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الضاء، والضاد، والصاد، (االحرف الخمسة كتاب هام ينصرف موضوعه الى ذكر الفروق بين
وقد جاء الكتاب في . الناس فضالً عن عوامهم التي يغلط منها كثير من خواص) والذال، والسين

  واألمثلة المتعلقة بنطق هذه الحروف ائلخمسة فصول تضمن كل فصل منها المس
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  صلى اهللا على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليماً

  :قال الفقيه األستاذ األجل أبو محمد عبد اهللا بن محمد بن السيد البطَلْيوِسي رحمةُ اللَِّه عليه
  .ى اهللا على النبي محمد وآلِه وسلَّمالحمد هللا الذي باسمه يبدأ الذِّكر ويختم، وصلَّ

هذا كتاب قصدت فيه ذكْر الفَرِق بين األحرف الخمسة التي يغلطُ فيها كثير من خَواص الناِس 
  .فضالً عن عوامهم

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

  .ب الظاء،والضادبا: والثاني
  .باب الظاء، والذال: والثالث
  .باب الضاد، والذال: والرابع

  .باب الصاد، والسين: والخامس
ووجدت لبعضه قياساً يعين على ضبطِه فنهبت عليه، وَأما َأكثره فال قياس له وأنَّما يضبط 

  .بالِحفِْظ
نه إلى المستعمل المشهور، وَأضربتُ ولم يكن غرضي حصر هذا النوع كلِّه واستيعابه، فقصدتُ م

عن كثيٍر من الحوِشي عند الجمهوِر، وَأنا َأسأُل اللَّه تعالى َأن يعينني على ما ُأحاِولُه وَأنِْويه، وَأالَّ 
هرغَي بِديِه، الَ رسِل ومالفَض ِكيه، إنَّه وليه وَأحمِة فيما ُأوِردخِْليني من الِعصي.  

  
والذاُلالظاء والضاد   

  
  باتفاِق اللَّفِْظ واختالِف المعنى

)ذْبوالع ،بضوالع ،ظْبالع:(  
عظَب الطائر : يقال. تحريك الطائِر ِزِمكَّاه، وهو َأصُل ذَنَبِه: العظْب ــــ بالظاء ــــ

  .يعِظب عظْباً
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: ، ومنه قيل(*)مه ودِرب بهمصدر عظَب على اَألمِر، إذا لَِز: والعظْب ــــ أيضاً ــــ
رهبعلى األمِر، أي ما َأص هظَبما َأع.  

أي قاطع، وكذلك لسان : وسيفٌ عضب. فأنه القَطْع: وَأما العضب ــــ بالضاد ــــ 
بضع.  

  .كَسر قَرِن الشاِة ونحِوها: والعضب ــــ أيضاً ــــ 

  

  .ناقةٌ عضباء: شَقُّ اُألذُِن، ومنه قيل: والعضب ــــ أيضاً ــــ
  ).إذا انكسر: (بكسر الضاد من الماضي وفتحها من المضارع والمصدر(وقد عِضب القَرن عضباً 

  .عِضبِت اُألذُن: وكذلك
وَأما العذْب ــــ بالذال ــــ فأنه الطِّيب اللذيذُ من الماء وغيره، ومنه سمي العذَيب، وهو 

  .اء لبني تميٍمم
راجعاً إلى معنى ]  آ2: ص[فإنهم استعملوه فيما كان ) بالظاء(َأن ما كان منه : وقياس هذا الباب

  .الصبِر على الشيِء وكثرِة المحاولة له
  .فإنهم استعملوه فيما كان معناه القَطْع أو الكَسر أو الشقُّ) بالضاد(ما كان منه ) وأما(
  :فإنهم استعملوه على أربعة معان) لذالبا(ما كان منه ) وأما(

  .الطِّيب واللَذاذَةُ: َأحدها
قال . االنكشاف والظُّهور، قالوا، عاِذب وعذُوب، للبارِز الذي ال يستُره عن السماِء شيء: والثاني

  :ذو الرمة
   ــــ1

لَهوح العام ِمعتَسسْل يزلم ي وَأن  
  ِف عاِذِبندى صوِت مقْروٍع عن العذْ

  ]طويل[
إذا منعته من : َأعذَبتَه عن الشيء وعذَبتَه: قالوا. الطَّرِد عن الشيء والمنْع منه: والمعنى الثالث
  .الوصول إليه

النَّعِل لِشراِكها ]  ب2: ق[عذَبةُ السوِط، وعذَبةُ : طَرفُ الشيِء ومستَدقُّه، كقولهم: والمعنى الرابع
  .ذَبةُ اللساِنوع) المرسِل(

فيحتمل َأن يكون مأخوذاً من معنى الطَّرِد والمنِْع، كَأنهم أرادوا طَرد المعذَِّب عما ) العذَب(فَأما 
  .يستلذه ويستطيبه

: ويحتمل أن يكونوا أرادوا كَشْفَ الستِْر عنه، وأبرازه ليِحلَّ به البالء، فيكون راجعاً إلى معنى
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  . والعذُوِب العاِذِب
)ذِيبوالتَّع ،ضِيبوالتَّع ،ِظيبالتَّع:(  

  
  .عظَبتْ يده: يقال. خُشونة اليِد من العمِل: التَّعِظيب ــــ بالظاء ــــ 

  :َأنشد َأبو زيٍد
   ــــ2

  لو كنتُ من زوفَن َأو بِنيها
  قبيلةٌ قد عظَبتْ َأيِديها

   معودين الحفْر حفَّاِريها

  

  لقد حفَرتُ نُبثَةً تُرويها
  ]رجز[
زوفَن ــــ بالزاي ــــ، ورواه غيره (*): روى أبو علي البغدادي عن ابن دريٍد) و(
  .دوفَن ــــ بالدال غير معجمٍة ــــ ): عنه(

  .كَثْرةُ القَطِْع أو الكَسِر: والتَّعِضيب ــــ بالضاد ــــ 
  .كَثْرةُ العذاِب: ال ــــوالتَّعِذيب ــــ بالذ

  .وقياس هذا الباِب قياس الذي قبله
)ذْموالع ،مضوالع ،ظْمالع:(  

خَشَب الرحل : والعظْم ــــ أيضاً ــــ . واحد الِعظاِم: العظْم ــــ بالظاء ــــ
  . سريعاًإذا شَبتْ شَباباً: غال بالجاريِة عظْم: ويقال. نَفْسه. وعظْم الشيِء

  :قال الشاعر
   ــــ3

ظْمالشباِب غَالِبها ع ُؤدر  
  ]كامل[

الخَشَبةُ ذاتُ اَألصابِع التي تُذرى : والعضم. مقِْبض القَوِس: والعضم ــــ بالضاد ــــ 
  . اَألرضلَوحه العريض الذي في رأسِه الحديدةُ التي تَشُقُّ: وعضم الفَداِن. بها الحنْطَةُ]  آ3: ص[

  .عذَم الفرس على فَْأِس اللِّجاِم، إذا عض عليه) مصدر: (والعذَم ــــ بالذال ــــ 
  .عذمه بلسانِه، إذا الَمه: ومصدر

مستعملةٌ فيما كان معناه راجعاً إلى الشدِة، أو معنى الجاللِة والزيادِة ) الظاء(أن : وقياس هذا الباِب
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  .في ِجسٍم أو حاٍل
  .مستعملةٌ فيما جرى مجرى اآللِة التي تُستعمل) الضاد (و
  .مستعملةٌ في معنى العض) الذال(و
)والِعذام ،والِعضام ،الِعظام:(  

  .جمع عظٍْم: الِعظام ــــ بالظاء ــــ 
 المذاِري التي: والِعضام ــــ أيضاً. عِسيب ذَنَِب البعيِر: والِعضام ــــ بالضاد ــــ 

  .يذَرى بها الطَعام
هكلُّ واحٍد منهما صاِحب ضإذا ع ،الحمار ــــ بالذال ــــ مصدر عاذَم الحمار والِعذام.  

  :قال لبيد
  ــــ4

هالح قَبقتْ َألحسو لِْمعم َأو  
  طَرد الفحوِل ونَسفُها وِعذَامها

  ]كامل[
   ):التَّعِظيُل، والتَّعِضيُل، والتَّعِذيُل(

  

إذَا : مصدر عظَّلِت الكالب، إذا تسافَدتْ، وعظَّلِت الجراد: التَّعظيل ــــ بالظاء ــــ 
  .رِكب بعضه بعضاً

  
مصدر عضلِت المرأةُ بولِدها، إذا نَِشب في بطنها عند : والتَّعضيل ــــ بالضاد ــــ 

  .إذا ضاقتْ: الوالدِة، وعضلِت اَألرض بَأهلَِها
   ــــ5

  جمعاً يظَلُّ به الفَضاء معضالً
  يدع اِألكَام كَأنهن صحاِري

  ]كامل[
  .كَثْرةُ العذِْل، وهو اللوم: التَّعذيل ــــ بالذال ــــ 

مستعملةٌ فيما كان معناه المالَصقةُ وركوب الشيِء ) الظاء] ( ب3: ق[َأن : وقياس هذا الباب
  .بعضه بعضاً

عضلْتُ اَأليم، إذا ضيقْتَ عليها : مستعملةٌ فيما كان معناه الضيقُ والشدةُ، ومنه قيل) الضاد(و
ومنعتها النِّكاح.  
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  .اللوم والتعنيفُ) فيما كان معناه(مستعملةٌ ) الذال(و
  ):الحظُّ، والحض، والحذُّ(

مصدر حضضتُ : ـ بالضاد ــــ والحض ـــ. النصيب: الحظُّ ــــ بالظاء ــــ 
  .القَطْع السريع: والحذُّ ــــ بالذال ــــ. الرجَل على األمِر، إذا َأغْريته به

  .مستعملةٌ فيما كان معناه الحظْوةُ والفوز بنصيٍب من الخيِر) الظاء(َأن : وقياس هذا الباب
  .ه في اَألكثِر من معانيهامستعملةٌ في اإلغراِء بالشيِء والحثِّ علي) الضاد(و
. حذَّةً: والِخفَِّة، ومنه قيل للقطعة الخفيفِة من اللحم]  آ4: ص[مستعملةٌ في القطع السريع ) الذال(و

  .قَطاةٌ حذَّاء، إذا كانتْ قصيرةَ الذَنَب خفيفته: وقالوا
  ):الحِظيظُ، والحِضيض، والحِذيذُ(

  . من الرجاِل الذي له حظٌّالسعيد: الحِظيظُ ــــ بالظاء ــــ 
أسفُل الجبِل قال امرؤ : والحِضيض). المغْرى بالشيِء: (والحِضيض ــــ بالضاد ــــ 

  :القيس
   ــــ6

  نَزلْتُ إليه قائماً بالحِضيِض
  ]طويل[

  ).وهو بمعنى محذوٍذ(المقطوع قَطْعاً مستَْأصالً : والحِذيذُ ــــ بالذال ــــ 
)ظَرالحذَروالح ،رضوالح ، :(  

  

فالن يوِقد في الحِظِر : نبت حِظر، ويقال: يقال. اخضرار النبت: الحظَر ــــ بالظاء ــــ 
  .الرطِْب، إذا وِصفَ بالنَّميمِة الشنيعِة

  :قال الشاعر
   ــــ7

  من الِبيِض لم تُصطَد على حبِل سوءٍة
   الرطِْبولم تَمِش بين الحي بالحِظر

  ]طويل[
  .الحاضرةُ: والحضر ــــ بالضاد ــــ 

  .الخَوفُ: والحذَر ــــ بالذال ــــ 
  
)والحاِذر ،والحاِضر ،الحاِظر:(  
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ــــ بالظاء ــــ المانع الحظيرِة وهي . الحاِظر ــــ أيضاً ــــ صانع والحاِظر
  .الزريبةُ

ِضد : والحاضر. (لحاضرِة، وهو ِضد الباِديساكن ا: والحاِضر ــــ بالضاد ــــ 
  ).الغائِب

  .بفتح الظاء والضاد: حظَر، وحضر: والِفعُل من هذا كلِّه
  .الخائفُ، وِفعله حِذر، بكسر الذال: والحاِذر ــــ بالذال ــــ 

)والِحذار ،والِحضار ،الِحظار:(  
  . وهي الزريبةُحائطُ الحظيرِة،: الِحظَار ــــ بالظاء ــــ 

حاضرتُه محاضرةً وِحضاراً، إذا : الجري، وهو مصدر: والِحضار ــــ بالضاد ــــ 
تَهيــــ أيضاً ــــ . جار والِحضار :اَألبيض الثور .من اِإلبِل، وال : والِحضار ضالِبي

 شؤمها وِحضارها إال بربٍح سباؤها بنات اللبون. قال أبو ذؤيب فال تُشْترى(واحد لها 
  .حقيبةٌ تُلْقَى على البعيِر على هيئِة الرحِل: والِحضار...)(*). والشؤم

  .الخوفُ: والِحذار ــــ بالذال ــــ 
أن ما كان منه بمعنى المنِْع والتحجيِر فهو : ومما ينقاس من هذا الباِب وال ينكسر القياس فيه

  .حِظيرةٌ، ألنها تمنع اِإلبَل والغَنَم من االنتشار والتفرق: ، ومنه قيل للزريبِة)بالظاء(
  ).وكذلك ما أريد به معنى الجرِي( ، )بالضاد(وكل ما ُأريد به ضد الغَيبِة واالختفاِء فهو 

  ).بالذال(وما ُأريد به الخوفُ والجزع فهو 
  ): الحظَُل، والحضُل، والحذَُل(

  

مصدر حظََل : والحظَُل ــــ أيضاً ــــ . اِإلقتار والفَقْر:  ــــ الحظَُل ــــ بالظاء
: والحظَُل، والحضُل ــــ بالظاء والضاد معاً ــــ. البِعير، إذا َأكَل الحنْظََل]  ب4: ق[

  ]. آ5: ص[مصدر حظَلِت النخلةُ وحضلتْ، إذا فَسد ُأصوُل سعِفها 
  :قال رْؤبة. إحمرار يِصيب العين : ــــ بالذال ــــ] ُل[والِحذَ
   ــــ8

  والشَّوقُ شاٍج للعيوِن الحذَِّل
  ]رجز[
  ):حظَاِر، وحضاِر، وحذَاِر(

ومعناه احظره عن الشيِء، أي امنعه ). نَزاِل(اسم للفعِل مبني على الكسِر بمنزلة ) بالظاء(حظاِر 
  .منه
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، »حضاِر والوزن محلفاِن«تقول العرب . ه سهيالًكوكب يشب: وحضاِر ــــ بالضاد ــــ 
  ).حذاِم وقَطاِم: وهو بمنزلة. (وهما كوكباِن إذا طلع َأحدهما حلفَ من يراه َأنه سهيٌل، وليس به

  
  ).أيضاً(بمعنى احذر، وهو اسم للفعِل مبني على الكسِر : وحذاِر ــــ بالذال ــــ 

  ]:ج[قال العجا
  ــ ــ9

  حذاِر من أرماحنا حذاِر
  ]رجز[
  ):الجاِئظُ، والجاِئض، والجاِئذُ(

رجٌل : يقال) و. (الذي يتبختر في ِمشْيتِه، مع ِسمٍن وكَثْرِة لَحٍم: الجائظُ ــــ بالظاء ــــ
  :وقال رؤبة. »إن اهللا يبِغض كلَّ جعظَِري جواٍظ«وجاء في الحديِث . جاِئظَ، وجواظٌ

   ــــ10
  نَفِْلي به ذا العضِل الجواظا

  ]رجز[
وفي (جاض عن الشيِء يِجيض : يقال. العادُل عن الشيِء: والجاِئض ــــ بالضاد ــــ 

  :قال جعفر بن علْبةً) جاظَ يجوظ: األول
   ــــ11

  ولم نَدِر إن ِجضنا من الموِت جيضةً
  كَِم العمر باٍق والمدى متَطاِوُل

  ]طويل[
  :وأنشد: حكاه الشيباني. الذي يتكاره على الشُّرِب: والجاِئذُ ــــ بالذال ــــ 

   ــــ12
  مالِهس القوِم على الطعاِم

  وجاِئذٌ في قَرقَِف النداِم
  ]رجز[
)الِهسوالم :زاِحمالم.(  
)والذَّر ،روالض ،الظَّر :(  
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  .ظِّراِن، وهي الِحجارةُ المحددةُقَطْع ال: الظُّر ــــ بالظاء ــــ 
  .ِضد النَّفِْع: والضر ــــ بالضاد ــــ 

  .ِصغار النَمِل): أيضاً(مصدر ذَررتُ الشيء، والذَّر : والذَّر ــــ بالذال ــــ 
رجٍل: وذَر اسم.  

  ):الظَِّريِر، والضرير، والذَِّريِر(
  .المكان الكثير الظِّراِن، وهي الِحجارةُ المحددةُ: الظَِّرير ــــ بالظاء ــــ 

  .جانب الوادي: والضِرير. اَألعمى: والضِرير ــــ بالضاد ــــ 
  :قال َأوس بن حجٍر

   ــــ13
  وما خَليج من المروِت ذو شُعٍب

  يرِمي الضِرير بخُشِْب الطَّلِْح والضاِل
  ]بسيط[

  .أي ذو صعوبةً ومشقٍَّة:  على العدووفالن ذو ضريٍر
  :قال مهلِْهٌل

   ــــ14
  قَِتيٌل ما قَِتيُل المرِء عمرٍو

  جساس بن مرةَ ذو ضِريِر] و[
  ]وافر[

ــــ بالذال ــــ أي مذرور ذَِرير وِملْح.  
  ):المظَّرةُ، والمضرةُ، والمذَّرةُ(

  .ض ذات الِحجارِة المحددِةالمظَّرةُ ــــ بالظاء ــــ اَألر
  .ِضد المنفعة: والمضرةُ ــــ بالضاد ــــ 

  
  .اَألرض ذات الذَّر: والمذَّرةُ ــــ بالذال ــــ 

)ــــ واإلنضار، واإلنذار واإلنظار:(  
ــــ بالظاء ــــ التأخير ــــ بالضاد. اإلنظار واِإلنضار :ههجو اللَّه مصدر َأنضر ،

  .َأنضر الشجر، إذا حسن، وكذلك الوجه: أي نَعمه وحسنه، ومصدر
  .اإلعالم بالشيِء قبل وقتِه: واإلنذار ــــ بالذال ــــ 

)والنَِّذير ،والنَِّضير ،النَِّظير:(  
  .الِمثُْل والشِّبه: النَِّظير ــــ بالظاء ــــ 

  .ناعم: وغُصن نَِضير. قبيلةٌ من يهود: والنَِّضير. الذهب: والنَِّضير ــــ بالضاد
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  .اإلنذار: والنَِّذير ــــ أيضاً ــــ . المنِْذر]  ب5: ق: [والنَِّذير ــــ بالذال ــــ 
  ): نَظَر، ونَضر، ونَذَر(

  

  .إذا تَدبر الشيء: نظَر إليه بعينه ينْظُر ــــ بالظاء ــــ، وكذلك نظَر بقلبِه
نْظُرهي ونَظره :بمعنى انتظره.  

رنْضــــ بالضاد ــــ ي ههجو رونَض :نسإذا ح .اللَّه رهونَض :نهسأي ح .الشجر رونَض :
  .إذا تَنَّعم وَأورقَ

هنِْذروي نْذُرهعلى نفسِه ــــ بالذال ــــ ي إذا َأوجبه: ونَذَر النِّذْر.  
مستعملةٌ فيما كان معناه راجعاً إلى اإلنظار بعيٍن أو عقٍْل، أو إلى ) الظاء( َأن :وقياس هذا الباب

  .التأخير
  .مستعملةٌ فيما كان معناه النعمةُ) الضاد(و
  .فيما يوجبه اِإلنسان على نفسِه، وفي اإلعالِم بالشيِء والتخويِف منه](*) مستعملة) [الذال(و
  ):النَّذْرةُالنَّظْرةُ والنَّضرةُ و(

  .المرةُ الواحدةُ من النَّظَِر أو من االنتظاِر: النَّظْرةُ ــــ بالظاء ــــ 
  .بفالن نَظْرةٌ، أي سوء حاٍل، وبه نَظْرةٌ من الِجنَِّة: ويقال

  .هذه كلها بالظاء. »إن بها نَظْرةً فاستَرقوا لها: أنه رأى جارية فقال«وفي الحديث 
} تعرف في وجوههم نضرة النعيم{: قال اهللا تعالى. النِّعمةُ: ـــ بالضاد ــــ والنَّضرةُ ـ

  ].24: المطففين[
والنَّذْرةُ . المرةُ الواحدةُ من قولك، نَذَرتُ الشيء على نفسي: والنَّذْرةُ ــــ بالذال ــــ 

  .الِعلْم بالشِي، وقد نَذَرتُ بِه: أيضاً ــــ 
)والض ،الظَّفَروالذَّفَر ،فَر:(  

مصدر ظَِفرِت العين، : والظَّفَر ــــ أيضاً. الفوز بما طَلَبتَه: الظَّفَر ــــ بالظاء ــــ 
  .ظَفَر: الظَّفَرةُ، وجمعها ــــ أيضاً ــــ : إذا علَتْها ِجلْدةٌ، وتُسمى تلك الِجلْدةُ

  
يض من الرمِل، يقال بفتح الفاء وتسكينها، ِحقْفٌ طويل عر: والضفَر ــــ بالضاد ــــ 

فيه التسكين واَألشهر.  
  .ِشدةُ الرائحِة، طَيبةً كانت أو خَِبيثةً: والذَّفَر ــــ بالذال ــــ 

  . شَِممتُ ذَفَر الِمسِك، وذَفَر الِجيفَِة: يقال
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)والذَِّرب ،ِربوالض ،الظَِّرب:(  
. الجبُل المنبسطُ على األرِض: والظَِّرب.  الذي فيه الِحجارةُ المحددةُالمعان]: بالظاء[الظَِّرب 

واِنيدبن الظَِّرِب الع وعامر.  
  .أي حاد: وِسنان ذَِرب ــــ بالذال ــــ . شديد الضرِب: ورجٌل ضِرب ــــ بالضاد

)والذِّراب ،رابوالض ،الظِّراب:(  
  :الرقَياتُ] قيس[قال ابن . الحجارةُ المحددةُ: ــــ الظِّراب ــــ بالظاء 

   ــــ15
  ِأن جنِْبي عن الِفراشه لنابي
  كتَجاِفي اَألسر فوقَ الظِّراِب

  ]خفيف[
أي : ِذراب ــــ بالذال ــــ . وَأِسنَّةٌ. المضاربةُ: والضراب ــــ بالضاد ــــ 

  .ذَِرب: محددة، واحدها
  ):ر، والضِفر، والذَِّفرالظَِّف(

الكَِثير الظَّفَِر : الذي خَرجتْ في عيِنِه الظَّفَرةُ والظَِّفر من الرجاِل: الظَِّفر ــــ بالظاء ــــ
  .ظَِفر وظَاِفر: بما يريد يقال
  :قال الشاعر

   ــــ16
  هو الظَِّفر الميمون إن راح َأوغَدا

والتِّلْع كْببه الرتِّحببابةُ الم  
  ]طويل[

  .جمع ضِفرٍة، وهي رملةٌ تَنْعِقد ويشُقُّ السير فيها: والضِفر ــــ بالضاد ــــ 
  .الشيء الشديد الرائحِة طَيباً كان أو منِْتناً: والذَِّفر ــــ بالذال ــــ 

َأن ما كان راجعاً إلى معنى الفَوِز : بلهقَ]  ب6:ق[وِمما يطَِّرد فيه الِقياس من هذا الباب والذي 
وما كان راجعاً إلى معنى الفَتَْل والعقِْد فهو ). بالظاء(والغَلَبة، أو إلى معنى الِغلَِظ والشدِة فهو 

  ).بالذال(وما كان بمعنى الرائحة فهو ). بالضاد(
  ):الظنين، والضنين، والذنين(

تَّهم في ِصدقِه، أو في ِدينِه، أو في نَسبِه، ونحِو ذلك من الم: الظَِّنين ــــ بالظاء ــــ 
  .ُأموِرِه

  :قال الشاعر
   ــــ17

  فال ويِمين اللَِّه ما عن خيانٍة
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ظَِنين الظَِّنين تُ ولكنِجره  
  ]طويل[

  .البِخيُل: والضنين ــــ بالضاد ــــ 

  

  .نِْف، ومن ذَكَِر الرجِل وغيرِه لفَرِط الشَّهوِةما ساَل من اَأل: والذَِّنين ــــ بالذال ــــ 
  :قال الشماخُ

   ــــ18
تْهبَأنْص كتُواِئُل من ِمص  
  حواِلب َأسهرتْه بالذَِّنيِن

  ]وافر[
  ).بالظاء(َأن ما كان معناه راجعاً إلى التُّهمِة، أو الشك، أو الِعلِْم، فهو : وقياس هذا الباب

  ).بالضاد(راجعاً إلى البخِْل والشُّح فهو ]  آ6: ص[عناه وما كان م
  ).بالذال(وما كان معناه راجعاً إلى السيالِن فهو 

  ):ظَلَّ، وضلَّ، وذَلَّ(
  .إذا فَعله نهاراً: يقال ظَلَّ فالن كذا وكذا ــــ بالظاء ــــ 

  .هذا هو المشهور. إذا فعله ليالً: وباتَ يفعل كذا وكذا
: الشعراء[} فظلت أعناقهم لها خاضعين{: قال اللَّه تعالى. في جميع األوقات) ظَلَّ(ستعمل وقد ا
  ].65: الواقعة[} فظللتم تفكهون{: ، وقال]4

  .فهذا عموم لم يخَص به نهار دون ليٍل
ال {: فيكون بمعنى تَحير، ويكون بمعنى َأخطَأ، كقوله تعالى: وَأما ضلَّ ــــ بالضاد ــــ 

  :ومنه قول طَرفة]. 52: طه[} يضل ربي وال ينسى
   ــــ19

قُّ واضحوالح دوكيف تَِضلُّ القَص  
  وللحقِّ بين الصالحين سبيُل

  ]طويل[
. ضلَّ الماء في اللَّبِن، وضلَّ الرجُل في األرِض: غاب وتَلَفَ، يقال: أيضاً بمعنى) ضلَّ(ويكون 

  ].10: السجدة[}  ضللنا في األرضوقالوا أئذا{: قال اهللا تعالى
يقال ذلَّ الرجُل، إذا انقاد لعدوِه، وهو ِضد : فله ثالثةُ معاٍن: وَأما ذَلَّ ــــ بالذال ــــ 

زع.  
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إذا لم تُعاِسره، ولم تَصعب عليه، وذَلَّ الطريقُ للماِشي، إذا سهَل ولم : وذَلَِّت الدابةُ لراِكبها
 هتِرضفيهاتَع شْيشُقُّ عليه المونَةٌ يزفيه ح.  

  .رجٌل ذَِليٌل، بين الذُّلِّ ــــ بضم الذال ــــ: يقال من المعنى اَألوِل
  ). بكسر الذال. (ذَلوٌل بين الذِّلِّ: ومن المعنييِن اآلخريِن

  

 معنى الستِْر والتغطيِة، َأن كل شيٍء كان معناه راجعاً إلى معنى اإلقامِة أو إلى: وقياس هذا الباب
  ).بالظاء(فهو 

  ).وما كان معناه راجعاً إلى الحيرِة أو الخَطَأ أو الهالِك أو التَّلَِف فهو بالضاد(
  ).بالذال(وما كان معناه راجعاً إلى االنقياِد والسهولة فهو 

ِسفُهعالمجهوَل م ِسفُ النَّاِزحقد َأع  
  

هيدعو هام رفي ِظلِّ َأخْضومالب   
  ]بسيط[

  .الليَل: ويعني باَألخضِر ــــ ههنا ــــ 
) وِصلُّ آصالٍل(إنه لَِضلُّ َأضالٍل، : يقال. فالداِهيةُ: وَأما الضلُّ ــــ بالضاد ــــ 

ضلُّ َأضالٍل ــــ بالضاد : ــــ بالضاد والصاد ــــ أي داهيه دواٍه، ويقال أيضاً
  .ى ذلك كُلَّه اللَّحياِنيمعجمةً مضمومة ــــ، حك

ال غير فإذا قيل بالصاد غير معجمة، فالكسر:  
  :قال النابغة. الحيةُ التي تقتُل من ساعتها إذا نَهشتْ: وَأصُل الصلِّ

   ــــ12
  ماذا رزْئنا به من حيِة ذَكَر

  نَضنَاضٍة بالرزايا ِصلُّ أصالِل
  ]بسيط[

رِكب فالن : ويقال. دابةٌ ذَلوٌل، بينةُ الذِّلِّ: يقال. ضد الصعوبِة: ـــ والذِّلُّ ــــ بالذال ـ
ِطَئها الناسالمستقيمة التي قد و تَهجِذلَّ الطريِق، إذا ركب مح.  

  ):اِألظْالُل، واَألضالُل، واِألذالُل(
إذا :  فهو مصدر َأظَّله اَألمرفإذا كَسرتَ الهمزةَ. جمع الظلِّ: اَألظالُل ــــ بالظاء ــــ 

ومصدر َأظْلَلْتُ الشيء ،هغَِشي :تَهتَرإذا س.  
فَجمع ضلٍَل، وهو الماء الجاري تحت : وَأما اَألضالُل ــــ بالضاد وفتح الهمزة ــــ 
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  :الحجارِة ال تُصيبه الشمس، قال الشاعر
   ــــ22

  تُشَاص الثُّريا بماٍء ضلَْل
  ]متقارب[

  .جمع ِضلٍّ، وهي الداهيةُ، وقد ذكرناه في الباب المتقدم: واَألضالُل ــــ أيضاً ــــ 
لَلَتُهتَ الهمزةَ فهو مصدر َأضرطريقَ االستقامِة في ِديٍن َأو : فإذا كَس خِْطىءحتى ي تَهريإذا ح

  . غيرِه

  

أي على مجاِريها وطُرِقها المعتادة :  ــــ ُأمور اللَِّه جاريةٌ على َأذالِلها ــــ بالذال: ويقال
  :قالت الخَنْساء) وال عاِصم منها(ال راد لها 

   ــــ32
  لتَجِر المِنيةُ بعد الفتى الـ

  مغَاِدِر بالمحِو َأذْالَلَها
  ]متقارب[

  .َأذلَلْتُه: فإذا كَسرتَ الهمزةَ فهو مصدر
  ):الَفظُّ، والفَض، والفَذُّ(

  .جوانِب، الصعب الِقياِد] الـ[الرجُل الخَشْن :  ــــ بالظاء ــــالفَظُّ
  ].951: آل عمران[} ولو كنت فظاً غليظ القلب النفضوا من حولك{: قال اهللا تعالى

ماء الكَِرِش، كانوا يستخرجونه من جوِف البعيِر فيشربونه إذا لم : والفَظُّ ــــ أيضاً ــــ 
  :قال الشاعر. ارهميجدوا ماء في َأسف

  
   ــــ42

  كَأن لهم إذْ يعِصرون فُظُوظَها
ردوِة مبيِض الخُرفَي لَةَ َأوجبد  

  ] آ8: ص[
  ]طويل[

  :قال امرؤ القيس. مصدر فَضضتُ الشيء إذا فرقته: والفَض ــــ بالضاد ــــ
   ــــ52

  فَأسبل دمِعي كفَض الجماِن
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قْرر رأو الدِدرنْحالم اِقه  
  ]متقارب[

المنْفَِرد عن َأصحابِه، أو في ِجنِْسِه الذي ال نَِظير له في ِعلٍْم أو : والفَذُّ ــــ بالذال ــــ 
  .إذا كان شاذا: وكالم فَذٌّ. َأوُل َأسهِم الِقداِح: والفَذُّ ــــ أيضاً ــــ . غيرِه

: ق[ فيما كان معناه راجعاً إلى الخُشونة والصعوبة والِغلَِظ تُستعمل) الظاء(َأن : وقياس هذا الباب
  ]. ب8

تُستعمل فيما كان معناه راجعاً إلى الكَسر والتفرِق، ومنه سميِت الِفضةُ،َألنها ] فـ) [الضاد(وَأما 
  .تُقْطَع من المعِدِن

  .ِد والشذوِذفتُستعمل فيما كان معناه راجعاً إلى معنى االنفرا) الذال(وَأما 
  ):الظَّفُّ، والضفُّ، والذَّفُ(

  .َأن تَشُد قَواِئم البِعيِر وغيرِه من الدواب: الظفُّ ــــ بالظاء ــــ 
  . َأن تَحلُب الناقةَ بكفِّك كُلِّها: والضفُّ ــــ بالضاد ــــ 

  

  .سرعةُ اتفاِق اَألمِر: يضاًوالذَّفُّ ــــ أ. سرعةُ القَتِْل: والذَّفُّ ــــ بالذال ــــ
  ):اِإلفْظَاظُ، واِإلفْضاض، واِإلفْذَاذُ(

فإذا كَسرتَ الهمزةَ فهو . َأما اَألفظاظُ ــــ بالظاء وفتح الهمزة ــــ فجمع الفَظِّ من الرجاِل
  ).فيها(إذا َأدخَلْتَه : برِةإذا رددتَه عما يِريد، ومصدر َأفْظَظْتُ الخَيطَ في اِأل: مصدر َأفْظَظْتُ الرجَل

  :قال الشاعر
   ــــ62

وٍد َأفَظَّهنا من قَعرَأي وكَأن  
  قَساِمي صقُوٍب فانثنى غير ضارِب

  ]طويل[
فجمع الفَضِض، وهو الماء العذب فإذا : وَأما اَألفضاض ــــ بالضاد وفتح الهمزة ــــ 

  .إذا َأجزلْتَه: رجِل العطَاءكَسرتَ الهمزةَ فهو مصدر َأفْضضتُ لل
  .فجمع الفَذِّ من الرجاِل وغيرِه، وهو المنفرد: وَأما اَألفذاذُ ــــ بالذال وفتح الهمزة ــــ 

إذا وِلد له : إذا ولَدتْ ولَداً واحداً، ومصدر أفذَّ الرجُل: فإذا كَسرتَ الهمزةَ فهو مصدر َأفَذَِّت الشاةُ
  .ير له في فَضلِه أو ِعلْمِهولَد ال نَِظ

  
  ):ظافَ، وضافَ، وذافَ(
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ظُفْتُ البِعير َأظُوفُةُ ظَوفاً، إذا قَيدتَه وقاربتَ بين : فمن قولهم: َأما ظافَ ــــ بالظاء ــــ 
  .خُفَّيِه

  .فمن قولهم، ضافَ الرجَل يِضيفُه، إذا نزَل عليه ضيفاً: وَأما ضافَ ــــ بالضاد ــــ
صافَ بصاد غير : إذا عدَل، ويقال ــــ أيضاً ــــ : وضافَ السهم عن الغَرِض يِضيفُ

  ]. آ9: ص: [قال عِدي بن زيد. معجمٍة
   ــــ27

  كُلُّ يوٍم تَرِميِه منها برشٍْق
  فمِصيب َأوصافَ غير بِعيِد

  ]خفيف[
  .ِيفمعناه تَبخْتَر في المشْ: وأما ذافَ ــــ بالذال

)والذاِئر ،والضاِئر ،الظاِئر :(  

  

ظََأرتُ الناقةَ، إذا عطَفْتَها على الحوار، : اسم الفاعِل من قولهم: الظاِئر ــــ بالظاء ــــ 
، أي من َأبى َأن يطاِوعك »الطَّعن يظَْأر«ويقال في مثٍَل . إذا َأكْرهتَه عليه: وظََأرتُه على اَألمِر

  . ما تُِريد فِقتالُك ِأياه يصِرفُه إلى االنقياِد لكعلى
فهو اسم الفاعِل من قولهم، ضاره يِضيره ويضوره، : وَأما الضاِئر ــــ بالضاد ــــ 

هرضي هربمعنى ض.  
: ورجٌل ذاِئر. ع وذُِعرإذا فَِز: ورجٌل ذاِئر. فالمرأةُ الناِشز على زوِجها: َأما الذاِئر ــــ بالذال

  :قال الشاعر. ذَِئر ذََأراً: سيىء الخُلُِق، ضيقُ الصدِر، يقال منه
   ــــ28

ولقد َأتاني عن تَِميٍم َأنَهم  
  ذَِئروا لقَتْلَى عامٍر وتَغَضبوا

  ]كامل[
 راجعاً إلى العطْف مستعملةٌ فيما كان معناه) الظاء(َأن : وقياس هذا الباب في َأغلِب من َأمرِه

  .واإلكْراِه
  .ِخالِف المنفعة]  ب9: ق[مستعملةٌ فيما كان معناه راجعاً إلى ) الضاد(و
  .مستعملةٌ فيما كان معناه يعود إلى الفَزِع والخَوِف، أو إلى ِضيِق الصدِر والغَيِظ) الذال(و
  ):اللَّظُّ، واللَّض، واللَّذُّ(

  .لشديد اإللحاِح والمالزمِةا: اللظُّ، ــــ بالظاء ــــ 
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  .وهو المطرود من موضٍع إلى موضٍع: ورجٌل لَض ــــ بالضاد ــــ 
  .أي لذيذٌ: وشراب لَذٌّ ــــ بالذال ــــ 

  ):البظُّ، والبض، والبذُّ(
: والبظُّ ــــ أيضاً ــــ . اِإللحاح والدؤوب على الشيء: البظُّ ــــ بالظاء ــــ 

  .يةُ القَينَِة َأوتار عوِدها للضرِبتسو
  

والبض ــــ . إذا كان ناعم الِجسِم، رخْصه: ورجٌل بض الِجسِم ــــ بالضاد ــــ 
  :قال حميد بن ثَوٍر. سيالن الماء قليالً قليالً، وكذلك سيالن الدم: أيضاً ــــ

   ــــ29
   محولبيضاء لودب) منَعمةٌ(

  على ِجلِْدها بضتْ مداِرجه دما
  ] طويل[

  

إذا كان رديء الهيئِة غير متََأنٍَّق : ورجٌل بذُّ الهيَئِة. الغَلَبةُ والظهور: والبذُّ ــــ بالذال ــــ
  .ِحصن معروفٌ ذكره حِبيب في شعره: والبذُّ ــــ أيضاً ــــ . في ملْبِسه

  ):لوضر، والوذَرالوظَر، وا(
 10: ص: [قال الشاعر. السمن وكَثْرةُ اللَّحِم، وقد وِظر وظَراً: الوظَر ــــ بالظاء ــــ 

  ].آ
   ــــ30

  غدا بخَِميلِة الِخماِء لَما
  َأتانا زنْكٌَل وِظراً بِطينا

  ]وافر[
  :قال الشاعر. سم وغيرِهما تَعلَّقَ بالشيِء من الد: والوضر ــــ بالضاد ــــ 

   ــــ31
  َأباِريقُ لم يعلَقْ بها وضر الزبِد

  ]طويل[
  .وذْر بالسكوِن: ِقطَع اللَّحِم، ويقال: والوذَر ــــ بالذال ــــ 

  .وِذرتْ عضده وذَراً، إذا سِمنَتْ: ويقال
  ):الظَّرى، والضرى، والذَّرى(
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 الظَّرى فَأهلكه ــــ بالظاء ــــ ، وهو َأن يجمد الماء لشدِة البرِد فإذا َأصاب الماء: يقال
  .شَِربتْه الماشيةُ َأضر بها

  .ضِري يضرى ضرى وضراوةً: فالعادةُ، يقال: وَأما الضرى ــــ بالضاد ــــ 
لَستُ في ذَرى الحاِئِط، وذَرى ج: الكن والستْر، يقال: والذَّرى ــــ بالذال ــــ 

  .وَأنا في ذَرى فالٍن.الشجرِة
  .انصباب الدمِع وسيالنُه: والذَّرى أيضاً

  ):الخَظْرفةُ، والخَضرفةُ، والخَذْرفةُ(
  .واسع الخَطِْو: سعةُ خَطِْو الجمِل إذا مشَى، وجمٌل خُظْروفٌ: الخَظْرفةُ ــــ بالظاء ــــ

عجوز : هرم العجوِز واسترخاء لَحِمها، يقال: رفةُ ــــ بالظاء والضاد معاً ــــ والخَظْ
  .والظاء فيه َأكثر من الضاِد. حنْظَِرفٌ وخَنْضِرفٌ

هو عويد مشقوقٌ في وسطَِه : قال الخليُل. دوارن الخُذْروف: والخَذْرفةُ ــــ بالذال ــــ 
دمٍط ويبخَي شَدِفيفاًيله ح عمفتَس .  
  . السرعةُ في الجرِي: والخَذْرفةُ أيضاً

  

  ).كَمَل ازدواج الحروِف الثالثِة ِبحمِد هللا تعالى(
  

  باب ِذكِْر الحروِف المزدِوجِة
  

  من الظاِء والضاِد ِمما ال شَِركة فيه للذاِل
)ضالعظُّ، والع:(  

 مكَاوحِة الحرِب ومعالجِتها، وال تُستعمل بالظاء ــــ فيما شدةُ: العظُّ ــــ بالظاء ــــ 
  .ذكر بعض اللغويين ــــ ِإالَّ في الحرِب والزماِن
، أي جعله فَظّاً ال يِحب »َأفَظَّه اللَّه وَأعظَّه«وذكروا َأن بعض العرِب قال في دعائِه على رجٍل 

  ]. ب150: ق. [لُقِه، وهو ِشدةُ المشقَِّة والمكاوحِة وِضيقُ الصدِرأحداً، وجعله ذا ِعظاٍظ لسوِء خُ
العض ــــ بالضاد : اَألزم، باَألسناِن خاصةً، وقال قوم: والعض ــــ بالضاد ــــ 

وهذا هو الصحيح، ويدلُّ على ذلك . يستعمل في كل شيٍء من حرٍب وزمٍن وغيرهما: ــــ 
م َأ: َأنهم يقولونتْهمةَ]  آ11: ص[زالشد ونمسةً: السنةُ، ويةً وآِزمموَأزوماً. َأز.  
  :قال زهير

   ــــ32
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وميوماً َأز متْهمإذا َأز  
  ]وافر[

  :وَأبين من هذا كلِّه قوُل اآلخِر
   ــــ33

هَأنياب تْكضع رهإذا الد  
مبه ما َأز فْأِزم من الشر  

  ]متقارب[
  ):لْع، والضلْعالظَّ(

  .ِضيقُ اَألرِض بَأهِلها: والظَّلْع. العرج يِصيب الدابةَ ونحوها: الظَّلْع ــــ بالظاء ــــ 
إذا : تَظالَعِت الِكالب وتَعاظَلتْ: والظَّلْع ــــ أيضاً ــــ اتِّباع الكَلِْب الكَلْبةَ ليسِفدها، يقال

  . حتى ينام ظاِلع الِكالِبال ينام: ويقال. تسافَدتْ
  :قال الشاعر

   ــــ34
  تَسديتَنا من بعِد ما نام ظاِلع الـ

  كالِب وَأخبى ناره كلُّ موِقِد
  ]طويل[

ضلْعك مع فالٍن، أي : يقال. فإنه الميُل عن الحقِّ، والجور: وأما الضلع ــــ بالضاد ــــ 
  :ميلُك، ومنه قول النابغِة

   ــــ35
وهو ضاِلع ظاِلم دبع كتْروي  

  ] طويل[

  

وهكذا رواه ابن القَزاز، وليس ذلك . وهو ظاِلع، بالظاِء: وكان َأبو عبد اهللا الطُّوِسي يرويه
  .بمعروٍف

  .تُستعمل فيما كان عرجاً في الرجِل) الظاء(َأن : وقياس هذا الباب
 الً عن الحقِّتُستعمل فيما كان إ) الضاد(وَأنيعوجاجاً وم.  

  ):الِعظَةُ، والِعضةُ(
  .الموعظة: الِعظَةُ ــــ بالظاء ــــ

  :واحدةُ الِعضاه، وهو كلُّ شجٍر له شَوك، يقال في المثل: والِعضةُ ــــ بالضاد ــــ 
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   ــــ36

  من ِعضٍة ما ينْبتَن شَِكيرها] و[
  ]طويل[

ريد: والشَِّكيرقُ، يرِهالوإلى أبيِه في الشّب عنْزالولَد ي َأن .  
: الكَِذب، وبهِذيِن المعنييِن فُسر قولُه تعالى: والِعضةُ. السحر: والِعضةُ ــــ أيضاً ــــ 

  ].91: الحجر[} الذين جعلوا القرآن عضين{
)ضظُ، والغَيالغَي:(  

الغَيظُ لمن ال يقِْدر على االنتصار، : وقيلسورةُ الغَضِب، : الغَيظُ ــــ بالظاء ــــ 
  .والغَضب لمن يقِْدر على االنتصاِر

  .، ولم يوصف بالغيظ)بالغضب: (ولهذا وِصفَ الباري تعالى
  ].44: هود[} وغيض الماء{: النُّقْصان، ومنه قوله تعالى: والغَيض ــــ بالضاد ــــ 

  .غاِئظٌ وغاِئض: واسم فاعِلهما. غَاظَه يِغيظُه، وغاضه يِغيضه: والِفعُل من كلِّ واحٍد منهما
  ] أ12: ص: [قال البرج بن مسِهٍر الطائي

   ــــ37
هدإلى اللَِّه َأشكو من خليٍل َأو  
ثالثَ ِخالٍل كُلُّها لي غاِئض  

  ]طويل[
)الِغياظُ، والِغياض:(  

  .تُ الرجَل مغَايظَةً وِغياظاً، ِإذا َأغْضبتَه وَأغضبكمصدر غايظْ: الِغياظُ ــــ بالظاء ــــ 
  .جمع الغَيضِة، وهي الشجر الملْتَفُّ تَْألَفُه اُألسد والسباع: والِغياض ــــ بالضاد ــــ 

)الحاِفظُ، والحاِفض:(  
 شيئاً ولَم يضيعه فهو حاِفظٌ وكلُّ من تَعهد. ِضد الناسي والغاِفُل: الحاِفظُ ــــ بالظاء ــــ 

  . له

  

  .الذي يطوي العود ويحِنيه ليصنَع منه قَوساً أو نحوها: والحاِفض ــــ بالضاد ــــ 
ويقال من . حِفظْتُ َأحفَظُ على وزِن عِلمتُ َأعلَم: من األوِل]  ب11: ق[وفعالهما مختلفاِن، يقال 

  .ى وزِن ضربتُ َأضِربحفَضتُ َأحِفض عل: الثاني
حفْص مفتوح األول على : ِذكٍْر، ومصدر الثاني) وزِن(ِحفْظٌ، مكسور األول على : ومصدر اَألوِل
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  :قال رْؤبة. وزِن ضرٍب
   ــــ38

  أما تَري دهراً حناِني حفْضا
  َأطْر الصنَاعيِن العِريشَ القَعضا

  ]رجز[
تُستعمل فيما كان معناه راجعاً إلى الذكر أو إلى معنى الرعايِة ) الظاء( َأن :وقياس هذا الباب

  :فاظَتْ نَفْسه بالظاِء والضاِد معاً، وأنشد: وأجاز غيره{ : وتَرِك التضييِع، كقوله تعالى
  
   ــــ25

سروقالوا ع ع الناستَمِأج  
وفاظَتْ نَفْس نيففُِقَئتْ ع  

  ]رجز[
  :ِأنَّما الرواية: عي هذه الرواية وقالورد األصم

سرالض وطَن نيففِقَئتْ ع  
  :والحجةُ عنده قَوِل رْؤبةَ

   ــــ35
  واُألسد أمسى ِشلْوهم لُفَاظا

  ال يدِفنُون منم من فَاظَا
  ]رجز[

  :فاظَتْ نَفْسه، وأنشد: وَأجاز الخَِليُل
   ــــ45

مغَتْ وجرى سهاِإذا لد  
  فَنَفْس اللَِّديِغ بها فاِئظَةْ

  ]متقارب[
  :وقال آخر

   ــــ55
  كادِت النَّفْس َأن تَِفيظَ به

  ِإذْ ثوى حشْو ريطٍَة وبروِد
  ]خفيف[

فاضتْ : كلُّ العرِب يقول: أخبرني التَّوِزي عن أبي عبيدة أنه قال: وحكى أبو العباس المبرد، قال
فاظتْ نفْسه ــــ بالظاء ــــ : بالضاد ــــ إالَّ بني ضبة، فِإنَّهم يقولوننَفْسه ــــ 
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.  
  .فَأما ما كان من فَيِض الدموِع والماِء ونَحو ذلك فال خالفَ فيه أنه بالضاد

)ضظُ، والقَيالقَي:(  
  . َأشَد الحر: القَيظُ ــــ بالظاء ــــ 

  

: شْر البيضِة األعلى، والقَيض ــــ أيضاً ــــ ِق: والقَيض ــــ بالضاد ــــ 
  .إذا عاوضتَه: الِعوض، وقد قايضتُ الرجَل

. ِإذَا َأقام به زمن القَيِظ: قاظَ الرجُل بمكاِن كذا، يقيظُ فهو قاِئظٌ ــــ بالظاء ــــ : ويقال
  :قاَل متمم بن نُويرةَ

   ــــ56
  إلى المالَ وتربعتْقاظَتْ ُأثَاُل 

عوتُود نةً تُسِن عاِزبزبالح  
ضاً فهو قاِئضها قَيِقيضةَ يضيخُ البالفَر ها وخرج منها، بالضاد: وقاضرِإذا كَس.  

  ):المِقيظَةُ، والمِقيضةُ(
  :قاَل األعشى. نباتٌ يبقى على القَيِظ: المِقيظَةُ ــــ بالظاء ــــ 

   ــــ57
  صبن ذا كَرٍم ومن َأخْطَْأنَهفَأ

  جزَأ المِقيظَةَ ِخيفَةً َأمثالَها
  ]كامل[

البيضةُ التي يخرج منها الفَرخُ، وِبْئر مِقيضةٌ ــــ أيضاً : والمِقيضةُ ــــ بالضاد ــــ 
  .كثيرةُ الماِء: ــــ 

)ضظُّ، والمالم:(  
كلُّ رماٍن : هو رمان ينبتُ بالسراِة، وقال قوم:  البر، وقيلرمان: المظُّ ــــ بالظاء ــــ 

  :مظٌّ، وأنشدوا ألبي ذَُؤيٍب
  
   ــــ58

  يماِنيةٌ َأحيا لها مظَّ مْأِبٍد
  وآِل قَراٍس صوب َأرِميٍة كُحِل

  ]طويل[
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ِمي، وهو سحاب تتهاداه الرياح جمع ر: ِجباٌل بالسراِة باردةٌ، وَأرِميةٌ: يِصفُ نَحالً، وآل قراس
  .كَأن بعضها يرمى به إلى بعٍض

  ]. آ16: ص[َأن هذا السحاب أحيا هذا المظَّ، أي َأنبته ونعمه : يريد
  .َأجنى، أي صيره له جنى: ويروى

ء، ِإذا َأوجعك، الجرح والدوا]  ب14: ق[وَأما المض ــــ بالضاد ــــ فمصدر مضِني 
  :قال طرفة. وكذلك القوُل

   ــــ59
ِبي ولو ِشْئتُ نالَهيس رهغْموي  

ضمن كَِلٍم م ظْمِري العتَب واِقبع  
  ]طويل[
  ):المظاظَةُ، والمضاضةُ(

  :قال الشاعر. الوقوع في الشر والخُصومِة: المظاظَةُ ــــ بالظاء ــــ 
   ــــ 60

  

  مي بعد طوِل مظاظٍَةسالَمتُ قو
  والسلْم َأبقى في اُألموِر وَأعرفُ

  ]كامل[
  .الحرقَةُ والوجع: والمضاضةُ ــــ بالضاد ــــ 

  .فَِعلْتُ، بكسر العين: والِفعُل من كلِّ واحٍد منهما على
)َأمظَّ، وَأمض:(  

وأمضني الجرح .  تركه حتى تذهب رطوبتهَأمظَّ العود الرطْب يِمظُّه إمظَاظاً بالظاء، إذا: يقال
  :قال رؤبة. ِإذا َأوجعك: ــــ بالضاد ــــ إمضاضاً، وكذلك القول

   ــــ61
  فأقْنَي فشَر القَوِل ما َأمضا

  ]رجز[
)ضيظُ، والبيالب:(  

  .وال ِفعَل له: ماء الرجِل، قال الخليُل: البيظُ ــــ بالظاء ــــ 
  .جمع بيظٍَة، وهي رِحم المرأِة: أيضاً ــــ والبيظُ ــــ 

  .قال الشاعر يِصفُ قَطَاً
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  حملْن لها ِمياهاً في َأدواى
  كما تَتَحمُل البيظُ الفَِظظا

  .ماء الفَحِل: والفَظَيظُ ــــ ههنا ــــ 
 ــــ أيضاً بيض الدجاِج وغيرِه من الطيِر، والبيض: والبيض ــــ بالضاد ــــ 

  :قال امرؤ القيس. بيض الخُدوِر: ويقال للنساِء المحجوباِت. بيض الحِديِد: ــــ 
   ــــ62

  وبيضةُ ِخدٍر ال يرام ِخباؤها
  ]طويل[

  .ِشدةُ الحر، وقد باض الحر يِبيض: والبيض ــــ أيضاً ــــ 
 البهمى تَِبيض، ِإذا سقَطَ شَوكُها، ومصدر باضِت مصدر باضِت: والبيض ــــ أيضاً ــــ

كَلُؤها: اَألرض نَباتُها وابيض ِإذا خرج.  
  
)ضظُ، واَألراَألر:(  

قوائم الدابِة خاصةً، وما عدا ذلك فهو : أن األرظَ ــــ بالظاء ــــ : زعم بعض َأهِل اللغِة
ٍف، والمشهور َأن قوائم الدابِة وغيِرها َأرض وهذا غير معرو. َأرض ــــ بالضاد ــــ

ِة وأنها تَِلي األرضِم الدابيتْ بذلك النخفاضها عن ِجسمويدلُّ على . ــــ بالضاد ــــ ، س
  .سماء الرتفاعِه: صحة ذلك أنهم سموا ظَهر الدابِة

  :قال ابن َأحمر
   ــــ63

ا سيباِج َأمكالد رموَأح ماُؤه  

  

  فَريا وَأما َأرضه فَمحوُل
  ]طويل[

َأوضح شاهٍد على َأنها بالضاِد، ألنَّه وصفها بالمحِل كما تُوصف اَألرض ]  آ17: ص[فهذا البيت 
ماءي َأعالها سمقةٌ، وسعرَأنها قليلةُ اللَّحِم م المعروفة، َأراد .ة السبوكذلك قوُل خُفَاِف بن نَدلَِمي:  

   ــــ64
  ِإذا ما استَحمتْ َأرضه من سماِئِه
  جرى وهو مودوع وواِعد مصدِق

  ]طويل[
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ِه االستعارِة والتشبيِه، كما يقولونجعلى و ا، : وإنَّما هذا كلُّهلَّ النجِم ومناطَ الثُّريمح لَّ فالنقد ح
  .ِإذا وصفوه بالِعزِة واالمتناِع

ن الذليَل َأرضاً، يريدون َأنّه ِلذلَّته قد حلَّ محلَّ اَألرِض التي تَطَُؤها اَألقدام، ومن بديِع هذا ويسمو
  :المعنى ومليحه قوُل حبيٍب

   ــــ65
هضي َأرراِت خَدبمن الع طَرم  

ماُؤهس قْلتايباِح ومتَّى الصح  
  ]كامل[

  :فِإن العرب استعملته على َأربعِة معاٍنفَأما اَألرض ــــ بالضاد ــــ 
  ]. ب15: ق[اَألرض المعروفةُ : فمنها

واألرض :ْأروضورجٌل م ،كامالز.  
 ضةُ: واَألرضة، ومنه اشْتُقَِّت اَألروِس الخَشَبَأكُْل الس.  
ضاٍس : واَألربةُ، ومنه قوُل ابِن عدعبي«الر َأم لِْزلَِت اَألرضَأزومنه قول ذي الرمةَ » َأرض ،

  :يصفُ صائداً
   ــــ66

  كَأنَّه حين يدنو ِوردها طمعاً
ِة األخطاِء محمومِد من خَشْييبالص  

  ِإذا تَوجس ِركْزاً من سناِبكها
ومبِه الم َأرٍض َأو صاحب كان َأو  

  ]بسيط[
  ):اللَّظْلَظةُ، واللَّضلَضةُ(

  .رجٌل لَظْالظٌ: فَصاحةُ اللساِن، يقال: اء ــــاللَّظْلَظةُ ــــ بالظ
  .دليٌل لَضالض: كَثْرةُ التلُّفِت يميناً وِشماالً، يقال: واللَّظْلظةُ ــــ بالضاد ــــ 

  
  ):الظَّفْر، والضفْر(

مصدر ظُِفر الرجُل ــــ على صيغة ما لم يسم فاِعلُه : الظَّفْر ــــ بالظاء ــــ 
  . رجتْ في عينه الظَفَرةُإذا خَ: ــــ
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ظَفَّر تَظِْفيراً ــــ : التخديش باَألظفاِر، وَأكثر ما يقال: والظَّفْر ــــ أيضاً ــــ 
  :بالتشديد ــــ كما قال الشَّماخ

   ــــ67
  كأن ابن آوى موثقٌ تحت غَرِضها

  إذا هو لم يكِْلم بنابيِه ظَفَّرا
  ]طويل[

  .مصدر ظَفَرتُه، إذا ضربتَ ظَفْره: ضاً ــــ والظَّفْر ــــ أي
  .فَأما الظَّفَر الذي يراد به الغَلَبةُ والفوز فمفتوح الفاِء، ومن سكَّنها فقد َأخطَأ

فَتُْل الشَّعِر أو : العدو الشديد، والضفْر ــــ أيضاً ــــ: والضفْر ــــ بالضاد ــــ
رجٌل : ، كَأنَّها سميتْ بالمصدِر كما قيل] آ18: ص[ضِفيرةٌ وضفْرةٌ : صيِةنَسجه، ومنه قيل للنا

  :قال أمرُؤ القَيِس. الِحزام: والضفْر. عدٌل
   ــــ68

  )ترى عند مجرى الضفِْر ِهرا مشَجرا
  ]طويل[

فْرــــ بالفتح ــــ لغ: والض فَروض ،ةٌ فيه ويقالِحقْفٌ من الرمِل طويٌل عريض : ِفرض
  .بالكسر

  ):الفَظَى، والفَضى(
  :ماء الرِحِم، حكاه َأبو الحسِن اللَّحياني وأنشد: الفَظَى ــــ بالظاء ــــ 

   ــــ69
فَ في فَظَاهوسي نسبَل حرتَس  

  وُألِْبس تاجه ِطفْالً صغيراً
  ]وافر[

القَوم فَوضى فَضاً، إذا لم يكن : يء المخْتلطُ، يقالفِأنه الش: وَأما الفَضى ــــ بالضاد ــــ 
  .لهم َأمير يرجعون إلى قولِه

  :قال الشاعر. التَّمر والزِبيب يخْلطاِن، وكذلك غيرهما: والفَضا
   ــــ70

  فقُلْتُ لها يا عمتي لِك ناقتي
ِبيببتي وزيفَضاً في ع روتَم  

  ]طويل[
  

والضاد الظاء  
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  اتِّفاِق اللَّفِْظ والمعنىب

  .ِإذا فَسدتْ ُأصوُل سعِفها: حِظلَِت النَّخْلَةُ وحِضِلتْ
  :قال الراجز. يعني َأصواتَها وجلَبتها: وسِمعتُ ظَباِظب اِإلبِل وضباِضبها

   ــــ71
ِح لها ظَباِظببتْ مع الصجاء  

  ] رجز[

  

ضظُّ، والعِب : والعرةُ الحقُ) شدة(وِشددزفي غيِرهما قال الفَر الزماِن، وال تُستعمل الظاء:  
   ــــ72

عدلم ي وانرم ماٍن يابنز ضوع  
  من الماِل ِأالَّ مسحتاً أو مجلَّفُ

  ]طويل[
ضظُ واَألرواَألر :فيها الضاد ِة، واَألشهرالداب قوائم.  

ضضظُظُ والحُل الذي يق: والحيقال بضم الظاِء والضاِد وفتحهماالكُح ،قال . ال له الخُوالن
  :الراجز
   ــــ73

  َأرقَشُ ظَمآن ِإذا عض لَفظُ
  َأمر من مر ومقٍْر وحظَظْ

  ]رجز[
  ]. ب16: ق[ينشُد هذا البيتَ بظائيِن من كانت لغته فيه بالظاء : قال الخليُل

  .تِه ضاداً، ويجعل اآلخر ظاء ِإلقامة الرِويوالذي لغته بالضاد يجعل اَألوَل على لغ
هيظَلَةٌ وهيضلَةٌ، والمشهور فيها الضاد، وحكاها : ويقال للجماعة من الناس ِإذا خَرجتْ في الغَزِو

  .العتَقي بالظاء ولم أر ذلك لغيرِه
  :قال ساِعدةُ بن جؤية الهذَلي

   ــــ74
  ُل فِأنَّهَأزهير إن يِشِب القَذَا

  هيضٍل مِرٍس لفَفْتُ ِبهيضَل
  ]كامل[
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]  آ19: ص[ِإذا كَثُر عليه الناس، حكاه أبو عمرو الشيباِني : ماء مظْفُوفٌ ومضفُوفٌ: ويقال
  :قال الراجز. بالظاِء، وحكاه الخليُل بالضاِد

   ــــ75
  ال يستقي في النَّزِح المضفُوِف

  لغُروِب الجوِفِأالَّ مداراتُ ا
  ]رجز[

  :ويروى في بعض الحديِث َأن رجالً قال لعمر بن الخَطَّاِب ــــ رضي اهللا عنه
، فجعَل الضاد من ضحى ظاء، وجعل الظاء )بضبٍي) (ظَحى(يا أمير المؤمنين ما تقوُل في رجٍل 

فكسر الالم، ) ِلغَةٌ(يا َأمير المؤمنين أنها : فقال. فَعِجب عمر ومن حضره من ذلك. من ظَبٍي ضاداً
  .فكان عجبهم من كَسِرِه الَم لُغٍَة َأشد من عجِبهم من قَلِْب الضاد ظاء والظاء ضاداً

  :وأما قوُل البرِج بن مسِهر الطائي
هإلى اللَِّه أشكو من خليٍل َأود  

  
 ثالثَ ِخالٍل كُلُّها لي غاِئض  

  

  .غاض الماء، ِإذا انتقض، وِغضتُه َأنا: كُلُّها لي منْتَِفص مِذلٌّ من قولهم:  َأرادفِإنَّما
  .ومن جعله من الغَيِظ الذي هو بمعنى الغَضِب فقد غَِلِط

  .كَمَل ازدواج الظاِء والضاِد باتفاِق المعنى واختالِفه
  ).والحمد للَِّه كثيراً(

  
زِذكِْر الحروِف الم ِة من الظاِء والذاِلبابِوجد  

  
  ِمما ال شَِركةَ فيه للضاِد

)ذَارواِألع ،ظَاراِألع:(  
  .أن يثْقَُل الشراب في جوِف اِإلنساِن ويكُظُّه: اِإلعظار ــــ بالظاء ــــ 
. ب اِإلنساِنَأن تَكثُر عيو: َأن يبِلي الرجُل عذْراً، واِإلعذار: واِإلعذار ــــ بالذال ــــ 

  .»الَ يهِلك الناس حتى يعِذروا من َأنفسهم«وفي الحديِث 
مصدر َأعذَرتُ إلى الرجِل في اَألمِر، ِإذا : الِختان، واِألعذار: واِألعذار ــــ أيضاً ــــ 

  .طعام الِختاِن: َأن تجعَل للِّجاِم ِعذاراً، واِألعذار: واِألعذار. بالغْتَ في التَّقْدمِة فيه ِإليه
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)والعاِذر ،العاِظر:(  
  .اَألمر الصعب الشاقُّ على اِإلنساِن: العاِظر ــــ بالظاء ــــ 
عذَرتُ : الخاِئن، يقال: الذي يعِذر اِإلنسان وال يعنِّفُه، والعاِذر: والعاِذر ــــ بالذال ــــ 

واءس ،ذَرتهالغُالَم وَأع.  
والعاِذر :َأحمر. اَألثر قال ابن:  
   ــــ76

  ُأزاِحمهم بالباِب ِإذْ يدفعونني
ا الباِب عاِذرقَر ِر منِّي ِمنوبالظَّه  

  ]طويل[
ِذرعوالم والعاِذر :ِذرعوالم والعاذر ،فواتهوه وبهعي الَّذي تَكْثر :ِس، والعاِذرللفَر لِْجمثُ: المدالح .

  :قال الشاعر
  ـــ ـ77

  فقلتُ له ال دهَل فارتد بعدما
  مال نيفق التُّباِن منه بعاِذِر

  ] آ20: ص[
  ]طويل[
)انواِإلذْع ،اِإلظْعان:(  

  . الرجل، ِإذا جعلْتَه َأن يظْعن]  ب17: ق[مصدر َأظْعنْتُ : اِإلظعان ــــ بالظاء ــــ 

  

  .ادالذَّلة واالنقي: واِإلذعان ــــ بالذال ــــ 
)والِمذْعان ،انالِمظْع:(  

ِإذا : وناقةٌ ِمذْعان ــــ بالذال ــــ . الكثير الظَّعِن: الِمظْعان ــــ بالظاء ــــ 
  :قال امرؤ القيس. كانتْ سهلَةَ الِقياِد، وكذلك الرجُل

   ــــ78
  على ذاِت لَوٍث سهوِة المشِْي ِمذْعاِن

  ]طويل[
  ):يمةُالعِظيمةُ، العِذ(

  .كلُّ نازلٍة من نوازِل الدهِر يعظم َأمرها: العِظيمةُ ــــ بالظاء ــــ 
  .ومدينةٌ عِظيمةٌ. أي جِليلةٌ في ِجسمها أو في حسبها أو جماِلها: وامرأةٌ عِظيمةٌ
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والعِذيمةُ . ٍل فَعلهالمالمةُ، وقد عذَمه يعِذمه، ِإذا وبخه على ِفع: والعِذيمةُ ــــ بالذال ــــ 
أيضاً: من الدواب ذُوموهي الع ،ضالتي تَع.  

  
وما عاد معناه إلى العض أو ). بالظاء(َأن ما عاد معناه إلى الجاللِة والِكبِر فهو : وقياس هذا الباب

  ).بالذال(اللَّوِم فهو 
)ذَاءواِإلح ،ظَاءاِإلح:(  

  .مصدر َأحظَيتُ الرجَل، ِإذا نَوهتَ به ورفَعتَ قَدره: ــ اِإلحظَاء ــــ بالظاء ــ
ِإذا : مصدر َأحذَيِته، ِإذا جعلْتَ له ِحذاء، ومصدر َأحذَيتُه: واِإلحذاء ــــ بالذال ــــ 

  .الحذْيا: للعطية: ويقال. َأعطيته أو َأهديت ِإليه
)والِحذاء ،الِحظاء:(  

  .حظْوةٌ: ِسهام ِقصار النِّصاِل، واحدها: ظاء ــــالِحظاء ــــ بال
ِحظاظٌ، هكذا قال أبو : جمع الِحظِّ على غير القياس والقياس: والِحظاء ــــ أيضاً ــــ 

وهذا ال وجه له عندي، ألنه يجوز َأن يكون جمع حظْوٍة، وهي المكانةُ والمنزلةُ، كما . زيد
  .، وحفْرةٌ وِحفار، فيكون جارياً على القياِسبرمةٌ وِبرام:قيل

جلستُ : اِإلزاء، يقال: النَّعُل، والِحذاء ــــ أيضاً ــــ : والِحذاء ــــ بالذال ــــ 
والِحذاء ،هِحذاء : تُهمصدر حاذَي)اذاةً وِحذاءحم.(  

  ): الحِظيةُ، والحِذيةُ(

  

المرأةُ التي لها حظْوةٌ ومكانةٌ عند زوِجها، ومنه قولهم في : الحِظيةُ ــــ بالظاء ــــ 
وأصله أن امرأة لم تَحظَ عند زوِجها فقالتْ هذه المقالةَ، ومعنى » إن ال حِظيةً فال َأِليةً«) المثل(

وطَلَِب ]  آ21: ص [ِإن لم َأكُن عندك حِظيةً فِإني غير َإِليٍة، أي غير مقصرٍة في ِبرك: ذلك
  .ِرضاِك

  .العطية: والحِذيةُ. القطعة من اللحم: والحِذيةُ ــــ بالذال ــــ 
  ):الحظْوةُ، والحذْوةُ(

  .حِظي فالن يحظَى ِحظْوةً وحظْوةً وِحظَةً، ِإذا سِعد ــــ بالظاء ــــ : يقال
  .ذَةُ داِرك ــــ بالذال ــــ وداري ِحذْوةُ داِرك وحذْوةُ داِرك وِح

حكاهما يعقوب.  
  ):الحنْظُ، والحنْذُ(

لغةٌ في الحظَّ، يكرهون التَّضِعيفَ فيبدلون الظاء األولى نوناً : الحنْطُ ــــ بالظاء ــــ 
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: يقولواحظُوظٌ، ولم : فإذا جمعوا قالوا. إجاص وإنْجاص، وأترجةٌ وُأتْرنْجةٌ: ساكنةً، كما قالوا
  ).منهما(حنُوظٌ، النفصاِل المثليِن وتَحرِك األول 
مصدر حنَذْت اللحم فهو محنُوذٌ وحِنيذٌ، ِإذا شَويتَه : والحنْذُ ــــ بالذال معجمة ــــ 

  ].69: هود[} فجاء بعجل حنيذ{: وقال اهللا تعالى. بالِحجارِة
  

  .يتَه بالجالِل ِليعرقَحنَذْتُ الفَرس، ِإذا غَطَّ: وهو أيضاً مصدر
  ):الحِنيظُ، والحِنيذُ(

على عمٍل عِمله، أو ]  ب18: ق[الرجُل الذي ُأعِطي ُأجرةً : الحِنيظُ ــــ بالظاء ــــ 
  .َأحنَظْتُ إحنَاظاً: ِصلَةً على خَبٍر جاء بِه، والِفعُل منه

  .شِْوي بالِحجارِةاللَّحم الم: والحِنيذُ ــــ بالذال ــــ 
  ):الخَظَا، والخَذَا(

  :مصدر خَِظي لَحمه يخْظى، ِإذا كَثُر واشتد، قال اَألغْلَب: الخَظَا ــــ بالظاء ــــ 
   ــــ79

  خاِظي البضيِع لَحمه خَظَا بظَا
  ] رجز[

  

  .ء النَّبِتاسترخا: استرخاء األذنيِن، والخَذَا أيضاً: والخَذَا ــــ بالذال ــــ 
  :وأنشد. امرأةٌ خَذْواء: استرخاء الفَرِج، يقال: الذُّلُّ والمهانةُ، والخَذَا: ينَمة خَذْواء، والخَذَا: يقال
   ــــ80

  رَأيتُكُم بني الخَذْواء لَما
لَّلِت الِّلحامنَا اَألضحى وصد  

  ]وافر[
  ):الخُظْروفُ، والخُذْروفُ(

  .خَظْرفَ خَظْرفةً: الجمُل الواسع الخَطِْو، يقال: ـ بالظاء ــــ الخُظْروفُ ـــ
  .الخَرارة التي يلعب بها الصبيان: والخُذْروفُ ــــ بالذال ــــ 

  ):الجظُّ، والجذُّ(
  .»َأهُل الناِر كلُّ جظٍّ جعٍظ مستكبٍر«وفي الحديِث . الضخْم: الجظُّ

  .جذَاذٌ وِجذاذٌ: القَطْع، ومنه قيِل ِلما يقْطَع: ــــ والجذُّ ــــ بالذال 
  ):الشَّظَى والشَّذا(
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  .شَِظي الفَرس: عظْم الصقٌ بِذراع الفَرِس فِإذا تَحرك قيل: الشَّظَى ــــ بالظاء ــــ 
  :انشقاقُ العصِب، وقيل الشَّظَى: والشَّظى ــــ أيضاً ــــ 

صشَظاٍة وهي الع ِظيِفجمعةُ في اليِد مع الومتَدبةُ الم.  
  ]. آ22: ص. [شَذَاةٌ: ذُباب يعض، واحدته: والشَّذا ــــ بالذال ــــ 
  .اَألذى: ذُكَاء ِريِح العوِد والشَّذا: والشَّذا ــــ أيضاً ــــ

  :قال الشاعر
   ــــ81

  نَذُود بِذكِْر اللَِّه عنَّا من الشَّذى
  ِبنا يِرداِنِإذا كان قَلْبانا 

  ]طويل[
  .ِحدتُه: وشَذاةُ الرجِل. قد ضِرم شَذَاه: ويقاُل للجائِع

  ):الظَّرفُ، والذَّرفُ(
الِوعاء، وبه شُبه الظَّرفُ من المكاِن والزماِن َألنه يحتوي على ما يقع فيه كما يحتوي : الظَّرفُ

  .الِوعاء على ما في جوفِه

  

 الِفتْياِن والفَتَياِت، وال يوصفُ بِه الشِّيوخُ وال السادةُ، واخْتُِلفَ في حقيقِة معناه، من صفِة: والظَّرفُ
فقال قوم :َئِة، وقال قوميِه والهجالو نسالوةُ الشَّمائِل : هو حالِعبارِة وح نسهو بالغةُ اللِّساِن وح

اللَّه ِر ابن الخَطَّاِب ــــ رضيمالساِرقُ ظَِريفاً لم «: ــــ) عنه (واحتجوا بقوِل ع ِإذا كان
قْطَعرُأ »يدٍة يهِن عبارتِه وأتى بشُبسلنَفْسِه بح بليغَ اللساِن تَخلَّص ببالغته واحتَج ريد َأنه ِإذا كاني ،

  .»إدرُؤا الحدود بالشُّبهاِت«: بها عنه الحد، لقوله ــــ صلى اهللا عليه وسلم ــــ 
  .سيالن الدمع، وقد ذَرفَ يذِْرفُ: ذَّرفُ ــــ بالذال ــــ وال
  ):الظَّلْفُ، والذَّلَفُ(

الذي الَ يبين فيه َأثر لمن سلَكه، ) من اَألرِض(المكان الغليظَ : الظَّلَفُ ــــ بالظاء ــــ 
  :قال الشاعر. ظَلَفْتُ َأثَِري: ومنه قيل

   ــــ82
  ى الشعراِء ِعرِضيَألَم َأظِْلفْ عل

  كَما ظُِلفَ الوِسيقَةُ بالكراِع
  ]وافر[

  .َأمر ظَِلفٌ: ، يقال] ب19: ق[صعوبةُ اَألمِر وِشدتُه : والظَّلَفُ ــــ أيضاً ــــ 
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رجٌل ظَِلفُ : نزاهةُ النَّفِْس وكفُّها عن اُألموِر الخَِسيسِة، ويقال: والظَّلَفُ ــــ أيضاً ــــ 
إذا لم يثَْأر : وذهب دمه ظَلْفاً. َأخَذْتُ الشيء ظَلْفاً وظَلَفاً، أي ذو ثَمٍن: وظَِليفُ النَّفِْس، ويقالالنَّفِْس 

  :قال اَألفْوه. بِه
   ــــ83

  حتَم الدهر علينا َأنَّه
اربظَلَفٌ ما ناَل ِمنَّا وج  

  ]رمل[
رجٌل َأذْلَفُ، : ِف وتََأخَّره في الوجِه، يقال منهفِقصر اَألنْ: وَأما الذَّلَفُ ــــ بالذال ــــ 

يت المرأةُ ذَلْفَاءمومنه س ،وامرأةٌ ذَلْفَاء.  
  ): شَظَّ وَأشظَّ، شَذَّ وَأشذَّ(

  

ِإذا لم : وشَظَّ الِغرارةَ وَأشظَّها. ِإذا شقَّ عليك وصعب: يقال شَظَّني اَألمر يشُظُِّني شَظاً وشُظُوظاً
قِْدرى ذلك يسمَل، ويبحوله الح شُدداً ثم ييواها عرِخَل في عدِط امتالِئها حتى يرأسها لفَر على شَد 

ديوقال الراجز. الشِّظاظُ: الع:  
   ــــ84

  َأين الشِّظاظاِن وَأين الِمربعةُ
  ] آ23: ق[
  ]رجز[

  :دابِة، ويقالعصيةٌ يرفع بها الِعدُل على ال: والِمربعةُ
  :ِإذا َأنْعظَ، قال زهير: َأشظٌ الرجُل

  
   ــــ85

غَارم دسم َأشظَّ كَأنَّه  
  ]وافر[

قال . ِإذا فَرقته: إذا تفرقَ، وَأشَذَّتْه الناقةُ: شَذَّ الشيء ِإذا انفرد عن َأصحابِه، وشَذَّ الحصى: ويقال
  :امرؤ القَيِس

   ــــ86
رِليَل المص كأنتُِشذُّه ِوِحين  

  صِليُل زيوٍف ينْتَقَدن بعبقرا
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  ]طويل[
  ):اللَِّظيظُ، واللَِّذيذُّ(

. سواء، ومعناهما اِإللحاح على الشيِء والدؤوب عليه: اللَِّظيظُ ــــ بالظاء ــــ واِإللْظَاظُ
  .أي طَيب: وشيء لَِذيذٌ ــــ بالذال ــــ . أي مِلح: ورجٌل لَِظيظٌ ومِلظٌ

)والذَّْأب والذَّْأم ،والظَّْأب الظَّْأم:(  
  :ِصياح التَّيِس قال الشاعر: الظَّْأم والظَّْأب ــــ بالظاء ــــ 

   ــــ87
ِنيمز وىنُوقَها َأحع صوعي  
الغَِريم ِخبكما ص له ظَْأم  

  ]وافر[
  .آم الرجالِن وتَظآبافالن ظَْأِمي وظَْأِبي، أي ِسلْفي، وقد تَظ: ويقال

والذَّْأب والذَّْأم :اهِإي كدوطَر الشَّيء كاحِتقار .تهوذََأب تُهاألعراف[{} : قاَل اهللا تعالى. وقد ذََأم :
18.[  

وقد ). فهو مذْؤب(الفَزع من الذَّْئِب، وقد ذَِئب الرجُل : والذَّْأب ــــ بالباء خاصةً ــــ 
  .ر الذَّْئِبيستعمل في غي

. ذََأبتُ القَتَب، ذَأَّبتُه بالتخفيِف والتشديِد: شَد القَتَِب وتَوِسيعه، يقال: والذَّْأب ــــ أيضاً ــــ 
  :قال امرؤ القيس

   ــــ 88

  

  ِمثِْل الغَِبيِط المذّأِب
  ]طويل[

  .رذَون مذَأَّبفَتُْل الذَُّؤابِة، وهي النَّاِصيةُ، وِب: والذَّْأب ــــ أيضاً ــــ 
  ):بظَا، وبذَا(

  :ومنه قيل. بظا لَحمه يبظو، ِإذا كَثُر واشتد: يقال
  .يقال منه خَظَا يخظو، وبظا يبظو، وكَظا يكظو: قال العتَِقي. لَحمه خَظَا بظَا كَظَا

 ِإن اللغويين يقولون ظا وكَظاُّ(وأكثرب (لخَظَا، وال ِفع َل لهماإتباع.  
  .وما بظاه، أي ما منَعه، وهو يعِظيه ويبِظيه]  ب20: ق[ما َأدِري ما عظاه : وحكى ابن القَزاِز

: واألكثر بذُؤ بالهمز، ومنه قيل. ِإذا تكلَّم بالكالِم القبيِح: ويقال، بذا يبذو ــــ بالذال ــــ 
ِذيءرجٌل ب.  
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)ذَاءوالب ،ظَاءالب:(  
  :أخبرني اآلمِدي عن اَألخْفَِش عن أبي سعيٍد السكَِّري قاَل: العتَقيقال 

  
 ِرييةَ النُّميِئَل أبو حس ،تاِنيِجسظَا ــــ ولم يكن ]  آ24: ص[قال لنا أبو حاِتم السعن خَظَا ب

  .لَحمه خَظاء وبظاء: من لغتِه ــــ فقال
  .الكالم القبيح: بذَاءةُوالبذَاء ــــ بالذال ــــ وال

)وذََأر ،ظََأر:(  
  .ظََأره على األمِر ــــ بالظاء ــــ يظَْأره، ِإذا َأكْرهه عليه: يقال

أي من َأبى َأن ينقاد إلى الصلِح والمسالمِة فِإن مطاعنتك ِإياه تَحِمله » الطَّعن يظَْأر«ويقال في مثٍَل 
  :وهذا نَحو قَوِل زهيٍر. اِدعلى االنقي

   ــــ89
جاِج فِإنَّهِص َأطرافَ الزعي نوم  

  يِطيع العواِلي ركِّبتْ كُلَّ لَهذَِم
  ]طويل[

فإن طَلَيتَ َأخالفها بتراٍب وِسرقَيٍن لئَّال يرِضعها . ظََأرتُ الناقةَ، ِإذا عطَفْتها على الفَِصيِل: ويقال
  .ذََأرتُها، بالذال: لْتَالفَِصيُل، قُ

)والذِّئار ،الظِّئار :(  

  

مصدر ظآرِت المرأةُ، على مثاِل فَاعلتْ، ِإذا َأخذتْ ولداً : الظِّئار ــــ بالظاء ــــ 
  .لَتُرِضعه، ومصدر ظََأرِني فالن على اَألمِر، ِإذا راودك عليه وكابدك عليه حتى تفعله

  :قال الشاعر. عطْفُ الناقٍة على البو: ـــ والظِّئار ــــ أيضاً ـ
   ــــ90

الظِّئار مهكَأنِْف النَّاِب خَر  
  ]وافر[

فمصدر ذَآرتُ الرجَل، ِإذا تَحرشْتَ له وتَحرشَ لَك، : وَأما الذِّئار ــــ بالذال ــــ 
ظْتَه وغايظكوغاي.  

