








اكاشركلة 

Mأم يء 

اكاشركلمت 

الرجيممن بالله ونعوذ تغفره ونتعينه وننحمده تعالئ لله الحمد 
فلايضلل ومن له مقل فاد الله -رد0 من ، أعمالنأ وسيئات نا أنفثرور ومن 

عبدهمحمدا أن وأشهد له شرك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد ، له هادي 
:وبعد • • • ورسوله 

بعل~ الإسلامي التشريع مصادر أهم من أن لمين الممن أحد على يخفى لا 
وأفعالأقوال من نفل ما على تشتمل التي النبوية السنة ~ وحل عز الله كتاب 

.ه.اللهرمول رسولنا 

بفهمهاإلا ذلك يتم ولا المشرفة، السنة بيده العمل هو المقصود أن شك ولا 
معرفةمن بد لا الله رسول قول مآن المقصود يفهم ولكي ، صحيحافهما 
شاملمعجم إعداد علن حرصنا لدا لغوية، مقرئات من الحدث في ورد ما ممى 

الحديثكتب فى ذكرها ورد التي النبوية الأحاديث مفردات بتفسير متخصص 
!وهى التسعة 

سنن— داود أيي سدن ~ الترمذي جامع ~ لم مصحيح ~ البخاري صحيح  ١١
اطهرحمهم 'ا الدارمي — المو٠لا — أحمد الإمام ند م~ ماجه ابن سنن ~ ائي الن

.الثواب حير ه محمد أمة عرن الله وجزاهم حميعا 
اللغةمعاجم غرار على إعداده تم أنه بالحقل المعجم محتويات في والمتامل 

وقفاكلمة كل تتناسب بما الحديث كلمات ر يفالمحجم هذا أن إلا ، الحربية 



الماشرممة ٦

رسولناعن حاء الذي الحديث ومقاصد معنى ييان لأحل وذلك ؛ الحديث لصاغة 
أعلم.والله ه. الكريم 

عليالشيح والدي بالأجر معي يثرك وأن ، العمل هذا مني يتقبل أن الله نال 
أفرادوبقية والدتي وكدك ونشأتنا تعليمنا في الفضل له كان الذي ئه الجار 

•رب يا آمن اللهم أسرتي؛ 
علمهي المتخصص العالم الله عوض طارق الشح فضيلة ننكر وختاما 

إلىوخروجه المعجم هدا ~ الله بتوفيق ~ أسمرت التي الطييه لجهوده الحديث 
.العالمين رب لله فالحمد ٠ ٠ ٠ فائدة وأعم وجه أكمل على الوجود حير 

التوقعولي والله 
وبركاتهالله ورحمة عليكم واللام 

!الامتياز وصاحب الناشر 

الكويت(دولة الخير) دار مكنية 

لصاحبها

الجساؤطو بق النيله عبؤ؛ خايإ أبو 

أولا،مآأايرتر,يم_

،؛٢٠^٨• ١٣

















الألفحرف 

قلانعبين موصع اسم راض، 
فلسطين.أرض من وال٢ًماة 

:ا»امح ؛إي 

بهيعلم ولا يعرف لا ت أي ا له يربه لا ) 
لحقارته.

أس-ت؛ت- 

فىعرق ت الأحر أحرى، )قلعت 
الظهر.

:ايا -؛أن- 

العربتعتاد مدح كلمة أبوك، له لر 
بما.الثناء 

ليثالعرب توكرها كلمة لك( أنا لا ) 
إذاان الأتأن ومماها: الشيء، علن 
نيووقع أمر وحزبه أب له كان 

يحفىعنه وري، أبوه عاونه شدة؛ 
والاهتمامالجد من يحتاج فلا الكل، 

وعدمالانفراد حالة إليه يحتاج ما إلئ 
لك،لأأباض: فإذا المعاون؛ الأب 

 Iوثمرالأمر هذا في جد لمعناه
معاون.له ليس من ناهب، وتأهب 

أفديهأو بأبي، مفدى هو أمحاث ز؛ا'بي،، 
بأبي•

بينمكانان هما بوذان( أو )؛الأنواء 
الحرمن•

)فابوا()أس( أب( )ذان )أين( 
الامتناع.الإباء: 

منالأنتن أتان، )ض االأتنا 
الحمر.

أنا؛أ؛ئ 

الإتيانرأتن،آ)ألمآتكمآ)لأش(; 
١المجيء هو 

ربمارآتيناْ( الزكاة( )إيتاء )آت( 

.الإءهلاء بمعنن : الإيتاءأوتي،، 
•أتم، ، جاءوابما : أى أتوا، ما ب) 

.فعلوهبالذي 

كهيئةبه أحضر أي: بالموت( )أتى 
أملح•كبس 

بوجهلهم يفلهر أي: الله، )فيأتيهم 
تعالنالله ؤإتيان هو، أنه يعرفون لا 

يجب،سبحانه، صفاته من صفة 

بهيلين، الذي الوجه على بما الإيمان 
تميلولا تعطي، بغير وتعاد سجانه 

تكييف،.ولا نحريف، ولا 









الألفحرف ١٨

بمعصة.ت أي ( بإثم ينع لم ا م) 
حث.أي! أثم( )نم 

كاذبة.ت أي ( آثمة يمين رعلى 
۴٩٣١أي: أنم( )ثم 
:أئ ه

علنالجحفة بطريق موصع امم ( ثاية أ) 
والمدينة.مكة بين الملريق 

مع:أه 

أرفد.I أي ( حج ا ف) 
أوقدت.( حجت أ) 

اتقادئ.المار( )ناجح 

الشديدومل: الم، هو )الأجاج( 
المرارة.أو ال٠الوحة 

أحجمن أصله ومأجوج( )ياجوج 
بهشبهوا وشررها، صوما وهو المار، 

بعمهمواصْلراببمم وشدتبمم لكثرتيم 
بض•مح،

امِ؛أ؛ي 

مثلللممرأْ- أي: أجرم( مثل لها )فإن 
اروج•أم 

■صله في أنيب - أي جر( أ١ 

أض•أيى:)فأمني<
أجرولك شهر كل من يوما )صم 

•العثرين من ض ما أم يريد آ بقى ما 

•أعمالهم تواب • أى ( أمتي تمر أ) 
عملها.أجر أي: أجرها( )فله 

الأجربه اطلبوا أي: )وائنجروا( 
٠والأواب 

مأجوراصرت أي: فيها( أجرت )إلا 
٠المفقة نالك، بسبب 

الله.عند أجرك ثت أي: الئه( )آجرك 
وجزاول.اي أي: الله( علن )ايزل 

بالكراء.أي: )بالأخرة( 

ب،طاليريد؛ نونحرا( أعطاها )م>ن 
الأجر.

٠أجرة ت أي بأجر( نحمله لا ) 

الأجير.أي• المستأجر( )ومات 

الإجارة.من )نؤاجر( 

•أي آ أجورهن آتيت للاتي ا) 
مهورهن.







١٢ الألف حرف 

أوحلوّه آخر في أي: باخزة( )يقول عوقب أي: بدسه، يعنى به( )فاخذ 
فىآخرءمرْ.عليه. وجوزي به، 

ثإي )د< م رئ ص ه )١> ^؛ ١١
ب.ئ: )آ>مح( ؛ترلاق 

والأبعدالأرذل معناه: )الأخر( التابعن الأفعال صفات من صفتال 
وقيل.اللثيم، وقيل. والأدنئ، أيقنا وهما وحكمته، تعالى لمشيثته 
الشقي.باليات فامهما إذ لالزات؛ محقان 

حوك١ونقاكا.أي: )أ>ا( و"ال»« و»المقدم« ^٠^، 
الذيوالمؤخر: تعالى، لله اسمان 

ءإمن اّتحق فمن أماكنها، إلن يؤخرها 
كونواأي: إخوانا( الله عباد كونوا ر استحق ومن قد.مه، القديم الأشياء 

الأخوةوعلى الله طاعة على كلكم أحره. خير التا الأشياء من 
محكم•فما والمودة أي: شيء( ;عدك فليس الأخر أوأت 

أي:ّعد( وين سه الاه ومول )آخن والأب خلقك فناء، بعد 
أخوة.سهماجعل ءن وذك وحل، م لاه ذأيق ءفة 

الJاةلأتوفه د ع،  ٠١حا رآخة( رإ ورد "ام"' اسه 
س■ والة. الخان 

آخر0فى الى الخشبة ص( ؤجرة مل 
الفاعلأو المفعول بطء ض )قدأدب( الراكب. إليها سد 
•قدأدرك وذل؛سماكاد,ب،م. السابقون( الآخرون :حن 

إياْتعليمه إ أي فرسه( )وتأديبه الأولون ، الونيافى زمانا الأخرون 
•الغزو نية على والجولان بالركض القيامة. يوم وكرامة منزلة 













٢٧الألفحرف 

ناحيةمن بعرفه موضع )الأراك( 
الشام.

ءرم ا٠ 

.يجيبواولم سكتوا I أي الفرم، أرم فر 
وصرتبليت أي• أرمت، روقي 

"رمينا 

أفارقولا أبرح لا أي؛ أريم، رلا 
مكاني.

الأعلام،ت هي ( الحجارة من )آراما 
فيوتنصب نجمع الحجارة وهي 

* ١١٠-يإتد.ى المفازة 

رث؛ا * 

المناٍلمن هو الدم( أش ما رأريي 
لئلاذبحها أعجل ؛ ومعناْ والخفة، 

خنفا.تموت 

:ِنث ا٠ 

الأنف>ف هي الأنف: أرنة )أرشه( 
مقدمه.من 

الأرنبأرنب( مس المص )زوجي 
٠جدا الوبر ناعمة المس لينة دويبة 

:زج أه 

.بالعمة كان اسم ( العقبة نب أ) 

انءر؛أو 

)الإزار(الالخفة.

الاتزار.هيئة الإزرة: )إزرة(

الإزار•بمعنى مئزر، جع )المنازر( 

الإزاره لبكيفية أي؛ المؤمن( )إزرة 
الماق.نمق إلئ الإزار يكون أن 

عنتماية الإزار، أي: المئزر( )ند 
والاجتهادالجد عن أو المساء اجتناب 

العمل•في 

علىالمثرر ند الئاررت ئورر، لا ور 
الإنسان.ومهل 

معناه:ر( نتن )أن ثأئزر( أن )أمرها 
إلىنحتها وما مرتبما تستر إزارا تشد 

تحتها.فما الركبة 

وأهلنا.نساؤنا أي؛ إزار جع )أررناا 
ونده.قواه أي: )فآزره( 

القوة؛وهو الأزر من مؤزرا( مزا من) 
بالغا.فوناأي;

ءف ره 

بالبكاء،وغاليان صوت أي: ( رين أ) 
صوُتوهو الحشمة من حنن أي. 









٣١الأفحرف 

مماْلك. قدنا أي: لك( )أف 
وهىبه، تكالمت ولما لها استحقارا 

الاحتقارنى تستعمل كلمة 

الأف:إأصل والإنكار، والأّتقدار 
الأظفار.ومخ 

ك.أف ر: قلت أي: )أفنت( 

:أني، ءأ؛- 

ناحيتها.أي: ماء( الأفق )في 
أي:الأفاق حع الأفق( في )اونارب 

الماء.أ>اف في 
أطرافملأ أي: الأفق( مد )قد 

الماء.

أفقأي: لالآُفق( بوجهه )أقبل 
المرق.

لمالأي الجلي. هو معلق( أئيق )ؤإذا 
دباغه.يتم 

فيحوران من قرية أنق: أفيق( )عقبة 
المعروفةالعقبة أول في الغور طريق 
١أفيق ؛عقبة 

:يتث، اه 

الكذب.هو )ألإنك( 

عائثةبه وأراد اللكزب، )الإفك( 
ّاشمحهارض 

أفاكحع هو إمرانل( بني رأفاكي 
الكذب.بمعنئ 

:أيتلع -؛إي 

رعدة.أي: )آئكل( 
:نط اه 

تحجرميابس مجفف لبن هو ( قهل أ) 
به.يهلبخ الزبد مروع غير 

أر؛أ؛ي 

والفلاح.اررنع )أكار( 
منالقادحون هم والأ/ة( )الأكارة 

.والضعفاء التح 

بأخروا)آكروا(

أتمتع:أ؛ي 

للحماروهو ا بردعته آ الحمار كاف إ) 

للفرس•رج لكل

ثلتع؛اه 

اللقمة.أي: )أكلته( الأكلة( )من 
ومض.لقفا كلقمة أكلات حع )أكلات( 







الألفحرف 

لأ;قنرفىإفاد)لأمْخإلأ(أي: 
اي.النوالخل! والخال ، أمر0 

قصرت.ما ( ألوت ا م) 

يقمرون.لا ( يألون لا ) 

.تقصرو0 لا ( ظلو0 لا ) 

به.ينعم الذي العود ( لألوة ا) 
حلفت.ت أي )آلت( 

الأي: النضات( أولو اتل )ولا 
اليمض.والألية! يحلفوا، 

اسلف،.)النار( 
،.أي:حلف)-ار(

ونجحا ت حد فه ) ( م لألا عضبم• 
•-Vص" ر -V - ا  -

ركبما أو العجينة الألية: ألض( 
•نحم أو لخم من العجز 
معناه:٣دءساء ألنات ا ِتفطد

والمراد:ألية، ثتمع أعجازهن، 
الطواف.من يضطربن 

•الحرب آلة • يريد آلتهم( وا لبق) 
:امع ث؛ي 

و'ءبعحنحمة يحد على مرصع ( مج أ) 
مكة.من ميلا 

؛اِ ص- 

هوالأمد: الأمد( علياكم يتلول■ )لا 
الأجللا أن حلف أي: ائي( نمن دآى 

علتهن•يدخل 

أ>افها.أي: الخم( :أيان 

فضولهقلمت ما هو ( عريي كش لة أّ 
البرمحي يكون ورعية شحمه، ولطف 

٠ونحوه القيصوم يرعى الحار 

العجزركب ما الألية: شاة( 'ي 
ولخم.نحم من وتدلي 

ماللخة الألية: يدي( ألبة :عبي، 
تقابلها.والتي فىأصلالإِاام 

٠غايتها ( ميها آ) 

تنفضيأتما■ امدْ( يمضى )حنن 
■غايته 

أي:حتكومةا)إمرة(

•حالفته أي: بكر( أبي مرة ئ ) 
إمارته.آي: إمرته( من نين )ت، 

•حالفته آي: امارته( مر■ )وصدرا 







٣٧الألفحرف 

.يقصدونه I أي ( البت هذا لنومي )
بالأثمةالمراد أثمكم( تطيعوا )أن 

.والأمراء الحكام 
السالهلان.I إمامكم،يعني تقتلوا ص ح) 

ؤإمامهمCأيIالملمين خماعة رتلزم 

أٌترهم•
حماعة.)أمة(أي: 

اuس.من ١^ أمة(الأمة: أنة )إنا 
أهلمحا، بالأمة اJراد أمتي( )بملك 
•قارم ومن الحصر ذلك 

أوالإنسان نؤئ أي: الأمة( هده )إن 
المكلف.نؤع 

الكير.الحيل الأمة(أي: معه )بمر 
أمةالناس لجعل ربك ناء )ولو 

•واحد لبن أهل واحدة(أي: 
وهيالدماغ، أم نبح )المأمومة(ثجة 

•رنز جلد الدماغ وبين، محنها يض أن 
فيثجة رأسه(أي: في آمة )أصابته 

الدماغ.

بقانحفالقرآن(أي: )بأم الكتاب( )بأم 
الكات.

أي:١^١ب الكتاب(أصل أم )قي 
المحقرفل.اللوح 

وهوأمي،، )لأٌيونجع )أمتين، 
العرب.والمقصود: يكب، لا الذي 

ولادةأصل علن أمم (أراد أمية أمة )إنا 
والحساب.الكتابة يتعلموا لم أمهم 

امنء؛؛أي 

صدق.)آسم(أي: 
صدننج.وبلن، أمنت(أي: )وبك 

عبادهيصدق الذي أي: )المومآث( 
صفاتهمن لإ المؤمن ولا وعده، 

الصفةوهده له، اسم وهو مسحاه، 
فازتتصرف، لا تعالى صماته من 

امؤس.ولأ:أساش،فال:
إليه(أحب أكون حتى عبد يرمم■ )لا 

تفنيحنن حي في، تصدق لا ت معناه 
علنرمحاي وتوثر ملئ، طاعتي، في 

هالأكلمثج.فيه 5ان ؤإن هوالئ، 

الإيمان.كامل لا.بكون )لأِ>من(أي: 

يكمالا (معناه: تحابوا حنن تؤمنوا لا و) 
الإيمانفي حالخم يصلح ولا إيمانكم 

إلأُالتحار،.



الألفحرف ٣٨

هإ أك الأيمان( له ا :فأشهدو
ص.

يهثماالألم'ض الكنارحأها لْإلمم■ 
•٧ب ٠ ب ب  س

الكتابأهل س وا ْعناْ: موته( 
إلالام العله عيسئ زمن في يكون 

وابنالله عبد أنه وعلم به آمن مءن 
أهلمن وما ت معناه ت وقيل أنته، 

آمنإلا الموت يحضره أحد الكتاب 
بعييروحه خروج بل الموت عند 

،أمته وابن الله عبد وأنه السلام عليه 
الإيمان.هذا ينفعه لا ولكن 

^لا له( أمانة لا ض إيمان رلا 
لذلك.مستحلا الأمانة لا لن 

اي'إيمانا( وقامه رمضان صام ■ ٠٥ت
منوأنه حق عاليه قرصن بأنه تممييما 

الإسلام.أركان 

سةاأي؛ زبمانا( رمضان ق'م 
٠عليه بالثواب الله بوعد 

أي؛إيمانكم( ليضع الله كان :ما 
•صلاتكم 

الستنارأن أي؛ مؤنس( الستنار :
•الأمور من سأل فيما أمين 

^١^ءر أض مزض( )المزدن 
المائة.

ص^ وضع ءا أي: )وأزنتك( 
أوالخلق مءن أو الخالق من الأمانات 

عندالأمانات من أنت وضعت ما 
أحد.

لزُكشء م أي؛ الأمانة( رأي 
اداوه.

الاسذم أي: ت( )ث\س- 
قيتخذونماوأماناتم يعضهم بوداغ 
تم.كالمنا 

اده،^ الأي ؛1^^( )نزش 
علىالناس أمس المؤذن أن ت يعني 

•وصيامهم صلاتمم أوقات 

ومأص، جع الأئ؛ ،( ٧١مة أر 
الحاففل.

•آمنا جعل آي؛ اص:ؤإذا 

محشتركةالأuنة ، ١^٠٧هذْ ب هو 
الميلكن الصحابة ص غيره وبين بينه 
غلبتبصفات بعمهم ص خه 

•أخص بما وكانوا عليهم 



٣٩الألفحرف 

؛اهما ث؛ت• يثق لا ت أى ( يوتمنون رلأ يخرزن 
.أمناء يعتقدوب ولا تم الناس 

علىتامنونم من أي؛ زاسمونون( 
للناس.إظهاره يليق لا ما إخفاء 

-؛Iالمراد جد;( في زلت )الأمانة 
بهتعالن اش كف الذي التكلف 

عليهم.أخده الذي والعهل. عياله 
الصالفراتض ص الأمانة( مض-ا )إنا 

العباد،على تعالى الله افترصها 

كلهوالدين الدين، هو ونل؛ 
مراوما يه أمروا ما ت وقيل أمانة، 
الضوالفرائض الْلاعة وقتل: محه، 

وبتفييعهاالثواب، بأداتها يتعلق 
الإيمان.عين وقتل: الحقاب، 

الائتمان.س تئضوني( )ألا 
الأمان.طلّح /جل( )امحناس 

اسجّت،.اللهم معناه: )آمن( 
٠أمين يقولون: أي: ن( رمنو ب) 

الإئ،؛:قال إذا أي:أذنفاننوا()إذا

,يق;شء,
أكثرإص.انا.)أمنعلن(أي:

زنة،والواحدة: المراري، )الأمة( 
ء.للوط المتخذة الجارية وهى 

اوساء.للمه(أي: )إماء 

المملوكة.وهى أمة، )اميتل(تمغير 
:انت 

من( يزب رِم ) يوب/ش( ) زيي( ■) 
والموبيخ.اللوم وهو المأنيب، 

:انماث ؛•:- 

١له علم لا غليفل كساء ( نّجاسة ا) 

:انق، 

،إيناثا المرأة انثت ن م، نمتلت 
.أم ولدت إذا 

أش.ازلد كان اش(أى:0ثن 
ضخ:او 

٠ثسئا أبصر I ثسئا آنس ( ُسأ,ذ اّ 

٠أبصرت أي! ( لمت أُ 
بمعنىالشيء آنت من ,إيناسها( 

كانتمما شستج الخم* فكان c ته أنمصب 
~W  ص

•وه النيى ببعثه تدركه 







الألفحرف ٤٢

تمحلح اه 

والألية،الشحم من أذب ما هي )1^^( 
وفل؛جامد، دم كل ص ونل؛ 

الأدهان.من به م يؤتي ما 

الد؛عءي أي؛ أهله( دون قتل )ومن 
٠قريبته أو حليلته بقح عن 

زوجة•له الن-ى )الاهاى( 
القرآن.حفظة أي: ١]^^( )أهو 

المؤمنون٧ يا أي؛ القرآن( أهل ا ر 
به.

ءدالإنسية، أي: ١^٩٥^( لحمر ار 

معروفتانكلضان هما وأهلا( رحن 
رحناصادفت ومعناه: للعرب، 

مم.ناص وأهلا وسعة، 

:ارج 

•^ryt)الأوت( 

•مرجعى أي؛روإا:يكش(
أي؛رجع، إذا يثوب آب مءن رأبمون( 
الئباللأمة فر المن راجعون نحن 

طاننا.أو 

•رجع إذامنآب؛)أزا:ا(
رجاع•)أزف( 

الكبرص أواب؛ جع )الأزاص( 
هووقل؛ يالتوبة، الله إلى الرجوع 
المسيح.هو وقيل! المهلع، 

إل١^^ أي؛ الأوابين( )هادة 
تعالى.الله 

رحعن،ذاْ: \سل( آت )محئ 
منغرت، أي: باللل؛ مكاما إلئ 

تمعنا0 وقيل! رجع، إذا اب قولهم* 
سيرو١لتأوJبت للغروب، سارت 
الهار.

الآ>ة•أي؛ _( اسزجب )فند 
:اررّ ؛•;- 

عوج-)أود( 

:أرمت 

الأس؛آس( )_ ة( الآّ)فضو 
الرباص•من صرب 

بالمال•راعيناك أي؛ )ناباك( 
ارف:

الموت-آفة أي؛ )الأفة( 



٣؛الألفحرف 

:ارث 

درهماأربعون هي I أواق، ر ا وقية أر 
,الفضة من باتفاق 

:ارث 

ليسالدي اى: الأول( أنت )اللهم 
عزلله ذاتية صفة والأولية شيء، نله 

٠٠الأول ار اسمه من وذلك وجل، 
,والسنة بالكتاب الثابم، 

أي:الأول( آدم ابن علن لكن )إلا 
ق'تلقابيل وهو قاتل: أول هو الذي 
هابيل.أحيه 

بحانهU أول الماد: ما( شيء )أول 
الله.حفوق فى العبد 

ابنأن أي: شارب( أول الل )ان 
اص.علن قدم الميل 

صلن^ن هم الأواض( )المهامين 
بيعةشهد من وقيل: القبلتن، إلن 

٠الميت 

_،.أي: منك( )أول 

علمنالأبق العام أي: الأول( )عام 
العام.هذا 

به.أمر ما يفعل القرآن( ناول ي) 
عبرت.فما أي: أولته( ما ف) 

ارث؛

الحال.)الآن(أي:فىهذا 
وقت.أي: أوان( ذا ه) 

:آرء ءت- 

للمشكاية.كالمة )أوْ( 

الأه.)أواْ(كئيراكاوْمنحية
المتضِع،المتأوه الأواه: )أواها( 

بكاء.: وقيل متضرعا، أي: 
؛ارا

إليه،وصفا حمعنا أي: )وآوانا( 
إليهرجعت إذا المنزل إلئ وأويت 

ودخلته.

وهوإلي، أصمك لا أل( آريك )لا 
المنزل٠أي: المأوى، من 

اللياب(آرام س علمن )اس )أوبما( 
إليهانضم إذا الضزل إلئ 1وي أوى 

ورجع•





٤٥الألفحرف 

امحمتع؛؛؛؛• 

قط•أي؛ أص( )ئد 
لغةآص منه أست مال: ناصا( )لا 

.يأنا أيأس منه يثست محي 

:أيفهمتك 

عادأي: شص آض مصدر )أيقا( 
ورجع•

1لنذاْ: الثمس( )آضب 
منوهو الكسوف، قبل الأول حالها 
رجع•إذا شص آض 

ك؛كا 

باسمالأن المعروفة المدينة هي )أيلة( 
ثاؤلئعالئ الأردن جنوب في العقبة 
الأحمر.البحر 

القدس.ببيت مدينة اسم )إيلء( 

امحم:-؛!؛- 
وفيهام، الفألفاظ من ( |jJ)وم 

كثيرة.لغات 

•هز-اشء أي أي؛ هدا( رأئم 
سالأم ( LUJ))أنمنا( )الأنم( 

يتزوج،لم الدى والماء: الرحال 
ثنا.أو ^١ أنثن، أو كان ذكزا 

بعل-زوج بلا صارت أي؛ ;تايت( 
موته.

أن(ءارت أي: روب( ص :آت 
•لها زوج لا 

•زوج بلا جلوسيا أي؛ أيمتها( طول ت; 
ائبئ؛ ص بنفها( أولن الأئم :

أوبموت زوجها فارفت التي 
طلاق.

:؛ُامح 

إ)آيات )آيتان( )الأية( )آية( 
١العلامة 

الأة:

علأئُابما•أي؛;أبةءاسا(
علامته.أي: دك( ;مال 

هيالتي العلامة -اذْ أي: أنه( بآية ■
المهود.عادة من 

دلالات.أي: ل\أتا 
الخارقةالعنلمام الأمور أي: الآات( 

١للعادة 











الباءحرف 

بث؛-؛؛؛- 

وهيالجنة إلى منسوبة حنطة )بي( 
٠دمشق رستاق من ناحية 

تء-مع 

؛^١١^؛شي( إلئ فبجحت 
أنهت تريد ، و4 فرح إدا بالشيء بيح 

إلذ،إحسانه بنوالي وفرحني سرني 
وتبيننفي، في المرور نسرني 
لهسى(ففرحت أو منى، موقعه 

فرجها•إلمح( وأظهرت 

:ممّ 

مخطط.كساء بجاد المجادين( )ذو 

بمَ؛ءت- 

شالبجرت نجره( و )غجرن 
العظموهو باجر، ■حمع المرة، 
عيوبه.I تيما والمراد البطن، 

بمن؛؛؛؛• 

تممجر.أي: )تجبس( 

يمك؛؛أي 

باطنفي عرق الأبجل )أبجله( 
الدرغ•

:بمبع -:إث 

أراد_ أي■ الجنة( بحّوحة أراد )م 
ّوخيارها وسطها يسكن أن 

الجنة(بحبحة منكم أراد )فمن 
فىوالومحتل المكن الثحبحة؛ 

والمقام.المزل، 

:بمت أ؛ي 

يخالطهلا الل-ي الخالص الممحت،: إ تا مبز 
شيء•

يب بمحل( لا بمن السر )نبذ 
بماريلا ض، م س الخالص 

*عيره 

:بمع ؛؛:- 

الءلقمح، لأرم، ب بخة( )وأخذته 
.فيغلظ الحوت له فيتغير 

بمس؛ءي 

ءنياة ة( ح أنشأت )إذا 
١البحر ناحية 

ساوىن النذر ءو البحرين( )عفليم 
الخثدي.

وعمان.البصرة بين موضع )الممين( 















٥٧الياءحرف 

ًمأي؛ بمري( ;فثيرم 
هم،آنفعلى دعوتكم آو و-امتكم 

بانالمص عن يخلموكم ت وقيل 
بحلمهم.الخمرئ ذتهى يحالفوا، 

ذمةلا معناه! الذمة.منه دنت ففد 

الذمةهى تكون أن ويجوز له، 
الحرمة،وهمى بالذمام، رة المق

رمحولهوذمة تعالى الله ذمة وقيل! 

عملءملسممر•أىت)فقديرئ(
منالرء،أضأ:)إ;هأروىوأبرأوأصأ( 

٠المرصى ذهاب وهو 

الإرءس رأ وأبرأ( رأمرأ أهنأ )،،^١ 
للدن.صحة ت أي 

بذال إذا إ أي النبر( برأ رإذا 
سفربب بحصلمتنا التي الجروح 

.عليها الحج 

صح•أي؛ :فبرأ( 
:حمحيثرأ(حممح•

أي؛لبريك( الله :بامحم 
*ويعافيك 

سبارءا( الله حمد )أصبح 
المرض.من أفاق بمعنن 

ء-نلا الخلق خلق الذي هو )اJ^رئ( 
بأنهوحل عز الله ويوصف ا مثال 

سبحانهله امم وهو ، ١١البارئ ار 
بالكتابثابنة الصفه وهدم وتعالى، 

,والسنه 

)ه(
رادسة-Ui،،، اى: أدي( رِرأ 

النفس.

محيّ؛أ؛ت- 

المغربأهل من قوم (  ١١)
والغلغلة.وة القفي كالاعراب 

أ؛ئرط؛
•العود تشبة ملهاة ( يط  ١١ز

:رث -ت؛ي 

 )^.j( اللمة•الأرض

للناسالزينة اJرأة إفلهار / 'ث. 

اشاس نا'.بم(ث)مام( 







الياءحرف 

صدوالأقربين الوالدين حق قي وهو 
إليهأحن من ت والمعنى العقوق، 

•أصله ومن 

الثر:الر( إلى حدي المدق ران 
فيه.والأن1ع الإحسان 

الظعة.)سالنآأى:

والعبادة.الطاعة البر: الر، من رلس 

المطيعون،وهم البار، جع لبررة، ار 
الطاعة.وهو الثر، من 

وهمتعالى، لله ؛ررةآمْلعين رمام 
الملائكة.

١لله أطوعكم أي: بركم، ألر 
أطيعوْ.الله(أي; )بروا 

طاعةأي: برآ كل من )والغيمة 
.غنيمة فابما وعيادة 

الواسعالين: آ تقيا برا محمدا )هجوت 
٠الخير 

المالحالممل أي: الر( )إلن 
٠الخالص 

صدوالين: نر، برة(تا'نيث، اممها )كان 
٠الفاح 

وطرالثر -با ت.، أطل:٦١(أي: ألرز '
٠الحنث 

م
ط

الثر.فيه يطلب أي: فيه( ببرر )اليتم، 

باراالحالف، جعل (أي: القسم إبرار ؤ) 
١أمكن إذا حلفه في 

وححلمهصدقه أي: مه، قأبر بره( أل) 
يحنث،٠لا فيه بارا 

شيءيخاظه لا الذي مرور(هو )حج 
القثول،.وقيل: الماثم، من 

وحلم،إثم يخالهله لا مرور( )بيع 
ونحوه.كاذب، 

ارتكاب،عن حالية أي: )مروره( 
ّمحارمها 

القمح.هو الثر البر( )جر 
القمح.)بتة(الير: 

موادفيها حنطة سمراء(أي: وة )من 
حمى•

اسوتإذا الأرالئيم نمر الريرآهو )إلا 

•حال كل، في له اسم هو لقل؛ وبلغ، 
يّ:حم٠ 

فلهر•ت أتم، )برر( 



٦١ اناءحرف 

بث؛-؛؛؛-  -ضر•-'أو-مز،أثم(
الدابة.به تقاد الذي الحبل هو آ رّس بأ  لأتظهر.أي: آ يرز لا ر 

:رمت -؛؛؛-  أذلهر.رابررّريرْ،أى:

فىظهر محاض آ البرص ر آ رص بر  خرجنا.أى: آ رزنا بر 
,مزاج لفاد الدن فلاه-ر  حتنأى: ضرآ حس الصالة )فاخروا 

دض؛بج- توالمراد ظاهرة، بارزة الثمس تصير 

تياحدون ا الناس يرصه ر آ رض ير  ترتفع.

قليلا.قليلا  لأجلهمذلا>ا أى: للناس( )اررا 
مح-محغ؛ يريد•من كل وينفع ألوه بحص 

لصرامتهاأنرا معناه الأبنة( رمحارعن  ■M الني توضأ أي: فبررآ ل زر 

قوةاعنتها تضاهى تقومها وقوة  البرازإل >ج أي: لحاجته( ريرز 
لها.منازعتها وهى لها، جبيها  الأرض.من الواسع وهو 

:دِتي -؛؛ت-  الحاجة.لقضاء أى: رللم'ِار(

ركبهاالتي الدابة ام هو )اراق(  سالوامع للفضاء اسم رامار( 
وقل!الأمراء، للة ه الله رسول  حاجةعن كناية وهو الأرض، 

اللهصلواُت، الأياء كان داية هى  ان.الأت

•يركوما علهم وسالمه  م؛بي 
الغلفل.الحرير هو ( ّيرق إر  العقل،أخلال من نوع هو رالبرّام( 
رورالمن ننر وتتفيء أى. آ بريا تر  وورمالرأس ورم على وبطلي، 

■والفرح  ٠الصدر 





٦٣الباءحرف 

هوأو الكثرة، فى مبالغة ( فيه مباركا )
الدوام.لإفادة 

ة.حالأي: )باركة( 

قعدت.)بركت( 

•الأرض إلى محمقط (معناه: برك )حمى 

بروكها•مرصع الإبل، رمإدك 
كثيراتأي: المارك( كثيرات إبل )له 

لورودمعدة ائه، بفنالبروك 

لمصيف به تزل فان الأصياف، 
عنه.غانة كن 

أي:الجماي(  LUكما )لا 
قلالأرض علن رنمه يضع لا 

'يديه 

كب صالته ز فبرلا أحدكم )يعمي 
فيقعأحدكم أيعمد أي: الجمل( 

يضعكما الصالة فى يديه قبل ركبتيه 
•يديه قبل ركبتيه البعير 

الحوض.البركة: بركة( علن )مررنا 

وبينبينه موضع اّم الغماد( رك بر 
ساحليلي مما ليال حمس مكة 

الح.

الحجرمن القدر البرمة: )بزمة( 
القدروالبرمة: بالحجاز، المعروف 

مطلقا.

•حجارة تور برام،أي؛ تور ي فر 
حجارة.من آ برام من )إناء 

ومحامته.تفجره أي: )تثزمه( 

أمله.أي: برمه( أ) 

بالفارسية،برنامه معرب )البرنامج( 
فىما فيها المكتوب، الورقة معناه 

ّالحيل 

؛مَنىء ءأ؛ 

هادال كان طويلة قلنوة ( )^؛-٣ 
هوأو الإملأم، ر صل. فى وتّاا يلب

كانتدراعة يه ملتصق رأسه ثوب كل 
غيرهما.أو جثة أو 

المعلومة.ثيايم )برانهم( 

:دِمح 

البعير، أنففى كون حلقة البره: ره( ب) 
الزمام.فيها بمد 



الباءحرف 

صه.ق ٥
قفة.من حلقة أي; 

مت؛-؛؛؛ 

؛؛-محًَ

اوزر(محبيدر'
ضب م وص زر جع )يزورك( درل _uj،( )١^ ١كلأة 
للزراعةعزل ما هو والذر للنبات، دعوى فى صاحبها صدق على 

الإبمان.

لبجك:؛إي 

إأي السارين( طعام عن رمئ 
■المتفاخرين 

الا-يارراءإ الزاء( العالة أيى )عن 
البل•يري 

مهاماوأصلحته نحته إذا / I أ ا ١
ربربم'سا

يرم!،بما•

أج-للدلأيى؛ُارثها(م )ي 
•الرئة إلى لة الصحراوي رالري( 

الصحراء.

الًلق•)البرئة( 
اض؛رثص ث ٧١والرثة( رالخلثة 

حلصت.أي: الأزواج، من 

ال٠جاراةالْاراةت !لأئة( )_ 
.والمسافة 

الخرب•من 

محَ؛أو 

البيت.متاع أو الباب،، من نؤع )الين( 
٠ونحوها الثياب ْن 

مالشص( )نزغت الشس( )ثئ 
•طلوعها أول 

يخفئلا ظاهرة طالعة أي: 
طلوعها.

ءيون ث؛ت- 

سيأخذ ص أي: بإٍتج( 
عشمعها ثم شيقا إصبعه عر ريفه 

فيمسحشيء، منه بيا فيتعلق التراب 
٠الجريح الموصع على حا 

الةفي دخل ما ( ب_ 
إإنآ>ها.اكامعة 



٦٥الباءحرف 

وكملتنابه طلع ما هو ,ازلأ( )ثم 
قوته.

معروف.طر وهو الثاني )اوزاة(حمع 

؛بسمث ءإد 

وفيهاجدار عليها أدير أرض )بستان( 
•وزرع شجر 

دَ:-؛؛؛- 

يرطب.أن قبل (التمر ر )!لب
عم•أي• ر( )ب

البمرنبيي ت أي وحده( البمر )يكرم 
وحده.

بهالذي هو ورت الْجوزا( )مب
براسم•

•بسمت ؛و 

دوابمم،ديزجرون )وبنون(بومن 
ذلك•غم ونل 

التل2لفودم اس، الإدبه(من )قايس 
•بس بس • لها يقال بان بالدابة 

وذل•عينا( يبمة )بعث، 
ابنويقال: عمرو، بن بس وهو 

الخزرج،من الأنصار من بثر، 
لهم.حليف، ويقال؛ 

ط؛

(j^gi ) لعبادهالرزق يبسط الذي
•ورحمته بجوده عليهم ويوسعه 

عؤإيجود ■ أي ( باللبا يده )يبسط 
ليثاسبحانه له صفة وهى عباده، 

كاليد،اليد فلا المخلوقين، كصفة 

كالبط.البقل ولا 

عليه.ويجلس يمل )البمطل(ما 

يو'ح•هل(اىت)أنيب

أم■ده(أي• ط هيئة فا ان )و
—- ء . " -ضا حء 

•ملُا لتقتالنى(أى• يده )بسهل 
حا•الإسر؛ع عن )انبْلوا(كاية 

ص؛-؛؛؛- 

أي:باّقات( )والمخاب 
•علوم في المرتفع العالي ت واياس 

ء;؛■

ببرهتلمه هنات المراد 

وتمريه
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الفتحباللملاقان. كون: وال
الجمال.والسكون: 

لفرح.)ك(أي:
الخير• أي تميم( بني يا البشري قبلوا ا) 

الإمادمعلى يترتب الذي العغليم 
الذيالأليم العذاب من والمجاة 
غيالدخول عدم علئ يترتب 
والأخرة.الدنيا في وذلك الإسلام 

*ه

وطلاقةبالنيء القلب انشراح )بشاشة( 
٠قبوله فرحا الوجه 

الصديق؛الصديق.)ال؛ش(مح 

الوجه.طلاقة الُرص(أي: )بشاشة 
فرح،أي: له( الله نشى )إلا 

اثرّفي كالكلأم ذلك في والكلام 
عزلله حقيقية صفة أنه الصفات، 

بحانه,ُه يليق ما علئ وجل 

•الطعم الكرية)شعة(؛ابمع■ 
ةش به 

اط*المسافر(أي• )بشق 

محِ؛ب٠ 

صفةالبصر. بصيزا( سميعا )تدعون 
الثاسةالدانية وحل عز الئه صفات من 

مناّم البصير؛١ ولا والمنة، بالكتامب 
٠تعالئ أسمائه 

والشن،المعرفة * البصيرة ا صيرة ب) 
به.لمتدل الذي والحجة والدليل 

الدممن شيثا أى: بصيرة( يرى اد ف) 
الرمية.إصابه على به يستدل 

لذلكالمستبين هو )الئلمتمر( 
.عمداله القاصد 

الرخوة،البيض الحجارة )المرة( 
البصرة.سجيت وتبا 

الخبرة.أهل والصر( العِِئة )أهل 

:لمقت ءإي 

•نرق ت أى ( ص ن) 
-ب  .

٠بلمعامما ( بصيصهما ؛) 

:ص ب٠ 

•تفلت • أي ( مقت! ل) 

:ففت بص 

فليلا.قليلا تسيل )تبص(أي؛ 
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وجهه•على يلقي أي؛ )سطح( 
•وجهه على ألقى • أي ( لها طح ب) 
ملضم، مفتر أي؛ نبطغ( مر 

.؛البطحاء 

الأرض( بطحاء الإلى رج ح١ 
.المستوية 

مسيلالبطحاء; البطحاء( نجيز لا ) 
الوادي.

•الحمى صغار • أي بهلحاء( ومة كر 
المخمبهو الثهلحاء( ) لابتلح( ا ر 

الواديمن انبطح ما وهو ه، نف
ومهم،مكة بض موصع وهو واتسع، 

أقرب.المن وهو 

فهمل الطحاء- الطحاء( يلة لر 
الحصن.دقاق 

برما البطحاء ,البطحاء( )الض 
.المقابر 

ورماب.أرضها أي: نكة( )بطحاء 
بالمدينة•)بمءان(هوواد 

بقر؛ثأي 

وكراهةبالنعمة الهلعان أصاله رنط'( 

باطلاالحق يرى أن والمراد؛ الشيء، 
فادعليه يتعغلم أو باطلا يدعيه أو 

٠يقباله 

ترثوإناكارْ دقعه هو الحق( )بطِ 
•ونجرا 

■وطغيانا فرحا أو تكزا أي؛ )بطنا( 
شدةوهو البطر من تطِوا( أن )لولا 

المرح.

٠والأشر النشاط البهلر من تِطِ( ٍ ) 
وقلهالنشاط شدة هو ا يط )ولا 

.التعمق احتمال 

•أي• وط'ا( از٥ إ■'V )م 

رقَِءأت- 

بطريق،جع )البطارقة( )بطارقتها( 
ورضالروم، دولة خواص وهم 

الحرب٠ر الحاذق أو الأساقفة، 

يظشع؛؛؛؛■ 

•أخذبا )نطفتها( 
■الكبرى( الثطشه نبعلض )يوم 

بقوة.الأحد 

العرس،بقائمق أحد أي: )باطش( 



الباءحرف 

أخداأخذه أي! بفلان، وبطش 
,شديدا سرينا 

واللمس.أي: ص( ;اىا م) 
:طط 

)تط(بشق•

ّ•أي؛ )أبطها( 
والخراج.الدمل نحو )اوط(س 

طن؛ءات- 
وهيصغيرة، رفعة البطاقة: )بطاقة( 

فيهايكتب الثوب طي ني نجعل التي 
ثمنه*

طك؛'ه 

•به لا هدر ذلك ٌثل •' أي طل( ب) 
المة•)الظالة(بيأ

أبصارعن النحتجب هو 
بأنهتعالئ الله ، ويوصفالخلائق، 

بالكتابوابّتا له اسم وهو "اناطن"، 
والسة.

أي؛بطن( وي مها ذلهِ )ما 
.وسرها 

رب•مح، أي؛ أمه( بطن )في 
صْعه وما المجد بمتمات الشاة( )ظ؛ 

.حثوها 

الممتلئاتالشبإع البطازت )يطانا( 
٠منه البطون 

الجلن•الضامر )المطن( 
بطنه،يشكو الذي هو )او؛طون( 

البطن،بمرض يموت والذي 
٠واستسقاء كإسهال 

ذيأن ءوت ذل طنه( شد . ٢٠)
قاء.الاستوفيل: الإسهال، 

كالإمهالبمرضه الموت )اوطن(أيت 
والأستسماء.

آظهرها س لكم ض الأرض )فطن 
٠الحياة من لكم خير فالمويت . أي 

بطنضد أي: الوادي( )اتجطن 
•وسطه في ووقف، الوادي 

سره،صاحب الرحل: )بطا.تانإيءلانة 
أحواله.فى يشاوره الذي أمره وداحلة 

سوب ;خاة(موضع بطن أو )_- 
مكة.
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:مغمحح -؛!؛- 

أيغضاذا ْ ) الله( ار' د ايغض أ) 
بمح"، ء * ب  ٠

وهيالحب، شفس عبدا( 
وهيوحل، عز لله ثابتة حبريه صفة 
.سبحانه له كمال صفة 

العداوة.أي! ( لبغضاء ا) 

إرادةوهي الغض، من لخاص( ار 
,المقرة 

أمابتمماطوا لا أي: تباغضوا( )لا 
■الخاغفى 

•ايغض شدة والبنصة( ياكم إر 
:لأنا ؛:؛- 

اطلب•أي:را؛تغ(
أعطي.لي، اْللب، أي: رابض( 

•أعطي أي: حلخا( أبغي )اللهم 
اْلابالا.أى:)ئغالا(

لي.اطلبوا أي: )!_( 
الطلب.والبناء يطابون، ن( بغٍ ي) 

له.طاuت أي: للص( )بغيان 
١لها اطلبا أي: الطعام( بغيها أ) 

•طالبها باغيها(أي؛ ■
الطلب،.الأتغاء: اتجا(

محيعكلالرزق لما يطلب لما( يبض 
له

العملب، طاليا أي: الخير( باغي )يا 
٠والثواب 

•المعصية مريل- يا أي: اكر( باغي )يا 
أطعنكمأن سبيلا( علمب' بغوا رقاد 

لكميبض فاد منهن، تريدون فتما 
إلاعداه، فيما حكم ولا طريق عليهن 

وتعنما.حورا يكون أن 

الهللمب.معناه تبغ( كا ما لك ذإ 
١^،'•؛غ~ك الغعيفء( ابغونى ت

لك٠طلبمه

في.بطلبه أي: مظانه( ص ;بض 
رغبتهلشدة فيها يرجى ألتى مواطنه 

.الشهادة في 

إدسللو؛كم.أي:;إإئيم(
ما•العمل تطلون أي: ;تبغون( 

اه•يجوز لا أي؛ للممزمن( ينبض إلا 
الطلب.وهوفىالأصل؛ الغاء(الزنا، إ
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فغط وبريقهالسف صوء غلبلث، 

•يقتلك حتى وجهك 

مماه;خيزا( الله محي أبتهز م ل) 
أدحره.ولم جو'\ أقدم لم 

تبطنم عوذا ■ الأ?م ا أ7أرى ذقطاع ا١ 
فإذابه، متصل والقلب الصلب، 

صاحبه.مات انقطع 

الإنسانيعتري ما البهر. من انبهر( )أو 
الشديد.عي الئد 

؛ُبمدشع -؛!؛- 

عله•وأقل أسرع أي؛ )مهز( 
•دفعتهم ما ٠ أي ( نهشت ا م) 

؛مجمك أء؛- 

اسل.الجيم رالبمل( 

؛كمك -؛!؛- 

تضرعا.أي; روابتهالا( 

فيوالمبالغة التفؤع )الابتهال( 
المألة.

اللهمن بدل لهللب أى! )اJتمالآ( 
تلنّ

ذكزاالضان ولن. من المغير همة( ب) 
أنتن.أو كان 

ول-وهي البهمة، تمض بمة( مل) 
٠الضأن 

الخم.صغار وهي يمة، حمع )البهم( 
الشاة.ولد )ِرمك( 

•الخالص الأسود البهيم( )بالأسود 
اللونوهو ميم، حع الهم: )بهم( 

أخر.لون فيه يشاركه لا الذي الواحد 

٠ود الأي; اليم; الهم( لرعاء ا) 
معلومةغير أي؛ مبهمة( )حلقة 

والطرف.المدخل 

١المسبحة هي الإِرام( تلي )التي 
؛كمحا -؛!؛- 

.المفاخرة ؛ المباهاة ( باهى ي) 

.يتفاخرون ١ أي ( تباهون ي) 

■تناحروا • أي ( الناص ناهي تن ح) 
ومفاخره.مغالبة )مباهاة( 

يظهرمعناه: المادئاكة( كم )يباهي 
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ء؛يضع:

الجهار.البواح الكفر ( براحا فرا ك) 

وسمهمسمهم اسماجهم؛ رسمح( 
•فيهم والتصرف 

أي؛فريش( خضراء )أسمت 
•وأفنيت بالقتل قريش استؤصلت 

ضَ؛ء!ي 

الهلاك.)البوار( 

الهلاك.البوار: ص ابك، )المير( 

الفصبامن المعمول )البوري( 
معروف.

لمينخل به كان موصع )البويرة( 
النفر.

•جهثنة جبال من جل هو ( بوامحل لن مب) 

*ضغ؛

•والبؤع البؤع البلع بوعا( أو اعا ب) 
سعلتهما،إذا الكفين بين ما مسافة 

هذلية.الأخيرة 

:ضنت ءء 

منهفيخرج فيه ينفخ قرن )بالنوق( 
.صوت 

الداهة،وهي ائفة، جع )اهاتقه( 
وقل؛وثرورء، غوائله والمراد؛ 

وغنمه.ظله 

محرك؛-؛؛؛- 

■حالهم ما أي؛ أقوام( بال )ما 
والبال؛الحال، البال؛ )بالكم( 

١القلب 

بحاله،معتنئ به، مهتم أي؛ بال( )ذي 
صاحبه.بال إليه ملقى 

البال؛بالكم( ويملح الله  ٢٠)^^-
٠قلبكم ويملح أي؛ ، القلب، 

(u،j  كت )إليهاألتفت لا أي؛ أ؛اوها
بالا.لها أم ولا 

برث؛؛أن- 

٠محليبح دهن ومنه نجر )البان( 

*خترء ( وانيه ب) 

مكة.بأسفل موضع امحمم )بوانة( 
:ستء ب٠ 

البيت(فى )صلئ ين( إلئ )استند 
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البيتعند )اجتمع البيت( )يحل 
ادالم ( البيت عند اختصم ) ( قرشيان 

.الكعبة I هنا بالبيت 

فيهالبيت يكون ) ( البيت يقوم تى حز 
٠القبر •' هنا بالبيت المراد ( بالوصيف 

إلابجرها البيت(لأ في إلا ^ )ولا 
المضجع.في 

الذيالبيت هو المدراس( )بيت 
٠فيه يدرسون 

٠نمت أى! ( ث ) 

نوىإذا بيت، من يبيت( لم )من 
ليلا.الخيام 

ليلا.ينام • أي يبت( لم ممن ا م) 
قصل.كمإن أي: العدو( بيتكم ن إر 

ليلا.بالفل 

علىللأ الطريق التييتت )مبما(
والنهب.للغارة غفالة، 

ليلاالعدو حنروق التبييت: )يبيتون( 

والنهب.للغارة غفالة، عاى 

أنهيعنى: ليلا، أتاه إذا الأمر( يث ب) 
اصش الحلي سرق 

عليهمأغار I أي ( الميت هذا أهل يت ب ,
العقد.احد للأ 

ليالط,ِقهم إذا العدو؛ نتهم )لبنتهم( 
غافلون.وهم 

يقعأي؛ آ يبينون المشركين ن م) 
ليلا.عليهم الملمون 

ليلا،ب،لكهم أي؛ ا الله يبيتهم فر 
ليلا.العدو هجوم والبيات: 

الطرعليهم ينزل أي؛ رليبي؛نإ، 
؛الليل.

يعني:ا كبائت بالجعرال، )فأصبح 
.فيهلبات كأنه بالجعرانة أصبح 

قىأو شاما ز أي: البينونة( )فى 
الليل،في دخولك والبيتوته: تركها، 
ليلا.للشيء وفعلك 

:بيس 

غير.)بند(أي: 

هلك.)باد(أي: 

هلكإذا يبيد: ء الني باد ( بيي ن) 
وتلفا.

لأبلان،.)فلأنيد(أى:
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اقض.الشاب أي:)اياض( 

■محض ثثاب ذود هم أي• ا ريضن 
هوالمسض: مما( رجلا )رأى 

•الياض لابس 

Iالبيضة ( رأسه على البيضة هشمت و) 
الرأسعلى توصع الحديد خوذة هي 
٠الحرب آلات من 

بياض.ذات أي: بيضاء( )والعصر 

قلوبض اى: ايضا•( مثل )•،لث 

اياطل،الث المل ص ب بما• 
تعالئالله علن الإنال عن يميلها لا 

.والضراء الراء 

)ؤعالسقاء: آ بالسلت البيضاء ئا عر 
نؤئلت والاللون، أبيض البر من 

مته.حبا أدق وهو البر عير 
الشعير.البيفاء( ]

يشتدمماه يبيض( حتن نبل الص وت 
١صلاحه بدو وهو حثه 

الواصحةوالحجة الملة البيضاء( نى عت 
أصلا.الشبه •نقبل لا الش 

حماعنهمأىت بيمنهم، ■بثيح 
والمالك.العز والبيضة: وأصلهم، 

صمت.أى: وابياصت( 

ت-نمق؛

الخصجين.أي: اليقين( وفي 
اسمالبيضاء البيضاء( مثل وفخن■؛؛ 

بلادمن مواضع عدة علئ يطلق 
العرب.

ارص•الهاض؛ ياض، به وكان 

وقومك.لأصلك لبيضتك( 

بمعننباع من محفلة( باع من 
اشترى.

•اشترى • أي ابتاع( 
اشريت.أي: ابتعت( 

اشتر.ابنع( 

تئترثيا.لا أي: صدقتك( تبتع لا 
أشتريه.أي: أبتاعه( 

اشتراها.ابتاعها( فمن 

اشتراه.أي: ابتاعه( 

مشتر.ي: أ( 

يشتري.أي" يبتلحا أن ولا 
المشتري.أي: المبتاع( 
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*لستره > أى ( وبتا'ءه مم' )

.والمشتري الباغ )اليان( 

السلة.الساعة: )فبعابيامحا( 

الحرفةالبيعة؛ بيعق( صاحب محلى )ولا 
الثح.من والصناعة 

تتأويلان لها بمة( في يعين ص )نص 
بألفينبعتاك يقول: أن أحل.هما: 

فأمماتقدا، وبألف، يثة، ن
الثاني:بأحدهما, فيأخذ يه، أخذمحت، 

سعتيأن على عبدى ؛عتلث، يقول: أن 
•فرمك 

البيع،أصحاب أي: البيع( تلقوا لا ) 
يقدمواأن قبل تقبلوم نلا أي• 

الأسواق.

الإسلام،على المعاندة )البيعة( 
يه.العهود ؤإعطاء 

ييعةأي• ( اللهرسول بايعت نذ مر 
الإمالأم.

هووفلانا( فلأنا إلا لأبايع كنت )فما 
المعروفان،والشراء المبايحة من 

الخلافةعلن ها اJباي٠ة وقيل: 
فىوالتحالفح المعاقدة من وغيرها 

•١^■!>،أمور 

النصارى.معبد هي ( بيمة أرصهم ب) 

؛؛؛نمق؛

إذاالدم، به تثيغ بأحدكم( يتبح )ولا 
.فيه تردد 

؛محث أ؛ئ 

فلهر.)فبان( 

واضحة.ظاهرة ( بننة م) 

ظاهر.أي: مرضها( ذب ب) 

وكثف،الإيضاح، التبيان: )تبيان( 
•ؤيمحن ليظهر ء الني، 

أي:مبين( بدخان ماء الُاُيا وم ير 
١ظاهر 

واضحامت،.أي• بينان( آيات )نع 
يخضلا واضح أي: بين( )الخادل 

ّحله 

 )j_؟؟J'( .المغله )الهدثن، ْرغ•

يعقلحني ت أي لسانه( عنه يبين تى ح) 
قلبه.في بما فيتكلم 

بالقصير(ولا البانن بالطويل )ليم 
هوأي: الهلول، زائد بالبائن: المراد 

والقصير.الملول زالا بين 











التاءحرف 

أى•التتريب ْن وجهك( )ترب 
ولاعليه وضعه التراب إلى أوصله 

فإنهبالنفخ وجهك موضع عن تبعده 
الواضع.إلئ أقرب 

نع؛ء؛؛ 

لهايقال معروف ثمر الأترحة( )مئل 
والرائحةالطعم لطيب جامع  ٠٠ترج ُر 

؛لهاويقال ،  ١١الكثار  ١١ت العام وتسب 
.الأتر;جةاااا

رمم؛ءت- 
٠بلسان لهان عن المعر هو آ حمان ر) 

وينعاس ادن يدي ض أنِجم رى 
لخةبلنة.عن العبير الرحمة: الاس( 

نع؛-ي 

.وحزناهنا أي: الفرح صد خا( ن ) 
:٠٧ءإث- 

•يابسة • أي ( تارزه لا ور 

رمت؛ءإت- 

٠نحف لا معناه: فارسية، كلمة ( س ت م) 
٧ر

الأصلش الترعة؛ )مبري؛ض"رءة( 

يعنى:المرتفع، المكان علير الروضة 
إلنتودي الوضع هذا في العبادة أن 

الدرجة،الترعة وفيل: الجنة، 

_•وقل: 

رمحت؛

ةثم ين الذي العظم الترقوة؛ )رقوته( 
والنكب،.الحر 

وهيلأبماورنالهأ(حمعرقة،
كنايةوهو والعاتق، الحر بين العظم 

موضعفي والصعود القبول ءا.م عن 
العرض.

بينالعفلم وهو زقوة، جع اقاك 
والعاتق.الحر ثغرة 

صنافع مشهور مركب دواء اقا( 
٠السّموم 

:زك ث؛:- 

ملأه فعلية صفة  ٧١وشري( )تركته 
منوهو والمنة، بالكتاب ثابتة وجل 

قدرتهكمال على اكالة أفعاله 
وغيرهاكرك فحل وقيام وسلطانه، 

والمنةبالكتاب اك'؛تة الأ'فعال من 
ؤإنبالحلوقين، قيامها يماثل لا 





التاءحرف  ٩٤

•بص • أي ( تفل من ) :تمت -:؛؛ 

:نفه ث؛أ  إذابالحح المحرم يفعله ما هو ( لتفي ا) 

قللا.)■اظ( 
ونتفوالأخلفار الشارب كقص حل 

العانة.وحلق الإبمل 
•الحمر التافه النيء من هو ( يتقه لا و) 

منءليه  ١٠;١^، تفته( )فقئ 
:نفث -:أث-  اوناّاك،.

القطوهو الإتقان، من )أمنن،( 
؛تنك -؛!؛- 

التام.والحفظ 
١ رائحةمنه فيوجد الطب تارك )الثقل( 

؛نقا •كرت،ة 
وأنجب.عنه أتحفظ أى: )أتقى(  طاُت،.غير أي; )تملأن( 

نتجنب.أي; ازكلأم( نممى )ئا  إذا•نقلة: امرأة الئفنة( نتل )كى 
دعوةاجتنب أي; المهللوم( دعوة تق ا)  ٠متطة طر كانت 

١من  كرتية-رانحة أي: تمل( لهم )كون 
عنذليجتنّب أي; الوجه( )يلتق  أدنئمعه نفحا ينفخ أي; ( )ويتفإ 
الوجه٠، صرم بزاق•

إليهيلجا ما وهو تقاة، جع )ونمى(  محهالممل ارْ( بعن لتتفل )ثم 
الأعداء.خوف الناس  منه.أقل وهو بالبرق، 

أرمه.)أركتأتقيه(أي; أقليمز أن الثقل; فيه( فى تفن )ثم 
عن.دِز أي: الأرض( )يتقي  النفث.فوق وهو نيء، 

٠واسطة يلأ عالها الجلومس   iJ^الماق.هو اوسجد( فى )؛

ْتورع•ًلعامكالأض(أىت )ولأ.بآكل  الماق•والممال( )الممل 



















الثاءحرف 

وسطها،على تشده شيء في طرفها 
الدم.سل وذلاك< فتمغ 

نك؛ته 

السير.البطيء العير هو ثقال( )خمل 

منالشيء نحت استقر ما لثقل( ا) 
,كدرة 

هس;

دلىما وهي منة، جع )شان( 
^إذا أدع ذات م س الادض 
كالركتن.وغلظ، 

:قمت نه 

حاذق.)ثقف(أي: 

بمعنى'التثقيف، من )يثقفونه( 
الثوثمه.

:قل ته 

•ولايغلب يرجح ولا )رلأيثقل(أىت 
١صعق، أي؛ ( ثقل ما ل) 

علهشق أي: القراءة( عف، )فثقالتف 
والجهر؛القراءة.التلففل 

•و:صت البهلاق؛ن(أي• )وثقالت 

فيالمبزان(نقلها فى )ثقياكان 
عندقدزا لمغلها لعظم الميزان 

١١.^

ثقيلاصار أي: اسثقل( حتى )نام 
عليه.الرم بغالبه 

وأهل١^> القرآن الثقلين: )ص( 
لأنهأ؛ النم، مماهما كما بيته 

ونل؛ميل• لهما قجب بما العمل 

٣،.خطير؛ نله، كل، 

والجن•الإنس الثملين( )غير 

الموزونات،من المقدار )المثقال( 
أوكئيزاؤكان قليلا 

•جمة وزن مقدار أي: حبة( ثقال م) 

ذرة.زنة ذرة(أي: )مثقال 

•أي أثقالهم( عنهم الذكر )يضع 
أوزارهم-عنهم الذكر يذهب 
غيرأو متامين وثقالا( )حغانا 

اط،ئعير أو اطا ممتاهبين، 
ررىنأ.رجالا 

النحلء)ني ص<الممل()ني )ئث 
وحشمه.المسافر متلع 















الحمحرق ١١

الجمحرف 

ماث؛أ:ث- 

■فزعت آ منه جئئت ق) 

ار؛مه 

إليه.اكجات ( ارت ح) 

حوار()له )يجارون( ارون( جن) 
والاسغاثة.الموت رغ الجوار 

إليهتضرعون أي: الله( إلئ )نجارون 
البلاء,عنكم مع ل، بالدعا، 

البقر،صوت هو حوار( )ولها 

صوما.ارماع •' والمعنى 

:مامحء أو 

القسالجأش: حاثه( لذلك يكن ف) 
والقلب.والجنان 

خوهمت:

اليلم-طو.المر )يث()الثث(
الجب:أسنمتها( )حنغ )جب( 

القطع.

مهلعون.أي: جثون( ي) 

أي:الاحتباب من احنبت( )فد 
قهلعت.

قطعت أي )نجبه( مذاكره( )حب 
مذاكيره.

مخموصى،يوب هو )حيتان( )حبه( 
■مشمرا الياُب من مهغ ما هو وثل: 

الجثوبة:المجبوه( )والمزادة 
منعزلأء لها ليس اش المقطوعة 

قدفالشراب منها، يتنفس أسفلها 
مكراشراتا فيصير فيها، يتغير 

صاحبه.به يشعر ولا 

تقطعأي: قبلها ما التوية نجب ب( جن) 
٠ما يواحذ فلا الذنوب وتمحو 

الغليغلة.الأرض )الجبوب( 

مستك؛ءأت- 

الله،دون من عبد ما كل الجلننج( ن م) 
والكهانة.حر الهو وفيل: 

آومبمت:

وهوجبجب، جع هما لجثاحب( ا) 



الجم■/»-، 

بحزن،ليس الأرض من المترى 
بمن•لمنازل اسم وهى 

فينتزود اللحم مع )الجبجبة(امس 
فر.ال

:بق مه 

لغةالخد، )جبيه( )جبيني( )جبد( 
الجدب.في 

ي٠

وجل،عز الله أسماء من )الجثار(امم 
أنهت أحوها ت معان له الأمم وهدا 
منالضعفاء صعق يجبر الذي 

القلوبر كؤيجمر عباده، 
أنهI الثاني أجله. من المنكرة 

لعفلمته،ئيء كل دان القهار، 
لجروتهمخلوقا كل وخضع 
ون.اتهالخلي أنه الثالث،؛ وعزته. 

أنأحد يتطع فلا حلقه حمح فوق 
كلعن التكبر أنه الرابع؛ • منه يدنو 
أحد،مماثله وعن ونقحى، محوء 
صمنأو صد أو كفو له يكون أن وعن 

وحقوقه.خصائصه فى شريلث، او 

منوجل عز لله ذامحة )الج؛رودتج(صمة 
٠٠ الجبار را اٌمه 

التكبر،القهار ءنثال(ااجئار؛ )جبار 
كالمعاندالحق، عن الجائر والعند؛ 

له.

إذاوأجبرته! فلأنا جبرُت، بريتج( ج) 
قهرته•

جبرأي؛ نحبر( عبد البد )وبثي 
٠هواه على الخلق 

١المكره هو ( لمجبور ا) 

الوهنجرت )واجرني( جرهم( أر 
وحبرتأصلحته، إدا والكسر! 
ماصاحبها ْع قعاك إذا المصسة! 

عنها.وسليه يه، ينساها 

حالكم.يملح )وتجبروا(أي: 
فيه.ثيء لا هدر )جنار(أى؛ 

انإنامحتاجر إذا ؛ (قالواجبار لهد.را ا) 
بئرلحفر أو مهدن لاستخراج أحر 

فلاان إنفيها وقع أو عليه مانمار 
ملك،.فى كان إذا عليه صمان 

الا.ااة،قتلته من أي؛ جبار( لخجماء ال 
.هل.رادمه يدهّتخ فإنه 

جنايتهاعقا (أى؛ جار عقلها لبهيمة ال 
ءيرواج.ت،ءنىاحد؛



! الجم■مف ١٢

الدابةأصات U أي: .و[ر( )اان.جل 
صاحبها.علئ قول فلا برحلها 

؛؛؛-صكً

•خلفني ت أي لتي( ح) 
خلقتهاأي: عله( جبلتها ما حبر و) 

الأخلاق.من عليه وطبعتها 

الجبال.ادخلوا ت أي منه( )شطوا 

؛^£؛ ٩٠"؛؛؛* 

الجبهة،جانب هو ).مبه()الهن(؛ 
المنين ٌا الصدغ فوف وهو 

جسانإنسان ولكل والأذن، 
.الجبهة يكتنفان 

م■آ الجبين بعرق يموت لمؤمن ار 
هووقيل! الموت، شدة عن عبارة 
الموت.عند الخير عائمة 

علىالإنسان نحملون )وتجنون( 
•الجض 

ثةأي: تجنة( نبمة )الولد 
الإنسان.يجبن لأجله الجبن، 

المقابر.الجبانة: )الجثان(الجبان، 

الذيوهو الجض، ض )الجبمة(ض 
->لك•

:هو.بامم 

•السجود موضع هى: لجباه( ا) 

؛ما ؛!؛- 

الاختياراء: الاجتب)نيتبى( 
والاصهلفاء.

حمارعلئ الزانيان يحمل أن )التي.ية( 
؛١٩؟ويهلاذإ أقفيتهما وتقابل 

•وجهها على مني أي: )نجبثة( 

اللهيجمع إ أي خيرته( إليه )يجتي 
عباده.من المخارين إليه تعالئ 

يصلون،لا أدم أي: يجثوا( لا و) 
الراكع،مقام يقوم أن التجبية وأصل 
وهوركجه على يديه يضع أن وقيل؛ 

•الجود أصلها وقيل: ا قائم 
أي:الجباية من نحتبوا( لم )إذا 
•شيئا والم١ج الجزية من تأخذوا لم 

استخراجوهو البماية، جابتا(من )ولا 
١من الأموال 

فيحوران قرى من قرية )الجابية( 

منالغربي الجنوب في الشام، 



!الجمحرف  ١٣

:صتث :؛؛- 

وقطعت،.استؤصلت ( حتتت اإ 

ءأ:-ممعررعبت، فزعت منه( فجثث 
•المذعور ت والمجثوث 

جهجثا 

(

•بشخوصهم آثمات )بجتمانم( 
الجد،الجثمان! ( إني جتهِان ي ف) 

الشخص.علن ويطلق 

غرناونحعل تربط التي هي ( )المجنم 
يحللم ذلك من ماتت فإذا للرمي؛ 
أكلمها.

؛محتا 

أىتجلسعلىرص•)جثا(

مخاصما.ركبتيه علن يقعد • أثم، ( جتو ن) 
قعدإذا ركبتيه علن الرجل جثا ( فت خ) 

عليها.

؛وحثتاحثوا جثا جائة( أمة )وكل 
ري•ض جلس 

الترابمن القطعة هو ( اب ن م■ توة ج) 
.كوما نصير نجمع 
وهيجمةت جع ؛ الجم،)جثن( 

.الجمائ 

منأي؛ جهنم( )جفن نم( 
حماعات٠ا.

التيالحامل المجح؛ ( مجحا ) ( جح م 
.ولائماقربت 

:ءآماَ ث؛ي 

■علتما أنكر ■ أي ( جحا-ذي ف) 
;-؛؛؛- 

ئ.٢٠جحل-لته؛ ( تجحدل ي) 

محمِِ:

الحح.) ها( جءٌ ك

.القعر البعيد الغار وهو الثقب، 

ثقبها،الأذن: جحر إذنه( )خنرق 
الأذن.باض وقيل: 

•مختفية غائرة أي؛ جخراء( ين ع) 

أأ؛ممنء

حيض.أي؛ )فجحش( 
:معقل ء- 

الناتنةالجاحظة: العين )جاحظة( 
ّالعغلمة 





١١٠الجمحرف 

النجوممن نجم هو المجدح( )بنو 
الوالأعلئاسرساسمب.

:ءبمّد ءاي 

الأجمال.)الجد( 

اجتهد.إذا جد، من أجد( )كان 

اشتد.أي• النير( به )جد 
السير.في اجتهدوا أي; )فاسجدوا( 

فيالاجتهاد تتاح أي• الجل•( )استمر 
الر.

فيالجل. هو الجل( بالناس )اشتد 
ّفيه والمبالغة الشيء 

أي:الخد( منك الخد ذا ينفع )لا 
غناه،منك الغنئ صاحب ينلمآ لا 

المالح.العمل ينفعه ؤإنما 

ويقال:الغنى، الجد: ربنا( )جد 

.ربناغنى والمعنى: الخفل، 

والمائة،الخفل الخد: جد.ك( )تعالئ 

عظمتهتعالى: الله حق فى وهو 
عالتا،جدك صار أي: وجلاله، 

أوإنفاق ينقصه أن عن غناؤك وتعالى 
•ممن إلى يحتاج 

•الغنئ أصحاب أي: الخد( صحاب أ) 

تنظرون(كنتم الل.ي حد^كم )^-؛ 
وصاحبحفلكم أي: جدكم، 
تتوقعونه.الذي دولتكم 

بمحننجد، جع الخل.ود( )لكزت 
الخن،.

