَصُن: ِبَم

ْنَت موضٍع كّل ّقِت ومنه وجمعه: حُاصوٌن، فيه، َتحّص ُت ُة اْش وهي الَحَصاُن المرأ
ِة. ومنه َعِفيف َأحْاَصنِت ال ِإذا قيل:  ُة:  ّوجت. ومنه المرأ َفَرِس قيل َتَز ِر: لل َك ّذ ال

ِرَسُه َلّن ــــ الحاء بكسر ــــ حِاصاٌن َتحّصُن فا ٌء ومنه عليه، بالّركوِب ي (قيل): بنا
ّنه حَاِصيٌن ِرُز َل َأ من ُيْح إليه. َلج

ْفُص: من ِء وحَا ِبيٌل الرجاِل، َأسما ْفٌص. َز ٍد، من وحَا ّنى الرجُل ُسّمَي وبه ُجلو ُتك و
َأّم َدجاجة.  ُد ويسَمى حَافصَه، ال َلَس ًا. ا ْفص حَا

ْفحوُص َأ ِثُمها، و ِة: َمْج َقطا ّنه بذلك وُسّمَي والُمْصَحُف ال َعْت َل الّصُحُف. فيه ُجِم
ْبُح َأوُل والّص ِر، والّصباُح:  َأصبَح النها ًا: دخلوا القوُم و ّبَح الّصباِح، في إْصباحا َتص و

َقد ْبَحُة والسُم الصباح، في الرجُل: َر ْبَحُة منه: الّص وفتحها الصاد بضم ــــ والّص
ْبَحَة يناُم يقال: هو ــــ، ْبَحَة، الّص ْبَحُة ومنه والّص ُع الحديث: «الّص َق»ِ. تمن الّرْز

ِبيُح ورجْل ِه، َص َوْج ِلبل: من والَمْصباُح والِمْصباُح: الّسراُج، وجمعه: ِصباٌح، ال ا
ْنهُض ل التي ِركها من َت ْب الرمة: ذو الصباِح. قال إلى َم
 ــــ540

ِبيُح ُدها باللواتي ليسْت َمَصا ُقو ت
الدوالِك بالفلِت ول ُنجوٌم

[طويل]
ْدُح ُبُح: الق َبُح الذي (الِمْص ُبوَح).  ُيْسقى أي الرجُل به ُيْص الّص

َبّحنا َأتيناهم وَص ّيُة الصباِح في القوَم:  َبِح َلْص ْنَسُب الّسياُط وا َبح ذي إلى ُت وهو َأْص
ِلٌك َير ُملوِك من َم َلها، َمْن َأوَل كاَن حِاْم ّنه ويقال َعِم ّد ِإ رضي َأنس بن مالك َج
عنه. الله

وحِاْمٌص: ــــ، وكسرها الميم وتشديد الحاء بكسر ــــ يؤكل والِحّمُص: الذي
ّتْمِحيُص: الختباُر، مدينٌة، َذ ومنه وال َللواِح َتْمِحيُص ُأخ ّنما ا اختباُرها هو إ

َها ُن ّئْل وامتحا ٌأ، فيها يكوَن َل ّذنوِب. َتْمِحيُص ومنه َخط ال
ٌة الحجارة، والَحصى: من ِة) ــــ واحادتها: حَاصا ًا (والَحَصا من ــــ: القطعة أيض

ٌة له ما ورجٌل الِمْسِك، ٌة: أي ول حَاصا ْقٌل. قال َأصا َطرفة: َع
 ــــ541
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َأّن ِء لساَن و ُكْن لم ما الَمْر له ت

ٌة ِه على حَاصا ِليُل عورات َد َل
 آ] [طويل]117[ص: 

ْيُت َأحْاَص َء و ْطُت الشي َأحَا ًء:  ُته به، إحاصا ْي َأحْاَص ًا ــــ و ُته أيض ْق َط َأ ِويُت ــــ:  َق و
ُه، أي ]،20تحصوه} [المزمل:  لن أن تعالى: {علم الله عليه. قال ُقو ِذي ومنه ُت

ِه ُعوَن ِتْسعٌة الحديث: «لل ِتس ًا و ّنَة»ِ. دخَل َأحاصاها َمْن اسم الَج
ِء عن وحااَص َدَل الشي َع ًا:  ْيُص وهو عنه، ِمِحيص َيصاُن الَح ًا، والَح من وهذا أيض
النظائر. ذوات

ِنّي: َضْرٌب ْيَحا ِر. من والّص ّتْم ال
ِء وُصَمادُح: من  ب] الرجاِل.110[ق:  أسما

ٌء ِإذا وشي ِدٌح:  ًا. كاَن ُصَما خالص
ِرٌم، وِعنٌب ِرٌم ورجٌل حِاْص َبُخيٌل. حِاْص وُمَحْصَرٌم: 

ٍه: كلمٌة (وَصُه)، بها. ُيْزَجُر وَص
َهَصْرُت ِإذا و ُغْصِن:  َته ال ْب َذ الرجَل. َهَصْرُت وكذلك إليك، َج

ْهُل َأ َلصهاُر:  ْيِت وا ِة، َب ْهٌر، المرأ َهْرُت وقد واحادهم: ِص َهْرُت: الرجِل إلى َأْص وَصا
زهير: قال

 ــــ542
ُد ْو ِد َق ْبـ الَملوِك وإْصهاُر الِجيا وَص
ِئْموا بها كانوا لو مواطَن في ـٌر  َس

ُة: ما رجٍل، وُمهاِصُر: اسُم َهاَر ِم، من ذاَب والّص ُتُه وقد الّشْح َهّر َتُه، ِإذا َص ْب َذ قال َأ
َيذاُب. ] أي20بطونهم} [الحج:  في ما به تعالى: {يصهر الله

ْهَصة: التي ّبٌة الدواّب، ُتِصيُب والّر ِهيٌص يقال: دا ُهوصٌة، َر ِهَصْت. وقد وَمْر ُر
َفَرُس وَصهَل ِهُل ال َهُل َيْص َيْص ً و ِهيل َهالَ. َص وُص
ْعٌر َهُب: فيه وَش ٌة، َبياٌض َأْص ُهَب وقد وحُاْمَر َبة، َص ْه ِعيٌر وكذلك َص َهُب. َب َأْص

ْنَصُر َنَصُر: من والخ ِب َلصابِع، وال َأْن ا ُة:  َذ والُمَخاَصر ِد تأخ َتْمشي الرجِل بي معه، و
ّقٌة وهي َت ِر من ُمْش ّنك الَخْص ْنِب إلى َخْصرَك تجعُل َل ِه. َج َخْصر
الشاعر: قال

 ــــ543
ُتها ثام ِة إلى خاَصْر ّب ُق الَخْضـ ال

ٍر في َتمشي ـراء َمْسنوِن َمْرَم
َتْرَك في والختصاُر ِء:  ْلشيا ُفضوِل ا ُد. ال والقتصا
ُع والختصاُر َوْض ّتخاُصُر:  ِد وال َي الَخاِصرة. على ال

ِة، والّصْخُر: من الشياء في تقدم وقد الخاء)، (بفتح يقال: َصَخٌر الحجار
المتناظرة.
ِغيُث، والّصَراُخ: الستغاثاُة، والّصْرَخُة َت ِريُخ: الُمْس ِغيُث والّص ِريُخ: الُم وهو والّص

َتْصَرَخني الضداد، من ُتُه: أي واْس ُته استغاثاني َفأْصَرْخ ْث َغ َأ َلٌة فلٍن وفي ف َخْص
ٌة، َلٌة جيد ِإذا َأخصَل وقد وِخصاٌل وجمعها: خصٌل رديئْة، وَخْص َهرْت الّرجُل:  َظ

َلٌة منه ِإذا حاسنٌة، َخْص َأْخصَل:  َبُه َقمَر و ِر، من والُخْصلة: قطعٌة صاحِا ْع الّش
ٍة والَخِصيلُة: كّل ٍة َلْحم ِم مثِل مستطيل َفِخذين َلْح َعُضديِن. ال وال
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ُلْصُت ِر  آ] من118[ص:  وَخ َلم ًا، َخلصًة ا ٌء وُخلوص ِإذا وشي ِلط لم خالّص:  يخا
ُه ْيَر ْلصاني: أي وفلٌن َغ ِلُصُه الذي صديقي ُخ َأْخلَص لنفسي، ُأْخ ِه و ِدينه: في الل

ْبُه لم ِإذا ٍء يُش ِة وذو الّشْرِك، من بشي َلص َنٌم واللم الخاء، بفتح ــــ الَخ ــــ: َص
ِم عنده يستقسموَن كانوا ِة. وكاَن في بالْزل ُد الجاهلي الخاء، بضم يرويه الُمبّر

َأّما والمعروف ِء قوُل الفتح. و حُاْجر: بن القيس أمرى
 ــــ544

ْنَت لو ِة ذا يا ُك ْلص ْوتورا الَخ الَم
ُيْخَك وكان ُدوني ْقبورا َش الَم

ْنَه لم ِو عن َت ِدي َغْز َلعا ُزورا ا
[رجز]

ّنه ِإ ّكَن ف ّللَم َس ًة. ا َضرور
ٌء والَخِصيُم، والَخِصُم، والَخْصُم، ُته وقد والُمخاِصُم: ِسوا ُمَخاصمًة َخاَصْم
ًا. وِخصام
ُطِن وَخُمَص َب ًا َخماصًة ال ِإذا َخِميٌص فهو وَخْمص ْطِن َخِميُص ورجٌل َضُمَر)، ( َب ال

والَمْخَمصُة: الَمجاعُة، ــــ، وضمها الخاء بفتح ــــ وَخْمصاِن وَخْمصاُن
َنكاٌن َبْر ُد: وإْخَمُص والَخِميصُة:  ِم: ما َأسو َد َق ِطنها من دخل ال ُيِصِب فلم با

َلرَض. ا
ُته وقد وغيرهم، الرجال والَخِصّي: من ْي ًء، َخَص ْيضُة خصا َب َيُة:  ِر، والُخْص ّذك ال

َيُة ْيَضُة، فيها. وقيل لغٌة والُخْص َب َيُة: ال ُدها. فإذا بغير والُخْصُي الُخْص ْل هاء: ِج
َيٌة ْلَت: ِخْص ُع فهي ــــ الخاء بكسر ــــ ُق ِبٌي كما َخِصّي َجْم َيٌة يقال: َص ْب [ق: وِص

 ب].111
ِنّي): النابغة قال ْبيا ُذ (ال

 ــــ547
َذ ِذي َيًة وَخنا ُفحول ِخْص و
[خفيف]

َأصاَخ ِء إلى و ِإذا الشي َع، ِإصاخًة:  ُمِصيٌخ.  فهو استم

ُق َوَر ّنْخِل والُخوُص:  ِم، ال ْو ّد ّواُص وال ِلُج والَخ ُق لها، الُمعا َوُص: ِضي ْيِن والَخ َع ال
َوُص، يقال: رجٌل وغؤورها، ٌة َأْخ ُء، وامرأ ْوَصا َوَص َخ َتخا ِإذا في ويقال:  ِه:  َنظر

ِه، من َغّض َوصِت َبَصر َتخا ّنجوم: مالُت (و ِإذا ال َوٌص للغروِب). ف َأحْا ــــ قلَت: 
ِر في ِضيق فهو ــــ معجمة غير بالحاء ْيِن، ُمؤّخ َع َلحْاوُص ُسّمَي (وبه ال ا

الشاعُر).
ِرُص َدخا ُقه و ِئ َبنا َقِميِص:  ُع التي ال ِرُص واحادتها بها، ُيوَس ِرَصُة ِدْخ ِدْخ قال و
العشى:

 ــــ545
ْدَت كما ِرصا القميِص َعْرِض في ِز ّدخا ال

[طويل]
َوَسُخ والّصْملُخ ُلوُخ:  ُذِن. والّصْم ُل ا

ُغّصُة ْلِق في وال ُق. الَح َغَصُص: الختنا وال
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ْظُم َع ِة، والداِغَصُة:  َب ْك ُغ الّر ِلنساِن وُصد ِة ويقال وغيره، ا ّد َغٌة للِمخ َد لنها ِمْص
ُع تحته. ُتوَض
ُغَر ُء وَص ّد الشي ًا: ِض َغر ُبَر ِص ِغَر (فهو َك ًا ــــ الغين بكسر ــــ صغيٌر) وَص ْغر ُص

ًا ٍغار ِإذا فهو وَص ّذّل. َرِضَي صاِغٌر:  بال
ُة َد ْق ُع ْلَصمُة: ال َغ ْلِق في التي وال ُغْصُن الَح الشجرة. من وال

َغُص ّن ُد وال ّك ّتن ّغُص: ال ّتن ِر، وال َلم ِغَص وقد با َنغاصًة ــــ الغين بكسر ــــ َن ًا)، ( َغص َن و
ّنغَص َت ًا). و ّغص َتن )

ْذتُه  آ] الرجَل119[ص:  وغافصت َأَخ ِة. على مغافصًة:  ْفل ِغ
ُغ ْب ُغ: ما والّص َغ والّصبا ِب َغ ما وكل الثوُب، به ُص ِب ُط ِة، من به اص َلطعم ْبغُة: ا والّص

ْلقُة: ويقال ّديُن. قال الِخ َغُة: ال ْب من أحاسن ومن الله تعالى: {صبغة الله الّص
].138صبغة} [البقرة:  الله

ُغ َب ْيِل: الذي من والْص َيّضِت الَخ ْب َنبُه، أو ناِصيتُه ا َغ ُسّمِي وبه َذ َب َأَص الرجُل: 
َغَمُص َغْمصُت الّرَمِص، العيِن: مثُل في وال ِإذا الرجِل على و َلُه:  ْع ْبتُه ِف عليه، ِع
َغِمْصُت ــــ: لغٌة.  الميم بكسر ــــ و

ُء: من ْيَصا ُغَم ُغ: معروف، الكواكِب، وال َبُر، والّصْم ِقّصُة: الَخ ِقَصٌص، وال وجمعها: 
َقَصُص ُو القاف بفتح ــــ وال َنْح ِة، ــــ:  ِقّص ِقصاُص ال ْتِل في وال َق قد والجناياِت ال

النظائر. ذوات في ذكرناه
ُد: الستقامُة َقْص ٍء، كّل في وال ٌد ويقال: رجٌل شي ٌد. قال قاِص َتِص ْق أمرؤ وُم

القيس:
 ــــ546
َلْت َتْصرعني جا ْلُت ل ُق ْقِصدي لها ف ا

ٌؤ ِإني حَاراُم عليِك َصْرعي امر
[كامل]

ّفي. بالراء: أي ويروى: اقصري ُك
ُة َقِصيد ِر، من وال ْع ُة: الُمّخُة الّش َقِصيد ِم، من تخرُج وال ْظ َع ٌد وُرْمٌح ال َقِص

ِإذا ٌد:  َتقّص ٌة، منه والقطعة َتكّسَر، وُم َد ْلَحُم ِقْص ٌد، َو ْتُل، يابٌس، َقِصي َق ُد: ال ْقَصا ِل وا
النابغة: قال

 ــــ547
َأصاَب َبَك ف ْل ِد لم أْن غيَر َق ْقِص ُت
[كامل]

ُق ْد ّد في والّص ِذِب، الحديِث: ِض َك ُق ال ْد ًا ــــ والّص ُة، أيض ّد يقال: رجُل ــــ: الش
ْدٍق، ْدٍق، وحاماُر ِص ْدٍق، وثاوُب ِص َق الَحْرِب في وحَامَل ِص النابغة: قال فَصد
 ــــ548
ُنو َب ِذيمَة و ْدٍق حَاّي َج ًة ِص ساد

[كامل]
ِإذا ِعَل ف ُد ُفتحت ِصفًة ُج ٌق، فقيل: رجٌل الصا ْد ْلَحقُه وحاماٌر َص َت ٌق. و ْد ُء َص تا

ٌة التأنيِث َقٌة. فيقال: امرأ ْد َص

ُق ِة وِصدا ٌق، خمُس وفيه المرأ َدا ٌق، ُلغاٍت: َص َقٌة، وِصدا ُد َقٌة، وَص ْد َقٌة. وُص ْد وَص
ُق: ِخلُف ِدي ّو، والّص َعد َدقُة: ما ال ُق والّص ّد  ب].112[ق:  به ُتص

َق َتّصد ِإذا يقال:  ِإذا يقال ول َأعطى، الرجُل:  َق:  ّد ِر قوُل سأَل. هذا َتص أكث
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َأجاَز اللغويين، َق و ّد َتص َلب أي بعضهم:  َدقَة، ط وأنشد: الّص
 ــــ549
ِزقوا أنهْم ولو ِرهم على ُر َأقدا

ْيَت َف َثَر َأل ُق ترى مْن َأك ّد َتص ي
[كامل] 

ُق: الذي ّد َدقاِت يأخذ والُمص ِم َص َن َغ ِرها، ال ْقُت وغي َد َدقًة الرجَل وصا ويقال: ُمصا
ْقصْرُت ِء عن َأ َقَصْرُت الشي ِإذا بالتخفيف ــــ و ْفَت ــــ:  َف َأنَت عنه َك ِدٌر و عليه، قا

َقّصْرُت ْفَت ِإذا ــــ بالتشديد  آ] ــــ120ص:  عنه (و َف عن عاِجز عنه) (وأنَت َك
ِه). ْعل ِف

ُقَصارى ٍء كّل و ُه وكذلك غايتُه، شي ُه. قال َقصاُر َقْصر الراجز: و
 ــــ550
ّنما ِإ ِهرة ُتْرُب َقْصُرك ف الّسا

[رجز]
َقّصْرُت ًا، الثوَب و ْقِصير َقّصاَر: الذي َت ّولى وال ُة: ِصناعتُه، ذلك، َيت ِقَصار وال

ْيرى ُقَص ُع وال ْل ُقْصرى: الّض َة، تلي التي وال َأصَل الَخاِصر َقَصُر:  ُنِق، وال ُع ال
ّيُة: التي ِر َقْص ْعَجُن وال ْنَسُب فيها ُي ِر، إلى ُت َقْص ٌة ال ِقلد ْقَصاُر:  ّت ٌة وال ُد قصير ُتش

ِة، في َقَصر ْقَصاٌر ويقال ال َت ّي ــــ: قال بالفتح ــــ لها:  ِد زيد: بن َع
 ــــ551

ُثاها عندها َؤّر ُي ْبٌي]  َظ ]
ٌد ِق ِد في عا ْقصارا الِجي ِت

[مديد]
ٌء ِوعا ُة:  ْوَصر َق َعُل وال ّتْمُر. قال فيه ُيْج الراجز: ال

 ــــ552
َلح ْف َنْت َمْن َأ ْة له كا ْوَصّر َق
ٍم كّل منها يأكُل ْة يو َمّر

[رجز]
َة وقد ْوَصّر َق ِإّن) ال ِة. عن ِكنايٌة ــــ هاهنا ــــ قيل: ( المرأ

ّيَصُر: كّل َق ِلٍك و َقياِصر الّروَم، يلي َم ٌة. وجمعه:  َقياِصَر و
ُقْرَصُة: التي ْنِب، في تخرُج وال ُقْرُص الَج ِز، من وال ْب ًا ــــ ُقْرَصٌة ويقال الُخ أيض

ِإذا َقَرْصُت من واشتقاقُه ــــ، َء:  َتُه، الشي ّع َط ِإذا َقّرْصُت وقد َق َعِجيَن:  َتُه ال ْع ّط َق
ًا. ْقراص َأ

ْأٌس َف ُقوُر:  َكّسُر والّصا ُة، به ُت ُة: النازلُة الِحجار َور ُق ُة، والّصا ُة: الشديد والّصاقور
ُء الثالثة. السما

ْقُص، َقُص، والّر ٌء والّر َقصاُن: َسوا ِقٌص ورجٌل والّر ّقاٌص. را وَر

َقِصيُل: الذي ِلفُه وال ْع ّنه بذلك وُسّمي الدواّب، َت ْقَصُل َل ُع، أي ُي َط ْق بما فُسّمي ُي
ُؤوُل ْنَجِل ويقال ِإليه، حاالُه َت ُع الذي للِم َط ْق ْقَصٌل ُي ْيٌف به: ِم ْقَصٌل وَس َقّصاٌل. ِم و

ٌع أي ّطا َقَصالُة: ما َق ِرَس ِإذا الزّرِع من يخرج وال ُلوُص ُد َق ّتيُة من وال ِلبِل: الَف ا
ِة وهي ِء من الجارية بمنزل ُع النسا ُتْجَم ُلٍص، على و ِقلٍص ُق ِئَص. و َقل و
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ْئٌْر ِب ُة و ِء، َقلوٌص: كثير ٌء الما ِليٌص َقلٌّص وما َق ِإذا و َع (وقالص):  ِر في ارتف ْئْ ِب ال
ُثَر. قال َك الراجز: و