ِإذا ساء خُلُقها، وكذلك مصدر ذَأرِت المرأةُ : لناقةُذَأرِت ا: والذِّئار ــــ أيضاً ــــ مصدر
  .ِإذا لم تواِفقْه ولم يواِفقْها: زوجها

تراب مخْتَلَطٌ بِسرِقيٍن تُطْلى بِه َأخالفُ النَّاقَِة لئَّال يرِضعها : والذِّئار ــــ أيضاً ــــ 
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  .الفَِصيِل
)ذْروالب ،ظْرالب:(  

بلُغَِة بعِض َأهِل اليمِن الخَاِتم، حكاه : والبظْر. بظْر المرأِة: ء ــــ البظْر ــــ بالظا
  :الشَّيباِني وأنشد

   ــــ91
من الشَّناِتر ظُورلَّ البكما س  

  ]وافر[
  .شُنْتُرةٌ: اَألصاِبع، واحدها: والشَّناِتر بلغتهم

  ).شُبه بالزرِع(نَسله : زراعِة، وبذْر الرجِلبذْر الحب لل: والبذْر ــــ بالذال ــــ 
  ):تَوظَّفَ، وتَوذَّفَ(

  
  .تَوظَّفِت الوظيفةُ على القوِم، ووظَّفها السلطان عليهم

  .َأسرع: ِإذا تَبخْتَر، وتَوذَّفَ أيضاً: وتَوذَّفَ الرجُل ــــ بالذال ــــ
  

  الظاء والذاُل باتِّفاِق اللَّفِْظ والمعنى
وِخنِْذيان ،ٌل ِخنِْظيانِش: رجالفُح اباً كِثيربس نْظى به، . ِإذا كانوقد خنظى به، وخَنْذى به، وع

  :وحنْظى به
هكْرما ي عهمبه وَأس دِإذا نَد . ِعيمآ25: ص[أنشد اَألص :[  

   ــــ92
  حتَّى ِإذا َأجرس كُلُّ طائِر

 عمنِْظي بِك ستْ تُعالحاضِرقام  
  ] رجز[

  

  .السرعةُ: والخَظْرفةُ، والخَذْرفةُ
ومنه الموقُوذَةُ . وقد وقَظْته ووقَذْتُه. تَركْته وِقيظاً ووِقيذاً، أي مصروعاً مثْقَالً ال ِحراك بِه: ويقال

  .التي نُِهي عنها
ليه الوحي وِقذَ في ِإذا نزل ع: ِإنه كان ــــ صلى اهللا عليه وسلم ــــ«وفي الحديِث 

  .»رأسِه
روى بالظاِء والذاِل، والذاُل في هذا المعنى َأشهري.  
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  ]. ب21: ق[والذاِل ) ِء(كَملِت اَأللفاظُ المزدِوجِة من الظا 
  

  باب ِذكِْر الحروِف المزدِوجِة من الضاِد والذاِل ِمما ال شَِركةَ فيه للظاِء
  ):ةُالخَِضيعةُ، والخَِذيع(

  .الصوتُ الذي يسمع من جوِف الفَرِس: الخَِضيعةُ ــــ بالضاد ــــ 
  :قال الشاعر

   ــــ93
  كَأن خَِضيعةَ بطِْن الجوا
  ِد وعوعةُ الذِّْئِب في فَدفَِد

  ]متقارب[
َألن ذلك إنما . وكان األصمعي ينْكر على هذا الشاعِر وعصفَه الجواد من الخَيِل بَأن له خَِضيعةً

ويجوز عندي َأالَّ يكون هذا الشاعر غاِلطاً كما قاَل، ويكون سماه جواداً . يسمع من َأجواِف الجهِن
  .يا عالم: يا عاقُل،وللجاهِل: على سبيِل الهزء بِه كما يقال لألحمِق

  :ونَحوه قوُل اآلخر
   ــــ94

  ُأسيماء لم تَسَأِلي عن َأبيـ
قد كان فيهم خُطُوب ـِك والقوم  

  وأهلَك مهر َأِبيِك الدوا
اٍم نَِصيبليس له من طَع ء  

  ]متقارب[
  .اللبن: والدواء

  :ونَحوه قَوُل اآلخِر
   ــــ95

 ِليمدنا يا حِفيقا) م(وقلتُ لسيوَأ رَأس لم تَْأس َأنَّك  
  ]متقارب[

  .عام يتَّخذُ من اللَّحِمطَ: والخَِذيعةُ ــــ بالدال ــــ 
)وخَذَع ،عخَض:(  

  .ِإذا ذَلَّ) فهو خاِضع(خُضوعاً : خَضع ــــ بالضاد ــــ 
  .فهو خاِذع، ِإذا قَطَعه من غير عظٍْم وال صالَبٍة) خَذْعاً(وخَذَع اللَّحم ــــ بالذال ــــ 

  ): القَضع، والقذع(
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وقيل سمي قُضاعةَ ). قُضاعة(هر والغَلَبةُ، ومنه اشْتُقَّتْ القْ: القَضع ــــ بالضاد ــــ 
انقضع القوم عن المكاِن ِإذا زالوا عنه، وزعم : النقضاعِه مع ُأمه إلى زوِجها بعد موِت َأِبيِه، يقال

  .أن قضاعة اسم كَلِْب الماِء: بعضهم
ِإذا رميتَه، ]  آ21: ص[َل بالكالِم القبيِح مصدر قَذَعتُ الرج: والقَذع ــــ بالذال ــــ 

 القَذَع (ومنه اشْتُقَّ ) بتحريك الذال(واالسم(و) القُنْذَعوثُ) القُنْذُعيوهو الد.  
)عوالذَّر عوالذَّر ،عروالض عرالض:(  

.  الظِّلِْفضرع الشاِة ونحِوها من ذَواِت: الضرع بالضاد ــــ وسكون الراء ــــ 
الضعيفُ من الرجاِل، والضرع أيضاً التَّذَلُِّل، وهو نحو : والضرع ــــ بتحريك الراء ــــ

فمصدر ذَرعتُ الشيء ِإذا : وأما الذَّرع بالذاِل وسكوِن الراِء ــــ. من الضراعِة والتَّضرِع
وَأما الذَّرع ــــ بالذاِل وتحريِك الراء ــــ . بهِكلْتَه بِذراِعك، ومصدر ذَرعه القَيء ِإذا غَلَ

  .فِإنه ولَد البقَرِة: 
  
  ):الضراعةُ، والذَّراعةُ(

  .الذِّلَّةُ والخضوع وِشدةُ الرغبِة: الضراعةُ ــــ بالضاد ــــ 
  .فَرس ذَرع وذَِريع: سعةُ الخَطِْو، يقال: والذَّراعةُ ــــ بالذال ــــ 

  ):مضارعةُ، والمذَارعةُال(
اتَّسعتْ ) بالذال) (مذَارعةً(وذَارعِت اِإلبُل . المشَابهةُ: المضارعةُ ــــ بالضاد ــــ 

  :خُطَاها، قال الراعي
   ــــ96

  قُوداً تُذَاِرع غول كلِّ تَنُوفٍَة
  ذَرع النواسِج مبرماً وسِحيالً

  ]كامل[
)والذَِّريع ،ِريعالض:(  

الشاةُ الحسنةُ الضرِع، والضِريع نَبتٌ َأخضر منِْتن يرمي به : الضِريع ــــ بالضاد ــــ 
 ِرقُ(البحرويقال هو الشِّب(تعالى لِْع، قاَل اللَّهةٌ على الضليس لهم طعام إال من {: ، ويقال هو ِجلْد
  ].5: الغاشية[} ضريع

ذَِليوقال اله :  
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  ــ ــ97
  وحِبسن في هزِم الضِريِع فكلُّها

رودِن حيدداميةُ الي اءبدح  
  ]كامل[

]  ب22: ق[ِإذا كان فاشياً كثيراً، وغَرس ذَِريع : موتٌ ذَِريع ــــ بالذال ــــ : ويقال
  .واسع الخُطَى

  ):الضِريعةُ، والذَِّريعةُ(
والذَّريعةُ . ةُ الضرِع من اِإلبِل والشاِء عن َأبي زيٍدالعظيم: الضِريعةُ ــــ بالضاد ــــ

الجمُل : الوسيلةُ والسبب الذي يتوصُل به إلى الشيِء، وَأصُل الذَِّريعِة: ــــ بالذال ــــ 
راِئع يرسل يرعى مع الوحِش فإذَا َأِنستْ به ولم تَنِْفر منه استتَر وراءه الرامِي فرماها، وجميعها ذَ

  :وذُرع، قال الشاعر
   ــــ98

  وللمِنيِة َأسباب تُقَربها
عللوحشيِة الذُّر بكما تُقَر  

  ]بسيط[
  .أيضاً) الدِريئة(والذَِّريعةُ أيضاً حلْقَةٌ يتعلَّم فيها الطَّعن وهي 

  ):العضُل، والعذَُل(
ضلِة وهي اللَّحمةُ بما تشتمل عليه من جمع الع: العضُل ــــ بالضاد ــــ ]  آ27: ص[

  ):عضٌل(و. العصِب والعروِق، وَأكثر ما يستعمل ذلك في لَحِم الساِق
: والعذَُل ــــ بالذال ــــ. الجرذُ: حي من العرِب، والعضُل ــــ أيضاً ــــ 

  .مصدر عذَلْته ِإذا لُمتَه): لغتان(والعذُْل 
  ):العاِذُلالعاِضُل، و(

  .الذي يعِضُل المرأةَ عن النِّكاِح أي يمنعها: العاِضُل ــــ بالضاد ــــ 
  

  .الالَِّئم، والعاِذُل أيضاً ِعرقٌ يجري منه دم الحيِض) بالذال(والعاذُل 
  ):الضعفُ، والذَّعفُ(

في ) بالضم(يل الضعفُ ِخالفُ القوِة، وقد ق: ــــ بالضاد ــــ لغتاِن) والضعف(الضعفُ 
  .في الرأي والعقِْل) بالفتح(الجسِد، والضعفُ 

مصدر ذَعفْتُ الطعام ِإذا جعلْتَ فيه الذَّعافَ وهو السم الذي ال : والذَّعفُ ــــ بالذال ــــ 
  :يلِْبثُ، ويقال حيةٌ ذَعفُ اللُّعاِب ِإذا لم يِعشْ لَِديغُها، قال ذو الرمِة

   ــــ 99
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  ومن حنٍَش ذَعِف اللُّعاِب كَأنه
  على الشَّرِك العاِدي ِنضو ِعصاِم

  ]طويل[
  ):الضِعيفُ، والضعافُ، والذَِّعيفُ والذُّعافُ(

ِإذا جِعَل : وطعام ذَِعيفٌ ومذْعوفٌ ــــ بالذال ــــ. بمعنى: رجٌل ضعيف وضعافُ: يقال
  .لسمفيه الذُّعافُ وهو ا

)ذَبوالع ،بضالع:(  
شاةٌ : انكسار القَرِن من الشاِة وانشقاقُ اُألذُِن من الناقِة، يقال: العضب ــــ بالضاد ــــ

اءبضوناقةٌ ع اءبضــــ بالذال ــــ . ع ذَبِط، : والعوذَبِة وهي طَرفُ السالع عمج
لمرسِل، وهي أيضاً الِخرقَةَ التي تُجعل في الرمِح، وكذلك ما يتعلَّقُ وطَرفُ اللساِن، وِشراك النَّعِل ا

  .من فَضِل الِعمامة
)ذْعوالب ،عضالب:(  

  :، قال زهير)بضعٍة(تَقِْطيع اللحِم، والبضع أيضاً جمع : البضع ــــ بالضاد ــــ
   ــــ100

حوله دماً عند شلٍو تحجُل الطير  
  حاٍم في أِهاٍب مقدِدوبضع ِل

  ]طويل[
َأوضحته، : ، وبضعتُ له اَألمر بضعاً)بالضم(واالسم البضع . والبضع أيضاً مباشرة المرأِة

بالفتح (بضع ِسنين وِبضع ِسنين : باِضعةٌ ويقال: شَقَقْتُه، ومنه قيل للشجِة: وبضعتُ الشيء بضعاً
هو ما بين : غيره]  آ28: ص[ واحٍد إلى َأربعٍة في قوِل َأبي عبيدة، وقال وهو ما بين) والكسر

مصدر بذَعتُ الرجل، ِإذا افزعته، واالسم : والبذْع ــــ بالذال ــــ. واحٍد إلى تسعٍة
)ذَعبتحريِك الذاِل) الب.  
  ):اِإلضاعة، واِإلذاعة(

يِء وَأضاع الرجُل ِإضاعةً كَثُرتْ تضييع الش]  ب23: ق: [اِإلضاعةُ ــــ بالضاد ــــ 
ضاع الشيء ِإذا تَِلفَ، ومن : َأفشاه، ويقال من اَألوِل) بالذال(وَأذَاع السر ِإذاعةً ــــ . ضيعتُه
  .ذاع السر ِإذا انتشر في الناِس: الثاني

  
  ):العوض، والعوذُ(

  : ِإذا َأعطاه الِعوض، قال الشاعرمصدر عاضه يعوضه : العوض ــــ بالضاد ــــ 
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   ــــ101
  عاضها اللَّه غُالماً بعد ما
  نَِقد) س(شابت األصداغ والضر

  ]الرمل[
ضويقال: وع ،ِر، يقال: كلمةُ تُقسم بها العربهمن َأسماِء الد إنها اسم : ضوال أفعُل ذلك ع

 اسم صنٍَم كان يعبد من دوِن اللَِّه تعالى، قال ابن هو: العائضين كما يقال دهر الداهرين، ويقال
: هي كلمة مبنية على الفتِح في رواية البصريين وعلى الضم في رواية الكوفيين، ومعناها: دريٍد

  :اَألبد، قال أبو علي البغدادي
من عوِض : يقالأي ال َأفعله من ذي قَبٍل، و) بالفتح والضم(ال َأفْعله من عوض يا فتى : يقول

  .عن الماِزني) بالكسر(
  :مصدر عذْتُ باللَِّه وبالشيِء ِإذا لَجْأتَ ِإليه، قال الراجز: والعوذُ ــــ بالذال ــــ 

   ــــ102
رةٌ وذُعديقالَتْ وفيها ح  
رجوح ي منكمذٌ بربوع  

  ]رجز[
  233الفرق بين الحروف الخمسة سهى من ص

  ):ياذُالِعياض، والِع(
  ).ِعياضاً(الِعوض، وبه سمي الرجُل : الِعياض ــــ بالضاد ــــ
  .ما يلْجُأ ِإليِه: مصدر عذْتُ بالشيِء، والِعياذُ: والِعياذُ ــــ بالذال ــــ 

  ):االستعاضة، واالستعاذة(
  ).من الشيِء(طَلَب الِعوِض : االستعاضةُ ــــ بالضاد ــــ 

  .َأن تَلْجَأ إلى الشيِء وتَعتَِصم بِه: الذال ــــ واالستعاذةُ ــــ ب
  ):الضعضعةُ، والذَّعذَعةُ(

ذَعذَعتْه الريح فتَذَعذَع، قال النابغةُ : تفريقُ الشيِء، يقال: الضعضعةُ ــــ بالذال ــــ 
ِديعالج:  
   ــــ103

  لتَجبر منه جانباً ذَعذَعتْ به
  لي والزمان المصممصروفُ الليا

  ] آ29: ص[
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  ]طويل[
َأعضاء الِجسِم ونحوِه واحدها عضو : اَألعضاء ــــ بالضاد ــــ): األعضاء، واَألعذاء(
المواضع التي تُنِْبتُ في الشتاِء والصيِف بغيِر نَبٍع، واحدها ِعذْي، : واَألعذاء). بالضم والكسر(

  . كُلُّ ما ال يسقىالِعذْي من الزرِع: ويقال
)ذَاحوالذَّح ،احضحالض :(  

  

الضحضاح ــــ بالضاد ــــ الماء القليُل الذي ال يكاد يغطِّي القدميِت، والذَّحذَاح ــــ 
  .القصير من الرجاِل: بالذاِل والداِل ــــ 

  
)والذَِّريح ،ِريحالض:(  

والذَِّريح . المبعد: بر الذي ال لَحد له، والضِريح والمضروحالقَ: الضِريح ــــ بالضاد ــــ
  .رجٌل: الِهضاب، واحدتها ذَِريحةٌ، وذِريح: ــــ بالذال ــــ 

  ):الضحُل، والذَّحُل(
لذَّحُل وا. ضحَل الغَِدير ِإذا قَلَّ ماُؤه: الماء القريب القَعِر، يقال: الضحُل ــــ بالضاد ــــ

  .لي عند فالٍن ذَحٌل، وال يستعمل منه ِفعٌل: الثَّْأر، يقال: ــــ بالذال
)حوالذَّب ،حبالض:(  

حبِإذا َأثَّرتا فيه: الض والشمس النار تْهحبمصدر ض . وحبضوم ِبيحب24: ق[فهو ض .[  
: صوتُ الثَعلَِب والهاِم، ويقال: الضباحالرماد، والضبح و: والضبح ــــ أيضاً ــــ

هو عدو فوق التَّقِْريِب، : ضبحِت الخَيُل ضبحاً ِإذا سِمعتَ من َأفواِهها صوتاً ليس بالصِهيِل، ويقال
  .بِل الضبع َأن تَمد َأضباعها ِإذا جرتْ: ضبحتْ ضبحاً، وضبعتْ ضبعاً، وقيل: يقال

  .واألضباع جمع ضبٍع، وهو وسطُ العضِد
  :معروفٌ، والذَّبح الشَّقُّ، قال الراجز: والذَّبح ــــ بالذال ــــ 

   ــــ104
فَكِّها والفَك ينب كَأن  

كتْ في سٍك ذُِبحةَ ِمسفَْأر  
  ]رجز[
  ):استحوض، واستحوذَ(

واستحوذَ على الشيِء ــــ . خذَ لنَفْسِه حوضاًاتَّ: استحوض الماء ــــ بالضاد ــــ
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  .واستحاذَ ِإذا غَلَب عليه وملكه: بالذال ــــ
  ): حاض، وحاذَ(

  

وحاضِت . عِمَل حوضاً للماء، وحاضِت المرأةُ تَِحيض: حاض يحوض ــــ بالضاد ــــ
وحاذَ على الشيِء يحوذُ .  شبيه بالدِمِإذا خرج منها الحذَاُل، وهو شيء يخرج منها: السمرةُ

يحوذها ساقَها سوقاً شديداً، وحاٍذ ]  آ30: ص[بمعنى حاطَ، وحاذَ اِإلبَل : ــــ بالذال ــــ
اججقال الع ،ِذيوَأح:  

   ــــ105
وِذيوله ح وذُهنحي  

  ]رجز[
  ):الضاِحي، والذَّاِحي(

ز للشمِس ال يستره شيء، قالتْ فاطمة بنت اَألحجِم البار: الضاِحي ــــ بالضاد ــــ 
  :الخُزاِعيةُ
   ــــ106

  قد كُنْتَ لي جبالً َألوذُ بِظلِِّه
  فتركتني َأمشي بَأجرد ضاِح

  ]كامل[
  .الذي يسوقُ اِإلبل سوقاً عنيفاً: والذَّاِحي ــــ بالذال ــــ

  
)ذَحوالو ،حضالو:(  

: بياض الصبِح، والوضح: بياض التَّحِجيِل وغيره، والوضح: ـــ الوضح ــــ بالضاد ـ
  :اللَّبن، قال الهذَلي: حلْي من ِفضٍة، والوضح: ، والوضح)الوضاح(البرص ومنه قيل لجذَيمةَ 

   ــــ107
به َأحد رشْعٍم فلم يها بسقَّوع  
ذا الوبثُم استفاءوا وقالوا ححض  

  ]بسيط[
صوفٌ : ما تَعلَّقَ بَأصواف الغَنَِم من البوِل والبعِر، ومنه قيل: والوذح ــــ بالذال ــــ 

وذَّحم.  
  ):الهض، والهذُّ(
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فَحٌل هضهاض، أي يهض َأعناِق : الكَسر والدقُّ، يقال منه: الهض ــــ بالضاد ــــ
  .سرعةُ القراءِة: سرعةُ القَطِْع، والهذُّ: لذال ــــوالهذُّ ــــ با. الفحوِل

  ):ضهَل، وذَهَل(
ماء ضهٌل وضاهٌل، : ِإذا قَلَّ، وكذلك الماء ومنه قيل: ضهَل الشراب ــــ بالضاد ــــ 

  .غَفَل عنه وتركه: وذَِهَل عن الشيِء ــــ بالذال ــــ فهو ذاهٌل. قَلَّ لَبنُها: وضهلِت الناقةُ
  ):ضهٌل، وذُهٌل(

  . ضهوٌل: قليالتُ اللَّبِن، واحدتها: نُوقٌ ضهٌل ــــ بالضاد ــــ 

  

  .قبيلةٌ وهم بنُو ذُهِل بن شَيبان، وبنُو ذُهِل بن ثَعلَبة: وذُهٌل ــــ بالذال ــــ 
)وذَهب ،هبض:(  

 هبالرجُل(ض (فهو ضاِهب هبهضبالضاد ي مباِلغْ في ِإذا: اللَّحاِة ولم يمحعلى الحجارِة الم شواه 
  :شَيه، وضهبه ــــ أيضاً ــــ تَضِهيباً، قال امرؤ القيس

   ــــ108
  عن ِشواٍء مضهِب.. 

  ]طويل[
ها عليه: وِضهبته الشمسقْعو ذَهاباً وذُهوباً. اشتد بذْهي بمضى: وذَه.  

)ذَّبهوالم ،بضهالم:(  
وبضهــــ بالضاد ــــ والم بضهالذي : الم وكذلك ]  ب25: ق[المكان ،طَرالم لَّهب

وغيره الشجر .منها وخُلِّص يوِب، أي نُقِّيمن الع ذِّبــــ بالذال ــــ الذي ه ذَّبهوالم.  
)ذْمواله ،مضاله:(  

من حقِّي جزءاً، أي تركتُ، ]  آ31: ص[مصدر هضمتُ له : الهضم ــــ بالضاد ــــ 
ومصدر هضمتُ الطيب ِإذا خَلطْتَه بالباِن، ومصدر هضمتُ الشيء ِإذا شَدخْتَه، وكذلك مصدر 

سيفٌ مهذَم : القَطْع في سرعٍة ومنه قيل: والهذْم ــــ بالذال ــــ . هضمِت المِعدةُ الطعاِم
اسم : وهيذَام. (رجٌل هيذَام: م ــــ أيضاً ـــــ سرعةُ اَألكِْل، ومنه قيلوهذَّام، والهذْ

  ).رجٍل
  
  ):الخَضُل، والخَذُْل(

بكسر الضاد (اللُّولُُؤ واحدته خَضلَةٌ، والخَِضُل، والخَضُل : الخَضُل ــــ بالضاد ــــ 
والخَذُْل ــــ بالذال . ن كثير الرطوبِة والماِءكُلُّ شَيٍء مبتَلٍّ، وكذلك الشِّواء ِإذا كا) وسكونها
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  .مصدر خَذَلْتُه ِإذا َأسلَمته وتَركْته، وخَذَلَِت البقرةُ عن صواِحبها ِإذا تََأخَّرتْ: ــــ 
  ):الخَضفُ، والخَذْفُ(

  :البطِّيخُ، والخضفُ، الضراطُ، قال الراجز: الخَضفُ ــــ بالضاد ــــ 
   ــــ109

  نَّا وجدنا خَلَفاً ِبئس الخَلَفِْإ
  َأغْلَقَ عنَّا بابه ثُم حلَفْ

  ال يدِخُل البواب ِإالَّ من عرفْ 

  

  عيراً ِإذا ما ناء بالِحمِل خَضفْ
  ]رجز[

يع سير سر: الرمي بالحجارِة أو النَّوى، والخَذْفُ والخَذَفان: والخَذْفُ ــــ بالذال ــــ 
  .يخْذَفُ فيه بالحجارِة

)والخَذْم ،مالخَض:(  
: ، يقال)قَضم(اَألكُْل بالفَِم كلِّه، فِإذا كان بَأطراِف األسناِن فهو : الخَضم ــــ بالضاد ــــ 

معٍة ورفاهيٍة، والقَضاألكُْل بس ،مالخَض :ٍش، ومنه قوُل َأبي ذَرياألكُْل في ِضيٍق وشَظَِف ع :
  .»قد يبلَغُ الخَضم بالقَضِم«: ، ويقال في مثٍَل»خِْضمون ونَقِْضم والموعد اهللاتَ«

سيفَّ ِمخْذَم وخَذُوم وِخِذم، والخَذْم أيضاً : سرعةُ القَطِْع ومنه قيل: والخَذْم ــــ بالذال ــــ
  .طاِء والسماحةفَرس خَِذم، والخَذْم أيضاً سرعةُ الع: سرعةُ السيِر، يقال

  ):الغَض، والغَذُّ(
والغَذُّ . غَض البصِر، والغَض والغَِضيض الطَِّري من كلِّ شيٍء: الغَض ــــ بالضاد ــــ 

  .مصدر غَذَّ الجرح ِإذا سَألتْ منه الِمدةُ: ــــ بالذال ــــ
  ):الغَِضيضةُ، والغَِذيذةُ(

فاترةُ : ناعمةُ الِجسِم حسنتُه، وغَِضيضةُ الطَّرِف: ــــ جاريةُ غَِضيضةٌ ــــ بالضاد 
  :والغَِذيذةُ، والغَِثيثةُ ــــ بالذال والثاء ــــ. النَّظَِر

  ]. آ32: ص: [ما ساَل من الجرِح، قال البِعيثُ
   ــــ110

  ِإذا قاسها اآلسي النِّطاِسي َأدبرتْ
  غَِثيثتُها وازداد وهياً هزومها

  ]طويل[
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  ):الغاِضي، والغاذي(
يقال غَضوتُ على القَذى فَأنا غاٍض، وَأغْضيتُ فَأنا مغٍْض، وغَضى الليُل فهو غاٍض وَأغضى 

  :فهو مغٍْض ِإذا َألْبس كلَّ شيٍء، قال رؤبة
  

   ــــ111
  يخْرجن من َأجواِز لَيٍل غاِض

  ]رجز[
لَيلَّ غاٍض، : ، قال وَأما قولهم)باأللف) (أغضى(ا هو إنم) غضى(ال يقال : وأكثر اللغويين يقولون

  . ِعيشَةٌ راِضيةٌ: ورجٌل غاٍض، فِإنما جاء على معنى النَّسِب كما قالوا

  

فهو اسم الفاعِل من غَذَوتُ الصِبي وغَيره، والغاِذي أيضاً : وَأما الغاِذي ــــ بالذال ــــ 
  ]. ب26: ق[ غاٍذ ِإذا الِعرقُ السائُل بالدِم وجمٌل

  :َأرسَل بولَه ِقطعاً ِقطعاً، وكذلك تَيس غاٍذ وغَذَوان، ومنه قوُل امرىِء القَيِس
   ــــ112

  )ِمكَر ِمفَر مقِْبٍل مدِبٍر معاً(
  كَتْيِس ِظباِء الحلَِّب الغَذَواِن

  ]طويل[
  ):القَض، والقَذُّ(

ضاض الخَيِل في الغارِة، وجاء القوم بقضهم وقَِضيضهم، انق: القَض ــــ بالضاد ــــ 
  :أي بجماعتهم، قال الشماخ: وقَضهم بقَِضيضهم

   ــــ113
  وجاءتْ سلَيم قَضها بقَِضيضها

  تُمسح حوِلي بالبِقيِع ِسبالَها
  ]طويل[

واالقتضاض والقَض : اللُّْؤلَؤِة ومنه اشتقَّ اقتضاض ثَقْبضوالقَض صى : المرأِة، والقَضالح
َأقض عليه المضجع ِإذا لم يستقر عليه كَأنَّه يجد تحت جنِْبه ما يمنعه من النوم، : الصغار ومنه قيل

  :قال َأبو ذَُؤيٍب
   ــــ114

  َأم ما لجنِْبك ال يالئم مضجعاً
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عضجالم ذاك عليك ِإالَّ َأقض  
  ]كامل[

مِإذا وقَع في التراِب، هذه كلها بالضاِدولَح قَض .  
رجٌل مقَذَّذٌ أي : مصدر قَذَذْتُ الشيء ِإذا قَطَعتَ َأطرافه ومنه قيل: والقَذُّ ــــ بالذال ــــ 

  .مقَصص الشَّعِر، والقَذُّ أيضاً الرمي بالِحجارِة
  ):القَِضيفُ، والقَِذيفُ(

بضم الضاد (قَضفَ الرجُل وقَِضفَ : القليُل اللحِم، يقال : القَِضيفُ ــــ بالضاد ــــ
: والقَِذيفُ ــــ بالذال ــــ . قَضافٍة) بضم الضاد وكسرها(وقَِضفَ . قَضافةً) وكسرها

ِميروالمقذوفُ الم.  
  ):القَضفُ، والقَذَفُ(

ــــ ) وقذوف(ذُفٌ ضعفُ الِجسِم ِخلْقَةً، وفَالةٌ قَذَفٌ وقُ: القَضفُ ــــ بالضاد ــــ
  .ِإذا كانتْ بعيدةً كَأنَّها تَتقاذفُ بمن يسلُكُها: بالذال ــــ 

  ):الِقضافُ، والِقذاف(
  . الصغيرةُ]  آ33: ص[جمع قَضفٍة وهي األكَمة : الِقضافُ ــــ بالضاد ــــ 

  

  
أي سريعةُ تَتقاذَفُ : ــ جمع قَِضٍف، وناقةٌ ِقذافٌ ــــ بالذال ــ: وقَوم ِقضافُ اَألجساِم

  :براكبها، والِقذافُ أيضاً مصدر قاذَفْتُ الرجَل ِإذا قَذَفْتَه وقَذَفَك، قال ابن ميادةَ
   ــــ115

  َأعر نِْزمي مياد للقوافي
  واستسمعيهن وال تخافي
  ستجدين ابنِك ذا ِقذاِف

  ]رجز[
  ):اِإلنقاض، واِإلنقاذُ(

: استخراج الكَمَأِة من اَألرِض، ويقال للمكان الذي ينْشَقُّ عنها: ـ اإلنقاض ــــ بالضاد ـــ
تَفِْقيع األصابِع : واِإلنقاض. واِإلنقاض أيضاً صوتُ المفاصِل: نَقْض: النَّقْض، ويقال للكَمَأِة أيضاً

ت، واِإلنقاضوفتُص :ةَ، واِإلنقاضالداب كِّنلتُس بلساِنك ِويتَكءِه: تَصرِح بعد برالج انتقاض.  
  :تَخِْليص الشيِء ِمما نَِشب فيه: واِإلنقاذُ ــــ بالذال ــــ 

  ):النَّقيض، والنَّقيذُ(
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  :صوتُ المفاصِل، قال العديُل بن الفُرِخ: النَِّقيض ــــ بالضاد ــــ 
   ــــ116

  ِإذا ذُِكر الحجاج َأضمرتُ ِخيفةً
 ينلها بلوِع نَِقيضَأحناِء الض  

  ]طويل[
  :نَقاِئذٌ، ومنه قوله: نَِقيذٌ، وجمعه: ويقال لكلِّ ما استُنْقَذَ من يِد العدو

   ــــ117
  نَقاِئذُ بْؤٍس ذاقَِت الفَقْر والِغنى
  وحلَّبِت اَأليام والدهر َأضرعا

  ]طويل[
)والقَذْم ،مالقَض:(  

  .قد فسرناه في باب الخضِم: القَضم ــــ بالضاد ــــ 
ــــ بالدال ــــ : والقَذْم : عنى قَثَم، والقَذُمأيضاً ]  ب27: ق[مصدر قَذَم له من الماِل ِبم

اِإلسراع.  
  ):قَضى، وقَذى(

َأمضاه، وكذلك قضى الحكْم ِإذا َأنفذَ الحكومةَ، ويكون َأيضاً قضى : قَضى اللَّه بالشيِء فهو قاٍض
: اإلسراء[} وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه{]: تعالى[ر َأمراً ال رجوع فيه ومنه قوله بمعنى َأم

23.[  
  :ويكون قضى أيضاً بمعنى عِمَل وفرغَ من العمِل، قال َأبو ذَُؤيٍب

   ــــ118
  وعليها مسرودتاِن قَضاهما 

  

عواِبِغ تُبالس نَعص َأو داود  
  ]كامل[

 نيتَقِْذي فهو قاِذيةٌ من القوِم ِإذا طَلَعتْ: ــــ بالذال ــــ وقَذَِت الع.  
  ):َأقْضى، وقَضى، وَأقْذى، وقَذَّى(

َأقضى أيضاً ِإذا ساد : فمعناه َأكل القَضا وهو الزِبيب، ويقال: َأما َأقضى ــــ بالضاد ــــ 
. فمعناه َألقى القذى في العيِن: ــــ وَأما َأقذى ــــ بالذال . القُضاةَ، حكاهما ابن خَالَويِه

  .فمعناه َأخرج القَذى من العيِن]  آ34: ص) [بالضاد(وَأما قَضى 
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  ):ضاقَ، وذاقَ(

فَأصله : فِضد اتَّسع وَأما ذاق ــــ بالذال ــــ : َأما ضاقَ ــــ بالضاد ــــ 
أذاقه : االختباِر والمقاساة للشيِء والمكابدِة له، يقالالذَّوقَ باللِّساِن ثم يستعمل بمعنى التَّجِربة و

  :العذاب، ومنه قول طُفَيٍل
   ــــ119

  قذُفوا كما ذُقْنا غداةَ محجٍر
  من الغَيِظ في َأكباِدنا والتَّحوِب

  ]طويل[
  ].112: النحل[} فأذاقها اهللا لباس الجوع والخوف{): تعالى(ومنه قول اللَِّه 

  ): والمِذيقُالمِضيقُ،(
  :المكان الضيقُ، قال الشاعر: المِضيقُ ــــ بالضاد ــــ 

   ــــ120
  ِإذا ِجْئتُ بواباً له قاَل مرحباً

  َأالَ مرحب واديك غير مِضيِق
  ]طويل[

، وكلُّ شيٍء اللَّبن الممزوج بالماِء وهو فَِعيٌل في تأويِل مفْعوٍل: والمِذيقُ ــــ بالذال ــــ 
  .مِزج بغيره فهو مِذيقٌ وممذُوقٌ

  ):الجرض، والجرذُ(
  :الغَصص بالريِق عند الموِت، قال امرؤ القيس: والجِريض: الجرض ــــ بالضاد ــــ 

   ــــ121
  ِإذا اختلفَ اللَّحياِن عند الجريض

  ]طويل[
  .َئم الدوابداء يِصيب قوا: والجرذُ ــــ بالذال ــــ 

)والذَّب ،الضب :(  

  

ِشبه الِحرذَوِن، والضب أيضاً الِحقْد الكامن في الصدِر، : الضب ــــ بالضاد ــــ 
والضب سيالن الدم من الشَّفِة من ورٍم أو غيرِه، والضب َأن يسيَل الفم من شِّدِة الشَّهوِة، قال 

  :الشاعر
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   ــــ122
  ِميٍم قد لَِقينا منهموبنو تَ

  خَيالً تَِضب ِلثاتُها للمغْنَِم
  ]كامل[

السكوتُ، يقال: والضب :على ما في نَفِْسِه وَأضب بض.  
 بالذال(والذب (والذب ،فْعةُ: الدالذُّباِب، ومنه اشْتُقَِّت الِمذَب دطَر.  

  ):رض، ورذَّ(
  .قَّه، ورذَِّت السماء َأمطرتْ رذاذاًد: رض الشيء يرضه رضاً

  ):المِرضةُ، والمِرذَّةُ(
بكسر (ِمرضةٌ : لَبن حاِمض يخْلَطُ بلَبٍن حِليب، وقد يقال: المِرضةُ ــــ بالضاد ــــ 

  :، قال ابن َأحمر)الميم
   ــــ123

  ِإذا شرب المِرضةَ قال َأوِكي
ِويناعلى ما في سقاِئك قد ر  

  ]وافر[
  .ِإذا جاءتْ بالرذاذ]:  ب28: ق[سماء مِرذَّةٌ وسحابةُ مِرذَّةٌ : ويقال

  
)والذَّم ،مالض:(  

والذم . مصدر ضم الشيء يضمه ِإذا منعه َأن ينتشر ويتفرق: الضم ــــ بالضاد ــــ 
  :القليلةُ الماِء، قال الشاعر]  آ35: ص [الشَّتْم، والذم جمع ذَمة وهي البئر) بالذال(

   ــــ124
  ُأرجي نائالً من سيِب ربي

  له نُعمى وذمته ِسجاُل
  ]وافر[

من رواه ــــ بفتح الذال ــــ َأراد َأن ِبْئره التي تُوصفُ بِقلِّة الماِء يستقى منها السجاُل 
  :ومن روى وِذمته ــــ بكسر الذال ــــ . يرِأن قليَل خَيرِه كَِث) أي(الكثيرةُ 

كَمحم هدهع َأن َأراد .الوجهيِن جميعاً ابن األعرابي َأجاز.  
)والذِّمام ،مامالض :(  
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 مامرجٍل، والض اسم امتَ به شيئاً إلى شيٍء، وِضمممــــ بالضاد ــــ كلُّ ما ض مامالض
والذِّمام أيضاً ــــ بالذال . مصدر ضاممتُه ِإذا ضممتَه وضمكــــ أيضاً ــــ 

  .ذَمةٌ: الحرمةُ التي تُرعى، والذِّمام أيضاً اآلبار القليلةُ الماء واحدتُها: ــــ 
)بوالذَّر ،برالض:(  

َأن يِصيب النَّباتَ العسُل اَألبيض الغليظُ، والضرب أيضاً : الضرب ــــ بالضاد ــــ 
فَساد المِعدِة، والذَّرب أيضاً ِحدةُ اللساِن : والذَّرب ــــ بالذال ــــ . البرد فيضربه

 ،بُأ منه فهو ذَرربٍض ال يرِه، وكلُّ مرءب رسِح وعرالج أيضاً اتساع بناِن وغيرهما، والذَّروالس
ِإنْقَاع بوالذَّرِكم قَتْلُهتَحسحتى ي السم .  

)والذبر ربالض:(  
  .مصدر ضبر الفرس ِإذا جمع قواِئمه ووثَب: الضبر ــــ بالضاد ــــ 
: شَد الكُتُِب باِإلضبارِة، والضبر: ِشدةُ تَلِْزيِز الِعظاِم، والضبر: والضبر ــــ أيضاً ــــ 

) وأعصله ضِبر(جوز الجباِل : خَشَباً ويدخَُل فيه رجاٌل يحاربون الحصون، والضبرِجلْد يغَّشى 
  .الِقراءةُ: الكتاب، وقيل: والذَّبر ــــ بالذال ــــ . ثم يخفَّفُ) بكسر الباء(
)روذَم ،رمض:(  

شيء ضمر :  ومنه قيل، وكلُّ شيٍء ضعفَ كذلك،)بالضاد(ضمر الفَرس فهو ضاِمر ــــ 
  .كَأنه وِصفَ بالمصدِر، قال ذو الرمِة

   ــــ125
هقد شَقَقْتُ عنه قَِميص يضوَأب  
  فَقَّدمتُه للقوِم مهتَضماً ضمرا

  ]طويل[
  

  .يعني قَلْب بعيٍر شواه َألصحابِه
 رهتُ الرجَل َأذْمرراً بالذال(ويقال ذَمِإذا) ذَم فَأنا ذاِمر ،على الجد تهضضحعلى تقصيرِه و تَهلُم 

قال ). َأصُل العنُِق: والمذَمر) (بالتشديد(وذَمر الولد في رِحِم الناقة ِإذا لمس مذَمره، واَألكثر ذَمر 
  : الكُميتُ

  

   ــــ126
للنَّاتِجين رذَموقال الم  

  متى ذُمرتْ قَبِلي اَألرجُل
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  ]ربمتقا[
)والذِّمار ،مارالض:(  

  ] آ36: ص: [كلُّ شيِء غاب ولم يرج رجوعه، قال األعشى: الضمار ــــ بالضاد ــــ 
   ــــ127

  ومن ال تَضيع له ذَمةٌ
  فيجعلَها بعد عيٍن ِضمارا

  ]متقارب[
ض على ِحمايته ويلزمه اللَّوم كلُّ ما يذْمر الرجُل عليه ويح: ــــ ) بالذال(والذِّمار ــــ 

  .ِإن قَصر فيه
)ذْموالر ،مضالر:(  

َأن يرمي البعير بنَفْسِه إلى األرِض فال يتحرك من ِشدِة : الرضم ــــ بالضاد ــــ 
مضالكَالِل، والر : هنعمي وِثقَله ِرعسي َأن الشيِخ ِإذا َأراد ودب39: ق[ع  [مضوالر : مضِحجارةٌ ي

  :بعضها إلى بعٍض، قال عنْتَرةُ
   ــــ128

  كُنَّا ِإذا صر المِطي بنا
  ِوبدا لنا َأحواض ِذي الرضِم

  ]كامل[
  .والرذْم ــــ بالذال ــــ سيالن القَصعِة ِإذا ُأفِْرطَ في ملِْئها

)ذَموالر ،مضالر:(  
مضــــ بالضاد ــــ الر  :ٍض، والمصدرععلى ب هضعب مما ض : مضبالسكون(الر .(

  ).بالسكون(ِإذا سالَتْ، والمصدر أيضاً الرذْم : وِجفان رذَم ورذْم ــــ بالذال ــــ 
  ):النَّضْل، والنَّذُْل(

ناضلْته :  المراماةُ بالسهام يقالالغَلَبةُ في المنَاضلِة وهي: النَّضُل ــــ بالضاد ــــ 
لْتُهفَنَض.  

  .وهو الخَِسيس: ورجل نَذٌْل ونَِذيٌل ــــ بالذال ــــ 
  ):نَبض، ونَبذَ(

بالذاِل ِإذا َألقاه، : ونبذَ الشيء نَبذاً ــــ. نَبضاً تَحرك: نَبض الِعرقُ ــــ بالضاد ــــ
  .صنعه: ونَبذَ النَِّبيذَ

  ):اِبض، والمناِبذُالمن(
  :ِمنْبض، قال ابن مقِْبٍل: المناِبض ــــ المناِدفُ التي ينْدفُ بها القُطْن ونحوه واحدها

   ــــ129
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  صوتُ المنابِض ينْزعن المحاِرينا
  
  ] بسيط[

  

حاِرينلها من لَفِْظها: الم القُطِْن وال واحد ناِبذُ ــــ بالذال ــ. حبالتي : ــ والم الوسائد
  .ِمنْبذةٌ سميتْ بذلك َألن الرجَل ينِْبذُها إلى صاحبِه أي يرميها: يتوكَُّأ عليها واحدتها

  ):َأنبض، وَأنبذَ(
  ):يِصفُ قَوساً(ِإذا جذَبه ثم َأرسله فصوتَ قال الشَّماخُ : َأنبض الوتَر بالضاد ِإنْباضاً

   ــــ130
الر تِْإذا َأنبضعنها تَرنَّم ونام  

تْها الجناِئزعجنَم ثَكْلى َأوتَر  
  ]طويل[

  ).لغتان(َأنبذَ النَِّبيذَ ونَبذه : ويقال
  ):نَفض، ونَفذ(

َأرعدتْه ونفض اَألرض ِإذا نَظَر هْل فيها : ، ونَفَضتْه الحمى)بالضاد(نفَض الورقُ وغيره نَفْضاً 
َأحد.  

وغيره ينفذونَفذَ الس مِإذا خَرقَ. ه.  
  ):النَّفَض، والنَّفَذُ(

ما يسقُطُ عن الشيِء الذي تَنْفلُضه، فِإذا َأردتَ المصدر، سكَّنْتَ : النَّفَض ــــ بالضاد ــــ 
بن الخَِطيِم ]  آ37: ص: [والنَّفَذُ ــــ بالذال ــــ. الفاء سقُ النافذُ، قاَل قَيالخَر

  ):ياَألنصاِر(
   ــــ131

  طعنتُ ابن عبِد القيِس طعنةَ ثائٍر
  لها نَفَذٌ لوال الشُّعاع َأضاءها

  ]طويل[
  ):اِإلنفاض، واِإلنفاذُ(

واِإلنفاذُ . اِإلنفاض ــــ بالضاد ــــ مصدر َأنفض القوم في السفَِر، ِإذا فَني زادهم
  .حوِهمصدر َأنْفَذْته بالرمِح ون: ــــ بالذال ــــ 

  ):الروض، والروذُ(
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مصدر رضتُه َأروضه، والروض أيضاً جمع الروضِة، وكلُّ : الروض ــــ بالضاد ــــ
  :ماٍء مجتَِمٍع فهو روضةٌ، قال الراجز

   ــــ132
  وروضٍة سقَيتُ منها ِنضوِني

  ]رجز[
ن فيه المهلَّب بن َأبي صفْرةَ، وفي ذلك يقول نَهار بن موضع معروف، دِف: ومرو الروِذ بالذال

شْكُِريةَ اليِسعتَو:  
   ــــ133

  َأقاما بمرو الروِذ رهن ضِريحِه
  شرٍق ومغرِب]  ب30: ق[وقد غيبتا عن كلِّ 

  ]طويل[
   267الفرق بين الحروف الخمسة سهى من ص

  

  ):رِضي وَأرضى، ورِذي وَأرذى(
ورذي البعير يرذى رذَاوةً ِإهذا سقَط من ). به(قَِنع به، وَأرضى غيره : ي بالشيِء ِرضىرض

راٍض وراٍذ، ويقال في المفعوِل : الهزاِل فلم يقِْدر على القياِم وَأرذاه صاِحبه، واسم الفاعِل منهما
  :رِضي ورِذي، قال النابغة: منهما

  
  ِق وداِئعلهن رذَايا بالطري

  ]طويل[
)ذَموالو ،مضالو:(  

فِإنَّها السيور التي تُشَد ) بالذال(وَأما الوذَم . ما قُِطع عليه اللَّحم: الوضم ــــ بالضاد ــــ 
  :بين ِعراقَي الدلِْو، قاَل الشاعر

   ــــ134
بينهم ِريصالب قَعكَأنَّما ي  
  بالوذَِممن الطَّوائِف واِإلعناِق 

  ]بسيط[
)والذَّأن ،الظَّْأن:(  

: والذَّان ــــ بالذال ــــ . معروفةٌ، وَأصلها الهمز: الضأن ــــ بالضاد ــــ 
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  :العيب، وهو الذَّين أيضاً، قال قَيس بن الخَِطيِم
   ــــ135

  رددنا الكَِتيبةَ مفْلولَةً
  بها أفْنُها وبها ذَأنها

  ]متقارب[
  ):لضيم، والذَّيما(

  .الظُّلْم، وقد ِضمته َأِضيمه: الضيم ــــ بالضاد ــــ 
 موالذَّي)بالذال) [والذَّام :[َأِذيمه تهوقد ِذم ،بيالع.  

مضى على اَألمِر مِضياً ــــ بالضاد ــــ ، وَأمضى ): مضى وَأمضى، ومذى وَأمذى(
ِذي ِإذا خرج ومذى من ا. َأنفذه: اَألمرمِذي، وَأمذى يمومذى ]  آ38: ص[لشهوِة ي ،ذْيمنه الم

َأن يتْرك الرجاُل : المنْهي عنه، والمذاء) الِمذاء(فَرسه وَأمذاه ِإذا َأرسله يرعى، ومنه اشْتُقَّ 
  .المماِذي: والنساء يالِعب بعضهم بعضاً، ويقال لفاعِل ذلك

  ):رى، وذَرى وَأذرىضرى وَأض(
  :ضرى الِعرقُ بالدِم يضِري ِإذا ساَل، والِعرقُ ضاٍر، قاَل األخْطَُل

   ــــ136
ِلهمزها بمصباٍح وِمبا َأتَولَم  

  ساروا إليه سؤور اَألبجِل الضاري
  ] بسيط[

  

وهذه كلها (ضرواةً، ) بكسر الراء (وَأضريته بالشيِء وضريته، أي عودته ِإياه، وقد ضِري به
َألقاه، وَأذْرِت الريح : ، وَأذْراه الفَرس عن ظهرِه)وذَراه ويذْروه(وذَِري الطعام يذْريِه، ). بالضاد

َأحمر قال ابن ،تْهرِإذا طَي الشيء:  
   ــــ137

  لها منْخٌُل تُذِْري ِإذا عصفَتْ به
  ن التُّرِب تَوَأِمَأهاِبي سفْساٍف ِم

  ]طويل[
  :، قال العجاج)فهو ذاٍر(ِإذا مر مراً سريعاً ) ذَرواً(وذَرا الِحمار يذرو 

   ــــ138
  ذاٍر وِإن القى العزاز َأحصفا
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  ]رجز[
: ــ والتَّذِْريةُ ــــ بالذال ــ. التَّضِريةُ ــــ التَّعِويد للشيِء): التَّضِريةُ، والتَّذِْريةُ(

: مصدر ذَريتُ الطعام، ومصدر ذَريتُ الشاةَ ِإذا ربطْتَ عليها صوفَةً تُخالفُ لَونَها، وذَريتُ الرجَل
  :رفَعتَ من شَْأنَِه ومدحته، قال الراجز

  
   ــــ139

  عمداً ُأذَري حسِبي َأن يشْتَما
  بهدِر هداٍر يمج البلْغَما

  ]رجز[
)يالضبوالذَّي ،ب:(  

  :دابةٌ على خَلِْق الكَلِْب، وِإياه َأراد الشاعر بقوله: الضيب ــــ بالضاد ــــ 
   ــــ140

  ابن المعذَِّل من هو ومن َأبوه المعذَُّل
  سَألْتُ وهبان عنه فقاَل بيض محوُل

  ]مجتث[
 بــــ با]  ب31: ق[والذَّي لذال ــــ والذَّاب :بيالع.  

)والذِّيفان ،يفانالض:(  
والذِّيفان ــــ بكسر الذال وفتحها ــــ . جمع ضيٍف: الضيفان ــــ بالضاد ــــ 

  :السم قال أبو وجزةَ: 
   ــــ141

  وِإذا قَطمتَهم قَطَمتَ عالِقماً
الذِّيفاِن ِفيما تَقِْطم اِضيوقَو  

  ]كامل[
  ):واَألذىاَألضا، (

َأضاء ــــ أيضاً ــــ : جمع َأضاٍة، وهي الغَِدير، ويقال: اَألضا ــــ بالضاد ــــ 
  :، قال النابغة

   ــــ142
  فهن َأضاء صافياتُ الغالئِل

  ]طويل[
  . َأضواتٌ وِإضون وُأِضي وِاضي: ويقال في جمعها أيضاً
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: بالشيِء ِإذا تََأذَّيتَ به، ومن قاَل]  آ39: ص[مصدر َأِذيتُ : واَألذى ــــ بالذال ــــ 
كما قال اهللا ) بالواو(ُأوِذيتُ : ُأِذيتُ على ِصيغة ما لم يسم فاِعلُه ــــ فقد َأخطَأ وِإنَّما هو

  :وقال امرؤ القيس]. 10: العنكبوت[} فإذا أوذي في اهللا{: تعالى
   ــــ143

  وِإذا َأِذيتُ ببلْدٍة ودعتُها
  ال ُأِقيم ِبغَيِر داِر مقَاِمو
  ]كامل[
  ):الضاُل، والذَّاُل(

يرالب رداُل، السمن حروِف الِهجاِء: والذَّاُل. الض.  
  

  الضاد والذَّاُل ِباتِّفاِق اللَّفِْظ والمعنى
)نَبض (و ،قُ فهو ناِبضالِعر)َنَبذ (هرِرفُ غَيفهو ناِبذٌ، وال َأع.  

وبِقي اآلن ِذكْر اَأللفاِظ .  األلفاظُ المزدِوجِة الَّتي يناِظر بعضها بعضاً من الحروِف الثالثِةكَملِت
وِإن ذَهبنا إلى تَقصيها كَثُر ذلك جداً، ولكنَّا نذكر منها جمالً ونَقِْصد . المنفردة التي ال نظائر لها

  ).شاء اللَّه تعالىِإن (إلى المشهور المستُعمِل منها 
  

  ما يكْتَب بالظاِء من اَأللفاِظ المشهورِة
  .سوقٌ للعرِب تجتمع إليها): عكَاظٌ(
  .َأرعاظٌ: مدخَُل النَّصِل في السهِم، وجمعه): الرعظُ(و
  ].80: النحل[} يوم ظعنكم ويوم إقامتكم{: قال اهللا تعالى. الرحيُل): الظُّعون(و) و الظَّعن) الظَّعن(و
  :قال زهير. ظَعاِئن: المرأةُ في الهودِج، والجمع): الظَِّعينةُ(و

   ــــ144
  تَبصر خَِليلي هل ترى من ظَعائٍن

  ]طويل[
  .من الصحابِة، رِضي اللَّه عنهم: وعثْمان بن مظْعوٍن

  .، وقد َأنعظَ الرجُل)اِإلنْعاظُ(و
  . ةً فهو فَِظيعاَألمر فَظَاع) فَظُع(و
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ذكَر الجراِد، والحنْظَب ــــ بفتح الظاء ــــ ذَكَر الخَناِفِس ): والحنْظُب(و) العنْظُب(و
اَألمر ِعظَماً فهو عِظيم، وكذلك عظُم قَدر الرجِل وشَْأنه، وعظَّمتُ قَدره تَعِظيماً، ) عظُم(و

  .ظْماً عظْماًقَطَّعتُها ع: وعظَّمتُ الشاةَ
  .من الحشَراِت وهي َأعظم من الوزغِة وَأطوُل): العظَاءةُ(و) العظَايةُ(و
  .الرجل فاتَّعظَ، والوعظُ والموِعظَةُ سواء، فَأما الِعظَةُ فقد ذكرناها في ذوات النظائر) وعظْتُ(و
  .، ومنه جحظَةُ البرمِكي النحويعينُه جحظاً وجحوظاً، ومنه سمي الجاِحظُ) جحظَتْ(و
  ]: آ32: ق[بعيني َألْحظُه لَحظاً، واللِّحاظُ ) لَحظْته(و

  ]. آ40: ص[طَرفُها الذي يلي اَألنفَ : مَؤخَّر العيِن الذي يلي الصدع، والماقُ والموقُ
، }حافظوا على الصالة{): تعالى(للَِّه على الشيِء المداومةُ عليه، ومن ذلك قوُل ا) المحافَظَةُ(و

المالئكةُ الذين يكتبون : ورجٌل ذو حِفيظٍة وِحفاٍظ ِإذا كان محامياً عن الشيِء ذَاباً عنه، والحفَظةُ
  :َأعماَل الخَلِْق، ونَظَر َأعراِبي إلى رجٍل يكتب كُلَّ ما يسمع، فقاَل

   ــــ145
فَظَهما َأنْتَ ِإالَّ الح  

  كْتُب لَفْظَ اللَّفَظَهتَ
  ]رجز[

  .فقد ذكرناهما في اَأللفاِظ المتناظرِة) الحاِفظُ(و) الِحفْظُ(فَأما 
من الثَّياِب وَأظْهرتُ الشيء، واتخذتُ الشيء ِظهِرياً ِإذا رميتَه وراءك ولم تَلْتَِفتْ إليِه، ) الظِّهارةُ(و

المِعين، وِظهار الرجِل من : والظَِّهير]. 92: هود[} ءكم ظهرياًواتخذتموه ورا{: قاَل اللَّه تعالى
ِإالَّ ) بالظاء(وكُلُّ ما اشْتُقَّ من هذِه اللفظِة فهو . القاِئلةُ: ساعةُ الزواِل، والظَِّهيرةُ: امرأتِه، والظُّهر

  .شيئاً قليالً قد ذكرناه في ما تَقدِم

  

: الفتح[} فاستغلظ فاستوى على سوقه{: ، واستَغْلَظَ، قال اللَّه تعالىالشيء ِغلَظاً فهو غَِليظٌ) غَلُظَ(و
رجٌل فيه ِغلْظَةٌ وغُلْظَةٌ وغَلْظَةٌ وِغالظَةٌ، وَأغْلَظْتُ له : وكذلك جميع ما اشْتُقَّ منه كقولك]. 29

  ].123: التوبة[} وليجدوا فيكم غلظة{: القوَل، قاَل اللَّه تعالى
  .دح الرجِل حياًم): التَّقِريظُ(و
، وقوم )ويقُظٌ(رجٌل يقْظَان، ويِقظٌ، : وكذلك جميع ما اشْتُقٌ منه كقولك. ِضد الرقاِد): اليقظَةُ(و

  ].18: الكهف[} وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود{: َأيقاظٌ، وَأيقَظْته من النوِم، قال اهللا تعالى
  . كَظَّه الطعام ِإذا ثَقَُل عليهاالمتالء من الطعاِم، وقد): الِكظَّةُ(و
غَيظَه كَظْماً ِإذا أمسكه، ورجٌل مكْظُوم وكَِظم، وقد نطَقَ بهما القرآن وكذلك جميع ما ): كَظَم(و
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  .الكِظيمةُ والِكظَامةُ وهي ِبْئر تَنْفُذُ إلى ِبْئٍر، وكاِظمةُ اسم موضع: اشْتُقَّ من هذه الكلمة كقولهم
  .الطويُل): الشَّيظَِمي(و) يظَمالشَّ(و

  .من العيِش أي في ِشدٍة وشقاوٍة) شَظٍَف(وفالن في 
  .الِقطْعةُ من الخَشَِب ونحوِه): الشَِّظيةُ(و
  .لغة) بكسر الشين(اللَّهب ال دخان له، والشِّواظُ ): الشُّواظُ(و
ُأظْفُور، قال : اِإلنساِن وغيرِه، ويقال) ظُفْر(القوِم وليس منهم، و) إلى(من ينْتَِمي ): الوِشيظُ(و

  :الشاعر
   ــــ146

  ما بين لُقْمِتِه اُألولى ِإذا انحدرتْ
  وبين ُأخرى تليها قَيد ُأظْفُوِر

ظَفَّروم الطَّيِب، وظاِفر آ41: ص[مدينة باليمِن . من َأسماِء الرجاِل، وظَفَاِر: وكذلك َأظفار  [
وفيها جرى المثَُل فقيل من دخََل ظفَاِر حمر أي تكَّلم بالِحميِريِة، . ثل حذَاِمم) مبنية على الكسر(

والظَّفَر : زفي األسماِء التي لها نظائر]  ب33: ق[الفَو م ِذكْرهوالغَلَبةُ، وقد تقد.  
  .طويلةُ البظِْر): بظْراء(وامرأة 

  . الشاِة، وجمعه َأظالفٌ): ِظلْفُ(و

  

  .وكذلك كل ما اشتق منه. الكالم، وقد لفَظَ يلِْفظُ، وكذلك لفَظَ الشيء من ِفيِه ِإذا رمى به): اللَّفْظُ(و
الظالم، : وكذلك كل ما اشتق من هذه اللفظة، كقولهم. وضع الشيِء في غير موضعه): الظُّلْم(و

  .وليلةٌ ظَلْماء ومظِْلمةٌ، ونحو ذلك
  .في شَفَتِه السفْلى بياض:  اللساِن في الفِم بعد اَألكِْل، وفَرس َألْمظُتحريك): التَّلَمظُ(و
  

 غْتَ منه) نَِظيفٌ(وشيءوقد نَظُفَ نَظافةً، واستنظفتُ من الشيِء ِإذا فَر.  
  .ِمسمار في الرمِح، قال سالَمةُ بن جندل: مقَدم عظِْم الساِق، والظُّنْبوب): الظُّنْبوب(و

   ــــ147
كُنَّا ِإذا ما َأتانا صاِرخٌ فَِزع  

  كان الصراخُ له قَرع الظَّناِبيِب
  ]بسيط[
وكذلك كل ما أشتق . الخَيطُ الذي ينْظَم فيه الجوهر: الِعقْد، وكذلك نَظْم الشِّعِر، والنِّظام): النَّظْم(و

  .من هذه األشياء
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  .ياسمين البر): الظَّيان(و
  .، ورجٌل له منْظَرةٌ أي ُأبهةٌ)المنْظَرةُ(الحارس، ويقال لمكانِه ): النَّاظُور(و
  .المرأةُ المرِضع ولَد غيِرها): الظِّْئر(و
ما بين الشُّرِب إلى : ظَمآى، والظِّمء: الرجُل ظَمًأ ِإذا عِطشَ ورجٌل ظَمآن، وامرأة): ظَِمىء(و

  :الشُّرِب، قال زهير
   ــــ148

  رعوا ما رعوا من ظمئهم ثم أوردوا
  ِغماراً يسيُل بالرماِح وبالدِم

  ]طويل[
رجٌل َأظْمى، وامرأة : ِرقَّةُ الشفتيِن مع سمرٍة، ومنه قيل: والظَّما ــــ غير مهموز ــــ 

اءيظَم.  
  .هنَّممن َأسماِء ج: لَهبها، وقد تَلَظَّتْ، ولَظَى: الناِر) لَظَى(و
  .الِخباء: ما َأظَلَّك من شجٍر وغير ذلك، والِمظَلَّة): الظُّلَّةُ(و
اسم رمٍل معروٍف وهو الذي ذكره امرؤ القيس : الغَزاُل، وجمعه َأظٍْب وِظباء، وظَبي): الظبي(و

  ). والظبيةُ الِجراب(رِحم الفَرِس، : بن حجر، والظَّبيةُ

  

  .تخرج َأمام الدجاِل تُنِْذر الناسامرأةٌ : وظَبيةُ
، ] آ42: ص[ما بين الركْبِة والحاِفِر : الضريبة الالزمة، والوِظيفُ من كلِّ ذي َأربٍع): الوِظيفةُ(و

  .أو ما بين العرقُوِب والحافِر، وكذلك من ذواِت الخُفِّ
  .طَرفه: السيِف والسهِم): ظُبةُ(و
  . على اَألمِر):المواظَبةُ(و
  

  باب ما يكْتَب بالضاِد من اَأللفاِظ المشهورِة
)ودابةٌ ذات ِعضاٍض. الداهيةُ من الرجاِل): الِعض :ِإذا كانتْ تَعض.  

فِإن ) عض الحرِب(و) عض الزمان(حيث وقع، ِإالَّ ) بالضاد(وكل ما اشْتُقَّ من هذه اللفظِة فِإنه 
  .تقدم ذكره في األلفاظ المتناظرة]  ب34: ق[فيهما خالفاً قد 

  .قابلْتُه باِإلفِْك: اِإلفْك، وعضهتُ الرجُل) العِضيهةُ(و
  .وكذلك ما تصرف منه. ِإذا رقَد، وضاجع الرجُل امرأته: الرجُل) اضطجع(و
ِإذا كان فيه : عضدثَوب م: وكذلك كل ما اشتق منه كقولك. ما بين المرِفِق والمنِْكِب): العضد(و
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دضاَألعضاِد، وسيفٌ ِمع هفي قَطِْع الشجِر: ِشب تَهنموهو الذي م.  
  :قال طرفة
   ــــ149

  كفى العود منه البدء ليس بِمعضِد
  ]طويل[

دضوالع :ِضيدعقد ذكره النابغة، والي دضالع ِصيبي نبات قد ذكره النابغة أيضاً: داء.  
)روالعالرجِل): ض ضع، وِعرضاً ِإذا اتَّسِعر الشيء ضرالطُّوِل، وع وقيل: ِضد ،نَفْسه : آباؤه

 نْدتُ الجضبالكتاِب، وعر تُ الكتابضوعار ،نِّي فالنع رضارضةً، وَأععتُه مضالَفُه، وعارأسو
  . حيثُما وقع)بالضاد(وكذلك كل ما يشتقُّ من هذه اللفظة فهو . واعترضتهم

ورضاعةً ) وِرضاعاً(رضاعاً ) ورِضع يرضع على مثاِل عِلم يعلَم(المولود يرِضع ) رضع(و
وكذلك . ِإذا لَُؤم، ولَئيم راِضع) بضم الضاد(وامرأةٌ مرِضع ومرِضعةٌ، ورضع الرجُل ) وِرضاعةً(

  . ما اشتق منه

  

 ال(وداءضِل) ال): (عضلَةٌ من العضله، ورجٌل ع ةُ: دواءاِهيوهو الد.  
ِإذا كان فيه ِشبه اَألضالِع، : ــــ لغتان ــــ وكذلك ثَوب مضلَّع) الضلْع(و) الظِّلَع(و

ِليعقال امرُؤ القيس: ورجٌل ض ،ِليعض سةَ َأضالعِه، وكذلك فَربذلك قُو ريدونكَأنهم ي قَِوي:  
   ــــ150

هجفَر دس ِليٍع ِإذا استدبرتَهض  
  بضاٍف فُويقَ اَألرِض ليس بَأعزِل

  ]طويل[
  ]. آ43: ص[وفالن مضطَِلع باُألموِر، ودابةٌ مضطَِلعةٌ بالِحمِل 

َأضعافَه ِمراراً، وَأضعفْتُ له الشيء أعطيته ]  آ43: ص[أعطيته : للرجِل الشيء) ضاعِفتُ(و
) بالضاد(وكل ما اشتق من هذه اللفظة فإنه . عن اَألمِر فَأنا ضِعيفٌ) ضعفْتُ(و. عفَه مرةً واحدةًِض

  .ال نظير له في غيرها ِإالَّ شيئاً قليالً قد تقدم ذكره
  
 بعوضةٌ، قال: فَرقْته، والبعوض معروف واحدته: جزء منه، وبعضتُ الشيء: الشيِء) بعض(و

  :الشاعر
   ــــ151

  لعمرك َأن المس من أم جابٍر
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ِغيضتُها لبباشَر وِإن إلي  
  ِإذا فَرشْتنا ثَوبها فكَأنَّا

وضٌل بيننا وبعقُ نَميفر  
  ]طويل[
  ).والمباشَرةُ في هذا البيِت بمعنى النِّكاح(
السنةُ الشديدةُ، قال . ِضباع والضبع: ان، والجمعِضبع: سبع عرجاء، والذَّكَر منها): الضبع(و

لَِميداس السعباس بن ِمر:  
   ــــ151

  َأبا خُراشَةَ َأما َأنتَ ذا نَفٍَر
عبلم تْأكُلُهم الض ِميقَو فِإن  

 ــــ ساكن عبِخ) الباِء(والضتُد بالثوِب، َأن ِد، واالضطباعضطُ العستحت ــــ و لَه
ِعكباضعةُ المرأِة. ضباِم، ومجالح عضوِمب :عضتُها، والبباشَردِد: ممن الع عوالِبض ،ما بين : النِّكاح

من ]  ب35: ق[ما بين واحٍد إلى تسعٍة، والِبضاعةُ من الماِل والباِضعةُ : واحٍد إلى أربعٍة، وقيل
  . الشِّجاج، قد تقدم ذكرها

  

  .من األمر وامتعضتُ منه ِإذا غَِضبتَ) تُمِعض(و
: الشيء تَضِييعاً، وضيعةُ الرجِل أن يضيع وال يلتفت إليه، والضيعة من المال وجمعها) ضيعتُ(و

  :قال الشاعر. ِضيع وِضياع وضيعات
   ــــ153

  وِليتَ ِواليةً لم تحتملها
  كذلك الشُّوم يعلَقُ بالمشُوِم

ياع بفتح ضاٍدفِديوانالض   
  وِديوان الخَراِج بغير جيِم

  ]وافر[
والعوض من الشيِء، . ِعضو ــــ بكسر العين ــــ : َأعضاء، ويقال: والجمع) العضو(و

  .وقد اعتاض منه
  .الريح) تَضوعِت(و
 يتَِّضع ِإذا كان خسيساً، الشيء وضعاً، ووضع الرجُل وضاعةً فهو وِضيع، واتَّضع) وضعتُ(و

ِضد تَكبر، : الخُسران، وتواضع الرجُل تواضعاً: ووِضع في تجارتِه ِإذا خَِسر، والوضيعةُ
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َأن تَحِمَل المرأةُ وهي : َأسرعتْ وَأوضعتُها َأنا ِإيضاعاً، والوضع والتُّضع: ووضعِت الدابةُ وضعاً
 ف من هذه اللفظة].  آ44: ص[حاِئضوكذلك ما تصر.  

  .اسم رجٍل كان يعمُل اَألِسنَّةَ، قد ذكره امرؤ القيس في شعره): قَعضب(و
نباتٌ له نَور َأحمر، قد ذكره امرؤ : ــــ بكر العين والراء وفتحهما ــــ ) العضِرس(و

  .القيس أيضاً
  
  . بطْنِهالذي يخدم على طعاِم: من الرجاِل) العضروطُ(و
  :الطُّحلُب يكون على الماِء، قال امرؤ القيس): العرمض(و

   ــــ154
  يِفيء عليها الظُِّل عرمضها طاِمي

  ]طويل[
جاء فالن بالضح : هو ما طَلَعتْ عليه الشمس، ومنه قيل: ضوء الشمِس، ويقال): الضح(و

  . جاء بهكَثْرِة ما ) بـ(والريِح، ِإذا وِصفَ 

  

كثير : الرجُل ضِحكاً، وِضحكاً، ورجٌل ضحكَةٌ ــــ بتحريك الحاء ــــ ) ضِحك(و
الضِحِك من الناِس، ورجٌل ضحكَةٌ ــــ بسكون الحاء ــــ ِإذا كان يضحك منه، 

حِحِك، والضدو عنْد الضألنَّها تَب تْ بذلكيممن اَألسناِن، س واِحكوالضِك: كحالنخِل، والض طَلْع :
كحوالض ،الثَّلْج :كحوالض ،دبِحكَِت المرأةُ : الزوض ،ضاَألبي دكاً ِإذا(الشُّهتْ، ) ِضححاض

اكحمن َأسماِء الرجاِل: والض.  
ماِء، ودحضتْ زالَتْ عن كَِبِد الس: الزلَقُ، وقد دحض فهو داِحض، ودحضِت الشمس): الدحض(و

تُهجتعالى: ح طَلتْ، قاَل اللَّه16: الشورى[} حجتهم داحضة عند ربهم{: ب.[  
قبيلةٌ : بلَد باليمِن، وحضرموتُ: الصالةُ، وَأحضر الفَرس ِإذا جرى، وحضرموتُ) حضرِت(و

  .كانت تسكنه
المعِيي الذي ال ِحراك به وكذلك : نان، والحرضاُألشْ: الرجَل على الشيِء، والحرض) حرضتُ(و

  ].85: يوسف[} حتى تكون حرضاً{: المِريض الذي ال يقِْدر على الحركَِة، قاَل اهللا تعالى
عرقُ الحمى، : ، والرحضاء)ومرحوض(غسلته فهو رِحيض : الثوب رحضاً) رحضتُ(و

اضحالكَِنيفُ: والِمر.  
الثَّياب التي : الطويُل الجناحين، والمضاِرح: الدابةُ بِرجِلها والمضرِحي من الصقوِر) ضرحِت(و

رقال كَثَي ،تبذَُّل فيها اِإلنساني:  
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   ــــ155
هقَِميص محو اهدرق بحفَأس  
مضاِرح لَيستْ لهن هفَأثْواب  

  ]طويل[
ما تحتَ اِإلبط إلى الكَشِْح، واحتضنتُ الشي ِإذا أخَذته تحتَ ِإبِطك، ): المحتَضن(و) الِحضن(و

  ]. ب36: ق[وحضنِت المرأةُ الصبي، وكذلك حضنِت الدجاجةُ بيضها 
نضٍد، ومنه قيل: وحشِْرفٌ على نَجٌل مبناً«: جضرأى ح نم دَأنْج« .  

  

، ونَِحيض ــــ بالياء ــــ ِإذا ] آ45: ص[كثير اللحِم :  نِحضاللَّحم، ورجٌل): النَّحض(و
الذي كَثُر لَحمه، وهو من اَألضداِد، وِسنان : قَلَّ لَحمه، وقد قيل النَِّحيض ــــ أيضاً ــــ 

  :ِإذا كان رقيقاً، قال امرؤ القيس: نَِحيض ــــ بالياء ــــ 
  

   ــــ156
  صلَِّبي النَِّحيِضكَصفِْح السناِن ال

  ]طويل[
  :نضح الِجلْد بالعرِق، ونَضحِت المزادةُ بالماِء، قال النابغة: الرشْح، يقال): النَّضح(و

   ــــ157
  ينْضحن نَضح المزاِد الوفِْر َأثْبقَها

  شَد الرواِة بماٍء غيِر مشروِب
  ]بسيط[

  :ومنه قوُل امرىِء القَيِس
  ــــ 158

  ِدراكاً ولم ينْضح بماٍء فيغْسِل
  ]طويل[

 لَبرقَ، ورواه ثَعَل، ويعني بالماِء ههنا العغْسي ٍق فيحتاج إلى َأنربع شَحرأي ي)حنْضــــ ) ي
ذلك نِكري اَألصمعي بضم الياء ــــ وكان.  

النّضح :  والخاء ــــ فقال قومــــ بالحاء) النَّضخ(و) النَّضِح(وقد اختلفَ الناس في 
ــــ بالحاء غير معجمة ــــ ما كان رشَّاً خَِفيفاً فإذا كَثُر حتى يبلَّ الشيء فهو نَضخٌ 

  .ــــ بالخاء معجمة ــــ 
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النَّضح ــــ بالحاء غير معجمة ــــ في ما كان رقيقاً نحو الماء، والنَّضخُ : وقال آخرون
  .ــــ في ما كان ثَِخيناً كالعسِل والربــــ بالخاء معجمة 

هما سواء ِإالَّ َأن النَّضح ــــ بالحاء غير معجمة ــــ له ِفعٌل مستَعمٌل، : وقال قوم
  .والنَّضخُ ــــ بالخاء معجمة ــــ ال ِفعَل له

ــــ بتحريك الضاد ــــ والنَّاِض: والنَِّضيح حوكذلك النَّض ،ضوالحستقى : حُل الذي يمالج
عليه الماء.  

  . ، وقد فَضحتُ الرجَل فافتضح)الفَِضيحةُ(و

  

سقطَ بين : خَِفض، وحبض الِعرقُ وكَلك الوتَر، وحبض السهم: القَلْب يحِبض حبضاً) حبض(و
لقوة ما يحِبض سهمه وينِْبض أي ما به من ا» ما به حبض وال نَبض«: يدي الراِمي، ومنه قولهم

  ):يِصفُ قَوساً(َأنْبضتُ الوتَِر ِإذا جذَبتَه بِإصبِعك ثم َأرسلته فَصوتَ، قال الشَّماخُ : وتَره، يقال
  ِإذا َأنْبض الرامون عنها تَرنَّمتْ

تْها الجناِئزعجثَكْلى َأو تَرنُّم  
الخُلَّةُ خُبز اِإلبِل والحمص : ما حال، تقول العرب: فيه حموضةٌ، والخُلَّةُما : من النباِت) الحمض(و

حمض الشيء ــــ بفتح الميم ــــ ال يِجيز البصريون غيره، وَأجاز : فاكهتُها، ويقال
اضمالميِم، والح مض الكوفيون :جِف اُألتْروما في ج.  