.جديدايوبا لبس • أي ثوبا( استجد ذا إ) 

محرقتهيريد ولا يأحذْ أي: جادا( عبا ل) 
•علته والغتفل- الهم إدخال يريل• لكن 

بطريقأي: بالجد: يمالح؛الجن.( لا ) 
الجد.

منألقى ما ت أي أجد( ما الله ترين ل) 
القتال.في الشدة 

وهوأصولها، من الثمار قطع لجدال( ا) 
المرام.

الثمار.مملعوا أي: الاس( جد )فإذا 

ما.لمر فاقطعي أي: )فجدي( 
قطعتيه.أي: ددتيه( ج) 

لمرها.تقطع أي: محن,( ن أ) 
لمرتهمن لخد الذي النخل )حاذ( 

معلوم.مقدار 





١١٧الحمحرف 

؛صرا

الأضسأولأدأو الذم م )جذي( 
أشهر.سبعة أو منة بلغ ما المعز 

الظباء:أولاد من الجداية داية( ج) 
بمنزلةوهي سبحة أو أشهر ستة يخ ما 

علىويقع المعز، ولد من الجدي 
والأم.الدم 

:مزن ءإت- 

قطعه.أي: )جدة( 

•قطعه أي؛ الثمر( )وحد 

تمرهافهلع أي: المخل( )حداذ 
٠وصرامه 

مزر؛ءإ؛" 

هوالجدر الرجاو( فلرب )جدر 
الأصل.

نماممثلغ يريد الجذر( يبلغ )حمن 
الحساب.جذر م■ الشرب 

منى؛؛إن- 

ساثمها٠وقتل؛ النخلة، أصل )جذء( 

كاية: هناالجذع حذغا( فيها ليش ا ي) 

شاتاأدن لمني يا أي؛ الشباب، ع«ن 
■نصرتك في أبالمر حتى قويا 

سمعين ن لوصف هو )حدعة( 
ماالشاة: • ٢٠فالجنع الأنعام، ِرثمة 
البقرومن الثانية، السة في يحل 

الثالتة،في دخل ما الحافر؛ وذوات 
؟ة الخامفي لحل ما الإبل: ومن 

■الٌّم ٌن القطعة ض ديحة( ح) 

:مزك ؛!؛- 

العود.)بجيل( 

٠أصلها أي. ( شجرة ل ل. ح) 

للأبليمث، الذي العود هو ( اجذيل ا) 
يه.لتحتك الجرين 

تصغيرالجديل; المحكك( )جديلها 
للإبلينمب عود وهو الجنّل، 

ننفن،فتبه محنك الجربن 

الاحتكاكبه م !-^ ١١والحك: 

أمر•صار حني 

منم؛؛إن- 

الأعضاءمنها تتاكل علة )الجذام( 
٠اقهل. تت٥ 



الجمحرف ١١٨

أوالبركة أو اليد مقمحلؤع I أى ( حذم أ) 
ساقطت وقتل الحجة، أو الحركة 

الأسنان.

فانيةلا التي المقطوعة الجذماء( ليد ا) 
•جذام ب التي أو لصاحبها، فيها 

٠النخلة أصل ( نخلة جذم لى عر 
الثمن•من نثلة )جدام( 

:من.ا أة 

المنتصبة.الثابتة ( لمجدية ار 

مَأ؛-أة 
رنجثرئول،رنجثرئ، )اجترأ( 

)جرآء()جزأة( )ي،مثهم( )جريء( 
عنوالإقدام الشجاعة )الاجتراء( 

به.المبالاة وقلة ، الشيء 

همِج:

حلدمن وعاء )حرابا( )حراب( 
معروف.

٠القميص جيب ( حربانه ى ف) 

قرابه.الدرع( )حربان 

صاحبت أي ( نحربة إلاذو حكيم لا و) 
•غيره وفى ه نففي امتحان 

لوقؤعسببا يكون أي• تجرب( فل 
•ب الجرب 

المهلليهو أحرب( حمل )كاما 
فصارالجراب من به لما باكلران؛ 

صارتوالمعنى! لدلك، أسود 

•إحراقها من موداء 

حرب،التي«؛ا • الجرباء جرباها( نأ مت) 
•الجرب، يدواع مداواما وهنوها! 

مَبجّ؛-؛أن- 

فيالبكاء صوت ردد أي: )جرجر( 
الحلق.

يرددهصوت هو الجرجرة: )يجرجر( 

نحوهاج إذا حنجرته في البعير 
أي؛الفرس، فلث، في اللجام صوت 
الشربفيجعل جهنم، نار فتها يحير 

جرجرة•والجرع 
فيهايتمل أي: فيها( يتجرجر )أو 

جرعاجرعه إذا الحلق في الماء تفل 
Iمتداركا 

النفس.دون ما هو لجراح( ا) 
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الأعضاء،هي: الجارحة )جوارحهم( 
ذلك.ونحو والنحل كاليد 

*مَد؛

علىليس الذي م )أجرد( )-مدا 
شعر.بدنه 

الغلافعن حال أي: أجرئ( )قلب 
والفاق.

حمعالجريد، )جريدة( )جريد( 
وهوالخل، سعف وهي جريدة، 

الورق.محه ^ الخلة غصن 

نعرلا حرداوان: نعلان )جرداوان( 
عليهما.

بكر•بن لمعاؤية قينتان )الجرادتان( 

مَدك؛-ي 

علنالإشراف الجردلة: )النخندل( 
قوط.والالهلاك 

مغ؛

نؤعالجرذ الجرذان( ) جرذان( ) )-مذا( 
الفأر.من الذكر هو ونل: الفأر، من 

■؛اثمَيّ؛

والجرمالدب الجريرة: )بجريرة( 

ان،الإنيجنيه الذي والجناذ 
٠و4 فيطاب 

•أجلك من أي؛ جرالت■( رمن 
منأجلي•أيت)منجناى(

أجلهامن أي: هزة( جزا، )من 
.ّما من٠ 

.^TTT ■

بحل•ربجرض، 

الحزوهو جرير، جع رالجرر، 
.ونحوهما والفرس للبمير والزمام 

سحب.)جر( 

محييسحثه ٠ أي ( يجره قميتس عليه ور 
■الأرض 

١يسحبوما أي: )يجروما( 
١بته جد أي. اجتررته( ف) 

يخرجهما )الجزة( )يجزما( )اجتزت( 
٠ثانية مرة ذأكل4 البعير 

المزة.هنا: الجارة )جارتك( 

جعالجرار ت يقال )الجرار( )الجز( 
منالمعروف الإناء وهو جرة، 

الفخار.

الجلجلهو )أجراس( )الجرس( 
٠الدواب عنق علن يعلق الذي 
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ات

بتجي•)يجزيني( 

يكمض•ل أي ريجزئني( 
•يكمك • أي ( يجزئك نما إ) 

تكمك.أي: )نحزئك( 
ذلك.اكض )اجتزأ(أي:

•أي ، جزء جع العياب( إجراء ع م) 
مصيأو العذاب، أنو١٤ محائر مع 

الحدازذك كفاية ْع أى: أجزأ، 
إجزاءمع أي• أجرى، سدد أو له، 

وا.نه.تمام عفا العذاب 

؛صه 

>يجزر(تءر•

ذبحتها•رفاجزرنما(أي: 
)الجزار(الضاب.

تملحشاة أعطس شاة(أي؛ )أجزرني 
للذبح.

اان-كرءاى فع )الجزور( )جزور( 
الإبل•من والأم 

•إ؛ل أيت)-يزر(جعجزور،

•المر دهي جزور، )جزاتر(جع 

فيهينحر الذي الموصع المجزرة( ل
والشاة.البقر ويذبح الإبل 

نستالذي العظم هو جرور( >بلحي 
الأسان.عليه 

ذبحلحم شاة أي: جزرة( هي إنما فث 

وهوانحسر، الماء: جزر عث،( زر جث 
عنالبحر وجزر للخلف، رجوعه 
عالئفبقى عنه نقص إذا : السملث،

الأرض•

)حزارما(الجزارة::الغزارة( 
عنالذبيحة من الجزار يأخذه ما 

ق.
١أقلعها لا أي: أجزها( لا : 

الشعرفص هو شعره( ريجز 
والصوف.

الشعرفص هو الجز: (زاز خ: 

•ونحوم الغنم من والصوف 

أحن.إذا لأنه هكذا سمي :ومجزز( 
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أي:ناصته جز الجاهلة في أّسنا 
قطعها.

•■صه 
والجزعيصر، فلم أي: )يينع( 
الصبر.نقيض 

بتهنل أي • الرجل جزعت )جزعن،( 
الجزع•إنح، 

الجنحإلى به ينأي• بجزعه( )وكأنه 
عنهيزيل بمعص أو عيه، ويلومه 
الجزع.

وسواد.بياض فيه يماني خرز )خزع( 
الحجرها: الجزع أظفار( )جزع 

إلئؤإصافته ،، المعروفاليماني 
اليمنوفي له، تحميص أظفار 
فيوالرواية ظفار، ت له يقال موصع 

٠ ١٠وظفار أظفار  ١١الحديث 

الخم.من القطعة )خزيعة( 

؛_(،وءو اسمع م، )فتجزعوها( 
.حصنا اقتموها ؛ أي 

زن:مه 

كانماكيلأ القدر الجهول )حزادا(هر 
١موزونا أو 

منك؛-ء- 

الجزلالحطب، )جزلا( 
الغلفل.

القوي

ورأي،عقل ذايت، أي؛ جزلة( 
والوقار.العقل والجزالة: 

الجزل:العطاء الجزل( نملنا ما 
الكثير.

منأكثر أو فاعظم ت أي فأجزل( 
النعمة.

•قْلمتين، • أي جزلتين( فيمهلعه 

أ-ما؛

فليكافئ.دافييز(أي: 

وهوالج•زاء من أقضيه، وأجزئه(أي؛ 
القضاء.

يكافئهلا أي: والدا( ولد يغزي. لا 
يعتقه.أن إلا حقه وقفاء بإحانه 

إيقضن •' (معناه نجزين؟ أن أقامرهن 
قضى•أي؛ يجزي؛ جزتما يقال؛ 

لنتقضي،•ولنمي(أىن
خراجها.يجزيها(أي؛ 
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ممت؛مه 

•اقلع • أي ( انجعف ف) 
انقلاعها.)انجعافها(أي: 

عك؛مه 

•بما اعملوا )اجعلوها(أي• 
•فته أجلتها )فجعلتها(أي؛ 

مجعولا.أجزا ).بملأ(أي: 

منالقاعدة يجعله ما )الجعاثل(هي 
١عنه يغزو لمن الأجرة 

سوداءلمحة )ابلأن( )الغنل( 
الأوساختدير اء كالخنفمحروقة 

٠بأنفها 

:عاص مه 

منالمتخل. المني الجنة( عن رمن 

غأ:م٠ 
به،وترموا شلحوْ )وبثفئوا(أيت 

يجتمعيما رمت إذا •' القدر جفات 
والزبد.الوسخ من رأسها علن 

•المل غثاء جفاء كأني لقث أ) 

مر؛ء- 

وقيل:الصغير، الغلام )يقر(الجمر: 
القوي.المثتد 

أولادمن الأكور الجمر؛ ريجفرة( 
٠أشهر أربعة بخ إذا العز 

منالأنثى هي الجمرة( ذرلع يشبعه ور 
أشهرأربعة ابن كان إذا العز وك 

قليلأنه والمراد: أمه، عن وتمل 
الأكل.

الذيالغشاء وهو العللع، )جن(وعاء 
١فوقه يكون 

:ننت م٠ 

وجنة.درعا )وءيمادا(أي: 

عليهمجمف: )مجئض(ذرس 
الحربفى سترم ما وهى نحافش، 

سانحمن يؤذيه مما عليه خونا 
وغثره•

بهمض، أي: الأقلام( به رجفت 
به،تعالى الله علم وسبق المقادير، 

االمحفوظ اللوح فى كثابته وتمت 
وامتنعتبه، كتب الذي القلم وجف 

والنقصان.الزيادة فيه 
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:مفك ءأي 

ذهبواأي؛ إليه( الناس )انجمل 
•إله رعثن م

•قط وبراحلته عن يقلب )بجمل( 

وقيل•كيره، ن أيوالئعر( )جمال 
,الشعر نعث 

أبمء1نث؛

غمده.أي; سمه( من ح) 
•أغمادها آ اليوف فون ج) 

أغمدما.من أي; جموما( )_ 

كبيرة.قصعة )جمة( )الجمان( 

:نا م« 

باعد•)جافن( 

يباعد.أي: )يجافي( 
■وتتُّحى ترتفع • أي ا حنوبم تجافى ت) 

التاركت الجافي عنه( الجافي )ولا 
•للشيء 

لمحفاءت يجفو الشيء حفا )يجفو( 
مكانه.يلزم 

•إعراضهم أي؛ الماس( حنوة )من 

أي:سفىصم.أجفوا(:
مخالطةلملة طبعه غلفل أي; جما( 

العلما■،.

والصلابة.والقوة الغلغلة الجفاء( 

١تادوته عن تثعل.وا لا أي؛ نحفوا( !ولا 
بالسنة.جاهلا أي: جانا( أعرانا :إلا 

جهل•أي• جفا، الادية مكن ن مل 
٠واللهلف البر حلاف ( الجفاء س إنه 

أوعانه عن منفصل أي :متجاش( 
الغار.فم عليهم مد عظيم غليظ 

*ملت؛

بهتنش ما الجلباب: جلبابي( ب: 
إزار.أو ثوب من الإنسان 

بهتغهلكب ثوب لجالا7ااا إجلباب( 
إذاوظّهرها وصدرها رأسها المرأة 

١حرجت 

أموالالعامل يمرب لا جلب( لا 
إل.الماس 

ينزللا ت أي حنب( ولا حلب إلا 
إليهنحلب حتى بعيد-ا المصدق 
الحدقةصاحب يبعد ولا المواشي 
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ولهالزكاة. في وهذا يالموائي؛ 
سصاح إذا وهو الق، ي فص 
.النبق على يحنه فرمه حلف 

منالمجلوب بمعنن الجلب( تلقوا لا ) 
فثه•لباع غيره إلى محل 

أريدجلب، جع الأجلأب( تلقوا )لا 
-ا1اتي الخي المجلوبة الأمتعة ما 

فيها.لمعوا البلدة إلئ الركبان 

منالمغطى هو المادح( جلن )إلا 
٠السلاح 

الجرابشبه الجلبان الملاح( )جلبان 
مغمودا،اليم، فيه يوضع الألم من 

وأداته،محوؤله الراكب، فيه ؤيطرح 
ّواسطته أو الرحل، آخرة في ويعلقه 

الملاحيكون أن إلا ت أي ( يغلبان لا إ) 
الجلبان.في مغهلى 

الأصواتالجلمة؛ جلبة( )سمع 
ّالختلهلة والصجة المرمعة، 

لح:مي 

منعدد في ت أي جلجتنا( في )ؤإنا 
يضتمما ندري لا الملمين من أمثالنا 
ُناّ

؛محلمك ث؛ت- 

يغوص؛ أتما)متجلحل( تجلجل( ي) 
•مها زوله في وضرب الأرض في 

صوت.مع حركة ( لجلجلة ا) 

شبههو ( الجلجا في ِتا )فاطالع.
ما•الم 

بمعنىجلجل، جع )جادجاى( 
الجرس•

أنقبل فشرم في المم ( لجلجادن ا) 
Xopcj .

:صلع 

قرنلا التي الماة ت الجلحاء لحاء( ي) 

•لها 

عدادفي بعد إنا جلخنا( في بعد )إنا 
ينا٠يصغ ما ندر لم ؤإخواننا، أقراننا 

المكافحالوقح ت أي جليح( ا ي) 
بالعداوة.

•رجل اسم لجليح( ا) 
:صار ث؛ت- 

)جلدا(الأرض( من جلد )في 
الصلبة.الغلغلة الأرض )الجلد( 
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:كع أ؛؛- 

الفرست الجامح الجابح( ثهى مر 
رامحه.بمي لا الذي وهو الجموح، 

يردهلا إسراعا أٌرع ت أي )فجمح( 

الماني•الركن جح( بني كن ور 
:ث:ي 

ك•مريق في جل ا دان جر 
ر؛ءأ 

الألوة(من )ومجامم )المجنر( 
النارقيه يوصع الذي هو ت المحمر 
.للبخور 

سار.أى:)بمجمر(

غريزية.حرارة أي؛ جرة( )الغضب 

حمر.ثي المتقدة، النار الجمرة رة( ج) 
نار.س شعلة C لجمرة ا) 

الجمر.فيه يوضع ما آ لمجمر ا) 

قلبمن ينكل الذي هو بجمار، )فاني 
.لينايكون النخل 

ونحميرالتجمير، س نحمروهم( )ولا 

وحبسهمالثغور في حمعهم الجيش: 
أهليهم•إل العود عن 

استعملت أي امحسجمر( ) آ ستجمرت ا) 
فىالصغار الحجارة وهى الجمار، 

الاستنجاء.

سميتوبه الصغار، الحصن لجمار( ا) 
المعروفةالمواضع وهي مكة حمار 

بالجمار.ترمئ بمنئ، 

يرمنالتي المواضع هي )الجمرات( 
١منن في بالحما 

٠الئبحر الامحتجمارت ( ستجمر ي) 

تبخرّأي؛ استجمر( )إذا 

•بنِوا أي؛ يابي( )أجروا 
ءبخروها أي؛ )وجروها( 

وهوآلة، امحم مجمر( يتبعني )ولا 
للبخور.النار فيه يوضع الذي 

لهوأعد به يتبخر الذي هو لمجنر( ا) 
الجمر.

!المجاص الألوة( مجامرهم و) 
البخور.

م؛

،سريعايمشي )يجمر( 
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؛مت ه

الم-من )الجوابي(زع 

والاجتماع.الاتفاق )الجماعة(أى: 
Cالناس مواد فياهره ( الجماعة فارق م) 

العلم•أهل هم وفوت 
تأي ( القرآن حع ) ( القرآن عت مح) 

حفظا.اسفلهره 

إليهصمها أي: عليه( )وحمعها 
٠بالدخول 

الكفكجهع أنه معناه! ( عله حمنا ■) 
الاصاعنجُع أن بٌد صورته وهو 

ونقمها.

الخيرأسباب نجمع ا جامعة ورة س) 
•ارى من يتوبع وما 

اختالطهم.أي: الناس  ٤١٩•رحماع( 
معكلنا مجامعة لا ت أي ( ٤١٩رلا 

.مقام ولا 

الجمع!( الجمع من بالصاعين  ٤١٠٥١١)
قة.متق أنولع من المجمع التمر 

تمرالجمع؛ آ بالدراهم الجمع رع 

التمور،" ٣٠متفرقة اّأ أنه مم* مختلط 
داءتهلو الأ يخلهل ا حمو 

النبييعطينا أي؛ ( الجمع تمر رزق ن) 
•ثنى  ٤١أنو من مجتمعا منا ته 
منأي: الإحماع، يجْع(صن لم رمن 
ض•أم 

•وعزم اعتقد أي؛ رأبع( 
''ًز.ٌوا■ أي ا جعوا أر 

عزت.أي: الإحماع مون )فا■حمت( 
والنيةالعزم مكثا(الإ*حماع؛ أجع لم ا مر 

علزالنيء•
إذاالشيء؛ على أحمت لقاحمت( 

فحله.علن عزمت 

أي؛الاحماع، من أِكم( رأحمعوا 
٠عليه اعزموا 

مونمجمع يوفيه( لا أن مجمع هو و' 
ءزّم•بمعك؛ أجع، 

قويالحركة شديد أي؛ ّمجتمعا( 
المشي.في ترخ م غير الأعضاء 

الخلقمجتمع أي؛ حمع !حميع(رحل 
يضعفو.ولم م :م لم قوي، 



١٣٤

سليمة الأعضاءمجتمعة ؛ أي آ عاء مخ) 
نقص-من 

ورتموت هوأن ( بجمع تمرن المرأه و) 
•بكرا تموت أن ' وقيل ا ولد بطنها 

وجهها•بض• الأرض( حميع )من 
الجمعة.مصلون أي؛ ٢ مجمعون نا إ) 

جعيقال: التجمع، من )نمتع( 
الجمعة.شهدوا إدا الاءس، 

الجمعة.صلوا ت أي ينعوا( )فما 

الجمعة.فيه بملي أي: فيه( )يجنع 
الجمعة.صلت أي: جنت( )فال: 

المزدلفة.هي )جمع( 
الإيجازبه: أراد امملم( )جوامع 

قليلةألفافله فكون والبلاغة، 
كثيرة.كلامه ومعاني 

يقرر• أتم، أمحه( بعلن في خلقه جمع ي) 
•رحمها في ويحرز 

لتهاأي• ثيابي( علن جعت )ثم 
••معها 

سهمبه: أراد جع( سهم مثل )أو 
*الجيش 

الجيمحرف 

فيمبايعا أي• صحكا( رمستجمنا 
.شئا منه يترك لم الضحك 

لومالخلائق يجمع الل-ى هو )الجامع( 
عزله الأمم ينزا وذكر الحسابخ، 

•صعق حديثا في وحل 

iii ص؛

للهذاتية صفة الجمال، جيل( الله ن إ) 
الكثير،الحسن ومعناه: وجل، عز 

وجالهارالجميلا'، أسمائه ومن 
الجمال،هو الل-ي مهللق ّبحانه 

الجميلمسمحانه وهو الحقيقة، علن 
٠وأفعاله وصفاته وأممانه يان.اته 

•وأتحن أتزين أي• )أنممل( 
تت*وين•)تتجمل( 

•وزينها حسنها أي؛ جلها( أ) 

فعلتممعناه؛ وأجلثم( )أحنئئم 
•الجميل( الحسن، 

أجله:)جلوه( )أجلوه( )جلوها( 
٠دهنه استخرجوا ت أي أذابه، 

يديونأي■ الودك( منها جملون ير 
الويل.منه ويستحرجون المسحم 



١٣٠الجمحرف 

•حملا صار أي؛ ( امتجما )
لكنهالخلقة، انملم )•زان(اليْاد: 

القد.ئي الجمل 

أحصوان أي آخرهم( علي، )أجمل 
.وأحعوا

المدينة.بقرب موصع هو جمل( ئر ب) 

بالطرقتطلبوْ الطلب(بأن في )فاحملوا 
المحللة.الخميلة 

•حمل جع جالة، جع )حماتلهم( 

مم:ءم 

كبرا■ أي حما( تغفر اللهم تغفر )إن 
•مرا 

لها.قرن لا ام، الشاة )خ:اء(الخئاء; 

الذيالشعر ت الجمة ( الجنة ظم ع) 
المكسنرزلإر،

مقهلما ارأس ثعر ص ص ( متك ج) 
•المجيين عني، 

ارأسنعر س همو ( حمته ^_J، لأ ر) 
٠المنكبين على سقط ما 

جة،لي وكان أي؛ نجئمة( )وأنا 
الأض.إلث اس الثم ُض 

الثيعروهى حمق، تصغير ( نننة ج) 

.ونحوهماالأمن، إر،النازل 

الأّتراحة.):جثإ(الإحمام: 

-وري ونع راحة أي؛ حمامة( )بنا 
اراحةوالجمام! امحتراحوا، ( موا ج) 

التعب.بعد 

العبمتا مهحن ت ماى. ).جاممن( 
؛والإعياء 

القفةس حان لكللؤلؤ(هي؛ )حمان 

.الكبار اللؤلؤ هيئه على تصغ 
الفضة* ٣٠حت I الجمان ( )حاش 
. W . V

اللؤلؤ.أمثال 

وقبل:اللزلؤ، أي: الخمان( )مثل 
ط'كاللؤلؤ الفضة * ٣٠يعمل حب 

أض•حرز ت وقل 

ه

•جاعة ز أي؛ جهور( )ني 

 v^.)وبْز )يجنا•





١٣٧الجمحرف 

بع:ي

أحنحاللل( جح ) ( الليإ ح ح) 
!قلس.أى:الاول؛

مالتاأى، .( ممالجنح—بمتا *ر 

■للغروب 

حانالثاألن ت أي جناحك( صمم از 
•م وارفق 

سنىاسم( لطال أحنحتها ضع تل 
العلمIلطاو_ا الملأتكة أحنحة وصع 

لطالبتعظنا والخثؤع التواضع 
العلم.

واس•إثم رجناح،أي• 
.^١، ولا إثم لا رلأخناح(أي; 

أنؤإينا حناحا أرى أى؛ جنح( أ] 
آكله.

تالأكل أرى أي:ثإنيلأخئح(
وإنا.جناخا 

عنيديه جافى جنح، صلن ذا إت 
اداالحنام . مثاله ا فصا) ه، حان

ةصناِ أوب 

مجتمعة.وقيلI .ة(مختلفة، ؛مجنار

ءإناّج؛-؛أي 

طائروهو جندب، جع )الجنادب( 
الحر.فى يصر كالجراد، 

:متاَى ءاي 

بنلث بن جندع إلن (ب لجندض ا) 
٠كنانه بن منام عبل بن بكر 

ءس-ك؛؛أب 

فيهنحتمع الذي الموضع )الجندل( 
الحجارة.

٠الحجارة من الرجل ينله (ما لجندل ار 

الشالحماة اللر(أى: جنادل )علن 
والياقور-تا.الدر هي الماء نحتا هي 

الجندل(موضع.)لومه 

صنز؛أ؛ي 

علىالميت I (أي الجنازة وضعتح ذا إ) 
٠النعش 

:محنلث -؛أي 

المتمايل.! والتجام،ميلا، ( نما ج) 

٠به تجن يما لكل امم (هو )المجم؛ 
٠تت. ياى. 



الجمحرف ١٣٨

■التراص المجان• المطرية( )المجان 

بصبأي■ بالمجى، عليها )نسكب 
•بالترس عيها 

الأذى،به يتقى ما ت الجنة )جنة( 
•السر محه وسسدف^ 

مانعومائة، أي: ترس، حة( )الصوم 
•إليها المودية والعاصي لنار اس 

يمغلأنه كالتر؛ أي: جنة( )الإمام 
ويمنعالملين، أذى من العدو 
ويحميبعض، من بعضهم الناس 
الإ'الآم.بيفة

خلفه،لن ساتر أي: جنة( لإمام ا) 
سهولخلامم يعرض خلل س ومانع 

وهيكالجنة، أي: مرور؛ أو 
الئرس•

الترص،المجنت رأسى( عند )ومجنى 
الإنسان.نقى التي الجنة س وهر 

الأولادأولخك أى: حصة( )خثة 
النار.س وقاية ماتوا الدين 

سترم.إذا الشيء أجن س نحن( )حن 

•نروه وييدفنوْ أي: يجنوه( )أن 

بفللمنه.سترهم الليل( )جنهم 
البنان:تستتر؛ : أي بنانه( ئجى تى ح) 

غطىأي: وأجنها، الأزمل، 
٠وسترها 

التراب-غن يستر أي: إجن( )أن 
فيتكون التي الحيانم، هي )الجنان( 

الموت.

الجان:الجن( مخ الجال )إن 
الدقاق.الحيات 

الجسجنن،، مح، يكون أن أحنكن، رإني، 
٠الجنون هو 

الجنون.ت الجنة )جنة( 

هوالذي العقل زوال أي: )والجنون( 
■امحى ال^^سم منثا 

الجن•من، امرأة )جنية( 

الجن،•ص )جنيتلث،( 

جاءتالتي الليلة هي الجن( )ليلة 
بهوذموا ه الله رسول إل الجن 

وأحكامالدين منه ليتعلموا قومهم إلئ 
الإسلام.

لدخولكب أى؛ جنتك( )هما 





الجمحرف 

والطاقة.الوّح )البهي( 

•والمع المشمة وهو )الجهد( 
ضة.في أي: جيد( )ني 
ومثقة.وقفر قحهل ت أي خهد( )من 

شا-.يد.,فقر أي. هد( جل) 

منمنفة آي؛ جهد( بالناس )كال 
٠السنة قحط جهد 

والمشقة.الخب القس( )جهد 

نديدة.مشفق أي: ئديد( )لجهل 

إذامجهود: فهو الرجل جهد )لجيد( 
٠الجهل- ص وهو مشقة، وجد 

جائع.مهزول مجهود؛ رجل ١ءجهود( 

•بالفتح الجهد مجهودين( الناس )كان 
والمسرة.الشقة 

حاليحتمله ما ةا-ر أي: المقل( )جهد 
عالئالمقل يعطه ما المال له قل من 

١طاقته قدر 

البلاء.شل..ه أي؛ البانء( )جهل. 

صِ؛يأب 

عاليكان إذا جهير: رجل )جهيزا( 

ذاكان إذا جهير: ورجل الصوت، 

حمل•ومنفلر هنة 

كانإذا مجهر؛ رجل مجهزا( )رجلا 
بكادمه.يجهر أن ادته عس 

العاصي،يظهر الذي هو )نجاهر( 
الئهام.لأ،اطاخا,لأتحاثاها؛

'ش•

بقراءته.العلن أي: بالقرأن( )الجاهر 

المعلنأي؛ بالصدقة( )كالجام 
٠بإعطائها 

تعلنلا أي؛ بصادتك( نحهر رولا 
رشديدا ١^^^١^٧ بقراءة 

ربماأي؛ حنت( وربما به جهر )ربما 
•أم أو أعلن 

١عيانا أي: هرة( ج) 

صض؛ءأب 

أسبابهيأ أي؛ غازيا( جهر رمن 
.سفره 

وإعدادالتحميل التجهيز: )يجهز( 
٠إليه الغازي يحتاج ما 

المفر.في إليه يحتاج ما )جهازك( 





الجمحرف ١٤٢

مِؤتمأ:ت- 

الأجرة.لمار اسم هو )جهنم( 

تدكينابذلك لقبوا الجهمون( )هم 
لقبهمفيبقى تعالئ، الله بنعمة لهم 
يزول.ثم مدة ذاك 

مرجأ؛ت- 

عبادهدعاء يقبل الذي )النجيب( 

•لهم ويستجيب 

دعاءكم،يتجيب أي: الله( )نجإكم 
وحلعز لله ثابتة فعلية صفة والإجابة 
اسما، والمجيثا أر والمة، يالكتاب 

تعالى.أسمائه من 

أعناقهم(ورفعوا )فاستجابوا 
٠دعاء أجابوا : استجابوا

لمثم الفائح علكل حي سمع )ورجل 
 Cالمسجدإلى يذهب لم أي• يجب
■عذر غير ْن الجماعة ْع للصلاة 

مك.قلوها أي: أجابوك( )فأنها 

أوساطمفعف'مؤ أي* لمار( ا )
فيهاصوف من ثياب وهى الممار، 

•سمر 

قانيله، ساتر أى• عليه( )مجوب 
القطع.والجزمح الماس، وبين سه 

وتقطعت.انكثغت، نجاين،( ا) 

ينقعي،كما تقطعت، أي' )فانجابتح( 
متفرقة.قطعا الموبح 

يقّهلحهاأي• ( ١١٢فنجوالعباءة )ياخذ 
عنفه.ش ها ليلي

حرلتاإذا الشيء: تح جوي)جويت،( 

كااجي._<.وسطه 

عنهمترس أي: بحجفة( عليه جوُِإ م) 
الكفار.سائح ليقيه 

المستديرةالحفرة الجوبة( ) وبة( ج) 

الواسعة.

رث؛م ■:؛؛• 

الممين■قرك، من قرية )؛جوائا( 

ءميع 

إيقاعالاجتياح: أهللئح، )اجتاح( 
بالإنسان.المكروه 

ّاستأصلهم أي: )واجتاحهم( 
عليهوأتن استأصله أي: مالي( جتاح ا) 

٠ؤإنفائا أحدا 



١٤٣الجيمحرف 

•يستأصله ؛ أي ( مالي يجتاح )
تاصكامحI أي ( احت اجتفؤ 

.وأهلكت 

^التي الأفة هى الجائحة )جائحة( 

تا'صالها.وتوالأموال الثمار 

:مرد 

والجوادكريم، مض أي؛ واد( جر 
صفةوهى وجل، عز الله به يوصف 

ثانله اسم وهو ،  ٠٠جواد  ٠٠من ذاتية 
•الها^_حه باله 

كرناأكثرهم أي: انس( رأجود 
ء.ومخا 

أوسعهمأي٠ صدرا( الناس )أجود 
قاتا.

إذات ه بنمالمريفي جاد ه( بنمجود ير 
بخروجسمح فكانه الموت، قارب 

روحه.

نمدين،كانها الجود، من جادت( ن أر 
لئه.باض 
وهيجادة، حع الجواد ربجواذ( 
•الطريق 

•الطريق معظم الطريق( واد جر 

الطريقممار( عن بجواد أنا إذا فر 
تميمة.المالواصحة لوكة المالبينة 

)حفرجوالك( )تعقر جواله( )وعقر 
الخيل(ركأجاويد المقمر( الجواد 

للذكرالراتع؛ الفرس الجواد: 
والاض.

تظلأي: مثنطرات( جياذنا هلل ث) 
حيولما.

مثلجواذا(أي: غلأتا )كن 
الجواد.الفرس 

كامله.أو خالمه الإيمان(أي: )جيد 

الواسعالمطر )بالخزي( )بجزل( 
؟الكثير 

منالثرقي الشمال ر )الجودي(جبل 
الشرقيالشمال فى عمر ابن جريرة 

مزسورية-

ءمدر ؛أن- 

العدل.صد لجور( ا) 

•ظالم أي: جائر( مالخلان ند ع) 
الظلمة.)الجورة( 









١٤٧الجيمحرف 

القصيرت وقيل مشيته، فى المختال 
البهلين.

•الجؤع ( لمجاعة ا) 

أي؛الجاعة( من الرضاعة )فان 
-صنالصغر فى الحرمة الرضاعة 

٠الجؤع اللبن يد 

جؤعأي■ ْجاءة( الناس )أصاب 
Iئد ئد 

من:؛•ي 

.أغلقواI أي ( جيفوا أ] 

اياب.ردوا أي: :فاحافوا( 

•الباب رد • أي ( أجاف وت 
أغلقه.I أي ( أجافه م ثل 
مغلق.( جاف مت 

.أغلقوها أي؛ الأبواب( أجيفوا وإ 
.رده ت الباب أجاف من ( جنت ا فإ 

•خال أجوف: شيء جوف( أإ 
•القعر يبر واسع أي؛ أجوف( اد و, 

العفليمهالجوف، الضخم الأجوف( 

واسعةأي؛ نجوفه( لولو من يمة خ) 
٠الجوف 

بقوة.جوفه ص صوته يخرج )أجوف( 

إلنتفد اش اسة هي )!_( 
٠الجوف 

أوالباب، أنكمه الجة( )نجاف 
الأساكفة.أعلئ من الباب سممبل ما 

وط•الليل( )جوف 
نمقهت أي الأخر( الميل )جوف 

الأم.

إ"؟وف فى، رحله( جوف ئي )ولو 
وسهل.في أي: 

قله•مح، أي؛ جوفه( )في 
منمجوفة قباب أما يمي: لجوف( ا) 

لولؤ•

■أى امِئ( بيت جوف فى يثلر )أن 
٠داخله 

محرك؛-ة- 

.اكشفواأي: لمون( المجال و) 
تولت•)انجالما( 

اختالتل.فيها مكة أي: )جولة( 



الجيمحرف ١٤٨

الحرب.في الحملة الجولة: )جولة( 

انمزامأي: يزلة( لفلمن )لكنت 
•وخيفة 

فجالوااسخمتهم أي؛ )فاحظلتهم( 
معهمفياك\لآل.

محمُبم؛

-قفة ْن لكنا ٠ أي C قفة رجام 
؛سي 

سوادفيه لوما أي؛ حونية( )حميمة 
مىنالعرب فإن بياض، أو حمرة أو 

وقتل؛جونا، هذه من لون كل 
مننيلة الجون بني إلئ منسوبة 
الأزد.

القليبفيها يعد المح، هم، عطار( )خونة 
فيهالذي مهل الهي وقيل: ويدحره، 

مستديرةنليلة وهي العهلار، منيع 
أدما.نغشاة 

شأحد بقرب موصع )الخزانين( 
المدينة.شمالي 

:مرا

الجوف.في داء )الخوى( 

بجوي؛جوى الأرض( نحوي )حتئ 
أنتن•إذا 

المقامكرهوا أي؛ المدية( )فاحتووا 
لخفهم.لفرر 

المقامكرهنا أي؛ المدينة( )فاحتوينا 
 ٦١:•

المقامكرمن، إذا البالي( احتويت )إني 
فيه.

:محيت ث؛ت- 

الأجوف.)النجبم،( 

هوالجنب؛ ( القميص جب ) ( يبا ج) 
الرأسمنه ليخرج التوب س يمهير ما 

ذللث،.غير أو أواليي 

ميع؛؛؛؛- 

جنوبمران وجيحان( )سمحان 

تركيا.

:مبض 

١مكة جبال أحد ( جماد أ) 

.بمكة موضع ( اد مج) 

عنقها.أي؛ )رمدها( 







١٥١الحاءحرف 

الحية.)الغاب( 

ارباحنن-وحب القول بزور )الحثة( 
ومحيالخوف، رداء( ال)الب 

.البركة بحبة المعروفة 

•الحب ( يثني حتى الحن، بع عن و) 
الطعام.

بذور• الحبة شعير( من حبة ثقال م) 
•الثريه العستا 

العشببذور الحبة: الحبة( رتنت 
•الرئة 

صَ؛؛؛ب 

برئر حبرة( )حالة الحرة( )الثوب 
منقوشةيمانية ثياب )الحبير( حيرة( 

حمر.بخطوط قيل: مخطهلة، 

انمالم.)اتجر( )لجر( 

■اليهود علماء ■ أي أحبارهم( )انحاJوا 
العالم.وهو لجر جع )الأحبار( 

الحالمبه: المراد العرب( )بر 
افامحر.

التحين.التحسر. )لحذته( 

مزينة.محبرة: محبزة( )والتاء 

•عيش ومعة نعمة أي: )لجرة( 
•والعمة السرور )الجرة( 

الأزور•بن صرار فرس اسم )الحبر( 

مست؛؛؛؛" 

الله.يا تممي أي: ثبي( )حيث 
الذهابمن منعه أي: الله( ه جت) 

فيه.المهم بوقوع 

اللهحبسها أي: الفيل( حابس )لجسها 
حبسكما ماكة لحول عن وحل عز 

دخولها•ص الفيل 

•منعك ما أي: حبك( ا م) 

أي:آ هي تنا أحاب) تنا( حاب)لعلها 
مكة.من الوجه من أمانعتنا 

منمنعهم أي- العذر( )حبسهم 
أعذارهممم*. كان ما معكم المب 

■وغيره كالمرض 

هواحتثالغ، الحبر. )فاحتبس( 
١,فاحتبهسمحثه 

رمنعونا أي: ونا( بح) 

٠أي محبوسون( الجد أصحاب و) 
معالجنة لحول من ممنوعون 



الحاءحرف ١٥٢

علئالمحاب أجل من الفقراء 
<JLJ ، :ال.والجدJا

أي:الرممهنز( صلاة م■ ,حسسونا 
منعونا.

هدانى حبني( يحبأن ,فخشيت 
عاقني.إذا الأم: 

٠الوقف الحبن: احتبر( ،

الوقف.الحبس: بنا( حت 

الوف،الحبس: أصلها( احبس ]
الملك.أصل يقف أن يريد: 

■وقف ت أي م( م] 
٠تغيب ٠ أي آ م حنا 

يغشيهمأي• • بم، فيحس جر( ف' 
•عنهم محيتام النار في 

الغرب.فاخر أي: حبس( فت 
يوحرك.أي: لث،( يحثا م> 

بنيبحرة موضع اسم سل( رجس 
بمكة.موضع هو وقيل: سليم، 

واحثبالدين أراد هم( أنفوا جر 
تدبرواالذين الرهبان هم: أنف

يخرحواولم -٦١، وأقاموا الصوامع، 
١آلحبيسّن النصارى. ميه وتمنها، 

.م الفرأو البعير الحبيس: يس( م) 
فييركب للجهاد، معدا جعل الذي 

الغزاة،على موقوف فهو الله، ثيل م
ّماله من أحرجه قد 

صبتت؛ءإي 

الجماعات)الأحابيس( ( لأحابثء ا) 

متفرقة.منى قبائل من الجتمعة 

:صط 

انتفخاذا طنه: حمل حطا( )فتا 

٠

أحره.وضاع بملل أي: عمله( بمل ح) 
إبطالهالعمل: عملك(إحباط )أحثف، 

٠عليه الج.زاء وترك 

وبطل■ أي آ فتها صنعوا ما مط و) 
الثر.أعمال من الدنيا في عملوا ما 

مبثت؛"؛؛؛" 

التمرمءن الدقل به ميق(سمي بن ار 
لرداءته.

التمر.من رديء يز(مع )لون 

٠الضرط )يحبقون(الحبق: 
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)الاحتباء(يحتبي( )أن احني( )ثم 
الخبرة(عن رمئ خيونه( )يخت 

وبممركنه الجالس يمم أن هي؛ 
معيه يجىرهما بثوب بطنه إلى رجليه 
إليتاهويكون عليهما ويشد ظهر0ا 

•الأرض على 

الزحف؛؛ الممو حبنا( ) ( حبو ب) 
والرجلهن،اليدين على المشي 

دارتجتن،الدين على قالوا وربما 
.ومقعدته يديه عاى • قالوا وريما 

حتت؛:؟■ 

الشجرورق يتحات ورقها( فحان )لا 
وتناثر.اقهل تإذا 

سقطت.ت نحاتت ذنوبه( )نحاتت 

تحكه.أي: )تنته( 

الثوب.من أحكه أي: )فانته( 

إزالةوالمراد حكيه، أي: )حتيه( 
عينه,

:تنت« مي 

وماتموته، أي: خممه( فيه )هان 
ولافتل غير من أي: أنفه؛ حتم، 

*صرمحب 

;ط ءإي 

٠صغيرة أي: خزتكثة( )حميصة 

تم؛ص٠ 

•بواجب ليي • أي بحتم( ليس )الوتر 
متت؛أ•؛- 

ارع-أي: )_( 
•وأجريت رى أي؛ )فاتحش،( 

في:أا الأب الدابة؛ ط )حثوا( 
٠عليه وحملها السير، 

حثهإذا فرسه؛ امتمحث )استحث( 

الجري.علن 

•بسرعة مه طلب أي: )فا،تحثها( 

أي؛حصّا•)يحئ،(

حضوها.أي: الطي( )حثوا 
حل.•مه 

ديءاو الحثالة: الناس( ص حثالة )في 
ى•و م ص 

الخعبِك من بقط ما )لحثالة( 
إذاقثر ذي وكل واشر، والأرز 

نقى-



١٥٥اسءحرف 

محتا؛؛:آ 

الحثي،من امتحنت: )اتحثا( 
رمتمنهما واحدة كا أن والمراد 

التراب.صاحبتها وجه في 

رسوءر: ١^،، ءن تحثوا( )أن 
باليد.التراب 

فيالتراب رمى أي؛ وجهه( في )فحثا 
الرجل•وجه 

ارم.أي: يحثو حتن من )فاحث( 

أي؛التراب( وجوههم في )فاحثوا 
.ارموا

يدمض إذا حك؛ ثوبه( في )فحثا 
حجره-في 

ويصب.يمض )يحثو( 

حتيات(ثلاث رأسه على يحئي )نم 
غرفثلاث رأسه على يصب • أي 

.ليديه 

وهيحثية، حمع الحيات )حيات( 
بالتكف.الغرفة 

)وثلاثحثيات( ثالث ريي يحثي رثم 
صفةالحثو ربى( حيات من حيات 

بالمنةوجل عر لله ثابتة خبرية فعابة 
الصحيحة.

:هممت ءإ:- 

•مانع أي؛ ( جاب ح) 
رداءهو ( النور حجابه ) ( النار جابه ح) 

وتعالن،سبحانه وجهه على الكبرياء 
لأحرقتكنفه لو النور وحجابه 
بصرهإليه انتهى ما وجهه سبحان 

بدلكجاءت كما خالقه؛ من 

حجابوهو الصحيحة، الأحاديث 
مجازاذلك ليس حفيفي، 

الحقيقةعلى بل استعاره، ولا 
١١ وتعالن،بحانه سله ئفة  ١١

للهالحجب إثبات في والموص 
الرسل،أتإع  ١٣من بؤ كثيرة، 'عالكن، 

بالنوراحتجب الله بآن ويعلمون 
وأنهالحجب، من ثاء وبما وبالنار 

الحجابالكريم وجهه عن كشف لو 
بلالخلق، من ثيء لنوره قام لما 

ةالأخ الدار في تعالى ولكنه يحترق، 
علىويقوبمم اسمم~ن حلق يكمل 
،يدلك فتيمون ا سبحانه إليه النظر 

القيامة.يوم نعيمهم أعلن هو بل 



الحاءحرف •١٥

بينلثس أي: يحءمه( حجاب )ولا 
روينهبمنع ما ربه وبين البد 
هدته.ومنا 

مانع،حجاب( الله وبين بينها رليس 
•تعالى علته معروضة هى بل 

ماس.رماحجنى(أى:

حجابمن يعني الحجة( ص جل رر 
محينته٠وهم البيت 

قرصهاحلرف هو الثمن( )حاجب 

ويبقىالنص محللؤع عند يبدو الدي 
الغروب.عند 

الحجاب(إلى بفضي الوالد )دعاء 
الإحاية.محل I يالحجاب المراد 

تأي ه( الله رسول حجني )ما 
منوقت فى عليه الدخول منعنى ما 

الأوقات.

الال.حولفي له أذنت ما ت أي حجته( ف) 
٠حجاب باد عليها 

نيعنميلا أي؛ آ أحجب لا ) 
عليهالدخول ْمن ه الله رسول 

النجوى.عند 

؛•ت-ءمع؛

عليهغالب أي; حجيجه( )فانا 
■بالحجة 

•محاجا ومومى(أيت آدم )احتج 
يالحجةغلبه أي: موسئ( آدم )فحج 
ما.عليه وظهر 

الدليليالحجة: يريد حجتي( )نبت 
فيؤإما الدنيا، في إما والبينة، 
فيالملكين جواب عند الأخرة، 

•القبر 

احتصمن،.أي: )احتجت( 

المخاصمةالمحاجة; )تحاجان( 

الحجة.وإظهار والمجادلة، 

المجادلوهو المحاجج، )الحجيج( 
الحجة،ب، يهللالل.ي والمحاصم 

الدلل•وهم،

ؤإظهارالمجادلة المحاجة: )أحاج( 
الدليل.وهي الحجة، 

حجته.منهما ذكركل أي: )محاج( 
ؤإظهارالمجادلة )يحاجني(المحاجة: 

الحجة.









الحاءحرف 

توص حجلة، جع حجال( )ولا 
٠بالثياب ستر كالقية 

الحجال،واحدة الحجلة رزز 
والأسرةبالتناب تزين بيوت وهى 

•وأزرار عرى لها والستور 

ثومحمم:

امء:س ِ الأ;ض( )حجم 
.يدك نحت الناتئ ملمسه 

.ومموا'ا>وا أي: !_( )فآخجم 
والمعالجةالمداواة )الحجامة( 
الحجم.آلة والمحجم بالحجم، 

آلاالمخجم: )اJحاجم( )منجم( 
ية-رغكالكاس ثيء وهي الحجامة، 

؛r!،فحد الجلد على ويوصع ، الهواء 
.بقوة المائة أو الدم ويجيب ميجا فيه 

؛؛أممثء

ءٌا( المغجن ) ( بمحجنه ) ( لحجنة ا) 
•الرأما معوجة 

انمطاف•حجوة(أي:)فىنمْ 
ءندْمكة باعلمح، جل )الخيول( 

أهالها.مدافن 

:مما 

العقل•رالخجا( 

:صَا 

أؤلعمةتحلف الخليور، أخس )الحدأة( 
•أبا-يام ٠>، الاس 

منمرتفع مكان أي: 
؛-;؛؛• 

,حدب كا ن مر 
الأرض•

■أي حدب( كل ؛وجوههم ريتقون 
الأيديمكان وجوههم بجاُالون 
مؤذياتمن التوقي فى والأرجل 

•الهلرق 

سعةمكة وين ينه مرصع )الخديية( 
أمال.

:ّث صي 

١^؛أل، _ الل( حدثكم )وفد 
يتكلموجل عز الله أن والجماعة 

كادمهوأن ، وينادي ويتحدث ويقول 
القرآنوأن ، وحرف بصوت سبحانه 

صفةالله وكلام مخلوق، غير منزل 
فعليةأصله، باعتبار ذاتية فعلية؛ ذاتية 

٠آحاده باعتبار 
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أن- أي ( يحدثون ) ( محدئون اس نر 
ويوممهمالحق يلهمهم تعالى الله 

يجريما I أي ( أنفسها في حدثت ا م) 
الوسواس.من ها أنففي 

(|سانإم حديثة ) الأسان( )أحداث 
النمز،صغار الأنان( رحدثاء 

.يكبروا لم شباب 

قبلحدث ذا صار ت أي ( أحدث )إذا 
أتانها.في أو الصلاة 

ينتفصلم ما أي! بميت( لم ا م) 
وضوءه.

الما )محلثات٦ا( الأمور( )محدثات 
يعدهأحدث مما الدين، في له أصل 
البدع•هما وه 

واعتقدبدعه ا"خترع ٠ أي ا أحدث د قر 
 ٦١:•

تأي الإحداث من محينوا( لا ول 
٠نيتيعوا لا 

والبدع.:إياكوالحدث(إياك 

منأي؛ ه( نففعلى حديا أحدث ن مإ 
٠ ١٢-ماخوذا كان جناية جني 

أظهرمن (أي! حدئا فيه' أحدث من ف) 
جنايةمن منكنا أمنا المدينة في 
فيمعروف غير أو الأرض في اد وف

المحي.ثان.البلح من السنة 

قدالذي المحدث؛ مخديا( )آوى 
ادفمن ا، منكن أمحنا وفعل ذنا أذنب 

الدين•فى ابتدلع أو الأرض، فى 
يظهر•ت أي بميت( وحل عز الله )إن 

أظهر.I أي ( أحا_ث )فمم 

صلاةأقرب أي؛ ( صا'لآ0 احدث ك) 
,صليتموها التي الصلوات من إليكم 

نربI أي ( قومك جدثان ولا ل) 
٠بالكفر عهدهم 

قربه.• أي ( عهدهم حداثة ولا ل) 
إذابالشيء عهده حدث ( عهد ديثة ح) 

٠به العهد قريب كان 

يريدالجديدة، أي! ( الخدثئ مرأتي ا) 
الأولى•بعد روجها التمح، به 

:مدر 

حدا(أيتأتن )ففد حدا( أصاب اس 
•الحد يوجب نيئا فعل 





١٦٣الحاءحرف 

وقطر•زل أي؛ )تحدر( 
لمط•تدلى أي؛ )تحدر( 

زك•أي؛ )تحدرت( 
بزل•)بحدر(١'^ 
بسْطه•)يحدرْ(أيإ
املأط•)حبمرة(مِ

وسطالمتدير اوواد ص )الحدقة( 
الُثن•

بو0لأ)نحلمنالميه(أيىت 
احداقهم.إليه ناظرون 

شدةوهو الحيض، من )فحدض( 
القتر.'

يفترونكما إلي نفلروا أي: )الحدق( 
حاء.؛^^٠١^١ 

)شئِشْأ,ص;ى(أىتحقفوا
محيهتةأمارهم وجعلوا إليه، القتر 

,له 

الصغر.

حدانق) ( ءتديننم■ ) حديقته( 

إذااكءل س ال:ستان )الحدقة( 
.عليها أحامحل حائهل عليه لكن 

ته

وتحينأي: انفراد، جدة(علن )عش 
:صّا •:؛؛- 

لهم)واحدوا 'يحدي( 
يالحداالسير على حثثتها بالإبل: 

تحاوْ 

;صّن 

صرعةداء( حل 

:ّمء محنّ؛:؛- 

.ِذدرٍ(آي:يخؤرْرخافه.

ُاىتئ■"-;زوبكح.زنم(أى؛
وتحاف.

ءءووأحادر(الءذر أجد U تر 
مخوف.من الاحتراز 

أنءن خودا أي: أس( ه ض■ حير( 
•يأس فيه فيما يقع 

:صَزت ٌن ١^١^ أي؛ اد( الج. حدق 
أسإ أي الأرض( م أحا-ف 
ألفيلأاالإْلالأتوأترك 
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الطويل•ترك • أي صالته( س حذف ف) 
اوائم:ءذف نئ( اوالآ-م )حذف 
فه.الإطالة وترك نحفيفه 

امص )الحيف( الحذف( )لكولاد 
صغارهى وقيل: الحجازية، الصغار 

حاأذظب'يجاء ولا آذان لها ليس جرئ 
المن•جرش من 

^(Lpj ) رماهإذا بالعصا، حذقه من
ب•

صن-ز:-ت:ث- 

والءذاذر:، tp_()بحذاذرئ(أيت 
الجوانب.

:صنّزث( أ:ث- 

ال>،،>، أي؛ ض( (م )حذر 
علئوتقدر يقطع، النعلين إحدى لأن 
الأخرى.المل قدر 

)بحذىصوته(أي:فدرب•
مفابل•)حذو(أى؛

-ظ.ي■أي؛ مكب( بحادي رحن 
•الرير(أى؛فىدطهاذاء حر 
ومنفصلة.منقطعة، ، ِوإوا - ا ٠ ء ر 

م)اس( )الخد.يا( الحذنة( :
٠الغنيمه من مه الق

تقطعاللحم من القطعة الكنية( ;
>لآ.

(بحذيان ) ( يحييك ) ( حيين ي. 
دخم•).بملى(دأص ءرك أي؛ حذف( :حتئ 

وعلمته.

•النعل )حذاء(ُالجذاء؛ 
أي؛)حذاؤها( الحذاء( )معها 

حفافها.

الءذاء،وس )^^( 
العل.وهو 

؛حرت ؛أن- 

ْفاتلة•أى؛;فىحرابة(
وتركهالإنسان ْال نمب إ لحز ال 

الغضب.والحرب! له، لاشيء 

منءوبيلوبين ٌأي؛ ;محرس( 
والعيال.الأموال 

•م:
•المأحاصم المعادي . ادحريب ا تإ 
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أ؛:-مزم؛

•وسطه يند أي؛ ( يحنزم تئ ح) 
شدوامعناءت المقطرون( )فتحزم 

إنهوقيل; للخدئ، أوساطهم 
الخدمة،فى للاجتهاد استعارة 

الاحتياطوهو الحزم من إنه ت وقتل 
والمصا!ءحة.والاهتمام القوة والأحد 

العاقلالحازم! الحازم( لرحل )
فيها.المتطهر الأمور فى المحترز 

؛صزث ءأت- 

علئالشديد الغم )الخزن( )الخزن( 
فات.ما على أو وقع ما 

•يغتم • أي يحزن، ن أ) 
القلبفي منه يفلهِ الذي هو حرن( 

•حسأأ»ونه 

الهلع.الغليفل I أي ( لحزن ا) 
علئيصب أي: خزن( الجة )عمل 

القوس.

يةصعاأى؛ ْنة( ح'لعده نا )سح
الخلق.

؛ءخمحِّ 

اشتدإذا الغلام هو ( حزور ) ( زاورة ح) 

قاربالذي وهو وحزم، وقوي 

٠المراهق * أي التلؤغ، 
بماكة.موضع ( ٥ لخزور ا) 

:محنإ

•الكاهن هو راء( حر 

؛صممت ءإة 

٠اسكت أو ، يكفيك I أي ( ننك ح) 

أنيكفين • معناه ( تصوم أن حننلثج ب) 
«تصوم 

٠كافيه ت أي ( حسبه ف) 

أليس• أي ( نبيكم سنه حننكم ليس أ) 
*نءأك^م ن^^و>ك^م 

الله.كافا أي:الله()حسا

كافيه'* أي حسيبة( الله و) 

■وبّصرني ثكفينيا ■ أي الله( ي ح) 
كافا.أي: الله( كتاب )حبا 

١الشر من يكفيه أي. امرمحا( ب ح) 
كافيكمالقتإت إن أي: القتل( )بمبمم 

ومقنعكم.

١الحساب أتعرف أي: نحسب( أ) 
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أوالصادقة أي: الحسة( )١^ 
•المثسسرة 

أل١^^ نمه( أر ام )إحسا'ن 
وسترهوكثافته ونقاؤه نظافته 

٠وتوسطه 

معاشردمتكلف أي: حن( )بخلق 
المعاملة.في بالمجاملة 

الخاء.)اس(صفة 

محا؛أ•؛- 

ماقدر منها أخد أي: )فحسا( 
■ممه ُه دمفسهّفري 

دبأي■ نحى( ومن ل حسا( زمن 
وض•

ذيأي؛ )ينحئاْ( 
*ويتجرعه 

)بمنوْنمب•

بعدشن، فشربوْ أي؛ مه( )فحوا 
شء•

سالجرعة الحسوة: منه( )ئلصوة 
مرةنحى ما بقدر وهي الشراب، 
واحدة.

بالضم:الغوة حسرات( )حسا 
الجرعة.

وماءدقيق من بخد طح )الحساء( 
رقيماويكون يحلئ وقد ودهن 

يحس'

؛مشِ ث؛ة 

ذاكجع ذال أي: حشده( )ص 
عماله.

أي:جعناْ•)وحشد;اْ(
واستحضروااجتمعوا أي: ا( )احشد.

اللأس.

منّ؛أ؛ت- 

ّبثون•أي؛ محشورون( )إنكم 
؛س•)الديأحشر(أي؛ 

أي؛الماص( )تحشر 
نجٌعهمأي؛ ازر( هم )ونمتسر 

•وتوقهم 

المساكين(ذمرة في )واحشرني 
•الجهع ■ الحسر 

إلنحمعهم المراد؛ يحشروا( لا )أن 
إليه.والمفير الجهاد، 
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رجاحفظ: نحاس( نحدْ اش احفظ ;
رصاه.وتحر الله حق 

ءضادفع أي: يدي( بين من احففلى ;
الست.الجهات من البلاء 

الذينإ بمُز،المحفوضن( عالم )لقد 
فيتحريف أو نحريف من الله حفظهم 

فعل.أو قول 

منأغضب، أي: أحفظ( )يلما 
الغضب.ت يمعننرالحفيظة، 

غضب.)ذاحتفذل(أى؛ 

•وألهم أفطن • أي سامع( من رأحفظ 
•بم أحاطوا • المادئكة(أي )وحفظتهم 
راءوزأصحابي(أي: فى )احفظونى 

ضلأجل '>ذوهم فلا شاتم، في 
•وصحبتي 

١كلها اسرها ت أي عورتك( حفظ ا) 
وواظب.داوم حافظ(أي: )من 

إلاتتم لا ما علم حفظها(أي: )لمن 
وأوقاتما.وصونها مءن به 

يمراعاْوحفظه(أي؛ القرآن قرأ )من 
١بموحبه والقيام به العمل 

•أي احفظ-( الذي الدم عليها حع ت. ف) 
عليهمهام الترجع أي؛ ملاها، 

.عليهاممتلئا الدم كون حال 

صفنت؛-؛إن- 

٠أحيعلت أي؛ مت( ح) 

•أحاطت أي: حمت( د ق) 

أحاطها.أي: حفها( )ثم 
يحفوممأي: بعصا( بعضهم )وتحفل 

ويسنليرونءّإم وJحدمن و1حنخوهم 

حولهم•

:م،بطوفون أي: )ليخلموبم( 
جوابهم•من حولهم ويدورون 

جانباه.)حاذيه()حاذاه(أي: 

7مأحاطت أي: المادنآقة( فنهم ح) 
١الرحمة ملائكة 

مراكبصن )المحفة(مركب )محقها( 
كالهودج.الماء 

•جرً وهو )نحفوا(مناحتفافالمت، 
سبلجعلت أي: بالمكاره( حقن ف) 

علنوالشدائد المكاره إليها الوصول 

الأنفس.
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:محقك -؛•؛- 

•أي مع )حافل( )حافلا( 
٠با ممتلئ 

فلاأي: التحمل، يحفلها(من  ٦٧)
•الضرع في لبنها تحبس 

الممراة،هي المحملة؛ )نحفلة( 
الالشاة أو البقرة أو الناقة وهي 

لبنهايجتمع حتئ أياما صاحبها يحلبها 
المشتريحلبها فإذا صرعها، في 

فإذالمنها، فى فزاد غزيرة حثها 
الحالةعن لبنها قص ذلك بعد حلبها 

الأولئ•

سلهافي الحنعلة بح )الحافلة( 
٠صافيه بحنطة 

اك<ر(رذالته•)حفالة 

:محمث أ؛ت- 

رض،)تحقني، رض، )ص، 
أيمن الكفين ملء هو الحفن؛ 
شيء•

*كف ملء • أي ( فة ح) 

منا؛

الشوارب()إحماء الشوارب( )أحموا 

الشفتضعلن مها ًلال U إزالة أي: 
.ءلاهنابيايا الشفة تبين حتى 

الأسمال.وهو الإحماء: حفى(_ أ) 
لابسةغير ماسة حافية(أي؛ نحج )أن 
•سنا رجلها في 

نعل.ولا خف بلا (أي: حفاة شِول حتل 
فيعليه أكثروا المألن(أي: لاحصْ 

٠حا وأتعبوا المسطأله 

موالالأمالن معناه: زلأنتنحمن( 
البالغةالامحتحفاء: ذلك، عن بليعا 

•^؛،، ٧١عن السؤال في 

منأمال ض موصع )اوحمياء( 
.المدينة 

بكثرةأمتأصله أي: أحفى( )أن 
السواك.استعمال 

بالتقبيلبتانك معنثا حذا(أي؛ )بك 
والمسح،

إذا؛ المرy،القوم احممكت، )تحتفوا(من 
وقلعوه.رعوه 

:محقت 

الجمل(الحب؛)حقب حقبه( )من 
•البعير حقو على الشد حبل هو 
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*أردفها • أي حقبها( ا ف) 
الزيادةهي ( الرحإ حقيبة ) ( لحقائب ا) 

والوياءالقنب، مؤخرة في نجعل التي 
.زاد0 الرحل فيه يجمع الذي 

دافعالذي الحافب: الحاف( )صلاة 
الغاثط.

طويلة.مدة أي! ( قبة ح) 

مر؛ص- 

منتمغرون تبما I أي ( محقرون ما ب) 
الذنوب.

الخيرمن شيئا تترك لا أي؛ ( نحقرن لا ر 
حفير.أته باءتق.اد 

محقرات) الاعمسال( حقرات مر 
يباليلا مما صغائرئ أي: الدنوب( 

■الذ.دودب مم' مبما المرء 

;صفت ء؛ي 

فيانحى ئد نائم، أي؛ )حاف( 
,نومه 

;ش مه 

الوجودالمتحفي أي؛ الحق( ننر أ) 
اللهؤيوصف فيه، شك ملأ الخان، 

لهمم ١ وهو ا، لحق ١ أل بأنه وحل عز 
والسنة.بالكتاب ثابت سحانه 

الصادقالخائن أي: الحق( )ووعدك 
فيه.الخخلف يمكن لا الذي 

القيامةيوم مجيء أي: حق( )والساعث 
فيه.مريق لا حق 

ثابتتانأي: حق( والخار حق، الجنة ور 
*موجودتان 

بمفتفىواجب أي؛ الله( علئ )حق 
وعدم.

عدلاأي: حقا( إلا أئول لا )إني 
وصدقا.

صحيحةثابتة : أي حق( لرؤيا هذه ن إ) 
صادقة.

•أي الحياء( حق الله من )استحيوا 
صادة.لأزنا تا؛تا حياء 

•وأمح، بأولى أي؛ )بأحق( 
الموكل.الخان أي؛ الحق( من )إن 

ولازمثان أي؛ حق( يوم أول، )طعام 
•ؤإجابته فعله 

الواجباتادزم الحق؛ حق( )الوتر 
فعله.من بد لا الذي 
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إأي اس< م للازاد ض >تلأ 
الإزار.امسن نر تلا 

به.الأس ما أي: حق )ٍا 
ذاتV، ذص~ها أتما• أحنيا؛ 

ق■
بغتة؛الوحي جاءْ أي؛ الحق( )يجئن 
للوحي.متوقنا يكن لم فه فإنه 

حفي•في ينازمحي )يحاش( 
يطلبمعظْت يحممان( رحلان )فجاء 
أنهويدعى حقه منهما واحد كل 

•المحق 

منوالجق الحقة )حقتال( )حق( 
ودخلسن ثلاث استكمل ما الإبل: 

الرابعة.في 

:ممل 

وصالأرض، ص القراح )الحقل( 
للزراعة.الصالحة التربة، الطيبة 

•_ داء الحقل( )عن 
الأرض١^ ص ص )اJحاقاإة( 
علنالزارعة هي ومل: بالحنطة، 
طعامبع هي ت وقتل معلوم، نمإ 

الطعامبح وقيل: بالبر، سبله في 
لموادراى•

مث؛ص ؛أن• 

للبولّحاس أي: ( )حاق. ( ق. حر 
 ' Wى

صالدماء بمغ أي ( يحف•)أل 
الإمحراق،.

منملت إذا دمه: حفت ل( )نحرى 
قتله.

ذاضأي الدم( اض )ذحتي 
.منه عليه وحف 

بينوما اJعدة الحاقة: آ )حاك 
بX —ى -  '

أسفإما أو العاتق وحبل الترقوتين 
الطن•من 

:صما

علمن)فاثا.دء )حنريه( )حنرْ( 

الءذوحنوى( )لا حنرك( 
جعلثم الإزار، مشد الأصل: في 

٠حقوا ه نفالإزار 

ص•١^-؛ )سمحقواا-بر( 
وضعز لله ذابة صفة ( _• ال )حف 

بر  س

الإيمانيجب الصحيحة، يالسنة ثابتة 

٠بحانه يه يليق ما على به 
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ءدر؛

ة(حك احتك من ) طعاما( احتكر ءن م) 
الشامادخار )الاحكار( 

٠لمين المعلى وتبلغ أمعارها لتغلو 
:مدك 

قيالشيء حك صدورهم( في )فحك 
المدرمنشرح تكن لم إدا نفد، 

له.

منشيء قلبك في كان إذا )حك( 
والوسواس.الشك 

•جرب • أي كة( ح) 
ممنأنا ت أي المحكك( حدبلها نا أ) 

الإبلتثفئ تكما برأيه يستشفى 
العود.بمدا بالاحتكاك الجربن 

يم:مم 

•أي الحاكمين( باحكم الله ليس أ) 
•القاصن أقضى 

عزالله يوصف، الحكم( هو الله )إن 
والحكم،الحاكم بأنه وحل 

بالكتابثابت له اسم ا، الحكم وار 
إليهالذي هو والحكم والسنة، 
الحكم.

ذاتيةصفة الحكمة الحكِبم( ي لم ات 
صرا الحكيم ورر وحل، عز لله ثابتة 

بالكتابثاب وهو تعالى، أسمائه 
فاعل،بمعنى فعيل إما وهو والسنة، 

علنالقضاء وهو الحكم، ذو I أي 
فعيلأو كدا، ليس أو كدا بأنه الشيء 
يحكمالذي وهو مفعل، بممى 

ذوالحكم وقيل! ويتقنها، الأشياء 
الأشياءأفضل معرفة وهى الحكمة، 

العلوم.بأفضل 

فوضتإلك أي: حاكمت( 
أعدائي.وبين يني المحاكمة 

والقضاءوالفقه العلم الحكم( ;
بالعدل.

والخلاالزلل أي: الحكم( ;زبغة 
أوالحارق، العالم يعرض الذي 

١دينه لقلة يتعمده 

منإن ■ أي حكما( الشعر ص إن 
مهلابماصادقا نافعا كلاما الشعر 

الواعفل-,ا أراد قيل: ليحق، 
الماس.حا بتفع المي والأمثال 

ضفي الإصابة اسة( م !)!؛,م 
السنة.-٦١ يراد انه الفلاهر قيل) المبوة، 
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اشتاْلا ام المة(هي )١^ 
ليسما أو ولا فيها 

■بمنسوخ 

:كا حمه 

أي■أحدا( حكيت أني أحب )ما 
ساله.مل فعلت 

بانمئته أظهر مران(أى: )فحكا، 
أسامةأما إلى ما منيزا هيئة فعل 

•لسانه م؟أءحا 

محك؛-ء- 

علىيحثها للإبل زجر حان( )حان 
•السسر 

مار:

اواء،ءن ودسم0 )بحلؤون(أيت 
•وروده عن ئبمردون 

(cUl  أى• ح1اتم الذي)،ردم•ءث
■عنه وأجلثتهم 

:ملت ث؛ت- 

(اللض•)الحلب 
وم)الءلأبى(المغلب، ^( ٠٨٢)

الأس.فيه ;بحلب الذي الإه 

الذيالإناء حلاِآا(الجلاب: ;فشرب 
هوالذي اللبن به وأراد فيه، يحلب 

ءحلأ-ّآا قدر 

ناقةيقال: )يحلوبة( )الحلوب( 
لبن.ذات كانت إذا حلوب، 

اياء(علن نحف أل الإبل حق )وس 
السبيلأبناء ألبان٠ا لض أي: 
،الماء على ينزلون الذين اكين والم

المائية.علن الرفق فيه ولأن 

همين؛ءآ 

الكساءالحلل• )حلنا()حل( 
W

الرذعة.تحت العير فلهر علئ يكون 

لهملازمن أي؛ بتوم( )أحادص 
الفراش.مادزمة 

ومحذا أحادسها(م م )في 
الب^ر*حضو كساء 

حلس،جع الأحالآس(الأحالآس )فتة 
البعيرتلهر يلي الذ.ي الكساء وهو 
أسارائتي الفتنة هذه سبه • القتب تحت 
الفتنةهذه لدوام بالاحادس إليها 

ولزومها•
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أنلكم فليس الضيع مربوطة ناقة 
.صرارها تفكوا 

المغرورةصفائر0 أطلق أي؛ ( '
فىفف[ه,

سأحد يحن لم )ثم بمم( لم ;
علنما يفكوا لم ت أي الماس( 
الأدوات.من الجمال 

سوها.أي رحالهم( ;فحلوا 
القسم،به ينحل ما هو م( الملة حنر 

المثن•وهو 

بهينحل ما ت أي أيمانكم( رنحلة 
•اليمتن 

يجيءأن قل أي: نحل( أن رقل 
وهتها•

الحيض.من طهرت أي: )حلت( 
هوالمحلل: له( والنحلل )المحلل 

لمحلهاالغير مهللقة يتزوج الذي 
ما،دخل هو إذا المعللق لزوجها 

المهللقهو له: والمحلل طلقها. نم 
أولا.