ّيها يا ٍد من ِر َقلِّص بار
ْنِقياِص َهّم حاتى َجّم قد با

القيس: أمرؤ وقال
ُق ِثا ًا بل ِليُص ماؤهّن ُخْضر َق

ُد، ْي ْنُص: الّص َق َنْصُت وقد وال َنْصُت، َق َت َنُص وأق َق ما ــــ: اسم النون بفتح ــــ وال
َتنُص، ْق ِنيُص وهو ُي َق ًا ــــ ال ِنَصُة ــــ، أيض ِة وقا ّدجاج ِرها ال ِر. من وغي الطي

ّد ْقَصاُن: ِض ّن ِة، وال َقص وقد الّزياد ُء َن ُته، الشي َقْص َن ُته يقال ول و َقْص ْن اللُه قال َأ
].3قليلً} [المزمل:  منه أنقص تعالى: {أو

ُذ َأْخ ّنِقيصُة:  َلعراِض، وال ْيُب. ا َع ّنِقيصُة: ال وال
ْفُت َقَص َء و َكَسْرتُه، الشي ًا:  ِريٌح َقْصف ٌة و  آ] تكسر121[ص:  قاِصٌف: شديد
ٌد الشجر، ْع ّنا قاِصٌف، وَر ُك ٍو، ِرقٍص في َقْصٍف: أي في و ْه َل فاعُل والقاِصُف و

َفُص: الذي ذلك، َق َعُل113[ق:  وال ُيْج َفقصِت الطائُر فيه  ب]  ْيَضُة: انشقت و َب ال
ُتها (عن َقْص َف ُتها،113[ق:  َأنا الفرِخ) و ّقوُص  ب]: كَسَر ُف َكُل. الذي وال ْؤ ْي

َقُة ْف ُع في والّص َوْض ِد البيع:  ُق اليد، على الي ُد وِصفا ْل ْطِن: الِج َب ُق ال الذي الرقي
ُق وكذلك عليه، ِة ِصفا ْيَض َب ونحوها. ال

ُق ّف ْقُت وقد المصفوق، وكذلك بالماء، الشراب: الممزوج من والُمص َف َص
ْقُت ّف ــــ.  والتشديد بالتخفيف ــــ وَص

َقَصُب: حامع ٍة وال ْبٍت كل وهو َقَصب ِبيَب، ُكعوٍب ذي َن أنا
َ ُء: جمع و َقْصبا َقَصبة، وال

َلرَض هي ويقال ْتُه، التي ا ِب ْن َقَصُب: ِعظاُم ُت كّل وكذلك والّرْجليِن، اليديِن وال
ْظم َقَصُب ُمّخ، فيه َع ُقها، و ُعرو ِة:  َئ ِبيُب الّر أنا

َ َقَصُب:  ُلها وال َع ُؤوَن َيْج ّقا في الّس
ِه الّزقاِق. َأفوا

َقَصبُة ِر: ما من وال َع ِوي، الّش ُقّصابة وهي ُل ًا ــــ ال َقِصيبُة، ــــ أيض ْبُت وقد وال َقّص
ْعَر. قال ْيل: الّش َف ُط
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ًة رأى َء ُدّر ْيضا ِفُل َب َنها َيْح ْو َل

ِغْرباِن ُسَخاٌم ِر ك ِري َب ّقصُب ال ُم
[طويل]

َقّصابُة: الِمْزَماُر، والقاِصُب: الزاِمُر، العشى: قال وال
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ُدنا ِه والياَسِميـ الُجّل وشا
ِبها والُمّسِمعاُت ـُن ُقّصا ب

[متقارب]
ُد. هذا في والُجّل َوْر البيت: ال

َقَصُب ِر: ما من وال ْوه ً كاَن الَج ْوُف َأْجوَف، مستطيل َبُة: َج َقْص ِر، وال َقْص وقد ال
َقْصُر ُيَسّمى ّلُه ال َبًة، ُك ِثاياُب َقْص َقَصُب:  ّتاٍن وال ِبّي، ِرقاٍق، َك َقص واحادها: 

َقّصاُب: الَجّزار، ْعلُه وِصناعتُه: الِقصابُه، وال ِف َقْصُب و ْقِصيُب. ال ّت وال
ُقْصُب: الِمعى، ْقصاٌب. وال َأ وجمعه: 

ْيبُة: موضع. قال ُقَص العشى: وال
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َء ٍم َأبنا ّتلوا قو ُق
ْيبة يوَم ُقَص ْه من ال ُأواَر

[كامل]
ِبيصُة: من َق ِء و ُقماص، الرجاِل، أسما ِقماُص وال ــــ: والكسر بالضم ــــ وال

ْثاُب َو ُقْصوى والناحايُة ال ُقْصيا: البعيدة، ال ِقَصُر وال َقُص:  َو ُنِق، وال ُع َقُص ورجٌل ال ْو َأ

َقُص: ما َو ْيِن بين وال َت ِريَض َف ِلبل، من ال َء التي وهي ا في الحديُث: «ليس فيها جا
ْوقاص َل ُق صدقٌة»ِ، ا ِدقا َقُص:  َو ِعيدان وال ْلقى ال ِر على ُي َتشتعَل النا به. يقال: ل

ّقْص ِرَك، على َو ُع وكذلك نا َط ِق ِد من ال ِر. ُعو ُبخو ال
 آ].122[ص:  يعقوب أنشد
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ِلي ل َط ّ الناَر َتْص ًا إل ًا ُمْجَمر ِرج َأ

ْنُجوٍج من َكّسَرْت قد َل َقصا له َي َو
[بسيط] 

َأما ْقُص و َو نظائر. لها التي السماء في ذكره تقدم فقد ــــ القاف بتسكين ــــ ال
ّد َفصُة: َش َقْر ْيِن وال َد َي ْيِن، تحت ال َل َقْرفَص الّرْج َت ِإذا يقال:  هذه جلَس الرجُل: 

ْلسَة، ّلُصوِص ويقال الِج ِفَصٌة ِل ِفصوَن َلنهم َقرا ْقْر ُء الناَس، ُي ُفَصا ُقْر تمد ــــ وال
ْلَسُة وهي ــــ وتقصر ِز. ِج ِف ْو َت الُمْس

َطكا ِإذا ــــ: معروفة، الميم بضم ــــ والُمْص ِتَح ف ُلها ُف ّدْت، َأو ٌء ُم َدوا ُمَمِصطٌك و
ِلّجاُص: الذي ُة، يؤكل، وا ّنوَر َلُج والّصاُروُج: ال ْو ٌد والّص ُعو َلجاُن:  ْو ّقٌف والّص ُمع

َعُب ْل ُيسّمى به، ُي َقاسُة، و َقْس ًا): ال وسلم عليه الله صلى النبي قوُل ومنه (أيض
َأخشى ِكْسكاَسٌة والناس َقْسقاسته»ِ، عليك للمرأة: « بكاف ــــ يقولون: 

ٌأ وذلك ــــ، مكسورة َط ّنما َخ في ثاابٍت بن قاسُم وحاكى مفتوحاة، بقاف هي إ
ِئِل ّدل َأخشى ال َلٌط وهو معجمة، َقْشقاَشتُه»ِ بالشين عليك « ًا َغ 114[ق:  أيض

ب].

َلُج ْو ًا ــــ والّص ِفّضُة ــــ أيض ُة، البيضاء ال ْنُج: من الجيد ِو. آلِت والّص الله
ّنشاُص: الّسَحاُب ُع، وال َنَشصِت المرتف ُة و ْوِجها، على المرأ َنَشزْت َز بالزاي ــــ و

ٌء. ــــ: َسوا
ِر من والّشيُص ّتْم ُء، ال ِدي ّنَي وبه الّر الشاعر: الّشيِص َأبو ُك

ُة: الذي ًا وهو َيْحّج، لم والّصُروَر ّوُج، ل الذي الرجُل أيض الحديث: «ل ومنه َيتز
َة ِم»ِ. في َصُرور ِلسل ا

ّي: َملُّح ِر ِنّي له ويقال السفينة، والّصرا ًا. والّصْرَصَراُن َصْرَصرا أيض
ِنّي: َضْرٌب ِر َسَمِك من والّصْرَصرا َبْح َأملَس. ال

ّبة، ّي َو ُد ِريٌح والّصْرُصُر:  ٌة. قال و عاتية} صرصر تعالى: {بريح الله َصْرَصٌر: شديد
]. 6[الحاقة: 

ُق لغتاِن، ــــ والكسر بالفتح ــــ والّرصاُص والّرصاُص ّلص: السار َأربع وفيه وال

ُلّص ــــ اللم بكسر ــــ ِلّص ُلغاٍت، ِلْصٌت ــــ، بضمها ــــ و وكسر بالتاء ــــ و
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ْنٍت مثال على اللم َلْصٌت ــــ َب ْبٍت مثال على اللم وفتح بالتاء ــــ و ومصدره: َس
ّيُة ّلُصوِص ّيُة ــــ، اللم بفتح ــــ ال ّلُصوِص وجمعه: افصُح، والفتُح ــــ، بضمها ــــ وال

ُلصوٌت. قال ُلصوُص الشاعر: و
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ًا فتركن ْهد ً َن ّيل ُؤها َع ْبنا َأ

َنة وبني ّلصوِت ِكنا ِد كال الُمّر
[كامل]

َنّصُة: التي ِة. عند العروُس عليها َتِقف والِم َو ُل الَج
ِفص ِم: يفتح و َت َفّص افصح، والفتح ويكسر الَخا ُتها، و َدق ْيِن: حَا َع َفّص ال ِر: و الم

ْأتيَك يقال: هو حاقيقتُه، ِر َي َلم ِه. من با َفّص
ْفِصُل، َفّص: الَم َفّص وال ُتها. و ْفَر ِة: ُص ْيَض َب ال

ّق َأَر َبُة:  ْوِق والّصبا ُفُه.123[ص:  الّش َغ َأْش  آ] و
ُذِن في والّصَمْم ُل ِة في والّصَمُم معروف، ا َقنا ّدة، ال يقال: ُرْمٌح والِحجارة: الش

ٌة َأَصّم، وحَاَجٌر َأصُم، َقنا ُء، و ٌة َصّما ُء، وَصْخر َفَرٌس َصّما ٌد. قال و َصَمٌم: شدي
الشاعر:
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ِإّن ّني َقْصرك ف َدٌم م ْل َصَمُم َص

[بسيط]
ِلصُه، كّل من والّصِميُم ًء: خا ِم من وفلٌن شي ِم، العرِب َصِمي والّصّمُة: العج
ّتْصِميم الرجاِل، من الّشجاع ُذ على وال ّنفو ِء: ال ْيٌف ومنه فيه، الشي قيل: َس
ُمَصّمٌم.

ُلهم، وُمَصاُص ْفَض َأ ِم:  للرجِل َمّصاُن، معروف. ويقال: يا والُمَصاُص: نبات القو
ْظَر َمّص َمْن يا أي ُذّم إذا ِه. َب ُأّم

ٌد والَمّصاُن: الَحّجاُم، َل َب معروف.  والَمِصيصُة: 

ْدُر ّدُمُه، كّل وَص َق ٍء: ُم َأعلى شي ُة:  ْدَر ِر، والّص ْد ُة الّص ْدَر ّثياِب: من والّص ال
َعُل والّصداُر: ثاوٌب معروفة، ِر على ُيْج ْد ِة عند الّص ْدَم ّدْرُت الُحْزِن، عند أو الِخ َتَص و

ِر َلم َتعّرْضُت ل ًا:  ّدر ِرُف ورجِل وانتصبُت، له َتص َدُر: ُمْش ِر، َأْص ْد َدْرُت الّص عن وَص
ِء: انصرفُت ُه، يشتكي والَمْصدوُر: الذي عنه، الشي ْدَر َثُل: «ل ومنه َص ّد الَم ُب

ِر ُفَث»ِ ورجٌل َأْن من للَمْصدو ْن ُد َي ّدٌر: شدي ِر. ُمص ْد الّص
َداِن: ِعْرقاِن ُد: طائر، اللساِن، تحت والّصَر ُد: بياٌض والّصَر في يكوُن والّصَر

ِر ْه ِة َظ ّب َثار من الدا ِر. َأ َب ّد ال
ْدُت ُه، الرجَل َوَرَص ُد ْدُت َأْرُص َأْرَص ُع َأعددُت، له و ُد: الموض ُد الذي والَمْرَص ُيْرَص

].5مرصد} [التوبة:  كل لهم تعالى: {واقعدوا الله قال فيه،
ُد: القوُم ٌد،115واحادهم: [ق:  َيْرُصدوَن، الذين والّرَص ْعلهم:  ب] راِص ِف و

ُد، ُد: حَاَجٌر الّرْص ٌد والّرَص ْل ٌد. َص شدي
ٌد: ل وأرٌض ْل ِبُت، َص ْن ِبيٌن ُت َأْملُس. قال وَج ٌد:  ْل رؤبة: َص
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َق رأتني لما َل ِه َخ ّو الُمَم
َق ِد َبّرا ِه الجبيِن َأْصل ِل َلْج ا

[رجز]
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َبِخيٌل، ورجٌل ٌد:  َفَرٌس َصلو ٌد: ل و ُلو ُق، َص ْعَر ٌد َي ْن ٌد: ل وَز ُلو ِري َص ًا، ُيو َلد وقد نار َص
ُد، ِل ُته َيْص ْد َل َأْص أنا. و

ِنّي َدل ْي ّطاُر، والّص َع َدنانّي: ال ِدلٌة والّصي ِدنٌة وجمعه: َصيا َدلُة وَصيا ْي وِصناعتُه: الّص
َدنُة. ْي والّص

ٌع ِدْر ُء، و ْلسا ٌع وكذلك ِدلُص: َم ّنى ِدلٌص. ل ُدرو ُع، ول ُتث ّبما ُتْجَم ٌع وُر ْدُر َأ قيل: 
ُلٌص. ُد

َلِمُص وانداَص ّد ُء: خرَج. وال ّدلِمُص، الشي ِلُص وال ّدَم ٌء وال ِلُص: سوا ّدما وهو وال
ُء َلُب، الشي ْع ّث َدُن: ال ْي ُق. والّص َبّرا ِلُك، ال َدُن: الَم ْي َداُن: أرٌض والّص ْي ذاُت والّص
ٍة ٍر، حِاجار ٌة صغا َداُن: حِاجار ْي ُع والّص َن ُقدوُر. قال منها ُتْص ْيٍب: أبو ال َؤ ُذ
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ٍد ْيداِن من وُسو ِنٌب فيها الّص  َمذا

ْدها لم إذا ُنَضاٌر ِف َت ُنعاُرها َنْس
[طويل]

ًا،  آ] يريد124[ص:  ِنُب ُقدور ِرُف. ــــ هاهنا ــــ والَمذا الَمغا
ُد ِدي ْن ِلُك والّص ِتيُت: الَم ْن َدَف والّص ِء عن (الّضْخُم) الشريُف. وَص ِدُف) الشي َيْص )

ِإذا ًا:  َكبُه. قال عنه مال ُصدوف ّن َت عن يصدفون الذين تعالى: {سنجزي الله و
].38يصدفون} [ص:  كانوا بما العذاب سوء آياتنا

ُء، َعطا ُد: ال َف ُغّل، والّص ُد: ال َف ٌد. قال والّص َفا َأْص تعالى: {وآخرين الله وجمعه: 
].38الصفاد} [ص:  في مقرنين

ُتُه، من ويقال ْد َف َأْص ِة:  ّي ِط َع ُتُه. ومن ال ْد َف َوثااِق: َص ال
ْدُم: مصدر ِإذا والّص َدْمتُه:  َتُه َص ْل َب ِه، قا ْثل ُتُه وكذلك بِم َدْم َدمًة صا ًا. ُمصا وِصدام

ُد: من ُد تعالى، الله صفات والّصَم ّي ُد. الّس ُد الذي والّصَم ِر في إليه ُيْصَم َلمو أي ا
ُد. ْقَص ُي

ْتَرْصُت َأ َكْمتُه، و َأحْا َء:  َتُرَص الشي ُء و ِريٌص. فهو َتراصًة الشي ت
ْيٌف ٌد وَس ِليٌت: ُمّجر ِه. ورجٌل من أْص ِليٌت: ماٍض ِغْمد ِر، في أْص ُلمو ّبه ا ُش

ْيِف. بالّس
ْنَصَت َأ ِء و َنَصت: بمعنى للشي ٍد و َتمع، ِإذا واحا ُلولى واللغُة اس لغُة وهي أفصُح، ا
القرآِن.

ُته ْي َط ْع َأ ًا ويقال:  ْف ًا َأل ْتم َتٌم وَجمٌل كاملً، أي َص ِليٌظ ــــ: أي التاء مفتوح ــــ َص َغ
ٌد. والحُروُف ْتُم شدي من يكن لم ــــ: ما التاء ساكنة الصاد مضمومة ــــ الّص

ْلِق. الَح
ِه ِصماِت على وهو السكوُت، ــــ الصاد بضم ــــ والّصَماُت الصاد): (بكسر حااجت

َها، من إْشراٍف على أي ِئ باب في منهما الول المكسور ذكر تقدم وقد َقضا
النظائر. ذوات السماء

َتُة: ما ّكُت والّصْم وغيره. الصبّي به ُيس
ٌق، ُمْصَمٌت: أي وباٌب َل ْغ ٌع ُم ّثياِب. من والُمْصَمُت: نو ال

ُة: معروفة، ّنار ّنارة: رأُس والّص ْغَزِل، والّص ُة الِم ّنار ًا ــــ والّص ُذُن أيض ُل ــــ: ا
ِة ْعِض بلغ ْهِل َب َيَمِن. َأ ال

ٌء َكٌم، وشي َرَصانًة.  َرُصَن وقد َرِصيٌن: ُمْح
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ٌة َنُصور ْنسُب وناِصرة: قرية و ّنصارى،116إليها: [ق:  ُت لواحادهم: ويقال  ب] ال
َنْصَراٌن، َنْصرانّي، ٌة و ّي. وامرأ ِر َنْص ّنيٌة، و َنٌة، َنْصرا َنْصرا ّيٌة. (الول و ِر َنْص أكثر). و

الراجز: قال
 ــــ561

ُتها ْبَصْر َتهُم َأ ْل ْعبانا َت ّث ال
ّوَجْت َنْصرانة َنْصرانا َتَز
[رجز]
ِرفّي ورجٌل ْي ْيَرٌف، َص ِرُف، والجمِع: َصيارفٌة وَص التصّرَف ُيْحِسُن الذي وهو وَصيا

ِر، في ُلمو ّق ومنه ا ِم، َصْرُف اشت ّدراه ِفّي يتولى للذي ويقال ال ْيَر [ص: ذلك: َص
ْيَرٌف125 َفٌة  آ] وَص ِر ِرُف) قال (والجمع: َصيا َذلي: وَصيا ُه ال
 ــــ562

ْنُت قد ًا ُك ًا َخّراج ُوج ًا َول ْيرف َص
َتِحْصني لم ْل ْيَص َت ْيَص حَا َلحاِص َب

[كامل]

الفرزدق: وقال
 ــــ563
ْنِفي َداها َت ٍة كّل في الَحصى َي هاجر
ْفَي ِهم َن ّدرا ُد ال َقا ْن الّصيارِف َت

[بسيط]
ٌغ ْب ُغ َأحامُر والّصْرُف: ِص َب ُد، به ُتْص ِر: ما من والّصْرُف الُجلو ُيَمَزْج، لم الَخْم

ُيستعاُر ٍء كّل في ذلك و ْيره. يشبُه لم شي َغ
َفُة: (منزلة) من ِر. والّصَرفاُن: الّرصاُص. منازِل والّصْر َقَم ال

ُء: قالِت ّبا الّز
 ــــ564

ًا َأْم ًا َصرفان شديدا بارد
[رجز]

ًا ــــ والّصَرفاُن ِر، من ــــ: َضْرٌب أيض ّتْم ْيُت ُفّسَر وبه أفضله، وهو ال ِء. َب ّبا الّز
َعم َفاَن َأّن قوٌم وز ْوُت الّصَر ّنه الَم ِة. عن انصراٌف َل الحيا

َبُن ّل ِريُف: ال ِليُب والّص ْنَصرُف ساعَة الَح ْوُت الّضْرِع، عن به ُي ِريُف: َص والّص
ِة، َكر َب ْوُت ال ِريُف: َص َلنياِب والّص ْعُضها حُاّك ِإذا ا ْعٍض. َب َب ب

النابغة: قال
ِريٌف له ِريَف َص ِو َص ْع َق ِد ال بالَمَس

ِبُر ُة والّص ٍر ُعصاَر ُد َشَج َتق ْع ُة: الُم َبِصير ُة: الطريقُة الَحَسُن، ُمّر. وال من والبِصير
ِم، ّد ّتْرُس ال ُة: ال َبِصير َة، أبي عن وال ْيد َب َبِصيٌر ُع ُع:  ِئُر. قال والجم َبصا َأبي ابُن و

َربيعة:
 ــــ565
ّتقي كنُت َمْن ُدوَن َبِصيري فكاَن  َأ
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ْعِصُر كاعباِن ُشخوٍص ثالَث وُم
[طويل]

َنِصيري ّنه على ويدّل تصحيٌف، وهو ــــ بالنون ــــ ويروى:  َمْن روايُة بالباء َأ
ّني... روى: فكاَن ِمج

ّتْرُس. والِمَجّن: ال
َبَرُص ُغ، وساّم معروف، وال َوَز ْبَرَص: ال ْهٌر َأ َن ِريُص:  َب َق. قال وال ِدَمْش بن حَاّسان ب

ثاابٍت:
 ــــ566

ُقوَن ِريَص َوَرد َمْن َيْس َب عليهُم ال
ُق َبَردى ّف ْلَسِل بالّرحِايِق ُيص الّس

[كامل]
ُذ ّنفو ِر، في والّصرامُة: ال َلم ُلها ا ْث َيمُة، وِم ِر ُوَصُف َصَرامٌة ويقال: رجٌل الّص بها. في

ْيَمُر: اسُم ّبُن أرٍض، وَص ّي والُج ِر ْيّم إليها. منسوٌب الّص
ُة ُكوَر ّد ــــ والِمْصُر ِمْصٌر، ُسّميْت وبه العظيمُة، والِمْصُر: ال ًا) ــــ: الَح بين (أيض

ّي الشيئْيِن. قال ِد زيد: بن َع
 ــــ567

ًا الشمَس وَجعَل َء ل ِمْصر به خفا
ِر بيَن َفَصل قد الليِل وبيَن النها

[بسيط]
َقذى ُظه الذي والّرَمُص: ال ِف ْل ْيُن، َت َع ْيٌن ال َع ُء، يقال:  ٌة َرْمَصا ُء وامرأ ورجٌل َرْمَصا

َأْرَمُص.