 نولَب)ضحومنه قيلِإذا ): م ،ضحالماء، وكلُّ شيٍء خالٍص فهو م خاِلطْهِة : لم يودبالم تهضحَأم
)تُهضحوم.(  

  
  :، قال الشاعر] آ476: ص[حركْتُها لتَشْتَِعَل : النار) حضْأتُ(و

   ــــ159
  وناٍر حضأتُ بعيد وهٍن
  بداٍر ما ُأِريد بها مقَاما

  ]ووافر[
  .ن النساِء والمستَحاضةُ، وقد تقدم ذكر الحائض في األسماِء المتناظرةم) الحاِئض(و

 نولَب)حيبالماِء، قال الراجز) ض وضياح إذا مزج:  
   ــــ160

  ِبتْنا ِبحسان وِمعزاه تَِئطْ
  ما ِزلْتُ َأسعى بينَهم وَألْتِبطْ




ة ا������الفرق بين الحروف الخمسة��� ����                             

 

  حتى ِإذا كاد الظَّالم يخْتَِلطْ
   رَأيتَ الذِّْئب قَطْجاؤوا بضيح هْل

  ]رجز[
أوُل ماي رتفع من النهاِر، فِإذا زاد على ذلك حتى تُشِْرقَ الشمس ويصفو لَونُها فهو ): الضحو(و

الضحاء ــــ مفتوح ممدود ــــ : الضحى، فِإذا اشْتَد ارتفاع النهاِر فهو الضحاء، وقد قيل
  :للناِس وَأنشدوا للنابغِة الجعِدي]  ب37: ق[لِإلبِل مثُل الغَداِة 

   ــــ161
 حىض اءحِحي الضلَها َأقْدجَأع  

  

  وهي تُناصي ذوائب السلَِم
  ]متسرح[

وأنك ال تظمأ فيها وال {: ِإذا برز، قال اهللا تعالى: وضحى الرجُل للشمِس يضحى، وضحا يضحو
  ].119: طه[} تضحى

ُأضِحيةٌ ــــ بضم الهمزة ــــ ، وِإضِحيةٌ ــــ بكسرها : ها َأربع لُغَاٍتواُألضِحيةُ في
َأضحى : َأضاِحي، وَأضحاةٌ ــــ على وزٍن َأرطاٍة ــــ وجمعها: ــــ وجمعها

  .ــــ كقولك َأرطى ــــ، وضِحيةٌ وضحايا ــــ كَهِديٍة وهدايا
التي تُوِضح العظْم، : ، والموِضحةُ من الشِّجاِج)أي بين(من األسناِن وَأمر واضح ) الواِضحةُ(و

قد ذكره النابغة وامرؤ القيس: وتُوِضح موضع.  
وِشيع ويقال وِسيع ــــ بالسين غيرمعجمة ــــ ، : ماآِن يقال َألحِدهما): الدحرضاِن(و

  : القَمراِن للشمس والقَمِر، قال عنترة:دحرضان كما قالوا: دخْرض، فِإذا جِمعا قيل: ولآلخِر
   ــــ162

  شِربت بماِء الدحرضيِن فأصبحتْ
  زوراء تَنِْفر عن حياِض الديلَِم

  ]كامل[
ناِهض، وناِهضةٌ، وقد : ينْهض نُهوضاً ونَهضاً، ويقال للفَرِخ ِإذا قَِوي على الطيراِن) نَهض(و

  .ذكره امرؤ القيس
: الدفْعةُ من المطَِر، وقد هضبتْهم السماء، وفَرس ِهضب: الصخْرةُ الراِسيةُ، والهضبةُ): بةْالهض(و

  .هو الشديد الصِليب، وقد ذكره طَرفةٌ: سريع العرِق، وقيل
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 به ِإالَّ العود واللُّبان، كلُّ شيٍء يتَبخَّر: الكَشِْح، وكذلك المرأةُ، والهضمةُ والِهضم) هِضيم(ورجٌل 
  :ِإذا شُدخ طَرفُه ليزمر به، قال عنترة: ِطيب يخْلَطُ بالباِن، وقَصب مهضم: والمهضومةُ

   ــــ163
  بركتْ على قَصٍب َأجشٌ مهضِم

  ]كامل[
  .شابهته، وكذلك كل شيئيِن اشْتَبها): ضاهيته(الرجَل، و) ضاهْأتُ(و
  .ِإذا كانتْ ال تَِحيض]  آ47: ص) [ضهياء(امرأةٌ و
  . ِإذا كُِسر بعد جبرِه: العظْم فانهاض، وعظْم مِهيض) ِهضتُ(و

  

  .معاودةُ المرِض بعد المرِض): الهيضةُ(و
ضوالخَض :اضوالخَض ،َأبيض زقال الشاعر: خَر ،ِليمن الح ِسيرالي:  

   ــــ164
  ولو َأشْرفَتْ من كُفَِّة الستِْر عاطالً

اضاٌل ما عليه خَضلقُلْتُ غَز  
  ]طويل[

  .تحريك الذَّكَِر باليِد حتى يمِني: تحريك الماِء ونحوِه، والخَضخَضةُ: والخَضخَضةُ
ي يدقُّ به، ــــ بالحاء والخاء ــــ كَسر النَّوى، ويقال للحجِر الذ) الرضخُ(و) الرضح(و

  .الِمرضاح والِمرضاخُ
  .َأعطيته شيئاً: ورضخْتُ له من مالي

كَسرتُه، والخَضد ــــ بفتح الضاد ــــ ما تَكَّسر منه، وقد : الشجر خَضداً) خَضدتُ(و
ِب كالِقثَّاِء َأكُل الشيِء الرطْ: نَزع الشَّوِك عن الشجِر، والخَضد أيضاً: والخَضد. ذكره النابغة
  :هو ِشدةُ المضِغ، قال امرؤ القيس: ونحوِه، وقيل

   ــــ165
  ويخِْضد في اآلِري حتى كَأنَّما

  )به عرةٌ من طائٍف غيِر معِقِب(
  ]طويل[

 عروالز)رةُ)اَألخضرخَاضةُ من كلِّ شيٍء، والمروالخُض ، :هالحص يبدو ِر قبل َأنالثَّم عيب.  
  ]. ب38:ق[شَيبةُ يخِْضبه، وكذلك كلُّ شيٍء لُِطخَ ) خَضب(و

 بوالِمخْض :ُل فيها الثِّيابانِة تُغْساِإلج هِشب.  
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  .عظُم في ِجسٍم أو شَْأٍن: وضخُم الشيء ضخامةً
وناقةٌ ماِخض وشاةٌ ماخَض ،ِخيضوهو م هخُضه وَأمخَضن أمتُ اللبخَضذا َأصابها طَلْقُ ِإ: وم

المخاض ــــ بفتح الميم وكسرها ــــ، فأما النّوقُ الحوامُل : الِوالدة، ويقال لوجِع الِوالدِة
خَِلفَةٌ، من غير لفظها : مخاض ــــ بفتح الميم ال غير ــــ، وواحدها: فيقال لها

  .وضمخْتُه بالتخفيِف والتشديِد) وضمخْتُه بالطَّيِب(
  

  :، موضع، قال امرؤ القيسوُأضاخُ
   ــــ166

  فلَّما َأن دنا لقَفا ُأضاٍخ
  ] وافر[

  

  .مخاِوض: الماء الذي يخَاض لِقلَّتِه، وجمعها: وخاض الماء يخوضه خَوضاً، والمخاضةُ
ِرمورجٌل ِخض :ِرمِخض رحوب ،ادووا: أي ج ،ِرمِخض الماِء، وكذلك ِبْئر من أي كثير مرخَضلم

من َأدرك الدولة األموية والعباسية، : الذي َأدرك الجاهليةَ واِإلسالم، والمخَضرم أيضاً: الرجاِل
مرخَضمةٌ مخفوضة: ولجل مرخَضِب، وامرأةٌ مسالح للنساِء : ناِقص ختونةُ، والخَفْضوهي الم

  . أيضاًكالِختاِن للرجاِل، وقد يستعمل الِختان للنساِء
والخَفْض :خَفْض فِْع، ومكانالر قال الشاعر: ِضد ،نْخَِفضأي م:  
   ــــ167

  َأنزلني الدهر على حكْمِه
  من شاهٍق عاٍل إلى خَفِْض

  ] آ48: ص[
  ]سريع[

  .االزدحام: اِإلكراه والشدةُ، والضغاطُ. عصر الشيِء، والضغْطُ: والضغْطُ
  .َأضغَاثٌ: بضةٌ تُجمع من ِعيداٍن مختلفٍة ومنه قيل لَألحالِم المخْتَِلطِةقَ: والضغْثُ

  :ِحزام الناقِة وغيرها، قال طَرفة: والغَرض والغُرضةُ
   ــــ168

  وشدي حياِزيم المِطيِة بالغَرِض
  ]طويل[

غَِريض ولحم :ضوالغَر ،رمى إليه، و: أي طَِريالذي ي الشيءضبةُ، : الغَرحقُ والمالشَّو
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  .الملَُل، وهما من اَألضداِد: والغَرض أيضاً
ارشِه، والغَضيارٍة من عفي غَض راءهم: وفالنغَض اللَّه ْؤكُل فيه، وَأبادمتهم : الذي يأي ِنع

ره امرؤ القيس، موضع ذك: من َأسماِء النساِء، وغَضور: قبيلةٌ، وغاِضرة: ورفاهيتم، وغاِضرةٌ
ِإذا : ِإذا تَحركَتْ، وَأنغض رْأسه: غَضن، ونَغَضِت السن: ما تكَسر منه، واحدها: وغُضون الِجلِْد

  ].51: اإلسراء[} فسينغضون إليك رؤوسهم{: حركه، قال اهللا تعالى
َأخذه تحت ِإبطِه، قال : الشيءالعداوةُ وقد اضطغَن عليه، واضطغن : والضغْن والضغَن والضِغينةُ

  :الراجز
   ــــ169

  كَأنَّه مضطَِغن صِبياً
  ]رجز[

  . وغَِضب عليه غَضباً، وكذلك جميع ما اشْتُقَّ منه

  

  .صوتُ اَألرنِب: والضِغيثُ
والب اءغْضوالب ،ِغيضةً فهو بغاضب هو إلي غُضوب ،ِغضبتُ الرجَل فَأنا مغَضوَأبغْض :سواء.  

  
ضيقال: والغُم ،ومنه الِغماض ،تُ تَغِْميضاً، وما : النومضاً وال ِغماضاً، وما غَمما ذُقْتُ غُمض

  .اغْتَمضتُ اغتماضاً
  .منْخَِفض: خِفي، ومكان غاِمض: أي مجهوُل الحسب، وِعلْم غاِمض: ورجٌل غاِمض الحسِب

غْمومنه ا: والض ،ضب39: ق[شْتُقٌ الع  [وهو اَألسد غَميالض.  
  .الِقطْعةُ من اللَّحِم: ما يمضغُ، والمضغَةُ والمِضيغَةُ: ومضغْتُ الطعام مضغاً، والمضاغُ

باتَ على جمِر الغَضا وانقض الطائر : شجر تبقى نَاره مدةً وال تَطْفَُأ، ومنه يقال: والغَضى
  .كذلك انقضت عليهم الخَيُلانقضاضاً، و

  .ثَقْبها: وِقضةُ المرأِة واقِْتضاضها، واقِتضاض الجوهرِة
والِمقْراض :به، والقَِريض قْطَعر وقد تقدم ذكره: ما يالشِّع.  

والنَّقْض :ٌل ِنقْضماِإلبراِم، وج ِضد :فَرالس ِإذا أضعفه.  
بومنه قيل: والقَض ،القَطْع :وبوقَض وقَِضب ابوقَض بفٌ قاضيس .والقضيب وجمعه : ،انبقُض

 بالشيِء]:  آ49: ص[والقَض ُل، واقتضابالخَي فكرِه،يقال: نباتٌ تأكله ونارتجالُه د : كالم
  .االقتطاع: مقْتَضب وِشعر مقْتَضب، واالقتضاب أيضاً

  .الدراهم وغيرهاوقبضت بكفي على الشيِء، وقَبضتُ 
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ما يقِْبض عليه الممِسك له، وكذلك مقِْبض السكِّيِن ــــ بكسر الباء وفتحها : ومقِْبض السيِف
  .ِمقْبض ــــ بكسر الميم وفتح الباء ــــ واَألوُل َأفصح: ــــ ، ويقال

  .ِإذا انكمش: وتَقَّبض الِجلْد وغيره تَقّبضاً
  :قَِضيم وقَضاِئم، قال امرؤ القيس: ِحيفةُ البيضاء، وجمعهاالص: والقَِضيمةُ
   ــــ170

  وبين شَبوٍب كالقَِضيمِة قَرهِب
  ]طويل[

بالسيوِر، قال النابغة: والقَِضيم المنسوج ِصيرالح :  

  

   ــــ171
واِنعقته الصنَم عليه قَِضيم  

  ]طويل[
  :، وهي مشْتَقَّةٌ من قولهمأي خَساسةٌ: وفي حسِب فالٍن قُضَأةٌ
  .ِإذا َأخْلَقَ: قَِضىء الثوب وتَقَّضَأ

نهيدتْ: وقَِضَئتْ عِإذا فَس.  
بةُ: والتَّقُّوضضنْياِن أو الِخباِء، والقَرسقوط الب :وبضةُ القَطِْع، ورجٌل قُرعنده، : ِشد ال شيء

ابضفٌ ِقرسيالسارقُ، و وبضوالقُر :قاِطع.  
  .والركْض بالرجِل

  
نْكشٌ ضيوع :قٌ، وامرأةٌ ِضنَاكيأي ض : نَاكوبه ض ،كومزأي م نوكضكثيرةُ اللحِم، ورجٌل م

  .أي زكَام) مضموم الضاد(
جاجوالض ِجيجوالض :ِضجي جواالستغاثةُ، وقد ض ياحالص.  

رجِر: والضدِضيقُ الص.  
ِريجقال النابعة: واِإلض ،اَألحمر الخَز:  

   ــــ172
  وَأكسيةُ اِإلضِريِج فوقَ المشاجِب

  ]طويل[
جاً فهو نَِضيجنُض وغيره اللحم ونَِضج.  

مجِه: والضجتَِّصُل به من الوٌل في الفِم وما ييم.  
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  .ِخالفُه: وِضد الشيِء
  .الدراهم الصاِمتةُ: لماِلونَض الماء يِنض فهو ناض، والناض من ا

فَّةُ الوادي وِضفَّتهوض :جاِنبه.  
  .كَثْرةُ اَألكَلِة وقَِّلةُ الطعاِم: والضفَفُ

اضمن الشيِء قال النابغة: والفُض ما تَكَّسر:  
   ــــ173

  يِطير فُضاضاً بينَها كلُّ قَونَِس
  ]طويل[

فَاضفَض ة: وقَِميصفاضفَض عوِدر ،األخالِق: واسع فَاضكاملةٌ، ورجٌل فَض.  
التي تُغْلَقُ بها اَألبواب، وضبةُ ــــ بالباء وفتح الضاد ــــ ، وِضنَّةُ ــــ : والضبةُ

  ]: ب40: ق[قبيلتان، : بالنون وكسر الضاد ــــ 
  :قال النابغة

   ــــ174
  ..حدبتْ علي بطون ِضنَّةَ كُلُّها

  ]كامل[
بابشْ: والضبابحاِب، والضالس قبيلة: به.  
اضضٍم: ومهررجل من ج.  
سرــــ بفتح الضاد وتسكين الراء ــــ ]  آ50: ص: [والض سراَألضراِس، والض واحد

 :  

  

أن تأكَل شيئاً حاِمضاً : العض باألضراِس، والضرس ــــ بفتح الضاد والراء ــــ 
تَعض حاِلبها، وِبْئر ضريس : مجرب لُألموِر، وناقةٌ ضروس: مضرسفَتضرس منه، ورجٌل 

  :مطْويةٌ باَألضراِس وهي الِحجارةُ الخَِشنةُ، قال الشاعر: ومضروسةٌ
   ــــ175

رهوٍق زيتَقاِرِب الثِّفنَاِت ضم  
  رحِب اللَّباِن شَديِد طي ضريِس

  ]كامل[
  .مبالغةً في التشبيِه) فسماه ضِريساً(لفرِس بالِبْئِر الضِريِس شَبه جوفَ ا

  .ِإذا لم يجتَر: ِإذا سكَتَ، وضمز البِعير بِجرتِه: ضمز ضموزاً: ويقال
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وهو الذي يعمُل بيديِه جميعاً، وبه سمي اَألضبطُ بن : وضبطْتُ الشيء ضبطاً، ورجٌل َأضبطُ
ٍعقُري.  
  

تاعتُ المدٍض، والمصدر: ونَضعإلى ب هضعتُ بممــــ ساكن الضاد ــــ ، : ض دالنَّض
  .اسم الشيِء المنْضوِد، وقد ذكره النابغة: والنَّضد ــــ بفتح الضاد ــــ 

فُّ عليه، وضِمد عليه ضمدتُ رْأسه بالضماد، وهي ِخرقْةٌ تُلَ: وضمدتُ الجرح َأضِمده، وكذلك
  .غَِضب: ضمداً

  :ِشدةُ القَبِض بالكَفِّ، قال الحسين بن مطَير اَألسدي: والضبثُ
   ــــ176

  كَأن فؤاِدي في يٍد ضبثتْ به
هالحبَل قاِضب قِْضبي ةً أنحاذَرم  

  ]طويل[
اروالنُّض :عمج جعله نُونَه كَسر نوم ،بالذَّهارأيضاً، والنُّض بٍر أو نَِضيٍر وهو الذَّهاَألثُْل :  نَض

هذا ِقدح نُضار ــــ على الصفة ــــ ، : وهو خير خَشٍَب تُتَّخذُ منه اَألقداح، ومنه يقال
) على التمييز(ِقدح نُضاراً ــــ بالنصِب : وِقدح نُضاٍر ــــ على اِإلضافِة، ويجوز أيضاً

  .هذا ثَوب خَز، وثَوب خَز، وثَوب خَزاً: ا يقالــــ ، كم
  . النَّاِصيةُ المضفورةُ: والضِفيرةُ

  

  .مشِْوي على الرضِف: الحجارةُ المحماةُ، وِشواء مرضوفٌ: والرضفُ والرضفُ
الشيء المرفوض،  : تَركْتُه، والرفَض ــــ بفتح الفاء ــــ: ورفَضتُ الشيء رفْضاً

عمالد وارفض :بن علي ديفَضوا زاِفضةً َألنهم ريت الرافضةُ من الشِّيعِة رمقاً، وستَفرسقطَ م.  
: أي مِسنَّةٌ، وِلحيةٌ فاِرض: الفَِريضةُ، وبقَرةٌ فاِرض: َأوجبتُه، واالسم: وفَرضتُ الشيء فَرضاً

خْمةٌ، وِضغْنضقال الراجز:  فاِرض ،قديم أي ِحقْد:  
   ــــ177

  يا رب ِذي ِضغٍْن علي قاِرِض
  له قُروء كقُروِء الحاِئِض

  ]رجز[
 ضةُ]:  آ51:ص[والفَرضِس، والفُرِة القَويفي س زِر: حخَُل إلى النَّهدالم.  

  .ضبارةٌ: واِإلضبارةُ من الكتِب وال يقال
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ابضِك: الرالِمس ابضيِق، ورالر ِقطَع :فُتاتُه.  
ما يحوي من مصاِرينها، وفالن يسكُن في ربِض المدينة ــــ بفتح الراء : ربض البطِْن] و[

إذا سكن في طَرِفها وما حولَها، وفالن يسكن في ربِض المدينِة ــــ بضم : والباء ــــ 
  ]. ب41: ق [:الراء وتسكين الباء ــــ 

ِبيضِطها، والرسفي و اً: ِإذا سكنوضبةُ رِت الدابضبراِبضها، ورفي م الغَنَم : ضبكتْ، وررب
هضبالرجِل ور :هجوز.  

  
  .مالئكةٌ هبطوا مع آدم ــــ عليِه السالم ــــ : والراِبضةُ
مرتْ : والضِرموقد ض ،مها الرجُل): بكسر الراء(الناررِإذا اشتعلتْ، وَأض : عمَأشعلها، وج
  .حيثُ تَجري الخَيُل: والِمضمار. ِضرام: الضرِم

ماِضر نِة، ومنه اشْتُقَِّت : ولَبوضمالح ِضيرةُ(شديدر) المضخُ به، ومرجٌل من العرِب : ألنها تُطْب
يتْ بِه القبيلةُ، وتُماِضرمالخَ: س نْساِء الشاعرِةاسم .  

  

اءضمضاً: والرمر ضمرالرجُل ي ِمضالشمِس، وقد ر رِميتْ من حِإذا مشى : الِحجارةُ التي قد ح
أي : أي َأحرقَِني وَأوجعني، وارتمضتُ لذلك: َأرمضِني اَألمر: عليها فاحترقتْ قَدماه، ومنه يقال

  .داويتُه من مرِضِه: فَعلْتُ ِبِه ِفعالً يمرض منه، ومرضتُه بالتشديِد: َلوَأمِرضتُ الرج: توجعتُ له
العطَاء، ورجٌل فاِضٌل، وقد فَضَل يفْضُل ــــ : أي شَرفٌ، والفَضُل أيضاً: ورجٌل له فَضٌل

 ــــ على وزن حِذر أي زائد، وقد فَضَل يفْضُل: على وزن قَعد يقْعد ــــ ، وشيء فاِضٌل
يحذَر ــــ وفَِضَل يفْضُل ــــ بكسر الضاد في الماضي وضمها في المستقبل ــــ 

الذي ) الفَضُل(اللذيِن يراد بهما الزيادةُ، فَأما ) الفَضلَِة والفَضِل(وهذه اللغاتُ الثالثُ ِإنَّما هي في 
فَضَل يفْضُل ــــ على مثاٍل قَعد يقْعد ــــ ، : يهو الشَّرفُ فليس فيه ِإالَّ لغةٌ واحدةٌ وه

  :ومن روى
   ــــ178

  وجدنا نَهشَالً فَِضلَتْ
  ]وافر[

  .ــــ بكسر الضاد ــــ فقد غَِلطَ ولم يفرقْ بين المعنييِن
ذَّل، وتَفضلَت المرأةُ، ِإذا تَب: ، وتَفضَل الرجُل في بيتِه)َأواله فَضالً: وتَفضَل الرجُل على الرجِل(

  .ورجٌل فُضٌل، وامرأةٌ فُضٌل، وثَوب فُضٌل
 الماء ونَضب)بنْضوباً) يفَّ: نُضج.  
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ِمينوالض اِمنوبه : والض ِمنورجٌل ض ،نْتُهموتَض ِمنْتُ الشيءماِن، وقد ضالفاعِل من الض اسم
انموض نمانةٌ وضمِإذا كان : ضَأحمر قاَل ابن ،فاِرقُهال ي ضرآ52: ص: [ِبِه م .[  

   ــــ179
  إليك ِإله الخَلِْق َأرفع رغْبتي

  ِعياذاً وخَوفاً َأن تُِطيَل ضماِنيا
  ]طويل[

  .دويبةٌ تأكُُل الخَشَب والكُتب: واَألرضةُ
  .أي رقيقةٌ: ِئيلةٌِإذا ضعفَ، وحبةٌ ض: وضُؤَل الشيء ضآلةً فهو ضِئيٌل

  

  .كَثُر َأوالدها: وضنََأِت المرأةُ وَأضنََأتْ
كَثْرةُ : اَألصُل، والضنء ــــ بفتح الضاد ــــ : والضنء ــــ بكسر الضاد ــــ 

  .النسِل
ْأنواحدتها: والض ،اِئنةٌ ــــ على وزِن فَاِعلٍَة ــــ ، وجمعها: الغَنَمض :وَأض واِئنض ُؤن

  .وضِئين وِضِئين، وهما اسماِن للجمِع
َأِنيض َأناضةً، وقال زهير: ولحم وقد َأنُض ،جنْضِإذا لم ي:  

   ــــ180
غَةً فيها َأِنيضضم ِلجتُلَج  

  ]وافر[
ْأِبضفَِق: والمِة وباِطن الِمركبالر باِطن.  
  .فرقةٌ من الخَوارِج: واِإلباِضيةُ
  ]. ب42: ق[مبخوسةٌ غير عادلٍة : زى وضوزىوِقسمةٌ ِضي

  :اَألمر الذي يجزع منه، قال الشاعر: جِزع وَأشْفَقَ، والمضوفة: وَأضافَ من اَألمِر
   ــــ181

  وكُنْتُ ِإذا جاري دعا لمضوفٍَة
  ُأشمر حتى ينْصفَ الساقَ ِمْئزري

  ]طويل[
أكرمته : ِإذا َأنزلته على نَفِْسك ضيفاً وضيفته تَضييفاً: اً، وَأضفْتُهنزلتُ عليه ضيف: وِضفْتُ الرِجَل

  .كما يكْرم الضيفُ
  :عظيمةُ البطِْن، قال امرُؤ القَيِس: وامرأةٌ مفَاضةٌ
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   ــــ182
  مهفْهفةٌ بيضاء غير مفَاضٍة

  ]طويل[
  ).أي اندفعوا: (لحديِث وَأفاضوا من عرفَةَسابغةٌ، وَأفاض القوم في ا: وِدرع مفاضةٌ

  .شجر معروف: والضِرفُ
  338الفرق بين الحروف الخمسة سهى من ص

وِضر وكَلْب :راءِد، والضيعلى الص ِريقال: ِإذا ضوي ،دخَل وراءه ِمن تُرسالشجر الذي ي : فالن
حتى ) بالشجِر(ر به، وأصُل ذلك َأن يستَِتر الرجُل للصيِد ِإذا خَتَله حتى يظْفَ: يمشي الضراء لفالٍن

يرِميه، أو يستتر السبع للرجِل وراء الشجِر حتى يِثب عليه، فضِرب مثَالً للِخداِع والمخاتلِة، قال 
  :امرؤ القيس

   ــــ183
  كِذْئِب الغَضى يمشي الضراء ويتَِّقي

  ]طويل[
ونيوالض:رنَّوالس  .  

  

دِه وانتضيتهيفَ من ِغمتَ السونْضو: ونَضِر وغيرِه يعن الشَّع ونَضا الِخضاب ،تَهدرقَط، : ِإذا جس
  :قال أبو النجم

   ــــ184
  تقوُل لي ذاتُ الِخضاِب النَّاِضي
  عن كُثُباِت اَألجرِع النَّضنَاِض

  ]رجز[
ونضوم ِريروس :ِإذا كانِضيننْسوجاً، والوِج:  مدواله ِحزام.  

  
  .المكان المتَّسع: والفَضاء ــــ بالمد ــــ 

أي ساِبغٌ، وفَرس ضاِفي العرِف : ، وفَضلُك ضاٍف علي] آ53: ص[الطويُل : والشَّعر الضاِفي
  .ضفَا يضفو ضفُواً: والذَّنَِب، والِفعُل منهما

  .تَخَلَّيتُ عنه، وفَوضتُ أمري إلى اهللا تعالى: يه أمري تَفِْويضاًوفَوضتُ ِإل
  .ِإذا لَمع: وومض البرقُ وِميضاً وَأومض

  .ِإذا عاد: أي عوداً، وقد آض يِئيض: وفَعَل ذلك أيضاً
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ِضيءةً فهو واءوض ههجو وءضوو.  
ضوءْأتُ للصالِة، وهو الووتَوض.  

قال ثَعــــ بضم الواو ــــ : لَب ضوءــــ بفتحها ــــ : الو وءضُل، والوالِفع :
  .الماء الذي يتَوضُأ بِه

وحكى سيبويه والبصريون : وءاً ــــ بفتح الواو ــــ ال غير، وذكروا َأنضْأتُ وتَوض
 وٍل ــــ بضم األول ــــ ، وتأتي اَألسماءتأتي على فُع وٍل ــــ بفتح المصادرعلى فَع

  :األول، ِإالَّ خمسةَ مصادر شَذتْ فجاءتْ مفتوحةَ األوِل وهي
ولُوعاً، وُأوِزعتُ : وقُوداً، وُأوِلعتُ بالشيِء: طَهوراً، ووقَدتُ النار: وضوءاً، وتَطَهرتُ: تَوضْأتُ

  .وزوعاً: به
  .ليس من كالِم العرِب: لواو ــــ ويقولوكان األصمعي ينِْكر الوضوء ــــ بضم ا

  .الِمطْهرةُ: والِميضَأةُ
  .اَألسد: والضباِرم والضباِرمةُ

  
  باب ما يكْتَب بالذاِل من اَأللفاِظ المشهورِة 

  

العنْقُود : والِعذْقُ ــــ بكسر العين ــــ . النَّخْلَةُ كُلُّها: العذْقُ ــــ بفتح العين ــــ
معاًو ِر والِعِنبمن التَّم ويكون ،هدفهو ِعذْقٌ. ح بٍن له شُعوكلُّ غُص.  

جذَع، َألنَّه : ويقال للدهِر. جذْعان وِجذَاع: ، وجمعه] ب43: ق[والجذَع من الحيواِن ذي األربِع، 
  .جديد ال يتغير
  .َأصُل النَّخْلَِة: وِجذْع النَّخْلَِة

  .حبس الدابِة على غيِر علٍَف:  بفتح الجيم وسكون الذال ــــ والجذْع ــــ
ال يقاُل «: ورجٌل مشَعِوذٌ، وكان أبو حاتم ينكر ذلك ويقول. المخْرقةُ، وما ال حقيقةَ له: والشَّعوذَةُ

  .، ورجٌل مشَعِبذٌ»ِإالَّ الشَّعبذةُ ــــ بالباء ــــ 
  .ِدثُ عند ِنكاِح َأهلِهالذي يح: ورجٌل ِعذْيوطٌ

هو َأبو : عذْرةُ الجاريِة، ويقال للذي يفْتَضها: وعذَرتُ الرجَل عذْراً ومعِذرةً وعذْرى، والعذْرةُ
والجميع ،اءذْرذِْرها ــــ بغير تاء ــــ ، وامرأة عذاِري ــــ بفتح : عى وعذارع

اءذْرةُمن ا: الراء وكسرها ــــ ، والعِذرِث: لنجوِم، والعدالداِر، ومنه قيل للح ِذرةٌ : ِفناءع
نَظِّفوا عِذراِتكم وال تَشبهوا باليهوِد تجمع اَألكباء «: َألنهم كَانوا يلْقُونَه بَأفْنيِة الدوِر، ومنه الحديثُ

  .»بَأفْنيِتها
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اءِع ِكبا وهي: واَألكْبمَئةُ: جطَيُل، قال الحبآ54: ص [:الز .[  
   ــــ185

فوجدتكم بتكمرِري لقد جملع  
  ِقباح الوجوِه سيئي العِذراِت

  ]طويل[
  :شَعر الناصيِة، قال الراجز: ما وقع منه على الخَد وبه شُبه ِعذار اللِّحيِة، العذْرةُ: وِعذار اللِّجاِم

   ــــ186
ِبيِب والعالس َأفنان ننْفُضيذَر  

  ]رجز[
  :وقال امرؤ القيس

   ــــ187
  لها عذَر كقُروِن النِّسا

في يوِم ِريٍح وِصر نكِّبِء ر  
  ] متقارب[

  

ِإذا خَتَنْتَه، وقد ذكرنا شيئاً من : ِإذا قَصر، وَأعذَرتُة الغُالم: ِإذا بالغ، وعذَّر: َأعذر في اَألمِر: ويقال
  .ِت النظائِرهذا الباِب في اَألسماِء ذوا

رالرجُل: والذُّع وقد ذُِعر ،عالفَز.  
: وِذراع اِإلنساِن وغيرِه، وكذلك الذِّراع من النجوِم، وامرأةٌ ذَراع ــــ بفتح الذال ــــ 

  .وهي الخفيفةُ اليِد في الغَزِل
  

النار تْهبلسانِه: ولَذَع هلَذَعو ،قَتْهرِإذا َأح :ِإذا المه.  
  .وهو الذَِّكي الحسن الذِّهِن:  لَوذَِعيورجٌل

  .والعذَاب وجميع ما تَصرفَ منه
  :كَِريمةٌ طيبةٌ، قاَل الشَّماخُ: وَأرض عذَاةٌ

   ــــ188
ضاِمز وهو رهذَاٍة َأمضاِحي عب  

  ]طويل[
  .في اَأللفاظ المتناظرة) ذاع السر وَأذاعه صاِحبه: (وقد ذكرنا
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معاذٌ : ، وهي المعاذَةُ أيضاً، وجمعها)وعوذَاتٌ(عوذٌ : التي تُعلَّقُ في عنُِق الصبي، وجمها: والعوذَةُ
  ).ومعاذاتٌ(

  .عاِئذٌ: الحديثات النِّتاِج، واحِدتُها: والعوذُ من اِإلبِل
، وقد ذكرنا َألفاظاً من هذا حي من اليمِن: وبنُو عيِذ اللَِّه ــــ وال يقال عاِئذُ اهللا ــــ 

  .الباِب في ما تقدم من النظائِر
ذَاِفرٌل عمذَاِفرةٌ: وجوناقةٌ ع ،أي شديد.  

  .والبرذَعةُ معروفةٌ وهي مفتوحةُ الباِء وكَسرها خَطٌَأ
 من الشِّعِر صحفُه ابن اسم لنوٍع: إذا كان ماضياً في األموِر خَِفيفاً، واَألحذُّ: ورجٌل َأحذٌّ بين الحذَِذ

َأجد ــــ بالجيم والدال غير معجمٍة، تَوهم َأنَّه من جددتُ : عبِد ربِه في كتاِب العروِض فقال
الشيء :تهِإذا قَطَع.  

ذَّاءقَِصيرةُ الذَّنَِب، قال النابغة: وقَطَاةٌ ح:  
   ــــ189

  حذَّاء مدِبرةً سكَّاء مقِْبلةً
بجطَةٌ عِر منها نَوللماء في النَّح  

  ]بسيط[
  . ذوات النظائر]  ب44: ق[وقد ذكرنا بقية هذا النوع في 

  

والحذْقُ بالشيِء، ورجٌل حاِذقٌ، وقد حذَقَ يحِذقُ، وحِذق يحذَقُ وحِذقَ الصبي القرآن ِحذْقاً وِحذاقاً، 
يها ا: واالسمسمذْقَةً: لناسالِحذاقَةُ وهي التي يح.  

ذَقْتُ الشيءذَقَ الخَلُّ فهو حاِذقٌ: وحوح ،تُهآ55: ص. [قَطَع .[  
  .اسم قبيلة: ومذِْحج

  .مكٍْد: َأحددتُه، ورجٌل شَحاذٌ: وشَحذْتُ السكِّين والسيفَ شَحذاً
ح، وذُرنُوح ــــ بالنون ــــ ذُرحرح، وذُروح، وِذريح، وذُرح، وذُرا: والذَّراِريح واحدها

  .ذُرحرح ــــ بتشديد الراء ــــ : ، وقد قيل
ذَّرحم امحةٌ، وطَعذَرم رتُها تَذِْريحاً: وِقدحفَران، وقد ذَرععَل فيه الزِإذا ج.  

  .هارماه ب: قَطَعته، وحذَفُه بالسيِف وحذَفه بالعصا: وحذَفْتُ الشيء حذْفاً
  

خُذْفٌ ــــ بالخاء معجمة ــــ ، وقَذْفٌ ــــ : بالعصا، فِإن كان بالحجِر فهو: والحذْفُ
  .»هم بين خاِذٍف وقاِذٍف«: بالقاف ــــ ، ومنه قيل
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ِذبحةٌ ــــ بكسر الذال ــــ، حكاهما أبو زيد : التي تَِصيب في الحلِْق، ويقال: والذُّبحةُ
 نِْكرةُالذُّ(وكان يح(ــــ بضم الذال وسكون الباء ــــ ، وقد ذكرنا ) بحفيما تقدم) الذَّب.  

: إذا سواها على غيرها، ومنه قيل: إذا قَرصه وحذا النَّعَل يحذُوها: وحذى النَِّبيذُ اللِّسان يحِذيه
  .»حذْو النَّعِل بالنَّعِل«

  . »خَير الناِس مؤمن خَِفيفُ الحاِذ« ِإذا استدبرتَها، وفي الحديث ما استقبلك من فَِخِذ الدابِة: والحاذُ

  

هو الخَِفيفُ الِجسِم القليُل اللحِم، ويدلُّ على هذا : َأراد ِقلَّة الِعياِل والماِل، وقيل: قال المفسرون
نِْبُئك بَأهِل َأال ُأ«: التفسير الثاني قوُل النبي ــــ صلى اهللا عليه وسلم ــــ ألبي هريرةَ

العظيم في : ما الجعظُ؟ قال: الضخْم، قلتُ: ما الجظُّ؟ قال: كلُّ جظ جعٍظ مستكبٍر، قاَل قلتْ: الناِر
  .وهو ما تَعلَّقَ بَأصواِف الغَنَِم من البعِر والبوِل: وصوفٌ موذّح ألنه مشْتَقٌ من الوذَِح» نَفْسِه

ذْركَثْرةُ الكال: والهِم، واالسم : ذَّاروه ِذروه ذَارــــ بتحريك الذال ــــ ، ورجٌل ِمه ذَراله
وِهذْريان.  

  .قبيلة: من َأسماِء الرجاِل، وهذَيٌل: وهذَيٌل
  .حسن ِذكْرِه وِحفِْظِه: وِذهن اإلنساِن

ذَابِو والطَّيراِن: واِألهدالسرعةُ في الع.  
ذَّبهناه فيما تقدمقد ذكر: ورجٌل م.  

بوالِقطْعةُ مه: والذَّه ،رؤنَّثُ: التِّبوي ذَّكربةٌ، وهو يذَه.  
غَرضه الذي يدهب إليه، وذَِهب الرجُل : شيء مذْهب، ومذْهب اِإلنساِن: وكل ما اشْتُقَّ منه كقولهم

الذِّهاب ــــ بكسر الذال تَحير وبهتَ من النظِر إلى الذَّهِب، و: ــــ بكسر الهاء ــــ 
: والذُّهوب: ِذهبة، والذَّهاب ــــ بفتح الذال ــــ: اَألمطار اللينةُ، واحدتها: ــــ 

 بذْهتُ، والمبالكَِنيفُ]:  آ56: ص[مصدر ذَه.  
  .وقد ذكرنا بعض هذه الكلمات في األلفاظ المتناظرة

  .ٍم ال يعقَُل له معنىوهو كلُّ كال: وهذي المريض يهذي هذَياناً
  .اسم القطاِة: اسم رجٍل، وهوذَة: وهوذَة

لسائِر ]  ب45: ق[الخَذْقُ للباِزي خاصةً، والذَّرقُ : ِإذا رمى بسلحه، وقد قيل: وخَذقَ الطائر خَذْقاً
  .الطيِر

  
ورجٌل مخُذُوٌل، وقد . ِتبن مكَّةَ: ذِْخركلُّ ما يذْخَر، واِإل: وذَخَرتُ الشيء َأذْخَره ذُخْراً، والذَِّخيرةُ

  . خَذَله اللَّه ِخذْالناً
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الخَِصي َل ويكونالفَح خَنِْذيذٌ ــــ من اَألضداِد ــــ ؛ يكون وفَِرس.  
  .رهطه: َأفخاذٌ، وفَِخذُ الرجِل: والفَِخذُ معروفة، وجمعها

  :ي افتخارِه، ورجٌل بذَّاخٌ وباِذخٌ، قال طَرفَةوبذوخاً ِإذا تطاوَل ف) بذَخا(وبِذخَ الرجُل 
   ــــ190

  ال يصِلح الملْك ِإالَّ كلُّ بذَّاِخ
  ]بسيط[

  :الجبُل الطويُل، قال زهير: والباِذخُ
   ــــ191

طاِولُهي نإلى باذٍخ يعلو على م  
  ]طويل[

الرجُل خَذَى وغيره،: وخَِذي سوكذلك الفَر ،استرختْ ُأذناهَأخْذَى وفرس ،اءخَذْو وُأذُن .  
َأنَّه : ِإذا ذَلَّ ــــ يهمز وال يهمز ــــ ، وذَكر األصمعي: وخَِذيء الرجُل يخْذَُأ واستخذَأ

َأتقوُل : فقُلْتُ َألعرابي: َأهي مهموزةٌ َأم غير مهموزٍة، قال: شك في هذه اللفظِة فَأحب َأن يعلَم
ِإن العرب ال تَستَخِذي ألحٍد، فلم : لم؟ فقال: فقلتُ. ال َأقولُها: ؟ فقاَل)استَخْذَيتُ(أم ) أتُاستَخَذْ(

ِمزهي.  
تُ: والِغذَاءتُ الرجَل وتَغَّذَيؤكل، وقد غَذَوهذه اللفظة . كلُّ ما ي في ذوات النظائر(وقد تقدم ِذكْر.(  

  .قُذَذٌ: وجمعها) السهم(الريشةُ التي يراشُ بها : عليه، والقُذَّةُالذي ال ِريشَ : واَألقذُّ من السهاِم
  :طَردته، قال النابغة: وَأشْقَذْتُ الرجَل

   ــــ192
  فلم يك نَولُكم َأن تُشِْقذُوني

  ]وافر[
  .سيء الخُلُِق: ورجٌل قاذُورةٌ. وقَِذرتُ الشيء قَذَراً، وتَقَّذْرته واستقذرته

  .يٍء يستَقْذَر فهو قاذُورةٌوكلُّ ش
  .ذُرقةٌ: الحنْدقُوقُ، واحدته: والذُّرقُ
  .مؤَّخُر الرأِس: والقَذَاُل

  .حده، ورجٌل ذَِليقُ اللِّساِن وقد ذَلُقَ ذَالقةً، وسيفٌ ذَِليقٌ: وذَلْقُ السيِف وغيِرِه
نِْبتُ اللحيِة: والذَّقَنم.  

  .ذاً، وقد ذكرناه فيما تقدموَأنْقذته من اَألمِر ِإنقا
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  .والقُنْفُذُ، بضم الفاء وفتحها
  . الرمي بالحجِر، وقد يكون بغيره الحجِر: والقَذْفُ

  

  .القَذافُ: ويقال للمنْجِنيق
نُهيوقد ذكرنا هذه اللفظة فيما تقدم] آ57: ص[صار فيها القَذى : وقَِذيتْ ع ،.  

  
  .قدم ذكرهوذاقَ الشيء يذُوقه، وقد ت

ةٌ، واحدتها: والكَذَّانكَذَّانةٌ: ِحجارةٌ ِرخْو.  
وذَكَرتُ الشيء ِذكْراً وِذكْرى، وكذلك كُلُّ ما تصرف من هذه اللفظة كالذِّكِْر، والمذاكير، ونحِو 

  .ذلك
  ).من هذه اللفظة(والكَِذب وما تصرف 

من : يبها ــــ مقصور ــــ ، والذَّكاءلَِه: ِإذا اشتعلتْ، وذَكَا الناِر: وذَكَِت النار تذكو
وهو مجاوزةُ القُروِح بسنٍة وفي : الِفطْنِة ــــ ممدود ــــ ، وكذلك الذَّكاء في الدابة

  .ــــ مقصور ــــ، ومن مده فقد غَِلطَ» َأحرقني ذَكَاها«الحديث 
الشمِس: وذُكَاء اسم.  
  .ضع الذي يكْوى فيه الِحمارلَحم الفَِخِذ وهو المو: والكَاذَةُ
  .القَطْع ــــ بضم الجيم وكسرها، قُِرىء بهما جميعاً ــــ : والجذَاذُ
  .الفَرح بالشيِء، وقد جِذَل يجذَُل جذَالً فهو جِذٌل وجذْالن: والجذَُل
  . الجربى تَحتَك إليهلِإلبِل) يجعل(عود : َأصُل الشَّجرِة، والِجذْل ــــ أيضاً ــــ : والِجذُْل
  .ِجرذان: الفَْأر، وجمعه: والجرذُ
  .داء في قوائِم الدابِة وقد تقدم ذكره في األلفاظ المتناظرة: والجرذُ
وجذب الشيء وجبذَه، ]  ب46: ق[ِإذا َأحكَم اُألمور : رجٌل منَجذٌ: يقال. ِضرس الحلُِم: والناِجذة

بذْباً وجذاًج.  
  .والجذَب ــــ بفتح الذال ــــ جمار النَّخِْل

ذَجالخروفُ: والب.  
تُ الشيءذَموج :ذَمجٌل َأجور ،تهقَطَع :ذَّمجاليِد، وم مقطوع :ذَاموِمج ،ذَامنْفُذُ في : به جي إذا كان

  .اُألموِر
  .سرعةُ المشِْي: اسم ملٍك مشهوٍر، واِإلجذَام: قبيلة، وجِذيمةٌ: َأصله، وجذَام: وِجذْم كلِّ شيٍء

  . الِقطْعةُ من الناِر ــــ بكسر الجيم وبفتحها وضمها ــــ : والجذْوةُ
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  .وشَذَّ الشيء فهو شاذٌّ، وقد تقدم ذكره
ِب، واحدتها: والشَّذْرالذَّه ةٌ: ِقطَعشَذْر.  

بن (َأسرع إلى الشيِء بنشاٍط، قال لَِبيد : َأوعد وتهدد، وتَشذَّر: استَثْفَر بِه، وتَشذَّر: وتَشذَّر بالثوِب
  ):ربيعةَ
   ــــ193

  غُلْب تَشذَّر بالذُّحوِل كَأنَّها
  جن البِدي رواسياً َأقْدامها

  ]كامل[
والتَّشِْذيب َأغصاِن الشجِر، ومنه قيل: والشَّذْب قَطْع :ذَبوشَو شَذَّبأي طويٌلرجٌل م .  

  
وروالذَِّريرةُ: والذَّر ،ذَرمن الطِّيِب، قال الراجز: ما ي:  
   ــــ194

  ِإن لنا قوافياً كَِثيرةْ
  ينفح منها الِمسك والذَِّريرةْ

  ]رجز[
  .، ويوم مِرذُّ ذُورذَاٍذ] آ58: ص[والرذاذُ من المطَِر 

  ).وذُالِذل(ٌل وذُلَِذٌل، ذَلَِذ: َأطرافُه، واحدها: وذَالِذُل القَِميِص
،ابوالذُّب :ةُ ــــ بالهاء ــــ : وجمعها الذُّبابللذَّكَِر واُألنثى دون هاٍء، فَأم يقع ،انفِإنَّها : ِذب
  .بقيةُ الديِن

ذَبوكلُّ شيٍء تعلَّق واضط: الذَّب ،طِربضتعلِّقٌ ومأي م ،ِذبتَذَبم اِإلنساِن ألنَّه فقد ذَكَر رب
  :تَذَبذَب، قاَل النابغة

   ــــ195
ذَبتَذَبونَها يلٍْك دترى كلَّ م  

  ]طويل[
  .ِإذا كان ال يستقر على شيٍء: رجٌل مذَبذَب في ِدينِه: ومنه قيل

  .طَرفه: وذُباب السيِف
والذَّم ،هما في األلفاظ المت: ويبني وبينه ِذماموقد تقدم ِذكْر ،ناظرةالشَّتْم.  

  .ورجٌل رذٌْل، وقد رذَُل رذَالةً
  .هو العظْم الذي خَلْفَ اُألذُِن: العظْم المشِْرفُ على القَفَا، وقيل: والذِّفْرى
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بتُ الحذَروب :ِذيروفيه تَب ،بذِّرورجٌل م ،تُهعرز.  
  .الالَّذَن: دواء معروفٌ، ويقال له: واللَّذنةُ والالَّذَنَةُ

القطعةُ من كَِبٍد أو ِفضٍة أو ذَهٍب أو غيِر ذلك وزعم بعضهم َأنَّها من : لَذ له من العطاِء، والِفلْذةُوفَ
  . الكَِبِد خاصة

  

ما يصان به غيره، ورجٌل : العطاء، والبذْلَةُ من الثِّياِب ــــ بكسر الباء ــــ : والبذُْل
  .ال يبالي ما لبس: متبذٌِّل
ِجلْد السلَحفاِة : الفَِتيلةُ، والذَّبُل: ِإذا جفَّ بعد رطوبتِه، والذُّبالَةُ.  الغُصن والنَّبتُ يذْبُل ذُبوالًوذَبَل

  :البريةُ تُتَّخذُ منه اَألسِورة، قال جِرير
   ــــ196

  ترى العبس الحولي جوناً بكُوِعها
  بِللَها مسكاً ِمن غيِر عاٍج وال ذَ

  ]طويل[
  ).جبل معروف: ويذْبل(

  .سير سريع: والذَِّميُل
  .ِإذا قَِلقَ به حتى يظِْهره: ِإذا كان ال يخفيه، وقد مِذَل به يمذَُل: ورجٌل مِذٌل بِسرِه
نَِب، منِْبتُ الذَّ: ِخساسهم، والذُّنَابى: ذُنوب، وذَنَب الطائِر، وَأذناب الناِس: والذَّنْب، وجمعه

الدلْو ِإذا كان فيها ماء، وال تُسمى ــــ فارغةً ــــ ذَنُوباً، : الساقيةُ، والذَّنُوب: والِمذْنب
ظُّ والنَِّصيبى الحسملِْو فيستعار في غيِر الدذنوباً مثل ذنوب أصحابهم{: ذَنُوباً، قال اهللا تعالى: وي {

  ].59: الذاريات[
  

  .لك كلُّ شيٍء طُِرحوصبي منْبوذٌ، وكذ
  .َأن يرِمي الثَّوب إلى صاحبِه فَيلِْزمه الشراء: الذي نهي عنه]  ب47: ق[وبيع المنابذِة 

  .أوُل الشَّيِب، وقد ذَِرىء رْأسه: وذَرَأ اللَه الخَلْقَ يذْرُأهم، والذُّرَأةُ
والذََّأالن : سريع شْيآ59: ص[م [ يمومنه س ،ذَُؤالةً، قال امرؤ القيس: الذِّْئب:  
   ــــ197

  َأقب حِثيِث الركِْض والذََّأالِن
  ]طويل[

َأِذنْتُ له : أعلمني به، ويقال: عِلمته، وآذنني بكذا: وَأِذنْتُ له في الشيِء يفْعلُه ِإذْناً، وَأِذنْتُ بالشيِء
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  : صاحٍبِإذا استمعتَ إليِه، قاَل قَعنَب ابن ُأم: َأذَناً
   ــــ198

  صم ِإذا سِمعوا خيراً ذُِكرتُ به
  وِإن ذُِكرتُ بسوٍء عندهم َأِذنُوا

  ] بسيط[

  

للصالِة واَألِذين اِإلنساِن وغيرِه: واَألذان وُأذُن ،سواء.  
والذِّْئب :ذُْؤبةُ: معروف ورجٌل مالذئب في غَنَمِه، والذِّْئب ِإذا وقَع :ِصيبي ةَداءةُ من .  الدابوالذَُّؤاب

  .َأعاله: الشَّعِر، وذَُؤابةُ كلِّ شيٍء
 ،يحبتْ(وتَذَأَّبِت الرمن ): وتَذاء ِجيءحذر من جهٍة فَيهتْ بالذِّْئِب الذي يتْ من كلِّ جهٍة، شُببه

  .ُأخرى
  .ورجٌل بذيء اللساِن، وقد بذُوء بذاءةً

: ورجٌل مذَاٌل. ما يتبعها من الغُباِر: ، وذَيُل الريِح)ذَنَبه: وذَيُل الفَرِس(سِبَل منه ما ُأ: وذَيُل الثَّوِب
هانِإذالةً . أي م ِإذالةً(وقد َأذَلْتُه وَأذَلْتُ الثَّوب (لَهلْتُ ذَيطَو.  

ِإذا راغَ عنك وحاد، قال اللَّه : )مالَوذةً وِلواذاً(ِإذا انضم إليه، والوذَني فالن : والذَ بالشيِء يلوذُ
  :، وقال امرؤ القيس]63: النور[} الذين يتسللون منكم لواذاً{: تعالى
   ــــ199

رحبالس ينبسِت الموتُالِوذُ من ص  
  ]طويل[

  .القطعةُ من الِفضِة: قطعةٌ من شَحِم السناِم، والوِذيلةُ: والوِذيلةُ
  .الذَةٌ: ِتنْسج بالصيِن، واحدهاثياب حريٍر : والَّالذُ

  .ما خُلِّص من شَمعِه: والذَّوب من العسِل. وذاب الشيء يذوب ذَوباً وذَوباناً
اِذيوالم :والماذي ،ُل األبيضسةٌ: الدروع، واحدتها: العماِذي.  

  .َأعاله: وذُروةُ كلِّ شيٍء ــــ بضم الذال وكسرها ــــ 
  

ذْروالمِن: وانتَيعا اِإللْيفَر.  
  .التي يذَرى بها الزرع: والِمذْرى والِمذْراةُ

  .والِبرذَون من الدواب، والسرِذين ــــ بكسر السين ــــ ، وليست من لغة العرب
  :قال بعض المحدثين
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   ــــ200
  يا كاتباً السرِذين بالصاِد

  لضاِدجهالً كما كتب الِبرذَون با
  ]بسيط[

  ). وصلَّى اللَّه على محمٍد وعلى آلِه وسلَّم تسليماً(كَمَل الفَرقُ بين الحروِف الثالثِة والحمد للَِّه 

  

  
  الفَرقُ بين الصاِد والسيِن

طَاَل ] آ 60: ص[وِإن تَتَّبعنَا كُلَّ ما ورد منه . هذا الباب َأوسع وَأكثر تَصرفاً من األبواِب المتَقدمة
ولكنَّنا نَخْتَِصر منه جملَةً كما فَعلْنا باَألبواِب المتقدمة ليِخفَّ ذلك على الناظِر فيه، ِإن شاِء . جداً

تعالى اللَّه.  
  

  باب ِذكِْر اَأللفاِظ المزدِوجِة المتَناِظرِة من الصاِد والسيِن باتِّفاِق األبنية واختالِف المعنى
  ):لعسعسالعصعص، وا(

: والعصعص ــــ بالصاد، والعصعص، والعصص، والعصص ــــ أربع لغاٍت ــــ
  .حكى ذلك أبو عمر المطِّرز. عجب الذَّنَِب

: وعسعس. ِذْئب عسعس: يقال. الخَِفيفُ من كل شيِء: والعسعس ــــ بالسين ــــ 
  ]. ب48: ق. [موضع ذكره امرؤ القيس

  ):الصعصعةُ، والسعسعةُ(
  .صعصعتُ القوم فَتَصعصعوا: يقال. التفريقُ: الصعصعةُ ــــ بالصاد ــــ 

ِإذا قارب : سعسع الشيخُ وتَسعسع: يقال. الِكبر والهرم: والسعسةُ ــــ بالسين ــــ 
قال رؤبة. الخَطْو:  
   ــــ201

 عايا ِهنْدسعما تَس ما َأسرع  
  ]رجز[

أن الشهر قد تَسعسع فلو صمنا «: وفي حديث عمر بن الخطاب ــــ رضي اهللا عنه ــــ 
  .أي َأدبر: »بِقيته

  .سع سع: وهو أن يقال لها: زجر الِمعزى: والسعسةُ ــــ أيضاً ــــ 
)دسوالع ،دصالع:(  




ة ا������الفرق بين الحروف الخمسة��� ����                             

 

ِإذا لَويتَها بالِمغْرفة، ومصدر عصد : مصدر عصدتُ العِصيدةُ: اد ــــ العصد ــــ بالص
  .ِإذا مالتْ عنُقه عند الموِت: الرجُل

  :قال ذو الرمة
   ــــ202

  ترى اَألروع المشْبوب يضِحي كَأنَّه
عاِصد ريالس نَّهِل ِمما محعلى الر  

  ]طويل[
وكذلك كلُّ ما التوى بعضه على بعٍض، ومنه قيَل لموضِع . َأحاطتْ بهم: اًوعصدتهم البالَيا عصد

  . ِعصواد: القتال

  

عصد ــــ بالصاد ــــ ، وعزد : الِجماع، وقد حِكي: والعسد ــــ بالسين ــــ 
  .ــــ بالزاي ــــ 

)ِعدوس ،ِعدص:(  
  .وداً ِإذا ارتقىصِعد في الجبِل ــــ بالصاد ــــ صع

  .سعود ــــ أيضاً ــــ : ِضد نَِحس، ويقال: وسعد ــــ بالسين ــــ سعادةَ
  ):الصاعد، والساعد(

  .صاعداً: المرتِقي في الجبِل ونحوِه ومنه سمي الرجُل: الصاِعد ــــ بالصاد ــــ 
ع من حديٍد يلْبس فوق الساعِد، ِذرا: الذِّراع، والساعد أيضاً: والساعد ــــ بالسين ــــ 

والساعد :ِسيُل الماِء إلى الوسادي، والساعدم :خِّ في عظَ الظَِّليم، والساعدقٌ يجري : مجرى المِعر
  ]. آ61: ص. [فيه اللَّبن إلى الضرِع

  
)دعوالس ،دعالص:(  

يسلكه عذاباً {: يرِه قال اهللا تعالىما شقَّ وصعفَ من جبٍل وغ: الصعد ــــ بالصاد ــــ 
  :وقال الشاعر]. 17: الجن[} صعداً
   ــــ203

  هوى ابني من ذُرى شرٍف
هدعص هقَابيهوُل ع  

  ]وافر[
  .صعده بالضم: ويروى
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  :قال النابغة. والسعد ــــ بالسين ــــ نَبتٌ
   ــــ204

  بين الغَيِل والسعِد
  ]بسيط[
  ):سعاداِإلصعاد، واِإل(

: الترقِّي في الجبِل، واِإلصعاد ــــ أيضاً ــــ : واِإلصعاد ــــ بالصاد ــــ 
  ].153: آل عمران[} إذ تصعدون وال تلوون على أحد{: قال اهللا تعالى. الذَّهاب في األرِض

عده بمعنى ساعدتُه، ومصدر َأس: مصدر َأسعدتُه على اَألمِر: واإلسعاد ــــ بالسين ــــ 
اللَّه :هسَأنْح ِضد.  

)ِعيدوالس ،ِعيدالص:(  
  ].40: الكهف[} فتصبح صعيداً زلقاً{: قال اهللا تعالى. وجه اَألرِض: الصِعيد ــــ بالصاد

  .َأنشد أبو عمر المطرز. القَبر: والصِعيد أيضاً
   ــــ205

  لَكَاِعب في ِخدِرها خَِريد
  ذي أو الصِعيدَأهون من ه

  ]رجز[
  . الساقيةُ الصغيرةُ: أي ذو سعادٍة، والسِعيد: ورجٌل سِعيد ــــ بالسين ــــ 

  

)سوالتَّع ،صالتَّع:(  
وتَعس ــــ . اشتكى عصبه من كثرِة المشي: تَِعص الرجُل تَعصاً ــــ بالصاد ــــ 

  . اللَّههلَك، وَأتعسه: بالسين ــــ وتَِعس تَعساً
  .السقوطُ على الوجِه: التَّعس: وقيل

السقوطُ على القَفا: والنَّكْس.  
)رسوالع ،رصالع:(  

رهر بالصاد الدصوالع رصقال امرؤ القيس. الع:  
   ــــ206

  في العصِر الخوالي]  ب49: ق[وهْل يعمن من كان 
  ]طويل[

  .ِضد اليسِر: ــــ والعسر والعسر ــــ بالسين 
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)رسوالع ،رصالع:(  
  :مصدر عصرتُ الشيء عصراً، والعصر: العصر ــــ بالصاد ــــ 

رصوالع ،رهوقولهم: الد ،ِشيراِن: (العصوقيل معناه: قيل معناه) َأتى عليه الع ،ِشيالغَداةُ والع :
اقُ هذا الق. الليُل والنهاردوِمصٍر الِهالليِد بن ثَويموِل الثاني قوُل ح:  

   ــــ207
  ولَن يلْبِث العصراِن يوم وليلةٌ

  إذا طَلَبا َأن يدِركا ما تَيمما
  
  ]طويل[

رصةُ: والعِطيقال طَرفَة. الع:  
   ــــ208

ِلكفي َأمالِكنا م لو كان  
ِصرفينا كالذي تَع ِصرعي  

  ]سريع[
ســــ بالسين ــــ والع تُ الرجَل: ررسٍة، : مصدر عرسمنه على ع نيتَ الدِإذا طَلَب

ِإذا رفعته ثم : ِإذا رفع به يده ليضِرب، وعسرِت الناقةُ بذَنَِبها: ومصدر عسر بالسيِف عسراً
  :قال النابغة. ضربِت الفَحَل

   ــــ209
  فِّهموقد عسرتْ من دوِنهم بَأكُ

  بنو عامٍر عسر المخاِض الموانِع
  ]طويل[
)رسوالع ،رصالع:(  

  ]. أ62: ص: [قال ابن مقِْبٍل. الملْجُأ: العصر ــــ بالصاد ــــ 
   ــــ210

  وصاحبي وهوه مستَوِهٌل وِهٌل
  يحوُل بين حماِر الوحِش والعصِر

  ]بسيط[
  .ِإذا صعب، لغةٌ في عسر: مصدر عِسر اَألمر: والعسر ــــ بالسين ــــ 

)واِإلعسار ،اِإلعصار :(  
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إن «: يقال في المثل. ِريح تَستدير بالغُباِر وتذهب به صعداً: اِإلعصار ــــ بالصاد ــــ 
  .»كُنْتَ ريحاً فقد القَيتَ إعصاراً

ِإذا مِطروا، ومنه قيل للسحاِب : اسمصدر َأعصر الن: واِإلعصار ــــ أيضاً ــــ 
  ].14: النبأ[} وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجاً{: قال اللَّه تعالى. معِصراتٌ: الممطرِة

  :قال الراجز. إذا حاضتْ: وَأعصرت الجاريةُ ِإعصاراً
   ــــ221

  جاريةٌ بسفَوان دارها
  قد َأعصرتْ أو قد دنا ِإعصارها

  غُلْمِتها ِإزارهاينْحلُّ من 
  ]رجز[

ِإذا طَلْبتَ منه الدين على عسرٍة، : مصدر َأعسرتُ الرجَل: واِإلعسار ــــ بالسين ــــ 
  .ومصدر َأعسرِت الناقةُ لم تَحِمَل سنَتها

  .ِإذا عسرتْ ِوالدتُها: وَأعسرِت المرأةُ
)واإلعتسار ،اإلعتصار:(  

َأن تَعتَِصم بالشيِء : َأن تستخرج ماالً بغُرٍم واإلعتصار: اإلعتصار ــــ بالصاد ــــ 
  ):ابن زيٍد(قال عِدي . وتلْجَأ إليه
   ــــ212

  لو بغيِر الماِء حلِْقي شَِرقٌ
  كُنْتُ كالغُصاِن بالماِء اعتصاري

  ]رمل[
  .طَلب الديِن على عسرٍة: واإلعتسار ــــ بالسين ــــ 

  ): والعسرةُالعصرةُ،(
  :قال َأبو زِبيٍد. الملْجُأ: العصرةُ ــــ بالصاد ــــ 

  
   ــــ313

  صادياً يستغيثُ غير مغَاٍث
  ولقد كان عصرةَ المنْجوِد

  ]خفلف[
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى {: قال اهللا تعالى. ِضيقُ الحاِل: والعسرةُ ــــ بالسين ــــ 

  .}ميسرة
)ِصيرالعِسيروالع ،:(  
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  .ما يعصر من كلِّ رطٍْب: العِصير ــــ بالصاد ــــ 
الناقةُ التي : اَألمر الصعب، والعِسير ــــ أيضاً ــــ : والعِسير ــــ بالسين ــــ 

التي : التي لم تَحِمْل، والعسير: تُركَب قبَل َأن تُراض، والعِسير ــــ أيضاً ــــ من النُوِق
  :قال اَألعشى. تَعِسر بذَنَِبها أي تَرفَعه

   ــــ214
  بناحيٍة كَأتاِن الثَِّميِل 

  

  تُقَضي السرى بعد َأيٍن عِسيرا
  متقارب[
)سروالع ،صرالع:(  

  ] ب50: ق: [العرص ــــ بالصاد ــــ 
  .ا الخشب الصغارخَشَبةٌ تُوضع على البيت ِإذا َأرادوا تَسِقيفَه، ويلقى عليه

  .حائطٌ بين حائطيِن: والعرس ــــ بالسين ــــ 
)سروالع ،صرالع:(  

وعِرصِت الدابةُ ]  آ63: ص[مصدر عِرص البيتُ ِإذا أنْتَن : العرص ــــ بالصاد ــــ 
  .ِإذا لَِعبتْ، ومنه اشْتُقَّتْ عرصةُ الداِر: عرصاً

  .ِإذا بِطر وَأِشر: مصدر عِرس الرجُل:  ــــ والعرس ــــ بالسين
ِرسِه: وعبُأم الصبي ِرسِإذا أعيا، وع :سوالِعر سرها، ومنه اشْتُقَّ العِإذا لَِزم.  

)سعروالم ،صعرالم:(  
  :قال الشاعر. اللَّحم المرمد الذي لم ينِْضج: المعرص ــــ بالصاد ــــ 

  ــــ 215
صمعر القومه لحم بصر سيكِفيك  

ِشيبم قُدوٍر في الِقصاع وماء  
  ]طويل[

، وهو حائطٌ بين حائطيِن ال يبلَغُ به )عرس(وهو الَّذي عِمَل له: وبيتٌ معرس ــــ بالسين
َأقصاه.  

منزلهم الذي : ـ أيضاً ــــ نُزولهم في آخِر الليِل في السفِر، والمعرس ـــ: ومعرس القوِم
 رسونعقال امرؤ القيس) به في السفِر(ي:  
   ــــ216
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  فلو َأن َأهَل الداِر فيها كَعهِدنا
  وجدتُ مِقيالً عندهم ومعرسا

  ]طويل[
)ِعيروالتَّس ،ِعيرالتَّص:(  

  .العجِبِإمالةُ الوجِه في ِشقٍّ من التِّيِه و: التَّصِعير ــــ بالصاد ــــ 
  :قال الشاعر

  
   ــــ217

هخَد رعص اربوكُنَّا ِإذا الج  
  َأقمنا لَه ِمن ميلِه فَتَقوما

  ]طويل[
  :قالتْ ُأم ثَواٍب الهزانية. ِإشعاُل النَّاِر: والتَّسِعير ــــ بالسين ــــ 

   ــــ218
  ولو رَأتِْني في ناٍر مسعرٍة

  فوقَها حطَبامن الجحيِم لزادتْ 
  ]بسيط[

   390الفرق بين الحروف الخمسة سهى من ص

  

  .والتَّسِعير ــــ أيضاً ــــ اتفاقُ الناِس على ِسعٍر يضعونه
)رعوالس ،رعالص:(  

قال . وهو الذي يِميُل وجهه في ِشقٍّ من التِّيِه: جمع اَألصعِر: الصعر ــــ بالصاد ــــ 
  :الشاعر
   ــــ219

  صعر خُدودهم ِعظام المفْخَِر
  ]كامل[

: القمر[} إنا إذا لفي ضالل وسعر{: قاَل اللَّه تعالى. الجنون: والسعر ــــ بالسين ــــ 
24.[  

رعواحدها: والس ،النِّيران :ِعيرس.  
)رعواَألس ،رعاَألص:(  
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  .وربما كان الظَِّليم َأصعر ِخلْقةً وكذلك غيره. الماِئُل الخَد: اَألصعر ــــ بالصاد ــــ 
  .شاعر مشهور: واَألسعر الجعفي ــــ بالسين ــــ 

)عاِريروالس ،عاِريرالص:(  
وهو حمُل كلِّ شجرٍة يستدير فيصير مثَل : جمع صعروٍر: الصعاِرير ــــ بالصاد ــــ 

دحروجةُ : قطعةٌ من الصمِغ مستديرةٌ، والصعرور:  ــــ أيضاً ــــ والصعرور. الفُلْفُِل
  .الجعِل التي يرفعها بِرجلَيِه

وهي دائرةٌ تصير في البيِت من ضوِء : جمع ِسعرارٍة: والسعاِرير ــــ بالسين ــــ 
  .الشمِس

)عسوالر ،عصالر:(  
  .ِسفاد الطائِر: الضرب باليِد، والرصع: ِفراخُ النَّحِل، والرصع : الرصع ــــ بالصاد ــــ

  .فَساد العيِن]  آ64: ص[والرسع ــــ بالسين ــــ 
)ِسيعوالتَّر ،ِصيعالتَّر:(  

تَهقَدأو ع تَهزِصيعاً بالصاد، وقد يقال بالسين، وعل: كلُّ شيٍء خَرتَر تَهعصفقد ر نروايةُ م ى ذلك
  :يروي بيتَ امرىِء القيِس

   ــــ220
  مرسعةٌ بين َأرساغِه

  ]متقارب[
رواه نوم:  

  .مرسعةٌ وسطَ َأرباعِه
  .ِإذا فَسدتْ: رسعتْ عين الرجِل تَرِسيعاً، ورسعتْ رسعاً: يقال. فإنه الفاسد العيِن: بكسر السيِن

  
  . ، ورفْعها على االستئناِف)لبوهٍة(على الصفِة ) مرسعة( الروايِة نَصب ويجوز في هذِه

  

واَألرباع : نتج في الربيِع]  ب51: ق[جمعالناقِة الذي ي ٍع، وهو ولدبر.  
  ):العصُل، والعسُل(

 الذي ال شعر َأن يعوج ذَنَب الفرِس حتى يبرز بعض باطنِه: العصُل ــــ بالصاد ــــ 
التواء اللحم وِشدتُه، وكذلك التواء الشجرة، والعصُل : عليه، والعصُل ــــ أيضاً ــــ 

  .اعوجاج الساِق: اعوجاج الناِب، والعصُل: ــــ أيضاً ــــ 
  .السرعةُ في المشي مع اهتزاٍز: معروف، والعسُل والعسُل: والعسُل ــــ بالسين ــــ 
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فقال له . َأن عمر بن الخطاب ــــ رضي اهللا عنه ــــ شكى ِعرقَ النَّسا: لحديثوفي ا
  .، أي عليك بِه»كَذَبك العسُل«عمرو بن معِدي كَِرٍب 

ستعمل بمعنى اِإلغراِء بالشيِء، يقال: وكَذَبكذا: (ي أي عليك بِه) كذَبك.  
  .»كذَب عليك الحج«وفي الحديث 
  :وقال الراجز

   ــــ221
قُوبرفي الع عجلوال و واللَّه  
الً من الذِّيبسلكُنْتُ َأبقى ع  

  ]رجز[
  ):العصُل، والعسُل(

  :قال زهير. وهو المعوج من اَألنياِب وغيرها: جمع اَألعصِل: العصُل ــــ بالصاد ــــ 
   ــــ222

  ضروس تُِهر الناس َأنيابها عصُل
  ]طويل[

ُل ــــ بالسين ــــ والعٍل، كما يقال: سسع جمع :دوُأس دَأس.  
  :قال النابغة الجعدي

   ــــ223
برٍة ضوِل ِذرسمن ع بيضاء  

  شَجتْ بماِء الِقالِت من عِرِم
  ]منسوخ[
)لَعوالس ،لَعالص:(  

. هاب الشعِر من مقدِم الرأِسذَ: سقوطُ ورِق العرفُِط، والصلَع: الصلَع ــــ بالصاد ــــ 
  .رجٌل َأصلع: يقال منه

  .رجٌل َأسلع: يقال. البرص: والسلَع ــــ بالسين ــــ 
  :قال الشاعر. نباتٌ يقتُل من َأكله: والسلَع ــــ أيضاً ــــ 

   ــــ224
  يسومون الصالح بذاِت كَهٍف

قارو لَعوما فيها لهم س  
  ]وافر[

  .المصالَحةَ: َأراد بالصالِح
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  .وهي غُدةٌ في العنُِق: جمع ِسلْعٍة: والسلَع ــــ أيضاً ــــ 
)نْعوالس ،نْعالص :(  

  

نْعاليديِن: الص ورجٌل ِصنْع ،بها الماء سبحآ65: ص[حاِذقٌ بالعمِل، فإذا لم يذكروا : خَشَبةٌ ي  [
  .ع، ففتحوا الصاد والنونرجٌل صنَ: قالوا) اليدين(

  
نْعوالص :ِريجهالص.  

  .السالمى الَّتي تصُل ما بين اَألصابِع والرسِغ: والسنْع ــــ بالسين ــــ 
  ):الصنَاعةُ، والسنَاعةُ(

  .خَشَبةٌ يحبس بها الماء: الصناعةُ ــــ بالصاد ــــ 
ِنيعتُهة فالٍن وصناعص وفالن :ساءو.  

سنُعِت المرأةُ سناعةً، وسنُع البقُْل : يقال. الجماُل والحسن: والسناعةُ ــــ بالسين ــــ 
  ).ِإذا طاَل: (سناعةً

)ِنيعوالس ،ِنيعالص:(  
  .بمعنى: شيء صِنيع ومصنوع بالصاد
ِنيعص سوفَر ،ِنيعفٌ صيعليه: وس القيام قال الشاعر.ِإذا ُأحسن :  

   ــــ225
  بنو ِجنِّية ولَدتْ سيوفاً

ِنيعص كُلُّها ذَكَر اِرموص  
  ]وافر[

  ).الجميُل المنْظَِر: (والسِنيع ــــ بالسين ــــ 
)عوالنِّس ،عالنِّص:(  

  .ضرب من الثِّياِب َأبيض: النَّصع ــــ بالصاد ــــ 
  . سير على هيَئِة الِعناِن:والنِّسع ــــ بالسين ــــ 

عذَلي. من أسماِء الشَّماِل: وِنسقال اله:  
   ــــ226

  قد قاَل دون دِريسيِه مَؤوبةٌ
ِزيزلها بِعضاِه اَألرِض تَه عِنس  

  ]بسيط[
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)والنَّاِسع ،النَّاِصع:(  
  .آخركلُّ لَوٍن خَلَص ولم يشْبهه لون : الناِصع ــــ بالصاد ــــ
  .الطويُل البطن: الطويُل الظَّهِر، وقيل: والناسع ــــ بالسين ــــ

  ).معمر بن المثَّنى(حكاه أبو عبيدة . ِإذا كانت ُأصولُها ظاهرةً: ورجٌل ناسع اَألسناِن
  ):العصفُ، والعسفُ(

: العصفُ:  ويقالما كان على ساِق الزرع من الورِق اليابِس،: العصفُ ــــ بالصاد ــــ 
  ]. ب52: ق[

  ]. 5: الفيل[} كعصف مأكول{: قاَل اللَّه تعالى. دقَاقُ التِّبِن

  

  :قال خُفَافُ بن نَدبةَ. ما سِحقَ منه حتى يِدقَّ ويصلُح لِإلكتحاِل به: وعصفُ اِإلثِْمِد
   ــــ227

  كنَواِح ريِش حمامٍة نَجِديٍة
صِت باللثتيِن عحسفَ اِإلثمِدوم  

  ]كامل[
  .سرعةُ سيِر الناقة: هبوب الريِح بشِّدٍة، والعصفُ: والعصفُ ــــ أيضاً ــــ 

  .ِإذا َأهلكتهم: مصدر عصفتْ بهم الخَيُل والحرب: والعصفُ
  .ركوب اَألمِر بال دليٍل: والعسفُ ــــ بالسين ــــ 

  
  :قال ذو الرمة

  مجهوَل معِسفُهقد َأعِسفُ النازح ال
ومالب هاميدعو ه في ِظلِّ َأخضر  

  ]. آ66: ص[معالجةُ الموِت، وَأكثرما يقال في اِإلبِل :والعسفُ والعسوفُ
)فْسوالع ،فْصالع:(  

ِإذا جعلْتَ لها : مصدر عفَصتُ القَارورةَ: معروفٌ، والعفْص: العفْص ــــ بالصاد ــــ 
  .ِعفاصاً

ــــ بالسينوالع فَس المرأةَ: فْسلِه على عِجيزتها: مصدر عربها بِرجِإذا ض.  
فْسِق اِإلبِل: والعوةُ ساج . ِشدمالً(قال العجيصفُ ج:(  
   ــــ228

  كَأنَّه من طُوِل جذِْع العفِْس
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  ورمالِن الِخمِس بعد الِخمِس
  ينْحتُ من َأقطارِه بفَأِس

  يِل الِحلِْسمن َأرضه إلى مِق
  ]رجز[
)الِعفاص، والِعفاس:(  

  .ما يدخَُل فيه رأس القارورِة: الِعفاص ــــ بالصاد ــــ 
  .ِوعاؤه الذي تكون فيه نَفَقتُه: وِعفاس الرجِل

. ــــ المعالجة: ، والِعفاِس أيضاً)والمالعبة(المداعبة : والِعفاس ــــ بالسين ــــ 
  :قال الراجز. مرعافَستُ اَأل: يقال
   ــــ229

ما ُأعاِفس لو عافَس الشيطان  
وهو عاِبس الشيطان َألصبح  

  ]رجز[
  :قال الراعي. اسم ناقٍة: والِعفاس ــــ أيضاً ــــ

   ــــ230
  ِجلَّةٌ]عـ[وِإن بركتْ منها عجاسا 

  بمحنية َأشلى الِعفاس وبروعا
  ]طويل[
)فْعوالس ،فْعالص:(  

ــــ بالصاد ــــ الص القَفا بالكَفِّ: فْع برض .  

  

  .ِإذا أحرقته، وسفَعته الشمس: مصدر سفَعتْه النار: والسفْع ــــ بالسين ــــ 
فْع15: العلق[} لنسفعاً بالناصية{: قال اهللا تعالى. اَألخذُ بالناصيِة: والس.[  
فْعو: والس ،ِريبتَهالطائِر ض لَطْمفْعا: السصالرأِس ِبالع برض.  

  ):المصافَعةُ، المسافَعةُ(
  .َأن يصفَع كلُّ واحٍد من الرجلُين صاِحبه: المصافَعةُ ــــ بالصاد ــــ 
  :قال اَألعشى يصفُ قَصراً. َأن يالِطم الطائر الطائر: والمسافَعةُ ــــ بالسين ــــ 

   ــــ231
  ء غَوِريةًيساِفع ورقَا
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ماٍم ثُكَنأخُذَها في حلي  
  ]متقارب[
)بسوالع ،بصالع:(  

  .فالن معصوب الخَلِْق: الطي الشديد، ومنه قيل: العصب ــــ بالصاد ــــ 
  

أن ييبس : غَيم َأحمر، والعصب: ضرب من البروِد، والعصب: والعصب ــــ أيضاً ــــ 
ٍع، قال الراجزالرطٍَس أو فَزيقُ على الفِم من ع:  
   ــــ232

  يعِصب فاه الريقُ َأي عصِب
  عصب الجباِب بِشفاِه الوطِْب

  ]رجز[
بصوالع :اببقِّ، والجعلى فَِم الز اببالج ييبس َأللباِنها: َأن دبِد يعلو َألبان اِإلبِل وال زبالز هشَب.  

  .ماُؤه: ويقال العسب. طَرقُ الفَحِل: لعسب ــــ بالسين ــــ وا
بسوالع : ْأخُذُهآ67: ص[ما ي  [ يفي الحديِث النَّه لِه، وقد وردالرجُل من الكراِء على ِضراِب فَح

  .عنه
)ِسيبِصيب، والعب53: ق): [الع .[  

  .شديد: يوم عِصيب ــــ بالصاد ــــ 
والعِصيب من َأمعاِء الشاِة: ِصيبوالع ،صوبعمنها: الم ما لُِوي.  

  .العِسيب ــــ بالسين ــــ جِريدةُ النَّخِْل
  .عظْمه وِجلْده: وعِسيب الذَّنَِب

  :قال الشاعر. اسم جبٍل: وعِسيب
   ــــ233

)المزار قَِريب تنا ِإنَأجار(  
ِسيبع ما َأقام ِقيموِإني م  

  ]طويل[
)وعبواُألس ،وعباُألص :(  

  

  .لغةٌ في اِإلصبِع: واُألصبوع ــــ بالصاد ــــ 
  .سبعةُ َأياٍم: واُألسبوع ــــ بالسين ــــ 
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)عبوالس ،عبالص:(  
  .اِإلشارةُ باِإلصبِع عند السب وغيرِه: الصبع ــــ بالصاد ــــ 

 عبِق الرأِســــ َأ) أيضاً(والصيمن بين َأصابعِه في شيٍء ض غَ اِإلناءفري ن.  
  .الداللةُ على الشيِء: والصبع ــــ أيضاً ــــ 
ِإذا َأخذتَ سبع َأمواِلهم، أو كنتَ لهم : مصدر سبعتْ القوم: والسبع ــــ بالسين ــــ

  .سابعاً
عبوالس :عبن العدِدم: الوقيعةُ في الرجِل، وس.  

)مسوالع ،مصالع:(  
وهو الذي في يديِه بياض، ومنه قيل : جمع اَألعصِم من الخَيِل: العصم ــــ بالصاد ــــ 

  .عصم، وقيَل سميتْ عصماً العتصاِمها بالجبال: للوعوِل
  .ما نَزعته المرأةُ عن يديها من الِحنَّاِء: والعصم ــــ أيضاً ــــ 
وهو البوُل والوسخُ ييبس على فَِخذي الناقِة، وهو : جمع عِصيٍم: والعصم ــــ أيضاً ــــ 

قال . حبلُها: ما تُعلَّقُ به الدلْو، وِعصام الذِّراِع: جمع عصاٍم، والِعصام: ــــ أيضاً ــــ 
  :طرفة

  
   ــــ234

  في الضِريباِت متِّراِت العصم
  ]رمل[
هو : وهو الذي يِبس مرِفقُه واعوج زنْده، وقيل: جمع َأعسم: العسم ــــ بالسين ــــ و

تْ َأعضاؤهِبسقال الشاعر. الذي ي:  
   ــــ235

  )في منْكَِبيِه وفي اَألوصاِل واهنةٌ(
  وبين َأضالعِه غَمز من العسِم

  ]بسيط[
)والعاِسم ،العاِصم:(  

  .من َأسماِء الرجاِل: الماِنع، وعاِصم: ــ بالصاد ــــ العاِصم ــ
الذي يتقَّحم في : الطاِمع، والعاِسم: الشيء القليُل، والعاِسم: والعاِسم ــــ بالسين ــــ 

  .اُألمور ويركَب رأسه ال يباِلي ما صنَع
موضٍع: وعاِسم قاع. اسمِدي بن الرقال ع:  
   ــــ236
  ها وسطَ النساِء َأعارهاوكَأنَّ
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  عينيِه َأحور من جآذِر عاِسِم
  ] كامل[

  

  :وقال الراعي
   ــــ237

وذاِت فج ينمبعاس ِقلْني  
  ِإذا حان المِقيُل ويرتعينا

  ]وافر[
  ):الصمعةُ، والسمعةُ(

  .حدةُ الكَعِب، وكذلك اُألذن: الصمعةُ
  .ما يشْهر حتى يسمع به من طعاٍم وغير ذلك: ين ــــ والسمعةُ ــــ بالس

)معتَسوالم ،عتصمالم:(  
  :قال َأبو ذَُؤيٍب الهذَلي. السهم المتلطِّخُ بالدِم: المتصمع ــــ بالصاد ــــ 

   ــــ238
  فرمى فَأنفذَ من نَحوٍص عائٍط

عتَصمم وِريشُه ماً فَخرهس  
  ]كامل[

  .الذي يستَِمع إلى الشيِء: والمتصمع ــــ بالسين ــــ 
)والِعيس ،الِعيص:(  

من : الشجر الملتَفُّ، وعيص: منِْبتُ خيِر الشجر، والِعيص: الِعيص ــــ بالصاد ــــ 
أي منك » ِعيصك منك وأن كان َأِشباً«وِعيص كلِّ شيٍء َأصلُه، ومن أمثال العرب : آباِء قُريٍش

  .َأهلُك وِإن كان غير صحيٍح
يقاَل جمٌل َأعيس، . اِإلبُل الِبيض التي تَضِرب إلى الحمرِة: والِعيس ــــ بالسين ــــ 

ساءيوناقةٌ ع.  
  ):العصا، والعسى(

: يقال. الجماعةُ: معروفةٌ، والعصا ــــ أيضاً ــــ : العصا ــــ بالصاد ــــ 
  .ِإذا تفرقوا وذهبوا كلَّ مذْهٍب: تْ عصا القوِمانْشَقَّ

  ] ب54: ق: [قال الشاعر
   ــــ239
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  ِإذا كانِت الهيجاء وانْشَقَِّت العصا
  

نَّدهفٌ ميس اكحوالض كبفَحس  
  ]طويل[

أي ِإنَّها عِقيقةٌ » ِةالعصا من العصي«: ُأمها، وفيها جرى المثَُل فقيل: والعصيةُ: فَرس: والعصا
  .معناه َأن اَألمر العظيم يتولد من اَألمِر الصغيِر. ساِبقةٌ مثُل ُأمها، وقال أبو عبيدة

  .فَرس كانتْ لجِذيمة اَألبرِش، وهي التي نَجا عليها قَِصير: والعصا ــــ أيضاً ــــ 
  :ا يقول الشاعرفرس فُضالة بن شَِريٍك اَألسدي، وفيه: والعصا
   ــــ240

  فَخَّبرِت العصا اَألنباء عنه
  ولم َأر مثَل فارِسها هِجينا

  ] وافر[

  

  .فرس لبني ثَعلبةَ: والعصا
َألقى العصا، وَأصله َأن الراعي ِإذا انتهى إلى موضٍع يعجبه : ويقال لمن َأقام بمكاٍن ورِضي بِه

  . به وكذلك المسافرَألقى عصاه من يِدِه ونزَل
  :قال زهير
   ــــ241

  وضعن ِعصي الحاضِر المتخيِم
  ]طويل[

  .هذه كلها بالصاد
  :قال الشاعر. كنايةٌ عن الفاحشِة» فالن بخباء العصا«: ويقال ــــ أيضاً ــــ 

   ــــ242
صالح جك زوجوز  

  لكنَّه بِخبا العصا
  ]كامل[

ِإذا هِرم، وقد :  مصدر عِسي الشيخُ يعسى، لغةٌ في عسا يعسو:والعسى ــــ بالسين ــــ 
مدي.  