ملم:ثأي 

)الجلم(العقل.

العالمالحليم: الحليم( تيع .فتنة 
الحازم.

يعجايلا الذي أي: الحلم( :
وحلعز الله ويوصف بالعموية. 
نابتةذاتية صفة وهي، بالحلم، 
اسم ١٠الحليم ورر والمنة، بالكتاب 

تعالى.أسمائه من 

بالغ.أي: محتلم( ) ال( حر 
يجامع.أنه رأى احتلم( بما رر 

المائميرام U هو احتالنا( ) )الاحادم( 
فىنوٌه•

فييرى ما الخيهلان( ص ؛^؛ )٠^١٧
الفاسدة.الخيالات ص المام 

رأىأنه أحبر إذا الإنسان: )محلم(تحلم 
يره٠لم ما المام في 

الراجحة.العقول الأحلام(ذوو )أولوا 
العقول.الأحلأم(الأحلأم: )سعهاء 

العفليموهو الحلم، والجمع لمة( ح) 
القراد.من 

اأحدهم ثدي حلمة علئ )فيوضع 
٠رأمحعه على الحية هي ت الثدي حالمة 
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:صهر ءأة 

حسنهلذيذة أي* حلية( 
•مها مرغوب 

الصدرانشراح ت أي الإيمان( )حادوة 
القلب.فى ولذة به 

.القفاومط اكا(هي )حالآرة 

الكاهن، liajvjما (هو التقام■ )خلوان 
كهانه.علن 

•وتلبس تزين ثض(أي• )ومن 
فيالكفار زى الار(أى: ض )حلة 
فيالاكفار بعض زينة وقل: النار، 

ااا~وا.

صمأ:أ؛ث- 

الهلينوهي حماة: ذات )حمة( 
الأسود.

:هممهمم 

الفرسصوت ( حمحمة ) ( محم حن) 
•المهيل دون 

؛؛:؛- 

هوالمحمود: (المقام محموذا ذا )ث 
الحلأسلأن القيامة. يوم الشفاعة 

٠المقام ذلك يحمدون 

الذيالمحمود ( الحمد ) ( ميد ح) 
اللهويوصف ، بفعله الحمد اسحق 

ذاتيةصفة وهو ا حميد يانه وحل عز 
ثابتأسمائه من اسم ،؛ الحميد و١١ له، 

.والسنة بالكتاب 

٠للمه الحمد يكثرون (الذين وحماُتزن ا) 
٠أي ( ربحمدء العتنيم اتله )سبحأن 

٠بحمده مقروئا بيحا ت

هممِ؛؛؛:- 

معروفلون الخمرة: الحمرة(رص 
وورمسحنسالطواعين.

يسببوبائي الحمرة(^ض س )زقئ 
الجلد،فى حمراء وبقعا حمى 

منإلا الجم جراثيمه تدخل ولا 
-مح•أو خدش 

وأعلاهخيارها الأعم(حمرها: )تحنر 
الإبلألوان من وهو قيمة، 

١المحمود 

ورقها،يس عن (كناية الئجر )واحمز 
•عودها وظهور 

تعلقأعواد هي جريد( من مارة ج) 
الماء.أمقية عليها 
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حمدك؛؛•;- 

العرب.تعتمها عمة ( لحوتتكية ا) 

أأيمعً

والغاثهل.البول ( لحاجة ا) 

مماإليه يفطر ما كل الإنسان( وائج ح) 
معتكفه.فى فعله له يجوز لا 

التفاتأى؛ حاجة( لله )ثمل 
V

ومبالاة.

الحاجات(عليها نفخوا )ولا 
الإنسانية.الحاجات 

فاقة.أي: )حاجة( 

غشيهاأي؛ منها( حاجته )فقضى 
وجامعها.

؛صرن- أ:؛ 

علنالأستيادء الاستحواذ؛ )استحوذ( 
والغلبة.الشيء 

أوالحال، حفيف )حفيفالحاخ(أي؛ 
العيال.من الظهر حقيق 

:جىَ أ؛ت- 

اصرنال( حواري ) ( واريون ح) 
والخالص.

*حوراء الجنة، اء ن( العين ر لحي ا) 
الشديدةالعين، بياضر الشديدة وهى 

.سوادها

أي؛الحور، ( ر الم بعد لحور ا) 
النقصان.

•الرحؤع الحور؛ ( به بحثتما ما حور ب) 
.إليه رددتما I أي ( إليه أ-حنترا ف) 

رجعت.أي; حارت( ) )حار( 

بعدمرة نمل الدي محورا(هو )رغتما 
مرة.

حمل؛

منحجزت( )فكأنما )متحسزا( 
والضم.الجمع وهي الحيازة! 

خزترخلك( إلئ نموزْ )حتئ 
وصارإليك، صممثه إدا I الشيء 

يدك•في 
عتيقها.نحمع أي؛ )تحوز( 

•واحمعهم بم امش )فحوز(أي؛ 
وجعصم ما ؛ أي معهما( أحين ا م) 

•توابعهما من معهما 

قبضهإذا حازه، (من يحاورها أن )إلى 
به.واستبد وملكه 
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؛صرك -؛!؛- 

دارهم،س التحول إلى اذعهم )ثم 
•الهجرة ت أى 

القبلةاستقل أي; ظهرء( للناس ول ح) 
سواء.عما انقطاعا الله، إلئ تبتلا 

الحملزمن عليها مر اش )الحائل( 

الرحلبتحويل م رحلي، )حولت 
انمتاد،المحل غير في الإتيان عن 

الحلفى أتاها أنه به يريد أن ويجوز 
ظهرها.جهة من ولكن انمتاد، 

التيأحوالما يتطلب أي: )_صو]أ( 
٠للخوعفلة فيها ننشهل 

٠ويمنع يحجب ٠ أي C حول ي) 
فملن• الين ، حل( يا حر 

الأحر.من أحدهما ومنعتا بينهما، 

أي:الحيلولة من حالت،( )من 
٠حجصأا 

ومخ•حجز ت أي حل( ■'وفد 
وقيلأحتال، ت معناه أحول( ، iJijل

الحيلة.وقيل! والمغ، الدفع I معناه 

•متغثرا • أي ( محيلا 
•منغت*ِ • أي حائل( عغلم 
الأسودالطين الحال: آنمر( حال 

ة.لحمآ يا 

نحولتا.أي: ت،( لمتحا فا 

الجمعتيوم أحدكم نعى إذا 
إلىينتقل • أي يتحول، فليتحول( 

آخر•محل 
انتقالها.أي: عاقتك( ونحول 

•أي أحوال( ثلاثة الصلاة أحيلت، 
aJحال.إلئ حال من ::، ؛

إلئحاني، من يجريه الماء( نحزل 
ؤتا حان

نتة.أي: >لآ( 
يالملأهالنداء محممع إذا الثيهنان إن 

١هاربا ذهن، أي: أحال( 
حولالخلر اجعل أي: حوالينا( 
١المدينة 

١جوانبها أي: المحفة( حوالي من 
؛راهم إئ 

اتصلما أي: حوي( وما البطن 
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وارجينالفرج من به جتماعه 
•والقلب رالالين 

كلأم لأما بدلك سميت ( ذاء خ) 
ك•

يحويالذي المكان محو واء( ح) 
الشيء•

منمجتمعة بتوت )حواسا( )الحواء( 

•ماء على الناس 

حولتدار محشوة كساء هي ( وية ح) 
الراكب.

يديرأن )وحوّأا(اكحوية: )يحوي(و 
البعر.منام حول اء ك

;ميت أق 

حال..حسة(ّوء )بنن 

;صنمي؛؛:- 

إذاالشيء; عن (حدث حادت )حاد() 
جهته*عن ئثحيت 

صمّر؛أو 

٠للأمل. اسم يدرة( ح) 

مبٍ؛ؤ؛ي 

•يتحثر ■ ا'ى الطرف( فيها )يحار 

الكوفة.بفلهر قديمة بلدة )الحيرة( 

محت:؛أي 

المادنكةخيل ص فرص )حيزوم(ام 
يوماّميأن المبمم الله أمد الدأين 
بل-ر•

مبمث؛؛؛؛" 

.حلطوا)فحامحوا(أي: 

منبمخلوط تمر ة( بحي) نس( ح) 
٠وأممل 

مجمعة.التخل(نخلات )حائز 

:صتمحت -؛؛؛- 

عنحصن )فحاصت( )فحاصى( 
عنوملت عنه، حدت الشيء! 

جهته.

جولةجالوا أي؛ الماس( )فحاصر 
•الفرار يعللون 

•أي ( أفاحيمر الأرض تا حمف) 
.أعادمحاس المراب كثفت 

ةمفت ص- 

المص•)الحيفة(دم 



Y'i الحاءحرف

فيالمرأة دم جريان هو لحفس( اإ 
بعدالمرأة رحم يرخه معلومة أوقات 

الرحم.قم من يخرج بلوغها، 

الدمبي تمر يت أي انتحاض( ني إت 
الحيض.أيام بعد 

نفكاجعلي أي؛ ثحمي( ت! 
حاتما.

س

ال

م,نالمراد الحانض( صادة تقبل )لا 
الالمحيض، محن بلغ من الحائض; 

ذانأاالمحيفى؛ ملاسة هي من 
الصلاة.من ممنوعة 

التيالخرقة وهي جيضة )الحتض(حمع 
•الءحتض دم ُي ستعمل 

ءصيفت ص- 

)أحيف،)حاف،( 
الظلم.

ه؛م٠ 
صدرفي حاكف) 

تالحيف حيف( ير 

شيذلك من ي 
ذوحصل خلدي، ني ار د ت

.وتعجبا. ك حمى 

•التانر وهو الحيك، من ئ( 

الماجين.من الحاكة(أيت 

،حم

:همك أ؛ت- 

صال)حياله( )بحياله( )حيال( 
ومحاذيه.ومقاباله، نحاهه ! الشيء 

همث؛"؛'؛؛• 

الأ'حا'ن:)أحانه( )أحانا( ( )ِ 
W"

غيرالزمان من مقدار وهو حين، جع 
.محدود 

.حضرت I أي ( العادة انت ح) 

رأتحءن،)تحينت( )تحن( 
انظرنأي: كدا، نحيت، )تحيزا( 

كونه.وفتح وهو حينه، 

أنلأحدكم ينبض لا شءيت(أي: )لا 
حيناوالغرويّح الطلؤع وفح يتخذ 
ته.لمال 

لياتواحينها يهدرون أي: )فيتحينون( 
اليا■

أي:الله، أحانه مءن الغداة( )فأحنه 
للرشاد.يوقفه ولم أهلكه 

:ما 

تزول،لا الذي هو الحي( نمح أ) 
وجلعز الله صفات من صفة والحياة 
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والفجورالفسق هو ( الحث ) ( نخسثا )
والزا.

النجسالخث! الحنث،( )من 

•والوسخ 
مكروهأي■ حسا، الحجام مب كر 

.لدناءته 

الجنذكران والخباتث( )الشن، 
ئناثء-م•

المعاصيت أي الحنث،( كنز )إذا 
وأهلها.والمرور 

الحرام.أراد: خثة( )ولا 
والغاممل.البول : هما)الأختان( 

وسخمن النار تلقيه ما هو لحنث،( ا) 
أذيبا٠إذا وغيرهما والنحاس القفة 

جج؛ص٠ 

الفراءلا)خج(

ىه

علىأي: 'شك،( حا الخبتر لي عر 
حا.العارف، 

وعالنا٠عاريا أي: )خبيزا( 

للهذاتية صفة الخبير الخبير( للعليف، ا) 

والمنة،بالكتايح ثابتة وحل عز 
وهوا؛ الخبير رر اسمه من وذللثج 

علزيكون وما كان بما انمالم 
حممته.

الأتيةالأمور أي: بعدكم( ما )وخبز 
القيامة.وأحوال اعق انأثراط من 

الطعامهي ومل: الأيام، )الشره( 
وغيره.اللحم من 

أنأي: حميعا( أخبرهما أن أحن، )ما 
.معاهما أطأ 

المخابرْ)الخبر( )نخابر( )المخابرة( 

معين.نميبط علي المزارعة هي 

ز؛صه 

العجين.: لخثزة( ا) 

:بط حمه 

ينفضالمجر ورق ( الخنهد ) ( خبط ي) 
ويخلطويهلحن ويجفمؤ ؛الخابط 

•وغيرْ ;ينق 

الخبهل.نجمع أي: حتبط.( ن) 
التيالعصا هي : المخثهل )بمشطه( 

١جر الببا يخثهل 
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فيهيجري أي: ماله( فى يخبمل )فهو 
البامحلل.في ويصرفه هدى غير من 

صرعهإذا الشيطان: محيطه )نحئطني( 
به.ولعب 

غيرعلى الشي،ء فعل الخط: )خمل( 
القول.في وكيلك نظام، 

صلع؛أ؛؛• 

قطعالحديث؛ في المراد ( )حبإ 
ذلك.ونحو والرحل كاليد الأعضاء 

والخل:الخال خبالا( -ارْ )لا 
الفساد.

بعصارةيره نفحاء الخبال( )ردغة 

المار.أهل 

؛مبث ؛!؛• 

،حضنك في تحمل ما ؛ الخثنة ( لمه ح) 
ثوبك،حبته فى تأخذه أن هو وقيل: 

وأسفله.ذيله وهو 

خبا؛،.؛؛- 

منهالعرب بيوت أحد الخباء )حناء( 
الخيمة.وهي صوف أو وبر 

والبيت.المخيخ المخبا: )مخبأ( 

منّ؛

الغدر.أقبح الختر: ( خ ) 

صنك؛-؛أي 

الختل:)يختله( )يختل( )يختلون( 
J٠المكر و باع الخ

يفسده.أي: الدين( يختل )عبد 

يطلب.أي: بالدين( الدنيا يختل )مد 

١المتكثر أي: )المختال( 

ختم:-;ات- 
.أواخره ( عملك واتيم خ) 

العملبه: المراد عمله( علي )يختم 
بموته.المشير 

الختم:قلو-م( عر الأه )ليختمن 
والمقلمة.الهلع 

•ختامه يبتذل-لأحل لم الذي لمختوم( ا) 
كنايةالخاتم بحفه( إلا استم تفتح لا ) 

•بزنا لا بنكاح وذلك بكارما، عن 

خلجت؛؛؛؛" 

وخفاضالرجل ختان الخانبث( لمقاء ا) 
٠المّرأة 
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زهما )الأخدعان( )أخدعيه( 
العنق■جاض 

؛ٍلت( ص٠ 

الرجالمن الغليظ ت الحيل 
الفخم.

:س'؟ مه 

ماواحد م أي: ف( )^١.؛ 
واحدكل فيخدم ه، لفحائما 

ه.نف

انمدعلي يفع ت الخادم )خادم( 
والأمة.

خائنا.نملها لم أي: اخاو.مها( )لم 
الخلخال.)خدمة( 

:نّن م٠ 

أنهو ١^^،: )الخدف( )يخيفون( 
بابتينالبين والواة الحماة اخذ 

•ببما ويرمي، 

الحصىالخن.ف; الخدف( حصى )من 
الفولة.حجم في المغير 

هوهنا: الخدف فاغتسل( خدن )إذا 
المى.إلقاء 

نّث؛مه 

.رولهاأق: الطير( خذق )ورأيت 
:ن-ك ص٠ 

نمؤّره.سرل؛. أي: )يخذل( 

تركأي■ خذلهم( من يفرهم )لا 
ومعاونهم.تمم نهر 

تركوهو اوذذلأن، س يخذله( )ولا 
والإعانة.المرة 

ّا:ص٠ 

عندوالقعود الخلي ائب )الخراءة( 
٠الحدث لهيئه اسم أو ، الحاجة 

يهوالمراد ، العيب أصلها ( لخربة ا) 
بهينفرد أن يريد بشيء يفر الذي ٠ هنا 

٠"عليه غلب يو 

الذيالخددم أي: العادي( )الخرب، 
مالكه.لايعرف 

المهدم.الناء خرة( )إلن 

■الخراب بالأرض أي: )بالخربة( 
•الخراب مرصع ربة؛ جع )الخربا( 
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التخرب.)بممب(من 

رنة.اليعني; بخربة، فارا لا و١ 
َض؛م* 

معروف،البطخ من صف )الجربز( 
,يالحنفلل شبيه 

*صئيت؛

المحر•س شيء ر>بممةآ 
*مِمتو

البت،أناين، المتاع، مرثي، ■ر 
والخائم.

*صع؛

الأرض.غلة من بمحمحل ما )الخراج( 
فرر0ما الخراج: الخراج( له )يخرج 
لهيحفره مال من عبده •علئ السيد 

به.كمن 

البدنفي يخرج ما )خراج( )خراجه( 
واكماميل.القروح من 

محمراعول ميتتي قوم الخوارج( هم )إنما 
الدينعن لخروجهم بدلك، 

لمين.المخيار على وخروجهم 

أجرة.أي: )خراجا( )حزجا( 

١الخ\لآء : يريد المخرج( )فدخل 
الجزية-أي؛ الخراج( )من 

كلصن يخرجه طريما أي: خرجا( م) 
عسب

ء٠ .ء  عليكم.يفح أي؛ الله( يخرج ا م) 
لهم.ظهر أي; للناس( عمله )لخرج 

أخرج.)فاخترج(أي: 
يمملهرأي: قال( مما يخرج )حتى 

ؤالنار فى إثمه موجب، يامحتيهاء 

يرجعفلم وماله بنفسه خرج رجل )إلا 
ملءي ص • أي ( أكذس 

.،^١

•أي أمه( ولدته كتوم ذنوبه من رج خ) 
ولدتهيوم كطهارته الذنوب من حلهر 

.أمه 

فيهاالخلود س أي: المار( س )خرج 
ذللئ،.علئ مامحنح إن 

أي؛الإخراج مآن الله( يخرجوا )حتى 
نفواكما الخير تفدير ينفوا أن إلئ 
١الم. ير تقي. 

ةَي-لء صه 

المخردل:)يخردل( )المخردل( 
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هووقيل: المروع، المرمى 
.المقهلمر

السوداء,الحبة إنه قيلI خردل( )س 

؛صَنَ -ة- 

)يخرون()أجز( ارا( حنر )خر( 
يخر() حرت( ) نخر( ) ررت( خ) 

صفمحل.ت أي حر! 

الجحفة.قرب )الخرار(موصع 

؛مَنّ أو 

منالسلك في ينظم ما ززات( ح) 
منالمثقوب والحب والولع الجلخ 

منالقمرص ونحوم، الزجاج 
الحجارة.

الجوهرة.حرزة، )الخريزة(مغير 

؛صَمدء 

)حرم()حرصتم( )نخرم( 
اخرصوها() احرصوا( ) ص( يخر ف) 

)الخرص()يخرصى( )بحرصها( 

منالخل على ما لدر ت حرص 

منالكرم علكث، وما تمرا الرطب 
*زبيبا العنب 

حلى)حرصا( )الحرص( )بخرصها( 

الأذل.

:صِط 

ومتاحنء  ااحنرط ) ا-مرطه( ف) 
غماأه.من ملله ■ ائ، قي( حم

أأأهمَمحً

لأقررتالخع ذلك علئ حمله )إنما 
صعيفرحو كل ت الخرع عيك( -٦! 

الدهض.والخرع: وجئ، خريع 
)المخرفة(،( )حريف)مخرفا( 
نان.البالمخرف،: 

فيهيجعل الذي الوعاء هو ف( لمح. ا) 

•الثمار من يجس ما 

•المر )يخترق(يجس 

منيخترق ما ام هو الجنة( )حرفة 
ينمح•حنن الخل 

أي:يخترق، اللءي التمر ادا(هو ذ ث) 
يجنن•

الشجر.مءن التمر )الاختراق(احتناء 

دفأي■ حرفتا( )قد )الخرف( 
iJUiip ،.لكبرك
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:زك م٠ 

مرادنا.عن يقطعونا أي: )يخزلونا( 

مزم؛؛؛.؛- 

البعيرانقياد له فانقاد أي: أنفه( )فخزم 
•حزام أنفه في الذي 

البعيرأنف ني يجعل ما هو )خزامة( 
به.ليقاد غيره أو نعر من 

•يثقب • أي يخزم( )أل 
محرك؛؛لي 

أوالطعام حفظ بيده الذي )الخازن( 
.تحوه 

النفقةكانت الذي أي: )للخازن( 
بيده.

يخزنالذي وعاوه أو مكانه زانته( خ) 
حفغله.يريد ما فيه 

ا؛ضه 

)أحزه()يخزيان( )أخزى( )يخزيك( 
وفضحه.أهانه، إذا أخزاه: )حزايا( 

•أي نحزم، التي هي لمخزية( ا) 
الهوان.وهو الخزي، في توقعهم 

الانحناء،الخزاية: من نخزك( )ولم 
•الهوال • الخزي من هو أو 

محا:

طردته.إذا اوكلب: حسان )اخسا( 

وا>د.ابعد أي: )اخسأ( 

كا^;^١ ذلوا ت أي فيها( )اخثوا 
زجرت.إذا الكلاب يئزجر 

صاغراذللا أي؛ خاسئا( الله )فرده 
.مبعدامطرودا 

٠همسحت ءو 

أدناهم•ذاْ: الجة( أهل )أخز 
ض•أذه أي؛ دذاءة، )لجنه( 

:اث صّأو 

.حمسمسا 
يخسفالمكان حسف 

الأرض.في ذهب خسوئا 

الخسوفالشص( حش، 
صوءلدهاب يكون والكسوف 

لذهابويكون كله والقمر الشمس 

الجمحفي الخسوف وقيل• بعضه، 
ونل؛بعض، في رف والك

والكسوف، لومما لهاب الخسوف 

.الشمم كسما . وقيل ، ٥ تغب 
٠القمر وخسف 
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سمس:

ثت.ت أي ( ق خ) 

;متت ءإت- 

يالمدينة.واد ( خثما ذي بر 

--١!،المحيطان مكة جبال )الأخشبان( 

٠أخشب فهو عظم جل وكل 
.الناقومس هما ( نبتين خر 

:تمحتت مه 

امٌفبهو )حش-حشة( )حمخسمد( 

والحركه.الصوت وهو الحئنه 

صوتت أي ( ملاح خئحشة معنا مر 
٠يعصا بعقم صدم صلاح 

المشيصوت هى حشحشة( معت س) 

.يحصايحضه حك إذا اليابس 

الخشخشةحشخشتلاح( سمعت رإلأ 

السلاح.كصوت صوت لها حركة 

حشراتهى )حشاش( )حشيش( 

•الأرض 
يجعلالذي وهو المحشوش( لعتر ار 

فييجعل عود وهو حشاش، أنفه في 

فيهويشد ا صعتا كان إذا البعير أنف 
٠وينقاد ليذل حبل 

رملفيها الي الأرض وص )غناء( 
الخشنةالأرض ص أو وطض، 

والغليغلة.

نع:صم 

الخشؤع؛( نحثع ) ( حثع ر تخشعا( م) 
والدل.الخفؤع 

:محننت أ؛؛- 

والحسوالحركة الصوت )خنف( 
الخفي.

الصوُت■ الخس،ممه الخنفط، ( رحفمه 

الخئنةوقيل! الْرتلمع، بالمالي ليس 
الحركة.والخئفة! الصوت، 

صتم:
ام حيشو جع الخياشتم آ حياشيمه و) 

الخياشيموقيل! الأنف، أقصى وهو 
وبينبيته الأنف أصل في رقاق عظام 

الدماغ.

:ضم 

فيهأن إ أي الخشن تصغير خيثن( أ) 
.أحدافيه يراعى لا الله فى خشونة 
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:\ من 

منأي: )خشنة( )نجشئ( )خشتك( 
٠رعفلمته خوفه شدة 

بمعنىلتس نفسي( علئ رخب، 
ممهتعالئ، الله اتاْ فما الشك 

مقاومةعلى لايقوى أن خثى ربما 
أعباءحمل على يقدر ولا الأمر هدا 

•نمه فتزهق الوحي 

:محمت 

•والمرعى العشب كثرة لخمب( ا) 

ممّ؛

•با(يتخمر ) المخمرة( ز مخصرته( ب) 
أوقضيب، أو عصا، المخمرة: 

أوالخطب بيد تكون كام، مؤهل، 
تكلم.إذا ^، ٧١

البطنحانثا هما خاصرتاها( راملأت 
٠الحيوان من 

وسطه.الإنسان خمر تى( اص خ) 

الجنب.وجع أي؛ ( الخاصرة خد0 ا) 

سر مختصرا( الرجل يصلى أف س ) 
المختصِ( المائة في الاختصار عن 
٠خاصرته على ويده يملى الذي هو 

قريباطرفا للث، يأن أي؛ لاختصار( اأ 
.المقصد إلى 

رجلبيد الرجل ياخذ أن هو ( خاهر مت 
منهماواحد كل ويد يتماشيان آخر 
صاحبه.خصر عند 

•ياخذها ( -٦١ختصر ي؛ 

محت؛صم ؛:؛- 

)خاصتكم()خاصته( لخاصة( ا؛ 
يلزمهومن ه نفالإنسان: خاصة 

وأصحابه.وأقاربه أهله من أمره 

فيالعمرة أي: الخاصة( هذه لكم أل 
التيالفعلة هذه وقيل: الحج، أيام 
بالعمرة.الحج إحرام فخ هي 

دون• أي دونبم( ؛دعوة هنفيخص ف١ 
دعائه.في مشاركتهم 

■َُقزى • أي ه( نفخاصة فى رأوصاه 
٠ح^^بيوصا مه 

حادثةيريد• أحدكم( ءوخويمة 
٠ان إنكل نحمر التي الموت 

إلىوالفقر الحاجة لالخصاصة( 

•والجوع الشيء، 
قصب.محن بثت الخص: صا( خل 
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•ذس أي؛ حطشي( لي اغفر )رب 
إذاخطآ حطئ يقال; نحطئون( رإكم 
خاطئ.فهو به، يأثم ما فعل 

الخطأ.كثير أي: رخطاء( 

•آثم أي؛ خامل أصله خاط( )إلا 
فاتنيما أي: عود( مابن أخطأني ا م) 

أتيته.إلا لقاؤه 

•أي ليخطئه( يكن )لم )ليخهلثك( 
يجاوزْ-

:محظت 

وهىالخطبة من )يخطب( )خطبة( 
الزواج•التماص 

خطةأحن • أي ( أحطب رأيت ما ف) 
ووعظا.

والثان.الأمر الخطب: )الخطب( 

محقر؛ءو 

وقع-أي؛ خطر( )ولا 
أخرى.ويضعه مرة يدفعه )يخطر( 

اي؛ه( ونفالمرء بين )يخطر 
بينحائلا يكون بما يومحسوس 

يقصده.وما الإنسان 

يمرمعاه: بالي( علن يخعلر )والدي 
والدهن.القلب والبال: ويجري، 

:ظط حمم 

والهلريقة.والقضية الخال ( هلة خ) 

والخهلالكتابة بيده( التوراة لك ط خ) 
وحلعز لئه ؛ايتة خثرية فعلية صفة 

يكتبسبحانه فهو والسنة، بالكتاب 

بعظيميليق كما ، ثاء متن يشاء ما 
-طيقام المخلوض ككتابة لا شا'نه، 
ثمامم.بمغر 

١خصلة أي: طة( ح) 

وهوالنائم، نفس صوت هو طيهلة( ح) 
الغهليهل.د.ون 

أسماءمن الخطن: حطثا( )وأ-خز 
مآنيأتي لأنه بدلك سمي التءاح، 
وعمان،البحرين من ناحية الخيل، 

١إليها مثا فن

علىلي أعلم أي؛ م1ّجللأا( لي )فحط 
موقناأي: ا، مجل. لأنحذه موضع 
•بآثارك متركا فته صلاتي أجعل 

أي؛الأرض( فى تحيلمان )ورجلاه 
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يط• أي ويرفع( يخفض الله بل )
•ويقدر الرزق 

•حقر • أي ( فيه خفضر ف) 

;محضث -؛•؛- 

المسرعونوهم 1 خفيف حع )أخئاء( 
•يعرفهم ما لهم لم الذين لناس اص 

مستعارةالخفة اللسان( علئ )خفيفان 
هداجريان سهولة شبه للسهولة 

علئيخف بما اللسان علئ الكلام 
فلاالمحمولات بعفى من الحامل 

عليه,يشز 

الأموال.قليل ت أي اليد( فيض خر 

■معناه ( باع الوأحادم التلير خفة ي ف) 
الشرورإلى سرعتهم ز يكونون 
وفيالطير، كطيراف خفانا والقبائح 
باع.الاخادق في والغللم العدوان 

خف.جع )الخفاف( 

إطالةلا خفيفة دقيقة( خفيفة لاة ص) 
•رياء ولا تكلف ولا فيها، 

قبرهمن خفوا أي! محه( )أخموا 
الدات.

صلكن ما ( الاط )خفاف 
•ب•،

,والعمارات المراعى 

كنايةالخف! ( نصل أو حاو. أر فن خ) 
الإل•عن 

•باقدامها تدوسه أي: خفافها( با )تطؤْ 

:صمن -؛؛؛- 

النوم؛ص الناعس رأس حفق )نحفق( 
.صدره على مال إذا 

حركهاإذا الرايات! خفقت )خفقت( 
صوتبا.وحاء الهواء 

نعالهم.صوت نم'.لهم( )حمق 

•كا بقرب التي الدرة )المخفقة( 

ولمغزا إذا الغازي: أخفق )نحفق( 
يظفر-لم أو يغنم 

الأفق.وهو خافق حمع )خوافق( 

:محنا ؛•:- 

فىالمثالمة الأتحها'ء: ( )لأستخف•
-ب

.الشيء ص الموال 

■يفلهر لا له( يخفئ لا الدي الخاش و) 

•'مءا متغتبا مستخف( )وهو 
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•نجوا • أي ( المؤمنون خلص إذا )
*ويختار بمتن أي؛ مخلص( الله )إن 

•يوص ببلاد صنم بت الحلمة( و ذ) 

:لط حمص 

شم.ش•لطن( خر 

•أنولع ( يل خلا أ) 
عليه.فالتس خلؤل، فر 

اكنهمبأي؛ الناس( )مخالهل 
•ويعاملهم 

لع؛خ٠ 

•ننع أي؛ )خلع( )نحلع( 
يقلعيا.)يخليها( 

.ثديي آي! ( خالع بن ج) 
؟لنء ي٠ 

الأربعة،هم قيل- ( الراندون لخلماء ا) 
ٌنسترسمم سار ومن هم بل وقتل؛ 

الإسادم.أنمة 

(خلفش ) )الخليفة( )خلفوا( )خلفه( 
فيأحد مقام يقوم س الخليفة؛ 
٠أمره إصادح 

يناقضلا يخلف( لا القرآن هدا )إن 
.يعصا فعضه 

الوجههدا بغير القيام في نحتلفوا( )ولا 
.والناخر بالتقدم الصفوف في أو 

لمنيقال خالف، حمع )حلوق( 
غاب.

•الكافي أي؛ ( الخليفة نت أ) 
جاعلكم)مستخلفكم( )استخلف( 
متصرفين.

له.يقوم أي: )ويخف( 

خلفه.يجيء يخالفه( )نم 
•جهته إلى ءلهرْ( )خلف 

أي؛يمينه( عن فجعلني )فاخلفني 
•خلفه من أدارني 

والإقليمالآكورة هي مخلأف( )علئ 
■والرماى 

الحاملخالفات( ) خلفن( ) لفة( خ) 
•النوق من 

الفم■ريح تغتر )حلوق( 
*ملن:

الأه()بخلق )الخلاق( )الخالق( 
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منصفة الخلق كخلقي( )يخلق 
الثابتةالفعلية تعالئ الله صفات 

منمأخوذة وهى والسنة، بالكتاب 
وهي(1 الخلاق وا) الخالق«  ١١اسميه 

الكمالوصفات الذات صفات من 
الإنشاءالأول: نوعين: ض والخلق 

القدير.اكاني: أبدعه، مثال على 
المرادحلقي( )أشبهت لخلقهم( 
الصورة.يالخلق؛ 

الخيرمحللب في طريقته أي: لخليه( 
والحق.

صورتماأو قدرتما • أي الرحم( !حك 
•ما^نمدة 

اللهخلق ما علن جبلوا أي: لقوا( خل 
١والشر الخير اختبار من فيهم 

الخالق:الخلق( )شرار الخليقة( :
الاس•

منفيها امتقر ما ( فيك خلق ما شر نإ 
والبهائم.الحشرات 

مننمبهم أي• )خالفهم( ( الق خا 
وحفلهم.الأخرة، 

حقيقاأي؛ 'نا>ط;ة( لحلميقا كاف زان 
.١٣•

منقرب آي: )خلق( أخلقه( :
•م

الثوبوهو خلق جع الأخادق( :
العحى.

تزوللا أي؛ الرد( كثرة ص يخلق لا و: 
واّشإعتلاوته وطراوه قراءته لدة 

وأخباره.أذكاره 

كدبااخالآق(أي:!لا ;

مركبالطيب من نوع هو الخلوي( 
زعفران.فيه 

عليهوصعت، أي: )فخلقته( خلق( 
ّالطيب، من نؤع وهو الخلوق، 

بالحلوق.ملطخ أي: مخلق( وأنا 
انقردأنه والحال أي: خلقك( وهو 

يكشءاتخاذ لك ، فكفيخلقلث،، 

معه,

:محلك ؛!؛- 

المداقةالخلة: )الخلة( ;خلته( 

المحمبقلب ن، نحللالتي والمحة 
علئالمحبوب اطلاع إلى وتدعو 

٠صره 
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المجدإلئ البت من للخروج تمس; حمه 
منهايدخل الناغذة أو ونحوم، أصغر الخصر: المئ( خمره )في 

الضوء.اليد. أصاح 

والمدينةمكة بثن موصع خاخ( روضة ) نع؛ ص٠ 
المدينة.بقرب الوصح. الدليل، اسع: )أخنع( 

:مرِّ ءإي صنفت؛ ؛!ب 

ح•صاح أي؛ )خار( )خارت( وم خنيف جع الخنف( عنا )ونحرقت 
رس.ُاكم ص ب رص( ص■ أددإ ص ي ى 

خس؛ء!د
رص؛ءإب 

القلادة,إ المخنقة مخثمض( ئت ّس 

حلقها.عمر خشيا( ) خذن( 

:مِن -:؛؛ 

الذهب.مجن الخوص 

•المخل ورئة ( لحوصة ا) 
كلوهي خاصة: نمغر )خوبمة( 

الإنسان.به يخص ما 
ثبيهالمعجمة، بالخاء ( ب- جر 

با

.الموت ا أحدكم ) من الصوت في مناركة مع بالبكاء 
الأنف.

صرمت؛ءأب 

ارعُتأي؛ منخوض( )ورب ث ت 
ومصرف.والقبح• الفحش، الخنان ض( 

أق؛_(  JUفى ة؛*مفء 
.بالباطل الممسلمين مال في ينصرفون يتخذ الذي الصغير الباب، هو ,•خوخة( 
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:خرمت ٠

منه.يخاف ما فيه (لس مخافة )ولا 

دينفي خوفت أي؛ ( الله ض حمن، ار 
تللئهمثا. أحد نخاف وما ، تعال', الله 

ي

•الخوف ظهر ت أي ( خنقه ف) 
مخوفاني.أشد أي؛ )أخوفي( 

:رك حه 

وعبيداخدنا أي: )خولا( )خولكم( 
٠وحشما 

الخدممن خول ذا جعلتك )خزلك( 
والم-ال٠والحشم 

أدي•)أدت،خوأني(
أي•( LJ_P)_)أنحولكم( )تخولهم( 

نا.يتعاهد 

;خرم ءأب 

منالرطب الغض هي )الخامة( 
الباته.

:رث حه 

الرمزص كاية الأعين( )خاثة 

العين،نخونه مما كانيا والإثارة، 

ن٣٠كالمرقة لأنما تسرقه؛ أي: 
الحاصرين.

خفةالمال أخد هو )الخيانة( )خاتن( 
للمالك.المحح وإفلهار 

الخيانةطلب، التحزن: ( ٢٠٦يتخز))أن 
•والتهمة 

صلا أي؛ يزتمزن( ولا ونون خي) 
•م الناما 

أنفسهم:يخونون أنفكم( )محانون 
حرمما بارتكاب يظلموبا أي' 

علتهم•

الطعام.عليه زكل ما )الخواو( 

؛حرا

وإذاشل إذا البيت: خوي )خاوية( 
خلا.

مرفقيهباعد أي: )وخون( )مخز;ا( 
حنبيه.عم' وعقديه 

:ت ص٠ 

!)خابوااب( خإ 
؛وخسراناللثح 

لث،(لة ,حسه
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محرومن.خاسن جعلتنا يبتنا( خ) 

صَ؛ءإ؛" 

رنيطلب أي' الاستخارة( )يعلمنا 
أوالفعل من الأمرين في الخير 

الزك.

إلىترثيني أن منك ال أم)أتصِك( 
■ا

واجعللي، اختر أي؛ اي( )جر 
أمري•من الخيرة 

■ثاء ما يختار أن له ت أى )يتخير( 

الأنصاربض فضل ت أي الأنصار( )خثر 
بعض•على بعضها 

(خيار ) ( الناس أخير وكان ) ( يرهما ح) 
الاس.أقفل 

فلاقنقول: أي: )نحيروا( )نخيروز( 
فلأن.من حير 

•اختار الله( خار ا م) 

بتنمختر أي؛ الفلرين( بخير )فهو 
الفلرين•

المال.أي: الخير( )أو.ياتى 

منأي: الخير( ■ ٢۵قلبه فى وكان 
الإيمان.

علم.أي: خير( رمن 

والغنيمة.بالأجر يره نفجاء )الخير( 

ميسهمٍح■؛!؛• 

العهد.أنقض لا أي: أخيس( )لا 

•صيتت أ؛أ 

جها'نفي ئاب الخد؛ )خمحبو( 
غلاظ.وخيوطها رقة 

محبنمم؛أ:؛- 

كله•وقيل؛ الأنف• أعلن )خيشومه( 
:صط 

ص)الخائتل.( )المعنمل( )الخاط( 
الإبرة.

النهار•بثاض الأبيض( لخيهل ا) 

صيفت؛ث؛ت- 

اللمجرى عن ارتفع ها )الخيف( 
الجبل.غلظ عن وانحدر 

مشهورمجد هو ح( الخيف)مجل 

بْ~يى•
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الدالحرف 

رأج؛ءي 

والنان.العادة ت الدأب )دأب( 

توالدأب وتتعبه، تكرهه أي! ( دئبه ت) 
والتعب.الجد 

دبت؛؛أي 

مشيت٠ أي ( ريدبون آ ردبت آ ب د) 
يطء•هثض على 

.١^٤ هو رالدباء( 
فرسه.أي: دابمه( رأى )إذ 

عليهانحرك ت أي ءيإلأ\( دب ما شر و) 
المؤذيات.من 

منسكاما أى• الأرض( )دواب 
الا-واب.

الأرض،من نحرج التي هي )الدابة( 
الساعت.أمراؤل من وهى 

:ء<سم,
•عف د( ئ) 

اتبعتهإذا ت أدبره الرحل د؛نت د؛ننا( ي) 
كان.معنن أي في حلفه وكن 
وذهب.يبرم ولن أي: )أدبر( )ندبر( 

وخلفها.ورائها من الموت( أدبار )من 

دبر،أو دبر، جع دبارا( أنف )ورجل 
أرادومل•■ الشيء، أوقات آ> وهو 
الوقت.يفوت ما يعد 

كاليومأي: الدابر( )كالأص 
الماصي.

أعتقهإذا عبده الرحل ذثر الندئر( )باع 
 bJ،مدبر فالعبد موته، ؛.

•استأصلهم دابرهم( )اقطع 
منهمواحد كل يولي أن )الخدام( 
.دمْ صاحبه 

فيهجرتتهاجروا لا أي؛ تدايروا، لا ور 
١أخاه أحدكم 
أذما.منخر قطع الخي هي )مدابرة( 

البعير.ظهر في يكون الن.ي )الدنر( 
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الزنابير.أو )ااثبر(صالحل 

وتقابلالمنرب من تب ريح )الدبور( 
الصا.

الخل.روآخلااثبر(انمير:
•الهزيمة 'أثإرْ( ا) 

الجهاد،في الممنهزم ت المدير درا( م) 
محْ.المور 

•يشه دبره( ي) 

ريمح؛ءأب 

بينلونه ؤنائر ذإسئيب( )فاخدت 
يكرهو ت قيل ا والحمرة السواد 
اليمام.

٠رر ءأد 

الكثير.اJال )الدنور( 

يلبسثوب ت الدثار )دثاري( )دثار( 
•آخر فوق 

غيرمم المراد دثاري( )الناس 
الكل.دون الغالب أو المهاجرين 

تومعناه والمشتمل، الملفف )الندر( 
المدثرمعناه! I وقيل شابه، المدثر 
وأعبائها.بالنبوة 

بماالتغهليه مجرد ت التيمحير ا نى د ز در 
يه.يدقا 

الطريقعلهم يقطع داجة(الذي )ولا 
٠رجعوا إذا 

سلاحه.في الغائص )ندجج( 
:رمن ؛أي 

والتمويه،التغهلية الدجل! )دجال( 
.أيقنا الكدب على ويطلق 

مث؛ره 

يعلفهاالتي الشاة )داجة( )داحن( 
•منازلهم قي الناس 

;دءضع ءي 

•السمين القصثر همو ( لدحداح ا) 

والإبعاد.الخرد الأحر: أذم( )٠^ 

دمحَج؛أو 

ودورته.قلته أي: )دحرجه( 
؛رصمت ءأ؟ 

اليدإدخال هو الدحي: ب( )ندحس 
ولحمها.الشاة جلد بين 
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رصمحت؛

برحلك،فيه تبحث ت أي )دحصت( 

:رصفت ص- 

)الدحض(صالزلق•

•عترت ؛ ( حضت د) 

زالت.ت أي ت )تدحض( 

بمعنىوالمزلة الدحض ( مزلة حفى ي) 
فيهتزل الذي الموضع وهو واحد، 
تفر.ولا الأقدام 

:ُّما -؛؛؛- 

Iأي I بالبطحاء فيه السيل دحا ( دحا ف) 
الحصباء،بحمى إليه ورمى دفع 

خفى.حتن فيه طها وب

أي!دحاها( ذلك بعد )والأرض 
٠سطها 

أرمغ ءأب 

الدخان.فى لغة الدخ( 

ءّمحِ:؛•؛- 

لهمذلك حعلت، ت أي ( بله من حزا لت 
٠مدحورا 

هأحبأي* عمكم( أدخرء  ٦٧)
.عنكم به منفردا إيا0 وأمتعكم وأحبوه 

٠يخبتوا لا ( يدخروا لا و) 

مأن-وجل ما ْع بدم، ما رمع 
٠العقوبة 

٠ذليلون صاغرون I أي ( اخرون د) 

رصمت؛؛إث 

أتهأراد الدس، الدحي! ؟بما( )فدخس 
•والجلد اللحم ؛٠٢٧ ه  Joأدخل 

رمك؛-؛أن- 

المافاة.عامل الداض( )ارض 

الدخيلدخيلا( حازا لما )وكان 
انالأتبياض الأي واكخال: 

و؛خالطهليأمورْ•
دالزيل•الضيف آ حل لز 

والهلرفالحقر هى إزاره( )داخلة 
الجد.بلى الني 

لمأمورا الله دين في )ذحلأ(يدخلون 
المنة.( ٢٠نحر 

والغش،العبب ت الدخل )نخولأ( 
متزلزل.إبمانه أن يعنى! 
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:رصث ءإي 

تثورأنبا يريد• الدخان، ( )الدحر 
٠قدميه نحت * ٣٠كالدخان 

اولثار'اظهورها أي؛ ( خنها د) 
وهيجها•

إذاكفرح الطعام دخن من (لعله دخر ير 
.دخان أصابه 

:رِأ محُ 

رتدارأ()يدرأ( )ادرأوا( )تدارأتم( 
)تدارئ(بدارئها( ) )تدارءا( 

الدغ.الدزء ( تدار.،ون ا) 

:ررمحت ءإي 

ألفتقد التي المخرس )مدزبة( 
•والر الركوب 

الدرب.دخلما أي: )أدرنا( 

:ررع 

المنازل.( الدرجات ) ( رجاتكم د) 

.بطريقه ( مد.ز-بمه ب) 

أووعاء ت المراد درج، جع ( )الآرحة 
المغيركالمهل هو ت وقتل خرقة؛ 

.وطيبها متاعها خف المرأة فيه تضع 

تدخلوهلا ئدرجوء( لا ) 

■لف ( درج أ) 
بالمدينةموضع ( لدرج ا) 

َت

ررر؛

رباش ازت(ءكار>ه )كدردق 
أسفله.فى 

•وجع • أي ا درد ( درد شكمت ا) 
:دررر ؛:؛- 

والدردرة:تضملرب، أي! )تدزدز( 
اختادؤل.له سمع اندفع إذا صوت 

؛!؛-درر؛

اللبن.ذوات الدر( )ذوات 

هواللن■زذرها(الئر*
وهو، الدر من التفضيل أفعل ( أدره و) 

اللن•

الزيادةبمعنن الدر، ص' )ندا( 
٠واتدترة 

■لبنها كثر ■ أي ( درت ف) 

(ارا ر مد عليهم لماء ١ محل ر ي) 
الدرورؤكثير المدرار: 
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دِا

أمرينمك حفقت لا I أي ( دريت لا ) 
٠الدين 

٠علمت ما ( دريت ما ف) 

َ؛د٠ 

أنت يعتي الدفع، ■' الدنن نرة( ذ) 
الماحل.إلن ألقاه البحر 

ِرع؛ده 

أحفتهت أي يته( )ثم ه( رأيّ
.وأدخك 

مر؛د٠ 

حولهالذي النمر هو رذنكرة( 
محوت•

ِمأ؛د٠ 

دهن•ْن اللض على -طهر ْا رالدسم( 
الغبرةبين لون ت الدسمة ردسماء( 

والسواد.

•السوداء ( لدسمة ار 

عت؛د٠ 

والمزاح.اللعب )دعابة( )تداعيا( 

يعنس؛ء؛ي 

•هدمه إذا الحوض.' دعثر )فيدعثره( 

:لعج ؛؛;- 

البنين،سواد ندة العينسن( )أدعج 
وسعهما.وفل: 

رعٍِ؛أو 

والدينالطريق، نطاع )الدعار( 
مقاصدهم،في الناس يخيفون 

الفساد.الدم: وأصل 

رعع؛أو 

عنلثحواترك - أي العوام( عنلثخ لع و) 
الماس.عامة 

فارغة.ليتركها أي: عها( لمد )أو 

أى؛م( )ندعم )دعه( )ندم( 

١ا ين. شو دفعا دفعته إ معناه ذعته( ف) 

رطردون.؛نفعون )دعون( 

١وأسندته أقمته عنته( د) 

.بتكئ•)دعم( 
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:دعممحت 

دومحةوهي دعموصى، جع ا )دعامص 
وأماIالماء، مستقع في تكون 

الأمور.في الدخال 
؛دعاإ:ي 

إلئالإنسان ت، مينتأن هو لأغوة( ا) 
،

٠وعشيرته اييه غير 

يوظت أي الصالة( إلئ يدعو إنه ف) 
لها.الأس 

الأذان.بعني! ( الحبثة في لدعوة ا) 
بالدعا،:أرادالخال( فل )الدعاء 

الإمحادمإلئ يل.ءوهم وأن الإلمار، 
•يقاتلهم أن نل 
ؤ١٢٠يثير أي• ( ١٢٠)دعو 

أي؛الإمحادم( )بداعية )بدعاية( 
الإسادم.إلن الداعية بالكلمة 

لأجله.ءلاو_، أي؛ له( )فدعا 

الاستغاثةيعنى الأنصار( فى روالاعوة 
١إليهم والمناداة 

طلبتنى'٠ أي عتني( در 

أوناقعك أي■ الحيطان( )داعن؛، 
٠التسّاقعل من قربت 

يمي.* أي يل"عى( باب ا'جنة رقى 

•ذادوتي • أي دعوني( فر 
نحالفا.)داعيا( 

رءوسعلن القيامة بوم اللمه )دعاه 
وأشالأس بض نهره أي؛ الخادنز( 

٠به وناهي عليه 

إليهانب أبيه( لغير ادعن ) لدعاوة( ا) 
أيا.واتحذه 

•المبي وهو دعي، جع )أدعيائهم( 
يدعوأي؛ التتابع، اك.اءي؛ )داعن( 
فتجيب،.ينا ؛عضها 

اتركي.)دعي( 

يترك.فاد دع( )فاد 

عنهحقق أي: هذا( دسك، س )دع 
التصم،.بترك 

دغِت؛:؛٠ 

الحلقغمز الدغرت )ندعزن( 

•لأصبع يا 
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:لعض أ:؛- 

.ثديياصثا نصبه ( يعقفه دعممه ئ) 

دغلتع؛؛:؛- 

توأصله والشر، الماد ( لدعل ا) 
الملتف.الشجر 

دغم؛ءأب 

فيهيكون الذي هو أذعم( ض )إلن 
ونحتأذنيه فى خصوصا سواد، أدنى 

حنكه.

:دنا -:!ي 

البرديدفع أي; دفء، جع )أدفاوها( 
عنك.

طالبأي! بي( فاندفا جاء )نم 
أعضاءهوضع بأن مني الحرارة 
أعضائي.عف الشريفة 

به.نيئ الذي ردفاؤها(كساؤها 

رز:أ؛:- 

١التن يقراه(الدفر: يا يقراه )يا 

غ:له 

ومضى.ارتحل )دفع( )دفعنا( 

أخذتموهأي: إهااّاا( دفعتم )ألا 
اللحم.من ويعا..تموه 

لفمما دمه(الا_فعة; مء دفعة ل أْ )ذ 
طW ص ى 

يمرة.فانصب ء محقا أو إناء من 

عادتهمءن يك»ن لم أي؛ ( يدفعون لا ) 
كماعنه دفعوا عليه ازدحموا إدا أشيم 
ّالأمراء عادة هو 

منهماواحد كل يمشي أي؛ ( تدافعان ي) 
صاحبه.أثر في 

منعه.( دفعه ف) 

بمي؛( تديع كأما جارية جاءت ف) 
.محرعها د.ة ل

كانيسريعا جئت ( دفعت ) ( ندفعت ا) 
مدفوع.

:دنمت 

البهليءالسير الدف: )يشت( )يفل( 
حماعة.فى 

وهوكورها جانب احلة( او )دف 

السرج.

جانباه.)لفتاه( 

اللوح.الدفة؛ ()الا.فتيء• 
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سرونقوم هم ذت( التي )الياقة 
الأعراب:ودافة خفتما، متزا حمينا 

منواوراد: المصر، متهم يرد من 
للمواماة.الأعراب ضعفاء من ورد 

•الطرب آلة )اليتم،( 

:دض ءك 

الماءوتدفع تصسط، )تدمحق( 
وسرعة.

الرجلم، اندفاع ذو دافق( )ماء 
•رحمها قمح، والمرأة 

•الدفمح، ( الدمحق من إلا الغل يجب، لا ) 
لأنهمتيمما؛ الني إنزال عن كناية 
iUi5 ،.يزل

بقوة

الانحناء)!_( 

ض-زح؛د٠ 

مع•)يدقدق( 

در؛ءأي 

.،)،.؛، >٥١تمزارة د) 

وعاداتالأباطل وهي الدفارير، 
وءالعادة أن والمعنى. السوء، 

عم■العدول وهى قومالئ،، عادة التي 

:ال:اطل•والعمل الحق( 

؛ينع ء!ت- 

يفضيشديد مذيع( )ممر )دقعاء( 
.التراب وهو ، الدقعاء إلئ بصاحبه 

:لشر ءإي 

•انكسرت ( اندقنن، ) ( دق ي) 

انقطت•أي؛ يدي( في )ذق 
الصغرالأمور: من الدقيق زجله( تمه ي) 

منها.

احتقرهاأي؛ الدنيا( )اّتدق 
واستصغرها.

بعضابعضها يجعل أي: )ذل.قق( 
ّدقها 

:لتك ءاي 

ويابسه.التمر رديء )الدقل( 

أك؛ده 

بالأرض.مستويا مدكوكا دكا( )جعله واحدة الأقرارة؛ 

ةينع ءب 

ترابفي سترها أي: دفها( كفارما و) 
.المههحد 

:دنا ءم 
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دلث؛؛؛ب 

للجلوسالمشة الدكة الدلكن: )دلكنا( 

•عليها 

واغبرانح إذا ت الثوب يكن C كنت د) 
لونه.

لع؛د٠ 

)ادلجنا()أدلج( )يداج( )أدلجوا( 
)ادلج()الدلجة( )مدلجون( 

البل،أول السير الإيلاج: 
*آخره من السير • الادلاج 

بالمجيءبكرت ت يريد )فأدلجت( 
إله.

:درك ءأي 

القس.)الدليل( 

مشيه.في يضطرب ت أي ( تدلدل ي) 
بع:ره 

العهلش.من أحرجه إذا ( لسانه دل أ) 

رلفث؛ءأي 

فيالاستواء ت الدلف الوجوه( )دلف 
توقيل غليفل، بحد ليس الأنف محلرف 

العليا،الشفة عن الأنف تثمير 
الأرنبة.غلغل الدلف: وقيل: 

••رلن -؛؛؛• 

الخروج.الاندلاق: )فثتدلق( 
:دلك 

مرسته: دلكااليء دإك:؛ا يدلكونه( و) 
بيدك•

)ذلك(أى:خلل.

دلوكدلكت( قد الئمءب )ئإذا 
،ماء الوستل من زوالها الهمس: 

٠أيصا وغروبما 

:دلك 

تعالئالله يوصف عليه( إد.لى رب )يا 
طريقوير.ليرم عباده يدل الدليل، بأنه 

أسمائه،من الدليل وليس الرشاد، 
الهداين.والدلالة الهادي، والدليل 

لكلهدي،الدل: دله( إلئ فئفلر )نبدأ 
وحنوالوقار المكينة من وهما 

المنفلر.

ريم؛أ؛ي 

•ْلوبل أمول )أيلم( 
:-؛أت-دُل.

.ضرعهاأي: دلوها( )ؤإعارة 
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)يدر()در( )نديا( )أدلت( 
التدليهمن )يلما( )دلت( )در( 

الإرسال.سمن الإدلاء أو 

إلىالليل جوف في يتدلى لرب ار 
العزةرب الجبار ودنا ) ( الدنيا ماء ال

والتدليوالهومحل النزول فتدر( 
عزلله ئابة حبرية فعلية صفات 
فيجبالصحيحة، بالسنة وحل 

بهاللائق الوجه على بما الإيمان 
تشبيه.ولا تعطيل باد سبحانه، 

•له الإدلاء تدلض(من )هل 

يستقىخوص من يتخذ شيء )الدالية( 
طويلجدع رأس في بمصال يشد به، 

٠ونحوه البقرة يدار 

:رمحت 

الرخوة.السهلة الأرض )دمت( 

رصت؛

الظلمة.I (الديماس )ديمآس 

الحمام.من )الديماس(السرب 

لممخدر كانه ت أي )ددماس(الكن، 
المفللم،رب الوقيل؛ ا شمسا ير 

ونضارتهمانه كترة في يعني ت وقبل 
•كن، من خرج كأنه 

ثإيدًع:

حاصلة.بكاء قطرة ت أي ( دمؤع طرة ق) 
بالدمع.تيادن )دمعال(أيت 

الدمعطبعها س داسة(أي: المن )إن 
مصيبة.القاو_ا أصاب إذا 

مغ:ده 

بلغتحتن نجه ت أي دسمه )دمعض( 
الدماغ.النجه 

المنفلر.وقبح الخلعة صغر ( لدمامة ا) 
رهمث؛؛أي 

تأي ( ان إدم) ( أدمن ) ( دمن م) 
•واظب 

الثمر.فساد )اليمان( 

الخنم•مرابض )الدمن( 

رما:ث؛ت- 

دمها•ويجري نحيض ت أي )تدمن( 
الدمأصابه (الذي هام المن )المل.من 
وحمرة.سواد لونه فى فحصل 
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.بالدم تلطخت ت أي ( فدميت )
.دمه ا أمال ( موا د) 

حرحوهأي: ومحت(المى وحء )دنوا 
الدم.مه خرج حن 

بدمرأصه يلطخ أي• ا رويدمى 
العميقة.

صاحبكمدية ٠ أي آ صاحبكم ردم 
المقتول.

:رنا •ت؛ي 

خسيس.)دنيء( 

:ر-نسث -؛!؛- 

يتكاJمأن هو الدjلنة! ندنتك( د) 
ولانغمته مع تJكالآم ان الإن

لخفاثه.يفهم 

نأرتع؛ده 

الوسخ.( لدنس ا) 

ودننتع •؛؛؛■ 

٠مرض ت أدف ( ذنث أ) 

دن؛•؛;؛■ 

يوضعالتي الظروف الدنان( اكسر و) 
الشراب.فيها 

رنا:

)أدنيه()دل( )^٧١!( )ادنوا( )أدنى( 
أدو'هبم() )ادن( )أدنيت( )يدنو( 

والأدنن!أم(كن، ما قدر أزبوا ت أي 
الأزب.

من• أي فيها( وما الدنيا من ض ) 
ّملكها لو فيها إنفاقها 

فىالكمال أدنن أي: أدناه( )وذلك 
ؤالعل.د 

أي؛ديننا( في الدنئه نمطي فيم فر 
الانم.ةلأوالحالة القيمة 

ثمليدنو )ؤإنه ربه( من أحدكم )يدنو 
أوالتقرب المادنكة( ّرم يباهي 

اللهصفات من والو.نو القرب 
بالكتابسبحانه له الثابتة الفعلية 

أمحمائهمن و"القريب،' والسنة 
ممنإلى بنفسه يقرب فالله تعالئ، 

اعرسه قوق وهو ا حلقه من يناء 

تأويليجوز ولا حلقه، على عال 
عج■يخرجها بما ذللن فى النصوص.را 

٠ظاهرها 

:دمحاَأ ؛أآ 

ويفهلرب.يتدحرج ( تد.هده ي, 
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-؛؛؛ررك؛

.عظيمة شجرة ( درحة ) ( وحات ل) 

ةررر ءإت- 

يمهملا داره( في ربي على )فاّتاذن 
فوقسبحانه فهو مكانه، الدار أن منه 
هوالذي العرش على مسنو شيء كل 

فيحالا وليس المخلوقات، أعلى 
وتعالى،مبحانه ا مخلوياته من سيء 
كما، نقحى كل عن منزه سحانه وهو 

بوحهنه نقص لا الذي الكمال له أن 
أسمائهحمح وهكذا، الوجوه، من 

الكتاب،قى والمنفية المثبتة وصفاته 
والسنة.

٠دار ( ستدار ا) 

هيتته.علئ صار أي: استدار( )ند 

الحقاجعل أي: الحق( أدر )اللهم 
.وساتزادائنا 

بخبرأي■ الأنصار( دور )بخير 
مائلمهم.

الدار.من أحص الدارة التكفر( )داره 

الذيالحمار وينح أي٠ الدار( )يوم 
٠عثمان فيه حبي 

يحيهلما وهى دارة، حع )دارانى،( 
جوانبه.من بالوجه 

درمت؛أو 

بيوميالذي هو اليائس؛ )ويائس( 
•محيره مح، الزرع 

منحمم، يوص؛ الدوسي( )القمح، 
•التمن 

:ررن أو 

فيه.نحلمهله أي؛ ( حليبها في دوفه ت) 
:درك 

دوكا؛يدوكون القوم بات )ندوكون( 
ودوراناحتلاحل فى وقعوا إذا 

أمر.في وخاضوا 
عليهازدحموا أى؛ ( الناص )فتياك 

ب

يقعإلمم، الزحام شدة أدف حنح، 
.مصا بعضهم 

درك؛أو 

الاستعمالالخداول: تنداوله( )لم 
١والمباسرة 

بعضهمياحدها ٠ أي بينهم( تداولونأا ي) 
بعقم،•من 
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النصارىخان هو الدير( 

درك

الدجاج.ذكر ديك، جع ( لديكة ار 

ركث؛ءأ؛ 

بأنهتعالئ الله يوصف الديان( )أنا 
محبادْيجازى الذي »الديال« 

نة.يالثابت له اسم وهو بعملهم، 

انقادا.أو اعتقادا أى: ردنا( 

دينهاوانحد نعها أى؛ دينها( دان س و١ 
.دنا

\ذ3إ\ءة.الدين: بدينهم( ردان 
أطاعه،إذا يدين: له دان رتدين( 

حكمه٠نحت، ودخل 

وأذبحاسبها أى: شمه( دان ن مر 
.واستعبدها

•يستدين أي• ( دي ير 

أي:راذان( راسن( رذان( 
امحتمرضى.

:للنار 

٠مرو قرى من لدينباد( ار 

;للص 

للمرصعةيقال معرب، لفظ ردائه( 

والقائلة.









٢٥١الذالحرف 

ناساللذمْ ليك( ل)ثانل 
.الشجائ 

•الذم ولقومك( لك لذم )وإنه 
يقالت أي يذكر، ها هو أو ا الشرف 

ويحكئ•

•الدر حمع ؛ المذاكر ( ذاكره م) 

علىوافلوا القرآن( )فاّتذدوا 
كمأنفمن واطلبوا تلاوته، 
وامتحفروه.به، الذاكرة 

وانتعالها.لهبها )يلكنها( ازر( )دلك 

[(fjj)؛)دلك:آا( )الذكاة( )يذكه( 
الشرعي.الذح الذكاة 

واكذكة:الذبتح، ت الذكي )أيكن( 
الذح.

كما؟أا يحل أمه( ذكاة الجدي )ذكاه 
نجلالآم:اا•

•أجرا أكثر ( صالته من ذكى أ) 
:ذلث -؛!؛- 

ضارهاالأنوف فطس الأنوف( )ذق 
,انبطاح ْع 

:زلن أ؛ي 

طلق•بلغ فصح )دز( 

•طليقة ( ألمهم لنة ذ) 
الجهدمنه ٧^ إذا I الأم أيلمه ( دلقته أ) 

٠قلق حتى والمثقة 

به.ضلمر حد له صار )فاندلق( 

•الأمور )الذلول(مهولة 
منهامتمكن أي: مذللة الْ ( )

ممتنعة.ولا محمية غير 

هىت وقل وأدنت، قرت )دللت( 
.التيلأ'مضطالها

ذر؛ص- 

حفظه.لزمك ما )الدمار( 

:ذمم 

•بغفب تكلم ( )نيئ 

(الملمي' )دمه )دمنهم( ،( متاس)د 
•وأمانمم عهدهم 

الماء.هليلة أي: ذمة بئر )ذذة( 

وحقه،الرضاع ذمام يمعن )مذف( 



الذالحرف ٢٠٢

طفلوأنت، خدمتلث، قد إما أي• 
المهنة.يكفها بخادم فكافئها 

الحقت والذمة المدمة الذمام ( ذمة م) 
.مضعها يذم التي والحرمة 

ملامة.وقيل: ، استحياء أي! نامة( ذ) 

:زنت إ:ت• 

•الأسفل )الذب( )أذناب( 
•ألياما ( الغنم ذناب أ) 

يكونالذ-ى العظم هو الدف،( )عجن، 
الملبه.أمقل في 

الدلوهو الذنوب( ر )ذنوض( 
.ال٠الوء 

الر( البسر من اندب، يكرم كان و) 
.ُعفه أرطس، الذي هو الذب، 

:زهت ء؛؛- 

■بالذهب الراد ( مذهتا ) ( ذاهبح مر 
الحاجة.قضاء محل 

•اكبر • الذهب ( ذهبه ب) 

والقهلعةالذم،، تصغير )الذهتة( 
,لهه منه. 

؛الذهب.مموهة ( مذمة كأنه 

•أي ( يذهب، رما ( رمذهب، ا ذهب أ) 
يزيل•ما 

■شرع ا ذب فر 

؛ذهمك -؛!؛- 

•ش ؛ ونل تشغل، ( ذهل ت) 
:ذرث 

إصافةيمح ١^( ^١^، ،( Jji)ذك 
وجل،عز الله الئ ا؛ الذات رر لفظ 
لهصفة »ذات<ا أن لاعالئ دش 

هنفبمعنى الشيء ذات بل سبحانه، 
حقيقته.أمر 

;ذري 

هوالدود: روذادن()أذودن( )أذود( 
الطرد.

علىأبنا ويطلمح، نوق، أو إبل )ذزد( 
العشرة.إلير الثنتين بين ما العدد 

انالأتيتزودْ ما الزاوي؛ )تزاودنا( 
فىسفرْسزادوغرْ•

ذرت؛ءأي 

منه•آم أي؛ )أذوقه( 
حلوله.)ذزئه( 



Yofالذال حرف 

زكلث؛؛؛؛- ذيغ؛ -:أب 

بمليالذي النوب رق )دش( '^.٤■ م الن6إ رذءء
الأ/ض.»نمم■ 

,بسلمحإء;ثرأدُ،ي:
•الغواحس يشيعون الذين أراد • وقيل 



الراءحرف ٢٠؛

الراءحرف 

؛راَت أ!؛- 

صارإذا يرأسهم، القوم رأس )رأس( 
هم•ربّ

أي p-4fr''( الطير رءوسهم علئ انما ك) 
طينا،رءوسهم علئ كأن محكونم 

•تطير لا كوبم ل• فهي 

كلرأس الكفر( )رأس )رءوس( 
واJتداؤه.ومشوه أصله I شيء 

وسادمم.ازس(مقدميهم، )رءوس 
ضدوهو الشعر، الرأس(حعد )جعد 

٠المسترٌمل السعر 

أيامص ١^،>، الوم الرءوس( )يوم 
•التشريق 

عندأو ءدامك، رأسلثط( )علئ 
قدومك.

الذينالمحن أول المسن( )رأس 
الأرض.من الكفر لرفع أرسلوا 

سنة•منة سة(تمام منة رأس )علئ 

:رأن 

•أي رحيم( لرءوف بالناس الله )إن 
والرأفةرأفة، ذو عباده بجمح الله إن 

عامةوهى الرحمة، معاني أعلن 
فيولبعضهم اكjيا في الخلق لجمع 

عزلله حبرية صفق والرأفة الأجرة، 
،ا؛ الرءوف  ١١اسمه من وذلك، وحل، 

.العزيز بالكتاب ثابت، وهو 

؛راث •؛!؛- 

•ولترابهم الناس لمع )رياء( )يراء( 
فقدربه رأى يئن محمدا أن حدثك ص ) 

الدنيا،في الروية تنفي كدب( 
•الأمراء ليلة • وتعني 

احدا(له وقعت ربى رأت )فإذا 
المنة(أهل عيانا ربكم سترون كم إ) 

يرونالمومنين أن يومتون والجماعق 
ثابت،وهدا القيامة، يوم عيائا رتيم 

٠والمنة بالكتاب 

تك،نلم )فإن أصنع( ما الله يرين ل) 
كالبمرالروية يراك( فإنه تراه، 

وحلعز لله ثابتة ذاتية صفة والنغلر 



٢٥٥الراءحرف 

الخالقرويه وليس والسنة، بالكتاب 
.المخلوق كرويه 

ستفاعل الزاني: )تراءينا( )زاءى( 
■الهائل روية طلب وهو الروية، 

•الهائل روية لأجل آ رويته وموا ص) 

علما.رذابما( )رأت( 

وفسقهطلمه علموا الظالم( رأوا )إذا 
٠وعصيانه 

كذلك.لأعلمه مؤمنا( لأراه )إني 
نومهفي النائم يراه عما عبارة )ارويا( 

والشيءالخير من الأشياء من 

•أحمروني أي: أرأيتم( ) آ رأيت أر 
•يمر أي؛ )يرق( )أراها( )رأيت( 

غيرمن ه نفتلئاء من أي: رأيه( ب) 
٠الجرد ت وقيل نتع، 
•أرْ ءلهمّ أي؛ ذلك( )روي 

٠لب ذي أي؛ رأي( ي ذ) 
يراه٠امن بحال كال عين( رأي )كاك 

بعينه.