ٌء َقضا ْفِصُل و َي ْيَصٌل:  ْفِصُل أو الَخْصَميِن بين َف ّق بين َي ْيَصٌل ورجٌل والباطِل، الَح َف
ُله،126[ص:  ْث ْعٌن وكذلك  آ] ِم ْيَصٌل. َط َف

َبَصُل ِة ويقال معروف، وال ْيَض َب َد ل ًا َبَصلٌة الحدي ِبيه بها. َتْش
َلنصى: طائٌر َلُصوٌص معروف، والب َب قوم: بل وقال قياٍس، غير على وجمعه: 

َلُصوُص َب ُد هو ال ْنصى الواحا َل َب ُع، وال ٍد. ابُن وقال الَجِمي ّ َول
َكُر، ّذ َلُصوُص: ال َب ِلنثى ال ْنصى: ا َل َب وأنشد: وال

 ــــ568
َلُصوُص َب ُع وال َب ْت ْنصى َي َل َب ال

[رجز]
َلُم: الداهيُة ْي ْأِصُل  ب] التي117[ق:  والّص َت ٍء. كّل َتْس شي

َنفُة ٌء. والّصناُب: الذي الثوِب وَص ِنيفتُه: َسوا َكُل. وَص ْؤ ُي
َفْصُم َكْسُر بالفاء ــــ وال ِء ــــ:  ِبْن لم ِإذا الشي ْعُضُه َي ْعٍض، من َب ِإذا َب ْعُضه باَن ف َب

ٌء.  هما قيل وقد ــــ، بالقاف ــــ َقْصُم فهو بعٍض من َسوا

ُة: لوٌن َأ ْد َأ كلوِن والّص َد ِد َص َفَرٌس َوَسُخة، وهو الحدي َأ، يقال:  َد ُء، وفرٌس َأْص ْدآ َص
َء وقد ِدى ًة. الفرُس َص َأ ْد ُص

ْيٌن َع ُء:  ْدآ َبٌة وَص ْذ ُة َع ِء. كذا كثير ُد العباس أبو رواه الما ُه بهمزتين، الُمبّر أبو وروا
ٍد ْي َب ُء عن ُع ّدا َلصمعّي: َص ٍة بهمزة ــــ ا َء َوْزِن على وداٍل واحاد وكذلك ــــ، ٍشّما
ُه َفُش حَاكا َلْخ َد فتَح وقال: َمْن ا ّد، الصا وأنَشد: َقصَر، َضّم وَمْن َم
 ــــ569
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ٌء ُكّصدى ول ما
ْعداُن ول َمْرعًى كالّس
[رجز]

َقِل، ّث ِلْصُر: ال َق وقد وا َط ُد. به ن ْه َع ِلْصُر: ال القرآُن. وا
ُع ْط َق ِء والستئْصاُل:  َئْوابُة: واحادة من الشي ِه. والّص ْئْباِن َأْصل ْيضُة وهي الّص َب

ُغوِث، ُبْر ِئَْب ال ْأُسه يقال: َص ًا، َر َأب ْيُر: الذي َص َكُل والّص ْؤ ُيسّمى ُي َة و َنا ًا، الّصْح أيض
ّق ِئُر الباِب، والّصيُر: َش ِر، والّصيُر: حَاظا َق َب ٌة، ال َير ِر واحادتها: ِص َي ًا ويقال: ِص أيض

ًا له َلّن الباب هذا من وليس ــــ الياء بتحريك ــــ ِظير ذكرناه. وقد السين من َن
ّيُة، َوِص ُة، وال َوَصا ِة، وال َي َوَصا ٌء، وال ِوصايُة: َسوا ْيُت وقد وال ْيُت. وّص ْوَص وأ

العشى: قال
 ــــ570

ّدَك ْع لم َأِج َة َتْسَم ٍد وَصا ُمِحّم
ِه نبي ْوصى حايَن الل َأْشهدا َأ و

[طويل]
ُد: طائٌر ِر ْف ِر من َأعظُم والّص ُفو ُعْص َثُل به ُيْضَرُب ال ْبِن في الَم ويقال: الُج

َبُن َأْج ٍد»ِ. من هو: « ِر ْف ِص
ُد: شجُر ِفْرَصا ّتوِت. والِمْصطاُر: الحاِمض وال َلخطُل: الشراِب. قال من ال ا

 ــــ571
ٌق الّزجاِح وفي ِتي ِر غيُر َع ُمْصطا

[بسيط]
ُبوُر: الرجُل ْن ِئْيُم، والّص ّل ّنْخلُة ال ُبوُر: ال ْن َلْصِل الدقيقُة والّص يقال: الَحْمِل، القليلُة ا

َبر ْن ِقِي أبو قال النخُل، َص َل َة:  َد ْي َب ً رجُل ُع َلُه رجل َأ ِه عن فس َبَر َنْخل ْن فقال: َص
َفلُه، َعّشَش َأْس َأي و ُه.  ِبَس.  َأعل َي

ّنْخلُة ُبوُر: ال ْن ُة والّص ِرد َف ْن ِة، َأصل من تخرُج الُم ّنْخل ُق ال ُبوُر: الَخْر ْن الذي والّص
ِرُج ُء منه يخ ْوِض، إلى الما َقَصبٌة الَح ُبوُر:  ْن ٍر  آ] من127[ص:  والّص ْف أو ُص

ِم في تكوُن َرصاٍص ّق. َف الّز
َبُر: شجٌر ْو َن ْنِصُر: من والّص ِب َلصابِع، معروف. وال ْنصُر وكذلك ا (بكسر ــــ الِخ

فيهما) ــــ. الصاد
ِقُف ْو ْبُل: َم َط ِلْص ِة وا ّب شامية. (وهي) لغٌة الدا

ِريٌح ْبُر:  ّن ٌة والّص ْيًم. قال في بارد طرفة: َغ
 ــــ572
ِبْر هاَج حايَن ّن الّص

[رمل]
ُد َأحا ْبُر:  ّن ِم والّص ِز. َأيا َعُجو ال

َتُب ما باب ْك ِظيَر ل ِمّما بالسين ُي ِد في له َن الصا
َعسّي ًا كان ِإذا والَمْشُي والعتساُس: الطواُف ال ٍء طالب َتِمُس لشي ْل ُه. َي َذ َأْخ

َأكثُر َعَسُس قيل ومنه بالليِل، الَمْشي في ُيستعمل ما و ُعّساُس ال للَحَرِس، وال
ْلٌب َك ِإذا ويقال:  َلَب َعُسوٌس:  ُكُل، ما َط ْأ ْلٌب في ويقال َي َك َثِل: « َتّس الَم ْع ْيٌر ا َخ

ْلٍب من َبض»ِ. َك َر



مكتبة                            الخمسة الحروف بين الفرق
السلمية  مشكاة
ِرُب وناقٌة َتْض ِلها َعُسوٌس:  ِرْج َتُصّب ب َبَن، و ّل ْعّس: القدح ال 118[ق:  الّضْخُم، وال
وِعَسَسٌة. والجمع: ِعساٌس ب]،

َعس َعْس ِإذا ويقال:  َعس َأقبَل، الليُل:  َعْس ًا ــــ و ِإذا أيض ّنما ــــ:  ِإ ْدبَر. و كان أ
َعسَة لّن ذلك َعْس ْلَمُة ال ّظ َأْستوى الرقيقُة ال َعٌس: الليِل أوُل فيها ف َعْس وآخره. و

ٌع ُه موض ُؤ َذكر ِه. في القيس أمر شعر
َعاٌس: َضْخٌم، وَجَمٌل ْن ُق ِق ّلصو ُق: ال َعَس ِء، وال َق وقد بالشي َعِسَك به َعِس ــــ و
ٌء، ــــ والكاف بالقاف ِه وفي َسوا ُلق ٌق: أي ُخ ٌق. َعَس ِي ض

ْلُب َق ْكُس:  َع ِء، وال ُته.  وقد الشي َكْس َع

ْعُس: ِعظاُم َك َعُب الّسلمى وال ْل َأْن بها َي ُع:  َكْس ِرَب الّصبياُن. وال ِدَك َتْض على بي
ِر ُب ّبة ُد ِرها، الدا َكَسعهم وغي ِإذا ويقال:  ْيِف:  َع بالّس َب ّت ْدباَرهم ا َكَسعِت َأ الناقُة: و

ِفها في َتَركْت ْل ّقيًة ِخ َبِن، من َب ّل ُع ال َكْس ُع ُتُضَرَب َأن ويقال: ال ِء الّضرو ِد بالما البار
َع َبُن ليرتف ّل ِد، َأْسَمَن فيكون ال َلول ِرُث قال ل ّلزة: بن الحا حِا
 ــــ573

ْكَسِع ل ِرها الّشوَل َت َأغبا ب
ّنَك ْدري ل إ الناتُج َمِن َت

َعُة: الّريُش ُكْس َلبيُض وال ُع ا َنِب تحت المجتم ِر، َذ َعُة: الَحِميُر، الطائ ُكْس وفي وال
ِة في الحديث: «ليس ْبه ِة في ول الَج ّنّخ ِة في ول ال َع ُكْس َصدقٌة»ِ. ال
ْيُل، ْبهة: الَخ ُكْسعُة: الَحِميُر. والَج وال

َقُر َب ّنّخُة: ال َعواِمُل، وال ُق. ويقال ال ِقي ّنّخُة: الّر ال
ُعْجس ْوِس و َق َعْجُسها ال ِبُضها، و ْق ْعِجٌس وِعْجُسها: َم ًا. ويقال: َم أيض
ُع ِم في والّسْج ِر، وأصواِت الكل الَحماُم. يقال: َسَجع الطي

َطاُس: معروف، ُع َطَس يقال وال َع ْعطُس منه:  ُطس َي ْع َي الطاء بكسر ــــ و
ْنَف ــــ، وضمها َل ِطُس: ا ْع  آ].128[ص:  والِم

ُعوُط ْطُت وقد معروف، والّس َع ّبَة َس ُتها)، الدا ْط َع َأْس ُعُط: الذي (و َعُل والُمْس ُيْج
ُعوُط. فيه الّس

َطع َباُر وَس ُغ ِإذا ال ًا:  َع، ُسطوع َطع وكذلك ارتف ْبُح، َس ٌع: ل ورجٌل الّص َة َطِس له غير
ِه. على ْهل َأ

َدُس: الذي َع َكُل، وال ْؤ ٌة ي ِر ْث َب َدسُة:  َع ُتُل، وال ْق ِدَس يقال َت ُع َدْس: الرجُل منها:  َع و
َغُل، به ُيْزَجُر َزْجٌر َب َدُس: قبيلة: ال ُع و
َدٍس وكل ّ الداِل مفتوُح العين مضموُم العرِب في ُع َدَس ِإل ٍم) (في زيد بن ُع تمي
ِإّن ًا، فيه ف َأبو خلف ِريه عبيدة ف ِه، ُمْجرى ُيْج َة أبي وغير غير ْيد َب ْيَن َيُضّم ُع َع ال

والداَل. 

ْبٌت، َن َدى:  ْبٌت والّسعا َن َداُن:  ْع َثُل به ُيْضَرُب الَمْرعى َأفضِل من والّس في الَم
َفْضِل ْعداِن»ِ، ول فيقال: «َمرعى ال ْعداَن. الرجُل ُسّمَي وبه كالّس َس

َدانُة: الَحمامُة، ْع ُد والّس ْعدانُة: َسوا ِد، والّس ْه ّن ُة ال َد ْق ُع ْعدانُة: ال تحت التي والّس
ِة ّف ُة الِميزاِن، َك ْقد ُع َنُة:  ْعدا النعِل. ِشْسِع والّس

ْدَخُل َدانُة: َم ْع ِة من الُجْرذاِن والّس َي ْب َفَرِس. ُظ ال
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ُة، ّدِسيعُة: المائد ّدِسيعة. ويقال َضْخُم قيل: فلٌن ومنه وال ْفنُة، هي ال ويقال الَج
َق هي ُل َكرْم، الُخ ّيُة، هي ويقال وال ِط َع ّبهت ال َدِسيعة ُش ِر ب ِعي َب التي ِجّرتُه وهي ال

ِرُجها ِه. من ُيْخ ْلق حَا
َأْن ْعُس:  ّت ِثَر وال ْع ِه، من يقوُم فل َي ْثَرت َعسُه َع ْت َأ ّلُه. ويقال يقال:  ْعُس: ال ّت ال

ِه، على الّسقوُط َوْج ْكُس: السقوُط ال ّن الرأِس. على وال
ُع ُتْس ِء، و ُعُه، الشي ْب ْدُسه، وُس ِد من اشتق ما كّل وكذلك وُخْمُسُه، وُس َلعدا ا

ِء َأسما  ب].119[ق:  الفاعلين و
ْعَسُر: إذا ورجٌل ِه يعمُل كان َأ ُى، بيد ُيْسر ِإن ال ِه َعِمَل ف ْي َد َي ًا ِب ْعَسُر جميع َأ قيل: 
ْعَسَر ــــ عنه الله رضي ــــ ُعَمُر الحديث: «كان وفي َيَسُر، ًا»ِ، َأ وبعض َيَسر

ْعَسر الفقهاء َأ ْيَسَر.. َيْرويه:  َأ

ُعُرُس، ْعرَس وال ِإ ّنما الرجُل. ول يقال:  ِإ َعّرَس.  ِريُس يقال:  ْع ّت في النزوُل ال
ِر. قال القيس: أمرؤ الّسَح

 ــــ574
ِة إلى وباَت ْقٍف َأْرطا ّنها حِا َأ ك

ْتها ما إذا َق َث ْل َيٌة َأ ْب ِرِس بيُت َغ ْع ُم
[طويل]
ّوجُه، وِعْرُس ًا ويقال الرجِل: َز ِة، ــــ: ِعْرُس للرجِل أيض َعُروُس وكذلك المرأ ال

ًا، لهما يكون النابغة: قال مع
 ــــ575

ِة في مات ُأناٍس َعروُس ُعْرِس ليل ال
[طويل]

ِد: َأبو وقال َلسو ا
 ــــ576

ِة ِثاياَب َتْجّر كما ّو ْف ُعُرُس ال ال
[بسيط] 

ّطعاُم وُسّمي ًا ــــ ال ًا، أيض ُعُرس ِة من وهذا ــــ:  ِء تسمي ِم الشي ِء باس إذا الشي
بَسبٍب. منه كان

ِد وِعّريُس َلس ْوِضعُه، ا ّبٌة وابُن وِعّريَستُه: َم ّي َو ُد ِر ُدوَن ِعْرٍس:  ْو ّن ُد الّس َتِصي
ْئْراَن. ِف ال

ْعُر ْعُر: ِس َعر السوِق، والّس َأْس ِإذا  آ] القوُم129[ص:  ويقال:  ّعروا:  ّتفقوا وَس ا
ٍر. على ْع ِس

ِعيُر: الناُر َعاُرها: حَاّرها، والّس َعُر وفلٌن وُس ُد حَاْرٍب: أي ِمْس ِق الَحْرَب، ُيو
َعُر ُد والِمْس ُعو َعاُر: ال َعاُر الناُر، به ُتحّرُك الذي والِمْس ِكلِب، وُس َعاُر: ال والّس

ُع. الُجو
ُع: الّسْرعُة، َع وقد والّسَر ًا َسراعًة َسر َعًة وِسَرع ٌع. فهو وُسْر ِري َس

ُلهم وَسَرعاُن ِئ َعاٌن ــــ، والراء السين بفتح ــــ الناِس: أوا بضم ــــ ويقال: ُسْر
ُع وهي ــــ الراء وسكون السين ِريٍع. َجْم َس

َلَسْرعاَن ْعَت ما ويقال:  َن َع ما أي كذا، َص َتُه، ما َأْسَر ْع َن َثُل ومنه َص ذا «َسْرعاَن الَم
َلًة»ِ. إها

ُع ُيْسُرو ُع، وال َلْسُرو ُع وا ِري َأسا ُع: وهي والجمع:  ِري َيسا الّرْمِل في ِبيض دواٌب و
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ّبه ُع بها ُتَش ِب ِء. َأصا النسا
َعّسلِت ّنْحُل و َعِملِت ال ْعِسيلً:  َعَسِل، َت النظائر. ذوات من وهذا ال
َطعاٌم َعّسٌل: إذا و ِعَل ُم َعَسُل، فيه ُج ْعسوٌل ورجٌل ال َعّسٌل: إذا َم ًا كان وُم ّبب ُمح
َد الحديث: «إذا وفي للناِس، ّلُه َأرا ٍد ال ْب َع ًا ِب ْير َعّسله»ِ. َخ

َعَسلُن: اهتزاُز ْئِب اهتزاُز وكذلك الّرْمِح، وال ّذ ِه، في ال ْعِسُل. َعَسَل وقد ِمْشيت َي
ّي: النابغة قال ِد ْع الَج

ْئِب َعَسلَن ّذ ًا َأمسى ال قارب
َد َنَسْل عليه الليُل َبَر ف

ْنَسٌل: سريعٌة، وناقٌة َلُس: َضْرٌب َع َع ُد، الُحبوِب من وال ُقرا َلُس: ال َع َكُل. وال ْؤ ُي
ُء َلُس: الّشوا َع َلُس: سواد الّسِميُن، وال َع ِمّما وهو العيِن، صاحاُب حاكاه الليل، وال

ِكَر ْن َلٌس) بالغين المعروَف َلّن عليه ُأ َغ معجمة. (
َعاُل َعَل وقد معروف، والّس ُعُل، َس ُغوُل.  َيْس ُة: ال َ ْعل والّس

ٌة َعُس: ُسْمَر ّل َعُس، يقال: رجٌل الشفتين، في وال ْل ٌة َأ ُء. وامرأ ْعَسا َل
الرمة: ذو قال

 ــــ577
ُء َيا ْيها في َلْم َت َف ٌة َش ّو َعٌس حُا َل
ّلثاِت وفي ِبها وفي ال أنيا

َنُب َ َش
[بسيط]

ّتَجُر والسلعة: ما ٌع، به، ُي َل َع وقد والجمع: ِس َل ُثَرْت الرجُل: إذا َأْس ُته: قال َك َع ْل ِس
ُة َعِقيل: بن ُعَمار
 ــــ578
ُع وقد ِل ُء ُيْس ِئْيُم الَمْر ّل ُعُه ال اصطنا

َتّل ْع َي ُد و ْق ِء َن َكُريُم وهو الَمْر
[طويل]
ْتُه َع َلَس ْقَرُب و َع ُعُه، ال ْلَس ِة. وقال في يقال وقد َت ّي اللغويين: بعض الَح

ُع ّلْس ِرُب لما ال ِه، َيْض ِر َؤّخ ُغ ِبُم ْد ّل ِرُب ِلما وال ِه. َيْض ّدم َق ِبْم
ْنُس: الناقُة َع ّبهُت القوية، وال ْنِس120[ق:  ُش َع ُة. وهي  ب] بال الصخر

َنسِت َع ُة َو ًا، المرأ ّنَسْت ُعنوس َع ِإذا و ًا:  ْعنيس ِبَرْت َت ّوْج، ولم َك ُلها: وعنسها َتتز ْه َأ

ّنكاح من منعوها إذا ُتِسّن. حاتى ال
ٌد ويوُم ِنيِن: عي َعس الّسعا َن ُعُس  آ] الرجُل130[ص:  للنصارى. و ْن ًا، َي فهو ُنعاس

ْعَساُن. بناِعٌس َن و
ُع ْعُف وِشْس ُكها. وَس ْعِل: ِشرا ّن َعفته ال َأْس َأغصانه. و ّنْخِل:  ِإذا ال ِر:  َلم وافقتُه با