  .ِفعٌل معناه الطَّمع: أي حِقيقٌ، وعسى: أنتَ عسى بكذا وعٍس: ويقال
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  ):العاِصي، والعاِسي(
  .عصى يعِصي على وزن رمى يرِمي: المخاِلفُ، وِفعله: العاِصي ــــ بالصاد ــــ 

عِصي يعصى على وزن رِضي : الضارب بالسيِف، وِفعله: ــــ أيضاً ــــ والعاصي 
  .يرضى

. عصا يعصو على وزن دعا يدعو: الضارب بالعصا، وِفعله: والعاصي ــــ أيضاً ــــ 
  :قال جرير

   ــــ243
  تَِصفُ السيوفَ وغيركم يعصى بها

  يا ابن القُيوِن وذاك ِفعُل الصيقَِل
  ]كامل[

الشي الذي قد يِبستْ َأعضاُؤه من الهِرِم، وكذلك النباتُ واليد : والعاِسي ــــ بالسين ــــ 
عِسي يعسى على وزن رِضي : عسا يعسو، وقد حِكي: والِفعُل من هذا كلِّه. ِإذا غَلُظَتْ من العمِل

  .فهو بالصاد) العصا(فِة أو مشتقَّاً من لفِظ َأنَّه ما كان في معنى المخال: وقياس هذا الباب. يرضى
  .وما كان في معنى القُسوحِة والجسوِء فهو بالسين

  
  ):الصاعةُ، والساعةُ(

  .الموضع الذي ينْدفُ فيه القُطْن: الصاعةُ ــــ بالصاد ــــ 
  .الِقيامةُ: اعةُجزء من َأجزاِء الليِل والنهاِر، والس: والساعةُ ــــ بالسين ــــ 

)ِسيوالع ،ِصيالع:(  
  . جمع العصا، وإن ِشْئتَ كسرتَ العين والصاد: العصي ــــ بالصاد ــــ 

  

ودسا العسا الشَّيخُ، وعــــ بالسين ــــ مصدر ع ِسيوقد ذكرناه. والع.  
)واعوالس ،واعالص:(  

  .ياُل أو ِإناء يشْرب بهِمكْ: الصواع ــــ بالصاد ــــ 
  .وقد نَطَقَ بهما جميعاً القرآن. اسم صنٍَم: وسواع ــــ بالسين ــــ 

  .أي بعد صدٍر منه: ِجْئتُه بعد سواٍع من اللَّيِل: ويقال
)اعوالس ،اعالص:(  

  .لغةٌ في الصواِع، وقد ذكرناه: الصاع ــــ بالصاد ــــ 
  :الموضع الَّذي يلْعب فيه بالكُرِة، قال المسيب بن علٍَس: ــ أيضاً ــــ والصاع ــ
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   ــــ244
  مِرحتْ يداها للنَّجاِء كَأنَّما

  تكر وبكَفَّي ما قٍط في صاِع
  ]كامل[

  .الذي يضِرب بالكُرِة ثم يأخذها: والماِقطُ
  .جمع ساعٍة]  ب55: ق: [والساع ــــ بالسين ــــ 

قاَل القُطَاِمي:  
   ــــ245

  وكُنَّا كالحريِق َأصاب غاباً
  فيخْبو ساعةً ويشُب ساعا

  ]وافر[
)ِسيعوالو ،ِصيعالو:(  

صوت : ِصغار العصافيِر، والوِصيع ــــ أيضاً ــــ : الوِصيع ــــ بالصاد ــــ 
  .العصفُوِر

  .وساع ــــ أيضاً ــــ : لخَطِْو، ويقالأي واسع ا: وفَرس وِسيع ــــ بالسين ــــ
)سوالح ،صالح:(  

مصدر : ِشدةُ العدِو، والحص ــــ أيضاً ــــ : الحص ــــ بالصاد ــــ 
  .ِإذا َأذْهبتَه: حصصتُ الشَّعر

  .حس الدابِة بالِمحسِة: والحس ــــ بالسين ــــ 
ستعالىق. القَتْل: والح 152: آل عمران[} إذ تحسونهم بإذنه{: اَل اللَّه.[  
سِع: وحكلمةٌ تقال عند التوج .اجقاَل العج:  
   ــــ246

ساعاً بحزج مفما َأراه  
سبعد الم سطْفَ الباليا المع  

  ]رجز[
)اسسوالح ،اصصالح:(  

اصصراطُ، والحــــ بالصاد ــــ الض اصصِه، : الحُأذُنَي ورد الِحماِر ِإذا َأسرع يرج
  .»ِإن الشيطان ِإذا سِمع األذان فَر وله حصاص«: ومنه الحديث
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  :قال الراجز. سوء الخُلُِق والنَّكَد: والحساس ــــ بالسين ــــ 
   ــــ247

  رب شريب لك ذي حساِس
  َأقعس يمشي ِمشْيةَ النِّفاِس

  ]رجز[
اسسْؤكَُل: والحفَّفُ ويجي كمس.  

  ):الحصحصةُ، والحسحسةُ(
  .}اآلن حصحص الحقُّ{: قاَل اهللا تعالى. ظُهور الحقِّ: الحصحصةُ ــــ بالصاد ــــ 
  .الذَّهاب في اَألرِض: والحصحصةُ ــــ أيضاً ــــ
  .لرماد عن اللَّحِم المشِْويِإزالَتُك ا: والحسحسةُ ــــ بالسين ــــ 

)ِسيسوالح ،ِصيصالح:(  
ــــ بالصاد ــــ من الدواب ِصيصالح :هربأو و هرقال امرؤ القيس. الذي تساقط شَع:  

   ــــ248
ِصيصمن الِكداِم ح وحاِركُه  

  ]طويل[
  .حِصيص: ويقال للشِّعِر المتَساقِط وللوبِر

المقتوُل، والحِسيس من : صوتُ الشيِء وحركته، والحِسيس: ــ بالسين ــــ والحِسيس ــ
ِة: الدوابسبالِمح سالذي قد ح.  

)وَأحس ،َأحص:(  
  .َأعطاهم ِحصصهم: َأحص القوم ــــ بالصاد ــــ ِإحصاصاً

  .شَعر بِه: وَأحس بالشيِء ِإحساساً ــــ بالسين ــــ 
)انحصوانحس ،:(  

  .»َأفْلَتَ وانحص الذَّنَب«: تَساقَطَ، ومنه المثَُل: انحص الشَّعر والوبر انحصاصاً
  :قاَل العجاج. تَكَسر: وانحس الشيء ــــ بالسين ــــ 

   ــــ249
  في معِدِن الملِْك القديِم الِكرِس

سنْحقْلُوٍع وال مِبم سلَي  
  ]رجز[

  .تَكَسرتْ: حستْ َأسنانُهوانْ
  ):الِحصةُ، والِحسةُ(

  .الِحصةُ ــــ بالصاد ــــ النَِّصيب من الشيِء
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  .أي بحاٍل سيَئٍة: باتَ فالن بِحسِة سوٍء ــــ بالسين ــــ : ويقال
)حوس ،حص:(  

  .ِخالفُ اعتلَّ: صح الشيء يِصح ِصحةً
ِإذا صب وسحِت : ـــ بالسين ــــ يسح ــــ بضم السين ــــ سحاًوسح المطر ـ

  .ِإذا سِمنَتْ: الشَّاةُ تَِسح ــــ بكسر السين ــــ سحوحةً
)دسوالح ،دصالح :(  

  

  .اسم ما حِصد، فإذا َأردتَ المصدر سكَّنْتَ الصاد: الحصد ــــ بالصاد ــــ
 دصتُ: ــــ أيضاً ــــ والحالنَّب ِصدصدر حم :واشتد ِإذاقَِوي.  

  
  :قال عنترة. كَثُرتْ ِعدتُه واشتدتْ شَوكَتُه: وحِصد الجيشُ

   ــــ250
  يْأِوي إلى حِصِد الِقسي عرمرِم

  ]كامل[
  .معروف: والحسد ــــ بالسين ــــ 

)اِحسوالد ،اِحصالد:(  
  ]. ب56: ق: [ـــ بالصاد ــــ الداِحص ـ

اً سريعاً، والداِحصمر مرلِه عند الموِت: الذي يبِرج ِربضلْقَمةُ. الذي يقال ع.  
   ــــ251

السماِء فداِحص قْبس قَهمغا فَور  
ِليبوس تَلَبسبِشكَّتِه لم ي  

  ]طويل[
يخرج في اِإلصبِع، : ورم:  والداِحسالمتجسس على اَألمِر،: والداِحس ــــ بالسين ــــ 

  .ِإذا امتَألتْ أكمته من الحب: زرع دحس: واشتقاقه من قولهم
)حدوالس ،حدالص:(  

وقد يستعمل . صوتُ الديِك والِغراِب ونحوِهما من الطيِر: الصدح ــــ بالصاد ــــ 
للحماِر الوحشي.  

حدوالص :،نَةُالِغناءحِت القَيدوقد ص .  
  .ذَبح الشيِء ومده على اَألرِض، ويقال ذلك في الزقِّ ونحوِه: والسدح ــــ بالسين ــــ 
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)رسوح ،رصح:(  
وحسر عن الشيِء . منعه من التصرِف والخروِج: حصر الشيء حصراً بالصاد ــــ 

  . وحسر البحِر منهكشفَ عنه،: ــــ بالسين ــــ حسراً
)ِسروح ،ِصرح:(  

  :قال امرؤ القيس: ضاقَ صدره باَألمِر: حِصر الرجُل ــــ بالصاد ــــ حصراً
   ــــ252

ِصرالِحفاِظ وال ح وال نَْأنًَأ يوم  
  ]طويل[

  .تأسفَ: سراًَأعيا وكَلَّ، وحِسر على الشيِء حسرةً، وح: وحِسر يحسر ــــ بالسين ــــ 
)ِسيروالح ،ِصيرالح :(  

  

: المحبوس، ويقال للحبِس: الذي يجلس عليه، والحصير: الحصير ــــ بالصاد ــــ 
ِصيرناً] 17: اإلسراء[} وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً{: قال اهللا تعالى. حأي ِسج.  

سمي .المِلك: ظهر من َأعالي ضلُوعِه، والحِصيرما : وجهها، وحِصير الجنِْب: وحِصير اَألرِض
  .بذلك َألنه محجوب عن الناس

  :قال الشاعر
   ــــ253

قَامٍة غُلِْب الرؤوِس كَأنَّهموم  
ِصيِر ِقياملدى باِب الح نج  

  ]كامل[
ـ عز قال اهللا ـــ. ِإذا كَلَّتْ وَأعيتْ، وبصر حسير: وناقة حسير ــــ بالسين ــــ 

  ].4: الملك[} ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير{: وجلَّ ــــ 
  

  :وقال الشاعر
   ــــ254

  لهن الوجا ِلم كُن عوناً على النَّوى
ِسيروح وال زاَل منها ظاِلع  

  ]طويل[
ما عاد إلى معنى َأن كلَّ ما عاد إلى معنى المنِْع والحبِس فهو بالصاد، وكلُّ : وقياس هذا الباب
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  .اِإلعياِء أو إلى معنى التلهِف فهو بالسين
)رسوح ،رصح:(  

 اررص القَصــــ بالصاد ــــ ، وكذلك ح ِريصفهو ح ِرصحعلى الشيِء ي حرص
الثوب يحِرصه حرصاً ــــ بفتح الحاء ــــ فهو حاِرص، وحرصِت الشجةُ الِجلْد حرصاً 

  .هذه كلها بالصاد. ِرصةٌ، وذلك مشبه بحرِص الثوِبفهي حا
وحرستُ الشيء َأحرسه ِحراسةً فَأنا حاِرس ــــ بالسين ــــ ، وحرس الحِريسةَ يحِرسها 

ساً فهو حاِرسررقها: حس.  
  .الشاةُ ونحوها تَِبيتُ في الجبِل: والحِريسةُ

)رحوَأس ،رحأص:(  
  :قال الشاعر. ِإذا برزوا إلى الصحراِء: لقَوم ِإصحاراًَأصحر ا
   ــــ255

  من كان في نَفْسِه حوجاء يطْلُبها
  عندي فِإنِّي له رهن بِإصحاِر

  ]بسيط[
  .كقولك َأصبح: وَأسحر الرجُل ــــ بالسين ــــ 

)رحوس ،رحص :(  

  

وسحرتُ الرجَل ــــ . ِإذا سخَّنته:  اللَّبن الحِليبصاح، وصحرتُ: صحر الِحمار صِحيراً
قال امرؤ . غَذَّيتُه بالطعاِم: من السحِر، وسحرتُ الرجَل سحراً وسحرته تَسِحيراً: بالسين ــــ 

  :القيس
   ــــ256

  وبالشَّراِب] 57: ق[ونُسحر بالطعاِم 
  ]وافر[

  :وقال لبيد
   ــــ257

  ر من هذا اِألناِم المسحِرعصافي
  ]طويل[
  ):الصحرةُ، والسحرةُ(

  .شيء َأصحر: حمرةٌ ليست بخالصٍة، يقال منها: الصحرةُ ــــ بالصاد ــــ 
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  .والسحرةُ ــــ بالسين ــــ السحر اَألعلى
)رحوالس ،رحالص:(  

  .شيء َأصحر:  بخالصٍة، يقال منهاحمرةٌ ليست: الصحر ــــ بالصاد ــــ 
  .شيء َأصحر: حمرةٌ ليست بخالصٍة، يقال منها: والسحرةُ ــــ بالصاد ــــ 

  .والسحرةُ ــــ بالسين ــــ السحر اَألعلى
)رحوالس ،رحالص:(  

  .جمع اَألصحِر وهو اَألحمر حمرةً كَِدرةً: الصحر ــــ بالصاد ــــ 
رحثَُل فقيل: وصبن عاٍد وفيها جرى الم ٍر«: ِبنْتُ لُقْمانحص ما لي ِإالَّ ذَنْب«.  

  
  :وفي ذلك يقول الشاعر

   ــــ258
  وعباس يِدب لي المنَايا

  وما أذْنَبتُ ِإالَّ ذَنْب صحِر
  ]وافر[

  :قال الشاعر. والسحر والسحر والسحر ــــ ثالث لغات ــــ الرَئةُ
   ــــ259

  وناٍر كَسحِر العوِد تَرفع ضوءها
  مع الليِل هباتُ الرياِح الصوارِد

  ]طويل[
)حروالس ،حرالص:(  

يا هامان ابن لي {: قال اهللا تعالى. كلُّ بناٍء مرتفٍع كالقَصِر: الصرح ــــ بالصاد ــــ 
  .}صرحاً

مصدر سرحتُ اِإلبَل ونحوها سرحاً، ويقال لِإلبَل ونحوها : ن ــــ والسرح ــــ بالسي
حرعى سربه إلى الم جخْرا يقال الراجز: ِمم:  

   ــــ260
  نحن قَمعناكُم بشلِّ السرِح
  وقد نَكَْأنا القَرح بعد القَرِح

  ] رجز[
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حروالس :ِل بعد احتباسِه، والسوالب انفجارحواحدتها: ر ،رةٌ: شَجحرس.  
)ِريحوالس ،ِريحالص:(  

  .الخاِلص من كلِّ شيٍء: الصِريح ــــ بالصاد ــــ 
جلود تُشَد في َأيدي اِإلبِل ِإذا : اَألمر المعجُل، والسريح: والسِريح ــــ بالسين ــــ 

  :قال الشاعر. سِريحةٌ: خَِفيتْ، واحدتها
  ــ ــ261

  فِطرتُ بمنصلي في يعمالٍت
  دوامي اَأليدي يخِْبطْن السِريحا

  ]وافر[
)ِريحــــ والتَّس ِريحالتَّص:(  

: إظهار الشيِء بعد إخفاِئه، وأيضاً مصدر صرحِت الخَمر: التَّصِريح ــــ بالصاد ــــ 
  .ِإذا ذهب عنها الزبد، وكذلك اللَّبن ونحوه

  :َألخْطَُلقال ا
   ــــ262

  كُمثْ ثالثةَ َأحواٍل بِطينتها
  حتى ِإذا صرحتْ من بعِد تَهداِر

  ]بسيط[
  .إرساُل الشيِء بعد حبسِه: والتَّسِريح ــــ بالسين ــــ 

)راحوالس ،راحالص:(  
  .ِإذا جاهرتَ به: مصدر صارحتُ باَألمِر: الصراح ــــ بالصاد ــــ 

  .صرحة: المواضع المستويةُ من األرِض، واحدتها: صراحوال
راححاِن: ــــ بالسين ــــ : والسرجمع الس :وهو الذِّْئب.  

  .سِريحةٌ: ِنعالَّ تُشَد في َأيدي اِإلبِل، واحدتها: والسراح والسراِئح والسِريح
  ):الحصوُل، والحسوُل(

  .مصدر حصَل الشيء يحصُل : الحصوُل ــــ بالصاد ــــ
  

  .ِحسٌل: َأوالد الضب، واحدتها: والحسوُل ــــ بالسين ــــ 
)الحوالس ،الحالص:(  

  :قال ِبشْر. المصالحةُ: الصالح ــــ بالصاد ــــ 
  يسومون الصالح بذاِت كَهٍف

وقَار لَعس وما فيه لهم  
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ِإذا سِمنَتْ َألن : َأخَذِت اِإلبُل ِسالحها: معروف، ويقال: ين ــــ والسالح ــــ بالس
  :قال الشاعر. صاحبها يمتنع من نَحِرها لحسِنها في عينِه ولكَثْرِة َألبانها

   ــــ263
  ِإذا سِمعتْ آذانُها صوتَ سائٍل

  َأصاخَتْ فلم تَْأخُذْ ِسالحاً وال نَبال 

  

  ]طويل[
)،نصالحنسوالح :(  

وهو الفَرس الذَّكَر، ويكون ــــ أيضاً : جمع ِحصاٍن: الحصن ــــ بالصاد ــــ 
واَألصُل حصن . وهي العِفيفةُ من النساِء: حصاٍن ــــ بفتح الحاء ــــ ] جمع[ــــ 

  .ــــ بضم الصاد ــــ ثم يخفَّفُ
قال . حصنَِت المرأةُ حصناً وحصانَةً: لِعفَّةُ، يقالا]  ب58:ق: [والحصن ــــ أيضاً ــــ 

  :الشاعر
   ــــ264

  الحصن َأدنى لو تَْأييِته
  من حثِْيِك التُّرب على الراكِب

  ]سريع[
  .ِضد القُبِح: والحسن ــــ بالسين ــــ 

)انسواِإلح ،انصاِإلح:(  
ِإذا حصنْتَه، ومصدر َأحصنَِت : صنْتْ الشيءمصدر َأح: اِإلحصان ــــ بالصاد ــــ

  .ِإذا تزوجتْ: المرأةُ
  .اإلنعام وهو مصدر َأحسنتُ إليه: واإلحسان ــــ بالسين ــــ 
ِإذا جعلْتَه حسناً، ومصدر َأحسنْتُ : مصدر َأحسنْتَ الشيء: واِإلحسان ــــ أيضاً ــــ 

تَ كي: الشيءِلمالنِّجارةَ، ومنه قوله : تقول. ف تصنعهِإذا ع ِسنحي كلَّ {] تعالى[فالن الذي َأحسن
خْلُقُ كلَّ شيٍء]7: السجدة[} شيٍء خَلَقهكيفَ ي ِلمأي ع ،.  

)والِحسان ،الِحصان:(  
حِصينةٌ، وكذلك اَألبنيةُ التي : الدروع المحكَمةُ، واحدتها: الِحصان ــــ بالصاد ــــ 

  .حصن من فيهات
  :قال ذو الرمة. حصن: الذَّكَر من الخَيِل، وجمعه: والِحصان ــــ أيضاً ــــ 
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   ــــ265
  كَلوِن الِحصاِن اَألنْبِط البطِْن قائماً

َأشقر لُّ واللونالج نْهايَل عتَم  
  ]طويل[

  .المحاسنة: ضاً ــــ جمع الحسِن والِحسان ــــ أي: والِحسان ــــ بالسين ــــ 
  
)حاِسنوالم ،حاِصنالم:(  

  .وهي القُفَّةُ: جمع ِمحصٍن: المحاِصن ــــ بالصاد ــــ 
  . المزوجات، وكذلك من الرجاِل: والمحاِصن من النساِء

  

َأن وذكر صاحب كتاِب العيِن . جمع حسٍن على غيِر قياٍس: والمحاِسن ــــ بالسين ــــ 
  .، وهذا على القياس)محسن(واحدها 

)نحوالس ،نحالص:(  
قَدح : ِإصالح َأمِر الرجِل، والصحن: ساحةُ الداِر، والصحن: الصحن ــــ بالصاد ــــ 

  :قال عمرو بن كُلْثُوٍم. كبير قَِصير الِجداِر
   ــــ226

  َأالَ هبي بصحِنِك فاصبحينا
  ]وافر[

  .دلْك الخَشَبِة: والسحن ــــ بالسين ــــ 
  ):الحِصيفةُ، والحِسيفةُ(

ِإذا كانتْ جيدةَ العقِْل، وِشقَّةٌ حِصيفةٌ ــــ أيضاً : امرأةٌ حِصيفَةٌ ــــ بالصاد ــــ 
  .محكَمةُ النَّسِج: ــــ 

  .ِسيكَِةالعداوةُ،مثُل الح: والحِسيفةُ ــــ بالسين ــــ 
  ):الصِحيفةُ، والسِحيفةُ(

قاَل عروةُ بن الورِد . بشَرتُه: معروفةٌ، وصِحيفةُ الوجِه: الصِحيفةُ ــــ بالصاد ــــ 
سيبالع:  
   ــــ267

  ولكن صعلُوكاً صِحيفةُ وجِهِه
  كَضوِء ِسراِج القابِس المتنوِر
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  ]طويل[
لرجٍل نسبه إلى غير َأبيِهوقال آخر :  

   ــــ268
  وقد كتب الشيخان لي في صحيفتي

  شهادةَ عدٍل َأدحضتْ كُلَّ باطِل
  ]طويل[

  .قد شَِهد لي أبي وُأمي بَأني ابنهما بما يرى في وجهي من شَبههما: يقول
  .الِقطْعةُ من الشحِم تُقَشَّر عن اللَّحِم: والسِحيفةُ ــــ بالسين ــــ 

  ):ة، والسحفَةُالصحفَ(
  .معروفة: الصحفَةُ ــــ بالصاد ــــ
: ِإذا كَشَطْتَ عنه الشَّعر، وسحفْتُ الرجل: مصدر سحفْتُ الِجلْد: والسحفَةُ ــــ بالسين ــــ

  :ِإذا طَردتَه، قال زهير
   ــــ269

داً بالمنازل من ِمنىهتُ جمفَأقْس  
  يم والقَمُلوما سِحفَتْ فيه المقَاِد

  ]طويل[
)سوالفَح ،صالفَح:(  

]  ب59: ق[مصدر فَحصتُ عن األمِر، ومصدر فَحصِت : الفَحص ــــ بالصاد ــــ
  . ِإذا اتَّخذت ُأفْحوصاً وهو العشُّ: الدجاجةُ القَطاةُ

  

  .المتَّسع من اَألرِض: والفَحص ــــ بالصاد ــــ أيضاً
  

  .َأن تَلْعقَ الماء من يِدك بلساِنك:  بالسين ــــوالفَحص ــــ
)فْحوالس ،فْحالص:(  

تَصفُّح الشيِء وهو ِشبه العرِض، : جاِنبه، والصفْح: صفْح كلِّ شيٍء ــــ بالصاد ــــ
فْحعن الرجِل: والص اِإلعراض.  
فْحقَةً بعد: والصِف ورحصرِق المو ِريكقٍةتَحرو .  
فْحفحاً: والصتُ عن اَألمِر صبرالعفو عن الذَّنِب، وض.  

  .هذه كلها بالصاد
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فْحــــ بالسين ــــ: والس :والماء عممصدر سفحتُ الد :مما، وكذلك الدتَهببِإذا ص.  
فْحوالس :فْحموضع، قال اَألعشى: َأسفُل الجبِل، والس:  
   ــــ270

   السفْح فالكَِثيب فذاقاتَر تعي
  ٍر فَروض القَطَا فذاتَ الرئاِل

  ]خفيف[
)فاحوالس ،فاحالص:(  

  .صافَحتُ الرجَل عند اللَّقاِء) مصدر: (الصفاح والمصافحةُ
  .جمع صفْحٍة وهي الناحيةُ من كل شيء: والصفاح ــــ أيضاً ــــ
  .ِإذا زانَيتَها: مصدر سافَحتُ المرأةَ: ين ــــوالسفاح والمسافحة ــــ بالس

)ِفيحوالس ،ِفيحالص:(  
جمع صِفيحٍة وهي كلُّ ما له طوٌل وعرض من سيٍف أو حجٍر : الصِفيح ــــ بالصاد ــــ

  .أو لَوٍح ونحو ذلك
  .جواِلقُ كالخُرِج: والسِفيح ــــ بالسين ــــ

  ):احالصفَّاح، والسفَّ(
صفَّاحةٌ والصفَّاح ــــ أيضاً : الحجارةُ العريضةُ، واحدتها: الصفَّاح ــــ بالصاد ــــ

  .جمع صافٍح وهو العاِفي عن الذَّنِْب: ــــ
  .الزنَاةُ، جمع سافٍح: والسفَّاح ــــ بالسين ــــ

  ):الفَصاحةُ، والفَساحةُ(
 نسالبياِنالفَصاحةُ ــــ بالصاد ــــ ح.  

على وزِن . فَصح يفْصح، وفَسح يفْسح: السعةُ، والفعل منهما:والفساحةُ ــــ بالسين ــــ
  .فَِصيح وفَِسيح: ظَرفَ يظْرفُ، والفاعل

)بسوالح ،بصالح :(  

  

  ).محصب مكَّةَ (الرمي بالحصباء وهي الِحجارةُ، ومنه اشْتُقَّ: الحصب ــــ بالصاد ــــ
  .ِإذا َأصابته الحصبةُ: مصدر حِصب الغالم: والحصب ــــ أيضاً ــــ
  .أي كاِفيك: ِإذا عددتَه، وحسبك كذا: مصدر حسبتُ الشيء: والحسب ــــ بالسين ــــ

)بسوالح ،بصالح:(  
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حصب جهنَّم َأنتُم لَها {: قال اهللا تعالى.  في الناِرالحطَب الملْقى: الحصب ــــ بالصاد ــــ
وناِرد98: األنبياء[} و.[  

َأن يبيض الِجلْد : الشيء المعدود، والحسب: الشَّرفُ، والحسب: والحسب ــــ بالسين ــــ
  .وِيفْسد الشَّعر مم داٍء

بسعن ا: والح لَقَ الشَّعرحَأالَّ يكْثُرقوٌل امرىِء القيس: يقال. لجسِم حتى ي ومنه ،بسرجٌل َأح:  
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  عليِه عِقيقَتُه َأحسبا
  ]متقارب[

بسِت تحت الِحجارة: والحيالم فْند.  
)والحاِسب ،الحاِصب:(  

:  تعالىقال اهللا. الحجارة: ِريح تَحِمُل الثَّوب، والحاِصب: الحاِصب ــــ بالصاد ــــ
  ].40: العنكبوت[} فَِمنْهم من َأرسلْنَا علَيِه حاِصباً{

  :وقال أبو وجزةَ
   ــــ272

كْتُكمتُ عليكم حاِصبي فتَّرببص  
دملَّلها الرج راِم عاٍد ِحينكأص  

  ]طويل[
  .، وقد حصبتُه] ب60: ق[الذي يرمي بالِحجارة، : والحاصب ــــ أيضاً ــــ
  .الظَّان: العاد، والحاِسب: والحاِسب ــــ بالسين ــــ

)اِحبوالس ،اِحبالص:(  
  .معروف: الصاِحب ــــ بالصاد ــــ
  .الذي يجر ذَيلَه: والساِحب ــــ بالصاد ــــ

  ):الصحابةُ، والسحابةُ(
  :ويقال. جمع صاحٍب: الصحابةُ ــــ بالصاد ــــ

  .وصحاب، وِصحاب: ِصحابةُ ــــ بكسر الصاد ــــ
  .أي سار يومه كلَّه: سار فالن سحابةَ يومِه: معرفة، ويقال: السحابةُ ــــ بالسين ــــ

)حبوالس ،حبالص :(  
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  .ِإذا َأغرتَ عليهم في الصباِح: مصدر صبحتُ القوم: الصبح ــــ بالصاد ــــ
بوصتُهح :وحبالص تَهقَيِإذا س.  

ِإذا مد : مصدر سبح الفَرس في الجري: العوم في الماِء، والسبح: والسبح ــــ بالسين ــــ
: قال اهللا تعالى. ِإذا جرتْ: يديِه، شُبه بالسابِح في الماء، وكذلك مصدر سبحِت النجوم في الفَلَِك

  ].40: يس[} ى فَلٍَك يسبحونوكُلٌّ ِف{
حباً طَِويالً {: قال اهللا تعالى. الفَراغُ: والسحباِر سِفى النَّه لَك 7: المزمل[} ِإن.[  

  ):الصبحةُ، والسبحةُ(
وهو » زقَالصبحةُ تمنع الر«: ِإذا كان ينام ارتفاع النهاِر، وفي الحديث: ينام فالن الصبحةُ: يقال

  .»بوِرك َألمتي في بكُوِرها«: ِضد قوله
  

  .الخَرزاتُ التي تُسبح بعدِدها: صالةُ التَّطوِع، والسبحةُ: والسبحة ــــ بالسين ــــ
)سموالح ،صمالح:(  

 والحمص ــــ .سكون وجِع الورِم عند وضِع الدواِء عليه: الحمص ــــ بالصاد ــــ
  .َأن تُدِخَل الفَرس مكاناً كَِنينا وتُلِْقي عليه اَألكِْسيةَ حتى يعرقَ ليجري: أيضاً ــــ

والحمس ــــ . ِإذا َأوقَدتَ فيه النار: مصدر حمستُ التَّنُّور: والحمس ــــ بالسين ــــ
  .دِوي الرجاِل: أيضاً ــــ

  ):سحماَألصحم، واَأل(
  :قال طرفَة. الذي يخاِلطَ سواده لَون آخَر: اَألصحم ــــ بالصاد ــــ
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  تَرى نُفُحاً ورد اَألِسرِة َأصحما

  ]طويل[
  .اَألسود الخاِلص السواِد: واألسحم ــــ بالسين ــــ

)حموالس ،حمالص:(  
  .كاد يِذيبه] و[ِإذا اشتَّد عليه : محه الحرمصدر ص: الصمح ــــ بالصاد ــــ
  .الوِطيء الخُلُِق الحسن المعاملة: والسمح ــــ بالسين ــــ

)مسوالح ،مصالح :(  

  

  :الضراط الشديد، وقد حصم يحصم قال كَعب بن زهيٍر: الحصم ــــ بالصاد ــــ
   ــــ274
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َأن لَحاًَأتفرحصم كرى لك البدهي   
العظاِئم نى عليكتُج َأن ِصموتَح  

  ]طويل[
  .الكَي بالناِر: القَطْع، والحسم ــــ أيضاً ــــ : والحسم ــــ بالسين ــــ

)سحوم ،صحم:(  
قال . قَصر: مصوحاًِإذا درس حتى يلْصقَ بالثَّرى ومصح الظِّلُّ : مصح الشيء يمصح مصوحاً

  :الراعي
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  دَأبتَ إلى َأن ينْبتَ الظُل بعدما
حصمفي اآلِل ي حتى كاد رتَقاص  

  ]طويل[
  .إذا زرعتها: ومسحت األرض مسحاً ومساحة ــــ بالسين ــــ

} مسحاً ِبالسوِق واألٌّعنَاِقفَطَِفقَ {: قال اهللا تعالى. ضربتها: ومسحتُ عنُقَه وساقَه بالسيِف مسحاً
  ].33: ص[

ِإذا لم يبقَ على َأحِد ِشقَّي وجهِه : ومسحتُ الشيء بِيِدي أو غيِرها مسحاً، ومِسح وجه الرجِل مسحاً
وال حاِجب نيع.  

)سوحوالم ،صوحالم:(  
  ]. ب61: ق[الدروس، : المصوح ــــ بالصاد ــــ

ــــ بالسين ــــوالم سوحوالم هالظلِّ وذَهاب رِقص ٍر: صوحمن شَع ٍح وهو ثوبجمع ِمس.  
  
)ِسيحوالم ،ِصيحالم:(  

ــــ بالصاد ــــ والماِصح ِصيحالم:وهو الداِرس سواء.  
: المزروع من اَألرِض، والمِسيح ــــ أيضاً ــــ: والمِسيح ــــ بالسين ــــ

  .الذي ال يِبين له عين وال حاِجب: روب العنُِق، والمِسيحالمض
ومنه المِسيح الدجاُل، والمِسيح ِعيسى ابن مريم عليه السالم سمي بذلك لجوالنه في اَألرِض، وقيل 

ِسيحالم هِه َألنجِن وسبذلك لح يمس :ِسيحِة، وقيل المالِفض ِقطَع :من الص برعيقُ، وقيل هو مد
ما لم : بالِعبراِنية، وقيل سمي بذلك َألنَّه مِسح عند والدته ِبدهٍن، والمِسيح من الشَّعِر) مشيحا(

نهدي .  
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ِسيحقُ: والمرقال لبيد. الع:  
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فوق نُحوِرهم يباجوالد كعال الِمس  
سيِح كالجاشُ المبِبفَرحاِن المم  

  ]طويل[
)سيوالح ،صيالح:(  

مصدر حاص عن الشيِء ِإذا راع عنه، ووقَع القوم في حيص : الحيص ــــ بالصاد ــــ
ص وِحيص ِبيصيٍة ومكروٍه: بِإذا وقعوا في ِشد.  

رجٌل :  نَسبِه، يقعالَأن يحِدقَ اِإلماء بالرجِل من كلِّ وجٍه في: والحيس ــــ أيضاً ــــ
يوسحم.  

)اِئحوالس ،اِئحالص:(  
  .الرافع صوتَه: الصاِئح ــــ بالصاد ــــ
صحا، (الذاهب في اَألرِض للِعبادة : الماء الجاري، والسائح: والساِئح ــــ بالسين ــــ

  ):وسحا
وسحا الطين عن . حِت العاِذلةَُأفاقَ، وكذلك ص: صحا من السكِْر ــــ بالصاد ــــ

حاهسوي حوهسِض ياَألر :قَشَره.  
  ):الِمصحاِة، والِمسحاةُ(

  :قال األعشى. جام من ِفضٍة يشرب به: الِمصحاةُ ــــ بالصاد ــــ
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ابهشَر كْأٍس وإبريٍق كَأنب  
  ِإذا صب في الِمصحاِة خالطَ بقَّما

  ]طويل[
معروفة، ويقال للحاِفر ــــ أيضاً ــــ ِمسحاةٌ َألنه : لمسحاةُ ــــ بالسين ــــوا

  :قال رْؤبةُ يِصفُ حِمير وحٍش. يسحو اَألرض
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  سوى مساِحيهن تَخِْطيطَ الحقَقْ
  تَقِْليَل ما قَارعن من سمٍر الطُِّرقْ

  ]رجز[
)سووالح ،صوالح:(  

صوستعار : يقال. الِخياطَةُ:  ــــ بالصاد ــــالحقِْر ويالص نيتُ عصبي، وحتُ ثَوصح
  :في النوِم، قال تََأبطَ شَراً
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  ِإذا حاص عينَيِه كَرى النوِم لم يزْل
  له كاِلىء من قَلِْب شَيحان فاِتِك

  ]طويل[
جاسهم : ِإذا َأغار عليهم، ويقال: لقوم يحوسهممصدر حاس ا: والحوس ــــ بالسين ــــ

  ]. 5: اإلسراء[} فَجاسواْ ِخلَاَل الدياِر{: قال اهللا تعالى. ــــ بالجيم ــــ

  

  .داس ــــ بالدال غير معجمة ــــ: قُِرىء بالحاِء والجيِم، ويقال في معناه
)وسواَألح ،وصاألح:(  

: حوصاء، والجمع: الذي في مَؤخَِّر عينِه ِضيقٌ، والمرأةُ: اَألحوص ــــ بالصاد ــــ
وصقال اَألعشى. ح:  
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  َأتاني وِعيد الحوِص من آِل جعفٍَر
  فيا عبد عمرٍو لو نَِهيتَ اَألحاوصا

  ]طويل[
 62: ق[ُل الذي يأك: الجِريء الشجاع، واَألحوس من اِإلبِل: واَألحوس ــــ بالسين ــــ

  :قال الراجز. كلَّ شيٍء، واُألنثى حوساء] ب
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  ويلُمها لقمة شَيٍخ قد نَحْل
  َأبي جواٍر دردٍق مثِل الحجْل

  حوساء في السهِل وشُوع في الجبْل
  بالصيِف ِحسي وهي في المشتْى وشَْل

  ]رجز[
)وحوالس ،وحالص:(  

وححاِئطُ الوادي:  ــــ بالصاد ــــالص.  
  :جمع ساحٍة وهي ِفناء الداِر، قال الشاعر: والسوح ــــ بالسين ــــ
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  وكان ِسيان َأالَّ يسرحوا نَعماً
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وحِت السوه بها واغَبرحرسأو ي  
  ]بسيط[
  ):صاحةٌ، وساحةٌ(

  :موضع بعينِه، قال علْقَمة: صاحةٌ
  ــــ 283

  على شادٍن من صاحٍة ِمتَربِب
  ]طويل[

  .ِفناء الداِر: والساحةُ ــــ بالسين ــــ
)سواله ،صاله:(  

  .ِشدةُ القَبِض على الشيِء: الهص ــــ بالصاد ــــ
  .زجر الشاِة، يقال لها ِهس وِأس: الكالم الخَِفي، والهس: والهس ــــ بالسين ــــ

)الصدهوالس ،ده:(  
  .جمع صهوٍد، وهو الجِسيم من الرجاِل: الصهد ــــ بالصاد ــــ
ِضد النوِم، ورجٌل سهد ــــ بضم الهاء وفتحها : والسهاد: والسهد ــــ بالسين ــــ

  :قال أبو كِبيٍر. مسهد: قليُل النوِم، ويقال: ــــ
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  شَ الجناِن مبطَّناًفَأتَتْ به حو
  سهداً ِإذا ما نام ليُل الهوجِل

  
  ]كامل[
  ): الصاِهرِة، والساِهرةُ(

  

: المرأةُ التي تُِذيب الشَّحم، وقد صهرته، ومنه قوله تعالى: الصاِهرةُ ــــ بالصاد ــــ
}طُوِنِهما ِفى بِبِه م رهص20: الحج[} ي.[  

  .شديدةٌ كَأنَّها تُِذيب اَألشياء: وهجِيرةٌ صاِهرةٌ
اَألرض، سميتْ بذلك َألن : العين التي ال تنام، والساِهرةُ: والساِهرةٌ ــــ بالسين ــــ

} فَِإذَا هم ِبالساِهرِة {: عملها في النَّباِت بالليِل والنهاِر سواء، قال اهللا ــــ عز وجل ــــ
  :ال الشاعر، وق]14: النازعات[
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  يرتَدن ساهرةً كَأن جِميمها ــــ
  وعِميمها َأسدافُ لَيٍل مظِْلِم

  ]كامل[
هي َأرض لم يعص اللَّه ــــ تعالى : ِإن الساهرةَ بيتُ المقِْدِس، وقيل: وجاء في التفسير

  .ــــ عليها
)هارواِإلس ،هاراِإلص:(  

  :قال زهير. َأصهر إليه وصاهر: المصاهرةُ إلى الرجِل، يقال: لصاد ــــاِإلصهار ــــ با
   ــــ286

  قَود الِجياِد وِإصهار الملوِك وصبـ
  بها سِئموا) نوا(ـر في مواِطن لو كا

  ]بسيط[
  .ِإذا منْعتَه النوم: مصدر َأسهرتُ الرجل: واِإلسهار ــــ بالسين ــــ

)هالصباءهوالس ،باء:(  
اُألنثى من اَألصهِب وهو اَألحمر إلى البياِض، ولذلك قيل : الصهباء ــــ بالصاد ــــ

  .للخَمِر صهباء، والصهباء ــــ أيضاً ــــ بِجهة حِسيٍر
  .ِبْئر معروفة لبني سعٍد: والسهباِء ــــ بالسين ــــ

)سيواله ،صياله:(  
. مهاِيص: سلْح الطيِر، ويقال للمواضِع التي تَسلَح عليها الطير: لهيص ــــ بالصاد ــــا

  :قال الراِجز
   ــــ287

ِه من النَِّفيتْنَيم كَأن  
ِفيالطيِر على الص هاِيصم  

  ]رجز[
  .مواِقع: ويروى

  . عمانَأداةُ الفَداِن بلُغَِة: والهيس ــــ بالسين ــــ
  ): الصهوةُ، والسهوةُ(

  

مقْعد الفارِس من ظَهِر الفَرِس، والصهوةُ ــــ أيضاً : الصهوةُ ــــ بالصاد ــــ
  .برج يتَّخذُ على ربوٍة: مؤخّر السناِم، والصهوةُ: ــــ
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  . عليها اَألمتعةُ في البيِتَأعواد معاِرضةٌ تُوضع: والسهوةُ ــــ بالسين ــــ
  :المشْي، وكذلك الفَرس، قال امرؤ القيس].  ب63: ق[أي سهلَةُ : وناقةٌ سهوةٌ

  
  على ذاِت لَوٍث سهوِة المشِْي ِمذْعاِن

)سهوالو ،صهالو:(  
  :ِشدةُ الوطِْء على اَألرِض، ويروى بيتُ عنترةَ: الوهص ــــ بالصاد ــــ

   ــــ288
  تَِهص اِإلكام بوقِْع خُفٍّ ِميثَِم

  ]كامل[
  .تَِطس وتَِقص: ويروى

َأن : والوهِص. رجٌل موهوص وموهص: ِشدةُ الخَلِْق، يقال: والوهص ــــ أيضاً ــــ
  .تَصرع الرجَل وتَضِرب به اَألرض

  :هذه كلها بالصاد
الوطء بالقَدِم، : ِشدةُ النِّكاِح، والوهس: ير السريع، والوهسالس: والوهس ــــ بالسين ــــ

  :قال دريد بن الصمِة. وهس: ويقال للذليِل
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  وما َأنا بالمزجي حين يسمو
  عِظيم في اَألموِر وال بوهِس

  ]وافر[
)لِْهبوالس ،بلْهالص:(  

  . البيتُ الكبير:الصلْهب ــــ بالصاد ــــ
  :قال طُفَيل: الطويُل، وقد يقال بالصاد ــــ أيضاً ــــ: والسلْهب ــــ بالسين ــــ

   ــــ290
  تُِنيفُ ِإذا اقْورتْ من الغَزِو وانطوتْ

  بهاٍد رفيٍع يقْهر الخَيَل صلْهِب
  ]طويل[

  .يروى بالصاد والسين
  ):الخَصاصةُ، والخَساسةُ(

الحاِل: ةُ ــــ بالصاد ــــالخَصاص وءوس قال اهللا تعالى. الفَقْر :} لَى َأنفُِسِهمع ونْؤِثريو
  ].9: الحشر[} ولَو كَان ِبِهم خَصاصةٌ
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خَصاص اَألصابِع وخَصاصاتُ الِغرباِل للخُروِق : كلُّ فُرجٍة بين شيئين، ومنه قيل: والخَصاصةٌ
قُطُ منها الدسِقيقُ وغيرهالتي ي .  

  

ِإذا لم يشْبع : قام عن الطعاِم وبه خَصاصةٌ: والخَصاصةُ ــــ أيضاً ــــ الغَيم بعيِنه، ويقال
  .منه، وصدرِت اِإلبُل عن الماء وبها خَصاصةٌ

  .الرذالة: والخَساسةُ ــــ بالسين ــــ
)والخَس ،الخَص:(  

محاباةُ الرجِل بالشيِء دون غيرِه، وقد خَصصتُه : لخُصوصوا: الخَص ــــ بالصاد ــــ
  .بالشيِء

  .مصدر خَسستُ الرجَل ِإذا َأسقَطْتَ قَدره وَأهنْتَه: والخَس ــــ بالسين ــــ
تُ الشيءسوخَس :ِإذا قَلَّلْتَه.  

  .بقْلةٌ تُْؤكَُل: والخَس ــــ أيضاً ــــ
)والخُس ،الخُص:(  

  :قال العجاج. بيتٌ يسقَّفُ بخَشٍَب، والجمع َأخْصاص وخُصوص: الخُص ــــ بالصاد ــــ
  

   ــــ291
الباِري لَّلهِإذْ ج كالخُص  

  ]رجز[
لغةٌ عن : امرأةُ من إياٍد، والصاد ــــ أيضاً ــــ: وابنةُ الخُس ــــ بالسين ــــ

ابن اَألعرابي.  
  ):لشَّخْسالشَّخْص، وا(

ورم : سواد كلِّ شيٍء، والشَّخْص ــــ أيضاً ــــ: الشَّخْص ــــ بالصاد ــــ
ِح، والشَّخْصرالج :ِر نحو السماِء، والشَّخْصصالب فْعالصوِت بالكالِم: ر ارتفاع.  

  .تَّثاؤِبفَتْح الِحمار ِفاه عند شَمِه البوَل وعند ال: والشَّخس ــــ بالسين ــــ
)والتَّخِْسير ،التَّخِْصير:(  

قاَل امرؤ . كَشْح مخَصر، ونَعٌل مخَصرةٌ: الترقيقُ، يقال: التَّخِْصير ــــ بالصاد ــــ
  :القيس
   ــــ292

  وكَشٍْح لطيٍف كالجِديِل مخَصِر
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  ]طويل[
وقال آخر:  
   ــــ293

  وال يلْبسون السبتَ ما لم يخَصِر
  ]طويل[

: هود[} فَما تَِزيدونَِنى غَير تَخِْسيٍر{: قال اهللا تعالى. الخُسران: والتَّخْسِير ــــ بالسين ــــ
63.[  

)روالخَس ،رالخَص:(  
  .فإذا فتحتَ الصاد فهو البرد. كَشْح اِإلنساِن وغيرِه: الخَصر ــــ بالصاد ــــ
  . ِإذا نَقَصتَه:  خَسرتُ الِميزانمصدر: والخَسر ــــ بالسين ــــ

  

  ):الخاِصرةُ، والخاِسرةُ(
وامرأةٌ . خَواصر: الخصر من اِإلنساِن وغيرِه، وجمعها: الخاِصرِة ــــ بالصاد ــــ

  .خواِسر: خاِسرة وصفْقَةٌ خاِسرةٌ، وجمعها
)سوالخَر ،صالخَر:(  

فإذا فتحت الراء . النَّخَْل والزرع]  ب64: ق[مصدر خَرصتُ : الخَرص ــــ بالصاد ــــ
  .فهو البرد مع الجوِع

فإذا فتحت الراء فهو مصدر . الخَاِبيةُ، وصاِنعها خَراس: والخَرس ــــ بالسين ــــ
  .اَألخْرِس

)سوالخُر ،صالخُر:(  
رمح قَِصير، : يضاً ــــالقُرطُ بحبِه، والخُرص ــــ أ: الخُرص ــــ بالصاد ــــ
  :قال ساِعدةُ بن جَؤيةَ الهذَلي. عِود يشَار به العسُل: والخُرص ــــ أيضاً ــــ 

   ــــ294
لَهمطُ حفرال ي معه ِسقاء  

أبوِمس نلُحي وَأخْراس فْنص  
  ]كامل[

  .والخُرس ــــ بالسين ــــ جمع اَألخرِس
سنَفْسهاطَ: والخُر اءالنَّفس ا تَْأكُلُهقال لَمالِوالدة، وي ةٌ: عامصةٌ وخُرسخُر.  
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)خَروالس ،خَرالص:(  
  .الِحجارِة: الصخَر ــــ بفتح الخاء وتسكينها ــــ

  :اِهلَةَ، وقال َأعشى ب}سِخر اللَّه ِمنْهم{: قال اللَّه تعالى. الهزء: والسخَر ــــ بالسين ــــ
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  ِإني َأتَتِْني ِلسان ال ُأسر بها
خَرفيها وال س بجلْو ال عمن ع  

  ]بسيط[
  ):الصاِخرةُ، والساِخرةُ(

  .ِإناء من خَزٍف: الصاِخرةُ ــــ بالصاد ــــ
  .الهازئةُ: والساِخرةُ ــــ بالسين ــــ

  .مستقيمة: وسفينةٌ ساِخرةٌ
)وخَلس ،خَلص:(  

  .ِإذا نَجا: خَلص الشيء خُلوصاً وخَالصاً ــــ بالصاد ــــ
فَلَما استَيَأسواْ ِمنْه {: قال اللَّه تعالى. انفردوا: ِإذا انفردتُ به، وخَلص القوم: وخَلص الشيء لي

  ].80: يوسف[} خَلَصواْ نَِجيا
  .سارقةٌَأخذه م: واخْتَلَسه: وخَلس الشيء ــــ بالسين ــــ

)وَأخْلس ،َأخْلص :(  

  

  .ِإذا َأفرده بعملِه: َأخْلص العبد إخالصاً
]. 46: ص[} وِمن ءاياِتِه َأن يرِسَل الرياح{: قال اللَّه تعالى. وَأخْلص الشيء لنَفِْسه واستخلصه

  ].54: يوسف[} وقَاَل الْمِلك اْئتُوِنى ِبِه َأستَخِْلصه ِلنَفِْسى{]: وقال[
  .صار سواده وبياضه ِنصفَيِن، وكذلك النَّباتُ: واستَخْلَس: وَأخَلس الشَّعر ــــ بالسين ــــ

ِدياَألس اررقاَل الم:  
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  َأعالقَةً ُأم الولَيِد بعدما
  َأفْنان رْأِسك كالثَّغاِم المخِْلِس

  ]كامل[
)خالَصةُ، المخالَسةالم:(  

  .المصافاة: المخالَصة ــــ بالصاد ــــ
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  .مخَاِلص ومخاِلس: المسارقةُ، واسم الفاعِل منهما: والمخالَسةُ ــــ بالسين ــــ
  ):الخَصُل، والخَسُل(

  .ِإذا قَمرتَه، فهو خَِصيٌل ومخْصوٌل: مصدر خَصلْتُ الرجَل: الخَصُل ــــ بالصاد ــــ
  .جمع خَصلة:  ــــ أيضاً ــــوالخَصُل

  .ِإذا َأرذَلْتَه وَأهنْتَه: مصدر خَسلْتُ الرجَل: والخَسُل ــــ بالسين ــــ
  :قال عنترة

   ــــ297
  قَتَلْتُ سراتكُم وخَسلْتُ منكم
ارخَِسيالً مثَل ما خُِسَل الِوب  

  ]وافر[
  ):الخَصفُ، والخَسفُ(

  .مصدر خَصفْتُ النَّعَل: الخَصفُ ــــ بالصاد ــــ
  

وطَِفقَا يخِْصفَاِن علَيِهما ِمن ورِق {: قال اهللا تعالى. ِإذا َألزقَ ووصَل: وخَصفَ على نَفْسه كذا
  ].22: األعراف[}الْجنَِّة

  .سُؤوخُ اَألرِض: والخَسفُ ــــ بالسين ــــ
ذا فَقَْئتَها، وكذلك مصدر خَسفْتُ الِبْئر ِإ: مصدر خَسفْتُ عينَه: والخَسفُ ــــ أيضاً ــــ

  .فهي مخْسوفةٌ وخَِسيفٌ، وهو َأن ينْقَب جبلها عن الماِء فال تَنِْزفَ َأبداً
  .حبس الدابِة على غيِر علٍَف: الذَّلَّ، والخَسفُ: الجوع، والخَسفُ: والخَسفُ

  :قال ذو الرمة
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 ما تَنْفَك نَاخةًحراِجيحِإالَّ م  
  على الخَسِف أو نَرمي بها بلَداً قَفْرا 

  

  ]طويل[
  ):الخَصفُ، والخَسفُ(

  .ِغالٍظ] ٍن[ِثياب ِكتَّا: الخَصفُ ــــ بالصاد ــــ
  .ِقطَع من جلوٍد تُخْصفُ بها النَّعُل: والخَصفُ ــــ لغةٌ في الخَزِف، والخَصفُ

  ]: ب65: ق: [خَصفةٌ قال اَألخْطَُل: لتَّمِر، واحدتهاجالِل ا: والخَصفُ والِخصافُ




ة ا������الفرق بين الحروف الخمسة��� ����                             

 

   ــــ299
ِن فعاِمريفطاروا ِشقافَ اُألنْثَي  
  تَِبيع بنيها بالِخصاِف وبالتَّمِر

  ]طويل[
  .فَرس َأخْصفُ، وشاةٌ خَسفَاء: ابيضاض جنِْب الفَرس َأو الشاِة، يقال: والخَصفُ

  .خَسفَةٌ: الجوز، الواحدة: ــوالخَسفُ ــــ بالسين ــ
)خْسخِْص، والبالب:(  

ِإذا فَقَْئتَها، ومصدر بِخصِت الناقةُ فهي : مصدر بخَصتُ عينَه: البخْص ــــ بالصاد ــــ
  .ِإذا َأصابها داء في بخَِصها وهو لَحم الِفرِسِن: مبخُوصةٌ

  . في البيِع والشراِءالنُّقْصان: والبخْس ــــ بالسين ــــ
)سوالخَب ،صالخَب:(  

  .عمُل الخَِبيِص: الخَبص ــــ بالصاد ــــ
  .الغَِنيمةُ: َأخْذُ الشيِء غَلَبةً، والخُباسةُ: والخَبس ــــ بالسين ــــ

)سوالخَم ،صالخَم:(  
والخُمص . وِطىِءجمع خَمصٍة وهو كلُّ موضٍع لَيٍن الم: الخَمص ــــ بالصاد ــــ

. ضمور البطِْن: وضم الخاء وفتحها ــــ: والخَمص ــــ بسكون الميم وفتحها ــــ
  .يكون ِخلْقةً ويكون من الجوِع

َأن تََأخُذَ خُمس َأمواِل القوِم، أو َأن تكون : من العدِد، والخَمس: والخَمس ــــ بالسين ــــ
  .لهم خامساً

)الخَِميصوالخَِميس ،:(  
  

قال . الضاِمر البطِْن، وزمن خَِميص قليُل البركَِة والخيِر: الخَِميص ــــ بالصاد ــــ
  :الشاعر
   ــــ300

  كُلوا في بعِض بطِْنكُم تَِعفَّوا
خَِميص نمز مانَكُمز فِإن  

  ] وافر[
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سمي : الغَنَائم، وقيل] فيه[لك َألنه تُخَمس الجيشُ، سمي بذ: والخَِميس ــــ بالسين ــــ
  .ميمنٍة، وميسرٍة، ومقَدمٍة، وساقٍَة، وقَلٍْب: خَِميساً َألنَّه ينقسم على خَمسِة َأقساٍم
: من اِإلبِل: من األياِم، والخَِميس: الشيء المخْموس، والخَميس: والخَِميس ــــ أيضاً ــــ

ما شَِربخَِميس وثوب ،سٍع:  الِخمَأذْر سخَم طُولُه.  
  ):الخَمصةُ، والخَمسةُ(

  .وهي الضعفُ وغُُؤور العينيِن: رأيتُ بفالٍن خَمصةً ــــ بالصاد ــــ: يقال
  .من العدِد: والخَمسةُ ــــ بالسين ــــ

  ):المصخُ، والمسخُ(
  .الجذْب: تصاخُواالم: المصخُ ــــ بالصاد ــــ
  .تحويُل ِخلْقٍَة إلى ِخلْقٍَة دونَها: والمسخُ ــــ بالسين ــــ

  ):المِصيخُ، والمِسيخُ(
ِإذا استرخى ضرعها والمِصيخُ ــــ : وممصوخَةٌ: شاةٌ مِصيخٌ ــــ بالصاد ــــ: يقال

  .كلُّ شيٍء اجتذبته: أيضاً ــــ
وال ِملْح فيه، : ال حالوةَ فيه وال مالحة، وطَعام مِسيخٌ: ــورجٌل مِسيخٌ ــــ بالسين ــ

  .ِإذا حوَل من خَلٍْق إلى خَلٍْق دونَه: ما ال طعم له، وشيء مِسيخٌ وممسوخٌ: وهو من الفاكهة
  ):صبغَ، وسبغَ(

  .بغٌِإذا جعَل فيه الصبغَ، فهو صا: صبغَ الثَّوب يصبغُه ــــ بالصاد ــــ
  .عمتْ وتَمتْ: طاَل وسبغِت النِّعمةُ: وسبغ الثوب وغيره سبوغاً

  ):َأصبغَ، وَأسبغَ(
  .جعلتُ له ما يصبغُ: أصبغت الرجَل ــــ بالصاد ــــ

  .مكَّنْتُه من الصبغ فيه: وَأصبغْتُه المرقَ
  .َأكملَها: وَأسبغَ اهللا ــــ تعالى ــــ النَّعمة

  ):مص، والغَمسالغَ(
الطَّعن على الرجِل في دينه أو في حكْمِه أو غير ذلك من : الغَمص ــــ بالصاد ــــ

  .غَمص وغَِمص ــــ بفتح الميم وكسرها ــــ: والِفعل منه. ِفعله
  .مصدر غَمستُه في الماِء: والغَمس ــــ بالسين ــــ

  ): الصوغُ، والسوغُ(
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غُ ــــ بالصاد ــــالصو :غْتُ الشيءمصدر ص.  
  

أي على قَدرِه، وهذا سوغُ هذا ــــ بالسين : هذا صوغُ هذا ــــ بالصاد ــــ: ويقال
  .ِإذا وِلد على أثْرِه: ــــ
  .جاز ونفذَ: ِإذا طاب، وساغَ الكالم: مصدر ساغَ الطعام والشراب: والسوغُ

)والقَس ،القَص:(  
: الصدر والقَص: قَص الشَّعِر، والقَص ــــ أيضاً ــــ: القَص ــــ بالصاد ــــ

  .الحديث]  ب66: ق[المصدر من قَصصتُ عليه 
صِنه: والقَصيالحديثُ بع.  

يقال: والقَص ،صومنه الحديثُ َأنَّه نهى عن تَقِْصيِص القُبوِر: لغةٌ في الج ،صقَصتْ ميهذه . ب
  .كلها بالصاد

  ]:قال الراجز. [الطَّلَب في نَِميمٍة أو غيرها: والقَس ــــ بالسين ــــ
   ــــ301

  يصِبحن عن قَس اَألذى غَواِفال
  ]رجز[

والقَس :والقَس ،سالِقسي :يةُ الصغيرة، وقَسٍة وهي القَرقَس جمع :القس إليه الثِّياب بةموضع تُنْسي .
  :قال الشاعر وهو محمد بن نَِميٍر الثَّقَفي

   ــــ302
  فَأدنَين لَما قُمن يحِجبن دونَها
  ِحجاباً من القَِسي والِحبراِت

  ]طويل[
)اسوالقُس ،اصالقُص:(  

  .نهايةُ منِْبِت الشَّعِر: القُصاص ــــ بالصاد ــــ
اسوقُس :الح ِدنعبٌل فيه موالً. ِديِدجِصفُ ِمعقال الراجز ي:  
   ــــ303

  َأخْضر من معِدِن ذي قُساِس
  كََأنَّه في الحيِد ذي اَألضراِس

  يرمى به في البلَِد الدهاِس
  ]رجز[

اسهِل: والدمالر الكثير.  
)والِقساس ،الِقصاص:(  
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جمع قَصٍة : ضاً ــــمعروفٌ، والِقصاص ــــ أي: الِقصاص ــــ بالصاد ــــ
ردوهو الص قَص وجمع ،صوهي الج.  

  .ِقصاص الشَّعِر: والِقصاص ــــ أيضاً ــــ
: جمع القَس من النَّصارى، والِقساس ــــ أيضاً ــــ: والِقساس ــــ بالسين ــــ
  .جمع القَسِة وهي القَريةُ الصغيرة

)اسوالقَس ،اصالقَص :(  

  

  .الذي يقُص اَألخبار: القَصاص ــــ بالصاد ــــ
اصوالقَص) :اسبالج.(  

  .النَّمام: والقَساس ــــ بالسين ــــ
)قَاسوالقَس ،قَاصالقَص:(  

وضرب قَسقَاس . خبيثةٌ: شديد الصوت، وحيةٌ قَصقَاص: َأسد قَصقَاص ــــ بالصاد ــــ
  .شديد الظُّلْمِة: أي شديد، وليٌل قَسقَاس: سين ــــــــ بال

  
)روالقَس ،رالقَص:(  

امرأةٌ مقْصورةٌ وقَصورةٌ : المنْع، ومنه قيل: معروف، والقَصر: القَصر ــــ بالصاد ــــ
ل قال اهللا تعالى ــــ عز وج. ِإذا كانتْ ممنوعةً من الخروِج ومن الْتَصرِف: وقَِصيرةٌ
  .، وقال كُثَير]55: الرحمان[} حور مقْصوراتٌ ِفى الِْخياِم {: ــــ
   ــــ304

  وَأنت الذي حببت كلَّ قصيرٍة
القَصاِئر ري بذاكوما تَد إلي  

عنيت قَِصيراِت الِحجال ولم ُأِرد  
حاِترالنساِء الب الخُطى شَر ِقصار  

  ]طويل[
  .مصدر قَصرتُ الصالة: والقَصر ــــ أيضاً ــــ

رارةُ: والقَصوالقُص روالقَص ،ِشيالع : روالقَص ررِس، والقَصبعد الد ِل من الحبنْبِقي في السما ب
ِإنَّها {: ُأصوُل الحطَِب الِغالِظ، وبه فُسر قوله تعالى: ــــ بتسكين الصاد وتحريكها ــــ

ٍر كَالْقَصِمى ِبشَربل أراد واحد القُصوِر: ، وقيل]32: المرسالت[} ِر تَر.  
مصدر قَصر القَصار الثوب قَصارةً ــــ بفتح القاف : والقَصر ــــ أيضاً ــــ
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: ــــ، فَأما الِقصارةُ ــــ بكسر القاف ــــ فهي الصاعةُ، وقد قيل في المصدر
  .ِقصارةٌ ــــ بكسر القاف

رال: والقَص غَضرعن الشيِء، والقَص رصب :رِض، والقَصالغَر وند مهيقَِع الس ِع، : َأنجزواُل الو
رد من البيوت: والقَصعبي ترك َأنوال ي سالفَر صانَأن ي.  
روالقَص :رالنَّفَِس عند الغَضِب، والقَص سبِة، هذه كلها بال: حللداب دتُ القَيرصادمصدر قَص .  

  

  .قبيلةٌ: اِإلكراه، وقَسر) و(القَهر : والقَسر ــــ بالسين ــــ
)سوالقَر ،صالقَر:(  

: مصدر قَرصتُه بيدي، ويكون القَرص ــــ أيضاً ــــ: القَرص ــــ بالصاد ــــ
  ]:ق[قال الفَرزد. َأن تُْؤِذيه بلساِنك، وكلمةٌ قاِرصةٌ

   ــــ305
  ص تَْأِتيني ويحتَِقرونَهاقَواِر

مفْعفي اِإلناء ُأل القَطْرموقد ي  
  ]طويل[

  .َأن يحذي اللَّبن أو النَِّبيذُ اللِّسان: والقَرص ــــ أيضاً ــــ
  .البرد، ويوم قاِرس: والقَرس والقَرس ــــ بالسين وتسكين الراء وتحريكها ــــ

  :قال الشاعر
   ــــ306

  مطاِعين في الهيجا مطَاِعيم للِقرى
  إذا ابيض آفاقُ السماِء من القَرِس

  
  ]طويل[
) قْرب67: ق[الص [قْروالس ،:(  

معروف، وقد روي بالسين والزاي، والصقْر ــــ أيضاً : الصقْر ــــ بالصاد ــــ
  .نِب، وكذلك ما يمصُل من اللَّبِنما يتَحلَّب من التَّمِر أو الزِبيِب أو الِع: ــــ
قْرِل: والصواِل، ويقال للِمعوالحجارِة بالِمع برض :اقُورالص.  
قْراقُورةُ وهي النازلةُ الشديدةُ: والصاِقرةُ والصم الصقَرتْهمصدر ص.  
قْروالص :قَراتُ القَيالشمس على الشيِء، ومنه ص رِة حهوقوع شدقال ذو الرمة. ِظ وهي َأشَد:  
   ــــ307
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  إذا ذَابِت الشمس اتَّقِي صقَراِتها
  بَأفْناِن مربوِع الصِريمِة معِبِل

  ]طويل[
  .ِإذا َأهنْتَه، ومنه اشْتُقَّتُ سقَر: مصدر سقَرتُه: والصقْر ــــ بالسين ــــ

)والقَلْس ،القَلْص:(  
  :قال الهذَلي. االنقباض: ــــالقَلْص ــــ بالصاد 

   ــــ308
ِفيلَهح فْتُمرِلي ما عفَقلِْصي ونَز  
  وشَري لكم ما ِعشْتُم ذُو دغَاِوِل

  ] طويل[

  

الظلِّ : والقَلْص رفي[ــــ ِقص [ِف النهاِر، والقَلْصِنص :النّفِْس، والقَلْص الماء : غَثَيان ارتفاع
  :قال امرؤ القيس:  ماء قاِلص وقَِليص وقَالَّص:في الِبْئِر، يقال

   ــــ309
قَِليص راً ماُؤهنالِئقَ خُضب  

  ]طويل[
  :وقال الراجز

   ــــ310
  يا ِريها من بارٍد قَالَِّص
  قد جم حتى هم بانقياِص

  ]رجز[
: ِه، واسم ما يخْرجإذا خرج شيء من حلْق: مصدر قَلَس يقِْلس: والقَلْس ــــ بالسين ــــ

. رجٌل عدٌل: يسمى بالمصدِر كما يقال. القَلْس: القَلَس ــــ محرك بالالم ــــ، وقد يقال له
  .مصدر قَلَسِت السحابةُ بالنَّدى: والقَلْس ــــ أيضاً

والقَلْس: والقَلْس ،خْمُل السفينة الضبح :فِّ، والقَلْسالد برض :السجود.  
)قَلِّسوالم ،قَلِّصالم:(  

منْضم البطِْن، وقيل هو : المشمر في اَألمِر، وفَرس مقَلِّص: المقَلِّص ــــ بالصاد ــــ
رشمقال عنترة. الم:  
   ــــ311
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  بمقَلٍِّص ِنهِد المراكِل هيكَِل
  .الضارب للدفِّ: والقَاِلس: والمقلِّس ــــ بالسين ــــ

قلِّسوعاً: والموخُض رِه ذُالده على صيدي الذي يضع.  
  
  ):الصلْقُ، والسلْقُ(

  .الصوتُ الشديد، والفَحُل يصِلقُ بَأنيابِه ويصِلقُ: الصلْقُ ــــ بالصاد ــــ
  :قال لَِبيد
   ــــ312

  فصلَقْنا في مراٍد صلْقَةً
  وصداٍء َألْحقَتْهم بالثِّلَْل

  ]رمل[
سيء : الصدم الشديد، والصلْقُ: الضرب بالعصا، والصلْقُ: والصلْقُ ــــ أيضاً ــــ

  .اللَّحِم
  .طَبخُ الشيِء بالماِء الحار: والسلْقُ ــــ بالسين ــــ

: األحزاب[} ِبَألِْسنٍَة ِحداٍدسلَقُوكُم {: قال اهللا عز وجل. مصدر سلَقه بلسانِه وصلَقه: والسلْقُ والصلْقُ
19.[  

  ): الصِليقةُ، والسِليقةُ(

  

ما شُوي من اللَّحِم، ومنه قوُل عمر : الخُبرةُ الرقيقةُ، والصِليقةُ: الصِليقةُ ــــ بالصاد ــــ
  .»باِئك وِصنَاٍبِإنَّا لو نشاء لَمْألنا هذه الرحاب من صالِئق وس«: بن الخَّطاِب رضي اهللا عنه

: مجرى النِّسِع في جنِْب البِعيِر، والسِليقةُ: الطبيعةُ، والسِليقةُ ــــ أيضاً ــــ: والسِليقةُ
  :الطريقُ، قال الراجز

   ــــ313
  يركَبن عوداً واِضح السالئِق
  َأبيض خَراجاً من المضاِئِق

  ]رجز[
  ):تَصلَّقَ، وتَسلَّقَ(

وتَسلَّق على الحائِط اَألملس . إذا تَمرغَ من َألٍم يِصيبه: قَ على جنْبِه ــــ بالصاد ــــتَصلَّ
  .إذا صِعد: ــــ بالسين ــــ
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)ولَِقس ،لَِقص:(  
َأكثر : ضاقَ صدره، ولَِقص ــــ أيضاً ــــ: لَِقص الرجُل لَقَصاً ــــ بالصاد ــــ

  .رالكالم وَأسرع إلى الشَ
] 68: ق[غَثَتْ : إذا نَازعتْ إلى الشيِء، ولَِقستْ: ولَِقستْ نَفْسه لَقَساً ــــ السين ــــ

  .وتَكدرتْ
)واَألقْناس ،اَألقْناص:(  

اِإلقناص :ديــــ بالسين . جمع قَنَص ــــ بفتح القاف والنون ــــ وهو الص واَألقناس
  .ف وسكون النون ــــ وهو اَألصُل، وقد تفتح القافجمع ِقنِْس ــــ بكسر القا: ــــ

اججقال الع:  
   ــــ314

  في ِقنِْس مجٍد فوقَ كلِّ ِقنِْس
  ]رجز[
)والنَّقْس ،النَّقْص:(  

  .مصدر نَقص الشيء، وكذلك نَقَصتُه َأنا: النَّقْص ــــ بالصاد ــــ
  ].3: المزمل[}َأِو انقُص ِمنْه قَِليالً{: قال اهللا تعالى. َأنْقَصتُه فقد َأخطَأ: ومن قال

  
  .إذا حمض: مصدر نقَس الشَّراب: الضرب بالنَّاقُوِس، والنَّقْس: والنَّقِْس

)والقُفْس ،القُفْص:(  
  . جمع قَِفيٍص وهي حديدةٌ من أداة الحرِث: القُفْص ــــ بالصاد ــــ

  

جمع اَألمِة القَفْساِء وهي اللَِّئيمةُ، : ن األكراِد، والقُفْسِجيٌل م: والقُفْس ــــ بالسين ــــ
  .وجمع الرجِل اَألقْفَِس وهو ابن اَألمِة

)والفَقْس ،الفَقْص:(  
ِإذا كَسرتَها، وفَقَصها الطائر عند : مصدر فَقَصتُ البيضةَ: الفَقْص ــــ بالصاد ــــ

  .خُروِجِه منها
  .وهو الفُقُوس أيضاً. الموتُ: ـوالفَقْس ــــ بالسين ـــ
الوثوب، ومنه قيل للعوديِن اللَّذيِن يشداِن في الفَخِّ وتوضع : والفَقْس ــــ أيضاً ــــ

  .ِمفْقَاس: الشَّركةُ فوقهما
  ):اِإلصفَاقُ، واِإلسفَاقُ(
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صدر َأصفَق النَّساج م: اجماع القوِم على اَألمِر، واِإلصفاقُ: اِإلصفاقُ ــــ بالصاد ــــ
ِفيقاً: الثوبص جهإذا نَس.  

أغالقُ الباِب، وقد يقال ــــ بالصاد ــــ في الباب، : واِإلسفاقُ ــــ بالسين ــــ
  .ــــ وبالسين ــــ في الثوب

)بوالقَس ،بالقَص:(  
: ـالوقُوع في اَألعراِض، والقَصب ــــ أيضاً ـــ: القَصب ــــ بالصاد ــــ

  .قَصاب وقاِصب: تقطيع َأعضاء الشاِة، ومنه قيل للجزاِر
بوالقَص :به، والقَصبشْروال ي الماء عيرالب صمي َأن :والقاِصب ،رمالز :اِمرالز.  

  :قال عِدي بن زيٍد
   ــــ315

هجاِوبفٌ يباتَ له د  
ِمرسفٌ وفيه قَاِصبئ مزع  

  ]سريع[
  :قال َأبو دَؤاد اِإليادي. التَّمر الياِبس: لقَسب ــــ بالسين ــــوا

   ــــ316
  له بين حواِميِه

  نُسور كنَوى القَسِب
  ]هزج[

  .الصلْب الشديد: والقَسب ــــ أيضاً ــــ
)والقَِسيب ،القَِصيب:(  

ِإذا فُِتَل : وشَعر قَِصيب: ماء أي يمصهوهو الذي يقِصب ال: بِعير قَِصيب ــــ بالصاد ــــ
وشاةٌ قَِصب ،لَتْ َأعضاُؤها: ولُِويــــ بالسين ــــ. ِإذا فُص صوتُ الماِء بين : والقَِسيب

  :قال عبيد. الشجِر
   ــــ317

  َأو جدوٍل في ظالِل نَخٍْل
للماِء من تحتِه قَِسيب  

  ]مجلع البسيط[
)سوالقَب ،صالقَب :(  
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فإذا كان بالكَفِّ كلِّها فهو قَبض . التَّناول بَأطراِف اَألصابِع: القَبص ــــ بالصاد ــــ
نسوِل{: ــــ بالضاد معجمة ــــ، وقرَأ الحسَأثَِر الر نةً مضتُ قَبض69: طه[} فَقَب.[  

  
  .جمع التَّراِب: والقَبص ــــ أيضاً ــــ

قَبس بتحريك : فِإذا َأردتَ الشُّعلَة بعينها قلتَ. مصدر قَبستُه ناراً: السين ــــوالقَبس ــــ ب
  .الباء

  .مصدر قَبستُ الِعلْم وقَبستُه غيري: والقَبس ــــ أيضاً ــــ
)سوالقَب ،صالقَب:(  

قال .  وشُرِب الماِء البارِد عليهوجع يِصيب الكَِبد عن َأكِْل التَّمِر: القَبص ــــ بالصاد ــــ
  :الراجز
   ــــ318

صافَ والقَبحفْقَةٌ تَشْكو الجأر  
صالقُم سمن م نلودها َألْيج  

  ]رجز[
  .النُّخْص مكان القُمِص: ويروى

  ].69: ق: [رجٌل َأقْبص: ِعظَم الرأِس، يقال: والقَبص ــــ أيضاً ــــ
  .الشُّعلَةُ من الناِر: ــوالقَبس ــــ بالسين ــ

)والقَِبيس ،القَِبيص:(  
  .التُّراب المجموع: القَِبيص ــــ بالصاد ــــ
كانَتْ لقْوةً صادفَتْ «: يقال في المثَِل. الفَحُل السريع اِإللْقَاِح: والقَِبيس ــــ بالسين ــــ

ضرب مثَالً للرجليِن يلتقياِن وهما على مذْهٍب واحٍد ي. النَّاقةُ السريعةُ الحمِل: ، واللِّقْوةُ»قَِبيسا
  .فَيتَّفقاِن في سرعٍة

  ):بصاقُ، وبساقٌ(
  .معروف، وقد رِوي بالسيِن والزاي: البصاقُ ــــ بالصاد ــــ

  .بلَد بالِحجاز: وبساقُ ــــ بالسين خاصة ــــ
)قْبوالس ،قْبالص:(  

ممتِلىء : ورجٌل صقْب. عمود في آخِر البيت، وهما صقْباِن: د ــــالصقْب ــــ بالصا
هِم ناِعمقال الراجز. الِجس:  

   ــــ319
  وساِقييِن مثِل زيٍد وجعْل

  صقُباِن ممشوقاِن مكنوزا العضْل
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  ]رجز[
  :قال علْقمة. ولَد الناقةُ ِإذا كان ذَكَراً: والسقْب ــــ بالسين ــــ
 السماِء فداِحص قْبقهم سرغا فَو  

  

ِليبوس تَلَبسبِشكَّتِه لم ي  
)موالقَس ،مالقَص:(  

فإذا لم يِبن . الكَسر الذي يِبين بعض الشيِء من بعِض: القَصم ــــ بالصاد والقاف ــــ
  .بعضه من بعِض فهو فَصم ــــ بالفاء ــــ

  . مصدر قَسمتُ الشيء:والقَسم ــــ بالسين ــــ
  ):الِقصم، والِقسم(

قد : ما يبقى من َأصِل الطَِّريفَة ِإذا أكلتها الماشيةُ ويقول الرجُل: الِقصم ــــ بالصاد ــــ
إالَّ من النَِّصي من ِقصِم، وال يكون ديوانكسر في ِرجلي ع.  

  
  . الِقسِم المقْسوِموالجزء من. النَِّصيب: والِقسم ــــ بالسين ــــ

)موالقَس ،مالقَص:(  
  .رجٌل قَِصم: الضعفُ، يقال: القَصم ــــ بالصاد ــــ
رجٌل َأقْصم الثنيِة، وكذلك : انكسار الثَِّنية من النِّصِف، يقال:والقَصم ــــ أيضاً ــــ

  .شاةٌ قَصماء: انكسار قَرِن الشاِة أو الماعِز، يقال
  .اليِمين: القَسم ــــ بالسين ــــو
  ):القَِصيمةُ، والقَِسيمةُ(

  :منِْبتُ الغَضى، قال زهير: القَِصيمةُ والقَِصيم ــــ بالصاد ــــ
أي جِميلةٌ، ورجٌل : فَأكِْثبةُ العجاِلِز فالقَِصيِم وامرأةٌ قَِسيمةٌ ــــ بالسين ــــ......... 

قَِسيم.  
  :قال عنترة. سوقُ الطِّيِب: ويقال. ء الطِّيِبِوعا: والقَِسيمةُ
   ــــ320

  وكَأن فََأرةَ تاجٍر بقَِسيمٍة
  سبقْتُ عواِرضها إليك من الفَِم

  ]كامل[
)ِص، والقَمسالقَم:(  
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  .ِإذا وثَب: مصدر قَمص: القَمص ــــ بالصاد ــــ
  .إذا انغطس، وقَمستُه َأنا ِإذا غَطَستُه: مصدر قَمس في الماِء: والقَمس ــــ بالسين ــــ

سراِب: والقَماِإلكاِم في الس اضطراب.  
)القِميص، والقَِميس:(  

ِغشاء : الِخالفةُ عن المطَرِز، والقَِميص: معروف، والقَِميص: القَِميص ــــ بالصاد ــــ
  :القلِْب، قال ذو الرمة

   ــــ321
   قَِميصهوَأبيض قد شَقَقْتُ عنه

  فَقَّدمته للقوِم مهتَضماً ضمرا
  ] طويل[

  

  .المغطَّس في الماِء: والقَِميس ــــ بالسين ــــ
)سوالقَي ،صالقَي:(  

  :قال أبو ذُؤيٍب. هو تَحركها: كَسر السن طُوالً، ويقال: القَيص ــــ بالصاد ــــ
   ــــ322

فالص ِص السنِإنَّهِفراقٌ كقَي رب  
وربجثْرةٌ ولكلِّ ُأناٍس ع  

  ]طويل[
  .ِإذا قَدره: مصدر قاس الشيء: والقَيس ــــ بالسين ــــ

سِس، معناه: والقَيي امرُؤ القَيمةُ، وبه سِة: الشدرجُل الشد.  
   ــــ323

  وَأنتَ على اَألعداِء قَيس ونَجدةٌ
  ُلوللطارِق العافي ِهشام ونَوفَ

  ]طويل[
  :روي ِإن األصمعي كان ينِْشد. قَيس اسم صنٍَم: وقيل
   ــــ324

  عقَرتَ بعيري يا امرَأ اللَِّه فانِْزِل
  
  ]طويل[
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  .َألنَّه صنَم) با امرَأ القيِس: (ويكْره َأن يقوَل
)اءوالقَس ،اءالقَص:(  

  :قْصر، ويروى بيتُ ِبشِْر بن َأبي خاِزٍمالناحيةُ، يمد وي: القَصاء ــــ بالصاد ــــ
   ــــ325

  فحاطُونا القَصاء وقد رَأونا
رارالس تَمعسقريباً حيثُ ي  

  ]وافر[
  :ويروى

  فحاطونا القصاولقد رَأونا
  .قَسوةُ القَلِْب: والقَساء ــــ بالسين ــــ

  ):القَصا، وقَسا(
  .حذْفٌ في ُأذُِن الناقِة:  والقَصاالناحيةُ،: القَصا ــــ بالصاد ــــ

  .القَصا تَباعد القرنين: بعير َأقصى ويقال: ناقةٌ قَصواء، وبِعير مقَصى ومقْصو، وال يقال: يقال
  :قال ابن َأحمر. موضع: وقَسا ــــ بالسين ــــ

   ــــ326
  بجو من قَساً ذَِفر الخُزامى

   الحِنيناتَهادى الِجرِبياء به
  ]وافر[
)قْسوالو ،قْصالو:(  

هدمتْها . دقُّ العنُِق، ووقَصِت الناقِة والدابةُ اَألكَمةَ وقْصا: الوقْص ــــ بالصاد ــــ
  :قال عنترة. بوطِْئها

........  
  تَِقص اِإلكام بكلِّ خُفٍّ ميثَِم

  :قال العجاج. لحربا: الفاحشةُ، والوقْس: والوقْس ــــ بالسين ــــ
   ــــ327

  عن اَألذى وعن ِقراِف الوقِْس
  ] رجز[
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)والقَِسي ،القَِصي:(  
  ].22: مريم[} فَانْتَبذَتْ ِبِه مكَاناً قَِصياً{: البعيد، قال اهللا تعالى: القَِصي ــــ بالصاد ــــ

هو فَِعيٌل من القَسوِة أي : تُِلفَ فيه فقيلوهو الرِديء، واخْ: وِدرهم قَِسي ــــ بالسين ــــ
  :قال أبو زبيٍد الطائي. َأصلُه فاِرسي معرب من قَاشْ: ِإنه شديد صِليب لقلِِّة فضتِه، وقيل

   ــــ328
  لها صواِهُل في صم السالِم كما

  صاح القَِسياتُ في َأيدي الصياريِف
  ]بسيط[
)قْص، وِدمقْسِدم:(  

  .رجٌل تُنْسب إليه السيوفُ، أو موضع: ِدمقْص ــــ بالصاد ــــ
  .الحرير اَألبيض: الدِمقْس ــــ بالسين ــــ

)كوالس ،كالص:(  
مصدر صكَكْتُ : الِكتاب المعروفُ، والصك: الضرب، والصك: الصك ــــ بالصاد ــــ

تَ: الباببببالحديِدِإذا ض ه.  
كرِع: والسالد ساِميرقال امرؤ القيس. م:  

  
   ــــ329

  ومشْدودةَ السك موضونةً
  تَضاءُل في الطَّي كالِمبرِد

  ]متقارب[
 رواه نٍض) الشك(ومعِضها في بعِإدخاَل ب بالشين، َأراد.  