الجاسوس■رالإية( 

■يعتقدون أي؛ المرة( أن )يرون 
أظنه.رام( أ) 

ررى(أظن•

أنقلن.باص( فيه )أرى 
أظنها.)فأراهما( 

 U( )أقلنكم.ما أراكم
بظن•)؛/^( 

لإراءةآلة أحيه( مرآة أحدكم )إن 
ومعايبه.أحيه محامحن 

:/ًو\' 

يتهللعالذي الطليعة ارييئة: ربيثة( 
٠نمدو از 

عدوهم•من يحففلهم )يربأ( 

:ربت أوب 

حقهابأداء العمة تلك تص-لح (  ١٦-؛ذ ؛ 
.وشكرها

ومصلحه،مربيه شء( كا إرب 

عزلله ثابتة ذاتية صفة والربوبية 
الربأارراسمه ض* وذلك وحل، 
والمنة.بالكتاب الثابت 



الراءحرف ٢٥٦

صاحبها،أن4 أي: هذه )رن 
أحنعلها والمب لها، المتمم أو 

ذلك.ونحو -يا والأمر الثواب، 

المت.في تكون اش الخم )ربانب( 

حديثا.وصعت، التي الشاة )النيئ( 

بمي،أربانا، لمح، كاب ت أي )رتوني( 
مقدمين٠وأصحابا رءونا 

ومالكها،سيدها )رِرا( )ريها( 
٠وْالكتها ب وسيد 

إلىج ًن أي• رب( إلى زب )من 
■سيد 

اسة(الاغ•)رب 

ررسي،،بتروجتي•
•الماء المحالة )الثباة('مي 

:ّث ِه 

يعوقما ت وهي رببة، جع )الرباتث( 
.إليه يتوجه الذي الوجه عن الإنسان 

دحبسوبمأي: الماس( )يربثون 
•ؤيطونم 

ّبع؛أ؛:- 

٠ارة المحصل آ ام يف )
اَ■ 

رح•ذو )راح( 
:ّبم أ؛؛■ 

ْعغبرة الألوان: في الربدة )ثري( 
.سواد 

فيالذي والمربد: المرباد )مرباذا( 
.والعبرة السواد بين وهى ربدة، لونه 

وجهه.لون تغير وجهه( )ترفيد 

كالرماد.صار )نربي( 

فيهيجفف، الذي الموضع )مزبدا( 
■التمر 

الذيالوضع هو )مز؛دبا( )مرابد( 
والغنم•الإبل له يحس 

بالبصرة.موضع )المزي( 

؛ردنّ -:أن- 

مكةمحن ماروف مكان هو )بالربذة( 
٠والمدينه 

ةرلإبمت ءأب 

)فربمسنإ()'تربص( )نربصن( 
٠بالثيء الانتظار التربص: 

:رطن أو 

الذيالخحز هو )الروبمة(راضةت 



٢٥٧الراءحرف 

عنوقعد الأمور، معالي عن ربض 
طلبهأ.

'صإ)رض( 
الجالس ٧٧١وأد الراض( )الفصل 
٠المقيم 

مأواها.( الخم )مرابض ( رابضها م) 
الربّضة;الرضين( بين ١لئاة )نثل 

مثلمذيب أنه أراد الواحدة، الشاة 
■قء؛ل>ع،أن بن المديدية الساة 

بالأرض.الكف(كوقه ربضة )_ 
مء^٧ ْا الخة( رض )في 

عنها.

:ِ،ط 

ومعها.الونيا(شدها ص ف )ربط 
)ربطت(بت•

وامح(•الزاهد )اوا( 
الجهاد.علن أقيموا اربطوا( ور 

ؤلمعي الخو ثغر ملازمة )الزباط( 
للجهاد.الثغر لازم اط(أى: رب 

■'ب 

وهوالرباط، موضع رصابط(اوراط:  در٠ -رءّح.ّرسِ - ا.بر.س ١؛^  ٣٠

المرابط،بمعنن ها الربتهل )وربيطا( 
الملازمة.والرباط المادزم، وهو 

اخرت.أي:)فربطت( 

كءااى: الك( سل ني رربملها 
.ليجهاد 

•)اربع()ار؛عوا(ارففوا
.رعيه وماكان متنزهه ( قلى بح ر) 
.السابعة المة في دخل ما هو ( باعنا ر) 

شارص لكن القوم( )مرباع 
ذلكوسمى C الرعية مال رع ياخد 

المرباع.الربع: 

ماوهو المرباع، تاخد أي: )وترع( 
ونالجمسرا رسر وا*خده 

٠ربعها وهو المغانم، 

المنزل.حاثول(الت؛عة: أر )ربعة 

)الزع(الدار•
)ارنباءة(المزل.

)راعئكق(دورها•
فيفيه برتجرن الذي المنزل (ص بنة ر١ 

 "■،<٠

ِي,؟ إ-ر.ّسرى.سى؛ربَرس رربعه 

٠والمسكن ١لاwار به ا،ممى مم ، الربح ٠ الجهاد قي العدو ملازمه 



الراء٢٥٨

٠القامة المعتدل هو ( لمربؤخ ا) 

.والقصر الهلويل ين كان إذا ( يعة و) 

ألممعناه; وترأس( ترع )حعلتان٠ 
مطاعا,رنينا أجعلك 

يؤمرأن انتظر ت أي القوم( أمر )ارتع 
علهم•

قيالذي.بجرى المغير النهر آ رالربيع 
الستان.

وهوربيع جع الأربعاء، على يب ربما 
•الصعر الهر 

واكاب.الثنية بين التي ن )رباتمة،ال
ولدما وهو ربع، جع رباعهم، )غذاء 

وادما ونل؛ الربح، في الإبل من 
التاج.أول في 

ربعبعني؛ ربع، جع )الأرباع( 
١■

ةص ء■ 

عنقفي نجعل حل في عروة )الربقة( 
تمسكها٠يدها أو الهيمة 

:v >ه 

البطن.)راية(مرشُة 

أوغيظ من انتفخ الإنسان؛ ربا )فربا( 
محر•

يصعبجمرتغ، بمكان أي! ربوة( ب) 
٠إليه الوصول 

نمار؛الربا أتن أي؛ أربن( )قفل- 
.عاصبا 

لزيدن.أي: الإرباء من )لتربين( 
والارتفاع.الز_ادة )الربا( 

تزيد•)هم؛وّا(أي؛ 
يريهايم يمينه، يتقثالها الله )فان 

فلوه(أي;أحدكم يربي كما لصاحبها 
صاحبها،من يقيلها تعالئ أنه 

يديهوكلتا اليمن، يده فياحدها 

ويباركلصاحبها، فينميها يمين، 
كمابالغت عنياة  ١٢٢ومش فيها، 
المال* ١٠٠لديه ما بأغلى احدنا يعتني 

,وأنفسه 

:رنت ء؛ت- 

ْسم'ا راتبه *مي ا الجنة في واتب رر 
.محائمأانتصب إذا رتب، 

:نت ر٠ 

أناة.وقلة الكادم قي عجله ( ئة ر) 





الراءحرف 

رمءءأ 

.ح يئ 
رثا

اصطرت)ارنحت( فرتح( 
•واهتزت 

ء؛يِمع:

هيالأرجوحة: أزجوس( علن روأنا 
والجواريالمسال علتها يلعب حنبة 

مكانعاى ومطها يكون الصغار، 
طرفيهاعلئ ون وبجلمرتنع 

وينزلمنها جاب يرنفع ويحركويا 
جانب.

وغلبت.ثقلت، )فرححت( 

ِمحز:ءأب 

العداب•)\)'جزا 
الرجز.يتعاطون )ضتحون( 

الأرنحازءن منجزون( رذكا;وا )ارنحز( 
الأشعار.وفول 

الأوثان.هو )الزحز( 
رمحت؛مء 

)رجس(جسفدر•

•ءل الرجس( عنكم لذهب الله )يريد 
وقيل!العذاب، وقيل! الثّك، هو 

■الإثم 

رحى؛ءات- 

جوب•إأيا،(لم-رد وجع )فلم 
القارئنردِت الترجيع: )نريع( 
•الحلق في الحرف 

ا()ثمارجعه)أرجعه( )رجعك( 
ارددها.

رلأساسفىشي،(لأنسش
قوله؟عليه تردى ولا الكلام، 

نجادلأالحاويّث،( تراجعا )حين 
١وتحاورا 

العدرةوالرودث،لأ)الرجع( )الرجعة( 
)الأستربع(اّثترجع( ) آ رجع بر 

.راجحون إليه وإنا لله إنا قول! 

•تمروالا ترجموا( )لا 
صار•)رجع( 

•اميتها)ارنمها( 

ِّصانم؛ص- 

تموتالش الأولن النفخة )الراجقة( 
الخلائق.لها 

)رجض!)ترجف( 
واضطراب.

ثدييةزذزلة 



٢٦١الراءحرف 

•معناه شديدة( وحفة فأحذتنى .
تعالى!قوله ومنه الاصهلراب، 

رمك؛

)١^^()الإبالة( )المرجادت( 
تتنبهالتي النساء! من الرحلة 

وأحلافهمهيئاتيم في بالرحال 
وأقوالهم•وأفعالهم 

أرجل،ل )ذا/جله( زجل( ر جل، رر 
الترجل'س )رجلها، )ترجله، 

٠بالمشط شعره أصلح ت أي 

مسرحأى؛ رجل، الثعر(ثعر )رجز 
٠شّعتا عير 

 U( ْب1كدم.جفاء لرا)النجل

تمفيه رجلا( النتي ٌثمّ )كان 
٠

الجعودةيد ثل. يكن لم رجلا( )وكان 
٠ينهما بل الوحك ندطء ولا 

منقطعة جراد(لكما من ريل )لكنما 
•جراد 

 )^<-،^Jالماء فه يغلى إناء )؛•

مشاة•رجالا( )يأتوك 

رجله،وتعالى 'بارل-• الله يضع ص ح) 
حبريةدانية صفة والقدمان الرجل 

السمة،يصحتح وجل عر لله ثابتة 
يليقما على حقيقة به الإيمان فيجب 

بحانه.يعفلمته 

والتجل(؛الإسان•جفاء لنراه )إنا 

أيمرحل؛ أو مرجل مرجل، )بذئ 
الرحال.أو الرجال نماوير عليه 

اليمن.برود من صرب ؛، ٠٣١)٠٣^

رصم؛-؛؛ب 

•ممرودا مرجوما جيتا( ر) 

مصدروهو رجم، جع )الرجوء( 
•به يرجم ما به سمي 

.بالحجارة رأسه يرصح ( جم ي ن أ) 
؛رما

.فيهاالدعاء إجابة نشع رجن( ت) 

)يرجون(بمنون•

)مرجئا،)إرجاء، )ترجئ، )أرجا، 
.التأخير ! الإرجاء 

المسلميءن،فرق من (ءلادْة )المرجئة 
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وهووف، انمس في عة ال)الإخاء( 
الندة.صد 

فترت( امحم—ت—رخت ) ( نرحي ت) 
.وصعقت 

مصواولا اتركوها اللحن( )وأرخوا 
.يتغير لها 

ردأ؛أ؛:• 
وناصرا.عونا )رذ,ةا( 

؛بجِرع:

الثمار،من فيه ما لكثرة الثقيل )رداء 
الكبيرة.العفلام وقيل! 

;ِدد -:إن- 

^•٠٠)ردا 

علنخلقه بض تردد الذي )اونِدد( 
مجمع.فهو يعفى 

نِددتيفاعله أط شيء م ترددت )ص 
ذضش ادرئي نض م■ 

Vس W  ب

ثايتةخبرية فعلة صفة المؤمن نفس 

يجوزولا به، بليق ما على تعالى لله 
وجهعلى الصفة هده إلمات 

للجهلالتردد هدا وليس الإطلاق، 
فىالقدرة عن عجزا ولا ، بالخصيحة 

العبد-ّإذا رحمة بل الشيء، فعل 

الموس•

صدتما نومك( عليك ردت إما 
.سهملئا 

يكذبونه.نردرا( 

سائمه.عليه يجب لم عليه( يرد فلم 
مصارففي مصروف فيكم( مردود 

فىالكاد طالب اور'اد: متاذا( 
الأصل.

واختيارالهللب الارتياد: ذم-تذا 
٠الخوصع 

يكررها-يدلق( 
وهوالارتداد: من افتعلا فار-طا( 

الرجرع•

فارجعنى-ن( دذ 
أٌهلوايصطلحا( حتن هاذن ردرا 

الشحناء.عنهما وتزول يتصالحا حتى 

القصر.في المناهي التِدد( (لقصير 

؛؛-ردى:

•وغرم الجم على المخ ألإ 3ذع( 
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؛أ!؟■ 

نليلأالماء سكب رنيه( ر )رش( 
قللا.

؛«تزع ِه 

)نرثممومم()يرشق( )رشق( 
•الرٌي • الرشق )فرنفتهم( 

؛نا ٠ِ 

•الرنوة ( يرشوه ) ( الرشوة ) ( شا ر) 
اص•

الرشوة.اخذ الذي )المرتشي(: 
الرشوة.يعش الذي )الراشي( 

ءصع؛ِه 

الأرمحح:تصغر الأريصح رارمح( 
و١لفخنين.الألتين لحم الخفيف وهو 

:؛اي 

•أعده • أي ( أرصده ) ( رصده أ) 
لهنقعد ( نرمد ) ( رصدته ) ( رصد أ) 

٠نرقبه طريقه عش 

ِصقرح؛ءأي 

)تراصوا(( يتراصون ) ( صوا ر) 
•فرحة بينكم يكون لا حتى تالاصقوا 

:رصغ -;؛؛• 

١الرسغان هي ( لرصغان ا) 

;ِصذء -؛؛؛- 

وهورصفة، جع )الرصاف( )رصافه( 
النمل.مدخل علئ يكون عصب 

؛ِصغ ءو 

)ازصخي()رضخ( )ياصخ( 
•الرضخ ( أرضح ) ( رتفخوا ت) 

القلل.الطاء 

.والكر الد.ق ؤ الرصح ( صح ر) 

؛َّصَمت -؛؛.؛- 

٠صغارها أو الحمى )الأمراض( 

:ءأ؛- 

)رصص()ترض( )يرض( )رص( 
عيرمن والكمر الل.ق شه الرضر: 

إبانة.

فتاتهنيء كل رصاصة )رصاصة( 
١وكارته 

قهلراته٠بزاقه( )رماض 

:ِصع 

تشربالذي ■ الرضع ( عاتنة صع ر) 
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يالل( ذم من رْن )لأنك 
.منه العهد قريب مشتغلا 

بكما بثك%ّ( وواببكم )ورحل
وجاهلكم،عالمكم أو وميوخكم، 

.وعاصكم مهليعتكم أو 
الرطب.الخيش )الرهلبة( 

٠رؤلبه أوان حان ( مرطة ى ه) 

لأنروح، ذات كل أرادت رظة( )كبد 
وصاحبهاإلا رطة تكون لا الكبد 

حي•

معروفتمر طاب( ابن )رطب 
انعدق لها■ ويقال ينه، بالمال 

ظب.

رطن؛ء- 

اثناالرطل؛ ماء، من رطلان )رطل 
•أوقيه عثرة 

•وزيا راطلة، م) 

رطحمم؛أ'*" 
قوائمها.غاصت ( ارتطمت ف) 

ِّطث؛مح-

'ا()راطن-ه-)فرطت( )فرطن( 

التكلمانة: امْل)الرطانة( 
كانت.لغة أي رالأءجمّة 

:ِعت ؛•:- 

فيالله أوقعه الدى الخوف )بالرعب( 
.الأعداء قلوب 

والمنع.الخوف I الزعب ( رعبه أ) 

؛رهمة -؛!؛- 

الاصتلرابالارتعاج؛ ( ارتعجت ف) 
والخركة.

ص؛ر٠ 

.حركها)فارعيها( 

(ترعد ) ( أرعدت ) ( رتعدت ا) 

•وتزلريا وترجف—٠ تضطرب 

:ربع ءأ:- 

الرذلأءالجهلة الرعاع: الماس( )زعاع 
فلأء.وال

؛رعمت أ!؛- 

.الأنف من الا.م حروج )رعاف( 
صخرةالراعوفق: راعوفة( ) عوفة( ر) 

تكونحفرت إذا البئر أمقل في بجعل 
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.)ارضوا(تفرقوا)يرفض( )ارقص( 

أبجِغ:

أولماءهيرفع الذي هو لنافع( ا) 
ويعزهم•

السير.؟؛ا أسرعت ( رفعتيا ف) 

فىدبما رعة بناقة ( رافعة رأت ما ف) 
المني.

فيرجلها رع تلم ترفع( نقلم 
.المنى 

٠الرع الستر أكلمه ( رغ أر 
الرفع:)رفع( )رفعت( )ليرفعن( 
والتنهتر.الإظهار 

٠وفحمه عفلمه ( ورغ فيه خفص ف) 

عنهاثيابنا كشفنا ( بطوننا م' رفعنا و) 
٠صادرا كشما 

يقول(حتى المسالة بيم )سمترتف، 
هذاالئ الموال كثرة ييم ستسلح 
.الحد 

إياْ•بإنكاحي عنه بي(لريل )لترفع 
موتبرفعه الراد العلم( يرفع )أل 

حمالته.

اذالماتلالة أخيه(عض )الارتفاع 
١لذلك استحقاقه غير من عرفه فى 

وعاليه؛الصوت(جهيرْ )رفيع 

الدرجات(يعليها.به )يرفع 

عدمعن كناية ثالاثة( عن القلّم )رغ 
ّالأحوال هذه في عليهم الأثام كتابة 

•زاد • أي ا غ ر) 
رخ:ءأب 

الأرفاغ؛( الرغ ) )رفغيه( ( رافغه م) 
رالفخل.ين وأصول الاباط من الغابن 

ريمث،"؛!؛" 

فيالخناق شه الرف: لي( رف )في 
.الحائط.

ض؛؛؛:- 

١٠١:)ئرفق الرفق( يحب رفق الله لإل 
الفعليةالخفان م.ان الرفق به( فارفق 

وحل،عز لله التابتة الخبرية 

تعاليي؛أسمائه من اسم آآ فتق الر وُر 
)رفقاء()ارفاق( )رفقة( ,رفقتلث،( 

٠فر الفي ترافقوا حماعة 

المخدة.الرفقة( ) رفقتبن( مإ 
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•والتحم الزينة من الأمار )الإرئْ( • والفعل القول الجاب لض )الرفق( 
يخفف.)نزئه( ارله به يرتفق ٌنرلآ )مرتفقا( ريرتفق( 

.منكأ أو 

وى>\ووب؟الأعلئ( )الرفيق 
الأنياء.وقيل: ومراسهم، 

١٠٥٠؛؛راذق بعثا( يعفها )يزقق 
•بعض عقب يعفها يجيء أو بعصا، 

١^()إلن )^_( 
.١^١٤آخ في ص الطم 

•الكنتف محقه( من دخل )إذا 
•ارذغ عفان( ين عثمان فيها )رفيقي 

٠الهاحب؛ 

ى-س م-حو رفهه( أو )أرفهه 
الدنيا.

واره.رالأتناق الالثام ارئء( 
ارفاىدم أن أراد أذا رئأ( )نإذا 

والأحتماع.الالتئام وهو 

نا؛ر٠ 

بقطع•)رقا( 
(

_ينا( يرفق )كان 

,ئه وسسن 

له.

يرفقأن اله إذا اصترفقه: 

:رنك ءإي 

شزفل م هي )الزافلأ( )ترفل( 
فيحرا وتهليله تتبخر أي: ثو7أا، 

الأرض•

:ص ءو- 

العتخِوسعة الدعة )الرفاهية( 
احة.واو 

قيص.الدم يش لا يرقأ( لا ساعة 

رنت؛ءإ؛- 

تعالئائه أسماء من اسم رالءؤب( 
يأنهويوصف يالكتاب، الئايتة 

الذات،صفات من وهو الرقيسح، 
المدور،أكنته ما على المعللع وهو 

كسبت،،يما نفر كل على القائم 
علنوأجراها المخلوقات حففل الذي 

•تدبثر وأكمل ظام أحن 

انتظر•)فارق( ورف( )فليرتقوا( 

ذواتس•)رقاض( 
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وأدومأنت الأوليين( في )أركد 
القيام.وأطيل وأئكن 
٠والشات الكون عم* كناية )الركود( 

ئ-ث:ت- 

يغرز•),/5( 

)مكزها(غرزها•

فيالدفوف الجاهلي الكر )النكأز( 
الأرض•

ِءترع؛ءإ؛" 

•ورجعواردوا )أركوا( 

•تجس ركس( )هذه 

طنالشيء فلب الزكي: )أريهما( 
آخره.علن أوله رد أو رأمه، 

■النصارى هم الركوسية( س ر 

؛ذمحء -؛!؛- 

•أجرى ( ركض و) 
•حركه ( ركضه فر 

•برجليا رقش ( كضتني رر 

•صرب ( برجله كض رر 

•وحركة دفعة ( كضة رر 

•الفجر منة ( الفجر كعتي ر) 

)رسي(ركومح•

ركعتين.فنصل ركعتين( ليركع ف) 

ر•خالنا ض ر( )اركع 
نمل.قم U^( رم 

َءللع؛ءإ؛- 

•برجله صربه ( كله ر) 

َ-لرثك؛■ة• 

سبحانهالله إلى شديد( ركن إلى وى آر 
وتعالث•

.الثياب فيها تغسل إحاتة ( ءُى■ م) 

كالصادةالجوارح بالأركان( )وعمل 
٠والحج والزكاة والصوم 

.د الأمّو الحبمٌ ( د• او و\ن 
مW  ٠۴ر ى - 

بج-ِلاء

.رازكوا(أ>وا
خاصة.جلد من للماء إناء ة( نك ار 

الأكنة:)رمحا( )الإكية( _■)ال
البئر.
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رمحت؛ث؛ت- 

ومحورمث، جع ( أرماث ) ( مث ر) 
يشدثم بعض إلى يعضه يقم خشب 

•الماء قي ويركب 
:رمح أ؛ت- 

إلئيميل لا الذي المستوي )كالرمح( 
ءدف.

محُاِأو 

أمدت رم 

الطشت

بياضها

ظيمعت 
الضياذة

وموله،

مددا(رم 
الرماد،

لدقة.ا٠ 

مح،ض يم حار ورم الرمد، ر ا 
وهوالخض من الملتحمة 

.الغلاهر 

وكثرةبالجود تصمه الرماد( 

مكثروالخز، اللحوم من 
رماده.فيكثر 

منيكون ما أدق الرمدد؛ 
الأحنِاقض الخاص 

ررم؛ث؛ت- 

يتحرك.يترمرم(لم )فلم 

رمرم،لأكل•نر 
رهمممت؛؛إن- 

إالزمنماء ) ( رمما ) )ترممان( 

ياضوغر ياض فدى الرمصأ 
•الخن أطراف فى يكون 

؛رهميمحت( 

الشمسووقع الحر شدة لرمضاء( ا) 

الرمل•على 

؛الرمضاء.)الزمض(الاحتراق 

الحرارةوحدوا )رمضوا( )رمخت( 

أقدامهم.في 

رص؛؛أي 

)يرممنى()رمقتموه( )رمنت( )يرمق( 

وارمن•وألأملن )لأرمقءن،لأظرن 

•النفس وآخر الروح )رمز،بقية 
همكر'-ء؛ 

ماوهو أرمك، ■ص )رمك( )أرمك( 
كدرة.لونه فى 

رمك؛أ؛؛- 

وجههج نقد مرمل( رير م) 
٠بالثعفج 

الخيوطهي المرير: رمال(رمال )الن 
مشزهة.وجهه عالئ تضفر التي 
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الضعتفة)الأرملة( رالأرuل( 

•زوجها عنها مات التي 

،وناء رجال من اكين الم)الأرامل( 
استعمالا.وأكثر أخقس يالناء وهو 

الحصيررملت، ت ينال حصير( )رمل 
جته.نإذا وأرملته، 

،سعفمن ينج ما هو رماله( )إلى 
ونحوم.الخل 

منوأصله زادهم، فني )أرملوا( 
منبالرمل لصقوا كانا-م الرمل، 

الهالة.

واحتجا.افتقرا )فأرملنا( )أرمل( 

فيمرغته اللحم; رملت )نرمل( 
الرل•

آرمل ر ر؛ممل، ا نرمل ر )رملوا( 
ّرءةالأمل: )يرملوا( )الرملأن( 

١العدو دون المنى 

المرمةمءن تأكل أصله: )ترمم( )ترم( 
الثقة.وهى 

المتفتتة.كالباني كالرميم( علته ج) 

بهيشد حبل قهلعة )بزمته( )ازمة( 
.للقصاص اكا-ا أْ الأص 

٧محا ى -ر 

البالي.العظم )اJنئة( 

ساكتاأ>ق إذا الإنان: أرم )أرنوا( 
.،الخوفمن 

الاصالاح٠الرم؛ وزمة( ئمة )أها 
.البيجمتؤمرمة )رمة( 

:ِِّا 

المغير،هم الالمزماة( ) )الرمية( 
•ارٌيابه يتطم والذي 

الملريدة.( لتمين ا) 

صيدي.)رميتي( 

وهىزش التمح، الهمة الأبة، )_ 
٠٠ المرمي الصد 

الشاة،فللف I المرماة ( )مرماب•

وفيل:ظلفيها، بين ماوقيل: 
■التسغمر الهم 

فيأسرعوا ( بأبتمارهم القوم رماني ف) 
إلز.الألفات 

توالمراد ، يحا ما على زيادة ( لنماء ا) 
.الربا
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الزنا.مذفومم أزواجهم( رمون ي) 

•يشيرون ( ٌِون ي١ 

؛؛؛؛-

البكاءْع صوت ت الرنة ( رنة ) ( انة ر) 
واللقالفة.ترجح، فيه 

والاستغاثة.الصوت )الرنين( 

إذاأرن؛ من فاعل اسم مرئة( لا ور 
٠الميت على الصائحة ت أي صاح، 

الغناءبه المراد الشيطان( )رنة 
رنةبه المراد وقيل; والمزامير، 

الوح.

ِءمحت؛-؛؛؛- 

ء>ناءتزل من هو الراهب( ) )رهبادم( 
للمائة.ْللإا دير إلن الأس 

)رهان'()راما( )رهنت( )زهب( 

الخوفالرمة؛ )النهب( )رهبة( 
والفزع.

:رمحع ث؛:- 

الغثار.)رهج( 

؛رممحت -؛!؛- 

بامحلنبعيب أن الرهص! ( رهمة م■ .) 

فيهيترك أو يوهنه نيء الدابة حفر 
الإعياء.من انء 

.0 نا حب( هعناه ر) 

:رمحظ 

^نما الرههوت )رهط( )الزهيهل( 
الرجال.من المح 

قومه.( هطه ر) 

:رهنت ؛؛:- 

حديده.وجعلت سنت )فارمفت( 

رمحفت؛أ؛؛- 

حملهماوكف-نا( طغيانا )أرهقهما 
٠حما وألحقهما عليهما 

)ترهقتى(( رهق ر ( رهقوء ) )رمقه( 
غشيه،أي■ رهنه، )أرهقتنا( 

رهفو0وقيل: الإعجال، والإرهاق 
٠منه قربوا أي؛ 

وغشينا.وقتها أدركنا المائة( رهقتنا أ) 

إذات الصالة أرهفت I يقال اهقا( ء م) 
٠\نز وقت إلئ أ-حرترا 

.قاربتمو0 ( رهقتموه د ق) 

)لأترهش(لألكلخنىب
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رهمث؛■؛؛؛• 

•رهنا يكون شيئا إلذ ادفعوا )ارهونى( 
ْ(.٠١ ■ r جعلاللسابق بجعل أن هو

'vرر 

سفه.علئ 

■;منه
محبوسمرهون 

مربةه نفمما نحليصه رهاني( )فك 
تعالى.الله حفوق س به 

دضإم أه تجض( م:بن )1^., 
أبويه،قى يشل لم طفاد فمات عنه 

ءيرذلك•و.ذل؛

:رها 

ءسم'ل ١٨٢( الق.ظء إن ررهوا 
المسمرمن وهو فه، احتباّى لا 

٠المستمم الممهل 

رمّأث؛؛:- 
٠صلحت حتى  ١٦٢انيت ( ١ 1ت ق ) 

1طر ر 

روت؛ءإ:- 

الحيوان.)اليرث(رجح 

•أرب،ءرف الأنف( )رونة 
المدينةومحن محنها جامعة قرية ظ( ْ ل ا) 

٠فرسه^^ عسر ّبحه 

^ررع:

س_ علن جامعة دية راروحا،( 
المدينة.

أتنأنه والمعنن؛ الرواح، من أرا~( 
مستمرصع وهو المراح، إلى بما 

الماشمية.

الراح.إلن رديما ;روحتها( 
أوإله روح الذي الموضع ا!ماح( إ

إليه.'اوي 

 ،^١^ ;٠^١ ) _r< اورءن.إل

رددتأذا حلت( عك حت . ١لىادا 
قلئ>إليهم المرعن من الماشية 
.مييتها موصع 

دحا
•ض ارص;وح لوتقا-رهم 

وروحه(الله كالمة عيسن إلئ )اذهبوا 

تي-ميمسنأد،
ْلكإضافة تعالن ال1ه إلن أصيفت 

فهووصف، إضافة لا وتثريف، 

شاءمتى يقبضها ومالكها، حالفها 

١سبحانه شاء متى الها ؤيرمح

بمحالئء-ح~ ،( Julروح ص ربح 



راءحرف ٢٨٢

يمنهي أو الرحمة، بمعنى ~ الراء 
للهصفة تكون الأول وعلى الريح، 
اصافةمن تكون الثاني وعلى تعالئ، 

.وحل عز لله المخلوق 

)الننح(الرحمة.

والميم.الراحة ت الروح روحها( )من 
ءناإسير بالرواح: اوراد )وروحوا( 

النهار.من الثاني النصف أول 
•النهار أول راح(ذهب )ثم 
المرةوهي روحة، مقدار روحة( )أو 

ْنالرواح•
•الزوال، يعد الستر )الروحة( 

*النهار آخر ترجع )تروح( 
وهوالروحة، من وريح برزقه( )ريح 

امحالأآخر المجيء 
•كفه ( راحته ) ( راحتيك ) ( احتيه ر) 

)يومراح(ذوربح•

حرجتريح رائحة يجد ريحا( )يجد 
منه.

العملمن نريحها نواصحنا( )فنريح 
للرعي-أو قى الوتب 

•رزق يحان( ر) 

طيب.)ريحان( 

•الراحة ت النوح روحا( )ليجدان 

■ربحها يشم يرح(لم )لم )يريحون( 
•وسر هز لدلك( ارتاح ف) 

:َّرر ء؛ي 

اJراحعقالراوية: )يراود( )راويؤ( 
والغرض.الحاجة طلب في 

•ومهل برفق )رويدا( )رويدك( 

:ِّبردّمث ؛؛:- 

الموسهل.البحر في )رودس(جنيرة 

؛ص-

المعفي تحاذينا أي: )ماونحنا( 
٠والشراء 

ويطلقنان، ب)روضة( )رياض( 
المرتفع.الوضع علن أيقنا 

ثأيرُّتم؛

)روعانى()فارتاع( ),روع( رأروع، 
)رعني()رع( )راعوا( )يرعهم( 
)رامحا()الروع(الارمحاع؛)يروعه( 

والخوف.المنع 





الراءحرف ،٢٨

كفمهمما الماء من غيه ينجهزون 
حجهم•في 

فيواكد"بير الفكر الروية؛ )فروى( 
!لأم.

:ريت 

ايريها ١ رير.يمماا الرئة، ر أبريك( 
التهمة• الريب ( ارتبتم ) ( لمرتا؛ون ا) 

.والشك الشه ومظان 

•إله بعرض ولا يزعجه لا يريبه( لا ) 

رث؛

ظن•ما فدو أي؛ ظن( ريشا )إلا 
الإطا،.الرث:)رث(

وناحر•ايظ علما( )راث 

أبطا•)راث( )راث( )ا-تراث( 
منمكة ءلر.بق في موضع )الزويثة( 
٠المدسة 

والشئةالإرادة الله( أراد )فإذا 
باصابنعالئ لله ناسان صفتان 

الإرادةصفة إثبات ويجب والستة، 

فالكونيهوالثرعى؛ الكويى ميها بف

بمعتنوالشرعية ، المشيئة بمعنى 
.المحبة 

•واصطغت احترت ( أرذت ) )تردن( 

؛يريل• ( وجا عز الله وجه  ١٦--أرد ا م) 
العدل.فيها روعي ما أنه 

الرزق.يهللبون )يرتادون( 

ُين؛ر- 

•الشاب )الأح(سم 
-ب ت- 

لهعملت إذا آ أربشه الهم )رشت 
.ريثا 

:ريقل 

لتماداة كل ت الريهلة ),ياهل( 
لن،رقيق ثوب كل وفل؛ بلفنيس، 

•ورياط ريْل والجمع؛ 

٣٠''

الماجعالمخضب المريع: ث( )ص 
الزاد.

رينت؛ص• 

■الر-بف؛ ريفنا( )أرض )الريف( 
ب،.والخصالزرع ذات الأرض 

والرخاء.المعة بلاد )الأرياف( 







٢٨٧الزايحرف 

فيالجهاد وهو الحرب في العدو 
الكفار.ومقاتله الله سل 

علئالمشي هو الزحف ( حما ز) 
.يمدرْ إقرائه ْع الإست 

الإعياءمن وقف (أي الجمل زحف أ) 

محغ؛زه 

•وأخرجنا دفعنا I أقفائنا(أي في رفرح 
خم:ز٠ 

وهاجعاد إذا نخرة( البحر زخر ذ) 
.موجه 

زخَج؛ءار 

واشتدجسمه غلظ قد الذي ( خربا ن) 
لحمه.

:زرن ءأث 

والقوسالزينة ت الزخرفة ( تزخرفت ل) 
بالذهب.٠وومو-آها الحيطان وتدهيب 

الذهب.هو ف والزخ 

ءأوررج؛

عليه،واتكئ سط ما )الزرابي(كل 
القطيفة.والزريية 

زرر؛ءإة 

طرفه،محن وبجمع إزارْ )يزره(بثي 
واحدوالرر• عورته، تبدو لئلا 

والخور.الكلل ِاا تند الش الأزرار 

ررى؛محُ 

زرع،صئ(ولأ ولا زرع لهم رولأ 
٠نبات لهم لهص ٠ أي 

زرن؛ءأب 

الأنصار.من زروق(قيلة ربض 

قربالحجاز ض الأزرق(واد روادي 
•مكة من 

زرم؛-؛أب 

بوله،عليه تقطعوا لا تزرموه( )لا 

•القطع والإزرام؛ 

زرنت؛؛إب 

ب،طينباينه ب،أ الززنث،( ززثررّيح 
اءأنْ■ ٠٥ِأ ندهه ! ْقا اويح،  مءظW يا ر ءن ر ر-ا 

وف.ماد ، الطي

زراءأب 

والببالاحتقار الإزدراء: :تندروا( 
.والانتقاص 



الزايحرف ٢٨٨

:زطظ 

من-ض ءم ؛ ١^٠؛■ الزط( )لك'ن,م 
حلوالوهم والهنود، ودان ال

فيها.نحافة مع الأجسام 

نعت؛ث؛:- 

يزغبها(بقربة جاء أن يلبث )فلم 
بما.ويتداسر ممتلئة يحملها 

•أي المال( س نعبق للن، )أزعب 
؛والزعب، المال، من دفعة أعطيالث، 
الدفع.

زعع؛ء؛ت- 

 jj( )يدعهولا رعة ب ينهض عيه
•يستر 

نءًِ؛!ي 

اضر.فلةاازغن:)ززاء(

؛زعنى ؛!؛• 

الجازةنحركوا فلا عوما( نرعر )ف\لآ 
نحريكت والزعزعة لها، تعفليما 

•يربع الذي الشيء 

َءءمء؛؛؛آ 

يستصلأي■ ارحل، يزعلم ران 
.البدن فى ارعفران 

رءم؛أ؛ت- 

•ويروك، يقول صب ه 

وكملضامن رعيم( نا أر 

؛نّءت 

زغابةأنه المعروف غايات( ز يوء 
فالمدينة ئرب ص' ا 'أح 
ررر'ّء-اداشا\ يوء 

اسديه،قرب مكان وهو بالإفراد، 

فيالجرف وبين سه قريش نزلن، 
الخندق.غزوة 

نءر؛-؛!؛" 

فيمعروفة بلدة هي نعر( )ض 
٠الشام من القبر الجابر 

؛زنت ث؛آ 

المطيةالأواني هي ت( س أر 
٠فيها وينبذ ، القير وهو ، بالزفت 

''ِزز ء؛ت" 

معالجوف إلن النفس إدخال )اِف( 
.الصوت 

ءوتأول (ارمر ارفير فى أخذون ي) 
.الحمار 

ي•ا'شِِب( _زضن أث'ء كان وإ 
بمعىوزفر ماء، مملوءة يحملنها 
القربة.وارم حمل، 









الزايحرف ٢٩٢

وهواللهو، آلات، من آلة 
.يه ويتغنى بضرب الذي العود 

؛َّهقع ؛!؛- 

ُفحلأ؛،^ ۶١زهوقا( كان ^ ٧١)إن 
صانعا.وذهب زائلا 

ٍِهءم:
ورصدسهم زيتهم( ملأته قد و) 

٠المنتنة الرح • والرهمة ا الكريأة 

:زها 

إذاالقوم زهوت من مائة، قدر 

حررتأم.

أد'اف أي؛ رهئ( رقاما 
كبنابشسه يعجب الذي هو والمرهو 

■وفخرا 

-زم،زءا و\فهم( ، JJ1يخلا )وأن 
البسروالزهو• نمرته، ظهرت إذا 

صفرةأو حمرة فيه بدا الذي الملون 
وطاب.

اكءلزم،رءا■بقال؛ )حريزهو( 
٠صالحه وبدا نمرته ظهرت إذا 

ز

•صض أو درهمتن 

:زرر أ:ث- 

ساذزاد ذه _بذ ءا )ِودك( 
.للسفر المعدة وغيره، الجراب 

ز,>كل U ودم زاد، جع )الآزواد( 
■السم^ه 

اص•ادة(هياكاء )الم.

زور-؛أي أي؛ مائة، زهاء القوم يقال؛ هاء( 
دم(أحنماززتمالإهبه(أي؛ )إن 
ورصوانهرحمنه محل فى به 

علندخل إذا كالزائر وكرامه، 

•كرامته فى يكون المزور 

ءشوذع اذوار، م نزر( )جا،نا 
والكثير،القليلة والجماعة الواحد 

٠والضيف الزان ت ور وال 

صين(ضف م )كم 
موالزور كاذين•' تجتن أظهر أو 

.، الكذُ

رورت•
ورنتهنات 







٢٩٥ينالحرف 

المنحرف، 

ربما'ثإي 

الإناءفي الماء بقية ؤر: )مؤرك(ال
•المرُب يعد 

الوليمةمعناها فارمحية )السور(لفظة 
•إليه يدعى الذي والشام 

:ام مبه 

الشيءوتت الملل، هي ( لسامة ا) 
منه.وتفجرت مللته إذا 

يت؛مبه 

بهيوصل ما وكل الخل، )السبب( 
فهوإليه، الوصول يتعذر ما إلى 
تا.سب

منشفة وهى سمبة، جع ( )ساستا 
كان.نوع أي الشاب، 

كانوالأزم ون.لانط؛ مْينا ( لمثانة ا) 
٠بح وال،اليمههتح، عنل. ؟بما يثرون 

واللمن.القول في والاختمام الشتم 

ه(نففستا ليستمر يذهب، )فلعله 
٠ه نفعلن فيدعو ت أي 

:بممت 

منفهلحة (أي؛ سبتا الشص رأينا )ما 
القطع،الست، وأصل الزمان، 

١أسبوعا ت ومبثا 

بمعننكادهما )المسند( )الب،( 
٠الحلق 

عنوالانقطاع الموم (هو الثبات )ينه 
ؤالإحاص 

بع؛أ؛ت• 

بأنهتعالئ الله (يوصف قدوس )سبوح 
نةالفي تا ثابوهن.ا بوح، ي

عنالمنزه والثبوءِت الصحيحة، 
الوما والمريك والعيويتط القاممس 

منالطهر والقدوس بالإلهية، يليق 

بحانهسبالخالق يليق لا ما كل 

ونعالث•

بكيليق لا عما لك (تنز:٦١ حانلث، س) 

•سوء كل وءن 

جعالمسحات وجهه( نحات م) 



الضحرف •٢٩

بجلألته،الوجه سبحان ر فسبحة، 

محاسةوقيل: وجهه، أضواء وقيل: 
وبمازْ•

النافلةهن المرء يصليه ما هو حة( س) 

الضحئصلاة  ١٢-أراد وربما تهلوعا، 
يعينها.

همشالإاf■)ّص_(الآءع 
التيالسور هي ( المحات يقرأ )لكن 
١١لله مّح را أو  ١١سبحان لا أواJاها في 
٠ ١١ربك اسم سح لا أو  ١١لله سح لا أو 

:ِبغ ؛:ة 

إثممحه محققي لا ت أي ( عنه سخي رلا 
تيقال عاليه، بدعاتك والعقوبة السرقة 

حققها.ت أي الحمى عنه الله سخ 
تعلوهاالتي الأرض هي لسبحة( ار 

بعفىإلا تنّت تكاد ولا الملوحة، 
■السا^م 

ِيس؛ءإآ 

بمعىكلاهما رالتست( بيد( رالت

الحلق.

مَّ؛-؛؛ت" 

الشاب.من رقيق نوع إسابرية( 

ثارةوهى سبرة، حع ثران( ال
د.ال 

:ِظ 

بثيوأساحل الولد، وك الممهل( ^
عليهيعقوب أولاد هم إسرائيل 

المالأم

صدالسوطة محسقن( ولا جعد ٣٠٠

المحبسهلالنهر وهو الج^^و^ده، 

تكسر(فيه لمن المسترسل 

تكونوالحناسة المزبلة هى ( ناطة نر 

وهىلأهلها، مرقما الدور بفناء 
الكناسةفيه ترمى الذي الموصع 
٠والتراب 

ءبجِع:

وسباعالحيوان، من الخفترس ( لسع ار 
والفهدوالمر كالأسد البهائم 
٠كالباري اتجر ومبلع والدب، 

الديالخوصع ت السع الئع( وم ي) 
.القيامة يوم فيه الناس يحبس 

■مرايت، سعي * لأسبؤع ا آ سبمؤع أز 



٢٩٧ينالحرف 

؛بجِخ:

وأوفمواضعه، أبلغ الوضوء( )أسبخ 
شيئاتترك ولا وتممه حقه عضو كل 
٠وسننه فرائصه من 

وكملت،وغطت امتدت )مننت( 
الساتر.والساخ! 

مهمارنا عظيمهما )سابغ 
٠وصخمهما 

لكثرْأطوأه أي؛ صروعا( أسبغه و) 
■_

:ِبزع ءأت- 

الثوابطلب ولأجل دينه، ؤاعادء 
منه.

'ُرميا ا ستبق ي■ 

غالبه،القدر(أي: شيءسابق )لوكان 
عليه،وتقدمت غلبته أى؛ وسبقته 

,أولا ياتي الذي هو والسائق 
الذيوالجعل الرهن ت أي بق( )ال

عليه.للسباق يوصع 

كانكأنما ناقته، ت أراد الحاج( مة ا) 
ناقتهبا ويعنى لرعتها، الحاج بق ت

العضباء.

لاضأي؛ الئه( سيل )وش 

•أي • ة الثم.. يبل ( تمرترا با س؛ 
لمنمباحة الله سبيل قى يجعلها 

عليه.وقفها 

•وطابيلأ(أيتتّ

 Uٌؤاخذة ( ا م علص ت•
 ٠"W"■ W I

الثارب•(النبالة ت

ءّا;ن١^?.؛^،، الهل؛ السبيل( ان ؛
المسافر.السبيل. 

بلة،المالثياب ت السبل ذة( يل 
المرسلةفي والنثر، كالتّل 

ماأغلفل إما وقيل! والمنشورة، 
مشاقة* ٣٠تتخذ الثياب، من يكون 

الكتان.

نحتإزارء مرسلا إزاره( ،؛>• ٣٠ت
لينالم القي. على وإرحاؤ0 الكعبين 

التكبر_ن.زي من وهو الأرض، 

ِبث؛أ؛ث 

منتتخذ الثياب من صرب المة( ;
.كون.ماأغلغل الكتان 



r<\A السنحرف

تبمؤا ؛!؛ 

العدو■ّبت وئام، ■ أي ( يسمى و, 
والى!عليه، وامحتولت أسرته إذا 

•والإماء العبيد من أحد وما الرقيق 

َ؛أو 

بجَمع:

حنفا معناه: ثمانجح( )ملكث 
جاحة!والواعف، وارفق 

بليالنية؛ تأخذ لا أي: السهولة؛ 
العدوفى النكاية حصلت ففد ارفق 
الحمد.ولله 

؛سمهء ؛أآ 

موضعمجدا( الأرض لي جعلت و) 
وصلاة٠مجود 

وذلحضع أي: وجهي( رمجد 
,وانقاد 

أوالحرام المجد إبراهيم( )مجل 
*المتتق البيت 

ثمانالراد: مجدات( ثمان ضلى ف) 
مجدة،الركعة وسميت ركعات، 

بابمن وهذا عليها، لاشتمالها 
بجزئه,الشيء تسمية 

ِمِ؛

أوقدتأ-اإذا النار؛ سجرت ( )نج 
وأحميتها.

وفكجمم: جر - جهنم( ّجر )عند الدبرأواس،وهومن )النه(حلقة

وبضبينه بجعل لا بوله( من تتر ب لا ' 
منه.يتخففل لا يعنى؛ سترة، بوله 

تترتواسدافعا، حجانا لممدا( 
٠احتجبت 

المتروهي وحاجرا، متارة لنزا( 
والدار.الين، باب على يكون الذي 

القيامة(يوم الله ستره لما ممتر من و, 
الدنيا(فى عبد علن اللمه يستر لا ) 

المترشأنه من أي: منير( الله )إن 
عزلله فعلية صفة والمتر والصون، 

وليسالصحيحة، بالمنة ثابتة وجل 
يردولم تعالى، أسمائه من لا المثار  ١١

المائع.خائف ذللئ،، علن يدل ما 

٠مء 

'الغضب آثار ظهور الأّ





بنالحرف 

حس؛ءات- 

بعدا،تعدا أي■ نغما( )نخفا 
بعيد،الحيق! الوالمكان 

أومحئا، اش ألزمهم ت والمعنن 
سحقا.سحقهم 

الدقهو الحق )امححفوز( 

والطحن•

بمملث؛ ٠٣

اسحقوني.ني( )فا

:ّمك -؛؛؛- 

قرأهاأي: فحلها( المساء افتح فر 
متصلة.متتابعة قراءة كلها 

ضم:

٠أمحمود ( مححم أر 

مهمث؛أ؛•■ 

والهيئةالمنرة محنة، حع ( حناتنا م) 
توفل الثرة لن ت بفتحتين والحالة، 
.الجمال 

;-ما ءإي 

حديد.من المجرفة ( لمنحاة ار 

:-مت 

الصياحهو ت خب، الآ تإ خبفر 
الأصوات،اختلأًل وهو والجلبة، 

ين.وبالبالصاد ويقال 

وهوبمعنى، والصخاب( )المنخاب 

غيرْ،أو قرنفل أو عتر من قلات■، 
خرز•فته ولايكون 

ِأز؛ء؛ة 

أت؛زأت معناه الملك( وأنت بي نخر أ) 
حرية،والتهزاء الاسمن بى 
الصفاتمن بالكافرين حرية وال

وحلعز لله الماينة الخبرية الفعلية 
والمنة,بالكتاب 

■ذلل أي: )سم، 
-مقل؛

أي!عطاءه تخهل ت يقال ريتخهلها( 
موقعا.يع ولم استقله 

والخيلأغضب، لا ( أمحخْل اد ف) 
٠؛4 الرضا وعدم الشيء كراهة 

)فادوحل( عز ربكم أمخهلتم )فقد 
أوالنخيل ( أبدا بعده عليكم خيل مأ 

تعالي؛الله صفات منؤ صفة المحيل 











ه'*االضحرف 

؛َزء -:اي 

فيالحد عن الجاو3 أي: )النرف( 
فيباغ ه، نفعلى وأسرف ، الماء 

فىالحد مجاوزة والرف المعاصي، 

كلها.الأمور 

أطرافببعض موضع )بالأسراف( 
.الحرتين ين المدينه 

:َث ءإب 

فيإليه أنظر أي: )فرقه 
حفية.

منالشياطين، أي: السع( ترقوا )م
الرقة.أي: الرفن 

أوالشن، وهي الئرف، واحدة )النرقة( 
خاصة.الحرير من البيض القطع 

َا-؛؛؛- 

وهوالكنس، المرو؛ رسروالئّب( 
المخل•إلى ي٠مي صغر جدول 

حمعوسراة; سراة، حمع روات( ال
التامحلمن الكبير يما المص وهو ا سمري 

وقل؛والهثثة، الصورة حن في 
المروءة.صاحب الخى رو: ال

ءجأوب -ا جابر( يا ري ال)ما 
الوقت،.هذا في 

التسري:قاعدهمم( عض )وترم 
نمدإلن المرية في مض الذي 

الجيشمن طائفة وهم المدو، 
أنماهاالغزو، في يوجهون 
أربعمانة.

ّارية،جع النار_ض( بين )نميا 
أعمدةوهى الأمطوانة، بمعنى 

■المحني 

الأل-ّير ص الإّ-راء )أسرنا( 
وجعلهأعجبه أي: مْ( )_ 

عنهأزيل أي؛ بشيء ونر مرورا، 
والحزن.الغم من لحقه ما 

:سقلع 

قولجليس من كان ما راثطيحة( 
وتكونا عليه فسطح بالأخر أحدهما 
أوانيمن وهي ونمرة، صغرة 

٠الخّاه 

ِا
الخباءأعواد من عود أي: ك( 

ِظَ:ث:ي 

ل؛تحهدالشي،ء ءل، التسكل ( ثل )الم



ينالحرف ا"-*ا

ويشرفأعماله، ويكتب أحواله، 
عليه.

بجِظع:

المجاهر()وطعن، الفجر( 
فيالرنفع والساطع وظهر، ارتفع 
٠منتثرا الجو 

إبج-طث:

والقمة(الذهب، من الأطواق )أمثال 
الساريةوهو أسهلوانة، جع هو 

لعفلمهالأمطوان وشه والعمود، 
.وكثرته 

منمرتفعة مارة أي: )أطوانة( 
الأرض•

:ةلامح ِم 

سذاْ: الماء( سطة من )امرأة 
والخيار،العدل والوط خيارهن، 

.ولماحسنا أوساطهن من أي: 

:عمّ -ه 

لب م العيان( )شوك 
الجوانبكل من الحك مثل عفليمة 

الجيدة.الإبل مراعي، من 

الماحة،علن واشا أي: )سننا( 
أنهو المناحات: فى الماء ؤإمعاد 

الواممةمعيا ذ~ةوم امرأة تقوم 
٠مرادها علني والمعاونة 

المقرونةالألفاظ من )سدبك( 
بحدإسعادا ومعناها ، داالثيلث،اا

اعدة.مبعد اءاّة ومإمححاد، 

صجرنا الماء جاءْ ما بالماء( ّعد )ما 
قيه.محا غير 

'أي بالدنيا( الناس أمعد يكون تن ح) 
وأرفعهمعيش' وأطيبهم مالأ أكثرهم 
منصا.

ِ•'•؛أي 

محقاتمن محفة الملمر( هو الاه )إن 
ويرلعالشيء ينبل- الل-ي وهو الفعل، 

مشيثتهوقى هل ويبفيقيفى قيمته من 
فىكمال وصف حير والتوحكمته، 

فحلهصفات من وهو سبحانه، حقه 

لأحداعتراص ولا وأمرْ، وحكمه 
يرخصالذي فهو عليه، حلقه ■ ٢٥

النوني،تدبيرء وفق ويعليها الأشياء 
تدوير0فى الحبال به أمر ما أو 

■الدم، 



f-vالضحرف 

ادا،وفا شن ملووها البلاد( سعروا )
إيقادهاوهو النار استعار من مأخوذ 

■رص 

:بلط ءه 

أنوهو ا السعوط استعمل ( ستسل ا) 
يميهمحن ويجعل ظهرْ على بملقي 

أنفهفى ويقهلر رأمحه لينحير يرفعهما ما 
مركب،،أو مفرد دواء فيه دهن أو ماء 

دماغه،إلى الوصول مآث ليتمكن 
بالحطاس.الداء من فيه ما لاستخراج 

:يجمنت ءإي 

النخيلأغصان I عفة ال( وسّعفة اتن ف) 
.يت؛ إذا 

:٠—عك -ة- 

الحلقوجع من يكون صوت ( علة س) 
.فيه واليبوسة 

:َعث أ؛؛• 

وتحلقفيها ينتبذ إداوه أو قربة )السحن( 
نخلة.جلخ أو بوتد 

:معا أ؛ت- 

بأمريقوم الذي وليه ٠ أي آ اعيه حمر 
•الاس 

يكبالذي الكاسب • أي ( لساعي ا) 
لأجلأي: الأرملة علن المال 

عليها.التصدق 

يجبىالذي الماهمي• )ساعيا( 
.أربابامن ويستوفيها الصدقة، 

الاكتسابالعبد يكلف أن )الامتعاء( 
نصيبقيمة يحصل حتى والهللب 

الشريك.

عتقإذا العبد! امحتعاء ستسعي( ا) 
بعضه.ورق بعضه 

تالمساعاة الأسادم( ذ اعاة م)لا 

.U^

والرملرمل، أي: ه( النثى )سعن 
وسرعته.المشي سدة هو 

منت؛أو 

المغبةمءن جائعا، محاغنا( قال )أو 
•الجوع وهى 

:ِفع ءاة 

سمحالجبل( هذا سمح خيلا )أن 
عرصه.ت وقيل أسفله، هو الجبل 

•تزني ( نافح )كانت 



الضحرف ،/•٣

:-ممّ أو 

,اللحم -٦١ يشوى حلبية آ لثمود ا) 
هِ؛— -؛!؛■ 

.تنر م ا مسنر جه و) 

المؤخرونالغداة( بصلاة )المقرون 

لها•

عليهسهل ما النمرة; النمر( )على 
الأكل.

كتبةهم الثمرة: سفرة( )بأيدي 
وهمالمحفوظ، اللوح من ينسحون 

٠المادئكت من 

؛ِضطنح ءإء 

كالدقيق.)سنسمها(جُلها 

:ِمةل ؛;؛- 

سبه أتى ّفف إلى عم رفأرل 
كالقفة.قاعة(الشل: 

صثع؛ءإئ 

لونمتغيرة الخدين( سنعاء وامرأة )أنا 
الشقةمن يكابدها لما الخدين 

الموادمن نؤع والمفعة! والضنك، 
الصفرة.من أو بالكير ليص 

سفعتهالمار، حرق ت مع ال( نع مر 
.لونه وسودت أحرقته إدا I النار 

:ِفاث ءو 

هوالق: الممر( مءن الق )إلا 
الخوص.من الزبير 

الخوص.من ينج ما فيق( مر 
تقنمهم،المل( لبنهم )فكأنما 

٠الدوام المفوف: 

ض؛؛أي 

حرىبينا ختار( سففة يكون أن )إلا 
.التخاير فيه 

ةسنك ءإو 

ويريفهيستلمه دماآ ؛ ITفك برأن 
*وفسع^ه 

؛نك ِه 

الماس،ص (الماقطة المساء سفلة )مرن 
٠وغوغاوهم الناس أمافل وهم 

إذاالضرب: في له سملم، فاى( ي) 
وسطهمن أسافله تضرب أن عمدت 

قدميه•الئ 



-*اا<ينالحرف 

السانلة.( السفائ من ض ) 

ابفل: الأدض( أفز رض 
مم■من 

؛فت ِه 

القربهو بسفبه( أحق )الجار 
٠والمادصتة 

ر؛ِه 

لكم.جهنم إصابة مقر( ص )ذوقوا 
:ِمط 

تومنه المت1ع، رديء بانع ( ماط نر 
الكلام.لرديء قط ال

كاسدة.بائرة ( رمامملة 

عليهوعثر صادفه ؛عيرْ( على رممهل 

به.مملفر نمد غير مآن 

ؤلهمقب أو يه و غم فت و ( القمر ط فو ل) 

الخروب•إل 

٠يميل ( مهل ي) 

الولد; قهل الالنمعل( علن لى مي) 

تمامه.قل المرأة بعلن مرن قمل ي

منه.خرج فلهره( مرن )فمهل 

:-فمتع -؛!ت- 

النصارىعالم هو ر( الأنمف)هدا 
•وربهم 

كالساباط^ ١١الكان هي )سقيفة( 
الدار.بجانب الحانوت أو 

مما؛-؛إي 

والمدينةمكة بين جامعة قرية انقيا( ا) 
.أعمالمن 

أؤلرافعلؤل ينت ما واقي( ال)على 
١الجدول 

ّلتثرب الماء محللب )فامتقؤن( 

قونهيكانوا ما الحاج( )سقاية 
١الماء في المنبوذ الزبيبر من الحجيج 

:َدثء 

لكم(رحمه أنياء عر )ومحكنر 
(لكم عفا مما فهو عنه سكتر ما و) 

كماا كون بالوجل عز ربنا ا يوصف

ثابتا وصنوهو سبحانه، به يليق 

فعاليةصفة وهى الصحيحة، بالسنة 

ك^^'ّتاوال، تعالؤل الله يمنه متعلمه 

انتعالئ فالله التكلم، عن تارة يكون 



الجنحرف 

عنوتارة سكت، ساء ؤإن تكلم ساء 
٠ؤإعالمه الكلام إظهار 

:بجثِءيخ ؛إل 

مدهونةقصعة هى قل: )نكرجة( 
منالقليل الشيء فته يوكل قوائم ذات 

الأدم.

ءّدآه؛

الشرابص صرب هي )الأكركة( 
٠ينكر ا الدرة من الحبش يتخده 

؛ِدثح ؛;آ 

المفلن.الباب عتة )أنكفة(هي 

: cUjC-:؛ء 

المعروفالطيب من نوع )الك( 
٠يه يتطيب مركب 

أوالأذض مقطوع )الأذ( 
.صغيريا 

منالمصطفة الهرمة هي مكة( )أو 
الخل.

.وأزنهاالدية(>قها )سكك 

عليهانقرب مقوثة )النكة(حديدة 
الدراهم.

طث؛

المادتكة.السماء( ساكن عنه )يرض 

وعدمبارفق الهر السكينة( )وعليه 
المزاحمة.

تكنلأبأ ذلك سمت اأكين( ا) 
الحيوان,حركة 

دفناإليه ياوي محل يسكه( )بتت 
والبرد.للحر 

خ:ءإ:- 

•الخل شوك ( لاءا س) 

•بميت ءأد 

نالقتيل من احد ما لب( )ال
.وغيره وفرسه محالجه 

الحدادنوت السي ثلأتا( )تلى 
لأ؛ا.'

؛لت مبأ؛ة 

والشعرالحنهلة بين حب )السلت( 
٠ابضم ا محت لّشر ١ ريؤل 

وأماطهعّها(محه الدم )سلت 
وأزاله.

حبانم المحفة( نسلت أن )وأمرنا 
الطعام.من فيها بقي ما وشع 



٣١١الض حرف 

:َلط • عليها حضاب لا ( اكاء ّامرأة )

عزاش يوصف القديم( )وططانه ; لع ّم 
طبممس،ُاسنضم ى؛ ر ,jJ زيث 

كما-بما الأسان سمتعذ صماته مم' 
بالعدو. ْن الثغور يحفظون 

وهدأ، ء^>ةانم وام اهه سسهد 
!سح.في س ذوم دْم ى، جع )المسالح( 

سائح.معهم 

اُس اس('مسوهم >ِلأحءمبهم-بسممح• 
.به يتجر وما ؛ ملغ مأ 

معروف.المدينة بقرب حبل )نلم( أن قبل البال ثمر دهن لخة( )ال

-رب•

ضةهي الأكة: بساكها( )وخز ١^ أن أب شِل؛ سلاخها( )ز 
العنق.الش ثباته في أي؛ ملأن، ادخ مفي 

حاردها.
امنفرض.)اظف( 

ص(،ن ض ؛لأ و\د ه ).L 'ح■ ص ٣؛ '٣ 
.الضخم الجراب I السلف هو والمادخ ، حليها اننع ( سلخها ا) 

-:وش:

عندبالبكاء صوته رفع ت أي ( سلق ولا ) ٌيك؛ 
المعيبة.ببعض. بعضه وصل ( بغضة سلسد ف) 

ِلك؛؛؛؛" حذام لثني ماء هو السلاسل( )ذات 
مشى-أو دخل سلك( )_ الشام• بناحية 
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ِلك؛■؛؛؛• 

زى ذب ص( )ى^ 
وهيالملة، س الإملال إ,الآل( )١^٠ 

محرقة.لا I والمعنئ الرقة، 

بمٌكاالمسل آ نطبة كمل ضبممه م) 
نلU أي: الملول مقام يقام المل 

قشره.من 

•المرض )اتل( 
لس وازع، أ>ج أي؛ )واملل( 
ونر-كه.أخرجه إذا الميف 

وتدريج.بأن >جت لك( )ان

٠ِلمم ث؛ة 
محواش )إن ( ٢٠١٧١أت راللهم 

هوجل عر الله يوصف المادم( 
بالكتابثابت له امحم وهو الملام، 
كلمن محلم الذي وهو والمنة، 
ونقص،آفة كل من وبرى عب، 
ظلمه.من الخلق ملم الذي وقل؛ 

صدمع U أي: سز( 
الكسربهي وفجل: حوافه، 

المجرات.وبالفتح الصخرات، 

بسدأي؛ د( الأ اله صد ;لا 
■يِمي. 

ينصرمبل يخدله لا أي؛ يسلمه( ;ولا 
ولأبلكه.

سذوع الملمة( ;سلمان()هذه 
البادية.

الأصابععظام أصله ناص( كل ;علن 
حميعفي استعمل تم الكف اير وّ

ومفاصله.الدن ء0]\م 

الأنصار.من نيلة ية( بي !ن ;
،-لمم؛ المحالثم( الحي مبد ن إ; 

واوسلأمة,له تقاولا يه صمى 

السالمواثلمم: الصلح، 'بدن\( 
٠المصالح 

ادن:ءنالمفياسل(ص'ضم 
شرائه.في 

وهوالمادم، من افتعال الأ,تلأم( ;
٠التحية 

م•يدركونه لا يلونه( ;لا 

؛ِصتء ت;؛■ 

;أقتممثا(حشوعا•
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:-محِمع 

'أسهل ( لخروجه أسمح يكون ل) 
ِماِءأآ 

بامتصالالرأس حلق هو )التسمي( 
٠الفم 

الشيء،عن والغفلأ اللهو )الود( 
٠رأسه الرافع السامي! ت وقيل 

'•َ ؛!؛- 

الحديثت والمامرة المر )سمر( 
اللل•

أوالشامي القمح الشام( )سمراء 
.الحنهلة 

ِ؛»-صمءأة 

وهوسمار، حمع )السماسرة( 
والمستريالبائع سن المموسهل 

.البح بأمر والقتم 
؛ِمظ ؛؛؛ 

منالصف هو السماتل رالساطن( 
وسماطانمنهم، الجمائ أو الناس، 

جانبان.ت أي النخل، من 

أزيلالذي I المسموط ( مرذت حم)شاة 
,أويهلخ يجلده المسخن يالماء شعره 

بجِمع:

سمثبناتدعون )ولكم* )السميع( 
وسهالذي لله الحمد ) ( بصسازا 
سمهقد الله إن ر لأصوايت( ا سمعه 

إذايسمه تان )إن قومك( قرف 

سمه) يأحفينا( إذا يسمع فانه جهرنا 
(حمده لمآن الله سمع ) لكم( الله 

ذاتيةصفة النلمع لأيمع( )د.ءاءٍ 
والسنة،بالكتاب وجل عز لله ثابتة 

واللهتعالى، أسمائه من لإ المح و١١ 
كماوعفلمته يجادله يليق مع بسمع 

فىشيء كمثله ليس ببصره، بصير أنه 
٠وبصره سمعه 

رياءذلك فعل يقال; وسمعة( ]راء 
عنهويسمع فحاله ليرى ت اي وسمعة، 

أظهرهإذا ، يعطه فادن وسمع ذك 
٠لسمع 

اللملاوقات أي أسع( أق ;
بالاستجابة.وأولى للدعاء أرجى 

يستجاب.لا يسع( لا دعاء إص 
أذا-مأذا ناجت( س أسمعت ;إني 

رغإلى يحتاج لا يسمع وهو ربي 
.الصوت 





٣١٠الضحرف 

ِنث؛؛؛؛- 

٠وأتبع أقتدي ( نته بأستن ن أ) 
حىص( ^قد 

سهولةقي وتنصب يل نتن( )ن
٠واتصال 

 ،y( البح ءن )ثمرةأن.محع هو نتن
أوستين اعيانإ نح\لآت أو نخلة 

•غرر بح وهمو واحد، عفد في 

عمرهكبر اللحم( وأحد أسن لما ف) 
•وبدل 

الأسنان.قي السواك استعمل )فاستن( 
حتىيكبروا لم شباب الأسان( )حدو\ء 

الحق.يعرفوا 

:ِط يقي 

٠والقدر المنزلة بارتفاع ( الناء ب) 

ِءن؛■؛؛؛• 

البائية.أهل السهل( هل أر 
م؛ِه 

منالفارس يستحقه ما الفرس( هام سر 
ههوالهم فرسه، يسمبحب الغنمه 

*الصيط 

:ا بو 

الحقعن غفل مها( إعبد 

:مإ ءك 

الذيالمح الكادم الأذن( يسوء روما 
الأذن.ث1ذى؛ه 

انالإننحي يما كل ت وأة ال)نواة( 
٠انكشف إذا منه 

خيانتكدفعت واتك( ي)غّلت 
وصررها.

•واغتم حرن ( استاء ف) 

يفعل.أن لائق غير أو رديء )سوء( 

بنمالمنذرين( باح صاء )ف
صباحهم.

يعفبمنظر كل هو المننلر( )سوء 
ّسوء إليه النغلر 

بجِرغ:

٠مسسمعة مصغية ( بماح4 م) 

غاصتالأرؤض( في فرسه )فساخ 
الأرض-محي قوائمها 

٠انشقت ( الصحرة عنهم اناحت ف) 





٣١٧السنحرف 

لهذلك إسات فيجب الصحيحة، 

به.الالآس الوجه عر سبحانه 

افيّ^ و_ض( ال)دو 
سوقصفة وهي لرقتهما، الإنسان 

غانا.ودان ال

لواحدسالرءية.وتة()لال

مدقوقمن التخذ الشام هو )ريق( 
توقيل المقالي، والشعير الحنهلة 

.القمح 

نحاصمهمابعد تدافعا أي: رفتساوقا( 
•الولد في وتنازعهما 

ألبحيث الذهايب في تلازما )فتساوقا( 
الأخ.يوق كالذي كان مهما كلأ 

الأض.حضور وقت ١^( )ج 
:ِك •؛؛:■ 

لهرينته . سيقا ه نمله سولت، ( ل " — ر 
.إليه نته وح 

حرم؛؛؛ب 

إارم ١^( طلوع قبل وم )ال
ارض•

اص()ن

عليك.العاجل الموت عيك( ^١ ١١)

عنن١^ عرنه( عن )اّتو-ى 
عزلله ثابتة حبرية فعالية صفة العرش 
ومعنىوالسنة، بالكتاب وجل 

والارتفاعالحلو وهو معلوم الاستواء 
الكيفيةوأما والصعود. والاستقرار 

تعالئ،الله إلا يعلمها لا فمجهولة 
ولاتشبيه غير من به الإيمان فيج_، 

ذكييف.ولا تعهليل ولا تمثيل 

الحيل.والسوية يعادل، اوي( )ي
معهاؤنا مخصمه ليكون ا ؛ء لى ع) 

٠مستويه أي! والمويه، الضض فى 

(LJ  )ءشس.تو;ا -ض اّتوق
الجلوسوالاستواء بر، المن

والاستقرار.

الرف؛لوي( ظهِت )م 
وقيل:المصعد، به المراد قيل: 

ي.تم المالمكان 

أو، بالارص متصلا جعا / ا • \  بّ رءسوىا 

جحابل مستما يجعل لم أنه المراد 
.هلحام





٣١٩الشينحرف 

الشينحرف 

ثان,:.٠ 

يقلقك.( نئزك ي) 

تاتأ:ءو 

٠للبعير زجر كلمة هى ا( ث) 

:ام ت٠ 

جهةقصد أي• )تشاءم( )تشاءمت( 
الشام.

:تاث ءأي 

شعرأصول أي■ رامحك( )شنون 
رامحك.

وأصوله.عظامه هي: رأسها( )شئون 
١نحبون ما به أفعلوا أي: يه( أنلكم ش) 

شار:ثو 

والشأو:عدده، فدر ; أي أن(( ش) 
والطلق.الشومحل 

مت؛ت٠ 

بلغمن وص شاب، حمع شاب( )في 
•نة ثادئن إلى 

•ث أصغرهم القوم( )أثب 
ثاب.حع )شبة( 

شانا•تدوموا تشبوا( )أن 

حبهما■في قوي حرص أي؛ )شاب( 
٧^١،،أي■ )فث( )ث( 
النساء.بذكر الئنر ترقيق والمراد؛ 

ويحنه.بلونه أي؛ الوجه( يشب )إنه 
وبنورْ■

بت؛ت$ 

كالشمرة.نبات )الب( 
:تبت ■؛!؛- 

■وأستمسك به أتعلق أي؛ ( به تشبث أ) 
مننوع وهو شبت، جع )الشبمان( 

انماكب.

مج؛ته 

بطنه■على مدوْ أي؛ )مشغ( 
طوبلهما،أي؛ الذراعين( )شبح 

.عريضهيا ؛ وقيل 





٣٢١اكجنحرف 

تنهه

.متفرفن ( أثتائا و أ> 

والخباعد.الفرق تشتات(الشتات: 

مختلفة.ثنى(مراتب ّطبقات 

!«. Vَ؛؛

الأسفل.حفنها قطع ( تر ش) 
نم:ته 

أسبهم.( وأنتمهم ) آ ينتم ) تمه، ش) 
أوياللمان خاصمه أحد( شاتمه إن ف) 

اليد.