عليه.
َأميُر ْعسوب:  ّنْحِل، والي ُد ال ّي ْعسوُب: َس َي ِم. قال وال ْندٍل: بن سلَمُة القو َج

 ــــ579
ُفهّن َيعاِسيِب َمِقيٌل َأطرا لل
[بسيط]

ٌة ْعسوُب: دائر َي َكِض في وال َفَرِس، َمْر ْعسوُب: طائٌر ال َي ِة من َأصغُر وال َد الَجَرا
َنِب، طويُل ّذ ٌة ال ُغّر ْعسوُب:  َي ِه في وال َفَرِس َوْج مستطيلة. ال

ّد ْعبوُس: ِض َبَس وقد الّضِحِك، وال ِبُس، َع ْع َبُس: ما َي َع ِبَس وال َنِب على َي ّذ من ال
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ْوِل َب ِر. قال ال َع َب الراجز: وال
 ــــ580
َأّن ِبهّن في ك أذنا

ّوِل َ الّش
ّيِل ُقروَن الصيف عبس من ُل ا

[رجز] 

َبُس َع ِلبِل في وال َذِح ا َو َنم، في كال َغ ْبٌس: قبيلة، ال َع َبَسٌة و ْن َع ِبٌس: من و ْن َع و
ِء ُد، الرجاِل، َأسما َلس َبُس: ا ْن َع َبسٌة وهو وال ْن ًا، َع َلٌم له اسٌم أيض ٌق َع َت من ُمْش

ُبوِس. ُع ال
ُع، ُب ٌع، والّس ِإذا ورجٌل وجمعه: ِسبا ٌع:  ِب ُع َأغارِت ُمْس َنمه، على الّسبا ٌد َغ ْب َع و

ٌع: أي َب ْهَمٌل، ُمْس ّدعّي، هو ويقال ُم العبودية، في آباء سبعُة له الذي هو ويقال ال
َد الذي هو ويقال ِل ٍر. لسبعة َو أشه

َأْسبعِت َدْت و َل ُة: و ْعُت أشهر، لسبعة المرأ َب َأْس َأطعمتُه و َع، الرجَل:  ُب الّس
ْعُت َق َو ُته:  ْع َب نظائر. لها التي اللفاظ من وهو ِعرْضه، في وَس

َعَسامُة: من ِء و َأّما الرجاِل، َأسما ِء من ِعصاٌم َف ِإنه الرجال أسما بالصاد. ف

ٌة، وحَاْرٌب َعماسًة، يومنا َعُمَس وقد َعَماٌس، يوٌم وكذلك َعماٌس: شديد
َعَماُس: الداهيُة، ْهتدى ل ما وكّل وال َعُموُس: الذي َعَماٌس، فهو له ُي َتعّسُف وال َي

َء َلشيا ٍد. أبو كالجاهِل. قال ا ْي َب ُز
 ــــ581
ّدجى َبِصيٌر ٍد بال َعُموُس ها

[وافر]
ُع وهو ــــ، معجمة بالغين ويروى: (غموس) ــــ ِم. الواِس َف ال

َغاَمس َت ِإذا عن ويقال:  ِر:  َفَل الم َغا ّنه عنه َت َأ َلمُه. ل ك ْع َي
ُع ُع: َسْم ُذِن، والّسْم ُل ُتّسمى ا ُذن و ُل ًا ــــ ا ًا ــــ أيض وِمْسَمعا. َسْمع

ُع: ما ْتُه والّسما ّذ ُذُن اْستل ُل ُع: ما صوٍت، من ا َع والّسما َع، ُسِم ُع: وشا والِمْسَم
ُة َو ِو ُعْر ْل ّد ُد والمزادة، ال َل َو ُع:  ُبِع والِمْسَم ْئِب، من الّض ّذ ٌع، ال رجٍل. اسُم وِمْسَم

ٌو ْد َع ْعُي:  ِد، ليس والّس ْعَمُل عمٍل وكّل بالشدي ْعٌي. فهو ُي َس
ُذ َأْخ َيُة:  َدقاِت، والّسعا ُء: الّزنا والُمَساعاة الّص ِء والّسعا ِلما خاّصًة. با

ْيُس: ِضراُب َع َفْحِل، وال ُه، هو ويقال ال َيُس ماؤ َبياُض والع َيسُة:  ِع ُطُه وال ُل [ص: َتْخ
ٌة،131 َيُس، يقال: حَاَمٌل  آ] حُاْمَر ْع ْبٌي َأ َظ َيُس.  و ْع َأ

ّطيُن ُع: ال ْبِن، والّسيا ّت ْعُت بال ّي ِإذا وَس ْليته الُحّب:  ِطيٍن َط ّق وكذلك َجّص، أو ب الّز
ْفِت، ُفَن بالّز ِر، والّس َقا ِئَط بال ّطيِن. قال والحا َطامّي: بال َق ال

 ــــ582
ّلما عليها َسِمٌن جرى َأْن َف
ْنَت كما ّط َدِن َب َف الّسياعا بال

[وافر]
َد: كما ْنَت َأرا ّط َدَن َب َف َقلَب. ويجوز بالّسياِع ال ْنَت يريد: كما أن ف ّط َدَن َب َف ال
زائدة. والباء الّسياعا،
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َيعُة، ُع، والِمْس َي ُع: اللُة والِمْس َيا ّيُن121[ق:  التي والِمْس ُيط ُء بها ]  ّنا َب ِئَط. ال الحا
ْعُس َبِت الّرْمِل: ما من والو ًا ــــ له ويقال فيه، الّرْجُل غا َعُس، أيض ْو َل ــــ: ا

ُء، ْعَسا َو الرمة: ذو والِميعاُس. قال وال
 ــــ583

َيَة َأيا ْب ِء َظ ْعسا َو َجلِجٍل بين ال
َقا وبين ّن ْنِت ال سالم ُأّم َأْم آأ

[طويل]
َدُر َق ُع:  ُوْس ّد ما وال ًا الله يكلف تعالى: {ل الله الرجُل. قال َيِج وسعها} إل نفس

َع286[البقرة:  ْوس َأ ّتسعْت ] و ُله، الرجُل: ا َع حاا ْوس َأ ِه على و َع، غير َع ووّس َوُس و
َفَرُس ِإذا فهو وَساعًة، ال ٌع:  َع َوسا ّتس ُه. أ ْطو َخ

ْيٌر ٌع َوس ِعني َوسا َوس ٌع. و َوِسي ُء و ِإذا الشي ُعني:  غيره. عن َأغناَك َيَس
ٌء ومضى ْعوا ٌء: أي الليِل، من ِس ْهوا َعٌة. وِس ْط ِق

َقلُن: بلد، َعْس ُة و ْلد َقلُن: ِج َعْس الرأِس. وال
ُد ُع: الّسي َد ْي َعس: قبيلة. والّسَم ْق َف ُذ من و َلْخ ْترَسُة: ا َع َغَضِب. الرجال. وال بال

ِثايقُة وناقٌة َو ِريٌس:  َت ْن ْلِق، َع ِريُس: الداهية. الَخ ْنت َع وال
ّبهْت وناقٌة ِعْرِمس ِعْرِمٌس: ُش ُة وهي بال َبُة، الّصْخر ْل َعْمروس: من الّص ِء و َأسما

َعْمروِس ُسّمي الرجاِل، َلغ الذي الَجَمُل وهو بال َي. ب ّتْر ال
ُع ْلف ِليطُة ومن الرجاِل: الشجاع، من والّس ِء: الّس ّنسا ّلساِن. ال ال

ِفّي، والِحّس: الصوُت ًا ــــ الَحِسيُس وهو الَخ السماء في تقدم وقد ــــ، أيض
نظائر.  لها التي

ٌء َوحاٌة. وَسَحقِت وفيه قاِسٌح وشي ّبُة ُقس َدْت الدا َع ًا:  ًا َسْحق ْدو ًا، َع شديد
ُد، ْع ُق: الب ُقه والّسح َأْسَح ًا، اللُه يقال:  إْسحاق. الرجُل ُسّمي ومنه ِإْسحاق

ٌق: أي ومكاٌن َق وقد بعيد، َسِحي َط َسحوق: طويلة. وناقٌة القرآن، به ن
َق َأسح ُع: ذهَب و ُنه الّضْر َب َع. قال َل لبيد: وارتف
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ِبَسْت ِإذا حاتى َأْسَحق َي ٌق و ِل حاا

ِه لم ْبل ُعها ُي ِفطاُمها إْرَضا و
[كامل]

ْوٌك له والَحَسُك: نباٌت َق َش ّل َأذناِب (يتع ْبُه الدواّب)، ب ْوِك) (والَحَسُك: ِش الَش
ُذ ّتخ ٍد من ُي ُيْرمى حادي َكًر، حاوَل و َعُس ُد، والَحَسُك، ال ْق ِه يقال: في الِح علّي صدر

َكٌة. حَاَسٌك وحَاِسي
ْنُس، َك َكْسُح: ال ُكَساحَاُة132[ص:  البيَت َكَسْحُت وقد وال َناَسُة:  آ] وال ُك وال

ٌء، َسوا
ّناُس، َك َكّساُح: ال ْكَسحُة، وال ْعرُج. والِم َل ْكَسُح: ا َل وا

َكَك ْن َلم، واْسَح ْظ َأ ُد وليٌل الليُل:  ِكٌك: شدي ْن ِد، ُمْسَح َعُر وكذلك الّسوا والرجُل الّش
وغيرهما.

َقْشُر، ّتاِن، َسْجُح ومنه والّسْجُح: ال َك َأْسَجح ال ِإذا في الرجُل و ِر:  ُهَل، الم قال َس
الشاعر:
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َي ِو ّننا ُمعا ْأسِجْح َبَشٌر ِإ َف
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َلْسنا ِد ول بالجبال ف الحدي
[وافر]

ٌد ْيٌر معتدٌل، َأْسَجُح: حَاَسٌن وَخ ْهٌل وَس حاسان: معتدل. قال َسُجٌح: َس
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َوء َذُروا ّتخاُج ًا ِمْشيًة واْمُشوا ال ُسُجح

ُوو الرجاَل ِإّن ِر َعْصٍب َذ ْذكي َت و
[بسيط]

ْطُح ِه، البيِت وس َطْحُت وقد وغير ِإذا الرجَل َس َيره:  َتُه وغ ْد َد َلرِض، على َم ا
ِطيحُة: من ِء، َأدواِت والّس كاهٍن. وَسطيح: اسم الما

ُد ُد السُم، والَحَس ُته المصدر، ــــ بالسكون ــــ والَحْس ْد ُه ويقال: حَاَس َأحْاِسد

ُده َأحْاُس ــــ.  وضمها السين بكسر ــــ و

ْدُس: الظّن، َدَس والَح ِدُس. والّسْحُت: كّل ويقال: حَا ٍء َيْح ٍم، شي يقال: حارا
ِإذا َأْسَحَت ًا، َكَسب الرجُل:  َأْسَحتُه. أي اللُه وَسَحتُه ُسْحت [ق: واستأصله أهلكه و

 ب].122
ْيسِحتكم}. وقد َف ِرى: { ُق

ُة ِء على والَحْسر ُة الشي ّد ّتَحّسُر: ِش الُحْزِن. وال
ْفُظ. والّسُحوُر: ما ِم، على به ُيستعاُن والِحراَسُة: الِح ْو ْئُب، الّص ّذ والّسْرحااُن: ال

ُد، َلس ِسْرحااَن. الرجُل ُسّمَي وبه والّسْرحاان: ا
ُعْرياُن، ْنَسرُح: ال ِرُح: َضْرٌب والُم ْنس ِر. من والُم ْع الّش

ُد َل َو ِتيَك يقال: ل الّضّب، والِحْسُل:  الِحْسِل. ِسّن آ
ُء ِكسا ْلُس: ال ُع والِح ِر على ُيوَض ْه ِر َظ ْبَسُط البعي ُي البيِت. في و
ٍة على والّسْحُل: الثوُب ّو ٍة، ُق ْطِن، من والّسْحُل: ثاوٌب واحاد ُق وجمعه: ُسحوٌل، ال

ْلُت َقَشْرتُه، وَسَح َء:  ُة. الشي َد ُبرا ْدتُه: والّسَحالُة: ال َبَر ْلتُه:  وَسَح
َتّصرُف والِمْسَحُل ِة على ي ُد، ست ْبَر ِطيُب َمعاٍن: فالِمْسحُل: الِم والِمْسحُل: الَخ

ُغ، الراجز: البليغ. قال والِمْسحُل: اللسان البلي
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ِإّن ْبُت ِإْن عندي و ِك ِلي َر ِمْسَح
ِريَح ُسّم ًا َذرا وَخِشي ُرطاب

[رجز]
َطاب ِويٌل، ُطواٌل يقال كما رطيٍب، بمعنى ــــ الراء بضم ــــ ُر َط أبو ورواه و

ِرطاب علي ّي:  ْغداد َب ْفِض الراء بكسر ال ِة على والَخ ِريَح، الّصف َذرا له. َوْجَه ول ل
ْوتُه، وهو لَسِحيله بذلك ُسّمَي الوحاشّي، والِمْسَحُل: الِحماُر َقٌة َص ْل والِمْسَحُل: حَا

ِم، في ّلجا ُة ويقال: هي ال َنِك تحت منه تقع التي الحديد ِة، حَا ّب وِمْسَحل: اسم الدا
ْيطاِن َلعشى، َش  آ].133يقول: [ص:  وفيه ا
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ْوُت َع ِليلي َد ً َخ ُعوا ِمْسَحل َد له َو
ّناَم ُه ًا ُج ْدع َهِجيِن َج َذّمُم لل الُم

[طويل]
َلِحَسِت ُة و َد ّدو ْتُه، ال َل َك َأ ِإذا َلِحُسُت وكذلك الّصوَف:  َء:  ِلنا َتُه. وَسْحنُة ا ْق َع َل
ُد يقال: هو النسان، ّي ِة، َج َن ُء الّسْح الّسْحنَة.  وردي
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ُء وهي َنا ًا ــــ الّسْح ُء ــــ، أيض َنا ــــ. وتسكينها الحاء بتحريك ــــ والّسح
ّنَحاُس ّدَخاُن، معروف، وال ّنَحاُس: ال َطق وقد وال النابغة وقال القرآن، به َن
ّي: ِد ْع الَج
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ُء ْثِل ُتِضي ّذبا ِسراِج كِم ال

َعِل لم ِل ُنحاسا فيه اللُه َيْج
ُنَحاُس ٍء كّل و ُله، شي ُنُه ُتَضّم َأْص ْكَسُر. ُنو ُت و

ّد ّنْحُس: ِض ِنُح وال ِد. والسا ْع ِر من الّس َوحاِش: ما الطي إلى يمينك على َمّر وال
ِنيُح وهو يسارك، ًا، الّس َنَح وقد أيض ًا. وكّل َس ُنوحا َنح. فقد لك َعَرض ما ُس َس
ُه وحُاَسافُة ِقْشر ِر:  ّتْم ِديئُْه، ال ِه وفي وَر ْدر ٌد. حَاِسيفٌة: أي علّي َص ْق حِا

َمْسحوٌف. ورجٌل والّسَحاُف: الّسّل،
ِبُس: سواء، ْبس) والَمْح ًا ويقال و(الَح َبسٌة أيض ِبيس ورجٌل بالهاء، َمْح حَا

َبْسُت وَمْحبوٌس، َأحْا ًا و ِه، سبيِل في َفَرس ٍء كّل وكذلك الل الله سبيِل في كان شي
َبْسُت في تعالى. ويقال ــــ. ألف بغير ــــ غيره: حَا

ّبوٌح ّدوٌس: من وُس ِه ِصفات ُق َتحاِن. ُيضّماِن تعالى الل ْف ُي و
ُة، ّد ٌد، ورجٌل والَحماَسُة: الش الُحْمَس ُتسّمى ُقَريٌش وكانْت َأحْاَمُس: شدي

ِدهم ّد َتش ِإذا ِدينهم. ويقال: احاتمس في ل ّديكاِن:  تقاتل. ال
ُلِق، والّسماحَاُة: حُاْسُن وُمساِمٌح. وِمْسَماٌح َسْمٌح ورجٌل الُخ

ّتْمَساُح وَمساحَاُة ُعها. وال َذْر َلرِض:  ّتْمَسُح وهو معروف، ا ًا. ورجٌل ال ِتْمَساٌح: أيض
ّذاٌب. َك

ْوٌب َثا ِر من والِمْسُح:  َع َبسُه َش ْل ّباُن. َي ْه الّر
َء وحَاَسا ُه الشي ُء123[ق:  وهو َيْحسو ــــ. الحاء بفتح ــــ  ب] الَحَسا

َأّما ُء َف ْئٌْر وهو حِاْسٍي ــــ: فجمع الحاء بكسر ــــ الِحسا الّرْمِل. في ُتْحتفُر ِب
زهير: قال
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ُيْمٌن ِدُم ف َقوا ِء فال فالِحسا

[وافر]
ُة: مصدر َو ْوُت، والَحْس ُة حَاَس َو َدُر بالضم ــــ والُحْس َق ًا: وذو ُيْحسى، ما ــــ:  حاس

موضع. 

ُة ْلد ُق: ِج ْغشي رقيقٌة والّسْمَحا َأَس، ُت ِإذا الر ُسّميْت الّشّجُة إليها انتهْت ف
ًا، ٍة وكّل ِسْمحاق ْلد ٍة ِج ٌق. ويقال: على فهي رقيق ِة َثاوِب ِسْمَحا ُق الشا َسماحِاي

ٍم، من ِء وعلى َشْح ُق السما َسحاٍب. من َسماحاي
َفر ْن ِإذا في الرجُل واْسَح ِم:  ْلَمُة الكل ّظ ِدُس: ال ْن َع. والِح (الشديدة). َتوّس

َفَرٌس ٌق و ِتي َع الطويُل. هو وقيل َخِفيٌف، ُسْرحُاوٌب: 
َبُس ْل ُع، والَح ِبُس: الشجا ِء اللزُم هو وقيل والُحل ُيفارقه. ل للشي

ْيُت وقال ُكَم َيِصُف ال ْوَر134[ص:  ( ّث ِكلَب):  آ] ال وال
 ــــ591
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َلّما َنْت ف ْيِن َد َت َأحْاَرَجْت للكاذ و
ًا به َبس ْل ِء عند حَا ّلقا ِبسا ال حُال

[طويل]
ُق َو ْه ُق: الطويُل، والّس َه ْو ّذاب، والّس َك ُق: ال َو ْه ِريٌح والّس ٌق): تنسج (و َو ْه َس

َعجاج. ال
ُد ْه ّد والّس ِد، والّسهاد: ِض ُيّخفُف الّرقا ٌد. و ُه فيقال: ُس
ٌد: قليُل ورجٌل ِم، ُمّسه ٌد ورجٌل النو ِه ِهر: بمعنى سا ٍد. وسا واحا

ُد ْهَسُة: َسوا ّد ْعلو وال ْوَن َي ُء)، يقال: (َرْملٌة والمعز، الّرْمِل َل ْهَسا ْنٌز َد َع ُء. و ْهَسا َد
َهاُس ّد ِبُت ل الّرْمِل: ما من وال ْن ًا، ُي ْغ لم ما ويقال: هو َشَجر ُل ْب ً يكوَن َأْن َي َرْمل

ُتراٍب وليس ِطيٍن. ول ب
ّق َد َهْرُس:  ِء وال ْهراِس في الشي َهَراُس: َشَجٌر الِم ّوٍك، ذو وال ذكره وقد َش

شعره. في النابغُة
ٌع َهُر: امتنا ِم، من والّس ُهوُر: ِغلُف النو ِر. والّسا َقَم ال

الصلت: أبي ابن أمية قال
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ُهوٌر َقَمٌر ُد ُيَسّل وسا ْغَم ُي و

[كامل]
َوْجُه ِهرة:  َهراِن: ِعْرقاِن الرِض، والّسا َلْس َلنِف باطِن في وا منهما َيِسيُل ا

ْيُت ويروى الَمنّي، منهما َيِسيُل ِعْرقاِن ويقال: هما الُمَخاُط، الشّماخ: َب
ِئُل ْتُه ِمَصّك من ُتوا َب ْنَص َأ

ِلُب ِه حِاوا ْي َهَر ِنيِن َأْس ّذ  بال

ْعُف ُهلَُس: الّض َدِن، في وال َب ِإْن ال ْقِل في كان ف َع ْهلوٌس ورجٌل ُسلٌس، فهو ال م
ِه في ِه. في وَمْسلوٌس ِجْسم ْقل َع

ّد َلُة: ض ْيٌل: كوكب، والّسهو َه ِة. وُس الرجُل. ُسّمي وبه الّصعوب
ْهُس: مصدر ّن ُع َنهَس وال ْب ّلْحَم، الّس َنهَش ال ــــ. معجمة بالشين ــــ ويقال: 

ْلتُه ًة وعاَم َنهًة: أي ُمَسانا سنين. إلى وُمسا
َفُه، َفاهُة، والّس ّله والّس ُك ُه:  َفا ْهُل، والّس ِفَه وقد َسِفيٌه، ورجٌل الَج بكسر ــــ َس