)كَكوالس ،كَكالص:(  
فَرس َأصك، وفَرس صكَّاء، وكذلك : اصطكاك العرقُوبيِن، يقال: ــالصكَك ــــ بالصاد ــ

  :الرجُل، قال زهير
   ــــ330

كَكفيها وال ص جال فَح اءدرج  
  ]بسيط[

َأسك للذَّكَِر، وسكَّاء : ِضيقُ خَرِق اُألذُِن وِصغَرها، يقال منه: والسكَك ــــ بالسين ــــ
  : ويروى بيتُ علْقَمة على وجهيِنلَألنثَى،
   ــــ331

لُوماَألصواتَ ِمص ما يسمع كَأص  
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  ]بسيط[
َأسك الذي يسمع : في موضِع خَفٍْض باِإلضافِة كَأنَّه قال) الذي(بمعنى ) ما(فمن رواه بالسيِن جعَل 

  ...األصواتَ
  .ن يكون في الوجِه اَألوِل ِنفْياً أيضاًنَفْياً، وقَد يجوز َأ) ما(ومن رواه بالصاِد جعَل 

)كوالس ،كالص :(  

  

  .جمع َأصك وصكَّاء: الصك ــــ بالصاد ــــ
  .وقد ذكرنا ذلك. جمع َأسك وسكَّاء: والسك ــــ بالسين ــــ
بيتُ : والسك] 71: ق[ِب، جحر العقْر: ضرب من الطِّيِب، والسك: والسك ــــ أيضاً ــــ

كس وِت، وِبْئرنْكَبِق: العقةٌ الخَريض.  
  ):الكَِصيص، والكَِسيس(

ِحبالَةُ الظَّبِي، : القَِصير من الرجاِل، والكَِصيص والكَِصيصةُ: الكَِصيص ــــ بالصاد ــــ
كةُ والتقلُِّب: والكَِصيصرقال امرؤ القيس. الح:  

   ــــ332
  بها صرعى لهن كَِصيصجناد

  ]طويل[
  :اعرشَراب يتَّخَذُ من التَّمِر يقال له السكَّر، قال الش: والكَِسيس ــــ بالسين ــــ

   ــــ333
  فِإن تُسقَ من َأعناِب وج فِإنَّنا

  لنا العين تَجري من كَسيٍس ومن خَمِر
  ]طويل[
)والنَّاِكس ،النَّاِكص:(  

  .الراجع على عِقبيِه: الناِكص ــــ بالصاد ــــ
  .الذي يقِْلب الشيء وينكِّسه: والناِكس ــــ بالسين ــــ

)وساك ،أ68 :ص): [صاك:[  
وكصي وهونَح الطِّيب صاك :صوكقُ يرالع قال امرؤ القيس. ِإذا لَِصقَ وصاك:  

   ــــ334
  َأذاةً به من صاِئٍك متحلِّب
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  ]طويل[
فَاه واِك : وساكبالس)وكسكتْ: ، وساكَِت اِإلبُل)يِعيفاً، ويقال في معناه تَساوشْياً ضشتْ مم.  

)وتَسو ،كتَصوك:(  
وتَسوك ــــ . ِإذا رمى به ــــ بالصاد والضاد ــــ حكاهما اللَّحياني: تَصوك بخْرئِه

  .بالسواِك: بالسين ــــ
)سوالكَي ،صالكَي:(  

والكَيس . َأن يأكَل الرجُل، طَعامه وحده، وقد كاص يِكيص: الكَيص ــــ بالصاد ــــ
  .الِحذْقُ، وقد كاس يِكيس: ــــ بالسين ــــ

ِهنْد الِكيسى والكُوسى، تأنيثُ اَألكْيِس، وال يستعمل : رجٌل ِكيصى، ومن الثاني: ويقال من اَألوِل
  .فَأما الذي بالصاد فيستَعمُل معرفةً ونكرةَ. إالَّ باَأللف والالِم

)سوالج ،صالج :(  

  

  .طْلى به الِبناء من الجياِرما ي: الَِجص ــــ بالفتح والكسر
تَجسس اَألخباِر، : اللَّمس باليد، والجس ــــ أيضاً ــــ: والجس ــــ بالسين ــــ

  .ومنه اشْتُقَّ الجاسوس
)ِريجوالتَّس ،ِريجالتَّص:(  

  .النُّورةُلَطّخُ الِحياِض والحماماِت بالصاروِج وهي : التَّصِريج ــــ بالصاد ــــ
. وجه مسرج، وهو مشْتَقٌ من السراِج: تحسين الشيء، يقال: والتَّسِريج ــــ بالسين ــــ

  :قال العجاج
   ــــ335

  وحاِجباً ومر ِسناً مسرجاً
  ]رجز[

ِسنراَألنفُ: والم.  
  ):الصنْجةُ، والسنْجةُ(

  .ن بهاالتي يوز: الصنْجةُ ــــ بالصاد ــــ
  .مشَاقَةُ الِكتَّاِن: والسنْجةُ ــــ بالسين ــــ

  .سنْجةُ الِميزاِن ــــ بالسين ــــ: وقد روي
)ِنيسوالتَّج ،ِنيصالتَّج:(  

  .عن المطَرِز) وجِنيص(جنَّص فهو مجنَّص : الموتُ يقال: التَّجِنيص ــــ بالصاد ــــ
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  :ن ــــ في الشِّعِر معروفٌوالتَّجِنيس ــــ بالسي
)والشِّس ،الشِّص:(  

شَص ــــ بالفتح : شيء يصاد به السمك، وقد حِكي: الشِّص ــــ بالصاد ــــ
فالن «: الذي يخْبُأ اللَّص عنده ما يسرقه، ومنه قيل: ــــ والشِّص ــــ أيضاً ــــ

  .»صيأكُل َأكَْل الشَّص في بيِت اللِّ
  .اَألرض الصلْبةُ. والشِّس ــــ بالسين والكسر ال غير ــــ

  ):شَصب، وشَسب(
  .إذا ضاقَ، فهو ــــ شاِصب: شَصب عيشُه شُصوباً ــــ بالصاد ــــ

  
ــــ بالسين ــــ فهو شاِسب ِعيرب البِر: وشَسمِة الضمن ِشد ِبسإذا ي.  

)والشَّم ،اصالشَّماس:(  
  .طَرداً عنيفاً]  آ69: ص[الذي يطْرد الدابةَ : الشماص ــــ بالصاد ــــ

   ــــ336
  وكنتُ إذا ما الخَيُل شَمصها الفتى

  ِلِبيقاً بتَصريِف القَناِة بناِنيا
  ]طويل[

  ].  ب72: ق: [والشماس ــــ بالسين ــــ

  

  .واء المشهورمن رؤوِس النَّصارى، وإليه ينْسب الشِّ
)دوالس ،دالص:(  

الضِحك، ويقال هو : اِإلعراض، والصد ــــ أيضاً ــــ: الصد ــــ بالصاد ــــ
] 57: الزخرف[} إذا قومك منه يصدون{: الضِجيج واالستغاثةُ، وبالوجهين جميعاً فُسر قوله تعالى

ض نا مفََأم ،كسر الصاد نالصاد فمعناهفي قراءِة م وقد قيل: م ،ونِرضعهما جميعاً بمعنى : ي
  .اِإلعراِض

  .مصدر سددتُ الشيء: والشد ــــ بالسين ــــ
  :ما حبس الماء، ويقال بالضم أيضاً: والسد ــــ أيضاً ــــ

 ــــ بفتح السد ــــ بضم السين ــــ ما كان من ِفعِل اللَِّه تعالى، والسد: وقد قيل
  .السين ــــ ما كان من ِفعِل المخلوقين

  :يقال لكلِّ جبٍل: وقال يعقوب
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  :صد وصد، وسد وسد، وأنشد لليلى اَألخْيِليِة
   ــــ337

  َأناِبغَ لم تَنْبغْ ولم تَك َأوالً
  وكنتُ صنَيا بين صديِن مجهال

  ]طويل[
  .ين ــــ سلَّةٌ من ِقضبانوالسد ــــ أيضاً بالس

)ددوالس ،ددالص:(  
  .داري صدد دارِه: الصدد ــــ بالصاد ــــ القُرب، ويقال هو ما استقبلك، يقال

  :قال َأبو وجزةَ. القَصد: والسدد ــــ بالسين ــــ
   ــــ338

  ما حملَتْ ِحملَها اَألدنى وال السددا
  ]بسيط[
  ):لصِديد، والسِديدا(

فِإذا غَلُظَتْ ولم يكن . ِمدةُ الجرِح إذا كانتْ رقيقةً مختلطةً بالدِم: الصِديد ــــ بالصاد ــــ
حفهو القَي مفيها د.  

  ).ورَأي سِديد: (ورجٌل سِديد ــــ بالسين ــــ
  :الرجُل واستد، ومنه قوُل الشاعِرَأسد : َأصد الجرح، ومن الثاني: ويقال من األوِل

   ــــ339
  ُأعلِّمه الرمايةُ كلَّ يوٍم

  فلما استد ساِعده رماني
  
  ]وافر[

  .أي تَسدد واستقام َألخِْذ الغَرض
)روس ،رص:(  

  . صوتَ: صِريراً: صر الجنْدب ــــ بالصاد ــــ

  

ِخرقةٌ تُشَد على : شَدها بالصراِر لئَّال يرِضعها الفَِصيُل، والصرار: وصر الناقةَ يصرها صراً
  .َأخالِفها

  .حددهما، وكذلك الفَرس: وصر الِحمار ُأذُنَيِه




ة ا������الفرق بين الحروف الخمسة��� ����                             

 

  .جمعها وشَدها في صرٍة، وهذه كلها بالصاد: وصر الدراِهم
قَطَعتْ سرره، : سروِر، وسرِت القَابلةُ الصبيمن ال: وسرِني فالن ــــ بالسين ــــ

  :قال الشاعر. طَعنْته في سرِتِه: وسررتُ الرجَل
   ــــ340

  نَسرِهم إن هم َأقْبلُوا
بنَس نَأدبروت فهم م وإن  

  ]متقارب[
اِتهم، وهي اَألدبار، سرِرِهم، فِإن َأدبروا طعناهم في سب]  آ70: ص[أي نطعنهم إن أقبلوا في 

  .سبةٌ: واحدتها
)اءروالس ،اءرالص:(  

  :أم الحطَيَئِة، وفيها يقول: الصراء ــــ بالصاد ــــ
   ــــ341

  تقوُل لي الصراء لَستَ لواحد
  وال اثنين فانْظُر كيفَ شَر ُأوالِئكا

  وِإنتَ امرٌؤ تَبِغي َأباك صِليبةً
  تَ َألَّما تَستِفقْ من ضالِلكاهِبلْ

  ]طويل[
وهي التي يخرج : القَنَاةُ الجوفَاء، وناقةٌ سراء: المسرةُ والسراء: والسراء ــــ بالسين ــــ

ُل َأِسرمكتْ، والجرها إذا بْؤِلمي اجكَِرِتها خُرات] قيس[قال ابن . في ِكرقيالر:  
  ن الفراِش لنا بيإن جنِْبي ع

  كتجا في اَألسر فوقَ الظِّراِب
اءرٍر: وسيههم بيتَ زى بعضوموضٍع، ور اسم:  
   ــــ342

  سراء منها فوادي الجفِْر فالِهدِم
  ]بسيط[
)روالس ،رالص:(  

: قال اهللا تعالى. دالبر: ــــ) أيضاً(الريح الباردةُ، والصر : الصر ــــ بالصاد ــــ
}ا ِصرثَِل ِريٍح ِفيه117: آل عمران[} كَم.[  

  .كلُّ ما ِيستَر في النَّفِْس وال يظْهر: والسر ــــ بالسين ــــ
رب73: ق[ِكنايةٌ عن النِّكاِح : والس .[  
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  : الحطَيَئةُ، وقال]235: البقرة[} ولَاِكن الَّ تُواِعدوهن ِسرا{: قال اهللا تعالى
   ــــ 343

  

عليهم جارِتهم ِسر مرحوي  
  

  ويأكُل جارهم َأنْفَ القِّصاِع
  ]وافر[

  :قال اَألفْوه األودي. ذَكَر الرجِل: َأوسطُ حسِبهم، والسر: وِسر القوِم
   ــــ344

  لَما رَأتْ ِسري تَغير وانثنى
   انثنىمن دوِن نَهمِة بشِْرها حتى

  ]كامل[
  ):الصرةُ، والسرةُ(

فََأقْبلَِت امرَأتُه ِفى {: قال اللَّه تعالى. الصيحةُ: الصرةُ ــــ بالصاد ــــ الجماعة، والصرةُ
  :، وقال امرؤ القيس]29: الذاريات[} صرٍة
   ــــ345

  في صرٍة لم تَزيِل
  ]طويل[

  .تَسر صاِحبها: ن ــــوامرأةُ سرةٌ ــــ بالسي
  ):الصرةُ، والسرةُ(

  .صرةُ الدراهِم: الصرةُ ــــ بالصاد ــــ
وسرةُ الوادي . سرةُ البطِْن، وهي ما يبقى بعدما تَقْطَعه القَاِبلةُ: والسرةُ ــــ بالسين ــــ

هتُه وِسررارقال الشاعر. َأفضُل موضٍع فيه: وس:  
   ــــ346

  هال سَألْتَ عن الذين تَبطَّحوا
  كرم الِبطاح وخير سرِة وادي

  ]كامل[
)وَأسر ،َأصر:(  

ولم يصروا على {: قال اهللا تعالى. َأصر على الذَّنِْب ــــ بالصاد ــــ إذا دام ولم يقِْلع عنه




ة ا������الفرق بين الحروف الخمسة��� ����                             

 

  ].135:آل عمران[} ما فعلوا وهم يعلمون
ُأذُنَي سالفَر ماوَأصرهرما : ِه وصهددعلى الشيِء]  آ71: ص[إذا ح م عليه: وَأصرزهذه كلها . ع

  .بالصاد
ْأظْهره، : َأخفاه في نَفْسه وَأسره ــــ أيضاً ــــ: وَأسر الشيء ــــ بالسين ــــ

  :وقال الشاعر] 54: سيون[} وَأسرواْ النَّدامةَ لَما رَأواْ الْعذَاب{: قال اهللا تعالى
   ــــ347

فَهيس درج اججا رأى الحفَلم  
  َأسر الحروِري الذي كان َأضمرا

  ]طويل[
)راِئروالس ،راِئرالص:(  

صِريرةٌ، وهو القياس، ِإنَّما : ِشدةُ العطَِش، وال يقال للواحدة: الصراِئر ــــ بالصاد ــــ
  :قال ذو الرمة. صارةٌ: يقال
   ــــ 348

  

  فَراحِت الحقْب لم تَقْصع صراِئرها
وال ِهيم فال ِري نوقد نَشَح  

  ]بسيط[
  .جمع سِريرٍة وهي ما يخِْفيه الرجُل في نَفِْسِه: والسراِئر ــــ بالسين ــــ

  ):المصرةُ، والمسرةُ(
 الصر وهو شَد ِخلِْف الناقِة بالصراِر لَئَّال يرِضعها مفْعلةٌ من: المصرةُ ــــ بالصاد ــــ

  .الفَِصيُل
  

: والمسرةُ ــــ أيضاً ــــ) مفْعلةٌ من سررتُه(السرور : والمسرةُ ــــ بالسين ــــ
  .َأطرافُ الرياحيِن

)ِريروالس ،ِريرالص:(  
  .جنْدِب، وهو أيضاً ــــ صوت الباِبصوت ال: الصِرير ــــ بالصاد ــــ

  ):بن خَشْرٍم(قال هدبة 
   ــــ349

ِريرص َأبواٍب لهن وحجاب  
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  ]كامل[
ما عليها : معروفٌ، وسرير الرأِس، مستَقره، وسرير الكَمَأِة: والسِرير ــــ بالسين ــــ

  .من التراِب
)راروالس ،رارالص:(  

والصرار . ما يشَد على ِخلِْف الناقِة لَئالَّ يرِضعها الفَِصيُل: د ــــالصرار ــــ بالصا
  .جمع صرِة الدراهِم، ويكون أيضاً ــــ جمع الصرِة وهي الجماعة: ــــ أيضاً

ِإذا كلَّمتَه ِسرا والسرار ــــ : مصدر ساررتُ الرجَل: والسرار ــــ بالسين ــــ
  :قال الصمةُ القشيري. وقد يفتح. آخر الشهِر حين يستَِسر الِهالُل: أيضاً
   ــــ350

  شهور ينْقَِضين وما شَعرنا
  بَأنصاٍف لهن وال ِسراِر

  ]وافر[
  ):صرى، وسرى(

جمع الَّلَبن في ضرِعها، وصرى : يصِريها: الناقةَ ــــ بالصاد ــــ) الرجُل(صرى 
الرجُلاجت: الماء اهوصر ،قال الراجز. مع:  
   ــــ351

ِتهى في ِفقْررَأتْ غُالماً قد صر  
ِتهنْبس نْفُوانالشباِب ع ماء  

  ]رجز[
  :قال الشاعر. إذا دفعه: وصرى الشيء يصريه

   ــــ352
  هو اهن إن لم يصِره اهللا قاتله

  ]طويل[
رى الشيءوص :هذه كلها بالصاد. قَطَعه .  

  

  .نَزعه: يسروه]  ب74: ق[وسرا ثَوبه عن ِجسمِه : وسرى بالليِل يسري ــــ بالسين ــــ
  .ِإذا َألقاه]  آ72: ص[وسرا متَاعه عن ظَهِر دابتِه يسريه ويسروه 

  ):َأصرى، وَأصرى(
لغةٌ في : ى الرجُل بالليِلوَأسر. اجتمع الَّلبن في ضرِعها: َأصرِت الناقةُ ــــ بالصاد ــــ
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  :قال الشاعر. سرى
   ــــ353

ِلهملَي آِخر رى القومفباتَ وَأس  
  وما كان وقَّافاً بغيِر معصِر

  ]طويل[
  ):صرى، وسرى(

َأنَّه نهى عن بيِع : ومنه الحديث: جمع الَّلَبن في ِخلِْفها ــــ بالصاد ــــ: صرى الناقةَ
  .ِةالمصرا

  .كَشَفُه: وسرى الَهم عنه ــــ بالسين ــــ
  
)وسار ،صار:(  

: صار زيد عالماً، أو االنتهاء إلى غاية كقولك: كلُّ ما كان معناه انتقاٌل من حاٍل إلى حاٍل كقولك
رهن فَص{: صار إلى مكاِن كذا، وكقوله تعالى: صار اَألمر إلى كذا، أو الميُل واالنحرافُ كقولك

كِإلَي {]260: البقرة[ قَرء نكقراءِة م أو القَطْع ،}نهــــ بالكسر ــــ فهو بالصاد} فَِصر.  
وكذلك ما كان من السيرِة : وكلُّ ما كان معناه المشْي والذَّهاب فإنَّه ــــ بالسين ــــ

  .الحسنَِة أو القبيحِة
)ِسيروالم ،ِصيرالم:(  

ِصيرقال اهللا تعالى:  ــــ بالصاد ــــالم ،ِجعر18: المائدة[} وإليه المصير{: الم ،
  :الِمعى، قال النابغة: ، والمِصير ــــ أيضاً ــــ]3: ، التغابن15: الشورى
   ــــ354

  طاوي المِصيِر كَسيِف الصيقَِل الفَِرِد
  ]بسيط[

  .الذَّهاب: والمِسير ــــ بالسين ــــ
)الصوروالس ،ور:(  

قَرن ينْفخُ فيه إسرافيُل عليه السالم، : جمع صورٍة، والصور: الصور ــــ بالصاد ــــ
  :قَرن البقَرِة، قال الراجز: والصور بالصاد

   ــــ355
نيرغَداةَ الغَو منا هنحن نَطَح  
نياِر النَّقْعاِئحاِت في غُببالص  

  اً ال كنَطِْح الصورين نَطْحاً شديد
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  ]رجز[
  :قال الشاعر. جمع اَألصور وهو الماِئُل العنُِق: والصور ــــ أيضاً ــــ

   ــــ356
  اللَّه يعلم َأنَّا في تَلَّفُِتنا

ورالِفراِق إلى أحباِبنا ص يوم  
  ]بسيط[

  :قال ذو الرمة. مع ِسواٍرج: سور المدينِة، والسور أيضاً: والسور ــــ بالسين ــــ
   ــــ357

  ِهجاناً جعلْن العاج والسور والبرى
  على مثِل برِدى الِبطاِح النواعِم

  ]طويل[
  .بقَّيةُ الشيِء، وَأصلُه الهمز ثم يخَّففُ: والسور ــــ أيضاً ــــ

  ):الصورةُ، والسورةُ(
  .ُل كلِّ شيٍءشَكْ: الصورةُ ــــ بالصاد ــــ
  :قال النابغة. المنزلةُ الرفيعةُ: سورةُ القرآن، والسورةُ: والسورةُ ــــ بالسين ــــ

  َألَم تَر َأن اللَّه َأعطاك سورةً
  تَرى كلَّ ملٍْك دونَها يتَذْبذَب

  ]طويل[
  ):الصورةُ، والسورةُ(

ِجد الرجُل في رَأسه ِحكَّةً حتى يشْتهي َأن يفْلى، والصورةُ َأن ي: الصورةُ ــــ بالصاد ــــ
  .الميُل إلى الشيِء: ــــ أيضاً ــــ

  
  .َأخْذُه بالرأِس: الوثوب، وسورةُ الشَّراِب: والسورةُ ــــ بالسين ــــ

  ):الصيرةُ، والسيرةُ(
  .ِصير: ، وجمعهاحِظيرةُ الغَنَِم: والصيرةُ ــــ بالصاد ــــ

  :قال اَألخْطَُل
   ــــ358

  واذْكُر غُدانَةَ ِعداناً مزنَّمةً
ريلَها الصونى حلَِّق تُببمن الح  
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  ]بسيط[
  .الطِْريقةُ حسنةً كانتْ أو قبيحةً: والسيرةُ ــــ بالسين ــــ

  ):الصراةُ، والسراةُ(
  .الصراةُ ــــ بالصاد ــــ نهر معروفٌ

  ]. آ73: ص[َأشرافهم، وسراةُ كلِّ شيٍء َأعاله : وسراةُ القوِم ــــ بالسين ــــ
)واروالس ،وارالص:(  

  .القَِطيع من البقَِر: والصُوار ــــ بالصاد مكسورة ومضمومة ــــ
  :قال نُصيب. الِقطْعةُ من الِمسِك: والصوار ــــ بالكسر خاصة ــــ

   ــــ359
  ِإذا الَح الصوار ذكرتُ ليلى 

  

وارالص وَأذْكُرها ِإذا نَفَح  
  ]وافر[

الذي يوضع في اليِد، ]  ب75: ق: [والسُوار ــــ بالسين مكسورة ومضمومة ــــ
إذا واثَبتَه، ويقال مساورةً : مصدر ساورتُ الرجَل: والسوار ــــ بالكسر خاصة ــــ

  :ــــ أيضاً ــــ
)سور ،صر:(  

  .ضم بعضه إلى بعٍض: رص البنْيان يرصه رصاً بالصاِد
  .كَتَمه): رساً(َأصلح، ورس الخَبر في نَفْسِه : ورس بين القوِم رساً بالسين

سقال اهللا تعالى: والر ،ودلَثم ِبْئر :}ودثَمو سالر ابحَأص12: ق[} و.[  
  :قال زهير. ماء معروف: والرس ــــ أيضاً ــــ

   ــــ360
  فهن لواِدي الرس كالَيِد للفَِم

  ]طويل[
سِف التأسيِس نحو قول النابغة: والررةُ الحرِف الذي قبَل حفَتْح:  
   ــــ361

  ِكليني لَهم يا ُأميمةَ ناصِب
  ]طويل[

  . التي قبلَها هي الرسفاأللفُ من ناصب تأسيس، والفتحةُ
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)ِسيسوالر ،ِصيصالر:(  
  .الشيء المضموم بعضه إلى بعٍض بمعنى مرصوٍص: الرِصيص ــــ بالصاد ــــ

  :قال امرؤ القيس
   ــــ362

  على ِنقِْنٍق هيٍق له ولِعرسِه
ِصيصر ضياِء بسعرِج الونْعبم  
. الخَبر المكتوم، ومنه اشتقَّ رِسيس الحمى وهو أوُل مسها: ـوالرِسيس ــــ بالسين ـــ

ِدياَألو قال اَألفْوه:  
  

   ــــ363
  بمهمٍه ما َألنيٍس به

  ِحس وما فيه له من رِسيِس
  ]سريع[
  ):صلَّ، وسلَّ(

وهو أن : صلَّ السقاء صليالًَأنْتَن وهو ِنيء، و: صوتَ، وصلَّ اللحم: صلَّ اللِّجام ونحوه صِليالً
  :قال الراعي. ييبس ثم يوضع فيه الماء فيسمع له صوتٌ

   ــــ364
  فَسقْوا صواِدي يسمعون عِشيةً

  للماِء في َأجواِفهن صِليال
  ]كامل[

  :ِفصلَّتْهم الداِهيةُ فهي صالَّةٌ، وصلَِّت البيضةٌ، عند ضرِبها بالسي: ويقال
  ): ربيعةَ التَّغِْلبي(قال مهلِْهُل بن ). أي صوتت(

  

   ــــ365
  فَلوال الريح َأسمع من بحجٍر
  صِليَل البيِض تُقْرع بالذُّكوِر

  ]وافر[
  .هذا كله بالصاد

  .سِليٌل: ومنه قيل للولد: ــــ بالسين ــــ) منه(أخرجه : وسلَّ الشيء من الشيِء
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  ):، والسلُّالصلُّ(
رجٌل ِصلٌّ : الحيةُ التي تقتُل ِإذا نَهشْت من ساعِتها، ومنه قيل: الصلُّ ــــ بالصاد ــــ

  :قال ِزياد اَألعجم. للداهيِة
   ــــ366

  ِصلٌّ يموتُ سِليمه قبَل الرقى
ِه يتَكافَحدوخاِتٌل لعوم  

  ]كامل[
  ]. آ74: ص[ُل السال: والسلُّ ــــ بالسين ــــ

  ):الصلَّةُ، والسلَّةُ(
  .صوتُ قَرِع الحديِد: اَألرض، والصلَّةُ ــــ أيضاً ــــ: الصلَّةُ ــــ بالصاد ــــ
  .»الخَلَّةُ تَدعو إلى السلَِّة«: السِرقةُ، العرب تقوُل: والسلَّة ــــ بالسين ــــ

  .الفَقْر يدعو إلى السرقِة: أي
  .استالُل السيوِف: ةُوالسلَّ

  ):اِإلصالُل، واِإلسالُل(
  .نَتْن اللحم وهو ِنيء: اِإلصالُل ــــ بالصاد ــــ

  :قال زهير
اءلَّتْ فهي تحت الكَشْح دَأص  

  .»ال ِإغْالَل وال ِإسالل«: السرقةُ الخَِفيةُ، وفي الحديث: واِإلسالُل ــــ بالسين ــــ
  .الِخيانة: واِإلغالُل

  ):صلْصُل، والسلْسُلال(
: ناصيةُ الفَرِس، ويقال صلْصٌل ــــ بالضم ــــ: الصلْصُل ــــ بالصاد ــــ

  ):بن حجر(قال َأوس . عذْب صاٍف: وماء سلْسٌل ــــ بالسين ــــ
   ــــ367

  وَأشْربِنيه الهاِلكي كَأنَّه
  غَِدير جرتْ في متِْنه الريح سلْسل

  
  ]طويل[
  ):الصلْصاُل، والسلْساُل(

الطِّين الذي قد جفَّ، فِإذا قُرع سِمع له صِليٌل، وقد يسمى : الصلْصاُل ــــ بالصاد ــــ
  .الخَزفُ الذي لم يطْبخْ صلْصاالً

  .الصوتُ الشديد): أيضاً(والصلْصال 
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  ]. ب76: ق[ب صاٍف أي عذْ: وماء سلْساٌل ــــ بالسين ــــ
  ): الصالِصُل، والسالِسُل(

  

  .صلْصلَةٌ: اَألصواتُ، واحدها: الصالِصُل ــــ بالصاد ــــ
صلْصٌل : نَواِصيها، واحدها: جمع صلْصٍل وهو ضرب من الطير، وصالِصُل الخَيِل: والصالِصُل

  :وصلْصٌل ــــ بالفتح والضم ــــ
  ):السعِدي(قال أبو وجزة ). صلْصلة ــــ بالفتح والضم: بقاياه، واحدتها: وصالصل الماِء(

   ــــ368
نِْزلُهمللقوِم ي ِلكم ولم يكن  

  ِإالَّ صالِصَل ال تَلِْوي على حسِب
  ]بسيط[

ما : معروفةٌ، والسالِسُل ــــ أيضاً ــــ من البرِق: والسالِسُل ــــ بالسين ــــ
  :قال ذو الرمة. رماٌل مستطيلةٌ: سلْسَل منه في السحاِب، والسالِسُلتَ

   ــــ369
  َألدمانٍَة من وحِش بين سويقٍَه

  وبين الِحباِل العفِْر ذاِت السالِسِل
  ]طويل[

  .ِسلِْسلَةٌ: والواحدة من جميعها
  .سلْسٌل وسالِسٌل: هاإذا كانتْ عذْبةً صافيةً، والواحد من: ِمياه سالِسُل: ويقال

)ولَس ،لَص:(  
قال امرؤ . ِإذا التصقتْ َأسنانُه بعضها ببعٍض، وكذلك الكَلْب فهو َألَص: لَص الرجُل يلَص لَصصاً

  :القيس
   ــــ370

  َألَص الضروِس حِني الضلوِع
نَِشيطٌ َأِشر طَلَوب وعتَب  

  ]متقارب[
وهو أن يجتمع منِْكباه فيكاداِن يمساِن : لَص الرجُل فهو َألَص: ـــويقال ــــ أيضاً ـ

  .كلها بالصاد]  آ75: ص[هذه . ُأذُنَيِه
  :قال زهير. إذا تَناولَتْه ِفيها: ولَسِت الدابةُ النَّبتَ تَلْسه بالسين
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   ــــ371
حاِفلُهالغَِمير ج من لَس رقد اخْض  

  ]طويل[
)نَصونَس ،:(  

َأقْعدتْها على : رفعه، ونَصِت الماِشطةُ العروس: نَص الحِديثَ ــــ بالصاد ــــ نَصا
  .الِمنَصِة لتُرى

ناقَته الرجَل: ونَص كها، ونَصرِر وحيفَعها في السكلِّ شيٍء: ر استقصى ما عنده، ونَص :نْتَهاهم .
  .هذه كلها بالصاد

  

ذهب بلَلُه : بلغَ مجهِوده، ونَس اللَّحم يِنس نُسوساً: ونَس الرجُل نَساً. َأسرع الذَّهاب: نَس نَساًو
  .جاءنا ِبخُبزٍة ناسٍة: وجفَّ من ِشدِة الطَّبِخ، وكذلك الخُبز، يقال

  :قال العجاج. ه على رأسِه، ونَس من العطَِش، جفََّأخرجتْ زبده وماِء: ونَسِت النار الحطَب نَساً
   ــــ372

  وبلٍَد يمِسي قطاه نُسسا
  ]رجز[
)والنَِّسيس ،النَِّصيص:(  

  .َأرفع السيِر: الحديثُ المنصوص، والنصيص أيضاً: النَِّصيص ــــ بالصاد ــــ
  :قال امرؤ القيس

   ــــ373
  ُل ِنهزهاَأؤوب ِنعوب ال يواِك

نَِصيص ِلجيندالم ريِإذا قيل س  
  ]طويل[

  :قال أبو زبيد الطائي. بِقية النَّفِْس: والنَِّسيس ــــ بالسين ــــ
   ــــ374

  متى تَضمم يداه إليِه ِقرناً
دى إذا بلغَ النَِّسيسفقد َأو  

  ]وافر[
)ِسنوالم ،ِصنالم:(  

  ):قال الراجز. المتَكبر: د ــــالمِصن ــــ بالصا
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   ــــ375
  َأِإبلي تَْأكُلها مِصنَّا

  ]رجز[
  .التي نَِشبتْ ِرجُل ولَِدها في صالهاعند الِوالدة، وقَد َأصنَّتْ: والمِصنَّةُ من اِإلبِل

  .الكَِبير: والمِسن ــــ بالسين ــــ
)نوالس ،نالص:(  

بوُل الوبِر، : ِشبه السلَِّة، والصن ــــ أيضاً ــــ: ــالصن ــــ بالصاد ــ
نَأياِم العجوِز، وهي خمسةُ َأياٍم، وقيل ثالثةٌ، وقيل سبعةٌ: والص َأحد.  

اعوَأنشد كُر:  
   ــــ376

  كُِسع الشتاء بسبعٍة غُبٍر
  َأياِم شَهلِتنا من الشَّهِر

  افِإذا انقضت َأياِم شَهلِتن
  بالصن والصنَّبِر والوبِر

  وبآمٍر وَأخيِه مْؤتَمٍر
  ومعلٍَّل وبمطِْفِي الجمِر

  ] ب77: ق[
  ولَّى الشتاء مباِدراً هرباً
  وَأتَتْك وافدةٌ من النَّجر

  ] كامل] [ آ76: ص[

  

ِسن : ، والسنالعمر: الضرس، والسن ــــ أيضاً ــــ: والسن ــــ بالسين ــــ
  .ِلدتُه: حبةٌ من رأسِه، وِسن الرجِل: الِمنْجِل، وكذلك ِسن البكَرِة، والسن من الثُّوِم

  ):صفَّ، وسفَّ(
صيره صفَّاً، وصفَِّت النُّوقُ َأرجلَها عند النَّحِر وغيره فهي : صفَّ الشيء ــــ بالصاد ــــ

  .ِت الطَّير َأجنحتَها في الهواِء، وقد نطق القرآن بهما معاًصوافٌّ، وكذلك صفَّ
  

  .هذه كلها بالصاد. قَدده، فهو مصفوفٌ وصفيفٌ: وصفَّ الَّلحم صفَّاً
: والدواء المدقُوق يسفَّه سفَّاً، واسم ما يسفُّ من ذلك: وسفَّ السويقَ ــــ بالسين ــــ
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  .السفُوفُ
  .مر على وجِه اَألرِض في طَيرانِه:  الطائروسفَّ

  ):الصِفيفُ، والسِفيفُ(
  :اللَّحم المرقَّقُ ــــ قال امرؤ القيس: الصفيفُ ــــ بالصاد ــــ

   ــــ377
  صِفيفَ ِشواٍء أو قَِديٍر معجل

  ]طويل[
ِه اَألرِض في طَيرانِه، والسِفيفُ َأن يمر الطائر على وج: والسِفيفُ ــــ بالسين ــــ

  .الجرح الذي َأسفَّ الدواء: ــــ أيضاً ــــ الِبطان العِريض يشَد به الرحُل، والسِفيفُ
  ):الصفْصافُ، والسفْسافُ(

  .شجر معروفَّ: الصفْصافُ بالصاد
ِديءالر رافُ ــــ بالسين ــــ الشِّعفْسافُ اُألموِروالسفْساقُّها، وفي : ، وسدها ومِخساس

  .»إن اللَّه يِحب معاِلي اُألموِر ويكْره سفْسافَها«: الحديِث
  :قال الشاعر

   ــــ378
  ولستُ بشاعِر السفساِف فيهم

  ولكن ِمدره الحرِب العواِن
  ]وافر[
  ):الصفْصفةُ، والسفْسفةْ(

فهي : دويبةٌ، وَأما الصفْصفُ ــــ بغير هاٍء ــــ:  ــــ بالصاد ــــالصفْصفةُ
  .اَألرض المستوية

انتخاُل . قلَّةُ العطَاِء، والسفْسفةُ: الشِّعِر، والسفْسفةُ] ة[رداء: والسفْسفة ــــ بالسين ــــ
  . الدقيق

  

  ):الصفُوفُ، والسفُوفُ(
  :قال الشاعر. ـ بالصاد ــــ الناقةُ التي تَصفُّ ِرجلَيها عند الحلِْبالصفُوفُ ـــ

   ــــ379
  ولئن غضبِت َألشْربن بناقٍة
  كَوماء ناويِة الِعظاِم صفُوِف
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  ]كامل[
  .الدواء الذي يسفُّ: والسفُوفُ ــــ بالسين ــــ

)بوالس ،بالص:(  
أي : مصدر صببتُ الماء ونَحوه، ورجٌل صب إلى محبوبِه: الصب ــــ بالصاد ــــ

  ).إليه(مشْتاقٌ 
  :القَطْع، قال الشاعر: الشَّتْم، والسب: والسب ــــ بالسين ــــ

   ــــ380
  فما كان ذَنْب بني مالٍك

بفَس منهم غالم بس بَأن  
  عراِقيب كُوٍم طواِل الذُّرى

  ِئكُها للركَبتَِخر بوا
  
  ]متقارب[
)ببوالس ،ببالص:(  

  .المنْحدر من اَألرِض، وجمعه َأصباب: الصبب ــــ بالصاد ــــ
كلُّ ما َأوجب شيئاً وكان ذَريعةً : الحبُل، والسبب: والسبب ــــ بالسين ــــ]  آ77: ص[

  .إليِه ووصلةً
، وقال ]36: غافر[} َأبلُغُ األٌّسباب? لَّعلِّى{: قال اهللا تعالى. سبب: احدهاَأبوابها، و: وَأسباب السماء

  :اَألعشى
   ــــ381

  لئن كُنْتُ في جب ثَماِنين قامةً
  ورقِّيتُ َأسباب السماِء بسلَِّم

  ]طويل[
)ِبيبوالس ،ِبيبالص:(  

عصارةُ الِحنَّاِء، : ، والصِبيب] ب78: ق[: كلُّ شيٍء مصبوٍب: الصِبيب ــــ بالصاد ــــ
ِبيبوالص :ِبيبوالص ،فُرصلْقمة: العذَاِب، قال عالس رشَج:  
   ــــ382

ِبيبِن ِحنَّاء معاً وصمن اَألج  
  ]طويل[

اَألعرابي وقال ابن :في هذا البيت الدم ِبيبالص.  
  ):بن االبرِص(قال عِبيد ). وشَعر الذَّنَِب(الناصيِة، شَعر : والسِبيب ــــ بالسين ــــ
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   ــــ383
  مضبر خَلْقُها تَضِبيراً

ِبيبنْشَقُّ عن وجِهها السي  
  ]بسيط[
  ): الصبةُ، والسبةُ(

  

الجماعةُ من الناِس من العشرين إلى اَألربعين وتكون ــــ : الصبةُ ــــ بالصاد ــــ
  ).والمعز( ــــ من اِإلبِل أيضاً

  .يسبه الناس: ورجٌل سبةٌ ــــ بالسين ــــ
  ):الصبةُ، والسبةُ(

مشْتاقَةٌ، وكذلك نَفْس : الِفعلةُ الواحدةُ من الصب، وامرأةٌ صبةٌ: الصبةُ ــــ بالصاد ــــ
  .صبةٌ

لَِقيتُه : قال بعض العرِب يذكر رجالً قَتَله. الدبر: ، والسبةُالشَّتمةُ: والسبةُ ــــ بالسين ــــ
  .في الكُبِة، فطَعنْتُه في السبِة، فَأخْرجتُها من اللَّبِة

  .الِقطْعةُ من الدهِر: ، والسبةُ أيضاً)والسبةُ الدبر(الصدر : الجماعةُ، واللَّبةُ: والكُبةُ
ٍر قال حبن ثَو ديم)الهاللي:(  
   ــــ384

  ذَكَرتُِك لَما َأتْلعت من ِكناِسها
  وِذكْرِك سباتٌ ِإلي عِجيب

  ]طويل[
)سوب ،صب:(  

  .برقَ: بص الشيء بالصاد بِصيصاً
: الناقِة وَأبسالبِسيسةُ، وبس ب: وبس سوِيقَه ــــ بالسين ــــ خَلَطةُ، واسم ذلك السوِيِق

  ).وهو بمعنى حسب(بس : بس بس، وبس زجر للبغَِل والِحماِر يقال منه: دعاها للحلِْب فقال لها
  
)اسبسالبصباص، والب:(  

: والبسباس ــــ بالسين ــــ. طَلَب الماِء: ِإذا كان شديداً، والقَرب: قَرب بصباص بالصاد
  .ف، وبه سميِت المرأةُ بسباسةٌنَبتٌ معرو

)سبسوب ،صبصب:(  
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  :قال الشاعر. من َأسماِء النساِء: بصبص ــــ بالصاد ــــ
   ــــ385

صبصِك يا ببقَِصني حَأر  
ِقصريا سيدتي ي بوالح  

  ]سريع[
بساِبس، : قَفْر، وجمعهالغةٌ في السبسِب وهو ال]  آ78: ص[والبسبس ــــ بالسين ــــ 

  ).وسباِسب(
  :قال معاويةُ بن أبي سفْيان). بساِبس: ويقال لَألكاذيِب(

   ــــ386
  تطاوَل ليلي واعتَرتِْني وساِوسي

  آلٍت َأِتي بالنُّرهاِت البساِبِس
  ] طويل[

  

)موالس ،مالص:(  
صممتُ الكُوةَ بحجٍر، : ِإذا سددتَه، يقال: ءمصدر صممتُ الشي: الصم ــــ بالصاد ــــ

  .الصمام، ومنه اشْتُقَّ الصمم في اَألذُِن. وصممتُ القَارورةَ، واسم ما تُشُّد به
قال اهللا . وثَقْب الدبِر وغير ذلك) وكذلك ثُقْب اَألذُِن(ثَقْب اِإلبرِة : والسم ــــ بالسين ــــ

  ].40: األعراف[} حتى يلج الجمل في سم الخياط{: تعالى
  .سم: سموم، واحدها: ويقال لخُروِق ِجلِْد اِإلنساِن التي يخرج منها الشَّعر والعرقُ

: االختصاص، يقال: الذي يقْتَُل به، والسم ــــ أيضاً ــــ: والسم ــــ أيضاً ــــ
  .كيف السامةُ والعامةُ: يقال. ةٌسام: سم وعم، ومنه قيل للخاصِة

  .ِإذا نَظَمتَه: سممتُ الودع: النَّظْم، يقال: والسم ــــ أيضاً ــــ
موالس :مبين القوِم، والس ليالً كانت أو نهاراً: االصالح وممس يقال ِريح ،رالح.  

رور بالنهاِر ويدلُّ على َأن السموم تكون بالنهاِر قوُل السموم بالليل، والح: وقال بعض اللغويين
  :الراجِز
   ــــ387

همموس بارد يوم اليوم  
هفال تَلوم ز اليومعج نم  

  ]رجز[
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أي ثَبتَ، : برد لي عليه حقٌّ: قولهم]  ب79: ق[ومعنى بارٍد ــــ هاهنا ــــ ثابتٌ، من 
  :وقال العجاج

   ــــ388
   لواِمع الحروِرونَسجت

  ِمن رقْرقاِن آِلها المسجوِر
  سباِئباً كسرِق الحِريِر

  ]رجز[
)موالس ،مالص:(  

  
: جمِع َأصم وصماء، ويستعمل ذلك في كل شيء صليٍب، يقال: الصم ــــ بالصاد ــــ

  :قال الراجز. شدةُ، وكذلك الداهيةُصم يراد بذلك ال: رمح َأصم، وقَناةٌ صماء، والجميع
   ــــ389

رالغَب ماءصِر وهاِهيةُ الدد  
رِبغي رلم تُغَي لتْ ِإنقد نَز  

  ]رجز[
  .صماء، وحياتٌ صم: ويقال للَحيِة التي ال تُِجيب الرقى

  . هذه كلها بالصاد

  

  . القاتِل، وكذلك كلُّ ثَّقٍْب سم وسملغةٌ في السم: والسم ــــ بالسين ــــ
)ماموالس ،مامالص:(  

  .ما تُشَد به القَارورةُ: الصمام ــــ بالصاد ــــ
  .جمع سم وسم للذي يقتُل وكذلك الثَّقْب: والسمام ــــ بالسين ــــ

  ):صماِم، وسماِم(
. اسم من أسماِء الداهيِة: لكسِر على مثِل حذَاِم وقَطَاِممبني على ا: صمام ــــ بالصاد ــــ

  :قال الشاعر
   ــــ390

  فردوا ما َأخَذْتُم من ِركابي
  ولَما تَْأِتكُم صمي صماِم

  ] آ79: ص[
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  ]وافر[
  :قال النابغة الذُّبياني. ضرب من الطيِر: والسمام ــــ بالسين ــــ

ماماً تُباِري الريونُهاسخُوصاً ع يح  
ذايا بالطريق ودائعر لهن  

)انموالس ،انمالص:(  
  :قال عنترة. أرض صلْبةْ الِحجارة: الصمان ــــ بالصاد ــــ

   ــــ391
  وتَحلُّ عبلَةُ بالِجواِء وَأهلُنا
  بالحزِن فالصماِن فالمتثلَِّم

  ]كامل[
اسم رجٍل، والسمان ــــ أيضاً : بائع السمِن، وسمان:  ــــوالسمان ــــ بالسين

  .النَّقْشُ الذي يصنَع في السقُّوِف: ــــ
)امسموالس ،امصمالص:(  

ورجٌل سمسام ــــ بالسين . السيف القاطع: الصمصام والصمصامةُ ــــ بالصاد ــــ
  .رأةٌ سمسامةٌوهو الخَفيفُ، وام: ــــ

  ):الصامةُ، والسامةُ(
والسامةُ ــــ . رجٌل من المغنِّين: الداهيةُ، وخالد صامة: الصامةُ ــــ بالصاد ــــ

  .الخَاصةُ: بالسين ــــ
)سوالم ،صالم:(  

. ن باليِدما كا: ما كان بالفَِم، المس ــــ بالسين ــــ: المص ــــ بالصاد ــــ
  .مصصتُ َأمص، ومِسستُ َأمس: يقال منهما

  .رجٌل ممسوس وبه مس من الشيطان: الجنون، يقال: ويكون المس ــــ بالسين ــــ

  

وقَد فَرضتُم لَهن فَِريضةً {: قال اهللا تعالى. ِكنايةً عن النِّكاح: ويكون المس ــــ أيضاً ــــ
افَِنص237: البقرة[} فُ م.[  

)وسسوالم ،وصصالم:(  
: الشديد المص بِفيِه، والمصوص ــــ أيضاً ــــ: المصوص ــــ بالصاد ــــ

  .نوع من الطعاِم وهي ِفراخٌ تُحشى بالسذَاِب وتُنقَّع بالخَلِّ
هو الذي يمس الغُلَّةَ : ويقالوهو الذي تَنالُه اَأليِدي، : وماء مسوس ــــ بالسين ــــ
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  :قال الشاعر. فَيرويها
   ــــ392

  لو كُنّتَ ماء كنتَ ال
  عذْب المذاق وال مسوسا

  ]كامل[
  .التِّرياقُ، يراد َأنَّه يمس الِعلَّةَ فتَبرَأ: والمسوس ــــ أيضاً ــــ

وسسالنِّكاِح: ورجٌل م كثير.  
)ِسيسوالم ،ِصيصالم(:  

ما : ما مِصصتَه بِفيك، والمِسيس ــــ بالسين ــــ: المِصيص ــــ بالصاد ــــ
  .قَِتيٌل بمعنى مقْتوٍل: وكالهما فَِعيٌل بمعنى مفْعوٍل كما يقال. مِسستَه بيِدك

ِسيسالم :النِّكاح.  
)ردوالس ،ردالص:(  

  :قال األخطل]  ب80: ق. [يِءالرجوع عن الش: الصدر ــــ بالصاد ــــ
   ــــ393

  َأما كُلَيب بن يربوٍع فليس لها
ردوال ص عند التَّفاخُِر إيراد  

  ]بسيط[
  .فَرس َأصدر: ِإِشرافُ الصدِر، يقال: والصدر ــــ أيضاً ــــ
  .إرساُل الشَّعِر: والسدر]  آ80: ص[التَّحير حتى ال يكاد يبِصر : والسدر ــــ بالسين ــــ

سِدر وساِدر : ومن التحيِر: رجٌل صِدر وصادر ــــ بالصاد ــــ: ويقال من الرجوِع
  .ــــ بالسين ــــ

)دروالس ،درالص :(  

  

وجيشٌ : صرد ــــ بتحريك الراء ــــ: البرد، ويقال: الصرد ــــ بالصاد ــــ
: والصرد. كأنه من تؤدته وضعف مسيره جامد ال يبرح). وصرد: (ـ بكسر الراءصِرد ـــ
فِإذا نَسبتَ النُّفُوذَ إلى السهِم النافذ ونحوه حركْتَ الراء . صردِت السهم وَأصردتُه: االنفاذُ، يقال

  :عرقال الشا. صرد، وقد صِرد السهم ــــ بكسر الراء ــــ : فقلتَ
   ــــ394

  فما بقْيا علي تَركْتُماِني
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  ولكن ِخفْتُما صرد النِّباِل
  ]وافر[

دريقال: والص ،داً، : الخالصراً صبح كُأحب)دروالص :درص هذه . وهو البارد: الخَطَُأ، ومكان
: الثَّقْب، والسرد: رد، والس)متابعة الحديِث: والسرد ــــ بالسين ــــ). (كلها بالصاد
  .الدرع نَفْسها

  
  :قال ذو الرمة

   ــــ395
  كََأنئ فُروج الَّْألمِة السرِد شَدها
خِْدرُل الذَّراعيِن مبعلى نَفْسِه ع  

  ]طويل[
 فَتنْكسر َأي ال تَجعِل الِمسمار َأغْلظَ من الثَّقِْب]: 11: سبأ[} وقدر في السرد{: وقيل في قوله تعالى

  .فتَضطرب) من الحلقِة(الحلْقَةُ، وال َأقلَّ 
)دسروالم ،دصرالم:(  

  :قال النابغة. الذي يقْطَع عليه الشُّرب فال يبلُغُ الري: المصرد ــــ بالصاد ــــ
   ــــ396

  وتُسقى إذا ما ِشْئتَ غير مصرٍد
  ]طويل[

  :قال دريد بن الصمِة. المنْظوم من الحِلي وغيرِه: ــــوالمسرد ــــ بالسين 
   ــــ397

  سراتُهم بالفاِرِسي المسرِد
  ]طويل[

  .صردتُه تَصِريداً، وسردتُه تَسِريداً: ويقال من كلِّ واحٍد منهما
صريِد والتَسريِد، كما يقال مصدرين بمعنى التَّ: ويكون المصرد، والمسرد ــــ أيضاً ــــ

  .بمعنى التَّسريِح) المسرح(بمعنى التَّمزيِق، و) الممزقُ(
)ادروالس ،ادرالص :(  

  

وهو الذي َأصابه البرد، وجمِع الصاِرِد من : جمع الصارِد: الصراد ــــ بالصاد ــــ
السحاب الذي يأتي : والصراد ــــ أيضاً ــــ. جاوزهوهو الذي ينْفُذُ الهدفَ ويت: السهاِم
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  :قال النابغة. بالثَّلِْج
   ــــ398

  تُزِجي مع الليِل من صراِدها ِصرما
  ]بسيط[

  .وهو الناِظم للجوهِر، وحلَِق الدرع: جمع سارٍد: والسراد ــــ بالسين ــــ
بالِمس ِد، وهووهو ــــ أيضاً ــــ الخاِرزالذي : األشْفى، وهو ــــ أيضاً ــــ: ر

  .يسرد الحِديثَ
)سروالد ،صرالد:(  

دروس : واليربوِع، وجمعه]  آ81: ص[ولَد الفَْأِر والقُنْفُِذ : الدرص ــــ بالصاد ــــ
راصقال امرؤ القيس. وَأد:  
   ــــ399

روصد ِلهنمفَأربى ح لْنمح  
  ]طويل[

  .درص ــــ بفتح الدال ــــ: ويقال
  .الثوب الخَلَقُ: والدرس ــــ بالسين وكسر الدال وفتحها ــــ

  .َأثر الشيِء الدارِس: والدرس ــــ بكسر الدال ال غير
  .ضرب من الجرِب: والدرس ــــ بفتح الدال ال غير

)وسروالد ،وصرالد:(  
 وصرناِنيِر، وقد تقدم ذكرها: ــــ بالصاد ــــالدراِبيِع والسالِفْئراِن والي َأوالد.  

  
  .الثوب الخَلَقُ)وهو: (جمع درٍس وِدرٍس: والدروس ــــ بالسين ــــ

روسوالد :س الشيءرمصدر د :رِإذا تَغي.  
)ِريسوالد ،ِريصالد:(  

ُأمِه ما دام صغيراً لم يتُم خَلْقُه، ]  ب81: ق[ الولَد في بطِْن :الدِريص ــــ بالصاد ــــ
  :وهو نحو الدرص، ويروى بيتُ امرىِء القيس

ِريصد ِلهنمفَأربى ح لْنمح  
  .دروص: ويروى

  :، قال الهذَلي)ِدرسان: وجمعه(الثوب الخَلَقُ، : والدِريس ــــ بالسين ــــ
   دون دِريسيِه مَؤوبةٌقد حاَل

ِزيزلها بِعضاِه اَألرِض تَه عِنس  
)ِليسوالتَّد ،ِليصالتَّد :(  
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َأن يمر السيُل على الصخْرِة فَيغِْسُل ما عليها من التراب حتى : التَّدِليص ــــ بالصاد ــــ
يوقد يكون ذلك من غير الس ،لْساءاقةً مرر. ِلتَراها بجبن ح سقال َأو:  

   ــــ400
  ومرت له تَبري وآةٌ كَأنَّها

  صفا مدهٍن قد دلَّصتْه الزحاِلفُ
  ]طويل[

زحلُوقَةٌ : جمع زحلُوفٍَة وهو الموضع الذي يجِلس عليه الصبيان ثم يتزلَّقون منه، ويقال: والزحاِلفُ
  .ــــ بالقاف
  .معروف، واشتقاقُه من الدلَِس وهو الظالم: ــ بالسين ــــوالتَّدِليس ــ

)سوالنَّد ،صالنَّد:(  
  .جحوظ العينين: النَّدص والنُّدوص ــــ بالصاد ــــ

  .الطَّعن بالرمِح: الصوتُ الخَِفي، والنَّدس: والنَّدس ــــ بالسين ــــ
  ):الصدفُ، والسدفُ(

: َأن تتدانى فَِخذا الدابِة، وتتباعد حافراه، وتلتوي رسغَاه، يقال: ـــ بالصاد ــــالصدفُ ـ
  .إقباُل إحدى الركْبتَيِن على اُألخرى: والصدفُ في الناِس. فَرس َأصدفُ، وفَرس صدفَاء

 مرتفع كالجبِل ونحوه ــــ قال كلُّ عاٍل: المحار التي يكون فيها الجوهر، والصدفُ: والصدفُ
  ].96: الكهف[} حتى إذا ساوى بين الصدفين{: اهللا تعالى

  ).وقد َأسدفَ ِإسدافاً(ظالم الليِل، : والسدفُ ــــ بالسين ــــ
)فْدوالس ،فْدالص:(  

 فْدــــ بالصاد ــــ]  آ82: ص[الص :ِفدهتُه َأصفَدمصدر ص :،ثَقْتَهــــ إذا َأو فَدوالص 
الغُلُّ ــــ بسكون الفاء : الصفْد: مفتوح الفاء ــــ اسم ما يصفد به، وفي كتاِب العيِن

  .ــــ
  

  .مصدر سفَد الطائر وسِفد: والسفْد ــــ بالسين ــــ
)فادوالس ،فادالص:(  

  .ِداسم ما يوثَقُ به، مثل الصفَ: الصفاد ــــ بالصاد ــــ
  .وقد يكون الصفاد جمع صفٍَد وهو الغُُل ونَحوه مما يوثَقُ به

  . إذا َأوثقته: مصدر صفَدتُه: والصفاد ــــ أيضاً ــــ
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  .ِنكاح الطائِر: والسفاد ــــ بالسين ــــ
)وفَسد ،فَصد:(  

وفَسد الشيء ــــ . ِصدفهو فا: فَصدالعرقَ يفْصده ِفصاداً وفَصداً ــــ بالصاد ــــ
  .يفْسد فَساداً وفُسوداً فهو فاِسد ِصد صلَح: بالسين ــــ

)والساِدم ،الصاِدم:(  
  .إذا قابله: الفاِعُل من صدم الشيء يصِدمه: الصاِدم ــــ بالصاد ــــ
  .ِدم، وسدمان نَدمانرجٌل ساِدم نا: المهتَم الناِدم، يقال: الساِدم ــــ بالسين ــــ

)دموس ،دمص:(  
الصمد والصمود، واسم : إذا قَصد نَحوه، والمصدر: صمد إلى األمِر ــــ بالصاد ــــ

  .صاِمد: الفاعِل
وسمدِت اِإلبُل . الصمادةُ والصماد: وصمد القَارورة صمداً جعلها في ِعفاِص، واسم العفاِص

  .إذا لم تَعِرِف اَألعياء: تَسمد سموداً: ــ بالسين ــــــ
: النجم[} وأنتم سامدون{: قال اهللا تعالى. إذا غَفََل وتَشاغَل بالَّلهِو، فهو ساِمد: وسمد يسمد سموداً

  ]. ب82: ق] [61
  .َأصلحها بالسماِد وهو الزبُل: وسمد اَألرض يسمدها سمداً

مدموداًوسراً:  ستجيم ِبيِر اَألسِدي. إذا َأقاماِهللا بن الز قال عبد:  
   ــــ401

  رمى الِحدثَان ِنسوةَ آِل حرٍب
  بِمقْداٍر سمدن له سمودا

  ]وافر[
)دموس ،دمص:(  

: الرضاع: النِّكاح، والمصد ــــ أيضاً ــــ: المصد ــــ بتسكين الصاد ــــ
  .الهضبةُ، وهي المصاد أيضاً: مصد ــــ بفتح الصاد ــــوال

ِشدةُ فَتِْل الحبِل، : الدؤوب على السيِر بالليِل، والمسد: والمسد ــــ بالسين ساكنة ــــ
  :قال النابغة. الحبُل الممسود: والمسد ــــ بفتح السين ــــ

   ــــ402
  يفَ القَعِو بالمسِدصِر) له صِريفٌ(
  ]بسيط[
  ): الصلْتُ، والسلْتُ(
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ماٍض، وقيل هو المجرد من : وسيفٌ صلْتٌ وإصِليتٌ. اَألملس: الصلْتُ ــــ بالصاد ــــ
  ).أي مجرداً(ضربه بالسيِف صلْتاً : غمدِه، يقال

  
  :قال الشاعر

   ــــ403
  فشَد عليهم بالسيِف صلْتاً

  ا عض الشَّبا الفَرس الجموحكم
  ]وافر[

إذا َأخرج : وسلَتَ المعى وغيره. إذا قَطَعه: مصدر سلَتَ َأنْفَه: والسلْتُ ــــ بالسين ــــ
 آ83: ص[ما فيه بيِدِه، وسلَت الِخضاب  :[نَزعه.  

  ):الصلْتُ، والسلْتُ(
، وضربه بالسيِف صلْتاً وصلْتاً ــــ بالضم السكين الكبيرةُ: الصلْتُ ــــ بالصاد ــــ

  .أي مجرداً من ِغمدِه: والفتح ــــ
: ضرب من الطعاِم معروف، والسلْتُ ــــ أيضاً ــــ: والسلْتُ ــــ بالسين ــــ

ذاِن ال الَّل: جمع رجٍل َأسلَتَ وهو اَألجدع اَألنِف، والمرأةُ سلْتَاء، وهما ــــ أيضاً ــــ
يتعاهداِن الِخضاب.  

  ):الصمتُ، والسمتُ(
  .سواء وهما طوُل السكوِت: والصمتُ: الصمتُ ــــ بالصاد ــــ
، والسمتُ ــــ )وقد سمتَ يسمتُ(حسن الهيئِة والقَصِد : والسمتُ ــــ بالسين ــــ

  .الناحيةُ المقصودةُ: أيضاً ــــ
  ):، والسماتُالصماتُ(

أي على : هو على ِصماٍت من حاجته: نهايةُ الشيِء، يقال: الصماتُ ــــ بالصاد ــــ
  .إشراٍف من قَضاِئها

سموتٌ : جمع سمٍت، وفد فسرناه في الباب الذي قبله، ويقال: والسماتُ ــــ بالسين ــــ
  .جمع ِسمٍة وهي العالمةُ: والسماتُ: ــــ أيضاً ــــ

  ):الصاِمتُ، والساِمتُ(
ما ال صوتَ له كالذَّهِب : الساِكتُ، والصاِمتُ من الماِل: الصاِمتُ ــــ بالصاد ــــ

  .والِفضِة
  .القاِصد سمتاً من السموِت أي ناحيةً من النواحي: والساِمتُ ــــ بالسين ــــ
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)نسوالر ،نصالر:(  
  . إذا صنَعتَه: ر رصنْتُ الشيءمصد: الرصن ــــ بالصاد ــــ

  

  .إذا وضعتَ عليها الرسن: مصدر رسنْتُ الدابةَ: والرسن ــــ بالسين ــــ
)سانواِإلر ،صاناِإلر:(  

إذا عِملْتَه، : رصنْتُ الشيء: إتقان العمِل وإحكامه، يقال: اِإلرصان ــــ بالصاد ــــ
نْتَهصواحٍد:  إذا َأحكمته، وقيل:وَأر هما بمعنى.  

لغةٌ في . إذا وضعتَ عليها الرسن: مصدر َأرسنْتُ الدابةَ: واِإلرسان ــــ بالسين ــــ
  .رسنْتُها

)روالنَّس ،رالنَّص:(  
  .عطَيتَهإذا َأ: نَصرتُ الرجَل: العون بأي وجٍه كان، ولذلك قالوا: النَّصر ــــ بالصاد ــــ

  
ثُ اَألرضر الٍغيــــ أيضاً ــــ: ونَص رطَرها، والنَّصيقال: إذا م ،دالقَص :لَدتُ البرنَص :

تَهدقال الشاعر. إذا قَص:  
   ــــ404

  بالد تميٍم وانْصِري َأرض عامِر
  ]طويل[

  . كوكب شُبه بِه:، والنَّسر] ب83: ق[طائر معروف : والنَّسر ــــ بالسين ــــ
روالنَّس :نِْسرهي اللحم ر الطائرنَس بِمنْقارِه: مصدر إذا نَتَفَه.  

  .شيء ناِتىء في جوفه كأنَّه النَّوى: ونَسر الحافِر
  ]: آ84: ص): [الصرفُ، والسرفُ(

فَضل الدرهِم : رفُرد الشيِء عن وجهِه الذي يريده، والص: الصرفُ ــــ بالصاد ــــ
فيه ستةُ » ال يقْبل منه صرفٌ وال عدل«: وقولهم. بيع الذَّهِب بالِفضِة: على الدرهِم، والصرفُ

  :َأقواٍل
  .الِفديةُ: التوبةُ، والعدل: الصرفُ: قال قوم

  .الِفديةُ: االكتساب، والعدُل: الصرفُ: وقال قوم
  .وهو قوُل ابن اِإلنْباِري. الناِفلةُ: الفَريضةُ، والعدُل: الصرفُ: نوقال آخرو

  .الزيادةُ على الديِة: الديةُ، والعدُل: الصرفُ: وقال آخرون
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  .وهو قول يونُس. الِفدية: الِحيلةُ، والعدُل: وقال آخرون الصرفُ
  . إذا َأصابتْه السرفَةُ: الشَّجرمصدر سِرفَ : والسرفُ ــــ بالسين ــــ

  

  .قَِطعتْ ُأذُنُها) إذا: (وسِرفَِت الشَّاةُ
)فَروالس ،فَرالص:(  

  .إذا خال مما فيه: مصدر صِفر اإلناء: الصفَر ــــ بالصاد ــــ
فَرفَِري«: من َأسماِء الشهور، ويقال: وصلْتاطُ هذا بصواِفقُن: »ما يقى أي ال يسي واءالد لهي، وَأص

  .للصفِر فال يوافقه فضِرب مثالً
فَاروالص فَرطِْن: والصاتٌ تَتَخلَّق في البيقال َأعشى باِهلة. ح:  

   ــــ405
  ال يغِْمز الساقُ من َأيٍن وال وصٍب
فَروفِه الصس على شُر ضعوال ي  

  ]بسيط[
  .هذه كلها بالصاد

  .بياض النهاِر: معروف، والسفَر أيضاً: ر ــــ بالسين ــــوالسفَ
  ):صفَر، وسفَر(

، وقيل الصاِفر في هذا المثَِل »َأجبن من صافر«: صفَر بِفيه يصِفر صِفيراً فهو صاِفر، ولذلك قيل
  .هو الذي يصِفر بالمرأِة للفُجوِر فهو خائفٌ، وقيل هو طاِئر بعينِه

  
  ).أي َأحد يصِفر، هذه كلها بالصاد: ما بالداِر صاِفر: قالوي(

  .الِمسفَرةُ: ِإذا كَنَسه، ويقال للِمكْنَسِة: فهو ساِفر) سفُراً ــــ بالسين(وسفَر البيتَ 
ِفرفَر بين القوِم ِسفَارةً فهو سفَر عن وجهِه : وسلِْح وسإذا مشى بينهم بالص)كشفَ ِإذا: فهو ساِفر 

ِإذا شد السفَار على َأنفِْه وهي حديدةٌ تُشد على َأنفِه، وسفرِت الريح ورقَ : ، وسفَر البِعير)عنه
  .إذا طَيرتْه على وجِه اَألرِض: الشجِر

)ِفيروالس ،ِفيرالص:(  
الصفَار (الذي َأصابه : ورالتَّصِويتُ بالفَِم، والصِفير والمصفُ: الصِفير ــــ بالصاد ــــ

  :قال العجاج. الماء اَألصفر) وهو
   ــــ406

  قَضب الطِْبيِب ناِئطَ المصفُوِر
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  ]رجز[
المكنوس، وهو المسفور ]  آ85: ص[البيت : الرسوُل، والسِفير: والسِفير ــــ بالسين ــــ

  .ــــ أيضاً ــــ
ِفيرقُ الشجِر الذي : والسرويحالر قال زهير. تُطِّيره:  
   ــــ407

  إن ِنعم معتَرك الِجياع إذا 

  

  خَب السِفير وساِبىء الخَمِر
  ]كامل[

فورسوم ِفيرس ِعيرعلى َأنْفَِه: وب فارالس ِإذا شُد.  
)فْروالس ،فْرالص:(  

  :قال حاِتم. هاالفارغُ من اآلِنيِة وغيِر: الصفْر ــــ بالصاد ــــ
   ــــ408

  تَري َأن ما َأبقيتُ لم َأك ربه
ِخلْتُ به ِصفْريدي مما ب وَأن  

  ]طويل[
  .الِكتاب: والسفْر ــــ بالسين ــــ

)فْروالس ،فْرب84: ق): [الص :[  
فْرــــ بالكسر ــــ: الص فيه ِصفْر ِكيوقد ح ،النّحاس.  

فْرجم: والصع َأصفَر وِصفْراء.  
جمع سِفيٍر وهو الرسوُل، وجمع ِسفاٍر وهي حديدةٌ تُوضع على : والسفْر ــــ بالسين ــــ
 فُرسكّن تخفيفاً) بضم الفاء(َأنِف البعيِر، واَألصُل فيه سثم ي.  

)فَّاروالس ،فَّارالص:(  
  .حياتٌ البطِْن: ر بِفيه، والصفَّارجمع صافٍر وهو الذي يصِف: الصفَّار ــــ بالصاد ــــ
: المساِفرون، جمع على غير قياٍس، والسفَّار ــــ أيضاً: والسفَّار ــــ بالسين ــــ

  .جمع سافر وهو الكاِشفُ عن وجهِه
سفَراء ــــ على وزن ظُرفاء : الرسُل، ويقال ــــ أيضاً ــــ: والسفَّار والسفَرةُ

وهو (ــــ، وسفُر ــــ على وزن رسٍل ــــ، وسفْر ــــ على وزن برٍد ــــ 
  ).مخَّففٌ من سفٍُر
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  .الكَنَّاسون: والسفَّار ــــ أيضاً ــــ

  ):الصفْرةُ، والسفْرةُ(
زيٍد، وَأبو الِقطْعةُ من الصفِْر عن َأبي : من اللوِن، والصفْرةُ: الصفْرةُ ــــ بالصاد ــــ

  .َأبو المهلَِّب: صفْرةَ
  .طَعام المسافِر، وبه سميت سفْرةُ الِجلِْد: والسفْرةُ ــــ بالسين ــــ

)فاروالس ،فارالص:(  
والسفار ــــ . ما يبقى من التِّبِن والعلَِف في َأسناِن الدواب: الصفار ــــ بالصاد ــــ

  :قال عنترة. مصدر سافَرِت:  تُوضع على َأنِف البِعيِر، والسفارحديدةٌ: بالسين ــــ
   ــــ 409

  

  َأبقى لها طُوُل السفاِر مقَرمداً
  سنَداً ومثل دعائم المتَخَّيِم

  ]كامل[
  ):الرصفُ، والرسفُ(

عضه إلى بعٍض، ِإذا ضممتَ ب: مصدر رصفْتُ الدر وغيره: الرصفُ ــــ بالصاد ــــ
مهفتُ السصومصدر ر :ذَبصافَ وهو عتَ عليه الردِم، يقال. ِإذا شَدهِل السلْوي على نَصي : مهس

  :قال الراجز. مرصوفٌ ورِصيفٌ
   ــــ410

  ويثْربي ِسنْخُه مرصوفُ
  ]رجز[

  .ي المقَّيِد في قَيدِهمشْ: والرِسيفُ والرسفان: والرسفُ ــــ بالسين ــــ
)سوالفَر ،صالفَر:(  

الِجلْد، وفَرصتُ الِفضةَ، ]  آ86: ص[فَرصتُ : القَطْع، يقال: الفَرص ــــ بالصاد ــــ
  :قال األعشى. ِمفَراص: ويقال للحديدِة التي يقْطَع بها

   ــــ411
  وأدفع عن أعراضكم وُأعيركم

  جي ِملْحبالساناً كِمفْراص الخفا
  ]طويل[
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)صالرِجُل: والفَر ِب: مصدر فُِرصدالح ةُ وهي ِريحصالفَر تهابِإذا َأص.(  
  .ِإذا دقَّ عنُقَها: مصدر فَرس اَألسد الفِريسةَ: والفَرس ــــ بالسين ــــ

)والفَِريسةُ: الفَِريص والفَِريصةُ، والفَِريس:(  
وقال . فَِريص وفرائص: بصعةٌ في مرِجِع الكَِتِف، وجمعها: ـالفَِريصةُ ــــ بالصاد ـــ

  :امرؤ القيس
   ــــ412

  وتُرعد منهن الكُلى والفَِريص
  ]طويل[

  .ما َأخذه اَألسد، وهو الفَِريس أيضاً: والفَِريسةُ ــــ بالسين ــــ
َل: والفَِريسباُل الحمِخُل فيها الحدٍد ييوقال الشاعر.حلقة من ع :  
   ــــ413

  فلو كان الرشا مائتين باعاً
  فِإن ممر ذلك في الفَِريِس

  
  ]وافر[
)وافترس ،افترص:(  

انتهز الفُرصةَ حين َأمكَنَتْه، وافترص الشيء ــــ أيضاً : افترص ــــ بالصاد ــــ
ــــ قَطَعه.  

  .اَألسد الفَِريسةَ ــــ بالسين ــــ)س(وافتر
  ): ستفرص، واستفرسا(

  

تَعرض : َأصاب فُرصته، واستفرص ــــ َأيضاً ــــ: استفرص ــــ بالصاد ــــ
  .َألن تُوجد فيه الفُرصةُ

  ]. ب85: ق[واستفرس اَألسد 
  .تَعرض َألن يفترسه اَألسد): واستفرس الشيء(الفَِريسةَ ــــ بالسين ــــ، 

)والس ،برالصبر:(  
ِإذا تَركْتَه في الوطِْب حتى يحمض، : مصدر صربتُ اللَّبن: الصرب ــــ بالصاد ــــ
ِريبوص روبصوم برص نلَبو.  
ِإذا بِقي َأياماً ال يحِدثُ، : مصدر صرب الصبي ليسمن: والصرب ــــ أيضاً ــــ
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  .هذه كلها بالصاد). حقْن البوِل: الصرب(و
ُأِغير على سرِب : الماُل الراعي من اِإلبِل وغيِرها، ويقال: والسرب ــــ بالسين ــــ

  .القوِم
أي ال َأرد ِإِبلَِك لتَذْهب حيثُ » اذْهِبي فال َأنْده سربِك«]: ل[وكانِت العرب تُطلِّقُ المرأةَ بَأن تقو

هشاءتْ، والنَّد :اِإلبِلز رج.  
من «: المسلَك والمذْهب، ومنه قوُل النبي صلى اهللا عليه وسلم: والسرب ــــ أيضاً ــــ

  .»َأصبح آِمناً في سربِه، معافى في بدنِه، عنده قُوتُ يومِه، كان كَمن ِحيزتْ له اَألرض بحذاِفيرها
  .أي في جماعته: ــفي ِسربِه ــــ بكسر السين ــ: وقد روى

  .يراد الصدر والقَلْب: فالن واسع السرِب: ويقال
ِإذا دخََل دخَان الِفضِة في خَياِشيمه وفمِه : مصدر سِرب الرجُل: والسرب ــــ أيضاً ــــ

  .فَأخذه من ذلك حصر وهو احتباس البطِْن فربما ماتَ منه
)بروالس ،برآ87: ص [):الص .[  

  :قال الشاعر. الصمغُ: الصرب ــــ بالصاد ــــ
   ــــ414

  َأرض عن الخيِر والسلطاِن نائيةٌ
برثُوثُ والصفاَألطيباِن بها الطُّر  

  ]بسيط[
  .َأن الصرب في هذا البيت اللَّبن الحاِمض، وهو غَلَطٌ: وزعم َأبو عبيٍد

ِإذا دخَل في : انسرب الوحِشي: ين ــــ حِفير تحت اَألرِض، يقالوالسرب ــــ بالس
  . سربِه

  

)بروالس :زالخُر ِة الجديدِة لتَشْتَدبُل في الِقرعجالذي ي قال ذو الرمة). الماء:  
  

   ــــ415
ِكبنْسمنها الماِء ي ِنكيما باُل ع  

برٍة سفِْريكَأنَّه من كُلى م  
  ]؟[

سِرب : سِرب ــــ بكسر الراء ــــ أي ساِئٌل، يقال: الشِّيباِني يرويه) أبو عمرو(وكان 
ِربفهو س الماء.  
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)اِربسوالم ،اِربصالم:(  
  .وهو ِزقٌّ يجمع فيه فَضالتُ اللَّبِن فَتحمض: جمع ِمصرٍب: المصاِرب ــــ بالصاد ــــ

وهو : جمع مسربٍة ــــ بفتح الراء وضمها ــــ: ين ــــوالمساِرب ــــ بالس
  :قال الحاِرثُ بن وعلَةَ. الشَّعر الذي يتصُل من الصدِر إلى السرِة

   ــــ416
  اآلن لَما أبيض مسربتي

  وعضضتُ من نابي على ِجذِْم
  ]كامل[

  .سربم. الطُّرقُ، واحدها: والمساِرب ــــ أيضاً ــــ
ساِرببعينه قال كُثّير: والم موضع:  

   ــــ417
قٌ آخر الليِل واِصبرب كَأهاج  
اِربا فالمسبشُ الجفَر نَهتَضم  

  ]طويل[
  ):صرب، وسرب(

ِإذا بِقي َأياماً ال : وصرب الصبي ليسمن. ِإذا جمعه وتركه حتى يحمض: صرب اللَّبن في الوطِْب
قنهِإذا ح ،لهوب الرجُل برِدثُ، وصحجميع هذه بالصاد، واسم الفاعِل من جميعها. ي :صاِرب.  

روباً فهو ساربس برسب في اَألرِض ــــ بالسين ــــ يروس) :قال اهللا ) ِإذا ذهب
  :، وقال اَألخْنَس بن ِشهاٍب]10: الرعد[} ومن هو مستَخٍْف ِبالَّيِل وساِرب ِبالنَّهاِر{: تعالى
   ــــ418

ِلهمفَح دى كلَّ قوٍم قاربوا قَيَأر  
اِربفهو س هدنا قَيخَلَع ونحن  

  ]طويل[
)ربوالس ،ربالص :(  

  

صبرتُ اِإلنسان : الحبس، يقال: ِضد الجزع، وَأصُل الصبر: الصبر ــــ بالصاد ــــ
واصِبر نَفْسك مع الَِّذين يدعون {: قُِتَل صبراً، ومنه قول اهللا تعالى: ذا حبستَه، ومنه قولهمِإ: للقَتِْل

  :، أي احِبسها وقال عنترة]28: الكهف[} ربهم ِبالْغَداِة
   ــــ419
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  فصِبرِت عارفةً لذلك حرةً
باِن تَطلَّعالج و ِإذا نَفْسستَر  

  ]كامل[
  .َأن يجبر اِإلنسان على اليميِن حتى يحِلفَ: يِمين الصبِرو

من يلْقي حركة الباء على ]  آ88: ص[مخفَّفٌ الصِبِر، ومنهم : والصبر ــــ أيضاً ــــ
  :ِصبر بالكسر قال الشاعر: الصاد فيقول

  
   ــــ420

  تَعزيتُ عنها كارهاً فَتَركْتُها
  ها َأمر من الصبِروكان ِفراِقي

  ]طويل[
اسِبِر الجرح أي انظر ِمقْداره، واسِبِر الرجَل : التَّجِربةُ، يقال: والسبر ــــ بالسين ــــ

خُلقه لَمحتى تَع.  
)ربوالس ،ربالص:(  

  .لغةٌ في الصبِر، وقد ذكرناه: الصبر ــــ بالصاد ــــ
صبر ــــ : طَرفه اَألعلى، ويقال: ناحيةُ الشيِء، وقيل: ضاً ــــوالصبر ــــ أي

  ):يِصفُ روضةً(قال النَِّمر بن تَولٍب . مألت اِإلناء إلى َأصبارِه: َأصبار، ويقال: بالضم، وجمعها
   ــــ421

  عزبتْ وباكَرها الرِبيع بِديمٍة
  وطْفَاء تَملَؤها إلى َأصباِرها

  ]كامل[
يخْرج من الناِر رجٌل قد ذهب «: الهيَئةُ والجماُل، ومنه الحديث: السبر ــــ بالسين ــــو

رهوِسب رهِحب«.  
)ربوالس ،ربالص:(  

: الحرفُ اَألعلى من كلِّ شيٍء، والصبر ــــ أيضاً ــــ: الصبر ــــ بالصاد ــــ
جمع صِبيٍر وهو سحاب كثيفٌ، قالِت : ديدِة الحموضِة، والصبرجمع ِصباٍر وهو ِحمُل شجِرٍة ش

اءالخَنْس:  
   ــــ423

  كِكر ِفئِة الغَيِث ذاِت الصِبيـ
  ـِر تَرمي السحاب ويرِمي لها

  ] متقارب[
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ربطُ على الِخواِن تحت : والصسقَاقةٌ عريضةٌ تُبجمع صبيٍر ــــ أيضاً ــــ وهي ر
  :قال عنترة. جمع صبوٍر: قوم صبر وصبر: لطعاِم، ويقالا

   ــــ424
تُهمِلموفَواِرس لي قد ع  

  صبر على التَّكْراِر والكَلِْم
  ]الكامل[

  .جمع ِسباٍر وهي فَِتيلةٌ تُدخَُل في الجرِح يقَدر بها عمقُه: والسبر ــــ بالسين
)والساِبر ،الصاِبر:(  

والساِبر ــــ . الحاِبس الممِسك: ِضد الجازِع، والصاِبر: ِبر ــــ بالصاد ــــالصا
  .المخْتَِبر المجرب: بالسين ــــ

)ربوالس ،ربالص:(  
  .جمع صبرٍة وهي الكُدس من الطعاِم: الصبر ــــ بالصاد ــــ

  . يشِْبِه السرنِْدهي الطعام يجمع وينْخُل: قال أبو حاِتٍم
  .طاِئر، حكاه صاحب العيِن: والسبر ــــ بالسين ــــ

  ):الصبرةُ، والسبرةُ(
  .صبراتٌ وِصبار: ما غَلْظَ من الحجارِة، وجمعها: الصبرةُ ــــ بالصاد ــــ

  
  :قال امرؤ القيس. تٌ وسبارسبرا: الغَداةُ الباردةُ، وجمعها: والسبرةُ ــــ بالسين ــــ

   ــــ424
  ويشْربن برد الماِء في السبراِت

  ]طويل[
)وَأبسر ،َأبصر:(  

  .إذا نظَر بعينِه: أبصر ــــ بالصاد ــــ إبصاراً
  ]. آ89: ص[ظهر فيه البسر : ــــ إبساراً) بالسين(وأبسر النخُل ــــ 

)رسوالب ،رصالب:(  
ــــ بالصاد ــــالب رِغلَظُ كلِّ شيٍء: ص.  