:تا ع« 

ارد•يوم يوم في رجت حل 
تث؛ت٠ 

أنبمماأي: والفدمض( الكمين ثن نر 
٠والقصر الغلظ إلى يميلأن 

*تمت:

الشجب:)نجب( )الأشجاب( 
الأعوادونل: أخالق، إذا السقاء 

•القربة علتها تعلمح، التي 
رءوسهاتقم عيدان هو لمشجب،( ا) 

عليهاتوضع قوائمها، بين ويفرج 
وغيرها.الثيايب، 

)شاجب(هالك.

مج:ته 

.هنم، ( شجتتا ف) 

جرح•أنح( 
نمَ؛ءأي 

كرها.فتحوه فاها( جروا شل 

يدحلوافمها(أي: شجروا )حس 
عوداممت-حه وهو ، شجره نى 

٠فيفشحو0 

عن١^١ بالرماح( التناحر ) جرهم( شر 
طعنه.إذا برمحه: وشجره بما، 

ثجر(اختالهل.رقيما 

العلريق(في )تناحرتم )اشتجروا( 
١والمنارعة المخاصمة المشاجرة: 

)فجر()الأشتجار(الأختلأف.

الحليفةيدي سمرة بالشجرة( )وهو 
المدينة.من أميال ستة ءالى 

الخالة.طيبة(هي )كشجرة 





٣٢٣الشنحرف 

ماءالإلئ امتداده ! البصر شخوص 

طرف•.بر 

رأسهيرلمع ( رامه ثختس ي) 
ولا■رمع لا تنخص( )ولا 
الشخصِ:الله( من أغير شخص )ولا 

واللهغيره، عن وبان شخصن ما 

وأعظمشيء كل من أم تعالى 
١)ثخص((لمظ اطادق فيجوز واكبر، 

الحدث،لهدا وجل عر الله على 
سبحانه.به مايليق على 

ٌد■ أي ثخمه( الله رمحول مع رر 
السهم.موقع ليرى وJهلاول( جسمه 

الإش-خاص،ءن نشخصه( )ولا 
الإحضار.بمعى 

)ذخص(ّاذر•
إلثبلد من الرجل شخص )شاخنا( 

يزللم به: وانراد إليه، انشل إذا بلد 
.افزام

:ما تص 

•الدقتقه الجم النحيف ( الثخت ر) 

؛تمّغ ■؛;؛• 
فيكسر.)_^( 

؛تمءد ءإي 

ءشءدزا ض: ئذ؛( بمق )^٠ 
•،^^١

)يشددن()شدا( )فاشتددت( )يشتد( 

١^،اظ؛ )الاشتداد( )تشتدان( 
والجري•

•نلما(ءدوا)إلا 

أي■شد.يدة( حيضة أمحتحاض )كنت 
.الكيفيه فى شديدة الكمه فى كثيرة 

وأصعب.أنق أي: )أشد( 

•الهار(إذاعلأوارم )اشتد 
ماكل وهى ت شديدة جع )الشدائد( 

الدنيا.مماسا محن بالإسان يمر 

وعداعله، حمل أي: )ثئ( )تند( 
إليه.

أهلثلوب يقوي أي؛ الله( )فشد 
مشدودة.كايا الدمة، 

اسمفر( علن وطأتك اشدذ )اللهم 
وحلعز لله داتيه صفة القوة بمعتى 

.والسنه بالكتاب ثايته 

'^-٠،ٌن أحد( الدين يئاد )ولن 
١يالشدة أحد الدين يقابل لا والمراح! 







ِىف؛يى■٣٢

ِءل؛ته 

)اهماط()أهماطها(ءالآُاما■
ضٍلأنفىيح؛مبمزلةمن١^ 
يعه•همي، 

.؛،Lb)نمطبماذا(محاط 
_ي: )نرطت 

هيونل: شرطت، الي ونحرها 
أوداجهاتنقعل لا التي الدبيحة 

'دبح^^ا سمتمتسئ ولا 

مًس■ُن ؛ذل ؛~؛J ط( )ث 
سب؛٠ _( )نزطت 

مرصعنيا رط مالتي الحديدة 
الدم.ليخرج الحجامة 

كالصغيرةالمال،، من الرذيلة )الئزط، 
ذلل؛،.ونحو والعجماء نة والم

;تَى ء؛ي 

ذامء ليثكم( شرر الله )فإن 
واو؛تحابوحل عز ممه ثاسة فعلية 

ربوبيته،خصاثص من وهي والسنة، 
هووالله كفر، فقد فيها نازعه من 

هماا ولياوئتع« ا>وهو لشارع،( ا» 
سبحانه.أصماثه هن 

)همص<ُم■
إذاإ س اهمأ )دع( )دس( 

,.<صثسم.
؛ثِزء •ه 

أي:الادراف س ندفن( )٠^ 
الخلع.اي: الأمر هدا في يدخلن لا 

ثأي البنان( اّتشرفها خرجت، )فاذا 
نظرومل؛ الرجالا، نغر همح، زينها 

•ب ويغوي ليغوبما إليها 

(JU1  الدنياز كرامتك نرق، ِبا
وام.،ءماسردبما.

ُأُللكرم م ( ى )ك,ف 
الأحاُب،.

بءثوالأذن( العين ترف ن)أن 
يكونلتلا حالهما ني ونتامل عنهما 
عيب،فيهما 

إاكب ذات )الثارف 
رحلها.عليها 

العظمةالناقة 

بإص/ \ ف مته 

١نملير أو 
ءرصأو دع ( فد 





الشض>رف ٣٢٨

حلصوها.أنفسكم، شتروا ا) 
ملاحةمناراة; الاريا رنث

والملاحاة.

ومارتفع أمرهما( نرق ر ري، نر 
وتفانم.

;تزِ ءإ؛ 

نرز(باض إلذ تذرون لكم رما 
٠والشمال اليمين عن الظر هو ت شرر 

ةتزث ؛إي 

امتوفزواالناس، ردذرل زتش}نتم( 
٠له وتأهبوا 

؛بمثسع ءأب 

.شراكهانعله، رشع 
بعيدة.أي: )شاسعة، أشاسع، 

ظا:ت٠ 

حافتاه.)شاطئاه، 

^٤الش فراحه ت الزرع ء شط )شءلا'ْ، 
الأصل..ع 

السيف،النطبة: نية، )كتل 
عفة.الوقيل: 

نقر:-؛؛؛- 

وشطرنمقه، ! شيء كل شطر طر، ن) 
•ونحوم جهته ت الشيء 

:ظظ ته 

الحدمجاوزة : الئسطط.)شطط( 

الجور•ت وقتل الأمر، في والمقدار 
ظن:تي 

الحل.الشطن: )بجن، 
هنا؛نم 

بأرضفرية شطا، إلئ ية نلشطوى، ا) 
مصر.

؛قلقل ن0 

الطرف.محدد عود نطاظ، بر 

:فل\ ح0 

مرتفعة.ءء!عة الجل، ظية ن) 
؛مت ن0 

التفرق.( التشعب، ر )نتعت( 

منالقطعة ؛ النعثة ( نبتان ن ) ( لثنية ا) 
١الخمالة وقل: الثيء، 

والرحلأن.اليدان نواحيها، ننبها( ين ب) 















٣٣٥الشض حرف 

ح/ِ''ءأي ينقضي الذي النهاب( أدركها فربما )
أي:سفه( )نهر )شاهر( )ينهر( . بالأل ءي 

•يفه ل ساْلعة. المار ْن شعلة )شهاب( 
هلإذا الذي همو شهرة( )نوب ; ٠٨٣٠

له.افتفء ان الأن
■ا القول فاقشوا بالأيمان( له )Uشهدو١ 

؛ءأ؛-شين،بالإيمان. 

اص:تردد)فشهقام(تنهدي )مشهودة( )^١( 
.الصبحة I والشهقة الصدر، الملائكة 

الخالالمالة.)الشرس(ي( )ني()وأثضم، 
ءترج ٠ وحل عز الله .بوصف اشهد( )اللهم 

ؤومزج خالخل أي: )ثيب( ْن اسم و»الشهد« )اشهدا! بأنه 
٠عمع إ,ب ثابتة الصّفة وهذه تعالى، أسمائه 

)اىحءءبم(رضد،ُض-ب ي رم ئ' ب ■
؛لحدر._• ءنهثيء،طاعرنب 

شرر؛.:؛؛ ّهينا' قتل آ سنهد ا) 
هيالثارة: «_؟؛( خليهم )فيه ل ص؛ ب، جع راكهداء( 

والجمال.الخة الهيئة • موته قبل مقامه بمهد 

بالإشارة.أي: إثارة( إلي )فزد تعالى• الله سبل فى الفتل )الشهادة( 
•يديه يرفع أي: بيديه( )يشتر • النهاية منهم يطلب )بمنهدوا( 

الرأي•في المشورة من )شورى( ١ مسافر غير مقيم )شاهد( 



الشينحرف ٣٣٠

•أي ( الله رسول يدي ثمين نفسه ٠ - -  )
ويخفيسعى وقتل؛ لكل، يعرصها 

قوته.بذلك ليظهر 

ةنرص ءاو 

الئوص:يدلك. أي." )يئوص( 
والتقلص.الغل 

'تمط؛ص- 

معروف.اود0 قي سال )الشوط( 

ترن؛أ؛ت- 

ؤوتشرفت طمعت أي: )تشوفت( 

تترمحت ءي 

بما.طبنا )بالأشواق( 

تنك؛ءاب 

اللاح•تام السلاح( )شاكي 
الوجه•في 'ض خنزة )الشوكة( 

دخلتإذا الشوكة: شيك(ئاممه )^١ 
٠حسمه فى 

ترك؛أو 

الناقةوهي نائلة، حمع له( )شوانل 
•لنها ارتفع التي 

الطبخ.ثب برافعتها ( انلةش) 

:ترم ،٥ 

كانإن يٌني شيء، في الثوم كان )إن 
•شيء فى عاب ويخاف يكره ما 

•حلقها سوء ( المرام وم ث) 
حوارها.وسوء صفها الدار( )ئزم 

عليها.يغزى لا ان الفرس( )نزم 
:ترك ء؛ي 

نبحت.)شاهت( 

ترا

مشويا"لحما ( واء ش) 

عبأ؛-؛إي 
الإرادة( يثاء من يؤتيه الله فضل )ذاك 

تعالىلله ثاJتتان صفتان والمشيئة 
صفةإثبات ويجب والسنة، بالكتاب 

والشرعي؛الكوني ميها بفالإرادة 
والشرعيةالمشيثة، بمعنن فالكونيه 

المحبة.بمعنى 

•ثبمء *ه 

ةثمّ آ شبة ثاب من ) ( لثيب ا) 
الثيب.وحمحه بيضاء واحدة 







٣٣٩المادحرف 

وصبره. نظر تعالى لله اسم أنه إثبات 
المخلوقصبر بفارق نمالئ 

بماله.ولا 

عمارةوهو المر، الدواء هو ( برا ه) 

٠مر شجر 

الطعامهي المسرة( بيع رعن 
ولاكيل باؤُ كالكومة المجتمع، 

وزن.

رصث؛ر،جلالمن•
صئ؛أو 

أصابعمن أصابت سءت آدم بني رقلوب 
السمواتيمسلئح الله ران آ الرحمن 

إصبع،ض والأرض إصع على 
عزلله ئابة خبرية فعلية صفة الأصابع 

السنةفاهل الصحيحة، بالسنة وحل 
بهتليق أصاح تحالئ لله يثبتون 

ابعكاصيت له، محبحان
يؤولونهالا أنهم كم.ا المخلوقين، 

كمننمليلها، إلئ يفضي تاويلأ 
حائففهدا النعمة، بمنى يؤولونها 

٠والجماعف المنة أهل عليه ما 

والىالإبهام الثالث( أصابعه )لعق 
والوسهلئ.طيها 

صمغ؛أو 

يخفبونلا يصبغون( لا النصارى و) 
اللحية.

الجنةأو النار في يغمس ■' أي ( تمغ فر 
غمسة.

صعيفحنبن، هو الصبغاء( رأيتم ل ه) 
كالثمام.

؛الضعف،يمنه ث قالواصبغ( أر 
٠والمهانة 

:صبا ءأد 

المار.)الخابي( 

مال.)صبا( 

وأولادصبيان ذات مصبية( )امرأة 
٠صغار 

معلملم ص هي اثمثية صبية( )وهي 
بعد.

:صمت 

فرالفي لماحب، ١ أيت للهم ١ ) 
سبحانهفهو الأهاب( في والخليفة 

فيأهاله ومع سفره، في المسافر مع 
دلكوكل عرشه، فوق وهو وطنه، 



الصادحرف ٣٤

تأويل،إلى محتاج غثر ظاهرْ، علز 
مختلطةذاته تكون أن منه يلزم ولا 

عنوتقدس الله تعالئ حلقه، يوات 

ذلك.

وغيرها:اكاقة أصحت )فاصحتت( 
صاحبها.وتبت انقادت إذا 

فىشريكي أي: صاحي( كان )قد 
المعاملة.

بالتادوْيلازمه من آ القرآن احب ص) 
•والعمل 

زوجة.أي: صاحبة( يتخذ )لم 

:صمع 

٠الصحاح الإبل ًاحبا هو ( لمصح ار 
;صمنتع 

الصحيفة:المتلمس( ركمحيفة 

المكتوبة.الورقة أو الكتاب 

المحفة:المحفة( في )نهليش 
فيهيكون مما والمحن كالقمعة 

خشب.من وتكون العلعام، 

بالمحفة:الراد صحفتها( )لتستفرغ 

•الزوج من يحمل ما 

:صمك 

البحة،الموت: في المحل حل( حم) 
.الصوت قي وغلظة حشونه هي أو 

حوته.ذهب أي صحل( )حتى 
;صما -؛إن- 

فيهاغيم لا ممحية( مفللمة ليلة )في 
مححاب.ولا 

:صمت أ؛ث- 

وهوبمعنى، والصخاب( )النخاب 
ولاغيره، أو قرنفل أو عنبر من قائدة 
٠خرز فيه يكول 

صّر؛ث؛ت. 

قسأالض يمنعون أتما؛ يمدون، )وهم 
الحرام،المسجد عن والمسلمن 

.المغ ٠ والصد 
القيحمن تل يما المديد: )صديد( 

الموتئ.أحاد ومن الجراحات من 
صمءر؛؛أب 

قلك.صدرك( )أماد 

ينصرزن.لا أي: يصدرن( )لا 

يخرج•ت بمدر عنهاآ يصدرون )ثم 



الخالحرف 

صدر( أمارته من صدرا عثمان مع و) 
وصدرواعاده، مقدمه شيء كل 

.أوله الأمر 
:محسى ؛:؛- 

الناسه الله رسول )نميع 
الشق،المدعت أصل صدعين( 

يسمين.نمهم والمراد. 

١التفرق والمحيع؛ تفرقوا، ( صدعوا ت) 

ويحكمويقضي ينمل آ يصلع ن أ) 
سهم•الحمحا 

الرفيق.الرحال من الخفيف، ( لميثع ا) 

صّغ،:

الذيالموصع هو ت الصيغ آ غيه ل. ص) 
والأذن.العين بين 

:.ٌت،ص-

نجدهلم أي؛ منزله( في نحادفه )فلم 
فيه.

:صَوت< ؛•:- 

للهثابتة ذاتية صفة (الصدق الله دق ص) 
فهووالسنة، بالكتابح وجل عز 

الصادقخيره، فى الصادق ممثحانه 
وعده.فى 

حممأصدقاوها، خديجة( )صدائق 

٠المحيويه وهى ت صديقة 

الصدقة!٠ حمما، صدقنمأ( )حد 

الامادم(بينهما ما صداق )فكان 
٠المهر ت الصداق 

محيالعامل جاء إذا المدق( حاء )إذا 
المدقق.لأخي المال أر؛اب، 

يهاقض شساثج( على به )تصدق 
.نمسلمثج حوائج 

:صَم ؛؛:- 

الملجالشيء صرب هو آ لصدم ا) 
بمتله٠

قوةالأولئ(مد الصدمة مد )الصبر 
.وشدت|ا المميثة 

■■ع ر٠ 

إصنها عر I الدار صرحة ( رحة ص) 
الدوربين بقعة كل والعرصة! 

١بناء قعا ر وامحه 

أ؛ثصغ؛

ظهرابهم٢لأرفعنبض :ءا )لأصرخن 



الصادحرف ٣٤٢

الصياحوالصراخ -يا، صوتي 
.والبكاء 

الويك،هو قيل: الصارخ( )سْع 
٠صوته ت وصراخه 

:صمر ء:ي 

البرد.المرد: صردا، تموت و أ) 
صّر؛؛أن- 

الذكاح،وترك البل هي: )المروره، 
قهل.يحج لم الذي أيصا وهي 

:صِءل -؛؛؛- 

طريقعلئ مستقيم( ص,ّاط علن )إنك 
٠والعدل الحق 

صَى؛■؛؛؛• 

منوتلفيها، ترميها )شزء-ها( 
٠المصارعه 

وقعإذا الراكب،: منا(صرع رضبءا 
مركوبه.ظهر عن 

فيها،قلوا الش المحال رمصارعهم( 
٠فيه صرعوا الذي والموصع 

جانباالمصراعان مصراعن( بين )لما 
ا<ج.ال

؛صِزء 

أي:!صري( أصرف أن )قامرني 
عنه.أعرض وأن ثانية مرة أنفلر لا 

هكيف)يصرفه القلوب( ومصرف، )لا 

القلوب،ممرفح )اللهم يشاء( 
اللهطاعتكه( على قلوبّا ه محرف

المادقلوب بمولى الذي هو تعالى 
تماممن وهذا ، يشاء كيمؤ يصرفها 
اكدبيرفى أحد ينازعه فلا ملكه، 

إلاالوجود فمحب يقع ولا والممزق، 
العبادتكليف ينافى لا وهذا أراد، ما 

الجزاء.علها بمرقه التي بالأعمال 
يتكلفهما به; أراد الكادم( ه )محرف

وراءمن فه الزيادة من الإنسان 
الحاجة.

الصلاة.من مخ أي: انصرف( )فلما 
نافلة،ص,دا: عدلا( ولا )صرتا 

الصرفوقيل: الموبة، وقيل: 
الفريضة.

مصارفهابينته الطرثم،( )وصرف 

•وشوارعها 

حالةتصويتها هو الأءالآم( ه )صرين





المادحرف ٣٤٤

:__ أ؛:- 

شروهو صعلوك، جع )صعاليك( 
احتمال.ولا اعتماد ولا له مال لا 

صغِ:؛٩ 

.ذ'أي؛ ليا( مغر )شل 
والهوان.الذل الصغار من 

:صنا أ؛;- 

صفحةأمال أي: أصغئ ليثا( )أنش 
الإمالة.؛ الإصغاء من إليه، عقه 

ماك.قلوبكما( )صغت 

صنع؛

تام(ال)صفحة صفاحهما( )علن 
١^^اكمحت الوجه( )صفحة 

سممسء•

)صفءاتكم(وجونم.
احنْعالذى القلب  jAضح( )قلب 

والمماق.الإيمان فيه 

أى-مض•)تصفح(
:محضّ -:؛؛• 

بينفرن الذي الصافي: )والصافي( 
قيد.فى كأما معا قدميه 

وهىبالأصفاد شئت أي: )نفدت( 
الغل.والصمد: وقيدت، الأغاد"ل 

صر:

ذاتّغشنأي• صفزا( يردهما )أن 
أي:اليدين، صفر يقال: حالمين، 

•شء مهما لس 

بالصفرة،صبغة إذا ابجته( نصفر )يا 
الذيللمتنعم تقال كلمة وهى 

اكجارب٠تحنكه لم 

منالمشهور الشهر به أريد صفر( )لا 
.السنة أشهر 

تعملالنحاس م,ن صرب هو: )نفر( 
منه.اصفز ما وقيل: الأواني، منه 

الذهب.)الممرا،( 

للنساء.طب أي: الصفرة( أثر )ربه 
وهوبالصفرة يصبغها لبه( )نضفر 

الزعفران.

ضا.أذن١ا المنأصلة )انمئرة( 
•؛الأرد-ن ^• فورية( ص) 

:صممت -؛أآ 

أيإوصاففناهم( 
'نذب.

وقمناواقفناهم 



٣٤٥المادحرف 

للنزجوهي صمت! جع )صفف( 
الرحل.من المرة بمترله 

.المجد مؤخر ( المسجد فة ص) 

اللحموالقديدا المفيق، رصفيف( 
الثمى.في المجفف الملوح 

Iأي صافة حمع صواف( طير ن مر 
الطيران.فى أجنحتها يامحطات 

:صض -؛!؛- 

اليد.على البل صرب، هو لصفق( ا) 

والمعاملةالتجارة بالأسواق( لصفق ار 
.والثراء والبح الأسواق في 

الممد.هى إ الصفقة ( واحدة فقة ص) 

:صفن 

قدمهيثنى الذي انمافن! ( اثمافن ور 

ورائه•إلى 

:صنا أ•؛- 

وماحالخه الشيء! صنوة )صفوة( 
منه.صفا 

اثمخمالخلد الحجر صفاة( )إلى 
ينت.لا 

الحجرالأطى.الخفوان! )صفوان( 

غزيرةكانت، إذا صفي! شاة )اكفي( 
كريمة.اللبن 

الاختيارهو الاصهلفاء ( الله صطفاك ا) 

والتفضيل.

اصهلفاكالذي مومحى أنمط آدم؛ قال ف) 
بتكليمهاختارك أي؛ بكادمه( الله 

ارالاختبوالاصطفاء! إياك، 

.والانتقاء 

التيوالأراضي الأملاك )الخراش( 
وارث؛ولا توا ما أو أهلها عنها حلا 
لها.

:صمت 

القرب* اثمقب ( بصفيه أحق لجار ار 
واللاصفة.

همفِ:

منوهو صقر، سية انمنِيب( )مثل 
الخير.ٌباع 

صثك:

التيالورقة هو الخلث،! )صكوكا( 
الخعاممن برزق الأمر ولي فيها يكتب 

٠لمستحقه 



المادحرف ٣٤٦

الكتاب.وهو صك، جع ( صكاك ن إ) 

لطمه،أي• وجهه( -■بما رقمك 
.باليد الضرب والصك 

"تزدحم ( صطك ت) 

الركبتيناصطكاك الصلكش: صك( أ) 
إحداهماتصبب حتى العدو، عند 

الأ>ى.

الحرشدة عن ياية عمى( )صكة 
*الهاجرة روقت 

;لت صص 

)الصلب(الغلهر.

شديدا.ت أي ( الأا ص) 

ماليأصل من ت أي مالي( صلب )من 
مالي•ورأس 

•ذريته ُن ■ أي ( صلبه س ) 
والمملبا(والمختمر )والمبل 
•المختصر هو المملثا؛ 

لبنغلب أي■ الصليب( )غلب 
الصارى.

صانه؛أ:ي 

لولالم• (المك صلتا يده في هو و) 

به،للضرب المهيأ غمده، من 
غمده.من المجرد 

:صلع 

•جائزة • أي ( الحه ص) 

صلاحأي؛ البين( ذات صلاح إ) 
ااشبينالاس.الحال 

زية.تعد الي جيلها ( اكياب الح ص) 

أوالحنة الصالحة( الرؤيا ي مهر 
الصادقة.

عليهيتوب ت أي ( ليلة في الله صلحه ي) 
يكنلم أن بعد رثيه ويلهمه ويوفقه 
كيلك.

•وافقوهم ( صالحوهم ف) 

علىالقادرين ت أي ( المالحيآن تال ق) 
الناس.أخيار أو الحاجة قفاء 

)لأتصاح(أي:لأنحل.
صدمس؛إ؛ئ 

•شيء علته يس •' أي ا( صلن• تركه ف) 
الصلبI ل. الصلصلد( ض ر أ) 

الأملس.

•ويمي سرق )يصلد( 









المادحرف ٣٠

ت،راقالذي السحاب ٠ الصيب ( يبا صر 
.ماؤء 

•ومشت وثربت أكلت أصابت( ما ف) 

م•)فاصبب( 

حصلها.( ؤصيها )دنيا 

نيلإذا ت رئة الأصيبت )تصاب، 
مها.

ؤيطوها•)يصيبها(يجاسما 

(نمك•نموبت )حن 

الرميةت المصيبة ( مصيبة من ا م) 
نازلةكل قي استعملت ثم هم، بال

,وشدة وبلية 

ترث ص ه 

والموت:وليناي، )ذالمنت(ذليصح 
الكلام.

إلايكون لا بموت(اس )قائم 
بدوننداء الناس يعرف ولا بموت، 

لتاكيدهنا الصوت فن.كر صوت، 

الصراحةغاية فى وهذا الداء، 

يتكلمتعالى الله أن في والوضوح 
لهوأن تعالى، منه سمعا بكلام 

اصواين،يثبه لا صوته ولك^نإ صوتا، 
حك.

الصوترفيع صنت: رحل )صبا( 
٠عاليه 

صرر:إإُ 

حلفهللذي وجهي )مجد )النصنر( 
فيآدم الله صور )لما وصوره( 

بأنهوجل عز الله ا يوصنالجنة( 
بالكنابئابمننا وهذا الممور، 

أ'مانهمن ار المصور و١١ والسنة، 
جيعصور الذي وهو تعالى، 

كلماعهلى وربمها، الموجودات 
مقرئةوهيئة خاصة صورة منها شيء 

•وكثرتما اختلافها علئ ؟٦١ يتميز 

•الوجه الصور(أي: تضرب أن )نبئ 

رضآ ب أحن في ربي نن، )رأب
الصورةغير )في صورته( في الجبار 

ذاتيةصفق الصورة يعرفون( التي 
بالأحاديثوجل عز لله ثابتة حبرية 

كسائر-٦١ نومن ونحن المّحيحة، 

منهاشيء في نقول ولا الصفات، 
٠حد ولا بكيفية 



٣٥١الصادحرف 

الفثرصورته( علن آدم الله حلق )
علنيعود صورته" »علن فوله: في 

ذلكمن يلزم ولا وجل، عر الله 
صورةله مسحانه فالله التم-اثل، 

ونلالمخلوق، صورة عن نحتلض 
اللهأصافها آدم، علن يعود الضمير 

وتكريم،تشريف، إصافة ه نفإلئ 
تعهمومن لف الحمهور عله والذي 

•وجل عز الله علن يعود الضمير أن 
تمانل ١٦٠المراد النزر( أصحاب )إن 

والصورة:الأرواح، ذوى وصور 
•الوجه 

فيه.يشخ قرن هو )النور( 

منالجماعة الصور: نخل( من )صور 
المخل•

بقربموضع اسم )بالنورين( 
المدينة.

؛إيصُءً

(٤١ أمداد،أربعة يع مكيال ( ٠٠٠١١
ث،،وثالرطل بالحجاز والمد 

رطلان.وبالعراق 

حلثا،أجعله أي: الذهب( )أصوغ 
الدم،.يصؤغ الذي هو • والصوغ 

صرك؛

وأمطو.الأعداء علئ أغلّط )أصول( 

:صرا -؛إن- 

•القبور الأصواء( رم>ن 

:صت -؛؛:. 

المطرمن مال ما هو صيتا( للهم ا) 
دفاقا.مدرارا نافعا 

:صيع 

يناديأي• مكة( نواحي في )يصيح 
الصوتوهو الصياح من فيها، 

الصراخ.هو أو اله1اءة، يانمى 
منأحول التمر من نوع )انميحاني( 

العجوة.

:صيغ 

ليتمع.المصغي )النمبخ( 
؛صاِ ءإي 

به.يصاد كلتا ( ٍد كل )الا 



المادحرف 

-jLيغزل التي المنارة هى صمتها( 

تروما.بفر( صتاصي )لكما الحسد صدت تقول! أط؛م( )
علئحملته إذا غيرى، وأصدت 

.و4 وأغريته الصيد 
وينج

مميده.اى; البر( )صيد 

ِ؛
:صلت -:أ:• 

الشجر.أغصان هي )ميزا( 
خرجتت أي القرعة( عليه )صارت، 
باٌمه.القرعة 

•المرجع )المصير( 

ديارش باجا جل هو صر( )جل 
*بيوت ثبه كهوف فيه ، محليء 

:صممت 

هوأو والقرون، الشوك )لكلصياصي( 
الحصن.

الأيةالصيف،: بآية أرد الميم،( )آية 

يرلت،فإما الناء، مورة اخر فى التي 

الصيف.فى 

الروم.غزوة هي لصانفة( ا) 

حار.صاتفا( )يوم 





الضادحرف ٣٥٤

صهِ:

اغتمإذا الشيء من صجر ( جرت ش) 
وقلق.مه 

:صهع -:أ:- 

رالمراقدالمفارش المضاجع( ص ) 
•للوم نم وملك 

.بقاجلها(بمجاصمها)أن 

محابام من (بُكت الفجع ربض 
فراشك.

واصعامضهلخنا( نام من على )إلا 
•راقدا الأرض على جب 

صمث؛■؛؛؛" 

مكةمن الديق على لصجنال(جل 
*المدينة إلى 

:صمع -:|ب 

•الثمي صوء ١لأصل )اذء7آءى 

:صمضع ءأي 

القليل،الماء (لفحفاح حضاح ص) 
وجهعلى الماء من رمحا ما وهو 

فيواستمر الكمين، نحو الأرض 
المار.

:صمك 

إلنالله يضحك ) ( يضحك تئ حر 
إله(المه يضحك من أول ) ( رحلي؛• 

منصمة الضحك دنى( )تضحك 
الخبريةالفعلة وحل عز الله صفات 

يجتإالصحيحة، بالأحاديث المايتة 
.، تكييفولا يمثيل غير من —با الإيمان 

أي;بضاحكة( أبدوا ما نئ >) 
الأسانت والضواحك، بسموا، ما 

•الميسم عند تغلهر المي 
فرحلئ،أدام سنلثذ( الله صحلث، أ) 

•وسرورك 

:صما 

أولالضحى؛ ( الضحئ قاتلة نقيا ف) 
وتشرقالشمس تعلو أن ج الهار، 

عندلها تكون المى حمرما وتدهي، 
الهللمؤع.

•قوبايرتفع المهاراأيت ضحى ير 
ضالشْر،،ترنوا محا )ضحوا 

منمأخوذ نتغدى، )نتضحئ(أي; 
وفوقالمهار امتداد بعد وهو ، الضحاء 

٠الضحئ 











٣٥٩الضادحرف 

:صفط 

الدقيقيجلبون ناس هم* )صافطة( 
الذينهم وقل؛ ونحوها، والزبن، 
•منزل إلى منزل من .م'وئ 

:صفت 

لمأي; والشدة، الضيق )الصفق( 
وقلة،ضيق عن إلا منهما ينبع 
الناس.اجتماع الصمم، إن ت وقيل 

:صلع 

وهر، جع آ أصانعه تختلف، فر 
الجنِا.عفلم 

بعودI أي ( بضلع كيه ح) 
عريضةحيلومحل فيها )مضلعة( 

كالأضادع.
عفليمالفم وامحع هو ( الفم لح صر 

الأسان.

وأشد.منهما أقوى ( منهما أصلع ين ب) 
رويحتن وافزا شرب، تضلع( )حنن 

.وصالوعه جنيه فتمدد 

الاعوجاج،الدين( )صلع 
بمثلحتى الذين مل به؛ والمعنى 

Iالامتواء عن صاحبه 

:لل مه 

علن, الحما الإضلال )أضلت،( 
■الهوى صل• وهو ا الصائل 

فيه.فيله ربح لا الذي )الضال( 

الضالة:ضال( إلا الضالة اوي )لا 
والحميروالختل والبقر لا>ث؛ل اسم 

ونحوها.

عنالضائعة الضالة: الغنم( )فضالة 
٠صاحبها 

،ن، وغاباعن، ض; أى ت،( لض) 
الضياع.والضلال! 

ضادلةيحب، لا تعالئ الله أن )لولا 
وذهايحوضياعه يهللأنه العمر( 

لقائه.

إلنالداعين أي: الضلين( )الأنمة 
•الدع 

مضلي.ى(أنمة أمتي ^^، أخاف )إنما 
والفجور.الفق إلن داعين أي: 

مهللوبه.أي: المؤمن( )ضالة 

الدحال.أي: الضلالة( )مسح 

النمارى.أي: الضالين( )ولا 









٣٦٣الطاءحرف 

الطاءحرف 

:طاطأ 

خفص.)طاطأ( )بماض( 
:حلبت 

وأث)أنت القليب( )الله 
انهوجل عز الله وصف ي (

بالحديثثابت ا وهن. الطبيب، 
١الححح 

قاصا.)طبما( 

الطبيعاني الذ.ي المطِ،: )متعلما( 
حيدة.معرية يعرفه لا وهو 

الطبفي كلف أي: تطنب( )س 
يعلمه.لا وهو 

يدونالطب، لعلم متعاطيا ٌُ~جبا( 

.الممحور المقلوب! ( بموبة ن' 

.صحر ( طب ه ب' 

:طبخ :•؛- 

موضعاسم المطابخ( مءب خرج 
١يمكة 

ءفع:-ت؛:-

•والعيب الدس ■' الطع ( ح ط) 

•الشيء على يه يختم الخاتم ( اع ط) 
)طحالأه(محما

قلبه،الله أغلق قلبه( عض الله )طح 
الص•من ء شمم، أله يصل فلا 

عاشلو أنه علئ حلق كافنا( )طع 
•كافرا يصير 

-:؛:-طبن:

بيآبوليلمق آي: كفيه( بين )ولقلق 
الركوعحال في كفيه باطني 

فخذيه.بض وليجحلهما 

أنهو )فطمت( طلق( )نم )الهلبيق( 
بضويجعلهما يديه اصاح بتن يجمع 
والتشهد.الركوع في ركبتيه 

.وغطاْ عمه ما ! الشيء طباق ( باق ط) 

•وقيا الفلبر، حرز الطبق؛ )طبقا( 

١أمءارين■ين يفصل رقيق عظم 



الطاءحرف ٣٦٤

للأرض.ءائاواّناطظ )طفا( 
ظهأي: الماء( علهم )فأطبقت 

وغطاهم.الونت ذلك قي المحاب 

الحالة.وهو طبق، حع طاق، أر 
أي:طبقات شن( لمقات )عا>، 

■مراب 

حمما،أموره عاليه المطبقة هو ١طاماء، 
فتنطبقالكلام عن يعجز الذي وقتل: 
الأحمق.العيي هو وقتل: شفتاه، 

طبث؛أ؛ء 

والحذقالفطنة الطثانة: لها( )طض 
الأشياء،بواطن على الهجوم وشدة 
دها.وأفخيبها أي؛ لهات وطبن 

:طا أو 

والساعالحافر لذوات لْلبيى( ا) 
كواتيكون وقد لخبرها، كالضع 

١الخف 

۶ص يه اتؤ الم شاة( طك، يديه )إحدى 

:ما طه 

قبيالةسالأزد.)طاحة(

ه>أ:

٠وقته ءن أءفاله أنه يريد لطحّأ( 
:ِيت ط٠ 

وحولهيندر مما تطرت( )وب 
الأشياء.من ويتحن 

ه>عء

بمن•ربمرح، 

الشيطان()وأطرد )فاطردهم( 
أبعده.طرده: )لتهلردن( 

بادئك.س مخريا )طريدا( 

.ساقوا)وا>دوا( 
يجريان.)'يطردان( 

واطردتكاطردت، )اصطردت( 
بعصا،بعضها تع إذا الأشياء! 

محيلانه.تتاح إذا ؛ الماء د واط 

إلهّلينظر يخادعها اصأة( )يطارد 
مث؛ره 

معناها:فارسية، كلمة )مطرص( 
لانحنط.







٣٦٧اللأءحرف 

الطاعوناسلي الذي أي; انمشون( ر
به.ومات 

;غا حل 

نجاوزإذا الإنسان: طغا نساؤكم( )ضا 
يناصبلا ما وفعل الواجب، في الحد 

محله.

المرادوكمنا( محلغيانا )أرهفهما 
اسل.في بالطعان: 

المعاصيفي توقعهن أن تطغيهن( )أن 
والنرور•

كلوهو طاعون، جع ( لطواضت ا) 
٠ونيل تعالى، الله دون ْن همد ما 

الأصنام.ت وقيل الشيطان، هو 
-٦١محمي طاغية، آي اغي( )بالط٠

■الصنم 

:حلفا 

لها.نور لا ( افثة ط) 

تذهبهايعني: الخهليئة( تطفئ )الصدقة 
أثرها.وتمحو 

بصرهاذهب إذا عينه، طفئت، )طغثت( 
ونحوها.صرية سب من 

تلمّ:

٠للنزول وثب ( علفر ف) 

:حكنء 

النقص.: أي التهلفيف من (  )

الكيل.أنفهت، طش( عمر؛ )فنال 
.ملئه من قرب ما هو ( اك.اع م ط) 

:حلنلع 

الناقةوهي متلفل، جع لمهئافل( ا) 
.فصالهامعها 

مكة•بزب جل )طمط( 

:تلفا 

علىخبيثة حية هي ( الطفيتح )ذا 
٠كالقلفيتين أسودان حطان ظهرها 

•بارزة مرتفعة ( طافية ) ( اقة ط) 

؛طلت 

نطلبه.شيئا ٍنمة( لما )إن 

مكانمن ما أي: طلب، محل طلبا( م) 
وطلبحضره إلا الخير، فيه يطلب 

الخير.فيه 

المدعي.)الطاف( 





٣٦٩الطاءحري 

طيِ:٠ ; لر ه

الأشرة،من رب اص( )هذا 
.الخمر أسماء هن هو ت وقيل 

:طست ٠ العانة شم أزالوا معناه: )فاش( 
٠ة بالنور 

أطمار(

مط ر

)أطمارها:)الطي( 
اس•الثوب الطم: ),لمي.(

نأي _( )لأن )طلي( )مطلي( 

طايالذي اكلران أي: ١^( زص 
جرهبه 

الأعمالعلن  oUأى: )طثئآ؟
المالحة.

لإمارتأمنّشرح أي• )نطمنن( 
٠الصدور 

ةمث ط٠ 

■)ٍلمثها(راسث(سبما
٠حاضت إذا المرأة! حلمثّتا طمثت، ؤر 

الحائض-الهلاث: )طا,ث(

:طمع ءأي 

أي؛لإي)ْلمت()طمح(

)لطمس(رمطمومحى، ا سته 
أي:ءلمس: )يطسان( )طْستها( 

وأذهب.وأبتلل محا 

منفيهما بما خلفان أي: ان( )يطم
الخاصية.

:مع طه 

•)مادع(ُارجا
طمم:»؛{ 

إذاشمْ .ذال: ١^( ),طموم 
واساصاله.جزه 

.طشت:

(الفاطط أطناب ) ( طنبى ) )طنب( 
وهوالحلالطنب، مع الأطناب: 

ادى،وال الحمة يه يند 

:نممع طه 

الملناض:واحدة ة: الملنفع ثمسة ط) 
رفق•حمل لها اش الط ومف 



الطاءحرف •٣٧

طنن؛ص- 

صوتوهو الطنن، من يطن( ) طن( أ) 
٠الصلب الثصء 

طءَ؛ء- 

•الملم وصوء ( اللم هور ط) 
•ماء )طهورا(أى؛

•الطهارة في بالغ طهور(أي: )فإنه 
بأايتطهر آلة كل أي• للفم( )مطهرة 

٠مإ السواك ميه 

طيحة,الت والإدارة الطهرة طهرة( مر 

المحتاجفيها يتوضأ محال )الطاهر( 
•حاجته ؤفضي 

للنفس•)طهرة('طهثرا 

لم:حص 
الوجه،المنتفخ بالمطيم( كن )ولم 

وقيل:المن، الفاحش ت ونيل 
■الجسم النحيما 

:حرج -ة• 

شجرةأو الجة اسم هو )طوبى(قتل؛ 
معيشة،أطبب، وقيل! أصلها، أو فيها 

همن•وقرة له مرح وقيل؛ 

؛طرِ •؛:؛" 

فيهكلم الذي الجبل هو )الطور( 
مو>،•

.الشام بادئ ت أى ( الطور إلئ رجت ح) 

■■ض ٠ 
وهوالمتطؤع! الهلوعت )انممءبي(

ه،نفمن تبرعا الشيء يفعل الذي 
•علته يجبر أن غير من 

تتهلؤعأن س ينشمحثح ت أي صخ( ت) 
نفلا.والصيام بالمائة 

ولاالحكم في توافقا أي: )وتطاوعا( 
تختلفا.

وتابعته.وافقته عته( ات ط) 

•أمكنه ا<ّتطاع(ما امحتتلت()ما )ما 
منله( أصحابه طواعية • ٢٠)تعجبوا 

له.انقيادهم 
للإسلام.انقادوا أطاعوا( هم )فإن 

لهمامهليعة أمها( وطؤخ أبيها وخ ط) 
لأمرهما٠منقادة 

••طرن 

الدينأي علمياكم( التلوافين )ْن 
•ويخاكلونكا يداخلمونكم 



٣٧١الظءحرف 

ب•طر ١يقوف( 

اغئى انه نعلئ يطوف )لكل 

يغلثم يجامعهن ت أي واحد( 
.واحداغلا 

علهال الدخو ع• كناية ( الللة ق ص أر 

للجماع.

الغاثط.I أي ( الطوق ِ• د) 
يمؤ.المن قطعة )صانفة( 

.وجانبه ناحيته ( النخل ائفة ط) 

حوله.يدورون أي؛ به( )يطيغول 

به.وألم قاربه إذا ( به طاف أ) 
:رث حل 

وهو، البناء عمد الطاق: الطاق( ثل م) 
وبقيالبناء من اعاده عقد وما الأزج 

مامحهخال؛ا.

تأى ( j نتلف ما الأعمال م■ لك عر 
V   I - ٦ر

.صرر بلا علته الدوام تْليقون 

•ة سحدد« آ قي متممة 

,طوما ٤١٩٠٠٧١ذلك له يصير ( قه طي ب) 

:طرك 

تفضل.ءلإكم(أي: ل تطل الله )إن 

والجدة.الغنن ت الطرلط القول( )دو 

•مهرا أي؛ غنى، )طولا( 
محعه.٠ أي ل( ص )تآ 

١يي لحوiا اسرعكن أي! ( طولك■أ) 
كثرةعن كناية ( U طوب )م.■ 

الأمصال؛

.وتطؤع أحن ؤ أي ( ؛•۵ تصوب يء ث) 
غتركاملحفير جيد* غير طاثل، رغير 

السرر

ورتض•الأطول الطومحا ود طر 
آلالق,٠، از( الطْه )ال

الأعراف،الأنعام، المائدة، ، النماء 
يونل•

٠وتكاثر تفاخر ( تناول ن) 

:حلرا ؛;؛- 

القيامة،يوم الأرقم الود )يفبخم 
القبض.( بمه ساء يوق ويصق 

عألله حبرينان صفتان والهلي 
والستة،بالكتأب نابتتان وجل، 
جهال علن بهما الإيم.ان فيجب 
٠ميحانه به اللانق 





 jJ<٣٧٣اس

طيبة,وكدك اسم )طابة( 
دلكسصسحاينة المل امم ا يبه ط■ 

.بالطيب تقاولا 

ى٠

ينهليرون(رجال )ومنا )الطيرة( 

بالشيء.التناوم الطير: )تطيرنا( 
الخل،: اطاقطار( ض )وعلن 
والشر،الخير من الحفل علئ يهللق 

وبركة.حفل أفضل على هنا؛ والمراد 

القمة.في له ليقع أي: له، ليطير 
كانهاطيران، ^ن اضل )اسطير، 

.به وطار شيء أخده 
الضوءاسطار مشِ، )مسطير( 

•واتسع تغرق إذا • وغيرْ 
عنكاية الطير، رءوسنا ^1، ألكن 

.والوقار المممحون 

صحفتقع أي: الصحف( )تطير 
الأعمال.

طهره٠علن يسارع • معناه عليه( رطار 
به:راد J١اطيران ت( ض زد 

تعالئ.الله سيل فى اجراوه 

ارتفع؛تطار( رما 
ب^واهاجهة الن مال مهلارْ( قلي )طار 

• ١٦:■وتعلهم، 

وتضهلربتتحرك أي: تطيش( ليدثما 
واحد؛مكان فى تثستا ولا 

ورنم،.شن، السجلات( )فهنانمج 

الخيالوهو الهليف،، مءن بي،( )طاف 
بالنائمُبلم الذي 

همهمق؛ءآ 

قوة.)طاقة( 

وفعله.أخدم أي: منا( ذلك أطاف ن مر 
الدوامأي: ذلك( طقون لا )إنكم 

ذك.علن والمواظبة 

ضإلا يلكنه لا أي: طيث،( ما رإلأ 
عليه.يقدر ما 

أداءمع عليه أقدر أي: ذلك( طيق أر 
,النساء حقوق 

الخل.والطول: الطيل رصا( 

ِا



الظاءحرف ٣٧٤

الظاءحرف 

نحار;-:؛؛ 

لزوجويقال المرصعة، هي )ءكرْ( 
أيما.ضعة اك 

ءإستك؛ث؛ي 

٠وطرفه محيفي حد آ محسني بة ظ) 

حرر؛

حجروهو ظرر، جع اممِا;( )إلا 
محدد.صلب 

حرن؛؛!؛- 

الوعاء.وهو ظرف، ■م ( لظروف ا) 

ئلض؛ث؛ت- 

فيوهى المرأة، هي؛ رالظعنة( 
ثمالهودج، في دامت م1 ت الأصل 
تكنلم ؤإن المرأْ على تطلق صارت 

,ثٍبم,
•مفر ت أي ( شن رأو 

يالفميقلم■, ظعن مصدر ( القص■ لا و ر 
اابمّ

حلر:

والبخورالقليب من صرب أفلفار( )أو 

•معروف 

الجنعمن نؤع لاسم ( ار تلفأ) 
■يعرفونه 

وقفزت.وثبت ت( )فقلم 

حتناطلها أي؛ الدس( بيات )فاظهر 
:،ا-موز 

اليمن٠سواحل مدينة )ظمار( 

مح-ظلقء

يلحقالضعف أي; الدين( )وقلع 
,الدين ب ت ب

التب،وهي عرجها، أي: )طلحها( 
مشيها.في الغنم تلحق لا 

;حلفت -ث!ت- 

والشاةللبقر ظلف جع أظالآذهبم( يم■ ب) 
والخفللدابة الحافر بصزلة والغلي 

*للبعر 







٣٧٧الظاءحرف 

أنأي: الإظهار س يظهر، لا رأن 
•غيرهم من عدوا عليهم يسلط لا 

خائفوهو للمن، يفلهر U رظهارة( 

غلبأي: ثوم، علي، ظهر ركانّةإذا 
الغلبة.بمعئ الظهور من عليهم، 

محلث،،ببر عارها( عك رظام. 
•لك مجاوز 

والدفعو١لإuنة النضرة )المظاهرة( 

ضْ.آى: عيهم( الله )ذاظثْ 
سها،جع أي: محنهما( ظاهر ركانه 

٠الأحرى فوق إحداهما ولبس 

حمتأي؛ الترحم( لهم )ظاهرت 

ألويحتمل الترحم، لهم وكررت 
٠وأيد--م أعنتهجم ٠ المراد 

أعشيقال: ض( ظهر عن كان )ما 

أعطنأي: غنن، ظهر ص فادن 
أمحتلفيأنه ا ومال ثروة له من عتناء 

٠وماله غناه الئ ظهره 

أعثهمأي: للمحلمن( ظاهرت )لم 
.مرات ثالث لهم بالدعاء وأيدتأم 

مكة.قرب موضع هو الظهران( )زر 

ءإي؛إي ■:؛؛- 



العينحرف ٣٧٨

العينحرف 

اعا:عم 

جعلإذا صوته حكاية ت أي ا'ءأ( ء) 
إلنبماك اللسان ف ط الواك'عالئ 

•فرق 

:عبأ ث؛ت- 
به.يعتر لا ( به يعا لا ) 

:عبت ث:ت- 

.الماء يصب ( عب ي) 

فىبسرعة الشرب ت العب ( فيه عب ي) 
واحد.نمى 

:بت ع. 

معناه!( منامه في ه الله رسول ث ع) 
حركوءيال1 بجسمه، اصهلرب 

يدسه.أو نيئا خد يا كمن أطرافه 
يقتلأن وهو ، اللعب، ت البن، ( بثا ع) 

الأكل،نمد لغير لعبا، الحيوان 
.التصيد جهة عش ولا 

:عيمّ 

مرداس;ن الماس فرس اسم )النسد( 
الملمي.

استرقاقهت اعتياده ره( مح )اعنثد 

واستعباده.واستهلأكه 

•ومملوكلئ، مخالوقالثح ( عبدك روأنا 

بالعبادة.أفردوه الرحمن( عبدوا ار 

ءنا عني-تىرون الدين )إن 
دعاش•

•وقولا اعتقادا توحده الله( )تعبد 

عبس؛؛أي 

والخبرات:دمعي، جرى )استعمرت( 
اكموع.

وهيعبرة، حمع ت البر نا( فر 
ونحوها.الموعنلة 

إذا■ وعبرتها الرؤيا عثرت )فاعبرها( 
أمرهاإليه يرول يما أحبرت 

رها.ويف

العيروقيل؛ مخلوط، طيبا )الحمير( 
الزعفران.ت العرب عند 

قطعه.إذا النهرت عثر )أعبر( 













العضحرف ٣٨٤

.ونحوهاالأمتعة من الحمل )العدل( 

منمال أي: ه، الله رسول )عدل 
•ضرهما إلى الطريق ْعش 

هو!والعدل يه، أشركنا ( بالله دلنا ع) 
المل•

به.وزن أي; به، عدل )مما 

الهوىبه يميل لا الذي هو )العدل( 
•الحكم في فيجور 

بينهمايملح صدقة( الأسين بين عدل ئ) 
بالعدل.

حق.كلمة عدل( )كلمة 

:مّ*؟ ع٠ 

الفقير.المعدوم( تكسر و) 

:م-ث ء* 

المواضعالمعادن: القبيلة( )معادن 
الأرضجواهر منها تخرج تالتي 

كالذهب.

بهأقام إذا بالمكان: عدن عان( )حنة 
إقامة.حنة يحنى وثبت، 

بونينالتي أصولها العرب( عادنا م) 
•١٣.ويممامّون إلها 

الاسأن المراد: معادن( لناس ات 
والترفالنب فى متماوتون 

١المعادن كتفا'وت 

ماأقام باليمءن، مدينة هي أبض( دن عو 
ألن•

:م«ا ء٠ 

يتجاوزونالل«عاء( في عتدون ير 
والاعتداء، الدعاء فى ويبالغون 

كلها.الأمور في الحد مجاوزة 

منرعا، مومض فز بثوبه، دا عت 
والهروبالجري وهو العدو: 
والفرار.

رأمحىبشعر فحلتر رأسي( >عاديت 
بالعدو.العدو فعل 

هي: العا.وة ( عدوتان لم واديا هبهلتر ف; 
وشاؤلئه.وحافته الوادي حاو_، 

أي:شيئا، شيء يعيي لا عدوى( ؛لا 
سشيء يتجاوز ولا ري لاب

سواءبه، هو من غر إلى المرض 
ذلك.غير أو بالمجاورة أو بالقرب 

الذيهو قيل: الصدقة( في ؛العيي 
مر،المصرفغير فى الصدقة يحش 





انمنحرف ٣٨٦

البحنم إن أنه على مبلعا الباع إلى 
كانيتم لم وإن الثمن، من أحتسن، 

.منه يجمع ولم للبانع 

د.فا عرب رقد 

عآتوتكنف ونحبر تمهر رلغرب، 
نفسها.

الحريصةالنفس، الطيبة المرأة )الغربة( 

امحو•علئ 
همج؛أو 

المراقيت المعارج المعارج، ا ذر 
•والدرج 

رثممجبنا،صعلإلئفوق•
يغطف.لا ^٠٠^، )لا 

)ولأيمج،لأبمكث.

•مكة بملريق جل ا بالزج رُر 

ثالثنحو على جامعة قرية لٌرج، ار 
المدسة.من مراحل 

ًأأ؛-ءَس،

ئمارخفيه أصفر عود هو آ العرجول بر 
واعوج.يسر إذا العدق 

نمرمن نوع 'طات، ابن زعرجون 
٠عندهم معروف المدينة 

محعِر؛

ولهواستيقغل النوم من انتبه آ تعار ن مر 
.صوت 

هميمث؛-:؛؛ 

نزولهو التعرض؛ من رس، عر 
والرم.للانراحة اللمل آخر السام 

إذاالتعرض من :أا، بنن آ ب رمس 
كنايةوهو ينائها، عند بامرأته دخل 

والومحل،.الجماع عن 

الرحلعلئ يتللق العروس: رعرونا، 
أحدهمادخول أيام المرأة وعلى 

•بنانهماوأيام بالأخر، 
؛عَبث -؛!؛ 

الواجب، الحرص فوق عندء هو فر 
إلئحاجة ولا ظاهره، على أمرارْ 

ثهع قوى الله عند كتاب فهو التاويل 
.ذلك كيفية عن ح الامحتنرافقطع مع 

الكرسي.به: المراد آ لعرش ار 

سعف■ ٢٠المعمول السقف رالعريس، 



٣٨٧العضحرف 

أوخشب من أماطض على ونحو0 
.يه يستظل ما كل وهو غيرهاا 

سقفه.البيت )عروشها(عرص 

بمف•السجد )عرض 
رفرف،إذا الطاتر: (عرش )نم-ش 

V ِ

بجاحيهاوتظلل ترمع أن والتعريض 
•ءشستحتها 

خشبمن ممة (م العرش )إلئ 
وثمام.

الملك.سرير )الدش(محو 

أصلو عرق )عرني(العرم،؛ 
العز.

ص■-م رالدش(الُرش: 
,مكة بيوت ت -ّآا والمراد 

:ءِمث -:؛:٠ 

هيسكالعرصة: . . ذ اق'د رر 
دارمن بناء بغير الرامّعة المعة 

ساحة~ما1 والمراد وعيرها، 
.والقال الحرب وموضع 

ينمقصة الممر الخثسة صغقو -م\ر 
أحلرافعليها توصع لم البست.،، -يا 

المغار.الخثب 

ءَمت؛أ؛ث- 

متاعمن به تقع العرض(، كثرة رم 
وحهلامها.الدنيا 

كالحميرالقلوب علئ القين )تعرض 
تلمزأنيا تعرض: (عنن عودا عودا 
كما— جانبها أي؛ ~ القلوب بعرض 
فيهويؤثر النائم اجن_ا الحمير يلعق 

تظهرمعناه! وفيل! التصاقها، ئدة 

بحي.فتنة لها تظهر أي! القلوب؛ علئ 
أخرى.

وناحيته.(جانبه الشيء )غرض 
١اتمل.ى تعرض ي) 

فشغلني.إليها أنظر )^^ 

ِايتو أن له ؟لهر التوبة له عرفت )؛٠ 
الذ.إلث 

إدالفلان! ن، حنتعر له( أا ص ع ت) 

ليراك.له تراءيت 

أوثقيلة، (حشبة اى المز ا. صم ع) 
Vر -  ب

سهمأو حديدة، طرفها في عصا 
له.ريش لا 

كلفي ني (يدارّالقرآن )يعارضئ 















حُفامح ٣٩٤

غائط.أو  UJJيؤذيه من هو ( المنتص ) - اطل على ( عصية على قاتا  ٣٠ر
سمنهم بل ما المار( أهل )عصارة قز من أهمله الأسان؛ عصة رعب( 

والدم.والمح المديد والأجداد. الاياء 
_صؤرويعصر( عن والمداسة المحاماة )عصبية( 

أوه، أم. دمك الدن؛ ان الأن
الخس.)الأئصار(ر ك• ير

صط؛ س( )ي من ك ُن م اس رب( 
■السر وج ؛؛>؛_• أمن ك .L ايزه 

أَمبشا؛ضضماب•ُدْ. )سوء,اسةلِمْ 
فآب; )رعْس( 

هبوتاهت إذا الريح( عصمت ) العظم. من ألهلف وهو 
يهيعمالمن برود ( عصب ومحب ي) 

ءّىاز:ء|ي ثم ويند ويجمع يربط أي؛ غزلها 
الصيوغق_ )اسمِات( ذ• ض د-شح بمغ 

معروف،أصفر نبت وهو بالحمفر، • خيارهم العراق( أهمل عهاتب و) 
المشع.دون حمرة أو , همس إبمِ 

٠هميمم ه بالسمن نلت دقيق ٠ هو ( صيدة ع) 
يحققنكالماس( س يعممك والله ) ■ و-طخ 

توالعصمة ا ويمنعك محمد يا رىَة ء؛ب 

الء•إئ الصاعد انمار واسرة( )الإعصار 
عفدI ١ل٠ملهأة عصمه ( عصمتها ) • قيل ا الرويعة وهي مستهليلأ السماء 
٠نكاحها ٠ الطيب فوح من العصرة وتكون 



العضحرف 

الخاحمن،الأبيض هو أعصم( )غراب 
ارحلين.الأبض ونل: 

يأثم•ولم بذنب لم أي: اعنصم، و لر 
به،أمتسك به، أعتصم بأمر )حدثني 

ويستمكله يعنصم ما هو والعصجة 
يدخللئلا كلها أموره في به ويتقوى 

الخلل.علها 

:عمما ءأة 

كي; أي ( عاتقه عن عماه يضع لا ف) 
للنساء.الضرب كثير أر الأسفار، 

يض ص طن أب 
;محقت ثان- 

هالله رسول ناقة اسم )التجاء، 
ولمقريا، انكسر التي هي والعمياء 

مكورةهت الله رسول ناقة تكن 
الاسم.ِرا-ا لقبت، ول،كنها القرن 

:ءشَ ص- 

آلةوهو بالمعضد، يقطع بمضي، و أ) 
كلع.شخي كالخاص 

الخبالهما اياب، عفادني ب) 
منهالداخل يمين عن المنصوبتان 

٣٩٥

هماأر ، آلحائهل على وتثبتان وشماله 
سالداخل يمين عن توضع حجارة 

.وشماله الباب 

الكتف،بين الذي العظم هو )العصي( 
•والمرمحأ 

منطريقة ; بالعضد أراد نخل( ضد ع) 
•النخل 

معتمدي.عضدي( ت، أن)اللهم 
:عققت أ؛ب 

أي:العض؛النواحي من عضضته( أل) 
أبيلثط٠هى اعضض له: قلمتح 

أخدالعضت: رحل( ص رجلا )أن 
•بالسن الشيء 

اللزوم.العفيض; الفحل( )ىدضيضس 
الثديالزمان هو الممرض( )الزمان 
فاقةفي الناس فيه يكون الذي 

•وحاجة 

مء■تنال السيوف( تحضكم )وأن 
القتال.عن كناية وهو أجسادكم، 

بقوة.آخذ عام( )وأن 
هيفالنفوذ أي: منها( الق )عص 

•رأسه فى 



العثنحرف ٣٩٦

عقك؛أ؛ئ 

الأْبءيمي الذي ص العقال( )الداء 
.له دواء ولا ويعجزم أمره، 

ينكحنأن من نمنم • أي ( رتعضلوهن 
نكاحه•لهن يجوز ٌن 

اللحم.كير الخلق، مشتد رأعضل( 
صلبةلحمة كل العضلة! )عضلات( 

مكتنزة.

فادن،أعضلني بالنلكى( )فعصاك 
٠أمره أعياُي ٠ أي 

٠الشديدة المشكااه القفسة ( عضلة م) 

:عقم -:إء 

شوك،له عفليم شجر كل )العقاه( 
وقيل:ءيالآل، أم شجر وهي؛ 

.مهللئا مر المن العفليم 

بالبهتانالإنسان رمي العمه( )ما 
لكيس.اْ 

محقا;

بمق•جع رضن( 
فرقته,إذا الشيء: 

:عقلت 

مِنوعجز عيي عطب( إن )فقال! 
والحجز.الهلاك هو والحلم، السير، 

عقر:

العقلر،من امشعلت،، )ا,تُءلرات،( 
الطيب،.والعهلر: 

يهللبونون( ينعامحلاليهود )كان 
هووالحعلاس: ا هم أنفمن ة العهل

مع، الأنفمن يعزم الهواء  ٤۶٠٧١
٠يسهع صورتا 

محقليت؛أ:؛ 

قي.المنعته أي. ( عهلشته أ) 

:محقلمث 

سوقل؛ جابها، عيها( إلن )تنفلر 
•وركها إلي، رأسها 

ينفلرفلأن يقال: ععلفيه( في النثلر و) 
ه.ينفمهجبا كان إذا عقلفيه، فى 

الذيهو : اأهعهلوذ،مععلوئا( )إهانا 
ريحهيتجم حمح، الدباع فى( مح، 

ويتمرف،شعرْعفبت، من 
مرتديامتوشحا -با( متعهلما 





المنحرف ٣٩٨

مناسم العظماا ورروالسنة، 
٠تعالئ أسمائه 

منالمراد الروم( عظم هرقل )إل 
.علها للرياسة وتقدمه الروم ئعغلمه 

منهم.كثيرة حماعة الأنصار( )عظم 
إلئوكبره ذلك عهلم أمممندوا رنم 

اممومعناه! معفلمه، أي• مالك( 
ناذمينالم.ثان وذكروا نحدمحوا 

منهم،يلفون وما المنحة وأفعالهم 
مالك.إلئ ذلك معمم بوا ون

واستجلها.ها-يا درى( ص في )عظمت 

ساوىبن المنير هو ( ابرين ^؛:٠٢ ■) 
العبدي.

نِ:ء. 

البيضاءهي الفراء: عفراء( اء مب) 
ليسبياض والقرة! الحمرة، إلن 

وهوا الأرصر عفر كلون بالناصع، 
٠مما ح٠ 

ءء٠ ص 

بالخبثيساس I أي ( أغفر ملك م ث) 
والشيهلنة.والقارة والدهاء 

بالمءنبرود هي المعافر( ناب )من 
قبيلةوهى معاقر، إلى منسوبة 

1يالمم*. 

المحالةيريد؛ التعفير مءن ( بمفر ل ه) 
التراب،على وسجوده الأرصن على 

التراب.في التمرخ أيما والتعفير 
الخفرة:_( ءن:تي إلث )أنظر 

و<.'والمراد نحته، الذي البياض^ 
التجاض.ر البالغة 

ق•للني حمار اسم )■محر( 
؛عنحت ءأء 

معناه:والأولاد( الأزواج نا )عاق
به؛واستغلنا ومارسا٥ ذللن، حاوكا 

وحظوظنا،معايشنا عالجنا أى: 
.لاعبناأو عانقنا معناه: وقيل! 

:عنممت -؛؛؛- 

الوعاءالخفاص; ووكاءها( )عفاصها 
أوكان جلدا ؛  iiwJ؛فيهكون الزى 
•ذك غير أو خرقة 

:مء مع 

يحللا عما به كفهم به( الله يعفهم 
المعاصي،مم* ينبغي لا وعما 

الأثساءعض الصبر والعفاف: 
ءْاوالخْ ؛؟U،، إلئ المقضة 
لابماح■















انمنحرف 

أ>ى.امأة رساأي:
آب.هي له( علار رز 

وعدمالطفل: تعيل رفُمحهما 
يرادعما وشغله وتمنيته، ونويفه 

عنهه فص 

)قدم(ص
لضعفه.رض 

علم:-؛:آ 

عش١^٠( علم عش م رص 

.عسس
رإكعنىَسجالأه(م

بالكتابوجل عز لله ثابتة ذاتية صفة 

٥٠ العليم لا أسمائه ومن ا والمنة 
هوعلم( جب إر أقوام رومحلي 

الجل،رأس وقط؛ العار، الجل 
أوساء من الرئة فى به متدي وما 

المامض إذاعنه الكاح( )اعلوا ذلك. غير أو جدار 
١^.،؛ ULoذوم والإشهاد ب يس ؛ لأسلا ءذم ب )ض 

عار؛-؛؛؛- ي، ولا بناء أو ض ^مة 
ربكام )مح رانمال( زالعر( الخادمة. والعلم: 

أطرافهر رقمه أو الثوب رم لعلم( ار 
•وغيرْ طراز من 

الرادنش( ن كلأنا رسل رإنا 
صاحبهاأراها إذا الص بالهلمة: 

زجرهاؤاذا طفه الصل؟ على 

تهحبالحيي أخدن ؤإذا انزجرت 
•صاحببا عش 

•الخلق حمح اثمالمن( أل )لو 

بمرعلم( بغير القرآن ر ^ )_ 
عقليأو نقلي فم أو .بفي دلل 

٠للشرعي مطابق 

إربخصوصي ني أرثي نيئا( )علمني 
٠بّذعنى ما عموم 

أحبرهم.)وأعلمهم( 
;علن أ؛ي 

به:والخراد الأمر، إظهار )الاعادن( 
ت٦ا.وأظه الفاحشة أءلمتا أما 







i'A انمنحرف

عمارةْن إليه تحتاج بما يقومون 
ونحوذلك.وزراعة، وتلقيح وحرامه 

ليعمل٢كب^.
بخدمولكانوا ا أنفهم مال ع) 

•هم أنف
(الفقير.العامل ور 

المالم: س رالمس؛الما-ل 
فيوتستعمل ؤيحرث عليها يستقى 

الأشغال.

العاملةكان نير( أمحل رعانل 
قوم،عن مستقلين ومزارعه افاة م

فيالعمل على إجارة والمساقاةت 
الخارج،من بجزء الاستئجار 

يخرجبما الأرصن كراء • والمزارعة 
منها.

:مم عص 

رأسي.علن عمامتي )ءممنى(ش 
اعتمت يقال الماينح، طويلة ( غتمة م) 

والتف.طال إذا المت: 

رأءنم(أخر.
•الكل يعم بقحط ربع١مة( 

مضر.ص محالبهم مضر من )عامتهم 
الوّواسأمنه(أكث. الوسواس )عامة 

المعتل.في البول ص يحصل 

إوعس:

بالشام.انلمالارتال و؛ي)عمان 

عما:

الديالأمر ءمية(هى راية )تحن، 
جاعةهمم، ومل؛ وجهه، -ض:، لا 

جهلوعلئ مجهول أمر علئ مجتمعة 
وضلالة.

ض؛وراني( هم,ن، عيب )لأعنيئه 
مم،ورائمح، عمن أمركم لأحفم، 
ه.وألبيطلبكم 

ويحم(يجعليعمي الشيء )حبك 
•معايه روية عن أعمئ 

خفيهتحعالينات عميح، )ّعجيتؤ( 

وأءإه~ن،.

الحرشدة عن كناية عمي( كة ص) 
الهاحرة.ووقت، 

الرقيق،حاب ال! الحناء ( عماء ي ف) 
المناب.I وقيل ، ، الكئيفI وقيل 



٤• ٩ انمن حرف 

عنمِء:ء؛- عنك؛ أو 

الدقالأصل انمصر: )عصرهما( غليظ. )■نمال( 
•امء منه يكون نقع. ع0 

-ة-عط؛والإثم والبادك المشقة: )الخن( 
اعتدالفى الخق ١^ )انمئثطة( والزنا• الفجور أو وانمعل، 

قوام.وحسن . وأنمي أصر )فاعنت( 

:عشك ص- تِ: ءص 

.شديدا)عنيفا( وقيل: اليباب، هو غثر( أو عثر )يا 
ويح.إذا أث: س )_( الجاهل• ت وذل الوخم، الثقل 
ءعض ه هصً 

اكاتاكر هي الخفقة: )رعنص( الجارءنمح، اكدتمحيي()حار 
فلئ.اللثقة اف 

إذابمكن لا الذي ت العاني عاند( )عرق 
يضلع.وؤم لتا سال 

سق:صالأم)ر.ضنىئى( 
٠سنة شم لم ما المعز ولد من ءز؛ ء٠ 

اواس،س س !نمق: )ئ( ءناأضسهم*حشّ )مح؛< 
طا؛نةسامكانمق،ُاومادبم:ء،-بم؛بمطنمحبمالمبم■ 

ّمنها حزمة أو المعر• من الأنثى )عنزا( 

١^اغناقيم( ينملفة )اواس 
والكبراء،الرؤساء هنات Jالأءناق إذا الجارية، عنست من )،قض( 

١الجماعات وقيل: الأبكار. عداد من خرجت 









٤١٣المنحرف 

حاجته.قضاء فى أخه، ءون رش 
يضعأل وذلك ا بالركب ستمرا ار 

جودالظ إذا ركته علئ مرفقيه 

•وأهما 

فوقالذي الشم هو: ١^١^، ردحاق 
الشعروكذا وحوالبه، الرجل ذكر 

المرأة.فرج حوالي الذي 
.عره'

شبالش والأفة العب راس، 
فتمده.التمر أو الزؤع 
*عرا؛

؛والعواء يصح، أي: ي*وى، لا ر 
والكلببالذئب وهو ، ١^^٤ صوتر 
أخص.

*مست:

يوصعما الأصل: في العيية ، زإتي! '١ 
القلربحُص', ؟با ويكنى الشايا، فيه 

الأسرار،موضع هي التي والصدور 
وموضعخاصتي هنا: والمراد 
•أّراري 

الغيبة:ا أب بيأ يا هميكم لكنها ور 
ؤالك 

تت؛ع* 

باورْإذا ماله، في عاث يقال: ريمثانا 
٠واقيه 

البث;( sIjIp))تعيث( )فعاث( 
الفساد.أثد 

بحضا؛بحفهاقتل أي: عاك( رقد 
جِ؛ء* 

منقْللأين بض المترددة راأعاثرةا 
•الفحل تْللب التي وهي الغنم، 
الماقطةأي: الحائرة ربالت٠رة 

الأرض•وجه على 
الإبلهي العير: لقربثر،ا >ا رم، 

الأمتعة.محن وغيره الطعام نحمل التي 
قافلة.رير، 

التوبيخوهو ■التعيير، من تعيرْ، اد ذر 
منلأحد سبق ذنب على والتعيبب 

٠العهن. قديم 

وذهباشلخ، إذا اكس: عار رعار، 
مرحه.■ ٣٥وهاهنا هاهنا 

حماروهو عير: تثنية رالنيرين، 
٠حنر و لا 



العينحرف ٤١٤

جلم م ثور( إل مر محن )ما 
معروف.المدينة بناحية 

:عسن ث!ت- 

الرادوساش( لمحي )في 
الحياة.