ُفَه ــــ، الفاء ــــ. بضمها ــــ وَس
َهَب َأْس ُثَر الهمزة بفتح ــــ الرجُل و َك ِإذا َصواٍب، في َكلمُه ــــ:  ُثَر ف في َكلُمُه َك

َطأ ِهَب َخ ُأس ــــ. فاعله يسم لم ما صيغة على الهمزة بضم ــــ قلَت: 
َهٌب ومن ــــ، الهاء بكسر ــــ ُمْسهٌب الوِل: رجٌل من ويقال ــــ الثاني: ُمْس
ــــ. الهاء بفتح

َعَل على كان ما قوٌم: كّل وقال ْف ِعٌل منه الفاعِل فاسُم َأ ْف ــــ العين بكسر ــــ ُم
ْكرَم َأ ِرٌم، فهو نحو:  ْك ّ ُم ّنه الرجُل َأْسهَب ِإل ِإ َهٌب يقال ف الهاء بفتح ــــ فيه: ُمْس

ّذ ــــ، ٌة. قليلٌة ولكنها نظائر لها جاءت وقد القياِس، عن َش ّذ شا
ْهُب: المكاُن َهس. من والّس ْي َب ِوي. و َت ِء الُمْس ِد أسما َلَس الرجُل. ُسّمي وبه ا
ْوُت َهْمُس: الَص َتهم وال ِفّي. واْس ِء: [ق:  على الرجلِن الَخ ِإذا124الشي  ب] 

َترعا ْق ٍد لكّل حَاَصَل وما عليه، ا ُبه منهما واحا ْهٌم فهو َنِصي ْهَمٌة. الول: بفتح َس وُس
والثاني: بضمها. السين،

ْدُح ِق ْهُم: ال ُع الذي والّس َقار ْدٍح كّل ُيسّمى ثام به، ُي ًا ِق والول  آ]،135[ص:  سهم
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َلصُل، هو ْهَمُة ا َعُة، السين بضم ــــ والّس ُقْر ّنِصيُب وهي ــــ: ال ًا. ال أيض
ْهَمُة ًا ــــ والّس َقرابُة، أيض ٌد ــــ: ال ُبْر ّهٌم: فيه و ِم، ُخطوط ُمس ورجٌل كالّسها

ِهُم ُبوٌس، سا َع ِه:  َوْج ّير ويقال: هو ال ِر من الُمتغ َف الَمَرِض.  أو الّس

َهُج َو َهاُم:  َهب والّس َذ ْيهى: والّسّمهى الّسّمه في فلٌن الصيِف. ويقال:  والّسَم
رؤبة: قال الباطُل، أي

 ــــ593
َتنا يا ْي ْهَر َل ّد َي وال ِه َجْر الّسّم

[رجز]
ِء عن وسها َفَل الشي َغ ًا.  ْهو ُو ومنه عنه َس ْه ِة. في الّس الّصل

َدَسُة: حُاْسُن والّسها: كوكب ْن َه ِر، معروف. وال ِدٌس. ورجٌل التقدي ْن َه ُم
ّي ِر َه ُق الّرماِح من والّسْم َت ِإذا اْسَمهّر من ُمّش ُء:  ّد، الشي منسوٌب هو وقيل اشت

الّرماَح. يعمُل كان رجٍل إلى
ُد. واسلهّم َلَس ِهْرماُس: ا ِإذا فهو الرجُل وال ِهّم:  َل ّيَر ُمْس ِم أو َمَرٍض من َتغ ُد َتقا

َزَمٍن.
ُد َل َو َلبيِض بين والِخلِسّي: ال ِد أو والسوداء، ا َلسو والبيضاء. ا

ّيُة ِة: بين من والِخلِس َك َي ّد ِة ال ّدجاج ّدجاجة الفارسيَة ال الهندية. وال
ُد َل َو َلُة:  ٍة والّسْخ ِز، الشا َلْخُت وَسَخلٌت، وجمعها: َسْخٌل، والماع وِسخاٌل. وَس

َد ْل ِد ويقال وغيره، الِج ْل َلْخنا الِمْسلُخ، منه للِج ْهَر وَس ًا الّش ًا: َخَرْجنا ُسلوخ ْلخ وَس
ُد منه، َأْسو ِلٌخ: َضْرٌب و ِليخُة: معروفة، من سا ّياِت. والّس ِليخُة: َضْرٌب الَح والّس
ِر. من ْط ِع ال

َنُس ْنِف: انقباُض في والَخ َل ِه ا َعَرُض َقَصبت ِه، و َنبت َنَس َأْر َأّخَر الرجُل وَخ َت ًا:  ُنوس ُخ
َنسِت وانقبَض، ُء الكواكُب: اختفْت، وَخ ْنَسا َناُس: من وَخ ِء وُخ ِء. أسما النسا

ُء وَسُخَن َنًة، الما ْننة). فهو ُسخو ِإْن ُسْخٌن (وُس ِة) (في َأفرَط وَسِخيٌن. ف الّسخون
الراجز: قيل: ُسَخاِخيٌن. قال

 ــــ594
ٍد ُأّم ُأحِاّب وخالدا خال

ّبا ًا ُسخا حُا ّبا ِخين باردا وحُا
[رجز]

َد ُسروٌر معه كان البارد: ما وبالحّب وحُاْزٌن، َهّم معه كان الّسْخِن: ما بالحّب َأرا
َأمٌل. و
َنٌة، وليلٌة َطعاٌم ُسْخنا وَسِخيٌن.  وُسَخاخيٌن، ُسْخٌن، و

ِبرام، من والَمْسَخنُة: َضْرٌب َنْت ال ْينُه وَسخ َنًة َع ّد ُسْخ ًا: ِض َقّرْت، وُسُخون
َلخفاُف، ّتساِخيُن: ا َتْسَخاٌن. وال واحادها: 
ُة. والّسّخيُن: الِمْسَحا

ّنخس: مصدر ّبة َنَخْسُت وال ِد. وكّل الدا ُعو َتُه ما بال ّيْج َعْجتُه َه َأْز َتُه، فقد و َنَخْس
ْنُخ ٍء كّل وِس ُله، معجمة بالخاء ــــ شي َأْص ِنَخ (وبالجيم): ــــ:  ْهُن وَس ّد َونِمَس: ال

َير. ِإذا ّغ َت
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ّنْسُخ ٍء والنتساُخ: تحويل وال وغيره. كتاٍب من شي

ُء َفسا ْن َكُر ــــ، وضمها الفاء بفتح ــــ والُخ ّذ َفٌس وال ْن ــــ. الفاء بفتح ــــ منها: ُخ
ّقُة والّسّخُف ِر ْقِل والّسَخافُة:  َع ْوٌب ومنه  آ]،136[ص:  ال َثا ِإذا قيل:  َسِخيٌف: 

َق كان ّنْسِج رقي ٍم. غيَر ال َك ُمْح
ْبُس ُذ والَخ َأْخ ِء والختباُس:  ِلبًة، الشي ٌد َغ َأس ُبوٌس و ّباٌس، َخ ِة: ويقال وَخ ِنيم َغ لل
َباَسٌة، ُء ُخ َباَسا  ب].152[ق:  وُخ

ٌة ِقلد َفٍل من والّسخاُب:  ْن َهر ل وُسّك ُقُر ْو فيها. َج
َأرٌض ِبَخًة، و ِبَخْت، وقد َس َعُة َس ْط ِق ِبيخُة: ال ْطِن. من والّس ُق ال
ّبَخ ّبَخ الرجُل: ناَم، وَس ّبْخُت وَس َلمَر الَحّر: وَس عنه: ا

ّففتُه، ّبَخْت َخ ِإذا عنه وَس َهبْت الُحّمى:  ْعَض َذ ّذهاِب، َب َأّن وفي ال الحديث: «
ِئشَة ًا، لها َسَرق سارٍق على َدعْت ــــ عنها الله رضي ــــ عا النبّي لها فقال شيئْ
ّبخي وسلم: ل عليه الله صلى ِئِك»ِ أي: ل عنه ُتس ُدعا ّففي ب ُه، عنه ُتَخ ِوْزَر

ِإّن َء: { ِرى ُق ِر في لَك و ًا النها ْبح ًا»ِ بالحاء َس ْبخ ْعنى والخاء، طويلً} و«َس ْبٍح وَم َس
ٌغ معجمة غير بالحاء ــــ َفرا َتصّرٌف، ــــ:  ْبٍخ ومعنى و ــــ: معجمة بالخاء ــــ َس
ْوٌم وُسكوٌن. َن

ِر، والّسَخاُم: سواد ْد ِق َهُه. اللُه يقال: َسّخَم ومنه ال َوْج
ٌء ّيٌن. قال وشي َل الراجز: ُسَخاٌم: 

 ــــ595
ّنه َأ ْنِجِل بالّصْحَصحاِن ك َل ا

ْطُن ٍم ُق ِدي ُسَخا َأيا ُغّزِل َب
[رجز] 

ُد، ْق َكَرُم. وساَخ والّسِخيمُة: الِح ُء: ال َلرِض في والّسَخا ساخِت وكذلك َيسوُخ، ا
ِلها الرُض ْه َأ ًا ب ْوخ ًا َس ُؤوخ ًا. وُس َوخان وَس

َذُر، َق َوَسُخ: ال َوّسَخ وغيره، الثوُب ِوِسَخ وقد وال ُته وت ْوَسْخ َأ ُته. َأنا و َوّسْخ و
َفْرَسُخ َلرِض: ثالثاُة من وال َغَرْسُت ا َة َأمياِل. و ًا، الشجر َغَراُس َغْرس ــــ وال

َفِسيُل بالفتح ّنْخِل، ــــ:  ِغْرُس ال ُة الغين بكسر ــــ وال ْلد على َتْخرُج التي ــــ: الِج
ِد. رأِس المولو

َبَركُة ْغُس: ال ُء، والّر ّنما َغَس وال ِإذا في اللُه يقال: ر ِء:  ورجٌل فيه، بارَك الشي
ِثيُر َك ِر. قال َمْرغوُس:  ْي ْؤبة: الَخ ُر

 ــــ596
ُغوسا َوْجهَك َأرانا حاتى الَمْر

[رجز]
َغْسُل ْلُت، ــــ: مصدر الغين بفتح ــــ وال ُغْسُل َغَس الغين: الماء بضم ــــ وال

ْغتسُل الذي ِغْسُل به، ُي ْغَسُل ــــ: ما الغين بكسر ــــ وال ُه) من (الرأُس به ُي وغير
ْطِمّي ُء وغيره، َخ ِليُن: الما ِغْس ُد الحار وال ِة، الشدي َأّن في وجاء الَحرار التفسير: 

ِليَن ِغْس ْهِل ُغَسالُة ال ِر. َأ النا
َظلُم َلُس:  َغ ِر وال ّلَس الليِل، آخ َغ َلِس. في الرجُل: ساَر و َغ ال
ْعُر َنُة: َش ُغّس ِة وال ُعْرِف، الناصي ُغَسٌن. وال وجمعها: 

ِنّي ورجٌل ِنّي: جميٌل َغّسا ْيسا َغ ّدا، و َغّسان: اسُم ج ٍء و من قبيلٌة عليه نزلْت ما
ّيَن وقد باسمه، فُسّميت العرب قوله: في ثاابت بن  آ] حَاّساِن137[ص:  ذلك َب
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 ــــ597
ْلَت َأّما َأ ّنا َس ِإ ْعَشٌر ف َنُجٌب َم

ُد َلْز ُتنا ا َب ُء ِنْس َغّساُن والما
[بسيط]

َغْرُز ُغ:  ّنْس ِة وال ْبر ِل ِريش ونحوها، ا ْنَسعُة:  ٌع والِم ُع مجمو ْنَس ْبُز، به َي ّقُب، أي الُخ ّث ُي
ْنَسعٌة َذنِب لريش ويقال ِر: َم ِه. الطائ لجتماع

َبُس َغ ْوُن وال َل ْبَسُة:  ُغ ِد، وال ْئٌب الّرما ِذ َبُس، ويقال:  ْغ ْيٌل َأ َل َبُس. و ْغ َأ

ُع، َغُب: الُجو ِغَب وقد والّس ًا َس َغب ًا َس ُغوب وَمسغبًة. وُس
ْغُت ّو ًا وَس َء ُفلن ِإذا الشي ًا:  ُته َتْسويغ ْك له.  َتَر

ِقّسيُس ّنصارى. وقد من وال ِإذا َقسَط ال ًا:  ِإذا جاَر، ُقسوط َدَل ف َقَسَط َع َأ قلَت: 
َللف ــــ َطق وقد ــــ، با َقَسَط القرآن. وقد بهما َن ِكَي:  َدل، بمعنى حُا ُه َع َذكر

ِقْسُط كتاب في يعقوب ِء، من ــــ: الِحّصُة القاف بكسر ــــ الضداد. وال الشي
ِقْسُط ْدُل، وال َع ًا: ال َقْسُط ــــ أيض ْوُر، ــــ بفتحها ــــ وال ُقْسُط الَج 126[ق:  وال
ُد بضمها ب] ــــ ُعو ُقْسُط به، ُيتبّخُر الذي ــــ: ال ًا ــــ وال ْقَسِط ــــ: جمع أيض َل ا

ْيِل من ُه الذي وهو الَخ منحنيتيِن. غير منتصبتاِن ِرْجل

ُد َل َو ْقُط: ال ِر يخرُج الذي والّس ٍم. لغي َتما
ْقُط ِد: ما وِس ْن ْقُط من يخرُج الّز ِر. وِس ُعُه. هذه النا َط َق ْن َتُح الثلثاة الّرْمِل: ُم ُتْف
ُتضّم ْكَسُر، و ُت َة. أبو ذلك ذكر و َد ْي َب ُع

َقُط ِديئُْه، وَس َقُط الَمتاِع: َر ّقاُط. والّس ِئعُه: الّس ًا ــــ وبا ُأ أيض َط في ــــ: الَخ
ِكتاِب، َقُط ال ًا ــــ والّس ِديء أيض ِم. ــــ: َر الكل

ْلُج. وقال ّث ّللْحياني: يقال والّسِقيُط: ال َهٌم ا ٌق ِدْر ّتو ــــ، السين بفتح ــــ َس
ٌق ّتو ٌق ــــ، بضمها ــــ وُس ُتو ُتْس ٌء. ــــ: أي مضمومتين بتائين ــــ و ِدي َر

ُد َلَس َقْسوُر: ا ٌة له ويقال وال َوَر ْبٌت ــــ، بالهاء ــــ َقْس َن َوُر:  َقْس َوُر: وال َقْس وال
ُد. ّيا الص

َد َأنه ]،51قسوره} [المدثار:  من [تعالى]: {فرت قوله في وقيل َة، أرا الّرما
َأراد َد، وقيل:  َلس َد ا َأرا الليِل. ظلَم وقيل: 

ُة: معروفة، َو ْنُس َل َق ًا ــــ لها ويقال وال َيٌة، أيض ْنِس َل ُق ٌة، ــــ:  ْنَسا َل َق ٌة.  و ْلَسا َق و

ٌة وقد ْلُسو َق ِكَي:  ٍة َوْزِن على ــــ حُا َو ُق ًا ــــ لها ــــ. (ويقال َعُر ــــ أيض
ِقَسْت َل ِنيَسٌة).و ْل ْفسه ِق ِإذا َن ًا:  َقس ِء، إلى َناَزعْت َل َقَس الشي َتل القوُم: َسّب و

ْعُضهم ُلنثى َب َقُة: ا ْل ًا. والّس ْعض ّذئاِب، من َب ْقٌل ال َب ُق:  ْل َكُل والّس بكسر ــــ ُيؤ
ِلساٌن ــــ السين ٌق و َل ٌغ، ِمْس ِلي َب ٌق:  َي وقد وِمْسل ِو بالصاد. ُر

ْثٌر َب ُق:  ّلساِن على يخرُج والّسل ْلٌب ال َك ِقّي و َلو إلى السين): منسوب (بفتح َس
َلوٍق، ْنَسُب وإليه موضع، وهو َس ُع ُت ّدرو ّيُة ال ِق ْنُس الّسلو َق ًا. وال ْنُس َأيض ِق ــــ وال
َأصُل والكسر بالفتح ٍء. قال كّل ــــ:  العجاج: شي

ْنِس في ٍد َق َق َمْج ْنِس. كّل فو َق
َنُس ْو َق َأعلى و ِة:  ّب َأِسها الدا َنُس وكذلك  آ]،138[ص:  َر ْو ِة َق ْيَض َب السلِح. من ال

العشى: قال
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 ــــ598
ُء ْيَضا َب ْهِي و ّن َنًة كال ْوُضو َم

َنٌس لها ْو َق َق ْيِب فو َدْن َج َب ال
[متقارب]

ُق: مصدر َن َقِت والّس ِن ِإذا َس ّبُة:  ْيٌت َبِشَمْت، الدا َب ٌق: ُمَجّصٌص، و ّن ُق: ُمس ْي ّن والّس
ُة َقر َب ّيُة، ال َوحْاِش ُق ال ْي ّن ُة وقيل: الّس َبُة. الّصْخر ْل الّص

القيس: أمرؤ قال
 ــــ599
ْيٍق وِسّن ّن ًء كُس ًا َسنا ّنم وُس

[طويل]
ِلَف ُت ِم في واْخ ّن ُع، فقيل: هو ــــ هاهنا ــــ الّس ًا فيكون الرتفا على معطوف

ُة، (سناء). وقيل: هي َقر َب ًا فيكون ال َلنه موضع على معطوف موضِع في (ِسّن) 
َعْرُت. َنْصٍب َذ بقوله: 

ُق ّنْس ْطُف السين بسكون ــــ وال َع ِء ــــ:  ًا ــــ وهو غيره، على الشي ــــ أيض
ْفُت مصدر ِإذا َنَس َؤ:  ُل ْؤ ّلل ِإذا ا َتُه. ف َظْم ٌق َن َنَس فهو ــــ، السين بفتح ــــ قلَت: 
ْنسوِق. (وقد اسُم َتُح الَم ْف ِر على السيُن ُت ًا). الَمْصد أيض

ْفُس: ِجيٌل ُق ْقُف من وال ِد. وَس َلكرا ِه. وقد البيِت ا َء تعالى اللُه َسّمى وغير السما
ًا.  ْقف َس

َفُة: معروفة، ُتسّمى والّسِقي ُع و ِر: َسِقيفة، َأْضل ِعي َب ِه على ال َتْشبي َقُف ال بها. والّس
ٍء، مع الطوُل ــــ القاف بفتح ــــ ّق ومنه انحنا ُت ُقّف اْش ّنصارى. ُأْس ال

ُق ِفْس ُق: الخروُج وال ُفسو ْقُم عن وال ُة. والّس ْأَر َف َقُة: ال ْيِس َو ُف ِة. وال الطاع
َقُم: الَمَرُض، ِقَم وقد والّس ُقَم الرجُل َس ــــ. وضمها القاف بكسر ــــ وَس

ُق: الطوُل، وغيره. النباُت يقال: َسَمق والّسمو
ْوُس: معروفة، َق ِقِسّي، وال ِقياٌس، وجمعها:  ْوُس و َق َأقواٌس. وال ًا ــــ و ــــ: أيض

ُقوُس يقال: قاَس الِقياُس، ًا َيِقيُس وقاَس  ب]،127[ق:  َي ْوس ًا. َق ْيس َق و
ْوُس: بقيُة َق ِر وال ّتْم ِة، في ال ّل ُقوُس الُج ِة، ــــ: رأُس القاف بضم ــــ وال ْوَمع الّص

ُع هو ويقال ِهب موض ْبُل منها، الرا َوُس: الَح ُق ْيُل. منه ُتْرَسُل الذي والم الَخ
َطاُس ِقْس ُل َطُر وكسرها القاف بضم ــــ وا َقْس َطاُر ــــ: الِميزاُن. وال َقْس وال

ٌء، ّي: َسوا ِر َط َقْس ٌة، وال ِطَر َقسا ِطُر، والجمع:  َقَسا ِطيُر. قال و َقسا الشاعر: و
 ــــ600

ِنيُرنا ٍر َقْرِن من َدنا ْو ُكْن ولم َثا َت
َهِب من ّذ ِطرة عند الَمْضروِب ال َقسا ال

[طويل]
َطاُس ِقْر ُل َتُب الذي ــــ والضم بالكسر ــــ وا ْك ًا وهو فيه، ُي ِديٌم أيض ْنَصُب َأ ّتخذ ُي ُي ف

ًا، ِإذا َغَرض َطَس، قيل: قد الراِمي َأصابه ف ُيستعار َقْر ّلَم َمْن لكّل ذلك و َتك
َأصاَب. ف

َطُل َقْس َباُر وال ُغ َطلُن: ال َقْس ُع، وال ِط ِإّما السا ْوُل ف الشاعر: َق
 ــــ601

ْيُل َقْسطاِل من خارجٌة والَخ ال
[كامل]
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َد139[ص:  َأرا َطَل  آ] فقيل:  َقْس َبع ال َأْش ْتَحة ف َف َأْت ال َنَش ّنه َألٌف بعدها َف ليس َل