  :قال ذو الرمة. إذا عظُم ولم يرِطب: التَّمر: والبسر ــــ بالسين ــــ
   ــــ425

  رفَعن عليه الرقْم حتى كَأنَّه
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رسلى من جوانِبها البوقٌ تَدحس  
  ]طويل[

رسطَِر : والبِد بالمهالقديم الع 87: ق[الماء.[  
رسما ارتفَع من النَّباِت: والب.  

)رسوالب ،رصالب:(  
  . َأن يضم ِجلْد إلى ِجلٍْد ويخاطَا: البصر ــــ بالصاد ــــ

  

َأن يضِرب الفَحُل الناقةَ على غير شَهوٍة، : القَهر، والبسر: والبسر ــــ بالسين ــــ
رسخْلَطَ ا: والبي تَّخذَ منه النَِّبيذَُأنبالتمِر في رسلب.  

)والباِسر ،الباِصر:(  
ووجه باِسر ــــ . أي نَظَراً بتَحديٍق شديٍد: َأريتُه لَمحاً باِصراً ــــ بالصاد ــــ: يقال

  .الذي ينِْبذُ البسر مع التَّمِر: القاِهر، والباِسر: أي عبوس، والباِسر: بالسين ــــ
)سبوالتَّر ،صبالتَّر:(  

  .االنتظار: التَّربص ــــ بالصاد ــــ
  .طَلَباً حِثيثاً) الشيء(َأن يطْلُب : والتَّربس ــــ بالسين ــــ

)سروالب ،صرالب:(  
ال الوزغُ، ق: جمع َأبرص وبرصاء، والبرص واَألباِرص: البرص ــــ بالصاد ــــ

  :الراجز
   ــــ426

  واِهللا لو كُنْتُ لهذا خاِلصا
  لكُنْتُ عبداً آِكل اَألباِرصا

  ]رجز[
  .القُطْن، واَألشهر فيه الكَسر: وضم الباء وكسرها لغتاِن: والبرس ــــ بالسين ــــ

)مروالس ،مرالص:(  
جمع صرماء وهي الفالةُ التي ال : مالقَِطيعةُ والهجر، والصر: الصرم ــــ بالصاد ــــ

  :قال الشاعر. ماء بها
   ــــ427

  على صرماء فيها َأصرماها
  وِخريتُ الفالِة بها مِليُل
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  ]وافر[

  .وهو ما يخرج منه عند العصاِر: وسرم الدبِر ــــ بالسين ــــ
)مروالس ،مرالص:(  

  .الهجر، هو مصدر صرمتُه: الصرم ــــ بالصاد ــــ
مرِر من النخلِة: والصقَطْفُ التَّم.  

واسم الفاعِل . زجر الكلب لتَهيجه وتُغِْريه بصيٍد أو غيرِه«: والسرم ــــ بالسين ــــ
  .مصروم ومسروم: صاِرم وساِرم، والمفعول: منهما

)رموالس ،رمالص:(  
جري الماء من موضٍع عاٍل إلى موضٍع منْخَِفٍض، : والصمور: ــ بالصاد ــــالصمر ــ

 رموالص)مورــــ أيضاً ــــ) والص :نْعخُْل والمالب .  

  

  .شَد الشيِء بالِمسماِر: والسمر ــــ بالسين ــــ
)رموالس ،رمالص:(  

مْألتُ اِإلناء :  الصبِر وهو حرفُ اِإلناِء وغيرِه، يقاللغةٌ في: الصمر ــــ بالصاد ــــ
  .إلى َأصمارِه وَأصباِرِه

 رممراِء: ــــ بالسين ــــ]  آ90: ص[والسِر والسمماح. جمع اَألسا قولهم للروَأم : ،رمس
ناِبتها وهي: فقال اَألصمعيتْ من مراً، وإذا إنما تُوصف بذلك َألنها إذا قُطعمكَتْ كانت سرقد َأد 

  .قُطعتْ قبل َأن تُدرك كانت صفْراً ال خَير فيها
  :قيل لها سمر َألنها تُعالَج باَألدهاِن والناِر حتى تكتسب سمرةً، وأنشد: وقال أبو عبيدة

   ــــ428
انهكٍَن وادَأقامها بس  

  ]رجز[
كَنوالس :النار.  

) ،رصالمرسوالم:(  
: أن تَحلُب الناقةَ بَأطراف اَألصابِع الثالِث، والمصر أيضاً: المصر ــــ بالصاد ــــ

  .العطاء القليل
  .إذا عابهم وطَعن عليهم: مصدر مسر الناس يمِسرهم: والمسر ــــ بالسين ــــ

)سموالر ،صمالر:(  
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  .أي جبرها: مصدر رمص اللَّه مِصيبته: الرمص ــــ بالصاد ــــ
. دفْن الميِت، وكلُّ شيٍء َأخْفَيتَه فقد رمستَه: القَبر، والرمس: والرمس ــــ بالسين ــــ

  :قال علْقمة
   ــــ429

  تَبلَّغَ رمس الحب غير المكذَِّب
  ]طويل[
  ].88: ق[

  ).وراِمس(راِمص : واسم الفاعِل. رمس َألنه يدِفن اآلثار: له الريحويقال للتراِب الذي تَحِم
)سروالم ،صرالم:(  

  .إذا غَمزه عند الرضاِع: مصدر مرص الصبي ثَدي ُأمه: المرص ــــ بالصاد ــــ
  

  .مصدر مرستُ الدواء في الماء: والمرس ــــ بالسين ــــ
  ):صُل، والنَّسُلالنَّ(

مصدر : والنَّصُل. شَفْرةُ السيِف، وكذلك شَفْرةُ الرمِح والسهِم: النَّصُل ــــ بالصاد ــــ
حملْتُ الرالً: نَصإذا جعلتَ له نَص .  

  

  .الولَد: والنَّسُل ــــ بالسين ــــ
  ):النَِّصيُل، والنَِسيُل(

حجر طويٌل : ما بين العنُِق والرأِس من تحت الَّلحييِن، والنَِّصيُل: النَِّصيُل ــــ بالصاد ــــ
  ):الهذَلي يصف صقْراً(قال أبو ِخراش . تُدقٌ به الِحجارةُ

   ــــ430
  وال َأمغَر الساقين ظلَّ كَأنَّه

  على محزِئالِّت اِإلكاِم ِنِصيُل
  ]طويل[

  . ريش الطائِر ونحوِه وهو النُّساُل أيضاًما سقَط من: والنَِّسيُل ــــ بالسين ــــ
  ):نَصَل، ونَسَل(

  .سقطَ عن الشَّعِر: نُصوالً: نَصَل الِخضاب ــــ بالصاد ــــ
ركَّب عليه نَصالً، وكذلك السهم، : خرج من موضعِه، ونَّصَل الرمح نَصالً: ونِصَل الحاِفر نصوالً

  .كلها بالصاد] هذه[
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: سقطَ عن الدابة وغيِرها، وكذلك الوبر، والمصدر: شَّعر ــــ بالسين ــــونَسَل ال
  .النُّسوُل

، وقال النَّاِبغَةُ ]51: يس[، }من األٌّجداِث ِإلَى ربِهم ينِسلُون{: قال اهللا تعالى. َأسرع: ونَسَل نسالنَاً
ِديعآ91: ص: [الج .[  
   ــــ431

  ى قارباًعسالن الذئب َأمس
  برد الليُل عليه فنَسْل

  ]رمل[
نَزع عنه نَصلَه، وكان يقال لرجٍب منِْصُل اَألِسنَِّة ومنِْصُل : َأنصَل الرمح ــــ بالصاد ــــ

  :قال األعشى. اَألَل لنَزعهم اَألِسنَّةَ عن ِرماحهم فيه تعظيماً له
   ــــ432

دعنِْصِل اَأللِّ بفي م اركهماتَد  
طَبعي اٍء وقد كادْأدد مضى غير  

  ]طويل[
  .َأخرجتْ شَوكَها: وانصلت البهمى

  .سقَطَ: صار له نَسٌل، وَأنسَل ِريشُ الطاِئر: وأنسَل الرجُل وغيره ــــ بالسين ــــ
  ):الصلَفُ، والسلَفُ(

: لَفُ ــــ أيضاً ــــمجاوزةُ القَدِر في الظَّرِف، والص: الصلَفُ ــــ بالصاد ــــ
  . ِإذا لم يكن له طَعم: مصدر صِلف الطعام: َأالَّ تَحظى المرأةُ عند زوِجها، والصلَفُ أيضاً

  

. من تَقدم منهم َأحياء وأمواتاً: ما َأقْرضتَه الرجَل، وسلَفُ القوِم: والسلَفُ ــــ بالسين ــــ
  :قال طرفة

  
   ــــ433

   َأرعن مثْعنِْجٍرفي سلٍَف
ٍن كالطُّلُوحلى ظُعَأو قِْدمي  

  ]سريع[
  ):الصِلفُ، والسِلفُ(

  :ال طَعم له، ورجٌل صِلفٌ: طعام صِلفٌ
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  .إلى حد الوقاحِة) حتى يخرج(ِإذا تجاوز حد الظَّرِف 
  :َأوس بن حجر) قال(معروف، : وسِلفُ الرجِل ــــ بالسين ــــ

   ــــ434
  والفارِسيةُ فيهم غير منْكَرٍة

  فكُلُّهم ألبيِه ضيزن سِلفُ
  ]بسيط[
  ):المصِلفُ، والمسِلفُ(

  .الذي له ولَد صِلفٌ: المبِغض ألمرأتِه، والمصِلفَ: المصِلفُ ــــ بالصاد ــــ
) ي(الذي يسو: يضاً ــــالمقِْرض، والمسِلفُ ــــ أ: والمسِلفُ ــــ بالسين ــــ

  ]. ب89: ق[اَألرض ليزرعها 
  :قال الشاعر. وهي النَّصفُ: وامرأةٌ مسِلفٌ

   ــــ435
  فيها ثالثٌ كالدمى
  وكاِعب ومسِلفُ

  ]رجز[
  ):الفَصُل، والفَسُل(

  .ن صاحبِهما فَصَل بين الشيئيِن حتى ينْماز كلُّ واحٍد منهما م: الفَصُل ــــ بالصاد ــــ
  .الفَرقُ بين الحقِّ والباطِل: موضع المفِْصِل من الجسِد، والفَصُل: والفَصُل

  .ال خَير فيه: ورجٌل فَسٌل ــــ بالسين ــــ
  ):الفَِصيُل، والفَِسيُل(

الذي فُِصَل عن ِرضاِع ُأمِه والفَِصيُل ــــ : من َأوالِد اِإلبِل: الفَِصيُل ــــ بالصاد ــــ
  .حاِئطٌ قصير دون الِحصِن: أيضاً ــــ

  :ِصغار النَّخِْل التي تُغْرس، قال الراجز: والفَِسيُل ــــ بالسين ــــ
   ــــ436

  تََأبِري يا خَيرةَ الفَِسيِل
  تََأبِري من حنٍَذ فشولي

  ِإذْ ضن َأهُل النَّخِْل بالفُحول
  ]رجز[
  ):الِفصاُل، والِفساُل(

  .»ال رضاع بعد ِفصاٍل«: الِفطام، ومنه الحديث]  آ92: ص: [ ــــ بالصاد ــــالِفصاُل
  . أوالد اِإلبِل التي فُِصلتْ عن اُألمهاِت: والِفصاُل ــــ أيضاً ــــ
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  :قال الشاعر. جمع الفَسِل من الرجاِل: والِفساُل ــــ بالسين ــــ
   ــــ437

  ِإذا ما عد َأربعةٌ ِفساٌل
  زوجِك خاِمس وحموِك ساِديفَ
  ]وافر[
)لْبوالس ،لْبالص:(  

  .ِإذا َأخرجتَ ودكه: مصدر صلَبتُ اللَّحم: معروف، والصلْب: الصلْب ــــ بالصاد ــــ
  

وسلَب ــــ بتحريك الالم ــــ ]: ويقال[مصدر سلَبتُه، : والسلْب ــــ بالسين ــــ
  .ء المسلُوب ــــ فبفتح الالم ال غيرفَأما الشي

)لَبوالس ،لَبالص:(  
  :قال العجاج. لغةٌ في الصلْب: الصلَب ــــ بالصاد ــــ

   ــــ438
  في صلٍَب مثِل الِعناِن المْؤدِم

  ]رجز[
:  السلَِبالمصدر من سلَبتُ، وشَجر: اسم ما سِلب، والسلَب: والسلَب ــــ بالسين ــــ
لَبوالس ،ِح، يقال: الذي منه اللِّيفُ اَألبيضمِس، وكذلك الطوُل في الرالطوُل في قوائم الفَر : سفَر

قال القَطاِمي ،ِلبس حمالقوائِم، ور ِلبس:  
   ــــ349

  ومن ربطَ الِجحاشَ فِإن فينا
  قناً سِلباً وَأفراساً ِحسانا

  ]وافر[
  ):ب، والسلْبالصلْ(

جمع صِليِب النصارى، وجمع صِليٍب وهو الودك ــــ : الصلْب ــــ بالصاد ــــ
ال غير والسلْب ــــ بالسين ] الالم[بضم الالم وتسكينها ــــ فَأما صلْب الظَّهِر فساكن 

غيرِه بضم الالم وسكونها، جمع سلوٍب من اِإلبِل وهي التي سِلب عنها ولَدها بموٍت أو : ــــ
  .سِليب: وكذلك السلْب من الشجِر التي سِلبتْ َأغصانُها، واحدتها

لْبس ِطواٌل، وقيل: وِرماح :روى بيتُ القَطاِميوي ،اَألنْفُس لُبهي التي تَس:  
  قناً سلْباً وَأفراساً ِحسانا
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)البوالس ،البالص:(  
  .الشِّداد من كلِّ شيٍء: ـــالصالب ــــ بالصاد ـ

  :أنشد أبو زيد. الثوب اَألسود يلْبس عند الحزِن: والسالب ــــ بالسين ــــ
   ــــ440

  هل تَخِْمشَن ِإبلي علي وجوهها 

  

  أو تَعِصبن رؤوسها ِبِسالِب
  ]كامل[
)ِليبوالس ،ِليبالص:(  

: ِليب النَّصارى، وكذلك شيء صِليب أي شَِديد، والصِليبص: الصِليب ــــ بالصاد ــــ
 لوبصب90: ق[الم  [كدالو ِليبقال أبو ِخراش. والص:  

   ــــ441
  ترى لِعظام ما جمعت صِليبا

  ]وافر[
  :قال علْقمة. المسلوب: والسِليب ــــ بالسين ــــ
السماِء فداِحص قْبس مقهغا فَور  

  ِشكَّتِه لم يستَلَب وسِليبب
  ]. آ93: ص[
)لْموالس ،لْمالص:(  

والسلْم ــــ بالسين . قَطْع اُألذُِن من أصِلها، وكذلك اَألنفُ: الصلْم ــــ بالصاد ــــ
ِإذا : متُ الِجلْددلْو السقَّاِئين التي يملَؤن بها الِقرب، والسلَِم مصدر سلَ: الصلْح والسلِْم: ــــ

لْممن الِعضاه، والس لَِم وهو شجربالس غْتَهبةُ: ديالح تْهلَممصدر س :لومسوم ِليمفهو س ،غَتْهِإذا لَد.  
  
)لَموالس ،لَمالص:(  

لَماً فهو صِلم ص: انقطاع اَألنِف أو اُألذُِن من آفٍة تُصيبهما يقال: الصلَم ــــ بالصاد ــــ
لَمبهما. َأص لهتَ ذلك إلى فاعٍل فَعبنَس ــــ بسكون الالم ــــ، وقد . فَأن لْمفهو الص

  .صِلمتْ ُأذُنُه فهي ِمصلومةٌ
? والَ تَقُولُواْ ِلمن َألْقَى{: قال اهللا تعالى. االستسالم: شَجر، والسلَم: والسلْم ــــ بالسين ــــ

  ].94: النساء[} م السلَامِإلَيكُ
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لَملَفُ: والسالس.  
  ):الصالمةُ، والسالمةُ(

  :قال الراجز. الِفرقَةُ من الناِس: الصالمةُ ــــ بفتح الصاد وكسرها ــــ
   ــــ442

كِر اَألبمةٌ كحالمص  
  ال ضرع فيها وال مذَكي

  ]رجز[
  .ضرب من الشجِر: وفة، والسالمةُمعر: والسالمةُ ــــ بالسين ــــ

)سلَّموالم اِلموالس ،صلَّموالم اِلمالص :(  

  

  :قال عنترة. المقْطوع اُألطُنَيِن: القاطع لُألذُِن أو اَألنِف والمصلَّم: الصاِلم ــــ بالصاد ــــ
   ــــ443

  وِكَأنَّما َأِقص اِإلكام عِشيةً
 نيصلَِّمبقريِب بِن ميمالِمنْس  

  ]كامل[
  .من السالمِة: والمسلَّم: والساِلم ــــ بالسين ــــ

اِلملَِم) الذي: (والسبالس غُ الِجلدبدي.  
)لَموَأس ،لَماَألص:(  

  :قال عنترة. المقْطوع اُألذُِن: اَألصلم ــــ بالصاد ــــ
   ــــ444

  طويِل اَألصلِمكالعبِد ِذي الفَرِو ال
  ]كامل[

  .اسم رجٍل: وْأسلم ــــ بالسين ــــ
  ):صمَل، وسمَل(

رجٌل صمٌل، : إذا صلُب واشتد، ومنه قيل: صموالً: صمَل الشيء ــــ بالصاد ــــ
  .وامرأةٌ صملَّةٌ

أها ِبشَوٍك ونحوه، وسمَل فَقَ: َأخْلقَ، وسمَل عينَه: وَأسمَل: وسمَل الثَّوب ــــ بالسين ــــ
  :قال الشاعر. َأصلحه وبناه: َأصلح، وسمَل حوضه: بين القوِم
   ــــ445
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مهِحياض اِملينالس كَنفَألتْر  
معلى مكاِرمي النَّع نِبسوَألح  

  ]كامل[
)سوالَّلم ،صالَّلم:(  

: الِخداع، والَّلمص:  ــــ أيضاً ــــالفَالوذج، والَّلمص: الَّلمص ــــ بالصاد ــــ
هِعنَب الذي طاب مالكَر.  

أو المستم {: قال اهللا تعالى. معروف، ويكْنى به عن الجماع: والَّلمس ــــ بالسين ــــ
  .، ومنه سميِت المرأةُ لَِميس، وقيل سميتْ بذلك لِليِن ملْمِسها]43: النساء[} النساء

  
)الَّالِمصآ94: ص): [، والَّالِمس :[  

قال . خَداع: حارس الجنَّاِت والكُروِم، ورجٌل الِمص ولَموص: بالَّرِمص ــــ بالصاد ــــ
  :اَألعشى
   ــــ446

  فَهْل َأنتُم ِإالَّ عِبيد وِإنَّما
  تُعدون خُوصاً في الصديِق لواِمصا

  ]طويل[
  .الناِكح أيضاً: الشيء بيدِه، والالِمس]  ب91: ق[يلْمس الذي : والَّالِمس ــــ بالسين ــــ

)لَسوالم ،لَصالم :(  

  

. ِإذا َأفْلتَ، فهو مِلص وَأملَص: مصدر ملص الشيء من يدي: الملَص ــــ بالصاد ــــ
  :قال الراجز

   ــــ447
  فَر وَأعطاِني ِرشاء مِلصا

بي هعدصاكذَنَِب الذِّْئِب ي  
  ]رجز[

  :قال األخطل. أي عند اختالطِه بالضياِء: ملَس الظالِم) َأتيته: ويقال
   ــــ448

  كَذَبتْك عينُك َأم رَأيتَ بواسٍط
  ملَس الظَالِم من الرباِب خياال
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  ]كامل[
)لَسواَألم ،لَصاَألم:(  

: ملس ــــ بالسين ــــوشيء َأ. ينْفَِلتُ من اليِد: رشٌَأ َأملص ــــ بالصاد ــــ
َأملس الخَِشِن، وِجلْد فيه: ِضد عليه وال غُضون رقال امرؤ القيس. ال شَع:  

   ــــ449
  )ويا رب يوٍم قد َأروح مرجالً(

  حِبيباً إلى الِبيِض الكواعِب َأملسا
  ]طويل[

بيوال ع ال يتَعلَّقُ به عار نويقال لم :قال. (َأملس (المستَلم:  
   ــــ450

  فال تَقْبلَن ضيماً مخافةَ ِميتٍَة
لَسَأم كاً وِجلْدربها ح وتَنوم  

  ]طويل[
)ِليسواِإلم ،ِليصاِإلم:(  

أي حِثيثٌ ال فُتور فيه، وَأرض ِإمِليس ــــ بالسين : ِسير إمِليص ــــ بالصاد ــــ
  .شديد المالسِة، ومنه اشْتُقَّ الرمان اِإلمِليسي: سال نباتَ فيها، وشيء ِإمِلي: ــــ

  ):الصنْفُ، والسنْفُ(
  ).ونحوه(النوع من المتَاِع : الصنْفُ ــــ بفتح الصاد وكسرها ــــ

ِإذا جعلْتَ له ِسنافاً وهو خَيطٌ أو سير : مصدر سنَفْتُ البِعير: والسنْفُ ــــ بالسين ــــ
تَِهيِكرِبطانِه إلى ِكر من جاِنبي شد.  
  ):الصنْفُ، والسنْفُ(

ِوعاء : والسنْفُ ــــ بالسين ــــ. النوع، وقد ذكرناه: الصنْفُ ــــ بالصاد ــــ
  :ثَمِر المرِخ، قال ابن مقِْبٍل

   ــــ451
  

  عن حشْرٍة مثِل ِسنِْف المرخِة الصفِر
  ]بسيط[

 ِسيعني ُأذُنالفَر.  
)فَنوالس ،فَنالص:(  

  . ِوعاء الخُصيِة: الصفَن ــــ بالصاد ــــ
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جعٌل : ِجلْد سمكٍة خَِشن يوضع على قوائِم السيوف، والسفَن: والسفَن ــــ بالسين ــــ
  .صغير قصير القوائِم ِإذا مسه شيء تَماوتَ

فَنرى بها : والسبحديدةٌ يودقال الشاعر. الع:  
   ــــ452

  تَخَّوفَ السير منها تاِمكاً قَِرداً
فَنعِة السالنَّب ودكما تَخَّوفَ ع  

  ]بسيط[
)فْنوالس ،فْنالص:(  

ما صفَنه الطاِئر لِفراخه وهو َأن ينضد : على وزِن كَلٍْب: الصفْن ــــ بالصاد ــــ
  .ول مدخلِهالحِشيشَ والورقَ ح

ذاتُ حلْقٍة واحدة فِإذا صغُرتْ فهي ]  آ95: ص[دلْو عظيمةٌ : والصفْن ــــ أيضاً ــــ
ِإذا قامتْ على : مصدر صفَنِت الدابةُ: والصفْن: الصفْنَةُ، والصفْن ــــ بضم الصاد ــــ

  .ِإذا صفَّ قَدميِه: ن الرجُلثالِث قوائِم وثَنَّتْ سنْبكَها الرابع، وكذلك مصدر صفَ
ِإذا نَحته ونشره وسفَنِت الريح التراب عن : مصدر سفَن العود: والسفْن ــــ بالسين ــــ

  :قال امرؤ القيس. اَألرِض سفْناً
   ــــ453

طْنهب اَألرض ِفنساً يفجاء خَِفي  
  ترى التُّرب عنه الِصقاً كلَّ ملْصِق

  ]طويل[
  ]. ب92: ق[
)فْنالس ،فْنالص:(  

والصفْن ــــ أيضاً . وعاء الخُصيِة، لغةٌ في الصفَِن: الصفْن ــــ بالصاد ــــ
  .الدلُو العظيمةُ، لغةٌ في الصفِْن: ــــ

: سفُن ــــ بالضم الفاء ــــ: جمع سِفينٍة، واألصُل: والسفْن ــــ بالسين ــــ
  .ويخفَّف

)والساِفن ،الصاِفن:(  
  .ِعرقٌ في الصلِْب: ِعرقٌ في القَدِم، وقيل: الصاِفن ــــ بالصاد ــــ

اِء: والصاِفنالقُر ِه، وقرَأ بعضميالصافُّ بين قَد :}اِفنوفاذْكُروا اسم اهللا عليها ص{.  
  .نْبكَةُالذي يِقفُ على ثالِث قواِئم ويثنِّي س: والصاِفن من الخَيِل
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  .الذي ينحتُ العود بالسفَِن وهو الِمبرد: والساِفن ــــ بالسين ــــ
  ): النَّصفُ، والنَّسفُ(

  

مصدر نَصفَ ): أيضاً(والنَّصفُ . الِخدمةُ، وقد نَصفتُه َأنْصفه: النَّصفُ ــــ بالصاد ــــ
  :قال الشاعر. اِإلزار ساقَهِإذا بلغَ ِنصفَها، وكذلك نَصفَ : الماء الشجرةَ

  
  وكنتُ ِإذا جاري دعا لمضوفٍة

  ُأشمر حتى ينْصفَ الساقَ ِمْئزِري
: ِإذا بلغَ الشيء ِنصفَ غيره قيل: وقال بعض النحويين. وكذلك مصدر نَصفَ النهار ِإذا انتصفَ

نَصفَ النهار : از بعضهمَأنصفَ النهار، وأج: َأنصفَ، يقال: نَصفَ، وِإذا بلغ ِنصفَ نفسه قيل
  :وَأنصفَ، واحتج بقول المسيِب يذكر غاِئصاً

هغاِمر الماء نَصفَ النهار  
  ورفيقه بالغَيِب ما يدري

  ]كامل[
  .جميع ما ذكرناه بالصاد

شيٍء ِإذا طَيرتْه، وكذلك كلُّ : مصدر نَسفِت الريح التُّراب نَسفاً: والنَّسفُ ــــ بالسين ــــ
  ].105: طه[} ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا{: قال اهللا تعالى. دقِّقْتَه

: الكالم نَسفاً) ونَسفَ(قَطَعه، : غَربلُتُه، ونَسفَ الطائر الشيء بِمخْلَبِه نَسفاً: ونَسفْتُ الشيء نَسفاً
َأخفاه.  

  ):النَّصفُ، والنَّسفُ(
. ، وكذلك الرجُل بلَفٍْظ واحٍد] آ96: ص[المرأةُ المتوسطةُ السن : ــــالنَّصفُ ــــ بالصاد 

  :قال الشاعر
   ــــ554

  ال تَنِْكحن عجوزاً ِإن دِعيتَ لها
  واخْلَع ِثيابك منها هارباً رِهبا
  وِإن أتَوك فقالوا ِإنَّها نَصفٌ

  فِإن َأطيب ِنصفَيها الذي ذَهبا
  ]بسيط[

: ما نَسفته الريح من التراِب، وكذلك كلُّ شيٍء دقَقْتَه، والمصدر:  ــــ بالسين ــــوالنَّسفُ
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  .النَّسفُ ــــ بسكون السين ــــ
  .اسم كُورٍة: ونَسفُ

  ):الِمنْصفُ، الِمنْسفُ(
  .الخاِدم: الِمنْصفُ ــــ بالصاد ــــ
  .الحجر الذي تُدلَك به اَألقدام: نْسفُالِغرباُل، والِم: والِمنْسفُ ــــ بالسين ــــ

  ):النَّواِصفُ، والنَّواِسفُ(
  . جمع ناِصفٍَة وهي الخادم: النواِصفُ ــــ بالصاد ــــ

  

هي : ، وقيل)واحدتها ناصفة(حجارةٌ تكون في َأسناِد األودية : والنواِصفُ ــــ أيضاً ــــ
  :قال طرفةَ. ِرحاب في اَألودية

   ــــ456
  َأن حدوج الماِلكيِة غُدوةًك

  خَاليا سِفيٍن بالنَّواِصِف من دِد
  ]طويل[

  .الجوارح َألنَّها تَنِْسفُ الشيء بمخالبها: من الطيِر]  ب93: ق[والنواِسفُ 
  ):النَِّصيفُ، والنَِّسيفُ(

  : امرؤ القيسقال. الِخمار، أو ِنصفُ ثوٍب يشد به الرأس: النَِّصيفُ ــــ بالصاد ــــ
  

   ــــ457
  لمحجِرها من النَِّصيِف المنقَِّب

  ]طويل[
  .خَفُي: مغَربٌل، وكالم نَسيفٌ: وطعام نَِسيفٌ ــــ بالسين ــــ

: ما نَسفه الطائر بِمخْلبِه وكذلك الشَّعر والوبر: والنَِّسيفُ) من التراب(ما طَيرتْه الريح : والنَِّسيفُ
  :قال الممزقُ.  نَتَفْتَهِإذا
   ــــ458

  وقد تَِخذَتْ ِرجلي إلى جنِْب غَرِزها
  نَِسيفاً كُأفْحوِص القَطاِة المطرِق

  ]طويل[
)والِمنْفَاس ،الِمنْفَاص:(  
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  .المرأةُ الكثيرةُ الضِحِك: الِمنْفاص ــــ بالصاد ــــ
نِفسِت المرأةُ : س وهي ِمفْعاُل من لغِة من يقولالكثيرة النَّفا: والِمنْفاس ــــ بالسين ــــ

نُِفسِت : ــــ فيفتح النون ويكسر الفاء ــــ، وهي لغةٌ حكاها ابن اَألعرابي وَأما من قاَل
  .المرأةُ على ِصيغَِة ما لم يسم فاِعله فال يجوز أن يبني منه ِمفْعاٌل

باَألشياِء: ورجٌل ِمنْفَاس نْفَسخَُل بها يبعليه( على غيرِه، أي ي.(  
  ):اِإلنصافُ، واِإلنسافُ(

َأن يبلُغَ الشيء ): أيضاً(َأداء الواجِب عليك، واِإلنصافُ : اِإلنصاف ــــ بالصاد ــــ
  ]. آ97: ص[أنصفَ النهار : ِنصفَ نفسِه، يقال

  .لتراِبِشدةُ هبوِب الريِح وسوِقها ل: واِإلنساف ــــ بالسين ــــ
)ونَسب ،نَصب:(  

  . هيَأها له، وَأصُل ذلك َأن ينْصب للَّصيِد ليْؤخَذَ: فتحه، ونَصب له الحرِب: نَصب الحرفَ نَصباً

  

الشيء ونَصب :هذا كله بالصاد. رفَعه.  
  .تَغزَل: بالمرأِة) الشاعر(ونَسب : ونُسب الرجُل إلى َأبيِه ــــ بالسين ــــ

)بوالنَّس ،بالنَّص:(  
  .معاودةُ المرِض ومنْعه من النوِم): أيضاً(التَّعب، والنَّصب : النَّصب ــــ بالصاد ــــ

بِر الناقِة، يقال: والنَّصدص ارتفاع :بوالنَّص ،باءنيِن: ناقةٌ نَصالقَر يقال. انتصاب :اءبجةٌ نَصنَع .
  . نَِصب، ينْصب:والِفعُل من جميعها

  .معروف: والنَّسب ــــ بالسين ــــ
)والنَِّسيب ،النَِّصيب:(  

عالمةٌ : الحظُّ من الشيِء، والنَِّصيبه ــــ بالهاء ــــ: النَِّصيب ــــ بالصاد ــــ
 لما حجر ينْصب في الِحوِض يكون عالمةً: تُنْصب أي تُرفع، والنَِّصيبةُ ــــ أيضاً ــــ

  :قال ذو الرمة. هي ِحجارةٌ تُنْصب حوَل الحوِض: نَصاِئب، وقيل: يروي اِإلبَل من الماِء، والجمع
  

   ــــ459
  هرقْناه في بادي النَِّشيئِة داثٍر
هقٍْع نَصاِئبِد الناِس بعهقديٍم ب  

  ]طويل[
  .أي ذو نَسٍب: حِسيب: ورجٌل نَِسيب ــــ بالسين
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الرجِلونَِسيب  :ه، والنَِّسيبناِسبُل بالنساِء: الذي يالتَّغز.  
  ):المناصبةُ، والمناسبةُ(

  .ناصبه فهو مناِصب: المعاداةُ والمخَالفِة، يقال: المناصبةُ ــــ بالصاد ــــ
: ق[ فهو مناِسب ناسبه: المقاربةُ في النَّسِب أو اَألخالِق، يقال: والمناسبةُ ــــ بالسين ــــ

  ]. ب94
  ):النِّصبةُ، والنِّسبةُ(

  .الهيئةُ والشَّكُْل: النِّصبةُ ــــ بالصاد ــــ
  .تقدير شيٍء من شيٍء آخر: القَرابةُ، والنِّسبةُ: والنِّسبةُ ــــ بالسين ــــ

)ابونوس ،ابونص:(  
  .معروف: الصابون ــــ بالصاد ــــ

  :بلد معروفٌ، قال ابن مقِْبٍل: ـــ بالسين ــــوسابون ـ
   ــــ460

  َأمستُ بأذْرِع َأكباٍد فُحم لها
  ركْب بِليةَ أو ركْب بسابونا

  ]بسيط[
)ونَبس ،نَبص :(  

  

 كلها] هذه. [طَعنه: ونَبصه بالرمِح، وبإصبِعِه. صفَر به، وكذلك الطائر: نَبص الغالم بالكَلِْب
  .بالصاد

  .أي ما تَكلَّم بها، وال يستعمل في اِإليجاِب: وما نَبس بكلمٍة
)نَموالس ،نَمالص:(  

  .معروف: الصنَم ــــ بالصاد ــــ
جمع سنَمٍة وهي : فَقَاره، والسنَم ــــ أيضاً ــــ: وسنَم الظَّهِر ــــ بالسين ــــ

 نَمشجرٍة دقيقٍة، والس ناِم، يقال: ــــ أيضاً ــــ]  آ98: ص[رأسالس ِعظام :البعير ِنمس .
  :قال الشاعر

   ــــ461
  سيفُك ال يشْفى به
ِنمهالس ِسيرإالَّ الع  

  ]رجز[
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)سوالنَّم ،صالنَّم:(  
  .ِمنْماص: نَتْفُ الشَّعِر، ومنه قيل للِمنْقاِش: النَّمص ــــ بالصاد ــــ

صالبهاِئم: والنَّم ترعاه تَ النبت صغيراً بعد َأننْبقال أمرؤ القيس. َأن ي:  
   ــــ462

  ويْأكُلْن من قَو لُعاعاً وِربةً
بعد اَألكِْل فهو نَِميص رتَجب  

  ]طويل[
: إخفاء الكالِم، وقد نَمس ينِْمس، ومنه قيل لصاحِب ِسر الرجِل: والنَّمس ــــ بالسين ــــ

  .سنامو
  .ناموس: ومنه قيل لجبرئيل ــــ عليه السالم ــــ

  
)سوالنَّم ،صالنَّم:(  

ِإذا كان رقيقَ : رجٌل َأنْمص: ِرقَّةُ الشَّعِر في الحاجبين، يقال: النَّمص ــــ بالصاد ــــ
  .الحاجبيِن

  .ِإذا تَغَّير: مصدر نَِمس الدهن: والنَّمس ــــ بالسين ــــ
)َأةُالصْأسَأةُ، والسْأص:(  

تَحِريك الجرِو عينَيِه قبل َأن تنفتحا والسْأسَأةُ ــــ بالسين : الصْأصَأةُ ــــ بالصاد ــــ
  .زجر الِحماِر ليحتَِبس: ــــ

)اءسيصاِء، والسيالص:(  
قال ذو . حشَفُ التَّمِر: الصيصاءالحب الذي ال لُب له، و: الصيصاء ــــ بالصاد ــــ

  :الرمة
   ــــ463

  بَأعقارِه القْرِدان هزلى كَأنَّها
  نواِدر ِصيصاِء الهِبيِد المحطَِّم

  ] طويل[

  

  :قال األخطل. حارك الفرِس وظَهر الِحمار: والسيساء ــــ بالسين ــــ
   ــــ464

  لقد حملتْ قيس بن عيالن حربنا
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  على يابِس السيساِء محدودِب الظهِر
  ]طويل[
  ):الصياِصي، والسياسي(

وأنزل الذين ظاهروهم من أهل {: قال اهللا تعالى. الحصون: الصياصي ــــ بالصاد ــــ
  ].26: األحزاب[} الكتاب من صياصيهم

  :وك النساِجين قال دريد بن الصمِةشَ: مخاِلب الديوِك التي خَلْفَ َأرجِلها، والصياِصي: والصياِصي
   ــــ465

تَنُوشه ماحفِجئتُ إليه والر  
  كَوقِْع الصياِصي في النَِّسيِج الممدِد

  ]طويل[
  :قال عبد بني الحسحاِس. قُرون البقَِر: والصياِصي ــــ أيضاً ــــ

   ــــ466
  فَأصبحِت الثيران غرقى وأصبحتْ

  اء تَِميٍم يلْتَِقطْن الصياِصياِنس
  ]طويل[

  .ِصيِصيةٌ: والواحدة من هذه كلها
  .جمع السيساِء، وقد فسرناه: والسياِسي ــــ بالسين ــــ

  ]: ب95: ق): [الوصوصةُ، والوسوسةُ(
  .تَضِييقُ النِّقاِب: الوصوصةُ ــــ بالصاد ــــ

وصوص فهو موصِوص : ويقال منهما. حديثُ النَّفِْس: ــوالوسوسةُ ــــ بالسين ــ
  :ووسوس فهو موسِوس، قال رؤبة

   ــــ467
  وسوس يدعو مخْلصاً رب الفَلَقْ

  سرا وقد َأون تَْأِوين العقَقْ
  ]رجز[
  ):الوصواص، والوسواس]: ( آ99: ص[

  :قال الراجز). الصغير(رقُع الب: الوصواص ــــ بالصاد ــــ
  

   ــــ468
  )وصواصا(يا لَيتها قد لَِبستْ 

  وعلَّقتْ حاِجبها تَنْماصا
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  ]رجز[
  :قال المثقِّب. خَرقٌ في الستِْر على قَدِر العيِن ينْظَر منه: والوصواص ــــ أيضاً ــــ

   ــــ469
  رددن تَِحيةً وكَتَمن ُأخرى

  قْبن الوصاِوص للعيوِنوثَّ
  ]وافر[

  :قال األعشى. صوتُ الحلْي: الشيطان، والوسواس: والوسواس ــــ بالسين ــــ
   ــــ470

  تَسمع للحلْي ِوسواساً ِإذا انصرفتْ 

  

  كما استعان بريٍح ِعشِْرقٌ زِجُل
  ]بسيط[

  :قال ذو الرمة. صوتُ الشجِر إذا حركته الريح: والوسواس
   ــــ471

ِهرهسوي ثََأد شِْئزهفباتَ ي  
بوالِهض واسسيِح والوالر تَذُّؤب  

  ]بسيط[
  ):الصوى، والسوى(

صوةٌ، وهي َأعالم تُنْصب في الطريِق : األعالم، واحدها: الصوى ــــ بالصاد ــــ
  .ليهتدى بها

هو المتوسطُ بين : أي مستٍَو، وقيل:  السين وكسرها ــــومكان سوى وسوى ــــ بالضم
  .الموضعين، وقد قُِرىء بهما جميعاً

  .جاءني القوم ِسوى زيٍد، وسوى زيٍد: ويقال
)واءواَألس ،واءاَألص:(  

  .اَألعالم، مثل الصوى: اَألصواء ــــ بالصاد ــــ
:  صرفَ اُهللا عنك اَألسواء، وقوم َأسواء:جمع سوٍء، يقال: واَألسواء ــــ بالسين ــــ

  :قال الشاعر. سي: متَساوون، واحدهم
   ــــ472

  ترى القوم َأسواء ِإذا جلسوا معاً
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  وفي القوِم زيفٌ مثُل زيِف الدراهِم
  ]طويل[
  ):َأصوى، وَأسوى(

  .بلغوا إلى الصوى: َأصوى القوم ــــ بالصاد ــــ
  .ِإذا ترك شيئاً من القرآِن: آن فَأسوىقرَأ القر: ويقال

)وسوالس ،وصالص:(  
  :بخيٌل، أنشد ابن اَألعراِبي: رجٌل صوص ــــ بالصاد ــــ

   ــــ473
هفَقْر ِغناه دالِغنى س وصص  

  ]رجز[
ى سوسِه رجع إل: طَبعه وخُلْقه، يقال: معروف، وسوس الرجِل: والسوس ــــ بالسين ــــ

  .وتُوسِه
)واِإلساد ،اِإلصاد:(  

حظاِئر الغَنَِم واِإلبِل، : المطْبقُ يطْبقُ على الرجِل، واِإلصاد: اِإلصاد ــــ بالصاد ــــ
  :قال الشاعر. ردهةٌ فيها ماء: الحبُل يوصد به، واِإلصاد: َأِصيدةٌ، واِإلصاد: واحدتها

  
   ــــ474

  لى ذاِت اِإلصاِد وجمعكملَطَمن ع
  يرون اَألذى من ِذلٍَّة وهواِن

  ]طويل[
  .هذه كلها بالصاد

  .لغةٌ في الِوساِد: واِإلساد ــــ بالسين ــــ
)والوساِئد ،الوصاِئد :(  

  

جمع وِصيدٍة وهي الحِظيرةُ والوساِئد ــــ بالسين : الوصاِئد ــــ بالصاد ــــ
  .دٍةجمع ِوسا: ــــ

  ]: آ100: ص): [اصدتُ، واوصدتُ، واسدتُ واوسدتُ(
} إنها عليهم مؤصدة{: أي َأغلقته، وقُِرىء: اصدتُ الباب وَأوصدتُه ــــ بالصاد ــــ

  .بالهمز من َأصد، وموصدة بغير همز من َأوصد] 8: الهمزة[
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  .أغريته بالصيِد: واسدتُ الكَلْب وَأوسدته ــــ بالسين ــــ
  ]: ب96: ق): [الصدى، والسدى(

  :يتصرفُ على تسعِة أوجٍه: الصدى ــــ بالصاد ــــ
قال . طائر تزعم العرب َأنه ينْخَِلقُ من الميِت: ذَكَر البوِم، والصدى: العطَشُ، والصدى: فالصدى

  :تَوبة
   ــــ475

  بشاشِه أوزقَالَسلَّمتُ تَسِليم ال
من جانِب القبِر صائح دىإليها ص  

  ]طويل[
إذا كان حسن القياِم عليه، : اللطيفُ الِجسِم، وفالن صدى ماٍل: الدماغُ، والصدى: والصدى
بدن اِإلنساِن : الصوتُ الذي يسمع في الموضِع الخالي يحاكي صوتَ الصائِح، والصدى: والصدى

  .ِفعُل المصدي:  فارقه الروح، والصدى والصداةُِإذا
  .وهذه كلها بالصاد

  :على ستة َأوجٍه: والسدى ــــ بالسين ــــ
السدى ما نزل في أول الليِل، والنَّدى ما نزل في : النَّدى، وقيل: سدى الثوِب، والسدى: فالسدى

  :قال الكُميتُ. آخرِه
   ــــ476

  نَّدى في ما ينُوبك والسدىفَأنتَ ال
  ِإذا الخَود عدتْ عقْبةَ الِقدِر مالها

  ]طويل[
مهمل ال راعي له، والسدى البلَح اَألخضر، وقيل هو : المعروف، وماٌل سدى وسدى: والسدى

  .الشَّهد الذي تُسديه النَّحُل: الذي استرختْ تَفاِريقه، والسدى
  ):ي، والساديالصاد(

  .العطْشَان: الصادي ــــ بالصاد ــــ
القاصد نَحو الشيِء، : والسادي. الغُالم الذي يلْعب بالجوِز: والسادي ــــ بالسين ــــ

  . يسدو بيديِه في السيِر أي يمدهما: وبِعير ساٍد

  

  
  ):الصِدي، والسِدي(
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  .العطْشَان:  ــــالصِدي ــــ بالصاد
  :قال المثقِّب. ذو نَدى: ِإذا استرختْ تَفاِريقُه، وليٌل سٍد: وبلَح سٍد ــــ بالسين ــــ

   ــــ477
  كَأنَّها أسفح ذو ِخدٍة

  يضمه القَفْر وليٌل سِدي
  ]سريع[
  ):الصواِدي، والسواِدي(

هي العطْشى من الحيواِن أو النباِت ونَخٌْل جمع صاديٍة و: الصواِدي ــــ بالصاد ــــ
  :قال الشاعر. ِطواٌل: صواٍد
   ــــ478

  بناتُ بناِتها وبناتُ ُأخرى
  صواٍد ما صِدين وقد رِوينا

  ]وافر[
  .وهي التي تَمد أيديها في السيِر: ِإبٌل سواٍد ــــ بالسين ــــ: ويقال

  ):صدى، وسدى(
ىبيديِه تَصةًصدفَّقَ بهما: ِديوما كان صالتهم عند البيت إال مكاء {: قال اهللا تعالى. ِإذا ص

  ]. آ101: ص] [35: األنفال[} وتصدية
  .جعله سدى للثوِب: تَسِديةً: وسدى الغَزَل ــــ بالسين ــــ

  ):صادى، وسادى(
  :تَه وخادعته قال مزردإذا داري: صاديتُ الرجَل مصاداةً ــــ بالصاد ــــ

   ــــ479
  ظَِللْنا نُصاِدي َأمنا عن حِميتها

ددتَوي ِل الشَّموِس كُلُّهمكَأه  
  ]طويل[

  .العبته بالجوِز: وساديتَه مساداةً ــــ بالسين ــــ
)وساد ،صاد:(  

إذا لم يقِْدر على : ِعير يصاد وصيدأخذه، وصاد الب: صاد الصيد يِصيده ــــ بالصاد ــــ
  .االلتفاِت من داٍء في عنُقَِه

  .ِإذا شَرفَ: يسود: وساد الرجُل ــــ بالسين ــــ
)ديوالس ،ديالص:(  

جمع اَألصيِد وهو الذي ال يستطيع االلتفاتَ لداٍء في عنُقِه من : الصيد ــــ بالصاد ــــ
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  .َأصيد تشبيهاً به:  للمتكبِراإلبِل، ويقال
  :قال الشاعر. العرِب]  ب97: ق[الذِّْئب، والسيد حي من : والسيد ــــ بالسين ــــ

   ــــ480
  ما إن ترى السيد زيداً في نُفُوسهِم

  كما تَراه بنو كُوٍز ومرهوِب
  ]بسيط[
)وداس ،داص :(  

  

  :قال الراجز. إذا زاغ من موضٍع إلى موضٍع: بالصاد ــــداص يِديص ديصاً ــــ 
   ــــ481

  إن اَألغر قد رأى وِبيصها
  فَأينَما تَِدص يِدص مِديصها

  
  ]رجز[

: درستْه، وَأداس السيفَ: وِطَئتْهم، وداسِت البقَر الطعام: وداستْهِم الخَيُل ــــ بالسين ــــ
قَله، ويقال للحقَُل بهصصجِر الذي ي :سوٍب. ِمدقال أبو ذَُؤي:  

   ــــ482
تَقلِّبم سووكَأنَّما هو ِمد  
بالكَفِّ إالَّ َأنَّه هو أبرع  

  ]كامل[
)الءوالس ،الءالص:(  

الوقْود، يكْسر فيمد ويفْتَح فيقْصر والصالء ــــ أيضاً : الصالء ــــ بالصاد ــــ
  .الشِّواء: ــــ

  .مصدر سْألتُ السمن: والسالء ــــ بالسين ــــ
  ):الصال، والسال(

مصدر صلَيتُ : ما حوَل الذَّنَِب، والصلى: وسطُ الظَّهِر، والصال: الصال ــــ بالصاد ــــ
  :أنشد الفَراء. النار بعيِنها: بالناِر، والصال

   ــــ483
 ال بلَبانهوباشرراعيها الص  
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  وكَفَّيِه حرئ الناِر ما يتَحرفُ
  ]طويل[

ِإذا عظُم : مصدر سِليِت الشاةُ: ما يكون فيه الجِنين، والسلى: والسلى ــــ بالسين ــــ
  .سالها

  ):صِليتُ، وسِليتُ(
  .صِليتُ بالناِر َأصلى صِلياً فَأنا صاٍل

  :قال رؤبة. لغةٌ في سلَوتُ: ى سِلياً فَأنا ساٍلوسِليتُ عن الحب سل
  لو َأشْرب السلْوان ما سِليتُ
  ما بي ِغنى عنك وإن غَِنيتُ

  ]رجز[
  .إذا عظُم سالَها]  آ102: ص) [تَسلى(وسِليِت الشاةُ 

  ):صلَّى، وسلَّى(
جاء في إثِْر السابِق، : ى الفَرسمن الصالِة، وصلَّ: فهو مصلٍّ: صلَّى ــــ بالصاد ــــ

  .نكَح المرأةَ في دبِرها: وصلَّى
  :قال الشاعر

   ــــ485
  َأال ال تُصلِّ أبا حنْبِل
  حرام عليك فال تَفْعِل

  فِإن المصلِّي لدى ربِه
  من الناِر في الدرِك اَألسفِل

  ] متقارب[

  

جاء ثالثاً في : إذا َأذْهب همه وسلَّى الفَرس: سلِّيِه تَسليةًي: وسلَّى الرجَل ــــ بالسين ــــ
  :قال الشاعر. الحلْبِة
   ــــ486

  فجلَّى اَألغَر وصلَّى الكُميتُ
مهِم األدذْملَّى فلم يوس  

  ]متقارب[
  ):َأصلى، وَأسلى(
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رماه في الناِر ليحترقَ :  أصالهإذا شَواه، وقيل: وصاله: َأصلى اللحم ــــ بالصاد ــــ
الهبه، وص نْتَفعْؤكََل: فال يلي شواه.  

  
  .َأذْهب همه: وساله: وساله ــــ بالسين ــــ

  ):المصالةُ، والمسالةُ(
الموضع الذي يشْوى : الشَّرك الذي ينْصب للصيِد، والمصالةُ: المصالةُ ــــ بالصاد ــــ

مفيه الَّلح.  
  .السلُّو عن الشيِء: والمسالةُ ــــ بالسين ــــ

  ):وصل، ووسَل(
انتهى إليه ووسَل إلى ربِه يِسُل وِسيلةً : وصَل إليه الشيء ــــ بالصاد ــــ يِصُل وصوالً

  .إذا تَقَّرب إليه، وكذلك كلُّ شيٍء تَقربتَ به: ــــ بالسين ــــ
  ):ساَلصاَل، و(

  .إذا هاج وكذلك الرجُل: يصول: صاَل الجمُل ــــ بالصاد ــــ
. لغةٌ في سَأَل: جرى، وكذلك كلُّ شيٍء ماِئٍع وساَل: وساَل الماء يِسيُل ــــ بالسين ــــ

  :قال ِحسان بن ثابٍت
   ــــ487

  سالَتْ هذَيٌل رسوَل اهللا فاحشةً
   تُِصِبضلَّتْ هذَيٌل بما سالَتُ ولم

  ]بسيط[
  ]. ب98: ق[
  ):المصاولةُ، والمساولَةُ(

إذا صاَل كلُّ : مصدر صاوَل الجمُل الجمَل، والرجُل الرجَل: المصاولةُ ــــ بالصاد ــــ
  .واحٍد منهما على صاحبِه

  .سَألْته وساولْته: لغةٌ في المساءلِة، يقال: والمساولةُ ــــ بالسين ــــ
  ):يلةُ، والوِسيلةُالوِص(

ثوب َأحمر مخطَّطْ، : ذَبح كان في الجاهلية، والوِصيلةُ: الوِصيلةُ ــــ بالصاد ــــ
  :وصاِئُل، قال أمرؤ القيس: وجمعها
   ــــ488

  لها حبك كَأنَّها من وصائِل
  ] طويل[
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  .ا وساِئُلما يتوسُل به أي يتقرب، وجمعه: والوِسيلةُ ــــ بالسين ــــ
  ):مواِصُل، ومواِسُل(

  .الذي يِصلُك وتَِصلُه: المواِصُل ــــ بالصاد ــــ
  .اسم موضع: ومواِسُل ــــ بالسين ــــ

)رواَألس ،راَألص:(  
  .آِصرةٌ: ومنه قيل للرِحِم) الرِحم(َأصرته : العطْفُ، يقال: اَألصر ــــ بالصاد ــــ

 رةُ الخَلِْق : ــــ بالسين ــــواَألسوشددنا أسرهم{: قال اهللا تعالى].  آ103: ص[ِشد {
  ].28: اإلنسان[

رواَألس :تَهدِد، وكذلك كل ما شَداَألسيِر بالقَي شَد.  
)رواَألس ،راَألص:(  

  ).إصار: َأوتاد الِخباِء، واحدها: (مضمومة وساكنة ــــ: اُألصر ــــ بالصاد ــــ
  .احتباس البوِل: واُألسر ــــ بالسين ــــ

  
)واِإلسار ،اِإلصار:(  

: ، واِإلصار)كساء يحتَشُّ فيه للدابِة: واِإلصار(وِتد الِخباِء، : اِإلصار ــــ بالصاد ــــ
  :قال األعشى. الحِشيشُ بعيِنه

   ــــ489
  فهذا يِعد لَهن الخَلى

  ن اِإلصاراويجمع ذا بينه
  ]متقارب[

  .القَيد الذي يشَد به اَألِسير: واِإلسار ــــ بالسين ــــ
)ينوالس ،ينالص:(  

ينــــ بالصاد بلد معروف، والس ينحرف الِهجاء: الص.  
  ):الناِصي، والناِسي(

  .نَصا ينْصو: هالذي يقْبض على ناصية الرجِل وغيره، وِفعل: الناصي ــــ بالصاد ــــ 
  .نَِسي ينْسى: ِضد الذاكِر، وِفعله: والناسي ــــ بالسين ــــ 

  ):النَّواصي، والنَّواسي(
  :قال الشاعر. نَواصي القوِم: النَّواصي ــــ بالصاد ــــ جمع ناصيٍة، ويقال للسادِة

   ــــ490
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  في مجمٍع من نواصي الحي مشْهوِد
  ]بسيط[

ِعنَب كَأذناِب الثعالب عن أبي : جمع ناسيٍة، والنَّواِسي: ــــ بالسين ــــ والنَّواسي 
  .حِنيفَةَ

  ): المناصاةُ، والمناساةُ(

  

والمناساة ــــ . َأن تأخذ بناصية الرجل ويأخذ بناصيتك: المناصاةُ ــــ بالصاد ــــ 
) وهي مفَاعلةٌ من النسياِن(من العداوِة ويعِرض أن تُعِرض عما كان بينك وبينه : بالسين ــــ 

  :قال الشاعر
   ــــ491

كْتُهموتَر مهغْضاءب تُهميناس  
  وهم ِإذا ذُِكر الصِديقُ َأعاِدي

  ]كامل[
)والنِّساء ،النِّصاء:(  
قال ). وقد ذكرناها في الباب المتقدم(مثُل المناصاِة، : النَّصاء ــــ بالصاد ــــ (

القَطَاِمي:  
   ــــ492

  تُناِصي ضِريب الحمِض ليلةَ غَبها
  ِنصاء بني سعٍد على سمِل الغُدِر

  ]طويل[
: مثل المناساِة، وقد فسرناه، والنِّساء ــــ أيضاً ــــ : والنَّساء ــــ بالسين ــــ 

  .جمع امرأة
  ):تَناصى، وتَناسى(

اشتبك بعضه :  جذَب كلُّ واحٍد منهما ناصية صاحبِة، وتَناصى النَّباتُ:تَناصى الرجالِن تَناِصياً
  :قال الشاعر. ببعٍض
   ــــ493

  فلما أتينا السفْح من بطِْن حائٍل
  بحيثُ تَناصى طَلْحها وسيالها

  ]طويل[
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  .الشيء ــــ بالسين ــــ ِإذا غفََل عنه حتى ينساه]  ب99: ق[وتَناسى الرجُل 
  
  ):لنَِّصي، والنَِّسيا(
نباتٌ من أفضل المرعى ورجٌل نَِسي ــــ : النَِصي ــــ بالصاد ــــ ]  آ104: ص[

  ].64: مريم[} وما كان ربك نسياً{: قال اهللا تعالى. كثير النسياِن: بالسين ــــ 
في ] 37: التوبة[} ة في الكفرإنما النسي زياد{) تعالى(وَأما قوله . ما ينسى: والنَِّسي ــــ أيضاً

ِمزهلَم ي نِقراءة م :أتُ الشيءفليس من هذا، ِإنما هو من نَس : يريد ما كانِت العرب ،تَهإذا َأخَّر
  .تفعله من تأخيِر اَألشْهِر الحرِم عن وقِتها، وَأصلُه الهمز فخُفِّفَ

  ):َأصنى، وَأسنى(
َأنبتَ الصنْوان، وذلك أن تخرج نخلتاِن أو أكثر من ذلك : ـ َأصنى النَّخُْل ــــ بالصاد ـــ

  .من أصٍل واحٍد
  ). ورفع قَدره(ِإذا شَرفه : وأسنى المِلك فالناً بالسين

  

)سوالنَّو ،صالنَّو:(  
  :ناص ينُوص قال امرؤ القيس: القَلَقُ، يقال: النَّوص ــــ بالصاد ــــ 

   ــــ494
  كِْر سلْمى ِإذْ نََأتْك تنوصَأِمن ِذ

وصعنها خُطْوةً وتَب رفَتَقْص  
  ]طويل[

صوالنَّو :صريكِه، والنَّوحِه باللِّجاِم وتَحالفَرِس عند كَب العزيمةُ على الذَّهاِب : اضطراب
صوالنَّو ،بذلك ِلكَثْرِة حركتِه: والنهوض يمس ،الوحشي ُل منهما. دهذه كلها بالصا. الِحماروالِفع :

اصونَو نُوص فهو نائصي ناص.  
ناس ينُوس فهو ناِئس : اضطراب الشيِء المعلَِّق، والِفعُل منه: والنَّوس ــــ بالسين ــــ

اسونَو.  
  ):صافَ، وسافَ(

. ِصيفُالم: واسم المكاِن: َأقْام في مكاٍن زمن الصيِف: صافَ ــــ بالصاد ــــ يِصيفُ
  :قال عِدي بن زيد. ِإذا عدل عنه: وأصافَ السهم عن الهدِف يِصيفُ

  كلَّ يوٍم تَرميِه منها برشٍق
  فمِصيب أوصافَ غير بعيِد
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  .ِإذا شَم: ضرب بالسيِف، وسافَ يسوفُ: ــــ بالسين ــــ ) بسيف(وسافَ 
  ):َأصافَ، وَأسافَ(

وِلد له على : دخلوا في زمِن الصيِف، وَأصافَ الرجُل: اد ــــ َأصافَ القوم ــــ بالص
الِكبِر، وِولْده : ،ونِفييص)ِفييقال الراجز). واحدهم ص:  

   ــــ495
ونِفييةٌ صيِصب نهيب ِإن  
ونيعكان له ِرب نم َأفلح  

  ]رجز[
  :قال الشاعر. هلَكتْ ماِشيتُه: اً أو اتَّخَذَه، وَأسافَتَقَّلد سيف: وأسافَ ــــ بالسين ــــ 

  
   ــــ496

  فَأبل واسترخى به الخَطْب بعدمام
  َأسافَ ولوال سعينا لم يَؤبِل

  ]طويل[
  ): الصيفُ، والسيفُ(

  

 الغَرِض، فَصٌل من فصوِل السنِة، والصيفُ عدوُل السهِم عن: الصيفُ ــــ بالصاد ــــ 
مصدر : فيه زمن الصيِف، والصيفُ]  آ105: ص[ِإذا أقام : والصيف مصدر صافَ بالمكان

اَألرض طَرصافَ الم :فُ ــــ بتشديد الياء ــــ : ِإذا َأصابها في الصيِف، واسمهيالص
  :قال الشاعر

   ــــ497
  سحاِئب الِمن صيٍف ذي صواعٍق

  ن حِميموال محِرقاٍت ماُؤه
  ]طويل[

  .َأرض مِصيفةُ ومصيوفَةٌ: ويقال منه
  .هذه كلها بالصاد. نَهار: اُألنثى من البوِم، والذَّكَر: والصيفُ

: ــــ أيضاً ــــ : معروف، والسيفُ]  ب100: ق: [والسيفُ ــــ بالسين ــــ 
  .ِسشَعر ذَنَِب الفَر: الضرب بالسيِف، والسيفُ

  ):الصافُ، والسافُ(
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  .كَبشٌ صافٌ بالصاد ــــ ِإذا كان كَثير الصوِف
  .صفُّ من اللَِّبِن: طائر، والسافُ في الحائِط: والسافُ ــــ بالسين

  ):الصوفَةُ، والسوفَةُ(
عِر ما يعلوه من الشَّ: الِقطْعةُ من الصوف، وصوفَةُ القَفَا: الصوفَةُ ــــ بالصاد ــــ

  .حد ما بين الرمِل والجلَِد: حي من تَِميم والسوفَةُ ــــ بالسين ــــ: الصغيِر، وصوفَة
  ):الصاِئفةُ، والساِئفةُ(

  .صواِئفُ: ِميرةُ القوِم في الصيِف، وكذلك غَزوتهم، وجمعها: الصاِئفةُ ــــ بالصاد ــــ
  .الشَّامةُ، وقد سافتْ: ي تَتجالد بالسيوِف، والساِئفةُالجماعة الت: والساِئفةُ ــــ بالسين ــــ

  :قال ذو الرمة. ما بين الرمِل والجلٍَد: والساِئفةُ
   ــــ498

  وهْل يرِجع التَّسِليم ربع كِإنَّه
  بساِئفٍة قَفْر ظُهور اَألراقِم

  ]طويل[
)فاءوالس ،فاءالص:(  

: مصدر صفا الشيء يصفو والسفاء ــــ بالسين ــــ: الصفاء ــــ بالصاد ــــ
  . ِإذا طَيرتْه: سفَِت الريح الشيء تَسفيه سفْياً وسفَاء: واشتقاقه من قولهم. الطَّيشُ والِخفَّةُ

  

:  ابن أخيه ــــ قالهو: ويروى َأن الحارثَ بن عباٍد لَما َأخِْبر بقَتِْل مهلِْهٍل لبجيٍر ابنِه، وقيل
ِإنَّما قَتله : فقيَل له. (ِنعم القَِتيُل قَِتيٌل َأصلَح اهللا به بين ابني وائٍل، فكفَّ سفاءهما، وحقن ِدماءهما

  ):بِشسِع نَعِله، فقال
  

   ــــ499
  قَربا مرِبطَ النَّعامِة منِّي

  ِإن قَتَْل الغُالِم بالشِّسِع غالي
  ):السفَاالصفَا، و(

  .جمع صفَاٍة وهي الصخْرةُ الملْساء: الصفَا ــــ بالصاد مقصور ــــ
  :قال الهذَلي. تُراب القَبِر، وقد يكون لغيره: ِخفَّةُ الناصيِة، والسفا: والسفَا ــــ بالسين ــــ

   ــــ500
  فال تَلْمِس اَألفعى يداك تُِريدها
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بها ِإذا ما غَيعفَاتُهاودتْها س  
  ]طويل[
)فْواءوالس ،فْواءالص:(  

  :أمرؤ القيس: الصخْرةُ الملْساء، قال: الصفْواء ــــ بالصاد ــــ
   ــــ501

  كما زلَِّت الصفْواء بالمتنزِل
 هذا َأسفى: والذَّكَر]  آ106:ص[الخَفُيفةُ الناصيِة من الخيِل : والسفْواء ــــ بالسين ــــ

قوُل أبي عبيدة، وزعم أن السفَا في الخَيِل مذْموم وفي الِبغاِل محمود، وكان يحتج بقوِل جريٍر في 
  :المهاِجِر بن عبد اهللا

   ــــ502
  جاءتْ به معتَِجراً ِببردِه

  سفْواء تَردي بنَِسيِج وحده
  ]رجز[

  .بغْلةً: يعني
دري َأسفى، أي خَِفيفُ الناصية، وال يقال منه :  ذلك عليه ويقولوكان اَألصمعي سِإنَّما يقاُل فَر

فْواءأي خَِفيفةٌ سريعةٌ، وال يقال للذَّكَِر ُأسفى. لُألنثى س فْواءغْلةٌ سقال. ويقال ب : ِريرج وِإنَّما أراد
  .بغْلةً سريعةً ال خَِفيفةَ الناصيِة

)ِفيوالس ،ِفيالص(:  
المودةَ وتُصافيه، وهو فَِعيٌل بمعنى مفَاِعٍل كما . الذي يصاِفيك: الصِفي ــــ بالصاد ــــ

  . قالوا جِليس بمعنى مجاِلٍس

  

  .ما سفَتْه الريح من التُّراِب، وهو فِعيٌل بمعنى مفعوٍل: والسِفي ــــ بالسين ــــ
ِفياشاً: ورجٌل سخَِفيفاًِإذا كان طَي .  

  ):الصوفُ، والسوفُ(
ِإذا عدَل عنه، لغةٌ : مصدر صافَ السهم عن الغَِرِض، يصوفُ: الصوفُ ــــ بالصاد ــــ

  ]. ب101: ق. [في صافَ يِصيفُ
  :قال أمرؤ القيس. الشَّم: والسوفُ ــــ بالسين ــــ

   ــــ503
  نَّدىومنهن سوفُ الخود قد بلَّها ال
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  تُراِقب منْظُوم التَّماِئِم مرضعا
  ]طويل[

  .حرفُ استئناٍف وتَنِْفيٍس: وسوفَ
  ):الوصفُ، والوسفُ(

  .وصفْتُ الشيء فأنا واِصفٌ: النَّعتُ، تقول: الوصفُ ــــ بالصاد ــــ
  

رتَه، وأكثر ما ِإذا قَشَّ: مصدر وسفْتُ الشيء فأنا واِسفٌ: والوسفُ ــــ بالسين ــــ
  :تُستعمل هذه الكلمة مشددةً، قال اَألسود بن يعفَر

   ــــ504
  وكنتُ ِإذا ما قُرب الزاد موِلعاً

  بكُل كُميٍت جلْدة لم تُوسِف
  ]طويل[
  ):َأصفى، وَأسفى(

انقطع : انقطع عن قوِل الشِّعِر، وَأصفَِت الدجاجةُ: َأصفى الشاعر ــــ بالصاد ــــ
  .بيضها، وَأصفى له المودةَ

  .طَيرتْه، لغةٌ في سفته: وَأسفَِت الريح التراب ــــ بالسين ــــ
)واَألس ،اَألص:(  

: ِإذا اشتدتْ، فهي َأصوص، ويقال: مصدر َأصِت الناقِة تَِئص: اَألص ــــ بالصاد ــــ
  :قال أمرؤ القيس. هي التي ال تَحِمُل

   ــــ505
وصالِعظاِم َأص مداخَلَةٌ صم  

  ).مصدر َأس البنْيان ِإذا جعَل له ُأساً: (واَألس ــــ بالسين ــــ
الشاِة: واَألس رجز.  

)واآلساس ،آ207: ص): [اآلصاص :[  
. جمع إص ــــ مكسورة الهمزة ــــ وهو اَألصُل: اآلصاص ــــ بالصاد ــــ

  :جزقال الرا
   ــــ506

  ِقالُل مجٍد فَرعتْ آصاصا
  وِعزةً قَعساء ال تُنَاصى

  ]رجز[
  . جمع ُأس، وهو َأساس الحائِط ونحوه: واآلساس ــــ بالسين ــــ




ة ا������الفرق بين الحروف الخمسة��� ����                             

 

  

  ):اَألصلَةُ، واَألسلَةُ(
ُأصُل قال : جمعهاحيةٌ صغيرةٌ شبيهةٌ بالرَئِة تُساِور اِإلنسان، و: اَألصلَةُ ــــ بالصاد ــــ

  :الراجز
   ــــ507

  وكَشَّةُ اَألفعى ونَفْخُ اَألصلَة
  ]رجز[

نباتٌ بال : مستدقُّه، واَألسلَةُ: طَرفُ اللَّساِن، وَأسلةُ الذِّراِع: واَألسلَةُ ــــ بالسين ــــ
  .اَألسُل: الرمح، وجمعها كلها: ورٍق، ويقال هو البرِدي، واَألسلَةُ

  ):اَألِصيُل، واَألِسيُل(
  .محكَم: ثاِبتُه، وكالم َأِصيٌل: الرأي(العِشي، ورجٌل َأِصيُل : اَألِصيُل ــــ بالصاد ــــ

  .َأصَل َأصالةً، وَأسَل َأسالةً: ، والِفعُل منهما)سهٌل حسن: وخَد َأِسيٌل ــــ بالسين ــــ
  ):اَألصفُ، واَألسفُ(

لغةٌ في اللَّصِف وهو نَبتٌ يسمى الكَبر، واَألسفُ ــــ :  بالصاد ــــاَألصفُ ــــ
  .الحزن: الغَضب، واَألسفُ: بالسين ــــ

  ):اَألصى، واَألسى(
  

جمع َأصاٍه وهي العقُْل والرزانةُ واَألسى ــــ بالسين : اَألصى ــــ بالصاد ــــ
  :قال اَألعشى. اء، يفْتَح أوله فيقْصر ويكْسر فيمدالدو: الحزن، واَألسى أيضاً: ــــ
   ــــ508

  عنده الحزم والتُّقى وَأسى الشَّقِّ
  وحمٌل لمضِلِع اَألثْقَاِل

  ]خفيف[
  ):صبَأ، وسبَأ(

ِإذا : الصابئون وصبَأ ناب البعيِر: خرج من ِديٍن إلى ِديٍن، ومنه: صبَأ ــــ بالصاد ــــ
خرج.  

  .اشتراها: لَذَعتْه، وسبَأ الخَمر: سلَخه، وسبَأتْه السياطُ والنار: وسبَأ الِجلْد ــــ بالسين ــــ
  ):صبا، وسبى(

هبتْ من ِقبِل المشِْرِق : اتَّبع اللَّهو، وصبِت الريح تَصبو: يصبو: صبا ــــ بالصاد ــــ
  ).إلى المغْرِب(
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  ]. ب102: ق[لعدو ــــ بالسين ــــ وسبى ا
  ):الصبا، والسبا(

  . الريح الشرقية: الصبا ــــ بالصاد ــــ

  

  :قال علْقمة. والسبا ــــ بالسين ــــ قطعةٌ من الثوِب ِشبه السبنية
   ــــ509

ا الكَتَّاِن ملثومببس مقَدم  
  ]بسيط[

  :فحذف كما قاَل لَِبيد) بسباِئِب(َأراد : ةَ، وقيلَأراد السبِني: قيل
   ــــ510

  درس المنَا بمتَاِلٍع فَأباِن
  ]كامل[

ناِزَل: َأرادالم.  
قال . ِإذا ذهبوا في كلِّ وجٍه، وَأصلُه الهمز ثم خُفِّفَ: تَفرقَ القوم َأيِدي سبا وَأيادي سبا: ويقال

  :العجاج
   ــــ511

تر باماءسإليِه نَي ى الناس  
  من صادٍر ووارٍد َأيِدي سبا

  ]رجز[
)باءوالس ،باءالص:(  

صابى : ِإدخاُل السيِف في غمدِه مقلوباً، يقال]  آ108: ص: [الصباء ــــ بالصاد ــــ
اباةً وِصباءصفه ميس.  

ر همز ــــ، ومصدر مصدر سبيتُ العدو ــــ بغي: والسباء ــــ بالسين ــــ
  :قال لَبيد. السباء: إذا أشتريتها، وقد تُسمى الخَمر المشتْراةُ: سبْأتُ الخَمر ــــ بالهمز ــــ

  ُأغِْلي السباء بكلِّ َأدكن عاتٍق
  أوجونة قُِدحتْ وفُض ِختامها

  ]كامل[
)ِبيوالس ،ِبيالص:(  

قال . حرفُ السيِف: حرفُ اللَّحي، والصبي: وف، والصبيمعر: الصبي ــــ بالصاد ــــ




ة ا������الفرق بين الحروف الخمسة��� ����                             

 

ذَلياله:  
   ــــ513

  
يوِتهمطَ بسالسيِف و ُأنِْحي صبي  

  شَتَّى المعيِث في َأِديِم الِملْطَِم
  ]كامل[

. ن شجرتِهِإذا قُطع م: المسِبي، فَِعيٌل بمعنى مفعول، وعود سِبي: والسبي ــــ بالسين ــــ
ذَِليقال اله:  

   ــــ514
راعتِه نَفاهمن ي ِبيس  

لُوبو رحص هدم َأِتي  
  ]وافر[
  ):أصبى، وأسبى(

ــــ بالصاد ــــ إصباء تهيبِت المرأةُ: َأصببا، وَأصلْتُه على الصماً: حِبيولَدتْ ص.  
  .سبِيوَأسبيتُه ــــ بالسين ــــ عرضتُه لل

)وساب ،صاب:(  
صوبي طرالم صاب :الغَرض مهالس نزَل، وصاب :بمعنى َأصاب .رو بن َأحمرمقال ع:  

   ــــ 515

  

  تَُؤمُل َأن َأُؤوب لها بغُنٍْم
  ولم تَعلَم بَأن السهم صابا

  ]وافر[
السيب : جرى، ويقال لمجرى الماِء: مشَتْ، وساب الماء: وسابِت الحيةُ ــــ بالسين ــــ

  .ــــ بكسر السين ــــ
  ):الصاِئبةُ، والساِئبةُ(

  .قاِفلةٌ: الرفْقَةُ الناهضةُ لوجِهها فإذا صدرتْ قيل لها: الصاِئبةُ ــــ بالصاد ــــ
ما سيب من : والساِئبةُالعبد يعتَقُ على َأن ال والء لمن َأعتقه، : والساِئبةٌ ــــ بالسين ــــ

  .البهائِم
  ):الصيابةُ، والسيابةُ(




ة ا������الفرق بين الحروف الخمسة��� ����                             

 

  .صياب: صوابةٌ، والجمع: ِخيار القوِم، ويقال: الصيابةُ ــــ بالصاد ــــ
سيابة وسياب ــــ بفتح : سياب، ويقال: البلَحةُ، وجمعها: والسيابةُ ــــ بالسين ــــ

  ).في كتاب النبات(يف الياء ــــ، حكاهما أبو حنيفة السين وتخف
)بسوَأو ،صبَأو:(  

بــــ بالصاد ــــ ووص الشيء صبوثَبتَ، قال اهللا تعالى: َأو ولهم عذاب {: دام
  :، وقال العجاج}واصب
   ــــ516

  تَعلو صحاِصيح وتَعلو حدبا
  ِإذا رجتْ منه الذَّهاب َأوصبا

  ]رجز[
  .كَثْر صوفُها: كَثُر عشْبها، والشَّاةُ: وسبِت اَألرض ــــ بالسين ــــوَأ
)ْؤسوالب ،وصالب:(  

  .عِجيزةُ المرأِة: البوص ــــ بالصاد ــــ
  ).رجٌل باِئس: يقال منه(الفَقْر، : ــــ]  ب103: ق[والبْؤس ــــ 

  ):الموصى، والموسى(
اسم الفاعِل من َأوصيتُ، والموصى ــــ بفتح : سورة ــــالموِصى ــــ بالصاد مك

  ]. آ109: ص[اسم المفعوِل : الصاد ــــ
  

ِإذا حلَقْتَه، والموسي : اسم الفاعِل من َأوسيتُ رْأسه: والموِسي ــــ بالسين مكسورة ــــ
  :قال الراجز. رأس البيضِة: ــــ أيضاً ــــ

   ــــ517
  الصارِم موسي القَونَِسضربك ب

  ]رجز[
من : التي يحلَقُ بها، وموسى: المحلوق الرأِس، والموسى: والموسى ــــ بفتح السين ــــ

  . َأسماِء الرجاِل

  

  ):اآلِصيةُ، واآلِسيةُ(
  .حساء من دقيٍق يصنَع بالتَّمِر: اآلِصيةُ ــــ بالصاد ــــ

  :قال الراجز
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   ــــ518
اِإلثْرهرب معاً كاآلِصيوالص   

  ]رجز[
  .امرأة ِفرعون: طَِبيبةٌ، وآِسيةُ: الدعامةُ، وامرأةٌ آِسيةٌ: واآلِسيةُ ــــ بالسين ــــ

  ):صوى، وسوى(
ِإذا حفَّلْتَها وذلك َأن تجمع اللَّبن في ): تصوية(صويتُ الناقة ــــ بالصاد ــــ : يقال

  :ِإذا َأجممتَه ليضِرب اِإلبَل، قال الراجز:  الفَحَلضرِعِها، وصويتُ
   ــــ519

  صوى لها ذا ِكدنٍَة جلِْذيا
  َأضيفَ كانتْ أمه صِفيا

  ]رجز[
  ).مصوى ومسوى: والمفعول منهما(قَومتُه، : وسويتُ الشيء ــــ بالسين ــــ تَسِويةً

)نْدُل، والسنْدُلالص:(  
  .الرأِس) ضخْم(شديد : شجر طَيب الرائحِة، وِحمار صنْدٌل: الصنْدُل ــــ بالصاد ــــ
  .جورب الخُفِّ عن المطّرِز: والسنْدُل ــــ بالسين ــــ

)مووالس ،موالص:(  
اِئمون، وكذلك رجٌل أي ص: اِإلمساك عن الطَّعاِم، وقوم صوم: الصوم ــــ بالصاد ــــ

موص.  
موِقفُه، وكذلك مصدر : ِإذا وقَفَ، ومصامه: مصدر صام الفَرس: والصوم ــــ أيضاً ــــ

ِيحِت الرصام :النهار تْ، ومصدر صامِة: ِإذا ركَدالظِِّهير قاِئم قال أمرؤ القيس. ِإذا قام:  
   ــــ520

النهار وٌل ِإذا صامراذَمجوه   
  ]طويل[

  .ِإذا استوت في كَبِد السماِء: وكذلك مصدر صامِت الشمِس
  :والصوم ــــ أيضاً ــــ سلْح النَّعاِم، قال الشاعر

   ــــ521
  اتَِّق اهللا في الصالِة ودعها

  أن في الصوِم والصالِة فسادا
  ]خفيف[

  .اتيان المرأِة في دبِرها: يعني بالصالِة
ــــ أيضاً ــــوالص ميكون : و تَخْشى َأن َأتْهشُ ِإذا رحمنه الو فتَنْفَر الناس شِْبهي رشَج
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  :قال ساِعدةُ بن جؤية يِصفُ وعالً. صائداً
  

   ــــ 522

  

  موكٌَّل بشُدوف الصوِم ينْظُرها
ِرمشَا زخْطُوفُ الحمن المغارِب م  

  ]بسيط[
  .دهذه كلها بالصا

مصدر سامِت الماشيةُ فهي : مصدر سمتُه بالسلْعِة، والسوم: والسوم ــــ بالسين ــــ
  .َأنَّه نهى عن السوِم قبَل طُلوِع الشمِس: ، ومنه الحديث)ِإذا سرحتْ: (ساِئمةٌ

)موشَّقِة، يقال: والسالم ِشيمكذا: تَج تُهمس.(  
)مسوالو ،مصالو:(  

العيب، ]:  آ110: ص[الصدع في العوِد ونحوه، والوصم : الوصم ــــ بالصاد ــــ
مصى: والومالح تْهمصمصدر و :فَتْهعهذه كلها بالصاد. ِإذا َأض.  