حيا•ءشت(ب )لئن 

:همبمحع ص- 

•الملتف الكبر رالمص(اصر 

:عبط ؛•:- 

انمقالخلوطة ءطاء(هي بكرة )لكب 
قوام.وحن اعتدال في 

:عبلت ؛؛:- 

منالقوت بمللب الذي )العاف(هو 
والطيور.اوساع 

والتفاؤلالْلير زجر هى )انمافة؛ 
أسمائهابذلك في والاعتثار 

٠ارأصوات٠ا 

.الماء حول التردد ت (العائق ائقا ع) 

وأذدرْ،ص أعاى،(أكرْ رفأحدنى 
.دنالا طنا وذلك 

عبك؛أ؛ث 

رعاءالخلة العراة الحفاة ترى أل ور 
العالة:ا.وبال(ض يتطاولون التاء 

والفاقة.ام وانملة: الفقراء، هم 

عبث؛-؛!>- 

لالله ان ) ( حمم■ او عنَ د• اء ق)  ب، W ر -ى -ب • إ

المي)أن عينيه( إلئ وأثار بأعور؛ 
سميناكان الأه ؛؛)إن الأية هذْ قرأ جبغت 

أذنه،علئ إ-أ-امه ضع تمر ؛٥^١؟؛ 
صفةالعن عينيه( علئ تلم،ا واش 

يالكتابوحل عز لله ثابتة خبرية دانية 
والجماعةالمسنة، وأهل والمنة 

كمابعين يبصر الله أن يعتقدون 
عينانله وحل عز الله أن يعتقدون 

،شيء كمثله لمص ، سبحانه به تليقان 
■البه^اأهر المع وهو 

ورقنا.(جامونا ب أدلكن 

بياصثا->يدء العن اد سة ديية ثر 
وهيعيناء، جع العين اض( 
الموادّة النديالالعيءن الواسعة 

والماض•

•(الُتن حمة او عءب دن إلا رقية )لا 
والعينبحينه، غيره الخئن إصابة هى 















٤٢٠الغضحرف 

ءِث؛•:؛؛• 

الغرق.من يموت )النر,ق(الذى 

ثاكالحة(أصاءها أعمال )أغرق 
المعاصى.من ارتكب 

)فأغرض(ظحاطني•
بالدموعغرقا باٍ( )اغرورنت 
وامتادت.

;ِفىِ ء. 

العضاةشجر س صرب هو )العرقية( 
تبلاد فى معروف الشوك وشجر 

المقدس.

المدينة•الغرقل(مقبرة ربقح 
:همّك 

وهوالأقلف، وهو أغرل، لا،جع رز 
التيالجلدة وهي غرك، شن، من 

الذكر.من الخاتن يقطعها 

والدائن.المديول (يمعك )لغرمائي 

توالغرامة ا صمنه ما نفه ،يلزم ارم غ) 
٠محه وتكفل تضمنه ما إعطاء 

كاملا.هدنا بدلها (دفع )غرمها 

/للمحهعومه

علمء-مأي؛ مغرنا( )والزكاة 
غرامة.ويعدونه إخراجها 

:ءَإ 

أصبم(يمض )_؛، 
والإلماد،امحح )أمواى(الإما،

وأولع،به لهج إذا بكيا أعرى • يقال 
والعنك!،؛بوابي•

فيالحدث هدا غري )بمري( 
ألمقكانه به، التصق إذا صدرى، 

•بالغراء 

زر:غه 

>(،٧١همب !انزيرة( )تمنح 
ثيء•كل > الكمحر والغرير؛ 

زك؛غ٠ 

١^^٧،> ام غزل( )فيهم 
اء.الممحادثة ت بمعنى 

الغزل•)اوغزل(آلة 
*محا؛

أوسربة أو حماعة غازية(أى: من )ما 
٠ة غا) طائفة 





٤٢٣الغينحرف 

الرواج،لأجل جاعهن غشاس( )_ 
.ومجامعه^ الماء إتتان - الغشيان 

عليها•يدخلون ( ؛ول مياج أ ر

الملاذكة.من علي ينزل )يغئانى( 

كانواإذا الماس! بغشاء فلأن )يغشاها( 
.كثيرامنزله ؤيقصدون يأتونه 

للخدمةيغشونه الذين ( أها_ه غاثيت ش ر 
بالغاشية!المراد وقيل! وغيرها، 

الكرب.من الغشية 

تنزلها.أى! حياصي( غئئ ت) 
يحيض•الماس( )يعشى 

:غمت -:إن- 

غصتا.أاحدها غصنا( أ) 

صفقالغضب غضان( عليه )وهو 
وجلعز لله ثابتة خبرية فعلية 

السنة, وأها والمنة، بالكتاب 
للهالغضب صفة يشتون والجماعة 

وعغلمه،بجادله يليق بوجه وجل عز 

يؤولون"ولا شهون ولا يكتفون لا 
،— العقاب إرادة الغضب يقول! كمن 

كمثلهليس يقولون! بل يعطلون، ولا 
المصير،المب^ وهو ثيء 

ورةالمكهي القرن( )اغضب 
القرن.

•اليهود ( عليهم الغضوب ير غ) 
:ن غم ء- 

•م ف رأس الكف( )غضروف 
:عققت : غيمت 

■َُفضّا ا"( صوتك من اغضض ) ينشب مما ( غصة ذي بقلعام يغايون ف) 
،إخفاؤء الصوت! ص أغضضِا( لا ) • الحلف في 

فيه•الماج ورك بمم الميت، اتالأ ِم( )ض 
لمالدف الطري هو الغض؛ تغضا( روازدحموا. 
محقت:

٠دتعع« 

^١أي؛ الاسآ غض رلو )غلبته غضي( تغلب حمي رن 
•أص أغض( ) غضنا( اليوم غضب، ربي غضي()إن 

منه.



الخنحرف 

غضث؛أو- 

الجلد.ملكم هي الكف( )غضون 

;غظِّءث ؤإي 

المجر•)ال؛غطنس( 
:غقلط -؛؛؛- 

ءالأءي ه أي: غط( رحن 
وهوغطيطه، سمع حتئ السجدة 
الذيالنائم نفى ْع يخرج صوت 

ه.نفمع يردده 

١٣٣ديسمع 'ض لتغط( رؤإن 
ونفور.

وعصرني.ضمني )فغطي( 
فىيغطه كما شدة حطه إذا ئه، غر 

فته.حطه في بالغ إذا الماء 

خم،يلوس أي؛ الحياء( فى أخاه )يخط 
.كثرته 

:غظا ءإي 

.ضراأي: التغطية، من غيي( )وقد 

ى*

عندكما لي )الغفار()الغفور()فاغفر 
أئن،(إلا الذنوب يغفر )ولا مغفرة( 

ومغفرته(الله برحمة يشر )إذا 
المصير(ؤإليك رسا )غفراد 

ثابتةفعلية صفة والغفران المغفرة 

ومنإ والسنة بالكتاب وحل عز لله 

فهوا؛ الغفور و٠١ ٠٠الغفار ١١أسمانه 
بالعفويزال ولا يزل لم بحانه 

عبادهعن والصفح وبالغفران معروقا، 
عفوهإلن مقطر أحد كل موصوما، 
رحمتهإلى مضهلر هو كما ومغفرته، 

وكرمه.

أوغقرانلث، أساللثط أي: )غفرانك( 
غفرانك.اغفر أو أطلب،، 

عفوتإلا أي: غمرته( إلا ذث )لي 
٠وصفحت عنه 

غفروقال: له، امنغفر أي: )فغفره( 
٠له الله، 

الغفران.في البالتة من )الغفور( 

درعقفل من بجعل ما هو )الشر( 
.القلنسوة مثل الرأس، على الحديد 

كربمةرائحة له حلو صنغ هو )مغافر( 
العرمهل.شجر ينضجه 





الغضحرف ٤٢٦

.طبها( ٌلفها ف) 

جعت الغلق ( علنا قلوبا يمي ل) 
المنشاةالقلوب وهى الأغث، 

.المغهلاْ 

س؛؟؛ 

)شبملآق(فىإهماْ.

بهيغلق ما وهو المفاتيح، )الاغاليق( 
اناب■

ذويدون بابه يغلق إمام من رما 
عندالخروج من يحتمسا ألحاجة( 

إليه•احتاجهم 

مدود•ض ا مغلق رض 

ءغلك 

الغنيمة،في الخيانة الغلولI لول( غ) 
توقيل ، الشيء ؤإحفاء رقة الواصاله 

شيء.كل في الخيانة الغلول: 

الحرام.ت الغلول غلول( ن د) 

والعداوة.الجقد )الغل( 

وأخفوها٠اكتموها )غلوها( 

العنق،في القيد الغل- ا 'لغل كرم أر 

أولبن بتحمل الرزيا في شر وهو 
^٢٣١١١ .

حاصلمه،أحذ غادمي( امتغا )قد 
ومحبثته.ومنفحته، 

الأرزاق.إدرار عن مقبوصة )مغلولة( 

٠حديلؤ من تلوق )عل( 

غلم؛م- 
بهIوأراد غائم، جع )الغلمةآ 
وصغارالأحداث وهم الأولاد، 
الأسنان.

أمواجهاصتلراب البحر( )اغتلأم 
الاصهلرابالاغتلأم; واهتياجه، 
العتاد.الحد ونحاوز والاقتياد، 

:ذ

السعر.ارتهع ( عر الاد غ) 

بسهمهالرجل غلا يقال! لوة( غ) 
الغاية،أقمن به رمئ إذا : غلزا
ّغلوة I مرماة وكل 

ارتفع.تغايا: الثناء تغال تعالي( )لا 
ّنمنيا ستكهرون تغلو~'اا( يف) 

هوالغلو! ( اء النصداق تغلوا لا أ) 

شمحاء•كل في الحل مجاوزة 



الق'ف ح

تكثروالا صدئ تعا'وا )لا 

مهورهن•

اصطرابشدة هو ت الغليان )يعنى( 

لشدةالنار، على وذحو0 الماء 
.اتقادها 

يربد•ا ش بر 

منبطن مغالة بني من )اوعالية( 
الأمار.

؛غمر ث:ي 

كانهورحمه( بمغمءة الله )يتغمدنى 
سترهغمدا له ومغفرته رحمته جعل 

وغشاه.حما 

•وقيل اليمن، أنمى في بلد ( نغماد ا) 
يلىمما ليال بخص مكة وراء موضع 
•الحر 

بطنسمجمنة•رغاط(هم،

غمِ:

القدحالنمر: ال;اك( )م 
كالفني،.الصغير، 

الزحمةوهى الغمرة، من )يغمرون( 

•اداس ٌن 

الغالجاها : عم حمم ( ,اأغم. ا ^٧ 
ا

الأمور.يجرب لم الذي 

غمرة،واضتأا ( ا,ظز م■ عمران )فى 

ال؛كاء•من أسب وهي 

الكثير.غمر! الماء ( مر غ) 

حليهالتراب وارى -■ أي ( ^ غمز ا) 
,وستره 

خاصم.أي؛ )غائر( 
اللحممن والزهومة الدسم )الغم,ر( 

ورائحته.

والعداوةالحقد الن_ن_ِ( )وذي 
والضغن.

المرن(غمرات علئ أعني )اللهم 
علئأعنى أي: لءائده، شأي: 

دفعها.

يقتحمكان إذا مغامر: رحل )نغامر( 
المهالك.

غمز:

أي■( بالغم' صيانكهم تعذبوا لا ور 
ببيالحبي حلق تغمزوا لا 

بلالحلق؛ وجع وهو المذرة، 





٤٢٩الغضحرف 

عنه نفاحنسس أي■ )اغنم( 
.بالخممة محخن وقيل ، الخروج 

سحابة.أي! ( مامة غر 

أمامواد اسم الغمم: الغميم( ركري؛ 
فان.ع

غنتم:ء؛:- 

■وقتل إ الوخم الثقيل هو آ م عر 
وقيل:قيه، الوقيل: الجاهل، 

هووقيل: الغثر، من مأخوذ الكيم، 
لتحقيره.به شبهه أزرق ذباب 

:غنظ ؛•؛- 

الكرب.شدة ( لغنظ ار 

نم:غ٠ 
الغنيمة.له ليحصل أي: )ليغنم( 
مننيل ما وهي غنيمة جع رغنائم( 

قانمة.والحرب عنوة الشرك أهل 
للتوبةسبتا أي: مغنما( اجعلها للهم ار 

العظيمة.

•أعطاني ت أي النغنم، من )فغنمي( 
أي:الأمر، اغتنم مآن هو )يغتنمه( 
٠الغنيمة على يحرص كما عليه حرصي 

يعنىمغرما( والزكاة مغنما، لأمانة ا) 

الخيانةأن أمانة ائتمن قد ما يرى أنه 
*لحمهاقد لحيمة فيها 

ب،(كللحم شعر عدد من لأكثر يغفر ف) 
•كلب ين ميلة أي: 

;غنا ث|ي 

بانتادأصوامما ترفعان أي: )وتغنيان( 
الأشعار.

هوبالقرآن: التغني بالقرآن( يمي ن أ) 
وهوالصوت، وتحين به، الاستغناء 

وترقيقها.القراءة تحزين 

أي:القدر( من يغني لا النذر )فان 
القضاءمن بنفع أو بمدفع لا 

السماوي.

صالشركاء ألحن )أنا الغني( )أن 
ترى(عما ألحثتك أكن )ألم الشرك( 

صفةالغنى الله( يغنه تغن يمن و) 
بالكتابثابتة وحل، عز لله ذاتية 

تعالئ،أسمانه من ءا الغني وار والسنة، 
كلمن الطلق التام الخن سبحانه فله 

فقرشانثة تشوبه لا ؛حيث وجه، 

لازموصف، لحاه لأن أمحلا؛ وحاجة 
ذاته،مقتضئ لأنه عنه؛ ينقلن، لا له، 
يزول،،أن يمكن لا باليات وما 



الغ■ف ح '٣؛

يمنعكما غنثا، إلا يكون أن فيمتغ 
رحيمامحسنا جوادا إلا يكون أن 

كرنا.

أداءعلن القادر الخني: م( ;مطر 

الغنىيظهر أي• نغز( ي؛وس 
والتعففالناس أموال عن والأم«تغناء 

غنئاالجاهل يحثه حتى السؤال عن 
لتعفف.اس 

له.يحفغل لا أي: ى( يخي ;لا 
جعلهت أي قله( ش ■فاه الله عل جت 

بالكفاف.قافا 

تنفعهمفماذا أي: تنهم( تغنى ماذا فت 
وتفيدهم.

:غرث ؛•;- 

ويوترا،بجابوا ت أي )ط\ى\( 
ؤإحابةالمعونة ت غواث وال

٠المستغيث 

منهتْللبون أي؛ ربكم( نحينون ت)إذ 
.عليهم الصر الغوث 

■يغيئها اللأي الن• غات ص ُغشا( لان 
انمر.إلها ارل أذا 

'•غرر ■ت:ت" 

"عربت ■ أي ( اننجوم غارت ء )
سابعل ما الغور؛ وعوري( بب لجر 

الأرض•
الجبلفى الق الغار؛ جإي( ض ار غ) 

والكهف.

يقال؛سريعا، ندهب أى؛ ( نم ركّما 
وفيل؛العدو، فى أسرع إذا أغار، 

الأصاحى،لحوم على نغير أن أراد 
•والنهب الإغارة من 

ينهبالذي ؛ المغير تضو'\( خرج ور 
الهج،بمعى الإغارة، من الناس، 

•بسرعة العد'و على والومع 
وقاتلهم.عليهم وقع عليهم( )فاغار 

الغارة.)اوهار(موصع 

غارتأي؛ العينين( غائر رجل )فاقبل 
وفىرامحه، فى ودحلت، عيناه 

الحدقة؛بقعر لاصقين محاجرهما 

:غرن 

•أراذلهم يريل• ( وانر غر 

غرمت؛•::؛- 

الغاصبقول أن هو الخاثص( )ضربة 



٤٣١م■الغف ح

حرجنه1 فما غوصة أغوص ؛ للتاجر 
.لك فهو 

••غرل 

صربمن الخانط( )يقربان 
قضاءموضع وهو ، الخادء أتى إذا 

اسمالأصل في وهو الحاجة، 
الأوض.من المهلمئن للمكان 

التيوالمياه اتين الباسم محة( لغء ا) 
دمشق،غوحلة وهى دمشق، عند 

دمشق.من هرم، بلد وهي 

الدينالناس; غوغاء رغازهم( غر 
غيرمن والصجة الجلبة يكثرون 

إلىالمسرعون المقلة وهم تثبته، 
الشر.

:غرك 

تلونا.تلوم، ت أي )نغزت( 
يكونينق نصل ذات آلة )المغول( 

عكازه،أو صوؤل مثل فى محثوءا 
ّالقصير الميف ت وقيل 

يأكلشيهإال هو النول( نحيء )فكانت، 
منيتلون من هو وقيل: الناس، 

•والشاطن الجن 

ًءرابج-

الامماكوهر الغي؛ )مما.غوى(م>ت 
الثر•ُيا

الضلال،وهو الإغواء، من )اغوي( 
ؤالرشد ضد وهو 

٠•غبت 

؛ب، الغيزالثيادة( 'لغي_ح الم )ئ 
والثهادهالماس، عن غادّآج ما 

خلافه.

غابة،حع ؛ الغاباين، ( غ'وات ليّنؤ ك) 
وهيالأحمةلأ

انماة(الغابة:ص حارني بنسي )حتى 
لهمكان يالدينه، مخضوصر موضع 

٠أملاك فيه 

٠موحلا )غاننا( 

عنزوجها عنها غاب، الي )س(هي 
بأنالبلد عن غاب سواء منزلها؛ 

كانوإن المنزل عن غاب أو محافر، 
اله.ني 

غيبهفي الإنسان ذكر )اعبد(انمبة: 
يكره.بما 





٤٣٣انمنحرف 

الجن.)الخائن(محرة 

مجامعةهو ( الخال ر ( الخلة عن س أر 
مرصع•وهى الزوجة 

همم؛-؛؟؛- 
)غينا(أى:سانا.

إذا! ماء الغامت ( مغيمة الماء و) 
*السمحابا ؟يا أطيى 

العنرر(والغيم الأمار سقت رقيما 
جرىما هو وقل: المطر، الخم: 

دونوهوسل الأناارّ، ش الماء من 
الماءهو وقل: الكمر، الميل 

الأرض•علمح، الجاري 

هميث؛أ؛*' 

والغيماّن آ على ليغان )إنه 
يتغشىما هنا: والمراد بمعنى، 

الفتراتالراد وقيل: القلب، 

الذكر.عن والغفلأت 

غيا:-:•:- 

الإنسانأظل U كل )غابان(الخاية: 
وغبرةسحابه من رأسه فوقا من 

•وغثرها 

يلقح،لا الذي هو غياياء( وجى ز) 
مباصعةتعيه الذي الختن هو ■' وقتل 

منهو وقيل: عنها، ويعجز الماء 

أوالثر في الأن٦ماك وهو الغي،' 
الخيبة.

الراية.غاية(الخية: لمانين )تحِتح 

الشوطمدى هى الخية( فى لقرح ا) 
١بق الإليه ينتهي اإن-ي 



الفاءحرف ٤٣؛

الفاءحرف 

:ذ1د ص- 

وجعيشكو مغزول: رحل )مغزول( 
قواده.أمت إذا قأذئه: قواده، 

:نامت 

مزخرهطرف هو الفأس: رأس( )فأس 
القفا.عالئ المشرف 

فأس،حمع ت القوس عزمهم( بر 
معروف.

:ذ1ك -ء- 

كونأن مثل هو ت الفال ( الفأل ها تن خ) 
تيقول آخر فيسمع مريما، الرحل 

سيبرأ أنه ظنه في ؛؛^1 سالم؛ يا 
الثرى،هذه صحة فيتوفع مرصه، 

*نمسه تثروسرا وو 

:نام 

صالجماعة هم لالف؛ام( ينفع ص ) 
الاس.

:آكس< ذم 

وراءتكون التي الجماعة )الفئة( 

وقعأل المس ألبها يلتجئ الجيش 
•هزيمة فيهم 

•وناصركم ملجوكم أي• .فئتكم( 
؛ت ضو 

•كر •' أي ( ث ئ, 

فيهطبخ مفت؛ زيت ( إغير
طيبة.بأدهان خلخل أو الرياحين 

:نتع ؛؛;- 

(يا-ب؛• علمن النه )يفح لفتاح( اإ 
الفتح( عليه الله فتح حتى حبست ف) 

بالكتابثابتة وحل ع." لله صفة 
أسمانهص اسم أ؛ الفتاح ورر والسنة، 
بينيحكم الذي هو والفتاح تعالى، 
حولهخزانن يفتح الذي وهو الحبال، 
أبوابويفتح اللماتعين، لعباده وكرمه 
وهوالكافرين، علن والهادك التادء 

علتهمانغلق ما خلقه على يفتح الذي 
منهفضال لهم رها فيبا أمورهم من 

•وكرما 



٠٠٣٥الخاءحرف 

*ى ( الكهف أصحاب محورة اتء7 فه )
٠أوائلها 

فتحطلت أي: فامتفتحت( )فجئت 
٧١^

اشرفها مكة فح أي: ا,شح( )مْ 
الهجرة.من ثمان سة وهو تعالى، 

محاكموهم.لا أي: تفانحوهم( زولا 
•والقفر النصر الفتح؛ تحه( ف) 

مام المفاتح: الكلم( )مفاتح 
المغلما'استخراج إلى به يتوصل 

•إلتها الوصول يتعذر التي 

به:أراد الأرض( حزائن )مفاتح 
ولأمتهله تعالى الله مهل ما 

الممتنعات،امحتخراج 
المتعزرات.

مفا!

ص

البلادوافتتاح 

إلىوشها منها، الفاصل موضع 
الإجل•باض 

ذتَ:م- 

ويضعفبمل أي؛ ( ض ُك■ )فل 
"ِ V • • ا

المشاطصد والفتور: ويكل، 
والخفة.

منالرمولتن بين ما الفترة؛ )فترة( 
الزمان.من تعالى الله رمل 

انقطع-أي: الوحي( )وفتر 
:ضع -ت;؛- !ت 

أنهأرادت؛ كفا( نا ض رن 
علنمنها يطلع ولم يفرحا، لم 
.انهم نهع الرحال عادة به جرت ما 

:لمغ 

ءىتش نار خواتم هى )ئتخبا( 
خواتمومل؛ الرجل، أو اليد أصابع 

لها.فصوص لا 

ولينهاثناها أي: رجليه( أصابع )وفتح 
ؤيغمزويغب القبلة، الن فوجهها 

ضح:يي 

سالذي أي؛ الأدعاء( فتق ما )إلا 
كالطعام.الحبي أمعاء 

تشففت.التي العتيقة أي: \نم( ]
يظهرمشقوقة محروقة أي: ;ميتون;( 

ألخرق.والفتق: العورة، منها 

خياطته.نقض أي: عنه( ;ففتق 

بينتكون الحرب أى: ( ,لمت )أْ 





٤٣٧الفاءحرف 

أوقفة من حام أو طست هو ت وفل 
لهت.

U

:نما -:؛؛ 

بغتة.الموت أي; الفجأة( وت م) 
الانتقامبغتة أي: نقمتك( يجأة و) 

والعداب.

ث؛:-ص:

وهونج، حمع الغجاج؛ )فجاج( 
الواسعوالطريق والرقاق، لك الم
•الجلتن محن 

فيالمبالغة الفاج؛ عليها( )شاج 
الرجلثن•ين ما تفرج 

والمدينة،مكة ؛ينِ هو ( التوحاء ج ف) 
بدر،إلئ ث. الله رسول طريق وكان 
حجةوعام الفتح عام مكة وإلى 

الودنع.

موصع.اسم لعله الماقة( )بقح 

ذمَ؛ءأت- 

فاجر(فيها وهو يمين علن حلف )من 
كاذب.آي: 

منهاويتدفق يخرج ت أي يتفجر( )الماء 
,ويسيل الماء 

هوت والفجر الفاسق، ت أي لفاجر( ا) 
والمياوالعصيان والفحل, الكذب 

الاستقامة.وعم■ الواجب عن 

الفاجرثقي( وفاجر تقي )مؤمن 
•الدنيء هو الشقي؛ 

وذكروسب نم ثأى؛ ( )فجم
مالأيق■'

يت،زلأف* فجرت( قد )آمي 
الزنا.والفجور! 

طلؤعبعد أي! ( الفجر بعد صالة لا ) 
•الفجر 

بقريب•مله ن يريد الفجر( )فروع 
؛نما -ت:ئ 

ومكادسعة أي• فجوة( وجد )فإذا 
الموصعI والفجوة المارة، عم', حاليا 

•التجنن ين التع 
:مع 

بينباعد مشي إذا الدي هو ( فحج ا) 
.كالمخم■ رجليه 

من؛

الكادممن بته ائتي ما لفحش( ا) 
الحل.مجاوزة ت وقيل الأفعال، ومن 







الفاءحرف 

:زث -ة- 

ويخرجالكرم ش بكون ما )الفرن( 
منه.

خلفمن مشقوق ناء حرير( )فروج 
أمام.ومن 

أوالخشن، سن ^٢، ١١فرحة( )فرأى 
فيالمملين بين يكون الذي الخلل 

ألمفوف.

بعدتفرقوا • أي الماس( ه.تج ئ) 
•اجتماعهم 

الدجاج•همخ )المروج( 
الهم،ٌن التقصي هم، الفرجة( )إلى 
منه.التخلص أي: 

وكشفته.أزلته ت أي فنجنه( )إلا 

صالدين باعدوا إذا همجوا( )إذا 
المخيينعن الطن ورفعوا الجسن، 

١جود الفى 

الذيالفرج من له(هو تفرج )جعلتا 
أباهمأن أرادت فكاُنرا له، عشيرة لا 

لهم.عشيرة ولا توفي 

خالصا.)ذخا(آي• 

٠زننا ٠ أي بفرحها( ت ك) 

مح-ذءً

بتوبة)أفرج العبد( بتوبة أفرح )لله 
ثابتةخبرية فعلية صفّة الفرح أحدكم( 

المحيحة،بالأحاديث وجل ءز لله 
منأحل. فرح يشه لا سبحانه وفرحه 
أسبابه،في ولا ذاته، في لا حلقه؛ 

رحمتهكمال بثه فغاياته؛ فى ولا 

أنعباده س يحب التي ؤإحانه 
علىنعمته إتمام وغايته لها، يتعرضوا 

١المنث.ن التايثن 

نغ؛ءث 

الطائر.ولد )فرخان(الفرخ: 

وأصلهطالعه، الممعيد )نزوخ( 
فارمي•

؛ذّد -؛!؛- 

عنالمعتزلون أي؛ المقرئون( )سبق 
تفردواالدين وهم للتعثل، الاس 

.به واستقلوا تحالئ الله بدكر 

•وترا ت أي )إفرادا( 







٤٤٣الفاءحرف 

قريب،نيلة ؛ريي؛ المم( ;روم 
منه.ويرضي يبدر ما وأول أوائله ت أي 

٠المدينه بناحيه موصع ا لفتمع ا ل

مح*زبمث؛

ملكمن لكل لقب م ;رعون( 
القبط.

أ؛ذغً

•شقتن بجعل ى• رض( حعا بإ 
واختادف.افتراق أي: يئن( 

١^^■'ض( م رق'و :ك:ط 
والطيرالغنم من المنفردة الجمائ 

٠دلك ونحو 

فهيفرق الذي المكان فىُمق( 
•أي مرق الرأس، وّط مي الشعر 

يتركفلم رأسه جاني إلى ئعرْ ألقى 
,شيئامنه الماء صب أي؛ يديه( علئ )قازغ 

عليهما.

فارغةنجعلها أي: صحضها( )شضغ 
والمعروفالنفقة من يحفلها لتفوز 

والعاشرة.

مئ،المقادير( ص وحل عز الله )زغ 
.المقادير خلق إتمام • به يريد 

:زن م- 

الفزعالفرق: خفا، أي: )قرى( 
والخوف.

عشرنة يسع مكال أي: )الفرق( 
آصع.ثلاثة أو رطلا، 

،٠كسفأى:  ءرى

ازت(يفرق آن ا'لرجا يحا )لا 
بينهما.يجالس بأن أي: 

فارقلأنه القرآن، أسماء من ( jyأد )
والياطل•الحق محن 

بالدينة.موضع )الازاق( 

:زنب 

كتان•ْن محض ناب هى )ادنئ( 

:زث 

الغم،•)انك( 

-صأي؛ يرى( أن يكب لكن )إما 
:الفرك الثوب، ص الأثر يذهب حتى 
ينقلع.حتى الشيء دلك، 









٤٤٧الفاءحرف 

;نفغ 

إذاأي؛ ( فاغتسل الماء فضخت إذا ف) 
٠وجامعت بشدة المنى صت 

شرابالفضح( إلا يومئذ نرابتا )وما 
تأي لمفضوخ ١ ر البمن يتخذ 

■المكسسور 

•وبيل بفتح ■ أي ( نفضخ ي) 
:نففت ث؛؛- 

ويفكيكسر أي؛ الخاتم( يففمِئ )حتئ 
الجملععن كنايه وهو ويفتح، 
.والوؤدء 

إليها(انفضوا لهوا أو نحارة رأوا إذا ؤ) 
ا،إلههوذهبوا تفرقوا أي؛ 

التفرق.والانقضاض 

تكسرأي؛ تتمسح، أي؛ )فتفتض( 
بهتمح طائر العدة من فيه هى ما 

وتنبذه.قبلها 

نمك؛-؛؛؛- 

عليهاكان إذا ! فخا امرأة )فضلا( 
ثيابفى ومثتذلة واحد، ثوب 

.والمدر الرأس ومكشوفة ط المهنة 

البقية.I أي الغفلة( ثرب و) 

•أحن أو أم أو زاد أي؛ ( افضل ف) 
له.صرورة لا زائد ت أي فضل( )فهو 

الزائد.عطاتي أي: )ففر( 

سائرعلى الزائدة المرتبة ا!ة( )اوفف

الخادئق.

عماأي؛ الرأة( طهور فضل عءن ض ) 
المرأةتوخات بعدما الماء ص فضل 
منه.

عنقفل ما هو اياء( فضل بح )ص 
وماشيته.عياله وحاجة حاجته 

فاضلةأراض أي؛ أرض( )فضول 
•زرعه إلى يحتاجون ما مدر عن 

•ذاش أي؛ )فضلنى( 
أ>ل•أي؛ أقفل( أيه ندري )لا 

:نفا ؛•:- 

الأرض(إن اوسرى ;وري، )أذض 
الأرض،الورك س لأن بما مر أي: 

الكف.از الم ,الافضاء: 
Vب ء  ص

رجل؛!لث دجل بغضن ؛لا 
ارجل،الن الجل )رلافص 



الفاءحرف ٤٤٨

أنمزإذا ارجل: إلئ الرجل أفض 
٠

هنفألقى أي؛ إليه، أفضى )ضا( 
٠بينهما حاجز لا ، عليها 

فيه،اخلطها أي: مالك( في )أفضها 
حمله.في وألفها 

ذإ•• أي تمضى( كانت ربما 
إلئالوصول الإفضاء: )ينسم\( 

الانكثاف.به: وأراد الثيء، 

ءظِ؛أ؛؛- 

الإسلامدين على أي• الفطرة( )على 
والفطرة:الوحيد، علئ ونيل: 

الخلقة.

وجهنار والأرض، موامت، ال)فاطر 
اشًلرالسماوات( فهلر للذي وجهي 

فهلرأنه تعالى أفعاله صفات من 
مواتالفاطر وهو الخلق، 

بالكتابثان وهدا والأرضى، 
والفهلرثق، أي• وفطر والسنة، 
أولءافطركم والاخرنع، الاتداء 

ارفطرحلقكم، اتدأ أي: مرة* 
نقهماأي• والأرب،" موات ال

وهررنما، كانتا أن، بعد وفتقهما 
علىوموحدهما ومخترعهما مبدعهما 

•سبق مثال غير 

وطلع.ظهر أي: )وفطر( 

اللهعلم ش الخلقة ابتداء )الفطرة( 
.كافناأو مؤمنا تعالى 

حبهعلكت، جل لما • أي للفطرة( داك ه) 
وبقيالعارض بعارضه لم إذا الإنسان 

الملامة.علن 

المنة.من أي: الفطرة( من )خص 
١^،،أي؛ انفطرت( الماء )إذا 

الشقق.والفهلر: 

أي:المفهلر، حمع )المفاطير( 
٠المقطرون 

؛نهلمهع ث!ث 

الانقراض.الفطس؛ )فطسالأنوف(

ظم:نم 
ٌنمصلينه أي؛ تفطميه( )حتئ 

■الرص؛ع 

فاطمةبالفواطم: المراد الفواطم( )ين 
نأط بنن، وفاطمة هت، الني بنت، 
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حمزةبنت وفاطمه ا علي والدة هاشم 
.المطلب عبد ابن 

الإمارة،عن القاطعن الخالة ( لفاحلمة ا) 
,^^ ٥١٠٠١١الموت وهي 

:ظث -؛؛؛- 

فاهتا.حاذئا فطنا(أى: قال )أو 

ظ؛ظص 

الغلطالقلب، القاسي )الفظ( 
الخلق.اليء الجانب، 

:نقلع -؛أن- 
الننع.الثديي ت الففلح ( قفير أ) 
عليهماشتد أي؛ ( بذلك الاس ني ق) 

وهابوه.

•بنا ينزل • أي ( فظعنا ي) 

امتعفلمنهما* أي ا ا ففلعت_هه_ء) 
٠وحفتهما 

وثملفغلع أي؛ ننفع( )عزم 
.تكلما أداؤه يلزم ما وهو وفضح، 

نعيت؛؛:؛- 

سريعا.قتلا قتله أي ( أفعصه مت) 

:نعك 

للمهثابتة صفة الفعل بفازن( الله عل ف) 
وليسوالسنة، بالكتاب وجل عز 

المخلوق.كفعل سبحانه فعله 

الفعلاسم ت الفعال فعالكما( ن م) 
والزكرم.كالجود الحسن، 

نر:-:إي 

•فتحه ت أي ( فاه الصبي عر مث) 
:ذ*ا 

نورت ونل الحناء، نور )الفاغية(هي 
منتٌننور وفل؛ الريحان، 

وفل؛تزرع، لا التي الصحراء أنوار 
٠نوره ٠ نبت، كل فاغية 

:[ ijث؛ي 

أوروها، كأي؛ عينه( )ففنأوا 
أووأزالوها، شقوها أو قلعوها، 
وبخصوها,عمروها 

:شء 

أي؛وجدت فما طلبت، أي؛ ( قدن ي) 
عني.غابت، 

ذثِ:-:أي 

مفاصلأي: حرزاته؛ هي ظئره( )ينار 



الفاءحرف ٤٠

والركوب،للحمل تمر0 !لظير( قر منر 
فيالإعارة أو الغلهر إعارة والإفقار: 

شيء.أي 
القناة،من الماء مخرج الفقير؛ ا ;ِ قر 

إذاالفيلة حول( تحفر حفيرة والفقير: 
•القعر قريبة وهى غرمت، 

النمح،ّثف اسم الفقار( إذا 

نقع:؛؛آ 

ء>ص،؛ أصابعك( ثفع إلا 
٠تصوت حتى الأصاع مفاصل 

:لقم ؛إآ 

•ل^^>ااه ٠  امممه.ص■ يا 

يمماظم•ايت؛ضو(

:و&'ه -:أب 

كلامه،يفهم لا نمون( U ض لا ) 
فىوالعالم والدراية، الفهم والفقه: 

الأصل.
الممون اى: يِ( م د 
.فيه والفهم 

:يدك 

(islj  )__! :،إْللأقهث
وخلاصه.

فلأن،سقط يقال؛ فدمه( )انفكت 
،وزالت، انفرحت إذا قدمه، فانفكتا 

والخلع.الوهن من نؤع وهو 

ءبجفكٍ
منالرعدة شدة الأفكل: )أمحر( 

•البرد 

:نالت 

ماتت،أي؛ ها نفافتلتت، راؤ-ل-ترا 
وبغتة.فجاة 

الفجاة،بالفلتة: أراد يكة( )<انت 
•روية غير من، فعل ثي،ء كل والفلتة؛ 

والتفلتوذو، نحلم، أي؛ رانفك( 
اليد.من التخلص : والأنفادت 

المرحة.أي: رالنفلق( 

نلج؛

مفلجاتالراد: راسلجات( 
أسنانهابين ما تبرد بأن الأسنان، 

،؛، LsJlمن وهو والرياعيات، الثنايا 
والرباعيات.المايا بين فرحة وهي 

يفلجخصمه علن الرحل فلج )فلج( 
به.وخلفر غلبه إذا فلجا: 



'٤٥الفاءحرف 

اسنح(عنمان د• ، jb؛)تمأصا'س 
حٍا•ب 

٠الدن ثقى لأحد امترحاء 

•وظفر ماز قد أي؛ ( يلج د ق) 

:ندع 

الحور.: الفلاح ( المادح نوظ ي) 
بالمقصود،وظفر فاز ت أي ( اقلح )قد 

والنجاة.الفوز والقادح؛ 

:رنلن 

القلي:كدها( أدلإد الأرض رتقيء 
هىوقل؛ المر، كد من القطعة 
تأي والمعنئ! اللحم، من القطعة 

مدفونهو مما جوفها فى ما نحرم 

فها•

الدفقمن تعمل حلواء )الفالودج( 
والعسل.والماء 

لمحق لم إذا ارحل، انلمى )أأُدِ_( 
مال.

:نلطع 

فيهالذي المفلطح: )مداِطحت( 
عرض•

لن:نم 

•للإنبات شقها ( لقها ف) 

دالمش هاء به )ففلز 

رءوسهم"

ثقأي؛ 

ونوره.صياوه آي: ل!صح( ركماق 
ينالأرض من المطمئن رفلق( 

ربوتن•

.وأظهر0 وابتدأه حلقه ( الإصجاس الت فر 

:نلك 

فلأن.يا ترخم: هو م( رأي 

والضرب،الكسر الفل: فاك( و أر 
الخصومة.وقيل: 

يف.الحد فى الكسر هو )•( y؛ر 

يلم؛-:إي 
الجثة.العظيم راسنى( 

:مخل 

الأزض(ك المائة ثى يكرف رانم'ء 
فيها،ماء لا المفازة أو القفر الفلاة: 

الواسعة.الصحراء أو 

إذاالفرس ولل- وهو المهر أي؛ ( ; - ف١ 
أمه.عن وقمل قطم 



الفا،حرف ٤٠١

نص؛ءاي رأسه تفتش ت أي رأسه( نقلي 
قمله،حرِج ،

؛بمتَ؛

•أفنادا ( بعض يعضكم يضرب فنادا أ) 
مفرقين.ت جاعا 

منالرأي صعنس أي: القد( بالغ )قل 
الكذب.الأصل: في وهو الكبر، 

:نث ن٠ 

اسم)فىفللالفش(أى:
.ض■•

أمامالساحة الفاء: الصاء( فاء بر 
الدار.جوان_، من امتد وما البيت 

يمْونلا أي• شابمم( يض )ولا 
•يخرفون ولا 

زغ•أي: رفض( 
أيتمف•أفاْ(رفيم1

فأءدْتها•أي؛ فأفنيت( رأكلت 
.ص:

ئ،ببمهفهد( دخل إن )زوجي 
وكثرةالثر وقلة بالحياء يؤنث لأنه 

الوم.

4j يدقما قدر حجر فهر( ^
.الكف يملأ أو الجوز 

؛ crXأو 

مالأتهالحوض: أفهقت )أفهقت( 
فيه.الماء جعت وأتقنته: 

•ات واتا'نمت )انفهقت(أي• 
(j_،_i )ر!.^ ١١

.أفواههم به ويفتحون الكادم 

:نرث ءأب 

الأذّيات■عليه( نفات )ومنالي 
علهوالأقدام اف الأنعل' الاحزاء 

به'.المالأةوترك 
أي:١^>'^-'، س بعدكم( س )وهتم 

٠بالقفل عليه سبقتم من يدرككم لا 

ٌوت■ أي الفوات( موت أكره )انى 
المجاءق.

•الناس س الج٠اعة )ميا'اامجن 
رر؛نه 

غلت،إذا القدر: فارت ض( )ض 
.القدر ييوران شدة ثمنه 





الفاءحرف ٤٥٤

يعدووقثا محيء، يعد شيثا أقروه ٠ أي 
•والنهار باللتل قراءة دألاومه وقت، 

صرتإذا أفوقه فلأنا ممغ ( ض غم ي) 
منه.حيزا 

؛مء ءإت- 

•ينمه ت أي ( ه ف) 

:ني 

)ألا_( ذ فاك: الاه؟ )اك• 
ى-ب 

ماء(الئى ْن أمين وأنا تامنونى 
اللهأن يعتقدون والجماعة السنة أهل 

توم مخلوقاته، حيع فوق تعالى 
عالئعالتا سماته، في عرشه، على 

أعمالهم،يعلم مهم، بائئا خلقه، 
حركاتبممويرى أقوالهم، رسمع 

خافية.عليه نحفى لا ومكنات؛م، 

نبأ:

الرجوع•سرع اضء(أفت 
اللهردْ U عبما(أي: ؛،، ٧١ّء )ُا 

.إيا0 وأعطاكم ، الغنيمة من عليكم 
وهوفيئا، أءهلاْ ت أي ( عليه الله )أفاء 

أموالمن المين للميحصل ما 
الكفار.

أثره.علن أي ذلك( تغيئة )علن 

سالفلل تحول الخنيؤ: ظادله( )يفؤ 

ظلهو والفيء؛ أ>ى، إلى جهة 
•الزوال يعد الثمس 

تحركه• أي ميئه( الرياح تزال )لا 
وشمالا.يمينا وتميله 

بع:نم 

انتشارهاسعة من ت أي جهنم( ح ف) 
اّتعارهاشدة عن كناية وتنمها، 

وفورانه.حرما ومهلوع 

الوامع.)الأذح(

رائحتهويمل يغلهر أي؛ ( ريحه فوح ي) 
*وستسأر 

؛نثن -؛!؛- 

.ييان ذو ت أي ( إفاصة ذو ادن ف) 

:نفت ؛؛:- 

الأفاقة،طواف يطوف ( ض خي) 
عرفةمن الحجج دفع ت والإفاضة 

مزدلفة.ومن 

تالحديث في الإفاصة ( ن مضي ي) 
٠الناس بين فيه رالحوءض به التحدث 









القافحرف ٤٠٨

التيوجهته حذاوْ، الهت(أي: إبل 
لله,نقا 

تأي الملة( القرآن مم■ نح ما ول أ) 
المقدسست إلى الصلاة في التوجه 

الكمة.إلن التوجه بافتراض 

والكعيةالمقدس بيت )الهبلص(أى• 
المكرمة.

واحدة(أوصم في قبلتال يملح )لا 
واحدةبارض دينان يستقيم لا أي 

والمعادلة.الذلا٠رة سبيل على 

تتلقوالا أي: السوق( تستقبلوا )لا 
والطعامالأمتعة يجلرن الدين الركان 

الأّراق.إلن 

له.تفلهر ت أي تستقبله( ف) 

البؤس•دبماشر،التبتل؛ ربمل 

العكن،من اربع( تقبل )٢^٦١ 
سدتئتى انملوى ما هي رالعكنةت 

سمنا.البهل٠ن لحم 

أي؛وتدبر( نقبا الكلاب )وكانت 
•سول 

بحربه.كا ًلاقة لا U يل(أي: لا را 

_.

وهيبل، إلى تبة القبلية( معادن !
بينموصع النزع، ناحجت من 

المٌين•

:محبا 

منثالثة أو بميلين موصع باء( !إلى 
المدينة.

:محتت 

الرحلهر القتب قتب( فلبر على 
•البحير سنام ندر على المغير 

الأمعاء.أةتاتُعلنه(الأةتات: ;

:محنت 

التيوهي القصقصة، •' الفت ( ف ق) 
علفمن الرطبة، الناس! تسميها 

الدواب.

مقتت،!مفتت( غير بدهن )يدهن 
ئهلبحي الن؛ وهو بالقت، الخهليب 

•بملبب حتيا ارياحين فته 

ينقلالدي هوالمام، القتات: ئات( قر 
محنهم،ليويع الناس ين الحديث 

القومعلئ يتمع الذ.ي هر وقيل: 
•بم نم يعلمون، لا وهم 



٤٥٩القافحرف 

:تَ 

لهيكون لا رك، ث ذو فم لقتاد( ا) 
.الشوك صري نمر 

ننّ:

مه،الساطع الغبار هو الجيش( )كرة 
قيمواد ْع إلا القترة تكون ولا 

اللون.

فيالشعر وبياض الشيب )القتير( 
واللحة.الرأس 

والشواء.القدر ريح رقازا( 

انالأنعلن الضيق الإقتار: )إقار( 
زرزقه•

:ئتلع 

عاداهبمعنن: الله، قاتله الله( )ذاتلك 
.لعنه أو 

أي:مثيله( في الفل الله ال )_ 
الشهادة.

فاربوْ• أي البهيمة( واقلوا رفاقلوه 
أووءيد.ا به أراد أو ثدييا، صرنا 

منهايتولد لثلأ البهيمة وقتل تآديد.ا، 

وقيل:إنسان، صورة على حيوان 

فيالخزي صاحبها يلحق أن كراهة 
لإشانها.الدنيا 

للقتال،بملح من أي' )مقاتليهم( 
منهم•

يعنون:الله( يقتل ما نأكل )ولا 
الميتة.

والحالة.الهيثة هي القض( )ذاحموا 

٠يشدة ليل.فبمه أي: ليقاتله( ف) 

•نذبح )أنا'كلئشاي(أي:

الناس:له يقول لما ام )القثاء( 
والفقرس.والعجوز الخيار 

:محط 

٠وأقلع احتس أي: ( حتل ت) 
سوأصله الغلاء، القحهل; )قحطت( 

الغادء.سبب وهو المهلر، انقْلاع 

الإقحاطعلك( ص فاد أنمق )إذا 
استعارةوهو المني، إنرال، عدم • هنا 
انحثاسه،وهو الخطر، حوط ئس 

إحراجهاعدم وهو الأرض، وقحوط 
المات.





القافحرف 

:َِ فه 

لي)واقدر اي( ويرم لي، رقاقدرْ 
واجعلنير، به اقضي ؛ أتم،الختر( 

لىوسهل ، عليه الحصول على قادرا 
.وكلفه مشقة أناله بحيث أسبابه 

(أحد ما نر من وقدرته الله بعزة عوذ أ) 
رولكنيا قيض شيء كل على روهو 
روأستفدركثائر( أشاء ما على 

أقدر(ولا تقدر )فانك بقدرتك( 
هذاعلن منكج عليك أقدر الله ن أ) 

عزلله ثابتة دانية صفة القدرة ( الغلام 
أسمائهومن والسنة، بالكتاب وحل 

القدير«وار ادر« النار تعالن: 

علىقادر سبحانه فهو لإ، المقتدر ر رو 

ولاعجز يعترصه لا أراده، شيء كل 
المقدربمعنى القادر يكون وقد ا فتور 

•للشيء 

الخيرقولون! الدين هم ( لقدرية ار 
وسمواالإنسان، من والشر الله من 

توحدقدرة إالعد أثبتوا لأيم 
الله.عن انفرادها الفعل 

قيوا٠ أي ( الجارية قدر اقدروا فر 
حدائتهامع وأما أمرها، قياس 

كيفعليه، وحرصها الطر ونهوتبا 

اللهورسوله ، والإعياء التع—، مسها 

حفظاذلك ■ ٢٠شيء يمسه م له 
لقلبها.

أنمك ١>^، أي: روأمممدرل؛.( 
حير،فيه كايؤ إن عليه، قادرا نحعلنى 

أنمأي: عله( مك س أقدر )لله 
٠عبدك على قدرتلث، من وأبلغ 

والعنلم.الشرف أي: القدر( ليلة )في 

العددتمام له قدروا أي: له( اقدروا فر 
الثلاثين.

علنكان أي: عليه، ءليه(ىو.ر )يقدر 
ويصلحوعرضه كلوله وفي قدره 

.للبام4 

أي:قدره( حق الله قدروا )وما 
معرفته.حق عرفوه ما 

مرورها.موضع شاة( ممر قدر ك) 

لحم.من فدرا لحما(أطبخ )أقدر 

لوبعلط، أتمه؛ الأرض، قدر )على 
والمحليبالخبيث من وصفاتبا 

والتلثاع.والألوان 



القافحرف ٤٦٢

نوط•أي؛ )اندار( 
الثور•مثل أي؛ الخور( محير )أر 

وتعالى"بارك الله" أن هو )اكدر( 
سحاتهوعلم القدم، في الأشياء قدر 
ءنل0م.طوْن أوقات في ستقع أنبا 

صفاتوءلى ونعالي، بحانه 
.محصوصه 

اي؛( وشرم خيره بالقدر يؤمن ى ح) 
وشرهاخيرها الكائنة الأمور حمح بأن 

ومرها.حلوها 

:أ!؛• 

(والروح الملائكة رب تدوس سوح م) 
يوصفالقدوس( الملك )سحان 

وهيالقدوس، بأنه وحل عز الئه 
لهامحم W القدوس ولا له، ذاتية صفة 

والسنة،بالكتاب ثابت سحانه، 

الما كل من المهلهر والقدوس: 
بالخالق.يليق 

الدنسمن يطهرهم أي؛ ،( Jji)يقدس 
أعلنفي هم ويرقيوالأنام، 
٠الدرجات 

الطهارة،القدس: القدس( )روح 

علتهجربل اسم ؛ الفل-م،وروح 
المادم.

الئكانمعناه!المهدٌ

بثتأو الهلهارة، فيه جعل الذي 
صإحلاوه I وتطهيره الطهارة، مكان 

شيئهومن منها وابحاده الأصنام، 
أي:المطهر، فمعناه: المقدس« رر

الذنوب.ص فيه يعلهر الذي المكان 

الجنة•القدس( )حاثًل 
هووقتل: معروف، حبل قدص( )_ 

يحالمالذي المرتفع الموصم 
للزراءة?
؛؛آقِى:

ومحنته.منعته أي: )قدي( 

فيهانملهم أي: ِم( )فقادع 
•بحم، فوق بعضهم 

:ٌَ؟ ىفم 

اكئل-بمالمؤخر( وأننح القدم نت، أ) 
الذاتصفات س صفتان والتأخير 

ءابتتانوجل، عز للمه والأفعال 
١١القدم وار والسنة، بالكتاب 

تعالئ.للمه أسمّاء  ١١المؤخر وا) 



٤٦٣القافحرف 

عنيخبر أن يمح القديم( ويلمانه )
هووليس هديم، بأنه وجل عز الله 

.أسمائه من القديم ولا له، صفة 

ْوصعالكرسي ) ( قدمه يقم نن ح) 
ذاتيةصفة والقدمان الرجل القدمين( 

يمحيحوجل عز لله ثابتة خبرية 
عرحقيقة به الإيمان فيجب السنة، 

٠ستحانه وح2دته يليق ما 

الشرففي يقدم أنه ت معناها ( لعدمية ا) 
معناهاوقيل ، أصحابه علن والفضل 

*ثcحر ل١ 

؛أي ( المدينة يئن الله رسول قدم )لما 
.قدومه أول حاءها حين 

تقبلهيأي■ الشهر( يتقدم )_ 
.بالصوم 

•قدومه زمن ■ أي ( مقدمه م م) 

الذيارحل محرف ت (أي ارم ائمة قر 
فيالتي الخشبة وهي ، اراكب قدام 

.مقدمته 

منتقدم ما القدوم: ضال( دوم قر 
رأسها٠وهو الشاة، 

معرفة.لهن نان مأي؛ )قدماء( 

جيشه.أوائل أي؛ مقدمته( !علن 
فحلتما أي؛ أخرت( وما قدمت إما 

فعلتما أو بعد، سأفعل وما قبل 
تركت.وما 

أنهيعني؛ قدمن( علن الناس حشر يل 
يحشرثم الخلق، من يحشر من أول 

أزه،على أي؛ قدمه، على الناس 
وزمانه٠عهده بقدمه: أرد وقيل؛ 

المتقدمين.أي؛ لمتقدمين( ا ،

الأسنانهي الفم؛ فمي(مقادم لمفادم 
اللثاث،المراد؛ وقيل: المتقدمة، 

اللحم.من الأسنان حول ما وهي 

؛ددما(بذىالإجل•

وهيالنجار، آلة القدوم: بالقدوم(ل
موضع.اسم والقدوم: الفأس، 

أميالستة علن (موضع القدوم طرف بل 
المل.ونة.من 

•البري در الهو صان( قدوم آن م< 

:ثنّز ؛•؛- 

ريسهو الءا.ذ؛ ( ثدذه إلن ينظر م ثل 
•الهم 









٤٦٧القافحرف 

السرورعن كناية العض( قرير وهو )
والفرح.

زّرت؛ء!ي 

لميمبقريش■ المراد قريش( )صالح 
الفتح.

:زمت ؛!:- 

موصعأي• ( بالماء اقرصيه )ثم 
ليتحلل.بالماء الأصابع بأطراف الدم 

منالش الل*قتق أي- النهي( )كفرصة 
الرغيف.وهو والنخال، الغش 

:رمت أ؛ت- 

الاقتراض:مقطوع، أي: )مقروض( 
القطع.هو 

يتجرمالأ إليه يدفع أن هو )القراض( 
وهىبينهما، مشترك والريح فيه، 

الضاربة.

:زحل 

أوكان ذهبا الأذن يه يحلى ما ط( لذ آ) 
وغيره.لولو مع أو صرقا فضة 

منوهو قيراط، جع )بالفراريقل( 
فىعشره نصف وهو الدينار، أجزاء 

يجعلونالشام وأهل البادئ، أكثر 
•وعدين أربعة من جزءا 

دانق،نصفا القيراط؛ فاط( )يله 

•الدرهم سدس والدانق 

هوالقيراط.' قيراط( الأحر هن له )كان 
روفتعالى، الله عند معلوم ثواب 
له.تعفليما فليم بجبل 

رطن؛؛أث 

جعالقراطيس( كا-'ا-م )فيخرجون 
يكتب،التي الصحيفة وهو قنطاس، 

لشدهبالهراطن؛ شبههم فها، 
كانما وزوال اغتسالهم بعد بياصهم 

المواد.من عليهم 

ءرطن -؛؛.؛ 

شبيهوهو قرطق، نمغير )قريهلق( 
بالقثاء.

:رحل -؛!؛- 

بهيدبغ لم، الورق : القرط ظا( ق ) 
الجلود.

وهوالإنسان مدح التقريفل: )يقرشى( 
باطل-أو بحق حى 





٤٦٩القافحرف 

•يقال ( مفروم فيه اللحم يوم هدا إل ر
إذاوفرمنه، اللحم إلى فرمت 
.اثنهيته 

السيد.)\ذو-اا 

رُك؛أ؛؛- 

القروحطول نبات بالقرامل( بأس )لا 
لن•

زث؛-؛؟؛- 

ٌطتقينأي■ ا مقرب له كا روما 
•تحرم على قادرين ولا 

وفل:سنة، أربعون قل: )القرن( 
موفل؛ ••ثة، ن وقل ثمانون، 

الزمان.مطلق 

البيانالبئر قرنا هما ( البد نى ق ض ) 
فىخشبتان هما أو جانبيها، على 

البكرة.عليهما تعلق البئر جانبي 

فرنانله الذي الأقرن )اقرنين( 
معتدلان.

الحجامة.آلات هى )بقرون( 
أندو الازان: الإزان( ص ):ئ 

الأكل•فى تْرنين محءن يقرن 

مم فدع أي: رُلك ص ض م ■'ى م همنُ، ■ن 
•للهام 

زايأحدهما مشدودان أي: )مقترنان( 
الحبلهو والقرن: بحبل، الأخر 
به.يثد الخي 

هوالفرن: قرن( رأس علن )وجلت 
الجبلص منقطع ض جز كل 

اوكبير.

والذين، ء ني أق قرن أي: مه( رن ق) 
الحصن.ت معناه 

واب■•بموسى )القرن( 

•إمحرافيل أي: القرن( !صاحب 
أنهو الحج: في امان القران( ;

.واحدق بنمه ة والعص الحج بين يجمع 

المئاىوهو قرن، حع الأزان أماناا( ;
الحرب.فى والفلير 

زمح،،أهل أي• قرني( امتى إض 
متقاربواحد رمان ، أهان والق 

الأمورض* أمر في اشتركوا 
ذلكإن وبقال! المقصودة، 
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والسحاب.الغيم من القطعة ( عة الق )

؛ضح ءي 

كثانليالب من غربح هو رالمستي( 
مصر.من يه يوتئ بحرير، مخلومحل 

العالمهو يس؛ الق( ين يق) ( س ق) 
فيالضاري رئس هو الروم، لغة في 

الحلم.

:لط 

الرحلأقمحل النفسعل( السلطان )ذي 
اشهل،من عدل، إذا ممهل، فهو 

العدل.وهو 

هوأو الطيب، من صرب نهل( )_ 
لهؤيقال: محروق، البخور من نؤع 

الكت.

تتصشمت ث:آ 

الحصا،تحريكه I أى العصا( قامحته نر 
.العصات والممقاصة 

تسءم؛"ت!آ 

حلفلو لأبره( الله علئ م أف)لو 
تعالى.الله كرم في طمعا يميئا 

المحاق،أي; المقسم( )ؤإبرار 
■الم.ن ٠ م والم

م.النطل، ام( )الاتق

الدمأولياء تبا يقم الأيمان امة( لقا) 
مأويقصاحبهم، دم استحقاقهم علئ 

Lit  عنهم القتل مي، علمح، المتهمون•

يأحدهلما امحم امة( والق)إا5م 
مة.القفي ه لنفالشام 

*النميب f بهعخى نم( ن) 

:يا 

والفغلاظة.١لغالظة وة; القة( ل ي) 

:ننت 

وأذانيسمني ت معناه ريحها( شبني مت) 
جلل.يغير ومعناه! وأهلكني، 
وأحدحيامحيمه وملأ وصورتي، 

يكظمه.

•ء؛ب 

الثوب.بالقثر: أراد )ض-ا( 

قنع

فروأو يابس، جلد قنع( وعابها 
حلق.
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منناعمة ثياب القصب! القمثئ( ) وتمدعت أقلعت ت أي فممشت( 
كتان.وزاك•

٠قشعه جع " قتل ( بالمنع ِميتمونى ل) 
منالأرض وجه عن يقنع ما وهي 

تالقشعة وقيل! والحجر، النذر 

وجهيفي لزقتم أي؛ انمحامة، 
•لقولي وتكذيبا يي اسخفائا 
ُنعِ:

أحدتهحليه: اقشعر مه( )اقثعررت 
شعره.وقام رعدة أي قشعريرة، 

:نننت -؛أن- 

للتنظيفتارك أي؛ ( الهيئة فتف أنا و) 
.العيثر٠ يبس والعق. والغل، 

ننم;أ؛"- 

قبلالنخل ثم ينتفض أن هو )القشام( 
•يلحا يمير أن 

:نقت 

المجوفاللؤلؤ ! هناالقصب ( صب ق) 
المنيف.كالقصر الواسع 

الأمعاء.( لعض ا) 

:ص -؛•؛- 

الأحوالفى التوسهل )الاقتصاد( 
الائراؤلرض عن والتحرر 
الأمطوك والأنماد: والتفريط، 

علنمحق ي محيه والدخول القصد، محي 

٠عليه الدوام يمكن محبيإ 

والتوسطالقصد عليكم أي؛ آ لقصاJ ار 
العبادة.محي 

الطولض متوسطة أي؛ )شد'\{ 
والقصر.

بجسيمليس الذي )المقمد( 
ارجالهل هو وقيل؛ صر، ولا 

التيحة.نحو 

نقر:-؛!:- 

الحبض بقى ما هو القمري( )من 
بعدهاسمءحلئ^را لا مما السيل مط 

.يداس 

الكنشوهو الاقضسار، ءن )أقصر( 
.عليه القدرة مع الشيء عن 
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شلخا(أىإلا الذهب لص )وعن الأ;ض نواحي أي•■ ;أقطارها( 
.ا مكن 'وجوانبها 

•يسترا • أي ( قنلزة إلا فيها أحد )لم 
نهرث؛؛؛؛• 

دهنت القطران ( بنهلران طلثا م) 
بهيطالئ شّجر من يستحلب 

•الأجرب 

:تظط ءو 

اأج<مدةمتناهي هطعل! شعر ( ططا ق) 
•والتئض 

أ؛نا.أو دائما ت أي ( ط ق) 

:ئظع 

وهنوصلته، وصالك هن الله! قال ف) 
صفتانوالقطع (الوصل قطعته قطعك 
الصحيحة،بالة نابتتان فعليتان 

■٢٥وهما وحل، عز بالله تليقان 
لمنوالمقابلة المجازاة باب 

المنان■ ٣۵وهما تحقبما، ي
-  ٠٠٢ W

كسائرمسحاته له إثباتيما الواحميا 
.الصفاين، 

به،انفرد إذا بفلان! اقتصع إ قتطع ا) 
به.وامحتبد غيلة أحذ 

يا ِالنياهي مقهلعات( )وعليه 
.الجبة وهى المخيهلة، 

إذاأرصا، الإمام أئهلعه من قطع( أ) 
تمليكايكون وهو أرصا، أءهلاه 

وغيره.

عنديقفا أي؛ ( آية آية قراءته قطع ي) 
آية-كل 

البركة.ضلوع )أ'قطغ(أي: 
لاينتهيأي؛ يقطعها( لا عام )مائة 
•أغصاناا من يمل ما آخر إلى 

إلىعثرة من الغنم من )المهليع(طائفة 
٠ثالأفئ والمراد! ا أربعين 

تاكطعاء ( المطنعاء من فيه ممذفون ف) 

له!يقال صغار.، التمر من ُوع 
يتخذمعروف نبيذ ؛ وقيا الشهرين• 

بمصر.الحنطة من 

نحغمءنالتي، الننلور(المشة؛ )نمطعة 
المساء.

•المقاطعة مكاتبيها( تقاطع )كانتط 
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نعا-:•ت- دءَ؛

أمغله,مائة ؛ الشيء قعر ( قم نى 

نعت؛-؛؛,؛- 

ولزمتتوئمت أي: )تقاعست( 
إلئومشيت تآخرت أو موصعها، 

وراء.

:نعمت -؛؛؛- 

قلاالراحلة نلته أي: )فأنمه( 
الإنسانيقرب أن القعهس: صريعا، 
الحال.فى مكانه فيموت 

يأخذداء اشاص: الخم(ركقعاص 
شيءأترفهأ من يل ميالدواب 
فجأة.فتموت 

هشمته.رقأقيمته(أي: 

نعق؛

حالناأي■ الإقعاء، من مقع( هو ور 
ّاقيه.ناصا اليتيه علئ 

نثِ:

أدم.بلا (الهلعام لقفار ار 
الماءعن حالية أي: ممر( )بارص 

٠والعمارة والشجر 

نفز:

نساءتلبسه اوذغازين(ثيء تلسءت لا ور 
الأصابعيغهلي أيدحن، في العرب 

البرد.من والساعد والكف 

معروفمآكيال : القفيز قغيزها( ور 
أومحاقا عشر انا العراق، لأهل 
مكاكيك.ثمانية 

:نفع 

منبالزنبيل، شبيه ثيء شة( ) شمس• مقا:ل نمنعان(جل 
نعقع:

.حديدازكونه يتموت يممعفع(أىت 
صوتلها أي' نقنق( زونهنه 

نحووحركة واصملراب وحثرحة 

.الموت 

ولسمحا، م له لس الخوص، 

:نقمت 

فيقام إذا الشعر: شعري(قم، )ممن 
■الضع من منابته 
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القلب؛اصقوا عن القين وفكت 
وار.لكل

فيهايتنعم ت أى ( الجنة قى تقلب ي, 
يمادذها.

لبق) 

)قد

وخالصه.لبه أي: يس( ، j^l)قلب 

ماء(الفي وجهك ملب نرى د ق) 
ماءالجهة في وجهك تردد ت أي 

للوحي.متهللعا 

ذلكش نحض أي؛ فيه( تقلب انت ك) 
الثوب.

:نيثء 

•ولد لها يعيش لا الّي المرأة )مفلائا( 
:نلع 

الأسنانتعلو صفرة الفلح؛ )تلحا( 
يركبها.ووسخ 

؛نفِ 

فيعلقهماوجعلهمات أي نعلض( نل. ي) 
الهدى.رقبة 

وهواقلبي، الأةاود(حع الئ )فقمت 
الضاح.

يوعأرصك سنيت إذا أى! ( فم أ) 
٠يليك من فاعقل نويتلثح 

لاعانءالإعداد طلب أى; )وقلدوها( 
١لمين المعن والل.فاع .ين الل

نلمنع؛-؛أن* 

سخرج ما ملء الجوف، من )ض( 
•دونه أو الفم 
وهوالتقليس، من ( يمل )كان 

ّوالغناء بالدف الضرب 

طاقيته.أى; )ةكزته(

:نلمت أ؛ت- 

(قلوطا وعثرض ببقعة حلة ثترى ا) 

علنالقوية الشابة الإبل: من القلوصى 
فر.ال

•سفته ارتفعت ت أى لضت( مث) 

لأرّتعفلامارتقع أى• آ يمحى )قلص 
١ّا - ب ت ب

١^٢•من بمينى ما 

جريانه،اشفر الخْع! قلص ( لص ق) 
نزوله.وامتهك 

•بمص • أي ، ا'لغإا قالص ي) 
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ذمع:-ة-

حنطة.أي ( محا ف) 

تمِ؛

أبيض.أي:)أئمر(

نمرهاطابع مقمرة ئنراء( )ليلة 
ومفيئة.

منهماكل طالب إذا ت المقامرة قامرك( أ) 
قولأو فعل في صاحبه على يغلب أن 

للغالب.حعلأْ مالأ 

:مرِع ثه 

وومتله.معظمه ( اموس ق) 

:نميت 

إاْ.الل ألبك أي: اش( )ننمك 
إل،فوصه أي: الأمر( هذا مصتء ن ؛

عهدته.فى وجعلته 

;نمط 

الأخصاص.به يشد حبل ( لتمهل ا) 

به

حدبدس محجن ة: كمكنلمقمعة( ا) 
وحشبةالفيل، رأس يه يفرب 
رأسه.علئ الإنسان g يضرب 

القربة.فم في يوضع ما )فقنغ( 
الأستارالأقماع: الملمرن( )فاننمع 

.والتغيت، 

بصرهرد ■ أي انقمع( أبصر أن لما ف) 
ورجع•

ئمقحمم؛"؛؛؛" 
هوويقال: العطار، آل من القمقم( ب) 

،الماء g يخن ارأس ضيق إناء 
نحاس.س اكون 

:نمك -؛!؛- 

العرقمن تتولي• دوبمة )والقمل( 
أويدئا أو ثوتا أصاب إذا والومخ 

٠شعرا 

؛تمم ء؛ت- 

الكنس،الفم: ( المجد ثز )كانن، 
الكناسة.والقمامة: 

أأينس؛

•وحمح،ير جل■ أي؛ )ض( 
نتأ:ءو 

الثدييهو ت القانئ الأحمر )قنا( 
٥٠ الحم 
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نشت؛ه

وص_، حمع طيء( مقاب )فاين 
والفرمان.الخيل خماعة 

:تنه ءأي 

المطيمنأي؛ والقانتات( )والقاص 
علىالمداومين وقتل■ والمْلميات، 

والعبادة.الطاعة 

القيام.اكوت: ١^( )طوو 

اتحين'ّأي• قاض( لله تقوموا )وأن 
الكلام.من يبض لا عما 

عضالث.رب ١^: فأشح( )وأشرب 
الترابأدع ومحن اللن، لكية مهل 

الري.شدة من 

ثونيء:

\كوو.j-،^■I ص قانع( رامه )في 
بعضأحد إذا الرأس في وتكون 
متفرقةمواصع منه ويترك الشعر 

كالقنع.توحد لا 

:ننمححع ضُ 

الممتد،ت القنص ( قص يلب )أو 
W

الصيد.أوهو 

:تنط ؛•:- 

اليأس•تاكرط( 
ننظِ؛؛;؛- 

صالمقطرين( ص :كب 
.^;١مالأ 

الترك■م؛ الراد قطوراء( :بز 
قنع؛أي 

الحرب،بالة وجهه تغهلية )مقنع(

بالرداءس الر متر هو والتقنح* 
٠الكف علن طرقه وإلقاء 

لكلإذا ج' رض بالحديد( أمقنع 
الخونة.وهي بيضة، رأسه علن 

البطاء•اقاع( :
رفُهما١^-->،: إذاع بيديك( :ونفع 

الدعاء.في 

الرأسريع ءو الإداع: _( ;وهى 
وحئوع.ذل في والنفلر 

الدىأي: الست( أهمو القاغ إولأ 
كالأجير.البيت أهل يخدم 

يوكلالدك الهلخ، هو بقناع( أش• 
عاله.
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أنهالءدث ش م ١^( ق، )فدى 
٠البوق هو ت والثبور ، الثبور 

بما،يقامرون لاروم لمة )١^( 
٠يالحيشة التلتبور ت وقيل 

ةنظ ء؛:. 