ْعلٌَل) في الكلم في َف الُمَضاعِف. غير (
ُق: معروف، ِد ْيٌت والّسرا َب ِريُن يقال:  ّنْس ِق ٌق. و َد وكسرها النون بفتح ــــ ُمَسْر

ّنْسٌر ورجٌل معروفة، ــــ: بلدة ّي: ُمِسّن. ِق ِر ّنْس ِق و
العجاج: قال

  ــــ602

ًا ْنَت َأطَرب َأ ّي و ِر ّنْس ِق
[رجز]
ِرٌس ورجٌل ْق ِريٌس: أي ِن ْق ِن ِلٌم و الراجز: وداهيٌة. قال عا
 ــــ603
ٌة ِريسا بها كنَت ِعباد ْق ِن
[رجز]

ٌء ِرُس: دا ْق ّن ُذ وال ْيِن، في يأخ َل ٌء الّرْج ُذ والنقرس: شي ّتخ ِة على ُي ْنع ِد َص َوْر ال
ُه ِرُز ْغ َقْرنسة رؤوسهّن، في النساء َت ِر: معروفة، وال ُبوُس للطائ َقَر ــــ الّسْرِج و

ِقُس الراء بتحريك ِقْر ُعوُض، ــــ. وال َب ّطيُن والِجْرِجُس والِجْرِجُس: ال ًا: ال أيض
ُع الذي َب ْط القيس: أمرؤ فيه. قال ُي
 ــــ604
َثار َترى ُقْرِح َأ ِتي في ال ْلد ِج
ّثاَر كما ْتُم َأ الِجْرُجُس في الَخ

[متقارب]
ُق ُق: معروف. وَسفاِس ْبَر َت ِلْس ُقه، وا ِئ َطرا ْيِف:  َقٌة الّس ْفِس بكسر ــــ واحادتها: ِس

ــــ. السين
ُق: الياَسِميُن، ــــ بالياء ــــ وَضّمها. يقال: ياَسِميُن السين بكسر ُيروى والّسْمِس

ُتْجرى حاال، كّل على ِه النوُن و ِلعراِب، بوُجو َياَسُموَن ا ــــ النون بفتح ــــ و
ُتْجرى ِم، الَجْمِع ُمْجرى و ّنه الُمّسل َأ ِم. وقد جمع ك ٍم. أنشد ياَس ِكَي: ياِس أبو حُا
ِنيفَة: حَا

 ــــ605
ٍم من ٍد َغّض ياِس َأْزهرا َووْر

[رجز]
ُة ّكُة: الحديد َلرضوَن، بها ُتْحَرُث التي والّس ّنْخُل ا ّكُة: ال ّفُة. وكذلك والس َط الُمْص
َكاُك ّدوُر. والّس ُء ال َكاكُة: الهوا َكاِسُك: حاّي السماء بين والّس من والرض. والّس

ْنَسُب العرب ِكَي. ُي ْكَس إليهم: َس
ْوَسُج، َك ُق وال ْوَس َك ُء من وال ِكُس: الّسّي ٌء. والّش ِرجاِل: َسوا ُلِق، ال وتشاكس الُخ

ُق تشاخسا. وكسدت وكذلك الرجلِن: اختلفا، ّد الَسو ًا: ِض َفقْت. وكذلك كَساد َن
ٍء كّل ْدُس نفاق ل شي ُك ِم من له. وال ُة. الطعا ْبَر وغيره: الّص

ُع َل ِدُك: الُمو ِء، والّس ِزُم بالشي ُق له، والُمل َعِس َعِسك ومثله: ال ِدَك وقد وال به َس
َعِسَك َق. و َعِس و

ّد ِم، والّسكوُت: ِض ِإْن الكل ِء صار حاتى َأفرط ف ّدا ِة كال َكاٌت.  فهو والف ُس
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ْيُت َك ْيِل: الذي من والّس ُء الَخ ِة، آخَر َيِجي ْلب ْيٌت له ويقال الَح ّك بالتشديد، ُس
ّكيٌت]: طويُل [ورجل الّسكوِت. ِس

َكْسُر: معروف  ب].128[ق:  وال
ُع ْوِض ْكِسُر: َم ِر. وَمكاِسُر والَم َكْس َأخلقُه ال ِلنساِن:  ْبدو وما ا ِر. عند منه َي الختبا
ْكِسٌر، ّبهْت واحادها: َم ِد بَمكاِسر ُش ُعو ِإذا140[ص:  ال َكْسَر ُكِسَر  آ]  َبر. و َت ُيْخ ل

ُه البيِت ِكْسر ّقُة والكسر بالفتح ــــ و ْفلى ــــ. الّش َكْسرى من الّس ِء. و ــــ الِخبا
ِلٍك لكّل ــــ: اسٌم والكسر بالفتح ُفْرِس. ُملوِك من َم ال

َأصُل ِكْرُس:  ِكْرُس كّل وال ٍء. و ِة: ما شي ّدْمن َد ال ّلب َلرض، فلصق منها َت يقال: با
ِكْرُس مكاٌن ِكْرُس:  ِد ُمكّرُس. وال ْعُضها ُضّم ِإذا القلئ ِكْرُس: إلى َب ْعٍض. وال َب

َأكراُس، الناِس من الجماعُة ُع والجمع:  ْكراٍس وَجْم ِريُس. َأ َأكا

ِيُف َكن ِكْرياُس: ال ُكْرِسّي: معروف. وال ْطِح على يكون وال ٍة الّس َلرِض. إلى َبقنا ا
ْكراُن ورجٌل ِكٌر َس َكاَرى وَس ّكٌر. والجمع: ُس ِكَر وقد وَسكاَرى، وِس ًا َس ْكر ُس

ًا. ْكر وَس
َكُر: َشراٌب ِر. قال من والّس ّتْم ًا منه تعالى: {تتخذون الله ال ًا سكر ًا} ورزق حاسن

].67[النحل: 
ْكُر ّد الكاف وسكون السين بفتح ــــ والّس ْثِق ــــ: َس َب ُء منه يخرُج الذي ال الما

ْكربالكسر: اسُم من ّد ما الّسد. والّس َأْركْسُت به ُيس َء و َكْستُه الشي وَر
َكَس. ْت فار

ِكُس: اسم ْوُر ورا َث ِكُس: ال ٍد. والّرا ِر َوَسط في يكوُن وا َد ْن ّدْرِس. عند ال ال
ّيُة: قوٌم ّنصارى بين والّركوِس َدد ال َع ِبئْيَن. و ْكٌس: أي والّصا ِثيٌر. ِر َك

ّد َكَسُل: ِض ّنشاِط، وال ْكَسَل َكسَل وقد ال َكْسلُن، َكِسٌل فهو َي ٌة و َكْسلى وامرأ
َكْسلَنٌة َلٌة و َكِس ْكَساٌل. و وِم
ْكسَل َأ ِدْر الرجُل: لم و ُق ّنكاِح. قال على َي َعّجاُج ال امرأتُه: عليه َنَشزْت حِايَن ال

 ــــ606
ّنِت َظ ّدهنا َأ َظّن ال  ِمْسَحُل و

َلِميَر َأّن ِء ا ّعِجُل بالقضا َي
ْكِسُل والِحصاُن َكَسلني عن َي
ّنكاِح عن َكُل ِطْرٌف وهو ال ْي َه

[رجز]
ْكَسُل َي عبيدة. أبو ذلك ذكر ــــ، والسين الياء بفتح ــــ ويروى: 

ِكلُس: ما ّلُس وال ِئُط به ُيك ّبُه وهو الحا الِجّص. ِش
ّدخوِل، َلَك والّسلوُك: ال َق، الرجُل يقال: س َلَك الطري َلك فيه، وس ُه. وَس ْيَر ٍغ

َلكُه. َأْس و
ْيُط ْلُك: الَخ َظُم والّس ْن َنُة فيه ُي ْع ّط َكى: ال ْل َهُر. والّس ْو َلَك: الَج المستقيمُة. والّس

َكاٌن. َفْرُخ ويقال الَحَجِل، َفْرُخ ْل َطا. والجميع: ِس َق ال
َنسِت َك َناسُة: موضع. و ُك َناسُة: الّزبُل. و ُك ْنُس: معروف. وال َك ُء وال ّظبا َقٌر ال َب وال

ّكنسْت: استترْت َت ِكناُس في و ِكناِس. وال ٌء، ال ِنُس: َسوا ْك ُعها وهو والَم ْوِض الذي َم
الَحّر. من فيه تستتُر

َنسِت َك ِإذا و ُوم:  ّنج َ الله استترْت. قال ال َفل ْقِسُم تعالى: { ّنِس ُأ ْلُخ ِر ِبا َوا ْلَج * ا
ّنِس ُك ْل َكُن16 ،15} [التكوير:  ا ْنِت ــــ: ما الكاف مفتوح ــــ ] والّس َك ِإليه َس
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ِبيٍب من ونحوه. حَا

ْكُن ِر. َأهُل ــــ الكاف بسكون ــــ والّس الدا
ِكيُن، ورجٌل َكَن.141[ص:  وقد ِمْس َتَمْس  آ] 

ّكاُن ّكيُن: معروفة، وُس ُبها. والّس َن َذ ّذكُر وهي السفينة:  ّنُث، ُت َؤ ُت ُعها و ِئ ّكاٌن. وبا َس
ْلُب َق ْكُس:  ّن ْكُس وال ّن ِء. وال ّقصُر بالكسر ــــ الشي ّبَه الرجال، من ــــ: الُم ُش

ْكِس ّن ِم من بال ُقه انكَسر الذي وهو الّسها ِعَل ُفو ْله فُج ُه، أسف هو قيل وقد َأعل
َيِخيُب به ُيْرمى الذي ُكُس ف ْن َي ِكنانة في ف ْعرَف ال ُي ِه. من ل غير

ْكُس ّن ْدَت  ب] إذا129الَمرِض: [ق:  في وال ِم، َأَر ِإذا َضَمْمَت الس ْدَت ف َأَر

َدر َتْحَت الَمْص مضموٌم. المصدر أن قيل وقد َف
ُة، ِعباد ّنْسُك: ال ّنسَك وقد وال ِبيحُة َت ّذ ّنِسيكة: ال َبُح الرجُل. وال ْذ ًا ُت َقّرب الله إلى َت

زهير: تعالى. قال
  ــــ607

ْنِصِب ِر كَم ْت ِع ْأَسُه َدّمى ال ّنْسُك َر ال
[بسيط]

ْنَسُك ُع السين بفتح ــــ والَم ْوِض ْبِح. وكسرها: َم ّذ ال
َنَسَك ِإذا و َبُه:  ْو َغَسلُه. َثا

َكسَف َء و َطعه، الشي َق ًا:  َعُة، َكْسف ْط ِق َفُة: ال ِكْس ِكْسُف وهي وال ًا، ال وقد أيض
َق َط القرآن. به َن

َكَسفِت َكَسفها الشمُس، و ِر: َخَسَف، في ويقال تعالى، اللُه و َقَم يقال وقد ال
َقَمُر. َكسَف ال
ِه: أي كاِسُف ورجٌل َوْج عابس. ال

َتبُة َع ّفُة:  ُك ُلْس ُع، الباب وا َكاُف: الصان ِلْس ْفلى. وا َكافُة الّس ومصدر(ه) الّس
ّفُة. ُك ُلْس وا

َفَك ّبُه، وس ّدَم: َص َفَك ال ُه. الكلَم وَس َثر َن
ُع َكْسُب: الَجْم ْبُس: مصدر وال َك َبْسُت للماِل. وال ِإذا َك ّفَرة:  َتها الُح ُتراٍب، َطَمْس ب

ْبُس واسُم ِك ــــ. بالكسر ــــ التراِب: ال
ُد ُقو ْن ُع ِكباَسُة: ال ّلٌي من وال ِبيُس: حَا َك ِر. وال ّتْم ُغ ال ًا ُيصا ّوف ٌل ُمج ُيْم ّطيِب. و بال

َعلقمة: قال
 ــــ608
ِقّي من َل َق ِبيِس ال َك ّوِب وال َل الُم

[طويل]
ِبيٌس: يزيد وعاٌم ًا َك َبْسُت على يوم َك ِه. و ِم: اقتحمُت على غير ومنه عليهم، القو

ُق ُبوِس. اشتقا َكا ال
ْكب: َصّب ْكُب: َضْرٌب والّس ِء. والّس ّثياِب من الما ْكُب: اسُم ال ٌق. والّس ِقي َر

ّبه وسلم، عليه الله صلى للنبّي كان َفَرٍس ِه في ُش ْكِب ُسْرعت الماء. ِبَس
ُغ ْبُك: افرا َهِب والّس ّذ ِة أو ال ِفّض ِوهما، ال ِبيكة: ما ونح ِبَك، والّس ِئُك وجمعها ُس سبا

وسبيك.

ِبيكُة ّدْرَمُك. من والس ِقيِق: ال ّد ال
ْكُس ْقَصاُن، في والَم ّن ْيِع: ال َب ْبُض ومنه ال َق ْكَس:  َكسُة. والَم ِر. الُمُما ُعشو ال
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ِكُس َعّشاُر. قال والما ّكاس: ال الشاعر: والم
 ــــ609
ٌة العراِق َأسواِق كّل وفي َو َتا ِإ
ْكُس أمرؤ باع ما كّل وفي ِم َم َه ِدْر

[طويل]
ِم. وَسْمُك والّسَمُك: معروف. والّسماُك: من َبيِت:  النجو ال

ُد ُعو ُفه. والّسماُك: ال ْق ِقُف  آ] الذي142[ص:  َس ُء عليه َي ِئُط، الِخبا وهي والحا
ًا. الِمْسماَك أيض

ّطيِب والِمْسُك: من ُد، بالفتح ــــ والَمْسُك ــــ بكسر ــــ ال ْل والُمْسُك ــــ: الِج
ُق بالضم ــــ ِم، في ُيْمَسُك ــــ: الّري َف ــــ: والسين الميم بفتح ــــ والَمَسُك ال

ْبُل، ّذ َكٌة. ال واحادته: َمْس
َكٌة: أي وَمَساٌك إْمَساٌك ُفلٍن وفي َمِسيٌك. ورجٌل ُبْخٌل، وُمْس

ْكُت ِء وَمَس ٌء. قال بالشي ْكُت: َسوا َتّمس ِذيَن الله و ّل َوا ُكوَن تعالى: { ُيَمّس
َتاِب} [العراف:  ِك ْل ].170ِبا

َكُة: َشراُب ْكُر ّذَرة والّس ُذه ال ّتِخ َبشُة. َت الَح
ٌء ِبنا ُة:  َكر ّدْس ْفُس: معروف. وال َكَر ِر وال َقْص َلُه كال ْو َبيوٌت. حَا

ْطُن، ُق ُكّرُسُف. ال ْوُخ. وال ِفْرسُك: الَخ ُة وال ُبَر ُكْس ُة: معروفة. وال ُبَر َكْز وال
َعٌر َتْرِسٌل، َش ِكّر: ُمْس َب َبكّر ُمْس ًا ــــ والُمْس َطَرُف أيض ُبُك:  ْن ِدُل. والّس َت ْع ــــ: الُم

ِر، ُبُك الحاف ْن َطَرُف وُس ْيِف:  ِه. والَجاُسوُس: صاحَاُب الّس ِت َي ْل الشّر، ِسّر حِا
ّناُموُس ُء ِسّر صاحَاُب وال ِر. والّسْجَسُج: الهوا ْي ِتيَك ول المعتدُل، الَخ َسِجيَس آ

ُد الليالي: أي ٍء: ِجْسمُه، كّل آِخُرها. وَجَس ُيسّمى شي ّدُم و ًا ال ّنه جَسد يخرُج َل
ِد من منه. اليابُس هو ويقال الَجَس

ْوٌب َثا َفراُن. و ْع ُد: الّز ٌد والِجسا  ب].130[ق:  ُمْجَس
ٌد ٌغ وكسرها الميم بضم ــــ وِمْجَس ُد وقد بالِجساد، ــــ: مصبو ــــ قيل: الُمْجَس

ٌغ الميم بضم ُد بالِجساد، ــــ: المصبو ِلَي ــــ: ما بالكسر ــــ والِمْجَس من َو
ِإذا ْوٌب قلَت الثياِب. ف ٌد َثا ُغ فهو ــــ بالتشديد ــــ ُمجّس غير. ل بالِجساد المصبو

الفرزدق: قال
 ــــ610

ِبْسَن َد َل ْن ِر ِف ِنّي ال َقُه الُخْسُروا ْو َف
َد ّفوف العراِق َخّز من َمجاِس الُم
[طويل]

َد َنَصَب ِد، من الحال على َمجاِس ْن ِبْسَن الِفر َل َد والتقديُر:  ْن ِر ِف الخسروانّي ال
َد.  مجاِس

ِديٌس: حاّي ُد: معروف. قال العرب من وَج اللغويين َأكثُر انقرضوا. والّسجو
َأْسَجد ِإذا يقال:  َأ الرجل:  َط ْأ ْأَسُه، َط ِإذا َر َهتُه َوضع و ْب َلرِض في َج َد. ا قيل: َسَج

َأجاز ْعُضهم و ِإذا يقال َأْن َب َد:  َأ َسَج َط ْأ ْأسُه، َط ْا بقوله واحاتّج َر ُلو ْدُخ َوا تعالى: {
َباَب ْل ًدا} [البقرة:  ا َلنهم161العراف:  ،58ُسّج ّدخوِل ُيؤَمروا لم ]  على بال
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ّنما ِجباههم ِإ ِطئْوا أْن ُأمروا و ْأ َط ً جعل ذلك ُيِجْز لم ُرؤوَسهم. وَمْن ُي ًا) حاال (ُسّجد
ًة ّدر ُقْل كقوله ُمق ِذيَن ِهى (تعالى): { ّل ْا ِل ُنو ِة ِفى َءاَم ْلحيا َيا ا ْن ّد ِلَصًة ال ْوَم َخا َي

َياَمِة} [العراف:  ِق ْل ].32ا
َتاِن ّب ّطّسوُج: حَا ِنِق، من وال ّدا ْبُه ال ّطّسوُج: ِش ِة. وَجَسر وال َي َقْر ِر على ال َلم ا

ًا ٌة، جاِسٌر. وَجْسٌر: ماٍض. وناقٌة ورجٌل َتجاَسر وكذلك عليه، عَزم جُسور َجْسَر
ٌق  آ] َجْسٌر. والَجْسُر143[ص:  وَجَمٌل ِري َط َبُر والِجْسُر:  ْع الوادي. عليه ُي

ٍد ابُن به. وكان ُيْضَرُب والَجَرُس: الذي والِجْرُس: الصوُت، والَجْرُس ْي ُيِجيُز ُدَر
ْيُت ُيروى وكذلك الصوِت، في الَجَرَس َلعشى َب ّدْرِع): َوْصِف (في ا ال

 ــــ611
الَحصا َكَحِفيِف َجَرٌس لها
ًا بالليِل صادَف ِد ُبورا ِريح َد

[متقارب]
َطُب، السين بفتح ــــ والّسُجوُر ُد ــــ: الَح ِإيقا ِر، وبَضّمها:  ّنوَر َسَجْرُت وقد النا ّت ال

ًا ِإذا َسْجر ًا:  ْدَت وُسُجور َق ْو ) ــــ السين بفتح ــــ الناَر. (والّسُجور فيه َأ
ًا ــــ والّسُجوُر ُء أيض ِر ــــ: امتل َبْح ْيِن ال َع ْيٌن وقد الماء، من وال َع ُسِجَر. و
ٌة ٌة، مسجور ُؤ، وُمسّجر ُه، غاَض والُمسّجُر: الذي ويقال: الَمْسجوُر: الَمْمل ُؤ ما

ْولُه ُفّسَر وبذلك َذا َق ِإ َو ِبَحاُر تعالى: { ْل ]. بالتشديد: أي6} [التكوير:  ُسّجَرْت ا
ُؤها.  ِغيَض َما

ُق. والّسْجر، ِدي ٌة والّسِجيْر: الّص ُة: حُاْمَر ْيِن، في والّسْجَر َع َأْسَجُر يقال: رجٌل ال

ْيِن. َع ال
َذُر، َق ُء َرُجس وقد والّرْجس: ال وَرِجٌس. َمْرجوٌس ورجٌل َرَجاَسًة، الشي

َعذاُب، أيضا بالكسر ــــ والّرْجُس ــــ: الصوُت بالفتح ــــ والّرْجُس ــــ: ال
ِعيٌر الشديد، َب ُتُه. بالفتح ــــ الشيطاِن َرّجاٌس. وَرْجُس و َوس َوْس ــــ: 

ْبٌت َن ّنْرِجُس:  َباُح، وال ُته. والِمْسرَجُة: ما وقد معروف. والّسراُج: الِمْص َأْسَرْج

ُع ِتيلُة، فيه ُتوَض َف َوْجٌه ال َعّجاج: اللُه. قال َسّرجُه وقد ُمسّرٌج: ُمحّسٌن، و ال

ًا ًا وفاحِام ُمْسّرجا وَمْرِسن
ِإّن ابُن وقال ْيد:  َنها ُدَر ْيِف َمْرِس ْيِجّي كالّس ِه. والّسْرُج: معروف. في الّسَر استوائ