  .ِإذا كَويتَه])  ب104: ق[مصدر وسمته : والوسم ــــ بالسين ــــ
مسوالو :الكَي َأثَرمسبه، واحدته: ، والو بخْتَضي رةٌ: شَجمسو.  

)ِسيموالتَّو ،ِصيمالتَّو:(  
  :قال لَِبيد. الفَتْرةُ والكَسُل: التَّوِصيم ــــ بالصاد ــــ

   ــــ523
  واعِص ما يْأمر تَوِصيم الكَِسْل

  ]رمل[
  .سِمتكرير الكَي بالِمي: والتَّوِسيم ــــ بالسين ــــ

  ):المصاماةُ، والمساماةُ(
ِإذا ذَاقَها والمساماةُ ــــ بالسين : مصدر صامى مِنيتَه: بالمصاماةُ ــــ بالصاد ــــ

  .ِإذا غالبه وفاخَره: ِإذا ارتفَع عليه، وسامى الرجَل: مصدر سامى الرجَل مساماةً: ــــ
  ):َأصمى، وَأسمى(

كُلَّ ما «: ِإذا قَتَله في مكانه، وفي الحديث: صماه ــــ بالصاد ــــرمى الصيد فَأ: يقال
  .»َأصميتَ ودع ما َأنْميتَ

سعلى ِلجامه ومضى : وَأصمى الفَر ضهِه(ِإذا عجلو.(  
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  :قال الراجز. ابني زيداً وسميته بمعنى: وَأسميتُ ــــ بالسين ــــ
   ــــ524

 ماكاركاواُهللا َأسبماً مس  
  آثَرك اُهللا به ِإيثاركا

  ]رجز[
  

   ــــ522
  موكٌَّل بشُدوف الصوِم ينْظُرها

ِرمشَا زخْطُوفُ الحمن المغارِب م  
  ]بسيط[

  . هذه كلها بالصاد

  

مصدر سامِت الماشيةُ فهي : مصدر سمتُه بالسلْعِة، والسوم: والسوم ــــ بالسين ــــ
  .َأنَّه نهى عن السوِم قبَل طُلوِع الشمِس: ، ومنه الحديث)ِإذا سرحتْ: (ةٌساِئم

)موشَّقِة، يقال: والسالم ِشيمكذا: تَج تُهمس.(  
)مسوالو ،مصالو:(  

العيب، ]:  آ110: ص[الصدع في العوِد ونحوه، والوصم : الوصم ــــ بالصاد ــــ
مصىمص: والومالح تْهمصدر و :فَتْهعهذه كلها بالصاد. ِإذا َأض.  

  .ِإذا كَويتَه])  ب104: ق[مصدر وسمته : والوسم ــــ بالسين ــــ
مسوالو :مسوالو ،الكَي به، واحدته: َأثَر بخْتَضي رةٌ: شَجمسو.  

)ِسيموالتَّو ،ِصيمالتَّو:(  
  :قال لَِبيد. الفَتْرةُ والكَسُل: ــ بالصاد ــــالتَّوِصيم ــ

   ــــ523
  واعِص ما يْأمر تَوِصيم الكَِسْل

  ]رمل[
  .تكرير الكَي بالِميسِم: والتَّوِسيم ــــ بالسين ــــ

  ):المصاماةُ، والمساماةُ(
المساماةُ ــــ بالسين ِإذا ذَاقَها و: مصدر صامى مِنيتَه: بالمصاماةُ ــــ بالصاد ــــ

  .ِإذا غالبه وفاخَره: ِإذا ارتفَع عليه، وسامى الرجَل: مصدر سامى الرجَل مساماةً: ــــ
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  ):َأصمى، وَأسمى(
كُلَّ ما «: ِإذا قَتَله في مكانه، وفي الحديث: رمى الصيد فَأصماه ــــ بالصاد ــــ: يقال

  .»َأصميتَ ودع ما َأنْميتَ
سعلى ِلجامه ومضى : وَأصمى الفَر ضهِه(ِإذا عجلو.(  

  :قال الراجز. ابني زيداً وسميته بمعنى: وَأسميتُ ــــ بالسين ــــ
   ــــ524

  واُهللا َأسماك سماً مباركا
  آثَرك اُهللا به ِإيثاركا

  ]رجز[
  

  الصاد والسين باتِّفاِق اللَّفِْظ والمعنى
اصالقُعاسِر: ، والقْعديأخذُ في الص داء.  

قْعمن اَألرِض، والس قْعالناحيةُ: والص .قْعأيضاً والس قْعِة من نواحيها: والصِكيما تحتَ الر .  

  

قَعواَألس ،قَعيكون ــــ أبداً ــــ : اَألص َأبيض أسهرةٌ ورفُوِر في ِريشه خُضصكالع طائر
  .من موضع الماِءقريباً 

: للبليِغ، ويقال إن اشتقاقَه من قولهم: وخَِطيب ِمصقَع، وِمسقَع. أقْنَةُ الثَِّريِد: والصوقْعةُ، والسوقَعةُ
قَع، ِإذا صاحوس يكالد قَعقٍْع من القَوِل . صبذلك َألنَّه يأخذُ في كلِّ ص يمأي في كلِّ (وقيل بل س

  :لشاعرقال ا) ناحيٍة
   ــــ525

قاِئلُهم يقوم ِحين خُطَباء  
نلُس صاقعجوِه مالو ِبيض  

  ]كامل[
حاِذقٌ : النِّكاح، ودِليٌل ِمصدع، ِمسدع، وِمستع: والعصد، والعسد، والعزد ــــ بالزاي ــــ

  :قال الشاعر. بالداللِة
   ــــ526

  شجاع ِإذا القى وراٍم إذا رمى
  اٍر ِإذا ما َأظْلَم الليُل ِمصدعوس

  ]طويل[
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يعِض، وتَسِه اَألرجعلى و ع الماءيوتَص :ِإذا اضطرب.  
ِكصالخُلُِق: ورجٌل ع ءيأي س.  

ويروى بيتُ أمرىِء . ِإذا فَسدتْ، ورجٌل مرصعةٌ ومرسعةٌ: ورسعتْ. ورصعتْ عين الرجِل
  :القيِس

   بين َأرباعِهمرسعةً
  به عسم يبتَغي َأرنبا

: مرسعةٌ ــــ بالرفع وفتح السين ــــ بين َأرساِغه فَمن كَسر السين ونَصب: ويروى
  :جعله ِصفةً لبوهٍة من قوله

  ............الَ تْنِكحي بوهةً
ورفع فتَح السين نعِة: ومرسالم اذةً : جعله مبتدًأ، وأرادها الرجُل على نَفْسِه ]  آ111: ص[معشُدي

ِإذا : مرصعةٌ ــــ بالصاد ــــ أيضاً، وقد رصعتُها ورسعتُها: ِخشْية العيِن واآلفاِت، ويقال
  . رِصيعةٌ: شَددتَها، ومنه قيل للعقْدِة التي في اللِّجاِم

  

، والصاد )ومرسغة(ين معجمة والرفع ــــ بالغ) مرصغةٌ: (وقد روي بيتُ أمرىِء القيس
): له(وهي المعاذةُ تُشَد في الرسِغ وهو منتهى القَدِم حيث تتصُل بالساِق، ويقال : والسين مفتوحتاِن

  .ورسغْتُها ِإذا شَددتَها في الرسِغ]  ب105: ق[رصغٌ ورسغٌ، وقد رصغْتُ المعاذَةَ 
  

  .ماخٌ لثَقِْب اُألذُِن الذي يدخُل منه الصوتُِصماخٌ وِس: ويقال
  .ما تُطْعمه النُّفَساء: والخُرصةُ، والخُرسةُ
رخْبوالس ،رخْبمن الشجِر قال الشاعر: والص ضرب:  

   ــــ327
  والغَدر ينْبتُ في ُأصوِل السخْبِر

  ]كامل[
  .فَأما بخَستُه حقَّه فبالسيِن ال غير.  بِإصبِعكِإذا فَقَْأتها: وبخصتُ عينَه وبخَستُها

بلْهوالس ،بلْهٍل: والصروى بيتُ طُفَيالطويُل، وي.  
  تُِنيفُ ِإذا اقْورتْ من الغَزِو وانْطَوتْ

  بهاٍد رفيع يقْهر الخَيَل صلْهِب
  .بالصاد والسين

  .والصنْدوقُ، والسنْدوق
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قَل السِقيٌلوصِقيٌل وسفٌ صيوس ،فَ وسقَلهي.  
  :ما ال ينِْبتُ شيئاً، ويروى بيتُ جِميٍل على وجهين: والصملَقُ من اَألرِض والسملَقُ

   ــــ528
  .وهْل تُخِْبرنْك اليوم بيداء سملَقُ وصملَقُ

تُهنْجةُ الميزاِن وسنْجشَاقة الكَتَّاِن فَ. وصا منَجةٌ ــــ بالسين ال غير ــــفَأمس.  
  .وهو البصاقُ، والبساقُ، والبزاقُ. وبصقَ الرجُل، وبسقَ، وبزقَ

سهوالو ،صهوالو :هسهور ،صهِم، وقد ِوهطِْء بالقَدةُ الوِشد.  
  .ن ابن األعرابيحِكيمةُ ابنةُ الخُص وابنةُ الخُس، وابنةُ الخُسِف ع: ويقال ألمرأٍة من العرِب

  :قال سالَمةُ بن جنْدل. سيء الِغذاِء: وفَرس صغٌْل وسغٌْل
   ــــ529

  ليس بأسفى وال أقنى وال سِغٍل
  . وهي في الشاِء بمنزلة القارح من الدواب: وشاةٌ صالغٌ وسالغٌ

  

  .وقد صلَغتْ تَصلَغُ صلوغاً، وسلَغتْ تَسلَغُ سلوغاً
  .أي رمتْ به: ناقةُ بولِدها وسبغتْوصبغَِت ال

  .في بطْنِه مغَص ومغَس، وقد مِغص ومِغس: ويقال
  .لَِصقَ، ولَِسقَ، ولَِزقَ: ويقال

  .وهما ِعرقاِن في الصدغَيِن أي يلْطم خَديِه: وجاء يضرب َأصدريِه، وَأسدريه، وَأزدريِه
  .والناحيتاِنهما الِعطْفاِن : ويقال
  ]. آ112: ص[الصراطُ، والسراطُ، والزراط : ويقال

  :والصقْر من الطيِر، والسقَّر، والزقْر قال ابن ِجنِّي
السقْر : الصقْر ــــ بالصاد ــــ، وقال اآلخر: فقال أحدهما) الصقِْر(اختلفَ َأعرابياِن في 

  .الزقْر: ال َأقوُل كما قُلْتما ولكني َأقوُل: ي ثالٍث فقاَلــــ بالسين ــــ، فرضيا بَأعراب
  

  .للمطَمِئن من اَألرِض: الصلَقُ والسلَقُ ــــ بتحريك العين ــــ: ويقال
صقْتُ الشيء : مصدر صلَقه بِلسانه وسلَقه ويقال: والصلْقُ والسلْقُ ــــ ساكن العين ــــ

س قْتَهقاً، وسوقاًصو.  
  .البيتُ المجصص: والصنَقُ ــــ والسنَقُ ــــ محرك العين مفتوحها ــــ

  .صفُقَ الثوب صفاقَةً، وثَوب صِفيقٌ وسِفيقٌ، وَأصفَقَه النَّساج وَأسفَقَه: ويقال
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  .انْصفَقَ الباب وانْسفَقَِإذا َأغْلَقْتَه، و: وَأسفَقْتُ الباب وَأسفَقْتُه، وصفَقْتُه وسفَقْتُه
قْبوس قْبورجٌل ص :تَِلىءموهو الم.  

  .الحرير عن المطَرِز: والسرقُ: والصرقُ
قْبوس قَبةٌ: ورجٌل صمِم ِنعالِجس تَِلىءمقال الراجز. وهو الم:  

  زيٍد وجعْل]  ب106: ق[وساقييِن مثل 
  عضْلسقْباِن ِممشُوقان مكْنوزا ال

  .صد وصد، وسد وسد عن يعقوب: ويقال لكلِّ جبٍل
  . ِريح الحدِب عن الخليِل: والفَرصةُ، والفَرسةُ

  

 قَبوالس ،قَبومنه الحديث ): بفتح العين(والص ،بقبِه«القُرصَأحقُّ ب ارالج« . قَبِت الداروَأص
  .قربتْ: وَأسقَبتْ
قْبوالص قْبتْ): ساكن العين(، والسقَبوَأس هتْ ُأمقَبمن َأوالِد اِإلبِل، وقد َأص الذَّكَر.  

  :طَردتُها، ويروى هذا البيتُ على وجهيِن: وشَمصتُ الدابةَ وشَمستُها
  وكُنْتُ ِإذا ما الخَيُل شَمصها الفَتى

  لَِبيقاً بتَصريِف القَناِة بنانيا
  .لشَّموس من الدواب فال َأعلَمه ِإالَّ بالسينفَأما ا

  .فَصاِفص وفَساِفس: القَتُ الرطْب، والجمع: والِفصِفصةُ، والِفسِفسةُ
  

  ما ينْقاس من هذا الباِب وما هو موقوفٌ على السماِع: باب
أو قَافٌ، أو طَاء ،نيأو ع ،أو خَاء ،نتْ بعدها غَيها صاداً، وذلك مثل قوله كلُّ سيٍن وقَعقلْب جاز 

  ).صقَر(و} مس سقَر{، و)يصاقون(و] 6: األنفال[} كأنما يساقون إلى الموت{]: تعالى[
فَأما الِحجارةُ فبالصاد ال غير ومثل قوله . ِإذا هزْأتَ: مصدر سِخرتُ منه: سخٍَر وصخٍَر: ومثُل

وأسبغ {: ، والسراط والصراط)بصطةً(، و]69: عرافاأل[} وزادكم في الخلق بسطه{]: تعالى[
فَأما . ِإذا طاَل: ، وسبِغ الثوب فهو ساِبغٌ، وصبغَ فهو صاِبغٌ)َأصبغَ(و] 20: لقمان[} عليكم نعمه

بغْتُ الثَّوبباِغ فبالصاِد ال غير: صمن الص.  
وَأن تكون مقاِربةً . ذه الحروِف ال متَأخِّرةً بعدهاوشَرطُ هذا الباِب َأن تكون السين متَقدمة على ه

  .متَباِعدةً عنها]  آ113: ص[لها ال 
 قْلَباألضعف ي ها سيناً، ألنقَلْب زجهي اَألصُل لم ي كانت الصاد هي اَألصُل، فِإن السين تكون وَأن

  . إلى اَألقوى وال يقَلْب األقوى إلى األضعف
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ا قلبوها صاداً ِإذا وقَعتْ بعدها هذه الحروفُ ألنَّها حروفٌ مستَعِليةٌ والسين حرفٌ مستَسِفٌل وإنَّم
فَثُقَل عليهم االستعالء بعد التَّسفُِّل لما فيه من الكُلْفِةفِإذا تَقَدم حرفُ االستعالِء لم يكْره وقوع السيِن 

لووذلك خَِفيفٌ ال كُلْفةَ فيهبعده َألنَّه كاالنحداِر من الع .  
وباِهللا (فهذا هو الذي يجوز الِقياس عليه من هذا الباِب وما عداه فِإنَّما يوقَفُ فيه عند السماِع 

  ).التوفيقُ
  

  ذَكْر اَأللفاِظ التي ال نَظاِئر لها باب ما يكْتَب بالصاِد مما ال نَِظير له في السيِن
معروف: الفَقُّوص.  

عصعص على وزِن فُلْفٍُل، ــــ وعصصص : وفيه خَمس لُغاٍت. عجب الذَّنَِب: لعصعصوا
ــــ على وزِن جعفٍر، وعصعوص ــــ على وزِن بهلُوٍل ــــ، وعصص ــــ 

  .على وزِن عنٍُق ــــ، وعصص ــــ على وزِن صرٍد ــــ
قْصا: والع ِن إلى خَلٍْف، يقالالتواءوشَاةٌ : لقَر قَصشٌ َأعب107: ق[كَب  [قْصاءع.  

رجًل َأعقَص وامرَأة : اعوجاج الثَّنايا إلى داخِل الفَم، يقال: والعقْص ــــ أيضاً ــــ
اءقْصع.  

  .ما اجتمع فيه العضب والنَّقْص: واَألعقَص من َأجزاِء الشِّعِر
  .خُصلَةُ من الشَّعِر تُلْوى، وجمعها ِعقاص وعقاِئصال: والعِقيصِة

  :قال أمرؤ القيس
   ــــ530

  تَِضلُّ الِعقاص في مثنّى ومرسِل
  ]طويل[

تَضلُّ : َأن الِعقاص في هذا البيت اَألمشَاطُ، ويدلُّ على صحِة ذلك روايةُ من روى: وقد قيل
  .ٍقاَألمشاطُ باتفا: المدارى، والمدارى

  :صاِقعةٌ أيضاً قال الراجز: نار تَسقُطُ من السحاِب، ويقال: والصاِعقَةُ
   ــــ531

  يحكُون بالمرهفِة القَواِطِع
  تَشُّققَ البرِق عن الصواِقِع

  ] رجز[
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ِلكهواِن وتُهيمن الح تْهَأصاب نِعقُ موقيل لها صاِعقةٌ َألنها تُص . يقال لهاوكان الِقياس ِعقَةٌ، : َأنصم
  .ولكن جاز على حذِْف الزيادِة

سميتْ بذلك َألنَّها تََأِتي من علَو، : صاِقعةَ اَشتَّقها من الصقِْع وهو الضرب، وقيل): لها(ومن قاَل 
  .ُأِخذَتْ من الصوقعِة وهي َأعلى الشيِء

  ]. آ114: ص[ِإذا صاح : قَع الديكسميتْ بذلك لصوِتها، من قولهم ص: وقيل
وِع: والقَاِصعاءبرِر اليحَأبواِب ج َأحد.  
  .التي يْؤكَُل فيها: والقَصعةُ
  .من الطعاِم: والعصيدةُ

داءعالص تنفَّسٍب: وهو يٍع أو كَربتَوج ِإذا تَنفَّس.  
. الفَجر ِإذا انصدع: والصِديع. ِصعاد: ةُ، وجمعهاالقَنا: والصعدةُ. المطْلَع: والصعداء أيضاً

اعدفي الرأِس: والص.  
  .ما عِصر من كلِّ شيٍء: والعصارةُ

رنْصوالع رنْصاَألصُل: والع.  
  

  .وِمصراع البيِت من الشِّعِر، وكذلك ِمصراع البيِت المسكوِن
صةُ، ويقال: والِعلَّوالتُّخَم :جطِْنهو وفي الب ع.  
  :عناص، قال الراجز: الخُصلَةُ من الشَّعِر، وجمعها: والعنْصوةُ
   ــــ532

  ِإن يضِح رَأسي َأشْمطَ العناِصي
  كَأنَّما فَرقه مناِصي

  ]رجز[
دالي وصنْع نعوص نَاعنْعة وصناعةً، ورجٌل صص نَع الشيءنْعاً جميالً، وصنَع اُهللا صِنوصأي : ي

  :قال كُثَير. حاِذقٌ بالعمِل
   ــــ533

  ِإذا ما لوى ِصنْع به عدنية
  كَلْوِن الدهاِن وردةً لم تُكَمِث

  ]طويل[
  .الخَياطَ: يعني بالصنِْع ــــ هاهنا ــــ

  .وهو ِشبه الرياِء الذي يخاِلفُ ظاِهره باطنه: وتَصنْعتُ لفالٍن تَصنُّعاً
وتتخذون مصانع لعلكم {: قال اهللا تعالى. ِشبه الصهِريِج، ويقال هو الِبناء العالي: لمصنَعةُوا
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  ].129: الشعراء[} تخلدون
  ). والطَفْتَه(ِإذا داريته : وصانَعتُ الرجَل مصانَعةً

  

  :وفالن صِنيعةٌ لفالٍن وقد اصطنعتُ الرجَل قال النابغة
   ــــ534

  ي قوٍم َأراك اصطنعتهمكِفعِلك ف
  فَلْم تَرهم في شُكِْر ذلك َأذْنبوا

: الجماعةُ من العشرِة إلى األربعيِن، قال اهللا تعالى: عاِصب، والعصبةُ: وعصبةُ الرجِل، واحدهم
  ].14، 8: يوسف[} ونحن عصبة{

لغير ]  ب108: ق[ فإن كانت .الِخرقَةُ التي تُشَد على الرأِس: والِعصابةُ. والعصبةُ من اللحم
ِصبهعي هْأسر صبــــ بغير هاء ــــ، وع ابةَ، : الرأِس فهي الِعصعليه الِعصاب شَد

  :قال النابغة. وكذلك عصب التاج برأسِه
   ــــ535

  كَأن التاج معصوب عليه
  َألذْواٍد ُأِصبن بذي َأباِن

  ]وافر[
بصبصع ويوم :شديد ،كْروهوقد ذكرناه في األلفاظ ذوات : ويقال في معناه( م ،ِصيبع يوم

  ).النظائر
  .وصعب اَألمر صعوبةٌ فهو صعب، واستصعب

بعصمن الِجماِل: والم عبصٍب، والمعقال النابغة: كلُّ َأمٍر ص ضرالذي لم ي:  
   ــــ536

  ِإرقَاَل الِجماِل المصاعِب
  ]طويل[
ــــ بكسر الهمزة وفتح ]  آ511: ص[ِإصبع : واحدة اَألصابِع، وفيها ِتسع لُغَاٍت: اِإلصبعو

الباء ــــ، وِإصِبع ــــ بكسر الهمزة والباء ــــ، وُأصبع ــــ بضم الهمزة 
والباء ــــ، وُأصبع ــــ بضم الهمزة وفتح الباء ــــ، وُأصِبع ــــ بضم الهمزة 

ر الباء ــــ، وِإصبع ــــ بكسر الهمزة وضم الباء ــــ، وَأصبع ــــ بفتح وكس
الهمزة وضم الباء ــــ، وَأصبع ــــ بفتح الهمزة والباء ــــ، وُأصبوع ــــ 

  .بضم الهمزة وزيادة واٍو على مثاِل ُأسلُوٍب ــــ
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عبةُ، يقال: واِإلصموالنِّع نسالح اَألثَر:عبلفُالٍن على ُأبلِه ِإص .  

  :قال الراعي
   ــــ537

  ضِعيف العصا بادي العروِق ترى له
  عليها ِإذا ما َأجدب الناس إصبعا

  ] طويل[

  

قُ والماءرالع عفي التأكيد: ِإذا جرى، ومنه قيل: وتَبص ونعصَأب ونعمَأج.  
من أسماِء الرجاِل، : موضع السواِر من اليِد، وِعصام: عصمما اعتَصمتَ به، والِم: والِعصمةُ

  .حبلُها: وِعصام الِقربةَ
عمَأص بوكَع :اءعمص وُأذُن ،ِديدج :عمَأص ةٌ، وقَلْبدحدماِخ مقةُ الصيومنه : صغيرةٌ ض ،ِذِكي

  .صحيح َأنَّه نُِسب إلى جدِه َأصمعفيما زعم بعضهم، وال) اَألصمِعي(اشْتُقَّ 
  .معروفة: والصومعةُ

عصسج: والموُل العمح.  
  .والِعصيان: والمعِصيةُ

ِويصع وكالم :اَألمر علي الرجُل في كالمِه، واعتاص وصوقد َأع ،مفْهال ي بعص.  
وصمعوالد :ةٌ تكون في الماِء، والدبيومن الرجاِلد وصمالذي : ع فُرصخَّاُل في اَألموِر والعالد

فُورصغُ به، والعبصِس: يِر الفَرمن غُر فُورصِن: من الطيِر، والعنَييجاِوِز العقَّ ولم يما طاَل ود.  
تَرعنَيِبعاتٌ: والصْؤكَُل، وصفي شعره: الذي ي ريهذكره ز موضع.  
ةُوالِحص :القوم وتَحاص ،ةُ: النَِّصيبحهم، والصصِض: اقتسموا ِحصرالم ِضد.  

  :وِحصاد الزرِع بكسر الحاء وفتحها، وَأما الحصاد الذي ذكره علْقٌمةٌ في قوله
   ــــ538

نُوبصاِد جالح سبكما خَشْخَشَتْ ي  
  ]طويل[

  .ة َأنَّه ثَبتٌ معروف تَمر به الريح فيسمع له جلَبةٌ ودِويوزعم َأبو حِنيفَ. فمفتوح الحاِء ال غير
ِصدتَحسوم ،ِصدوح ،دصحٌل مبوح : عكٍم، وِدرحالفَتِْل، وِيستعار ذلك في كلِّ شيٍء م كَمحأي م

داءصكَمةٌ: ححم.  
قال اهللا . ال حاجة له في النساِء: ِإذا ضيقَ عليه، ورجٌل حصور: مصدر حاصره: والِحصار
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والِحرص على الشيِء ]  آ116: ص[، ]39: آل عمران[} وحصوراً ونبيا من الصالحين{: تعالى
  ]. ب109: ق[
)ِريصفهو ح ِرصحي صروقد ح :(  

  

)راءحالفَالةُ: والص( ،)ارحمن َأسماِء الرجاِل: وص(ارحوص ، :صووح انملع لةُ الطائِر اسم
ــــ بتخفيف الالم وتشديدها ــــ، ويقال لها ــــ أيضاً ــــ حوصالء ــــ 

  :قال الراجز. بالمد
  

   ــــ539
  والِفهر يهِديه إلى َأحشائِه
  هاٍد ولو جار بحوصالئِه

  ]رجز[
ِكيُل بغير هاٍء: وقد حصوح.  

كلُّ : نهر ِبميسان والِحصن:  والصلْح بكسرها.الصالح: والصلّح ــــ بضم الصاد ــــ
: ومنه قيل. حصون، ومنه اشْتُقَِّت المرأةُ الحصان وهي العِفيفِة: موضٍع تَحصنْتَ فيه، وجمعه

ِحصان ــــ بكسر الحاء ــــ َألن : ومنه قيل للفَرِس الذَّكَِر. ِإذا تَزوجت: َأحصنِت المرأةُ
هكوِب عليه، ومنه فاِرسبالر نمن لَجَأ إليه): قيل( يتَحص ِرزحَألنَّه ي ِصينح بناء.  

فْصوح :فْصجاجة. من َأسماِء الرجاِل، وحالرجُل وتُكنَّى الد يملوٍد، وبه سِبيٌل من جز . َأم
  .حفصه، ويسمى اَألسد حفْصاً

  .صحفُ وسمي بذلك َألنَّه جِمعتْ فيه الصحفُمجِثمها، والم: وَأفْحوص القَطاِة
باحوالص حبباحاً: والصإص القوم الرجُل: َأوُل النهاِر، وَأصبح حباِح، وتَصبقَد : دخلوا في الصر

هو ينام : الصبحةُ والصبحةُ ــــ بضم الصاد وفتحها ــــ، يقال: في الصباح، واالسم منه
ةَ، ومنه الحديثالصحبةَ والصحقَ«: بزالر ةُ تمنعحبالص«.  

التي ال تَنْهض : السراج، والمصباح من اِإلبل: ِصباح، والِمصباح: ورجْل صِبيح الوجِه، وجمعه
  :قال ذو الرمة. من مبِركها إلى الصباِح

   ــــ540
  مصاِبيح ليستْ باللواتي تقُودها

  وم وال باآلفالِت الدوالِكنُج
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  ]طويل[
)حبالِمص :وحبقى الصسبه الرجُل أي ي حبصالذي ي حالقد .(  

  

نا القومحبلوِك : وصمن م ِلكح وهو مبإلى ذي َأص بياطُ تُنْسةُ السِحيبَأتيناهم في الصباِح واَألص
  .نَّه جد مالك بن َأنس رضي اهللا عنهِحمير كان َأوَل من عِملَها، ويقال ِإ

صوالِحم :صمدينةٌ، : الذي يؤكل ــــ بكسر الحاء وتشديد الميم وكسرها ــــ، وِحم
ِحيصفيها خَطٌأ، : والتَّم ا لَئَّال يكونها وامتحانُهاَأللواِح إنَّما هو اختبار ِحيصومنه ُأخذَ تَم ،االختبار

  .وِبومنه تَمِحيص الذُّن
القطعة من الِمسِك، : ــــ أيضاً ــــ) والحصاِة(حصاةٌ : من الحجارة، واحدتها: والحصى

  :قال طَرفة. أي عقٌْل: ورجٌل ما له حصاةٌ وال َأصاةٌ
   ــــ541

  وَأن لسان المرِء ما لم تكُن له
  

  حصاةٌ على عوراتِه لَدِليُل
  ]طويل] [ آ117: ص[

تُ الشيءيصوَأحتُه ــــ أيضاً ــــ:  إحصاءيصطْتُ به، وَأحقال . َأطَقْتُه وقَِويتُ عليه: َأح
ِهللا ِتسعةٌ وِتسعون «: ، أي تُِذيقُوه، ومنه الحديث]20: المزمل[} علم أن لن تحصوه{: اهللا تعالى

  .»اسماً من َأحصاها دخَل الجنَّةَ
  .الحيص والحيصان أيضاً، وهذا من ذوات النظائرعدَل عنه، وهو : وحاص عن الشيِء ِمِحيصاً

اِنيحيِر: والصمن التَّم برض.  
ادحمالرجاِل]  ب110: ق[من أسماِء : وص.  

اِدحمص خالصاً: وشيء ِإذا كان.  
مرصحوم ِرمورجٌل ِحص ،ِرمِحص خُيٌل: وِعنبب.  

)هٍه)وصبها: ، وص رجزكلمةٌ ي.  
  .ِإذا جذَبتَه إليك، وكذلك هصرتُ الرجَل: هصرتُ الغُصِنو

ِت المرأِة، واحدهم: واَألصهاريُل بتُ: َأهراهتُ إلى الرجِل وصرهوقد َأص ،رقال زهير: ِصه:  
   ــــ542

  قَود الِجياِد وإصهار الملوِك وصبـ
  ـر في مواطن لو كانوا بها سِئموا 
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: ما ذاب من الشَّحِم، وقد صهرتُه ِإذا َأذَبتَه، قال اهللا تعالى: اسم رجٍل، والصهارةُ: رومهاِص
  .أي يذاب] 20: الحج[} يصهر به ما في بطونهم{

  .دابةٌ رِهيص ومرهوصةٌ، وقد رِهصتْ: التي تُِصيب الدواب، يقال: والرهصة
  .ويصهُل صِهيالً وصهاالَوصهَل الفَرس يصِهُل 

بهَأص روشَع :بهَأص ِعيرة، وكذلك ببهص بهةٌ، وقد صرموح ياضفيه ب.  
روالِبنَص ررةُ: والخنْصخَاصشْتَقَّةٌ من : من اَألصابِع، والمشي معه، وهي متأخذَ بيِد الرجِل وتَم َأن

  . جنِْب خَصرِهالخَصِر َألنَّك تجعُل خَصرك إلى
  :قال الشاعر

   ــــ543
  ثم خاصرتُها إلى القُبِة الخَضـ
  ـراء تَمشي في مرمٍر مسنوِن

  .تَرك الفُضوِل واالقتصاد: واالختصار في اْألشياِء
روالتَّخاص ِد على الخَاِصرة: واالختصارالي عضو.  

خْرمن الحجارِة، يقال: والص : خَروقد تقدم في األشياء المتناظرة) الخاءبفتح(ص ،.  
المِغيثُ وهو من األضداد، : المستَِغيثُ، والصِريخُ: االستغاثةُ، والصِريخُ: والصرخَةُ والصراخُ

خْتُهرخَني فَأصرتَصلَةٌ رديئة، وجمعها: واسلَةٌ جيدةٌ، وخَصأي استغاثني فَأغَثْتُه وفي فالٍن خَص :
ِإذا قَمر صاِحبه : ِإذا ظَهرتْ منه خَصلَةٌ حسنةٌ، وَأخْصَل: صاٌل وقد َأخصَل الرجُلخصٌل وِخ
  .كلُّ لَحمٍة مستطيلٍة مثِل لَحِم الفَِخذين والعضديِن: قطعةٌ من الشَّعِر، والخَِصيلةُ: والخُصلة

  

 ِإذا لم يخاِلط غَيره وفالن :من اَألمِر خَالصةً وخُلوصاً، وشيء خالص]  آ118: ص[وخَلُصتُ 
ِإذا لم يشُبه بشيٍء من الشِّرِك، : أي صديقي الذي ُأخِْلصه لنفسي، وَأخْلص اِهللا في ِدينه: خُلْصاني

صنَم كانوا يستقسمون عنده باألزالِم في : وذو الخَلَصِة ــــ بفتح الخاء، والالم ــــ
  :وَأما قوُل أمرىِء القيس بن حجر. ضم الخاء، والمعروف الفتحوكان المبرد يرويه ب. الجاهليِة
   ــــ544

  لو كُنْتَ يا ذا الخَلْصِة الموتورا
  دوني وكان شَيخْك المقْبورا

  لم تَنْه عن غَزِو اَألعاِدي زورا
  ]رجز[
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  .فِإنَّه سكَّن الَّالم ضرورةً
  .ِسواء وقد خَاصمتُه مخَاصمةً وِخصاماً: ِصموالخَصم، والخَِصم، والخَِصيم، والمخا

 صاً فهو خَِميصطُِن خَماصةً وخَمالب صوخَم)رمِإذا ض( صانطِْن وخَمالب ورجٌل خَِميص ،
: برنَكان َأسود: المجاعةُ، والخَِميصةُ: وخَمصاِن ــــ بفتح الخاء وضمها ــــ، والمخْمصةُ

  .ما دخل من باِطنها فلم يِصِب اَألرض: وإخْمص القَدِم
ةُ: والخَِصييوالخُص ،تُه خصاءيةُ لغةٌ فيها: من الرجال وغيرهم، وقد خَصيضةُ الذَّكِر، والخُصيب .

ِخصيةٌ ــــ بكسر الخاء : فإذا قُلْتَ. ِجلْدها: البيضةُ، والخُصي بغير هاء: وقيل الخُصيةُ
 عمكما يقالــــ فهي ج ةٌ : خَِصييوِصب ِبيب111: ق[ص .[  

  ):الذُبياِني(قال النابغة 
   ــــ547

  وخَناِذيذَ ِخصيةً وفُحوال
  ]خفيف[

  . ِإذا استمع، فهو مِصيخٌ: وَأصاخَ إلى الشيِء ِإصاخةً

  

والخُوص :صلها، والخَو عاِلجالم اصِم، والخَووقُ النَّخِْل والدرِن وغؤورها، يقالِض: وييقُ الع :
وتَخاوصِت (ِإذا غَض من بصرِه، : تَخاوص في نَظرِه: رجٌل َأخْوص، وامرأةٌ خَوصاء، ويقال

َأحوص ــــ بالحاء غير معجمة ــــ فهو ِضيق في : فِإذا قلتَ). مالتُ للغروِب: النُّجوم
  ).اعروبه سمي اَألحوص الش(مؤخَِّر العيِن، 

  :بناِئقُه التي يوسع بها، واحدتها ِدخِْرص وِدخِْرصةُ قال األعشى: ودخاِرص القَِميِص
   ــــ545

  كما ِزدتَ في عرِض القميِص الدخاِرصا
  ]طويل[

  .وسخُ اُألذُِن: والصمالخُ والصملُوخُ
صلِْق والغَصةُ في الحاالختناقُ: والغُص.  

  
  .عظْم الركْبِة، وصدغُ اِإلنساِن وغيره، ويقال للِمخدِة ِمصدغَةٌ ألنها تُوضع تحته: والداِغصةُ

وصِغر ــــ بكسر الغين ــــ صغْراً ) فهو صغير(ِضد كَبر : وصغُر الشيء ِصغَراً
ٍغاراً فهو صاِغربالذُّلِّ: وص ِضيِإذا ر.  

  .ي الحلِْق والغُصن من الشجرةالعقْدةُ التي ف: والغَلْصمةُ
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والتَّنغُّص ــــ بكسر الغين ــــ : والنَّغَص باَألمِر، وقد نَِغص نَغاصةً ونَغَصاً(التَّنكُّد( ،
 تَنغُّصاً(وتَنَّغص.(  

  .َأخَذْته على ِغفْلِة: الرجَل مغافصةً]  آ119: ص[وغافصت 
ويقال : الِخلْقةُ: كل ما اصطُِبغَ به من اَألطعمِة، والصبغةُما صِبغَ به الثوب، و: والصبغُ والصباغُ

  ].138: البقرة[} صبغة اهللا ومن أحسن من اهللا صبغة{: قال اهللا تعالى. الدين: الصبغَةُ
: يِنَأصبغَ والغَمص في الع: الذي ابيضِت ناِصيته أو ذَنَبه، وبه سمِي الرجُل: واألصبغُ من الخَيِل

لَهصتُ على الرجِل ِفعِص، وغَممتُ ــــ بكسر الميم : مثُل الرعليه، وغَِمص تهِإذا ِعب
  . لغةٌ: ــــ

  

اءصيغُ: والغُممةُ: من الكواكِب، والصوجمعها: معروف، والِقص ،رالخَب : صوالقَص ،صِقص
في القَتِْل والجناياِت قد ذكرناه في ذوات نَحو الِقصِة، والِقصاص : ــــ بفتح القاف ــــ

  .النظائر
داالستقامةُ في كلِّ شيٍء، ويقال: والقَص :قْتَِصدوم قال أمرؤ القيس. رجٌل قاِصد:  
   ــــ546

  جالَتْ لتَصرعني فقُلْتُ لها اقِْصدي
رامعي عليِك حرِإني امرٌؤ ص  

  ]كامل[
  .أي كُفِّي: اقصري بالراء: ويروى
ِإذا تَكسر، : المخَّةُ تخرج من العظِْم، ورمح قَِصد ومتَقصد: يدةُ من الشِّعِر، والقَِصيدةُوالقَِص

ادواِإلقْص ،يابس ،قَِصيد ملْحةٌ، ودالقَتُْل، قال النابغة: والقطعة منه ِقص:  
   ــــ547

  فَأصاب قَلْبك غير أن لم تُقِْصِد
  ]كامل[

رجُل ِصدٍق، : الشدةُ، يقال: ِضد الكَِذِب، والصدقُ ــــ أيضاً ــــ:  الحديِثوالصدقُ في
  :وحمار ِصدٍق، وثوب ِصدٍق، وحمَل في الحرِب فصدقَ قال النابغة

   ــــ548
  وبنُو جِذيمةَ حي ِصدٍق سادةً

  ]كامل[
امرأةٌ : وتَلْحقه تاء التأنيِث فيقال. ار صدقٌرجٌل صدقٌ، وحم: فِإذا جِعَل ِصفةً فُتحت الصاد فقيل
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  .صدقَةٌ
  

  .صداقٌ، وِصداقٌ، وصدقَةٌ، وصدقَةٌ، وصدقَةٌ: وِصداقُ المرأِة وفيه خمس لُغاٍت
  ]. ب112: ق[ما تُصدقُ به : ِخالفُ العدو، والصدقةُ: والصِديقُ

هذا قوُل أكثِر اللغويين، وَأجاز . ِإذا سأَل: يقال تَصدقَِإذا َأعطى، وال : تَصدقَ الرجُل: يقال
  :تَصدقَ أي طلَب الصدقةَ، وأنشد: بعضهم
   ــــ549

  ولو أنهم رِزقوا على َأقداِرهم
  َألفَيتَ َأكثَر من ترى يتَصدقُ

  ] كامل[

  

َأقْصرتُ عن : مصادقةً ويقالالذي يأخذ صدقاِت الغَنَِم وغيِرها، وصادقْتُ الرجَل : والمصدقُ
: وقَصرتُ عنه ص(ِإذا كَفَفْتَ عنه وَأنتَ قاِدر عليه، : الشيِء وقَصرتُ ــــ بالتخفيف ــــ

  ).وأنتَ عاِجز عن ِفعلِه) (ــــ بالتشديد ــــ ِإذا كَفَفْتَ عنه]  آ120
رهوقَص هوكذلك قَصار ،ارى كلِّ شيٍء غايتهزقال الراج. وقُص:  

   ــــ550
  فِإنَّما قَصرك تُرب الساِهرة

  ]رجز[
ارتَقِْصيراً، والقَص تُ الثوبرارةُ: وقَصلى ذلك، والِقصتورى: الذي يرى والقُصيوالقُص ،ِصناعته :
رالتي تلي الخَاِصرةَ، والقَص لْعةُ: الضِرينُِق، والقَصفيها تُ: َأصَل الع نجعِر، التي يإلى القَص بنْس

اررِة، ويقال لها: والتِّقْصفي القَص ــــ بالفتح ــــ: ِقالدةٌ قصيرةٌ تُشد ارتَقْص : ِديقال ع
  :بن زيد
   ــــ551

  يَؤرثُها] ظَبي[عندها 
  عاِقد في الِجيِد ِتقْصارا

  ]مديد[
  :قال الراجز. ِوعاء يجعُل فيه التَّمر: والقَوصرةُ

   ــــ552
  َأفْلَح من كانَتْ له قَوصرةْ
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  يأكُل منها كلَّ يوٍم مرةْ
  ]رجز[

  .القَوصرةَ ــــ هاهنا ــــ ِكنايةٌ عن المرأِة) ِإن: (وقد قيل
رصوجمعه: وقَي ،ومِلٍك يلي الرةٌ: كلُّ مقَياِصر وقَياِصر.  

ص من الخُبِز، ويقال قُرصةٌ ــــ أيضاً ــــ، التي تخرج في الجنِْب، والقُر: والقُرصةُ
تُ الشيءصمن قَر واشتقاقه :ِجينتُ العصوقد قَر ،تَهَأقْراصاً: ِإذا قَطَع تَهِإذا قَطَّع.  

اقُوررةُ: والصاقُوبه الِحجارةُ، والص رتُكَس اقورةُ: فَْأسالثالث: النازلةُ الشديدةُ، والص ةالسماء.  
قَصانوالر ،قَصوالر ،قْصوالر :قَّاصور ورجٌل راِقص واءس.  

  

الذي تَعِلفه الدواب، وسمي بذلك َألنَّه يقْصُل أي يقْطَع، فسمي بما تَُؤوُل حاله ِإليه، : والقَِصيُل
ما يخرج من : أي قَطَّاع والقَصالةُ. ِمقْصٌل وسيفٌ ِمقْصٌل وقَصاٌل: ويقال للِمنْجِل الذي يقْطَع به

الفَتَّيةُ وهي بمنزلِة الجارية من النساِء وتُجمع على قُلٍُص، : الزرِع ِإذا دِرس والقَلُوص من اِإلبِل
وِقالٍص وقَالِئص.  

قَلوص وِبْئر : وقَِليص قَالَّص في الِبْئِر وكَ): وقالص(كثيرةُ الماِء، وماء ِإذا ارتفعقال الراجز. ثُر:  
  يا ِريها من بارٍد قَالَِّص
  قد جم حتى هم بانِْقياِص

  :وقال أمرؤ القيس
قَِليص راً ماؤهنبالِثقُ خُض  

ــــ بفتح النون ــــ: والقَنْص تُ، والقَنَصتُ وأقتَنَصوقد قَنَص ،ديالص : ،قْتَنصاسم ما ي
  .وقاِنصةُ الدجاجِة وغيِرها من الطيِروهو القَِنيص ــــ أيضاً ــــ، 

انتُه قال اُهللا تعالى: والنُّقْصتُه، وال يقال َأنْقَصونَقَص يادِة، وقد نَقَص الشيءالز أو أنقص {: ِضد
  ].3: المزمل[} منه قليالً
  .العيب: َأخْذُ اَألعراِض، والنَِّقيصةُ: والنَِّقيصةُ

تكسر الشجر، ورعد قاِصفٌ، ]  آ121: ص[شديدةٌ : كَسرته، وِريح قاِصفٌ: وقَصفْتُ الشيء قَصفاً
يجعُل ]  ب113: ق[الذي : أي في ِرقٍص ولَهٍو، والقاِصفُ فاعُل ذلك، والقَفَص: وكُنَّا في قَصٍف

ا، والفُقُّوص كسرتُه]:  ب113: ق[وفَقَصتُها َأنا ) عن الفرِخ(انشقت : فيه الطائر وفَقصِت البيضةُ
  .الذي يْؤكَُل

الِجلْد الرقيقُ الذي عليه، وكذلك ِصفاقُ : وضع اليِد على اليد، وِصفاقُ البطِْن: والصفْقَةُ في البيع
  .البيضِة ونحوها
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الممزوج بالماء، وكذلك المصفوق، وقد صفَقْتُ وصفَّقْتُ ــــ : والمصفَّقُ من الشراب
  . ـــبالتخفيف والتشديد ـ

  

بوالقَص :باءوالقَص ،ٍت ذي كُعوٍب وَأناِبيببٍة وهو كل نَببة، ويقال هي : حمع قَصجمع قَص
بوالقَص ،التي تُنِْبتْه َئِة: اَألرضالر بخٌّ، وقَصظْم فيه مليِن، وكذلك كلُّ عجاليديِن والر ِعظام :

بروقُها، والقَصلُها ا: ععجي قاِقَأناِبيبفي َأفواِه الز قَّاُؤونلس.  
ما لُِوي، وهي القُصابة ــــ أيضاً ــــ والقَِصيبةُ، وقد قَصبتُ : والقَصبةُ من الشَّعِر

رل. الشَّعقال طُفَي:  
   ــــ553

  رأى درةً بيضاء يحِفُل لَونَها
  

قَّصبِريِر مباِن البكِغر خَامس  
  ]طويل[

ابةُ:والقاِصبوالقَص ،قال األعشى:  الزاِمر ،ارمالِمز:  
   ــــ554

  وشاِهدنا الجلُّ والياسِميـ
  ـن والمسِمعاتُ بقُصاِبها

  ]متقارب[
  .الورد: والجلُّ في هذا البيت
قَصر كُلُّه جوفُ القَصِر، وقد يسمى ال: ما كان مستطيالً َأجوفَ، والقَصبةُ: والقَصب من الجوهِر

بةً، والقَصبكَتَّاٍن ِرقاٍق، واحدها: قَص ِثياب :ابوالقَص ،قَصِبي :ار، وِصناعتهزالج : ،الِقصابه
والتَّقِْصيب بالقَص لهوِفع.  

بالِمعى، وجمعه: والقُص :َأقْصاب.  
  :قال األعشى. موضع: والقُصيبةُ
   ــــ555

  َأبناء قوٍم قُتِّلوا
هبة من ُأواريالقُص يوم  

  ]كامل[
الوثْب : من أسماِء الرجاِل، والقُماص، والِقماص ــــ بالضم والكسر ــــ: وقَِبيصةُ
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ما بين : ِقصر العنُِق، ورجٌل َأوقَص والوقَص: البعيدة، والوقَص: والناحيةُ القُصوى والقُصيا
ِدقاقُ : ، والوقَص»ليس في اَألوقاص صدقةٌ«: ء فيها الحديثُالفَِريضتَيِن من اِإلبل، وهي التي جا
  .وقِّص على ناِرك، وكذلك الِقطَع من عوِد البخوِر: يقال. الِعيدان يلْقى على الناِر لتَشتعَل به

  ]. آ122: ص[أنشد يعقوب 
   ــــ556

  ال تَصطَِلي النار إالَّ مجمراً َأِرجاً
  نْجوٍج له وقَصاقد كَسرتْ من يلَ

  ] بسيط[

  

  .وَأما الوقْص ــــ بتسكين القاف ــــ فقد تقدم ذكره في األسماء التي لها نظائر
ِإذا جلس هذه الِجلْسةَ، ويقال : تَقَرفص الرجُل: شَد اليديِن تحت الرجلَيِن، يقال: والقَرفَصةُ

ناس، والقُرفُصاء ــــ تمد وتقصر ــــ وهي ِجلْسةُ ِللّصوِص قَراِفصةٌ َألنهم يقْرِفصون ال
  .المستَوِفِز

معروفة، فِإذا فُِتح َأولُها مدتْ، ودواء ممِصطك : والمصطَكا ــــ بضم الميم ــــ
اصواِإلج :وجارالذي يؤكل، والص :لَجانووالص لَجوةُ، والصلْ: النُّورعقَّفٌ يم ودى عسمبه، وي بع

، والناس »َأخشى عليك قَسقاسته«: القَسقَاسةُ، ومنه قوُل النبي صلى اهللا عليه وسلم للمرأة): أيضاً(
ِكسكاسةٌ ــــ بكاف مكسورة ــــ، وذلك خَطٌَأ إنَّما هي بقاف مفتوحة، وحكى : يقولون

  ]. ب114: ق[شين معجمة، وهو غَلَطٌ أيضاً بال» َأخشى عليك قَشْقاشَته«قاسم بن ثابٍت في الدالِئِل 
  

نْجةُ البيضاء الجيدةُ، والصــــ أيضاً ــــ الِفض لَجومن آالِت اللهِو: والص .والنَّشاص :
  .سواء: السحاب المرتفع، ونَشَصِت المرأةُ على زوِجها، ونَشَزتْ ــــ بالزاي ــــ

  :ء، وبه كُنِّي َأبو الشِّيِص الشاعروالشِّيص من التَّمِر الرِدي
ال صرورةَ في «: الذي لم يحج، وهو أيضاً الرجُل الذي ال يتزوج، ومنه الحديث: والصرورةُ

  .»اِإلسالِم
راِريأيضاً: والص راِنيصرالسفينة، ويقال له ص الَّحم .راِنيصروالص انرصروالص : برض

من سِر َأملسحِك البم.  
رصروالص :رصرص ة، وِريحبيو6: الحاقة[} بريح صرصر عاتية{: قال اهللا تعالى. شديدةٌ: د .[  
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السارقُ وفيه َأربع : والرصاص والرصاص ــــ بالفتح والكسر ــــ لغتاِن، واللِّص
ها ــــ، وِلصتٌ ــــ بالتاء لُغاٍت، ِلص ــــ بكسر الالم ــــ ولُص ــــ بضم

: وكسر الالم على مثال بنٍْت ــــ ولَصتٌ ــــ بالتاء وفتح الالم على مثال سبٍت ومصدره
 ،افصح ةُ ــــ بضمها ــــ، والفتحوِصيةُ ــــ بفتح الالم ــــ، واللُّصوِصياللَّص

  :قال الشاعر. لُصوص ولُصوتٌ: وجمعه
   ــــ557

ناُؤهافتركن نَهالً َأبيداً ع  
  وبني ِكنانَة كاللُّصوِت المرِد

  ]كامل[
  .التي تَِقف عليها العروس عند الجلُوِة: والِمنَصةُ

هو : حقيقته، يقال: حدقتُها، وفَص األمِر: يفتح ويكسر والفتح افصح، وفَص العيِن: وِفص الخَاتَِم
  .يْأتيك باَألمِر من فَصِه

  .صفْرتُها: المفِْصُل، وفَص البيضِة: صوالفَ
  .وَأشْغَفُه]  آ123: ص[َأرقُّ الشَّوِق : والصبابةُ

رمح َأصم، وحجر َأصم، : الشدة، يقال: والصمم في اُألذُِن معروف، والصمم في القَناِة والِحجارة
وفَر ،اءمخْرةٌ صوص ،اءموقَناةٌ صممص س :قال الشاعر. شديد:  

   ــــ558
ممص ملْدرك منِّي صقَص فِإن  

  ]بسيط[
من كلِّ شيء ِميمةُ: والصمِميِم العرِب العجِم، والصمن ص وفالن ،الشُّجاع من الرجاِل، : خاِلصه
  .سيفٌ مصمم: النُّفوذُ فيه، ومنه قيل: والتَّصِميم على الشيِء

القوِموم اصص :اصصلُهم، والمويقال. نبات معروف: َأفْض : نأي يا م للرجِل إذا ذُم ،انصيا م
  .مص بظْر ُأمِه

  
انصِصيصةُ: والموالم ،امجمعروف: الح لَدب .  

  

: معروفة، والصدار: لثِّياِبَأعلى الصدِر، والصدرةُ من ا: مقَدمه، والصدرةُ: وصدر كلِّ شيٍء
تَعرضتُ له : ثوب يجعُل على الصدِر عند الِخدمِة أو عند الحزِن، وتَصدرتُ لَألمِر تَصدراً

ردتُ عن الشيِء: وانتصبتُ، ورجِل َأصردِر، وصدشِْرفُ الصم :دورصانصرفتُ عنه، والم :
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  .شديد الصدِر: ورجٌل مصدر» ال بد للمصدوِر من َأن ينْفُثَ«: لمثَُلالذي يشتكي صدره، ومنه ا
بياض يكون في ظَهِر الدابِة من َأثَر : طائر، والصرد: ِعرقاِن تحت اللساِن، والصرد: والصرداِن

  .الدبِر
الموضع الذي يرصد فيه، قال اهللا : لمرصدورصدتُ الرجَل َأرصده، وَأرصدتُ له َأعددتُ، وا

  ].5: التوبة[} واقعدوا لهم كل مرصد{: تعالى
دصواحدهم: والر ،دونصرالذين ي لهم]  ب115: ق: [القوموِفع ،راِصد :دصوالر ،دصالر : رجح

شديد لْدص.  
لْدص وأرض :لْدص ِبينل: ال تُنِْبتُ، وجَأمقال رؤبة. س:  

   ــــ559
  لما رأتني خَلَقَ المموِه

  براقَ َأصالِد الجبيِن اَألجِلِه
  ]رجز[

لودورجٌل ص :لُودص سِخيٌل، وفَرب :لُودص نْدقُ، وزرعال ي : ،ِلدصلَد يوِري ناراً، وقد صال ي
  .وَأصلَدتُه أنا

نانييدوالص الِنيديوجمعها: والص ،طَّارلع :ياِدنةٌ وِصناعتهياِدلةٌ وصنةُ: صديلةُ والصديالص.  
ِدالص عوِدر :ِدالص روعوكذلك د ،لْساءما قيل. مبور ،عمال تُثنَّى وال تُج :لُصد عرَأد.  

الشيء وانداص :خرج .ماِلصوالد ِلصموالد ،الِمصوالد لَِمصاقُ:والدرالب وهو الشيء سواء  .
نديوالص :نديوالص ،لَبالثَّع :انديوالص ،ِلكالم :انديذاتُ ِحجارٍة صغاٍر، والص ِحجارةٌ : أرض

منها القُدور نَعٍب. تُصقال أبو ذَُؤي:  
   ــــ560

 ذاِنبداِن فيها ميوٍد من الصوس  

  

  دها نُعارهانُضار إذا لم نَستَِف
  ]طويل[
  .يريد قُدوراً، والمذاِنب ــــ هاهنا ــــ المغاِرفُ]  آ124: ص[

ِإذا مال : صدوفاً) يصِدفُ(وصدفَ عن الشيِء . الشريفُ) الضخْم(المِلك : والصنِْديد والصنِْتيتُ
سوء العذاب بما كانوا يصدفونسنجزي الذين يصدفون عن آياتنا {: قال اهللا تعالى. عنه وتَنَّكَبه {

  ].38: ص[
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فَدوالص :فَدوالص ،طاءالغُلُّ، وجمعه: الع :فَادوآخرين مقرنين في األصفاد{: قال اهللا تعالى. َأص {
  ].38: ص[

  .صفَدتُه: َأصفَدتُه، ومن الوثاِق: ويقال من العِطيِة
مدوالص :تهمدمصدر ص :لْتَهمةً وِصداماًِإذا قابصادم تُهمبِمثْلِه، وكذلك صاد .  
دموالص :دممن صفات اهللا تعالى، والص .دقْصإليه في اَألموِر أي ي دمصالذي ي ديالس.  

تُ الشيءصوَأتْر :تَراصةً فهو تِريص الشيء صوتَر ،تهكَمَأح.  
  .ماٍض في اُألموِر، شُبه بالسيِف: رجٌل أصِليتٌو. مجرد من ِغمدِه: وسيفٌ أصِليتٌ

  .بمعنى واحٍد ِإذا استَمع، واللغةُ اُألولى أفصح، وهي لغةُ القرآِن: وَأنْصتَ للشيِء ونَصت
. أي غَِليظٌ شديد: َأعطَيتُه َألفْاً صتْماً أي كامالً، وجمٌل صتَم ــــ مفتوح التاء ــــ: ويقال

  .ما لم يكن من الحلِْق: صتْم ــــ مضمومة الصاد ساكنة التاء ــــوالحروفُ ال
أي ): بكسر الصاد(والصماتُ ــــ بضم الصاد ــــ السكوتُ، وهو على ِصماِت حاجتِه 

  .على إشْراٍف من قَضاِئها، وقد تقدم ذكر المكسور األول منهما في باب األسماء ذوات النظائر
  .تُ به الصبي وغيرهما يسكَّ: والصمتَةُ

  .نوع من الثِّياِب: أي مغْلَقٌ، والمصمتُ: وباب مصمتٌ
اُألذُن بلغِة : رأس الِمغْزِل، والصنَّارةُ ــــ أيضاً ــــ: معروفة، والصنَّارة: والصنَّارةُ

  .بعِض َأهِل اليمِن
ِصينر انةً: وشيءصر نصوقد ر ،كَمحم .  

  

نَصراني، : النَّصارى، ويقال لواحدهم]  ب116: ق: [قرية تُنْسب إليها: ونَصورةٌ وناِصرة
ِريونَص ،انرةٌ. ونَصِريرانَةٌ، ونَصرانَّيةٌ، ونَصقال الراجز). األول أكثر. (وامرأةٌ نَص:  

   ــــ561
  َأبصرتُها تَلْتَهم الثُّعبانا
تْ نَصجورانة تَزرانانَص  

  ]رجز[
صيارفةٌ وصياِرفُ، وهو الذي يحِسن التصرفَ في اُألموِر، : ورجٌل صيِرفي وصيرفٌ، والجمِع

: والجمع(وصيرفٌ ]  آ125: ص[صيرِفي : ومنه اشتقَّ صرفُ الدراهِم، ويقال للذي يتولى ذلك
  :قال الهذَلي) صياِرفَةٌ وصياِرفُ

   ــــ562
  تُ خَراجاً ولوجاً صيرفاًقد كُنْ
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  لم تَلْتَِحصني حيص بيص لَحاِص
  ]كامل[

  
  :وقال الفرزدق

   ــــ563
  تَنِْفي يداها الحصى في كلِّ هاجرٍة

  نَفْي الدراِهم تَنْقَاد الصيارِف
  ]بسيط[

ا لم يمزج، ويستعار ذلك في كلِّ م: ِصبغٌ َأحمر تُصبغُ به الجلود، والصرفُ من الخَمِر: والصرفُ
  .شيٍء لم يشبه غَيره

  .الرصاص: والصرفان. من منازِل القَمِر) منزلة: (والصرفَةُ
اءبقالِت الز:  

   ــــ564
  َأم صرفاناً بارداً شديدا

  ]رجز[
وزعم . ر بيتُ الزباِءضرب من التَّمِر، وهو أفضله، وبه فُس: والصرفان ــــ أيضاً ــــ

  .قوم َأن الصرفَان الموتُ َألنَّه انصرافٌ عن الحياِة
: صوتُ البكَرِة، والصِريفُ: اللَّبن الحِليب ساعةَ ينْصرفُ به عن الضرِع، والصِريفُ: والصِريفُ

  .صوتُ اَألنياِب ِإذا حك بعضها ببعٍض
  :بغةقال النا

  له صِريفٌ صِريفَ القَعِو بالمسِد
رٍر مةُ شَجصارع ِبرِصيرةُ. والصوالبِصيرةُ: والب ،نسالح تَقدعِصيرةُ: المِم، والبالطريقةُ من الد :

دةَ، والجمعيبعن أبي ع سالتُّر :صاِئروب ِصيربيعة. بَأبي ر قال ابن:  
   ــــ565

  ري دون من كنتُ َأتَّقي فكان بِصي

  

ِصرعثالثَ شُخوٍص كاعباِن وم  
  ]طويل[

: نَِصيري ــــ بالنون ــــ وهو تصحيفٌ، ويدلُّ على َأنَّه بالباء روايةُ من روى: ويروى
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  ...فكان ِمجنِّي
نوالِمج :سالتُّر.  

صرَأب معروف، وسام صروالب :ِريصغُ، والبزالو :رشْقَنَهان بن ثابٍت.  بِدمسقال ح:  
   ــــ566

عليهم ِريصد البرو نم قُونسي  
  بردى يصفِّقُ بالرِحيِق السلْسِل

  ]كامل[
  .رجٌل صرامةٌ فيوصفُ بها: النُّفوذُ في اَألمِر، وِمثْلُها الصِريمةُ، ويقال: والصرامةُ

رميا: وص نبأرٍض، والج إليهااسم منسوب ِريميلص.  
رــــ : والِمص روالِمص ،ريتْ ِمصمةُ العظيمةُ، وبه سبين : ــــ) أيضاً(الكُور دالح
  :قال عِدي بن زيد. الشيئيِن
   ــــ567

  وجعَل الشمس ِمصراً ال خفاء به
  بين النهاِر وبين الليِل قد فَصال

  ]بسيط[
صميقالالقَذى: والر ،نيالذي تَلِْفظُه الع  :صمورجٌل َأر اءصموامرأةٌ ر ،اءصمر نيع.  

  
]  آ126: ص[يفِْصُل بين الخَصميِن أو يفِْصُل بين الحقِّ والباطِل، ورجٌل فَيصٌل : وقَضاء فَيصٌل

  .ِمثْلُه، وكذلك طَعن فَيصٌل
  .ديد بصلةٌ تَشِْبيهاً بهاوالبصُل معروف، ويقال لبيضِة الح

بل البلَصوص هو : بلَصوص على غير قياٍس، وقال قوم: طائر معروف، وجمعه: والبلَنصى
  .الواحد والبلَنْصى الجِميع، وقال ابن والٍّد

وصلَصلَنْصى: البوالب ،اِإلنثى وأنشد: الذَّكَر:  
   ــــ568

  والبلَصوص يتْبع البلَنْصى
  ]رجز[

لَميتَْأِصُل كلَّ شيٍء]  ب117: ق[الداهيةُ : والصالتي تَس.  
ِنيفتهنَفةُ الثوِب وصوص :واءس .نابْؤكَُل: والصالذي ي.  

كَسر الشيِء ِإذا لم يِبن بعضه من بعٍض، فِإذا بان بعضه من : والفَصم ــــ بالفاء ــــ
  . قاف ــــ، وقد قيل هما سواءبعٍض فهو قَصم ــــ بال
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فَرس َأصدَأ، وفرس صدآء، وقد صِدىء : لون كلوِن صدَأ الحديِد وهو وسخُة، يقال: والصدَأةُ
  .الفرس صدَأةً

آءدةٌ كثيرةُ الماِء: وصذْبع نيٍد عن. عيبأبو ع بهمزتين، ورواه دبركذا رواه أبو العباس الم 
اَألخْفَشُ : اَألصمعي كاهــــ، وكذلك ح اءِن ٍشمزــــ بهمزة واحدٍة وداٍل على و اءدص

  :من فتح الصاد مد، ومن ضم قَصر، وأنشَد: وقال
   ــــ569

  ماء وال كُصدى
دانعوال كالس عىرم  

  ]رجز[
رواِإلص :وا. الثِّقَِل، وقد نطَقَ به القرآنرِإلص :دهالع.  

: واحدة الصْئباِن وهي بيضةُ البرغُوِث، يقال: والصَئوابةُ. قَطْع الشيِء من َأصلِه: واالستئصاُل
ريَأباً، والصه صْأسر ِئبص :يرنَاةَ أيضاً، والصحى الصسمْؤكَُل ويالذي ي :يرشَقُّ الباِب، والص :

ِصيِر أيضاً ــــ بتحريك الياء ــــ وليس من هذا : ِصيرةٌ، ويقال: واحدتهاحظاِئر البقَِر، 
  .الباب َألن له نَِظيراً من السين وقد ذكرناه

  .سواء، وقد وصيتُ وأوصيتُ: والوِصيةُ، والوصاةُ، والوصايِة، والِوصايةُ
  :قال األعشى

   ــــ570
اةَ موص عملم تَس كٍدَأِجدِحم  

  نبي األلِه حين َأوصى وَأشْهدا
  ]طويل[

فِْردِن ويقال: والصبثَُل في الجبه الم برضفُوِر يصمن الع َأعظم طائر:  
  
  .»َأجبن من ِصفِْرٍد«: هو

ادصالتُّوِت: والِفر شجر .طارقال اَألخطُل. الحاِمض من الشراِب: والِمص:  
   ــــ571

   عِتيقٌ غير مصطاِروفي الزجاِح
  ]بسيط[

ورنْبوالص :ورنْبوالص ،ِل، يقال: الرجُل اللَِّئيممِل القليلةُ الحر النخُل، قال : النَّخْلةُ الدقيقةُ اَألصنْبص
  . ِبسَأي ي. صنْبر َأسفَله، وعشَّشَ َأعاله: لَِقِي رجُل رجالً فسَألَه عن نَخْلِه فقال: أبو عبيدةَ
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ورنْبوالص :ورنْبمن َأصل النَّخْلِة، والص نْفَِردةُ تخرجإلى : النَّخْلةُ الم منه الماء قُ الذي يخِرجالخَر
ورنْبِض، والصوبةٌ : الحقِّ]  آ127: ص[قَصفي فَِم الز صاٍص تكونفٍْر أو رمن ص.  

ربنَومعروف: والص شجر .ــــ : والِبنِْصر بكسر الصاد فيهما(من اَألصابِع، وكذلك الِخنْصر (
  .ــــ

  .لغةٌ شامية) وهي(موِقفُ الدابِة : واِإلصطَبُل
رنَّبوالص :مباردةٌ في غَي قال طرفة. ِريح:  
   ــــ572

نَِّبرالص هاج حين  
  ]رمل[

رنَّبوِز: والصجَأياِم الع َأحد.  
  

  السين ِمما ال نَِظير له في الصاِدباب ما يكْتَب ب
واالعتساس سيالع :َأخْذَه لْتَِمسِإذا كان طالباً لشيٍء ي شْيستعمل في . الطوافُ والمما ي وَأكثر

ِإذا طَلَب ما يْأكُُل، ويقال : كَلْب عسوس: المشْي بالليِل، ومنه قيل العسس والعساس للحرِس، ويقال
  .»كَلْب اعتَس خَير من كَلٍْب ربض«: لمثَِلفي ا

وسسوناقةٌ ع :سوالع ،ناللَّب بِلها وتَصبِرج ِربتَض : ،خْموالجمع] ب118: ق[القدح الض ، :
  .ِعساس وِعسسةٌ

ان ذلك ألن وِإنَّما ك. ِإذا أدبر: ِإذا َأقبَل، وعسعس ــــ أيضاً ــــ: عسعس الليُل: ويقال
موضع ذَكره أمرُؤ القيس في : وعسعس. العسعسةَ الظّلْمةُ الرقيقةُ فَأستوى فيها أوُل الليِل وآخره

  .شعرِه
اسٌل ِقنْعمقُ: وجسوالع ،خْمــــ بالقاف والكاف : ض ِسكِسقَ به وعاللُّصوقُ بالشيِء، وقد ع

  .ي ضِيقٌأ: ــــ سواء، وفي خُلُقِه عسقٌ
كْستُه: والعكَسالشيِء، وقد ع قَلْب .  

  

سوالكَع :بيانبها الص بلْعالمى يالس ِعظام .عة وغيِرها، : والكَسِر الداببعلى د بيِدك ِربتَض َأن
:  بقِّيةً من اللَّبِن، ويقالتَركتْ في ِخلِْفها: ِإذا اتَّبع َأدبارهم وكَسعِت الناقةُ: كَسعهم بالسيِف: ويقال

  :الكَسع َأن تُضرب الضروع بالماِء البارِد ليرتفع اللَّبن فيكون َأسمن لَألوالِد، قال الحاِرثُ بن ِحلِّزة
   ــــ573
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  ال تَكْسِع الشَّوَل بَأغباِرها
ِن الناتجري مال تَد إنَّك  

ليس في «: الحِمير، وفي الحديث: ع تحت ذَنَِب الطائِر، والكُسعةُالريشُ اَألبيض المجتم: والكُسعةُ
  .»الجبهِة وال في النَّخَِّة وال في الكُسعِة صدقةٌ

  .الحِمير: الخَيُل، والكُسعةُ: والجبهة
  .الرِقيقُ: البقَر العواِمُل، ويقال النَّخَّةُ: والنَّخَّةُ

  .معِجس أيضاً: مقِْبضها، ويقال: وِعجسهاوعجس القَوِس وعجسها 
  .سجع الحمام: والسجع في الكالِم وأصواِت الطيِر، يقال

طَاسطُس ــــ بكسر الطاء وضمها ــــ، : معروف، يقال منه: والععوي طسعي طَسع
ِطسآ128: ص[اَألنْفَ : والِمع .[  

  .الذي يجعُل فيه السعوطُ: ، والمسعطُ)وَأسعطْتُها(ابةَ والسعوطُ معروف، وقد سعطْتُ الد
  

  .ال غيرةَ له على َأهلِه: ِإذا ارتفع، وكذلك سطَع الصبح، ورجٌل طَِسع: وسطَع الغُبار سطوعاً
سدسةُ: والعدثِْرةٌ تَقْتُُل، يقال منها: الذي يْؤكَُل، والعب :سدالرجُل وع ِدسغَُل، : عبه الب رجزي رجز
سدقبيلة: وع:  

فِإن فيه خالفاً، فَأبو ) في تميٍم(وكل عدٍس في العرِب مضموم العين مفتوح الداِل ِإالَّ عدس بن زيد 
  . عبيدة يجِريه مجرى غيرِه، وغير أبي عبيدةَ يضم العين والداَل

  

مرعى «: نَبتٌ من َأفضِل المرعى يضرب به المثَُل في الفَضِل فيقال: عداننَبتٌ، والس: والسعادى
  .، وبه سمي الرجُل سعدان»وال كالسعداِن

: ةُالعقْدةُ التي تحت كَفَِّة الِميزاِن، والسعدانَ: سواد النَّهِد، والسعدانةُ: الحمامةُ، والسعدانةُ: والسعدانةُ
  .عقْدةُ ِشسِع النعِل

  .مدخَُل الجرذاِن من ظُبيِة الفَرِس: والسعدانةُ
ويقال هي الجفْنةُ، ويقال هي الخُلُقَ والكَرم، . فالن ضخْم الدِسيعة: المائدةُ، ومنه قيل: والدِسيعةُ

  .تي يخِْرجها من حلْقِهويقال هي العِطيةُ، شُبهت بدِسيعة البِعيِر وهي ِجرته ال
ستِه، يقال: والتَّعثْرمن ع فال يقوم ِثرعي َأن :اللَّه سهَأتْع .سِه، : ويقال التَّعجقوطُ على الوالس
السقوطُ على الرأِس: والنَّكْس.  

: ق[سماِء الفاعلين وتُسع الشيِء، وسبعه، وسدسه، وخُمسه، وكذلك كلُّ ما اشتق من اَألعداِد وَأ
  ]. ب119
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رسِه جميعاً قيل: ورجٌل َأعيدِمَل ِبيفِإن ع ،رىسوفي الحديث: إذا كان يعمُل بيدِه الي ،رسي رسَأع :
  ..َأعسر َأيسر: ، وبعض الفقهاء يرويه»كان عمر ــــ رضي اهللا عنه ــــ َأعسر يسراً«

قال أمرؤ . ِإنَّما التَّعِريس النزوُل في السحِر. عرس: وال يقال. س الرجُلِإعر: والعرس، يقال
  :القيس
   ــــ574

  وباتَ إلى َأرطاِة ِحقٍْف كَأنَّها
  إذا ما َألْثَقَتْها غَبيةٌ بيتُ معِرِس

  ]طويل[
لعروس يكون لهما ِعرس المرأِة، وكذلك ا: زوجه، ويقال أيضاً للرجِل ــــ: وِعرس الرجِل

  :معاً، قال النابغة
   ــــ575

  عروس ُأناٍس مات في ليلِة العرِس
  ]طويل[

  :وقال َأبو اَألسوِد
   ــــ576

  
سرِة العالفْو ِثياب ركما تَج  

  ] بسيط[

  

نه عرساً، وهذا من تسميِة الشيِء باسِم الشيِء إذا كان م: وسمي الطَّعام ــــ أيضاً ــــ
  .بسبٍب

تهيساَألسِد وِعر يسٍس: وِعرِعر وابن ،ِضعهوم :الِفْئران ِر تَِصيدنَّوالس ونةٌ دبيود.  
رعالسوِق، ويقال: والس رر : ِسععروا]  آ129: ص[َأسعوس ٍر: القومِإذا اتَّفقوا على ِسع.  
ِعيرها: والسارعوس ها: الناررٍبحرح رعِمس وفالن ، :ارعوالِمس رعوالِمس ،برالح وِقدأي ي :

ارعالِكالِب، والس ارعوس ،به النار كالذي تُحر ودالع :وعالج.  
عروالس :ِريعةً فهو سعرعاً وسراعةً وِسرس رععةُ، وقد سرالس.  

سرعان ــــ بضم : تح السين والراء ــــ، ويقالأواِئلُهم ــــ بف: وسرعان الناِس
  .السين وسكون الراء ــــ وهي جمع سِريٍع

  .»سرعان ذا إهالَةً«لَسرعان ما صنَعتَ كذا، أي ما َأسرع ما صنَعتَه، ومنه المثَُل : ويقال
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اب ِبيض في الرمِل تُشَبه بها َأصاِبع وهي دو: َأساِريع ويساِريع: واليسروع واَألسروع، والجمع
  .النساِء

  .عِملِت العسِل، وهذا من ذوات النظائر: وعسلِت النَّحُل تَعِسيالً
: إذا كان محبباً للناِس، وفي الحديث: إذا جِعَل فيه العسُل، ورجٌل معسوٌل ومعسٌل: وطَعام معسٌل

  .»عبٍد خَيراً عسلهإذا َأراد اللَّه ِب«
النسِسُل: والععَل يسالذِّْئِب في ِمشْيتِه، وقد ع ِح، وكذلك اهتزازمالر اهتزاز .ِديعقال النابغة الج:  

  عسالن الذِّْئِب َأمسى قارباً
  برد الليُل عليه فنَسْل

الشِّواء : القُراد، والعلَس: والعلَس. ْؤكَُلضرب من الحبوِب ي: سريعةٌ، والعلَس: وناقةٌ عنْسٌل
لَسوالع ،ِمينالمعروفَ : الس عليه َألن ا ُأنِْكرالعيِن، وهو ِمم سواد الليل، حكاه صاحب)غَلَس (

  .بالغين معجمة
  . الغُوُل: والسعاُل معروف، وقد سعَل يسعُل، والسعالَةُ

  

سةٌ : واللَّعرمفي الشفتين، يقالس :اءسوامرأةٌ لَع ،سرجٌل َألْع.  
  :قال ذو الرمة

   ــــ577
سةٌ لَعوها حفي شَفَتَي اءيلَم  

وفي اللِّثاِت وفي َأنياِبها شَنَب  
  ]بسيط[

  
  : بن عِقيلقال عمارةُ: إذا كَثُرتْ ِسلْعتُه: ِسلَع، وقد َأسلَع الرجُل: ما يتَّجر به، والجمع: والسلعة
   ــــ578

هاصطناع اللَِّئيم ءرالم ِلعسوقد ي  
يمِء وهو كَررالم تَلُّ نَقْدعوي  

  ]طويل[
  :وقال بعض اللغويين. ولَسعتْه العقْرب تَلْسعه، وقد يقال في الحيِة

  .دمِهاللَّسع لما يضِرب ِبمَؤخَِّرِه، واللَّدغُ ِلما يضِرب ِبمقَ
نْسهتُ : والعنِْس وهي الصخرةُ]  ب120: ق[الناقةُ القوية، شُببالع.  

إذا منعوها من : ِإذا كَِبرتْ ولم تَتزوج، وعنسها َأهلُها: وعنَسِت المرأةُ عنوساً، وعنَّستْ تَعنيساً
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النَّكاح حتى تُِسن.  
  .الرجُل ينْعس نُعاساً، فهو بناِعس ونَعسان]  آ130: ص[ونَعس . عيد للنصارى: ويوم السعاِنيِن
  .ِإذا وافقته عليه: وَأسعفته باَألمِر. َأغصانه: وسعفُ النَّخِْل. ِشراكُها: وِشسع النَّعِل

  :قال سالَمةُ بن جنْدٍل. سيد القوِم: َأمير النَّحِل، واليعسوب: واليعسوب
   ــــ579

م عاِسيِبَأطرافُهنِقيٌل للي  
  ]بسيط[

سوبعوالي :سوبعِس، واليكَِض الفَررِة طويُل الذَّنَِب، : دائرةٌ في مادرمن الج َأصغر طائر
سوبعِس مستطيلة: واليِه الفَرجةٌ في وغُر.  
بوسوالع :سبوالع ،ِبسعي سبِحِك، وقد عالض على الذَّنَِب: ِضد ِبسِرما يعِل والبوقال .  من الب
  :الراجز
   ــــ580

  كَأن في َأذناِبهن الشُّوِل
  من عبس الصيف قُرون اُأليِل

  ] رجز[

  

سبذَِح في الغَنَم، وعفي اِإلبِل كالو سبوالع :نِْبسةٌ وعسنْبقبيلة، وع :سنْبمن َأسماِء الرجاِل، والع :
  .أيضاً، اسم له علَم مشْتَقٌ من العبوِساَألسد، وهو عنْبسةٌ 

أي مهمٌل، : ِإذا َأغارِت السباع على غَنَمه، وعبد مسبع: ِسباع، ورجٌل مسِبع: والسبع، وجمعه
  .ويقال هو الدعي، ويقال هو الذي له سبعةُ آباء في العبودية، ويقال هو الذي وِلد لسبعة أشهٍر

وقَعتُ في ِعرضه، : َأطعمته السبع، وسبعتُه: ولَدتْ لسبعة أشهر، وَأسبعتُ الرجَل: ِت المرأةُوَأسبع
  .وهو من األلفاظ التي لها نظائر

  .من َأسماِء الرجاِل، فََأما ِعصام من أسماِء الرجال فِإنه بالصاد: وعسامةُ
  

ماسع بروح :اسمع شديدةٌ، وكذلك يوماسمماسةً، والعيومنا ع سمالداهيةُ، وكلُّ ما : ، وقد ع
وسموالع ،اسمتدى له فهو عهكالجاهِل: ال ي فُ اَألشياءتَعسٍد. الذي ييبقال أبو ز.  

   ــــ581
وسمجى هاٍد عبالد ِصيرب  

  ]وافر[
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  .ــــ بالغين معجمة ــــ، وهو الواِسع الفَِم) غموس: (ويروى
  .ِإذا تَغَافََل عنه كَأنَّه ال يعلَمه: تَغَامس عن األمِر: ويقال

عمعا: والسمعاً وِمسممى اُألذُن ــــ أيضاً ــــ ساُألذُِن، وتُس عمس.  
ماعوالس :ماعمن صوٍت، والس اُألذُن تلذَّتْهما اس :عموالِمس ،وشاع ِمعلِْو: ما سةُ الدوروالمزادة، ع 
عمرجٍل: والِمس اسم ،عمِع من الذِّْئِب، وِمسبالض لَدو.  
يعوالس :يعُل فهو سمعليس بالشديِد، وكلُّ عمٍل ي ودع.  
  .الزنا باِإلماِء خاصةً: َأخْذُ الصدقاِت، والمساعاة والسعاء: والسعايةُ
سيِل، و: والعالفَح سةُِضرابوالِعي سوالعي ،يقال هو ماؤه : تَخْلُطُه ياضةٌ، ]  آ131: ص[برمح

  . حمٌل َأعيس، وظَبي َأعيس: يقال

  

ياعوالس :بتُ الحعيِن، وسبالتِّب الطِّين : فُنفِْت، والسقَّ بالزوكذلك الز ،صِإذا طَلْيته بِطيٍن أو ج
  :قال القَطَامي. طَ بالطِّيِنبالقَاِر، والحاِئ

   ــــ582
  فَلَّما َأن جرى سِمن عليها
  كما بطَّنْتَ بالفَدِن السياعا

  ]وافر[
َأراد :ياِع فقَلببالس نطَّنْتَ الفَدياعا، والباء زائدة: ويجوز أن يريد. كما بالس نطَّنْتَ الفَدكما ب.  