ارفص ب  ١٠اسق؛بقنو( )فجاء 
•والسجر 

انحد0إذا الشيء; اقتنئ ين( اض )من 
وأمك.حبس • ي أ ،

•الله عند له فالحر • أي )فاش( 
أرفعوأعالآ.زوأش(أي:

ارمح•وهى قناة، )القنا(حمع 

مع\وب ودق' الأش(ضله فى )اكا 
وسطه.في حدب 

داس.)بمقاة(هوواد 

نِآٍِ؛ءاي 

ملاه ءث القهِ (_( )اjواحد 
ويوصفوالسنة، بالكتاب ثابتة وجل 

ا(القاش  ١١بأنه وجل عز الله 
٠سبحان له وهما ، آآ القهار  ١١و

محنءِم؛

بحوائجالقاشما الخازن هو )قغرنال( 
وهوالوكيل، بمعئ وهو الإنسان، 

الفرس,بلسان 

ذءثَ؛؛؛؛- 

إلي،يْشي، أي؛ اممرى( )يمشي 
إلئوجهه يعيد أن غير من الخلف، 

مشيه.جهة 

ئرمت؛

وقط؛القدر، القاب؛ قوس( )قاب 
أووبته، القوم، ممم، بت>ن ما
والقوم،•ارتد بتن ما 

:نرث 

قوئا(يصد آل رزق اجعل للهم ا) 
علىأي' الرمق، يسد ما القوت• 

*الضروره الحاجة قدر 

'ًلُامه،صبيانه(أي؛ وقونم، قوته )إلا 
سالإنسان بدن به يقوم ما والقوثمتج 
الطعام.

؛أت-مء؛

والمدينةمكة بنان الةاحة(موصع )يوم 
■منها ماحاِا ■نادت علي، • لطهم تشدة اي؛ الرجال( قهر و: 
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Jjj ٠

ضلا انمد(أي: الم يقاد )لا 
القوي!العد، الحر قتل إذا الحر من 

القصّاص.

٠ويسوقه يحبه أي! آ قوده ي) 

اصعقتابع ' أي ا بأصعقهم اقتد و) 
٠المقتدين 

ِ؛ين٠ 

قرقاوتقلع تفرق أي؛ رقتقور( 
aمستديرة 

أبوهمممي لقبيلة، اسم ( لقارة ا) 
بدللث،.

؛ترى ءأي 

وصادل، :٦١ ^y، ءرية(ما وس قر 
٠المربية المهام 

بالقوس؛المراد ( قوميءن اب ق) 
الشيء،-٦١ يقاس لأنه الذريغ؛ 

•:٦١ يرٌمم، اض، المراد وقيل؛ 

رمن؛ت. 

وقلع•أ3ل )فقوض(أي؛ 
إهنا به وأراد هدمه، البناء( )تقويضي 

لهصرب قد كان الذي الخباء قاع 
•فيه ؤ لثعتكف

؛همء ي٠ 
المستويةالأرض القاعأ )ؤاع(

الوامحع,والمكان 

ترن؛ءأي 

يعرفالذي وهو قائم،، )القاذة(:ءع 
الآىر.

ترك؛ءص 

لأهليقول، الله )إن حق( )ئوللئ، 
للهثابتة فعلية ذاتية صفة الجة(القول، 

وهووالمنة، بالكتاب وجل عز 

أهلويعتقد واحد، شيء والكادم 
ويقوليتكلم وجل عز الله أن الق 

بصوتكادمه وأن وينادي، ويتحدث 
منزولكلمه، القرآن وأن ،٠ وحرف

•مخلوق غير 

•أي مقالا( الحق لماص، )فإن 
الحجة.وقوة القفلمإ صوُننا 

•أي وءلاءة( سمما العينان له اك ق) 
مأت.أو 





٤٨٧القافحرف 

مننوع لكل وضعت آي؛ تزن( ز )
قيمة.الطعام 

الأم:(^١٢ ق-ت ١^٠. )ب 
،ءس ِ ب

الذيمالكه أيقنا وقوامه وعماده، 
•به يقوم 

;نرء 

•بتض ثياب لموهن( ا) 

ذاوةءض مِزا(القوة ص )رلكن 
العزيز،بامماب ثاسة وحل عز لله 
تعالى،أمماته من  ٠٠القوي وار 

القدرةالتام وقيل؛ القادر، والقوي؛ 
والقوة.

الحبل.٠لاقات من الطاقة ة( ك ا) 

•استخدمه أي؛ ( نمه اقو ف) 
•العزيمة بمدقا • أي بالمزة( أخذن ف) 

:نا أ■:- 

القيء•تكلف )اّتقاء( 

الأرض•تلقمح، أي• الأرض( )ضء 
ءاتبع؛

حتننيغا أحدكم جوف يمتلئ رلأن 

مءنبل الذي الصديد القح؛ ( يريه 
و١سمح•الئ-ئا0 
س

قدرهما.ت أي )قيدرمحين( 
)القيد(المع•

الجْلْ-رءن ( الجما )منني 
V

ومسرحه.

إحا-داذوذة ت أي شدة( الإل )نحر 
منبقى ما علن قائمة أرحلها 
.قوائمها 

ر:؛؛ب 

ستوهو بالقار، ؤللمي ما )والقير( 
فن.البه تطلن يس، إذا يحر3، 

محبممِ:ث؛ث- 

الروم.ململث، من لكل لقب هو ( بمر ق) 

•؛~حح~يقيصر( مدينة )يغزون 
.الذذلطنة 

:تيممت م" 

ويوكل.يسلط )وقئص(أي: 
زن•أي؛ )مض( 



القافحرف ٤٨٨

وأعرصهأبدله ت أي أمضه( كت !ما 

•-'ازر أي• ( يمص ]ثم 
ب" -  ،

:بفل ئص 

•الحر سديد • الماط ( قالظ يوم ي ف) 

بميبي•ما شغلي( )ما 

ةبع نه 

المكانوهر قاع، حمع رسان( 
منوطاء ني الوامع، المستوي 

فيمسكها الماء ماء يعلوه الأرقى 

٠نباته ويستوي 

؛يك ث. 

فيتام أي: الملولة، س )تمإي( 
الهار.نصف 

•مرصعه عن أي؛ مقيله( ص ) 
عنها،رجع أي■ هجرته( )استقال 
منها.يقال أن وطلب 

المح؛في، الإقالة مسلنا( أمال )_ 
ملكه،إلئ الميع ؤإعادة فخه، هي 

ندممد كان إذا المشترى، إلن والثمن 
٠كلاهما أو أحدهما 

ويغت-ِذمه يزل ر أي عثرته( الله )أناله 
خعلشه.له 

م؛ن٠ 

الموامحتجنيام )أنن، قيوم( يا حي )يا 
المواتنيم ن، )أئوالأرضن( 
بانهوجل عز الله يوصف والأرض( 

وصفوهو والمام، والقيم القيوم 
والمنة،بالكتاب لله ثان ذاتي 

ولهتعالن، أسماته من القيوم٠ و١١
هينفالقائم أنه الأول؛ معنيان؛ 

الثاني؛حلقه، حمح عن المستغني 
فيشيء فكل حلقه، تيسر القائم 

ذاتياا فقن إليه مفتقر الوجود هدا 

لحظهعنه يستغنى أن يمكم* لا 
٠الالحفلات من 

ومنزوجها المرأة؛ قيم واحد( )قيم 
٠يأمرها يقوم 

لمه•ف أي: عله( )أمقيم 
أي؛)صبنانلأئة!ألأف(ذانماْ، 

قيمته.ذكرنا 

رخلا الن-ي المقيم المم( )الدي>ن 
الخم،•■م، مل ولا .فثه، 



















٤٩٧اللكفحرف 

أي:)ميْتك( 
وأعظم.أفضل، أي: )م( 

الخ'ص\دو>وع أي: )١^^( 
سريرأو فراش من الرجل لجلوس 

لإكرامه.يعد مما 

اشماتسها أي: وم( )كرم 
مالكها.نفس  ١٦٢تعلق 

َرُاث؛أو 
ذاتمعمورة، كبيرة ناحية )ىماز( 

قارصبين واسعة، ومدن وقرى بادئ 
وخراسإن.ومحجتان ان ومكر 

قيللكم: )وكره لقاءه( الله )كره 
ثابتةخبرية فعلية صفة الكزه إ  ٍ

وهىوالسنة، بالكتاب عزوجل لله 
علئ، وجا عز للمه حقيقية صفة 

يتصفما تشبه لا سحانه، يه يلتق ما 

يلزمما منها يلزم ولا المخلوق، به 
لمخلوق.ار 

؛لأَثاً
 jU( صن قوم)أي:دائه، ١^ مي

ونحجالحج عمل في دوابنا نكري إنا 

وكانلا؟ أم حج لنا فهل تبعا معهم 
حجلا المكري أن يزعم الناس بعض 

المتاجر.أحر والمرا،: له.

أًللناْ.أي: أكرط!_( حتن 
الأرضكربت يقال: نكرى( 
٠حفرتيا إذا وكروما■ 

اوالعاس•الومالك';،(;

ندةمن يتولد داء I الكزازة •؛، ريخ 
البرد.نفس هو وقيل: الند، 

٠كمن ءأء 

كحصrلالسعي ءو الك~ب: ه( )ك
•الرزق، 

الكب•عر قادر أمح،: )مكب( 
تكسبأن الراد: \لأوأا ب رك

باوزناؤ

:كحء ث؛ي 

.البخرر I ألكست ، كنت * )٥٣

:كع 
٠والمح^^،ه^^^ ، ا آ ا ز 

٠المكنسة 





٤٩٩الكافحرف 

الخلفالصالع إلئ الخاصرة ين ما 
لإنسان.اس 

لثِ؛ءإي 

.أي ( كنر ) ( تكن ر ا كتنهرون ب) 
عم■اية كنانه أصنعن كثف 
.الضحك 

:َكةل -:و 

تكشفت.أي: تتكشهلت( ف) 

نزعت.I يعي نهك، ك) 

:ئيت أ؛؛ 

.امزمواأي؛ ( نكشفوا ا) 

وتزيل.تدفع أي! ( تكثف ) ( ثف ك) 
الساق()كثف ساقه( عن )يكثف 

الأمر.ندة في مثل 
-بجَممةلء

كثرةمن ضق كظيفل! موضع ( )كغلفل 

■الزحام 
التلعامكضلئ، التلعام( )كفك 

ووجدجوفه، مالأ إذا اب! والثم 
ثقلا.منه 

عاليهالمفابالة وترك نحرعه I أي ( ظم ك) 
ّامضائه عن وكف 

الأرضز نحم آبار هي ( قوم ظامة ك) 
بعضإلن بعضها ويخرق متناسقة 
•جارية مياهها فيجتمع 

النمس.مخؤج ( بكفلمك أحدت ين ح) 
:كمت 

عندالناتئان العفلمان هما الكعبين( ■ )٥٣
والقدم٠الساق مفصل 

لارتفاعهابدلك،؛ سمست.، )ال،كع.بة( 

عندمربع بتت وكا وتربعها، 
ميتحّ! وقياكعبة، فهو العرب 

ومنه!وعلوها، لأستدارتيّا كعبة؛ 

إذاالمرأة ثدي وكحب الرحل، كعب 
.واستدار عاد 

١١ئد^■يبدو ■ حثم المرأة هى )كعاب( 
للنهود•

'•الكعاب ( الكعاب بالضرب و) 
٠الرد فحوص 

:كعك 

يعملخبز ال\كحك؛ كعكا( شتهى أ) 



الكافحرف 

والحلسّ_االدقيق مء• بزا، د ت م

.ذلك عير أو ، كر وال

;َتميع ء؛ب 
تأخرت.ت معناه ( عكانت، ك) 

وأحجمت،توقفت أي! ( كنكنتا ئ) 
ولعوتلكعن الرجل تكعكع ت فال، 

•وجبن أحجم إذا وكوعا 

)تتكافأ()أكفاء( )كفزا( )كفاء( 
والأمثال.الظراء الأكفاء: 

يساويما به افعلوا أي: كافئو0( ف) 
فعله.

أي:)مكافئتان( متكافئتان( )شا'ان 
متقاربان.أى. الن، فى متساويتان 

الرجوعالأكفاء: )ف\نى\تا )اكفا( 
جهةالن الميل أو جئت، حيث من 

أ>ى•

أي:نئكفئا( لوك أرى لي )ما 
.منغمنا

وتمالاسنا  JUأي: تكفأ( مشن )إذا 
١^^.عفأ كما 

أماله٠أي: )فاكفا( )كقوم( 
الماي)عفأ()يكفأ()أكفأ()التكفؤ( 

القيام.المشي في 

أمالتها.أي: )كفنها( 
أي:القدور( )أكفنوا )فأكنت( 

٠فها ما ليراق أمثلوها 

ويحتملالمقلوب، المكفى: )مكض( 
كفان،من أو الخفاية، من يكون أن 

قلتت•بمعنى• 

سانانها في ما لتكّا أي: )لتكفئ( 
•الخير 

إنلأقاربه المجازي أي: )يالمكافئ( 
.ففؤلمرقطعا وإن قملة، صله 

:كفه 

يجمعالذي : الكاف،)والخافت( 

)كفت،()أكفته( )واكفتوا( )كفتح( 
صممتهالشيء. كفّته )مكفومتح( 

.وقمته 

:لمع 

بينهماليس مواجهة، أي: )كفاحا( 
رسول.ولا حجاب 



اللكفحرف 

•جذب إذا كمغ، كفح من ( فحها ك) 

لمِ؛٠َ 
)كفره(المثير( )تآكمِن )كفرها( 
إJهت.إحسانه جحدهن ت كفرش• 

فضلهمجحود أي؛ مكمور( )ولا 
٠ونعمته 

معناه؛كفانا( بعدي ترجعوا )لا 
يقتامختلفة قرئا بعدي ترجعوا لا 

.بعصابعمكم 

سترما هي؛ )كمارة( )كقرن( 
■متر إذا ، كفر من ويزيلها، الذنوب 

مءنعلى يجب ما الكمارة؛ منها( ك) 
نغطىكأما التغهلة، وهي حنثح، 

.٥ تمحه و ح الذن

:لفات ءي 

فيرفتربو الرحمءن( كف في تضعها فإ 
بثم*كفه رصع )فرأيته الرحمن( كف 

ثايتهحبرية يأتيه صفه الكف ، كتفي 
انمححهبالأحاديث ِ وجا عز لله 

صفةوهى  ١٠الله رسول عآن الثايته 

اللهيجادل يليق ما على حقيقة 
.وعظمته 

٥٠١

علزوكان ب، ضل لا ما راتكفاف( 
.الحاجة محير 

أف؛رأسى( رم رنكف( )أكف( 
النبعضه شٌه وصمى احمعثه 

بض-

دفع■ أي ( مله المموء م٠ن عنه ف ك) 
محيرمغ مما عرصا البلاء من عنه 

.مثوله 

تمتعهأي؛ الظلم( همن تآكفه ر نوا( كر 
.يريده الذي , الفعا عءن 

أي؛)مكفوفة( )مكفوف( )كاف( 
.ممنوعة مشدودة 

ءأمسكت ت أي ( ففت ك) 

•عمى قد • أي ( بصره نا ك) 
المزان.كفة )ا١كفة( 

اس(نال)يتكففون )التكفف( 

٠كفهم يا  ٢٠٦لو"'ا ي٠ أي ( تكف ي) 
الكفء■مء• اد الم كفه( )فغسا 

.الطء■ 'ااالدان 
W- ِّ ى ٠ 

المكفوف!معتز ( ذكفومحب■ جيها ش ه 
بهيكف ما وهو ا كمن لها جعل أنه 



0«Y اللكفحرف

ذلكويكون علها، ويعطف جوانبها 

•الكمض وقي الفرجض وش الذيل في 
حاشيةوهي كفة، جع )الكفاف( 

aلبا الني 

;لقلع ءآ 

لن١^ )تكمو كفاك( بالله )كض 
بانهوحل عز الله يوصف جاس( 

عباده،ويحففل يكفل الذي الكفيل، 
بالكتابمبحانه له ثابتة صفة وهى 

نة.وال

رقومأي )ص( )كفلها( )كافل( 
■مرهم يا 

والنم،.الأجر اممل: )كناي( 

وضببان.أجران أي• ركفلن( 
قعودموصع أي' ال.يهلان( )كمن 

الئيطان.

الفخذ.وهو كفل، جع )وأكفالها( 
الحجز.)الكفل( 

الراكب.)الكفل( 

آس؛ءآ 
الأقراصم• يغطيها ما )كفنها( 

والرغف،.

لفا:

الليل.نام من عنه أجزأتا أي؛ ( فتاه ك) 
للهالحمد ) ( نشن، بما اكفنيهم للهم ا) 

يوصفوكفانا( وسنانا أطعمنا الذي 
عبادهكاف، بأنه وجل ص الله 

ثابتهصفة وهى إليه، يحتاجون ما 

١١الكافي را عد وفي والسنة، بالكتاب 
.نظر أممانه من 

•يجازيه أي• الله( )يكافئه 
المجازاة.الكا؛أة! )واكاءئ(

كاف؛جع كفاة( لهم ياكن )ولم 
الذينالخدم وهم وقضاة، كقاض 

٠العما يكعونأم 

أنمعناه! الاثنين( يكفي الواحد )طعام 
الاثنين.قوين، الواحد شع 

أي:الراكب( كزاد الدنيا من )فليكفك 
فانللحا١دنيا هءن يسير بثيء اقنعي 
•اتجمما إلي، ّمتل عاب,ِة 

ء:ت-آاَز:

ه.ويابرطبه المثات، هو )الكلأ( 

صأي: )يكدزنا( )أكلا'( )أكالثه( 
ويحرص.يحفظ 



المنٌن نيلة 
ر

للفت؛!؛- 

٣٥, الكاف حرف 

:كلع ال-ينأي• الكالئ( الكالئ )بتع 
ون•عابأي: )كالحون( 

:كلع ث؛ي وهمو نمرر م ّا"ُلِ ر؛؛َ"ءهما، 

سب ض ف0 )_( 'ّ 'ّ 
١^.تعلو كدرة حمرة وهى ي ش رج ًائنا أي؛ رمكيا( 

المد،

'نسإ أي القربة( علق إلك رممت 
■يعلقالذي الحل حنن وفلت إليك انسمص دأءبمبالإنلالكف<

إسإ ٠ كلب^ ل١ 

السلس نملوا أى: )_t( )ءلرب()لكلأيب<مئمحب،هم 
حمل.؛البات اساو.أ نقرن .L • ب 

:للل .؛إي وئئ ب كان ماء اسم الخائب( )يوم 
الحرب.أيام متهورة 

جوابين دار شء كل ( )الأكنا 
حولانماة صارت أي: امأ، اممحلة• كلب؛)غبةكلب(

الشيء.حول كالداثرة المدينة َتاوثٍم. إ؛ب 
والد.ولا له ولد لا س )١^^( لخون ولا الوجه، المدير .؛( ilKJ)؛

ب.)أهن( 'م إلأ"ءمة
•كليل حل• كليلا( حدهم )أرى ؛ ٌ ٠ 

اسبالخليل: لأقطع؛ مكيال. الخيلجة: )كلجتن( 







اللكفحرف ٦•<،

uJ ،؛;

وحقنته،وقته I الأمر كنه )تنهه( 
الوقت.: هنابه والمراد 

بجَدا:

والمراد!التصريح، صد )الكناية( 
مني.وتترها عنى نحميها لا 

باسمه،أفصح أنه يعني: أكني( رلا 
١عنه نكن ولم 

أغلغلولأ انتهرني ما أي؛ كهرنى( )ولا 
القول•ي فل 

َيك؛ء؛• 
١^.ين ما رالخاهل( )كاهله( 

خالطهمن ت الكهل الكهول( )سيد 
الثادينجاو3 من وقل؛ السب، 

تن•وخمإحدى إلى 

؛لم -؛!؛- 

يقطع.لا الحد كلل )كهام( 

ءوهمثء
منهو الكاهن؛ )الكهان( )الكاهن( 

.الضمانر معرفة يدعى 

وهوالكاهن، فعل التكهن: -كهت( 
٠عنه يهاله عما سأله لن احباره 

لُت:

وهوكوب، جع )أكوابه( )أكاويه( 
له.عروة لا الموز 

عليه،يكب، ثيء كل قيل: )الخوبة( 
الطل،وقط: الرد، هي وقط: 
وقط؛

؛؛؛-كرر؛
الخيروهو الجنة، في نم هو )الموتر( 
المثير.

عنونهلرح ض كنرُت،( الثمر )إذا 
الجو٠١، وصفكما فلكها، 

وقط:الانتثار، وهو بالاكدار، 

أظلمت،.

•ن-مالأنن )اض( 
العمامة،لم، اككوير: )نكنران( 

والأرضالماء أن والمراد! 
٠العمامة ئلمن كما ن ويلما نحمعان 

اسم.فعالمورة: الموزة( من )لعلكن 



<،الكافحرف  •٧

مخصوئ،الأرض من حبة على 
ونحووالعراق طين وفلكالشام 
ذك.

أي:ذ )!_ 
•الزيادة 

أوانيمن عروة له U هو )بكون( 
>الشرب، 

؛كرض ؛إة 
الأذن•كوش(مش: رسن 

الخلم0لكوءين()ااكوع(م>ف 
المحادىاليد رمّغ بلي الذي 

ي؟■

ثانالذي الامع ض: )مغْبمة( 
بكرة.من تبعنا قل. 

اصع.ءن ^ ٠٣١-يدي( )فتكوى 
:كرك 

السمنة.)الأ5ولة( 
-؛وكرم:
مشرقةالكوماء: )كوماوش( )كوماء( 
عالمه.السنام 

الملكن١^؛ كوص( رأت )مث 
المرتفع.

جع•١^؛ )كوم( 
:كرك ء•:- 

الخضوع.الأّتكانة: )فانتكانا( 

أي:أي: )\لأص 
الشيءذك علئ أي: رأى، عليه 

لها.القا.ر 

شالنافدة الثقة : ٤٣١)كزة(ً)كوى( 
الخائط.

ءادج: ام،بطنه( ز س )وقد 
الأمراض.من كشر في معروف 

حمع١^: ص( ونئ )كزي 
الفتحة.وهى الكوة، 

تلبح، ءأآ 

١^،ءن ب ^ ولمت( ت ملر 
٠الطويل يث، والخد الكثير 

لمءث؛ي 

ب،بجود أي• بض( كيد وهو 
٠الننع في وهو ومعناه: 



O'A الكافحرف

لبس:ء■؛- طلت إذا أكده: ارجل (كدت دت كإ 
المشوكوزْ: الحداد، )الكِ(مفاخ لأ• ومت ^^، ١ل 

.للنازالهد• م• والاحتيال,)الكد(اوكر 
ِ-ما ِح 

همت؛٠ به مكر إذا )بمادان(كادْ: بكيدكم( ;
مح،ءادل • اأي ركنس رأكنس،  ,دعه خ٥ 

القل•■الكنس، ر • كيدة (  a\jJL_كيدة ضتح و ض] 
شانمصر العاقل أي: ( )الكي ص. الملة الثديية القلعة هي 

العواقبفي الماطر الأمور الأرض■

ده.ي؛كال يا )اوكال(وهو 







اللامحرف 

نخالةأو دقيق من اء حهي )اكلببة( 
وسميتعل، فيها جعل وربما 

'ورقتها لبياصها باللبن شيها بدلك 

جيبموضع تعمل رقعة )لبنتها( 
.والجبة العميمى 

:لتت -ي 

قبيلةف، إلن نسبة اللتبئة( بن ار 
معروفة.

:كت ءأت- 

خلطهإذا ويق، اللت من يلت( م لر 
•بشيء 

؛لتاء ء؛ي 

مغارزها.وهى الأسان، عمود ( للثة ار 

إذابام- لثي- س يك( رلم 

ص•

:مأ ل٠ 

إلئأنينه أي: ؤلهري( رألجأت 
وعونك.حهغللث، 

أنوقيل: الإكراه، التلجثة! )تلجثة( 

دونورثنك لبعضن ماللثج نحعل 
عليه.به يتصدق كانه بعض، 

وأكرعه»'ااضطرهم أي: هم( ألجأ ور 
وأحوجهم•

أي:إليلث،( إلا مجا ولا فلجأ لا ) 
منمخلص ولا مادذ ولا مهرب لا 

رحمتلئ،.إلي إلا عقوبك 

:ممت ل٠ 

اختالاؤلاللجبة: لجنة( )سمع 
الأصوات.

لمج؛؟أن-

أنومماه: اللجاج، من اّتلجج( ذا إأ 
غيرهأن ويرى الثيء على يحلم، 

يحنث،ولا يمينه على فمم منه، حير 
فتهاصادق أنه يرى وقيل: ويكفر، 
.يكفرهاولا فيها فيلج مميبح 

أنوهو اللجاج، مأن امتلج( س ت 
خطوه.له بئ ولو الأمر فى يتمادى 

٠وخاصمه نازعه لاحه( فم 

•وتمت وجت أي: تلجنت،( 

نلاطمتأي: التح( إذا المحر ;
.أمواجه 





٥١٣اللامحرف 

صائرفوق اللباس وهى ء؛ا، يلتحما 

يتغهليرما ت اللحاف ا ؛مرآة ■حاف ي فر 
ته*

يشتملأن هو الصماء( يلتحف )ولا 
جسيم،به يجلل حتى يالئوب 

يخرجما يبقى فاد جانبا ير؛عه ولا 
يده.منه 

وإسراتاإلحاخا إنمإا(أى: ّاو )فقد 
والإلحاف؛اصطرار، غير من 

الإلحاح.

يمن:الإلحاف، من سوا( رلأ 
منوترف تلح تلحما؛ المبالغة، 

اصملرار.غير 

لس;؛إي

٠أوصلوا أي! ( حقو أر 
الورثةتا طلالن.ى ٢ دسحز نم■، ا '

•7ءم إلحاقه 
يلحقأن منه طلبتا افت-حقنٍ-(أى: 

إليها.الدهابح فى بى 

:لمك 

قاحب أ ت ت أ; إن 

البمة'ءمحادرجمح،هما

ملازمتيأي: 

شديدةمتادصنق أى! ( متا'لآحكت 

الاتصال.

لمم:

وهيملحمة، •مر المادحم( رش 
والفتن.القتال، وموصع، الحربح 

وبنمح،•نك، من ت ا'تما آ حمش -ر 

ينجما الثوبه، لحمة 'حمتها( إما ور 
عرصا.

ّعندها وقمح أي: النالتة( عنا- ألحم و) 

صحيةليستا أىI لحم( شاة ر٧(—، 

•مها ثواب ولا 

اللحم.باغ حام( لر 
١لحمه كثر أي؛ م( لز 

أكلاعتاد لحم: بين، )اسني( 
عاليه،والإدمان ؤإدامنه اللحم 
لحوميأكلون الد.ين به: أراد وقيل: 
•بالنية الناس 

مت:لي 

.■بماوأعرف لها أمملن أي: اس( ل



اللامحرف ٥١٤

بيانعلن وأقدر عليها، وأقدر وأقوم 
مقصوده.

المرادواللغة، ١^ اللمحن: )ض( 
١٦٢يقرأ التي وقراءته روايته به: 

القرآن.

الط-بص؛ ^ اب( رنغون 
قراءةونحض الصوت<، وترجح 
الخاء.أو ص، أو القرآن، 

ممرأي: لتحان( رحلأ القاّم كان ول 
كلامه.في اللحن 

لخا؛؛•:- 

١^)الملاحاة(؛ ١^( '
١والتنانم والتخاصم، 

الشجر.قتر لحاء؛ ا ذ ز ِ

ست،اللذان الخذلان 
٠ ٠٠\ ةءته«ءاء لم ■-"-ا 

رهو، وصهالآ علوا الأسنان علهيما 
الذقن.عفلم 

يبلما اسم الفتحة؛ اناحى( !رإءعا'ء 
•الشعر من والذقن الخدين علن 

وهومكة، بءلّيق مكان ( جا بلحى ;
•أقرب المدينة إلى 

:لملث ؛؛ت- 

حجارةوهى لخفة، حمع )اللحاف( 
•بثفورقاى 

لخم:
اليمن•نائل من محلتان وجذام( )لخم 

:رد 

الخصومةشديد أى: الخصم( )الألد 

فييم، الذي الدواء هو )اللدود( 
أوويقاه المريض فم حاني أحر 

ويحنكوغيرها بأصع هناك ؛ ^٠٣

مه

)ه,

جانبفي جعلوا أي: أصحايه( )لدٍ 
اختياره.بغير دواء فمه 

جاباْ•المم( )لديدا 
بتمن هم.ية بلدة هو لد( )باب 

,يافا شرق جنوب ألمقدس 

-ة-رمحً
العقربلدغته يقال؛ لرغت( )ولكي 

،ابسمها آصايته إدا ا السموم وذوات 
٠وتلسعه شوكتها تابره ان ودلك 



ه١ ه اللام حرف 

مأكلهمإلى ذريعة ألسنتهم يتخذون : لسمُج ث:ت- 
.اوقر1كها■_ ى الساء ضرب \لأكد\م: )تكرم( 

:لمممت ؛أن- • النياحة ئى وجوههم 

وهولص، جع ضء( موم ) ^١^^• ص مليم( )١٠ 

اس-.ء.محث 
ص؛-ءأ ر توف  G1المر: ض )_( 
المقيمالرجل هو • اللصق ( هلصقا ) وظكأ. راكبه على وتمكث المشي 

بلب، منهم دلس الحي في ا؛ رم 

ض' :>به. ; ؛،۶١رّرلاش( ندة )ّ 
:لظا 

وجهعلى مستوية ت أي لاطئه( )ولا ؛ ط' 
•ألأ من الخفيف الإماق هو للدغ( ار 

رص■
ازر.

ص؛أي 
:لطع ؛■؛- 

الضربهو اللهلح: )نلطح( 
اكس.آي: رزارف( 

ر.رير شح م U ن إل رص -ص ي أت 
بآمررميته آي؛ لطخته؛ يقال! ( شيء ,هسه 

لوثه.أو قبيح، عليه. داوم أي: الأتنفار( ازم امن 
:لطط : لن 

بذنبها،اثاقة ف _( )ولطت أي: \بض( تام كما بأكهم :يأكلون 





٥١٧اللامحرف 

لقلةوذلك ؤإصبعه؛ ُيانه ويأكل 
الشيء.

:لعن -؛؛؛- 

السارق(الله )ض الله( نمة )فعيه 
توصله(والمالواصلة الله هن لز 

وحلعز لله ؛jIj uفعالية صفة اللعن 
الطردهو I واللحن والسنة، بالكتاب 

واللعينالله، رحمة عن والإبعاد 
أواللعنة، عليه حقت من I والملعون 

ب•ليه عض 

الجالمنالارين أي: اؤادعنين( )اتقوا 
عليه.للناس الحاملين للعن، 

علىللعن الجاله الحال )المادعن( 
صاحبها.

قذفهازوجته: الرحل لاعن )المائعة( 
٠والف-حور 

وأبعدطرد أي; ( ؛لدط عد )لم. 
W  ص٠

•واللعن حمعه، "على المبمن طاله 
٠الله رحمه ْن الطرد 

الله.ص معوضة أي: 

يباهالآْ.أي: يلاعناء( أن )يريدان 

:لغت أ:؛- 

والإعياء.النحب اللعب: ا( غل ل) 

الحنكفى اض اللح٠ات )1_1( 
الحلق.عروق وهي الخق، وصفحة 

:لنقل أ؛ت- 

والصجةالختلفة الأصوات إلمغط، ا) 
يفهم.لا الذي والكلام والجلبة 

لغم؛-؛!؛- 
(Ijj )^ وزبدهالخ-اا الدابة: لغام

هووقتل: معه، فيها من يخرج الذي 
وحده.الز؛د. 

؛ولغا:

منالقلب عليه ينفد لا ما آ )١للتو 
والكادمالباطل وهو القول، 
١المختلهل 

أصإيلا الأي الخادم اللغو: ن( )ضر 
النمووقثاى: وشبهه، الباطل من له 

بماوالتكلم الفول من السنهل 
مآنالميل ت ونسل يجوزا لا 

•الصوااب 
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•أي يلقى، أن الخاتم لهذا يأل لم أ١ 
به•يرمن 

•نموتوا حتن • أي ( ربكم تلقوا تن ح) 
كونهحال أي! ( المجد فى تلفتا م) 

.فلهرْ علن مضهلجنا 

ضيرصع أي: التح( )ويلقن 
القلوب.

حابأي؛ شمالك( تلقاء )أر 
شمالك.

خذه.الحق(أي: )ونلؤ 
فميالهللوحه، يعرصى مرض للقوة( ا) 

جانسه.أحد إلى 

:ليأ 

واكاطؤفىالموقف )ذاةات(اكتكؤ: 
الأم.

لغز؛

والعلعنالدنع وهو الوكز، هو للكز( ا ا
الكفج.يجمح والضرب 

لثقً؛إب
العربIعند اللكر لكع( بن )لكع 

هوت ومل الليم، هو ت دمل البد، 
٠النير الومخ 

ورحل، لكلخ امأة ( للكع اصبري و) 
علىأيصا ويطلق الكيم، هو ت لك^إ 

غيره.لكلام :آتدى لا الذي الغي 

لمع؛ءأ؛- 

مروره،كسرعة ت أي البرق( )كلح 
٠خفيف بنظر أبصر رشح، 

لمز:ءأء 

الوجه،محي المعايب نتع للمز( ار 
والالسان.ويكون 

٠لصمت ءإآ 

واحدكل يلمس أن ة( المادمح بر 
تامل.بغير صاحبه يؤب منهما 

إلىباليد (الوصول المالاممة ' ■S ى ذر 
.إليه الوصول له يحل لا من عضو 

٠ويقصد يطلب I (أي كس ير 

لينهاإلئ ينظرون أي! ريلسونوا( 
٠منها ويتعجبون 

عنكناية هو ت (قيل لامس يد ترد لا ) 
مالمن تعطي أما والأصح؛ الزنا، 

مها.بمللب من كل زوجها 

إذاإمما المهر(أيت يلتمسان إنأّما فر 
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مر0ذهب إنسان، إلى لرا '
إنبمماوقيل! فيهما، الخاصة 

م.يالالمر قصيان 

:لمقل 

ليبتلمعلسانه يحرك أي؛ )أتأل<ظ( 
أثرمن الفم في يض ما ويممنمم 
الطعام.

لمع:-ي 

ويخطفيخلى ^ • أي ( يكع ن أ) 
هعّ 

الأدراللما>ة: دم( م. ك )هذه 
كانالألوان أي من اليسير 

■يْال عالبتا( ئلمع زينب روجعلت 
بيده.أو بثوبه أثار إذا ولمع، ألمع 

لم:مله 
التا-.برةض• ململمة( عغليمة )باقة 

٠اللحم من سمنا 

مكة•س مرحمحن طئ ملكن )_؛( 
لمم:

•منها وذب جامعها أي؛ ,٦١( ؛ )١٧
لم:ذات أي: لائة( عين كل )وس 

خلك يلم داء كل واللمم؛ 
نميبهمان كل من اي؛ ونحوه، 

.السوء 

م١^^: آدم( د لمة للثسطان )إن 
٠  ٠ • W•١

الهئةI -٦١ والمراد ، الشيء من القرب 
الخيرفعل من القلب في تقع التي 

عليه.والعزم والشر 

منوهو القارة، الإلمام: )ألممت( 
وقيل؛الذنوب، صغار اللمم؛ 
غيرس العصية مقارية اللمم؛ 

مقاربةإ وبل الذنوب، صغار )اللمم( 
الذنب.

فيتقع والحفرة الهمة اللمة؛ )لمه( 
فمم•>و مم■ كان فما ،، القلم

فمم•شءُ • ٠٠كان وما الماللث٠، 

الشيطان

اسم•ائم:ئعثن()تللم-اا
أيى؛َع•)-االم(

ةذي ياأ لمم( به رجلا )وكان 
الحرصوشدة اء، بالنالإلمام 

•إلمه:، قان واكو 
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•تاسنت ت أي نفسي( )فتلهن، شحمة عن نزل إذا الرأس شعر رلمة( 
بمركلمة ر,ابماء( ر لهف ).I رلمالشين. اص،

٠فائت على  ١٢يالإسان، يلم الجنون من طرف ( مم ل) 
٠نم م ' ويعتريه منه يقرب I أي 

الوحيص ب الإلهام: )_( س ٠ 
عبادهقلوب في الله يلقيه الذي أخرج إذا ت وغيره الكلب لهث رنلهثخ( 

اله^الح^ّن*والج^^« ال^^لزئ سدة من ل،سانم 

إلىوشي إ أي رندي( ألهمني اللهم ) لهج؛ محُ 
١^•وانملق. االأن اب:)لهجة(

('XJ^ ) ْواللب•باللهو اشتغل أي؛ )ولهئ( أي: ولإدْ؛ لإن
ب~ري• أي الحدث( لهو )يشتري • دفه 

المغارةأشغلتم التكاثرا رالهاكم س بجمم ١^^١ الاهز: )ظهزز( 
والمثادُاة•الخدر. في 

امالاذ وص لهاة، م ( ١^١٠ز اسل هما )يهزب( 
•ادم أض، ص الحجِة اءان الأذنين. نحت 

أرج ءأب لهنء؛ أ؛ي 
ناجه•اي؛)ْاينلأبميحوضي(!ي; ذآ )الم_وه_وف( 

واقموهما; حرتاها، المدية( )ولأسا أيما ويطلق المحتاج، المكروب 
الحجارةدالت، الأرص وهى والوبرة، وعن المضطر وعلئ المتحسر علن 

ود.الالمغللوم. 
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ذاتالأرض وهي الزة، )اللأة( 
ود.الالحجارة 

لرث؛ءأب 

-ت■• أي أفواهها( علن لاث ب) 

فيالتلجلج اللوثة: لوئن( )في'ّوانه 
الكادم.

•رأسها على تديرْ أي؛ جمارها( وث ظ) 
لوض(أو لوق عماض س )شمك 

•لغتض أو لفة • أي 
وأحاط•أدار أي؛ الماص( به )لاث 
حوضاجتمعوا أي: الماس( )لاث 
اكوة.اللوث:اشلثه(لاك )_ 

•به واحتمى إليه التجأ إذا به( ذ ال) 
•اعتصم أي؛ سمة( مني )لاذ 

7أما،يتعلقون أي: )يلوذون( 
٠مكالمتهما ويحفسرون 

:لرص ءأب 

وراودءعلها أدارْ : أى علما( )ألاص 
.فها

ءنرحل ءإي 

•وسه يطينه أن هو حوضه( في )نلط 
؛لرأأ، ءم 

واللوكمفغهس، أي: )لاكين( 
.الصلب الشيء محتصر 

أ>جهءا أي؛ بلمانه( لاك )وما 
بلسانهالشيء إدارة ت واللوك بلسانه، 

م•في 

لرم؛أ؛ي 

آونعابمي، فلا أي: تلض( )٧^ 
•نواحينى لا 

اضو1لأنظار.القلزم: )ي( 
المالاومة:يلاومض( لا فاني )ولي 

والمناسة.الموافقة 

لرث؛أ؛ي 

ذضأي: هت( اللمه رسول وجه )محتلون 
لغضب.اص 

وأنواعه.امه أقآي: الجوهر( )ألوان 

١^٤،ص س )طزى( )يلموي( 
يتقلب• أي ، ويتألم يب يضهل * أي 
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شدةعن وشمالا ويميتا لبطن ظهرا 
الجؤع.من معه ما 

يصرفلا ٠ أي ( عنقه يلوي رولا 
عفه•بمثل ولا 

.بلوولأي: لئا( اش كتاب )يتلون 
معانيهيحرفون أي* يه، ألسنتهم 
فيالش من .يكون وفد واويله، 
الميل.وهو الشهادة، 

وأحر•تثاقل رفالتوى(أي؛ 
يقرب•لا يلوي( )لا 

الرايةوهي لواء، جع ت الألوية )ألوية( 
والبنود.الأءاد'م دون ااكسرة 

أماله.ت أي باكلبم( بيده ألوى ف) 
لمه؛•:؛؛• 

صفحةهي I الليت ليثا( صغى أ) 
الص،وصجابه•

لمه؛ءأب 

وأسودالأسد، )■كليثغابات(اس: 
ة٠يالثل موصوفة الغابات 

:لمع -؛؛؛- 

يبوستها،تظهر • أي ( تلوح •-م عقا أ) 
٠ال.اء )صبه لم بياصا فيها الناظر ويبقمر 

;لمقل 

وجعلهبنفسه ألصقه I أي به( )فالتاهل 
ولده.

القصب،فنور ؛اااوإط(هي ندكي ف) 
•قشوره ؛ شيء كل ولمثل 

؛لممت •؛!؛- 

•وليفه النخل قشر ( يف ل) 

؛لبث 

منالعجوة دون ما اللينة; ينة( ل) 
التمرمن نؤع والعجوة! النخل، 
بالدينة.معروف 

شيءأي أي؛ لينة( من قطعتم ا م) 
نخلة.من قطعتم 

بلينأراد مناكب،( ألمكم )خياركم 
١الصلاة في المكينة لزوم الماكب،! 

به;أراد وقيل: فيها، يلممت، لا وأن 
بيندخل أن أراد من علئ يمنع لا أن 

يضيقأو الخلل، لم. المفرق 
يدفعهولا ذللث،، من فيمكنه المكان، 
ويتكاثفالصفوف، لتتراصر بمنكبه، 

■الجمع 
أمامعناه: أفئدة( وأرق قلونا )ألين 
سريعةواستكانة، خشية ذات 
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التيكير،وسم\وآ والتأثير الأستجاية 
.وة والقوالنية الغلظ من سالمة 

أي؛رمحتا( لبما اطه كتاب )يتلون 
حفغلهم.ل؛كترة سهلا؛ 

^٧؛

علنالفائر معلل أي: الواجو()لي 
دينه.ء مما 

ن٢٠الواحدة المرة لإش(الالإة: لا لب ;

والخمارالثوب عيلف، وهو اللي، 

وتنيه

جبيل: الأسود والقرن رلبم(موصع، 

هناك.صغير 
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الميمحرف 

ماث؛::■ 

>فهاانمن•■ اق الماقض( ).بمح 
منالدمع مجرى وهو الأنف، يلي ما 

المن•

:ماث 

ذي• أي المزونة( أكفونا ت) 
٠عليها والقيام صفيها من البساتين 

فقيهأنه فيه نحقق موضع )مث(-أي؛ 
فقهه.علن وعلامة 

:ماكت 

•آية ٌانة ذوات ت أي اض( ص هي و) 
همتغ؛؛أي 

اّّم( بالمينخق ضربه مرن منهم و) 
العرجون،وأصل النخل لجرائد 
وقيل:للعصا، اسم هي وقتل: 

اللين.الدقيق القضبب 

؛إبُتق:

إل>^ ٠١١'زوج ءو المساء( )متعة 
٠الفرقة وقعت انقضى فإذا اجل، 

(الحج إلى بانع-مرة تمنع مو' ن) 
قبلالحج هر انفي اعتمر اي؛ 

•الحج 

ذدرب ض أي؛ ِاا( )امضغ 
-jLانتفع اى: حاجتك، تفضي ما 

ويوطئها.

انملية.; ؟٦١أراد النتعة، بوليدة٢ )مع 
يطعما كل وم متاع، تمض )متح( 

قليلهاالدنيا، عروض من به 
ها.وكثير 

وأك ودف أي: ُه( أتط )ول\ 
آخر؛وتمت إلى حدا له الدعا، أخرت 
مدة.ورويته بمحاحبته لنتمع 

:س

١لمانةاك( دوءالقوة الرراق ّ )إني 
بالكتابوجا ع•' لله ثابتة ذاتية صفة 

أمحما'ئهمن المتي٠نأا وااوالسنة، 
القوى،بمعنى والمتين تعالئ، 

فهووالقوة، الندة ت والمتانة 

باغإنه حيث * ٣٠قوي ميحانه 
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أوالأرض على الفم من الماء 
بعد.علن لكن إذا إلا ميا بمن ولا 

حتنانمب بُ لا ) ( يمجج تن ح) 
وطابألرد أي' مججه( يظهر 

٠حلوا وصار 

ةهممهِ ؛:؛ 

ذاتيهصفة النجد مجيد( حميد )إنك 
راالمجيد ار اسمه من وجل، عر لله 

ونمصوانمنت، بالكتاب الثابت 
تعالى،أمحسمانه من  ١١الخاحد رر 

٠الجليل العفليم الكبير ت والمجيد 

تعظماأي' تمجيدا( ك روائي 
وتشريفا.

العظمةارتدى أي: الجد( )لبس 
٠وان^يراء 

•علهم ويتمتن يتكرم ت أي )لتمجدن( 
والعلاءالثرف المجد: المجد( )منام 

أشبهه.وما والمولد، والفخر 

والعلو.الارتفاع ذو أي: )ماحي( 

باللن.اك٠ر ص )وج(ًالجع: 

ممل؛أ؛؛- 

وتعجرالجلد تخن إذا )الخيل( 
العملمن النثر يثبه ما فيها وظهر 

توثرالتي الألأت من ونحو0 بالفاس 

هممث؛أ؛ئ 

مجن(في ه الله رسول علع ق) 
يواريلأنه الترس؛ هو الجن: 
حامله.

حلفهمن يقي معناه؛ مجن( )الأمر 
والزلل.الخنأ 

موصعالفلهران، بمر محق( )سوق 
١سوق به وكان مكة، س أميال على 

اوالياإخلقِناكابؤالإ:ن(
ُمشع؛

حتنوامودوا احترفوا أي: )امتحنوا( 
عظامهم.ظهرت 

:ممقت ء• 

•انجلت • أى ( اكصم أمحهت ئد ْ ) 
-ت  ص

التخليص^هو ١^۵٠^: )ولمنصون( 
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٢٠٢٠يمحو من يخلصون • أي ، وألتنقية 
مها.ويطهرون 

;مفت حم٠ 

كثيرة! محصا( رشحنا محصا متلئة م) 
الخالصوالمحض! الخالص، اللبن 

م>،مشء•

مس:؛؛ب 

الفص،ت المحق ناِّركي( )ممحفة 
والإJaلال.والمحو، 

•وذمت أزيلت ت أي )محقت( 

:ممكث ؛؛:- 

الخصومة.فى لج أي: )ونجك( 
;ُملع 

المخاصمةI المماحلة إ اخزا ِمر 
والمجادلة.

أرصهأحدبت قد الذي رالممحل( 
أمعاره.وغلت، وقحللت 

همض؛-؛؛؛- 

المضم الممتحن( )الشهيد 
٠المهيب 

الأحبار.الامتحان: )يمتحنهن( 

:مما

تالكفِ محو الراد: ازحي( )وأ;ا 
وماالعرب بلاد وسائر والاJينة مكة 

وذلكالأرض، من له زوي 
والغلبة.بالحجة بالظهور 

:هممغ -:؛؛• 

الُذلم١^: العبادة( مخ )الدعاء 
كاوخالص العين وثحمة والدماغ 
شء•

هممِ:-؛إآ 

إذاوتمخر، منة المخرت )لتنخرل( 
.الصرت مع الماء تشق جرت 

:همضقت ؛:؛ 

ووجعالهللق ءو !__( )ضر.ِأا 
.يماالإحساس عند الولادة 

إلننة لها كان U هي يزض( ت ) 
،مخاص ذات أمها لأن ؛ تمام

•حمل • أي 
أي:ا، تمخصِ( تمم )ْالأ,طار، 

اللبنمم*. يكفيهم ما عندهم أن 
نخرجراوييمحضوه حتى ويفضل 

٠زبده 
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:مغط 

أنفهمفى لس • أي يمتخطون( لا و) 
الفاسدة.والمواد الوائدة المّاْ من 

فيه.انتثر أي؛ ( ١٠٥أحدفي )فمخط 
:ءأ؛- 

(الله ■ ٢٥اّءحة إليه أحب أحد )ولا 
تكمالأوصاف بذم الماء أي: 

المطلقكماله من وهدا والأفضال، 
عبادهمن بحب فهو وتعالى، سحانه 

فضلهعلى ويمدحوه عليه يثنوا أن 
علهمحاد ذلك أحل ومن وحريم، 

عنهمويرقى ، -٦١يتمتعون نعمة بكل 
عليهأثنوا ومهما عليها، حمدوه إذا 

ماإلى يصلوا أن يمكن لا ومدحوه 
ولهذاوالثناء، المدح من يستحهه 

٠نفسه مدح 

مدحاتحدوا الدين هم )\ضن( 
بتاكلونبضاعه وجعلوه عادة، الناس 

الممدوح.من به 

:ِر ءإي 

معينكم،أي؛ ( )أني
الإعانة.والإمداد: 

رطلايسع مقدار ت الخد ( دبن ن؛ 
أبىعند ورطلين بالراقي، وئلئا 

حنيفة.

وكترانه.يزيدانه إلماوانه(أي؛ 

■بٌني بعصا( بعمها يمد آبارا وحدا ف, 
هده،ماء إلئ بجيء هذه ماء أن 

٠كالقناة واحدة بئر في مياهها فتجتمع 

بسقب؛اأي؛ له( ناقة يمد !وهو 
أودقيق به يء>اكل ماء وهمو ا المديد 
.البعير يسقاه لم ا سعير أو ممسم 

ليوسع أي•" حسمه( فى له إويمد 
له؟

الدسالأعوان وهم مدد، تأمداد(م 
ويمدونالإمازم لنصر يجيثون كانوا 

الغزو-في الإسلام جثوص 

وأعلىأر؛ع ■ أي منك( محوئا أمد ول 
.منك صوما 

•ارتفع أي؛ النهار( امتد ين حر 
٠ثّبعتا أي: خاصرتاها( متدت ات 

البينةمدة مدة(يعنى؛ في منه لونبمم• 
١الحديبية وه جرى الذي والصلح 

مئةإلئ صالحهم أي؛ ;مائهم( 
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•ينهم استقرت 

اسطه.أي: )وامددظهرك( 
ره،به( والنجد به 

أوالرامي يجنب يقوم ٌو، أدُ ألص 
واحد.بعد واحدا يناوله حلفه، 

الإنسانؤ كفماد هو الند: )مد( 
مما.يده ومد ملأهما إذا المعتدل 

بحثمها أطال أي؛ روته( مد )قد 
■يوما ثلاثين الشهر يباغ 

الصالة.في نملول أي: تنر( )أن 

منتهىمعناه• بمري( ئد إلى )نظرلت، 
•بمري 

:ِر -؛1ب 

أوحديد من يعمل ء ني )بمدرق( 
أمنانمآن سرن ثكل على خشب، 

.الشعر به يسرح المنهل، 

الهيؤ.المجتمع الدن هو ( المد, ز ) 

والأمصار،القرى أش (لدر( )ض 
.تحجر المالطين • والمدر 

؛١؛^>،؛الحوض( )مدرت 
.شه وتمد به تصلمجه 

:ِِّوث ءو 

ير؛ه• المر١د اودارس( )ست 
■اليهود 

:ِا ؛؛:- 

لدكتنح ْيوّالسكين، ءى )الندة( 
الحيوان.حياة مدى تقطع لأن١ا 

والتفاخر.التهناول التمادي: )ي-مادتى( 

والغاية•الأمد المدن؛ صوته( )مدى 
أجادل•أي؛ )أمادي( 

حمسةيسع الشام، لأهل مكيال ا دى مر 
وعشروناثننان أو رطلا، وأربعين 

ح.ونصفصاعا 

:مث د٠ 

مح،من ٣، هم، لبن( من )نيئة 
.بماء ممزوج 

يزر■•أ:ت- 

 U( )أجراؤهيتفرق لم أي؛ افوئن
.له فنزج 

منءا؛؛؛؛- 

اوذي،ءر أي: ٠^١^( رجلا )كن 
اللزج،الرقيق الماء هو والمزي: 



الميمحرف ٥٣٢

.كثير نبات دان واسعة أرصي , والتقسل الما'لآعبه عند عادة يخرج 
ططأي: الماذانات( علئ )بما 

الكار.والأمار الماْ 

منّرنت؛أأت• 

يسيلانواديان ومذيب( )مهزور 
يالمدينه.يالميلر 

ذهابوهو الأستمراء، من )وأمرأ( 
وافقإذا وذلك وJقاله، الطعام كفلة 

وأقوىانصاعا، أكثر وكان المعدة، 
عاقبة.وأحمد هضما 

المةتلام;نة(الكلب شل )حن 
مرلو ت أي والمراد، المرأة، تصغير 

كلبمعها البائية أهل من امرأة بنا 
٠إليه حاجتها ْع نقتله لها؛ 

؛مِث ث:ة 

الأيدي، duونرث(مث: ك )ن 
وخالطته.

أ؛يَع:

فيهنرعن الذي اووب )بِْرج(
وهيالكاد، موضع وهو الدواب، 

إمائهاأي! ( قلوبكم تمريج لولا و) 
قالقة.مضطربة وجعلها 

•دت وفاحتلطت أي؛ ( مرحت )فل 

المختلقلالنار لهب I المارج ( ارج م) 
■والها ي

رمك؛؛؛؛- 

نحاس،من قدر المرحل( بغلي )كما 
الماءفيه يغلي إناء لكل أيما ويقال 

.صف أي من 

:ِع 

أوللميت الماشية مجتمع لمراح( ا) 
للقاطة.

رد؛

منالعاتي وهو مارد: )المردة(حمع 
الرجال؛من والمارد الشياطين، 

.الشديد الخاتي 

والرد:أمود، حمجر(المرد: نزد )خزد 
.الشعرمم• الخدي• نقاء 

ب

,والقوة الشدة (المرة نة م) 
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المحاة،وهي مر، حمع )المرور( 
٠الجرفة أي• 

كانواالتي ارحبال )ومرورهم( 
النخيل.إلى -با يصعدون 

أمضاهماأي: الإمرار، س أمنهما( فر 
الرأس.مؤخرة إلن 

•أي الإمرار، من ( كيف ;اد )وأمروها 
.ظاهرهاعلن أجروها 

تتاع.• استمر ( الجن ستمر ا) 

بغيضكريه والمر؛ المن، من ( نة م) 

•امماع أد 

وأصلمر، شجر المرار(المرار• )ثنيه 
الملن•ين الطريح، الثب■' 

؛صنزاث -؛إن- 

الشجلعالفارس ( لمرزبان سجدون ي) 
٠الملك دون القوم علئ المقدم 

صبحل( المرزباذ عائذ ابن بق س) 
,المبف اسم أنه علن إ بالنصب 

٠دلانا (مرس! فيه يمرنه ماء ب) 

ترص •؛:ة 

زشم داء ت اص الم ( اص ض صايه أ)  ىِا Wّ ر W  ر

فتهلك.الثمرة 

أخدم•أي؛ آ مزصر أر 
عالجهإذا العليل: مًصت )لمزض( 
وداريته.

معالجتهI العليل تمريض ( )

•مرصه في وتديرْ 

التيهى: ها( مرص ببت بالمريضة لا و) 
لاتعتلف.

المريقة.الماثيه ذو )الممرضCأي: 

:َحل ؛أي 

فيالشعر تافط هو C شعرها ط تم ف) 
المرض.حال 

بثه هه : ط الم. C برط وعليه لن ص) 
ويكونإزارا والتاء، الرحال يلمه 

تارةويكون كاللحمه، وهو رداء، 

أوكتان أو نحر مء■ وتارة صوف مءت 

•<

؛أيِى؛

حمينا.)ْربعا(أي: 
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••ع ر٠ 

فتقلبت ت أى ( الصعيد فى تمرغت ف) 
ف.اك 

ًى

رث؛

تمعناه الهم( يمرق كما منه قون من ت) 
هم.الخروج منه يخرجون 

منآ وايتنمحمشتل ■ السعر تمري )يمرى( 

•له ض تم علة أو مض 
المراقت الرحل بمراق مراق( ب) 

مننحته فما البطن من مقل ما 
حلولها.ترق التي المواضع 

ه؛ر٠ 

عينيها.في كحل لا مرهاء( مرأة ا) 

منهيجعل براق ابيض حجر )بالمروة( 
لماليته.كين كال

الحجرت المروة والمروة( )الصفا 
بماكة،حبلين أحد وهو الرخو، 

•م* الجامحبمن الممل منتسمؤ وهما 

تشكون.هل ت أي تتمارون( ل ه) 

منوتحايل، تنازع أي؛ )تمارى( 

المغالبةوطلّب، الجدال وهو المراء، 

ف.والأختان* والمحاحة 

الكثيرةان،محه > والمريه ي الم ( بيم' م ُ) 

اللمز•

أزله.)أمر( 

-مح->ع؛

خلهل.لو أي: مزخ( و ل) 

٠هممر ءأ' 

سالماء ظرف ت المزادة )مءزادة( 
.الجلود 

ثبج>؛َ؛

الدرة■ ٠٥يكون داب هه ر( )الم 

٠وانحطت والشعير 

تهمن ؛أن- 

فيهاالتي الخمر هي رالمزاء( 
.حموصة 

أ؛؛->مح؛

■ريتثهع يتشقق ؛ أي ( يتمو'ء نفه أ) 
اللخمص قطعق اكjعة; )م,زعن( 

•الشيء من 'كالنتفه ا ه يمسيب 
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الماير• ومنيل ماله، ممسي محييدا 
لخل■ام 

لتأي• ننسى( امكغ )فإن 
روم.

قرونوص الدبل، )انسك( 
الأوعال.

المسك،واحدة السكة؛ ( سكتان م) 
أوذبل من وخالخل أسورة وص 
عاج•

وتعكمأخذتم أي: كتم( )م
٠واعتصمتم 

.aUJ؛السك: ;٠^١( )فغيبوا 

ءانوناُن، قوة في أي: )لمكة( 
الد-ين•

بالمسك•مطلية أي• ممسكة( )فرصة 
إه،ءادزم أي: فرمه( بمان )سك 

٠والجهاد للحرب عليه الركوب كثير 

-مكتواأي: )ألمكوا( 
؛صك -؛!؛- 

بمع-ى•المسل؛ شطبة( )■فنلمنإ 
فشرهمن نت ما تريد: الملول، 

وقلةبالرقة وصغته غمده؛ من أو 
•اللحم 

اللل•-دخل آي• ص( )حن 
مساءا،العدو بكم نزل إ أي )حاكم( 
,سزل ت والمراد 

؛مننت ءإآ 

وصمثائة؛ حع الخشاش؛ )نئاشه( 
يمكم'التي اللينة العفنام رءوس 

مضغها.

:مثظ 

الذيالشعر من يخِ_ج U )الشاملة( 
المنهل،ِح إدا ار^اّم ممن ّسرةل 
٠كحيه من وكذا 

الموفةالألأ ءو و٠ثاولة( )شل 
٠واللحة الرأس ؟٦١ بمرح التي 

.بالمشعل الشعر تسريح هو ( لامتثامحل ا) 

•بالتل سرحبه )وامتشش(أي؛ 
صنن؛أو 

والمزه:هوآلمغرة، الخشق: آ نق م) 
به.يصبغ الأحمر، لطيآن اص 
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؛منللح ؛إآ 

•قديد بقرب (حل ا!مثاا ى ف) 

*منا ء؛ب 

المشي.كير ت الئاين(المئاء )بشر 
؛ت،أذا مشتا! شربتالبز( 

مهلا

الطنم ما ,(أي؛ 
.الفاسدة المائة من 

الخموهي ماشية، جع )الواشي( 
والماثمة.والإبل والبئر 

المانمة.(الماشية! ماشية صاحب ر أر 

رىِ:

فيهكان إذا ! ممصر (ثوب تيء مص مر 

.يسيرة خفيفة صفرة 

يتخذونت أى ( أمصارا مصرون ي) 
بلاذا.

الكوفةI بالمصران يريد ( ان لمص ار 
والبصرة.

:همقثت 

•رفثْا ثريا ت، رمصءصت(ثري

:صع هم أ؛:- 

تأي مصعته، ( يفلئرها منته ف) 
أراد:بفلمرها، وعزكلمه حركه 
الحك.في البالغة 

ُفِ:

مفر؛إلئ رجتا مفر(أصاف )رحب 
اختصوايم فكا يعقلونه، كانوا لأنيم 

له.

بجُفغ:

الفهلعةت المضغة ( مضغة الجسد ى ف) 

تمفغلأما بذلك سميت اللحم، من 
دم■

بأسانه.لاكه ت (مضغه ليمشهمه ف) 

:همفمفت 

الفمفي الخاء وضع (هي؛ لمضمضة ا ) 
٠يكه وتح* 

همفا؛

منينفذ، لم ت أي يمض^( روم 
الإنفاذ.وهو الإمضاء، 

آأي.هجر""م لأصحابي أدض ّب 
تنقصها.ولا لهم تممها 
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مقر؛-؛!؛- 

متمطِاتمتمطرات( حيادنا )تظل 
.يعضأ بعضها يسبق مسرعات 

:طط -:؛؛ 

اكْططتتطط( )كعها 
تخنا.كان أنه !٠^; 

التمدد.

؛مطك أ!؛- 

علهما أداء منعه مطله; الض( )مطل 
خثرْ•وتأ الدين من 

صظا؛إو 

يركبما وص معلنة، جع )الظايا( 
والدواب.الإبل من 

بْشة اسظاء( أض مشت )إذا 
اليدين.ومد تبختر 

؛٤٠٠

أءليعنقل ذكرنى( إذا معه )وأنا 
أنوالجماعة، نة الأهل الحق، 

فوقوأنه الحقيقة، على معنا الله 
يائج*ا عرشه على ثو ممماواته، 

ثابتةالمعية وهده خلقه، من 

الة.٥ ، الكتاُ

ذ\ط؛}!;- 

امتنعتالتي هي الغنم؛ مأن ( عتاط م) 
٠منها لالحمل عن 

;هممس أو 

حشونة• ( والمعد.بة ليكم ع) 
بنبمحل. ت.ثا،بها و١للبامرإ، العيني 
العرب.جن. ءل،نان 

همر؛-؛؛ب 

وتلونتم أذا وجهه؛ تمم )فتمنر( 
الغضب.من 

ائم-وقشرْ اى؛ م<منه( يخشن )من 

؛هممت أأُ 

بسني؛المض، من )ص( 
الدلك.

؛معيهمء -؛أي 

أي؛( وامثعفوا ذلك المؤمنون كره ف) 
كراهيةالامتعاض! عليهم. ثق 

منه.والغيفل الثفيء 

:همعط -:إي 

انتثرأي؛ الشعر، تْعهل )فتمنهل( 
•أصله من خرج أي؛ ■ ونزل 
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.مسإا تحطا ( ط

:صعك ء؛ي 

التراب.في تقلبت أى تمئكتغ( ف) 
؛معا ء;ي 

المعارين.I هي )الأمعاء( 

:منت ءاي 

دلل؛حمث؛ ومرث( مغث )قد 
بالأصاع.

ُغَ؛-؛أب 

)اوغا(الطنالأم.

بالحمرة.المشرب الأييفى ( لأمغر ا) 

:منط ؛أب 

فىالمتناهي أي; الممغهل( )الطويل 
الطول.

ُمثك؛أ؛ب 

الأرض،أهل إلن نظر الله )ؤإن 
الله(المقت،عند مقتا )كبر فمقتهم( 

وحلعز لله ثالتة حبرية فعالية صفة 
أشدت والممن، والسنة، بالكتاب 
هن.هيثبتون السنة وأهل البغفى، 

الثابتةالصفات من وغيرها الصفة 

سبحانه،به يليق ما علؤل تعالئ لله 

المخلوقبه يتصف بما يشبهوناا لا 
فييلزم ما منها يدزم ولا ذلك، من 

المخلوق.

٠البغضرا أشد ت المقتر )مقتا( 

؛>قلء ؛!؛- 

فيوالغوص الغص )فليمقله(القلت 
الماء.

:/قه، ؛•؛- 

المحبة.هي الأه(المقق: س )الخة 
شغ؛؛■؛- 

م،كثا(أجع لم ما السافر صالأة محلي أ) 
الإقامة.الكث،: 

واثبتى•توقفي ت أتم، ا مكثي، ار 
ابق; أي أذّثح( كما حراما امكث، و) 

منعليه أنينح ما علئ محرما 

ص■
يّ,؛'٠ 

علئ(المكر علي تمكر ولا لي امكر و) 
الفعليةالله محقات من به يم،كر من 

وصنا-با يوصفط لا التي الخبرية 

0
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وتعاون.واعد اتفق أي؛ تمالأ( )ما 
اص.اكادرالرء:رر،(

الخلق.الملأ: _c راحوا 

هملج؛ءات- 

الإمادجتان(ولا الامادجة نحرم )لا 
منالواحدة المصة هي الإملاحة: 
الرضاعة.

:ملع ألأ 

أكثرياصه الذي الأملح: )أملخين( 
القيهو وفل؛ موائم، من 

٠المليحة بمعتى المادحق: آ لاحة م) 

الملوحة.شديد أي: إ ملح اء م) 
هملممت؛"؛؛؛■ 

اولدإسقاٍلها أي: ^١٠-( ١١)امادص 
ِإاص بعد ولادته، وفت غير في 

لبهلنها.

;ملظ ءإ؛- 

يننمعل الطن المادؤل: )وملأطها( 
أي:الخاتط، به ومل2ل البناء، مافتي 

يصاح.

-:إت-ُش:

الدئءفي الزادة الملق: )بنمكي( 
والتواضع.والتضرع 

أنموالمراد: الافممار، )الإْالآق( 
الزاد.إلن احاحوا 

(Jjiii )أوالطعام في اغموه أي: ^؛
اب.اك 

:ٍلاث ث؛ث- 

والملكوتوت ألءحّ» لي )سثحان 
أينالملك أنا ) والعقلة( والكبرياء 

أنااللك،، )U الأرض( ملوك 
يدعونيالذي ذا س الملك، 

اللك؛أنت اللهم ) له( فاتجب 
مآلله آلا مالك لا أنت() إلا إنه لا 

ومليكه(نيء كل )رب وجل( 
اللهصفات مءث واللvكوت الملك 
والمنة،بالكتاب الثابتة الدانية 

أسمائه• ٣٠ا؛ المليك و٠١  ١١الملك ر رو 

لطان.والالعز : واّلتكوت تعالئ، 

قوامه،الأمر: مائك ذلك( )بمادك 
الشيءإحكام به وما يه، يتم وما 

.رتفويته 
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لكنكحتى علتهم غلت )طكت(أي؛ 
.ملكتهم 

الكث-)واْاوك(أيت 

•أي ( أملك فيما متى فهده للهم ا) 
عله.أقدر 

بملكلا يتماأك(أي: لا خلقا )خلق 
وملان«لا وقيل! ألشهوات، عن تفه 

يملكلا ت ومحيل ا عنه الوسواس لغ 
١ا عد نمه 

اولكة(مصء الجة يدخل )لا 
أي*المماليل، صسحيه يسسيإء الذي 
,العد 

شلا عنه(أيت سلك )لا 
قلبه.رقن س البكاء عن إمساكهما 

ملك؛محُ 

العلماءهن تملوا حتن الله يمل لا ) 
ارحل عز لله الملل صفة أثبت من 

فيفهي، بحانه، به يليق ما علق، م، 
ومنهممص، لا كمال صفة الله حق 
عملتحمهما أنه ت المعتى I قال من 
عله،يجازيك الله فإن عمل من 

يمللا الله فان للث،؛ بدا ما فاعمل 

واللهالعمل، من تمل حتئ ثوابك 
أعلم.

الحار.الرماد النت(هو )نبمنم 

•العظم قمح، حض )الملثااة(همخ 

الديآنالملة؛ بملة( حلفح )من 
روالشريحة 

علنت أي الله( رسول ملة علن و) 
وفهلرته.وديته طريقته 

الصرانية،• أي الاخرْ( الملة )فى 
الأم.ص M,، م أض 

أكأي: الإملاء، م أي: أنك فر 
صدلاثب.

علنوالمدية ين.كة )بملل<وضع 
٠المدينة من محيلا عثر يبحة بعد 

:محالخّ ء؛ي 

فىوالإطالة الإمهال )'نماى(لإملأء: 
الحمر.

ملثاعنى فسكت ) ملئا( فيه لبثوا ف) 
لها،حد لا الزمان من الطائفة الملي; 

ّطويلا زمنا  '•أى 
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يدغهيجانه، عند البحر اصطرأب 
بعصا.بعضها 

رمت؛؛إ:- 

•الحلق آلة هي؛ )نومن( 
;رزن أ!ت- 

فوقيلبى الذي ااموقت )وموقيه( 
الخف.محو ت وقيل الخف، 

:رك ءإي 

إياهمتخن. غير أي" مالأ( متمول ير غ) 
ويهلعمهياكله بل ه، لنممالأ 

فيه.متجر وغير بالمعروف،، 

ئئت،فان أحدُتح، إذا أي• نموله( ف) 
تصدقثنت، ؤإن مالأ، عندك أيمه 
له.

المحتاحةالماشية أى؛ ( المال هلك و) 
الخالمس•

•نانه بثمر > أي ا ماله رنمه 
:رص، 

البغاياالزوانى ت أي ( لمومائح ا) 
٠، ^١٧انمتجاهرات 

:ِء 

الماءفى ثلايث،! فى شركاء لمون لما) 

ماءالماء الماء! والنا;( والكلأ 
لها.U^، لا الخي والعيون 

نهلفتهإ أي ( غيره ولد ماءه يسقى رفلا 
الحبالئ.إتيان I يعنى منيه، أو 

الول.أي: الماء( )أهراق 

:ي همبتا 

يأتيهمهلرويا كان إذا متاء( , ين . طر 
واسعةؤلرق وهى ^؛٠^١، الناس 
٠عامرة 

:همبت 

بالماع.دئه إذا الشيء: مشت، )اماظ( 
محوتهوامتخرحن، عركته معناه! 