ّد ُلوُس: ِض ِم، والُج َئٌْة الِقيا ْي َه ْلَسُة:  ْلَسُة ــــ، بالكسر ــــ الُجلوِس والِج ــــ والَج
ُة بالفتح ُة ــــ: الَمّر منه. الواحاد

ْلُس ِليُس والِج ٌء والَج ِلُس: َسوا ْلس: اسٌم والُمجا ٍد، وَج َنْج َلس ل الرجُل: يقال: َج
ًا. قال َأتى ِإذا ّطُل َنْجد ِلّي: [ق:  الُمع َذ ْه  ب]:131ال

 ــــ612
َلْسنا ما ِإذا َتُزورنا َتزاُل ل َج

ْيٌم ِل ِتنا لدى ُس ِزُن َأبيا َهوا و
[طويل]

ّلَساِن: يوٌم ويوُم َثُر كان الُج ْن ُد فيه ُي َوْر الَمْجلِس. في ال
ُو ْل ّد ًة والّسْجُل: ال ًء، َمْملوء ُيستعاُر ما ُيسّمى ذلك والجمع: ِسجاٌل. و الَحّظ ف

ّنِصيُب زهير: َسْجلً. قال وال
 ــــ613
َسْجُل وقائعهم من ُأناٍس لكّل
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[طويل]
ُة ٍء، كّل في والُمساَجلُة: الُمَمارا ُلها شي َأْص ِء. في و الستقا

ْهد، والّسِجّل: كتاُب َع ِتُب ال ًا، والّسِجّل: الكا أيض

ًا لوجهيِن ْولُه ُفّسَر مع للكتاب}. السجل تعالى: {كطي َق
ٌة ِر. والّسّجيُل: حِاجار َد كالَم
ْنُف ْنُس: الّص ٍء. والّسْجُن كل من والِج فيه.  ُيْسجُن الذي بالكسر: المكاُن شي

َذُر، َق ّنْجُس: ال ِنْجٌس وال الجيم  آ] وسكون144[ص:  النون بكسر ِرْجٌس يقال: 
ِإذا على ــــ ْتباِع. ف ِل ُكْر لم ا ْذ ًا َت َنَجٌس ِرْجس ــــ، والجيم النون بفتح ــــ قلَت: 
ِنْجٌس وقد ِكَي:  ْعُل حُا ِف ّنْسُج:  َنِجِس: لغتان. وال ّنّساِج، و ُة ال َلدا ْنَسُج: ا التي والِم

ْنَسُج ْنَسُج ــــ، الميم بكسر ــــ بها ُي ُع والسين الميم بفتح ــــ والَم ْوِض ــــ: الَم
ْنَسُج الذي ْكَسُر وقد فيه، ُي السيُن. ُت

َنَسجِت َء: َمّرْت الّريُح و القيس]: [أمرؤ قال كما عليه، الشي
 ــــ614

ْتها ِلما ُنوٍب من َنَسَج وشمأِل َج
[طويل]

ْنِسُج وناقٌة َت ِرها. والّسْجُف، في َنسوٌج:  ْي ــــ: والكسر بالفتح ــــ والّسْجُف َس
ْتُر ُق الّس َوَسِط، الَمْشقو ْفتُه ال ْلتُه. قال وَسَج َأْرَس ْفتُه:  الفرزدق: وَسّج
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ْدَن َق الُمسّجُف الِحجاُل عليهّن َر

[طويل]
ّطْسُت ِإذا ــــ، الطاء بفتح ــــ وال ْلَت ف ّدَخ َء َأ ْأنيِث ها ّت َتْحَت ال َء َف َكَسْرتها الطا و

َطّسٌة، ِطّسٌة. فقلَت.  و
ّطّسُة َفُر، بالفتح ــــ وال ّظ ّطْسِت ــــ: ال ِطساٌس. ويقال: لل ًا. َطٌس والجمع.  أيض

الراجز: قال
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َعَث ِه في ْأْش َكل ْي َدّس َه ْن ُم
ِنيِن ِإليها حَاّن ّطّس َكَح ال

[رجز]
ُة: باُب ّد ِر، والّس ٌء الدا َدا ُة:  ّد ِد، في والّس ِب َك ُد في ويكوُن ال ْنِف. والّسدا َل في ا

ْوِل َق ْعِل، ال ِف ٌد. وقد ورجٌل وال ِدي ُه َس ّدد اللُه. َس
ْدُس ِء وُس ِديُسه: لغتاِن، الشي ِديٌس وناقٌة وَس َدٌس: وهي َس عليها َأتى التي وَس

ٍم. ثامانيُة َأعوا

َلساُن، ْي ّط ُدوُس: ال ُدوٌس: قبيلٌة. قال والّس ِبّي: ابُن وَس ْل َك ال
ْدوٌس ْيباَن بني في َس ُدوٌس ــــ، بالفتح ــــ َش ٍء في وُس ــــ.  بالضم ــــ َطّي

َلصمعّي: اسُم وقال ُدوس الرجِل ا َلساُن بالضم، ُس ْي ّط ُدوُس: ال بالفتح ــــ والّس
ٍد غيُر ــــ. وقال ِلَط اللغويين من واحا َلصمعّي َغ ّنما ا ــــ بالضم ــــ الّسدوُس ِإ
ِلَسُة ّطيا ُدوٌس الرجِل واسُم ال ــــ. بالفتح ــــ َس
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َدَسْسُت َء و ِدُم، الشي ّيُة: الخا ُته. والّسّر ْي َف َأْخ ًا:  َتَسّرْرُت يقال َدّس منها: 
ْيُت. َتسّر و

ِريُر َأسا ِه، و َوْج ِريُر ال َأسا َكّف: الُخطوُط و ًا. السرار وهي فيها التي ال أيض
ْثُل ْعُف، وهو الّسّل والّسلل: ِم َمْسلوٌل. ورجٌل الّض

ّلُة ِم وِس ــــ. بالكسر ــــ الطعا
ِلَف والّسناُن: الِمَسّن، الّرْمِح، وِسناُن ُت ْوِل في واْخ ِء َق القيس: أمرى
ْفِح ِبّي الّسناِن كَص ّل ّنِحيِض الّص ال
َد فقاَل َأرا َلصمعّي:  َد وقال بالِمَسّن، ا َأرا ُه:  َة غير ْفر الّرْمِح. َش

ِريقُة، ّط ّنُة: ال ّنُة والّس َوْجُه: ما وُس ْقبَل ال ّنُة عليك َأ السين بكسر ــــ منه. والّس
ُة ّداِن ــــ: حاديد َف ّكُة. وهي بها ُيْحَرُث  ب] التي132[ق:  ال الّس

َألواٌن ُء:  ِفَسا ْي ُفَس ّلفٌة وال َؤ ِز من ُم ّكُب الَخَر الِحيطاِن. في ُتر
ُغ وَساّم ْبرَص: الوَز ْطر ــــ َأ ِر، ومن الكتاِب، من والّس وكّل الناِس، ومن الّشَج
ٍء َطٌر شي  آ].145[ص:  الطاء بفتح ــــ َمْصفوٍف. ويقال: َس

ِطيُر َأسا ِليَن: ما و ّو َل َطُروه ا ِر، من َس َلخبا ٌة، ا َطاَر ِإْس ٌة. واحادها:  ُطوَر ُأْس وقيل: 
ُع هي وقيل ْطٌر ُجِمِع الَجْمِع، َجْم َطاٌر أسطار، على َس َأْس ِطيَر. على و َأسا

ْطُت َء وَسَر ِإذا الشي ْطَراٌط. قيل ومنه ابتلعتُه، واسترطتُه:  ِر ِذ: ِس ُلو َفا لل
ِقيُب، ِطُر: الّر ْي َيواِن، من والّسَرطاُن والُمَس السماء، في والسرطان: برج الَح

ٌء َدا ِء من والّسَرطاُن:  ْدوا الدواّب. َأ
ِكتاُب ّطْرُس: ال ّو وال ُد الَمْمُح َعا الكتابُة. فيه ُي

َطُل: معروف، ْي ْطٌل، والّس َأعرُف).  فيه َأشهُر (وهو ويقال: َس و

ِرّماُح: قال ّط ال
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ِبَسْت َهارتُه حُا َظّل ُص ُنها ف َثا ُع
َطًل في ْي َئْْت َس ِف ُد له ُك ّد َتر ي

[كامل]
َأّن ما في ذكرنا وقد ّدم:  َعُت سيٍن كّل تق َق ٌء بعدها و ًا. قلبها جاَز طا صاد

ُة، ْدر ُق َطاُن: ال ْل ْلطاُن. الُحّجُة، والّس ّق ومنه والّس ُت ِليُط: اْش َطاُن. والّس ْل الّس
ْيُت، ْهُن هو وقيل الّز ْيَرِج. ُد الّش
ِإذا ورجٌل ِفٌس:  ًا كاَن َط ِذر ًا. َق َوِسخ

َقِسيُط: ما ّلُم وال ِر. قال من ُيق ُف ّظ ِهلَل: َيِصُف الشاعر ال ال
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َأّن ِتها ابَن َك ًا ُمْزن طالق

ْفق لدى َفِسيٌط ُل ِر من ا ْنِص ِخ
[متقارب]
َطُس َف َلنِف، في وال ِطيسُة ورجٌل ا ْن ِف َطُس. و ْف ِر: ُخْرطومه. َأ ْنزي الِخ

َطاُط: َضْرٌب ُفْس َلبنية. ورجٌل من وال ِبُط ا ِر، َس ْع ْعٌر الّش ِبٌط. وَش َس
ِبساُط َلُس الذي وال َأرٌض عليه، ُيْج مبسوطة. ــــ: واسعٌة الباء بفتح ــــ َبساٌط و

ُد َل َو ْبُط:  ِد، والّس َل ْبُط: من الو َباُط: من اليهود: كالقبيلة والّس ِر وُس وهو الّشهو
ْيُر. ْبَرا ِف
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ْطُت َي وَسَم ْد ِإذا َسِميٌط فهو الَج َومْسموط):  َتُه ( ْل ْدَخ ِء في َأ ِر الما ِتَف الحا ْن َت ِل
َفُه ِه. ُصو َتْشوي و

ُقها وُسُموُط ِلي ِر. الواحاد: ِسْمٌط. على القلدة: َمعا ْد الّص
ْعٌر ٌة َأبياٌت ُمّسمٌط: وهي وِش ُطور ُعها َمْش َقوافيها. ُمخالفٌة واحادة قافية َتْجم ل
َنعٌل َعَة َأْسماٌط: ل و ْق ِويَل فيها، ُر َو َأْسَماٌط: ل وَسرا ْبُه لها حَاْش والّسماُط: ِش

ِم َطَس ُء الّصّف. و ِإذا فهو الشي َطَمْسُت َطَمَس، وكذلك َدرَس، طاِسٌم:  و
َأخفيتُه. ُء:  الشي

ْدُر: َشَجُر ِدير: نهر والّس ّنبِق. والّس ُد ال ُد: الشفى. معروف. والِمْسر والِمْسرا
َدَرَس ُء و َير، الشي ّغ َت ًا:  َدَرْسُت ُدروس ُته. ِدراسًة الكتاَب و ْأ َقَر ًا:  َدْرس و

ْلُت َد ُتُه، الثوَب وَس ْي َأْرَخ ْدلً:  ْعَر.  وكذلك َس الّش

ْلَسُة ّد ْيِع في وال َب ٌء، ال ِليُس: َسوا ْد ّت ِليَس ذكرنا وقد وال ْد ّت السماء في ال
المتناظرة.

ُد َن ُه وَس ْهر َظ َبِل:  ُد الذي الَج َع ْدُت منه، ُيْص َن َبِل في يقال: َس ْدُت. الَج َن َأْس و
ْدُت َن َأْس ْهري146[ص:  و َظ ِء، إلى  آ]  ْدُت الشي َن َأْس ِإذا واستندُت ُفلٍن إلى و
َندي. وفلٌن عليه، اعتمدَت َس

ُد: ما َن ُد والُمْس َتن ُد: من ُيْس ِر. ُعيوِب عليه. والّسنا ْع الّش
َوَسُخ، َنُس: ال ّد ّنَس وقد وال ّنَس ِعْرَضُه، َد َد ْوَب. ورجٌل و ّث ِدٌس ال ُدٌس َن َن ــــ و

ِطٌن ــــ: أي وضمها الدال بكسر ِر. عن َبّحاٌث َف َلمو ا
ّلْحُم ِديُف: ال ّد والّس ُد: ِض َفَسا َله الّسميُن. وال ٌد الّصلِح. وَما َب  ب]133[ق:  ول َس

ِإذا ٌد:  َب ٌء. معُه يكن لم َل شي
َأصُل ِد و ْعُر السب َبُر، الّش َو ُد وال ِلبُل به ُيرا ُد ا َب ّل َعُز. وال ُد الّصوُف، والَم َنُم. به ُيرا َغ ال

َعٌز ول ِإبٌل له فالمعنى: ما َنٌم، ول َم ً صاَر ثام َغ ِر. في مثل ْق َف ال
ْبُل، ُد: الّز َد والّسما ُد يقال: َسّم َلرَض. والّسِمي ِم: معروف. قال من ا ابن الطعا

َة: ّياد َم
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ُهود آباؤها جاريٌة َي
ّنِضير من بها َنّمى الّصيد ال

ّنِشيُل لها ُبّن والّسِميد ال
ًا حَاْجُم ّبده َنق ُعهود َل ال

[رجز]
ْبُل، ُد: الَح َدُك: والَمَس َو ّدَسُم: ال ُد: الِمحوُر وال ٍد. قال من والَمَس النابغة: حادي

ِريٌف له ِريَف َص ِو َص ْع َق ِد ال بالَمس
ُد: َشَجٌر ُذ والَمَس ّتخ الِحباُل. منه ُت

َتْرُت َء وَس ًا الشي ْتر ْتُر ــــ، السين بفتح ــــ َس ــــ، بالكسر ــــ والسُم: الّس
ُة. وكذلك َتار الّس

ّتْرُس: معروف، َتَرسٌة وال ْتراٌس. والجمع:  َأ و
َتُن َلْس ِلْستُن: َشَجٌر وا النابغة: وكسرهما. قال والتاء الهمزة بفتح وا
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ُد َتٍن من َيِحي ٍد َأْس ِفلُه ُسو َأسا
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ِء َمْشَي ِلما ِدي ا َغوا الُحُزما َتْحِمُل ال

[بسيط] 

ْبُت ُد بالكسر ــــ والّس ْل ُغ ــــ: الِج ْدبو َقَرِظ الَم ُذ بال ّتخ ّنعاُل. منه ُت ال
ْبُت: من َليام، والّس ْهُر، ا ّد ْبُت: ال ُق والّس ْل ْبُت: حَا الثلثاة الرأِس. هذه والّس

َبَت بالفتح. وقد ِإذا َس ْأَسُه:  َلقُه. ر حَا
َأصاب َباٌت: وهو الرجَل و ْغشى َأْن ُس َظّن حاتى عليه ُي َتاُن: قد َأنه ُي ُبْس مات. وال

ِويُل، َوٌل، منها: رجٌل يقال معروف. والّسرا ِويِل، بلبِس ُيّشبُه ُمَسْر وهو الّسرا
َغ َأْن ُل ْب َياُض َي ّتْحِجيِل َب ِه ال ْي َد ِه. َعُض ْي َذ َفِخ و

ّتَرّسُل الراء بكسر ــــ والّرْسُل ِر، في ــــ: ال َلم َعْل ا ْف ِلَك: على كذا يقال: ا ِرْس
ْعَجْل ل أي ِإذا ــــ، الراء بكسر ــــ فيه َت َء فتحت به ُوِصَف ف ْيٌر الرا فقلت: َس

ِعيٌر َرْسٌل، َب ِإذا وناقٌة َرْسٌل، و َلٌة. ف ْدَت َرْس َغة َأَر َل ِمْرَساٌل، قلت: ناقٌة الُمبا
ُع: َمراِسيُل. والَجْم

النابغة: قال
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ُق َكّل ِإذا ِعتا الَمراسيُل ال
[طويل]
َبُن والّرْسُل ّل ًا: ال الشاعر: ــــ: قال الراء بكسر ــــ أيض
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ّد ل َفتًى ُع ْقِضي الّرْسَل َي ّذمة َي َم
َياُف نَزَل ِإذا َلْض ْنَحَر أو ا الُجْزُر ُت

[طويل]
ِلبُل والسين الراء بفتح ــــ  آ] والّرَسُل147[ص:  ِء، إلى ُتْرَسُل ــــ: ا وقد الما

ُع قيل: الّرَسُل ِطي َق ٍء، كّل من ال ْيُل ويقال: جاءِت شي ْيُر وجاءِت َأْرَسالً، الَخ َط ال
ْلُت ْبتُه، ُمَراسلًة الرجَل َأْرسالً. وراَس َت ِرسال: كا الّرُسوُل، وهو الّرسالُة وهي و

ِر يقال ّك ّنِث للُمذ َؤ ِد والُم ُع والجميع، والواحا ُيْجَم ًا و وُرُسٌل. فيقال: ُرْسٌل أيض

ِنها، والّرِسيُل: الّرسالُة والّرُسوُل ْعي ّيٌر: قال َب َث ُك
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َذب لقد ْهم ُبْحُت ما الواُشوَن َك عند

ْلى ْي َل ُتهْم ول ب ْل بَرُسوِل َأْرَس
[طويل]

َبرِسيِل. ويروى: 
ْوُر ّن ّله، السلُح والّس َأكصُر ُك ّدروِع.  في ُيستعمل ما و ال

ِهّر، ْوُر: ال ّن ْوُر والّس ّن ُدهم، وِس ّي ِم: َس ْظٌم القو َع ْوُر:  ّن ْلِق في والّس َفَرِس. حَا ال
ّبَة، وَرَسَن َأرسنها. َرَسنها وقد الدا و

ّناُسوُر: معروف، ِريُن: من وال ّنْس الّرياحِاين. وال
ًة الرجُل سافَر وقد َفر ًا. فهو ُمسا ِفُر. وِسفار ُمسا

َفَرُس: يكون ْفِسيُر: الّشْرُح. وال ّت ُلنثى. للذكر وال وا
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ّتفّرُس والِفراسُة، ِء. والِمْسماُر في وال ُته، وقد معروف، الشي ُتُه َسَمْر وَسّمْر
والتشديد). (بالتخفيف

َلْسَمُر وغيرهم.  ب] الرجال134[ق:  من وا
ُة ٌة اللون، في والّسْمَر َقنا ُء، و ٌة َسْمرا ُء. وامرأ َسْمرا

ٌع والّسماُر: الذين ــــ، الميم بفتح ــــ الشجر. والّسَمُر من والّسُمُر: نو
واحادهم: سامٌر. بالليِل َيْسمُروَن

ْوَسُم: َخَشبٌة َثاُر. والّر َل بالسين يقال والطعاُم، الخبُز بها ُيْرَسُم والّرْسُم: ا
والشيِن.
ْوَسُم ًا ــــ والّر ُع أيض َب ّطا ُع الذي ــــ: ال َب ْط ِنيُر به ُت ّدنا ِهُم، ال ّدرا ّير: قال وال ُكث
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ِر إلى َف ّن ِبيِض ال ُوههْم الذين ال وُج

ِنيُر َفْت َدنا ْقٍل من ِشي ِم ِهَر ْوَس َبر
[طويل]

ْبُل. وماَرْسُت َء والَمَرُس: الَح َلْجتُه. الشي ُمَمارسًة: عا
ّكُر ُيذ ّلساُن: و ّنث، وال ُيؤ ُه َفمْن و ّكر ْلِسنة على َجمعُه َذ ّنثُه (ومن َأ على َجمعُه َأ

ْلسٍن). ورجٌل َفِصيٌح. َأ َلِسٌن: 
َنْسُل ُته، كّل و ّي ُذّر ٍء:  ْنسَل وقد شي َتناَسَل الرجُل َأ ُثَر وغيره. و َك ُء:  َد الشي ّل َتو و
ْعُضه ْعٍض. من َب َب

ْفَحُة وهو منه، واستلفُت الرجَل واسلفت َفُة: َص ِل َلُف. والّسا ُنِق. الّس ُع ال
ْلُس، َف ُلوٌس، وال ُف َلس وقد وجمعه:  ْف ًا. الرجُل َأ ْفلس ِإ

ِلَس قال وَمْن ْف ُلُه ُيّسم َلْم ما صيغة على ــــ ُأ َأ فقد ــــ فاِع ِلعت (وقد َأخط ُأو

ْفلُة بذلك ِذٌل، َفْسٌل: أي الناِس. ورجل من العاّمُة). والّس بضم ــــ َفُسَل وقد َر
َفسالًة.  ُفسولًة ــــ السين و

ِبلُة: [ص:  ُق. والّسا ِبيُل: الطري ِبيٌل عليه،  آ] الُمْجتازوَن148والّس ويقال: َس
ِبٌل ِإذا سا ِبلٌة:  َكُر كاَن وسا ّذ ُت ِبيُل:  ًا. والّس ّنُث. عامر ُتؤ و