  .يطين بها البنَّاء الحاِئطَ] 121: ق[اآللةُ التي : سياعوالِمسيعةُ، والِمسيع، والِم
اَألوعس، والوعساء، : ما غابِت الرجُل فيه، ويقال له ــــ أيضاً ــــ: والوعس من الرمِل

قال ذو الرمة. والِميعاس:  
   ــــ583

  َأيا ظَبيةَ الوعساِء بين جالِجٍل
  ِت َأم ُأم سالموبين النَّقَا آأنْ

  ]طويل[
عسالرجُل: والو ِجدما ي ر286: البقرة[} ال يكلف اهللا نفساً إال وسعها{: قال اهللا تعالى. قَد [ سعوَأو
ِإذا أتَّسع : اتَّسعتْ حالُه، وَأوسع على غيرِه ووسع، ووسع الفَرس وساعةً، فهو وساع: الرجُل
خَطْوه.  

  
و رسيوِسيعوو ني. ساععسي سِعني الشيءعن غيره: وو ِإذا َأغناك.  
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واءمن الليِل، وِسه واءةٌ: ومضى ِسعأي ِقطْع.  
قَالنسوع :قَالنسِجلْدةُ الرأِس: بلد، والع.  

وِثيقةُ : نْتَِريسوناقةٌ ع. اَألخْذُ بالغَضِب: والعتْرسةُ. السيد من الرجال: والسميدع. قبيلة: وفَقْعس
نْتِريسالداهية: الخَلِْق، والع.  

ِمسروس: وناقةٌ ِعرمةُ، وعلْبخْرةُ الصِمس وهي الصهتْ بالِعري : شُبممن َأسماِء الرجاِل، س
يُل الذي بلَغ التَّرمروِس وهو الجمبالع.  

  .يطةُ اللَّساِنالسِل: الشجاع، ومن النِّساِء: والسلْفع من الرجاِل
ــــ أيضاً ــــ، وقد تقدم في األسماء التي لها : والِحس ِسيسوهو الح ،الصوتُ الخَِفي
  . نظائر

  

َأسحقُه : البعد، يقال: عدتْ عدواً شديداً، والسحقُ: وسحقِت الدابةُ سحقاً. وشيء قاِسح وفيه قُسوحةٌ
محاقاً، ومنه سحاقاُهللا ِإسي الرجُل إس.  

  .طويلة: أي بعيد، وقد نطَقَ به القرآن، وناقةٌ سحوق: ومكان سِحيقٌ
عروَأسحقَ الض :نُه وارتفعلَب قال لبيد. ذهب:  

   ــــ584
  حتى ِإذا يِبستْ وَأسحق حاِلقٌ

  لم يبلِه إرضاعها وِفطامها
  ]كامل[

كسوالح : كيتعلَّقَ ب(نباتٌ له شَوَأذناِب الدواب( ،)كسِك: والحالشَو همى ) ِشبرتَّخذُ من حديٍد ويي
  .في صدرِه علي حسك وحِسيكَةٌ: حوَل العسكَر، والحسك، الِحقْد، يقال

حتُ البيتَ : والكَسحوقد كَس ،ةُ]  آ132: ص[الكَنْسةُ والكُنَاساحوالكُس :،واءس  
احالكَ: والكَسححةُ، واَألكْسوالِمكْس ،نَّاس :رجاَألع.  

  .شديد السواِد، وكذلك الشَّعر والرجُل وغيرهما: َأظْلَم، وليٌل مسحنِْكك: واسحنْكَك الليُل
حجح الرجُل في األمِر: والسجالكَتَّاِن، وَأس حجومنه س ،َل، قال الشاعر: القَشْرهِإذا س:  
   ــــ585

  اِوي ِإنَّنا بشَر فَْأسِجحمع
  فلَسنا بالجبال وال الحديِد

  ]وافر[
حجَأس وخَد :حجس ريمعتدٌل، وس نسٌل معتدل: حهقال حسان. س:  
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   ــــ586
  ذَروا التَّخاجوء وامشُوا ِمشْيةً سجحاً

  ِإن الرجاَل ذَوو عصٍب وتَذْكيِر
  ]بسيط[

  
من َأدواِت : ِإذا مددتَه على اَألرِض، والسِطيحةُ: ، وقد سطَحتُ الرجَل وغيرهوسطْح البيِت وغيرِه

  .اسم كاهٍن: الماِء، وسطيح
حسدتُه َأحِسده وَأحسده : والحسد االسم، والحسد ــــ بالسكون ــــ المصدر، ويقال

  . ــــ بكسر السين وضمها ــــ

  

سدويق: والح ،الالظن :ِدسحي سدتُ. ححتَ الرجُل: كلُّ شيٍء حراٍم، يقال: والسحب : َأسِإذا كَس
تهحاُهللا وَأس تهحتاً، وسحب122: ق[أي أهلكه واستأصله . س .[  

  .}فَيسِحتكم{: وقد قُِرى
رسرةُ على الشيِء والتُّحسِن: والحزةُ الحِشد.  

اَألسد، : الذِّْئب، والسرحان: ما يستعان به على الصوِم، والسرحان: سحوروال. الِحفْظُ: والِحراسةُ
حانالرجُل ِسر يموبه س.  

رحنْسوالم :نْسِرحوالم ،يانرِر: العمن الشِّع برض.  
  .ال آِتيك ِسن الِحسِل: ولَد الضب، يقال: والِحسُل
والِحلْس :طُ في البيِتالِكساءسبِر البعيِر ويعلى ظَه عوضي .  
: سحوٌل، وسحلْتُ الشيء: ثوب من القُطِْن، وجمعه: الثوب على قُوٍة واحدٍة، والسحُل: والسحُل

لْتهحوس ،تهقَشَر :تهدرالةُ: بحةُ: والسرادالب.  
: الخَِطيب البليغُ، والِمسحُل: الِمبرد، والِمسحُل: حُلفالِمس: والِمسحُل يتَصرفُ على ستِة معاٍن

  :قال الراجز. اللسان البليغ
   ــــ587

  وِإن عندي ِإن رِكبتُ ِمسحِلي
  سم ذَراِريح رطاباً وخَِشي

  ]رجز[
رطَاب ــــ بضم الراء ــــ بمعنى رطيٍب، كما يقال طُواٌل وطَِويٌل، ورواه أبو علي 

  .ِرطاب بكسر الراء والخَفِْض على الصفِة لذَراِريح، وال وجه له: داديالبغْ
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: حلْقَةٌ في اللِّجاِم، ويقال: الِحمار الوحشي، سمي بذلك لسِحيله وهو صوته، والِمسحُل: والِمسحُل
: ص: [َألعشى، وفيه يقولاسم شَيطاِن ا: هي الحديدةُ التي تقع منه تحت حنَِك الدابِة، وِمسحل

  ]. آ133
   ــــ588

  دعوتُ خَِليلي ِمسحالً ودعوا له
مذَمِجيِن المعاً للهدج نَّامهج  

  ]طويل[
هو جيد : وسحنةُ اإلنسان، يقال. ِإذا لَعقْتَه: َأكَلَتْه، وكذلك لَِحستُ اِإلناء: ولَِحسِت الدودةُ الصوفَ

  . ِة، ورديء السحنةَالسحنَ

  

  
  .وهي السحنَاء ــــ أيضاً ــــ، والسحنَاء ــــ بتحريك الحاء وتسكينها ــــ

اسمعروف، والنُّح اسوالنُّح :ِديعوقد نَطَق به القرآن، وقال النابغة الج ،خَانالد:  
   ــــ589

  تُِضيء كِمثِْل ِسراِج الذُّبا
   فيه نُحاساِل لم يجعِل اُهللا

روتُكْس نُونُه ملُه، تُضكلِّ شيٍء َأص اسونُح.  
سِد: والنَّحعالس حِش. ِضدمن الطيِر والو والساِنح : ِنيحعلى يمينك إلى يسارك، وهو الس رما م

  .وكلُّ ما عرض لك فقد سنَح. أيضاً، وقد سنَح سنُوحاً
  .أي ِحقْد: ه ورِديئه، وفي صدرِه علي حِسيفةٌِقشْر: وحسافةُ التَّمِر

  .السلُّ، ورجٌل مسحوفٌ: والسحافُ
سواء، ويقال أيضاً محبسةٌ بالهاء، ورجٌل حِبيس ومحبوس، وَأحبستُ فَرساً : والمحِبس) الحبس(و

حبستُ ــــ بغير : ال في غيرهويق. في سبيِل اِهللا، وكذلك كلُّ شيٍء كان في سبيِل اهللا تعالى
  .ألف ــــ
وسقُد وحبفْتَحاِن: وساِن ويضممن ِصفات اِهللا تعالى ي.  

: ويقال. شديد، وكانتْ قُريشٌ تُسمى الحمس لتَشدِدهم في ِدينهم: الشدةُ، ورجٌل َأحمس: والحماسةُ
  .ِإذا تقاتال: احتمس الديكاِن

  .حسن الخُلُِق، ورجٌل سمح وِمسماح ومساِمح: والسماحةُ
  .كَذَّاب: ورجٌل ِتمساح. والتِّمساح معروف، وهو التِّمسح أيضاً. ذَرعها: ومساحةُ اَألرِض
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حوالِمس :انبهالر سهلْبِر يمن شَع بثَو.  
  .ـــ بفتح الحاء ــــالحساء ـ]  ب123: ق[وحسا الشيء يحسوه وهو 

  .فجمع ِحسٍي وهو ِبْئر تُحتفر في الرمِل: فََأما الِحساء ــــ بكسر الحاء ــــ
  :قال زهير
   ــــ590

  فيمن فالقَواِدم فالِحساِء
  ]وافر[

  . موضع: قَدر ما يحسى، وذو حساً: مصدر حسوتُ، والحسوةُ ــــ بالضم ــــ: والحسوةُ

  

ِجلْدةُ رقيقةٌ تُغْشي الرَأس، فِإذا انتهتْ إليها الشَّجةُ سميتْ ِسمحاقاً، وكلُّ ِجلْدٍة رقيقٍة : والسمحاقُ
  .على ثَوِب الشاِة سماِحيقُ من شَحٍم، وعلى السماِء سماحيقُ من سحاٍب: ويقال. فهي ِسمحاقٌ

  ).الشديدة(الظُّلْمةُ :  والِحنِْدس.ِإذا تَوسع: واسحنْفَر الرجُل في الكالِم
  

وبحرس سِتيقٌ خَِفيفٌ، وقيل هو الطويُل: وفَرع.  
الِبسوالح سلْبفارقه: والحللشيِء ال ي وقيل هو الالزم ،الشجاع.  

  ):الثَّور والِكالب]  آ134: ص[يِصفُ (وقال الكُميتُ 
   ــــ591

  حرجتْفلَما دنَتْ للكاذتَيِن وَأ
  به حلْبساً عند اللَّقاِء حالِبسا

  ]طويل[
  .تنسج العجاج): وِريح سهوقٌ(الكَذَّاب، : الطويُل، والسهوقُ: والسهوقُ والسوهقُ

  .سهد: ِضد الرقاِد، ويخَّففُ فيقال: والسهد والسهاد
هدسوسا: ورجٌل م بمعنى واحٍد: ِهرقليُل النوِم، ورجٌل ساِهد.  

  .، وعنْز دهساء)رملةٌ دهساء: (سواد يعلو لَون الرمِل والمعز، يقال: والدهسةُ
هو ما لم يبلُغْ َأن يكون رمالً وليس بتُراٍب وال : ما ال ينِْبتُ شَجراً، ويقال: والدهاس من الرمِل

  .ِطيٍن
سرقُّ الشي: والهداسرراِس والهٍك، وقد ذكره النابغةُ في شعره: ِء في الِمهذو شَو رشَج.  
رهوالس :وراهمن النوِم، والس ِر: امتناعِغالفُ القَم.  

  :قال أمية ابن أبي الصلت
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   ــــ592
دغْملُّ ويسي وروساه رقَم  

  ]كامل[
هما : قاِن في باطِن اَألنِف يِسيُل منهما المخَاطُ، ويقالِعر: وجه األرِض، واَألسهراِن: والساِهرة

  :ِعرقاِن يِسيُل منهما المني، ويروى بيتُ الشماخ
تْهبَأنْص كتُواِئُل من ِمص  
  ِحواِلب َأسهريِه بالذَِّنيِن 

  

الَسور: واله ،السقِْل فهو سكان في الع ِن، فِإندفُ في البعالض لوسسمِه ومفي ِجس لوسجٌل مه
  .في عقْلِه
  .كوكب، وبه سمي الرجُل: وسهيٌل. ضد الصعوبِة: والسهولَةُ
سويقال: والنَّه ،ماللَّح عبالس اناةً . نَهشَ ــــ بالشين معجمة ــــ: مصدر نَهسسم لْتهوعام
  .أي إلى سنين: ومسانَهةً

والس ،فَهوالسفَاهــــ بكسر الفاء ــــ، : فَاهةُ، والس ِفهوقد س ،ِفيهُل، ورجٌل سهكُلُّه الج
  .وسفُه ــــ بضمها ــــ

كَثُر كَالمه في صواٍب، فِإذا كَثُر كَالمه في خَطَأ : وَأسهب الرجُل ــــ بفتح الهمزة ــــ
  .م فاعله ــــُأسِهب ــــ بضم الهمزة على صيغة ما لم يس: قلتَ

مسهب ــــ بفتح : رجٌل مسهب ــــ بكسر الهاء ــــ، ومن الثاني: ويقال من األوِل
  .الهاء ــــ

  
فِْعٌل ــــ بكسر العين ــــ نحو: وقال قومالفاعِل منه م َل فاسمكلُّ ما كان على َأفْع : َأكْرم

مسهب ــــ بفتح الهاء ــــ، شَذَّ عن القياِس، : فيهفهو مكِْرم، ِإالَّ َأسهب الرجُل فِإنَّه يقال 
  .وقد جاءت لها نظائر ولكنها قليلةٌ شاذَّةٌ

بهتَِوي: والسسالم س. المكانهيي الرجُل. وبمِد وبه سمن أسماِء اَألس.  
سمواله :تُ الخَِفيوتَهم الرجالِن على الشيِء. الصتَرعا عليه، وما ِإذا اقْ]  ب124: ق: [واس

  .بضمها: بفتح السين، والثاني: األول. حصَل لكلِّ واحٍد منهما نَِصيبه فهو سهم وسهمةٌ
مهٍح سهماً : والسى كلُّ ِقدسمبه، ثم ي قَارعالذي ي حواألول هو اَألصُل، ] آ135: ص[الِقد ،

  . النَِّصيب أيضاًالقُرعةُ، وهي: والسهمةُ ــــ بضم السين ــــ
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: فيه خُطوط كالسهاِم، ورجٌل ساِهم الوجِه: القَرابةُ، وبرد مسهم: والسهمةُ ــــ أيضاً ــــ
  . هو المتغير من السفَِر أو المرِض: عبوس، ويقال

  

امهالصيِف: والس جههى وا: ويقال. ومه والسمفي الس ب فالنهىذَهيمأي الباطُل، قال رؤبة: لس:  
   ــــ593

  يا لَيتَنا والدهر جري السمِه
  ]رجز[

  .غَفََل عنه ومنه السهو في الصالِة. وسها عن الشيِء سهواً
  .حسن التقديِر، ورجٌل مهنِْدس: والهنْدسةُ. كوكب معروف: والسها

ماِح ممن الر ِريهموالسالشيء هرمإلى رجٍل كان يعمُل : شّتَقُ من اس وقيل هو منسوب ،ِإذا اشتد
ماحالر.  

ماسوالِهر :داَألس .لَِهمسالرجُل فهو م ٍن: واسلهممِم زٍض أو تَقادرمن م رِإذا تَغي.  
بين اَألبيِض والسوداء، أو اَألسوِد والبيضاء: والِخالِسي لَدالو.  

  .بين الدجاجِة الفارسيةَ والدجاجة الهندية: الِخالِسيةُ من الديكَِةو
وسلَخْتُ الِجلْد وغيره، ويقال . سخٌْل، وسخَالتٌ، وِسخاٌل: ولَد الشاٍة والماعِز، وجمعها: والسخْلَةُ

. ضرب من الحياِت: ، وَأسود ساِلخٌخَرجنا منه: للِجلِْد منه الِمسالخُ، وسلَخْنا الشَّهر سلوخاً وسلْخاً
  .ضرب من الِعطِْر: معروفة، والسِليخةُ: والسِليخةُ

تََأخَّر وانقبض، : انقباض قَصبتِه وعرض َأرنَبتِه، وخَنَس الرجُل خُنُوساً: والخَنَس في اَألنِْف
وخَنَسِت الكواكب :وخُنَاس اءِء النساِءمن أسما: اختفتْ، وخَنْس.  

  
قال . سخَاِخين: قيل) في السخونِة(فِإن َأفرطَ . فهو سخْن وسِخين). وسنْنة(وسخُن الماء سخونَةً، 

  :الراجز
   ــــ594

  ُأِحب ُأم خالٍد وخالدا
  حبا سخا ِخيناً وحبا باردا

  ]رجز[
  .ما كان معه سرور وَأمٌل: بالحب الباردما كان معه هم وحزن، و: َأراد بالحب السخِْن

ِخينوس ،خَاخينوس ،خْنس خْنانَةٌ، وطَعاموليلةٌ س .  
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اَألخفافُ، : ِضد قَرتْ، والتَّساِخين: ضرب من الِبرام، وسخنَتْ عينه سخْنَةً وسخُوناً: والمسخَنةُ
  .تَسخَان: واحدها

خِّيناةُ: والسحالِمس.  
وكلُّ ما هيجتَه وَأزعجته فقد نَخَستَه، وِسنْخُ كلُّ شيٍء . مصدر نَخَستُ الدابة بالعوِد: والنَّخس

  .ِإذا تَغَّير: َأصلُه، وسِنخَ الدهن ونِمس: ــــ): وبالجيم(ــــ بالخاء معجمة 
  .تحويل شيٍء من كتاٍب وغيره: والنَّسخُ واالنتساخُ

  .خُنْفَس ــــ بفتح الفاء ــــ: فَساء ــــ بفتح الفاء وضمها ــــ، والذَّكَر منهاوالخُنْ
ِإذا كان رقيقَ النَّسِج غير : ثَوب سِخيفٌ: ، ومنه قيل] آ136: ص[ِرقَّةُ العقِْل : والسخَّفُ والسخَافةُ

  .محكٍَم
واالختباس سوالخَب :ويقال للغَِنيمِةَأخْذُ الشيِء غَِلبةً، وَأسد ،اسوخَب وسخَب  : اءاسةٌ، وخُباسق[خُب :

  ]. ب152
خابر فيها: والسهوال ج كنْفٍَل وسِقالدةٌ من قُر.  

  .الِقطْعةُ من القُطِْن: وَأرض سِبخَةً، وقد سِبخَتْ، والسِبيخةُ
  :مر عنهوسبخْتُ اَأل: نام، وسبخَ الحر: وسبخَ الرجُل

َأن عاِئشةَ ــــ رضي «: ِإذا ذَهبتْ بعض الذِّهاِب، وفي الحديث: خَفَّفته، وسبخَتْ عنه الحمى
ال : اهللا عنها ــــ دعتْ على سارٍق سرق لها شيئاً، فقال لها النبي صلى اهللا عليه وسلم

} ِإن لك في النهاِر سبحاً طويالً{: قُِرىءال تُخَفِّفي عنه ِوزره، و: أي» تُسبخي عنه بدعاِئِك
فَراغٌ وتَصرفٌ، : بالحاء والخاء، ومعنى سبٍح ــــ بالحاء غير معجمة ــــ» سبخاً«و

  .نَوم وسكون: ومعنى سبٍخ ــــ بالخاء معجمة ــــ
خَامِر، ومنه يقال: والسسواد الِقد :ههجاُهللا و خَّمس.  
 وشيءخَامس :نقال الراجز. لَي:  
   ــــ595

  كَأنَّه بالصحصحاِن اَألنِْجِل
  

  قُطْن سخَاٍم بَأياِدي غُزِل
  ] رجز[

  

وساخَ في اَألرِض يسوخُ، وكذلك ساخِت األرض بَأهِلها سوخاً . الكَرم: الِحقْد، والسخَاء: والسِخيمةُ
  .وسُؤوخاً وسوخاناً
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  .القَذَر، وقد ِوِسخَ الثوب وغيره، وتوسخَ وَأوسخْتُه َأنا ووسخْتُه: والوسخُ
: وغَرستُ الشجرةَ غَرساً، والغَراس ــــ بالفتح ــــ. ثالثةُ َأمياِل: والفَرسخُ من اَألرِض

  . المولوِدالِجلْدةُ التي تَخْرج على رأِس: فَِسيُل النَّخِْل، والِغرس ــــ بكسر الغين ــــ
غْسيقال: والر ،كةُ والنَّماءراُهللا في الشيِء: الب رغَس :غوسرفيه، ورجٌل م ِإذا بارك : كَِثير

  :قال رْؤبة. الخَيِر
   ــــ596

  حتى َأرانا وجهك المرغُوسا
  ]رجز[

لماء الذي ا: مصدر غَسلْتُ، والغُسُل ــــ بضم الغين: والغَسُل ــــ بفتح الغين ــــ
من خَطِْمي ) الرأس وغيره(ما يغْسُل به : يغْتسُل به، والِغسُل ــــ بكسر الغين ــــ

ِلينرارِة، وجاء في التفسير: وغيره، والِغسالح الحار الشديد ِل الناِر: الماءالةُ َأهغُس ِلينالِغس َأن.  
الرجُل: والغَلَس آخِر الليِل، وغَلَّس في الغَلَِس: ظَالم سار.  
  .غُسن: شَعر الناصيِة والعرِف، وجمعها: والغُسنَةُ

ساِنيوغَي اِنيان: ورجٌل غَسا، وغَسيت : جميٌل جدمماٍء نزلتْ عليه قبيلةٌ من العرب فس اسم
  :حساِن بن ثابت في قوله]  آ137: ص[باسمه، وقد بين ذلك 

   ــــ597
ا سَأمبنَج شَرعَألْتَ فِإنَّا م  

انغَس تُنا والماءبِنس داَألز  
  ]بسيط[

ِريش مجموع ينْسع به الخُبز، أي يثَّقَّب، ويقال لريش : غَرز اِإلبرِة ونحوها، والِمنْسعةُ: والنَّسغُ
  .منْسعةٌ الجتماعِه: ذَنِب الطائِر

  .ِذْئب َأغْبس، ولَيٌل َأغْبس: ماِد، ويقاللَون الر: والغَبس والغُبسةُ
غَبسغبةً: والسغُوباً ومغَباً وسس ِغبوقد س ،وعالج.  

  . ِإذا تَركْتُه له: وسوغْتُ فُالناً الشيء تَسويغاً

  

 باَأللف َأقَسطَ ــــ: ِإذا جار، فِإذا عدَل قلتَ: وقد قَسطَ قُسوطاً. والِقسيس من النَّصارى
. قَسطَ بمعنى عدل، ذَكره يعقوب في كتاب األضداد: وقد حِكي. ــــ، وقد نَطَق بهما القرآن

العدُل، ــــ : الِحصةُ من الشيِء، والِقسطُ أيضاً: والِقسطُ ــــ بكسر القاف ــــ
العود : ــــــ بضمها ــ]  ب126: ق[والقَسطُ ــــ بفتحها ــــ الجور، والقُسطُ 
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جمع اَألقْسِط من الخَيِل وهو الذي ِرجاله : الذي يتبخَّر به، والقُسطُ ــــ أيضاً ــــ
  .منتصبتاِن غير منحنيتيِن

  
  .الولَد الذي يخرج لغيِر تَماٍم: والسقْطُ

ثة تُفْتَح وتُضم وتُكْسر، ذكر هذه الثال. منْقَطَعه: وِسقْطُ الرمِل. ما يخرج من الناِر: وِسقْطُ الزنِْد
  .ذلك أبو عبيدةَ
الخَطَُأ في الِكتاِب، والسقَطُ : والسقَطُ ــــ أيضاً ــــ. السقَّاطُ: رِديئه، وباِئعه: وسقَطُ المتاِع

  .رِديء الكالِم: ــــ أيضاً ــــ
ستُّوقٌ ــــ بفتح السين ــــ، وستُّوقٌ ــــ يقال ِدرهم : وقال الَّلحياني. الثَّلْج: والسِقيطُ

اَألسد : والقَسور. أي رِديء: بضمها ــــ، وتُستُوقٌ ــــ بتائين مضمومتين ــــ
روةٌ ــــ بالهاء ــــ، والقَسروويقال له قَس :روتٌ والقَسنَب :ادالصي.  

: َأراد اَألسد، وقيل: ، َأنه أراد الرماةَ، وقيل]51 :المدثر[} فرت من قسوره{]: تعالى[وقيل في قوله 
  .َأراد ظالم الليِل

  . قُلَنِْسيةٌ، وقَلَنْساةٌ، وقَلْساةٌ: معروفة، ويقال لها ــــ أيضاً ــــ: والقَلَنْسوةُ

  

ِكيٍة ــــ: وقد حقُورِن عزوةٌ ــــ على وويقال لها ــــ أيضاً ــــ . (قَلْس
: والسلْقَةُ. سب بعضهم بعضاً: ِإذا نَازعتْ إلى الشيِء، وتَالقَس القوم: ولَِقستْ نَفْسه لَقَساً).ِنيسةٌِقلْ

بِليغٌ، : بقٌْل يؤكَُل ــــ بكسر السين ــــ وِلسان ِمسلَقٌ وِمسالقٌ: اُألنثى من الذِّئاِب، والسلْقُ
  .وقد رِوي بالصاد

منسوب إلى سلَوٍق، وهو موضع، ): بفتح السين(بثْر يخرج على اللِّساِن وكَلْب سلَوِقي : والسالقُ
َأصُل كلِّ : والقَنْس والِقنْس ــــ بالفتح والكسر ــــ. وإليه تُنْسب الدروع السلوِقيةُ َأيضاً

  :قال العجاج. شيٍء
  .في قَنِْس مجٍد فوقَ كلِّ قَنِْس

 نَسِةوقَوَأِسها : الدابِة من السالِح] آ138: ص[َأعلى رضيالب نَسوكذلك قَو ،.  
  :قال األعشى

   ــــ598
  وبيضاء كالنَّهِي موضونَةً

ندِب البيفوقَ ج نَسلها قَو  
  ]متقارب[
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البقَرةُ الوحِشيةُ، : السنَّيقُمجصص، و: ِإذا بِشمتْ، وبيتٌ مسنَّقٌ: مصدر سِنقَِت الدابةُ: والسنَقُ
  .السنَّيقُ الصخْرةُ الصلْبةُ: وقيل

  :قال أمرؤ القيس
   ــــ599

  وِسن كسنَّيٍق سناء وسنَّماً
  ]طويل[

: وقيل). سناء(هو االرتفاع، فيكون معطوفاً على : واخْتُِلفَ في السنَِّم ــــ هاهنا ــــ فقيل
  .ذَعرتُ: َألنه في موضِع نَصٍب بقوله) ِسن(يكون معطوفاً على موضع هي البقَرةُ، ف

  
عطْفُ الشيِء على غيره، وهو ــــ أيضاً ــــ : والنَّسقُ ــــ بسكون السين ــــ

. نَسقٌ ــــ بفتح السين ــــ، فهو اسم المنْسوِق: فِإذا قلتَ. ِإذا نَظَمتَه: مصدر نَسفْتُ الُّلْؤلَُؤ
  ).قد تُفْتَح السين على المصدِر أيضاًو(

قْفُ البيِت وغيرِه. ِجيٌل من اَألكراِد: والقُفْسقْفاً. وسس ى اُهللا تعالى السماءموقد س .  

  

والسقَفُ ــــ بفتح القاف . سِقيفة، على التَشْبيِه بها: معروفة، وتُسمى َأضالع البِعيِر: والسِقيفَةُ
  . مع انحناٍء، ومنه اشْتُقَّ ُأسقُفُّ النَّصارىــــ الطوُل

المرض، وقد سِقم : والسقْم والسقَم. الفَْأرةُ: والفُويِسقَةُ. الخروج عن الطاعِة: والِفسقُ والفُسوقُ
  .الرجُل وسقُم ــــ بكسر القاف وضمها ــــ

  .سمق النباتُ وغيره: الطوُل، يقال: والسموقُ
الِقياس، : والقَوس ــــ أيضاً ــــ. ِقِسي، وِقياس، وَأقواس: معروفة، وجمعها: قَوسوال

بقيةُ التَّمِر في الجلَِّة، والقُوس : والقَوس. ، وقاس يِقيس قَوساً وقَيساً] ب127: ق[قاس يقُوس : يقال
الحبُل :  الراِهب منها، والمقُوسرأس الصومعِة، ويقال هو موضع: ــــ بضم القاف ــــ

  .الذي تُرسُل منه الخَيُل
: والقَسطَر والقَسطَار والقَسطَِري. الِميزان: والُِقسطَاس ــــ بضم القاف وكسرها ــــ

  :قال الشاعر. قَساِطرةٌ، وقَساِطر، وقَساِطير: سواء، والجمع
   ــــ600

ِن ثَونا من قَرناِنيردٍر ولم تَكُن  
  من الذَّهِب المضروِب عند القَساِطرة

  ]طويل[
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والُِقرطَاس ــــ بالكسر والضم ــــ الذي يكْتَب فيه، وهو أيضاً َأِديم ينْصب فيتَّخذ 
  .قد قَرطَس، ويستعار ذلك لكلِّ من تَكلَّم فَأصاب: غَرضاً، فِإذا َأصابه الراِمي قيل

  :الغُبار الساِطع، فِإما قَوُل الشاعر: القَسطَالنوالقَسطَُل و
   ــــ601

  والخَيُل خارجةٌ من القَسطاِل
  ]كامل[
في ) فَعالٌَل(َأراد القَسطََل فَأشْبع الفَتْحة فَنَشََأتْ بعدها َألفٌ َألنَّه ليس في الكالم : فقيل]  آ139: ص[

  .غير المضاعِف
بلدة : وِقنِّسِرين ــــ بفتح النون وكسرها ــــ. بيتٌ مسردقٌ: قالمعروف، ي: والسراِدقُ

ِريوِقنَّس رمعروفة، ورجٌل ِقنَّس :ِسنم.  
  :قال العجاج

  
   ــــ 602

  

ِريباً وَأنْتَ ِقنَّسَأطر  
  ]رجز[

وِنقِْريس وداهيةٌ: ورجٌل ِنقِْرس قال الراجز. أي عاِلم:  
   ــــ603

  كنتَ بها ِنقِْريساِعبادةٌ 
  ]رجز[

ِن، والنقرس: والنِّقِْرسلَيجيأخذُ في الر النساء في : داء هِد تَغِْرزرنْعِة الوتَّخذُ على صي شيء
والِقرِقس . معروفة، وقَربوس السرِج ــــ بتحريك الراء ــــ: رؤوسهن، والقَرنسة للطائِر

ِجسوالِج: والِجر ،وضعأيضاًالب ِجسفيه: ر عطْبالذي ي قال أمرؤ القيس. الطّين:  
   ــــ604

  تَرى َأثَر القُرِح في ِجلْدِتي
سجفي الِجر الخَتْم كما َأثَّر  

  ]متقارب[
  .ِسفِْسقَةٌ ــــ بكسر السين ــــ: طَراِئقُه، واحدتها: وسفاِسقُ السيِف. معروف: واِإلستَبرقُ
ياسِمين ــــ بالياء ــــ على كلِّ : يقال. لياسِمين، يروى بكسر السين وضمهاا: والسمِسقُ
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حال، وتُجرى النون بوجوِه اِإلعراِب، وياسمون ــــ بفتح النون ــــ وتُجرى مجرى 
  :أنشد أبو حِنيفةَ. ياِسٍم: وقد حِكي. الجمِع المسلِم، كَأنَّه جمع ياسِم

   ــــ605
  من ياِسٍم غَض وورٍد َأزهرا

  ]رجز[
والسكَاك . وكذلك الدور. النَّخُْل المصطَفَّةُ: الحديدةُ التي تُحرثُ بها اَألرضون، والسكَّةُ: والسكَّةُ

  .سكْسِكي: حي من العرب ينْسب إليهم: والسكَاِسك. الهواء بين السماء واألرض: والسكَاكةُ
اختلفا، : السيء الخُلُِق، وتشاكس الرجالِن: والشَِّكس. سواء: وسج، والكَوسقُ من الِرجاِلوالكَ

والكُدس من . وكذلك كلُّ شيٍء ال نفاق له. ِضد نَفَقتْ: وكسدت السوقُ كساداً. وكذلك تشاخسا
  .الصبرةُ: الطعاِم وغيره

ِدكوالس :بالشيِء، والم ولَعله، ومثلهالم ِسقَ: الِزموع ِسكبه وع ِدكِسك وقد سِسقُ والعالع.  
  . ِضد الكالِم، فِإن َأفرط حتى صار كالداِء واآلفِة فهو سكَاتٌ: والسكوتُ

  

طويُل ]: ورجل ِسكِّيتٌ[الذي يِجيء آخر الحلْبِة، ويقال له سكَّيتٌ بالتشديد، : والسكَيتُ من الخَيِل
  .لسكوِتا

رب128: ق[معروف : والكَس .[  
كِْسرِر: والمالكَس ِضعواِإلنساِن. م كاِسردو منه عند االختباِر: ومبوما ي واحدها. َأخالقه : ،كِْسرم

وكَسر البيِت وِكسره ــــ بالفتح والكسر . ِإذا كُِسر ليخْتَبر]  آ140: ص[شُبهتْ بمكاِسر العوِد 
اسم لكلِّ مِلٍك من : وكَسرى ــــ بالفتح والكسر ــــ. الشُّقَّةُ السفْلى من الِخباِء. ــــ

  .ملوِك الفُرِس
  

سنِة. َأصُل كلِّ شيٍء: والِكرمالد سمنها فلصق باَألرض، يقال: وِكر ما تَلَّبد :سكرم مكان .
سها: والِكرضعب مالقالئِد ِإذا ض سٍضِكرعإلى ب  .سالجماعةُ من الناِس والجمع: والِكر : ،َأكراس

َأكْراٍس َأكاِريس عموج.  
ِسيمعروف: والكُر .ياسقناٍة إلى اَألرِض: والِكرطِْح بالكَنِيفُ يكون على الس.  

وِسكِّر ِكروس كْرانكْ: والجمع. ورجٌل سكْراً وسس ِكرى، وقد سكارى وسكَارراًس.  
كَرِر: والسمن التَّم 67: النحل[} تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً{: قال اهللا تعالى. شَراب.[  

. سد البثِْق الذي يخرج منه الماء من السد: والسكْر ــــ بفتح السين وسكون الكاف ــــ
  .فارتْكَساسم ما يسد به وَأركستُ الشيء وركَسته : والسكْربالكسر




ة ا������الفرق بين الحروف الخمسة��� ����                             

 

اسم واٍد: وراِكس .اِكسِس: والررِر عند الدط اآلنْدسفي و يكون رالثَو.  
  .أي كَِثير: وعدد ِركْس. قوم بين النَّصارى والصاِبئين: والركوِسيةُ

  .سالَنةٌ وكَِسلَةٌ وِمكْساٌلِضد النَّشاِط، وقد كَسَل يكْسَل فهو كَِسٌل وكَسالن، وامرأةٌ كَسلى وكَ: والكَسُل
  :قال العجاج ِحين نَشَزتْ عليه امرأته. لم يقُِدر على النِّكاِح: وَأكْسَل الرجُل

   ــــ606
  َأظَنَِّت الدهنا وظَن ِمسحُل 

  

  َأن اَألِمير بالقضاِء يعِجُل
  عن كَسالني والِحصان يكِْسُل

فٌ هكَُلعن النِّكاِح وهو ِطري  
  ]رجز[

  .يكْسُل ــــ بفتح الياء والسين ــــ، ذكر ذلك أبو عبيدة: ويروى
والِكلس :الِجص هبه الحاِئطُ وهو ِشب كلَّسما ي.  

لوكخوِل، يقال: والسالد :هرلَك ٍغيفيه، وس الرجُل الطريقَ، وسلَك سلَك .لَكهوَأس.  
لْكفيه: والس نْظَمطُ يالخَيرهولْكَى.  الجنَةُ المستقيمةُ: والسالطَّع .لَكخُ : والسِل، ويقال فَرجخُ الحفَر

  .ِسلْكَان: والجميع. القَطَا
بُل: والكُنَاسةُ. معروف: والكَنْسوتَكَّنستْ. موضع: وكُنَاسةُ. الز قَروالب استترتْ : وكَنَسِت الظِّباء

  .سواء، وهو موِضعها الذي تستتر فيه من الحر: كِْنسوالِكناس والم. في الِكناِس
، 15: التكوير[} الْجواِر الْكُنَِّس * فَالَ ُأقِْسم ِبالْخُنَِّس {: قال اهللا تعالى. ِإذا استترتْ: وكَنَسِت النُّجوم

  .ما سكَنِْت ِإليه من حِبيٍب ونحوه: والسكَن ــــ مفتوح الكاف ــــ] 16
  
  .سكْن ــــ بسكون الكاف ــــ َأهُل الداِروال

  .تَمسكَن]  آ141: ص[ورجٌل ِمسِكين، وقد 
  .معروفة، وهي تُذَّكر وتَُؤنَّثُ، وباِئعها سكَّان: والسكِّين. ذَنَبها: وسكَّان السفينة

الشيِء: والنَّكْس ــــ بالكسر ــــ. قَلْب من ال: والنِّكْس قِّصربالنَّكِْس من الم هرجال، شُب
السهاِم وهو الذي انكسر فُوقُه فجِعَل أسفلْه َأعاله، وقد قيل هو الذي يرمى به فيِخيب فينْكُس في 

  .الِكنانة ليعرفَ من غيرِه
تَ وقد قيل إذا َأردتَ االسِم، ضممتَ فِإذا َأردتَ المصدر فَتَح]  ب129: ق: [والنُّكْس في المرِض
أن المصدر مضموم.  
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كالرجُل: والنُّس باً إلى اهللا تعالى: والنَِّسيكة. الِعبادةُ، وقد تَنَّسكتَقَر حقال زهير. الذَِّبيحةُ تُذْب:  
   ــــ 607

  

كالنُّس هْأسى رمنِْصِب الِعتِْر دكم  
  ]بسيط[

  .بِحموِضع الذَّ: والمنْسك ــــ بفتح السين وكسرها
هبثَو كونَس :لهِإذا غَس.  

  .الِقطْعةُ، وهي الِكسفُ أيضاً، وقد نَطَقَ به القرآن: قَطَعه، والِكسفَةُ: وكَسفَ الشيء كَسفاً
  .خَسفَ، وقد يقال كَسفَ القَمر: وكَسفِت الشمس، وكَسفها اُهللا تعالى، ويقال في القَمِر

  .ابسأي ع: ورجٌل كاِسفُ الوجِه
  .السكَافةُ واُألسكُفَّةُ) ه(الصانع، ومصدر: واِإلسكَافُ. عتَبةُ الباب السفْلى: واُألسكُفَّةُ

مالد وسفَك :نَثَره الكالم فَكوس ،هبص.  
بللماِل: والكَس عمالج .سة: والكَبفَّرتُ الحسالتر: مصدر كَب تَها بتُراٍب، واسمساِبِإذا طَم : سالِكب

  .ــــ بالكسر ــــ
  .حلّي يصاغُ مجوفاً ويمٌأل بالطِّيِب: والكَِبيس. العنْقُود من التَّمِر: والِكباسةُ

  :قال علقمة
   ــــ608

  من القَلَِقي والكَِبيِس الملَوِب
  ]طويل[

كَِبيس تُ على القوِم. يزيد يوماً على غيرِه: وعامسوِساقتح: وكَبمتُ عليهم، ومنه اشتقاقُ الكَاب.  
اسم فَرٍس كان للنبي صلى اهللا : والسكْب. ضرب من الثِّياِب رِقيقٌ: والسكْب. صب الماِء: والسكْب

  .عليه وسلم، شُبه في سرعتِه ِبسكِْب الماء
كبِبيكة: والسِة ونحِوهما، والسِب أو الِفضوسبيك: افراغُ الذَّه وجمعها سباِئك ،ِبكما س.  

  
  .الدرمك: والسِبيكةُ من الدِقيِق

: والماِكس والمكَّاس. قَبض العشوِر: والمكْس. النُّقْصان، ومنه المماكَسةُ: والمكْس في البيِع
شَّارقال الشاعر. الع:  
   ــــ609

  وفي كلَّ َأسواِق العراِق ِإتَاوةٌ
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   ما باع أمرؤ مكْس ِدرهِموفي كلِّ
  ]طويل[

كممعروف: والس .ماكيِت. من النجوِم: والسالب كموس :  

  

  .الذي يِقفُ عليه الِخباء والحاِئطُ، وهي الِمسماك أيضاً]  آ142: ص[العود : والسماك. سقْفُه
كــــ بالفت: والِمس كسح ــــمن الطِّيِب ــــ بكسر ــــ والم : كسوالم ،الِجلْد

: الريقُ يمسك في الفَِم، والمسك ــــ بفتح الميم والسين ــــ: ــــ بالضم ــــ
  .مسكَةٌ: الذَّبُل، واحدته

  .أي بخٌْل، ورجٌل مِسيك: وفي فُالٍن إمساك ومساك ومسكَةٌ
  ].170: األعراف[} والَِّذين يمسكُون ِبالِْكتَاِب{: تعالىقال اهللا . سواء: ومسكْتُ بالشيِء وتَمسكْتُ

  .شَراب الذُّرة تَتَِّخذُه الحبشةُ: والسكْركَةُ
فْسكَرةُ. معروف: والكَرسيوتٌ: والدب لَهوِر حكالقَص ِبناء.  
سكخُ: والِفرفُ. الخَوسوالكُر .ربةُ والكَزربوالكُس ،معروفة: ةُالقُطْن.  

ِكربسم رــــ أيضاً ــــ: شَع كربسِسٌل، والمتَرستَِدُل: معالم .كنْبفُ الحافِر، : والسطَر
. صاحب ِسر الشر، والنَّاموس صاحب ِسر الخَيِر: والجاسوس. طَرفُ ِحلْيِتِه: وسنْبك السيِف

جسجالم: والس اللياليالهواء ِجيسس ها: عتدُل، وال آِتيككلِّ شيٍء. أي آِخر دسى : وجسموي ،مهِجس
  .الدم جسداً َألنَّه يخرج من الجسِد ويقال هو اليابس منه

والِجساد :فَرانعالز . دسجم بب130: ق[وثَو .[  
المجسد ــــ بضم :  وقد قيلمصبوغٌ بالِجساد،: وِمجسد ــــ بضم الميم وكسرها ــــ

فِإذا . ما وِلي من الثياِب: المصبوغٌ بالِجساد، والِمجسد ــــ بالكسر ــــ: الميم ــــ
  :قال الفرزدق. قلتَ ثَوب مجسد ــــ بالتشديد ــــ فهو المصبوغُ بالِجساد ال غير

   ــــ610
قَهفَو واِنيرالخُس الِفِرنْد نلَِبس  

  مجاِسد من خَز العراِق المفَّوف
  ]طويل[

على الحال من الِفرنِْد، والتقدير جاِسدم بنَص :مجاِسد الخسرواني الِفِرنْد نلَِبس .  
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ِديسمن العرب انقرضوا: وج حي .جوداللغويين يقال. معروف: والس د الرجل: قال َأكثرجِإذا : َأس

 ،هْأسفي اَألرِض قيلطَْأطََأ ر تههبضع جوِإذا و :دجس .دجيقال س هم َأنضعِإذا طَْأطََأ : وَأجاز ب
َألنهم لم يؤمروا ] 161: ، األعراف58: البقرة[} وادخُلُواْ الْباب سجدا{: رْأسه، واحتج بقوله تعالى

حاالً ) سجداً(ومن لم يِجز ذلك جعل .  رؤوسهمبالدخوِل على ِجباههم وِإنَّما ُأمروا أن يطَْأِطئوا
  ].32: األعراف[} قُْل ِهى ِللَِّذين ءامنُواْ ِفى الْحياِة الدنْيا خَاِلصةً يوم الِْقيامِة{): تعالى(مقدرةً كقوله 

وجوالطَّس :وجاِنِق، والطَّستَاِن من الدبِة: حيالقَر هِشب .سم عليه، وجوراً عزر على اَألمِر جس
ر ورجٌل جاِسروكذلك تَجاس .رسٌل . ماٍض: وجمةٌ، وجرسآ143: ص[وناقةٌ ج  [رسج . رسوالج

رعليه الوادي: والِجس ربعطَِريقٌ ي .سوالِجر سروالج :سربه: الصوتُ، والج برضالذي ي .
ِجيزٍد ييرد تُ اَألعشى وكان ابنيروى بفي الصوِت، وكذلك ي سرِع( الجرِف الدصفي و:(  

   ــــ611
  لها جرس كَحِفيِف الحصا

  ِد صادفَ بالليِل ِريحاً دبورا
  ]متقارب[

ِإيقاد الناِر، وقد سجرتُ التَّنُّور سجراً : الحطَب، وبضمها: والسجور ــــ بفتح السين ــــ
وراًوسج :تَ فيه النارقَدور ــــ بفتح السين ــــ . (ِإذا َأوجــــ ) والس ورجوالس

: وعين مسجورةٌ ومسجرةٌ، ويقال. امتالء البحِر والعيِن من الماء، وقد سِجر: أيضاً ــــ
جورسالم :رسجلُؤ، والممالم :قَو روبذلك فُس ،ماُؤه تعالىالذي غاض تْ {: لهرجس ارِإذَا الِْبحو {

  . أي ِغيض ماُؤها: بالتشديد]. 6: التكوير[

  

ِجيرِديقُ: والسةُ. الصرجر، والسجِن، يقال: والسيةٌ في العرمِن: حيالع رجرجٌل َأس.  
والرجس ــــ بالكسر . ِجسالقَذَر، وقد رجس الشيء رجاسةً، ورجٌل مرجوس ور: والرجس

. الصوتُ الشديد، وبِعير رجاس: العذاب، والرجس ــــ بالفتح ــــ: أيضا ــــ
  .وسوستُه: ورجس الشيطاِن ــــ بالفتح ــــ

ِجستٌ معروف: والنَّرنَب .راجتُه: والسجروقد َأس ،احبةُ. الِمصرجوالِمس :عفيه الفَِتيلةُ، ما تُوض 
جسرم هجاُهللا: وو جهروقد س ،نحساج. مجقال الع:  

  
  وفاِحماً ومرِسناً مسرجا

ِضد : والجلُوس. معروف: والسرج. ِإن مرِسنَها كالسيِف السريِجي في استوائِه: وقال ابن دريد
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المرةُ : لجلوِس ــــ بالكسر ــــ، والجلْسةُ ــــ بالفتح ــــهيَئةٌ ا: الِقياِم، والِجلْسةُ
  .الواحدةُ منه

جاِلسوالم ِليسوالج لْس: والِجلْسوج واءٍد، يقال: سلنَج لَس الرجُل: اسمداً: جقال . ِإذا َأتى نَج
ذَِليعطُِّل الهب131: ق: [الم :[  

   ــــ612
   تَزورناِإذا ما جلَسنا ال تَزاُل

واِزنلدى َأبياِتنا وه مِليس  
  ]طويل[

  .يوم كان ينْثَر فيه الورد في المجلِس: ويوم الجلَّساِن
قال . ويستعار ذلك فيسمى الحظُّ والنَِّصيب سجالً. ِسجاٌل: الدلْو مملوءةً ماء، والجمع: والسجُل

  :زهير
   ــــ613

   وقائعهم سجُللكلِّ ُأناٍس من
  ]طويل[

  .المماراةُ في كلِّ شيٍء، وَأصلُها في االستقاِء: والمساجلةُ
  الكاِتب أيضاً،: كتاب العهد، والسِجلُّ: والسِجلُّ

  
  .}كطي السجل للكتاب{: لوجهيِن معاً فُسر قَوله تعالى

  .ِحجارةٌ كالمدِر: والسجيُل
نْفُ م: والِجنْسبالكسر. ن كل شيٍءالص نجفيه: والس جنسالذي ي المكان .  

  

سيقال: والنِّج ،بكسر النون : القَذَر سِرج سوسكون الجيم ــــ على ]  آ144: ص[ِنج
ِنجس : نَجس ــــ بفتح النون والجيم ــــ، وقد حِكي: فِإذا لم تَذْكُر ِرجساً قلتَ. اِإلتْباِع
اَألداةُ التي ينْسج بها ــــ بكسر الميم : ِفعُل النَّساِج، والِمنْسج: والنَّسج. نلغتا: ونَِجِس

الموِضع الذي ينْسج فيه، وقد تُكْسر : ــــ، والمنْسج ــــ بفتح الميم والسين ــــ
السين.  

الشيء يحجِت الرتْ عليه، كما قال : ونَسرأمرؤ القيس[م:[  
  ـــ ـ614

  ِلما نَسجتْها من جنُوٍب وشمأِل
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  ]طويل[
ِرها: وناقةٌ نَسوجيفي س فُ ــــ بالفتح والكسر ــــ. تَنِْسججفُ، والسجوالس : تْرالس

فْتهجوس فْتهجِط، وسسشْقوقُ الوالم :لْتهسقال الفرزدق. َأر:  
   ــــ615

  رقَدن عليهن الِحجاُل المسجفُ
  ]طويل[

. والطَّستُ ــــ بفتح الطاء ــــ، فِإذا َأدخَلْتَ هاء التَّْأنيِث فَتَحتَ الطاء وكَسرتها فقلتَ
  .طَسةٌ، وِطسةٌ

  .للطَّسِت طَس أيضاً: ويقال. ِطساس. الظَّفَر، والجمع: والطَّسةُ ــــ بالفتح ــــ
  :قال الراجز

   ــــ616
   منْدسْأشْعثَ في هيكَلِه

ِنيِن الطَّسِإليها كَح نح  
  ]رجز[

والسداد في القَوِل والِفعِل، ورجٌل . داء في الكَِبِد، ويكون في اَألنِْف: باب الداِر، والسدةُ: والسدةُ
ِديداُهللا. س دهدوقد س.  

  .ي التي َأتى عليها ثمانيةُ َأعواٍموه: لغتاِن، وناقةٌ سِديس وسدس: وسدس الشيِء وسِديسه
وسدوالس :وسدوس ،لَسانقبيلةٌ: الطَّي .الكَلِْبي قال ابن:  

  . سدوس في بني شَيبان ــــ بالفتح ــــ، وسدوس في طَيٍء ــــ بالضم ــــ

  

وقال اَألصمعي :وسدوس بالضم، والسدالرجِل س ــ: اسم لَسانوقال . ــ بالفتح ــــالطَّي
 ةُ واسمــــ بالضم ــــ الطَّياِلس دوسِإنَّما الس واحٍد من اللغويين غَِلطَ اَألصمعي غير

  .الرجِل سدوس ــــ بالفتح ــــ
  .تَسررتُ وتَسريتُ: الخاِدم، يقال منها: والسريةُ. َأخْفَيتُه: ودسستُ الشيء دساً

  
  .الخُطوطُ التي فيها وهي األسرار أيضاً: ِرير الوجِه، وَأساِرير الكَفِّوَأسا

  .ِمثُْل السلِّ وهو الضعفُ، ورجٌل مسلوٌل: والسالل
  .وِسلَّةُ الطعاِم ــــ بالكسر ــــ

نانِح، والسمالر ِل أمرىِء القيس: وِسنانواخْتُِلفَ في قَو ،نالِمس:  
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فِْح السالنَِّحيِضكص لَِّبيناِن الص  
فقاَل اَألصمعي :وقال غيره ،نبالِمس ِح: َأرادمشَفْرةَ الر َأراد.  

حديدةُ : والسنَّةُ ــــ بكسر السين ــــ. ما َأقْبَل عليك منه: الطَِّريقةُ، وسنَّةُ الوجه: والسنَّةُ
  . السكَّةُالتي يحرثُ بها وهي]  ب132: ق[الفَداِن 

اءِفسيفي الِحيطاِن: والفُس ِز تُركَّبَؤلَّفةٌ من الخَرم َألوان.  
رصَأب امِر، ومن الناِس، وكلِّ شيٍء : وسطْر من الكتاِب، ومن الشِّجغُ ــــ والسالوز

  ]. آ145: ص[سطَر ــــ بفتح الطاء : ويقال. مصفوٍف
ِليناَألو وَأساِطير :وه من اَألخباِر، واحدهاما سةٌ، وقيل: طَرطَارةٌ: ِإسطُورُأس . عموقيل هي ج

على َأساِطير طَارعلى أسطار، وَأس طْرِمِع سِع، جمالج.  
واسترطته طْتُ الشيءرومنه قيل للفَالُوِذ: وس ،اطٌ: ِإذا ابتلعتهِسِرطْر.  

ِطريسم: والم طانروالس ،ِقيبواِن، والسرطانالرين الح :طانرمن : برج في السماء، والس اءد
واِء الدوابَأد.  

سفيه الكتابةُ: والطِّر ادعي وحمالم الِكتاب.  
  ). وهو َأشهر فيه وَأعرفُ(سطٌْل، : معروف، ويقال: والسيطَُل

  

احقال الطِِّرم:  
   ــــ617

فظَلَّ ع ارتههتْ صِبسثَانُهاح  
دطًَل كُِفَئتْ له يتَرديفي س  

  ]كامل[
  .َأن كلَّ سيٍن وقَعتُ بعدها طاء جاز قلبها صاداً: وقد ذكرنا في ما تقدم

لْطَانوالس :لْطانرةُ، والسالقُد .لْطَانةُ، ومنه اشْتُقَّ السجِليطُ. الحوالس : نهتُ، وقيل هو ديالز
  .الشَّيرِج

ِسخاً: ورجٌل طَِفسقَِذراً و ِإذا كان.  
  :قال الشاعر يِصفُ الِهالَل. ما يقلَّم من الظُّفُِر: والقَِسيطُ
   ــــ618

  كََأن ابن مزنِتها طالقاً
  فَِسيطٌ لدى اُألفْق من ِخنِْصِر

  ]متقارب[
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في اَألنِف، ورجٌل َأفْطَس ط: وِفنِْطيسةُ الِخنْزيِر. والفَطَسومهخُر.  
  

  .ورجٌل سِبطُ الشَّعِر، وشَعر سِبطٌ. ضرب من اَألبنية: والفُسطَاطُ
  .واسعةٌ مبسوطة: والِبساطُ الذي يجلَس عليه، وَأرض بساطٌ ــــ بفتح الباء ــــ

  .رمن الشُّهوِر وهو ِفبراي: كالقبيلة وسباطُ: من اليهود: ولَد الولَِد، والسبطُ: والسبطُ
  .ِإذا َأدخَلْتَه في الماِء الحاِر ِلتَنِْتفَ صوفَه وتَشْويِه): ومسموط(وسمطْتُ الجدي فهو سِميطٌ 

  .ِسمطٌ: الواحد. معاِليقُها على الصدِر: وسموطُ القالدة
ال رقْعةَ :  ونَعٌل َأسماطٌ.وهي َأبياتٌ مشْطُورةٌ تَجمعها قافية واحدة مخالفةٌ لقَوافيها: وِشعر مسمطٌ

ِإذا درس، : وطَسِم الشيء فهو طاِسم. ِشبه الصفِّ: ال حشْو لها والسماطُ: فيها، وسراِويَل َأسماطٌ
تُ الشيءسوطَم ،سوكذلك طَم :َأخفيته.  

ردالنَّبِق: والس رِدير. شَجنهر معروف: والس .رادوالِمس رداإلشفى: والِمس.  
  .قَرْأتُه: تَغَّير، ودرستُ الكتاب ِدراسةً ودرساً: ودرس الشيء دروساً
  . َأرخَيتُه، وكذلك الشَّعر: وسدلْتُ الثوب سدالً

  

ِليسِع والتَّديةُ في البلْسفي األسماء المتناظرة: والد ِليسوقد ذكرنا التَّد ،واءس.  
الج نَدِلوسمنه، يقال: ب دعصالذي ي رهتُ: ظَهنَدِل وَأسبتُ في الجنَدس.  
ظَهري إلى الشيِء، وَأسنَدتُ إلى فُالٍن واستندتُ ِإذا اعتمدتَ عليه، وفالن ]  آ146: ص[وَأسنَدتُ 

  .سنَدي
نَدسعليه: والم تَندسما ي .نادِر: والسيوِب الشِّعمن ع.  
نَسوالد :بالثَّو نَّسود ،هضِعر نَّسخُ، وقد دســــ بكسر الدال . الو سونَد ورجٌل نَِدس

  .أي فَِطن بحاثٌ عن اَألموِر: وضمها ــــ
ِإذا لم يكن معه : لَبد]  ب133: ق[ومالَه سبد وال . ِضد الصالِح: والفَساد. اللَّحم السمين: والسِديفُ

شيء.  
زعبه اِإلبُل والم رادي ،ربوالو روَأصُل السبِد الشَّع .به الغَنَم رادوفُ، يالص دما له : فالمعنى. واللَّب

  .ِإبٌل وال معز وال غَنَم، ثم صار مثالً في الفَقِْر
مادُل، يقال: والسبالز :اَألرض دممن الطعاِم. س ِميدادةَ. معروف: والسيقال ابن م:  
   ــــ619

  جاريةٌ آباؤها يهود
  نَمى بها من النَِّضير الصيد
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  بن لها النَِّشيُل والسِميد

  حجم نَقاً لَبده العهود
  ]رجز[

مسوالد :كدالو :دسوالم :دسُل، والمبمن حديٍد: الح قال النابغة. الِمحور:  
  قَعِو بالمسِدله صِريفٌ صِريفَ ال

دستُتَّخذُ منه الِحباُل: والم رشَج.  
تْراً ــــ بفتح السين ــــ، واالسمس تُ الشيءتَرــــ بالكسر ــــ، : وس تْرالس

  .وكذلك الستَارةُ
سمعروف، والجمع: والتُّر :سةٌ وَأتْراستَر.  

تنواِإلس تَنبفتح الهمزة والتاء : واَألس رقال النابغة. وكسرهماشَج:  
   ــــ620

وٍد َأساِفلهتٍَن سمن َأس ِحيدي  
  مشْي اِإلماِء الغَواِدي تَحِمُل الحزما

  ] بسيط[

  

  .الِجلْد المدبوغُ بالقَرِظ تُتَّخذُ منه النِّعاُل: والسبتُ ــــ بالكسر ــــ
: وقد سبتَ رْأسه. هذه الثالثة بالفتح. حلْقُ الرأِس: بتُالدهر، والس: من اَأليام، والسبتُ: والسبتُ
لَقهِإذا ح.  

. معروف: والبستَان. وهو َأن يغْشى عليه حتى يظَن َأنه قد مات: وَأصاب الرجَل سباتٌ
 بياض التَّحِجيِل رجٌل مسروٌل، يشَّبه بالبِس السراِويِل، وهو َأن يبلُغَ: والسراِويُل، يقال منها

  .عضديِه وفَِخذَيِه
أي ال : افْعْل كذا على ِرسِلك: التَّرسُل في اَألمِر، يقال: والرسُل ــــ بكسر الراء ــــ

سير رسٌل، وبِعير : تَعجْل فيه ــــ بكسر الراء ــــ، فِإذا وِصفَ به فتحت الراء فقلت
  .مراِسيُل: ناقةٌ ِمرساٌل، والجمع: فِإذا َأردتَ المبالَغَة قلت. ةٌرسٌل، وناقةٌ رسلَ

  :قال النابغة
   ــــ621

  ِإذا كَلَّ الِعتاقُ المراسيُل
  ]طويل[




ة ا������الفرق بين الحروف الخمسة��� ����                             

 

  :قال الشاعر: اللَّبن ــــ بكسر الراء ــــ: والرسُل أيضاً
   ــــ622

  فَتى ال يعد الرسَل يقِْضي مذَّمة
ِإذا نزرزالج رافُ أو تُنْحيَل اَألض  

  ]طويل[
: اِإلبُل تُرسُل إلى الماِء، وقد قيل: والرسُل ــــ بفتح الراء والسين ــــ]  آ147: ص[

وراسلْتُ الرجَل . جاءِت الخَيُل َأرساالً، وجاءِت الطَير َأرساالً: الرسُل القَِطيع من كلِّ شيٍء، ويقال
كاتَبته، وهي الرسالةُ وهو الرسوُل، يقال للمذكَِّر والمَؤنَِّث والواحِد والجميع، : ِرساالمراسلةً و

  .رسٌل ورسٌل: ويجمع أيضاً فيقال
  

  :الرسالةُ بعيِنها، قال كُثَير: والرسوُل والرِسيُل
   ــــ623

  لقد كَذَب الواشُون ما بحتُ عندهم
   َأرسلْتُهم برسوِلبلَيلْى وال

  ]طويل[
  .برِسيِل: ويروى

  . والسنَّور السالح كُلُّه، وَأكصر ما يستعمل في الدروِع

  

رنَّوالقوِم: والس روِسنَّو ،الِهر :رنَّوهم، والسديِس: سلِْق الفَرفي ح ظْمنها . عسةَ، وقد رالداب نسور
  .وَأرسنها

  .من الرياِحين: معروف، والنَّسِرين: اسوروالنَّ
  .فهو مساِفر. وقد سافر الرجُل مسافَرةً وِسفاراً

والتَّفِْسير :حالشَّر .سيكون للذكر واُألنثى: والفَر.  
  ).يدبالتخفيف والتشد(والِمسمار معروف، وقد سمرتُه، وسمرتُه . والِفراسةُ، والتَّفرس في الشيِء

  .الرجال وغيرهم]  ب134: ق[واَألسمر من 
راءموامرأةٌ س ،راءمةُ في اللون، وقَناةٌ سرموالس.  

رممن الشجر: والس نوع .مارــــ بفتح الميم ــــ، والس رمبالليِل : والس ونمرسالذين ي
  .سامر: واحدهم
مسوالر :اَألثَر .مسويقال بالسين والشيِنخَشَ: والر ،والطعام بها الخبز مسربةٌ ي.  
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  :الطَّابع الذي تُطْبع به الدناِنير والدراِهم، قال كُثير: والروسم ــــ أيضاً ــــ
   ــــ624

ههموإلى النَّفَِر الِبيِض الذين وج  
  دناِنير ِشيفَتْ من ِهرقٍْل بروسِم

  ]طويل[
سرُل: والمبارسةً. الحمم تُ الشيءسومار :تهعالَج.  
على َألِْسنة : واللَّسان معهج ذَكَّره ؤنَّث، فَمنوي ذكَّرعلى َألْسٍن(وي معهج ومن َأنَّثه .(ورجٌل لَِسن :
فَِصيح.  

  .ر وتَولَّد بعضه من بعٍضكَثُ: وتَناسَل الشيء. ذُريتُه، وقد َأنْسَل الرجُل وغيره: ونَسُل كلِّ شيٍء
فُلُوس، وقد : والفَلْس، وجمعه. صفْحةُ العنُِق: والساِلفَةُ. واسلفت الرجَل واستلفتُ منه، وهو السلَفُ

  .َأفْلَس الرجُل ِإفْالساً
). ك العامةُوقد ُأوِلعت بذل(ومن قال ُأفِْلس ــــ على صيغة ما لَم يسم فاِعلُه ــــ فقد َأخطَأ 

  . أي رِذٌل، وقد فَسَل ــــ بضم السين ــــ فُسولةً وفَسالةً: ورجل فَسٌل. والسفْلةُ من الناِس

  

ِإذا كان : سِبيٌل ساِبٌل وساِبلةٌ: المجتازون عليه، ويقال]  آ148: ص: [والساِبلةُ. الطريقُ: والسِبيُل
  .نَّثُتُذَّكَر وتُؤ: والسِبيُل. عامراً

  
لَهَل الرجُل ذَيبخا: وَأسِر)ه(َأروكذلك الشَّع ، .طَرَل المبَل. وَأسنْبوس وأسبل الزرع : ،لهنْبِر سظَه

  .ِسبولَةٌ، وهي نادرة: سنْبلةٌ، وقد حِكي: والواحدة
: امرأةٌ سبالء:  العلْيا من الشَّعِر، يقالالسبلةُ ما على الشَّفَِة: ما َأقبَل منها، وقيل: والسبلةُ من اللِّحيِة

  .ِإذا كان لها شَعر هناك، ورجٌل َأسبُل
لَِعقْته ــــ بكسر : ولسبتْه العقْرب ِإذا لَدغَتْه ــــ بفتح السين ــــ، ولَِسبتُ العسَل

. وقد بسَل بسوالً. عبوِس الوجِهال: الشَّجاعةُ، ورجٌل باِسٌل، وقيل الباِسُل: والبسالةُ. السين ــــ
  .الذي حرم على ِقرنِه الدنُو منه لشَجاعته، ُأِخذَ من البسِل وهو الحرام: وقيل الباِسُل

  :الحالُل وهو من األضداد قال األعشى في الحراِم: والبسُل ــــ أيضاً ــــ
   ــــ625

محرٌل علينا مسب تُكمَأجار  
  جارتُنا ِحلُّ لكم وحِليلُهاو
  ]طويل[
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  :وقال عبد اهللا بن همام السلِولي في الحالِل
   ــــ626

  َأيثْبتُ ما قَلْتُم وتُلْغى ِزيادتي
  دِمي ِإن ُأِبيحتْ هذه لكُم بسُل

  ]طويل[
أولئك الذين أبسلوا بما {: عالىقال اهللا ت. ِإذا َأسلَمها: استبسَل الرجُل للموِت، وَأبسَل نَفْسه: ويقال
  .}كسبوا

ولَِبس الثَّوب يلْبسه لُبساً ــــ بكَسِر الباء من الماضي وفَتْحها من المستقبل وضم الالم من 
لَبستُ عليه األمر َألِْبسه لَبساً، : حتى ال يفْهمه، قلتَ] األمر[فِإن خَلَطْتَ عليه : المصدر ــــ

  .ن الماضي وكَسرتَها من المستقبِل وفتحتَ الالم من المصدرفتحت الباء م
 سما لُِبس: واللِّباس) بكسر الالم(واللِّب .  

  

وسروِع: واللَّبالد .ِلسبالرجُل فهو م لسمنه، ومنه : وَأب على ما فاتَه ِإذا يِئس من الشيِء ونَِدم
ِليساشْتُقَّ ِإب.  

  .الخَالص، وقد سِلم يسلَم، وكذلك كلُّ ما تصرف من ذلك: والسالمةُ. فمعرو: ودهن البلَساِن
تهلَّموس تُ ِإليع الشيءلَموَأس .الموالس :المــــ بفتح : من أسماء اهللا تعال والس لَمالتحيةُ، والس

  ]. ب153: ق: [السين
والسلَم ]. 94: النساء[} وا لمن ألقى إليكم السلموال تقول{: قال اهللا تعالى. االستسالم: والالم ــــ

والسلْم، والسلْم ــــ بفتح السين وكسرها . شَجر من الِعضاِه: ــــ أيضاً بفتح السين
دلْو : والسلْم ــــ بفتح السين وسكون الالم ال غير ــــ. الصلح: وسكون الالم ــــ

ِلموس ،قَاِئينرجٍل: الس تقدم بعض هذه األلفاظ في ذوات النظائر(، وقد اسم.(  
  

  .ِعظام اَألصابِع، وِعظام القَدِم: والسالمى. خَذَلْتُه: وَأسلَمتُ الرجَل
 الحاج في الطَّواِف]  آ149: ص[واستلم رجالح .لَّموالس :لَّمفيه والس دعصالذي : الذي ي بيالس

  .يوصلك إلى الشيِء
موسبَل: ل الثَّومِمٌل، وأسلُغَةٌ: َأخْلَقَ، فهو س.  

نَهيلْتُ عمكٍة وقد يكون بغير الشوك(فَقَْأتُها : وسلْتُ بين القوِم) بشَومتُ: وسلَحَأص . تُ الشيءسولَم
.  والسِفينةُ)وكذلك كل ما تصرف منها(ِضد الخُشونَِة : والمالسةُ. من َأسماِء النساء: ولَِميس. بيدي

جاءني زيد نَفْسه، : ذَاته، يقال: روحه، ونَفْس كلِّ شيٍء ــــ أيضاً ــــ: ونَفْس كلِّ حيواٍن
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وهذا ثوبي نَفْسه .ةٌ: ورجٌل له نَفْسةٌ وِهمالدأي ج.  
ومنه قيل للمرأِة: والنَّفْس ،مِم منها: الدالِن الديلس نُفَساء.  

  . »كُلُّ ما لَيستْ له نَفْس ساِئلةُ ال ينجس«: وفي الحديث

  

  :قال الراجز. نَفْس َألن به حياةُ النَّفِْس. الدباغُ، ويقال للماِء: والنَّفْس ــــ أيضاً ــــ
   ــــ627

ورز ِطيٍد والمعقُلْتْ لس  
التي تُِدير ُل النَّفْسعَأتَج  
في ِجلِْد شاٍة ثم ال تَِسير  

  ]رجز[
 يقال): أيضاً(والنَّفْس ،نيالع :ورجٌل ناِفس ،نَفْس تْ فالننِه: َأصابيبع الناس ِصيبِإذا كان ي.  

الراحةُ، : معروفٌ، والنَّفَس ــــ أيضاً ــــ: والنَّفَس ــــ بفتح النون والفاء ــــ
وشيء . »ِجد نَفَس ربكم من ِقبِل اليمِنَأ«: اعمْل وَأنتَ في نَفٍَس من َأمِرك، ومنه الحديث: يقال

نِْفسوم نَافسةً: نَِفيستُ الرجَل في الشيِء مفي النُّفوس، ونافَس أي عظيم.  
  .ِفقاره، وقد ذكرناه في األسماء التي لها نظائر: وسنام الظَّهِر. حدبتُها: وسنَام الناقِة

نمنْتُ الطعا: والسممعروفٌ، وسناً: ممس ِمنِم، وقد سالِجس ِمينِن، ورجٌل سملْتُ فيه السعج .
  .سمانَاةٌ، وهو نادر: طائر، ومنهم من يجعلَه جمعاً واحدة: والسمانى. دواء يشْرب للسمِن: والسمنَةُ

  :فَسالنَّ: والنَّسمةُ. َأن تَهب بضعٍف وِليٍن: ونَِسيم الريِح
  .معروف: والنِّمس. والمنِْسم للبعيِر كالظُّفِْر لِإلنسان

وسوالنَّام :وسِريُل عليه السالم، والنَّامِر، : ِجبالخَي ِسر صاحب)وساسوالج :الشَر ِسر صاحب.(  
  

  .بيته الذي يرِمي منه الوحشَ: وناموس الصائِد
مالرجُل وتَبس سمِحكاً خَِفيفاً، ويقال للفَِمِإ: وبض ِحكــــ بكسر السين ــــ، : ذا ض ِسمبم

(*) الفاعِل من تَبسم وابتسم) اسما(فِإذا كَسرتَ السين فهما . ومتبسم ــــ بفتح السين ــــ
تَسمبأيضاً والم متَبسالم ويكون:  

مصدراً من بسم ] 150: ص[حتَ السين من المبسِم كان وِإن فَتَ. مصدرين بمعنى التَّبسِم واالبتسام
ِسمبي .  
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 هالحائِط وُأس تَْأِسيسا(وأساس تهسوقد َأس .(دمعروف: واَألس .آدواِإلس : ِر بالليِل، فِإنيِإدامةُ الس
بالنهاِر فهو تَْأِويب في الليِل والنهاِر. كان ستعمل التَّْأِويبقال النابغة. وقد ي:  

   ــــ628
  في منْزٍل طَعم نوم غيِر تَْأِويِب

  ]بسيط[
  .البقيةُ من الطعاِم وغيره، وقد َأسْأرتُ منه: والسْؤر ــــ بالهمز ــــ

ورأسوم ورجٌل َأِسير .رِل : واُألسوالب ب136: ق[احتباس .[  
رِئيسهم، ويقال للقوِم ِإذا عزوا : ه، ورأس القومورأس اِإلنساِن وغير. رهطه: وُأسرةُ الرجِل

  :قال ذو الرمة. رْأس: وكَثُروا
   ــــ629

  تُبرك بالسهِل الفَضاِء وتَتَِّقي
  عداها برْأٍس من تَِميٍم عرمرم

  ]طويل[
ثَّاسورجٌل ر :َؤاِسيور َأسورجاٌل َأر ،سؤوالر ِبيعِإذا كان ي : ِظيمعُؤسرْأِس، ورجٌل مِإذا : الر
ْأسهر ِربض.  

نمْألتُ السال: وسالس واسمه ،هدبتَ زء[ِإذا َأذَب.[  
  .شَوكه: النَّخِْل] ء[وسالَّ

  .وسَألْته سؤاالً ومسَألةً
  .العصا تُنْسُأ بها الناقةُ وغيرها أي تُضرب لتَِسير: والمنْسَأةُ
اء يْأسن َأسناً ــــ على وزن حِذر يحذَر حذَراً ــــ فهو َأِسن ــــ على وزِن وَأِسن الم

حِذر ــــ، وَأسن ــــ بفتح السين ــــ يَأِسن ويْأسن ــــ بكسر السين وضمها 
  .ِإذا تَغير: ــــ ُأسوناً وَأسناً فهو آِسن ــــ على وزن ضاِرب ــــ

وآنَستُ الشَّخْص . ِإذا سكَنتْ إليه نَفْسك: وَأنَستُ بالشيِء َأنْساً. جماعة الناس: َألنَسواِإلنْس وا
وقيل هو مشْتَقٌ من النسياِن َألنَّه . في قَوِل بعض اللغويين) اإلنسان(َأبصرتَه، ومنه اشْتُقَّ : ِإيناساً

  .ِإفِْعالن:  ووزنهِإنِْسيان،: عِهد إليه فَنِسي وَأصله على هذا

  

القَفَا: معروفة، وفأس اللِّجاِم: والفَْأس ِة، وفَْأسخَل منه في فَِم الدابما َأشْرفَ عليه من : ما د
  .الرأِس
  .مدينةٌ كانتْ تَسكُن فيها بلِْقيس: اسم رجٍل يجمع عامةَ قبائَل َأهِل اليمِن، وسبأ: وسبأ
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الشَّجاعه، : والبْأس. أي فَِقير شِقي: النُّعمى، فِإذا فتحتَ الباء مددتَ، ورجٌل بائسِضد : والبْؤسى
  .رجل بِئيس): منه(يقال 

  .ملَلْته): وسَأماً(وسِئمتُ الشيء سآمةً 
  .ِقطْعةٌ من الخَيِل نَحو أربعمائة: والسِريةُ
رسوالي :رسِر، وقد يسالع ِضدروتَيس اَألمر  .رسوالي :رسوي الِغنى، ورجٌل ياِسر : بلْعوهو الذي ي

  .وقد يكون اليسر جمع ياسٍر، كما قالوا حارس وحرس. َأيسار: بالميِسِر، وجمعه
  ).واليسار من اَأليِدي(

شجر والسيالن من : والسياُل.  السيِلمجرى: وساَل الماء وغيره يِسيُل سيالً ومِسيالً، والمِسيُل
ِإذا جفَّ فهو : ويِبس الشيء يبساً. الحديدةُ التي تدخُل في النِّصاِب، وكذلك من السيِف: السكِّيِن

  .يابس، ومكان يبس ويبس ــــ بتسكين الباء وفتحها ــــ
انسيلٍَد: ومب اسم .سوسوطُ. معروف: والطَّاو :ِريأي شَِريفٌ: بلد، ورجٌل س.  

  .ِبالد ِحمير، وقيل هو َأعلى بالِدها: شَجر، والسرو: والسرو. أي شَرٍف ومروءٍة: وفالن ذو سرٍو
ِريُل: والسود24: مريم[} قد جعل ربك تحتك سرياً{: قال تعالى. الج.[  

بسو ِإذا ثَبتَ، وجري سا الشيءل راٍسور.  
سرفَراِن، يقال منه: والوعالز ونَح :سورم بثَو.  

  .وسلَوتُ عن الشيِء سلْوةً وسلُواً وسلْواناً. وَأرسيتُ السِفينةَ في المرسى
ساِنيةً :  كُلِّهاوسنَِت الناقةُ حوَل الِبْئِر تَسنو وتُسني ِسنَاوةً وِسنايةً فهي ساِنيةٌ، وتُسمى آلةُ الِبْئِر

  . ــــ أيضاً ــــ

  

  .المفازةُ: والمسافَةُ. مطَلْته: وسوفْتُ الرجَل تَسِويفاً
  .ماء في بالِد كَلٍْب: والسماوةُ. ارتفع: وسما الشيء يسمو سمواً

ماُؤهماوةُ كلِّ شيٍء وسوس :ضهوَأر ،َأعاله :فَلهَأس.  
ِسيمةٌ : العالمةُ، ويقال لها ــــ أيضاً ــــ: والسمة: يماء، والسيمياء، والس)والسيما(

  ]. ب137: ق[وسومةً 
  

امِب، واحدتها: والسروقُ الذَّهع :يمةٌ، وبها سسام :ةُ بن لَُؤيسام.  
سموالمي :مكْوى به والِميسالمكْوى الذي ي :نسماُل والحالج.  

جالح ِسمواِجوم :ِسموإليه فهو م تَمعجإليه، وكلُّ موضع ي موضع يجتمعون.  
الدواء ــــ مكسور ممدود ــــ فِإذا فُِتح ] ء[داويته، واِإلسا): وَأساً(وَأسوتُ الجرح َأسواً 
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ِإساً : لجمعالقُدوةُ، وا: واِإلسوةُ ــــ بكسر الهمزة وضمها ــــ. َأولّه قُِصر، وقد تقدم ذكره
عزيته، وتََأسيتُ بفالٍن وتآسيتُ ــــ : ، وَأسيتُ الرجَل)حِزنْتُ: وَأِسيتُ على الشيِء. (وُأساً

  :قال الشاعر. ِإذا اقتديت به: على وزِن تَفَّعلتُ وتَفاعلْتُ ــــ
   ــــ630

  وِإن اُأللى بالطَّفِّ من آِل هاشِم
  رام التآسياتََأسوا فَسنوا للِك

  ]طويل[
  .شاركْته، ومعناه َأنَّك جعلْته ِإسوةَ نَفِْسك: وآسيتُ فُالناً

سواَألو : طَاءساً]  آ152: ص[العالرجُل َأو يمضةً، وبه سعاوم.  
سالذِّْئِب: وَأو اسم.  

واءالشيِء: والس واءُل واالنصاف، وسدَألنَّه عاِدٌل: الع طَهِمْل إلى َأحِدهما وسبين الطرفيِن فلم ي 
  .دون اآلخِر

قال ابن غَنمة . قَتَب البِعيِر، وقد يكون لغيرِه: العدُل ــــ أيضاً ــــ، والسِويةُ: والسِويةُ
يبالض:  
   ــــ631

  فأردد ِحمارك ال تُنْزع سِويتُه
  وب ِإذاً يرد وقَيد العيِر مكْر

  

ِطنِْفسةٌ ــــ بكسر الطاء والفاء ــــ، : النُّمرقة فوقَ الرحِل، وفيها ثالث لغات: والطَّنْفَسةُ
  .وِطنْفَسةٌ ــــ بكسر الطاء وفتح الفاء، وطَنْفَسةٌ ــــ بفتح الطاء والفاء ــــ

ِطينمدينة: وفَلَس .سودوالِفر :سودشُ، والِفرعرالم مالكَر :دمرنَّةُ ذاتُ الكُروِم والسالشيء : الج
الداِئم .سنْدمعروف: والس .اسروالنِّب :راجالس .نُسرمن الثياِب: والب برض .سممعروف، : والتُّر

لْسنلَس: والبوالب ،سدالع :ارسموالس أيضاً: التين فِْسيرالَُّل، وهو السالد.  
األرض التي ال : الغُالم اَألمرد والسبروتُ: الذي يقوم على الناقة ويعلَفُها، والسبروتُ: يروالسفِْس

  .اسم رجٍل: والسموَأُل. الفَِقير: نبات فيها، والسبروتُ
  

  .عين في الجنَِّة: عذْب، والسلْسبِيُل: وماء سلْسِبيٌل
ولو . اُهللا ــــ من هذا النَّوِع الذي قَصدنا إليه ما فيه كفاية لقارئهقد ذَكَرنا ــــ أعزك 
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ونحن نَشْكُر اهللا تعالى على ِنعمِه، ونَسألُه . ذَهبنا إلى تَتبعه وتَقَّصيه لطال ِجداً وَأملَّ الناِظر فيه
  .ال رب غَيره. و لكلِّ طَوٍلوهو المْأموُل لكلِّ فَضٍل، والمرج. المِزيد من فَواِضله وِقسمه

  
 