بيدي.ومرمحته لينه ١ وقل وألبنه، 

همين:

يضعنهاء المكانت، وهناء هي ( لميائ ار 
شءوص السروج، علكل لأزواجهن 

الحرير،س تتخذ الصغي؟ كالفراش 
بجعلهاصوف، أو بفهش تحشن 

روج،كالنحته البعير علئ الراكّ_ا 
■الجم مراكب من وهي 

مُيع:

اك،أمقل إلئ يدول الذي )المائح( 
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النونحرف 

ز\نلامح-;؛؛• 

ألعربتزعم صنمان ونائله( اى )إم
الكبفي زنيا وامأة رجلا كانا أبا 

٠قمخا 

:ناكث ءو 

لتباعد.أي: )كنا( 

أىتباءد•)نان(
يصرفك.لا أي: بشك( )ولا 

•"1ضا أي■ ( بصد;ْ )ناي 

:نيا ؛;؟ 

•أي ( سق فد ما بأنباء ) ( قبلكم ما بأ ن) 
الألفة.الأمم بأخبار 

■أي ( لنبأتكم ) ( أنباتكمو0 ) ( نثثت أ) 
٠أخبرتكم 

الشيءإ ض ض( علئ رفوصعهن 
عبي؛الخّز رضع أنه ت أراد ا المرشأم 

صوقاب؛ الأرض، عن شيء 
اءكهو : وقيل خوص، من ماندة 

■صوف أو وم من 

وإلاومحلحالهم؛ أي؛ أنبيائهم( بور ق) 
واحد،ني إلا لهم ليس فالنصارى 
لأدله.

:نبت 

وهو، السماد عند التيّس صوت ( بيب ن) 
الأنتن•علن ينزو أن 

:نبث 

يخرجمما أي: ( الأرض نبات ن م) 
جواهرها.مء• منها 

بالإنثات:أراد أت( يجاوني )فلم 
علنعلامة فجعله العانة، ماُر نبات 

البلوغ.

فتهمنئأ أي: نابة.i تصغير )نوسة( 
فىزيادة وصاروا الأكبار لحفوا صغار 

العدد.

•نشا أي: سحت( من نبت )لحم 
فيكان ما إلا الالحم( أنت )إلأ 

.الخغ 
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تحز؛؛؛؛- 

التنابز:\طبزوا( 
٠المكروهة 

•اللقب اق( :

الألئاباكداعى 

:تحفت -ة- 

أنبغت( بفوممم فيه ينبقس )ولا 
أرملته.ثم نديته إذا القوس 

:نظ 

)البط()أنباط( )نبئتلى( 
الجار.

العجم.فلاحوا هم )الأنباط( 

•وأفشيه أظهره • أي ( العلم نبط ا) 
•مرصع اّم ( لميط ا) 

ء؛يطع:

•ويجري بتل • أي ( نبو ي) 

:نبنع ؛•:- 

نمرI أصلا والبق نمرها، أي! ( قها ن) 
در.ال

ن؛حت٠ 

أوالرامي بجب يقوم من هو )وْنبله( 
واحد.يعد واحل.ا البل يناوله خلفه 

اب0،)بلك()بالنبل( )فال( به( 
•هام ال• أي 

•الئبل معه الذي ( ابإ ن} 

والجابة.الذكاء بمعنئ: الرأي( )يل 

:ب ؛!:- 

امحتقيض.أي. ( فانتبهت ) ( نتبه ا) 

النوم•ص الشام بسني؛ )ونبهه( 

نبا؛

•يقتله ولم ينه نحاتي، أي؛ عنه( )نبا 

وإلاوملحانهم؛ أي؛ أنبيائهم( )قبور 
واحد،نبي إلا لهم لس ارى فالم 

له.قبر لا 

اهماءض؛ ص( عر )فوض 
عليغالحّء* وضع أنه أراد المرتفع، 

هيولإ؛ الأ'رما، عؤ، مرتفع شيء 
اءكهو وقيل! خوص، من مائدة 

صوف.أو وبر م", 

؛نتأ ؛أي 

أي؛انئ، )ناتئة( )نايئ( )ناتئا( 
مرتفع.
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:نج 

(تناتاج ) ( ننجت ) ( تنتءح ) ( ذتة7 أ) 
نانا نا 

وولدت.ومحعتح اى؛ نتجت، 

نر؛-؛•؛- 

قوةفيه جذب النتر: )نترها( )ليقر( 
.وجفوة 

:شنح إ؛:■ 

عنالبياض نف انمف( ر ف( ن) 

عنالثعر أو والرأس اللحية 
.الحاجب 

:ض -؛!؛- 

كثيرةلالم.رأة يقال أرحاما( )رأنمت 
ناتق.الولد: 

:مع 

الرائحة( الشن ) ( شهم ) ( أثث ) ( نتة م) 

ر؛؛أب 

اش

واستر،الرجل، تشر نمنر( ار 
فيالثرة حرك إذا واستنثر، 

الأنف.ؤلرى وهى العلهارة، 

لهأكثرت أي: بطتي( به )نثرت 
الأولاد.

بكلماتهيرمون أي: الديل( نر )ينثرون 
•روية غر لمن 

اذهل.يتأي:)ساتر(

يسقطون.ون( نتثر ي) 

العطسةشبه للدواب: الثرة )ترة( 
شان.ناد 

نتك؛؛أب 

نمحرجوما،• أي زتتثل-وناا( 
النيء.نثر والانثال: 

الأنمثال:ى'ض( ز ماانمثا ):
Vى

٠النثاب من فيها ما اج امتخ هه 

والشديدالتفريق الأنمثال: )فشتثاى( 
والثر.

:نثا 

أظهرهإذا : نواينثوه الحديث ظا ثا( ن) 
وأهثهاه.وأشاعه 

:محب 

(ب نجا ) ( نجيبها ) ( نجيبة ) ( جبب ن) 
السريع.القوي الإبل: من المحبب 



٠٥٣الموزحرف 

وهونجب، حمع النجباء ا نجباء )
الرحال.من ١^^١٣ 

كريم-بمعنى؛ رالجيب، 
الواجب:ادآل( نواب )_ 

ور.ال

:مع ني 

وهووالجاح، المجح من )نجح( 
ريم.الوقل: يالمهللوب، الظفر 

إصابةالإنجاح: آ وأنجح أفلح رفقي 
المطلوب.

لقضاءأقرب أي: ا 'للحاجة أنجح انه فر 
مهلالو؛ه.

؛نماَ 

وهونجد، جع الأنجال: ربأنجاد( 
قرشمن يزينه، الذي البيت ٌتاع 

٠وّنور ونمارق 

والشجاعة.القوة جدة، نر 

الأنجد:أنجد( أحدا رأب )ما 

■الأنجع 
الشدةالجدة: ورملها( نجا-تاا رقى 

الهينة.والرمل: السمن، أو والرخاء 

حمامالنجاد: النجاد( )طول 
بطولقامته طول ■مث كئت السيف، 
نجاده.

:نمل 

رانواحد(ريواجدء( رالاجذ( 

ُنل:الأب، ينل: 
عندالأسان من يفلهر ما هو 

.الفحلن، 

ذمس؛أ؛ث 

نسبة)نجِانية( )نجراني( )نجران( 
الحجازبين معروف بلد نجران، الئ 

•واليمءن 

مز؛

الحاصر.اللحز: )بناجز( 

؛همء جت٠ 

بمانجنا يصير لا • أي بنجّس، )لا 
الجناية.أْ الحدث • ٠٥مه 

نهمن؛؛؛؛- 

)تناجنوا()ينناحثوا( )النجثءى( 
السيئةيمدح أن هو الجش: 

الثمنفي يزيل أو لهروحها، 
*عيره بذلك ليضر اءها ش يد ب ولا 





اكونحرف 

محت؛-؛؛؛- 

قتلأو مات نحبه( قض من )قضهم 
الله•بل في 

المراهنة.ت الصاحبة ( ناحبة م) 

نمت؛أ؛؛- 

.محويته أي ( حته ن) 

تقشرونأي ( القفة شحتون أنما ك) 
وتمطعون.

محِ:أ؛؛- 

العدو(يحور في ) ( نحورهم ) ( خر نر 
شيء:كل ونحر مقابك، في أي: 

أوله.

وشدةالقائلة وقت الظهيرة( نخر )فى 

•وقتها أول في الم 
أفديكأي" نحرك( دون )نحري 
•بمني 

(U_UJ ) :المحر U اية.في كان
فيه.نحرت الذي آ لمنخر ا) 

:نمك 

أنحلمى() )نحلتي( )الحل( )نحل( 

العمليةاللحالة: )انحل( 
والهبة.

صعيقا.)ناحلا(أي: 

العل.حيوان هو حاز'( ن) 

:محا 

قريبا.: أي حوا( ن) 

المنفرد،المكان الماحية: )ناحيتها( 

بهيعبر وقد م\كانه، الإنسان: وناحية 

عنه.

)نحي()نحاني( )تنحي( )وننسن،( 
بعل-ني•آي؛ نحاني، 

حلو.من قاء ال المحي: لحيها( ن) 

له.عرض أي: انتحاه( ف) 

أعتمدأي: عليها( أنتحي ) نحيت( أ) 
عليها.

اعتزلأي: القوم( بعض )فتنحى 
واحترز•

.١٠١-'أثار بيده(أي: )ونحا 

:نمت •;؛:- 

م■)المنتخبين( ( انتخ_s ) )فانتخب( 



النونحرف ٥٥٦

وانتناءالاختيار بمعى! الانتخاب، 
.الجيد 

بالطائف.واديان ووج( )نخ، 
نغِ؛؛!؛- 

ثقبت المنخر ( منخرء في ) ( ناحرهم م) 
الأنف.

فيالصوت مد ت النخر )قخءوا( 
.الحياثم 

,يلت ! أن، ياا ت يح 

؛لممت ئ؛ت* 

.'حوي• أى )بنخها( نخه( ت
•ويؤذ:اا 

والرنق•الدواب ناع الأخاس( ت

ونضع:

منرج المم، الرقة همم، لنخاعة( ات 
النم.أصل 

الإنسان!تنحع ( فدلكها ثنحع رأيته فت 
١النخامة وهى بنخااعته، رمئ إذا 

أهللئح.إ معناه نخع، أ؛ 
بطرف،اكJيحة تفرب أن هو لنخع، ا إ

مثالعلئ سث، لباب آو محكن، 
٠النلأتس 

محا

:ل حمو 

فضادءمن ك أي■ نخالة( )ص' 
■أراذلهم ٌن بل الصحابة، 

فيهبالمدينة محل نخالة( )دار 
الزازون.

•يومين، عني، المدينة من مكان )نخل( 

:محم 

منيخرج ما همم، ل لمل )نخامة( 
ارأس•من وقتل؛ الصدر، 

•لمها نور لا أنه I أي ( نخامة ان؛ا ك) 

؛نم-ج -؛!؛- 

الأمإلن وبادر أجاب أي: )فانتدب( 
ّالمطلوب 

دعاهم.أي؛ ( أصحابه دب ن) 
•تكفل أي؛ الله( )انتدب 

•والجهاد الغزاة الئ نما أي؛ ندبنا( ف) 

أي؛الأم، لهدا الرحل نح ندب( دب ن) 
.فيه وبعتته له، هيأته 
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يرتفعلم إذا الجرح أثر ت الندب )ندتا( 
محيالضرب أنر له فشه الجلد، عن 

الأثر.هو ت عموما والدب الحجر، 

أوصافذم ءي )بدن( )بدبان( 
,المت 

ب:-;إ:- 

ندحتومشع، فحق ت أي ندوحة( م) 
٠وسعته ٠ اليء 

_:

والقدوالطر المثل )الند( )ذا( 
.والشريك 

منه بُبأم حرام(أي• بدم يد )لم 
٠شيء منه ينله لم أو ، شيقا 

.أنداداتتخذون -ثلدون(أي: )إنكم 
(y^j ، :أي)الأصنام.بالأنداد

•ونفر ثري • )ننؤ(أي 
هارب.شارد ناد( رض 

؛نَِّلأ

مآي؛ )فدر( )ندرت( )أندر( 
الرحل.سقط أو بدنه، عن رامحه 

:نٍ.ك ؛إآ 

وهوالميل من مأحوذ )المنديل( 
الميلم■ مأخوذ ت وفل المقل، 

يقالبه، ينيل لأنه الوسخ؛ وهو 
به.وتمدلم، بالمنديل تنيلنا 

•واغتم تاسما •' أي )ندم( )نا_امئ( 
:نِا -:؛؛• 

عبد.االله أح_، )إذا بصوت( )فينادي 
المنةأهل يمفد جبرل( زيي 

يتكلموجل عر الل أن والجماعة 
كلامهوأن وينادي، وبمدث ويقول 

كادمه،القران وأن ، وحرف، بصوت 
صفةالله م وثان مخلوق، غير منرل 
فعلية.ذاتية 

الإبلتورد أن المندية: )أناو.يه( 
نمقليلا، تشرب حتى وايخيل، 

منالماء إلى تردها نم ، ساعة ترعن 
الغل.من أو ط يومها 

صوتا،وأعلئ أرفع أندى(أي؛ )فإنه 
وفيل:وأعذب، أص وقيل: 

٠ألعد 







النونحرف '٥٦

.تعالئ راجعه أي.' ( زثكم نارل ق) 
الخنة،في منزلهم أي: الشهداء( )نزل 
منك.القرب في درجتهم أو 

الموت.به نزل أي: ة( بعنبنزل ما لر 
ئركش،معناه: قل: أئزك( )ثم 

نفعت.صد وهو النزول من وقل: 

اللهعند لهم ما نزلهم: الشهداء( )نزل 
والثواب.الأجر من 

بمرتيةأي• بضزلش( أحل كان )وما 
قربى•

أمحألكأي: حاجتي( بك أنزل ))ني 
أحتاجه.ما قفاء 

مكة،بهلريق موضع المنازل( )قرن 
نجد.أهل ميقات وهو 

•ويحصل يكثر ت أي آ الجهل )أنزل 
وصلأي: المدزل( بلغ أدلج )ومن 
المْللب.إلن 

؛رء إ؛:- 

بتجنبهلا معناه: بوله( من تنزه يلا ) 

حللبهو والتنزه: منه، وبتحرز 

الصحراء.إلى بالخرؤج الزاهة 

به،يحملوا ولم تركوه قوم( عنه ثمتنزه 
•فته ه الله برسول اقتدوا ولا 

ءِ  ٠١ •يعد • اي زه( ب) 

علنالحمار نزا الحمار( نثري لا )وأن 
عليهاووثب عليها علا إذا الأتان؛ 
ارزو:وأصل الجماع، يريد وركبها 

الشيء.على الوثوب 

علته.ألححت أي؛ )نزوت( 

دمه،نزف، يقال: جرحه( في )قنزي 
فلمحرى إذا بمحنن؛ دمه، ونزي 

ينقطع.

عليهاغلب أي؛ أرضى( علئ )انت-زى 
واستولئ.

الأحدمحلريق علن ره، عين )النازية( 
٠الصفراء قرب المدية إلى مكة من 

:نسأ ث;ء 

وهو• الساء مآن ، يوحر أي• )وينسأ( 
اكأخير.

•النمسعه آ نسمحه ان يالمحه ال^|ما|وان ث^ ير 
المعلوم.الأجل 



٥٦١الدنحرف 

تكمنكوحا مأى! ( اوكم ن)
تكم،ومملوكا 

أزواجه.بعم ت أي ( سماته بعض ل ب) 

؛نست ءأد 

٠أظهر . أي ا يسب ( نبنى ف) 

:نمج ي- 

الملاحقمن فرب اجة( )ت

انكال3؛للنوثب هو او ا وجه المن

وشبهه.

تقشرأن هي نجا( سج )النخلة 
•١ ُف فتمر تنف يم النخلة 

مج،جع خيولهم( منامج )على 
.للأنال الكاهل بمنزل للفرس وهو 

ذَ؛

البصر،حاد « طادهو النسر، ير( )الن

ؤليرانا،وأرفعها الطيور، أشد ومن 
جناحا.وأقواها 

ع:شم 

للبعير،زماما نجعل جلد قطعة ( ننة ن) 
تشدعمة لا، ١ شمه على يفقر محير هو أو 
الرحال.به 

:نكث 

ادبح• أي سميكة( ح لفانشممن، )إن 
أوالذبيحة هنات والنسك ذبيحة، 

الأضحية.

تمالن،الله إلن به _سفزب ما )الننلن( 
والعمرة.الحج i هنا به وأراديث، 

وكلالعبادة الن-وانحت )وسكي( 
"تاُالى الله إلى به بقرب ما 

هنا!لث، النلرؤيته( ننك )أن 
الصوم.

:لع ن ءأ؛- 

٠عن ض يمنون • أي ( ف له ني) 
تذبحلا أي؛ ( نسلا ولا درا تقطع لا ) 

., إ نذات 

ويتتبعنمحجا أي* المحمي( لت )ل
الهلعام.■ ٣٥فيها بقي ما 

نمم؛-؛!؛- 

وهيمة، نجع ' الم ( بنيه م ن) 
النسمةت وقيل روح، فيه شيء , كا 

■والروح النفر 

بهأعرف، الأمر س منسما )رأيت 
وعالمه.منه أثنا أي! ( وجهه 
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إلاالأخد لأجمزأي:)إلألتو(
٠محرى ٠ أيا لمني، 

الشعر.يقرأ أىت ينشد( )رمحو 

ذنِ؛

منصرب وهي النشرة، من ينشر( )أو 
أنيظن محن يه يعالج ، والرقية العادج 

٠حنون أر الجن من منا أو سحنا له 

٠وسهلوها فتحوها ت أي وها( نن مث) 
يشرأسنان دان آلة ( المنشار وصع ف) 

٠ويشق الخشب  ١٦٢

بعدالبعث هو ت النشور ( النشور إليه و) 
ربنا،إلى فمصيرنا الكبرى، الموتة 

وعدناكما أعمالنا عالي يجارينا حتى 
.سبحانه 

بمسرالذي الموضع ( المنشر رص أ) 
٠القيامة يوم فيه الموتن الاه 

نثز:ء- 

٠النشوز أصل ( نشوزه>ن حفتم ان ف) 
بغضهاهو ت المرأة ونشرز الأرتفاع، 

٠عليه واتماوها لزوجها 

وهىالأوض•، من المرتفع )القفز( 
•سي،ء كل مءن والخرتنع الرابية 

؛نسمت^ ءإب 

ومل؛الأوقية، نصف هو ( )الأث 
W

•شيء كل من الصف على طلق 

الشراب:نش بمش( شيء كل )اجبما 
,بغلي.أخد إذا 

ودهنخلمتل، أي: ونش( )ف 
٠يالؤليب مرب : منثوص.

:ننظ 

ونحفله، تنثمل الذي الأمر )المنئتل( 
,فعله ر ونو ، إليه 

حالةفى أي: المناط، س )ننثطك( 
بم،.نشا 

العقدة،الأنثوطة: )فانتشطت( 
العقدة.انءحالآلا : والأنتشاط 

إذا• الم أنشطت عقال( من نشط أ) 
شدد؛هإذا ونثطته: عقاله، حللتا 

بته.وجذ 

نتغًثأي

يكادحتى الشبيق • الئئغ نشغة( نئغ 
انالأنيفعله إنما الغشي، به يبلغ 
ذاه-،إلى وشوقا :،، Ujliعلئ أنثا 
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تث؛؛إب 

ادش:الوضوء( بعد  ١٣)يثق 
•والثوب الأرض في الماء دخول 

:ص

شانء إدخال أي: 
٠أنفه بريح جذبه بأن أنفه، 

:نك نج 

القدرس أخدْ ل: 1^1 غزق( )اق؛ول 
باليد.

ننا:

الأشث,اء:ينش( ؤنم شرب ن مر 
هووقيل: ومقدماته، النكر أول 

السكر.

:نمت ءأ؛- 

توقتل الأصنام، ت الأنصاب )أضانا( 
ويذبحونينصبوب، كانوا احجار 

٠الذباثح لألهتهم عيها 

,وامحمل ارمع : أي فانصب( جد فإ 

يصببالذي والألم التعب 
الدن,

يجعارأن القدمن(المراد: ;وضب 
٠أصابعهمحا بطون على محائمتيآ* قدميه 

•له نع ول تقرب أى؛ له( نمبسايه 
١^^،أي: الثمِ( لمن :

'الرأس أسفل وهمو إليه، ينحدر 

أبرزنيأي؛ لياس( :وتجي 
٠ ٢٦حلر--لمتا 

منصب.

W،سر سا 

والتبمبالحب ذامت ٠ أى 

المدينة•زب الصب(موبع ات ذر 

نمت؛أ؛:- 

•الإذصات وأنصتوا( له رفاّنمعوا 
.١^٠؛!لن والإصغاء 

:نصع ،٠؛؛. 

للموسالخير يريد أي: له( )وسمح 
.إليه 0 ويرثي 

إمابالصيحة: (المراد اكبئت لدن ا) 
الغيِإ،•م• المعاملة في ص الخل 
للخنموح.الخير إرادة وإما 

نمِ؛ء؛ت- 

نصيري(وأس عضدي أس )اللهم 
ب(يوصنونصر وعدم، )صدق 
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وألوالنحس الناصر بأنه وحل عز الله 
بالكتابثابت وهذا ا يده النصر 

أمماوه• ٠٠ا، النص لا ه W لسنة ا٠ 
بى  م

تعالى•

اصرانننبو_مسال( ;أخوان 
وبعاصدأل.

ام.؛ولنازم(أى:
انمة•ثرحالأم(أىت

المصرانيقيعلمانه أي: ]وتزن{ 
.نصرانثادحسلإك 

نممممحِح؛؛؛؛• 

نحريكوالمص؛ أسممخ، أمحا؛ )ص( 
أقصىبه سحرج حتى الدابة 

•المرع السير من عندها ما 

:نمع ٠:؛:- 

لقضاءالخالين المواضع 
والبول.الغائط من الخاجة 

وضبمفر طيبها(أى؛ )ويضع 
،الخالم المافى والناصع: ويتميز، 

أمحا؛اللون؛ ناصع قولهم: ومنه 
خالممه.٥ صافة 

:نملث •:؛؛- 

يطنقأو خمارهما، محو الم1ة( صيف نر 
ارأس.علن يوضع ما كل علن 

المد.، نمق( لضيف ار 

الخادم.المنصمح: كف( يز 

أوالمسافة ، نمق,الضف(محو ن كلر 
٠الوضعين بتن الوسط الوضع 

•نسمه أي؛ نمنه( و) 

نمك؛-:أ؛- 

ارمححدبدة وهو نمل )ذصالها(جع 
•والسكين والهم 

مولي(كانوا ألأثة رننصز 
نصاما رجيالجن الج_اهثمى 

أماكنهامء• مخرجها أي: الأسنة، 
لكال،إطالأ والهام؛ ارماح من 

كانفلما الفنن، لأساب، ونطنا 
واحبر، إله _r_v لدللح بيا سرجت، 

عنه.به 

:نصا 

الرأسمقدم نم رُواصي(محو 
٠الجبهة على لترمحل او 
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.ويزيله له يغI أي ( الرم ينضح ) ٠ نفست مء 
أععر،أي; نحمى( لا ْ )انضم إذا الماء! نضب الماء( عنه نضب )وقد 

انمطا،.ْ اللمائ م- كاة : اص • ونفد غار 
با

:نضِ ؛ ٣ ■؛؛؛* 

فوقبعضه جعات الماع( )مدت مطبوخا. )_1( 
.مرننا بعض ; نفع 

منضودمعناه; نفيد( طلع )لما يحمله الذي الماء أي! )النفح( 
بعض.فوق بعضه متراكب الناصح. 

أخشابهو ونل: المرير، )النصي( به؛ أراد هتا، النفح )بالنصح( 
الثياب.عليها يصفون • الأستهء 

زخِوم 'ًلى الماء رناش الانتصاح; )انتضح( 
ءلغ ولا عاله،صه و ه، نحو 5 ا ُالتو 

النعمةءهء ة، للخا>دعاء الله( )نض "ا 
؛الغل. 

•الوجه وحس والبهجة 
الاستنجاءهو الانتصاح; )ينتضح( 
نضار(س م_ض حد قدح )وهو انء. 

'ً الإل أي: أماضح< 
نحولإذا المال، ض نافس( )وازل . وءجِْ والزرع النخل لمني انء 

نفدو؛حدألكانمتاغا.ب أى; اوت(:قدنضحت 
؛نفاّء تفوح الهلميؤ من ضرب :بنضوح( 
)ينتفات()ينتقلون( )الماصلة( • را؛حته 



الرزحرف 

أثترمى أن * الهام ر الشال 
غلبةمنكما كل يطلب ا آخر ورام 

٠بق أّلصاحبه 

:نفا 

.المهرول البعير ؛ النمو ( أخيه ضو ن) 

غمده.من أخرجه أي؛ ( انتضئ ف) 

توقل الهم ض در ذل- را'تجي،ا 
هووقل! ا ينحتا أن قل مهم الهو 
•والمل الرص بتن ما هم لاص 

;ظع -:؛؟ 

فرما.وتصيبه تقربه أي! )تنطحه( 

ظِ:نم 

نان.البحارس همو ا لئاطور ار 

:نقلع 

المتعمقونأي* المتنعلعون( )هلك 
الحدود.المجاورون المغالون 

الجلد.ص البساط )الظع( 
:نظنتء -؛؛؛- 

قليلا.قليلا يقطر أي؛ )ينطق( 

وقيل:القليل، الماء الطنة: )نطفة( 

٥٦٧

ومحواءفيه، كدر لا الذي، الماء هو 
المىبمحنئ ويأتي وكثيره، قليله 
يا.أحيا 

ش:نم 

بهتثد ما النهلاق! اكطاقين( )ذات 
الأشغالمعانات عند وسطها المرأة 
هىI الطانء■ وذات وو-أا، يه لترفع 
الصديق.بكر أبى بنت أسماء 

بحلقمتكلمات • أتم،تنتلمقات( )م
.فيهاالطق 

:نظا -؛أن- 

أهلبلغة الإعطاء، الإنطاء: )أنطاك( 
.المم* 

W

نفر؛

ا'ُكم(أجإل ينظر لا اا:له ))إن 
يومالله ينظر لا ) إليه( الله ينغلر لا ) 

بطرا()ثالثةإزاره جر مرن إلي، القيامة 
ولاالقثامة، يوم الله يكلمهم لا 

صفةالفن أوينظ لا ٠  Wّغبم,»ا'٠٠ 

وحا-م' لله ئاينة -زية فعلة 

السنةوأهل والسنة، بالكتاب 
وحلعز الئه إن ت يقولون والجماعة 





٥٦٩اوزنحرف 

؛يعت -؛!؛- 

النعاس!بجغ.( الاه رسول )نحب 
تأتىلطيفة ر؛ح وهه *٠ النوم مقدمة 

'ملولا انمن نغش الدماغ قل من 
اكلبإلن وصلت فإذا الشلب؛ إلئ 
نوما.كان 

وقيائ:لجه، قيل: اوحِ( )ناعوس 
ووسطه.يعره وقيلI الأقصى، قعره 

:نمتت ؛أ:■ 

الأرض-من رفعه أي؛ رفعشه( 
يوصعالذي الرير نعشها( رفعتم إذا فر 

الميت.عليه 

نمش،جع العوش( تكن لم ه أل) 
.للستر المتخذة القباب I أي 

عثرقد لكنه له، ننهي )نمشه( 
أعطيها.لما فاخذها فقام فانتعض، 

:ض ؛؛ث 

دعاهاإن1 بالغنم: الراعي نعق )ض( 
.إليه لتعود 

:نحلت 

ظلهافي امش الأفئ(أىت م رانتعاى 
لكلعل.الظل يصير حتن 

هوقيت ما وهمو ٠ العل تثنية ( لانض ا) 
الأرض.من القدم 

اءنماب(لسالعل.ت

أي!الحم( حمر من لاكم حير ى هت 
أعزص وهى الحمراء، الإبل 

الأموال.

عين،رة م• أي عين( لعمق 'ولا 
وأنعمومنه! عينه، تر لا ومعناه: 

لكيعرض فاد أقرها أي; عبك الله 
الأمور-من نكد 

عتأنبك أقر • أي عبنا( بك الاه نام ا إ
سمتحه-

تهلبلم ت أي انحم، من انعم( لِ'لم 
اليهودكذب لظهور بذلك نفي 

وتحرضاللبن ض واقترانهم 
الكتاب.

سمانأي: ناعمة( لطير تلك اف 
مترفة.

الأمر:في الطر فادن أنعم ؛نعما( وز 
فيه.والتفكر تدبره، في بالغ إذا 



الزنحرف .٠٧

صباحكلتكن أي• ( صباحا )أنعم 
سهلا.محلتا ناعما 

الإبراد1ٍلال أي: ب( ِمد أن 
الصلاة.وأخر 

إلنا،أصلك U يريد: بك( أنسا )ما 
.بك؟ حاء وما 

وقل-عتنى يطب كتف أنعم( )كف، 
المحور.في ينفخ أن قرب 

تعالئ,وكرمه إحسانه أي: نعمته( ثر أ) 
اجدبمالأن المعروف هو كعيم( ا) 

منأميال ثالثة على وهو عاسة، 
مكة.

:نعا 

.سويم•أم أي؛ زيدا( )ض 
والمانحق.اكادبة )الاءيق( 

على•يعتب أي؛ علي( )ينعن 
نغِ؛-؛!؛- 

دِنم، مصغِ النير( فعل )ما 
أهلالمنقار، يحص كالعصفور 

البلبل٠يسمونه: الهدينة 

نغممت؛أو 

•يحرك نغص( ي) 

الكنف،أعلئ النأِض: )ننمحسها( 
الذيالعرض العظم هو وقيل: 

٠للوح ١ من" ي

:نفث -؛إئ 

الإبلأنوف، في يأكون دود )الغم،( 
والغنم.

;نفت -؛اي 

بلالهليف، نفخ : الشن،ذِهما( نقت م ث) 
الفم.م.ن الريح إخراج وهو ريق، 

•لتبمينا أي' )فلينقنا( 
السحر.أو اشر هو الشيطان( )نفث 

فى،؛^ri، "جن السواحر لوافث،( ا) 
.ريق باد العقد 

؛فع نه 

ْنأرث رنا أي: أرنا( )أنفينا 
التهيجوهو الإّفاج• مان مكانه، 

والإثارة•

ويرامؤ،ويناصل يدافع أي؛ تينافح( 
المناصلةوهى: المافحة، من 

والمحاصمق.

والنفح؛أعطى، أي؛ اننجي( !
انمiاء.





النونحرف ٥٧٢

الظلمحرمت اني عبادى يا ) ( نفه 
علئأثنيت كما أنت ) ( نمى على 

كم اسم بكل )أساءلك نفسك( 
رصاالله سبحان ) ( نفك يه سعبت 

نهالأهل ( لنفسه واصطنعك ) ( ه نف
سكونالئصى" يسنون والحماعه 

هىوتمسه وحل، عز لله — الفاء 
يالكتابثاينق وهى سبحانه، ذاته 

٠والسنة 

محط(من الرحمن نفس أحد !إني 
الميزآقبل من ربكم ص أجد ور 
ضمن فإما الريح، بوا نلا ر 

منكربه عنه الله نمس ) ( الرحمن 

بفتح~ النمس آ القيامة يوم دب 
وحل،عز لله فعلية صفة الفاء— 

ثابتةج، والته كالفرج التنفيس، مآ* 
٠العبيه^ثج^ة السنه 

المنالنفس: نفس( في إلا رقية !لا 
الأسان.تهب التي 

وأجود،أعز أي: )نفيس( تأمر( 
أمحلهعلن ^^٢ ١١الفي-مذ؛ والشيء 

عندهم.العزيز 

معروف،النفس نمين( لها !فجعل 

فيهويدخل الجوف ■ ٣٥يخرج ما وهو 
اء.الص ■ ٣٠

ر٠  ٧

اذهبواأي: أحله( ر له تشوا 
منبأحله، يتعلق فيما 

.وكشف وأزال فرج ٠ أي التنفيس، 
دناكح ما آى: عليك( ئمنناه فما 

ذك.

وقيل:ولدت، إذا المرأة( يفت 
٠حاصت إذا النون، بفتح 

٠مولودة آي: منفوسة( نفس مآ• ما 

فيالرغبة التنافس: لءثناقسويرا( 
به،والاستبداد بالشيء الانفراد 
فيه.والمغالبة طلبه على والمثابرة 

مكبخلا أي: البخل، النفامة( :
.علينا

إذاء يالني عليه نفسنج ض* 'دفسآىآ 
أهالا.له تر0 لم 

•سرا أي: ه( نففى قرأ يّ 
فيارحل تذ تنفت،( كنت لو ف، 

أطال.أي: توك 

أبعا-ت أي ذك( من أنمس يمني م ثي 
يقلل*منه 



٠٧٣اوونحرف 

قلبه.أي: ه( ونفالمرء ين )

صدرك.في أي. نفدا ي ف) 
:نفقت ث؛ت- 

الأذىإزالأ الأسفاض: )أنثئففءط( 
الحركهعن كنايه وهو والاستنجاء، 

والبول.الغاط من الحاجة لقضاء 

نحريكوهو القفي، * ٣٠نفقنا( )وما 
الترابمن عليه ما ليزول الشيء 

والغبار.

ومِرها،أشك ت معناه رثنفمت( 
الفض.للمتساظ؛ ويقال 

أف■ا ردع ولا نفض بّ رلهر< 
لمطهرأثرْضالجلو.

:ننظ 

أي:فرحت، فضك( رجالك رعلن 
ماء.وامتادت ورمت 

:ض

التكساد.عض وهر الرواج، رالفاق( 

وهوالاخادحس، صد الفاق; )نافق( 

الإيمان.وإظهار الكفر متر 

كالنجئرإهو لثعض( يعفكم )ينفق 

لعة،الفى يادته بز الناجش فان 

قولهفياكون فيها، السامع يرغب، 
لها.ومنفقا لابتياعيا، سببا 

أي:اطه( سبيل في زوجتن أنفق )_ 
أومهللما، الخير سل فى به تصلءق 

المتبادر.هو كما الجهاد فى 

إذافها، وصت أنفقها أي! ( استنفقها فر 
.أمرهاوانتتهر الناس بتن حبرها ميع 

نفقة.صرف أي; نفقة( أنفق رمن 

ماتت،.ت أي نفقت،( ف) 

نقلع؛-ة- 

الغنيمة.)النقل( 

بهيخص ما وهو الزيادة، ( )النفإ 
علنوادة الغزاة ض الجيدى رص 
•المغنؤم * ٣٥نمميثه 

علنزادة أعطاني آي؛ )فض( 
الطاء.في اربادة والتننياي: المهم; 

^١.أي: )وانتقل( 
الني.هنا: الناب أصل ينقلون( )نم 

:نمهء -:؛آ 

وأعيتوكلنتج تعبت ت أى ( نقهت و) 
.نمتا س٠ 



الدن■م؛-• ٥٧٤

:نفا م؛- 

ببأن أي• أبيه( م,' انض رجل و) 
منه.تبرأ أو أبيه، غير إلى شه 

خوص•ص مقرة )النقية( 

ُنيخرج أي• الأرض( من يض )أو 
البلد.إلن البلد 

;نمت •؛!؛- 

محنالطريق هو سام. 

منقرحت أي: أس( )ي 
.ودنهطنv الحفاء 

الأي: مختمرة، أي: متشة( هى ور 
العينان.إلا منها يبدو 

القومعرف وهو نقيب، جع رالنناء( 
يتعرفالذي عليهم، والمقدم 
أحوالهم.عن ويئب أخبارهم، 

سقيها.أي: نشِتجا( رقانا 

١التفتيش التف،: نقب( أ) 
منيظهر ضء أول همم، )النمة( 

الجرب.

:نقث 

شيملا معناه: ( شواظ م تقت لا و ) 

وصفهاأي: به، ندمت، ولا تفرقه ولا 

؛نفع. -ت:ي 

.نقداثمنه توفى يأي: ثمنه( نتفد ي) 

:نقنء إ؛ي 

ونجاهحلمه أي: مه( أنقده إذ)بعل 
١فيه يقع أل ئارف أو فيه وقع مما 

د؛■:؛؛- 

ثموسطه ينقر الخلة، أصل ( )النم 
٠التمر لها ؛ند 

جذعالشر: خشب( من شر )علن 
يصعدكالمراقى، فيه ويجعل ينقر، 

•الغرف إلى عله 

الةهنا: بالمنقار الراد القار( )فرفع 
حفرها.أي: الأرض، نقر 

فيمخ ث أي 'لناقور( ثى م )فادا 
ينفخقرن والناقور: وبعده، الصور 

فيه.

نقنا،الحبة \}ط\ش نقر من أربنا( )فقر 
أداءسرعة عن كناية التقطها، أي: 

الصلاة.



٥٧٥النونحرف 

•حفرها أي؛ ( قفزها خشبة فاحد )

فييمكث لا أي• ( اب الغ ٥ نذ م ) 
منقارهالغراب وضع قدر إلا جود ال

•أكله يريل فيما 

طول.أنفه في أي: مقار( أنفه )لكن 

نمز؛؛!؛- 

شدةمن وتثبان متزان أي: )تقزان( 
والجري.العدو 

؛نمؤت أ;آ 

تفربطويله حشبة أي• رناقوناآ 
ؤانصارى،وهى ، منها أصغر يخشبة 

.المائة أوقات عند حا مربون 

نقم؛ث!ت- 

بدر(يوم منهم الله فانتقم ) ( لمنتقم ار 
اللهيوصف ثنت( مم* بلثإ لتقم أ١ 

 'Sj■ م•ينتقم وانه انتقام، ذو بانه وجل
صثحانه،يه يليق كما ا المجرب* 

بالكتابثابتة فعلية محفة وهى 
أسمائهمن 'ا المنتقم  ٠١ولمس والسنة، 
ماد.

علننفت يقال؛ الله( علن تنقم رما 
عليه.عب، إذا الرجل: 

أويك>ِْ آو ينكر ما أي؛ ينقم( إما 

:امه إي 

منأفاق الذي هو • الماقه ( نقهت ا م, 
عهدقريت، وهو منه، ويبرأ الرمحي 

٠صحته كمال إليه ا-ح يد لم يه، 

؛نقا؛•:- 

لمصافية خالصة أي: نقيق( الثمر ور 
تغير.ولا محقرة تدخلها 

حمح،الذنوب( من نما يخرج 'ص 
من^١ ٧٠وصوئه من المتوضئ يضا 

الذنوب.

وجهبآم مها طهرنى أي؛ تشي( 
وأكده.

الحواري،الدقيق خبز أي؛ ( لقي ات 
.لانضر ا الذليفّ، وهو 

النقيق،فى بالمتح : أي قا ( ت صتفا ا٠ 
فىوالمبالغة النظيف، والإنقاء؛ 

الغل.

منالبشر ننلنوا البقر( أنموا 
الأوساخ.
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س^ مخ لا ام (أى; مه^ 
ممت والنقي ا والهزل العجف غاية 

:دتث 

العظاء.

:دنت ؟؛:- 

منان الأنبمب ما ;اككبة( 
والأذى.والمحن الحوادث 

عدكاكيء! عن نكستا 
عنهوحدت غيره، إلئ تركته عنه، 

ونحبه.

مح،أن م مكبيه( علن يجعل أو ;
٠الحتمين على الحرير الثوب 

1كائيه.أى:.قبىشنيس(ل
إلنأمالها إصبعه: نكب ;_!( 
اللهيشهد أن دانأاك! يريد الناس، 

•عليهم 

:نلت ئ؛آ 

(مهه بهمزي ئ,؛ لله ا رمحوو تنحت 
وتورالأرض في بالعود يخط ؛ معناْ 

.فيها به 

يخطأي؛ يكن( تجعل 
٠يزا يحطا 

ثنكثاكءقة(اى:صابم•

;ينع ؛!؛- 
عليها١ويعقد اتحهلب نك ت١ 

:كاحس(مادكاحمحأخم
معم

ءوجلا أي؛ بمكح( لا ص 
امرأة.ه لف

اءرأ١ْ^>، روج لا أي؛ يكح( ;٠^١^٠ 
بوكالأ.ولا بولاية 

 ij: إنأي؛ الساء( في أنكحي الأه
حثتعالى، الله من صدر زواجي 

نكاحهاعفد وتولى ا له رسوله أمر 
فوق، الماء في سحانه والله عليه، 

خلقه.س يائن عرشه، 

الءإم،أي؛ اأأكاح( ينما 'قد 
بالوجهاء المطال_، به: والمقصود 

الدين•في المشروع 

ر:نو 
٠كادمه اسبقينا ، ٧ نك أ■ 

.أعرف لا يحيث عيرت آ _ فتنك 
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والجواد;المهلروق، الواضح البين 
اطرق.

اذا

؛-:أ;- 

العدولقتال الجيش نمد آ  ٠١٦^ر 
إليهموزحفوا وتقدموا إليه نمضوا 

٠ليقاتلوهم 

مِ؛

نبرتهإذا الأسان! انتهرت / >يأ._ 
\صمبر0 ى , 

قوله.أو فعله من سيئا عليه وأنكرت 

نير(عيون منام س منهر -في 
نافدالحصن في خرق المهر: 

٠الماء فيه يدخل 

■ش'لأوب أّاله • أي أيراللم( ;ما 
•اض في الماء بجرى سهه 

أي:ثك.ئبرت،
اضوانت,اك(أىتلآها

V ى

■الشرفي 

همز:ءإ؛ 

الآ؛\لأيِهزً\لأانمّ
الصلاةإلا وبمحركه وينهضه 

يدفعهلا عنا0: م, 

قاربه،إذا الحلم: الصبي ،نام ,ى ؤ.
الشيء.مقاربة والمناهزة: 

:هممت 

إاس(ض ناسا( اللس وا )ا:نا
.ونتفه أسنانه أخذه 

ب،-ب م ■نهنا( )انيلذلمؤ 
٠وينبه رأسه نحريك يديم 

^٢ذزل م انمض( 0ءزك 
العقب.

:همّن 

اللمأخذ المش؛ ( )اشذ 
بالأضراس.

المجهود-المهرول / ء . \اا 
\ص لمن ا/ 

ىلأر 

-ذرشاش ارب اثهشة( )رصت 
*الحية مشه من ما 

يلدضه.أى: فينهشه) الجانب من ووامهل بغداد بين مدينة 

:مض ؛؛؛• 

لنمضنح 
يقومت أي 

للحصا ا محض_ت منا ند ع, 
فتحها.إمكان 

عندأى: 
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:ك مه 

محارمانتهكت يقال; انتهكوا( ;
عليكحرمه ما فعلت إذا ;  أ

الحرمةوانتهاك أوامره، 'طزم ولم 
يحل.لا بما تناولها والدمن; 

فيالمالخة الئهك: ثثهكى( لولأ 
القطع.

والمهك:له، غفي بالغ أي: ١^٠( ;
المالخةمح،مم،ء•

ءيومكن،( العين له جمؤ هو 
٠أرهة0احت 

بمهبقال• الحرب،( ;بمهم 
فيه.وأئرت يه أصرت ت أي ا الحرب 

المرض،الأهان،: ١^( ;ص 
.التلف ت هنا و4 اد والم 

ساحل.أي: ;ناهك( 

;jlau ،الئامك؛الحي،( فى ؛
حنيفيه، المبالغ المستقصي 

ئا.ثالل•  ٠٢٠, دقٍ'لا 
٠.ب ب حب -- 

منالغاية إلن أوصك أي؛ 
العمولة.حيث 

ممل؛ثو 

ردهالأي اكاء المهإي: )ننهل( 
٠الطريق على يكون ما وهو  ١٠الناس 

•روي ذئ شِب ■>>؛ ٧١)اكاهل( 

ه

سوضيم، حاجته أي: )بت( 
فيالهنة بلوغ وهي: المهمة، 
الميء.

به.وصاح زجره إذا )فهمه( 

:متاء مه 

)تمت؛ه(>تمسمجما
ا-آاأي* ، يرخرها ولم يمنعما ول 

عروضغير س العرش ألن وصلت، 

مانع.

;ما كه 

أسابأي؛ والش( الأخلأم )أولوا 
.الفول 

المز،تجِة النير: المتين( )بذرة 
علمإلها ينتهي التي الغاية والمنتهى؛ 
الخالآتق.







٥٨٣الزنحرف 

التمرفها الصغيرة الجلة )الأوتل( 
٠ونحوه 

:نرن 

الأرضأو المفازة تنوفة( )بارص 
القفر،الأرض وهى الوامحعة، 

الماء.البعيدة ت وقيل 

ءنرمحت 

٠ومجرية مودية مدللة ( )منوقة 

الأخيار.في وتالغ تحار ت أي )تنوق( 
:ضك 

جع■ النوش الرجال( نوكى )لقلوب 
الأحمق.وهو أنوك، 

نرك؛-؛؛؛- 

اءانمنوالموال: النول رنوالأ( 
•والجعل 

•اليد قي اعط-ي أي• )ناولي( 
ينبغيوالدي حقها، أي؛ نولها( )لكان 
لها.

٠أجرة باد" نول( )بغير 

رم؛نج 

حالفي محها غفاب أي: عنها( نام )أو 
٠مه نج 

سW اقتلوهم أي' )فأنبموهم( 
١القتل وهي: الأنامة، 

حاملا له يؤبه لا نومة؛ رجل )نومة( 
وأهله.الثر يعرف لا 

النوم.كثير الئومان؛ نومان( ا ي) 

مفطجعا.أي: ناننا( صادها )ومن 

:نرث 

صاحب،دعاء ؛ أي ( النون ذي عوة د) 
.الحومن، 

;نرء 

لملدك.؛ك()لمأ.وْ

تحالئلله الجهاد اخادص الية: )ننة( 
١بقلبك الثيء وقصدك 

لخمةاسم ■ ١لمواة ذهب،( من )نواة 
دراهم.

حيث،ينزل • أق آ امحتوى حيث، نتوى حم) 
.نزلوا

عظموهي المواة، حمع )الوى( 
التمرعجم والنوق: ، النخا 

البلح.والوي؛ ونحوه، 



الزنحرف ٠٨؛

ا؛نه 

مطبوخ.غير أي: )ونبا( 

ةنسث ءو 

فيئاأنابه أنشب ت أي رنثبر( 

•.هه 
.أفجامعتمارأءنكتغا(أفي؛ 

نيك؛ءك 

ذكرها• أي عاتثة( من نال رجلا )أن 
_■"* كالأد اناب: ذو م( ذي )م 

بعضنابصيب • أي ( منه وننال منا ينال ) بعدو ما كل وهو ونحوهما، والنمر 
السنوالناب! يأنيابه، الناس على 
باعةال حلف الذي 

:ينتء نج 

الميف؛وأربعين( سف )والأنصار 
العقدين.بين ما 

لص■.ص 

•حان • أي لرجل( نال رأما 
•تصله لم أي؛ ( تنله لم ا م) 

َآر■ هنا به المراد النل(المل، )بفم 
دجلة•إلى الخرات س ضرع 
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:محمع 

تأي اللتل، من هجع مخي )هجع( 
.منه طائفة 

ليلا.الرم وهو الهجوع، من 

نومةينام أي• هجعة( -٦*^ )كال 
حممه

محهمم:

الهجم•بك، :، ٢٠أي؛ بلبمجم( )_ 
غارتأي' العين( له )هجمل 
.موضعهافى ودخلتا 

؛همث أ!ي 

أبويهأحد ما هو ( )البج )الهجأب( 

عرنح،•

الأيض.)الهجا:،(

أأ:-صع:

صاح،ت بالع هجهج )وهجهجة( 
زمْ•والجمل؛ 

)-,دنه(هدأ( )حتى )هدأت( )اهدأ( 
سكن.أي؛ 

،بالهدوء للمجل أمر اهده؛ ( ى_ْ ا) 
للكت*والهاء كون، الوهو 

ومكن.برأ إذا ت المرض هدأ )ىأ( 

:محاُِت 

ويقطفها.يجتنها أي: )يإل:اا( 

نعرطويل أي؛ الأنفار( )أهدب 
كيره.أو الجفن، 

العين.أشفار شعر لندب( ا) 

لمالذي طرفه ( الثوب )هيبة )هد-'إا( 
٠دنسح^ 

هدب،له الذي أي• المهيب( )الإزار 
لحمة،بغير سدى من أطراف وهى 
التجمل.•٦١ نمل ربما 

؛ممءٍِ -؛أي 

نماصولا دية لا أي: هدر( )فدمه 
بقتله.

لمإذا : هدنادمه ذهب عيه( )هدرت 
نمءس،له يجب ولا ، بتأرْ يهللس، 

دية.ولا 

كثيبأو بناء من نفع م كل هو ( دف ه) 
جل•أو رمل 
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:محنءر ص

•المال ندير )تمذرون(ضبدت 

؛هنّ'؟ يقي 

والراد:قاطعها، اللذات( )م 
٠الموت 

:نٍا حمه 

•يبز لا بما وتكلم خلمقل )هذى( 

ِيث؛ه٠ 

ب:م مكان ص ما أي؛ )مهرتا( 
واعتصمإليه هرب إلا الشر ءن إليه 

ٍَِ؛هه 

،٧

أأبمحَع؛

■أك ( الحمر يتهارج كما نهارجول ي) 
الناس.بحفرة الماء الرجال يجامع 

اسالهرج( رأيام 
واخادطها.الأحادث(متما زج هر 

اكل•)الهنج(
محسد

■مه>ودنين ■بمس 
٠* ض دمسج 

نوي1• أتما

نمغت ٥ ئ* البمو / '  س• ا'-آرم- رمارهرةارهريره 

•المسور وهى الهرة، 

محنّ؛أو 

المدية.سوق مرصع )مهروز( 

:همنمت ثو 

ة)اوهراسآس )مهراّكم( 
ماءاسم ؛ وقيا ، الماء من كثيرا سع 

ك.

دقه.أي:رثماح,منىآهر0،
ءِآت؛أو 

رزص ءر ظ ءو )هزئن( 
الححفة.م■ دس الشاه,، ْالمدينة 

ب١  ص

محق:؛و 

)أهرقها(أهريق( )حنى يفوا( )أهر 
•أوبءا ؛ )تماق()هرقتح(أتما

مصوب•مهراق(أكت )والدم 
)مندمهراقه(أي؛ب•

؛ءِنك ؛!؛■ 

)هرقل(هوامملكارئم•
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وضعما غير بالشيء يراد )الهرل(أن 
٠لينهها محناسبة بغير له 

صدت والهزال هزالا، وابه: ص ر

قّ
)فيني(المفشسمالأ/ض•

هنثت؛ءأت- 

رهنثت،له( "اتز< )فلم رهثر، 
والبشاشة،الهشاشة )هششنا( 

.الكاء وحن الوجه محللاثة بمعنى! 

هتم:أ؛ت- 
ام'اليخة(الهشمأت هتمنا

مثَ:

ظهرْمحا ■" أي ظهره( هصر )نع 
واماله.

:مضت 

القللةالياء الراية رض(اس: 
شىالكنب فوق وهى البات، 
الجبل.ودون الارتفاع 

ت1صّّب
•تمهلر أي؛ 

دبم ذك ذال )أهضسا( 
.وامضواتكلموا أي! ه النم، 

إذاوأهفب، الحاويئ، فى هض، 
فيه.١^^٠ 

:محظع 
وقيل:اكفلر، )نإطبمن(أيت 

ٌرعثن•

؛هصثء 

)ينعات(اانم_ا( )تا)ينعانمون( 
والانتثار.اكاقهل اكهافن،: 

:مالت ؛!؛- 

منخصلات أو شعرات ات(أيت )ذل
ّالشعر 

الشعر،من غلغل ما )ا"قال(الءف: 
 Iالخشن٠الشعر الغليغل والأهلبح

:ع لع 

والخوف-الجزع )هان()الباع(أشد 
:عدك 

)لأئكج؛(هومنالهلأك.
إأي هدكة( المائة فى )الألفات 

ليئطان.ءلاءة لأنه هائك؛ 
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وهوالمهاوش من يتهارثون( )
الأخلاط.

:همي -؛!؛- 

له؛،؛ ۶١القيء، التهؤع؛ ربجؤع( 
مسلعلن المتقيء كصوت صوت 

المالخة.

:هملت -:؛؛• 

المخطفةالأشياء أي: )انهاويل( 
الاران.

لايدرىأمر من مخاقة أي: هولا( و) 
منه.عليه هجم ما 

فيأوقع أي: ذلك( عند مل )إلا 
وص.الهول 

ص:-:أ:- 

كانواطائر هو الهام( في شيء لا ر 
٠به يتثاءمون 

ه.رأّأي: هامته( )علي 

٠اوأم )الهامة( 
Wر

:همُت ءأ؛- 

ذليلا.حفيزا أي: مهانا( فيه بخل-ا- ر) 

إهانة:أي: :-بما( )ت٦اونا 

)أ؛)هامت( حواف( 
•وأصغر 

ذلل•أي؛ ش( 

أذلأي: 

آىهراناهلك عان بك 
احتقار.

؛هماأ؛ث 

أهوق) هوى( )ئم )تأوي، ا ر:ارف 
١وصفقل وانحهل نزل أي: 

يلض•أي؛ تأون>، رزوض 
طويلا.حينا أي؛ ونا( ه) 

استساللل.)١^( 

إهوق )ال)هواك( يا-وى( 
الح؛ت.

اى:

•ي الموت( نحو )فأهون )هوق( 
١قصدت 

يده.مد أي: )أهرق( 

وكلالأرض، في الحفرة )نهواة( 
مهواة.مهلكة 

النار.أسماء من )الهاوية( 

•الدع • أي )الأهواء( 
»اكالدينمالن: كقوله )لأينهوث( 
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أهلكت،أي• أوش،، )__( 
المهلكات.ت الخوبقات 

ريك؛أ؛ي 

معصته.حزاء ثقله، ت أي أمره( بال ور 
•القطر كر ( ابا ء ) 

اكلر.الفخم الشديد المطر ( ^ ١١)

:رقِ 

رجالاأي: اوتاذا( اجد للم)إن 
الأوتاد.لزوم يادزمونما 

رر؛•؛:؛- 

اللهيوصف الوتر( يحب وتر الله ل إر 
ثانوطا وئر، بأنه وجل عز 

من ١١الوئر و١١ المححة، ؛الأحاديث، 
١^^٠١الغرد والوتر! تع.الئ، أسمانه 

عنالمقرئ له، نفلير ولا له ثريلث، لا 

فهوبصفاته، منهم الان>ت حلقه، 
نفع،حلقه وحمح وئر، سحانه 

أزواجا.حلقوا 

مرةالفاظها يا'تي أي: لإقامة( ١ يزن ور 
٠مرة 

•الفرد ■ الوتر )وتر( 

عددص أي:  -ض)_ 
.الاكحاوزذا

.عوجهماأي؛ يديه( وتر ور 
الٌءُّورموتورين( ولا ر لموتور( ا) 

بدمه.يدرك فلم شائ له تل قص 

مطلقأو القوس، وتر ونزا( ■قلد )أر 
الحل•

اودم،ءو ; \افز الأوتار( تقلدوها لا ور 
دماءطل_، تقناووها لا والخنئ: 
الجاهلة.

•نبب • أي أهله( ذ و) 

منهم•وقتر نقصهم أي؛ )وترهم( 
يتابع•أي؛ )يواز( 

رن؛-ت؛ت- 

إذاالقلم،، في عرى الوتيت: )٠^٧!( 
صاحبه.مات انقطع 

؛ءّتا •؛:؛- 

أصاّراأي: )زثئت( )زن.؛( )وني( 
الكر.دون وهن 

:رنت 

بسرءة؛نؤ قاٌآي؛ ( ائت فتر 
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•رعة ب قام • أي ( ثب و) 
ر:ر٠ 

وهيض' ء وطي )الجيرة( )المار( 
حريرمن تعمل العجم، مراكب من 
كجعلى ونجعل وتحشى ديباج، أو 

١^■رحل أو الفرس 

يش؛ءو 

تبايعناأي■ الإسلام( على واثقنا ن) 
عالئيعفنا وأحد وتحاهدنا، عليه، 
الميثاق.يعم 

بالخمسلةأي■ بالويقى( )فاخذت 
العهدةعن الخروج وهى المحكمة، 

القوت.عن والأحيان ييقين.، 

■أرجى • أي ( وثق أ) 
التيحدودء ياتباع أثوى )أوثق( 

حدها.

ْربطنا ولا أي' )أونقناه( )موثق( 
المريوحل.ت والموثق ، .يالحبإ

المادمايس نبيا أي: )زانا( 
والأغادل.

اعتمادااي: يالئه( ثقة الئه م ي)كا 
إليه٠لأمر وتفويصا يه، 

تث؛ر٠ 

وقياس•الصنم، الوثن: )الوثن( 
لها.جثة لا الصورة 

منيعبد ما وكل الأصنام، )الأوثان( 
الله.دون 

تقطع.لا دائمة اثنة( و) 

ّمأ؛ء٠ 
رصاالمحل أنثيا رص أن )الوحاء( 
. ١۶١٠^^شهوة يذهب شديدا 

•حميبأن • أي )موحوئن( 
رممحو الوجاء؛ وجاء( له )فإنه 

الصومأن هنا: والمراد الخصيتين، 
كماالمي نر ويقطع الشهوة ينهلع 
الوحاء.يفعله 

■ول-تج'ن فليكسرهن أي؛ )فليجأهن( 
)وجأت()يتوجأ( )الوجا( )وحانه( 

Iكين يالالعلعن هو : الوحاا جأ ي) 

:صت و٠ 

لأوجبها• أي ( استعلعتم وما وحت ل) 
والتحليلوالإيجاب وجل، عز الله 

تعالئلله ثايتة اية vjصفات يم والتح 
.الق و الكتان 
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وفيالمغفرة، أو الجنة أي: )وجبت( 
العقوبة.أو النار الثانية؛ 

ذب•أى؛انر()فجبلهْا
أوجب(صفوف ثلاثة عاليه رصلن 

وجبتافعلا فعل إذا الرحل؛ أوجسا 
النار.أو الجنة به له 

هفالمو-مة؛ )مرحتان( )موجبة( 
٠النار أو الجنة لصاحبها ترحب التي 

أو■ أي لومت( نعم قالت )لو 
عام.كل المح 

ولش، أي: صدقك( )وجبت 
•جزائها بلزوم 

واوب،واجبح( الجمعة يوم لي لغا) 
مؤكد.امر اي! 

أساِآا.ت أي رحمتك( )موجبات 
■■ أي ( الشمس وجمت، ن مت) 

أنهبمعنئ: وقوعها، أي: )وجبتها( 
.يكون ْنى 

الشكاء■يبع صوت )زيبة(الو"مة• 
علنسقطت أي: جزب( )وجبت 

نفوسها.وأرهقت الارؤض، 

جسا

منا

وفصوت أي: احلة( اأ )وجة 

مات•أي؛وجب()فإذا 
رجل(اّتو"متلقيني )فلنا 

بعقدملكك محي صار إذا 
الخاح.

 U( يوجب )مءلط أي؛ الخح
•الحج وجوب 

رمع؛أو 

ومكة.الطانم، بين واد ئ( ).' 
ّنا

رمس؛ءإي 

موجدته() يجد( ) وجدوا( ) وجد( أ) 
)نجد(وجد( )ال)أوجدت( 
اي؛بج-د )لجدن( )وجدت( 

:والوجل والموجدة، يغض،، 
والجزع.الحزن وقيل: ااغضب،، 

وجعم:، نمن أجد( ما ن )م 
W  َ'

حصولهيتوقع ومما ٠ محبه هو ومكروه 
.والخوف الحزن من المستقل محي 

يطبما يجل الذي هو )واجد( 
٠ويريده 

آدا،علن القادر الواجال(الواجد: )ر 
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•اللبن من علته ما 

.علمتوْ أي ( وجدتموه ن م) 

رصَ؛■؛!؛- 

.قمه ر أدخله { وحره أ) 

؛مه•في أدخلهن أي؛ لذأن-مس، 
إذا؛ فيه في الدواء أوجرت ( وجروها ا) 

.فيه ألقتته 

رمز؛ءأ 

.أخفف ت أي ( أوجز ف) 
.إياء ألقمه ؛ أي ( اوجزه ف) 

؛رصت ث!؛- 

.الخفي الصوت ( لوجس ا) 

:رمحع 

المرض.الوجع: )وجع( )أوجنا( 
مرض.أي: وجع( )وهو 

•مولم )موجع( 
يميبنىأنه أظهرت أي• )يتوجعن( 

الألم.

cJ،-،U ؛

ونركضآى.رع نأي: جف( و ن) 

معناه:ثديية( وجمة ,فاخدتني 

تعالئ:فوله ومنه الاصيلراب، 

.ارواجفة يومئد قلوب '٠ 

ولمإ يميع لم أي: يوجف( لم مما 
يجر•

صربالوجف: )يوجف( )إيجاف( 

والإبل•الخل ر مس 

:رمك ؛ّ- 

خافت.( جلت و) 

خانقة.أي: وجلة( قلوِا-م و) 

الذيالواجم: )فوحمت( )واحما( 
اللكية.وغلبته الهم أسكته 

رمث؛ء- 

الوجنة(ر الوجنتين( ) جنتاه( و) 

الخدين•من ارتفع ما 
:صه رم 

إلن)الفلر الرحمن( وجه إلئ )ففنروا 
سبحان) ( بوجهّك أعوذ ر ( الله وجه 

وجهه(على الكبرياء )رداء وجهه( 

وجهكإلئ النظر لذة )أسألك 







الواوحرف 

رمز:-؛!؛- 

ني0أو الرمح طعم■, الوخز! آ خز و) 
ينافي.أب 

رخم؛ء؛ت• 
إذا؛ كداأرض استوحمت ( نتزخموا ا) 

،واستثقاتها ، مزاحك! توافق لم 
ب.الإقامة وكرهت 

•ثملة • أى ( خيمة و) 
:خا ر٠ 

■ال~وني ( فتوخاه ) ( يتوخى ) ( وخيا ت) 
.والقصد التحري 

القصد.فى مممابلض أي: )مواخين( 

هوالودج:أوداجه()الأوداج(
العش.فى 

:دد ره 

ثلوبز صبرب اف؛ )الودود( 
والاه،لمم* الحب شديد ط أولياته 

االودود ، oljوحل عز الله ويوصف 
الص'لمص*عبادء ويحب يءد اإيق 

نابتوهذا ويحبونه، ويولونه 

_•ا، د ده اله )ا ٠ C ئ الس الكتاثب 

.تعالى أسمائه 

همة١^١٠ أ-ث هي الودود( )'زوجوا 
.للزوج المحة 

تقربوهي المودة، س )وتوالهم( 
يجب.ما اخر من نخص 

رانبملمجلا،لزنف(مد؛
مودتهأصحاب أي* المديق* 

.ومحبته 

الحب،وهر الود س وائ( شر )إلا 
ءلئحببب.اى:

■تمم لغة في الوتد • الود د، ور 

١^١)وددنا( )وددت( )يود( 
.وتمنا

:ررعغ ه عرى 

ًالح•أي؛ وادع، ;واذع()موادعة( 
صعد اجعليه أي: ;فاءدب( 

٠يحفصه 

آستحطأي؛ ديك( الله ;أضودع 
دينك.حفغل مجته وأطلب 

"٣٥ُُبت أي؛ مهم، ولع 'ففد 
الرباني.والتات الإض العون 



الرادحرف .٦ ٠■ 

-:؛:.ردَك:ذعة فى جعله لا أي: وذع( )فاد 
الودك:)ودكها( )ودكه( )الودك( وّكدن• 

الدهن•من نحرج أمحص حرز هي )ودعن( 
المم.

ردت؛ر  •

الخلق.ص هو )مرين( ب اس، س ءي الودج( )نمة 
مكةِ . ِئ ِ_ . ( )ودبحي المدينة ُن الخارج لأن بذلك 

اسة.سالمُدمنإوها. 

|ج;تح■
منالغرس ت الردى )وديتين( )وديا( أي' )دعبا، وايتدعوها( ) )تدعوا( 

•نكبر أن نل النخل عروس • اتركوها 

المكالالوادي: الأنصار( )وادي )دعبنا( ودعك( )ما )لمدعض( 
المنخفض.أي؛ ودعك، )دعوا( )يدعوْ( 

)ويبنه()وئام( )بودي( )ودي( ٠  م
أعطنأي: وئام: )يدوآ( )أدي( \زي\. اضلآة(أي: رأفأدء 

دسه اتركه•اى*)دءه(

 U( وذعك )أي: رقك U وأرسالقتل ثمن الدية؛ )_( مذ تشك
الجناية•أرملك. 

؛أيرنر١ً^: الجسات( ودعم )ع. 
•اللحم ُن اسة الوذرة( ) • الترك 



U•!الواوحرف 

)أذرك()ليذرها( )يذر( ذررنى( 
ا()ذروه)ذرها( )أذره( )ذر( 

.ك محت ) لذا )تذ;ءل( 

رئيت؛-؛!؛- 

•ونل ' يسرع • معناه ( يتودف نقللق ا) 

ررث؛

,،yUlأي: )الوارث( 

.أعفاأي: )أورى( 

Jj_،أي: مني( الوارث )واجعله 
أموت.حتى محلينا صحيحا 

إرثا•زى أي: )لأنه( 
التراث:)■ما:ه( )ذاني( )زاث( 

لورثته.الرحل يحلمه ما 

ررد؛-؛!؛- 

•شرب نوبة • أي وردهاا وم ي) 
الماء.د و الجماعة الواردة: )واردة( 

أت!،ناظرين أي■ واردة( أكثر بمم أ) 
•واردة أمة أكثر 

.او1ء إلي ق واظ المجاري ( لوارد ا) 

يمر•لا أي؛ الورود، من يردآ لا ور 
؛ررمت ؛!؛- 

طبباصغر نبت الورص: )يورس( 
به.يصخ الريح 

نبتوهو بالورص، مصوغة )ورمية( 
به٠يصخ أصفر 

وهيورطة، جع الأمور( )ورطات 
الهالك.

مح-سمً

لايحل.ما ومجانبة الاتقاء )ويع( 

الورع.كثرة أي: )بالرغة( 

ولايحترز لا أى: آ ذنب س يتورع لا ) 
•يمسم 

ا-

:ررن ؛؛ي 

محواد ١٦^،.في أي: ورقاء( اقة نت 
إليبيضاء : أي ٠ ورقاء ناقة ة. كالني 

المرة.الألوان: فى والورقة محواد، 

أمحوي،أي: أورف،( )من الورقة( ت
*غبرة فى ّواد • والورق 

الفضة.أو المضروبة، الدراهم ( لرقة ار 



الواوحرف 

)امق(اكضة•
تااُة•جال من عظم جل )ورقان( 

:رآث ر$ 

)عنىورى(طمفاس•
ُتجا)موركاعلنممالأم(أيإ 

قاعدغير الأرض، إلن الري بوري 
رجله•على 

الرحل.ريىأي:ضمرنزرك 

ور'ردم 
ئانة.

ءوررا؛

.4 وب 
يداخلداء ام: مثال الززى 

٠الجوف 

الةءا•)سوراته(سمجهة
)يوروا(أورد،بناره( )أورى )أوريتا( 

ارقدي.اى : ازا

أيإ)ازاريبهعورتي(سماسماراة،
٠به استتر 

)وأنتوارى(أيإم•

ّم،)وري( )واريت،( 'يواريه( 
إرادةمع شيء إظبار في وتُمل 

,6 عي 

سوبي•)وارسوني(أيأ 
ض)فاوتوارى(أفت 

الأتاربالءجاب(اكرارف: )ء\دت 
الأفق.في والاحتجاب 

أخفاْإذا الشيء: ص وري )ورز( 
•نيْ وذم. 

رزمحت؛ءو مرة فحمه انفجرت كأنما إ , 
ت-دط ا ;،يزابان()المزاب(هو 

٠عال موضع من الماء 

رس؛

صدى,ورير 

.عته ر a له 

انمحفي صادق صلق(أي: 

٠تذيب التي المدنبه ءاالممٍا ١. 

ًيأوزارها( الحرب ,ووصعت، 
أوذالءّا.وحفت أمرها انقفئ 

دان•;مأزورات(أى؛ 
ورراموررْ

والإئمالفل الوزر: 



الدالحرف 

رزى؛ثإت- 

•عات حما ( وزلع أ) 

الملائكةيمث ( الملأنتكة نع بأ 
لكال.

)يزع(إذاكفو3دع.

•الشيء توزعوا )فتورعوها( )فورعه( 
٠ها عه نحإْ ■ رملها ، اقتسموه إدا 

:زى ره 

لهادابة )وزغة( )الونخ( )أوزلخ( 
الحثسش،أصول في تعدو قوائم 
•موذية وهي 

:زث ر٠ 

عظمفي عرشه بوزن أى؛ ( عو'ث نة ز) 
تدره.

وزلأي؛ مكة( أهل وزل الوزن ور 
محهيتعلن مما فقط، القمة و، الذه

•ب - ص  >

الزكاة.حق 

ونحرص•تحرز أي؛ يوزن( )حتن 

•يعدل أي؛ ( يزن ا م) 

عقلا.أرجحهط أي! ( ورمها أ) 

:رزا -؛أب 

)ازو(اطر•

:ر—غ ءأي 

منبخرج الماص( أيدي )أوماخ 
يخرجكما ، انمرف، حالة الأيدي 

الأوساخ.

:ِ وه 

الأمر.أ'سيل. الأمر( )وند 
أهله•ض الأم تولمح، أي؛ نوسد( )إذا 

(وسائد ر ( ادة ومحر )ومادتي( 
٠والمخدة المتكأ الوسادة؛ 

يجعلكان أنه الراد؛ ( يمينه توسد ي) 
.رأسه نحت بيه 

نومكإن أي; لعريض( وسادك )إن 
النوم■عان بالوسادة فكنى لرض، 

الثوم.التوند: عبه( )فنوميت 
وذما؛مدحا يكون القرآن( يتوند )لا 

القرآن،عن بام لا أنه فمدحا: 
ينهجدلم معه، متومدا القرآن فيكون 

القرآنم.ن يحغظ لا أنه : وذمابهط 
آن.اك معه يتوسد ل نام فإذا ئيئا، 


















