َبَل َأْس َأْرخا(ه)، الرجُل و َلُه:  ْي َبَل وكذلك َذ َأْس ِر. و ْع َطُر. وأسبل الّش ُع الَم الزر
ِر َه َظ َبَل:  ْن ُبلُه، وَس ْن ُبلٌة، ُس ْن َلٌة، وقد والواحادة: ُس ُبو ِكَي: ِس نادرة. وهي حَا

َبلُة ِة: ما من والّس ّلْحي َبلُة منها، َأقبَل ال ِة على ما وقيل: الّس َف ْليا الّش ُع من ال
ِر، َع ٌة الّش ِإذا يقال: امرأ ُء:  ْبل َعٌر لها كان َس َبُل. ورجٌل هناك، َش َأْس

ْتُه َب ْقَرُب ولَس َع ْته ِإذا ال َغ َد ْبُت ــــ، السين بفتح ــــ َل َلِس ْقتُه و ِع َل َعَسَل:  بكسر ــــ ال
َبَسالُة: الّشجاعُة، السين ُبوِس وقيل باِسٌل، ورجٌل ــــ. وال َع ِه. الباِسُل: ال َوْج ال

ِه على حَاّرَم الباِسُل: الذي ُبسولً. وقيل َبسَل وقد ّو ِقْرن ُن ّد َذ لَشجاعته، منه ال ُأِخ

َبّسِل من الَحَراُم. وهو ال
َبْسُل ًا ــــ وال ِم: في العشى قال الضداد من وهو ــــ: الَحلُل أيض الَحرا
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ُتكْم ُمحّرٌم علينا َبْسٌل َأجاَر
ُتنا ُلها لكْم حِاّل وجاَر ِلي وحَا

[طويل]
ِولّي َهّمام بن الله عبد وقال الَحلِل: في الّسل
 ــــ626
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ُبُت ْث َي ُتْم ما َأ ْل ْلغى َق ُت ِزيادتي و
ِبيحْت ِإْن َدِمي أ

ُكُم هذه ُ َبْسُل ل
[طويل]

ْبسَل للموِت، الرجُل ويقال: استبسَل َأ ِإذا و ْفَسُه:  َلمها. قال َن تعالى: الله َأْس
كسبوا}. بما أبسلوا الذين {أولئْك
ِبَس َل ْوَب و ّث َبسُه ال ْل ًا َي ْبس ِر ــــ ُل َكْس ُء ب ْتحها الماضي من البا َف المستقبل من و
ِإْن المصدر من اللم وَضّم ْطَت ــــ: ف َل َهمُه، ل [المر] حاتى عليه َخ ْف قلَت: َي

َبْسُت ِبسه المر عليه َل ْل أ
ًا، َ ْبس َتها الماضي من الباء فتحت َل َكَسْر المستقبِل من و

المصدر. من اللَم وفتحَت
ْبُس ّل ّلباس: ما (بكسر وال ِبس.  اللم) وال ُل

ْبلَس َأ ّدروِع. و ُبوُس: ال ّل ِإذا فهو الرجُل وال ِلٌس:  ْب ِئْس ُم ِء من ي ِدَم الشي َن على و
َتُه ما ّق ومنه منه، فا ُت ِليُس. اْش ْب ِإ

ْهُن ُد َلساِن: معروف. والّسلمُة: الَخلُص، و َب ِلَم وقد ال َلُم، َس ما كّل وكذلك َيْس
ذلك. من تّصرف

َلْمُت َأْس َء ِإليع و ّلْمتُه. والّسلُم: من الشي والّسلُم: التحيُة، تعال الله أسماء وَس
َلُم  ب].153السين: [ق:  بفتح ــــ والّس

السلم} إليكم ألقى لمن تقولوا تعالى: {ول الله ــــ: الستسلُم. قال واللم
َلُم94[النساء:  ًا ــــ ]. والّس ْلُم، من السين: َشَجٌر بفتح أيض ِه. والّس ِعضا ال

ْلُم ْلُم اللم وسكون وكسرها السين بفتح ــــ والّس بفتح ــــ ــــ: الصلُح. والّس
ُو غير ل اللم وسكون السين ْل َد ِئيَن، ــــ:  َقا ِلُم: اسُم الّس (تقدم وقد رجٍل، وَس
النظائر). ذوات في اللفاظ هذه بعض

َلْمُت َأْس ُته. والّسلمى: ِعظاُم و ْل َذ َلصابِع، الرجَل: َخ ِم. وِعظاُم ا َد َق ال
ّلُم: الذي في  آ] الَحَجَر149[ص:  الحاٌج واستلَم ّطواِف. والّس ُد ال َع فيه ُيْص

َيُب ّلُم: الَس ِء. إلى يوصلك الذي والّس الشي
َق، وَسَمل َل َأْخ ْوُب:  ّث َغٌة. َسِمٌل، فهو ال ُل وأْسَمَل: 

ْلُت ُتها وَسَم ْأ َق َف َنُه:  ْي ٍة َع ْوك ْلُت بغير يكون وقد (بَش ِم: بين الشوك) وَسَم القو
َلَمْسُت َلْحُت. و َء َأْص َلِميس: من الشي ِء بيدي. و ّد َأسما النساء. والَملَسُة: ِض

ِة َن ْفُس تصّرف ما كل (وكذلك الُخشو َن َيواٍن: ُروحاُه، كّل منها) والّسِفينُة. و حَا
ْفُس َن ٍء كّل و ًا ــــ شي َذاته، أيض ْفسُه، زيد يقال: جاءني ــــ:  ْفسُه. ثاوبي وهذا َن َن
ْفٌس: أي له ورجٌل ٌة َن َد ِهّمٌة. َجل و

ّدُم، ْفُس: ال ّن ُء قيل ومنه وال َفسا ُن ِة:  َيلِن للمرأ ِم لَس ّد منها. ال
ُكّل وفي ْيَسْت ما الحديث: « ْفٌس له َل ِئلُة َن ْينّجُس»ِ.  ل سا

ْفُس ّن ًا ــــ وال ُغ، أيض ّدبا ْفٌس ويقال ــــ: ال َن ِء.  ُة به َلّن للما ْفِس. قال حايا ّن ال
الراجز:
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ْلْت ٍد ُق ْع ِطّي لَس ُزوُر والَم

َعُل َتْج ْفَس َأ ّن ِديُر التي ال ُت
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ِد في ْل ٍة ِج َتِسيُر ل ثام شا
[رجز]

ْفُس ّن ْيُن، وال َع ًا): ال َبْت (أيض َأصا ْفٌس، فلٌن يقال:  ِإذا ورجٌل َن ِفٌس:  ُيِصيُب كان نا
ِه. الناَس ْين َع ب

َفُس ّن َفُس ــــ: معروٌف، والفاء النون بفتح ــــ وال ّن ًا ــــ وال ــــ: الراحاُة، أيض
ْعمْل َأنَت يقال: ا َفٍس في و ِرَك، من َن ُد ومنه َأْم َأِج َفس الحديث: « ّبكم َن من َر

َبِل ٌء ِق َيَمِن»ِ. وشي ِفٌس: أي َنِفيٌس ال ْن ّنفوس، في عظيٌم وُم َفْسُت ال الرجَل ونا
ِء في َنافسًة. الشي ُم

َناُم ُتها. وَسنام وَس َدب ِة: حَا ُه، الناق ِفقاُر ِر:  ْه ّظ لها التي السماء في ذكرناه وقد ال
نظائر.

ْنُت والّسْمُن: معروٌف، ْلُت وَسَم َع ِم، َسِميُن ورجٌل الّسْمِن، فيه الطعاُم: َج الِجْس
ٌء َسِمَن وقد َنُة: دوا ًا. والّسْم َمْن ومنهم للّسَمِن. والّسَمانى: طائر، ُيْشَرُب َسَمن

َلُه َع ًا َيْج ٌة، َجْمع َنا نادر. وهو واحادة: ُسما
َنِسيُم َأْن و ُهّب الّريِح:  ْعٍف َت َفُس: بَض ّن ّنْسَمُة: ال ِليٍن. وال و

ْنِسُم ِر والَم ِر للبعي ْف ّظ ّنْمُس: معروف. كال ِلنسان. وال ل
ِريُل ْب ّناُموُس: ِج ّناُموُس: صاحاُب السلم، عليه وال ِر، ِسّر وال ْي (والَجاُسوُس: الَخ

الَشّر). ِسّر صاحاُب

ْيتُه وناُموُس َب ِد:  َوحْاَش. منه َيْرِمي الذي الصائ ال
َبسَم ِإذا الرجُل و َتبّسَم:  ًا َضِحَك و ًا، َضِحك ْبِسٌم ويقال َخِفيف ِم: َم َف بكسر ــــ لل
ِإذا السين بفتح ــــ وُمتبّسٌم ــــ، السين (اسما) فهما السين َكَسْرَت ــــ. ف
َتبّسُم وابتسم(*) ويكوُن َتبّسَم من الفاعِل ًا الُم َتسُم: أيض ْب والُم

ِم بمعنى مصدرين َبّس ّت ِإّن ال َتْحَت والبتسام. و ِم من السيَن َف ْبَس [ص: كان الَم
ًا150 ْبِسُم.  َبَسَم من ] مصدر َي

ُأّسُه الحائِط وأساُس ِإدامُة َأّسْستُه (وقد و ُد:  ِلْسآْ ُد: معروف. وا َلَس ْأِسيسا). وا َت
ِر ْي ِإْن بالليِل، الّس ِر كاَن ف ِويٌب. وقد فهو بالنها ْأ ِويُب ُيستعمل َت ْأ ّت الليِل في ال

ِر. قال النابغة: والنها
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ْنزٍل في ْعَم َم ِر نوم َط ِويِب غي ْأ َت

[بسيط]
ْؤُر ِم من ــــ: البقيُة بالهمز ــــ والّس ْأْرُت وقد وغيره، الطعا منه. َأْس
ُلْسُر: احاتباُس َأِسيٌر ورجٌل ْوِل وَمأُسوٌر. وا َب  ب].136[ق:  ال

ُة ُأْسَر ْهطُه. ورأُس و ِلنساِن الرجِل: َر ِئيُسهم، ورأُس وغيره، ا ويقال القوم: َر
ِم ْأٌس. قال َعّزوا ِإذا للقو ُثروا: َر َك الرمة: ذو و
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ْهِل ُتبّرُك ِء بالّس َفَضا ّتِقي ال َت و
ْأٍس عداها ٍم من بَر َعَرْمرم َتِمي

[طويل]
ِإذا ورجٌل ّثااٌس:  ُع كان َر ِبي ُوَس، َي َأٌس ورجاٌل الّرؤ ِظيُم َأْر َع َؤاِسّي:  ْأِس، وُر الّر
ِإذا ورجٌل ُؤٌس:  ِرَب َمْر ْأسُه. ُض َر

ْلُت ِإذا وَس ْبَت الّسْمَن:  َذ ُه، َأ َد ْب الّسل[ء]. واسمُه ُز
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ْوكُه. ّنْخِل: َش وُسلّ[ء] ال
ْلتُه َأ ً وَس َألًة. ُسؤال وَمْس

َعَصا ُة: ال َأ ْنَس ُأ والم ْنَس َتِسيَر. ُتْضَرُب أي وغيرها الناقُة بها ُت ل
َأِسَن ُء و ْأَسُن الما ًا َي ِذَر وزن على ــــ َأَسن َذُر حَا ًا َيْح َذر على ــــ َأِسٌن فهو ــــ حَا

ِذَر َوْزِن َأَسَن ــــ، حَا َأِسُن ــــ السين بفتح ــــ و ْأُسن َي َي وضمها السين بكسر ــــ و
ًا ــــ ًا ُأسون َأْسن ِرب وزن على ــــ آِسٌن فهو و ِإذا ضا ّيَر. ــــ:  َتغ

ْنُس ِل َنُس: جماعة وا َل َنْسُت وا َأ ِء الناس. و ِإذا بالشي ًا:  ْنس َكنْت َأ ْفُسَك. إليه َس َن
َنْسُت َتُه، الّشْخَص وآ ْبَصْر َأ ًا:  ّق ومنه ِإيناس ُت ْوِل (النساُن) في اْش بعض َق

ٌق هو اللغويين. وقيل َت ّنه النْسياِن من ُمْش َد َل ِه َأْصلُه َفنِسَي إليه ُع هذا: على و
ْنِسياٌن، ِعلٌن. ِإ ْف ِإ َوْزنُه:  و

ْأُس: معروفة، َف ِم: ما وفأس وال ّلجا ِم في منه َدَخل ال ِة، َف ّب ْأُس الدا َف َقَفا: ما و ال
الرأِس. من عليه َأْشرَف

َبأ: اسُم ُع رجٍل وَس َيَمِن، َأهِل قبائَل عاّمَة َيْجَم َبأ: مدينٌة ال ُكن كانْت وَس فيها َتْس
ْلِقيُس. َب

ّد ْؤسى: ِض ُب ْعمى، وال ّن ِإذا ال َء فتحَت ف ْدَت، البا َد ِقّي. َفِقيٌر بائٌس: أي ورجٌل َم ش
ْأُس: الّشجاعُه، َب ِئْيٌس. (منه): رجل يقال وال َب

ِئْْمُت َء وَس ْلتُه. َسآْمًة الشي َل ًا): َم َأَم (وَس
َعٌة ْط ِق ّيُة:  ِر ْيِل من والُس ُو الَخ أربعمائة. َنْح

ّد ُيْسُر: ِض ِر، وال ُعْس َلمُر َيُسَر وقد ال ِغنى، ا ُيْسُر: ال َتيّسَر. وال ياِسٌر ورجٌل و
َيَسٌر: وهو َعُب الذي و ْل ِر، َي ْيِس ْيَساٌر. وقد بالَم َأ َيَسُر يكون وجمعه:  ُع ال ٍر، جم ياس

وحَاَرٌس. حاارٌس قالوا كما
َيساُر ِدي). من (وال ْي َل ا

ُه الماء وساَل ً َيِسيُل وغير ْيل َياُل: والَمِسيُل: َمْجرى وَمِسيلً، َس ْيِل. والّس الّس
ْيلُن شجر ُة من والّس ّكيِن: الحديد ّنصاِب، في تدخُل التي الس من وكذلك ال

ِبَس َي ُيِف. و ُء الّس ِإذا الشي ًا:  ْبس َبٌس ومكاٌن يابٌس، فهو َجّف َي َبٌس َي َي ــــ و
ــــ. وفتحها الباء بتسكين

ْيَساُن: اسُم ُطوس: بلد، وَم ُوُس: معروف. و ّطا ٍد. وال َل ّي: أي ورجٌل َب ِر َس
ِريٌف. َش

ٍو: أي ذو وفلٌن ُو: َشَجٌر، َشَرٍف َسْر ٍة. والّسْر َء ُد وُمرو ِبل ُو:  َيْر، والّسْر وقيل حِاْم
ِدها. َأعلى هو بل

َوُل. قال ْد ّي: الَج ِر ًا} [مريم:  تحتك ربك جعل تعالى: {قد والّس ].24سري
ُء وَرسا َبل َثابَت، ِإذا َيْرسو الشي راٍس. وَج

ُو َنْح َوْرُس:  َفراِن، وال ْع ُوٌب يقال الّز َثا ُموّرٌس. منه: 
ْيُت َأْرَس ْوُت في الّسِفينَة و َل ِء عن الَمْرسى. وَس ًة الشي َو ْل ًا َس ّو ُل ًا. وُس َوان ْل وُس

َنِت ِر حاوَل الناقُة وَس ْئْ ِب ُتْسني َتْسنو ال ًة و َناو ِنيٌة، فهي وِسنايًة ِس ُتسّمى سا آلُة و
ِر ْئْ ِب ِنيًة ال ّلها: سا ًا ــــ ُك ــــ.  أيض

ْفُت ّو ُة. الرجَل وَس َفُة: الَمفاز ْلتُه. والَمسا َط ًا: َم ِويف َتْس
ُء وَسما ُء َيْسمو الشي ُة: ما َو َع. والّسما ًا: ارتف ّو ِد في ُسم ْلٍب. بل َك
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ُة ٍء كّل وَسماو ُه، شي َأعل ُه:  ُؤ َفلُه. وَسما َأْس َأْرضُه:  و
ُء، (والّسيما)، َعلمُة، والّسيما ًا ــــ لها ويقال والّسيمياء: والّسمة: ال ــــ: أيض

 ب].137[ق:  وُسومًة ِسيمٌة

ُق ُعرو َهِب، والّساُم:  ّذ ّي. بن ُسّمَي: ساَمُة وبها واحادتها: ساَمٌة، ال َؤ ُل
ْكوى َيسُم: الم ْكوى الذي والم والُحْسُن. والِميَسُم: الَجماُل به ُي

ْوِسُم ُع موضع وكّل إليه، يجتمعوَن الُحّجاِج: موضع وَم َتم ْوِسٌم. فهو إليه ُيْج َم
ْوُت َأَس ًا الُجرَح و ْيتُه، َأْسو َداو ًا):  َأس ُء (و ّدوا ِلسا[ء] ال ــــ ممدود مكسور ــــ وا

ِإذا ِتَح ف ّلُه ُف ُة تقدم وقد ُقِصَر، َأو َو ِلْس ــــ: وضمها الهمزة بكسر ــــ ذكره. وا
ُة، َو ُد ُق ًا ال ِإس َأِسيُت والجمع:  ًا. (و ُأَس ْنُت)، على و ِز ِء: حَا ْيُت الشي َأّس الرجَل: و
ْيتُه، ْيُت َعّز َأّس َت ْيُت بفلٍن و ْعلُت َوْزِن على ــــ وتآَْس ّف ْلُت َت َع َتفا ِإذا و اقتديت ــــ: 

الشاعر: به. قال
 ــــ630
ِإّن ُللى و ّطّف ا ِم آِل من بال هاش

ْوا َأّس ِكرام َفّسنوا َت التآْسيا لل
[طويل]
ْيُت ْكتُه، وآَس ًا: شاَر ّنَك ومعناه ُفلن ْلتُه َأ َع َة َج ْفِسَك. ِإْسو َن

ُء َطا َع ْوُس: ال َل َوضًة،152[ص:  وا ًا. الرجُل ُسّمَي وبه  آ] ُمعا ْوس َأ

ْوٌس: اسُم َأ ْئِب. و ّذ ال
ْدُل َع ُء: ال ُء والنصاف، والّسوا َطُه وَسوا ِء: وَس ّنه الشي ِدٌل َل الطرفيِن بين عا

ِدهما إلى َيِمْل فلم ِر. ُدوَن َأحا الخ
ْدُل َع ّيُة: ال ِو ًا ــــ والّس َتُب ــــ، أيض َق ّيُة:  ِو ِر، والّس ِعي َب ِه. قال يكون وقد ال ابن لغير

ّبّي: َغنَمة الّض
 ــــ631
ْد ُد ْع ل حِامارَك فأر ْنَز ُته ُت ّي ِو َس

ًا ّد ِإذ ُد ُيَر ْي َق ِر و ْي َع ْكروُب ال  َم

ّنْمُرقة َفسُة: ال ْن ّط َق وال ِفَسٌة ثالث وفيها الّرحْاِل، فو ْن ِط الطاء بكسر ــــ لغات: 
َفسٌة ــــ، والفاء ْن ِط َفسٌة الفاء، وفتح الطاء بكسر ــــ و ْن َط الطاء بفتح ــــ و
ــــ. والفاء

َكْرُم ْوُس: ال َد ِفْر ِطيُن: مدينة. وال َلْس َف ّنُة الُمعّرُش، و ْوُس: الَج َد ِفْر ذاُت وال
ِم ُكرو ُد: الشيء ال ْبَراُس: الّسراُج. والّسْرَم ّن ُدُس: معروف. وال ْن ِئُم. والّس الدا

ُنُس: َضْرٌب ُبْر ّتْرُمُس: معروف، من وال َدُس، الثياِب. وال َع ْلسُن: ال ُب َلس: وال َب وال
ّدلُّل، التيُن ْفِسيُر وهو والّسْمَساُر: ال ًا. الّس أيض

ْفِسيُر: الذي ُفها، الناقة على يقوم والّس َل ْع َي ُغلُم و ْبُروُت: ال َد والّس َلمر ا
ْبُروُت: الرض َأُل: اسُم فيها، نبات ل التي والّس ْو َفِقيُر. والّسَم ْبُروُت: ال والّس

رجٍل.

ٌء ْذٌب، وما َع ِبيٌل:  ْلَس ْيٌن َس َع ِيُل:  ْلَسب ِة. في والّس ّن الَج
َكْرنا قد ّنوِع هذا من ــــ اللُه أعّزك ــــ َذ ْدنا الذي ال لقارئه. كفاية فيه ما إليه َقَص
ْبنا ولو َه ّبعه إلى َذ ّقصيه َتت َت ًا لطال و َأمّل ِجد ِظَر و ُكر فيه. ونحُن النا الله َنْش
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ِه، على تعالى َعم ُلُه ِن َنَسأ َد و ِزي ِقَسمه. وهو َفواِضله من الَم ْأُموُل و َفْضٍل، لكّل الَم

ْوٍل. ل لكّل والَمّرّجو ُه. َرّب َط ْيُر َغ


